
 

 

 

 

 

  ܕܐܢܛܝܘܟ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐܕ ܥܕܬܐ

  

 السري الغسل طقس المعدعدان

 

 ̱ܐܳܪܳܙܳܢܝܳܬܐ ܰܕܫܝܳܓܳܬܐ ܶܛܟܳܣܐ

 ܐ̱ܳܪܳܙܳܢܝܳܬܐ ܰܕܫܳܝܓܳܬܐ ܶܛܟܳܣܐ
ܶܙܐ ܒܰܫܳܒܐ ܰܚܡܳܫܐ ܕܽܝܘܡ ܰܛܗܳܪܐ ܳܒܰܬܪ ܕܶܡܫܰܬܡܠܶ  ܳ  ܶܫܐܰܩܺܕܝ   ܕܐ̱ܪ 

 

 طقس الغسل السري

 والذي يقام بعد ظهر يوم خميس االسرار المقدسة 
 



 

 

 ܐ̱ܳܪܳܙܳܢܝܳܬܐ ܰܕܫܳܝܓܳܬܐ ܶܛܟܳܣܐ
ܶܙܐ ܒܰܫܳܒܐ ܰܚܡܳܫܐ ܕܽܝܘܡ ܰܛܗܳܪܐ ܳܒܰܬܪ ܕܶܡܫܰܬܡܠܶ  ܳ  ܰܩܺܕܝ ܶܫܐ ܕܐ̱ܪ 

 طقس الغسل السري 

 والذي يقام بعد ظهر يوم خميس االسرار املقدسة

ܐ ܰܒܡܰ ܝܒܺ  ܳܶܶܶ ܐ ܳܢܗܢ ܝܢ ܳܩܥܶܶܶܶ
 ܒܶܡܬܬܶܫ̣ܓܘ ܰܒܫܳܡܰܗܝܽܗܘܢ:

قُِعه ُكهنو لَمَطيبين 
 لِمتتِشغو بَشُمَهيهون:

ينادي الكاهن للمستعدين 

 للغسل بأسمائهم:
 تعال يا سمعان بطرس. و أ و ِشمعون فِطروس.ت   .ܶܦ ܽܪܘܣ ܶܫܡܽܥܘܢ ܳܐܘ ܳܬܐ

 

ܶܚܐ ܝ ̣ ܐ ܰܕܫܠ ܺ  ܫܳܡܗ ܶ
ܰܐܢܕܶܪܐܳܘܣ  ܒܶܫܡܽܥܘܢ ܶܦ ܽܪܘܣ.  ـ ܐ

 ـ ܕܒ ܰܒܪ ܰܙܒܰܕܝ. ܰܝܥܽܩܘ̣  ܓܰܐܽܚ̣ܘ̱ܗܝ. 
 ـ ܘܺܦ̣ܝܺܠ̣ܝܳܦܘܣ.  ـ ܗܽܝܘܰܚܢܳܢ ܰܐܽܚ̣ܘ̱ܗܝ. 

 ܛܶܰܡܰܬܝ.  ܚܳܬܐ̣ܘܰܡܐ.  ـ ܙܙܰܒܪ ܽܬ̣ܘܒܰܡܝ. 
ܘܣ.  ܝܰܝܥܽܩ̣ܘܒ ܰܒܪ ܰܚܠܰܦܝ. 

ܽ
 ـ ܝܐܰܬܰܕܐ

ܺܝܽܗ̣ܘܳܕܐ ܰܐܽܚܘ̱ܗܝ  ܝܒ܆ܶܫܡܽܥܘܢ ܩܢܳܢܳܳܝܐ. 
 ܰܡܺܬܰܝܐܣ. ܝܓ܆ܕܰܝܥܽܩܘܒ. 

 أسماء الرسل

 -3أندراوس،  -2سمعان بطرس  -1
 فليبس، -5يوحنا،  -4، يعقوب بن زبدي

 -9متى،  -8توما،  -7برثلماوس،  -6
 -11تداوس،  -10يعقوب بن حلفى، 

يهوذا أخو يعقوب،  -12سمعان القانوي، 

 متياس . -13

 

 يجيب كل مغتسل قائالً:  فاني كول ِمتتِشغ وأُمار: ܽܢܠ ܶܡܬܬܶܫܓ ܘܳܐܰܡܪ: ܰܦܢܺܝ
ܳܢܐ ܳܡܪܝ

ܶ
 .ها أنذا يا سيدي هو إِنو مور.   .ܳܗܐ ܐ

 

 

 ܐ:ܽܢ̣ܘܳܗܪ ܶ 
ܳܗܢܽܘܢ ܰܒܡ ܰܕܡܰ ܝܺܒ̣ܝܢ ܒܶܡܬܬܳܫܽܓ̣ܘ ܢܶܬܽܒܘܢ ܰܥܠ 
ܐ ܰܢܕ ܶܶܠܝܢ  ܬܶܪܥܰܣܪ ܽܢ̣ܘ̈ܪܰܣܳܘܳܬܐ ܩܳܕܡ ܰܡܕܒܚܶܶܳ
ܳܚܐ ܘܽܢܠ ܰܚܕ ܶܡܢܽܗܘܢ  ܰܫܝܽܗܘܢ ܰܘܐܰܦܝ ܽܗܘܢ ܒܰܡܕܢ ܺ ܪ 
ܳܢܐ  ܳܢܐ ܕܰܢܺܗ̣ܝܪ ܰܐܺܚ̣ܝܕ ܺܒܐ̣ܝܶܕܗ. ܘܰܒܡܰܨܥܳܬܐ ܰܒܩ ܶܩܪܽܝܘ
ܝܢ  ܽܡܘܢ. ܰܗܘ ܶܕ ̣ܝ ܺܣ ܶܢܬܬ ܐ  ܰܡܝܶܶܶ ܳ ܐ ܕ ̣ܝܩܶܶܶܳ ܒܺܪ ܰܘܐ

ܢ ܪ ܺ 
ܶ
ܐ ܗ̱ܽ ܝ̣ ܕܰܒܫܳܝܓܳܬܐ ܳܗܶܕܐ ܡܰܫܡܶܠ ܐ ܶܶܶ ̣ܘ ܰܐܘ ܫܳܟܗܢ

ܐ ܒܶܣ ܶܪܗ  ܽܢ̣ܘܪܣܝܶܶܶܳ ܰܥܠ  ܒ 
ܶ
ܶܢܬ ܐ  ̣ܝܫܶܶܶܳ ܺܫ ܰܩ

ܝܳܬܐ. ܘܶܢܬܽܒܘܢ  ܝܡܳܢ ̣ܝܳܬܐ ܰܬ ܽܝܘܢ ܕܰܒܦܺܢ ܢܶܓܠ  ܶܕܐܰܘ
ܐ  ܳܫܢܶܶܶ ܐ ܡܰܫܡ  ܐ. ܰܐܪܒܥܶܶܳ ܫܶܶܶ ܐ ܰܩܺܫܝ ̣ ܰܒܫܳܝܓܳܬܐ ܰܐܪܒܥܶܶܳ
ܳܠ  ܽܢ̣ܘ. ܘܰܢܕ ܡܰܫܶܪܝܢ ܒܽܗ̣ܘܒ ܳ ܩ  ܽܦ̣ܘܕܰܝ ܐ ܰܐ ܰܘܐܪܒܥܶܶܶܳ

 مالحظات
 

يجلس المستعدون للتغسيل على اثني 

ً أمام المذبح, وهم مكشفو  عشر كرسيا

الرؤوس ومتجهون نحو الشرق وكل 

منهم ماسك بيده شمعة مضائة , ويوضع 

في الوسط لقان وإبريق ماء , أما الذي 

سل , سواء أكان رئيس يقوم بخدمة الغ

فليجلس على كرسي محاِذ  كهنة أم قسيساً 

لإلنجيل في الجهة الجنوبية وليجلس 

أربعة قسوس وأربعة شمامسة وأربعة 



 

 

ܒ 
ܶ
ܰܗܘ ܰܕܡܰܫܡܶܠ ܰܒܫܳܝܓܳܬܐ ܳܗܶܕܐ ܶܕܐܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ ܢܶܬ

ܳܝܐ ܶܕܐܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ  ܳܡܐ ܕܢܺܐܰܡܪ ܳܩܽܪ̣ܘ ܰܥܠ ܽܢ̣ܘܪܣܳܝܐ ܥܰܕ
ܢ ܚܳܫܺܡ̣ܝܳܬܐ»  )ܘܳܩܡ ̣ܡܶ

ܐ  ܢ ܙܽܥ̣ܘܳܪܐ ܥܰܕܡܶܶܶܳ ܳܗܝܶܕܝܢ ܡܰܫܶܪܐ ܰܒܫܳܝܓܳܬܐ ̣ܡܶ
ܶ ܐ  ܳܡܐ ܕܢ̣ܶܡ ܢ ܦܢ̣ܺܝܳܬܐ ܰܬܝܡܢܳܝܳܬܐ ܥܰܕ ܳܒܐ ܘ̣ܡܶ ܒ ܰܪ

ܝܳܬܐ ܳܝ ܒ ܪ ܰܶ ܶܦ ܽܪܘܣ .ܒܳܗܝ  ܽܥܘܢ  ܡ  ܶܫ
ܐ ܰܕܫܠ ܺ  ܐ ܺܐ̣ܝܰܬܘ̱ܗܝ ܰܪܒܶܶܶܳ ܐ. ܰܘܐܝܶ ܶܪܥܳܝܢܶܶܶܳ ܚܶܶܶܶ ܝ ̣

ܢ ܕܶܫܡܽܥܘܢ ܕܰܝܺܬ̣ܝܒ ܰܒܫܳܝܓܳܬܐ ܳܙܶܕܩ  :ܕܐ̱ܳܢܺܫܝ ̣
ܐ ܒܽܬ̣ܘܳ .  ܳܶܶ ܐ ܘܰܒܘ ܰܕܝܳܪܝ ܐ ܡܰܘܘܶܶܶܳ ܳܶܶ ܕܢܶܗܶܘܐ ܳܢܗܢ
ܓܳܬܐ  ܳܝ ܫ ܫܳܬܐ ܰܕ ܶܡ ܫ

ܶ
ܒܬ ܡܶܠ  ܰܫ ܡ ܘܰܗܘ ܰܕ

ܐ ܕܽܢܠ ܰܚܕ ܶܡܢܽܗܘܢ  ܳܶܶ ܶܳܠ ܕܰܝܺܡ̣ܝܢ ܡܺܫ̣ܝܓ ܒ ܶܪ
̱ܗܝ ܶܢܢ  ܰܘܡܰܟܰܦܪ ܳܒܿܗ ܒܽܫ̣ܘܶܫܳܦܐ ܰܕܢܺܒ̣ܝܢ ܒܰܚܰܨܘ 

ܐ. ܶܢܢ  ܳܪܶܫܡ ܥܶܠܝܗܿ  ܐ ܒܶܡܫܚܶܶܶܳ ܳܐܳܬܐ ܰܕܨܺܒ̣ܝܒܶܶܶܳ
 ܡܰܢܶܫܩ ܳܒܿܗ ܰܘܡܰܫܢܶܐ ܒ ܳܘܬ ܐ̱ܚܺܪܳܢܐ܀

أفودياقونيين , وعند البدء بهالل اإلنجيل 

ليجلس على الكرسي القائم بخدمة الغسل 

)) وقام عن العشاء(( حتى يقول القارئ 

من الصغير  عندئذ يقوم بالغسل بدءاً 

وحتى الكبير وذلك من الجهة الجنوبية 

بطرس هو حتى يصل إلى الشمالية. 

األكبر بين الرسل إرتأى بعضهم أن 

يكون سمعان الجالس للتغسيل كاهناً 

ً بتوالً والمتولي الغسل  ً ال راهبا متزوجا

يغسل الرجل اليمين لكل منهم ويمسحها 

بمنديل يكون متزراً به , ثم يرسم عليها 

الزيت عالمة الصليب ثم يقبلها وينتقل ب

  إلى اآلخر .

 

 صالة االبتداء صلوثو دشوُريو ܨܽܒܘܳܬܐ ܕܽܫܘܳܪܳܝܐ
 

ܽܫܘܒܳܚܐ ܰ ܳܒܐ  : ܳܢܗܳܢܐ
 ܰܘܒ ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ. ܘܰܒܒܳܪܐ

 البو شوبحو : كوهنو
 .قاديشو َولروحو  ولَبرو

المجد لآلب : الكاهن 

 وللروح القدس. ولالبن

ܳܫܢܶܐ  ܡܺܚܝ ܠܶ  ܰܘܥܰܠܝܢ: ܡܰܫܡ 
ܚܶܡܐ ܘܰܚܳ ܝ ܶܐ ܰ  ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܪ 

ܝܽܗܘܢܿ  ܢܶܫܰܬܦܽܥܘܢܿ  ܰ ܐ ܰܒܬܪ   ܳܥܠܡ ܶ
 ܰܐܺܡܝܢ܀ ܳܥܠܺܡܝܢ ܒܳܥܰܠܡ

َ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 عالمينال

 .آمين
 

  ܫܳܝܓܳܬܐ ܰܕܒܰܝܕ ܰܰܐܳܳܗܐ ܳܡܪܳܝܐ ܰܒܢ ܰܐܫܳܘܐܳܢܗܳܢܐ : 
ܐ ܐ ܶܢܬܡܶܪܩ ܳܗܶܒܝܢ ܕܰܡܝܶܶܶ ܳ ܢ ܘܶܢܬܰܕܢܶܶܶܶ   ܽܢܳܠܗܿ  ̣ܡܶ

ܢ. ܳܕܐܶܢܠܰܩܪܳܨܐ ܘܺܒ̣ܝܽܫ̣ܘܳܬܐ ܰܡܺܪ̣ܝܽܪ̣ܘܳܬܐ   ܳܨܽܐ̣ܘܳܬܐ ܽܢܳܠܗܿ  ܘ̣ܡܶ
ܐ ܢ ܰܒܢ ܘܰܚܰܪܪ: ܰܕܚܺ ̣ܝܳܬܐ ܘܽܛ̣ܘܒܫܶܶܳ ܐ ̣ܡܶ  ܰܚܫܶܶ ܶ

 ܰܙܒܢܳܐ ܽܢܶܠܗ ܘܶܣܢܶܐܳܬܐ ܘܽܪ̣ܘܶܳܘܐ ܐܘܳܪܽܡ̣ܘܬܳ  ܰܕܚܳܣܳܡܐ
 ܒܳܥܠܺܡ̣ܝܢ܀ ܘܰܰܐܰܳܗܢ ܳܡܰܪܢ: ܕܰܚܰܝܝ ܢ
 ܰܐܺܡܝܢ ܀ܰܥܳܡܐ : 

ـلنا أيُّها الربُّ اإللهُ لننجلَي :  الكاهن أه ِ

باغتساِلنا بهذا الماِء، ونتطهَر من خبِث 

ه،  ومن جميعِ أدراِن الخطيئِة.  إبليَس وشر ِ
 وأعتِـْقـنا من أهواِء الحسِد والكبرياءِ 

والغضِب والبغضاِء مدى حياتِنا وإلى أبِد 

 اآلبدين. 
 الشعب: آمين.



 

 

ܐ:  ܕܰܪܶܚܡܥܰܠܝ ܒܳܩܠܳ ܶܥܢܳܝܢܳܐ  ܝ̣ܬܳ ܳܡܐ ܕ̣ܢܺ
ܶ
 ܐ

 دخيثُو إُمو“ بلحن
ܐ ܒܶܶܶܶܕܚܶܶܶܳܠ ܪ ܳ ܰܗܘ ܰܕܣܶܶܶ ܦܶܶܶܶ
ܫܺ  ܰܩܕ ܶܒܗ: ܡ ܳܡܢ ̣ܝܢ  ܰܝܘ

ܰܕܘ̱ܗܝ ܶܶܶܶܶܠ ܕܬܰ ܪ ܶ   ܶܶܶ ܝ ܒܶܶܶܡܶܶܶܺ
 ܰܰܐܳܳܗܐ܀ ܰܐܺܫ̣ܝܓ: ܰܪܶܚܡܥܰܠܝ

هاو دَسُروفِه بِدحلُو 

ه. ويَوُمون ِرغِله مقَدشين لِ 

دتَلميذاو آشيغ َرِحمعالي 

 ܀آلُوُهو 
 

ذاك الذي يُقدسه السرافيم 

بخوف، اليوم غسل أقدام 

 ܀ نيالتالميذ. يا رب ارحم

ܗܰܕܢܶܶܶ ܽ ܰܗܘ  ܒܶܶܶܶܕܚܶܶܶܠܳ  ܘܒܶܶܶܶ
  ܺܪܝܶܫܗ ܰܐܪܶܢܢ ܶܒܗ ܛܺܥܝܺܢܝܢ

ܬ ܰܶܶ ܘܕܡ ܽܶܶ ܶܶ   ܩ ܶܶܰܕܘܗܝܰܬܒ ܝ ܺܶܶ   ܡ
 .ܰܰܐܳܳܗܐ ܰܪܶܚܰܡܥܰܠܝ

هاو دَكروبِه بِدحلُو طعينين 

ن ريِشه قودَمث ِله. أركِ 

 ܀تَلميذاو َرِحمعالي آلُوُهو 

ذاك الذي بفزع يحمله 

الكروبيم، طأطأ رأسه امام 

 ܀ نيارحمتالميذه. يا رب 

 ܢܽܘܪܐ ܰܕܡܰܥ ܦ ܰܗܘ
ܘܙܒܬܐ ܰܶ  ܶܣܕܘܢܐ ܚܰܘܩ: ܘ

 ܒܰܬܒܡܝ ܕܘܗܝ ܘܰܐܫ̣ܝܓ
 ܰܐܗܐ܀ ܰܪܚܡܥܠܝ

هاو َدمعاَطف نوُرو 
وَغوَزلتُو. حَزق ِسدونُو 

 يواشيغ لتَلميذاو َرِحمعال
 ܀آلُوُهو 

ذاك المتوشح بالنار 

واللهيب، اتزر  بمنديل 

وغسل تالميذه. يا رب 

 ܀ نيارحم

  ܒܰܓܘ ܰܡܝ ܳܐ ̱ܗܳܘܐ ܰܕܐܪܺܡܝ ܰܗܘ
ܘܪܳܚܐ ܘܰܚܺܘܝ ܰܒܩܢܐ܆

ܽ
  ܳܗܝ ܐ

ܘܬܐ ܟܽ ܝ ܟܺ ܰܡ ܝ. ܕ ܥܠܶܰ ܡ ܶܚ   ܰܪ
 ܰܰܐܳܗܐ܀

هاو دَرمي ُوو مايُو بغاو 

لَقنُو. وحاوي أورُحو ُهوْي 

دماكيخوثُو َرِحمعالي 

 ܀آلُوُهو 

الذي صب  ماًء في  ذاك

مغسٍل، وأعطانا قدوة 

بتواضعه. يا رب 

 ܀نيارحم

ܕ  ̱ܗܳܘܐ ܝܕܰܕܢܶܶܶܺ  ܰܗܘ  ܘܩܶܶܶܰ
ܰܚܘܗ̱  ܢܘܢ ܰܘܥܰܒܕ ܝ܆ܒܫܠ ܝ 

ܶ
 ܐ

ܗ܆ ܳܢ ܘܶܙܐ
ܶ
  ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ ܕܶܡܠܬ

  ܰܐܳܗܐ܀

هاو د اكي ُوو وقاِدش 

لَشليحاو. َوعباد إنون 

ُكوروِزه دِملثِه َرِحمعالي 

 ܀آلُوُهو 

ذاك الذي طه ر وقد س 

علهم كارزين رسله، وج

 ܀ نيارحمبكلمته. يا رب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ܒܰܡܪܒܳܥܐ ܰܕܫܳܪܐ ܒܳܪܐ :ܒܳܩܠܳ  ܰܰܐܳܗܝ̱  ܕܰܰܐܳܗܝ̱ 
  “بَمربعُو َدشُرو بُرو ” بلحن

ܐ  ܝܶܶܶ ܳ ̣ܝ ܡܶܶܰ ܶ ܰܕܐܪܡܶܶܺ ̣ܶܶ ܒܶܶܺܪܝ
ܶܶܶܠ  ܐ: ܰܘܐܺܫ̣ܝܓ ܪ  ܒܰܠܩܢܶܶܶܳ
ܪ  ܰ ̣ܶܶ ܰܕܘ̱ܗܝ: ܶܘܐܡ ̣ ܶܶ ܝ ܺܶܶ ܶܶܡ ܕܰܬܒ

ܐ:  ܒܽܗܘܢ ܳܶܶ ܐ ܽܛ̣ܘܦܣ ܳܶܶ ܕܳܗܢ
ܶܕܐ: ܗܰܘܝܽܬܘܢ ܳܥܒܺܕ̣ܝܢ ܰܒܚܕ ܳ 

                     ܡܰܒܰܪܟ ܰܐܢ̱ܬ ܳܡܪܳܝܐ ܰܰܐܳܳܗܐ܀

بريخ دَرمي مايُو بلَقنُو. 

َوشيغ ِرغِله دتَلميذاو ِومار 

لهون دُهونُو طوفُسو. 

وِده. هَويتون ُعوبدين لَحدُ 

 ܀مباراخ آت ُموريُو آلُوُهو

أيها االبن الذي صب  ماًء 

بمغسٍل، وغسل أقدام 

التالميذ وعلمهم أن 

ذه القدوة فيما يمارسوا ه

بينهم. مبارك أنت أيها 

 ܀الرب اإلله 

ܶܶܶ ܶܶܺܪܝ ܐ ܽܗܘ ܒ ܚܶܶܶܳ ܺܶܶ ܶܶܝ ܶܶܫ   ܡ
 ܶܣܕܘܢܐ ܗܳܘܐ ܡܳܚܐ ܰܕܒܽܚܘܶܒܗ
ܗܝ  ̈ܪܶܠ ܘܰܐܫܺܝܓ ؛ܒܰܚܨܘ 

 ܒܗܘܢ ܰܘܩܨܐ ؛ܕܰܬܒܡܝܕ ܘܝ
 ܐܢܬ ܡܰܒܰܪܟ ܰܘܕܶܡܗ ܰܦܓܶܪܗ

 ܰܐܗܐ܀ ܳܡܪܝܐ

بريخو مشيُحو دَبحوبِه 

مُحو ُوو ِسدونُو بحاصاو. 

َوشيغ ِرغِله دتَلميذاو 

دِمه. لهون فَغِره وَ  َوقُصو

 ܀مباراخ آت ُموريُو آلُوُهو

مبارك هو يسوع المسيح 

الذي بمحبته اتزر بمنديل 

وغسل أقدام تالميذه وكسر 

لهم جسده ودمه. مبارك 

 ܀أنت أيها الرب اإلله 

ܝܬ
ܺ
ܬܰܚܰܫܚ ܰܡܺܟܝܳܟܐ

ܶ
 ܳܦܽܪܘܰܩܢ ܐ

 ܶܘܐܰܡܪ. ܰܬܒܺܡܝ ܰܕܘܗܝ ܰܥܡ
 .ܺܘܝܰܠܦܘ ܺܒܝ ܕܽܚܘܪܘ ܒܽܗܘܢ
 ܐܢܐ ܝܶܘܰܡܟܺ  ܐܢܐ ܕܺܢܝܚ
 ܳܡܪܝܐ ܐܢܬ ܡܰܒܰܪܟ. ܒܶܠܒܐ
 ܰܐܗܐ܀

َمكيُخوإيث إتحاَشح 
فُوروقان عام تَلميذاو. 
ِومار لهون دحور بي 
ويالف. دنيحنُو وماكيخنُو 
بِلبُو. مباراخ آت ُموريُو 

 ܀آلُوُهو 

ف فادينا يسوع  لقد تصر 

بتواضع مع تالميذه، قائالً: 

انظروا وتعلموا مني، فإني 

قلب . وديع ومتواضع ال

بارك أنت أيها الرب م

 ܀اإلله

ܰܡܪ
ܶ
ܐ ܶܫܡܥܘܢ ܐ :  ܰܒܡܺܫܝܚܶܶܶܳ

  ܡܺܫܝܓ   ̈ܪܶܰܠܝ ܒܳܥܠܡ
ܬ ܕ: ܐܢ̱ܶܶ ܰܪܢ ܦܶܶܩ̣ܶܶܰ ܢ ܡܶܶܳ

ܶ
   ܕܐ

ܬܫ̣ܝܓ
ܶ
ܝܬ ܡܢܳܳܬܐ ܳܐܦܠ: ܬ

ܺ
 ܐ

ܡܝ̱  ܳܒܶ ܪܟ: ܰܥ ̣ܒܰ ̱ܢܬ ܡ  ܐ
 ܰܐܗܐ܀ ܳܡܪܳܝܐ

إمار ِشمعون لَمشيُحو. 

لعُوالم ِرغالي لُو مشيغات 

ِومار ُموران ِدلُو تشيغ 

م. عا خأوفلُو منُوثُو إيث لُو

 ܀مباراخ آت ُموريُو آلُوُهو

قال سمعان بطرس للرب 
يسوع: لن تغسل رجلّي 
أبداً. فأجابه ربنا : إن لم 
تغتسل يا شمعون فليس لك 
معي نصيب. مبارك أنت 

 ܀أيها الرب اإلله 
 

 

 



 

 

 ܰܗܘ ܰܕܛܺܥ̣ܝܢ ܽܢܠ ܶܒ ܳܝܳܬܐܒܳܩܳܠ:  ܫܰܡܝ ܳܐ ܶܡܫܰܬܶܥܝܢ

 ”بِريُوثُو كول َدطعين هاو“ بلحن

ܐ ܒܽܡ̣ܘܳܢܳܟܶ ܳܡܰܪܢ: ܽܫ̣ܘܒ ܚܶܶܳ
ܐ ܡܰܫܡܺܫ̣ܝܢ ܪ ܶ ܕܺܥܝ̣  ܐ ܒܰܪܘܡܶܶܶܳ

 ܶ ̣ܘܒܶܶܶܳ ܶ: ܰܘܥܶܶܶܳܨܟ ܚܶܶܶܽ ܒܶܶܶܳ
ܶܘܐܬܰܬܚܺܬ̣ܝܬ ܳܡܳܪܐ ܕܽܢܠܶܗܝܢ 
̣ܝܬ  ܺܡ ̣ܡܬ ܰܘܐܪ ܳܩ ܳܝܳܬܐ:  ܶܒ 
ܐ: ܰܘܐܺܫ̣ܝܓܬ  ܳܶܶ ܐ ܒܰܠܩܢ ܳ ܶܶ ܰܡܝ

ܳܒܶ ܪ ܶ  ܝܶ:  ܰܕ ܝ ̣ ܒܺܡ ܶܶܠ ܕܰܬ
ܶܶܶܬ  ܝ ̣ܘܚܶܶܶܳܬܐ ܶܕܐ̣ܬܰ ܫܶܶܶܒܶܶܶܽ

ܶ
ܬ

ܐ: ܶܡܽ ܠ ܽܦ̣ܘܪܳܩܢܶܗ  ܟܳ ܒܽܡ̣ܘܳܢ
 ܳܕܐܳܕܡ܀

شوبُحو لموُكوُخوخ 

وران دعيِره بَروُمو مُ 

مَشمشين لُوخ. َوعُصوخ 

حوبُوخ ِوتَّحتيت ُموُرو 

دخولِهن بِريُوثُو. وقُوْمت 

وارميت مايُو بلَقنُو 

. كواشيغت ِرغِله دتَلميدَي

لُوخ تِشبوحتُو ِدثَْيت 

وُخو ِمطول فورقُونِه لموكُ 

 ܀دُودُوم 

 

المجد لتواضعك يا ربنا 

فإن  المالئكة في العلى 

تك  تخدمك، واضط ر 

محبتك لتنزل من السماء يا 

سيد كل الخالئق. وقمت 

وصبيت ماًء بمغسٍل 

وغسلت أقدام تالميذك. لك 

المجد يا من جئت 

متواضعاً من أجل خالص 

 ܀آدم 

ܽܥܘ̣  ܐ ܰܘܙ ̣ܝ  ܶܶܶܶ ܺܫ ܐ  ܐ: ܪ ܶ ܒܰܡܝܶܶܶ ܳ
ܗ:  ܗܿ ܰܡܫܚܳ 

ܶ
ܳܦܽܪ̣ܘܰܩܢ ܒܺܥܕܬ

ܫܽܒ̣ܘܚܳܬܐ: 
ܶ
ܘܳܗܐ ܳܙܡܳܪܐ ܶܒܗ ܬ

ܥܰܕܳܡܐ ܒܳܥܰܠܡ:  ܗܿ ܺܗ̣ܝ ܘܰܝܠ ܶܕܝ  
ܺܪ̣ܝܶ ̱ܗ̣ܘ ܳܪܳܡܐ ܶܕܐܬܰܬܚܺܬ̣ܝ: ܒ

ܓ  ̣ܶܶܶܶܶ ܝ ܺܶܶܶܶܶ ܶܶܶܶܶܶܶܠ ܪ ܶ ܰܘܐܫ
ܗ  ܶܶܶܶ ܰܕܘ̱ܗܝ: ܒ ̣ ܶܶܶ ܝ ܺܶܶܶ ܶܶܶܡ ܕܰܬܒ
ܐ:  ܫܽܒ̣ܘܚܳܬܐ ܶܕܐܳܬܐ ܒܽܡ̣ܘܳܢܟܶܶܳ

ܶ
ܬ

 ܶܡܽ ܠ ܽܦ̣ܘܪܳܩܢܶܗ ܳܕܐܳܕܡ܀

بمايُو شيِطه َوزعوِره 

َمشُحو فُوروقان لعيتِه. 

