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 المسامحة طقس المعدعدان

 

 ܕܽܫܘܒܳܩܢܳܐ ܶܛܟܳܣܐ

 ܐܶܛܟܳܣܐ ܕܽܫܘܒܳܩܢܳ 
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 المسامحة طقس

 المقدس الكبير الصوم مدخل االثنين يوم يمارس الذي
 



 

 

 طقس المسامحة ܶܛܟܳܣܐ ܕܽܫܘܒܳܩܢܳܐ

 ܕܶܡܫܰܬܡܶܶܠ ܒܽܝ̣ܘܡ ܬܶܪܝܢ ܒܰܫܳܒܐ ܕܽܫ̣ܘܳܪܝ ܰܨܘܳܡܐ ܰܪܳܒܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ
 املقدس الكبير الصوم في بداية االثنين يوم يمارس الذي

ܫܶܡܫܳܬܐ ܰܕܬܳܠܬܳܫܺܥܝ ̣ 
ܶ
  ܢ ܢܰܫܶܪܐ ܰܒܨܽܠ̣ܘܳܬܐ ܕܽܫܘܒܳܩܢܳܐܳܡܐ ܕܳܫܠܳܡܐ ܬ

 ما أن تنتهي صالة الساعة الثالثة تبدأ صالة المسامحة

 أولا  ܰܩܕܳܡܰܝܬ

 صالة البتداء صلوثو دشوُريو ܕܽܫܘܳܪܳܝܐ ܨܽܠܘܳܬܐ

 ܰܰܠܳܒܐ ܽܫܘܒܳܚܐ: ܳܟܗܳܢܐ
ܰܩܺܕܝܳܫܐ܀ ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ ܘܰܠܒܳܪܐ  

ܳܫܢܶܐ  ܡܺܚܝ ܶܠܶ  ܰܘܥܰܠܝܢ: ܡܰܫܡ 
ܚܶܡܐ ܘܰܚܳܛܝ ܶܐ ܰ  ܰܘܚܢܳܳܢܐ ܪ 

ܝܽܗܘܢ   ܰܬܦܽܥܘܢ  ܢܶܫ ܰ     ܰܒܬܪ 
ܐ  ܳܥܠܺܡܝܢ ܠܳܥܰܠܡ ܳܥܠܡ ܶ
ܺܡܝܢ܀

ܰ
 ܐ

شوبحو لبو   :كوهنو

 ولَبرو َولروحو قاديشو.

َوعلَين محيِله مَشمُشنِه : 

وحاطويه َرحمه َوحنونو 

نِشتَفعون بَثَريهون عولِمه 

 َولعولَم عولمين آمين.

لآلب   المجد : الكاهن

 ولالبن وللروح القدس.

 علينالتَِفض الشمامسة : 

المراحم والحنان نحن 

الخطاة الضعفاء في 

العالمين وإلى أبد  اآلبدين 

 آمين.

ܫܳܘܐ: ܳܟܗܳܢܐ
ܰ
 ܳܡܪܳܝܐ ܰܠܢ ܐ

 
ܰ
 ܒܰܛܝܽܒ̣ܘܳܬܟ ܳܠܳܗܐܐ

ܶܒܐ ܠܽܚ̣ܘܳܣܳܝܐ  ܕܰܚܘ 
ܐ ܘܽܫܘܒܳܩܢܳܐ  ܒܳܗܳܢܐ ܰܕܚܳܛܗ ܶ

 ܺܕܐܝܰܬܘ̱ܗܝ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܰܝܘܳܡܐ
 ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ ܕܰܨܘܳܡܟ ܽܫ̣ܘܳܪܳܝܐ
 ܰܕܟܳܝܐ ܰܕܒܶܠܳܒܐ ܰܠܢ ܘܰܗܒ
ܢ ܽܫܘܒܳܩܢܳܐ ܐܠܢܶܫܰ   ̣ܡܶ

ܳܶܕܐ  ܰܚܕ ܘܢܶܫܽܒ̣ܘܩ ܚܕ 
ܝܟ ܠܰܚܕ
ܰ
ܳܦܢܶܐ ܐ  ܺܕܝܳܠܟ ܽܝ̣ܘܠ 

أشُو لن موريو كوهنو: 

آلوهو بَطيبوثُخ لحوُسيو 

بِه وشوبقُـنو دَحو

دَحطوِه، بهونو يَومو 

قاديشو ديثَو شوُريو 

وَهبلَن  دَصوُمخ قاديشو،

دَبِلـبو دَخيو نِشال 

 من حدوِده، شوبقُـنو

ونِشبوق َحد لَحد أخ 

 يو،إَونِكلو يولفونِه ديلُـخ 

أيكانو دَبدَخيوثو 

لنا أيها الرب الكاهن:  أه ِ

اإلله بنعمتك للحظوة 

بغفران الذنوب والصفح 

عن الخطايا في هذا 

اليوم المقدس الذي هو 

 بدء صومك المقدس،

ووفقنا لنتسامح ونغفر 

لبعضنا البعض بقلب 

نقي بحسب تعاليمك 

 لكيما نصومه اإلنجيلية،

ونشترك في  بنقاء،



 

 

ܝ ܶܐ܆ ܰܘܢܶܓܠ ܳ
ܶ
ܝܰܟܢܳܐ ܐ

ܰ
 ܐ

 ܢܽܨܘܺܡܝܘ̱ܗܝ ܰܕܒܰܕܟܽܝ̣ܘܳܬܐ
 ܢܶܫܰܬܘܰܬܦ ܰܘܒܰܫܦܽܝ̣ܘܳܬܐ
ܰܙܝܟ ܳ ܶܫܐ ܒ̱ܐܪ   ܳܡܰܪܢ ܰܩܺܕܝ ̣
 ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܰܘܠܐܰܳܗܢ
ܺܡܝܢ: ܰܥܳܡܐ

ܰ
 .ܐ

َوبَشفيوثو  نصوميو،

بروَزيك  نِشتَوتَف

والوَهن موَرن  .قاديِشه

 .لعولمين

 
 آمين.عامو: 

أسرارك القدسية 

  ، يا ربنا وإلهنابصفاء
 إلى األبد.

 

 
 

 آمين.الشعب: 

 ܚܺܛܝܬ ܳܠܟܒܳܩܶܳܠ  ܕܰܪܶܚܡܥܰܠܝܶܥܢܳܝܢܳܐ 

 
 ܰܒܬܰܪܥ ܰܡܢ ܺܢܐܰܙܠ ܢܽܶܩ̣ܘܫ܆
ܰܳܠ ܒܰܬܪܳܥܟ܆ ܰܚܢܳܢܳܐ ܳܡܰܪܢ.

ܶ
 ܐ

 ܳܡܪܳܝܐ ܳܡܶܪܐ ܽܟܠ ܰܪܶܚܡܥܰܠܝ܀

 إلونيَزل نِقوش،  بَتَرع َمن

 ، حانونو موَرن بتَرُعـخ

موريو موِره كول راِحم 

 علَين.

 َمن نذهب ونقرع بابه، إلى

.  نإل بابك يا ربـنا الحنو

 فارحمنا. يا رب الكل

ܢ ܠܰܚܳܛܝ ܶܐ܆
ܶ
 ܽܚܘܰܢܝܢ ܳܚܐ

ܰܒܝܢ܆ ܰܘܫܽܒ̣ܘܩ  ܰܚܳܣܐ ܰܚܘ 
ܝܢ. ܳܡܪܳܝܐ ܳܡܶܪܐ ܽܟܠ  ܰ ܽܒ̣ܘܳܨܪ 

 ܰܪܶܚܡܥܰܠܝ܀

حونَين حويِـن لحاطويِه، 

وحاسو َحوبين َوشبوق 

موريو موِره  بوصوَرين

 كول راِحم علَين.

ا بالخطاة، ارحمنا يا رؤ  وفا

وسامح خطايانا، واغفر لنا 

يا رب الكل  زلتنا،

 ارحمنا.

ܟܳܬܐ ܶܡܢ ܰܕܕܶܟܐ ܽܚܘܳܒܐ
ܰ
 ܐ

 ܡܺܠܝ ܶܚܪܳܝܢܶܐ ܘܶܡܢ
 ܽܟܠ ܳܡܶܪܐ ܳܡܪܳܝܐ ،ܠܶܠܰܒܳܘܰܬܢ
 .ܥܰܠܝܢ ܰܪܶܚܡ

ومن  ِمن أكثو حوبو دَدِخه

مِله ِللباُوثَن،  ِحريونِه

موريو موِره كول راِحم 

 علَين.

ية، محبة صاف امأل قلوبنا

 بعيدة عن األحقاد

يا رب الكل والخصومات، 

 .ارحمنا

 ܰܚܳܛܶܝܐ ܕܶܡܽܛܠ ܡܺܫܝܳܚܐ
 ܕܰܒܚ ܰܩܝܳܣܐ ܺܪܝܫ ܰܥܠ
 ܳܡܶܪܐ ܳܡܪܳܝܐ ،ܰܠܩܢܽܘܶܡܗ ܗܳܘܐ
 .ܥܰܠܝܢ ܰܪܶܚܡ ܽܟܠ

 دِمطول حاطويِه مشيحو

َعل ريش قَيسو دبَحُو 

موريو موِره كول لَقنوِمه، 

 راِحم علَين.

 الذي قدم ذاته أيها المسيح

من  ود الصليبعلى ع

يا رب الكل  أجل الخطاة،

 ارحمنا.



 

 

 ܕܰܚܺܣܝ ܡܺܫܝܳܚܐ
 ܒܰܝܕ ܰܘܠܰܓܳܝܳܣܐ ܠܰܚܳܛܝܳܬܐ
 ܳܡܶܪܐ ܳܡܪܳܝܐ ,ܕܝܶܠܗ ܽܚܘܳܒܐ
 .ܥܰܠܝܢ ܰܪܶܚܡ ܽܟܠ

دحاسي لحاطويتو  مشيحو

بيَذ حوبو ديِله،  ولكايوسو

موريو موِره كول راِحم 

 علَين.

سيح الذي غفر أيها الم

 للخاطئة ولص اليمين

يا رب  حبته، بواسطة م

 الكل ارحمنا.

 : ܳܥܰܠܡ ܘܶܡܢ ܽܫܘܒܳܚܐ
 ܐ܆ܰܰܠܒܳ  ܶܠܗ ܰܢܶܣܩ ܽܫܘܒܳܚܐ
 ܰܠܒܳܪܐ܆ ܘܢܶܣܽܓ̣ܘܕ
 ܳܡܪܳܝܐ. ܕܽܩ̣ܘܕܳܫܐ ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ

 ܰܪܶܚܡܥܰܠܝ܀ ܽܟܠ ܳܡܶܪܐ

 باِرخمور وِمن ُعلَم :

شوبحو ناِسق ِله لبو 

ونِسغود لَبرو َولروحو 

دقودشو، موريو موِره 

 كول راِحم علَين.

 ومن اآلن : بارك يا سيد

نرفع المجد الحمد لآلب 

ونسجد لالبن والروح 

القدس، يا رب الكل 

 ارحمنا.

 ܰܛܘܶܡܢܣ : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
 ܰܩܐܳܠܘܣ

 ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ:  ܰܥܳܡܐ

 سطوِمن قالوس  :مَشمُشنو

 

 قوريِلَيسون: عامو 

  ,لنقف حسناا  : الشماس
 

 يا رب ارحم :  الشعب

 : ܳܟܗܳܢܐ
 ܢܳܐܰܘܚܢܳ  ܘܪܰܚܶܡܐ ܽܟܰܠܢ ܢܰܨܰܠܶ 
 ܳܡܪܝܐ. ܢܶܒܶܥܐ ܳܡܪܳܝܐ ܶܡܢ

 ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ ܡܰܪܚܳܡܳܢܐ
ܫܽܒܘܚܳܬܐ. ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ

ܶ
 ܬ

ܐ  ܘܶܗܕܪܐ ܘܰܬܘܺܕܝ̣ܬܳ
 ܳܛܳܒܐ ܘܽܪܘܡܳܪܳܡܐ ܘܽܩܘܳܠܳܣܐ

ܝܬ̣  ܳܒܶܛܠ ܕܰܠܳ 
ܺ
ܺܡܝܢܳܐ

ܰ
 ܐ

ܠܙܰܒܢ ܠܶܥܳܕܢ ܒܽܟ̣  ܶܘܐܢܶܫܬ ܰܘܒ̣ܟܽ
 :ܕܰܢܶܣܩ

 

 : كوهنو
وَرحمه  نصاِله كولَن

ِمن موريو  َوحنونو

موريو مَرحمونو نِبِعه. 

 علَين وَعذاَرين. راِحم

وتَوديثو  تِشبوحتو

 وِهدرو وقولُـسو

دلو  ورومُرمو طوبو

آمينوئيث  بُـِطل

َوبخولِعذُن،  بخولزبَن

 نِشتِوه دناِسق.

 : الكاهن
 ونطلب من لنصل ِ كلنا

  .الرب الرحمة والحنان
يا أيها الرب الرحيم 

ونسأله  ارحمنا وأعنا.

إليه  أن  يؤهلنا لنرفع

ا  ا وشكر دائما اا سبحا

ا وتبجيالا  ومديحا

ا ل ينقطع في  وتعظيما

 كل وقت وأوان.   



 

 

 صالة المقدمة صلوثو دفروميون ܕܦܽܪܘܡܽܝܘܢ ܨܽܠܘܳܬܐ

 
ܢܶܐ܆ ܳܟܗܳܢܐ :  ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠܟ ܰܐܳܒܐ ܰܫܝܳܢܐ ܰܕܫܰܡܝ ܳ

ܐ܆  ܳܢܝܳܳܳܶ ܐ ܰܕܐܪܳܥ ܝܳܬܐ ܳܠܟ ܒܳܪܐ ܫܳܠܡܳܳܳܳ ܘܰܬܘܺܕ
ܐ ܳܪܽܡ̣ܘܳܪܐ  ܐ ܰܩܺܕܝܫܳܳܳܳ ܢ̱ܬ ܽܪܘܚܳܳܳܳ ܣܺܓܝܕ ܰܐ

ܶܢܐ ܐܰ  ܳܟ ܝ ܶ ܕܽܫܘ ̣ ܳܒܐ ܕܰܝ̣ܗܒ ܺܠܝܺܚܝܶܕܗ ܳܠܳܗ ܐ܆ ܰܐ
ܠܰܡܘܳܬܐ ܶܡܽܛܠ ܽܦ̣ܘܪܳܩܰܢܢ܆ ܒܳܪܐ ܰܕܥܳܨܝ̱ܗܝ 

ܐ ܽܚ̣ܘܶܒܗ ܘܺܡܝܬ ܶܡܛܳܠܰܬܢ܆ ܪܽ  ܐ ܰܩܺܕܝܫܳܳܳ ܘܚܳܳܳ
ܰܬܢ ܐܳܠܰܬܢ܆  ܕܳܚܶܕܐ ܒܳܛܒ ܳ ܳܒܢ ܫ ܶ ܘܶܒܗ ܶܡܬܰܝܗ 

̣ܝܰܬܝܟ 
ܺ
ܐ ܕܰܚܕ ܐ ܐ ܰܘܠܽܚܘܳܕܝܳܳܳܳ ܰܐܢ̱ܬ ܬܺܠ̣ܝܳܬܝܳܳܳܳ

ܺܡ̣ܝܢ ܣܺܓܝܕ  ܝܬ܆ ܘܰܒܬܳܠܳܬܐ ܩܽܢܘ 
ܺ
ܽܘܐ̣ܘܣܳܝܐ

ܝܬ܆ ܰܗܒ
ܺ
ܐ ܰܐܢ̱ܬ ܡܰܫܒܳܚܐ ܰܠܢ ܳܡܪ̱ܝ ܰܕܫܳܠܡܳܳܳܳ

ܝܬ܆ ܘܶܒܗ ܰܛܪ ܠܽܟܰܠܢ 
ܺ
ܠ ܰܠܚܕ ܳܶܕܐ ܰܫܦܳܝܐ

ܶ
ܢܶܬ

ܳܡܟ ܐܰ  ܰܥ ܽܝܘܳܬܐ ܕ ܐ ܰܒܐܘ ܚܳܙܩܳܳܳܳ ܰܒ ܝܬ܆ ܘ ܳܠܳܗܐ
ܝܬ܆ ܰܕܢܰܫܒܳܚܟ 

ܺ
ܳܢܐ ܕܶܪܚܡܳܬܟ ܰܳܠ ܶܡܫܰܬܪܳܝ

ܐ ܰܕܩܳܝܡܳܬܟ ܡܰܫܰܒܚܳܬܐ  ܐ ܦܺܨܝܚܳܳܳܳ ܒܰܝܘܡܳܳܳܳ
ܐ  ܐ ܘܳܫܥܳܳ ܶ ܐ ܘܶܥܕ ܳܢܳܳܶ ܝܬ܆ ܰܘܒܽܟܠܽܗܘܢ ܺܥܐܕ ܶ

ܺ
ܬܺܗ̣ܝܳܪܐ

ܳܬܐ ܕܚܰ  ܢܶܐ ܽܟܠܽܗܘܢ ܰܝܳܘܡ  ܢ ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀ܘܰܙܒ  ܝ ݂ܰ  ܰܝ݂ܰ
 

ܺܡܝܢ܀ܰܥܳܡܐ : 
ܰ
 ܐ

الحمدُ لَك أيها اآلُب أمُن الكاهن: 

السماويين، والشكُر لَك أيها البُن سالُم 

األرضيين، والسجودُ لَك أيها الروُح 

القدُس محقُق العطايا اإللهيِة لسائِر 

أيها اآلُب الذي أسلَم وحيدَهُ  القديسين.

بُن للموِت مِن أجِل خالِصنا، أيها ال

الذي ألجأَتْهُ محبتُهُ فماَت ِمن أجِلنا، أيها 

 الروح ُالقدُس الذي يُسرُّ بخيوِرنا،
يُّها فيا أ وبوساِطتِه تُستجاُب طلباتِنا.

لُث والواحُد،  يا َمن أنَت واحدٌ المثَـّ

 بالجوهِر، وتُسبَُّح وتُعبَدُ بثالثِة أقانيم،
وف ِـقـنا لنعطَي السالَم بعُضنا لبعٍض 

ا معـَك  ، بصفاءٍ  وبواسطتِِه ثب ِـتْـنا جميعا

تِـَك الوثيِق، بألفٍة مقدسٍة   وبإساِر محبَـّ
لكي نسبَحَك بلياقٍة في يوِم قيامتَِك 

الممجدةِ البهجِ، وفي كافِة أياِم حياتِنا 

 وإلى األبد.

