
 

 

 

 

 

  ܕܐܢܛܝܘܟ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐܕ ܥܕܬܐ

  

 األنوار( - الناهيرة) الميناء إلى الوصول طقس المعدعدان

 

 ܐܝܖ ܶ ̣ܢܰܗܺ  – ܰܕܠܺܡܐܳܢܐ ܕܰܘܥܶܕܗ ܶܛܟܳܣܐ

 ܰܕܠܺܡܐܳܢܐ ܕܰܘܥܶܕܗ ܶܛܟܳܣܐ
 ܳܦܽܪ̣ܘܳܩܳܝܐ ܕܰܚܳܫܐ ܒܰܫܳܒܐ ܰܕܬܶܪܝܢ ܒܺܠܠ ܳܝܐ ܕܶܡܫܰܬܡܠܶ 

 

 الناهيرة -طقس الوصول إلى الميناء 

 ةوالذي يقام في ليل األثنين من أسبوع االالم المخلصي
 



 

 

 ܰܕܠܺܡܐܳܢܐ ܕܰܘܥܶܕܗ ܶܛܟܳܣܐ

 ܳܦܽܪ̣ܘܳܩܳܝܐ ܕܰܚܳܫܐ ܒܰܫܳܒܐ ܰܕܬܶܪܝܢ ܒܺܠܠ ܳܝܐ ܕܶܡܫܰܬܡܠܶ 

 الناهيرة -طقس الوصول إلى امليناء 

 والذي يقام في ليل األثنين من أسبوع االالم املخلصية

ܐ ܳܦܽܪܘ   ܐ ܕܰܚܫܳܳܳ ܐ ܰܕܬܶܪܝܢ ܒܰܫܒܳܳܳ ܳܳܳ ܐ ܒܺܠܠ ܝ ܳܳܳ ܳܩܝ
ܐ ܳܥܐܺܠܝܢ  ܳܳܳ ܝܢ ܕܺܠܠ ܝ

ܶ
ܫܶܡܫܳܬܐ ܕܰܬܪܬ

ܶ
ܳܒܰܬܪ ܬ

ܐ ܘܳܠܒܺܫ̣ܝܢ  ܐ ܠܰܡܕܒܘܳܳܳ ܶܳܳ ܐ ܰܘܡܰܫܳܡܳܫܐ ܫܳܳܶ ܰܩܺܫܳܝ̣
ܢܘܢ ܘܶܶܠܰܘܢܶܓܠ ܝܽ ܶܛܟܰܣܳܝܽܗܘܢ  ܘܳܛܥܐ̣ܺܝܢ ܰܠܨܺܠܝܳܒܐ 

̣ܝܢ ܒܬܰ  ̣ܺ ܐ ܘܳܢܝ ܐ ܘܰܡ̈ܪܘܳܚܳܬܐ ܘܺܦܝܪܡܳܳܳܳ ܪܥܳܳܳܳ
ܳܝܐ ܘܳܟܪܺܟ̣ܝܢ ܳܕܳܪܐ ܳܡܐ  ܰܓܪܒܳܝ ܝܬ ܥܰܕ

ܺ
ܡܰܛܟܳܣܐ

ܐܰ ܘܰܒ ܰܒܢ  ܐ ܕܰܡܕܒܘܳܳܳ ܕܳܡܶܛܝܢ ܰܠ̣ܳܕܡ ܰܬܪܥܳܳܳ
ܐ ܳܗܶܠܝܢ ܰܟܕ ܶܗܽܢܢܘܢ  ܘܰܥܳܡܐ 

ܶ
ܬ ܟܽܪܘܟܳܝܐ ܳܐܡܺܪ̣ܝܢ ܳܒܳ

 ܳܛܥܐ̣ܺܝܢ ܶܩ̈ܪܽܝܢܘܢܶܐܰ

بعد  , في ليل األثنين من أسبوع االالم املخلصية

القومة الثانية من الليل, يدخل املذبح الكهنة 

والشمامسة ويلبسون بدالتهم ويحملون 

,  الصليب واإلنجيل واملراوح واملجمرة

ويخرجون من الباب الشمالي في دورة منظمة 

حتى يصلوا أمام باب املذبح , وفي أثناء الدورة 

يقولون األبيات التالية بينما يكون االكليروس 

 لين الشموع .كله والشعب حام

 
 ܡܺܫܝܳܚܐ ܢܰܰܛܪܝܗ  :  ܒ̣ܠ

ܬܶܠܶ  ܳܡܰ ܶܠܠ ܒ ܰܩܢ܆ ܰܡ   ܳܦܽܪܘ
ܶܠܳܬܐ

ܶ
ܳܝ ܒ ܚܳܕܳܳܬܐ܆ ܰܘ ܰܡܪ ܽܘܐܘ  ܶܘܐ

ܐ ܐ ܰܡܠܽܟܢܘܳܬܐ ܳܕܡܝܳܳܳܳ  ܰܕܫܰܡܝܳܳܳܳ
  ܰܕܢܰܣܳܒܝ ܳܗܶܠܝܢ ܰܠܒܽܬܳܘܳܠܳܬܐ܆

ܝ ܰܠܡܺܝܝܳܕܶܐ ̣ܳ ܢܰܝ ܘܪܶܥܗ ܰܘ
ܽ
 ܶܠ

ܐ ܳܳܳܳ ܰܚܬܢ ܠܳܬܐ܆ ܕ ܰܟ ܳܡܝ ܰܘܕ   ܳܢ
ܝܢ ܠܶܗ ܳܟܝ ܽܟ ܶܡ ܘܳܕܐ ܰܘܕ ܟ   ܰܐ

ܳܥܳܬܐ ܰܘܗܳܘܬ ܝܐܳܬܐ܆ ܩ ܺܓ  ܰܣ
ܐ ܕܳܗܐ ܐ ܰܚܬܢܳܳܳ

ܶ
  ܰܚܺܟܳܝܳܡܳܬܐ ܳܐܬ

 ܳܦܫ ܘܰܣܳܟܳܠܳܬܐ ܰܥܶܡܗ ܰܥܳܠܝ
ܐ ܰܥܠ ܳܳܳ ܐ ܰܬܪܥ ܳܳܳ ܐ ܒܶܒܟܝ ܳܳܳ  ܰܪܒ

ܳܬܐ ܢܳܘܳ
ܶ
ܠܳܠܢ܀ ܕܶܠܳ  ܘܬ  ܶܡܬܳܡܰ

 بَمثِله َمِلل فُروقَن: َوبِفلُثو

أوحدُثو: واَِمر دُميُو 

َملكُوثُو دَشَميُو لَبثولُثو: 

ُهوِلين دَنَسب لَمِفيِده 

َونفَق ألُورِعه دَحثنو 

م ُكولهين ودَخلثو: ونُ 

َودِمخ أخحدُو َوهوث 

قعُثُو َسِكيثو. دهو َحثنو 

أوثِه َحكيُمثو َعل َعِمه: 

وسخلُوثو فٌش َعل تَرعو 

 ܀بِخيو َربو وثِنُحثو

تكلّم المخلص باألمثال 

وباأللغاز الغامضة 

وقال يُشبَّه ملكوت 

السماء ببتوالت أخذن 

مصابيحهن للقاء 

العريس فنمن جميعهن 

قوية سوية وإذ بصرخة 

تشير لمجيء العريس 

فدخلت معه الحكيمات 

وبقيت الجاهالت على 

الباب باكيات متحسرات 

 ܀بتنهدات ال يوصف



 

 

ܰܝܬ ܡ ܬܰܕ
ܶ
ܽܟܢܘܬ ܐ ܠ ܐ ܰܡ  ܰܪܘܡܳܳܳܳ

  ܶܡܫܽܬܘܳܬܐ܆ ܰܕܥܰܒܕ ܠܰܓܒܳܪܐ
ܐ ܠܰܥܳܡܐ ܰܘܳܩܳܪܐ

ܶ
 ܘܶܠܳ  ܳܠܗ   ܕܺܢܐܬ

ܐ ܨܳܒܐ
ܶ
 ܰܫܰܕܪ ܘܢܶܬܰܒܰܣܡ܆ ܕܺܢܐܬ

ܳܳܳܕܰܘܗ  ܒ ܰܳܳ ܳܳܥ ܢܘܢ ܠ ܽܳܳ ܳܳܐ ܳܳܰ ܡ  ܰܕܢ
ܐ ܠܽܟܠܽܗܘܢ   ܕܢܶܬܰܚܽܕܘܢ ܰܥܳܡܡܳܳܶ
ܶܡܗ܆ ܶܡܢ ܰܥ ܢ ܽܟܠ ܘ ܳܝܳ ܐ   ܶܦ

ܕܘ܆ ܬܰܘܥܳܳܰ
ܶ
ܝ ܐ  ̱ܗܳܘܐ ܶܘܐܬܡܳܳܠܳܳܺ

 ܚܳ ܐ ܰܘܢܰܝܩ ܣܺܡܳܝܶܟܐ܆ ܰܒܝܳܬܐ
ܽܢܢܘܢ܆

ܶ
 ܰܓܒܳܪܐ ܒܽܗܘܢ ܶܘܐܫܰܟܚ ܐ

ܝܫ ܺܒ ܰܠ ܐ ܕ ܶܳܳܳܳ ܐ ܳܡܐܢ
ܶ
 ܕܶܠܳ  ܨܳܳܐ

  ܶܡܫܽܬܘܳܬܐ܆ ܠܶܒܝܬ ܳܚܫܺܘܝܢ
ܕ ̣ܰ  ܒܶܘܽܫܢܘܳܟܐ܀ ܫܰܕܐܘܗ  ܰܘܦ

اِدميَث َملكوث َروُمو 

لغَبُرو دَعبَد 

ثِه نيِمشتوثو:َوقرو لعَمو د

لُوه ولو صبُو دنيثِه 

ونيتبََسم: َشدَر لعَبدَو 

دَنَزمنون لُخلهون َعِمه 

دنِثَحدُون َعِمه: وِمن ُكل 

فِنيُون اِثَوَعد: واِثمِلي ُوو 

بَيتو سِميِخه. َونفَق حُزو 

اِنون: واِشَكح بهون َكبرو 

دَلبيش مونِه صوي دلو 

حوشحين لبيث ِمشتوثو 

 ܀َوفقَد شدَُوي بِحشوخو

ُشبِه ملكوت السموات 

بإنساٍن صنع وليمة 

ودعى الشعب إليها فأبى 

أن يحضر ويتلذّذ. فأرسل 

عبيده ليدعوا جميع 

الشعوب ليفرحوا معه 

فاجتمعوا من كل األقطار 

وامتلئ البيت بالمتّكئين 

فخرج صاحب الوليمة 

ً ثيابًا  ً البسا فرأى شخصا

وسخة ال تليق بالوليمة 

فأمر بأن يُطَرح في 

 ة.الظلم

 

 صالة االبتداء صلوثو دشوُريو ܨܽܠܢܘܳܬܐ ܕܽܫܢܘܳܪܳܝܐ
 

ܽܫܢܘܒܳܘܐ ܶܰܠܳܒܐ  : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐܰ ܘܰܠܒܳܪܐ

 البو شوبحو : كوهنو
 .قاديشو َولروحو  ولَبرو

المجد لآلب : الكاهن 

 وللروح القدس. ولالبن

 ܡܺܘܳܝܠܶ  ܰܘܥܰܠܝܢ: ܡܰܫܳܡܳܫܐܶܐ
ܚܶܡܐ ܘܰܚܳܛܳܝܶܐ ܰ  ܰܘܚܐܳܐܳܐ ܪ 

ܝܽܗܘܢ   ܢܶܫܰܬܦܽܥܢܘܢ   ܰ ܐ ܰܒܬܪ   ܳܥܠܳܡܶ
 ܰ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 ܐܰ  ܕܰܟܕ ܶܡܬܕܡܝܰܐܢ ܳܠܰܗܢ ܰܐܫܢܳܘܐ ܰܠܢ ܡܺܫܝܘܳܳܳܳ

ܐ  ܐ ܢܐܰܗܪ ܠܡܺܝܐܳܕܶ ܳܘܠܳܬܐ ܰܚܟܳܝܡ̣ܬܳ ܒܳܗܶܠܝܢ ܒ̣ܬܽ
ܐ  ܐ܆ ܰܘܒܺܥܝܽܪܘ̣ܬܳ ܐ ܰܕܡܰܪܚܳܡܽܐܢܘ̣ܬܳ ܢ ܒܶܡܫܘܳܳܳܳ ܕܰܢܝܳܫ̣ܬܰ

ܝܽܛܢܘܳܬܐ ܢܰܣܶܟܐ ܳܠ̣ܟ ܰܚ̣ܬܳܢܐ ܫܰܡܳܝܳܐܐ ܘܰܥܳܡ̣ܟ ܘܰܒܘܝܺ 
ܐ܆ ܘܰܢܶܣܩ ܳܠ̣ܟ  ܶܢܽܥܢܘܠ ܰܠ̣ܓܽܐܢܘܳܢ̣ܟ ܡܶܠ ܰܚܕܳܘ̣ܬܳ

ܐ ܳܘܐ ܘܰܬܘܺܕܝ̣ܬܳ ܳܫܐ  ܽܫܢܘܒ ܘܶܳܠܒܢܘ̣ܟ ܰܘܠ ܽܪܘܳܚ̣ܟ ܰܩܺܕܝ
 ܀ ܠܳܥܰܠܡ ܳܥܠܺܡܝܢ ܐܺܡܝܢ

َوفِّْقنا أيُّها الَمسيُح اإللهُ ِلنُْسِرَج َمصابيَح 

نُفوِسنا بَِزْيِت الَمْسَحِة ُمْقتَديَن بِهذه 

العَذارى الَحكيماِت، َونَْنتَِظُرَك أيُّها 

العَريُس السَّماِويُّ بِيَْقَظٍة واْنتِباٍه فَنُرافِقَُك 

اِت َونَْرفَُع إليَك إلى  ِخدِْرَك الَمليِء بالَمَسرَّ

َحمداً َوُشكراً وإلى أبيَك َوروِحَك القُدّوِس 

 .آمين  إلى أبِد اآلبِدين



 

 

ܠܳ ܶܥܐܳܝܐܳܐ  ̣ܳ  ܳܙܡܺܪܝܢ ܽܫܢܘܒܳܘܐ ܐܫܰܡܳܝܐܳܶ :  ܕܰܪܶܚܡܥܰܠܝ ܒ

ܢܐ ܗܐ  ܘܳܚܰܐܪ ܡܰܛܰܝܒ ܓܐܢܽܘ
ܝܢ ܳܢܗܺܪ ܳܝܽܗܘܢ ܰܠܕ ܝܰܕ ܺܝ ܡ ܰ  ܰܠ

ܰ ܕܢܽܶܥܢܘܠ ܰܚܬܢܳܳܐ ܽܗܘ ܶܕܐܬܐ
 ܰܠܓܐܢܽܘܢܐ܀ ܢܶܥܽܠܢܘܢ ܰܥܶܡܗ

 ُهو غنونو مطايَب وُحويار :

لدنوهرين لمفيدايهون .دُوثِه 

هاو َحثنو دنِعول :عاِمه نعلون 

 ܀ لغنونو

هوذا العرس ُمعدٌّ وجاهز 

 ألصحاب المصابيح
لكيما إذا دخل  المضيئة،

العريس ندخل معه 

 العرس.إلى 
ܐ ܳܗܐ ܳܳܳܳ ܐ ܰܡܺܛܝ ܰܚܬܢ

ܶ
: ܕܺܢܐܬ

ܳܳܳܳܳܢܘ ܢܘܩ ܽܳܳܳܳܳ ܗ ܦ ܶܳܳܳܳܳ  ܶܠܘܪܥ
ܳܳܢܘܢ ܳܳܟ ܳܳܰܕܝ ܝ ܺܳܳ ܳܳܝ ܡ ܰܳܳ ܳܳܠ ܕܰ ܒ ܰܳܳ   ܟ

ܢܘܢ ܬܟܳܳܽ ܝܳܳܫܳܳܳܳ ܳܬܢ ܢܳܳܰ ܒܳܳܳ ܛܳܳܰ ܨ :  ܡܳܳܶ
ܶܕܐ  ܕܰܙܺܕܝ̣ܢܘܳܬܐ܀ ܰܒܥܳܒܳ

هو َحثـنو ماطي دنيثِه 

 لورِعه بلَمـفيدَيكون،  فوق

َكد ِمصَطبثُـن نَـفُشـثخون 

 دزاديقوثو.بعبوِده 

 قد أقبل، هوذا العريس
 فاخرجوا للقائه حاملين

مصابيحكم، ونفوسكم 

 مزينة بأعمال البرارة.

 ܳܒܟ ܳܡܪ  ܚܳܛܰܗܳܝܢ
 ܢܶܬܰܕܳܟܳܝܢ ܘܳܒܟ: ܢܶܬܰܚܽܣܢܘܢ

 ܢܶܬܰܩܳܕܳܫܢ ܘܳܒܟܰ ܺܬܐܪܰܳܬܢ
 ܰܥܡ ܘܢܶܘܶܕܐ: ܰܢܳܝܳܫܰܬܢ

 ܰܚܟܳܝܳܡܳܬܐ܀

بُخ  حطوَهـين مور
، وبُخ نثَدخيُن  نِثَحسون
وبُخ نثـقَدُشن  تيُرثَـن،
َعـم ، ونِحِده  نَـفُشـثَن

 حاكيموثو.

 خطايانا يا رب،  بك تُـغـفر

نياتنا يا رب،  و بك تتـنقى

 وبك تتـقدس نفوسنا يا

 مع الحكيمات. فنفرح رب،

ܝܽܪܘܢ ܝܢ ܰܢ ܳܠܱ̈ ܝܬܐ ܰܩ ܰ ܰܬܘܺܕ
 ܕܶܠܰ ܕܺܥܝܽܪܘܬܐ ܺܠܠܝܐ ܒܳܗܢܐ

ܢܘ  ܝܳܳܽ ܬܐ ܰܐܝܳܳܟ ܢܳܳܶ ܠܳܳܳ ܟܳܳܳ ܰ ܣܳܳܰ
 ܘܰܟܪܽܝܢܘܬܐ܀ ܰܪܒܐ ܒܰܘܫܐ

نَـفرون قولَـين تَـوديثو 

بهونو ليليو دعيروثو، دلو 

نِفوش أخ َسخلُـثو بَحشو 

 َربو وَكريوثو.

 لتثمر أصواتنا شكراً في

لئال  ليل اليقظة هذا،

 نتخلّف كالجاهالت معانين

 من األلم والحزن.
 

 ܰܛܢܘܶܡܢܣ : ܡܰܫܡܳܫܐܳܐ
 ܽܩܢܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܢܘܢ ܰܩܐܳܠܢܘܣ

 سطوِمن قالوس  :مَشمُشنو

 . قوريِلَيسون

يا   ,لنقف حسناً  : الشماس

 رب ارحم

 : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܚܐܳܐܳܐ ܘܪܰܚܶܡܐ ܽܟܰܠܢ ܢܰܨܶܠܶ 
 ܳܡܪܝܐܰ ܢܶܒܶܥܐ ܳܡܪܳܝܐ ܶܡܢ

 ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ ܡܰܪܚܳܡܳܐܐ
ܫܽܒܢܘܚܳܬܐܰ ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ

ܶ
 ܬ

 : كوهنو
وَرحمه  نصاِله كولَن

ِمن موريو  َوحنونو

موريو مَرحمونو نِبِعه. 

 علَين وَعذاَرين. راِحم

وتَوديثو  تِشبوحتو

 وِهدرو وقولُـسو

 : الكاهن
 ونطلب من لنصّلِ كلنا

  .الرب الرحمة والحنان

يا أيها الرب الرحيم 

ونسأله  ارحمنا وأعنا.

