
 

 

 

 

 

 ܕܐܢܛܝܘܟ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐܕ ܥܕܬܐ

  

 الدنح عيد في المياه مباركة طقس المعدعدان

 

ܳܕܐ ܒܝܽܘܡ ܰܡܝ ܶܐ ܕܽܒܘܳܪܟ  ܶܛܟܳܣܐ  ܕܶܕܢܳܚܐ ܺܥܐ



 

 

ܟܳܣܐ
ܶ
ܳܗܳܝܐ ܕܶܕܢܳܚܐ ܺܥܐܳܕܐ ܒܽܝܘܡ ܰܡܝܶ ܐ ܕܽܒܘܳܪܟ  ܛ

ܳ ܰ
  ܰܐ

 مباركة المياه في عيد الدنح طقس
 

ܬ  
ܰ
ܶܪܗ ܳܗܐ ܳܡܪܳܝܐ ܳܢܶܦܩ ܶܡܢ ܐ

ܘܩܳܦܗ  
ܽ
 ܰܕܐܪܳܥܐ ܘܳܕܶܪܟ ܰܥܠ ܬ

ܽܠܘܰܝܗ  .ܰܗܠ ܶ

 يو نوفِق ِمن أثِرهُهو مور
دَرعو  هـودوِرخ َعل توقفُ 

 هاِللويا.

ها إن الرب يخرج من 

مكانه ويطأ على عزة 

 هللويا. األرض

ܟ  
ܰ
ܕܳܢܶܦܩ ܶܡܢ  ܳܢܐܰܚܬ   ܽܗܘ ܐ
ܟ  ܓ   ܶܒܝܬ  

ܰ
 ܽܢܘܳܢܐ ܢܽܕܘܨ ܐ

ܘܪܶܚܗܰܓܢ  
ܳ
 ܳܒܳܪܐ ܠ ܶܡܪܰܗܛ ܐ

ܽܠܘܰܝܗ.  ܳܗܠ ܶ

فِق ِمن ِبث ودن و أخ َحثنوهُ 

أخ َكبرو  غنونو ندوص

 .اِللوياه ورِحه لِمرَهط أ

 

كالعريس الخارج من 

يبتهج كجبار  حجلته،

 يا.هللو للسباق في طريقه

ܗ ܶܡܢ
ܶ
 ܳܢܦܺܩܝܢ ܕܳܡܪܳܝܐ ܰܒܝܬ

 ܠ ܰܢܚ   ܘܰܡܫܶܩܝܢ ،ܐܰܡܝ ܳ 
ܶ
 ܠ

ܝܡ
ܺ
ܽܠܘܰܝܗ ܰܕܣܛ  .ܰܗܠ ܶ

 ِمن بِيتِه دموريو نوفقين
 مايو، وَمشِقن لنَحِله دَسطيم

 هاِللويا.

 من بيت الرب تخرج المياه،
 المردومةاألودية  وتسقي
 هللويا.

ܘܟ  
ܽ
ܳܗܐ ܐܰܡܝ ܳ  ܚܰܙܐ

ܳ ܰ
ܘܟ   ܰܐ

ܽ
 ܚܰܙܐ

ܦ ܘܶܕܚܠܘ ܐܰܡܝ ܳ  ܳܡܪܝ  
ܳ
 ܐ

  ܳܙܥܘ   ܶܡܐܬܽܗܘ  
 ܰܙܦܝ  ܖ   ܐܰܘܥܳܢܢ ܶ

ܽܠܘܰܝܗ ܐܰܡܝ ܳ   .ܰܗܠ ܶ

 حزاُوخ مايو آلوهو
 حزاُوخ مور مايو وِدحلو
 أُف تهوِمه ُزع َوعنونِه

 هاِللويا. رَزف مايو

 أبصرتَك المياه   يا هللا،
 عت  أبصرتَك المياه ففز

 وارتعبت  اللجج، والغيوم
 سكبت مياهاً هللويا.

ܘܪܳܚܟ   ܒܰܝܳܡܐ
ܽ
 ܰܠܝܟܰܘܫܺܒܝ   ܐ

   ܐܐܰܣܓܝ ܶ  ܐܒܰܡܝ ܶ 
  ܘܶܥܩܒ ܳ

ܳ
 ܟ  ܬ

 
ܳ

  ܠ
ܺ
ܬ 
ܶ
ܰ ܐ ܽܠܘܰܝܗ ܥܝ  ܝܕ   .ܰܗܠ ܶ

 بيامو أورُحخ َوشبيلَيك
وِعقبوثُـخ لو   بمايه ساكي ِه

 إثيداع هاِللويا.

 في البحر طريقَك وسبلَك في

م وآثارَك ل المياه الكثيرة

 تُعرف هللويا.
 

ܡܺܪܝܢ 
ܳ
 يقفون في الشمال ويقولون :ܳܩܝܺܡܝܢ ܒܰܓܪܒܳܝܐ ܘܐ

ܘܳܪܐ
ܽ
ܰܠܝ ܕܰܒܫܽܦܘ   ܕܶܨܗܽܝܘܢ ܛ

ܗ ܰܓܪܒܳܝܐ
ܶ
 ܝܗ   ܩܺܪܝܬ

ܽܠܘܰܝܗ ܕܰܡܠ ܳܟܐ ܰܪܳܒܐ  .ܰܗܠ ܶ

طورو دِصهيون دبَشفولَي 

 قريتِي دَملكو رابو َكربيو

 هاِللويا.

جبل صهيون بسفوحه 

مدينة الملك  الشمالية

 هللويا. العظيم

ܬ  
ܶ
   ܬܺܪܝܡܘ  ܐ

ܳ
  ,ܳܡܪܳܝܐ ܐܰܢܗܰܪܳܘܬ

ܺܪܝܡܘ  
ܰ
   ܐ

ܳ
ܳܩܠ ܽܗܘܢ  ܐܰܢܗܰܪܳܘܬ

ܽܠܘܰܝܗ  .ܰܗܠ ܶ

إثريم نَهراُوثو موريو، 

 آريم نَهراُوثو قولهون

 هاِللويا.

 ارتفعت األنهار    يا رب، 

 رفعت األنهار صوتها

 هللويا.



 

 

 ܐܐ ܰܥܺܫܝܺܢܝܢܐ ܰܣܓܝ ܶ ܶܡܢ ܰܡܝ ܶ 
ܘ    ܝ ܕܰܝܳܡܐܗ  ܰܡܚܽܫܘܠ ܰ
ܽܠܘܰܝܗ  . ܰܗܠ ܶ

 ساكي ِه َعشنين ِمن مايه

 َمحشوالو ديامو هاِللويا.

من أصوات مياه كثيرة من 

  هلللويا. غمار أمواج البحر

 ,ܐܳܩܶܠܗ ܕܳܡܪܳܝܐ ܰܥܠ ܰܡܝ ܳ 
ܳܗܐ ܡܰܫܒܳܚܐ ܪܶܥܡ

ܳ ܰ
 ܳܡܪܳܝܐ ,ܰܐ

 ܐܐ ܐ ܰܣܓܝ ܶ ܰܥܠ ܰܡܝ ܶ 
ܽܠܘܰܝܗ  .ܰܗܠ ܶ

 َعل مايو، قوِله دموريو

 آلوهو مَشبحو رِعم،

 موريو َعل مايِه ساكي ِه

 هاِللويا.

 على المياه،  صوت الرب

 إله المجد أرعد، الرب

 ويا.هلل فوق المياه الكثيرة 

ܡܺܪܝܢ  ܰܡܥܪܳܒܐܳܩܝܺܡܝܢ ܒ
ܳ
 ويقولون : يقفون في الغربܘܐ

  
ܳ
ܰܫܒܳܚܟ  ܕܺܥܕ   ܗ  ܰܒܡܰܨܥܬ

ܶ
ܐ ܐ

ܳ
 ,ܬ

ܙܰܡܪܶܡܐ ܰܣܓܝ ܶ ܰܘܒܰܥܡ  
ܶ
 ܐܐ ܐ

ܽܠܘܰܝܗ. ܳܠܟ    ܰܗܠ ܶ

 بَمَصعثو دعيتو إَشبُحخ،

 َوبعاِمه ساكي ِه إزَمر لُخ

 يا.هاِللو

 أمجدَك في وسط كنيستك،

 وأرتل لَك بين شعوب

 كثيرة هللويا.

 ܰܝܳܡܐ ܰܕܥܰܪܩܬ ܳܡܐ ܳܠܟ  
 ܬܘܽܝܘܪܕܳܢܢ ܰܕܗܰܦܟ  

ܽܠܘܰܝܗ ܳܪܟ  ܠ ܶܒܣܬ    .ܰܗܠ ܶ

 مو لُخ يامو دَعَرقت

 لبِسثُرخ ويوردنُن دَهفََخت

 هاِللويا.

 هربت، ما لَك أيها البحر قد

األردن قد  وما لك أيها

 هللويا. رجعت إلى خلف

ܰܦܝ  ܒܪܽ 
ܰ
ܬ  ܘܳܚܐ ܕܐ

ܶ
ܐ ܰܡܝ ܳ  ܰܥܰܪܡܘ  ܟ ܐ

ܟ  ܰܡܝ ܳ  ܘܳܩܡܘ  
ܰ
  ܐ ܐ

ܐ ܰܕܒܶܙܩ ܶ
ܽܠܘܰܝܗ  .ܰܗܠ ܶ

 بروحو دَفَيك إثعَرام مايو

 وقُـم مايو أخ دَبِزقِه

 هاِللويا.

 بنسمة أنفَك هاجت المياه

وطمت كأنهافي قربة 

  هللويا.

ܳܪܳܢܐ 
ܰ
ܛ  ܐ ܰܘܪܰܕܘ ܰܡܝ ܳ  ܰܕܡܳܚܐ ܠ ܰ

 ܳܪܐ ܰܨܗܳܝܐܐ ܰܒܐܬ  ܰܡܝ ܳ  ܘ  ܘܰܗܶܠܟ  
ܠܽ   .ܘܰܝܗܰܗܠ ܶ

 محو لََطُرنو َوردَو مايودَ 

 وهاِلخ مايو بَـثرو َصهيو

 هاِللويا.

 الذي ضرب الصوان

 فَجَرت  المياه وسالت  في

 األرض العطشى هللويا.
 

 

ܡܺܪܝܢ 
ܳ
ܝܡܳܢܐ ܘܐ

ܰ
 يقفون في الجنوب ويقولون :ܳܩܝܺܡܝܢ ܒܬ

  
ܶ
ܬ
ܳ
ܝܡܳܢܐ ܐ

ܰ
ܳܗܐ ܶܡܢ ܬ

ܳ ܰ
 ܐܰܐ

ܘܳܪܐ ܕܳܦܳܪܢ
ܽ
 ܘܰܩܺܕܝܳܫܐ ܶܡܢ ܛ

ܽܠܘܰܝܗ  .ܰܗܠ ܶ

 هو ِمن تَيمنو أُوثِهآلو

دفوُرن  وقاديشو ِمن طورو

 هاِللويا.

 هللا جاء من تيمان

 والقدوس من جبل فاران

  هللويا.

ܘ  ܰܕܥܰܒܕ ܳܡܪܳܝܐ ܳܗܰܢܘ ܰܝܘܳܡܐ 
ܰ
ܬ
ܽܠܘܰܝܗ  .ܢܽܕܘܨ ܘܶܢܚܶܕܐ ܶܒܗ ܰܗܠ ܶ

 دَعبَد موريو  هونَو يَومو

ونِحِده بِه  تَو ندوص

 هاِللويا.

 هذا هو اليوم الذي صنعه

 هونفرح ب هج الرب فلنبت

 هللويا.



 

 

ܽܣܘܪ
ܽ
ܢܰܗܪ ܰܠܢ ܘܐ

ܰ
 ܳܡܪܳܝܐ ܐ

ܐܐܰܕܝܢ ܒܺܫܝ  ܥܺ ܰܥܕ  
ܶ
ܬ ܳܡܐ ܥܰܕ   ܫܠ ܳ

  ܖ  ܠ ܩܰ 
ܶ
 ܒܳܚܐܐ ܕܰܡܕ  ܳܢܬ

ܽܠܘܰܝܗ  .ܰܗܠ ܶ

 موريو أنَهر لَن وأُسور

 َعدعيدَين بشيشـلوثِه

 عذامو لقَرنوثه دَمذبحو

 هاِللويا.

 الرب أنار لنا، أوثقوا

 الذبيحة بُربط إلى قرون

 هللويا. المذبح 

 
ܰ
 ܦܬ

ܰ
  ܖ  ܚ ܠܝ ܬ

ܳ
ܐ ܶܥܐ ܕܰܙܺܕܝܽܩܘܬ
ܘܶܕܐ

ܰ
ܽܥܘܠ ܒܽܗܘܢ ܘܐ

ܶ
 ܐ

 .ܰܗܶܠܠܘܰܝܗ ܠ ܳܡܪܳܝܐ

 فتَـح لي تَرِعه دزاديقوثو

 َووِده لموريو إعول بهون

 هاِللويا.

 أبواب البر افتحوا لي

 فأدخل فيها وأحمد الرب

 هللويا.

  ܽܥܘܠܘ  
ܰ
 ܝܰܥܘܗ  ܖ  ܒܬ

  
ܳ
ܘܺܕܝܬ

ܰ
 ܝܘܗ  ܖ ܰ ܰܘܠ ܕܳ  ܐܒܬ

ܘܰܕܘ ܶܠܗ
ܰ
 ܘ  ܘܰܒܶܪܟ   ܒܽܫܘܒܳܚܐ ܐ

ܽܠܘܰܝܗ ܶܡܗܰܠܫ  .ܰܗܠ ܶ

 عول بتَرعاو بتَوديثو

بشوبحو أودَو ِله  َولدوراو

 هاِللويا. لَشِمهوبَِرخ 

دياره  ادخلوا أبوابه بحمد،

وا وبارك بالتسبيح احمدوه

 هللويا. اسمه

ܒܳܚܐ      ܳܩܝܺܡܝܢ ܩܕ ܳ   يقفون أمام المذبحܡ ܰܡܕ 

ܐ ܕܽܫܘܳܪܳܝܐ     
ܳ
 صالة اإلبتداء      صلوثو دشوُريوܨܽܠܘܬ 

ܒܳܪܐ  ܳܢܐ:ܳܟܗ ܳܒܐ ܘܠܐ ܽܫܘܒܳܚܐ ܰܠܐ
ܺܕܝܳܫܐ܀ ܠ ܽܪܘܳܚܐ ܩܐ  ܘܐ

̈ܡܳܫܢܶܐ: ܝܢ ܡܺܚ̈ܝܶܶܠ  ܡܫܐ ܥܠܐ ܘܐ
ܚܢܳܢܳܐ  ܚܶܡܐ ܘܐ ܐ ܳܛ̈ܝܶܐ ܪ  ܘܚܐ
ܐ  ܝܽܗܘܿܢ ܳܥܠ̈ܡܶ ܐ ܬܪ  ܦܽܥܘܿܢ ܒܐ ܢܶܫܬܐ

ܡ ܳܥܠܺܡܝܢ ܐܐܺܡܝܢ܀ܠܥ    ܠܐ

 شوبحو البو: كوهنو 
 ولَبرو  َولروحو قاديشو.

 

َوعلَين محيِله مَشمُشنِه : 

وحاطويه َرحمه َوحنونو 

تَفعون بَثَريهون عولِمه نِش

 َولعولَم عولمين آمين.
 

المجد لآلب :  الكاهن 

 وللروح القدس. ولالبن
 

لتَِفض علينا الشمامسة :  

 والحنان نحن الخطاة المراحم

أبد   وإلى الضعفاء في العالمين

 .اآلبدين، آمين
 

 

ܳܢܐ:  ̣ܝܬ̣ ܳܟܗ
ܺ
ܳܚܐ܆ ܐ ܳܒܐ ܶܝܽܫܘܥ ܡܺܫܝ ܢ ܐܐ ܳܝܐ ܕ̣ܡܶ

ܐ ܺܕܐܝ̣  ܘܡܳܳܳ ܐܪܶܟܢ ܪܐ ̣ ܬ̣ܽ ܕܐ
ܶ
ܕ ܒܽܝ̣ܘܪܕܳܢܢ ̣ܘܬ ܥ̣ܡܐ ܗ ܘܐ

ܐ  ܳ̈ܳܳ ܝ ܶܕܫ ܠܡܐ ܢܩܐ ܢܳܢ ܳܟܽܪ̣ܘܶܙܗ ܕܐ ܢ ܽܝܘܚܐ ܢܐܗܳܪܐ ̣ܡܶ
ܽܫ̣ܘܬ̣ܳ  ̣ܝ ܺܕ ܩܐ ܬܐ̣ ܒ ̈ܫܳ ܦ ܢܐ ܶܕܫ ܠ  ܩܐ ܶܢܗ܆  ܶܡ ܢ ܐ ܕ

ܽܫ̣ܘܬ̣ܳ  ̣ܝ ܺܕ ܝܢ ܒܩܐ ܐ ܓܪ  ܠܦܐ ܝܬ ܘܐ
ܺ
ܳܢܐ ̣ܝ ܺܡ ܐ ܐ ܳܗܝ ܕܐ

ܟ̣  ܶܡܢ̣ܳܟ  ܐ ܕܕܐ ܳܳܳ ܢ ܝܢܐ ܐ܆ ܐܐ ܳܳܳ ܝܬ ܳܪܕܝ
ܺ
ܺܕ̣ܝܳܫܐ ܝܬ ܘܩܐ

ܺ
ܳܝܐ

ܒܳܚ̣ܟ  ܽܒ̣ܘ̣ܟ  ܢܫܐ ܠ ܽܪ̣ܘܳܚ̣ܟ  ܘܰܠܐ ܺܕܝܳܫܐ. ܘܐ ܐ ܳܗܫܳ  ܩܐ
ܒܢ̣ܽ  ܢ ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܘܐ  ܠܙܒܐ

ܳܡܐ:   ܐܐܺܡܝܢ܀ܥܐ

أيُّها األزليُّ ابُن اآلِب، يسوُع :  الكاهن

 يا َمن طأطأَ علياَء أزليَّـتِِه، المسيحِ، 

 ن يوحناواعتمدَ في نهِر األردن ِ مِ 

َس الماَء بالقداسِة المنبثقِة  كاروِزِه ليقد ِ

 قد ِس  نفوَسنا وأجسادَنا بهذِه القداسةِ  منِه.

التي تنبجُس منَك دوماً، لكي نسبَحَك 

 بطهٍر وقداسٍة،

اآلَن وكلَّ  ونسبَح أباَك وروحَك القدوِس،

 أواٍن وإلى أبِد اآلبدين. 

 آمين.  : الشعب

 



 

 

ܝܢ ܶܚܡܠܐ  ܥܢܺܝܢܳܐ ܕܪܐ
ܠ ܽܝ̣ܘܪܕܳܢܢܳܩܶܳܠ܆   ܕܥܐ

ܢ ܰܪܘܳܡܐ  ܶ ܳܒܐ ܡ 
ܰ
ܰܥܠ ܽܝܘܪܕܳܢܢ܆ ܐ

ܳܒܐ܆ ܕܶܒܗ  ܐ܆ ܕܳܗܰܢܘ ܶܒܪܝ  ܰܚܒܝ  ܩܥ ܳ
܀ ܬ  ܛܺܒܝ  ܨ

ܶ
 ܐ

 َرومو ِمن آبو يوردنُن َعل

 حابيبو بِر دهونَو: قوِعه

 .إِصطبِث دبِه

 صرخ األردن نهر على
 ابني هو هذا :اآلب اإلله

 .ُسررت به الذي الحبيب
ܢ ܽܝܘܰܚܳܢܢ ܶܕܐܬ   ܟ  ܒܺܪܝ ܶ ܪܶܟܢ. ܘܡ 
ܬ  
ܶ
ܥܶܡܕ܆ ܘܰܒܥܳܡܶܕܗ ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ ܐ

 ܠܾܟܠ܀ ܰܚܺܣܝ

 يوحانُـن وِمن ِدثرِكن بريخ

 وقاديش وَبعموِده إثعِمد،
 .لخول حاسي

 واعتمد اتضع الذي مبارك
 المقدس وبعماده يوحنا من

  .الجميع برر
܆ ܟ  ܒܺܪܝ ܳܒܐ  ܶܕܢܳܚܟ 

ܰ
ܢ ܐ ܶ ܶܨܡܳܚܐ ܕܡ 

  
ܳ
ܬ
ܶ
ܪܕܳܢܢ ܐ ܐ ܰܚܣ  ܶ ܐ܆ ܰܕܢܕܰܢܚ܆ ܰܘܠ ܽܝܘ 

 ܠ܀ܽܟ  ܠ 

 دِمن ِصمحو ِدنُحخ بريخ

 أُوثِه َوليوردنُـن دنَح آبو

 .لخول دَنحاِسه

 شعاعاً  يا ظهورك مبارك

 إلى اءوج اآلب، من أشرق

ر األردن  .الكل ليبر 
  
ܳ
ܬ ܶܡܐ ܐ ܩܽܢܘ  ܰܥܠ ܽܝܘܪܕܳܢܢ ܬܠ ܳ

ܬ  
ܶ
ܳܒܐ ܰܘܒܳܪܐ ܘܽܪܘܚ  :ܶܪܙܘ  ܟ  ܐ

ܰ
ܐ

 .ܽܩܘܕܳܫܐ ܡܰܩܶܕܫ ܽܟܠ

 قنوِمه تلوثو نيوردنُ  َعل

 وروح َوبرو آبو :إثخِرز

 .كول مقاِدش قودشو

 بُـشَّر األردن نهر على

 اآلب : الثالثة باألقانيم

 القدس والروح واالبن

 .الكل مقدس
 : ܽܫܘܒܳܚܐ

ܳܒܐ ܘܰܠܒܳܪܐ 
ܰ
ܽܫܘܒܳܚܐ ܠ

  
ܳ
ܕܳܫܐ܆ ܬܺܠܝܬ ܚܽܩܘ    ܰܘܠ ܽܪܘ 

ܳ
ܬ ܐ܆ ܽܝܘ 

ܝ ܬ  
ܺ
  ܐ

ܽ
ܐ ܰܘܡܬ

ܳ
ܬ ܝ݂ܳ ܐ܀ܳܝ݂ܳ

ܳ
ܳܡܝܬ  ܘ 

 بارخمور:
 حَولرو ولَبرو البو شوبحو

 يتوإثيو يوثوـتليثُ  قودشو

 .يتوـَومثومُ 

 بارك يا سيد :

 المجد لآلب واالبن

الثالوث  والروح القدس 

 السرمدي. األقدس األزلي
 

ܺܕܝܳܫܐ: ܳܟܗܳܢܐ ܶܕܫ ܩܐ ܥܳܡܶܕܗ ܕܩܐ   ܠܾܢܠܽܗܘܢ ܒܐ
ܓ̣ 
ܶ
ܐܐ ܳܘܬ̣ܳ  ̈ܡܶ ܐ ̈ܝܳܐ܆ ܐܘܢܐܗܪ  ܶܕܫ ܕܡܐ ܢ ܩܐ   ܳܡܪܝ   ܠܐ

ܺܕ̣ܝܽܫ̣ܘܬ̣ܳ  ܐ ܕܶܡܢ̣ܳܟ  ܐܒܩܐ ܘܡܳܳܳ ܐ ܒܝܐ  ܕܶܕܢܳܚ̣ܟ  ܳܗܢܳܳܳ
ܐ܆ ܝܫܳܳܳܳ ܺܕ ܶܒܕ ܩܐ ܥ ܝܢ ܘܐ ܡܐ ܽܦ̈ܘ̣ ܐ ܠ ܥܳܳܳܶ ܽܒ̈ܘ̣   ܡܐ
̈ܝܟ ܐ ܕܽܩ̣ܘܕܫܐ ̈ܢܶ ܶܐ ܘܳܡܐ ܫ̈ܒܳܚܬ̣ܳ  ܓܺܡ̣ܝܪ 

ܶ
  ̣ܟ܆ܕܬ

ܒܢ̣ܽ  ܳܗܳܫܐ ܢܘܐ ܡ ܠܙܒܐ  ܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܠܳܥܠܐ
ܳܡܐ:  ܐܐܺܡܝܢ܀ ܥܐ

أيُّها القدوُس الذي قدََّس بعماِدِه :  الكاهن

نا في هذا  س  جميَع الغـدراِن واألنهاِر، قد ِ

يوِم ظهوِرَك المقدِس بالقداسِة المنبثقِة 

منَك، واجعل  أفواَهنا منابَع تقاديِسَك، 

وآنيةً صالحةً لتسبيِحَك اآلن وكلَّ أواٍن 

 وإلى أبِد اآلبدين. 