 
 

 آمين.الشعب: 

 

 صالة المتن    صلوثو دِسدرو    ܨܽܠܘܳܬܐ ܕܶܣܕܳܪܐ

ܐ ܐܰ  ܐ ܳܠܳܗܐ ܺܕܝܡܺܫ̣ܝܚܳܳܳ ܐ ܰܐܺܡ̣ܝܢܳܳܳ ܰܠܢ܆ ܰܗܘ ܰܫܝܢܳܳܳ
ܶܦܐ  ܳܡܐ ܰܫܺܪ̣ܝܳܪܐ ܕܽܟܠܽܗܘܢ ܰܣܘ  ܕܶܒ̈ܪܳܝܳܬܐ܆ ܰܘܫܳܠ
ܳܒܐ  ܝܰܬܝܟ܆ ܘܽܚ̣ܘ

ܺ
ܳܒܐ ܐ ܘܶܦܢܝ ܳܳܬܐ܆ ܰܗܘ ܕܰܟܕ ܽܚ̣ܘ

ܢ  ܐ ܳܛ  ̣ܡܶ ܐ ܫܡܳܳܳܳ ܳܳܳܳ ܶܡܬܩܶܪܐ ܰܐܢ̱ܬ܆ ܰܘܒܳܗܢ
ܢ̱ܬ ܕܶܒܗ ܳܪܶܚܡ  ܢ ܳܚܶܕܐ ܰܐ ܽܟܠܽܗܘܢ ܫܳܡܺܗܝ ̣

 أيها المسيُح إلُهـنا يا أمَن الخالئِق الدائَم 

لحقيقيَّ لجميعِ األقطاِر والسالَم ا

يا من أنَت المحبةُ واسُمَك  واألمصاِر،

وتُسرُّ بهذا السِم أكثَر ِمن  المحبةُ،

غيِرِه ِمن األسماِء، ألنَّ بِه تُعرُف أنََّك 



 

 

ܐ̱ܳܢܳܫܐ ܶܡܺܬ̣ܝܰܕܥ ܰܐܢ̱ܬ܆ ܘܰܰܠܝܶܠܝܢ ܕܶܒܗ ܰܐܺܚ̣ܝܺܕ̣ܝܢ 
ܩܰ  ܒܬ ܡܰܝ ܰܪ ̣ܩܰ ܬ

ܶ
ܐ ܐ ̱ܢܬ܆ ܘܶܒܗ ܒܽܚ̣ܘܒܳܳܳܳ ܪ ܰܐ

ܚܳܠܰܦܝܢ ܽܩ̣ܘܪܳܒܳܢܐ ܡܰܩܒܶܳܠ ܘܽܪܘܳܚܐ ܰܗܺܢܳܝܐܐ ܰܟܕ 
ܳܓܐ ܰܕܒܶܥܠܕܳܒܽܒ̣ܘܳܬܐ܆  ܰܒܙܺܩ̣ܝܳܦܟ ܬܰܪ̣ܥܬ ܰܠܣܳܝ
ܘܰܒܕܳܡܐ ܰܕܩܢܽܘܳܡܟ ܰܫܶܝ̣ܢܬ ܳܡܐ ܕܰܒܫܰܡܳܝܐ ܘܳܡܐ 
ܢ ܡܰܨܥܳܬܐ܆  ܐ ܰܘܐܺܪ̣ܝܡܬ ܪܺܪ̣ܝܽܙܘܳܬܐ ̣ܡܶ ܳܳܳ ܕܰܒܐܪܥ

ܕܬ ܠܰܬܪܰܬܝܶܗܝܢ ܚܳܕܐ܆ ܒܰܝܕ ܚܕܳ  ܽܝܘܳܬܐ ܰܟܕ ܥ̣ܒܰ
̣ܝܳܬܐ ܰܕܐ ̣ܝܳܬܐ܆ ܰܳܠ ܶܡܬܰܦܠܳܓܺܢ ̣ܝܬ̣ܝܳ

ܺ
ܳܠܽܗ̣ܘܳܬܟ ܐ

ܐ  ܶܳܳ ܺܚ̣ܝܩ ܰ ܘܐ̱ܳܢܽܫܘܳܬܟ ܰܙܒܢܳܝܳܬܐ ܕܳܒܗ  ̣ܩܰܪܝܬ ܠ ܪ 
ܘܳܬܐ  ܐܘܝܳܳܽ ܘܢ  ܒܳܳܰ ܢܳܳܽ

ܶ
ܪܬ ܐ ܰ ܐ܆ ܶܘܐܣ̣ܳܳ ܒܳܳܳܶ ܝ̣ܳܳ ܺ ܪ  ܰܘܠܳܳܩܳܳܰ

ܘܳܬܐ ܕܶܪܚܳܳܡܳܳܳܬܟ ܐܰ  ܽܳܳ ܳܳܳܬܝ ܝ ܰܳܳ ܳܳܳܬܐ ܰܘܒܳܳܒ ܳܗܝ ܠܳܳܳ
ܐ  ܪܬ ܫܳܠܡܳܳܳܳ ܕܰܡܠܽܟ̣ܘܳܬܟ ܡܽܬܘܳܡܝܳܬܐ܆ ܘܰܣ̣ܒܰ
ܐ ܕܺܪܝ̣  ܐ܆ ܰܟܕ ܰܒܫܳܠܡܳܳܳܳ ܐ ܠܳܥܠܡܳܳܳܳ ܳܳܳܳ ܫ ܘܰܫܝܢ

ܪܬ ܰܒܛܳܢܟ ܰܶܠܳܡܟ ܒܽܬ̣ܘܠܳܬܐ܆  ܐ ܰܣ̣ܒܰ ܰܡܶܰܠܟܳܳܳ ܶ
ܶܡܗ 

ܶ
ܳܡܟ ܶܒܐܺܠ̣ܝܫܰܒܐ ܐ

ܶ
ܐ ܶܦܓܰܥܬ ܐ ܘܰܒܫܳܠܡܳܳܳ

ܳܡܟ ܫܳܠ ܗ ܰܕ
ܶ
ܰܚܽܕܘܬ ܒ ܳܟܽܪ̣ܘܳܙܟ܆ ܰܘ ܳܢܢ  ܰܚ ܽܝܘ  ܕ

ܒܳܕܐ ܩܳܕܡ  ܝܟ ܰܥ ܪܶܗܛ ܘܳܕܨ ܽܩ̣ܘܕܰܡܝܟ ܰܐ
ܶܐ  ܪ̱ܘ ܺܥ̣ܝܪ  ܐ ܰܣ̣ܒܰ ܳܕܟ ܫܳܠܡܳܳܳܳ ܳܡܶܪܗ܆ ܰܘܒܰܡܘܠ ܳ
ܐ ܕܰܣܰܒ̈ܪ̱ܝ  ܫ ܶ ܳܡܐ ܰܝ̣ܗܒܬ ܠ ܢܶ ܰܥܳܘܳܬܐ ܰܘܫܳܠ ܳ ܠ ܪ 
ܐ ܰܥ̣ܠܬ  ܰܥܠ ܩܳܝܡܳܬܟ ܡܰܫܰܒܚܳܬܐ܆ ܘܰܒܫܳܠܡܳܳܳ
ܶܕܐ  ܝ ̣ ܠܺܡ ܺܫܝܢ ̱ܗܰܘܘ ܰܬ ̣ܝ ܺܢ ̣ܝܳܬܐ ܕܳܒܗ  ܟ ܺܠ ܠܶܥ
ܽܢܘܢ  ܰܥܠ ܽܢ̣ܘܳܚܳܡܟ܆ 

ܶ
ܶܫܐ܆ ܘܰܫܰܪܪܬ ܐ ܺܕ̣ܝܳܠܟ ܰܩܺܕܝ ̣

ܐ ܰܟܕ  ܰܚܝܟ ܰܩܺܕ̣ܝ ܫܳܳܶ ܝ ̣ ܐ ܰܝܗܒܬ ܰܠܫܠ ܺ ܫܳܠܡܳܳܳ
ܪܬ ܠܽܗܘܢ܆  ܰܡ̣ ܝܕ ܳܫܽܠ̣ܘܳܚܟ ܶܘܐ ̣ܝܬ ܨܶ ܺܠ ܬܰܥ

ܶ
ܐ

ܳܢܐ ܠܽܟܘܢ܆ ܘܰܠܳ  ܳܡܐ ܺܕ̣ܝܠ̱ܝ ܳܫܶܒܩ ܐ̱ ̱ܗܳܘܐ  ܫܳܠ
ܳܢܐ ܕܳܝܶܗܒ ܳܥܠܳܡܐ ܳܝܶܗܒ ܐ̱ܳܢܐ ܠܽܟܘܢ܆ ܳܗܰܢܘ  ܰܐܝܰܟ
ܐ  ܐ ܶܕܐܢܳܳܳ ܽܦ̣ܘܩܳܕܢ̱ܝ ܕܰܬܚܽܒܘܢ ܰܚܕ ܠܰܚܕ ܰܐܝܰܟܢܳܳܳ

كون،  ُم الذين بِه متمس ِ رؤوٌف وتكر ِ

ا  ا عنا قربانا مَت عوضا وبهذِه المحبِة قُد ِ

ضَت نق مقبولا ورائحةا ذكيةا، وبصليبِكَ 

وبدِم أقنوِمَك  وثلمَت سياَج العداوةِ، 

سالمَت السماويين واألرضيين، 

واجتثثَْت الغضَب من الوسِط جاعالا 

الجانبين واحداا، وذلَك بالتحاِد غيِر 

ِ  المنفصِم، الذي تمَّ بيَن لهوتَِك األزلي 

ِ، والذي بِه دعوَت  وناسوتَِك الزمني 

ا إيا البعيدين والقريبين، ألفِة هم برابطا

 ِ محبتَِك اإللهيِة وبشركِة ملكوتَِك األبدي 

وبشَّرَت العالَم بالسالِم واألمِن، ذلَك 

َك  أنَك بسالِم رئيِس المالئكِة بشَّرَت أمَّ

ـَك وبالسالِم التقتْ  البتوَل بالحبِل بَك،  أمُّ

بإليصابات أم ِ يوحنا كاروِزَك، 

ا لبتهاِجِه بسالِمِك سارَع  ومصداقا

ا   أماَمَك مرتكضا

كعبٍد أماَم سيِدِه، وفي ميالِدَك بشََّر 

وبالسالِم  المالئكةُ الرعاةَ بالسالِم،

رَن بقيامتَِك  بادرَت النسوةُ الالئي بُش ِ

الممجدةِ، وبالسالِم دخلَت العليةَ التي 

فيها كاَن تالميذَُك القديسون مجتمعين 

تتَهم في أمِر انبعاثَِك،  وعندَ  وثبَـّ

مرسِلَك استودعَت رسلََك ارتفاِعَك إلى 

 السالَم بقوِلَك لهم:  

سالمي أعطيكم،  السالُم أستودُعِكم،» 

لسُت كما يعطي العالُم أعطيكم أنا... 

هذه هي وصيتي أن يحبَّ بعُضكم 

ا كما أنا أحببتُكم ا فيا مخلَصن «بعضا

احفظ لنا هذِه المحبِة وبها ثب ِْت نوايانا،  



 

 

ܰܐܶܚܒܬܽܟܘܢ܆ ܠܳܗܳܢܐ ܽܚ̣ܘܳܒܐ ܰܛܪ ܰܠܢ ܳܦܽܪ̣ܘܰܩܢ܆ 
ܐܰܣܪ 

ܶ
ܶܥܳܝܰܢܝܢ܆ ܒܽܚ̣ܘܳܒܟ ܢܶܬ ܘܶܒܗ ܰܫܰܪܪ ܠ ܪ 

ܢ ܰܒܝܳܢܰܬܢ  ܰܥܡ ܚܕ ܳܶܕܐ܆ ܽܚ̣ܘܳܒܟ ܶܢܛܽܪ̣ܘܕ ̣ܡܶ
ܐ ܠܶܣܕ ܶܩܐ ܘܶܚ̈ܪܳܝܢܶܐ܆ ܽܚܘ̣  ܶ ܳܒܟ ܢܶܥܶܒܕ ܰܠܢ ܳܢܽܛ̣ܘܪ 

ܽܪ̣ܘܪ ܶܡܢܰܢ  ܢܶܐ܆ ܒܽܚ̣ܘܳܒܟ ܙ ܕܽܦ̣ܘܩܳܕܰܢܝ ܟ ܰܡܚܝ ܳ
ܐ  ܳ ܳܳ ܐ܆ ܒܽܚ̣ܘܳܒܟ ܢܶܗܶܘܐ ܒܢܰܝ ܶܳܳ ܢ ܐ ܘܽܕܘܘ ܳ ܶ ܳܳ ̣ܘܠ ܳܨܢ

ܽ
ܐ

ܰܥܳܘܳܬܐ  ܳ ܐ ܰܐܳܘܐ ܠ ܪ  ܐ܆ ܰܒܫܳܠܡܳܳܳ ܐ ܘܰܕܫܳܠܡܳܳܳ ܕܰܫܝܢܳܳܳ
ܐ  ܶܳܳܳ ܢ ܳܡܟ ܰܒܶܣܡ ܠܳܟܗ  ܝܽܗܘܢ܆ ܰܒܫܳܠ ܰ ܰܘܪܳܙܪ 
ܺܥܕܳܬܟ  ܠ ܳܡܟ ܪܽܡܘܪ  ܳܠ ܫ ܰܒ ܝܽܗܘܢ܆  ܰܙ ܳ ܒ̱ܐܪ 

܆ ܗ  ܆ ܰܘܒܰܫܝܳܢܟ ܰܒܫܠܳ  ܰܘܠ ܰܝܠ ܶܕܝ  ܳܡܟ ܰܕܰܒܶܪܝܗ 
܆ ܰܘܒܰܫܝܳܢܐ ܰܨܶܒܬܺ  ܆ ܰܒܫܳܠܳܡܟ ܰܗܳܕܐ ܠܶܟܢ ܶܫܝܗ  ̣ܝܗ 

܆  ܺܚ̣ܝܶܩܝܗ  ܰ ܐ ܰܘܶܥܕ ܠ ܪ  ܳܳܳ ܆ ܰܒܫܳܠܡ ܰܚܳܕܐ ܰܠܒܢܶܝ ܗ 
ܐ ܰܙܳܗܐ  ܆ ܰܒܫܳܠܡܳܳܳܳ ̣ܝܶܒܝܗ  ܺ ܐ ܰܛܪ ܠܰܩܪ  ܳܳܳܳ ܰܘܒܰܫܝܢ
܆  ܢܶܝܗ  ܳ ܐ ܰܚܶܝܕ ܰܠܡܰܕܒܪ  ܆ ܰܘܒܰܫܝܢܳܳܳ ܳܫܢܶܝܗ  ܰܠܡܰܫܡ 

ܳܢܐ ܆ ܰܘܒܰܫܝ ܪܶܡܝ ܗ 
ܶ
ܳܡܐ ܰܛܶܟܣ ܬ  ܰܝܶܒܠ ܰܒܫܳܠ

ܝܶܙܐ܆  ܺܪ ܰܠ̈ܪ ܶܢܫ  ܰܟ ܐ  ܳܠܡܳܳܳܳ ܫ ܰܒ ܆  ܗ  ܝ  ܺܥܐܶܕ ܰܥܕ
ܳܡܐ ܡܺܠ̣ܝ  ܶܩܐ܆ ܰܒܫܳܠ ܳܢܐ ܰܠܶܚܡ ܰܠܣܺܕܝ  ܰܘܒܰܫܝ
ܐ ܰܢܰܛܪ  ܐ܆ ܰܘܒܰܫܝܢܳܳܳܳ ܰܝ ܰܢܦܫܳܳܳܳ ܰܚܽܕ̣ܘܳܬܐ ܠܰܡܺܪܝܪ 
ܐ  ܥܳܝܢܳܳܳܶ ܶ ܬ ܠ ܪ 

ܶ
ܐ ܰܣܬ ܠܰܡܪܺܥ̣ܝܳܬܟ܆ ܰܒܫܳܠܡܳܳܳܳ

ܐ܆  ܳܫܰܒܝܢ ܕܰܟܝ ܳ ܶܓܐ܆ ܰܘܒܰܫܝܳܢܐ ܥܶܒܕ ܠܽܚܘ ̣ ܝ  ܦܠ ܺ
ܐ  ܝܳܳܳ ܰ ܢ ܳܡܪ  ܐ ܦܽܪ̣ܘܩ ܰܠܢ ̣ܡܶ ܶܐ܆ ܰܒܫܳܠܡܳܳܳ ܰܡܺܪ̣ܝܪ 

ܐ ܰܨܶܒܬ ܰܠܢ ܒܽܟܠܽܗܘܢ ܰܥܕܺܥܐܰܕܝ ܟ܆  ܳܳܳܳ ܰܘܒܰܫܝܢ
ܐ  ܰܬܢ܆ ܰܘܒܰܫܝܢܳܳܳ ܘ ܳ ܐ ܰܩܶܒܠ ܰܨܘܰܡܢ ܰܘܨܠ ܰ ܰܒܫܳܠܡܳܳܳ
ܐ  ܐ ܰܫܶܟܢ ܰܠܢ܆ ܰܒܫܳܠܡܳܳܳ ܐ ܘܽܫܘܒܳܩܢܳܳܳ ܚܡܳܳܶ ܰ ܪ 
ܐ ܬܽܒܘܪ  ܶܐ ܕܰܥܘܰܳܠ܆ ܰܘܒܰܫܝܢܳܳܳ ܫܺܪ̣ܝ ܶܡܢܰܢ ܶܩܛܪ 
ܐ܆ ܫܳܠܳܡܟ ܶܢܗܶܘܐ  ܶܡܰܢܢ ܺܢ̣ܝܶܪܗ ܰܕܒܶܥܠܕܳܒܒܳܳܳܳ

ܽܚ̣ܘܳܒܟ  ܟ ܰܢܡܶܠܟ ܰܒܝܳܢܰܬܢ܆ܰܥܰܡܢ܆ ܘܰܫܝܢܳ 

ـلنا لنرتبَط بعُضنا مع  بعٍض وأه ِ

بواسطِة محبتَِك، َولتُقِص محبتَُك عنَّا 

ولتوف ِـقـنا  الشقاقاِت والخصوماِت،

 محبتَُك لحفِظ وصاياَك المحييِة،
 بمحبتَِك اكفْف عنا الضيقاِت والشدَّات، 
وبمحبتَِك اجعلنا أولدَ األمِن والسالِم، 

 وآِلْف بالسالِم بين الرعاةِ وقطعانِهم،
 المالسب ،همأسرارِ ب الكهنةَ  عْ مت ِ بالسالم 

رها دب ِ و ،هاوأولدِ  للبيعةِ  الكمالَ  قْ ـحق ِ 

 هدِ اِ  كَ بسالمِ  ،كَ نها بأمنِ ـوزي ِ  كَ بسالمِ 

 ،هاأولدَ  أبهجْ  باألمنِ  ،هاجماهيرَ 

 ،هاالبعيدين من أولدِ  بْ قر ِ  بالسالمِ 

 ، القريبين منهم حفظْ ا وباألمنِ 

ْد  ْل شمامستَها، وباألمِن وح ِ بالسالِم جم ِ

بالسالِم رت ِْب ُزمَرها،  ريها،مدب ِ 

وباألمِن واصْل أعيادَها، بالسالِم آِلْف 

بيَن المتخاصمين، وباألمِن لئِْم بيَن 

بالسالِم اغمْر المكتئبين  المنقسمين،

سالِم بال بالفرحِ، وباألمِن ُصْن رعيتََك، 

وبالسالِم  ثب ِْت الضمائَر المتشككةَ،

خـل ِصنا  بالسالمِ  اجعْل أفكاَرنا طاهرةا،

وباألمِن زي ِـنَّا في  مَن الولِة القساةِ،

ْل صَومنا  جميعِ أعياِدَك، بالسالِم تقبَـّ

وباألمِن امنحنا رحمةا  وصلواتِنا،

ومغفرةا، بالسالِم ُحلَّ منا عقدَ اإلثِم، 

، ِ ْم عنَّا نيَر العدو  وليُكْن  وباألمِن حط ِ

سالُمَك معنا، وليملُْك أمنَُك في ما بيننا، 

اكنْز محبتَـَك في نوايانا، ووط ْد و

مودتََك في قلوبِنا، لنشكَرَك يا سيدَ 

األمِن، وأباَك معطَي السالِم، وروَحَك 



 

 

ܶܣ  ܽܒܘܥ ܰܐ ܩ ܡܳܬܟ  ܚ ܳܝܰܬܢ܆ ܘܶܪ ܥ ܒܰܬܪ ܢ 
ܐ܆  ܳܳܳܳ ܝܢ ܰܫ ܳܡܶܪܗ ܕ ܳܠܟ  ܰܢܘܶܕܐ  ܰܬܢ܆ ܕ ܰܒܘ ܳ ܶܠ ܒ
ܳܚܟ  ܐ܆ ܰܘܠ ܽܪ̣ܘ ܫܳܠܡܳܳܳܳ ܶܒܗ ܰܕ ܳܝܽܗ̣ܘ ܽܒ̣ܘܟ  ܘܰܰܠ
ܐ  ܐ ܰܫܺܪ̣ܝܳܪܐ܆ ܳܗܫܳܳ ܐ ܳܪܽܡ̣ܘܶܪܗ ܕܽܚ̣ܘܒܳܳ ܰܩܺܕܝܫܳܳ

 ܰܐܺܡܝܢ ܀ ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀

 اآلن القدوَس محقَق المحبِة الحقيقيِة،

 وكلَّ أواٍن وإلى األبد.
 

 
 

 آمين.

 

ܳܢܐ: ܳܡܐ ܠܾܟܠܾܟܘܢ ܶܡܢ  ܳܟܗ ܫܳܠ
ܐ  ܳܣܝܳܳܳܳ ܽܚ̣ܘ ܶܒܠ  ܰܩ ܢ ܳܗܐ  ܠܰܐܳ

ܶܒܐ ܘܽܫ̣ܘܒܳܩܳܢܐ  ܐ ܕܰܚܘ  ܰܕܚܳܛܗ ܶ
ܰܠܡ  ܐ ܠܥܡ ܝܽܗܘܢ ܳܥܠܡܳܳܳ ܠ

ܰ ܰܒܬܪ 
 ܳܥܠܻܡ̣ܝܢ ܰܐܺܡ̣ܝܢ܀

 

خولخون لشلومو   :كوهنو

ِمن آلوهو نقابِل حوُسـيو 

دَحوبِه وشوبقُـنو دَحطوِه، 

بَثَريهون عولِمه َولعولَم 

 .آمين .عولمين

السالم لجميعكم  : الكاهن

 فلنحَظ من الرب بغفران

 الذنوب والصفح عن

لى إفي العالَمين و ،الخطايا

 آمين. أبد اآلبدين.