إليه  أن  يؤهلنا لنرفع



 

 

ܐ  ܘܶܗܕܪܐ ܘܰܬܘܺܕܝ̣ܬܳ
 ܳܛܳܒܐ ܘܽܪܘܡܳܪܳܡܐ ܘܽܩܢܘܳܠܳܣܐ

ܝܬ̣  ܳܒܶܛܠ ܕܶܠܳ 
ܺ
ܺܡܝܐܳܐ

ܰ
 ܐ

ܠ ܰܒܢ ܠܶܥܳܕܢ ܒܽܟ̣  ܶܘܐܢܶܫܬ ܰܘܒ̣ܟܽ
 :ܕܰܢܶܣܩ

دلو  ورومُرمو طوبو

آمينوئيث  بُـِطل

َوبخولِعذُن،  بخولزبَن

 نِشتِوه دناِسق.

 ً ً وشكراً  دائما سبحا

ً وتبجيالً  ومديحا

ً ال ينقطع في  وتعظيما

 كل وقت وأوان.   

 صالة المقدمة فروميونصلوثو د ܨܽܠܢܘܳܬܐ ܕܦܽܪܘܡܽܝܢܘܢ
ܘ ܫܢܘܒܘܐܳܟܗܳܢܐ :   ܫܡܝܐܐ ܚܬܢܐ ܠܗ 
ܓܐܢܘܢܗ ܰ ܠܘܟܳܝܡܬܐ ܦ݀ܬܚ ܢܗܝܪܐ ܕ

ܰ ܠܬܳܩܐܬܐ ܡܝܨܚ ܪܘܚܐܝܐ ܘܒܘܠܢܘܠܗ
 ܠܒܬܳܘܠܬܐ ܡܒܣܡ ܫܒܼܝܘܐ ܘܒܤܡܟܗ
 ܘܒܐܢܘܗܪܐܰ ܠܤܳܟܠܬܐ ܛܪܕ ܥ ܝ ܐ ܘܒܓ ܡܗ

 ܟܡܝܪܐ ܘܚܫܢܘܟܐܰ ܠܐܟܳܝܬܐ ܡܘܕܐ ܦܨܝܘܐ
 ܦܝܳܫܢ ܬܪܥܐ ܼܡܢ ܘܠܒܪܰ ܠܳܥܛܠܬܐ ܡܢܘܪܬ

ܐܐ ܕܠܗ ܒܟܡܝܪܘܬܐ  ܰ ܫܢܘܒܘܐ ܝ 
 

 ܰܐܺܡܝܢ ܀ܰܥܳܡܐ : 

الَحْمُد للعَريِس السَّماِوّيِ الّذي  الكاهن:

يَْفتَُح ِخْدَرهُ النَيَِّر ِلْلَحكيماِت، َويُْبِهُج 

الُمْستَِعّداِت َويَُمتُِّع بِعُْرِسِه الّروحانِّيِ 

ْبَوليَمتِِه الفاِخَرِة البَتوالت، َويَطُرُد بِِحْكِمِه 

ُح بنوِرِه الألالء  العَزيِز الجاِهالت، َويَُفّرِ

العَفيفات، َويَْقضي بالّظالِم الّداِمِس َعلى 

الُمتَوانِيات، فَيَِقْفَن خاِرَج الباِب ُمْكتَئبات، 

 …الّذي بِِه يَليُق الَحْمُد 

 

 .آمينالشعب: 

  
 ܨܽܠܢܘܳܬܐ ܕܶܣܕܳܪܐ

 

 صالة المتن ِسدروصلوثو د

ܘ ܕܝܠܢ ܠܐܗܐ ܡܫܝܘܐ  ܕܒܝܕ ܗ 
 ܨܒܬܐ ܥܠ ܕܒܒܣܪ ܡܬܓܠܝܐܢܘܬܟ

 ܰ ܠܢ ܓܠܝܬ ܕܥܬܝܕ ܕܝܐܐ ܘܥܠ ܫܒܝܘܐ
ܘ ܡܠܬܐ ܝܘܝܕܝܐ  ܒܬܘܠܬܐ ܕ̣ܡܢ ܗ 

 ܘܥܠܗܕܐܰ ܡܛܠܬܢ ܘܐܬܒܪܢܫܬ ܐܬܒܣܪܬ
 ܘܕܡܝܬܰ  ܘܪܡܪܡܬ ܰܥܠܝܬ ܠܒܬܘܠܢܘܬܐ

 ܥܒܕܬ܂ ܠܗܕܐ ܕܳܡܠܟܐ ܘܐܚܝܐܬܐ ܶܠܠܗܐ
 ܒܒܬܘܠܢܘܬܐ ܘܫܡܝܐܝܬܐ ܩܕܝܫܐ ܘܡܠܟܢܘܬܐ
 ܡܢ ܒܬܳܘܠܝ܂ ܕܠ̣ܳܕܝܫܐ ܐܟܡܢ ܦܘܡܬ܂
ܘܰ  ܘܐܬܡܠܟܬ ܐܬܛܝܒܬ ܚܛܝܬܐ  ܕܝܢ ܗ 

أيُّها الَمسيُح إلَُهنا، يا َمن ِبواِسَطِة 

ُظهوِرَك بِالَجَسِد َكَشْفَت لَنا َعِن 

الّزينَِة الفاِخَرِة َوَعِن الدينونَِة. أيُّها 

الَكِلَمةُ الَوحيُد، يا َمن بِتََجسُِّدَك 

َوتأنُِّسَك ِمَن البَتوِل ِمن أْجِلنا َرفَْعَت 

إيّاها َمقاَم البَتوِليَِّة عاِلياً، جاِعالً 

َشبيَهةً باهلل َونَسيبَةً للمالئكة، بَل 

َشبَّْهَت الَملكوَت الُمقَدََّس الّسماِويَّ 

هيَن  كأنَّهُ إنَّما أُِعدَّ للِقّديسيَن الُمنَزَّ

َعِن الَخطيئَِة، َوَمثَّْلَت َجميَع البََشِر 



 

 

 ܠܡܳܝܐܕܐ ܛܥܳܝܐܬ ܒܬܘܠܬܐ ܕܒܥܤܝܪܝܢܘܬ
 ܕܝܠܟ ܕܒܨܠܡܐ ܒܐܳܝܐܫܐ ܕܟܠܗܘܢ ܠܤܟܐ
ܢܢܘܢ ܟܕܰ ܰܕܡ̣ܝܬ ܫܝܝܪܐ  ܰܡܢ ܠܗ 

 ܙܕܝ̣ܢܘܬܐ ܦܠܘܢܘ ܪܓܫܐ ܕܒܘܡܝܫܝܢܘܬ
ܰ ܛܝܤܬ ܒܘܟܳܝܡܬܐ ܒܡܫܘܐ ܡܬܝܰܠܬ
ܢܢܘܢ  ܡܫܘܐ ܡܢ ܣܝܳܝ̣ܝ ܕܝܢ ܠܗ 

 ܘܡܛܠ ܫܢܘܕܥܬ ܒܣܳܟܠܬܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ
 ܓܐܣܢ ܕܠܢܘܬ̣  ܐ̱ܢܫܢܘܬܟ ܘܪܚܡܬ ܚܢܘܝܕܟ

ܰ ܫܡܗܬ ܒܛܝܒܢܘܬܐ ܠܟ ܐܢ̱ܬ ܚܬܢܐ
ܘ ܘܠ ܒܐܐ  ܕܠܫܡܝܐ ܕܡܬܥܠܝܐܢܘܬܟ ܗ 
 ܬܘܚܪܬܐ ܬܪܝܐܝܬܐ ܠܡܐܬܝܬܟ ܘܥܕܡܐ
 ܕܒܪ ܕܠܟܠܐܫ ܗܘ ܠܡܢܘܬܐ ܟܕܰ ܰܟܐܝܬ

 ܕܝܢ ܩܥܬܐܰ ܰܐܪܙܬ ܘܕܡܟܢܘܬܐ ܢܢܘܡܬܐ
 ܠ̣ܪܢܐ ܘܟܠܬܐ ܚܬܢܐ ܕܶܠܘܪܥ ܘܡܝ̣ܬܐ
 ܐܘܩܝܡܬ ܳܡܠܟܐ ܕܪܝܫ ܩܠ ܘܒܪܬ ܐ̱ܚܪܝܬܐ

 ܘܒܝܕ܂  ܐܘܰܕܥܬ ܕܟܠܐܫ ܩܒܪܐ ܕܡܢ
 ܘܬܒܥܬܐ ܕܤܳܟܠܬܐ ܕܠܡܳܝܐܕܐ ܚܫܢܘܟܢܘܬܐ

 ܐܝܟܐܐ ܚܢܘ̣ܝܬ ܕܡܐܗ ܘܓܠܝ ܘܬܐ ܕܡܫܘܐ
 ܩܕܡܝܟ ܩܐܡ ܗܪܟܐ ܕܥܒܕ ܒܳܥܒܕܐ ܕܟܠܐܫ
ܢܢܘܢ ܟܕ ܟܐܢܐܝܬ  ܚܝܢܘ ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܡܢ ܗ 
ܘ ܒܐܢܘܗܪܐ:  ܕܢܢܘܗܪܐ ܒܥܳܒܕܐ ܓܐ ܗ   ܡܝܪ
 ܘܠܡܥܠܬܐ ܡܬܓܐܝܢ܂ ܒܨܳܡܘܐ ܘܥܬܝܪ
 ܘܶܠ ܪܘܚܐܝܐ ܚܠܢܘܶܠ ܠܒܝܬ ܕܥܡܟ

ܢܢܘܢ ܡܫܬܘܝܢ܂ܰ  ܕܡܠܟܢܘܬܟ ܡܫܬܪܝܐܐ  ܗ 
 ܒܳܝܫܐ ܒܥܳܒܕܐ ܗܢܢܘܢ ܕܐܚܫܟܢܘ ܕܝܢ

 ܠܡܳܝܐܕܐ ܘܐܣܬܦ̣ܢܘ ܘܚܫܢܳܘܟܝܐ܂
 ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܫܘܐ ܡܢ ܕܢܝܳܫܬܘܢ
 ܛܪܘܕܝܐ ܟܕ ܡܫܬܢ̣ܝܢ܂ ܰܒܳܪܝܐ ܒܘܫܢܘܟܐ

ܓܐܢܘܢܟ ܬܪܥܐ ܕܡܢ ܘܡܫܬܕܝܐܢܘܬܐ ܡܢ  ܕ

الَمْخلوقيَن على صوَرتَِك الَوسيَمِة 

صابيَح، بِعَْشِر َعذارى قَْد َحَمْلَن المَ 

ُمَمثاِّلً بالَحكيماِت ِمْنُهنَّ أولئك الّذيَن 

بالَحواّسِ الَخمِس َعِملوا الّصالَح 

الُمَمثََّل بالّزيت، َوُمشيراً بالجاِهالِت 

الباقِياِت إلى الّذيَن َخلَْت نُفوُسُهم ِمن 

ً نَْفَسَك َعريساً  َزيِت الفَضيلَِة، داِعيا

ً  التِّحاِدَك ِبِجْنِسنا فَضالً ِمْنكَ  ، َوَكرما

ً الفَتَْرةَ الّتي تَتََخلَُّل ارتِفاَعَك  يا ُمَسّمِ

إلى الّسماِء َوَمجيئََك الثّاني: إبطاًء، 

ُمعَبِّراً بالنُّعاِس والنوم عن الموِت 

الّذي يأُخذُ الجميَع، وبالصراخِ 

والُخروجِ للقاِء العَروَسين عن 

البوِق األخيِر َوَصوِت َرئيِس 

ِة، َوبِتَْعتيِم الَمالئَكِة َوالِقيا َمِة العامَّ

َمصابيحِ الجاهالِت َوَطلَِب الزيِت 

َوفَراِغِه َعن ُوقوِف ُكّلِ واِحٍد أماَمَك 

َعدالً بَِحَسِب أعماِلِه، َحيُث يَتََمتَُّع 

الّذيَن عاشوا نورانِيًّا بِأعماِل النّور، 

بذلَك النوِر الألآلء الُمكتَّظِ باألشعَِّة، 

قَتَِك إلى ُعْرِس َويَحَظوَن بُِمرافَ 

ِ الّذي ال يَحوُل،  َملكوتَِك الّروحانِّي

في حيِن أّن الّذين أظلموا باألعماِل 

الّرديئَِة الحاِلَكِة َوفَرَغْت َمصابيُح 

نُفوِسِهْم ِمْن َزْيِت الفَضيلَِة، يَتَعَذَّبوَن 

في الظُّلَمِة البّرانِيَِّة َمْنبوذيَن 

لُمقَدَِّس. َوَمْطروديَن ِمْن بابِ ِخْدِرَك ا

حيُم، َويا َعريَس  فَيا أيُّها اإللهُ الرَّ



 

 

ܓܢܘܢ ܚܐܫܝܢ܂ ܩܕܝܫܐ  ܠܟ ܡܝܤܝܐܢ ܘܒܕ
ܘ ܕܫܪܪܐ ܘܚܬܢܐ ܡܪܚܡܐܐ ܠܐܗܐ  ܕܩܪܐ ܗ 

 ܘܰܙܡܢ ܪܒܐ ܠܘܠܢܘܠܗ ܘܥܠܡܐ ܠܥܳܡܡܐ
 ܒܝܕܰ  ܦܐܝܐ ܠܓܐܢܘܢܗ ܘܫܳܖܒܬܐ ܶܠܡܢܳܘܬܐ
 ܩܕܡܝܟ ܕܡ̣ܪܒܝܐܢ ܕܒܳܣܡܐ ܗܢܐ ܥܛܪܐ
ܘܝܐ ܕܒܠܠܝܐ܂  ܡܪܝܐ  ܕܡܐܬܝܬܟ ܩܥܬܐ ܕܗ 
 ܕܡܬܓܠܝܐܢܘܬܟ ܘܒܫܥܬܐ،  ܙܝܥܬܐ

 ܕܡܣܬܟܝܐ ܚܕܘܬܐ ܕܡܛܬ ܡܐ ܕܚܝܠܬܐ
 ܥ̣ܬܐ ܘܩܪܒܬ ܡܛܳܝܒܬܐ ܠܒܬܳܘܠܬܐ

 ܘܐܬܝܐ ܘܨܦܘܐ ܤܳܟܠܬܐ ܠܒܬܳܘܠܬܐ ܕܢܛܝܪܐ
 ܘܕܢܚܰ  ܕܡܐܬܝܬܟ ܫܥܬܐ ܫܠܝܐ ̣ܡܢ

ܓܠܝܐܟ ܥܕܢܐ ܒܤܢܘܪܗܒܐ ܘܝܐ ܡܐܰ  ܕ  ܕܗ 
،  ܕܪܒܢܘܬܟ ܡܘܬܬܐ ܩܕܡ ܙܝܥܬܐ ܩܥܬܐ

 ܓܐܝܢܘܬܐ ܚܕܳܖ  ܕܚܝܠܬܐ ܘܬܘܗܬܐ
 ܓܳܠܝܢ ܟܕ ܚܟܝܳܡܬܐ ܕܢܳܝ̣ܢ ܡܐܰ  ܕܐܝ̣ܪܟ
 ܰ ܚܫܢܳܘܟܢ ܟܕ ܣܟܳܠܬܐ ܘܦܝܳܫܢܰ  ܐܦܝܳܗܝܢ

 ܰܦܓܳܥܢ ܒܟ ܚܟܝܳܡܬܐ ܐܳܦܐ ܕܒܓܠܝܢܘܬ ܡܐ
 ܡܐܰ ܡܬܟܳܫܝܢ ܠܟ ܣܳܟܠܬܐ ܐܳܦܐ ܘܒܒܗܬܬ

ܰ ܕܢܘܐ ܢܢܘܗܪܐ ܐܝܟ ܚܟܝܳܡܬܐ ܕܚܟܝܡܢܘܬ
 ܐܡܰ ܥ݀ܡܛܐ ܚܫܢܘܟܐ ܐܝܟ ܣܳܟܠܬܐ ܘܤܟܠܢܘܬ
 ܘܫܳܖܓܐ ܡܨܡܘܼܝܢ ܕܚܟܝܳܡܬܐ ܕܠܳܡܝܐܕܐ
 ܣܳܟܠܬܐ ܐܢܬ ܕܦܪ  ܡܐܰ ܕܥܟܝܢ ܕܣܳܟܠܬܐ

 ݂ܡܢ ܠܘܫܢܘܳܟܬܐ ܐܢܬ ܘܛܪܕ ܚܟܝܳܡܬܐ ܡܢ
 ܕܢܗܝܳܖܢ ܠܘܟܳܝܡܬܐ ܐܢܬ ܘܓܒܐܰ ܢܗܝܳܖܬܐ
 ܡܐܰ ܕܚܳܫܢܘܟܢ ܠܤܳܟܠܬܐ ܐܢܬ ܘܡܣܠ

ܰ ܢܢܘܗܪܗܝܢ ܠܝܢܘܬ ܚܟܳܝܡܬܐ ܕܡܬܦܨܳܚܢ
ܟܡܳܖܢ ܰ  ܫܳܖܓܝܗܝܢ ܠܝܢܘܬ ܣܟܠܬܐ ܘܡܬ 

ܰ ܠܡܥܠܬܐ ܡܛܳܝܒܬܐ ܕܡܫܬܳܘܝܢ ܡܐ
 ܕܥܐܳܠܢ ܡܐܰ ܒܒܗܬܬܐ ܡܗܳܡܝܐܝܬܐ ܘܦܝܳܫܢ

، الّذي َدعا العالَميَن إلى  الَحّقِ

ُعْرِسِه العَظيِم، واألَُمَم َوالقَبائَِل إلى 

ِخْدِرِه الَوسيِم، نَْبتَِهُل إليَك على َهذا 

َعْرِف البخوِر الّذي َعطَّْرناهُ أماَمَك، 

ِه لكي في اللّيِل الّذي تَْنَطِلُق في

هيِب، َوفي ساَعِة  َصْيَحةُ َمجيئَِك الرَّ

ُظهوِرَك الَمهيِب، إذا ما بَلَغَْت 

البَْهَجةُ الُمنتََظَرةُ العَذارى 

الُمْستَِعّداِت، وأزفت الكآبَةُ 

الَمْحفوَظةُ ِلْلعذارى الجاِهالِت، 

وباَغتَْت ساَعةُ َمجيئَِك َوأوَمَض 

َوْقُت ُظهوِرَك، إذا ما انَطلَقَْت 

يْ  َحةُ الُمريعَةُ قُبَيَل نزوِل الصَّ

هيبَةُ  ُربوبِيَّتَِك َواْكتَنَفَْت الِحيَرةُ الرَّ

َجاللََك العَظيَم َوَهَرَعْت الَحكيماُت 

بُِوجوٍه سافراٍت َوَظلَّْت الجاِهالُت 

بُِوجوٍه كاِلحاٍت، إذا ما اْلتَقَتَْك 

الَحكيماُت بَِوْجٍه َطِلٍق َواْبتََهلَْت إليَك 

ُهنَّ بالَخَجِل ُمْلتَِحفاٌت، الجاِهالُت وَ 

إذا ما أْشَرقَْت بالنّوِر ِحْكَمةُ 

الَحكيماِت واْكفََهرَّ كالدُّجى َجْهُل 

الجاِهالِت، إذا ما أضاَءْت َمصابيُح 

الَحكيماِت وانَطفأْت ُسرُج 

الجاِهالِت، إذا ما َميََّزَت الجاِهالِت 

َعِن الحكيماِت واْصَطفَْيَت الَحكيماِت 

ِت َونَبَْذَت الجاِهالِت الحاِلكاِت، النَيِّرا

إذا ما اْبتََهَجْت الَحكيماُت نََظراً إلى 

ْت الجاِهالُت ِلتَْعتيِم  نوِرِهنَّ واْغتَمَّ



 