وُهو ُزومُرو ِله تِشبوحتُو 

هي ويَلِده عداُمو لعُوالم. 

بريخو ُروُمو ِدتَّحتي. 

ِله دتَلميذاو. ِله واشيغ ِرغ

تِشبوحتُو ِدثُو لموُكوُخو. 

 ܀ِمطول فورقُونِه دُودُوم 

بمياٍه بسيطة وقليلة مسح 

مخلصنا كنيسته، وها هي 

ترتل له مع أوالدها مجداً 

أبدياً. فمبارٌك هو السامي 

الذي تواضع وانحدر من 

سمائه وغسل أقدام 

تالميذه. له الحمد فقد اختار 

التواضع من أجل خالص 

 ܀دم آ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ܫܽܒ̣ܘܚܳܬܐ ܚܰܕܳܬܐ 
ܶ
 ܰܝܘܳܡܢܳܐ ܒܳܩܳܠ:ܕܬ

 ”يَوُمونُو ” بلحن

ܐ  ܳܶܶ ܐ ܰܘܐܪܥ ܳܶܶ ܐ: ܫܰܡܝ ܳܶܶ ܰܝܘܳܡܢ
ܬܰܗܪ̱ܘ ̱ܗܰܘܘ  ܘܽܢܠ ܰܕܒܽܗܘܢ:

ܐ  ܳܶܶܶ ܶܥܳܕܢ ܒܰܗܘ  ܰܡܪ̱ܘ.  ܶܘܐܬܰܕ
ܳܡܳܪܐ  ܒ ܚܰܘܐܽܘ̣ܘ̱ܗܝ ̱ܗܰܘܘ  ܰܕ
ܐ  ܳܶܶܶ ܐ ܶܣܽܕ̣ܘܢ ܕܽܢ̣ܘܳ . ܰܕܡܚܶܶܶܳ
ܓ  ܝ̣ܶܶ ̱ܗܝ. ܰܘܡܶܶܫܶܶܺ ܰܨܘ  ܒܶܶܚܶܶܰ

ܰܕܘ̱ܗܝ܀  ܒܰܬܒܺܡܝ ̣

ُمونُو شمايُو َورُعو يَو

وكول دَبهون. تهار واو 

ِوتدامار. بَهاو ِعدُونُو 

دَحزاووي واو لُموُرو 

دخولُو. دَمُحو ِسدونُو 

 ܀بَحاصاو َومشيغ لتَلميذاو 

اليوم السماء واألرض 

وكل ما فيهما اندهشوا 

متعجبين في تلك الساعة 

التي عاينوا فيها سيد الكل 

متزراً منديالً وهو يغسل 

 ܀م تالميذه أقدا

ܬܰܚܰܫܚ܆ ܒܰܡܺܟܝܟܘܳܬܐ ܰܝܘܳܡܢܳܐ
ܶ
  ܐ

ܳܪܐ ܰܗܘ ܳܠ܆ ܡܶܶܶܳ  ܨܶܝܶܶܶܕ ܕܢܶܶܶܽ
 ̱ܗܳܘܐ ܐܪܡܝ ܰܢܕ ܰܬܒܺܡܝܕ ܰܘܗܝ

 ܶܣܽܕܘܳܢܐ ܰܘܡܳܚܐ ܒܰܠܩܢܳܐ܆ ܰܡܝ ܳܐ
ܗܝ ܰܨܘ  ܰܶܶܶ ܶܶܶܚ ܶܶܶܓ ܒ ܶܶܶܝ   ܘܐܫ
 ̈ܪܶܶܳܠܝܗܘܢ܀

يَوُمونُو بَمكيخوثُو إتحاَشح 

هاو ُموُرو دخولُو ِصد 

تَلميذاْو كاد أرمي ُوو مايُو 

و ِسدونُ  بلَقنُو. َومُحو

بحاصاو واشيغ 

 ܀ِرغلَيهون

ف بتواضع سيد  اليوم تصر 

الكل مع تالميذه، وقد ألقى 

ماًء بوعاء واتزر بمنديل 

 ܀وغسل أقدام التالميذ 

 ܳܦܽܪܘܰܩܢ ̱ܗܳܘܐ ܰܐܪܺܡܝ ܰܝܘܳܡܢܳܐ
 ܘܰܒܶܪܟ. ܰܒܩܢܐ ܒܰܓܘ ܰܡܝ ܳܐ

ܢܽ 
ܶ
 ܰܘܡܳܚܐ ܶܣܽܕܘܢܐ ܫܰܩܠ ܢ،ܐ

 ܒܽܚܘܶܒܗ ܘܰܫܺܪܝ. ܒܰܚܨ ܰܘܗܝ
 ܒ ܶܶܠܶ  ܰܒܡܳܫܽܓܘ

 ܝ ܰܕܘܗܝ܀ܕܰܬܒܡܺ 

يَوُمونُو أرمي ُوو 
فُوروقان مايُو بغاو لَقنُو. 
وباِرخ إنون شقال ِسدونُو 
َومُحو بحاصاو. وشاري 
بحوبِه لَمُشوغو لِرغِله 

 ܀دتَلميذاو 

اليوم صب  مخلصنا ماًء 

بوعاء وباركها واتزر 

بمنديل، وبدأ بمحبته يغسل 

 ܀أقدام تالميذه 

ܳܢܐ ܶܫܐ ܬܰܗܪܘ ܰܝܘܳܡ ܐ ܶܢܢ  ܝ ܶ   ܶܥܠ ܳ
ܶܕܐܘ ܘ  ܐ ܶܶܶܽ ܰܠܢܶܶܶ ܶ  ܰܕܚܶܶܰܘܘ. ܕܡܶܶܰ

 ܘ̈ܪܶܶܠܶ  ܰܒܩܢܳܐ ܒܺܒܝܟܐ ܒ ܢܽܘܳܪܐ
ܰܒܠܝ ܕܰܥܦ ܳܢܶܐ. ܡܺܫܝܳܓܐ  ܶ   ܰܕ

ܰܕܘܗܝ  ܶܶܶ ܝ
ܺ
ܐ. ܐ ܳܶܶܶ ܶܶܶܚ ܘܒ ܽܶܶܶ   ܫ

 ܒܽܡܘܳܢܶܟܗ܀

يَوُمونُو تهار ِكنِشه ِعلُويِه 

وكوِده دماالِخه. دَحزاْو 

لنوُرو لبيُخو لَقنُو وِرغِله 

مشيغُو. دَعفُرونِه دَغبال 

 ܀إيداو. شوبُحو لموُكوِخه 

يوم تعجبت جموع ال
العلويين وأجواق المالئكة 
عندما عاينوا النار تمسك 
وعاًء وهي تغسل أقدام 
األرضيين الذين جبلتهم 

 ܀يداه، فالمجد لتواضعه 



 

 

ܰܡܪ
ܶ
   ܳܡܪܝ  : ܶܫܡܥܘܢ ܐ

: ܺܒܝ ܐܢ̱ܬ ܡܺܫܝܓ: ܳܡܪܝ
 ܕܰܬܫ̣ܝܓ: ܰܪܳܒܐ ܒܝ ̱ܗܘ ܰܙܘܥܐ

ܶܰܠܝ ܝܶ ̈ܪ ̇ܡܪ ܰܐ ̱ܢܬ ܕܳܐ : ܐ
ܢ ܳܡܪܢ ܰܦܢܺܝ̣ 

ܶ
 ܐܢ̱ܬ ܳܫܰܡܥ   ܕܐ

ܡܶܶܥܶܶܘܢ    ܰܬܒܶܶܡܶܶܝܶܶܕܝ: ܫܶܶܶ
ܝܰܬܝܶ܀

ܺ
 ܐ

إمار ِشمعون لُو ُمور لُو 

ُمور مشيغات لي َزوعاو 

لي رابُو. دَتشيغ ِرغالْي 

آخ دُومارات وفاني 

ُموران. ِدن لُو ُشوماعات 

 ܀ِشمعون تَلميذ لُو إيثايك 

قال سمعان بطرس: لن 

 ، تغسل لي يا رب قدمي 

فهذا أمٌر مهيب وعظيم أن 

قول. تغسل رجلي  كما ت

فأجابه الرب: إن كنَت يا 

شمعون ال تطيع فلست 

 ܀تلميذي 
 

 

 

 ܰ ܘܶܡܢܣ : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
 ܽܩܘܪܶܝܐܰܒܝܳܣܘܢ ܰܩܐܳܒܘܣ

 سطوِمن قالوس  :مَشمُشنو

 . قوريِلَيسون

يا   ,لنقف حسناً  : الشماس
 رب ارحم

 : ܳܢܗܳܢܐ
 ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܘ̈ܪܰܚܶܡܐ ܽܢܰܠܢ ܢܰܨ ܶ 
 ܳܡܪܝܐ. ܢܶܒܶܥܐ ܳܡܪܳܝܐ ܶܡܢ

 ܡܥܰܠܝܢܰܪܚܶ  ܡܰܪܚܳܡܳܢܐ
ܫܽܒܘܚܳܬܐ. ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ

ܶ
 ܬ

ܐ  ܘܶܗܕܪܐ ܘܰܬܘܺܕܝ̣ܬܳ
 ܳܛܳܒܐ ܘܽܪܘܡܳܪܳܡܐ ܘܽܩܘܳܒܳܣܐ

ܝܬ̣  ܳܒܶ ܠ ܕ ܳ 
ܺ
ܺܡܝܢܳܐ

ܰ
 ܐ

ܠܘܰܒܢ ܠܶܥܳܕܢ ܒܽܟ̣  ܶܘܐܢܶܫܬ ܰܘܒ̣ܟܽ
 :ܕܰܢܶܣܩ

 : كوهنو
وَرحمه  نصاِله كولَن

ِمن موريو  َوحنونو

موريو مَرحمونو نِبِعه. 

 علَين وَعذاَرين. راِحم

وتَوديثو  تِشبوحتو

 قولُـسووِهدرو و

دلو  ورومُرمو طوبو

آمينوئيث  بُـِطل

َوبخولِعذُن،  بخولزبَن

 نِشتِوه دناِسق.

 : الكاهن
 ونطلب من لنصل ِ كلنا

  .الرب الرحمة والحنان
يا أيها الرب الرحيم 

ونسأله  ارحمنا وأعنا.

إليه  أن  يؤهلنا لنرفع

 ً ً وشكراً  دائما سبحا

ً وتبجيالً  ومديحا

ً ال ينقطع في  وتعظيما

 وقت وأوان.   كل 

 صالة المقدمة فروميونصلوثو د ܨܽܒܘܳܬܐ ܕܦܽܪܘܡܽܝܘܢ
ܫܒܘܚܬܐܳܢܗܳܢܐ : 

ܶ
 ܘܡܥܠܝܐ ܪܡܐ ܒܗܘ ܬ
 ܕܥܠ ܝܐ ܡܪܐ ܒܿܗܘ.  ܡ ܠܬܢ ܕܐܬܬܚܬܝ

ܝܐ ܘܣܒܪܐ
 
 ܐܢܠܬܐ ܘܢܘܪܐ،  ܕܬܚܬ

 ܢܘܙܝܢ ܥܠ ܝܐ ܕܚܝܠ ܘܬܐ ܿܗܘ. ܘܡܚܝܢܝܬܐ
ܐ ܘܨܒܐ.  ܒܘܥܕܗ ܕܢܚܘܪܘܢ  ܕܒܣܪܐ ܘܗܕܡ 
 ܡܫܒܚܝܢ ܕܒܗ ̇ܗܘ. ܒܚܢܢܗ ܐܬܥ ܦ

فيعِ الّسامي الّذي تناَزَل  الكاهن: الَحْمد  للرَّ

علِويّين َوَرجاِء من أجِلنا. السُّْبح  ِلَرّبِ ال

ْحيِيَِة اّلذي شاء  الس فِليّين والناِر اآلِكلَِة الم 

فارتَدى برأفَتِِه أعضاَء الَجَسِد في حين أنَّ 

الجنوَد الع لِوّيين يَْرتاعوَن مَن النََّظِر إليه، 

َطأِطئين  والَمالئَِكةَ القّديسين ي َسبِّحونَه  م 



 

 

 
 
 ܩܕܡܘ   ܐܦܝ ܗܘܢ ܢܦܝܢ ܢܕ ܩܕ ܝܫܐ ܢܐܡܠ

 ܕܥܠ ܘܰܐܗܐ ܕܚܝ ܐ ܪܝܫܐ ܿܗܘ. ܒܕܚܠܬܐ
 ܐܪܢܢ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ̈ܪܚܡܘ   ܘܒܫܦܝܥܘܬ. ܢܠ

 ܛܘܦܣܐ ܒܢ ܘܰܐܦ. ܥܦ ܢܐ ܩܕܡ ܪܝܫܗ
 . ܫܘܒܚܐ ܿܝܐܐ ܕܒܗ ܕܡܘܢܟܐ ܗܢܐ

 ܰܐܺܡܝܢ ܀ܰܥܳܡܐ : 

َمْصَدِر رؤوَسه م أماَمه  تََهيُّباً. التعظيم  ل

الَحياِة وإلِه الك ّلِ الذي أحنى رأَسه  تَْدبيِريًّا 

أماَم الت رابيّيَن بفضِلِه الَجزيل، فَعَلََّمنا 

عِ هذا، الّذي بِِه يليق  الَحْمد    ِمثاَل التّواض 

 واإلكرام اآلن وكل أوان وإلى أبد األبدين.

 .آمينالشعب: 

  
 ܨܽܒܘܳܬܐ ܕܶܣܕܳܪܐ

 

 نصالة المت ِسدروصلوثو د

 ܢܝܢܐܝܬ ܕܐܬܝܶ ̇ܗܘ ܕܝܠܢ ܰܐܗܐ ܡܫܝܚܐ
 ܘ̇ܗ.  ܩܕܝܫܐ ܘܪܘܚܶ ܐܒܘܟ ܥܡ ܡܥܠܝܐ
ܝ ܕܫܡܝܐ ܝܐ ܘܫܡ     ܒܪܒܘܬܟ ܫܡ 

 ܫܪܝܬ ܒܒܬܘܒܬܐ ܘܡ ܠܬܢ ܣܦܩܝܢ
. ܒܪܢܫܐ ܐܝܶ ܦܓܪܢܐܝܬ ܘܐܬܝܠܕܬ. 

 ܒܕܘܢܝܢ ܡܥܡܘܕܬܐ ܒܢ ܘܩܕܫܬ ܘܥܡܕܬ
 ܩܕܝܫܐ ܨܘܡܐ ܕܒܝܕ ܘܰܐܦܬܢ ܘܨܡܬ̣ 

 ܬܕܡ ܬܐ ܘܡܕܒܪܢܐܝܬ. ܢܘܢܐ ܒܒܥܠܕܪܢ
 ܕܐܬܢܐ ܥܝܠ ܘܥܠ. ܣܥܪܬ ܰܐܗܝ ܬܐ

 ܕܢ. ܥܠܬ   ܩܕܝܫܬܐ ܡܕܝܢܬܐ  ܘܪܫܠܝܡ
 ܡܫܬܒܚ ܒܐܪܙܐ ܘܫܒ ܐ ܛܠ ܝܐ ܼܡܢ

 ܦܨܚܐ ܘܗܝܕܝܢ. ܒܶ ܕܫܦܪ ܐܝܶ ܗܘܝܬ
 ܩܕܝܫܐ ܒܐܪܙܐ ܒܗ ܬܒ ܡܝܕܝܶ܂  ܥܡ

ܕܢܐ ܘܬܿܡܢ. ܐ̣ܢܠܬ ܕܡܕܒܪܢܘܬܟ  ܦܘܩ 
ܝܐ ܬܡܝ ܗܐ ܡܚܝ ܢܐ . ܐܢܘܢ ܗܝܡܢܬ ܘܰܐܗ 

ܬܐ ܢܠܗܝܢ ܗܒܝܢ ܘܢܕ ܠܝܝܢ ܛܒ   .ܐܫܬܡ 
ܣܐ ܶܡܪܬ ܿܗܝ ܒܚܫܡܝܬܐ  ܛܘܦ 
ܡܬ  ܪܒܐ ܕܚܘܒܐ ܫܘܡܠܝܐ ܐܪܙܐ ܘܡܚܬ 

 ܡܢ ܩܡܬ ܢܕ. ܘܰܐܦܬ ܘܚܘܝܬ ܐܫܦܥܬ
 ܐܝܶ ܢܘܗܪܐ ܕܡܥ ܦ ܐܢܬ ܚܫܡܝܬܐ

نا، يا َمن َوأنَت رفيٌع  أَيُّها الَمسيح  إلَه 

بَِطْبِعَك َمَع أبيَك وروِحَك الق ّدوس، 

بوبِيَّتَِك السَّموات   وال تَتَِّسع  ِلر 

ورسماء  الّسمواِت، فقد َحلَْلَت في 

تَأنِّساً  ِلْدَت ِمنها بالَجَسِد م  العذراِء َوو 

واْعتََمْدَت فَقَدَّْسَت من أْجِلنا، 

ْمَت فَعَلَّْمتَنا  ِرنا، َوص  الَمْعموِديّةَ لتََطهُّ

قَدَّس على  ْوِم الم  أن نَْنتَِصَر بالصَّ

نا، َوَصنَْعَت العَجائَِب اإللِهيَّةَ  ّوِ َعد 

تدبيِريًّا، وَدَخْلَت مدينَةَ أورشليَم 

راِكباً َعْفَو ابَن أتاٍن فيما كاَن األطفال  

ع   ضَّ ا كما ِشئَْت.  والر  دونََك ِسرًّ ي َمّجِ

ثمَّ أَكْلَت الِفْصَح َمَع تاَلميِذَك بِِسّرِ 

قدَِّس بالذات، َحْيث   تَْدبيِرَك الم 

ْحيِيَةً َوَعجيبَةً  اْستَْوَدْعتَه م وصايا م 

وإلَِهيَّةً. َوبَْعَد أن تََمْت جميع  هذه 

ِل  َكّمِ األموِر الَخيَِّرِة في ذلك العشاء م 

موزِ  وخاتِِم األسراِر، أَفَْضَت بَْل  الرُّ

َحقَّْقَت َوَعلَّْمَت َمَدى وغايَةَ الَمَحبَِّة  

الع ظمى، حيَن ق ْمَت عن العَشاء 



 

 

 ܒܟܠܗ̇  ܡܐܢܝ ܶ ܣܼܡܬ. ܡܪܛܘܛܐ
 ܐܝܶ ܣܕܘܢܐ ܒܚܨܝ ܶ ܘܐܣܪܬ. ܡܟܝܟܘܬܐ

 ܪܝܫܶ ܘܐܪܢܼܢܬ. ܘܡܫܡܫܢܐ ܥܒܕܐ
 ܘܫܪܼܝܬ. ܕܬܒ ܡܝܕܝܶ ̈ܪܶܠ ܕܬܫܝܓ

 ܥܠ ܝܐ ܬܡܗܘ. ܒܪܒܐ ܘܥܕܡܐ ܙܥܘܪܐ ܡܢ
ܝܕܐܬܒ ܐܘܕܝܘ ܫܡܝ ܢܐ܂ ܘܫܒܚܘܟ  ܢܕ ܡ 

 ܒܐܝܕ ܝܗܘܢ ܘܒܢ ܐܢܘܢ ܕܰܐܦܬ. ܬܗܝܪܝܢ
 ܢܕ ܘܶܡ̣ܝܪܐ ܡܫܡܠܝܐ ܕܚܘܒܐ ܢܡܘܤܐ

 ܥܒܕܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܕܗܢܢܐ ܗ݀ܝ ܐܢܬ ܐ݀ܡܪ
 ܢܠܢܫ ܢܕܥ ܕܒܗܕܐ.  ܒܚܕ ܚܕ ܘܐܚܒܘ

 ܚܕ ܬܚܒܘܢ ܢܕ.  ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܬܒܡܝܕ ܝ
ܶܘܢ. ܒܚܕ  ܒܤܓܝܐܘܬ ܡܦܝܣܝܢܢ ܒܕ

 ܒܥܒܕ ܝܶ ܒܢ ܫܟܢ. ܡܪܝܐ ̈ܪܚܡܝܶ
 ܘܒܡܫܡܫ ܩܕܡܝܶ ܗܢܐ ܒܥܕܢܐ ܕܩܝܡܝܢܢ
 ܡܝ ܐ ܕܒܝܕ. ܩܕܝܫܬܐ ܗܕܐ ܬܫܡܫܬܐ

 ̈ܪܶܠ ܡܫܝܓܝܢܢ ܕܒܗܘܢ ܙܥܒܘ̈ܪܐ ܗܒܝܢ
 ܒ ܘܦܣܐ ܡܕܡܝܢܢ ܢܕ ܕܚܕ ܕܐ

 ܘܦܓ ܝܢ ܢܦܫ ܬܢ ܕܢܬܡܖ ܩܢ ܕܡܟܼܝܟܘܬܟ
. ܕܚ ܝܬܐ ܘܛܘܒܫܐ ܨܐܘܬܐ ܢܠܗ̇  ܡܢ

ܐ ܼܡܢ ܢ̇ܗܘܐ ܘܒܗܘܢ  ܘܡܢ ܚܕ ܬܐ܆ ܥܬܝܩ 
ܬܡܐ ܒܢܐ ܣܢ ܐܐ ܘܡܢ. ܢܨܝ ܚܐ ܡܟ   ܡܚ 
 ܒܥܝ ܢܐ ܕܢܕ ܒܢ ܘܐܫܘܐ: ܫ ܝܪܐ

 ܝܟܘܬܟܒܡܟ ܡܬܒܩܝܢܢ ܕܬܪܥܝܬܢ
 ܢܫܕܐܡܢܢ. ܕܒܘܬܢ ܘܒܡܬܢܚܬܢܘܬܟ

 ܕܐܥܠ ܗܒܝܢ ،ܘܡܫܩܠܘܬܐ ܪܡܘܬܐ ܢܠܗ̇ 
 ܗܢܟܠ ܒܝܕ ܕܝܠܢ ܶܢܣܐ ܥܠ ܐܢܠܩܪܨܐ

 ܡܟܝܟܘܬܐ ܢܠܗ̇  ܘܢܠܒܫ.  ܡܪܝܪܐ
 ܕܢܕ ܗܒܝܢ. ܫܪܝܪܐ ܘܚܘܒܐ ܘܒܤܝܡܘܬܐ

ْلتَِحف  بالنور  وأنَت َسيِّد  الك ّلِ الم 

نتَهى  َكِرداء، َوَخلَْعَت ثيابََك بِم 

ِع، واتََّزْرَت بِمنديٍل َكعَْبٍد  التَواض 

َل  َوخاِدٍم، وأْحنَْيتَ  رأَسَك ِلتَْغِسَل أْرج 

تالميِذَك بدءاً من الّصغيِر إلى 

الكبير. د ِهَش الع ْلِويّون، َوَسبََّحَك 

الّسماويّون، َوَشَكَرَك التاّلميذ  وه م 

نذَِهلون، إذ َعلَّْمتَه م وإيّانا  م 

بواِسَطتِِهم َوِصيَّةَ الَمَحبَِّة الكاِملَِة 

أنا بِك م َكما َصنَْعت  “بِقَْوِلَك لَه م: 

تَْصنَعوَن أنتْم أيضاً، َوأِحبُّوا بعضكم 

بَعضاً، وبَِهذا يَْعِرف  الَجميع  أنّكم 

تالميذي إذا ك نت ْم ت حبّوَن بعضكم 

 ً  .”بَعضا

لذلك نبتَِهل  َربَّنا إلى َرْحَمتَِك الَجزيلِة 

ِلت َوفِّقَنا نَحن  عبيَدَك الواقفين أماَمَك 

ْدَمِة في هذا الحين إلتماِم هذه الخِ 

قَدّسِة، أن تَْنَجِلَي عن ن فوِسنا  الم 

وأْجساِدنا جميع  أدراِن الَخِطيَِّة 

بواِسَطِة هذا الماء الّذي بِِه يَْغِسل  

َل بَْعٍض، حاذيَن َحْذَو  نا أرج  بَْعض 

د داً بدالً من  ِعَك َونَصيَر ج  تَواض 

ع تَقاء، وأطهاراً بدالً من َدنِسين، 

ِحبّيَن صاِدقين بدالً  بِغِضين. وم   من م 

ْرنا بأعي ِن  وأّهْلنا لكي إذا تَبَصَّ

ِلَك إلينا،  ِعَك وتَناز  بصائِِرنا في تَواض 

نَْطَرَح عنّا الكبرياَء الّتي َدسَّها 

إبليس  في ِجْنِسنا بَِمْكِرِه البَغيض، 



 

 

 ܕܢܥܕܥܕ ܘܢܫܬܘܐ.  ܒܢ ܰܐܦܬ ܫܡܠܝܬ
 ܘܢܤܩ. ܡܫܒܚܬܐ ܕܩܝܡܬܟ ܥܐܕܐ ܒܶ
 ܘ ܒܘܟ. ܘܬܘܕܝܬܐ ܫܘܒܚܐ ܒܶ

 ܙܒܢ ܘܒܟܠ ܗܫܐ ܩܕܝܫܐ ܘܒܪܘܚܶ
 ܀ ܐܡܝܢ ܥܠܡܝܢ ܒܥܠܡ

 ܒܪ̣ܢܡܪ̱ܝ܀ 

ِع واللُّْطِف والَمَحبَِّة  َونْرف َل بالتّواض 

إيّاها  الّصاِدقَِة، األموِر التي َعلَّْمتَنا

بالعََمِل، ونَْستَِحقَّ أن ن عَيَِّد لََك عيَد 

قياَمتَِك الَمجيَدة َونَْرفََع إليَك َحْمًدا 

وش ْكراً وإلى أبيَك وروِحَك الق ّدوس 

 اآلَن وك لَّ أواٍن وإلى أبد اآلبدين.

 بارخمور. 
 

 

 ܕܽܩ̣ܘܳܩܳܝܐ ̣ܝܢܳܬܐ:ܒܩܺ ܳܩܳܠ 

 الفخاري – قوقُويُو بلحن
 

ܐ ܰܗܘ ܰܪܡܳܫܐ ܳܡܐ ܰܫܺܦ̣ܝܪ ̱ܗܘܳ 
ܰܢܕ  ܕܰܫܶܡܫ ܶܒܗ ܳܡܰܪܢ:

ܶܕܐ ܰܚܕ  ܳܥܐܺܒ̣ܝܢ ̱ܗܰܘܘ ܰܬܒܺܡܝ ̣
ܳܩܝܳܡܐ ܽܢ̣ܘܳܪܐ  ܰܚܕ ܰܒܫܳܝܓܳܬܐ.