 آمين.  : الشعب

 

ܘܶܡܢܣ: ܡܰܫܡܳܫܳܢܐ 
ܰ
 ܛ

 .ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ ܰܩܐܳܠܘܣ.
وِمن سطَ :مَشمُشـنو 

 يسون.قوريلَ  .سوقال

ً  لنقف :الشماس  اي . حسنا

 .ارحم رب
 

 



 

 

 املقدمة    فروميون             ܢܦܽܪ̣ܘܡܽܝܘ

ܫܽܒܘܚܳܬܐܳܟܗܳܢܐ: 
ܶ
ܘ ܬ ܝܬܳܝܐ ܠܗܐ

ܺ
  ܡܽܬ̣ܘܳܡܳܝܐ ܐ

ܠܳܳܫܳܳܳ  ܒܳܳܢܳܳܽ ܝ ܕܐ ܘܗ 
ܬܐ ܝ̣ܳܳ
ܺ
ܳܘܐ ܐ ܝ ܗ  ܘܗ 

ܬܐ  ܺܘܐܝ̣ܳܳ
ܒܽܢܠܳܫ  ܘ ̣ܝܪ܆ܢܐܗܺ  ܘܐ ܐ ܽܟܠ ܕܶܡܢܶܗ ܗܐ ܳܳܳܳ   ܟܳܝܢ
ܪ ܡܺܠ̣ܝܶܠܳ  ܗ ܶܡܬܢܐܗܐ

ܶ
ܠ ܳܘܬ  ܒܶܪܚܡܳܬܐ ܳܗܶܦܟ ܘܐ

ܟܳܝܢܶܗ܆ ܘ ܕܐ ܽܒ̣ܘܳܥܐ ܒܽܢܠ ܢܐܺܗ̣ܝܪ ܗܐ ܶܒܐ ܘܡܐ  ܕܽܛ̈ܘ̣
ܝܠܳܬܳܢܐ ܪܳܒܢܳܐ܆ ܘܰܠܳ  ܘܽܛ̣ܘܒܳܬܳܢܐ ܘܚܐ ܐ ܶܡܬܩܐ ܠܢ    ܡܐ
̈ܠܷܢܐ ܳܘܳܬܐ ܘܳܡܳܪܐ ܕܡܐ ܐ ܺܠ̣ܝܳܛܐ ܕܳܡܪ  ̈ܝܳܛܢܶܐ܆ ܘܫܐ ܠ ܺ   ܕܫܐ
ܠܽܚܘܳܕܽܝ̣ܘܬ ܿܗܘ ܐ ܕܒܐ ܘܺܣܝܐ

ܽ
ܫܽܒܘܚܬܳ  ܐ

ܶ
ܢ ܐܘܬ   ̣ܡܶ

ܢ ܐܐ̈ܪܳܥܢܳܶܝܐ ̈ܝܳܢܶܐ ܶܛܢܺܣ̈ܝ̣ܣ ܘ̣ܡܶ ܫܡܐ ܘܶܕܐ ܕܐ   ܶܡܬܬܐ
ܚ ܒܐ ܬܺܠܝܳܬܽܝ̣ܘܬ ܘܶܡܫܬܐ ܶܫܐ܆ ܩܢ̈ܽܘܶܡܐ ܒܐ ܺܕ̈ܝ̣   ܩܐ

ܐ ܕܶܠܗ
ܶ
ܐ ܳܝܐ ܐ ܺܘܐ̣ܝܳܩܳܪܐ ܽܫܘܒܚܳܳ ܐ ܒܳܗܢܳܳ   ܶܥܳܕܢܳܳ
̈ܝܳܐ ܕܽܒ̣ܘܳܪܟ ܒܽܢܠܽܗܘܢ ܡܐ ܐ ܘܐ  ܘܳܫ̈ܥܶܐ ܘܶܥ̈ܕܳܢܶܐ ܺܥܐ̈ܕܶ
̈ܘܳܡܳܬܐ ܘܽܟܠܽܗܘܢ ܘܙܐܒܢܶ̈ܐ ܢ ܝܐ ̈ܝ݂ܰ ܝܐ݂ܰ  ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܕܚܐ
ܳܡܐ:  ܐܐܺܡܝܢ܀ ܥܐ

ِ :  الكاهن ِ السرمدي  الحمدُ لألزلي 

ً أبداً،  القيُّوِم الديُّوِم، والمنيِر دائما

 الذي يستنيُر منهُ كلُّ طبعٍ عاقلٍ 
وإليِه يرجُع بالمحبِة المفطوِر 

عليها، ذلَك الني ِـُر وينبوُع 

الخيراِت، القويُّ المغبوُط، الذي ال 

وسيدُ  يُدانى، ملُك الملوِك، 

وسلطاُن السالطين، الذي  الساداتِ 

يسب ُِحهُ األرضيُّوَن والرتُب 

السماويةُ مؤمنيَن بأنهُ: واحدٌ في 

الجوهِر والرأيِ بثالثِة أقانيم، 

الذي بِه يليُق الحمدُ والتسبيُح. اآلن 

 وكلَّ أواٍن وإلى األبد.
 آمين.  : الشعب

 املتن    ِسدرو     ܶܣܕܳܪܐ
 

  ܘܳܒܽܪܘܳܝܐ ܕܽܟܠ ܐܳܥܽܒܿܘܕܳ  ܳܠܳܗܐܐܐ  ܳܡܪܳܝܐܳܟܗܳܢܐ: 
ܙܳܝܢ̈ܳܝܳܬܐ ܕܶܒ̈ܪܳܝܳܬܐ ܳܬܐ܆ ܘܰܠܳ  ܶܡܬܚܐ ܙܳܝܢ̈ܝܳ  ܶܡܬܚܐ

ܘ ܥܡܳܪܐ ܗܐ ܶܩܢܬ ܕܽܢܘܗܳܪܐ ܕܡܐ ܳܘܳܬܐ ܬܐ ̈ܝܠ ܐ   ܠܚܐ
̈ܝܶܐ ܝܬ ܶܥܠ ܳ ܨܒܐ ܳܝܢܳܐ ܘܳܥܠܳܡܐ ܘܐ ܕ ܐܐܺܩ̣ܝܡܬ܆ ܬܪܐ   ܟܐ
ܢ ܽܬ̣ܘܒ ܺܪ̣ܝܬ ܽܢܘܗܳܪܐ ̣ܡܶ ܢܳܐ ܒܳܒܽܪܘܽܝܘܳܬܐ ܫܐ ܝܢܐ   ܐܐ
ܢ ܶܢܬܡܶܠܶ  ܕܽܟܠ ܘ ܽܢܘܗܳܪܐ܆ ̣ܡܶ ܚܬ ܗܐ ܡܬܐ   ܕܐ
ܳܝܐ ܒܽܫܘܦܳܪܐ ܳܝܺܪܝܥܳܬܐ܆ ܐܐܝܟ ܫܡܐ ܶܒܐ ܘܐ ̈ܘܟ   ܕܟܐ

ܘ ܨܐܶܒܬܳܬܿܗ܆ ܶܠܠܬ ܗܐ ̈ܝܳܐ ܕܛܐ ܶܐ ܒܡܐ  ܺܕ̣ܝܳܠܟ ܶܡܕܳܝܪ 
ܬ ܡ̣ ܳܣ ܠ ܘ ܐ ܥܐ ܶ̈ܳܳܳ ܳܢܢ ܒܳܬܟ܆ ܥ ܟܐ ܪ ܘ ܡܐ   ܗܐ

ܐܣܬ
ܶ
ܬ ܐ ܕܫܐ ܪܥܳܳܳܳ ܝܬ ܰܠܐ

ܺ
ܠ ܙܺܗܝܳܪܐ ܐ ܥܐ ܝܳܳܳ̈ܳ   ܡܐ

أيُّها الربُّ اإللهُ المبدعُ :  الكاهن

 ،   .وخالُق ما يُرى وما ال يُرىالكل ِ
يا َمن أنشأَت مسكَن النوِر لألجناِد 

نَت عالماً آخَر  العلويِة، ثمَّ شئَت فكو 

 مبتدئاً بخلقِة النوِر، لكي يمتلَئ الكلُّ 

من النوِر، وبسطَت السماَء كسقٍف 

ـلتَها ببهاِء الشهِب، مسقفاً  وجمَّ

عالليََك بالمياِه، وجاعالً مركبتََك 

فوَق السحِب، وأسسَت األرَض 

بإحكاٍم على المياِه، وزينتَها 



 

 

̈ܩܶܚܐ ܒܦܐ ̈ܚܠܶܦܐ ܘܐ ܪܳܬܿܗ܆ ܡܫܐ ܕܐ ̈ܝܳܐ ܗܐ ܒܡܐ ܢ ܘܐ   ̣ܡܶ
ܢ ܳܗܶܠܝܢ ܪܶܣܐ ܳܐܐܐܪ ܕ̣ܡܶ ܢ   ܡܬܐ

 ܠܶܓܢܶ̈ܣܐ ܬܐܐ
̈ܚܠܶܦܐ ܝܿܗ܆ܕܦܺ  ܡܫܐ ܶ ܢ ܶܕܝܢ ܒܶܪܕܳܝܐ ܐܪ  ܒܽܢܠܙܒܐ  ܕܐ
ܒܶܫ̈ܦܶܥܐ ܢܶܐ ܘܐ ܡܺܥ̣ܝ̈ ܐ ܕܐ ̈ܝܳ ܳܘܳܬܐ ܕܡܐ ܐ ܫܶܩܐ ܕܢܐܗܪ   ܡܐ

ܢ ܬ
ܳܦܿܗ܆ ܐܐ ܪܽܨܘ ܽܢ̣ܘܳܬܐ ܠܦܐ ܒܳܪ ܡܕܐ ̣ܝܳܬܐ ܠܐ ܒܺܪ  ܕܐ

ܒܽܢܠ ܺܕܝܳܠܟ ܐ ܕܐ ܳܳܳ ܐ ܙܢ ܳܳܳ ܪ ܽܬܘܪܳܣܝ ܐ ܳܢܛܐ ܶ̈ܳܳ ܝ  ܚܐ
ܣܪܐܚ ܺܕ̣ܝܳܠܗܿ  ܳܒܐ̈ܕܶܫܐ ܢ ܬ܆ ܡܐ

ܘ ܐܐ ܪܳܢܳܫܐ ܗܐ ܠܒܐ  ܕܐ
ܳܡܟ ܠ ܒܨܐ ܽܡܘܳܬܟ ܕܐ ܕ ܒܐ ܝܬ܆ ܘ ܐ ܒܪܐ ܠܢܳܳܳ   ܡܐ

ܺܘܝܬ܆ ܒܺܪܝܳܬܟܕܐ  ܕ ܚܐ ܠ ܘܟܐ ܢ ܢܦܐ ܐ ̣ܡܶ ܳܳܳܳ  ܳܗܢ
ܐ ܳܳܳܳ ܐ ܽܫܘܳܟܢ ܒܳܳܳܳ ܕ ܪܐ ܗܡܳܝܽܢ̣ܘܳܬܐ ܒܝܐ   ܺܕ̣ܝܶܠܗ ܡܐ

ܝܳܬܟ ܪ ܒܶܡܐܺܬ ܒܣܐ ܝ ܕܒܐ ̣ܝܳܬܝܗ  ܦܺܢ
  ܽܬ̣ܘܒ ܐܐ

ܐܣ ܠ ܳܘܬ ܛܐ ܐܺܣܝܣܩܐ ܳܗܝܳܬܐ܆  ܛܐ   ܟܕ ܰܐܐ
ܬ ܠ ܳܨܐܳܬܐ ܐܐܺܫ̣ܝܓܬ ܶܓܫܦܐ ܕ ܶܒܗ ܕ ܠ ܳܕܐ ܒܝܐ  ܝܐ
ܳܝܢܳܐ܆ ܢ ܬ ܬܪܐ
ܐܝܺܬ̣ܝܬ ܳܡܪܳܝܐ ܳܗܳܫܐ ܳܐܦ ܐܐ ܢ ܕܐ   ܠܐ
ܢ ܗܺܘܝ ܳܗܶܕܐ܆ ܠܳܫܥܳܬܐ ܡܐ ܕ  ܥܐ ܢ ܟܐ ܝܳܢܬܐ ܘܒܐ

ܢ  ܢ ܬ ̣ܡܶ
ܥܳܬܐ ܳܕܶܚܰ ܐܐ ܐ ܕܰܳܠ ܺܝܕܐ ܠܶܚܽܫܘܟܳܳܳܳ

ܠܶܥܠ  ܘ ܕܐ ܢ ܽܢܘܗܳܪܐ ܗܐ ܢ ̣ܡܶ ܢ܆ ܡܺܠܝ ܠܐ ܬܐ ܢܐܦ̈ܫܳ
ܝ݂ܰ  ܢ ܕܰܳܠ ܽܛܘܥܝܐ݂ܰ ܢ ܬ ܠܐ

ܶܕܐ ܐܐ ܕ ܡܗܐ ܢ ܳܥܠܳܡܐ ܟܐ ̣ܡܶ
ܐ  ܬܺܠܝܳܬܝܳܳܳܳ ܝ ܒܽܢܠ ܘܐ ܡܠܐ ܠ ܳܘܬ ܽܢܘܗܳܪܐ ܡܫܐ
ܕ  ܕܪܳܟܢ̣ܽܘܳܬܐ܆ ܘܟܐ ܢ ܡܐ ܠܶܥܠ ̣ܡܶ ܬܺܠܝܳܬܽܝ̣ܘܳܬܐ ܕܐ ܕܐ

ܶܢܐ ܒܽܗܘܢ ܒܙܐܠ ܺ  ̈ܝ ܢ ܬ ܠܥܐ
ܪ ܐܐ ܢܗܐ ܶܩܐ ܕܶܡܢܳܟ ܡܐ ̈ܝ̣
ܽܢܘܗ ܐ ܕ ܝܳܳܳ̈ܳ ܢܐ ܒ ܢ܆  ܳܝܬܐ ܥ ̈ܪ ܢ܆ ܕܬܐ ܠܐ ܳܘܐ  ܚܐ ܳܪܐ 

ܡܐ  ܒ ܽܢܠ܆ ܘܐ ܒ ܝܫ  ܺܕ ܩܐ ܳܚܟ  ܽܢ̣ܘܳܬܐ ܕܽܪ̣ܘ ܳܢ ܓ
ܳܢܐ ܳܕܐܣܽܝܘܳܬܐ܆  ܡܺܥ̣ܝ ܐ ܳܗܶܠܝܢ ܠܐ ̈ܝܳ ܚܶܠܦ ܠܡܐ ܫܐ
ܳܢܐ  ܝܢܐ ܺܕܝܽܫ̣ܘܳܬܐ܆ ܐܐ ܶܢܐ ܕܩܐ ܢ ܽܫ̈ܘܳܟ ܽܢܘܢ ̣ܡܶ

ܶ
ܡܺܠ̣ܝ ܐ

ܐܝܶܠܝܢ ܕܳܡܶܠܝܢ ܶܡܢܽܗܘ ܕܢܶܗܽܘܘܿܢ ܠܽܥܘܕܳܪܳܢܐ ܢ܆ ܕܐ
ܠܢܾ  ܕ ܽܟܶܠܗ ܘܐ ܶܐ܆ ܘܟܐ ܐ ܫܺܢܝܪ  ̈ܫܶ ܢ ܚܐ ܪ ̣ܡܶ ܪܐ ܢ ܚܐ ܠܐ

ً ثماَرها  بصنوِف الزهوِر، مرب ِـيا

الِف أنواِعها بالمياِه التي على اخت

ا المجاري  ِمن الدائمةُ الفضاِء أمَّ

االنسياِب والينابيُع المتفجرةُ ومياهُ 

األنهاِر فتسقي بها وجَهها لقواِم 

مختلِف خالئِقَك. وتصوُن المقوماُت 

 .أيضاً نافخاً الحياةَ بكل ِ ضروِبها
يا َمن جعلَت اإلنساَن الذي بَرأَتَهُ 

على صورتَِك ومثاِلَك ملكاً على 

خليقتَِك، ولما َهوَي ِمن هذِه الذروةِ 

ِدَك  الرفيعِة بتوانيِه، أرجعتَهُ بتجس ِ

ً بالميالِد  إلى حالتِِه القدسي ِِة راحضا

فيا  الثاني ما لصَق بِه من الدرِن.

نا، يا َمن أتيَت بنا إلى هذِه  ربَـّ

 :الساعةِ 
ُكن فيما بيننا واقشع  ظلمةَ الجهِل 

نا بالنوِر الفائِق  عن نفوِسنا، واغمر 

انا ب دوِن انحراٍف الطبيعةَ، هادياً إيَـّ

ِ، نوِر  إلى النوِر األكمِل والثالثي 

وفيما تنيُر الثالوِث غيِر المدرِك، 

 بصائَرنا اجعل نا أوالداً للنوِر. 
وبحلوِل روِحَك األقدِس أِحلَّ هذا 

ً للشفاِء وامألهُ منحةَ  الماَء معينا

القداسِة، ليصيَر ترياقاً للذين ينهلوَن 

ً من األ هواِء منهُ، واعتق ـنا جميعا

اجُل منا جميَع األدراِن وَ  الرديئِة،

مبي ِضاً إيانا أكثَر من الثلجِ،  لكي إذا 

نا أهالً للنوِر، وقف نا  نا وصر  تطهر 



 

 

ܺܬ̣ܝܪ  ܢ ܬ ܝܐ
ܐ ܐܐ ܢ ܳܠܚܳܳܶ ܐ ܕܒܐ ܐ ܘܽܛܘܠܫܳܳܳ ܽܟܘܬܡܳܳܳ

ܐ  ܝܳܳ̈ܳ ܕ ܕܟܐ ܐ ܕܟܐ ܳܳܳ ܢ ܝܢܐ ܢ܆ ܐܐ ܪ ܠܐ ܘܐ ܐ ܚܐ ܠܓܳܳܳ ܢ ܬܐ ̣ܡܶ
ܐ  ܳܳܐ ܶܪܗܺܣܝ ܡ ܦܐ ܝ݂ܰ ܠ ܢܽܘܗܳܪܐ ܳܗܶܘܝܢܐܢ܆ ܥܐ ܘܳܫ̈ܘܝܐ݂ܰ
ܘ  ܳܢܐ ܺܕܝܳܠܟ ܗܐ ܐ ܕܶܒܝܬ ܺܕܝ ܡܐ ܢܽܩ̣ܘܡ ܩܳܕܡ ܺܒܐ

ܐ  ܠ ܳܝܳܢܐ܆ ܘܢܶܫܬܶܘܐ ܠ ܪ  ܛܐ ܬ ܰܳܠ ܶܡܨ ܠ ܶܪܚܡܐ ܚܶܡܐ ܘܐ
ܐ  ܳܳܳܳ ܺܡܝܢ ܢ ܝܐ ܐ ܕ̣ܡܶ ܘܡܳܳܳܳ ܠܩܐ ܐ ܳܢܽܫܘܳܬܐ ܺܕܝܳܠܟ܆ ܘܐ
ܙܠܺܓܝܢܐܢ ܘܳܗܶܘܝܢܐܢ  ܝܬ ܡܐ

ܺ
ܢܳܐ ܕ ܽܟܠ ܳ ܽܒܘܳܬܟ܆ ܟܐ ܕܪܐ

ܝܟ  ܝܬܐ
ܺ
ܬ ܐ ܢ  ܐ ܽܛܠ ܕܐ ܶܡ ܳܠܳܗܐ܆ 

ܝ݂ܰ ܰܠܐ ܝܐ݂ܰ ̈ܡ ܳܕ
ܐ ܐܐ  ܶܳܳ ܳܟܢ ܐ ܕܽܫ̈ܘ̣ ܳܳܳ ܠܳܓܢ ܐ ܡܦܐ

ܶ
ܐ܆ ܘܳܠܟ ܦܐ ܶ̈ܳܳ ܳܠܳܗܝ
ܢܶܐ  ̈ܝܳ ܫܡܐ ܢ ܽܟܳܠܿܗ ܒܺܪܝܳܬܐ ܕܐ ܽܫܘܒܳܚܐ ܺܘܐܝܳܩܳܪܐ ̣ܡܶ

ܐ܆ ܳܢܝܳܳܳܶ ܳܥ ܐ̈ܪ ܐ  ܘܕܐ ܝܳܳܳܳ ܳܚܟ ܚܐ ܽܒ̣ܘܟ ܘܽܪ̣ܘ ܡ ܐܐ ܥܐ
ܢ ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܒܽܢܠܙܒܐ ܺܕܝܳܫܐ܆ ܳܗܳܫܐ ܘܐ  ܘܩܐ

بدالٍة أماَم منبِر قضائَِك الذي ال 

ينحرُف، وحظينا برحمتَِك ورأفتَِك 

فضالً عن الوقوِف عن يميِن 

ربوبيتَِك ونحُن مضيئوَن على 

  .الوهَّاُب المنحِ اإللهيةِ مثاِلَك، ألنَك 
وبَك يليُق الحمدُ والوقاُر ِمن 

السماوييَن واألرضييَن كافةً، 

  .وبأبيَك وبروِحَك القدوِس 
اآلَن وكلَّ أواٍن وإلى أبِد اآلبدين 

 آمين.

 

 ܽܩ̣ܘܳܩܳܝܐ ܒܳܩܶܠܳ ܳܩܶܳܠ 
ܓ̣  ܶܙ ܢܳܢ ܡܐ ̈ܝܳܐ  ܽܝܘܚܐ ܡܐ

ܥܽܡ̣ܘܺܕ̣ܝܬ̣ܳ  ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܕܡܐ ܐ܆ ܘܐ
ܢܶܚܬ  ܽܢܘܿܢ ܒܕܐ

ܶ
ܶܕܫ ܐ ܕ ܩܐ ܥ̣ܡܐ ܘܐ

ܘ ܶܥܳܕܳܢܐ ܕܐܣܶܠܰ  ܒܽܗܘܢ܆ ܒܗܐ
ܐܪܳܥܐ܆  ̈ܝܳܐ ܘܐ ̈ܝܳܐ܆ ܫܡܐ ܢ ܡܐ ̣ܡܶ

ܓ̣  ̣ܝܳܩܳܪܐ܆ ܶܫܡܳܫܐ ܦܠܐ
ܺ
ܘ  ܶܠܗ ܐ

̈ܘܟܶܒܐ  ܝ ܘܟܐ ̈ܘܗ  ܺܠ̣ܝܩܐ ܪܶܟܢ ܙܐ
ܐܐ

ܶܕܫ ܣܓ̣ܶ  ܘ ܕܩܐ ܕܘ  ܶܠܗ܆ ܠܗܐ
ܳܘܬ̣ܳ  ܐ ܶܥܐ ܽܟܠܽܗܘܢ ܢܐܗܪ  ܽܒ̈ܘ̣ ܐ ܘܡܐ
 ̄ܗܘ̄ܗ܀

 

مايو  ِزغاون مـيوحانُ 

دَمعموديثو َومشيحو 

د َوعمَ  نِحثوَ إِنون  قَاِدش

بهون. َرومو وعومقو 

 ونو ِعدُ بهَ  رووقيإ غ ِلهـفلَ 
ِشمشو  دَسِلق ِمن مايو

ِغد س هوَكوكبِ  واأَرِكن َزليق

 و دقَاِدش نَهراُوثوِله، لهَ 
ِللويا بوِعه كولهون هَ ومَ 

 .وَهِللويا
 

 المعمودية مياه يوحنا أعدَّ 

 عندما قدسها والمسيح

 لىالعُ . فيها واعتمد نزل

 له، هيبة انشطرا والعمق

 من صعوده وقت وفي

 الشمس أمالت الماء

 الكواكب وسجدت أشعتها

 جميع قدس الذي لذاك له،

ا ِللويهَ  والينابيع األنهار

 .وَهِللويا
 

 ܽܫܘܒܳܚܐ
ܕܰܠܳ  ܽܢܘܳܪܐ ܕܰܠܳ  ̈ܝܶܣܐ ܘܐ ܡܘ   ܩܐ  ܚܐ
ܘ ܘܐ ̈ܝܳܐ܆ ܗ  ܕ ܡܐ ܬ̣ܳ  ܟܐ

ܶ
 ܒܳܪܐ ܐܐ

ܐ ܕ ܳܠܳܗܐܕܐ  ܘܒܓܐ̣  ܕܢܶܥܡܐ

 بارخمور

دلو نورو َودلو قَيِسه 

 َحمواو مايو َكد إِثو برو
 دَلوهو دنِعِمد بغَـو يوردنُـن

 قِرب يوحانُـن ،

 سيد يا بارك

 دليعتم هللا ابن أتى عندما

 بال الماء حمي األردن، في

 اقترب .حطب وبال نار

 مبارك، ككاهن يوحنا



 

 

ܢܳܢ܆ ܩܶܪܒ ܽܝܘܪܕܳܢܢ܆  ܐܐܝ̣ܟ  ܽܝܘܚܐ
ܺܡ̣ܝܢܶܗ܆ ܘܳܣܡ ܐܒܺܪܝܢ̣ܳ  ܳܟܗܳܢܐ  ܝܐ
ܠ  ܘܽܪ̣ܘܚ. ܕܳܡܶܪܗ ܺܪܝܳܫܐ ܥܐ

ܕܽܡܘܬ̣  ܽܩ̣ܘܕܳܫܐ ܘܳܢܐ ܒܐ  ܝܐ
ܬ̣  ̣ܬ܆ ܶܦܪܚܐ ܠ ܢܶܚܬܐ  ܺܪܝܶܫܗ ܘܥܐ
ܒܳܪܐ ܠ ܢܐܬܶܫܢ̣  ܕܐ ̈ܝܳܐ ܘܥܐ  ܡܐ

ܬ̣  ܚܦܐ  ̄ܗܘ̄ܗ܀ ܪܐ

 وُسم و بريخو،أخ كوهن

 ، دموِره ريشو َعل يامينِه
 يَونو بَدموث قودشو وروح

 ريِشه وَعل ث،نِحتَ  ثفِرحَ 

 مايو وَعل ث،ِشخنَ دَبرو

 .ِللويا وَهِللوياهَ  ثِرحفَ 

 رأس ىعل يمينه ووضع

 طار القدس والروح ربه،

 وحلَّ  حمامة، مثل ونزل

 ورفرف االبن، رأس على

 .ِللويا وَهِللوياهَ  المياه على

 

 صالة البخور   ثو دفيرمووصل   ܕܺܦܝܪܳܡܐ ܨܽܠܘܳܬܐ
 

ܳܡܐ: ܝܢ ܥܐ ܶܚܡܥܠܐ  ܳܡܪܳܝܐ ܪܐ
ܝܢ. ܪܐ ܕܐ  ܘܥܐ

 ينعلَ  راِحم موريو :عامو

  .ذاَرينـوعَ 
يا رب ارحمنا  الشعب:

 وأعنـا.

 
 

ܐ: ܟܳ  ܳܳܳ ܥܳܡܳܕܐ ܶܡܽܛܠ ܗܢ ܐ ܽܟܠ ܶܕܐܳܬܐ ܠܐ ܣܳܳܶ ܡܚܐ
ܣܳܚܳܬܐ  ܶܕܫ ܽܟܠ ܶܕܐܳܬܐ ܠܐ ܡܩܐ ܢ ܘܐ ܽܚܘܳܣܝܐ
ܕ ܶܥܛܳܪܐ  ܐ ܳܡܪܝ  ܒܝܐ ܣܳܳܳܳ ܢ܆ ܚܐ ܶܡܽܛܠ ܽܕܘܳܟܝܐ

ܝܟ ܠܢܾ ܳܗܢܳܳܳ  ܶܪܒܢܐܢ ܩܳܕܡܐ ܐ ܕܩܐ ܶܠܗ ܐ ܕܶܒ̈ܣܡܳܳܶ
ܐ  ܶܕܫ ܳܥܢܳܳ̈ܳ ܺܕ̣ܝܫܳܬܐ܆ ܘܩܐ ܐ ܕܺܥܕ ܳܬܐ ܩܐ ܝܳܳܳ

ܽܡ̣ܘܠ ܳ
ܝ ܺܥ ܪ ܡܐ ܢܾ ܕ ܠ ܪ  ܛܐ ܢܐ ̈ܝܿܗ ܳܬܟ܆ ܘ ܠ ܶܕ ܝܐ ܠܽܗܘܢ 

ܥܽܡ̣ܘܺܕ̣ܝܳܬܐ ܕ  ܕܡܐ ܐ ܕܟܐ ܢܳܳܳ ܝܢܐ ܐ܆ ܐܐ ܺܕܝܫܳܳܳ ܥܳܡܳܕܟ ܩܐ ܒܐ
ܐ  ܣܽܩܘܿܢ ܳܠܟ ܽܫܘܒܚܳܳܳܳ ܝܢ ܢܐ ܝܢ ܘܳܪܘܺܙ ܳܚܶܕ
ܡ ܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܢ ܠܳܥܠܐ ܒܽܢܠܙܒܐ ܘܺܕ̣ܝܳܬܐ. ܳܗܳܫܐ ܘܐ  ܘܬܐ

ܳܡܐ:   ܐܐܺܡܝܢ܀ܥܐ

ُر الذي اعتمدَ ِمن :  الكاهن أيَّها الُمبَِر 

أجِل تبريِرنا، أيَّها الُمقَِدُس الذي 

ر  يا ربُّ   :استحمَّ ِمن أجِل تطهيِرنا  بر ِ

ملَء بيعتَِك المقدسِة بواسطِة هذا 

عطرناهُ أماَمَك، وقد ِس   البخوِر الذي

واحفظ  بعماِدَك أوالدَ  أغناَم رعيتِكَ 

لكي بفرحٍ وابتهاجٍ  المعموديِة قاطبةً، 

اآلَن وكلَّ  .وشكراً  يَرفعوَن إليَك حمداً 

 أواٍن وإلى أبِد اآلبدين. 
 

 آمين.  : الشعب
 

 

 

 

 

 



 

 

ܺܕܝ̈ ܖ̈ ܩܶ   القراءات المقدسة قِريُنِه قَديِشه   ܶܫܐܳܝܢܶܐ ܩܐ

 

 ܳܘܐܡܺܪ̣ܝܢ ܽܙ̣ܘܳܡܳܪܐ ܘܶܩ̈ܪܳܝܢܶܐ
ܥܪܐܩܬ  ܳܡܐ ܕܐ ܳܡܐ ܳܠܟ ܝܐ
ܢܬ  ܗܦܐ ܘܽܝܘܪܕܳܢܢ ܕܐ

 ̄ܗ܀ܠܶܒܣܬܳܪܟ 

 وأُمرين زوُمرو وقِريُنِه

مو لُخ يامو دَعَرقت 

ويوردنُن دَهفََخت 

 لبِسثُرخ هاِللويا.

 ويقولون اآلية ويتلون القراءات

د هربت ما لَك أيها البحر ق

وأيها األردن قد رجعت 

 إلى خلف هللويا.