 

 ܘܡܬܬܚܕܰ ܒܘܕܘܬܐ ܠܓܐܢܘܢܐ ܚܟܝܳܡܬܐ
 ܡܐܰ ܒܟܪܝܢܘܬܐ ܣܳܟܠܬܐ ܒܐܳܦܝ ܬܪܥܐ

ܓܐܢܘܢܐ ܠܬܳܖܥܐ ܤܳܟܠܬܐ ܕܡܫܳܟܘܢ  ܕ
 ܕܝܠܗܝܢ ܒܠܡܳܝܐܕܐ ܘܚܝܳܖܢܰ ܕܐܚܝܕܝܢ
ܰ ܒܓܐܢܘܢܐ ܚܟܳܝܡܬܐ ܕܕܝܨܢ ܡܐ܆  ܕܕܥܟܝܢ

 ܕܳܚ ܝܢ ܡܐܰ ܒܓܗܢܐ ܤܳܟܠܬܐ ܘܡܬܐܠܨܢ
 ܠܟ ܝܢܘܩܖܳ  ܒܬܫܒܢܘܚܬܐ ܚܟܳܝܡܬܐ ܠܟ

 ܢܢܘܗܪܐ ܕܒܓܐܢܘܢ ܡܐܰ ܒܘܐܳܓܬܐ ܣܳܟܠܬܐ
 ܒܟܳܝܢ ܬܪܥܐ ܡܢ ܘܠܒܪ،  ܬܳܩܐܬܐ ܙܡܳܖܢ

 ܘܙܝܥܬܐ ܕܚܝܠܬܐ ܫܥܬܐ ܒܗ݀ ܰ ܣܳܟܠܬܐ
 ܐܠܘܫܢܘܟ ܣܳܟܠܬܐ ܥܡ ܠܢ ܬܫܕܐ ܶܠ: ܡܪܝܐ

 ܰܒܒܗܬܬܐ ܬܪܥܟ ܡܢ ܠܒܪ ܠܢ ܬܩܝܡ ܶܠܰ 
ܰ ܒܡܫܬܘܬܐ ܕܢܳܝܫܬܢ ܠܫܳܖܓܐ ܬܰܕܥܟ ܶܠ
 ܒܘܠܢܘܠܟ ܕܳܖܘܚܬܢ ܠܠܡܳܝܐܕܐ ܬܰܥܡܛ ܶܠ

ܓܐܢܘܢܟ ܬܪܥܗ ܬܐܚܢܘܕ ܶܠܰ   ܶܠܰ ܒܐܦܳܝܢ ܕ
 ܐܫܢܘܐ ܐܶܠܰ ܕܟܐܢܢܘܬܟ ܒܓܳ ܡܐ ܠܢ ܬܛܪܘܕ

 ܠܫܥܬܐ ܕܢܐܪܘܥ ܒܛܝܒܢܘܬܟ ܠܢ
ܓܠܝܐܟ  ܕܶܠ ܘܢܳܘܬܐ ܕܡܛܝܒܝܢ ܒ ܳܘܕܐ ܕ

 ܕܶܠ ܘܠܡܳܝܐܕܐ ܕܢܗܝܪܝܢ ܒܫܳܖܓܐܰ ܨܐܳܝܢ
 ܕܶܠ ܘܙܕܳܝ̣ܐ ܟܐܢܳܐ ܥܡ ܘܢ̣ܒܠܟ ܕܥܟܝܢ

ܬܝܢ  ܙܡܳܝܐܐ ܥܡ ܫܢܘܒܘܟ ܘܢ ܡܪܰ ܒܗ 
 ܕܩܪܝܬ ܩܳܖܝܐ ܘܡܢܰ ܡܝܬܝܢ ܕܶܠ ܘܚܕܘܓܐ

 ܕܥܐܠܝܢ ܡܛܳܝܒܐ ܘܡܢ ܠܡܫܬܘܬܟ
ܰ ܒܤܡܟܟ ܕܚܕܝܢ ܣܡܳܝܟܐ ܘܡܢ ܠܓܐܢܘܢܟ
 ܘܪܘܡܪܡܐ ܘܣܓܕܬܐ ܘܐܝ̣ܪܐ ܫܢܘܒܘܐ

 ܩܕܝܫܐ ܘܠܪܘܚܟ ܘܶܠܒܢܘܟ ܠܟ ܢܤܩ
 ܒܪ̣ܟܡܪ̱ ܀ ܐܡܝܢ ܠܥܠܡܳܝܢ

، واْستََحقَّْت الَحكيماُت  ُسُرِجِهنَّ

الُمْستَِعدَّاُت ُولوَج الِخْدِر بالسُّروِر 

َوأُْغِلَق الباُب بِعُْنٍف بَِوْجِه الجاِهالِت 

تَوانِياِت، حيَن تَتََرنَُّم الَحكيماُت المُ 

الّصاِلحاُت ُمْبتَِهَجةً في ِخْدِر النّوِر 

بًَة خاِرَج  َوتَنوُح الجاِهالُت ُمتَعَذِّ

الباِب َوفي َجَهنََّم، حيَن تُعايِنَُك 

الَحكيماُت َوالَمْجُد يَْكتَنِفَُك َوتَْصُرُخ 

داِت، فَفي تلَك  إلَْيَك الجاِهالُت بالتّنهُّ

هيبَِة الَمهيبَِة ال تَْطَرْحنا السّ  اَعِة الرَّ

ْلَمِة َمَع الجاِهالِت، َوال  َربَّنا في الظُّ

تَْطُرْدنا بِقَضائَِك العاِدِل َوتوقِْفنا 

بالِخْزيِ خاِرَج باِب ِخْدِرَك، َوال 

تُْطِفْئ َمصابيَح نُفوِسنا في ُعْرِسَك، 

ْلنا بِفَْضِلَك ألن نَْلقى ساَعةَ  لَِكْن أّهِ

ٍة َوثِياٍب نَِقيٍَّة اسْ  تِْعالنَِك ْبُزّواَدٍة ُمعَدَّ

َوَمصابيَح نَيَِّرٍة ال تَْنَطِفئ، َونَْلتَِقيََك 

ُصْحبَةَ األبراِر والّصاِلحيَن الّذيَن ال 

يخزون، َونَُسبَِّح بَِحْمِدَك َمَع 

يَن والنَُّدماِء الخاِلديَن، ِلَكي  الَمْدُعّوِ

َم لََك َمْدُعّوو َوليمَ  تَِك يُقَّدِ

َوالُمْستَِعّدوَن الّذيَن َسيَِلجوَن ِخْدَرَك 

والنَُّدماَء الّذيَن َسيَْفَرحوَن في ُمتََّكئَِك 

َحْمداً َووقاراً َوُسجوداً َوتَْعظيماً 

وألبيَك َوِلروِحَك القُّدوِس إلى أبَِد 

 اآلبِدين آمين بارخمور.
 

 



 

 

̣ܺ ܳܩܳܠ   ܕܽܩܢ̣ܘܳܩܳܝܐ ̣ܝܐܳܬܐ:ܒ

ܐ
ܶ
ܳܠܳܬܐ ̱ܗܳܘܐ ܳܝܐ  ܰܟܕ ܰܠܒܽܬܳܘ̣

ܶܕܐ ܢ ܛܶܥܐ̱ܳܝ܆ ܰܠܡܺܝܳܝ̣  ܘ̣ܡܶ
ܐ ܰܚܬܳܢܐ ܰܕܐܘܰܚܪ

ܶ
 ܳܢܳܡܝ̱  ܕܺܢܐܬ

 ܰܚܶܡܫܰ ܰܘܕܶܡܳܟܝ̱  ܽܟܠܶܗܝܢ
 ܰܣܳܟܳܠܢ ܰܣܺܓܝ̣  ܶܡܐܶܗܝܢ
 ܳܛܒ ܶܡܐܶܗܝܢ ܘܰܚܶܡܫ ̱ܗܳܘܰ ܆

ܳܡܢ  ܳܩܠܳ  ܰܘ̣ܗܳܘܐ ̱ܗܳܘܰ ܆ ܰܚܺܟܳܝ̣
ܐ܆ ܰܚܬܳܢܐ ܕܳܗܐ ܰܬܺܩ̣ܝܳܝܐ

ܶ
 ܳܐܬ

ܳܡܳܬܐ  ܰܥܶܡܗ ܰܥܳܠܝ̱  ܰܚܺܟܳܝ̣
ܳܝܝ̱  ܘܰܣܳܟܳܠܳܬܐ ܣܬܠ ܺ

ܶ
 ܳܡܰܪܢ ܗ   ܐ

 ܥܰܠܝܢ܀ ܽܚܢܘܣ

يُوئِه ُوو لبثولوثو كد 

وِمن َدوحار  :لمفيِده طِعن

َحثنو دنيثه نوم كولهن 

حامش منهن : َودمخ

 ساكي َسخلون واي

وحاِمش منهن ساكي 

َوهُوو قولو : حاكيُمون

 : تاقيفو دُهو َحثنو إثو

حاكيُموثو عال عاِمه 

  : وَسخلوثو إستلي

هاليلويا ُموران حوس 

 ܀عالين 

ً بالبتوالت وهّن  كان الئقا

يحِملَن مصابيحهّن : 

بانتظار وصول العريس 

الذي تأخر . فنْمَن كلهنَّ 

خمٌس منهّن  . ولم يسهْرنَ 

وخمٌس  :جاهالت

وبغتةً ارتفع  : حكيمات

صوٌت ينادي هوذا 

العريس قد أقبل: فدخلت 

الحكيمات المستعدات 

 :وُرفضت الجاهالت

 . هللويا يا رب ارحمنا

 ܠܶܡܫܽܬܘܬܐܒܪܟܡܪ  : 
ܙܰܕܰܡܐܰܢ

ܶ
 ܰܬܘܰ ܒܰܪܘܡܐ ܰܕܡܰܛܝܳܒܐ ܐ

ܐ ܳܡܐܢܶܳܐ ܢܶܠܰܒܫ  ܰܘܥܳܒܳܕܶܐ ܳܛܳܒܶ
ܐ ܰܥܕܶܠܰ ܡܰܝܬܪܶܐ

ܶ
 ܰܚܬܢܐ ܺܢܐܬ

ܐ ̣ܶ  ܙܺܡܳܝܐܶܐ ܒܽܟܠܽܗܘܢܰ ܘܢܶܬܰܒ
ܘ ܺܕܐܝܬ ܰ ܒܶܡܫܽܬܘܬܐ ̱ܗܽ

ܝܐܰܢ ܰܟܕ ܰܠܢ ܘܢܶܫܰܟܚ
ܶ
 ܳܕܶܐܰܒܥܒܳ  ܳܨܐ

ܝܬܰ ܡܰܫܟ̈ܪܶܐ
ܺ
 ܰܠܢ ܺܢܐܰܡܪ ܰܘܙܺܥܝܳܝܐ

 ܰܘܗ   ܗ  ܰ ܠܽܟܢܘܢ ܐܢܐ ܳܝܰܕܥ ܕܶܠ

لِمشتوثو بارخمور : 

 : إزَدَمنان َدمطايبُو بَروُمو
تاو نِلباش ُمونِه طوبه 

َعدلو نيثِه  :َوعبُوِده مياتِره

بخولهون  : َحثنو ونِثباقِه

 : زمينِه ديث واو بِمشتوثو
ونِشكاح الن كاد ُصوئِنان 

 : بَعبُوِده ْمشخِره
َوْزعيفوئيث نيمار الن دلو 

يُوَدعنو لخون ، هاليلويا أو 

 ܀هاليلويا 

لقد ُدعينا بارك يا سيد : 

إلى العرس المعّد في 

هلّموا لنلبس ثياباً   : العلى

  : نظيفة وأعماالً صالحة
 لئال يأتي العريس

المدعوين إلى    :ويتأمل

فيرانا مدنّسين  : العرس

  :باألعمال الشريرة

بغضٍب : إني ال وينتهرنا 

 أعرفكم : هللويا وهللويا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أقوال اآلالم بُثِه دحاشو  ܕܚܫܐ ܳܒܬܐ

 ܰܕ̣ܗܳܘܐ ܰܚܳܫܟ ܳܡܪ ̱  ܒܺܪ̣ܝܟ
 ܽܡܢ̣ܘܳܟܳܟܟ ܒܺܪ̣ܝܟ ܚܳܠܰܝܝܢ܆

 ܶܡܽܛܳܠܰܬܢ܀

بريخ ُمور حاشوخ َدهُوو 

بريخ موكوخوخ : حلوفين

 ܀مطولوثان 

مباركة هي آالمك من 

ومبارك تواضعك في  أجلنا

 ܀سبيلنا

̣ܝܰܬܘ̱ܗ  ܕܰܚܳܝܶܐ ܠܺܡܐܳܢܐ
ܺ
 ܐ

 ܰܠܕܳܚܰܐܪ ܳܠܳܗܐܐܰ  ܕܰܒܪ ܰܚܶܫܗ܆
ܐ ܶܒܗ܆ ̣ܶ  ܰܕܐܝܰܟܢܰ ܶܒܗ ܘܶܡܬܰܒ

ܶܕܐ ܰܠܢ ܶܠܦܐܰ  ܳܐܦܰ ܰܚܢܺܘ ̣   ܥܳܒܳ
ܐ܆ ܚܶܡܐ ܽܚܢ̣ܘܳܒܐ ܳܛܳܒܶ ܰ  ܘܪ 

 ܳܛܳܒܐ܀ ܘܰܣܒܳܪܐ

لمينو دحايه إيثاو حاِشه 

دبار آلوُهو لدُحويار به: 

وِمثباقِه به َديكان حاوي: 

أوف آِلف الن عبُوِده 

طوبه : حوبُو وَرحِمه 

 ܀وَسبُرو طوبُو 

إن آالم الرب هي ميناء 

الحياة للناظر إليها: 

ويتأمل فيها ويرى كيف 

أظهر لنا وعلمنا األعمال 

االً الصالحة : وأعطانا مث

ته والرجاء ورحممحبته 

 ܀الصالح

ܳܠܳܬܐ  ܰܠܢ܆ ܘܰܚܢܺܘ ̣  ܳܨܪ ܰܒܒܽܬܳܘ̣
 ܶܡܫܰܬܪܳܝܐ܆ ܕܶܠܳ  ܰܡܠܽܟܢ̣ܘܳܬܐ ܳܗ 
ܰ ܢܰܶܣܒ ܘܶܡܫܳܘܐܰ ܢܶܬܰܕܶܡܐ ܰܬܘ

ܶܕܐ ܐ ܥܳܒܳ  ܕܰܚܬܳܢܐ܆ ܕܰܥܶܡܗ ܳܛܳܒܶ
 ܰܕܠܳܥܰܠܡ܀ ܳܗ  ܰܠܥܶܕܝܢ ܢܽܶܥܢ̣ܘܠ

بَبثولوثو ُصور حاوي 

: ُهوْي َملكوثو دلو الن

تاو ِنتداِمه  ِمشتريُو :

لحاكيُموثو : وِمشُحو 

ه : نِساب عبُوِده طوب

 ܀ْدعاِمه ْدَحثنو نِعول لعِدن

لقد صّور لنا الملكوت غير 

المنظور بالبتوالت. هلّموا 

لنتشبّه بالحكيمات ونتخذ 

لنا األعمال الصالحة زيتاً 

لقناديلنا: حتى ندخل الجنة 

 مع العريس

ܐ ܐܠ ܝܳ ܠܶ  ܐܢܳ ܒܗܳ  ̣ܶ ܳܝ  ܰܕܒܰ ܠ ܺ
 ܽܟܠ ܶܡܢ ܽܢܢܘܗܶܪܗ ܳܨܰܡܚ

ܝܢ  ܠܶܫܡܫܐ ܰܢܢܘܶܕܐܰ ܰܓܳܒܺ
ܢܘܬܐ ̣ܽ ܗ ܰܕܐܢܰܗܪܰ ܕܰܙܺܕܝ

ܶ
 ܠܺܥܕܬ

 ܘܰܡܐܳܥܗ  ܰ ܕܽܪܘܚܐ ܒܨܳܶܡܶܘܐ
 ܰܓܶ ܗ܀ ܰܠܠܺܡܐܢܰ ܒܽܘܢܘܶܒܗ

بُهونو لليُو َدبزاليِقه 

ُصوماح نوهِره ِمن كول 

كابين : نوِده لِشمشو 

دزاديقوثو : َدنهار لعيته 

بِصمِحه دروُحو : وَمنعُو 

 ܀بحوبه للمين كاِزه 

في هذا الليل الذي يشع 

فيه بهاء هللا من كل 

الجهات ، فلنشكر شمس 

البّر الذي أنار الكنيسة 

وبلغ بها  بضياء الروح ،

 .ميناء غناه بمحبته

 ܠܰܘܬܳܢܐ ܰܢܶܣܩ ܽܫܢܘܒܳܘܐ
ܶܡܐ ܕܽܟܠܽܗܘܢ ܕܳܚܶܕܐ܆  ܰܥܶܡܗ ܰܥܳܡ̱

ܗ ܒܰܓܢܘ ܢܶܘܽܕܘܢ܆
ܶ
ܰ ܶܡܫܽܬ̣ܘܬ

 ܰܠܢ ܰܕܢܰܘܶܝܛܰ ܳܗܶܕܐ ܘܶܡܽܛܠ
 ܰܠܢ ܳܨܪ ܢܶܘܶܕܐ܆ ܕܰܥܶܡܗ

ܳܠܳܬܐ܀ ܽܛܢ̣ܘܦܳܣܐ  ܰܕܒܽܬܳܘ̣

شوبُحو ناِسق لَحثنو دُحوِده 

: دخولهون عاِمه عاِمه 

نِحدون : بغاو ِمشتوثِه 

ومطول ُهوِده : َدنحافِط الن 

دعاِمه نحِده : ُصور الن 

 ܀طوفُسو َدبثولوثو 

فلنرفع المجد للعريس 

المبتهج الذي تفرح معه 

فمن  .كل األمم في عرسه

أجل ذلك ولكي يشجعنا 

على الفرح معه أعطانا 

 .مثل البتوالت
 



 

 

ܢܘܒ ܕܳܡܪ ̱  ܳܒܽܥܢܘܳܬܐ ̣ܽ  ܰܝܥ
    ܐܬ̣ܳ ܠܳ ܘܳ ܒܬ̣ܽ  ܕܰܥܠ

  بُعوثو دمور يَعقوب
 دعال بثولُثو

 طلبة مار يعقوب

 على البتوالت

 ܘܰܡܢܘܬܐ ܠܰܘܫܐ ܶܕܐܬܐ ܡܺܫܝܘܐ
 ܳܒܽܥܢܘܰܬܢ ܫܰܡܥܰ ܰܘܙܺܩܝܽܝܢܘܬܐ

 ܰܢܳܝܳܫܰܬܢ܀ ܰܥܠ ܰܪܚܶܡܐ ܰܘܥܶܒܕ

مشيُحو ِدثو لحاشو ْوَموتو 

شماع بُوعوثان  َوزقيفوثو

 ܀َوعبد َرحِمه عال نفشوثان

أيها المسيح الذي جاء إلى اآلالم 

والموت والصليب: أال استجب 

 إلينا وامنح نفوسنا رحمةً.

