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  مصادقة مجمع الكنائس الشرقية على النصوص الليترجية المؤّونة

 

 صاحب الغبطة،

، وادلوقعة من مجيع 2114حزيران  27بتاريخ  84/2114ادلقّدم وادلرفق بالرسالة ادلرقمة  أتشرف باستالم النصّ 
، اليت طلبتم فيها أن 2114حزيران  28-24آباء السينودس البطريركي الكلداين ادلنعقد يف أربيل )العراق( للفرتة من 

 قداس اإلذلي واألسرار األخرى.يراجع ىذا اجملمع بعض التعديالت على النصوص الليرتجية ادلستخدمة يف ال

، يف مقّر ىذا اجملمع، شرحتم شخصًيا األسباب العديدة 2114تشرين األول  16وخالل مقابلة غبطتكم بتاريخ 
 اليت دفعت السادة األساقفة احلاضرين يف جلسة السينودس الزّباذ ىذا القرار.

سبّر هبا الكنيسة الكلدانية، فإّن ىذا اجملمع وافق،  لذلك، آخذين بنظر االعتبار الظروف االستثنائية الفوضوية اليت
نشر مع النّص ن تُ أادلقرتحات ادلذكورة آنًفا. والبّد ذلذه الرخصة  على ،بصورٍة استثنائية ودلّدة مخسة سنوات ذبريبية

 الليرتجي، بعد ترمجتها حسب األصول، يف طبعات النصوص اليت سُتطبع وتُرسل إىل اآلباء الكهنة.

 لكم الصالة وخاّصًة يف أوقات األمل وأؤكد مشاعر االحرتام العميق.أضمن 

  

 الكردينال ليوناردو ساندري
 رئيس مجمع الكنائس الشرقية

 
 

 سيرل فاسيل
 رئيس األساقفة سكرتير المجمع
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 تقديم

تكثفوا اجتماعاتكم، ن أوشركتهم "حاولوا ، ووحدهتم ، دياهنمإقوى عن والتعبري األ ،القداس قّمة صالة ادلسيحيني
، 13/1تكسرون اخلبزة الواحدة اليت ىي دواء اخللود" )اغناطيوس االنطاكي، أفسس  ...لتقدموا شكركم وسبجيدكم هلل

 (. 8/1ديان ادلسيحيني ودمو ىو زلبتهم" )تراليان إن جسد ادلسيح احلقيقي ىو إ( مث "21/2

. ايًضا يامتو اجمليدة، وىو عربون موِت ادلؤمنني وقيامتهموق حدبوت ادلسي القداس ىو صالة، وعيد واحتفال وعليو 
الشرتاك يف الصالة وا ،واالستعداد بفهم مراحل االحتفال اليت تعكس كّل تدبري اخلالص لو  عدادمن مث وجب اإل

 طواف وادلناولة والشكر.والرتاتيل وال

ساقفة على النص الذي كانت األ باءأكّب اآل 2114 نحزيرا 28-24يف السينودس ادلنعقد يف عينكاوة بني 
كما رفعت بعض   ،عادت النظر فيو، فرفعت بعض النصوص اليت انتفت حاجتهاأو  ،تو مشكورةة قد اعدّ اللجنة الطقسيّ 

 ة.صالتو ادلشرقيّ ألت عليو فشوىت دخِ أُ و االضافات اليت أالتكرار 

 نأملنا أترمجة اىل السورث واالنكليزية،  و  ،مالئمةترمجة عربية فضال عن النص الكلداين  م يف ىذا الكراس نقدّ 
يف ادلسيح  درلهميديان ادلشرتكني و إنعش يو  نشط االحتفالَ يو  ،االحتفال يف مجيع رعايانا  ادلؤّون  ا النصّ وحد ىذي

 احملتفى بو.

يتم من خالل تغيري ، وال ديكن التغري، فاللفرتة مخس سنوات عتمد يف مجيع كنائسنا الكلدانّية يف العاملىذا الطقس يُ 
  السينودس وحده.

 

 ول ساكو+ لويس روفائيل األ
 ٕٗٔٓتشرين األول  ٕٚ بغداد
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 االحتفال بالقداس تعليمات تخصّ 

ا قيامة ن يربز كل شيء ىذا االحتفال خصوصً أالقداس احتفال وعيد وليس رلرد رتبة تقوية. فينبغي  -ٔ
وال  عدّ وحركات وكتب، والصليب ادلشرقي من دون مصلوب. القداس يُ  ادلسيح وسبجيده، من: زينة ومشوع وتبخري ورموز

ن يرتل أ زلّبذٌ عداد ادلذبح والزينة وحبسب كل موسم ليرتجي. إاحملتفل من دون معرفة النصوص والطلبات و  أن يبدأديكن 
ا، وليس عشوائيً ن تتماشى مع سياق االحتفال أمن لو صوت مجيل الصلوات وليس ادلناداة. وتراتيل اجلوقة ينبغي 

 تنتهي بانتهاء صالة الكاىن.و 
اخلبز واخلمر حبسب ما مرسوم يف الطقس ويضعهما على  يجنيلو الشماس اإلأقبل القداس يعّد الكاىن  -ٕ

 و يف هناية الكنيسة، وذبلب بطواف عند ترتيلة )عونيةا داذزا(.أا طبلة جانبً 
ال الكاىن إن وجد و إجنيلي حيملو الشماس اإل - جنيليدخل احملتفل مع الشمامسة يتقدمهم الصليب واإل -ٖ
 -حنو اذليكل  ونا من السكرستيا يف مؤخرة الكنيسة أو من جانبها ويسري والشموع والبخور. خيرجون عمومً  - نفسو

 ما عدا الصليب والشموع(. ااحملتفل القداس ووجهو حنو ادلذبح )يبقى ادلذبح فارغً  أاخلورس حيث يبد
 ."حياتنا الليرتجية"ن وجدت كما جاءت يف كتاب إقرأ الفكرة الطقسية تُ   -ٗ
 عياد ويتم اختيار مزمور واحد من مرميةا ادلخصصة.حاد واأليام اآلأيتغري يف  15ادلزمور  -٘
سطر ألهنا تعكس قدم ببعض األن تُ أقرأ ثالثة نصوص من الكتاب ادلقدس، ومن احملبذ القراءات: تُ  -ٙ

 حد.األ خصوصية
 . دقائق( 11 -7ديان والرجاء يف ادلؤمنني )بني صرية ومعدة لتعميق اإلموعظة ق -ٚ
 .نيشوش ادلؤمنتخرية لئال بعد الربكة األأي  ،التوصية تبقى يف هناية القداس -ٛ
 تُتلى بعد ادلوعظة. و طلبات مستحدثةأالطلبات الكاروزوثا ادلعتادة  -ٜ
نستودع أنفسنا بني إننا جل يا رب "أويصلي احملتفل:  ".نفسنا االب..أنستودع "بعدىا يصلي الشماس:  -ٓٔ

 "....يديك

 

 طواف التقادم: يستلم احملتفل اخلبز واخلمر ويصعد آنذاك اىل ادلذبح للذبيحة ووجهو حنو الشعب. -ٔٔ
 يُعطى .ويضع احملتفل يديو على اخلبز واخلمر ويعطي السالم للشمامسة ،رتبة السالم: السالم معكم -ٕٔ

 خر دبحبة ادلسيح".الناس السالم "الواحد اآلمث يتبادل ول السالم للصف األ
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 . إهنا..."خذ وبارك وكسر"أ :الكاىن شارة الصليب عندما يقولإرسم من دون يكون الكالم اجلوىري   -ٖٔ
 ىل الربكات اليهودية !إشارة إ

ن أمكان باال .الروح القدس..بفضل ا يبدا التحول نو وقت مهم جدً يقف الناس أل :دعوة الروح القدس  -ٗٔ
 ويتلو الكاىن الصالة بصوت مسموع ويداه مرفوعتان فوق التقادم. ..."رسل روحك"أيرتل ادلؤمنون: 

ادلسيح قام من "و اجلوق: أس وينشد ادلؤمنون أالكسر وادلزج رمز ادلوت والقيامة: بعدىا يرفع الكاىن الك -٘ٔ
 . و ترتيلة مناسبةأ ..."بني االموات
ىل النص إما بالنسبة أ. "اغفر يا رب خطايانا وزالتنا"والردة  ."واالجالل.."كلنا بالتقوى  رتبة التوبة -ٙٔ

  دعوديك. خلواثاوس حطاىيسا حالكلداين فتبقى الصيغة مرتلة كما ىي: مريا 
 ديكن التناول ربت الشكلني. التناول يكون يف اليد اليسار فوق اليمني وعندما يكون عدد ادلؤمنني قليالً  -ٚٔ
 خرية وخيرج ادلوكب كما دخل بعد قراءة التوصية.ختامية مث الربكة األتتلى صالة واحدة  -ٛٔ
 يفضل ترتيل الخومارا وقديشا االىا يف القداس اليومي. -ٜٔ
  قرأ بصوت علين.و تُ أرتل ال توجد صلوات تقوية سريّة، الصلوات كلها تُ  -ٕٓ

    فيباركو احملتفل، منعنوان النص، يقول القاري من ادلنصة: بارمخار \خبصوص القراءات،  بعد قراءة ا -ٕٔ
 دون اجمليء وتقبيل يد احملتفل، لتقليل احلركة اثناء القداس واختزال الوقت.
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 صلىاث تمهيديت -1

 ."ملكا -رتبة "ملكا بمثابة  نهااقبل القداس،  التقادم أو الشماس االنجيلي يُعّد الكاىن 

ܼܓܵܬܐ  ܼܰ ܠܸܒܯ ܼܦܲ ܦܸܛ ــܨܭܼܘܼܒܵܛܐ ܵܠܼܟ ܵܪܵܣܐ ܼܕܲ ܤܡܝܼ  ،ܕܐܵ̄ܦܮܼܘܼܬܲ ܒܵܬܦܼܘܹܬܗ ܸܣܞܢ  ܘܼܭܲ ܣܼܕܲ
ܒܼ  ܨ، ܼܘܲ ܼܓܹܬܗ ܘܼܲ ܦܼܘܪܵܩܼܧܲ ܕܼܝܵܮܐ ܩܵܨـܐ ܼܦܲ ـܸܦܨܹܚܗ ܼܩܲ ܒܼ ܲ ـܨ  ܼܘܲ ̄ܗܼܒ ܼܠܲ ܼܓ ܕܹܣܗ ܘܼܝܲ ܕܵܣـܐ  ̣ܕ̣ܣܼܙܲ
ܪ ـــܐ ܼܕܲ ـــܨ̣ܕܵ ܘܼܣܲ  ܵ ـ ܲ ܼܰ ܼܬܵܣ ܲ ـܼܘ  ــܼܬܲ ̣ܣ ܼܲ ܼܘܲ ــ ܭܼ 

ــܨ ܘܼܐܲ ܝ  ـــܼܝ ܚܵܞܼܗܲ ܪ ــܹܬܗ ܼܚܲ ــܨܣ ܸܩܞ  ،ܘ ܣ
ܚܵܤܘܗ

ܲ
ܒܼܪ ـܼ ، ܝـ ܒܼܞܲ ܒܼܘܹܬܗ ܼܘܲ ܨ  ܵܣܵܬܐ ܕ  ܵܐܣܹ ܨ ܢ ܠܵܥܡܤ ܣ

 

ܛܵܤܐ  ܦܵܬܵܭܐ ܕܼܠܲ
ܼܰ ܣܨܣ ܣܼܲ  ܐܼܝ ܐ ܨܠܼ ܼܒܵ ܩܵܨܝ ܹ ܵܬܐ ܼܘܲ ـܼ ܢ ܒܼܘ

ـܵܗܵܦܐ ܼܥܲ ܥ  ܬܒܵ ܐ̣ܕܘܵܪܭ ܹ ܐ ܘ̣ܣܨ ܼܓܲ ܥܬܼܒܵ  ܦܵܛܐ ܠܼܤܲ
ܝܤܵܧܐ  ܲ

ܼܰ ܵܘܼܬ ܵܥܼܒܕܼܝܨ ܒܟܼ  ـܠ ـܼ ܬ: ̣ܕܡܗܲܘܢ ̈ܪܼܘܭܹܤܐ ـ ܲـܼ ܘܵܗ   ܵܐܼܣܲ
ܛܵܤـܐ ܵܗܵܦـܐ ܕܸܦـܗܘܸ  ܪܸܭܥ ܼܠܲ ܼܰ ܦܸܬܫ ܘܸܣ ܼܰ ܣܡـܼܘܢ ـܸܣ ܲ

ܼܰ ܵ ــܐ ܕܹܒــܗ ܸܦܮ ـܼ ܐ ܣܡـܲܘܵܐ  ܼܕܲ
ܙܹ 
ܵ
ܤــܬܼܘܢ ܐ̈̄ܪ ܼܓܲ ܼܰ ــܢ ܬܪܲܘܦــܲܘܣ ܵܣܵܬܦܵ ــܘܸܦ ܛܵ ـــܧ ܹܐ ܕܼܥܲ ܬܼܒܼ ــܨ ܠܛܼܘܵܩܵ ــܐ ܐ ܼܣܲ ܼܩܲ ܼܰ ܵ ــــܐ ܸܣ

ܚܵܞܗ ܹ   ܵܐܣܹ ܨܕܚܵ  ܠܮܼܘܼܒܵܪܵܧܐ ܼܕܲ ܹܐ ܼܘܲ   ܘܒ 

 

ܵܪܐ ـܼܵ ܐ ܕ  ܣܵܙܼܓܵ
 ܼܰ ܐܼܝ ܵܪܐ ܨܠܼ ܵܒܼ ܤܵܬܐ ܒܵܟܼ ܐ ܼܚܲ ܹ ܬ:، ܘܵܪܣ   ܘܵܐܼܣܲ

ــ ܵܒܼ
ܵ ــܐ، ܒܸܮــܥ ܼܐܲ ـܼ ܵܪــܐ ܼܕܲ ــܐ ܒܵܟܼ ܼܦܲ ܲ

ܼܰ ܤــܵܬܐ ܵܗܵܦــܐ ܘܸܣܮ ܦــܸܬܫ ܼܚܲ ܼܰ ܼܒــܵܬܐ ܐܸܣ ܘܪܼܘܵܚــܐ  ܼܘܲ
  ܵܭܐ ܕܕܩܘܼ 

ܬ: ܐ، ܘܵܐܼܣܲ ܨܠ̣ ܵܒܼ ܙܵܦܐ ܒܵܐ̣ܬܵ  ܼܕܲ ܵܪܐ ܹܒܗ ܼܒܲ ـܼܟ ܒܵܟܼ ܸ ܐ ܘܵܦܪ 
ܢ ܵܙܼܒܲܘܵܪܐ ܕܼܣܲ  ܵ ܹ  ܘܵܭܪ 

ܤܬܵ  ܤܵܬܐ ܘܼܚܲ ܐ ܒܼܛܲ ܙܼܓܼ ܨ ܼܣܲ  ܵ ܼܣܲ ܼܰ ــܸܣ ܝـܗܲܘܢ ܼܚܲ ـܐ ܘܸܦـܗܘܲܘܢ ܬܼܪܲ ـܐ ، ̣ܕܐ ܒܼܤܲ  ܵ ܵܒܼ
ܒܸܮـܥ ܼܐܲ

ܼܒܬܵ   ܵܭܐ ܕܐ ܘܪܼܘܵܚܐ ܕܩܘܼ ـܼܘܲ

ܤܵܬܐ ܘܵܪܹܣܐ ܒܟܼܵ  ܢ ܣܹܧܪܼ ܵܵܬ ܕܼܚܲ ܹ ܬ:ܘܬܼܘܼܒ ܵܭܪ   ܵܪܐ، ܘܵܐܼܣܲ
ܵܪــܐ ܵܗܵܦـ ـܼܵ ــܐ ܕ ܤܵܬܐـܸܐܼܬܦـܸܬܫ ܘܸܐܼܬܪܸܭـܥ ܣܵܙܼܓܵ ܼܒܵܬܐ  ܐ ܕܼܣܨ ܼܚܲ ܐ ܼܘܲ ܵܒܼ

ܐ، ܒܸܮܥ ܼܐܲ ܘܼܣܲ  ܵ
 ܵܭܐ  ܕܘܪܼܘܵܚܐ ܕܩܘܼ 

 ܵܰ ܢ ܝܸܒܼܡܲ  ܲܘܵܪܐ ܼܥܲ ܼܰ
ܤܼ ܨ ܠܦܵ ܼܰ ܩܘܼ  ܘܵܩ   ܼܒܹܒ   ܵܭܐܕܐ ܼܕܲ
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 (باتجاه المذبحالكاىن  ووجو - في البيما الفكرة الطقسية )يبدأ القداس الّشماس:
 وقوف

 
 ܼܟܲܘܢ ܦܼܘܩܵܕܦ :ـܵܗܵܦܐ

ܣܮܼ ܵܛܐ :ܘܵܥܹܧ  ܨ   ܦܼܘܩܵܕܹܦܗ ܼܕܲ
 ܵܰ ܘܹܣܐ ܸܬܭܲܒܲܘܚ

ܵ
ܤܪ ܵܠܵܗ  ܼܒܲ ܼ ـܨ  :)ܓܐܠܼܐܲ ܼܒܧ    ܼܙܲ

ــܐ ܪܵܥ ــܢ ܼܐܲ ــܵܬܐ ܘܼܥܲ ܼܒ ــܐ ܘܼܩܲ ــܐ  ܭܵܡܵܤ ܵܝܼܒܵ
ܢ ܼܒܼܧܲ  ܵܧܵܮܐ ܒܼܟܡܸܥܵܕ  ܠܵܥܡܤܼ ܨ  ܼܠܲ

 

 .كما أوصيتمالمحتفل:  
 .  كما أوصى المسيح: لشعبا

)ثالالالالالالال    المجلللللللُد ع فلللللللي الُعللللللللى المحتفلللللللل:

والرجلللللللاُ  ، وعللللللللى األر  السللللللل م ،مالالالالالالال    
 كلَّ حيٍن إلى األبد.   ،لِبَني البشر الصالح

  ٖ٘مزمور من  ٛٔيبدأ المحتفل القداس باآلية ، في االحاد واالعياد عند وجود ص ِة الصبح أو المسا 

ܒܼܵܬܵ ܐܵ  :ܐܗܦܵ ـܵ   ܸܠܡܼܘܵܝܐ  ܘܹܕܐ ܵܠܼܟ ܒܹܥܕܵܬ  ܼܪܲ  ܼܗܲ

 ىللويا أحمُدك في الجماعِة العظيمة،

ܬ ܵܠܼܟ  :ܐܤܵ ܥܼܲ   ܼܣܲ ܓܼ  ܹܐ  ܹܐܼܙܲ ܐ ܼܩܲ ܹ ܤܤ  ܼܒܼܥܲ ܸܠܡܼܘܝܵܐ  ܼܘܲ  ܼܗܲ

  وفي شعوٍب كثيرة ُأَىِلُل لك، ىللويا.
ܸܠܡܼܘܵܝܐ ܸܠܡܼܘܵܝܐ  ܹܐܼܗܲ ܸܠܡܼܘܵܝܐ  ܼܗܲ  .ܼܗܲ

 
 

ܤܵܮܵܧܐ ܨ :ܣܼܮܲ ܼܤܲ ܸܠܐ  ܭܵܡܵܤܐ ܼܥܲ  لُِنَصلِّ الس ُم معنا. الشماس                         . ܦܼܨܲ
 

 :المحتفل

ــܢ  ܸ ܢ  ܼܚܲ ــܼܬܲ ܢ ܵܣ ــܼܘܼܬܲ ܤܛܼ ܡ ܢ ܼܠܲ ــܼܗܲ ܵܠ ܘܼܐܲ
ـــܐ  ܕܼܝܮ ܹ ܹܙ  ܼܩܲ

ܵ
ـــܐ̈̄ܪ ـــܯ ܠ ܸܤ ܦܼܮܲ ـــܼܟ  ܼܕܲ ܛܵܧܵܧ ܼܒܲ

ܠܦـــܼܘܪܵܩܧܹ  ܗ ܕܸܐܼܬܼܝܸܗܼܒـــܘ ܠܛـــܼܘܵܕܹܬܗ ܼܘܲ
ܚܵܤܘܗ

ܲ
ـــܐ ܒܼܪ ܵܡܵܮ ـــܨ ܼܚܲ ܵ ܼܧܲ ـܼ ـــܵܬܼ   ܝــــܼܕܲ ܼܒ ܼܕܲ

ܢ ܠܵܥܡܤܼ ܨ  ـܼ ܐ ܵܣܵܬܐ ܕ ܒܼ ܼܒܵ  ܼܚܲ
   ܨܣܹ ܐܵ  ܐ:ܤܵ ܥܼܲ 

نللللا يلللللا ربَّنللللا وإله  نلللللا بحنانِللللك نحلللللن الُ لللللعفا ،قوِّ
المقدسللللة التللللي وىبَتهللللا لنحتفللللَل بهللللذه األسللللراِر 

برحملللة ابنلللك  الفقيلللرة طبيعتنلللا لتجديلللِد و للل صِ 
 يا ربَّ الكل إلى األبد.  ،الحبيب

 : امينلشعبا
 

ܵܦܹ ܐܕ ܹ ܕܹܥܐ
ܵ
 ܐ ܵܣܪ

 ܼܰܵ ܝ  ܵܬܘܕܼܝ ܠܵܤܘܕܼܝܲ ܼܰ  ܼܘܲ ܮܵܤܼܟ ܬܪܼܝܵܨܐܼܝ ܝ  ܼܒܲ ܝܤܼܧܲ ܤܼܗܲ ܢ ܼܠܲ ܵܠܼܗܲ ܢ ܘܼܐܲ ܸ ܢ ܵܣܼܬܲ ܐ ܵܠܐ  ܼܚܲ
ܵܤܮܼܘ  ܙܠܼ ܤܰܵ  ܤܼܮܲ ܼܰ  ܼܠܲ ܬܼܝܵܬܐܼܝ ܹܙ  ܐ ܼܭܲ

ܵ
ܝ  ܦܼܲ ܐ̈̄ܪ ܕܼܭܲ ܪܵ ܧ ܹܐ ܣܼܪܲ ܝܗܲܘܢ ܦ  ܣܼܛܲ

ܲ
ܼܓܼܪ ܲܘܢ ܘܼܦܲ ܗ  ܼܰ ܵܮ

ܝ  ܚܼ ܼܪܲ
ܲ
ܠܹܮܐ ܘܼ̈ܪ ܨ ܝܼܘ  ܝ ܣـܣ ܼܬܵ  ܘܸ̈ܪܥܵ ܹܧܐ ܣܪܼܝܼܪܲ

ܵܗܦܼܘ ܵܠܼܟ ܒܸܡܵܒܘ ܵ ܤܼܟܲ ܼܰ  ܘܼܠܲ ܕܼܝܵܮܐܼܝ ܼܩܲ
 ܼܰܵ ܼܒܵ ܛܮ  ܨ ܼܣܲ ܼܵܰ   ܣـܣ ܵܣ  ܰ ܨ  ܐ ܣܼܟܲ ܰܲ ܼܠܲ ܸܟܧ ܢ ܦܼܘܪܵܩܵܧܐ ܕܼܭܲ ܵܒܛܼܘ ܵܠܼܟ ܼܥܲ ܤܼܮܲ ܼܰ  ܘܼܠܲ ܗܵܝܐܼܝ ܐ ܼܙܲ

ܚܹܤܐ ܭܦܼ  ܹܥܐ ܕܼܝܲ ܒܼܘܼܬܵ ܼ 
ܲ
ܼܒܵܬܐ ܘܪܼܘܵܚܐ ܕܩܘܼ  ܒܼܪ ܐ ܼܘܲ ܼܒܵ ܢ ܼܐܲ ـܼ ܼܰ  ܵܣܵܬܐ ܕ ܣܼ ܵܧܐܼܝ

ܵܭܐ ܕܼܐܲ
 ܠܵܥܡܤܼ ܨ 
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 في ايام االسبوع اما ايام االحاد و االعياد فيتلى مزمور واحد من المرميثا ٘ٔمزمور 

 
ܼܘ  ܧــܣ ܮܟܵܧـܼܟ  ܘܼܣܲ ـܬ ܒܼܤܲ ܼܘ ܸܦܥܼܤܲ ܧܣ ܵܣܬܵܝܐ ܼܣܲ

ܕܼܝܵܮـــܐ ـܼ ـــܼܘܼܬ ̣ܕܼܲ   ܒـــܸܦܮـــܸܬܐ ܒܞـــܼܘܵܪܼ  ܼܩܲ
ܩܼ ܼܤܲ ܧܝ ܢ ܼܐܲ ܹܐ ܵܣܼܬܲ  ܒܵܛܼܟ  ̣ܕܡ ܣܼܲ ̣ܕܵ ܩ ܚܼܘܵܭܒ 

