
 

 

 

 

 

  ܕܐܢܛܝܘܟ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐܕ ܥܕܬܐ

  

 الشعانين األغصان تبريك طقس المعدعدان

 

ܘ̈ܫܰܥܢܶܐ ܰܣ̈ܘܶܟܐ ܕܽܒܘܪܟ ܶܛܟܳܣܐ
ܽ
 ܐ

ܝܳܫܐ ܐܳܕܐܕܥ   ܶܛܟܳܣܐ   ܰܩܕ 
 ܘܶܕ̈ܩܠܶ  ܕܰܙ̈ܝܶܬܐ ܰܣ̈ܘܶܟܐ ܘܽܒܘܳܪܟ ܽܕܐܘܰܫ̈ܥܢܶܐ

 

 طقس عيد الشعانين المقدس

 وتبريك أغصان الزيتون والنخيل
 



 

 

ܐܳܕܐ ܶܛܟܳܣܐ» ܝܳܫܐ ܕܥ  ܐ ܰܣ̈ܘܶܟܐ ܘܽܒܘܳܪܟ ܽܕܐܘܰܫ̈ܥܢܶܐ ܰܩܕ 
ܶ
 )ܘܶܕ̈ܩܠܶ  ܕܰܙ̈ܝܬ

 عيد الشعانين املقدس  طقس

 وتبريك أغصان الزيتون والنخيل
ܪ ܕܶܡܫܬ ܰ ܫܶܡܫܳܬܐ ܕܰܨܦܳܪܐ ܥܐܳܒܬ 

ܶ
ܝܢ ܡܠ ܳܝܐ ܬ ܠ 
ܝܫ ܳܟ̈ܗܢܶܐ ܶܫܐ ܰܘܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ ܰܟܕ ܘ ܠܰܡܕܒܳܚܐ ܪ  ̈ܝ  ܰܩܫ 

ܝܳܒܐ  ܢ ܰܠܨܠ  ܝܢ ܶܛܟܰܣ̈ܝܽܗܘܿܢ. ܳܛܥܢ ܝ  ܫ  ܝ  ܠܒ 
ܝܪܳܡܐ ܰܘܠܰܡ̈ܪܘ ܝܳܫܐ ܰܘܠܦ  ܳܚܳܬܐ ܘܶܶܠܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ ܰܩܕ 

ܐ
ܶ
ܝܒܳ  ܘܰܣ̈ܘܶܟܐ ܕܰܙ̈ܝܬ ܬ ܨܠ  ܝ ܢ܆ ܕܰܒܕܽܡܘ  ܪ  ܝ  ܐ ܰܐܣ 

ܢܘ ܝ  ܝܕ ܳܢܦܩ  ܝܡ ܰܥܗ  ܢ ܰܬܪܳܥܐ  ܰܐܝܟ ܽܛܘܟܳܣܐ ܕܰܩܕ  ܶ ܡ 
ܰܓܪܒܳܝܐ  ܳܬܐ ܳܗܶܕܐ:ܕ ܝ  ܢ ܽܣܘܓ  ܝ   ܳܘܐܡܪ 

رئيس  بعد أنتهاء صالة الصباح يدخل

الكهنة والكهنة والشمامسة إلى المذبح 

ويحملون الصليب  ويلبسون بدالتهم

والمبخرة والمراوح  واإلنجيل المقدس

وأغصان الزيتون المربوطة شبه الصليب 

ويخرجون بحسب الترتيب السابق ذكره 

 ه الترتيلة :من الباب الشمالي مرتلين هذ

 ܕܝܠܗ ܕܥܐܕܐ ܒܩܠ
ܐ ܰܡܢ ܶܕܝܢ ܰܐܣܰܩܢ̱ܝ ܰܥܠ ܽܛܘ   ܶ ܪ 
ܝܿ  ܫܶܠܡ܆ ܰܘܚܝ  ܐ ܽܕܐܘܪ  ܡܶܶܶ ܳ ܗ ܪ 

ܶ
ܬ

ܪ ܐܰ  ܠܶܶܶܳܬܐ ܠܶܶܶܒܶܶܶܰ ܳܗܐ ܡܶܶܶܶ ܠܶܶܶܳ
ܰܥܠ  ܒ  ܝ  ܟ  ܰܫܡ܆ ܰܕܪ ܰܓ ܶܕܐܬ
  

ܶ
ܐ ܳܶܶ ܐ ܘܥ ܳܶܶܶܶ  ܶܶ ܝ ܳܠ ܫܶܶ   ܶܶ ܝ  ܶܶ ܥ

ܕܰܡܘ̱ܗܝ  ܫܶܠܡ܆ ܳܐܳܙ̱ܶܠ ܽܩܘ 
ܘܪ 
ܽ
ܶܠ

ܐ  ܐ܆ ܳܘܐܬܝܶܶܶܳ ܝܶܶܶ̈ܶ ܳܕܐ ܰܕܢܶܶܒܶܶ  ܘ  ܓܶܶܽ
ܐ܆ ܳܒܬܶܪܗ  ܚܶܶܶ ̈ܝ  ܳܕܐ ܰܕܫܠ   ܽܓܘ 
̈ܘܶܕܐ ܰܝܠ ܽ ܝܳܬܐ  ܘ ܰܟܝ ܰܙ ܰܣ̈ܘ ܒ

ܕܰܡܘ̱ܗܝ ܰܟܕ  ܝܢ ܽܩܘ  ܡܰܫܒܚ 
ܐ  ܐ ܒܰܪܘܡܶܶܶܳ ܘܰܫܥܢܶܶܶܳ

ܽ
ܝ ܢ: ܐ ܳܐܡܪ 
ܐ܆ ܡܩܶܳ ܐ ܰܠܒܶܪܗ  ܘܽܥܘ  ܘܰܫܥܢܶܳ

ܽ
ܐ

ܕ  ܝ 
ܝ ܟ ܶܕܐܳܬܐ ܰܘܥܬ  ܕ܆ ܒܪ  ܝ  ܕܰܕܘ 

ܐ  ܐ ܡܰܫܒܚܶܶܶܳ ܐ ܰܒܫܡܶܶܶܳ
ܶ
ܐܬ ܕܢ 

ܶܕܗ܆ ܳܡܶܪܐ ܽܟܠ ܽܫܘܒܳܚܐ  ܕܳܝܽܠܘ 
 ܳܠܟ܀

َعل  َمن ِدن أسِقن

طورو رومو دوِرشِلم 

َوحزيتِه لبَر آلوهو 

شام دَرخيب ِملثو ِدثكَ 

َعل عيلو شيطو وَعل 

إَزل قوذَمو  لوِرشِلم،

ِوثيو  كودو دَنبي ِه،

 بوثِره كودو دَشليِحه،
ويالوِده بَسوَكي َزيتِه 

 ُومرين: َكد قوعين
بَرومو  أوَشـعنو

 أوَشـعنو  وعومقو،
لَـبِره دداويد، بريخ 

ِدثو َوعتيد دنيثِه موِره 

 كول ِله تِشبوحتو.

 جبل إلى يصعدني نمَ 

 لكي العالي، ورشليمأ

 الكلمة هللا ابن أرى

 دخل الذي المتجسد

 جحش على أورشليم

 أمامه حقير، سارت

 وجاءت األنبياء، جوقة

الرسل  جوقة خلفه من

 يهتفون وهم واألطفال

 الزيتون بأغصان

 الخالص في :قائلين

 اي والعمق خلص العلى

 داؤد، مبارك بن رب يا

 ي،يأت أن والعتيد اآلتي

 .الكل لرب المجد



 

 

ܝܶܒܗ ܕܰܗܘܒܩܠ :   ܰܟܬܶܦܗ ܰܥܠ ܕܨܠ 
ܝܠܳ  ܪܶܟܒ ܰܝܘܳܡܐ ܒܳܗܳܢܐ  ܰܟܕ ܥ 
 ,ܶܠܽܘܶܪܫܶܠܡ ܗܳܘܐ ܰܥܐ 

ܶܝܐ ܐ ܒܰܣܘܰܟܝ ܰܘܛܠ ܳ
ܶ
 ܰܙܝܬ

 ܽܩܘܕܰܡܘܗܝ ܰܫܰܒܚܘ
 ܰܚܳܨܐ ܕܰܥܠ ܰܗܘ .ܽܒܐܘܰܫܥܢܳܐ
 ܰܐܽܒܘܗܝ ܰܥܡ ܰܕܟܽܪܘܶܒܐ
 ܶܠܗ ܽܫܘܒܳܚܐ  ܗܳܘܐ ܶܡܝܰܕܰܝܚ
ܒ ܰܦܓܳܪܐ ܰܕܠܶܒܫ

ܶ
 ܰܥܠ ܘܝܬ

 ܘܶܕܐܰܝܠ ܰܘܩܰܥܘ .ܰܐܳܬܳܢܐ ܰܒܪ
ܘܰܫܥܢܳܐ: ܽܩܘܕܰܡܘܗܝ

ܽ
  ܐ

ܝܕ ܰܠܒܶܪܗ ܐܳܕܐ ܳܗܐ ,ܰܕܕܘ   ܥ 
ܐܝܰܬܘ ܦܨ ܝܳܚܐ  ܽܦܘܶܡܐ ܽܟܳܠܗ ܕ 
ܰܢܟܶܦܐ ܘܰܢܟܳܦܳܬܐ ܗܰܘܘ  .ܘܶܠܳܫܢܶܐ

ܝܽܦܘܶܪܐ ܒܰܩܪܳܢܳܬܐ،  ܶܒܗ ܰܐܝܟ ܫ 
ܰܫܒܳܪܳܬܐ ܘܰܫܒܶܪܐ ܗܰܘܘ ܶܒܗ ܰܐܟ 

ܝܳܬܶܪܐ ܘܶܟܢܳܶܪܐ ܓܰܕܠܘ ܳܩܳܠ  .ܩ 
ܘ  ܳܶ ܒܳܩܳܠ ܰܘܣܶܠܩܘ ܰܘܡ

ܰܝܗܒܘ  ,ܽܟܠܽܗܘܢ ܰܠܫܰܡܳܝܐ
ܳܚܐ ܠܳܡܶܪܐ ܽܫܘܒܶܚܐ، ܽܫܘܒ

ܝܶܩܐ ܝܟ ܰܕܪܶܥܡܘ ܶܒܗ ܰܫܬ   .ܒܪ 

بهونو يَـومو رِخب عيلو 

َكد عالُو لوِرشِلم، 

بَسوَكي َزيتِه  َوطلُـيِه

  َشبَـح قوذَمو بوَشـعنو.

َهو دَعـل َحصو دَكروبِه 

َعـم آبوي ِمزدَيَحُو، 

دَلبِـش فَغـرو   شوبحو ِله

 بَـر آتونو.  ويثِب َعـل

 :ووقعَـو يالوِده قوذمَ 
 لَـبِره دداويد،  أوَشعنو

ُهو عيدو فصيحو ديثَـو 

 فوِمه وِلشونِه.  كولُـه

خِفه ونَخفوثو هَوو بِه نَ

أخ شيفوِره بقَـرنوثو، 

َشبُرثو وَشـبِره هَوو بِه 

 كدَل قيثوِره وِكنوِره. أخ

قولو بقولو َوسِلق َومطو 

كولهون لَشمايو يَـب 

شوبحو لموِره شوبِحه، 

 ـتيِقه.بِه شَ  بريخ دَرِعم

  ركب جحشا    في هذا اليوم
وهو داخل أورشليم، 

واألوالد سبحوا أمامه 

بأغصان الزيتون: خلص 

المجد للذي يُـزيَّح  يا رب.

ويُحمل مبجال  مع أبيه على 

فقد أخذ جسدا  الكاروبيم، 

 ابن أتان. وجلس على

 وهتف األطفال أمامه:
إنه عيد  خلص يا بن داؤد،

 بهيج، مملوء بطالقة
 سابيح والتماجيد.الت

العفيفون والعفيفات 

الجوقات، كأبواق  صاروا

 الصبيان والبنات صاروا
 كقيثارات وكنارات.
صعدِت األصوات 

متناغمة مع بعضها وبلغت 

السماء، وسبحت رب 

مبارك الذي  األمجاد

 صرخ له غير ناطقين.

 

 

 

 

 

 



 

 

 صالة االبتداء صلوثو دشوُريو ܨܽܠܘܳܬܐ ܕܽܫܘܳܪܳܝܐ

 

ܘܒܳܚܐ ܶܰܠܳܒܐ ܫܽ  : ܳܟܗܳܢܐ
ܝܳܫܐ. ܘܰܠܒܳܪܐ  ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܕ 

 البو شوبحو : كوهنو
 .قاديشو َولروحو  ولَبرو

المجد لآلب : الكاهن 

 وللروح القدس. ولالبن

̈ܝܠܶ  ܰܘܥܰܠܝܢ: ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ  ܡܚ 
̈ܝܶܐ ܳܶ ܚܶܡܐ ܘܰܚ ܰ  ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܪ 

ܝܽܗܘܢܿ  ܢܶܫܰܬܦܽܥܘܢܿ  ܰ ܐ ܰܒܬܪ   ܳܥܠ̈ܡܶ
ܝܢ ܠܳܥܰܠܡ ܝܢ܀ ܳܥܠܡ   ܰܐܡ 

ن محيِله َوعلَي: 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

 

 
ܰ
ܫܳܘܐ ܰܠܢ ܳܡܪܳܝܐ ܐ

ܰ
ܐ ܐ

ܶ
ܳܠܳܗܐ ܰܕܒܢ̈ܰܚܬ
ܬܳ  ܳܬܐ ܶܡܬܰܝܕܳܥܢ ܝ  ܐ ܕܽܫܘܒܳܚܐ ܰܘܒܰܡܝܠܽܓܘ 

ܩ  ܶܫܐ܆ ܢܽܶܦܘ  ̈ܝ  ܳܫܶܒܐ ܕܰܟ̈ܝܳܐ ܘܰܩܕ  ܰܘܒܽܚ̈ܘ 
ܪܳܥܟ ܒܳܗܳܢܐ ܰܝܘܳܡܐ ܕܰܡܰܥܠܳܬܟ  ܶܽܠܘ 
ܫܽܒܘܚܳܬܐ 

ܶ
ܫܶܠܡ܆ ܰܘܒܰܣ̈ܘܶܟܐ ܕܬ ܕܶܽܠܘܪ 

ܽ ܶܕܐܳܬܐ  ܝ ܟ ̱ܗܘ  ܢܰܢ: ܒܪ  ܝ  ܢܰܢ ܳܘܐܡܪ  ܝ  ܰܡܝܥܩ 
ܘܶܡܐ ܰ ܘܰܫܥܢܳܐ ܰܒܡܪ 

ܽ
: ܰܒܫܶܡܗ ܕܳܡܪܳܝܐ܆ ܐ

 ܳܗܳܫܐ.... ܀

 إلى لنهرعَ  اإللهُ  ها الرب  لنا أي  ـأه ِ :  الكاهن

 إلى أورشليمَ  كَ دخولِ  في هذا يومِ  كَ لقائِ 

 وباإلشعاعِ  ،رافلون المجدِ  ببرودِ  ونحنُ 

 ِ  المقدسةِ  النقيةِ  واألفكارِ  الروحي 

حاملون  التسبيحِ  وأغصانَ  ،نونـمزيَّ 

 :قائلونووهاتفون 

وشعنا في أ ،الرب ِ  تي باسمِ اآل مبارك  

 وإلى أبدِ  أوان   وكلَّ  اآلنَ  .األعالي

 مين. اآلبدين. آ

 

ܳܬܐ ܕܰܪܶܚܡܥܰܠܝ ܒܳܩܠܳ ܶܥܢܳܝܢܳܐ  ܝ   ܶܕܐܳܡܐ ܕܟ 

ܐ 
ܶ
ܬ ܐ ܕܰܙܝܶܶܶ̈ ̈ܘܟܶܶܶܶ ܰܗܘ ܰܕܒܶܶܶܣܶܶܶܰ

ܶܐ܆  ܐ ܘܰܫܒܪ  ܝܶܶܶ̈ܶ ܰܘܕܶܕ̈ܩܶܠ܆ ܛܠ ܳ
̱ܗܝ܆  ܽܚܘ  ܒ ܰܫ ܐ  ܶܶܶܶ ̈ܥܢ ܰܫ ܽܒܐܘ 

 ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ ܰܰܐܳܗܐ܀  

 دَزيتِه َوددَقِله َهو دَبَسوِكه

 طلويِه وَشبِره بوَشـعنو 

َشـبحوي، راِحم علَي 

 آلوهو.

د، ذاك الذي سب حه األوال

واألطفال بأغصان 

الزيتون والنخيل، إرحمني 

 ܀يا هللا

ܢ ܝܢ  ܝ  ܶܒܐ ܒܶܕܚܳܠ ܛܥ  ܘ  ܽ ܰܗܘ ܰܕܟܪ 
ܠ  ܰ ܳܠ ܰܛܥܢܶܗ܆ ܰܟܕ ܥ  ܝ  ܶܠܗ܆ ܥ 
ܝܶܶܢ  ܡܶܶܥܶܶܠܶܶܰ ܡ܆ ܰܪܚܶܶܶ ܫܶܶܠܶܶܶ ܘܪ 

ܽ
ܶܠ

 ܰܰܐܳܗܐ܀             

َهو دَكروبِه بِدحلو طعينين 

عيلو َطـعـنِه َكد َعـل  ِله،

 لوِرشِلم، راِحم علَي آلوهو.

له الكروبيم ذاك الذي يحم

، وقد حمله جحش  بخوف 

عندما دخل أورشليم، 

 ܀إرحمني يا هللا



 

 

ܶܕܐ  ̈ܘ  ܐ ܕܰܝܠ ܽ ̈ܓܳܠܓܶܶܶܶ ܰܗܘ ܕܽܠܘ 
ܬܰܩܰܪܒ̱ܘ ܶܠܗ܆ ܰܟܕ 

ܶ
ܶܐ܆ ܐ ܘܰܫܒܪ 

ܫܶܠܡ܆ ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ  ܘܪ 
ܽ
ܠ ܶܠ ܰ ܥ 

 ܳܠܗܐ܀ܐܰ 
 

 ܽܫܘܒܳܚܐ ܘܶܡܢ ܳܥܰܠܡ

 َهو دَلوغـلُـغو ديالوِده

 َعل َكد وَشـبِره إثـقََرب ِله 

 علَي آلوهو.راِحم  لوِرشِلم،

 

 

من عوالم  بارخمور
وعدامو لعوالم عولمين 

 آمين.

ذاك الذي اقترب منه 

األوالد واألطفال بصخب 

عندما دخل أورشليم، 

 ܀إرحمني يا هللا
 

من اآلن  بارك يا سيد

 وإلى أبد األبدين آمين.

 
ܐ  ܝܶܶܶ̈ܶ ܐ ܛܠ ܳ ̈ܝܡܶܶܶܶ ܐ ܥܠ ܰ ܳܣܒܶܶܶ̈ܶ
ܢ ܰܠܒܳܪܐ  ܝ  ܶܕܐ܆ ܡܰܫܒܚ  ̈ܘ  ܘܰܝܠ ܽ
ܗ.  ܟܶܶܶܶ ܟܶܶܶܳ ܘ  ܢ ܒܶܶܶܡܶܶܶܽ ܪܩܶܶܶܰ ܕܦܶܶܶܰ

 ܳܠܳܗܐ܀ܶܚܡܥܰܠܝܢ ܐܰ ܪܰ 

 سوبِه علَـيِمه طلويِه

 ويالوِده مَشـبحين لَـبرو

راِحم  بموكوِخه، دفَـرقَن

 علَي آلوهو.

الشيوخ والشب ان واألوالد 

واألطفال يسب حون اإلبن 

الذي خل صنا بتواضعه، 

 ܀إرحمني يا هللا

ܰܩܠ ܽܝܘܢ ܪܒ   ܝ ܢ ܽܩܘ  ܳܥܳܝܐ ܳܐܡܪ  ܳܪܐ ܚ܆(ܝ   «ܒـ  ܐ ܰܡܝܡܘ 

 (2 – 1:  8ر باللحن الرابع )مزمور يقولون المزامي
ܐ ܐ ܳܡܰܪܢ ܳܡܪܝܶܶܶܳ  ܡܰܫܰܒܚ ܡܶܶܶܳ

ܟ ܳܶܶ ܶܶܡ ܗ   ܫ ܳܶܶ ܠ ܽܶܶ ܶܶܟ ܐ ܒ  ܰܐܪܥܶܶܶܳ
ܗ ܰܶܶ ܘܝ ܽܶܶ ܠ ܗ ܰܗܠܶܶܶ ܰܶܶ ܘܝ ܽܶܶ ܠ   ܘܰܗܠܶܶܶ

ܒܬ ܰܝܗ ܳܚܟ ܕ ܒ   ܰܥܠ ܽܫܘ
 ܫܰܡܳܝܐ܀

 موريو موَرن مو مشابَح

هاِللويا  شُمخ بخوِله أرعو

شوبُحخ  ديَـبت وهاِللويا

 َعـل شمايو.