 ܰܒܪ ̱ܗܳܘܐ ܰܡܶܠܦ ܰܟܕ ܰܪܒܐ ܰܡܬܶܠ
 ܰܥܠ ܰܠܢ ܰܢܢܘܰܕܥ ܕܶܒܗܰ ܠܰܐܳܗܐ

ܗ
ܶ
ܰ ܽܕܐܘܪܶܚܗ ܘܶܛܒܐ ܶܡܐܺܬܝܬ

 ܳܗ  ܰܠܡ ܰܡܠܽܟܢܘܬܐ ܳܕܡܝܐ ܳܗܰܟܢ
 ܥܰܣܪ ܰܠܒܽܬܳܘܳܠܬܐܰ ܰܕܫܰܡܝܐ

 ܗܳܘܰ  ܰܕܢܰܣܳܒܝ
ܝܰ ܰܠܡܺܝܐܳܕܰܝܶܗܝܢ ̣ܳ  ܰܘܢܰܝ

ܘܪܶܥܗ
ܽ
 ܰܡܠܟܐ ܕܰܚܬܢܐ ܶܠ

ܢ
ܳ
 ܠܶܒܝܬܰ ܰܥܶܡܗ ܕܢܶܥܳܠ

 ܰܕܡܰܛܝܒܐ ܳܗ  ܶܡܫܽܬܘܬܐ
 ܰܶܫܐܰܩܺܕܝܳ  ܠܽܟܠ

ماثلو رابُو كاد ماِلف ُوو 

بار ألوُهو : دبه نودَع الن 

عال مثيثِه وطبو دورِحه 

: ُهوخان دُوميُو َملكوثو 

يُو : الم ُهوي دَشما

لبثولوثو عسار دَنساب 

واي لمفيدَْيهن : َونفاق 

لورِعه دَحثنو َملكو 

دنِعلون عامه : لبيث 

ِمشتوثو ُهوي دَمطيبو 

 ܀لخول قاديِشه 

لقد أعطانا ابن هللا مثالً 

ً : ليعّرفنا على  عظيما

مجيئه وأخبار طريقه. 

هكذا يشبه ملكوت 

السموات عشر بتوالت 

حملَن مصابيحهّن  :

وخرْجَن للقاء العريس 

الملك ليَدُخلَن معه إلى 

العرس المعدّ لكل 

 القديسين .

 ܰܚܒ̈ܪܳܳܬܐ ܳܐܦ ܰܐܳܚܢܳܘܳܬܐ ܥܰܣܪ
 ܰܠܘܳܕܳܶܕܐ ܗܳܘܰ  ܰܘܳܫܳܒܳܒܳܬܐ܆

ܳܬܐ܆ ܽܢܢܘܟ̈ܪܳܳܝܳܬܐ ̣ܳ  ܰܚܶܡܫ ܘܪܺܰܚܝ
 ܶܡܫܽܬܘܬܐ ܶܒܝܬ ܳܕܳܝܳܨܢ

 ܘܰܚܶܡܫ ܰܪܒܐ܆ ܒܐܢܽܘܗܪܐ
 ܽܟܠ ܰܕܡܠܶ  ܰܒܐܬܳܪܐ ܳܒܳܟܳܝܢ

 ̣ܳܳ  ܳܚܳ ܳܝܢ ܰܚܶܡܫ ܳܬܐ܆ܳܥ
 ܠܰܓܢܘ ܒܽܫܢܘܒܘܐ ܠܰܘܬܢܐ

ܳܫܢ ܘܰܚܶܡܫ ܰܬܪܶܥܗ܆ ܶܡܢ ̣ܳ  ܳܢ
 ܳܝܢ܆ܶܡܬܰܥܐܳ  ܘܶܠ ܰܒܺܗܳܝܳܬܢ ܰܟܕ

 ܽܫܢܘܒܘܐ ܳܙܡ̈ܪܳܢ ܰܚܶܡܫ
 ܕܰܠܳܡܺܝܐܰܕܝܶܗܝܢ܆ ܒܐܢܽܘܗܪܐ

عسار أحُووثو أوف 

اي ْهو َحبُروثو َوشبوبُوثو :

لحدُوِده نوخُرويُوثو 

وراحيقوثو : حاِمش 

دُويُصون بيث ِمشتوثو 

بنوهُرو رابُو : وحاِمش 

بُوخيُون بَثُرو دَمله كول 

ُعوقوثو : حاِمش ُحوزيُون 

لَحثنو بشوبُحو لغاو من 

ترِعه : وحاِمش نقشون 

كاد باهيتون ولو ِمثَعنيون : 

حاِمش ُزومُرون شوبُحو 

 بنوهُرو دْلمفيدايهن :

عشر أخوات وصديقات 

وجارات صْرَن لبعضهّن 

غريبات وبعيدات. خمٌس 

منهّن يطرْبَن في العرس 

وهّن رافالٌت بالنور 

العظيم، وخمٌس يبكيَن في 

المكان الذي تكثر فيه 

خمٌس  المضايقات .

ينظْرَن العريس ممّجداً 

داخل خدره، وخمٌس 

يقرْعَن وهنَّ خجالٌت وال 

خمٌس ينشدَْن  .يتعّزْينَ 

 دة،المجد ومصابيحهنَّ متّق



 

 

 ܰܕܕܶܥܟܢܘ ܠܳܐܳܳܝܢ ܘܰܚܶܡܫ
 ܫ̈ܪܰܳܓܝܶܗܝܢ܀ ܰܘܚܶܫܟܢܘ

وحاِمش أوليُون دَدعخ 

 ܀َوحِشخ شُروغيهن 
 وخمٌس يندْبَن ألّن ُسرجهنَّ 

 قد انطفأت.

 ܳܡܰܪܢ ܥܰܠܝܢ ܰܪܶܚܡ ܠܰܐܰܳܗܢ
 ܥܰܠܝܢ܀ ܽܚܢܘܣ ܒ̈ܪܰܚܰܡܝܟ

آلوهان راِحمعالين ُموران: 

 ܀بَرحَميك حوس عالين 
يا رب ارحمنا، برحمتك 

 أشفق علينا .
 

 

 ترتيلة زوُموُرو ܽܙܘܳܡܪܐ
 

ܐ܆ ܶܪܥܳܝܐܝ ܰܐܨܶܕܬ ̣ܶ  ܶܕܐܬܰܒ
 ܰܟܕ ܕܳܦܽܪܘܰܩܢ܆ ܰܪܒܐ ܒܰܘܶܫܗ

ܡ
ܶ
 ܰܓܳܝܳܶܣܐ ܶܒܝܬ ܳܩܐ

 ܗܐ ܳܟܽܝܢܘܪܶܐ܆ ܶܒܗ ܰܘܡܰܒ ܺܚܝܢ
 ܘܰܩܳܝܝܐ ܶܠܗ܆ ܶܡܬܰܠܰܘܡ ܰܚܐܳܢ

 ܰܚܳܫܟ ܒܺܪܝܟ ܶܒܗ܆ ܰܕܡܰܒܰ ܚ
 ܘܽܡܢܘܳܟܳܟܟ ܚܳܠܰܝܝܢ ܰܕܗܳܘܐ

 ܕܶܡܽܛܳܠܰܬܢ܀

أْصِدث ِرعيُون ِدثباقِه: 

بحاِشه رابُو دفوروقان : 

كد قوييم بيث كايُوِسه 

َومبَزحين به كوفوِره : ُهو 

حانون ِمثالحام له: 

وقايُوفو دَمبازاح به : بريخ 

حاشوخ دَْهُوو حلوفاين 

 ܀وموكوخوخ دِمطولوثان 

 

لقد رّكزت فكري وأنا 

أتأمل بآالم ربنا العظيمة: 

وهو يقف بين اللصوص 

يهزأ به الظالمون . و

هوذا حنّان يتهدّده وقيافا 

مبارك هو ألمك . يهزأ به

من أجلنا وتواضعك في 

 سبيلنا .

 

 القراءات المقدسة قِريُنِه قَديِشه   ܶܫܐܳܝܐܶܐ ܰܩܺܕܝܳ ܖܳ ܩܶ 
 

 ܶܣܝܳܪܐܡܰܫܡܳܫܐܳܐ : ܶܡܢ 
 ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪ ̱  ܢܺܒܳܝܐ ܶܕܐܰܪܡܳܝܐ

 

ܗ ܽܫܢܘܒܳܘܐ ܠܳܡܪܶ :ܐ ܡܰܫܡܳܫܐܳܶ 
  ,ܐܰܕܢܒܝܳ 

ܶ
  .ܰܥܰܡܢ ܰܐܺܡܝܢ ܗܨܽܠܢܘܬ

 

 ..ܰܚܺܒܝܰܒܝ:  ܡܰܫܡܳܫܐܳܐ

  مَشمُشنو : ِمن ِسفرو 
 باِرخمور نبيُّو َرْميودِ 
 

 شوبحو  : همَشمُشـنِ 
لموِره دَنبيِّو، صلوثِه 

 آمين. َعمان

 حابِيباي.. : مَشمشنو

قراءة من سفر  الشماس :

  بارك يا سيد النبي إرميا
 

المجد لرب :  مسةالشما

    .معنا آمين ، صالتهنبيال

 
 أحبائي..: الشماس 

 

 

 



 

 

 22 – 18:  18   النبي إرمياسفر                             ܟܒ – ܝܚ:  ܝܚ ܢܺܒܳܝܐ ܶܕܐܰܪܡܳܝܐ ܶܣܝܳܪܐ

  ܰܥܠ ܰܡܘܰܫܒܳܬܐ ܢܶܬܰܚܰܫܒ ܰܬܘ ܶܘܐܰܡܪܘ: 18
ܐ ܳܳܳ ܰܪܡܝ

ܶ
ܐ ܺܢܐܰܒܕ݂  ܕܶܠܳ : ܐ ܳܳܳ ܐ ܶܡܢ ܳܢܽܡܢܘܣ ܶܳܳ : ܳܟܳܗܢ

ܐ ܐ: ܰܚܺܟܳܝܶܡܐ ܶܡܢ ܘܰܬܪܺܥܝ݂ܬܳ :  ܢܺܒܳܝܶܐ ܶܡܢ ܘܶܡܠ݂ܬܳ
  ܽܟܠܽܗܘܢ ܢܽܨܘܬ݂  ܘܶܠܳ : ܒܶܠܳܫܐܶܗ ܢܶܡܶܘܝܢܘܗ  ܰܬܘ

ܰܡܢܳܘܗ   ܰܘܫܰܡܥ ܳܡܪܳܝܐ ܽܨܘܰܬܝܐܝ: 19ܰ ܶܦܬ݂ܓܳ
ܐܝ ܳܩܠ ܳܒ ܠ ܦܰܪܥ: 20ܰ ܽܥܢܘ ݂ܬ

ܶ
ܫܳܬܐ ܐ ܝ  ܺܒ

 :ܠ ܐܰܝܫܝ ܽܓܢܘܳܡܳܨܐ ܰܕ̣ܚܰܝܪܘ: ܳܛܒܳܬܐ ܚܳܠܦ
ܬܰܕ݂ܟܪ

ܶ
ܰܡܝܟ ܕܳܩܶܡ݀ܬ݂  ܐ   ܥܰܠܝܽܗܘܢ ܘܰܡܠܶܠ݀ܬ݂  ܩ݂ܕܳ

ܢܘ: ܳܛܒܳܬܐ ݂ܟ  ܠܰܡܗܳܦ݂ܟܽ : 21ܰ ܶܡܐܽܗܘܢ ܶܚܡ݂ܬܳ
 ܰܘܐܫܶܠܡ: ܠܰܟܝܐܳܐ ܒܐܳܰܝܽܗܘܢ ܰܗܒ ܳܗܳܢܐ ܶܡܽܛܠ
ܽܢܢܘܢ

ܶ
ܝܰܕ ܳ  ܐ

ܺ
ܐ ܶܠ ܳܝܢ: ܰܚܪܒܳܳܳܳ ܳܝܽܗܘܢ ܶܢܗܳܘ ܰܫ   ܶܢ

ܳܝܢ ܰܓܳ  ܳܠܢ ܡ ܡ ܝܽܗܘܢ: ܰܘܐܳܖ ܒܳܖܰ ܰܓ   ܶܢܗܽܘܘܢ ܘ
  ܩܺܛܝܰܠܝܳ  ܰܘܥܰܠܝܰܡܳܝܽܗܘܢ: ܰܡܢܘܳܬܐ ܩܺܛܝܰܠܝܳ 

ܫܬܰܡܥ: 22ܰ ܰܒ̣ܪܳܒܐ ܰܚܪܳܒܐ
ܶ
  ܶܡܢ ܺܝܶܠܠܳܬܐ ܬ

ܐ ܰܟܕ݂ : ܳܒܰܬܳܝܽܗܘܢ
ܶ
  ܶܡܢ ܰܓܝܳܣܐ ܥܰܠܝܽܗܘܢ ܰܬܝܬ

  ܠ ܐܰܝܫܝ ܽܓܢܘܳܡܳܨܐ ܰܕܚܰܝܪܘ ܶܡܽܛܠ: ܶܫܠ ܳܝܐ
ܐ: ܠܶܡܐܚܰܕܢܝ  ܰܠ ܳܖܶܓܰܠܝ ܛܰܡܪܘ ܘܰܦܳܘܶ

 ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪ ̱ 

ُر َعلَى إِْرِميَا »فَقَالُوا: 18 َهلُمَّ فَنُفَّكِ

أَْفَكاًرا، ألَنَّ الشَِّريعَةَ الَ تَبِيدُ َعِن 

اْلَكاِهِن، َوالَ اْلَمُشوَرةَ َعِن اْلَحِكيِم، َوالَ 

لنَّبِّيِ. َهلُمَّ فَنَْضِربُهُ اْلَكِلَمةَ َعِن ا

«. بِاللَِّساِن َوِلُكّلِ َكالَِمِه الَ نُْصِغي

، َواْسَمْع َصْوَت 19 أَْصغِ ِلي يَا َربُّ

َهْل يَُجاَزى َعْن َخْيٍر 20أَْخَصاِمي. 

بَِشّر؟ ألَنَُّهْم َحفَُروا ُحْفَرةً ِلنَْفِسي. اْذُكْر 

بِاْلَخْيِر  ُوقُوفِي أََماَمَك ألَتََكلََّم َعْنُهمْ 

ِلذِلَك َسلِّْم 21ألَُردَّ َغَضبََك َعْنُهْم. 

بَنِيِهْم ِلْلُجوعِ، َواْدفَْعُهْم ِليَِد السَّْيِف، 

فَتَِصيَر نَِساُؤُهْم ثََكالَى َوأََراِمَل، 

َوتَِصيَر ِرَجالُُهْم قَتْلَى اْلَمْوِت، 

َوُشبَّانُُهْم َمْضُروبِي السَّْيِف فِي 

َمْع ِصيَاٌح ِمْن بُيُوتِِهْم ِليُسْ 22اْلَحْرِب. 

إِْذ تَْجِلُب َعلَْيِهْم َجْيًشا بَْغتَةً. ألَنَُّهْم 

َحفَُروا ُحْفَرةً ِليُْمِسُكونِي، َوَطَمُروا 

.  فَِخاًخا ِلِرْجلَيَّ

 بارك يا سيد
 



 

 

ܐ ̣ܓܰܒܝ ܳܐ܆  ܰܥܳܡܐ : ܶ ܫܺܠܝܚ 
ܳܠܳܗܐ ܶܕܐܫܰܬܰܕܪ̱ܘ ܶܡܢ ܐܰ 

ܠܥܳܠܳܡܐ ܽܟܶܠܗ܆ ܰܘܢܰܦܩ̱ܘ 
ܗ ܰܕܒܳܪܐ ܐ̣ܰܟܶܪܙ̱ܘ܆  ̣

ܶ
ܣܰܒܪܬ

ܝܗ  
ܶ ܐ ܘܶܥܒܪ 

ܶ ܶܒܝ̣ܬ ܰܥܡܡ 
ܰܕܐܪܳܥܐ܆ ܰܣܰܒܪ̱ܘ ̱ܗܰܘܘ 
ܐ ܰܕܫܰܡܝܳܐ ܰܟܕ  ̣

ܳ
ܰܡܠܽܟܘܬ

ܡܺܪܝܢ ܽܛܘܳܒܐ
ܳ
ܐ܀ ܐ

ܶ  ܰܠܡܰܗܝܡܢ 

غبايو  هشليحِ  :عامو

 آلوهو ِمن ردَ ـِدشتَ 

ق نفَ وَ  ،لعولمو كوِله

ث بِ  برورثِه دَ آخِرز سبَ 

 رعو،عاِمه وِعبِره دَ 

لكوثو مَ  واروابَ وس

  :مرينأُ د كَ  شمايودَ 

 .يمنِهمهَ طوبو لَ 

الرسل إن  : الشعب

المختارون الذين 

لعالم  إلى اهللا  همأرسل

أذاعوا و خرجواف كله،

 ممبين األهللا بشرى ابن 
 بشروا  آفاق الدنيا،و

 بملكوت السموات

 .نللمؤمني قائلين: طوبى

 ܶܡܢ ܶܩܪܝܳܢܶܐ ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܐ ܦܰܪܟܺܣܝܤ ܶ  ܰܕܫܺܠܝܚ 
ܢ
ܰ
ܬ  ܰܥܰܡܢ ܨܽܠܘܬܽܗܘܢ ܐܰܳܒܗ ܳ

 ܀.ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪܝ̱ 
 ܽܫܘܒܳܚܐܰܥܳܡܐ : 

ܐ ܠܳܡܪܽܗܘܢ ܶ  ܰܕܫܺܠܝܚ 
 ܐܰܺܡܝܢ܀ ܰܥܰܡܢ ܨܽܠܘܬܽܗܘܢ
 .ܰܚܺܒܝܰܒܝ:  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ

قِريونو ِمن  :مَشمُشـنو

فَركسيس َدشليِحه 
أَبُُهثان صلوثهون 

 .بارخمور عامان 

شوبحو  :عامو

لمورهون دَشليحه 

 صلوثهون َعمان آمين.
 حابيباي. : مَشمُشـنو

من قراءة  :  الشماس

ُسلِ آبائنا أعماِل   الرُّ

بارك يا  صالتهم معنا

 .سيد
 

المجد لرب  : الشعب

 صالتهم معنا الرسل،

 آمين.   

 أحبائي..:  الشماس
 

 
 
 

ܐ ܦܰܪܟܺܣܝܤ  26 – 22:  3 أعمال الرسل      ܟܢܘ – ܟܒ:  ܓ ܰܕܫܺܠܝܳܘܶ

ܝܪ ܽܡܢܘܶܫܐ22 ܶ ܰܡܪ ܓ 
ܶ
ܳܝܐ ܐ ܢ݂ܒܺ ܰ ܝܡ ܕ  ̣ܺ ܢܘܢ ܢ  ܠ݂ܟܽ

ܢܘܢ ܶܡܢ ܳܡܪܳܝܐ ܽ ܠ ܫܰܡܥܢܘ ܶܠܗ ܰܐ݂ܟܢܳܘ݂ܬ  ܰܐܰܚܝܟ  ݂ܟܽ  ܒ 
ܢܰܡܶܠܠ ܳܡܐ ܰ ܢܘܢ܂ ܕ  ܗܶܘܐ23 ܰܥܡ݂ܟܽ

ܶ
ܠ ܘ݂ܬ ܽ  ܰܢ݂ܝܳܫܐ ܟ 

ܐ ܶܠܳ  ܰܐܝ݂ܕܳ ܫܰܡܥ ܕ 
ܶ ܳܝܐ ܬ  ܕ݂  ܰܗܘ ܰܠܐ݂ܒܺ ܐ݂ܒܰ ܺ  ܰܢ݂ܝܳܫܐ ܬ 

ܶܝܐ24 ܰܥܳܡܗ܂ ܶܡܢ ܳܗ  ܠܽܗܘܢ ܰܘܢ݂ܒܺ ܽ  ܶܡܢ ܟ 
ܶܡܢ ܰܘܐܝܶܠܝܢ ܫܽܡܢܘܐܶܝܠ ݂ܬܶܪܗ ܕ  ܳ  ܰܡܶܠܠܢܘ ܗܰܘܘ ܒ 

فَإِنَّ ُموَسى قَاَل ِلآلبَاِء: إِنَّ نَبِيًّا ِمثِْلي 22

بُّ إِلُهُكْم ِمْن إِْخَوِتُكْم. لَهُ  َسيُِقيُم لَُكُم الرَّ

تَْسَمعُوَن فِي ُكّلِ َما يَُكلُِّمُكْم بِِه. 

