
 

 

 

 

 

  ܥܕܬܐ ܕܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܕܐܢܛܝܘܟ

  

 العنصرة عيد طقس المعدعدان

 

ܳܕܐ ܶܛܟܳܣܐ  ܣܺܛܝ̣ܽܩܘܕܰܦܢܺܛܝ ܕܺܥܐ

 ܕܰܦܢܺܛ̣ܝܽܩ̣ܘܣܺܛ̣ܝ  ܕܺܥܐܳܕܐ ܶܛܟܳܣܐ
 ܽܒ̣ܘ̈ܪܶܟܐ ܰܕܣܳܝܡ ܶܛܟܳܣܐ

 ܕܰܦܢܺܛ̣ܝܽܩ̣ܘܣܺܛܝ̣  ܒܰܫܳܒܐ ܰܚܕ ܒܽܝ̣ܘܡ ܕܶܡܫܰܬܡܠܶ 
̈ܝܶܚܐ ܰܥܠ ܰܐܶܓܢ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܽܪܘܳܚܐ ܕܶܒܗ ܶܫܐ ܫܠ ܺ ܶܙܐ ܒܶܥܺܠ̣ܝܳܬܐ ܰܩܕ̈ܝ̣ ܳ  ܕܐ̱ܪ 

 

 عيد العنصرة طقس

 طقس السجود الخاص الذي يمارس يوم أحد العنصرة

 وبه حل الروح القدس على التالميذ القديسين في علية األسرار

 



 

 

 ܽܒ̣ܘ̈ܪܶܟܐ ܰܕܣܳܝܡ ܶܛܟܳܣܐ
 ܕܰܦܢܺܛ̣ܝܽܩ̣ܘܣܺܛܝ̣  ܒܰܫܳܒܐ ܰܚܕ ܒܽܝ̣ܘܡ ܕܶܡܫܰܬܡܠܶ 

̈ܝܶܚܐ ܰܥܠ ܰܐܶܓܢ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܽܪܘܳܚܐ ܕܶܒܗ ܶܫܐ ܫܠ ܺ ܶܙܐ ܒܶܥܺܠ̣ܝܳܬܐ ܰܩܕ̈ܝ̣ ܳ  ܕܐ̱ܪ 
 

 عيد العنصرة طقس

 طقس السجود الخاص الذي يمارس يوم أحد العنصرة

 علية األسراروبه حل الروح القدس على التالميذ القديسين في 
 
 

 

ܽ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 ܳܪܶܚܡ ܳܡܪܳܝܐ ܰܠܢ ܰܐܫܳܘܐ : ܳܟܗܳܢܐ  ܐ̱ܳܢ̈ܫܳ
ܳܘܰܬܢ ܘܢܶܡܠܶ  ܠ ܢ̈ܰܦܳܫܰܬܢ ܰܕܢܰܣܰܒܥ ܢ ܶܠ̈ܒܰ  ̣ܡܶ
 ܕܽܪܘܳܚܐ ܰܚܕܳܬܐ ܕܰܚܡܳܪܐ ܶܡܬܰܗܘܳܢܢܳܐ ܶܫܩܳܝܐ

 ܶܡܬܰܕܶܟܝܢܰܢ ܶܒܗ ܕܰܟܕ ܰܐܝܰܟܢܳܐ. ܰܦܰܪܩܺܠ̣ܝܳܛܐ
ܶܫܐ ܕܰܟ̈ܝܳܐ ܶܠܳܫܢܶ̈ܐ ܒܰܝܕ ܘܶܡܬܰܩܕܺܫ̣ܝܢܰܢ܆ . ܘܰܩܺܕ̈ܝ̣

ܫ̈ܒܳܚܳܬܐ ܢܰܙܰܡܪ
ܶ
ܳܫܳܬܐ ܬ  ܐܰܩܺܕܝܫܳ  ܰܐܳܒܐ ܳܠܟ ܰܩܺܕ̈ܝ̣
ܳܝܕܳܝܐ ܘܰܠܒܳܪܟ . ܐܰܩܺܕܝܫܳ  ܺܕ̣ܝܳܠܟ ܘܳܚܐܰܘܠ ܪܽ  ܺܝ̣ܚܺ
 ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ ܳܗܳܫܐ

ـلنا أيُّها الربُّ اإللهُ الرؤوُف  الكاهن : أه ِ

ً من  لنروَي نفوَسـنا ونمألَ قلوبَـنا روحيا

خمِر الروحِ الفارقليِط الجديدةِ، حتى إذا 

تطهَّرنا بها وتقدَّسنا، نرتُل بألسنٍة نقيٍة 

مقدسٍة تسابيَح قدسيةً لَك أيها القدوُس، 

والبِنَك الوحيِد، ولروِحَك القدوِس. اآلَن 

 ܀ٍن وإلى أبِد اآلبدين.وكلَّ أوا

 
 



 

 

 
 ܰܗܘ ܰܕܒܽܫܘܒܳܚܐܒܳܩܳܠ܆  ܕܰܪܶܚܡܥܰܠܝ ܶܥܢܳܝܢܳܐ
ܰܗܘ ܕܽܫ̣ܘܘܳܕܳܝܐ ܰܫܺܪ̣ܝܳܪܐ 

ܟ܆ ܰܝܘܳܡܢ ܰܫܰܕܪ  ܰܕܡ̣ܠܰ
ܓܒܳ  ܶܚܐ ܰܕ ̈ܝ̣ ܐ܆ ܰܠܫܠ ܺ

 ܳܠܳܗܐ܀ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ ܐܰ 

َهو دشوُديو شاريرو َدملَخ 
يَوُمـن َشدار لَشليِحه َدغبو 

 علَين آلوهو. راِحم
 

َمن أرسل  يا  ارحمنا يا الله

اليوم وعده الصادق لرسله 

 الذين اختارهم.

 ܰܦܶܠܓ ܕܽܢܘܳܪܐ ܢܶܐܕܶܠܫܳ̈  ܰܗܘ
 ܰܫܦܳܝܐ ܠܶܟܢܳܫܐ ܳܘܐܗ̱ 

 ܺܕܝܶܠܗ ܐܕܰܬܠܺܡܝܕܶ̈ 
 .ܰܰܐܳܳܗܐ ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ

َهـو دِلشونِه دنورو فاِلغُو 
  لِخنشو َشفيو دتَلميِذه ديِله

 راِحم علَين آلوهو.

  يا َمن قسَّم ارحمنا يا الله

على جمع  ألسنة النار

 تالميذه األطهار.

 ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܰܕܒܽܪܘܶܚܗ ܰܗܘ
ܝ̈  ܰܚܶܟܡ  ܓܰܒܳܝܐ ܶܚܐܰܠܫܠ ܺ

ܗ ܕܰܢܶܟܪܽܙܘܢ
ܶ
 ܰܠܣܰܒܪܬ

 .ܰܰܐܳܳܗܐ ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ

َهـو َدبروِحه قاديشو حاِكم 
 لَشليِحه غبايو دنَِخرزون

 راِحم علَين آلوهو.  لَسبَرثِه

الذي علَّم  ارحمنا يا الله

وحكَّم رسلَه المختارين 

القدوس  بواسطة روحه

 ليكرزوا ببشارته.

 ܽܪܘܳܚܟ ܳܡܪܝ ܰܠܢ ܰܫܰܕܪ
  ܳܪܢܢܶܬܰܢܗ̈  ܘܶܒܗ ܰܩܺܕܝܳܫܐ

 ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ ܥܳܝܰܬܢܕܰܬ̈ܪ ܢܶܐܰܥܝ̈ 
 .ܰܰܐܳܳܗܐ

دار لَـن مور روُحخ شَ 
قاديشو وبِه نِثـَنهرون َعينِه 
دتَرعيوثَن راِحم علَين 

 آلوهو.

أرسل لنا يا رب روحك 

القدوس لتسنير بِه بصائرنا 

 يا الله. وأذهاننا ارحمنا

 ܰܰܠܳܒܐ ܽܫܘܒܳܚܐ:  ܽܫܘܒܳܚܐ
 ܰܘܠ ܽܪܘܚ ܰܠܒܳܪܐ ܘܰܬܘܺܕܝܳܬܐ
 ܰܚܕ ܬܺܠܝܳܬܳܝܐ ܐܳܪܳܙܐ, ܽܩܘܕܳܫܐ
 .ܰܫܺܪܝܳܪܐ ܰܰܐܳܳܗܐ

شوبحو البو بارخمور : 
وتَوديثو لَبرو َولروح 

  قودشو، روزو تليثويو
 َحد آلوهو َشريرو.

بارك يا سيد : المجد لآلب 

والشكر لالبن وللروح 

إله  سر الثالوث، القدس،

 واحد حقيقي.

 
 
 

 .ارحم رب يا :شعبال . قوِريلَيسون عامو: .ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ ܰܥܳܡܐ:
 



 

 

ܪ ܥܢܳܝܢܳܐ     ܐ ܕܳܒ̣ܬܰ  صالة بعد العنيانܨܽܠܘ̣ܬܳ

ܰܬܢ܆  : ܳܟܗܳܢܐ ܺܥ̣ܝܪ ܳܡܪ̱ܝ ܠـܶܠܰܒ̈ܘܳ
ܰ
ܐ

ܢ ܽܛ̣ܘܳܒܳܥܐ  ܒܢ̣ܽܘܗܳܪܐ ܕܰܛܝܽܒ̣ܘܳܬܟ ̣ܡܶ
ܰܕܚܺܛ̣ܝܳܬܐ܆ ܰܘܐܢܰܗܪ ܠܰܡ̈ܕܰܥܝܢ ܒܨ̈ܶܡܶܚܐ 

ܕܽܪ̣ܘܳܚܟ ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ ܘܰܩܶܕܫ ܶܡܬܰܝ̈ܕܳܥܢܶܐ 
ܶܚܐ  ܳܟܢܶܐ ܺܕ̣ܝܶܠܗ ܫܺܒ̈ܝ̣ ܰܢ̈ܦܳܫܰܬܢ ܒܰܝܕ ܽܫ̈ܘ̣

ܥܳܝܢܰܝܢ ܰܘܐ ܶ ܳܠܳܗ̈ܝܶܐ܆ ܘܰܚܶܟܡ ܪ 
ܠܶܡܫܰܬܘܳܕܽܥ̣ܘ ܶܣܓܕܳܬܐ ܰܫܺܪ̣ܝܪܳܬܐ 
ܝ݂ܰ  ܘܳܡܳܪܳܢܝܳܬܐ ܰܕܬܳܠܳܬܐ ܩܢ̈ܽܘܶܡܐ ܰܫ̈ܘܰܝ݂ܰ
 ܽܒܐ̣ܘܺܣܰܝܐ܆ ܳܗܳܫܐ ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀

 ܰܥܳܡܐ : ܰܐܺܡܝܢ ܀

قلوبَـنا بنوِر أيِقـْظ يا ربُّ  الكاهن :

نعمتَِك من غيبوبِة الخطيئِة، وأنِـْر 

أذهانَنا بأشعِة روِحَك القدوِس 

ْس نفوَسنا بعطاياهُ  الروحيِة، وقـد ِ

ْر بصائَرنا في  السنيِة اإللهيِة، وبص ِ

ِ لألقانيِم الثالثِة  فهِم السجوِد الحقيقي 

اآلن وكلَّ  المتساويِة في الجوهِر،

 .أواٍن وإلى األبد

 آمين. :الشعب

 
 ܰܓܐܳܝܐ ܠܳܡܪܝܐ ܘܰܒܚܕܫܰ ܒܳܩܳܠ܆  ܩܢܽܘܳܢܐ ܪܺܒܝܳܥܳܝܐ

 ܣܶܠܩ ܰܟܕ ܽܛܘܳܪܐ ܶܡܢ ܠܶܥܠ
 ܰܕܠܽܩܘܫܺܬܝܢ ܰܗܘ ܶܡܠܳܬܐ ܗܳܘܐ

ܗ
ܶ
 ܰܡܠܝ ܫܺܒܝܚܳܬܐ ܰܒܚܳܙܬ
 ܰܟܕ ,ܒܶܠܰܒܳܘܬܽܗܘܢ ܗܳܘܐ

 ،ܰܒܥܳܒܳܕܐ ܶܡܠ ܰܘܗܝ ܰܫܡܺܠܝ
 ܒܰܡܫܶܒܐ ܠ ܳܪܚܰܡܘܗܝ ܰܚܺܕܝ
 ܕܽܢܘܳܪܐ ܶܠܳܫܢܶܐ ܕܰܒܕܽܡܘܬ, ܰܥܺܙܝܶܙܐ
 ܡܺܫܝܳܚܐ ܽܪܘܚܽܩܘܕܳܫܐ ܰܦܶܠܓ
 .ܶܕܐܫܰܬܘܺܕܝ ܰܐܟܳܡܐ

 لِعـل ِمن طورو َكد سِلقوُ 
ِملثو َهـو َدلقوشتين 
 بَحزوثِه شبيحتو ماليوُ 

بِلـباُوثهون، َكد َشملي 
حادي  ِمالو بَعبودو،

لروحَمو بَمشبِه َعـزيِزه، 
دبَدموث ِلشونِه دنورو 
فاِلغ روح قودشو مشيحو 

 أخمو ِدشتَودي.

بمرآه إن المسيح الكلمة 

بينما  على الجبل،  البهي

 إلى السماء،  كان صاعداً 
 مأل قلوب محبيه باليقين،

كلماته   وعندما أتمَّ 

أبهجهم بهبَّات  بالحقيقة

فقد منحهم  ريح عاصفة،

الروح القدس كألسنة نارية 

 كما وعدهم. منقسمة

 
ܳܢܐܒܳܩܳܠ܆   ܳܩܠܳ 

ܶ
 ܰܫܺܪܝܳܪܐ ܽܢܘܗܳܪܐ ܳܢܐܐ̱  ܐ

ܬ ܰܪܘܳܡܐ ܶܡܢ ܽܩܘܕܳܫܐ ܽܪܘܚ
ܶ

 ܶܢܚܬ
 ܰܘܒܶܓܢܳܣܐ ،ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܰܝܘܳܡܐ ܒܳܗܳܢܐ
ܬ ܕܐܳܢܳܫܐ

ܰ
ܬܰܚܠ ܛ

ܶ
 ܶܠܗ ܕܶܢܗܽܘܘܢ ܐ

ܐ ܒܰܢܝ
ܳ
 ܗܘ ܒܺܪܝܟ ،ܰܡܠ ܽܟܘܬ

ِمن َرومو  روح قودشو
نِحتِث بُهـنو يَومو قاديشو، 
َوبِغنسو دنوشو إثَحلَطث 

في هذا اليوم المقدس، نزل 

من العلى  الروح القدس

واختلط مع جنس البشر، 



 

 

ܽܢܘܢ ܘܰܒܰܝܐ ،ܽܡܘܠ ܳܟܰܢܘܗܝ ܕܰܫܰܕܪ
ܶ
 ܐ

 ܠ ܽܗܘܢ ܘܰܦܶܠܓ ،ܰܠܫܺܠܝܰܚܘܗܝ
ܳܫܶܢܐ  ܒܰܥܶܡܡܐ ܕܶܢܟܶܪܽܙܘܢ ،ܠ ܶ

ܐ
ܳ
ܐ ܶܘܐܽܡܘܬ

ܳ
ܽܝܘܬ

ܳ
ܐ ܬܺܠܝܬ

ܳ
 .ܰܩܺܕܝܫܬ

 بنَي َملكوثو، دنِهُون ِله
 بريخو دَشدار مولخونَو،

اِلغ وف وبَـيا إنون لَشليحاو،

لهون ِلشونِه، دنِخِرزون 

بعاِمه وإمُوثو تليثُـيوثو 

 قاديشتو.

أبناء  ليصير البشر

مبارك َمن  للملكوت،

ى  أرسل ما وعد به، وعزَّ

قلوب الرسل، وقسَّم لهم 

 ليكرزوا بالثالوث األلسنة،

المقدس بين األمم 

 والشعوب.
 .ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ

 ܰܩܺܕܝܶܫܐ ܫܺܠܝܶܚܐ ܰܩܶܒܠܘ ܰܟܕ
ܐ

ܳ
ܳܫܶܢܐ ،ܰܪܘܳܡܐ ܶܡܢ ܰܦܰܪܩܺܠܝܛ  ܒܠ ܶ

ܐ
ܶ
  ܗܰܘܘ ܰܡܠ ܶܠܘ ܰܚܕܬ

ܳ
 ܳܝܐܰܟܣ ܘܰܚܝܠ

ܦܘ
ܰ
ܬܰܥܛ

ܶ
ܟܶܪܙܘ ܰܘܢܰܦܩܘ ،ܐ

ܰ
 ܐ

ܐ
ܳ

ܐ ،ܰܒܒܺܪܝܬ
ܳ
 ܕܰܡܠ ܳܝܐ ܣܰܒܪܬ

ܐ
ܳ
ܠ ܶܡܝܕܘ ،ܽܒܘܳܝܐ

ܰ
 ܰܥܶܡܡܐ ܘܬ

ܥܶܡܕܘ ܰܘܒܰܡܳܝܐ ،ܰܣܓܶܝܐܐ
ܰ
ܽܢܘܢ ܐ

ܶ
 ܐ

ܳܒܐ ܒܶܫܡ
ܰ
 .ܘܺܪܘܳܚܐ ܰܘܒܳܪܐ ܐ

 .باِرخمور
َكد قابِل شليِحه قاديِشه 
فاَرقليطو ِمن َرومو، 
بِلشونِه حاثِه ماِللـواو 

 إثعَـَطف،وَحيلو َكسيو 
َونفَـق أخِرز بَبريثو سبَرثو 

دَمليو بويُـؤ، وتَـلِمذ عاِمه 

َوبمايو أعِمد إنون  ساكي ِه،

 بِشم آبو َوبرو وروحو.

 .بارك يا سيد
عندما نال الرسل القديسون 
الروح المعزي من العُلى، 
تكلموا بألسنة جديدة، 

 وخرجوا ولبسوا قوة خفية،
كارزين في المسكونة 

الممتلئة تعزية، بالبشارة 
ً كثيرة،  وتلمذوا شعوبا
وعمدوهم بالماء باسم اآلب 

 واالبن والروح القدس.
 

ܐ
ܳ
 ܕܺܦܝܪܳܡܐ ܨܽܠܘܬ

ܳܡܪܳܝܐ ܡܰܪܚܳܡܳܢܐ ܰܪܶܚܡ  ܰܥܳܡܐ:
 ܥܰܠܝܢ ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ.

 صلوثو دفيرمو
موريو مَرحمونو  عامو:

 . راِحم علَين وَعـداَرين

 صالة البخور

أيها الرب الرحيم  شعب:ال

 نا. ـارحمنا وأع
 

 ܐܳܡܪܝܳ  ܕܽܟܠ ܰܘܡܰܩܕܳܫܢܳܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ : ܳܟܗܳܢܐ
ܶܚܐ ܕܰܩܶܕܫ ܰܗܘ ܰܕܫܳܪܳܪܐ܆ ̈ܝ̣  ܰܠܫܠ ܺ
 ܰܟܕ ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ ܽܪ̣ܘܶܚܗ ܒܰܝܕ ܰܩܺܕ̣ܝ̈ܶܫܐ
ܐ
ܶܓܢ ܕܽܢܘܳܪܐ ܒܶܠܳܫܢ̈ܶ

ܰ
 ܥܰܠܝܽܗܘܢ܆ ܐ

 ܰܕܩܳܕܰܡܝܟ ܳܗܳܢܐ ܠܺܦܝܪܳܡܐ ܰܩܶܕܳܫܝ̱ܗܝ
 ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ ܽܪ̣ܘܳܚܟ ܒܰܝܕ ܡܰܩܪܺܒ̣ܝܢܰܢ

 ܕܰܚ̈ܘܶܒܐ ܽܚ̣ܘܳܣܳܝܐ ܶܒܗ ܰܠܢ ܘܰܫܶܟܢ
ܐ ܘܽܫܘܒܳܩܢܳܐ  ܘܰܕܳܟܐ. ܰܕܚܳܛ̈ܗܶ

، القدوَس  الكاهن : ِ يا إلهَ الحق 

َس، يا َمن قدََّس الرسَل  والمقد ِ

القديسين برِوحِه القدوِس، الذي حلَّ 

قد ْس بروِحَك   :عليهم شبهَ ألسنةٍ ناريةٍ 

القدوِس هذا البخوَر الذي نقدُمهُ 

أماَمَك، وامنحنا بوساطتِِه غفراناً 

 ِ ً عن الخطايا، ونَـق  للذنوِب وصفحا

قلوبَـنا ِمن دغِل اإلثِم وأشواِك 



 

 

ܰܬܢـܠ ܢ ܶܠܰܒ̈ܘܳ  ܕܰܥܘܰܠܳ  ܰܝܥܳܪܐ ܽܟܶܠܗ ̣ܡܶ
ܶܒܐ ܢ ܒܽܟܠܳܫܥ ܰܟܕ. ܰܕܚܺܛ̣ܝܳܬܐ ܘܽܟ̈ܘ̣  ̣ܡܶ

ܚܰܡܝܟ ܰ  ܕܰܢܘܶܕܐ. ܶܡܣܰܬܥܺܪ̣ܝܢܰܢ ܪ 
 ܘܺܠ̣ܝܺܚܝܳܕܳܝܐ ܳܠܟ ܰܘܢܰܫܰܒܚ ܘܢܶܣܽܓ̣ܘܕ

 ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ ܺܕ̣ܝܳܠܟ ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ ܺܕ̣ܝܳܠܟ ܒܳܪܐ
 ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ ܳܗܳܫܐ

 ܐ : ܰܐܺܡܝܢ ܀ܰܥܡܳ 

مفتقداً إيانا برحمتَِك في كل ِ  الخطيئِة،

لنحمدََك ونسجدَ لَك ونسبَحَك  حيٍن.