 
 

ܡܳܫܢܳܐ : ܶܡܢ   ܶܣܦܳܪܐܡܫܐ
ܒܺܪܝܳܬܐ ܶܪ̣ܟܳܡܪܝ   ܕܐ  ܒܐ

 
ܡܳܫܢ̈ܶ  ܽܫܘܒܳܚܐ :ܐ ܡܫܐ

ܢܒܶܝܐ ܨܽܠܘܬܽܗܘܢ  ,ܠܳܡܪܽܗܘܢ ܕܐ
ܢ ܐܐܺܡܝܢ ܡܐ   .ܥܐ
ܡܳܫܢܳܐ ܝ:  ܡܫܐ ܺܒܝܒܐ  ..ܚܐ

مَشمُشنو : ِمن ِسفرو 
 َدبريثو باِرخمور

 
شوبحو   :همَشمُشـنِ 

لمورهون دَنبي ِه، 

 .لوثهون َعمان آمينص

 حابِيباي.. : مَشمشنو

الشماس : قراءة من سفر 

  التكوين بارك يا سيد
 

المجد لرب :  مسةالشما

األنبياء، صالتهم معنا 

    .آمين

 أحبائي..: الشماس 

ܒܺܪܝܳܬܐ ܶܣܦܳܪܐ  15 – 1:  29   سفر التكوين                            ܝܗ –ܟܛ : ܐ  ܕܐ

ܐܺܪܝܡ 1 ܥܽܩܘܒ ܘܐ ܘܗܝܖܶ̈  ܝܐ ܪܳܥܐ ܶܘܐܙܐܠ: ܓܠܐ  ܰܠܐ
ܒܢܐܝ̈  ܕܢܳܚܐ ܕܐ ܚܳܙܐ 2. ܡܐ ܩܶܠܳ  ܺܒܳܪܐ ܘܳܗܐ ܘܐ :  ܒܚܐ
ܳܡܢ ܳܠܳܬܐ ܘܬܐ ܝܢ ܬ ܐ ܓܳܙ̈ܖܺ ܳ̈ܳܳܳ ܳܥܢ ܝܢ ܕ ܺܥ ܝ ܺܒ   ̈ܖܐ
ܝܗ   ܽܛܠ: ܥܶܠ ܝܢ ܳܗܝ ܺܒܳܪܐ ܕܶܡܢ ܶܡ

ܶ
 ܳܫܬ

ܐ ܐ ܘܺܟܐܳܦܐ: ܓܳܙ̈ܖܶ ܳ ܒܬ݂ܰ ܠ ܪܐ  3. ܕܺܒܳܪܐ ܽܦܘܳܡܗ   ܥܐ
ܝܢ ܺܫ ܢ ܟܐ ܶܡܬ݂ܰ ܳܡܢ ܘ ܠܽܗܘܢ ܠܬܐ ܐ ܽܟ :  ܓܳܙ̈ܖܶ
ܝܢ ܓܺܠ ܡܥܐ ܐ ܘܐ ܺܒܳܪܐ ܘܳܡܗ  ܦܽ  ܶܡܢ ܺܟܐܦܳܳܳܳ : ܕ
ܫܶܩܝܢ ܝܢ: ܳܥܢܳ̈ܐ ܘܡܐ ܺ ܗܦܢ݂ܰ   ܠܽܦܘܳܡܗ   ܺܟܐܳܦܐ ܘܡܐ

ܗ   ܕܺܒܳܪܐ ܳ ܽܘܟܬ݂ܰ ܪ 4. ܠ ܕ݂ܰ ܡܐ
ܶ
ܥܽܩܘܒ ܠܽܗܘܢ ܐ :  ܝܐ

ܝ̈  ܝܶܡܳܢܐ ܐܐܚܐ ܢ ܽܬܘܢ ܐܐ
  ܳܚܳܪܢ ܶܡܢ ܶܠܗ ܳܐܡܺܪܝܢ: ܐܐ

ܪ 5. ܚܢܐܢ ܡܐ
ܶ
ܺܥܝܢ: ܠܽܗܘܢ ܐ ܢ ܽܬܘܢ ܳܝܕ݂ܰ

  ܠܳܠܳܒܢ ܐܐ
ܪ ܺܥܝܢܐܢ ܶܠܗ ܳܐܡܺܪܝܢ: ܳܢܽܚܘܪ ܒܐ ܪ 6. ܳܝܕ݂ܰ ܡܐ

ܶ
 ܐ

لَي ِه َوذََهَب إِلَى ثُ 1 مَّ َرفََع يَع قُوُب ِرج 

ِرِق.  ِض بَنِي ال َمش  َونََظَر َوإِذَا فِي 2أَر 

عَاِن َغنٍَم  ال َحق ِل بِئ ٌر َوُهنَاَك ثاَلَثَةُ قُط 

َرابَِضةٌ ِعن دََها، ألَنَُّهم  َكانُوا ِمن  تِل َك 

عَاَن، َوال َحَجُر َعلَى  قُوَن ال قُط  بِئ ِر يَس  ال 

بِئ ِر َكاَن َكبِيًرا.  فَمِ  تَِمُع إِلَى 3ال  فََكاَن يَج 

ِرُجوَن  عَاِن فَيُدَح  ُهنَاَك َجِميُع ال قُط 

قُوَن ال غَنََم، ثُمَّ  ال َحَجَر َعن  فَِم ال بِئ ِر َويَس 

بِئ ِر إِلَى  يَُردُّوَن ال َحَجَر َعلَى فَِم ال 

يَا »فَقَاَل لَُهم  يَع قُوُب: 4َمَكانِِه. 

َوتِ  ؟إِخ  ُن نَح  »فَقَالُوا: « ي، ِمن  أَي َن أَن تُم 

: 5«. ِمن  َحاَرانَ  َهل  »فَقَاَل لَُهم 



 

 

 ܘܳܗܐ. ܫܳܠܡ ܶܠܗ ܳܐܡܺܪܝܢ :ܽܗܘ ܫܳܠܡ: ܠܽܗܘܢ
ܗ ܳܪܶܚܝܠ

ܶ
ܪܬ ܳܝܐ ܒܐ ܡ ܳܐܬ݂ܰ ܪ 7. ܳܥܢܳ̈ܐ ܥܐ ܡܐ

ܶ
 ܠܽܗܘܢ ܐ

ܥܽܩܘܒ ܺܟܝܠ ܳܗܐ ܝܐ ܐ ܘܳܡܐ ܥܕ݂ܰ ܳܝܡ ܝܐ  ܗܳܘܐ ܰܠܳ : ܩܐ
ܐ ܢܐܫ ܙܐܒܢܳܳ ܘ: ܒܺܥܝܳܪܐ ܠܶܡܢ݂ܰ ܐ ܐܐܫܩܐ   ܘܶܙܠܘ ܳܥܢܳ̈ܳ
ܘ ܳܡܐ ܶܡܫܢܺܚܝܢܐܢ ܰܠܳ . ܶܠܗ ܳܐܡܺܪܝܢ 8. ܪܥܐ   ܥܕܐ

ܢܺܫܝܢ ܟܐ ܐ ܽܟܠܽܗܘܢ ܕܶܡܬ݂ܰ ܓܺܠܝܢ: ܓܳܙ̈ܖܶ ܡܥܐ   ܘܐ
ܫܶܩܝܢܐܢ: ܕܺܒܳܪܐ ܽܦܘܳܡܗ   ܶܡܢ ܺܟܐܳܦܐ   9. ܳܥܢܳ̈ܐ ܘܡܐ
ܕ݂ܰ  ܶܠܠ ܽܗܘ ܘܥܐ ܡܽܗܘܢ ܡܡܐ ܬ ܳܪܶܚܝܠ: ܥܐ ܳ ܬ݂ܰ

ܶ
ܡ ܐ   ܥܐ

ܐܽܒܘܗ   ܳܥܢܳ̈ܐ ܝ ܕܳܪܺܥܝܳܬܐ ܶܡܽܛܠ: ܕܐ ܕ݂ܰ  10. ܗ    ܘܟܐ
ܥܽܩܘܒ ܚܳܙܗ   ܪܬ݂ܰ  ܠ ܳܪܶܚܝܠ ܝܐ   ܐܐܽܚܘܗ   ܳܠܳܒܢ ܒܐ
ܠܳܥܢܳ̈ܐ: ܶܕܐܶܡܗ   ܩܶܪܒ: ܶܕܐܶܡܗ ܐܐܽܚܘܗ   ܕܳܠܳܒܢ ܘܐ

ܥܽܩܘܒ ܶܓܠ ܝܐ :  ܕܺܒܳܪܐ ܽܦܘܳܡܗ   ܶܡܢ ܺܟܐܳܦܐ ܘܥܐ
ܐܫܺܩܝ ܐ ܘܐ  11. ܶܕܐܶܡܗ ܐܐܽܚܘܗ   ܕܳܠܳܒܢ ܠܳܥܢܳ̈ܳ
ܥܽܩܘܒ ܘܢܐܫܳܩܗ   ܐܺܪܝܡ: ܠ ܳܪܶܚܝܠ ܝܐ   ܳܩܶܠܗ ܘܐ
ܐ ܳ ܒܢ݂ܳܳܳܰ ܺܘܝ 12. ܘܐ ܥܽܩܘܒ ܘܚܐ :  ܠ ܳܪܶܚܝܠ ܝܐ
ܐ ܐܚܳܳܳܳ ܐܽܒܘܗ   ܽܗܘ ܕܐ ܪ: ܕܐ ܒܐ ܕ݂ܰ ܐ ܘܐ ܦܩܳܳܳܐ :  ܽܗܘ ܪܐ
ܬ݂ܰ  ܬ݂ܰ  ܘܶܪܗܛܐ ܘܝܐ ܽܒܘܗ   ܘܚܐ ܕ݂ܰ  13. ܰܠܐ  ܫܡܐ  ܘܟܐ
ܥܽܩܘܒ ܶܫܡܳܥܐ ܳܠܳܒܢ ܪ ܕܝܐ ܗ ܒܐ

ܶ
  ܪܶܗܛ: ܳܚܬ

ܶܥܗ ܘܪ
ܽ
ܩܶ  ܰܠ ܦ ܥܐ ܶܩܗ ܗܘ ܫ ܢܐ ܶܝܗ: ܘ ܝܬ ܐ  ܘܐ

ܗ
ܶ
ܝܬ ܺܥܝ: ܠܒܐ ܶܠܶ  ܽܟܠܶܗܝܢ ܠܳܠܳܒܢ ܶܘܐܫܬܐ  ̈ܡܶ
ܪ 14. ܳܗܶܠܝܢ ܡܐ

ܶ
ܝܬ݂ܰ : ܳܠܳܒܢ ܶܠܗ ܐ

ܺ
ܝܳܪܐ ܺܪ  ܫܐ

ܪܡܝ ܢ ܬ ܓܐ
ܒ. ܘܶܒܣܪܝ ܐܐ

ܶ
ܗ ܺܘܝܬ

ܶ
  ܠ ܳܘܬ

ܘܺܡ̈ܝܢ ܺܝܪܐܚ ܪ 15. ܝܐ ܥܽܩܘܒ ܳܠܳܒܢ ܶܘܐܡܐ :  ܠ ܝܐ
ܝܬ݂ܰ 
ܺ
ܺܪܝܳܪܐ ܢ ܬ ܳܐܚܝ ܫܐ

ܢܝ: ܐܐ ܦܠܚܐ
ܶ
ܳܓܢ ܬ :  ܡܐ

ܳܘܢܝ ܢܽܘ ܚܐ   .ܐܐܓܳܪܟ ܡܐ
ܶܪ̣ܟܳܡܪܝ    ܒܐ

ا: فَقَالُو« تَع ِرفُوَن الَبَاَن اب َن نَاُحوَر؟

: 6«. نَع ِرفُهُ » َهل  لَهُ »فَقَاَل لَُهم 

لَهُ َسالََمةٌ. َوُهَوذَا »فَقَالُوا: « َسالََمةٌ؟

نَتُهُ آتِيَةٌ َمعَ  فَقَاَل: 7«. ال غَنَمِ  َراِحيُل اب 

ُهَوذَا النََّهاُر بَع دُ َطِويٌل. لَي َس َوق َت »

قُوا ال غَنَمَ َواذ َهبُوا  تَِماعِ ال َمَواِشي. اِس  اج 

ا َعو  الَ نَق ِدُر َحتَّى »فَقَالُوا: 8«. ار 

ِرُجوا  عَاِن َويُدَح  تَِمَع َجِميُع ال قُط  تَج 

بِئ ِر، ثُمَّ  ِقي ال غَنَ ال َحَجَر َعن  فَِم ال   .«مَ نَس 
َوإِذ  ُهَو بَع دُ يَتََكلَُّم َمعَُهم  أَتَت  َراِحيُل 9

َعى.  َمَع َغنَِم أَبِيَها، ألَنََّها َكانَت  تَر 

ا أَب َصَر يَع قُوُب َراِحيَل 10 فََكاَن لَمَّ

بِن َت الَبَاَن َخاِلِه، َوَغنََم الَبَاَن َخاِلِه، أَنَّ 

َرَج ال َحَجَر َعن  فَِم يَع قُوَب تَقَدََّم َودَح  

بِئ ِر َوَسقَى َغنََم الَبَاَن َخاِلِه.  َوقَبََّل 11ال 

تَهُ َوبََكى.  يَع قُوُب َراِحيَل َوَرفََع َصو 

بََر يَع قُوُب َراِحيَل أَنَّهُ أَُخو 12 َوأَخ 

أَبِيَها، َوأَنَّهُ اب ُن ِرف قَةَ، فََرَكَضت  

بََرت  أَبَاَها.  َسِمَع  فََكاَن ِحينَ 13َوأَخ 

تِِه أَنَّهُ  الَبَاُن َخبََر يَع قُوَب اب ِن أُخ 

َرَكَض ِلِلقَائِِه َوَعانَقَهُ َوقَبَّلَهُ َوأَتَى بِِه 

إِلَى بَي تِِه. فََحدََّث الَبَاَن بَِجِميعِ هِذِه 

إِنََّما أَن َت »فَقَاَل لَهُ الَبَاُن: 14األُُموِر. 

ِمي ِمي َولَح  ًرا  فَأَقَاَم ِعن دَهُ «. َعظ  َشه 

َمانِ  ثُمَّ قَاَل الَبَاُن ِليَع قُوَب: 15.ِمَن الزَّ

نِي » بِر  انًا؟ أَخ  ِدُمنِي َمجَّ أأَلَنََّك أَِخي تَخ 

َرتُكَ   «. َما أُج 

 بارك يا سيد
 

 



 

 

 

ܐ ̣ܓܰܒܝ ܳܐ܆  ܰܥܳܡܐ : ܶ ܫܺܠܝܚ 
ܳܠܳܗܐ ܶܕܐܫܰܬܰܕܪ̱ܘ ܶܡܢ ܐܰ 

ܠܥܳܠܳܡܐ ܽܟܶܠܗ܆ ܰܘܢܰܦܩ̱ܘ 
ܗ ܰܕܒܳܪܐ  ̣

ܶ
ܐ̣ܰܟܶܪܙ̱ܘ܆ ܣܰܒܪܬ

ܝ̇ܗ  ܶܒܝܬ̣ 
ܶ ܐ ܘܶܥܒܪ 

ܶ ܰܥܡܡ 
ܰܕܐܪܳܥܐ܆ ܰܣܰܒܪ̱ܘ ̱ܗܰܘܘ 
ܐ ܰܕܫܰܡܝܳܐ ܰܟܕ  ̣

ܳ
ܰܡܠܽܟܘܬ

ܡܺܪܝܢ ܽܛܘܳܒܐ
ܳ
ܐ܀ ܐ

ܶ  ܰܠܡܰܗܝܡܢ 

غبايو  هشليحِ  :عامو

 آلوهو ِمن ردَ ـِدشتَ 

ق نفَ وَ  ،لعولمو كوِله

ث بِ  برورثِه دَ آخِرز سبَ 

 رعو،عاِمه وِعبِره دَ 

لكوثو مَ  واروابَ وس

  :مرينأُ د كَ  شمايودَ 

 .يمنِهمهَ طوبو لَ 

الرسل إن  : الشعب

المختارون الذين 

لعالم  إلى اهللا  همأرسل

أذاعوا و خرجواف كله،

 ممبين األهللا بشرى ابن 
 بشروا  آفاق الدنيا،و

 بملكوت السموات

 .نللمؤمني قائلين: طوبى

 ܶܡܢ ܶܩܪܝܳܢܶܐ ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
 ܰܕܫܺܠܝܶܚܐ ܦܰܪܟܺܣܝܣ
ܢ
ܰ
 ܀.ܐܰܳܒܳܗܬ

 ܽܫܘܒܳܚܐܰܥܳܡܐ : 
 ܰܕܫܺܠܝܶܚܐ ܠܳܡܪܽܗܘܢ
  ܐܰܺܡܝܢ܀ ܰܥܰܡܢ ܘܢܨܽܠܘܬܗܽ 
 .ܰܚܺܒܝܰܒܝ:  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ

قِريونو ِمن  :مَشمُشـنو

فَركسيس دَشليِحه 

 آبوهوثَن.

شوبحو  :عامو

لمورهون دَشليحه 

 صلوثهون َعمان آمين.
 حابيباي. : مَشمُشـنو

قراءة من  :  الشماس

سفر أعمال آبائنا 

 الرسل.
 

المجد لرب  : الشعب

 صالتهم معنا الرسل،

 آمين.   

 أحبائي..:  الشماس
 

̈ܝܶܚܐ ܚ : ܟܘ  ܫܠ ܺ  40 – 26:  8أعمال الرسل   ܡ –ܦܪܐܟܺܣܝܣ ܕܐ

ܘܣ 26 ܳ ܝܺܠܝܦ  ܺ ܡ ܦ݂ܰ ܳܡܪܳܝܐ ܥܐ ܐ ܕ  ܳ ܟ݂ܰ
ܶܠܐ ܶܠܠ ܡܐ ܘܡܐ

ܐܘܪܳܚܐ  ܽ ܝܡܢܳܐ ܒ  ܐ ܪ ܶܠܗ ܽܩܘܡ ܶܙܠ ܠܬ݂ܰ ܶܘܐܡܐ
ܘܺܪܫܶܠܡ 

ܽ
ܐ ܶܡܢ ܐ ܳ ܳܢܚܬ  ܐ ܕ  ܳ ܳܪܝܬ  ܒ  ܕ݂ܰ ܡܐ

ܐ܂ ܙܐ ܕ݂ܰ 27 ܠܓ݂ܰܐ ܝܡܢܳܐ ܚܐ ܐܪܶܥܗ ܡܗܐ ܙܐܠ ܘܐ
ܶ
ܘܳܩܡ ܐ
ܐ ݈ܗܳܘܐ ܶܡܢ 

ܶ
ܐܬ݂ܰ ܳ ܐܩ ܕ  ܢܕ݂ܰ ܩܐ ܺܠܝܳܛܐ ܕ  ܘܫ ܫܐ ܽ ܟ 

ܠ  ܺܠܝܛ ݈ܗܳܘܐ ܥܐ ܘܳܫܶܝܐ ܘܽܗܘ ܫܐ ܽ ܟ݂ܰ ܐ ܕ 
ܳ
ܬ݂ܰ ܠܢ  ܡܐ

ܘܕ݂ܰ  ܽ ܢܶܣܓ  ܐ ݈ܗܳܘܐ ܕ  ܳ ܳܙܗ ܶܘܐܬ݂ܰ ܐ ܶܠܗ ܓ  ܽ ܟ 
ܐܘܺܪܫܶܠܡ܂ ܽ ܒ݂ܰ ݈ܗܳܘܐ 28 ܒ 

ܶ
ܺܢܐܙܐܠ ܳܝܬ݂ܰ ܟ݂ܰ ܕ  ܐ ܕ݂ܰ ܗܦ݂ܰ ܐ ܘܟ݂ܰ

ܥܳܝܐ  ܐܫܐ ܶ ܐ ܘܳܩܶܪܐ ݈ܗܳܘܐ ܒ  ܳ ܬ݂ܰ ܒ݂ܰ ܐ ܪܟ  ܠ ܡܐ ܥܐ
ܳܝܐ܂ ܺ ܘܣ 29 ܢܒ݂ܰ ܳ ܝܺܠܝܦ  ܺ ܬ݂ܰ ܽܪܘܳܚܐ ܠܦ݂ܰ ܶܘܐܡܪܐ

ِ َكلََّم فِيلُبَُّس 26 ب  ثُمَّ إِنَّ َمالََك الرَّ

َو ال َجنُوِب، عَ »قِائاِلً: لَى قُم  َواذ َهب  نَح 

الطَِّريِق ال ُمن َحِدَرةِ ِمن  أُوُرَشِليَم إِلَى 

يَّةٌ  ةَ الَّتِي ِهَي بَر ِ فَقَاَم َوذََهَب. 27«. َغزَّ

، َوِزيٌر  َوإِذَا َرُجٌل َحبَِشيٌّ َخِصيٌّ

ِلَكن دَاَكةَ َمِلَكِة ال َحبََشِة، َكاَن َعلَى َجِميعِ 

َخَزائِنَِها. فَهذَا َكاَن قَد  َجاَء إِلَى 

ُجدَ. أُورُ  َوَكاَن َراِجعًا 28َشِليَم ِليَس 

َكبَتِِه َوُهَو يَق َرأُ النَّبِيَّ  َوَجاِلًسا َعلَى َمر 

وُح ِلِفيلُبَُّس:29إَِشع يَاَء.  تَقَدَّم  »فَقَاَل الرُّ



 

 

ܪܐܒ݂ܰ ܘܩܐ  ܩܐ ܬ݂ܰ
ܶ
ܐ܂ܐ ܳ ܬ݂ܰ ܒ݂ܰ ܐ ܪܟ  ܪܐܒ݂ܰ 30 ܦ݂ܰ ܠܡܐ ܩܐ ܬ݂ܰ

ܶ
ܕ݂ܰ ܐ ܐ ܘܟ݂ܰ

ܐܢ  ܶ ܪ ܶܠܗ ܕ  ܳܝܐ ܶܘܐܡܐ ܺ ܥܳܝܐ ܢܒ݂ܰ ܐܫܐ ܶ ܳܩܶܪܐ ܒ  ܫܡܐ  ܕ 
܂ ݈ܢܬ  ݈ܢܬ  ܳܡܢܳܐ ܳܩܶܪܐ ܐܐ ܠ ܐܐ ܐ ܟ  ܐ ܪ 31 ܶܡܣܬ  ܡܐ

ܶ
ܘܽܗܘ ܐ

ܢ ݈ܐܳܢܫ 
ܶ
ܰܳܠ ܐ
ܶ
ܠ ܐ ܐ ܟ  ܐ ܐܣܬ  ܶ ܚ ݈ܐܳܢܐ ܕ  ܐ ܢܳܐ ܶܡܫܢ  ܐ ܝܢ  ܐܐ

ܘܣ  ܳ ܝܺܠܝܦ  ܺ ܳܥܐ ܶܡܢܶܗ ܶܡܢ ܦ݂ܰ ܒ݂ܰ ܝܢܝ ܘܐ
ܶ ܢܐܪܬ 

ܶܡܗ܂ ܒ݂ܰ ܥܐ
ܶ ܰ ܘܢܶܬ  ܢܶܣܐ ܝܢ 32 ܕ  ܶ ܽܣܘܳܩܐ ܕ  ܳ ܦ 

ܘ݈ܗܝ ݈ܗܳܘܐ ܳܗܳܢܐ  ܐ ܝܬ݂ܰ
ܺ
ܗ ܐ ܶ ܳܩܶܪܐ ݈ܗܳܘܐ ܒ  ܐ ܕ  ܳ ܒ݂ܰ

ܳ
ܬ݂ܰ ܟ݂ܰ ܐ ܕ 

ܡ  ܳ ܐܝܟ݂ܰ ܢܶܩܳܝܐ ܩܕ݂ܰ ܪ ܘܐ ܐ ܒ݂ܰ ܕ  ܬ݂ܰ
ܶ
ܐ ܐ ܳ ܣܬ݂ܰ ܡܳܪܐ ܠ ܢܶܢ݂ܰ

ܶ
ܝܟ݂ܰ ܐ

ܐܐ
ܚ  ܐ

ܬ݂ܰ ܢܳܐ ܰܳܠ ܦ  ܐ ܝܰ ݈ܗܳܘܐ ܘܳܗܟ݂ܰ
ܺ ܬ  ܽܙܘܳܙܐ ܫܐ ܳ ܓ 

ܘܶܡܗ܂ ܽ ܘܫܳܝܐ ܘܶܡܢ 33 ܦ  ܽ ܗ ܶܡܢ ܚܒ݂ܰ ܶ ܢ݂ܰ ܳ ܽܡܘܟ  ܒ 
ܐ  ܢܽܘ ܢܶܫܬ  ܶܪܗ ܡܐ ܳ ܪ ܘܕ݂ܰ ܐ ܒ݂ܰ ܕ  ܬ݂ܰ

ܶ
ܝܢܳܐ ܐ ܺ ܶܥܐ ܕ 

ܘ݈ܗܝ ܶܡܢ ܐܐܪܳܥܐ܂ ܝܐ ܩܺܠܝܢ ܚܐ ܐ ܶܡܫܬ  ܪ 34 ܕ  ܶܘܐܡܐ
ܶܥܐ ݈ܐܳܢܐ ܶܡܢܳܟ݂ܰ  ܳ ܘܣ ܒ  ܳ ܝܺܠܝܦ  ܺ ܝܡܢܳܐ ܠܦ݂ܰ ܘ ܡܗܐ ܗܐ
ܶܫܗ ܐܐܘ  ܠ ܢܐܦ݂ܰ ܳܝܐ ܥܐ ܺ ܐ ܢܒ݂ܰ ܶ ܡܳܪܗ ܳܗܕ݂ܰ

ܢܽܘ ܐܐ ܠ ܡܐ ܥܐ
ܠ ݈ܐܳܢܫ ݈ܐܚܺܪܝܢ܂ ܘܣ 35 ܥܐ ܳ ܝܺܠܝܦ  ܺ ܶܝܢ ܦ݂ܰ ܳܗܝܕ 

ܐ  ܳ ܒ݂ܰ
ܳ
ܬ݂ܰ ܺܪܝ ܶܡܢܶܗ ܶܡܢ ܳܗܳܢܐ ܟ  ܘܶܡܗ ܘܫܐ ܽ ܚ ܦ 

ܐ
ܬ݂ܰ ܦ 

ܢ  ܠ ܳܡܪܐ ܪ ܶܠܗ ܥܐ ܐ ܒ  ܕ݂ܰ ܶܗܽܢܘܢ 36 ܶܝܽܫܘܥ܂ܡܣܐ ܐ ܘܟ݂ܰ
ܐ  ܳ ܐ ܚܕ݂ܰ

ܳ
ܬ݂ܰ ܘܟ  ܽ ܘ ܠ ܕ݂ܰ ܺܛܝܘ ݈ܗܘܐ ܐܘܪܳܚܐ ܡܐ ܽ ܳܐܺܙ݈ܠܝܢ ܒ 

ܳܝܐ  ܝܡܢܳܐ ܳܗܐ ܡܐ ܘ ܡܗܐ ܪ ܗܐ ܳܝܐ ܶܘܐܡܐ ܗ ܡܐ ܳ ܐܝܬ݂ܰ ܒ  ܺ ܕ 
܂ ܕ݂ܰ ܐܥܡܐ ܶ ܐ ܕ  ܳ ܺܠܝܬ݂ܰ ܳ ܝ ܟ  ܪ 37 ܳܡܢܳܐ ݈ܗܺ ܶܘܐܡܐ

ܐ  ܳ ܶܠܗ ܶܠܒ  ܽ ݈ܢܬ  ܶܡܢ ܟ  ܝܶܡܢ ܐܐ ܢ ܡܗܐ
ܶ
ܘܣ ܐ ܳ ܝܺܠܝܦ  ܺ ܦ݂ܰ

ܝܶܡܢ ݈ܐܳܢܐ  ܳܢܐ ܡܗܐ
ܶ
ܪ ܐ ܥܢܳܐ ܶܘܐܡܐ ܺܠܝܛ ܘܐ ܶܝܽܫܘܥ ܫܐ ܕ 

ܰܐܳܳܗܐ ݈ܗܘ܂ ܐ ܶܪܗ ܕ  ܕ݂ܰ ݈ܗܳܘܐ 38 ܡܺܫܝܳܚܐ ܒ  ܩܐ ܦ݂ܰ ܘܐ
ܳܝܐ  ܝܽܗܘܢ ܠܡܐ ܪܐ ܘ ܬ  ܢܶܚܬ݂ܰ ܐ ܘܐ

ܳ
ܬ݂ܰ ܒ݂ܰ ܐ ܪܟ  ܽܩܘܡ ܡܐ ܬ݂ܰ ܐ ܕ 

ܘ܂ ܝܡܢܳܐ ܗܐ ܡܗܐ ܘܣ ܠܐ ܳ ܝܺܠܝܦ  ܺ ܶܗ ܦ݂ܰ ܐܥܡܕ݂ܰ ܕ݂ܰ 39 ܘܐ ܐ ܘܟ݂ܰ
ܬ݂ܰ  ܐ ܳܡܪܳܝܐ ܶܚܛܦ  ܳܝܐ ܽܪܘܶܚܗ ܕ  ܣܶܠܩܘ ܶܡܢ ܡܐ
ܝܡܢܳܐ  ܘܒ݂ܰ ܰܳܠ ܚܳܙܝ݈ܗܝ ܡܗܐ

ܽ
ܘܣ ܘܬ݂ܰ ܳ ܝܺܠܝܦ  ܺ ܠܦ݂ܰ

ܰܳܠ ܳܐܶܙܠ ݈ܗܘܳ 
ܶ
ܘ ܐ ܕ݂ܰ ܗܐ ܐ ܐܘܪܶܚܗ ܟ  ܽ ܐ ܒ 

َكبَةَ  فَبَادََر إِلَي ِه 30«. َوَرافِق  هِذِه ال َمر 

يَ  َء، افِيلُبُُّس، َوَسِمعَهُ يَق َرأُ النَّبِيَّ إَِشع 

« أَلَعَلََّك تَف َهُم َما أَن َت تَق َرأُ؟»فَقَاَل:

ِشد نِي »فَقَاَل:31 ِكنُنِي إِن  لَم  يُر  َكي َف يُم 

عَدَ «. أََحدٌ؟ َوَطلََب إِلَى فِيلُبَُّس أَن  يَص 

ِلَس َمعَهُ.  ُل ال ِكتَاِب 32َويَج  ا فَص  َوأَمَّ

اةٍ ِمث َل شَ »الَِّذي َكاَن يَق َرأُهُ فََكاَن هذَا:

ِسيَق إِلَى الذَّب حِ، َوِمث َل َخُروٍف 

هُ هَكذَا لَم  يَف تَح   َصاِمٍت أََماَم الَِّذي يَُجزُّ

فِي تََواُضِعِه ان تُِزَع قََضاُؤهُ، 33فَاهُ. 