 

ܐ . ܒ̄ܩ : ܽܩܘܳܩܳܝܐ  ܳܩܶܳܠ ܰܕܬܳܝܽܒܘ̣ܬܳ
 قول للتوبة             قولو َدتيُـبوثو

ܐ ܰܒܺܣ̣ܝܡ  ܐ ܟܡܳܳܳ ܘ ܽܚ̣ܘܒܳܳܳ
ܳ
ܐ

ܢܳܟ܆ ܕܽܟܠ  ̣ܝܠ ܳ
ܺ
ܢ̱ܬ ܒܺܪܝܟ ܐ

ܰ
ܐ

ܳܢܟ  ܶܡ ܶܒܗ  ܝܬ  ܬܳܪܐ ܺܕܐ
ܰ
ܐ

ܐ ܡܶܶܠ܆ ܳܒܟ  ܳܳܳܳ ܽܟܶܠܗ ܰܫܝܢ
ܗ 
ܶ
ܳܳܬ ܝ ܰܳܳ ܰܪܢ ܠܳܳܒ ܳܳܳ ܠ ܡ ܰ ̣ܳܳ ܥ

ܬܰܩܰܪܒ̱ܘ 
ܶ
ܰܕܐܒܳܪܳܗܡ܆ ܘܳܒܟ ܐ

ܐ ܠ ܶܳܳ ܢ ܐ܆ ܳܟܗ  ܶܒܝܬ ܽܩ̣ܘܕܫܳܳܳ
ܳܒܟ ܳܩܶܥܐ ܰܦܘܳܠܘܣ ܳܘܐܰܡܪ 
ܶܩܐ  ܳ ܕܰܳܠ ܳܦܪܺܫ̣ܝܢ ܺܠ̣ܝ܆ ܣܪ 
ܢ   ̣ܡܶ ܐ  ܶܳܳܳ ܠ ܳܨܢ ܶܕܐ ܽܘܐ̣ܘ  ܓ  ܶܢ ܘ

ܳܝܐ  ܒܺܪ̣ܝܟ  ܗ̄ ܽܚ̣ܘܶܒܗ ܕܳܡܪ
 ̱ܗܽܘ ܕܰܝܗܶܒܗ ܰܠܢ܀

 أُو حوبو كمو بَسيمات 

بريخ إيلونُخ، دخول 

أثرو ديث بِه ِمنُـخ كوِله 

ن بُخ ع   َشينو مِله، ل مور 
وبُخ  د بُرهوم، لب يتِه

إثقََرب كوهنِه لبِث  

 فَولُس بُخ قوِعه قودشو،

 دلو فورشين لي ِومار:

سروقِه ونِكِده ُولصونِه 
 حوبِه دموريو، ِمن

 بِههبريخو ديَـ هاِللويا 

 لَن.
 

 

ما أطيبِك أيتها المحبة، 

ومبارك هو غرسِك، 

فالمكان الذي تكونين فيه 

 يكون مملوءاا باألمان،

دخل ربنا بيت  بواسطتِك 
إبراهيم وبواسطتِك تقدم  
الكهنةُ لقدس األقداس. 
وبواسطتِك صرخ مار 

ل شيء  بولس قائالً:

عن محبة  يفصلني
يسوع، ال آالم وال 
ضيقات وال اضطهادات، 
هللويا مبارك هو َمن 

 وهبنا إياها.



 

 

 ܽܫܘܒܳܚܐ
ܒ ܰܠܢ ܰܥܠ 

ܶ
ܰܦܘܳܠܘܣ ܰܐܟܬ

ܗ܆ 
ܶ
ܟܳܘܬ ܝܬ ܰܐ ܰܠ ܐ ܕ ܽܚ̣ܘܒܳܳܳܳ

ܐ ܕܰܡܶܚ   ܳܳܳܳ ܽܛ̣ܘܰܒܘ̱ܗܝ ܰܰܠܝܢ
ܳܚܶܙܐ  ܘ  ܐ܆ ܶܠܗ ܕ̣ܗܽ ܳܡܪܝܳܳܳܳ ܠ

ܐ  ܽܚ̣ܘܒܳܳܳܳ ܝ̱ܗܝ ̱ܗܳܘܐܒ  ܚܳܙ
ܐ ܒܳܳܪܺ  ܘܫܳܳܳܶ ̣ܘܳܪܐ܆ ܡܳܳܽ ܫ ܛܳܳܽ ܝ̣ܳܳ

ܘ̱ܗܝ
ܽ
ܐ ܚܰܙܐ ܶܕܐ  ܒܽܚ̣ܘܒܳܳܳ ܳܣܗ 

ܐ  ܒܽܚ̣ܘܒܳܳܳܳ ܐ܆ ܰܘ ܳܳܳܳ ̣ܝܢ ܝܬ ܺܕ ܶܒ
̣ܝܫ  ܠ ܺܪ ܕܳܬܐ ܥܳܰ ܗ ܥܳܺ

ܶ
ܚܳܳܙܬ

ܗ  ܐ܆ ܳܗܐ ܳܙܡܳܳܪܐ ܠܳܶ ܝܳܣܳܳܳܳ ܩܳܰ
ܳܝܐ  ܳܡܐ ܘܺܠܠ  ̣ܝܳܡ

ܺ
ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܐ

ܶ
ܬ

 ̄ܗܘ̄ܗ܀

 بارخمور

فَولُس أكثِب َعل حوبو 

دلَـيت أخُوثِه، طوباو 

لَينو دَمِحب ِله دُهو 

يو، بحوبو حوِزه لمور

حزويُو موِشه بريش 

بحوبو حزاُوي  طورو،

سوهِده بِث دينو، 
بحوبو حزوثِه عيتو  و 

وُهو  ريش قَـيسو،ع ل 

زومرو ِله تِشبوحتو 

َهِللويا إيمومو وليليو، 

 وَهِللويا.
 

 بارك يا سيد.

لقد كتب مار بولس أن ل 

نظير للمحبة، وطوبى 

 يعاين فإنه للذي يحبها

الرب. بالمحبة رأى 

على رأس موسى هللا 

بالمحبة عاينه  الجبل،

الشهداء في المحكمة 
وبالمحبة رأته الكنيسة 
على ذروة الصليب، 

ترتل له الحمد وها هي 
َهِللويا نهاراً وليالً. 

 وَهِللويا.
 

 صلوثو دِعطرو ܕܶܥܛܳܪܐ ܨܽܠܘܳܬܐ
 

 صالة البخور
 

 ܰܪܶܚܡ ܡܰܪܚܳܡܢܳܐ ܳܡܪܳܝܐ :ܰܥܳܡܐ
 .ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ ܥܰܠܝܢ

موريو مَرحمونو عامو: 

 راِحم علَين وَعـذاَرين.

أيها  ارحمنا وأعناالشعب: 

 الرب  الرحيم.

 

ܳܢܐ܆ ܳܟܗܳܢܐ :  ܶܢܐ ܕܰܫܝ ܰܬܢ ܰܐܘ ܳ ܥܶܒܕ ܳܡܪ̱ܝ ܠܶܠܰܒܘ ܳ
ܐ܆ ܰܘܙܽܪܘܥ  ܐ ܰܕܫܳܠܡܳܳܳܳ ܶ ܳܳܳ ܰܘܠܰܬܪܥܳܝܰܬܢ ܠܺܡܐܢ
ܳܒܐ ܰܫܺܪ̣ܝܳܪܐ ܰܕܠ ܳܘܳܬܟ ܘܰܕܠ ܳܘܬ  ܰܬܢ ܽܚܘ ܒܢܰܦܫ ܳ

ܰܒܢ ܶܪܚܡܳܬܟ ܰܘܚܳܕܽܝ̣ܘܳܬܐ ܚܕ ܳܶܕܐ܆ ܰܘܩܽܒܘܥ 
ܠ 
ܶ
ܝܬ ܢܶܬ

ܺ
ܐ ܕܰܙܗܳܝܐ ܳܳܳ ܰܘܐܘܽܝܘܳܬܐ ܘܶܕܚܠܳܬܐ܆ ܰܐܝܰܟܢ

ܝܬ ܢܰܩܶܒܠ܆ ܰܟܕ 
ܺ
ܳܕܶܕܐ ܘܰܫܦܳܝܐ ܐ ܰܠܚ  ܫܳܠܡܳܳܳܳ

ܢ ܢܶܬܬܺܢ̣ܝܚ  ܳ ܒܳܗܶܠܝܢ ܰܐܝܶܠܝܢ ܕܶܡܢܰܢ ܶܡܣܰܬܥܪ 
ܐ ܰܗܺܢܝܳܐܐ  ܐ ܘܺܪܝܚܳܳܳ ܨܶܒܳܝܢܳܟ ܰܐܝܟ ܶܥܛܳܪܐ ܰܪܒܝܳܳܳ
ܐ܆ ܰܐܢ̱ܬ ܰܕܡܰܒܶܣܡ ܠܽܟܠ  ܐ ܡܰܪܥܳܝܢܳܳܳ ܘܺܦܝܪܡܳܳܳ

اجعْل يا ربُّ قلوبَـنا مخادَع لكاهن: ا

األمِن، ونيَّاتِنا موانَئ السالِم، وابذْر 

ِضنا ولبعفي نفوسنا محبةا صادقةا لَك 

د فينا مودةا واتحاداا البعِض، ووط ِ 

لنعطَي السالَم بعُضنا  وألفةا وتقوى،

َض ونقتبلَهُ بصفاء. ولترلبعٍض بنقاٍء 

مشيئتَُك بما نفعلُهُ كعُرٍف خي ٍِر، 

ورائحٍة ذكيٍة، وبخوٍر مسالٍم، يا 

تُـمت ِع الكلَّ بسالمَك وتُبهُج الجميَع َمن 

بأمنَك، وبَك يليُق الحمدُ والوقاُر 



 

 

ܐ ܰܒܫܳܠܶܡܗ܆ ܰܘܡܚܰ 
ܶ
ܶܕܐ ܠܽܟܠ ܒܰܫܝܢܶܗ܆ ܳܠܟ ܳܝܐ
ܳܝܐ  ܳܚܐ ܺܘܐ̣ܝܳܩܳܪܐ ܘܰܰܠܽܒ̣ܘܟ ܰܘܠ ܽܪ̣ܘܳܚܟ ܰܚ ܽܫܘܒ

 ܘܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ ܳܗܳܫܐ ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀
 ܰܐܺܡܝܢܰܥܳܡܐ : 

اآلن وكل بروحَك القدوس وبأبيَك و

  أوان وإلى أبد اآلبدين.
 

 

 آمين.الشعب: 

 

 ܐܝ ܕܶ ܠܡܺ ܬܰ  ܝܐܘܗ̱ ܚܙܰ  ܐܦܪܳ ܒܨܰ :  ܒܩ̄  ܐܢܳ ܚܪܺ ܐ̱  ܶܠܳ ܩܳ 

 ܒܰܚܕܥܣܶܪܐ ܰܕܐܰܪܪ ܳܛܳܒܐ
 ܕܶܒܝܬ ܠܰܟܪܳܡܐ ܳܦܥܶܠܶ 

ܽܒܘܗܝ
ܰ
 ܚܰܕܥܰܣܪ ܟܺܠܝܶܠܶ  ،ܐ

ܝܳܩܳܪܟ ܶܡܢܝ ܰܩܶܒܠ
ܺ
 ܕܰܠ

ܽܢܘܢ ܶܪܕܶܠܬ
ܶ
 ܰܘܒܽܗܘܢ ،ܐ

ܫܳܘܢܝ ܰܕܐܘܶܕܐ 
ܰ
ܠܽܫܘܒܳܩܢܳܐ ܐ

 .ܳܠܟ ܰܥܠ ܰܛܝܽܒܘܳܬܟ

طوبو دََغـر بَحدعسِره 

فوعِله لَخرمو دبِث 

آبوي، كليِله  حدَعَسر 

قابِل ِمن دليقوُرخ 

َوبهون  إنون،ِكدِلث 

لشوبقُـنو أشُون دَوِده لُخ 

 َعل َطيبوثُخ.

أيها الصالح الذي 

في  استأجر عمالا 

 ةالساعة الحادية عشر

 ،ليعملوا في كرم أبيه

تقبل مني أحد عشر 

 ،إكليالا نسجتها لك

َوبهون لشوبقُـنو أشُون 

 دَوِده لُخ َعل َطيبوثُخ.
 

 ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ
ܰܫܝܢܳܐ ܢܶܫܶܪܐ ܒܰܓܘ ܥܘܶܒܟܝ 
 ,ܰܘܫܳܠܳܡܐ ܢܶܗܶܘܐ ܽܫܘܶܪܟܝ
 ܚܳܣܳܡܐ ܰܘܰܝܥܳܪܐ ܢܶܬܰܛܠܽܩܘܢ 
ܒܢܽܘܳܪܐ ܕܽܚܘܳܒܐ ܶܡܢ ܽܟܠ 

 ܰܘܒܰܝܕ ܽܢܘܪܳܪܐ ܽܕܘܟ، 
ܰܕܫܢܳܰܝܐ ܬܰܫܡܶܠܝܢ ܺܥܐܶܕܐ 

 .ܰܕܡܺܟܝܶܪܟܝ

 
ܰܠܝܢ ܳܡܪܝܐ ܰܪܶܚܡ ܥ
 .ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ

 .بارخمور 
َشينو نِشِره بغَـو عوبِخ 

 َوشلومو نِهِوه شوِرخ،

حسومو ويَعرو 

 نِثَطـلقون بنورو دحوبو 

َوبيَذ  كول دوك،ِمن 

نوغرو َدشنايو تَشمِلن 

 عيِده َدمخيِرخ.
 
 

 علَين راِحم موريو

 . وَعذاَرين

 .سيد يا بارك
ليحلَّ األمن في 

أحضانِك، وليُكن السالم 

فيتبدد  ، اً لكِ سور

الحسد وأشواكه 

محترقين بنار المحبة 

من كل جانب، وتكملين 

أعياد خطيبِك لسنين 

 .عديدة أيتها الكنيسة
 

 وأعنا ارحمنا

 .الرب أيها



 

 

 طلبة مار يعقوب ُبعوثو دمور َيعقوب ܳܒܥ̣ܘܳܬܐ ܕܳܡܪ̱ܝ ܰܝܥܩ̣ܘܒ
ܳܩܶܪܝܢܰܢ ܳܠܟ ܳܡܪܳܝܐ ܳܡܰܪܢ ܳܬܐ 
ܠܽܥ̣ܘܕܳܪܰܢܢ܆ ܫܰܡܐ ܳܒܽܥ̣ܘܰܬܢ 

ܚܶܡܐ ܰܥܠ ܘܰ  ܰ ܥܶܒܕ ܪ 
ܰܬܢ܀  ܰܢܦܫ ܳ

ܽܙܘܥ̱ܘ ܰܕܪܺܪ̣ܝܺܙ̣ܝܢ ܰܘܚܽܒܘܨ̱ܘ 
 ܽܟܠ ܽܝ̣ܘܡ ܰܥܠ ܰܬܪܽܥ̣ܘܳܬܐ܆
ܬܰܪܺܥܝ 

ܶ
ܕܳܡܪܳܝܐ ܒܽܚ̣ܘܶܒܗ ܐ

 ܰܠܢ ܰܥܠ ܰܕܐܪܶܪܙܳܢܝ̱ܗܝ܆
ܰܳܠ ܐ̱ܳܢܫ ܺܢܐܰܡܪ ܰܕܦܳܠܢ 
܆ ܐ ܰܰܠܰܦܝ 

ܶ
ܣܶܟܠ ܺܢܐܬ

ܰ
 ܐ

ܰܪܒ ܐ̱ܢܰܐ ̱ܗܘ ܶܡܢܶܗ ܰܨܥܰܪܐ 
ܰܙܠ ܶܘܐܬܰܪܶܥܐ ܶܠܗ܀

ܺ
 ̱ܗܘ ܐ

خ موريو موَرن 
ُ
 تو قوِرنان ل

ن
َ
ن,  لعوذُرن

َ
 شَمع بوعوث

ن. َوعِبد َرحِمه
َ
فشوث

َ
 َعل ن

 

 زوع َدرغيزين َوحبوص

رعوثو،  كول َيوم
َ
َعل ت

ن
َ
 دموريو بحوِبه إثراعي ل

ـي.
ُ
ـش نيمار  َعل َدرِغزن

ُ
لو ن

ـن أسِخل
ُ
فاي،  َدفل

َ
نيِثه ل

َصعراو إيَزل  رابنو مِنه

 إثَرِعه ِله.

إننا ندعوك أيها الرب ربنا 

نا، واستجب فهلمَّ لعون

 نا.نفوس طلباتنا وتحنن على

 
 ارهبوا أيها الغاضبون 

كل  وبادروا إلى املصالحة

فإن الرب بمحبته قد  يوم،

 صالحنا رغم معصيتنا له.

ـل أحد
ُ
 قد   :ا يق

ً
إن فالنا

أخطأ فليأِت هو إلي، أنا 

أكبر منه، وِمن العار أن 

 أذهب ألصالحه بنفس ي.

ܘ
ܳ
 ܽܚܘܪ ܰܕܪܺܪܝܙ ܳܠܟ ܐ

. ،ܶܒܗ ܶܘܐܬܰܕܳܡܐ ܐܰܒܐܳܠܗܳ 
 ܰܩܺܪܝܳܒܟ ܰܥܡ ܰܫܝܢܳܐ ܰܘܥܶܒܕ

ܝܬ
ܺ
ܺܫܝܓ .ܳܦܽܪܘܳܫܐ

ܰ
 ܶܡܢܳܟ ܐ

ܟܳܬܐ
ܰ
 ܘܺܒܝܽܫܘܬ ܘܶܚܡܳܬܐ ܐ

 ܳܡܪܳܝܐ ܘܶܪܚܰܡܬ ،ܶܠܳܒܐ
ܫܶܪܐ
ܶ
ܟ ܒܢܰܦܳܫܟ ܬ

ܰ
 ܐ

 .ܰܡܠܽܟܘܳܬܐ

خ َدرغيز حور َبالوهو 
ُ
و ل

ُ
أ

ينو 
َ
مو ِبه، َوعِبد ش

َ
 ِوثد

ـروشوئيث. 
ُ
 َعم قاريُبـخ ف

خ
ُ
أكثو وِحمثو  آشيغ ِمن

ِلـبو، وِرحَمث  وبيشوث

خ
ُ
فش

َ
خ آ موريو ِتشِره بن

 َملكوثو.

فيا أيها الغاضب، تأمل 

ه به، وسالم  هللا شبَّ
َ
وت

قريبك بحكمة  وصالح

اغسل نفسك من  وإدراك.

الحقد والغضب وسوء 

 فتحلَّ في نفسك التفكير،

ل  ؤهَّ
ُ
محبة الرب وت

 للملكوت.
 

ܶܠܳ  ܳܫܰܡܐ ܳܢܐ ܟ  ܽ ܠ ܳ  ܰܘܡܰܩܒ 
ܐ ܳ ܬ݂ܰ
ܳ ܘ  ܨܠ ܰ ܰ ܢ ܫܰܡܐ܀  ܕ݂ܰ ܰ ܽܥ̣ܘܬ݂ܰ ܳ  ܒ 

بلونو 
َ
شوَمع كولو َومق

ن 
َ
َدصالُوثو، شَمع ُبـعوث

يا قابل الصلوات واملجيب 

اسمع  : جميع الطالبين



 

 

ܕ݂ܰ  ܶ  ܰܥܠ ܪܰܚܶܡܐ ܰܘܥܒ݂ܰ
ܢ܀ ܰ ܬ݂ܰ ܫ ܳ  ܰܢܦ݂ܰ

 

َعل  َوعِبد َرحِمه

ن.
َ
ـفشوث

َ
 ن

مع  طلبتنا واصنع رحمة

 نفوسنا.

 أو      ܐܘ
 

 ܠܰܐܳܳܗܐ ܥܢ̣ܺܝܢ ܠܰܐܳܳܗܐ ܥܢ̣ܺܝܢ
 ܀ ܥܰܠܝܢ ܘܰܪܶܚܡ
ܢܳܐ ܽܗ̇ܘܢ ܰܘܐܦ݂ܰ ܢܰܝ ܢܳܳܫܐ ܶܠܒ  ܒ݂ܰ ܰ  ܕ 

ܐ ܳ ̣ܘܬ݂ܰ ܽ ܳܝܒ݂ܰ  ܀ ܰܠܬ݂ܰ

 عنين آلوهو عنين آلوهو 

ين
َ
 . وَرِحم عل

ـشو  َوفنو ِلبهون 
ُ
يـن

َ
 َدبن

تُيـبوثو.
َ
 ل

نا يا استجب استجبنا يا هللا

 .وارحمنا هللا

إلى  بني البشر وردَّ قلوب

 التوبة.
 