ܐ ̱ܗܳܘܐ  ܰܘܒܺܒ̣ܝܳܟܐ ܰܒܩܢܳܐ: ܰܘܡ̣ܚܳ
̱ܗܝ:  ܝܪ ܶܣܽܕ̣ܘܳܢܐ ܒܰܚܰܨܘ  ܶܶ
ܗܳܪܐ ܰܪܳܒܐ ܒܳܗܝ ܳܫܥܳܬܐ ܕܳ  

ܶ
ܬ

ܶܩܕ ܝܽ  ܰܢܕ ܰܩܶܪܒ ܶܒܗ  ̣ܘܳܕܐ:̣ܝܺ
̣ܘܰܩܢ ܰܡܝ ܳܐ ܰܒܫܳܝܓܳܬܐ ܳܦܪܽ 
܀ܗ    ܘܗ 

و شا و هاو َرمش و م  فير و 

وران كاد  دشاِمش بِه م 

ع ولين واْو تَلميِذه َحد َحد 

و  لَشي وغت و و نور  ق ويم 

و  و و  و لَقن و، َومح  َولبيخ 

و ِكير ِسدون و بحاصاوْ   تِهر 

راب و به وي ش وعث و دل و 

كاد قاِرب ِله  إيِقد يود و

ف وروقان ماي و لَشي وغت و 

 ܀هاليلويا أو هاليلويا  

جمل ذلك المساء الذي ما أ

والتالميذ  خدم به ربنا،

يتقدمون واحداً واحداً إلى 

النار واقفة  غسل األقدام.

تحمل وعاًء، والرب متزر 

إنه لعجٌب عجاب  بالمنديل.

كيف لم يحترق يهوذا 

االسخريوطي في تلك 

الساعة, عندما دنا منه 

ربنا ليغسل قدميه، هللويا 

 ܀ وهللويا



 

 

 ܒܪܢܡܪܝ : 
 ܬܰܗܪܘ ܰܕܫܰܡܝܐ ܠܗܘܢܢ ܶܢܢ ܶܫܐ
 ܘܰܒܪ ܰܕܰܐܗܐ: ܒܳܗܶܕܐ ܳܒܗ̇ 

: ܡܰܫ̣ܒܳܚܐ ܰܡܠܳܟܐ ̇ܗܘ ܰܐܗܐ
 ܒܪܘܟ ܢܠ: ܳܢܳܦܐ ܕܶܒܗ ܰܗܘ

: ܘܰܕܐ̈ܪܳܥܢܳܶܝܐ: ܰܕܫܰܡܝܐ
ܬ: ܰܐܪܳܥܐ ܶܡܢ ܘܰܕܒܰܬܚܬ  ܢ̣ܚܶ

 ܒܰܠܩܢܳܐ ܰܡܝ ܐ ܘܐܪܡܝ
 ̈ܪܶܠ ܰܘܐܫ̣ܝܓ ،ܰܡܟܝܟܐܝܬ

 ܘܰܪܘܡܐ: ܕܰܬܒܡܝ ܕܘܗܝ
 ܰܘܙܰܡܪܘ ܗ   ܬܰܗܪܘ ܘܥܘܡܩܐ

ܫܽܒܘܚܬܐ܀
ܶ
 ܬ

 بارخمور : 

نِشه كولهون َدشماي و كِ 

تهار ب وه به وِده. َدآل وه و 

وبار آل وه و هاو َملك و 

و هاو دِله ك وف و كول  .مَشبح 

بروك َدشماي و، وَدرع ون ويِه 

وَدلتَحت ِمن أرع و. نِحث 

َورمي ماي و بلَقن و 

َمكيخوإيث، واشيغ ِرغِله 

و وعومق و  دتَلميذاو وَروم 

تهار هاليلويا َوزمار 

 ܀و  تِشبوحت  

 بارك يا سيد : 

الجموع السماوية تعجبت 

بهذا. كيف إن هللا وابن هللا 

الملك الممجد الذي له 

تسجد كل ركبة في السماء 

وعلى األرض وتحت 

األرض، كيف تنازل 

ووضع ماًء في مغسٍل 

بتواضع وغسل أقدام 

تالميذه وقد تعجب العلى 

والعمق، هللويا وهتفوا 

 ܀حمداً 

 

 

 

 

 «ܶܥ ܳܪܐ(ܪܳܡܐܐ ܕܺܦܝܘܬ̣ܳ ܨܒܽ 
 

 ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ ܡܪܚܡܢܐ ܡܪܝܐ
 ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ܀

 صلوثو دفيرمو

 
ون و راِحم  وري و مَرحم  م 

 ܀عالين وعاداَرين 

 

 صالة البخور

 
ارحمنا وأعنّا أيها الرب 

 ܀الرحيم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܐ : ܐ ܰܰܐܳܳܗܐ ܺܕ̣ܝܰܠܢ ܰܗܘ ܕܐ̱ܳܪܳܙܐ  ܳܢܗܢܶܶܶܳ ܡܺܫ̣ܝܚܶܶܶܳ
ܐ ܰܐܫܶܠ̣ܡܬ ܰܒܢ.  ܐ ܰܫܺܪ̣ܝܳܪܐ ܰܘܡܰܫܡܠ ܝܶܶܳ ܕܽܚ̣ܘܒܶܶܳ

ܐ ܰܐܢ̱ܬ ܳܒܶ ܰܩܶܕܡܬ ܰܚܺܘ̣ܝܬ ܘܰܛܶܦܣܬ. ܘܰ  ܒܳܗܢܶܶܳ
ܰܫܶܡܫ ܰܦܐܽܝ̣ܘܬ ܰܰܐܳܳܗܺܐ̣ܝܬ ܰܘܕܢܶܫܰܬܥܰܒܕ ܰܒܚܕ ܳܶܕܐ ܰܘܢܿ 

ܐ ܒܰ ܝܽܒ̣ܘܳܬܐ ܺܕ̣ܝܳܠܶ  ܰܰܐ̣ܶܦܬ. ܰܐܢ̱ܬ ܳܗܺܢ̣ܝܠ ܳܡܪܝܶܶܳ
ܐ ܕܰܩܶܪܒܰܢܢ  ܡܶܶܶ ܐ ܕܶܒܣ  ܰܩܶܒܳܠܝ̱ܗܝ ܒܶܥ ܳܪܐ ܳܗܢܶܶܳ
ܩܳܕܰܡܝܶ. ܘܰܚܶܠܠ ܰܘܡܽܪ̣ܘܩ ܰܒܢ ܒܽܘ̣ܘܳܦܐ ܡܰܕܢܳܝܢܳܐ 

ܢ ܳܨܐܽ  ܚܰܡܝܶ ̣ܡܶ ܰ ܐ ܰܕܚܺ ̣ܝܳܬܐ. ܕܪ  ̣ܘܳܬܐ ܘܽܛ̣ܘܒܫܶܶܶܳ
ܿܓ  ܶܢ ܶ ܰܘܐܫܳܘܐ ܰܒܢ ܕ ܝ  ܰܢ ܩܳܕ ܽܦ̣ܘ ܡܶܠ  ܰܫ ܿܢ ܽܡ̣ܘܪ ܰܘ

ܳܘܐ ܶܒܗ  ܐ ܒܽܚ̣ܘܳܒܐ ܰܗܘ ܕܺܚ̣ܝܳܠ ܰܩܺܕ̣ܝܳܫܐ ܒ ܰ ܝ ܶ ܰܰܐܳܳܗ
ܶܒܐ ܢܿܶܫܬܰܢܚ  ܰܘܒܰܬܪܺܥ̣ܝܳܬܐ ܰܡܺܟ̣ܝܟܳܬܐ. ܘܳ  ܡܰܚܝ 
ܐ. ܘܰܢܶܣܩ ܳܒܶ  ܐ ܰܗܘ ܕܺܚ̣ܝܳܠ ܕܽܦ̣ܘܪܳܥܢܶܶܳ ܒܰܝܘܡܶܶܳ

 ܠܺܡ̣ܝܢ܀ܰܗܢ ܒܥ  ܰܐܳ ܽܫ̣ܘܒܳܚܐ ܘܰܬܘܺܕ̣ܝܳܬܐ: ܳܡܰܪܢ ܘܰ 

أيّها المسيح إله نا، يا َمْن الكاهن: 

اْستَْوَدْعتَنا ِسرَّ الَمَحبَِّة الَحقيِقيَِّة 

الكاِملَة، الّذي َسبَْقَت فََحقَّْقتَه  بِنَْفِسَك 

عَلِّما إيّانا أن نَْخد َم بَْعض نا بَعضاً،  م 

تَقَبَّْل بِنِْعَمتَِك َهذا البخور الّذي 

، واْغِسْلنا بزوف َعطَّْرناه  أماَمك

ِر ِمْن َجميعِ أدراِن  َطّهِ رأفَتَِك الم 

الَخِطيَّة، َوَوفِّْقنا للعََمِل بَوصاياَك اآلَن 

 وك لَّ أواٍن.
 



 

 

  : ܒܩܠ
ܶ
  ܐܝܪܳ ܪܺ ܐ ܫܰ ܘܗܪܳ ܐ ܢܽ ܢܳ ܐ ܐ̱ ܢܳ ܐ
و إن ون و بلحن و نوهر   شارير 

 

ܬܬܫܝܓܘ
ܶ
 ܽܢܠܗܘܢ ̱ܗܰܘܘ ܐ

 ܥܰܕܡܐ ܙܽܥܘܪܐ ܶܡܢ. ܰܬܒܺܡܝ ܶܕܐ
 ܨܶܝܕ ܳ ܐܰܕܡ ܘܶܡܢ. ܒ ܰܪܳܒܐ

 ܳܡܪܝ ܰܕܐܢܬ. ܰܦܢܺܝ ܶܫܡܽܥܘܢ
 ܢܳܗܝܶܕܝ. ܡܺܫܝܰܓܬ   ̈ܪܶܶܰܠܝ

ܰܡܪ
ܶ
 ܽܒܘܩܰܒܠ ܶܕܐܢ. ܳܡܰܪܢ ܶܒܗ ܐ

 ܶܒܳ  ܳܗܘܝܐ  . ܳܩܝܰܡܬ ܨܶܒܳܝܢܝ
 ܺܢܐܦܐ ܶܘܐܬܬܺܙܝܥ. ܰܥܡܝ ܡܢܳܬܐ
 ܳܐܦ ܺܪܝܫܝ. ܶܒܗ ܶܘܐܰܡܪ

ܘܫܡܝ  ܘܰܕܳܢܐ܀ ܰܐܣܳܚܐ ܶܽ

إتشيغ واو كولهون تَلميِذه 

و  و عدام  : ِمن زعور 

ط و ِصد لراب و. وِمن َدم

ور  ِشمعون فاني : َدت م 

ِرغالي ل و مشيغَت . 

وران :  ه ويِدن إمار ِله م 

ِدن لوقبَل ِصبي ون ق ويمات 

: ل و ه وي و ل وخ من وث و عام 

. ِوتزيع كيف و ِومار ِله 

و  ريش أوف كوشم أسح 

 ܀وداك و 

لقد اغتسل كل التالميذ من 

الصغير إلى الكبير. 

وعندما وصل يسوع إلى 

بطرس أجاب: يا  سمعان

رب لن تغسل لي قدمّي. 

فقال له الرب إذا قاومت 

إرادتي يا سمعان لن يكون 

لك معي نصيب. فارتعد 

شمعون كيفا وطلب من 

يسوع : يا رب أريد أن 

تغسل رأسي وجسمي 

 ܀وتنقيني 

 ܰܒܶܪ̣ܢܳܡܪ̱ܝ :
ܫܽܒܘܚܬܐ

ܶ
ܬܰܥܰ ܦ ܘܺܙܝܘܐ ܬ

ܶ
. ܐ

. ܺܣܝܢܰܝ ܒܽ ܘܪ ܰܪܳܒܐ ܽܡܘܶܫܐ
ܳ  ܰܥܶܡܗ ܰܡܶܠܠ ܰܢܕ  ܰܒܥܢܳܢܳܐ. ܗܐܰܰܐ

 ܰܕܒܽܡܘܶܫܐ ܘܰܗܘ. ܰܘܒܰܥܪܶܦܠ
 ܶܚܘܘܐ ܶܡܢ. ̱ܗܳܘܐ ܰܙܺܗܝ

 ܘܰܝܘܳܡܢܐ. ܰܦܐܳܝܐ ܕܽܫܘܒܶܚܗ
 ܶܺܗܝܢ. ܶܥܺܠܝܳܬܐ ܒܰܓܘ

ܰܕܘܗܝ ̈ܪܶܶܠܶ  ܰܘܡܺܫܝܓ  .ܕܰܥܒ 
 ܶܡܢܰܢ܀ ܰܘܗܳܘܐ ܰܕܨܳܒܐ ܰܥܠ

ور  : باِرخم 

و  تِشبوحت و وزيو 

: موِشه راب و إتعَطاف

بطور سيناي. كاد ماِلل 

ن ون و عاِمه آل وه و : بَع

َوبعَرفِل و . وهاو َدلموِشه 

و  و : ِمن ِحزو  زاهي و 

ون و  دشوبِحه فاي و : وَيوم 

بغاو ِعليث و : كهين 

َومشيغ ِرغِله دَعبداو. 

و ِمنان  ܀عال َدصب و َوهو 

 : بارك يا سيد

لقد توشح موسى النبي 

الكبير مجداً وبهاًء في 

جبل سيناء عندما كلمه هللا 

بين السحاب والضباب. 

اك الذي زيّن وجّمل ذ

موسى من منظر مجده 

السامي، اليوم في العلية 

تراه منحنياً وهو يغسل 

أقدام تالميذه ألنه شاء 

 ܀فصار واحداً منا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ܡܰ ܕܪܳ ܫܳ ܐ ܒܩܳ ܠܳ  ܕܩܽ ܘܡ ܦܰ ܘܒܽ ܘܣ

 بلحن قوم فَولوس)قصيدة(  مدراش
ܬܰܢܢܰܫܘ

ܶ
: ܘܰܬܒܡܝ ܰܕܘܗܝ ܰܪܳܒܐ ܐ

ܠܬܐ ܕܢܶܓܡܘܪ ܒܶܥܠ̣ܝܬܐ : ܦ 
: ܰܥܘܺܝܘܐ ܰܢܦܶܫܗ ܗܳܘܐ ܘܰܡܶܟܶ

ܬܬܚܺܬܝ
ܶ
: ܕܽܡ̣ܘܳܢܳܟܐ ܒܳܣܰܟܐ ܘܐ

 ܕܰܥܠ ܰܘܰܐܗܐ: ܕܽܢܠ ܳܡܳܪܐ ̇ܗܘ
: ܕܰܡܫܰܬܰܒܚ ܶܢ̣ܺܝܳܘܐ: ܽܢܠ

ܬܐ ܒܺܓ̣ܝ ܓܠ
 
 ܶܘܐܢܚܰ  ܨܳܒܐ: ܰܚܳܝ

 ܕܡ̣ܘܳܢܳܟܐ ܐܘܪܚܐ
 ܕܢܶܪܕܘܢ ܒܰܬܒܡܝ ܰܕܘܗܝ

ܗ܀
ܶ
ܳܒܬ  ܒܶܥܩ 

إثكاَناش رابُو وتَلميذاو. 

لِعليثُو دِنغمور فِلُوثُو. 

َعزيُزو. وماِكخ ُوو َنفِشه 

ِوتَّحتي لُسوُخو دموُكوُخو . 

هاو ُموُرو دخولُو. والُوُهو 

دعال كول. غنيُزو 

دِمشتاباح . بكيغِله حايُوثُو. 

صبُو نحاٍوه أورُحو 

دموُكوُخو. لتَلميذاو 

 ܀دنِردون بِعقبُوثِه 

لقد اجتمع المعلم وتالميذه 

في العلية ليكمل النبوات 

واأللغاز. وتواضع الوي 

 االتضاع. سيد وبلغ منتهى

الكل وإله الكل  المحبوب 

والممجد بالمركبات الحي ة 

. شاء أن يعلم طريق 

التواضع تالميذه، ليسيروا 

 ܀في خطاه ويتمثلوا به 

ܶܕܐ ܶܢܶܝܢ  .ܕܐ̈ܪܶܳܙܐ ܒܶܥܺܠܝܬܐ ܰܥܒ 
ܡ
ܶ
 ܳܡܪܽܗܘܢ ̱ܗܳܘܐ ܘܳܩܐ

 ܫܺܩܝܠ. ܩܳܕܰܡܝܽܗܘܢ
. ܰܘܢܺܒܝܢ ܶܣܽܕܘܢܐ ܒܰܚܨ ܰܘܗܝ
 ̈ܪܶܶܠܶ  ̱ܗܳܘܐ ܰܕܢܺܫܝܓ
 ܢܡܐ ܳܐܘ. ܝ ܰܕܘܗܝܕܰܬܒܡܺ 

. ܐܳܢܽܫܘܳܬܟ ܶܪܚܰܡܬ. ܰܐܪܶܢܢܳܬܟ
. ܰܬܺܫܝܓ ܰܕܒ ܽܝܘܕܐ

. ܰܢܟܳܠܶ ܘܽܗܘ ̈ܪܶܶܰܠܘܗܝ
 ܳܛܒܐ ܳܒܶ ܽܫܘܒܳܚܐ
 ܽܚܘܳܒܶ ܒܺܪܝܶ. ܘܰܒܺܣܝܡܐ

 ̱ܗܳܘܐ܀ ܰܣܝܰܒܪ ܰܕܢܡܐ
 

كنين َعبِده بِعليثُو دُروِزه. 

وقُويِم ُوو ُمورهون 

قدُوَميهون. شقيل 

بحاصاو. ِسدونُو َوكبين. 

دتَلميذاو.  دَنشيغ ُوو ِرغِله

أو كُمو أرِكنتُوخ. ِرحماث 

نُوشوثُوخ. دَليودُو تَشيغ. 

ِرغالو وهو نَخلُوخ. 

شوبُحو لُوخ. ُطوبُو 

وباسيُمو. بريخ حوبُوخ 

 ܀دَكُمو َسيبار ُوو 

لقد اتكأ العبيد في علية 

األسرار وسيدهم يقف 

أمامهم، وهو اتزر منديالً 

وينحني ليغسل أقدام 

 كتالميذه. كم أحدرتكمحبت

للبشر حتى تغسل قدمي 

يهوذا وهو التلميذ الخائن 

المجد لك أيها الصالح 

اركة هي والوديع. فمب

محبتك كم تحملت من 

 ܀اجلنا

ܢܘܢ ܶܳܒܐ
ܶ
 ܰܬܡ̣ܝ ܡܐ܆  ܶܡ ܐ ܐ
: ܐܡ̣ܘܡܳ  ܕ  ܦܫ̣ܝ ܶ ܐ ܰܫܦܝ ܐ

 ܒܶܪܚܰܡܬ ܗܳܘܐ ܰܘܨܳܒܐ
ܗ

ܶ
 ܶܫܡܳܫܐ ܕܰܐܝܶ: ܐ̱ܳܢܫܘܬ

كبُو إنون ِلمِره تاميِمه. 

شافيِره فشيِطه دلُو موُمو. 

َوصبُو ُوو بِرحماث 

نُوشوثِه. داخ ِشمُشو 

نِهوون ناهيرين. وياب ُوو 

لقد اختار ربنا الخراف 

الوديعة الجميلة والبسيطة 

والتي ال عيب فيهاز وشاء 

لمحبته للبشر ان تكون هذه 

الحمالن طاهرة وني رة 



 

 

 ܗܳܘܐ ܘܰܝ̣ܗܒ: ܰܢܗܝ ܝܢ ܢܶܗܘܘܢ
ܳܘܬܐ ܰܚܝ ܠ: ܒܐܝ ܕܝܗܘܢ  :ܘܐܣ 
 ܒܗܘܢ ܗܳܘܐ ܘܐܫܰܬܘܕܝ

ܒܳ ܢܶܐ ܰܕ̈ܪܶܐ ܐ ܘܳܡܐ: ܘܫܘ 
ܶ
 ܕܳܐܬ

ܫܒܘܚܬܐ ܒܰܚܝܠ
ܶ
 ܳܐܦ: ܘܬ

ܢܶܐ܀ ܢܶܗܘܘܢ ̣ܗܢܘܢ
 
 ܰܕܳܝ

 

. وبيدَيهون. َحيِله ُوسُووثُ 

ِوشتَودي ُوو لهون. دَرِكه 

وشولُطونِه. وُمو دُوثِه 

بَحيلُو وتِشبوحتُو أوف 

 ܀ِهنون نِهوون دايُونِه 

كالشمس وأعطاهم سلطاناً 

أن يجروا القوات 

والشفاءات ووعدهم 

بمناصب وكراسي السلطة 

ومتى عاد بقوة ومجد. 

كثيرين يكون حكاماً 

 ܀وقضاة وديانين 
. ܰܘܫܺܓܝܪܳܬܐ ܰܚܝܳܬܐ ܽܢܘܳܪܐ ܳܗܝ

ܢܶܐ  ܡܰܫܡܺܫܝܢ ܕܽܢܘܳܪܐ ܕܶܒܓܽܝܘ 
 ܺܫܝ ܐ ܰܥܦܳܪܐ ܩܳܕܡ. ܳܒܗ̇ 

 ܰܘܡܺܦܝܳܣܐ. ̱ܗܳܘܬ ܶܺܗܝܢܳܐ
. ̈ܪܶܶܰܠܘܗܝ ܶܒܗ ܰܕܬܺܫܝܓ

 ܢ ܽܘܶܒܐ. ܶܒܗ ܰܕܛܺܥܝܢܺܝܢ ܰܗܘ
ܝ ܓܠܶ . ܣ ܳܶܦܐܘܰ  ܺܶ  .ܰܚܝ ܳܳܬܐ ܘ

ܝܳܩܶܪܗ ܡܰܩܕܺܫܝܢ
ܺ
 ܩܳܕܡ.  

. ܺܪܝܶܫܗ ̱ܗܳܘܐ ܰܡܪܶܢܢ ܶܫܡܽܥܘܢ
ܬܰܡܰܟܶ܀ ܰܕܢܳܡܐ ܶܒܗ ܽܫܘܒܚܐ

ܶ
 ܐ

 

ُهوي نوُرو َحيتُو 

َوشغيرتُو. دِلغيونِه دنوُرو 

مَشمشين لُوه. قدُوم َعفُرو 

شيُطو كهينُو ُووث. 

َومفيُسو دَتشيغ ِله ِرغالو. 

 هاو دَطعينين ِله. كروبِه

َوسُروفِه. وكيغِله حايُوثُو. 

مقَدشين ليقُوِره. قدُوم 

ِشمعون َمرِكن ُوو ريِشه. 

 ܀شوبُحو ِله دَكُمو إتماكاخ 

تلك النار الحي ة والمتقدة ، 

تخدمها طغمات النار 

تراها منحنية أمام تراب 

حقير وتلتمس أن تغسل 

قدميه. ذاك الذييحمله 

الكروبيم والسرافيم 

د س والمركبات الحي ة تق

عظمته وهو يطأطئ رأسه 

أمام سمعان بطرس فالمجد 

 ܀له كم تواضع ألجلنا 

ܬܪܶܢܢ  ܳ  ܫܰܡܳܝܢܳܐ
ܶ
 ܰܣܺܓܝ܆ ܬ

 ܡܺܫܝܓ ̈ܪܶܰܠܝ ܰܥܦܳܪܐ ܕܺܒܝ
 ܐ̱ܳܢܐ ܰܥܦܰܪܐ ܳܡܪܳܝܐ ܳܐܘ ̱ܗܘ܆ ܐܢ̱ܬ

 ܳܣܰܥܪ ܳܗܶܕܐ ܰܘܐܝܰܟܢܳܐ ܺܫܝܳ ܐ܆
ܽܒܘܶܒܗ ܐܢ̱ܬ܆  ܘܳܡܳܪܐ ܳܕܐܳܕܡ܆ ܶܳ

 ܰܬܒܶܗܬ  ܳ  ܕܶܒ ܳܝܳܬܐ܆
 ܒܳܗܝ ܫܺܠܝܽܚܘܬܝ܆

 ܶܕܚܠܳܬܐ ܺܒܝ܆ ܐܢ̱ܬ ܰܕܡܺܫܝܓ
 ܳܐܘ ܐܢ̱ܬ ܰܕܡܺܫܝܓ ܰܪܒܳܬܐ ̱ܗܝ
 ܶܕܐܰܡܪܬ܀ ܰܐܝܶ ̈ܪܶܶܰܠܝ ܳܡܪܳܝܐ

 

شمايُونُو لُو تِترِكن ساكي. 

دلي َعفُرو ِرغالي 

مشيغاتو. أو ُموريُو 

َعفُرونُو شيُطو. َويكاَنُو 

ُهوِده ُسوعارات. ُكوبوِله 

دُودُوم، وُموُرو دبِريُوثُو. 

لُو تَبِهت شليحوث بُهوي 

دَمشيغات لي. ِدحلثُوْي 

َربثُو دَمشيغات أو ُموريُو 

 ܀ِرغالي آخ ِدمارت 

أيها السماوي ال تنحدر 

كثيراً فتغسل قدمي أنا 

التراب يا رب أنا تراب 

حقير وكيف تتصرف معي 

هكذا. يا جابل آدم وسيد 

الكائنات ال تزل رسالتي 

وأنت كنل  . ففي هذا األمر 

رهبة عظيمة. إن كنت 

 ܀كما تقول تغسل قدمي 



 

 

 ܰܒܩܢܳܐ ܒܰܓܘ ܰܡܝ ܳܐ ̱ܗܳܘܐ ܰܐܪܺܡܝ
 ܰܘܩܳܪܐ ܕܶܒ ܳܝܳܬܐ܆ ܳܡܳܪܐ ܰܰܐܳܳܗܐ
ܘܳܕܐ܆ ܺܪܝܫ ܒܶܫܡܽܥܘܢ ̱ܗܳܘܐ ܽܶ 
 ܳܒܶ ܰܐܺܫܝܓ ܶܫܡܽܥܘܢ ܳܬܐ

 ܽܫܘܒܳܚܐ ̈ܪܶܶܰܠܝܶ܆
 ܶܕܐܬܰܬܚܺܬܝ܆ ܳܪܳܡܐ ܒܽܡܘܳܢܳܟܶ܆

 ܰܬܺܫܝܓ ܶܺܒܝܠܳ  ܰܕܒܰܥܦܳܪܐ
 ܚܳܘܝܗܝ ̈ܪܶܶܰܠܘܗܝ܆ ܶܒܗ

ܐ ܘܳܙܥ ܶܫܡܽܥܘܢ  ܶܘܐܬܰܒܺܠܺܗܝ܆ ̱ܗܳ
ܗܶܘܐ܀ ܺܒܝ ܳܗܶܕܐ ܝܰܟܢܳܐܰܕܐ

ܶ
 ܬ

 

أرمي ُوو مايُو  بغاو لَقنُو 

آلُوُهو ُموُرو دبِريُوثُو. 

َوقُرو ُوو لِشمعون ريش 

كودُو تُو ِشمعون آشيغ لُوخ 

ِرغاليك. شوبُحو 

لموُكوُخوخ ُروُمو 

ِدتَّحتيت. دَلعَفُرو كبيلُو. 