يا رب  رب نا ما أمجد اسمك 

ويا في كل  األرض هل ل

وهل لويا وقد وضعت 

 ܀مجدك على السموات

̈ܝܶܡܐ ܽܦܘܳܡܐ ܶܡܢ  ܰܕܥܠ ܰ
̈ܝܶܐ ܩܢܰܬ ܘܰܕܛܠ ܳ

ܶ
ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܬ

ܶ
 ܬ

ܶܽܠ ܘܰܗܶܠܽܠܘܰܝܗ ܰܗܶܠܽܠܘܰܝܗ  ܶܡ
ܶܰܠ  ܒܶܥܠܕܳܒܳܒܐ ܕܢܶܬܰܒ
 ܕܶܡܬܰܢܰܩܡ܀

ِمْن فُوُمو دَْعلَيِمه 

ْودَْطلُويه تِْقنَت 

تِْشبُوْحتو هل لويا 

وهل لويا ِمُطوْل ْدنِثْبََطال 

 ܀و ْدِمثْنَقَمْبِعْلدبُبُ 

بأفواه الشب ان 

واألطفال أعددت 

تسبحة  هل لويا وهل لويا 

لتقضي على العدو  

 ܀المنتقم
 

 

 

 

 



 

 

ܳܬܐ  ܨܽܠܘ 
ܳܢܐ :  ܪ̱ܘ ܳܟܗ ܬܬܨ ܝ 

ܶ
ܳܪܐ ܰܕܒܽܦܘܩܳܕܢܶܗ ܐ ܝ  ܰܨܳܝܳܪܐ ܡܗ 

ܦ̱ܘ  ܬܓܶܠ
ܶ
ܗ ܐ

ܶ
ܒܶܡܠܬ ܶܕܐ ܒܰܟ̈ܪܳܣܳܬܐ ܰܘ ̈ܘ  ܰܝܠ ܽ

ܶܘܐܬܰܬܰܩܢ̱ܘ ܶܠܳܫܢ̈ܰܝܽܗܘܢ܆ ܰܕܢܰܩܠܽܣܘܢ ܩܳܕܰܡܘ̱ܗܝ 
ܳܬܟ ܩܳܕ  ܽܒܐܘ̈  ܝ 

ܐ܆ ܽܨܘܪ ܳܡܪܝ ܶܡܐܬ  ܶܶܶܶ ܰܫܥܢ
̈ܝܟ܆  ܰܣ ܳܠ ܽܩܘ ܳܝܰܬܢ  ܥ ܰܓܘ ܰܬ̈ܪ ܒ ̈ܝܢ ܰܘ ܰܢ ܝ ܰܥ
ܳܡܐ  ̈ܝܢܰܳܬܢ ܠܽܫܘܒܳܚܟ ܰܘܠ ܽܪܘܡܳܪ ܦ ܩ  ܰܘܓܽܠܘ 

ܝܢ܀  ܕܰܪܽܒܘܳܬܟ܆ ܳܗܳܫܐ ܰܘܒܽܟܠܝܰܒܢ ܠܳܥܠܡ 

 صالة
 

الذي  الماهر   ر  أيها المصو     :الكاهن

 ،في األرحام   األطفال   ر  و   ص   ه  بأمر  

هم ألسنت   ت  حكم  وأ   ت  صيغ   ه  وبكلمت  

 يا رب   ر  صو    :بالسعانين ه  وا أمام  شد  لي  

 ك  تسابيح   أ عين نا وانق ش   ن صب   ك  مجيئ  

 ك  نا لتمجيد  ألحان   ب  وهذ    ،نافي أذهان  

ى لإو وان  أ وكل   ن  اآل ،ك  ت  ـربوبي   ولتعظيم  

   .األبد
 

 ܶܰܘܶܡܢܣ : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
 ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ ܰܩܐܳܠܘܣ

 قالوسسطوِمن   :مَشمُشنو

 . قوريِلَيسون

يا   ,لنقف حسنا   : الشماس
 رب ارحم

 : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܘ̈ܪܰܚܶܡܐ ܽܟܰܠܢ ܢܰܨܶܠܶ 
 ܳܡܪܝܐ. ܢܶܒܶܥܐ ܳܡܪܳܝܐ ܶܡܢ

 ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ ܡܰܪܚܳܡܳܢܐ
ܫܽܒܘܚܳܬܐ. ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ

ܶ
 ܬ

ܐ ܳ ܝܬ   ܘܶܗܕܪܐ ܘܰܬܘܕ 
 ܳܛܳܒܐ ܘܽܪܘܡܳܪܳܡܐ ܘܽܩܘܳܠܳܣܐ

ܶܶܠ ܕܶܠܳ  ܝܬ   ܳܒ
 
ܝܢܳܐ ܡ 

ܰ
 ܐ

ܠܝܰܒܢ ܠܶܥܳܕܢ ܒܽܟ   ܶܘܐܫܬܢܶ  ܰܘܒܟ ܽ
 :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

  .الحنانالرب الرحمة و
يا أيها الرب الرحيم 

ونسأله  ارحمنا وأعنا.

إليه  أن  يؤهلنا لنرفع

سبحا  وشكرا   دائما  

ومديحا  وتبجيال  

وتعظيما  ال ينقطع في 

 كل وقت وأوان.   

 صالة المقدمة فروميونصلوثو د ܨܽܠܘܳܬܐ ܕܦܽܪܘܡܽܝܘܢ
ܫ݂ܘܒܚܐ ܶܠܒܐ ܘܠܒܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܳܟܗܳܢܐ : 

ܘ ܕܒܪܬܐ ܟܠܿܗ ܕܫ ܡ̈ܝܢܐ ܩܕܝܫܐ . ܠܗ 
ܘܕܐ̈ܪܥܢܝܐ܆ . ܕ̈ܥܠܝܐ ܘܕܬ̈ܚܬܝܐ ܕ̈ܖܘܚܢܐ 
ܒܚܝܢ ܘܡܩܠܤܝܢ ܘܡܒܪ݂ܟܝܢ  ܘܥܦ̈ܖܢܐ ܡܫ 
ܘܡܗܕܪܝܢ ܘܡܪܡܪܼܡܝܢ ܠܟ ܕܶܠ ܫܠܘܐ. 

 والروح   واالبن   لآلب   الحمد   الكاهن:

 ه  ح  وتمد تور  ف بغير   ه  ح  الذي تسب   ، القدس  

ا هكل   الخليقة   ه  وتعظم   ه  وتبجل   ه  وتبارك

 ،والسفلية   العلوية   ألرضية  وا السماوية  

 المالئكة   ،والترابية   الروحانية  



 

 

ܡܠ̈ܟܐ ܒܬܫܒ̈ܚܬܗܘܢ ̈ܪܝܫܝ ܡܠ̈ܟܐ 
ܒܝܘ̈ܒܒܝܗܘܢ ܡܘܬ̈ܒܐ ܒܪܘܡܪܡܝܗܘܢ. 
ܡ̈ܪܘܬܐ ܒܐܘܚ̈ܕܢܝܗܘܢ. ܫ̈ܘܠܶܢܐ 
ܒܥܝܝܝܘܬܗܘܢ. ̈ܪܘܚܢܐ ܒܩ̈ܘܠܣܝܗܘܢ. 
ܢܘ̈ܪܢܐ ܒܗ̈ܘܠܠܝܗܘܢ . ܟ̈ܪܘܒܐ 

̈ܝܢܬܗܘܢ.ܣ̈ܪܦܐ ܒܩܘܕܫܝܗܘܢ ܒܩ
ܛܟܣܝܣ ܒܣܓ̈ܕܬܗܘܢ.ܫܡܝܐ ܘܢܘܗܪܐ 
ܒܨܡܚ̈ܝܗܘܢ. ܫܡܫܐ ܘܣܗܪܐ ܒܕܢܚ̈ܝܗܘܢ 
. ܟܘܟ̈ܒܐ ܒ̈ܝܠܝܩܝܗܘܢ ܒ̈ܖܩܐ 
ܒܩܠܝܠܘܬܗܘܢ ̈ܪܥܡܐ ܒܩ̈ܠܝܗܘܢ. ̈ܪܘܚܐ 
ܘ̈ܥܠܥܠ ܒܡܫܒ̈ܝܗܘܢ ܐܪܥܐ ܘܐܐܪ 
 ܒ̈ܪܣܝܤܝܗܘܢ 

̈
ܒܐܫܝܕܘܬܗܘܢ. ܡܶ̈ܪܐ ܘܛܠ

. ܛܘ̈ܪܐ ܘ̈ܪܡܬܐ ܒ̈ܪܘܡܝܗܘܢ . ܬ̈ܗܘܡܐ 
ܒܓ̈ܠܠܝܗܘܢ. ܠܟ ܒܥܘܡܩܝܗܘܢ ܝ̈ܡܡܐ 

ܒܚܝܢ ܢܗ̈ܪܘܬܐ ܒ̈ܖܕܚܗܘܢ. ܐܝ̈ܠܢܐ  ܡܫ 
ܒܦܐ̈ܪܝܗܘܢ. ܬܢܝܢܐ ܒܥܪܝܡܘܬܗܘܢ ܘܒܥܝܪܐ 
ܘܪܚܫܐ ܒ̈ܪܗܛܝܗܘܢ. ܘܛܝܪܐ ܘܦܪܚܬܐ 
ܟܠܗܘܢ. ܠܟ ܡܩܠܣܝܢ ܪܘܪܒܢܐ 
ܘܫܘܠܶܢ̈ܝܗܘܢ . ̈ܕܝܢܐ ܒܐܘܚ̈ܕܢܝܗܘܢ . 
ܘܶܠ ܒܕܟܝܘܬܗܘܢ ܣ̈ܒܐ ܒܐܝܩ̈ܪܝܗܘܢ.  ̈ܒܬ 
̈ܥܠܝܡܐ ܘܓ̈ܕܘܕܐ ܒܟܢ̈ܫܝܗܘܢ. ܠܟ ܡܒܪܟܝܢ 

ܶ̈ܐ  ܐܝ̈ܡܡܐ ܘܠ ̈ܝܠܘܬܐ ܒܫܘܚ̈ܠܦܝܗܘܢ. ܩܝ
ܘ̈ܣܬܘܐ ܒܥܝܕܝ̈ܗܘܢ . ܙ̈ܒܢܐ ܘܥܕܢ̈ܐ 
ܒܟ̈ܪܘܟܝܗܘܢ. ܘܟܠܗܘܢ ܥ̈ܡܡܐ ܘܐܡ̈ܘܬܐ 
ܒܐܘܝܘܬܗܘܢ. ܘܐܦ ܠܢ ܡܪܝܐ ܰܐܗܐ ܟܢܫ 
ܠܢ ܡܢ ܦܗܝܐ ܕܚ̈ܘܫܒܐ ܒ̈ܝܫܐ. ܘܗܒܠܢ 
ܕܥܡ ܛ̈ܟܣܐ ܕܫܡ̈ܝܢܐ ܘܕܐ̈ܪܥܢܝܐ. 
ܒܥܣܝܪܝܘܬ ̈ܪܓܫܐ. ܒܚܕܐ ܐܘܝܘܬܐ 
ܫܦܝܬܐ ܘܡܨܠܠܬܐ ܢܫܒܚ ܘܢܩܠܤܟ 

 ،همبهتافات   ورؤساء المالئكة  ، بتسابيحهم

 والسالطين  ، تهمبواليا   والعروش  

هم والروحانيون بمدائح   ،همبعزت  

 والكاروبيم   هموالنورانيون بتهاليل  

 تب  هم والمرابتقاديس   والسارافيم   همبألحان  

 ،همابلمعان   والنور   ماء  والس همسجدات  ب
 الكواكب   ،همابإشراق   والقمر   الشمس  
 الرعود   ،هابسرعت   البروق   ،هابأشعت  
 ،هابهبوب   والعواصف   الرياح   ،هابأصوات  
 ،ماه  انتشار   بملء   والفضاء   األرض  
 واآلكام   الجبال   ،هاطل  به   والطل   األمطار  

 والبحار   ،هابأعماق   جج  لوال ،بارتفاعها
 ،هامواج  بأ
 ار  واألشج ،هابانسياب   األنهار   ح  تسب     اك  إي

 والبهائم   ،هابحكمت   والحيات   ،هابثمار  

 بمختلف   والطيور   ،هابجريان   والدبابات  

 ،همبواليات   الوالة   يمدح   إياك   ،هاأصناف  
 ،مهن بطهر  ووالبتول ،همقضيت  أب والقضاة  
  ،همبوقار   والشيوخ  
 ،همواق  بأج واألطفال   والشبان  

  ،اهوالليالي باختالف   ر  ـاألنه   تبارك   إياك  

  ،همابخصائص   والشتاء   والصيف  

  ،هابدوران   واألوقات   واألزمنة  

نا ـفاجمع   ،هابتآلف   واألمم   الشعوب   وجميع  
 ار  األفك من تيه   اإلله   أيها الرب   أيضا   نحن  

 ك  ونمدح   ك  ح  وأهلنا لنسب    ،الرديئة  
  ك  ظم  ونع ك  ـونبجل  
السماويين  ا مع رتب  نا كله   حيات   أيام  

  ،واألرضيين

 ،نقية   صافية   وبألفة   نا العشر  بحواس  

 األعياد   وفي سائر   في هذا العيد  

 ،واألوقات  



 

 

ܬܐ ܘܢܗܕܪܟ ܘܢܪܡܪܡܟ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ
ܕܚ̈ܝܝܢ. ܒܗܢܐ ܥܕܢܐ ܘܒܟܠܗܘܢ ܥ̈ܕܥܐܕܐ 
ܘܥ̈ܕܢܐ ܒܝܕ ܥܶܪܐ ܗܢܐ ܕܡܥܠܬܟ 
ܕܶܠܘܪܫܠܡ ܡܠܟܐ ܕܡܠ̈ܟܐ ܘܡܪܐ ܕܡ̈ܪܘܬܐ 

 ܗܫܐ ܘܒܟܠܝܒܢ ܠܥܠܡܝܢ ܂

 تكريما   ناه  ر  الذي عط   هذا البخور   بواسطة  

 وسيد   الملوك   يا ملك   ،أورشليم ك  لدخول  

 .آمينب: الشع .اآلبدين بد  أإلى  ،األسياد  

 

 

 
  

 ܨܽܠܘܳܬܐ ܕܶܣܕܳܪܐ
 

دروصلوثو د  صالة المتن س 

ܚܐ ܰܐܗܐ ܕܐܘܕܥܬ  ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܫܝ 
ܗܝܡܢܘܬܟ ܚܕ̈ܪܝܟ. ܘܐܕܢܚܬ ܪܒܘܬܟ ܥܠ 
ܿܟܠ ܐ̱ܢܫ ܒܐܪܙܝܟ . ܕܝܠܟ ܐܢܘܢ ܫܡ̈ܝܐ 
 . ܒܣܟ̈ܝܗܘܢ ܘܕܝܠܟ ̱ܗܝ  ܐܪܥܐ ܒܡܠܗ 
ܕܝܠܟ ̱ܗ݂ܘ ܥܘܫܢܐ ܘܓܐܝܘܬܐ. ܘܕܝܠܟ ̱ܗܘ 
ܫܘܒܚܐ ܕܡܠܟܘܬܐ . ܕܝܠܟ ̱ܗ݂ܘ ܕܪܥܐ 

ܢܗ. ܘܕܝܠܟ ̱ܗܝ  ܬܘܩܦܐ ܒܫܘܠܶ
ܘܚܝܠܬܢܘܬܐ. ܕܝܠܟ ̱ܗܝ ܓܢ̱ܒܪܘܬܐ 
ܒܐܘܚܕܢܗ  . ܘܕܝܠܟ ̱ܗܝ ܦܐܝܘܬܐ ܘܐܝܩܪܐ. 
ܕܝܠܟ ̱ܗܝ ܪܒܘܬܐ ܒܫܪܪܐ. ܘܕܝܠܟ ̱ܗ݂ܝ  
ܛܝܒܘܬܐ ܕܶܠ ܣܟܐ . ܕܝܠܟ ̱ܗܝ 
ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܶܠ ܟܝܠ. ܠܟ ܦܐܝܐ 
ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܶܠ ܫܠܘܐ ܘܠܟ ܡܬܬܚܝܒܐ 
ܣܓܕܬܐ ܘܬܘܕܝܬܐ. ܠܟ ܡܪܡܪܡܝܢ ̈ܥܠܝܐ. 

ܬ̈ܚܬܝܐ ܒܕ̈ܪܓܝܗܘܢ. ܠܟ ܡܩܠܤܝܢ 
ܒܶܟܤ̈ܝܗܘܢ ܠܟ ܡܫܒܚܼܝܢ ܫ̈ܡܝ ܫ̈ܡܝܐ 
ܓܕܝܢ ܬ̈ܗܘܡܐ  ܒ̈ܪܘܡܝܗܘܢ . ܠܟ ܣ 
ܒܥܘܡܩ̈ܝܗܘܢ. ܠܟ ܡܟܪܙ. ܪܩܝܥܐ ܒܨܒܬܗ 
. ܘܠܟ ܡܚܘܐ ܢܘܗܪܐ ܒܦܐܝܘܬܗ . ܠܟ 
ܡܫܒܚ ܫܡܫܐ ܒܝ̈ܠܝܩܘ̱ܗܝ. ܠܟ ܡܗܕܪ 
ܣܗܪܐ ܒܫܘܚ̈ܠܦܘ̱ܗܝ . ܠܟ ܡܩܠܤܝܢ 

ن م   يا اإلله   ها المسيح  أي   ك  سبحان  

 ت  وعكس   ك  حول   تك  أمان   أودعت  

 من خالل   حد  أ على كل    ك  عظمت  

 ي السموات  ه لك   ،ك  أسرار  

 ولك  ، هائ  بمل واألرض   ،بأقاصيها

 الملكوت   ومجد   والبهاء   العزة  

 القوة  و والبأس   هابصولت   راع  ذوال

 والجالل   ،هبذروت   والجبروت  

 الحق   ،هي العظمة   لك  ، والوقار  

التي ال  والرحمة  ، المطلق   والجود  

 غير  ب التسبيح   يليق   بك  ، لها قياس  

 السجود   يجب   ولك   ،فتور  

إياك  يعظم  العلويون  ،والشكران  

 برتب هم ويمدح  السفليون بدرجات هم،

ها،  وتسب  ح  سماء  السموات  بعلو  

ولك  تسجد  الغمار  بأعماق ها، بك  

،  ي حد ث  الرقيع  بزينت ه  والنور  بسنائ ه 

وإياك  تسب  ح  الشمس  بأشعت ها، 

، وتمدح   ويبجل  القمر  باختالف ه 

م  الني  ـران  الكوا كب  بصفوف ها، ويكر 



 

 

ܟܘ̈ܟܒܐ ܒܤܕ̈ܪܝܗܘܢ. ܘܠܟ ܡܝܩܪܝܢ ܢܗܝ̈ܪܐ 
ܒܨܡܚ̈ܝܗܘܢ. ܠܟ ܨܝܪܝܢ ܨܦ̈ܪܐ 

̈ܝܗܘܢ. ܘܠܟ ܡܣܒܪܝܢ ܐܝ̈ܡܡܐ ܒܕܢܚ
ܒܪܿܗܛܝܗܘܢ. ܘܒܟ ܦܤܥܝܢ ܠ ̈ܝܠܘܬܐ 
ܘܙܒܢ̈ܐ ܘܥ̈ܕܢܐ ܥܠ ܫܘܚ̈ܠܦܝܗܘܢ. ܠܟ 
ܤܓܕܝܢ ܡ̈ܠܟܐ ܒܬܓ̈ܝܗܘܢ . ܠܟ 
ܡܬܪܟܢܝܢ ̈ܕܝܢܐ ܒܐܘܚ̈ܕܢܝܗܘܢ. ܠܟ 
ܡܩܪܒܝܢ ܟ̈ܗܢܐ ܕܒܚ̈ܝܝܗܘܢ ܠܟ ܡܘܕܝܢ 
ܡܫܡ̈ܫܢܐ ܒܦܝ̈ܖܡܝܗܘܢ. ܠܟ ܡܟܪܙ ܝܡܐ 
ܒܪܒܘܬܗ . ܠܟ ܡܘܕܐ ܬܗܘܡܐ 
ܒܪܓܝܘܬܗ. ܠܟ ܡܝܒܒ ܪܘܡܐ 

ܘܬܗ . ܘܠܟ ܡܫܒܚܐ ܐܪܥܐ ܒܡܥܠܝ
ܒܦܬܝܘܬܿܗ ܠܟ ܣܓܕܝܢ ܐܝ̈ܠܢܐ 
ܒܦܐ̈ܪܝܗܘܢ ܘܠܟ ܡܗܕܪܝܢ ܰܐ̈ܪܙܐ 
ܒ̈ܪܘܡܝܗܘܢ. ܠܟ ܡܝܩܪܝܢ ܥܩ̈ܪܐ ܘܘ̈ܪܕܐ 
ܒ̈ܪܝܚܝܗܘܢ. ܘܠܟ ܡܩܠܤܝܢ ܦܩ̈ܚܐ 
ܘܫܵܘܫܢܐ ܒܓܘܵܢܝܗܘܢ. ܠܟ ܐܟܪܙ̱ܘ ܢܒ̈ܝܐ 
ܒܐ̈ܪܙܝܗܘܢ. ܘܠܟ ܒܕܩ̱ܘ ܚ̈ܝܝܐ ܒܨܘ̈ܪܬܗܘܢ. 
ܠܟ ܐܪܙܘ ܙܕ̈ܝܩܐ ܒܫ̈ܪܒܝܗܘܢ. ܘܠܟ 

ܬܐ ܒܦܠܬܢ̈ܗܘܢ. ܘܠܟ ܫܘܕܥ̱ܘ ̈ܟܐܢܐ ܘܐܒܗ̈ 
ܫܕܪ̱ܘ ܙ̈ܝܬܐ ܣ̈ܘܟܝܗܘܢ. ܘܠܟ ܩܪ݂ܒ̱ܘ ܕ̈ܩܠ 
ܛ̈ܪܦܝܗܘܢ . ܠܟ ܫܒܚ̱ܘ ܛ̈ܠܝܐ 
ܒ̈ܩܠܝܗܘܢ. ܘܠܟ ܩܠܣ̱ܘ ̈ܥܠܝܡܐ 
ܒܐܘ̈ܫܥܢܝܗܘܢ . ܠܟ ܐܓܥܠ̱ܘ ܬ̈ܠܡܝܕܐ 
ܠܒ̈ܘܬܗܘܢ. ܘܠܟ ܫܘܝܘ ܩܕ  ܥܝܠ 
ܡܐܢ̈ܝܗܘܢ. ܘܐܬܬܩܢܬ ܬܫܒܘܚܬܐ 
ܒܦܘܡ̈ܝܗܘܢ ܕܝ̈ܠܘܕܐ ܘܫܒ̈ܪܐ ܒܫܘܩ̈ܝܗܘܢ. 