 القراءات المقدسة           ِقريونِه قاديِشه                ܰܩܺܕܝܶ̈ܫܐ ܶܩ̈ܪܳܝܶܢܐ

ܐ  ܰܥܳܡܐ : ܶ ܫܺܠܝܚ 
̣ܓܰܒܝ ܳܐ܆ ܶܕܐܫܰܬܰܕܪ̱ܘ ܶܡܢ 

ܳܠܳܗܐ ܠܥܳܠܳܡܐ ܐܰ 
ܽܟܶܠܗ܆ ܰܘܢܰܦܩ̱ܘ 
ܗ ܰܕܒܳܪܐ  ̣

ܶ
ܐ̣ܰܟܶܪܙ̱ܘ܆ ܣܰܒܪܬ

ܐ 
ܶ ܶܒܝ̣ܬ ܰܥܡܡ 

ܝ̇ܗ ܰܕܐܪܳܥܐ܆ 
ܶ ܘܶܥܒܪ 

ܐ  ̣
ܳ
ܰܣܰܒܪ̱ܘ ̱ܗܰܘܘ ܰܡܠܽܟܘܬ

ܡܺܪܝܢ 
ܳ
ܰܕܫܰܡܝܳܐ ܰܟܕ ܐ

ܐ ܽܛܘܳܒܐ
ܶ  ܀ ܰܠܡܰܗܝܡܢ 

 

ܶܡܢ   ܶܩܪܝܳܢܳܐܰܫ̄ܡ: ܡ
 
ܶ
ܐ ܐ

ܳ
 ܰܩܕܳܡܝܳܬܐܰܓܪܬ

شليِحه  : عامو

ِمن  ِدشتادَر غبايو

آلوهو لعولمو 

كوِله، َونفَق آخِرز 

سبَرثِه دَبرو بِث 

وِعبِره  عاِمه 

 بَرواووسا دَرعو،

َملكوثو دَشمايو َكد 

أُمرين: طوبو 

 لَمَهيمنِه.

 

قِريُنو : مَشمُشـنو

 قَذُميتو  رتوگَ إِمن 

 الرسل إن الشعب :

 الذين المختارون

 إلى هللا أرسلهم

 كله،  لمالعا

 وأذاعوا فخرجوا

 ينب هللا ابن بشرى

 الدنيا، وآفاق األمم

بشروا بملكوت 

 السموات قائلين: 

 طوبى للمؤمنين.
 

قراءة من  : لشماسا

رسالة مار يوحنا 



 

 

ܕܳܡܪ̱ܝ ܝܽܘܰܚܢܳܢ ܫܺܠܝܳܚܐ  
ܗ ܰܥܰܡܢ  ̣

ܶ
ܨܽܠܘܬ

 ܀ ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ̱ 

ܽܫܘܒܳܚܐ  ܰܥܳܡܐ:
  ܠܳܡܶܪܗ ܰܕܫܺܠܝܳܚܐ

ܗ ܰܥܰܡܢ ܐܰܺܡܝܢ܀
ܶ
 ܨܽܠܘ̣ܬ

 

 ...ܰܚܺܒܝܰܒܝ   ܰܫ̄ܡ:ܡ

دمور يوحانون 

صلوثِه  وشليح

 .عامان بارخمور 

شوبحو  : عامو

 ودَشليح هلمورِ 

 َعمان آمين. هصلوثِ 

 

 حابيباي. :مَشمُشـنو

 . األولى الرسول

لتكن صالته معنا 

 بارك يا سيد .
 

المجد لرب : الشعب 

ل، صالته والرس

 معنا آمين.

 

 أحبائي.. :الشماس

 (21 - 11:  4) يوحنا 1 «ܟܐ –(ܕ : ܝܐ ܢܳܢ ܰܩܕܳܡܝܳܬܐ ܽܝܘܚܰ 

ܝ11 ܰ ܝܒ݂ܰ ܺ ܢ ܰܚܒ 
ܶ
ܢܳܐ ܐ ܰ ܢ ܳܗܟ݂ܰ ܰ  ܳܐܦ݂ܰ  ܠܰܐܳܳܗܐ ܰܐܚܒ݂ܰ

ܝܢܰܢ ܚܢܰܢ ܺ ܘ܂ ܠܰܚܕ݂ܰ  ܰܚܕ݂ܰ  ܰܚܳܝܒ݂ܰ ܽ  ܠܰܡܳܚܒ݂ܰ
ܘܡ ܰܰܠܳܠܳܗܐ12 ܽ ܢ ܚܳܙܝ݈ܗܝ ܰܠܳ  ݈ܐܳܢܫ ܶܡܡܬ݂ܰ

ܶ
 ܐ

ܝܢ ܶ ܢ ܠܰܐܳܳܗܐ ܠܰܚܕ݂ܰ  ܰܚܕ݂ܰ  ܰܢܶܚ ݂ܰ  ܕ  ܰ  ܡܰܩܶܘܐ ܒ 
ܗ ܶ ܡܶܠܶ  ܘܽܚܘܒ  ܰ ܢ܂ ܶܡܫܬ  ܰ ܗܳ 13 ܒ  ܐܰܘܒ݂ܰ ܶ  ܕ݂ܰ
ܺܥܝܢܰܢ ܗ ܳܝܕ݂ܰ ܶ ܒ݂ܰ ܢ ܡܰܩܶܘܐ ܘܽܗܘ ܡܰܩܶܘܝܢܰܢ ܕ  ܰ  ܒ 
ܶܡܢ  ܰܘܚܢܰܢ14 ܰܠܢ܂ ܰܝ݈ܗܒ݂ܰ  ܽܪܘܶܚܗ ܕ 
ܝܢܰܢ ܚܰܙܝܢ ܺ ܐ ܘܰܡܣܗܕ݂ܰ ܳ ܐܒ݂ܰ ܰ ܪ ܕ  ܰ ܶܪܗ ܰܫܕ   ܰܠܒ݂ܰ
ܽܪܘܳܩܐ ܳ ܠ15 ܠܳܥܠܳܡܐ܂ ܦ  ܽ ܐ ܟ  ܶ ܰܡܘܕ   ܕ 
ܶܝܽܫܘܥ ܽܗܘܽܝܘ ܒ  ܶܪܗ ܕ  ܠܐܳܳܗܐ ܒ  ܰ  ܠܰܐܳܳܗܐ ܕ 
ܗ ܶ ܐܳܠܳܗܐ܂ ܡܰܩܶܘܐ ܘܽܗܘ ܡܰܩܶܘܐ ܒ  ܰ  ܒ 
ܰܥܢ ܰܗܝܶܡܢܢ ܰܘܚܢܰܢ16 ܐ ܺܘܝܕ݂ܰ ܳ ܐܝܬ݂ܰ  ܽܚܘܒ  ܺ  ܕ 
ܝܢ ܰܰܠܳܠܳܗܐ ܶܠܗ ܰ ܝܪ ܠܰܐܳܳܗܐ ܨܶܐܕ݂ܰ ܶ ܐ ܪ  ܳ  ܽܚܘܒ 
ܠ ܽܗܘ ܽ ܡܰܩܶܘܐ ܘܟ݂ܰ ܰ ܐ ܕ  ܳ ܽܚܘܒ  ܐܳܠܳܗܐ ܒ  ܰ  ܒ 

ܐ17 ܡܰܩܶܘܐ܂ ܶ ܳܗܕ݂ܰ ܰܠܡ ܰܘܒ݂ܰ ܰ ܗ ܶܡܫܬ  ܶ  ܽܚܘܒ 
ܠ ܽܝܘܬ݂ܰ  ܰܥܰܡܢ ܪ݂ܰܰ ܐ ܕ  ܶ ܗܶܘܐ ܰܐܦ 

ܶ ܰܝܘܳܡܐ ܰܠܢ ܬ   ܒ 

األَِحبَّاُء، إِْن َكاَن هللاُ قَْد  أَيَُّها11

ا أَْن  أََحبَّنَا هَكذَا، يَْنبَِغي لَنَا أَْيضا

ا.  اهلَلُ لَْم 12يُِحبَّ بَْعُضنَا بَْعضا

يَْنُظْرهُ أََحدٌ قَطُّ. إِْن أََحبَّ بَْعُضنَا 

ا، فَاهللُ يَثْبُُت فِينَا، َوَمَحبَّتُهُ قَْد  بَْعضا

لَْت فِينَا.  نَْعِرُف أَنَّنَا بِهذَا 13تََكمَّ

نَثْبُُت فِيِه َوُهَو فِينَا: أَنَّهُ قَْد أَْعَطانَا 

َونَْحُن قَْد نََظْرنَا 14ِمْن ُروِحِه. 

َونَْشَهدُ أَنَّ اآلَب قَْد أَْرَسَل الْبَن 

ا ِلْلعَالَِم.  َمِن اْعتََرَف أَنَّ 15ُمَخل ِصا

يَُسوَع ُهَو اْبُن هللاِ، فَاهللُ يَثْبُُت فِيِه 

َونَْحُن قَْد َعَرْفنَا 16َو فِي هللِا. َوهُ 

َوَصدَّْقنَا اْلَمَحبَّةَ الَّتِي هلِلِ فِينَا. اهلَلُ 

َمَحبَّةٌ، َوَمْن يَثْبُْت فِي اْلَمَحبَِّة، يَثْبُْت 

لَِت 17فِي هللاِ َوهللاُ فِيِه.  بِهذَا تََكمَّ

اْلَمَحبَّةُ فِينَا: أَْن يَُكوَن لَنَا ثِقَةٌ ِفي 

يِن، ألَنَّهُ َكَما ُهَو فِي هذَا يَْوِم ال د ِ



 

 

ܝܢܳܐ ܺ ܕ݂ܰ ܐܝܟ݂ܰ  ܶܡܽܛܠ ܕ  ܰ ܗܳܘܐ ܕ  ܰ ܢܳܐ ܽܗܘ ܕ  ܰ  ܳܐܦ݂ܰ  ܳܗܟ݂ܰ
ܝܬ݂ܰܰ  ܚܢܰܢ
ܺ
ܳܗܳܢܐ ܝܢܐ ܐ18 ܳܥܠܳܡܐ܂ ܒ  ܳ ܶܚܠܬ݂ܰ  ܕ 
ܐ ܳ ܽܚܘܒ  ܰܠܳ  ܰܠܝܬ   ܒ 

ܶ
ܐ ܐ ܳ  ܡܰܫܡܠ ܳܝܐ ܽܚܘܒ 

ܪ ܰ ܶܐ ܠܒ݂ܰ ܐ ܳܠܗ ܳܫܕ݂ܰ ܳ ܶܚܠܬ݂ܰ  ܶܡܽܛܠ ܠ ܕ݂ܰ
ܐ ܳ ܶܚܠܬ݂ܰ ܕ݂ܰ ܶܩܢܳܛܐ ܕ  ܝܗ ܒ 

ܶ
ܝܬ݂ܰ
ܺ
ܝܢ ܰܗܘ ܐ ܶ  ܕ 

ܶܚܠ ܳ ܕ݂ܰ ܐ܂ ܡܰܫܡܰܠܝ ܰܠܳ  ܕ  ܳ ܽܚܘܒ   ܚܢܰܢ19 ܒ 
ܝܠ ܺ ܽܗܘ ܶܡܽܛܠ ܰܰܠܳܠܳܗܐ ܰܢܶܚ ݂ܰ  ܳܗܟ݂ܰ  ܕ 
ܳܡܰܝܬ݂ܰ  ܢ܂ ܰܩܕ݂ܰ ܰ ܢ20 ܰܐܚܒ݂ܰ

ܶ
ܝܢ ܐ ܶ  ܺܢܐܰܡܪ ݈ܐܳܢܫ ܕ 

ܰܡܶܚ ݂ܰ   ܳܣܢܶܐ ܘܰܰܠܽܚܘ݈ܗܝ ܰܰܠܳܠܳܗܐ ݈ܐܳܢܐ ܕ 
ܶܠܳ ܕ ܰ  ܳ ܝܪ ܰܗܘ ܽܗܘ ܪ  ܶ ܰܰܠܽܚܘ݈ܗܝ ܪ   ܕ 

ܚܶܙܐ ܶܡܬ݂ܰ ܰܠܳ  ܰܗܘ ܰܰܠܳܠܳܗܐ ܰܡܶܚ ݂ܰ  ܰܠܳ  ܕ   ܕ 
ܚܶܙܐ ܢܳܐ ܶܡܬ݂ܰ ܰ ܚ ܰܐܝܟ  ܰ ܂ ܶܡܫܟ  ܰܢܶܚ ݂ܰ  ܘܳܗܳܢܐ21 ܕ 
ܳܢܐ ܳ ܘܩܕ  ܽ ܠܢ ܦ  ܶ ܠ ܶܡܢܶܗ ܰܩܒ  ܽ ܟ݂ܰ ܰܡܶܚ ݂ܰ  ܕ   ܕ 
 ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪܝ̱  ܰܰܠܽܚܘ݈ܗܝ܂ ܳܐܦ݂ܰ  ܰܢܶܚ ݂ܰ  ܰܰܠܳܠܳܗܐ

ا.  لَ 18اْلعَالَِم، هَكذَا نَْحُن أَْيضا

َخْوَف فِي اْلَمَحبَِّة، بَِل اْلَمَحبَّةُ 

اْلَكاِملَةُ تَْطَرُح اْلَخْوَف إِلَى َخاِرجٍ 

ا َمْن  ألَنَّ اْلَخْوَف لَهُ َعذَاٌب. َوأَمَّ

ْل فِي اْلَمَحبَِّة.  َخاَف فَلَْم يَتََكمَّ

لا. 19 نَْحُن نُِحبُّهُ ألَنَّهُ ُهَو أََحبَّنَا أَوَّ

« إِن ِي أُِحبُّ هللاَ »إِْن قَاَل أََحدٌ:20

َوأَْبغََض أََخاهُ، فَُهَو َكاِذٌب. ألَنَّ َمْن 

لَ يُِحبُّ أََخاهُ الَِّذي أَْبَصَرهُ، َكْيَف 

يَْقِدُر أَْن يُِحبَّ هللاَ الَِّذي لَْم يُْبِصْرهُ؟ 

ِه اْلَوِصيَّةُ ِمْنهُ: أَنَّ َمْن َولَنَا هذِ 21

ا  .يُِحبُّ هللاَ يُِحبُّ أََخاهُ أَْيضا
  

 بارخمور

 

 
ܘܣ ܫܺܠܝܳܚܐ ܰܦܘܠܽ  ܰܥܳܡܐ :

ܶܕܐܢ  :ܳܕܐܰܡܪ ܘܽܛܘܳܒܢܳܐ ܶܫܡܶܥܬ̣ 
 ̱ܐܢܳܫ ܢܺܐ
ܶ
ܐ ܢܰܣܰܒܪܽܟܘܢ ܠܰܒܪ ̣ܬ

ܶܡܢ ܳܡܐ ܕܰܣܰܒܪܢܽܳܟܘܢ܆ ܶܘܐܢ 
̱ܗܘ ܶܡܢ ܰܪܘܳܡܐ ܶܢܗܶܘܐ  ܰܡܰܠܐܰܟܐ

ܐ܆ ܕܳܗܐ 
ܳ
ܰܡܚܰܪܡ ܶܡܢ ܺܥܕܬ

ܐ ܢܳܒܥܺܝܢ ܠܰ 
ܶ ܡ ܝܽܘܠܳܦܢ 

 
ܶ ܐ ܶܡܢ ܽܟܠ ܡܰܫܚܠܦ 

ܽܛܘܒ ܰܠܐܝܢܳܐ  ܝ ܢ܆ܰܓܒܺ 
ܳܠܳܗܐ ܰܫܺܪܝ ܐܰܕܒܝܽܘܠܳܦܢܶܗ ܕܰ 

 ܘܰܫܶܠܡ ܀

فَولُس شليحو  : عامو

 مار: ونو ِشمِعث دـطوبُ 

ِدن نوش نيثِه ”

 ر ِمن مورخون لبَ بَ انس

ِون  خون ورنبَ ادس

نِهِوه  ومو،ِمن رَ  و خَ المَ 

دهو  .“ِمن عيتو مَمحرَ 

 هنِ وم يولفبعين لَ ون

 ابين،كِمن كول  هحلفِ مشَ 

ه نِ وبيولفينو دَ طوب ل

 دَالوهو شاري وشاِلم.

قد سمعُت  : الشعب

بولس الرسول المغبوط 

إذا جاء من ”يقول: 

ما  بخالف يبشركم

 ولحتى  ، به بشرناكم

ا من السماء،  كان مالكا

فليَُكْن محروماا من 

وها إن تعاليم  .“البيعة

 من سائر مختلفة تظهر 

 نى لمَ فطوب الجهات 

 بدأ وانتهى بتعليم هللا.

 



 

 

ܐ  ܰܫ̄ܡ:ܡ
ܳ
ܰܓܪ̣ܬ

ܶ
ܶܡܢ ܐ

 ܕܰܦܘܽܠܘܤܐ ܝܬܳ ܕܡܳ ܩܰ 

 ܫܺܠܝܳܚܐ ܰܕܠܳܘܬ̣ 
ܘܣ  ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪ̱ܝ ܀ ܳܩܘܺܪܢܬ ܳ

رثو كَ ِمن إمَشمشونو : 

  دفَولُس شليحوقَدُميتو 

 قوِرينثُوس  ثلوُ دَ 

 .باِرخمور

من رسالة الشماس : 

بولس الرسول القديس 

أهل  إلىاألولى 

 .ديا سيبارك  كورنثوس 

 

ܽܫܘܒܳܚܐ ܠܳܡܶܪܗ ܰܥܳܡܐ: 
ܗ ܰܥܰܡܢ   ܰܕܫܺܠܝܳܚܐ

ܶ
ܨܽܠܘ̣ܬ

 ܰܐܺܡܝܢ ܀

شوبحو لموِره  :عامو

شليحو, صلوثِه دَ 

 .ن آميناَعم

 لرب المجد :الشعب

 معنا صالته ، الرسول

 .آمين

 11 - 4:  13كورنثوس 1 ܝܐ  –ܝܓ : ܕ  ܩܘܪܢܬܝܐ ܩܕܡܝܬܐ

ܰܚܝ   : ܡ̄ܫܡ
ܰ
 ܐ

ܐ ݈ܗܝ ܽܪܘܶܚܗ4 ܝܪܳ݁ ݁ܺ ܐ ܰܢܓ  ݁ܳ ܝܡ  ܽܚܘܒ  ܣܺ݁ ܰ ܘܒ 
ܣܶ   ܚܳ݁

݁ܳ
ܐ ܳܠ ݁ܳ  ܽܚܘܒ 

݁ܳ
ܐ ܳܠ ݁ܳ ܡ ܽܚܘܒ 

ܪ܂
ܰ
ܚܬ   ܶܡܬ 

݁ܳ
ܫ ܘܳܠ ܓ ܶ

 5 ܶܡܫܬ 
݁ܳ
ܘܳܠ
 
݁ܳ
ܝܶܠܗ ܘܳܠ ݁ܺ ܶܥܐ ܕ  ݁ܳ  ܒ 

݁ܳ
ܐ ܘܳܠ

݁ܳ
ܬ  ܗܬ  ܶ ܒ  ܰܥܪ ܕ  ܣܳ݁
 
݁ܳ
ܝܪ ܘܳܠ ݁ܺ ܦ  ܬ  ܝܫ܂ ܶܡܬ  ݁ܺ ܒ  ܰܪܶܥܐ ܕ   6 ܶܡܬ 

݁ܳ
ܳܠ
ܐ܂
݁ܳ ܽܩܘܫܬ  ܐ ܒ  ܶ ܕ   ܚܳ݁

݁ܳ
ܳܠ
ܶ
 ܐ

݁ܳ
ܰܥܘܳܠ ܐ ܒ  ܶ ܕ   ܚܳ݁

ܶܡ 7 ܠ ܶܡܕ  ܽ ܪ ܟ  ܰ ܶܡ ܡܰܣܝܒ  ܠ ܶܡܕ  ܽ ܟ 
ܠ  ܽ ܪ ܟ  ܰ ܠ ܡܰܣܒ  ܽ ܡܰܗܝܶܡܢ ܟ 

ܠ܂ ܶ ܒ  ܘܡ8 ܣܳ݁
ܽ
ܐ ܶܡܡܬ  ݁ܳ   ܽܚܘܒ 

݁ܳ
ܳܠ
ܢ  ܛܠܳ݁ ܰ ܒ  ܝܪ ܢܶܬ  ܶ ܐ ܓ 

݁ܳ
ܬ  ܰܝܘܳ݁ ݁ܺ ܠ ܢܒ  ܶ ܢܳ݁ܦ 

ܶܢܐ ܫܳ݁ ܐ  ܘܠ ܶ
݁ܳ
ܥܬ  ܰ ܝܕ  ܽܩܘܢ ܘܺ݁ ܬ 

ܰ ܶܢܫܬ 
ܠ܂

ܰ
ܛ ܰ ܒ  ܬ 

ܶ ܝܪ ܶܡܢ 9 ܬ  ܶ ܘ ܓ  ܝܠ ݈ܗܽ ܰܩܠܺ݁
ܝ ݁ܺ ܝܠ ܶܡܢ  ܰܣܓ  ܝܰܢܢ ܘܰܩܠܺ݁ ܥܺ݁ ܝܳ݁ܕ 

ܝܰܢܢ܂ ܶ ܰܢܒ  ܝ ܶܡܬ  ݁ܺ ܝܢ10 ܰܣܓ  ܶ ܝ ܕ  ܰܡܬ 
ܶ
 ܐ

ܠ 
ܰ
ܛ ܰ ܒ  ܝܢ ܶܢܬ  ܶ ܝܕ  ܐ ܗܳ݁

݁ܳ
ܝܽܪܘܬ  ܡܺ݁ ܐ ܓ 

ܶ
ܐܬ 
݁ܺ
ܬ  ܕ 

 الشماس : أخوتي
 

4

5

6

7

8

9



 