تَشيغ ِله ِرغالو. حُزوْي 

ِشمعون وُزوع ُوو 

وِده بي ِوتبالهي. دَيكانُو هُ 

 ܀تِهِوه 

لقد صبَّ ماًء بوعاء هللا 

سي د البرايا ودعا شمعون 

رئيس التالميذ هلم يا 

سمعان ألغسل لك قدميك 

المجد لتواضعك أيها العلي 

الذي تنازل ليغسل قدمي 

تراب مجبول لقد نظر إليه 

شمعون وهو مضطرب 

وضائق. كيف يتم لي هذا 

 ܀األمر 

 ܬܽܩܘܡ   ܶܫܡܽܥܘܢ ܳܐܘ
 ܰܐܢܬ ܡܨܶܐ   ܶܒܨܶܒܳܝܢܳ 

ܥܨܶܐ ܰܕܒ ܨܶܒܳܝܢܝ
ܶ
ܰܚܶܘܝܶ. ܬ

ܶ
 ܐ

ܘܪܚܐ
ܽ
 ܐ̱ܢܐ ܳܒܶܥܐ. ܕܽܡܘܳܢܟܐ ܐ

 ܩܽܪܘܒ. ܺܢܐܦܐ ܳܐܘ ܕܺܬܐܰܒܦ
 ܰܕܐܢܬ. ̈ܪܶܶܰܠܝܶ ܰܐܺܫܝܓ
ܥܶܒܕ

ܶ
ܫܽܒܘܩ. ܳܗܰܢܢ ܬ

ܶ
 ܘܬ

ܝ ܶܐ ܕܶܣܚܰܦܬ. ܳܪܽܡܘܬܐ . ܒܶܥܠ ܳ
ܡ ̱ܗܳܘܐ ܘܰܡܪܶܢܢ

ܶ
 ̱ܗܳܘܐ ܘܳܩܐ

 ܒܰܬܒܺܡܝܕܐ ܰܘܡܺܦܝܣ
 ̈ܪܶܶܰܠܘܗܝ܀ ܶܒܗ ܰܕܢܺܫܝܓ

 

م أو ِشمعون لُو تقو

بِصبيُونُوخ لُو مِصه آت 

دَلِصبيُون تِعِصه. إحاِويخ 

أورُحو دموُكوُخو. بُوِعنُو 

دتيالف أو كيفُو قروب 

آشيغ ِرغاليك. دات تِعبِد 

ُهوخان. وتِشبوق ُروموثُو. 

دِسحفاث لِعلُويِه. وَمرِكن 

ُوو وقُويِم ُوو َومفيس 

 ܀لتَلميذُو دَنشيغ ِله ِرغالو 

يا سمعان ال تترخى فأنت 

اجز أن تتمرد عن ع

مشيئتي فإن أعمى  طريق 

التواضع فيجب أن تطيع يا 

كيفا. تقدم ألغسل لك 

قدميك حتى تمارس هذه 

الفضيلة أنت أيضاًوتتنازل 

عن الكبرياء التي أبادت 

العلويين واستمر الرب 

ً من تلميذه  ً وملتمسا منحنيا

 ܀ أن يغسل له قدميه 

  . ܰܐܢܬ ܳܕܶܪ  ܰܢܽܕܘ ܶܫܡܽܥܘܢ ܳܐܘ
 ܫܰܡܥ ܽܒܘܩܰܒܠܝ ܰܐܢܬ ܡܬܽܩܘ
ܝ
. ܳܐܰܐܪ ܕܳܢܰ ܪ ܰܗܘ ܰ ܪܽܢܘܢܐ. ܶܡܠ ܰ
ܒܽܣܘܪ ܐ̱ܢܐ ܳܨܶܒܐ

ܶ
. ܳܗܶܕܐ ܒܰܝܕ ܐ

ܢܽܗܘ
ܶ
ܡ ܐ

ܶ
 ܶܫܡܽܥܘܢ. ܰܐܢܬ ܕܳܩܐ

. ܰܐܢܬ ܳܥܨܶܐ ܘܨܶܒܳܝܢܝ. ܒܨܶܒܳܝܢܳܶ
ܢ. ܺܐܝܰܬܝܶ ܰܬܒܺܡܝܕܝ ܰܒܘ

ܶ
 ܐ

 ܡܺܫܝܓ   ܶܫܡܽܥܘܢ ̈ܪܶܶܰܠܝܶ

أو ِشمعون كادو دُوِرشات. 

لُو تقومات لوقبال شماع 

ِمالي. لَركونُو هاو 

دنُوطار أويار. ُصوبِنُو 

إبسور بياد ُهوِده. إنهو 

دقُويِم آت. ِشمعون 

بِصبيُونُوخ. وِصبيُون 

ُعوِصه آت. الو تَلميذ 

يا سمعان بطرس ال تناقش 

وتجادل كثيراً، وال تتمرد 

علي  واسمع كلماتي. إن 

السلطان الذي يحرس 

الفضاء أود أن أود أن 

أحطمه كبرياءه. فإذا كنت 

اً على موقفك  مصر 

وتعصي إرادتي فلست لي 



 

 

ܢ. ܰܐܢܬ
ܶ
   ܶܫܡܽܥܘܢ ̈ܪܶܶܰܠܝܶ ܐ
 ܳܒܶ ܺܐܝܬ  . ܰܐܢܬ ܡܺܫܝܓ

 ܰܚܒܰ ܝܶ܀ ܰܥܡ ܘܪܣܝܐܢܽ 

ايثايك. إن ِرغاليك 

ِشمعون لُو مشيغآت. لُو 

و عام إيث لُوخ كورسيُ 

 ܀َحبرايك 
 

تلميذاً، وإن لم أغسل لك 

قدميك يا سمعان فليس لك 

 ܀كرسي  مع رفاقك 

 ܺܪܝܫܐ ܶܫܡܽܥܘܢ ܒܩܪܶ 
ܝ ܶܚܐ  ̱ܗܳܘܐ ܰܘܐܶܫܦ ܰܕܫܠ ܺ
. ܶܒܗ ܰܕܢܺܫܝܓ ̈ܪܶܶܰܠܘܗܝ

 ܰܢܕ ܘܢܶܬܰܗܪ ܢܶܒܶܟܐ   ܰܢܝ ܰܡܢܽܘ
ܗܳܪܐ ܳܚܶܘܐ

ܶ
. ܳܗܢܐ ܰܕܐܝܶ ܒܬ
ܝܠܰܫܰܕܝ

ܺ
 ܘܰܡܠܟܐ. ܰܪܳܒܐ ܐ

ܶܺܗܝܢ. ܕܶܒ ܳܝܳܬܐ  ̱ܗܳܘܐ ܰܕ
 ܶܒܗ ܰܘܡܺܫܝܓ. ܒܰܥܦܪܐ

 ܚܺܬܝ ܶܐ ̈ܪܶܳܡܐ ܳܐܘ. ̈ܪܶܶܰܠܘܗܝ
ܩܠܶ   ܽܚܘܪܘ ܳܗܪܢܐ ܘܰܡܫ 

ܰܡܝܽܟܘܢ܀ܩܢܽ  ܰܘܒܽܣܘܪܘ  ܘ 
 

قِرب ِشمعون ريُشو 

دَشليُحو َوِشف ُوو ِرغالو 

دَمشيغ ِله. ُمنو كاي لُو نِبِكه 

ونِتهار كاد حِزه لتِهُرو داخ 

ُهونُو. إليشداي رابُو. 

وَملُكو دبِريُوثُو. دَكِهن ُوو 

لعَفُرو. َومشيغ ِله ِرغالو. 

أو ُروِمه حتيِره وَمشقلُو 

َهرُكو حور َوبسور 

 ܀قنوَميكون 

نا شمعون رئيس الرسل د

واعتذر أن يغسل له الرب 

قدميه. فمن ال يبكي يندهش 

عندما يرى هذا العجيب 

السيد الرب الجبار ملك 

ً أمام  الخالئق كلها منحنيا

التراب ويغسل قدميه. أيها 

المتعتلون والمفتخرون 

والمغرورون أنظروا هنا 

 ܀واحتقروا أشخاصكم 

 ܳܛܒܐ ̱ܗܳܘܐ ܰܐܺܫܝܓ
 ܕܰܬܒܺܡܝ ܶܕܐ. ̈ܪܶܶܰܠܝܽܗܘܢ

ܽܢܘܢ ̱ܗܳܘܐ ܘܰܚܶܟܡ
ܶ
 ܰܚܺܘܝ. ܐ

ܘܪܚܐ ܒܽܗܘܢ
ܽ
. ܕܽܡܘܳܢܳܟܐ ܐ

ܳܕܶܕܐ  ܰܐܝܶ ܢܰܫܡܽܫܘܢ ܕܰܒܚ 
ܽܢܘܢ ̱ܗܳܘܐ ܰܐܶܢܺܝ. ܺܕܝܶܠܦܘ

ܶ
. ܐ

 ܶ ܡܪܐ ܒܰܬܒܺܡܝ ܰܕܘܗܝ ܳܛܒܐ
 .ܒܳܫܽܪܘܬܐ ܢܶܐܢܽܠܘܢ. ܶܕܐܬܰܛܰܝܒ

ܡܪܐ ܰܗܘ
ܶ
. ܶܕܐܫܰܬܰܡܫܘ ܕܐ̈ܪܶܳܙܐ ܐ
 ܶܡܢ ܕܢܶܬܬܺܢܝܚ ܰܙܒܢܐ ܡܳ ܐ

 ܶܕܒܳܚܐ܀
 

وبُو آشيغ ُوو طُ 

غاليهون. دتَلميِده وحاِكم رِ 

ُوو إنون. حاوي لهون 

أورُحو دموُكوُخو دلَحدُوِده 

نَشمشون آخ ديِلف أكني 

ُوو إنون. ُطوبُو لتَلميذاو. 

ِلمُرو ِدتطاياب. نِخلون 

بُشوروثُو. هاو إمُرو 

دُروِزه ِدشتَماش. مُطو 

 ܀َزبنُو دنِتتَحتي ِمن ِدبُحو 

لقد غسل الصالح أقدام 

هم الحكمة تالميذه ومنح

وأظهر طريق التواضع 

حتى يخدموا بعضهم 

بعضاً كما تعلموا هم. وأتكأ 

الصالح تالميذه حتى 

يأكلوا خميس الفصح 

المهيأ ليتناولوه في العشاء 

الذي  وهو حمل األسرار

آن له أن يرتاح من 

 ܀الذبائح

. ܰܐܢܬ ܳܚܰܐܪ ܰܐܝܳܟܐ ܰܗܘܢܐ ܳܐܘ
ܫܽܒܘܚܬܐ ܘܳܡܳܪܐ ܒܳܥܽܒܘܕܐ

ܶ
 .ܕܬ

أو َهونُو أيُكو ُحويارات. 

دُو وُموُرو بعُوبو

أيها العقل أين أنت سارح 

ورب وأنت تتأمل الخالق 



 

 

 ܰܕܢ ܽܘܶܒܐ ܝܠܬܐܕܚܺ  ܒܰܡܪܰܢܒܬܐ
. ܰܬܒܺܡܝ ܶܕܐ ܰܒܝܢܳܬ ܳܗܪܢܐ ܰܐܘ

 ܳܗܪܢܐ ܰܐܘ ܰܪܒܐ ܽܥܘܒܐ ܒܰܗܘ
 ܽܥܘܒܐ ܒܰܗܘ. ܰܬܒܺܡܝ ܶܕܐ ܰܒܝܢܳܬ
 ܰܕܡܺܫܝܓ ܳܗܪܢܐ ܰܐܘ ܰܪܒܐ

 ܘܰܡܫܶܠܡ ܕܰܬܒܺܡܝ ܶܕܐ ̈ܪܶܶܠܶ 
ܗ. ܒܰܡܘܬܐ ܶܒܗ

ܶ
 ܰܛܝܽܒܘܬ

ܗ
ܶ
 ܳܐܳܕܡ ܚܳܠܦ. ܒܳܗܶܕܐ ܰܐܪܶܢܢܬ

ܗ܀ ܕܢܶܬܦܢܶܐ
ܶ
 ܒ ܳܝܪܽܬܘܬ

دتِشبوحتُو. بَمرَكبثُو 

دحيلثُو دَكروبِه أو ُهرُكو 

بَينُوث تَلميِده. بهاو عوبُو 

رابُو أو ُهورُكو دَمشيغ 

ِرغِله دتَلميِده وَمشِلم ِله 

لَموتُو. َطيبوثُوخ أرِكنتِه 

لُهوِده. حلُوف أودُوم دنِتفنِه 

 ܀ليُورثِه 

المجدأعلى مركبة 

الكروبيم المهيبة وهنا بين 

التالميذ أوفي ذلك الحضن 

الكبير أو هنا حيث يغسل 

قدمي تلميذ يسلمه إلى 

درته الموت. إن نعمته أح

ألجل أدم فيعيده إلى 

 ܀ميراثه

 
 

 

ܬܐ  أقوال اآلالم ب ثِه دحاشو  ܕܚܫܐ ܒ 

 ܰܕ̣ܗܳܘܐ ܰܚܳܫܶ ܳܡܪܝ̱  ܒܺܪ̣ܝܶ
 ܶܽܡ̣ܘܳܢܟܳ  ܒܺܪ̣ܝܶ ܚܳܠܰܦܝܢ܆

 ܶܡܽ ܳܠܰܬܢ܀

و  ور حاشوخ َدهو  بريخ م 

بريخ موكوخوخ : حلوفين

 ܀مطولوثان 

مباركة هي آالمك من 

ومبارك تواضعك في  أجلنا

 ܀سبيلنا

 ܳܡܰܪܢ܆ ܰܐܪܺܡܝ ܺܒܠ ܳܝܐ ܒܳܗܳܢܐ
 ܰܡܺܟܝܳܟܐܝܬ܆ ܒܰܠܩܢܳܐ ܰܡܝ ܳܐ

 ̈ܪܶܶܠܶ  ܰܕܢܺܫܝܓ ܘܰܫܺܪܝ
 ܰܫܺܪܝ ܒܽܝܘܳܕܐ ܕܰܥܒܕ ܰܘܗܝ܆

 ܐܐ̱ܳܪܙܳ  ܘܚܰܬܡ ܰܫܶܠܡ܆ ܒܶܫܡܽܥܘܢ
 ܺܟܝܽܟܘܳܬܐ܀ܕܡܰ 

بُهونُو يَوُمو أرمي ُموران 

مايُو بلَقنُو َمكيُخوإيث. 

وَشري دَنشيغ ِرغِله 

دَعبداو. بيودُو َشري 

بِفطروس شاِلم. وحاتِم 

 ܀ُروُزو دَمكيخوثُو 

في هذا اليوم صبَّ ربنا 

ماًء     تواضعاً وبدأ يغسل 

أقدام عبيده. بدأ بيهوذا 

وانتهى ببطرس وختم سر  

 ܀التواضع 

ܠ ܰܝܘܳܡܐ ܳܗܳܢܐܒ  ܶܣܕܘܢܐ܆ ܫ̣ܩܰ
ܗܝ ܰܘܡܳܚܐ ܰܐܗܐ ܰܒܪ : ܒܰܚܨܘ 

 ̈ܪܶܠܶ : ܘܰܢܰܦܪ ܘܰܐܫ̣ܝܓ
 ܘܰܕܢܝ̣  ܰܚ̣ܝܶܠ: ܕܰܥܒܕ ܰܘܗܝ

ܢܘܢ ܰܘ̣ܡܪܩ
ܶ
 ܳܦܬܘܶܪܗ ܘܰܥܠ: ܐ
ܶ ܢܘܢ܀ ܰܐܣ̣ܡܶ

ܶ
 ܐ

بُهونُو يَوُمو شقال ِسدونُو. 

بار آلُوُهو َومُحو بحاصاو. 

واشيغ وَكفار. ِرغِله 

دَعبداو. حاِلل ودَكي 

وعال  َومقاِرب إنون.

 ܀فُوتوِره أسِمخ إنون 

في هذا اليوم أخذ ابن هللا 

منديالً ائتزر به، وغسل 

وطهر أقدام عبيده، شد د 

وطه ر ونظ فهم، وأجلسهم 

 ܀على مائدته



 

 

. ܺܪܝܶܫܗ ܰܐܪܶܢܢ ܰܝܺܩܝܪܐ ܰܗܘ
ܽܢܘܢ ܘܰܫܶܡܫ ܰܥܦ ܳܢܶܐ ܩܳܕܡ

ܶ
. ܐ

 ܺܪܝܫ ܒܶܫܡܽܥܘܢ ܰܘܡܳ ܐ
 ܶܒܗ ܶܘܐܰܡܪ ܥܢܳܐ. ܰܬܒܺܡܝ ܶܕܐ
 ܡܺܫܝܓ   ̈ܪܶܶܰܠܝ ܒܳܥܰܠܡ

 ܰܐܗܐ܀ ܰܒܪ ܺܒܝ ܰܐܢܬ

هاو ياقيُرو أرِكن ريِِشه. 

قدُوم َعفُرونِه وشاِمش 

إنون. َومُطو لِشمعون 

ريش تَلميِده. عنُو ِومار ِله 

لعُوالم ِرغالي لُو مشيغات 

 ܀لي بار آلُوُهو 

لقد أحنى رأسه ذاك الغالي 

والثمين أمام الترابيين 

وخدمهم ووصل إلى 

بطرس وقال له لن تغسل 

 ܀قدمي يا هللا أبداً 

 ܰ ܳܒܐ ܫܘܒܳܚܐ ܰܢܶܣܩ
 ܰܒܒܳܪܐ ܘܢܶܣܓܘܕ ܶܢ̣ܺܝܳܘܐ܆
 ܘܰܐܫ̣ܝܓ: ܰܢܦܶܫܗ ܕܰܡܶܟܶ
: ܰܕܬܶܪܥܰܣܪܬܗ: ̈ܪܶܠ

: ܡܰܕܒܳܪܽܢܘܬܐ ܽܢܠܗ ܘܰܫܡܠܝ̣ 
 ܢܺܠ̣ܝܠ ܰܘܒܪܘܚܽܩܘܕܳܫܐ

ܳܒܶܣܐ܀  ܩܘ 

نَِسق شوبُحو البُو غنيدُو. 

ونِسغود لَبُرو دماِكخ نَفِشه. 

واشيغ ِرغِله دَتِرعسارتِه. 

ي كولُو مدَبُرونوثُو وشامل

َولروح قودُشو كليل 

 ܀هسِ قولُو

فلنرفع المجد والحق لآلب 

المحجوب ونسجد لالبن 

الذي تواضع وغسل أقدام 

تالميذه األثني عشر وتمم 

تدبيره الخالصي ونغفر 

اكليل المجد للروح 

 ܀القدس

 

 

 

 

  ب عوثو دمور يَعقوب  ܰܝܥܽܩܘܒ ܕܳܡܪܝ̱  ܳܒܽܥܘܳܬܐ
 

 طلبة مار يعقوب

 
 ܘܰܡܘܬܐ ܒܰܚܫܐ ܶܕܐܬܐ ܝܚܐܡܫܺ 

 ܳܒܽܥܘܰܬܢ ܫܰܡܥ. ܰܘܙܺܩܝܽܦܘܬܐ
ܳܫܰܬܢ܀ ܰܥܠ ̈ܰܪܚܶܡܐ ܰܘܥܶܒܕ  ܰܢܦ 

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.

 ܳ 
ܶ
ܫܠܶ  ܐ

ܶ
ܫܰܡܥܘ ܬ

ܶ
ܝ ܬ

 ܶܡܠ ܰ
 ܫܺܠܝܳܚܐ ܳܐܦܠܳ  ܐ̱ܳܢܐ܆ ܳܕܐܰܡܪ ܰܐܝܶ

ܗܶܘܐ ܳܒܶ ܦܺܫܝܩ
ܶ
 ܳܕܐܰܡܪ ܰܐܝܶ ܬ

̱̣ܬ܆ ܢܽܗܘ ܐܢ
ܶ
 ܐܢ̱ܬ ܕܺܕܝܠܝ ܐ
 ܰܬܒܺܡܝܳܕܐ܆ ܳܬܐ ܨܶܒܳܝܢܝ ܳܒܰܬܪܝ

 ܰܐܝܰܟܢ ܐܢ̱ܬ ܺܕܝܠܝ ܰܒܘ ܶܘܐܢ
 ܐܢ̱ܬ܀ ܶܡܫܰܬܰܡܗ ܰܬܒܺܡܝܕܝ

إلُو تشلُو وتِشماع ِملَْي آخ 

دُوَمْرنُو. اُفلُو ْشِليُحو 

ِوه أخ ْفِشيْق لُخ تِهْ 

دُومارات. إْنهو ْدِديْل آْت 

بُوثاْر ِصْبيُوْن تُو تَلِميذُو. 

ِوْن الْو ِديْل آْت أَْيكاْن 

 تَْلِميْد ِمْشتاماهات.

إن كنَت ال تهدأ وتسمع 

كالمي الذي أقوله لك فلن 

يتيس ر لك أن تكون لي 

تلميذاً كما تقول، إن كنَت 

تي أيها التلميذ، اتبْع  خاص 

تكن إرادتي، وإن لم 

ي  تي، كيف تُسم  خاص 

 نفسك تلميذي؟
 



 

 

 
ܶ
ܗܘܶ  ܡܢܳܬܐ ܳܐܦܠ ܰܬܺܫܝܓ ܐ

ܶ
 ܐܬ

 ܕܽܒܘܩܰܒܠ. ܰܥܡܝ ܳܒܶ
ܡ ܗܐ ܨܶܒܳܝܢܝ

ܶ
 ܰܐܢܬ ܳܩܐ

 . ܒܶܚܪܳܝܽܝܘܳܬܟ
ܶ
 ܬܰܩܶܒܠ ܐ

 ܐ̱ܢܐ ܕܰܡܶܠܦ ܰܚܕܬܐ ܽܝܘܒܳܦܢܝ
 ܰܐܢܬ ܡܨܶܐ ܰܡܠܳܦܢܳܐ ܘ . ܳܒܶ

ܗܶܘܐ
ܶ
 ܰܒܒܢ ܰܝܢܳܳܫܐ܀ ܕܬ

إِلُو تاشيْغ اُفلُو ْمنُوثُو تِْهِوه 

اْم. دْلوْقباْل ِصْبيُون لُْخ ع

ُهو قُويِماْت ْبِحْريُويوثُخ. 

إِلُو تْقابِْل يوْلفُْن َحاثُو 

دْماِلْفنُو لُخ. وال َمْلفُونُو 

 ْمِصه آْت دتِْهِوه لَْبَنْينُوُشو.

وإن لم تغسل فلن يكون لك 

نصيٌب معي، فإن ك بعنادك 

تقاوم مشيئتي. إن لم تقبْل 

تعليمي الجديد الذي أعل مك 

ه، ال تقدر أن تصبح إيا

 معل ًما للبشر.

 
ܶ
ܫܰܡܥ ܐ

ܶ
 ܳܗܶܒܝܢ ܶܡܰܠܝ   ܬ
 ܫܺܠܝܚܐ. ܳܒܶ ܐܳܢܐ ܳܕܐܰܡܪ
ܝ ܕܳܫܰܡܥ ܐܚܺܪܳܢܐ

ܶܒܐ ܶܡܠ ܰ ܳܶ 
 ܰܐܺܫܝܓ ܳܬܐ ܰܐܘ. ܺܒܝ ܐ̱ܢܐ

 ܕܳܐܦ ܰܐܝܶ ܰܬܒܺܡܝܕܝ ܰܘܗܺܘܝ
ܝܰܬܝܶ

ܺ
 ܐܢܘܢܳܪܝܳ  ܰܬܺܫܝܓ ܶܕܐ ܳ : ܐ

 ܰܩ ܺܝܰܒܝ܀ ܶܡܢ ܰܐܢܬ

إِلُو تِْشماْع ِمالْي ُهوِلْن 

لُْخ. ْشِليُحو دُوماْرنو 

ْحِرينُو دُْشوماْع ِمالْي 

ُكوبِنُو ِلي. أَْو تُو آِشيْغ 

َوْهِوي تَْلِميدْ آْخ دُوْف 

إيثايْك. ِدلُو تَاِشيْغ 

 نوْخُرويُو آْت ِمْن قاِريباْي.

إن لم تسمع كالمي هذا 

الذي أقوله لك، سأختار لي 

رسوالً آخر يسمع كالمي، 

أو تعاَل اغتسْل وُكْن 

أنت فعالً. فإن تلميذي كما 

لْم تغتسْل، ستكون غريبًا 

.  عن القريبين إلي 

 ܕܶܫܥܡܘܢ ̈ܪܶܠ ܳܡܰܪܢ ܰܐܫ̣ܝܓ
ܐ܆ ܰܐܝܰܟܢ  ܢܠܗܘܢ ܰܘܩܶܪܒܘ̱  ܰܕܨ̣ܒܳ

: ܳܦܪܘܰܩܢ ܨܶܝܕ ܺܒܐܝܳܕܐ ܺܒܐܝܳܕܐ
 ܰܕܒܨ̣ܺܝܪܐ ܰܐܝܶ ܺܪܝܶܫܗ ܰܡܪܶܢܢ
ܕܘܗܝ܆ ܩܳܕܡ  ܡܫܺܝܓ ܰܬܒܡܝ ̣

 ܢܰܝܰܩܪ ܰܕܒܡܘܳܢܶܟܗ ̈ܪܶܰܠܝܗܘܢ
ܢܘܢ܀

ܶ
 ܐ

آشيغ موران ِرغِله 

دِشمعون أيكان دَصبو، 

َوقِرب كولهون بيدو بيدو 

ِصد فُروقان، َمركين 

ريِشه آخ دَبصيرو قدوم 

تالميذاو، مشيغ ِرغاليهون 

 دَبموكوِخه نياقاْر إنون.

غسل ربنا أقدام سمعان 

بإرادته كما أراد، وتقدم 

كل )اإلثني عشر( عند 

مخلصنا، وابتدأ يُخفض 

أمام  رأسه كناقض زهيد

تالميذه، يغسل أقدامهم 

 ليرفعهم باتضاعه.

ܐ  ܳܒܐ ܫܘܒܳܚܐ ̣ܶܒܳ  ܰܕ
ܐ  ܽܫܘܳܪܳܝܐ܆ ܶܡܢ ܫܠܝܚ ܶ

 ܰܕܒܡܘܳܢܶܟܗ ܰܒܒܳܪܐ ܘܶܣܓܕܬܐ
ܢܘܢ ܰܪܡܶܪܡ

ܶ
 ܒܪܘܚܐ ܰܬܘܕܝ: ܐ

ܢܘܢ ܕ̣ܡܠܳ 
ܶ
ܳܡܳܬܐ܆ ܢܠ ܐ  ܶܚܟ 
ܬܗܘܢ ̈ܪܚܶܡܐ ܰܘܥܰܠܝܢ  ܰܒܨܒ ܘ 

 ܒܟܠܶܥܕ ܢܝܢ܀

شوبحو البو دَغبو شليِحه 

ِمن شوُريو، وِسغدتو لَبرو 

دَبموكوِخه َرمِرم إنون، 

تاودي لروحو دَملو إنون 

ن كول ِحكموثو، َوعالي

َرحمه بَصالوثهون 

 بخولِعدونين.

المجد لآلب الذي اختار 

الرسل منذ البدء، والمجد 

لالبن الذي رفعهم 

باتضاعه والشكر للروح 

الذي مألهم بالحكمة، 

فلتمطر صلواتهم رحمة 

 علينا دائماً.



 

 

 ܳܡܰܪܢ ܥܰܠܝܢ ܰܪܶܚܡ ܰܰܐܰܳܗܢ
 ܥܰܠܝܢ܀ ܽܚܘܣ ܒ ܰܚܰܡܝܶ

آلوهان راِحمعالين ُموران: 

 ܀بَرحَميك حوس عالين 
يا رب ارحمنا، برحمتك 

 أشفق علينا .
 

