
 

 

 

 

 

 ܕܐܢܛܝܘܟ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐܕ ܥܕܬܐ

  

 الشموع تبريك طقس المعدعدان

 

 ܶܩ̈ܪܝܽܘܶܢܐ ܽܒܘܳܪܟܕ ܶܛܟܳܣܐ



 

 

ܟܳܣܐ
ܶ
 تبريك الشموع طقس   قريونِه ِطكسو دبوُرخ   ܶܩ̈ܪܽܝܘܶܢܐ  ܕܽܒܘܳܪܟ ܛ

 

ܰܕܡܰܫܟܢܳܐ ܠܽܗܘܢ ܺܥܕܳܬܐ ܰܩܺܕ̣ܝܫܳܬܐ ܒܽܝ̣ܘܡ ܺܥܐܳܕܐ 
ܗ
ܶ
 ܡܺܫܝܳܚܐ ܠܰܗܝܟܠܳ  ܕܳܡܰܪܢ ܶܝܽܫܘܥ ܕܰܡܰܥܠܬ

 

 ܰܩܕܳܡܰܝܬ

ܺܥܐܳܕܐ  ܰ ܗ  ܳܰ ܐ ܕ ܡܫܳܳܳܳ ܽܠ̣ܘܳܬܐ ܕܰܪ ܰܒܢ ܨ ܰܒܙ
ܢ ܽܟ̣ܘܪܣܳܝܐ  ܶܡܬܬܺܣ̣ܝܺܡ̣ܝܢ ܶܩ̈ܪܽܝ̣ܘܰܶܐ ܠܶܥܠ ̣ܡܶ
ܰܘܰܶ ܠܽܽܝܘܢ  

ܶ
ܐ ܩܳܕܡ ܘ ܰܕܡܰܟܰܣܝ ܒܽܫ̣ܘܶܫܦܳܳܳ

ܫܶܡܫܳܬܐ ܕܳܝܠܽܰܕܬ ܘܰ ܘܰܟܕ 
ܶ
ܳܠܳܗܐ ܡܰܫܠܺܡܝܢ ܬ

ܐ   ܳܳܳ ܐ ܰܕܨܽܠ̣ܘܳܬܐ ܕܰܪܡܫ ܳܳܳ ܕܶܡܰܬܘܡܳܪܐ ܒܽܚ̣ܘܳܬܡ
  ܰ ܐ ܰܽܘ̣ܘܽܡܘܢ  ܝܳܕܪ  ܐ ܘܳܟ̈ܗܰܳܳܳܶ ܺܪ̣ܝܫ ܳܟ̈ܗܰܳܳܳܶ
̣ܝܫܳܟܗܰܶܐ ܰܒܨܽܠ̣ܘܳܬܐ ܳܗܶܕܐ   ܺ ܽܟ̣ܘܪܣܳܝܐ  ܰܘܰܰܫܶܪܐ ܪ 
ܫܶܡܫܳܬܐ ܕܳܡܪ   

ܶ
ܐ ܰܰܙܡܽܪܘܢ  ܬ ܰܘܒܽܚ̣ܘܳܬܡܳܳܳܳ

ܐ  ܐ  ܘܶܡܫܬܶܪܐ ܟܽܢ̣ܘܫܝܳܳܳܳ ܶܫܡܽܥܘܢ ܳܣܒܳܳܳܳ
ܰܶܐ ܳܳܠ ܡܰܛ̣ܝܰܒ   ܒܽܒ̣ܘܪܟܳܬܐ  ̣ܝܫܳܟܗ ܺ ܢ ܶܕܝܢ ܪ 
ܶ
ܘ

ܰܳܐ ܡܰܒܶܪܟ ܠܶܘ̈ܪܽܝܘܰܶܐ ܝܳܠܰܦܘܗ  ܀   ܳܟܗ

التي تمنحها الكنيسة المقدسة يوم 

 كل. الهي دخول ربنا يسوع المسيح إلى

 

 أّولا 

في أثناء صالة مساء العيد توضع 

شموع أمام اإلنجيل فوق كرسّي 

مغّطى بمنديل. وفي نهاية تشمشت 

في ختام الصاة، العذراء الذي يُقال 

يقف رئيس الكهنة والكهنة حول 

الكرسي، ويبدأ رئيس الكهنة بالصالة 

التالية. وفي ختامها يقولون تشمشت 

القديس مار سمعان الشيخ. ثّم 

يُصرف الشعب بالبركة. فإذا كان 

ا، يحّل الكاهن  رئيس الكهنة غائبا

 محلّه في تبريك الشموع.
 

 صالة البتداء صلوثو دشوُريو ܨܽܠܘܳܬܐ ܕܽܫܘܳܪܳܝܐ

ܰܳܐ ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܰܠܳܒܐ  : ܳܟܗ
 ܰܘܠܽܽܪܘܳܝܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ  ܘܰܠܒܳܪܐ

 لبو شوبحو : كوهنو
 .قاديشو َولروحو  ولَبرو

المجد لآلب : الكاهن 

 وللروح القدس. ولالبن

 ܡܺܚ̈ܝܠܶ  ܰܘܥܰܠܝܢ: ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ
ܝܶܡܐ ܘܰܝܳܛ̈ܝܶܐ ܰ  ܰܘܝܢܳܢܳܐ ܪ 

ܝܽܗܘܢ   ܰܶܫܰܬܦܽܥܘܢ   ܰ ܐ ܰܒܬܪ   ܳܥܠ̈ܡܶ
 ܰܘܺܡܝܢ܀ ܳܥܠܺܡܝܢ ܠܳܥܰܠܡ

َوعلَين محيِله : مَشمُشنِه 

وحاطويه َرحمه َوحنونو 

نِشتَـفعون بَثَريهون عولِمه 

 َولعولَم عولمين آمين.

 

 علينا لتَِفض:  الشمامسة

 نحن والحنان المراحم

 في الضعفاء الخطاة

 ن،اآلبدي  أبد وإلى العالمين

 .آمين
 

 



 

 

 

ܐ:  ܐ ܘܰ ܳܟܗܰܳܳܳ ܳܬܐ ܰܘܫܳܘܐ ܰܠܢ ܳܡܪܝܳܳܳ ܳܠܳܗܐ ܠܰܛܝܒ̈ܘܳ
ܳܫܰܒܝܢ ܘܽܒ̣ܘ̈ܪܳܟܳܬܐ ܡܰܫܡܠܽ̈ܝܳܳܬܐ  ܘܰܩܶܕܫ  ܠܽܚ̈ܘ̣

ܠܟ   ܝܢ ܰܘ ܰܢ ܳܝ ܥ ܶ ܽܪ  ܐ ܰܘܠ ܳܳܳܳ ܰܟܢ ܝ ̈ܝܢ  ܰܘ ܰܥ ܠܽܗܘܢ ܰܙܘ
ܐ ܰܝܘܳܡܐ ܕܰܡܰܥܠܳܬܟ ܰܕܠܰܗܝܟܳܠ   ܳܰ ܰܕܰܰܘܒܳܠܟ ܒܳܗ
ܳܘܐ ܕܰܩ̣ܒܳܠܟ ܰܥܠ  ܳܒܐ ܘܰܙܺܕ̣ܝ ܰܘܝܟ ܶܫܡܽܥܘܢ ܳܣ
ܐ  ܐ ܕܽܫܘܒܚܳܳܳ ܐ  ܰܘܒܶܘ̈ܪܽܝܘܰܳܳܶ ܫܳܳܶ ܰܥܘܗ   ܰܩܺܕ̈ܝ̣

ܳ ܕܪ 
ܫܽܒܘܝܳܬܐ  

ܶ
ܰܰܝܶܒܒ ܠܽܳܘܳܬܟ ܰܟܕ ܳܘܡܺܪ̣ܝܢܰܢ  ܘܬ

ܶܡܺܟ̣ܝܠ ܫܺܪ̣  ܠܰܥܒܰܕ̈ܝܟ ܰܒܫܳܠܳܡܐ ܘܰܝܰܪܪ ܰܠܢ 
ܶܣܳ ܳܠܟ  ܰܰ ܐ ܰܕܝܳܛܰܗ̈ܝܢ  ܕ ܽܣ̣ܘܪܝܳܳܳܳ ܢ ܰܘ ̣ܡܶ
ܰܒܢ  ܠܙ ܐ ܘܒܽܟ ̣ܝܳܬܐ  ܳܗܫܳܳܳܳ ܐ ܘܰܬܘܺܕ ܽܫܘܒܚܳܳܳܳ

   ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀
 ܰܘܺܡܝܢ܀ ܰܥܳܡܐ:
 

ܐ:  ܳܳܳܳ ܳܠܳܗܐ ܶܡܳܢܟ ܳܫܐܺܠ̣ܝܢܰܢ ܳܘܘ ܶܡܠܳܬܐ ܘܰ ܳܟܗܰ
ܐ ܳܳܳ ܰܳܫ ܐ  ܰܕ̣ܗܰܘܝܬ ܰܒܪ ܳܳܳ ܦܽܪ̣ܘ   ܰܪܒ

ܶ
ܐ ܕܬ ܳܳܳ ܰܘܝܰܟܢ

ܳܝܐ ܰܗܘ ܕܶܡܫܰܬܰܒܚ  ܰܳܳܫܳܝܐ  ܳܘܘ ܶܥܠܽܳ ܠܶ ܢܰܣܢ ܘ 
ܐ  ܰܘܡܰܘܕܺܫ̣ܝܢ ܳܠܟ  ܶܳܳ ܰ ܳ ̣ܰܽܘܪ  ܐ  ܶ̈ܳܳ ܢ ܰܡܰܠܟ ܰܘܰ ܬ ̣ܡܶ

