
 

 

 

 

 

  ܥܕܬܐ ܕܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܕܐܢܛܝܘܟ

  

 البشارة سبت ليوم المسامحة طقس المعدعدان

 

ܐ ܰܫܒܳܬܐ ܡܒܝܽܘ ܕܶܡܫܰܬܡܶܠܐ ܕܽܫܘܒܳܩܢܳܐ ܶܛܟܳܣܐ
ܳ
 ܰܕܣܰܒܪܬ

  ܕܽܫܘܒܳܩܢܳܐ ܶܛܟܳܣܐ
 ܰܕܣܰܒܪܳܬܐ ܰܫܒܳܬܐ ܒܽܝ̣ܘܡ ܕܶܡܫܰܬܡܠܶ 

 

 سامحة مطقس ال

 (البشارةالنور )يوم سبت الذي يمارس 

 



 

 

 ܶܛܟܳܣܐ ܕܽܫܘܒܳܩܢܳܐ
 ܕܶܡܫܰܬܡܶܠ ܒܽܝ̣ܘܡ ܰܫܒܳܬܐ ܰܕܣܰܒܪܳܬܐ

 سامحة مطقس ال

 يوم سبت البشارةالذي يمارس 

 
 صالة االبتداء صلوثو دشوُريو ܨܽܠܘܳܬܐ ܕܽܫܘܳܪܳܝܐ

 

ܽܫܘܒܳܚܐ ܰܰܠܳܒܐ  : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ. ܘܰܠܒܳܪܐ

 البو شوبحو : كوهنو
 .قاديشو َولروحو  ولَبرو

المجد لآلب : الكاهن 

 وللروح القدس. ولالبن

 ܡܺܚ̈ܝܠܶ  ܰܘܥܰܠܝܢ: ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ
ܚܶܡܐ ܘܰܚܳܛ̈ܝܶܐ ܰ  ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܪ 

ܝܽܗܘܢ   ܢܶܫܰܬܦܽܥܘܢ   ܰ ܐ ܰܒܬܪ   ܳܥܠ̈ܡܶ
 ܰܐܺܡܝܢ܀ ܳܥܠܺܡܝܢ ܠܳܥܰܠܡ

َوعلَين محيِله : مَشمُشنِه 

وحاطويه َرحمه َوحنونو 

نِشتَـفعون بَثَريهون عولِمه 

 َولعولَم عولمين آمين.

 

 علينا لتَِفض:  الشمامسة

 نحن والحنان المراحم

 في الضعفاء الخطاة

 ن،اآلبدي  أبد وإلى العالمين

 .آمين
 

ܳܠܳܗܐ ܒܰܛܝܽܒ̣ܘܳܬܟ ܰܐܫܳܘܐ ܰܠܢ ܳܡܪܳܝܐ ܐܰ  ܳܟܗܳܢܐ:
ܐ ܠܽܚ̣ܘܳܣܳܝܐ  ܕܰܚ̈ܘܶܒܐ ܘܽܫܘܒܳܩܢܳܐ ܰܕܚܳܛ̈ܗܶ

ܒܰܝܘܳܡܐ ܳܗܳܢܐ ܕܽܫܘܳܠܡ ܰܨܘܳܡܟ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܘܳܡܳܪܳܢܳܝܐ 
ܘܰܚܫ̈ܝܰܝܟ ܳܦܽܪܘܳܩ̈ܝܶܐ. ܘܰܗܒ ܰܠܢ ܰܕܒܰܕܟܳܝܘܳܬܐ 
ܢ ܚ̈ܕܳܶܕܐ  ܕܶܠܳܒܐ ܢܰܶܫܐܠ ܽܚܘܳܣܳܝܐ ܘܽܫܘܒܳܩܢܳܐ ̣ܡܶ
ܳܝܐ. ܰܐܝܰܟܢܳܐ  ܰܘܢܶܓܠ ܳ

ܶ
ܰܐܝܟ ܽܝ̣ܘܠܳܦܢܳܐ ܺܕܝܳܠܟ ܐ

ܰܙܝܟ ܰܩܺܕܝ̣̈  ܳ ܝܬ ܢܶܫܰܬܘܰܬܦ ܒ̱ܐܪ 
ܺ
ܶܫܐ. ܕܰܕܟܳܝܐ

ܘܰܢܶܣܩ ܳܠܟ ܽܫܘܒܳܚܐ ܘܰܬܘܺܕܝܳܬܐ ܘܰܰܠܽܒܘܟ 
ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ  ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܟ ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ ܳܗܳܫܐ

 ܠܳܥܠܺܡ̣ܝܢ܀
 ܰܥܳܡܐ : ܰܐܺܡܝܢ܀

لنا أيُّها الربُّ اإللهُ بنعمتَِك الكاهن:  أه ِ

للحظوةِ بغفراِن الذنوِب والخطايا، 

وبالصفحِ عن السيئاِت في هذا يوِم 

ِ المقدِس  وآالِمَك ختاِم صوِمَك السي ِدي 

الخالصيِة، ووف ِقنا لنتبادَل التسامَح 

ً لتعليِم إنجيِلِك،  بقلٍب طاهٍر وفقا

 فنشترَك بطهٍر في أسراِرَك المقدسِة،

ونرفَع إليَك حمداً وإلى أبيَك وروِحَك 

اآلَن وكلَّ أواٍن وإلى أبِد  القدوِس،

 .اآلبدين
 

 آمين.الشعب: 
 

 



 

 

 ܚܛܝܬ ܠܟ:  ܒܩܠܘܐܡܪܝܢ ܥܢܝܢܐ ܕܪܚܡܥܠܝ 
ܢ ܽܚܘܰܢܝܢܝ

ܶ
 ܐܠܰܚܳܛܝܶ̈  ܳܚܐ

 ܰܘܫܽܒܘܩ ،ܰܚܘܰܒܝ̈  ܘܰܚܳܣܐ
 ܽܟܠ ܳܡܶܪܗ ܳܡܪܳܝܐ ܠ ܳܘܬܝܰܣܟ̈ 
 .ܥܰܠܝܢ ܰܪܶܚܡ

حونَين حوين لحاطويه 

َوشبوق  وحاسو َحوباي،

موريو موِره  َسخلُوث

 كول راِحم علَين.

أيها الرؤوف بالخطاة 

ارحمني واغفر خطاياي 

واصفح عن ذنوبي، يا 

 رب الكل ارحمنا.

 ܰܒܝܢܰܳܬܢ ܶܡܢ ܳܡܪܳܝܐ ܕܽܚܘܩ
 ܳܐܦ  ܘܢܶܟܠܳ  ܚܳܣܳܡܐ

 ܽܟܠ ܳܡܶܪܗ ܳܡܪܳܝܐ ܶܡܐܰܟܠܰܩܪܳܨܐ
 .ܥܰܠܝܢ ܰܪܶܚܡ

ِمن   دحوق موريو

 بَينوثَـن حسومو ونِخلو
 موريو أُف ِمَخلقَرصو

 موِره كول راِحم علَين.

 أبِعـْد يا رب الحسد
من   والخداع والنميمة

يا رب الكل  بيننا، 

 ارحمنا.

 ܢܶܐܡܢܰܓܕ̈  ܶܛܐܰܫܒ̈   ܳܡܪܝ ܟܺܠܝ
 ܕܽܟܠ ܳܫܳܬܐܰܢܦ̈  ܶܡܢ

 ܳܡܶܪܗ ܳܡܪܳܝܐ ܳܠܟ ܕܡܺܦܝܺܣܝܢ
 .ܥܰܠܝܢ ܰܪܶܚܡ ܽܟܠ

 َشبِطه منَكدنِه كلي مور
 ِمن نَفشوثو دخول

موريو موِره  دَمفيسين لُخ

 كول راِحم علَين.

القضبان  امنع يا رب

التي   المؤلمة عن النفوس

يا رب الكل  تترجاك،

 ارحمنا.

 ܟܰܒܪܶ  ܳܦܽܪܘܰܩܢ ܰܫܢܳܬܐ ܰܠܟܺܠܝܠ
 ܳܝܳܬܐܠܳܒܖ̈  ܽܥܘܬܳܪܐ ܰܘܐܣܳܓܐ
 .ܥܰܠܝܢ ܰܪܶܚܡ ܽܟܠ ܳܡܶܪܗ ܳܡܪܳܝܐ

 خفوروقَن بارِ  لَكليل شاتو
 َوسكو عوثرو لبُريوثو
موريو موِره كول راِحم 

 علَين.