اآلَن  وابنََك الوحيدَ وروَحَك القدوسَ 

 وكلَّ أواٍن وإلى أبِد اآلبدين.

 

 آمين. الشعب:

 
 ܶܢܒܶܥܐ ܳܡܪܳܝܐ ܶܡܢ :ܡܰܫܡܳܫܳܢܐ
 .ܽܒܘܪܳܟܐ ܰܘܢܺܣܝܡ

َمن موريو   مَشمُشنو:

 نِبِعه َونسيم بوركو.
لنطلبنَّ من  الشماس:

 الرب جاثين.

 
ܡ ܳܟܗܳܢܐ

ܶ
 ܕܰܡܕܒܳܚܐ ܰܕܪܳܓܐ ܩܳܕܡ ܽܒ̣ܘ̈ܪܶܟܐ ܳܣܐ

ܶܐ ܰܥܳܡܐ ܘܽܟܶܠܗ ܩܺܠ̣ܝܳܪܘܣ ܘܽܟܶܠܗ  ܰܓܒܪ 
ܐ  ܰܥܠ ܳܡܶܚܐ ܰܚܕ ܳܒܰܬܪ ܰܚܕ ܳܒܪܺܟ̣ܝܢ ܘܢ̈ܶܫܶ
ܶܚܐ ܰܐܟܳܡܐ ܰܘܢܺܥܝܺܪܝܘ̱ܗܝ ܰܚܨܶܗ ̈ܝ̣  ܰܐܺܥ̣ܝܪܘ̱  ܰܕܫܠ ܺ

 ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܕܽܪܘܳܚܐ ܕܰܡܓܢܳܢ̣ܽܘܳܬܐ ܒܶܥܳܕܳܢܐ ܰܠܚ̈ܕܳܶܕܐ
ܝܪ ܰܘܚܢܰܢ. ܥܰܠܝܽܗܘܢ  ܕܢܶܬܰܛܰܝܒ ܰܠܚ̈ܕܳܶܕܐ ܢ̣ܥܺ
 ܺܢܐܰܡܪ ܘܳܟܗܳܢܐ. ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܕܽܪܘܳܚܐ ܠܶܡܐܬܳܝܐ
 ܘܽܟܶܠܗ ܰܘܡ̈ܫܰܡܳܫܢܶܐ. ܓܺܗܝܢ ܰܟܕ ܳܗܶܕܐ ܨܽܠ̣ܘܳܬܐ
 ܥܰܕܳܡܐ ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ ܺܢܐܡܽܪܘܢ   ܰܥܳܡܐ

 .ܳܗܶܕܐ ܨܽܠ̣ܘܳܬܐ ܠܽܫ̣ܘܳܠܡ

الكاهن أمام درجة المذبح وكافة يسجد 

نساء االكليروس وكل الشعب رجال و

االخر  يبركون على الركب واحد بعد

ويدق على  ظهره ليوقظه كما الرسل 

 بعضهم البعض في وقتكانوا يوقظون 

ونحن نوقظ  ،الروح القدس عليهم حلول

لنتأهب بمجيء الروح  بعضنا البعض

، فيما يصلي الكاهن صالة   ،القدس

 يقولون وجميع الشعب  والشمامسة سرية

 يا رب ارحم لحين انتهاء هذه الصالة.

 ܳܘܐܰܡܪ: ܳܟܗܳܢܐ ܰܟܕ ܓܺܗ̣ܝܢ ܡܰܨܰܠܶ ܘ
ܚܶܡܐ ܳܡܪܳܝܐ ܐܰ  ܰ ܢ ܳܠܳܗܐ ܰܡܘܶܕܝܢܰܢ ܳܠܟ ܶܡܽܛܠ ܕܰܟܕ ܰܐܳܒܐ ܕܪ  ܶܡܬܰܡܶܠܝܢ ܰܝ̈ܘܳܡܳܬܐ ܕܰܦܢܺܛ̣ܝܳܩܘܣܺܛ̣ܝ ̣ܡܶ

ܶܕܐ ܒܽ  ܘܺܪܫܶܠܡ ܡܰܣܶܟܝܢ ܐܰܝܘܳܡܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܰܕܩܳܝܡܳܬܐ ܰܡܚܳܝܢ̣ܺܝܳܬܐ ܰܕܒܳܪܐ ܺܕܝܳܠܟ ܡܽܬ̣ܘܳܡܳܝܐ܆ ܰܟܕ ܰܬܠܺܡ̈ܝ̣
ܽܢܘܢ ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆

ܶ
ܝܬ ܐ ܢܶܐ  ̱ܗܰܘܘ ܠܽܫ̣ܘܘܳܕܶܝܗ܆ ܡܰܠ̣ ܢ ܶܫܠ ܳܝܐ܆ ܘܶܠ̈ܫܳ ܒܰܝܕ ܳܩܳܠ ܰܥܺܙ̣ܝܳܙܐ ܰܕ̣ܗܳܘܐ ̣ܡܶ



 

 

ܒ̱ܘ ܰܥܠ ܰܚܕ ܰܚܕ ܶܡܢܽܗܘܢ܆ ܰܐܝܰܟܢܳܐ ܕܽܟܠܽܗܘܢ ܰܐܝܶܠܝܢ ܰܕܬܶܚܝܬ ܫܰܡܳܝܐ ܰܘܕܳܥܡܺܪ̣ܝܢ ̱ܗܰܘܘ ܕܽܢ̣ܘܳܪܐ 
ܶ
ܺܕ̣ܝܬ

ܳܬܐ܆ ܕܳܗܰܟܢܳܐ ܰܩܶܕܫܬ  ܘܺܪܫܶܠܡ ܢܶܬܡܽܗܘܢ  ܘܢܶܬܰܕܡܽܪܘܢ  ܰܘܢܰܫܒܽܚܘܢ  ܳܠܟ ܳܝܽܗ̣ܘܳܒܐ ܕܽܟܠܶܗܝܢ ܳܛ̈ܒܳ
ܽ
ܒܐ

ܶܫܐ ܠܰܡܝܳܬܽܝ̣ܘ ܠܶܓܢܳܣܐ ܰܕܒܢ̈ܰܝܢܳܳܫܐ ܶܚܐ ܰܩܺܕ̈ܝ̣ ̈ܝ̣ ܠ ܳܘܬ ܺܝܰܕܥܳܬܐ ܰܕܬܺܠ̣ܝܳܬܽܝ̣ܘܳܬܐ  ܘܰܙܰܝ̣ܚܬ ܘܰܫܰܕܪܬ ܰܠܫܠ ܺ
ܺܚ̣ܝܳܕܳܝܐ܆  ܚܳܕܐ ܰܰܐܽܳܗ̣ܘܳܬܐ܆ ܰܟܕ ܰܡܥܡܺܕ̣ܝܢ ܠܽܗܘܢ ܰܒܫܳܡܐ ܺܕܝܳܠܟ ܰܩܺܕܝܳܫܐ. ܰܐܳܒܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܘܰܕܒܳܪܟ ̣ܝܺ

ܳܠܳܗܐ ܰܘܕܽܪ̣ܘܳܚܟ ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ ܰܗܘ ܕܶܒܗ ܘܰܥܶܡܗ ܳܐܦ ܚܢܰܢ ܳܠܗ  ܰܠܬܺܠ̣ܝܳܬܽܝ̣ܘܳܬܐ ܰܩܺܕ̣ܝܫܳܬܐ ܰܚܕ ܐܰ 
 ܢ܆ ܳܗܳܫܐ ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀ܳܣܓܺܕ̣ܝܢܰܢ ܘܰܡܘܶܕܝܢܰܢ ܰܘܡܰܫܒܺܚ̣ܝܢ

 

 ܪܳܡܐ ܡܰܫܡܳܫܳܢܐ
ܳ
ܰܡܪ ܒܳܩܳܠ

ܶ
 :ܐ

ܳܗܐ ܒܰܚܝܶܠܗ ܽܩܘܡܘ
ܳ
 .ܰܕܠܐ

إيمار بقولو  مَشمُشنو
بَحيِله   قومو  :رومو

 دالوهو.

ينادي بصوت  الشماس

 .قوموا بقوة الله  :عالي

  

 ܕܰܛ̈ܪܶܦܐ ܶܡܐܰܣܪܳܬܐ ܺܒܐ̈ܝܰܕܘ̱ܗܝ ܳܐܶܚܕ ܳܟܗܳܢܐ
ܰܓܘܳܙܐ ܣ ܒܰܡ̈ܝܳܐ ܶܠܗ ܘܳܨܰܒܥ ܕ

ܶ
 ܰܥܠ ܘܳܪܐ

ܝܬ ܬܽܪ̣ܘܳܢܘܣ
ܺ
 ܩܺܠ̣ܝܳܪܘܣ ܘܰܥܠ   ܨܺܠܝܳܒܐ

ܣ ܰܡܕܒܳܚܐ ܶܡܢ ܳܢܶܦܩ ܘܶܟܢ ܒܰܡܕܒܳܚܐ
ܶ
 ܘܳܪܐ

ܰܡܪ:ܘ ܒܺܥܕܳܬܐ ܘܳܟܶܪܟ ܰܥܳܡܐ ܽܟܶܠܗ ܰܥܠ
ܶ
 ܰܟ̥ܕ ܐ

ه حزمة من أغصان الجوز يأخذ الكاهن بيدي

ويغطسها بالماء ويرش على )الترونُس( 

المذبح بكشل صليب وعلى االكليروس 

الذين بالمذبح وعند خروجه من المذبح 

يرش على كل الشعب ويبارك الكنيسة.  

 ويقول :

 

ܐ
ܶ
 ،ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܽܪܘܳܚܐ  ܺܢܐܬ

 ܰܚܕ ܰܚܕ ܰܥܠ ܘܰܢܶܓܢ
 .ܶܡܢܟܽܘܢ

 روحو قاديشو، نيثِه
 َحد َحد ِمنخون.وناِكن َعل 

 الروح القدس،  ليأتِ 
 وليحـلَّ على كل واحد

 منكم.
 

ܐ
ܳ
 الطلبة َمعنيثو ܰܡܥܺܢܝܬ

 

 
ܰ
ܳܠܳܗܐ܆ ܰܟܕ ܰܚܫ ܰܚܳܫܐ ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܐ

ܨܶܒܳܝܢܳܳܝܐ ܚܳܠܰܦܝܢ ܰܒܒܰܣܪ܆ ܘܳܩܡ 
ܐ܆ 
ܶ
ܬ ܢ ܶܒܝܬ ܺܡ̈ܝ̣ ܒܽܫܘܒܳܚܐ ̣ܡܶ

ܦ ܰܠܢ ܰܥܶܡܗ܆ 
ܳ
ܰܢܶܚܡ ܰܘܐܺܩ̣ܝܡ ܐ

ܦ 
ܳ
ܠܳܗܢܽܘܢ  ܰܕܐܺܒ̣ܝܺܕ̣ܝܢ ̱ܗܰܘܝܢ ܐ

̣ܘܚܳܕܳܢܐ ܺܡ̣ܝܺܬܝܢ ܰܒܚܺܛ̣ܝܳܬܐ܆ 
ܽ
ܘܰܠ

ܐ  ܗ ܳܕܐܶܟܠܰܩܪܳܨܐ ܰܘܕܺܫܐ̈ܕܶ
ܶ
ܰܕܛܽܪ̣ܘܢ̣ܽܘܬ

 ܰܒܶܛܠ ܰܘܫܳܪܐ ܶܡܢܰܢ܀

َكد َحش  مشيحو آلوهو

حاشو ِصبيُـنويو حلوفَين 

بَبسار، وقوم بشوبحو ِمن 

أُف لَن  بِث ميثِه ناِحم َوقيم

لِهنون دَبيدين هَوين  عاِمه،

 أُف ِمثين بَحطيثو، 
دَطُرنوثو  ولوحذُنو

باِطل  دُِخلقَرصو َودشيِده

 َوشرو.

إن المسيح اإلله عندما 

ً بمشيئته  تألم جسديا

ً عنا  وقام بمجد، عوضا
وحلَّ  بعثـنا وأقامنا معه،

قد  الذين كانوا  وأطلق

 ضلُّوا وهلكوا بالخطيئة
واستبداد وطغيان العدو 

 النمام والشياطين.



 

 

 
ܐ ܰܕܬܶܪܝܢ

ܳ
ܫܶܡܫܬ

ܶ
 الخدمة )الرتبة( الثانية تِشِمشتو َدترين ܬ

 

 
ܽ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
 
 
 
 
 
 

ܰܚܕ̣ܬ ܰܒܢ ܳܡܪ̱ܝ ܶܡܢ ܰܝܘܡ ܠ ܰܝܘܡ  : ܳܟܗܳܢܐ
ܝܐ܆ ܘܨܶܡ̈ܚܐ ܕܫܘܟܢ̈ܐ ܽܓܘܥܠ ܢ̈ܰܝܟ  ܰܐ̈ܳܗܳ

ܫܰܡܳܝܢ̈ܐ ܕܽܪܘܳܚ̣ܟ ܰܩܕܝܳܫܐ ܘܳܒ̣ܟ ܘܶܡܢ̣ܳܟ ܢܶܢܰܗܪ 
ܘܢܶܬܰܗܪ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̣ܟ ܫܰܡܳܝܢ̈ܝܳܬܐ܆ ܳܗܳܫܐ 

ܠܙܰܒܢ ܠܳܥܰܠܡ ܳܥܠܺܡܝܢ ܀  ܰܘܒ̣ܟܽ

 ܰܥܳܡܐ : ܰܐܺܡܝܢ ܀

ً بعد يوٍم  الكاهن : ْد فينا يا ربُّ يوما جد ِ

وأشعةَ عطايا روِحَك  جعائلَـَك اإللهيةَ،

فنستنيَر وندهَش  السماويِة،القدوِس 

اآلَن وكلَّ أواٍن وإلى أبِد  .بمواهبَِك السماويةِ 

 ܀ اآلبدين
 

 .آمينالشعب :

 
 

 ܽܟܠ ܽܗܘܢ ܰܒܶܪܟܘܩܽܢܘܳܢܐ ܕ
 

 ܢܺܦܝܚ ܽܦܘܳܡܐ ܗܘ ܫܺܒܝܚ
 ܕܰܥܠ ܰܕܢܒܶܝܐ ܰܗܘ ܒܽܪܘܳܚܐ

ܟ
ܳ
ܝܬ

ܺ
 ܰܣܰܒܪܘ ܕܰܒܒܰܣܪ ܶܡܐܬ
ܘ ܗܰܘܘ

ܳ
 ܕܽܪܘܳܚܟ ،ܰܡܠ ܳܟܐ ܐ
ܳܒܳܗܶܝܐ ܽܥܘܳܒܐ ܶܡܢ ܢܰܦܩ

ܰ
  ،ܐ

ܳ
 ܠ

 ܒܰܡܘܬܳܒܐ ܳܠܟ ܳܫܶܘܐ ܰܒܳܪܳܝܐ
ܐ
ܳ
 ܳܠܟ ܕܰܥܡܽܗܘܢ ܰܘܒܳܒܽܪܘܽܝܘܬ

  ܰܡܗܝܡܶܢܐ ܽܟܰܠܢ ܳܡܪܢ
ܳ
 ܒܶܕܚܳܠ

 .ܳܣܓܺܕܝܳܢܢ

شبيحو فومو نفيح بروحو، 

َهـو دَنبي ِه دَعل ِمـثيـثُـخ 

 أو َملكو، دبَبسار َسبَـرواو
دروُحوخ نفَق ِمن عوبو 

لو باُريو ُشـِو لُخ  آبُهويو،

بَموثبو َوبـبُـُريوثو 

لُخ موَرن كولَن دَعمهون 

 مَهيمنِه بِدحلو سوغدينَن.

ء الملي مجيد هو فم األنبياء

بالروح، الذين تنبؤوا عن 

 أيها الملك، مجيئك بالجسد
يا َمن انبثق روحَك من 

اآلب، وهو مساٍو لَك 

بالربوبية والمقام حقاً، 

لذلك نسجد نحن المؤمنون 

لَك يا رب بمخافة وألبيك 

 وروحك.
 



 

 

 
ܳ
 ܳܡܪܳܝܐ ܳܡܰܪܢ ܒܩ  ܳܩܳܠ

 

 ܰܝܘܳܡܐ ܒܳܗܳܢܐ ،ܳܡܰܪܢ ܳܡܪܳܝܐ
ܝ ܰܩܺܕܝܳܫܐ

ܺ
ܝܽܩܘܣܛ

ܺ
 ،ܕܶܦܢܛ

 ܽܢܘܳܪܐ ܰܒܕܽܡܘܬ ،ܰܕܳܫܽܒܘܶܥܐ ܺܥܐܳܕܐ
ܐ ܽܪܘܳܚܐ ܢܶܚܬ

ܳ
 ܒܰܓܘ ܰܦܰܪܩܺܠܝܛ

ܐ
ܳ
 ،ܒܺܪܝܶܟܐ ܰܠܫܺܠܝܶܚܐ ܶܥܺܠܝܬ
ܽܢܘܢ ܰܘܓܰܡܪ

ܶ
ܐ ܐ

ܳ
 ܒܰܗܝܳܡܽܢܘܬ

ܐ
ܳ
 ܘܽܚܘܳܒܐ ܘܰܣܒܳܪܐ ܰܫܺܪܝܪܬ
ܐ ܰܘܢܰܦܩܘ

ܳ
 ،ܰܠܣܰܒܪܬ

ܽܠܘܰܝܗ  ܰܘܐܺܦܺܢܝܘ ܰܗܠ ܶ
ܰܥܶܝܐ ܠ ܰܥܶܡܡܐ

ܳ
ܦܘ ܛ

ܶ
 ܰܘܠܐ

ܽܢܘܢ
ܶ
ܘܪܳܚܐ ܐ

ܽ
 .ܰܕܫܪܳܪܐ ܐ

موريو موَرن، بُهـنو يَومو 

قاديشو دفِنطيقوسطي، 

بَدموث  عيدو دُشـبوِعه،

 نورو نِحث روحو
فاَرقليطو بغَـو ِعليثو 

لَشليِحه بريِخه، َوكَمر 

إنون بَهيُمنوثو شاريرتو 

وَسبرو وحوبو َونَفق 

َوفني  هاِللويا لَسبَرثو،

ُطـعايِه َوِلف إنون لعاِمه 

 أورحو دَشرورو.

