
 

 

 

 

 

 ܕܐܢܛܝܘܟ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐܕ ܥܕܬܐ

  

 الصليب تزيح طقس المعدعدان

 

 ܳܦܽܪܘܳܩܝܳܐ ܨܺܠܝܳܒܐ ܙܽܘܝܰܚܕ ܶܛܟܳܣܐ

 ܳܦܽܪܘܳܩܳܝܐ ܨܺܠܝܳܒܐ ܕܽܙܘܰܝܚ ܶܛܟܳܣܐ
 ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܰܪܳܒܐ ܕܰܨܘܳܡܐ ܒܰܦܠܶܓܗ ܒܰܫܳܒܐ ܰܐܪܒܳܥܐ ܒܽܝ̣ܘܡ ܕܶܡܫܰܬܡܠܶ 

 

الصليب الذي يُمارس يوم األربعاء  طقس زياح

 منتصف الصوم األربعيني
 



 

 

 )ܕܽܙ̣ܘܳܝܳܚܐ ܰܕܨܺܠܝܳܒܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܶܛܟܳܣܐ»

 ܰܕܒܰܝܘܳܡܐ ܰܕܐܪܒܳܥܐ ܒܰܫܳܒܐ ܕܶܦܠܶܓܗ ܕܰܨܘܳܡܐ ܰܐܪܒܺܥ̣ܝܢܳܳܝܐ ܶܡܫܰܬܡܠܶ 
 املقدس الصليب تزيح طقس

 بمنتصف الصوم األربعيني في يوم األربعاء الذي يتم 
 أولا  ܰܩܕܳܡܰܝܬ

ܳܫܐ ܢܰܛܝܽܒܘܿܢ ܳܓܽܓ̣ܘܠܳܬܐ  ܩܳܕܡ ܨܽܠ̣ܘܳܬܐ ܕܰܪܡ
ܐ ܥܰܠܘܝ    ܒܶܡܨܰܥܬ ܺܥܕܳܬܐ ܘܢܶܩܒܽܥܘܿܢ ܨܺܠܝܒܳܳܳ
ܳܝܐ  ܕ ܳܡܪ ܳܡܐ ܰܕܦ̣ܩܰ ܳܫܐ ܰܐܟ ܳܝܐ ܰܕܢܳܚ ܰܒܕܽܡ̣ܘܬ ܶܚܘ
ܠܽܡܘܶܫܐ܆ ܕܺܣ̣ܝܡ ܶܚܘܳܝܐ ܰܕܢܳܚܳܫܐ ܰܥܠ ܡܢܳܪܳܬܐ 
ܒܶܡܨܰܥܬ ܰܡܫܺܪ̣ܝܳܬܐ܆ ܘܽܟܠ ܰܡܢ ܕܳܢܶܟܬ ܶܠܗ 

ܐ ܢܽܚܘܪ ܳܒܿܗ ܘ ܳ  ܳܳܳ ܪ  ܶܚܘܝ ̣ܡܰ
ܶ
ܢܽܡܘܬ. ܳܝܟܳܘܬ ܐ

ܐ ܕܢܶܬܬܺܪ̣ܝܡ  ܽܘ ܒܶܪܝ ܕܐ ܳܢܫܳܳܳ ܳܡܰܪܢ܆ ܥܺܬ̣ܝܕ ܝ 
ܐ  ܐ ܶܚܘܝܳܳܳ ܐ ܰܕܐܺܪ̣ܝܡ ܽܡܘܫܳܳܶ ܐ ܰܐܟܡܳܳܳ ܰܥܠ ܰܩܝܣܳܳܳ
ܒܰܡܕܒܳܪܐ. ܶܡܢ ܳܒܰܬܪ ܽܫ̣ܘܳܠܡ ܽܩ̣ܘܳܪܳܒܐ ܒܶܥܳܕܳܢܐ 

ܳܝܠ ܰܕܬ ܐܰ  ܫܳܬܐ ܕ ܫܶܡ
ܶ
ܐ ܕܬ ܫܳܳܳܶ ܝ ̣ ܺܫ ܰܩ ܳܠܳܗܐ܆ 

ܐ ܳܠܒܺܫ̣ܝܢ ܶܛܟܰܣܝ ܽܗܘܿܢ ܘܳܫܩܺܠ̣ܝܢ  ܶܳܳ ܳܫܢ ܰܘܡܰܫܡ 
ܐ  ܐ ܘܰܡܚܘܳܚܳܬܐ ܘܶܩܚܽܝ̣ܘܢܳܳܶ ܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ ܰܘܨܺܠܝܒܳܳܳ

ܶ
ܐ

ܐ  ܳܳܳ ܢ ܰܓܪܒܝ ܐ ̣ܡܶ ܳܳܳ ܐ܆ ܘܳܥܒܺܕ̣ܝܢ ܟܽܪ̣ܘܟܝ ܰܘܨܺܠܝܒܳܳܳ
ܐ ܠܰܬܝܡܢܳܐ  :ܰܘܡܰܫܶܪܐ ܺܪܝܫ ܳܟܗܢ ܶܐ ܰܒܨܠܘ̣ܬܳ

يأتون بالصليب  قبل صالة المساء

 أمام باب)المقدس ويضعونه فوق المنارة 

 مثل الحية النحاسية( المذبح قدام االنجيل

أن يضع الحية  أوصى الرب موسى كما

النحاسية على منارة في وسط القبيلة وكل 

 تيمو من تلدغه األفاعي ينظر إليها و ل

َوَكَما َرفََع ُموَسى "»هكذا قال ربنا : 
يَِّة هَكذَا يَْنبَِغي أَْن يُْرفََع  اْلَحيَّةَ فِي اْلبَر ِ

د نهاية القداس بعمن  اْبُن اإِلْنَساِن،"