ܠܟܝܗܘܢ. ܐܢ̱ܬ ܐܥܒܪܬ ܡܢ ܝܘ̈ܕܝܐ ܡ̈ 
ܘܡܒܕ̈ܩܢܐ ܡܢ ܒܝܬ ̈ܪܓܠܝܗܘܢ. ܘܠܟ 

ر  األصباح   بلمعان هما، وتصو 

ها، بك  تبشر  األنهر  بسعـيها،  بانبالج 

وتخطو الليالي  واألزمنة  بتعاقب ها، 

  ،مهساجدين بتيجان   وا الملوك  ن  حي لك  

 لك   ،همقضيت  أب يجثو القضاة   وأمامك  

 يشكر   وإياك   ،همذبائح   الكهنة   يقدم  

 دث  يح    بك    ،همبمجامر   ة  الشمامس

 اللجة   تشكر   وإياك   ،هبعظمت   البحر  

،  لك   ،هاوت  غبر ه  يهتف  العلو  بارتفاع 

وإياك  تسب  ح  األرض  برحب ها، لك  

ها، وإياك   تسجد  األشجار  بثمار 

ه ، وتكرم  العقاقير   ـل  األرز  بعلو   يبج  

ها، وتمدح  الزهور   والورود  بأريج 

عنك  كرز   بألوان ها،  والزنابق  

هم، وأنبأ الراؤون  األنبياء  بأسرار 

يقون  هم، وأشار  الصد   بصور 

هم، وأذاع  األبرار  واآلباء   بأخبار 

بأمثال هم، وإليك  أهدى الزيتون  

أغصان ه ، ولك  قد م  النخل  أفنان ه ، 

إياك  سب ح  األطفال  بأصوات هم 

 وهب   لك   والشبان  بسعانين هم،

ب   ،همقلوب   تالميذ  ال فرشوا  ك  اب  وح 

 انطلق   ولك   ،همثياب   الجحش   أمام  

ي ف والفتيان   األطفال   من أفواه   الحمد  

 الملوك   الذي أزلت   أنت   ،همشوارع  

والمشترعين من  من اليهود  

لب    جحشا   ت  ن ركب  يا م   ولك   ،همص 

في   األمم   بين ظهرانيهم تسجد  



 

 

ܓܕܝܢ ܠܟ  ܕܪܟܒܬ ܥܝܠ ܒܝܢܬܗܘܢ ܗܐ ܣ 
ܥ̈ܡܡܐ ܒܐܘܚ̈ܕܢܝܗܘܢ . ܘܡܩܠܣܼܝܢ 
ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܟ ܒܠܫܢ̈ܝܗܘܢ. ܕܐܢ̱ܬ ܐܬܝܟ 
ܡܪܐ ܘܦܪܘܩܐ ܕܟܠܗܘܢ . ܘܡܠܟܐ ܒܫܪܪܐ 
ܕܬ̈ܪܝܗܘܢ ̈ܥܠܡܐ ܘܕܝܢܗܘܢ. ܘܠܟ ܐܦ ܗܫܐ 
ܡܪܝܐ ܝ̈ܠܕܝܗ  ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܿܗܕܪܝܢ 

ܠܶܝܒܘܬܟ . ܒܐܘܫ̈ܥܢܝܗܘܢ . ܘܡܦܝܣܝܢ 
ܐܢ̱ܬ ܕܝܢ ܐܘ ܚܢܢܐ ܘܛܒܐ. ܶܠ ܬܟܠ ̈ܪܚܡܝܟ 
ܡܢܗܘܢ. ܐܶܠ ܒܝܕ ܫܘ̈ܟܢܐ ܫܦ̈ܝܥܐ 
ܕܡܘ̈ܗܒܬܟ ܘܕܥܘܕ̈ܪܢܝܟ ܤܓ̈ܝܐܐ ܐܦܨܚ 

ܢ ܟܠ ܣܘܓ̈ܦܢܐ ܕܢܦܫܐ ،  ܐܢܘܢ ܘܡ 
ܘܕܦܓܪܐ ܫܘܙܒ ܐܢܘܢ. ܘܕܢܩܪܒܘܢ ܠܟ ܥܡ 
ܛܥܝܢܘܬ ܣ̈ܘܟܐ ܫܘܒܚܐ ܘܪܘܡ̈ܪܡܐ ܚ̈ܠܝܐ 
ܘ̈ܗܢܝܐܐ ܕܕܟܝܢ ܡܢ ܛܘܠܫܐ ܘܡܘܡܐ 

ܡܥܒܕܢܘܬܐ  ܕܚܶܝܬܐ ܚܘܐ ܐܢܘܢ. ܘܒܟܠܗ  
ܕܛܝܒܘܬܟ ܗܕܪ ܐܢܘܢ. ܘ̈ܒܢܐ ܕܫܠܡܐ 
ܓܡܪܝܢ ܨܒܝܢܟ ܚܘܐ ܐܢܘܢ. ܘܒܫ̈ܘܡܠܝܐ  ܘܕ
ܕܫܘ̈ܟܢܝܟ ܓܡܘܪ ܐܢܘܢ. ܘܒܬܐܘ̈ܪܝܐܝܐ 
ܢ ܥܠܡܐ ܐܥܬܪ ܐܢܘܢ.  ܢܨܼܝܚܬܐ ̈ܪܡܬ ܡ 
ܘܠܥܢ̈ܝܕܐ ܡ̈ܗܝܡܢܐ ܒܐܘܢ̈ܐ ܫܡ̈ܝܢܐ ܐܫܪܐ 
ܐܢܘܢ . ܒܡ̈ܫܟܢܐ ܕ̈ܚܕܘܬܐ ܒܣܡ ܐܢܘܢ. 
ܕܢܦܩܘܢ ܶܠܘܪܥܐ ܕܝܠܟ ܒܐܘ̈ܫܥܢܐ ܡܬܝܕ̈ܥܢܐ 

ܪܬܝܢ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܐܫܘܐ ܒܡܐܬܝܬܟ ܕܬ
ܐܢܘܢ . ܘܕܢܩܘܡܘܢ ܼܡܢ ܝܡܝܢܐ ܕܝܠܟ ܛܝܒ 
ܐܢܘܢ . ܘܚܢܢ ܘܗܢܘܢ ܒܚܝܬܟ ܢܬܒܤܡ 
ܘܢܤܩ ܠܟ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܶܠܒܘܟ 

 ܘܠܪܘܚܟ ܩܕܝܫܐ ܠܥܠܡܼܝܢ ܐܡܝܢ܀ 

 بمختلف   ك  بحمد   ح  ها وتسب   مواطن  

 ها جميعا  ها ومخلص  رب   ألنك   ،هالغات  

 وإياك   ،هما حقا  ان  مين ودي  العال   وملك  

 المقدسة   البيعة   أوالد   ل  يبج   

، ك  هم ويبتهلون إلى جودت  بسعانين  

 همبل أبهج   ك  عنهم رحمت   فال ت مسك  

هم من ونج    ك  ونعمائ   ك  الئ  آ بجزيل  

ق هم والجسد   النفس   مضار   ، ووفـ 

موا لك  إلى جانب  األغصان   لي قد  

تسابيح  وتعاظيم  ذكية  عذبة  خالصة  

، ين هم بتأييد   من شوائب  الخطيئة   وز 

، واجعل هم أوالد  السالم   نعمت ك 

ل هم بغاية   العاملين  بمشيئت ك  وكم  

ك  وأغن هم بالنظريات  الروحية   ن ح  م 

ل   السامية  المنزهة  عن العالم  وأح 

تى المؤمنين في المنازل  المو

 ،  هم بمساكن  ع  ومت   السماوية 

هم ليهرعوا إلى ول  وأ   ،ات  المسر  

 يوم   الروحية   بالسعانين   ك  لقائ  

 عن هم للقيام  ق  ـالثاني ووف    ك  مجيئ  

 ك  برؤيت   معا   ع  فنتمت  ، األيمن   ك  جانب  

 لى أبيك  إو وشكرا   حمدا   إليك   ونرفع  

 .اآلبدينبد أإلى  القدوس وروحك  

  .آمين
 

 

 



 

 

ܢܳܬܐ:ܒܩ  ܳܩܳܠ  ܳܩܳܝܐ ܝ   ܕܽܩܘ 

ܝܳܪܳܬܐ ܐ ܰܒܝܡ 
ܶ
ܝܚܬ  ܕܽܪܘܳܚܐ ܫܒ 

ܗ ܕܽܩܘܕܳܫܐ،
ܶ
ܕܳܬܐ ܰܩܶܒܠܬ  ܥ 

ܘܶܪܫܶܠܡ، ܰܥܠ ܰܟܕ ܠܳܡܰܪܢ
ܽ
 ܶܠ

 ܥܰܠܝܶܡܐ ܶܳܠܘܪܶܥܗ ܰܫܕܰܪܬ
 ܰܣܘܰܟܝܽܗܘܢ ܰܟܕ ,ܘܰܝܠ ܳܘܶܕܐ
ܝܢ ܝܢ ܐܝܰܕܝܽܗܘܢ، ܛܥ  ܝܶ  ܒ   ܐܘܛܠ ܳ

ܝܢ ܽܒܐܘܰܫܥܢܰܝܽܗܘܢ  ܳܩܥ 
ܘܰܫܥܢܳܐ :ܽܩܘܕܰܡܘܗܝ

ܽ
 ܶܪܗܰܠܒ ܐ

ܝܕ  ܫܶܡܗ ܽܗܘ ܒܪ ܝܟ ,ܕܰܕܘ 
 ܶܕܐܳܬܐ ܰܗܶܠܽܠܘܰܝܗ ܕܳܡܪܳܝܐ،

 .ܠܽܦܘܪܳܩܢܰܢ
 

ثو شبيحت ه دروحو  ب زمير 

دقودشو قاب لـت ه عيتو 

شل م، ن ك د ع ل لور   لمور 

ه  ه عل ـيم  ث لورع  ش در 

ه، ك د س وك يهون  ويالود 

ه وطلوي   طعينين بيذ يهون،

 بوش عن يهون قوعين
يهون  أوش عنو  : قوذم 

 بريخو  ه دداويد، ل ـبر  
ه دموريو، هال لويا ثو  شم  د 

 لفورقون ن.

نا ـاستقبلت الكنيسة رب

وهو داخل أورشليم 

بترانيم الروح القدس 

فأرسلت  للقائه  المسب  حة،

حاملين  الشبان واألطفال،

 أغصانهم بأيديهم،
واألوالد هاتفين أمامهم: 

 )خلص يا رب( أوشعنا

 يا )خلص يا رب( أوشعنا 
 مبارك اسم الرب بن داؤد،

 فقد جاء لخالصنا. هللويا

 .ܰܒܪܟܡܪܝ
ܳܗܰܢܘ ܰܚܬܳܢܐ ܫܰܡܳܝܢܳܐ ܳܩܥܳܝܐ 
ܝܕ ܘܳܡܶܪܗ  ܕܳܬܐ، ܒܶܪܗ ܕܰܕܘ  ܥ 
ܐ ܪܶܟܒ،  ܳܶ ܝ ܝܳܠ ܫ  ܝܕ ܥ  ܕܰܕܘ 
ܳܐܶܙܶܠ ܽܩܘܕܰܡܘܗܝ ܽܓܘܶܕܐ 

 ܶܘܐܬܳܝܐ ܳܒܬܶܪܗ  ܰܕܢܒܶܝܐ،
ܝܶܚܐ، ܘܰܝܽܠܘܶܕܐ  ܽܓܘܶܕܐ ܰܕܫܠ 
ܝܢ ܐ ܳܩܥ 

ܶ
 ܒܰܣܘܰܟܝ ܰܙܝܬ

ܝܢ: ܘܰܫܥܢܳܐ ܠܰ  ܳܘܐܡܪ 
ܽ
ܒܶܪܗ ܐ

ܝܕ ܶܕܐܳܬܐ ܰܦܪܰܩܢ ܰܗܶܠܠܘܰܝܗ  ܕܰܕܘ 
ܘܰܫܥܢܳܐ ܒܰܪܘܶܡܐ

ܽ
 .ܐ

 بارخمور.

نو  ثـنو شمايـ  هون و ح 

ه دداويد  قوعيو عيتو،  بر 

ه دداويد عيلو  ومور 

و  ل قوذم  ب، أ ز  شيطو رخ 

نبي  ه، ه د  ه  كود  ثيو بوثر  و 

ه، ه د شليح  ه  كود  ويالود 

يت ه قوعين  بس وك ي ز 

ه  مرين: أوش عنو ل ـبر  و 

ثو ف رق ن هال لويا دد اويد د 

ه. وم   أوش عنو بر 
 

 بارك يا سيد.

إن الكنيسة تهتف: هذا هو 

الختن السموي ابن داؤد 

ورب داؤد، ركب جحشا  

حقيرا ، وسارت  أمامه 

وجاءت   جوقة األنبياء،

خلفه زمرة الرسل وهتف 

األوالد بأغصان الزيتون 

قائلين: أوشعنا يا بن 

ن جاء ونجانا  داؤد، يا م 

في للويا أوشعنا ه

 األعالي.
 

 

 

 

 

 



 

 

 ܨܽܠܘܳܬܐ ܕܶܥܶܳܪܐ
 

طرو  صالة البخور صلوثو دع 

 

 ي العمق  ف األطفال   ح  سب   وإياك  ، همفي الع لى بنغمات   المالئكة   ح  يسب    اك  ـنا إي  ـالكاهن رب  

 م  يقد    ولك   ،همثياب   التالميذ   فرش   ولك   ،هاأغصان   األشجار   ت  أهد   إليك   ،همبأصوات  

هم صلوات   يا رب   ل  ـفتقب   ،همببخور   الشمامسة   يخدم   وإياك   ،هممجامر   الكهنة  

 من هم بدال  قلوب   فقد بسطوا أمامك   ،همبتسابيح   هم وارتض  هم وسعانين  وأغصان  

 ك  لهم نعمت   ك وأجزل  عليهم رحمت   فأسبغ   ،همعن جرائر   صفحا   منك   طالبين   الثياب  

  .اآلبدين د  أبإلى  القدوس ك  وروح   وأباك   حوك  ليسب    ك  يرات  وخ ك  عليهم بركات   وأمطر  

 .آمينالشعب: 

 

 طلبة مار يعقوب ب عوثو دمور ي عقوب ܰܝܥܽܩܘܒ ܕܳܡܪܝ̱  ܳܒܽܥܘܳܬܐ

ܝ ܫ ܳܡܪܳܝܐ  ܝ ܫ ܰܩܕ  ܝ ܫ ܰܩܕ  ܰܩܕ 
ܶܕܐ܆ ̈ܘ  ܝ ܫ ܳܡܪܳܝܐ ܰܩܕ   ܩܰܥܘ ܰܝܠ ܽ

ܠ ܰ ܳܠ ܘܥ  ܝ   ܰܕܪܶܟܒ ܥ 
ܫܶܠܡ܀ ܘܪ 

ܽ
 ܶܠ
 

 ܙܰܡܪ ܶܠܗ ܙܰܡܪ ܶܠܗ ܙܰܡܪ ܶܠܗ
  ܳܠܳܗܐ܆ܽܫܘܒܳܚܐ ܠܰܒܪ ܐܰ 

ܒܶܚܗ ܳܣܳܡܟ ܠܽܡܘܿܢ  ܠܽܫܘ 
ܠ  ܝ 

 ܶ ܢ ܰܒ ܶ ܰܐܢ̱ܬ ܡ 
ܗ܀

ܶ
ܚܬ ܫܽܒܘ 

ܶ
 ܬ

 قاديش، قاديش، قاديش
ه، موريو  قع ـو يالود 

قاديش موريو د رخيب 

شل م عيلو  ܀وع ل لور 
 
 
 
 

مار   مار   ليه ز  مار   ليه ز   ز 

 , الوهو لب ار   ش وب حو ليه

 ل مون سوموخ لشوبحيه

 مين باطيالت  

 ܀شبوحت هتو

 

قدوس،  هتف األوالد:

 قدوس الرب، قدوس،
قدوس هو الرب الذي 

ركب جحشا  ودخل 

 ܀أورشليم
 

 رتلوا له رتلوا له رتلوا

 بمجده هللا ألبن المجد له

 يتوقف ال من كل يسند

 ܀تسبيحه عن
 

ܝ   ܪܶܚܗ ܳܡܰܪܢ ܰܐܪܡ   ܒܳܥܠܳܡܐ ܽܐܘ 
ܳܬܐ ܽܟܘ  ܝ  ܆ ܒܰܡܟ  ܳܡܐ ܰܠܡܰܗܳܠܾܟܘ  ܝ   ܰܕܪܚ 

ܢ ܶܠܗ ܶ              ܶܕ ܆ܡܶ  ܽܟܠ ܡ 
ܝ ̱ܗܳܘܐ ܒܰܣܪ ܶܒܐ ܰܘܐܣܠ   ̈ܪܽܟܘ 

ܐ
ܶ
ܳܘܳܬܐ܆ ܡܰܨ̈ܒܬ ܰ ܠܳ  ܰܘܪܶܟܒ    ܕܳܡܪ  ܝ   ܥ 

ܪ ܶܡܐ ܕܢܶܣܽܥܘ  ܳܬܐ܀ ܰܥ̈ܡ̱ ܽܟܘ  ܝ   ܒܰܡܟ 

أرمي موَرن أورِحه 

 بَمكيخوثو بعولمو لَـمَهـِلخ 

 دَرحيمو ِله ِمن كول ِمِدم.

 رخوبِه َوسلي بَسروُ 

 َورِخب دموَرُوثو، مَصبثو

 هَعمِ  دنِسعور عيلو

 .بَمكيخوثو

تنازل ربـنا وسار في 

طرق العالم، لكي يسير 

العالم في طريق التواضع 

 ازدرى المحبوب إليه.

 األسياد مواكب ورذل

 جحشا   وركب المزينة،

 . بتواضعه العالم ليفتقد



 

 

̈ܝܶܡܐ  ܰܚܘܒܳܬܐ ̱ܗܰܘܘ ܦܰܪܥܘ̱  ܥܠ ܰ
ܰܥܳܡܐ܆  ܳܣܰܒܝ̈  ̱ܗܰܘܘ ܕܳܚܒܘ̱ 
ܩܰܢܬ

ܶ
ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܳܗܝ ܰܬܳܡܢ ܘܬ

ܶ
 ܬ

ܝ ܟܽ  ܐܕܶܡܬܰܒܥܝܳ  ܘ   ̱ܗܳܘܬ܆ ܒܪ   ̱ܗܽ
 ܩܰܥܘ ܕܳܡܪܳܝܐ ܰܒܫܶܡܗ ܶܕܐܳܬܐ

ܶܡܐ܆ ̈ܝ  ܪܶܚܗ ܘܶܪܥܰܡܬ  ܰܬܡ   ܽܐܘ 
 ܰܪܳܒܐ܀ ܒܽܫܘܒܳܚܐ ܶܕܐܳܬܐ ܕܰܡܠܳܟܐ

علَـيِمه فَرعَوو َحـوبثو 

َعمو، وتِقـَنث  دَحبَوو سبَي

 تَموني تِشبوحتو

 بريخو دُثِه دِمثبَعـيُوث.

 بَشِمه دموريو قعَـو تاميِمه،

و دُثِه وِرعَمث أورِحه دَملك

 بشوبحو َربو.

ض الشباُن عن الخطايا   عوَّ

 التي ارتكبها أجدادهم،

ْت هناك التسبحة  فأُعد ِ

 هتف العفيفون: الالئقة.

 باسم الرب، مبارك اآلتي 

 فأجابت بالصدى طرق

 الملك اآلتي بالمجد العظيم.

 
ܕܰܡܘ̱ܗܝ܆ ܢ ܽܩܘ  ܶ ̈ܝܶܐ ܡ   ܢܒ 
ܢ ܳܒܬܶܪܗ܆  ܶ ܶܚܐ ܡ  ̈ܝ  ܫܠ  

ܶܐ  ܶܕܐ ܘܰܫܒܪ  ̈ܘ  ܰܫ̈ܥܢܶܐܘܰܝܠ ܽ ܘ 
ܽ
 ܒܐ

̱ܗܝ܀   ܰܩܠܽܣܘ 

و،  ن قوذم  نبـي  ـه م 

ه  ه، شليح  ن بوثر   م 

ه ه بوش عـن ه  يالود  وش ـبر 

 ق ـلسوي.