 
ܤܵܮܵܧܐ ܸܠـܼܟ ܕܵܠـܐ ܣـܼܘܡ  :ܣܼܮܲ ܣܼܗܲ ܝܵܧـܐ ܼܕܲ ܼܐܲ

ــ ܹ ــܼܘܭܵܬܵ  ̣ܕܘܵܥܒ  ــܢ ܩ ܸܡ ܣܼܤܲ ــܼܘܼܬܵ   ܼܘܲ ܕܼܝܪ  ܼܙܲ
ܢ ܒܸܡܵܮܹܧܗ ܵ ܼܰ ܟܼܘܠ     ܒܸܡܹܒܗ ܘܵܠܐ ܼܦܲ

 
ــ :ـܵܗܵܦــܐ ܹ ܼܒــܹܬܗ ܒܼ ܮــܵܵܬ   ̣ܕܘܵܠــܐ ܵܥܒ  ܠܼܛܲ

ܸܒܢ ܬܼܝܹܒܗ ܵܠܐ ܣܼܪܲ ܢ ܼܩܲ   ܘܭܼܘܚܵܕܐ ܼܥܲ
 

ܤܵܮܵܧــــܐ ܗ :ܣܼܮܲ ــــܝ ܒܼܥܲ ܵܧــــܘ  ܪܼܡܲ ܝ  ܘܼܣܲ
ܠ ܬܓܵܙܵܦܐ  ܼܘܲ ܬ ܚܵܡܘܗ̣ܕܵ ܼܣܲ ܼܪܲ   ܝ ܕܵܣܬܵܝܐ ܣܼ ܲ

 
ܼܒـܹܬܗ ܘܵܠـܐ ܣ :ـܵܗܵܦܐ ܸܓـܢ  ܕܼܲ ܘܵܝܹܤܐ ܠܼܛܲ

 ܼܰܵ ـܸܪܹܦܗ ܒܸܬܒܼ  ܒܼ  ܘ   ܐ ܵܠܐ ܵܝܹܗ 
 

ܤܵܮܵܧــܐ ـܵܵ ــܐ ܵܠــܐ  :ܣܼܮܲ ــܢ ܼܙܲ ܘܭــܼܘܚܵܕܐ ܼܥܲ
ــ ــܨ ܕܵܥܹܒ  ــܼ.  ܼܣܲ ܹ ـܹܐܝــܨ ̄ܗܼܘ   ̣ܕܵܦܪ  ܵܗܹܠ ــܨ 

ܥ ܲܬܙܼܝܐ ܠܵܥܼܡܲ ܲܰ   ܘܵܠܐ ܸܣ
 

ܠܬܼܘܵܚܐ  ܭܼܘܼܒܵܛܐ :ـܵܗܵܦܐ ܼܒܵܬܐ ܼܘܲ ܐ ܘܼܠܲ ܼܒܵ ܠܼܐܲ
ܥ̣ܣܨ ܵܭܐ  ܕܕܩܘܼ  ܥـ ܵܥܼܡܲ ـܥ ̣ܕܼܲ ܼܘܲ ܵܣـܐ ܠܵܥܼܡܲ

ܢ  ـܼ ܼܘܬܼ ̣ܕܼܲ ܒ ܵܐܹܣ ܨ ܘܵܐܹܣ ܨ  ܹܐ ܵܣـܼܬܲ ܚܼܘܵܭܒ 
ܩܼ ܼܤܲ ܧܝ ܩ  ܒܵܛܼܟ؛̣ܕܡ ܣܼܲ ̣ܕܵ ܼܐܲ

ܤܵܮܵܧܐ ܨ  :ܣܼܮܲ ܼܤܲ   ܭܵܡܵܤܐ ܼܥܲ
 
 
 

 

، َمللن يُقلليُم فللي َ يَمتِللَك * وَمللْن َيسللُكُن  * يللا َرب 
اللهلللم اقمنلللي بنقلللا  القللللب  فلللي َجبَلللِل ِقدِسلللَك  

 امامك.
 

السَّاِلُك َطريَق الَكماِل وفاِعُل الِبرِّ * والُمَتَكلُِّم  *
 .* َمن بِِلسانِو ال يَلْغتاب ِمن قَلْلِبو بِالَحقّ 

 
 عارًاِزُل ال يُن ووِبصاِحِبو ال َيْصنُع َشرًّا *وبَِقريبِ  *

 
الرَّذيلللُل َحقيلللٌر فلللي َنظَلللرِه * وَملللن يَلتَّقلللوَن اللللرَّبَّ  *

 يُكرُِمهم* 

 

ال يُقلِرُ  ُمِ لرًّا بِنَلْفِسلو، للم ُيخِللْ   وِإن َأقَسَم،*
 بالرِّبى ِف َتو* 

 

وال يَقبَلللللُل عللللللى البَلللللريَ  الرَّشلللللَوة* فَملللللن َعِملللللَل *
 ِبذلَك ال يَلتَلَزعَزُع ِلؤلبَد.

 
المجُد لآلب واالبن والروح القلدس. ملن األزل *

اللهللللم اقمنللللي بنقللللا   وإلللللى األبللللد يمللللين ويمللللين.
 القلب امامك.

 الس م معنالنصلِّ الشماس: 
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 ادقهك ةاعوني مدقد اؤلوة

ܹܐ ܘܼܲ ̣ܕܕܚܼܲ  ܒ   ܐ̣ܕ ܹ ܹܥܐ̣ܕܒܼܮܲ
ܼ  ܡ ܬܪܘܲ ̣ܕܵ ܩ ܒܼܘܼܬܵ ܼܘܪܩܦܲܘܣ ܵܣܬܝ ܭܼܒܼ ܵܛܐ ܕܼܪܲ ـܼ ܡܵ ܐ ܕܐܼܝܵܪܵܬܼ  ܘ ܣܼܥܲ ܘܹܒ ܵܤܐ ܵ ܐ ܵܪܵܣܐ ܼܘܲ
ܰܵ ܕ ܙܼܝܙܼܘܹܬܗ ܕܚܼܘܵܒܼܟ  ܚܼ ܡ ܐ ܸܪܣܵܙܼ  ܒܲ ̣ܕܘܣܼܲ ܐ ܕܼܥܲ ̣ܩܼܒܲ ܪܵ ܵܧܐ ܼܕܲ ܼܬܵܪܐ ܵܛܐ ܣܼܛܲ ̱ܮܬܹܝܗ ܘܼܐܲ ܕܼܣܲ

ܼ  ܨ ܚܧܼܲ ܕܭܼܘܼܒܵܛܼܟ  ܵ ܼܰ ܬܥܼ  ܵܤܼܟ ܘܵܥـ ܵܧܐ ܕܼܣܲ ܠܵܡܼܧܲ  ܟܼܥܲ ܪܲܘܹܒܐ ܣܼܗܲ ـܼ ܹܦܐ ܼܕܲ
ܠ  ܥ ܼܐܲ ܘܸ̈ܪܒـܵܘܼܬܵ   ܼܥܲ

ܹܦܐ ܘܼܲ 
ܵ
ܩܪ ـܨ ̣ܕܼܕܲ ܲܒܛܼ ܼܧܲ ܣܼܮܲ ܨ ܼܘܲ ـܨ  ܘܵܣـܘܹܕܝܼܧܲ ܨ ܘܵܩܼܓܕܼܝܼܧܲ ܬـܼ ܼܧܲ ܕܵܭܼܧܲ  ܟ  ܼܒܲ ـ ܹܐ ܣܼܪܲ ܐ

ܼܡܲ ܝ ܼܣܲ ܼܒܲ
ܲ
ܼ̈ܪ

ܼܒܵܬܐ ܘܪܼܘܵܚܐ ܕܩܘܼ  ܐ ܼܘܲ ܼܒܵ ܢ  ܼܐܲ ـܼ ܢ ܵܣܵܬܐ ܕ ܨ ܵܭܐ ܠܵܥܡܤܼ ܨ ܕܒܼܟܡܸܥܵܕ  ܵܐܹܣ ܨ  :ܘܵܥܹܧ  
ܵܦܹ ܐ̣ܕ ܹ ܕܹܥܐ

ܵ
 ܐ ܵܣܪ

ܰܵ ̣ܕܵ ܩ ܼ   ܡ ܹܒ ܵܤܐ ܕܚܼ ܡ ܒܼܘܼܬܵ ܬܼ ܐ ܕܼܪܲ ܼ  ܼܘܲ ܵܠܗܼܘܼܬܵ ܡܵ ܐ ܕܼܐܲ ܼܘܪܩܵ ܐ ܗܪܲܘܦܲܘܣ ܣܼܥܲ ـܼ ܼܝـܵܬܐ ̣ܕܘ
ܼ  ܘܕܐܼܝܵܪܵܬܼ   ــܐ ܕܵܣܬܼܘܼܬܵ ــܨ ܭܼܒܼ ܵܛ ܕܪܼܝ ܹܰ ــܐ ܕܼܲ ܵܩ ܝܵܟ ــܨܼܐܲ ܠܡܼ  ــܟ ܣܼܗܲ ܤܵܮܼܧܲ   ــܐ ܣܼܮܲ ܪܲܘܹܒ  ـܼ
 ܼܰ ܣܼ ܵܧܐܼܝ ܒܵܛܼܧܲ  ܟ ܼܐܲ ܹܦܐ ܣܼܮܲ

ܵ
ܩܪ ܼܰ  ܼܘܲ ܡܵܘܐܼܝ ܕܭܼ ܨ ܵܠܐ ܼܭܲ ܨ ܒܣܼܪܲ ܬـܼ ܼܧܲ ܨ ̣ܕܸ ܼܒܲ ܚܵܡܐ  ܘܵܩܼܓܕܼܝܼܧܲ

ܼܒـܵܬܐ  ܒܸܬܥܵܡܐ  ـܐ ܼܘܲ ܼܒܵ ـܢ ܼܐܲ ـܼ ܢ ܵܣـܵܬܐ ܕ ܡܵܘ  ܒܼܟܡܸܥܵܕ ܨ ܕܵܠܐ ܼܭܲ ܒܛܼ ܼܧܲ ܣܼܮܲ ܨ ܼܘܲ ܘܵܣܘܹܕܝܼܧܲ
 ܵܐܹܣ ܨ  :ܘܵܥܹܧ ܨ ܵܭܐ ܠܵܥܡܤܼ ܨ ܕܘܪܼܘܵܚܐ ܕܩܘܼ 

ܹܦܐ̣ܕܕ
ܵ
ܪ ـܼ  ܼܘ

ܵܒܐ ܘܼܲ  ܮܵܤܐ ܼܪܲ ܵܐ ̣ܕܼܠܲ ـܼ ܬ ܣܼܒܲ ܕܼܝܵܮܐ ܼܘܲ ـܵܵܧܐܚܼ ܵܡܐ ܘܼܩܲ ܪ ܼܕܲ ܲܰ ܵܦܐ ܘܵܠܐ ܸܣ ܵ ܼܰ ܼ   ܘܝܼܘܼܒ ܝܼܘܼܬܵ ܵ ܼܰ ܼܬܠܼ  ܼܕܲ
 ܵܰ ܛ ܼܒܲ ܨ  ܣܼܮܲ ܠـــܵܘܼܬ ܸܓܧܼܪܲ ܼ  ܼܕܲ ܠܼܞܲ ܒـــܼܘܼܬܵ ـــܨ ܕܵܦـــܘܸܕܐ ܘܸܦܪܲܓـــܘܲ ܐ ܼܘܲ ܵ ܼܒܼ ܼܧܲ ـــܜ ̣ܕܼܚܲ ܼܒܲ ܦܼܮܲ  ܼܘܲ

ܢ  ـܼ ܢ ܵܣܵܬܐ ܕ ܼܒܵܬܐ ܘܪܼܘܵܚܐ ܕܩܘܼ ܒܼܟܡܸܥܵܕ ܐ ܼܘܲ ܼܒܵ ܨܵܭܐ ܠܵܥܡܤܼ ܨ ܕܼܐܲ   ܵܐܹܣ ܨ :ܘܵܥܹܧ  
ܬܼܝܨ ܝܵܕܐ ܕܗ ܘܵܐܣ  ܧܹܟܐ ܼܐܲ ܤܵܮܵܧܐܼܝـܥܲܘܦܼ ܼܵܬܵ ܕܼܩܲ ܬ ܣܼܮܲ ܵܤܐ ܵܐܼܣܲ ܨ  :  ܘܵܣܐ ܕܵܭܡ  ܼܤܲ  ܭܵܡܵܤܐ ܼܥܲ

 

 االحاد واألعياد
ܢ ܹܪܝܵܛـܐ  ܵܠـܼܗܲ ܢ ܘܼܐܲ ܨ ܵܣـܼܬܲ ܚ ܼܒܲ ܘܵܣܐ ܕܦܼܵܐܲ

ܦܼ ܵܐ  ܕܒܼܲ  ܢ  ܪܼ ܤܼܘܹܬܗ ܕܚـܼܘܵܒܼܟ ܼܗܲ
ܵ
ܘܵܦـܗ̈ܪ

ܢ ܒܼ ــܦ  ܦܼܲ  ܲ
ܼܰ ــ

ܭــܵܬܵܪܼ  ̣ܕܼܲ ܮ ܵ ܗ ܼܕܲ ܹܰ ܸܘ   ܥــ ܲܰ ܸܦܮــ
ــܐ ܕ ܒܼ ܼܒܵ ــܵܬܼ  ܼܚܲ ــܨ ܒ ــܢ ܸܓܡܵ  ܪܸܒ ــܨܕܼܦܲ  ̣ܣ

ܒܵܛــܼܟ  ܦܼܮܲ ܵܣــܨ ܵܦــܘܸܕܐ ܵܠــܼܟ ܼܘܲ ܵ ــܐ  ܘܼܬܲ ܭܼܤܲ
ܡܵܘ  ܒܹܥܕܵܬܼ   ܰܵ ܕܵܠܐ ܼܭܲ ܡ ܼܡܲ ̤ܰ  ܣܼܟܲ ܡܼ ܲ ܐ ܼܣܲ

̄ܦܼܰܘ ̣ܕـܢ ܥܘܼ  ܨ  ܕܼܐܲ ܢ ܝܼܘܼܒ  ܼ ـܼ ܦܼ ܨ ܘ
ܵ
̈ܪ

ܢ ܠܵܥܡܤܼ ܨ  ـܼ ܬܲܘܵܝܐ ܕ  ܵܣܵܬܐ ܘܼܒܵ

يللا ربنللا والهنللا، اذا مللا فللاح عطللُر محبتللك الزكللي 
واسللتنارت نفوُسللنا بمعرفللة حقيقتللك، نكللون أىلل ً 
السللللتقبال تجلللللي ابنللللك الحبيللللب مللللن السللللما ، 
  فنرفلللع اليلللك الشلللكَر والتسلللبيح بللل  انقطلللاع فلللي
كنيسللللتك المكللللللة الملي للللة عونًللللا و يللللًرا، ف نلللل  

 الرّب و الق الكل الى االبد.

ܨ   :ܘܵܐܣܬܼܝܨ ܵܡـܐ ܵܣـܘܹܕܝܼܧܲ ـܼ ܵܠܼܟܼܘ ܵܣـܵܬܐ ܕ
ـــܨ   ܲܒܛܼ ܼܧܲ ܘܵܠـــܼܟ ܼܝܿܮـــܲܘܚ ܣܮܼ ܵܛـــܐ ܣܼܮܲ

ܓܼ  ــܐ ܕܼܦܲ ܛܵܤܵܧ ܼܘ ܣܼܧܲ ܲܰ ــ ̄ܦ ܼܘ ܕܼܐܲ ܲܰ ــ ̄ܦ ــܨ  ܘܼܐܲ ܝ
ܲ
ܼܪ

  ܦܵܬܲܘܵܩܐ ܕܦܼܲ 
ܢܦ  ܲ

ܼܰ     ܵܮ

 الكّل نشكر، اياك يا يسوع المسيحاياك يارب 

 نسّبح، ان  باعث اجساِدنا ومخلص نفوِسنا.
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ــ ــܐ ܕܹ ̣ܕܒܼܛܲ ܼܒܹܥ ــܐ ܼܘܲ ܹ ܒ  ܵܝــܼ. ܠܵܤܘܵܕܝــܼܘ  :ܐ̣ܒܼܮܲ
ܝܵܤــܐ ܮܵܤــܼܟ ܣܼܬܲ ــܬ ܼܠܲ ܠܸܤܙܼܣܲ  :ܠܵܤܬܵܝــܐ  ܼܘܲ

ــܐ ܹ ܮܛܼ ܤ  ܼܰ  :ܘܼܒܲ ــ ܼ ܹܓ ܭ  ــ ܼܐܲ ܼܰ ܐܼܝ ــ ܵ ܐܼܝ ـܼ ܝ  ̣ܕܼܲ ܼܕܲ
ܼܰ ܠܤܼܲ  ـܹ ܬ ـܼܲ  ܀ ܒܵܛܼܟ ܵܣܬܵܝܐ̣ܕܘܸܐܼܬ

 

ــܼܟ   ܨ  ܘܵܠ ــܘܹܕܝܼܧܲ ــܐ ܵܣ ܵܡ ـܼ ــܵܬܐ ܕ ــܼܘ ܵܣ ܵܠܼܟ
ܼܘ  ܲܰ ــ ̄ܦ ــܨ  ܕܼܐܲ ܲܒܛܼ ܼܧܲ ܼܝܿܮــܲܘܚ ܣܮܼ ܵܛــܐ ܣܼܮܲ
ــܐ  ܼܘ ܦܵܬܲܘܵܩ ܲܰ ــ ̄ܦ ــܨ  ܘܼܐܲ ܝ

ܲ
ܼܓܼܪ ــܐ ܕܼܦܲ ܛܵܤܵܧ ܣܼܧܲ

  ܕܦܼܲ 
ܢܦ  ܲ

ܼܰ  ܀ ܵܮ
ܠܬܼܘܵܚــــܐ  ܭܼܘܼܒܵܛــــܐ ܼܒــــܵܬܐ ܼܘܲ ــــܐ ܘܼܠܲ ܼܒܵ ܠܼܐܲ

ܥ ܵܭܐ  ܕܕܩܘܼ  ܥـ̣ܣܨ ܵܥܼܡܲ ـܥ ̣ܕܼܲ ܼܘܲ ܵܣـܐ ܠܵܥܼܡܲ
  ܀ ܵܐܹܣ ܨ ܘܵܐܹܣ ܨ

ܨ  ܘܵܠــܼܟ  ܵܡــܐ ܵܣــܘܹܕܝܼܧܲ ـܼ ܵܠܼܟــܼܘ ܵܣــܵܬܐ ܕ
ܼܘ  ܲܰ ــ ̄ܦ ــܨ  ܕܼܐܲ ܲܒܛܼ ܼܧܲ ܼܝܿܮــܲܘܚ ܣܮܼ ܵܛــܐ ܣܼܮܲ
ــܐ  ܼܘ ܦܵܬܲܘܵܩ ܲܰ ــ ̄ܦ ــܨ  ܘܼܐܲ ܝ

ܲ
ܼܓܼܪ ــܐ ܕܼܦܲ ܛܵܤܵܧ ܣܼܧܲ

  ܕܦܼܲ 
ܢܦ  ܲ

ܼܰ  ܀ ܵܮ
ܤܮܵ ܣ ܸܠܐ :ܐܧܵ ܼܮܲ ܨ  :ܦܼܨܲ ܼܤܲ  ܭܵܡܵܤܐ ܼܥܲ

 اياك المجد ل ب.. اياك يا رب.. من االزل..

 

 

 

 

 

 
 

 : لنصّل: الس م معنا.الشماس

  
ܹܦܐ ܘ̣ܕܕ

ܵ
ܪ ـܼ  ܭܛܼ  ܹܤܐ̣ܕܼܲ ܼܘ

ـــܘܼ ܘ ـــܗܲܘܢ ܥ ـــܝ  ـܡ ܼܦܲ ـــܢ ܼܐܲ ـــܟ̣ܕܼܥܲ ܼܦܲ 
ܵ
 ̈ܪ

  ܼ ܵܘܼܬܵ ܦܼܲ ܕܼܲ ܘܼܝܲ ܒ  ܼܰ ܢ ܕܵܠـܐ ܸܣ ܬܥܼ ـܨ  ܠـܵܘܼܬܲ
ܒܵܛـــܼܟ  ܦܼܮܲ  ܡـــܵܘ  ܵܠـــܐ ܭܼܲ ܕܵܦـــܘܸܕܐ ܵܠـــܼܟ ܼܘܲ

 ܵܰ ـــ ܡ ܼܡܲ ـــܕܵܬܼ  ܣܼܟܲ ̤ܰ  ܒܹܥ ـــ ܡܼ ܲ ـــܐ ܼܣܲ   ܢـ
ܢ ܝܘܼ ̣ܕܥܘܼ  ـܼ ܦܼ ܨ ܘ

ܵ
̄ܦܼܰܘ ܵܣـܵܬܐ ̈ܪ ܼܒܼ  ܨ  ܕܼܐܲ
ܬܘܲ  ـــܘܼܒܵ ـــܐ ܐܵܝ ـــܵܬܐ ܘܪܼܘܵܚ ܼܒ ـــܐ ܼܘܲ ܼܒܵ ܢ ܼܐܲ ـܼ  ܕ
 ܵܐܹܣ ܨ  :ܵܥܹܧ ܨܘܵܭܐ ܠܵܥܡܤܼ ܨ ܕܕܩܘܼ 

 والتذكارات أيام االسبوع

لللللللك الشللللللكُر والتسللللللبيح دائًمللللللا فللللللي كنيسللللللتك 
المكّللة، الملي ة عونًا و يًرا، من أجِل نعملك لنلا 
التلللللي ال تلللللوفى، أنللللل  اللللللرّب والخلللللالق، يلللللا رّب 
 الكل: االب واالبن والروح القدس الى االبد.