ܶܦܐ  ܳܘܘ  ܳ ̣ܘܶܒܐ ܘܰܕܣܪ  ܽ ܰܕܒܰܡܰܚܬܳܬܟ   ܶܛ̈ܟܶܣܐ ܰܕܟܪ 
ܐ  ܐ  ܰܘܒܳܗܰܳܳܳ ܰܳܳܫܝܳܳ̈ܶ ܐ ܘ  ܶ ܐ ܰܫܡܺܠ̣ܝܬ ܠܽܽܕ̣ܘܳܒܪ  ܳܰܠܪܥܳܳܳ

ܣܶܠ̣ܘܬ ܠܰܗܝܟܳܠ ܘܰܫܡܺܠ̣ܝܬ  ܰܝܘܳܡܐ ܫܺܒܝܳܚܐ
ܰܥܠ ܠܦܽ  ̣ܚܬ  ܰܝ ܐ ܶܘܘܙܰܕ ܳܣܝܳܳܳܳ ܡܘ ܳܰ ܐ  ܳܳܳܳ ܩܳܕܰ   ̣ܘ

ܳܒܐ  ܰܥܘܗ   ܕܶܫܡܽܥܘܢ ܳܣ
ܳ ܰܘܰ ܬ ܕܶܡܙܰܕܰܝܚ  ܕܪ 

 
ܶ
̈ܦ ̣ܰܽܘܗܳܪܟ ܰܘܰ ܬ ܰܥܠ ܶܓ ܶܒܐ  ܰܘܘܙܶܠܓ  ̣ܘ ܽ ܐ ܰܕܟܪ 

 ܢܽܟܳܠܗ  ܒܺܪ̣ܝܳܬܐ  ܰܟܕ ܫܰܡ̈ܝܳܐ ܰܘܘܪܳܥܐ ܡܶܠܝ ܰܥܠ 
̣ܰܽܘܗܳܪܟ  ܳܗܳܫܐ ܳܒܶܥܝܢܰܢ ܢ  ܶܡܢܳܟ ܳܘܘ ܳܡܪܳܝܐ    ̣ܡܶ

ܶܐ ܳܒܪ  ܝܢ ܽܕ̣ܘ ܶܠ ܪܬ ܠܳܗ ܐ  ܘܰ  ܰܗܘ ܰܕܣ̣ܥܰ ܳܠܳܗܝܳܳܳ̈ܶ
ܐ  ♱ܰܒܳܳܳܳܳܳܳܳܳܳܳܶܪܟ ܒܰܝܡ̣ܝܢܳܟ ܠܳܗܶܠܝܢ ܶܩ̈ܪܽܝ̣ܘܰܳܶ

ها الرب  اإللهُ للنعمِة لنا أي  أهِّ  : الكاهن

ْس أفكاَرنا وقدِّ  ،والبركاِت الكامالتِ 

َك في لنستقبلَ  ،ونوايانا وجميَع نزواتِنا

هذا يوِم دخوِلَك إلى الهيكِل، كشمعوَن 

الذي حملََك على  يِق،الشيخِ الصدِّ 

ذراعيِه المقدستين، ونهتَف إليَك 

شموعَ الحمِد والتسبيحِ  ونحُن حاملونَ 

 ،تُطلُق عبيدََك بسالم   وقائلون: اآلنَ 

ليَك لنرفَع إ ،خطايانا إسارِ  وتُعتقنا ِمن

لَّ أوان  وإلى حمداا وشكراا اآلَن وك

 األبد.
 

 آمين. :  الشعب

 

نبتهُل إليَك اللهمَّ يا كلمةَ الكاهن : 

ا  اآلِب السامي، الذي صاَر إنسانا

ليخلَِّص جنَسنا البشري. أي ها الرفيُع 

الذي يسبُِّحهُ المالئكةُ النورانيون 

ُسهُ صفوُف الكاروبيم  ويقدِّ

والسارافيم. يا َمن بنزولَك إلى 

األعماَل البشريةَ،  األرِض مارستَ 

وفي مثِل هذا اليوِم صعدَت إلى 

الهيكِل، مكمالا فرائَض الناموِس، 

وتزيَّحَت على يدي شمعوَن الشيخِ في 

يُح على أجنحِة  الهيكِل كما تُـّزِ

الكاروبيم، فأضاَء نوُرَك على 

المسكونِة كلِّها، في حيِن أنَّ السماَء 

 فنبتهُل إليكَ  واألرَض مملوءتان منَك.

، يا َمن أتيَت هذه األعماَل  أي ها الرب 



 

 

ܟܳܬܐ  ܽܒ̣ܘܪ ܗܽܘܘܢ  ܶܰ ܝܢ  ܕ ܺܡ ̣ܝ ܺܣ ܝܢ  ܰܡ ܩܳܕ ܰܕ
ܐ  ܳܳܳܳ ܽܝ̣ܘܬܳܪܰ ܽ ܘܢ  ܰܘܠ ܽܰ

ܶ
̣ܝܢ ܘ ܺܒ ܣ ܳܰ ܝܢ ܕ ܶܠ ܝ ܳܰܠ

ܳܕܘܽܝ̣ܘܰܕ̈ܝܽܗܘܢ  ܒܰܙ̈ܒܢܶܐ ܩܰܫ̈ܝܳܐ  ܘܰܶܗܽܘܘܢ ܶܩ̈ܪܽܝܘܰܶܐ 
ܐ  ܘܽܫ̣ܘܳܪܳܪܐ  ܳܳܳ ܕܰܩܺܕ̣ܝܽܫ̣ܘܳܬܐ  ܘܺܣ̣ܝܡܳܬܐ ܕܽܕ̣ܘܳܟܝ

ܐ  ܘܽܪ̣ܘܡܳܪܳܡܐ ܕܺܥ̈ܕܳܳܬܐ  ܕܰܗܝܳܡܢ̣ܽܘܳܬܐ   ܶܕܐ ܳܛ̈ܒܶ ܰܘܥ̈ܒܳ
 ܳܳܳ ܘ ̣ܳܳ ܳܳ̈  ܺܘܘܝ ܳܳܒ ܳܳܳܬܐ ܠ ̣ܘܪܟ ܽܳܳ ܳܬܐ  ܘܒ ܳ ܳܳܪ  ܐ ܳܪܐ ܕܰܕܝ

ܶ
ܬ
ܐ ܘܰܬܘܺܕ̣ܝܳܬܐ  ܐ  ܘܳܠܟ ܽܫܘܒܚܳܳܳܳ ܳܚܝܳܳܳܶ ܰܕܡܺܫ̈ܝ̣

 ܰܡܣܺܘ̣ܝܢܰܢ  ܳܗܳܫܐ ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀
 
 

 ܰܘܺܡܝܢ܀ ܰܥܳܡܐ:
 

 ܨܽܠ̣ܘܳܬܐ ܘ ܝܺܪܳܬܐ
ܐ :  ܳܳܳܳ ܐ ܘܰ ܳܟܗܰ ܳܘܳܬܐ ܳܡܪܝܳܳܳܳ ܳܠܳܗܐ ܳܡܳܪܐ ܕܰܝ̈ܝܠܽܰ

ܐ  ܰܗܘ ܶܳܳܳ ܢ ̈ܝܳ ܫܰܬܰܒܚ ܘܶܡܬܰܩܰܠܣ ܕܡܶ  ܫܰܡ
ܐ ܘܳܳܠ ܘܶܡܬܰܪܡܰܪܡ ܡܶ  ܶܳܳܳ ܳܝܢ ܐ ܶܡܬܰܝ̈ܙ ܝܳܳܳܳ ܰ ܢ ܒܪ 

ܝܰܡܘܗ   
ܰ ܐ  ܰܗܘ ܕܰܒܫܺܦ̣ܝܽܥ̣ܘܬ ܪ  ܶ̈ܳܳܳ ܶܡܬܰܝܙܳܝܢ

ܐ ܒܨܶܒܳܝܢܶܗ  ̈ܝܶ ܐ ܶܥܠܽܳ ܢ ܫܰܡ̈ܝܳ ܬ ̣ܡܶ ܳܡܶܝܐ ̣ܰܚܶ ܡܽܬ̣ܘ̈
ܢ  ܐ ܰܒܕܽܡ̣ܘܬܢ ܕܰܶܦܽܪ̣ܘ  ܰܠܢ ̣ܡܶ ܰܳܫܳܳܳ ܰܘ̣ܗܳܘܐ ܰܒܪ
ܢ ܽܟܠ  ܐ ܰܠܢ ̣ܡܶ ܶܳܳ ܝܺܛ̣ܝܳܬܐ ܶܫܪܳܫܢܳܝܳܬܐ  ܰܘܰܰܕܟ

̣ܘܳܬܐ ܕ
ܽ
ܳܡܐ ܰܥ̣ܠܬ ܳܨܘ ܐ ܰܝܘ ܳܰ ܬܳܡܰܬܢ  ܳܘܘ ܰܕܒܳܗ ܽܟ̈ܘ̣

̣ܒܬ  ܐ  ܘܰܩܶܪ ܝܳܳܳܶ ܳ ܝܟ ܥܳܝܳܕܐ ܕܶܥܒܪ  ܝܟܳܠ ܰܘ ܠܰܗ
ܐ  ܐ ܰܕܟܳܝܢܳܳܳ ܐ ܶܡܽܛܠ ܽܕ̣ܘܳܟܝܳܳܳ ܳܣܝܳܳܶ ܰܳܽܡ̣ܘ̈ ܐ  ܽܩ̣ܘ̈ܪܳܒܢܳܳܶ
ܶܢܐ ܰܥܡ  ܳܓܐ ܕܽܫ̣ܘܦܢ̈ܺܝ ܳܝܐ ܰܕܒܰܝܕ ܰܙܘ ܰܳܳܫ ܺܕ̣ܝܰܠܢ ܘ 
̣ܘܶܓܐ ܕܰܝ̈ܘܰܶܐ  ܰܘܒܳܗܶܕܐ ܰܝܺܘ̣ܝܬ ܰܕܘܰ ܬ  ܽ ܬܶܪܝܢ ܰܦܪ 