سبحه األنبياء من أمامه، 

والرسل من خلفه، 

واألطفال والصبيان: 

 )خلص يا رب(. أوشعنا

 

ܝ̈ ܖ̈ ܩܶ  ه   ܶܫܐܳܝܢܶܐ ܰܩܕ   القراءات المقدسة ق ري ن ه ق ديش 

 ܰܕܙܰܟܪܳܝܐ ܶܣܦܳܪܐܡܰܫܡܳܫܢܳܐ : ܶܡܢ 
ܳܡܪܝ̱  ܢܒܳܝܐ  ܰܒܶܪܟ 

 

ܗ ܽܫܘܒܳܚܐ ܠܳܡܪܶ :ܐ ܡܰܫܡܳܫܢ̈ܶ 
  ,ܐܰܕܢܒܝܳ 

ܶ
ܝܢ ܗܨܽܠܘܬ   .ܰܥܰܡܢ ܰܐܡ 

 

ܝܰܒܝ:  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ  ..ܰܚܒ 

  مَشمُشنو : ِمن ِسفرو 
 باِرخمور َدزَخريو نبيُّو

 

 شوبحو  : همَشمُشـنِ 
لموِره دَنبي ِو، صلوثِه 

 آمين. َعمان

 حابِيباي.. : مَشمشنو

قراءة من سفر  الشماس :

  بارك يا سيد زكريا النبي
 

المجد لرب :  مسةالشما

    .معنا آمين ، صالتهنبيال

 
 أحبائي..: الشماس 

 11 – 9:  9   سفر زكريا النبي                            ܝܐ – ܛܛ :  ܢܒܳܝܐ ܰܕܙܰܟܪܳܝܐ ܕ ܶܣܦܳܪܐ

  ܰܒ̱ܪܬ ܰܘܩܳܥܝ ̈  ܨܶܗܝܘܢܿ  ܰܒ̱ܪܬ ܳܛܒ ܽܕܘܨܝ̱ 
ܘܶܪܫܶܠܡ

ܽ
ܐ ܰܡܠܷܟܟܝ̱  ܳܗܐ ̈ ܐ

ܶ
ܐ ܶܠܟܝ̱  ܳܐܬ ܩܶܶܳ ܝ   ܰܙܕ 

ܐ ܳܶܶ ܐ ܘܳܦܽܪܿܘܩ ܳܶܶ ܟ ܝ  ܝܒ. ܘܰܡܟ  . ܚܳܡܳܪܐ ܰܥܠ ܰܘܪܟ 
ܠܳ  ܘܰܥܠ ܝ    ܶܡܢ ܰܡܪܰܟܒܳܬܐ ܘܰܢܘܶܒܕ. ܰܐܳܬܳܢܐ ܰܒܪ ܥ 
ܐ. ܰܐܦܶܪܝܡ ܳܶܶ ܣܝ ܘܶܪܫܶܠܡ ܶܡܢ ܘܽܣܘ 

ܽ
 ܢܶܬܰܒܪ. ܐ

ܐ ܶܩܫܳܬܐ ܐ  ـܰܘܢܰܡܶܠ . ܰܒܩܳܪܒܶܶܶܳ   ܰܥܡ ܫܳܠܡܶܶܶܳ
ܶܡܐ   ܘܶܡܢ. ܠ ܰܝܳܡܐ ܰܝܳܡܐ ܶܡܢ ܘܢܶܫܰܬܰܠܛ. ܰܥ̈ܡ̱

 اِْبتَِهِجي ِجدًّا يَا اْبنَةَ ِصْهيَْوَن، اْهتِِفي9

يَا بِْنَت أُوُرَشِليَم. ُهَوذَا َمِلُكِك يَأْتِي 

 ، إِلَْيِك. هَُو َعاِدل  َوَمْنُصور  َوِديع 

َوَراِكب  َعلَى ِحَمار  َوَعلَى َجْحش  اْبِن 

 . أَتَان 
َوأَْقَطُع اْلَمْرَكبَةَ ِمْن أَْفَرايَِم 10

َواْلفََرَس ِمْن أُوُرَشِليَم َوتُْقَطُع قَْوُس 

تََكلَُّم بِالسَّالَِم ِلألَُمِم، اْلَحْرِب. َويَ 



 

 

  ܰܐܢ̱ܬ ܳܘܐܦ. ܰܕܐܪܳܥܐ ܠܰܣ̈ܘܶܦܝܗܿ  ܐܥܰܕܡܳ  ܰܢܗܳܪܐ
ܐ ܝ ܰܒܕܡܶܶܳ ܩ  ܝ 

ܰܝܬ  ܝܳܠܟ ܕܕ  ܶܐ ܫܰܪܝܬ. ܕ  ܪ  ܝ   ܰܐܣ 
ܐ ܶܡܢ ܒܶܶܶܳ ܐ ܶܒܗ ܕܰܠܝܬ ܽܓܘ  ܒܘ̱ . ܰܡܝܶܶܶ̈ܳ

ܶ
  ܬ

ܶܢܐ ܶܐ ܒܶܚ̈ܣ ܪ  ܝ  ܫܳܬܐ ܰܐܣ    ܰܚܕ ܰܘܚܳܠܦ. ܰܕܟܢܽܘ 
   ݂ܠܾܟܘܢ ܐ̱ܳܢܐ ܳܦܰܪܥ ܬܶܪܝܢ ܽܝܘ  

ܳܡܪܝ̱   ܰܒܶܪܟ 

َوُسْلَطانُهُ ِمَن اْلبَْحِر إِلَى اْلبَْحِر، َوِمَن 

النَّْهِر إِلَى أَقَاِصي األَْرِض. 
َوأَْنِت 11

ا فَإِن ِي بِدَِم َعْهِدِك قَْد أَْطلَْقُت  أَْيض 

. ِ الَِّذي لَْيَس فِيِه َماء   أَْسَراِك ِمَن اْلُجب 

 

 بارك يا سيد
 

 

 

ܐ ̣ܓܰܒ̈ܝܳܐ܆  : ܰܥܳܡܐ ܫܺܠܝ̈ܚܶ
ܳܠܳܗܐ ܶܕܐܫܰܬܰܕܪ̱ܘ ܶܡܢ ܐܰ 

ܠܥܳܠܳܡܐ ܽܟܶܠܗ܆ ܰܘܢܰܦܩ̱ܘ 
ܗ ܰܕܒܳܪܐ  ̣

ܶ
ܐ̣ܰܟܶܪܙ̱ܘ܆ ܣܰܒܪܬ

ܝ̇ܗ 
ܶ
ܐ ܘܶܥܒ̈ܪ

ܶ
ܶܒܝ̣ܬ ܰܥܡ̈ܡ

ܰܕܐܪܳܥܐ܆ ܰܣܰܒܪ̱ܘ ̱ܗܰܘܘ 
ܐ ܰܕܫܰܡܝܳܐ ܰܟܕ  ̣

ܳ
ܰܡܠܽܟܘܬ

ܡܺܪܝܢ ܽܛܘܳܒܐ
ܳ
ܐ܀ ܐ

ܶ  ܰܠܡܰܗܝܡܢ̈

غبايو  هشليحِ  :عامو

 آلوهو ِمن ردَ ـِدشتَ 

ق نفَ وَ  ،لعولمو كوِله

ث بِ  برورثِه دَ آخِرز سبَ 

 رعو،عاِمه وِعبِره دَ 

لكوثو مَ  واروابَ وس

  :مرينأُ د كَ  شمايودَ 

 .يمنِهمهَ طوبو لَ 

الرسل إن  : الشعب

المختارون الذين 

لعالم  إلى اهللا  همأرسل

أذاعوا و خرجواف كله،

 ممبين األهللا بشرى ابن 
 بشروا  آفاق الدنيا،و

 بملكوت السموات

 .ينؤمنللم قائلين: طوبى

 ܶܡܢ ܶܩܪܝܳܢܶܐ ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܐ
ܳ
ܰܓܪܬ

ܶ
 ܕܳܡܪܝ̱  ܰܩܕܳܡܝܳܬܐ ܐ

 ܫܺܠܝܳܚܐ ܝܽܘܰܚܢܳܢ
 ܀.ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪܝ̱ 

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

قِريونو ِمن  :مَشمُشـنو

ارتو قَدُميتو دمور گإي
يوحانون شليحو 

 .بارخمور

شوبحو  :عامو

ن دَشليحه لمورهو

 صلوثهون َعمان آمين.
 حابيباي. : مَشمُشـنو

قراءة من  :  الشماس

رسالة األولى لمار 

بارك يا  يوحنا الرسول

 .سيد
 

المجد لرب  : الشعب

 صالتهم معنا الرسل،

 آمين.   

 أحبائي..:  الشماس
 

 
 



 

 

 

 17 – 9:  2 يوحنا 1      ܝܝ – ܛ:  ܒ ܰܩܕܳܡܝܳܬܐ ܽܝܘܰܚܢܳܢ

ܟ   9 ܐܰܡܪ ܗܳ݁ ݁ܳ ܘ݈ܗܝܰܡܢ ܕ 
ܰ
ܐܝܬ  ܶܢܐ  ܝܠ ܕ   ܐ ܘܣܳ݁ ܽܢܘܗܪܳ݁ ܒ 

ܐ܂ ܫܳ݁ ܐ ܠ ܗܳ݁ ܡܳ݁ ܰ ܘ݈ܗܝ ܥܕ 
ܰ
ܝܬ 
 
ܐ ܐ ݁ܳ ܶܚܽܫܘܟ  ܽܚܘ݈ܗܝ ܒ 

ܰ
 ܰܠ

ܪ 10
ܰ ܬ  ܰ ܐ ܡܟ  ܽܢܘܗܪܳ݁ ܽܚܘ݈ܗܝ ܒ 

ܰ
ܰܡܶܚܒ  ܰܠ ܝܢ ܕ  ܶ ܰܗܘ ܕ 

 ܰܠܝܬ  
݁ܳ
ܫܳܠ ܶ ܗ܂ ܘܟ  ܶ ܽܚܘ݈ܗܝ 11 ܒ 

ܰ
ܶܢܐ ܰܠ ܣܳ݁ ܝܢ ܕ  ܶ ܰܗܘ ܕ 

ܘ݈ܗܝ
ܰ
ܝܬ 
 
ܐ ܐ ݁ܳ ܶܚܽܫܘܟ  ܰܥ  ܒ  ܕ   ܝܳ݁

݁ܳ
ܐ ܡܰܗܶܠܟ  ܘܰܠ ݁ܳ ܶܚܽܫܘܟ  ܰܘܒ 

ܶܙܠ ܡܶ 
݁ܳ
ܐ ܐ ݁ܳ ܝܟ 

ܰ
ܶܢܝܢܰܠ

ܶ
ܝ ܐ ܐ ܰܣܡ  ݁ܳ ܶܚܽܫܘܟ  ܠ ܕ 

ܽ
 ܛ

ܩܘ 12 ܰܥܝܰܢܘ݈ܗܝ܂ ܶ ܒ  ܐܫܬ  ܶ ܐ ܕ  ܰܢܝܳ݁ ܘܢ ܒ  ܽ ܒ  ݈ܐܢܳ݁ܐ ܠ ܟ 
ܶ
ܬ  ݁ܳ ܟ 

ܘܢ ܽ ܠ ܫܶܡܗ܂ ܠ ܟ 
ܽ
ܘܢ ܶܡܛ ܽ ܰܗܝܟ 

݁ܳ
ܒ  13 ܚܛ

ܶ
ܬ  ݁ܳ ܟ 

ܶܗܐ ݁ܳ ܒ 
ܰ
ܘܢ ܐ ܽ ܘ݈ܗܝ  ݈ܐܢܳ݁ܐ ܠ ܟ 

ܰ
ܐܝܬ  ܝ݈ܗܝ ܠ ܰܗܘ ܕ   ܘܢܳ݁

ܽ ܥܬ  ܰ ܝܕ  ܕ  
ܘܢ ܽ ܒ  ݈ܐܢܳ݁ܐ ܠ ܟ 

ܶ
ܬ  ݁ܳ ܝܬ  ܟ  ܫ  ܪ  ܐ ܶܡܢ ܒ  ܥܰܠܝܶܡܐ  ݈ܗܘܳ݁

ܝ݈ܗܝ  ܘܢܳ݁
ܽ ܝܬ  ܰ ܙܟ  ܰ ܶܝܐ ܕ  ܘܢ ܛܠ ܳ݁ ܽ ܬ  ܠ ܟ  ܶ ܒ  ܬ  ܶ ܐ ܟ  ܝܫܳ݁ ܠ ܒ  

ܘܢ
ܽ ܥܬ  ܰ ܝܕ  ܐ܂ ܕ   ݁ܳ ܒ 

ܰ
ܶܗܐ 14ܰܠ ݁ܳ ܒ 

ܰ
ܘܢ ܐ ܽ ܬ  ܠ ܟ  ܶ ܒ  ܬ  ܶ ܟ 

ܶܡܢ ܘܢ ܠ ܰܗܘ ܕ 
ܽ ܥܬ  ܰ ܝܕ  ܘܢ  ܕ   ܽ ܬ  ܠ ܟ  ܶ ܒ  ܬ  ܶ ܝܬ  ܟ  ܫ  ܪ  ܒ 

ܐ ܗܳ݁
݁ܳ
ܠܐ ܰ ܗ ܕ 

ܶ
ܘܢ ܘܶܡܠ ܬ 

ܽ ܶܢܐ ܐ݈ܢܬ 
݁ܳ
ܰܚܝܠ ܬ   ܥܰܠܝܶܡܐ ܕ 

ܐ܂ ܝܫܳ݁ ܝ݈ܗܝ ܠ ܒ   ܘܢܳ݁
ܽ ܝܬ  ܰ ܘܢ ܰܘܙܟ  ܽ ܟ   15 ܰܫܪܝܳ݁ܐ ܒ 

݁ܳ
ܰܠ

ܐ ܠ ܡܳ݁ ܪܚܽܡܘܢ ܠ ܥܳ݁
ܶ   ܬ 

݁ܳ
ܗ ܰܡܢ ܘܰܠ ܶ ܐܝܬ  ܒ  ܶ  ܕ    ܠ ܶܡܕ 

ܗ܂ ܶ ܐ ܰܠܝܬ  ܒ  ݁ܳ ܐܒ  ܰ ܗ ܕ  ܶ ܐ ܽܚܘܒ  ܠ ܡܳ݁ ܶܚܡ ܠ ܥܳ݁ ܪܳ݁ ܝܪ ܕ  ܶ  ܓ 
ܐ 16

݁ܳ
ܬ  ܐ ܶܪܓ  ܠ ܡܳ݁ ܥܳ݁ ܗ ܒ  ܶ ܐܝܬ  ܒ  ܝܪ ܕ   ܶ ܶ  ܓ  ܠ ܶܡܕ  ܽ ܟ 

ܐ ܪܳ݁ ܓ 
ܰ ܦ  ܐ  ܽܗܘ ܕ  ܠ ܡܳ݁ ܥܳ݁ ܐ ܕ  ܪܳ݁ ܗܳ݁ ܰܥܝܶܢܐ ܘܽܫܘܒ  ܐ ܕ 

݁ܳ
ܬ  ܘܶܪܓ 

 
݁ܳ
ܰܠ
ܶ
ܐ ܐ ݁ܳ ܒ 

ܰ
 ݈ܗܰܘܝ ܶܡܢ ܐ

݁ܳ
ܰܠ ܶܠܝܢ ܕ  ܶܢܝܢ ܶܡܢ  ܗܳ݁

ܶ
ܶܡܶܢܗ ܐ

ܐ܂ ܠ ܡܳ݁ ܪ 17 ܥܳ݁ ܰ ܒ  ܝܢܘܥܳ݁ ܶ ܗ ܰܗܘ ܕ 
ܶ
ܬ  ܐ ܽܗܘ ܘܶܪܓ  ܠ ܡܳ݁  ܥܳ݁
ܰܠܡ܂ ܐ ܡܰܩܶܘܐ ܠ ܥܳ݁ ܗܳ݁

݁ܳ
ܠܐ ܰ ܶܢܗ ܕ  ܝܳ݁ ܕ  ܶܨܒ  ܶ ܒ  ܥܳ݁  ܕ 

 
ܳܡܪܝ̱   ܰܒܶܪܟ 

َمْن قَاَل: إِنَّهُ فِي الن وِر َوُهَو يُْبِغُض 9

ْلَمِة.  أََخاهُ، فَُهَو إِلَى اآلَن فِي الظ 
َمْن 10

يُِحب  أََخاهُ يَثْبُُت فِي الن وِر َولَْيَس فِيِه 

ا َمْن يُْبِغُض أََخاهُ فَُهَو فِي 11َعثَْرة .  َوأَمَّ

ْلَمِة يَْسلُُك، َوالَ يَْعلَُم أَْيَن  ْلَمِة، َوفِي الظ  الظ 

ْلَمةَ أَْعَمْت َعْينَْيِه.  يَْمِضي، ألَنَّ الظ 
أَْكتُُب إِلَْيُكْم أَي َها األَْوالَدُ، ألَنَّهُ قَدْ ُغِفَرْت 12

أَْكتُُب إِلَْيُكْم 13ِه. لَُكُم اْلَخَطايَا ِمْن أَْجِل اْسمِ 

أَي َها اآلبَاُء، ألَنَُّكْم قَدْ َعَرْفتُُم الَِّذي ِمَن 

اْلبَدِْء. أَْكتُُب إِلَْيُكْم أَي َها األَْحدَاُث، ألَنَُّكْم قَدْ 

يَر. أَْكتُُب إِلَْيُكْم أَي َها األَْوالَدُ،  ر ِ َغلَْبتُُم الش ِ

َكتَْبُت إِلَْيُكْم أَي َها 41ألَنَُّكْم قَدْ َعَرْفتُُم اآلَب. 

اآلبَاُء، ألَنَُّكْم قَدْ َعَرْفتُُم الَِّذي ِمَن اْلبَدِْء. 

َكتَْبُت إِلَْيُكْم أَي َها األَْحدَاُث، ألَنَُّكْم أَْقِويَاُء، 

يَر. ر ِ  َوَكِلَمةُ هللاِ ثَابِتَة  فِيُكْم، َوقَدْ َغلَْبتُُم الش ِ
األَْشيَاَء الَّتِي فِي  الَ تُِحب وا اْلعَالََم َوالَ 15

اْلعَالَِم. إِْن أََحبَّ أََحد  اْلعَالََم فَلَْيَسْت فِيِه 

ألَنَّ ُكلَّ َما فِي اْلعَالَِم: َشْهَوةَ 16َمَحبَّةُ اآلِب. 

َم اْلَمِعيَشِة،  اْلَجَسِد، َوَشْهَوةَ اْلعُيُوِن، َوتَعَظ 

لَْيَس ِمَن اآلِب بَْل ِمَن اْلعَالَِم. 
لَُم َواْلعَا17

ا الَِّذي يَْصنَُع َمِشيئَةَ  يَْمِضي َوَشْهَوتُهُ، َوأَمَّ

 هللاِ فَيَثْبُُت إِلَى األَبَِد.

 بارك يا سيد
 

 ܽܙܘܳܡܳܪܐ
ܢ ܬ 
ܶ
܆ ܐܰܛܝܽܒܘܳܬ   ܬܟ  ܣܰ ܐ ܟ 

ܳ
ܘܬ 
ܳ
 ܒܶܣ̈ܦ

ܶܽܠ ܟ   ܳܗܳܢܐ ܶܡ  ܠܳܥܰܠܡ ܰܰܐܳܳܗܐ ܰܒܪܟ ܳ
ܝܢ܀  ܳܥܠܡ 

رو وم   ز 

 خ،ْبِسفُووثُ  َطْيبُوثُو إِثْنَسْخت

 بَْرُخوخْ  وُهونُ  ِمُطولْ 

 ܀ُعوْلمين لَمْ وْلعُ  آلُوُهو
 

 الترنيم

 على النعمة سالت

 إلى هللا باركك لهذا شفاهك،

 ܀اآلبدين أبد
 

 



 

 

 ܰܦܘܽܠܘܣ ܰܥܳܡܐ :
 ܶܫܡܶܥܬ̣  ܘܽܛܘܳܒܢܳܐ ܫܺܠܝܳܚܐ
ܐ ̱ܐܳܢܫ ܶܕܐܢ: ܳܕܐܰܡܪ

ܶ
 ܢܺܐ̣ܬ

 ܳܡܐ ܶܡܢ ܠܰܒܪ ܢܰܣܰܒܪܽܟܘܢ
 ܶܘܐܢ ܕܰܣܰܒܪܳܢܽܟܘܢ܆

 ܰܪܘܳܡܐ ܶܡܢ ̱ܗܘ ܰܡܰܠܐܰܟܐ
ܐ܆ ܶܡܢ ܡܰܡܚܪܰ  ܶܢܗܶܘܐ

ܳ
 ܺܥܕܬ

 ܰܠܡ ܳܢܒܥܺܝܢ ܕܳܗܐ
ܐ
ܶ ܐ ܝܽܘܠܳܦܢ̈

ܶ
 ܶܡܢ ܡܰܫܚܠ̈ܦ

 ܽܛܘܒ ܰܓܺܒ̈ܝܢ܆ ܽܟܠ
 ܰܕܒܝܽܘܠܳܦܢܶܗ ܰܠܐܝܢܳܐ
 ܀ ܘܰܫܶܠܡ ܰܫܺܪܝ ܰܕܐܳܠܳܗܐ

فَولُس شليحو  :عامو

  :طوبُـنو ِشمِعث دَُمـر

ِدن نوش نيثِه ”

نَسبَرخون لبَر ِمن مو 

ِون  دسابَرنُـخون

 ِمن َرومو،  َمالَخو
ن نِهِوه َمحرام      مِ 

دهو نوبعين لَم  .“عيتو

يولفونِه مَشحلِفه ِمن 

كول كابين، طوب 

الينو دَبيولفونِه دَلوهو 

 شاري وشاِلم.

قد سمعُت  : الشعب

بولس الرسول المغبوط 

إذا جاء من ”يقول: 

ما  يبشركم بخالف

حتى لو  بشرناكم به، 

 كان مالكا  من السماء،
فليَُكْن محروما  من 

وها إن تعاليم  .“البيعة

من سائر   مختلفة تظهر

 فطوبى لَمن  الجهات
 بدأ وانتهى بتعليم هللا.