 

 ترتيلة زوُموُرو ܽܙܘܳܡܪܐ
 

 :ܶ ܰܶܶ ܟ ܰܶܶ ܬܡ
ܶ
ܐ ܐ ܶܪܐ ܰܪܘܡܶܶܶܳ ܳܶܶ ܡ

ܶܶܶܶܶܶܶܠ  ܓ ܪ  ܝ̣ܶܶܶܶ ܰܘܐܫܶܶܶܶܺ
ܰܕܘ̱ܗܝ: ܘܰܣܚܳܦܿܗ  ܕܰܬܒܺܡܝ ̣

ܗ ܕܺܒ̣ܝܳܫܐ: ܘܰ 
ܶ
ܰܐܶܦ ܒ ܳܪܽܡ̣ܘܬ

ܝ̣  ܒܺܪ ܽܟ̣ܘܳܬܐ܀  ̣ܝ ܺܟ ܰܡ ܶ ܰܒܢ 
ܝܢ:  ܰܦ ܳܠ ܚ ܳܫܶ ܰܕ̣ܗܳܘܐ  ܰܚ

 ܘܽܡ̣ܘܳܢܳܟܶ ܕܶܡܽ ܳܠܰܬܢ܀

موِره َرومو إثماَكـخ 

َوشيغ ِرغِله دتلميذاو 

وَسحفُه لُرموثِه دبيشو 

 َوآِلف لَن َماكيخوثو،
دَهُو  بريخ حاُشـخ

حلوفَين وموكوُخـخ 

 ِمطولُـثَن.

تواَضَع سيد العلى 

وغسل أرسل تالميذه 

وسحق كبرياء الشرير 

 مباركٌ  وعل منا التواضع.

األلم الذي تأل متَهُ عوًضا 

عنا وتواضعك من 

 .أجلنا

 

 القراءات المقدسة قِريُنِه قَديِشه   ܶܫܐܳܝܢܶܐ ܰܩܺܕܝ  ܖ  ܩܶ 
 

 ܶܣܦܳܪܐܡܰܫܡܳܫܢܳܐ : ܶܡܢ 
 ܰܒܶܪ̣ܢܳܡܪܝ̱  ܕܰܡܦܳܩܢܳܐ

 

ܽܫܘܒܳܚܐ :ܐ ܡܰܫܡܳܫܢ ܶ 
 ܽܗܘܢܨܽܒܘܬ̣  ,ܐܝܶ ܰܕܢܒ   ܘܢܒܳܡܪܗܽ 

  .ܰܥܰܡܢ ܰܐܺܡܝܢ
 

 ..ܰܚܺܒܝܰܒܝ:  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ

  نو : ِمن ِسفرو مَشمشُ 
 باِرخمور َمفقونود
 

 شوبحو  : همَشمُشـنِ 
، هدَنبيِ  هونلمور

 آمين. َعمان هونصلوث

 حابِيباي.. : مَشمشنو

قراءة من سفر  الشماس :

  بارك يا سيدالخروج 
 

المجد لرب :  مسةالشما

معنا  هم، صالتألنبياءا

    .آمين
 

 أحبائي..: الشماس 
 

 

 

 



 

 

 21 – 17:  30   الخروجسفر                             ܢܐ – ܘܝ:  ܠܕܰܡܦܳܩܢܳܐ  ܶܣܦܳܪܐ

. ܶܒܗ ܶܘܐܰܡܪ. ܽܡܘܶܫܐ ܰܥܡ ܳܡܪܳܝܐ ܘܰܡܶܠܠ 17
ܐ ܥܶܒܕ   18 ܐ ܰܒܩܢܶܶܳ ܐ ܘܰܢܢܳܗ̇ . ܰܕܢܳܚܫܶܶܳ  ܰܕܢܳܚܫܶܶܳ

ܳܬܐ ܐ ܶܒܝܬ   ܘܺܣܝܶܡܝܗ̇ . ܰܒܫܳܝܓ    ܰܡܫܰܟܢܰܘܒܢܶܶܶܳ
ܐ ܘܶܒܝܬ   ܐ ܰܬܳܡܢ ܘܰܗܒ. ܰܡܕܒܚܶܶܳ  19. ܰܡܝܶܶ ܳ

ܘܢ ܗܝ ܰܐܗܽܪܘܢ ܰܘܢܺܫܝܓ ܽ ܝܰܕܝ ܽܗܘܢ ܗ̇ ܶܡܢܳ  ܰܘܒܢܰܘ 
ܺ
 ܐ

ܶܰܠܝܽܗܘܢ ܐ 20. ܘܖ ܶ   ܒܰܡܫܰܟܢ ܕܳܥܐܺܒܝܢ ܡܶܶܳ
ܘܢ. ܰܙܒܳܢܐ ܐ ܢܺܫܝܓ ܽ ܘܢ ܘ ܳ  ܒܰܡܝ ܳ ܽ   ܘܳܡܐ. ܢܽܡܘܬ 

 ܰܘܒܰܡܥܳ ܽܪܘ ܰܒܡܰܫܳܡܽܫܘ ܒܰܡܕܒܳܚܐ ܕܳܩܪܺܒܝܢ
ܳܢܐ ܳܝܐ ܽܩܘܪܳܒ ܘܢ 21. ܒܳܡܪ ܝܰܕܝ ܽܗܘܢ ܢܺܫܝܓ ܽ

ܺ
 ܐ

ܶܰܠܝܽܗܘܢ ܘܢ ܘ ܳ . ܘܖ ܶ ܽ ܗܶܘܐ. ܢܽܡܘܬ 
ܶ
 ܒܽܗܘܢ ܘܬ

ܝܽܗܘܢ ܰܘܪܶܥܗܰܘܒ  ܶܒܗ. ܰܕܒܳܥܰܠܡ ܰܒܩܳܝܳܡܐ ܖ ܰ ܳ  .ܒ ܕ 
 ܰܒܶܪ̣ܢܳܡܪܝ̱ 

بُّ ُموَسى قَائاِلً: 17 َوَكلَّْم الرَّ

َوتَْصنَُع ِمْرَحَضةً ِمْن نَُحاٍس، »18

َوقَاِعدَتََها ِمْن نَُحاٍس، ِلالْغتَِساِل. 

َوتَْجعَلَُها بَْيَن َخْيَمِة االْجتَِماعِ 

فَيَْغِسُل 19َواْلَمْذبَحِ، َوتَْجعَُل فِيَها َماًء. 

ُن َوبَنُوهُ أَْيِديَُهْم َوأَْرُجلَُهْم ِمْنَها. َهاُرو

ِعْندَ دُُخوِلِهْم إِلَى َخْيَمِة االْجتَِماعِ 20

يَْغِسلُوَن بَِماٍء ِلئاَلَّ يَُموتُوا، أَْو ِعْندَ 

اْقتَِرابِِهْم إِلَى اْلَمْذبَحِ ِلْلِخْدَمِة ِليُوقِدُوا 

 .ِ ب  يَْغِسلُوَن أَْيِديَُهْم 21َوقُودًا ِللرَّ

َوأَْرُجلَُهْم ِلئاَلَّ يَُموتُوا. َويَُكوُن لَُهْم 

 .«فَِريَضةً أَبَِديَّةً لَهُ َوِلنَْسِلِه فِي أَْجيَاِلِهمْ 

 .بارك يا سيد
 

ܐ ̣ܓܰܒܝ ܳܐ܆  ܰܥܳܡܐ : ܶ ܫܺܠܝܚ 
ܳܠܳܗܐ ܶܕܐܫܰܬܰܕܪ̱ܘ ܶܡܢ ܐܰ 

ܠܥܳܠܳܡܐ ܽܟܶܠܗ܆ ܰܘܢܰܦܩ̱ܘ 
ܗ ܰܕܒܳܪܐ  ̣

ܶ
ܐ̣ܰܟܶܪܙ̱ܘ܆ ܣܰܒܪܬ

ܝ̇ܗ 
ܶ ܐ ܘܶܥܒܪ 

ܶ ܶܒܝ̣ܬ ܰܥܡܡ 
ܐܪܳܥܐ܆ ܰܣܰܒܪ̱ܘ ̱ܗܰܘܘ ܕܰ 

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

تارون الذين المخ

لعالم  إلى اهللا  همأرسل

أذاعوا و خرجواف كله،

 ممبين األهللا بشرى ابن 
 بشروا  آفاق الدنيا،و

 بملكوت السموات

 .نللمؤمني قائلين: طوبى

 ܶܡܢ ܶܩܪܝܳܢܶܐ ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
 ̣
ܳ
ܰܓܪܬ

ܶ
 ܕܳܡܪܝ ܳܡܝܳܬܐܰܩܕ̣  ܐܐ

 ܫܺܠܝܳܚܐ ܶܦܛܽܪܘܣ
 ܀.ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪܝ̱ 

قِريونو ِمن  :مَشمُشـنو

إَكرثو قَـذمويتو دمور 
 .بارخمورفِطروس 

من قراءة  :  الشماس

رسالة مار بطرس 

 .بارك يا سيد األولى
 



 

 

 ܠܳܡܶܪܗ ܽܫܘܒܳܚܐܰܥܳܡܐ : 
̣ ܨܠܽ  ,ܰܕܫܺܠܝܳܚܐ

ܶ
 ܰܥܰܡܢ ܗܘܬ

 ܐܰܺܡܝܢ܀
 .ܰܚܺܒܝܰܒܝ:  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ

 هشوبحو لمورِ  :عامو

َعمان  هصلوثِ  ودَشليح

 آمين.
 حابيباي. : مَشمُشـنو

المجد لرب  : الشعب

 معنا هصالت ل،والرس

 آمين.   

 أحبائي..:  الشماس
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ܳܪܐ17 ܘܢ ݈ܗܝ ܳܥܕ  ܽ ܝܪ ܒܟ  ܶ ܕ   ܶ  ܰ ܢ  ܝܢ ܕ  ܺ ܕ  ܘܢ ܳܥܒ  ܽ  ܐ݈ܢܬ 
ܶܐ ܕ  ܳ ܐ ܥܒ  ܶ ܽܠܘܢ ܳܛܒ  ܣܒ 

ܶ ܐ ܬ  ܳ ܝܳܫܬ  ܺ ܢ ܒ 
ܶ
ܢܳܐ ܐ ܰ  ܘܗ݈  ܳܗܢ 

ܳܝܢܳܐ ܰܐܳܳܗܐ ܨܶܒ  ܰ ܕ   ܘ ܳ  ܕ  ܰ ܝܢ ܢ  ܺ ܕ  ܘܢ ܳܥܒ  ܽ ܝܫܳ  ܐ݈ܢܬ  ܺ  ܐ܂ܬ ܳ ܒ 
ܐܦ   ܶܡܽ ܠ18 ܳ ܐ ܡܺܫܝܳܚܐ ܕ  ܳ ܢ ܚܕ  ܰ  ܺܡܝܬ   ܙܒ 

ܝܳܩܐ ܚܳ ܰܗܝܢ ܚܳܠܦ   ܺ  ܰܚܳ ܶܝܐ ܚܳܠܦ   ܰܙܕ 
ܘܢ ܽ ܟ  ܢܰܩܶܪܒ  ܰ ܪ ܘܺܡܝܬ   ܰ ܳܒܳܗܐ ܕ  ܓ ܰ ܦ  ܰ  ܰܘܚܳܝܐ ܒ 

ܽܪܘܚ܂ ܶܪܙ19 ܒ  ܐ ܰܘܐܢ  ܳ ܳܫܬ  ܢ ܰܐܝܶܠܝܢ ܒ ܢܰܦ  ܳ ܐܺܚܝܕ  ܰ  ܕ 
ܫܽܝܘܠ܂ ݈ܗܰܘܝ ܰ ܶܡܢ ܳܗܶܒܝܢ20 ܒ  ܝܡ ܕ  ܺ   ܳ  ܩܕ 

ܝܣ ܺ ܛܦ  ܬ 
ܶ
ܗ ݈ܗܰܘܝ ܐ

ܶ
ܰܝܘܳܡܬ  ܽܢܘܚ ܒ  ܕ   ܕ  ܰ  ܢ 

ܰܪܬ   ܰܐܳܳܗܐ ܽܪܘܶܚܗ ܰܡܓ  ܰ ܬ   ܕ  ܰ ܩܕ  ܶ ܗܶܘܐ ܦ 
ܶ
ܬ  ܐ ܕ  ܳ ܘܬ  ܽ  ܺܩܒ 

ܳܪܐ ܰܥܠ ܽܗܘܢ ܰܣܒ  ܘܬ  ܽ ܳܝܒ  ܬ  ܰ ܳܡܢܶܐ ܕ  ܠܽܚܘܕ   ܰܘܬ  ܰ  ܒ 
ܳܫܢ ܰܡܳܝܐ܂ ܰܘܚܰܝܝ ܳܒܗ ܰܥܶܠܝܢ ܰܢܦ  ܐܦ  21 ܒ  ܳ  ܕ 
ܘܢ ܽ ܗ ܰܐ݈ܢܬ  ܶ ܰܗܘ ܒ  ܳܣܐ ܒ  ܘܢ ܳܚܶܝܝܢ ܽܛܘܦ  ܽ  ܐ݈ܢܬ 

ܐ ܳ ܝܬ  ܺ ܰܡܥܽܡܘܕ  ܕ   ܰܒܘ ܒ  ܰ ܳܪܐ ܢ  ܓ 
ܰ ܝܢ ܦ   ܡܺܫܝܓ ܺ

ܘܢ ܽ ܐ ܶܡܢ ܐ݈ܢܬ  ܳ  ܳ  ܳܨܐܬ 
ܶ
ܕ   ܐ ܰ ܝܢ ܢ  ܶ ܘܢ ܰܡܘܕ  ܽ  ܐ݈ܢܬ 

ܐܳܒܳܗܐ ܰ ܐ ܒ  ܳ ܐܪܬ  ܺ ܬ  ܐ ܒ  ܳ ܝܬ  ܺ ܢ  ܗ ܕ 
ܶ ܩܳܝܡܬ  ܰ  ܘܒ 

ܶܝܽܫܘܥ ܰܥܺܠܝ ܰܗܘ22 ܡܺܫܝܳܚܐ܂ ܕ  ܐܬ  ܶ  ܰܒܫܰܡܳܝܐ ܕ 
ܘ݈ܗܝ ܰ ܰܐܳܳܗܐ ܰܝܺܡܝܢܳܐ ܰܥܠ ܺܘܐܝܬ  ܰ ܘ ܕ  ܕ  ܰ ܥܒ  ܰ  ܶܘܐܫܬ 

ܐ ܶܒܗ ܶ ܐ܂ ܘܰܫܺܠܝܳ ܢܶܐ ܰܡܰܠܢ  ܳ ܳܘܬ   ܘܰܚܝܠ ܰ
 ܰܒܶܪ̣ܢܳܡܪܝ̱ 

17 َ لَُّمُكْم إِْن َشاَءْت َمِشيئَةُ هللاِ، ألَنَّ تَأ

َوأَْنتُْم َصانِعُوَن َخْيًرا، أَْفَضُل ِمْنهُ 

ا.  فَإِنَّ اْلَمِسيَح 18َوأَْنتُْم َصانِعُوَن َشرًّ

ةً َواِحدَةً ِمْن أَْجِل  أَْيًضا تَأَلََّم َمرَّ

اْلَخَطايَا، اْلبَارُّ ِمْن أَْجِل األَثََمِة، ِلَكْي 

بَنَا إِ  لَى هللاِ، ُمَماتًا فِي اْلَجَسِد َولِكْن يُقَر ِ

وحِ،  الَِّذي فِيِه أَْيًضا 19ُمْحيًى فِي الرُّ

ْجِن،  ذََهَب فََكَرَز ِلألَْرَواحِ الَّتِي فِي الس ِ

إِْذ َعَصْت قَِديًما، ِحيَن َكانَْت أَنَاةُ 20

ةً فِي أَيَّاِم نُوحٍ، إِْذ َكاَن  هللاِ تَْنتَِظُر َمرَّ

نَى، الَِّذي فِيِه َخلََص قَِليلُوَن، اْلفُْلُك يُبْ 

الَِّذي ِمثَالُهُ 21أَْي ثََمانِي أَْنفٍُس بِاْلَماِء. 

يَُخل ُِصنَا نَْحُن اآلَن، أَيِ اْلَمْعُموِديَّةُ. الَ 

 َوَسخِ اْلَجَسِد، بَْل ُسَؤاُل َضِميٍر 
إَِزالَةُ

َصاِلحٍ َعِن هللاِ، بِِقيَاَمِة يَُسوَع اْلَمِسيحِ، 

ي ُهَو فِي يَِميِن هللاِ، إِذْ قَدْ َمَضى الَّذِ 22

إِلَى السََّماِء، َوَمالَئَِكةٌ َوَسالَِطيُن 

اٌت ُمْخَضعَةٌ لَهُ   .َوقُوَّ

 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

 و،ِمن َروم  َ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

 ܕܰܦܘܽܠܘܤ ܳܡܝܳܬܐܰܩܕ̣ 
  ܰܕܠܳܘܬ̣  ܫܺܠܝܳܚܐ

ܺ ܰ ܢܬ̣ܳ ܝܽܩܘܖ   ܐܝ
 ܀.ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ
 ܠܳܡܶܪܗ ܽܫܘܒܳܚܐܰܥܳܡܐ : 
̣  ,ܰܕܫܺܠܝܳܚܐ

ܶ
 ܰܥܰܡܢ ܗܨܽܠܘܬ

  ܐܰܺܡܝܢ܀
 .ܐܰܰܚܝ  :  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ

 

ِمن إَكرثو  :مُشـنومشَ 

قَـذمويتو دفَولُس 

شليحو دَلُوث 

 باِرخمور. قوِرنثويِه 

شوبحو لموِره  :عامو

دَشليحو, صلوثِه َعمان 

 .آمين

 ي.آحا : مَشمُشـنو

 

من رسالة  :  الشماس

بولس الرسول األولى 

 إلى أهل كورنثوس
 .بارك يا سي د

 

المجد لرب  : الشعب

الرسول صالته معنا 

 .   آمين   

 ..خوتيأ:  الشماس
 

 

 

 

 

 13 - 4:  13 كورنثوس 1              ܓܝ – ܕ : ܝܓ ܩܕܡܝܬܐ ܩܘ̈ܪܢܬܝܐ

 

ܐ4 ܳ ܝܳܪܐ ܽܚܘܒ  ܺ ܺܣܝܡ ܽܪܘܶܚܗ ݈ܗܝ ܰܢܓ  ܰ ܳ  ܘܒ   ܐܽܚܘܒ 
ܐ ܳܚܶܣܡ  ܳ  ܳ ܫ  ܳ  ܽܚܘܒ  ܶ ܶ

 ܘ ܳ  ܶܡܫܬ 
اْلَمَحبَّةُ تَتَأَنَّى َوتَْرفُُق. اْلَمَحبَّةُ الَ 4

تَْحِسُد. اْلَمَحبَّةُ الَ تَتَفَاَخُر، َوالَ تَْنتَِفُخ، 



 

 

ܪ܂ ܰ
ܚܬ  ܐ ܳܣܰܥܪ ܘ ܳ 5 ܶܡܬ  ܳ ܬ  ܗܬ  ܶ ܒ  ܶܥܐ ܘ ܳ  ܕ  ܳ  ܒ 
ܝܶܠܗ ܺ ܝܪ ܘ ܳ  ܕ  ܺ ܦ  ܬ  ܰܪܥܶ  ܘ ܳ  ܶܡܬ  ܝܫ܂ ܐܶܡܬ  ܺ ܒ   ܕ 

ܶܐ  ܳ 6 ܰܥܘ ܳ  ܳܚܕ   ܳ  ܒ 
ܶ
ܶܐ ܐ ܐ܂ ܳܚܕ  ܳ ܽܩܘܫܬ  ܠ7 ܒ  ܽ  ܢ 

ܶܡ ܪ ܶܡܕ  ܰ ܠܶܡܕ ܶ  ܡܰܣܝܒ  ܽ ܠ ܡܰܗܝܶܡܢ ܡܢ  ܽ ܪ ܢ  ܰ  ܡܰܣܒ 
ܠ ܽ ܠ܂ ܢ  ܶ ܐ8 ܳܣܒ  ܳ ܘܡ ܽܚܘܒ  ܽ

ܠ  ܳ  ܶܡܡܬ  ܶ  ܳܢܦ 
ܐ ܳ ܰܝܳܘܬ  ܺ ܝܪ ܢܒ  ܶ ܰ ܳܠܢ ܶ  ܒ  ܽܩܘܢ ܘܶܒܳܫܢܶܐ ܢܶܬ  ܬ  ܰ  ܢܶܫܬ 
ܐ ܳ ܰܥܬ  ܰ ܠ܂ ܺܘܝܕ  ܰ ܒ  ܬ 

ܶ ܘ ܰܩܺܠܝܠ9 ܬ  ܝܪ ݈ܗܽ ܶ  ܶܡܢ ܶ 
ܝܣܰ  ܺ ܺܥܝܢܰܢ ܓ  ܝ ܶܡܢ ܘܰܩܺܠܝܠ ܳܝܕ  ܺ  ܰܣܓ 

ܝܢܰܢ܂ ܶ ܰܢܒ  ܝ10 ܶܡܬ  ܰܡܬ 
ܶ
ܝܢ ܐ ܶ ܐ ܕ 

ܶ
ܐܬ 
ܺ
ܬ  ܺܡܝܽܪܘܬ ܳ  ܕ   ܐܶ 

ܶܝܢ ܰ ܠ ܳܗܝܕ  ܰ ܒ  ܶܡ ܰܗܘ ܢܶܬ  ܰܩܺܠܝܠ ܶܡܕ   ݈ܗܳܘܐ܂ ܕ 
ܕ  11 ܰ ܐ ܢ  ܳ ܶ   ݈ܗܺܘܝܬ   ܰܝܽܠܘܕ  ܐ ܰܐܝ ܳ  ܡܰܡܶܠܠ ܰܝܽܠܘܕ 

ܶ   ݈ܗܺܘܝܬ   ܐ ܰܘܐܝ ܳ ܰܪܶܥܐ ܰܝܽܠܘܕ  ܶ   ݈ܗܺܘܝܬ   ܶܡܬ   ܰܘܐܝ
ܐ ܳ ܰܚܰܫܒ   ܰܝܽܠܘܕ  ܕ   ݈ܗܺܘܝܬ   ܶܡܬ  ܰ ܝܢ ܗܺܘܝܬ   ܢ  ܶ  ܕ 
ܳܪܐ ܒ  ܰ ܰ ܶܠܬ   ܶ  ܐ܂ ܳܗܶܒܝܢ ܒ  ܳ ܰܛܠ ܽܝܘܬ   ܳܗܳܫܐ12 ܕ 

  ܶ ܐ ܰܐܝ ܳ ܰܡܚܺܘܝܬ  ܒ  ܰ ܐ ܳܚܶܘܝܢܰܢ ܕ  ܳ ܶܠܬ  ܶ ܦ  ܶܝܢ ܒ   ܝܢܕ ܶ  ܳܗܝܕ 
ܝܢ ܺ ܠ ܰܐܦ  ܰ ܝܢ ܽܒܘܩܒ  ܺ ܰܥ ܳܗܳܫܐ ܰܐܦ   ܠܰܩܺܠܝ ݈ܐܳܢܐ ܳܝܕ 
ܝ ܶܡܢ ܺ ܶܝܢ ܰܣܓ  ܝܢ ܳܗܝܕ  ܶ ܥ ܕ  ܰ ܕ 

ܶ
ܶ   ܐ  ܳܡܐ ܰܐܝ

܂ ܶܥܬ  ܰܝܕ  ܐܬ  ܶ   ܳܗܶܒܝܢ13 ܕ 
ܶ
ܝܪ ܢܶܝܢܐ ܶ ܳܒܬ   ܶ   ܬ 

ܳܪܢ ܬ  ܰ ܡܟ  ܰ ܐ ܕ  ܳ ܳܪܐ ܰܗܝܳܡܢܽܘܬ  ܐ ܘܰܣܒ  ܳ ܰܪܒ   ܘܽܚܘܒ   ܕ 
ܝܢ ܶ ܳ  ܶܡܢܶܗܝܢ ܕ   ܐ܂ܽܚܘܒ 

 ܰܒܶܪ̣ܢܳܡܪܝ̱ 

َوالَ  ْفِسَها،َوالَ تُقَبُِّح، َوالَ تَْطلُُب َما ِلن5َ
َوالَ تَْفَرُح 6تَْحتَدُّ، َوالَ تَُظنُّ السَُّؤ، 

 ، َوتَْحتَِمُل ُكلَّ 7بِاإِلثِْم بَْل تَْفَرُح بِاْلَحّقِ
ُق ُكلَّ َشْيٍء، َوتَْرُجو  َشْيٍء، َوتَُصّدِ
ُكلَّ َشْيٍء، َوتَْصبُِر َعلَى ُكّلِ َشْيٍء. 

اتُ اَْلَمَحبَّةُ الَ تَْسقُُط أَبًَدا. َوأَمَّ 8  ا النُّبُوَّ
فََستُْبَطُل، َواألَْلِسنَةُ فََستَْنتَِهي، َواْلِعْلُم 

ألَنَّنَا نَْعلَُم بَْعَض اْلِعْلِم 9فََسيُْبَطُل. 

ُ بَْعَض التَّنَبُِّؤ.  َولِكْن َمتَى 10َونَتَنَبَّأ
َجاَء اْلَكاِمُل فَِحينَئٍِذ يُْبَطُل َما ُهَو 

ا ُكْنُت ِطْفالً َكطِ 11بَْعٌض.   ْفل ُكْنتُ لَمَّ
أَتََكلَُّم، َوَكِطْفل ُكْنُت أَْفَطُن، َوَكِطْفل 
ا ِصْرُت َرُجالً  ُكْنُت أَْفتَِكُر. َولِكْن لَمَّ

ْفِل.  فَإِنَّنَا نَْنظُُر اآلَن 12أَْبَطْلُت َما ِللّطِ
فِي ِمْرآةٍ، فِي لُْغٍز، لِكْن ِحينَئٍِذ َوْجًها 

فَِة، ِلَوْجٍه. اآلَن أَْعِرُف بَْعَض اْلَمْعرِ 
لِكْن ِحينَئٍِذ َسأَْعِرُف َكَما ُعِرْفُت. 