ܝܢ ܺܕܝܰ 
ܶ
ܽܘ ܳܡܳܪܐ ܕܰܬܪܬ ܐܣ ܕܰܥܺܬ̣ܝܘܳܬܐ ܗ  ܺܬܝ̈ܘܰ

ܐ ܰܥܠ  ܘܰܕ̇ܝܰܕܳܬܐ  ܘܰܩ̣ܒܳܠܟ ܶܫܡܽܥܘܢ ܳܣܒܳܳܳܳ
ܝܢ  ܰܕܘܗ   ܬܶܪ ̈ܝ̣ ܺܒܐ ̣ܝܢ  ܺܥ ܛ ܰܟܕ  ܰܥܘܗ   

ܳ ܕܪ 

بيُـمناَك هذه  ♱اإللهيةَ لتبارَك 

ولتَُكن  الشموَع المعروضةَ أمامنا،

لبركِة آخذيها، ولخيِر ماسكيها في 

جميعِ الملماِت، َولتَِصر شموَع 

ا لإليماِن  القداسِة، وكنَز الطهِر، تثبيتا

ا في أعماِل الصالحِ،  جا ، وتدر  الحّقِ

ا  لشأِن الكنائِس وبهاءا لألدياِر،  ورفعا

وبَك يليُق  .وبركةا لبيوِت المؤمنين

الحمدُ والشكران اآلَن وكلَّ أوان  وإلى 

 األبد. 
 

 آمين.: الشعب 
 

 صالة أخرى
أيّها الرب  اإللهُ يا سيدَ : الكاهن 

األجناِد السماويين، أيّها المجدُ البهي  

الذي تسبُِّحهُ خليقتُهُ المنظورةُ 

يا َمن بفيِض رحمتَِك  .والمستورةُ 

األزليِة وبمشيئتَِك طأطأَت علياَء 

ا مثلنا ومن  سمائَِك، وصرَت إنسانا

ِمن الخطيِة  أجِلنا، كي تُخلَّصنا

َرنا من أدراِن اإلثِم  األصليِة وتطّهِ

يا َمن في مثِل هذا اليوِم دخلَت  .كافة

الهيكَل كعادةِ العبريين وقدَّمَت 

الناموِس لتطهيِر القرابين بحسِب 

وبتقديِمَك زوَج حمام   طبِعنا البشري.

وفرخي يمام  أعلنَت أنـَك رب  

وقد حملَك  .العهدين: العتيِق والجديدِ 

 شمعوُن الشيُخ الجليُل على ذراعيِه، 



 

 

ܶܩ̈ܪܽܝܘܰܶܐ ܕܰܡܢܗܺܪܝܢ  ܰܥܠ ܳܗܶܕܐ ܺܥܕܳܬܐ ܰܩܺܕ̣ܝܫܳܬܐ 
ܐ  ܐ ܥܳܝܳܕܐ ܡܰܝܬܳܪܐ ܰܟܕ ܡܰܒܪܟܳܳܳܳ ܳܳܳܳ ܰܳܛܳܪܐ ܠܳܗܰ

ܳܢܐ ܰܕܒܰܝܕܽܗܘܢ   ܳܒܐ ܰܠܒܢ̈ܶܝܗ  ܰܘܝܰܟ ܐ ܘܳܝܗ ܶܰ ܠܶܘ̈ܪܽܝ̣ܘ
ܽܒܘ̣  ܣܽܒܘܢ  ܐ ܰܶ ̣ܝܳܬܐ  ܘܳܗܫܳܳܳܳ ܺܢ ܳܝ ܪܟܳܬܐ ܫܰܡ

ܐ ܘܰ  ܳܢܟ ܳܘܘ ܳܡܪܝܳܳܳܳ ܰܢܢ ܶܡ ܝ ܶܥ ܳܢܟ ܳܒ ܳܠܳܗܐ ܘܶܡ
ܫܶܪܐ ܽܒ̣ܘ̈ܪܳܟܳܬܟ ܰܥܠ ܳܗܶܠܝܢ 

ܶ
ܡܺܦ̣ܝܺܣ̣ܝܢܰܢ ܕܬ

ܰܽܘܢ  
ܶ
ܐ ܰܕܩܳܕܰܡܝܢ ܺܣ̣ܝܺܡܝܢ  ܥܶܒܕ ܘ ܶܳܳܳ ܶܩ̈ܪܽܝܘܰ

ܳܟܳܬܐ ܠܟ  ܺܣܝܡ ܽܒ̣ܘ̈ܪ ܳܬܐ ܰܘܕ
̈ܒܳ ܠܽܗܘܢ ܳܬܐ ܕܳܛ

̣ܘܶܕܐ  ܽ ܰܶܗܽܘܘܢ  ܳܛܪ  ܣܺܒ̣ܝܢ ܶܡܢܽܗܘܢ   ܳܰ ܰܘܝܶܠܝܢ ܕ
ܐ ܘܰ  ܐ ܕܰܥ̈ܣܳܘܳܬܐ ܕܺܫܐ̈ܕܶ ܢܳܳ̈ܶ ܐ  ܰܘܡܰܒܛܠܽܳ ܕܺܒ̣ܝ̈ܫܳܳܶ

ܐ  ܰܘܘܫܳܘܐ ܰܠܢ  ܐ ܰܘܕܽܟܠܽܗܘܢ ܰܶܣܽܝ̈ܘܰܳܳܶ ܶܳܳ ܽܘܘ̣ܘܠܽܨܳ̈ܰ
ܐ  ܐ ܰܘܝܢܳܢܳܳܳܳ ܝܡܳܳܳܶ ܰ ܕܰܒܢܺܣ̣ܝܽܒܘܬܽܗܘܢ  ܰܶܫܰܟܚ ܪ 
ܐ ܰܕܝܳܛܰܗ̈ܝܢ  ܐ ܕܰܝ̈ܘܰܒܝܢ  ܰܘܠܳܚܝܳܳܳ ܳܳܳ ܘܽܫܘܒܳܘܢ
ܐ  ܳܳܳ ܐ  ܳܗܫ ܳܳܳ ܰܰܶܣܳ ܳܠܟ ܽܫܘܒܚ ܰܣܺ ̈ܝܶܐܐ  ܘ

 ܘܒܽܟܠܙܰܒܢ ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀
 

 ܰܘܺܡܝܢ܀ ܰܥܳܡܐ:
 

ܰܳܐ ܰܟܕ ܦܫܺ  ̣ܝܰܕ̈ܘܗ  ܳܟܗ
ܺ
ܳܛܢ ܘ  ̈ܝ̣

ܐ :  ܳܰ ܳܢܐ ܘܰ ܳܟܗ ܐ ܘܶܡܫܟܳܚ ̈ܡܶ ܳܝܐ ܕܳܥܠ ܳܠܳܗܐ ܳܒܽܪ̣ܘ
ܶܕܡ  ܶܳܳ ܠ ܡ ܽܳܳ ܐ ܕܟ ܽܪ̣ܘܝܳܳܳܳ ܳܳܳ ܳܳܽܗܘܢ ܘܒ ܠ ܰܕܒ ܽܳܳ ܕܟ
ܳܝܢ  ܶܒ̈ܪ ܽܟܠ  ܐ ܕ ܳܳܳܳ ܳܢܢ ܩ ܡܰܬ ܗ  ܰܘ ܶܰ ܩܳܕ ܽܦܘ ܒ
ܐ ܳܒܶܥܝܢܰܢ  ܕܶܡܬܰܝ̈ܙܳܝܢ ܰܘܕܳܳܠ ܶܡܬܰܝ̈ܙܳܝܢ  ܳܗܫܳܳܳ
ܐ  ܶܳܳܳ ܐ ܰܕܬܰܒܶܪܟ ܠܳܗܶܠܝܢ ܶܩ̈ܪܽܝܘܰ ܶܡܳܢܟ ܳܡܪܝܳܳܳܳ
ܒܰܚܝܳܠ ܕܽܪܘܳܝܐ ܺܕܝܳܠܟ ܰܩܺܕܝܳܫܐ  ܰܘܶܓܢ ܒܽܗܘܢ 

 ܕܽܠܘܩܰܒܠ ܰܗܦܳܟ̈ܝܳܳܬܐ  ܰܗ  ܰܛܝܽܒ̣ܘܳܬܐ ܘܰܝܝܠܳ 
ܣܺܒ̣ܝܢ ܶܡܢܽܗܘܢ  ܰܒܫܳܪܳܪܐ  ܳܰ ܠܽܗܘܢ ܳܰܠܝܶܠܝܢ ܕ

ا مضاءةا فاقتدَْت  ا بيديِه شموعا ماسكا

به البيعةُ المقدسةُ، وأخذْت تبارُك 

يها إلى الشموَع في هذا اليوِم، وتهد

أولِدها كي يحوزوا بواسطتِها 

فنطلُب إليَك أيها   .بركات  سماوية

الرب  اإللهُ متـضرعين أن تُولَي هذه 

الشموَع المعروضةَ أمامنا بركاتَِك 

كنَز النعِم والبركاِت  جاعالا إياها:

ولتَِصر  لجميعِ الذين يأخذوَن منها،

طاردةا للجّنِ واألبالسِة، ومانعةا 

لشدائدَ وجميَع التجارِب المحَن وا

وبأْخِذنا إياها وفِّـقـنا أن  الصعبِة،

نحظى بالرحمِة والرأفِة وبغفراِن 

ـلنا  دْ خطايانا الكثيرةَ وأّهِ ذنوبنا، وتغمَّ

ا لدخوِل خدِرَك السماوّيِ،  جميعا

فنرفَع إليَك حمداا وشكراا، اآلن وكلَّ 

  .أوان  وإلى األبد
  آمين. : الشعب

 
 الكاهن يداه ويقولهنا يبسط 

َن العوالِم ومبدَع  : الكاهن اللهمَّ يا مكّوِ

يا صانَع الكلَّ بأمِرِه،  كافِة الخالئِق،

 وخالَق كلَّ ما يُرى وما ل يُرى، 
نطلُب اآلن إليَك أيها الرب  أن تبارَك 

هذه الشموَع بقوةِ روِحَك القدوِس، 

وأسبْغ عليها نعمةا وقوةا حياَل األعداِء 

ا بواسطتها الذين يأخذونها  مانحا

: بركةا، قداسةا، قوةا،  باإليماِن الحّقِ

ا،  ا، شجاعةا، صحةا، شفاءا، فرجا عونا



 

 

  ܰܩܺܕ̣ܝܽܫ̣ܘܬܳܐ  ܠܝܽܒ̣ܘܪܟܳܬܐ  ܨܰܘܒܰܙܺܕ̣ܝܽܘ̣ܘܳܬܐ 
ܐ   ܘܰܝܝܳܠ  ܳܰ ܳܒܐ  ܨܽܥ̣ܘܕܳܪ ܳܢܐ  ܠܝܽܠ̣ܘܳܒ ܽܝ̣ܘܠܳܡ
ܫܳܪܳܝܐ  ܠܝܽܝ̣ܘܳܪܳܪܐ  ܨܰܺܦܐܳܫܐ  ܘܳܘܣܽܝ̣ܘܳܬܐ   
ܶܰ  ܘܰܕܟܽܝ̣ܘܳܬܐ    ܳܡܐ ܕܽܠ̣ܘܩܰܒܠ ܰܶܣܽܝ̈ܘ̣ ܐ ܽܩ̣ܘܳܝ

ܝܟ ܘܰ  ܰܰ ܩܳܕ ̣ܘܳܛܳܪܐ ܓܺܡ̣ܝܳܪܐ ܠܽܦ̈ܘ̣ ܽܰ ܐ  ܘ ܳܠܳܗܝܳܳܳ̈ܶ
ܶܒܐ  ܐ ܕܽܛ̈ܘ̣

ܶ
̣ܘܬ ܽ ܰܳܣ̣ܘܽܒ̣ܘܬ ܰܝܽܕ̣ܘܳܬܐ ܕܳܳܠ ܳܥܒܳܪܐ  ܳܝܪ  ܘ

̣ܝܰܬܝܟ ܳܥܽܕ̣ܘܳܪܐ 
ܺ
ܐ  ܶܡܽܛܠ ܰܕܘܰ ܬ ܘ ܝܳܳܳ̈ܳ ܡܰܫܡܠܽܰ

ܶܥܐ  ܘܳܠܟ  ܐ  ܘܰܡܽܒ̣ܘܳܥܐ ܕܽܒ̈ܘܳܣܶܡܐ ܫܺܦ̈ܝ̣ ܕܰܝ̈ܝܶ
ܐ ܘܒܽܟܠܙܰܒܢ  ܐ ܺܘܘܝܳܘܳܪܐ  ܳܗܫܳܳܳܳ ܐ ܽܫܘܒܚܳܳܳܳ

ܶ
ܳܝܐ

 ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀
 ܺܡܝܢ܀ܘܰ  ܰܥܳܡܐ:

 
̣ܝܰܕ̈ܘܗ  

ܺ
ܳܛܢ ܘ ܰܳܐ ܰܟܕ ܦܺܫ̈ܝ̣  ܳܟܗ

ܐ  ܳܳܳ ܐ ܫܺܒܝܚ ܳܳܳ ܶܣ ܕܳܬܐ ܡܰܘܪܺܒ̣ܝܢܰܢ ܳܠܟ ܳܡܪܝ
ܐ  ܰܗܘ  ܰܝܳܙܝܳܳܳ̈ܶ ܽܟܠ  ܝܳܙܳܬܐ ܕ ܢ  ̣ܡܶ ̣ܝܙ  ܺܢ ܓ ܰܕ
ܠܳܬܐ  ܒܽܬܘ ܢ  ̣ܡܶ ܝܬ 

ܺ
ܐ ܳܰ ܰܦ ܳܪ ̣ܝܬ  ܝܺܙ ܶܕܘܬ

ܐ  ܰܘܰ ܬ  ̈ܝܳ ܶܢܐ ܰܘܫܢܰ ܰܩܺܕ̣ܝܫܳܬܐ ܰܡܪܰܝܡ ܒܰܚܰܪܬ ܰܙ̈ܒ
ܐ ܰܥ̣ܠܬ ܠܰܗܝܟܳܠ ܶܘܘܙܰܕܰܝ̣ܚܬ  ܳܰ ܳܡܐ ܳܗ ܽܘ ܰܕܒܰܝܘ ܗ 
ܐ ܰܥܺܬ̣ܝܳ  ܰܥܘܗ   ܕܶܫܡܽܥܘܢ ܳܣܒܳܳܳܳ

ܳ ܰܥܠ ܕܪ 
ܘ̈  ܪ: ܝܳܰ ܕ ܳܘܡܳܰ ܟ ܟܳܰ ܣ ܠܳܳ ܝ̣ܳ ܳܬܐ ܰܗܘ ܰܕܘܦܳܺ ܡܳܳ

ܳܡܐ ܕܳܗܐ ܝܰܙ̈  ܰܥ̈ܝܢܰܝ  ܰܕܫܺܪ̣ܝܢܝ  ܶܡܺܟ̣ܝܠ ܰܒܫܳܠ
ܠܽܦ̣ܘܪܳܩܢܳܟ  ܰܘܰ ܬ ܳܘܦ ܳܗܳܫܐ ܳܡܪܳܝܐ ܽܝ̣ܘܪ ܰܒܢ 
ܽܠ̣ܘܰܬܢ  ܶܒܠ ܨ ܰܩ ܽܢ̣ܘܳܬܐ   ܳܡ ܝ ܡܰܪ ܐ ܰܕ ܳܳܳܳ ܝܢ ܰܥ ܒ
ܝܬ  ܰܫܰܕܪ ܽܒ̣ܘ̈ܪܳܟܳܬܟ 

ܺ
ܳܫܐ ܰܘܘܺܡ̣ܝܢܳܐ ܘܳܒܽܥ̣ܘܰܬܢ ܳܗ

ܐ ܳܗܶܠܝܢ   ܶܳܳ ܢ ܺܣ̣ܝܡ ܒܽܗܘ ܨܘܰܒܶܪܟ ܠܶܘ̈ܪܽܝܘܰ
ܰܽܘܢ ܰܡܽܒܘܳܥܐ  ܠܝܰܛܝܽܒ̣ܘܳܬܐ ܫܺܦ̣ܝܥܳܬܐ 

ܶ
ܥܶܒܕ ܘ

ܐ  ܘ ܘܰܕܟܽܝ̣ܘܳܬܐ   ܕܰܩܺܕ̣ܝܽܫ̣ܘܳܬܐ  ܳܳܠܣܽܝܘܳܬܐ ܕܺܟܐ̈ܒܶ

ا، تطهيراا، صبراا في التجارِب  انعتاقا

ا عامالا بوصاياَك اإللهيِة وفوزاا و وعيا

بالفرحِ الذي ل يزوُل، وبميراِث 

 الحياةِ  معينُ  أنّكَ  السعادةِ الكاملة.

 الحمدُ  قُ يلي وبكَ  الوفيرِ  النعيمِ  وينبوعُ 

 وبروِحكَ  الصالحِ  وبأبيكَ  والوقار

 وإلى أوان   وكلَّ  اآلنَ . القدوس الحّيِ 

 .األبد
 

 
 

 .آمين الشعب

 

 

 الرب   أيها السجودَ  لكَ  نقدمُ  الكاهن

 جميعِ  أبصارِ  عن المحجوبُ  الممجدُ،

 من بالجسدِ  ظهرَ  الذي الناظرين،

 اي األزمنِة، ملءِ  في مريمَ  الطوباويةِ 

 اليومِ  هذا مثل في الهيكلَ  دخلتَ  َمن

 شمعونُ  ذراعيهِ  على زيََّحكَ  حيثُ 

 يكَ إل وابتَهل السنِّ  في الطاعنُ  الشيخُ 

، عبدَكَ  تطلقُ  اآلنَ : قائالا   إنَّ ف بسالم 

 الذي خالَصكَ  أبصَرتا قد عينيَّ 

 رب   يا فانظرْ  .البشري للجنِس  أعدَدتَهُ 

، بعين   اآلن إلينا لْ  مشفقة   وتقـبَـّ

ُمها التي وطلباتِنا صلواتِنا  في كَ ل نقدِّ

 وأَوِلها الشموعَ  وبارك الحيِن، هذا

 َمجرى: إياها جاعالا  الغزيرةَ  نعَمكَ 

 لشفاءِ  الطهرِ  وينبوعَ  القداسةِ 



 

 

ܶܐ   ܨܘܽܟ̣ܘ̈ܪܳܗܰܶܐ   ܰܰ̈ܦܳܫܳܬܐ ܰܘܕܰܦ ܪ  ܠܽܚ̣ܘܠܳܡܢܳܐ ܕ
ܐ ܺܒ̣ܝ̈ܳܫܳܬܐ  ܠܝ ̣ܘܝܳܳܶ ܽ ܐ ܘܪ  ܐ ܕܺܫܐ̈ܕܶ ܳܳܳ   ܳܰܠܒܳܕܰ

ܐ  ܐ ܘܠܽܛ̣ܘܳܠܳܘܐ ܕܽܟܠܽܗܘܢ ܺܫܐ̈ܕܶ   ܠܽܽܕܘܳܟܝ ܰܝ̈ܫܶ
ܐ ܠܘܽ  ܨܰܕܝܺܛ̣ܝܳܬܐ  ܐ ܰܕܡܺܫ̣ܝ̈ܳܚܝܳܳܳܶ