في هذا  أيها الرب ربنا،

يوم عيد العنصرة المقدس 

حلَّ   وهو عيد األسابيع،

الروح المعزي كألسنة 

نارية على الرسل 

المباركين في العلية، 

ووهبهم اإليمان اليقين 

فخرجوا   والرجاء والمحبة

وردُّوا  هللويا للبشارة،

الشعوب الضالة وعلموها 

 يق الحق.طر
 ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ.
 , ܒܺܪܝܶܟܐ ܫܺܠܝܶܚܐ

ܶ
ܪܶܕܝܟܳܠ

ܰ
 ܐ

ܐ
ܳ
ܐ ܰܘܡܰܒܢܳܝܶܢܐ ܕܰܗܝܳܡܽܢܘܬ

ܳ
 ܕܺܥܕܬ

ܐ
ܳ
 ܰܚܡܳܪܐ ܰܗܘ ܶܡܢ ،ܰܩܺܕܝܫܬ
ܬܰܒܰܣܡܘ ܰܚܳܝܐ ܕܽܪܘܳܚܐ

ܶ
 ܰܘܗܰܘܘ ܐ

 ،ܶܚܽܫܘܶܟܐ ܠ ܰܥܶܡܡܐ ܽܢܘܗܳܪܐ
ܦܘ
ܶ ܰ
ܐ ܰܘܐܟܶܪܙܘ ܠܐ

ܳ
ܽܝܘܬ

ܳ
 ܬܺܠܝܬ

ܐ
ܳ
ܳܒܐ: ܡܰܫܰܒܚܬ

ܰ
 ܘܽܪܘܳܚܐ ܰܘܒܳܪܐ ܐ

ܽܠܘܰܝܗ ܰܩܺܕܝܳܫܐ  ܚܳܕܐ ܰܗܠ ܶ
ܐ
ܳ
ܘܬ

ܽ
ܝܬ

ܺ
ܐ ܐ

ܳ
 ܚܳܕܐ ܡܰܪܰܝܡܬ

ܘܣܰܝܐ
ܽ
ܐ ܐ

ܳ
ܬ  ܩܽܢܘܶܡܐ܀ ܕܰܒܬܠ ܳ

 باِرخمور.
شليِحه بريِخه، أرِدخِله 

دَهيُمنوثو َومبَـنـيونِه دعيتو 

قاديشتو، ِمن َهـو َحمرو 

دروحو حايو إثبَسام َوهواو 

آِلف  نوهرو لعاِمه ِحشوِخه,

  :َوخِرز تليثُـيوثو مشابَحتو
آبو َوبرو وروحو قاديشو، 

حدو إيثوثو مرايَمتو هاِللويا 

 حدو أوسيَّا دبَتلوثو قنوِمه.

 باِرخمور.
إن الرسل المباركين 

مهندسي اإليمان وبنَّائي 

الكنيسة المقدسة، تلذذوا 

بخمر الروح الحي فصاروا 

نوراً للشعوب الجالسة في 

وعلَّموا وكرزوا  الظلمة،

بالثالوث المجيد: اآلب 

واالبن والروح القدس، 

ت واحد الهو هللويا، وهم

في ثالثة   ساٍم وجوهر واحد

 أقانيم.
 
 

ܐ
ܳ
 ܕܺܦܝܪܳܡܐ ܨܽܠܘܬ

ܳܡܪܳܝܐ ܡܰܪܚܳܡܳܢܐ ܰܪܶܚܡ  ܰܥܳܡܐ:
 ܥܰܠܝܢ ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ.

 صلوثو دفيرمو
موريو مَرحمونو  عامو:

 . راِحم علَين وَعـداَرين

 صالة البخور

أيها الرب الرحيم  شعب:ال

 نا. ـارحمنا وأع
 



 

 

 ܕܽܪܘܳܚܐ ܡܰܫܡܰܠܝܳܬܐ ܰܛܝܽܒ̣ܘܳܬܐ : ܳܟܗܳܢܐ
ܝܬ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܳܬܐ ܡ̣ܠܰ ̈ܝܰܚܝܟ ܠܶܠܰܒ̈ܘܳ  ܰܕܫܠ ܺ
 ܐܡܺܫܝܚܳ  ܕܰܦܢܺܛ̣ܝܳܩܘܣܺܛܝ̣  ܰܝܘܳܡܐ   ܒܳܗܢܐ
 ܰܫܡܺܠ̣ܝܬ ܰܕܠ ܳܘܬܽܗܘܢ   ܘܽܫ̣ܘܘܳܕܳܝܐ ܰܰܐܰܳܗܢ܆
 ܰܐܫܳܘܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ ܕܽܪܘܳܚܐ ܰܡܓܢܳܢ̣ܽܘܳܬܐ ܒܰܝܕ
       ܳܗܳܢܐ ܺܦܝܪܳܡܐ ܕܢܶܬܰܩܰܒܠ ܰܠܢ ܳܐܦ

 ܘܢܶܬܰܚܰܘܪ ܘܢܶܬܰܚܰܠܠ ܩܳܕܰܡܝܟ܆ ܕܰܩܶܪܒܢܰܢ
ܢ ܳܫܰܬܢ܆ ̣ܡܶ  ܕܰܛܝܽܒ̣ܘܳܬܟ ܰܘܒܽܙ̣ܘܳܦܐ ܺܒ̈ܝ̣

ܶܡܐ ܕܰܠܬܳܠܳܬܐ ܰܐܝܰܟܢܳܐ ܢܶܬܡܶܪܩ܆  ܩܢ̈ܽܘ̣
ܝܬ ܰܩܺܕ̣ܝ̈ܶܫܐ

ܺ
     ܰܘܢܰܫܰܒܚ܆ ܢܶܣܽܓ̣ܘܕ ܰܕܟܳܝܐ

 ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ ܳܗܳܫܐ
 

 ܰܥܳܡܐ : ܰܐܺܡܝܢ ܀

ܰܡܪ ܒܳܩܳܠ ܳܪܳܡܐ:
ܶ
 ܘܬܘܒ ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ ܐ

أيُّها المسيُح إلُهنا لقد أفعمْت  الكاهن :

القديسين نعمةُ روِحَك قلوَب رسِلَك 

القدوِس الكاملةُ في هذا يوِم العنصرةِ 

)الخمسين( وحق قَت لهم وعدََك بحلوِل 

ْل منَّا أيضاً هذا  روِحَك القدوِس، فتقبَـّ

وأَعتقـنا  البخوَر الذي عطَّرناهُ أماَمَك،

 لنسجدَ  بوساطتِِه ِمن جميعِ المساِوئ،

بقداسٍة لألقانيِم الثالثِة المقدسِة 

اآلَن وكلَّ أواٍن وإلى أبِد  .حينمسب ِ 

 اآلبدين.

 آمين. الشعب:

 وأيضاً يقول الشماس بصوت عاِل:

 

 ܶܢܒܶܥܐ ܳܡܪܳܝܐ ܶܡܢ :ܡܰܫܡܳܫܳܢܐ
 .ܽܒܘܪܳܟܐ ܰܘܢܺܣܝܡ

َمن موريو   مَشمُشنو:

 نِبِعه َونسيم بوركو.
لنطلبنَّ من  الشماس:

 الرب جاثين.
 

ܘܪܝܫ ܟ̈ܗܢܐ  ، ܘܽܟܠܗ ܥܡܐ ܒܪܟ ܥܠ ܐܪܥܐ
ܐܡܪ ܨܠܘܬܐ ܗܕܐ ܟܕ ܓܗܝܢ ܐܘ ܟܗܢܐ 

 ܘܡ̈ܫܡܳܫܢܐ ܐܡܪܝܢ ܩ̄ܘܪ ܥܕܡܐ ܫܠܡܐ܀

يبرك)يسجد( على األرض وجميع الشعب 

ورئيس الكهنة أو الكاهن يقول هذه الصالة 

يا رب ارحم  يقولون سراً بينما الشمامسة

 .حتى انتهائها 

 ܳܟܗܳܢܐ ܓܳܗܢܳܬܐ
ܶܕܐ ̣ܗܰܘܝܢܰ ܳܠܳܗܐ ܺܕ̣ܝܰܠܢ ܰܗܘ ܕܰܠܢ ܳܗܽܢܘܢ  ܰܕܒܰܝܕ ܽܦ̣ܘܠܳܚܢ ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܐܰ  ܶܐ ܳܣܽܓ̈ܘ̣ ܢ ܳܕܐܶܟܠܰܩܪܳܨܐ. ܦܰܬܟܪ 
ܐ ܡܳ  ܐ ܰܕܠ ܳܘܰܬܢ ܪ ܽ ܰܘܕܺܫܐ̈ܕܶ ܐ ܰܘܚܢܳܢـܳ ܚܡـܶ ܰ ̣ܘܶܕܐ܆ ܰܘܒܰܝܕ ܰܡܚܬܳܬܐ ܕܶܪܚܰܡܬ ܐ̱ܳܢܽܫ̣ܘܳܬܐ ܺܕ̣ܝܳܠܟ ܰܡܠ ܰܝܬ ܪ 

ܓܽ  ܪܬ ܘܰܫܡܺܠ̣ܝܬ ܘܰܒܩܳܝܡܳܬܐ ܺܕ̣ܝܳܠܟ ܣـܳ ܶܐ ܺܕ̣ܝܳܠܗ  ܰܕܬܺܠ̣ܝܳܬܽܝ̣ܘܳܬܐ ܰܩܺܕ̣ܝܫܳܬܐ ܓ̣ܡܰ ܶܕܐ ܰܫܺܪ̣ܝܪ  ̈ܘ̣
ܬ ܰܰܠܳܠܳܗܐ ܰܠܢ ܐܝـܰ ܐ ܺܕ̣ܝܰܠܢ  ܦـܰ ܢ ܰܡܽܦ̣ܘܠܳܬܐ ܰܕܚܺܛ̣ܝܳܬܐ ܰܬܶܪܨܬ ܰܘܐܺܩ̣ܝܡܬ܆ ܘܰܠܒܶܥܠ ̈ܕܳܒܒـــܶ ̣ܡܶ

ܦܬ ܰܘ̣ܫܰܕܝܬ܆ ܘܰܝ̣ܗܒܬ ܰܠܢ ܰܚܝܳܠ ܰܕܒܰܦܶܪܗܺܣܰܝܐ ܢܰܙܰܡܪ  ܶܓܶܠ ܺܕ̣ܝܰܠܢ ܰܣ̣ܚܶ ܶܡܬܰܝ̈ܕܳܥܢܶܐ ܬܶܚܝܬ ܪ 
ــܶ  ܫ ܐ ܺܕ̣ܝܳܠܟ ܰܩܺܕ̈ܝ̣ ــܶ ܚ ̈ܝ̣ ܽܢܘܢ  ܒܰܪܟ̱ܘ ܰܘܢܰܦܠ̱ܘ ܰܘܚܢܰܢ ܳܩܡܢ ܶܘܐܬܰܛܰܝܒܢܰܢ܆ ܘܰܟܕ ܰܠܫܠ ܺ ܐ ܘܺܢܐܰܡܪ܆ ܕ̣ܗܶ



 

 

ܐ ܕܰܚܝܳܠ ܐܰ  ــܳ ܘܺܪܫܶܠܡ ܰܳܠ ܢܶܪܚܽܩܘܢ ܥܰܕܡ
ܽ
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ܐ ܗܰ  ܐ ܰܩܺܕܝܫــܳ ܐ ܕܽܢ̣ܘܳܪܐ ܰܐܶܓܢ ܥܰܠܝܽܗܘܢ  ܽܪܘܚــܳ ܢــܶ ܘ ܕܰܫܰܕܪܬ ܘܶܒܗ ܘܰܫܡܺܠ̣ܝܬ܆ ܰܟܕ ܰܒܕܽܡ̣ܘܬ ܶܠ̈ܫܳ

ܝܬ ܰܢܟܪܽܙܘܢ  ̱ܰܠܳܪܳܙܐ ܰܕܬܺܠ̣ܝܳܬܽܝ̣ܘܳܬܐ ܰܩܺܕ̣ܝܫܳܬܐ ܠܽܟܠܽܗܘܢ 
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ܳܗܳܬܐ.  ܳܬܐ ܬܺܡ̈ܝ̣ ܳ ܕܡܪ 
ܶ
ܳܚܳܬܐ ܘܬ ܳܬܐ ܫܺܒ̈ܝ̣

ܢܶܐ ܰܕܬܶܚܝܬ ܫܰܡܳܝܐ܆ ܘܢܶܣܥܽܪܘܢ  ܳܐܬ̈ܘܳ ܳܬܐ ܒܶܠ̈ܫܳ ܐ ܶܘܐܡ̈ܘܳ ܡـܶ ܰܥ̈ܡ̱
ܐ ܳܣܝܺܡ̣ܝܢܰܢ܆ ܰܟܕ ܡܰܚܶܘܝܢܰܢ ܘܰܥܠ ܳܗܶܕܐ ܳܣܓܺܕ̣ܝܢܰܢ ܳܠܟ ܘܰܡܘܕܶ  ܐ ܰܥܠ ܰܐܪܥــܳ ــܶ ܝܢܰܢ ܳܠܟ܇ ܘܽܒ̣ܘ̈ܪܟ

ܢ ܰܟܽܕܘ ܕܢܶܣܽܓ̣ܘܕ ܳܠܟ ܶܣܓܕܳܬܐ ܳܗܝ ܰܕܒܽܪܘܳܚܐ ܘܰܒܫܳܪܳܪܐ ܘܰܳܠܽܒ̣ܘܟ  ܒܰܝܕ ܳܗܶܕܐ ܶܕܐܫܰܬܘܰܕܥܢܰܢ ̣ܡܶ
ܐ ܘܽܛ̣ܘܒܳܬܳܢܐ ܕܰܫܠܳܚܟ ܠܽܦ̣ܘܪܳܩܢܰܢ ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ ܺܕ̣ܝܳܠܟ ܰܦܰܪܩܺܠ̣ܝܳܛܐ ܰܗܘ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܘܰܡܥܶܒܕ  ܡܰܒܪܟـܳ

 ܳܠܟ ܽܒܐ̣ܘܺܣܰܝܐ܆ ܳܗܳܫܐ ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀ܰܚ̈ܝܶܐ ܰܘܫܶܘܐ 

 ܪܳܡܐ ܡܰܫܡܳܫܳܢܐ
ܳ
ܰܡܪ ܒܳܩܳܠ

ܶ
 :ܐ

ܳܗܐ ܒܰܚܝܶܠܗ ܽܩܘܡܘ
ܳ
 .ܰܕܠܐ

إيمار بقولو  مَشمُشنو
بَحيِله   قومو  :رومو

 دالوهو.

ينادي بصوت  الشماس

 .قوموا بقوة الله  :عالي

  

 ܕܰܛ̈ܪܶܦܐ ܶܡܐܰܣܪܳܬܐ ܺܒܐ̈ܝܰܕܘ̱ܗܝ ܳܐܶܚܕ ܳܟܗܳܢܐ
ܰܓܘܳܙܐ ܣ ܒܰܡ̈ܝܳܐ ܶܠܗ ܘܳܨܰܒܥ ܕ

ܶ
 ܰܥܠ ܘܳܪܐ

ܝܬ ܬܽܪ̣ܘܳܢܘܣ
ܺ
 ܩܺܠ̣ܝܳܪܘܣ ܘܰܥܠ   ܨܺܠܝܳܒܐ

ܣ ܰܡܕܒܳܚܐ ܶܡܢ ܳܢܶܦܩ ܘܶܟܢ ܒܰܡܕܒܳܚܐ
ܶ
 ܘܳܪܐ

ܰܡܪ:ܘ ܒܺܥܕܳܬܐ ܘܳܟܶܪܟ ܰܥܳܡܐ ܽܟܶܠܗ ܰܥܠ
ܶ
 ܰܟ̥ܕ ܐ

ه حزمة من أغصان الجوز يأخذ الكاهن بيدي

الترونُس( ويغطسها بالماء ويرش على )

ل صليب وعلى االكليروس كشالمذبح ب

الذين بالمذبح وعند خروجه من المذبح 

يرش على كل الشعب ويبارك الكنيسة.  

 ويقول :

 

ܐ
ܶ
 ،ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܽܪܘܳܚܐ  ܺܢܐܬ

 ܰܚܕ ܰܚܕ ܰܥܠ ܘܰܢܶܓܢ
 .ܶܡܢܟܽܘܢ

 روحو قاديشو، نيثِه
 َحد َحد ِمنخون.وناِكن َعل 

 الروح القدس،  ليأتِ 
 وليحـلَّ على كل واحد

 منكم.
 

ܐ
ܳ
 الطلبة َمعنيثو ܰܡܥܺܢܝܬ

 
 ܠ ܽܝ̣ܘܡ ܥܰܕܳܡܐ ܳܗܶܕܐ ܘܶܡܽܛܠ

 ܳܒܪܺܟ̣ܝܢܰܢ ܰܠܳ  ܰܦܢܺܛ̣ܝܳܩܘܣܺܛ̣ܝ܆
ܪܳܥܐ ܰܥܠ

ܰ
. ܰܕܡܨܶܰܠܝܢܰܢ ܳܡܐ ܐ

 ܒܶܥܠ ̈ܕܳܒܰܒܝܢ ܘܽܠ̣ܘܩܰܒܠ
 ܰܥܡ ܳܘܐܡܺܪ̣ܝܢܰܢ ܡܰܙܡܺܪ̣ܝܢܰܢ

وِمطول هوِده عذامو ليَوم 

  نلو بريخينَـ فِنطوقوسطي

 مو دَمَصلينَن، َعل أرعو

ولوقبَل بِعلدبوَبين 

مَزمرينَن ُومرينَن َعم 

فإننا لغاية  ومن أجل ذلك

 ال نسجد  يوم العنصرة

عندما   على األرض

ونرتل إزاء   نصلي،

أعدائنا قائلين مع داؤد 



 

 

  ܡܰܙܡܳܪܢܳܐ
ܰ
 ܰܕܺܘ̣ܝܕ܆ ܰܘܢܺܒܳܝܐ ܳܠܳܗܳܝܐܐ
ܢܽܘܢ   ܬܰܦܪܰܟܠܘ̱  ܕ̣ܗܶ

ܶ
 ܰܘܢܰܦܠ̱ܘ܆ ܐ

 ܶܘܐܬܦܶܫܛܢܰܢ܆ ܳܩܡܢܰܢ ܶܕܝܢ ܚܢܰܢ
ܢܶܐ ܶܕܝܢ ܰܟܕ  ܕܢܰܚ ܕܢ̣ܽܘܳܪܐ ܒܶܠ̈ܫܳ

 ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܽܪܘܳܚܐ ܰܠܢ ܶܘܐܬܓܺܠܝ̣ 
  ܰܦܐܽܝ̣ܘܬ

ܰ
 ܽܒ̣ܘܪܳܟܐ܆ ܳܠܳܗܐܝܬܐ

 ܕܰܠܳ  ܒܳܗܝ ܳܩܶܥܝܢܰܢ܆
ܗ܀ ܡܰܣܝܒܺܪ̣ܝܢܰܢ

ܶ
 ܚܳܙܬ

مَزمُرنو آلُـهويو َونبيُّو 

داويد: دِهنون إثفَرَكـل 

َونفَـل حنَن ِدن قومنَن 

َكد ِدن ِلشونِه  ِوثفَشطنَن،

دنورو دنَح ِوثكلي علَين 

روحو قاديشو فَـيوث 

 قوِعنَن بُهـي آلوهوئيث،

  دلو مَسيبرينَن حزوثِه.

النبي والمرتل اإللهي: 

جثوا وسقطوا،  أعداؤنا»

 .«أما نحن فقمنا وانتصبنا

وعندما نزلت علينا ألسنة 

الروح  النار وكشف لنا

القدس جماالً إلهياً، هتفنا 

ال نقدر أن  لذلك الذي

 نحتمل رؤيته كبشر.
 