 

ܐ܂ ܝܠ ݈ܗܘܳ݁ ܰܩܠܺ݁ ܶܡ ܕ  ܕ  ܟ ܰ 11 ܰܗܘ ܶܡܕ 
ܐ ܡܰܡܶܠܠ  ݁ܳ ܝܟ  ܰܝܽܠܘܕ 

ܰ
ܝܬ  ܐ ܐ ݈ܗܘܺ݁ ݁ܳ ܰܝܽܠܘܕ 
ܝܬ  ܰܘܐܝܟ   ܝܬ   ݈ܗܘܺ݁ ܰܪܶܥܐ ݈ܗܘܺ݁ ܐ ܶܡܬ  ݁ܳ ܰܝܽܠܘܕ 

ܕ   ܰ ܝܬ  ܟ  ܰܚܰܫܒ  ݈ܗܘܺ݁ ܐ ܶܡܬ  ݁ܳ ܰܘܐܝܟ  ܰܝܽܠܘܕ 
ܝܬ   ܶܠܝܢ  ܗܘܺ݁ ܛܶܠܬ  ܗܳ݁ ܰ ܐ ܒ  ܪܳ݁ ܒ  ܰ ܝܢ ܓ  ܶ ܕ 

ܐ܂
݁ܳ
ܠ ܽܝܘܬ 

ܰ
ܛ  ܕ 

 
 

 ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪܝ̱         

10

11

 
 بارك يا سيد

 

 

ܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ
ܶ
ܶܳܠ ܰܕܩܳܕܡ ܐ  ܽܗ̣ܘܠ ܳ

 

 ܰܗܶܠܽܠܘܰܝܗ ܽܛܘܰܒܘܗܝ
ܫܬܶܒܩ ܠܰܡܢ

ܶ
 ܶܠܗ ܕܐ
ܬܰܟܺܣܝܘ ،ܰܥܘܶܠܗ

ܶ
 ܶܠܗ ܘܐ
 .ܰܗܶܠܽܠܘܰܝܗ ܚܳܛܰܗܘܗܝ

 

ܰܥܡ  ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ܆: ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܐ  ܶܫܠ ܳܝܐ ܘܶܕܚܠ̣ܬܳ
ܽܦܘܳܬܐ܆ ܢܽܨܘܬ ܘܢܶܫܰܡܐ  ܘܰܢܟ݂ܰ

 ܰܚܝ ܳ 
ܶ 
ܐ ܕܶܡܶܠ ܳܬܐ. ܰܠܣܰܒܪܳܬ݂ܰ

ܶܕܐܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ ܰܩܺܕܝܳܫܐ 
ܕܳܡܰܪܢ ܶܝܽܫܘܥ ܡܺܫܝܳܚܐ 

 ܕܶܡܬܩܶܪܐ ܥܰܠܝܢ܀
 

 

 ܫܳܠܳܡܐ ܠܽܟܠܽܟܘܢ܀: ܳܟܗܳܢܐ
 

 

ن ولُلو دَقذومه  ليونگِ إِو 
 

طوباو لَمن   هاِللويا

ِدشتـبِـق ِله َعوِله، 

 حطوهاو ِوثَكسيو ِله

 هاِللويا. 
 

بَاِرْخُمور،   :ْمَشْمُشنُو

ْلثُو َعاْم ِشْليُو ْوِدح

ْونَْخفُوثُو، ْنُصوْث 

ْونِْشَماْع لَْسبَاْرثُو ْدِمِله 

َحيُوثُو. ِدَواْنِجيْليُون 

قَاِديُشو ْدُموَراْن يُِشوْع 

مِشيُحو ْدِمثِْقِره 

 ܀ْعالين

ْشلُوُمو   :ُكوْهنُو

 ܀ْلُكوْلُخون
 

 تهليل قبل اإلنجيل

طوبى لمن  هللويا

ُغفرت له معصيته، 

 وُسترت خطاياه،

 هللويا.
 

باِرْك يا سيِّد.   :الشّماس

عٍ  ر  و  ِلنُْصغِ بِسكوٍت و 

ى كالم  ْع بُْشر  نِْسم  ِعفٍَّة و  و 

هللا الحّي، في اإلنجيل 

المقدَّس لربِّنا يسوع 

 ܀المسيح الّذي يُتْل ى علينا
 

 

ّسالُم ال  :الكاهن

 ܀ ِلجميِعُكم



 

 

ܰܐܫܳܘܐ ܰܠܢ : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܳܡܪܳܝܐ ܠܰܐܳܳܗܐ܆ ܘܰܥܡ ܽܪܘܳܚܐ 

 ܺܕܝܳܠܟ܀
 

ܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ: ܳܟܗܳܢܐ
ܶ
 ܐ
 ܶܝܽܫܘܥ ܕܳܡܰܪܢ ܰܩܺܕܝܳܫܐ
ܐ. ܡܺܫܝܳܚܐ  ܳܟܽܪܘܽܙܘ̣ܬܳ
ܐ  ܰܡܰܬܝ܆ ܶܡܢ ܰܡܚܳܝܢܺܝ̣ܬܳ
 ܕܰܡ̣ܟܶܪܙ ܳܙܳܢܐܰܡ̣ܟܪ ܫܺܠܝܳܚܐ
 ܘܽܦܘܪܳܩܢܳܐ ܰܚܝ ܶܐ

 ܠܳܥܠܳܡܐ܀
 ܒܪܝܟ݂ܰ  : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ

ܐ ܳ ܐ ܰܘܥܺܬܝܕ ܕܺܢܐ ܶܕܐܬ݂ܰ
ܶ
ܬ݂ܰ

ܳܚܢ ܠܳܫܽܠܘܶܚܗ  ܫܒ 
ܶ
ܬ

 ܠܽܦܘܪܳܩܢܰܢ ܕܰܫܠܶܚܗ

ܘܰܥܠ ܽܟܰܠܢ ܪܰܚܰܡܘ̱ܗܝ 
 ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀

ܝܠ : ܳܟܗܳܢܐ ܺ ܰܒܙܒܢܳܐ ܳܗܟ݂ܰ
ܶܕܗ ܕܳܡܰܪܢ ܘܠܐܰܳܗܢ  ܕܰܡܘܠ ܳ

ܐ ܺܕܝܰܠܢ ܶܝܽܫܘܥ ܘܳܦܽܪܘܩܳ 
ܐ ܳ  ܡܺܫܝܳܚܐ ܶܡܠܬ݂ܰ

ܳ   ܕܰܚܝ ܶܐ ܰܒܰܣܪ ܠܰܐ ܳܗܐ ܶܕܐܬ݂ܰ
ܒܽܬܘܠܳܬܐ ܰܩܺܕܝܫܳܬܐ  ܶܡܢ

ܢܳܐ  ܰܡܪܰܝܡ ܳܗܶܠܝܢ ܶܕܝܢ ܳܗܰܟ݂ܰ
ܝ܀  ܗܘ ܰ

 

أَْشُولْن   :ْمَشْمُشنُو

ُموْريُو آلُوُهو، ْوَعاْم 

 ܀ُروُحو ِديلُوخ
 

 إَِوْنِكِليون : ُكوْهنُو
قاِديُشو دُْموران 

يِشوْع ْمِشيُحو. 

كوُرُزوثو َمْحيُونِيثُو 

ِمن َمتاي شليُحو 

 َمْخْرُزونُو دَمخِريز

حايِه ْوفوْرقُونُو 

 ܀ْلعُوْلُمو 
 

ْبٍريْخ ِداثُو  :ْمَشْمُشنُو

َواعتيدْ دْنِيِسه 

تِشْبُحون ْلُشلُوِحه 

دَْشاْلِحه ْلفُوْرقُنَان 

ْحَماو ْوَعاْل ُكولن رَ 

 ܀ْلعُوْلمين

ْبَزاْبنُو   :ُكوْهنُو

ُهوخيل دَْمْولُوِده 

دُْموران ْوأَلُوَهان 

ْوفُُروقُو ِديالْن يُشوْع 

ْمشيُحو ِمْلثُو دَْحايِْه 

أَلُوُهو دْيتْبََساْر ِمْن 

ْبثُوْلتُو قَاديْشتُو َمريَْم 

ُهوِلين دين ُهوَخانُو 

 ܀ْهَوي

 

ل نا  : الشّماس ليُؤّهِ

الّرب اإلله. ومع 

 ܀روِحك

إنجيُل ربِّنا   :الكاهن

يسوع  المسيحِ 

المقدَّس، الكرازة 

متى" ”المحيِي ةُ ِمن 

الرسول الكاروز 

الّذي كرز للعالم  

 ܀بالحياةِ والخالص 

مبارٌك الّذي  :الشّماس

 . أتى والعتيُد أن يأتي 

ل هُ أرسالتّسابيُح للّذي 

ْلت ْشمْلنا  لفدائِنا و 

 ܀رحمتُه إلى األبد

في زمِن  :الكاهن

تدبيِر سيِّدنا وإلِهنا 

ومخلِِّصنا يسوع 

المسيح، الكلمِة اإللِه 

ِ الّذي تجسَّ  د  من  الحّي

 البتوِل القّديسِة مريم،

ْت هذه األمور  كما  تمَّ

 ܀يلي
 



 

 

 : ܰܥܳܡܐ
 ܘܰܡܘܶܕܝܢܰܢ܀  ܡܰܗܝܡܢܺܝܢܰܢ

  :اُموعَ 
 

 ܀ينَانْوَماْودِ  ْمَهايِمْينَانْ 

  : الّشعب

 ܀نؤمُن ون عتِرفُ 
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ܚܶܙܐ ܳܡܢܳܐ12 ܘܢ ܶܡܬ݂ܰ ܽ ܢ ܠܟ݂ܰ
ܶ
 ܢܶܗܽܘܘܢ ܐ

ܝܢ ܳܡܐܐ ݈ܰܠܳܢܫ ܺ  ܰܚܕ݂ܰ  ܘܢܶܛܶܥܐ ܶܥܪܒ 
ܩ ܰܠܳ  ܶܡܢܽܗܘܢ ܶ ܶܫܺܥܝܢ ܳܫܒ݂ܰ  ܬ 
ܶܫܳܥܐ ܽܛܘܳܪܐ ܘܬ݂ܰ ܶܥܐ ܳܘܐܶܙܠ ܒ  ܳ  ܠܰܗܘ ܒ 
ܛܳܥܐ܂ ܰ ܶܚܗ ܶܘܐܢ13 ܕ   ܰܐܺܡܝܢ ܢܶܫܟ 
ܘܢ ܳܐܰܡܪܳܢܐ ܽ ܶܐ ܠܟ݂ܰ ܳܚܕ݂ܰ ܗ ܕ  ܶ ܝܪ ܒ  ܺ  ܰܝܬ 
ܶܫܺܥܝܢ ܶܡܢ ܶܫܳܥܐ ܬ   ܛܰܥܘ܂ ܰܠܳ ܕ   ܘܬ݂ܰ
ܢܳܐ14 ܰ ܳܝܢܳܐ ܰܠܝܬ   ܳܗܟ݂ܰ ܡ ܨܶܒ݂ܰ ܳ  ܩܕ݂ܰ

ܘܢ ܽ ܘܟ݂ܰ ܽ ܫܰܡܳܝܐ ܰܐܒ݂ܰ ܰ ܒ݂ܰ ܕ݂ܰ  ܕ  ܰ ܺܢܐܒ݂ܰ  ܰܚܕ݂ܰ  ܕ 
ܢ15 ܳܗܶܠܝܢ܂ ܙܽܥܘܶܪܐ ܶܡܢ

ܶ
ܝܢ ܐ ܶ  ܕ 

ܠ ܶ ܟ݂ܰ  ܰܐܣܟ  ܳ  ܶܙܠ ܰܐܽܚܘܟ݂ܰ  ܒ 
ܳܣܝ݈ܗܝ ܶ ܝܢܰܝܟ   ܰܐܟ  ܰ  ܘܶܠܗ ܒ 
ܠܽܚܘܕ݂ܰ  ܰ ܢ ܒ 

ܶ
ܪܬ   ܰܫܡܳܥܟ݂ܰ  ܐ ܰ  ܺܝܬ݂ܰ

܂ ܪ ܰܫܡܳܥܟ݂ܰ  ܶܘܐܰܠܳ 16 ܰܐܽܚܘܟ݂ܰ ܰ ܒ݂ܰ  ܕ 
ܶܪܝܢ ܰܐܘ ܰܚܕ݂ܰ  ܰܥܳܡܟ݂ܰ  ܘܡ ܰܥܠܕ   ܬ  ܽ  ܦ 
ܶܪܝܢ ܳܠܬ݂ܰܳ  ܰܐܘ ܬ  ܝܢ ܐܬ  ܺ ܽܩܘܡ ܳܣܗܕ   ܬ 
ܠ ܽ ܢ17 ܶܡܶܳܠ܂ ܟ 

ܶ
ܝܢ ܐ ܶ  ܰܠܳ  ܳܐܦ݂ܰ  ܕ 

ܰܡܪ ܢܶܫܰܡܐ ܠܳܗܽܢܘܢ
ܶ
ܐ ܐ ܳ ܬ  ݈ ܢ ܠܺܥܕ 

ܶ
 ܐ

ܝܢ ܶ ܐ ܰܠܳ  ܳܐܦ݂ܰ  ܕ  ܳ ܬ  ݈  ܢܶܗܶܘܐ ܢܶܫܰܡܐ ܠܺܥܕ 
ܳܣܐ ܰܐܝܟ݂ܰ  ܳܠܟ݂ܰ  ܐ܂ ܰܘܐܝܟ݂ܰ  ܳܡܟ݂ܰ ܳ  ܰܚܢܦ݂ܰ

َماذَا تَُظنُّوَن؟ إِْن َكاَن 12

إِلْنَساٍن ِمئَةُ َخُروٍف، َوَضلَّ 

َواِحدٌ ِمْنَها، أَفاَلَ يَتُْرُك الت ِْسعَةَ 

َوالت ِْسِعيَن َعلَى اْلِجبَاِل َويَْذَهُب 

؟  الَّ َوإِِن اتَّفََق 13يَْطلُُب الضَّ

لَُكْم: ِإنَّهُ  أَْن يَِجدَهُ، فَاْلَحقَّ أَقُولُ 

يَْفَرُح بِِه أَْكثََر ِمَن الت ِْسعَِة 

 . َوالت ِْسِعيَن الَّتِي لَْم تَِضلَّ

هَكذَا لَْيَسْت َمِشيئَةا أََماَم 14

أَبِيُكُم الَِّذي فِي السََّماَواِت أَْن 

غَارِ   .يَْهِلَك أََحدُ هُؤلَِء الص ِ

َ إِلَْيَك أَُخوَك »15 َوإِْن أَْخَطأ

َعاتِْبهُ بَْينََك َوبَْينَهُ فَاْذَهْب وَ 

َوْحدَُكَما. إِْن َسِمَع ِمْنَك فَقَْد 

َوإِْن لَْم 16َربِْحَت أََخاَك. 

ا َواِحداا  يَْسَمْع، فَُخْذ َمعََك أَْيضا

أَِو اثْنَْيِن، ِلَكْي تَقُوَم ُكلُّ َكِلَمٍة 

َعلَى فَِم َشاِهدَْيِن أَْو ثاَلَثٍَة. 

ْم فَقُْل َوإِْن لَْم يَْسَمْع ِمْنهُ 17

ِلْلَكنِيَسِة. َوإِْن لَْم يَْسَمْع ِمَن 



 

 

ܘܢ ݈ܐܳܢܐ ܳܐܰܡܪ ܰܘܐܺܡܝܢ18 ܽ ܠ ܠܟ݂ܰ ܽ ܟ݂ܰ  ܕ 
ܶܐܣܽܪܘܢ ܳܡܐ ܬ݂ܰ ܐܪܳܥܐ ܕ  ܰ  ܐܢܶܗܘܶ  ܒ 

ܫܰܡܳܝܐ ܰܐܺܣܝܪ ܰ ܶܡ ܒ  ܶܫܽܪܘܢ ܘܶܡܕ  ܬ݂ܰ  ܕ 
ܐܪܳܥܐ ܰ ܫܰܡܳܝܐ܂ ܫܶܪܐ ܢܶܗܶܘܐ ܒ  ܰ  ܒ 
ܘܒ݂ܰ 19
ܽ ܘܢ ܳܐܰܡܪܳܢܐ ܬ  ܽ ܐܢ ܠܟ݂ܰ ܶ ܶܪܝܢ ܕ   ܬ 

ܘܢ ܽ ܽܘܘܢ ܶܡܢܟ݂ܰ ܐܪܳܥܐ ܢܶܫܬ  ܰ ܠ ܰܥܠ ܒ  ܽ  ܟ 
ܘ ܽ ܢܶܶܫܐܽܠܘܢ ܨܒ݂ܰ  ܶܡܢ ܠܽܗܘܢ ܢܶܗܶܘܐ ܕ 
ܝ ܠ ܳܘܬ݂ܰ  ܫܰܡܳܝܐ܂ ܳܐܒ݂ܰ ܰ ܒ݂ܰ ܐ20 ܕ  ܳ  ܰܐܝܟ 
ܝܪ ܶ ܶܪܝܢ ܪ  ܬ݂ܰ ܰ ܐ ܰܐܘ ܕ  ܳ ܳܠܬ݂ܰ ܢܺܝܺܫܝܢ ܬ   ܟ 
ܳܡܢ ܶܫܡܝܒ   ܰ ܳܢܐ ܬ 

ܶ
ܽܗܘܢ܂ ܐ ܝܢܳܬ݂ܰ ܰ  ܒ 

ܶܝܢ21 ܶܗ ܩܶܪܒ݂ܰ  ܳܗܝܕ  ܐ ܠ ܳܘܬ݂ܰ ܳ ܐܦ݂ܰ ܺ  ܟ 
ܳܡܐ ܳܡܪܝ ܶܘܐܰܡܪ ܢܺܝܢ ܟ  ܢ ܰܙܒ݂ܰ

ܶ
 ܐ

ܠ ܶ ܝ ܰܢܣܟ  ܺ ܘܩ ܳܐܚܝ ܒ  ܽ ܫܒ 
ܶ
 ܶܠܗ ܐ

ܳܡܐ ܰ ܐ ܥܕ݂ܰ ܰ ܢܺܝܢ܂ ܰܠܫܒ݂ܰ  ܳܐܰܡܪ22 ܰܙܒ݂ܰ
 ܳܠܟ݂ܰ  ݈ܐܳܢܐ ܳܐܰܡܪ ܰܠܳ  ܶܝܽܫܘܥ ܶܠܗ
ܳܡܐ ܰ ܐ ܥܕ݂ܰ ܰ ܰܠܳ  ܰܠܫܒ݂ܰ

ܶ
ܳܡܐ ܐ ܰ  ܥܕ݂ܰ

ܺܥܝܢ ܢܺܝܢ ܠܰܫܒ݂ܰ ܐ ܰܙܒ݂ܰ ܰ ܐ ܫܒ݂ܰ ܰ  ܂ܫܒ݂ܰ
ܡܰܝܬ݂ܰ  ܳܗܳܢܐ ܶܡܽܛܠ23 ܰ ܕ  ܬ 

ܶ
ܐ ܐ ܳ ܘܬ݂ܰ ܽ  ܰܡܠܟ 

ܫܰܡܳܝܐ ܰ ܳܪܐ ܕ  ܒ݂ܰ ܐ ܠܓ݂ܰܰ ܳ ܐ ܰܡܠܟ  ܳ ܨܒ݂ܰ ܰ  ܕ 
ܢܰܶܣ ݂ܰ  ܢܳܐ ܕ  ܳ  ܶܡܢ ܽܚܘܫܒ 

ܘ݈ܗܝ܂ ܰ ܕ  ܕ݂ܰ 24 ܰܥܒ݂ܰ ܰ  ܰܫܺܪܝ ܘܟ݂ܰ
ܘ ܠܶܡܰܣ ݂ܰ  ܰܚܳܝ ݂ܰ  ܰܚܕ݂ܰ  ܶܠܗ ܰܩܶܪܒ݂ܰ  ܕ 
ܘ ܽ ܺܪܝܢ܂ ܶܪܒ  ܟ  ܰ ܕ݂ܰ 25 ܟ  ܰ  ܶܠܗ ܰܠܝܬ   ܘܟ݂ܰ

ܰܪܥ ܰܩܕ݂ܰ  ܠܶܡܦ݂ܰ ܢ ܳܡܶܪܗ ܦ  ܰ ܒ  ܰ ܢܶܙܕ   ܽܗܘ ܕ 

 ِ اْلَكنِيَسِة فَْليَُكْن ِعْندََك َكاْلَوثَنِي 

اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: 18َواْلعَشَّاِر. 