َجاُء 13 ا اآلَن فَيَثْبُُت: اإِليَماُن َوالرَّ أَمَّ
َواْلَمَحبَّةُ، هِذِه الثَّالَثَةُ َولِكنَّ أَْعَظَمُهنَّ 

 .اْلَمَحبَّةُ 
 بارك يا سيد

 

 

ܳܡܐ: ܳܶ ܳܠ ܘܶܦܬ  ܳܘܐܡܺܪ̣ܝܢ ܽܗ̣ܘܒ ܳ
  ܬ̣ ܝܓ̣ܶ ܰܐܫܺ  ܰܗܶܒܽܠܘܰܝܗ

ܺ
 ܝܝ ܕܰ ܐ

 ܰܕܢ̣ 
ܺ
 : ܝܬ̣ ܳܝܐ

ܶ
 ܬ̣ ܪܢ̣ܶ ܢܰ ܬ̣ ܘܐ

܀ ܘ ܗ   ̣ܶ ܒܚܳ ܕ̣ ܒܡܰ   ܗ 

 وأُمرين هولُلو وفِتغُمو

آشيِغث إيذاي  هاِللويا
ِوثَكرِخث   َدخيوئيث
هاِللويا  لَمـذبُحخ
 ܀وهاِللويا

 ويقولون الهالل واآلية
لقد غسلُت يديَّ  هللويا

بطهارة وطفت حول 
 ܀هللويا وهللويا مذبحك

 

 



 

 

 ܰܥܡ ܆ ܰܒܶܪܢܳܡܪܝ: ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܽܦܘܳܬܐ܆ ܶܫܠ ܳܝܐ ܘ ܐ ܘܰܢܟ 

ܶܕܚܠ̣ܬܳ
ܐ  ܢܽܨܘܬ ܘܢܶܫܰܡܥ ܰܒܣܰܒܪܳܬ 

 ܰܚܝ ܳܳܬܐ. ܶܕܐܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ 
ܶ 
ܕܶܡܠ

ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܕܳܡܰܪܢ ܶܝܽܫܘܥ 
 ܡܺܫܝܳܚܐ ܕܶܡܬܩܶܪܐ ܥܰܠܝܢ܀

بَاِرْخُمور، َعاْم   :ْمَشْمُشنُو

ِشْليُو ْوِدحْلثُو ْونَْخفُوثُو، 

ْنُصوْث ْونِْشَماْع لَْسبَاْرثُو 

ون ْدِمِله َحيُوثُو. ِدَواْنِجيْليُ 

قَاِديُشو ْدُموَراْن يُِشوْع 

 ܀مِشيُحو ْدِمثِْقِره ْعالين

باِرْك يا سيِّد.   :الشّماس

ِلنُْصغِ بِسكوٍت َوَوَرعٍ َوِعفٍَّة 
َونِْسَمْع بُْشَرى كالم هللا الحّي، 
في اإلنجيل المقدَّس لربِّنا 
يسوع المسيح الّذي يُتْلَى 

 ܀علينا

ْشلُوُمو   :ُكوْهنُو ܫܳܠܳܡܐ ܒܽܟܠܽܟܘܢ܀: ܳܢܗܳܢܐ

 ܀ْلُكوْلُخون
الّسالُم   :الكاهن

 ܀ ِلجميِعُكم

ܐ ܰܐܫܳܘܐ ܰܒܢ ܳܡܪܝܳ : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
 ܰܰܐܳܳܗܐ܆ ܘܰܥܡ ܽܪܘܳܚܐ ܺܕܝܳܠܶ܀

أَْشُوالْن ُموْريُو   :ْمَشْمُشنُو

آلُوُهو، ْوَعاْم ُروُحو 

 ܀ِديلُوخ

لَنا الّرب  : الشّماس ليُؤّهِ

 ܀اإلله. ومع روِحك

ܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ: ܳܢܗܢܳܐ
ܶ
 ܕܳܡܰܪܢ ܐܰܩܺܕܝܫܳ  ܐ
ܐ. ܡܺܫܝܳܚܐ ܶܝܽܫܘܥ  ܳܢܽܪܘܽܙܘ̣ܬܳ

ܐ  ܫܺܠܝܳܚܐ ܽܝܘܰܚܢܳܢ ܶܡܢ ܰܡܚܳܝܢܺܝ̣ܬܳ
 ܘܽܦܘܪܳܩܢܳܐ ܰܚܝ ܶܐ ܕܰܡ̣ܟܶܪܙ ܰܡ̣ܟܪܳܙܳܢܐ
 ܀ ܒܳܥܠܳܡܐ

إَِواْنِجيْليُون قَاِديُشو  : ُكوْهنُو

،  ْمِشيُحو ْدُموراْن يُِشوعْ 
روزوثو َمحيونيثو ِمن كُ 

 شليحو َمخرُزنو يوحانون

 دَمخِرز حايِه وفورقُـنو

 ܀لعُـلمو

إنجيُل ربِّنا يسوَع  :الكاهن
الكرازة المسيحِ المقدَّس، 

 الرسول يوحنا المحيية من
الذي يكرز  الكاروز
 ܀والخالص للعالم بالحياة

ܶ   : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ  ܒܪܝ
ܐ ܳ ܳܚܢ ܰܘܥܺܬܝܕ ܕܺܢܐ ܶܕܐܬ  ܫܒ 

ܶ
ܐ ܬ

ܶ
ܬ 

 ܒܳܫܽܠܘܶܚܗ ܕܰܫܠܶܚܗ
ܘܰܥܠ ܽܢܰܠܢ  ܒܽܦܘܪܳܩܢܰܢ

 ̈ܪܰܚܰܡܘ̱ܗܝ ܒܳܥܠܺܡܝܢ܀

ْبٍريْخ ِداثُو  :ْمَشْمُشنُو

َواعتيدْ دْنِيِسه تِشْبُحون 

ْلُشلُوِحه دَْشاْلِحه ْلفُوْرقُنَان 

ْوَعاْل ُكوالن َرْحَماو 

 ܀ْلعُوْلمين

مبارٌك الّذي  :الشّماس

أتى والعتيُد أن يأتَي. 
التّسابيُح للّذي أرسلَهُ 
لفدائِنا َوْلتَْشمْلنا رحمتُه 

 ܀إلى األبد

ܝܠ : ܳܢܗܳܢܐ ܺ ܰܒܘܒܢܳܐ ܳܗܢ 
ܶܕܗ ܕܳܡܰܪܢ ܘܰܐܰܳܗܢ ܕܰܡܘ ܒ ܳ

ܐ ܺܕܝܰܠܢ ܶܝܽܫܘܥ ܘܳܦܽܪܘܩܳ 
ܐ ܳ ܰܰܐܳܳܗܐ   ܕܰܚܝ ܶܐ ܡܺܫܝܳܚܐ ܶܡܠܬ 

ْبَزاْبنُو ُهوخيل   :ُكوْهنُو

دَْمْولُوِده دُْموران ْوأَلُوَهان 

ْوفُُروقُو ِديالْن يُشوْع 

ايِْه أَلُوُهو ْمشيُحو ِمْلثُو دْحَ 

و دْيتْبََساْر ِمْن ْبثُوْلتُو قَاديْشتُ 

في زمِن تدبيِر  :الكاهن

سيِّدنا وإلِهنا ومخلِِّصنا 
يسوع المسيح، الكلمِة 

ِ الّذي تجسَّ  َد اإللِه الحّي
مَن البتوِل القّديسِة 



 

 

ܰܒܰܣܪ ܶܡܢ ܒܽܬܘܒܳܬܐ  ܶܕܐܬ 
ܰܩܺܕܝܫܳܬܐ ܰܡܪܰܝܡ ܳܗܶܒܝܢ ܶܕܝܢ 

ܝ܀ ܢܳܐ ܗܘ ܰ  ܳܗܰܢ 

َمريَْم ُهوِلين دين ُهوَخانُو 

 ܀ْهَوي
ْت هذه األموَر  مريم، تمَّ

 ܀كما يلي

 ܡܰܗܝܡܢܺܝܢܰܢ : ܰܥܳܡܐ

 ܀ ܘܰܡܘܶܕܝܢܰܢ

ْمَهايِمْينَاْن  :اُموعَ 

 ܀ْوَماْوِدينَان
نؤمُن  : الّشعب

 ܀ونَعتِرفُ 
 

ܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ ܕ
ܶ
 إنجيل يوحنا                ܽܝܘܰܚܢܳܢܐ

 5 – 1:  13                                          ܗـ  ܐ:  ܝܓ

ܳܡ1 ܝܢ ܩܕ  ܶ ܐ ܕ  ܳ ܨܳܚܐ ܺܥܐܕ  ܶ ܦ  ܰܥ ܕ   ܶܝܽܫܘܥ ݈ܗܳܘܐ ܳܝܕ 
ܡܳ ܬ   ܰ ܐ ܕ  ܳ ܢܰܫܢܶܐ ܳܫܥܬ  ܰ  ܒ ܳܘܬ   ܳܥܠܳܡܐ ܳܗܳܢܐ ܶܡܢ ܕ 
ܘ݈ܗܝ ܽ ܝܶܠܗ ܰܘܐܶܚܒ   ܰܐܒ  ܺ ܳܗܳܢܐ ܒ ܕ  ܒ  ܰ  ܳܥܠܳܡܐ ܕ 
ܳܡܐ ܰ ܐ ܰܘܥܕ  ܳ ܽܢܘܢ܂ ܰܐܶܚܒ   ܒܰܚܪܬ 

ܶ
ܕ  2 ܐ ܰ  ܗܳܘܬ   ܘܢ 

ܐ ܳ ܗ ܒܳܣܳ ܢܳܐ ܶܒܗ ݈ܗܳܘܐ ܪܶܡܐ ܚܳܫܺܡܝܬ  ܶ ܶܠܒ   ܒ 
ܐ ܳ ܝܽܗܘܕ  ܺ ܪ ܕ  ܰ ܪܽܝܘܳܛܐ ܶܫܡܽܥܘܢ ܒ  ܰ  ܣܟ 

ܰܢܫܠܺܡܝܘ݈ܗܝ܂ ܝܢ ܽܗܘ3 ܕ  ܶ  ܶܡܽ ܠ ܥܶܝܽܫܘ ܕ 
ܰܥ ܳܝܕ  ܠ ݈ܗܳܘܐ ܕ  ܽ ܢ  ܶܡ ܕ  ܐ ܰܝ݈ܗܒ   ܶܡܕ  ܳ ܰܘ݈ܗܝ ܰܐܒ  ܐܝܕ  ܺ  ܒ 
ܶܡܢ ܩ ܰܰܐܳܳܗܐ ܰܘܕ  ܰ  ܳܩܡ4 ܳܐܶܙܠ܂ ܰܰܐܳܳܗܐ ܰܘܒ ܳܘܬ   ܢܦ 

ܐ ܶܡܢ ܳ ܘ݈ܗܝ ܘܳܣܡ ܚܳܫܺܡܝܬ  ܰ  ܰܘܫܰܩܠ ܰܢܚܬ 
ܘܳܢܐ ܽ ܰܚܰܨܘ݈ܗܝ܂ ܡܳܚܐ ܶܣܕ   ܰܡܳܝܐ ܰܘܐܪܺܡܝ5 ܒ 

ܐ ܳ ܬ  ܡܳܫܓ  ܰ ܘ ܘܰܫܺܪܝ ܒ  ܠܶ  ܰܒܡܳܫܓ ܽ  ܶ  ܶܪ
ܰܘ݈ܗܝ ܒܺܡܝܕ  ܰ

ܬ  ܘܳܢܐ ݈ܗܳܘܐ ܐܰܘܡܰܫܘܶ  ܕ  ܽ ܶܣܕ  ܡܶܚܐ ܒ  ܰ  ܕ 
ܰܚܰܨܘ݈ܗܝ܂  ܒ 

ا يَُسوعُ قَْبَل ِعيِد اْلِفْصحِ، َوُهَو َعاِلٌم 1 أَمَّ

أَنَّ َساَعتَهُ قَْد َجاَءْت ِليَْنتَِقَل ِمْن هذَا 

اْلعَالَِم إِلَى اآلِب، إِْذ َكاَن قَْد أََحبَّ 

تَهُ الَِّذيَن فِي اْلعَالَِم، أََحبَُّهْم إِلَى  َخاصَّ

فَِحيَن َكاَن اْلعََشاُء، َوقَْد أَْلقَى 2تََهى. اْلُمنْ 

الشَّْيَطاُن فِي قَْلِب يَُهوذَا ِسْمعَاَن 

ِ أَْن يَُسل َِمهُ،  يَسُوعُ َوُهَو 3اإِلْسَخْريُوِطي 

َعاِلمٌ أَنَّ اآلَب قَدْ دَفََع ُكلَّ َشْيٍء إِلَى يَدَْيِه، 

 َوأَنَّهُ ِمْن ِعْنِد هللاِ َخَرَج، َوإِلَى هللاِ 

قَاَم َعِن اْلعََشاِء، َوَخلََع ثِيَابَهُ، 4يَْمِضي، 

ثُمَّ َصبَّ َماًء 5َوأََخذَ ِمْنَشفَةً َواتََّزَر بَِها، 

فِي ِمْغَسل، َواْبتَدَأَ يَْغِسُل أَْرُجَل التَّالَِميِذ 

 َويَْمَسُحَها بِاْلِمْنَشفَِة الَّتِي َكاَن ُمتَِّزًرا بَِها.

 

: ܳܗܶܒܝܢ ܳܐܰܡܪ ܢܶܓܠ ܽܝܘܢܶ ܘܰ  ܕܳܩܶܪܐ ܳܢܗܳܢܐ ܘܰܢܕ
 ܰܕܡܰܫܡܠܶ  ܰܗܘ ܰܕܢܽܩ̣ܘܡ ܥܰܕܳܡܐ ܳܫܠܶ 

ܫܶܡܫܳܬܐ
ܶ
 ܰܘܢܺܣ̣ܝܡ ܰܕܫܳܝܓܳܬܐ ܒܬ

̱ܗܝ ̱ܗܝ ܶܣܽܕ̣ܘܳܢܐ ܘܢܶܡܶܚܐ. ܰܢܚܰܬܘ   ܶܢܢ. ܒܰܚܰܨܘ 
ܳܡܐ ܥܰܕܳܡܐ ܢܰܫܶܪܐ ܳܶ  ܰܡܝ ܳܐ ܰܘܐܪܺܡܝ̣ :  ܳܕܐܰܡܪ ܒܶܦܬ

َوبَعدَ أن ينتهي من هذه األقوال 

ى يسكت حت اإلنجيل الكاهن الذي يقرأ

م خدمة الغسل ويخلع ثيابه  يقف متم 

ثم  يواصل القراءة  .ويت زر بمنديل

 َوَصبَّ ماًء في مطهرةٍ.حت ى يقول: 



 

 

̣ܝܬ ܢܶܫܠܶ  ܶܢܢ ܰܒܡܳܫܓܳܬܐ
ܺ
ܢܳܐ  ܘܰܢܪܶܡܐ. ܽܢܠ ܳ

ܫܶܡܫܳܬܐ ܡܰܫܡܠ ܳܝܢܳܐ
ܶ
 .ܰܠܩܢܳܐܒ ܰܡܝ ܳܐ ܕܬ

 ً م الخدمة  .ثم  يصمت كل يا ا متم  أم 

 فيصب  ماًء في مطهرة
 

 :ܳܩܶܠܗ ܘܳܬ ܶ  ܰܡܝ ܳܐ ܰܥܠ ܶܕܐܗܳ  ܨܽܒ̣ܘܳܬܐ ܡܰܨ ܶ  ܳܢܗܳܢܐ
 

ܝ ܶ ܕܢܿܶܫܰܡܥ ܰܰܐܳܳܗܐ ܳܡܪܳܝܐ ܰܒܢ ܰܗܒ  ܒܶܡܠ ܰ
 ܒܰܟܪܳܡܶ ܢܶܦܽܠ̣ܘܚ ܰܘܒܰܡܺܟ̣ܝܽܟ̣ܘܳܬܐ ܰܚܝ ܳܳܬܐ

 ܩܳܕܰܡܝܶ ܘܢܿܶܫܰܦܪ: ܕܰܙܺܕ̣ܝܽܩ̣ܘܳܬܐ ܽܦ̣ܘܒܳܚܢܳܐ
 ܰܒܚܕ ܳܶܕܐ ܡܺܫ̣ܝܓ̣ܝܢ ܰܢܕ ܽܛ̣ܘܦܳܣܶ ܰܘܿܢܰܫܶܡܫ

 ܰܡܝ ܳܐ ܰܐܪܺܡ̣ܝܬ ܰܢܕ ܰܒܢ ܕܰܚܺܘ̣ܝܬ ܰܐܝܰܟܢܳܐ
ܶܶܠܶ  ܐܺܫ̣ܝܓܬܘܰ  ܰܒܡܳܫܓܳܬܐ ܰܕܝܶ ܪ   ܕܰܬܒܺܡܝ ̣

ܶܐ  ܕܰܡܺܟ̣ܝܽܟ̣ܘܳܬܐ ܳܗܳܢܐ ܽܛ̣ܘܦܳܣܐ ܶܘܐܬܰܝܰܒܠ: ܰܫܺܪ̣ܝܪ 
ܶܫܐ ܰܬܒܺܡ̣ܝ ܶܕܐ ܽܢܠܽܗܘܢ ܶܒܝܬ ̣ܝܢ: ܰܩܺܕܝ ̣

ܺ
 ܳܡܪܳܝܐ ܐ

 ܕܢܶܬܰܕܶܡܐ ܰܒܚܢܳܢܳܶ ܰܐܫܳܘܐ ܰܒܢ ܳܐܦ ܰܰܐܳܳܗܐ
 ܰܒܡܢ̣ܺܝ ܳܚܢܰܝܶ ܘܢܶܬܡܢܶܐ: ܒܰܡܺܟ̣ܝܽܟ̣ܘܳܬܟ
ܢ ܘܢܶܬܬܺܫ̣ܝܓ ̣ܘܳܬܐ ܽܢܳܠܗܿ  ̣ܡܶ

ܽ
 ܐܰܕܚܺ ̣ܝܬܳ  ܳܨܐ

 :ܳܗܶܒܝܢ ܒܰܡܝ ܳܐ
 ܰܐܺܡ̣ܝܢ܀  : ܰܥܳܡܐ

 

 يصلي الكاهن هذه الصالة على الماء
 

 أقوالَكَ  ِلنَْسَمعَ  أه لنا اإلله الربُّ  أي ها

 الصَّالحِ  َعَملَ  َكْرِمكَ  في بِتَواُضعٍ  َونَْعَملَ 

ً  بَعُضنا َونَْخدُمَ  ونُرِضيََك،  َكما َبعضا

 مطهرةٍ  في ماءً  َصبَْبتَ  حينَ  َعلَّْمتَنا

 مَّ ث من فَتَعاقَبَ  تاَلميِذَك، أرُجلَ  َسْلتَ َوغَ 

 تاَلميِذكَ  َجميعِ  بينَ  هذا الت واُضعِ  مثالُ 

 اَوف ِْقن اإلله، الربُّ  أيُّها أجل، الِقد يسين.

ً  نَْحنُ   كَ بِتَواُضعِ  ِلنَْقتَِديَ  برأفَتِكَ  أيضا

 هذاب َونَْغتَِسلَ  أصفيائَِك، بينَ  ونُحصى

 اً َحْمد إليكَ  ْرفَعَ َونَ الخطي ة، دَنَِس  من الماء

 اآلن القدوس وروِحكَ  أبيكَ  وإلى وُشكراً 

 األبد. وإلى آوان وكل

 

 آمين .الشعب : 
  

 يا رب ارحم قوريلَيسون ܽܩܘܪܶܝܐܰܒܝܳܣܘܢ

 

ܐ ܐ ܳܢܗܢܳ   ܰܢܕ ܶܺܗ̣ܝܢܡܰܨܶ  ܳܗܶܕܐ ܨܽܒܘ̣ܬܳ
 ܐ ܶܝܽܫܘܥ ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܒܳܪܐ ܘܶܡܠܳܬܐܳܡܪܳܝܐ ܰܰܐܳܗܳ 

ܳܒܐ: ܰܗܘ ܶܕܐܺܬ̣ܝܶܠܕܬ ܡ̣ܶ  ܢ ܒܽܬ̣ܘܒܳܬܐ ܕܰܰܐܳܳܗܐ ܰܐ
̣ܝܬ ܳ   ܺܢ ̣ܝܽܕ̣ܘܳܬܐ  ܺܠ ̣ܝܺ ܰܝܡ  ܰܡܪ ܫܳܬܐ  ̣ܝ ܰܩܺܕ

ܠܳܶ  ̣ܝܳܬܐ ܘܢܶܽ ܢܶܺ ܫܶܩܶܳ ܬܦܶܰ ̣ܘܳܬܐ  ܗܿ ܡܶܶ ܡܶܰܕܒܶܳܪܢܶܽ
ܐ  ܽܪ̣ܘܳܩܝܳܬܐ ܰܒܩܽܢ̣ܘܳܡܶ ܰܫܡܺܠ̣ܝܬ:ܦܳ  ܰܐܝܰܟܢܶܶܶܳ

ܢ ܰܥܒܽܕ̣ܘܳܬܐ  ܐ ܰܥܒܰܕܝ ܶ ܬܰܚܰܪܪ ̣ܡܶ ܝ ܶ ܕܰܒܢ ܰܚܳ 
ܐ ܳܗܶܒܝܢ ܰܐܝܶ ܳܕܐܶܢܠܰܩܪܳܨܐ:  ܰܐܢ̱ܬ ܥܶܒܕ ܒܰܡܝܶܶ ܳ

ܓܶܶܬ ܒ ܶܶ ܝ̣ܶܶ ܐ ܰܕܒܶܶܽܗܘܢ ܰܐܫܶܶܺ ܝܶܶܶ ܳ ܶܶܶܶܠ ܪ ܶ ܡܶܶܰ
ܰܕܝܶ܀  ܕܰܬܒܺܡܝ ̣

اً الصالة التالية: الكاهنيصلي   سرَّ
 

 هللا ابنُ  الَمسيحُ  يسوعُ  اإلله الربُّ  أي ها

 من ُوِلْدتَ  َمن يا َوَكِلَمتُهُ، اآلبِ 

 طُ يُحي ال ميالداً  َمريمَ  القد يسةِ  العذراءِ 

الً  َوصٌف، بِهِ   التدبيرَ  بأقنوِمكَ  ُمَكم ِ

 عبيدَكَ  نَْحنُ  تُعتِقَنا َكي الَخالصيَّ 

 والخطيئة، إبليس َرْبقَةِ  من الُخطاةَ 

 ال ذي كالماءِ  الماءَ  هذا ربُّ  يا فاْجعَلْ 

 .تالميِذكَ  أرُجلَ  بِهِ  َغَسْلتَ 

 



 

 

 :ܐ ܳܢܗܢܳ 
ܢ̱ܬ ܝܪ ܰܐ ̣ܝܰܬܝܶ ܳܥܽܒܘܳܕܐ ܰܢܕ ܶܶ

ܺ
 ܕܽܢܳܠܗܿ  ܐ

ܳܬܐ ̣ܶܶ ܳܬܐ ܒܶܶܺܪܝ ̣ܶܶ ܝ ܺܶܶ ܢ ܳܶܶ ܘܝ ܬܚܶܶܰ ܬ ܡܶܶܶ ̣ܶܶ ܝ ܺܶܶ  ܘ ܳ  ܢ
̣ܝܳܬܐ ܺܢ ܳܝ ܐ: ܶܡܬܰܚܘ ܒܳܘܳܬܐ ܶܡܢ ܘܰܒܫܰܡܝܶܶܶܳ ܶ  ܪ 

ܐܕܰܡܠܰ  : ܰܐܢ̱ܬ ܶܡܫܰܬܰܒܚ ܘܽܪ̣ܘܳܚܐ ܰܐܳܒܐ ܰܥܡ ܢ ܶ
ܗ

ܶ
ܐ ܰܒܒܳܥܬ ܝܬ ܰܐܺܒ̣ܝܳܕܐ ܕܶܥܪܒܶܶܶܳ ܰܬ̣

ܶ
 ܘܰܥܠ. ܐ

ܳܬܟ
ܳܫܳܬܐ ܰܢܬܦ ܳ ̣ܝ  ̱ܢܬ ܰܩܺܕ ܝ̱ܗܝ ܰܐ ̣ܢܳܬ ܶܥ   ܛ

  ܳܡܪܳܝܐ ܘܳܗܳܫܐ. ܰܐܶܥܠܳܬܝ̱ܗܝ ܰܐܽܒ̣ܘܟ ܰܘܒܶܒܝܬ
ܐ ܰܥܒܰܕܝ ܶ ܒܽܟܰܠܢ ܰܒܶܪܟ ܰܰܐܳܳܗܐ ܶܶܶܶ ܳܓܢ   ܡܺܫ̣ܝ 

ܐ ܶܶܶܶ ܳܓܢ  ܕܳܩܪܺܒ̣ܝܢ ܰ ܝܶܠܝܢ ܳܘܐܦ ܘܶܡܬܬܺܫܝ ̣
ܐ ܝ ܳ  ܶܡܢܰܢ ܰܘܢܰܕܽܢܘܢ: ܒܰܗܝܳܡܢ̣ܽܘܳܬܐ ܶܒܝܢܗܳ  ܒܰܡ

ܚܳܬܐ ܽܫ̣ܘ ̣ܝܳܬܐ ܒ ܚܺ  ܒܽܟܠ ܰܕ ܐ ܰܘ ܳܶܶܶ   ܳ  ܙܢ
 ܒܳܥܠܺܡ̣ܝܢ܀ ܘܰܰܐܰܳܗܢ ܳܡܰܪܢ. ܳܢܽܡ̣ܘܳܣܳܝܐ

 ܰܐܺܡܝܢ ܀ܰܥܳܡܐ : 

 :الكاهن
 

 الَخليقَِة، بارئُ  رب   يا أن ك وفيما

 وفي الَمنظوَرةِ، َوَغيرِ  المنظوَرةِ 

 وروَحكَ  وأباكَ  تَُسب ُِحكَ  السَّماءِ 

 أتَْيتَ  فَقَدْ  المالئَِكِة، ِرْبواتُ  القُد وس

 فََحَمْلتَهُ  الض ال، الَخروفِ  َطلَبِ  في

 إلى بِهِ  وُعْدتَ  الُمقَدَّسين، َمنِكبَيكَ  على

ً  اآلنَ  فباِرْكنا أبيَك، َحظيَرةِ   يأ جميعا

 نونَ يد وال ذينَ  والُمغتَِسلين الغاِسلينَ 

ْرنا باإليمان، الماءِ  هذا من  ِمنْ  َوْليَُطه ِ

 ناموَسكَ  يُضادُّ  َعَملٍ  ُكل ِ  َوِمنْ  طاياالخَ 

.  اإللهيَّ

 

 آمين. الشعب:

 :ܳܘܐܰܡܪ ܶܕܐܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ ܳܩܽܪܘܳܝܐ ܰܡܶܩܦ
ܶܶܠܶ  ܰܒܡܳܫܽܓܘ̣  ܘܰܫܺܪܝ̣   ܪ 

ܰܕܘ̱ܗܝ  ̱ܗܳܘܐ ܰܘܡܰܫܶܘܐ. ܕܰܬܒܺܡܝ ̣
̱ܗܝ ܰܕܡܶܚܐ ܒܶܣܽܕ̣ܘܳܢܐ  :ܒܰܚܰܨܘ 

 :اإلنجيل قارئ يقول
 

 التالميذِ  أَْرُجلَ  يَْغِسلُ  َوأَخذَ 

 كانَ  الذي بالمنديلِ  ُحهاَويَْمسَ 

 .بِهِ  ُمتَّزراً 

 ܰܒܡܳܫܽܓܘ̣  ܐܳܢܗܢܳ  ܡܰܫܶܪܐ ܳܗܪܳܢܐ
ܶܠܶ  ܶ  ܕܰܝܺܬ̣ܝܺܒ̣ܝܢ ܰܕܐܝܶܠܝܢ ܒ ܪ 

ܢ ܒܶܡܬܬܳܫܽܓܘ̣   ܰܘܥܰܕܳܡܐ ܙܽܥ̣ܘܳܪܐ ̣ܡܶ
ܳܫܢܶܐ ܰܢܕ ܒ ܰܪܳܒܐ ܶܬܐ ܡܰܘܡܺܪ̣ܝܢ ܡܰܫܡ   ܒ ܳ
 :ܳܗܶܒܝܢ

 

 أرجل بغسل الكاهن يبدأ ُهنا
 تىح الصغير من للغسل الجالسين

 هذه نيرتلو الشمامسة بينما الكبير
 : االبيات

 

 



 

 

ܒܺܪܐܶܝܠܒܳܩܳܠ:  ܰܶ    لر َكبريِ تهَ بلحن :               ܬܰܗܪ 

ܠ:  ܶܶܶ ܶܶܺܪܐܝ ܒ ܘܳܙܥ ܬܰܗܪ ܶܶܶܰ
ܠ ܶܘܐܬܰܕܰܡܪ ܺܡ̣ܝܳܟܐܶܝܠ:  ܰܘܢ̣ܦܰ

ܕ ܐ ܒܶܶܶܣܶܶܶܶ ܝܶܶܶܽܗܘܢ: ܪ ܰ ܰܙܘܥܶܶܶܳ
ܳܢܐ:  ܰܕܚܰܘܐܽܘ̣ܘ̱ܗܝ ܒܰܗܘ ܢ̣ܘܳܪ

ܶܺܗ̣ܝܢ ܰܘܡܺܫ̣ܝܓ  ܶܶܠ ܪ ܶ ܰܕ
ܐ  ܡܝܶܶܶܳ ܰܕܘ̱ܗܝ: ܰܪ ܝ ̣ ܺܡ ܒ ܕܰܬ

ܘ  ̣ܘܳܪܐ ܒܶܶܓܶܶܰ ܐ: ܢܶܶܽ ܳܶܶܶ ܩܶܶܢ ܒܶܶܰ
ܦܶܶܶ ܘܳ ܪ ܳ ܘܥܶܶܶܰ ܐ ܒܶܶܶܓܶܶܶܰ ܶܶܶܶ  ܗܿ ܢ