وعند وقت تشمشت والدة هللا يتقدم الكهنة 

والشمامسة وهم مرتدين المالبس 

الطقسية ويأخذون اإلنجيل والصليب 

لمراوح والشموع ويقومون بدورة من وا

كهنة لثم يبدأ رئيس ا الشمال الى الجنوب

 بالصالة :

ܐ ܕܽܫܘܳܪܳܝܐ  الة االبتداءص صلوثو دشوُريو ܨܽܠܘ̣ܬܳ
 

ܽܫܘܒܳܚܐ ܰ ܳܒܐ  : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ. ܘܰܠܒܳܪܐ

 لبو شوبحو : كوهنو
 .قاديشو َولروحو  ولَبرو

المجد لآلب : الكاهن 

 وللروح القدس. ولالبن

ܳܫܢܶܐ  ܡܺܚܝ ܠܶ  ܰܘܥܰܠܝܢ: ܡܰܫܡ 
ܚܶܡܐ ܘܰܚܳܛܝ ܶܐ ܰ  ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܪ 

ܝܽܗܘܢܿ  ܢܶܫܰܬܦܽܥܘܢܿ  ܰ ܐ ܰܒܬܪ   ܳܥܠܡ ܶ
 ܰܐܺܡܝܢ܀ ܳ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



 

 

 

ܬܪܶܫܡ ܐ ܳܪܙ ܳܠܳܗܐ ܳܒܟ ܡܺܫܝܳܚܐ ܐܰ  :ܳܟܗܳܢܐ
ܶ
ܺܕ̣ܝܰܠܢ ܐ

ܽܚ̣ܘܛܶܪܝ ܕܽܡܘܶܫܐ ܺܪ̣ܝܳܫܐ ܰܕܢܺܒܝ ܶܐ܆ ܘܰܒܨܺܠ̣ܝܳܒܟ 
ܬܬܺܨ̣ܝܪ ܰܟܕ ܒܶܡܨܰܥܬ ܰܡܫܺܪ̣ܝܳܬܐ 

ܶ
ܳܦܽܪ̣ܘܳܩܳܝܐ ܐ

ܳܘܐ.  ܬܰܩܰܒܥ ܝ 
ܶ
ܶܝܐ ܐ  ܺܕܐܝܰܣܚܠ ܳ

ܘܳܝܳܫܐ ܺܥܕܳܬܟ ܰܩܺܕ̣ܝܫܳܬܐ ܳܝܐ ܡܰܙܝܳܚܐ ܶܠܗ 
ܰܠܨܺܠ̣ܝܳܒܟ ܰܡܥܶܒܕ ܰܚܝ ܶܐ ܒܶܡܨܰܥܬ ܰܨܘܳܡܐ 

ܝܿܗ܆ ܰܘܚܳܠܦ ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ ܚܳܠܦ ܽܢ̣ܘܳܛܳܪܐ ܕܰܝܠ ܕ ܶ 
ܐ  ܶ ܽܒ̣ܘܪܟܳܬܐ ܕܰܫܢ ܳܬܐ܆ ܰܘܕܢܶܬܰܒܪܽܟܘܿܢ ܺܦܐܪ 
ܢ ܽܟܠ  ܢ ܽܟܠ ܢܶܟܝ ܳܢ̣ܺܝܢ ܘ̣ܡܶ ܘܢܶܬܰܢܛܽܪܘܿܢ ̣ܡܶ
ܽܣܘܓܳܦܢܺܝ ܢ܆ ܰܘܚܳܠܦ ܳܝ  ܕܢܶܥܒܽܪܘܢ ܶܡܢܰܢ 
ܶܛܐ ܕܽܪ̣ܘܓܳܙܐ܆ ܕܰܢܘܶܕܐ ܰܘܢܰܫܰܒܚ  ܳܬܐ ܘܰܫܒ  ܰܡܚܘ ܳ
ܳܠܟ ܘܰ ܽܒ̣ܘܟ ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܟ ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ ܳܝܳܫܐ 

 ܰܐܺܡܝܢ܀ ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ ܠܳܥܰܠܡ ܳܥܠܺܡܝܢ

إليَك أيُّها المسيُح إلُهـنا رَمـُز  الكاهن:

ِل األنبياِء، وإلى  سر ِ عصا موسى أوَّ

ِ أشاَرْت الحي ةُ  صليبَِك الخالصي 

النحاسيةُ التي رفعَها في وسِط محلَِّة 

 .إسرائيل

واآلن في منتصِف الصياِم المقدِس، 

تزي ُِح بيعتُـَك المقدسةُ صليبََك المحيَي 

بركةا للسنِة وقايةا ألولِدها، و

ا لها من جميعِ  وثماِرها، وصونا

ا للمحِن  اآلفاِت والعاهاِت، وكشفا

لنشكَرَك ونسبَحَك وأباَك  واآلهاِت.

اآلن وكلَّ أواٍن وروحَك القدوَس، 

 وإلى األبد آمين.

 

ܰܩܪ ܰܥܳܡܐ :  ݂ܟ ̇ܢ݂ܕܰ ܳ ܒ 
ܝܢ ݂ܒܰ ̄ܝ ܘܶܡܽܛܠ  ܰܠ݂ܒܶܥܠ ܕ  ݂ܒܳ

ܢܰܐܝܢ ܳ  ܀ ܫܳܡ݂ܟ ̇ܢ݂ܕ̣ܽܘܫ ܠܣ 

بُوْخ ْنداقَْر  عامو :

 لَْبِعلدْبُوبَيْن هل لويا وهل لويا

ْوِمطوْل ْشُموخ ْندوْش 

 ÷ْلُسونَْين

بِك نطعُُن  الشعب :

أعدائنا هليلويا وِمن أجل 

 أسمك ندوُس ُمبِغضيِنا

 ܀
 ܰܕܢܳܚܳܫܐ ܰܕܒܶܚܘܳܝܐ ܽܟܠ :ܳܟܗܳܢܐ
 ܳܘܐ،ܝ   ܶܡܰܬܐܶܣܐ ܳܘܐܝ   ܳܚܰܐܪ

 ܣܶܓܕ ܕܰܠܨܺܠܝܳܒܐ ܘܟܽܠܰܡܢ
 ܟܽܠܽܗܘܢ ܶܡܰܬܐܺܣܝܢ

 . ܝ  ܺܟܐܰܒܘ  

كول دَبِحويو  كوهنو:

حويارُو  دَنحوشو

وكول َمن  ِمثاِسُو،

دلَصليبو سِغـد ِمثاسين 

 كولهون كيبَـو.