َويَُكوُن أَنَّ ُكلَّ نَْفٍس الَ تَْسَمُع ِلذِلَك 23

ِميُع َوجَ 24النَّبِّيِ تُبَادُ ِمَن الشَّْعِب. 

األَْنبِيَاِء أَْيًضا ِمْن َصُموئِيَل فََما بَْعدَهُ، 



 

 

ܐ ܰܥܠ ܰܘܐ݂ܟܶܪܙܘ ܘܢ25 ܳܗܽܢܢܘܢ܂ ܰܝܢܘܳܡ݂ܬܳ ܽ ܽܢܢܘܢ ܰܐܢ݈ܬ 
ܶ
 ܐ

ܐܰܝܽܗܘܢ ܶܝܐ ܒ  ܢ݂ܒܺ ܰ ܺܩܐ ܕ  ܰܝ݂ܬܺ ݂ܕܺ ܐ ܰܘܕ  ܳܣܡ ܰܐܝ݂ܕܳ  ܠܰܐܳܳܗܐ ܕ 
ܢ ܳܗ݂ܬܰ ܕ݂  ܶܰܠ݂ܒܳ ܰ ܰܡܪ ܟ 

ܶ
݂ܒܰ ܪܳܥ݂ܟ  ܶܰܠ݂ܒܳܪܳܗܡ ܐ ܰ ܢ ܕ  ܪ݂ܟܳ ܰ  ܢ݂ܶܬܒ 

ܠܶܗܝܢ ܽ ܐ ܟ  ݂ܬܳ ܳ ܐܪܳܥܐ܂ ܰܫܪܒ  ܰ ܢܘܢ26 ܕ  ܝܡ ܶܡܢ ܠ݂ܟܽ  ܩ݂ܕܺ
ܪ ܰܐܺܩܝܡ ܰ ܕ݂  ܰܠ݂ܒܶܪܗ ܠܰܐܳܳܗܐ ܘܰܫܕ  ܰ ܶܪ݂ܟ  ܟ  ܢܘܢ ܡ݂ܒܰ  ܠ݂ܟܽ

ܢ
ܶ
ܐܢܽܘܢ ܐ ݂ܬܦ 

ܶ ܢܘܢ ܬ  ܘ݂ܒܽ ݂ܬܽ ܢܘܢ܂ ܶܡܢ ܰܘܬ  ܝܳܫ݂ܬ݂ܟܽ ܺ  ܒ 
 

 ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪ ̱ 

َجِميُع الَِّذيَن تََكلَُّموا، َسبَقُوا َوأَْنبَأُوا بِهِذِه 

أَْنتُْم أَْبنَاُء األَْنبِيَاِء، َواْلعَْهِد 25األَيَّاِم. 

الَِّذي َعاَهدَ بِِه هللاُ آبَاَءنَا قَائاِلً إِلْبراِهيَم: 

تَبَاَرُك َجِميُع قَبَائِِل األَْرِض. َوبِنَْسِلَك تَ 

الً، إِْذ أَقَاَم هللاُ فَتَاهُ يَُسوَع، 26 إِلَْيُكْم أَوَّ

أَْرَسلَهُ يُبَاِرُكُكْم بَِردِّ ُكّلِ َواِحٍد ِمْنُكْم َعْن 

 «.ُشُروِرهِ 

 بارك يا سيد
 

 

 ܰܦܘܽܠܘܣ ܰܥܳܡܐ :
 ܶܫܡܶܥܬ̣  ܘܽܛܘܳܒܢܳܐ ܫܺܠܝܳܚܐ
ܐ ̱ܐܳܢܫ ܶܕܐܢ: ܳܕܐܰܡܪ

ܶ
 ܢܺܐ̣ܬ

 ܳܡܐ ܶܡܢ ܠܰܒܪ ܢܰܣܰܒܪܽܟܘܢ
 ܶܘܐܢ ܕܰܣܰܒܪܳܢܽܟܘܢ܆

 ܰܪܘܳܡܐ ܶܡܢ ̱ܗܘ ܰܡܰܠܐܰܟܐ
ܐ܆ ܶܡܢ ܰܡܚܰܪܡ ܶܢܗܶܘܐ

ܳ
 ܺܥܕܬ

 ܰܠܡ ܳܢܒܥܺܝܢ ܕܳܗܐ
ܐ
ܶ ܐ ܝܽܘܠܳܦܢ 

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

فَولُس شليحو  :عامو

  :طوبُـنو ِشمِعث دَُمـر

ِدن نوش نيثِه ”

نَسبَرخون لبَر ِمن مو 

ِون  دسابَرنُـخون

 ِمن َرومو،  َمالَخو
نِهِوه َمحرام      ِمن 

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، 

ً من السماء،  كان مالكا
ً من  فليَُكْن محروما

وها إن تعاليم  .“البيعة

من سائر   مختلفة تظهر

 فطوبى لَمن  الجهات
 بدأ وانتهى بتعليم هللا.

 

ܐ ܶܡܢ ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܳ
ܰܓܪܬ

ܶ
 ܐ

 ܫܺܠܝܳܚܐ ܕܰܦܘܳܠܘܣ
ܝܶܐ ܰܕܠܳܘܬ̣   ܀.ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ ܶܥܒܖ ܳ

 ܠܳܡܶܪܗ ܽܫܘܒܳܚܐܰܥܳܡܐ : 
ܗ ,ܰܕܫܺܠܝܳܚܐ

ܶ
 ܰܥܰܡܢ ܨܽܠܘܬ

  ܐܰܺܡܝܢ܀

 

ِمن إَكرثو  :مَشمُشـنو

دفَولُس شليحو دَلُوث 

 باِرخمور. ِعبرويه

شوبحو لموِره  :عامو

دَشليحو, صلوثِه َعمان 

 .آمين

 

من رسالة  :  الشماس

بولس الرسول إلى 

 .دبارك يا سيّ العبرانيين 
 

المجد لرب  : الشعب

الرسول صالته معنا 

 .   آمين   



 

 

 ..خوتيأ:  الشماس ي.آحا : مَشمُشـنو .ܐܰܰܚܝ  :  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
 

 

 

 

 

 14 - 12:  5 عبرانيين               ܕܝ – ܝܒ : ܗ ܶܥܒܳܖܳܶܝܐ

 

ܝܢ12 ܘܢ ܰܚܳܝ݂ܒܺ ܽ ܝܪ ܗܰܘܝܬ  ܶ ܐܶܐ ܓ   ܠܶܡܗܳܘܐ ܰܡܠ݂ܝܳ
ܰܙ݂ܒܐܳܐ ܶܡܽܛܠ ܢܘܢ ܕ  ܐܳܐ ܠ݂ܟܽ ܳ ܽܝܢܘܠܝ  ܝܢ ܳܗܳܫܐ ܒ  ܶ  ܕ 
ܘ݂ܒ  ܽ ܝܢ ܬ  ̣ܺ ܘܢ ܣܐܺܝ ܽ ܢܘܢ ܐ݈ܢܬ  ܽ ܐܠܝ  ݂ܬܺ  ܰܐܝܶܠܝܢ ܕ 
ܢܶܝܢ

ܶ
ܐ ܐ ݂ܬܳ ܝ݂ܒܳ ݂ܬܺ ܐ ܟ  ܺܪܝܫ ܰܩ݂ܕܳܡܳܝ݂ܬܳ  ܶܡܰܠܢܘ݈ܗ  ܕ 

ܠܐܳܳܗܐ ܰ ܘܢ ܕ  ܽ ܢܘܢ ܰܘܗܰܘܝܬ  ܐ ܠ݂ܟܽ ̣ܶ ܐ ܰܥܠ ܣܐܺܝ  ܰܚܠ݂ܒܳ
ܐ ܰܥܠ ܘܶܠܳ  ܳ ܢܘܠܬ  ܐ܂ ܶܡܐ݂ܟܽ ܳ ܠ ܐܳܫ13 ܰܫܺܪܝܪܬ  ܽ ܝܢ ܟ  ܶ  ܕ 

ܗ
ܶ ܢܘܠܬ  ܶܡܐ݂ܟܽ ܐ ܕ  ܣ ܶܠܳ  ݈ܗܘ ܰܚܠ݂ܒܳ ܰ ܐ ܰܡܝ  ܶܡܠ݂ܬܳ  ܒ 

ܐ ܐܽܢܢܘ݂ܬܳ ݂ܟܺ ܰܫ݂ܒܳܪܐ ܶܡܽܛܠ ܕ  ݂ܓܺܡܝܶܪܐ14 ݈ܗܘ܂ ܕ  ܰ  ܕ 
ܝܢ ݈ܗ  ܶ ܐ ܕ  ܳ ܢܘܠܬ  ܐ ܶܡܐ݂ܟܽ ܳ ܶܡܽܛܠ ܰܐܝܶܠܝܢ ܰܫܺܪܝܪܬ   ܕ 

ܪܺܫܝܢ ܡ݂ܕܰ ܰ ̣ܢܘ ܕ  ܰ ݂ܬܰܢܝ 
ܶ
 ܠܶܡ݂ܝܰܪ  ܶܪ݂ܓܰܫܝܽܗܘܢ ܐ

ܐ ܐ܂ ܳܛ݂ܒ݂ܬܳ ܳ ܝܫܬ   ܘ݂ܒܺ
 ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪ ̱ 

إِْذ َكاَن يَْنبَِغي أَْن تَُكونُوا ألَنَُّكْم 12
َمانِ ُمعَل ِ  تَْحتَاُجوَن  ِميَن ِلَسبَِب ُطوِل الزَّ

أَْن يُعَل َِمُكْم أََحٌد َما ِهَي أَْرَكاُن بََداَءةِ 
أَْقَواِل هللِا، َوِصْرتُْم ُمْحتَاِجيَن إِلَى اللَّبَِن، 

 .ٍ ألَنَّ ُكلَّ َمْن 13الَ إِلَى َطعَاٍم قَِوي 
يَتَنَاَوُل اللَّبََن ُهَو َعِديُم اْلِخْبَرةِ فِي َكالَِم 

ا الطَّعَاُم اْلقَِويُّ 14، اْلبِر ِ ألَنَّهُ ِطْفلٌ  َوأَمَّ
ِن قَْد  فَِلْلبَاِلِغيَن، الَِّذيَن بَِسبَِب التََّمرُّ
بَةً َعلَى  َصاَرْت لَُهُم اْلَحَواسُّ ُمَدرَّ

.  التَّْميِيِز بَْيَن اْلَخْيِر َوالشَّر ِ

 
 بارك يا سيد

 

 

 

 

 

 

 

 

ܳܠ ܘܶܦܬܳܓܳܡܐ:  ܳܘܐܡܺܪ̣ܝܢ ܽܗ̣ܘܠ ܳ
 ܡܰܛܰܝܒ ܠܰܘܳܫܐ ܶܕܐܢܐ ܶܡܽܛܠ

ܘ ܽܠܢܘܩܰܒܠ ܺܟܐܒܝ ܐܢܐ܆  ܽܗ̱
܀ ܗ   ܒܽܟܠ ܰܒܢ  ܘܗ 

 وأُمرين هولُلو وفِتغُمو

ِمطول ِدنو لحاشو 
مطايَبنو : كيب لوقبالو 
بخولزبان هاليلويا و 

 ܀هاليلويا 

 ويقولون الهالل واآلية
ها إنني مستعد  لآلالم : 
وأوجاعي أمامي في كل 

 ܀حين هللويا وهللويا 

 



 

 

 

 ܰܥܡ ܆ ܰܒܶܪܟܳܡܪ : ܡܰܫܡܳܫܐܳܐ
ܐ ܘܰܢ݂ܟܽܝܢܘܳܬܐ܆  ܶܫܠ ܳܝܐ ܘܶܕܚܠ̣ܬܳ
 

ܶܳ
ܐ ܕܶܡܠ ܢܽܨܘܬ ܘܢܶܫܰܡܥ ܰܠܣܰܒܪܳܬ݂

ܰܚܳܝܳܳܬܐܰ ܶܕܐܰܘܢܶܓܠ ܽܝܢܘܢ ܰܩܺܕܝܳܫܐ 
ܕܳܡܰܪܢ ܶܝܽܫܢܘܥ ܡܺܫܝܳܘܐ 

 ܕܶܡܬܩܶܪܐ ܥܰܠܝܢ܀
 

 

 ܫܳܠܳܡܐ ܠܽܟܠܽܟܢܘܢ܀: ܳܟܗܳܢܐ
 
 
 

ܰܐܫܢܳܘܐ ܰܠܢ ܳܡܪܳܝܐ : ܡܰܫܡܳܫܐܳܐ
 ܠܰܐܳܳܗܐ܆ ܘܰܥܡ ܽܪܘܳܚܐ ܺܕܝܳܠܟ܀

 
ܰܘܢܶܓܠ ܽܝܢܘܢ: ܳܟܗܢܳܐ

ܶ
 ܕܳܡܰܪܢ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܐ
ܐܰ ܡܺܫܝܳܘܐ ܶܝܽܫܢܘܥ  ܳܟܽܪܘܽܙܘ̣ܬܳ

ܐ  ܫܺܠܝܳܘܐ ܰܡܰܬ  ܶܡܢ ܰܡܘܳܝܐܺܝ̣ܬܳ
 ܘܽܦܢܘܪܳܩܐܳܐ ܰܚܳܝܶܐ ܕܰܡ̣ܟܶܪܙ ܰܡ̣ܟܪܳܙܳܢܐ

 ܀ ܠܳܥܠܳܡܐ
 

 ܒܪܝ݂ܟ  : ܡܰܫܡܳܫܐܳܐ
ܐ ܫܳܒܳܘܢ ܰܘܥܺܬܝܕ ܕܺܢܐ ܶܕܐ݂ܬܳ

ܶ
ܐ ܬ

ܶ
݂ܬ

 ܠܳܫܽܠܢܘܶܚܗ ܕܰܫܠܶܘܗ
ܘܰܥܠ ܽܟܰܠܢ  ܠܽܝܢܘܪܳܩܐܰܢ

 ܪܰܚܰܡܢܘ̱ܗ  ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀
ܝܠ : ܳܟܗܳܢܐ ܰܒ ܒܐܳܐ ܳܗ݂ܟܺ

ܶܕܗ ܕܳܡܰܪܢ ܘܠܐܰܳܗܢ  ܕܰܡܢܘܠ ܳ
ܐ ܺܕܝܰܠܢ ܶܝܽܫܢܘܥ ܘܳܦܽܪܘܩܳ 

ܐ ܠܰܐܳܳܗܐ   ܕܰܚܳܝܶܐ ܡܺܫܝܳܘܐ ܶܡܠ݂ܬܳ

بَاِرْخُمور، َعاْم   :ْمَشْمُشنُو

ِشْليُو ْوِدحْلثُو ْونَْخفُوثُو، 

ْنُصوْث ْونِْشَماْع لَْسبَاْرثُو 

ْدِمِله َحيُوثُو. ِدَواْنِجيْليُون 

قَاِديُشو ْدُموَراْن ِيُشوْع 

 ܀مِشيُحو ْدِمثِْقِره ْعالين
 

ْشلُوُمو   :ُكوْهنُو

 ܀ْلُكوْلُخون
 

أَْشُوالْن   :ْمَشْمُشنُو

ُموْريُو آلُوُهو، ْوَعاْم 

 ܀ُروُحو ِديلُوخ

إَِواْنِجيْليُون  : ُكوْهنُو

 قَاِديُشو ْدُموراْن ِيُشوعْ 
روزوثو كُ ،  ْمِشيُحو

حو شلي ماتايَمحيونيثو ِمن 

دَمخِرز حايِه  َمخرُزنو

 ܀وفورقُـنو لعُـلمو

ْبٍريْخ ِداثُو  :ْمَشْمُشنُو

َواعتيدْ دْنِيِسه تِشْبُحون 

ْلُشلُوِحه دَْشاْلِحه ْلفُوْرقُنَان 

ْوَعاْل ُكوالن َرْحَماو 

 ܀ْلعُوْلمين

ْبَزاْبنُو ُهوخيل   :ُكوْهنُو

دَْمْولُوِده دُْموران 

ْوأَلُوَهان ْوفُُروقُو ِديالْن 

يُشوْع ْمشيُحو ِمْلثُو دَْحايِْه 

أَلُوُهو دْيتْبََساْر ِمْن ْبثُوْلتُو 

يا سي ِد.  باِركْ   :الشم اس

ِلنُْصغِ بِسكوٍت َوَوَرعٍ َوِعفٍَّة 

 ، َونِْسَمْع بُْشَرى كالم هللا الحي 

في اإلنجيل المقدَّس لرب ِنا 

يسوع المسيح ال ذي يُتْلَى 

 ܀علينا

الس الُم   :الكاهن

 ܀ ِلجميِعُكم

اس ب  : الشم  لَنا الر  ليُؤه ِ

 ܀اإلله. ومع روِحك
 

 

إنجيُل رب ِنا يسوَع  :الكاهن

الكرازة المسيحِ المقدَّس، 

الرسول  متى المحيية من

الذي يكرز  الكاروز

 ܀والخالص للعالم بالحياة

مبارٌك ال ذي  :الشم اس

أتى والعتيُد أن يأتَي. 