خلصنا بارْك يا رب م

 إكليل السنة وأكثِرْ 
 يا رب الخيرات للبرايا،

 الكل ارحمنا.
 
 

 ܰܛܘܶܡܢܣ : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
 ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ ܰܩܐܳܠܘܣ

 سطوِمن قالوس  :مَشمُشنو

 . قوريِلَيسون

يا   ,لنقف حسناً  : الشماس
 رب ارحم

 : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܘܪܰܚܶܡܐ ܽܟܰܠܢ ܢܰܨܰܠܶ 
 ܳܡܪܝܐ. ܢܶܒܶܥܐ ܳܡܪܳܝܐ ܶܡܢ

 ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ ܡܰܪܚܳܡܳܢܐ
ܫܽܒܘܚܳܬܐ. ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ

ܶ
 ܬ

ܐ  ܘܶܗܕܪܐ ܘܰܬܘܺܕܝ̣ܬܳ

 : كوهنو
وَرحمه  نصاِله كولَن

ِمن موريو  َوحنونو

موريو مَرحمونو نِبِعه. 

 علَين وَعذاَرين. راِحم

وتَوديثو  تِشبوحتو

 وِهدرو وقولُـسو

دلو  ورومُرمو طوبو

 : الكاهن
 ونطلب من لنصل ِ كلنا

  .الرب الرحمة والحنان
يا أيها الرب الرحيم 

ونسأله  ارحمنا وأعنا.

إليه  أن  يؤهلنا لنرفع

 ً ً وشكراً  دائما سبحا



 

 

 ܳܛܳܒܐ ܘܽܪܘܡܳܪܳܡܐ ܘܽܩܘܳܠܳܣܐ
ܝܬ̣  ܳܒܶܛܠ ܕܰܠܳ 

ܺ
ܺܡܝܢܳܐ

ܰ
 ܐ

ܠܙܰܒܢ ܠܶܥܳܕܢ ܒܽܟ̣  ܶܘܐܢܶܫܬ ܰܘܒ̣ܟܽ
 :ܕܰܢܶܣܩ

آمينوئيث  بُـِطل

َوبخولِعذُن،  بخولزبَن

 نِشتِوه دناِسق.

ً وتبجيالً  ومديحا

ً ال ينقطع في  وتعظيما

 كل وقت وأوان.   

 صالة المقدمة فروميونصلوثو د ܨܽܠܘܳܬܐ ܕܦܽܪܘܡܽܝܘܢ
ܫܽܒܘܬܐܳܟܗܳܢܐ : 
ܶ
 ܳܛܳܒܐ ܳܪܥܳܝܐ ܠܰܗܘ ܬ
ܗ
ܶ
ܢ ܕܰܢܦܩ ܕܰܡܪܥܼܝܬ ܗ܆ ܒܒܳܥܰܬ̣ ̣

ܶ
 ܒܰܛܝܽܒܘܬ

ܢ ܘܰܟܢܶܫ ܗ ܡܰܒܕܽܪܼܘܰܬ̣ ̣
ܶ
 ܘܰܐܦܢܺܝܼ .  ܒܰܒܺܛܝܽܠܘܬ

ܢ ܗ ܪܺܕܝܽܦܘܰܬ̣ ̣
ܶ
ܢ ܘܰܐܥܰܒܪ.  ܰܒܡܰܪܚܳܡܢܽܘܬ  ܳܥ̈ܩܰܬ̣

ܢ ܰܘܐܦܰܨܚ.  ܰܒܚܢܳܢܶܗ .  ܒܰܣܒܶܪܗ ܟܺܡܼܝܽܪܼܘܰܬ̣
ܐ ܕܶܠܗ

ܶ
 ܕܶܛܟܳܣܐ ܶܥܳܕܳܢܐ ܒܳܗܳܢܐ ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܝܐ
ܐ ܰܘܒܽܟܠܽܗܘܢ ܕܽܫ̣ܘܒܳܩܢܳܐ ܢܶܐـܘܥܶ  ܺܥܐ̈ܕܶ ܐ ̈ܕܳ  ܘܳܫ̈ܥܶ

ܳܬܐ ܘܽܟܠܽܗܘܢ ܘܰܙ̈ܒܢܶܐ ܢ ܰܝܘ̈ܡܳ ̈ܝ݂ܰ  ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܕܰܚܰܝ݂ܰ
 

 ܰܐܺܡܝܢ ܀ܰܥܳܡܐ : 

الحمُد للراعي الصالحِ الذي   الكاهن:
ولمَّ شعثَنا  خرَج في طلبِنا بنعمتِِه،

وردَّنا نحن الطريدين بعنايتِِه، 
آهاتِنا برأفتِه،  برحمتِِه، وصرفَ 

 ال ذي بِِه يَليقُ  وكشَف كربَـنا برجائِِه،

بهذا وقت طقس المسامحة وبكل  الَحْمدُ 

األعياد واألوقات وكل أيام حياتنا الى 
 … أبد اآلبدين

 

 .آمينالشعب: 
  

 ܨܽܠܘܳܬܐ ܕܶܣܕܳܪܐ
 

 صالة المتن ِسدروصلوثو د

 ܡܬܘܡܝܐ ܒܪܐ ̇ܗܘ ܕܝܠܢ ܠܐܗܐ ܡܫܝܚܐ
ܘ. ܐܒܐ ܕܠܐܗܐ ܘܡܠܬܗ ܘ ܗ 

̄
 ܫܘܪܝܐ ܸܡܢ ܕܐܝܬ

 ܕܡܛܠ ܐܢܬ ܩܕܝܫܐ ܘܪܘܚܗ ܐܒܘܗܝ ܥܡ
 ܝܢܚܠܦ ܦܪܘܩܝܐ ܨܠܝܒܐ:  ܕܠܘܬܢ ܛܝܒܘܬܟ
 ܘܰܡܥܒܕܬ ܰܡܚܳܝܢܝܬܐ ܘܒܩܒܘܪܬܟ. ܤܝܰܒܪܬ

 . ܘܰܒܛܠܬ ܫܪܝܬ ܕܒܩܒ̈ܪܐ ܠܚܒܠ ܚ̈ܝܐ
 ܘܰܠ ܪܡܐ ܠܚܣܢ̈ܝܗ̇  ܕܠܫܝܘܠ ܘܒܰܡܥܠܬܟ
 ܒܝܬ ܕܡܢ ܘܒܩܝܡܬܟ. ܥܩܪܬ ܡܬܚ̈ܣܢܢܐ

. ܐܩܝܡܬ ܐܕܡ ܝ̈ ܒܢ ܕܝܠܢ ܠܓܢܣܐ: ܡܼܝ̈ܬܐ
 ܕܥܠܡܐ ܘܐܒܐ ܕܫܟ̈ܝܒܐ ܪܼܝܫܼܝܬܐ ܠܢ ܘܗܼܘܝܬ
 ̄ܗܘܬ   ܕܥܬܩܬ   ̇ܗܝ ܘܠܓܒܝܠܬܢ. ܕܥܬܝܕ
 ܕܡܢ ܚ̈ܝܐ ܰܡܥܒܕܬ ܡܥܝܢܐ ܒܝܕ: ܘܒܠܝܬ  

أيها المسيُح إلُهنا، يا بَن اإللِه اآلِب 

ِ وكلمتَهُ، يا َمن أنَت أزليٌّ ِمن  األزلي 

أبيَك وروِحَك القدوس، أنَت الذي 

ِ عوضاً  احتملَت الصليَب الخالصي 

 ِ عنا كرماً، ونقضَت بدفنَِك الخالصي 

 ، ودَككَت بدخوِلكَ الُمحيي فسادَ القبورِ 

الهاويِة حصونَها السامقةَ الال مقهورةِ، 

وأقمَت بقيامتَِك من بيِن األمواِت جنَسنا 

اآلدمي، صائراً لنا باكورةَ الراقدين 

ً للعالِم العتيِد، ورحضَت بالَمعيِن  وأبا

الُمحيي الذي انبجَس لنا ِمن جنبَِك 

مجدداً جبلتَنا التي هرَمْت وبليَْت، 



 

