
 

 

 

 

 

  ܥܕܬܐ ܕܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܕܐܢܛܝܘܟ

  

 القيامة بعيد الخاص السالم طقس المعدعدان

 

 ܰܕܩܝܳܡܳܬܐ ܺܕܝܶܠܗ ܰܕܫܳܠܳܡܐ ܶܛܟܳܣܐ         

 ܐܰܕܫܳܠܡܳ  ܶܛܟܳܣܐ
 ܳܦܽܪ̣ܘܳܩܝܳܬܐ ܰܕܩܳܝܡܳܬܐ ܰܪܳܒܐ ܒܰܫܳܒܐ ܰܚܕ ܒܽܝܘܡ ܕܶܡܫܰܬܡܠܶ 

 

  السالمطقس 

 أحد القيامة العظيميوم الذي يمارس 

 



 

 

 ܰܕܩܳܝܡܳܬܐ  ܺܕܝܶܠܗ ܰܕܫܳܠܳܡܐ ܶܛܟܳܣܐ
 ܳܦܽܪ̣ܘܳܩܝܳܬܐ ܰܕܩܳܝܡܳܬܐ ܰܪܳܒܐ ܒܰܫܳܒܐ ܰܚܕ ܒܽܝܘܡ ܕܶܡܫܰܬܡܠܶ 

 

 السالمطقس 

 أحد القيامة العظيميوم الذي يمارس 
  

ܫܒܐ ܪܒܐ ܕܩܝܡܬܐ، ܒܬܪ ܬܫܡܫܬܐ ܕܨܦܪܐ ܕܚܕ ܒ
ܥܐܠ ܪܝܫ ܟ̈ܗܢܐ ܘܟ̈ܗܢܐ ܘܡ̈ܫ̄̈ܡ ܠܡܕܒܚܐ 
ܘܠܒܫܝܢ ܛܟܣ̈ܝܗܘܢ، ܘܩܝܡܝܢ ܬܪܬܝܢ ܓܘ̈ܕܝܢ 
ܡܛܟܣܐܝܬ ܚܕܐ ܒܓܘ ܡܕܒܚܐ ܘܐܚܪܬܐ ܥܠ 

 ܕܥܕܬܐ ܘܡܨܠܐ ̈ܖܝܫܟܗܢܐ: ܺܒܐܡܐ ܐܘ ܒܡܨܥܬܗ  

بعد صالة صباح أحد القيامة العظيم يدخل 
رئيس الكهنة والكهنة والشمامسة إلى المذبح 

,  قفون جوقتين بانتظامويلبسون بدالتهم وي
الواحدة داخل المذبح واألخرى على المنبر 
أو في وسط الكنيسة, ثم يبدأ رئيس الكهنة 

 بالصالة:
 

 صالة االبتداء صلوثو دشوُريو ܨܽܠܘܳܬܐ ܕܽܫܘܳܪܳܝܐ
 

ܽܫܘܒܳܚܐ ܰܰܠܳܒܐ  : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ. ܘܰܠܒܳܪܐ

 البو شوبحو : كوهنو
 .قاديشو َولروحو  ولَبرو

المجد لآلب : كاهن ال

 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:  امسةالشم

 نحن والحنان المراحم

 في الضعفاء الخطاة

 ن،اآلبدي  أبد وإلى العالمين

 .آمين
 

ܐ ܕܰܣܝܰܒܪ ܳܠܳܗܐܐܰ  ܡܺܫܝܳܚܐ ܳܟܗܳܢܐ:  ܰܚ̈ܫܶ
 ܒܨܶܒܳܝܢܶܗ ܘܺܡܝܬ ܽܦܘܪܳܩܢܰܢ ܶܡܽܛܠ ܰܘܨܺܠܝܳܒܐ
 ܘܰܥܶܡܗ ܰܩܒܳܪܐ ̣ܡܢ ܘܳܩܡ. ܠܺܡܝܽܬܘܰܬܢ ܰܘܐܺܚܝ
 ܳܢܐܗܳ  ܒܺܥܐܳܕܐ ܳܡܪܝ   ܰܠܢ ܰܚܳܕܐ. ܰܠܢ ܰܐܺܩܝܡ

 ܰܫܝܢܳܟ ܰܒܢ ܰܘܐܫܳܪܐ. ܰܕܩܳܝܡܳܬܟ ܫܺܒܝܳܚܐ
ܰܚܶܡܐ ܰܠܢ ܰܘܣܽܥܘܪ. ܰܘܫܳܠܳܡܟ  .ܕܰܛܝܽܒܘܳܬܟ ܒܪ 
 ܘܰܫܘܶܙܒ. ܒܚܢܳܢܳܟ ܘܽܟܘ̈ܪܳܗܰܢܝܢ ܺܟܐܰܒ̈ܝܢ ܰܘܐܳܣܐ
 ܕܽܪܘܓܳܙܐ ܘܰܫ̈ܒܶܛܐ ܰܡ̈ܚܳܘܬܐ ܽܟܠ ̣ܡܢ ܰܠܢ

أيُّها المسيُح اإللهُ يا َمن الكاهن: 

احتمَل اآلالَم والصليَب من أجِل 

خالِصنا، وماَت بمشيئتِِه، وأحيانا 

نحُن المائتين، وقاَم ِمن القبِر 

ْحنا يا ربُّ بهذا  وأقامنا معَهُ، فر ِ

عيِد قيامتَِك المجيِد، وأحلَّ فينا 

أمنَك وسالَمَك وتفقَّدنا برأفِة 

أوجاَعنا وأمراَضنا  نعمتَِك واشفِ 

نا ِمن جميعِ الضرباِت  بحنانَِك ونج ِ



 

 

 ܢܰܫܡܠܶ  ܕܰܒܦܺܨܝܽܚܘܬܐ ܒܰܚܽܝܘܣܳܬܽܢܘܳܬܟ܆
 ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܰܘܠܐܰܳܗܢ ܳܡܰܪܢ. ܰܥܕܺܥܐܳܕܟ

 ܝܢ܀ܰܥܳܡܐ : ܰܐܡܺ 

 والتأديباِت بشفقتَِك لنحتفَل بعيِدكَ 

 مبتهجيَن إلى أبِد اآلبدين.
 

 آمين.الشعب: 
 

 

 ܰܐܢܬ ܕܰܒܩܳܝܡܳܬܐ ܺܕܝܳܠܟ ܒܳܩܳܠ܆ ܕܰܪܶܚܡܰܥܠܝܶܥܢܳܝܢܳܐ 

 

 ܺܕܝܳܠܟ܆ ܕܰܒܩܳܝܡܳܬܐ ܰܐܢܬ
  ܳܕܐܚܰ  ܰܚܺܕܝܬ܆ ܘܰܰܠܪܳܥܐ ܰܠܫܰܡܳܝܐ
 ܰܝܠ ܶܕ̈ܝܗ   ܰܛܪܘܢܰ  ܺܥܕܳܬܟ܆

ܬܰܪܚܡ ܳܠܳܗܐܐܰ  ܰܒܨܺܠܝܳܒܟ܆
ܶ
 ܐ

 ܥܰܠܝܢ܀
 ܕܰܨܠܳܒܟ܆ ܰܥܳܡܐ ܰܒܺܗܝܬ
ܐ ܘܳܚܶܕܝܢ ̈ܡܶ  ܳܒܟ܆ ܕܰܗܝܶܡܢܘ ܰܥܡ 
܆ ܘܺܥܕܳܬܐ  ܳܙܡܺܪܝܢ ܘܰܝܠ ܶܕ̈ܝܗ 

 ܳܠܳܗܐܐܰ  ܰܒܩܳܝܡܳܬܟ܆ ܽܫܘܒܳܚܐ
ܬܰܪܰܚܡ

ܶ
 ܥܰܠܝܢ܀ ܐ

ܗ ܰܚܺܕܝ܆ 
ܶ
ܰܗܘ ܕܰܒܩܳܝܡܬ

ܝ ܰܕܟܺܡܝܺܪܝܢ  ܠܰܬܠܺܡ̈ܝܰܕܘܗ 
ܰܘܘ܆ ܰܘܙܰܪܥ ܰܫܝܢܳܐ܆ ܶܒܝܬ  ܗ 

ܝܶ̈  ܐ ܠܬ̈ܚܳܬܶܝܐ܆ ܠܰܐܳܗܐ ܶܥܠ ܳ
ܬܰܪܰܚܡ ܥܰܠܝܢ܀

ܶ
 ܐ

 ܽܫܘܒܳܚܐ
ܗ ܕܰܚܶܕܬ ܰܗܘ

ܶ
 ܰܠܓܺܒܝܠܬ

ܗ
ܶ
 ܶܒܝܬ ܕܶܡܢ ܰܒܩܳܝܡܬ

ܐܺܡܝ̈ 
ܶ
ܗ ܘܰܦܪܶܩܗ   ،ܬ

ܶ
 ،ܠܺܥܕܬ

ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܶܠܗ ܳܙܡܳܪܐ ܘܳܗܐ
ܶ
 ،ܬ

ܬܰܪܰܚܡ ܠܰܐܳܳܗܐ
ܶ
 .ܥܰܠܝܢ ܐ

أت دبَـقيومتو ديـلُخ 

 لَـشمايو ولَـرعو حاديت،

وناَطر يَـلِده  حادو لعيتُخ

َرحام بَصليبُخ، آلوهو إث

 علَين.
 

َهـو دبَقيومتِه حادي 

لتَـلميذاو دَكميرينـواو, 

َوزَرع َشـينو ِبث ِعلويه 

إثَرحام  لتَـحتويِه، آلوهو

 علَين.
 

باِطل   َهـو دبَقيومتِه

لوحدُنِه دَمـوتو طرونو، 

َوحِرب لَـشيول، َوفني 

لودُم دَبيدُو، آلوهو إثَرحام 

 .علَين

 

 .باِرخمور

 هَهـو دحاِدث لَـغـبيلتِ 
دِمن بِث ميثِه،   بَـقيومتِه

وفَـرقِه لعـيتِه، وهو ُزمرو 

ِله تِشبوحتو، آلوهو إثَرحام 

 علَين.

يا َمن  ارحمنا يا الله

أبهجَت بقيامتَك السماء 

أبهْج كنيستَك  واألرض،

 واحفْظ أبناءها بصليبَك.
 

 

يا َمن أبهج  ارحمنا يا الله

 بقيامته تالميذه الحزينين،
 العلويينبين   وزرع األمن

 والسفليين.
 
 

يا َمن أبطَل  ارحمنا يا الله

بقيامته سلطان الموت 

الطاغي، ودكَّ الحجيم، 

وأعاد آدم الذي كان قد 

 .هلك
 

 .بارك يا سيد

 يا َمن جدَّد ارحمنا يا الله
 من بين جبلته بقيامته
وخلص  األموات، 

وها إنها ترتل  كنيسته،

 التسبيح له.

 

 



 

 

 ܰܛܘܶܡܢܣ : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
 ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ ܐܳܠܘܣܩܰ 

 سطوِمن قالوس  :مَشمُشنو

 . قوريِلَيسون

يا   ,لنقف حسنا   : الشماس
 رب ارحم

 : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܘ̈ܪܰܚܶܡܐ ܽܟܰܠܢ ܢܰܨܰܠܶ 
 ܳܡܪܝܐ. ܢܶܒܶܥܐ ܳܡܪܳܝܐ ܶܡܢ

 ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ ܡܰܪܚܳܡܳܢܐ
ܫܽܒܘܚܳܬܐ. ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ

ܶ
 ܬ

ܐ  ܘܶܗܕܪܐ ܘܰܬܘܺܕܝ̣ܬܳ
 ܳܛܳܒܐ ܘܽܪܘܡܳܪܳܡܐ ܘܽܩܘܳܠܳܣܐ

ܝܬ̣  ܠܳܒܛܶ  ܕܰܠܳ 
ܺ
ܺܡܝܢܳܐ

ܰ
 ܐ

ܠܙܰܒܢ ܠܶܥܳܕܢ ܒܽܟ̣  ܶܘܐܢܶܫܬ ܰܘܒ̣ܟܽ
 :ܕܰܢܶܣܩ

 : كوهنو
وَرحمه  نصاِله كولَن

ِمن موريو  َوحنونو

موريو مَرحمونو نِبِعه. 

 علَين وَعذاَرين. راِحم

وتَوديثو  تِشبوحتو

 وِهدرو وقولُـسو

دلو  ورومُرمو طوبو

آمينوئيث  بُـِطل

َوبخولِعذُن،  بخولزبَن

 نِشتِوه دناِسق.

 : اهنالك
 ونطلب من لنصل ِ كلنا

  .الرب الرحمة والحنان
يا أيها الرب الرحيم 

ونسأله  ارحمنا وأعنا.

إليه  أن  يؤهلنا لنرفع

سبحا  وشكرا   دائما  

ومديحا  وتبجيال  

وتعظيما  ال ينقطع في 

 كل وقت وأوان.   

 صالة المقدمة فروميونصلوثو د ܨܽܠܘܳܬܐ ܕܦܽܪܘܡܽܝܘܢ
ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܳܟܗܳܢܐ :

ܶ
 ܫܰܡܝܳܢܳܐ ܰܫܝܢܳܐ ܠܰܗܘ ܬ

̣ܬܰܚܝܰܕ ܰܕܒܝܰܠܶܕܗ
ܶ
. ܰܠܢ ܰܒܶܪܟ̣  ܘܰܒܥܳܡܶܕܗ ܰܠܢ܆ ܐ

ܗ
ܶ
ܗ. ܰܦܪܰܩܢ ܘܰܒܕܺܒܝܽܚܘ̣ܬ

ܶ
ܘ̣ܬ . ܐܰܚܝܰܢ ܰܘܒܺܡܝ̣ܬܽ

. ܰܠܢ ܐܺܰܩܝܡ ܘܰܒܩܝܳܡܶܬܗ. ܐܰܦܨܰܚܢ ܰܘܒܢܽܘܳܚܶܡܗ
 ܰܥܶܡܗ ܰܘܒܽܣܘܳܠܶܩܗ. ܰܠܢ ܰܒܝܰܐ ܰܘܒܰܫܠܶܡܗ

ܗ ܝܺܰܡܝܢܳܐ ܘܶܡܢ. ܐܰܣܰܩܢ
ܶ
 ܕܶܠܗ ܐܰܘܬܰܒܢ ܕܰܪܽܒܘ̣ܬ

ܐ ܽܫܘܒܳܚܐ ܝܳܐܐ ܘܺܕܝ̣ܬܳ
ܰ
 ܳܥܠܺܡܝܢ ܠܥܳܰܠܡ ܘܬ

 ܐܺܰܡܝܢ܀
 

 ܰܐܺܡܝܢ ܀ܰܥܳܡܐ : 

حمدا  لألمن السماوي الذي أت حد  الكاهن:

بنا بميالده، وباركنا بعماده، وخل صنا 

بذبحه، وأحيانا بموته، وأبهجنا بانبعاثه، 

انا بسالمه، وأصعدنا  وأقامنا بقيامته، وعز 

معه، بصعوده، وأجلسنا عن يمين ربوبي ته 

يليق الحمد والشكر وإلى أبد الذي به 

 ܀آمين  اآلبدين
 

 

 .آمينالشعب: 
 
 
 
 

 



 

 

 ܨܽܠܘܳܬܐ ܕܶܣܕܳܪܐ
 

 صالة المتن ِسدروصلوثو د

 ܰܗܘ ܺܕܝܰܠܢ܆ ܰܐܳܠܳܗܐ ܡܺܫܝܳܚܐܰܒܪ̣ܟܡܪ̱ܝ 
ܐ ܰܚܝܳܠܐ ܘܳܡܝܳܐ ܕܰܐܳܒܐ ܘܶܚ̣ܟܡܳܬ̣  ܰܗܘ. ܡ̣ܬܽ

ܝܟ ܝ̣ܬܰ
ܺ
ܘܣܝܳܐܝܺܬ̣  ܟܝܳܢܳܐܝܺܬ̣  ܕܐ

ܽ
 ܰܫܝܢܳܐ ܘܐ

 ܰܗܘ. ܽܟܠ ܡܰܪܶܥܐ ܰܘܫܳܠܳܡܐ ܽܟܠ ܡܰܫܶܝܢ
ܫܰܬܝܢܰܬ   ܕܳܒܟ̣ 
ܶ
ܐ ܐ ܳܘܬ̣  ܰܕܕܺܚܝܳܩܐ ܒܺܪܝ̣ܬܳ  ܒܝܰܕ ܗ̄̈
ܳܕܡ ܰܡܛܥܺܝܢܶܗ ܕܳܣܳܛܢܳܐ ܶܢ̣ܟܶܠܗ

ܳ
 ܘܳܒܟ̣ . ܕܐ

 ܓ̈ܒܐ ܒܝܬܬ̈ܪܝܗܘܢ ܫܳܠܳܡܐ ܗܳܘܐ
ܐ
ܶ  ܰܫܶܝܢܬ ܰܐ̱ܢܬ. ܘܰܕܐ̈ܪܳܥܢܶܳܝܐ ܰܕܫܰܡܝܳܢ̈

ܐ
ܳ
 ܡܡ̈ܘܠܐ ܕܡܚܢ ܕܢܽܘܚ ܠܺܩܝܽܒܘ̣ܬ
ܳܘܬ̣  ܰܡܬܰܛܪܳܦܐ ܕܰܛܘܳܦܢܳܐ  ܺܕܝܳܠܟ̣  ܰܫܝܢܳܐ. ܗ̄̈

ܐ ܛܪܕ
ܳ
ܝ ܠܰܡܨܘ̣ܬ  ܶܒܝܬ̣  ܶܚܘܝܳܐ ܥܰܒܕܕܰ  ܗ 

ܐ
ܶ ܝܳܠܢ̈

ܺ
 ܰܓܒܺܪܐܝܶܠ ܰܕܒܝܰܕ ܘܰܫܠܳܡܟ̣ . ܐ

ܐ ̣ܩܦܠ . ̱ܐܳܢܳܫܝܳܐ ܶܓܢܳܣܐ ܶܡܢ ܠܰܠܘܛܳܬ̣
ܫܰܬܝܰܢܬ   ܳܡܪܝܳܐ ܺܕܝܳܠܟ̣  ܒܰܫܝܢܳܐ

ܶ
. ܐ

ܗ
ܶ
ܠܺܡ̈ܝܶܕܐ ܕܽܠܘܩܰܒܠ ܕܝܳܰܡܐ ܡܥܰܪܽܡܘ̣ܬ

ܰ
 ܬ

ܙܕܶܩܦ
ܶ
 ܰܐܥܰܒܪ ܺܕܝܳܠܟ̣  ܰܘܫܳܠܳܡܐ. ܐ

ܐ  ܰܫܝܢܳܐ. ܶܠܰܒ̈ܘܬܽܗܘܢ ܶܡܢ ܠܶܕܚܠ̣ܬܳ
 ܰܥܠ ܽܗܘܢܠܰܬ̈ܪܥܝܳܬ̣  ܰܫܰܪܪ ܺܕܝܳܠܟ̣ 

 ܺܕܝܳܠܟ̣  ܰܘܫܳܠܳܡܐ. ܳܦܽܪܘܳܩܝܳܬܐ ܩܝܳܡܳܬܟ̣ 
ܐ ܠܽܟܶܠܗ   ܛܰܪܕ

ܳ
 ܶܡܢ ܦܺܠܝܽܓܘ̣ܬ

ܥܝܳܢܰܝܽܗܘܢ
ܶ
 ܰܟܢܶܫ ܺܕܝܳܠܟ̣  ܰܫܝܢܳܐ. ̈ܪ

 ܥܰܒܕ ܺܕܝܳܠܟ̣  ܰܘܫܳܠܳܡܐ. ܰܠܡܰܒܕܽܪܘ̣ܬܽܗܘܢ
ܢܽܘܢ

ܶ
ܐ ܡܰܫܰܒܚܳܬܐ ܽܓܘܳܕܐ ܐ ܶܙܐ ܒܶܥܺܠܝ̣ܬܳ

ܳ
. ܕ̱ܐ̈ܪ

ܢܽܘܢ ܰܚܶܝܠ ܺܕܝܳܠܟ̣  ܰܫܝܢܳܐ
ܶ
 ܰܕܢܰܣܒܽܪܘܢ ܐ

 ܺܕܝܳܠܟ̣  ܰܘܫܳܠܳܡܐ ܐ܆ܳܥܠܡܳ  ܠܽܟܶܠܗ ܰܚ̈ܝܶܐ
ܢܽܘܢ ܡܶܠܐ

ܶ
 ܘܽܥܘܫܢܳܐ ܰܚܝܳܠܐ ܐ
ܐ
ܳ
ܐ ܺܕܝܳܠܟ̣  ܰܫܝܢܳܐ. ܘܰܓ̱ܢܳܒܽܪܘ̣ܬ  ܙ̣ܟܳ

أيّها المسيح إلُهنا، يا  بارخمور

قّوة اآلب األزلي وحكمته، يا َمن 

أنت األمن المسالم والّسالم 

ً وجوهريّاً. يا َمن  المصالح طبيعيّا

بك اطمأنّت البريّة التي كانت قد 

نُبذت بمكر الشيطان المغرر بآدم. 

تسالم السماويّون وبك 

واألرضيّون. أنت أّمنت فُلَك نوح 

التي كانت تتقاذفها أنواء الطوفان. 