الت سابيُح لل ذي أرسلَهُ 

لفدائِنا َوْلتَْشمْلنا رحمتُه 

 ܀إلى األبد

في زمِن تدبيِر  :الكاهن

وإلِهنا ومخل ِِصنا سي ِدنا 

يسوع المسيح، الكلمِة 

ِ ال ذي تجسَّ  َد اإللِه الحي 



 

 

ܒܽܬܘܠܳܬܐ  ܶܕܐ݂ܬܰܒܰܣܪ ܶܡܢ
ܰܩܺܕܝܫܳܬܐ ܰܡܪܰܝܡ ܳܗܶܠܝܢ ܶܕܝܢ 

ܐܳܐ ܗܳܘܰ ܀  ܳܗܰܟ݂

 : ܰܥܳܡܐ
 ܘܰܡܢܘܶܕܝܐܰܢ܀  ܡܰܗܝܡܐܺܝܐܰܢ

قَاديْشتُو َمريَْم ُهوِلين دين 

 ܀ُهوَخانُو ْهَوي

 

ْمَهايِمْينَاْن  :اُموعَ 

 ܀ْوَماْوِدينَان

مَن البتوِل القد يسِة 

ْت هذه األموَر  مريم، تمَّ

 ܀كما يلي

نؤمُن  : الش عب

 ܀ونَعتِرفُ 

 

ܰܘܢܶܓܠ ܽܝܢܘܢ ܕ
ܶ
 إنجيل متى                ܰܡܰܬ ܐ

 13 – 1:  25                                          ܝܓـ  ܐ:  ܟܗ

ܶܝܢ1 ܶܡܐ ܳܗܝܕ  ܰ ܕ 
ܶ ܐ ܬ  ܢܘ݂ܬܳ ܽ ܫܰܡܳܝܐ ܰܡܠܟ  ܰ  ܰܠܥܰܣܪ ܕ 

ܘܳܠܢ ݂ܬܽ ܢܰܣ݂ܒ  ܳܗܢܶܝܢ ܒ  ܰ ܝܶܗܝܢ ܕ  ݂ܕܰ ܺ ܩ ܰܠܡܝ   ܰܘܢ݂ܝܰ
ܘܰܪܥ

ܽ
ܐ܂ ܰܚ݂ܬܳܢܐ ܶܠ ܠ݂ܬܳ ܝܢ ܰܚܶܡܫ2 ܘ݂ܟܰ ܶ  ܶܡܐܶܗܝܢ ܕ 

ܝܳܡܢ ܺ  ܘܳܗܢܶܝܢ3 ܰܣ݂ܟܳܠܢ܂ ܘܰܚܶܡܫ ݈ܗܰܘ  ܰܚܟ 
ܐ ܝܶܗܝܢ ܢܰܣ݂ܒ  ܰܣ݂ܟܳܠ݂ܬܳ ݂ܕܰ ܺ  ܢܰܣ݂ܒ  ܘܶܠܳ  ܰܠܡܝ 
ܝܢ ܳܗܢܶܝܢ4 ܶܡܫܳܘܐ܂ ܰܥܡܶܗܝܢ ܶ ܐ ܕ  ܝܳܡ݂ܬܳ ܺ  ܰܚܟ 

ܳܡܐܢܶܐ ܶܡܫܳܘܐ ܢܰܣ݂ܒ  ܝܶܗܝܢ܂ ܰܥܡ ܒ  ݂ܕܰ ܺ ܕ݂ 5 ܰܠܡܝ  ܰ  ܟ 
ܝܢ ܰܐܘܰܚܪ ܶ ܠܶܗܝܢ ܳܢܡ ܰܚ݂ܬܳܢܐ ܕ  ܽ  ܰܘ݂ܕܶܡ݂ܟ܂ ܟ 

ܗ6 ܠ݂ܓܶ ܺܠܠ ܳܝܐ ܰܘ݂ܒ݂ܝܶ ܐ ܗܳܘܬ݂  ܕ   ܰܚ݂ܬܳܢܐ ܳܗܐ ܩܳܥ݂ܬܳ
ܐ
ܶ
ܢܘܩܢܘ ܳܐ݂ܬ ܽ ܘܪܶܥܗ܂ ܦ 

ܽ
ܶܝܢ7 ܶܠ ܠܶܗܝܢ ܳܩܡ ܳܗܝܕ  ܽ  ܟ 

ܐ ܘܳܠ݂ܬܳ ݂ܬܽ ܶܩܢ ܳܗܶܠܝܢ ܒ  ܝܶܗܝܢ܂ ܘ݂ܬܰ ݂ܕܰ ܺ  ܳܐܡܳܪܢ8 ܰܠܡܝ 
ܝܢ ܶ ܐ ܳܗܢܶܝܢ ܕ  ܐ ܰܣ݂ܟܳܠ݂ܬܳ ܝܳܡ݂ܬܳ ܺ ܝܢ ܠܰܘܟ   ܰܠܢ ܰܗ݂ܒܶ
ܝܢ ܶܡܢ ܳܗܐ ܶܡܫܘ݂ܟܶ ܶܥ݂ܟܢܘ ܕ  ܝܢ܂ ܠܽܗܘܢ ܕ  ݂ܕܰ ܺ  ܰܠܡܝ 
ܐ ܳܗܶܠܝܢ ܥܐܰܝ9 ܝܳܡ݂ܬܳ ܺ  ܶܠܳ  ܠܳܡܐ ܳܘܐܡܳܪܢ ܰܚܟ 

ܩ ܰ ܝܢ ܰܠܢ ܢܶܣܝ  ܶܠܳ  ܰܘܠ݂ܟܶ
ܶ
 ܰܐܝܶܠܝܢ ܠ ܢܳܘܬ݂  ܶܙܶܠܝܢ ܐ

ܐܺܝܢ ܡܰ ܒ  ܰ ܐܶܝܢ ܕ  ܝܢ܂ ܰܘܙ݂ܒܶ ܕ݂ 10 ܠ݂ܟܶ ܰܙܠ ܘ݂ܟܰ
ܶ
 ܐ

ܢ ܰ ܐ ܠܶܡ ܒ  ݂ܬܳ
ܶ
ܢ ܰܘܐܝܶܠܝܢ ܳܢܐܰܚܬ݂  ܐ ܡܰܛܝ݂ܒܳ ܰ  ݈ܗܰܘ  ܕ 

ܝܬ݂  ܰܥܶܡܗ ܰܥܠ ܶܚܕ݂  ܚܽܠܢܘܶܠܳ  ܠ݂ܒܶ ܬ  ܪܳܥܐ܂ ܶܘܐܬ  ܰ  ܬ 
ܐ11 ܰܘܪ݂ܬܳ ܝܢ ܒ  ܶ ݂ܬܰ  ܕ 

ܶ
ܐ ܳܗܢܶܝܢ ܳܐ݂ܦ  ܐ ܘܳܠ݂ܬܳ ݂ܬܽ  ܒ 

ِحينَئٍِذ يُْشبِهُ َملَُكوُت السََّماَواِت َعْشَر »

َعذَاَرى، أََخْذَن َمَصابِيَحُهنَّ َوَخَرْجَن 

َوَكاَن َخْمٌس ِمْنُهنَّ 2ِلِلقَاِء اْلعَِريِس. 

ا 3، َوَخْمٌس َجاِهالٍَت. َحِكيَماتٍ  أَمَّ

اْلَجاِهالَُت فَأََخْذَن َمَصابِيَحُهنَّ َولَْم 

ا اْلَحِكيَماُت 4يَأُْخْذَن َمعَُهنَّ َزْيتًا،  َوأَمَّ

 . فَأََخْذَن َزْيتًا فِي آنِيَتِِهنَّ َمَع َمَصابِيِحِهنَّ

َ اْلعَِريُس نَعَْسَن َجِميعُُهنَّ 5 َوفِيَما أَْبَطأ

ِفي نِْصِف اللَّْيِل َصاَر ُصَراٌخ: فَ 6َونِْمَن. 

ُهَوذَا اْلعَِريُس ُمْقبٌِل، فَاْخُرْجَن ِلِلقَائِِه! 

فَقَاَمْت َجِميُع أُولئَِك اْلعَذَاَرى 7

 . فَقَالَِت 8َوأَْصلَْحَن َمَصابِيَحُهنَّ

اْلَجاِهالَُت ِلْلَحِكيَماِت: أَْعِطينَنَا ِمْن 

فَأََجابَِت 9َطِفُئ. َزْيتُِكنَّ فَإِنَّ َمَصابِيَحنَا تَنْ 

اْلَحِكيَماُت قَائاِلٍت: لَعَلَّهُ الَ يَْكِفي لَنَا 

، بَِل اْذَهْبَن إِلَى اْلبَاَعِة َواْبتَْعَن  َولَُكنَّ

 . َوفِيَما ُهنَّ ذَاِهبَاٌت ِليَْبتَْعَن َجاَء 10لَُكنَّ

اْلعَِريُس، َواْلُمْستَِعدَّاُت دََخْلَن َمعَهُ إِلَى 

أَِخيًرا َجاَءْت 11ِلَق اْلبَاُب. اْلعُْرِس، َوأُغْ 

بَِقيَّةُ اْلعَذَاَرى أَْيًضا قَائاِلٍَت: يَا َسيِّدُ، يَا 



 

 

ܐ ܚ ܳܡܰܪܢ ܳܡܰܪܢ ܳܘܐܡܳܪܢ ݈ܐܚܳܪܢܳܝ݂ܬܳ ݂ܬܰ  ܰܠܢ܂ ܦ 
ܝܢ ܽܗܘ12 ܶ  ݈ܐܳܢܐ ܳܐܰܡܪ ܰܐܺܡܝܢ ܠܶܗܝܢ ܶܘܐܰܡܪ ܥܐܳܐ ܕ 

ܝܢ ܶܠܳ  ܠ݂ܟܶ ܝܢ܂ ݈ܐܳܢܐ ܳܝ݂ܕܰܥ ܕ  ܺܥܝܪܘ13 ܠ݂ܟܶ ܬ  ܬ 
ܶ
ܝܠ ܐ  ܳܗ݂ܟܺ

ܶܠܳ  ܘܢ ܳܝ݂ܕܺܥܝܢ ܕ  ܽ ܐ܂ ܘܶܠܳ  ܰܗܘ ܠ ܰܝܢܘܳܡܐ ܐ݈ܢܬ   ܠܳܫܥ݂ܬܳ
 

فَأََجاَب َوقَاَل: اْلَحقَّ 12َسيِّدُ، اْفتَْح لَنَا! 

 . : إِنِّي َما أَْعِرفُُكنَّ أَقُوُل لَُكنَّ

فَاْسَهُروا إِذًا ألَنَُّكْم الَ تَْعِرفُوَن اْليَْوَم 13

 سَّاَعةَ الَّتِي يَأْتِي فِيَها اْبُن اإِلْنَساِن.َوالَ ال

 األمن والسالم لجميعكم شينو َوشلومو لخولخون..ܠܽܟܠܽܟܢܘܢ ܰܘܫܳܠܳܡܐ ܰܫܝܐܳܐ

   

 المزمور قوقليون ܽܩܢܘܩܠ ܽܝܢܘܢ

݂ܬ ̱  ܫܰܡܥ ܳܡܪܳܝܐ ܢܘ   ܗ   ܨܠ ܽ
݂ܟ  ܰܘ݂ܓܳܥ݂ܬ ̱   ܠ ܢܳܘ݂ܬܳ
ܠ܀ ܽܥܢܘ 

ܶ  ܬ 

موريو ْشماْع ْصلوْث 

هاليلويا َوْكعوْث لُووثُخ 

 تِعول.

بُّ اْسَمْع َصاَلتِي  أَيَُّها الرَّ

َهِليلُويا َوْلتَْصعَدُ َصْرَختي 

 ܀نَْحِوكَ 

݂ܟ  ܶܠܳ  ܶ ܗܦ  ܳܝܟ   ݂ܬܰ ܰ  ܶܡܐܝ̱  ܰܐܦ 
ܰܝܢܘܳܡܐ ܐ̣ܘܠ ܳܨܢܝ̱  ܒ  ܶܠܳ  ܗ   ݂ܕܽ

ܶ
 ܐ

ܢ ܶ ݂ܕܳܢ݂ܟ  ܺܠܝ̣  ܰܐܪܟ 
ܶ
ܰܝܢܘܳܡܐ ܐ  ܒ 

ܐ݀ܩܶܪܝ݂ܟ  ܠ ݂ܕܶ ܥ݂ܓܰ  ܘ݂ܒܰ
 ܥܐܺܝܐ̱ܝ܀

لًو تَْهِفْخ آفَيك ِمْن ْبَيوُمو 

هاليلويا إلو دوْلُصون 

أْرِكْن ِلي إدْنُْخ ْبيَوُمو 

 ِدْقِرخ وبَْعغاْل ْعنِيْن.

اَل تَْصِرْف َوْجَهَك َعنّي 

فِي يَْوِم ِضْيقَتِي َهِليلُويا 

بَْل أُْخِفْض ِلي أُذنَُك فِي 

اْليَْوِم الَِّذي أَنَاِديَك فِيِه 

 ܀وأِجْبني َسِريعًا

݂ܓܰܡܪܘ̱  ܶܡܽܛܠ ܰ ̣ܘܳܢܐܳܐ ܕ  ݂ܬܽ  ܒ 
ܝ ̈ܪܰܡܝ ܗ   ܰܝܢܘܳܡܰ  ܘ݂ܓܰ
 ܀ ܰܡܢܘܩ݂ܕܳܶܐ ܰܐܝ݂ܟ  ܚܢܰܘܪܘ̱ 

ِمطوْل دَْغماْر ْبتونُونُو 

يَْوماْي هاليلويا 

ْوَغْرماْي ْحواْر آْخ 

 َموْقِده.

ألَنَّ أَيَّاِمي قَدْ فَنِيَْت فِي 

دَُخاٍن هللويا َوِعَظاِمي 

 ܀ِمثُْل َوقِيٍد قَدْ يَبَِستْ 

ܝ̱  ܚܳܡܐ ܐ ܰܐܝ݂ܟ  ܶܠܒ  ܳ  ܶܥܣܒ 
ܫ ܛܺܥܝ݀ܬ݂  ܶܡܽܛܠ ܗ   ܺܘܝ݂ܒܶ ܰ  ܕ 

ܗ
ܶ ܢ̣ܘܠܬ  ܰܠܘܡ̱ܝ܀ ܶܡܐ݂ܟܽ  ܕ 

حمو ِلب آْخ ِعسبو 

ِويبِش هاليلويا ميطول 

 دَطعيث ِمخولتِه دلَحْم.

ذَبَُل قَْلبي َكاْلعُْشِب 

َويَبَِس َهِليلُويا ألَننّي 

 ܀نَِسيُت أكَل ُخْبِزي

 
 
 
 

 



 

 

 

 العقب أو النهاية                   عقبوܥ̣ܳܒܐ                             

 ܰܕܒܰܝܕ ܠܳܛܳܒܐ ܽܫܢܘܒܳܘܐ
 ܓܠܳ  ܽܚܢ̣ܘܶܒܗ܆

ܗ
ܶ
ܫܽܒܢ̣ܘܚܬ

ܶ
 ܰܰܠܒܐܳܰܝܐܳܳܫܐ ܬ

ܢ ܒܳܪܐ  ܟܳܝܐܳܐ ܰܥܝܳܪܐ ̣ܡܶ
̣  ܡܺܠ̣ܝܳܠ܆

ܶ
 ܒܐܰܝܳܫܐ ܗܘܰܨܒܬ

ܰܕܥܬ̣ܳ  ܘܳܣܡܰ ܰܓܳ ܶܐ  ܳܡܰܪܬ̣   ܐ̣ܝܺ
ܐ܆ ܳܪܐܒܰܝܓ̣   ܳܠܗ  ܕܟ̣ܽ  ܕܐ̱ܳܢܳܫܳ
 ܽܫܢ̣ܘܒܶܘܗ ܐܒܺܪ̣ܝܬ̣ܳ 

ܙܰܡܪ ̱ 
ܶ
ܠܶ  ܰܬܘ  ܰ ܬ

 ܙܰܡܪܘ̱  ܰܡܠ ܳܳ
 ܰܥܕܶܠܳ  ܽܫܢܘܒܳܘܐ܆ ܶܠܗ

ܰ ܰܡܢܘܳܬܐ ܶܫܐܰܬ̣  ܢܶܕܰܡ̣ܟ 
ܺܠܠ ܳܝܐ  ܪܢܶܬܕܟ̣ܰ  ܰܕܐܺܪ̣ܝ̣ܟ  ܒ 

 ܠܽܝܢ̣ܘܰܡܢ ܕܳܒܶܠܡ ܠܰܡܢܘܳܬܐ܆
ܩ

ܶ
 ܺܟܐܢܶܳܐܰ ܰܠܢ ܰܘܡܰܫܬ

ܢܳܘܳܬܐ܆ ܰܕܫܰܗܪܘ̱  ܳܝܠ ܰ  ܳܐܦ ܒܠ ܰ
ܽܢܢܘܢ   ܰܚܳܝܶܐ ܝܢܺܡ̣ܝܬ̣ܺ  ܰܟܕ̣ 

ܶ
ܰ ܐ

ܶܫܐ  ܰܕܛܰܠܡܢܘ̱  ܘܺܒܳܝ̣
 ܕܳܡܪܽܗܘܢ܆ ܽܫܢ̣ܘܒܶܘܗ

ܢ ܳܘܐܶܦܢ ܳܝ݂ ̣  ܰܚܺܝ݂
ܶ
ܬ ܽܢܢܘܢ   ܐܺܡܳܝ̣

ܶ
ܰ ܐ

 ܠܽܗܘܰܢܢ ܢ ܺܥ̣ܝܺܪ̣ܝܢܘ̱ܗ 
ܬ̣ܳ  ܢܳܘܳ ܶܐ ܐ܆ܰܠܨܠ ܰ  ܰܘܠ ܽ ̣ܘܳܡܪ 
 ܘܢܶܗܶܘܐܰ ܕܽܩܢ̣ܘܕܳܫܐ ܕܽܪܘܳܚܐ
ܶܐ ܳܠܬ̣ܳ ܰܠܒܬ̣ܽ  ܰܚܒܪ   ܐ܆ܳܘ̣

شوبُحو لطوبُو دَبياذ 

لو تِشبوحتِه گ حوبه

بُرو ِمن  .لبنينوشو

 َعفُرو كيُونو مليلو،

وصابثِه بنفشو ُموراث 

وُسوم إيذَعثو،  .اِزهگ

دخولوه  .بفغُرو دنوشو

 .بريثو شوبِحه تِزمار

تاو مالوِله زمار ِله 

عادلو نِدماخ  .شوبُحو

بِلليُو  .ِشناث َمْوتو

 .داريخ نِدخار لَموتو

دبُوِلم لفومان، َوْمشاتِق 

كينِه دَشهار  .الن

 ذأوف كا .بليالُووثو

 .ميثين حايه إنون

وبيِشه دَطالم شوبِحه 

وأوفِن  .دُمورهون

 .حايين ميثِه إنون

نعيرْيو لَهونان 

َولزوُموِره  .لصالُووثو

ونِهِوه  .دروُحو دقودشو

 .َحبِره لبثولوثو

حاكيُموثو دقاِلس 

دَبهاو ِلليُو  .ُموران

المجد للصالح الذي 

مجده للبشر  أظهر

فَجبََل من  .بمحبته

 التراب طبيعةً عاقلةً،

وزيّنها بنفٍس غنيٍة 

وجعل  .بالكنوز

المعرفة في جسد 

لترنّم الخليقة  البشر،

فهلّموا  .كلها تسبيحه

أيها البشر الناطقون 

 التسبيح، قبل رنموا له

 .أن نَرقدَ رقاد الموت

وفي الليل الطويل، 

دُّ الذي يس فلنذكر الموت

إن  .أفواهنا ويُبكمنا

األبرار الذين سهروا 

هم أحياء  في الليالي،

واألشرار  .ولئن ماتوا

الذين أنكروا نعمة 

إنهم أموات ولئن  ربّهم،

أال فلنوقِظ  .بَدَوا أحياء

يم نولترا فكرنا للصالة،

ولنكن  الروح القدس،

 نظير البتوالت

الحكيمات اللواتي 



 

 

ܳܡܬ̣ܳ  ܰ ܳܡܰܪܢ ܕܰܩܶܠܣ ܐܰܚܺܟܳܝ̣
 ܕܰܡܪܶܗܒ ܺܠܠ ܳܝܐ ܰܕܒܰܗܘ
ܐ܆  ܺܥ̣ܝܺܪ̣ܝܐܰܢ ܰܟܕ̣  ܳܥܠܳܡܶ

 ܘܶܠܳ ܰ ܳܢܐܠܰܘܬ̣  ܢܶܘܶ ܝܢܘ̱ܗ 
 ܐ܆ܬ̣ܳ ̣ܝܓ̣ܳ ܰܒ̈ܪܓ̣ܺ  ܢܶܬܰܛܰܒܥ

 ܒܰܝܢܘܳܡܐ ܽܫܢ̣ܘܒܶܘܗ ܘܢܶ ܰܡܪ
 ܕܳܕܰܢܚ܀

 ذكا .دَمرِهب ُعولِمه

 .ِزْو لَحثنوعيرينان نِح

 .ولو نِتطباع بَرغيغوثو

ونِزمار شوبِحه بَيوُمو 

 ܀دُّوناح 

فنلقى  .امتدحهنَّ الرب

في تلك الليلة التي 

العالم الختن  ترهب

وال  .ونحن يقظون

نغرقنَّ في الشهوات 

ي فلنرنم تسبيحه ف ولكن

 ܀يوم ظهوره 

 