 

 ܘܥܒܕܬ. ܰܘܚܕܬܬ ܡܪܰܩܬ ܠܢ ܪܕܬ   ܰܕܦܢܚܟ
.  ܝܪܬܘܬܟ ܘܒܢܝ̈  ܘܐ̈ܚܐ ܰܠܒܘܟ݂ܰ  ܒܢ̈ܝܐ ܠܢ

 ܕܒܟܠܙܒܢ:  ܠܐܗܐ ܡܪܝܐ ܠܢ ܐܫܘܐ ܡܟܝܠ
ܝܩܪ  ܡܢ ܘܕܳܪܕܝܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܡܥܝܢܐ ܠܗܕܐ ܢ 
 ܘܠܢܨ̈ܒܬܐ.܂ ܘܩܕܝܫܐܝܬ ܕܟܝܐܝܬ ܫܡܝܐ
ܠ ̈ܕܢ ܕܡܢܗ̇  ܐܝܠܝܢ  ܠܫܡܝܐ: ܘ̈ܫܬܝܢ܂  ܝ 
 ܕܐܝܬܘ̄  ܝܘܡܐ ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܝܕܝܥܐܝܬ. ܡܰܫܕܪܐ
.  ܦܪܘܩܝܐ ܘܚܫܐ ܩܕܝܫܐ ܨܘܡܐ ܫܘܠܡ
 ܘܪܘܚܢܳܝܬܐ ܪܚܝܡܬܐ ܕܐܡܐ ܠܚܙܬܐ ܕܢ ܬܦܢܐ

 ܒܼܝܫܐ ܕܠܘܩܒܠ ܘܬܟܬܘܫܐ ܩܪܒܐ ܒܬܪ ܡܢ
̈ܖܥܐ ܘܟܕ.   ܙܕܝܩܘܬܐ ܘܰܡ̈ܠܝܝ ܫܒ̈ܝܚܐ ܒܬ݂ܰ

 ܬܫܒܘ̄  ܫܘ̄  ܘܒ̈ܩܠܝ ܒܬܘܕܝܬܐ ܥܐܠܝܢܢ܆
ܘ ܠܗ ܢܣܩ  ܕܡܢ ܠܕܘܟܝܐ ܠܢ ܕܝܗܒܗ̇  ܠܗ 

 ܠܒ̈ܘܫܐ ܕܡܢ ܘܠܚܘܪܪܐ. ܚܛܼܝܬܐ
ܢܘܢ. ܕܒܼܝܫܼܘܬܐ  ܘܒܠ ܦܘܩܕܢܐ ܕܒܥܒܪ ܗ 

ܫܢ ܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܶ  ܡܢ ܘܒ̈ܗܠܟܬܐ. ܐܢܘܢ ܠܒ݂ܰ
 ܘܢܪܗܛ ܢܶܪܕܐ ܡܫܪܪܬܐ ܘܒ̈ܪܓܠ. ܩܕ̈ܝܫܬܐ

 .ܕܡܢܟ ܘܣܘܝܥܐ ܒܚܝܠ ܕܚ̈ܝܐ ܐܝܠܢܐ ܠܘܬ
ܢܝܐ ܘܚ̈ܫܐ ܐܪܥܢܝܬܐ ܥܩܬܐ ܠܟܠ ܟܕ  ܚ̈ܝܘܬ݂ܰ

 ܘܠ ̈ܖܓܝܓܬܐ ܕܝܢ ܢܛܠܩ. ܡܢܢ ܢܫܕܐ
 ܠܛܠܘܡܝܐ. ܠܚܛܘܦܝܐ:  ܕܦܓܪܐ ܤܓ̈ܝܐܬܐ

 ܰܡܘܠ ܰܕܬ ܰܰܠܟܬܐ. ܒܥܪܝܪܝܐ ܠܪܘܓܙܐ.
 ̇ܗܝ ܘܠܨܼܘܚܝܬܐ. ܡܪܝܪܬܐ ܠܒܼܝܫܼܘܬܐ.ܡܘܬܐ
. ܫܪܝ̈ܖܐ ܥܠ ܡܪܬܐ ܘܐܫܕܐ ،ܒܠܫܢܐ ܕܢܦܩܐ
 ܡܥܠܬܢ ܬܗܘܐ ܘܩܕܝܫܼܘܬܐ ܕܒܕܟܝܘܬܐ ܐܝܟܢܐ

 ܐܪܘܚ ܰܡܳܪܚܐܼܝܬ݂ܰ  ܥܠܝܢ ܢ̈ܣܥܝܢ ܘܕܰܠ. ܠܗܪܟܐ
 ܘܙܗܝܬܐ ܫܦܝܬܐ ܐܘܪܚܐ ܒܝܕ. ܕܒܼܝܫܼܘܬܐ

 ܦ̈ܪܝܩܐ ܗ̄  ܒܗ̇  ܕܐܙ̱ܠܝܢ ܰܠܝܠܝܢ ܡܪܝܐ ܕܡܢܟ
ܒ ܟܕ. ܘܼܡܬܦܠܓܐ ܡܬܝܗܒܐ ܕܝܠܟ  ܐܢ̱ܬ ܝܗ 
 ܕܐܝܬܝܗ̇  ܠܗܪܟܐ ܡܥܠܬܢ ܕܡܢ܂  ܠܢ

 ܪܗܒܘܢܐ:  ܠܪܘܡܐ ܕܦܘܳܢܝܢ ܛܘܦܣܐ

يانا أوالداً ألبيَك وأشقاَء لَك جاعالً إ

وشركاَء في ميراثَِك، فوف ِقنا أيُّها الربُّ 

َم بطهٍر وقداسٍة في كل ِ حيٍن  اإللهُ لنكر ِ

هذا الَمعيَن الروحانيَّ الذي ينساُب ِمن 

السماِء، ويُرسُل إلى السماِء الغراَس 

التي تولدُ منه ومنه ترتوي، وال سيما 

اُم الصوِم في هذا اليوِم الذي هو خت

المقدِس واآلالِم الخالصيِة، فنَهفُوا إلى 

زيارةِ هذه األم ِ المحبوبِة الروحانيِة، 

بعد خوِضنا المعمعةَ والمعركةَ ضدَّ 

الشريِر، وحين ندخُل أبوابَها المجيدةَ 

المليئةَ بالبر ِ فباالعتراِف وهتاِف 

التسبيحِ، رافعين حمداً إلى الذي وهبَنا 

ِد من  إياها للتطهِر من الخطيئِة والتجر ِ

ثياِب الشر ِ التي ارتديناها بالمعصيِة 

ِد، ولنُجدَّ السيَر إلى شجرةِ  والتمر ِ

الحياةِ بخطًى مقدسٍة وأقداٍم ثابتٍة، 

تَِك وعونَِك أيُّها الربُّ اإللهُ،  ِ وذلك بقو 

طارحين عنا الحزَن الدنيويَّ واألهواَء 

 البهيميةَ، ومالشين الشهواِت الجسديةِ 

الجمِة، أي السلِب والظلِم والغضِب 

ِ والحقِد مول ِِد الموِت، الخبِث  الوحشي 

األسوِد والشتيمِة التي يقذُف بها اللساُن 

فتنفُث السمَّ في المؤمنين الصادقين، 

لكي يكون دخولُنا هنا بطهٍر وقداسٍة، 

دتَهُ أيُّها  ِ الذي مهَّ في الطريِق السوي 

مُن من ثمَّ الربُّ للذين خلَّصتَهم، فنأ

الغاراِت الشعواَء التي تشنُّها علينا 

األرواُح الشريرةُ، وأعِطنا بواسطِة 



 

 

 ܟܕ. ܫܰܡܝܢܳܐ ܓܢܘܢܐ ܠ̇ܗܘ ܫܪܼܝܪܬܐ ܕܡܥܠܬܢ
 ܶܡܫܚܐ ܚܟ̈ܝܡܬܐ ܒܬ̈ܘܠܬܐ ܥܡ ܫܩܝܠܝܢܢ
 ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܢ̈ܦܫܬܢ ܒܠ̈ܡܦܐܕܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ

 ܒܘܳܣܡܐ ܠܗܘ ܘܢܫܬܘܐ.  ܘܛܘܒܬܢܐܝܬ
 ܐܝܠܝܢ ܘܟܠܗܘܢ ܟܝܬ ܚܢܢ ܕܬܡܢ ܢܨܼܝܚܐ

 ܩܕܝܫܐ ܗܢܐ ܒ̱ܐܳܪܙܐ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܕܥܬܝܕܝܢ
 ܘܕܐܒܘܟ ܕܝܠܟ ܘܒ̈ܖܚܡܐ ܒܛܝܒܘܬܐ
 ܠܥܠܡܝܢ܀ ܘܒܟܠܙܒܢ ܗܫܐ ܩܕܝܫܐ ܘܕܪܘܚܟ

 

 
 

 ܰܐܺܡܝܢ܀ܰܥܳܡܐ : 

ولوِجنا هنا الذي يمث ِـُل عودتَنا إلى 

ِ للخدِر  ً لولوِجنا الحقيقي  العُلى عربونا

ِ، ونحن حاملون مع البتوالِت  السموي 

الحكيماِت زيَت البرارةِ في مصابيَح 

نعيِم دةِ، فنحظى بالنفوِسنا الني ِرةِ السعي

المجيِد مع جميعِ العتيدين أن يشتركوا 

في هذا السر ِ المقدِس. بفضِلَك ورأفتَِك 

ورأفِة أبيَك وروِحَك القدوِس، اآلن 

 .وكلَّ أواٍن وإلى األبد
 

 آمين.الشعب: 
 

 ܶܕܐܰܬܠܺܡܝ̈  ܚܰܙܐܗܝ ܒܰܨܦܳܪܐ ̣ܝܢܳܬܐ:ܒܩܺ ܳܩܳܠ 

 ܘܐܳ  ܳܢܐܐ̱  ܳܒܶܥܐ ܚܳܠܰܦܝ ܰܐܺܦܝܣ
 ،ܕܽܩܘܫܳܬܐ ܠܰܚܬܳܢܐ ܺܥܕܳܬܐ

 ܕܰܚܳܫܐ ܠܶ ܩܳ̈  ܘܗܝܰܕܒܰܚܫ̈ 
 ،ܰܝܘܳܢܐ ܰܒܕܽܡܘܬ ܶܒܟܝ̱  ܢܶܗܰܡܬ

 ܰܐܙܶܥܩܬ ܰܚܽܕܘܳܬܐ ܰܘܒܢܽܘܳܚܶܡܗ
 .ܺܫܝܽܦܘܳܪܐ ܰܐܟ ܶܒܟܝ̱ 

و أآفيس حلوفَي بوِعنو 

عيتو لَحثنو دقوشتو، 

دَبحاشوي قوِله دحاشو 

 نِهَمت بِخ بَدموث يَونو،

َوبنوحوِمه حادوثو 

 أزِعقت بِخ أخ شيفورو.

 

يتها الكنيسة أريد أن أ

تتضرعي ألجلي إلى ختن 

الحق، فإني أتنهد بآالمي 

داخلِك بأصوات الحزن 

وبقيامته المبهجة  كحمامة،

 مثل بوق.أهتف داخلك 

 ܢܶܫܶܪܐ ܰܫܝܢܳܐ: ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ
 ܰܘܫܳܠܳܡܐ ܥܘܶܒܟܝ ܒܰܓܘ
 ܚܳܣܳܡܐ ,ܽܫܘܶܪܟܝ ܢܶܗܶܘܐ
 ܒܢܽܘܳܪܐ  ܢܶܬܰܛܠܽܩܘܢ ܰܘܰܝܥܳܪܐ

  ،ܽܕܘܟ ܽܟܠ ܶܡܢ ܕܽܚܘܳܒܐ
 ܰܕܫܢܳܰܝܐ ܳܪܐܽܢܘܓ̣  ܰܘܒܰܝܕ

 .ܰܕܡܺܟܝܶܪܟܝ̱  ܺܥܐܶܕܐ ܬܰܫܡܶܠܝܢ

 نِشِره َشينو: بارخمور

 نِهِوه َوشلومو عوبِخ بغَو

حسومو ويَعرو  شوِرخ،

  بنورو دحوبو نِثَطـلقون
َوبيَذ  كول دوك،ِمن 

 نوغرو دَشنايو تَشمِلن
   عيِده دَمخيِرخ.

 

ليحل األمن : بارك يا سيد

في أحضانِك، وليكن 

 فيتبدد السالم سوراً لِك،

 ينالحسد وأشواكه محترق

بنار المحبة من كل جانب، 

وتكملين أعياد خطيبِك 

 لسنين عديدة أيتها الكنيسة.

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 ܥܰܠܝܢ ܰܪܶܚܡ ܳܡܪܝܐ
 .ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ

موريو راِحم علَين 

 وَعذاَرين. 
 يا رب

 ارحمنا وأعنا.
 

 

 طلبة مار يعقوب  بُعوثو دمور يَعقوب  ܰܝܥܽܩܘܒ ܕܳܡܪܝ̱  ܳܒܽܥܘܳܬܐ

 ܳܬܐ ܳܡܰܪܢ ܳܡܪܳܝܐ ܳܠܟ ܳܩܶܪܝܢܰܢ
 ܳܒܽܥ̣ܘܰܬܢ ܫܰܡܥ ܠܽܥ̣ܘܕܳܪܰܢܢ܆

ܚܶܡܐ ܰܘܥܶܒܕ ܰ ܰܬܢ܀ ܰܥܠ ܪ   ܰܢܦ̈ܫܳ

قوِرنَن لُخ موريو موران 

 شَمع بوعوثَن تو لعوذُرنَن

 ثَن.َعل نَفشو َوعبِد َرحِمه

ربنا  أيها الرب إننا ندعوك

واستجب  فهلمَّ لعوننا،

 طلباتنا وتحنن على نفوسنا.

  ܰܬܠܺܡܝܳܕܐ ܳܐܘ
ܶ
ܪܰܚܡ ܰܠܳ ܐ

ܶ
 ܬ

 ܳܠܟ ܒܺܥܝ̣       ܳܠܟ܆ ܰܠܕܳܣܢܶܐ
 ܳܗܶܘܐ ܰܠܳ  ܙܺܩܝܳܦܐ ܕܰܪܳܒܐ ܰܪܳܒܐ
ܢܽܗܘ. ܳܠܟ

ܶ
 ܕܶܝܽܫܘܥ ܐ
ܝܰܬܘ̱ܗܝ

ܺ
 ܰܡܶܠܦ ܽܗܘ ܰܪܳܒܟ ܐ

ܗܶܘܐ ܕܰܠܒܶܥܠܕܳܒܰܒ̈ܝܟ ܳܠܟ܆
ܶ
 ܬ

 ܠܽܗܘܢ܀ ܰܘܡܰܚܶܒܒ ܳܪܶܚܡ

 إلو تِرَحم أو تَلميذو

 بعي لُخ رابو لَدسونِه لُخ
 لو هُِوه لُخ، درابو زقيفو

 إيثَو رابُخ إنهو ديِشوع
 ُهـو ماِلف لُخ

 تِهِوه روِحم دلَبِعـلدبوبُخ

 َومحابِب لُخ.