ܐ ܬܠܝܬܝܬܐ
ܳ
ܫܶܡܫܬ

ܶ
 الخدمة )الرتبة( الثالثة تِشِمشتو تليثويتو ܬ

 

 

ܽ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 لىوإ العالمين

 .آمين
 
 
 
 

 ܰܗܘ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܽܪܘܳܚܐ ܰܦܰܪܩܺܠ̣ܝܳܛܐ : ܳܟܗܳܢܐ
ܳܢܶܝܐ ܶܠܳܫܢܶ̈ܐ ܕܰܒܕܽܡ̣ܘܬ ܳ ܶܚܐ ܰܥܠ ܢܶܚܬ ܽܢ̣ܘܪ  ̈ܝ̣  ܫܠ ܺ
ܶܫܐ  ܠܰܬ̈ܪܥܳܝܬܽܗܘܢ   ܰܘܐܨܰܡܚ ܒܶܥܺܠ̣ܝܳܬܐ܆ ܰܩܺܕ̈ܝ̣

ܳܟܠܶ   ܒ̈ܙܰܠܶܓܐ ܰܠܢ ܰܐܢܰܗܪ ܳܠܳܗ̈ܝܶܐ܆ܐܰ  ܒܽܣ̈ܘ̣
ܝܬ ܕܰܡܘ̈ܗܳܒܳܬܟ܆ ܽܛ̣ܘ̈ܒܳܬܢܶܐ

ܺ
 ܕܰܚܕܳܬܐ

 ܩܳܢܦܶ  ܕܶܡܢܶܗ ܰܗܘ ܘܰܰܠܳܒܐ ܢܰܫܒܳܚܟ܆ ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ
 ܳܗܳܫܐ ܰܐܢ̱ܬ܆ ܳܢܶܣܒ ܕܶܡܢܶܗ ܰܗܘ ܘܰܠܒܳܪܐ ܰܐܢ̱ܬ܆
 ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܙܰܒܢ ܰܘܒܽܟܠ

 ܰܐܺܡܝܢ ܀ܰܥܳܡܐ : 

أيُّها الروُح القدُس المعزي،  الكاهن :

يا َمن حللَت على الرسِل القديسين في 

وأنْرَت  العليِة بشبِه ألسنٍة ناريٍة،

أنِرنا  بصائَرهم بالمعاني اإللهيِة، 

بأشعِة مواِهبَك السنيِة، لنسبَحَك من 

جديٍد، وفي كل ِ آٍن، ونسب ِح اآلَب الذي 

تنبثُق منهُ، واالبَن الذي تأخذُ مما لهُ، 

 اآلَن وكلَّ أواٍن وإلى أبِد اآلبدين.

 .آمينالشعب :

 
 



 

 

 
ܳ
 ܰܢܦܫ : ܫܺܒܝܳܥܳܝܐ ܕܰܡܘܪܳܒܐ ܳܩܳܠ

 

ܐ ܫܳܠܡܶܠܟ̱ܝ ܐܘ
ܳ
 ܰܡܠܟܬ

ܳܠܢ܆ ܕܽܟܠ ܶܗܕܳܪܐ. ܶܘܐܳܡܐ ܘ ̣̈
ܽ
 ܒܬ

ܳܫܳܢܐ ܶܓܝܪ ܽܟܠ   ܠ ܶ
ܳ
ܳܠ  ܰܡܠ ܳ

ܳܡܐ ܳܙܐ ܘܽܦܘ̣̈ ܽܥܘ̣̈
 ܕܶܢܗܶܘܐ ܠ ܳ

 ܒܳܗܝ ܶܡܬܡܶܚܠ܆ ܣܺܢܐܓܳܪܐ
ܝܬ

ܺ
ܢ. ܢܰܩܠ ܶܣܟܝ̱  ܕܳܙܕܳܩܐ  ܘܳܓܗܪܝ̣̈
ܶܢܐ ܶܕܝܢ ܢ ܽܟܠ ܽܗܘܢ܆ ܰܗܘ  ܶ  ܳܗܝ ܡ̣̈

ܟܽܠܘܢ  
ܰ
 ܳܪܡ ܠ ܰܒܛܶܢܟܝ̱  ܕܶܢܣܬ

ܢ ܶ ܐ ܡ̣̈
ܳ
 ܳܗܶܕܐ ܘܰܥܠ ܶܡܠ ܬ
ܝܬ

ܺ
ܳܩܐ  ܽܟܰܠܢ ܒܶܙܕܳܩܐ ܶܠܟܝ̱  ܠ ܺܗܝ̣̈

ܰܢܢ܀  ܰܡܘܪܺܒܝ̣̈

أو َملكثو وإمو  شلوم ِلخ

كول ِهدرو دخول بثولُن، 

ِكر ِلشونو مالُـلو وفومو 

لُـعوزو دنِهِوه سنيغرو 

بُهـي دُزدقوئيث  ِمثمِحل،

نقَـلِسخ، كَهر ِدن َهونو 

كوِله ِمن هي دنِستَـخليو 

لبَـطنِخ ُرم ِمن ِملثو، وَعل 

هوِده لهيقوئيث ِلخ كولَن 

 َموربينَن.

  السالم لَك أيتها األم الملكة

يا َمن وفخر العذارى، 

يحتاج كل لسان ناطق وفم 

مرنم إلى معين ليقدم لِك 

 القليل من الثناء الالئق،

ويعجز الذهن والعقل عن 

 فهم حبلِك الفائق للوصف، 

ومن أجل ذلك فنحن جميعاً 

 متشوقون لتكريمِك.

 
ܐ
ܳ
 االستغفارصالة  حوسويوصلوثو د ܳܣܳܝܐܽܚܘܕ ܨܽܠܘܬ

 
 

ܐ
ܳ
 ܕܦܽܪܘܡܽܝܘܢ ܨܠܘܬ
 ܣܰܛܘܶܡܢ ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ:

 ܰܩܐܠ̣ܘܣ ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀

 صلوثو دفروميون
موريو  :مشمشونو

مَرحمونو راِحم علَين 

 . وَعـداَرين

 )المقدمة( صالة االفتتاح

أيها الرب  :ماسشال

 نا. ـالرحيم ارحمنا وأع

 

ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܠܰܗܘ ܓܢ̣ܺܝܳܙܐ  : ܳܟܗܳܢܐ
ܶ
ܬ

ܘܰܡܒܰܥܕ ܶܡܢ ܽܟܠܽܗܘܢ ܰܙ̈ܘܶܥܐ ܰܕܟܶܣܐ 
ܘܽܚ̈ܘܳܫܶܒܐ ܘܰܗ̈ܘܢܶܐ ܐ̱ܳܢܳܫ̈ܝܳܐ܆ ܰܗܘ ܕܽܗ̣ܘ 
̣ܝܰܬܘ̱ܗܝ ܘܽܗ̣ܘ ܶܠܗ ܳܣܶܦܩ܆ 

ܺ
ܶܡܢܶܗ ܐ

̣ܝܰܬܘ̱ܗܝ ܶܕܝܢ ܳܥܽܒܘ  
ܺ
ܳܕܐ ܰܘܡܰܛܟܳܣܢܳܐ ܐ

ܕܽܟܠܶܗܝܢ ܶܡܬܰܚܙܳ̈ܝܢܳܝܳܬܐ ܺܟ̣ܝܬ ܘܰܳܠ 
̣ܝܰܬܘ̱ܗܝ ܽܬ̣ܘܒ ܕܰܳܠ 

ܺ
ܶܡܬܰܚܙܳܝܢ̈ܝܳܳܬܐ܆ ܐ

ܝ̣ 
ܺ
ܬܳܝܐ ܽܫ̣ܘܳܪܳܝܐ ܰܘܡܰܩܶܘܐ ܕܰܳܠ ܽܫ̣ܘܳܠܳܡܐ܆ ܐ
ܳܠܳܗܐ ܡܽܬ̣ܘܳܡܳܝܐ ܘܰܳܠ ܶܡܬܰܕܪܳܟܢܳܐ܆ ܰܚܕ ܐܰ 

ِ،  الكاهن : الحمدُ للمحجوِب الخفي 

البعيِد عن كافِة التصوراِت واألفكاِر 

والعقوِل البشريِة، الواجِب الوجوِد، 

يعرُف نفَسهُ ويُدرُك ذاتَهُ، وهو  الذي

خالُق جميَع البرايا: ما يُرى وما ال 

ـُمها، ال بدايةَ لهُ وسيبقى  يُرى، ومنظ ِ

بال نهايٍة، أزليٌّ أبديٌّ غيُر ُمدَرٍك، إلهٌ 

، طبٌع واحدٌ ال يُستقصى،  واحدٌ حقٌّ



 

 

ܰܚܕ ܟܳܝܢܳܐ܆ ܰܚܕ ܽܫ̣ܘܠܳܛܢܳܐ܆ ܰܚܕ  ܰܫܺܪ̣ܝܳܪܐ܆
ܨܶܒܳܝܢܳܐ ܰܕܐܳܒܐ ܘܰܕܒܳܪܐ ܰܘܕܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ 
ܕܰܠܝܬ ܶܒܗ ܫܳܡܐ ܕܰܳܠ ܩܢ̣ܽܘܳܡܐ܆ ܘܰܳܠ 
ܢ ܩܢ̣ܽܘܳܡܐ܆  ܩܢ̣ܽܘܳܡܐ ܰܕܛܶܠ ܰܐܘ ܕܰܩܺܫ̣ܝܫ ̣ܡܶ
ܘܰܳܠ ܽܫ̣ܘܚܳܠܳܦܐ ܰܐܘ ܽܫ̣ܘܓܢܳܳܝܐ ܰܕܩܢ̣ܽܘܳܡܐ 
ܒܰܪܽܒ̣ܘܳܬܐ ܰܐܘ ܰܒܙܽܥ̣ܘܽܪ̣ܘܳܬܐ܆ ܘܰܳܠ ܫܳܡܐ ܰܐܘ 
ܢ  ܩܢ̣ܽܘܳܡܐ ܰܕܛܶܠ ܰܐܘ ܡܰܫ̣ܘܰܚܕ ܠܰܒܪ ̣ܡܶ
ܐܰܡܪ ܒܳܪܐ 

ܶ
ܢ ܰܐܳܒܐ ܶܡܬ

ܶ
ܰܳܠ ܐ

ܶ
ܗ܆ ܐ

ܶ
̣ܝܽܬ̣ܘܬ

ܺ
ܐ

ܐܰܡܪ 
ܶ
ܽܢܘܢ܆ ܶܘܐܢ ܒܳܪܐ ܶܡܬ

ܶ
ܘܽܪܘܳܚܐ ܶܡܢܶܗ ܐ

ܰܐܳܒܐ ܘܽܪܘܳܚܐ ܶܒܗ ܶܡܬܰܝܕܺܥ̣ܝܢ܆ ܶܘܐܢ ܽܪܘܳܚܐ 
ܐܰܡܪ ܰܐܳܒܐ ܰܘܒܳܪܐ ܶܒܗ ܡܰܫܡܶܠܝܢ܆ ܰܐܳܒܐ 

ܶ
ܶܡܬ
ܘ   ܰܡܢ ܺܠ̣ܝܳܕܐ ܳܝܠ ܽ ܺܠ̣ܝܳܕܐ܆ ܒܳܪܐ ܶܕܝܢ ̣ܝܺ ܳܕܐ ܘܰܳܠ ̣ܝܺ

ܘ   ܢ ܘܰܳܠ ܳܝܠ ܽ ܳܕܐ܆ ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܕܳܢܶܦܩ ̣ܡܶ
ܢ ܒܳܪܐ ܺܘܐܝܰܬܘ̱ܗܝ ܰܒܪ  ܰܐܳܒܐ ܘܳܢܶܣܒ ̣ܡܶ

ܗ ܰܕܐܳܒܐ
ܶ
̣ܝܽܬ̣ܘܬ

ܺ
ܐ  .ܟܳܝܢܳܐ ܘܰܒܪ ܐ

ܶ
ܕܶܠܗ ܳܝܐ

ܽܫܘܒܳܚܐ ܺܘܐܝܳܩܳܪܐ ܒܳܗܳܢܐ ܶܥܳܕܳܢܐ 
ܕܰܡܓܢܳܢ̣ܽܘܳܬܐ ܕܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܰܘܒܽܟܠܽܗܘܢ 

ܐ ܶܥܐ ܘܰܙܒܢܶ̈ܐ ܰܘܒܽܟܠܽܗܘܢ  ܺܥܐ̈ܕܶ ܘܶܥ̈ܕܳܢܶܐ ܘ̈ܫܳ
ܳܬܐ ܕܰܚܰܝ̈ܝܢ ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀  ܰܝܘ̈ܡܳ

 ܰܐܺܡܝܢ ܀ܰܥܳܡܐ : 

سلطاٌن واحدٌ متساٍو، مشيئةٌ واحدةٌ 

 لآلِب واالبِن والروحِ الق
 دسمتفقةٌ

ثالوٌث ليَس فيِه اسٌم بغيِر أقنوٍم، وال 

وال  أقنوٌم أصغَر أو أكبَر ِمن أقنوٍم،

اختالُف أقنوٍم عِن اآلخَر بالعَظمِة أو 

بالضعِة، وال اسٌم أو أقنوٌم أحدُث أو 

فإذا ما  :متأخٌر عن رفيِقِه باألزليةِ 

 ذُكَر اآلُب فاالبُن والروُح هما منِهِ 

ن يُعرفا والروحُ وإذا ذُكر االبُن فاآلُب 

فيِِه، وإن ذُكَر الروُح فاآلُب واالبُن 

فاآلُب والدٌ غيُر مولوٍد،  كامالِن فيِه.

والروُح  واالبُن مولودٌ غيُر والٍد،

ويأخذُ مما  القدُس ينبثُق ِمن اآلبِ 

لالبِن، وهَو مساٍو لهُ في الطبعِ 

الذي به يليُق الحمدُ والوقاُر  .واألزليةِ 

 وإلى أبِد اآلبدين.  اآلَن وكلَّ أوانٍ 

 

 آمين. الشعب:

 
 

ܐ
ܳ
 )المتن( صالة الموضوع صلوثو دِسدرو ܕܶܣܕܳܪܐ ܨܽܠܘܬ

 

ܳܠܳܗܐ ܓܢ̣ܺܝܳܙܐ ܘܰܳܠ ܐܰ  : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܶܡܬܰܥܩܳܒܢܳܐ܆ ܡܽܬ̣ܘܳܡܳܝܐ ܺܟ̣ܝܬ ܘܰܳܠ 
̣ܘܺܣܰܝܐ 

ܽ
ܶܡܬܰܡܫܳܚܢܳܐ܆ ܰܗܘ ܕܰܒܠܽܚ̣ܘܳܕܽܝ̣ܘܬ ܐ

ܶܫܐ  ܶܡܐ ܰܩܺܕ̈ܝ̣ ܶܡܺܬ̣ܝܰܕܥ ܰܐܢ̱ܬ܆ ܘܰܒܬܳܠܳܬܐ ܩܢ̈ܽܘ̣

ها اإللهُ المحجوُب الذي  الشماس : أيُـّ

ها السرمديُّ الذي ال  ال يُستقصى، أيُـّ

يُحدُّ، يا َمن تُعرُف بجوهٍر واحٍد ذي 

ُرَك الطبائُع  ثالثِة أقانيَم مقدسٍة، وتتصوَّ
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العاقلةُ كافةً بأنَك في ثالِث خواٍص 

فارقٍة، ألنَك إلهٌ واحدٌ يُعرُف بثالثِة 

ن ثالثٍة أقانيَم معبودةٍ، ثالوٌث كامٌل مِ 

كاملين، هم اآلُب واالبُن والروُح 

القدُس، وهم جوهٌر واحدٌ ساٍم وطبٌع 

، ، وإلهٌ واحدٌ حقٌّ وإذ  واحدٌ سرمديٌّ

دَ اإلنساَن  ها اإللهُ اآلُب أن تُجد ِ شئَت أيُـّ

الذي ُخلَق على صورتَِك، ثم تدهوَر 

بحريتِِه إلى عبادةِ األبالسِة، بعثَت 

نا، وإذ صاَر كلمتََك وابنََك إلصالحِ 

ً بدوِن استحالٍة فسََّر لنا بجالٍء  إنسانا

غموَض الالهوِت، وكشِف لنا خفايا 

حكمتَِك ومستوراتِها، بحيُث نعرفَُك 

ونعرُف أنهُ منَك، وقد كلَّمنا أيضاً عن 

نوِر الالهوِت الثالِث الذي أقنوُمه هو 

الروُح القدُس، الذي ينبثُق منَك أيها 

،  اآلُب بنوعٍ ال يُدركُ  ِ وهو روُح الحق 

، الروُح  الروُح المعزي، الروُح الملكيُّ

روُح  الصالُح، روُح الحكمِة،

الجبروِت، روُح المعرفِة، الروُح 

ُل، الروُح الذي ال يُحيُط بِه  المكم ِ

ِ، الروُح  وصٌف، الروُح غيُر الخفي 

الرؤوُف، الروُح المبدعُ األنبياَء، 

ُر الرسَل، الروُح ا ُر لُمَصب ِ الروُح المبص ِ

الشهداَء، الروُح المرشدُ المالفنةَ الروُح 

، الروُح القديُر  الخي ُِر، الروُح القويُّ
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البسيُط بطبِعِه والكثيُر األجزاِء بفعِلِه، 

وهو منبُع العطايا اإللهيِة، المساوُي 

ُق الناط لَك، والبنَِك الوحيِد في الجوهِر،

بالناموِس واألنبياِء والرسِل، القريُب 

ُس َمن مِ  ، المقد ِ ن الكل ِ والمالُئ الكلَّ

يشاءُ بسلطانِهِ الذاتي ِ ال كعبٍد، فبواسطتِِه 

نبتهُل إليَك في هذا اليوِم األغر ِ الذي هو 

عيدُ العنصرةِ المقدِس، الذي فيِه حلَّ 

على الرسِل القديسين، متضرعين أن 

يحلَّ علينا أيضاً نحن عبادَُك الساجديَن 

اً لَك فتمألنا من عط اياهُ القدسيِة، مجتـثَـّ

اً إيانا هياكَل  ِمنا كلَّ درِن الخطيئِة ُمِعـد ِ

ً إيانا  طاهرةً ومخادَع لسكناُكم، وواقيا

جاعالً ذكراً  غاراِت أعدائنا الروحيين،

ً وراحةً مبهجةً لكافِة الموتى  صالحا

المؤمنين، أوالِد البيعِة المقدسِة، 

ذين لوالسيما أبائنا ومعلمينا وإخوتِنا ا

، ِ  ألنكَ  قضوا حياتَهم في اإليماِن الحق 

المالُك علينا أيُّها اإللهُ اآلُب ربُّ الكل ِ 

، وروُحَك  وابنَُك الوحيدُ المجددُ الكلَّ

، الثالثيُّ الغبطِة، الُمحيُي  المكمُل الكلَّ

اآلن وكلَّ  .والمساوُي لَك في الجوهرِ 

  آمين . أواٍن وإلى أبِد اآلبدين.
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روح بُهـنو يَومو قاديشو 

قودشو فاَرقليطو نِحث ِوثفَـلَغ 

بِث  لَتِرعَسرثو، َونفَق أخِرز

روزو دَتليثُـيوثو آبو  عاِمه،

َوبرو وروح قودشو حدو 

آلوهوثو حِرمو أينو دبوِصه 

 ِله.

في هذا اليوم المقدس نزل 

الروح المعزي منقسماً كألسنة 

على االثني عشر رسوالً، 

 فخرجوا مبشرين الشعوب،
اآلب واالبن بسر الثالوث: 

والروح القدس اإلله الواحد. 

 محروم َمن يستقصي أمره.
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ܰ
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 باِرخمور.

نِحث روحو فاَرقليطو 

لِخنشو َشفيو دتَلميِذه بريِخه، 

آِلف   َوبِلشونِه دخول عامين

ويَب  إنون روزو مَشبحو،

بيذَيهون شولُطـنو، دَنَشبقون 

ونَسون كول  َحوبِه َوحطوِه،

كيبين بِشم آبو َوبرو 

 وروحو.

 بارك يا سيد.
الروح المعزي على نزل 

الجمع الطاهر للتالميذ 

البسطاء، وعلَّمهم السر 

 المجيد بألسنة جميع الشعوب،
ً ليغفروا  وأعطاهم سلطانا

الخطايا والذنوب، وليشفوا 

جميع األمراض باسم اآلب 

 واالبن والروح القدس.
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 ܥܰܠܝܢ ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ.