أمنك قضى على العداوة التي 

سبّبتها الحيّة بين أشجار 

الفردوس، وسالمك الذي حمله 

جبرائيل محق اللعنة عن الجنس 

البشري. أمنك هّدأ البحر الذي 

هاج على التالميذ، وسالمك 

لوبهم. أمنك صرف الخوف عن ق

ثبّت ضمائرهم في حقيقة قيامتك 

الخالصيّة، وسالمك أقضى الشك 

عن أفكارهم. أمنك لمَّ شعثهم، 

وسالمك ألّف منهم زمرة مرموقة 

في عليّة األسرار. أمنك شّجعهم 

لبيّشروا العالم أجمع بالحياة، 

وسالمك مألهم حوالً وبأساً 

وجبروتاً. أمنك قهر سلطان 

جنسنا الموت، وسالمك وهب 



 

 

ܐ ܽܠܐܘܚܳܕܶܢܗ
ܳ
 ܺܕܝܳܠܟ̣  ܰܘܫܳܠܳܡܐ. ܕܰܡܘܬ

ܒ  ܕܢܰܦܢܶܐ ܠܶܓܢܰܣܢ ܰܪܗܽܒܘܳܢܐ ܝܰܗ̄̈
 ܠܫܢܳܢܳܐ ܫܳܪܐ ܺܕܝܳܠܟ̣  ܰܫܝܢܳܐ. ܠܰܦܪܰܕܝܳܣܐ

ܝ ܐ ܗ  ܐ ܰܫܠܶܗܺܒܝܳܬܢܺܝܳܬ̣ ܳܘܬ̣  ܕܶܡ̣ܬܰܗܦܳܟ̣  ܗ̄̈
ܝܳܠܢܳܐ ܰܠܡܰܛܪ

ܺ
 ܰܫܶܟܢ ܺܕܝܳܠܟ̣  ܫܳܠܳܡܐܘܰ . ܐ

ܳܕܡ
ܳ
ܘܒ ܕܶܢܫܬܽܘܘܢ ܰܘܠܝܰܠ̈ܕܘܗܝ ܠܐ

ܽ
 ܬ

ܳܢܐ ܰܗܘ ܰܠܐ̣ܬܳܪܐ  ܰܟܰܦܪ ܺܕܝܳܠܟ̣  ܰܫܝܢܳܐ. ܽܛܘܒ̣ܬܳ
ܐ ܐ ܰܦܪܽܨܘܳܦܐ ܶܡܢ ܠܶܕܡܥ̣ܬܳ

ܳ
. ܕ̱ܐܢܳܽܫܘ̣ܬ

ܐ ܡܶܠܐ ܺܕܝܳܠܟ̣  ܰܘܫܳܠܳܡܐ
ܳ
 ܠܽܟܳܠܗ   ܰܚܽܕܘ̣ܬ

ܐ  ܰܫܝܢܶܗ ܳܡܪܝܳܐ ܳܗܺܟܝܠ ܰܐ̱ܢܬ. ܒܺܪܝ̣ܬܳ
ܫܰܬܝܢܘ ܕܳܒܟ̣ . ܕܰܐܳܒܐ

ܶ
 ܘܽܥܘܡܳܩܐ ܰܪܘܳܡܐ ܐ

 ܝܰܘܳܡܐ ܒܳܗܳܢܐ ܰܫܶܟܢ. ܰܕܒܽܗܘܢ ܽܟܠܘ
 ܺܕܝܳܠܟ̣  ܕܽܪܘܳܚܐ ܕܒܶܪܬܳܚܐ. ܰܕܩܝܳܡܳܬܟ̣ 
ܶܕܐ ܢܥܶܰܦܩ ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ ܐ ܰܠܚ̈ܕܳ  ܒܢܽܘܰܫܩ̣ܬܳ
 ܘܰܥܳܡܟ̣  ܶܢܬܰܐܰܣܪ܆ ܒܗ   ܘܰܟܕ. ܰܩܺܕܝܫܳܬܐ
ܐ ܰܒܚܳܕܐ

ܳ
 ܰܚܳܫܢܳܝܳܬܐ܆ ܘܳܠܐ ܽܪܘܳܚܢܺܝܳܬܐ ܰܚܕܝܽܘ̣ܬ

 ܰܗܘ ܰܘܫܳܠܳܡܐ ܰܫܝܢܳܐ ܽܟܰܠܢ ܶܢ̣ܬܡܶܠܐ
ܫܰܬܰܟܢ ܕܶܡܢܳܟ̣ 

ܶ
 ܺܕܝܳܠܟ̣  ܐܒܰܫܝܢܳ . ܰܠܢ ܐ
ܢ ܰܐܳܠܳܗܐ

ܳ
ܐ ܶܢܫܰܬܠܳܗ̈ܒ ̣ܬܳ  ܕܝܰܠ̈ܕܝܗ   ܢܰܦ̈ܫܳ

ܐ
ܳ
. ܽܪܘܳܚܢܳܝܳܐ ܒܽܚܘܳܒܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܕܺܥܕܬ

ܙܳܩܢ ܺܕܝܳܠܟ̣  ܘܰܒܫܳܠܳܡܐ  ܘܳܒܟ̣  ܰܒ̈ܚܳܕܶܕܐ ܶܢܬ̈ܚܰ
ܐ
ܳ
ܐ ܳܠܐ ܒܰܚܕܝܽܘ̣ܬ  ܒܰܫܝܢܳܐ. ܶܡܣܰܬܕܳܩܢܺܝ̣ܬܳ
ܐ ܰܫܶܝܢ ܺܕܝܳܠܟ̣ 

ܳ
 ܽܟܠ ܶܡܢ. ܰܩܺܕܝܫܳܬܐ ܠܥܺܕܬ

ܺܣܝܣ ܶܟ̈ܫܶܠܐ
ܶ
ܐ ܘܶܗ̈ܪ

ܳ
 ܰܘܫܳܠܳܡܟ̣ . ܰܫܳܩ̈ܪ̣ܬ

ܶܪܝܢ ܠܰܣܽܩܘ̈ܒܶܠܐ ܶܡܢܗ   ܶܢܛܽܪܘܕ
ܳ  ܥܡܗ   ܕܗ 

ܐ
ܳ
 ܠܗ   ܶܢܰܛܪ ܺܕܝܳܠܟ̣  ܰܫܝܢܳܐ. ܒܚܪܝܳܝܽܘ̣ܬ
ܐ ܺܕܝܳܠܟ̣  ܫ̈ܘܘܕܝܐ

ܶ
ܝܶܐ ܰܫܺܪܝ̈ܪ . ܘܰܐܳܠ̈ܗܳ

̣ܬܗ   ܶܢܡܶܠܐ ܺܕܝܳܠܟ̣  ܰܘܫܳܠܳܡܐ
ܳ
 ܠܳܣܚ̈ܪ

ً للعودة إلى الفردوس.  عربونا

أمنك أزاح بريق السنان الناري 

المتقلّب الذي أقيم لحراسة شجرة 

الحياة، وسالمك وفّق آدم وأوالده 

للحظوة ثانيةً بذلك المكان السعيد. 

أمنك مسح الدمع من وجه 

البشريّة، وسالمك غمر الخليقة 

كلّها بالفرح. فيا رّب يا أمن اآلب، 

تسالم العلو والعمق وكّل يا َمن بك 

ما فيهما، اجعلنا في هذا يوم 

قيامتك أهالً لنعانق بعضنا بعضاً 

بقُبلٍة مقّدسٍة ونحن بروحك 

القّدوس جائشون وإذ بها نرتبط 

بعضنا ببعض وبك باتّحاد روحي 

هٌ عن الهوى، نمتلىء كلّنا من  منزَّ

األمن والّسالم الذين خصصتنا 

بهما. أللهم ولتضطرم بأمنك 

نفوس أوالد البيعة المقّدسة بمحبّة 

روحيّة، وليرتبط بسالمك بعضها 

ببعٍض وبك باتّحاد غير ُمنفصم. 

جنِّب بأمنك البيعة المقّدسة جميع 

الشكوك والبدع المسعورة، 

وليقِض سالمك عنها خصومها 

الذين يماحكونها عناداً. وليحفظ 

لها أمنك وُعودك اإللهيّة الصادقة، 

حابها بالعالمين وليُغصَّ سالمك ر



 

 

ܟ̣  ܡܢ̈ܝܳܚܢܶܐ
ܳ
 ܢܰܪܡܶܪܡ ܺܕܝܳܠܟ̣  ܰܫܝܢܳܐ. ܕܳܡܽܪܘ̣ܬ

ܐ ܰܩܪܳܢܗ  
ܳ
ܰܥܳܘ̣ܬ

ܳ
 ܚܠܦܝܗ   ܕܚܐܫܝܢ ܒ̈ܪ
 ܢܰܨܒܬ ܳܡܟ̣ ܰܘܫܠܳ . ܠܗ   ܰܘܡܰܪܶܒܝܢ
 ܕܳܟܗ̈ܢܶܐ ܶܛ̈ܟܶܣܐ ܒܣܕܝܽܪܘܬ̣  ܓܘ̈ܕܝܗ  

ܐ
ܶ  ܺܕܝܳܠܟ̣  ܰܫܝܢܳܐ. ܳܠܟ̣  ܰܕܡܰܪܶܥܝܢ ܰܘܡܰܫܡܳܫܢ̈
  ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ   ܶܢܚܽܙܘܩ

ܳ
. ܽܪܘܳܚܢܳܝܳܬܐ ܐܒܐܘܝܽܘ̣ܬ

ܢܽܘܢ ܢܰܢܰܗܪ ܰܘܫܳܠܳܡܟ̣ 
ܶ
 ܰܫܺܪܝܳܪܐ ܒܽܚܘܳܒܐ ܐ

ܐ ܐ ܰܘܒܶܪܚܡ̣ܬܳ ܝ̣ܬܳ ܢܽܘܢ ܢܢܰܒܶܪܫ ܰܫܝܢܳܟ̣ . ܕ̣ܟܺ
ܶ
 ܐ

ܢܽ  ܢܰܫܡܶܠܐ ܰܘܫܳܠܳܡܟ̣ . ܳܛܳܒܐ ܒܰܣܒܳܪܐ
ܶ
 ܘܢܐ

ܐ
ܳ
 ܕܝܳܺܠܟ̣  ܰܫܝܢܳܐ. ܽܫܘܒܳܚܐ ܬܺܪܝܰܨܬ̣  ܒܰܗܝܳܡܢܽܘ̣ܬ

ܢܽܘܢ ܢܰܗܰܕܪ
ܶ
ܐ ܐ

ܶ
ܐ ܒܽܕܘܳܒ̈ܪ

ܳ
. ܕܰܩܺܕܝܽܫܘ̣ܬ

ܢܽܘܢ ܶܢܡܶܠܐ ܺܕܝܳܠܟ̣  ܰܘܫܳܠܳܡܐ
ܶ
 ܽܪܘܳܚܐ ܐ

ܐ
ܳ
ܘ̣ܬ ܢܽܘܢ ܢܰܣܶܩܠ ܺܕܝܳܠܟ̣  ܰܫܝܢܳܐ. ܕܰܡܺܟܝ̣ܟܽ

ܶ
 ܐ

ܐ
ܳ
ܐ ܒܢܺܝܽܚܘ̣ܬ

ܳ
 ܰܘܫܳܠܳܡܐ. ܰܘܒܰܒܺܣܝܽܡܘ̣ܬ

ܢܽܘܢ ܢܰܚܶܘܐ ܺܕܝܳܠܟ̣ 
ܶ
ܐ ܐ

ܶ
 ܕܽܦ̈ܘܩܳܕܢܰܝܟ ܳܓܽܒܘ̈ܪ

ܗ ܘܰܟܕ. ܰܚ̈ܝܶܐ ܰܡܥܳܒ̈ܕܰܝ
ܶ
̣ܬ
ܳ
 ܕܰܫܝܢܳܐ ܒܽܣܘܬ

ܐ
ܳ
ܐ ܚܰܠ̈ܝܳܐ ܕܰܚ̈ܝܶܐ ܒܽܟܘܳܠܢܺܝܳܘ̣ܬ

ܳ
 ܰܕܡܝܰܬܽܪܘ̣ܬ

 ܳܠܟ̣  ܕܶܢܗܶܘܐ ܰܠܢ ܰܐܫܳܘܐ. ܰܐ̱ܢܬ ܡܨܰܶܒܬ ܰܠܢ
ܫܶܪܐ ܰܕܒܽܗܘܢ ܘܰܩܺܕܝܶ̈ܫܐ ܕܰܟ̈ܝܳܐ ܰܗܝ̈ܟܶܠܐ

ܶ
 ܬ

ܥܰܡܪ ܶܘܬܬܢܺܝܚ
ܶ
ܟ ܘܬ ̣

ܳ
 ܰܟܕ. ܰܐܳܠܽܗܘܬ

ܨܡܺܚܝܢܰܢ ܰܐܳܠܳܗܝܶ̈ܐ ܒܽܫܘܳܟܢܰ̈ܝܟ
ܰ
 ܰܟܕ. ܶܡܬܬ

ܐ ܰܘܒܰܫܺܦܝܽܪܘܬ̣  ܰܕ̣ܟܝܳܐ ܒܶܠܳܒܐ ܪܺܥܝ̣ܬܳ
ܰ
 ܬ

ܐ ܰܟܕ. ܰܡܦܪܺܓܝܢܰܢ
ܳ
ܐ ܒܰܡܺܪܝܽܩܘ̣ܬ

ܶ
 ܕܽܚܘܳܫ̈ܒ

ܐ
ܳ
 ܰܟܕ. ܡܰܒܪܺܩܝܢܰܢ ܕܰܗܘܳܢܐ ܘܙܰܗܝܽܘ̣ܬ
ܐ
ܳ
ܐ ܒܰܕ̣ܟܝܽܘ̣ܬ

ܳ
ܶܕܐ ܘܰܩܺܕܝܽܫܘ̣ܬ  .ܡܥܰܦܺܩܝܢܰܢ ܰܠܚ̈ܕܳ

ܐ ܰܟܕ
ܳ
ܐ ܒܰܡܕܺܡܝܢܽܘ̣ܬ

ܶ
ܘܳܚܢܶܐ ܕܺܥܝ̈ܪ

ܽ
ܶܕܐ ̈ܪ  ܰܠܚ̈ܕܳ

ܝܢܰܢ
ܺ
ܠܳܘ̣ܬ

ܰ
 ܥܳܒ̈ܕܰܝܢ ܶܡܬܳܚܶܙܝܢ ܰܟܕ. ܶܡܬܬ

ܡܐ
ܶ
ܝܶܐ ܠܥ̈ܰܡ

ܳ
 ܕܰܥܳܡܐ ܘܶܡܫܰܬܘܕܺܥܝܢ. ܢܽܘ̣ܟ̈ܪ

بقرضاة بروبيّتك. ليرفع أمنك 

شائنها بالرعاة الذين يصحون في 

سبيلها ويربُّونها، وليزيِّن سالمك 

أجواقها بانتظام صفوف الكهنة 

والشمامسة الذين يُسّرونك. ليربط 

أمنك أوالده باألُلفة الروحيّة، 

وليجعلهم سالمك متأللئين المحبّة 

. الصادقة والمودَّة الخالصة

وليُذكي أمنك فيهم جذوة الرجاء 

الصالح، وليكّملهم سالمك 

لهم أمنك  باإليمان القويم. ليجّمِ

بأفعال القداسة، وليمألَهم سالمك 

من روح التواضع. ليزيّنهم أمنك 

بالوداعة والحلم، وليجعلهم 

سالمك ُمضيكين إلى وصاياك 

المحيّية. وإذ بإرسائك قواعد 

لذكيّة ا األمن تزيّننا بسيرة الفضيلة

الشاملة، أّهلنا لنصير لك هياكل 

طاهرة مقّدسة فيها تحّل أُلوهتك 

وتستقّر وتسكن، فنشّع بعطاياك 

اإللهيّة، ونتألأل بقلب نقّي ونيّة 

سليمة، ُمشرقين بنقاء األفكار 

وصفاء العقل، معانقين بعضنا 

ً بالطهر والقداسة، متآلفين  بعضا

على مثال المالئكة الّروحيّين، 

ي أعمالنا للشعوب األخرى فتنجل



 

 

ܝܢ ܝܰܬ̣
ܺ
 ܰܕܫܶܘܐ ܺܕܝܰܠܢ ܰܐܳܠܳܗܐ ܺܕܝܳܠܟ̣  ܐ

ܢ ܕܳܠܐ ܰܗܘ. ܰܕܠܶܥܠ ܰܠܛܝܳܳܪܟ̣ 
ܳ
 ܳܦܛ̈ܪ

ܗ
ܶ
̣ܬ ܦ ܕܶܒܗ. ܰܚܕ̈ܘܳ

ܳ
ܐ ܠܥܰܢ̈ܺܝܰܕܝܢ ܐ

ܶ  ܡܰܗܝܡܢ̈
ܐ
ܳ
. ܰܫܢܺܝܘ ܽܫܘܒܳܚܐ ܬܺܪܝܰܨܬ ܰܕܒܰܗܝܳܡܢܽܘ̣ܬ

 ܢܶܰܣܩ ܘܗܢܽܘܢ ܕܚܢܢ. ܘܰܒܶܣܡ ܰܐܢܺܝܚ
ܐ܆ ܽܫܘܒܳܚܐ ܘܺܕܝ̣ܬܳ

ܰ
 ܰܠܐܽܒܘܟ̣ ܘ ܳܡܪܝ ܳܠܟ̣  ܘܬ
 ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ ܳܗܳܫܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܰܘܠܽܪܘܳܚܟ̣ 
 ܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܠܥܳܰܠܡ

فتُدرك اننا شعبك يا إلهنا، الذي 

يستحّق حظيرتك العُلويّة التي 

أفراحها ال تزول. أَِرْح اللهم وَمتِّْع 

فيها أمواتنا المؤمنين أيضاً الذين 

انتقلوا على اإليمان القويم. لنرفع 

إليك سويّةً حمداً وشكراً وإلى أبيك 

ٍن وروِحَك القّدوس اآلن وكّل أوا

 ܀وإلى أبد اآلبدين
 

 آمين.الشعب:  ܰܐܺܡܝܢ܀ܰܥܳܡܐ : 
 

 

 

ܡܺܪܝܢܶܡܚܳܕܐ ܘ
ܳ
 ܰܟܕ ܕܽܩܘܳܩܝܳܐ ܳܗܳܢܐ ܳܩܳܠܐ ܐ

 ܫܳܠܳܡܐ ܝܳܗܺܒܝܢ ܰܟܕ
ثّم يقولون هذا القول: قوقُيو وهم 

 يعطون الّسالم
 ܒܽܩܘܳܩܳܝܐ ܳܩܳܠ܆

 ܠܪܺܰܚܝܶܩܐ ܫܳܠܳܡܐ ܫܳܠܳܡܐ
 ܳܩܡ ܰܕܡܺܫܝܳܚܐ ܰܘܠܰܩܪܺܝܶܒܐ܆

 ܰܒܕܳܪܐ܆ܰܠܡ ܘܰܟܢܶܫ ܰܩܒܳܪܐ ܶܡܢ
 ܶܘܐܫܰܬܰܪܪ ܽܬܐܘܰܡܐ܆ ܰܗܝܶܡܢ

 ܶܡܢܽܗܘܢ܆ ܰܘܥܰܒܪܘ ܶܫܡܽܥܘܢ܆
ܒܠܳ 

ܶ
 ܡܰܚܰܦܝ. ܘܰܟܪܽܝܘܳܬܐ ܐ

 ܘܰܐܺܒܝܠܳ  ܕܰܩܳܝܳܦܐ ܺܪܝܶܫܗ
 ܘܰܡܪܰܝܡ ܘܺܥܕܳܬܐ. ܟܢܽܘܫܳܬܐ
ܗ  
ܶ
ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܘܰܚܒܪܳܬ

ܶ
 ܳܙܡܪܳܢ ܬ
 ܘܰܗܶܠܽܠܘܰܝܗ܀ ܰܗܶܠܽܠܘܰܝܗ

ْشلُوُمو ْشلُوُمو ْلَرحيِقه 

َوْلقَريبِه، دَْمشيُحو قُْم ِمْن 

ْبُرو ْوَكنِْش لَْمبَْدُرو، قَ 

َهْيِمن تُوَما، ِواْْشتََرْر 

ِشْمعُوْن، َوْعبَْر ِمْنُهوْن، 

إِْبلُو ْوَكْريُوثُو. ْمَحفَْي 

ْريِشه ْدقَيُفُو ْوأَبيلُو 

ْكنُوْشتُو. ْوعيْدتُو ْوَمْريَْم 

ْوَحْبُرثِه تِْشبُوْحتُو ُزْمُرْن 

 ܀هل لويا وهل لويا

م للبعيدين والقريبين الس ال

الس الم، قام المسيح من 

القبر وجمع المتشت تين، 

آمن توما، وتثب ت 

شمعون، والبؤس 

والحزن زال عنهم. رأس 

قيافا تغط ى فحزن 

المجمع. والكنيسة ومريم 

 ورفيقاتها تُرت ِلَن التسبيح

 ܀هل لويا وهل لويا



 

 

 ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ܀: ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
 ܰܘܫܳܠܳܡܟ ܳܡܰܪܢ ܰܫܝܢܳܟ

 ܕܳܬܐܠܥܺ  ܰܗܒܳܠܗ  . ܘܰܗܝܳܡܢܽܘܳܬܟ
ܝܳܡܳܡܐ ܡܰܗܝܰܡܢܳܬܐ

ܺ
. ܘܺܠܠ ܳܝܐ ܐ

܆ ܘܰܒܶܛܠ ܐ ܶܡܢܳܗ   ܶܣܕ̈ܩܶ
܆ ܰܘܐܥܰܒܪ ܘܶܚܪܳܝܢܶܐ܆  ܶܡܢܳܗ 
ܳܬܐ ܠ. ܘܰܫ̈ܒܶܛܐ ܰܡܚ̈ܘܳ

ܶ
 ܘܢܶܬ

. ܐܰܕܟܝܳ  ܒܶܠܳܒܐ ܰܠܚ̈ܕܳܶܕܐ ܫܳܠܳܡܐ
 ܰܒܝܢܰܳܬܢ ܰܢܡܶܠܟ ܘܽܚܘܳܒܟ
ܝܳܡܳܡܐ

ܺ
 ܰܗܶܠܽܠܘܰܝܗ ܘܺܠܠ ܳܝܐ ܐ

 ܘܰܗܶܠܽܠܘܰܝܗ܀

 ܀ْمَشْمشُنو: بَاِرْخُمورْ 

ْشلُُموْخ َشْينُْخ ُمْوَراْن وَ 
ْوَهْيُمنُوثُْخ. َهْبلُو ْلِعيْدتُو 
ْمَهْيَمْنتُو إِْيُمُمو ْوِلْيْليُو. 
ْوبَِطْل ِمنُْه، ِسْدقِْه 
ْوِحْريُنِه، َواْعبَر ِمنُوْه، 
َمْحُووثُو ْوَشْبِطه. ْونِتِل 
ْشلُوُمو لَْحُدوِده ْبِلبُو 
َدْخيُو. ْوُحوبُخ نَْمِلْخ 

و بَْينُثَان إِْيُمُمو ْوِلْيْليُ 
 ܀هلّلويا وهلّلويا

 ܀الشّماس: بارك يا سيّد

امنح يا رّب كنيستك 

المؤمنة، أمنك وسالمك 

واإليمان بك ليالً ونهاراً. 

وامنع عنها اإلنقسامات 

والخالفات، وأَبِعْد عنها 

الضربات وامنح السالم 

لبعضنا بقلٍب نقّيٍ. 