 إن لم تُِحب أيها التلميذ

 مبغضَك، فِجْد لنفسكَ 

 سيداً آخر ألنه لن يكون

 نإ لك الصليب العظيم،

 هو سيدك  كان يسوع

ً فقد علمك   أن تكون محبا

 وقد أحبك. لعدوك
 ܰܘܐܟܳܬܐ ܶܚܡܳܬܐ ܶܡܢܳܟ ܰܐܺܫܝܓ
 ܘܶܪܚܰܡܬ ܶܠܳܒܐ܆ ܘܺܒܝܽܫܘܬ

ܫܶܪܐ ܳܡܪܳܝܐ
ܶ
 ܰܐܝܟ ܒܢܰܦܳܫܟ ܬ
 ܰܥܠ ܰܕܪܺܓܝܙ ܰܐܝܢܳܐ ܰܡܠܽܟܘܳܬܐ܆
 ܶܠܗ܆ ܳܪܶܚܡ ܘܰܠܳ  ܰܩܺܪܝܶܒܗ
 ܘܢܶܪܰܚܡ ܳܣܢܶܐ ̱ܗܘ ܠܳܡܪܰܝܐ

ܝܬ܀ ܰܠܳ  ܽܦܘܪܳܣܐ ܰܰܠܽܚܘ̱ܗܝ
ܺ
 ܐ

ِحمثو وأكثو  آشيغ ِمنُخ

 وِرحَمث وبيشوث ِلـبو، 

خ آ موريو تِشِره بنَفُشخ
ل عَ  أينو دَرغيز َملكوثو.
 ولو روِحم ِله قاريبِه

ونِرَحم  لموريو هُو سنو

   فورسو لو إيث. لَحوي

غسْل نفسَك من الحقد ا

 التفكير، والغضب وسوء
فتحلَّ في نفسك محبة الرب 

َمن  وتُؤهَّـل للملكوت.

لى قريبه وال يغضب ع

فهو يبغض الرب،  يحبه

اإلنسان  أن يحب  وال بدَّ 

 أخاه.
ܢܳܐ ܽܟܠܳ  ܳܫܰܡܥ  ܰܘܡܰܩܒܠ ܳ

ܳܘܳܬܐ܆
ܰ
 ܳܒܽܥ̣ܘܰܬܢ ܫܰܡܥ ܰܕܨ̈ܠ
ܚܶܡܐ ܰܘܥܶܒܕ ܰ ܰܬܢ܀ ܰܥܠ ܪ   ܰܢܦ̈ܫܳ

شوَمع كولو َومقَبلونو 

شَمع بوعوثَن دَصالُوثو، 

 َعل نَـفشوثَن.  َوعبِد َرحِمه

ا َمن تستجيب لكل الطالبين ي

 لصلوات: اسمع طلبتناا وتقبل

 مع نفوسنا. واصنع رحمة

 

 

 

 



 

 

ܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ
ܶ
ܳܠ ܰܕܩܳܕܡ ܐ  ܽܗ̣ܘܠ ܳ

 

 ܰܗܶܠܽܠܘܰܝܗ ܽܛܘܰܒܘܗܝ
ܫܬܶܒܩ ܠܰܡܢ

ܶ
 ܶܠܗ ܕܐ

ܬܰܟܺܣܝܘ ،ܰܥܘܶܠܗ
ܶ
 ܶܠܗ ܘܐ
 .ܰܗܶܠܽܠܘܰܝܗ ܚܳܛܰܗܘܗܝ

 

ܰܥܡ  ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ܆: ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܐ ܶܫܠ ܳܝܐ  ܘܶܕܚܠ̣ܬܳ

ܽܦܘܳܬܐ܆ ܢܽܨܘܬ ܘܢܶܫܰܡܥ  ܘܰܢܟ݂ܰ
 ܰܚ̈ܝܳܳܬܐ. 

ܶ̈
ܐ ܕܶܡܠ ܰܠܣܰܒܪܳܬ݂ܰ

ܶܕܐܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ ܰܩܺܕܝܳܫܐ 
ܕܳܡܰܪܢ ܶܝܽܫܘܥ ܡܺܫܝܳܚܐ 

 ܕܶܡܬܩܶܪܐ ܥܰܠܝܢ܀
 

 ܫܳܠܳܡܐ ܠܽܟܠܽܟܘܢ܀: ܳܟܗܳܢܐ
 

 
ܰܐܫܳܘܐ ܰܠܢ ܳܡܪܳܝܐ : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ

ܠܰܐܳܳܗܐ܆ ܘܰܥܡ ܽܪܘܳܚܐ 
 ܺܕܝܳܠܟ܀

 

ܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ: ܳܟܗܳܢܐ
ܶ
 ܐ

 ܶܝܽܫܘܥ ܕܳܡܰܪܢ ܰܩܺܕܝܳܫܐ
ܐ. ܡܺܫܝܳܚܐ  ܳܟܽܪܘܽܙܘ̣ܬܳ

ܐ  ܰܡܰܬܝ܆ ܶܡܢ ܰܡܚܳܝܢܺܝ̣ܬܳ
 ܕܰܡ̣ܟܶܪܙ ܰܡ̣ܟܪܳܙܳܢܐ ܫܺܠܝܳܚܐ

 ܘܽܦܘܪܳܩܢܳܐ ܰܚ̈ܝܶܐ
 ܠܳܥܠܳܡܐ܀

 ليونگِ إَِون ولُلو دَقذومه
 

طوباو لَمن   هاِللويا

ِله َعوِله،  ِدشتـبِـق

 حطوهاو ِوثَكسيو ِله

 هاِللويا. 
 

بَاِرْخُمور،   :ْمَشْمُشنُو

َعاْم ِشْليُو ْوِدحْلثُو 

ْونَْخفُوثُو، ْنُصوْث 

ْونِْشَماْع لَْسبَاْرثُو ْدِمِله 

َحيُوثُو. ِدَواْنِجيْليُون 

قَاِديُشو ْدُموَراْن يُِشوْع 

مِشيُحو ْدِمثِْقِره 

 ܀ْعالين

 ْشلُوُمو  :ُكوْهنُو

 ܀ْلُكوْلُخون
 

أَْشُوالْن   :ْمَشْمُشنُو

ُموْريُو آلُوُهو، ْوَعاْم 

 ܀ُروُحو ِديلُوخ
 

 إَِوْنِكِليون : ُكوْهنُو
قاِديُشو دُْموران 

يِشوْع ْمِشيُحو. 

كوُرُزوثو َمْحيُونِيثُو 

ِمن َمتاي شليُحو 

 َمْخْرُزونُو دَمخِريز

حايِه ْوفوْرقُونُو 

 ܀ْلعُوْلُمو 

 تهليل قبل اإلنجيل

طوبى لمن  هللويا

ُغفرت له معصيته، 

 وُسترت خطاياه،

 هللويا.
 

باِرْك يا سيِّد.   :الشّماس

ِلنُْصغِ بِسكوٍت َوَوَرعٍ 

َوِعفٍَّة َونِْسَمْع بُْشَرى كالم 

الله الحّي، في اإلنجيل 

المقدَّس لربِّنا يسوع 

 ܀المسيح الّذي يُتْلَى علينا
 

 

الّسالُم   :الكاهن

 ܀ ِلجميِعُكم

لَنا  : الشّماس ليُؤّهِ

الّرب اإلله. ومع 

 ܀روِحك

إنجيُل ربِّنا   :الكاهن

يسوَع المسيحِ المقدَّس، 

يِيَةُ ِمن الكرازة المح

 متى" الرسول الكاروز”

الّذي كرز للعالَم بالحياةِ 

 ܀والخالص 



 

 

 ܒܪܝܟ݂ܰ  : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܐ ܳ ܐ ܰܘܥܺܬܝܕ ܕܺܢܐ ܶܕܐܬ݂ܰ

ܶ
ܬ݂ܰ

ܫ̈ܒܳܚܢ ܠܳܫܽܠܘܶܚܗ 
ܶ
ܬ

 ܠܽܦܘܪܳܩܢܰܢ ܕܰܫܠܶܚܗ

ܘܰܥܠ ܽܟܰܠܢ ܪܰܚܰܡܘ̱ܗܝ 
 ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀

ܝܠ : ܳܟܗܳܢܐ ܺ ܰܒܙܒܢܳܐ ܳܗܟ݂ܰ
ܶܕܗ  ܕܳܡܰܪܢ ܘܠܐܰܳܗܢ ܕܰܡܘܠ ܳ

ܐ ܺܕܝܰܠܢ ܶܝܽܫܘܥ ܘܳܦܽܪܘܩܳ 
ܐ ܳ  ܡܺܫܝܳܚܐ ܶܡܠܬ݂ܰ

ܰܒܰܣܪ   ܕܰܚ̈ܝܶܐ ܠܰܐܳܳܗܐ ܶܕܐܬ݂ܰ
ܒܽܬܘܠܳܬܐ ܰܩܺܕܝܫܳܬܐ  ܶܡܢ

ܢܳܐ  ܰܡܪܰܝܡ ܳܗܶܠܝܢ ܶܕܝܢ ܳܗܰܟ݂ܰ
ܝ܀  ܗ̈ܘܰ

 