 صلوثو دفيرمو
موريو مَرحمونو  عامو:

 . راِحم علَين وَعـداَرين

 صالة البخور
أيها الرب الرحيم  شعب:ال

 نا. ـارحمنا وأع
 
 
 
 
 

ܳܠܳܗܐ ܺܕ̣ܝܰܠܢ܆ ܰܗܘ ܡܰܒܳܝܐܳܢܐ ܽܪܘܳܚܐ ܳܡܪܳܝܐ ܐܰ  : ܳܟܗܳܢܐ
ܶܚܐ ܫܳ̈ ܰܩܺܕܝܳܫܐ. ܰܗܘ ܰܕܒܠܶ  ̈ܝ̣ ܢܶܐ ܕܽܢ̣ܘܳܪܐ ܰܥܠ ܫܠ ܺ

ܳܟܢܶܐ ܐܰ  ܶܫܐ ܢܶܚܬܬ. ܘܽܫ̈ܘ̣ . ܰܩܺܕ̈ܝ̣ ܝܬ ܐܽܢܘܢ  ܰ ܳܠܳܗ̈ܝܶܐ ܡܠ݂ܰ
ܡܺܠ̣ܝ ܰܠܢ ܒܰܛܝܽܒ̣ܘܳܬܟ ܰܚܝܳܠ ܘܶܚܟܡܳܬܐ 
ܘܰܩܺܕ̣ܝܽܫ̣ܘܳܬܐ ܕܶܡܢܳܟ ܰܥܡ ܶܥܛܳܪܐ ܳܗܳܢܐ ܕܶܒ̈ܣܶܡܐ 
ܰܕܡܰܩܪܺܒ̣ܝܰܢܢ ܳܠܟ. ܰܘܕܳܫܶܘܝܢܰܢ ܥܶܒܕ ܘܰܚܳܘܐ ܰܠܢ 
ܠܽܥ̣ܘܬܳܪܐ ܕܰܡܘ̈ܗܳܒܳܬܟ܆ ܘܽܫܘܒܳܚܐ ܘܰܬܘܺܕ̣ܝܳܬܐ 
ܰܢܶܣܩ ܰܫܘܳܝܺܐܝܬ ܰܰܠܳܒܐ ܕܶܡܢܶܗ ܳܢܶܦܩ ܰܐܢ̱ܬ. 

ܐ ܳܡܰܪܢ ܶܝܽܫܘܥ ܡܺܫܝܳܚܐ ܕܶܒܗ ܘܺܠ̣ܝܺܚ̣ܝܳܕܝܳ 
 ܶܡܺܬ̣ܝܰܕܥ ܰܐܢ̱ܬ ܳܗܳܫܐ ܘܒܽܟܠܙܰܒܢ ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀

ܺܡܝܢ ܀
ܰ
 ܰܥܳܡܐ : ܐ

أيُّـها الربُّ إلُهـنا، الروُح القدُس  الكاهن :

، يا َمن حللَت على الرسِل القديسين  المعزيُّ

بألسنٍة ناريٍة، ومألتَهم عطايا إلهيةً، امألنا 

بنعمتَِك قوةً وحكمةً وقداسةً على هذا عطِر 

البخوِر الذي نقدُمهُ لَك، واجعلنا أهالً لغنى 

مواهبَِك لنرفَع حمداً وشكراً إلى اآلِب الذي 

 منهُ تنبثُق وإلى الوحيِد رب ِـنا يسوعَ المسيحِ 

الذي به تُعَرُف. اآلن وكلَّ أواٍن وإلى أبِد 

 اآلبدين. 

 آمين. الشعب:



 

 

 ܪܒܝܥܝܐ: ܙܘܡܪܐ ܘܐܡܪܝܢ
ܫܰܡܥܘ ܰܠܢܒܶܝܐ ܕܰܐܟ ܺܣܝܽܠܘܢܶܐ 
ܕܰܕܗܳܒܐ ܰܓܒܳܝܐ ܰܢܶܣܶܟܝܢ ܰܚܶܝܐ 
ܶܡܢ ܽܦܘܰܡܝܽܗܘܢ ܶܒܐܕܳܢܐ 
ܕܳܫܽܡܘܶܥܐ، ܘܽܨܘܬܘ ܰܠܫܺܠܝܶܚܐ 

ܳܩܶܥܝܢ  ܰܕܰܐܟ ܺܫܝܽܦܘܶܪܐ
ܽܢܘܗܳܪܐ ܘܰܚܶܝܐ  ܰܒܒܺܪܝܳܬܐ:

ܘܰܡܠܽܟܘܳܬܐ ܫܰܡܳܝܢܺܝܳܬܐ، 
ܡܰܛܰܝܒ ܰܘܢܺܛܝܪ ܠܽܟܠܽܗܘܢ 

ܗ  ܰܐܝܶܠܝܢ
ܶ
ܕܰܠܣܰܒܪܬ

 ܶܕܐܰܘܢܶܓܠـܽܝܘܢ ܳܫܡܺܥܝܢ.

شَمع لَنبي ِه دَخ سيلونِه 

ددَهبو َكبيو نَِسِخن حايِه 

ِمن فوَميهون بِدِنه 

دُشـموِعه وصوث 

 ِعنقو لَشليِحه دَخ شيفوِره

 وحايٍه نوهرو :بَبريثو

 شمايونيثو، وَملكوثو

 لخولهون َونطير مطايَب

 ِدَونِكليون دلَسبَرثِه أيِلن

 .شومعين

اسمعوا لألنبياء الذين 

 تنسكب الحياة من أفواههم
في آذان السامعين كقنوات 

وأنِصتوا  الذهب الخالص،

 للرسل الذين كأبواق

 النور: الدنيا في صرخوا

  السموات  وملكوت والحياة
 الذين لجميع ومحفوظ ُمعَـد

 بشارة إلى يصغون

 .اإلنجيل

 

 القراءات المقدسة قِريُنِه قَديِشه   ܶܫܐܳܝܢܶܐ ܰܩܺܕܝ̈ ܖ̈ ܩܶ 
 

 ܶܣܦܳܪܐܡܰܫܡܳܫܢܳܐ : ܶܡܢ 
ܝܠ

ܶ
 ܢܺܒܳܝܐ ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪܝ̱  ܕܽܝܘܐ

 

ܽܫܘܒܳܚܐ :ܐ ܡܰܫܡܳܫܢ̈ܶ 
 ܽܗܘܢܨܽܠܘܬ̣  ,ܐܝܶ ܰܕܢܒ̈  ܘܢܠܳܡܪܗܽ 

  .ܰܥܰܡܢ ܰܐܺܡܝܢ
 

 ..ܰܚܺܒܝܰܒܝ:  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ

  مَشمُشنو : ِمن ِسفرو 
 باِرخمورنبيُّو  يوئيلد
 

 شوبحو  : همَشمُشـنِ 
، هدَنبيِ  هونلمور

 آمين. َعمان هونصلوث

 حابِيباي.. : مَشمشنو

قراءة من سفر  الشماس :

  دبارك يا سيالنبي  يوئيل
 

المجد لرب :  مسةالشما

معنا  هم، صالتألنبياءا

    .آمين
 

 أحبائي..: الشماس 
 

ܗ
ܶ
ܝܠ ܢܺܒܽܝܘܬ

ܶ
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ܽܫܘܕ݂ܰ  ܳܒܬܪܶܟܢ ܘܶܡܢ
ܶ
 ܽܟܠ ܰܥܠ ܽܪܘܚܝ ܐ

ܘܢ ܒܢ̈ܰܝܽܟܘܢ ܘܢܶܬܰܢܽܒܘܢ: ܒܰܣܪ : ܰܘ̈ܒܢܳܬܽܟ݂ܰ
: ܢܶܚܠܽܡܘܢ ܶܚ̈ܠܶܡܐ ܘܳܣܰܒ̈ܝܽܟܘܢ

̈ܝܰܡܝܽܟܘܢ  ܰܥܠ ܳܘܐܦ. ܢܶܚܽܙܘܢ ܶܚܙܳܘܢܶ̈ܐ ܰܘܥܠ ܰ
ܽܫܘܕ݂ܰ : ܰܐ̈ܡܳܗܳܬܐ ܘܰܥܠ ܰܥ̈ܒܶܕܐ

ܶ
 ܽܪܘܚܝ ܐ

َويَُكوُن بَْعدَ ذِلَك أَن ِي أَْسُكُب ُروِحي 

ُ بَنُوُكْم َوبَنَاتُُكْم،َعلَى ُكل ِ   بََشٍر، فَيَتَنَبَّأ

َويَْحلَمُ ُشيُوُخُكْم أَْحالًَما، َويََرى َشبَابُُكْم 

َوَعلَى اْلعَبِيِد أَْيًضا َوَعلَى  .ُرًؤى

 اإِلَماِء أَْسُكُب ُروِحي فِي تِْلَك األَيَّاِم،



 

 

ܐ ܡ̈ܖܳܳܬܐ ܶܘܐܥܶܒܕ݂ܰ . ܳܗܽܢܘܢ ܒܰܝ̈ܘܳܡܳܬ݂ܰ ܕ݂ܰ
ܶ
 ܬ

 ܘܶܥܛܳܪܐ: ܘܽܢܘܳܪܐ: ܕܳܡܐ: ܘܰܒܐܪܳܥܐ ܰܒܫܰܡܳܝܐ
ܳܢܢܳܐ
ܶ
ܐ ܢܶܬܗܶܦܟ݂ܰ  ܶܫܡܳܫܐ. ܕܬ ܳ : ܠܶܚܽܫܘܟ݂ܰ

ܳܡܐ ܘܰܣܗܳܪܐ ܡ: ܰܠܕ݂ܰ ܐ ܩܳܕ݂ܰ
ܶ
 ܰܝܘܶܡܗ ܕܺܢܐܬ

 ܗܫܡܶ  ܕܢܶܩܶܪܐ ܘܽܟܠ. ܰܘܕܺܚܝܠܳ  ܰܪܳܒܐ ܕܳܡܪܳܝܐ
 :ܢܶܬܰܦܨܶܐ ܕܳܡܪܳܝܐ

 

 ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪܝ  

َوأُْعِطي َعَجائَِب فِي السََّماِء 

 .أَْعِمدَةَ دَُخانٍ َواألَْرِض، دًَما َونَاًرا وَ 

ُل الشَّْمُس إِلَى ُظْلَمٍة، َواْلقََمُر إِلَى  تَتََحوَّ

ِ اْلعَِظيُم  ب  دٍَم قَْبَل أَْن يَِجيَء يَْوُم الرَّ

َويَكُوُن أَنَّ ُكلَّ َمْن يَْدُعو  .اْلَمُخوفُ 

ِ يَْنُجو. ب   بِاْسِم الرَّ

 بارك يا سيد

ܐ ̣ܓܰܒܝ ܳܐ܆  ܰܥܳܡܐ : ̈ܶ ܫܺܠܝܚ 
ܐܫܰܬܰܕܪ̱ܘ  ܢ ܐܰ ܕܶ̈ ܳܠܳܗܐ ܡܶ̈

ܗ܆ ܰܘܢܰܦܩ̱ܘ  ܠܥܳܠܳܡܐ ܽܟܠܶ̈
ܗ ܰܕܒܳܪܐ  ̣

̈ܶ
ܙ̱ܘ܆ ܣܰܒܪܬ ܐ̣ܰܟܪܶ̈

ܝ̇ܗ 
̈ܶ ܒܪ  ܐ ܘܥܶ̈

̈ܶ ܝ̣ܬ ܰܥܡܡ  ܒܶ̈
ܰܕܐܪܳܥܐ܆ ܰܣܰܒܪ̱ܘ ̱ܗܰܘܘ 
ܐ ܰܕܫܰܡܝܳܐ ܰܟܕ  ̣

ܳ
ܰܡܠܽܟܘܬ

ܡܺܪܝܢ ܽܛܘܳܒܐ
ܳ
ܐ܀ ܐ

̈ܶ  ܰܠܡܰܗܝܡܢ 

غبايو  هشليحِ  :عامو

 آلوهو ِمن ردَ ـِدشتَ 

ق نفَ وَ  ،لعولمو كوِله

ث بِ  برورثِه دَ آخِرز سبَ 

 رعو،وِعبِره دَ عاِمه 

لكوثو مَ  واروابَ وس

  :مرينأُ د كَ  شمايودَ 

 .يمنِهمهَ طوبو لَ 

الرسل إن  : الشعب

المختارون الذين 

لعالم  إلى االله  همأرسل

أذاعوا و خرجواف كله،

 ممبين األالله بشرى ابن 
 بشروا  آفاق الدنيا،و

 بملكوت السموات

 .نللمؤمني قائلين: طوبى

ܢ ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ ܦܰܪܟܺܣܝܣ  ܡܶ̈
ܐ  ܐ ܰܩܺܕܝ ܫܶ̈ ܰܕܫܺܠܝ ܚܶ̈

̣ܟܳܡܪܝ̱   ܀.ܰܒܪܶ̈
 ܽܫܘܒܳܚܐܰܥܳܡܐ : 

ܐ ܠܳܡܪܽܗܘܢ  ܰܕܫܺܠܝܚܶ̈
  ܐܰܺܡܝܢ܀ ܰܥܰܡܢ ܨܽܠܘܬܽܗܘܢ
 .ܰܚܺܒܝܰܒܝ:  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ

مين  :مَشمُشـنو

فَركسيس دَشليحيه 

 .بارخمور قاديشيه 

شوبحو  :عامو

لمورهون دَشليحه 

 صلوثهون َعمان آمين.
 حابيباي. : مَشمُشـنو

من قراءة  :  الشماس

سفر أعمال آبائنا الرسل 

 .بارك يا سيد األطهار.
 

المجد لرب  : الشعب

 صالتهم معنا الرسل،

 آمين.   

 أحبائي..:  الشماس
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ܕ   ܰ ܘ݈ܗܝ ܘܟ  ܰ ܝܬ 
ܺ
ܳܠܘ ݈ܗܳܘܐ ܐ ܳ ܘܣ ܰܐܦ  ܳܩܘܺܪܢܬ ܳ  ܒ 
ܟ   ܪܶ̈ ܟ  ܬ 

̈ܶ
ܘܳܠܘܣ ܐ ܰ ܐ ܦ 

ܳ
ܰܪܳܘܬ  ܐܬ  ܰ ܳܠܝܶ̈ܐ ܒ  ܐ ܥܶ̈

ܳ
ܐܬ   ܘܶ̈

ܳܣܘܣ ̈ܶ ܐܦ  ܠ ܠܶ̈
̈ܶ
ܐ ݈ܗܳܘܐ ܰܘܡܰܫܐ ̈ܶ ܠܺܡܝܕ  ܰ  ܠܬ 

ܝܢ ܰܚ ܰܐܝܠܶ̈ ܐܫܟ  ̈ܶ ܳܡܢ܂ ܕ 
ܰ ܐܢ ܬ  ̈ܶ ܘܢ ܕ  ܽ ܠܬ  ̈ܶ  ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܒ 

ܳܫܐ ܽܩܘܕ  ܢ ܕ  ܘܢ ܡܶ̈ ܽ ܢܬ  ܰܗܝܡܶ̈ ܗ ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܥܢܰܘ ܕ   ܠܶ̈
ܳܠܐ ܢ ܳܘܐܦ 

̈ܶ
ܝܬ   ܐ

ܺ
ܳܫܐ ܽܪܘܳܚܐ ܐ ܽܩܘܕ   ܰܠܢ܂ ܫܺܡܝܥ ܕ 

ܰܡܪ
ܳ
ܳܡܢܳܐ ܠܽܗܘܢ ܐ ܘܢ ܰܘܒ 

ܽ ܬ  ܡܺܪܝܢ ܥܰܡܕ 
ܳ
 ܐ

ܗ ܺܝܬ ܶ̈ ܰܡܥܽܡܘܕ  ܝܽܘܰܚܢܳܢ܂ ܒ  ܰܡܪ ܕ 
ܳ
 ܠܽܗܘܢ ܐ

ܘܳܠܘܣ ܰ ܕ   ܝܽܘܰܚܢܳܢ ܦ  ܐ ܰܐܥܡܶ̈ ܺܝܬ ܳ  ܰܡܥܽܡܘܕ 
ܐ
ܳ
ܘܬ  ܽ ܝܳܒ  ܰܬ  ܕ   ܠܥܳܰܡܐ ܕ  ܰ ܰܡܪ ܟ 

ܳ
ܰܢܰܗܝܡܢܽܘܢ ݈ܗܳܘܐ ܐ  ܕ 

ܐܝܢܳܐ ܰ ܐ ܒ 
̈ܶ
ܐܬ  ܳ ܗ ܕ  ܪܶ̈ ܬ  ܳ ܘ݈ܗܝ ܒ  ܰ ܺܐܝܬ   ܝܶ̈ܽܫܘܥ ܕ 
ܕ   ܡܺܫܝܳܚܐ܂ ܰ ܝܢ ܘܟ  ܘ ܫܰܡܥܘ ܳܗܠܶ̈ ܗ ܥܰܡܕ  ܫܡܶ̈ ܰ  ܒ 
ܳܡܰܪܢ ܐ ܥܰܠܝܽܗܘܢ ܘܳܣܡ ܡܺܫܝܳܚܐ܂ ܝܶ̈ܽܫܘܥ ܕ  ܳ ܝܕ 

ܺ
 ܐ

ܘܳܠܘܣ ܰ ܐ ܦ 
ܳ
ܐܬ  ܳܫܐ ܽܪܘܳܚܐ ܘܶ̈ ܽܩܘܕ   ܥܰܠܝܽܗܘܢ ܕ 
ܳܫܢ ݈ܗܰܘܘ ܰܘܡܰܡܠܺܠܝܢ ܠܶ̈ ܳܫܢ ܒ  ܝܢ ܠܶ̈ ̈ܶ ܢܰܒ  ܬ   ܘܡܶ̈

ܝܢ ݈ܗܰܘܘ܂ ܝܢ ݈ܗܰܘܘ ܳܗܘܶ̈ ̈ܶ ܽܠܽܗܘܢ ܕ   ܐ݈ܳܢܳܫܐ ܟ 
ܥܰܣܪ܂ ܪܶ̈ ܘܳܠܘܣ ݈ܗܳܘܐ ܘܰܥܠ ܬ  ܰ ܐ ܦ  ܳ ܢܽܘܫܬ   ܰܠܟ 

ܠ ܐ ܺܥܝܢ ݈ܗܳܘܐ ܰܘܡܰܡܠܶ̈ ܠܶ̈ ܓ 
ܰ ܐ ܒ  ܐ ܝܰܪܚܶ̈ ܳܠܬ ܳ  ܬ 

ܺܝܣ ܗ ܰܥܠ ݈ܗܳܘܐ ܰܘܡܦ 
̈ܶ
ܘܬ  ܽ ܰܐܳܠܳܗܐ܂ ܰܡܠܟ   ܕ 

 

 ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪܝ̱ 

فََحدََث فِيَما َكاَن أَبُلُّوُس فِي 

ُكوِرْنثُوَس، أَنَّ بُولَُس بَْعدَ َما اْجتَاَز فِي 

النََّواِحي اْلعَاِليَِة َجاَء إِلَى أَفَُسَس. فَإِْذ 

وَح »قَاَل لَُهْم:  َوَجدَ تاَلَِميذَ  َهْل قَبِْلتُمُ الرُّ

ا  َوالَ »قَالُوا لَهُ: « آَمْنتُْم؟اْلقُدَُس لَمَّ

وُح اْلقُدُسُ  فَقَاَل .«َسِمْعنَا أَنَّهُ يُوَجدُ الرُّ

فَقَالُوا: « فَبَِماذَا اْعتََمْدتُْم؟»لَُهْم: 

إِنَّ »فَقَاَل بُولُُس: .«بَِمْعُموِديَِّة يُوَحنَّا»

دَ بَِمْعُموِديَِّة التَّْوبَِة، قَائاًِل  يُوَحنَّا َعمَّ

ْن يُْؤِمنُوا بِالَِّذي يَأْتِي بَْعدَهُ، ِللشَّْعِب أَ 

ا َسِمعُوا .«أَْي بِاْلَمِسيحِ يَُسوعَ  فَلَمَّ

ِ يَُسوعَ  ب  ا  .اْعتََمدُوا بِاْسِم الرَّ َولَمَّ

وُح  َوَضَع بُولُُس يَدَْيِه َعلَْيِهْم َحلَّ الرُّ

اْلقُدُُس َعلَْيِهْم، فََطِفقُوا يَتََكلَُّموَن بِلُغَاٍت 

 ُ َجاِل نَْحَو  .ونَ َويَتَنَبَّأ َوَكاَن َجِميُع الر ِ

ثُمَّ دََخَل اْلَمْجَمَع، َوَكاَن  .اثْنَْي َعَشرَ 

ا َوُمْقنِعًا  يَُجاِهُر ُمدَّةَ ثاَلَثَِة أَْشُهٍر ُمَحاجًّ

 فِي َما يَْختَصُّ بَِملَُكوِت اللِه.