ܳܠ:  ܳܩܠܳ  ̣ܳ  ܒܰܬܪܳܥܟ ܳܡܰܪܢܒ
ܐ ܳܩܳܠܐ

ܳ
 لتوبةقول ل قولو َدتيُـبوثو ܰܕܬܝܽܳܒܘܬ

ܫ  ̣ܶ ܳܢ ܒܰܬܪܳܥܟ ܳܡܰܪܢ 
ܢ ܶܒܝܬ ܰܓܳ ܟ  ܳܢܐ܆ ܘ̣ܡܶ ܐ̱

ܠ 
ܶ
ܐ ܳܫܐ ܚܡܳܳܳܶ ܰ ܐ܆ ܪ  ܳܳܳܳ ܐ̱ܢ

ܐ  ܳܳܳܳ ܐ ܰܕܫܐܰܝ ܳܳܳ ܐ ܐ̱ܢ ܳܳܳ ܰܚܳܛܝ
̣ܘܪܳܚܟ܆ ܺܛܝ  ܣ

ܽ
ܢ ܐ ܬ ̣ܡܶ

̣ܝ ܰܕܐܘܶܕܐ  ܺܳܳܳܳܳ ܳܳܳܳܳܠ ܰܗܒ
ܪ  ܳܗܰ  ܶܘܐܥܳܳܒܳܳܰ ܘܳܳܛܳܳܳ ܒܳܳܰ
ܐ  ܐܳܳܳܳܽܗܘܢ܆ ܺܘܐܚܳܳܳܳܶ ܡܳܳܳܳܶ

 ܒܰܛܝܽܒܢ̣ܘܳܬܟ܀

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

ملتمساً المراحم  رب،

أنا ف .من كنزك الثمين

الزائغ عن  الخاطئ

 في كل ريقكط

  سنوات حياتي،

ن أعترف ألأهلني 

 أتجاوزها و بخطاياي

 أحيا بنعمتك.ف

ܢܘ  ܢܺܐܰܙܠ ܰܡܢ ܰܒ̣ܬܰܪܥ ̣ܽ  ܢܶ
ܶܠܳ 

ܶ
ܪܳܥ݂ܟ  ܐ ܰ ܳܡܰܪܢ ܰܚܐܳܐܳܐ ܒܰܬ̣

ܝܬ̣  ܘܰܡܐܢܽܘ
ܺ
 ܰܕܢܺܝܝܳܣ݂ܟ  ܰܠܢ ܐ

ܢ ܰܥܠ ܢܰ ܰܣ̣ܟܽܠܢܘܰܬ̣
ܶ
 ܐ

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 

إلى من نذهب ونقرع 

إال بابك يا إلهنا  بابه

 لدينا نحنن فمَ  الحنون،

عن  يستعطفكَ كي 



 

 

 ܢܺܝܝܽܣܢܘܳܢ݂ܟ  ܶܠܳ  ܪܰܚܰܡܝܟ
ܐ ܰܡܠܳܟܐ  ܳܣ̣ܓܺܕܝܢܰ ܕܰܡܠܳܟܶ

ܶܪܗ ̣ܳ ܝ
ܺ
 ܀ ܶܠ

يك لو حمَ إن رَ 

 هكِ لدمَ لكو مَ  ،خـنفيسونُ 

 ه.غدين ليقورِ وس

 ،غير مراحمك ذنوبنا

الذي يسجد  أيها الملك

 ه.لجاللت الملوك

ܳܒܐ:  ܽܫܘܒܳܚܐ
ܰ
 ܰܘܒܳܪܐ ܐ

 ܗܺܘ  ܽܩܢ̣ܘܕܳܫܐ܆ ܘܽܪ̣ܘܚ
 ܘܶܒܝܬ ܳܪܳܡܐ ܽܫܢ̣ܘܳܪܐ ܰܠܢ

ܢ ܰܓܢܘܳܣܐ܆  ܺܒ̣ܝܳܫܐ ̣ܡܶ
ܗ܆

ܶ
ܢܳܘܬ  ܕܰܡ̣ܶܪܒ ܘܰܚܳܝܠ ܰ

ܚܰܡܝܟ ܒܶܟܐܶܳܝܐ ܰܥܰܡܢ܆ ܰ  ܕܪ 
 ܳܡܐ ܰܠܢ ܰܣܰܬܪ

ܐܰ ܕܶܡܬܰܦܪܺܫ̣ܝܢ  ܶܡܢ ܳܛܳܒܶ
 ܺܒܳܝܶܫܐ܀

آبو َوبرو :  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 دمَ ثِ يالوُ بيشو وحَ 

يك حمَ ه درَ نفِ خِ ب ،ناَعم

ن رشيثفَ ن مو دمِ ر لَ ساتَ 

 .هبيشِ ن مِ  هطوبِ 

ܢܶܗܶܘܐ ܳܩܳܠ :  ܶܡܢ ܳܥܰܠܡ
ܰܕܨܽܠܢܘܰܬܢ܆ ܩܺܠ̣ܝܳܕܐ 
ܕܳܦܰܬܚ ܠܰܬܪܶܥܗ 
ܰܒܝ  ܰ ܰܕܫܰܡܳܝܐ܆ ܘܺܢܐܡܽܪܘܢ  ܪ 
ܝܽܗܘܢ܆  ܰ ܢ ܶܣܕܪ  ܐ ̣ܡܶ ܰܡܰܠܳܟܶ
ܟܳܡܐ ܰܒܺܣ̣ܝܡ ܳܩܠ 

ܢܶܐ܆ ܳܡܪܝܳ  ܳ ܐ ܡܰܝܐܶܐ ܰܥܝܪ 
ܐܳܠܬܽܗܘ  ܢ܀ܰܒܥܰܓܠ ܳܫܶ

م مو لعولَ ذام َوعِمن عولَ 

 هنهوِ  : لمين آمينوع

ن قليدو ـصلوثَ لو دَ وق

 ،شمايودَ  هرعِ ـح لتَ دفوتَ 

  هالخِ باي مَ 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

 رؤساء المالئكة من

ما أجمل  صفوفهم:

ذين ال ،صوت الترابيين

 مالرب طلباتهيستجيب 

 بسرعة.

 

 

 

 

 



 

 

 ܡܺܫܝܳܚܐ ܢܰܰܛܪܝܗ  :  ܒ̣ܠ
ܬܶܠܶ  ܳܡܰ ܶܠܠ ܒ ܰܩܢ܆ ܰܡ   ܳܦܽܪܘ

ܶܠܳܬܐ
ܶ

ܳܝ ܒ ܚܳܕܳܳܬܐ܆ ܰܘ ܰܡܪ ܽܘܐܘ  ܶܘܐ
ܐ ܐ ܰܡܠܽܟܢܘܳܬܐ ܳܕܡܝܳܳܳܳ  ܰܕܫܰܡܝܳܳܳܳ

  ܰܕܢܰܣܳܒܝ ܳܗܶܠܝܢ ܰܠܒܽܬܳܘܳܠܳܬܐ܆
ܝ ܰܠܡܺܝܝܳܕܶܐ ̣ܳ ܢܰܝ ܘܪܶܥܗ ܰܘ

ܽ
 ܶܠ

ܐ ܳܳܳܳ ܰܚܬܢ ܠܳܬܐ܆ ܕ ܰܟ ܳܡܝ ܰܘܕ   ܳܢ
ܝܢ ܠܶܗ ܳܟܝ ܽܟ ܶܡ ܘܳܕܐ ܰܘܕ ܟ   ܰܐ

ܳܥܳܬܐ ܰܘܗܳܘܬ ܝܐܳܬܐ܆ ܩ ܺܓ  ܰܣ
ܐ ܕܳܗܐ ܐ ܰܚܬܢܳܳܳ

ܶ
  ܰܚܺܟܳܝܳܡܳܬܐ ܳܐܬ

 ܳܦܫ ܘܰܣܳܟܳܠܳܬܐ ܰܥܶܡܗ ܰܥܳܠܝ
ܐ ܰܥܠ ܳܳܳ ܐ ܰܬܪܥ ܳܳܳ ܐ ܒܶܒܟܝ ܳܳܳ  ܰܪܒ

ܳܬܐ ܢܳܘܳ
ܶ
ܠܳܠܢ܀ ܕܶܠܳ  ܘܬ  ܶܡܬܳܡܰ

 بَمثِله َمِلل فُروقَن: َوبِفلُثو

أوحدُثو: واَِمر دُميُو 

َملكُوثُو دَشَميُو لَبثولُثو: 

ُهوِلين دَنَسب لَمِفيِده 

َونفَق ألُورِعه دَحثنو 

ودَخلثو: ونُم ُكولهين 

َودِمخ أخحدُو َوهوث 

قعُثُو َسِكيثو. دهو َحثنو 

َعِمه: أوثِه َحكيُمثو َعل 

وسخلُوثو فٌش َعل تَرعو 

 ܀بِخيو َربو وثِنُحثو

تكلّم المخلص باألمثال 

وباأللغاز الغامضة 

وقال يُشبَّه ملكوت 

السماء ببتوالت أخذن 

مصابيحهن للقاء 

العريس فنمن جميعهن 

سوية وإذ بصرخة قوية 

تشير لمجيء العريس 

فدخلت معه الحكيمات 

وبقيت الجاهالت على 

ات سرالباب باكيات متح

 ܀بتنهدات ال يوصف
ܰܝܬ ܡ ܬܰܕ

ܶ
ܽܟܢܘܬ ܐ ܠ ܐ ܰܡ  ܰܪܘܡܳܳܳܳ

  ܶܡܫܽܬܘܳܬܐ܆ ܰܕܥܰܒܕ ܠܰܓܒܳܪܐ
ܐ ܠܰܥܳܡܐ ܰܘܳܩܳܪܐ

ܶ
 ܘܶܠܳ  ܳܠܗ   ܕܺܢܐܬ

ܐ ܨܳܒܐ
ܶ
 ܰܫܰܕܪ ܘܢܶܬܰܒܰܣܡ܆ ܕܺܢܐܬ

ܳܳܳܕܰܘܗ  ܒ ܰܳܳ ܳܳܥ ܢܘܢ ܠ ܽܳܳ ܳܳܐ ܳܳܰ ܡ  ܰܕܢ
ܐ ܠܽܟܠܽܗܘܢ   ܕܢܶܬܰܚܽܕܘܢ ܰܥܳܡܡܳܳܶ
ܶܡܗ܆ ܶܡܢ ܰܥ ܢ ܽܟܠ ܘ ܳܝܳ ܐ   ܶܦ

ܕܘ܆ ܬܰܘܥܳܳܰ
ܶ
ܝ ܐ  ̱ܗܳܘܐ ܶܘܐܬܡܳܳܠܳܳܺ

 ܚܳ ܐ ܰܘܢܰܝܩ ܣܺܡܳܝܶܟܐ܆ ܰܒܝܳܬܐ
ܽܢܢܘܢ܆

ܶ
 ܰܓܒܳܪܐ ܒܽܗܘܢ ܶܘܐܫܰܟܚ ܐ

ܝܫ ܺܒ ܰܠ ܐ ܕ ܶܳܳܳܳ ܐ ܳܡܐܢ
ܶ
 ܕܶܠܳ  ܨܳܳܐ

  ܶܡܫܽܬܘܳܬܐ܆ ܠܶܒܝܬ ܳܚܫܺܘܝܢ
ܕ ̣ܰ  ܒܶܘܽܫܢܘܳܟܐ܀ ܫܰܕܐܘܗ  ܰܘܦ

اِدميَث َملكوث َروُمو 

لغَبُرو دَعبَد 

ِمشتوثو:َوقرو لعَمو دنيثِه 

لُوه ولو صبُو دنيثِه 

ونيتبََسم: َشدَر لعَبدَو 

دَنَزمنون لُخلهون َعِمه 

ثَحدُون َعِمه: وِمن ُكل دنِ 

فِنيُون اِثَوَعد: واِثمِلي ُوو 

بَيتو سِميِخه. َونفَق حُزو 

اِنون: واِشَكح بهون َكبرو 

دَلبيش مونِه صوي دلو 

حوشحين لبيث ِمشتوثو 

 ܀َوفقَد شدَُوي بِحشوخو

 ُشبِه ملكوت السموات

بإنساٍن صنع وليمة 

ودعى الشعب إليها فأبى 

أن يحضر ويتلذّذ. فأرسل 

عبيده ليدعوا جميع 

الشعوب ليفرحوا معه 

فاجتمعوا من كل األقطار 

وامتلئ البيت بالمتّكئين 

فخرج صاحب الوليمة 

ً ثيابًا  ً البسا فرأى شخصا

وسخة ال تليق بالوليمة 

فأمر بأن يُطَرح في 

 الظلمة.

 

 



 

 

ܥܰܠܝܢ ܳܡܪܝܐ ܰܪܶܚܡ 
 .ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ

 علَين راِحم موريو

 . وَعذاَرين
 وأعنا ارحمنا

 .الرب أيها
فريم ܰܐܦܶܪܝܡ ܕܳܡܪ ̱  ܳܒܽܥܢ̣ܘܳܬܐ

َ
 طلبة مار  أفرام ُبعوثو  دمور  أ

ܬܰܪܰܚܡ ܳܡܰܪܢ
ܶ
ܥܰܠܝܢ܆  ܐ
ܰܕܚܳܠܰܝܝܢ܆  ܰܪܒܐ ܒܰܘܳܫܟ
ܳܚܽܫܢܳܘܶܫܐ܆  ܢܶܗܶܘܐ ܒܰܘܳܫܟ

ܐ܀ ܰܘܒܰܡܠܽܟܢܘܳܬܟ
ܶ
 ܳܝ̈ܪܽܘܬ

ُموران إثراحام عالين 

بحاشوخ رابُو دَحلوفاين: 

بحاشوخ نهِوه ُحوشوِشه 

 ܀َولَملكوثوخ يُوروثِه 

ارحمنا يا رب بجاه آالمك 

العظيمة التي من أجلنا، 

ولنكن مشاركين آالمك، 

 ووارثين لملكوتك.
 

 ܰܬܚܳܬܳܝܶܐ܆ ܰܢܢܘܽܕܘܢ   ܒܺܠܠ ܳܝܐ
ܳܝܶܐ܆ ܰܥܡ ܒܺܥ̣ܝܽܪ̣ܘܳܬܐ  ܶܥܠ ܳ
ܢܘܢ   ̣ܽ  ܳܩܰܠܝܳ  ܘܰܢܣ

ܫܽܒܢܘܚܳܬܐ܆
ܶ
 ܠܺܥ̣ܝܳܪܐ ܬ

 ܳܕܶܡܟ܀ ܶܠܳ  ܕܶܡܡܽܬ̣ܘܡ

بليليو نَودون تَحتويِه 

 بعيروثو َعـم ِعلويِه،
 ونَسقون قولَي تِشبوحتو

 دوِمخ.لعيرو دِممـثوم لو 

 مع السفليون ليالً  فليشكر

  عواوليرف . بيقظة العلويين
 جلَّ  للنبيه المجد أصوات

 .أبداً  ينام ال الذي وعال

ܳܠܳܬܐ܆ ܺܥ̣ܝܽܪ̣ܘܳܬܐ  ܰܕܒܽܬ̣ܘܳ
ܳܡܳܬܐ  ܕܳܡܐ ܰܠܢ܆ ܰܫܶܟܢ ܰܚܺܟܳܝ̣

ܝܬ
ܶ
 ܕܺܠܠ ܳܝܐ܆ ܒܶܝܠܶܓܗ ܳܕܐܬ

 ܰܠܓܐܢ̣ܽܘܳܢܐ܀ ܢܽܶܥܢ̣ܘܠ ܰܥܳܡܟ

 ثوـبثولُ دَ  عيروثو
 دمو ،نلَ  شاِكن حاكيموثو

 خـعامُ  دليليو هلكِ بفِ  ثِتدُ 
 .غنونوـلَ  نِعول

 امنحنا سهر ويقظة
ى حت البتوالت الحكيمات،

 في منتصف الليل إذا جئت 
 العرس.إلى ندخل معك 

 ܽܫܢܘܒܳܘܐ ܳܠܟ ܳܐܘ ܳܒܽܪܘܳܝܐ:
ܐ ܝܳܡܳܡܶ

ܺ
ܢܳܘܳܬܐ ܕܐ ܳܝܠ ܰ  ܕܰܐܺܥܝܪܳܬܢ ܘܠ ܰ

ܘܶܰܠܽܒܢܘܟ  ܳܠܟ   : ܰܠܡܰܫܳܒܽܘܢܘ
ܢܘܕܳܫܐ ̣ܽ   ܰܘܠ ܽܪܘܚ

 بُـرويو أُو  لُخ شوبحو

 ولَـيالُوثُـه، ديموِمه

 لُخ  لَمَشبوحو نـدَعيرتُ 

 .قودشو َولروح والبُـخ
 

المجد لك يا خالق النُهر 

 أيقظتنانك والليالي، أل

لتمجيدك مع أبيك وروحك 

 القدوس.

 
ܠܰܐܰܳܗܢ ܰܪܶܚܡ ܥܰܠܝܢ ܳܡܰܪܢ 
 ܒ̈ܪܰܚܰܡܝܟ ܽܚܢܘܣ ܥܰܠܝܢ܀

 نآلوهان راِحمعالين ُمورا

 ܀بَرحَميك حوس عالين 
يا رب ارحمنا، برحمتك 

 أشفق علينا .

 

 

 
 

 



 

 

ܐܣܽܟܢܘܦܳܬܐ ܩܳܕܡ  ܰܥܠ ܰܐܪܳܥܐ ܘܶܡܘܳܕܐ ܳܒܪܺܟ̣ܝܢ
̣ܝܰܫܝܽܗܘܢ  ܰܬܪܳܥܐ ܕܰܡܕܒܳܘܐ ܽܟܠܽܗܘܢ ܘܳܓܶܠܝܢ ܕ ܺ ܪ 

 ܘܳܐܡܺܪ̣ܝܢ ܒܶܠܳܒܐ ܚܐܺܝܳܓܐ ܰܐܪܒܺܥ̣ܝܢ ܰܙܒܐܳܺܝܢ:

ثم يجثون على األرض أمام عتبة باب 

المذبح جميعهم ومنحني رؤوسهم 

 ويقولون بقلب خاشع أربعين مرة:
 

 ܶܣܶܓܕܳܬܐ
 

 ِغدتوسِ 
 

 السجود
 

 10ܽܩܢܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܢܘܢܰ
 

ܬܰܪܰܚܡ ܥܰܠܝܢܰ ܳܡܰܪܢ
ܶ
 10ܐ

 
ܘܰܪܶܚܡ  ܳܡܰܪܢ ܽܚܢܘܣ
 10ܥܰܠܝܢܰ

 10ܘܰܪܶܚܡ ܥܰܠܝܢܰܳܡܰܪܢ ܥܐܺܝܢ 
 

 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.