جميع الذين كانوا  الكاهن:

ينظرون إلى حية النحاس 

وكل من يسجد  ُشفيوا،

للصليب يشفى من كل 

 أمراضه.

ܘܶܡܛܽܠ ܳܝܶܕܐ  :ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
 ܶܡܬܰܟܫܺܦܝܢܰܢ ܳܠܟ ܰܣܺܓܝ

 ܰܟܕ ܳܐܡܺܪܝܢܰܢ:ܰܪܚܶܡܐ 
 «3(ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ : ܰܥܳܡܐ

 وِمطول هوِذه مَشمُشنو:
 ِمهساكي َرح مثَِكشفينَـن لُخ
 َكد أُمرينَن:

 (.3قوريلَيسون ):  عامو
 

 ومن أجل ذلك الشماس:

 أيها الجزيلة نتضرع إليك

 مراحمه قائلين:

 (.3يا رب ارحم ) :الشعب
 



 

 

ܽܫܘܒܳܚܐ ܰ ܳܒܐ  : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ. ܘܰܠܒܳܪܐ

 لبو شوبحو : كوهنو
 .قاديشو َولروحو  ولَبرو

المجد لآلب : الكاهن 

 وللروح القدس. ولالبن

ܳܫܢܶܐ  ܡܺܚܝ ܠܶ  ܰܘܥܰܠܝܢ: ܡܰܫܡ 
ܚܶܡܐ ܘܰܚܳܛܝ ܶܐ ܰ  ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܪ 

ܝܽܗܘܢܿ  ܢܶܫܰܬܦܽܥܘܢܿ  ܰ ܐ ܰܒܬܪ   ܳܥܠܡ ܶ
 ܰܐܺܡܝܢ܀ ܳ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

 

ܳܠܳܗܐ ܺܕ̣ܝܰܠܢ ܕܰܟܕ ܰܐܫܳܘܐ ܰܠܢ ܡܺܫܝܳܚܐ ܐܰ : ܳܟܗܳܢܐ 
ܢ ܽܚ̣ܘܬܳܪܐ ܘܽܫ̣ܘܒܳܗܳܪܐ ܢܰܫܡܶܠ  ܕܶܟܝܢܰܢ ̣ܡܶ
ܰܕܳܝܐ ܰܕܢܺܒܝ ܶܐ  ܶܫܐ ܕܺܒܐܝ  ܰܙܝܟ ܰܩܺܕܝ ̣

ܳ ܠܽܥ̣ܘܝܳܕܳܢܐ ܕܐ ܪ 
ܰܬܢ  ܆ ܰܘܩܽܒܘܥ ܒܶܠܰܒܘ ܳ ܬܪܶܫܡܘ 

ܶ
ܶܫܐ ܐ ܺܕ̣ܝܳܠܟ ܰܩܺܕܝ ̣

ܐ܆ ܰܐܝܰܟܢܳܐ  ܺܢܝܶܫܗ ܰܡܚܳܝܢܳܐ ܰܕܨܺܠ̣ܝܳܒܟ ܰܡܥܶܒܕ ܰܚܝ ܶ
ܝ 

ܶ
ܕܰܟܕ ܶܡܬܰܡܕܺܟ̣ܝܢ ܰܝܘܰܢܝ ܢ ܰܒܚܳܙܬ

ܝ܆
ܶ
 ܘܶܡܬܰܩܕܺܫ̣ܝܢ ܽܚܘܳܫܰܒܝ ܢ ܒܶܣܓܕܬ

ܳ ܠܰ ܢܶܥܚܳܩܢ ܶܡܢܰܢ ܽܟܠܶܗܝܢ  ܺܒ̣ܝܽܫ̣ܘܳܬܐ܆  ܰܓܝܦ
ܝ ܰܕܨܺܠ̣ܝܳܒܟ ܽܠ̣ܘܩܰܒܠ 

ܶ
ܰܘܕܺܚ̣ܝ ܶܠ ܥܶܒܕ ܰܠܢ ܳܒܐܬ

̣ܘܶܚܐ ܕܳܛܥܽܝܘܳܬܐ܆ ܕܢܶܣܽܓ̣ܘܕ ܳܠܟ ܳܡܪ    ܽ ܪ 
ܰܘܢܰܪܡܪܳܡܟ ܘܰ ܽܒ̣ܘܟ ܰܘܠ ܽܪ̣ܘܳܚܟ ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ 

  ܳܝܳܫܐ ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ܀

  :الكاهن

لنا أيُّها المسيُح إلهنُا لنحتفَي بذكرى  أه ِ

أسراِرَك المقدسِة التي رسَمها أنبياُؤَك 

ونحُن أبرياٌء من الكبرياِء  القديسوَن،

ْر في قلوبِنا عالمةَ  والخيالِء، وسم ِ

ِ المحييِة،  حتى إذا صليبَِك الخالصي 

ِمنا إيَّاهُ،   وتقدََّستْ  انجلْت عقولُـنا بتوس ِ

ا عبعـبَْت منكفئةا عنأفكاُرنا بالسجوِد لهُ، 

اا، فاجعلنا اللهمَّ بعنواِن   أفواُج الشر ِ ُطرَّ

صليبَِك رهيبي الجانِب حياَل أرواحِ 

الضالِل، لنسجدَ لَك ونعظمَك وأباَك 

وروحَك القدوس، اآلن وكلَّ أواٍن وإلى 

 األبد.