ܐ  ܒܚܶܶܶܳ ܽܫ̣ܘ ̣ܝܢ:  ܺܓ ̣ܝ ܺܫ ܡ
ܰܒܢ  ܰܝ̣ܗܒ  ܶܟܗ: ܕ ܳܢ ܒܽܡ̣ܘ
ܶܡܗ:  ܽܢ̣ܘ ܩ ܰܒ ܐ  ܦܣܶܶܶܳ ܽܛ̣ܘ
ܳܢܐ ̣ܗܰܘܝܽܬܘܢ ܳܥܒܺܕ̣ܝܢ:  ܕܳܗܰܢ

 ܶܕܬ܀ܰܐܢܳܡܐ ܶܕܐܳܢܐ ܒܽܟܘܢ ܶܥܒܿ 

ل وزوع ر َكبريِ تهَ 

 لل َونفَ د ميخويِ ِوستارَ 

َزوعو بِسدَريهون 

نو و نور  ي لهَ حَزاو  دَ 

ن َومشيغ ِرغِله ـِ َدكه

لميذاو َرميو نورو دتَ 

نو وَعفرونِه ـو لَقـبغَ 

ه مشيغين شوبحو و  ابغ

ن دصور لَ  لموكوِخه

نوِمه ـطوفسو بَق

نو هَويتون ادهوخ

بدين أخمو ِدنو ـع  

 لخون

 يل وارتعدئتعجب كبر

ميخائيل وتملك 

الخوف صفوف 

عندما رأوا المالئكة 

ذلك النوراني منحنياً 

 النار ،يغسل تالميذه

موضوعة في 

والترابيون المغسل 

 ،يغتسلون بها

لتواضعه  فسبحان

فقد أعطانا مثالً 

 افعلوا أنتم» :بأقنومه

ً كما أنا فعلت  أيضا

 «لكم

ܶܶܶܘܒ :  ܓܫ ̣ܶܶܶ ܝ ܺܶܶܶ  ܰܐܫ
ܶܕܐ ܰܚܕ ܠܽܗܘܢ: ܬܰ ܒܟ   ܒܺܡܝ ̣

ܰܚܕ: ܽܥ̣ܘܳܪܐ  ܳܒܰܬܪ  ܢ ܙ ̣ܡܶ
ܐ: ܘܰܛܢ  ܐ ܒ ܰܪܒܶܶܶܳ ܥܰܕܡܶܶܶܳ
ܶܕܐ.  ܶܫܡܽܥܘܢ ܺܪ̣ܝܫ ܰܬܒܺܡܝ ̣
ܡ  ܠܶܶܰ ܪ̱ܝ ܒܶܶܥܶܶܳ ܬ ܡܶܶܳ ̱ܶܶ ܰܕܐܢ

: ܢ̱ܬܶܰܠܝ ܳ  ܡܺܫ̣ܝܓ ܐܰ ܪ ܶ 
ܪ ܶܒܗ:  ̣ܡܰ

ܶ
ܳܗܝܶܕܝܢ ܳܡܰܪܢ ܐ

ܠ  ܩܒܶܰ ܽܒ̣ܘ ܽܩ̣ܘܡ  ܶܕܐܢ ܬ
ܨܶܒܳܝܢ̱ܝ: ܰܒܝܬ ܳܒܶ ܰܥܡ̱ܝ 
ܡܳܢܳܬܐ ܒܳܥܰܠܡ: ܶܘܐܬܬܺܙ̣ܝܥ 
ܺܢܐܳܦܐ ܶܘܐܰܡܪ ܶܒܗ. ܕܺܪ̣ܝܫ̱ܝ 

آشيغ  : بارخمور

 كولهون تَلميِذه َحد 

 زعورو ِمن بوثَـر َحد،

 نطَ و لرابو عذامو

 تَلميِذه ريش ِشمعون

 ِرغالي ملعولَ  مور َدات

 هويِدن مشيغات لو

 ِدن :ِله مارإِ  نمورَ 

 ِصبيون لـلوقبَ  تقوم

 منوثو معَ  خل   يتلَ 

 :ِله ِومار كيفو ِوثزيع

 كوشم فأ   دريش

 لقدسيد:  يا بارك

ً جميع التالميذ اغتسل  ا

 من ،اآلخر تلو الواحد

 قدو الكبير إلى الصغير

 رئيس سمعان غار

 اي أنت: »قائالً  التالميذ

 رجليّ  لي تغسل لن رب

 : ربنا له فقال «أبداً 

 مشيئتي قاومتَ  إن»

 معي لك يكون فلن

 اكيف فارتعب «نصيب

 أن أسالك» :وقال



 

 

ܐ  ܳܶܶ ̣ܘܫܡ̱ܝ ܰܐܣܚ ܽܶ ܳܐܦ 
ܐ: ܘܶܡܳܢܶ ܳܡܰܪܢ ܳ   ܘܰܕܢܶܶܶܳ

ܬܦܶܪ ܀
ܶ
 ܐ

 خـوِمن   خوودَ  أسحو

 .إثفِرش لو نمورَ 

 رأسي وجسمي تغسل

 أبتعد وأال  وتطهرني

 «.عنك

 أو ترتيلة يا عليل الروح
 

 اسمعني الأ الروح عليل يا

 ليُخل صني جاء من إلى

 بالتمجيد األطفالُ  نطقَ 

 عيد َجعلَه آالمه بِدءُ 

 موافيهِ  الِفصحُ  كان إذ

 أبيه إلى عنهم يرحل كي

   أقدامهم يغسل كي قام

 واتبعني األغصان واحمل

 وأحوالي حالك ويُصلح

 المجيد الرب   باسمِ  لآلتي

 الغالي ليَفدينا أتى قد

 لَحَواريه وليمة َصنَعْ 

 بالكمال شيء كل ويقضي

 .أمامهم متنازالً 
 

 ܶܡܢܗܘܢ ܰܚܕ ܽܢܠ ܰܥܠ ܺܢܐܡܪ ܳܢܗܳܢܐ ܢܺܫܝܓ ܰܢܕ
 ܳܗܶܕܐ: ܨܒܘܬܐ

على كل واحد الكاهن قول الغسل يوأثناء 

 الصالة:منهم هذه 
 

ܐ ܰܰܐܳܳܗܐ  ܢܺܫ̣ܝܓ ܶܡܢܳܶ ܳܡܪܝܶܳ
ܐ ܪ ܶ ܽܢܠܽܗܘܢ ܽܕ̣ܘܒܳ  ܐ ܕܰܒܪܳܢܫܶܶܶܳ
ܳܩܐ ܰܘܢܚܰ  ܳܚܐ ܰܥܺܬ̣ܝ ܕܳܬܟ ܒܽܪ̣ܘ

ܫܶܶܳܪܳܪܐ ܳܘܐܦ ܒܶܶܟܶܶ   ܢ ܘܒܶܶܰ ܠܶܶܰ
 ܰܥܳܡܶ܀

خ موريو آلوهو نشيغ ِمن  

ِره بيِشه ـكولهون دوب  

خ ث  دـدبَرنوشو َعاتيقو َونحَ 

ف بروحو وبَشرورو وأ  

 .خن عام  لخولَ 

ليغسلك الرب اإلله من 

أعمال اإلنسان العتيق 

الرديئة كافة وليجددك 

ً بالروح  وإيانا جميعا

 .والحق

 

ܶܠܶ  ܡܰܟܰܦܪ ܘܰܢܕ ܶ  ܪܳܐܡܰ  ܒܶܣܽܕ̣ܘܳܢܐ ܺܕ̣ܝܠܽܗܘܢ ܒ ܪ 
 :ܳܗܶܕܐ ܨܽܒ̣ܘܳܬܐ

ولما يمسح أرجلهم بالمنديل يتـلو هذه 

 الصالة:
 

ܐ  ܢܰܟܰܦܪ ܶܡܳܢܶ ܘܶܡܰܢܢ ܳܡܪܝܶܶܶܳ
ܐ ܰܘܥܝ ܳܶܕܐ  ܳ ܶܶ ܐ ܰܘܙܢܰܝ ܥܶܶܶ ܽܢܠܽܗܘܢ ܰܙܘ 
ܢܰܗܰܕܪ ܳܒܶ  ܐ ܳܘܐܦ  ܫܶܶܶܶ ̣ܝ  ܺܒ

ܟ   ܒ ܽܝ̣ܘܳܬܐ ܰܘ ܢ ܒܰܕ ܳܡܶ  ܰܥ ܰܠܢ 
ܐ  ܝܶܶܶ ܶ ܰܶܶ ܶܶܚ ̣ܘܳܬܐ ܰܘܒ ܽܶܶ ܫ ̣ܶܶ ܺܕܝ ܰܶܶ ܘܩ
ܗ  ܶܶܶ ܢ ܳܶܶ ܶܶܝ ܶܶܨܶܒ ܢ ܒ  ̣ܶܶ ܶܶܺܪܝ ܦ ܕܫܶܶܳ
ܰܰܐܰܳܗܢ  ܳܡܰܪܢ ܘ ܐ:  ̣ܝܚܶܶܶܳ ܡܺܫ ܰܕ

 ܺܡ̣ܝܢ܀ܒܳܥܠ

نَكفار موريو ِمن خ وِمـنَن 

لخولهون َزوِعه بيِشه 

خ  َوعيوِده سنايو َونَهدر 

أ ف لَن بَدخيوثو 

َوبحايِه  وقاديشوثو

دشوفرين لِصبيونِه 

َدمشيحو موَرن وآلوَهن 

 لعولمين.

ليمسح الرب منك ومنّا 

جميع النزوات الرديئة 

والخصائص السمجة 

ً إياك وإيانا بالطهر  مزينا

وبالسيرة التي  ةوالقداس

تروق المسيح ربنا وإلهنا 

 إلى أبد اآلبدين.

 



 

 

ܒ ܳܘܬ ܰܪܳܒܐ ܺܕܐ̣ܝܰܬܘ̱ܗܝ ܳܢܗܳܢܐ ܘܢܶܡܶ ܐ 
ܘܳܩܽܪܘܳܝܐ ܶܕܐܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ : ܶܦ ܽܪܘܣ ܫܺܠ̣ܝܳܚܐ

 ܺܢܐܰܡܪ܀

أكبرهم وهو  وعندما يصل الكاهن إلى
يكمل  اإلنجيل , وقارئ الرسول بطرس

 :ويقول

 

ܳܬܐ ܒ ܳܘܬ 
ܶ
ܰܢܕ ܶܕܝܢ ܐ

ܰܡܪ  :ܶܫܡܽܥܘܢ ܺܢܐܳܦܐ
ܳ
ܐ

ܢ̱ܬ  :ܶܒܗ ܶܫܡܽܥܘܢ
ܰ
ܐ

ܶܰܠܝ ܪ ܶ ܳܡܪ̱ܝ: 
ܢ̱ܬ ܺܒ̣ܝ:

ܰ
 ܡܺܫ̣ܝܓ ܐ

ث  َكد ِدن إث و لو 

 إمار   :ِشمعون كيفو

أت مور  ِله ِشمعون:

 ِرغالي مشيغات لي؟

 سمعان إلى فجاء

 له فقال:  بطرس

 يا رب أأنتَ  :سمعان

 تغسل رجلّي؟

ܪ  ܐ ܶܝܽܫܘܥ ܶܘܐܰܡ̣ ܥܢ̣ܳ
ܐ ܶܡܶܕܡ ܕܳܥܶܒܕ ܐ̱ܢܳ  :ܶܒܗ

ܢ̱ܬ  ܳ 
ܰ
ܢ̱ܬ ܳܝܕܰ  ܐ

ܰ
ܥ ܐ

ܳܒܰܬܪܶܢܢ ܶܕܝܢ   ܳܗܳܫܐ.
ܰܕܥ. ̣

ܶ
 ܬ

عنو يِشوع ِويمار 

آت  ِمِدم دع ـبِدنو: ِله

لو يوَدعات هوشو 

 ِدن تِداع. بوثَرِكن 

إن لم   أجابَه  يسوع:

أْغِسْلَك فَلَيَس لََك 

 نَصيٌب َمعي.

ܰܡܪ
ܳ
 ܶܫܡܽܥܘܢ ܶܒܗ ܐ

  ܳ  ܒܳܥܰܠܡ :ܺܢܐܳܦܐ
ܢ̱ܬ ܡܺܫ̣ܝܓ

ܰ
 ܺܒܝ ܐ

ܶܶܰܠܝ  .ܪ 

أ مار ِله ِشمعون 

لعولَم لو يفو: ك

 مشيغات لي ِرغالي.

قال لَه  سمعان 

س  لن تغسل  : ب طر 

 رجلّي أبداً.

ܰܡܪ ܶܒܗ ܶܝܽܫܘܥ
ܳ
ܢ  :ܐ

ܶ
ܐ

ܳ  ܡܺܫ̣ܝܓ ܐ̱ܳܢܐ ܳܒܶ: 
ܰܒܝܬ ܳܒܶ ܰܥܡ̱ܝ 

 ܡܢܳܳܬܐ. 
 
 

إِن  أ مار ِله يِشوع :

ل خ لَيت  لو مشيغـنو

 َعم منوثو. ل خ

إن لم  يسوع :قال لَه  

أغسل لَك قدميك 

فليس لَك معي 

 صيب.ن



 

 

ܰܡܪ
ܳ
 ܶܫܡܽܥܘܢ ܶܒܗ ܐ

 ܳܡܪܝ̱  ܳܡܶܕܝܢ :  ܺܢܐܳܦܐ
ܶܶܰܠܝ ܰܒܠܽܚ̣ܘܕ  ܳ   ܪ 

 ܳ  ܺܒܝ̣  ܬܺܫ̣ܝܓ
ܶ
ܦ ܐ

ܳ
 ܐ

ܰܕܝ ܝ ̣
ܺ
ܦ ܐ

ܳ
 .ܺܪ̣ܝܫܝ̱  ܐ

أ مار ِله ِشمعون 

 موِدن مور لو يفو:ك

بَلحود ِرغالي تشيغ 

ف اي أ  ذف إيلي إلو أ  

 .ريش

قال لَه  سمعان 

س ال  يا رب  : ب طر 

تغسل رجلّي فقط بل 

 ً  .يدّي ورأسي أيضا

 ܰܗܘ: ܶܝܽܫܘܥ ܶܒܗ ܶܘܐܰܡܪ
ܣܶܚܐ ܰ  ܳ  ܣܢܺܝܩ  ܳ  ܕ 

ܶ
 ܐ

ܰܠܘ݈ܗܝ  ܶ
ܠܽܚܘܕ   ܖ ܶ ܰ  ܒ 

ܶܠܗ ܢܺܫܝܓ   ܽ ܝܪ ܢ  ܶ ܢ ܶ  ܶ   ܐܕ 
ܘܢ ܳܐܦ   ̱ܗܘ ܽ ܘܢ ܰܐܢ̱ܬ  ܽ ܠܟ  ܽ  ܢ 

ܳܝܐ ܰ ܢ  ܘܢ ܕ  ܽ  ܳ  ܰܐܢ̱ܬ 
ܶ
  ܳ  ܐ

ܘܢ ܽ ܠܟ  ܽ ܰܥ܀  ܢ   ̱ܗܳܘܐ ܳܝܕ 
ܝܪ ܶ  ܒܰܗܘ ܶܝܽܫܘܥ ܶ 

ܰܡܫܶܠܡ  ܶܡܽ ܠ ܶܒܗ ܕ 
ܰܡܪ ܳܗܳܢܐ

ܶ
ܘܢ ̱ܗܳܘܐ ܕ  ܳ  ܐ ܽ ܠܟ  ܽ  ܢ 
ܳܝܐ ܰ ܢ  ܘܢ ܕ  ܽ ܕ  ܀  ܰܐܢ̱ܬ  ܰ ܝܢ ܢ  ܶ  ܕ 

ܰܠܝܽܗܘܢ ܰܐܺܫܝܓ    ܶ  ܶܪ
ܘ݈ܗܝ ܫܰܩܠ ܰ  ܰܢܚܬ 

܀  ܶ ܶܡ  ܶܘܐܣܬ 

 وْ هَ  أ مار ِله يِشوع :

لو سنيق إلو  هَدسحِ 

بَـلحود نشيغ ِرغالْو 

ر دِخو أ ف گِ كوِله 

آتون دخايو آتون 

دخايو أَتون كولخون 

 إلو لو كولخون.

يوذاع وو گير يِشوع 

لهاو دَمشِلم ِله 

ِمطول ه نو إيمار دلو 

وو كولخون دخايو 

 أَتون.

 يسوع :قال لَه  

الَِّذي قَِد اْغتََسَل »

لَْيَس لَه  َحاَجةٌ إاِلَّ إِلَى 

َغْسِل ِرْجلَْيِه، بَْل ه َو 

ه . َوأَْنت ْم َطاِهٌر ك لُّ 

وَن َولِكْن لَْيَس  َطاِهر 

ألَنَّه  َعَرَف  .«ك لُّك مْ 

َسلَِّمه ، ِلذِلَك قَاَل:  م 

لَْست ْم ك لُّك ْم »

ا َكاَن  .«َطاِهِرينَ  فَلَمَّ

ْم  لَه  قَْد َغَسَل أَْرج 

ذَ ثِيَابَه  َواتََّكأَ َوأَخَ 

 .أَْيًضا

 

ܒ ܰܥܠ ܽܢ̣ܘܪܣܳܝܐ ܢܳ ܳܢܗܳܗܪܳܢܐ 
ܶ
 ܐ ܳܝܬ

 :ܰܘܢܰܫܡܶܠ ܶܩܪܳܝܢܳܐ ܶܕܐܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ

هنا يجلس الكاهن على كرسي 

 ويكمل قراءة االنجيل

ܳܢܐ ܶܥܒܿ  ܶܕܬ ܶܘܐܰܡܪ ܒܽܗܘܢ. ܳܝܕܺܥ̣ܝܢ ܐܢ̱ܽܬܘܢ: ܳܡ
ܒܽܟܘܢ. ܰܐܢ̱ܽܬܘܢ ܳܩܶܪܝܢ ܐܢ̱ܽܬܘܢ ܺܒ̣ܝ. ܰܪܰܒܢ. 

ܝܿ 
ܺ
̣ܝܢ ܐܢ̱ܽܬܘܢ. ܐ ܰܬܝ ܘܳܡܰܪܢ. ܘܰܫܺܦ̣ܝܪ ܳܐܡܺܪ

أَتَْفَهُموَن َما قَْد َصنَْعُت »قَاَل لَُهْم: 

ًما َوَسي ِدًا،  بُِكْم؟ أَْنتُْم تَْدُعونَنِي ُمعَل ِ

فَإِْن  .َوَحَسنًا تَقُولُوَن، ألَن ِي أَنَا َكذِلكَ 



 

 

ܐ ܳܗܺܢ̣ܝܠ ܳܡܪܽܢܘܢ ܘܰܪܒܽܟܘܢ.  ܳܶܶ ܢ
ܶ
ܢ ܐ

ܶ
ܝܪ. ܐ ܶܶ

ܶܰܠܝܽܟܘܢ: ܢܳܡܐ ܰܚܳܝܺܒ̣ܝܢ ܪ ܶ ܰܐܺܫ̣ܝܓܬ ܒܽܟܘܢ 
ܽܓܘܢ  ̣ܝ ܺܫ ̱ܢܽܬܘܢ ܰܕ̣ܬ ܰܚܕ.  ܪ ܶ ܐ ܰܚܕ ܕ ܶܶܠ 
ܝܪ ܽܛ̣ܘܦܳܣܐ ܝܶ  ܶܶ ܶܒܬ ܒܽܟܘܢ: ܰܕܐܝܰܟܢܳܐ ܗܿ ܳܗܳܢܐ 

ܳܢܐ ܶܥܒܿ  ܥܒܽܕܘܢ. ܶܕܐ ̣
ܶ
ܶܕܬ ܒܽܟܘܢ. ܳܐܦ ܰܐܢ̱ܽܬܘܢ ܬ

ܰܒܝܬ ܰܥܒܳܕܐ ܰܐܺܡ̣ܝܢ ܰܐܺܡ̣ܝܢ ܳܐܰܡܪ ܐ̱ܳܢܐ ܒܽܟܘܢ: ܕ
ܢ  ܳܚܐ ܕܰܪܒ ̣ܡܶ ܢ ܳܡܶܪܗ: ܘܳ  ܫܺܠ̣ܝ ܕܰܪܒ ̣ܡܶ
ܶܢܐ  ܳܒ ܕܽܥܘܢ: ܽܛ̣ܘ  ̣

ܶ
ܢ ܳܗܶܒܝܢ ܬ

ܶ
ܕܶܪܗ. ܐ ܰܡܢ ܕܰܫ̣

ܶܢܝܢ. ܳ  ̱ܗܳܘܐ ܰܥܠ 
ܶ
ܥܒܽܕܘܢ ܐ ̣

ܶ
ܢ ܬ

ܶ
ܰܐܢ̱ܽܬܘܢ ܐ

ܝܪ ܰ ܝܶܠܝܢ  ܶܶ ܳܢܐ  ܳܢܐ. ܳܝܰܕܥ ܐ̱ ܽܢܠܽܟܘܢ ܳܐܰܡܪ ܐ̱
ܶܺܒܝܿ  ܳ  ܰܕܢܳܬܳܒܐ ܢ̣ܶܫܰܠܡ: ܕܰܗܘ ܳܕܐܶܢܠ ܰܕ

ܶ
ܬ. ܐ

ܐ  ܳܶܶ ܢ ܰܥܡ̱ܝ ܰܒܚܡ ܰܐܺܪ̣ܝܡ ܥܰܠܝ ܶܥܩܶܒܗ. ̣ܡܶ
ܢ ܩܳܕܡ ܕܢ̣ܶܗܶܘܐ.  ܳܢܐ ܒܽܟܘܢ. ̣ܡܶ ܳܫܐ ܳܐܰܡܪ ܐ̱ ܳܗ

ܳܢܐ ܳܢܐ ܐ̱ ܳܡܐ ܰܕ̣ܗܳܘܐ. ̣ܬܰܗܝܡܢܽܘܢ ܶܕܐ   ܰܐܺܡܝܢ .ܕ
ܘܢ ݈ܐܳܢܐ ܳܐܰܡܪ ܰܐܺܡܝܢ ܽ ܰܡܢ ܒܟ  ܠ ܕ  ܶ ܡܰܩܒ  ܰ  ܒܰܡܢ ܕ 

ܰܪ ܡܰܫܕ  ܰ ܐ ܕ  ܳܶܶܶ ܠ ܺܒܝ ݈ܐܢ ܶ ܺܒܝ ܘܰܡܢ ܡܰܩܒ   ܕ 
ܠ ܶ ܠ ܡܰܩܒ  ܶ ܰܪܢܝ܂܀ ܒܰܡܢ ܡܰܩܒ  ܰܫܕ   ܕ 

ُم قَْد َغَسْلُت  ي ِدُ َواْلُمعَل ِ ُكْنُت َوأَنَا السَّ

أَْرُجلَُكْم، فَأَْنتُْم يَِجُب َعلَْيُكْم أَْن يَْغِسَل 

ألَن ِي  بَْعُضُكْم أَْرُجَل بَْعٍض،

أَْعَطْيتُُكْم ِمثَااًل، َحتَّى َكَما َصنَْعُت أَنَا 

ْلَحقَّ اْلَحقَّ اَ  .بُِكْم تَْصنَعُوَن أَْنتُْم أَْيًضا

أَقُوُل لَُكْم: إِنَّهُ لَْيَس َعْبدٌ أَْعَظَم ِمْن 

 .َسي ِِدِه، َوالَ َرُسوٌل أَْعَظَم ِمْن ُمْرِسِلهِ 
 .إِْن َعِلْمتُْم هذَا فَُطوبَاُكْم إِْن َعِمْلتُُموهُ 
لَْسُت أَقُوُل َعْن َجِميِعُكْم. أَنَا أَْعلَُم 

ْن ِليَتِمَّ اْلِكتَاُب: الَِّذيَن اْختَْرتُُهْم. لكِ 

اَلَِّذي يَأُْكُل َمِعي اْلُخْبَز َرفََع َعلَيَّ 

أَقُوُل لَُكُم اآلَن قَْبَل أَْن يَُكوَن،  .َعِقبَهُ 

  َحتَّى َمتَى َكاَن تُْؤِمنُوَن أَن ِي أَنَا ُهوَ 
اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكُم: الَِّذي يَْقبَُل َمْن 

ُل ي، َوالَِّذي يَْقبَلُنِي يَْقبَ أُْرِسلُهُ يَْقبَلُنِ 

 «.الَِّذي أَْرَسلَنِي
 

ܐ ܶܕܐܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ ܳܩܝܺܡ̣ܝܢ  ܳܶܶܶ ܳܒܰܬܪ ܽܫ̣ܘܳܒܡ ܶܩܪܳܝܢ
ܶܶܶܠ ܺܕܝܠܽܗܘܢ.  ܽܢܠܽܗܘܢ ܰܐܝܶܠܝܢ ܶܕܐܬܬܺܫ̣ܝܓ̱ܘ ܪ 
ܐ ܕܶܫܡܽܥܘܢ  ܘܰܚܕ ܶܡܢܽܗܘܢ ܺܕܐ̣ܝܰܬܘ̱ܗܝ ܽܛ̣ܘܦܣܶܶܳ
ܶܶܠ ܕܰܗܘ  ܶ ܢ ܽܢ̣ܘܪܣܶܝܗ ܰܘܢܺܫ̣ܝܓ ܪ  ̣ܢܽܩ̣ܘܡ ̣ܡܶ

ܶܶܠ ܺܕ̣ܝܠܽܗܘܢ. ܶ ܐ ܰܢܕ ܳܐܰܡܪ ܳܢܗܢܶܶܶܳ  ܰܕܐܺܫ̣ܝܓ ܪ 
 :ܳܗܶܕܐ ܕܽܚ̣ܘܳܬܳܡܐܨܽܒ̣ܘܳܬܐ 

بعد نهاية قراءة اإلنجيل يقف جميع الذين 

اغتسلوا, بينما أحدهم الذي يمثل سمعان 

بطرس يقوم عن كرسيه ويغسل رجلي 

وعندئذ يقول الكاهن  الذي غسل أرجلهم .