وليسود حبّك بيننا ليالً 

 ܀ونهاراً هلّلويا وهلّلويا

 
 

 

 ارحمنا وأعنا يا رب  موريو راِحم علَين وَعذاَرين ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ ܥܰܠܝܢ ܰܪܶܚܡ ܐܳܡܪܝ
 

 

 

 

 

 

 صالة البخور  ِعْطرو  ܶܥܛܳܪܐ

 

ܒܬ   ܰܗܘ ܫܳܠܳܡܐ  ܠܰܬܠܺܡ̈ܝܰܕܝܟ ܳܡܰܪܢ ܕܰܝܗ 
ܰܡܪܬ

ܶ
 ܐ ܳܢܐ ܳܫܶܒܩ ܺܕܝܠܝ ܰܕܫܳܠܳܡܐ: “ܠܽܗܘܢ ܘܐ

ܢ ܰܥܰܡܢ ܢܶܗܶܘܐ ܗܘ. “ܠܽܟܘܢ  ܰܠܢ ܘܢܶܗܶܘܐ. ܘܰܒܝܢ̣ܳܬܰ
ܢܳ  ܽܫܘܳܪܐ  ܺܒܝܳܫܐ ܶܡܢ ܰܠܢ ܰܘܢܰܦܨܶܐ. ܐܘܽܬܘ̣ܟܠ ܳ
ܐ ܢܰܥܕܶܥܕ ܕܳܚܕܳܝܐܺܝܬ̣ . ܘܺܒܐܝܳܡܳܡܐ ܒܺܠܠ ܳܝܐ  ܺܥܐ̈ܕܶ

̣ܟ  ܐ܆ ܰܠܫܢ̈ܰܝܳܐ ܰܕܡܰܕܒܳܪܽܢܘ̣ܬܳ  ܰܒܫܢܳܳܝܐ ܰܣܺܓ̈ܝܳܐ̣ܬܳ
ܐ ܐ ܕܺܥ̈ܕ̣ܳܬܳ ܐ܆ ܰܘܕܽܟܠܗ   ܰܘܰܕܕܝܳܪ̣ܬܳ  ܰܟܕ ܶܡ̣ܬܰܥܡܳܪܺܢܝ̣ܬܳ

̣ܟ  ܘܳܚܶܕܝܢܰܢ ܚܺܠܝܺܡܝܢܰܢ  ܰܘܒܪܰܚܶܡܐ ܒܰܛܝܽܒܘ̣ܬܳ
̣ܟ  ܫܺܦ̈ܝܶܥܐ ܗ ܘܢܽܟܠܗܽ  ܕܰܚܽܝܘܣܳܬܽܢܘ̣ܬܳ

ܶ
ܬ  ܰܝܘ̈ܡܳ

ܐ ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠ̣ܟ  ܕܰܢܶܣܩ. ܕܳܥܠܳܡܐ  ܘܰܬܘܺܕܝ̣ܬܳ
 ܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܠܳܥܰܠܡ ܘܠܰܐܰܳܗܢ ܳܡܰܪܢ

 

ربّنا وإلهنا، ليكن معنا وفيما بيننا 

السالم الذي منحته تالميذك بقولك 

وليكن لنا ”. سالمي أستودعكم“لهم: 

سوراً وعماداً، ُمنّجياً إيّانا من الشرير 

د تدبيرك ليالً ونهاراً. لنحتفل بأعيا

ً عديدة فرحين بأمن الكنائس  أعواما

األديار والمسكونة كلّها. ونحن 

معافون ومغتبطون بنعمتك وبمراحم 

شفقتك الغزيرة مدى الدهر، لنرفع 

إليك حمداً وشكراً ربَّنا وإلهنا إلى أبد 

 ܀اآلبدين

 

 

 

 



 

 

 طلبة مار يعقوب  بُعوثو دمور يَعقوب ܰܝܥܽܩܘܒ  ܕܳܡܪܝ   ܳܒܽܥܘܳܬܐ

ܗܕܒܰ  ܒܳܪܐ
ܶ
 ܰܦܪܳܩܗ   ܩܳܝܡܬ

ܗ
ܶ
ܐ܆ ܶܡܢ ܠܺܥܕܬ  ܰܗܒ ܳܛܥܽܝܘ̣ܬܳ
 ܰܝܠ ܶܕ̈ܝܗ   ܘܰܢܰܛܪ ܰܫܝܢܳܐ ܳܒܗ  

 ܳܡܪܝ܀ ܰܒܩܳܝܡܳܬ̣ܟ 

ْبُرو دْبَْقيُْمتِه فَْرقُه ْلِعيدْتِه 

ِمْن ُطْعيُوثُو، َهْب بُه َشْينُو 

 ܀ْونََطْر يَْلِده بَْقيُْمتُوْخ ُمور

أيها االبن الذي خل ص 

بقيامته كنيسته من الضالل، 

من ا واحفْظ أوالدَها امنحها أ

.  بقيامتك يا رب 

 ܕܺܥܕܳܬܐ ܰܝܠ ̈ܕܶܝܗ   ܰܝܘܳܡܐ ܒܳܗܳܢܐ
ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܙܰܡܪܘ

ܶ
 ܠܰܡܠܳܟܐ: ܬ
ܫܰܬܰܝܢܘ ܕܶܒܗ ܡܺܫܝܳܚܐ

ܶ
 ܐ

 ܰܝܘܳܡܐ ܒܳܗܳܢܐ ܘܽܥܘܡܳܩܐ܆ ܰܪܘܳܡܐ
 :ܰܒܐ̈ܪܰܒܥܶܦܢܳܝܢ ܰܫܝܢܳܐ ܰܐܡܶܠܟ
ܬܰܪܺܥܝܘ ܘܶܒܗ

ܶ
 ܘܳܐܳܕܡ ܳܡܪܳܝܐ ܐ

 ̄ܗܘܘ܀ ܰܕܪܺܓܝܺܙܝܢ

تُو يدْ ْبُهنُو يَْوُمو يَْلِدْيه ْدعِ 

ْزَمْر تِْشبُوْحتُو: ْلَمْلُكو 

ْمِشيُحو ْدبِه إِْشتَيَْن َرْوُمو 

ْوُعوْمقُو، ْبُهنُو يَْوُمو 

أَْمِلْخ َشْينُو بَْربَْعِفْنيُون، 

ْوبِْه إِثَْراِعي ُموْريُو 

 ܀ْوأُودُم دَْرِغيِزيْن َوو

في هذا اليوم أبناء الكنيسة 

يرتلون المجد للمسيح 

الملك، الذي به صار 

 في العلى والعمق.  ألمنا

حلَّ أمنَك  في هذا اليوم

وسالمَك في األقطار 

وبواسطته تصالح  األربعة

 الرب وآدم المتخاصمين.
̈ܝܰܚܘܗܝ ܩܳܪܐ  ܘܠܰܐܶܦ ܰܠܫܠ ܺ
ܽܢܘܢ

ܶ
: ܘܰܫܝܢܳܐ ܫܳܠܳܡܐ ܐ

ܽܢܘܢ ܘܰܚܶܦܛ
ܶ
ܗ ܐ

ܶ
 ܕܒܶܥ̈ܩܳܒܬ

 ܰܬܠܺܡܝܳܕܐ ܽܟܠ. ܢܶܪܽܕܘܢ ܕܽܚܘܳܒܐ
 ܳܫܶܘܐ ܰܠܳ  ܽܚܘܳܒܐ ܶܒܗ ܕܰܠܝܬ
 ܫܳܠܳܡܐ ܒܢܶܟܠܳ ܕܰ  ܘܽܟܠ: ܺܠܝ

ܘ܀ ܰܬܠܺܡܝܰܕܐ ܰܠܘ ܳܝܶܗܒ  ܗ 

 قرو لَـشليحاو وآِلف إنون

شلومو وَشـينو، وحافِط 

إنون دَبِعـقبوثِه دحوبِه 

كول تَـلميذو دلَـيت  نِردون.

 لو شِوه لي، بِه حوبو

وخول دَبنِـخلو شلومو يَـب 

 لو تَـلميذو.

دعا رسله وعلمهم أن 

 السالم واألمن،  يصنعوا

آثار   ن يقتفواأ  وحثَّهم على

خاٍل من  كل تلميذ المحبة.

ل وك ال يستحقني، المحبة

  من يعطي السالم بمكر

 ليس تلميذا .

 ܰܠܫܰܡ̈ܝܳܢܶܐ ܕܰܫܶܝܢ ܰܫܝܢܳܐ
 ܠܺܥܕܳܬ̣ܟ  ܰܫܶܝܢ ܘܰܰܠܪܳܥܢܳ̈ܝܶܐ܆

 ܰܒܩܳܝܡܳܬ̣ܟ  ܰܝܠ ܶܕ̈ܝܗ   ܘܰܢܰܛܪ
 ܳܡܪܝ܀

 َشـينو دَشـيِن لَـشمايونِه

 شايِن لعيـتُخ ,َعـم أرعونِه

ِده بَقيومـتُخ ونَـَطـر يَـل

 مور.

أيها األمن الذي سالم 

 مع األرضيين، السماويين

امنح كنيستَك األمن واحفظ 

 أبناءها بقيامتَك يا رب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ܘܒܬܪܗ ܩܕܡܝܐ ܐܙܠ ܢܩܘܫܐ ܟܕ ܒܟܪܘ̣ܟܝܐ ܘܡܫܪܝܢ
. ܕܩ̈ܕܺܝܶܫܐ ܘܡܢ̈ܘ̣ܬܐ ܘܐܢܓܠܝܘܢ ܨܠܝܒܐ ܟܢ. ܦܝܪܡܐ

 ܘܢܗܝ̈ܪܐ ܘܐܢܓܠܝܘܢ ܨܠܝܒܐ ܡܢ ܠܥܠ ܘܡܪܘܚܬܐ
 ܠܬܝܡܢܐ ܓܪܒܝܐ ܡܢ ܕܝܢ ܢܦܩܝܢ. ܟܐܘܡܶ  ܶܡܟܐ

 ܦܘܠܘܣ ܒܩܘܡ( ܚ) ܡܕܪܫܐ ܘܐܡܪܝܢ ܢܝܚܐܝܬ̣ 

ويبدأون بالّدورة على النحو التالي: يتقّدم الّدورة 
الناقوس ثّم المجمرة فالّصليب فاإلنجيل فذخائر 
القّديسين فالمروحتان ترفّان فوق الّصليب 
واإلنجيل، فالشموع المضاءة. ويخرجون من 

ب بهدوء وسكون ويرتّلون الشمال إلى الجنو
 ( بلحن قوم فولوس8المدراش التالي )

 

ܰܢܐ ܰܡܪܰܝܡ ܳܐܘ
ܶ
ܘ ܐ : ܰܓܢܳܢܳܐ ܗ 

 ܳܐܘ. ܕܰܦܪܰܕܝܳܣܐ ܰܪܳܒܐ ܳܢܽܨܘܶܒܗ
ܰܢܐ ܰܡܪܰܝܡ

ܶ
: ܽܢܘܳܚܳܡܐ ̄ܗܘ ܐ
ܐ ܰܘܩܳܝܡܳܬܐ  .ܢܶܫܳܡܐ ܕܽܟܠ ܘܰܚ̈ܝܶ

ܰܢܐ ܰܡܪܰܝܡ ܳܐܘ
ܶ
 ܩܺܛܝܠܳ : ̄ܗܘ ܐ

ܬܰܩܪܺܒܝܢ ܰܠܳ  ܰܘܩܺܒܝܳܪܐ܆
ܶ
: ܺܠܝ ܬ

 ܶܙܠܝ. ܳܐܒܝ ܨܶܝܕ ܶܣܠܶܩܬ   ܕܰܠܳ 
ܐ ܰܣܰܒܪܝ ܳܗܺܟܝܠ  :ܰܠܫܺܠܝ̈ܚܶ
 ܶܡܢ ܒܽܫܘܒܳܚܐ ܺܠܝ ܕܳܩܶܡܬ
 ܰܩܒܳܪܐ܀

أو َمريَم إنو ُهو كانُـنو 

 رابو دفَـرديسو، نُصوبِه

 أو َمريَم إنو ُهو نوُحـمو،

َوقيومتو وحايِه وخول 

أو َمريَم إنو ُهو  نِشمو،

لو  قطيلو َوقبيرو،

تِثـقَـربين لي، دلو ِسلِقت 

 ِصد أوب، ِزل هوخيل

ي ل َسـبار لَـشليِحه دقوِمت

 بشوبحو ِمن قَـبرو.

يا مريم أنا البستاني، 

شاتل الفردوس العظيم. يا 

مريم أنا االنبعاث 

والقيامة والحياة لكل 

نسمة. يا مريم أنا المقتول 

والمدفون، ال تقتربي إلي 

ألن ي لم أصعد إلى أبي. 

اذهبي وبش ري الرسل 

 بأن ي قمُت بمجٍد من القبر.

 

. ܰܕܨܺܠܝܳܒܐ ܠܽܙܘܝܳܳܚܐ ܰܕܦܺܪܝܳܫܐ ܠܕܘܟ̣ܬܐ ܳܡܶܛܝܢ ܘܟܕ
ܢ
ܶ
 ܐܘ ܕܡܕܒܚܐ ܬܪܥܐ ܩܕܡ ܐܘ ܐܝܬܝܗ   ܒܝܡܐ ܐ

 ܫܺܒܝܥܳܝܳܐ ܒܳܩܳܠܐ ܳܗܳܢܐ ܙܽܘܳܡܳܪܐ ܐܡܪܝܢ ܢܦܫܗ ܡܕܒܚܐ
ܐ ܳܩܶܪܝܢ ܶܟܢ

ܳ
 ܢܺܒ̈ܝܳܰܘ̣ܬ

ولّما يصلون إلى المكان المعدّ لزيّاح الّصليب سواء 
أكان المنبر إن أمام باب المذبح أم المذبح نفسه، 

رتّلون نصوص المزامير التالية باللحن السابع ثّم ي
 .يقرأون من األسفار المقّدسة

 

ܕܡܪܳܳܬܟ ܫܰܡܳܝܐ ܰܢܘܽܕܘܢ
ܶ
 ܬ

 ܒܺܥܕܳܬܐ ܘܰܗܝܳܡܢܽܘܳܬܟ ܳܡܪܳܝܐ܆
 ܕܦܚܡ ܰܡܢܽܘ. ܕܰܩ̈ܕܺܝܶܫܐ
 ܫܰܡܳܝܐ܆ ܰܒܫܰܡܝ̈  ܠܳܡܪܳܝܐ
 ܰܒܒܢܰ̈ܝ ܠܳܩܪܳܝܐ ܰܕܕܳܡܐ ܘܰܡܢܽܘ
ܐ ܗ. ܰܡܰܠ̈ܟܶ

ܶ
 ܕܳܡܪܳܝܐ ܰܛܝܽܒܘܬ

ܙܰܡܪ ܠܳܥܰܠܡ
ܶ
 ܽܩܘܕܳܫܐ ܬܒܺܥܕܰ  ܐ
 ܰܗܝܳܡܢܽܘܳܬܐ ܰܢܟܶܪܙ ܘܽܦܘܡܝ
 ܰܗܶܠܽܠܘܰܝܗ܀ ܠܳܥܰܠܡ ܥܰܕܳܡܐ

نَـودون شمايو تِدمورتُخ 

مريو وَهـيُمـنوثُخ بعـيتو 

  مانو َدفَحم دقاديِشه،

 بَشَمي شمايو، لموريو

ومانو دُدِمه لموريو ببنَي 

َمالِخه، َطـيبوثِه دموريو 

لعولَم إزَمر بعيَدث قودشو 

ثو وفوم نِخِرز َهـيُمـنو

 عذامو لعولَم هاِللويا.

السموات تحمد عجائبَك 

يا رب، وحقَك في جماعة 

فَمن يعادل  القديسين،

 الرب في سماء السموات

وَمن يشبه الرب بين 

أبناء الله! إني أترنم 

بحمد الرب في الكنيسة 

وفمي يلهج  المقدسة،

 باألمانة إلى األبد هللويا.

 
 



 

 

 القراءات المقدسة هقِريونِه قاديشِ  ܰܩ̈ܕܺܝܶܫܐ ܶܩ̈ܖܳܝܢܶܐ
 

 
 ܶܡܢ ܶܩܪܳܝܢܳܐ: ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܗ
ܶ
ܰܫܥܳܝܐ ܢܺܒܽܝܘܬ

ܶ
 ܢܺܒܳܝܐ܆ ܕܐ

 ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ

قِْريُنُو ِمْن ْمَشْمُشنُو: 

ْنبِيُوثِه ِدَشْعيُو ْنبِيُو، 

 بَاِرْخُمور

قراءة من نبؤة الشّماس: 

أشعياء النّبي، وبارك يا 

 سيّد
 ܠܳܡܶܪܗ ܽܫܘܒܳܚܐ :ܐܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶ 
ܗ ܰܕܢܺܒܳܝܐ

ܶ
 ܰܐܺܡܝܢ܀ ܢܰܥܡܰ  ܨܽܠܘܬ

ُشوْبُحو ْلُموِره  :هْمَشْمُشنِ 

َدْنبِيُو صلُوثِْه َعاَماْن 

 ܀آمين

المجد لّرب : شمامسةال

النّبي صالته معنا دائماً 

 ܀آمين

 
ܶ
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ܰܡܪ: ܰܘܠܰܩ̈ܖܺܝܶܒܐ ܠ̈ܖܰܺܚܝܶܩܐ: ܫܳܠܳܡܐ: ܫܳܠܳܡܐ
ܳ
 ܳܡܪܝܳܐ ܐ

ܢܽܘܢ ܐܶܣܐܘܰ 
ܶ
. ܶܡ݁ܬܰܕܠܺܚܝܢ ܝܳܰܡܐ ܰܐܝܟ   ܘ̈ܖܰܺܫܝܶܥܐ. ܐ
 ܰܡ̈ܘܗܝ ܘܳܗܦܺܟܝܢ ܶܡܫܟܺܚܝܢ ܳܠܐ ܕܶܫܠܝܳܐ ܶܡܽܛܠ
ܰܡܪ: ܠ̈ܖܰܺܫܝܥܶܐ ܫܳܠܳܡܐ ܰܠܝ݁ܬ . ܰܘܣܝܳܢܳܐ ̈ܖܰܚܳܫܐ

ܳ
 ܐ

ܐ ܢܳܚܳܫܐ ܚܳܠܦ .ܰܐܳܠܗܝ  ܰܦܪܙܳܠܐ ܰܘܚܳܠܦ. ܰܕܗܳܒܐ ܰܐܝ݁ܬܶ
ܐ ܐ ܰܘܚܳܠܦ. ܢܳܚܳܫܐ ܰܩ݁ܝܶܣܐ ܰܘܚܳܠܦ. ܺܣܐܳܡܐ ܰܐܝ݁ܬܶ

ܶ
 ܺܟܐ̈ܦ

ܝ ܫܳܠܳܡܐ ܶܘܐܥܶܒܕ  . ܰܦܪܙܳܠܐ ܝ: ܳܦܽܩܘܰܕܟ   ܘܰܫܺܠܝܶܛܟ 
ܐ
ܳ
ܘܒ ܶܢܫ݁ܬܰܡܥ ܘܳܠܐ. ܙܰܺܕܝܽܩܘܬ

ܽ
ܝ ܰܥܘܳܠܐ ܬ . ܰܒܐܪܶܥܟ 

ܐ
ܳ
ܒܳܪܐ ܘܶܒܙܬ  ܽܚܘܰܡ̈ܝܟܝ ܰܘܬ   ܽܫܘ̈ܖܰܝܟܝ ܘܶܢܩܽܪܘܢ ܰܒܬ 

̈ܖܰܥܝܟܝ: ܽܦܘܪܳܩܢܳܐ
ܰ
ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܘܬ

ܶ
 ܶܠܟܝ ܶܢܗܶܘܐ ܘܳܠܐ. ܬ

ܘܒ
ܽ
 ܕܰܣܗܳܪܐ ܘܢܽܘܗܶܪܗ. ܺܕܐܝܳܡܳܡܐ ܠܢܽܘܗܳܪܐ ܶܫܡܳܫܐ ܬ

ܝ ܕܶܢܗܶܘܐ ܶܡܽܛܠ. ܝܶܠܟ   ܶܢܢܰܗܪ ܳܠܐ  ܢܽܘܗܳܪܐ ܳܡܪܝܳܐ ܶܠܟ 
ܝ ܝ̈ܰܘܳܡܳܬܐ ܘܶܢܫܠܽܡܘܢ. ܠܥܰܳܠܡ ܽܶܠܗ. ܶܕܐܒܶܠܟ   ܘܟ 
ܝ ܘܢ ܠܥܰܳܠܡ ܙܰܺܕܝܳܩܐ ܰܥܶܡܟ 

ܽ
 ܢܽܘܪܳܒܐ. ܰܐܪܳܥܐ ܢܺܐܪ݁ܬ

ܝܰ̈ܕܝ ܥܳܒܕ  : ܕܶܢܨܶܒܬ  
ܺ
 ܶܢܗܶܘܐ ܙܽܥܘܳܪܐ. ܶܢܫܰܬܰܒܚ ܐ

ܐ
ܶ
ܳܢܐ ܰܥܺܫܝܢܳܐ ܒܥܳܰܡܐ ܰܘܒܺܨܝܳܪܐ: ܰܒܐܠ̈ܦ

ܶ
 ܠܰܙܒܢܶܗ ܳܡܪܝܳܐ ܐ

ܛܺܪܝܘܗܝ
ܶ
 .ܐ

 ܳܡܪܝ̣ ܰܒܪܟ̣ 

َخاِلقًا ثََمَر الشَّفَتَْيِن. َسالٌَم َسالٌَم ِلْلبَِعيِد َوِلْلقَِريِب، 
، َوَسأَْشِفيهِ  بُّ ا األَْشَراُر فََكاْلبَْحِر   .قَاَل الرَّ أَمَّ

اْلُمْضَطِرِب ألَنَّهُ الَ يَْستَِطيُع أَْن يَْهَدأَ، َوتَْقِذُف 
ً َوِطينًا قَاَل إِلِهي، لَْيَس َسالٌَم،  .ِميَاُههُ َحْمأَة

ِعَوًضا َعِن النَُّحاِس آتِي بِالذََّهِب،  ِلألَْشَراِر.
ِة، َوِعَوًضا َعِن  َوِعَوًضا َعِن اْلَحِديِد آتِي بِاْلِفضَّ
اْلَخَشِب بِالنَُّحاِس، َوِعَوًضا َعِن اْلِحَجاَرةِ 

ا الَ  .بِاْلَحِديِد، َوأَْجعَُل ُوَكالََءِك َسالًَما َوُوالَتَِك بِرًّ
َمُع بَْعُد ُظْلٌم فِي أَْرِضِك، َوالَ َخَراٌب أَْو َسْحٌق يُسْ 

يَن أَْسَواَرِك: َخالًَصا  فِي تُُخوِمِك، بَْل تَُسّمِ
الَ تَُكوُن لَِك بَْعُد الشَّْمُس نُوًرا  .َوأَْبَوابَِك: تَْسبِيًحا

بُّ  فِي النََّهاِر، َوالَ اْلقََمُر يُنِيُر لَِك ُمِضيئًا، بَِل الرَّ
الَ تَِغيُب بَْعُد  .لَِك نُوًرا أَبَِديًّا َوإِلُهِك ِزينَتَكِ  يَُكونُ 

بَّ يَُكوُن لَِك  َشْمُسِك، َوقََمُرِك الَ يَْنقُُص، ألَنَّ الرَّ
َوَشْعبُِك ُكلُُّهْم  .نُوًرا أَبَِديًّا، َوتُْكَمُل أَيَّاُم نَْوِحكِ 

 يأَْبَراٌر. إِلَى األَبَِد يَِرثُوَن األَْرَض، ُغْصُن َغْرسِ 
دَ  ِغيُر يَِصيُر أَْلفًا َواْلَحِقيُر  .َعَمُل يََديَّ ألَتََمجَّ اَلصَّ

بُّ فِي َوْقتِِه أُْسِرُع بِهِ  ةً قَِويَّةً. أَنَا الرَّ  «.أُمَّ
 بارك يا سيد

 
 
 
 
 



 

 

ܐ  ܰܥܳܡܐ : ܫܺܠܝ̈ܚܶ
̣ܓܰܒ̈ܝܳܐ܆ ܶܕܐܫܰܬܰܕܪ̱ܘ ܶܡܢ 

ܳܠܳܗܐ ܠܥܳܠܳܡܐ ܐܰ 
ܽܟܶܠܗ܆ ܰܘܢܰܦܩ̱ܘ 
ܗ ܰܕܒܳܪܐ ̣

ܶ
 ܐ̣ܰܟܶܪܙ̱ܘ܆ ܣܰܒܪܬ

ܐ 
ܶ
ܶܒܝ̣ܬ ܰܥܡ̈ܡ

ܝܗ  ܰܕܐܪܳܥܐ܆ 
ܶ
ܘܶܥܒ̈ܪ

ܐ  ̣
ܳ
ܰܣܰܒܪ̱ܘ ̱ܗܰܘܘ ܰܡܠܽܟܘܬ

ܡܺܪܝܢ 
ܳ
ܰܕܫܰܡܝܳܐ ܰܟܕ ܐ

ܐ ܽܛܘܳܒܐ
ܶ  ܀ ܰܠܡܰܗܝܡܢ̈

: ܡ ܶܡܢ   ܶܩܪܝܳܢܳܐܰܫܡ̄̈
ܐ ܕܳܡܪ̱ܝ ܶܦܛܽܪܘܣ 

ܳ
ܰܓܪܬ

ܶ
ܐ

ܗ ܰܥܰܡܢ  ̣
ܶ
ܫܺܠܝܳܚܐ  ܨܽܠܘܬ

 ܀ ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ̱ 

ܽܫܘܒܳܚܐ  ܰܥܳܡܐ:
  ܠܳܡܶܪܗ ܰܕܫܺܠܝܳܚܐ

ܗ ܰܥܰܡܢ ܐܰܺܡܝܢ܀
ܶ
 ܨܽܠܘ̣ܬ

:ܡ  ...ܰܚܺܒܝܰܒܝ̈  ܰܫܡ̄̈

شليِحه  : عامو

ِمن  ِدشتادَر غبايو

آلوهو لعولمو 

كوِله، َونفَق آخِرز 

سبَرثِه دَبرو بِث 

وِعبِره  عاِمه 

 وسابَرواو دَرعو،

َملكوثو دَشمايو َكد 

أُمرين: طوبو 

 لَمَهيمنِه.