 

ܝ  ܽܚܳܳܳܘܪܘ  ܰܥܳܡܳܳܳܐ : 
ܶ
ܠ ܳܳܳܳܘܬ

ܳܳܳܪܘ   ܳܳܳܘܢ ܶܒܳܳܳ ܘܰܣܰܒ ܽܟ ܗ܆ ܰܘܐܰܦܝ 
ܢ  ܳ ܰܡܳܳܳܳܳܳܳܙ̄ܡ ( ̄ܝ܀  ܰܢܚܦܳܳܳܳܳܳܳܪ 

 «ܡܓ܆ܝ

وَسبَر  حور لُوثِـه   عامو:

 لو نَحـفُرن.بِه وآفَيكون 

 .َهِللويا

 

انظروا إليه  الشعب:

 ولن تخزوا. مرتجين إياه، 
  (5:  43)مزمور 

 ܟܳܡܐ ܰܫܺܦܝܳܪܐ ܰܘܬܺܡܝܳܗܐ: ܳܟܗܳܢܐ
ܝ ܕܳܦܽܪܘܰܩܢ

ܶ
 ,ܡܰܕܒܳܪܽܢܘܬ

كمو شافيرو كوهنو: 

مدَبُرنوثِه  َوتميهو

دَبِمصعَـث  روقان،دفُـ

كم هو عجيب  الكاهن:

 وحسن تدبير مخلصنا، 

ففي منتصف الصوم 



 

 

ܰܕܒܶܡܨܰܥܬ ܰܨܘܳܡܐ ܩܰܒܥ ܰܠܢ 
 ܢܺܝܶܫܗ ܰܕܨܺܠܝܳܒܐ ܰܚܳܝܐ.

َصومو قبَع لَن نيِشه 

 دَصليبو حايو.

ينصب عالمة الصليب 

  الحي من أجلنا.

 
ܘܶܡܽܛܠ ܳܝܶܕܐ ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ : 

ܶܡܬܰܟܫܺܦ̣ܝܢܰܢ ܳܠܟ ܰܣܺܓ̣ܝ 
ܚܶܡܐ ܳܡܪܳܝܐ ܰܟܕ ܳܐܡܺܪ̣ܝܢܰܢ:  ܰ  ܪ 

ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀ 
ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀ 
 ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀

 وِمطول هوِذه مَشمُشنو:

 هساكي َرحمِ مثَِكشفينَـن لُخ

 َكد أُمرينان:
 

 ܀وريلَيسونق
 ܀وريلَيسونق
 ܀وريلَيسونق

 ومن أجل ذلك الشماس:

 أيها الجزيلة نتضرع إليك

 مراحمه قائلين:
 

 ا رب ارحمي

 ا رب ارحمي

 ا رب ارحمي

 

ܽܫܘܒܳܚܐ ܰ ܳܒܐ  : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ. ܘܰܠܒܳܪܐ

 لبو شوبحو : كوهنو
 .قاديشو َولروحو  ولَبرو

المجد لآلب : الكاهن 

 وللروح القدس. ولالبن

ܳܫܢܶܐ  ܡܺܚܝ ܠܶ  ܰܘܥܰܠܝܢ: ܡܰܫܡ 
ܚܶܡܐ ܘܰܚܳܛܝ ܶܐ ܰ  ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܪ 

ܝܽܗܘܢܿ  ܢܶܫܰܬܦܽܥܘܢܿ  ܰ ܐ ܰܒܬܪ   ܳܥܠܡ ܶ
 ܰܐܺܡܝܢ܀ ܳ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
 

ܳܠܳܗܐ ܶܕܐܬܬܺܨܝܪ ܰܒܢܺܒܝ ܶܐ ܕܶܡܢ ܩܺܕܝܡ܆ ܐܰ : ܳܟܗܳܢܐ 
ܡ ܽܡ̣ܘܶܫܐ  ܽܛ̣ܘܦܶܣܗ ܒܶܚܘܳܝܐ ܰܕܢܳܚܳܫܐ ܰܘܪ̣ܫܰ

ܥ ܒܶܡܨܰܥܬ ܰܡܫܺܪ̣ܝܳܬܐ ܰܟܕ ܰܥܠ ܨܺܠܝܳܒܐ  ܰܕܩ̣ܒܰ
ܬܬܺܪ̣ܝܡܬ ܢܰܓܕܬ ܠܶܒܚܳܝܳܬܐ ܠܶܣܓܕܳܬܟ܆ 

ܶ
ܐ

ܕܬ܆ ܰܣܰܬܪ ܰܠܢ  ܰܘܠܶܦܪܽܥܘܢ ܘܰܠܥܳܡܺܠ̣ܝܩ ܰܐܘ̣ܒܶ
ܳܡܪ   ܬܶܚܝܬ ܶܟܢ ܰܦܘܝ   ܰܕܨܺܠ̣ܝܳܒܟ܆ ܰܘܐܝܟ 
ܝ܆ ܰܩܶܒܠ ܳܡܰܪܢ 

ܶ
̣ܘܳܟܳܡܐ ܶܫܐܠܬ

ܽ
ܕܰܦܢ̣ܺܝܬ ܰ ܒܰܓܪ ܐ
ܰܕܚܢܰܢ ܡܺܚܝ ܶܠ ܘܰܚܳܛܝ ܶܐ  ܰܨܘܰܡܢ ܰܘܨܽܠ̣ܘܰܬܢ

ܳܡܰܬܢ ܰܒܨܺܠ̣ܝܳܒܟ܆ ܘܰܚܳܣܐ  ܰܥܒܰܕܝ ܟ܆ ܰܘܐܳܣܐ ܽܫܘ ̣
ܰܒܝܢ ܰܘܚܳܛܰܗܝ ܢ ܰܒܡܰܪܚܳܡܢ̣ܽܘܳܬܟ܆ ܳܡܰܪܢ  ܰܚܘ 

 ܰܘܠܐܰܳܗܢ ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀

َرَك األنبياُء   :الكاهن اللهمَّ يا َمْن صوَّ

ورسَم مثالََك موسى  الذين منذُ البدِء،

التي رفعَها في وسِط  بالحيِة النحاسيةِ 

ولما ارتفعَت على الصليِب  المحلَِّة،

جذبَت البرايا إلى عبادتَِك، فاستُرنا يا ربُّ 

وكما أجبَت إلى تحَت أكناِف صليبَِك، 

رغبةِ أبجَر األسودَ وَشفيتَهُ ِمن داِئِه، هكذا 

نحُن  تقـبَّْل يا ربُّ صوَمنا وصالتَـنا،

عبيدَُك الضعفاُء الخطاةُ واشِف جراَحـنا 

تَِك ا وخطايانا برحمبصليبَِك واغفْر ذنوبَن

 إلى أبِد اآلبدين.