 بارك يا سيد
 

 

 ܰܦܘܽܠܘܣ ܰܥܳܡܐ :
ܡܥܶ̈ܬ̣  ܘܽܛܘܳܒܢܳܐ ܫܺܠܝܳܚܐ  ܫܶ̈
ܐܢ: ܳܕܐܰܡܪ ܐ ̱ܐܳܢܫ ܕܶ̈

̈ܶ
 ܢܺܐ̣ܬ

ܢ ܠܰܒܪ ܢܰܣܰܒܪܽܟܘܢ  ܳܡܐ ܡܶ̈
ܐܢ ܕܰܣܰܒܪܳܢܽܟܘܢ܆  ܘܶ̈

ܢ ̱ܗܘ ܰܡܰܠܐܰܟܐ  ܰܪܘܳܡܐ ܡܶ̈
ܐ ܢ ܰܡܚܰܪܡ ܢܶ̈ܗܘܶ̈ ܐ܆ ܡܶ̈

ܳ
 ܺܥܕܬ

فَولُس شليحو  :عامو

  :طوبُـنو ِشمِعث دَُمـر

ِدن نوش نيثِه ”

نَسبَرخون لبَر ِمن مو 

ِون  دسابَرنُـخون

 ِمن َرومو،  َمالَخو
نِهِوه َمحرام      ِمن 

قد سمعُت  : الشعب

بولس الرسول المغبوط 

إذا جاء من ”يقول: 

ما  بخالفيبشركم 

حتى لو  بشرناكم به، 

ً من السماء،  كان مالكا
ً من  فليَُكْن محروما



 

 

 ܰܠܡ ܳܢܒܥܺܝܢ ܕܳܗܐ
ܐ
̈ܶ ܐ ܝܽܘܠܳܦܢ 

̈ܶ ܢ ܡܰܫܚܠܦ   ܡܶ̈
 ܽܛܘܒ ܰܓܺܒܝ ܢ܆ ܽܟܠ
 ܰܕܒܝܽܘܠܳܦܢܶ̈ܗ ܰܠܐܝܢܳܐ
ܡ ܰܫܺܪܝ ܰܕܐܳܠܳܗܐ  ܀ ܘܰܫܠܶ̈

دهو نوبعين لَم  .“عيتو

يولفونِه مَشحلِفه ِمن 

كول كابين، طوب 

الينو دَبيولفونِه دَلوهو 

 شاري وشاِلم.

وها إن تعاليم  .“البيعة

من سائر   مختلفة تظهر

 فطوبى لَمن  الجهات
 بدأ وانتهى بتعليم الله.

ܪܝܳܢܶ̈ܐ ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ ܢ ܩܶ̈  ܡܶ̈
ܐ
ܳ
ܰܓܪܬ

̈ܶ
 ܰܩܕܳܡܝܳܬܐ ܐ

 ܫܺܠܝܳܚܐ ܕܰܦܘܳܠܘܣ
  ܰܕܠܳܘܬ

̈ܶ  ܢܳܬܝܶ̈ܐܽܩܘܖ 
ܟܳܡܪܝ  ܀.ܰܒܪܶ̈
ܗ ܽܫܘܒܳܚܐܰܥܳܡܐ :   ܠܳܡܪܶ̈
ܗ ,ܰܕܫܺܠܝܳܚܐ

̈ܶ
 ܰܥܰܡܢ ܨܽܠܘܬ

  ܐܰܺܡܝܢ܀
 .ܐܰܰܚܝ  :  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ

قِريونو ِمن  :مَشمُشـنو

إَكرثو  قَذمويتو 

دفَولُس شليحو دَلوُوث 

 باِرخمور. قوِرنثويِه
 

شوبحو لموِره  :عامو

دَشليحو, صلوثِه َعمان 

 .آمين

 ي.آحا : مَشمُشـنو

قراءة من  :  الشماس

الرسول رسالة بولس 

األولى إلى أهل 

 .بارك يا سي د  كورنثوس

 

 

 

المجد لرب  : الشعب

الرسول صالته معنا 

 .   آمين   

 ..خوتيأ:  الشماس
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ܐ ܰܥܠ ܳ ܝܢ ܽܪܘܳܚܢܳܝܬ݂ܰ ܶ ܐ ܰܐܰܚܝ ܕ  ܶ ܽܥܘܢ܂ ݈ܐܳܢܐ ܳܨܒ݂ܰ ܕ 
ܶ
ܬ݂ܰ  ܕ 

ܐ ܶ ܰܚܢܦ݂ܰ ܘܢ ܕ  ܽ ܶܪܐ ݈ܗܰܘܝܬ  ܟ݂ܰ
ܰ
ܬ݂ܰ ܰܠܝܬ   ܰܐܝܶܠܝܢ ܘܰܠܦ݂ܰ  ܕ 

ܰܠܳ  ܳܩܠܳ  ܠܽܗܘܢ ܘܪܳܫܢ ܕ  ܽ ܺܪܝܢ ܦ  ܒ݂ܰ ܰ ܕ   ܶܡܬ 
ܘܢ܂ ܽ ܥ ܳܗܳܢܐ ܶܡܽܛܠ ݈ܗܰܘܝܬ  ܰ ܘܢ ݈ܐܳܢܐ ܰܡܘܕ  ܽ  ܠܟ݂ܰ
ܰܠܝܬ   ܽܪܘܳܚܐ ݈ܐܳܢܫ ܕ  ܒ݂ܰ ܰ ܰܐܳܳܗܐ ܕ  ܰ  ܳܘܐܰܡܪ ܡܰܡܶܠܠ ܕ 
ܚܶܪܡ ܰ ܘ ܕ  ܠܳ  ܶܝܽܫܘܥ ݈ܗܽ ܚ ݈ܐܳܢܫ ܳܘܐܦ݂ܰ ܰ  ܶܡܫܟ 
ܳܡܪܳܝܐ ܠܺܡܐܰܡܪ ܰܠܳ  ܶܝܽܫܘܥ ܽܗܘ ܕ 

ܶ
ܢ ܐ

ܶ
ܽܪܘܳܚܐ ܐ  ܒ 

ܳܫܐ܂ ܽܩܘܕ݂ܰ ܐ ܕ  ܘܳܠܓ݂ܰܶ
ܽ ܝܢ ܦ  ܶ ܐ ܕ  ܳ ܬ݂ܰ ܳ ܰܡܘܗܒ݂ܰ  ܕ 

ܝܽܗܘܢ ܰ ܝܬ݂ܰ
ܺ
ܰܠܳ  ܐ

ܶ
ܐ ܐ ܳ ܐ ܽܪܘܳܚܐ܂ ݈ܗܝ ܚܕ݂ܰ ܘܳܠܓ݂ܰܶ

ܽ  ܘܦ݂ܰ
ܐ ܳ ܫܡܳܫܬ݂ܰ

ܶ
ܬ݂ܰ ܝܽܗܘܢ ܕ  ܰ ܝܬ݂ܰ

ܺ
ܰܠܳ  ܐ

ܶ
ܘ ܰܚܕ݂ܰ  ܐ  ܳܡܪܳܝܐ܂ ݈ܗܽ

ܐ ܘܳܠܓ݂ܰܶ
ܽ ܐ ܘܦ݂ܰ ܳ ܳܘܬ݂ܰ ܰܚܝܠ ܰ ܝܬ݂ܰ  ܕ 

ܺ
ܰܠܳ  ܐ

ܶ
ܘ ܰܚܕ݂ܰ  ܐ  ܰܰܐܳܳܗܐ ݈ܗܽ

ܕ݂ܰ  ܶ ܰܡܥܒ  ܠ ܕ  ܽ ܠ ܢܳܫ܂ ܟ  ܽ ܟ݂ܰ ܝܢ ݈ܐܳܢܫ ݈ܰܠܳܢܫ ܒ  ܶ  ܕ 

وِحيَِّة أَيَُّها  ا ِمْن ِجَهِة اْلَمَواِهِب الرُّ َوأَمَّ

أَْنتُْم  .اإِلْخَوةُ، فَلَْسُت أُِريدُ أَْن تَْجَهلُوا

تَْعلَُموَن أَنَُّكْم ُكْنتُْم أَُمًما ُمْنقَاِديَن إِلَى 

ِلذِلَك  .اْلبُْكِم، َكَما ُكْنتُْم تَُساقُونَ األَْوثَاِن 

فُُكْم أَْن لَْيَس أََحدٌ َوُهَو يَتََكلَُّم بُِروِح  أَُعر ِ

دٌ َولَْيَس أَحَ «. يَُسوعُ أَنَاثِيَما»اللِه يَقُوُل: 

إِالَّ « يَُسوُع َربٌّ »يَْقِدُر أَْن يَقُوَل: 

وحِ اْلقُدُِس  فَأَْنَواعُ َمَواِهَب  .بِالرُّ

وَح َواِحدٌ َمْوجُ  َوأَْنَواعُ  .ودَةٌ، َولِكنَّ الرُّ

بَّ َواِحدٌ   .ِخدٍَم َمْوُجودَةٌ، َولِكنَّ الرَّ
َوأَْنَواعُ أَْعَمال َمْوُجودَةٌ، َولِكنَّ اللهَ 

َولِكنَّهُ  .َواِحدٌ، الَِّذي يَْعَمُل اْلُكلَّ فِي اْلُكل ِ 



 

 

ܝܶܗܒ݂ܰ  ܺ ܠ ܳܝܢܳܐ ܗܠܶ  ܶܡܬ݂ܰ ܶ ܽܪܘܳܚܐ ܓ  ܳܪܐ ܰܐܝܟ݂ܰ  ܕ  ܳܥܕ݂ܰ  ܕ 
ܝܬ݂ܰ  ܶܠܗ܂

ܺ
ܐ ܐ ܳ ܝܺܗܝܒ݂ܰ ܺ ܽܪܘܳܚܐ ܶܠܗ ܕ  ܐ ܒ  ܳ  ܶܡܠܬ݂ܰ

ܐ ܳ ܡܬ݂ܰ ܶܚܟ݂ܰ ܚܺܪܳܢܐ ܕ  ܝܢ ܰܰܠ݈ ܶ ܐ ܕ  ܳ ܐ ܶܡܠܬ݂ܰ ܳ ܰܥܬ݂ܰ ܝܕ݂ܰ ܺ ܗ ܕ  ܳ  ܒ 
ܽܪܘܳܚܐ܂ ܚܺܪܳܢܐ ܒ  ܐ ܰܰܠ݈ ܳ ܳ  ܰܗܝܳܡܢܽܘܬ݂ܰ ܽܪܘܳܚܐ ܗܒ   ܒ 
ܚܺܪܳܢܐ ܐ ܰܰܠ݈ ܳ ܬ݂ܰ ܳ ܐ ܰܡܘܗܒ݂ܰ ܳ ܐܣܽܝܘܬ݂ܰ ܳ ܗ ܕ  ܳ ܽܪܘܳܚܐ܂ ܒ   ܒ 
ܚܺܪܳܢܐ ܝܢ ܰܰܠ݈ ܶ ܚܺܪܳܢܐ ܰܚܝܠܶ  ܕ  ܝܢ ܰܰܠ݈ ܶ ܐ ܕ  ܳ ܽܝܘܬ݂ܰ ܺ  ܢܒ݂ܰ
ܚܺܪܳܢܐ ܝܢ ܰܰܠ݈ ܶ ܐ ܕ  ܳ ܽܪܘܽܫܘܬ݂ܰ ܳ ܽܪܘܶܚܐ ܦ  ܚܺܪܳܢܐ ܕ  ܝ ܰܰܠ݈ ܶ  ܢܕ 
ܶܠܳܫܢܶܐ ܙܰܢܳܝܐ ܚܺܪܳܢܐ ܕ  ܝܢ ܰܰܠ݈ ܶ ܘܳܫܳܩܐ ܕ  ܽ ܶܠܳܫܢܶܐ܂ ܦ   ܕ 

ܠܶܗܝܢ ܽ ܝܢ ܟ  ܶ ܐ ܳܗܶܠܝܢ ܕ  ܳ  ܳܣܥܳܪܐ ܽܪܘܳܚܐ ݈ܗܝ ܚܕ݂ܰ
ܐ ܠܓ݂ܰܳ

ܰ ܠ ܢܳܫ ܰܘܡܦ݂ܰ ܽ ܺܗܝ ܰܐܝܟ݂ܰ  ܠܟ݂ܰ ܳܝܐ܂ ܕ  ܙܳܢܐ ܳܨܒ݂ܰ  ܰܐܟ݂ܰ
ܝܪ ܶ ܳܪܐ ܓ  ܓ݂ܰ

ܰ ܦ݂ܰ ܘ ܰܚܕ݂ܰ  ܕ  ܗ ܺܘܐܝܬ݂ܰ  ݈ܗܽ ܶ ܶܡܐ ܒ  ܳ  ܰܗܕ 
ܶܝܐܐ ܺ ܠܽܗܘܢ ܰܣܓ  ܽ ܝܢ ܟ  ܶ ܶܡܐ ܕ  ܳ ܳܪܐ ܰܗܕ  ܓ݂ܰ

ܰ ܦ݂ܰ ܕ݂ܰ  ܕ  ܰ  ܟ 
ܶܝܐܐ ܺ ܝܽܗܘܢ ܰܣܓ  ܰ ܝܬ݂ܰ
ܺ
ܽܢܘܢ ܰܚܕ݂ܰ  ܐ

ܶ
ܪ ܐ ܓ݂ܰܰ ܢܳܐ ܦ  ܰ  ܳܐܦ݂ܰ  ܳܗܟ݂ܰ

ܝܪ ܚܢܰܢ ܳܐܦ݂ܰ  ܡܺܫܝܳܚܐ܂ ܶ ܰܠܢ ܓ  ܽ ܐ ܟ  ܳ ܚܕ݂ܰ ܰ  ܽܪܘܚ ܒ 
ܪ ܠܰܚܕ݂ܰ  ܓ݂ܰܰ ܢ ܦ  ܢ ܥܰܡܕ݂ܰ

ܶ
ܶܝܐ ܐ ܳ  ܰܐܪܳܡܶܝܐ ܶܘܐܢ ܺܝܽܗܘܕ݂ܰ

ܶܐ ܶܘܐܢ ܕ  ܢܰܝ ܶܘܐܢ ܰܥܒ݂ܰ ܰܠܢ ܺܚܐܶܪܐ ܒ  ܽ ܐ ܘܟ݂ܰ ܳ  ܽܪܘܳܚܐ ܚܕ݂ܰ
ܝܢ܂ ܺ ܫܬ 

ܶ
 ܐ

 ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪܝ̱ 

وحِ ِلْلَمْنفَعَ   .ةِ ِلُكل ِ َواِحٍد يُْعَطى إِْظَهاُر الرُّ
وحِ َكالَُم ِحْكَمٍة،  فَإِنَّهُ ِلَواِحٍد يُْعَطى بِالرُّ

وحِ اْلَواِحِد،  َوآلَخَر َكالَمُ ِعْلٍم بَِحَسبِ الرُّ
وِح اْلَواِحِد، َوآلَخَر  َوآلَخَر إِيَماٌن بِالرُّ

وحِ اْلَواِحدِ  َوآلَخَر  .َمَواِهُب ِشفَاٍء بِالرُّ

ةٌ، َوآل اٍت، َوآلَخَر نُبُوَّ َخَر تَْميِيُز َعَمُل قُوَّ

األَْرَواحِ، َوآلَخَر أَْنَواُع أَْلِسنٍَة، َوآلَخَر 

َولِكنَّ هِذِه ُكلََّها يَْعَملَُها  .تَْرَجَمةُ أَْلِسنَةٍ 

وُح اْلَواِحدُ بِعَْينِِه، قَاِسًما ِلُكل ِ َواِحٍد  الرُّ

ألَنَّهُ َكَما أَنَّ اْلَجَسدَ  .بُِمْفَرِدِه، َكَما يََشاءُ 

َولَهُ أَْعَضاٌء َكثِيَرةٌ، َوُكلُّ  ُهَو َواِحدٌ 

أَْعَضاِء اْلَجَسِد اْلَواِحِد إِذَا َكانَْت َكثِيَرةً 

 .ِهَي َجَسدٌ َواِحدٌ، َكذِلَك اْلَمِسيُح أَْيًضا
ألَنَّنَا َجِميعَنَا بُِروحٍ َواِحٍد أَْيًضا اْعتََمْدنَا 

 ،إِلَى َجَسٍد َواِحٍد، يَُهودًا ُكنَّا أَْم يُونَانِي ِينَ 

َعبِيدًا أَْم أَْحَراًرا، َوَجِميعُنَا ُسِقينَا ُروًحا 

 َواِحدًا.
 

 بارك يا سيد
 

 

ܳܠ ܘܶܦܬܳܓܳܡܐ:  ܳܘܐܡܺܪ̣ܝܢ ܽܗ̣ܘܠ ܳ
ܽܪܘܳܚܟ ܡܰܒܣܳܡܳܬܐ ܬܰܕܒܰܪܢܝ 

  .ܽܒܐܪܳܚܟ ܕܰܚܶܝܐ ܰܗܶܠܽܠܘܰܝܗ
 

 وأُمرين هولُلو وفِتغُمو

مبَسموثو تَدبَرن  روُحخ
 هاِللويا بورُحخ دحايِه

 واآليةويقولون الهالل 
روحك الصالح يهديني في  

طريقك إلى أرض األحياء 
 هللويا.