بُِر بِِه؟ ألَنَّ َحيَاتَهُ تُن تََزعُ  َوِجيلُهُ َمن  يُخ 

ِض  فَأََجاَب ال َخِصيُّ 34« ِمَن األَر 

لُُب إِلَي َك: َعن  َمن  »اَل:فِيلُبَُّس َوقَ  أَط 

يَقُوُل النَّبِيُّ هذَا؟ َعن  نَف ِسِه أَم  َعن  

دَأَ فَفَتََح فِيلُبُُّس فَاهُ واب تَ 35« َواِحٍد آَخَر؟

َرهُ بِيَُسوعَ   .ِمن  هذَا ال ِكتَاِب فَبَش ِ

َوفِيَما ُهَما َسائَِراِن فِي الطَِّريِق 36

:أَق باَلَ َعلَى َماٍء، فَقَاَل  ُهَوذَا »ال َخِصيُّ

تَِمدَ؟ نَُع أَن  أَع  فَقَاَل 37« َماٌء. َماذَا يَم 

ِمُن ِمن  ُكل ِ قَل بَِك »فِيلُبُُّس: إِن  ُكن َت تُؤ 

أَنَا أُوِمُن أَنَّ »فَأََجاَب َوقَاَل:«. يَُجوزُ 

فَأََمَر 38«. يَُسوَع ال َمِسيَح هَُو اب ُن هللاِ 

َكبَةُ، فَنََزالَ   ِكالَهَُما إِلَى أَن  تَِقَف ال َمر 

دَهُ.  ، فَعَمَّ ال َماِء، فِيلُبُُّس َوال َخِصيُّ

ا َصِعدَا ِمَن ال َماِء، َخِطَف ُروُح 39 َولَمَّ

هُ ال َخِصيُّ  ِ فِيلُبَُّس، فَلَم  يُب ِصر  ب  الرَّ

أَي ًضا، َوذََهَب فِي َطِريِقِه فَِرًحا. 

دُودَ. 40 ا فِيلُبُُّس فَُوِجدَ فِي أَش  َوأَمَّ



 

 

ܐ܂ ܶ ܚ 40 ܳܚܕ݂ܰ ܐ ܟ݂ܰ ܫܬ 
ܶ
ܝܢ ܐ ܶ ܘܣ ܕ  ܳ ܝܺܠܝܦ  ܺ ܦ݂ܰ

ܶܪܟ݂ܰ ݈ܗܳܘܐ  ܟ  ܳܡܢ ܶܡܬ݂ܰ
ܐ ܐܳܙܘܳܛܘܣ ܘܶܡܢ ܬ  ܐ ܒ 

ܐ  ܳ ܐܬ݂ܰ ܶ ܳܡܐ ܕ  ܐ ܠܶܗܝܢ ܥܕ݂ܰ ܽ ܐ ܟ 
ܳ
ܝܢܳܬ݂ܰ ܺ ܡܕ݂ܰ ܐ ܪ ܒ  ܐ ܒ  ܡܣܐ ܘܐ

ܐ܂ ܺܪܝܐ  ܠܶܩܣܐ

ُر َجِميَع َوبَ  تَاٌز، َكاَن يُبَش ِ ي نََما هَُو ُمج 

 .ال ُمدُِن َحتَّى َجاَء إِلَى قَي َصِريَّةَ 

 

 ܰܦܘܽܠܘܣ ܰܥܳܡܐ :
 ܶܫܡܶܥܬ̣  ܘܽܛܘܳܒܢܳܐ ܫܺܠܝܳܚܐ
ܐ ̱ܐܳܢܫ ܶܕܐܢ: ܳܕܐܰܡܪ

ܶ
 ܢܺܐ̣ܬ

 ܳܡܐ ܶܡܢ ܠܰܒܪ ܢܰܣܰܒܪܽܟܘܢ
 ܶܘܐܢ ܕܰܣܰܒܪܳܢܽܟܘܢ܆

 ܰܪܘܳܡܐ ܶܡܢ ̱ܗܘ ܰܡܰܠܐܰܟܐ
ܐ܆ ܶܡܢ ܰܡܚܰܪܡ ܶܢܗܶܘܐ

ܳ
 ܺܥܕܬ

 ܰܠܡ ܳܢܒܥܺܝܢ ܕܳܗܐ
ܐ
ܶ ܐ ܝܽܘܠܳܦܢ 

ܶ  ܶܡܢ ܡܰܫܚܠܦ 
 ܽܛܘܒ ܰܓܺܒܝ ܢ܆ ܽܟܠ
 ܰܕܒܝܽܘܠܳܦܢܶܗ ܰܠܐܝܢܳܐ
 ܀ ܘܰܫܶܠܡ ܰܫܺܪܝ ܰܕܐܳܠܳܗܐ

فَولُس شليحو  :عامو

  :طوبُـنو ِشمِعث دَُمـر

ِدن نوش نيثِه ”

نَسبَرخون لبَر ِمن مو 

ِون  دسابَرنُـخون

 ِمن َرومو،  َمالَخو
نِهِوه َمحرام      ِمن 

نوبعين لَم دهو  .“عيتو

يولفونِه مَشحلِفه ِمن 

كول كابين، طوب 

الينو دَبيولفونِه دَلوهو 

 شاري وشاِلم.

قد سمعُت  : الشعب

بولس الرسول المغبوط 

إذا جاء من ”يقول: 

ما  يبشركم بخالف

حتى لو  بشرناكم به، 

ً من السماء،  كان مالكا
ً من  فليَُكن  محروما

وها إن تعاليم  .“البيعة

ن سائر م  مختلفة تظهر

 فطوبى لَمن  الجهات
 بدأ وانتهى بتعليم هللا.

ܐ ܶܡܢ ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܳ
ܰܓܪܬ

ܶ
 ܐ

 ܫܺܠܝܳܚܐ ܕܰܦܘܳܠܘܣ
  ܰܕܠܳܘܬ

ܽ  ܗܘܡܝܰܐܖ 
 ܀.ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ
 ܠܳܡܶܪܗ ܽܫܘܒܳܚܐܰܥܳܡܐ : 
ܗ ,ܰܕܫܺܠܝܳܚܐ

ܶ
 ܰܥܰܡܢ ܨܽܠܘܬ

  ܐܰܺܡܝܢ܀
 .ܐܰܰܚܝ  :  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ

ِمن إَكرثو  :مَشمُشـنو

دفَولُس شليحو دَلُوث 

 .روميَّا باِرخمور
 

شوبحو لموِره  :عامو

دَشليحو, صلوثِه َعمان 

 .آمين

 ي.آحا : مَشمُشـنو

من رسالة  :  الشماس

بولس الرسول إلى 

 .رومية بارك يا سي د

 

 

 

المجد لرب  : الشعب

الرسول صالته معنا 

 .   آمين   

 ..خوتيأ:  الشماس
 

 

 

 

 

 



 

 

ܐ 1 ܳ ܚܺܛܝܬ݂ܰ ܐ ܗ ܒ  ܳ ܶܘܐ ܒ  ܪ ܢܩܐ ܝܠ ܺܢܐܡܐ ܺ ܳܡܢܳܐ ܳܗܟ݂ܰ
ܘܬ݂ܰܳ  ܽ ܝܒ  ܛܐ ܪ܂ܕ  ܐ ܬ  ܝܐ ܬ݂ܰ

ܶ ܝܪ 2 ܐ ܬ  ܶ ܝܶܠܝܢ ܓ  ܳܚܣ ܐܐ
܂ ܘܒ݂ܰ

ܽ ܗ ܬ  ܳ ܢܳܐ ܢܺܶܚܐ ܒ  ܐ ܐ ܐܐܝܢ  ܳ ܚܺܛܝܬ݂ܰ ܢ ܠܐ ܺܡܝܬ݂ܰ ܐܐܘ 3 ܕ 
ܶܝܽܫܘܥ  ܢ ܒ  ܕ݂ܰ ܥܡܐ ܐ ܐܝܶܠܝܢ ܕ  ܐ ܘܢ ܕ 

ܽ ܺܥܝܢ ܐ݈ܢܬ  ܰܳܠ ܳܝܕ݂ܰ
ܢ܂ ܕ݂ܰ ܘ ܥܡܐ ܗ ݈ܗܽ

ܶ ܘܬ  ܡܐ ܶܡܗ 4 ܡܺܫܝܳܚܐ ܒ  ܪܢ ܥܐ ܐ ܩܒ݂ܰ ܬ݂ܰ
ܶ
ܐ

ܳܩܡ ܶܝܽܫܘܥ  ܢܳܐ ܕ  ܐ ܐܝܢ  ܐ ܐ ܕ  ܳ ܘܬ  ܐ ܠܡܐ ܳ ܝܬ݂ܰ ܺ ܥܽܡܘܕ݂ܰ ܡܐ ܒ 
ܝܬ݂ܰ  ܶ ܐ  ܡܺܫܝܳܚܐ ܶܡܢ ܒ  ܳ ܘܚܬ  ܽ ܫܒ 

ܶ
ܬ݂ܰ ܐ ܒ 

ܶ
ܺܡܝܬ݂ܰ

ܐ 
ܶ
ܬ݂ܰ ݈ ܕ݂ܰ ܶܝܐ ܚܐ ܚܐ ܢܳܐ ܳܐܦ݂ܰ ܚܢܐܢ ܒ  ܐ ܘ݈ܗܝ ܳܗܟ݂ܰ ܽ ܐܒ݂ܰ ܐ ܕ 

܂ ܶܠܟ݂ܰ ܶܡܗ 5 ܢܗܐ ܢ ܥܐ ܢܨܶܒ݂ܰ ܬ݂ܰ
ܶ
ܕ݂ܰ ܐ ܚܐ ܟ݂ܰ

ܝܪ ܐܐ ܶ ܢ ܓ 
ܶ
ܐ

ܗ 
ܶ ܩܳܝܡܬ  ܐ ܢܳܐ ܳܐܦ݂ܰ ܒ  ܐ ܗ ܳܗܟ݂ܰ

ܶ ܘܬ  ܡܐ ܐ ܕ  ܳ ܽܡܘܬ݂ܰ ܕ݂ܰ ܐ ܒ 
ܝܳܩܐ 6 ܢܶܗܶܘܐ܂ ܺ ܬ  ܢ ܥܐ ܪܳܢܫܐ ܐ ܒ݂ܰ ܝܪ ܕ  ܶ ܺܥܝܢܐܢ ܓ  ܳܝܕ݂ܰ

ܳܪܐ  ܓ݂ܰ
ܐ ܛܐܠ ܦ  ܐ ܒ  ܢܶܬ݂ܰ ܶܡܗ ܕ  ܶܩܦ݂ܰ ܥܐ ܙܕ 

ܶ
ܐ ܐ ܳ ܚܺܛܝܬ݂ܰ ܐ ܕ 

ܐ܂ ܳ ܚܺܛܝܬ݂ܰ ܶܡܫ ܠܐ ܘܒ݂ܰ ܰܳܠ ܢܫܐ
ܽ
ܬ݂ܰ ܺܡܝܬ݂ܰ 7 ܕ  ܝܢܳܐ ܕ 

ܐܐ
ܐ܂ ܳ ܪ ܶܠܗ ܶܡܢ ܚܺܛܝܬ݂ܰ ܪܐ ܚܐ ܬ݂ܰ

ܶ
ܝܪ ܐ ܶ ܝܠ 8 ܓ  ܺ ܢ ܳܗܟ݂ܰ

ܶ
ܐ

ܡ  ܶܡܗ ܥܐ ܥܐ ܝܶܡܢ ܕ  ܡ ܡܺܫܝܳܚܐ ܢܗܐ ܢ ܥܐ ܺܡܝܬ݂ܰ
ܡܺܫܝܳܚܐ ܳܩܡ 9 ܡܺܫܝܳܚܐ ܺܢܶܚܐ܂ ܐ ܝܪ ܕ  ܶ ܺܥܝܢܐܢ ܓ  ܳܝܕ݂ܰ

ܐ ܰܳܠ  ܳ ܘܬ  ܬ݂ܰ ܘܡܐ
ܶ
ܘܒ݂ܰ ܰܳܠ ܳܡܐ

ܽ
ܐ ܘܬ݂ܰ
ܶ
ܝܬ݂ܰ ܺܡܝܬ݂ܰ ܶ ܶܡܢ ܒ 
 ܶ ܠܐܛ ܒ  ܐ ܐ 10 ܗ܂ܶܡܫܬ  ܳ ܝܪ ܠܐܚܺܛܝܬ݂ܰ ܶ ܺܡܝܬ݂ܰ ܓ  ܕ 

ܘ  ܝ ݈ܗܽ ܝ ܚܐ ܚܐ ܕ݂ܰ ܢ ܘܐ ܐ ܐ ܙܒ݂ܰ ܳ ܽܗܘ ܺܡܝܬ݂ܰ ܚܕ݂ܰ
ܳܠܳܗܐ܂ ܘܢ 11 ܰܠܐ ܽ ܫܢ݂ܰ ܘ ܢܐܦ݂ܰ ܘܢ ܚܽܫܘܒ݂ܰ

ܽ ݈ܢܬ  ܢܳܐ ܳܐܦ݂ܰ ܐܐ ܐ ܳܗܟ݂ܰ
ܘܢ  ܽ ܶܝܐ ܐ݈ܢܬ  ܐ ܘܚܐ ܳ ܚܺܛܝܬ݂ܰ ܘܢ ܠܐ

ܽ ܐ ܐ݈ܢܬ 
ܶ
ܺܡܝܬ݂ܰ ܕ 

ܢ ܶܝܽܫܘܥ ܡܺܫܝܳܚܐ܂ ܳܡܪܐ ܳܠܳܗܐ ܒ   ܰܠܐ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

ܶܳܠ ܘܶܦܬܳܓܳܡܐ:  ܳܘܐܡܺܪ̣ܝܢ ܽܗ̣ܘܠ ܳ
̈ܝܳܐ ܐܐ  ܐܽܘܟ ܡܐ ܐܽܘܟ ܚܙܐ ܳܠܳܗܐ. ܚܙܐ

ܕܶܚܠܘ   ̈ܝܳܐ ܘܐ ܳܡܪܝ  ܡܐ
ܶܠܽܠܘܝܐܗ܀  ܗܐ

 و وفِتغُمووأُمرين هولُل

 حزاُوخ مايو آلوهو،
مايو  خ مورحزاوُ 

 هاِللويا. لدحَ وِ 
 

 ويقولون الهالل واآلية

 يا هللا، َك المياهأبصرت
يا رب  َك المياهأبصرت

 هللويا. فزعت  ف
 

 

 



 

 

 

ܡܳܫܢܳܐ ܶܪܟܳܡܪܝ܆: ܡܫܐ ܡ  ܒܐ ܥܐ
ܐ  ܶܫܠ ܳܝܐ ܘܶܕܚܠ̣ܬܳ
ܽܦܘܳܬܐ܆ ܢܽܨܘܬ ܘܢܶܫܡܐ   ܘܢܐܢ݂ܰ
̈ܝܳܳܬܐ.   ܚܐ

ܶ̈
ܐ ܕܶܡܶܠ ܪܳܬ݂ܰ ܠܐܣܒܐ

ܢ ܺܕܝܳܫܐ ܶܕܐܘܐ ܶܓܠ ܽܝܘܢ ܩܐ
ܢ ܶܝܽܫܘܥ ܡܺܫܝܳܚܐ  ܕܳܡܪܐ

ܝܢ܀  ܕܶܡܬܩܶܪܐ ܥܠܐ
 

 

 ܫܳܠܳܡܐ ܠܽܢܠܽܢܘܢ܀: ܳܟܗܳܢܐ
 
 
 

ܡܳܫܢܳܐ ܢ : ܡܫܐ ܐܐܫܳܘܐ ܠܐ
ܡ ܽܪܘܳܚܐ  ܳܳܗܐ܆ ܘܥܐ ܳܡܪܳܝܐ ܰܐܐ

 ܺܕܝܳܠܟ܀
 

ܢܶܓܠ ܽܝܘܢ: ܳܟܗܳܢܐ ܘܐ
ܶ
ܺܕܝܳܫܐ ܐ  ܩܐ
ܢ . ܡܺܫܝܳܚܐ ܶܝܽܫܘܥ ܕܳܡܪܐ
ܐ ܐ ܳܟܽܪܘܽܙܘ̣ܬܳ ܚܳܝܢܺܝ̣ܬܳ  ܶܡܢ ܡܐ

ܝ܆" ܬܐ ܢܳܢ ܡܐ " ܽܝܘܚܐ
ܢ̣  ܫܺܠܝܳܚܐ ̣ܢܶܪܙ ܪܳܙܳܢܐܡܐ  ܕܡܐ
̈ܝܶܐ  ܀ ܠܳܥܠܳܡܐ ܘܽܦܘܪܳܩܢܳܐ ܚܐ

 

ܡܳܫܢܳܐ  ܒܪܝܟ݂ܰ  : ܡܫܐ
ܐ ܳ ܥܺܬܝܕ ܕܺܢܐ ܶܕܐܬ݂ܰ ܐ ܘܐ

ܶ
ܬ݂ܰ

ܫ̈ܒܳܚܢ ܠܳܫܽܠܘܶܚܗ 
ܶ
ܬ

ܠܶܚܗ  ܠܽܦܘܪܳܩܢܐܢ ܕܫܐ

ܝ  ܘܗ  ܢ ̈ܪܐܚܡܐ ܠ ܽܟܠܐ ܘܥܐ
 ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀

ُشنُو َشم  ُمور،   :م  بَاِرخ 

ِدحل ثُو  َعام  ِشل يُو و 

فُوثُو، ن ُصوث   نَخ  و 

ثُو د ِمِله  بَار  َماع  لَس  نِش  و 

َحيُوثُو. ِدَوان ِجيل يُون 

ُموَران  يُِشوع  قَاِديُشو د  

مِشيُحو د ِمثِق ِره 

 ܀ع الين
 

نُو لُوُمو   :ُكوه  ش 

 ܀ل ُكول ُخون
 

ُشنُو َشم  أَش ُوالن    :م 

َعام   يُو آلُوُهو، و  ُمور 

 ܀ُروُحو ِديلُوخ

 

نُو ون إَِوان ِجيل يُ  : ُكوه 

 قَاِديُشو د ُموران  يُِشوع  
ِشيُحو روزوثو ، ُ م 

َمحيونيثو ِمن يوحانُـن 

 رُزنوشليحو َمخ

دَمخِرز حايِه وفورقُـنو 

 ܀لعُـلمو
 

ُشنُو َشم  ب ٍريخ  ِداثُو  :م 

َواعتيد  د نِيِسه 

تِشب ُحون ل ُشلُوِحه 

قُنَان  د َشال ِحه ل فُور 

َماو  َعال  ُكوالن َرح  و 

 ܀ل عُول مين

باِرك  يا   :الشّماس

غِ بِسكوٍت  سيِّد. ِلنُص 

َمع   َوَوَرعٍ َوِعفٍَّة َونِس 

َرى كالم هللا الحّي،  بُش 

اإلنجيل المقدَّس في 

لربِّنا يسوع المسيح 

 ܀الّذي يُت لَى علينا

الّسالُم   :الكاهن

 ܀ ِلجميِعُكم

لَنا  : الشّماس ليُؤّهِ

الّرب اإلله. ومع 

 ܀روِحك
 

إنجيُل ربِّنا  :الكاهن

يسوَع المسيحِ المقدَّس، 

 الكرازة المحيية من

 يوحنا الرسول الكاروز

 الذي يكرز بالحياة

 ܀والخالص للعالم

مبارٌك الّذي  :الشّماس

أتى والعتيُد أن يأتَي. 

التّسابيُح للّذي أرسلَهُ 

مل نا  لفدائِنا َول تَش 

 ܀رحمتُه إلى األبد



 

 

ܝܠ : ܳܟܗܳܢܐ ܺ ܙܒܢܳܐ ܳܗܟ݂ܰ ܒܐ
ܢ  ܶܕܗ ܕܳܡܪܐܢ ܘܰܐܳܗܐ ܘܠ ܳ ܕܡܐ

ܢ ܶܝܽܫܘܥ ܘܳܦܽܪܘܩܳ  ܐ ܺܕܝܠܐ
ܐ ܳ  ܡܺܫܝܳܚܐ ܶܡܠܬ݂ܰ

̈ܝܶܐ ܪ   ܕܚܐ ܣܐ ܒܐ ܳܳܗܐ ܶܕܐܬ݂ܰ
ܰܐܐ

ܺܕܝܫܳܬܐ  ܶܡܢ ܒܽܬܘܠܳܬܐ ܩܐ
ܢܳܐ  ܡ ܳܗܶܠܝܢ ܶܕܝܢ ܳܗܟܐ݂ܰ ܪܝܐ ܡܐ

ܝ܀  ܗ̈ܘܐ

ܳܡܐ  : ܥܐ
ܝܡܢܺܝܢܐܢ ܘܶܕܝܢܐܢ܀  ܡܗܐ  ܘܡܐ

نُو ب َزاب نُو   :ُكوه 

لُوِده  ُهوخيل د َمو 

أَلُوَهان  د ُموران و 

فُُروقُو ِديالن  يُشوع    و 

شيُحو ِمل ثُو د َحايِه   م 

أَلُوُهو د يت بََسار  ِمن  

تُو َمريَم   ب ثُول تُو قَاديش 

ُهوِلين دين ُهوَخانُو 

 ܀ه َوي

 

َهايِمي نَان   :اُموعَ  م 

ِدينَان َماو   ܀و 

في زمِن  :الكاهن

تدبيِر سيِّدنا وإلِهنا 

ومخلِِّصنا يسوع 

المسيح، الكلمِة اإللِه 

ِ الّذي تجسَّ  َد مَن الحّي

 البتوِل القّديسِة مريم،

ت  هذه األمورَ  كما  تمَّ

 ܀يلي
 

نؤمُن  : الّشعب

 ܀ونَعتِرفُ 

 

ܢܳܢ ܢܶܓܠ ܽܝܘܢ ܕܽܝܘܚܐ ܘܐ
ܶ
 إنجيل يوحنا                ܐ

 18 – 4:  4                                          ܝܚـ  ܕ: ܕ

ܠ 4 ܪ ܥܐ ܐ ܐ ܢܶܥܒ 
ܶ
ܺܢܐܬ݂ܰ ܝܢ ܕ  ܶ ܐ ݈ܗܳܘܬ݂ܰ ܶܠܗ ܕ  ܳ ܕ݂ܰ ܥܒ  ܡܐ

ܝܬ݂ܰ ܳܫܡܳܪܶܝܐ܂ ܶ ܳܫܡܳܪܶܝܐ 5 ܒ  ܐ ܕ  ܳ ܝ݈ܢܬ  ܺ ܡܕ݂ܰ ܐ ܠܐ
ܳ
ܶܘܐܬ݂ܰ

ܡܶ  ݈ܗܒ݂ܰ ܕ  ܝܐ ܐ ܕ 
ܳ
݈ܢܒ݂ܰ ܩܺܪܝܬ݂ܰ ܶ ܪ ܥܐܠ ܓ  ܐ ܪܳܝܐ ܳܫܢ݂ܰ ܩܐ ܬ݂ܰ
ܶܪܗ܂ ܥܽܩܘܒ݂ܰ ܠ ܝܐܘܶܣܦ݂ܰ ܒ  ܺܘܐܝܬ݂ܰ ݈ܗܳܘܐ 6 ݈ܗܳܘܐ ܝܐ

ܝܢ ܶܝܽܫܘܥ  ܶ ܥܽܩܘܒ݂ܰ ܽܗܘ ܕ  ܝܐ ܳܝܐ ܕ  ܡܐ ܳܡܢ ܡܺܥܝܢܳܐ ܕ 
ܐ ܬ 

ܒ݂ܰ ݈ܗܳܘܐ ܶܠܗ 
ܶ
ܐܘܪܳܚܐ ܺܘܝܬ݂ܰ ܽ ܡܶܳܠ ܕ  ܐ ݈ܗܳܘܐ ܶܡܢ ܥܐ

ܰܠܶ
ܝ ܶܫܬ݂ܰ ܳܫܺܥܝܢ܂ ܠ ܡܺܥܝܢܳܐ ܺܘܐܝܬ݂ܰ ݈ܗܘܐ ܬ݂ܰ 7 ܥܐ

ܳ
ܶܘܐܬ݂ܰ

ܐ ܶܡܢ  ܳ ܬ݂ܰ ݈ܢܬ 
ܪ ܳܠܗ ܐܐ ܳܝܐ ܶܘܐܡܐ ܡܶܶܠ ܡܐ

ܶ
ܬ݂ܰ ܳܫܡܺܪܝܢ ܕ 

ܐ܂
ܶ ܫܬ 

ܶ
ܳܝܐ ܐ ܒ݂ܰ ܺܠܝ ܡܐ ܐܘ݈ܗܝ 8 ܶܝܽܫܘܥ ܗܐ ܠܺܡܝܕ݂ܰ

ܐ ܬ 
ܢܽܘܢ ܠܽܗܘܢ  ܢܶܙܒ  ܐ ܕ  ܳ ܝ݈ܢܬ  ܺ ܡܕ݂ܰ ܘ ܠܐ ܠܘ ݈ܗܘܐ ܝܪ ܥܐ ܶ ܓ 

ܐ܂ ܳ ܪܬ  ܳ ܝܒ  ܐ ܳܗܝ ܶܠܗ ܳܐܡܳܪܐ9 ܣܐ ܳ ܬ݂ܰ ݈ܢܬ 
ܐ ܐܐ ܳ  ܳܫܡܳܪܝܬ 

ܢܳܐ ܐ ܝܢ  ݈ܢܬ   ܐܐ ܳܝܐ ܐܐ ܳ ݈ܢܬ   ܺܝܽܗܘܕ݂ܰ ܠ ܘܶܡܢܝ ܐܐ
ܶ
݈ܢܬ   ܳܫܐ  ܐܐ
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ܐ ܳ ܝ ܠܶܡܫܬ  ܐ ܐܝܬ݂ܰ ܺ ܐ ܕ  ܳ ܬ݂ܰ ݈ܢܬ 
ܐ ܐܐ ܳ ܝܪ ܰܠܳ  ܳܫܡܳܪܝܬ  ܶ  ܓ 

ܫܺܚܝܢ ܚܐ ܶܝܐ ܶܡܬ݂ܰ ܳ ܡ ܺܝܽܗܘܕ݂ܰ  ܥܢܳܐ10 ܳܫܡܳܪܶܝܐ܂ ܥܐ
ܪ ܶܝܽܫܘܥ ܳܥܐ ܰܶܐܽܘ ܳܠܗ ܶܘܐܡܐ ܝ ܳܝܕ݂ܰ ܝܬ   ݈ܗܘܐ

ܐ ܳ ܬ  ܒ݂ܰ ܘܗܐ ܰܐܳܳܗܐ ܡܐ ܐ ܢܽܘ ܕ  ܪ ܳܗܳܢܐ ܘܡܐ ܐܡܐ ܶ ܝ ܕ   ܶܠܢ݂ܰ
ܒ݂ܰ  ܐ ܺܠܝ ܗܐ

ܶ ܫܬ 
ܶ
ܝ ܐ ݈ܢܬ  ܝ ܳܫܐܰܠܳ  ܐܐ ܝܬ   ܶܠܗ ݈ܗܘܐ

ܝ ݈ܗܳܘܐ ܘܳܝܶܗܒ݂ܰ  ܳܝܐ ܶܠܢ݂ܰ ܶܝܐ܂ ܡܐ  ܗܠܶ  ܳܐܡܳܪܐ11 ܚܐ
ܐ ܳ ܬ݂ܰ ݈ܢܬ 

ܘܰܠܳ  ܰܠܳ  ܳܡܪܝ ܳܗܝ ܐܐ ܐ ܝܬ݂ܰ  ܕ 
ܺ
ܳܪܐ ܳܠܟ݂ܰ  ܐ ܺ  ܘܒ݂ܰ

ܺܡܝܳܩܐ ܐ ܥܐ ܳ ܝܶܡܢ  ܳܝܐ ܳܠܟ݂ܰ  ܐܐ ܶܝܐ܂ ܡܐ ݈ܢܬ   ܠܳܡܐ12 ܚܐ  ܐܐ
ܒ݂ܰ  ݈ܢܬ   ܪܐ ܘܢ ܶܡܢ ܐܐ ܽ ܒ݂ܰ