ِمن قِريُنو : مَشمُشـنو

دمور يوحانون   رتوگَ إ

صلوثِه عامان  وشليح

 .بارخمور 

شوبحو  : عامو

 ودَشليح هلمورِ 

 َعمان آمين. هصلوثِ 
 

 حابيباي. :مَشمُشـنو

 الرسل إن الشعب :

 الذين المختارون

 إلى الله أرسلهم

 كله،  العالم

 وأذاعوا فخرجوا

 ينب الله ابن بشرى

 الدنيا، وآفاق األمم

بشروا بملكوت 

 السموات قائلين: 

 طوبى للمؤمنين.

قراءة من  : لشماسا

رسالة مار يوحنا 

 هصالتن لتك .الرسول 

 معنا بارك يا سيد .

المجد لرب : الشعب 

ل، صالته والرس

 معنا آمين.

 أحبائي.. :الشماس
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ܘܢ ܘ ܥܰܠܝܶܡܐ ܰܘܐܢ݈݁ܬܽ ܕ  ܥ݁ܒܰ ܫ݁ܬܰ
ܶ
 ܠܰܩܺܫܝܰܫܝ݁ܟܽܘܢ ܐ

ܘ ܰܥܛ݈ܦ  ܽܘܬ   ܺܚܝܳܨܐܝܺܬ   ܶܘܐܬ  ܝܟ  ܐ ܠܳܘܬ   ܶܪܥܝܳܢܳܐ ܰܡ݁ܟܺ ܶ ܕ  ܳ  ܚܕ 
ܳܠܐ ݁ܕܰܐܳܠܳܗܐ ܶܡܽܛܠ  ݁ܕܶܡ݁ܬ݁ܬܺܪܝܺܡܝܢ ݁ܕܰܐܝܶܠܝܢ ݈ܗܘ ܰܣܽܩܘܒ 

ܐ ܶ ܝܟ  ܐ܂ ܝܶܳܗܒ   ܰܘܠܰܡ݁ܟܺ
ܳ
ܘܬ  ܘ ܰܛܝ݁ܒܽ ܟ  ܰܡ݁ܟܰ ܬ 

ܶ
ܺܝܠ ܐ  ݁ܬܶܚܝܬ   ܳܗܟ 

ܗ ܶ ܝܕ 
ܺ
ܐ ܐ ݁ܬܳ ܺܩܝܦ 

ܰ
ܽܘܢ ݁ܕܺܗܝ ݁ܕܰܐܳܠܳܗܐ ݁ܬ ܢܳܐ ݁ܬܺܪܝܡܟ  ܩ܂ ݁ܒܰܙܒ  ܶ  ݁ܕܳܙܕ 

ܽܘܢ ܟ  ܬ  ܰܘ ݁ܟܽܳܠܗ ܘܶܨܦ   ݁ܒܺܛܝܠ ݁ܕܶܠܗ ܰܐܳܠܳܗܐ ܰܥܠ ܫܕ 
ܝܢ ܘܺܗܝ ܥܰܠܝ݁ܟܽܘܢ܂ ܐ ݁ܕܶ ܶ ܕ   ܳܗܕ   ݁ܟܽܶܠܗ ܫܳܩܠܰܛܥܢܳܐ ݁ܟܰ
ܘܢ ܰܡܥܺܠܝܢ ܘ ܐܢ݈݁ܬܽ ܽܘܢ ܰܥܠ ܰܐܘܶܣܦ  ܟ   ܰܗܝܳܡܢܽܘܬ 
ܐ
ܳ
ܝܢ ܰܥܠ ܡܝ݁ܰܬܽܪܘܬ  ܐ ݁ܕܶ

ܳ
ܐ܂ ܡܝ݁ܰܬܽܪܘܬ  ܰܥܬ ܳ ܝܢ ܰܥܠ ܝܺܕ   ݁ܕܶ

ܐ ܰܥܬ ܳ ܐ ܝܺܕ 
ܳ
ܝܢ ܰܥܠ ܡܰܚܡܣܢܳܢܽܘܬ  ܐ ݁ܕܶ

ܳ
 ܡܰܚܡܣܢܳܢܽܘܬ 

ܐ
ܳ
ܝܢ ܰܥܠ ܡܰܣܝ݁ܒܳܪܢܽܘܬ  ܐܡ ݁ܕܶ

ܳ
ܚܰܠܬ   ܰܣܝ݁ܒܳܪܢܽܘܬ   ܰܐܳܠܳܗܐ܂ ݁ܕܶ

ܝܢ ܰܥܠ ܚܰܠܬ   ݁ܕܶ ܐ ܶܪܚܰܡܬ   ܰܐܳܠܳܗܐ ݁ܕܶ
ܳ
ܝܢ ܰܥܠ ܰܐܽܚܘܬ   ݁ܕܶ

ܐ ܶܪܚܰܡܬ  
ܳ
ܐ܂ ܰܐܽܚܘܬ  ܝܪ ܳܗܶܠܝܢ ܽܚܘ݁ܒܳ ܝܳܚܢ ݁ܟܰܕ   ݁ܓܶ ܺ  ܫܟ 

ܽܘܢ ܝܳܪܢ ܠܟ  ܺܛܝܶܠܐ ݈ܗܳܘܐ ܳܠܐ ܘܝ݁ܰܬܺ ܳܠܐ ݁ܒܰ ܦ 
ܳ
ܐܶܪܐ ݁ܕܳܠܐ ܐ  ݁ܦܺ

ܽܘܢ ܡܺܩܝܳܡܢ ܶܥܗ ܠܟ   ܡܺܫܝܳܚܐ܂ ܝܽܶܫܘܥ ݁ܕܳܡܰܪܢ ݁ܒܽܫܘܘ݁ܕܳ
ܝܪ ܘܗܰ  ܝܳܚܢ ݁ܕܳܠܐ ݁ܓܶ ܺ  ܰܣܡܝܳܐ ܳܗܶܠܝܢ ܶܠܗ ܫܟ 

ܘ݈ܗܝ ܰ ܝܬ 
ܺ
ܝܳܐ ݁ܕܰܛܥܳܐ ܳܚܶܙܐ ݁ܕܳܠܐ ܐ ܳܡܶܝܐ܂ ݁ܕܰܚܳܛܰܗܘ݈ܗܝ ݁ܕܽܘ݁ܟܳ  ܰܩܕ 

ܝܳܪܐܝܺܬ   ܳܗܝ ܘܰܥܠ
ܘ ܰܐܰܚܝ ܝ݁ܰܬܺ ܝܰܕ   ܝܰܺܨܦ  ܰܝ݁ܟܽܘܢ ݁ܕܰܒ  ܕ   ܥܒ ܳ

ܐ ܽܘܢ ܳܛܒ ܶ ܽܘܢ ܩܳܪܝ݁ܬܟ  ܟ  ܝܬ  ܺ ܒ  ܐ ܰܘܓ 
ܳ
ܽܘܢ ܡܰܫܰܪܪ݁ܬ ܥ݁ܒܕ 

ܶ
ܕ   ݁ܬ  ݁ܟܰ

ܝܪ ݁ܕܺܝܢ ܳܗܶܠܝܢ ݁ܓܶ ܘܢ ܳܥܒ  ܘܡ ܳܠܐ ܐܢ݈݁ܬܽ ܽ  ܡܬ 
ܪܺܥܝܢ ܘܢ܂ ܶܡܫ݁ܬܰ ܰܢܳܐ ܐܢ݈݁ܬܽ ܝܪ ܳܗܟ  ܝܳܪܐܝܺܬ   ݁ܓܶ

 ܰܥ݁ܬܺ
ܐ ܝ݈ܰܗܒ ܳ ܽܘܢ ܶܡܬ  ܐ ܠܟ  ܐ ܰܡܥܰܠ݁ܬܳ

ܳ
 ݁ܕܰܠܥܰܳܠܡ ݁ܕܰܡܠ݁ܟܽܘܬ 

ܽܪܘܰܩܢ ݁ܕܳܡܰܪܢ ܳ ܐ ܘܰܥܠ ܡܺܫܝܳܚܐ܂ ܝܽܶܫܘܥ ܘܦ  ܶ  ܳܠܐ ܳܗܕ 
ܽܘܢ ܐ݈ܳܢܐ ݁ܕܰܡ݈ܥܶܗܕ   ܶܡܢ ܐ݈ܳܢܐ ܰܡܶܡܐܢ  ܰܥܠ ܰܐܺܡܝܢܳܐܝܺܬ   ܠܟ 
ܕ   ܳܗܶܠܝܢ ܦ   ܳܛܒ   ݁ܟܰ

ܳ
ܺܥܝܢ ܐ ܘܢ ܝܳܕ  ܝܢ ܐܢ݈݁ܬܽ ܺ  ܰܘܣܺܡܝܟ 

ܘܢ  ܳܗܳܢܐ܂ ܫܳܪܳܪܐ ܰܥܠ ܐܢ݈݁ܬܽ
ܳܡܪܝ̣   ܰܒܪܟ 

َكذِلَك أَيَُّها األَْحَداُث، اْخَضعُوا ِللشُّيُوخِ، 
َوُكونُوا َجِميعًا َخاِضِعيَن بَْعُضُكْم ِلبَْعٍض، 

 : اللهَ يُقَاِوُم »َوتََسْربَلُوا بِالتََّواُضعِ، ألَنَّ
ا اْلُمتََواِضعُوَن فَيُْعِطيِهْم اْلُمْستَْكبِِريَن، َوأَمَّ 

فَتََواَضعُوا تَْحَت يَِد اللِه اْلقَِويَِّة ِلَكْي .«نِْعَمةً 

ُكْم َعلَْيِه،  يَْرفَعَُكْم فِي ِحينِِه، ُمْلِقيَن ُكلَّ َهّمِ
َوأَْنتُْم -َوِلهذَا َعْينِِه  ألَنَّهُ هَُو يَْعتَنِي بُِكْم.

مُ - بَاِذلُوَن ُكلَّ اْجتَِهادٍ  وا فِي إِيَمانُِكْم قَد ِ

َمْعِرفَِة َوفِي الْ  فَِضيلَة ، َوفِي اْلفَِضيلَِة َمْعِرفَة ،

ْبِر  ا، َوفِي الصَّ تَعَفُّف ا، َوفِي التَّعَفُِّف َصْبر 

َوفِي التَّْقَوى َمَودَّة  أََخِويَّة ، َوفِي  تَْقَوى،

 ألَنَّ هِذِه إِذَا َكانَتْ  .اْلَمَودَّةِ األََخِويَِّة َمَحبَّة  

فِيُكْم َوَكثَُرْت، تَُصي ُِرُكْم الَ ُمتََكاِسِليَن َوالَ 

 .َغْيَر ُمثِْمِريَن ِلَمْعِرفَِة َرب ِنَا يَُسوَع اْلَمِسيحِ 
ألَنَّ الَِّذي لَْيَس ِعْندَهُ هِذِه، هَُو أَْعَمى قَِصيُر 

 .اْلبََصِر، قَْد نَِسَي تَْطِهيَر َخَطايَاهُ السَّاِلفَةِ 
ِر اْجتَِهدُوا أَيَُّها اإِلْخَوةُ أَْن تَْجعَلُوا ِلذِلَك بِاألَْكثَ 

دَْعَوتَُكْم َواْختِيَاَرُكْم ثَابِتَْيِن. ألَنَُّكْم إِذَا فَعَْلتُْم 

ألَنَّهُ هَكذَا يُقَدَّمُ لَكُْم بِِسعٍَة  .ذِلَك، لَْن تَِزلُّوا أَبَد ا

دُُخوٌل إِلَى َملَُكوِت َرب ِنَا َوُمَخل ِِصنَا يَُسوَع 

ِ اْلمَ  َرُكْم  .ِسيحِ األَبَِدي  ِلذِلَك الَ أُْهِمُل أَْن أُذَك ِ

ا بِهِذِه األُُموِر، َوإِْن ُكْنتُْم َعاِلِميَن  دَائِم 

ِ اْلَحاِضِر.  َوُمثَبَّتِيَن فِي اْلَحق 
 

 

 بارك يا سيد

 
 
 
 
 



 

 

:̣ ܘܣ ܫܺܠܝܳܚܐ ܰܦܘܠܽ  ܰܥܳܡܐ
ܶܕܐܢ  :ܳܕܐܰܡܪ ܘܽܛܘܳܒܢܳܐ ܶܫܡܶܥܬ̣ 

 ̱ܐܳܢܫ ܢܺܐ
ܶ
ܰܒܪ ܐ ܢܰܣܰܒܪܽܟܘܢ ܠ̣ܬ

ܶܡܢ ܳܡܐ ܕܰܣܰܒܪܳܢܽܟܘܢ܆ ܶܘܐܢ 
̱ܗܘ ܶܡܢ ܰܪܘܳܡܐ ܶܢܗܶܘܐ  ܰܡܰܠܐܰܟܐ

ܐ܆ ܕܳܗܐ 
ܳ
ܰܡܚܰܪܡ ܶܡܢ ܺܥܕܬ

ܐ 
ܶ ܳܢܒܥܺܝܢ ܰܠܡ ܝܽܘܠܳܦܢ̈

 
ܶ
ܐ ܶܡܢ ܽܟܠ ܡܰܫܚܠ̈ܦ

ܽܛܘܒ ܰܠܐܝܢܳܐ  ̈ܝܢ܆ܰܓܒܺ 
ܳܠܳܗܐ ܰܫܺܪܝ ܐܰܕܒܝܽܘܠܳܦܢܶܗ ܕܰ 

 ܘܰܫܶܠܡ ܀

فَولُس شليحو  : عامو

 مار: ونو ِشمِعث دـطوبُ 

ِدن نوش نيثِه ”

 ر ِمن مورخون لبَ بَ انس

ِون  خون ورنبَ ادس

نِهِوه  ومو،ِمن رَ  و خَ المَ 

دهو  .“ِمن عيتو مَمحرَ 

 هنِ وم يولفبعين لَ ون

، ابينكِمن كول  هحلفِ مشَ 

ه نِ وبيولفينو دَ طوب ال

 دَالوهو شاري وشاِلم.

قد سمعُت بولس  : الشعب

الرسول المغبوط يقول: 

 إذا جاء من يبشركم”

  ،به ما بشرناكم بخالف

ن مالكا  من كا ولحتى 

السماء، فليَُكْن محروما  

وها إن تعاليم  .“من البيعة

 من سائر مختلفة تظهر 

بدأ  نفطوبى لمَ  الجهات 

 وانتهى بتعليم الله.

 

:ܡ ܐ  ܰܫܡ̄̈
ܳ
ܰܓܪ̣ܬ

ܶ
ܶܡܢ ܐ

 ܫܺܠܝܳܚܐ ܰܕܠܳܘܬ̣  ܕܰܦܘܽܠܘܤ
 
ܽ
 ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪ̱ܝ ܀ ܐܗܘܡܝܰ ̈ܖ

رثو كَ ِمن إمَشمشونو : 

 ثلوُ دَ  دفَولُس شليحو 

 .ورباِرخم  روميا

من رسالة الشماس : 

 بولس الرسول إلىالقديس 

 .بارك يا سيد روميةأهل 

 

ܽܫܘܒܳܚܐ ܠܳܡܶܪܗ ܰܥܳܡܐ: 
ܗ ܰܥܰܡܢ   ܰܕܫܺܠܝܳܚܐ

ܶ
ܨܽܠܘ̣ܬ

 ܰܐܺܡܝܢ ܀

شوبحو لموِره  :عامو

شليحو, صلوثِه دَ 

 .ن آميناَعم

 لرب المجد :الشعب

 معنا صالته ، الرسول

 .آمين

ܗܘܡܝܰܐ
ܽ
  33  - 63:  75  رومية   ܠܓ – ܠ:  ܝܗ  ̈ܖ

ܗܘܡܝܰܐ
ܽ
    77  - 7:  70  رومية    ܙܝ – ܐ:  ܝܘ  ̈ܖ

ܰܚܝ̈  : ܡ̄ܫܡ
ܰ
 ܐ

ܶܥܐ ܝܢ ܐ݈ܳܢܐ ݁ܒܳ ܘܢ ݁ܕܶ ܽ  ܡܺܫܝܳܚܐ ܝܽܶܫܘܥ ݁ܒܳܡܰܪܢ ܰܐܰܚܝ ܶܡܢܟ 

ܐ ܽܚܘ݁ܒܳ ܥܡܽܠܘܢ ݁ܕܽܪܘܳܚܐ ܰܘܒ 
ܶ
ܐ ܰܥܡܝ ݁ܕܬ 

ܳ
ܨܽܠܘܬ  ܝ ݁ܒܰ ܰ  ݁ܕܰܚܳܠܦ 

ܶܨܐ ܐܳܰܠܳܗܐ܂ ܠܳܘܬ   ݁ܦܰ ܐܬ  ܝܺܣܝܢ ݁ܕܳܠܐ ܐܰܝܶܠܝܢ ܶܡܢ ݁ܕܶ  ܶܡ݁ܬܛ݁ܦܺ

ܝ ܺ ܐ ܽܗܘܕ  ݁ܕܒ  ܫܶܡܫ݁ܬܳ
ܶ
ܠ ܘܬ   ܠܰܩ݁ܕܺܝܶܫܐ ܐ݈ܢܳܐ ݁ܕܰܡܘ݁ܒܶ

 الشماس : أخوتي
 

فَأَْطلُُب إِلَْيُكْم أَيَُّها اإِلْخَوةُ، بَِرب ِنَا يَُسوَع 

وحِ، أَْن تَُجاِهدُوا  اْلَمِسيحِ، َوبَِمَحبَِّة الرُّ

لَوَ   اِت ِمْن أَْجِلي إِلَى اللِه،َمِعي فِي الصَّ

ِلَكْي أُْنقَذَ ِمَن الَِّذيَن هُْم َغْيُر ُمْؤِمنِيَن ِفي 

اْليَُهوِديَِّة، َوِلَكْي تَُكوَن ِخْدَمتِي ألَْجِل 



 

 