 آمين. الشعب:

 

 
ܐ ܹ ܢ ܸܒܪܤ   ܨܠܲܘܼܬܵ  ܕܼܥܲ

ܰܵ ܒܼܲ  ܛ ܼܒܲ ܼ  ܣܼܮܲ ܝܼܘܼܬܵ ܵ ܼܰ ܼܬܠܼ  ܨ  ܮܵܤܐ ܼܕܲ ܤܼ ܼܧܲ ܐ ܵܗܹܠ ܨ ܕܵܩ   ܹ ܼܘܢ ܸܒܪܤ  ـܼ ܬ ܼܒܲ ܼܰ ܠܐܼܝܵܪܵܬܼ   ܐ  ܸܦ
ܒܼ  ܐ ܼܘܲ ܼܒܵ ܼ   ܼܐܲ ܵ ܼܰ ܬܥܼ  ܐ ܕܼܣܲ

ܹܒܐ ܕܵܥܧ ܵ ܠܛܼܘܵܩܵ ܐ ܕܵܚܘ  ܧܵ ܜ ܸܨܼܒܵ ܵܧܼܟ ܼܘܲ ܵܬܐ ܘܪܼܘܵܚܐ ܕܸܦܗܘܲܘܢ ܼܠܲ
  ܠܵܥܡܤܼ ܨ  ܵܭܐܕܕܩܘܼ 
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 أو الشماس االنجيلي أحد الكهنةأو  المحتفل
 

 

ܼܰ ܐܼܲ  ــ ܬܼܝܵܬܐܼܝ ــܬܝ ܼܭܲ ܼܘ ܵܣ ܲܰ ــ ــܐ ̄ܦ ܛܵܤܵܧ ܣܼܧܲ
ܘܼ  ܲܰ ــــ ̄ܦ ܝܨ ܘܼܐܲ

ܲ
ܼܓܼܪ ــــܐ ܕܼܦܲ ــــܐ ܵܝܼܒܵ  ܦܵܬܲܘܵܩ

ܢ ܦ  ܕܦܼܲ  ܲ
ܼܰ
ܼ ܲ  ܨ  ܮ ܵ ܣܼ ܵܧܐ ܕܼܚܲ ܞܵܬܵܦܐ ܼܐܲ ܣܼܧܲ ܼܘܲ

ܨ ܵ ܼܒܼ ܼܧܲ  ̣ܕܕܵܦܘܸܕܐ ܘܸܦܪܲܓܘܲ :ܘܵܠܼܟ ܵܣܬܝ ܼܚܲ
ـــܢ  ـܼ ܢ ܵܣـــܵܬܐ ܕ ـــܜ ܒܼܟܡܸܥـــܼܕܲ ܼܒܲ ܦܼܮܲ ܼܘܲ

 ܠܵܥܡܤܼ ܨ 
 ܵܐܹܣ ܨ  :ܵܤܐܥܼܲ 

   
ܵܤܵܮــܐ ܛــܘ  :ܼܭܲ ܼܒܲ ܪܼܝܤــܘ ܵܩܡܼܟــܲܘܢ ܘܼܭܲ ܼܐܲ

ܵ ܐ  ܵܠܵܗ  ܼܚܲ ܵܤܐ ܠܼܐܲ  ـܹܡܗ ܼܥܲ
 

ــܨ ܕܼܝܵܮــܐ  :ܘܵܥܹܧ   ܵܠــܵܗ   ܼܩܲ ܕܼܝܵܮــܐ ܼܐܲ ܼܩܲ
ܕܼܝܵܮــܐ ܵܠــܐ ܵܣ ــܲܘܼܬܵ    ܵܦــܐ  ܼܩܲ ܵ ܼܰ ܼܚܲ ܡ

ܤܥܼܡܲ ܨ ܼܚܲ  ܀ ܸܐܼܬܼܪܲ
 

ــܐ ــܐ  ܭܼܘܼܒܵܛ ܠܬܼܘܵܚ ــܵܬܐ ܼܘܲ ܼܒ ــܐ ܘܼܠܲ ܼܒܵ ܠܼܐܲ
ـــܐ ܵܭܐ ܕܕܩܘܼ  ܕܼܝܵܮ ـــܵܗ   ܼܩܲ ܵܠ ـــܐ ܼܐܲ ܕܼܝܵܮ ܼܩܲ
ܕܼܝܵܮــܐ ܵܠــܐ ܵܣ ــܲܘܼܬܵ  ܼܚܲ ܡ ܵܦــܐ  ܼܩܲ ܵ ܼܰ 

ܤܥܼܡܲ ܨ ܼܚܲ   ܀ܸܐܼܬܼܪܲ
ܥ ܥ ̣ܣܨ ܵܥܼܡܲ ـܥ ܵܐܹܣ ـܨ ̣ܕܼܲ ܼܘܲ ܵܣـܐ ܠܵܥܼܡܲ
ــܨ  ــܵܗ   ܘܵܐܹܣ  ܵܠ ــܐ ܼܐܲ ܕܼܝܵܮ ــܐ  ܼܩܲ ܕܼܝܵܮ ܼܩܲ

ܕܼܝܵܮــܐ ܵܠــܐ ܵܣ ــܲܘܼܬܵ    ܵܦــܐ  ܼܩܲ ܵ ܼܰ ܼܚܲ ܡ
ܤܥܼܡܲ ܨ ܼܚܲ  ܀ ܸܐܼܬܼܪܲ

ܸܠܐ :ܐܧܵ ܤܮܵ ܣܮܼܲ  ܨ  :ܦܼܨܲ ܼܤܲ  ܭܵܡܵܤܐ ܼܥܲ

باعلُث أجسلاِدنا، ومخللُص  ، أنل  حًقلاَأجل يا ربّ 
يجللب  ، وحللافٌ  دائللٌم لحياتنللا، إليللكالكريمنفوِسللنا

، يلا رب الكلل، نرفع الحمَد والمجَد والسلجودن أ
 حين وإلى األبد.في كل 

  يمين.الشعب: 
 

ارفعللللوا صللللوَتكم جميًعللللا، ومجللللدوا اع الشللللماس: 
 .الحي

قدوٌس اع، قدوس القوي، قدوس الذي ال 
  يموت، ارحمنا. 

 المجُد ل ب... 

 قدوس اع... 

 من االزل... 

 قدوس اع
 

 لنصّل: الس م معنا. :الشماس

 

 :أو أحد الكهنة المحتفل
ـــܐ  ܕܼܝܵܮ ـــܐ ܼܩܲ ـــܐ ܘܵܠ ܵܦ ܵ ܼܰ ̱ ܡ ـــܐ ܘܼܚܲ ܭܼܒܼ ܵܛ ܼܘܲ
ــܬ ܵܣ ــܲܘܼܬܵ  ــܐ ܵܥܼܤܲ ܕܼܝ ܹܮ ܼܒܼܪܲ ܲܬܦܼ ــܜ ܼܕܲ ܲܰ  ܘܸܣ
ــܨ ܵܣــܬܝ  ܸܨܼܒܵ ܹܧــܗ ــܨ  ܸܐܼܬܼܦܲ ܮܦܼ ܼܧܲ ـܼܲ ܼܰ ܸܣ

ܲܬ  ܣܵܥــܼܕܲ ܝــܼܟ ܼܕܲ ܸܚــܥ ܥܼܡܲ ــܨ ܼܐܲ ܘܚــܼܘܣ ܘܼܪܲ
ــܵܬܐ  ܼܒ ــܐ ܼܘܲ ܼܒܵ ــܢ  ܼܐܲ ـܼ ــܵܬܐ ܕ ܢ ܵܣ ــܵܕ ܒܼܟܡܸܥ

 ܵܭܐ ܠܵܥܡܤܼ ܨ ܕܘܪܼܘܵܚܐ ܕܩܘܼ 
 

  ܵܐܹܣ ܨ :ܨܵܥܹܧ 

يها القدوس المجيد، والقوي ال مائ  الذي أ
نت رع اليك  ان ُيسر  بالسكنى في القديسين، 

رحمنا كعادتك كلَّ تشفق علينا و تو  الينا لتف ت
رب الكل: االب واالبن والروح القدس  حين يا

 الى االبد.

 : امينالشعب
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 رتبت الكلمت -2

الخلورس، بعلدىا يرتلل مقطلع  -البليم العهد القديم على يسلاريُقرأ ث ثة نصوص من الكتاب المقدس: االول من 
( أو "فيلو الحيلاة وفيلو النللور ىللويلا ىللويلا" أو "كلمتلك مصلباح لخطلاي ونلور لسللبيلي". )شوريا  ملن المزملور 

 والثاني من الرسائل على اليمين ، والثالث من االنجيل.

 ل حاد واالعياد ص ة قبل القرا ات

ܢ ܐܼܲ  ـــܨ ܵܣـــܼܬܲ ܪ ܼܠܲ ܹܥـــܐܦـــܼܗܲ ܢ ܵܙܘ  ܵܠـــܼܗܲ  ܘܼܐܲ
ـــــܼܘܵܭܼܒܲ  ܨ ـــــܘܼ ܕܚ ـܵܡ ܲ

ܼܰ ܠܸܤܪ ܤܵܨܼܬ ܼܘܲ   ܼܠܲ
ܹــܐ  ܛܵ ܧ  ܦܼ ــܵܐ  ܕܦــܼܘܩܵܕܼܦܲ  ܟ ܼܣܲ ܸܭܤܵܥــܐ ܼܗܲ
  ܼ ــــܨ ܒܼܞܲ ܒــــܼܘܼܬܵ ܼܒ ܼܠܲ ــــܐ  ܘܼܗܲ ܵܠܵܗܝ ܹ ܘܼܐܲ

ܚܼܤܲ ܟ ܕܦܸ 
ܲ
ܼܒܼܪ   ܝܼܘܼܬܵܪܵܦـܐ ܪܞܲܘܦ ܸܣܧܗܲܘܢܼܘܲ
ـــܜܚܘܼ  ـــܐ ܕܵܚܼܮܲ ـــܵܬܐ ܘܦܼܘܪܵܩܵܧ ܼܒ ـــܐ ܘܼܩܲ  ܵܒ
ܼܓܵܬܐ ܦ  ܠܧܼܲ  ܠܼܦܲ ܬ ܵܠܟܼ ܵܮܐ ܼܘܲ ܭܼܘܼܒܵܛـܐ  ܘܸܦܙܼܣܲ

ــܐ ܕܵܠــ ܣܼ ܵܧ ܡــܵܘ  ܼܐܲ ــܵܬܐ ܐ ܼܭܲ ܢ ܵܣ ܒܼܟܡܸܥܵܕ
ܼܒــܵܬܐ ܘܪܼܘܵܚــܐ ܕܩܘܼ  ــܐ ܼܘܲ ܼܒܵ ــܢ  ܼܐܲ ـܼ ܵܭــܐ ܕܕ

  ܵܐܹܣ ܨ :ܨܘܵܥܹܧ  ܠܵܥܡܤܼ ܨ 
   :ܐܤ ܹ ܭܛ ܼ  ܵܬܼܵ ܣܵ ܘ  ܝܵ ܕ
ــــܬܝ ܒܵܧܤــــܲܘܵܩܟܼ ܚܼܲ  ــــܨ ܵܣ ܪ ܸܟܼܤܲ  ܦܼܗܲ  ܘܼܐܲ

ـــܨ ܒܼ ـــ ܼ  ̣ܕܼܲ ܵܙܘܼܥܲ   ܵ ܼܰ ـــܸܕܫ ܦܼܲ ܥ ܢ ܦ  ܘܼܩܲ ܲ
ܼܰ ـــ

ܮ ܵ
ܮܵܬܵܪ ܼ  ܨ ܕ ܼܒܲ ܼܒܼܡܲ ܹـܐ ܘܼܗܲ ܝܦܼ ܵܪܧ 

ܲܰ ܸܦـܗܸܘ  ܸܣ
ܤـــــــܲܘܹ̈ܪܐ ܠܦـــــــܼܘܩܵܕܼܦܲ  ܟ  ܠܸܤܼܡܲ  ܟ ܘܼܓܵ

ܢ ܠܵܥܡܤܼ ܨ  ـܼ ܢ ܵܣܵܬܐ ܕ  ܵܐܹܣ ܨܒܼܟܡܸܥܵܕ

االلهيلة   وصلاياكربنا وإلهنا، أنلر عقولَنا لسماع 
الُمحيية وفهملللها، َوَىلْب لنلا بنعمتلللك أن نجنللَي 

لخيللر نفوسلللنا  منهللا المحبللة والرجللا  والخلل ص
ع، يللا بلل  انقطللا  المجللدلللَك فنرفللع  ، واجسللادنا

   رب الكل: االب واالب

 يمين   والروح القدس إلى األبد.

  يام  السبوع 

يللللللا رّب إجعلنللللللا حكمللللللا  بتعليمللللللك، فتسللللللتنير 
نلللا بمعرفتلللَك وتتقلللدس نفوسلللنا بحقيقتلللَك، عقولُ 

فسلللاعدنا عللللى فهلللم ك ملللك وتكميلللل وصلللاياك  
 كلَّ حين الى األبد يمين.

 اإلنجيل )وقوف(

ܡ ܲܘܢܙܼܘܵܝܵܛܐ  ܦܼܓܲ  ܕܹܐܼܘܲ
ܡ ــܲܘܢ  ܦܼܓܲ ܵܤܵܮــܐ ܘܼܣܲ ــܹܵܬ ܠܹܐܼܘܲ ܹܠ ܼܭܲ

ܘܵܐܙ 
ـــــܫ  ܹ ـܵܗܵܦـــــܐ، ܵܦܮ  ܐ ܵܦــــــܵܗܠـــــܵܘܼܬ 

ܡܼ ܲܘܢܠ ܦܼܓܲ ܬ: ̣ܕܲـܼ  ܹܐܼܘܲ  ܵܠܼܟ ܸܨܣܵܛـܐ  ܵܐܼܣܲ
ܼܒܼܘܗܝـ ܕܭܼܘܼܒܹܛܗ ܠܵܤـܐ،ܕܼܐܲ ܩܧـܲܘܡ ܘܼܨܲ  ܼܕܲ

ܢ،̣ܗܕܼ ܵܝܡܘܲ  ܼܓܵܬܐ ܕܐܵ̄ܦܮܼܘܼܬܲ  ،ܕܸܐܼܬܓܡܼܝ ܒܼܦܲ
ܪ ــــܼܗܲ ܦ ــــܨ ܘܼܐܲ ܕܼܥܲ ــــܼܘܹܬܗ ܕܼܣܲ ـܼ   ܠܸܛܮܲܘ
ܬܹܬܗ ܒܧܼܘܗܵܪܐ ܩܼܒܲ ܨ ،ܼܕܲ ܨ ܘܵܩܼܓܕܼܝܼܧܲ ܘܹܕܝܼܧܲ ܼܣܲ

ܨ ܒܟܼ  ܒܛܼ ܼܧܲ ܣܼܮܲ ـܼܘܲ ـܼ ܢ ܡܸܥܵܕܢ  ܵܣـܵܬܐ ܕ
                  .ܠܵܥܡܤܼ ܨ  ܵܐܹܣ ܨ
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̄ܠܼ ܨ  ܡ ܲܘܢ  ܘܵܐܙ  ܦܼܓܲ ـܵܗܵܦܐ ܠܹܐܼܘܲ ܨ  ܹ
ܘܵܝܥ 

ـــܹܪܐܒ ܗܼܝ ـــܐ ܘܼܦܲ ـــܥ ܹܦ ܬܵܣ ـــܐ ܼܥܲ  ܙܼܘܵܝܵܛ
ܬܹܬܗ ـܨ   ܠܸܤܪܵܬܐ ܩܼܒܲ  ܕܵܣܼܬܲ

ܥ ܸ ܭܡܣ ܼܟܵܪܐ: ܘܵܣܐ ܼܕܲ ܬ ܼܝܲ ܬ ܵܦܼܞܲ
 ܭܡܼ ܵܛܐ ܵܐܼܣܲ 

ــــ ܼܝ ܼܰ ــــܐ ̣ܕܵ ܦܪــــܼܘܡ ܥ ܼܰ ܠܸܤܮܼܤܲ ــــ ܐܼܝ
ܡ ܲܘܢ  ܦܼܓܲ ܕܼܝܵܮܐ  ܠܹܐܼܘܲ  ܼܩܲ

ــܨ: ܣܬܼܝ ــܐ، ܘܼܐܲ ܵܤ ܡ ܼܥܲ ܹ
ــܐ  ــܐ ܘܵܩ ܸܠܡܼܘܵܝ  ܼܗܲ

ܸܠܡܼܘܵܝܐ  ܸܠܡܼܘܵܝܐ ܹܐܼܗܲ  ܼܗܲ
ܪܦܼ ܨ ܙܼܘܵܣܵܬܐ ܕܵܝܘܹܣܗ    ܘܼܣܲ

ܤܵܮܵܧܐ: ܣܪܼ ܥ ܣܼܮܲ ܭܵܡܘ   ܘܒܸܮܡܵ ܐ ܗܘ̤ܵ ܼܘܲ  ܼܘܲ
ـ:ـܵܗܵܦܐ ܡ ـܲܘܢ،  ̣ܕـܼܲ ܦܼܓܲ ܵܤـܐ ܒܹܐܼܘܲ ܣܵܒـܸܬܼ  ܼܥܲ
ܬ: ܤܼܟܲܘܢ  ܵܐܼܣܲ  ܭܵܡܵܤܐ ܼܥܲ
ܵܤܐ: ܥ  ܼܥܲ ܵܤܼܟ ܘܼܥܲ  ܪܼܘܵܚܼܟ ܘܼܥܲ

ــܐ ــܐ، ܘܵܣ ܝܟܵܡ ܼܰ ܼܗܲ ــ
ــܲܘܢ ܒܸܤܨܼܥܲ ܡ  ܦܼܓܲ ــܹܬܐ ܹܐܼܘܲ

ܵ  ܘܩ 
ܬ:ܕ ܵܠܵܗ ܵܭܸܡܥ ܵܐܼܣܲ ܼܰ  ܭܼܘܼܒܵܛܐ ܠܼܐܲ ܣܼ ܵܧܐܼܝ  ܼܐܲ

ܨ: ܢ  ܘܵܥܧ  ܹ ܤܮܼ ܵܛܐ ܵܣܼܬܲ  ܭܼܘܼܒܵܛܐ ܼܠܲ

 
 
 

 .ىللويا ىللويا إىللويا :الشعب
 
 

 .كونوا صامتين و اشعين  :الشماس
 

 .الس ُم معكم :المحتفل
 .  ومع روحك ايً ا :الشعب
ربنلللا يسلللوع المسللليح بحسلللب   إنجيللللُ  :المحتفلللل
 والمجُد ع دائًما. :المحتفل ... كرازة

  المجُد للمسيح ربّنا. :الشعب

 او طلبات مناسبة فقط في ايام االحاد واالعياد (زوثاو كار الموعظة / )

 الشماس
ـــ ـــܬ ـܼܡܲ ܦܼ  ــــܐܦܪـــܼܘܡ ܼܭܲ ܝܵܤܧܼܘܵܬ  ܨ ܒܼܗܲ

ܬ: ܼܒـــــܵܬܐ ܸܦܼܒܸܥـــــܐ ܘܹܦܐܼܣܲ ܒܼܪܲ ــــــܨܼܘܲ ، ܵܣܼܬܲ
ܤܥܼܡܲ ܨ   ܼܚܲ                          ܸܐܼܬܼܪܲ

ـܨ ܘܵܐܣܬܼܝܨ: ܤܥܼܡܲ ܨ  ،ܵܣܼܬܲ ܼܚܲ  ܸܐܼܬܼܪܲ
ܒܼܵ * ـܼ ܼܐܲ ܵܠܵܗ  ܕ ܚܹܤܐ ܘܼܐܲ

ܲ
ܹܡܗ ܒܼܘܵܝܵܐ   ܐ ܕܼ̈ܪ

ܨ ܸܣܵܧܼܟ  ܹ ܼܧܲ
 ܵܒܥ 
ـــܐ * ܬ̄ܦܵܪܵܧ ܣܼܦܲ ـــܨ ܼܘܲ ܼܦܲ ܵ ܼܰ ܨܼܘܦ ـــܨ ܘܼܝܲ ܦܵܬܲܘܼܩܲ

ܨ ܸܣܵܧܼܟ ܢ  ܕـܼ  ܹ ܼܧܲ
  ܵܒܥ 

ܘܼܝܼܘܵܬــــܐ ܘܩܼܘܵܝܵܤـــܐ * ـــܢ ܼܭܲ ܵܧـــܐ ܘܼܐܲ ܼܥܲ
ـܼ  ܕܕ ــܐ ܼܘܲ ــܗ ܵܥܡܵܤ ܵܬ   ـܼ ̣ܹܡ

ــܕ ܵ ــܨ ܹܥ ܡܹܗܝ
ܨ ܸܣܵܧܼܟ  ܹ ܼܧܲ

  ܵܒܥ 
ܢ * ܼܘܲ

ܵ
ܼܬ̈ܪ ـــܢ ܼܐܲ ـــܢ ـ ܢ ܘܼܥܲ ܼܬܼܪܲ ـــܢ ܼܐܲ ܼܥܲ

ܒܼ  ܝܹܡ ـܨ ܼܕܲ ܢ ܼܐܲ ܝܵܤܧـܼܘܬܼܵ ܘܼܥܲ ܪܼܝـܨ ـܼܗܲ ܐ ܵܥܤ 
ܨ ܸܣܵܧܼܟ ܒܗܲܘܢ   ܹ ܼܧܲ

  ܵܒܥ 

واجتهلللللاد، ولنطللللللب لِنَللللللنلَْهً حسلللللًنا ِبُخشلللللوٍع 
 نا ارحمنا قائلين: يا ربّ 
 نا ارحمناالردة: يا ربّ 

 

 نطلُب منكَ يا َأبا الَمراِحم والَو كلِّ تَلْعزَّية، 
 

ِبَر الكلللّل، يلللا ُمخلّ  نطللللب َصلللنا والُمْهلللَتم بنلللا وملللدَّ
 منك

 

ألجِل َأمِن واتفاِق كللِّ العلالم وجميلِع الكنلائس، 
 نطلب منك

 

ألجل بلِدنا وكلِّ البلدان، وألجلل اصلط ِح كلل 
 نطلب منكالعالم، 
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ܗ* ــܘ  ــܢ ܣܼܘܵܙܵܓܼ ܗܼܝܧــܼܘܵܬܼ   ܼܥܲ ـܼܲ ܪ ܘ
ܝ ܕܵܐܼܐܲ

 ܵܰ ̄ܧـــ ܼܵܰ  ܕܼܭܲ ܡــــ ܵܡ ـــܢ  ܐ ܘܼܥܲ ܐ ܕܹܦـــܐܹ̈ܪܐ ܘܼܥܲ
ܨ ܸܣܵܧܼܟ  ܹܡܗ ܵܥܡܵܤܐ  ܬܼܘܵܩܵܧܐ ܕـܼ  ܹ ܼܧܲ

 ܵܒܥ 
ܒܼܵ * ــܢ ܚܼܘܠܵܤܵܧـــܐ ܕܼܐܲ ـــܐ ܼܥܲ ܕܼܝܮ ܹ ܝ ـــܨ ܼܩܲ ܼܗܲ

 ܘܵܣــܬܝ   ܦܵܦܵــܐ ܕܪ̄ܗܲܘܹܣــܐ، ܵܣــܬܝ    
ــܫ، ܬـܼ  ــܐ ܦܵܞܬܼܝܲ ܲܘܠܼ ܵܪ ܼܰ ــܬܝ    ܵܩ  ܘܵܣ

ܦܸ    ܣܼ ܞܵܬܦܲܘܠܹ ܵܞـــــــܐ)ܪܲܘܦܵܐ ܪــــــــܼܐܲ
ـــܝ   ـــܢ ـܡـــܗܲܘܢ ܒܼܧܲ ܢ ܘܼܥܲ ܲ

ܼܰ ـــ ܬܥܼ  ܕܼܣܲ
ܨ ܸܣܵܧܼܟ  ܸܬܭܸܤܮܰܗܲܘܢ   ܹ ܼܧܲ

 ܵܒܥ 
 

ـܼ * ــܼܘܵܬܼ  ܼܕܲ ــܢ ܵܐܩ  ܼܵܰ ܼܥܲ ــ ܚ ܪܼܘܲ ــܹܗ  ܼܘܲ ܐ  ܪܼܝ
ܕ ܹܨ  ܼܘܲ ܠ  ܼ

ܝ ܪܼܘܵܚـܐ  ـܼ ̣ܕܼܐܲ ܡـܗܲܘܢ ܼܥܲ ــ ܼ ܼܪܲ
ܨ ܸܣܵܧܼܟ  ܹ ܼܧܲ

  ܵܒܥ 
ܧܼ ــ* ــܢ ܼܥܲ ـ̣ܕܼܲ ܼܥܲ ܧܼ ـ  ـܨ ܘܼܥܲ ܭــܘ ܐ̣ܕܹ ܝـ  ܦܼܬܲ  ܼܕܲ
ܼܒــܵܬܐ ܘ ــܢ ܼܩܲ ܢ ܼܥܲ ܲ

ܼܰ ܧܼ ــܘ ̣ܣــܨ ܼܒܲ ܵܧــ ܼܭܲ
ܰܵ ܕܼܲ  ܨ ܸܣܵܧܼܟ   ܐ ܩܵ ܤ ܹ ܼܧܲ

  ܵܒܥ 
 

ــــܨ * ـــܐ ܵܣܼܬܲ ـــܨ ܣܮܼ ܵܛ ـــܬܲܘܲ ܠܼܟܼܡܲ ܦ
ـــܨ ܼܭܲ ܵܧـــܼܟ  ،ܒܼܞܲ ܒـــܼܘܼܬܵ ܼ  ܼܤܲ ܩܵܓـــܐ ܼܥܲ ܘܼܐܲ

ܭܵܡܵܤܟܼ  ܤܥܼܡܲ ܨ  ،ܼܘܲ ܼܚܲ                                      ܘܸܐܼܬܼܪܲ
ܨ ـܨ :ܘܵܥܧ  ܹ ܤܥܼܡܲ ܨ  ،ܵܣܼܬܲ ܼܚܲ   ܸܐܼܬܼܪܲ

 

ـــܨ ܘܦ  ܦܼܲ * ܲ
ܼܰ
ــ̣ܕܼܲ ܮ ܵ ܼܒــܵܬܐ ̣ܕ̣ܹ ܕܵ ܚ  ــܐ ܘܼܠܲ ܵܒܼ

ܐ ܠܼܐܲ
ܠܬܼܘܵܚܐ ܕܩܘܼ  ܼܓܸܥܢ ܕܼܘܲ  ܵܭܐ ܼܦܲ

 

ܵܦــܐ : ܐܗܵܦـــܵ  ܼܵܰ ̱ ܡ ܵܠــܵܗ  ܼܚܲ ܵܠــܼܟ ܵܣܬܵܝــܐ ܼܐܲ
ـܨ  ܼܤܲ ܤܵܡܐ ܼܥܲ ܨ  ܼܭܲ ܨ ܘܵܭܐܠܼ ܼܧܲ ܮܦܼ ܼܧܲ ـܼܲ ܼܰ ܸܣ

ــــܼܘܵܬܼ ܼ  ــــ ،ܼܝܲ ܲܒ ــــܐ ܒܐܼܝ ܭܼܦܲ ــــܨ ̣ܕܼܲ ܘܼܐܲ ܝ 
ـــــܐ  ܚܵܧܵܧ ـــــܟ ܼܘܲ ܚܼܤܲ 

ܲ
ܼ   ܘܼ̈ܪ ܼܵܰ ܼܒ ـــــܘܼܗܲ ܼܣܲ

ܼ  ܸܦــܗܘܲܘܢ ܠܛــܼܘܵܩܝ ܚܵ  ܵܠــܗܼܘܵܬܼ ܹܒــܐ ܕܼܐܲ ܘ 
ــܗ ܹ  ܕـܼ  ــܼܘܼܒܵܪܨ ܚܵܞ ܠܮ ــܼܟ ܼܘܲ ܵܤ ــܗ  ܕܼܥܲ ܵܡ

ܓܼ  ܼ ، ܼܕܲ ܵ ܼܰ ܬܥܼ ـــ ܵܧــــ ܐ ܕܼܣܲ
 
ܼܒܲ ـــܰ ܵܠـــܼܟ ܵܥ

ܚܼܤܲ ــܟ
ܲ
ܒܼܪ ܼ  ܼܘܲ ــܼܘܼܬܵ ܼ ܲܒ ــܢ  ،ܒܼܞܲ ـܼ ܵܣــܵܬܐ ܕ

ܼܒـــــܵܬܐ ܘܪܼܘܵܚــــܐ ܕܩܘܼ  ــــܐ ܼܘܲ ܵܒܼ
ܵܭـــــܐ ܕܼܐܲ

 ܠܵܥܡܤܼ ܨ 

جللللل السلللل م واالسللللتقرار، وِ صللللِب السلللللنة، أل
 نطلب منك.وَغ َِّت األثمار، 

 
 

)يلللذكر ىنلللا اسلللم البابلللا  ألجلللل يبائنلللا القديسلللين
سلللق (، وألجلللِل الجماعلللة التلللي والبطريلللرك واأل
 .َنطلُب منكَيخدمونها، 

 
 الَمرضى، والَفَرج للمت ايقين،من اجل َشفاِ  

 نطلب منك.ومكت بي النفوس، 
 

مللن أجللل أمواتِنللا وجميللِع المللوتى الللذيَن انتقلللوا 
 نطلب منك.من بيِننا على رجا  القيامة، 

 
َ لِّْصللنا َأي هللا المسلليُح ربَّنللا بِِنْعَمتِللَك، وَكثلِّللْر َمَعنللا 

 َأْمَنَك َوَس َمَك وتَلَرحَّْم علينا.