 

 
 

 ܰܥܡ ܆ ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ: ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܽܦܘܳܬܐ܆  ܐ ܘܰܢܟ݂ܰ

ܶܫܠ ܳܝܐ ܘܶܕܚܠ̣ܬܳ
ܐ  ܢܽܨܘܬ ܘܢܶܫܰܡܥ ܰܠܣܰܒܪܳܬ݂ܰ
 ܰܚ̈ܝܳܳܬܐ. ܶܕܐܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ 

ܶ̈
ܕܶܡܠ

ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܕܳܡܰܪܢ ܶܝܽܫܘܥ 
 ܡܺܫܝܳܚܐ ܕܶܡܬܩܶܪܐ ܥܰܠܝܢ܀

َعاْم بَاِرْخُمور،   :ْمَشْمُشنُو

ِشْليُو ْوِدحْلثُو ْونَْخفُوثُو، 

ْنُصوْث ْونِْشَماْع لَْسبَاْرثُو 

ْدِمِله َحيُوثُو. ِدَواْنِجيْليُون 

قَاِديُشو ْدُموَراْن يُِشوْع 

 ܀مِشيُحو ْدِمثِْقِره ْعالين

باِرْك يا سيِّد.   :الشّماس

ِلنُْصغِ بِسكوٍت َوَوَرعٍ َوِعفٍَّة 

َونِْسَمْع بُْشَرى كالم الله 

الحّي، في اإلنجيل المقدَّس 

لربِّنا يسوع المسيح الّذي يُتْلَى 

 ܀علينا



 

 

ْشلُوُمو   :ُكوْهنُو ܫܳܠܳܡܐ ܠܽܟܠܽܟܘܢ܀: ܳܟܗܳܢܐ

 ܀ْلُكوْلُخون
الّسالُم   :الكاهن

 ܀ ِلجميِعُكم

ܰܐܫܳܘܐ ܰܠܢ ܳܡܪܳܝܐ : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
 ܰܰܐܳܳܗܐ܆ ܘܰܥܡ ܽܪܘܳܚܐ ܺܕܝܳܠܟ܀

ُموْريُو  أَْشُوالنْ   :ْمَشْمُشنُو

آلُوُهو، ْوَعاْم ُروُحو 

 ܀ِديلُوخ

لَنا الّرب  : الشّماس ليُؤّهِ

 ܀اإلله. ومع روِحك

ܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ: ܳܟܗܢܳܐ
ܶ
 ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܐ

. ܡܺܫܝܳܚܐ ܶܝܽܫܘܥ ܕܳܡܰܪܢ
ܐ ܐ ܳܟܽܪܘܽܙܘ̣ܬܳ  ܽܝܘܰܚܢܳܢ ܶܡܢ ܰܡܚܳܝܢܺܝ̣ܬܳ
 ܰܚ̈ܝܶܐ ܕܰܡ̣ܟܶܪܙ ܰܡ̣ܟܪܳܙܳܢܐ ܫܺܠܝܳܚܐ
 ܀ ܠܳܥܠܳܡܐ ܘܽܦܘܪܳܩܢܳܐ

 
 

إَِواْنِجيْليُون قَاِديُشو  : ُكوْهنُو

،  ْمِشيُحو ْدُموراْن يُِشوعْ 
روزوثو َمحيونيثو ِمن كُ 

 يوحانُـن شليحو َمخرُزنو

دَمخِرز حايِه وفورقُـنو 

 ܀لعُـلمو

إنجيُل ربِّنا يسوَع  :الكاهن

الكرازة المسيحِ المقدَّس، 

يوحنا الرسول  المحيية من

الذي يكرز  الكاروز

 ܀والخالص للعالم بالحياة

 ܒܪܝܟ݂ܰ  : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܐ ܳ ܐ ܰܘܥܺܬܝܕ ܕܺܢܐ ܶܕܐܬ݂ܰ

ܶ
ܬ݂ܰ

ܫ̈ܒܳܚܢ ܠܳܫܽܠܘܶܚܗ 
ܶ
ܬ

ܘܰܥܠ  ܠܽܦܘܪܳܩܢܰܢ ܕܰܫܠܶܚܗ
 ܽܟܰܠܢ ̈ܰܪܚܰܡܘ̱ܗܝ ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀

ْ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 : ܳܟܗܳܢܐ ܺ ܰܒܙܒܢܳܐ ܳܗܟ݂ܰ
ܶܕܗ ܕܳܡܰܪܢ ܘܰܐܰܳܗܢ  ܕܰܡܘܠ ܳ

ܐ ܺܕܝܰܠܢ ܶܝܽܫܘܥ ܘܳܦܽܪܘܩܳ 
ܐ ܳ  ܡܺܫܝܳܚܐ ܶܡܠܬ݂ܰ

ܰܒܰܣܪ   ܕܰܚ̈ܝܶܐ ܰܰܐܳܳܗܐ ܶܕܐܬ݂ܰ
ܒܽܬܘܠܳܬܐ ܰܩܺܕܝܫܳܬܐ  ܶܡܢ

ܢܳܐ  ܰܡܪܰܝܡ ܳܗܶܠܝܢ ܶܕܝܢ ܳܗܰܟ݂ܰ
ܝ܀  ܗ̈ܘܰ

ْبَزاْبنُو ُهوخيل   :ُكوْهنُو

دَْمْولُوِده دُْموران ْوأَلُوَهان 

ْوفُُروقُو ِديالْن يُشوْع 

ْمشيُحو ِمْلثُو دَْحايِْه أَلُوُهو 

و دْيتْبََساْر ِمْن ْبثُوْلتُو قَاديْشتُ 

َمريَْم ُهوِلين دين ُهوَخانُو 

 ܀ْهَوي

في زمِن تدبيِر  :الكاهن

وإلِهنا ومخلِِّصنا سيِّدنا 

يسوع المسيح، الكلمِة 

ِ الّذي تجسَّ  َد اإللِه الحّي

مَن البتوِل القّديسِة 

ْت هذه األموَر  مريم، تمَّ

 ܀كما يلي



 

 

       ܡܰܗܝܡܢܺܝܢܰܢ: ܰܥܳܡܐ

 ܀ ܘܰܡܘܶܕܝܢܰܢ  
ْمَهايِمْينَاْن  :اُموعَ 

 ܀ْوَماْوِدينَان
نؤمُن  : الّشعب

 ܀ونَعتِرفُ 

 
ܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ ܕ

ܶ
 إنجيل يوحنا              ܽܝܘܰܚܢܳܢ  ܐ

 22 - 32:  32و   27 – 22:  31                                          ܟܘ :ܘ ܝܗ  ܙ ܟـ  ܟܗ:  ܝܕ

ܘܢ ܰܡܠܶܠܬ݂ܰ  ܳܗܶܠܝܢ ܽ ܕ݂ܰ  ܰܥܡܟ݂ܰ ܰ ܘܢ ܟ  ܽ ܟ݂ܰ ܝ܂ ܠ ܳܘܬ݂ܰ ܰ ܝܬ݂ܰ
ܺ
 ܐ

ܝܢ ܰܗܘ ܶ ܰܪܩܺܠܳܛܐ ܕ  ܰ ܳܫܐ ܽܪܘܳܚܐ ܦ  ܽܩܘܕ݂ܰ  ܰܗܘ ܕ 
ܪ ܰ ܡܰܫܕ  ܰ ܝ ܕ  ܶܫܡܝ ܳܐܒ݂ܰ ܘܢ ܽܗܘ ܒ  ܽ ܟ݂ܰ ܶܡ ܰܢܶܠܦ݂ܰ ܠܶܡܕ  ܽ  ܟ 
ܘܢ ܘܽܗܘ ܽ ܟ݂ܰ ܠ ܰܢ݈ܥܶܗܕ݂ܰ ܽ ܐܰܡܪ ܳܡܐ ܟ  ܳ ܘܢ܂ ݈ܐܳܢܐ ܕ  ܽ  ܠܟ݂ܰ

ܩ ܫܳܠܳܡܐ ܶ ܘܢ ݈ܐܳܢܐ ܳܫܒ݂ܰ ܽ ܝܠܝ ܫܳܠܳܡܐ ܠܟ݂ܰ ܺ  ܶܗܒ݂ܰ ܝܳ  ܕ 
ܘܢ ݈ܐܳܢܐ ܽ ܢܳܐ ݈ܗܳܘܐ ܰܠܳ  ܠܟ݂ܰ ܰ ܳܝܶܗܒ݂ܰ  ܰܐܝܟ  ܳܢܐ ܳܥܠܳܡܐ ܕ 

ܶ
 ܐ

ܘܢ ݈ܐܳܢܐ ܳܝܶܗܒ݂ܰ  ܽ ܰܘܕ݂ܰ  ܰܠܳ  ܠܟ݂ܰ ܰ ܕ  ܘܢ ܢܶܬ  ܽ ܟ݂ܰ  ܘܰܠܳ  ܶܠܒ 
ܰܚܠ܂ ܝܢ ܳܡܐ ܢܶܕ݂ܰ ܶ ܐ ܕ  ܳ ܐܬ݂ܰ ܶ ܰܪܩܺܠܳܛܐ ܕ  ܰ ܐܳܢܐ ܰܗܘ ܦ  ܶ  ܕ 
ܪ ܰ ܘܢ ݈ܐܳܢܐ ܡܰܫܕ  ܽ ܝ ܠ ܳܘܬ݂ܰ  ܶܡܢ ܠܟ݂ܰ  ܽܪܘܳܚܐ ܳܐܒ݂ܰ
ܫܳܪܳܪܐ ܰ ܶܡܢ ܰܗܘ ܕ  ܝ ܠ ܳܘܬ݂ܰ  ܕ  ܩ ܳܐܒ݂ܰ ܶ  ܽܗܘ ܳܢܦ݂ܰ
ܘܢ ܳܐܦ݂ܰ  ܥܰܠܝ܂ ܰܢܣܶܗܕ݂ܰ  ܽ ܝܢ ܰܐ݈ܢܬ  ܺ ܘܢ ܳܣܗܕ  ܽ  ܐ݈ܢܬ 
ܶܡܢ ܘܢ܂ ܰܥܡܝ ܽܫܘܳܪܳܝܐ ܕ  ܽ  ܰܡܠܶܠܬ݂ܰ  ܳܗܶܠܝܢ ܰܐ݈ܢܬ 

ܘܢ ܽ ܰܠܳ  ܰܥܡܟ݂ܰ ܫܽܠܘܢ܂ ܕ  ܰ ܟ  ܬ݂ܰ
ܶ ܘܢ ܬ  ܽ ܽܩܘܳܢܟ݂ܰ ܝܪ ܰܢܦ  ܶ  ܢܡܶ  ܓ 
ܽܗܘܢ ܢܽܘܳܫܬ݂ܰ ܐ ܟ 

ܶ
ܐܬ݂ܰ
ܺ
ܐ ܘܬ݂ܰ ܳ ܠ ܳܫܥܬ݂ܰ ܽ ܟ݂ܰ  ܕ 

ܘܢ ܽ ܢܶܩܽܛܘܠܟ݂ܰ ܪ ܕ  ܰ ܢܳܐ ܰܢܣܒ  ܳ ܽܩܘܪܒ   ܡܰܩܶܪܒ݂ܰ  ܕ 
ܘܢ ܘܳܗܶܠܝܢ ܰܰܠܳܠܳܗܐ܂ ܽ ܕ݂ܰ ܰܠܳ  ܶܡܽܛܠ ܢܶܥܒ  ܰܥܘ ܕ   ܰܠܳ ܘ ܺܝܕ݂ܰ
ܝ  ܺܠܝ܂ ܘܰܠܳ  ܰܳܠܒ݂ܰ

ي،  .بِهذَا َكلَّْمتُُكْم َوأَنَا ِعْندَُكمْ  ا اْلُمعَز ِ َوأَمَّ

وُح اْلقُدُُس، الَِّذي  َسيُْرِسلُهُ اآلُب الرُّ

بِاْسِمي، فَُهَو يُعَل ُِمُكْم ُكلَّ َشْيٍء، 

ُرُكْم بُِكل ِ َما قُْلتُهُ لَُكمْ  َسالًَما أَتُْرُك » .َويُذَك ِ

لَُكْم. َسالَِمي أُْعِطيُكْم. لَْيَس َكَما يُْعِطي 

اْلعَالَُم أُْعِطيُكْم أَنَا. الَ تَْضَطِرْب قُلُوبُُكْم 

ي الَِّذي َومَ » َوالَ تَْرَهْب. تَى َجاَء اْلُمعَز ِ

 ، ِ َسأُْرِسلُهُ أَنَا إِلَْيُكْم ِمَن اآلِب، ُروُح اْلَحق 

الَِّذي ِمْن ِعْنِد اآلِب يَْنبَثُِق، فَُهَو يَْشَهدُ 

َوتَْشَهدُوَن أَْنتُْم أَْيًضا ألَنَُّكْم َمِعي ِمَن  ِلي.

قَْد َكلَّْمتُُكْم بِهذَا ِلَكْي الَ » االْبتِدَاِء.

َسيُْخِرُجونَُكْم ِمَن اْلَمَجاِمعِ، بَْل  .ثُُرواتَعْ 

تَأْتِي َساَعةٌ فِيَها يَُظنُّ ُكلُّ َمْن يَْقتُلُُكْم أَنَّهُ 

مُ ِخْدَمةً للهِ  َوَسيَْفعَلُوَن هذَا بُِكْم ألَنَُّهْم  .يُقَد ِ

 لَْم يَْعِرفُوا اآلَب َوالَ َعَرفُونِي.

 

 

 ܰܠܢܟܽ  ܰܫܺܦܝܪ ܢܽܩܘܡ :ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
 ܝܢܰܕܡܰܪܥܶ  ܰܘܒܳܩܠܶ  ܰܒܚܺܦܝܽܛܘܳܬܐ

 :ܘܺܢܐܰܡܪ ܢܶܥܢܶܐ ܰܰܠܳܠܳܗܐ

نقوم شافير كولَن  :مَشمُشنو

بَحفيطوثو َوبقوِله دَمَرِعن 

 نعنِه ونيمار:  اللوهو

لنقْف كلُّـنا حسناً   :الشماس

بانتباه مناجيَن اللهَ 

 بأصواٍت مرضيٍة قائلين:



 

 

 ܳܡܪܝ ܰܠܢ ܫܰܡܥ: ܰܥܳܡܐ
ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ

ܶ
 ܡܺܫܝܳܚܐ ܘܐ

 ܺܕܝܰܠܢ ܰܰܐܳܳܗܐ

شَمع لَن مور عامو: 

وإثَرحام علَين مشيحو 

 آلوهو ديلَن

أيها المسيح إلهنا الشعب: 

 استجبنا وارحمنا

 

ܘ: ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ  ܒ̈ܫܰܒܐ ܕܰܚܕ ܰܠܢ ܰܕܰܐ̣ܶܦ  ܗ 
 ܟܢ̣ܺܝܺܫ̣ܝܢܰܢ ܰܟܕ ܕܰܦܢܺܛ̣ܝܳܩܘܣܺܛܝ̣  ܘܒܰܝ̈ܘܳܡܳܬܐ

ܗ ܠܘ 
ܶ
ܢ ܕܠ ܳܘ̣ܬ ̈ܘ̣ܬܰ ܰܘܬܺܪܝܺܨܝܢܰܢ ܢܰܫܡܳܠ ܨܠ ܰ

ܩܡܢܰܢ܆ ܐܰܠ ܶܡܛܠ ܕܽܝܘܩܢܳܐ  ܰܒܠܽܚܘܕ ܕܰܥܶܡܗ 
ܝ̣ܬ̄ܘ ܝܘܳܡܐ ܕܰܚܕ ܒ̈ܫܒܐ 

ܺ
ܕܳܥܠܳܡܐ ܰܕܥܺܬܝܕ ܐ

 ܰܘܕܰܦܢܺܛܝܩܘܣܺܛܝ ܶܡܬܰܟܫܺܦܝܢܰܢ ܳܠ̣ܟ܀

يا َمن علَّمتَـنا أن نرفَع إليَك :  الشماس

في أياِم اآلحاِد والعنصرةِ صلواتِنا 

ً منتصبين، ليَس ألننا قمنا  جمهوريا

معَك فحسب، بل ألن  أياَم اآلحاِد 

هي صورةُ العالِم اآلتي  والعنصرةِ 

 أيضاً، نبتهُل إليَك.

ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ ܳܡܪܝ ܰܠܢ ܫܰܡܥ: ܰܥܳܡܐ
ܶ
 ܘܐ

 ܺܕܝܰܠܢ ܰܰܐܳܳܗܐ ܡܺܫܝܳܚܐ
أيها المسيح إلهنا استجبنا الشعب: 

 وارحمنا

 ܚܳܠܦ ܰܫܝܢܳܐ ܰܘܫܳܠܳܡܐ ܕܺܥܕܳܬܐ: ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܘܺܠܝܩܝ ܰܘܫܺܠܝܚܰ   ܝܳܬܐ܆ ܰܘܚܳܠܦܰܩܺܕܝܫܳܬܐ ܰܩ̣ܬܽ

ܐ  ܢܐ ܰܦܛܺܪܝܪ̣ܟܳ ܢ ܚܰܣ̈ܝܐ ܘܽܛܘ̈ܒ̣ܬܳ ̣ܬܰ ܽܢܘܳܛܳܪܐ ܕܰܐܳܒ̈ܗܳ
ܺܕܝܰܠܢ ܳܡܰܪܢ ܳܡܪ̱ܝ ܐܝܓܢܐܺܛܝܘܣ ܦܠܢ 
ܘܰܚܣܳܝܐ ܺܕܝܰܠܢ ܳܡܪ̱ܝ ܦܠܢ ܰܘܚܳܠܦ 
ܐ ܗܕܐ  ܩܺܠܝܽܪܘܣ ܳܗܳܢܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ ܰܘܚܳܠܦ ܐܽܚܘ̣ܬܳ
ܡ ܘܡܣܳܟܐ ܠ ̈ܖܚܡܐ ܕܶܡܢܳܟ܆ 

ܶ
ܕܩܐ

 ܶܡܬܰܟܫܺܦܝܢܰܢ ܳܠ̣ܟ܀

ِن نطلُب إليَك ِمن أجِل أم:  الشماس

البيعِة المقدسِة الجامعِة الرسوليِة 

وسالِمها ومن أجِل حفِظ أبائنا األطهاِر 

 المغبوطين بطريركنا مار إغناطيوس
ومن أجل هذا   ... )...( ومطراننا

ةِ، وهذا الشعِب  اإلكليروس وهذِه اإلخوَّ

الواقِف الذي ينتظُر رحمةً منَك نبتهُل 

 إليَك.

ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ ܳܡܪܝ ܰܠܢ ܫܰܡܥ: ܰܥܳܡܐ
ܶ
 ܘܐ

 ܺܕܝܰܠܢ ܰܰܐܳܳܗܐ ܡܺܫܝܳܚܐ
 

أيها المسيح إلهنا استجبنا الشعب: 

 وارحمنا

ܰܐܫܳܘܐ ܰܠܢ ܡܺܫܝܳܚܐ ܰܰܐܳܳܗܐ : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܐ ܟܣ̈ܝܐ ܕܰܡܘ̈ܗܒܳܬ̣ܟ  ܰܠܡܰܩܳܒܠܘ̱  ܽܥܘܬ̈ܖܶ

ܐ ܕܽܪܘܳܚ̣ܟ ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆  ܫܰܡܳܝܢ̈ܺܝܳܬܐ ܘܰܡܓܢܳܢܽܘ̣ܬܳ
ܐ ܢܰܩܶܪܒ ܳܠ̣ܟ ܶܣ̣ܓܕܳܬܐ  ܐ ܘܰܩܺܕܝܳܫ̣ܬܳ ܰܘܒܰܕ̣ܟܽܝܘ̣ܬܳ
ܐ  ܐ ܒܶܥܳܕܳܢܐ ܳܗܳܢܐ܆ ܘܽܟܠܽܗܘܢ ܰܝܘ̈ܡ̣ܬܳ ܰܫܺܪܝܳܪ̣ܬܳ
ܐ ܰܘܣܺܓܝܳܕܐ ܰܥܡ  ܕܰܚ̈ܝܝܢ܆ ܘܰܠܽܒܘ̣ܟ ܡܰܒܪ̣ܟܳ

ها المسيُح اإللهُ لنقتبَل :  الشماس ـلنا أيُـّ أه ِ

ِ، وحلوَل  غنى مواهبَِك السماويِة الخفي 

روِحَك القدوِس، ونقدَم لَك بطهٍر 

ً في هذا الوقِت  وقداسٍة سجوداً حقيقيا

وفي كافِة أياِم حياتِنا وألبيَك المبارِك 

هاتفيَن  المعبوِد مع روِحَك القدوِس،



 

 

 ܽܪܘܳܚ̣ܟ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܘܢܶܙܥܩ ܘܺܢܐܰܡܪ ܬܳܠ̣ܬ ܰܙܒܢܺܝܢ
 ܩ̄ܘܪ ܩ̄ܘܪ܀ : ܩ̄ܘܪ

ً قائلين قوريلَيسون قوريلَيسون  :ثالثا

 قوريلَيسون.

 
 ܶܢܒܶܥܐ ܳܡܪܳܝܐ ܶܡܢ :ܡܰܫܡܳܫܳܢܐ
 .ܽܒܘܪܳܟܐ ܰܘܢܺܣܝܡ

َمن موريو   مَشمُشنو:

 نِبِعه َونسيم بوركو.
لنطلبنَّ من  الشماس:

 الرب جاثين.
 