ܐܘܺܪܫܶܠܡ ܽ ܰܩ݁ܒܰܠ ݁ܕܒ  ܬ 
ܶ
ܝܪ܂ ݁ܬ ܐ ܰܫ݁ܦܺ

ܶ
ܽܘܢ ܺܘܐܬ  ܟ  ܐ ܠܳܘܬ 

ܳ
ܽܘܬ   ݁ܒܰܚܕ 

ܝܳܢܶܗ ܘܢ܂ ܶܘܐ݁ܬ݁ܬܢܺܝܚ ݁ܕܰܐܳܠܳܗܐ ݁ܒܶܨܒ  ܽ ܝܢ ܐܳܰܠܳܗܐ ܰܥܡܟ   ݁ܕܶ

ܽܘܢ ܰܥܡ ܶܢܗܶܘܐ ݁ܕܰܫܳܠܳܡܐ ܶܥܠ1 ܰܐܺܡܝܢ܂ ݁ܟܽܠܟ   ܐ݈ܳܢܐ ܰܡܓ 

ܘܢ ܽ ܝܢ ܠܟ  ܐ ݁ܕܶ ܺ ܘܒ  ܽ ܢ ܠܦ  ܰ ܝܗܕܺ݁  ܳܚܬ  ܐ ܐܝܬ ܶ  ܡܰܫܡܳܫܢܺܝܬ ܳ

ܐ
ܳ
ܶܪܐܳܘܣ܂ ݁ܕܺܥ݁ܕ݈݁ܬ ܰܩ݁ܒܽܠܘܢܳܗ ݁ܕܶܩܢܟ  ܩ ܰܐܝܟ   ݁ܒܳܡܰܪܢ ݁ܕܰܬ  ܶ  ݁ܕܳܙܕ 

ܽܠ ܠܰܩ݁ܕܺܝܶܫܐ ܟ  ܘ ܰܘܒ  ܽ ܥܝܳܐ ܨܒ  ܘܢ ݁ܕܒ ܳ ܽ  ܳܠܗ ݁ܬܽܩܘܽܡܘܢ ܶܡܢܟ 

ܐܦ   ܶܡܽܛܠ ܐ ܺܗܝ ݁ܕܳ ܶܝܐܐ ܗܳܘܬ   ܳܩܝܽܘܡ݁ܬܳ ܦ   ܠܰܣ݁ܓܺ
ܳ
 ܺܠܝ܂ ܐ

ܫܳܠܳܡܐ ܰܫܐܠܘ ܰܐܶܩܰܠܣ ݁ܕܰ݁ܦܺܪܝܣܶܩܰܠܐ ݁ܒܰ ܠܶܚܐ ܘܕ   ݁ܦܳ

 ܚܳܠܦ   ܳܗܶܠܝܢ ݁ܕܶܗܢܽܘܢ ܡܺܫܝܳܚܐ܂ ݁ܒܝܶܽܫܘܥ ܰܥܡܝܕ݁ 

ܫܝ ܘ ܰܨܘܰܪܝܽܗܘܢ ܢܰܦ  ܳܢܐ ݈ܗܳܘܐ ܘܳܠܐ ܝ݈ܰܗܒ 
ܶ
ܰܝ ܐ ܠܽܚܘܕ   ݁ܒܰ

ܐ ܳܠܐ ܠܽܗܘܢ ܐ݈ܳܢܐ ܰܡܘ݁ܕܶ
ܶ
ܦ   ܐ

ܳ
ܐ ݁ܟܽܠܶܗܝܢ ܐ

ܳ
ܬ  ܳ  ݁ܕܰܥ݈ܡܶܡܐ܂ ܺܥܕ 

ܘ ܐ ܫܳܠܳܡܐ ܘܰܗܒ 
ܳ
ܝ݁ܬܽܗܘܢ ݁ܕܺܐܝܬ   ܠܥ݁ܺܕ݈݁ܬ ܰ  ܰܫܐܠܘ ݁ܒܒ 

ܫܳܠܳܡܐ ܢܳܶܛܘܣ ݁ܒܰ ܐ݁ܦܶ ܝ ݁ܕܶ ܝܒ  ܘ݈ܗܝܕܺ݁  ܰܐܝܢܳܐ ܰܚ݁ܒܺ ܰ ܐ ܐܝܬ   ܺܪܺܫܝܬ ܳ

ܝܰܐ
ܺ
ܰܐ ܡܺܫܝܳܚܐ܂ ݁ܕܰܐܟ  ܫܳܠܳܡܐ ܰܫܐܠܘ ݁ܒܰ ܐ ݁ܕܰܡܺܪܝܰܐ ݁ܒܰ ܳ ܝ ܰܐܝܕ   ݁ܕܰܣ݁ܓܺ

ܽܘܢ܂ ܶܠܐܝܰܬ   ܫܳܠܳܡܐ ܰܫܐܠܘ ݁ܒܟ   ݁ܕܰܐܢ݁ܕܳܪܘܢܺܝܳܩܘܣ ݁ܒܰ

ܝܽܘܢܺܝܰܐ ܝܳܐ ݁ܕܰܗܰܘܘ ܐ݈ܚܝܳܢܰܝ ܰܘܕ  ܰ ܺܝܥܺܝܢ ܰܥܡܝ ܫܒ  ܢܽܘܢ ܺܘܝܕ 
ܶ
 ܐ

ܫܺܠܝܶܚܐ ܡܺܫܝܳܚܐ ݁ܒܰ ܰ ܰܡܝ ܘܒ  ܳ ܫܳܠܳܡܐ ܰܫܐܠܘ ܗܰܘܘ܂ ܩܕ   ݁ܒܰ

ܝ ܐܡ݁ܦܺܠܝܳܘܣܕܰ݁  ܝܒ  ܫܳܠܳܡܐ ܰܫܐܠܘ ݁ܒܳܡܰܪܢ܂ ܰܚ݁ܒܺ  ݁ܒܰ

ܢܳܘܣ ܰ ܠܳܚܐ ݁ܕܽܐܘܪܒ  ܡܺܫܝܳܚܐ ݁ܕܰܥܰܡܢ ݁ܦܳ ܽܘܣ ݁ܒܰ ܐܣܰܛܟ  ܶ  ܘܕ 

ܝ܂ ܝܒ  ܫܳܠܳܡܐ ܰܫܐܠܘ ܰܚ݁ܒܺ ܺܠܐ ݁ܒܰ ܝܳܐ ݁ܕܰܐ݁ܦܶ ܒ   ݁ܒܳܡܰܪܢ ݁ܓܰ

ܫܳܠܳܡܐ ܰܫܐܠܘ ܢܰܝ ݁ܒܰ ܗ ݁ܕܰܒ  ܝ݁ܬܶ ܘܳܠܘܣ܂ ݁ܒܰ ܽ  ݁ܕܰܐܺܪܣܳܛܒ 

ܫܳܠܳܡܐ ܰܫܐܠܘ ܺܝܳܘܢ ݁ܒܰ ܫܳܠܳܡܐ ܰܫܐܠܘ ܐ݈ܚܝܳܢܝ ݁ܕܶܗܳܪܘܕ   ݁ܒܰ

ܢܰܝ ܗ ݁ܕܰܒ  ܝ݁ܬܶ ܝܽܗܘܢ ܐܰܝܶܠܝܢ ݁ܕܢܰܪܺܩܳܣܘܣ ݁ܒܰ ܰ  ݁ܒܳܡܰܪܢ܂ ݁ܕܺܐܝܬ 

ܫܳܠܳܡܐ ܰܫܐܠܘ ܢܰܐ ݁ܒܰ ܶ ܰܣܐ ݁ܕܰܛܽܪܘܦ  ܳ
ܰܛܽܪܘܦ   ݁ܒܳܡܰܪܢ ݁ܕܺܠܐܝܶܝܢ ܘܕ 

ܫܳܠܳܡܐ ܰܫܐܠܘ ܪܺܣܣ ݁ܒܰ ݁ܬܝ ݁ܕ݁ܦܶ ܝܒ  ܐ ܰܚ݁ܒܺ ܳ ܝ ܰܐܝܕ   ݁ܕܰܣ݁ܓܺ

ܫܳܠܳܡܐ ܰܫܐܠܘ ݁ܒܳܡܰܪܢ܂ ܶܠܐܝܰܬ   ܣ ݁ܒܰ ܳ
ܝܳܐ ݁ܕܽܪܘܦ  ܒ   ݁ܓܰ

ܐܡܶ  ݁ܒܳܡܰܪܢ ܶ ܺܝܠܝ܂ ݁ܕܺܝܶܠܗ ܗܘܕ  ܫܳܠܳܡܐ ܰܫܐܠܘ ܘܕ   ݁ܒܰ

يِسيَن، تَّى حَ  أُوُرَشِليَم َمْقبُولَة  ِعْندَ اْلِقد ِ

أَِجيَء إِلَْيُكْم بِفََرحٍ بِإَِرادَةِ اللِه، 

إِلهُ السَّالَِم َمعَُكْم  .َمعَُكمْ  َوأَْستَِريحَ 

أُوِصي إِلَْيُكْم بِأُْختِنَا  أَْجَمِعيَن. آِميَن.

فِيبِي، الَّتِي ِهَي َخاِدَمةُ اْلَكنِيَسِة الَّتِي فِي 

ِ َكَما  َكْنَخِريَا، ب  َكْي تَْقبَلُوَها فِي الرَّ

 ِ يِسيَن، َوتَقُوُموا لََها فِي أَي  يَِحقُّ ِلْلِقد ِ

ْحتَاَجتْهُ ِمْنُكْم، ألَنََّها َصاَرْت َشْيٍء ا

ا َسل ُِموا  .ُمَساِعدَة  ِلَكثِيِريَن َوِلي أَنَا أَْيض 

َعلَى بِِريْسِكالَّ َوأَِكيالَ اْلعَاِملَْيِن َمِعي ِفي 

اللَّذَْيِن َوَضعَا ُعنُقَْيِهَما  اْلَمِسيحِ يَُسوَع،

ي دِ ِمْن أَْجِل َحيَاتِي، اللَّذَْيِن لَْسُت أَنَا َوحْ 

ا َجِميُع َكنَائِِس األَُمِم،  أَْشُكُرهَُما بَْل أَْيض 

َوَعلَى اْلَكنِيَسِة الَّتِي فِي بَْيتِِهَما. َسل ُِموا 

َعلَى أَبَْينِتُوَس َحبِيبِي، الَِّذي هَُو بَاُكوَرةُ 

َسل ُِموا َعلَى َمْريََم الَّتِي  .أََخائِيَةَ ِلْلَمِسيحِ 

ا َسل ُِموا َعلَى  .تَِعبَْت ألَْجِلنَا َكثِير 

 ، أَْندَُرونُِكوَس َويُونِيَاَس نَِسيبَيَّ

اْلَمأُْسوَرْيِن َمِعي، اللَّذَْيِن هَُما 

ُسِل، َوقَْد َكانَا ِفي  َمْشُهوَراِن بَْيَن الرُّ

َسل ُِموا َعلَى أَْمبِِليَاَس  .اْلَمِسيحِ قَْبِلي

ب ِ  َسل ُِموا َعلَى  .َحبِيبِي فِي الرَّ

أُوْربَانُوَس اْلعَاِمِل َمعَنَا فِي اْلَمِسيحِ، 

َسل ُِموا َعلَى  .َوَعلَى إِْستَاِخيَس َحبِيبِي

أَبَل َِس اْلُمَزكَّى فِي اْلَمِسيحِ. َسل ُِموا َعلَى 

 .الَِّذيَن هُْم ِمْن أَْهِل أَِرْستُوبُولُوسَ 

وا مُ َسل ُِموا َعلَى ِهيُروِديُوَن نَِسيبِي. َسل ِ 

َعلَى الَِّذيَن هُْم ِمْن أَْهِل نَْرِكيسُّوَس 

ب ِ  َسل ُِموا َعلَى تَِريفَْينَا  .اْلَكائِنِيَن فِي الرَّ

ِ. َسل ُِموا  ب  َوتَِريفُوَسا التَّاِعبَتَْيِن فِي الرَّ

َعلَى بَْرِسيَس اْلَمْحبُوبَِة الَّتِي تَِعبَْت 

ب ِ  ا فِي الرَّ َس َسل ُِموا َعلَى ُروفُ  .َكثِير 

ي ِه أُم ِ ِ، َوَعلَى أُم ِ ب   .اْلُمْختَاِر فِي الرَّ

َسل ُِموا َعلَى أَِسيْنِكِريتَُس، فِِليغُوَن، 



 

 

ܘܣ
ܳ
ܘܢ ݁ܕܰܐܽܣܘܢܩܺܪܛ ܶܠܓ ܳ ܰܦ  ܶܗܪܰܡܐ ܘܕ  ܐ ܰܘܕ  ܰ ܛܳܪܒ  ݁ܦܰ  ܰܘܕ 

ܶܗܪܺܡܐ ܰܐܶܚܐ ܰܘܕ  ܫܳܠܳܡܐ ܰܫܐܠܘ ݁ܕܰܥܡܽܗܘܢ܂ ܘܕ   ݁ܒܰ

ܘܣ ܝܳܠܳܠܓ ܳ
ܺ ܝܽܘܺܠܝܰܐ ݁ܕܦ  ܢܺܐܳܪܘܣ ܰܘܕ  ܗ ܰܘܕ  ܳܚܬ ܶ  ܰܘܕ 

ܐ ܐܽܠܘܡ݁ܦܰ ܳ ܽܠܽܗܘܢ ܘܕ  ܟ   ܰܫܐܠܘ ݁ܕܰܥܡܽܗܘܢ܂ ܰܩ݁ܕܺܝܶܫܐ ܰܘܕ 

ܫܳܠܳܡܐ ܐ ݁ܕܰܚܕ   ܕ  ܚܰ  ݁ܒܰ ܐ ݁ܒܢܽܘܰܫܩ݁ܬܳ  ܳܫܐܳܠܢ ܰܩ݁ܕܺܝܫ݁ܬܳ

ܽܘܢ ܫܳܠܡܟ  ܗ ݁ܟܽܠܶܗܝܢ ݁ܒܰ
ܶ
ܬ  ܳ   ݁ܕܰܡܺܫܝܳܚܐ܂ ܺܥܕ 

 ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪܝ          

َهْرَماَس، بَتُْروبَاَس، َوَهْرِميَس، َوَعلَى 

َسل ُِموا َعلَى  .اإِلْخَوةِ الَِّذيَن َمعَُهمْ 

فِيلُولُوُغَس َوُجوِليَا، َونِيِريُوَس َوأُْخِتِه، 

يِسيَن َوأُولُْمبَ  اَس، َوَعلَى َجِميعِ اْلِقد ِ

َسل ُِموا بَْعُضُكْم َعلَى بَْعٍض  .الَِّذيَن َمعَُهمْ 

ُم  بِقُْبلٍَة ُمقَدََّسٍة. َكنَائُِس اْلَمِسيِح تَُسل ِ

 َعلَْيُكْم.
 

 بارك يا سيد
 

 

ܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ
ܶ
ܳܠ ܰܕܩܳܕܡ ܐ  ܽܗ̣ܘܠ ܳ

 ܰܐܪܳܥܐ ܰܘܬܽܕܘܨ ܫܡ̈ܝܐ ܢܚܕܘܢ
 ܕܡܠܟܐ ܰܒܩܝܡܬܗ
 ̄ܗ܀ ܡܫܝܚܐ

 
 

ܰܥܡ  ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ܆: ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܐ  ܶܫܠ ܳܝܐ ܘܶܕܚܠ̣ܬܳ
ܘܰܢ݂ܟܽܦܘܳܬܐ܆ ܢܽܨܘܬ ܘܢܶܫܰܡܥ 
 ܰܚ̈ܝܳܳܬܐ. 

ܶ̈
ܐ ܕܶܡܠ ܰܠܣܰܒܪܳܬ݂

ܶܕܐܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܕܳܡܰܪܢ 
ܶܝܽܫܘܥ ܡܺܫܝܳܚܐ ܕܶܡܬܩܶܪܐ 

 ܥܰܠܝܢ܀
 

 ܫܳܠܳܡܐ ܠܽܟܠܽܟܘܢ܀: ܳܟܗܳܢܐ
 

 
ܰܐܫܳܘܐ ܰܠܢ ܳܡܪܳܝܐ : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ

 ܠܰܐܳܳܗܐ܆ ܘܰܥܡ ܽܪܘܳܚܐ ܺܕܝܳܠܟ܀
 
 
 

 ليونگِ إَِون ولُلو دَقذومه

َوتدوص  نِحدون شمايو

دَمـلكو  بَقيومتِه أرعو

 .هاِللويا .مشيحو
 

بَاِرْخُمور،   :ْمَشْمُشنُو

َعاْم ِشْليُو ْوِدحْلثُو 

ْونَْخفُوثُو، ْنُصوْث 

ْونِْشَماْع لَْسبَاْرثُو ْدِمِله 

َحيُوثُو. ِدَواْنِجيْليُون 

قَاِديُشو ْدُموَراْن يُِشوْع 

 ܀مِشيُحو ْدِمثِْقِره ْعالين

ْشلُوُمو   :ُكوْهنُو

 ܀ونْلُكوْلخُ 
 

أَْشُوالْن   :ْمَشْمُشنُو

ُموْريُو آلُوُهو، ْوَعاْم 

 ܀ُروُحو ِديلُوخ
 

 

 

 تهليل قبل اإلنجيل

 السماء تفرح واألرض

 .لكالمسيح الم تبتهج بقيامة

 هللويا.

باِرْك يا سيِّد.   :الشّماس

ِلنُْصغِ بِسكوٍت َوَوَرعٍ 

َوِعفٍَّة َونِْسَمْع بُْشَرى كالم 

نجيل الله الحّي، في اإل

المقدَّس لربِّنا يسوع 

 ܀المسيح الّذي يُتْلَى علينا
 

 

الّسالُم   :الكاهن

 ܀ ِلجميِعُكم

لَنا  : الشّماس ليُؤّهِ

الّرب اإلله. ومع 

 ܀روِحك



 

 

ܘܰ : ܳܟܗܳܢܐ
ܶ
ܢܶܓܠ ܽܝܘܢ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܐ

  ܡܺܫܝܳܚܐ    ܕܳܡܰܪܢ ܶܝܽܫܘܥ

 ܶܡܢ ܰܡܚܳܝܢܝܳܬܐ ܳܟܽܪܘܽܙܘܳܬܐ
  ܰܡܟܪܳܙܳܢܐ   ܫܺܠܝܳܚܐ ܽܝܘܰܚܢܳܢ
 ܘܽܦܘܪܳܩܢܳܐ ܰܚܶܝܐ ܕܰܡܟܶܪܙ

 ܠܳܥܠܳܡܐ܀
 ܒܪܝ݂ܟ  : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ

ܐ ܐ ܰܘܥܺܬܝܕ ܕܺܢܐ ܶܕܐ݂ܬܳ
ܶ
݂ܬ

ܫ̈ܒܳܚܢ ܠܳܫܽܠܘܶܚܗ 
ܶ
ܬ

 ܘܰܥܠ ܠܽܦܘܪܳܩܢܰܢ ܕܰܫܠܶܚܗ
ܝ  ܽܟܰܠܢ ̈ܰܪܚܰܡܘܗ 

 ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀
ܝܠ : ܳܢܐܳܟܗ ܰܒܙܒܢܳܐ ܳܗ݂ܟܺ

ܶܕܗ ܕܳܡܰܪܢ ܘܠܐܰܳܗܢ  ܕܰܡܘܠ ܳ
ܐ ܺܕܝܰܠܢ ܶܝܽܫܘܥ ܘܳܦܽܪܘܩܳ 

ܐ  ܡܺܫܝܳܚܐ ܶܡܠ݂ܬܳ
ܠܰܐܳܳܗܐ ܶܕܐ݂ܬܰܒܰܣܪ   ܕܰܚ̈ܝܶܐ
ܒܽܬܘܠܳܬܐ ܰܩܺܕܝܫܳܬܐ  ܶܡܢ

ܢܳܐ  ܰܡܪܰܝܡ ܳܗܶܠܝܢ ܶܕܝܢ ܳܗܰܟ݂
ܝ܀  ܗ̈ܘܰ

 : ܰܥܳܡܐ
 ܘܰܡܘܶܕܝܢܰܢ܀  ܡܰܗܝܡܢܺܝܢܰܢ

إَِواْنِجيْليُون  :ُكوْهنُو

قَاِديُشو ْدُموراْن يُِشوْع 

روزوثو كُ ْمِشيُحو، 

َمحيونيثو ِمن يوحانون 

  شليحو َمخرزونو

دَمخِرز حايِه وفورقُـنو 

 ܀لعولمو

ْبٍريْخ ِداثُو  :ْمَشْمُشنُو

ْدنِيِسه ِتشْبُحون َواعتيْد 

ْلُشلُوِحه ْدَشاْلِحه 

ْلفُوْرقُنَان ْوَعاْل ُكوالن 

 ܀َرْحَماو ْلعُوْلمين

 

ْبَزاْبنُو ُهوخيل   :ُكوْهنُو

دَْمْولُوِده دُْموران 

ْوأَلُوَهان ْوفُُروقُو ِديالْن 

يُشوْع ْمشيُحو ِمْلثُو 

دَْحايِْه أَلُوُهو دْيتْبََساْر 

ِمْن ْبثُوْلتُو قَاديْشتُو 

َمريَْم ُهوِلين دين 

 ܀ُهوَخانُو ْهَوي

 

  :اُموعَ 

 ܀ْوَماْوِدينَان ْمَهايِمْينَانْ 

إنجيُل ربِّنا   :نالكاه

يسوَع المسيحِ المقدَّس، 

الكرازة المحيية من 

 يوحنا الرسول الكاروز

لذي يكرز بالحياة ا

 ܀ والخالص للعالم

مبارٌك الّذي  :الشّماس

أتى والعتيُد أن يأتَي. 

 أرسلَهُ  التّسابيُح للّذي

متُه رح لفدائِنا َوْلتَْشمْلنا

 ܀إلى األبد

 

في زمِن تدبيِر  :الكاهن

سيِّدنا وإلِهنا ومخلِِّصنا 

يسوع المسيح، الكلمِة 

اإللِه الحّيِ الّذي تجسََّد 

مَن البتوِل القّديسِة 

ْت هذه األمورَ  مريم،  تمَّ

 ܀كما يلي

 

  : الّشعب

 ܀نؤمُن ونَعتِرفُ 

 
 
 
 



 

 

̣
 
 إنجيل يوحنا  ̣              ܕܝ ܘܰܚܢܳܢܘܢ̣ܠܝ ̣ܢܓ ̣ܘ̣ܰܐ

ܐ ܽܦܘܩܳܕܢܳܐ
ܳ
 ܰܕܗܰܘܝܽܬܘܢ ܠܽܟܘܢ܆ ̱ܐܢܳܐ ܝܶܳܗܒ ܰܚܕܬ

ܦ ܰܐܶܚܒܬܽܟܘܢ܆ ܶܕܐܢܳܐ ܰܐܝܰܟܢܳܐ ܠܰܚܕ܆ ܰܚܕ ܰܡܚܺܒܝܢ
ܳ
 ܐ

ܚܽܒܘܢ ܰܐ̱ܢܽܬܘܢ
ܰ
 ܽܟܠ ܶܢܰܕܥ ܒܳܗܶܕܐ ܠܰܚܕ܆ ܰܚܕ ܬ

ܢ ܽܬܘܢܰܐܢ̱  ܕܬܠܺܡ̈ܝܰܕܝ ̱ܐܢܳܫ
ܶ
 ܒܽܟܘܢ ܶܢܗܶܘܐ ܽܚܘܳܒܐ ܐ

 ܫܳܠܳܡܐ ܠܽܟܘܢ܆ ̱ܐܢܳܐ ܳܫܶܒܩ ܫܳܠܳܡܐ ܰܚܕ܀ ܠܳܘܬ ܰܚܕ

 ܕܝܶܳܗܒ ܰܐܝܰܟܢܳܐ ̱ܗܳܘܐ ܳܠܐ ܠܽܟܘܢ܆ ̱ܐܢܳܐ ܝܶܳܗܒ ܺܕܝܠܝ

ܢܳܐ ܳܥܠܳܡܐ
ܶ
 ܳܗܶܠܝܢ ܠܽܟܘܢ܀ ̱ܐܢܳܐ ܝܶܳܗܒ ܐ

ܗܶܘܐ ܕܰܚܕܰܘܬܝ݈  ܰܥܡܽܟܘܢ܆ ܶܠܬـܰܡܠ
ܶ
 ܒܽܟܘܢ܆ ܬ

ܫܰܬܡܶܠܐ
ܶ
ܚܽܒܘܢ ܽܦܘܩܳܕܢܝ݈  ܳܗܢܰܘ ܰܚܕܰܘܬܽܟܘܢ܆ ܘܬ

ܰ
 ܕܬ

 ܕܰܪܒ ܽܚܘܳܒܐ ܰܐܶܚܒܬܽܟܘܢ܆ ܶܕܐܢܳܐ ܰܐܝܰܟܢܳܐ ܠܰܚܕ܆ ܰܚܕ

 ܚܳܠܦ ܢܺܣܝܡ ܢܰܦܶܫܗ ܕ̱ܐܢܳܫ ܰܠܝܬ܆ ܳܗܢܳܐ ܶܡܢ

ܚܰܡܘ̱ܗܝ܆ ܳ ܚܰܡܝ ܰܐ̱ܢܽܬܘܢ ܪ݁ ܳ ܢ ܰܐ̱ܢܽܬܘܢ܆ ܪ݁
ܶ
ܥܒܽܕܘܢ ܐ

ܶ
 ܬ

 ̱ܐܢܳܐ ܳܩܶܪܐ ܶܡܺܟܝܠ ܳܠܐ ܠܽܟܘܢ܆ ̱ܐܢܳܐ ܰܕܡܰܦܶܩܕ ܽܟܠ

 ܳܡܢܳܐ ܝܰܳܕܥ ܳܠܐ ܕܰܥܒܳܕܐ ܶܡܽܛܠ ܰܥ̈ܒܶܕܐ܆ ܠܽܟܘܢ

ܚܡܰ  ܳܡܶܪܗ܆ ܳܥܶܒܕ ܳ  ܶܡܽܛܠ ܩܺܪܿܝܬܽܟܘܢ܆ ܶܕܝܢ ܝܪ݁

ܒܝ ܶܡܢ ܕܶܫܡܶܥܬ ܕܽܟܠ
ܳ
 ܳܗܶܠܝܢ ܀ ܰܐܘܰܕܥܬܽܟܘܢ ܐ

ܚܽܒܘܢ ܠܽܟܘܢ܆ ̱ܐܢܳܐ ܡܰܦܶܩܕ
ܰ
 ܶܘܐܢ .ܠܰܚܕ ܰܚܕ ܕܬ

 ܺܠܝ ܰܕܩܳܕܰܡܝܽܟܘܢ ܰܕܥܘ̱  ܠܽܟܘܢ܆ ܳܣܢܶܐ ܳܥܠܳܡܐ

 ܳܥܠܳܡܐ ̱ܗܰܘܝܽܬܘܢ܆ ܳܥܠܳܡܐ ܶܡܢ ܽܠܘܶܘܐ ܣܢܳܐ܆

ܳܠܐ ̱ܗܳܘܐ܆ ܳܪܶܚܡ ܠܺܕܝܶܠܗ
ܶ
 ܶܡܢ ܗܰܘܝܽܬܘܢ ܳܠܐ ܐ

 ܳܠܐ  ܳܥܠܳܡܐ܀ ܠܽܟܘܢ ܳܣܢܶܐ ܳܗܢܳܐ ܶܡܽܛܠ ܳܥܠܳܡܐ܆

ܘܢ ݈ܗܳܘܐ ܘܢܳܢܝ ܰܐܢ݈݁ܬܽ ܝ݁ܬܽ ܰ ܳܠܐ ݁ܓܒ 
ܶ
ܢܳܐ ܐ

ܶ
 ܽܗܘ ܐ

ܽܘܢ ܟ  ܝܬ  ܺ ܽܘܢ ݁ܓܒ  ܐܦ   ܘܳܣܡ݁ܬܟ  ܘܢ ݁ܕܳ ܐܙ݈ܽܠܘܢ ܰܐܢ݈݁ܬܽ
ܺ
 ݁ܬ

ܘܢ ܝ݁ܬܽ
ܰ
ܐܶܪܐ ݁ܬ ܘܢ ݁ܦܺ ܐܰܪܝ݁ܟܽ ܺ ܽܠ ܢܰܩܽܘܘܢ ܘܦ   ݁ܕܟ 

إن ي أُْعطيُكْم َوِصيَّة  َجديدَة  أن 

يُحبَّ بَعُضُكْم بَعضا  وأن يَكوَن 

ُحبُُّكْم بَعَضُكْم ِلبَْعٍض َكما 

أْحبَْبتُُكْم أنا. َوبَِهذا يَْعِرُف 

م ُكْنتُ  الَجميُع أنَُّكْم تاَلميذي إذا

تُِحب وَن بَعََضُكْم بَعضا . السَّالَم 

أْستَوِدُعُكْم َسالمي أُعطيُكْم. 