ܥܽܩܘܒ݂ܰ  ܐܐ ܘ ܝܐ ܽܗܘ ܗܐ ݈ܗܒ݂ܰ  ܕ   ܝܐ
ܢ ܳܪܐ ܠܐ ܺ ܐ ܒ  ܶ ܝ ܶܡܢܳܗ ܘܽܗܘ ܳܗܕ݂ܰ ܺ ܫܬ 

ܶ
ܢܐܘ݈ܗܝ ܐ ܒ݂ܰ  ܘܐ

ܪ ܶܝܽܫܘܥ ܥܢܳܐ13 ܘܳܥܢܶܗ܂ ܠ ܳܠܗ ܶܘܐܡܐ ܽ ܐ ܟ 
ܶ ܢܶܫܬ   ܕ 

ܳܝܐ ܶܠܝܢܗܳ  ܶܡܢ ܘܒ݂ܰ  ܡܐ
ܽ ܠ14 ܢܶܨܶܗܐ܂ ܬ  ܽ ܝܢ ܟ  ܶ  ܕ 

ܐ
ܶ ܢܶܫܬ  ܳܝܐ ܶܡܢ ܕ  ܐܳܢܐ ܡܐ ܶ ܠ ܕ 

ܶ ܬ 
ܶ
 ܢܶܨܶܗܐ ܰܠܳ  ܶܠܗ ܐ

ܡ ܰܠܳ  ܠܳܥܠܐ
ܶ
ܳܝܐ ܐ ܳܝܶܗܒ݂ܰ  ܳܗܽܢܘܢ ܡܐ  ܢܶܗܽܘܘܢ ܶܠܗ ݈ܐܳܢܐ ܕ 
ܗ ܶ ܳܝܐ ܡܺܥܝܢܳܐ ܒ  ܡܐ ܺܥܝܢ ܕ  ܳܢܒ݂ܰ ܶܝܐ ܕ  ܡ܂ ܠܚܐ ܠܳܥܠܐ ܐ  ܕ 
ܐ ܶܠܗ ܳܐܡܳܪܐ15 ܳ ܬ݂ܰ ݈ܢܬ 

ܒ݂ܰ  ܳܡܪܝ ܳܗܝ ܐܐ  ܶܡܢ ܺܠܝ ܗܐ
ܳܝܐ ܳܗܶܠܝܢ ܰܠܳ  ܡܐ ܘܒ݂ܰ  ܕ 

ܽ ܨܶܗܐ ܬ 
ܶ
ܳܝܐ ܗܺܘܝܬ݂ܰ  ܘܰܠܳ  ܐ  ܳܐܬ݂ܰ

ܠ ܳܝܐ ܳ ܐ܂ ܶܡܢ ܕ  ܳ ܪ16 ܳܗܪܟ   ܶܙܠܝ ܶܝܽܫܘܥ ܳܠܗ ܳܐܡܐ
ܝ ܩܳܪܝ ܥܶܠܢ݂ܰ ܐ ܝ ܠܒ݂ܰ ܳ ܐ܂ ܘܬ݂ܰ ܳ  ܶܠܗ ܳܐܡܳܪܐ17 ܠܳܗܪܟ 
ܝܬ   ܥܶܠܳ  ܺܠܝ ܠܐ ܐ ܪ ܒ  ܝܪ ܶܝܽܫܘܥ ܳܠܗ ܳܐܡܐ ܺ ܦ   ܫܐ

ܝ ܪܬ  ܡܐ
ܶ
ܝܬ   ܐ ܠܐ ܥܶܳܠ܂ ܺܠܝ ܕ  ܐ   ܒ 
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ܝܢܳܐ ܫܳܠܳܡܐ ܫܐ  األمن والسالم لجميعكم شينو َوشلومو لخولخون..ܠܽܢܠܽܢܘܢ ܘܐ

 
ܢܺ  ܢܶܪܙ ܽܠܘܛܐ ̈ܡܳܫܢܶܐ ܡܐ ܪܶܟܢ ܺܪ̣ܝܫ ܡܫܐ ܐ ܳܗܶܕܐ:ܘܳܒܬܐ  ةطانيوبعدها رئيس الشمامسة يتلو هذه اللي ܝܐ

ܢ  ܳܳܐ ܠ ܽܳܳ ܪ ܟ ̣ܳܳ ܝ ܺܳܳ ܦ ܳܳܐ ̣ܘܡ ܫ ܽܳܳ ܳܳܩ ܢ
ܡ ܶܶܠ ܕܐ ܒ̈ܩܳ ܚܺܦܝܽܛ̣ܘܳܬܐ ܘܐ ܝܢ ܪܐܥܶ ܒܐ

ܪ ܳܠܳܗܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܺܢܐܡܐ  :ܰܠܐ
ܝܳܣܘܢ܀  ܽܩܘܪܶܝܐܠܐ

 نقوم شافير كولَن
 بَحفيطوثو َوبقوِله َدمَرِعن

 نعنِه ونيَمر:  ََللوهو
 

 قوريَليسون.

ً بانتباه  لنقف كلنا حسنا
جين هللا بأصوات منا

 مرضية قائلين:
 

 يا رب ارحم.



 

 

ܐ ܐܐ  ܘ ܡܺܫܝܚܳܳܳ ܢ ܗܐ ܳܠܳܗܐ ܺܕ̣ܝܠܐ
ܶܙܐ ܰܳܠ  ܳ ܳܡܐ ܕܐ ܪ  ܝ ܬܽܗܘ ܘܗ 

ܺܕܐܝܬܐ
ܬ  ܶܢܐ.ܠܠ ܳ ܶܡܬ̈ܡܐ  ܶܡܽܛܠ ܶܪܚܡܐ

ܠ  ܬܚܺܙܝܬ ܐ ܳܢܽܫ̣ܘܳܬܟ ܥܐ
ܶ
ܐܐܪܳܥܐ ܐ

ܢܬ.  ܦܐ ܬܗܐ
ܶ
ܐ ܐ ܳܢܫܳܳܳܳ ̈ܝ ܡ ܒܢܐ ܘܥܐ

 ܳܒܶܥܝܢܐܢ ܶܡܢܳܟ.
ܳܡܐ: ܝܳܣܘܢ܀ ܥܐ  ܽܩܘܪܶܝܐܠܐ

مشيحو أَلوهو ديالن هاو 
يثاو تهومو دروزيه لو د

ِمثَمل لُنِه, ِمطول ِرحَمت 
نُشوثوخ عال أرعو 
إيثحزيت وعام بَني نُشو 

 إيثَهفَخت بُعينان ِمنوخ.
 

 قوريلَيسون.عامو: 

أيُّها المسيُح إلُهنا، يا َمن 
وأنَت غمُر األسراِر 
الفائِق وصفَها، فقد  
ي َت على األرِض  تجلَـّ
وسلكَت مَع البشِر كرماً 

 طلُب منُك:منَك، ن
 

 يا رب ارحم. الشعب :

ܐ ܐܐ  ܘ ܡܺܫܝܚܳܳܳ ܢ. ܗܐ ܳܠܳܗܐ ܺܕ̣ܝܠܐ
ܐ  ܚܳܳܳܶ ܝܳܳ̈ ܐ ܫܳܳܒܳܳܺ ܩܳܳܳܶ ܝ̣ܳܳ̈ ܒܳܳܙܐܠ ܳܳܺ ܕܐ

ܐ ܪܬ. ܳܠܽܗܘܳܬܟ ܠܺܬܶܒܝܠ ܕܐ ܐܐܢܗܐ
ܶܫܐ ܒܽܗܘܢ ܠܶܢܢ̈ܶܫܐ  ܺܕ̈ܝ̣ ܐ ܩܐ ̈ܝܳ ܘܡܐ
ܐ  ܚܳܛ̈ܗܶ ܩܬ܆ ܘܠܐ ̈ܝܶܘܐ ܚܢܐ ܕܕܐ
ܢ  ܢܐ ܝ ܶܥ ܳܒ ܝܬ.  ܚܐ ܠ ܢ  ܠܐ ܝ ܺܕ

 ܶܡܢܳܟ܀
ܳܡܐ: ܝܳܣܘܢ܀ ܥܐ  ܽܩܘܪܶܝܐܠܐ

مشيحو أَلوهو ديالن 
بَزليِقه شبيِحه هاو دَ 

دالُهوثوخ لتيبيل 
أَنهارت, ومايو قاديِشه 
بهون لِكنِشه دَديِوه 
حناقت, ولَحُطِهه ديالن 
 لَحيث, بُعينان ِمنوخ :

  

 قوريلَيسون. عامو:

ها المسيُح إلُهنا يا َمن  أيُـّ
أنرَت المسكونةَ بأشعِة 

المتأللئِة،  ألوهتِكَ 
وأغرقَت في الماِء 

ِة سالمقدِس جحافَل األبال
ماحقاً بِه خطايانا نطلُب 

 منك:
 

 يا رب ارحم. الشعب :

ܫܳܠܳܡܐ ܕܽܟܶܠܗ  ܝܳܢܐ ܘܐ ܚܳܠܦ ܫܐ
ܳܛܳܪܐ  ܽܢܘ ܳܠܦ  ܚ ܐ܆ ܘܐ ܠܡܳܳܳܳ ܳܥ
ܶܐ  ܩܪ  ܐ ܡܝܐ ܝܳܳܳ̈ܳ ܢ ܚܣܐ ܬܐ ܳܒ̈ܗܳ ܐ ܕܐ

ܢ ܽܛ̣ܘ̈ܒܬܳ  ܐ ܺܕܝܠܐ ܪܟܳܳܳ ܶܛܪܝܐ ܐ܆ ܦܐ ܢܳܳܶ
ܢ ܐܺܛܳܝܘܣ  ܳܡܪܐ ܝܓܢܐ

ܺ
ܳܡܪܝ  ܐ

ܢ  )ܦܳܠܢ» ܝܠܐ ܐ ܺܕ ܣܝܳܳܳܳ ܘܚܐ
ܡ ܫܐ  )ܦܳܠܢ»ܳܡܪܝ   ܐ ܥܐ ܳܳܳ ܪܟ

 ܽܳܳ ܣܳܳܩ ܺܳܳ ܦ
ܶ
ܳܳܽܗܘܢ ܐ ܠ ܽܳܳ ܐ ܕܟ ̈ܘܦܳܳܳܶ

ܐܣ ̈ܪܬܳ ܐܳ  ܝܐ ܺܟ ̈ܪ ܦܐ ܘܳܕܘܟܽܣܘ ܽܘܐܘ
ܳܬܐ܆  ܳ̈ܳܳܳ ܝ ܳܳܳܳ ܗܢ ܳܳܳܳ ܳܳܳܽܗܘܢ ܟ ܳܳܳܠ ܺܕܝ
ܐ܆  ܢ ܢܶܢ̈ܝܳܢܳܳܶ ܢܺܛܝܽܪ̣ܘܬܶܗܝܢ ܕ̣ܡܶ ܘܐ

ܚܳܠܦ ܽܢܘܳܛܳܪܐ ܕ ̈ܠܳܳܳܳܳܳܳܳܶܢܐܘܐ  ܡܐ

حلوف َشينو َوشلُمو 
دكوِله ُعلمو َوحلوف 
نوُطرو َدابُُهثان حَسايو 

خو يَرميَقِره طوبثُنِه, فَِطر  
ديالن موران مور 

( وَحسيو ...إِغناطيوس )
( عام ....ديالن مور )

قوفِه  َشركو دكولهون إِفس 
 أُورثودوكسو

ووفاركي ياس ديلهون 
ُكهنُيُثو, َونطيروثهين 

نِه َوحلوف دِمن نِخيُ 
ِنه  نوُطرو دَملِكه مَهيم 
واحيداي  شولُطنو, 

نطلُب إليَك من أجِل 
أمِن العالِم أجمَع 

ومِن أجِل  وسالمتِِه،
حفِظ آبائِنا األطهاِر 

 طينَ المكرميَن والمغبو
بطريرِكنا مار 

( ...إغناطيوس )
وسائِر  (...) ومطراننا
 األرثوذكسيينَ  األساقفةِ 

وحفِظ أبرشياتِهم 
 الزاهرةِ من المضاِر،
ومن أجِل حفِظ الملوِك 



 

 

ܕܐܝ  ܝܳܳܳ̈ ܐܚܳܳܳܺ ܐ ܘܐ ܶܳܳܳ ܢ ܝܳܳܳܡܳܳܳ̈ ܡܳܳܳܗܐ
ܳܢܐ  ܚܳܠܦ ܽܕܘܟܳܪ ܳܢܐ܆ ܘܐ ܽܫܘܠܳܛ

ܳܳܕܐܬ ܐܐ  ܠ  ܳܳܳ ܡ ܕܝ ܳܳܐ ܪܝ ܳܳܐ ܳܗܐ ܡ ܳܳܳ ܠ
̈ܝܡܢܶܐ.  ܶܕܐ ܡܗܐ ܢ̈ܺܝ̣ ܕܥܐ ܶܫܐ ܘܐ ܺܕ̈ܝ̣ ܕܩܐ ܘܐ

 ܳܒܶܥܝܢܐܢ ܶܡܢܳܟ܀
ܳܡܐ: ܝܳܣܘܢ܀ܽܩܘ ܥܐ  ܪܶܝܐܠܐ

َوحلوف دوخُرنو ديُلداث 
أَلوهو َمريَم َودقاديِشه 
َودعانيِده مَهيمنِه بُعينان 

 ِمنوخ.
 

 

 قوريلَيسون.عامو: 

ومن   والوَلةِ المؤمنينَ 
أجِل ِذكِر والدةِ اإللِه 
 مريم والقديسين، 

 والموتى المؤمنين.
 

   يا رب ارحم.الشعب : 

ܪ ܡܳܳܳ  ܢܳܳܗܐ ܢ ܐܐ ܬܐ ܦܳܳܫܳܳ̈ܳ ܪܝ  ܠ ܳܳܢܳܳܐ
ܝܳܬܐ܆  ܠܐ ܥܳܬܐ ܺܕ̣ܝܳܠܟ ܡܥܐ ܺܒܝܕܐ
ܐ  ܐ ܫܺܒܝܚܳܳܳܳ ܘܡܳܳܳܳ ܐ ܝܐ ܳܳܳܳ ܒܳܗܢ
ܳܳܽܗܘܢ  ܠ ܽܳܳ ܘܗܳܪܐ ܳܘܐܦ ܒܳܳܢ ܽܳܳ ܕܢ
ܪ  ܪܐ ܫܐ ܢ܆ ܘ ̈ܝ݂ܰ ܝܐ݂ܰ ܚܐ ܳܡܳܬܐ ܕ ̈ܘ ܝܐ
ܢ  ܬܐ ̈ܘܳ ܳܳܐ ܒ ܶܳܳ ܳܳܠ ܳܳܳܬܟ ܠ ܳܳܠ ܳܳܶܕܚ ܒ
ܘ  ܠ ܳܘܬ ܚ̈ܕܳܶܕܐ܆ ܗܐ ܒܽܚܘܳܒܐ ܕܐ ܘܐ
ܐ  ̈ܟܶ ܶܠܐ ܠܡܐ ܒܶܗܬ ܘܐ ܪܳܨܐ ܡܐ ܕܰܳܠܶܟܠܩܐ
ܡܶܳܠ  ܫܐ ܢ  ܢܐ ܝ ܳܫܶܘ ܕ ܶܕܐ܆ ܘܐ ܡܚܐ
ܳܳܳܳܬܟ  ܒ ܘܗܐ ܳܳܳܐ ܳܳܳܡ ܢ ܠ ܳܳܳܳܘܬܐ ܠ 

ܠܽܥܘܕ ܢ. ܘܐ ܠ ܳܘܬ ܶܓܢܣܐ ܳܪܳܢܟ ܕܐ
ܘ  ܺܪ̣ܝܳܪܐ܆ ܗܐ ܢ ܫܐ ܳܗܐ ܳܚܐ ܰܐܐ ܡܺܫܝ
̣ܘܳܬܐ  ܝܳܳܬܝܳܽ ܬܠܳܺ ܿܗ ܕܐ ܢܳܳ ܕ ܡܳܶ ܚܳܐ
ܺܕ̣ܝܫܳܬܐ. ܡܺܦ̣ܝܺܣ̣ܝܢܐܢ ܳܠܟ܀    ܩܐ

ܢ ܫܡܐ  ܥܢܺܝܢ܆ ܠܐ   ܘܽܚ̣ܘܣ ܘܐ
ܝܢ ܡܥܠܐ ܚܐ ܪ ܢܶܥܢܶܐܘ. ܶܘܐܬܪܐ  ܘܺܢܐܡܐ

ܢ ܬܳܠܬ  .ܙܐܒܢ̈ܺܝ̣
ܳܡܐ ܝܳܣܘܢ܆: ܥܐ  ܽܩܘܪܶܝܐܠܐ

ܝܳܣܘܢ܆  ܽܩܘܪܶܝܐܠܐ
ܝܳܣܘܢ܀  ܽܩܘܪܶܝܐܠܐ

ثان أَنهار مور لنَفشُ 
بيذَعتو ديلوخ معَلَيتو, 
مو شبيحو  بُهنو يَو 
دنوهرو وأُوف بخولهون 
يَوُمثو دحايَي ن, وَشرار 

لِلباُوثان  بِدحلثوخ
َوبحوبو َدلُوث حُدِده هاو 
دلوِخلقَرصو َمبِهت 
َولَمالِخه مَحِده َودُشوينان 
َشملو لُوثان لَموَهبتوخ 
َولعودُرنوخ َدلُوث 

مشيحو أَلوهان  ِغنسان,
رو, هاو حاذ ِمنُه َشري

َدتليثُيوثو قَديشتو, 
مفيسنان لوخ, شماع َلن 
َوعنين وحوس 
ِوثراحامعالين ونِعِنه 

 ونيمار تلوث َزبنين.
 

,  قوريلَيسونعامو: 
,  قوريَليسون
 قوريَليسون.

 أنِر يا ربُّ نفوَسنا
بمعرفتَِك الرائدةِ في هذا 
يوِم األنواِر المجيِد، بل 
، في أياِم حياتِنا كلِّها
 وثبت  قلوبَنا في مخافتِكَ 
وفي المحبِة المتبادلِة 

 والتي من شأنِها أن بيننا،
تخزَي إبليَس وتُِسرَّ 

نا أهٌل  المالئكةَ،  وألنَـّ
 لرحمتَِك حقق  فينا

يا  موهبتََك وإحسانََك،
، أيُّها  المسيُح إلُهنا الحقُّ

 الواحُد من الثالوثِ 
 األقدِس، إليَك نبتهلُ 

 ِجبنافأصغِ إلينا واست
وترأف  علينا وارحمنا. 

  :ولنهتفنَّ ثالثاً قائلين
 
 

, يا رب ارحم الشعب : 
يا رب , يا رب ارحم 
   ارحم.

 



 

 

ܡܳܫܢܳܐ ܘܶܡܢܣ : ܡܫܐ  ܛܐ
ܝܳܣܘܢ ܐܳܠܘܣ. ܽܩܘܪܶܝܐܠܐ  .ܩܐ

وِمن سطَ  :مَشمُشـنو 

 يسون.قوريلَ  .سوقال

لنقف حسناً.  يا :  الشماس

 رب ارحم.

 صالة االستغفار    ُسـيوصلوثو دحو    ܕܽܚܘܳܣܳܝܐ ܨܽܠܘܳܬܐ

 ܦܽܪܘܡܽܝܘܢ
ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܠܝܽܫܘܥ ܰܐܳܳܗܐ  :ܳܟܗܳܢܐ

ܶ
ܬ

ܕ ܒܝܐ ܘ ܕܐ ܢ، ܠܗܐ   ܳܦܽܪܘܳܩܐ ܺܕܝܠܐ
ܺ
 ܬ̣ܺ ܡܐ

ܶ
ܗ ܝ̣ܬ

ܘܢ ܠܗܽ ܪ ܠܢܽ ܐ ܐܢܗܐ ܝܳ ܗܳ ܗ ܰܐܐ ܥܡܕܶ ܘܐ  ܢ̣ܬܐ ܠ ܘܳ ܕܐ 
ܝ ܝ̣ܬܐ ܐ ܬܠܺ ܘܗܪܳ ܕ ܢܽ ܐ. ܒܝܐ ܐ ܛ̈ܥܝܶ ܡܶ ܥܡ̈ 
ܝ ܐܦܢܺ ܐ. ܘܐ ܝܫܬܳ ܕܺ ܐ ܩܐ ܘܬ̣ܳ ܝܽ ܝܬ̣ܳ ܬܠܺ ܐ ܕܐ ܘܗ̈ܪܶܢܽ 
 
ܶ
ܝܐܐ  ܗܐ. ܕܠܶ ܝܬܳ ܗܳ ܐ ܰܐܐ ܕܬܳ ܣܓܶ ܘܢ ܠܐ ܢܽ ܐ
ܡ ܒܘܫܽ  ܢ ܠܳܥܠܐ ܠܙܒܐ ܒ̣ܢܽ ܝܳܩܳܪܐ ܳܗܳܫܐ ܘܐ

ܺ
ܳܚܐ ܘܐ
 ܳܥܠܺܡܝܢ܀
ܳܡܐ : ܺܡܝܢ܀ ܥܐ
ܐ
 ܐ

 

 املقدمة

نا إلهُ   ليسوعَ  الحمدُ  : الكاهن
إلينا  هِ الذي بمجيئِ  نا،ومخلصُ 
 الشعوبَ  ، أنارَ اإللهّيِ  هِ وبعمادِ 
 دِس األق الثالوثِ  بنورِ  كافةً  الضالةَ 
 دةِ اإلى عب هاوردَّ  ،األنوارِ  الثالثّيِ 

 ،يحُ والتسب الحمدُ  يليقُ  الذي بهِ  هللاِ 
 األبد. وإلى أوانٍ  وكلَّ  اآلنَ 

 

 آمينالشعب : 

 ܣܕܪܐ
ܡܫܼܝܚܐ ܢܘܗܪܐ ܡܬܘܡܝܐ ܿܗܘ ܕܢܦܩܬ 
ܢ ܢܘܗܪܐ ܡܬܘܡܝܐ  ܠܥܠ ܡܢ ܡܠܬܐ ܡ݂ܰ
ܘ ܕܒܚܪܬܐ  ܒܪܐ ܘܡܠܬܐ ܕܐܒܐ . ܗܐ
ܕܝ̈ܘܡܬܐ ܡܢ ܥܼܘܒܐ ܒܬܘܠܝܐ ܒܢܡܘܣܐ 
ܐ ܚܪܢܐ ܕܠܒܪ ܡܢ ܟܝܢܐ ܦܪܘܩܐ 

ܗܢܘܢ ܘܡܫܘܙܒܢܐ ܕܢܚܬ ܠܢ ܠ
ܕܒܚܫܘܟܐ ܘܒܛ̈ܠܠܝ ܡܘܬܐ ܝܬܝܒܝܢ 
ܗܘܘ ܡܢܩܕܝܡ ܘ̣ܡܢ ܡܚܫܒܬܐ ܕܡܩܕܡܐ 
ܗܘܬ ܤܝܡܐ ܡܥܝܢܐ ܦܩܕܬ ܕܬܣܰ ̣ܡܢ 
ܐܪܥܐ. ܕܰܠܪܒܥܐ ܢܗ̈ܪܘܬܐ ܡܬܦܠܓܐ. 
ܠܡܫܩܝܘ ܠܦܪܨܘܦܐ ܕܝܠܿܗ. ܒܫܘܠܡܐ 

 المتن

 

ن يا مَ  ،األزليُّ  النورُ  لمسيحُ ها اـأيُّ 
 قعدُ ت بنوعٍ  األزلّيِ  ن النورِ مِ  انبعثتَ 
 اآلبِ  ، يا بنَ هِ عن وصفِ  الكلمةُ 
 في ملءِ  ن ظهرتَ يا مَ  ،هُ وكلمتَ 
ِ مِ  الزمانِ   فوقُ ي بنوعٍ  ن الحشا البتولّي
ً ومفتدياً  الطبيعيَّ  الناموسَ  مخلصا
 في نا جالسينَ ـكُ  الذينَ  نحنُ  إيانا،
أنَت الذي  .الموتِ  لِ وظال الظلمةِ 

  األزليةِ  كَ أمرَت قبالً بمشيئتِ 
ً يتشعَّ  األرضَ  رَ بأن تفجِّ   بُ ـمعينا
 ها،وجهَ  لتسقيَ  أنهرٍ  أربعةَ  ويصيرُ 



 

 

ܕܝܢ ܕܙܒܢ̈ܐ ܒܶܪܕܝܐ ܕܟܪܘܙܘܬܐ ܐܘܢܓܠܝܬܐ: 
ܠܣ̈ܘܦܐ ܕܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܐܛܝܦܬ. 
ܘܒ̈ܡܝܐ ܶܡܢ ܩܛ̈ܘܰܠ ܟܐܢܐܝܬ ܠܡܪܚܘܬܐ 

ܩܬ. ܘܟܕ ܢܚܝܬܬ ܕܝܢ ܕ̈ܪܫܝܬܐ ܛܠ
ܐܝܟ ܡܛܪܐ ܥܠ ܓܙܬܐ ܒܫܡ̈ܘܥܐ 
ܕܝܕܥܬܐ ܰܐܗܝܬܐ ܠܝ̈ܡܡܐ ܚܦܼܝܬ. ܠܢ 
ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܼܡܢ ̈ܓܠ ܶܠ ܡܥ̈ܝܩܢܐ ܕܝܡܐ . 
ܡܢ ܩܫܝܘܬܐ ܕܫܐ̈ܕܐ ܚܪܪܬ . ܡܢ ܟܐܦܐ 
ܕܝܢ ܫܢܢܬ ܡ̈ܝܐ ܠܥܡܐ ܨܗܝܐ. ܒܝܕ 
ܡܢܚܝܢܐ ܕܝܠܟ ܡܘܫܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܟܐܦܐ 
ܫܪܝܪܬܐ ܐܝܬܝܟ ܕܢܗ̈ܪܘܬܐ ܕܚ̈ܝܐ ܡܪܘܐ 

ܝܡܢܼܝܢ ܒܟ. ܐܢܬ ̣ܡܢ ܟܪܣܐ ܕܗܢܘܢ ܕܡܗܼܿ 
ܐܢ ܬ ܡܪܝ  ܕܒܩܝܣܐ ܕܐܬܪܡܼܝ ܒܡ̈ܝܐ 
ܠܡܪܝܪܘܬܗܘܢ ܠܘܬ ܛܥܡܬܐ ܚܠܝܬܐ 
ܫܚܠܦܬ . ܘܒܨܠܝܒܟ ܡܝܩܪܐ ܟܕ ܕܡܐ 
ܘܡ̈ܝܐ ܕܪܕܘ ܡܢ ܕܦܢܟ ܩܕܝܫܬܐ ܠܥ̈ܡܡܐ 
ܳܝܝܬܐ ܬܘܒ  ܺ ܕܘܟܝܐ ܥܒܕܬ . ܘܒܨܠܘܬܐ ܢܒ݂ܰ
ܘܒܡܠܚܐ . ܰܠ ܡܦܪܝܢܘܬܐ ܕܡ̈ܝܐ 
ܐܝ̈ܖܝܚܘܢܝܐ ܠܘܬ ܡܘܠܕܢܘܬܐ ܐܗܦ̣ܢܬ 
ܠܡܚܬܬܐ ܕܝܢ ܕܝܠܟ ܕܠܝܘܪܕܢܢ 

ܒܥܡܕܟ ܕܒܡ̈ܝܐ . ܤܚܬܐ ܪܫܡܬ ܘ
ܶܡܐ  ܕܡܢܿܗ ܶܚܒܶܠ ܪܘܚܢܝܐ ܝܠܝܕܐ ܡܕܐ
ܒܐܠܗܘܬܟ ܫܢܢܬ. ܐܢܬ ܗܫܐ ܡܪܝܐ. 
ܒܩܳܪܝܬܐ ܬܠܝܬܝܬܐ ܕܒܬܠܬܐ ܢܘܗ̈ܪܐ 
ܕܠܥܠ ܡܢ ܥܠܡܐ . ܐܦ ܠܡ̈ܝܐ ܗܠܝܢ 
ܕܣܼܝܡܼܝܢ ܡܦ̈ܪܝܢܐ ܕܟܠܗ  ܚܕܘܬܐ ܥܶܒܕ 
ܐܢܘܢ ܡ̈ܝܐ ܕܢܝܚܐ ܕܘܟܝܐ ܕܟܠܗܝܢ 