ܶ
ܬ ܘܳܕܫ ̈ܒܳ

ܐ  ܠܝ ܶ̈ܳܳܳ ܳܦܢ ܓ ܽܣܘ ܢ  ̣ܡܶ ܳܛܳܪܐ ܕ ܽܢ̣ܘ ܽ   ܠ
ܺܠ̣ܝܽܕܘܳܬܐ ܕܳܝܠܽ̈ܕܳܢ  ܐ ܘܰܠܦܺܫ̣ܝܽܘܘܬ ̣ܝܺ ܳܳܳ   ܰܠܢܺܦܐܫ

̣ܝܺܨ̣ܝܽܢ  ܰܘܝܰܕܘܝܠܶ 
ܺ
ܰܰܰܗܪܝܢ ܰܕܠܐ ܐ ܰܕܒܽܗܘܢ ܰܶܬ ܳܳܳ  ܰܟܢ

ܳܟܢܶܐ ܰܘܒܽܗܘܢ ܰܰܶܣܒ ܰܡܘ̈ܗܳܒܳܬܐ ܘܰ  ܳܠܳܗ̈ܝܳܳܬܐ ܘܽܫ̈ܘ̣
ܫܰܡ̈ܝܳܢܶܐ  ܘܰܶܣܽ ܘܕ ܰܘܰܰܫܰܒܚ ܰܠܫܳܡܟ ܡܰܝܰܘܪ 

ܳܝܟ ܒܽܟܠ  ܽܒܘܟ ܘܽܪ̣ܘ ܰܥܡ ܰܘ ܐ  ܘ ܡܰܒܪܟܳܳܳܳ ܰܘ
  ܰܩܺܕܝܳܫܐ  ܳܗܳܫܐ ܘܒܽܟܠܙܰܒܢ ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀

  
 ܰܘܺܡܝܢ܀ ܰܥܳܡܐ:

 ܘܶܟܢ ܳܪܶܫܡ ܠܶܘ̈ܪܽܝ̣ܘܰܶܐ ܳܘܘܰܡܪ:
ܐ ܝܰܕܟܶ ܶܡܬܢ ܘܺܟܝ̣ ܰܒܪܶܡܬ ܶܳܳܳ ܐ ܘܶܩ̈ܪܽܝܘܰ

ܶ
ܢ ܫܽܥ̈ܘܬ
 ܳܗܶܠܝܢ ܰܕܩܳܕܰܡܝܢ ܺܣ̣ܝܺܡ̣ܝܢ  

 ܐ  ܰܘܺܡܝܢ  ܰܒܫܳܡܐ ܰܕܘܒ   
  ܳ  ܳܪܐ  ܰܘܺܡܝܢ  ܘܰܕܒ
ܳܳܡ ܰܘܕܽܪܘ   ܳܳܐ ܰܕܠܳܥܠ ܳܳܐ ܠܰܚ̈ܝܶ ܳܳܐ ܰܩܺܕܝܳܫ ܳܳܳܐ ܰܝܳܝ ܳܝ

 ܳܥܠܺܡܝܢ܀ 
 ܰܘܺܡܝܢ܀ ܰܥܳܡܐ:

 ܬܘ  ܘܡܪ ܒܥܘܬܐ ܗܕܐ
ܰܳܐ :  ̈ܝܶܐ  ܳܒܽܪ̣ܘܳܝܐ ܘܰ ܳܟܗ ܳܘܳܬܐ ܶܥܠܽܳ ܳܠܳܗܐ ܳܡܳܪܐ ܕܰܝ̈ܝܠܽܰ

ܶܕܐ  ܕܽܟܠ ܶܒ̈ܪܳܝܳܬܐ  ܳܥܽܒ̣ܘܕܳ  ܐ ܕܽܟܠܽܗܘܢ ܳܣܽ ̈ܘ̣
ܰܠܢ ܺܒܐ̣ܝܳܕܟ ܰܘܺܝ̣ܝܰܕܬ ܽܟܠ ܘܰܒܕܳܪܳܥܟ ܰܰܰܛܪ ܠܟ  

ܳܦܐ  ܰܘܘܫܳܘܐ ܰܠܢ ܰܕܰܰܫܒܳܚܟ  ܐ ܘܰܬܺܩ̣ܝ ܳܰ ܰܝܝܠܳܬ
ܰܰܙܶܥܳ ܰܥܡ ܶܫܡܽܥܘܢ   ܐ  ܘ ܶܳܳ ܰ ܳ ̣ܰܽܘܪ  ܐ  ܶ̈ܳܳ ܰܥܡ ܰܡܰܠܟ
ܐܰܡܪ: ܫܺܪ̣  ܰܠܢ ܶܡܺܟ̣ܝܠ ܝܰܢܢ  ܺܰ ܐ ܘ ܳܣܒܳܳܳܳ

 النفوِس  وصحةَ  واألوجاعِ  األمراِض 

 األشرارِ  األبالسةِ  وتحطيمَ  واألجساِد،

 الشياطين، جميعِ  على والقضاءَ 

 وتقديسَ  الخطيِة، أهواءِ  من والتطهيرَ 

 من والحفظَ  المسيحيين منازلَ 

 نع والتنفيسَ  العقرِ  وإزالةَ  المضارِ 

 بواسطتها نضحيَ  لكي المكروبين،

 إلهية   بمواهبَ  ونحظى نيِّريَن،

، وعطايا  حُ ونسبِّ  فنسجدُ  سماوية 

مَ  اسَمكَ   أبيكَ  واسمَ  المباركَ  المكرَّ

 أوان   وكلَّ  اآلنَ . القدوس وروِحكَ 

 . األبد وإلى

 .آمين الشعب
 وعندها يرسم الصليب على الشموع ويقول:

مباركين ومنقيين هذه الشموع والقناديل 
 الموضوعة أمامنا :

 اآلب , آمينبسم 
 بسم األبن آمين

 والروح القدس الحي إلى أبد األبدين .
 
 
 

 آمين .الشعب : 

 ثم يقول هذه الطلبة

 نالعلويي األجنادِ  ربَّ  يا اللهمَّ  : الكاهن

 الكائناتِ  ومبدعَ  البرايا جميعَ  وخالقَ 

اا، ا  احفظنا ُطـرَّ  بيدَيكَ  جميعا

، الضابطتَين  ةِ القوي وبذراِعكَ  الكلَّ

ـلنا المتينِة،  كةِ المالئ مع لنسبَِّحكَ  وأّهِ

 يخِ الش شمعونَ  مع ونهتفَ  النورانيين،



 

 

̣ܰܺܝܳܬܐ   ܐ ܰܕܝܺܛ̣ܝܳܬܐ ܰܡܘܒܳܕ ܶ ܰܥܒܰܕ̈ܝܟ ܶܡܢ ܰܘܽܣ̣ܘܪ 
ܝܳܳܢ  ܠܳܳܽܗܘܢ ܰܘܝܳܳܠܳܳܶ ܐ ܠܳܳܟܳܳܽ ܳܳܳܳ ܢ ܘܒܳܳܘܳܳܳ ܘܰܗ  ܫܳܳܽ

ܰܒܢ ܕܶܡܫܰܬܘܬ ܠܙ ܐ ܘܒܽܟ ܰܡܢ  ܳܗܫܳܳܳܳ ̣ܝܢ ܰܥ ܺܦ
 ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀

 
 ܰܘܺܡܝܢ܀ ܰܥܳܡܐ:

 

ܐ ܕ  ܽܝ̣ܘܳܬܳܡܐܨܽܠܘ̣ܬܳ
ܘ̈  ܳܝܐ ܳܡܰܪܢ ܫܰܡܥ ܨܠܽܽ ܰܬܢ ܰܬܢ ܘܰܩܶܒܠ ܳܒܽܥܘ̣̈ ܳܡܪ

ܝܢܰܢ ܡܺܚ̣ܝ̈ܶܠ ܘܰܥܰܕܪ ܠܽܟܰܠܢ ܰܘܫܽܒ̣ܘ  ܰܠܢ  
ܝܢ ܳܳܠ  ܰ ܰܰ̈ܦܳܫܰܬܢ ܘܰܦ ܪ  ܐ ܰܥܠ  ܝܡܳܳܳܶ ܰ ܰܘܥܶܒܕ ܪ 
ܳܫܐ ܰܕܝܺܛ̣ܝܳܬܐ   ܢ ܽܛ̣ܘܠ ܳܟܐ ܰܠܢ ̣ܡܶ ܐ  ܘܰܕ ̈ܝܳ ܕܰܟ

ܢ܀ ܝ݂ܰ̈  ܰܕܰܰܫܒܳܚܟ ܽܟܠܽܗܘܢ ܰܝ̈ܘܳܡܳܬܐ ܕܰܝ̈ܝ݂ܰܰ̈
♰ ♰ ♰ 

ܳܳܳܳܳܳܳܘܢ܀  ܳܳܳܳܳܳܳܘܢ܀ ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣ ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣ
 ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀

 ܰܘܽܒܘܢ ܕܰܒܫܰܡܳܝܐ  ܘܰܫܪܳܟܐ܀
 

 ِمن عبيدُكَ  نحنُ  تطلقُـنا اآلن : قائلين

ا  المهلكِة، الخطيئةِ  ُوثقِ   الذين مانحا

ا  يشاركوننا  وكلَّ  اآلنَ  .كامالا  غفرانا

 .اآلبدين أبد وإلى أوان  

 

 .آمين : الشعب
 

 الختام صالة
نا الرب   أيها الكاهن  استَمعْ  ربـ 

لْ  صلواتِنا  اغفرْ و وأعنِّا طلباتِنا وتقبَـّ

ا  لنا  لنفوِسنا رحمةا  واصنعْ  جميعا

 أبد وإلى أوان   وكلَّ  اآلنَ  وأجساِدنا

 . اآلبدين
 

♰ ♰ ♰ 

 ♰يا رب ارحم        ♰يا رب ارحم 
 ♰يا رب ارحم 

 أبانا الذي ....