لَْسُت َكما يُعطي العالَُم أُعطيُكْم 

أنا. ال تَْضَطِرْب قُلوبُُكْم َوال 

تَْجَزْع. َكلَّْمتُُكْم بَِهذا ِليَكوَن 

فََرحي فيُكْم َويَتِمَّ فََرُحُكم. هذه 

بَعُضُكْم  ِهَي َوِصيَّتي أن يُِحبَّ 

بَْعضا  َكما أنا أَْحبَْبتُُكْم. لَيَس 

ألَحٍد ُحبٌّ أْعَظَم ِمن هذا أن 

يَبذَُل نَْفَسهُ َعن أِحب ائِِه. أنتُْم 

أِحب ائي إن َصنَْعتُْم ما أنا 

يُكْم َعبيدا   موصيُكْم بِِه. ال أَُسم 

بَعد ألنَّ العَبدَ ال يَْعلَُم ما يَْصنَُع 

يتُُكْم أِحب ائي َسي ِدُهُ َولَِكن ي سَ  مَّ

ألن ي أْعلَْمتُُكْم بُِكل ِ ما َسِمْعُت 

من أبي. لَيَس أنتم اْختَرتُموني 

بل أنا اْختَْرتُُكْم َوأَقَْمتُُكْم ِلتَْنَطِلقوا 

َوتَأتوا بأثْماٍر َوتدوَم أثماُرُكم 

ِلَكي يُْعِطيَُكْم اآلُب ُكلَّ ما 

تسألونَهُ باْسمي. بَِهذا أوصيُكْم 

بَْعُضُكْم بَْعضا . إن كان  أن يُِحبَّ 



 

 

ܶܫܐܽܠܘܢ
ܶ
ܝ ݁ܕܬ  ܠ ݁ܒܶܫܡܝ ܳܠܐܒ  ܘܢ܂ ܶܢ݁ܬܶ ܽ  ܳܗܶܠܝܢ ܠܟ 

ܶܩܕ   ܰ ܽܘܢ ܐ݈ܢܳܐ ܡܦ  ܚ ܠܟ 
ܰ
ܘܢ݁ܕܬ  ܽ ܂ ܰܚܕ   ܒ   ܶܘܐܢ ܠܰܚܕ 

ܽܘܢ ܳܣܢܶܐ ܳܥܠܳܡܐ ܘܢ ݁ܕܰܥܘ ܠܟ  ܰܡܝ݁ܟܽ ܳ  ܣܢܳܐ܂ ܺܠܝ ݁ܕܰܩܕ 

ܘܢ ܳܥܠܳܡܐ ܶܡܢ ܶܘܐܽܠܘ ܺܝܶܠܗ ܳܥܠܳܡܐ ݈ܗܰܘܝ݁ܬܽ  ܠܕ 

ܳܠܐ ݈ܗܳܘܐ ܳܪܶܚܡ
ܶ
ܘܢ ܳܠܐ ܐ ܢܳܐ ܳܥܠܳܡܐ ܶܡܢ ܗܰܘܝ݁ܬܽ

ܶ
 ܐ

ܝܪ ܽܘܢ ݁ܓܶ ܟ  ܝܬ  ܺ  ܳܣܢܶܐ ܳܗܢܳܐ ܶܡܽܛܠ ܳܥܠܳܡܐ ܶܡܢ ݁ܓܒ 

ܽܘܢ  ܠܳܡܐ݁ܒܥܳ  ܗܺܘܝܬ   ܳܠܐ ܶܡ݁ܟܺܝܠ ܳܥܠܳܡܐ܀ ܠܟ 

ܢܽܘܢ ݁ܒܥܳܠܳܡܐ ܘܳܗܶܠܝܢ
ܶ
ܟ   ܶܘܐܢܳܐ ܐ

ܳ
ܐ ܠܳܘܬ 

ܶ
ܬ 
ܳ
ܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐ  ܰܐܒ ܳ

ܢܽܘܢ ܰܛܪ ܰܩ݁ܕܺܝܳܫܐ
ܶ
ܫܳܡܟ   ܐ ݁ܬ  ܰܗܘ ݁ܒܰ  ܺܠܝ ݁ܕܝ݈ܰܗܒ 

ܢܳܐ ܰܚܕ   ݁ܕܶܢܗܽܘܘܢ ܕ   ݁ܕܰܚܢܰܢ܂ ܰܐܝ݁ܟܰ  ܗܺܘܝܬ   ܰܥܡܽܗܘܢ ݁ܟܰ

ܢܳܐ ݁ܒܥܳܠܳܡܐ
ܶ
܀ ܠܽܗܘܢ ݈ܗܺܘܝܬ   ܢܰܳܛܪ ܐ ܫܳܡܟ   ܳܗܳܫܐ ݁ܒܰ

ܝܢ ܟ   ݁ܕܶ
ܳ
ܐ ܠܳܘܬ 

ܶ
ܬ 
ܳ
 ܐ݈ܢܳܐ ܡܰܡܶܠܠ ܘܳܗܶܠܝܢ ܐ݈ܢܳܐ ܐ

ܗܶܘܐ ݁ܒܥܳܠܳܡܐ
ܶ
ܝ ݁ܕܬ  ܰܘܬ   ܳܠܐ  ݁ܒܽܗܘܢ܀ ܡܰܫܡܠܝܳܐ ܰܚܕ 

ܫܽܩܘܠ ݈ܗܳܘܐ
ܶ
ܢܽܘܢ ݁ܕܬ 

ܶ
ܶܥܐ ܳܥܠܳܡܐ ܶܡܢ ܐ ܳܠܐ ܐ݈ܢܳܐ ݁ܒܳ

ܶ
 ܐ

ܰܛܪ
ܶ
ܢܽܘܢ ݁ܕܬ 

ܶ
ܝܳܫܐ܀ ܶܡܢ ܐ ܐ ݁ܒܺ ܫ ܰܐܒ ܳ ܢܽܘܢ ܰܩ݁ܕܶ

ܶ
ܫܳܪܳܪܟ   ܐ  ݁ܒܰ

ܟ  
ܳ
ܐ ݈ܗܝ܂ ܫܳܪܳܪܐ ݁ܕܺܝܳܠܟ   ݁ܕܶܡܠܬ  ݁ܬ  ܳܗܢܽܘܢ ܰܐܒ ܳ  ݁ܕܝ݈ܰܗܒ 

ܐ ܺܠܝ ܪܕܰ݁  ܐ݈ܢܳܐ ܳܨܒ ܶ
ܰ
ܐܢܳܐ ܐܬ  ܦ   ݁ܕܶ

ܳ
 ܰܥܡܝ ܶܢܗܽܘܘܢ ܶܗܢܽܘܢ ܐ

ܳܚܐ ܳܚܶܙܝܢ ݁ܕܶܢܗܽܘܘܢ ݁ܬ  ܰܗܘ ݁ܕܺܝܠܝ ܽܫܘܒ   ܺܠܝ ݁ܕܝ݈ܰܗܒ 

ܢܝ ݁ܬܳ ܡ ܶܡܢ ݁ܕܰܐܶܚܒ  ܳ ܗ ܩܕ  ܪܡܝܳܬ ܶ
ܰ
ܝ ݁ܕܳܥܠܳܡܐ܂ ݁ܬ ܒ 

ܳ
 ܐ

ܐܢܳܐ ܳܥܟ   ܳܠܐ ܘܳܥܠܳܡܐ ݁ܟܺ ܢܳܐ ܝܰܕ 
ܶ
ܝܢ ܐ ܟ   ݁ܕܶ

ܰܥ݁ܬܳ  ܝܺܕ 

ܰܥܘ ܘܶܗܢܽܘܢ ܢܝ܂ ݁ܕܰܐܢ݈݁ܬ  ܝܺܕ 
ܳ
ܪ݁ܬ ܢܽܘܢ ܰܘܐܘ݁ܕܶܥܬ   ܰܫ݁ܕܰ

ܶ
 ܐ

ܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܰܡܘ݁ܕܰܥ ܫܳܡܟ   ܢܝ ܰܗܘ ݁ܕܽܚܘ݁ܒܳ ݁ܬܳ  ܶܢܗܶܘܐ ݁ܕܰܐܶܚܒ 

ܗܶܘܐ ܶܘܐܢܳܐ ݁ܒܽܗܘܢ
ܶ
 ݁ܒܽܗܘܢ܂܀ ܐ

العالَُم يُْبِغُضُكْم فاْعلَموا أنَّهُ قد 

أْبغََضني قَْبلَُكْم. لَو ُكْنتُْم ِمَن 

العالَِم لَكاَن العالَُم يُِحبُّ ما ُهَو 

لَهُ، لَكن ألنَُّكْم لَْستُْم ِمَن العالَِم بل 

أنا اْختَْرتُُكْم ِمَن العالَِم ألجِل َهذا 

عالَُم. َولَْسُت أنا بَْعدُ يُْبِغُضُكْم ال

في العالَِم َوهؤالء ُهْم في العالَِم 

وأنا آتي إلَيَك أيُّها اآلُب 

القُد وس، اْحفَْظ باْسِمَك ال ذيَن 

أْعَطْيتَُهْم لي ِليَكونوا واِحدا  َكما 

نَحُن واحدٌ. حيَن ُكنُت َمعَُهْم 

ا اآلَن .ُكنُت أْحفَُظُهْم باْسِمكَ  أم 

ي وأنا أتََكلَّمُ بَِهذا ففإن ي آتي إليَك 

العالَِم ِليَكوَن لَُهْم فََرحي كاِمال  

فيهم. لسُت أسأُل أن تَْرفَعَُهْم من 

العالَِم بل أن تَْحفََظُهْم ِمَن 

ْسُهْم بَِحق َِك إنَّ َكِلَمتََك  يِر. قَد ِ الشر 

. يا أبتي إن  ال ذيَن  ِهَي الَحقُّ

أْعَطْيتَني أريدُ أن يكونوا َمعي 

نا ِليََروا َمْجدي ال ذي حيُث أ

أْعَطْيتَني ألنََّك أْحبَْبتَني قَبَل 

إنشاِء العالَِم. يا أبتي العاِدَل إنَّ 

ا أنا فَعََرْفتَُك  العالََم لَْم يَْعِرْفَك أم 

َوهؤالء َعَرفوا أنََّك أنَت 

ْفتُُهْم اسَمَك  أْرَسْلتَني. َوقَْد َعرَّ

فُُهْم ِلتَكوَن فيِهْم المَ  ةُ َحبَّ َوَسأَُعر ِ

 ال تي أَْحبَْبتَني وأكوَن أنا فيِهم.
 

 



 

 

 

 ܘܰܡܦܢܶܝܢ ܰܕܨܺܠܝܳܒܐ ܒܽܙܘܳܝܳܚܐ ܡܰܫܶܪܝܢ ܳܗܝܶܕܝܢ

ܐ ܰܐܰܦ̈ܝܽܗܘܢ  ܰܐܘ ܳܟ̈ܗܢܶܐ ܺܪܝܫ ܰܘܡܰܫܶܪܐ ܠܰܡܕܢܚܳܳ

  :ܳܗܶܕܐ ܰܒܨܽܠܘܬܐ ܳܟܗܳܢܐ

حو متّجهين نو الصليب هنا يبدأون بزيّاح
أو رئيس الكهنة يبدأ الشرق، بينما 

 تالية:يتلو الصالة الالكاهن 
 

ܽ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
 

ܐ ܒܶܩܛܶܠܗ܆  : ܳܟܗܳܢܐ
ܶ
ܰܫܝܢܳܐ ܕܰܫܶܝܢ ܠܥܳܠ̈ܡ

ܗ ܫܳܠܳܡܐ ܕܳܪܰܥܝ ܠ
ܶ
ܰܬ̈ܚܳܬܝܶܐ ܰܒܕܺܒܝܽܚܘ̣ܬ

ܡܐ ܰܒܨܺܠܝܶܒܗ. 
ܶ
ܳܦܽܪܘܳܩܐ ܰܕܦܰܪܩ ܠܥ̈ܰܡ

ܽܚܘܳܒܐ ܰܕܐܠܶܘ̣ܬ ܰܠܦܺܠ̈ܝܶܓܐ ܒܢܽܘܳܚܶܡܗ. ܰܫܶܝܢ 
ܐ 
ܳ
ܳܡܪܝ ܒܝܰܘܳܡܐ ܳܗܳܢܐ ܰܕܩܝܳܡܳܬ̣ܟ܆ ܫܺܓܝܽܫܘ̣ܬ

ܐ. ܘܢܰܰܛܪ ܰܠܢ ܰܒܨܺܠܝܳܒ̣ܟ  ܕܶܡ̣ܬܰܥܡܳܪܢܺܝ̣ܬܳ
ܐ. ܕܢܰܘܶܕܐ ܳܠܟ ܘܰܠܐܽܒܘ̣ܟ 

ܳ
ܶܡܢ ܽܟܠ ܰܡܟܝܢܽܘ̣ܬ

ܰܘܒ̣ܟܽܠܙܰܒܢ  ܰܘܠܽܪܘܳܚ̣ܟ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܳܗܳܫܐ
 ܠܥܳܰܠܡ ܳܥܠܺܡܝܢ܀

أيُّها األمن الذي سالم العُلوي ين بقتاله، أي ها 

الس الم الذي صالح الُسفلي ين بذبحه، أي ها 

الفادي الذي خل ص الشعوب بصليبه، أي ها 

الحب  الذي آلف ما بين المنقسمين 

ء يا رب  غليان المعمورة  بانبعاثه، هد ِ

ك صليببحق هذا يوم قيامتك. واحفظنا ب

من كل  أمر مكروه، لنحمدك وأباك 

وروحك القد وس اآلن وكل  أواٍن وإلى أبد 

 ܀اآلبدين

 

ܗ ܽܚܘܪܘ :ܰܡܙܥܳܩܢܽܘܳܬܐ
ܶ
 ܠ ܳܘܬ

 ܰܠܳ  ܘܰܐܰܦ̈ܝܽܟܘܢ ܶܒܗ܆ ܘܰܣܰܒܪܗ
 ܰܢܚܦܪܳܢ܀

ُحوْر ْلُووثِه  :َمزْعقُنُوثُو

ْوَسبَاْر بِه، وافَيُكون لُو 

 .نَْحْفُرنْ 

انظروا إليه :  هتاف

تخزى وارتجوه، فال 

 وجوهكم.

ܙܰܡܪ ܳܡܪܝ ܰܒܩܳܝܡܳܬܟ
ܶ
 ܳܠܟ ܐ

 ܶ
̈
ܝܳܩܳܪܟ܆ ܕܰܦܐ̈ܝܳܢ ܶܡܠ

ܺ
 ܰܠ

 ܳܠܟ ܰܢܘܽܕܘܢ ܰܘܒܰܥܕܺܥܐܳܕܟ
 ܰܒܨܺܠܝܳܒܟ܆ ܦܪܺܝܰܩܝ ܰܥ̈ܡܶܡܐ

بَْقيُوْمتُوْخ ُمْر إِْزَمر لُْخ 

يقُُرْخ، ِمِله ْدفَايُْن لِ 

َوْبعَادعيدُخ نَودُون لُخ 

َعاِمه ْفِريقَاْي بَْصليبُْخ، 

ْوِمُطْوْل ُهوِده ِمثَْكْشفينَن 

أُرت ل يا رب  في قيامتك 

كلماٍت تليق بوقارك، 

تشكرك الشعوب 

المخل صة بصليبك في 

يوم عيدك، وألجل هذه 



 

 

 ܰܟܕ ܶܡܬܰܟܫܺܦܝܢܰܢ ܳܗܶܕܐ ܘܶܡܽܛܠ
 ܽܩܘܪܶܝܰܠܝܽܣܘܢ܆: ܳܐܡܺܪܝܢܰܢ

 ܽܩܘܪܶܝܰܠܝܽܣܘܢ܆
 ܽܩܘܪܶܝܰܠܝܽܣܘܢ܀

َكْد أُوْمرينَن: 

قوريليسون، قوريليسون، 

 ܀قوريليسون

ع قائلي ن: يا رب  نتضر 

ارحم، يا رب  ارحم، يا 

 ܀رب  ارحم

 
 ܟܗܢܐ ܐܘ ̈ܪܝܫܟܗܢܐ ܘܩܳܪܐ ܠܡܥܪܒܐ ܘܦܢܝܢ
 :ܗܕܐ ܨܠܘ̣ܬܐ

ويتّجهون نحو الغرب فيتلو رئيس الكهنة 
 أو الكاهن الصالة التالية:

 
 

ܽܫܘܒܳܚܐ ܰܰܠܳܒܐ  : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ. ܘܰܠܒܳܪܐ

 البو شوبحو : كوهنو
 .قاديشو َولروحو  ولَبرو

المجد لآلب : اهن الك

 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:  مسةالشما

 نحن والحنان المراحم

 في الضعفاء الخطاة

 ن،اآلبدي  أبد وإلى العالمين

 .آمين
 

 ܡܺܫܝܳܚܐ ܶܡܫܰܬܒܗܺܪܝܢܰܢ ܰܒܨܺܠܝܳܒܟ : ܳܟܗܳܢܐ
 ܘܳܪܘܶܙܝܢܰܢ ܳܚܶܕܝܢܰܢ ܘܰܒܩܝܳܡܳܬܟ̣  ܰܐܳܠܰܗܢ

 ܰܫܝܢܳܟ̣  ܥܰܠܝܢ ܰܐܡܶܠܟ̣ . ܘܶܡܬܰܦܨܺܚܝܢܰܢ
ܟ̣  ܽܚܘܳܒܟ̣  ܰܒܢ ܰܐܫܳܪܐ. ܰܘܫܳܠܳܡܟ̣  . ܘܶܪܚܡ̣ܬܳ

ܘܕ ܰܠܢܰܗܒ  ܘܢܰܘܶܕܐ ܰܠܨܺܠܝܳܒܟ̣  ܕܶܢܣ̣ܓܽ
 ܰܘܠܥܰܢ̈ܺܝܰܕܝܢ ܰܠܢ ܘܰܒܶܣܡ. ܰܒܩܝܳܡܳܬܟ̣ 
ܟ̣ 
ܳ
 ܘܽܪܘܡܳܪܳܡܐ ܘܽܫܘܒܳܚܐ. ܒܰܡܠܽܟܘ̣ܬ
ܐ
ܳ
 ܰܘܠܽܪܘܳܚܟ̣  ܘܰܠܐܽܒܘܟ̣  ܳܡܪܝ ܳܠܟ̣ . ܘܶܣ̣ܓܕ̣ܬ
 ܠܥܳܰܠܡ ܰܘܒ̣ܟܽܠܙܰܒܢ ܳܗܳܫܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ

 ܳܥܠܺܡܝܢ܀

أي ها المسيح إلُهنا، إن نا  الكاهن :

 نبصليبك لمفتكرون وبقيامتك لفرحو

ومغتبطون، فانشر علينا أمنك 

ل فينا ُحبَّك ومودَّتك.  وسالمك، وأح ِ

ووف قنا أن نسجد لصليبك ونعترف 

بقيامتك. ومت عنا وأمواتنا في ملكوتك 

فنقد م لك حمدا  وتعظيما  وسجودا  

وألبيك ولروِحَك القد وس اآلن وكل  

 ܀أواٍن إلى أبد اآلبدين

 
 



 

 

 ܢܰܕܰܩܪ ܳܒܟ :ܰܡܙܥܳܩܢܽܘܳܬܐ
 ܘܶܡܽܛܠ ܠܕܳܒܰܒܝܢ܆ܰܠܒܥܶ̈ 
 ܠܳܣܢܰ̈ܐܝܢ܀ ܢܽܕܘܫ ܫܳܡܟ

بُوْخ ْندَقَْر  :َمزْعقُنُوثُو

لَْبِعْلدبُبَْين، ْوِمُطوْل ْشُموْخ 

 ܀ْندُوْش ْلُسونَاين

بك ندَحر أعداَءنا، :  هتاف

ومن أجل اسِمَك ندوس 

 ُمبغضينا.

ܬܰܝܕܰܥܬ ܠܽܟܠ ܢܳܫ ܩܳܝܡܳܬܐ
ܶ
: ܐ

܆ ܰܟܰܦܪ ܰܣܟܠܳ  ܘܰܥܳܡܐ  ܕܰܗܘ ܒܗ 
ܝܶ  ܰܕܨܰܠܽܒܘܢ  ܶܠܗ ܳܩܡ: ܐܽܝܘ̈ܕܳ
 ܰܩܒܳܪܐ܆ ܶܡܢ ܒܽܫܘܒܳܚܐ
 ܰܟܕ ܶܡܬܰܟܫܺܦܝܢܰܢ ܳܗܶܕܐ ܘܶܡܽܛܠ
 ܽܩܘܪܶܝܰܠܝܽܣܘܢ܆: ܳܐܡܺܪܝܢܰܢ

 ܽܩܘܪܶܝܰܠܝܽܣܘܢ܆
 ܽܩܘܪܶܝܰܠܝܽܣܘܢ܀

ْقيُمتُو ْلُكْلنُوْش إِثْيَْدَعْث، 

ْوَعاُمو َسْخلُو َكفَْر بُوْه، 

ْدَهاْو دَْصلَبُوْن يُودُيِه، قُْم 

ِلْه ْبُشوْبُحو ِمْن قَْبُرو، 

ْوْل ُهوِده ِمثَْكْشفينَن ْوِمطُ 

َكْد أُوْمرينَن: 

قوريليسون، قوريليسون، 

 ܀قوريليسون

ُعِرفَْت لكل  الناس 

القيامة، وكفر بها الشعب 

الجاهل، لل ذي صلبه 

اليهود، بالمجد قام من 

القبر، وألجل هذه 

ع قائلين: يا رب   نتضر 

ارحم، يا رب  ارحم، يا 

 ܀رب  ارحم

 
 ܟܗܢܐ ܐܘ ܫܟܗܢܐ̈ܪܝ ܘܩܳܪܐ ܠܓܪܒܝܐ ܘܦܢܝܢ
 :ܗܕܐ ܨܠܘ̣ܬܐ

ويتّجهون نحو الشمال فيتلو رئيس الكهنة 
 أو الكاهن الصالة التالية:

 

ܽ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
 

 ܕܢܶܣܰܬܰܬܪ ܳܡܪܳܝܐ ܰܠܢ ܰܐܫܳܘܐ : ܳܟܗܳܢܐ
 ܘܕܢܶܛܰܦܣ. ܰܕܨܺܠܝܳܒ̣ܟ  ܒܶܟܢܰ̈ܦܘܗܝ
 ܰܘܕܢܰܶܛܪ ܒܢܽܘܳܚܳܡ̣ܟ  ܰܘܢܰܗܝܶܡܢ ܰܒܩܳܝܡܳܬ̣ܟ 
ܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ ܽܦܘܩܳܕܢܶ̈ܐ

ܶ
 ܰܘܕܰܢܥܶܒܕ ܺܕܝܳܠ̣ܟ  ܕܐ

 ܶܡܢ ܰܘܕܢ̣ܶܬܰܒܰܪ̣ܟ . ܳܢܽܡܘܳܣ̣ܟ  ܰܘܢܰܫܡܠܶ . ܨܶܒܳܝܢ̣ܳܟ 
ܐ  ܘܢ̣ܶܬܰܥܰܕܪ ܬܰܓܰܘܣܰܘܕܢܶ . ܕܰܪܚܽܡܘ̣ܟ  ܰܩܺܕܝ̈ܫܶ

̈ܘ̣ܬܽܗܘܢ  ܒܰܝܕ ܰܘܠܰܥܢ̈ܺܝܰܕܝܢ ܰܠܢ ܘܰܚܳܣܐ. ܰܒܨܠ ܰ

أه لنا أي ها الرب  لنستتر  الكاهن :

بأكناف صليبك ونلوذ بقيامتك ونؤمن 

بانبعاثك ونحفظ فرائض إنجيلك 

يئتك ونسلك بحسب ونعمل بمش

شريعتك ونتبرك من القد يسين الذين 

أحب وك ونلجأ إلى صلواتهم ونفيد 

منها. واغفر لنا وألمواتنا بشفاعتهم، 



 

 

 ܰܘܠ ܽܪܘܳܚ̣ܟ  ܘܰܰܠܽܒܘ̣ܟ  ܳܠ̣ܟ  ܕܰܢܘܶܕܐ ܳܒܳܥ̈ܘܬܽܗܘܢ
 ܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܠܳܥܰܠܡ ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ ܳܗܳܫܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ

لنشكرك وأباك وروحك القد وس اآلن 

 ܀وكل  أواٍن وإلى أبد اآلبدين
 

 ܺܠܝ ܝ̄ܗܒܬ :ܰܡܙܥܳܩܢܽܘܳܬܐ
 ܰܝܺܡܝܢܳܟ ܕܽܦܘܪܳܩܢܳܐ܆ ܰܣܟܳܪܐ

 ܘܰܡܪܽܕܘܳܬܟ ܬܰܣܝܰܥܢܝ
 ܝܢܝ܀ܬܰܪܒܶ 

يَاْبت ِلي  :َمزْعقُنُوثُو

َسْكُرو دْفُوْرقُنُو، يَِمينُوْخ 

تَْسْيعَاْن ْوَمْردُوثُوْخ 

 ܀تَْربِينْ 

أعطيتَني درع  : هتاف

الخالص، يمينك تعضدني 

 وتأديبَُك يرب يني.