 

ܳܗܝܶܕܝܢ ܳܩܶܪܒ ܳܟܗܳܢܐ ܠ ܢܳܘܬ ܰܬܪܳܥܐ ܰܟܕ ܰܐܺܚ̣ܝܕ 
ܫ ܳܘܐܰܡܪ ܨܺܠܝܳܒܐ܆ܺܒܐ̣ܝܶܕܗ  ̣ܶ  ܬܳܠܬ ܰܙܒܐܳܺܝܢ: ܘܳܢ

يقترب الكاهن نحو الباب وبينما بيده ثم 

الصليب ويقرع على الباب ويقول ثالث 

 مرات :
 

ܒ 
ܶ
ܰܥܠ ܰܗܘ ܰܬܪܳܥܐ ܰܒܳܪܝܐ܆ ܳܝܬ

ܐ܆ ܰܪܺܒ̣ܝ  ܶܳܳ ̱ܗܳܘܐ ܶܫܡܽܥܢܘܢ ܘܳܒܟ
ܐ ̱ܗܘ  ܰܳܳܳ ܦܰܬܚ ܰܬܪܳܥܟ܆ ܶܕܐܢ
ܐ ܐ ܰܘܐܪܥܳܳܳܳ  ܰܬܠܺܡ̣ܝܳܕܟ܆ ܫܰܡܝܳܳܳܳ

ܳܝܶܕܐ  ܩܠ ܺ ܢܘܢ܆ ܰܕ ܟܽ ܒ ܶܢ ܰܠܝ  ܥ
 ܶܕܬ܀ܢܘܳܬܐ ܰܐܘܒ  ܕܰܡܠܟ  

 باُرويُو ترُعو هاو عال

 : وبُوِخه ِشمعون ُوو يُوثِب
 ِدناو ترُعوخ فتاح رابي

 َورُعو شمايُو : تلميذوخ

 دَقليِده نِبخون عالي

 ܀ أْوبِدث دَملكوثو

 كان الخارجي الباب على

 بطرس( )سمعان شمعون

 ً  يل إفتح رب يا : يبكي واقفا

 السماء : تلميذك فأنا بابك

 ألني عليَّ  تبكيان واألرض

 . اءالسم ملكوت مفاتيح فقدت

ܳܡܰܪܢ ܳܡܰܪܢ ܳܡܰܪܢ ܦܰܬܚ ܰܠܢ 
 ܰܬܪܳܥܟ܀

 الن فتاح ُموران ُموران

 ܀ترُعوخ
 لنا إفتح رب يا رب يا

 ܀بابك

 



 

 

ܶܐ܆ ܘܶܡܘܳܕܐ  ܳܗܪܳܟܐ ܰܡܐܗܺܪ̣ܝܢ ܠ ܐܺܰܗ̣ܝܪ 
ܶܡܬܦܰܬܚ ܺܘܐܶܳܠ ܘܳܥܐܺܠ̣ܝܢ ܠܰܡܕܒܳܘܐ ܰܟܕ 

 ܳܐܡܺܪ̣ܝܢ܆

هنا تضاء االنارة وتفتح الستارة 

 ويصعدون للمذبح ويقولون :

 

ܐ ܠܰܥܳܒܶܕܐ ܛܢܘܰܒܝܽܗܘܢ  ܳܛܳܒܶ
ܐ ܳܡܐ

ܶ
ܰ ܳܡܪܽܗܘܢ ܕܳܐܬ

 ܺܥܝܺܪܝܢ ܰܟܕ ܠܽܗܘܢ ܶܡܫܰܟܚ
 ܳܐܰܣܪܰ ܳܦܠܺܘܝܢ ܰܘܒܰܟܪܶܡܗ
 ܰܘܡܰܫܶܡܫ ܰܚܰܨܳܘܗ 

ܝܢܘܰ ܠܽܗܘܢ
ܺ
 ܶܡܢ ܰܥܶܡܗ ܰܕܶܠ

 ܰܐܳܒܐܰ ܠ ܰܪܡܳܫܐ ܰܨܦܳܪܐ
 ܰܦܳܠܰܘܢܳܘܗ  ܰܡܣܶܡܟ

ܰ ܠܽܗܘܢ ܡܰܫܶܡܫ ܰܘܒܳܪܐ
 ܩܢܘܕܳܫܐ ܽܪܘܚ

ܳܝܰܠܝܽܗܘܢ ܰܦܪܩܺܠܝܳܛܐ  ܟܠ ܺ
 ܘܳܣܝܳܡܐ ܗ   ܳܓܕܶܠܳ 

 ܝܰܫܝܽܗܘܢ܀ܒ̈ܪܺ

طوبَيهون لعَبِده طوبه 

ُمو دُوثِه ُمورهون : 

ِمشكاح لهون كاد 

عيرين َوبكرِمه فولحين 

: أَوَسر حاصاو 

َومشاِمش لهون : دَلئيْو 

عاِمه ِمن َصفُرو 

لَرمشو : آبُو َمسِمخ 

شاِمش فالوحاو َوبُرو م

لهون : روحقودشو 

فرقليطو كليليهون 

كودلو هاليلويا وُسويُمو 

 ܀بريشيهون

 للعبيد طوبى

 جاء إن الصالحين

 ويراهم سيدهم:

 يف ويعملون يقظين

 حقويه يشدّ  : كرمه

 ألنهم : ويخدمهم

 من معه تعبوا

 : المساء إلى الصباح

 خدامه يُتِكئ اآلب

 : يخدمهم واإلبن

 القدس والروح

 لهم يغفر المعزي

 ويكلّل هللويا

 ܀ باإلكليل رؤوسهم

 

 موعظة     ܐܘܬ̣ܳ ܘܙܽ ܪܽ ܟܳ 

 

ܢܘܡ ܰܫܺܝܝܪ  ̣ܽ : ܢ ܡܰܫܡ 
ܽܟܰܠܢ ܰܒܨܽܠܢܘ̣ܬ ܳܟܗܳܢܐ 
ܡܰܝ̣ܳܪܐ ܶܠܠܗܐ ܢܶܥܐܶܐ 

 ܀ܘܺܢܐܰܡܪ 

: ْنقوْم شمممافِيْر مشممممشمممونو
لممممممو    كمممممموالْن بَصمممممممممممممْ

ـُـ "ُكوْهن ـ ـ ـ ـ ـ      و ْميَْقُرو" ـ

 ÷نِْعنِه ْونِيماْر أللُوهو    

الشّماس: لنَِقْف َحَسنًا 

دُعاِء  ـــــــــــــــِ َونَْهتِْف ب

وقّر" ـــــ"الكاهن الم

 ÷قائلين 

 
 



 

 

ܡܰܗܝܡܐܺܝܐܰܢ ܳܟܗܳܢܐ: 
 ܒܰܘܕ 
ܰ
 ܳܠܳܗܐ܀ܐ

ينمممماْن  : كهنو ِن ْم ي ْمهمممما

 ÷ْبحاْد آلُوُهو
ٍه ـــنؤمُن بإل الكاهن :

 ÷ واحٍد ...
 

ܰܥܳܡܐ: ܰܐܳܒܐ ܰܐܺܚܝܕ ܽܟܠ 
. ܳܥܽܒܘܳܕܐ ܰܕܫܰܡܝܳܐ ܘܰܕܐܪܳܥܐ

ܰܘܕܽܟܠܶܗܝܢ ܰܐܝܶܠܝܢ 
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 

ܐ ܝܳܠܰܕܬ ܰܐܳܠܳܗܐ ܒܽܬܘܠܬܳ 
ܶܘܐܨܛܶܠܒ . ܰܘܗܳܘܐ ܰܒܪܳܢܳܫܐ

ܚܳܠܰܦܝܢ ܒܝܰܘܰܡܝ  
. ܶܦܢܺܛܝܳܘܣ ܺܦܝܰܠܳܛܘܣ

ܰܚܫ ܘܺܡܝܬ ܶܘܐܬܩܰܒܪ 
ܘܳܩܡ ܰܠܬܳܠܳܬܐ ܝܰܘܺܡܝܢ 

ܰܘܣܶܠܩ  .ܰܐܝܟ ܰܕܨܳܒܐ

: آبُو آِحيْذ كوْل.  عامو
 ُعوبوُدو َدْشمايُو

 َوْدكوْلِهنْ  .  ْوداْرُعو
أَْيِلْن. ْدِمثَْحْزيُوْن َوْدلُو 
ِمثَْحْزيُوْن. َوْبحاْد 
ُموْريُو يِشوْع ْمِشيُحو. 
يِحيذُويُو ْبُرو دآلُوُهو. 
هاْو ْدِمْن آبُو إِثِيِلدْ ْقذُوْم 
 كوْلهوْن ُعوْلِمه. 
نوْهُرو ْدِمن نوْهُرو. 

ْدِمن  آلُوُهو شاِريُرو
آلُوُهو شاِريُرو. إِيِليذُو 

َوْشِوه ْولُو ْعبِيذُو  
البوْي.                      بوِسيَّا

ْدبِيِذه ْهُوو كوْل هاْو 
 ْدِمطولُوثاْن ْبنَْينُوُشو. 
ْوِمطوْل فوْرقُونان. 
ْنِحْ  ِمن ْشمايُو 

وُحو ِوثْكاشاْم. ِمْن ر
ْوِمن َمْريَْم  قاِديُشو.

 ْبثوْلتُو يُوْلدا  آلُوُهو. 
َوْهُوو بَْرنُوُشو. 
                    ِوصْطِلْب ْحلُوفَين 
ْبيَوماْي فِْنِطيُوْس 

َحاْش  فِيالُطوْس. 
ْوِميْ  ِوثْقباْر   ْوقُوْم 
لَتْلُوثُو يَْوِميْن آْخ 

ّّّّب : اآلِب  ع الشّّّّّّّّّّّ

الضّّّّّّابِل الكّلِ خالِق 

مّّّاِء واألرِض  السّّّّّّّّّ

ما يُرى وما ال  ُكّلِ  َو

برّبٍ واحٍّّّد يُ  رى، َو

يسوَع المسيحِ ابِن هللاِ 

الوحيِّّّد  اْلمولوِد مَن 

اآلِب  قّّّّبَّّّّل كّّّّّلِ 

الّّّدّهّّّور. نّّّوٍر مّّّن 

لٍه  لٍه حّقٍ من إ نوٍر، إ

ِّّر  ّّي ّّوٍد غ ّّول حّّّق، م

مخلوق، مسّّّاٍو لآلِب 

في الجوهِر، اّلذي بِه 

صّّّّّّّاَر كلُّ شّّّّّّيء،  

ّّا نحُن  ذي من أجِلن ّّّ ال

ِل  ّّّْ ر، َوِمْن أَج البشَّّّّّّ

ّّّا نََزَل  ن ِمَن خالصِّّّّّّ

دَ ِمَن  ماِء وتجسَّّّّّ السّّّّّ

دُِس وِمْن  لقُّّّ الّروحِ ا

َمْريَم العذراِء   والدةِ 

اإلله، َوصّّّاَر إنسّّّانًا 

ا َعنّا  ِلَب ِعَوضًّّّ َوصُّّّ

َس  ِد بّّيّّالطُّ هّّّْ فّّي عَّّ

اْلبُْنِطّي. تّّّألََّم ومّّّاَت 

ودُفَِن وقّّّاَم في اليوِم 

ِّّث كمّّا شّّّّّّّّاَء.  ال ّّّ الث



 

 

ܰ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
ܕܰܡܶܠܠ ܰܒܢܺܒܶܝܐ 

ܐ ܘܰܒܚܕܳ  .ܘܰܒܫܺܠܝܶܚܐ
ܐ ܰܩܺܕܝܫܳܬܐ 

ܳ
ܺܥܕܬ

 ܰܩܽܬܘܺܠܝܺܩܝ
ܘܰܡܘܶܕܝܢܰܢ .  ܰܘܫܺܠܝܳܚܝܳܬܐ

 ܰܕܚܳܕܐ ̱ܗܝ ܰܡܥܽܡܘܺܕܝܳܬܐ
. ܘܒܳܩܢܳܐ ܰܕܚܳܛܶܗܐܠܫܽ 

ܰܘܡܰܣܶܟܝܢܰܢ ܰܠܩܝܳܡܳܬܐ 
ܐ 
ܶ
ܬ ܕܺܡܝܶܬܐ ܰܘܠܰܚܶܝܐ ܰܚܕ 

ܰܐܺܡܝܢ .ܰܕܒܥܳܠܳܡܐ ܰܕܥܺܬܝܕ
 ÷ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ

َوْسِلْق  َدْصبُو. 
لَْشمايُو. ِويثِْب ِمن 
ياِمينُو دابوي. ْوتوب 

اُوثِه ْبشوْبُحو رابُو                
 لَْمذُون ْلحايه َوْلِميثِه. 

ْلكوثِه شولُوُمو هاْو َدْلمَ 
لُو اِيْ . َوْبحاْد روُحو 

ِديثاْو ُموْريُو  قاِديُشو.
هاْو  َمْحيُونُو ْدخوْل. 

ْدِمن آبُو نُوفِْق. ْوعاْم 
آبُو ْوعاْم ْبُرو              

 ِمستِْغْد ْوِمْشتاباْح. 
هاْو ْدماِلْل بَْنبِي ِه 

و ْوبَْحذُو ِعيتُ  ْوبَْشِليِحه.
 قاِديْشتُو. قاتوِليِقي

 ْوَمْوِدنانْ  َوْشِليُحوْيتُو. 
 و.ـَمْعموِديثُ  َدْحذُوي

ْلشوْبقُونُو َدْحُطوِهه.  
َوْمساِكنان لَْقيُوْمتُو 

َوْلحايِه حاثِه.  ْدِميثه.
َدْبعُوْلُمو َدْعتِيْد. آمين 

 ÷ُمورْ ـــباِرخْ 

ماِء  ِعدَ إلى السّّّّّ وصَّّّّ

ِّّن  ّّمّّي ن ي َس عَّّ َّّ وجّّل

يأتي اآلِب و ا سَّّّ أيضًّّّ

ديَن  ٍد َعِظيٍم ِليَّّّ ِبَمجّّّْ

األحيّّّاَء واألموات، 

ِكه  ذلَك اّلذي ليَس لُمْل

ُن  ْؤمِّّ انّّقضّّّّّّّّّاء. َونُّّ

ّبِ  ُقدُِس الرَّ وحِ ال بالرُّ

اْلُمْحيِي اْلُكّل، اْلُمْنبَثِِق 

مَن اآلِب ومَع اآلِب 

هُ  دُ لَّّّ جَّّّ واالبِن يُسّّّّّّْ

ِق  اطِّّ د، الّّنَّّّّ جَّّّّ مَّّ َويُّّ

ل.  ُّّّّّّّ س ياِء َوالرُّ ِباألْنبِ

دَةٍ  نيسٍّّّّّّّّّة واحِّّّ َك ِب َو

ٍة  َّّّّّّّّّ دَّس ٍة ُمقَّّّ جّّّاِمعَّّّ

ٍة، َونَْعتَِرُف  َرسّّّّّّوليّّّ

ٍة واحّّّدةٍ  مّّوِديَّّّّ عّّْ مَّّ بِّّ

طّّّايّّّا  خَّّ َرةِ الّّْ فِّّ غّّْ مَّّ ِّّ ل

ّّّيّّّامّّّةَ  ى ق َرجَّّّّ َّّّ ت َّّّ َون

يّّّاةَ  حَّّّ ى َوالّّّْ ْوتَّّّ مَّّّ الّّّْ

ّّّدةَ في ال ّّّدي ّّّالَِم الج ع

اآلتّّّّّّّي. آمّّّّّّّيّّّّّّّن 

 ܀باِرْخُمورْ 
 

 ܡܰܫܡܳܫܐܳܐ 
 ܣܳܰܛܢܘܶܡܢ ܰܩܐܽܠܢܘܣ

 ܽܩܢܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܢܘܢ ܰܥܳܡܐ

  مَشمُشـنو
 قالوس، وِمنسطَ 

 سونيقوريلَ  عامو

 الشماس
 لنقف حسناً،

 يا رب ارحم الشعب

 
 



 

 

 بدون تقبيل االنجيل الكاهن المؤمنين رفيص
 «3(ܽܩܢܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܢܘܢ 

ܬܰܪܰܚܡ ܥܰܠܝܢܰ  
ܶ
 ܳܡܰܪܢ ܐ

 ܘܰܪܶܚܡ ܥܰܠܝܢܰ ܳܡܰܪܢ ܽܚܢܘܣ
 

 ܘܰܪܶܚܡ ܥܰܠܝܢܰ ܳܡܰܪܢ ܥܐܺܝܢ
 

 ܽܫܢܘܒܳܘܐ ܳܠܟ  ܳܡܰܪܢ
 ܽܫܢܘܒܳܘܐ ܳܠܟ  ܳܡܰܪܢ
 ܽܫܢܘܒܳܘܐ ܳܠܟ ܰܣܒܰܪܢ

 ܠܳܥܰܠܡܰ 
 ܰܒܶܪܟܳܡܪ ܰ

 (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.

 

 وارحمنا. ربـنا استجب

 
 يا ربـنا سبحانك

 يا ربـنا سبحانك

 يا رجاءنا سبحانك

 إلى األبد.

 بارك يا سيد.

 

ܐ ܳܡܳܪܳܢܝܳܬܐ
ܳ
 الصالة الربانية  ܨܽܠܘ̣ܬ

ܽܒܢܘܢ ܳܟܗܳܢܐ : 
ܰ
ܐ

 .....ܕܰܒܫܰܡܳܝܐ

ُكهنو : أَبون 

 ..... دبَشمايو

الكاهن : أَبانا الذي في 

 السماوات .....

 

 

ܢܶܬܰܩܰܕ   ܰܥܳܡܐ:
ܐ ܰܡܠܽܟܢܘܳܬܟ 

ܶ
ܫܳܡܟ ܺܬܐܬ

ܝܰܟܐܳܐ 
ܰ
ܢܶܗܶܘܐ ܨܶܒܳܝܐܳܟܰ ܐ

ܦ ܰܒܐܪܳܥܐܰ 
ܳ
ܕܰܒܫܰܡܳܝܐ ܐ

ܰܗܒܰܠܢ ܰܠܘܳܡܐ 
ܐܰܢ ܰܝܢܘܳܡܐܳܐܰ  ̣ܳ ܕܽܣܢܘܢ
ܰܘܫܽܒܢܘܩ ܰܠܢ ܰܚܢܘܰܒܳܝܢ 

 ،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

ليتقدس  الشعب:

ليأِت  ،اسمك

لتكن  ،ملكوتك

  كما في، مشيئتك

 كذلك على السماء

نا أعطِ  ضألرا

 ،مكفافنا اليو   خبزنا

واغفر لنا ذنوبنا 



 

 

ܝܰܟܐܳܐ 
ܰ
ܳܕܐܦ ܰܘܚܳܛܰܗܳܝܢ ܐ

ܚܐܰܢ ܫܰܒ̣ܢ 
ܠܰܘܳܝܳܰܒܝܢܰ ܶܳܠ ܰܬܥܰܠܢ 

 
ܶ
ܶܳܠ ܰܦܳܨܐ ܰܠܢ ܠ ܐܶܣܽܝܢܘܳܢܐ ܐ

ܶܡܢ ܺܒܝܳܫܐܰ ܶܡܽܛܠ 
ܐ  ܕܺܕܝܳܠܺܟ ̱ܗ  ܰܡܠܽܟܢܘܳܬ̣
ܫܽܒܢܘܚܳܬܐ 

ܶ
ܘܰܚܝܳܠ ܘܬ

  ܠܳܥܰܠܡ ܳܥܠܺܡܝܢܰ

 ܐܰܺܡܝܢ܀

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

كما نحن  ،وخطايانا

 ً  لمن نغِفرأيضا

 وال ،إليناأخطأ 

 ،ةلتجربا في تدخلنا 

من   نالكن نجّ 

 لكألن  ،الشرير

والقوة  الملك

أبد  إلى ،مجدوال

 .آمين .اآلبدين

 

 

 

 

 

 ܫܶܠܡ ܶܛܟܳܣܐ ܕܰܘܥܶܕܗ ܰܕܠܺܡܐܳܢܐ
♱ 

 بعونه طقس الناهيرة أنتهى