 أقاصيَ  غمرتَ  األزمنةِ  وفي ملءِ 
 . اإلنجيليةِ  الكرازةِ  بسيلِ  المسكونةِ 

 البغاةِ  على وقاحةِ  أنَت الذي قضيتَ 
 ولما نزلتَ ، اكةِ الفتَّ  عدَلً بالمياهِ 

في الُمصغين إلى  ةِ على الجزَّ  بالمطرِ 
ا ، وأمالبحارَ  غشيتَ  اإللهيةِ  المعرفةِ 
 لسةِ األبا ن طغيانِ نا مِ تَ ـفقد أعتق نحنُ 
ذي ال أنتَ . العاتيةِ  البحرِ  ن لججِ كما مِ 
 ماًء للشعبِ  ن الصخرةِ مِ  رتَ فجَّ 

موسى,  كَ عبدِ  بواسطةِ  الظمآنِ 
 رُ تفجِّ  إذ الحقُّ  أنَت الصخرةُ  ،وأنتَ 
 يؤمنونَ  الذينَ  ن قلوبِ مِ  الحياةِ  أنهارَ 
 .بكَ 
 الذي ُطرحَ  العودِ  الذي بواسطةِ  أنتَ 

 إلى طعمٍ  هُ مرارتَ  لتَ حوَّ  في الماءِ 
 رتَ طهَّ  مِ المكرِّ  كَ ، وبصليبِ عذبٍ 

 كَ من جنبِ  والماءِ  الدمِ  كتدفقِ  الشعوبَ 
 . المقدِس 

 ،عَ إليشَ  النبّيِ  أنَت الذي بصالةِ 
 ،أريحا من الجدبِ  ماءَ  شفيتَ  وبالملحِ 

ً نزولَ  ، األردنِ  إلى نهرِ  كَ راسما
منحَت حميماً  في الماءِ  كَ وبعمادِ 
ً عن مولودٍ  ضُ يتمخَّ   شبيهٍ  روحيا
 . كَ بألوهتِ 
ِ  بالدعاءِ  ها الربُّ أيُّ  ،فاآلن  الثالثّي
، بيعةِ الط الفائقةِ  الثالثةِ  األنوارِ  باسمِ 
 أمامنا  المعروضَ  هذا الماءَ  اجعل  
 ماءَ  يصيرَ  ، وأن  فرحٍ  داً كلَّ مولِّ 



 

 

ܟܘܬ̈ܡܬܐ ܕܚܛܝܬܐ . ܐܣܝܘܬܐ ܕܢܦ̈ܫܬܐ 
ܝܗܐ. ܡܬ̈ܖܨܢܐ ܘܕܦܓ̈ܖܐ . ܡ̈ܚܠܡܢܐ ܕܟܖ̈ 

ܕܥܩܪܘܬܐ ܡܢܛ̈ܖܢܐ ܕ̈ܒܬܐ. ܡܥ̈ܖܩܢܐ 
ܠܩܪܨܐ ܕܚܤܡܐ ܕܩܛܶܠ  ·ܕܫܐ̈ܕܐ  ܕܶܡܐ̣ܟܐ

ܕܣܢܐܬܐ ܕܛܢܢܐ ܕܚܪܫܘܬܐ ܕܐܫܘܦܘܬܐ 
ܕܡܓܘܫܘܬܐ ܕܕܚܠܬ ܦܬܟ̈ܖܐ ܘܕܟܠܗ  
ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܣܛܢܝܬܐ ܡܛ̈ܠܩܢܐ 
ܕܤܘ̈ܓܦܢܐ ܕܐܐ̈ܖܣ ܘܠܢܠܗ  
ܩܐܛܣܛܐܣܝܣ ܡܚܒܠܢܼܝܬܐ. ܢܗܘܘܢ 

̈ܖܐ ܢܗܘܘܢ ܡ̈ܖܒܝܢܐ ܕܙ̈ܖܥܐ ܢܛܘ ·ܛ̈ܖܘܕܐ 
ܘܠܢܠܗܘܢ ܡܫ̈ܡܠܝܢܐ ܕܦܐ̈ܖܐ  ܕܡ̈ܘܥܝܬܐ

ܕܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܘܬܦܼܝܢ ܡܢܗܘܢ. 
ܡܚ̈ܝܢܐ ܘܦ̈ܖܘܩܝܐ ܢܗܘܘܢ. ܡܛܠ ܕܐܢ ܬ 
ܘܒܐ ܕܛ̈ܒܬܐ ܘܕܟܠ ܫ̈ܘܟܢܐ  ܐܝܬܝܟ ܝܗ 

،  ܡܫ̈ܡܠܝܐ . ܘܡܪܐ ܕܟܝܢܐ ܕܝܠܢ
ܓܒܝܠܬܐ ܕܝܠܢ ܘܠܟ  ܘܡܥܕܪܢܐ ܕ
ܬܫܒ̄ܘ ܡܣܩܝܢܢ ܥܡ ܐܒܘܟ ܘܪܘܚܟ 
  ܩܕܝܫܐ ܗܫܐ ܘܒܢܠܙܒܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ܀

 ܐܡܝܢ : ܥܡܐ

 أدرانِ  ن جميعِ مِ  والتطهيرِ  الراحةِ 
 ، ادِ واألجس النفوِس  ، ولشفاءِ الخطيئةِ 

ماًء مبرئاً المرضى، ومقصياً العقر، 
ً البيوت، وطارداً الشياطينَ   ،وحافظا

 ،والقتلَ  والحسدَ  داً الثلبَ ـبعِ ومُ 
 والسحرَ  والغضبَ  والبغضاءَ 
 وعبادةَ  ةَ الرقيَّ و والعرافةَ  والعيافةَ 
 ،ةِ الشيطاني األفاعيلَ  ، وسائرَ األوثانِ 

 وءٍ س وكلَّ  المواسمِ  وقاضياً على آفاتِ 
ً الزروعَ ـومربِّ  ً النباتَ يا ، ، وكالئا

ً الثمارَ  ً ومنقذاً ومنضجا ، ومخلصا
 أنتَ  كَ ـفيه، ألنَّ  الذين يشتركونَ  جميعَ 
، والعطايا الكاملةَ  الخيراتِ  ابُ الوهَّ 
 وإليكَ  ،ناجنسِ  ومعينُ نا طبعِ  وربُّ 
 كَ وروحِ  حمداً وإلى أبيكَ  نرفعُ 

 وإلى أبدِ  أوانٍ  وكلَّ  ، اآلنَ القدوِس 
 اآلبدين. 

 
 
 

 آمين.الشعب: 

 

 ܳܟܗܳܢܐ
ܳܳܗܐ ܶܡܢ ܶܒܠ ܰܐܐ  ܽܚܘܳܣܳܝܐ ܢܩܐ
ܘ̈   ܘܽܫܘܒܳܩܳܢܐ ܶܒܐܕܚܐ

ܚܳܛܗܶ̈  ܬ̈ܖܐ  ,ܐܕܐ  ܝܽܗܘܢܒܐ
ܡ ܠܶܡܐܥܳ̈   .ܢܳܥܠܺܡܝ̈  ܠܳܥܠܐ

ܳܡܐ ܺܡܝܢ:  ܥܐ
ܐ
 .ܐ

 كوهنو 
يو بِل حوسُ اِمن آلوهو نق

 نو َدحطوِه، ـوشوبقُ  هدَحوبِ 
م َولعولَ  هلمِ وبَثَريهون ع
 عولمين.

 
 آمين. : عامو

 الكاهن
 فلنحَظ من الرب بغفران 

 الذنوب والصفح عن
 وإلى العالَمين في الخطايا

 أبد اآلبدين.
 

 آمين.: الشعب 



 

 

ܪ: ܶܪܟ ܠܺܦܝܪܳܡܐ ܘܺܢܐܡܐ ܢܒܐ  ܳܟܗܳܢܐ ܢܺܣܝܡ ܶܒ̈ܣܶܡܐ ܐܐܝܟ ܥܳܝܳܕܐ ܘܐ
 ويقول:ويبارك المبخرة البخور كالعادة  لكاهنا يضع 

  ܳܟܗܳܢܐ
ܳܢܐ
ܶ
ܒܳܕܐ ܶܕܝܢ ܐ  ܡܺܚܝܶܠܳ  ܥܐ

ܳܛܳܝܐ ܳܠܳܗܐ  ܘܚܐ ܥܢܶܐ ܰܠܐ
ܶ
 ܐ

ܪ ܒ    :ܺܘܐܡܐ
ܺܕ̣ܝܫ ܐܐ  ♱ܐܩܐ

ܺܕܝܳܫܐ܆  ܩܐ

 كوهنو
    

إنو ِدن َعبدو محيلو 
  هيو اللوهو إعنِ ووحاط
آبو  قاديش ويمار:
 قاديشو.

 الكاهن
 

أنا عبد هللا الضعيف 
 وأقول:   الخاطئ أهتف هلل

 قدوس هو اآلب القدوس.

ܳܡܐ:  ܐܐܺܡܝܢ܆ ܥܐ
ܳ   ܳܟܗܳܢܳܳܳܐ: ܺܕ̣ܝܳܳܳܫ ܒܳܳܳ  ♱ܳܪܐܩܐ
ܺܕܝܳܫܐ܆   ܩܐ
ܳܡܐ:  ܐܐܺܡܝܢ܆ ܥܐ
ܺܕ̣ܝܫ ܽܪ̣ܘ   ܳܟܗܳܢܐ:  ♱ܳܚܳܳܳܳܳܳܳܐܩܐ

ܶܕܫ  ܡܩܐ ܐ ܕܐ ܺܕܝܫܳܳܳܳ ܐ ܘܩܐ ܝܳܳܳܳ ܚܐ
ܕ  ܒܶܕܗ ܟܐ ܳܛܳܝܐ ܥܐ ܠܺܦܝܪܳܡܐ ܕܚܐ
ܠ  ܡ ܥܳܳܐ ܚܳܳܐ ܬܪܐ ܣ ܘܡܳܳܶ

ܶ
ܐ ܚܳܳܳ

ܳܬܐ  ̈ܫܳ ܦ ܢܐ ܠ  ܥܐ ܢ ܘ ܬܐ ̈ܫܳ ܦ ܢܐ
ܳܒܢܐܝ ܐ ܕܪ  ̈ܝܢ ܘܐ ܐܚܐ ܝܢ ܘܕܐ ܐܳܒ̈ܗܐ ܢ ܕܐ

ܝܢ  ܕܐ ̈ܝ̣ ܺܢ ܥܐ ܕ ܝܢ ܘܐ
̈ܢܐ ܳܦ ܠ ܡܐ ܕ ܘܐ

ܐ  ܶ̈ܳܳܳ ܝܡܢ ܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܐ ܕܽܟܠܽܗܘܢ ܥܐ ܘܐ
ܫܳܬܐ  ̣ܝ ܺܕ ܩܐ ܺܥܕܳܬܐ  ̈ܝܿܗ ܕ ܠ ܶܕ ܝܐ
ܡ  ܐ ܠܳܥܠܐ ܝܽܗܘܿܢ ܳܥܠܡܳܳܳ̈ܶ ܐ ܬܪ  ܒܐ

 ܳܥܠܺܡܝܢ܀
 

ܪ: ܙܶܥܰ ܳܘܐܡܐ ܡܳܫܢܳܐ ܡܐ  ܡܫܐ
ܐ
ܶ
ܐܬ  ܳܘܦܽܪܘܣܳܢܘܶܡܢ ܽܣܘܺܦܝܐ
ܺܦܝܪ ܢܽܩܘܡ ܢܟܽ  ܫܐ ܨܽܠܘܬ ܠܐ   :ܒܐ

 آمين .عامو : 
كوهنو قاديش برو 

 قاديشو.
 آمين .عامو : 

كوهنو قاديش روحو 
قاديشو. َمقَـِدش لفيرمو 
دحاطويو َعبِده, َكد 

وِمثَرحام َعل  حويس
نَفشوثَن، ونَفشوثو 
 َدبوَهين وَدَحين َودَربونَين

 َودعانيَذين َودَملفونَين، 
 َودخولهون عانيِذه

يَلِده دعيتو   مَهيمنِه، 
 قاديشتو َومَشبَحتو, 
بَثَريهون عولِمه َولعولَم 

 عولمين.
 
 
 

 َمزِعق وأَُمار: مَشمُشـنو
 سوفياثِه َوفروسكوِمن 

نقوم شافير كوَلن 
 كوهنو ميَقروبَصلوث: ) 

 آمين. : عبالش
قدوس هو االبن  :الكاهن 
 القدوس.

 آمين. : عبالش
 قدوس هو : الكاهن 

الذي الروح القدس. 
يقدس بخور عبده 

 ومترحما   مشـفقا   الخاطئ,
نا وأنفس آبائ على أنفسنا،

 ومعلمينا وإخوتنا وكبارنا
 الموتى وجميع وموتانا

 الكنيسة أبناء المؤمنين،
 في, والممجدة لمقدسةا

 .اآلبدين أبد وإلى العالَمين
  
  

 
 
 

 يهتف ويقول:   الشماس
لنُصغِ بحكمة هللا ونقف 
كلنا حسنا  ونهتف بصالة 

 أبيناأو  الكاهن الموقر)



 

 

ܩܳܪܐ  ܳܟܗܳܢܐ) ܽܒܘܢ ܐܐܘܡܝܐ  ܐܐ
ܠ ܳܝܐ ܳܒܐ ܽܟܘܡܳܪܐ ܐܐܘ ܡܥܐ  ܢܶܥܢܶܐ «ܪܐ
ܪ  :ܘܺܢܐܡܐ
ܕ  ܳܟܗܳܢܐ: ܝܡܢ̣ܺܝܢܐܢ ܒܚܐ ܡܗܐ

 ܐ܀ܳܠܗܳ ܐܐ 
 
 

كومرو أو آبون معَليو أو 
 ( نِعنِه ونيمار:رابو
 
 

مَهيمنينَن بَحد  ُكهنو :
 .آلوهو

الحبر أو  المطران
 ( قائلين:األعظم

 
 

 .نؤمن بإلٍه واحدٍ  : الكاهن

ܳܡܐ  ܽܟܠ ܐܐܺܚܝܕ ܐܐܳܒܐ: ܥܐ
ܳܝܐ ܳܥܽܒܘܳܕܐ ܫܡܐ ܐܪ ܕܐ . ܳܥܐܘܕܐ

ܕܽܟܠܶܗܝܢ ܝܶܠܝܢ ܘܐ  ܐܐ
ܙܳܝܢ ܕܰܠܳ  ܕܶܡܬܚܐ ܙܳܝܢ ܘܐ . ܶܡܬܚܐ

ܕ ܒܚܐ  ܶܝܽܫܘܥ ܳܡܪܳܝܐ ܘܐ
 ܒܳܪܐ ܺܝܺܚܝܳܕܳܝܐ ܡܺܫܝܳܚܐ
ܰܐܳܳܗܐ ܘ. ܕܐ  ܐܐܳܒܐ ܕܶܡܢ ܗܐ
ܺܬܝܶܠܕ

ܶ
 ܳܥܠܶܡܐ ܽܟܠܽܗܘܢ ܩܳܕܡ ܐ

ܳܳܗܐ. ܽܢܘܗܳܪܐ ܕܶܡܢ ܽܢܘܗܳܪܐ  ܰܐܐ
ܺܪܝܳܪܐ ܳܳܗܐ ܕܶܡܢ ܫܐ ܺܪܝܳܪܐ ܰܐܐ  .ܫܐ
ܫܶܘܐ. ܥܺܒܝܳܕܐ ܘܰܠܳ  ܺܝܺܠܝܳܕܐ  ܘܐ

ܐ ܝܰܠܐ  ܽܒܐܘܺܣܝܐ . ܽܒܘܗ 
ܘ. ܽܟܠ ܗܳܘܐ ܕܺܒܐܝܶܕܗ  ܗܐ
ܢ  ܘܶܡܽܛܠ ܒܢܐܝܢܳܳܫܐ ܕܶܡܽܛܳܠܬܐ
ܳܝܐ ܶܡܢ ܢܶܚܬ. ܽܦܘܪܳܩܢܐܢ  ܫܡܐ
ܡ ܫܐ  ܽܪܘܳܚܐ ܶܡܢ ܶܘܐ̣ܬܓܐ
ܺܕܝܳܫܐ ܡ ܘܶܡܢ ܩܐ ܪܝܐ  ܡܐ

ܳܳܗܐ ܳܝܠ ܕܐܬ ܒܽܬܘܠܳܬܐ  ܰܐܐ
ܗܳܘܐ ܪܳܢܳܫܐ ܘܐ ܛܶܠܒ. ܒܐ  ܶܘܐܨ

ܝܢ ܝ̈  ܚܳܠܦܐ ܘܡܐ  ܒܝܐ
ܳܛܘܣ ܶܦܢܺܛܳܝܘܣ . ܺܦܝܠܐ

آبُو آِحيذ   : عامو
مايُو . عُوبوُدو َدش   كول 

ُعو.  دار  كول ِهن   و   َود 
لُوأَ  يُون  َود  ِمث َحز  . د   ي ِلن 

يُون   . َوب حاد   ِمث َحز 
ِشيُحو.  يُو يِشوع  م  ُمور 
يِحيذُويُو ب ُرو دآلُوُهو. 

ِمن  آبُو إِثِي ِلد  ق ذُوم  هاو  د 
ُرو  كول هون  عُول ِمه. نوه 

مِ  ُرو. آلُوُهو د  ن نوه 
ِمن آلُوُهو  شاِريُرو د 

لُو  شاِريُرو. إِيِليذُو و 
ِوه بوِسيَّا بِيذُو  َوش   ع 

 . ُوو كول  َلبوي  بِيِذه ه  د 
ِمطولُوثان   هاو  د 

نَي نُوُشو. ِمطول   ب  و 
قُونان. ن ِحث  ِمن  فور 
. ِمن   مايُو ِوث كاشام  ش 

ِمن قاِديُشو.  روُحو و 
يَم  ب ثول تُو يُ  ول داث َمر 

نُوُشو.  آلُوهُو.  ُوو بَر  َوه 
ِلب   لُوفَين ِوصط   ح 

اآلِب الضابِط  الّشعب :
ِء الكّلِ خالِق الّسما

واألرِض َوُكّلِ ما يُرى 
وما َل يُرى، َوبرّبٍ 
واحٍد يسوَع المسيحِ 
ابِن هللاِ الوحيِد  ال مولوِد 
مَن اآلِب  قبَل كّلِ 
الّدهور. نوٍر من نوٍر، 
إلٍه حّقٍ من إلٍه حّق، 
مولوٍد غيِر مخلوق، 
مساٍو لآلِب في 
الجوهِر، الّذي بِه صاَر 
كلُّ شيء،  الّذي من 

لبَشر، َوِمن  أجِلنا نحُن ا
ِل خالِصنا نََزَل ِمَن  أَج 
الّسماِء وتجسََّد ِمَن 
الّروحِ القُُدِس وِمن  
يَم العذراِء   والدةِ  َمر 
اإلله، َوصاَر إنسانًا 
َوُصِلَب ِعَوًضا َعنّا في 
ِد بيالُطَس ال بُن ِطّي.  َعه 



 

 

ܫ ܪ ܘܺܡܝܬ ܚܐ  ܘܳܩܡ ܶܘܐܬܩܒܐ
ܬܳܠܳܬܐ ܘܡܺ  ܠܐ  ܐܐܝܟ ܝܢܝܐ
ܨܳܒܐ ܣܶܠܰ. ܕܐ ܳܝܐ ܘܐ ܫܡܐ  ܠܐ
ܒ
ܶ
ܺܡܝܢܳܐ ܶܡܢ ܺܘܝܬ  ܝܐ

ܝ ܐܽܒܘܗ  ܐ ܘܽܬܘܒ. ܕܐ
ܶ
 ܳܐܬ

ܳܒܐ ܒܽܫܘܒܳܚܐ ܡܳܕܢ ܪܐ  ܠܐ
ܶܝܐ ܐ ܠܚܐ

ܶ
ܠܺܡܝܬ ܘ. ܘܐ  ܗܐ

ܗ
ܶ
ܠܽܢܘܬ ܠܡܐ  ܰܠܳ  ܽܫܘܳܠܳܡܐ ܕܐ

ܝܬ
ܺ
ܕ. ܐ ܒܚܐ ܺܕܝܳܫܐ ܽܪܘܳܚܐ ܘܐ  ܩܐ

ܝ ܘܗ 
ܚܳܝܢܳܐ ܳܡܪܳܝܐ ܺܕܐܝܬܐ  ܡܐ
ܘ ܕܽܟܠ  ܳܢܶܦܰ ܐܐܳܒܐ ܕܶܡܢ ܗܐ
ܡ ܡ ܐܐܳܒܐ ܘܥܐ  ܒܳܪܐ ܘܥܐ

ܚ ܶܡܣܬܶܓܕ ܒܐ . ܘܶܡܫܬܐ
ܘ ܶܠܠ ܗܐ ܢܺܒܶܝܐ ܕܡܐ  ܒܐ

ܫܺܠܝܶܚܐ ܚܳܕܐ. ܘܒܐ  ܺܥܕܳܬܐ ܘܒܐ
ܺܕܝܫܳܬܐ ܽܬܘܺܠܝܺܩܝ ܩܐ  ܩܐ

ܫܺܠܝܳܚܝܳܬܐ ܘܶܕܝܢܐܢ. ܘܐ  ܘܡܐ
ܚܳܕܐ ܝ ܕܐ ܥܽܡܘܺܕܝܳܬܐ ܗ   ܡܐ

ܚܳܛܶܗܐ ܠܽܫܘܒܳܩܢܳܐ . ܕܐ
ܶܢܝܢܐܢ ܡܣܐ ܩܳܝܡܳܬܐ ܘܐ  ܠܐ
ܐ
ܶ
ܶܝܐ ܕܺܡܝܬ ܠܚܐ ܐ ܘܐ

ܶ
̈ܕܬ  ܚܐ

ܒܳܥܠܳܡܐ ܥܺܬܝܕ ܕܐ  .ܕܐ
ܶܪܟܳܡܪܝ ܐܐܺܡܝܢ ܘܶܡܢ ܒܐ  ܣܛܐ

ܐܽܠܘܣ  ܝܳܣܘܢܽܩܘܪܶܝܐܩܐ  ÷ܠܐ

ب يَوماي  فِن ِطيُوس  
 . ِميث   فِيالُطوس  َحاش  و 

قُوم  لَت لُوثُو  ِوثق بار    و 
بُو.  ِمين  آخ  َدص   يَو 
مايُو. ِويثِب   ِلق  لَش  َوس 
ِمن ياِمينُو دابوي. 
توب اُوثِه ب شوب ُحو  و 

ذُون ل حايه  رابُو لَم 
هاو  َدل َمل كوثِه  ل ِميثِه. وَ 

. َوب حاد   شولُوُمو لُو اِيث 
ِديثاو   روُحو قاِديُشو.

 . يُونُو د خول  يُو َمح   ُمور 
 . ِمن آبُو نُوفِق  هاو  د 

عا عام  آبُو و   م  ب ُروو 
.  ِمست ِغد   تاباح  ِمش   هاو   و 

ِليِحه. بَش  بِيِّه و  ماِلل  بَن   د 

تُو. ذُو ِعيتُو قاِديش  بَح   و 
ِليُحوي تُو. ق  اتوِليِقي َوش 

ذُوي ِدنان  َدح  َمو   و 
ل شوب قُونُو  و.ــَمع موِديثُ 

ساِكنان  ُطوِهه.  َوم  َدح 
ِميثه. تُو د   هَول حايِ  لَق يُوم 

. تِيد   حاثِه. َدب عُول ُمو َدع 
 ُمور  ــباِرخ   آمين

 قالوس،  سَطوِمن
 ÷قوريلَيسون

تألََّم وماَت وُدفَِن وقاَم 
في اليوِم الثّالِث كما 
لى شاَء. وَصِعَد إ

الّسماِء وجلََس َعن 
يميِن اآلِب وأيًضا 
ٍد َعِظيٍم  َسيأتي بَِمج 
ِليَديَن األحياَء 
واألموات، ذلَك الّذي 
ليَس لُمل ِكه انقضاء. 
وحِ القُُدِس  ِمُن بالرُّ َونُؤ 
يِي ال ُكّل،  ّبِ ال ُمح  الرَّ
ال ُمن بَثِِق مَن اآلِب ومَع 
َجُد لَهُ  اآلِب واَلبِن يُس 

د، ا لنَّاِطِق َويَُمجَّ
ُسل.  بِاألن بِياِء َوالرُّ
َوبَِكنيسٍة واِحَدةٍ جاِمعٍَة 
ُمقَدََّسٍة َرسوليٍّة، 
َونَع تَِرُف بَِمع موِديٍَّة 
واحدةٍ ِلَمغ ِفَرةِ ال َخطايا 
تَى  ى قيامةَ ال َمو  َونَتََرجَّ
َوال َحياةَ الجديدةَ في 

 العالَِم اآلتي. 
قف لنبارك يا سيد آمين 

 ÷ رحميا رب ا حسناً،

 

 
 



 

 

ܝ ܘܡܫܪܐ ܒܢܝܫܐ ܕܩܘܪܒܐ ܳܟܗܢܳܐ  يبسط الكاهن يديه ويقول بلحن القداس   ܦ̈ܫܛ ܐܝ̈ܕܘܗ 

ܢ ܐܐ  ܠܶܥܠ ̣ܡܶ ܕܳܪܐ ܘܕܐ ܡܗܐ ܐ ܘܐ ܒܳܳܳܳ ܘ ܪܐ ܳܠܳܗܐ ܗܐ
ܐ  ̣ܘܒܳܳܳܶ ܽ ܟܪ  ܠ  ܥܐ ܒ 

ܶ
ܳܝܬ ܘ ܕ ܐ܆ ܗܐ ܒܚܳܳܳܳ ܽܫܘ

ܕ  ̣ܒܐ ܥ ܘ ܕܐ ܐ܆ ܗܐ ܦܳܳܳܶ ܳ ܣܪ  ܢ  ̣ܡܶ ܚ  ܒܐ ܫܬܐ ܶܡ ܘ
ܳܬܐ ܘܰܳܠ  ܚܳܳܳ ܝܳܳ̈ ܫܳܳܒܳܳܺ ܳܗܳܬܐ ܘܐ ܝܳܳ̈ ܬܡܳܳܺ ܳܬܐ ܘܐ ܘ̈ܪܒܳܳܳ ܪܐ

̈ܩܳܒܢܳܝܳܬܐ܆ ܘ  ܶܡܬܥܐ ܳܢܐ܆ ܗܐ ܝܬ ܠܶܗܝܢ ܶܡܢܳܝ ܕܠܐ ܘܐ
ܢ ܽܝܘܚܐ  ܥܳܡܳܕܟ ܕ̣ܡܶ ܐ ܕܽܝܘܪܕܳܢܢ ܒܐ ܶܳܳ ܠܶܫ̈ܦܥ ܢܳܢ ܕܐ

ܢ ܬ
ܶܕܫܬ܆ ܐܐ ܥܡܳܕܳܢܐ ܩܐ ܝܶܳܠ ܘ ܡܐ ܳܗܳܫܐ ܳܡܪܳܝܐ ܒܚܐ

ܬ ܐ ܳܢܽܫ̣ܘܳܬܐ  ܒܶܪܚܡܐ ܐ ܘܐ ܳܳܳܳ ܙܳܝܢ ܺܕ̣ܝܳܠܟ ܰܳܠ ܶܡܬܚܐ
ܳܳܠ ܳ ܶܡܬܡܐ ܺܕ̣ܝܳܠܟ ܰܳܠ  ܐܓܢܳܢ̣ܽܘܳܬܐ  ܢ̣ܺܝܳܬܐܠܳ ܕ ܡܐ ܒܝܐ ܘܐ

ܳܳܳܳܳܳܶܪܟ ܳ ܺܕܝܳܫܐ܆ ܒܐ ̈ܝܳܐ ܠܡܐ  ♱ ܕܽܪ̣ܘܳܚܐ ܺܕ̣ܝܳܠܟ ܩܐ
ܝܽܗܘܿܢ  ܪ ܥܠܐ ܕܐ ܝܢ ܺܣ̣ܝܺܡܝܢ ܘܫܐ ܩܳܕܡܐ ܳܗܶܠܝܢ ܕܐ
ܝܳܬܐ  ܳܢ ܳܟܗ ܽܢ̣ܘܳܬܐ  ܒܳܕ ܥ ܡܐ ܝܶܳܠ ܘ ܽܒ̣ܘܳܬܐ ܘܚܐ ܝ ܛܐ
ܐ ܕܢܶܗܽܘܘܢ  ܢܳܳܳ ܝܢܐ ܐ܆ ܐܐ ܺܕܝܫܳܳܳ ܐ ܺܕ̣ܝܳܠܟ ܩܐ ܕܽܪ̣ܘܚܳܳܳ
ܓܳܪܐ  ܕܦܐ ܐ ܘܐ ܦܫܳܳܳܳ ܐ ܕܢܐ ܳܳܳܳ ܰܳܠܣܽܝܘܳܬܐ ܘܽܚܘܠܳܡܢ
ܝܶܠܝܢ ܕܳܢܣܺܒܝܢ ܶܡܢܽܗܘܿܢ  ܕܽܪܘܳܚܐ ܠܽܢܠܽܗܘܢ ܐܐ ܘܐ
 
ܶ
ܘܬܺܦܝܢ ܒܽܗܘܢ. ܶܡܽܛܠ ܕܳܠܟ ܦܐ ܐ ܘܶܡܫܬܐ
ܽܒ̣ܘܟ  ܡ ܐܐ ܐ ܥܐ ܳܳܳܳ ܐ ܺܘܐܝܳܩܳܪܐ ܽܘܐܘܚܳܕܢ ܽܫܘܒܚܳܳܳܳ
ܺܕܝܳܫܐ. ܳܗܳܫܐ  ܳܢܐ ܘܽܪ̣ܘܳܚܟ ܩܐ ܪܳܟܐ ܘܽܛܘܒܳܬ ܡܒܐ

ܢ ܒܽܢܠܙܒܐ ܡ ܳܥܠܺܡܝܢ ܀ ܘܐ   ܠܳܥܠܐ
ܳܡܐ:  ܐܐܺܡܝܢ܀ ܥܐ

واألسمى  لُ المبج   العظيمُ  ها اإللهُ أي  
 ،الكاروبيمَ  فوقَ  ، الجالسُ ن الحمدِ مِ 

ن يا مَ  ،من السارافيمَ  دُ والممج  
 والعجائبَ  صنعَت العظائمَ 

 التي ال تُحصى والالباهرة َ
 األردنِّ  سَت ماءَ ن قد  تُستقصى، يا مَ 

 س  قدِّ  ن يوحنا المعمدان، مِ  كَ بعمادِ 
 الال منظورةِ  كَ نا بقوتِ ـرب   اآلنَ 

 بها وصف   ال يحيطُ  التي كَ وجودتِ 
 هُ وبارك   ،ناأمامَ  الموضوعَ  هذا الماءَ 
 وأَوِله نعمةَ  ،القدوِس  كَ روحِ  بحلولِ 
 هُ وفعلَ  هِ وقوتَ  القدوِس  كَ حِ رو

 الذين لجميعِ  لكي يصيرَ  ،العجيبَ 
 اء  فيه  شف أو يشتركونَ  منهُ  ينهلونَ 
 ألنَ  ،نفسا  وجسما  وروحا   وصحة  

 والواليةُ  والوقارُ  الحمدُ  يليقُ  بكَ 
 كَ وبروحِ  والمغبوطِ  المباركِ  وبأبيكَ 
 وإلى أبدِ  أوانٍ  اآلن وكل   القدوِس 
 اآلبدين. 