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ليبِ     ܙܽܘܝܳـܳܚܐ ܰܕܨܺܠܝܳܒܐ  ِزيّاُح الصَّ

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܡܕܢܳܚܐ

 

̣ܶ̈ܐ  ܳܟܗܳܢܐ:
ܶ
ܰܗܘ ܕܰܡܰܠܐ̈ܟ

 ܡܰܫܡܺܫܝܢ ܶܠܗ:

ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

ܘܶܒܐ  ܳܟܗܳܢܐ:
ܽ
ܰܗܘ ܰܕܟ̈ܪ

 ܡܰܒܪܺܟ̣ܶ̈ܝܢ ܶܠܗ:

ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܳܢܐ܆  ܰܚܝܠܳܬ̣ܶ̈

ܶܦܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܳ
ܰܗܘ ܰܕܣ̈ܪ

 ܡܰܩܕܺܫܝܢ ܶܠܗ:

ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܳܠܐ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܐ ̣̈ܶ
ܳ
ܐ  ܳܡܝܽܘܬ ̣̈ܶ

ܳ
ܰܚܳܛ̈ܝܶܐ ܰܒܬܝܽܳܒܘܬ

ܰܟܫܺܦܝܢ ܳܘܐܡܺܪܝܢ.  ܶܡܬ̣ܶ̈
 ܠܰܗܝܟܳܠܐ ܶܕܰܥܠܬ

ܢ ܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ ܶܡܽܛܳܠܰܬ̣ܶ̈  ܐܬ̣ܶ̈
 

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܡܥܪܳܒܐ

ܶܢܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܳ
ܰܗܘ ܕܢܽܘ̈ܪ

 ܡܰܗܠܺܠܝܢ ܶܠܗ:

 فُنين لَمدْنحو

 

 َهاْو دَْمالِخه : الكاهن

 ܀ْمَشْمشيْن ِله

قَاديشاْت   الشمامسة:

 ܀ آلُوُهو

 

َهاْو دَْكُروبِه  : الكاهن

 ܀ْمبَْرخيْن ِله

قَاديشاْت   الشمامسة:

 ܀َحيِْلثُونُو

َهاْو دَْسُروفِه  : الكاهن

 ܀ْمقَدْشيْن ِله

 

 قَاديشاتْ   الشمامسة:

لُوُميوثُو حاُطويِه بَتْيُبوثُو 

ت ِدَعلِمثَْكاْشفيْن ُوْمريْن: )

ِمطولُثاْن( إثَْراَحاْم  لَهيكلو 

 علَيْن.

 

 فُنين لَمعربو
 

َهاْو دْنُوُرنِه  : الكاهن

 ܀ْمَهْلليْن ِله

يتجه الكاهن وبيده 

 الصليب نحو الشرق

يا َمْن تَْخدُُمهُ  الكاهن:

 .اْلَمالئَِكة

قُد وٌس أَْنَت :   الشمامسة

 ܀يا هللا
 

يُباِرُكهُ يا َمْن  الكاهن:

 ܀ اْلكاروبيمُ 

قُد وٌس أَْنَت :   الشمامسة

 ܀أَي ها اْلقَِوي  

ُسهُ  الكاهن: يا َمْن يُقَدِّ

 ܀السَّرافيم

قُد وٌس أَْنَت :   الشمامسة

ُع  َغْيُر اْلمائِِت يَتََضرَّ

ا يإلَْيَك اْلَخَطأةُ قائِلين: 

ِمن  َمن دخلَت الهيكل 

 أَْجِلنا اْرَحْمنا.
 

 الغربويتجه نحو 
 

يا َمْن يَُهلُِّل لَهُ  الكاهن:

 ܀النّورانِي ونَ 

 



 

 

ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

ܘܳܚܢܶܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܽ
ܰܗܘ ܕ̈ܪ

 ܡܰܗܕܺܪܝܢ ܶܠܗ:

ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܳܢܐ܆  ܰܚܝܠܳܬ̣ܶ̈

 

ܶܢܐ ܰܗܘ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܳ
ܕܰܥܦ̈ܪ

ܺܕܝܢ ܶܠܗ:  ܳܣܓ̣ܶ̈

 

ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܳܠܐ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܐ 
ܳ
ܐ ܝܰܠܶܕܝ̈ܗ ܕܺܥܕܬ ̣̈ܶ

ܳ
ܳܡܝܽܘܬ

ܰܟܫܺܦܝܢ  ܡܰܗܝܰܡܢܳܬܐ ܶܡܬ̣ܶ̈
 ܶܕܰܥܠܬܳܘܐܡܺܪܝܢ. 

ܢ  ܠܰܗܝܟܳܠܐ ܶܡܽܛܳܠܰܬ̣ܶ̈
ܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ  ܐܬ̣ܶ̈

 

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܓܪܒܝܳܐ
 

 ܰܗܘ ܕܶܥܳܠܝܶ̈ܐ  ܳܟܗܳܢܐ:
 ܡܰܪܡܪܺܡܝܢ ܶܠܗ:

ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

قَاديشاْت   الشمامسة:

 آلُوُهو
 

َهاْو دُْروُحونِه  : الكاهن

 ܀ْمَهدْريْن ِله

قَادْيشاْت   الشمامسة:

 ܀َحْيلثُونُو

 

َهاو دَْعْفُرونِه  : الكاهن

 ܀ُسْغديْن ِله

 

قَاديشاْت   الشمامسة:

لُوُميوثُو يَْلِده دْعيتُو 

ْمهاْيَمْنتُو ِمثَْكاْشفيْن 

 ِدَعلت لَهيكلو ) ُوْمرينْ 

 ِمطولُثاْن( إثَْراحاْم علَيْن.

 

 

 

 رْبيوگَ فُنين ل

 

َهاْو دِْعلُويِه  : الكاهن

 ܀ْمَرِمْرميْن ِله

قَاديَشاْت   الشمامسة:

 .آلُوُهو

 

قُد وٌس أَْنَت يا : الشمامسة

 ܀هللا
 

لُهُ  الكاهن: يا َمْن يُبَّجِ

 ܀الّروحانِي ونَ 

قُد وٌس أَْنَت  : الشمامسة

 ܀أَي ها اْلقَِوي  

 

يا َمْن يَْسُجدُ لَهُ  الكاهن:

 ܀الت رابِي ون

 

قُد وٌس أَْنَت  : الشمامسة

عُ إلَْيَك  َغْيُر اْلمائِِت يَتََضرَّ

أْبناُء الَكنيَسِة اْلُمْؤِمنَِة 

يا َمن دخلَت قائِلين: 

 ِمن أَْجِلنا ارَحْمنا.الهيكل 

 

 

 ويتجه نحو الشمال

 

ُمهُ  الكاهن: يا َمْن يُعَّظِ

 .اْلعُْلِوي ونَ 

قد وٌس أَْنَت يا   : الشمامسة

 هللا

 



 

 

ܕܶܡܨܳܥ̈ܝܶܐ ܰܗܘ   ܳܟܗܳܢܐ:
 ܡܰܩܠܺܣܝܢ ܶܠܗ܆

ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܳܢܐ܆  ܰܚܝܠܳܬ̣ܶ̈

ܚܳܬܝܶ̈ܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܰ
ܰܗܘ ܕܬ

 ܡܰܙܝܺܚܝܢ ܶܠܗ:

ܰܩܺܕܝܰܫܬ    ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܐ ܰܚܳܛܝܶ̈ܐ  ̣̈ܶ

ܳ
ܳܠܐ ܳܡܝܽܘܬ

ܰܟܫܺܦܝܢ  ܐ ܶܡܬ̣ܶ̈ ̣̈ܶ
ܳ
ܰܒܬܝܽܳܒܘܬ

 ܶܕܰܥܠܬܳܘܐܡܺܪܝܢ. 
ܢ ܠܰܗܝܟܳܠܐ  ܶܡܽܛܳܠܰܬ̣ܶ̈

ܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܀  ܐܬ̣ܶ̈
 

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܬܝܡܢܳܐ
 

ܳܡܰܪܢ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܆ ܬ̣ܶ̈

ܶ
 ܐ

ܳܡܰܪܢ ܽܚܘܣ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
 ܘܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ܆

 

ܳܡܰܪܢ ܰܩܶܒܠ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܢ  ̣̈ܶ

ܰ
ܬ ܫܶܡܫܰܬܢ ܰܘܨܰܠ̈ܘܳ

ܶ
ܬ

ܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܀  ܶܘܐܬ̣ܶ̈

َهاْو دِْمْصعُويِه  : الكاهن

 ܀ْمقَْلسيْن ِله

قَاديَشاْت   الشمامسة:

 ܀َحيِْلثُونُو
 

َهاو دْتَْحتُويِه  : الكاهن

 ܀ْمَزْيحيْن ِله
 

قاديَشاْت   الشمامسة:

لُوُميوثُو َحاُطويِه بَتْيُبوثُو 

ت َعلدِ ِمثَْكاْشفيْن ُوْمريْن: )

ِمطولُثاْن( إثَْراحاْم  لَهيكلو 

 علَيْن.
 

 

 

 

 

 فُنين لتَيمنو

 

ُموَراْن إِثَْراحاْم  : الكاهن

 علَينْ 
 

ُموَراْن حوْس   الشمامسة:

 ܀وَراِحْم علَينْ 
 

ُموَراْن قَابِْل  : الكاهن

تِْشِمْشتَاْن َوْصالُووثَاْن 

 ܀ ِوثَْراحاْم علَيْن 
 

يَْمدَُحهُ يا َمْن  الكاهن:

 .األَْوَسطون

قُد وٌس أَْنَت   : الشمامسة

 ܀أَي ها اْلقَِوي  
 

َمْن يَُزيُِّحهُ  الكاهن:

 ܀الس ْفِلي ون
 

قُد وٌس أَْنَت   : الشمامسة

عُ إلَْيَك  َغْيُر اْلمائِِت يَتََضرَّ

يا َمن اْلَخَطأة قائِلين: 

ِمن أَْجِلنا  دخلَت الهيكل 

 ارَحْمنا.