ُكلُّ َما تَْربُِطونَهُ َعلَى األَْرِض 

يَُكوُن َمْربُوطاا فِي السََّماِء، 

َوُكلُّ َما تَُحلُّونَهُ َعلَى األَْرِض 

يَُكوُن َمْحلُولا فِي السََّماِء. 

ا: إِِن اتَّفََق 19 َوأَقُوُل لَُكْم أَْيضا

اثْنَاِن ِمْنُكْم َعلَى األَْرِض فِي 

ِ َشْيٍء يَْطلُبَانِِه فَإِنَّهُ يَُكوُن  أَي 

لَُهَما ِمْن قِبَِل أَبِي الَِّذي فِي 

ألَنَّهُ َحْيثَُما 20السََّماَواِت، 

ثاَلَثَةٌ بِاْسِمي  اْجتََمَع اثْنَاِن أَوْ 

 .«فَُهنَاَك أَُكوُن فِي َوْسِطِهمْ 
ِحينَئٍِذ تَقَدََّم إِلَْيِه بُْطُرُس 21

ةا يُْخِطُئ »َوقَاَل: ، َكْم َمرَّ يَاَربُّ

إِلَيَّ أَِخي َوأَنَا أَْغِفُر لَهُ؟ َهْل 

اٍت؟ قَاَل لَهُ 22« إِلَى َسْبعِ َمرَّ

لَ أَقُوُل لََك إِلَى َسْبعِ »يَُسوُع:

ةا مَ  اٍت، بَْل إِلَى َسْبِعيَن َمرَّ رَّ

اٍت.  ِلذِلَك يُْشبِهُ 23َسْبَع َمرَّ

َملَُكوُت السََّماَواِت إِْنَساناا َمِلكاا 

أََرادَ أَْن يَُحاِسَب َعبِيدَهُ. 

َم 24 ا اْبتَدَأَ فِي اْلُمَحاَسبَِة قُد ِ فَلَمَّ

إِلَْيِه َواِحدٌ َمْديُوٌن بِعَْشَرةِ آلَِف 



 

 

ܶܗ ܬ݂ܰ ܢܰ  ܰܘܐ݈ܢܬ  ܠ ܘ݈ܗܝܰܘܒ݂ܰ ܽ ܶܡ ܘܟ݂ܰ  ܶܡܕ 
ܐܝܬ݂ܰ  ܺ ܽܪܘܥ܂ ܶܠܗ ܕ  ܠ26 ܘܢܶܦ݂ܰ ܰ  ܰܘܢܦ݂ܰ
ܐ ܰܗܘ ܳ ܕ  ܕ݂ܰ  ܰܥܒ݂ܰ  ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ ܣܓ݂ܰܶ
ܪ ܳܡܪܝ ܰ ܠ ܽܪܘܳܚܐ ܥܰܠܝ ܰܐܪ  ܽ  ܘܟ݂ܰ
ܶܡ ܰܪܥ ܶܡܕ  ܳ ܂ ݈ܐܳܢܐ ܦ  ܰܪܰܚܡ27 ܳܠܟ݂ܰ  ܶܘܐܬ݂ܰ
ܐ ܳܡܶܪܗ ܳ ܕ  ܰܥܒ݂ܰ  ܰܘܫܳܪܝ݈ܗܝ ܰܗܘ ܕ 

ܶܗ ܬ݂ܰ ܩ ܘܰܚܘܒ  ܰ ܩ28 ܶܠܗ܂ ܫܒ݂ܰ ܰ  ܢܦ݂ܰ
ܝܢ ܶ ܐ ܕ  ܳ ܕ  ܚ ܰܗܘ ܰܥܒ݂ܰ ܰ  ܠܰܚܕ݂ܰ  ܶܘܐܫܟ 
ܢܰܘܳ  ܶܡܢ ܶܗܟ  ܰܚܳܝ ݂ܰ  ܬ݂ܰ  ܶܠܗ ݈ܗܳܘܐ ܕ 
ܝܢܶܳܪܐ ܺ ܶܗ ܳܡܐܐ ܕ   ݈ܗܳܘܐ ܘܳܚܢܶܩ ܰܘܐܚܕ 
ܶܡ ܺܠܝ ܰܗܒ݂ܰ  ܶܠܗ ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ  ܶܡܕ 

ܰܚܳܝ ݂ܰ  ܠ29 ܺܠܝ܂ ܰܐ݈ܢܬ   ܕ  ܰ  ܰܗܘ ܰܘܢܦ݂ܰ
ܶܗ ܢܳܬ݂ܰ ܰܠܘ݈ܗܝ ܰܥܠ ܟ  ܳܥܐ ܶܪܪ݂ܰ  ܒ 
ܪ ܶܠܗ ܶܘܐܰܡܪ ܶܡܢܶܗ ܰ  ܥܰܠܝ ܰܐܪ 
ܰܪܥ ܽܪܘܳܚܐ ܳ ܂ ݈ܐܳܢܐ ܘܦ݂ܰ  ܽܗܘ30 ܳܠܟ݂ܰ
ܝܢ ܶ ܐ ܰܠܳ  ܕ  ܳ ܰܠܳ  ܨܒ݂ܰ

ܶ
ܰܙܠ ܐ

ܶ
 ܰܐܪܡܶܝܗ ܐ

ܝܬ݂ܰ  ܶ ܳܡܐ ܰܐܺܣܝܶܪܐ ܒ  ܰ ܶܠ ܥܕ݂ܰ ܢܶܬ   ܶܠܗ ܕ 
ܰܚܳܝ ݂ܰ  ܳܡܐ ܕ݂ܰ 31 ܶܠܗ܂ ܕ  ܰ ܝܢ ܚܰܙܘ ܟ  ܶ  ܕ 

ܽܗܘܢ ܢܳܰܘܬ݂ܰ ܶܡ ܟ  ܗܳܘܐ ܶܡܕ  ܰ ܪܰܝܬ݂ܰ  ܕ  ܶ  ܟ 
ܘ ܳܛ ݂ܰ  ܠܽܗܘܢ ܰ ܥܘ ܶܘܐܬ݂ܰ ܰ  ܰܐܘܕ 

ܠ ܠܳܡܪܽܗܘܢ ܽ ܗܳܘܐ܂ ܟ  ܰ ܶܝܢ32 ܕ   ܳܗܝܕ 
ܐ ܶܠܗ ܶܘܐܰܡܪ ܳܡܶܪܗ ܩܳܪܝ݈ܗܝ ܳ ܕ   ܰܥܒ݂ܰ
ܝܳܫܐ ܺ ܳܠܗ ܳܗܝ ܒ  ܽ ܐ ܟ  ܳ ܬ݂ܰ  ܰܚܘܒ 
ܶܩܬ݂ܰ  ܥܰ  ܳܠܟ݂ܰ  ܶܫܒ݂ܰ ܒ݂ܰ ܰ  ܰܠܳ 33 ܶܡܢܝ܂ ܝܬ  ܕ 

إِْذ لَْم يَُكْن لَهُ َما وَ 25َوْزنٍَة. 

يُوفِي أََمَر َسي ِدُهُ أَْن يُبَاَع ُهَو 

َواْمَرأَتُهُ َوأَْولَدُهُ َوُكلُّ َما لَهُ، 

فََخرَّ اْلعَْبدُ 26َويُوفَي الدَّْيُن. 

ْل  َوَسَجدَ لَهُ قَائاِلا: يَا َسي ِدُ، تََمهَّ

َعلَيَّ فَأُوفِيََك اْلَجِميَع. 

ذِلَك اْلعَْبِد فَتََحنََّن َسي ِدُ 27

َوأَْطلَقَهُ، َوتََرَك لَهُ الدَّْيَن. 

ا َخَرَج ذِلَك اْلعَْبدُ َوَجدَ 28 َولَمَّ

َواِحداا ِمَن اْلعَبِيِد ُرفَقَائِِه، َكاَن 

َمْديُوناا لَهُ بِِمئَِة ِدينَاٍر، فَأَْمَسَكهُ 

َوأََخذَ بِعُنُِقِه قَائاِلا: أَْوِفني َما ِلي 

ْلعَْبدُ َرفِيقُهُ فََخرَّ ا29َعلَْيَك. 

َعلَى قَدََمْيِه َوَطلََب إِلَْيِه قَاِئالا: 

ْل َعلَيَّ فَأُوفِيََك اْلَجِميَع.  تََمهَّ

فَلَْم يُِردْ بَْل َمَضى َوأَْلقَاهُ فِي 30

ِسْجٍن َحتَّى يُوفَِي الدَّْيَن. 

ا َرأَى اْلعَبِيدُ ُرفَقَاُؤهُ َما 31 فَلَمَّ

 َ ْوا َكاَن، َحِزنُوا ِجدًّا. َوأَت

وا َعلَى َسي ِِدِهْم ُكلَّ َما  َوقَصُّ

فَدََعاهُ ِحينَئٍِذ َسي ِدُهُ 32َجَرى. 

يُر،  ر ِ َوقَاَل لَهُ: أَيَُّها اْلعَْبدُ الش ِ

ُكلُّ ذِلَك الدَّْيِن تََرْكتُهُ لََك ألَنََّك 

 . أَفََما َكاَن يَْنبَِغي 33َطلَْبَت إِلَيَّ



 

 

ܽܚܘܢ ܰܐ݈ܢܬ   ܳܐܦ݂ܰ  ܳܠܟ݂ܰ  ݈ܗܳܘܐ ܳܘܰܠܶ  ܬ݂ܰ ܰ  ܕ 
ܟ݂ܰ 
ܳ
ܢܳܬ݂ܰ ܢܳܐ ܰܠܟ݂ܰ ܰ ܐܳܢܐ ܰܐܝܟ  ܶ ܂ ܕ  ܟ݂ܰ

ܳ  ܳܚܢܬ 
ܙ34  ܰܘܐܫܠܶܡܗ ܳܡܶܪܗ ܰܘܪܪ݂ܰܶ

ܢܶܐ ܳ ܕ݂ܰ ܳܡܐ ܰܠܡܢܰܓ  ܰ ܽܪܘܥ ܥܕ݂ܰ ܢܶܦ݂ܰ ܠ ܕ  ܽ  ܟ 
ܶܡ ܰܚܳܝ ݂ܰ  ܶܡܕ  ܢܳܐ35 ܶܠܗ܂ ܕ  ܰ  ܳܗܟ݂ܰ
ܕ݂ܰ  ܶ ܘܢ ܢܶܥܒ  ܽ ܝ ܠܟ݂ܰ ܫܰܡܳܝܐ ܳܐܒ݂ܰ ܰ ܒ݂ܰ ܰܠܳ  ܕ 

ܶ
 ܐ

ܽܩܘܢ ܶܫܒ   ܶܡܢ ܝܰܰܠܽܚܘܗ݈  ݈ܐܳܢܫ ܬ 
ܘܢ ܽ ܟ݂ܰ ܶܗ܂ ܶܠܒ  ܽܠܘܬ݂ܰ  ܰܣܟ݂ܰ

ا تَْرَحُم اْلعَبْ  دَ أَنََّك أَْنَت أَْيضا

َرفِيقََك َكَما َرِحْمتَُك أَنَا؟. 

َوَغِضَب َسي ِدُهُ َوَسلََّمهُ إِلَى 34

بِيَن َحتَّى يُوفَِي ُكلَّ َما  اْلُمعَذ ِ

فَهَكذَا أَِبي 35َكاَن لَهُ َعلَْيِه. 

السََّماِويُّ يَْفعَُل بُِكْم إِْن لَْم 

تَتُْرُكوا ِمْن قُلُوبُِكْم ُكلُّ َواِحٍد 

لَتِ   «.هِ ألَِخيِه زَّ

ܰܫܝܢܳܐ ܰܘܫܳܠܳܡܐ 
 .ܠܽܟܠܽܟܘܢ

ينو َوشلومو شَ 

 لخولخون.

 والسالم األمن

 .لجميعكم

 

 ܒܰܬܪܳܥܟ ܳܡܰܪܢܒܳܩܶܳܠ:  ܳܩܶܠܳ 
ܐ ܳܩܳܠܐ

ܳ
 لتوبةقول ل قولو َدتيُـبوثو ܰܕܬܝܽܳܒܘܬ

ܒܰܬܪܳܥܟ ܳܡܰܪܢ ܳܢܶܩܫ 
ܢ ܶܒܝܬ ܰܪܳܙܟ  ܳܢܐ܆ ܘ̣ܡܶ ܐ̱

ܠ 
ܶ
ܐ ܳܫܐ ܚܡܳܳܳܶ ܰ ܐ܆ ܪ  ܳܳܳܳ ܐ̱ܢ

ܐ  ܳ ܳܳ ܐ ܰܕܫܢܰܝ ܳܳܳ ܐ ܐ̱ܢ ܳܳܳ ܰܚܳܛܝ
ܢܺܛܝ  ܣ ̣ܘܪܳܚܟ܆  ܬ ̣ܡܶ

ܽ
ܐ

̣ܝ ܰܕܐܘܶܕܐ  ܺܳܳܳܳܳ ܳܳܳܳܳܠ ܰܗܒ
ܪ  ܝ ܶܘܐܥܳܳܒܳܳܰ ܗ ܰ ܚܳܳܛܳܳܳ ܒܳܳܰ
ܐ  ܢܳܳܳܳܽܗܘܢ܆ ܺܘܐܚܳܳܳܳܶ ܡܳܳܳܳܶ

 ܒܰܛܝܽܒ̣ܘܳܬܟ܀

خ موَرن ـرعُ بتَ 

ث ن بِ مِ  ،شنوـنوقِ 

 هحمِ رَ خ زُ اك

و نـيُ وحاط .لنوـيِ وش

شنايو سطيث دَ 

بلي هَ  ،خأورحُ من 

ر عبَ وِ  يهَ وبحطه ودِ دَ 

 هنهون ويحِ مِ 

 خ.يبوثُ بطَ 

 

 يا  إنني أقرع بابك

ا المراح رب، م ملتمسا

أنا ف .من كنزك الثمين

الزائغ عن  الخاطئ

 في كل ريقكط

  سنوات حياتي،

ن أعترف ألأهلني 

 أتجاوزها و بخطاياي

 أحيا بنعمتك.ف



 

 

 ܢܽܶܩܘܫ ܢܺܐܰܙܠ ܰܡܢ ܰܒ̣ܬܰܪܥ
ܰܠܳ 
ܶ
ܪܳܥܟ݂ܰ  ܐ . ܳܡܰܪܢ ܰܚܢܳܢܳܐ ܒܰܬ̣

ܝܬ̣  ܘܰܡܢܽܘ
ܺ
 ܰܕܢܺܦܝܳܣܟ݂ܰ  ܰܠܢ ܐ
ܢ ܰܥܠ ܢ. ܰܣ̣ܟܽܠܘܰܬ̣

ܶ
 ܐ

 ܢܺܦܝܽܣܘܳܢܟ݂ܰ  ܰܠܳ  ܪܰܚܰܡܝܟ
ܐ ܰܡܠܳܟܐ  ܳܣ̣ܓܺܕܝܢ. ܕܰܡܠܟ ܶ
ܝܳܩܶܪܗ

ܺ
 ܀ ܰܠ

ل نِقوش ن نيزَ ع مَ ترَ بَ 

نو وخ حانرعُ إلو بتَ 

ن نو إيث لَ ام ،موَرن

 ،نـخلوثَ ل سَ خ عَ نفيسُ دَ 

يك لو حمَ إن رَ 

 هكِ للكو دم  م   ،خـنفيسونُ 

 ه.غدين ليقورِ وس

إلى من نذهب ونقرع 

إال بابك يا إلهنا  بابه

 لدينا نحنن فم   الحنون،

عن  يستعطفك  كي 

 ،غير مراحمك ناذنوب

الذي يسجد  أيها الملك

 ه.لجاللت الملوك

ܳܒܐ:  ܽܫܘܒܳܚܐ
ܰ
 ܰܘܒܳܪܐ ܐ

 ܗܺܘܝ ܽܩ̣ܘܕܳܫܐ܆ ܘܽܪ̣ܘܚ
 ܘܶܒܝܬ ܳܪܳܡܐ ܽܫ̣ܘܳܪܐ ܰܠܢ

ܢ ܰܪܘܳܣܐ܆  ܺܒ̣ܝܳܫܐ ̣ܡܶ
ܗ܆
ܶ
ܳܘܬ  ܕܰܡܩܶܪܒ ܘܰܚܝ ܠ ܰ
ܚܰܡܝܟ ܒܶܟܢ ܶܦܐ ܰܥܰܡܢ܆ ܰ  ܕܪ 
 ܳܡܐ ܰܠܢ ܰܣܰܬܪ

ܐ. ܕܶܡܬܰܦܪܺܫ̣ܝܢ  ܶܡܢ ܳܛܒ ܶ
 ܺܒܝ ܶܫܐ܀

برو آبو وَ :  باِرخمور

وروح قودشو هوي لَن 

شورو ُرمو وبِث 

 بيشو من َكوسو،

 بقرِ دمَ  هثِ يالوُ وحَ 

 يكحمَ درَ  هبِخنفِ ، َعمان

 نرشيثفَ دمِ  مو نلَ  رساتَ 

 .هبيشِ  نمِ  هطوبِ 

 

أيها :  بارك يا سيد

اآلب واالبن والروح 

سوراً ُكن لنا القدس 

من  ،وملجأ حصيناً 

ب قرِ ه دم  ثِ يالوُ بيشو وح  

يك حم  ه در  نفِ خِ ب ،ناع م

ن رشيثف  ن مو دمِ ر ل  سات  

 .هبيشِ ن مِ  هطوبِ 

ܢܶܗܶܘܐ ܳܩܶܳܠ :  ܶܡܢ ܳܥܰܠܡ
ܰܕܨܽܠܘܰܬܢ܆ ܩܺܠ̣ܝܳܕܐ 
ܕܳܦܰܬܚ ܠܰܬܪܶܥܗ 
ܰܒܝ  ܰ ܰܕܫܰܡܳܝܐ܆ ܘܺܢܐܡܽܪܘܢ  ܪ 
ܝܽܗܘܢ܆  ܰ ܢ ܶܣܕܪ  ܐ ̣ܡܶ ܰܡܶܰܠܟ ܶ
ܟܳܡܐ ܰܒܺܣ̣ܝܡ ܳܩܠ 

ܢܶܐ܆ ܳܡܪܝܳ  ܳ ܐ ܡܰܦܢܶܐ ܰܥܦܪ 
ܐܳܠܬܽܗܘ  ܢ܀ܰܒܥܰܓܠ ܫ ܶ

م مو لعولَ ذام َوعِمن عولَ 

 هنهوِ  : لمين آمينوع

ن قليدو ـصلوثَ لو دَ وق

 ،شمايودَ  هرعِ ـح لتَ دفوتَ 

  هالخِ باي م  اونيمرون ر

كمو  :يهوندرَ ن سِ مِ 

 ه،نِ ورـفل عَ وباسيم ق

 لـغَ ـعبَ  هنِ ادموريو مف

 لوثهون.شِ 

وإلى أبد اآلبدين     من اآلن

ليكن صوت  : آمين

ً يفتح  صالتنا مفتاحا

فيهتف  ،السماء أبواب

 لمالئكة منرؤساء ا

ما أجمل  صفوفهم:

ذين ال ،صوت الترابيين

 مالرب طلباتهيستجيب 

 بسرعة.