ܘܪܝܫ ܟ̈ܗܢܐ  ، ܘܽܟܠܗ ܥܡܐ ܒܪܟ ܥܠ ܐܪܥܐ
ܐܘ ܟܗܢܐ ܐܡܪ ܨܠܘܬܐ ܗܕܐ ܟܕ ܓܗܝܢ 

 ܩ̄ܘܪ ܥܕܡܐ ܫܠܡܐ܀ܘܡ̈ܫܡܳܫܢܐ ܐܡܪܝܢ 

( على األرض يسجد) يبركوجميع الشعب 

ورئيس الكهنة أو الكاهن يقول هذه الصالة 

يا رب ارحم  يقولون سراً بينما الشمامسة

 .حتى انتهائها 

 ܳܟܗܳܢܐ ܓܳܗܢܳܬܐ
ܢ ܰܐܳܒܐ ܳܢܶܦܩ ܳܣܓܺܕ̣ܝܢܰܢ ܳܠܟ ܳܡܪܳܝܐ ܐܰ  ܰܐܢ̱ܬ. ܳܠܳܗܐ ܺܕ̣ܝܰܠܢ܆ ܰܗܘ ܡܰܒܳܝܐܳܢܐ ܽܪ̣ܘܳܚܐ ܰܦܰܪܩܺܠ̣ܝܳܛܐ܆ ܰܗܘ ܕ̣ܡܶ

ܢ ܒܳܪܐ ܳܢܶܣܒ ܰܐܢ̱ܬ. ܘܰܥܡ ܰܐܳܒܐ ܘܰܥܡ ܒܳܪܐ ܶܡܣܬܶܓܕ ܰܐܢ̱ܬ ܘܶܡܫܰܬܰܒܚ ܰܐܢ̱ܬ ܘܶܡܬܰܬܘܶܕܐ ܰܐܢ̱ܬ.  ܘ̣ܡܶ
ܢ ܩܺܕ̣ܝܡ ܒܰܝܕ ܙܰܢ̈ܝܳܐ ܡܰܫܚ̈   ܠܶܦܐ ܕܰܡܘ̈ܗܳܒܳܬܐ ܐܰ ܰܗܘ ܕ̣ܡܶ

ܺ
̣ܝܬ ܰܡܥܶܒܕ ܳܠܳܗ̈ܝܳܳܬܐ܆ ܒܰܝܕ ܢܺܒ̈ܝܶܐ ܰܒܽܗ̣ܘܳܪܐ

ܶܫܐ ܰܒܕܽܡ̣ܘܬ ܠܶ  ̈ܝܶܚܐ ܰܩܺܕ̈ܝ̣ ܐ ̈ܳܫܢܠـܠܶ ̣ܘܳܪܐ ܰܐܶܓ̣ܢܬ܆ ܰܘܠܰܗ̈ܘܢܶܐ ܘܰ ܳܫܢܶ̈ܐ ܕܢܽ ̱ܗܰܘܝܬ܆ ܘܳܗܳܫܐ ܶܕܝܢ ܰܥܠ ܫܠ ܺ ܶܶ

ܒܬ܆ ܰܘܐܝܟ ܰܕܠ ܰܝܥܪܳ  ܝܬ ܡܰܪ̣ܩܬ ܘܰܫܠ̣ܗܶ
ܺ
  ܐ ܽܟ̣ܘܳܒܢܳܳܝܐ ܰܕܚܺܛ̣ܝܳܬܐ܆ܺܕ̣ܝܠܽܗܘܢ ܬܺܡ̣ܝܳܗܐ

ܶ
ܶܐܠܺܚܐ̈ܦ  ܐ ܫܺܟ̣ܝܪ 

ܶܐ܆  ܶܛܐ ܘܰܳܠ ܣܺܦ̣ܝܪ  ܕܬ܆ ܰܐܢ̱ܬ ܰܕܠܶܗܕܽܝ̈ܘ̣ ܐ ܰܛܶܠ̣ܩܬ ܰܘܐܘ̣ܒܶ
ܰܚܺܟ̣ܝ̈ܶܡܐ ܘܰܡܠܳܦܢܶ̈ܐ ܠܽܟܳܠܗ  ܳܥܰܡܪܳܬܐ   ܕܰܚ̈ܫܶ

ܳܬܐ ܺܕ̣ܝܰܕܥܳܬܟ ܠܟ  ܰܚܺܘ̣ܝܬ܆ ܰܟܕ ܰܟ̈ܣܳܝܳܬܐ ܕܶܚܟܡ̣  ܳ ܠܽܗܘܢ ܓܰܠܝܬ ܘܰܚܺܘ̣ܝܬ܆ ܘܰܒܕܽܡ̣ܘܬ ܳܬܟ ܰܘܣܺܬ̣ܝܪ 
ܳܢܶܝܐ ܰܥܠ ܽܟܠ ܰܚܕ ܰܚܕ ܶܡܢܽܗܘܢ  ܰܐܶܓ̣ܢܬ. ܰܘܒܰܚܝܳܠ ܕܢ̣ܽܘܳܪܳܢܽܝ̣ܘܳܬܟ ܐܰ  ܳ ܶܙܐ ܘܽܢ̣ܘܪ  ܳܠܳܗܝܳܬܐ ܶܚ̈ܙܶܘܐ ܰܥܺܙ̈ܝ̣

ܽܢܘ
ܶ
ܪܬ ܘܰܫܡܺܠ̣ܝܬ ܐ ܫܺܒ̣ܝܚܳܬܐ ܰܥܠ ܰܐܰܦ̈ܝܢ ܰܥܠ ܰܐܪܳܥܐ  ܓܢܳܢ̣ܽܘܳܬܐܘܰܥܠ ܳܗܶܕܐ ܒܳܫܥܳܬܐ ܕܡܰ  ܢ܆ܓ̣ܡܰ

ܳܠܳܗܝܳܬܐ ܰܳܠ ܡܰܣܝܒܺܪ̣ܝܢܰܢ܆ ܘܽܬ̣ܘܒ ܶܡܫܰܬܘܕܺܥ̣ܝܢܰܢ ܒܰܝܕ ܳܒܪܺܟ̣ܝܢܰܢ܆ ܶܡܽܛܠ ܕܰܠܕܺܚ̣ܝܽܠ̣ܘܳܬܐ ܰܕܚܳܙܳܬܟ ܐܰ 
ܳܗܶܕܐ ܕܳܒܟ ܩܢܰܝܢܰܢ ܺܘ̣ܝܶܠܦܢܰܢ ܕܳܠܟ ܢܶܣܽܓ̣ܘܕ ܶܣܓܕܳܬܐ ܳܗܝ ܰܕܒܽܪ̣ܘܳܚܐ ܘܰܒܫܳܪܳܪܐ ܶܡܣܰܬܓܳܕܐ܆ 

ܝܬ ܬܰܩܶܘܐ  ܘܰܥܠ ܳܗܶܕܐ ܳܒܶܥܝܢܰܢ ܘܶܡܬܰܟܫܺܦ̣ܝܢܰܢ
ܺ
ܳܠܟ ܒܶܥܳܕܳܢܐ ܳܗܳܢܐ ܕܰܥܕܺܥܐܳܕܐ ܺܕ̣ܝܳܠܟ ܫܺܒ̣ܝܳܚܐ܆ ܰܕܐܺܡ̣ܝܢܳܐ

ܬܰܚܶܘܐ ܰܒܢ ܰܡܥܒܳܕܽܢ̣ܘܳܬܟ ܐܰ 
ܶ
ܳܦܳܟܐ. ܰܘܒܽܟܠ ܰܒܢ ܘܬ ̣ ܳܠܳܗܝܳܬܐ ܒܽܟܠܙܰܒܢ܆ ܒܶܡܠܳܬܐ ܘܰܒܥܳܒܳܕܐ ܰܘܒܽܗܘ݂ܰ

ܓܽܠ̣ܘܙ 
ܶ
ܐ ܺܕ̣ܝܰܠܢ ܘܰܳܠ ܳܢܽܡ̣ܘܳܣ̈ܝܳܘܰܬܢ ܬ ܢ ܳܣܽܥ̣ܘܽܪ̣ܘܳܬܐ ܳܛܒܳܬܐ ܰܘܡܰܫܡܰܠܝܳܬܐ܆ ܘܰܳܠ ܶܡܽܛܠ ܚܳܛ̈ܗܶ ܰܠܢ ̣ܡܶ

ܢ ܰܫܺܦܝܽܪ̣ܘܬ ܽܥ̣ܘܕܪ ܳ  ܰܳܠ ܡܺܠ̣ܝ ܰܛܝܽܒ̣ܘܳܬܟ. ܘܰܳܠ ܰܬܗܶܡܐ ̣ܡܶ
ܶ
ܰܬܢ ܰܚܝܳܠ ܘܶܚܟܡܳܬܐ ܠـܠܶ ܰܢܝܟ ܰܕܠ ܳܘܰܬܢ. ܐ ܰܒ̈ܘܳ

ܰܚܰܡܝܟ ܕܢܶܗܶܘܐ ܰܢ̈ܘܶܣܐ ܕܰܟ̈ܝܳܐ  ܘܰܕܟܽܝ̣ܘܳܬܐ ܘܰܩܺܕ̣ܝܽܫ̣ܘܳܬܐ ܕܶܡܢܳܟ. ܰܘܐܫܳܘܐ ܰܠܢ ܒܰܛܝܽܒ̣ܘܳܬܟ ܰܘܒܪ 
ܶܫܐ ܰܠܥܽܡ̣ܘܪܳܝܐ ܺܕܐܝ̣  ܫܶܡܫܳܬܟ ܘܰܗ̈ܝܟܶܠ ܰܩܺܕ̈ܝ̣

ܶ
ܳܩܳܪܟ. ܰܐܝܰܟܢܳܐ ܕܰܟܕ ܕܰܟ̈ܝܳܐ ܰܘܕܰܳܠ ܽܛ̣ܘܠܳܫܐ ܶܡܬܚܶܙܝܢܰܢ ܠܬ

ܩܳܕܰܡܝܟ ܘܰܢܶܣܩ ܳܠܟ ܽܫܘܒܳܚܐ ܘܰܬܘܺܕ̣ܝܳܬܐ ܰܘܢܰܩܶܪܒ ܳܠܟ ܶܣܓܕܳܬܐ ܪܺܟ̣ܝܢܳܬܐ. ܳܠܟ ܽܪ̣ܘܳܚܐ 



 

 

ܰܬܢ ܘܰܰܠܳܒܐ ܰܗܘ ܕܳܢܶܦܩ ܰܐܢ̱ܬ ܶܡܢܶܗ ܘܰܠܒܳܪܐ ܰܗܘ ܕܶܡܢܶܗ ܳܢܶܣܒ ܰܐܢ̱ܬ܆  ܰܦܰܪܩܺܠ̣ܝܳܛܐ ܰܘܡܰܩܕܳܫܢܳܐ ܕܰܢܦ̈ܫܳ
 ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀ܳܗܳܫܐ ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ 

 
 ܪܳܡܐ ܡܰܫܡܳܫܳܢܐ

ܳ
ܰܡܪ ܒܳܩܳܠ

ܶ
 :ܐ

ܳܗܐ ܒܰܚܝܶܠܗ ܽܩܘܡܘ
ܳ
 .ܰܕܠܐ

إيمار بقولو  مَشمُشنو
بَحيِله   قومو  :رومو

 دالوهو.

ينادي بصوت  الشماس

 .قوموا بقوة الله  :عالي

 

 
 

 ܕܰܛ̈ܪܶܦܐ ܶܡܐܰܣܪܳܬܐ ܺܒܐ̈ܝܰܕܘ̱ܗܝ ܳܐܶܚܕ ܳܟܗܳܢܐ
ܰܓܘܳܙܐ ܣ ܒܰܡ̈ܝܳܐ ܶܠܗ ܘܳܨܰܒܥ ܕ

ܶ
 ܰܥܠ ܘܳܪܐ

ܝܬ ܬܽܪ̣ܘܳܢܘܣ
ܺ
 ܩܺܠ̣ܝܳܪܘܣ ܘܰܥܠ   ܨܺܠܝܳܒܐ

ܣ ܰܡܕܒܳܚܐ ܶܡܢ ܳܢܶܦܩ ܘܶܟܢ ܒܰܡܕܒܳܚܐ
ܶ
 ܘܳܪܐ

ܰܡܪ:ܘ ܒܺܥܕܳܬܐ ܘܳܟܶܪܟ ܰܥܳܡܐ ܽܟܶܠܗ ܰܥܠ
ܶ
 ܰܟ̥ܕ ܐ

ه حزمة من أغصان الجوز يأخذ الكاهن بيدي

الترونُس( ويغطسها بالماء ويرش على )

ل صليب وعلى االكليروس كشالمذبح ب

الذين بالمذبح وعند خروجه من المذبح 

يرش على كل الشعب ويبارك الكنيسة.  

 ويقول :

 
 

ܐ
ܶ
 ،ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܽܪܘܳܚܐ  ܺܢܐܬ

 ܰܚܕ ܰܚܕ ܰܥܠ ܘܰܢܶܓܢ
 .ܶܡܢܟܽܘܢ

 روحو قاديشو، نيثِه
 َحد َحد ِمنخون.وناِكن َعل 

 الروح القدس،  ليأتِ 
 وليحـلَّ على كل واحد

 منكم.
 
 

ܳܗܶܕܐ  ܳܐܡܺܪ̣ܝܢܘܳܗܝܺܕܝܢ 
 ܰܡܥܢ̣ܺܝܳܬܐ ܆ܕ

وهويدين أُومرين هوديه 

 دَمعنيتو:
 وهنا يقولون هذه الطلبة:

 
 

ܘܕܺܥܝܰܢܢ ܰܕܒܰܝܕ ܽܪܘܳܚܐ 
ܰ
ܘܶܡܫܬ

ܐ 
ܳ
ܐ ܠ ܶܣܓܕܬ

ܳ
ܰܦܪܩܺܠܝܛ

ܐ ܳܝܠ ܳܦܰܢܢ ܺܗܝ 
ܳ
ܡܰܫܡܳܠܝܬ

ܐ،
ܳ
ܐ ܰܩܺܕܝܫܬ

ܳ
ܽܝܘܬ

ܳ
ܽܪܘܳܚܐ  ܰܕܬܺܠܝܬ

ܝܶܠܝܢ 
ܰ
ܳܗܐ، ܘܐ

ܳ ܰ
ܘ ܠܐ

ܰ
ܝܬ

ܺ
ܶܓܝܪ ܐ

ܠ ܽܗܘܢ ܕܳܣܓܺܕܝܢ ܶܠܗ، ܳܙܶܕܩ 
 ܰܕܒܽܪܘܳܚܐ ܘܰܒܫܳܪܳܪܐ ܠ ܶܡܣܰܓܕ

 ܽܩܘܕܰܡܘܗܝ.

وِمشتَودعينَن دَبيَذ روحو 

فاَرقليطو لِسغدتو مَشملُـيتو 

يولفُـنَن هي دَتليثُـيوثو 

روحو ِكر إثَـو  قاديشتو،
آلوهو، وأيِلن دسوغدين 
ِله، زوِدق لهون َدبروحو 

 قوذماو. وبَشرور لِمسغاد

لقد تحققنا أنه بواسطة 
المعزي الروح القدس 

نتعلم كيفية السجود الكامل 
لله هو  للثالوث المقدس،

يسجدون   روح، والذين
 له، فبالروح والحق ينبغي

 أن يسجدوا أمامه.

 
 



 

 

ܦܶܪܝܡ
ܰ
ܐ ܕܳܡܪܝ ܐ

ܳ
 طلبة مار أفرام بُعوثو دُمور أفريم ܳܒܽܥܘܬ

ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ ܒܳܗܳܢܐ 
ܶ
ܳܡܰܪܢ ܐ

 
ܳ
ܺܥܐܳܕܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ، ܰܘܒܰܗܘ ܺܥܐܳܕܐ ܕܠ

ܺܩܝܡ 
ܰ
 .ܰܠܢ ܶܡܢ ܰܝܺܡܝܳܢܟܳܥܰܒܪ ܐ

 موَرن إثَرحام علَين بُهـنو
وبَهـو عيدو  عيدو قاديشو،

دلو عوبار آقيم لَن ِمن 
 ياميـنُخ.

 في هذا يوم العيد المقدس
وفي ذلك  ارحمنا يا ربنا،

العيد األبدي أقِمنا عن 
 يمينَك.

ܳܒܐ ܰܕܐܟ ܽܫܘܘܳܕܶܝܗ 
ܳ
ܰܫܰܕܪ  ܰܒܪ ܛ

ܠ ܡܺ 
ܰ
ܝܰܕܘܗܝ، ܰܫܰܕܪ ܽܪܘܳܚܐ ܠ ܬ
ܐ  ܒܰܥܕܺܥܐܳܕܟܰܪܚܶܡܐ 

ܳ
ܠ ܺܥܕܬ

 ܠ ܽܦܘܪܳܩܳܢܟ. ܕܳܚܝܳܪܐ

َدخ شوُديِه َشَدر  بَر طوبو
َشَدر  روحو لتَلميذاو،

َرحِمه بعَدعيُدخ لعيتو 
 دُحـيرو لفورقونُخ.

أيها االبن الصالح الذي 
أرسل الروح لتالميذه 

أرِسْل الرحمة  كوعده،
 للكنيسة التي تنتظر

 في يوم عيدَك. خالصكَ 

ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܢܶܚܬܘ  ܒܳܗܳܢܐ ܰܝܘܳܡܐ 
ܳܫܶܢܐ ܽܚܘܬ  ,ܰܠܫܺܠܝܶܚܐ ܠ ܶ

ܶ
 ܶܒܗ ܬ

ܐ  ܰܠܢ 
ܳ
ܶܡܢ ܰܓܳܙܟ ܰܡܘܰܗܒܬ

 ܕܽܫܘܒܳܩܢ ܰܚܘܶܒܐ.

ونو َيومو قاديشو نِحث هُ ب
 بِه تِحوث لَشليِحه ِلشونِه،

 َموَهبثو  ِمن كاُزخ لَن
 دشوبقُن َحوبِه.

في هذا اليوم المقدس 
على  نزلت ألسنة النار 

وفيه ستنزل لنا  الرسل،
عطية لغفران من خزانتَك 

 الخطايا.

ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ ܒܳܗܳܢܐ 
ܶ
ܳܡܰܪܢ ܐ

ܰܘܒܰܗܘ ܺܥܐܳܕܐ  ܺܥܐܳܕܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ، 
ܺܩܝܡ ܰܠܢ ܶܡܢ 

ܰ
 ܳܥܰܒܪ ܐ

ܳ
ܕܠ

 ܰܝܺܡܝܳܢܟ.

 موَرن إثَرحام علَين بُهـنو
 وبَهـو عيدو  عيدو قاديشو،

دلو عوبار آقيم لَن ِمن 
 يامينُخ.

 العيد المقدس في هذا يوم 
وفي ذلك  ارحمنا يا ربنا،

عن  أقِمنا  األبدي العيد
 يمينَك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ܳܡܐ ܐ ܕܽܚܘ̣ܬܳ  ܨܽܠܘ̣ܬܳ

ܡܫܝܳܚܐ ܰܐܗܐ ܺܕܝܰܠܢ ܰܛܪ ܰܒܢ ܽܥܘܬܳܪܐ ܳܟܗܳܢܐ : 
ܝܬ 

ܺ
ܕܫܘܳܟܢܰܝܟ ܰܐ̈ܗܝܐ ܘܗܒ ܰܠܢ ܕܰܕܟܳܝܐ

ܝܬ ܢܰܩܶܪܒ ܳܠ̣ܟ ܶܣܓܕܳܬܐ ܒܽܟܠܽܗܘܢ 
ܺ
ܘܰܩܺܕܝܳܫܐ

ܐܕܰܚܰܝ̈ܝܢ܆ ܐܝܰܟܢܳܐ ܕܰܥܡ ܳܣܽܓܘ̈ܕܰܝܟ  ܰܝ̈ܘܳܡ̣ܬܳ
̣ܟ܆ ܰܘܢܽܩܘܡ  ܝ̣ܬܳ ܰܫܺܪܝ̈ܪܶܐ ܢܽܶܦܘܩ ܰܠܘܪܳܥ̣ܟ ܒܶܡܐܺܬ̣
ܶܡܢ ܰܝܺܡܝܢ̣ܳܟ ܘܢܽܶܥܘܠ ܰܥܳܡ̣ܟ ܰܠ̣ܓܢܽܘܳܢ̣ܟ܆ 

 ܘܰܬܳܡܢ ܢܰܫܒܳܚ̣ܟ ܕܰܠ ܫܠܘܐ ܠܥܠܡ̈ܝܢ܀

 ܰܐܺܡܝܢ ܀ ܰܥܳܡܐ :

 صالة الختام

أيها المسيُح إلُهنا ُصن فينا غنى الكاهن: 

عطاياَك اإللهيةَ ووفِّـقنا لنقدََّم لَك مدى 

لكي نهرَع  بطهٍر وقداسٍة،الحياةِ سجوداً 

إلى لقائَِك مع عباِدَك الحقيقيين في مجيئَِك 

الثاني، ونقَف عن جانبَِك األيمِن، 

ونرافقََك إلى خدِرَك حتى نسبحَك بال 

 فتوٍر إلى أبِد اآلبدين. 

 

 آمين.الشعب: 

 
 
 

 ܕܰܦܢܺܛܝܽܩ̣ܘܣܺܛܝ̣  ܕܺܥܐܳܕܐ ܶܛܟܳܣܐܫܶܠܡ 
 عيد العنصرةطقس  أنتهى

 
 