 
 ين.الشعب: آم

 
ܘ ܕܽܟܠ :  ܳܟܗܳܢܐ ̈ܝܳܐ ܘܳܥܽܒܘܳܕܐ ܕܽܟܠ ܗܐ ܳܒܽܪܘܳܝܐ ܕܡܐ

ܳܶܪܟ ܚܶܠܦ. ܒܐ ܡܫܐ ܢ ܬ ܘܐ
̈ܝܳܐ  ♱ ܶܡܶܕܡ ܳܥܶܒܕ ܐܐ ܠܡܐ

ܽܢܘܿܢ 
ܶ
ܐܩܢܳܐ ܐ ܺܕܝܳܫܐ܆ ܘܐ ܝܶܳܠ ܕܽܪ̣ܘܳܚܟ ܩܐ ܳܗܶܠܝܢ ܒܚܐ

ܥܒܳܕܽܢܘܳܬܐ  ܠ ܽܟܠ ܡܐ ܝܶܳܠ ܽܠܘܩܒܐ ܝܽܒܘܳܬܐ ܘܚܐ ܛܐ
ܽܩܘܒܳܠܝܬܳ  ܒ ܠܢܾ ܣܐ ܝܶܠܝܢ ܐ܆ ܘܗܐ ܠܽܗܘܢ ܐܐ

  ،الكلِّ  ومبدعَ  المياهِ  يا خالقَ الكاهن: 
 شيءٍ  كل   تصنعَ  أن   قادر   ن أنتَ يا مَ 
بارْك هذا الماَء بقوةِ روِحَك  ،هُ رَ يِّ ـوتغ

القدوِس وأَوِلِه نعمةً وقوةً حياَل كلَّ 

ٍ، وَهْب لجميعِ الذين عمٍل  عدواني 

يشتركوِن فيه سواءً بواسطِة الشرِب 



 

 

ܕ ܫܶ  ܘܬܺܦܝܢ ܒܽܗܘܢ ܒܝܐ ܩܳܝܐ ܐܐܘ ܒܝܐܕ ܕܶܡܫܬܐ
ܙܳܢܐ ܐ ܚܺܪܳܢܐ ܐܐܝܢܳܐ ܕܽܗ̣ܘ܆ ܽܚ̣ܘܠܳܡܢܳܐ  ܘ ܒܐ

ܪܳܣܳܣܐ ܐܐ
ܶܐ ܕܶܡܢܳܟ܆  ܺܬ̣ܝܪ  ܚܶܡܐ ܥܐ ܐ ܓܳܪܐ ܘܪ  ܕܦܐ ܕܢܐܦܳܫܐ ܘܐ
ܢ ܽܟܠܶܗܝܢ ܺܒ̈ܝܳܫܳܬܐ  ܚܳܩܢܽܘܳܬܐ ܕ̣ܡܶ ܘܶܡܬܪܐ
ܝܽܒܘܳܬܐ ܺܕܝܳܠܟ  ܢ܆ ܒܛܐ ̈ܝ݂ܰ ܝܐ݂ܰ ܝܢܳܐ ܕܚܐ ܘܽܦܘܪܳܩܢܳܐ ܘܫܐ

ܐܽܒܘܟ ܢ ܶܝܽܫܘܥ ܡܺܫܝܳܚܐ ܘܕܐ ܐ  ܳܡܪܐ ܪ̣ܟܳ ܡܒܐ
ܳܢܐ ܕܫܐ  ܕܪܘܳܚܟ  ܠܳܚ̣ܟ ܠܽܦܘܪܳܩܢܐܢܘܽܛܘܒ̣ܬܳ ܘܐ

ܢ ܒܽܢܠܙܒܐ ܺܕ̣ܝܫ ܒܽܢܠ ܳܗܳܫܐ ܘܐ ܡ  ܩܐ ܠܳܥܠܐ
 ܳܥܠܺܡܝܢ܀
ܳܡܐ :   ܐܐܺܡܝܢ ܀ܥܐ

ِ نوعٍ كاَن، صحةَ   أو الرش ِ أو بأي 

النفِس والجسِد ورحمةً وفيرةً، 

ً وأمناً  ً ِمن كل ِ سوٍء وخالصا ومأمنا

نا يسوَع  لحياتِنا بنعمتَِك، يا ربَـّ

المسيحِ، ونعمةَ أبيَك المبارِك 

خالِصنا، والمغبوِط الذي أرسلَك ل

اآلَن وكلَّ أواٍن  وروِحَك األقدِس،

 وإلى أبِد اآلبدين. 

 
 

 آمين.الشعب : 
 

ܳܡܐ: ܶܪ̣ܟܳܡܪܝ  ܀ ܐܐܺܡܝܢ ܥܐ  ܒܐ
 ܘܢ܆ ܠܢܾ ܫܳܠܳܡܐ ܠܢܾ  ܳܟܗܳܢܐ:
ܳܡܐ: ܠ ܽܪ̣ܘܳܚܐ ܺܕ̣ܝܳܠܟ܆ ܥܐ  ܘܐ

 

ܡܳܫܢܳܐ  ܺܦ̣ܝܪ.  :ܡܫܐ ܢܽܩܘܡ ܫܐ
ܢܽܩ̣ܘܡ ܒܶܕܚܠܳܬܐ. ܢܽܩ̣ܘܡ 

ܐ. ܢܽܩ̣ܘܡ ܒܙܐܗܽܝ̣ܘܳܬܐ. ܒܢܐܢܽܦ̣ܘܬܳ 
ܺܕ̣ܝܽܫ̣ܘܳܬܐ. ܢܽܩ̣ܘܡ ܢܽܩ̣ܘܡ ܒ ܩܐ

ܫܳܪܳܪܐ.  ܝܳܡܢ̣ܽܘܳܬܐ ܕܐ ܒܗܐ ܒܽܚ̣ܘܳܒܐ ܘܐ
̈ܝܳܐ ܕܺܣ̣ܝܺܡ̣ܝܢ  ܢ ܒܡܐ ܘܪܐ ܢܐܶܩܬ ܚܐ

ܪܟ̣ܝܢ ܺܒܐ̣ܝ̈ܕܐܝ   ܳܟܗܳܢܐ(ܘܶܡܬܒܐ
ܩܳܪܐ ܘ ܡܝܐ

ܐ
ܽܒܘܢ ܐ

ܐ
ܠ ܳܝܐ ܐ ܘ ܡܥܐ

ܐ
 ܐ

ܳܒܐ ܽܟܘܡܳܪܐ ܝܢܳܐ « ܪܐ ܒܫܐ
ܚܢܐܢܳܬܐ  ܫܳܠܳܡܐ. ܳܒܽܥ̣ܘܳܬܐ ܘܬܐ ܘܒܐ
ܳܠܳܗܐ ܳܡܶܪܐ  ܢ ܰܠܐ ܝܽܗܘܢ ܽܟܠܐ ܚܳܠܦܐ

ܶܪܒ܀   ܢܩܐ
ܳܡܐ ܐ  :ܥܐ ܫܳܠܳܡܐ ܪ  ܚܶܡܐ ܘܐ

̈ܝܳܐ܀  ܘܽܒ̣ܘܳܪܟ ܡܐ

 آمين باِرخمور.: و  عام
 شلومو لخولخون.:كوهنو
 خ.حو ديلُ َولرو: عامو 

 

 نقوم شافير، : مَشمُشـنو
نقوم  لثو، نقوم بِدحِ 
 ، نقوم بَزهيوثو بنَخفوثو، 

نقوم بقاديشوثو، نقوم 
 ورنوثو َدشرُ َوبَهيمُ  بحوبو

بمايو   ننَقت حورُ 
  يوِمثبَرخين بيذَ  دسيمين 

 آبونأو  كوهنو ميَقرو) 
( أو كومرو رابو معَليو

و عوثَدبَشينو وبَشلومو بُ 
ن ف كولَ لُ ح وتَحنَنتو

 كول نقاِرب. ههو مورِ والل
 

َرحِمه َوشلومو و: عام
 خ مايو.وبورُ 

 آمين بارك يا سيد : عبالش
 السالم لجميعكم.: الكاهن
 . ولروحكَ  :بالشع

 

لنقف حسنا ، :  الشماس
لنقـف  بورع، لنقف بعفة، 
لنقف بطهر، لنقف  
بقداسة، لنقف بمحبة 

وننظر  وإيمان صادق
إلى المياه  لهفةب

الموضوعة والمباركة 
أو  )الكاهن الموقربيدي 
أو الحبر  المطرانأبينا 

الذي بأمن وسالم األعظم( 
هللا  من ويسأل يتضرع

 ميعنا.الكل الحنان لج رب
 

الرحمة والسالم :  الشعب
 وبركة المياه.



 

 

ܐ ܳܟܗܳܢܐ: ܳܒܳܐܽܚ̣ܘܳܒܐ ܕܐ  ܳܠܳܗܐ ܐܐ
ܝܽܒܘܳܬܐ ܶܕܝܢ ܺܕܝܺܚܝܳܕܳܝܐ ♱ ܆ ܘܛܐ
ܘܳܬܽܦ̣ܘܳܬܐ ♱ ܒܳܳܪܐ ܆ ܘܫܐ

ܓܢܳܢ̣ܽܘܳܬܐ ܕܽܪ̣ܘܳܚܳܐ  ♱ ܘܡܐ
ܡ ܽܟܠܢܾ  ܺܕܝܳܫܐ܆ ܥܐ ̈ܝ ܩܐ ܘܢ ܐܐܚܐ

 ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀ 
 

ܳܡܐ:  ܐܐܺܡܝܢ܀ ܥܐ

 لوهو آبوحوبو دَ :  كوهنو
وَطيبوثو ِدن , ♱

 ,♱يو برووديحيذ
نوثو ـنُ كفوثو ومَ ـوَشوتُ 
م عَ  قاديشو. ♱ دروحو

 كولخون آحاي لعولمين.
 

 آمين.عامو: 

محبة هللا اآلب :  الكاهن
ونعمة االبن الفريد،  ♱

وشركة ،  ♱ الوحيد

القدس  ♱ وحلول الروح

فلتكن مع  الفارقليط. 
 جميعكم إخوتي إلى األبد.

 
 آمين. الشعب: 

 
̈ܝܟ܆  ܝܟ ܳܡܪܳܝܐ ܘܳܛܒ ܬܺܡ̣ܝܺܗܝܢ ܥܳܒܕܐ ܝܬܐ

ܺ
ܳܒܐ ܐ ܪܐ

̣ܝܬ ܶܡܠܳܬܐ ܕܳܣܦܳܩܐ ܠ ܳܘܬ 
ܺ
ܳܳܳܠܽ ܡܡܐ ܘܰܳܠ ܐ ̣ܘܬ ܠܳ

ܬܺܡ̈ܝܗܳ  ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܕܐ
ܶ
ܕ ܶܓܝܬ ܝܶܳܠ ܳܬܟ܆ ܟܐ ܪ ܒܚܐ

ܝܶܗܝܢ ܽܟܠܶܡܶܕܡ ܺܕܝܳܠܟ ܡܶ  ܝܬܐ
ܺ
ܢ ܳܗܶܠܝܢ ܕܰܳܠ ܐ

ܐ ܺܕ̣ܝܳܠܟ ܐܐܚ̣ܝܕ  ܐ ܐܐܝܺܬ̣ܝܬ܆ ܘܽܒܐܘܚܳܕܢܳܳܳ ܗܳܘܝܳܳܳ ܠܐ
ܳܠܟ  ̣ܝ ܽܠܘܳܬܐ ܺܕ ̣ܝ ܺܛ ܒ ܒܐ ܳܝܳܬܐ܆ ܘ ܶܒ̈ܪ ܠ ܬ  ܢ 

ܐܐ
ܕ  ܢ ܬ ܶܓܝܪ ܟܐ

ܐ܆ ܐܐ ܢ ܬ ܠܳܥܠܡܳܳܳܳ
ܪܶܢܣ ܐܐ ܡܦܐ
ܣ
ܶ
ܐ ܐ ܳܳܳ ܐ ܐܐܪܒܥ ܳܳܳ ܐܪܒܥ ܶܚܡܬ܆ ܘܒܐ ܐ ܠܐ ܶܳܳ ܟܣ ܽܛ̈ܘ̣

ܐ ܕܫܐ  ܢܽܪ̣ܘܟܝܳܳܳܳ ܢ ܠܐ ܶܠ̣ܠܬ܆ ܶܡܳܢܟ ܶܥܳܕܺܢ̈ܝ̣ ܢ ܳܬܐ ܟܐ
̈ܕܳܥܢܶܐ܆ ܶܛ̈ܢܶܣܐ  ̈ܝܶܐ ܘܶܡܬܝܐ ܳܬܐ ܶܥܠ ܳ ̈ܘܳ ܝܠ ܐ ܳܪܥܺܠܝܢ ܚܐ
ܝ  ܒܐ ܐ ܶܕܐ ܕܪ  ܒܺܚ̣ܝܢ܆ ܽܓ̈ܘ̣ ܐ ܳܠܟ ܡܫܐ ܳܟܝܳܳܳ̈ܶ

ܶܠܐ ܡܐ
ܫܳܬܐ  ܐ ܶܕ ܦܳܳܳܶ ܳ ܣܪ  ̈ܓܳܕܢ܆  ܳܣ ܳܠܟ  ܐ  ܟܳܳܳ̈ܶ ܶܠܐ ܡܐ

̈ܝܽܗܘܿܢ ܕܳܦܪܺܚ̣ܝܢ ܳܠܟ  ܳܳܳܳܳܳܳܳܳܠܺ ܡܗܐ ܶܓܦܐ . ̣ܝܢܠܳ
ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܰܳܠ 

ܶ
ܐ ܒܬ ܶܳܳ ̈ܝܢ ܺܓ̈ܝܐܐܝ ܥܐ ܐ ܣܐ ̣ܘܒܳܳܶ ܽ ܟܪ 

ܪܳܒܢܺܝܳܬܐ ܳܠܟ ܚ  ܶܡܬܩܐ ܒܐ ܪܺܟ̣ܝܢ܆ ܳܠܟ ܡܫܐ ܡܒܐ
ܟ  ܗܳܪܐ܆ ܠܳܳܳ ܪ ܣܳܳܐ ܕܐ ܟ ܡܳܳܗܐ ܐ܆ ܠܳܳܳ ܡܳܳܫܳܳܳܳ ܫܳܳܶ
ܶܒܐ܆ ܳܠܟ ܶܡܫܬܡܐ  ܽܢܘܗܳܪܐ܆  ܘ̈ܟ ܠܺܣ̣ܝܢ ܟܐ ܡܩܐ
ܶܢܐ  ܶܡܐ܆ ܳܠܟ ܳܦܠܺܚܝܢ ܡܺܥ̈ܝ ܶܡܢܳܟ ܳܪܐܺܬܝܢ ܬܽܗ̈ܘ
ܝܟ  ܐ ܐܐ ܝܳܳܳܳ ܫܡܐ ܠܐ ܚܬ  ܢ ܬ ܡܬܐ

ܒܽܕܘܳܬܐ܆ ܐܐ ܥܐ

اً دَّ ، وجِ لعظيٌم يا ربُّ  كَ ـإنّ  : لكاهنا
 طاقةِ  في وليسَ ، كَ أعمالُ  عجيبةٌ 
 مجدَ  يصفَ  أن   البشرّيِ  النطقِ 
 كلِّ أتيَت ب كَ أنَت الذي بقوتِ  ،كَ عجائبِ 
 ، وأنتَ إلى الوجودِ  ن العدمِ مِ  شيءٍ 

 سُ ، والسائكَ البرايا بسلطانِ  الضابطُ 
 ادُ األجن يرتاعُ  ، منكَ كَ بعنايتِ  العالمَ 

 حُ تسبِّ  ، وإياكَ الروحيونَ  العلويونَ 
 رُ زم تسجدُ  ، ولكَ المالئكيةُ  الرتبُ 
 السارافيمُ  ، ويهللُ المالئكةِ  رؤساءُ 
 نَ مسبحي هم، طائرينَ أجنحتُ  سةُ المسدَّ 
م هأعينُ  الكثيرةُ  الكاروبيمُ  ويباركُ 
 ،شمسُ ال حُ تسبِّ  اكَ إيَّ  .كُ َل تُدرَ  بتسبحةٍ 
 لك ،الكواكبُ  وتمدحُ  ،القمرُ  لُ ويبجِّ 
 ،األغمارُ  ترتاعُ  ومنكَ  النورُ  يُذعنُ 
 طتَ أنَت الذي بس، الينابيعُ  دُ تتعبَّ  ولكَ 

 األرضَ  ، ومددتَ كسجفٍ  السماءَ 
 بالرملِ  وحّوطَت البحرَ  على المياهِ 

 كَ وفيما أن لالستنشاقِ  ونشرَت الهواءَ 
، وَل وَل بدايةَ  لهُ  الذي َل حدَّ  اإللهُ 



 

 

ܥܬ ܢ ܬ ܪܩܐ
̈ܝܳܐ܆      ܳܝܺܪܝܥܳܬܐ܆ ܐܐ ܠ ܡܐ ܐܐܪܳܥܐ ܥܐ

ܢ ܬ 
ܳܡܐ ܒܳܚܶܳܠ܆ ܐܐ ܫܬ ܠ ܝܐ ܢ ܬ ܚܒܐ

ܕܬ ܰܳܠܐܐܪ ܐܐ ܫܐ
ܶ
ܐ

ܐ܆ ܘܩܳܳܳܳ ܠܣܐ ܕ ܐܐ   ܐܐܝܟ ܕܐ ܢ ܬ ܶܓܝܪ ܟܐ
ܳܠܳܗܐ ܐܐ

ܕܰܳܠ ܽܫ̣ܘܳܪܝ ܘܰܳܠ  ܐ ܘܐ ܳܳܳܳ ܝܳܢܢ ܝܟ ܰܳܠ ܶܡܣܬܐ ̣ܝܬܐ
ܺ
ܐ

ܳܢܐ܆ ܫܳܩ ܠ  ܶܡܬܦܐ ܕܽܡ̣ܘܳܬܐ ܥܐ ܬܚܺܙ̣ܝܬ ܘܐ
ܶ
ܳܥܐ ܐ ܐܐܪ

ܝܬ܆  ܳܫܐ ̣ܗܘܐ ܒܢܐ̈ܝܢܳ ܕܽܡܘܳܬܐ ܕܐ ̣ܒܬ ܘܒܐ ܒܳܕܐ ܢܣܐ ܕܥܐ
ܽܝܘܣܬܳ  ܪܬ ܶܡܽܛܠ ܚܐ ܝܒܐ ܽܢܘܳܬܐ ܰܳܠ ܶܓܝܪ ܣܐ

ܐ  ܒܢܐܝܢ̈ܳܫܳ ܚܶܙܐ ܠܶܓܢܳܣܐ ܕܐ
ܶ
ܝܟ ܳܡܪܳܝܐ܆ ܕܬ ܚܡܐ ܐ ܕܪ 

ܬܡܳܳܶܪܕ. ܪܳܨܐ ܡܳܳܶ ܠܳܳܩܳܳܐ ܶܳܳ ܢ ܳܐܟ ܶ ܝܳܳܬ  ܕܡ̣ܳܳ ܬܐ
ܶ
ܰܳܠ ܐ
ܶ
ܐ

ܢܪܺܙ̣ܝܢܐܢ  ܝܽܒ̣ܘܳܬܟ܆ ܡܐ ܘܶܕܝܢܐܢ ܠܛܐ ܩܳܬܢ܆ ܡܐ ܦܪܐ ܘܐ
̣ܝܽܪܘܬ  ܦ ܫܐ ܠ ܢ  ܢܐ ܝ ܶܣ ܢܐ ܡ ܝܟ ܘܰܠ  ܚܡܐ ܐ ܠ ܪ 
ܶܪܟܬ܆  ܟܳܝܳܢܐ ܒܐ ܠ ܳܕܐ ܕܐ ܢ܆ ܠ ܝܐ ܠ ܳܘܬܐ ܳܣܽܥܘ̈ܪܳܘܳܬܟ ܕܐ

ܘܠ ܳ  ܶܕܫܬ ܒܡܐ ܐ ܩܐ ܳܳܳ ܝ ܐ ܒܽܬܘܠ ܳ ܳܳܳ ܪܒܥ ܳܕܟ܆ ܠܡܐ
ܝܬ܆  ܬܓܠܐ

ܶ
ܕ ܐ ܚܳܬܟ ܟܐ ܒܐ ܝܳܬܐ ܫܐ ܳܠܿܗ ܒܺܪ ܽܟ

ܢ ܬ ܐܐ  ܐ ܽܛܠ ܕܐ ܠ ܶܡ ܢ ܥܐ ܝܠܐ ܐ ܳܠܳܗܐ ܺܕ ܐܐܪܥܳܳܳܳ
ܠܶܫ̈ܦܶܥܐ  ܢܬ. ܘܐ ܦܐ ܬܗܐ

ܶ
ܡ ܒܢܐ̈ܝܢܳܳܫܐ ܐ ܬܚܺܙ̣ܝܬ܆ ܘܥܐ

ܶ
ܐ

ܕܬ  ܐ ܢܓܐ ܝܳܳܳܳ ܢ ܫܡܐ ܕ ̣ܡܶ ܶܕܫܬ ܟܐ ܕܽܝܘܪܕܳܢܢ ܩܐ
ܨܶܨܬ  ܐ ܘܪܐ ܳܳܳ ܺܕܝܫ ܐ ܺܕ̣ܝܳܠܟ ܩܐ ܳܳܳ ܝܽܗܘܿܢ ܠ ܽܪܘܚ ܥܠܐ

ܳܘܐ܆  ܺܠ̣ܝܕ ܗ  ܳܡܢ ܚܐ
ܺܢܝܢܳܐ ܕܬܐ  ܠ ܺܪܝܳܫܐ ܕܬܐ

 
ܐ ܳܬܐ ܳܐܦ ܳܗܳܫܐ ܐܐ  ܢ ܬ ܳܗܺܟ̣ܝܠ ܳܡܪܳܝܐ ܳܪܶܚܡ ܐ ܳܢ̈ܫܳ

ܶܪܟ  ܐ܆ ܘܒܐ ܺܕܝܫܳܳ ܐ ܩܐ ܗ ܕܽܪܘܚܳܳ
ܶ
ܐܓܢܳܢܽܘܬ ܕ ܡܐ ܒܝܐ

ܐ  ܝܳܳܳ̈ܳ ܝܽܒܘܳܬܐ  ܨܠܳܗܶܠܝܢ ܡܐ ܒ ܠܽܗܘܢ ܛܐ ܗܐ
ܶܢܐ ܕܽܒܘ̈ܪܳܟܳܬܐ  ܠܝܕܽܝܘܪܕܳܢܢ  ܽܢܘܢ ܡܺܥ̈ܝ

ܶ
ܥܶܒܕ ܐ

ܺܕ̣ܝܽܫܘܳܬܐ  ܒ ܐ܀ ܐܽܫܘܳܟܢܳܐ ܕܩܐ ܚܳܛ̈ܗܶ  ܫܳܪܳܝܐ ܕܐ
ܳܡܐ:  ܐܐܺܡܝܢ܀ ܥܐ

 

 يَت على األرِض ـ، تجلَّ وصفٌ  هِ يفي بِ 
،  صائراً في  عبدٍ  واتّخذَت صورةَ 

ن ترى أ عليكَ  عزَّ  إذ   ، الناِس  شبهِ 
 وطأةِ  تحتَ  يرزحُ  البشريَّ  الجنسَ 
 كرُ فنشنا. ـوافتديتَ  فجئتَ  ،إبليسَ 
 وَل نكتمُ ، كَ رحمتَ  ونذيعُ  كَ نعمتَ 

 .ها لنارتَ التي وفَّ  رةَ الخيِّ  كَ صنائعَ 
 ،الطبيعيَّ  الميالدَ  تَ بارك   كَ بميالدِ 
 هرتَ ظ فحينَ ، البتوليَّ  الرحمَ  ستَ وقدَّ 
ا نإلهُ  نكَ ها، ألكلُّ  الخليقةُ  كَ ـحت  سبَّ 
مع  وسلكتَ  على األرِض  يتَ تجلَّ 

 كَ باجتذابِ  األردنِّ  مياهَ  ستَ وقدَّ  البشرِ 
 تَ ورضض   ،القدوسَ  كَ إليها روحَ 

 . ثم يخلدُ  الذي كانَ  التنينِ  رأسَ 
 
 
 
 
 
 
 

ً أيُّ  اآلنَ  فهلمَّ   الرؤوفُ  ها الربُّ أيضا
 حلولِ  بواسطةِ  هذا الماءَ  وبارك  
 التي النعمةَ  وأَوِلهِ  ،القدِس  الروحِ 

 ينابيعَ  اها، واجعلهُ إيَّ  أَولَيَت األردنَّ 
ً بهِ القداسةِ  ، ومنحةَ البركاتِ   ، قارنا
 الخطايا.  غفرانَ 
 آمين.  الشعب:

 



 

 

 
ܐ: ܳܳܳ ܐ  ܨ ܳܟܗܢ ܶܳܳ ܐ ܕܽܟܘ̈ܪܳܗܢ ܐ  ܠܝܥܳܨܒܳܳܳ ܳܳܳ ܽܥܘܕܳܪܢ

ܡܺܚ̈ܝܶܶܠ  ܳܘܳܬܐ  ܒܕܐ ̈ܝܠ ܐ ܐ ܠܚܐ ܶܳܳܳ ̈ܪܳܒܢ ܰܳܠ ܶܡܬܩܐ
ܶܝܐ  ܒܠ ܳ ܽܩ̣ܘ̈ ܝܶܳܠ ܐܐ  ܐܣܐ ܢ ܚܐ ܝ݂ܰ ̣ܡܶ ܠ ̈ܝܐ݂ܰ    ܳܠܳܗܳܝܐ.ܡܐ