 



 

 

ܳܡܪܝܐ ܰܪܶܚܡ ܥܰܠܝܢ 
 .ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ

 علَين راِحم موريو

 . وَعذاَرين
 وأعنا ارحمنا

 .الرب أيها
 طلبة مار يعقوب ُبعوثو  دمور  َيعقوب ܳܒܥ̣ܘܳܬܐ ܕܳܡܪ̱ܝ ܰܝܥܩ̣ܘܒ

                 

ܐ ܳܡܰܪܢ ܳܬܐ ܝܳ ܳܩܶܪܝܢܰܢ ܳܠܟ ܳܡܪ
ܐ ܳܒܽܥ̣ܘܰܬܢ ܫܡܰ ܠܽܥ̣ܘܕܳܪܰܢܢ܆ 

ܚܶܡܐ ܰܥܠ ܰ  ܰܘܥܶܒܕ ܪ 
ܰܬܢ܀  ܰܢܦܫ ܳ

 

 موريو لُخ قوِرنان

 شَمع لعوذُرنَن تُو موَرن

 َعل َرحِمه َوعبِد بُـعوثَن

 .نَفشوثَن
 

 

 الرب أيها ندعوك إننا

 لعوننا، فهلمَّ  ربنا

 ننوتح طلباتنا واستجب

 .نفوسنا على
 

 ܠܽܫ̣ܘܒܳܩܢܳܟ ܳܡܪܝ̱ 
 
ܰ
ܐ ܶܡܬܰܝܐ

ܶ
ܒ ܐ̱ܳܢܐ ܕܺܢܐܬ

ܶܥܐ  ܨܶܐܝܰܕܝ܆ ܰܗܒܺܠܝ ܶܕܡ 
̣ܝܬ ܘܶ 

ܺ
ܚܶܡܐ ܰܥܕ ܐ ܰ ܐܒܶܥܐ ܪ 

ܬܳܪܐ܆
ܰ
ܰܚܰܡܝܟ ܨܶܗܐ ܐ̱ܳܢܐ  ܐ ܠ ܪ 

ܡ ܐ̱ܳܢܐ܆
ܶ
 ܰܘܕܰܳܠ ܶܗܽܢܘܢ  ܰܳܠ ܳܩܐ

ܚܶܡܐ ܙܽܠ̣ܘܚ ܺܒܝ  ܰ ܰܝܳܡܐ ܕܪ 
ܶܥܐ ܕܰܒܺܣ̣ܝܽܡ̣ܘܳܬܟ܀  ܶܫܦ 

 لشوبقُـونُـخ مور
 ، دنيثِه ِصدَي ِمثيايَبـنو 

 َرحِمه ِوبِعه َهـبلي ِدمِعه

لَرحَميك  إيث أثرو.َعد 

لو  صِهنو َودلو ِهنون

يامو دَرحِمه  قويِـمنو،

زلوح بي ِشفِعه 

 دباسيموثُـخ.

 

أنا متلهف للحصول 

 على غفرانك يا رب
ا ألطلب  ،فأعِطني دموعا

الرحمة مادام هناك 

أنا متعطش  وقت.

لمراحمك التي ل 

أستطيع النهوض 

بدونها، فيا بحر المراحم 

 اغمرني بفيض لطفك. 

ܶܳܠ  ܢ ܶܠܗ ܰܝܘܳܡܐ ܘܳܗܐ ܶܛܠ ܳ ܪܶܟ݂ܰ
ܽܪ̣ܘܢ̱ܝ: ܗܺܘܝ  ܐ ܰܚܕ݂ܰ ܰܡܘܳܬ  ܕ݂ܰ
ܰܪܡܳܫܐ  ܺܠܝ ܳܡܰܪܢ ܶܫܡܳܫܐ ܒ݂ܰ
. ܰܳܠ ̣ܢܶܥܢܰܕ݂ܰ  ܶܘܐ ܚܶܙܐ ܽܢ̣ܘܗܳܪܟ݂ܰ
ܪ  ܐ ܠܰܒ݂ܰ ܰܡܘܳܬ  ܺܠܝ ܰܝܘܶܡܗ ܕ 
ܐ ̱ܗܝ  ܪܳܡܟ: ܳܛܳܒ݂ܰ ܶܡܢ ܰܟ 
ܐ  ܠ ܳܫܥܳܬ݂ܰ ܰܩܶܒ  ܰܥܝܢܳܟ݂ܰ ܬ 

ܐ ܀ ̣ܘܳܬ݂ܰ ܳܝܽܒ݂ܰ ܬ݂ܰ  ܰܕ݂ܰ

وهو  رِكن ِله يَومو

 دَموتو َحذرون، ِطلولو 

 ي لي موَرن ِشمشوهو
 بَرمشو ِوحِزه نوهُرخ.

يَوِمه  لو نِعـنَـذ لي

 لبَر ِمن َكرُمخ، دَموتو 
طوبُـي َعينُـخ تقابِل 

 ُشـعثو دَتيُـبوثو.

وها إن  النهار قد مال

 ظالل الموت تكتنفني،
ا  في  فُكن لي شمسا

 المساء ألبصر نورك يا
 وتيوم الم ا ينقلني ربنا.

فإن  إلى خارج كرمك،

ادة إذ تقبل  عينك جوَّ

 ساعة التوبة.

 

 



 

 

ܰܟܕ ܳܦܰܠܚ ܐ̱ܳܢܐ ܫܶܠܡ̱ܘ ܶܥܳܕܰܢܝ  
ܢܶܐ  ܰܠܣܺܪ̣ܝܽܩ̣ܘܳܬܐ܆ ܽܫ̣ܘܳܠܡ ܰܙܒ 

ܝ݂ܰ ܰܩܶܒܠ ܶܘܐܗܶܘܐ ܺܕ̣ܝܳܠܟ܆ ݂ܰܰ  ܕܰܚܝ 
ܝ݂ܰ ܰܐܡܰܛܪ  ܰܡܠܳܟܐ ܕܽܛ̣ܘܥܰܝ݂ܰ
ܘ̱ܗܝ ܰܠܡܳܡܽܬܘܰܬܢ̱ܝ܆ ܰ  ܶܪܐܪ 

ܽܛ̣ܘܫ ܺܒܝ  ܰܐܢ̱ܬ ܰܪܒ ܰܚܝܶܠܳ 
 ܰܣܶܡܟ ܶܘܐܰܬܐܶܣܐ ܶܒܗ܀

 َكد فولَحنو شِلم ِعدونَي 

نو بشولُـم َزب لَسريقوثو،

ِوهِوه  دحايَـي قابِل

َملكو دطوعيَي  ديلُـخ.

 أمَطر ِكراو لَـمموتوثَن،

أت َرب َحيلو طوش بي 

 ساُمخ ِوثاِسه بِه.
 

لقد انقضت حياتي وأنا 

ـبل فتق في الباطل، أصرفها

نهاية حياتي واجعلني من 

إن ملك الضاللة  خاصتك.

قد أمطرني بسهامه 

ني دواء فأعطِ  ليهلكني،

 يا عظيم القدرة. أشفى به 

 

ܐ ܽܢ̣ܘܗܳܪܐ  ̇ܘܚܳܬ  ܫܽܒ  ݂ܰ
ܶ
ܳܠܟ݂ܰ ܬ

ܐܪܳܥܐ:  ̇ܗ ܰܕ  ܛܰܪܕ݂ܰ ܶܚܫܳܟ  ܰܕ݂ܰ
̈ܪܶܐ ܶܡܢ  ̈ܪܰܡܶܫܐ ܘܰܨܦ݂ܰ ܒ 
ܺܪ̣ܝܰܩܬ݂ܰ  ܟ݂ܰ ܦ  ܰܡܪܺܥܝܳܬ݂ܰ
ܰܪܡܳܫܐ  ܗ ܕ  ܶ . ܶܚܫܟ  ܳܡܟ݂ܰ ܕ݂ܰ ܰܒ 
ܢܶܚܗ  ܶܠܠ ܳܝܐ ܘܶܕ݂ܰ ܘܶܫܠ ܶܝܗ ܕ 
ܳܚܐ  ܳܪܐ: ̣ܢܰܣܽܩ̣ܘܢ ܽܫ̣ܘܒ݂ܰ ܰܨܦ݂ܰ ܕ 
̣ܘܟ  ܳܠܟ݂ܰ ܳܡܪ̱ܝ ܘܰܰܠܽܒ݂ܰ

ܳܫܐ ܀ܰܘܠ ܽܪ̣ܘܚ ܩܽ   ̣ܘܕ݂ܰ

لُخ تِشبوحتو نوهرو 

 دَطَرد ِحشخو دَرعو،

ِمن  بَرمِشه وَصفِره

 َمرعيثُـخ فريقَـث بَدُمخ.

ِحشِخه دَرمشو وِشليِه 

 دليليو وِدنِحه دَصفرو،

نَسقون شوبحو لُخ مور 

 ولبوخ َولروح قودشو.

 

 

أيها النور الذي بدد 

لك الحمد  ظالم األرض

في األَمسية واألصباح 

التي  من رعيتك

إن ظالم  خلصتها بدمك.

المساء وصمت الليل 

وإشراق الصباح 

يصعدون الحمد لك يا 

رب وألبيك ولروحك 

 القدوس.
 

ܳܢܐ  ܠ ܳ ܶܳܠ ܰܘܡܰܩܒ  ܳܫܰܡܐ ܟ  ܽ
ܢ  ܰ ܽܥ̣ܘܬ݂ܰ ܳ ܐ ܀ ܫܰܡܐ ܒ 

ܳ
ܬ݂ܰ
ܳ ܘ  ܨܠ ܰ ܰ ܕ݂ܰ
ܕ݂ܰ ܪܰܚܶܡܐ ܰܥܠ ܘܰ  ܶ ܥܒ݂ܰ

ܢ܀ ܰ ܬ݂ܰ ܫ ܳ  ܰܢܦ݂ܰ

شوَمع كولو َومقَبلونو 

دصالُوثو، شَمع بُـعوثَن 

ه َعل َوعبِد َرحمِ 

 نفشوثَن.

فيا قابل الصلوات 

والمجيب جميع 

 اسمع طلبتناالطالبين: 
مع  واصنع رحمة

 نفوسنا.

 أو               ܐܘ

 ܠܰܐܳܳܗܐ ܥܢ̣ܺܝܢ ܠܰܐܳܳܗܐ ܥܢ̣ܺܝܢ
 ܀ ܥܰܠܝܢ ܘܰܪܶܚܡ
ܢܳܐ ܽܗ̇ܘܢ ܰܘܐܦ݂ܰ ܢܰܝ ܢܳܳܫܐ ܶܠܒ  ܒ݂ܰ ܰ  ܕ 

ܐ ܳ ̣ܘܬ݂ܰ ܽ ܳܝܒ݂ܰ  ܀ ܰܠܬ݂ܰ

 عنين آلوهو عنين آلوهو 

ين
َ
 . وَرِحم عل

ـشو  ون َوفنو ِلبه
ُ
يـن

َ
 َدبن

تُيـبوثو.
َ
 ل

نا يا استجب استجبنا يا هللا

 .وارحمنا هللا

إلى  بني البشر وردَّ قلوب

 التوبة.



 

 

 حينئٍذ يقولون    ܳܗܝܶܕܝܢ ܳܐܡܺܪ̣ܝܢ

 ܶܝܽܫܘܥ ܳܡܰܪܢܳܟܗܳܢܐ : 
 ܀ ܡܺܫܝܳܚܐ

 

 ܰܠܳ : ܕܪܰܚܰܡܝܟ ܰܬܪܳܥܐܰܥܳܡܐ : 
ܐܽܚܘܕ݂ܰ 

ܶ
. ܳܡܪܝ̱  ܰܒܐܰܦܝ ܢ ܬ

 ܰܡܘܶܕܝܢܰܢ ܚܢܰܢ ܰܚܳܛܝ ܶܐ
̣ܬܰܪܰܚܡ

ܶ
 ܀ ܥܰܠܝܢܐ

 يِشوع موَرن: الكاهن

 .مشيحو

 

 لو دَرحَميك تَرعو :عامو

 هحاطويِ  مور، بَـفَـين تِحود

 مإثراحَ   وِدنانمَ  نحنَ

 ين،علَ 

يا َربَّنا يسوَع  :الكاهن

 اْلَمسيح 

 

ل تُْغِلْق باَب  الشعب :

َرْحَمتَِك ْبُوجوِهنا، فإن نا 

ُمْعتَِرفوَن بأنَّنا ُخطاةٌ 

 فاْرَحْمنا.

ܟ݂ܰ ܽܚܘܒܳ  ܚܳܬ̣
ܰ
̣ܬܳܪܟ݂ܰ  ܟ݂ܰ ܐ

ܰ
ܶܡܢ ܐ

ܨܶܐܰܕܝܢ ܳܡܪ̱ܝ. ܰܕܒܰܝܕ 
̣ܬܰܒܛܰܠ̣ܬ 

ܶ
ܰܡܘܳܬܟ݂ܰ ܐ

̣ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܀
ܶ
ܢ ܐ  ܺܡܝܽܬܘܰܬ̣

ْثُرْخ  ِمْن أَ ُثوْخ  ْح ُبْخ أَ حو
دَايْن ُموْر. دَْبياذْ َموتُْخ  صِِِِِ
َحاْم  ثاْن إِثَْرا إِثْبَْطالْث ميثو

 . علَينْ 

 

يا َمْن أْحدََرتَْك َمَحبَّتَُك ِمن 

 تَتُنايتوَمكانَِك إلَْينا فَزالَْت م

 بَِمْوِتَك اْرَحْمنا.

ܠܰܐܳܳܗܐ. ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܝܰܫܬܰܩܕܺ 
ܳܢܐ. ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܰܳܠ  ܰܚܝܠܳܬ̣
ܛܶܠܒܬ  ܐ ܶܕܐܨ ܳܡܽܝܘܳܬ̣

ܬ̣ 
ܶ
ܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ ܚܳܠܰܦܝܢ ܐ
 ܀ «(ܬܳܠܬ ܰܙܒܢܵܝܢ

قَاديَشاْت أَلُوُهو، قَاديَشاْت 

قَاديَشاْت  َحْيلثُونُو،

لُوُميوثُو ِدْصطِلبْث ْحلُوفَيْن 

 مرات( 3) .إِثَراَحاْم علَينْ 

ُقدُّوٌس  يا هللا،  ْنَت  ُقدُّوٌس أَ

دُّوٌس  ، قُِِ َت أيُّهِِا القَِويُّ أَنِِْ

ِت، َت َغْيُر المِِائِِِ يِِا َمْن  أَنِِْ

ا ِعنَّا اْرَحْمنا  ُصِلْبَت ِعَوضا

اٍت( 3)  . مر 

 
̣ܬܰܪܰܚܡ ܥܰܠܝܢ. ܳܡܰܪܢ 

ܶ
ܳܡܰܪܢ ܐ

 ܽܚܘܣ ܘܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ. ܳܡܰܪܢ
ܫܶܡܫܰܬܢ 

ܶ
ܰܩܶܒܠ ܬ

̣ ܘܳ ܨܠ ܰ ܘܰ 
̇
̣ܬܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ ܀ܰܬ

ܶ
 ܢ ܘܐ

يِِْن،  اْم عِِلَِِ َراحَِِِ وراْن إِثِِْ مُِِ
ْم  وراْن حِِِِوْس ْوَراحِِِِِ مُِِِِ
ْل  ابِِِِ وراْن قَِِِ ِِِْن، مُِِِ ي َِِِ عِِِل

الوُ  تَاْن َوصِِِِْ ِمشِِِِْ ثَاْن وتِشِِِِْ
 . ِوثَْراَحاْم علَينْ 

 

ِِ ِِا اْرَحْمن ِِا َربَّن ِِا اي ِِا َربَّن ، ي

ِفْق َعلَي   ِِِِِِْ . يا اَواْرَحْمن ناأَش

  . اَواْرَحْمن اَربَّنا اْستَِجْبن

 

ܳܠܟ݂ܰ ܠܰܐܳܳܗܐ.  ܽܫܘܒܳܚܐ
ܳܠܟ݂ܰ ܳܒܽܪܘܳܝܐ.  ܘܒܳܚܐܫܽ 

ܳܠܟ݂ܰ ܰܡܠܳܟܐ  ܽܫܘܒܳܚܐ
ܢ ܰܚܳܛܝ ܶܐ 

ܶ
ܡܺܫܝܳܚܐ ܕܳܚܐ

 ܀ ܰܒܪ̣ܟܳܡܪܝ̱ ܠܰܥܒܰܕܝܟ 

شوْبُحو لُْخ أَلُوُهو، شوْبُحو 
ُلْخ ُبروُيو، شِِِِِِِوْبُحو ُلْخ 
ُحوِينْ  يُحو دْ ُكو ْمشِِِِِِِ ْل  َم

 َحاُطويِه لعَْبدَيْك 
 
 .اِرْخُمورْ بَ 

لَك ياهللا لَك  ،المجدُ  المجدُ 

لَك أيُّها  المجدُ  ،أيُّها الخالق

الَملك الَمسِِيح الذي يشِِفُق 

 على عبيِده الخطاة.
 

 بارك يا سيد.



 

 

ܐ ܳܡܳܪܳܢܝܳܬܐ
ܳ
 الصالة الربانية  ܨܽܠܘ̣ܬ

ܽܒܘܢ 
ܰ
ܳܟܗܳܢܐ : ܐ

 .....ܕܰܒܫܰܡܳܝܐ

ُكهنو : أَبون 

 ..... دبَشمايو

الكاهن : أَبانا الذي في 

 السماوات .....

 

 

ܢܶܬܰܩܰܕܫ  ܰܥܳܡܐ:
ܐ ܰܡܠܽܟܘܳܬܟ 

ܶ
ܫܳܡܟ ܺܬܐܬ

ܝܰܟܢܳܐ  ܢܶܗܶܘܐ
ܰ
ܨܶܒܳܝܢܳܟ. ܐ

ܦ ܰܒܐܪܳܥܐ. 
ܳ
ܕܰܒܫܰܡܳܝܐ ܐ

ܰܗܒܰܠܢ ܰܠܚܳܡܐ 
ܕܽܣܘܢܳܩܢܰܢ ܰܝܘܳܡܢܳܐ. 
ܰܘܫܽܒܘܩ ܰܠܢ ܰܚܘܰܒܝ ܢ 
ܝܰܟܢܳܐ ܳܕܐܦ 

ܰ
ܰܘܚܳܛܰܗܝ ܢ ܐ

ܚܢܰܢ ܫܰܒܩܢ 
ܠܰܚܝ ܳܰܒܝܢ. ܰܳܠ ܰܬܥܰܠܢ 

 
ܶ
ܰܳܠ ܰܦܳܨܐ ܰܠܢ ܠ ܢܶܣܽܝܘܳܢܐ ܐ

ܶܡܢ ܺܒܝܳܫܐ. ܶܡܽܛܠ 
ܐ  ܕܺܕܝܳܠܺܟ ̱ܗܝ ܰܡܠܽܟܘܳܬ̣
ܫܽܒܘܚܳܬܐ 

ܶ
ܘܰܚܝܶܳܠ ܘܬ
  ܠܺܡܝܢ.ܠܳܥܰܠܡ ܥܳ 

 ܐܰܺܡܝܢ܀

 ،خش شمُ دَ اثقنِ  عامو:

 ههوِ نِ  ،خلكوثُ مَ  هثِ ـتي

يكانو أ ،خنُ وبيِص 

 ،رعوف بَ أُ  شمايودبَ 

 حمون لَ الـبهَ 

 نوـومُ ن يَ انونقودس

ن يوبَ حَ  ن لَ  وشبوق

نو يكَ أ ينهَ وحطوَ 

 نقِ ن شبَ انـف حدُ 

 نلَـ علو تَ  ،ينبَ ـيُ الح

 لو فاصوإِ سيونو لنِ 

 ،من بيشو  نلَ 

 يطول ديلوخمِ 

 يلوحَ و لكوثومَ 

م لعولَ  ،شبوحتووتِ 

 .آمين .عولمين

ليتقدس  الشعب:

ليأِت  ،اسمك

لتكن  ،ملكوتك

  كما في، مشيئتك

 كذلك على السماء

نا أعطِ  ضألرا

 ،مكفافنا اليو   خبزنا

واغفر لنا ذنوبنا 

كما نحن  ،وخطايانا

ا   لمن نغِفرأيضا

 ول ،إليناأخطأ 

 ،ةلتجربا في تدخلنا 

من   نالكن نج  

 لكألن  ،يرالشر

والقوة  الملك

أبد  إلى ،مجدوال

 .آمين .اآلبدين

 



 

 

ܡܰܫ̄ܡ: ܢܽܩܘܡ ܰܫܺܦܝܪ 
ܽܟܰܠܢ ܰܒܨܽܠܘ̣ܬ ܳܟܗܳܢܐ 
ܡܰܝܩܳܪܐ ܰܠܠܗܐ ܢܶܥܢܶܐ 

 ܀ܘܺܢܐܰܡܪ 

: ْنقوْم شمممافِيْر مشممممشمممونو
لمممممموث   كمممممموالْن ب صمممممممممممممْ

ـُـ "ُكوْهن ـ ـ ـ ـ ـ      و ْمي ْقُرو" ـ

 ÷نِْعنِه ْونِيماْر أللُوهو    

اس: لنَِقْف َحسَ  ناا الشم 

دُعاِء  ـــــــــــــــِ َونَْهتِْف ب

وق ر" ـــــ"الكاهن الم

 ÷قائلين 

 
 

ܡܰܗܝܡܢܺܝܢܰܢ ܳܟܗܳܢܐ: 
 ܒܰܚܕ 
ܰ
 ܳܠܳܗܐ܀ܐ

ينمممماْن  : كهنو ِن ْم ي ْمهمممما

 ÷ْبحاْد آلُوُهو
ٍه ـــنؤمُن بإل الكاهن :

 ÷ واحٍد ...