 ارحمنانا يا ربّ  
 

نسلللتودُع نفوَسلللنا االَب واالبللللَن واللللروِح القللللدس 
 إلى األبد.

 

أجل أيها الرب  اإللو القدير، إننا  المحتفل:
نستودُع نفوَسنا بين يديك، مت رعين أن 
ُتكمل معنا نعمَتك، وتُفيً بواسطتنا 

ذنوِب  موىبتك، وتغفر برحمتك وحنانك
يا  ،ا َترتَلُهمَ طايا َرِعيَِّتَك الذين و َشعِبَك 

 .إلى األبد الكل: اآلب واإلبن .... ربّ 
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 التـقادم -3

 .لم الكللاىن التقللادم ويصللعد بهللا إلللى المللذبح للذبيحللةتسللي تجللللب التقللادم بتلللطواف الللى المللذبح،
 : كد يسيسني(ويصلي في قلبو )

ــ ܕ ̣ܕـܼܲ ܢ ܼܘܲ  ـܹ ــܨ ܣــܨܣ ̣ܪܩܼ ܪܼ ــܨ ܸܠܵܒـــ ܵܘܼܬܲ
ܪܸܦܮܸܰܘ  ܕܸܦܥܲܘܠ ،ܵܬ  ܒܼ ܮܵܬܵ ܹܬܐܪ ܲܘܫ ̣ܕܼܠܲ

ܣ   ܹܣــــܐ ܼܘܲ
ܵ
ـــܐ ̈ܪ ܡܼܲ ܩܼܘܕܭ ܹ ܼܰ ̣ܘܕܼܲ ܐ،ܵ ــــܼܥܲ ܵ ܐܼܝــــ  ـܼ

ܼܰ ܦܪـܼܘܡ  ܕܼܝܵܮܐܼܝـ ܼܰ ܘܼܩܲ ܼܰ ܘܥܼ ܵܬܐܼܝـ ܗܵܝܐܼܝ ܘܼܙܲ
ܕܼܝܵܮܐ،̣ܕܡ ܣܼܲ ̣ܕܵ ܩ ـܐ ܒܵܛܼܟ ܼܩܲ ܸܬܒ ܵܠܼܟ ܸܕܼܒܛ ܹ ܦܼܪܲ ܼܘܲ

ܭܵܬܵܪܐ  ܝܵܤܧܼܘܵܬـܐ ܼܕܲ ܣܡܼ  ܹܡܐ ܒܼܗܲ  ̈ܪܼܘܵܚܵܧܹ ܐ ܼܘܲ

نقيّلللة ملللن كلللل نيّلللة شلللريرة، أىلنلللا يلللا رب  بقللللوبٍ 
لكللي نقللرب لللك لللى قللدس االقللداس إللصللعود 

 وانتبللاهٍ  ة الطللاىرة، بميمللانٍ ىللذه الذبيحللة الروحيّلل
 وقداسة. ونقاوةٍ 

 كالتي أدناه.  أو ترتيلة مناسبة ٍزاأذتنشد ترتيلة  الجوقة

ܵܠܵܗ  ܸܬܼܒ ܠܼܐܲ ܕ ܹܬ  :ܩܼܘܪܵܒܵܧܐ ܦܼܪܲ ܐ ܼܚܲ ܣܧܼ ܰܲܘܢ ܠܼܛܲ  ܹ ܕ، ܵܗ  ܣܼܙܲ ܼܓܵܬܐ ܼܘܲ ܪܵ ܵܧܐ ̣ܕܼܦܲ ܵܣܐ ܣܼܛܲ
ܘ ܩܧܲܘܼܣܲ  ܟܲܘܢ ܼܰ ܸܒ ܼܬܵ  .ܼܨܲ

ܵ
ܙܣܼ ܪ ܼܰ ܹܨܐܘܼܒܲ ܦܸܛ ܡܵܟܐ ܼܕܲ ܬ ܼܣܲ ܘ ܠܼܒܲ ܘܼܕܲ ܛܘ ܘܼܐܲ ܼܒܲ ܝܨ ̣ܕܼܲ ܕܪܼܘܵܚܐ ܼܭܲ

ܨܠܼ ܹܒܗ ܨ ܼܒܲ ܬܼܩܲ ܕ .ܘܼܦܲ ܼܓـܹܬܗ ܼܘܲ ܨ ܼܦܲ ̄ܗܼܒ ܼܠܲ ܹܮـܐ،  ܹܣـܗ،̣ܘܼܝܲ ܕܝ ܼ ܕܹܒـܗ ܵܪܘܙܼܝـܨ ـܡـܗܲܘܢ ܼܩܲ
ܨ  ܛܵ ܼܧܲ ܕܼܝܯ ܼܣܲ ܕܼܝܯ ܼܩܲ ܕܼܝܯ ܼܩܲ   :ܵܐܘ ܘܵܩܹܥ ܨ ܹܠܗ ܼܩܲ

ܡܼܘܢ ܸܣܪܹܟܧ ܹܐ ܘܸܦܪܒܥܼܘܢ ـܼ ܲܒܹܬܼܬ ܒܵܤܬܝܵܐ܀ ܹܦܐ ܵܒܬܼܘ ܼܩܲ ܣܮܼ ܵܛܐ ܘܼܲ  ؛ܣܼܪܲ ܼܓܹܬܗ ܼܕܲ ܹܣܗ ̣ܕܼܦܲ
ܢ ܣܼܲ  ܪܼ ܵܬܐ ܼܥܲ ܜ̣ܕܼܝܲ ܼܵܰ ̣ܕܸ ܵܭܐ  ܒܕܩܘܼ  ܼܒܲ ܼܵܰ  ܚ̱ܡ ܼܒܸܬܚ̱ܤ ܥ  ܐ ܼܘܲ ܼܒ ܹܠܗ  ܘܼܥܲ ܼܬܲ ܼܩܲ ܼܰ ܨ ܸܦ ܐ ـܼܡܲ

ܵܠܵܗ   ܕܼܝܯ ܵܣܬܵܝܐ ܼܐܲ ܕܼܝܯ ܼܩܲ ܕܼܝܯ ܼܩܲ ܲܒܸܼ. ܹܠܗ  ܼܩܲ ـ ܹܐ ܦܼ ܲ ܐ
ܼܡܲ    ܬܦܝܼ  ܼܣܲ

ܧܼ    ܥ :ܐ̣ܕܹ ܼܒܪܼܘܪܵܒܵܧܐ ܕܼܥܲ ܼܘ ـܼܘܣܵܬܐ ܠܵܥܼܡܲ ܲܰ ܦ̄ ܐ܀  :ܕܼܐܲ ܹ ܤܤ  ܢ ܼܥܲ ܪܵܥܐ ܘܼܥܲ ܢ ܼܐܲ ܹܪܐ ܼܥܲ ܘܣܼܛܲ
ܒܵܡܐ ܕܵܠܐ  ܗ̤ܘܵ  ܚܵܡܼܦܲ ܨ  ܸܕܼܒܵܛܐ ܣܼܪܲ ܨ  ܣܮܼ ܵܛܐ ܼܕܲ ܪܵ ܼܧܲ ܣܼܛܲ ܢ ܼܘܲ ܲ

ܼܰ ܘܕܼܝ ܒܟܼܘܣܹܪܐ ܕܼܬܵ ܼܪܲ
ܝ ܹܩܨ ـܼܘܪܼܩܲ ܹܒܐ  ܵܣܐ ܕܼܬܵ ܨ ܭܼܘܼܒܵܪܨ ܵܚܘ  ܼ ܼܧܲ ܰܲ ܹܓ ܬ  ܣܼܘܵܣܐ  ܸܣܵܧܼܟ ܵܭܐܠ  ܕܼܝܵܧܐ  ܣܦܼܵܪܲ

ܗ ܵܮܘ  ܰܲ ܸܣܞܢ ܦܘܼ  ܝـܒܼܛܲ ܪܼ  ܰܲ ܘܸܐܼܬܼܦܲ ̣ܮ ܨ  ܕܹܒܗ ܼܚܲ ܵ ܼܧܲ ـܼ ܨܼܕܲ    ܬܦܼܝ ܪܵܩܼܧܲ
 

 

 ص ة التقادم
ܨ،  ــܼܘܪܵܩܼܧܲ ــܩ ܦ ــܜ ܚܵܡ ــܐ ܕܸܐܬܕܼܒܲ ܣܮܼ ܵܛ

ܪܸ  ـܨ ܕܸܦܥܸܒـ ̣ܕܘܼܦܲ ـܘܹܬܗ  ̣ܕܼܠܲ ܥܼܘܗܵܕܵܦـܐ ܕܼܣܲ
ܩܵ ܤܹܰ  ܩܼܒܼܘܪܹܬܗ ܘܼܕܲ ܒܡܼ ـܗ  ܘܼܕܲ ܗ، ܗ̤ܘ ܦܼܪܲ

ܨ̣ܕܼܲ ܐ ܣܨܣ ܐܝܼ ̣ܕܹ ܠܸܕܼܒܛܼܵܬܵ ܗܵ  ܒܼܞܲ ܒـܼܘܹܬܗ  ،ܝـ 
ܚܵܤܘܗ

ܲ
ܒܼܪ    ܝ  ܠܵܥܡܤܼ ܨ ܵܐܹܣ ܨ  ܼܘܲ
 
 
 

المسيُح الذي ضحَّى بذاتِو من أجِل   ِصنا، 
وأوصانا أن نصنَع ذكَر موتِو ودفِنو وقيامتِو، ىو 

 يَقبُل ىذه.
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ܯ ܦܼ ܵܡܵܪܐ ܠܟܼܵ ) ܹ ܬ: :ܓ:ܵܪܐܘܵܦܪ 
ܼܒܧܼ  ܨ ܘܵܐܼܣܲ   ܼܙܲ

ܢ ܵܠܼܗܲ ܢ ܘܼܐܲ  :ܬܦــــܝ:ܒܦــــܼܘܩܵܕܵܦܼܟ ܵܣــــܼܬܲ
 ܼܰܲ ܹܙ  ܵܗܹܠ ــܨ ̣ܕܸܣܰܬܩܼ ܤܼ ـܨ ܸܣܪــ

ܵ
ܪܼܝــܨ ܐ̈̄ܪ

ܐ ܘܩܼܲ  ܐܭܼܒܼ ܛ ܹ ܵܠܵܗܝ ܹ ܛܵ ܧ ܹܐ ܘܼܐܲ ܹܮܐ ܘܼܣܲ ܢ ܕܝ ܼ ܼܥܲ
ܪܵ ܵܧـܐ̣ܕܣܼܲ  ܗ ̣ܕܼܲ ܥـ،ܒܵܛܐ ܣܼܛܲ ܹܰ ܵܣـܐ ܠܹܤܐܼܬܼܝـ

ܵ ـܐ ܨ ܕܣـܨܣ ܭܼܤܲ ܼܒܧܼ ـ  ܪܹܬܝـܨ ܼܙܲ ـܨ ܕܼܬܲ  ؛ܕܵܣܼܬܲ
 ܡܸܥܵܕܢ ܠܵܥܡܤܼ ܨ  ܕܹܠܗ ܭܼܘܼܒܵܛܐ ܒܟܼ 

ܵܤܐ ܹـܐ :ܼܥܲ
ܦ  ܢ ܩܼܘܪܵܒܵܧـܐ ܵܗܵܦـܐ ܒܼܐܲ ܼܒܲ ܼܩܲ ܼܰ ܘܸܦ

ܵܵܬܼ 
ܡ  ܵ ܼܰܵ ،ܼܓܲ ــ ܫ ܒܸܤܡ ــܼܕܲ ܼܩܲ ܼܰ ــܵܗ   ܘܸܦ ܵܠ ܐ ܕܼܐܲ
ܒܼ  ــــܨܕܬܼܘܵܚــــܐ ܕܩܘܼ ܼܘܲ  ܵܭــــܐ،ܕܸܦܗܸܘ  ܼܠܲ

ـــܘܼ  ـــܐ̣ܕܠܥ ܠܦܼܘܪܵܩܵܧ ـــܐ،ܵܪܵܦـــܐ ܼܘܲ ܠܼܛܲ  ܹ  ܼܘܲ
ــــܼܘܵܬܼ  ܡܟ ــــܨ ܒܼܤܲ ــــܥ ܵܥܡܤܼ  ܠܵܥܼܡܲ  ܼܕܲ

ܣܮܼ ܵܛܐ   ܵ ܐ ܒܼܞܲ ܒܼܘܹܬܗ ܼܕܲ ܭܼܤܲ  ܼܕܲ
 

ـ:ـܵܗܵܦܐ ܵܒܼ
ܼܒـܭܼܘܼܒܵܛܐ ܠܼܐܲ ܠܬܼܘܵܚـܐ  ܵܬܐܐ ܘܼܠܲ ܼܘܲ

ܢ ܣܼܲ :ܵܭܐܕܕܩܘܼ  ـܜ ܩܘܼ ̣ܕܼܥܲ ܵܭـܐ ܸܦـܗܸܘ  ܕܼܒܲ
 ܵܰ ܼܘܠـ ܼܰ ܒ ، ܼܕܲ ܵܬܵܦܗ  ـܼ ـܥ ܸܐܹܣـܗ  ܕܼܘ ܬܼܝܲ ܐ ܼܣܲ

ܵܠܵܗ   ܣܮܼ ܵܛܐ ܵܐܘ؛ܕܼܐܲ      ܸܐܹܣܗ ܼܕܲ
ܵܤܐ ܥـ :ܼܥܲ ܥ ܼܘܲ ـܥ ̣ܕܼܲ ܣܨܣ ܵܥܼܡܲ ܵܣـܐ ܠܵܥܼܡܲ

ــܨ ــܨ ܘܵܐܣܹ  ــܘ   :ܵܐܣܹ  ــܵܬܐ  ܗܭܡܼ ܵܛ ܼܒ ܝ ܼܕܲ
ܚܵܤـܘܗ

ܵ
  ܗܘܸ ܘ ܕܸܦـܵܠـܨܼܲ  ،ܐ̣ܕܵ ܝ ܕܼܝܛܼ ـ ܘ̈ܪ
             ܼܵܬܵ ܬܝܼ ܒܼ ܐ ܒܼܲ  ܧܵ ܭܼܲ 

 

ــܐ ــܨ  :ـܵܗܵܦ ܵܤــܐ ܵܐܣܹ  ــܬ ـܹܡــܗ ܼܥܲ ܹܦܐܼܣܲ
ـܢ  ؛ܘܵܐܹܣ ܨ ܵܬܢ ܵܣܬܝ ܬܐܲܘܵܣـܐ ܼܥܲ ـܼ ܕܼܘ

ܜ ܩܘܼ ̣ܕܣܼܲ  ܚـܘ  ،ܵܭܐܕܼܒܲ ܦܼܨܲ ܹـܐ ܼܕܲ ـܹܐܦ  ـܥ  ܼܥܲ
ܡܘ  ܼܡܲ ـܼܲ ܐ ܕܸܐܼܬ ܹ

                                 ܘܵܩܗܕ 
 

ـــܐ ܵܤ ـــܵܬܼ  ܵܗ  ܭܟܸ  :ܼܥܲ ܼܒ ـــܢ ܼܩܲ ـــܘ ܼܥܲ ܼܒ
ـــ ܧܼ  ـــܗܲܘܢ ܼܥܲ ـــܨ̣ܕܼܲ ـܡ ܼ   ،ܝ  ܵܰ ـــ ܪܵ ܤ ܕܼܒܲ

  ܭܼܒܼ ܛܵܵܬ ܒܮܼܘܼܒܵܛܐ ܬܩܼ ܥ ܸܐܦܲܘܢ 
   
 

)يقرع المحتفل الصينية بالك س ث ثًا إشارة إلى 
 (.قادمأن مجي  الرب 

، تُوَضع ىذه نا والهناوبحسب وصيَِّتك يا رب   
المذبح األسراُر المجيدة والمقدسة على 

من السما ،  ثانيةً  عّد حتى ظهور الربّ الغافر، وتُ 
   الى االبد. لو المجد

   

ليُلْقَبْل ىذا القربان بوجٍو مشرق،  الشعب:
ويتقدْس بكلمة اع وبالروح القدس، فيكوَن لنا 
للعون والخ ص والحياة األبدية في ملكوِت 

 .المسيح السما  بنعمة

 
واللروح القلدس: المجد للآلب واإلبلن المحتفل: 

نذكُر على المذبح المقدس العذراَ  مريم أَم  اع 
 ) أو ام المسيح(.

من األزل وإلى األبد يمين: يا رسَل  الشعب:
االبن الوحيد واحبا ه صّلوا من أجل أن يتحقق 

  .الس ُم في المسكونة

 

)شفيع ليقْل الشعُب كل و يمين: ذكُرك يا أبانا 
مذبِح المقدِس مع على الالكنيسة مار توما( 

 األبرار الصديقين والشهدا  المكللين.

ىا قد رقد على رجائك جميُع الموتى،  الشعب:
  ابعثهم يا رب بالمجد في قيامتك البهية.
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ܝܵܤܧܼܘܬܼܵ   ܐـܨܼܘܪܵܬ  ܕܼܗܲ
ܨ ܒܛܼܲ   ܝܤܧܼ ܼܧܲ ܚ ܼ  ̣ܕܣܼܗܲ ܐ ܼܐܲ ܵܒܼ

ܵܠܵܗ  ܼܐܲ ܝܹܡ ܨ̣ܕܵ ܵܥܼܒܘܲ ،ـܢ ̣ܕܼܐܲ ܡܹܗܝܨ ܼܐܲ ـܼ ܙ ܵܝܨ ܕ ܐ ܕ ܼܚܲ ܼܰ ܸܣ
ܕ ܙ ܵܝܨ ܵܠܐ ̣ܼܘܲ ܼܚܲ ܼܰ ܼܒܛܼܲ  ܸܣ ܮܲܘܚ ̣ܕܼܘܲ ܛ ܼ  ܵܣܬܵܝܐ ܿܝܼ ܵܠܵܗ  ܿܝܼ ܵܬܐ ، ܵܝܐ̣ܕܵ ܣܮܼ ܵܛܐ، ܒܹܬܗ ܕܼܐܲ ـܼ ܒܼܘ
ܼܵܰ ܕـܼ  ــ ــܐ  ܡܹܗܝــܨ ܸܒܪܵܝ ܼܒ ܐ،ܘܵܠــܐ̣ܕܵ ܩــ ̣ܕܝ ܸܐܼܬܼܝܸܡــ ܼܘܗܵܗܘ  ܕܣــܨܣ ܼܐܲ ܹ  ܡ ـܡــܗܲܘܢ ܵܥܡܤ 

ܒܼ ̣ܕܸܐܼܬܥ̄ܒܸ  ܬ ـܵ ܵܧܐ ܕܼܐܲ ܬܼܝܵܬܐ، ܼܒܲ ܵܠܵܗ  ܼܭܲ ܬܼܝܵܬܐ ܕܣܨܣ ܼܐܲ ܵܠܵܗ  ܼܭܲ ܗ̣ܕܵ ܐܼܝـܕܒܼ  ،ܝـܼܘܗ  ܼܐܲ  ܝــܘ 
ܐ ܘܸܐܼܬܒܬܼܝ ـܡܸܤܸܕܡ ܸܐܬܬܼܲ  ܹ ܧܘ ܵܥܡܤ  ـܨ ܒܼܩܲ ܲ ܼܰ ܨ ܵܗܘ  ܕܸܣܞܵܡ ܼܧܲ  ܵܧܵܮܐ ܘܸܣܞܢ ܦܼܘܪܵܩܼܧܲ

 ܼܰ ــ ــܐ،ܣــܨܣ ܭܤܼܲ  ܦܸܛ ــܐ ܕܩܘܼ ܵ  ــܨܣ ܪܼܘܵܚ ܥ ܣ ܼܮܲ ــܐ،ܕܘܸܐܼܬܼܓܲ ܗܘܵ ܵܭ ــܐ ܘܸܐܼܬܒܸܞܨܼܘܲ ܬܵܦܵܮ    ܼܒܲ
ܰܵ  ̣ܕܘܸܐܼܬܼܝܡܸ  ܼܘܠ ܼܰ ܥ ܒ ܬܼܝܲ ܧܞ ܲܘܣ ܦܼ ܵܡܞܲܘܣ  ܐ  ܣܨܣ ܼܣܲ ܝ  ܼܦܲ ܯܣ ܘܸܐܙܕܸܩܩ ܒܵ ܘܼܣܲ ܘܼܚܲ

 ܼܰ ܬ ܘܵܩܥܣ ܼܠܲ ܼܰ ܘܸܐܼܬܩܼܒܲ ـܼ ̣ܣܼ  ܝܼܟ ܼܕܲ ܨ ܼܐܲ ܘܣ  ܼ ܵ ـܐܵܠܵܵܬܼ ܼܝܲ ܮܼܤܲ ܩܸܡܫܣ ܼܠܲ ܼܝܼ.  ܼܘܲ ܒܼ  ،ܼܰ ܸܰ  ܘܼܝـ
ܒܼ  ܤܼ ܵܧܐ ܕܼܐܲ ܝܼ ܝ  ܘܬܼ  ܼܘܗܣܨܣ ܼܝܲ ܼܰ ܤ ̣ܕܼܘܼܒ ܥ ܐ ̣ܕܵ ܠܤܹܐܼܬܵ  ܼܠܲ ܠܼܛܲ  ܹ ܹܵܬ ܼܘܲ ܒܼ  ܢ ܠܤ  ܼ ـܼܘܲ  ̣ܕܼܛܲ

ܭܵܬܵܪܐܕܪܼܘܵܚܐ ܕܩܘܼ  ـ، ܵܭܐ، ܪܼܘܵܚܐ ܼܕܲ ܵܒܼ
ܼܒـܵܬܐ  ܐܵܗܘ  ܕ̣ܣܨ ܼܐܲ ܛܵ ܵܧـܐ  ܼܘܲ ، ܪܼܘܵܚـܐ ܼܣܲ ܵܦܹܦـܫ 

ܛ ܰܵ ̣ܕܵ ܘܼܒܲ ܕܼܝܮ ܰܵ  ܐ ܹܥܕܵܬ  ܼܩܲ ܭܡܼ ܵܛ  ܨ  ܐ ܼܘܲ ܘܹܕܝܼܧܲ ܲܘܠܼ ܪܼܝ  ܼܣܲ ܼܰ ܛܐ ܵܩ ܥܤـܲܘܕܼܝܵܵܬܼ ܕܵ ܼܒܲ ܐ ܼܣܲ
ܼܓܹܪܐ ܪܵ ܤܵܵܬ ܕܼܦܲ ܚܵܞܗ ܹ ، ܘܼܒܲ ܒܼ ، ܠܮܼܘܼܒܵܪܵܧܐ ܼܕܲ ܥ ܵܥܡܤܼ ܨ ܼܘܲ ܠܵܥܼܡܲ ܐ ܼܕܲ  ܼܛܲ  ܹ