 ܰܥܳܡܐ ܰܥܠ ܳܡܪܳܝܐ ܽܚܘܣ
 ܶܡܢ ܰܬܗܶܡܐ ܘܰܠܳ  ܺܕܝܳܠܟ܆

 ܳܩܪܳܝܐ ܘܰܪܡܶܪܡ ܳܝܪܽܬܘܳܬܟ܆
 ܐܰܪܒܳ  ܗܒܢܺܝܫܶ : ܰܕܟܪܺܝܣܛܳܝܢܶܐ
 ܳܗܶܕܐ ܘܶܡܽܛܠ ܕܨܺܠܝܳܒܟ܆

: ܳܐܡܺܪܝܢܰܢ ܰܟܕ ܶܡܬܰܟܫܺܦܝܢܰܢ
 ܽܩܘܪܶܝܰܠܝܽܣܘܢ܆
 ܽܩܘܪܶܝܰܠܝܽܣܘܢ܆
 ܽܩܘܪܶܝܰܠܝܽܣܘܢ܀

ُحْوس ُمْريُو َعاْل َعاُمو 

ِديلُْخ، ْولو تَاْهِمه ِمْن 

يُْرتُوثُوْخ، ْوَرْمِرْم قُْريُو 

دَْخِريْسطيُونِه، ْبنِيِشه 

َرابُو دَْصليبُْخ، ْوِمُطْوْل 

ِمثَْكْشفينَن َكْد  ُهوِده

أُوْمرينَن: قوريليسون، 

قوريليسون، 

 ܀قوريليسون

تحنن أي ها الرب  على 

شعبك، وال تحرمه من 

د صوت  ميراثك، ومج 

المسيحي ين، بعالمة 

،  صليبك المقد س

ع  وألجل هذه نتضر 

قائلين: يا رب  ارحم، يا 

رب  ارحم، يا رب  

 ܀ارحم
 

 ܗܢܐܟ ܐܘ ̈ܪܝܫܟܗܢܐ ܘܩܳܪܐ ܠܬܝܡܢܐ ܘܦܢܝܢ
 :ܗܕܐ ܨܠܘ̣ܬܐ

ويتّجهون نحو الجنوب فيتلو رئيس 
 الكهنة أو الكاهن الصالة التالية:

 

ܽܫܘܒܳܚܐ ܰܰܠܳܒܐ  : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ. ܘܰܠܒܳܪܐ

 البو شوبحو : كوهنو
 .قاديشو َولروحو  ولَبرو

المجد لآلب : الكاهن 

 وللروح القدس. ولالبن

 ܡܺܚ̈ܝܠܶ  ܰܘܥܰܠܝܢ: ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ
ܚܶܡܐ ܐܘܰܚܳܛܝܶ̈  ܰ  ܰ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
 

 ܰܕܢܰܫܡܠܶ  ܠܰܐܳܳܗܐ ܳܡܪܳܝܐ ܰܠܢ ܰܐܫܳܘܐ : ܳܟܗܳܢܐ
ܐ ܰܥܕܺܥܐ̈ܕܰܝܟ  ܶܡܢ̣ܳܟ  ܰܘܕܢܰܶܣܒ. ܰܒܦܺܨܝܽܚܘ̣ܬܳ

أه لنا أي ها الرب  اإلله لنحتفل  الكاهن :

بأعيادك باتبهاج ونفوز منك بالخيرات 



 

 

ܐ ̣ܬܳ ܐ ܳܛ̈ܒܳ  ܰܫܒܳܛܐ ܶܡܢ̣ܳܟ  ܘܰܐܥܰܒܪ. ܘܽܒܘ̈ܪܳܟܳܬ̣
ܐ ܘܽܟܠܶܗܝܢ ܕܽܪܘ̣ܓܳܙܐ ̣ܬܳ  ܨܺܠܝܳܒ̣ܟ  ܒܰܝܕ. ܰܡܚ̈ܘܳ
 ܰܢܘܶܕܐܕ. ܒܰܩ̈ܕܺܝܰܫܝܟ ܰܕܫܶܪܐ ܰܘܒܰܚܝܠܳ  ܰܩܺܕܝܳܫܐ
 ܐܰܩܺܕܝܫܳ  ܰܘܠ ܽܪܘܳܚ̣ܟ  ܘܰܰܠܽܒܘ̣ܟ  ̣ܟ ܰܘܢܰܫܒܚܳ  ܳܠ̣ܟ 
 ܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܠܳܥܰܠܡ ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ ܳܗܳܫܐ

والبركات. واصرف عن ا التأديبات 

وجميع الضربات، بحق  صليبك المقد س 

ة الحال ة في قد يسيك، لنشكرك  وبالقو 

وروحك القد وس اآلن  ونسب حك وأباك

 ܀وكل  أواٍن وإلى أبد اآلبدين

̈ܝܨܶܐ ܟܪܺܝܶܗܐ ܶܡܽܛܠ
ܺ
 ܳܒ̈ܝܶܫܐ ܘܶܡܽܛܠ ܰܘܠܐ

ܐ ܘܶܡܽܛܠ ܘܶܡܣܺܟ̈ܝܶܐ܆ . ܘܰܐ̈ܪܡܳܠܳܬܐ ܰܝܬ̈ܡܶ
 ܰܪܳܒܐ ܰܫܝܢܶܗ ܳܡܪܳܝܐ ܕܰܢܫܶܪܐ ܳܗܝ ܘܶܡܽܛܠ
ܗ ܒܰܥܶܡܗ ܰܘܫܳܠܶܡܗ

ܶ
ܗ܆ ܘܺܥܕܬ

ܶ
 ܘܰܡܪܺܥܝܬ

: ܳܐܡܺܪܝܢܰܢ ܰܟܕ ܶܡܬܰܟܫܺܦܝܢܰܢ ܳܗܶܕܐ ܘܶܡܽܛܠ
 ܽܩܘܪܶܝܰܠܝܽܣܘܢ܆ ܽܣܘܢ܆ܽܩܘܪܶܝܰܠܝ

 ܽܩܘܪܶܝܰܠܝܽܣܘܢ܀

ألجل المرضى والمحتاجين 

والمساكين والفقراء، وألجل اليتامى 

واآلرامل. وألجل هذه التي بها يرس خ 

الرب  أمنه وسالمه في بيعته وشعبه 

ع قائلين:  ورعي ته، وألجل هذه نتضر 

يا رب  ارحم، يا رب  ارحم، يا رب  

 ܀ارحم

 
 زياح الصليب. زويُـحو َدصليبو. .ܰܕܨܺܠܝܳܒܐ ܽܙܘܳܝܳܚܐ

 
 

 ܬ̣ܘܒ ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܡܕܢܳܚܐ
ܳܟܗܳܢܐ ܳܫܶܩܠ ܨܺܠܝܳܒܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ  ܘܺܪ̣ܝܫ ܳܟ̈ܗܢܶܐ ܰܐܘ

 :ܰܘܡܰܙܰܝܚ ܶܠܗ ܘܰܡܙܶܥܩ
 

 ويتجهون للشرق
ورئيس الكهنة أو الكاهن يأخذ الصليب 

 المقدس ويزيحه منادياً:

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܡܕܢܳܚܐ

̣ܐ  ܳܟܗܳܢܐ:
ܶ
ܰܗܘ ܕܰܡܰܠܐ̈ܟ

 ܡܰܫܡܺܫܝܢ ܶܠܗ:

 ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܐܰܳܠܳܗܐ܆ ̈ܡܳܫܢܶܐ:ܡܫܰ 

 فُنين لَمدْنحو

 َهاْو دَْمالِخه : الكاهن

 ܀ْمَشْمشيْن ِله

قَاديشاْت   الشمامسة:

 ܀ وآلُوهُ 

 

 يتجه نحو الشرق

يا َمْن تَْخدُُمهُ  الكاهن:

 .اْلَمالئَِكة

قُدُّوٌس أَْنَت :   الشمامسة

 ܀يا الله
 



 

 

ܘܶܒܐ  ܳܟܗܳܢܐ:
ܽ
ܰܗܘ ܰܕܟ̈ܪ

 ܡܰܒܪܺܟ̣ܝܢ ܶܠܗ:

ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܳܢܐ܆  ܰܚܝܠܳܬ̣

ܶܦܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܳ
ܰܗܘ ܰܕܣ̈ܪ

 ܡܰܩܕܺܫܝܢ ܶܠܗ:

ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܳܠܐ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܐ ̣
ܳ
ܐ  ܳܡܝܽܘܬ ̣

ܳ
ܰܚܳܛܝ̈ܶܐ ܰܒܬܝܽܳܒܘܬ
 ܰܗܘܶܡ̣ܬܰܟܫܺܦܝܢ ܳܘܐܡܺܪܝܢ. 

 ܰܩܒܳܪܐ ܶܡܢ ܒܽܫܘܒܳܚܐ ܕܳܩܡܬ
ܬܰܪܰܚܰܡܥܠܰ 

ܶ
 ܝܢ܀ܐ

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܡܥܪܳܒܐ

ܶܢܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܳ
ܰܗܘ ܕܢܽܘ̈ܪ

 ܡܰܗܠܺܠܝܢ ܶܠܗ:

 ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܐܰܳܠܳܗܐ܆ ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:

ܘܳܚܢܶܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܽ
ܰܗܘ ܕ̈ܪ

 ܡܰܗܕܺܪܝܢ ܶܠܗ:

ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܳܢܐ܆  ܰܚܝܠܳܬ̣

ܶܢܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܳ
ܰܗܘ ܕܰܥܦ̈ܪ

 ܳܣ̣ܓܺܕܝܢ ܶܠܗ:

َهاْو دَْكُروبِه  : الكاهن

 ܀ْمبَْرخيْن ِله

قَاديشاْت   الشمامسة:

 ܀َحيِْلثُونُو

َهاْو دَْسُروفِه  : الكاهن

 ܀ْمقَدْشيْن ِله

 

قَاديشاْت   الشمامسة:

لُوُميوثُو حاُطويِه بَتْيُبوثُو 

َهاو ِمثَْكاْشفيْن ُوْمريْن: 

دْقُْمت ْبُشوْبُحو ِمن قَْبُرو 

 ܀إِثَْراحَمْعلَين

 

 فُنين لَمعربو

َهاْو دْنُوُرنِه  : الكاهن

 ܀ْمَهْلليْن ِله

قَاديشاْت   الشمامسة:

 آلُوُهو
 

 

َهاْو دُْروُحونِه  : الكاهن

 ܀ْمَهدْريْن ِله

قَادْيشاْت   الشمامسة:

 ܀َحْيلثُونُو
 

َهاو دَْعْفُرونِه  : الكاهن

 ܀ُسْغديْن ِله
 

يا َمْن يُباِرُكهُ  الكاهن:

 ܀ اْلكاروبيمُ 

قُدُّوٌس أَْنَت :   الشمامسة

 ܀أَيُّها اْلقَِويُّ 

ُسهُ  الكاهن: يا َمْن يُقَد ِ

 ܀السَّرافيم

قُدُّوٌس أَْنَت :   الشمامسة

ُع غَ  ْيُر اْلمائِِت يَتََضرَّ

ا يإلَْيَك اْلَخَطأةُ قائِلين: 

َمن قُْمت بالمجد من 

 ܀القبر إِْرَحْمنا

 ويتجه نحو الغرب

يا َمْن يَُهل ُِل لَهُ  الكاهن:

 ܀الن ورانِيُّونَ 

قُدُّوٌس أَْنَت يا : الشمامسة

 ܀الله
 

 

لُهُ  الكاهن: يا َمْن يُبَج ِ

وحانِيُّونَ   ܀الر 

وٌس أَْنَت قُدُّ  : الشمامسة

 ܀أَيُّها اْلقَِويُّ 
 

يا َمْن يَْسُجدُ لَهُ  الكاهن:

 ܀التُّرابِيُّون
 



 

 

ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܳܠܐ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܐ 
ܳ
ܐ ܝܰܠܶܕܝ̈ܗ ܕܺܥܕܬ ̣

ܳ
ܳܡܝܽܘܬ
ܢܳܬܐ ܶܡ̣ܬܰܟܫܺܦܝܢ ܡܰܗܝܡܰ 

 ܕܳܩܡܬ ܰܗܘܳܘܐܡܺܪܝܢ. 
 ܰܩܒܳܪܐ ܶܡܢ ܒܽܫܘܒܳܚܐ

ܬܰܪܰܚܰܡܥܰܠܝܢ܀
ܶ
 ܐ

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܓܪܒܝܳܐ
 

 ܰܗܘ ܕܶܥܳܠܝܶ̈ܐ  ܳܟܗܳܢܐ:
 ܡܰܪܡܪܺܡܝܢ ܶܠܗ:

 ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܐܰܳܠܳܗܐ܆ ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:

ܰܗܘ ܕܶܡܨܳܥ̈ܝܶܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
 ܡܰܩܠܺܣܝܢ ܶܠܗ܆

ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܳܢܐ܆  ܰܚܝܠܳܬ̣

ܚܳܬܝܶ̈ܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܰ
ܰܗܘ ܕܬ

 ܝܺܚܝܢ ܶܠܗ:ܡܙܰ 

ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܳܠܐ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܐ  ̣
ܳ
ܐ ܰܚܳܛܝ̈ܶܐ ܰܒܬܝܽܳܒܘܬ ̣

ܳ
ܳܡܝܽܘܬ

 ܰܗܘܶܡ̣ܬܰܟܫܺܦܝܢ ܳܘܐܡܺܪܝܢ. 
 ܶܡܢ ܒܽܫܘܒܳܚܐ ܕܳܩܡܬ
ܬܰܪܰܚܰܡܥܰܠܝܢ܀ ܰܩܒܳܪܐ

ܶ
 ܐ

 

قَاديشاْت   الشمامسة:

 لُوُميوثُو يَْلِده دْعيتُو

ْمهاْيَمْنتُو ِمثَْكاْشفيْن 

َهاو دْقُْمت  ُوْمرينْ 

ْبُشوْبُحو ِمن قَْبُرو 

 ܀إِثَْراحَمْعلَين
 

 

 رْبيوگَ فُنين ل

 

َهاْو دِْعلُويِه  : الكاهن

 ܀ْمَرِمْرميْن ِله

قَاديَشاْت   الشمامسة:

 .آلُوُهو

َهاْو دِْمْصعُويِه  : الكاهن

 ܀ْمقَْلسيْن ِله

قَاديَشاْت   الشمامسة:

 ܀ثُونُوَحيِلْ 

َهاو دْتَْحتُويِه  : الكاهن

 ܀ْمَزْيحيْن ِله
 

قاديَشاْت   الشمامسة:

لُوُميوثُو َحاُطويِه بَتْيُبوثُو 

َهاو ِمثَْكاْشفيْن ُوْمريْن: 

دْقُْمت ْبُشوْبُحو ِمن قَْبُرو 

 ܀إِثَْراحَمْعلَين
 

 

 

قُدُّوٌس أَْنَت  : الشمامسة

عُ إلَْيَك  َغْيُر اْلمائِِت يَتََضرَّ

أْبناُء الَكنيَسِة اْلُمْؤِمنَِة 

يا َمن قُْمت قائِلين: 

بالمجد من القبر 

 ܀إِْرَحْمنا
  

 ويتجه نحو الشمال

 

ُمهُ  الكاهن: يا َمْن يُعَظ ِ

 .اْلعُْلِويُّونَ 

قدُّوٌس أَْنَت يا   : الشمامسة

 الله

يا َمْن يَْمدَُحهُ  الكاهن:

 .األَْوَسطون

قُدُّوٌس أَْنَت   : الشمامسة

 ܀أَيُّها اْلقَِويُّ 

َمْن يَُزي ُِحهُ  الكاهن:

 ܀السُّْفِليُّون
 

قُدُّوٌس أَْنَت   : الشمامسة

َك عُ إلَيْ َغْيُر اْلمائِِت يَتََضرَّ 

يا َمن اْلَخَطأة قائِلين: 

قُْمت بالمجد من القبر 

 ܀إِْرَحْمنا

 



 

 

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܬܝܡܢܳܐ
 

ܳܡܰܪܢ   ܳܟܗܳܢܐ:
̣ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܆

ܶ
 ܐ

ܳܡܰܪܢ ܽܚܘܣ  ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
 ܘܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ܆

 

ܳܡܰܪܢ ܰܩܶܒܠ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܫܶܡܫܰܬܢ ܰܘܨ

ܶ
ܢ ܬ ̣

ܰ
ܬ ܰܠ̈ܘܳ

 ܶܘܐ̣ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܀

ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠܟ   ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠܟ    ܳܟܗܳܢܐ:
 ܳܒܽܪܘܝܳܐ܆

ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠܟ   ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ:
ܢ 
ܶ
ܰܡܠܳܟܐ ܡܺܫܝܳܚܐ. ܕܳܚܐ
 ܰܚܳܛ̈ܝܶܐ ܠܥܰܒܰܕܝ̈ܟ ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪ̱ܝ܀

 فُنين لتَيمنو

 

ُموَراْن إِثَْراحاْم  : الكاهن

 علَينْ 
 

اْن حوْس ُمورَ   الشمامسة:

 ܀وَراِحْم علَينْ 
 

ُموَراْن قَابِْل  : الكاهن

تِْشِمْشتَاْن َوْصالُووثَاْن 

 ܀ ِوثَْراحاْم علَيْن 
 

شوْبُحو لُْخ   الشمامسة:

 ܀أَلُوُهو
 

شوْبُحو لُْخ  : الكاهن

 ܀بُرْويُو
 

شوْبُحو لُْخ   الشمامسة:

َمْلُكو ْمشْيُحو دُْحويِْن 

َحاُطويِه لعَبدَيْك 

 .بَاِرْخُمورْ 

 ويتجه نحو اليمين

 

 ܀يا َربَّنا اْرَحْمنا الكاهن:

 

يا َربَّنا تَعَطَّْف :  الشمامسة

 ܀َعلَْينا َواْرَحْمنا
 

يا َربَّنا اْقبَْل  الكاهن:

ِعبادَتَنا َوَصلَواتِنا 

 ܀َواْرَحْمنا 
 

 حانََك يا اللهُسبْ :  الشمامسة

 

ُسْبحانََك أَيُّها  الكاهن:

 اْلَخاِلق
 

ُسْبحانََك أيُّها :  الشمامسة

ؤوُف  اْلَمسيُح اْلَمِلُك الرَّ

باْلُخطاةِ باِرْك يا ربُّ 

 َعبيدَْك.
 

ܐ ܳܡܳܪܳܢܝܳܬܐ
ܳ
 الصالة الربانية  ܨܽܠܘ̣ܬ

 ܰܐܽܒܘܢ ܕܰܒܫܰܡܝܳܐܳܟܗܳܢܐ : 
..... 

أَبون دبَشمايو ُكهنو : 

..... 

أَبانا الذي في :  الكاهن

 السماوات .....

 

ܐ  ܰܥܳܡܐ:
ܶ
ܐܬ
ܺ
ܶܢܬܰܩܰܕܫ ܫܳܡܟ ܬ

ܟ ܶܢܗܶܘܐ ܶܨܒܝܳܢܳܟ. 
ܳ
ܰܡܠܽܟܘܬ

 ،خش شمُ دَ اثقنِ  عامو:

 ههوِ نِ  ،خلكوثُ مَ  هثِ ـتي

 ،ليتقدس اسمك الشعب:

لتكن  ،ليأِت ملكوتك



 

 

ܦ 
ܳ
ܐܰܝܰܟܢܳܐ ܕܰܒܫܰܡܝܳܐ ܐ

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

 
ܶ
ܥܰܠܢ ܠܢܶܣܝܽܘܳܢܐ ܐ

ܰ
ܳܠܐ ܬ
ܳܨܐ ܰܠܢ ܶܡܢ ܺܒܝܳܫܐ. ܦܰ 

ܶܡܽܛܠ ܕܺܕܝܳܠܺܟ ̱ܗܝ 
ܐ ܘܰܚܝܳܠܐ  ̣

ܳ
ܰܡܠܽܟܘܬ

ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܠܥܳܰܠܡ 
ܶ
ܘܬ

 ܀ ܐܺܰܡܝܢܳܥܠܺܡܝܢ. 