 صالة الختام التالية :

 

ܐ  ܺܚ̣ܝܳܕܝܶܶܳ ܐ ܰܐܺܚ̣ܝܕ ܽܢܠ: ܒܳܪܟ ̣ܝܺ ܰܰܐܳܳܗܐ ܰܐܒܶܶܳ
ܰܕܘ̱ܗܝ  ܝ ̣ ܺܡ ܒ ܒܰܬ ܕ ̱ܗܳܘܐ  ̣ܩܶ ܰܦ ܐ  ̣ܝܫܶܶܶܳ ܰܩܺܕ ܘ

ܪ ܶܰܠܝܪ ܶ ܐ ܰܢܕ ܰܐܺܫ̣ܝܓ ܳܬܢܶܶܶ ܽܛ̣ܘܒ   ܽܗܘܢ ܶܘܐܰܡ̣

، الضابطُ  اآلبُ  اإللهُ  أيها  لقد الكل ِ

 تالميذَهُ  القدوسُ  الحيُّ  ابنُكَ  أوصى

 أرجلَهم غسلَ  حين المغبوطين



 

 

 ܶ ܐ ܗܰܘܝܽܬܘܢ ܒܽܗܘܢ ܘܰܰܐ ܳܶܶܶ ܽܢܘܢ: ܕܳܗܰܢܢ
ܶ
ܦ ܐ

ܐ ܰܐܝܶ ܪ ܶ ̣ܝܢ ܡܺܫ̣ܝܓܺ  ܳܶܶ ܶܶܠ ܰܕܚܕ ܳܶܕܐ ܒܽܚ̣ܘܒ
ܺܪܝܶܶ ܶܕܐ ܫܶܶܰ ܝܶܶ ̣ ܪ̱ܝ ܐ ܳܐܦ ܚܶܶܪ ܶ ܰܬܒܶܶܡܶܶܺ ܢ ܡܶܶܳ ܢܶܶܰ

ܐ ܘ ܐ ܳܡܳܪܳܢܝܶܶܶܳ ܳܶܶܶ ܶܶܠ ܪ ܶ ܕܰܫܡܺܠ̣ܝܢܰܢ ܒܽܦ̣ܘܩܳܕܢ
ܡܶܠ  ܬ ܶܢ̣ ܶܒܗ  ܽܚ̣ܘ ܰܢܢ:  ܓ ̣ܝ ܺܫ ܚܕ ܳܶܕܐ ܰܐ ܰܕ

ܓ ܰܦ ܒ ܫܶܪܐ  ܶܢ̣ ܶܒܗ  ܽܚ̣ܘ ܰܬܢ ܘ ܰܒܘ ܳ ܶܠ ܝܢ ܪ ܰ ܒ
ܗ ̣ܬܰܪܶܚܦ̱ܝ ܥܰܠܝܢ: 

ܶ
ܰܬܢ ܘܰܛܝܽܒ̣ܘܬ ܰܘܒܰܢܦܫ ܳ

ܫܶܿ ܪ ܰ ܰܘܒܶ ܘ̱ܗܝ ܢܶܶ ܗ ܚܶܡܶܰ ܢܶܶ ܚܶܢܶܳ ܰܬܡܶܶܠ ܘܒܶܰ
 ܬܰܚܶܣܐ. ܳܗܳܫܐ ܰܘܒܽܟܠܘܰܒܢ ܒܳܥܠܺܡ̣ܝܢ܀ܢܿ 

 أرجلَ  بعُضكم هكذا ليغسلْ : قائالً 

 صادقين، كتالميذٍ  بعٍض 

 بوصيت ِهِ  اآلن عملنا إننا وحيث

 أرجلَ  بعضنا اسلينغ الربانيةِ 

 في حلَّ ولي قلوبَنا حبُّهُ  فليغمرْ  بعٍض،

 كُملَ لن علينا نعمتُهُ  ولترفَّ  نفوِسنا

 اآلن برأفتِكَ  بالغفرانِ  ونحظى بالبر ِ 

 .آمين اآلبدين أبد وإلى أوانٍ  وكلَّ 

 

  عوثو دمور يَعقوبب    ܰܝܥܽܩܘܒ ܕܳܡܪܝ̱  ܳܒܽܥܘܳܬܐ
 

 طلبة مار يعقوب

 
 ܐܘܰܡܘܬܳ  ܐܒܰܚܫܳ  ܐܶܕܐܬܳ  ܡܺܫܝܚܐ

 ܳܒܽܥܘܰܬܢ ܫܰܡܥ. ܐܰܘܙܺܩܝܽܦܘܬܳ 
ܳܫܰܬܢ܀ ܰܥܠ ̈ܰܪܚܶܡܐ ܰܘܥܶܒܕ  ܰܢܦ 

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.

 ܒܰܠܩܢܳܐ ܰܡܝ ܳܐ ܳܡܰܪܢ ܰܐܪܺܡܝ̣ 
̣ܝܬ

ܺ
 ܐܰܘ̣ܩܪܳ :               ܰܡܺܟ̣ܝܳܟܐ

 ̣ܝ ܶܕܐܰܬܒܡܺ  ܺܪ̣ܝܫ ܒܶܫܡܽܥܘܢ
ܶܶܰܠܘ̱ܗܝ ܶܒܗ ܢܺܫ̣ܝܓ  ܳܐܰܡܪ: ܪ 

  ܳ  ܳܡܪܝ̱   ܳ  ܳܡܪܝ̱   ܳ  ܶܫܡܽܥܘܢ
 ܰܙܘܰܥܐ:   ܺܒܝ̣  ܰܐܢ̱ܬ ܡܺܫܝܓ

ܶܶܰܠܝ ܰܕܬܺܫ̣ܝܓ ܰܪܳܒܐ ܿܗܘ  ܪ 
 ܳܐܘ:       ܰܐܢ̱ܬ ܳܕܐܰܡܪ ܰܐܝܶ

ܶܶܠܶ  ܬܺܫ̣ܝܓ  ܳ  ܫܰܡܳܝܢܳܐ  ܪ 
ܽܒܘ ܳ :            ܰܕܐ̈ܪܳܥܢܳܶܝܐ ܳܶ 

                                   ܶܡܢܳܶ܀ ܺܛ̣ܝܢܳܐ ܢܶܬܰܝܰܩܪ  ܳ  ܰܐܢ̱ܬ

أرمي موران مايو بلَقنو 

ماكيخو إيث، َوقرو 

لِشمعون ريش تَلميِذه 

نشيغ ِله ِرغالو. أومار 

ِشمعون: لو مور لو مور 

لو مشيغات لي، زاوعاو 

رابو دَتشيغ ِرغالي آخ 

دومارات. أو شمايونو لو 

تشيغ ِرغلي دَرعونويِه، 

ُغبولو آت لو نِثياقار 

 نو ِمنوخ.طي
 

صب  سيدنا ماء في 

مطهرة باتضاع، ودعا 

سمعان رئيس التالميذ 

ليغسل له قدميه. فقال له 

سمعان: ال يارب ال تغسل 

لي، فهذا شئ كبير أن 

تغسل قدمي كقولك. يا 

أيها السماوي ال تغسل 

أقدام األرضيين! فأنت 

م الطين  الجابل، وال يُكر 

 منك.



 

 

ܰܡܪ
ܶ
 ܶܫܡܽܥܘܢ ܰܢܽܕܘ  ܳܡܰܪܢ ܐ

 ܬܰܩܶܪܒ ܰܢܽܕܘ ܗܰܬܒܺܡܝܕ ܶ  ܺܪܝܫ
 ܨܶܒܳܝܢܝ ܽܒܘܩܰܒܠ

 ܰܚܕܳܬܐ ܥܳܒܳܕܐ .ܰܒܦܺܫܝܽ ܘܳܬܟ
 ܺܒܝ ܽܚܘܪ ܳܒܶ ܐܳܢܐ ܡܰܚܶܘܐ
 ܽܢܠ ܳܥܒܺܕܝܢ ܕܢܶܗܽܘܘܢ  ܘܺܝܰܠܦ

 ܳܬܐ ܳܐܘ .ܝܽܗܘܢܒܰܬܒܺܡܝܕ ܰ  ܳܒܢܶܐܖ ܰ 
 ܰܐܟ ܰܬܒܺܡܝܕܝ ܰܘܗܺܘܝ ܰܐܺܫܝܓ

ܝܰܬܝܶ ܕܳܐܦ
ܺ
 ܳ   ܐ

ܶ
 ܬܺܫܝܓ ܘܐ

 ܰܒܝ ܀ܝܰܩܖ ܺ  ܶܡܢ ܰܐܢܬ ܽܢܘܢܳܪܳܝܐ

موَرن كادو ِشمعون إَمر 

 كادو تقاِرب ريش تَلميِذه

لوقبَـل ِصبيون 

و عبودو حاث بَفـشيـطوثُخ.

حور بي  محاِونو لُخ

ويالف دنِهُون عوبدين 

 كول رابونِه لتَلميذَيهون.
 َوهوي تَـلميذ أو تو آشيغ

 وإلو تشيغ أخ دُف إيثَـيك

 ِمن قاريب. نوخرويو آت

 كفى يا سمعان قال ربنا:
 كفاك يا رئيس التالميذ

 مقاومة لمشيئتي
 إنني أريك ببساطتك.

ني رفانظ عمالً جديداً 

 لكي يعمل هذا وتعلم
  لتالميذهم جميع المعلمين

وُكن  فتعال واغتسل

وإن لم  كما أنَت، تلميذي

ً تُكن غ تغتسل  عني. ريبا

ܰܡܪ
ܶ
 ܳܡܪܝ ܐܳܢܐ ܳܒܶܥܐ   ܶܫܡܽܥܘܢ ܐ

ܗܶܘܐ ܺܕܝܳܠܶ
ܶ
ܝܕ ܰ  ܰܐܺܫܝܓ ܐ

ܺ
 ܝܐ

 ܺܪܝܫ ܘܳܐܦ ܶܰܠܝܖ ܶ  ܘܰܐܺܫܝܓ
ܢ .ܰܐܺܫܝܓ

ܶ
 ܰܐܢܬ ܰܕܡܺܫܝܓ ܐ

 ܐܳܢܐ ܳܗܶܕܐ ܶܡܢ  ܰܬܒܺܡܝܳܕܟ ܺܒܝ
 ܢܺܝܢܰܙܒ   ܽܒܘܖ ܶ   ܳܡܶܕܝܢ ܰܐܣܳܚܢܝ

 ܰܐܺܫܝܓ .ܘܰܰܐܳܗܝ ܳܡܪܝ ܳܐܘ
ܝ  
ܺ
ܢ ܶܰܠܝܖ ܶ  ܰܐܺܫܝܓ ܰܕܝܐ

ܶ
 ܐ

ܐ ܶܶ  ܰܐܣܳܚܐ ܽܢܘܒܝ ܳܒܶ ܳܪܐ
ܬܰܢܟܶܪܐ ܘ ܳ 

ܶ
  .ܽܚܘܒܳ ܢܳܶ ܶܡܢ  ܐ

إمار ِشمعون: بوِعنو 

آشيغ  ديـلُخ إِهِوه مور

ُوف  َوشيغ ِرغالي  إيذاي

  إن دَمشيغات ريش آشيغ.
 ِمن هوِدنو لي تَلمـيذُخ

  َزبنين أسحون موِدن ِربو
 آشيغ إيذاي أو مور َوالُه.
إن روِغه  آشيغ ِرغالي

ولو  كول أسحون لُخ

 ِمن حـولـطونُخ. إثنَخِره

أريد يا رب  :إجاب سمعان

 أن أكون من خاصتك
 فاغسل يديَّ واغسل

إن  وكذلك رأسي.  رجليَّ 

 أصير تلميذك بغسلك كنتُ 
 فاغسلني إذاً ربواتإياي، 
 يا ربي وإلهي. المرات
 اغسل رجليَّ  يديَّ  اغسل

فاغسلني  وإن حُسن لك

 أكون غريباً  بجملتي وال
 عن معشرك.

 

ܠܘ̱  ܰ ܳܒܐ ܽܫ̣ܘܒܳܚܐ ܳܶ  ̱ܗܰܘܘ ܕ
ܚܰܡܘ̱ܗܝ ܰ : ܐ̱ܳܢܽܫ̣ܘܰܬܢ ܰܥܠ ܪ 

ܫ ܰܒܒܶܪܗ ܘܰܫܰܕܪ  ܐܰܦܓܪܳ  ܰܘܒ̣ܒܶ
 ܶܣܓܕܳܬܐ:          ܶܡܽ ܳܠܰܬܢ

ܶܶܠܶ  ܰܕܐܺܫ̣ܝܓ ܰܒܒܳܪܐ  ܝ  ܰܕܒܢܰ  ܪ 
ܶܙܐ ܳ  ܰܘܐܪܺܡܝ̣ :          ܐ̱ܪ 

 ܒܰܠܩܢܳܐ ܰܡܝ ܳܐ ܒܽܚ̣ܘܶܒܗ
̣ܝܬ

ܺ
 ܶܘܐܬܶܶܗܢ:        ܰܡܺܟ̣ܝܳܟܐ

شوبحو البو دغُل واو 

َرحماو عال نُشوثان، 

وشادر لَبِره َولبِش فَغرو 

ِمطولُثان، ِسغدتو لَبرو 

داشيغ ِرغِله دَبناي 

روِزه. وارمي بحوبِه 

مايو بلَقنو ماكيخو إيث، 

ويثي غِهن واشيغ ِرغِله 

المجد لآلب الذي أفاض 

رحمته على ناسوتنا، 

وأرسل ابنه ولبس الجسد 

من أجلنا. السجود لالبن 

الذي غسل أقدام أبناء 

العُلية. وصب  بمحبته ماء 

في مطهرة باتضاع، 

وانحنى وغسل أقدام 

جوقة الرسل، له المجد 



 

 

ܶܶܠܶ  ܰܘܐܺܫ̣ܝܓ ̣ܘܳܕܐ ܪ  ܽܶ  ܕ
 ܶܒܗ:      ܰܕܫܺܠ̣ܝܽܚ̣ܘܳܬܐ
ܫܽܒ̣ܘܚܳܬܐ

ܶ
 ܘܰ ܽܒ̣ܘ̱ܗܝ ܬ

        ܽܩ̣ܘܕܳܫܐ܀ ܰܘܒ ܽܪ̣ܘܚ ܰܢܣܳܝܐ

دغودو دَشليحوثو. ِله 

شبوحتو والبوي كاسيو تِ 

 َولروح قودشو.

وألبيه المستتر وللروح 

 القدس.

 ܳܡܰܪܢ ܥܰܠܝܢ ܰܪܶܚܡ ܰܰܐܰܳܗܢ
 ܥܰܠܝܢ܀ ܽܚܘܣ ܒ ܰܚܰܡܝܶ

آلوهان راِحمعالين ُموران: 

 ܀بَرحَميك حوس عالين 
يا رب ارحمنا، برحمتك 

 أشفق علينا .
 

 

 موعظة     ܐܘܬ̣ܳ ܘܙܽ ܪܽ ܢܳ 

: ܢܽܩܘܡ ܰܫܺܦܝ ܪ ܡܰܫܡ 
ܽܢܰܠܢ ܰܒܨܽܒܘ̣ܬ ܳܢܗܳܢܐ 
ܡܰܝܩܳܪܐ  ܒܗܐ ܢܶܥܢܶܐ 

 ܀ܘܺܢܐܰܡܪ 

: ْنقوْم شمممافِيْر مشممممشمممونو
لمممممموث   كمممممموالْن بَصمممممممممممممْ

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

 ÷نِْعنِه ْونِيماْر أللُوهو    

اس: لنَِقْف َحَسنًا  الشم 

دُعاِء  ـــــــــــــــِ َونَْهتِْف ب

وق ر" ـــــ"الكاهن الم

 ÷قائلين 

 
 

ܡܰܗܝܡܢܺܝܢܰܢ ܳܢܗܳܢܐ: 
 ܒܰܚܕ 
ܰ
 ܳܒܳܗܐ܀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 . ܰܕܐܳܠܳܗܐ ܒܳܪܐ
ܝܶܠܕ ܩܳܕܡ 

ܺ
ܬ
ܶ
ܰܐܳܒܐ ܐ

ܽܟܠܽܗܘܢ ܳܥܠܶܡܐ ܢܽܘܗܳܪܐ 
ܰܐܳܠܳܗܐ . ܕܶܡܢ ܢܽܘܗܳܪܐ

: آبُو آِحيْذ كوْل.  عامو
 ُعوبوُدو َدْشمايُو

 َوْدكوْلِهنْ  .  ْوداْرُعو
أَْيِلْن. ْدِمثَْحْزيُوْن َوْدلُو 

َوْبحاْد ِمثَْحْزيُوْن. 
ُموْريُو يِشوْع ْمِشيُحو. 
يِحيذُويُو ْبُرو دآلُوُهو. 
هاْو ْدِمْن آبُو إِثِيِلدْ ْقذُوْم 
 كوْلهوْن ُعوْلِمه. 
نوْهُرو ْدِمن نوْهُرو. 

ْدِمن  آلُوُهو شاِريُرو

ّّّّب : اآلِب  ع الشّّّّّّّّّّ 

الضّّّّّّابِط الكل ِ خالِق 

مّّّاِء واألرِض  السّّّّّّّّ 

ما يُرى وما ال  ُكل ِ  َو

ٍ واحٍّّّد  برب  ُيرى، َو

يسوَع المسيحِ ابِن هللاِ 

اْلمولوِد مَن   الوحيّّّدِ 

اآلِب  قّّّّبَّّّّل كّّّّل ِ 

الّّّد هّّّور. نّّّوٍر مّّّن 

لٍه  ٍ من إ لٍه حق  نوٍر، إ



 

 

ܕܶܡܢ ܰܐܳܠܳܗܐ  ܰܫܺܪܝܳܪܐ
ܝܺܺܠܝܳܕܐ ܘܳܠܐ . ܰܫܺܪܝܳܪܐ
ܰܘܫܶܘܐ ܽܒܐܘܺܣܝܰܐ . ܥܺܒܝܳܕܐ

ܕܺܒܐܝܶܕܗ ܗܳܘܐ . ܰܠܐܽܒܘ̱ܗܝ
ܰܗܘ ܕܶܡܽܛܳܠܰܬܢ . ܽܟܠ

ܒܢܰܝܢܳܳܫܐ ܘܶܡܽܛܠ 
ܢܶܚܬ ܶܡܢ . ܽܦܘܪܳܩܢܰܢ

ܶܡܢ  ܫܰܡܝܳܐ ܶܘܐ̣ܬܰܓܰܫܡ
ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܘܶܡܢ ܰܡܪܝܰܡ 
ܒܽܬܘܠܳܬܐ ܝܳܠܰܕܬ ܰܐܳܠܳܗܐ 

ܶܘܐܨܛܶܠܒ . ܰܘܗܳܘܐ ܰܒܪܳܢܳܫܐ
ܚܳܠܰܦܝܢ ܒܝܰܘܰܡܝ  
. ܶܦܢܺܛܝܳܘܣ ܺܦܝܰܠܳܛܘܣ

ܰܚܫ ܘܺܡܝܬ ܶܘܐܬܩܰܒܪ 
ܘܳܩܡ ܰܠܬܳܠܳܬܐ ܝܰܘܺܡܝܢ 

ܰܘܣܶܠܩ  .ܰܐܝܟ ܰܕܨܳܒܐ
ܰܠܫܰܡܝܳܐ ܺܘܝܶܬܒ ܶܡܢ 

ܘܒ . ܝܺܰܡܝܢܳܐ ܰܕܐܽܒܘ̱ܗܝ
ܽ
ܘܬ

ܐ ܒܽܫܘܒܳܚܐ ܰܪܳܒܐ 
ܶ
ܬ
ܳ
ܐ

ܠܰܚܶܝܐ ܰܠܡܳܕܢ 
ܰ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

آلُوُهو شاِريُرو. إِيِليذُو 
ْولُو ْعبِيذُو  َوْشِوه 

البوْي.                      بوِسيَّا
يِذه ْهُوو كوْل هاْو ْدبِ 

 ْدِمطولُوثاْن ْبنَْينُوُشو. 
ْوِمطوْل فوْرقُونان. 
ْنِحْث ِمن ْشمايُو 

وُحو ِوثْكاشاْم. ِمْن ر
ْوِمن َمْريَْم  قاِديُشو.

 ْبثوْلتُو يُوْلداث آلُوُهو. 
َوْهُوو بَْرنُوُشو. 

ِوصْطِلْب ْحلُوفَين                     
ْبيَوماْي فِْنِطيُوْس 

َحاْش  وْس. فِيالطُ 
ْوِميْث ِوثْقباْر   ْوقُوْم 
لَتْلُوثُو يَْوِميْن آْخ 

َوْسِلْق  َدْصبُو. 
لَْشمايُو. ِويثِْب ِمن 
ياِمينُو دابوي. ْوتوب 

اُوثِه ْبشوْبُحو رابُو                
 لَْمذُون ْلحايه َوْلِميثِه. 
هاْو َدْلَمْلكوثِه شولُوُمو 
لُو اِيْث. َوْبحاْد روُحو 

ِديثاْو ُموْريُو  و.قاِديشُ 
هاْو  َمْحيُونُو ْدخوْل. 

ْدِمن آبُو نُوفِْق. ْوعاْم 
آبُو ْوعاْم ْبُرو              

 ِمستِْغْد ْوِمْشتاباْح. 
هاْو ْدماِلْل بَْنبِيِّه 

و ْوبَْحذُو ِعيتُ  ْوبَْشِليِحه.

ِّّر  ّّي ّّوٍد غ ّّول ، م حّّق 

مخلوق، مسّّّاٍو لآلِب 

في الجوهِر، ال ذي بِه 

صّّّّّّّاَر كلُّ شّّّّّّيء،  

ّّا نحُن  ذي من أجِلن  ّّ ال

ِل  ّّّْ ر، َوِمْن أَج البشَّّّّّّ

ّّّا نََزَل ِمَن  ن خالصِّّّّّّ

دَ ِمَن  ماِء وتجسَّّّّّ السّّّّ 

دُِس وِمنْ  لقُّّّ وحِ ا  الر 

َمْريَم العذراِء   والدةِ 

اإلله، َوصّّّاَر إنسّّّانًا 

ا َعن ا  ِلَب ِعَوضًّّّ َوصُّّّ

َس  ِد بّّيّّالطُّ هّّّْ فّّي عَّّ

. تّّّألََّم ومّّّاَت  اْلبُْنِطي 

ودُفَِن وقّّّاَم في اليوِم 

ِّّث كمّّا شّّّّّّّّاَء.  ال  ّّ الث

ماِء  ِعدَ إلى السّّّّ  وصَّّّّ

ِّّن  ّّمّّي ن ي َس عَّّ َّّ وجّّل

يأتي  ا سَّّّ اآلِب وأيضًّّّ

ديَن  ٍد َعِظيٍم ِليَّّّ ِبَمجّّّْ

األموات، األحيّّّاَء و

ِكه  ل ذي ليَس لُمْل ذلَك ا

ُن  ْؤمِّّ انّّقضّّّّّّّّّاء. َونُّّ

 ِ ب  ُقدُِس الرَّ وحِ ال بالرُّ

، اْلُمْنبَثِِق  اْلُمْحيِي اْلُكل 

مَن اآلِب ومَع اآلِب 

هُ  دُ لَّّّ جَّّّ واالبِن يُسّّّّّّْ

ِق  اطِّّ د، الّّنَّّّّ جَّّّّ مَّّ َويُّّ

ل.  ُّّّّّّّ س ياِء َوالرُّ ِباألْنبِ



 

 

ܐ ܰܩܺܕܝܫܳܬܐ 
ܳ
ܺܥܕܬ

 ܰܩܽܬܘܺܠܝܺܩܝ
ܘܶܕܝܢܰܢ ܘܡܰ .  ܰܘܫܺܠܝܳܚܝܳܬܐ

 ܰܕܚܳܕܐ ̱ܗܝ ܰܡܥܽܡܘܺܕܝܳܬܐ
. ܠܽܫܘܒܳܩܢܳܐ ܰܕܚܳܛܶܗܐ

ܰܘܡܰܣܶܟܝܢܰܢ ܰܠܩܝܳܡܳܬܐ 
ܐ 
ܶ
ܬ ܕܺܡܝܶܬܐ ܰܘܠܰܚܶܝܐ ܰܚܕ 

ܰܐܺܡܝܢ .ܰܕܒܥܳܠܳܡܐ ܰܕܥܺܬܝܕ
 ÷ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ

قاِديْشتُو. قاتوِليِقي 
 ْوَمْوِدنانْ  َوْشِليُحوْيتُو. 

 و.ـيثُ َمْعمودِ  َدْحذُوي
ْلشوْبقُونُو َدْحُطوِهه.  
َوْمساِكنان لَْقيُوْمتُو 

َوْلحايِه حاثِه.  ْدِميثه.
َدْبعُوْلُمو َدْعتِيْد. آمين 

 ÷ُمورْ ـــباِرخْ 

دَةٍ  نيسٍّّّّّّّّّة واحِّّّ َك ِب َو

ٍة  َّّّّّّّّّ دَّس ٍة ُمقَّّّ جّّّاِمعَّّّ

ٍة، َونَْعتَِرُف َرسّّّّّّوليّّ  

ٍ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 
 

 ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ 
 ܣܶܰ ܘܶܡܢ ܰܩܐܽܒܘܣ

 ܽܩܘܪܶܝܐܰܒܝܳܣܘܢ ܰܥܳܡܐ

  مَشمش ـنو
 قالوس، وِمنسطَ 

 سونيقوريلَ  عامو

 الشماس
 حسناً، لنقف

 يا رب ارحم الشعب
 

 …ܐܢܬܘܢ ܢܠܟܘܢ ܒܡܪܝܐ ܰܐܗܐ ܒ ܝܟܝܢ

 بدون تقبيل االنجيل الكاهن المؤمنين رفيص
 «3(ܽܩܘܪܶܝܐܰܒܝܳܣܘܢ 

ܬܰܪܰܚܡ ܥܰܠܝܢ.  
ܶ
 ܳܡܰܪܢ ܐ

 ܘܰܪܶܚܡ ܥܰܠܝܢ. ܳܡܰܪܢ ܽܚܘܣ
 

 ܘܰܪܶܚܡ ܥܰܠܝܢ. ܳܡܰܪܢ ܥܢܺܝܢ
 

 ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܒܶ  ܳܡܰܪܢ
 ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܒܶ  ܳܡܰܪܢ
 ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܒܶ ܰܣܒܰܪܢ

 ܒܳܥܰܠܡ. 
 ܰܒܶܪܢܳܡܪܝ.

 (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

ܽܒܘܢ 
ܰ
ܳܢܗܳܢܐ : ܐ

 .....ܕܰܒܫܰܡܳܝܐ

ُكهنو : أَبون 

 ..... دبَشمايو

الكاهن : أَبانا الذي في 

 السماوات .....

 

ܢܶܬܰܩܰܕ   ܰܥܳܡܐ:
ܐ ܰܡܠܽܟܘܳܬܟ 

ܶ
ܫܳܡܶ ܺܬܐܬ

ܝܰܟܢܳܐ 
ܰ
ܢܶܗܶܘܐ ܨܶܒܳܝܢܳܶ. ܐ

ܦ ܰܒܐܪܳܥܐ. 
ܳ
ܕܰܒܫܰܡܳܝܐ ܐ

ܰܗܒܰܠܢ ܰܒܚܳܡܐ 
ܕܽܣܘܢܳܩܢܰܢ ܰܝܘܳܡܢܳܐ. 
ܰܘܫܽܒܘܩ ܰܒܢ ܰܚܘܰܒܝ ܢ 
ܝܰܟܢܳܐ ܳܕܐܦ 

ܰ
ܰܘܚܳ ܰܗܝ ܢ ܐ

ܚܢܰܢ ܫܰܒܩܢ 
ܒܰܚܝ ܳܰܒܝܢ. ܳ  ܰܬܥܰܠܢ 

 
ܶ
ܳ  ܰܦܳܨܐ ܰܒܢ ܒ ܢܶܣܽܝܘܳܢܐ ܐ

ܶܡܢ ܺܒܝܳܫܐ. ܶܡܽ ܠ 
ܶܺ ̱ܗܝ ܡܰ  ܐ ܕܺܕܝܳܠ ܠܽܟܘܳܬ̣

ܫܽܒܘܚܳܬܐ 
ܶ
ܘܰܚܝܳܠ ܘܬ

  ܒܳܥܰܠܡ ܳܥܠܺܡܝܢ.

 ܐܰܺܡܝܢ܀

 ،خش شمُ دَ اثقنِ  عامو:

 ههوِ نِ  ،خلكوثُ مَ  هثِ ـتي

يكانو أ ،خنُ وبيِص 

 ،رعوف بَ أُ  شمايودبَ 

 حمون لَ الـبهَ 

 نوـومُ ن يَ انونقودس

ن يوبَ حَ  ن لَ  وشبوق

نو يكَ أ ينهَ وحطوَ 

 نقِ ن شبَ انـف حدُ 

 نلَـ علو تَ  ،ينبَ ـيُ الح

 لو فاصوإِ سيونو لنِ 

 ،من بيشو  نلَ 

 يطول ديلوخمِ 

 يلوحَ و لكوثومَ 

م لعولَ  ،شبوحتووتِ 

 .آمين .عولمين

ليتقدس  الشعب:

ليأِت  ،اسمك

لتكن  ،ملكوتك

  كما في، مشيئتك

 كذلك على السماء

نا أعطِ  ضألرا

 ،مكفافنا اليو   خبزنا

واغفر لنا ذنوبنا 

كما نحن  ،وخطايانا

 ً  لمن نغِفرأيضا

 وال ،إليناأخطأ 

 ،ةلتجربا في تدخلنا 

من   نالكن نج  

 لكألن  ،الشرير

والقوة  الملك

أبد  إلى ،مجدوال

 .آمين .اآلبدين
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