 

 

 

 اليمينويتجه نحو 

 

 ܀يا َربَّنا اْرَحْمنا الكاهن:

 

يا َربَّنا تَعَطَّْف :  الشمامسة

 ܀َعلَْينا َواْرَحْمنا
 

يا َربَّنا اْقبَْل  الكاهن:

ِعبادَتَنا َوَصلَواتِنا 

 ܀َواْرَحْمنا 
 

 

 



 

 

ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠ݂ܟ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠ݂ܟ   ܳܟܗܳܢܐ:
 ܳܒܽܪܘܝܳܐ܆

ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠ݂ܟ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܢ 

ܶ
ܰܡܠܳܟܐ ܡܺܫܝܳܚܐ. ܕܳܚܐ

ܰܚܳܛ̈ܝܶܐ ܠܥܰܒܰܕܝ̈ܟ 
ܳܡܪ  ̱ܝ܀ܰܒܶܪܟ̣ܶ̈

شوْبُحو لُْخ   الشمامسة:

 ܀أَلُوُهو
 

شوْبُحو لُْخ  : الكاهن

 ܀بُرْويُو
 

شوْبُحو لُْخ   الشمامسة:

َمْلُكو ْمشْيُحو دُْحويِْن 

َحاُطويِه لعَبدَيْك 

 بَاِرْخُموْر.

 ُسْبحانََك يا هللا:  الشمامسة

 

ُسْبحانََك أَي ها  الكاهن:

 اْلَخاِلق
 

أي ها ُسْبحانََك :  الشمامسة

ؤوُف  اْلَمسيُح اْلَمِلُك الرَّ

باْلُخطاةِ باِرْك يا رب  

 َعبيدَْك.

 

ܐ ܳܡܳܪܳܢܝܳܬܐ
ܳ
 الصالة الربانية  ܨܽܠܘܬ̣ܶ̈

ܐܰܽܒܘܢ  ܳܟܗܳܢܐ :

 .....ܕܰܒܫܰܡܝܳܐ

أَبون ُكهنو : 

 دبَشمايو.....

أَبانا الذي في الكاهن : 

 السماوات .....
 

ܐ  ܰܥܳܡܐ:
ܶ
ܐܬ
ܺ
ܶܢܬܰܩܰܕܫ ܫܳܡܟ ܬ

ܟ ܶܢܗܶܘܐ ܶܨܒܝܳܢܳܟ. 
ܳ
ܰܡܠܽܟܘܬ

ܦ ܰܒܐܪܳܥܐ. 
ܳ
ܰܐܝܰܟܢܳܐ ܕܰܒܫܰܡܝܳܐ ܐ

ܰܗܒܰܠܢ ܰܠܚܳܡܐ ܕܽܣܘܢܳܩܢܰܢ 
ܝܰܘܳܡܢܳܐ. ܰܘܫܽܒܘܩ ܰܠܢ ܰܚܘܰܒ̈ܝܢ 
ܰܘܚܳܛܰܗܝ̈ܢ ܰܐܝܰܟܢܳܐ ܳܕܐܦ ܚܢܰܢ 
ܫܰܒܩܢ ܠܰܚ̈ܝܰܳܒܝܢ. ܳܠܐ 

 
ܶ
ܥܰܠܢ ܠܢܶܣܝܽܘܳܢܐ ܐ

ܰ
ܳܠܐ ܰܦܳܨܐ ܬ

ܰܠܢ ܶܡܢ ܺܒܝܳܫܐ. ܶܡܽܛܠ 
ܐ ܘܰܚܝܳܠܐ ܕܺܕܝܳܠܺܟ ̱ܗܝ ܡܰ  ̣̈ܶ

ܳ
ܠܽܟܘܬ

ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܠܥܰܳܠܡ 
ܶ
ܘܬ

 ܀ ܰܐܺܡܝܢܳܥܠܺܡܝܢ. 

 ،خش شمُ دَ اثقنِ  عامو:

 ههوِ نِ  ،خلكوثُ مَ  هثِ ـتي

 ايوشميكانو دبَ أ ،خنُ وبيِص 

 حمون لَ الـبهَ  ،رعوف بَ أُ 

 نوـومُ يَ  نانونقودس

ين وبَ حَ  ن لَ  وشبوق

ف نو دُ يكَ أ ينهَ وحطوَ 

لو  ،ينبَ ـيُ الح نقِ ن شبَ انـح

 ولو فاصإِ سيونو لنِ  نلَـ عتَ 

طول مِ  ،من بيشو نلَ 

 يلوحَ و لكوثومَ  يديلوخ

م لعولَ  ،شبوحتووتِ 

 .آمين .عولمين

 ،ليتقدس اسمك الشعب:

لتكن  ،ليأِت ملكوتك

 ءالسما  كما في، مشيئتك

نا أعطِ  ضألرا كذلك على

 ،كفافنا اليوم   خبزنا

واغفر لنا ذنوبنا 

ا كما نحن  ،وخطايانا أيضا

 ول ،إليناأخطأ  لمن نغِفر

كن ل ،لتجربةا في تدخلنا 

 لكألن  ،من الشرير  نانجّ 

 إلى ،مجدوالقوة وال الملك

 .آمين .أبد اآلبدين



 

 

 دورة في الكنيسة كالعادةܕܪܐ ܒܥܕܬܐ ܘܝܟ ܥܝܕܐ 

 
 ܰܟܬܶܦܗ ܰܥܠ ܰܕܨܽܠܝܶܒܗ ܰܗܘܳܩܳܠ  

 ܡܫܺܝܳܚܐ ܽܗܘ ܒܺܪܝܟ
  ܰܥܘܗ  ܕܖܳ̈  ܥܠ ܰܕܒܽܚܘܶܒܗ
 ܘܰܫܺܪ  ،ܶܫܡܽܥܘܢ ܰܛܥܢܶܗ
ܰܡܪ ܰܟܕ ܶܠܗ ܡܺܦܝܣ

ܳ
: ܘ

  ܰܒܫܳܠܳܡܐ ܶܡܺܟܝܠ ܰܕܫܺܪܝܢܝ

بريخو مشيحو  دَبحوبِه 

َعل دروعاو َطعنِه 

ِشمعون، وشاري مفيس ِله 

َكد أَُمر: دَشرين ِمكيل 

 بَشلومو.

مبارك هو المسيح الذي 

سمح بمحبته أن زيحه 

سمعان على يديه، وابتدأ 

يبتهل إليه قائالا: أطلقني 

 اآلن بسالم.

 ܰܛܥܢܶܗ  ܰܥܘܗ  ܕܖܳ̈  ܰܥܠ
 ܕܰܩܺܫܝܫ ܠܽܥܘܳܠܳ  ܶܫܡܽܥܘܢ
 :ܶܠܗ ܶܘܘܰܡܪ ܐܳܕܖܶ̈  ܶܡܢ

 ܕܳܗܐ ܰܒܫܳܠܳܡܐ ܫܺܪܝܢܝ
  ܰܠܚܢܳܢܳܟ ܰܥܝܢܰܝ̈  ܝܺܙ 

َطعنِه ِشمعون  َعل دروعاو

 لعولو دقاشيش ِمن دوِره
شرين بَشلومو  :ِومار ِله

دُهو حزي َعيناي 

 لَحنونُـخ.

 يديه على سمعان حمل
 نِم أقدم هو الذي الطفل
 أطلقني :له وقال ،األيام
 عيناي ْرأت فقد بسالم
 .َحنانك

ܰܽܘܚ ܳܡܪ    ܫܺܪܝܢܝ
ܶ
 ܰܥܠ ܘ

 ܳܘܐܗ   ܰܡܙܶܥܳ ،ܰܥܦܳܪܐ
 ܝܺܙ  ܕܳܗܐ ،ܳܣܳܒܐ ܶܫܡܽܥܘܢ
 ܰܽܘܗܳܪܐ ܰܠܚܢܳܢܳܟ ܰܥܝܢܰܝ̈ 

  ܶܡܐܕܰܥܡ̈  ܠܶ ܠܽܳܝܢܳܐ

شرين مور إنوح َعل 

ِشمعون  َمزِعقوُ  َعفرو،

دُهو حزي َعيناي  سوبو،

نوهرو لِكليونو  لَحنونُـخ،

 دعاِمه.

 :يهتف الشيخ سمعان كان
 يف حَألرت رب يا أطلقني
 عيناي ْرأت فقد التراب
 إعالن نور ،حنانك

 .للشعوب

 ܡܰܘܶܒܠ ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠܟ
 ܳܒܢܶܐܽܩܘ̈ܪ ܕܰܥܡ, ܐܶܕܒܚܶ̈ 
 ܰܕܰܰܘܶܪ  ܣܶܠܳ ܠܰܗܝܟܠܳ 
ܝܟ
ܰ
 ܘܰܰܫܡܠܶ  ܰܳܽܡܘܳܣܐ ܘ

 ܢ܀ܰܕܟܺܬܝܒܶ̈  ܠܽܟܠ

 مقابِل ِدبِحه، خ شوبحولُ 
 دَعم قوربونِه لَهيكلو سِلق

 أخ نُـموسو دَنقاَرب
 ونَشمِله لخول دَكثيبِن.