 

 قانون االيمان
ب ضابط الكل / و الق السما  واألر  / وكل ما يرى وما ال يرى واحد / اآل نؤمن بملوٍ  :الجميع
من إلو /  لوٍ واحد يسوع المسيح / ابن اع الوحيد / المولود من اآلب قبل كل الدىور / إ / وبربٍ 

الذي على  آلب في الجوىر /ل غير مخلوق / مساوٍ  حق / مولودٍ  ق من إلوٍ ح من نور / إلوٍ  نورٍ 
شي  / الذي من أجلنا نحن البشر / ومن أجل   صنا / نزل من السما  / وتجسد  يده صار كل  

لب عوضنا في عهد بي طس / وصُ  إنسانًا د من مريم العذرا  / وصارَ لِ من الروح القدس / ووُ 
وجلس  ن وقام / في اليوم الثالث كما في الكتب / وصعد إلى السما  /فِ البنطي / ت لم ومات / ودُ 

واألموات / الذي ليس لملكو  سي تي بمجده العظيم / ليدين األحيا َ   اآلب / وأيً اعن يمين اع
ونؤمن بالروح القدس / الرب المحيي / المنبثق من اآلب واالبن / ومع األب واإلبن /  .إنق ا 

جامعة، مقدسة، رسولية / نقر ونعترف  اطق باألنبيا  / وبكنيسة، واحدة،جد / النسجد لو ويمُ يُ 
 .يمين .ذية واحدة لمغفرة الخطايا / وننتظر قيامة الموتى / وحياًة جديدة في العالم العتيدبمعمو 

 )سفر األحيا  واألموات( :الشماس
 ܨ ܕܝܲܘܼܦܲܞܼܟܼ   

ܨ  ܼܤܲ ܸܠܐ ܭܵܡܵܤܐ ܼܥܲ ܵܬܵܦـܐ ܦܼܨܲ ـܼ ܢ ܕܼܘ
ܵܠܘ ܼܥܲ ܼܨܲ
ܦܸ  ــــܐ ܘܼܐܲ ܹ ܲܘܠܼ ܪ  ܼܰ ܝ ــــܨ ܵܩ ܼܗܲ ܼܒܵ ܹܐ ܪـــــܕܼܐܲ

 ܪܲܘܦ 
ܐ ܘܼܲ ̣ܕܘܼܲ  ܮܼ ܮ ܹ ܡܗܲܘܢ ܼܩܲ ܕـܼ ܤܵܮܧ ܹܐ ܘܼܓܲ ܐ ̣ܕܹ ܼܘ  ̣ܣܼܮܲ

 ܼܰܵ ܵܠ ܘ ܼ ܼܰ ܼܒ ܥܧܼܲ ̣ܕܐ  ܘܼܲ  ܼܘܲ ܝܹܡ ܨ ܼܕܲ ܡܗܲܘܢ ܼܐܲ ܘ ̣ܕـܼ

يبا نا البطاركلة واألسلاقفة  :اذكروا في صلواتكم
وجميللع الكهنللة والشمامسللة والفتيللان والعللذارى، 

 الذين رقدوا 
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ܪܘ ܣܼ  ܦܼܦܲ ܝܵܤܧـܼܘܼܬܵ  ܵܗܵܦـܐ ܨ ܵܥܡܵܤـܐ ܼܘܲ ܒܼܗܲ
ܭــܵܬܵܪܐ  ܘܼܲ  ܼܚܲ  ــܨ  ̣ܕܼܕܲ ܝ ــܨ ܘܼܐܲ ܼܗܲ ܼܒܵ ܡــܗܲܘܢ ܼܐܲ ـܼ

ܢ  ܘܼܲ ̣ܕܘܼܲ  ܲ
ܼܰ ـ
ܼܒܧ ܵ ܡܗܲܘܢ ܒܼܧܲ  ܨ ܼܘܲ ܡـܗܲܘܢ ـܼ ̣ܕـܼ

ــܐ  ــܐ  ܘܼܲ ܦܼܒ  ܹ ܭܡܼ ܛ ܹ ــܗܲܘܢ̣ܕܼܘܲ ܡ ܹܕܐ  ـܼ ــܗ  ܵܩ
ܼܬܵܦܨ ܘ ܹܐ ܼܕܲ ܪ  ܕܼܲ ܘܵܣܘܕܵܝܧ  ܼܬܲ ܵܠܵܗ  ܼܒܼܟܢ ܼܐܲ ܕܼܐܲ

ܸܡــܢ ܸܐܦــܲܘܢ ـܼܲ ܰܵ ؛ ܕ ܪܵ ܤــ ܼܰ  ܼܒܲ ܨ ܹܒ ــ ܐ ܕܣـــܣ
 ܹܰ ܐ  ܣ  ܼ ܼܒܵܬܐ ܵܝܼܒܵ ܤܗܲܘܢ ܼܩܲ ܨ؛ ܼܥܲ ܠ ܼܠܲ ܸܰ ܐ ܸܦ

 ܼܰܵ ܣܵܧــ ܡܟــܼܘܼܬܵ   ܼܘܲ ــܐ ܒܼܤܲ ܐ ܘܵܝــܬܬܼܘܼܬܵ  ܕܼܚܲ  ܹ
ܵ ܐ  ܭܼܤܲ ܵܤܬܝ ܼܕܲ ـܼ ܸܬ  ܼܒܲ

 رجوا من ىلذا العلالم باإليملان الحلق، وجميلع و 
والللللدينا وا وتنللللا، بنينللللا وبناتنللللا، وجميللللع ر سللللا  
الللللللدول، وجميللللللع األنبيللللللا  والرسللللللل والشللللللهدا  

البللللللدان،  والمعتلللللرفين ملللللن ب دنلللللا وملللللن سلللللائر
 ليمنحنلللا اع اللللذي كللهللللم، يلللوم القياملللة، رجللللا ً 

 وميراث الحياة في ملكوتو السماوي. سعيًدا

 

 .ابنابارك يا 
 

ܧ ܹܐ ܕܗ̤ܘܝܘܼ  ܵܣܵ ܐ̣ܕܩܼܘܵܕܵܭܐ ܩܼܲ  ܹܛܐ ܝܼܘܼܒܵ ܭܡ  ܼ  ܩܼܘܵܕܵܭܐ ܼܕܲ
 

  تبة قد س  ل سل -4

 جىنةا و قنرن ()
 المحتفل

ـــܐ  ـــܼܘܼܬܵܪܐ ܭܦܼ ܵܥ ـــܬܝ ܠܥ ܨ ܵܣ ـــܘܹܕܝܼܧܲ ܵܣ
ܲـܼ  ܢ ܕ ܠܵܘܼܬܲ ܼ  ܼܕܲ ܝܨ  ̣ܕܕܼܝܲ  ܒܵܘܼܬܵ ܲ ܼܰ ܐ ܐܼܝ ܵܞ  ܹ ܼܚܲ

ܼܒܨܼܝܹܪܐ  ܼ   ܼܘܲ ܚܵܤܧܼܘܼܬܵ ܣܼܬܲ ܸܣܞܢ ܩܲܘܼܓܵܐ  ܼܕܲ
ـــܯ  ܸܤ ܦܼܮܲ ܢ ܼܕܲ ܵܰ ܭـــܘܼܝ ـــܐ ܼܐܲ ܕܼܝܮ ܹ ܹܙ  ܼܩܲ

ܵ
ܠـــܐ̈̄ܪ

ܼܓܵܬܐ ܘܼܲ  ـ̣ܕܕܼܦܲ ـܼܲ ܣܮܼ ܵܛܼܟ   ـܨ  ̣ܕܵܣܐ ܼܕܲ ܵܭܐܠܼ ܼܧܲ
ܢܦ   ܵܪܵܦــܐ ܕܸܣܵܧــܼܟ ܠܛܼܘܵܝܵܡــܐ ܕܦܼܲ ̣ܕܥــܘܼ  ܲ

ܼܰ  :ܵܮــ
ܭـܵܬܵܪܐ  ܝܵܤܧـܼܘܼܬܵ  ܼܕܲ ܼܒܼܗܲ ܡܵܤܐ ܼܘܲ ܼܒܛܼܘܵܒܐ ܼܭܲ ܼܕܲ

ܢ  ܠܵܘܼܬܲ ܼ  ܼܕܲ ܵ ܼܰ ܼܒ ܸܤܯ ܠܵܤܘܼܗܲ  ܦܼܮܲ
 ܐܦܵ ܧܘܲ ܩܵ 

 ܵܰ ܸܪـــܫ ܵܠـــܼܟ ܸܬܭܒـــܲܘܚ ܐ ܘܐܼܝܵܪـــܵܬܐ  ܘܼܦܲ
 ܼܰܵ ܘܕܼܝــ ــܨ ܐ ܘܸܩܼܓــܕܼܬܵ  ܵܗܵܭــܐ  ܘܼܬܵ ܼܒܼܟܡܙܼܒܲ ܼܘܲ

ܥ ܵܥܡܤܼ ܨ ܠܵܥܼܡܲ   ܼܘܲ
   ܨܣܹ ܐܵ  :ܐܤܵ ܥܼܲ 

 

ܢ ܩܧܲܘܹܣܗ  ܐ ܼܥܲ  ܘܵܪܹܭܥ ܨܠܼ ܼܒܵ

يلللا ّرب، للللك الُشلللكُر عللللى نعمتلللك الغزيلللرة التلللي بهلللا 
ل حتفللللال بسللللرِّ ، قرنللللافضللللعفنا و بللللالرغم مللللن  ،أّىْلَتنللللا

ن تعيننللا للقيللام بهللذه أجسللِد المسلليِح ودِمللِو، نسلل لك 
 ونلؤدي للك المجلدَ  حق. كاملة وإيمانٍ   بمحبةٍ  الخدمة

 اآلن وإلى األبد. والسجود واالكرام والشكرَ 

 

 

 يمين. :الشعب

 ويرسم ع مة الصليب على نفسو.
 

 رتبت السالم -5
 

ܤܼܟܲܘܢ   :ܐܗܦܵ ـܵ   ܭܵܡܵܤܐ ܼܥܲ
ܥ ܪܼܘܵܚܼܟ  :ܐܤܵ ܥܼܲ  ܵܤܼܟ ܘܼܥܲ  ܘܼܥܲ

ܤܵܮܵܧــܐ ــܐܼܲ  :ܣܼܮܲ ــ ܝ  ܼܚܲ ܼܒــܘ ܭܵܡܵܤــܐ ܼܚܲ  ̣ܕܣ ܼܗܲ
ܣܮܼ ܵܛܐ ̣ܕܣ ܠܛܼܲ   .ܒܛܼܘܹܒܗ ܼܕܲ

 معكم.الس م  :المحتفل

 معك ومع روحك. :الشعب

إ للللللللوتي: تبللللللللادلوا السلللللللل م بمحبللللللللة :الشللللللللماس
 المسيح.
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 ترتيلة للس م أو ىذه الترتيلة:
ܵܤܟܼ  ܵܤܼܟ ܼܭܲ ܹܧܗ ܕܵܥܡܵܤـܐ  : ܸܦܮܪܡܼܘܢ ܝܼܘܹ̈ܪܐ ܭܵܡܵܤܐ ܠܼܥܲ ܸܓܐ ܠܼܥܲ ܭܵܡܵܤܐ ܘܼܭܲ ܵܧܐ ܸܦܪ 

ܼܒܧ ܹ ـܗ  ܕܹܥـܕܵܬ   ܬܼܵ ܣܮܼ ܵܛܐ ܕܸܐ   ܨ  ܙܪܲܘܚ ܵܐܘܝـܼܘܼܬܵ  ܼܒܲ ܬܼܝـܨ   ܠܦܼܘܪܵܩܼܧܲ ܕܸܦـܗܘܲܘܢ ܵܙܣ 
ܹܒـܐ ܣـܨܣ 

ܵ
ܸܞـܢ ܩܪ ܡܟ ܹـܐ  ܘܼܒܲ ܸ ـܨ ܼܣܲ ܹܦـܐ ܘܼܭܲ ـܵܗ  ܸ ܥ  ܮܵܤܼܟ  ܘܼܩܲ ܥ ܥܼ ܹܪܐ ܭܼܘܼܒܵܛܐ ܼܠܲ  ܼܥܲ

ܬ ܠܸܟܧܵܮܐ ܕܵܩܼܓـܘܲ  ܼܞܲ ܪܵܥܐ  ܘܼܦܲ ܹܦ ܗ  ܕܼܐܲ ܩܥـܲܘܪ ܕܼܲ ܵܩܘ  ܢ  ܼܘܲ ܝ ܟ  ܕܵܠܼܟـܼܘ ܵܩܹܬܝـܨ ܒܼܟܡܸܥـܵܕ
ــ ــܼܟ  ܘܵܐܘܸܭــܟ ܐܼܝ ܛܵܧܵܧ ــܹܗ  ܼܒܲ ܚܸܡــܥ ـܪܼܝ ܼ   ܘܼܐܲ ܪܹܥــܐ ܒܼܞܲ ܒــܼܘܼܬܵ ــ̣ܕܐ ܕܥــܘܼ ̣ܕܵ ܼܣܲ ܹܦ

ܵ
ܐ  ̈ܪ

ܢ ܚܼܘܩܥܼܡܲ ܨ ܠܼ ܨܼܝܨ  ܵܣܼܬܲ ܝܹܡ ܨ ܕܼܐܲ    ܠܼܟܡܗܲܘܢ ܼܐܲ
 الشماس

ـܼ  ـܨ ܼܕܲ ـܩ ـܼܡܲ ܼܮܲ ـܼܲ ܼܰ ܼܰ ܵܦܘܸܕܐ ܘܸܦܼܒܸܥـܐ ܘܸܦ ܵ ܐܼܝـ
ܦܼ ܬ ܼܰ ܠܵܤܬܵܝܐ ܩܼܘܣܘ ܼܭܲ ܐܼܝ ܚܧܼ ܼܓܵ ܘܚܼܘܪܘ  ܼܘܲ

ܢ 
ܵ
ܥــــܪ ܲ

ܼܰ ܝܹܡ ــــܨ ܕܸܣܪ ܹܙ  ܒܼܐܲ
ܵ
ܹܡــــܐ  ܐ̈̄ܪ ܕܚ  ܼ

ـܵܗܵܦܐ ܕܭܼ ܨ  ܼܩܲ ܼܰ ܸܠـܐ ـܼܘܣܵܬܐ)ܕܸܣ ܦܼܨܲ   ܩܸܬܼܒ ܼܕܲ
ــܐ  ــܼܘܹܬܗ ܭܵܡܵܤ ܼܒܸܤܨܵܥ  ــܐ ܠܼܟــܲܘܢ  ܼܕܲ ܸܦܪܸܓ

ܰܲ  ܘܸܪܥܵ ܧܼܟـܲܘܢ  ܚـ ܲ
ܼܰ ـܸܧܘ ܼܥܲ ܼܧܲ  ܟـܲܘܢ ܠ ܪ

ܼܐܲ
  ܼܰ ܚܦܼ ܵܞܐܼܝـ ܼܰ ܼܘܲ ܵ ܐ ܥܼ ܵܬܐܼܝ ܮܼܤܲ ܲܘܚܘ ܼܠܲ ܼܰ ܣ

ܦܘ ܒܸܥܵܕܵܦܐ ܵܗܦܵ  ܼܮܲ ـܼܲ ܐ  ܘܐܵ̄ܦܯ ܵܠܐ ܒܵܥܘ ܘܸܐܼܬ
ܸܡܢ  ܦܼܤܲ ܚ ܼܕܲ ــܼܬܲ ܤ ــܐ ܒܼܦܲ ܸܠ ܦܼܨܲ ــܨ ܼܕܲ ــܗܡܸ ܘܼܣܲ  ܲܒܹ

ܼܒــ ܼܒܸܮܡܵ ــܐ ܼܘܲ ܸܠــܐ  ܼܘܲ ܲܘܢ  ؛̱ܚܡــܼܵܬܵ ̣ܕܸ ܦܼܨܲ ܲܰ ܝــ ̤ܗܼܘܲ
ܹܠ ܨ ܣܼܨܲ ܤܼ ܨ ܼܘܲ ܨ ܭܵܡܵܤܐ ܥܼܲ  :ܵܩ    ܼܤܲ

 

ܢ ܼܝܿܮܲܘܚ ܣܮܼ ܵܛـܐ  ܐ:ܗܦܵ ـܵ  ܼܝܲ ܲܒܼܘܹܬܗ ܕܵܣܼܬܲ
ـــܐ  ܘܵܭܘܵܬܦـــܼܘܼܬܵ   ܼܒܵ ـــܵܗ  ܼܐܲ ܵܠ ܘܚـــܼܘܹܒܗ ܕܼܐܲ

ـܕܕܪܼܘܵܚܐ ܕܩܘܼ  ܥ ـܼܡܲ ܨ  ܵܗܵܭـܐ ܵܭܐ ܸܬܗܸܘ  ܼܥܲ
ــܨ  ــܥ ܵܥܡܤܼ  ܠܵܥܼܡܲ ــܨ ܼܘܲ ܼܒܼܟܡܙܼܒܲ ــܥ  ܼܘܲ ܘܵܪܹܭ

ܹܙ  
ܵ
ܢ ܐ̈̄ܪ ܨ ܼܥܲ   ܵܐܹܣ ܨ :ܘܵܥܹܧ  

 
 

 ܼܥܲ  ܟܲܘܢ ܕܸܥܢ ܸܦܗܘܲܘܢ ܣܼܲ ܠ :ܐܗܦܵ ـܵ 
ــــܨ  ܹ ܼ  :ܘܵܥܧ  ــــܵܬܵܗܡܠــــܵܘܼܬܵ ܼܒ ــــܹܗܗ ܕܼܐܲ ܵܠ  ܼܐܲ

ܡܵܟܐ̣ܕܐܼܝܪܵܛܫ ܘ̣ܕܘ ܒܵܛܐ ܼܝܪܵܬܹܝܢ ܼܣܲ   ܣܼܮܲ

ܼܒ  :ܐܗܦܵ ـܵ  ܼܬܲ ܼܩܲ ܼܰ ܵܠܵܗ  ܵܣܹܬـܢ ܸܣ  ܩܼܘܪܵܒܵܧܐ ܠܼܐܲ

لنحمد الربَّ جميُعنا، ولنت رع إليو بطهٍر 
وإعجاب لكي يجعَل أمَنو وس َمو في قلوبنا 

االسق  او أو وفي العالم، فالكاىن )
اقترب ليصلي لكي يزداَد لنا  البطريرك(

م وارفعوا أفكارَكم الس م. ا ف وا أنظارَك
الس م  وا بخشوع واج ل.وصلّ إلى السما ، 

 معنا.

 

 (رأسو ىنا يرفع االسق  غطا )
 

نعمُة ربّنا يسوع المسيح ومحبُة  :المحتفل
الروح القدس معنا جميًعا،  اع اآلب وشركةُ 

  وإلى األبد.اآلن 
 ويرسم ع مة الصليب على االسرار()

 يمين. :الشعب
 إرفعوا أفكاركم إلى العلى  :المحتفل

إليك يا إلو إبراىيم وإسحق  :الشعب
 ويعقوب، ايها الملك الممجد.

 

 

 القربان يقرب ع رب الكل. :المحتفل
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ܨ ܹ  ܘܵܙܹܕܲ : ܘܵܥܹܧ  
 ܵܝܐ 
ܤܵܮܵܧܐ ܨ :ܣܼܮܲ ܼܤܲ  ܭܵܡܵܤܐ ܼܥܲ

 يليق ويحق. : الشعب
 : لنصل الس م معناالشماس

 

 لمحتفلا
  ܹ ــܘ  ܼ ܨ؛ ܵܭ ܨ ـــܢ ܦــܼܘܣ  ــܐ ܣـــܣ ܠܮܼܘܼܒܵܛ

ܨ  ܘܸܩܼܓـܕܼܬܵ   ܨ ـܢ ܸܠܵܮܧ  ܼ ܘܕܼܝܼܵܬܵ ܣـܣ ܘܼܬܵ
ــ ــܐ ܘܪܼܘܣܵܬܵܣ ــܨ  ܭܵܤ ــܢ ܸܒܪܵܝ ܨ ـ ـــܣ ܐ ܣ

ــــ ܼ  ̣ܕܵ ܩܼܓܼ  ــــܼܘܼܬܵ ܝ ܵ ܼܰ ܼܬܠܼ  ــــܐ ܼܕܲ ܒܵܛ ܣܼܮܲ ܐ ܼܘܲ
ܼܒܵܬܐ ܐ ܼܘܲ ܼܒܵ ܛܵܵܬ  ܼܐܲ ܼܒܲ ܵܭܐ  ܕܘܪܼܘܵܚܐ ܕܩܘܼ  ܣܼܮܲ

ܼܒـــــــܵܬܐ  ܵܥܡܵܤـــــــܐ ܒܼܞܲ ܒـــــــܼܘܹܬܗ  ܼܕܲ
ܘܗ

ܵ
ܲ  ܝـــܘܵܥܤܲܘ̈ܪ ܦــܼܬܲ ܚܵܤܧــܼܘܹܬܗ  ܼܘܲ ܤܼܬܲ ܼܒܲ

ܼ  ܵܣـــܬܝ  ܒـــܼܘܼܬܵ ܛܵܧܹܧـــܗ  ܠܼܬܲ ܒܼܧܲ  ܵܧܵܮـــܐ ܼܒܲ
ܐ   ܠܦܼ  ܨ ܕܸܥܵܡ  ܹ ܵܒܬـܼ ܨ ܘܵܩܼܓܕܼܝܨ ܵܐܹܠܩ ܼܐܲ
ܕܼܝ ܹܮــــܐ   ــــܐ ܼܩܲ ـ ܹ ܐ

ܼܡܲ ܘܸܪܒــــܲܘ ܸ̈ܪܒــــܵܘܢ ܕܼܣܲ
ــܐ ܕܦــܼܘܵܪܐ  ܤܵܮܹܧ  ــܼܵܬܵ ܕ̈ܪܼܘܵܚܹܧــܐ ܣܼܮܲ ̱ܮܪܵܝ ܘܼܣܲ

ܒܛܼ ــܨ̣ܕܘܼܲ  ܮܵܤــܼܟ ܣܼܮܲ ــܥ  :ܪܼܘܵܚــܐ ܼܠܲ ܘܼܥܲ
ܹܦܐ ̈ܪܼܘܚܵ 

ܵ
ܩܪ ܲܕܼܝ ܹܮܐ ܼܘܲ ܸܩܼܓـܕܼܬܵ  ܹܧܐ ـܪܲܘܹܒܐ ܼܩܲ

ܬܼܒܼ ـــܨ ܼ  ܣܼܪܲ ـــ: ܠܵܤـــܬܼܘܼܬܵ ܹ ـــܨ  ̣ܕـܼܲ
ܵܩܥ 

ܡــܵܘ  ܘܵܩܹܬܝــܨ ܵܗܵܦــܐ  ܲܒܛܼ ــܨ ܕܵܠــܐ ܼܭܲ ܣܼܮܲ ܼܘܲ
ܬܼܝܨ  :ܠܵܗܵܦܐ ܘܵܐܣ 

 ܨ ܤ ܼ ܩܼܲ 
 

يسلتحُق المجلَد ملن جميللِع األفلواه، والشلكَر مللن  
كلللللل األلسلللللن، والسلللللجوَد والتعظللللليَم ملللللن كافلللللة 
للللد أيهللللا اآلب واالبللللن  الخ ئللللق، ثالوثُللللك الممجَّ

  للالَق العللالم بنعمتللو، ومبللدعَ  والللروح القللدس، يللا
أُلللوف مللع و  ، البشللر برحمتللو، ومخلَصللهم بحنانللو

اللللذين يسلللِجدوَن ِلَعَظَمتِلللَك، َورُبلللواُت  السلللماويِّين
اُم  يسلللليَن َوأفللللواُج الر وحللللانييَن ُ للللدَّ الَم ِئَكللللِة الِقدِّ

َوالَكلاروبِيم  ،ُيَسبِّحون ِإْسلَمكَ الذين  النَّاِر والر وح
 ونيقلدِّمُ اللذين  الِقدِّيسلين َوالسَّلراِفيم الر وحلانيِّين 

وىللللم ينللللادون بع للللهم   سلللليادتك ََ الس للللجوَد لِ 
 :بع ا قائلين

 وقلوف  

 