ܐ ܶܡܢ ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܳ
ܰܓܪܬ

ܶ
 ܐ

 ܫܺܠܝܳܚܐ ܕܰܦܘܳܠܘܣ
ܽܗ̣ܘܳܡܶܝܐ ܰܕܠܳܘܬ  ܪ 

 ܀.ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ
 ܠܳܡܶܪܗ ܽܫܘܒܳܚܐܰܥܳܡܐ : 
ܗ ,ܰܕܫܺܠܝܳܚܐ

ܶ
 ܰܥܰܡܢ ܨܽܠܘܬ

  ܐܰܺܡܝܢ܀
 .ܐܰܰܚܝ̈ :  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ

ِمن إَكرثو  :مَشمُشـنو

دفَولُس شليحو دَلُوث 

 باِرخمور. هي ِ وروم
 

شوبحو لموِره  :عامو

دَشليحو, صلوثِه َعمان 

 .آمين

 ي.آحا : مَشمُشـنو

من رسالة  :  الشماس

بولس الرسول إلى 

 .رومية بارك يا سي د

 

 

 

المجد لرب  : الشعب

الرسول صالته معنا 

 .   آمين   

 ..خوتيأ:  الشماس
 

 

ܳܡܶܝܐ ܗܘ 
ܽ  24 - 13:  11رومية                ܟܕ –ܝܓ  ܝܐ : ܪ 

 

ܝܢ ܳܐܰܡܪ ݈ܐܳܢܐ13 ܶ ܘܢ ܕ  ܐܝ݂ܬܰܝ  ܠ݂ܟܽ ܳܢܐ ܕ  
ܶ
ܠܰܥ݈ܡܶܡܐ ܐ

ܚ  ܰ ܝ ܡܰܫܒ  ܫܶܡܫܬ 
ܶ
ܰܥ݈ܡܶܡܐ ܠ݂ܬ ܝܳܚܐ ܕ  ܫܠ 

ܣܪܝ ܰܘܐܶܚܐ 14 ݈ܐܳܢܐ܂ ܶ ܠܳܡܐ ܰܐܶܛܢ ܰܠ݂ܒܢܰܝ ܒ  ܰ ܕ 
ܝܢ ܶܡܢܽܗܘܢ܂ ܠ ܳܝܢܽܘ݂ܬܽܗܘܢ 15 ݈ܐܳܢܫ  ܰ ܝܪ ܶܡܣܬ  ܶ ܢ ܓ 

ܶ
ܐ

ܳܡܐ ܐ ܠܳܥܠܳܡܐ ܗܳܘ݂ܬ ܟ  ܪܽܥܘ݂ܬܳ ܰ ܘܳܢܝܽܗܘܢ  ܬ  ܽ ܝܠ ܦ  ܳܗ݂ܟ 

فَإِن ِي أَقُوُل لَُكْم أَي َها األَُمُم: بَِما أَن ِي أَنَا 13

دُ ِخدَْمتِي،  َرُسول  ِلألَُمِم أَُمج ِ
ي أُِغيُر لَعَل ِ 14

أَْنِسبَائِي َوأَُخل ُِص أُنَاس ا ِمْنُهْم. 
ألَنَّهُ إِْن 15

َكاَن َرْفُضُهْم ُهَو ُمَصالََحةَ اْلعَالَِم، فََماذَا 

يَُكوُن اْقتِبَالُُهْم إِالَّ َحيَاة  ِمَن األَْمَواِت؟ 



 

 

ܶܳܠ 
ܶ
ܐ܂ܐ

ܶ
ܝ݂ܬ ܝ݂ܬ ܡ  ܶ ܶܡܢ ܒ  ܝܢ16 ܰܚܶܝܐ ܕ  ܶ  ܶܘܐܢ ܕ 

ܐ ܶܘܐܢ ܶܥܳܩܳܪܐ  ܳ ܝܠܬ  ݂ܒ  ܝܳܫܐ ܳܐ݂ܦ ܓ  ܐ ܰܩܕ   ܝ݂ܬܳ ܫ  ܪ 
ܐ܂ ܶ ܘ ܳܐ݂ܦ ܰܣܘܟ  ܐ 17 ܰܩܕ  ܝܫ ݈ܗܽ ܶ ܶܘܐܢ ܶܡܢ ܰܣܘܟ 

ܳܪܐ ݂ܒܰ ܐ ܰܐ݈ܢܬ  ܕ  ܳ ܰܙܝܬ  ܰܫܚ ܰܘܐ݈ܢܬ  ܕ  ݂ܬܦ 
ܶ
ܛܶܥܡܬ   ܐ ܬ 

ܶ
ܐ

ܐ ܠܶܥܳܩܶܪܗ  ݂ܦܳ ܳ ܳܝ݂ܬܶܗܝܢ ܰܘܗܰܘܝܬ  ܰܫܘܬ  ܘܟ  ݂ܕܽ ܒ 
ܰܙܝܬ ܳ  ݂ܒܰܗܪ ܰܥܠ 18 ܐ܂ܰܘܠܽܫܘܡܢܶܗ ܕ  ܰ ܫܬ 

ܶ ܶܳܠ ܬ 
݂ܒܰܗܪ ܰܐ݈ܢܬ  ܶܳܠ ݈ܗܳܘܐ ܰ ܝܢ ܶܡܫܬ  ܶ ܢ ܕ 

ܶ
ܐ ܐ ܶ ܰܐܢ݈ܬ   ܰܣܘܟ 

ܝܠ  ܶܳܠ ܽܗܘ ܶܥܳܩܳܪܐ ܫܩ 
ܶ
ܝܠ ܶܠܗ ܠܶܥܳܩܳܪܐ ܐ ܫܩ 

ܪ19 ܳܠ݂ܟ܂ ܐܳܢܐ  ܰܘ݂ܟ݂ܒܰ ܶ ܰܫܚ ܕ  ܐ݂ܬܦ  ܶ ܐ ܕ  ܶ ܰܣܘܟ  ܐܰܡܪ ܕ  ܬ  
ܛܶܥܡ܂ ܬ 

ܶ
ܳܝ݂ܬܶܗܝܢ ܐ ܘܟ  ݂ܕܽ ܝܪ ܳܗܶܠܝܢ 20 ܒ  ܰܫܦ  

ܰܫܚ ܰܐܢ݈  ݂ܬܦ 
ܶ
ܶܳܠ ܰܗܝܶܡܢ ܐ ܶܽܠ ܕ  ܝܢܶܡ ܶ  ܬ  ܕ 

ܶܳܠ 
ܶ
ܶܪܥܳܝܢ݂ܳܟ ܐ ܝܡ ܒ  ܪ  ܬ 

ܶ ܐ ܳܩܡܬ  ܶܳܠ ܬ  ܰܗܝܳܡܢܽܘ݂ܬܳ ܒ 
ܰܚܠ܂ ܢ21 ܕ 

ܶ
ܶܡܢ  ܐ ܐ ܕ  ܶ ܝܪ ܰܥܠ ܰܣܘܟ  ܶ ܰܰܐܳܳܗܐ ܓ 

ܠܳܡܐ ܳܐ݂ܦܳܠ ܥܰܠܝܟ   ܰ ܳܝܢܶܗܝܢ ܶܳܠ ܳܚܣ ܕ  ܟ 
ܗ 22 ܢܽܶܚܘܣ܂

ܶ
ܝܽܡܘ݂ܬ ܣ  ܰ ܝܠ ܒ  ܚܝ ܝ ܳܗ݂ܟ 

ܰܐܳܳܗܐ ܰܥܠ ܰܐܝܶܠܝܢ ܰ ܗ ܕ 
ܶ
ܠܘ  ܘܰܩܫܽܝܘ݂ܬ ܢ݂ܦܰ ܰ ܕ 

 ܰ ܝܢ ܒ  ܶ ܐ ܥܰܠܝܟ  ܕ  ܰܩܶܘܐ ܰܩܫܽܝܘ݂ܬܳ ܢ ܬ 
ܶ
ܐ ܐ ܝܽܡܘ݂ܬܳ ܣ 

ܐ ܝܽܡܘ݂ܬܳ ܣ  ݂ܒܰ ܗ ܒ  ܳ ܰܫܚ܂ ܒ  ݂ܬܦ 
ܶ  ܶܘܐܢ ܶܳܠ ܳܐ݂ܦ ܰܐ݈ܢܬ  ܬ 

ܢ ܶܳܠ ܢܰܩܽܘܘܢ23
ܶ
ܝܽܪܘ݂ܬ  ܘܳܗܽܢܘܢ ܐ ܰܚܣ  ܒ 

ܚ  ܰ ܰܛܥܽܡܘܢ ܶܡܫܟ  ܰܗܝܳܡܢܽܘ݂ܬܽܗܘܢ ܳܐ݂ܦ ܶܗܽܢܘܢ ܢܶܬ 
ܝܪ ܰܰܐܳܳܗܐ ܶ ܽܢܘܢ܂ ܓ 

ܶ
ܘ݂ܒ ܰܢܶܶܥܡ ܐ ݂ܬܽ ܝܪ 24 ܕ  ܶ ܢ ܓ 

ܶ
ܐ

ܐ ܰܐ݈ܢܬ   ܳ ܶܡܢ ܰܙܝܬ  ܳܪܐ ܰܗܘ ܕ   ܰܐ݈ܢܬ  ܕ  ݂ܒܰ ݂ܟܳܝܢ݂ܳܟ ܕ  ݂ܒܰ
ܐ ܳ ܰܝܝܬ  ܛܶܥܡܬ  ܒ  ܬ 

ܶ
݂ܟܳܝܢ݂ܳܟ ܐ ܰ ܰܫܚܬ  ܰܘ݂ܕܶܳܠ ܒ  ݂ܬܦ 

ܶ
 ܐ

ܐ  ܳ ܰܝܝܬ  ܰܛܥܽܡܘܢ ܒ  ܢ ܢܶܬ 
ܶ
ܝܠ ܳܗܽܢܘܢ ܐ ܳܡܐ ܳܗ݂ܟ  ܐ ܟ  ܳܛ݂ܒܳ

݂ܟܳܝܢܽܗܘܢ܂ ܰ  ܕ 
ܳܡܪܝ̱   ܰܒܶܪܟ 

َوإِْن َكانَِت اْلبَاُكوَرةُ ُمقَدََّسة  فََكذِلَك 16

اَن األَْصُل ُمقَدَّس ا فََكذِلَك اْلعَِجيُن! َوإِْن كَ 

فَإِْن َكاَن قَدْ قُِطَع بَْعُض 17األَْغَصاُن! 

ْمَت  يَّة  ُطع ِ األَْغَصاِن، َوأَْنَت َزْيتُونَة  بَر ِ

ْيتُونَِة  فِيَها، فَِصْرَت َشِريك ا فِي أَْصِل الزَّ

فاَلَ تَْفتَِخْر َعلَى األَْغَصاِن. 18َودََسِمَها، 

، فَأَْنَت لَْسَت تَْحِمُل األَْصَل، َوإِِن اْفتََخْرتَ 

بَِل األَْصُل إِيَّاَك يَْحِمُل! 
فََستَقُوُل: 19

«. قُِطَعِت األَْغَصاُن ألَُطعََّم أَنَا!»
َحَسن ا! ِمْن أَْجِل َعدَِم اإِليَماِن قُِطعَْت، 20

. الَ تَْستَْكبِْر َبْل َخْف!  َوأَْنَت بِاإِليَماِن ثَبَتَّ
اَن هللاُ لَْم يُْشِفْق َعلَى األَْغَصاِن ألَنَّهُ إِْن كَ 21

ا!  الطَّبِيِعيَِّة فَلَعَلَّهُ الَ يُْشِفُق َعلَْيَك أَْيض 
ا 22 فَُهَوذَا لُْطُف هللاِ َوَصَراَمتُهُ: أَمَّ

ا  َراَمةُ فَعَلَى الَِّذيَن َسقَُطوا، َوأَمَّ الصَّ

الل ْطُف فَلََك، إِْن ثَبَتَّ فِي الل ْطِف، َوإاِلَّ 

 َ ا َستُْقَطُع. فَأ َوُهْم إِْن لَْم يَثْبُتُوا 23ْنَت أَْيض 

فِي َعدَِم اإِليَماِن َسيَُطعَُّموَن. ألَنَّ هللاَ قَاِدر  

ا.  َمُهْم أَْيض  أَْن يَُطع ِ
ألَنَّهُ إِْن ُكْنَت أَْنَت قَدْ 24

يَِّة َحَسَب  ْيتُونَِة اْلبَر ِ قُِطْعَت ِمَن الزَّ

ْمَت بِ  ِبيعَِة فِي الطَّبِيعَِة، َوُطع ِ ِخالَِف الطَّ

ِ يَُطعَُّم هُؤالَِء  َزْيتُونَة  َجي ِدَة ، فََكْم بِاْلَحِري 

الَِّذيَن ُهْم َحَسَب الطَّبِيعَِة،فِي َزْيتُوَنتِِهِم 

ِة؟  اْلَخاصَّ

 
 

 
 بارك يا سيد

 

 

 

 

 



 

 

ܳܠ ܘܶܦܬܳܓܳܡܐ: ܠ ܳ ܢ ܽܗܘ  ܝ   ܳܘܐܡܪ 
̈ܝܶܐ  ܰܫܒܽܚܘ̱ܗܝ ܛܠ ܳ

̈ܘܶܕܐ ܽܒܐܘܰܫ̈ܥܢܶܐ܆  ܝܒܰܣ̈ܘܟܰ  ܘܰܝܠ ܽ
ܐ܆
ܶ
 ܰܗܶܠܽܠܘܰܝܗ܀ ܰܙ̈ܝܬ

 وأُمرين هولُلو وفِتغُمو

ْطلُويه َشْبُحوي بُوَشْعنِه، 
ْويَالوِده ْبَسْوَكي َزْيتِه، 

 ܀هلّلويا

 ويقولون الهالل واآلية
سبّحك األطفال بالشعانين، 
واألوالد بأغصان 

 ܀الزيتون، هلّلويا

 

 

 ܰܥܡ ܆ ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ: ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܐ ܘܰܢ݂ܟܽܦܘܳܬܐ܆  ܳ ܶܫܠ ܳܝܐ ܘܶܕܚܠܬ 
 
ܶ̈
ܐ ܕܶܡܠ ܢܽܨܘܬ ܘܢܶܫܰܡܥ ܰܠܣܰܒܪܳܬ݂
ܝܳܫܐ  ܰܚ̈ܝܳܳܬܐ. ܶܕܐܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ ܰܩܕ 
ܝܳܚܐ  ܕܳܡܰܪܢ ܶܝܽܫܘܥ ܡܫ 

 ܕܶܡܬܩܶܪܐ ܥܰܠܝܢ܀
 

 

 ܫܳܠܳܡܐ ܠܽܟܠܽܟܘܢ܀: ܳܟܗܳܢܐ
 
 
 

ܰܐܫܳܘܐ ܰܠܢ ܳܡܪܳܝܐ : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܝܳܠܟ܀  ܰܰܐܳܳܗܐ܆ ܘܰܥܡ ܽܪܘܳܚܐ ܕ 

 
ܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ: ܳܟܗܢܳܐ

ܶ
ܝܳܫܐ ܐ  ܕܳܡܰܪܢ ܰܩܕ 
ܝܳܚܐ ܶܝܽܫܘܥ  ܐܳܟܽܪܘܽܙܘܬ ܳ . ܡܫ 

ܐ ܳ ܝܳܚܐ ܽܝܘܰܚܢܳܢ ܶܡܢ ܰܡܚܳܝܢ ܝܬ   ܫܠ 
ܪܳܙܳܢܐ ܶܪܙ ܰܡܟ   ܘܽܦܘܪܳܩܢܳܐ ܰܚ̈ܝܶܐ ܕܰܡܟ 
 ܀ ܠܳܥܠܳܡܐ

 

 ܒܪܝ݂ܟ  : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܐ ܝܕ ܕܢ ܐ ܶܕܐ݂ܬܳ ܫ̈ܒܳܚܢ ܰܘܥܬ 

ܶ
ܐ ܬ

ܶ
݂ܬ

 ܠܳܫܽܠܘܶܚܗ ܕܰܫܠܶܚܗ
ܘܰܥܠ ܽܟܰܠܢ  ܠܽܦܘܪܳܩܢܰܢ

ܝܢ܀  ̈ܪܰܚܰܡܘ̱ܗܝ ܠܳܥܠܡ 

بَاِرْخُمور، َعاْم   :ْمَشْمُشنُو

ِشْليُو ْوِدحْلثُو ْونَْخفُوثُو، 

ْنُصوْث ْونِْشَماْع لَْسبَاْرثُو 

ه َحيُوثُو. ِدَواْنِجيْليُون ْدِملِ 

قَاِديُشو ْدُموَراْن ِيُشوْع 

 ܀مِشيُحو ْدِمثِْقِره ْعالين
 

ْشلُوُمو   :ُكوْهنُو

 ܀ْلُكوْلُخون
 

أَْشُوالْن   :ْمَشْمُشنُو

ُموْريُو آلُوُهو، ْوَعاْم 

 ܀ُروُحو ِديلُوخ

إَِواْنِجيْليُون  : ُكوْهنُو

 قَاِديُشو ْدُموراْن ِيُشوعْ 
روزوثو كُ ،  ْمِشيُحو

َمحيونيثو ِمن يوحانُـن 

دَمخِرز  شليحو َمخرُزنو

 ܀حايِه وفورقُـنو لعُـلمو

يْخ ِداثُو  :ْمَشْمُشنُو ْبر 

َواعتيدْ دْنِيِسه تِشْبُحون 

ْلُشلُوِحه دَْشاْلِحه ْلفُوْرقُنَان 

ْوَعاْل ُكوالن َرْحَماو 

 ܀ْلعُوْلمين

باِرْك يا سيِّد.   :الشّماس

ِلنُْصغِ بِسكوٍت َوَوَرعٍ َوِعفٍَّة 

َونِْسَمْع بُْشَرى كالم هللا الحّي، 

في اإلنجيل المقدَّس لربِّنا 

يسوع المسيح الّذي يُتْلَى 

 ܀علينا
 

الّسالُم   :الكاهن

 ܀ ِلجميِعُكم

لَنا الّرب  : الشّماس ليُؤّهِ

 ܀اإلله. ومع روِحك
 

إنجيُل ربِّنا يسوَع  :الكاهن

الكرازة المسيحِ المقدَّس، 

يوحنا الرسول  المحيية من

الذي يكرز  كاروزال

 ܀والخالص للعالم بالحياة

مبارٌك الّذي  :الشّماس

أتى والعتيُد أن يأتَي. 

التّسابيُح للّذي أرسلَهُ 

لفدائِنا َوْلتَْشمْلنا رحمتُه 

 ܀إلى األبد



 

 

ܝܠ : ܳܟܗܳܢܐ ܰܒܝܒܢܳܐ ܳܗ݂ܟ 
ܶܕܗ ܕܳܡܰܪܢ ܘܰܐܰܳܗܢ  ܕܰܡܘܠ ܳ

ܝܰܠܢ ܶܝܽܫܘܥ ܘܳܦܽܪܘܩܳ  ܐ ܕ 
ܐ ܝܳܚܐ ܶܡܠ݂ܬܳ ܰܰܐܳܳܗܐ   ܕܰܚ̈ܝܶܐ ܡܫ 

ܒܽܬܘܠܳܬܐ  ܶܕܐ݂ܬܰܒܰܣܪ ܶܡܢ
ܝܫܳܬܐ ܰܡܪܰܝܡ ܳܗܶܠܝܢ ܶܕܝܢ  ܰܩܕ 

ܝ܀ ܢܳܐ ܗ̈ܘܰ  ܳܗܰܟ݂

 : ܰܥܳܡܐ
 ܘܰܡܘܶܕܝܢܰܢ܀  ܡܰܗܝܡܢ ܝܢܰܢ

ْبَزاْبنُو ُهوخيل   :ُكوْهنُو

ن دَْمْولُوِده دُْمورا

ْوأَلُوَهان ْوفُُروقُو ِديالْن 

يُشوْع ْمشيُحو ِمْلثُو دَْحايِْه 

أَلُوُهو دْيتْبََساْر ِمْن ْبثُوْلتُو 

قَاديْشتُو َمريَْم ُهوِلين دين 

 ܀ُهوَخانُو ْهَوي

 

ْمَهايِمْينَاْن  :اُموعَ 

 ܀ْوَماْوِدينَان

في زمِن تدبيِر  :الكاهن

سيِّدنا وإلِهنا ومخلِِّصنا 

يسوع المسيح، الكلمِة 

ِ الّذي تجسَّ  َد اإللِه الحّي

بتوِل القّديسِة مَن ال

ْت هذه األموَر  مريم، تمَّ

 ܀كما يلي

نؤمُن  : الّشعب

 ܀ونَعتِرفُ 

 

ܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ ܕܽܝܘܰܚܢܳܢ
ܶ
 إنجيل يوحنا                ܐ

 22 – 12:  12                                          ܟܒـ  ܝܒ: ܝܒ 

ܐ 12
ܶ
ܐ݂ܬ ܳ ܳܝܐܐ ܰܐܝܢܳܐ ܕ  ܢܳܫܐ ܰܣܓ   ܶ ܳܢܐ ܟ  ܰܘܠ ܰܝܘܳܡܐ ݈ܐܚܪ 

ܐ  ݈ܗܳܘܐ
ܶ
ܶܝܽܫܘܥ ܳܐ݂ܬ ݂ܕ ܫܰܡܥܘ ܕ  ܰ ܐ ܟ  ݂ܕܳ ܠܰܥ݂ܕܥ 

ܫܶܠܡ܂ ܘܪ 
ܽ
ܐ13 ܶܠ ܶ ܩܘ  ܫܰܩܠܘ ܰܣܘܟ  ܩܶܠ ܰܘܢ݂ܦܰ ݂ܕܶ ܕ 

ܝ݂ܟ  ܪ  ܘܰܫܥܢܳܐ ܒ 
ܽ
ܝܢ ܐ ܘܪܶܥܗ ܘܳܩܶܥܝܢ ݈ܗܰܘܘ ܳܘܐܡܪ 

ܽ
ܶܠ
ܘ ܐܝܣܳܪܶܝܠ܂ ݈ܗܽ ܐ ܕ   ܳ ܳܡܪܳܝܐ ܰܡܠܟ  ܫܶܡܗ ܕ  ܰ ܐ ܒ 

ܶ
ܐ݂ܬ ܳ  ܕ 

ܝܢ ܶܝܽܫܘܥ14 ܶ ܚ ܕ  ܰ ܫܟ 
ܶ
݂ܒ  ܐ

ܶ
ܝ݂ܬ ܚܳܡܳܪܐ ܘ 

ܝ݂ܒ܂ ݂ܟ݂ܬ  ܰ ܢܳܐ ܕ  ܰ ܝܢ15 ܥܰܠܘ݈ܗܝ ܰܐܝܟ  ݂ܕܚܠ 
ܶ ݈ܪ݂ܬ  ܶܳܠ ܬ  ܰ ܒ 

ܝ݂ܒ ܰܥܠ  ܐ ܶܠ݂ܟܝ ܰܘܪ݂ܟ 
ܶ
݂ܟܝ ܳܐ݂ܬ ܶ ܨܶܗܽܝܘܢ ܳܗܐ ܰܡܠܟ 

ܳܢܐ܂ ܪ ܰܐ݂ܬܳ ܰ ܝܳܠ ܒ  ݂ܕܰܥܘ 16 ܥ  ܝܢ ܶܳܠ ܝ  ܶ ܳܗܶܠܝܢ ܕ 
ܕ݂  ܰ ܶܳܠ ܟ 

ܶ
ܰܗܘ ܰܙ݂ܒܢܳܐ ܐ ܝ݂ܕܰܘ݈ܗܝ ܒ  ܠܡ  ܰ ܚ  ܬ  ܰ ܒ  ܰ ܫܬ 

ܶ
ܐ

ܳܗܶܠܝܢ  ܝ݂ܕܰܘ݈ܗܝ ܕ  ܠܡ  ܰ ܪܘ ܬ  ݂ܟܰ ܕ  ܬ 
ܶ
ܶܝܽܫܘܥ ܐ

ܢ ݈ܗܰܘܝ ܥܰܠܘ݈ܗܝ ܝ݂ܒܳ ݂ܬ   ݂ܕܘ ܶܠܗ܂ܘܳܗܶܠܝܢ ܥ݂ܒܰ  ܟ 
ܰܥܶܡܗ ݈ܗܳܘܐ17 ܢܳܫܐ ܰܗܘ ܕ  ܶ ܩܳܪܐ  ܘܳܣܶܗ݂ܕ ݈ܗܳܘܐ ܟ  ܰ ܕ 

ܐ܂
ܶ
ܝ݂ܬ ܝ݂ܬ ܡ  ܶ ܝܶܡܗ ܶܡܢ ܒ   ܠܳܠܳܥܰܝܪ ܶܡܢ ܰܩ݂ܒܳܪܐ ܰܘܐܩ 

ܶܽܠ18 ܢܶܫܐ  ܘܶܡ ܶ ܩܘ ܠܽܩܘ݂ܒܶܠܗ ܟ  ܐ ܢ݂ܦܰ ܳܗ݂ܕܶ

َوفِي اْلغَِد َسِمَع اْلَجْمُع اْلَكثِيُر الَِّذي 12

َجاَء إِلَى اْلِعيِد أَنَّ يَُسوَع آت  إِلَى 

وَف النَّْخِل فَأََخذُوا ُسعُ 13أُوُرَشِليَم، 

َوَخَرُجوا ِلِلقَائِِه، َوَكانُوا يَْصُرُخوَن: 

« !ِ ب  أُوَصنَّا! ُمبَاَرك  اآلتِي بِاْسِم الرَّ

َوَوَجدَ يَُسوعُ َجْحش ا 14« َمِلُك إِْسَرائِيَل!