 : ܰܥܳܡܐ
 ܘܰܡܘܶܕܝܢܰܢ܀  ܡܰܗܝܡܢܺܝܢܰܢ

 

ْبٍريْخ ِداثُو  :ْمَشْمُشنُو

َواعتيدْ دْنِيِسه 

تِشْبُحون ْلُشلُوِحه 

دَْشاْلِحه ْلفُوْرقُنَان 

ْوَعاْل ُكوالن َرْحَماو 

 ܀ْلعُوْلمين

 ْبَزاْبنُو  :ُكوْهنُو

ُهوخيل دَْمْولُوِده 

دُْموران ْوأَلُوَهان 

ْوفُُروقُو ِديالْن يُشوْع 

ْمشيُحو ِمْلثُو دَْحايِْه 

أَلُوُهو دْيتْبََساْر ِمْن 

ْبثُوْلتُو قَاديْشتُو َمريَْم 

ُهوِلين دين ُهوَخانُو 

 ܀ْهَوي
 

  :اُموعَ 
 

 ܀ْوَماْوِدينَان ْمَهايِمْينَانْ 

مبارٌك الّذي  :الشّماس

أتى والعتيُد أن يأتَي. 

التّسابيُح للّذي أرسلَهُ 

 لفدائِنا َوْلتَْشمْلنا

 ܀رحمتُه إلى األبد
 

في زمِن  :الكاهن

تدبيِر سيِّدنا وإلِهنا 

ومخلِِّصنا يسوع 

المسيح، الكلمِة اإللِه 

ِ الّذي تجسَّ  َد مَن الحّي

 البتوِل القّديسِة مريم،

ْت هذه األموَر كما  تمَّ

 ܀يلي

  : الّشعب

 ܀نؤمُن ونَعتِرفُ 

 53 – 81:  81إنجيل متى    ܠܗ  –ܕܡܬܝ ܝܚ : ܝܒ ܐܘܢܓܠܝܘܢ 

ܚܶܙܐ ܳܡܢܳܐ21 ܘܢ ܶܡܬ݂ܰ ܽ ܢ ܠܟ݂ܰ
ܶ
 ݈ܰܠܳܢܫ ܢܶܗܽܘܘܢ ܐ

ܝܢ ܳܡܐܐ ܺ  ܰܠܳ  ܶܡܢܽܗܘܢ ܰܚܕ݂ܰ  ܘܢܶܛܶܥܐ ܶܥܪܒ 
ܩ ܶ ܫܺܥܝܢ ܳܫܒ݂ܰ

ܶ ܫܳܥܐ ܬ 
ܶ
ܽܛܘܳܪܐ ܘܬ݂ܰ  ܳܘܐܶܙܠ ܒ 

ܶܥܐ ܳ ܛܳܥܐ܂ ܠܰܗܘ ܒ  ܰ ܶܚܗ ܶܘܐܢ21 ܕ   ܰܐܺܡܝܢ ܢܶܫܟ 
ܘܢ ܳܐܰܡܪܳܢܐ ܽ ܶܐ ܠܟ݂ܰ ܳܚܕ݂ܰ ܗ ܕ  ܶ ܝܪ ܒ  ܺ  ܶܡܢ ܰܝܬ 

ܫܺܥܝܢ
ܶ ܫܳܥܐ ܬ 

ܶ
ܰܠܳ  ܘܬ݂ܰ ܢܳܐ21 ܛܰܥܘ܂ ܕ  ܰ  ܳܗܟ݂ܰ

َماذَا تَُظنُّوَن؟ إِْن َكاَن إِلْنَساٍن ِمئَةُ 12

َخُروٍف، َوَضلَّ َواِحدٌ ِمْنَها، أَفاَلَ 

يَتُْرُك الت ِْسعَةَ َوالت ِْسِعيَن َعلَى اْلِجبَاِل 

؟  الَّ َوإِِن اتَّفََق 31َويَذَْهُب يَْطلُُب الضَّ

 : إِنَّهُ يَْفَرحُ أَْن يَِجدَهُ، فَاْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ 

بِِه أَْكثََر ِمَن الت ِْسعَِة َوالت ِْسِعيَن الَّتِي لَْم 



 

 

ܳܝܢܳܐ ܰܠܝܬ   ܳܡ ܨܶܒ݂ܰ ܘܢ ܩܕ݂ܰ ܽ ܘܟ݂ܰ ܽ ܫܰܡܳܝܐ ܰܐܒ݂ܰ ܰ ܒ݂ܰ  ܕ 
ܕ݂ܰ  ܰ ܺܢܐܒ݂ܰ ܢ21 ܳܗܶܠܝܢ܂ ܙܽܥܘܶܪܐ ܶܡܢ ܰܚܕ݂ܰ  ܕ 

ܶ
ܝܢ ܐ ܶ  ܕ 

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

ܶ
 ܰܫܡܳܥܟ݂ܰ  ܐ

ܪܬ   ܰ ܂ ܺܝܬ݂ܰ ܪ ܰܫܡܳܥܟ݂ܰ  ܶܘܐܰܠܳ 21 ܰܐܽܚܘܟ݂ܰ ܰ ܒ݂ܰ  ܕ 
ܶܪܝܢ ܰܐܘ ܰܚܕ݂ܰ  ܰܥܳܡܟ݂ܰ  ܰܥܠ ܬ  ܘܡ ܕ  ܽ ܶܪܝܢ ܦ   ܬ 
ܳܠܬ݂ܰܳ  ܰܐܘ ܝܢ ܐܬ  ܺ ܽܩܘܡ ܳܣܗܕ  ܠ ܬ  ܽ  ܶܡܳܠ܂ ܟ 
ܢ21
ܶ
ܝܢ ܐ ܶ ܰܡܪ ܢܶܫܰܡܥ ܠܳܗܽܢܘܢ ܰܠܳ  ܳܐܦ݂ܰ  ܕ 

ܶ
 ܐ

ܐ ܳ ܬ  ݈ ܢ ܠܺܥܕ 
ܶ
ܝܢ ܐ ܶ ܐ ܰܠܳ  ܳܐܦ݂ܰ  ܕ  ܳ ܬ  ݈  ܢܶܫܰܡܥ ܠܺܥܕ 

ܳܣܐ ܰܐܝܟ݂ܰ  ܳܠܟ݂ܰ  ܢܶܗܶܘܐ ܐ܂ ܰܘܐܝܟ݂ܰ  ܳܡܟ݂ܰ ܳ  ܰܚܢܦ݂ܰ
ܘܢ ݈ܐܳܢܐ ܳܐܰܡܪ ܰܘܐܺܡܝܢ21 ܽ ܠ ܠܟ݂ܰ ܽ ܟ݂ܰ  ܳܡܐ ܕ 

ܐܣܽܪܘܢ
ܶ
ܬ݂ܰ ܐܪܳܥܐ ܕ  ܰ ܫܰܡܳܝܐ ܰܐܺܣܝܪ ܢܶܗܶܘܐ ܒ  ܰ  ܒ 

ܶܡ ܫܽܪܘܢ ܘܶܡܕ 
ܶ
ܬ݂ܰ ܐܪܳܥܐ ܕ  ܰ  ܫܶܪܐ ܢܶܗܶܘܐ ܒ 
ܫܰܡܳܝܐ܂ ܰ ܘܒ݂ܰ 21 ܒ  ܽ ܘܢ ܳܐܰܡܪܳܢܐ ܬ  ܽ ܐܢ ܠܟ݂ܰ ܶ  ܕ 
ܶܪܝܢ ܘܢ ܬ  ܽ ܽܘܘܢ ܶܡܢܟ݂ܰ ܐܪܳܥܐ ܢܶܫܬ  ܰ ܠ ܰܥܠ ܒ  ܽ  ܟ 
ܘ ܽ ܢܶܶܫܐܽܠܘܢ ܨܒ݂ܰ  ܠ ܳܘܬ݂ܰ  ܶܡܢ ܠܽܗܘܢ ܢܶܗܶܘܐ ܕ 
ܝ ܫܰܡܳܝܐ܂ ܳܐܒ݂ܰ ܰ ܒ݂ܰ ܐ12 ܕ  ܳ ܝܪ ܰܐܝܟ  ܶ ܶܪܝܢ ܓ  ܬ݂ܰ ܰ  ܕ 
ܐ ܰܐܘ ܳ ܳܠܬ݂ܰ ܢܺܝܺܫܝܢ ܬ  ܶܫܡܝ ܟ  ܳܡܢ ܒ  ܰ ܳܢܐ ܬ 