 :الشعب
ܵܠــܵܗ   ܕܼܝــܯ ܵܣܬܵܝــܐ ܼܐܲ ܕܼܝــܯ ܼܩܲ ܕܼܝــܯ ܼܩܲ ܼܩܲ

ܣܹܡ ܨ ܭ ܵܦܐ  ܼܕܲ ܵ ܼܰ ܪܵܥܐ ̣ܣܨ ܼܚܲ ܡ ܐ ܘܼܐܲ ܼܤܲ  ܵ
ܗ  ܹܰ

ܘܹܣــــــܐܸܬܭܲܒܛ ܵ
ܵ
ܤܪ ܥܵܧــــــܐ ܼܒܲ   ܐܲܘܼܭܲ

ܼܒܹܬܗ ܕܐܘܲ  ܥܵܧܐ ܼܠܲ ܕܸܐܼܬܵ     ܒܬܼܝـܟܼ ̣ܕܘܼܝـ̣ܕܵ ܼܭܲ
ܮܹܤــــــܗ ܕܵܣܬܵܝܐ  ــــــܐ ܘܵܐܸܬ  ܼܒܲ ܥܵܧ ܐܲܘܼܭܲ

ܘܹܣܐ  
ܵ
ܤܪ  ܼܒܲ

 

ܼܘܹܬܗ ܘܣـܨܣ  :ܒܵܨܘܵܣܐ ܼܰ ܨ ـܵ ـܨ ܐܼܝـ  ܣــܣ
ܲܒܵܛܐ̣ܕܗܸ    ܵܪܐ ܕܙܼܝܹܘܗ ܣܼܮܲ

قدوٌس، قدوٌس، قدوٌس الرب اإللو القدير، 
أوشعنا في  السما  واألر  مملؤتاِن من مجده،

مبارك الذي أتى العلى، أوشعنا البن دا د، 
 .وي تي باسم الرب، أوشعنا في العلى

 
من طبيعة وجوده ومجد ضيائو  :في الصوم*

 .البهي
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 الكهنة المحتفلون

ـــܐ  ܵ ܹܧ  ـــܵܘܼܬܵ  ܭܼܤܲ ـــܨ ܼܚܲ  ܵܡ ـــܥ ܵܗܹܠ  ܘܼܥܲ
ـــܬܝ ـــܼܟ ܵܣ ܨ ܵܠ ـــܘܹܕܝܼܧܲ ـــܨ  ܵܣ ܼ ܼܧܲ ـܼ ܬ ܣܼܒܲ ܼܘܲ

ܨ  ܡܵܕܐ ܓܧܼ ـܵܙ  ܕܣــܣ ܵܠܵܗ  ܸܣܡܼܵܬܵ  ܼܝܲ ܠܼܐܲ
ܘܗ ̣ܕܥܼܘܵܒܼܟ  ܵܗܘ  ܕܲـܼ  ܵ ܼܰ ܼ  ̣ܕܒܼܲ  ܝـܐܼܝ ܣـܼܘܼܬܵ

   ܼ ܼܘܼܬܵ ܼܰ ܠܵܤـܐ ܕܐܼܝـ ܘܸܨܣܵܛܐ ܕܸܣܵܧـܼܟ ܘܼܨܲ
ܮܵܒــܗ  ܠــܗܵ ܵܠــ ܐ  ̣ܕܹ ܐ ̄ܗ̣ܘܵ  ܚܞܼܘܦܵ ــܐ ܼܚܲ

̣ܲ ܦ  ܕܸܦــܗܸܘ  ܸܦܛܵܤــܼܟ  ܸܐܵܠــܐ ܦܼܲ  ــܸܬ ܹܮــܗ ܼܩܲ
ـܨ ̣ܕܘܼܲ  ـܫ ܼܠܲ ̣ܭܼܒܲ ܼ.  ܼܘܲ ܼܒܵܕܐ ܦܼܪܲ ܣܼܘܼܬܵ  ܕܼܥܲ

ܨ ܐܵ̄ܪܵܙ  ܵܗܵܦــــܐ  ܥܼܘܗܵܕܵܦــــܐ ܕܦــــܼܘܪܵܩܼܧܲ
ܨ ܩ ܬܼܒܼ ܼܧܲ ܣܼܪܲ  ܼܣܲ ܟ ̣ܕܵ ܼܕܲ

ارك  وملللع ىلللذِه القلللوات السلللماوية نحملللدك ونبللل
ك وضلليا ك المتجسللد الللذي ىللو شللبهُ  كلمتللك
مسللاواتَو لللك  جللوىرك، والللذي لللم يعتللدّ  وصللورةُ 
من  كام ً   إنسانًا، بل أ لى ذاتَو وصار اإ ت سً 

لنللا ىللذا السللّر الللذي نقربللو  وتللركاجللل   صللنا 
 اآلن أمامك.

 

 المحتفل وحده
ــܐܒ ــ ܸܡܡܵ  ــܼ. ܐܸ  ܗܵܗܘ  ܕܹܒ ܸܠــܥ  ܦܼܪܲ ܲܰ ܭ

ܛܵܤــܐ ܒܐܼܝــ ܗ̣ܕܵ ܼܠܲ ܕܼܝ   ܝـــܘ  ܪܼܝــܥ  ܵܮــܼܵܬܵ ܼܩܲ ܘܼܐܲ
ܗ ـــܼܥܲ ܵܧܘ  ܼܒܼܘܗ ܝ ܵܠــܵܗ  ܼܐܲ ܼ  ܼܐܲ  ܝـــܠــܵܘܼܬܵ

ܚ ܼ  ـ ̣ܕܼܐܲ ̣ܩـܵܨ  ـܢ ܘܵܐܘܕܼܝ ܵܠܼܟ ܘܼܒܲ ܸܬܼ  ܼܘܲ
ــ ܠܤܼ  ܲ

ܼܰ ܼܒ ܠ ــ̄ܗ̣ ܗ̣ܕܵ ܘܼܝܲ ـــܘ  ــ ܝ ــܬ   ̣ܕـܼܲ ܵܐܼܣܲ
ܲܘܠـܘ ܸܣܹܧـܗ ـܡܼܟـܲܘܢ  ـܼ

ܼܒܘ ܼܐܲ ܐ ܵܦـܗܵ  ܼܩܲ
ܩـܸܨ    ܬܝܓܼ ܦܼܲ  ̄ܗܘ̣  ܼܰ ܼܦܲ  ܟܲܘܢ ܸܣ ܢ ܼܐܲ ܕܼܥܲ

ܚܵܞܗ ܹ   ܀ ܠܮܼܘܼܒܵܪܵܧܐ ܼܕܲ
 

 ܵܣܞܲܘܸܦܵ ܐ ـܵܗܵܦܐ ̣ܵܥܸܒܕ ܵܐܹܣ ܨ :ܘܵܥܹܧ  ܨ
ــܐ ܼܣــ ܵܧ ـܼܲ ــܼ. ܵܗ ܚܸܮܤــܘ  ܦܼܪܲ ܪ ܕܼܐܲ ܲ

ܼܰ ــ ܨ ܵܒ
ـــــ ܗ̣ܕܵ ܒܐܼܝ ــــــܘ  ܼܵܰ  ܝ ـــــ ܕܼܝ ܵܮ ـــــܐ  ܼܩܲ ـܵܵܪ ܐ 

ـــܐ ܘܵܐܘܕܝܼ   ܵ ـܼ ܼܒ  ܼܕܲ ـــ̄ܗ̣ ـــܸܬܼ  ܘܼܝܲ ܵܠـــܼܟ ܘܼܒܲ
ܠܤ ܼ  ܲ

ܼܰ ܗ̣ܕܵ ܠ ܘ  ̣ܕܲـܼ  ܝـܘ  ܵܰ ܼܒܘ ܸܐܭ ܬ  ܼܩܲ ܵܐܼܣܲ
ـــܲܘܢ ـــܗ ـܡܼܟ ـــܗܵ  ܸܣܹܧ   ܣـــܝܕܹ  ܐ ̄ܗܘ̣ ܵܦ

ــــ̣ܕܕܼܲ  ــــܐ ܚ ܹܩ ܹܰ ــــܥ ܐܵ̄ܪܵܙ  ̣ܕܼܲ ܵܝ ܠܵܥܼܡܲ ܵܬ  ܼܕܲ
ܚܵܡܦܼܲ  ـــܼܘܼܬܵ  ܼܕܲ ܝܵܤܧ ـــܩ ܕܼܗܲ ܚܵܡ  ܟـــܲܘܢ ܼܘܲ

̱ܐܭܸ  ܼܰ ܓܼ  ܹܐ  ܸܣ ܚܵܞܗ ܹ  ̣ܕܼܩܲ    ܀ܠܮܼܘܼܒܵܪܵܧܐ ܼܕܲ

 

بيديلللو  لليللللة التلللي ُأسللللم فيهلللا، أ لللذ  بلللًزافلللي ا
المقدسللللتيِن ورفللللع عينيللللو إليللللَك أنلللل  اع أبللللوُه 
ضللابط الكللل، وشللكر، وبللارك، وكسللر، وأعطللى 

 لذوا كلللوا منللو كلكلم، ىللذا ىللو : ت ميلذُه قللائ ً 
بلللللذل ملللللن أجلكلللللم لمغفلللللرة جسلللللدي، اللللللذي يُ 

   يمين الشعب: .اياالخط

 

 قةينحني الكاىن انحنا ة عمي

 

، أ للللذ بيديللللو المقدسللللتين،  عشللللا كللللذلك بعللللد ال
طلللاىرة، وشلللكر، وبلللارك، وأعطلللى ت ميلللذه  ك ًسلللا
 للذوا اشللربوا منهللا كلكللم، ىللذا ىللو دمللي  :قللائ ً 

الللذي  –سللر اإليمللان  –للعهللد الجديللد األبللدي 
 .يُراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا
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  ܐ ܵ ܦܸ ܞܘܲ ܣܵ ـܵܗܵܦܐ  ̣ܕܒܸ ܥܵ ܵܐܹܣ ܨ  :ܘܵܥܹܧ  ܨ
 

ــܬ ܼܰ  :ܘܵܐܼܣܲ ــــــܢ ܸܐܼܣܲ ܼܝــܰܲܘܢ ܕܕܵܥܒܼ  ܝ
ܵܬܦܝ ̄ܗܘ̣ ̣ܕܵܗܹܠ ܨ ܠ ـܼ ܗܕܼܝܰܲܘܢ  ܼܘ  ܣܼܥܲ

 

ܨ ܨ  :ܘܵܥܹܧ   ܨ ܘܵܣܘܹܕܝܼܧܲ ܝܤܧܼ ܼܧܲ  ܣܼܗܲ
 

  ܐܗܦܵ ـܵ 
ـ ܼܪܲ ܵܧܐ ܕܸܐܼܬܼܦܲ ܝܼܟܲ ـܨ ̣ܕܘܼܐܲ ܮܼܧܲ ܼܧܲ ـܼܲ ـܨ  ܸܐܼܬ ܵܐܦ ܼܦܲ

ـܕܲܬ  ܥܼܒܲ ܐ ܼܕܲ ܵܡܮ ܹ ܝ ܟ ܒܨܼܝܹܪܐ ܘܼܚܲ ܼܒܼܕܲ ܨ ܼܥܲ ܚܼܧܲ
ܨ ܼܝܲ ܒܼܘܬܼܵ  ܬܵܥـܐ  ܼܒܲ ܼܦܲ ܼܰ ܒـܼܵܬܵ ܕܵܠـܐ ܸܣ   ܼܪܲ

ــــ ــــܨ̣ܕܼܲ ܒ ܹܚ  ܢ ܕܼܬܲ ــــܼܘܼܬܲ ܰܲ ܐܵ̄ܦܮ ــــ  ܠܸܒܮ
ــــܨ  ܰܲ ܸܭܦܼܡܲ ــــ ܣܸܬܣ ܼ  ܘܼܪܲ ــــܗܼܘܼܬܵ ܵܠ  ܒܼܐܲ
 ܲܰ ܸܛܤ ܢ ܘܼܦܲ ܲ

ܼܰ ܦـــــــܼܘܠ ܰܲ ܼܣܲ ܩܼ ܤـــــــ  ܘܼܐܲ
ܕܸ  ܢ  ܘܼܙܲ ܲ

ܼܰ ܵܒ ܰܲ ܵܚܘ  ̣ܪ ܭܼܒܲ ܢ  ܼܘܲ ܼܘܼܬܲ ܼܰ ܰܲ ܣܼ  ܩ
ܪܲܬ ܠܼ ــ ܦــܼܗܲ ܢ  ܘܼܐܲ ܵܞ ــܼܘܼܬܲ ܢ̣ܕܼܲ ܠܼܛܲ ܲ

ܼܰ  ܀ ܥــ
ܵܡܵܮـܐ  ـܨ ܼܚܲ ܵ ܼܧܲ ـܼ ܼܒܨܼܝـܬܼܘܹܬܗ ܼܕܲ ܰܲ ܼܠܲ ܚ ܼܨܲ ܘܼܦܲ

ـܐ ܕܼܝܲ ܲܒـܼܘܼܬܵ ܼ ܒ ܹ
ܚܹܤܐ ܭܦܼ ܥ 

ܲ
ـܢ  :ܼܪ ܘܼܥܲ

ܝ  ـܡܗܲܘܢ ܥܘܼ  ܼܦܲ ܼ  ̣ܕܼܐܲ ܼܦܲ ـܟ ܘܼܝܲ  ܒـܵܘܼܬܵ
ܵ
̈ܪ

ܸܪܫ ܵܠܼܟ ܸܬܭܒܲܘܚܵܵܬ ܘܐܼܝܵܪܵܬܐ  ܢ ܼܦܲ ܠܵܘܼܬܲ ܼܕܲ
ـܨ  ܼܒܼܟܡܙܼܒܲ ܘܕܼܝܼܵܬܵ ܘܸܩܼܓܕܼܬܵ   ܵܗܵܭـܐ ܼܘܲ ܘܼܬܵ

ܥ ܵܥܡܤܼ ܨ ܵܐܹܣ ܨ  ܠܵܥܼܡܲ  ܼܘܲ
ܹܙ  

ܵ
ܢ ܐ̈̄ܪ ܥ ܼܥܲ ܘܵܪܭ ܹ

ܤܵܮܵܧܐ؛ ܬ ܣܼܮܲ ܵܠـܘ  ܕܒܤܼܲ  ܘܵܐܼܣܲ ܼܥܲ  ܟܲܘܢ ܼܨܲ
ܨ  ܼܤܲ  ܭܵܡܵܤܐ ܼܥܲ

 ينحني الكاىن انحنا ة عمية .امين :الشعب
 

 .كلما صنعتم ىذا تعيدون ذكريالمحتفل:  

 نؤمن ونعترف الجمع:
 

 المحتفلون

ىلللا قلللد اجتمعنلللا، نحلللن  ،كملللا أوصللليتنا، يلللا ربّ 
، ل حتفللال بهللذا السللر الفقللرا  عبللادك ال للعفا 

 العظللليم اللللذي نتلللذكر فيلللو اللللنعم العظيملللة التلللي
سلليما تللدبيرك ال تللوفى: ال  أغللدقتها علينللا والتللي

 ف حيتنللللا بالوىيتللللك ورفعتنللللا غللللافًرا الخ صللللي،
 طايانلللللللا، وأنلللللللرت عقلنلللللللا ونصلللللللرت طبيعتنلللللللا 
ال لللعيفة بمراحملللك الفائ لللة. فعللللى كلللل ىلللذه 
الللللنعم نرفللللع لللللك المجللللد واإلكللللرام، والشللللكر 

 .والسجود اآلن وإلى األبد

 
 ويرسم ع مة الصليب على االسرار  

 : صلوا في قلوبكم: الس م معنا الشماس

 يتلوىا الكهنة بالتناوب )التذكارات(
ܸܒܼܡܲ ܗ ܵܦــܐ  ܼܩܲ ܵ ܼܰ ܵܠــܵܗ  ܼܚܲ ܡ  ܝـــܵܣܬܵܝــܐ ܼܐܲ

ــܢ  ــܨ ܵܠــܼܟ ܼܥܲ ܬܼܒܼ ܼܧܲ ܣܼܪܲ ܠܪܼܘܪܵܒܵܧــܐ ܵܗܵܦــܐ ܼܕܲ
ܼ  ܕܼܲ  ـــܝ  ـܡܹܗܝـــܨ ܼܝܲ  ܒـــܵܘܼܬܵ ܼܦܲ  ܠـــܵܘܬܼ ܼܐܲ

ـــܬܬܲ  ـــܨ ܵܣ ܼܰ ܵܥܡܤܼ  ـــ
ܼܘܼܠܲ ܼܰ ـــܥ  ܝܒ ܬܼܝܲ ܼܣܲ

ܧܼ ܼܵܬܵ  ܘ ܼܬܵ  ̣ܕܼܲ ܝـܼܘܼܒܵ
ــܗ ܵ ܼܒܵ ܠــܵܘܼܬ ـܡــܗܲܘܢ ܼܐܲ

ܬܘ ܩ ܭܼܦܲ ܐ ܼܕܲ ܹ ܕܼܝܪ  ܠـܵܘܼܬ ̣ܕܼܲ ܼܣܲ ܟ  ܘ̣ܕܵ ـܹܐܦ ܹܐ ܘܼܙܲ
ܭܡܼ  ܹܛــܐ  ܘ ــܐ ܼܘܲ ܠـــܵܘܼܬ ̣ܕܼܲ ـܡــܗܲܘܢ ܦܼܒ  ܹ

ܹܕܐ ܘܵܣܘܕܵܝܧ ܹܐ    ـܡܗܲܘܢ ܵܩܗ 

أيها الرب القدير اقبل ىذا القربان الذي نقربو * 
لك عن جميع النعم التي أف تها على الطوباوية 

مريم دائمِة البتولية، وجميع اآلبا  األبرار 
 والرسل واألنبيا  والشهدا  والمعترفين.
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ــــܵܬܵ  ܕܼܝܮ ــــܕܵܬ  ܼܩܲ ــــܗ  ܹܥ ــــܩ ـܵܡ ܚܵܡ  ܼܘܲ
ܲܘܠܼ ܪܼܝ  ܼܰ ـــܐ ܵܩ ܕܼܝܮ ܹ ܝــــ ܨ ܼܩܲ ܼܗܲ ܼܒܵ ܚܵܡـــܩ ܼܐܲ ܼܘܲ

ـــܬܝ  ـــܨܵܣ ـــܐ  ܦܵܡ ـــܐ ܦܵܦܵ ܵܒ ـــܼܘܣܵܬܐ ܼܪܲ ـ
ܲܘܠܼ ܵܪــܐ  ܦܵܡــܨܕܪ̄ܗܲܘܹܣــܐ  ܘܵܣــܬܝ  ܼܰ ܵܩ
ܦܸ  ܦܵܡـܨܦܵܞܬܼܝܵܬـܼ ܫ ܘܵܣـܬܝ   ܪܲܘܦܵܐܪــܼܐܲ

ــــܐ )ܵܐܘ ܢ    ܣܼ ܞܵܬܦܲܘܹܠ ܵܞ ܲ
ܼܰ ــــ ܬܥܼ  ܕܼܣܲ

ܦܸ  ܚܵܡــــــܩ ܼܐܲ ܘܲ ܪـــــــܼܘܲ ܼ ܹܮــــــܐ ܪ  ܮ  ܹܦܐ ܘܼܩܲ
ܤܵܮܧ ܹܐ ܘ ܣܼܮܲ ܼܰ ܩܵ ܵܤܐ ̣ܕܼܲ ܼܘܲ ܵܧ ܼܒ  ܹܝܐ ܼܘܲ

ܵ
   ܝܪ

 
 
 

ـــــ ـــــܐ ܹܐܝـــــܨ ܵܣܬܵܝ ܵܦ ܵ ܼܰ ـــــܵܗ  ܼܚܲ ܡ ܵܠ ܐ ܼܐܲ
ܸܒܹܡ ܗ ــــܼܩܲ ـــܩ  ܝ ـــܐ ܚܵܡ ـــܐ ܵܗܵܦ ܠܪܼܘܪܵܒܵܧ

ــܩ  ܚܵܡ ــܐ  ܼܘܲ ܹ ܣܵܥܪ  ــܐ ܼܘܲ ܼܒܼ  ܹܡ ــܗܲܘܢ ܼܐܲ ـܡ
ــــــܐ   ܪܹܦ ܣܼܞܲ ــــــܐ ܼܘܲ ــــــܗܲܘܢ ܩܧܼ  ܹܪ ـܡ

ــܹܗ  ܘܐܼܲ  ــܗܲܘܢ ـܪܼܝ ــܩ ـܡ ܚܵܡ ــܨ ܹ   ܼܘܲ ܠܼ 
ـــ ܧܼ   ـــܩ ـܡـــܗܲܘܢ ܼܥܲ ܚܵܡ ـــܘ ̣ܕܹ ܼܘܲ ̣ܭ ܦܼܬܲ ܐ ܼܕܲ

ܢ   ܲ
ܼܰ ܨ ܼܒܲ ܵܧ ܧܼ ܘ ܣـܣ  ܘܼܭܲ

 

ــܐ  ܸܟ ܣܼܪܲ ܪ ܼܘܲ ــܼܐܲ ــܐ ܕܵܚ ــܐ ܵܗܵܦ ܵܤ ــܩ ܼܥܲ ܚܵܡ ܼܘܲ
ـــܟ ܚܼܤܲ 

ܲ
ܢ  ܀ ܠܼܪ ـــܼܗܲ ܵܠ ܢ ܘܼܐܲ ـــܼܬܲ ـــܨ ܵܣ ܹܐܝ

ܢ ܩܼܘܪܵܒܵܧܐ ܼܒܲ ܼܩܲ ܼܰ ܵܗܵܦܐ ܚܵܡܩ ـܡـܗܲܘܢ  ܸܦ
ܩ ܝܹܡ ܨ ܼܕܲ ܤܼ ܨ  ̣ܕܡ ܣܼܲ ̣ܕܵ ܼܐܲ ܕܼܝܵܮܐ ܵܩ   ܒܵܛܼܟ ܼܩܲ

ܵܪـܐ ܵܚـܘܼܒܲ  ܗܲܘܢ   ܲܘܢ  ܘܼܚܲ ܗ  ܼܰ ܵܧܐ ܸܭܐܵܠـ ܼܦܲ
ܝ ܗܲܘܢ   ܥܞܼܝ ܚܵܞܼܗܲ  ܼܘܲ

 
 
 

ܘܗܘܼܲ 
ܵ
ـــܐ ܘܵܥܤܲܘ̈ܪ ܼܬܵܪܐ ܵܗܵܦ ـــܩ ܼܐܲ ــــܚܵܡ   ܝ

ܚܵܡــܩ ܰܵ ̣ܕܣــ ܼܘܲ ــ ܼܵܰ  )ܵܐܘܐ  ܼܝ̄ܧ ܐ ̣ܕܹ ܗܵ   ܐ ܩܬܼܝــ
ܹܒ  ܗ   ܵܰ ܪܼ ܵܧـܐܘܼܝܲ ـܹ ܗ  ܵܣܬܝ ܭܼܘܵܪܐ ܼܚܲ ܸܬ ـܼ
  ܼܐܲ

ܼ  ـ ــܬ ܸܣܵܧــܗ  ܒܼܞܲ ܒــܼܘܼܬܵ ܥܼܒܲ ܡܹܗܝــܨ ܘܼܐܲ
 ܼܰܵ ܵܘܼܬܵ  ܒܼ  ܵܮ ܛ    ܐ   ܼܣܲ

ىلللللللذا القربلللللللان اللللللللذي نقربلللللللو  يلللللللا رب تقبلللللللل *
ألجللللللل الكنيسللللللة المقدسللللللة الجامعللللللة فللللللي كللللللل 
 :مكللللللان، و صوًصللللللا ألجللللللل يبائنللللللا القديسللللللين

البطريللللللرك، و  …بابللللللا رومللللللا، ومللللللار … مللللللار 
وكللللللللل االسللللللللاقفة والكهنللللللللة  ُأسللللللللقفنا… مللللللللار 

 والرىبان والراىبات. والشمامسة

 

المرضللللى  تقبلللللو يللللا رب ألجللللل شللللفا  جميللللع *
ين عللللللللى تللللللل لمين، واملللللللنح ا وتنَلللللللا الُمتَلللللللوفوالم

 رجا  القيامة السعادة األبدية. 