 : الَ »15فََجلََس َعلَْيِه َكَما ُهَو َمْكتُوب 

تِي أْ ْهيَْوَن. ُهَوذَا َمِلُكِك يَ تََخافِي يَا اْبنَةَ ِص 

َوهِذِه 16«. َجاِلس ا َعلَى َجْحش  أَتَان  

ال ، َولِكْن  األُُموُر لَْم يَْفَهْمَها تاَلَِميذُهُ أَوَّ

دَ يَُسوعُ، ِحينَئِذ  تَذَكَُّروا أَنَّ هِذِه  ا تََمجَّ لَمَّ

َكانَْت َمْكتُوبَة  َعْنهُ، َوأَنَُّهْم َصنَعُوا هِذِه 

َمعَهُ يَْشَهدُ أَنَّهُ َوَكاَن اْلَجْمُع الَِّذي 17لَهُ. 

دََعا ِلعَاَزَر ِمَن اْلقَْبِر َوأَقَاَمهُ ِمَن 

ا الَقَاهُ اْلَجْمُع، 18األَْمَواِت.  ِلهذَا أَْيض 



 

 

݂ܕ܂ ܐ ܥ݂ܒܰ ܐ ܳܗ݂ܕܶ ܐ݂ܬܳ ܳ ܫܰܡܥܘ ܕ  ܰ ܶܝܐܐ ܕ  ܝܶܫܐ 19 ܰܣܓ   ܪ  ܦ 
ܘܢ ܕ   ܽ ܝܢ ݈ܗܰܘܘ ܰܚ݂ܕ ܠܰܚ݂ܕ ܳܚܶܝܝܢ ܐ݈ܢܬ  ܝܢ ܳܐܡܪ  ܶ  ܶܠܳ ܕ 

ܰܙ  
ܶ
ܶܠܗ ܐ ܽ ܳܗܐ ܳܥܠܳܡܐ ܟ  ܶ  ܕ  ܘܢ ܶܡܕ  ܽ ܝܢ ܐ݈ܢܬ  ܪ  ܰܡܘܬ 

݂ܬܶܪܗ܂ ܳ ܝܢ ܳܐ݂ܦ ܶܡܢ 20 ܶܠܗ ܒ  ܶ ܝ݂ܬ ݈ܗܰܘܘ ܕ 
 
ܐ

ܣܶܠܩܘ ܰ ܽܗܘܢ ܕ  ݂ܕ  ܰܥ݈ܡܶܡܐ ݈ܐܳܢܳܫܐ ܒ  ܰ ܠܶܡܣܓ 
ܐ܂ ݂ܕܳ ܰܥ݂ܕܥ  ܘ ܩܶܪ݂ܒܘ ܠ ܳܘ݂ܬ 21 ܒ  ݂ܬܰ

ܶ
ܳܗܶܠܝܢ ܐ

ܘܣ ܰܗܘ ܳ ܝܦ  ܝܠ  ܝܬ݂  ݂ܦ  ܶ ܶܡܢ ܒ  ܝܳܠ ܕ  ݂ܓܠ  ܰ ܐ ܕ  ܰܨܳܝ݂ܕܳ
ܝܢ ܠܶ  ܝܢ ݈ܚܢܰܢܘܰܫܐܽܠܘ݈ܗܝ ܳܘܐܡܪ   ܗ ܳܡܪܝ ܳܨ݂ܒܶ

ܘܣ 22 ܢܶܚܶܝܐ ܠ ܶܝܽܫܘܥ܂ ܳ ܝܦ  ܝܠ  ܐ ܽܗܘ ݂ܦ  ܶܘܐ݂ܬܳ
ܶܪܐܳܘܣ ܘܣ  ܶܘܐܰܡܪ ܶܰܠܢܕ  ܳ ܝܦ  ܝܠ  ܶܪܐܳܘܣ ܘ݂ܦ  ܰܘܐܢܕ 
ܰܡܪܘ ܠ ܶܝܽܫܘܥ܂

ܶ
  ܐ

ألَنَُّهْم َسِمعُوا أَنَّهُ َكاَن قَدْ َصنََع هِذهِ اآليَةَ. 
19 : يِسي وَن بَْعُضُهْم ِلبَْعض  فَقَاَل اْلفَر ِ

تَْنفَعُوَن َشْيئ ا! ُهَوذَا  اْنُظُروا! إِنَُّكْم الَ »

َوَكاَن أُنَاس  20«. اْلعَالَُم قَْد ذََهَب َوَراَءهُ!

يُونَانِي وَن ِمَن الَِّذيَن َصِعدُوا ِليَْسُجدُوا فِي 

فَتَقَدََّم هُؤالَِء إِلَى فِيلُب َس الَِّذي 21اْلِعيِد. 

ِمْن بَْيِت َصْيدَا اْلَجِليِل، َوَسأَلُوهُ قَائِِليَن: 

فَأَتَى 22« يَا َسي ِدُ، نُِريدُ أَْن نََرى يَُسوعَ »

فِيلُب ُس َوقَاَل ألَْندََراُوَس، ثُمَّ قَاَل 

 أَْندََراُوُس َوفِيلُب ُس ِليَُسوَع.

 األمن والسالم لجميعكم شينو َوشلومو لخولخون..ܠܽܟܠܽܟܘܢ ܰܘܫܳܠܳܡܐ ܰܫܝܢܳܐ

 
ܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ ܳܒܰܬܪ

ܶ
ܝܢ ܐ ܐܳܟܪܽ  ܰܐܘ ܰܠܘܳܛܘܢ ܰܝܐ ܳܐܡܪ  ܳ  ܘܽܙܘܬ 

 ܳܗܶܕܐ
 الكرازة هذه أو لوطاني ة يتلى اإلنجيل بعد

ܝܪ ܢܽܩܘ : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ  ܰܠܢܟܽ  ܰܫܦ 
ܘܳܬܐ ܽܶ ܝ ܠܶ  ܰܒܚܦ   ܝܢܰܕܡܰܪܥܶ  ܰܘܒ̈ܩܳ

: ܘܢ ܐܰܡܪ ܢܶܥܢܶܐ ܶܰܠܳܠܳܗܐ
 ܽܩܘܪܶܝܰܠܝܳܣܘܢ܀

ْنقُوْم َشافِير ْمَشْمُشنُو: 

ُكوالن بَْحِفيُطوثُو َوْبقُوِله 

دَمَراِعين آللُوُهو ِنعنِه 

 ܀ر: قوْريِلَْيسونْونِيَما

اس:  لنقف كلنا حسنا  الشم 

بانتباه، مناجين هللا 

بأصوات مرضية قائلين: 

 ܀قوْريِلَْيسون

 ܀يا رب ارحم الشعب:  ܀قوْريِلَْيسونَعاُمو:  ܽܩܘܪܶܝܰܠܝܳܣܘܢ܀: ܰܥܳܡܐ
ܝܳܚܐ: ܳܟܗܳܢܐ ܝܰܠܢ܆ ܰܰܐܳܳܗܐ ܡܫ   ܕ 
 ܐܬܥܪܝܬ ܶܠܳ  ܕܰܒܫܰܡܳܝܐ ܗܘ

ܝܠܳ  ܘܰܥܠ ܝܬ ܰܕܐܳܬܳܢܐ ܥ 
 
ܝܳܟܐ  ܰܡܟ 

 ܳܠܟ܀ ܡܦܝܣܝܢܰܢ. ܝܬܒܬ

ْمِشيُحو آلُوُهو ُكوْهنُو: 

ِديالْن، َهاو دْبَْشَمايُو لُو 

إِثْْعِريْث ْوَعاْل ِعيلُو دَاتُونُو 

َمِكيُخوِإيْث إيثَابت، 

 ܀ْمِفيِسينَاْن لُوخْ 

أي ها المسيح إلُهنا، الكاهن: 

يا َمن وأنت ال تسعك 

السموات فقد ركبت جحش 

ابن أتان تواضعا  منك، 

 ܀إليك نبتهل
 ܳܡܪܝ ܰܠܢ ܫܰܡܥ: ܡܰܫܡܳܫܢܶ̈ܐ

ܬܰܪܰܚܰܡܥܰܠܝܢ
ܶ
ܝܳܚܐ ܘܐ  ܡܫ 

ܝܰܠܢ܀ ܰܰܐܳܳܗܐ  ܕ 

ْشَمْع الْن ُموْر ْمَشْمُشنِه: 

ِواثَْراَحَمْعلَيْن ْمشيُحو 

 ܀آلُوُهو ديلَنْ 

إستجبنا يا رب  الشمامسة: 

وارحمنا، أي ها المسيح 

 ܀إلُهنا



 

 

ܝܠܳ  ܕܰܥܠ ܰܗܘ: ܳܟܗܳܢܐ  ܕܶܠܳ  ܥ 
ܝܬ ܶܡܠܳܬܐ

 
 ܒܬܪܟܰ  ܰܦܓܳܪܳܢܐ

ܐ ܰܘܠܽܫܘܥܳܒܳܕܐ  ܩܕܡܬ ܕܰܥܡ̈ܡܶ
 ܶܡܢܳܟ܀ ܳܒܶܥܝܢܰܢ. ܫܘܕܥܬ

َهاو دَْعاْل ِعيلُو ُكوْهنُو: 

دْلُو ِمْلثُو َفْغُرنُوإيْث 

ْرَكاْبت، َوْلُشوْعبُودُو 

دَْعاِمه قَاِدْمت َشودَْعت، 

 ܀ْمِفيِسينَاْن لُوخْ 

يا َمن بالجسد الكاهن: 

ركبت عفوا  أعجم متقد ما  

 مم،معلنا  بهذا الخضوع األ

 ܀نطلب منك

 ܳܡܪܝ ܰܠܢ ܫܰܡܥ: ܡܰܫܡܳܫܢܶ̈ܐ
ܬܰܪܰܚܰܡܥܰܠܝܢ

ܶ
ܝܳܚܐ ܘܐ  ܡܫ 

ܝܰܠܢ܀ ܰܰܐܳܳܗܐ  ܕ 

ْشَمْع الْن ُموْر ْمَشْمُشنِه: 

ِواثَْراَحَمْعلَيْن ْمشيُحو 

 ܀اَلُوُهو ديلَنْ 

إستجبنا يا رب  الشمامسة: 

وارحمنا، أي ها المسيح 

 ܀إلُهنا

 ܳܗܽܢܘܢ ܕܶܠܠܳܫܢܶ̈ܐ ܰܗܘ: ܳܟܗܳܢܐ
 ܐܝܟܢܐ. ܬܡܪܩ ܕܡܠܓܠܓܝܢ
ܝܬ
 
ܝܶܳܪܐ  ܢܰܫܒܽܚܘܢ ܰܕܪܗ 
 ܰܗܝܳܡܢܽܘܳܬܐ ܶܠܳ  ܽܠܘܩܰܒܠ

̈ܘܰܕܝܽܗܘܢ܆  ܶܡܢܳܟ܀ ܳܒܶܥܝܢܰܢ ܕܳܝܠ ܽ

َهاو دِْلُشونِه ُكوْهنُو: 

ُهونُوْن دَْملَغْلِغين مَرْقت. 

أَْيَكانُو دَْرِهيُطوإِيْث 

ْنَشْبُحون لُوْقبَال لُو 

َهْيُمنُوثُو دْيُلُودَْيُهون، بُِعين 

 ܀ِمنُوخْ 

ن صقلت الكاهن: يا مَ 

ألِسنة المتلججين كي 

يسب حوك بفصاحة ضد 

كفران والديهم نطلب 

 ܀منك

 ܳܡܪܝ ܰܠܢ ܫܰܡܥ: ܡܰܫܡܳܫܢܶ̈ܐ
ܬܰܪܰܚܰܡܥܰܠܝܢ

ܶ
ܝܳܚܐ ܘܐ  ܡܫ 

ܝܰܠܢ܀ ܰܰܐܳܳܗܐ  ܕ 

ْشَمْع الْن ُموْر ْمَشْمُشنِه: 

ِواثَْراَحَمْعلَيْن ْمشيُحو 

 ܀آلُوُهو ديالنْ 

إستجبنا يا رب  الشمامسة: 

يح وارحمنا، أي ها المس

 ܀إلُهنا

 ܰܐܝܟ ܦ̈ܪ ܝܶܫܐ ܕܶܡܢ ܰܗܘ: ܳܟܗܳܢܐ
ܝܬ   ܦܪܕܶ ܬ  ܡܳ  ܶܥܳܝܢܳܐܡܰ  ܘ  . ܗ 

 ܰܰܐܳܳܗܐ ܰܐܝܟ   ܰܫܒ̈ܪܶܐ ܘܶܡܢ
܆ ܶܡܫܰܬܰܒܚ ܘܝܬ   ܳܒܶܥܝܢܰܢ ܗ 

܀  ܶܡܢܳܟ 

َهاو دِْمْن ْفِريِشه ُكوْهنُو: 

أَْخ َمْطعيُونُو ُمثْرِدف 

ُوويْث. ْوِمن َشْبِره أَْخ 

آلُوُهو ِمْشتَاباْح ُوويْث، 

 ܀خْ بُِعين ِمنُو

يا َمن اضطهدك الكاهن: 

يسي ون كمضل    الفر 

فسب حك األطفال كإله 

 ܀نطلب منك

 ܳܡܪܝ ܰܠܢ ܫܰܡܥ: ܡܰܫܡܳܫܢܶ̈ܐ
ܬܰܪܰܚܰܡܥܰܠܝܢ

ܶ
ܝܳܚܐ ܘܐ  ܡܫ 

ܝܰܠܢ܀ ܰܰܐܳܳܗܐ  ܕ 

ْشَمْع الْن ُموْر ْمَشْمُشنِه: 

ِواثَْراَحَمْعلَيْن ْمشيُحو 

 ܀آلُوُهو ديلَنْ 

إستجبنا يا رب  الشمامسة: 

ا المسيح وارحمنا، أي ه

 ܀إلُهنا

 ܶܠܳܫܢܶ̈ܐ ܕܶܡܢ ܰܗܘ: ܳܟܗܳܢܐ
. ܡܰܫܡܠ ̈ܝܐ ܘܶܠܳ  ܰܫܒ̈ܪܳܶܝܐ
ܝܳܪܐ ܡܫܡܠܝܐ ܽܫܘܒܳܚܐ  ܘܓܡ 

 ܳܒܶܥܝܢܰܢ. ܰܬܩܢܰܬ ܳܠܟ   ܰܐܢ̱ܬ
 ܶܡܢܳܟ܀

َهاو دِْمن ِلُشونِه ُكوْهنُو: 

َشْبُرويِه ْولُو ْمَشْملُويِه. 

ُشوْبُحو ْمَشمْليُو َوْغِميُرو 

أَت لُوْخ تَْقنَاْت. بُِعين 

 ܀ِمنُوخْ 

يا َمن أعدَدَْت لَك الكاهن: 

حمدا  كامال  من أفواه 

األطفال األحداث نطلب 

 ܀منك



 

 

 ܳܡܪܝ ܰܠܢ ܫܰܡܥ: ܡܰܫܡܳܫܢܶ̈ܐ
ܬܰܪܰܚܰܡܥܰܠܝܢ

ܶ
ܝܳܚܐ ܘܐ  ܡܫ 

ܝܰܠܢ܀ ܰܰܐܳܳܗܐ  ܕ 

ْشَمْع الْن ُموْر ْمَشْمُشنِه: 

ِواثَْراَحَمْعلَيْن ْمشيُحو 

 ܀آلُوُهو ِدياَلنْ 

إستجبنا يا رب  الشمامسة: 

ي ها المسيح وارحمنا، أ

 ܀إلُهنا

ܳܘܳܬܐ ܕܶܡܢ ܰܗܘ: ܳܟܗܳܢܐ  ܰܚ̈ܝܠ ܰ
ܝܳܬܐ ܒܶܕܚܠܳܬܐ ܕܽܢܘ̈ܪܳܢܶܐ  ܘܰܒܪܬ 

 ܰܫܒ̈ܪܶܐ ܘܶܡܢ. ܰܐܢ̱ܬ ܶܡܣܬܶܓܕ
ܐ ܝܬ ܒܽܚܘܳܒܐ ܘܳܝܽܠܘ̈ܕܶ

 
 ܰܫܦܳܝܐ

ܘܝܬ܆ ܶܡܫܰܬܰܒܚ  ܳܒܶܥܝܢܰܢ ܗ 
 ܶܡܢܳܟ܀

َهاو دِْمْن ُكوْهنُو: 

َحْياَلُووثُو دْنُوُرونِه ْبِدْحلثُو 

ِمن . وْ ْوبَْرثِيثُو ِمستِْغيد أَتْ 

َشْبِره ْويُلُوِده ْبُحوبُو 

َشْفيُوإِيْث ِمْشتَابَاح ِويث، 

 ܀بُِعين ِمنُوخْ 

يا َمن وجنود الكاهن: 

النوارني ين يسجدون لك 

بخوف  ورعدة فقد سب حك 

األطفال والرضع بمحب ة 

 ܀وصفاء نطلب منك

 ܳܡܪܝ ܰܠܢ ܫܰܡܥ: ܡܰܫܡܳܫܢܶ̈ܐ
ܬܰܪܰܚܰܡܥܰܠܝܢ

ܶ
ܝܳܚܐ ܘܐ  ܡܫ 

ܝܰܠܢ܀ ܰܰܐܳܳܗܐ  ܕ 

ْشَمْع الْن ُموْر َشْمُشنِه: مْ 

ِواثَْراَحَمْعلَيْن ْمشيُحو 

 ܀آلُوُهو ديلَنْ 

إستجبنا يا رب  الشمامسة: 

وارحمنا، أي ها المسيح 

 ܀إلُهنا

 ܰܫܝܢܳܐ ܚܳܠܦ:ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
 ܳܥܠܳܡܐ܆ ܕܽܟܶܠܗ ܰܘܫܳܠܳܡܐ
ܰܬܢ ܰܘܚܳܠܦ  ܚܰܣ̈ܝܳܐ ܰܐܳܒ̈ܗܳ

̈ܒܳܬܢܶܐ ܝܰܠܢ ܰܦܶܪܰܝ̈ܪܽܟܘ   ܘܽܛܘ   ܕ 
ܝ ܓܢܰ  ܳܡܪܝ̱  ܰܐܽܒܘܢܿ 

 
ܳܝܘܣܐ  ܐܛ 

ܝܰܠܢ ܘܰܚܣܳܝܐ «ܦܳܠܢ(  ܝ̱ ܳܡܪ ܕ 
 ܕܽܟܠܽܗܘܢ ܰܫܪܳܟܐ ܰܥܡ ܆«ܦܳܠܢ(

ܶܦܐ ܣܽܩ̈ܘ  ܝ  ܦ 
ܶ
 ܰܐ̈ܪܳܬܘܳܕܘܟܽܣܘ܆ ܐ

 ܳܠܳܗܐܐܰ  ܕܳܝܠ ܰܕܬ ܽܕܘܟܳܪܳܢܐ ܰܘܚܳܠܦ
ܶܫܐ ܰܡܪܰܝܡ ̈ܝ  ܶܕܐ ܰܘܕܰܩܕ   ܰܘܕܰܥܢ ̈ܝ 

 : ܶܡܢܳܟ ܳܒܶܥܝܢܰܢ ܡܰܗܝ̈ܡܢܶܐ܆

حلوف َشينو مَشمُشنو : 

َوشلُمو دكوِله ُعلمو, 

ايو َوحلوف أَبُُهثان حس

وطوبثُنِه فَطريَرخو ديالن 

أَبون مور إغناطيوس 

)...( وَحسيو ديالن مور 

)...( , عام َشركو 

دكولهون إفيسقوفِه 

أُورتوذوكسو َوحلوف 

دوخُرنو ديُلداث أَلُهو َمريَم 

َودقاديِشه َودَعنيِده مَهيمنِه, 

 بُعينان ِمنوخ:

من أجل أمن : شماس ال

العالم أجمع وسالمه، ومن 

نا األطهار أجل آبائ

المغبوطين بطريركنا مار 

، )....(اغناطيوس 

، )....(ومطراننا مار 

وسائر األساقفة 

األرثوذكسي ين، ومن أجل 

حفظ الملوك والوالة 

المؤمنين، ومن أجل ذكر 

والدة اإلله مريم والقد يسين 

والموتى المؤمنين نطلب 

 : إليك
 ܳܡܪܝ ܰܠܢ ܫܰܡܥ: ܡܰܫܡܳܫܢܶ̈ܐ

ܬܰܪܰܚܰܡܥܰܠܝܢ
ܶ
ܝܚܳ  ܘܐ  ܐܡܫ 

ܝܰܠܢ܀ ܰܰܐܳܳܗܐ  ܕ 

ْشَمْع الْن ُموْر ْمَشْمُشنِه: 

ِواثَْراَحَمْعلَيْن ْمشيُحو 

 ܀آلُوُهو ديلَنْ 

إستجبنا يا رب  الشمامسة: 

وارحمنا، أي ها المسيح 

 ܀إلُهنا

ܝܳܚܐ ܰܠܢ ܰܐܫܳܘܐܳܟܗܳܢܐ :   ܡܫ 
ܰܠܢ ܳܠܳܗܐܐܰ  ܝ   ܠܶܡܬܰܕܳܡܽܝܘ   ܕ 

الن مشيحو  أَشوُ ُكهنو : 

أَلُهو ديالن لِمتدَُميو 
أه لنا أي ها الكاهن: 

المسيح إلهنا لإلقتداء 



 

 

ܳܟܳܟܟ  ܰܕܚܳܠܰܦܝܢ ܒܽܡܘ 
ܪܳܥܟ ܰܘܠܶܡܰܦܩ ܘ 

ܽ
 ܶܠ

ܝ ܳܬܟ
ܝܢ ܒܶܡܐܬ 

ܶ
ܢ ܕܰܬܪܬ ܶ  ܕܡ 

ܢܰܢ ܰܟܕ ܫܰܡܳܝܐ܆ ܝ 
ܢ ܡܰܚܪܪ  ܶ  ܡ 

ܳܬܐ ܽܟܳܠܗܿ  ܘ 
ܽ
ܳܬܐ܆ ܳܨܐ ܝ 

 ܶ  ܰܕܚ
ܶܫܐ  ܕܶܠܳ  ܘܰܒܠܽܒ̈ܘ 

ܳܬܐ ܢܽܘ  ܐ ܶܡܬܰܚܒܠ ܳ
ܶ
 ܰܘܒܢ̈ܰܚܬ

ܶܚܐ ̈ܝ  ܳܬܐ ܫܒ   ܰܥܡ ܰܕܡܰܝܬܽܪܘ 
ܓܰܒ̈ܝܳܐ ܶܟܢܳܫܐ ܽܟܶܠܗ ܝܳܠܟ ܰܕ  ܕ 

ܐ ܬܒܰܓܠ ܽܝܘ
ܶ
 ܢܰܩܒܳܠܟ܆ ܰܐ̈ܦ

ܢ ܬܳܠܬ ܘܢ ܐܰܡܪ ܘܰܢܝܶܥܩ : ܰܙܒܢ ̈ܝ 
 ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀
 ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀
ܪܶܝܐܰܠܝܣܘܢ܀  ܩܘ 