 

 

ܢ ܰܥܳܡܐ :  ܽܘ ܦܰܪܩܳܬܢ ̣ܡܶ ܰܐܢ ܬ ܝ 
ܬܬ  ܳܣܐܰܢܝ ܢ܆ ܰܘܐܒ̣ܗܶ

ܰܡܙ̄ܡ » ̄ܝ܀ܰܠܒܶܥܠܕܳܒܰܒܝ ܢ 
 «ܡܕ܆ܙ

ِمن  آتو فَرقـتُـن عامو:

َوبِهـثت سونَين، 

 َهِللويا. لَبِعـلدبوبَـين.
 

من   أنَت خلصتنا الشعب:

 مبغضينا، وأخزيت
  (7:  44)مزمور    أعداءنا.

ܳܘܐ ܰܕܡܺܚ̣ܝܠ ܶܡܽܛܠ :ܳܟܗܳܢܐ  ܝ 
 ܰܥܡ ܢܽܩ̣ܘܡ ܰܕܒܰܕܳܪܐ ܶܓܢܰܣܢ܆
 ܳܡܪܳܝܐ ܰܠܢ ܰܐܘܶܣܦ ܺܒ̣ܝܳܫܐ܆
 ܨܺܠܝܳܒܐ ܰܨܘܳܡܐ ܰܥܡ ܰܠܢ ܘܰܝܗܒ
  ܰܚܳܝܐ܀

 

ِمطول دَمحيلُو كوهنو: 

ِغنسان دَبدوِره نقوم َعم 

أَوِسف لَن مور  بيشو،

َصومو قاديشو  ويَـبلَن َعـم

 صليبو حايو.

 

ألن جنسنا كان  الكاهن:

ا مقابل الشرير في  ضعيفا

كل أجياله، أسعَـفنا الرب 

وأعطانا الصليب الحي مع 

 الصوم المقدس.

 

ܘܶܡܽܛܠ ܳܝܶܕܐ ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ : 
ܶܡܬܰܟܫܺܦ̣ܝܢܰܢ ܳܠܟ ܰܣܺܓ̣ܝ 

ܚܶܡܐ ܳܡܪܳܝܐ ܰܟܕ ܳܐܡܺܪ̣ܝܢܰܢ:  ܰ  ܪ 
ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀ 
ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀ 
 ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀

 وِمطول هوِذه مَشمُشنو:

 هساكي َرحمِ مثَِكشفينَـن لُخ

 َكد أُمرينان:
 

 ܀وريلَيسونق
 ܀وريلَيسونق
 ܀وريلَيسونق

 ومن أجل ذلك الشماس:

 أيها الجزيلة نتضرع إليك

 مراحمه قائلين:
 

 ا رب ارحمي

 ا رب ارحمي

 ا رب ارحمي
 

ܽܫܘܒܳܚܐ ܰ ܳܒܐ  : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ. ܘܰܠܒܳܪܐ

 لبو شوبحو : كوهنو
 .قاديشو َولروحو  ولَبرو

المجد لآلب : الكاهن 

 وللروح القدس. ولالبن

ܳܫܢܶܐ  ܡܺܚܝ ܠܶ  ܰܘܥܰܠܝܢ: ܡܰܫܡ 
ܚܶܡܐ ܘܰܚܳܛܝ ܶܐ ܰ  ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܪ 

ܝܽܗܘܢܿ  ܢܶܫܰܬܦܽܥܘܢܿ  ܰ ܐ ܰܒܬܪ   ܳܥܠܡ ܶ
 ܰܐܺܡܝܢ܀ ܳ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 ܐܰ : ܳܟܗܢ ܳܳܳ ܐ ܳܠܟ ܡܺܫܝܚ ܳܳܳ ܳܠܳܗܐ ܰܕܒܶܚܘܝ
ܬ܆  ܣ̣ܳܳ ܰܳܳ ܦ ܰܳܳ ܳܳܬ ܶܘܐܬܛ ܰܬܠ ܰܳܳ ܬܡ

ܶ
ܐ ܐ ܫܳܳܳܳ ܳܳܳ ܳܳܚ ܰܕܢ

ܰܢܢ ܰܘܡܺܦ̣ܝܺܣܝ̣  ܰܢܢ܆ ܰܛܶܠܩ ܶܡܰܢܢ ܶܡܬܰܟܫܺܦ̣ܝ
ܽܛܘܿ  ܳܩ ܶܡܪܳܬܐ  ̣ܝܳܬܐ ܰܘܐܠ ܺܛ ܚ ܐ ܠܳܬܐ ܰܕ ܣܳܳܳܳ

يا َمن أيها المسيُح اإللهُ،   :الكاهن

حيِة النحاسيِة، ُمث ِـلَت وُشب ِهَت بال

إليَك نبتهُل متضرعيَن لتالشَي منا 

سمَّ الخطيِة الزعاِف، وتشفي نفوَسنا 



 

 