 

 
تقبللللللللللو يلللللللللا رب الجلنلللللللللا نحلللللللللن المنتظلللللللللرين  *

نلللللللا بحسلللللللب  طايانلللللللا، بلللللللل رحمتلللللللك وال تعامل
للمغفلللللرة، بف لللللل ىلللللذا الجسلللللد  أىلنلللللا جميًعلللللا

المقلللللدس اللللللذي نتناوللللللو بميملللللاٍن حلللللٍق إحسلللللاناً 
   .منك

تقبللللللو يلللللا رب ألجلللللل ىلللللذا اللللللوطن وسلللللكانو،  *
( وأىلهللللا، يللللذكر اسللللم المدينللللةوىللللذه المدينللللة )

اآلفلللللات، صلللللنهم بقلللللدرتك ملللللن كلللللل األضلللللرار و 
 .وامنحنا أمنك وس مك كل األيام
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 المحتفلون 
ـــܨ ܵܣـــܬܝ ܒܼ  ܘܵܐܦ ܚܼܧܲ ــܟ ܒܨܼܝـــܹܪܐܼܥܲ ܝـ   ܼܕܲ

ܧ ـܼ ܐ ܼܕܲ ܵܡܮ ܹ ـܨ ܘܼܚܲ ܤܼ ܼܧܲ ܮܵܤـܼܟ ܘܵܩ   ـܨ ܼܒܲ ܼ ܮܼ ܼܧܲ
ܨ ܒ ܼܘܵܒܵܡـܐ ܵܗܵܦܐ  ܼܣܲ ܟ ܒܸܥܵܕܵܦܐ̣ܕܵ ܩ ܸܒܡܼܧܲ ܘܼܩܲ

ܨ ܒܵܬܼ  ܦ  ܝܘܼ  ـــܵܪـــܐ ܕܣــــܣ ـــܨ ̣ܕܹ ܵܚـــ ̣ܕـܼܲ ܝܼܧܲ
ܣ ــــــــــܨܼܘܲ ̱ܣܬܣܼ ܼܧܲ ܣܼܬܲ ــــــــــܨ ܼܘܲ ܒܛܼ ܼܧܲ  ܼܮܲ

ܗ ܣܼܥܲ ܨ ܕܼܘܲ ܨ ܹܠܗ ܠܐܵ̄ܪܵܙ  ܵܗܵܦܐ ܵܥܼܒܕܝܼ  ܼܝܼܧܲ ܼܧܲ
ـــܐ ܘܼܲ  ܵܒ ـــܐ ̣ܕܼܪܲ ܛܵ ܵܧ ـــܐ ܘܼܣܲ ܕܼܝܵܮ ـــܐ ܘܼܩܲ ܚܼ ܵܡ
ܵܠܗܵ  ܹܮܗ ܘܼܲ ܵܝܐ ܘܼܐܲ ܩܼܒـܼܘܪܹܬܗ ̣ܕܼܲ ܵܣܘܹܬܗ ܘ̣ܕܕܼܚܲ

ــܲܘܚ ̣ܕܼܲ ܘ ــܨ ܼܝܿܮ ܢ ܘܦܵܬܲܘܼܩܲ ــܼܬܲ ܗ ܕܵܣ ܹܰ ــ ܩܵ ܤ
 ܣܮܼ ܵܛܐ 

، الفقلللرا   ، يلللا رب عبلللادك ال لللعفا ونحلللن أيً لللا
المجتمعلللللين بِمسلللللمك والقلللللائمين قُلللللداَمك اآلن، 

 ما رسمُو أبُنك، اننلا ر عن يبائنا،وقد قبلنا بالتوات
نحتفل بتسبيح وفرح ِبهذا الِسر العظليم الرىيلب 

نلللللا اإللهلللللي، سلللللر يالم ربّ  يالُمقلللللدس الُمحيللللل
 :ودفنِو وقيامتوِ  ومخلصنا يسوع المسيح وموتو

 دعىة الروح القدس -6

ܤܵܮܵܧܐ ܒܼ  :ܣܼܮܲ ܹܠ ܨ̣ܕܒܸܮܡܵ ܐ ܼܘܲ ܣܼܨܲ ܤܼ ܨ ܼܘܲ ܝܰܲܘܢ ܵܩ   ܨ  :̱ܚܡܼܵܬܵ ̤ܗܼܘܲ ܼܤܲ  ܭܵܡܵܤܐ ܼܥܲ
 .الس ُم معنا :ِقفوا ىادئين و اشعين وصّلوا :الشماس 

 
 

 المحتفلون يبسطون ايديهم ويتلون الص ة االتية
ܲܬܦܼ ܜ  .ܐܮܵ ܕܝܼ ܩܼܲ  ܟܼ ܚܵ ܬܝ ܪܘܼ   ܣܵ ܐܬܹ ܘܦܹ  ܲܰ ܘܸܦ

ــــܢ ܩܼܘܪܵܒܵܧــــܐ  ܝــــܟ ܼܥܲ ܼܕܲ ܼܒ   ܵܗܵܦــــܐ ܕܼܥܲ
ܼ ܘܗ ـܼ ܬ ܦܼܒܲ ـــܼܘܲ ܕܭܼ ܘܗ ܝ ܦܼܪܲ ـــܼܘܲ ــܗܘܸ ܝ     ܕܸܦ

ܠܮܼܘܼܒܵܪܵܧܐ  ܹܒܐ ܼܘܲ ܨ ܵܣܬܝ ܠܛܼܘܵܩܵ ܐ ܕܵܚܘ  ܼܠܲ
ܚܵܞܗ ܹ   ܰܵ ܼܕܲ ܩܵ ܤ ܵܒܐ ܼܕܲ ܼܒܵܬܐ ܼܪܲ ܠܼܪܲ ܨ  ܼܘܲ ܐ ܕܣــܣ
 ܹܰ ܼܰ ܣܼ   ܐ ܚܼܲ ܐ  ܹܒ  ܠܼܛܲ  ܹ ܡܟـܼܘܬܼܵ ܕ  ܼܘܲ   ܹܬ  ܒܼܤܲ

ـܬܘ ܩـ ܭܼܦܲ ـܥ ــܢ ܼܕܲ ܵ ܐ  ܼܥܲ ܭܼܤܲ ܼܣܲ ـܟ  ̣ܕܵ ܼܕܲ
ــܗ  ܣ ــܝ ـܵܡ ܼܦܲ ــܢ ܼܐܲ ــܼܘܼܬܵ  ܗܵ ܕܼܲ ܘܼܥܲ ܐ ̣ܕܹ ܒܵܬܦ

 ܼܰܵ ܒ ܢ  ܵܦـܘܸܕܐ ܵܠـܼܟ  ܼܪܲ ܠܵܘܼܬܲ ܼܬܣܼ ܗܵܬ  ܼܕܲ ܐ ܼܘܲ
ܒܵܛܼܟ ܕ ܦܼܮܲ ܼܰ ܼܘܲ ـ ܡܵܘ  ܒܹܥـܕܵܬܼ  ܦܬܼܝܼܪܲ ܵܠܐ ܼܭܲ

ܣܮܼ ܵܛܟܼ ܹܣܗ ܝܼܲ ̣ܕܒܼܲ  ܐ:ܪܼ ܵܬܐ ܼܕܲ ܹ ܐ ܒܦܼܘܣ  ܼܝܛ ܹ ܼܰ ܦ
 ܼܰܵ ـــ ܡ  ܵ ـــܐ ܼܓܲ ܹ

ܐܦ  ܰܵ :ܐ ܘܼܒܲ ܸܪـــܫ ܸܬܭܒـــܲܘܚ ܐ  ܼܦܲ
 ܼܰܵ ــ ܘܕܼܝ ــܵܬܐ ܘܼܬܵ ܮܵܤــܼܟ ܐ ܘܩܸ  ܘܐܼܝܵܪ ܼܓــܕܼܬܵ  ܼܠܲ

ܕܼܝܵܮܐ ܵ ܐ ܘܼܩܲ ܛܵ ܵܧܐ  ܼܚܲ ܨ ܘܼܣܲ ܼܒܼܟܡܙܼܒܲ ܵܗܵܭܐ ܼܘܲ
ܥ ܵܥܡܤܼ ܨ ܠܵܥܼܡܲ ܹܙ   .ܼܘܲ

ܵ
ܢ ܐ̈̄ܪ ܥ ܼܥܲ  ܘܵܪܭ ܹ

، ويسللللتِقْر علللللى ليلللل ِت يللللا رب روحللللك القللللدوس
ويبارِْكللللُو ويَقِدْسللللُو، غفرانًللللا لللللذنوبنا ُقرباننللللا ىللللذا، 

وصللفًحا عللن  طايانللا ورجللاً  سللعيًدا للقيامللة مللن 
بين األموات، وحياة جديدة في ملكوت السلما  
ملللع جميلللع اللللذين أرضلللوك. وعللللى ىلللذا التلللدبير 
العظلللليم العجيللللب، الللللذي حققتللللو لنللللا، نحمللللُدك 
ونَُمجلللللُدك َدوملللللاً فلللللي َكنيسلللللتَك الُمفتلللللداة بلللللدِم 

 الصليب على االسرار ويرسم .مسيحك الكريم
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 الشعب:
ܵܒـܐ  ـܐ  ܘܼܭܲ ܵܧـܐ ܼܪܲ ܣܮܼ ܵܛܐ ܭܵܡܵܤܐ ܕܸܥܵܡ  ܹ
ܭܵܡܵܤـܼܟ  ܭܵܬܐ ܵܣܬܝ ܼܭܲ ܵܧـܼܟ ܼܘܲ ܐ  ܼܐܲ ܝ ܹ ܵܰ ܚ

ܕܼܬܲ
 ܼܰ ܼܰܝܵܬܐܼܝـ ܗ ܕܵܥܡܵܤـܐ  ܘܼܝܲ ܹܰ  ܵ ܐ ܸܦܧ  ܪܼܒܲ ܒܼܐܲ
ــܨ   ܸ ܲܘܠܼ ܪــܼܝ  ܘܼܭܲ ܼܰ ܕܼܝܮــܵܵܬ ܵܩ ــܕܵܬܼ  ܼܩܲ ܒܹܥ
ــܢ  ܸܞ ــܼܘܼܬܵ   ܘܼܒܲ ܡܟ ــܥ ܼܣܲ ــܼܘܼܬܵ  ܼܥܲ ـܵܗܦ

ܹܦ ܗ   ــܘ  ܨ ܵܩ ـــܣ ــܐ ܣ ܹܒ
ܵ
ــܐ ܩܪ ܪܵܥ ܪ  ܕܼܐܲ ــܼܕܲ ܘܼܒܲ

ܤ ـܐ ܼܥܲ ܹܓܐ ܕܵܨܹܒ  ܨ ܩܵܬܼܒܵ ܐ ܦܡ  ܼ ܹ ܕܥܼܘܣܵܬܐ ܤ 
ܡܵ ܐ ܘܦܼ ܛܵ  ܼܟܦـܼܘܼܬܵ  ܼܭܲ ܬ ܒܼܟܵܡـܗ  ܼܦܲ ܐ ܸܦܥܼܤܲ

ܵܠܵܗ ̣ܕܸ ܘ ܼܰ ܼܐܲ
 ܀ ܚܼܡܲ

يهلا المسليح سل ُم العللويين واملاُن البشلر، وطِّللد أ
ورة، وفللللللي  االمللللللَن والسلللللل َم فللللللي اقطللللللاِر المعملللللل

حللللللرَب عللللللن وجللللللِو الكنيسللللللتك الجامعللللللة، وأِزْل 
الشللعوَب المتخاصللمَة الداعيللَة الللى  واىللدِ االر  

 العن  فنعيش حياة ىادئة وادعة بنقاوة وتقوى. 

 رُتبة الكسر والوسم: رمز موت المسيح وقيامتو  -7
ܸܪܥ ܵܣܬܼܲ عند التبخير يقول المحتفل: ܢ ܘܼܲ ܼܒܲ ܤܐܼܘܼܬܲ ܢ ܹܪܝܵܛܐ ܕܼܝܲ ܵܠܼܗܲ ܢ ܒܹܬܝܵܛܐ ̣ܕܢ ܘܼܐܲ ܬܝܼܘܼܬܲ ܼܩܲ

ܪܼ ܤܼܘܹܬܗ ܕܚܼܘܵܒܼܟ   ܦܼ ܵܐ  ܕܼܒܲ ܐ ܼܗܲ ܚܞܼ ܼܵܬܵ  ܵܪܥܵ ܐ ܵܝܼܒܵ ܵܣܼܵܬܵ ܼܕܲ ܨ ـܼܘܼܬ  ܸܡܼܡܲ ܨ ܹܒܗ ܣـܣ ܘܼܚܲ
ܢ ܕܼܲ  ܲ

ܼܰ ܼܒܵܥ ܫ ܼܒܲ ܒ ܼ ܦܼܦܲ ܜ ܠܼܐܲ ܢ ̣ܕܘܸܐܭܼܟܲ ܵܪـܐ ܼܘܼܬܲ ܢ  ܼܚܲ ܧܵ ܧـܼܘܼܬܲ ܼܦܲ ܼܰ ܹـܐ ܒܸܤ ـܘܵܨܒ  ܼܒܲ  ܨܼܠܲ  ܨܵܚـܘ 
ܝ   ܚܵܞܼܗܲ ܝܹܡ ܨ ܕܲـܼ  ܨܼܘܲ ܚܼܤܲ ܟ  ܨܧܼܲ  ܼ ܥ̣ܕܵܠܐ ܝܵ  ̣ܕܘܲـܼ  ܨܧܼܲ  ܼ ܥ̣ܕܝܵ  ̣ܕܼܐܲ

ܲ
ܼܒܼܪ ܼ  ܼܘܲ   ܒܼܞܲ ܒܼܘܼܬܵ

نا بو من أدران الخطي لة، أيهلا الراعلي الصلالح اللذي سلمحبتك الزكي، واغعطرنا يا ربنا وإلهنا بِعْطِر 
 للرج باحثًللا عنللا فوجللدنا وُسللرَّ باىتللدائنا: اغفللر لنللا برحمتللك  طايانللا وذنوبنللا التللي نتللذكرىا والتللي ال 

 نتذكرىا.
 

ܐ:ܬܘܵܐܣܼܲ  ܬܼܒܵ ܢ  ܣܼܪܲ ܵܠܼܗܲ ܢ ܘܼܐܲ ܨ ܵܣܼܬܲ ܼܠܲ
ܼ   ܹܨܝـــ ܚܵܤܧـــܼܘܼܬܵ  ܕܼܝܲ ܒـــܼܘܼܬܵ  ܕܣܼܬܲ

ܕܼܝ   ܹܙ  ܵܗܹܠ ـــܨ ܭܼܒܼ  ܹܛـــܐ ܘܼܩܲ
ܵ
ܹܮـــܐ ܐ̈̄ܪ

ܐ ܲـܼ  ܵܠܵܗܝ ܹ ܛܵ ܧ ܹܐ ܘܼܐܲ ܨ ܕܘܼܣܲ ܝܼܧܲ ܹ .ܵܠܐ ܵܭܘ 
ܵܤܐ: ܕܼܥܲ ـܼܲ ܮܵܬܵܪܐ  ܨ ܼܒܲ  .ܵܠܐ ܵܭܹܘܝܼܧܲ
ܝܵܤܧـܼܘܼܬܵ   ـܵܗܵܦܐ: ܨ ܵܣܬܝ ܒܼܗܲ ܵܩܬܲܒܼ ܼܧܲ

ܹܙ  ܵܗܹܠ ـܨ 
ܵ
ܭܵܤـܼܟ ܠـܵܘܼܬ ܐ̈̄ܪ ܭܵܬܵܪܐ ܼܕܲ ܼܕܲ

ܕܼܝ ܹܮـــــܐ  ܘܵܩܹܨ   ܛܵܧܵܧـــــܼܟ ܼܩܲ ـــــܨ ܼܒܲ ܝܼܧܲ
   ܼ ܚܵܤܧܼܘܼܬܵ ܤܼܬܲ ܨ ܼܒܲ ܤܼ ܼܧܲ ܼܓـܹܬܗܘܵܪܭ   ܼܦܲ

ـــܗ̣ܕܘܼܲ  ـــܨ ܹܣ ܛܵ ܼܧܲ ܢ ܕܼܣܲ ـــܼܬܲ ـــܲܘܚ ܵܣ  ܼܝܿܮ

ـܐ ܒܸܮـܥ ܣܮܼ ܵܛܐ  ܼܒܵ ܼܒـܵܬܐ ܘܪܼܘܵܚـܐ  ܼܐܲ ܼܘܲ
 ܵܭܐ ܠܵܥܡܤܼ ܨ  ܕܕܩܘܼ 

ܵܤܐ:   ܵܐܹܣ ܨ ܼܥܲ

تقربنا يلا ربنلا والهنلا رحمتلك  :المحتفل
من ىذه االسرار المقدسة، ونحلن غيلر 

 مستحقين.
 مستحقين.حقا نحن غير  :الشعب

نقتللرب يلللا رب ملللؤمنين باسلللمك الحلللق ملللن 
ىلللذِه األسلللرار الُمقدسلللة، ونكسلللر بحنانلللك 
 جسَد يسوع المسيح، وَنِسَمو بدمو الكلريم
باسللللم اآلب واالبللللن والللللروح القللللدس إلللللى 

  األبد.
 يملين. :الشعب
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 :المحتفل
ܛܵ ܵܧـܐ  ܼܓـܵܬܐ ܼܣܲ ܪܼ ـܵܬܐ ܒܼܦܲ ܪܸܭܥ ܕܵܣܐ ܼܝܲ ܼܰ ܸܣ

ــܥ  ــܐ  ܒܸܮ ܢ ܼܝܿܮــܲܘܚ ܣܮܼ ܵܛ ــܼܬܲ ــܐ ܕܵܣ ܼܒܵ ܼܐܲ
ܼܒܵܬܐ ܘܪܼܘܵܚܐ ܕܩܘܼ   ܵܭܐ ܠܵܥܡܤܼ ܨ ܕܼܘܲ

 
  ܨܣܹ ܐܵ  :ܨܧ ܹ ܥܵ 

يُوَسلللم دُم سللليدنا يسلللوع المسللليح بجسلللده 
الُمحيلللللللي: باسلللللللم اآلب واالبلللللللن واللللللللروح 

 .القدس إلى األبد

  .يميلن :الشعب
 

 المحتفل: 
ـــ ـــܐ ܼܒܲ ܕܼܝܵܮ ـــܵܬܐ ܼܩܲ ܼܓ ـــܥ ܼܦܲ ܪܸܭ ܼܰ ـــܐ ̣ܕܸܣ ܵܣ

ܢ ܼܝܿܮــܲܘܚ ܣܮܼ ܵܛــܐ   ܪܵ ܵܧــܐ ܕܵܣــܼܬܲ ܣܼܛܲ
ــܐ  ــܵܬܐ ܘܪܼܘܵܚ ܼܒ ــܐ ܼܘܲ ܼܒܵ ــܥ ܼܐܲ ــܐ ܕܕܩܘܼ ܒܸܮ ܵܭ

 ܠܵܥܡܤܼ ܨ 
  ܨܣܹ ܐܵ  :ܨܧ ܹ ܥܵ 

 

 

 :ܐܗܦܵ ـܵ 
ــــܘ ܘ ܭ ܼܕܲ ــــܘ ܘܸܐܼܬܼܩܲ ــــܬܘ ܸܐܼܬܦܸܬܭ ܸܐܼܬܓܼܤܲ

ــ ܲ ܼ ــܘ ܘܸܐܼܬܼܚܲ ܞ ܼܡܲ ܹܙ  ܵܗܹܠ ــܨ ̣ܕܘܸܐܼܬܼܚܲ
ܵ
ܘ ܐ̈̄ܪ

ܕܼܝ   ܐ ܘܼܩܲ ܐ ܚܼܲ ܭܼܒܼ ܛ ܹ ܵܠܵܗܝ ܹ ܹܧܐ ܘܼܐܲ ܛ  ܵ  ̣ܕܹܮܐ ܘܼܣܲ
ـــ ܼܒـــܵܬܐ ܘܪܼܘܵܚـــܐ  ܥܸܮـــ  ܒ̣ܕܒܼܛܲ ـــܐ ܼܘܲ ܼܒܵ ܼܐܲ
ـــܨ ܠܛܼܘܵܩܵ ـــܐ ܕܕܩܘܼ  ܵܭـــܐ  ܕܸܦـــܗܘܲܘܢ ܼܠܲ

ܩܵ ܤܵܵܬ ܕܣــܣ  ܵܒܐ ܼܕܲ ܼܒܵܬܐ ܼܪܲ ܠܼܪܲ ܚܵܞܗ ܹ  ܼܘܲ ܨ ܼܕܲ
ܐ ܚܼܲ  ܠܼܛܲ  ܹ ܼܰ ܣܼ  ܹܵܬ  ܼܘܲ ܡܟܼܘܼܬܵ  ܹܬ  ܒܤܼܲ ܕ ܹ ܹܒ 

ܠܹܥــــܕܬܵ  ــــܨ ܼܘܲ ܵ ــــܐ  ܼܠܲ ܭܼܤܲ ܼܬܵܦــــܨ  ܼܕܲ   ܼܕܲ
ــــܨ ̣ܕܼܲ ܘ ܼܒܼܟܡܙܼܒܲ ــــܐ ܼܘܲ ܪ  ܵܗܵܭ ܼܬܲ ــــܢ ܼܐܲ ܼܒܼܟ

ܥ ܵܥܡܤܼ ܨ ܠܵܥܼܡܲ    ܼܘܲ

لمسلليح بدملللو يُوَسللم جسلللد سلليدنا يسلللوع ا
الغلافر: باسللم اآلب واالبللن والللروح القللدس 

 .إلى األبد
 

  .يميلن :الشعب
 
 

 
 

  لمحتفل:

 وإمتَلَزجل ْ  لَل تمكَ ا و  وتَلَقدََّسل ْ  أفلرزت لقلد
 الُمَقدََّسُة، المجيدة، األسرار ىذه تحدتوإ

َاآلِب َوَاإِلبْلِن َوروِح  بِاْسلمِ  واإِلَلهيَّة، الُمْحييَّةُ 
لقياَمِة ِملْن اِ  َورَجا خطايانا ل ِ مغفرًة الُقُدس. 

؛ َوحيللاًة َجديللَدًة فللي َمَلكللوِت االمللواتبلليِن 
لكنيسلِة التلي َىُهنلا َوفلي ُكللِّ لاَلسَّما . لَنا وَ 

  َأآلَن  َوِإَلى َاألََبد. َمكان.
 