 ،الذبائح قابل يا املجد لك
 الهيكل إلى صعد الذي
 أمر كما القرابين ليقدم

 كل وليكمل الناموس
 .المكتوب

 

 



 

 

ܘܶܪܫܶܠܡܐ ܫܶ ܰ̈ܶ ܳܩܳܠ  
ܽ
 ܕܘ

ܺܣܝܳܪܐ ܶܫܡܽܥܘܢ
ܰ
 ܰܝܘܳܡܢܳܐ ܘ

̣  ܕܳܗܐ ܫܳܪܳܝܟ ܶܠܗ ܡܳܛܐ
ܶ
ܬ
ܳ
 ܐܘ

ܺܣܝܖܶ̈  ܫܳܪܐ
ܰ
ܽܒܘܗ  , ܐܘ

ܰ
  ܘ

ܰܰܚ ܕܳܗܐ ܳܠ̣ܟ  ܰܒܶܕ   ܕ
 ܘܳܡܶܚܬ ܰܒܐܪܳܥܐ ܡܺܫܝܳܚܐ
  ܰܠܫܽܝܘܠ ܰܒܫܳܠܡ ܳܠܟ

ِشمعون آسيرو يَوُمنو مطو 

أُثِه شرو  ِله شرويُخ دهو

آسيِره، آبوي باِدق لُخ دهو 

دنَح مشيحو بَرعو وُمِحث 

 لُخ بَشلوم لَشيول

سمعان يا أسير قد حان يوم 

إطالقك، فها محرر 

، وقد كشف  األسرى آت 

لَك أبوه أن المسيح سيشرق 

إلى  في األرض وينزلك

 القبر بسالم.

 ܰܘܗܳܘܐ ܶܕܘܬܰܬܝܺܬ  ܒܺܪܝܟܘ  
ܰܳܳܫܐ  ܘܰܥܠ ܒܨܶܒܳܝܢܶܗ ܘ
 ܰܛܥܢܶܗ ܶܫܡܽܥܘܢ  ܰܥܘܗ  ܕܖܳ̈ 

 ܶܠܗ ܳܘܐܗ   ܡܺܦܝܣ ܘܰܫܺܪ 
ܰܡܪ ܰܟܕ

ܳ
 ܰܒܚܢܰ ܳܬܐ ܶܠܗ ܘ
  ܰܒܫܳܠܳܡܐ ܫܺܪܝܢܝ   ܰܳܐܘ   ܳܒܶܥܐ

بريخ ِدتَّحتي وهُو نوشو 

بِصبيونِه وَعل دروعاو 

ِشمعون َطعنِه وشاري 

ِله  مفيسُو ِله َكد أَُمر

بَحنَغـثو بوِعنو شرين 

 بَشلومو.

 وصار تواضع الذي مبارك
 وحمله ،بإرادته ًإنسانا

 وابتدأ يديه على  سمعان
 أن أريد: ًقائال بحسرة يبتهل

 .بسالم تطلقني

ܒܳܳܽܬܘܠܳܳܳܬܐ ܳܘܐܗ   ܝܳܳܳܙܐ   ܠܳܳܰ
 ܰܗܝܟܠܳ  ܒܰ ܘ ܳܣܳܒܐ ܶܫܡܽܥܘܢ
ܐ ܳܳܳ  ܰܘܦܰܟܪ ܠܰܐܳܳܗܐ ܠܰܒܪ ܰܕܛܺܥܝܢ

ܝܳܳܳܰܕܘܗ   ܳܘܐܗ  
ܺ
ܕ  ܘ   ܰܘܣܳܳܳ ܳܳܳܶ
 ܘܰܩܒܶܠܗ ܰܒܪܺܬܝܳܬܐ ܽܩܘܕܰܡܘ  
  ܰܝܘܳܡܳܬܐ ܠܰܥܺܬܝܳ

حزُو لَبثولتو ِشمعون سوبو 

بغَو َهيكلو دَطعينو لبَر 

آلوهو َوفَخرُو إيذَو َوسِغد 

قوذَمو بَرثيثو وقَبِله لعاتيق 

 يَوُمـثو.

 في الشيخ سمعان رأى
 ابن حاملة ءالعذرا الهيكل

 وسجد يديه فكتف ،هللا
 واستقبل برعدة أمامه

 .األيام العتيق

 ܳܪܳܡܐ ܠܰܗܘ ܽܫܘܒܳܚܐ
 ܰܘܗܳܘܐ ܰܠܙܽܥܘܳܪܳܬܐ ܶܕܘܬܰܬܝܺܬ 

 ܠܰ ܘ ܶܘܘܳܬܐ ܒܨܶܒܳܝܢܶܗ ܰܫܒܳܪܐ
 ܟܽܠܶܗܝܢ ܘܰܫܡܺܠܝ ܰܗܝܟܠܳ 
 ܠܶܫܡܽܥܘܢ ܰܘܫܳܪܐ ܶܒܢܰܕܟܺܬܝ̈ 
  ܳܘܐܗ   ܰܕܘܺܣܝܪ

شوبحو لَهو ُرمو ِدتَّحتي 

لَزعوُرثو َوهُو َشبرو 

بِصبيونِه ِوثو لغَو َهيكلو 

وَشملي كولِهن دَكثيبِن 

 دَسيرُو. َوشرو لِشمعون

 تنازل  الذي السامي سبحان
 ،هبإرادتً طفال وصار ً،متضعا

 لك  وأكمل الهيكل إلى وأتى
 سمعان وأطلق املكتوب
 .املأسور 

 



 

 

ܰܳܐ ܰܠܨܺܠܝܳܒܐ ܬܳܠ̣ܬ ܰܙܒܢܺܝܢ ܰܟܕ ܘܰܡܪܘܟܰ   ܕ ܳܡܶܛܝܢ ܠܰܬܪܳܥܐ ܕܰܡ̣ܕܒܳܚܐ ܡܨܳܥܳܝܐ ܡܰܙܰܝܚ ̈ܖܺܝܫ ܳܟܗ

ا قائالا   ولما يصلون المذبح األوسط يزيح رئيس الكهنة الصليب ثالثا

ܰܳܐ   :ܳܟܗ
 ܶܠܗ ܬܰ  ܘܰ  ܫܳܪܐ ܶܡܺܟܝܠ
 ܶܡܠܳܬܟ ܰܘܟ ܳܡܪ  ܠܰܥܒܳܕܟ
 ܰܥܝܢܰܝ̈  ܝܺܙ ̈  ܕܳܗܐ ܰܒܫܳܠܳܡܐ
 ܕܰܛܶܝܒܬ ܰܗܘ ܝܢܳܢܳܟ

ܡܘܳ̈  ܕܟܽܠܶܗܝܢ ܒܰܦܪܽܨܘܳܦܐ
ܶ
  ܳܬܐܘ

 ܶܡܐܕܰܥܡ̈  ܠܶ ܠܽܳܝܢܳܐ ܰܽܘܗܳܪܐ
 ܠܰܥܳܡܟ ܘܽܫܘܒܳܚܐ
ܝܣܳܪܘܶܝܠ

ܺ
  ܘ

 :كوهنو
ِمكيل شرو آت ِله لعَبدُخ 

مور أخ ِملثوخ بَشلومو 

دُهو حزي َعيناي حنونُـخ 

َهو دَطيِبت بفَرصوفو 

نوهرو  دخولِهن إمُوثو.

لِكليُـنو دعاِمه وشوبحو 

 لعاُمخ إسرويِل.

 :الكاهن
اآلن تطلق عبدك بسالم يا 

فقد  رب، حسب كلمتك

رأت عيناي حنانك الذي 

أعددته أمام جميع 

نور إعالن لألمم  الشعوب.

 ومجداا لشعبك إسرائيل.

  :ܐܰܘܥܢܺܝܢ ܡܰܫܡܳܫܢ̈ܶ 
 ܰܛܥܢܶܗ ܽܩܘܕܳܫܐ ܒܰܗܝܰܟܠ
 ܘܰܫܺܪ  ܰܠܡܺܫܝܳܚܐ ܶܫܡܽܥܘܢ
 ܕܳܒܶܥܐ ܳܘܰܡܪ ܰܟܕ ܶܠܗ ܡܺܦܝܣ

 ܕܳܗܐ ܰܒܫܳܠܳܡܐ ܫܺܪܝܢܝ   ܰܳܐܘ  
  ܰܠܚܢܳܢܳܟ ܰܥܝܢܰܝ̈  ܝܺܙ ̈ 

 ܬܰܕܘܰ   ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܰܘܠܽܦܘܪܳܩܢܳܟ
 ܢܰܕܡܰܣܶܟܝ̈  ܰܫܺܪܝܳܪܐ ܰܣܒܳܪܐ ܘܽ ܗ  
 ܰܕܰܰܚܶܕܬ ܝܳܬܐܒܖܺ̈  ܶܠܗ

 ܕܰܝܒܶܠܗ ܳܕܘܳܕܡ ܠܶ ܢܶܣܗ
  ܰܒܚܳܣܶܡܗ ܺܒܝܳܫܐ

 :نِه مَشمشُ َوعنين 
بَهيَكل قودشو َطعنِه 

ِشمعون لَمشيحو 

وشاري مفيس ِله َكد أَُمر 

دبوِعنو شرين بَشلومو 

 حزي دُهو

خ َولفرقُـنُ  حنونُخ َ َعيناي

قاديشو داتو َسبرو 

َشريرو دَمساِكن ِله 

 دُمدُ  بريثو دَنَحِدث لِغنِسه

 دَحبِله بيشو بَحسوِمه.

 :ة سمالشماويجيب 
في الهيكل المقدس حمل 

سمعان المسيح وابتدأ 

يبتهل إليه قائالا: أطلب 

منك أن تطلقني بسالم 

حنانك  فقد رأت عيناي

وخالصك المقدس، 

فأنت هو الرجاء 

الحقيقي الذي ينتظره 

البشر، لتجدد جنس آدم 

الذي أفسده الشرير 

 بحسده.

 

 

 ܒܚܝܠ ܕܠܐܗܐܫܠܡ 

 أنتهى بعونه