ܳܡܐ:  ܐܐܺܡܝܢ܀ ܥܐ
 

ܐ: ܳܳܳܳ ܝܶܠܝܢ ܕܶܡܢܽܗܘܿܢ  ܳܟܗܢ ܐ ܕܽܟܠܽܗܘܢ ܐܐ ܳܳܳܳ ܢ ܝܢܐ ܐܐ
ܘܬܺܦ̣ܝܢ܆ ܢܶܗܽܘܘܢ ܠܽܗܘܢ  ܒܽܗܘܢ ܶܡܫܬܐ ܳܡܶܠܝܢ ܘܐ

ܶܐ  ܨ ܓܪ  ܕܦܐ ܐ ܠ ܽܕ̣ܘܳܟܝܳ  ܠܝܰܳܠܣܽܝܘܳܬܐ ܕܢܐ̈ܦܳܫܳܬܐ ܘܐ
ܐ  ̈ܫܶ ܐ  ܒܕܚܐ

ܶ
ܬ ܺܕ̣ܝܽܫ̣ܘܳܬܐ ܕ̈ܒܳ ܠ ܢܳܽܛܘܽܪܘܳܬܐ  ܐܠܩܐ

ܢ ܽܟܠ ܢܶܢ̈ܝܳܢ̣ܺܝܢ܀     ܕ̣ܡܶ
ܳܡܐ:  ܐܐܺܡܝܢ܀ ܥܐ

ܳܢܐ:  ܐ ܳܟܗ ̈ܝܳ ܕ ܡܐ ܒܝܐ ܘ ܕܐ ܝܟ ܗܐ ܝܬܐ
ܺ
ܢ ܬ ܶܓܝܪ ܐ

ܐܐ
ܶܶܠ̣  ܢ ܚܺܛܝܳܬܐ ܒ  ܢܳܝܢܐܢ ܕ̣ܡܶ ܶܕܬܬ ܠܐ ܐ ܚܐ ܘܽܪܘܚܳܳܳ
ܐ ܐܐܺܛ̣ܝܦܬ  ܝܳܳܳ̈ܳ ܕ ܡܐ ܒܝܐ ܘ ܕܐ ܽܘ ܗܐ ܢ ܬ ܗ 

ܳܘܐ܆ ܐܐ ܗ 
ܝ ܽܢ̣ܘܚ܆ ܐܐ  ̈ܘܡܐ ܚܺܛ̣ܝܳܬܐ ܒܝܐ ܒܝܐܕ ܠܐ ܽܘ ܕܐ ܢ ܬ ܗ 

ܒܽܕܘܳܬܐ ܕܶܦܪܽܥܘܢ  ܢ ܥܐ ܪܬ ̣ܡܶ ܪܐ ܐ ܚܐ ܳܳܳ ܡ ܐ ܕܝܐ ܳ̈ܳܳ ܝ ܡܐ
ܕ ܽܢܘܳܪܐ  ܒܝܐ ܘ ܕܐ ܽܘ ܗܐ ܢ ܬ ܗ 

ܶܝܐ܆ ܐܐ ܳ ܠܶܓܢܳܣܐ ܕܶܥܒܪ 
ܝܠ 

ܶ
̣ܝܣܳܪܐ

ܺ
ܺܨ̣ܝܬ ܰܠ ܳܝܐ ܢܺܒܳܝܐ ܦܐ

ܺ ܺ
ܐ ܺܒܐ̈ܝܕܐܝ ܰܐ ̈ܝܳ ܘܡܐ

ܢ ܬ ܳܐܦ ܳܗܳܫܐ ܳܡܪܳܝܐ܆ 
ܥܶܳܠ܆ ܐܐ ܢ ܳܛܥܽܝ̣ܘܳܬܐ ܕܒܐ ̣ܡܶ

ܝܽܒܘܬܳ  ܕ ܛܐ ܐ ܳܗܶܠܝܢ ܒܝܐ ̈ܝܳ ܢ ܬ ܠܡܐ
ܶܪܟ ܐܐ ܕ ܡܒܐ  ܐܟܐ

ܒ ܠܢܾ  ܳܓܫܺܦ̣ܝܢ ܺܕܝܳܠܟ܆ ܗܐ ܝܶܠܝܢ ܕ ܠܽܗܘܢ ܐܐ
ܢ  ܝܢܐ ܘܬܺܦ̣ܝܢ ܶܡܢܽܗܘܿܢ ܐܐܘ ܐܐ ܒܽܗܘܢ ܐܐܘ ܶܡܫܬܐ

̣ܝܢ ܺܚ ܫ ܚܐ ܶܡܬ ܽܢܘܳܬܐ  ܕܽܗ̣ܘ  ܳܡ ܝ ܒܗܐ ܒܽܗܘܢ 
ܫܳܪܳܪܐ܆ )  ܨܺܠܝܳܒܐ» ܕܐ

̄
ܺܕ̣ܝܽܫ̣ܘܳܬܐ܆ ܐ ܽܒܘܪܟܳܬܐ܆ ܩܐ

ܐ܆  ܳܟܝܳܳܳܳ ܐ ܕܒ̄ »ܽܕܘ ܝܒܳܳܳܳ ܺܠ ܐ܆  )ܨ ܳܳܳܳ ܽܚܘܠܳܡܢ
ܐ܆  ܺܦܐܫܳܳܳܳ ܢ ܣܽܝܘܳܬܐ.  ܓ̄ »ܳܐ ܐ ܕ ܝܒܳܳܳܳ ܺܠ  )ܨ

 
للمرضى  شفاءً  واجعلهُ  : الكاهن

ً للضعفاءِ   األجنادُ  هُ ، َل تطالُ عونا
ً من القوةِ المضادةُ  الروحيةُ   ، مليئا
 . اإللهيةِ 
 آمين.  الشعب:
الذين  جميعِ ل لكي يصيرَ  :الكاهن

فساً ن فيه شفاءً  ويشتركونَ  نهُ مِ  ينهلونَ 
وتقديساً  وجسماً وتطهيراً من األهواءِ 

 . اآلفاتِ  وحفظاً من جميعِ  للبيوتِ 
 آمين. الشعب:

 
 بالماءِ  دتَ أنَت الذي جدَّ  ألنكَ  :الكاهن
 من قد بليَ  نا الذي كانَ طبعَ  والروحِ 
أيضاً  اآلنَ  ، فبارك  الخطيئةِ  جراءِ 

وَهب  ، كَ بنعمتِ  هذا الماءَ  لربُّ ها اأيُّ 
 أو يشتركونَ  هُ يلمسونَ الذينَ  لجميعِ 

 كانَ  نوعٍ  بأّيِ  هُ فيه أو يستعملونَ
 ،تطهيراً  قداسةً  بركةً  الحقِّ  باإليمانِ 
ً  شجاعةً  شفاءً  صحةً  عوناً  فرجا

  .والجسدِ  النفِس  انعتاقاً من أهواءِ 
 

 آمين.  الشعب:
 
 
 
 
 



 

 

ܐ  ܶ̈ܳܳ ܫ ܢ ܚܐ ܐ܆ ܽܚܘܳܪܳܪܐ܆ ܕ̣ܡܶ ܳܳܳ ܐ܆ ܽܥ̣ܘܕܳܪܢ ܳܳܳ ܽܠܘܳܒܒ
ܳܢܶܝܐ܀ ܳ ܓܪ       ܢܐܦܳܫܢܳ̈ܝܶܐ ܘܦܐ

ܡܳ   ܐܐܺܡܝܢ܀ ܐ:ܥܐ
ܐ:  ܣܳܟܗܢܳܳܳ

ܶ
ܕ ܐ ܒܝܐ ܐ ܕܐ ܢܳܳܳ ܝܢܐ ܕ ܐܐ ܒܝܐ ܐ ܘܐ ܽܛܘ̈ܟܣܳܳܶ

ܙܳܝܢ̈ܝܳܳܬܐ  ܕ ܶܡܬܚܐ ܒܝܐ ܐ ܘܐ ܟܳܳ̈ܶ ܶܠܐ ܕ ܡܐ ܒܝܐ ܐ ܘܐ ܒܢܐ̈ܝܢܳܫܳܳܳ
ܐ ܺܕܝܳܠܟ  ܚ ܫܡܳܳܳ ܒܐ ܙܳܝܢ̈ܝܳܳܬܐ ܢܶܫܬܐ ܘܰܳܠ ܶܡܬܚܐ

ܪܳܟܐ ܐܐ  ܡܒܐ ܪ ܒܽܢܠ ܘܐ ܩܐ ܳܒܐ ܡܝܐ ܡ ܐܐ ܢ ܥܐ ܳܠܳܗܐ ܺܕܝܠܐ
ܢ܀   ܒܽܢܠܙܒܐ ܺܕܝܳܫܐ ܳܗܳܫܐ ܘܐ ܒܳܪܐ ܘܽܪܘܳܚܐ ܩܐ  ܘܐ

ܳܡܐ:  ܐܐܺܡܝܢ܀ ܥܐ
 

ܠ ܽܦ̣ܘܳܡܿܗ  ܺܡ̣ܝܢܶܗ ܥܐ ܳܟܗܳܢܐ ܡܪܐܶܚܦ ܒܝܐ
ܪ: ܕ ܳܐܡܐ ܶܒܐ ܟܐ ̈ܝ̣  ܕܳܫܺܛ̣ܝܦܳܬܐ ܘܳܥܶܒܕ ܬܳܠܳܬܐ ܨܠ ܺ

ܳܳܳܢ܆ ܡܒܐ  ܳܳܳܐ ܳܗܶܠܝ ̈ܝܳ ܳܳܳܘܿܢ ܡܐ ܽܢ
ܶ
ܳܳܳܢ ܐ ܳܳܳܐ ܪܺܟ̣ܝ ܫܳܡ ܒܐ

ܐ   .ܐܒ   ܕܐ
ܳܡܐ:  ܐܐܺܡܝܢ܀  ܥܐ

  ܳ ܒ ܫܳܡܐ ܕܐ   .ܳܪܐܒܐ
ܳܡܐ:  ܐܐܺܡܝܢ܀  ܥܐ
ܕܽܪܘ   ܡ ܳܥܠܺܡܝܢ.  ܳܚܳܐܘܐ ܠܳܥܠܐ ̈ܝܶܐ ܕܐ ܺܕܝܳܫܐ ܠܚܐ  ܩܐ
ܳܡܐ:  ܐܐܺܡܝܢ܀ ܥܐ

 
 
 

 العناصرِ  لكي بواسطةِ  الكاهن:
 األمورِ  وبواسطةِ  والمالئكةِ  بشرِ وال

 كَ اسمُ  دُ ، يُمجَّ والباطنةِ  الظاهرةِ 
 نا مع اآلبِ يا إلهَ  والمباركُ  األكرمُ 
 أوانٍ  وكلَّ  اآلنَ . القدوِس  والروحِ 
 اآلبدين.  وإلى أبدِ 
 آمين.  الشعب:

 

 الكاهن بيمينِه على فم القنينة رفرفي
 ويرسم ثالث صلبان ويقول:

 

 نبارك هذه المياه باسم األب.
 

 الشعب : آمين
 باسم اَلبن 

 الشعب : آمين
 والروح القدس ألبد اآلبدين.

  الشعب : آمين

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ܶܩܣܳܛܐ ܽܙܘܳܝܳܚܐ ܝܳ̈  ܕܐ ܡ ܐܕܡܐ  ܥܐ
 .ܨܺܠܝܳܒܐ

حو دقِسطو دمايو َعم ـزويُ 
 صليبو. 

قارورة الماء مع زياح 
 الصليب.

 

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܡܕܢܳܚܐ
 

̣ܐ  ܳܟܗܳܢܐ:
ܶ ܰܗܘ ܕܰܡܰܠܐܟ 

 ܡܰܫܡܺܫܝܢ ܶܠܗ:

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫܡ 
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

ܘܶܒܐ  ܳܟܗܳܢܐ:
ܽ ܰܗܘ ܰܕܟܪ 

  ܡܰܒܪܺܟ̣ܝܢ ܶܠܗ:

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫܡ 
ܳܢܐ܆  ܰܚܝܠܳܬ̣

 

ܶܦܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܰܗܘ ܰܕܣܪ ܳ

 ܡܰܩܕܺܫܝܢ ܶܠܗ: 
 

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܳܠܐ  ܡܰܫܡ 
ܐ ̣
ܳ
ܐ  ܳܡܝܽܘܬ ̣

ܳ
ܰܚܳܛܝ ܶܐ ܰܒܬܝܽܳܒܘܬ

ܶܡ̣ܬܰܟܫܺܦܝܢ ܳܘܐܡܺܪܝܢ. 
ܢ ܶܕܐܬܥܶܡܕܬ  ܶܡܽܛܳܠܰܬ̣

 ܐ̣ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ
 

 

 فُنين لَمدن حو

 

 َهاو  د َمالِخه : الكاهن

شين  ِله َشم    ܀م 
 

قَاديشات    الشمامسة:

 ܀ آلُوُهو

ُروبِه  : الكاهن َهاو  دَك 

خين  ِله بَر   ܀م 
 

قَاديشات    الشمامسة:

 ܀َحيِل ثُونُو

 

ُروفِه  : الكاهن َهاو  دَس 

قَد شين  ِله   ܀م 

 

قَاديشات    الشمامسة:

لُوُميوثُو حاُطويِه بَت يُبوثُو 

 : رين  فين  ُوم  ِمث َكاش 

(  ثعِمدتدِ ) ِمطولُثان 

.  إث َراَحام  علَين 

 

 

 

يتجه الكاهن وبيده 

 الصليب نحو الشرق

دُُمهُ  الكاهن: يا َمن  تَخ 

 .ال َمالئَِكة

قُدُّوٌس أَن َت :   الشمامسة

 ܀يا هللا

يُباِرُكهُ يا َمن   الكاهن:

 ܀ ال كاروبيمُ 

قُدُّوٌس أَن َت :   الشمامسة

 ܀أَيُّها ال قَِويُّ 
 

ُسهُ  الكاهن: يا َمن  يُقَد ِ

  ܀السَّرافيم

 

قُدُّوٌس أَن َت :   الشمامسة

ُع  َغي ُر ال مائِِت يَتََضرَّ

إلَي َك ال َخَطأةُ قائِلين: يا 

ِلنا  اعتمدتَمن   ِمن أَج 

نا. َحم   ار 

 

 

 

 



 

 

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܡܥܪܳܒܐ
 

ܶܢܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܰܗܘ ܕܢܽܘܪ ܳ

  ܡܰܗܠܺܠܝܢ ܶܠܗ:

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫܡ 
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

ܘܳܚܢܶܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܽ ܰܗܘ ܕܪ 

 ܡܰܗܕܺܪܝܢ ܶܠܗ:

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫܡ 
ܳܢܐ܆  ܰܚܝܠܳܬ̣

 

ܶܢܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܰܗܘ ܕܰܥܦܪ ܳ

 ܳܣ̣ܓܺܕܝܢ ܶܠܗ:

 

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܳܠܐ  ܡܰܫܡ 
ܐ 
ܳ
ܐ ܝܰܠܶܕܝ ܗ ܕܺܥܕܬ ̣

ܳ
ܳܡܝܽܘܬ

ܡܰܗܝܰܡܢܳܬܐ ܶܡ̣ܬܰܟܫܺܦܝܢ 
 ܶܕܐܬܥܶܡܕܬܳܘܐܡܺܪܝܢ. 

ܢ ܐ̣ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ  ܶܡܽܛܳܠܰܬ̣

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܓܪܒܝܳܐ

 

 ܰܗܘ ܕܶܥܳܠܝ ܶܐ  ܳܟܗܳܢܐ:
 ܡܰܪܡܪܺܡܝܢ ܶܠܗ:

 فُنين لَمعربو

 

َهاو  د نُوُرنِه  : الكاهن

َهل لين  ِله    ܀م 
 

قَاديشات    الشمامسة:

 آلُوُهو
 

َهاو  د ُروُحونِه  : الكاهن

َهد رين  ِله   ܀م 

قَاد يشات    الشمامسة:

 ܀َحي لثُونُو

 

َهاو د َعف ُرونِه  : الكاهن

  ܀ُسغ دين  ِله

 

قَاديشات    الشمامسة:

لُوُميوثُو يَل ِده د عيتُو 

فين   هاي َمن تُو ِمث َكاش  م 

رين    ثعِمدتدِ ) ُوم 

) . ِمطولُثان   إث َراحام  علَين 
 

 

 رب يوگَ فُنين ل

 

َهاو  د ِعلُويِه  : الكاهن

مين  ِله َرِمر    ܀م 

 ويتجه نحو الغرب

  

يا َمن  يَُهل ُِل لَهُ  الكاهن:

 ܀الن ورانِيُّونَ 
 

قُدُّوٌس أَن َت يا : الشمامسة

 ܀هللا
 

لُهُ  الكاهن: يا َمن  يُبَج ِ

وحانِيُّونَ   ܀الر 

قُدُّوٌس أَن َت  : الشمامسة

 ܀أَيُّها ال قَِويُّ 
 

يا َمن  يَس ُجدُ لَهُ  الكاهن:

 ܀التُّرابِيُّون

 

قُدُّوٌس أَن َت  : الشمامسة

عُ إلَي َك  َغي ُر ال مائِِت يَتََضرَّ

ِمنَِة  أب ناُء الَكنيَسِة ال ُمؤ 

 ِمن اعتمدتقائِلين: يا َمن  

نا. ِلنا ارَحم   أَج 

 

 ويتجه نحو الشمال

 

ُمهُ  الكاهن: يا َمن  يُعَظ ِ

 .ال عُل ِويُّونَ 



 

 

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫܡ 
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

 

ܰܗܘ ܕܶܡܨܳܥܝ ܶܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
 ܡܰܩܠܺܣܝܢ ܶܠܗ܆

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫܡ 
ܳܢܐ܆  ܰܚܝܠܳܬ̣

ܚܳܬܝ ܶܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܰ
ܰܗܘ ܕܬ

  ܡܰܙܝܺܚܝܢ ܶܠܗ:

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܳܠܐ  ܡܰܫܡ 
ܐ  ̣
ܳ
ܐ ܰܚܳܛܝ ܶܐ ܰܒܬܝܽܳܒܘܬ ̣

ܳ
ܳܡܝܽܘܬ

ܶܡ̣ܬܰܟܫܺܦܝܢ ܳܘܐܡܺܪܝܢ. 
ܢ ܶܕܐܬܥܶܡܕܬ  ܶܡܽܛܳܠܰܬ̣

 ܐ̣ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܀

 ܠܰܬܝܡܢܳܐܳܦܢܶܝܢ 
 

ܳܡܰܪܢ   ܳܟܗܳܢܐ:
̣ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܆

ܶ
  ܐ

ܳܫܢܶܐ: ܳܡܰܪܢ ܽܚܘܣ  ܡܰܫܡ 
 ܘܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ܆

 

ܳܡܰܪܢ ܰܩܶܒܠ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܢ  ̣
ܰ
ܬ ܫܶܡܫܰܬܢ ܰܘܨܰܠܘ ܳ

ܶ
ܬ

  ܶܘܐ̣ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܀

قَاديَشات    الشمامسة:

 .آلُوُهو

 

عُويِه  : الكاهن َهاو  د ِمص 

قَل سين  ِله  ܀م 

قَاديَشات    الشمامسة:

 ܀َحيِل ثُونُو

 

تُويِه  : الكاهن َهاو د تَح 

َزي حين  ِله  ܀م 
 

قاديَشات    الشمامسة:

لُوُميوثُو َحاُطويِه بَت يُبوثُو 

 : رين  فين  ُوم  ِمث َكاش 

( ثعِمدتدِ )  ِمطولُثان 

.  إث َراحام  علَين 
 

 

 فُنين لتَيمنو
 

ُموَران  إِث َراحام   : الكاهن

   علَين  
 

ُموَران  حوس    الشمامسة:

 ܀وَراِحم  علَين  
 

ُموَران  قَابِل   : الكاهن

الُووثَان   تَان  َوص  ِمش  تِش 

 ܀ ِوث َراحام  علَين  
 

قدُّوٌس أَن َت يا   : الشمامسة

 هللا

 

دَُحهُ يا َمن   الكاهن: يَم 

َسطون  .األَو 

قُدُّوٌس أَن َت   : الشمامسة

 ܀أَيُّها ال قَِويُّ 
 

َمن  يَُزي ُِحهُ  الكاهن:

 ܀السُّف ِليُّون
 

قُدُّوٌس أَن َت   : الشمامسة

عُ إلَي َك  َغي ُر ال مائِِت يَتََضرَّ

ال َخَطأة قائِلين: يا َمن  

نا. اعتمدت ِلنا ارَحم   ِمن أَج 

 

 ويتجه نحو اليمين
 

نا الكاهن: َحم   ܀يا َربَّنا ار 

 

يا َربَّنا تَعَطَّف  :  الشمامسة

نا َحم   ܀َعلَي نا َوار 
 

يا َربَّنا اق بَل   الكاهن:

ِعبادَتَنا َوَصلَواتِنا 

نا  َحم   ܀َوار 

 



 

 

ܳܫܢܶܐ: ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠ݂ܟ  ܡܰܫܡ 
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠ݂ܟ   ܳܟܗܳܢܐ:
     ܳܒܽܪܘܝܳܐ܆

ܳܫܢܶܐ: ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠ݂ܟ  ܡܰܫܡ 
ܢ ܰܡܠܳܟܐ ܡܺܫܝܳܚܐ. 

ܶ
ܕܳܚܐ

ܰܚܳܛܝ ܶܐ ܠܥܰܒܰܕܝ ܟ 
 ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪ̱ܝ܀

شوب ُحو لُخ    الشمامسة:

 ܀أَلُوُهو
 

شوب ُحو لُخ   : الكاهن

يُو  ܀بُرو 
 

شوب ُحو لُخ    الشمامسة:

شي ُحو د ُحويِن   َمل ُكو م 

َحاُطويِه لعَبدَيك  

. ُمور   بَاِرخ 

  ُسب حانََك يا هللا:  الشمامسة

 

ُسب حانََك أَيُّها  الكاهن:

  ال َخاِلق
 

ُسب حانََك أيُّها :  الشمامسة

ؤوُف  ال َمسيُح ال َمِلُك الرَّ

بال ُخطاةِ باِرك  يا ربُّ 

.  َعبيدَك 

  

ܐ ܳܡܳܪܳܢܝܳܬܐ
ܳ
 الصالة الربانية  ܨܽܠܘ̣ܬ

ܰܐܽܒܘܢ  ܳܟܗܳܢܐ :
 ..... ܕܰܒܫܰܡܝܳܐ

ُكهنو : أَبون 

 ..... دبَشمايو

الكاهن : أَبانا الذي في 

 السماوات .....

  

ܶܢܬܰܩܰܕܫ ܫܳܡܟ  ܰܥܳܡܐ:
ܟ ܶܢܗܶܘܐ 

ܳ
ܐ ܰܡܠܽܟܘܬ

ܶ
ܐܬ
ܺ
ܬ

ܶܨܒܝܳܢܳܟ. ܐܰܝܰܟܢܳܐ 
ܦ ܰܒܐܪܳܥܐ. 

ܳ
ܕܰܒܫܰܡܝܳܐ ܐ

ܰܗܒܰܠܢ ܰܠܚܳܡܐ 
ܕܽܣܘܢܳܩܢܰܢ ܝܰܘܳܡܢܳܐ. 
ܰܘܫܽܒܘܩ ܰܠܢ ܰܚܘܰܒܝ ܢ 
ܰܘܚܳܛܰܗܝ ܢ ܐܰܝܰܟܢܳܐ ܳܕܐܦ 

ܫܰܒܩܢ  ܚܢܰܢ
ܳܠܐ  ܠܰܚܝ ܳܰܒܝܢ.

ش دَ اثقنِ  امو:ع

 ،خلكوثُ مَ  هثِ ـتي ،خشمُ 

 ،خنُ وبيِص  ههوِ نِ 

 فأُ  شمايويكانو دبَ أ

 حمون لَ الـبهَ  ،رعوبَ 

 نوـومُ ن يَ انونقودس

 ينوبَ حَ  ن لَ  وشبوق

نو يكَ أ ينهَ وحطوَ 

 نقِ ن شبَ انـف حدُ 

 نلَـ علو تَ  ،ينبَ ـيُ الح

 لو فاصوإِ سيونو لنِ 

ليتقدس  الشعب:

ليأِت  ،اسمك

لتكن  ،ملكوتك

  كما في، مشيئتك

 كذلك على السماء

نا أعطِ  ضألرا

 ،مكفافنا اليو   خبزنا

واغفر لنا ذنوبنا 

كما نحن  ،وخطايانا

 ً  لمن نغِفرأيضا

 وال ،إليناأخطأ 



 

 

ܥܰܠܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ 
ܰ
ܬ
 
ܶ
ܳܠܐ ܰܦܳܨܐ ܰܠܢ ܶܡܢ ܐ

ܺܒܝܳܫܐ. ܶܡܽܛܠ ܕܺܕܝܳܠܺܟ 
ܐ ܘܰܚܝܳܠܐ ̱ܗܝ ܡܰ  ̣

ܳ
ܠܽܟܘܬ

ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܠܥܰܳܠܡ 
ܶ
ܘܬ

 ܀ ܐܰܺܡܝܢܳܥܠܺܡܝܢ. 

 ،من بيشو  نلَ 

 يطول ديلوخمِ 

 يلوحَ و لكوثومَ 

 ملعولَ  ،شبوحتووتِ 

 .آمين .عولمين

 ،ةلتجربا في تدخلنا 

من   نالكن نج  

 لكألن  ،الشرير

والقوة  الملك

أبد  إلى ،مجدوال

  .آمين .اآلبدين

 

 صالة الختام    صلوثو دحوثُـمو   ܕܽܚ̣ܘܳܬܳܡܐ ܨܽܠ̣ܘܳܬܐ

ܒܝܐ ܐܐ ܳܟܗܳܢܐ :  ܘ ܕܐ ܐ ܗܐ ̈ܫܳ ܕ ܳܠܳܗܐ ܳܛܳܒܐ ܳܪܶܚܡ ܐ ܳܢ
ܒܳܬܐ ܘܰܳܠ ܶܡܬܡܐ  ܒܳܬܟ ܪܐ ܘܗܐ ܢ̣ܺܝܳܬܐ ܠܳܳܳܳܳܳܳܳܳܳܠ ܳ ܡܐ

ܶܪܟܬ ܠܡܐ  ܡܽܗܘܿܢ ܠܢܾ ܒܐ ܶܪܟ ܥܐ ܐ ܳܗܶܠܝܢ. ܒܐ ܢ ̈ܝܳ ܠܐ
ܘܳܬܽܦܘܳܬܐ ܕܺ  ܝܢ ܒܫܐ ܐ ܓܪ  ܠܦܐ ܢ ܘܐ ܠ ܢܐ̈ܦܳܫܬܐ ܢܘܐ  ̣ܝܠܐ

ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܘܶܣܓܕܳܬܐ 
ܶ
ܢ ܬ ܢܳܐ ܕܽܟܠܐ ܝܢܐ ܒܽܗܘܢ. ܐܐ ܕܐ

ܠ ܳܕܐ  ܒܳܪܟ ܝܐ ܐ ܓܺܢܝܳܙܐ ܘܠܐ ܶܣܰ ܳܠܟ ܐܐܒܳܳܳܳ ܢܐ
ܣܺܓܝܳܕܐ  ܳܒܐ ܘܐ ܳܫܐ ܳܛ ܺܕܝ ܠ ܽܪܘܳܚܟ ܩܐ ܪܺܚܝܳܡܐ ܘܐ
ܳܫܐ  ܐ. ܳܗ ܝܐ ܫܶܘܐ ܳܠܟ ܽܒܐܘܺܣ ܐ ܘܐ ̈ܝܶ ܥܶܒܕ ܚܐ ܘܡܐ

ܡ ܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܢ ܠܳܥܠܐ ܒܽܢܠܙܒܐ  ܘܐ
 

  ܐܰܺܡܝܢ ܰܥܳܡܐ:

يا  ،الرؤوفُ  الصالحُ  ها اإللهُ أي   : الكاهن
 كَ موهبتِ  بواسطةِ  هذا الماءَ  كتَ ن بارمَ 

، بها وصف   التي ال يحيطُ  العظيمةِ 
نا نفوسَ  وبارك   هُ نا جميعا  معَ ـبارك  

 لكَ  مَ ، لكي يُقد  نا فيهِ نا باشتراكِ وأجسادَ 
 ها اإللهُ أي   والسجودُ  نا الحمدُ من جميعِ 

 الحبيبِ  كَ والبنِ  ،المحجوبُ  اآلبُ 
في  المحيي والمساوي لكَ  كَ ولروحِ 
 وإلى أبدِ  أوانٍ  وكل   اآلنَ  .الجوهرِ 
 اآلبدين. 

 
 آمين. الشعب:

 