ܶ
 ܐ

ܽܗܘܢ܂ ܝܢܳܬ݂ܰ ܰ ܶܝܢ12 ܒ  ܗ ܩܶܪܒ݂ܰ  ܳܗܝܕ 
ܶ
 ܠ ܳܘܬ݂ܰ

ܐ ܳ ܐܦ݂ܰ ܺ ܳܡܐ ܳܡܪܝ ܶܘܐܰܡܪ ܟ  ܢܺܝܢ ܟ  ܢ ܰܙܒ݂ܰ
ܶ
ܠ ܐ ܶ  ܰܢܣܟ 

ܝ ܺ ܘܩ ܳܐܚܝ ܒ  ܽ ܫܒ 
ܶ
ܳܡܐ ܶܠܗ ܐ ܰ ܥ ܥܕ݂ܰ ܰ  ܰܠܫܒ݂ܰ

ܢܺܝܢ܂  ݈ܐܳܢܐ ܳܐܰܡܪ ܰܠܳ  ܶܝܽܫܘܥ ܶܠܗ ܳܐܰܡܪ11 ܰܙܒ݂ܰ
ܳܡܐ ܳܠܟ݂ܰ  ܰ ܥ ܥܕ݂ܰ ܰ ܰܠܳ  ܰܠܫܒ݂ܰ

ܶ
ܳܡܐ ܐ ܰ ܥܺ  ܥܕ݂ܰ  ܝܢܠܰܫܒ݂ܰ

ܢܺܝܢ ܥ ܰܙܒ݂ܰ ܰ ܥ܂ ܫܒ݂ܰ ܰ  ܳܗܳܢܐ ܶܡܽܛܠ11 ܫܒ݂ܰ

 . هَكذَا لَْيَسْت َمِشيئَةً أََماَم 31تَِضلَّ

أَبِيُكُم الَِّذي فِي السََّماَواِت أَْن يَْهِلَك 

غَارِ  َوإِْن أَْخَطأَ »15 .أََحدُ هُؤالَِء الص ِ

هُ بَْيَنَك إِلَْيَك أَُخوَك فَاذَْهْب َوَعاتِبْ 

َوبَْينَهُ َوْحدَُكَما. إِْن َسِمَع ِمْنَك َفقَدْ 

َوإِْن لَْم يَْسَمْع، فَُخذْ 31َربِْحَت أََخاَك. 

َمعََك أَْيًضا َواِحدًا أَِو اثَْنْيِن، ِلَكْي تَقُوَم 

ُكلُّ َكِلَمٍة َعلَى فَِم َشاِهدَْيِن أَْو ثاَلَثٍَة. 

. ْل ِلْلَكنِيَسةِ َوإِْن لَْم يَْسَمْع ِمْنُهْم فَقُ 31

َوإِْن لَْم يَْسَمْع ِمَن اْلَكنِيَسِة فَْليَُكْن 

ِ َواْلعَشَّاِر.  اَْلَحقَّ 31ِعْندََك َكاْلَوثَنِي 

أَقُوُل لَُكْم: ُكلُّ َما تَْربُِطونَهُ َعلَى 

األَْرِض يَُكوُن َمْربُوًطا فِي السََّماِء، 

 َوُكلُّ َما تَُحلُّونَهُ َعلَى األَْرِض يَُكونُ 

َوأَقُوُل لَُكْم 31َمْحلُوالً فِي السََّماِء. 

أَْيًضا: إِِن اتَّفََق اثْنَاِن ِمْنُكْم َعلَى 

ِ َشْيٍء يَْطلُبَانِِه فَإِنَّهُ  األَْرِض فِي أَي 

يَُكوُن لَُهَما ِمْن قِبَِل أَبِي الَِّذي فِي 

ألَنَّهُ َحْيثَُما اْجتََمَع 02السََّماَواِت، 

ثَةٌ بِاْسِمي فَُهنَاَك أَُكوُن اثْنَاِن أَْو ثاَلَ 

ِحينَئٍِذ تَقَدََّم إِلَْيِه 03 .«فِي َوْسِطِهمْ 

ةً »بُْطُرُس َوقَاَل: ، َكْم َمرَّ يَاَربُّ

يُْخِطُئ إِلَيَّ أَِخي َوأَنَا أَْغِفُر لَهُ؟ َهْل 

اٍت؟ قَاَل لَهُ 00« إِلَى َسْبعِ َمرَّ



 

 

ܬ  
ܶ
ܡܰܝܬ݂ܰ ܐ ܰ ܐ ܕ  ܳ ܘܬ݂ܰ ܽ ܫܰܡܳܝܐ ܰܡܠܟ  ܰ ܳܪܐ ܕ  ܒ݂ܰ  ܠܓ݂ܰܰ

ܐ ܳ ܐ ܰܡܠܟ  ܳ ܨܒ݂ܰ ܰ ܢܰܶܣܒ݂ܰ  ܕ  ܢܳܐ ܕ  ܳ  ܶܡܢ ܽܚܘܫܒ 
ܰܘ݈ܗܝ܂ ܕ  ܕ݂ܰ 11 ܰܥܒ݂ܰ ܰ  ܠܶܡܰܣܒ݂ܰ  ܰܫܺܪܝ ܘܟ݂ܰ

ܘ ܰܚܳܝܒ݂ܰ  ܰܚܕ݂ܰ  ܶܠܗ ܰܩܶܪܒ݂ܰ ܘ ܕ  ܽ ܺܪܝܢ܂ ܶܪܒ  ܟ  ܰ  ܟ 
ܕ݂ܰ 11 ܰ ܰܪܥ ܶܠܗ ܰܠܝܬ   ܘܟ݂ܰ ܰܩܕ݂ܰ  ܠܶܡܦ݂ܰ  ܳܡܶܪܗ ܦ 

ܢ ܰ ܒ  ܰ ܢܶܙܕ  ܗ ܽܗܘ ܕ 
ܶ
ܬ݂ܰ ܢܰܘ݈ܗܝ ܰܘܐ݈ܢܬ  ܠ ܰܘܒ݂ܰ ܽ  ܘܟ݂ܰ

ܶܡ ܐܝܬ݂ܰ  ܶܡܕ  ܺ ܽܪܘܥ܂ ܶܠܗ ܕ  ܠ11 ܘܢܶܦ݂ܰ ܰ  ܰܘܢܦ݂ܰ
ܐ ܰܗܘ ܳ ܕ  ܕ݂ܰ  ܰܥܒ݂ܰ ܪ ܳܡܪܝ ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ ܣܓ݂ܰܶ ܰ  ܰܐܓ 

ܠ ܽܪܘܳܚܐ ܥܰܠܝ ܽ ܶܡ ܘܟ݂ܰ ܰܪܥ ܶܡܕ  ܳ ܂ ݈ܐܳܢܐ ܦ   ܳܠܟ݂ܰ
ܰܪܰܚܡ11 ܐ ܳܡܶܪܗ ܶܘܐܬ݂ܰ ܳ ܕ  ܰܥܒ݂ܰ  ܰܗܘ ܕ 

ܗ ܰܘܫܳܪܝ݈ܗܝ
ܶ
ܬ݂ܰ ܩ ܘܰܚܘܒ  ܰ  ܶܠܗ܂ ܫܒ݂ܰ

ܩ11 ܰ ܝܢ ܢܦ݂ܰ ܶ ܐ ܕ  ܳ ܕ  ܚ ܰܗܘ ܰܥܒ݂ܰ ܰ  ܠܰܚܕ݂ܰ  ܶܘܐܫܟ 
ܗ ܶܡܢ

ܶ
ܢܳܰܘܬ݂ܰ ܰܚܳܝܒ݂ܰ  ܟ  ܝܢܶܳܪܐ ܶܠܗ ݈ܗܳܘܐ ܕ  ܺ  ܳܡܐܐ ܕ 
ܶܗ  ܶܠܗ ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ ݈ܗܳܘܐ ܘܳܚܢܶܩ ܰܘܐܚܕ 
ܶܡ ܺܠܝ ܰܗܒ݂ܰ  ܰܚܳܝܒ݂ܰ  ܶܡܕ   ܺܠܝ܂ ܰܐ݈ܢܬ   ܕ 
ܠ11 ܰ ܗ ܰܗܘ ܰܘܢܦ݂ܰ