 لِمفاقبموَككوخ دَحلُفَين وَ 

لورُعخ بِمثيثوخ دتَرتين 

دِمن شمايو, كاذ 

مَحْررينان ِمن كولوه 

صوتو دَحطيتو وبَْلبوِشه 

دلو ِمتَحبلُنوثو َوْبنَحثو 

وِله كِحه دَميَتروثو عام شبي

ِكنشو دَغَبيو ديلوخ 

بَگليوث أَفِه نقَبلوخ 

ونِزِعق ونيمار تلوث 

 َزبنين : 

 قوْريِلَْيسون 

 قوْريِلَْيسون 

 ܀قوْريِلَْيسون

بالتواضع الذي حق قته 

من أجلنا، والهروع إلى 

لقائك يوم مجيئك الثاني، 

ونحن مسررون من 

جميع أدران الخطي ة، 

الخلود  ومزي نون بأردية

وبحلل الفضيلة الهيفاء، 

فنلتقيك بوجه طلق مع 

جمهور أصفيائك 

 ونهتف ثالثا  قائلين: 

  ܀يا رب ارحم 

  ܀يا رب ارحم 
 ܀يا رب ارحم 

  
 
 
 

ܒ ܝ ܫܳܟܗܢܶܐ ܰܐܘ ܽܬܘ 
ܳܪܟ ܰܣ̈ܘܶܟܐ ܕܰܙܝܳܬܐ ܘܶܕ̈ܩܶܠ  ܳܗܪܳܟܐ ܡܰܫܶܪܐ ܪ    ܳܟܗܳܢܐ ܒܽܒܘ 

ܳܪܳܒܐ ܰܟܕ  ܢܳܬܐ ܕܽܩܘ  ܝ  ܢ܆ܒܩ  ܳܶ ̈ܝ  ܰܕ̈ܘ̱ܗܝ ܦܫ  ܝ 
 
 ܐ

 الزيتون والنخيل  أغصانرئيس الكهنة أو الكاهن بمباركة يبدأ ثم هنا 

 بلحن القد اس ويداه مبسوطتان

ܐ ܳ يو ܕܽܫܘܳܪܳܝܐ ܨܽܠܘܬ   صالة االبتداء صلوثو دشور 

 ܐܘܰܠܒܪܳ  ܶܰܠܳܒܐ ܽܫܘܒܳܚܐ: ܳܟܗܳܢܐ
ܝܳܫܐ܀ ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ  ܰܩܕ 

ُشوْبُحو آلبُو ْولَْبُرو ُكْهنُو: 

 ܀َواْلُروُحو قَاِديُشو
المجد لآلب الكاهن: 

وح القد  ܀سواالبن والر 

̈ܝܠܶ  ܰܘܥܰܠܝܢ: ܡܰܫܡܳܫܢܶ̈ܐ  ܡܚ 
̈ܝܶܐ ܳܶ  ܰܘܚܢܳܢܳܐ ̈ܪܰܚܶܡܐ ܘܰܚ

ܐ ܰܒܬ̈ܰܪܝܽܗܘܢ ܢܶܫܰܬܦܽܥܘܢ  ܳܥܠ̈ܡܶ
ܝܢ ܠܳܥܰܠܡ ܝܢ܀ ܳܥܠܡ   ܰܐܡ 

َوْعلَيْن ْمِحيِلْه  ْمَشْمُشنِه: 

ْوَحاُطيِه َرْحِمْه َوْحنُونُو 

نِْشتَْفعُون بَثَْرْيُهون ُعْلِمه 

 ܀لعاُلَْم ُعوْلِمين آمين

ولتفْض علينا الشمامسة: 

نحن الضعفاء والخطاة 

المراحم والحنان في 

العالمين إلى أبد اآلبدين 

 ܀آمين
 



 

 

ܳܢܐ :  ܳܬܟ ܳܟܗ ܝܽܒܘ 
ܰܶ ܳܣܐ ܳܡܪ̱ܝ ܰܚ̈ܘܰܒܝܢ ܒ ܰܚ

ܽܒܘ   ܫ ܰܒ ܰܘ ܰܬܢ  ܟܠ ̈ܘܳ ܰܣ ܳܬܟ܆ ܩ  ܢܘ  ܳܡ ܚ ܡܰܪ
ܳܠܟ ܘܶܢܫܰܦܪ ܳܠܟ ܰܐܝܟ  ܝ  ܘܰܗܒܰܠܢ ܕܶܢܗܶܘܐ ܕ 
ܚܶܡܐ ܩܳܕܰܡܝܟ܆ ܰܐܳܒܐ ܰܘܒܳܪܐ  ܰ ܨܶܒܳܝܢܳܟ ܘܢܶܫܰܟܚ ܪ 
ܝܢ܀  ܝܳܫܐ܆ ܳܗܳܫܐ ܰܘܒܽܟܠܝܰܒܢ ܠܳܥܠܡ   ܘܽܪܘܳܚܐ ܰܩܕ 

أي ها اآلُب واالبُن والروُح الكاهن: 

د ذنوبَـنا بنعمتَِك واصفْح عن  القدُس، تغمَّ

ـلنا لنكوَن لَك ونعمَل  زالتِـنا برحمتَِك وأه ِ

بمشيئتَِك ونحظى بدالة  أماَمَك اآلن وكلَّ 

 أوان.

ܝܢ܀: ܰܥܳܡܐ  آمين .الشعب :  ܰܐܡ 

ܳܬܐ ܳܠܳܗܐܐܰ  ܳܡܪܳܝܐ:  ܳܟܗܳܢܐ ̈ܘܳ  ܫܰܡ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܕܰܚܝܠ ܰ
ܶܒܐ ܘ  ܽ ܳܦܶ  ܰܕܟܪ  ܐ܆ ܐܰܘܣܪ   ܽܟܠܽܗܘܢ ܶܛ̈ܟܶܣܐ ܘܰܡܰܠ̈ܟܶ
ܳܚܢܶܐ܆ ܘ 

ܽ ܢ ܕܪ  ܝ  ܝ ܢ ܳܪܥܠ  ܢ ܘܳܟܘܙ  ܶ ܳܪܐ ܡ   ܰܚܝܳܬܐ ܽܢܘ 
ܳܬܟ܆ ܢ ܘܰܙܘܥܳܬܐ ܰܘܒܶܕܚܠܳܬܐ ܰܕܰܐܽܳܗܘ  ܝ   ܡܰܒܪܟ 
ܢ ܝ  ܢ ܰܘܡܰܫܒܚ  ܝ  ܳܬܟ ܰܘܡܰܩܕܫ   ܕܶܠܳ  ܠ ܰܪܽܒܘ 

ܡܳܩܐ ܰܫܠ ܳܘܐ܆ ܢ ܰܐܪܳܥܐ ܰܥܠ ܠܰܬܚܬ ܰܘܒܽܥܘ  ܶ  ܡ 
ܶܕܐ ̈ܘ  ܶܐ ܰܝܠ ܽ ̈ܝܶܡܐ ܘܰܫܒܪ  ܢ ܰܘܥܠ ܰ ܶ ܶܕܐ ܘܡ  ̈ܝ   ܰܬܠܡ 
ܶܫܐ ܫܰܦ̈ܝܳܐ ̈ܝ  ܰܫ̈ܥܢܶܐ ܘܰܩܕ  ̈ ܬ ܽܒܐܘ   ܨܰܒܝ 

ܫܰܬܰܒܚ
ܶ
ܬܰܩܰܠܣ܆ ܕܬ

ܶ
 ܳܗܳܫܐ ܳܐܦ ܰܐܢ̱ܬ ܘܬ

ܳܕܐ ܰܐܘܶܫܛ ܝ 
 
ܕܳܬܐ ܐ ܚܶܡܐ ܘܰܡܠ ܰܝܬ ܳܐܽܚܘ  ܰ  ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܪ 
ܳܠܟ܆ ܝ  ܳܬܟ ܠܳܥܢܳ̈ܐ♱  ܶܪܟܘܒܰ  ܕ  ܝ   ܕܰܡܪܥ 

ܰܫܥܢܶ̈ܐ ܘ 
ܽ
ܢ ܳܗܶܠܝܢ ܘܶܠ ܝ  ܡ  ܝ   ܐܒܶܥܳܕܢܳ  ܩܳܕܰܡܝܢ ܕܣ 
ܢܶ̈ܐ ܳܗܢܐ ܠ ܳ ܝ 

 
ܬܦܰܫ̈ܚܝ̱  ܕܶܡܢܽܗܘܢܿ  ܘܶܠ

ܶ
 ܰܣ̈ܘܶܟܐ ܐ

ܪܟܳܬܐ ܘܢܶܗ̈ܘܳܝܢ ܳܗܶܠܝܢ܆ ܰܒ̈ܝܶܗܝܢ ܠܽܒܘ   ܕܳܢܽܣܘ 
ܳܬܐ ܰܠܢ ܰܘܐܫܳܘܐ ܶܕܐ ܕܰܒܕܽܡܘ  ̈ܘ   ܰܘܐܟܳܘܬܽܗܘܢܿ  ܕܰܝܠ ܽ

ܰܕܝܟ ̈ܝ   ܢܰܫܒܳܚܟ ܰܥܡܽܗܘܢ ܳܗܳܢܐ ܒܰܝܘܳܡܐ ܕܰܬܠܡ 
 ܰܘܒܳܥܠܳܡܐ ܳܗܳܢܐ܆ ܒܳܥܠܳܡܐ ܰܘܢܰܒܪܳܟܟ ܰܘܢܰܩܠܳܣܟ

̈ܒܳܬܢܶܐ ܒܰܚ̈ܝܶܐ ܰܚܕܳܬܐ ܝ ܢ ܰܘܕܶܠܳ  ܽܛܘ   ܰܥܡ ܳܦܶܪ 
ܰܫܝܟ ܙܰܗ̈ܝܳܐ ܶܟܢܶ̈ܫܐ ̈ܝ  ܰܫ̈ܥܢܶܐ ܕܰܩܕ   ܶܡܬܰܝ̈ܕܳܥܢܶܐ ܽܒܐܘ 

ܳܬܐ ܰܘܒܰܣ̈ܘܶܟܐ  ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠܟ ܢܰܩܶܪܒ ܕܰܦܐܽܝܘ 
ܳܬܐ ܝ  ܐܝܰܕ̈ܝܟ ܘܰܬܘܕ   ܶܰܠܽܒܘܟ ܘܰܥܳܡܟ ܘܒ 
ܳܚܟ ܝܳܫܐ ܰܘܠ ܽܪܘ  ܝܢ܀ ܰܩܕ       ܠܳܥܠܡ 

أي ها الرب  إله األجناد الكاهن: 

السماوي ة، يا َمن يرتعد ويرتاع من نار 

والساروفيم الهوتك الحي ة الكاروبيم 

والمالئكة ورؤساء المالئكة وجيمع 

الرتب الروحاني ة، فيباركونك 

ويسب حونك ويقد سونك بخوف  ورعدة 

بغير فتور وقد شئت أن يسب حك 

ويمدحك على األرض بالشعانين 

األطفال والرضع والشب ان والتالميذ 

األنقياء والقد يسون فابسط اآلن رب نا 

رحمة  يدك الضابطة الكل  والمليئة 

رعي تك وهذه  ♱وحنانا  وبارك 

األغصان المعروضة أمامنا في هذا 

الحين، لتصير بركة آلخذيها وأه لنا 

لنسب حك مع جنود العُلى ومثل األطفال 

وتالميذك، ونمدحك ونباركك اليوم في 

هذا العالم، وفي اآلتي وفي الحياة 

السعيدة الخالدة نقد م لك بشعانين روحي ة 

ع جمهور قد يسيك وبأغصان البهاء م

األطهار، حمدا  وشكرا  وبواسطتك 

ومعك ألبيك المبارك ولروحك القد وس 

 ܀إلى أبد اآلبدين



 

 

ܝܢ: ܰܥܳܡܐ  .بارك يا سيدآمين الشعب :  ܰܒܶܪܟܳܡܪ̱ܝ܀ ܰܐܡ 
 

ܘܢ܀ ܫܳܠܳܡܐ: ܳܟܗܳܢܐ  ܀الكاهن: السالم لجميعكم ܀ُكوْهنُو: ْشلُوُمو ْلُكوْلُخون ܠܽܟܠܟ ܽ

܀ ܽܪܘܳܚܐ ܰܥܡ: ܰܥܳܡܐ ܝܳܠܟ   ܀روحكَ مع والشعب:  ܀َعاْم ُروُحو ِديلُوخْ َعاُمو:  ܕ 

  ܳܡܪܳܝܐ ܩܳܕ : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܝ ܰܫܝܢ ܡܰܪܚܳܡܢܳܐ

ܰܢܪܶܟܢ܆  ܪ  
 ܰܘܰܐܰܳܗܢ܀ ܳܡܰܪܢ ܩܳܕܰܡܝܟ

قذُم موريو  :مَشمُشنو

 .مَرحُمـنو ريَشـين نَـرِكن
 قذَُمـيك موَرن َوالوهان.

فَلنُحِن رؤوسنا  :الشماس

أمامك  .أمام الرب الرحيم

 ربنا  وإلهنا.

 

ܕܳܬܟ:  ܳܟܗܳܢܐ ܳܬܟ ܳܡܪܝ̱  ܥ  ܐ ܘܳܝܪܽܬܘ  ܶ  ܰܨܘܪ 
ܶܐ ܕܰܢ̈ܦܳܫܳܬܐ ܝ ܠܶܗܝܢ ܰܘܕܰܦܓܪ   ܩܳܕܰܡܝܟ ܕ 
ܢ ܢ ܝ  ܝ  ̈ܪܳܓܶܚܐ. ܪܟ  ܳܣܢܶܐ ܰܘܒܽܓܘ  ̈ܝ   ܩܳܕ  ܡܦ 

ܳܢܘܣ ܠܳ  ܬܽܪܘ  ܝ  ܐܝܳܩܳܪܟ ܕܚ  ܳܬܟ ܰܥܒܰܕ̈ܝܟ ܕ   ܰܘܐܡ̈ܗܳ
ܝܢ܆ ܦ  ܝ  ܢ ܳܓܶܥܝܢ ܠ ܳܘܳܬܟ ܰܘܒܰܚܳܫܐ ܟܦ  ܶ  ܘܡ 

ܳܬܟ ܢ ܡܰܪܚܳܡܢܽܘ  ܝ  ܳܣܳܝܐ ܳܫܐܠ   ܽܚܘ 
ܢܳܘܬܽܗܘܢ܆ ܳ ܝ ܢ ܕܶܡܬܰܥܒܪ 

 
ܐ ܳܪܶܚܡ ܳܡܪܳܝܐ ܐ  ܶܠܳ  ܐ̱ܳܢ̈ܫܳ

ܶܪܐ ܫ 
ܶ
ܽܢܘܢܿ  ܬ

ܶ
̈ܝܶܩܐ܆ ܐ ܶܠܳ  ܣܦ 

ܶ
 ܰܓܳܝܟ ܶܒܝܬ ܦܰܬܚ ܐ

ܽܢܘܢܿ  ܘܰܚܳܕܐ ܰܡܝܽܗܘܢ܆ܩܕܳ 
ܶ
ܳܬܐ ܒܰܡ̈ܘܗܳܒܳܬܐ ܐ ܳ ܪ  ܝ 

 ܰܥܬ 
ܝܬ ܰܐܝܰܟܢܳܐ

 
ܝܳܣܐ ܐܳܕܐ ܢܶܚܽܝܘܢܿ  ܰܕܣܒ   ܳܗܳܢܐ ܠܥ 

ܳܬܐ܆ ܫܒ̈ܚܳ
ܶ
ܶܐ ܘܢܶܗܽܘܘܢ ܕܬ ̈ܝܶܐ ܰܚܒܪ   ܳܗܽܢܘܢܿ  ܰܠܶܠ ܳ

ܟ ܰܫ̈ܥܢܰܝܽܗܘܢ܆ ܕܰܩܠܽܣܘ  ܘ 
ܽ
 ܳܠܟ ܕܰܢܶܣܩ ܒܐ

ܳܬܐ ܽܫܘܒܳܚܐ ܝ   ܰܘܒܽܟܠܝܰܒܢ ܳܗܳܫܐ ܘܰܬܘܕ 
ܝܢ܀    ܠܳܥܠܡ 

لقد أحنى عبيدك وآمائك الكاهن: 

أوالد بيعتك أعناقهم أمامك نفسا  

وجسدا  وجثو بتهجدات خشوعي ة 

هيب  أمامك عرش جاللك الر 

 ، طالبينصارخين إليك بانفعال

من رحمتك صفحا  عن معاصيهم. 

فال تصرفهم فارغين أي ها الرب  

الشفوق، بل افتح لهم خزانتك 

وابهجهم بجزيل مواهبك، لكي 

يعاينوا بتتب ع هذا العيد ويجدوا 

زمالء لألطفال الذين مدحوك 

بشعانينهم، فنرفع إليك حمدا  

وشكرا  اآلن وكل  أوان وإلى أبد 

 ܀اآلبدين
 

ܝܢ܀: ܰܥܳܡܐ  آمين .الشعب :  ܰܐܡ 
ܪܳܚܐ ܰܐܢ̱ܬ ܳܡܪܳܝܐ ܐܰ :  ܳܟܗܳܢܐ ܘ 

ܽ
ܳܠܳܗܐ ܰܗܘ ܕܽܟܳܠܿܗ ܐ

ܪܬ ܠ ܳܘܰܬܢ܆ ܳܐܦ ܳܗܳܫܐ  ܰ ܳܬܐ ܣܥ  ܳܗܶܕܐ ܰܕܡܰܕܒܳܪܽܢܘ 
̈ܝܶܐܐ ܠܰܣ̈ܘܶܟܐ ܳܗܶܠܝܢ  ♱ܰܒܶܶܪܟ ܰܚܰܡܝܟ ܰܣܓ  ܒܪ 

ܬܦܰܫ̈ܚ̱ܝ ܳܘܐܦ ܠ ܢܶܨܒܳܬܐ 
ܶ
ܢܶ̈ܐ ܕܶܡܢܽܗܘܿܢ ܐ ܠ ܳ ܝ 

 
ܘܶܠ

ن انتهجت أي ها الكاهن:  الرب  اإلله يا م 

هذه السياسة من أجلنا بارك اآلن بفضلك 

الجزيل هذه األغصان واألشجار التي 

فُِسخت منها وجميع الغراس التي برأتها 



 

 

̈ܪܳܟܳܬܐ  ܳܬܟ܆ ܘܢܶܗܽܘܘܢ ܠܽܒܘ  ܽܟܳܠܿܗ ܰܕܒܳܪܬ ܳܡܽܪܘ 
ܰܒ̈ܝܽܗܘܢ܆  ܠܽܫܘܘܳܙܳܒܐ ܳܕܐܽܚ̈ܘܰܕܝܽܗܘܿܢ  ܨܕܳܢܽܣܘ 

ܫܽܒܘܚܳܬܐ  ܠܝ
ܶ
ܽܢܘܿܢ ܰܣ̈ܘܶܟܐ ܕܬ

ܶ
 ܒܥܶܒܕ ܐ

ܳܬܐ ܽܫܘ  ܝ  ܰܫܥ̈  ܐ        ܰܛ̈ܪܶܦܐ ܕܰܩܕ  ܘ 
ܽ
ܢܶܐ ܐ

ܳܬܐ܀    ܕܰܕܟܽܝܘ 

نجاة و    ܨ ، لتصير بركة آلخذيهاربوبي تك

 ܒوأغصان التسبحة  ܠܝلماسكيها 
وشعانين الطهر  ܐوأوراق القداسة 

 ܀والنقاء
 

ܝܢ܀ ܰܥܳܡܐ:  مين .آالشعب :  ܰܐܡ 

ܳܬܐ܆ ܠ ܨܶܒܳܬܐ :  ܳܟܗܳܢܐ ܳܪܳܪܐ ܕܰܗܝܳܡܢܽܘ  ܠܽܫܘ 
ܳܬܐ܆  ܳܬܐ ܕܰܣܝܽܒܘ  ܽܟܘ  ܳܬܐ܆ ܰܠܟܢܝ  ܕܰܛܠ ܽܝܘ 
ܳܬܐ܆  ܳ ̈ܕܳܳܬܐ܆ ܠܶܗܕܳܪܐ ܕܰܕܝܪ  ܡܳܪܳܡܐ ܕܥ  ܠ ܽܪܘ 
ܳܝܳܡܐ ܰܕܡܰܗ̈ܝܡܢܶܐ܆  ܐ܆ ܠܽܩܘ 

ܶ
ܬ ܪܟܳܬܐ ܕ̈ܒܳ ܠܽܒܘ 

ܶܽܠ  ܐܝܳܩܳܪܐ ܰܥܡ    ܶܡ ܐ ܽܫܘܒܳܚܐ ܘ 
ܶ
ܕܳܠܟ ܦܐ

ܝܳܫܐ܆ ܳܗܳܫܐ  ܳܚܟ ܰܩܕ  ܟ ܡܰܒܪܳܟܐ ܘܽܪܘ  ܰܐܽܒܘ 
ܝܢ܀  ܰܘܒܽܟܠܝܰܒܢ ܠܥܳ   ܠܡ 

ولتكون تثبيتا  لإليمان، الكاهن: 

ووقارا  لشيخوخة،  وزينة للطفولة،

ورفعا  لشأن الكنائس، وبهاء  

لألديرة، وبركة للبيوت، وتأييدا  

للمؤمنين، ألن ك بك يليق الحمد 

والوقار وبأبيك المبارك وبروحك 

 ܀القد وس إلى أبد اآلبدين
 

ܝܢ܀ ܰܥܳܡܐ:  آمين .الشعب :  ܰܐܡ 
 

ܢܶܗ ܰܥܠ ܰܣ̈ܘܶܟܐ ܕܰܙܝܳܬܐ ܳܘܐܰܡܪ: ܝ    ܳܟܗܳܢܐ ܡܰܪܶܚܦ ܰܝܡ 
 يرفرف الكاهن بيمينه على أغصان الزيتون ويقول :