ܝ 
ܶ
ܳܬܬ ܟ  ܽܢ̣ܘ ܢ  ̣ܡܶ ܝܢ  ܰ ܓܪ  ܰܦ ܠ ܰܬܢ ܰܘ ܫ ܳ ܦ ܰܢ ܠ 

ܶܣܐ ܕܣܳ  ܳܫܐ ܰܡܐ ܳܝܐ ܰܕܢܳܚ ܳܢܐ ܕܶܚܘ ܳܢܐ. ܰܘܐܝܰܟ ܳܛ
ܐ  ܳܳܳܳ ܰܘܘ܆ ܳܝܰܟܢ ܳܘܐ ܰ ܝܶܠܝܢ ܕܶܒܗ ܳܚܝܺܪܝܢ ܝ  ܝ 
ܝܢ ܶܡܽܛܠ  ܰܢ ܽܟ̣ܘܢܳܝ ܢ ܘ ܝ  ܰܒ ܺܟܐ ܐ  ܳܡܪ   ܰܐܣܳܳܳܳ

ܳܳܳܳܝܰܪܢ ܳܒܟ ܘܰܒܨܺܠ̣ܝܳܒܟ ܰܩܬܺ  ̣ܝܬ܆ ܘܰܥܝ ܢܰܝܢ ܰܕܚܳ
ܢܰܢ ܒܟܽ  ܠܙܰܒܢ ܠ ܳܘܳܬܟ ܰܬܠ ܝ ܳܢ ܘܰܣܒܰܪܢ ܘܽܬ̣ܘܟܠ ܳ

ܐ  ܘ ܺܣ̣ܝܡ܆ ܳܠܟ ܳܝܕܺܥܝܢܰܢ ܳܦܽܪ̣ܘܩܳܳܳܳ ܥܰܠܝܟ ̣ܝܽ
ܐ  ܢ܆ ܘܳܠܟ ܽܫܘܒܚܳܳܳܳ ܝ ݂ ܰܝ݂ ܰܚ ܐ ܕ ܳܳܳܳ ܳܒܢ ܡܰܫܘܙ ܰܘ
ܽܒ̣ܘܟ ܰܘܠ ܽܪ̣ܘܳܚܟ  ܰܢܢ ܘܰ  ̣ܝ ̣ܝܳܬܐ ܰܡܣܺܩ ܘܰܬܘܺܕ

 ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ ܳܝܳܫܐ ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ ܠܳܥܰܠܡ ܳܥܠܺܡܝܢ܀

وكما وأجسادَنا من لدغاِت إبليَس، 

شفَْت الحيةُ النحاسيةُ الذين نظروا 

هكذا اشِف يا ربُّ أوجاَعـنا إليها، 

ألنَّ أعينَنا إنَّما إليَك وإلى  وأمراَضنا

َءنا هو فيَك ورجاصليبَِك شاخصةٌ، 

ا  في كل ِ حيٍن، وإياَك نعرُف مخلصا

ا لحياتِـنا،  ا وإليَك نرفُع حمداا ومنجيَـّ

 وشكراا وإلى أبيك وروِحك القدوس،

 اآلن وكلَّ أواٍن وإلى األبد.

 

 

ܐ :  ܳܳܳ ܰܝ̣ܗܒܬ ܠ̣ܝ ܰܣܟܳܪܐ ܰܥܡ
ܕܽܦ̣ܘܪܳܩܢܳܐ. ܰܝܡ̣ܝܢܳܟ ܬܰܣܝܰܥܢܝ  

܀    ܘܰܡܪܽܕ̣ܘܳܬܟ ܬܰܪܶܒܝܢܝ 
 «ܰܡܙ̄ܡ ܝܚ܆ܠܗ(

يَـبت لي َسـكرو  عامو:

يامينُخ دفورقُـنو، 

تسيعُـن وَمردوثُخ 

 َهِللويا.تَربيُـن.
 

ترس  أعطيتـني الشعب:

يمينك تنصرني  الخالص،

  تناأنَت خلص وتأديبك يهذبني.
 من مبغضينا، وأخزيت

 (7:  44)مزمور   أعداءنا.
 

ܺܢ̣ܝܳܫܐ ܕܰܚܝ ܶܐ ܩܰܒܥ  :ܳܟܗܳܢܐ
ܳܣܡ ܰܠܢ ܳܦܽܪ̣ܘܰܩܢ܆ ܒܶܡܨܰܥܬ 
ܰܨܘܳܡܐ܆ ܕܶܒܗ ܢܶܙܶܟܐ ܠܺܒ̣ܝܳܫܐ 
ܐ  ܘܰܚܝܶܠܗ܆ ܘܢܶܩܢܶܐ ܰܚܝ ܶ

̣ܘܳܚܢܳܶܝܐ܀ ܽ  ܪ 
 

نيشو دحايِه قبَع كوهنو: 

بِمصعَـث  ُسم لَن فُـروقَن

لبيشو  َصومو دبِه نِزِخه

وَحيِله ونِقـنِه حايه 

 روحونِه.

 

رتب مخلصنا أن  الكاهن:

ينتصب لنا الصليب عالمة 

 في منتصف الصوم الحياة

الذي به نغلب قوة الشرير 

 ونقتني الحياة الروحية.

 

ܘܶܡܽܛܠ ܳܝܶܕܐ ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ : 
ܶܡܬܰܟܫܺܦ̣ܝܢܰܢ ܳܠܟ ܰܣܺܓ̣ܝ 

ܚܶܡܐ ܳܡܪܳܝܐ ܰܟܕ ܳܐܡܺܪ̣ܝܢܰܢ:  ܰ  ܪ 
ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀ 
ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀ 
 ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀

 وِمطول هوِذه مَشمُشنو:

 هساكي َرحمِ مثَِكشفينَـن لُخ

 َكد أُمرينان:
 

 ܀وريلَيسونق
 ܀وريلَيسونق
 ܀وريلَيسونق

 ومن أجل ذلك الشماس:

 أيها الجزيلة نتضرع إليك

 مراحمه قائلين:
 

 ا رب ارحمي

 ا رب ارحمي

 ا رب ارحمي
 

 



 

 