يكانو أ ،خنُ وبيِص 

 ،رعوف بَ أُ  شمايودبَ 

 حمون لَ الـبهَ 

 نوـومُ ن يَ انونقودس

ين وبَ حَ  ن لَ  وشبوق

ف نو دُ يكَ أ ينهَ وحطوَ 

 ،نيبَ ـيُ الح نقِ شبَ  نانـح

لو إِ سيونو لنِ  نلَـ علو تَ 

 ،من بيشو  نلَ  فاصو

 لكوثومَ  يطول ديلوخمِ 

 ،شبوحتووتِ  يلوحَ و

 .آمين .م عولمينلعولَ 

  كما في، مشيئتك

 كذلك على السماء

   نا خبزناأعطِ  ضألرا

نا واغفر ل ،كفافنا اليوم

كما  ،ذنوبنا وخطايانا

 لمن نغِفرأيضا  نحن 

 تدخلنا  وال ،إليناأخطأ 

  انلكن نج   ،لتجربةا في

 لكألن  ،من الشرير

 ،مجدوالقوة وال الملك

 .آمين .أبد اآلبدين إلى

 

ܡ
ܶ
. ܠܰܥܳܡܐ ܰܒܨܺܠܝܳܒܐ ܳܟܗܳܢܐ ܰܐܘ ܳܟ̈ܗܢܶܐ ܺܪ̣ܝܫ ܡܰܚܬ
 ܠܳܦܽܬ̣ܘܪ ܫܳܠܳܡܐ ܘܳܝܗܺܒ̣ܝܢ ܠܰܡܕܒܳܚܐ ܳܥܐܺܠ̣ܝܢ ܘܶܟܢ
 ܳܫܐܰܩܺܕܝ ܰܘܠܰܩܒܳܪܐ ܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢܘܰܠܶ  ܘܰܠܨܺܠܝܳܒܐ ̈ܝܶܐـܚܰ 

ܳܬܐ  ܳܡܐܥܰ  ܘܽܟܶܠܗ ܰܘܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ ܘܳܟ̈ܗܢܶܐ. ܕܰܩܺܕ̈ܝܶܫܐ ܘܰܠܡܢ̈ܰܘܳ
ܐ ܫܳܠܳܡܐ ܳܝܗܺܒܝܢ  ܺܪܝܫ .ܰܥܳܡܐ ܽܟܶܠܗ ܰܠܚܳܕ̈ܕܶ

 :ܳܘܐܰܡܪ ܰܡܙܶܥܩ ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ

ويُبارك رئيس الكهنة أو الكاهن الشعب 
بالّصليب ثّم يدخلون المذبح ويُعطون الّسالم 

لصليب واإلنجيل والقبر لمائدة الحياة وا
والكهنة والشمامسة المقدس وذخائر القّديسين 

بعضهم لبعض، وكل الشعب يعطون السالم 
 بينما يهتف رئيس الشمامسة قائالً:

 

 ܽܟܠ ܰܠܚܳܕ̈ܕܶܐ ܫܳܠܳܡܐ ܶܢܶܬܠ
 ܒܢܽܘܰܫܩܳܬܐ ܠܰܩܺܪܝܶܒܗ ̱ܐܳܢܫ

 ܳܠܳܗܝܳܬܐܐܘܰ  ܰܩܺܕܝܫܳܬܐ
 ܰܘܐܳܠܰܗܢ܆ ܕܳܡܰܪܢ ܒܽܚܘܶܒܗ

ܪ ܶܡܢ  ܢܳܐܗܳ  ܫܳܠܳܡܐ ܳܒ̣ܬܰ
ܝܶܗܒ ܰܘܐܳܠܳܗܝܳܐ  ܰܩܺܕܝܳܫܐ

ܺ
. ܶܕܐܬ

ܘܒ
ܽ
 ܡܰܪܚܳܡܢܳܐ ܳܡܪܝܳܐ ܩܳܕܡ ܬ

ܝܰܫܝܢ
ܺ
 ܳܡܰܪܢ ܩܳܕܰܡܝܟ .ܢܰܪܶܟܢ ̈ܪ

 ܰܘܐܳܠܰܗܢ܀

نِتِْل ْشلُوُمو لَْحذُوِذه كوْل 

نُوش ْلقاِريبه ْبنوَشْقثُو 

قاِديْشتُو والُوُهْيتُو ْبحوبه 

ِمن  دُموران والُوهان.

بُوثاْر ْشلُوُمو ُهونُو               

اِديُشو والُوُهويُو ِدِثيِهب. ق

توب ْقذُوم ُموْريُو 

ْمَرْحُمونُو ِريَشْين نَْرِكن. 

 .ْقذُوَميْك ُموراْن والُوهان 

ِلنُْعِط السَّالَم بَْعُضنا لبعٍض 

كلُّ واحٍد لقريبِِه بقُْبلٍَة 

ُمقَدََّسٍة وإلهيٍَّة ِبَمَحبَِّة رب ِنا 

َوبَْعدَ إعطاِء هذا  وإلِهنا.

ِ المقدَِّس، الس الِم  ا إللهي 

فَْلنُْحِن ُرؤوَسنا ساجديَن 

حيم، أَماَمَك  ِ الر  أماَم الرب 

 .ربَّنا وإلَهنا



 

 

 معنيث ܰܡܥܢܺܝܳܬܐ

. ܕܰܚ̈ܝܰܝ ܝ̈ܰܘܳܡܬܐ ܽܟܠܽܗܘܢ
 ܳܡܪܝܐ ܺܕܝܳܠܟ ܘܰܫܝܢܐ ܫܳܠܡܐ
 ܠܢܰܦܫܝ ܘܰܫܶܟܢ ܰܗܒ

ܟ
ܳ
ܐ. ܒܰܛܝܽܒܘܬ

ܶ
 ܫܢ̈ܺܝܢܶܐ ܰܘܠܶܓܐ̈ܪ

ܐ ܕܰܚ̈ܫܶܐ
ܶ
 ܘܰܒܶܛܠ܆ ܰܫܳܗܐ ܫܺܟܝ̈ܪ

 ܰܕܝܽܗܘܢܕܺܒܐܝ̈  ܳܗܢܽܘܢ
. ܰܠܢ ܳܡܶܚܐ ܒܶܥܠܕܳܒܒܐ

 ܰܗܒ ܺܕܝܳܠܟ ܘܰܫܝܢܐ ܫܳܠܡܐ
 ܘܰܪܶܚܡܥܰܠܝ܀ ܠܢܰܦܫܝ ܘܰܫܶܟܢ

كولهون َيموثو دَحـياي 

شلومو وَشـينو ديلُخ موريو 

َهـب وشاِكن لنَـفش 

بَطيبوثُخ، َولِكِره شنينِه 

دحاِشه شخيِره شهو 

وباِطل،ِهنون دبيذَيهون 

 شلومو محولَن، بِعلدبوبو

وشاِكن  وَشينو ديلُخ َهـب

 لنَـفش وراِحم علَي.

أمنَك  هبني يا رب

 كل أيام حياتي، وسالمكَ 

 وامنح نفسي السكون

بنعمتَك، وأخِمدْ وُردَّ 

التي  األهواء القبيحة

يرمينا بها العدو بسهامه 

فهبني أمنَك  .المسنونة

وسالمَك، وامنحني 

 السكون وارحمني.

 

 ܒܰܨܦܳܪܐ ܒܳܩܠܳ  ܳܩܠܳ : ܳܐܡܺܪܝܢ ܰܘܡܰܫܡܳܫܢܶ̈ܐ
ܝܚ ܘܗ 
ܽ
 ܰܬܠܺܡ̈ܝܶܕܐ ܰܙܐ

 ܒܨܦܪܐيرتّلون القال التالي الشمامسة و
 ܬܠܡ̈ܝܕܐ ܚܙܐܘܗܝ

 

 ܘܰܠܨܺܠܝܳܒܐ܆ ܠܰܡܕܒܳܚܐ ܫܳܠܳܡܐ
 ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ ܠܰܩܒܳܪܐ ܫܳܠܳܡܐ
 ܶܠܐܰܘܢܶܓܠܝܽܘܢ܆ ܫܳܠܳܡܐ
 ܕܰܩܺܕܝ̈ܶܫܐ܆ ܠܺܣܝܥܳܬܐ ܘܰܥܶܡܗ

 ܘܰܠܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ܆ ܰܘܠܳܟ̈ܗܶܢܐ
ܐ܀ ܗܿ ـܝܰܠܶܕܝ̈  ܰܘܠܽܟܠܽܗܘܢ

ܳ
 ܕܺܥ̱ܕܬ

 و،يبشلومو لَمـذبحو ولَـصل

 لقَـبرو قاديشو، شلومو

شلومو ِلَونَكليون وعاِمه 

 لسيعوثُـه دقاديِشه،

َولخوهنِه ولَـمَشمُشـنِه، 

 َولخولهون يَـلِده دعيتو.

 السالم للمذبح وللصليب،

 للقبر المقدس، السالم

وأيضا   السالم لإلنجيل

 وللكهنة لزمرة القديسين،

وللشمامسة، ولجميع أبناء 

 الكنيسة.

 ܰܘܫܳܠܳܡܟ܆ ܰܪܢܡܳ  ܰܫܝܢܳܟ
 ܳܦܽܪ̣ܘܰܩܢ܆ ܡܺܫܝܳܚܐ ܝܽܶܫܘܥ
 ܘܰܒܝܢܰܳܬܢ܆ ܰܥܰܡܢ ܶܢܗܶܘܐ

ܦ ܰܘܢܥܶܰܦܩ
ܳ
 ܰܠܚܳܕ̈ܕܶܐ܆ ܐ

 ܶܦܢ̈ܝܳܳܬܐ܆ ܰܒܐܪܰܒܥ ܘܢܰܡܶܠܟ
   ܠܽܫܘܳܠܶܡܗ ܥܰܕܳܡܐ

 ܕܳܥܠܳܡܐ܀

َشينوخ موَرن َوشلوُمخ 

 يِشوع مشيحو فوروقَن،

نِهِوه َعمان وبَـينوثَن 

ونعافِـق أُف لَـحدوِده، 

ذَمو ع وونَـمِلخ بَربَع فِنيوث

 دعولمو. لشولوِمه

يا ربنا  سالمَك وأمنكَ 

 ومخلصنا يسوع المسيح،

وفيما بيننا   ليكن معنا

ي وليملك ف لنعانق بعضنا،

األقطار األربعة إلى 

 منتهى  العالم.



 

 

ܢ܆ ܢܢܰܰܛܪ ܰܫܝܢܳܟ
ܰ
ܬ  ܺܥ̈ܕܳ

ܢ܆ ܢܰܩܶܝܡ ܫܳܠܳܡܟ
ܰ
ܬ  ܰܕܝ݁ܪܳ

ܰܬܢ܆ ܢܰܩܶܕܫ ܨܺܠܝܳܒܟ  ܢܰܦ̈ܫܳ
ܳܕܟ ܽܘܳܚܰܬܢ܆ ܢܰܦܰܨܚ ܺܥܐ  ܪ݁
 ܰܘܫܳܠܳܡܟ܆ ܳܡܰܪܢ ܟܰܫܝܢܳ 
 ܘܰܒܝܢܰܳܬܢ܀ ܰܥܰܡܢ ܶܢܗܶܘܐ

 عيتَن،  َشـينُخ نناَطر

 شلوُمخ نقايِـم دَيروثَن، 

 صليـبُخ نقاِدش نَـفشوثَن،

 عيتوخ َنفُصـن روحوثَن،

 َشـينُخ موَرن َوشلوُمخ

 نِهِوه َعـمان وبَـينوثَن.

 فليحفظ أمنَك كنائسنا،

 وليثبت سالمَك أديرتنا،

 وليقدس صليبَك أنفسنا،

 وليبهج عيدَك أرواحنا،

 ليكن أمنَك وسالمَك معنا

 يا ربنا. وفيما بيننا

 حداْو عاميه حداْو عاميه  ܚܰܕܘ ܰܥ̈ܡܶܡܐ ܚܰܕܘ ܰܥ̈ܡܶܡܐ

ܶܡܐ܆ ܚܰܕܘ ܶܡܐ ܚܰܕܘ ܰܥ̈ܡ̱  ܰܥ̱ܡ̈
ܡܰܪܬ܆ ܰܡܪܝܰܡ

ܶ
 ܶܒܪܝ̱  ܶܠܗ ܕܳܩܡ ܐ

 ܰܐܽܒܘ̱ܗܝ ܘܶܨܝܕ ܰܩܒܳܪܐ܆ ܶܡܢ
 ܣܶܠܩ܀

 حدَو عاِمه، حدَو عاِمه،

 ه بِردقوم لِ  َمريام إمَرث،

وِصد آبوي  ِمن قَـبرو، 

 سِلق.

افرحوا يا  :قالت مريم

افرحوا يا شعوب  شعوب

 من القبر فقد قام االبن

 وصعد إلى أبيه.

 ܢܽܘܗܳܪܐ܆ ܒܢܰܝ̈  ܢܽܘܗܳܪܐ ܒܢܰܝ̈ 
 ܶܠܗ܆ ܰܡܺܛܝ ܢܽܘܗܳܪܐ ܘܳܗܐ

 ܺܠܐܝܳܡܳܡܐ܆ ܰܐܘܰܕܘ ܽܩܘܡܘ
 ܰܐܢܗܳܪܿܗ܀ ܕܰܠܐܪܳܥܐ

 بنَي نوهرو، بنَي نوهرو،

وم ق ماطي ِله،  هو نوهرو

 ليمومو دلَرعو أنَهر. أودو

يا أبناء  يا أبناء النور

 النور،  لقد أشرق النور،

فقوموا اشكروا َمن أنار 

 صباح األرض.

ܠܺܡ̈ܝܶܕܐ
ܰ
ܠܺܡ̈ܝܶܕܐ܆ ܬ

ܰ
 ܕܢܰܚ ܳܗܐ ܬ

ܒܽܟܘܢ ܳܠܐ ܢܽܘܳܚܳܡܐ܆ ܶܠܗ
ܶ
 ܬ

ܒܽܟܘܢ܆ ܳܠܐ
ܶ
 ܶܠܗ ܕܳܩܡ ܬ
 ܰܪܒܽܟܘܢ܀

ه ُهو دونَح لِ  تَـلميِذه، تَـلميِذه

و ل لو ِتبخون نوحومو،

 دقوم ِله رابخون. تِبخون،

 أيها التالميذ، أيها التالميذ

فال  القيامة،  لقد الحت

ال تبكوا ألن معلمكم  تبكوا

 قد قام.

 ܳܗܝ܆ ̱ܗܝ̣  ܰܡܢ ܳܗܝ ̱ܗܝ̣  ܰܡܢ
ܗ
ܶ
 ܰܘܡܰܫܐܳܠܐ ܠܢܺܰܗ̣ܝܳܪܐ܆ ܰܕܚܳܙܬ

 ܘܰܠܘ ܕܽܗܘܝܽܘ ܳܠܿܗ܆ ܘܰܡܶܠܦ
 ̱ܐܚܺܪܝܢ܀

 ماني هي، ماني هي،

 دَحزوثِه لناهيرو ومَشـيلو،

ولو  دهويو ف لُـهومالِ 

 حرين.

التي رأت  َمن هي َمن هي؟

 النـيَّـر البهي وسألت، 

فها وأعلمها  أنه هو فعرَّ

 وليس آخر؟.

ܝ ܰܡܪܝܰܡ ܝ ܰܡܪܝܰܡ ̱ܗܺ  ̱ܗܺ
ܗ ܘܺܗܝ ܳܚܝܳܪܐ܆ ܕܰܒܫܰܡܝܳܐ

ܶ
 ܚܳܙܬ

 َمريَم هي، َمريَم هي،

دبَـشمايو ُحـيرو وهي 

التي  إنها مريم إنها مريم،

نظرت إلى السماء، وهي 



 

 

 ܣܶܠܩ ܰܟܕ ܰܩܕܳܡܝܰܬ܆
 ܕܶܢܬܓܶܠܐ܀

سِلق   حزوثِه قَـذُمـيت َكـد

 نِثكـِله.

من رأته عندما ترآى للمرة 

 األولى.

 ܰܣܰܒܪ̱ܝ܆ ܶܙܠܝ̱  ܰܣܰܒܪܝ̱  ܶܙܠܝ̱ 
 ܽܟܠܽܗܘܢ܆ ܰܠܫܺܠ̈ܝܶܚܐ

 ܳܠܐ ܺܠܝ ܕܳܩܶܡܬ ܺܠܝ ܕܳܩܶܡܬ
ܬܰܪܗܽܒܘܢ܀

ܶ
 ܬ

 ِزل َسـبَر، ِزل َسـبَر،

دقوِمت  لَـشليِحه كولهون

لو  قوِمت لي، لي،

 ون.تِتَرهب

ري، اذهبي  اذهبي بش ِ

ري الرسل جميعهم  بش ِ

ال ف لقد قمتُ  بأني قد قمُت،

 ترهبوا.

ܐ
ܳ
ܬ ܳܬܐ ܰܣܒ݁ܪܳ

ܳ
̈ܒ
ܳ
 ܺܒܐܝܳܡܳܡܐ ܛ

̈ܘܳܒܢܶܐ܆ ܰܠܫܺܠ̈ܝܶܚܐ ܢܺܰܗ̣ܝܳܪܐ܆
ܽ
 ܛ

 ܰܪܒܽܗܘܢ܀ ܶܠܗ ܕܳܩܡ

 بيمومو َسـبُرثو طوبُـثو،

  لَـشليِحه طوبونِه ناهيرو،

 دقوم ِله رابهون.

في اليوم   بُُشٌر صالحات

 للرسل المغبوطين نير،الم

 فقد قام معلمهم.  

ܶܫܐ ܐ܆ ܰܒܠܽܒ̣ܘ̈ ܶ ܐ ܶܚܳܘܪ݁
ܶ
 ܰܡܰܠܐ̈ܟ

 ܰܒܓܢ̣ܽܘܶܢܗ ܰܡܦܪܺܓܝܢ܆
 ܕܰܠܫܝܽܘܠ ܰܕܩܺܛܝܳܠܐ܆
 ܰܐܚܪܳܒܿܗ܀

َمـالِخه  بَـلبوِشه ِحُوِره،

بَغـنونِه دَقطيلو  مفَـرغين،

 دلَـشيول أحربُـه.

المالئكة تتألأل بمالبس 

في مخدع القتيل  بيضاء،

 يم.الذي دكَّ الجح

ܐ܆ ܶܢ̈ܫܶܐ ̈ܪܶܗܛܝ̱ 
ܳ
 ܒܰܚܕܽܘܬ

ܢ܆ ܘܰܠܫܺܠ̈ܝܶܚܐ ܡ݁ܪܳ
ܳ
 ܐ

ܬܰܠܰܒܒܘ̱ 
ܶ
ܬܰܠܰܒܒ̱ܘ܆ ܐ

ܶ
 ܕܳܩܡ ܐ

 ܰܪܒܟܘܢ܀ ܶܠܗ

 رِهط نِِشه بحادوثو،

 :ولَـشليِحه إمرون

ه دقوم لِ  إثالبَـب، إثالبَـب،

 رابخون.

 أسرعت النساء فرحات،

 تشجعوا، :تقلَن للرسل

 فقد قام معلمكم. تجشعوا،

 ܘܽܦܘܩ ܶܫܡܥܽܘܢ ܽܩܘܡ
 ܰܐܘܳܕܐ ܰܫܺܪܝܳܪܐ܆ ܢܽܘܳܚܳܡܐ ܝ܆ܰܘܚܙܺ 
 ܠܽܟܶܠܗ ܘܰܣܰܒܳܪܝ̱ܗܝ܆ ܶܒܗ

 ܳܥܠܳܡܐ܀

 وفوق حزي  قوم ِشمعون

 أودو بِه نوُحـمو شاريرو،

 لخوِله عولمو. وَسـباروي

م يا سمعان بطرس قُ 

 وانظر القيامة الحقيقية،

جميع   لتبشََّر بها  وآمن بها

 العالم.

 ܝܽܘܳܕܐ܆ ܚܢܺܝܩ ܝ̣ܽܘܳܕܐ ܚܢܺܝܩ
 ܢܰܚܢܳ  ܒܺܠܝܡ ܒܺܣܝܪ܆ ܘܰܩܝܳܳܦܐ
 ܶܠܗ܀ ܳܩܡ ܰܕܒܳܪܐ ܰܘܡܰܕܰܘܕ܆

 حنيق يودو، حنيق يودو،

 نونبليم حا وقايوفو بسير،

 دَبرو قوم له. َومراَود،

 يهوذا مشنوق، يهوذا مشنوق

وحنَّان مرتدع  وقيافا مخزى،

 فاالبن قد قام. متبلبل،



 

 

ܐ
ܶ
ܐ܆ ܰܡܰܠܐ̈ܟ

ܳ
ܬ  ܠܢ̈ܶܫܶܐ ܒܰܣܒ݁ܪܳ

ܢ܆ ܡ݁ܪܳ
ܳ
 ܰܚܬܳܢܐ ܕܳܩܡ ܐ

 ̱ܗܝܘܰܠܝܰܬܘ ܒܶܬܫܽܒܘܚܳܬܐ܆
 ܫܝܽܘܠ܀ ܒܰܓܘ

لنِِشه  َمـالِخه بَـسبَـرثُـه

 دقوم َحـثنو :أُمرين

غَـو ب ولَـيتَو بتِشبوحتو،

 شيول.

بشَّرِت المالئكة النسوة 

لقد قام العريس  :قائلة

ولم يعـد موجودا  في  بمجد،

 الجحيم.

 ܶܕܡܥ̈ܰܝܽܟܘܢ܆ ܰܐܺܫܝܓܘ̱  ܽܩܘܡܘ̱ 
ܘ
ܳ
 ܰܘܐܺܪܝܽܡܘܢ ܳܥ݁ܪܽܘܶܩܐ܆ ܐ

ܺܝܰܫܝܽܟܘܢ܆  ܶܠܗ ܕܳܩܡ ܪ݁
 ܒܟܘܢ܀ܪܰ 

أُو  قوم آشيغ ِدمعَـيكون،

 قوم آريم ُعـروقِه

دقوم ِله  ,ريَشـيكون

 رابخون.

 قوموا وامسحوا دموعكم،

أيها الهاربون الفزعون 

فقد قام  ارفعوا رؤوسكم،

 معلمكم.

ܐ ܶ ܬܰܕܰܘܕ̱ܘ܆ ܳܢܽܛ̣ܘܪ݁
ܶ
 ܢܽܘܗܳܪܐ ܶܡܢ ܐ
 ܟܢܺܝܺܫ̣ܝܢ ܘܳܗܐ ܰܥܺܙܝܳܙܐ܆
ܐ܆
ܶ
 ܰܡܟܪܙܺܝܢ܀ ܘܽܩܘܫܳܬܐ ܰܡܰܠܐ̈ܟ

ِمن نوهرو  وادنوطوِره إثدَ 

عازيزو وُهو كنيشين 

 وقوشتو َمِخرزين. َمـالِخه

اضطرب الحراس من النور 

الشديد فقد اجتمعِت المالئكة 

 مبشَّرة بحقيقة القيامة.

 ܘܰܦܟܪܗ ܢܺܰܗ̣ܝܳܪܐ܆ ܒܰܨܦܳܪܐ ܳܩܡ
 ܳܗܐ ܠܝܳܐ܆ـܺܠ ـܠ ̱ܗܳܘܐ

 ܕܢ̣ܽܘܗܳܪܐ ܶܚܽܫ̣ܘܳܟܐ܆ ܡܰܫܰܦܠ
ܬܓܺܠܝ܀

ܶ
 ܐ

قوم َصفرو ناهيرو وفَـخِره 

وُهو مَشفَل  لـليليو،

 دنوهرو إثكلي. ِحشوخو

قُـم وقـي ِـد الليل أيها الصبح 

 المنير، فالظلمة قد انقشعت

 بظهور النور.

ܠ ܰܓ̱ܢܳܒܳܪܐ  ܰܠܫܝ̣ܽܘܠ܆ ܰܥ̣
 ܘܳܠܐ ܶܫܢܳܬܐ܆ ܕܶܢܣܰܒܥ
ܗ
ܶ
. ܳܒܗܿ  ܕܶܢܕܰܡܟ ܥܳܪܬ

ܬܬܺܥܝܪ
ܶ
 ܰܘܐܚܪܳܒܿܗ܀ ܐ

 دنِسبَع َعـل لَـشيول كابورو

دنِدَمخ  ولو عروثِه ِشنـثِه،

 .ربُهتعير َوحإت بُـه،

 إلى الجحيم نزل الجبار

 ولم يتسع ليرقد فيه،

 لرقاده، فقام ودكَّـه.

 ܽܫܘܒܳܚܐ܆ ܳܠܟ ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠܟ
ܘܺܕܝܳܬܐ ܡܺܫܝܳܚܐ܆ ܰܨܦܳܪܐ

ܰ
 ܳܠܟ ܬ

 ܰܘܠܽܪܘܚ ܘܰܠܐܒܽܘܟ܆
 ܽܩܘܕܳܫܐ܀

 لُخ شوبحو لُخ شوبحو،

خ لُ  تَـوديثو َصفرو مشيحو

 َولروح قودشو. والبُخ

المجد لَك أيها  المجد لَك،

والشكر  مسيح المشرق،ال

 وألبيَك وللروح القدس. لكَ 

 

 



 

 

 
 
 
 

 ܰܕܫܳܠܳܡܐ ܶܛܟܳܣܐܫܶܠܡ 
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 طقس السالم  أنتهى
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