ܶ
ܢܳܬ݂ܰ ܰܠܘ݈ܗܝ ܰܥܠ ܟ   ܶܪܓ݂ܰ

ܳܥܐ ܪ ܶܠܗ ܶܘܐܰܡܪ ܶܡܢܶܗ ܒ  ܰ  ܽܪܘܳܚܐ ܥܰܠܝ ܰܐܓ 
ܰܪܥ ܳ ܂ ݈ܐܳܢܐ ܘܦ݂ܰ ܝܢ ܽܗܘ12 ܳܠܟ݂ܰ ܶ ܐ ܰܠܳ  ܕ  ܳ ܰܠܳ  ܨܒ݂ܰ

ܶ
 ܐ

ܰܙܠ
ܶ
ܝܬ݂ܰ  ܰܐܪܡܶܝܗ ܐ ܶ ܳܡܐ ܰܐܺܣܝܶܪܐ ܒ  ܰ  ܥܕ݂ܰ

ܠ
ܶ ܢܶܬ  ܰܚܳܝܒ݂ܰ  ܳܡܐ ܶܠܗ ܕ  ܕ݂ܰ 12 ܶܠܗ܂ ܕ  ܰ  ܟ 
ܝܢ ܚܰܙܘ ܶ ܽܗܘܢ ܕ  ܢܳܰܘܬ݂ܰ ܶܡ ܟ  ܗܳܘܐ ܶܡܕ  ܰ ܪܰܝܬ݂ܰ  ܕ  ܶ  ܟ 

ܘ ܳܛܒ݂ܰ  ܠܽܗܘܢ ܰ ܥܘ ܶܘܐܬ݂ܰ ܰ ܠ ܠܳܡܪܽܗܘܢ ܰܐܘܕ  ܽ  ܟ 
ܗܳܘܐ܂ ܰ ܶܝܢ11 ܕ   ܶܘܐܰܡܪ ܳܡܶܪܗ ܩܳܪܝ݈ܗܝ ܳܗܝܕ 
ܐ ܶܠܗ ܳ ܕ  ܝܳܫܐ ܰܥܒ݂ܰ ܺ ܳܠܗ ܳܗܝ ܒ  ܽ ܐ ܟ  ܳ ܬ݂ܰ  ܰܚܘܒ 

اتٍ »يَُسوُع:  ،الَ أَقُوُل لََك إِلَى َسْبعِ َمرَّ

اٍت.  ةً َسْبَع َمرَّ بَْل إِلَى َسْبِعيَن َمرَّ

ِلذِلَك يُْشبِهُ َملَُكوُت السََّماَواِت 01

إِْنَسانًا َمِلًكا أََرادَ أَْن يَُحاِسَب َعبِيدَهُ. 

َم إِلَْيِه 01 ا اْبتَدَأَ فِي اْلُمَحاَسبَِة قُد ِ فَلَمَّ

َواِحدٌ َمدْيُوٌن بِعَْشَرةِ آالَِف َوْزنٍَة. 

لَْم يَُكْن لَهُ َما يُوفِي أََمَر َسي ِدُهُ َوإِذْ 02

أَْن يُبَاعَ ُهَو َواْمَرأَتُهُ َوأَْوالَدُهُ َوُكلُّ َما 

فََخرَّ اْلعَْبدُ 01لَهُ، َويُوفَي الدَّْيُن. 

ْل َعلَيَّ  َوَسَجدَ لَهُ قَائاِلً: يَا َسي ِدُ، تََمهَّ

فَتََحنََّن َسي ِدُ ذِلَك 01فَأُوفِيََك اْلَجِميَع. 

اْلعَْبِد َوأَْطلَقَهُ، َوتََرَك لَهُ الدَّْيَن. 

ا َخَرَج ذِلَك اْلعَْبدُ َوَجدَ َواِحدًا 01 َولَمَّ

ِمَن اْلعَبِيِد ُرفَقَائِِه، َكاَن َمدْيُونًا لَهُ 

بِِمئَِة ِدينَاٍر، فَأَْمَسَكهُ َوأََخذَ بِعُنُِقِه 

فََخرَّ 01قَائاِلً: أَْوفِني َما ِلي َعلَْيَك. 

دُ َرفِيقُهُ َعلَى قَدََمْيِه َوَطلََب إِلَْيِه اْلعَبْ 

ْل َعلَيَّ فَأُوفِيََك اْلَجِميَع.  قَائاِلً: تََمهَّ

فَلَْم يُِردْ بَْل َمَضى َوأَْلقَاهُ فِي ِسْجٍن 12

ا َرأَى اْلعَبِيدُ 13َحتَّى يُوفَِي الدَّْيَن.  فَلَمَّ

ُرفَقَاُؤهُ َما َكاَن، َحِزنُوا ِجدًّا. َوأَتَْوا 

وا َعلَى َسي ِِدِهْم ُكلَّ َما َجَرى. وَ  قَصُّ

فَدََعاهُ ِحينَئٍِذ َسي ِدُهُ َوقَاَل لَهُ: أَيَُّها 10

يُر، ُكلُّ ذِلَك الدَّْيِن تََرْكتُهُ  ر ِ اْلعَْبدُ الش ِ
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 . أَفََما َكاَن 11لََك ألَنََّك َطلَْبَت إِلَيَّ

يَْنَبِغي أَنََّك أَْنَت أَْيًضا تَْرَحُم اْلعَْبدَ 

َوَغِضَب 11فِيقََك َكَما َرِحْمتَُك أَنَا؟. رَ 

بِيَن َحتَّى يُوفَِي  َسي ِدُهُ َوَسلََّمهُ إِلَى اْلُمعَذ ِ

فَهَكذَا أَبِي 12ُكلَّ َما َكاَن لَهُ َعلَْيِه. 

السََّماِويُّ يَْفعَُل بُِكْم إِْن لَْم تَتُْرُكوا ِمْن 

الَتِهِ   «.قُلُوبُِكْم ُكلُّ َواِحٍد ألَِخيِه زَّ
ܰܫܝܢܳܐ ܰܘܫܳܠܳܡܐ 

 .ܠܽܟܠܽܟܘܢ
ينو َوشلومو شَ 

 لخولخون.

 والسالم األمن

 .لجميعكم
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 انتهى طقس المسامحة لسبت البشارة

   
 
 
 
 

 

 

 

ܽܝܘܢ ܳܒܪܺܟܝܢ ܘܳܒܶܥܝܢ ܽܫܘܒܳܩܢܳܐ  ܰܘܢܶܓܠ ܺ
ܶ
ܳܒܰܬܪ ܐ

ܐ ܰܘܡܰܚܬܺܡܝܢ ܘܳܥܐܺܠܝܢ ܡܰܩܪܺܒܝܢ܆   ܶܡܢ ܚܳܕ̈ܕܶ
 

ܘܶܟܢ ܡܰܨܶܠܝܢ ܨܽܠܘܳܬܐ ܕܰܪܡܳܫܐ ܕܰܚܕ ܒܰܫܳܒܐ 
ܰܪܳܒܐ ܰܕܩܳܝܡܳܬܐ ܡܰܫܰܒܚܳܬܐ ܰܕܡܺܫܝܳܚܐ ܠܰܐܰܳܗܢ 

 ܳܦܽܪܘܰܩܢ܀ܘ
 

وبعد اإلنجيل يجثون ويطلبون 

المسامحة بعضهم من بعض, 

 ويختمون ويدخلون ويقدسون,

ثم يخرجون ويصلون صالة مساء 

أحد قيامة المسيح الهنا ومخلصنا 

 العظيم.
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♱ 

 بعونه طقس الناهيرة أنتهى