ليبِ     ܙܽܘܝܳـܳܚܐ ܰܕܨܺܠܝܳܒܐ  ِزي اُح الصَّ

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܡܕܢܳܚܐ

 

̣ܶ̈ܐ  ܳܟܗܳܢܐ:
ܶ ܰܗܘ ܕܰܡܰܠܐܟ 

 ܡܰܫܡܺܫܝܢ ܶܠܗ:

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫܡ 
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

ܘܶܒܐ  ܳܟܗܳܢܐ:
ܽ ܰܗܘ ܰܕܟܪ 

 ܡܰܒܪܺܟ̣ܶ̈ܝܢ ܶܠܗ:

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫܡ 
ܳܢܐ܆  ܰܚܝܠܳܬ̣ܶ̈

ܶܦܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܰܗܘ ܰܕܣܪ ܳ

 ܡܰܩܕܺܫܝܢ ܶܠܗ:

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܳܠܐ  ܡܰܫܡ 
ܐ ̣̈ܶ
ܳ
ܐ  ܳܡܝܽܘܬ ̣̈ܶ

ܳ
ܰܚܳܛܝ ܶܐ ܰܒܬܝܽܳܒܘܬ

ܰܟܫܺܦܝܢ ܳܘܐܡܺܪܝܢ.  ܶܡܬ̣ܶ̈
ܢ ܶܕܐܨܛܶܠܒܬ  ܶܡܽܛܳܠܰܬ̣ܶ̈

ܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ  ܐܬ̣ܶ̈
 

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܡܥܪܳܒܐ

ܶܢܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܰܗܘ ܕܢܽܘܪ ܳ

 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

 

قَاديشاْت   الشمامسة:

وثُو ببَتْيُ لُوُميوثُو حاُطويِه 

ِمثَْكاْشفيْن ُوْمريْن: 

  ِمطولُثانْ   ِدصِلبت

 إثَْراَحاْم علَيْن.

 

 فُنين لَمعربو
 

َهاْو دْنُوُرنِه  : الكاهن

 ܀ْمَهْلليْن ِله

يتجه الكاهن وبيده 

 الصليب نحو الشرق

يا َمْن تَْخدُُمهُ  الكاهن:

 .اْلَمالئَِكة

قُدُّوٌس أَْنَت :   الشمامسة

 ܀يا هللا
 

يا َمْن يُباِرُكهُ  الكاهن:

 ܀ اْلكاروبيمُ 

قُدُّوٌس أَْنَت :   الشمامسة

 ܀أَيُّها اْلقَِويُّ 

ُسهُ  الكاهن: يا َمْن يُقَد ِ

 ܀السَّرافيم

قُدُّوٌس أَْنَت :   الشمامسة

ُع  َغْيُر اْلمائِِت يَتََضرَّ

ا يإلَْيَك اْلَخَطأةُ قائِلين: 

ِمن أَْجِلنا   من ُصلبتَ 

 اْرَحْمنا.
 

 ويتجه نحو الغرب
 

يَُهل ُِل لَهُ يا َمْن  الكاهن:

 ܀الن ورانِيُّونَ 

 



 

 

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫܡ 
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

ܘܳܚܢܶܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܽ ܰܗܘ ܕܪ 

 ܡܰܗܕܺܪܝܢ ܶܠܗ:

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫܡ 
ܳܢܐ܆  ܰܚܝܠܳܬ̣ܶ̈

 

ܶܢܐ ܰܗܘ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܕܰܥܦܪ ܳ

ܺܕܝܢ ܶܠܗ:  ܳܣܓ̣ܶ̈

 

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܳܠܐ  ܡܰܫܡ 
ܐ 
ܳ
ܐ ܝܰܠܶܕܝ ܗ ܕܺܥܕܬ ̣̈ܶ

ܳ
ܳܡܝܽܘܬ

ܰܟܫܺܦܝܢ  ܡܰܗܝܰܡܢܳܬܐ ܶܡܬ̣ܶ̈
 ܶܕܐܨܛܶܠܒܬܳܘܐܡܺܪܝܢ. 

ܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ ܢ ܐܬ̣ܶ̈  ܶܡܽܛܳܠܰܬ̣ܶ̈
 

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܓܪܒܝܳܐ
 

 ܰܗܘ ܕܶܥܳܠܝ ܶܐ  ܳܟܗܳܢܐ:
 ܡܰܪܡܪܺܡܝܢ ܶܠܗ:

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫܡ 
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

ܕܶܡܨܳܥܝ ܶܐ ܰܗܘ   ܳܟܗܳܢܐ:
 ܡܰܩܠܺܣܝܢ ܶܠܗ܆

قَاديشاْت   الشمامسة:

 آلُوُهو
 

َهاْو دُْروُحونِه  : الكاهن

 ܀ْمَهدْريْن ِله

قَادْيشاْت   الشمامسة:

 ܀َحْيلثُونُو

 

َهاو دَْعْفُرونِه  : الكاهن

 ܀ُسْغديْن ِله

 

قَاديشاْت   الشمامسة:

لُوُميوثُو يَْلِده دْعيتُو 

ْمهاْيَمْنتُو ِمثَْكاْشفيْن 

 ِمطولُثانْ  صِلبتدِ  ُوْمرينْ 

 إثَْراحاْم علَيْن.

 

 

 رْبيوگَ فُنين ل

 

َهاْو دِْعلُويِه  : الكاهن

 ܀ْمَرِمْرميْن ِله

قَاديَشاْت   الشمامسة:

 .آلُوُهو
 

َهاْو دِْمْصعُويِه  : الكاهن

 ܀ْمقَْلسيْن ِله

قُدُّوٌس أَْنَت يا : الشمامسة

 ܀هللا
 

لُهُ  الكاهن: يا َمْن يُبَج ِ

وحانِيُّونَ   ܀الر 

قُدُّوٌس أَْنَت  : الشمامسة

 ܀أَيُّها اْلقَِويُّ 

 

يا َمْن يَْسُجدُ لَهُ  الكاهن:

 ܀التُّرابِيُّون

 

قُدُّوٌس أَْنَت  : الشمامسة

عُ إلَْيَك  َغْيُر اْلمائِِت يَتََضرَّ

أْبناُء الَكنيَسِة اْلُمْؤِمنَِة 

ن مِ  يا من ُصلبتَ قائِلين: 

 أَْجِلنا ارَحْمنا.