 

 ܡܰܒܪ
ܶ
ܝܢ ܐ ܽܢܘܢ ܰܣ̈ܘܶܟܐ ܳܗܶܠܝܢ ܟ 

ܝܶܶܢ ܡܶܶ  ܝܶܶ  ܝܶܶܢ ܣܶܶ   ܰܕܩܶܶܳܕܡܶܶܰ
ܬ ܳ ܗܳ ܰܐܶܶܳ  ܐܬ ܳ ܘ̈ܪܟܶܶܳ ܒܶܶܒܶܶܽ   ܘܶܠܳ  ܐܝܶܶ̈
  ܐ܀܀ܬ ܳ ܝܡܢܝܳ ܬܬ̈ܪ ܡܶ 
 

ْمبَاْرُخْن إِنِيْن ُكوْهنُو: 

َسوِكه ُهوِلين دَْقدُوَمين 

ِسيُمن ْببُوْرُكوثُو 

آلُوهُويُثُو ْولُو 

 ܀ِمتِريُمْنيُوثُو

فلتكن مباركة الكاهن: 

هذه األغصان 

الموضوعة أمامنا 

بالبركات اإللهي ة غير 

 ܀الزائلة

 بارك يا سيد.:   الشعب باِرخمور. :  عامو   ܰܒܶܪܟܳܡܪ̱ܝ܀ ܰܥܳܡܐ:
 ܀باسم اآلبالكاهن:  .بَشمو دَابو: كوهنو  ܐ܀ ܰܒܫܳܡܐ ܰܕܐܒ   ܳܟܗܳܢܐ: 

ܝܢ܀ ܰܥܳܡܐ:   ܀آمينالشعب:  .آمين: عامو    ܰܐܡ 

ܶ  ܳܟܗܳܢܐ:   ܀واالبنالكاهن:  .ودَبرو: كوهنو  ܳܪܐ܀ ܘܰܕܒ



 

 

ܝܢ܀ ܰܥܳܡܐ:   ܀آمينالشعب:  .آمين: عامو  ܰܐܡ 

 ܳܚܶܐ ܰܚܳܝܐܰܘܕܽܪܘ   ܳܟܗܳܢܐ: 
ܝܳܫܐ܆ ܠܰܚ̈ܝܶܐ ܰܕܠܳܥܰܠܡ  ܘܰܩܕ 

ܝܢ܀   ܳܥܠܡ 

َودروحو حايو  :كوهنو

قاديشو لحايِه دَلعولَم 

 .عولمين

والروح القدس الكاهن: 

 ܀الحي  إلى أبد اآلبدين
 

ܝܢ܀ܥܡܐ܆   ܀آمينالشعب:  آمين. : عامو ܰܐܡ 

ܶܶܶܶܶܐ ܶܶܶܶܶܐ ܐܰ : ܳܟܗܳܢ ܶܶܶܶܶܳܗܐ ܳܡܪܳܝ ܳܠ
ܳܕܐ  ܶܶܘ  ܶܶܐ ܘܳܥܽܒ ̈ܝܶ ܶܶܳܘܳܬܐ ܶܥܠ ܳ ܕܰܚ̈ܝܠ ܰ
ܰܪܝܶܶܶܶܢ  ܰܶ ܶܶܶܶܳܬܐ ܰܢ ܝ  ܕܽܟܳܠܶܶܶܶܿܗ ܒܪ 
ܕܳܬܐ ܘܰܒܕܳܪܳܥܶܶܟ  ܐܝܶܶܳܕܟ ܳܐܽܚܶܶܘ  ܒ 
ܰܚܝܠܳܬܳܢܶܶܶܐ܆ ܰܘܐܫܶܶܶܳܘܐ ܰܠܶܶܶܢ 
ܶܶܶܶܐ  ܶܶܶܶܡ ܶܟܢܶ̈ܫ ܶܶܶܶܟ ܰܥ ܰܕܢܰܫܒܳܚ
ܶܶܶܶܶܘܰܙܠܳܬܐ܆  ܰܓ ܶܐ ܕ ܶܶܶܶܶܪ  ܝ  ܫܓ 
ܶܐ  ܶܶܶܶܪ  ܶܶܶܶܐ ܘܰܫܒ ̈ܝܶ ܶܶܶܶܡ ܛܠ ܳ ܘܰܥ
ܘܰܫܥܢܳܶܶܶܶܐ 

ܽ
ܰܢܝܶܥܶܶܶܩ ܘܢ ܐܰܡܶܶܶܶܪ ܐ

ܘܶܡܶܶܶܶܶܶܶܶܶܐ܆ ܳܗܳܫܶܶܶܶܶܶܶܶܶܐ  ܰ ܰܒܡܪ 
ܝܶܶܶܶܶܶܢ  ܰܘܒܽܟܠܝܰܒܶܶܶܶܶܶܢ  ܠܳܥܠܡ 

ܝܢ܀  ܰܐܡ 

أَلُهو  ريومُ ُكهنو : 

دَحيلَُوثو ِعلُيو وُعبودو 

َرين دكوِله بريثو, نَطَ 

أَحودتو  بيذوخ

 نو َوشوُ دُرَعيك َحيلثُ وبَ 

الن دَنَشبُحخ عام ِكنِشه 

شغيِره دَغْوَزلتو, وعام 

نَزِعق  طلُيِه وَشبِره

, هونيمار أُوَشعنو بَمَرْومِ 

ُهشو َوبخولزبان لعُلمين 

 آمين .

ا الرب  إله أي ه الكاهن:

الجنود العلوي ون وخالق 

كل  البريئة، احفظنا 

بيدك الضابطة الكل  

وبذراعك القوي ة، وأه لنا 

لنسب حك مع زمر اللهيب 

المتقد ة، هاتفين مع 

األطفال والفتيان قائلين: 

أوشعنا في األعالي اآلن 

وكل  أوان  وإلى اآلبد 

 ܀آمين
 

ܐ ܳ ܳܡܐ ܨܽܠܘܬ  ܳ  صالة الختام صلوثو دحوثومو ܕܽܚܘܬ 
 ܶܝܽܫܶܶܶܶܶܘܥ ܳܡܶܶܶܶܶܰܪܢ: ܳܟܗܳܢܶܶܶܶܶܐ
ܝܳܚܶܶܶܐ ܢ ܫܰܡܶܶܶܥ ܡܫ  ܰ ܬ 

ܶܶܶ̈ܘܳ  ܨܠ ܰ
ܢ ܘܰܩܶܒܶܶܠ ̈ܫܳܦܶܶܰܬ   ܰܘܦܢܳܶܶܐ. ܰܬܟ 

ܢ ܶܶܶܶܶܶܰܬ 
ܳ
ܶܶܶܶܶܶܢ ܘܳܬܐ ܶܫܐ̈ܠ ܳܝܰܠ

 
. ܶܠ

 ܽܟܰܠܶܶܢ ܰܥܶܶܠ ̈ܪܰܚܶܡܶܶܐ ܰܘܥܶܒܶܶܕ
ܶܶܶܐ܆ ܰܒܬ̈ܰܪܝܶܶܶܽܗܘܢ  ܳܡܶܶܶܰܪܢ ܳܥܠ̈ܡܶ

ܝܢ ܘܰܰܐܰܳܗܢ ܝܢ܀ ܠܳܥܠܡ   ܰܐܡ 
 

وران يشوع مُكهنو : 

 مشيحو شماع صالُوثان

وقَبِل تَخشفُثان َوفنو 

ِشلُثان وتو الياُلن َوعبِد 

َرحِمه عال كوالن 

بَتَْريهون ُعلِمه موران 

 وأَلوهان آمين .

يا رب نا يسوع الكاهن: 

المسيح اسمع صلواتنا 

عاتنا،  وتقب ل تضر 

واستجب طلباتنا وأه لنا 

لنصرتنا. واصنع رحمة 

إلى جميعنا في العالَمين، 

َربَّنا وإلهنا إلى اآلبد 

 ܀آمين
 



 

 

ܝܢ ܘܳܒܰܬܪ: ܽܢܘܳܗܳܪܐ ܐ܆ ܕܡܒܪܟ 
ܶ
ܝܢ ܙ̈ܝܬ ܝܬ   ܘܡܰܝܝܚ 

 
ܝܳܒܐ ܐ ܰܗܘ“ܐܡܪܝܢ ܟܕ ܘܠܣ̈ܘܟܐ ܘܠܨܠܝܒܐ ܶܠܘܢܓܠܝܘܢ ܨܠ  ܶ̈  ܀“ܕܰܡܰܠܟ 

ه“مالحظة: بعد مباركة األغصان، يزي حون شبه الصليب: )اإلنجيل والصليب واألغصان( ويقولون:   ܀”ه او  د م الخ 

ليبِ     ܙܽܘܝܳـܳܚܐ ܰܕܨܺܠܝܳܒܐ  ِزي اُح الصَّ

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܡܕܢܳܚܐ

 

̣ܐ  ܳܟܗܳܢܐ:
ܶ
ܰܗܘ ܕܰܡܰܠܐ̈ܟ

 ܡܰܫܡܺܫܝܢ ܶܠܗ:

ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

ܘܶܒܐ  ܳܟܗܳܢܐ:
ܽ
ܰܗܘ ܰܕܟ̈ܪ

 ܡܰܒܪܺܟ̣ܝܢ ܶܠܗ:

ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܳܢܐ܆  ܰܚܝܠܳܬ̣

ܶܦܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܳ
ܰܗܘ ܰܕܣ̈ܪ

 ܡܰܩܕܺܫܝܢ ܶܠܗ:

ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܳܠܐ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܐ ̣
ܳ
ܐ  ܳܡܝܽܘܬ ̣

ܳ
ܰܚܳܛ̈ܝܶܐ ܰܒܬܝܽܳܒܘܬ

ܶܡ̣ܬܰܟܫܺܦܝܢ ܳܘܐܡܺܪܝܢ. 
ܘܰܫܥܢܳܐ

ܽ
 ܰܕܺܘܝܕ ܰܠܒܶܪܗ ܐ

 ܐ̣ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ
 

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܡܥܪܳܒܐ

 فُنين لَمدْنحو

 

 َهاْو دَْمالِخه : الكاهن

 ܀ْمَشْمشيْن ِله

قَاديشاْت   الشمامسة:

 ܀ آلُوُهو

 

دَْكُروبِه َهاْو  : الكاهن

 ܀ْمبَْرخيْن ِله

قَاديشاْت   الشمامسة:

 ܀َحيِْلثُونُو

َهاْو دَْسُروفِه  : الكاهن

 ܀ْمقَدْشيْن ِله

 

قَاديشاْت   الشمامسة:

لُوُميوثُو حاُطويِه بَتْيُبوثُو 

ِمثَْكاْشفيْن ُوْمريْن: 

 أُوَشْعنُو آلْبِره دْدَاويد

 إثَْراَحاْم علَيْن.

 

 فُنين لَمعربو
 

يتجه الكاهن وبيده 

 الصليب نحو الشرق

يا َمْن تَْخدُُمهُ  الكاهن:

 .اْلَمالئَِكة

قُد وس  أَْنَت :   الشمامسة

 ܀يا هللا
 

يا َمْن يُباِرُكهُ  الكاهن:

 ܀ اْلكاروبيمُ 

قُد وس  أَْنَت :   الشمامسة

 ܀أَي ها اْلقَِوي  

ُسهُ  الكاهن: يا َمْن يُقَد ِ

 ܀السَّرافيم

قُد وس  أَْنَت :   الشمامسة

ُع  َغْيُر اْلمائِِت يَتََضرَّ

إلَْيَك اْلَخَطأةُ قائِلين: 

 أوشعنا البن داود

 اْرَحْمنا.
 

 ويتجه نحو الغرب
 



 

 

ܶܢܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܳ
ܰܗܘ ܕܢܽܘ̈ܪ

 ܡܰܗܠܺܠܝܢ ܶܠܗ:

ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

ܘܳܚܢܶܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܽ
ܰܗܘ ܕ̈ܪ

 ܡܰܗܕܺܪܝܢ ܶܠܗ:

ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܳܢܐ܆  ܰܚܝܠܳܬ̣

 

ܶܢܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܳ
ܰܗܘ ܕܰܥܦ̈ܪ

 ܳܣ̣ܓܺܕܝܢ ܶܠܗ:

 

ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܳܠܐ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܐ 
ܳ
ܐ ܝܰܠܶܕܝ̈ܗ ܕܺܥܕܬ ̣

ܳ
ܳܡܝܽܘܬ

ܡܰܗܝܰܡܢܳܬܐ ܶܡ̣ܬܰܟܫܺܦܝܢ 
ܘܰܫܥܢܳܐܳܘܐܡܺܪܝܢ. 
ܽ
 ܐ

 ܐ̣ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ ܰܕܺܘܝܕ ܰܠܒܶܪܗ

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܓܪܒܝܳܐ
 

 ܰܗܘ ܕܶܥܳܠܝܶ̈ܐ  ܳܟܗܳܢܐ:
 ܡܰܪܡܪܺܡܝܢ ܶܠܗ:

ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

دْنُوُرنِه َهاْو  : الكاهن

 ܀ْمَهْلليْن ِله

قَاديشاْت   الشمامسة:

 آلُوُهو
 

َهاْو دُْروُحونِه  : الكاهن

 ܀ْمَهدْريْن ِله

قَادْيشاْت   الشمامسة:

 ܀َحْيلثُونُو

 

َهاو دَْعْفُرونِه  : الكاهن

 ܀ُسْغديْن ِله

 

 قَاديشاتْ   الشمامسة:

لُوُميوثُو يَْلِده دْعيتُو 

ْمهاْيَمْنتُو ِمثَْكاْشفيْن 

أُوَشْعنُو آلْبِره  ُوْمرينْ 

 إثَْراحاْم علَيْن. دْدَاويد
 

 

 رْبيوگَ فُنين ل

 

َهاْو دِْعلُويِه  : الكاهن

 ܀ْمَرِمْرميْن ِله

قَاديَشاْت   الشمامسة:

 .آلُوُهو

 

يا َمْن يَُهل ُِل لَهُ  الكاهن:

 ܀الن ورانِي ونَ 

 

قُد وس  أَْنَت يا : الشمامسة

 ܀هللا
 

لُهُ  الكاهن: يا َمْن يُبَج ِ

وحانِي ونَ   ܀الر 

قُد وس  أَْنَت  : الشمامسة

 ܀أَي ها اْلقَِوي  

 

يا َمْن يَْسُجدُ لَهُ  الكاهن:

 ܀الت رابِي ون
 

قُد وس  أَْنَت  : الشمامسة

عُ إلَْيَك  َغْيُر اْلمائِِت يَتََضرَّ

أْبناُء الَكنيَسِة اْلُمْؤِمنَِة 

 أوشعنا البن داودقائِلين: 

 ارَحْمنا.

 

 ويتجه نحو الشمال

 

ُمهُ  الكاهن: يا َمْن يُعَظ ِ

 .اْلعُْلِوي ونَ 

قد وس  أَْنَت يا   : الشمامسة

 هللا

 



 

 

ܰܗܘ ܕܶܡܨܳܥ̈ܝܶܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
 ܡܰܩܠܺܣܝܢ ܶܠܗ܆

ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܳܢܐ܆  ܰܚܝܠܳܬ̣

ܚܳܬܝܶ̈ܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܰ
ܰܗܘ ܕܬ

 ܡܰܙܝܺܚܝܢ ܶܠܗ:

ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܳܠܐ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܐ  ̣
ܳ
ܐ ܰܚܳܛ̈ܝܶܐ ܰܒܬܝܽܳܒܘܬ ̣

ܳ
ܳܡܝܽܘܬ

ܶܡ̣ܬܰܟܫܺܦܝܢ ܳܘܐܡܺܪܝܢ. 
ܘܰܫܥܢܳܐ

ܽ
 ܰܕܺܘܝܕ ܰܠܒܶܪܗ ܐ

 ܐ̣ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܀

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܬܝܡܢܳܐ
 

ܳܡܰܪܢ   ܳܟܗܳܢܐ:
̣ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܆

ܶ
 ܐ

ܳܡܰܪܢ ܽܚܘܣ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
 ܘܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ܆

 

ܳܡܰܪܢ ܰܩܶܒܠ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܢ  ̣
ܰ
ܬ ܫܶܡܫܰܬܢ ܰܘܨܰܠ̈ܘܳ

ܶ
ܬ

 ܶܘܐ̣ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܀

ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠ݂ܟ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

َهاْو دِْمْصعُويِه  : الكاهن

 ܀ْمقَْلسيْن ِله

قَاديَشاْت   الشمامسة:

 ܀َحيِْلثُونُو
 

َهاو دْتَْحتُويِه  : الكاهن

 ܀ْمَزْيحيْن ِله
 

قاديَشاْت   الشمامسة:

لُوُميوثُو َحاُطويِه بَتْيُبوثُو 

ِمثَْكاْشفيْن ُوْمريْن: 

 أُوَشْعنُو آلْبِره دْدَاويد

 إثَْراحاْم علَيْن.
 

 

 فُنين لتَيمنو

 

ُموَراْن إِثَْراحاْم  : الكاهن

 علَينْ 
 

ُموَراْن حوْس   الشمامسة:

 ܀وَراِحْم علَينْ 
 

ُموَراْن قَابِْل  : الكاهن

تِْشِمْشتَاْن َوْصالُووثَاْن 

 ܀ ِوثَْراحاْم علَيْن 
 

شوْبُحو لُْخ   الشمامسة:

 ܀أَلُوُهو
 

يَْمدَُحهُ يا َمْن  الكاهن:

 .األَْوَسطون

قُد وس  أَْنَت   : الشمامسة

 ܀أَي ها اْلقَِوي  
 

َمْن يَُزي ُِحهُ  الكاهن:

 ܀الس ْفِلي ون
 

قُد وس  أَْنَت   : الشمامسة

عُ إلَْيَك  َغْيُر اْلمائِِت يَتََضرَّ

أوشعنا اْلَخَطأة قائِلين: 

 ارَحْمنا. البن داود

 
 

 ويتجه نحو اليمين

 

 ܀يا َربَّنا اْرَحْمنا الكاهن:

 

يا َربَّنا تَعَطَّْف :  الشمامسة

 ܀َعلَْينا َواْرَحْمنا
 

يا َربَّنا اْقبَْل  الكاهن:

ِعبادَتَنا َوَصلَواتِنا 

 ܀َواْرَحْمنا 
 

 ُسْبحانََك يا هللا:  الشمامسة

 



 

 

ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠ݂ܟ   ܳܟܗܳܢܐ:
 ܳܒܽܪܘܝܳܐ܆

ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠ݂ܟ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܢ 
ܶ
ܰܡܠܳܟܐ ܡܺܫܝܳܚܐ. ܕܳܚܐ

ܰܚܳܛ̈ܝܶܐ ܠܥܰܒܰܕܝ̈ܟ 
 ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪ̱ܝ܀

شوْبُحو لُْخ  : الكاهن

 ܀بُرْويُو
 

لُْخ  شوْبُحو  الشمامسة:

َمْلُكو ْمشْيُحو دُْحويِْن 

َحاُطويِه لعَبدَيْك 

 بَاِرْخُموْر.

ُسْبحانََك أَي ها  الكاهن:

 اْلَخاِلق
 

ُسْبحانََك أي ها :  الشمامسة

ؤوُف  اْلَمسيُح اْلَمِلُك الرَّ

باْلُخطاةِ باِرْك يا رب  

 َعبيدَْك.

 

ܐ ܳܡܳܪܳܢܝܳܬܐ
ܳ
 الصالة الربانية  ܨܽܠܘ̣ܬ

ܰܐܽܒܘܢ  ܳܟܗܳܢܐ :
 ..... ܕܰܒܫܰܡܝܳܐ

ُكهنو : أَبون 

 ..... دبَشمايو

الكاهن : أَبانا الذي في 

 السماوات .....

 

ܶܢܬܰܩܰܕܫ ܫܳܡܟ  ܰܥܳܡܐ:
ܟ ܶܢܗܶܘܐ 

ܳ
ܐ ܰܡܠܽܟܘܬ

ܶ
ܐܬ
ܺ
ܬ

ܶܨܒܝܳܢܳܟ. ܐܰܝܰܟܢܳܐ 
ܦ ܰܒܐܪܳܥܐ. 

ܳ
ܕܰܒܫܰܡܝܳܐ ܐ

ܰܗܒܰܠܢ ܰܠܚܳܡܐ 
ܕܽܣܘܢܳܩܢܰܢ ܝܰܘܳܡܢܳܐ. 
ܰܘܫܽܒܘܩ ܰܠܢ ܰܚܘܰܒ̈ܝܢ 
ܰܘܚܳܛܰܗܝ̈ܢ ܐܰܝܰܟܢܳܐ ܳܕܐܦ 
ܚܢܰܢ ܫܰܒܩܢ 
ܠܰܚ̈ܝܳܰܒܝܢ. ܳܠܐ 
ܥܰܠܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ 

ܰ
ܬ
 
ܶ
ܳܠܐ ܰܦܳܨܐ ܰܠܢ ܶܡܢ ܐ

 ،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 

ليتقدس  الشعب:

ليأِت  ،اسمك

لتكن  ،ملكوتك

  كما في، مشيئتك

 كذلك على السماء

نا أعطِ  ضألرا

 ،مكفافنا اليو   خبزنا

واغفر لنا ذنوبنا 

كما نحن  ،وخطايانا

 لمن نغِفرأيضا  

 وال ،إليناأخطأ 

 ،ةلتجربا في تدخلنا 

من   نالكن نج  



 

 

ܺܒܝܳܫܐ. ܶܡܽܛܠ ܕܺܕܝܳܠܺܟ 
ܐ ܘܰܚܝܳܠܐ ̱ܗܝ ܡܰ  ̣

ܳ
ܠܽܟܘܬ

ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܠܥܰܳܠܡ 
ܶ
ܘܬ

 ܀ ܐܰܺܡܝܢܳܥܠܺܡܝܢ. 

 يطول ديلوخمِ 

 يلوحَ و لكوثومَ 

م لعولَ  ،شبوحتووتِ 

 .آمين .عولمين

 لكألن  ،الشرير

والقوة  الملك

أبد  إلى ،مجدوال

 .آمين .اآلبدين

 

 

 

 

 

 

 

 ܫܠܡ ܒܚܝܠ ܕܰܐܗܐ

 أنتهى بعونه