 

ܰܥܳܡܐ: ܰܐܳܒܐ ܰܐܺܚܝܕ ܽܟܠ 
. ܳܥܽܒܘܳܕܐ ܰܕܫܰܡܝܳܐ ܘܰܕܐܪܳܥܐ
ܢ ܰܘܕܽܟܠܶܗܝܢ ܰܐܝܶܠܝ

ܕܶܡܬܰܚܙܝܳܢ ܰܘܕܳܠܐ 
ܰܘܒܰܚܕ ܳܡܪܝܳܐ . ܶܡܬܰܚܙܝܳܢ

ܝܽܶܫܘܥ ܡܺܫܝܳܚܐ ܝܺܺܚܝܳܕܝܳܐ 
ܰܗܘ ܕܶܡܢ . ܒܳܪܐ ܰܕܐܳܠܳܗܐ

ܝܶܠܕ ܩܳܕܡ 
ܺ
ܬ
ܶ
ܰܐܳܒܐ ܐ

ܽܟܠܽܗܘܢ ܳܥܠܶܡܐ ܢܽܘܗܳܪܐ 
ܰܐܳܠܳܗܐ . ܕܶܡܢ ܢܽܘܗܳܪܐ

ܕܶܡܢ ܰܐܳܠܳܗܐ  ܰܫܺܪܝܳܪܐ
ܝܺܺܠܝܳܕܐ ܘܳܠܐ . ܰܫܺܪܝܳܪܐ
ܰܘܫܶܘܐ ܽܒܐܘܺܣܝܰܐ . ܥܺܒܝܳܕܐ

 ܕܺܒܐܝܶܕܗ ܗܳܘܐ. ܰܠܐܽܒܘ̱ܗܝ
ܰܗܘ ܕܶܡܽܛܳܠܰܬܢ . ܽܟܠ

ܒܢܰܝܢܳܳܫܐ ܘܶܡܽܛܠ 
ܢܶܚܬ ܶܡܢ . ܽܦܘܪܳܩܢܰܢ

ܫܰܡܝܳܐ ܶܘܐ̣ܬܰܓܰܫܡ ܶܡܢ 
ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܘܶܡܢ ܰܡܪܝܰܡ 
ܒܽܬܘܠܳܬܐ ܝܳܠܰܕܬ ܰܐܳܠܳܗܐ 

ܶܘܐܨܛܶܠܒ . ܰܘܗܳܘܐ ܰܒܪܳܢܳܫܐ

: آبُو آِحيْذ كوْل.  عامو
 ُعوبوُدو د ْشمايُو

ْدكوْلِهنْ  .  ْوداْرُعو  و 
ْدلُو  ْزيُوْن و  أ ْيِلْن. ْدِمثْح 
ْبحاْد  ْزيُوْن. و  ِمثْح 
ُموْريُو يِشوْع ْمِشيُحو. 
يِحيذُويُو ْبُرو دآلُوُهو. 
هاْو ْدِمْن آبُو إِثِيِلدْ ْقذُوْم 
 كوْلهوْن ُعوْلِمه. 
نوْهُرو ْدِمن نوْهُرو. 

ْدِمن  آلُوُهو شاِريُرو
إِيِليذُو آلُوُهو شاِريُرو. 

ْشِوه  ْولُو ْعبِيذُو  و 
البوْي.                      بوِسيَّا

ْدبِيِذه ْهُوو كوْل هاْو 
 ْدِمطولُوثاْن ْبن ْينُوُشو. 
ْوِمطوْل فوْرقُونان. 
ْنِحْث ِمن ْشمايُو 

وُحو ِوثْكاشاْم. ِمْن ر
ْري ْم  قاِديُشو. ْوِمن م 

 ْبثوْلتُو يُوْلداث آلُوُهو. 

ِِِِب : اآلِب  ع الشِِِِِِِِِِ 

الضِِِِِِابِط الكل ِ خالِق 

مِِِاِء واألرِض   السِِِِِِِِ 

ما يُرى وما ل  ُكل ِ  َو

ٍ واحٍِِِد  برب  ُيرى، َو

يسوَع المسيحِ ابِن هللاِ 

الوحيِِِِد  اْلمولوِد مَن 

اآلِب  قِِِِبَِِِِل كِِِِل ِ 

الِِِد هِِِور. نِِِوٍر مِِِن 

لٍه  ٍ من إ لٍه حق  نوٍر، إ

ِِِر  ِِي ِِوٍد غ ِِول ، م حِِق 

مخلوق، مسِِِاٍو لآلِب 

في الجوهِر، ال ذي بِه 

صِِِِِِِاَر كلُّ شِِِِِِيء،  

ِِا نحُن  ذي من أجِلن  ِِ ال

ر، َومِ  ِل البشَِِِِِِ ِِِْ ْن أَج

ِِِا نََزَل ِمَن  ن خالصِِِِِِِ

دَ ِمَن  ماِء وتجسَِِِِّ السِِِِ 

دُِس وِمْن  لقُِِِ وحِ ا الر 

َمْريَم العذراِء   والدةِ 



 

 

ܚܳܠܰܦܝܢ ܒܝܰܘܰܡܝ  
. ܶܦܢܺܛܝܳܘܣ ܺܦܝܰܠܳܛܘܣ

ܰܚܫ ܘܺܡܝܬ ܶܘܐܬܩܰܒܪ 
ܘܳܩܡ ܰܠܬܳܠܳܬܐ ܝܰܘܺܡܝܢ 

 ܰܘܣܶܠܩ .ܰܐܝܟ ܰܕܨܳܒܐ
ܰܠܫܰܡܝܳܐ ܺܘܝܶܬܒ ܶܡܢ 

ܘܒ . ܝܺܰܡܝܢܳܐ ܰܕܐܽܒܘ̱ܗܝ
ܽ
ܘܬ

ܐ ܒܽܫܘܒܳܚܐ ܰܪܳܒܐ 
ܶ
ܬ
ܳ
ܐ

ܰܠܡܳܕܢ ܠܰܚܶܝܐ 
ܰܗܘ . ܰܘܠܺܡܝܶܬܐ

ܗ ܽܫܘܳܠܳܡܐ 
ܶ
ܰܕܠܰܡܠܽܟܘܬ
ܝܬ
ܺ
ܰܘܒܰܚܕ ܽܪܘܳܚܐ . ܳܠܐ ܐ

ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܺܕܐܝܰܬܘ̱ܗܝ ܳܡܪܝܳܐ 
ܰܗܘ ܕܶܡܢ  ܰܡܚܝܳܢܳܐ ܕܽܟܠ

ܰܐܳܒܐ ܳܢܶܦܩ ܘܰܥܡ ܐܰܳܒܐ 
ܘܰܥܡ ܒܳܪܐ ܶܡܣܬܶܓܕ 

ܰܗܘ . ܘܶܡܫܰܬܰܒܚ
ܰܒܢܺܒܶܝܐ ܕܰܡܶܠܠ 

ܐ ܘܰܒܚܕܳ  .ܘܰܒܫܺܠܝܶܚܐ
ܐ ܰܩܺܕܝܫܳܬܐ 

ܳ
ܺܥܕܬ

 ܰܩܽܬܘܺܠܝܺܩܝ
ܘܰܡܘܶܕܝܢܰܢ .  ܰܘܫܺܠܝܳܚܝܳܬܐ

 ܰܕܚܳܕܐ ̱ܗܝ ܰܡܥܽܡܘܺܕܝܳܬܐ
. ܠܽܫܘܒܳܩܢܳܐ ܰܕܚܳܛܶܗܐ

ܰܘܡܰܣܶܟܝܢܰܢ ܰܠܩܝܳܡܳܬܐ 
ܐ 
ܶ
ܬ ܕܺܡܝܶܬܐ ܰܘܠܰܚܶܝܐ ܰܚܕ 

ܰܐܺܡܝܢ .ܰܕܒܥܳܠܳܡܐ ܰܕܥܺܬܝܕ
 ÷ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ

ْهُوو ب ْرنُ  وُشو. و 
ِوصْطِلْب ْحلُوف ين                     

ْبي وماْي فِْنِطيُوْس 
اْش  فِيالُطوْس.  ح 

ْوِميْث ِوثْقباْر   ْوقُوْم 
ل تْلُوثُو ي ْوِميْن آْخ 

ْسِلْق  د ْصبُو.  و 
ل ْشمايُو. ِويثِْب ِمن 
ياِمينُو دابوي. ْوتوب 

اُوثِه ْبشوْبُحو رابُو                
ْلِميثِه. ل ْمذُون ْلحاي  ه و 

ْلكوثِه شولُوُمو  ْلم  هاْو د 
ْبحاْد روُحو  لُو اِيْث. و 

ِديثاْو ُموْريُو  قاِديُشو.
ْحيُونُو ْدخوْل.  هاْو  م 

ْدِمن آبُو نُوفِْق. ْوعاْم 
آبُو ْوعاْم ْبُرو              

 ِمستِْغْد ْوِمْشتاباْح. 
هاْو ْدماِلْل ب ْنبِيِّه 

و تُ ْوب ْحذُو ِعي ْوب ْشِليِحه.
قاِديْشتُو. قاتوِليِقي 

ْشِليُحوْيتُو.  ْوِدنانْ  و   ْوم 
ْعموِديثُ  د ْحذُوي  و.ـم 

ْلشوْبقُونُو د ْحُطوِهه.  
ْمساِكنان ل ْقيُوْمتُو  و 

ْلحايِه حاثِه.  ْدِميثه. و 
ْعتِيْد. آمين  ْبعُوْلُمو د  د 

 ÷ُمورْ ـــباِرخْ 

اإلله، َوصِِِاَر إنسِِِاناا 

ا َعن ا  ِلَب ِعَوضِِِا َوصُِِِ

َس  ِد بِِيِِالطُِ هِِِْ فِِي عَِِ

. تِِِألََّم ومِِِاَت  اْلبُْنِطي 

ودُفَِن وقِِِاَم في اليوِم 

ِِِث كمِِا شِِِِِِِِاَء.  ال  ِِ الث

ماءِ  ِعدَ إلى السِِِِ   وصَِِِِ

ِِِن  ِِمِِي ن ي َس عَِِ َِِ وجِِل

يأتي  ا سَِِِ اآلِب وأيضِِِا

ديَن  ٍد َعِظيٍم ِليَِِِ ِبَمجِِِْ

األحيِِِاَء واألموات، 

ِكه  ل ذي ليَس لُمْل ذلَك ا

ُن  ْؤمِِِ انِِقضِِِِِِِِِاء. َونُِِ

 ِ ب  ُقدُِس الرَّ وحِ ال بالرُّ

، اْلُمْنبَثِِق  اْلُمْحيِي اْلُكل 

مَن اآلِب ومَع اآلِب 

هُ  دُ لَِِِ جَِِِ والبِن يُسِِِِِِْ

ِق  اطِِِ د، الِِنَِِِّ جَِِِّ مَِِ َويُِِ

ل.  ُِِِِِِِ س ياِء َوالرُّ ِباألْنبِ

دَةٍ  نيسٍِِِِِِِِِة واحِِِِ َك ِب َو

ٍة  َِِِِِِِِِ دَّس ٍة ُمقَِِِ جِِِاِمعَِِِ

ٍة، َونَْعتَِرُف  َرسِِِِِِوليِِ 

ٍة واحِِِدةٍ  مِِوِديَِِِّ عِِْ مَِِ بِِِ

طِِِايِِِا  خَِِ َرةِ الِِْ فِِِ غِِْ مَِِ ِِِ ل

ِِِيِِِامِِِةَ  ى ق َرجَِِِّ َِِِ ت َِِِ َون

يِِِاةَ  حَِِِ ى َوالِِِْ ْوتَِِِ مَِِِ الِِِْ

ِِِدةَ في ال ِِِدي ِِِالَِم الج ع

اآلتِِِِِِِي. آمِِِِِِِيِِِِِِِن 

 ܀باِرْخُمورْ 



 

 

 

 ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ 
 ܣܳܰܛܘܶܡܢ ܰܩܐܽܠܘܣ

 ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ ܰܥܳܡܐ

  مَشمُشـنو
 قالوس، وِمنسطَ 

 سونيقوريلَ  عامو

 الشماس
ا،  لنقف حسنا

 يا رب ارحم الشعب

 

 

 ܶܣܶܓܕܳܬܐ
 

 ِغدتوسِ 
 

 السجود
 

 10ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ.
 

ܬܰܪܰܚܡ ܥܰܠܝܢ. ܳܡܰܪܢ
ܶ
 10ܐ

 
ܘܰܪܶܚܡ  ܳܡܰܪܢ ܽܚܘܣ
 10ܥܰܠܝܢ.
 10ܘܰܪܶܚܡ ܥܰܠܝܢ.ܳܡܰܪܢ ܥܢܺܝܢ 

 

 يسون.ـلَ قوريِ 
 

 ين.م علَ احثرَ إ موَرن

 

ِحم اموَرن حوس ور

 ين.علَ 
 

ِحم اموَرن عنين  ور

 ين.علَ 

 يا رب ارحم.
 

 يا ربنا  ارحمنا. 

 

 يا ربنا أشفق وارحمنا. 
 

 

 

 يا ربنا استجب وارحمنا.

 

 يصلي الكاهن صالة البركة الختامية وتسريح المؤمنين
 «3(ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ 

ܬܰܪܰܚܡ ܥܰܠܝܢ.  
ܶ
 ܳܡܰܪܢ ܐ

 ܥܰܠܝܢ.ܘܰܪܶܚܡ  ܳܡܰܪܢ ܽܚܘܣ
 

 ܘܰܪܶܚܡ ܥܰܠܝܢ. ܳܡܰܪܢ ܥܢܺܝܢ
 

 ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠܟ  ܳܡܰܪܢ
 ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠܟ  ܳܡܰܪܢ
 ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠܟ ܰܣܒܰܪܢ

 ܠܳܥܰܠܡ. 
 ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ.

 

 (3يسون )لَ قوريِ 
ين. م علَ احإثرَ  موَرن

 ِحماموَرن حوس ور
 ين. علَ 

ِحم اموَرن عنين  ور

 ين.علَ 

 موَرن خشوبحو لُ 

 موَرن خ شوبحو لُ 

 نبرَ خ سَ شوبحو لُ 

 م.   لعولَ 

 بارخمور.

 

 (3يارب ارحم )
 ارحمنا. ربنا

 ربنا أشفق وارحمنا.

 

 ربـنا استجب وارحمنا.

 
 يا ربـنا سبحانك

 يا ربـنا سبحانك

 يا رجاءنا سبحانك

 إلى األبد.

 بارك يا سيد.

 



 

 

ܫܳܠܡ ܶܠܟܝ ܒܽܬܘܠܳܬܐ ܰܡܪܰܝܡ 
ܰܡܠ ܰܝܬ ܰܛܝܽܒܘܳܬܐ، ܳܡܰܪܢ 
ܰܥܶܡܟܝ، ܡܰܒܰܪܟܳܬܐ ܰܐܢܬܝ 
ܒܢܶܶܫܐ, ܰܘܡܰܒܰܪܟ ܽܗܘ ܺܦܐܳܪܐ 
ܳܐܘ  ܰܕܒܰܟܪܶܣܟܝ ܳܡܰܪܢ ܶܝܽܫܘܥ،

 ܪܰܝܡ ܳܝܠ ܰܕܬ ܠܰܐܳܳܗܐ،ܺܕܝܫܳܬܐ ܡܰ ܩܰ 
 ܰܨܳܠܝ ܚܳܠܰܦܝܢ  ܰܚܳܛܶܝܐ،

 ܳܗܳܫܐ ܘܒܳܫܰܥܬ ܰܡܘܰܬܢ.
 ܰܐܺܡܝܢ.

   بثولتو َمريام  شلومِلخ

يبوثو, موَرن لياث طَ مَ 

ختو آت بنِِشه, رَ ِمخ, مبَ اع

رِسخ       خو فيرو دَبكَ رَ َومبَ 

و قاديشتو شوع، ُموَرن يِ 

ي ـلُ صَ  ث آلوهولدَ وم يَمريَ 

هوشو  ،هيوين حاطحلوفَ 

 ن. وتَ ث مَ عَ وَوبش

 آمين. 

السالم لِك أيتها العذراء 

مريم الممتلئة نعمة، الرب 

مباركة أنِت في  معِك،

النساء، ومباركة ثمرة 

ا يبطنِك    سيدنا يسوع، 

 قديسة مريم   يا والدة هللا 

 الخطاة،  نحن  صلي ألجلنا

 اآلن وفي ساعة موتنا.

 آمين. 

 

ܡܳܫܶܢܐ ܘܽܟܶܠܗ ܰܥܳܡܐ ܶܕܐܬܰܛܰܝܒ̱ܘ ܒܺܥܕܳܬܐ ܰܩܺܕ̣ܝܫܳܬܐ ܢܶܬܽܠܘܢ  ܫܳܠܳܡܐ ܰܠܚܕ ܳܶܕܐ  ܶܢܐ ܰܘܡܫ  ܘܳܒܰܬܪܶܟܢ ܳܟܗ 
ܢ ܶܣܦܘ ܳ  ܢ ܰܪܘ ܶܠܳܒܐ ܘܰܳܠ ̣ܡܶ ܢ ܚܕ ܳܶܕܐ܆ ̣ܡܶ ̣ܘܳܚܢܳܶܝܐ ܘܢܶܒܽܥܘܢ  ܽܫܘܒܳܩܢܳܐ ̣ܡܶ ܽ ܐ ܪ  ܢ ܶܠܳܒܐ ܰܐܝܟ ܰܐܚ ܶ ܳܬܐ. ̣ܡܶ

ܩܢܰܢ ܰܠܚܕ ܳܶܕܐ ܰܒܬܺܪ̣ܝܽܨ̣ܘܳܬܐ ܶܘܐܫܰܬܰܝܢܢܰܢ ܰܥܡ ܚܕ ܳܶܕܐ ܘܰܫܡܺܠ̣ܝܢܰܢ ܽܦ̣ܘܩܕ ܳܰܢܘ̱ܗܝ ܘܰܟܕ ܳܚܶܙܐ ܐܰ  ܳܠܳܗܐ ܰܕܫ̣ܒܰ
ܰܒܝܢ ܰܘܚܳܛܰܗܝ ܢ ܰܐܟܳܡܐ ܶܕܐܫܰܬܘܺܕ̣ܝ܀ ܗ ܳܫܶܒܩ ܰܠܢ ܰܚܘ 

ܶ
ܶܫܐ܆ ܰܒܪ ܳܫܥܬ  ܰܩܺܕܝ ̣

 

يقبّل الكهنة والشمامسة وجميع المؤمنين الحاضرين في الكنيسة بعد ذلك ثّم 

فرون ويغويطلبون المغفرة من بعضهم البعض بعضهم بعًضا قبلة أخوية 

لهم  لكي يغفر قلوبهم وليس بشفاههم فقطبعضهم ذنوب بعض من صميم ل

 هللا.

 

 

 ܫܠܡ ܒܚܝܶܠ ܕܠܐܗܐ

 أنتهى بعونه