 

 ويتجه نحو الشمال

 

ُمهُ  الكاهن: يا َمْن يُعَظ ِ

 .اْلعُْلِويُّونَ 

قدُّوٌس أَْنَت يا   : الشمامسة

 هللا
 

يا َمْن يَْمدَُحهُ  الكاهن:

 .األَْوَسطون



 

 

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫܡ 
ܳܢܐ܆  ܰܚܝܠܳܬ̣ܶ̈

ܚܳܬܝ ܶܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܰ
ܰܗܘ ܕܬ

 ܡܰܙܝܺܚܝܢ ܶܠܗ:

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ    ܡܰܫܡ 
ܐ ܰܚܳܛܝ ܶܐ  ̣̈ܶ

ܳ
ܳܠܐ ܳܡܝܽܘܬ

ܰܟܫܺܦܝܢ  ܐ ܶܡܬ̣ܶ̈ ̣̈ܶ
ܳ
ܰܒܬܝܽܳܒܘܬ

 ܶܕܐܨܛܶܠܒܬܳܘܐܡܺܪܝܢ. 
ܢ  ܶܡܽܛܳܠܰܬ̣ܶ̈

ܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܀  ܐܬ̣ܶ̈

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܬܝܡܢܳܐ
 

ܳܡܰܪܢ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܆ ܬ̣ܶ̈

ܶ
 ܐ

ܳܫܢܶܐ: ܳܡܰܪܢ ܽܚܘܣ  ܡܰܫܡ 
 ܘܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ܆

 

ܳܡܰܪܢ ܰܩܶܒܠ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܢ  ̣̈ܶ
ܰ
ܬ ܫܶܡܫܰܬܢ ܰܘܨܰܠܘ ܳ

ܶ
ܬ

ܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܀  ܶܘܐܬ̣ܶ̈

ܳܫܢܶܐ: ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠ݂ܟ  ܡܰܫܡ 
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠ݂ܟ   ܳܟܗܳܢܐ:
 ܳܒܽܪܘܝܳܐ܆

قَاديَشاْت   الشمامسة:

 ܀َحيِْلثُونُو
 

َهاو دْتَْحتُويِه  : الكاهن

 ܀ْمَزْيحيْن ِله
 

قاديَشاْت   الشمامسة:

وثُو بلُوُميوثُو َحاُطويِه بَتْيُ 

ِمثَْكاْشفيْن ُوْمريْن: 

 إثَْراحامْ  ِمطولُثانْ  صِلبتدِ 

 علَيْن.
 

 

 

 فُنين لتَيمنو

 

ُموَراْن إِثَْراحاْم  : الكاهن

 علَينْ 
 

ُموَراْن حوْس   الشمامسة:

 ܀وَراِحْم علَينْ 
 

ُموَراْن قَابِْل  : الكاهن

تِْشِمْشتَاْن َوْصالُووثَاْن 

 ܀ ِوثَْراحاْم علَيْن 
 

شوْبُحو لُْخ   الشمامسة:

 ܀أَلُوُهو
 

شوْبُحو لُْخ  : الكاهن

 ܀بُرْويُو

قُدُّوٌس أَْنَت   : الشمامسة

 ܀أَيُّها اْلقَِويُّ 
 

َمْن يَُزي ُِحهُ  الكاهن:

 ܀السُّْفِليُّون
 

قُدُّوٌس أَْنَت   : الشمامسة

عُ إلَْيَك  َغْيُر اْلمائِِت يَتََضرَّ

يا من اْلَخَطأة قائِلين: 

 ِمن أَْجِلنا ارَحْمنا.  ُصلبتَ 

 

 

 

 ويتجه نحو اليمين

 

 ܀يا َربَّنا اْرَحْمنا الكاهن:

 

يا َربَّنا تَعَطَّْف :  الشمامسة

 ܀َعلَْينا َواْرَحْمنا
 

يا َربَّنا اْقبَْل  الكاهن:

ِعبادَتَنا َوَصلَواتِنا 

 ܀َواْرَحْمنا 
 

 ُسْبحانََك يا هللا:  الشمامسة

 

ُسْبحانََك أَيُّها  الكاهن:

 اْلَخاِلق
 



 

 

ܳܫܢܶܐ: ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠ݂ܟ  ܡܰܫܡ 
ܢ 
ܶ
ܰܡܠܳܟܐ ܡܺܫܝܳܚܐ. ܕܳܚܐ

ܰܚܳܛܝ ܶܐ ܠܥܰܒܰܕܝ ܟ 
ܳܡܪ  ̱ܝ܀ܰܒܶܪܟ̣ܶ̈

شوْبُحو لُْخ   الشمامسة:

َمْلُكو ْمشْيُحو دُْحويِْن 

َحاُطويِه لعَبدَيْك 

 بَاِرْخُموْر.

ُسْبحانََك أيُّها :  الشمامسة

ؤوُف  اْلَمسيُح اْلَمِلُك الرَّ

باْلُخطاةِ باِرْك يا ربُّ 

 َ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 ܰܚܘܰܒܝ ܢ 
ܰܘܚܳܛܰܗܝ ܢ ܰܐܝܰܟܢܳܐ ܳܕܐܦ ܚܢܰܢ 
ܫܰܒܩܢ ܠܰܚܝ ܰܳܒܝܢ. ܳ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  نانج  

 إلى ،مجدوالقوة وال الملك

 .آمين .أبد اآلبدين

 

 

 

 ܫܠܡ ܒܚܝܠ ܕܠܐܗܐ

 أنتهى بعونه