ــــܵ  ـــܲܘܚ  ܐ:ܗܵܦ ܢ ܼܝܿܮ ـــܼܬܲ ـــܼܘܹܬܗ ܕܵܣ ܼܝܲ ܲܒ
ــــܐ   ܼܒܵ ܵܠـــܵܗ  ܼܐܲ ܣܮܼ ܵܛـــܐ ܘܚــــܼܘܹܒܗ ܕܼܐܲ

ــܐ  ــܼܘܼܬܵ  ܕܪܼܘܵܚ ــܐ ܸܬܗܸܘ  ܕܕܩܘܼ ܘܵܭܘܵܬܦ ܵܭ
ـܥ  ܠܵܥܼܡܲ ـܨ ܼܘܲ ܼܒܼܟܡܙܼܒܲ ܨ  ܵܗܵܭܐ ܼܘܲ ܥ ـܼܡܲ ܼܥܲ

  ܵܥܡܤܼ ܨ 

نعملللُة رَبِّنلللا يسلللوع المسللليح، ومحبلللُة اع  :الكلللاىن
، اآلن جميًعلللانلللا ، وشلللرِكة اللللروح القلللدس معاآلب

 .وإلى األبد
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ــܐ ܤܵܮܵܧ ــ:ܣܼܮܲ ــܨ ܒ ــܵܬܐ ̣ܕܸ ـܼܡܲ ــܼܵܬܵ ܘܐܼܝܵܪ ܚ̱ܡ
ܼܓܹܬܗ ܘܼܲ  ؛ܸܦܪܬܲܘܼܒ ܠܐܵ̄ܪܵܙ  ܪܼ ـܵܬܐ ̣ܕܕܼܦܲ ܹܣܗ ܼܝܲ

ــܨ  ܵ ــܐ ܕܦܵܬܲܘܼܩܲ ـܼ ܝܵܤܧــܼܘܼܬܵ   ܒܸܡܵܒــܐ ܼܕܲ ܼܒܼܗܲ ܼܘܲ
ـــܗ ܹܮ ـــܬ ܼܚܲ ـܼܲ ܲܕ

ܲܰ ـــܬܵܬ  ܸܦ ܬܼܝ ـــܨ  ؛ܼܭܲ ܲ ܼ ܼܒܲ ܼܰ ܘܸܦ
ܢ ܹܓ ـܬ ܲ

ܼܰ ܗ  ܕܸܣܞܵܡ ܹܰ ܪܵ ܤ  ܹܝـܗ̣ܕܵ ܼܝܛܼ ـ ܼܒܲ
ܼܓــــܵܬܐ ܵܣ ــــܲܘܼܬܵ  ܘܦܼܲ  ܵܠــــܵܗ  ܼܦܲ ܵܮــــܐ ܦ  ܕܼܐܲ

ܦܼ ܼܵܬܵ ܘܵܠܐ ܵܣ ـܲܘܲܬܬܵ ܘܝܼܲ  ؛ܣܡܼ ܡܵܬܵ  ܵ ܼܰ   ܲܕܼܘܥ
ܼܒܵܧܤܘܲ  ــܼ.  ܼܘܲ ــܨ ܒܼܧܲ  ܵܧܵܮــܐ ܦܼܪܲ ܗ̣ܣ ـــܵܩܘ   ܝ

ܛ ــــܼܣܲ ܝܵ  ـــܘ  ܼܒܦܼܘܩܵܕܵܦ ـــܐ  ـܧ ܹܐ ܼܘܲ ܲܕܼܝܮ ܹ ܨ ܣܼ ܼܩܲ
ܭ̣ܕܼܲ ܵܝܥ ܼܘܼܬܵ  ܠ ܼ  ܪ ܥܼܵܬܵ ܼܕܲ ܲ

ܼܰ ܨ ܘܼܒܵ ܬܼܒܲ ܵܬܵܪܐ ܼܩܲ
ܗ   ܣ ܗ ̣ܕܼܲ ـ̱ܡܵ ܹܰ  ـܨ ܹܪܭܼ ـ

ܚܵܡܼܦܲ ܲܒܵܬܦܼܘܹܬܗ ܼܕܲ
 ܼܰ ܪــܼܝ  ܘ̣ܣــܨ ܹܒ ــ ܙܩܼ ܦـܵـܐ ܸܐܼܬܼܦܲ ــܨ ܼܒܲ ܵ ܼܧܲ ـܼ ܼܕܲ

ܵ ܐ ܐܸ  ܮܼܤܲ ܭܸܡܥ ܣܼ  ܹܵܬ ܵܩܥ ܘܼܠܲ ܫ  ܘܼܐܲ ܼܠܲ ܲ
ܼܰ ܩ

ܵܙܘܗ
ܵ
ܨ ܐ̈̄ܪ ـܬ  ܝــܼܠܲ ـܼܲ ܲܕ

ܲܰ ܼܒـܗܲܘܢ ܸܦ ܕܼܝ ܹܮـܐ ܼܕܲ ܼܩܲ
ܠܵܘܬܼܲ  ـܹ ܢ  ؛ܢـܵܡܗ  ܼܝܲ ܲܒܼܘܹܬܗ ܼܕܲ ܨ ܵܗ ܚܼܧܲ

ـــܐ  ܲܟܼ ܼܟܵ ܼܒܸܨܼܒܵ ܵܧـــܐ ܼܣܲ ܒܛܼܘܵܒـــܐ ܭܦܼ ܵܥـــܐ ܼܘܲ
ـــܥ   ܠܵܥܼܡܲ ـــܐ ܼܕܲ ܼܒܼܵܬܵ ܕܼܚܲ  ܹ ܸܒـــܢ ܵܣـــܘܼܗܲ ܦܼܪܲ
ــܐ  ܵܮــܐ ܕܦܼܘܪܵܭܵܧ ܼܒܼܛܲ ــܼܵܬܵ ܼܘܲ  ܼ ـܼ ܨܠــܲܘܼܬܵ  ܕ ܘܼܒܲ

ܦ ܘܼܬܲ ܵܰ ܹܙ  ܕܹܥـــ ؛ܸܦܮـــ
ܵ
ܼܒـــܵܬܐ ܠـــܐ̈̄ܪ ܕܵܬ  ܒܼܪܲ
ــــ ـܼܲ ــــܼܘܼܬܵ   ܼܬܵܝܼܒ ــــܨ ̣ܕܼܕܲ ــــܨ ̣ܣ ܦܹܧ ܼܧܲ ܼܰ  ܸܣ

ـــܨ  ܝ  ـــܢ ܚܵܞܼܗܲ ܨ ܼܥܲ ܢ ܘܵܚܐܭܼ ܼܧܲ ܼܟ ܡـــܵܘܼܬܲ ܼܩܲ
ܚܹܤܐ ܘ

ܲ
ܨ ܼ̈ܪ ܵܠـܵܗ  ܘܵܭܐܠܼ ܼܧܲ ܭܼܘܼܒܵܪܵܧܐ ̣ܣܨ ܼܐܲ

ܢ  ـܲ ܬܹܦ ܵܣܹܬ ܢ  ܘܼܣܲ ܵܧܵܘܼܬܲ ܟ ܼ
ܼܟ ܡܵܘܼܬܵ  ܼܠܲ ܨ ܼܩܲ   ܼܧܲ

ܵܪܐ ܚܵܞܗ ܹ  ܼܟ ܡܵܘܬܼܵ   ܵܣܬܵܝܐ ܼܚܲ ܝ ܟ  ܘܼܩܲ ܼܒܼܕܲ    ܕܼܥܲ
ܣ  ̣ܕܼܲ ܼܘܲ

ܵ
ܨ ܹܬܐ̈ܪ ܵܠܹܓܐـܹ ܼܧܲ ܢ ̣ܣܨ ܦܘ ܼ   ܘܸܚܪܵܝܹܧܐܼܬܲ

ܵܪܐ ܚܵܞܗ ܹ  ܼܟ ܡܵܘܬܼܵ   ܵܣܬܵܝܐ ܼܚܲ ܝ ܟ ܘܼܩܲ ܼܒܼܕܲ    ܕܼܥܲ
ـــ ܦ ܵ ـــܨ ܦܼܲ  ̣ܕـܼܲ ܢ ̣ܣـــܨܦ  ܼܭܲ ܲ

ܼܰ ـــ
ــــܼܵܬܵ  ܮ ܵ ـܲ ܼܐܲ

ܼܒܼܘܼܬܵ   ܼܒܸܥܡܲܕܼܒܵ  ܼܘܲ
ܵܪܐ ܚܵܞܗ ܹ  ܼܟ ܡܵܘܬܼܵ   ܵܣܬܵܝܐ ܼܚܲ ܝ ܟ ܘܼܩܲ ܼܒܼܕܲ    ܕܼܥܲ

ـــܼ. ܩܘܼ  ܫ ܒܬܼܘܵܚـــܐ ܕܸܦܼܪܲ ـــܼܕܲ ܼܩܲ ܼܰ ܵܭـــܐ ܘܸܦ
  ܕܵܭܐܕܩܘܼ 

ܵܪܐ ܚܵܞܗ ܹ  ܼܟ ܡܵܘܬܼܵ   ܵܣܬܵܝܐ ܼܚܲ ܝ ܟ ܘܼܩܲ ܼܒܼܕܲ    ܕܼܥܲ
 

لِنَلْقَتِرْب ُكلُنا بالتقوى واإلج ل، لِتنلاوِل ̣ الشماس

ُمخلِصلللللنا ودملللللِو الكلللللريم، نتلللللذكر يالَملللللو جسلللللِد 

ونت مللللُل فللللي قيامتللللِو، بَِقلللللٍب نقللللٍي وإيمللللاٍن حللللْق. 

فلنتقبلللل إذْن موِىبلللَة الحيلللاة األبديلللة ِبُحلللٍب كبيلللٍر 

وتواضللللٍع عميللللق، ونشللللتِرك فللللي أسللللرار الكنيسللللة 

وبِثقللِة التوبللة نَنللَدم علللى  .بصلل ٍة نقيللِة وبِتلل ثٍُر بللال 

مللللن اع َرب   طايانللللا طللللالبين الرحمللللَة والمغفللللرة

 الُكل، وُمسلامحين أ وتَنا على زالتِهم. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 .يا رب أغِفْر  طايانا وزالتِنا :الشعب

وُمنقيَن نِياتِنا من الِخ فات  :الشماس
 .والخصومات

 يا رب أغِفْر  طايانا وزالتِنا :الشعب
  .ونفوسنا صافية من كِل حقٍد وعدا  :الشماس
 .يا رب أغِفْر  طايانا وزالتِنا :الشعب
 نتناول الُقربان فنتقدس بالروح الُقدس :الشماس
 .يا رب أغِفْر  طايانا وزالتِنا :الشعب
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ــــܨ  ــــܐ ܕܸ̈ܪܥܵ ܼܧܲ  ܼܒܛܼܘܠܵܞܵܧ ــــܼܘܼܬܵ  ܼܘܲ ܒܵܐܘܝ
ـــــــܢ  ܲܒܸ

ܚـــــــܦܼܪܲ ܐ ̣ܕ ̣ܹ ܕܵ ܒܵܮܡܤـــــــܼܘܼܬܵ  ܼܕܲ
ܹܙ  

ܵ
 ܠܵܮܘܵܬܦܼܘܼܬܗܲܘܢ ܕܐ̈̄ܪ

ܵܪܐ ܚܵܞܗ ܹ  ܼܟ ܡܵܘܬܼܵ   ܵܣܬܵܝܐ ܼܚܲ ܝ ܟ ܘܼܩܲ ܼܒܼܕܲ    ܕܼܥܲ
ܪܵ ܤـ ܨ ܵܣـܬܝ ܼܠܲ ܝـܨ ܕܸܦܗܘܲܘܢ ܼܠܲ

ܲ
ܼܓܼܪ ܵܵܬ ܕܼܦܲ

ܠܦܼܘܪܵܩܵܧܐ ܕܦܼܲ  ܢ ܦ  ܼܘܲ ܲ
ܼܰ
 ܮ ܵ

ܥ ܵܥܡܤܼ ܨ  ܠܵܥܼܡܲ ܐ ܼܕܲ ܠܼܛܲ  ܹ  ܼܘܲ
  ܨܤܵ ܐ ܥܼܲ ܤܵ ܐ ܭܡܵ ܠܹ ܦܨܼܲ 

نشتلِرك في األسرار بالُمصالحة  :الشماس
 .والوفاق الُمتباَدل

 .يا رب أغِفْر  طايانا وزالتِنا :الشعب
 لَِتُكن لنا يا رب ىذه االسرار لقيامة :الشماس

 .أجسادنا و  ِص نفوِسنا
 وللحياة الخالدة :الشعب
 .السل ُم معنا :لُِنَصلِ  :الشماس

 ܨܠܲܘܼܬܵ  ܕܚܼܘܵܩܵ ܐ؛ المحتفل: ص ة الحلة
 

ܛܵܧܵܧـــــܼܟ ܚܵܞܗܼܲ  ܵܪـــــܐ ܵܣـــــܬܝ ܼܒܲ  ܨܼܝ ـــــܼܚܲ
ܼܟ ܡــــــܵܘܬܼܵ  ܢ ܢܘܼܩܲ ܼܬܲ

ــــــܸܕܫ ܸܩܦــــــܘ ܵ   ܘܼܩܲ
   ܼ ــܨ ܒܼܞܲ ܒــܼܘܼܬܵ ܭــܵܘ  ܼܠܲ ܼܰ ܘܼܐܲ ــ ܣܼ ܵܧܐܼܝ

ܕܼܐܲ
ــܐ ܼܣܲ ــܟ ܦܪــܼܘܡ ̣ܕܵ ܕܵܠــܐ ܣــܼܘܡ  ܩــ ܒܸܡܵܒ
ܹܐ ܼܓܲ 

ܐܦ  ܵ ܐ ܘܼܒܲ ـܼ ܼܒܦܹܵܬ̄ܗܩܼ ܵܐ ܗܵ ـܼ̈ܕܲ  ܝـܠܵ ܼܵܬܵ  ܼܘܲ
 ܼܰ ـ ̄ܗܼܒܲ ܚܹܤـܐ ܸܐܼܬܼܝܲ

ܲ
ـܨ  ܕܸܣܵܧܼܟ ܒܼܪ ܼܡܲ ـܼ ـܨ  ܕ

ܼܠܲ
ܬ ܵܧܐ ܹܦܐܼܣܲ ـܼܲ ܼܰ ܸܦܪܹܬܝܼܟ ܘܵܗ ܘܵܝܐܼܝ  :ܼܭܲ

 
 

 ܐܤܵ ܥܼܲ 
ܫ ܭܵܤــܼܟ ܹܬܐܸܬ   ـܼܕܲ ܼܩܲ ܼܰ ܵ ــܐ ܸܦ ܼܤܲ ܮ  ܼܒـܼܘܢ ܕܼܒܲ ܼܐܲ
ـــܐ  ܵܧ ܝܼܟܲ ـــܼܟ ܼܐܲ ـــܗܸܘ  ܸܨܼܒܵ ܵܧ ܼ   ܸܦ ـــܼܘܼܬܵ ܡܲܟ ܼܣܲ

ܪܵܥــܐ   ܵ ــܐ ܵܐܦ ܒܼܐܲ ܼܤܲ ܮ  ܛܵܤــܐ ܕܼܒܲ ــܨ ܼܠܲ ܼܒܼܡܲ ܼܗܲ
ܨ ܵܚـܘܼܒܲ  ܨ  ܭܼܒܲܘܲ ܼܠܲ ܨ ܵܝܘܵܣܵܧܐ ܼܘܲ ܕܩܼܘܦܵܪܼܧܲ
ــܨ  ̄ܪ ــܨ ̣ܭܼܒܲ ــܐ ܕܵܐܦ ܚܼܧܲ ܵܧ ܝܼܟܲ ــܨ ܼܐܲ ܝ  ܚܵܞܼܗܲ ܼܘܲ
ܨ ܠܸܧܪ ܲܘܵܦܐ ܸܐܵܠـܐ  ܥܼܡܲ ܵ ܼܒܲ  ܨ  ܘܵܠܐ ܼܬܲ ܠܼܛܲ

ܨܵ   ܼܝــܼܝܵܡـܼܟ ܗ̄ ̣ܕܢ ̣ܣܨ ܒܼ ܵܮـܐ ܸܣܞـܢ ܕܼܦܲ
ــــܲܘܚܵܵܬ  ــــܐ ܘܸܬܭܲܒ ــــܼܘܼܬܵ   ܘܼܚܲ ܵܡ ܡܲܟ ܼܣܲ

ܥ ܵܥܡܤܼ ܨ ܵܐܹܣ ܨ   ܠܵܥܼܡܲ
 
 

  ܐܗܦ ܹ ܨ ـܵ ܣܼ  ̣ܕܚܼܲ 
 

ــܨ ــܐ ܐܼܲ  ܹܐܝ ܵܦ ܵ ܼܰ ــܵܗ  ܼܚܲ ܡ ܵܠ ــܐ ܼܐܲ ܢܵܣܬܵܝ ــܼܗܲ  ܵܠ
ܨ ܸܣܵܧܼܟ  ܚܹܤܐ ܵܒܹܥ ܼܧܲ

ܲ
ܼܒܼܘܢ ܣܸܡܐ ܼ̈ܪ ܐ ܘܼܐܲ ܵܝܼܒܵ

   ܼ ܚܵܤܧܼܘܼܬܵ ܣܼܬܲ ܨ ܠܪܲܘܼܓܵܐ  ܼܕܲ ܮܦܼ ܼܧܲ ـܼܲ ܼܰ ܘܸܣ
ܸܥܼܡܲ ـܨ ܠܸܧܪ ܲܘܵܦـܐ  ܵܠܐ ܵܣܬܝ ܵܠܐ ܵܣܬܝ ܼܬܲ

ـــ ܢ ܼܣ ـــܵܨ ـــܬܲܘܲ ܘܼܦܲ ـــܐ ܦ ـــܐ ܨܸܐܵܠ  ܒܼ ܵܮ

 

 نعمتلللكغفلللر يلللا رب  طايانلللا وزالتنلللا، وقدسلللنا با
ة أماملَك، وبِقللوٍب نقيّلدوًملا ىً  للوقوف لنكون أ

لنللا رَحمللًة ووجللوٍه مشللرقة، وبالدالللة التللي أعطيتهللا 
   :ندعلوَك مًعا قائلين

 
 

 
 الجميع 

أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسُمك لي ِت 
ملكوُتك لتكن مشي تك كما في السما  كذلك 
على األر ، أعطنا  بزنا كفافنا اليوم واغفر لنا 
 طايانا كما نحن أيً ا نغفر لمن أ ط  إلينا وال 

ن تد لنا في التجربة لكن نجنا من الشرير، أل
 .لقوة والمجد إلى أبد األبدينلك الملك وا

 
 المحتفل أو احد الكهنة

أجلل يللا إلهنلا وأبانللا الفللائًِ رحملة، نطلللُب إليللك 
ُمبَتهللللللين: ال يلللللا رب ال يلللللا رب، ال تُلللللد لنا فلللللي 

 التجرِبة، لكن نجنا من الشرير 
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 ܼܝــــܼܝܵܡـــܼܟ ܗ̄ ̣ܕ  ܸܣܞـــܢ ܕ ܼܚܲ  ܵܡـــܵܘܹܬܗܘ
ܡܟــــــܼܘܼܬܵ   ܘܼܚܲ ܵܡــــــܐ ܘܥܼܘܭܵܧــــــܐ  ܼܣܲ
ܵ ــــܐ  ܮܼܤܲ ̄ܧܵܒــــܬܼܘܼܬܵ  ܘܭܼܘܠܵܞܵܧــــܐ ܼܒܲ ܘܼܓܲ
ــܥ  ܠܵܥܼܡܲ ــܨ ܼܘܲ ܼܒܼܟܡܙܼܒܲ ــܐ ܼܘܲ ــܐ  ܵܗܵܭ ܐܪܵܥ ܘܼܒܲ

 ܨ  ܣܹ ܐܵ  : ܨܧܹ ܥܵ  :ܵܥܡܤܼ ܨ

وأعوانِو، ألَن للك المللك والقلدرة والُسللطان فلي 
  األبد. السماِ  واألر ، اآلن وإلى

 
 يميلن. :الشعب

 
 

 رتبت المناولت والشكران -9
 

ܤܼܟܲܘܢ :ܐܗܦܵ ـܵ   .ܭܵܡܵܤܐ ܼܥܲ

ܥ ܪܼܘܵܚܼܟ  :ܐܤܵ ܥܼܲ  ܵܤܼܟ ܘܼܥܲ  ܘܼܥܲ
ܡܤܼܘܼܬܵ ܕܩܘܼ ܐ:ܗܦܵ ـܵ  ܹ  ܒܼܮܲ

ܐ ܵܝܐ  ܕܼܝܮ ܹ   ܵܭܐ ܠܼܪܲ
ܕܼܝܵܮܐ ܚܼܲ  ̣ܕܚܼܲ :ܐܤܵ ܥܼܲ  ܐ ܼܩܲ ܼܒܵ ܕܼܝܵܮـܐ  ̣ܕܼܐܲ ܒܵܬܐ ܼܩܲ

ــ ــܐ  ̣ܕܼܚܲ ܼܒܵ ــܐ ܠܼܐܲ ــܐ  ܭܼܘܼܒܵܛ ܕܼܝܵܮ ــܐ ܼܩܲ ܪܼܘܵܚ
ـــܥ  ܕܼܝܵܮـــܐ ܠܵܥܼܡܲ ܠܬܼܘܵܚـــܐ ܼܩܲ ܼܒـــܵܬܐ ܼܘܲ ܘܼܠܲ

 ܵܥܡܤܼ ܨ ܵܐܹܣ ܨ 
ܵ ܐ ܭ :ܐܧܵ ܤܮܵ ܣܮܼܲ  ܵܠܵܗ  ܼܚܲ ܛܘ ܠܼܐܲ  ܼܒܲ
ܥܼܡܲ ܨ ܸܬܭܲܒܲܘܚܵܵܬ ܐ:ܤܵ ܥܼܲ  ܹܠܗ ܒܹܥܲܕܹܬܗ  ܼܘܲ

ܚܵܤܘܗ
ܲ
ܚܵܧܹܧܗ  ܝــــܼ̈ܪ ـــܐ ܼܘܲ ܹ ܼܒܧ  ܒܼܟܡـــܗܲܘܢ ܼܙܲ

 ܘܸܥܵܕܹܦ ܐ 
ــܕܸ :ܐܵܤــܘܥܼܲ  ܐܗܵܦـــܵ  ܼܓــܵܬܼ  ܼܩܲ ܝــܨ ܒܼܦܲ

ܲ
ܼܓܼܪ ܫ ܼܦܲ

ܼܒܲ ܨ ܵܪܐ ܵܚܘ  ܕܼܝܵܮܐ  ܘܼܚܲ ܪܼ ـܵܬܐ  ̣ܕܒܼܲ  ܼܩܲ ܵܣܼܟ ܼܝܲ
ܚܵܧܵܧܼܟ  ܣܮܼ ܵܛܐ ܕܼܲ ܘ ܢ ܒܙܲܘܦܵܐ ܼܕܲ ܼܬܲ

ܵ
ـܵܐ ܹܬܐ̈ܪ

ܨ ܠܵܥܡܤܼ ܨ  ܵ ܼܧܲ ـܼ ܼܒܹܬܗ ܼܕܲ  ܀ ܼܩܲ
ܵܤܬܝ  :ܐܧܵ ܤܮܵ ܣܮܼܲ  ـܼ ܸܬ  ܼܒܲ
ـܨ  :ܐܗܦܵ ـܵ  ܛܵ ܼܧܲ ܼܒܼܵܬܵ ܕܼܝܲ ܲܒـܼܘܹܬܗ ܕܼܣܲ ܵܣܘܼܗܲ

ـــܐ  ܣܸܡ ܲ
ܼܰ ـــܐ ܸܬܭ ܢ ܼܝܿܮـــܲܘܚ ܣܮܼ ܵܛ ـــܼܬܲ ܵܣ

ܨ  ܥ ـܼܡܲ ܚܹܤܐ ܼܥܲ
ܲ
 ܒܼܪ
 

 .معُكمالسل ُم  :المحتفل

 معك ومع روحَك. :الشعب

يليق القدس )القربان( بالقديسين المحتفل: 
 تماًما

اآلب وحَدُه قدوٌس، االبن وحَده قدوٌس، الروح 
وحَدُه قدوٌس: المجُد لآلب واالبن والروح 

 يميلن. .القدس إلى األبد

 َمِجدوا اع الحي. :الشماس

رَحَمُتُو المجُد لُو في كنيستِو، وعلينا  الشعب: 
 وحنانُُو في ُكل األوقات..

  
قدِّس أجسادنا بجسدك : الكاىن والشعب

المقدس، واغفر ذنوبنا بدمك الكريم، وطهر 
ضمائرنا بحنانك، أيها المسيح رجا نا إلى 

 .األبد

 بارك يا أبانا. :الشماس

لتشملنا جميًعا موىبة سيدنا يسوع  :المحتفل
 المسيح.

 القربانالكاىن يتناول 
ܝ  ܐ:ܧܵ ܤܮܵ ܣܮܼܲ  ܼܚܲ ܥ ܵܥܡܤܼ ܨ ܵܐܹܣ ܨ ܼܐܲ ܠܵܥܼܡܲ

ــܕܵܬ  ــܵܬܐ ܹܥ ــܵܬܐ ܵܐܣ ܼܒ ــܹܬܗ ܼܕܲ ܼܓ ــܘ ܼܦܲ ܸܒܡ  ܼܩܲ
 ܼܰ ـــ ـــܼܘܼܬܵ  ܹܒ  ܝܵܤܧ ـــܗ ܒܼܗܲ ـܹܵܪ ܘ  ܵܰ ـــ ܘܸܐܭ

ܡܲܟܼܘܼܬܵ     ܼܣܲ

إ للللللوتي تقللللللول  .إلللللللى األبللللللد يمللللللين :الشللللللماس
تعللالوا تنللاولوا جسللد المسلليح وإشللربوا  :الكنيسللة

 .من ك سو بميمان
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 صم تناول المؤمنين، يعقبو لحظات 

ـ :ܐܧܵ ܤܮܵ ܣܮܼܲ  ܼܒܼ ܲ ܝܹܡ ܨ ܼܕܲ ـܹ ܢ ܼܐܲ ܨ ܵܗ  ̣ܕـܼܡܲ
ܒܼ  ܵܭــܐ ܕܼܵܬܵ ܕܼܝܲ ܲܒــܼܘܼܬܵ  ܕܪܼܘܵܚــܐ ܕܩܘܼ ܵܣــܘܼܗܲ

ــــܨ  ܦܼܧܲ ܘܼܬܲ ܵܰ ــــܨ ܘܸܐܭ ܘܼܝܼܧܲ ܲܰ ــــܨ ܘܸܐܭ ܩܸܬܼܒܼܧܲ
ܐ ܕܐ̈̄ܪܹܙ  ܵܗܠܹ  ܪܼܒܵ ـܐ ܒܼܤܲ ܲܕܼܝܮ ܹ ܐ ܘܼܩܲ  ܨ ܭܼܒܼ ܛ ܹ

ܛ ـܐ ܧ ܹܐ ܵ ـܘܼܣܲ ܵܠܵܗܝ ܹ ̄ܛـܘܼܐܲ ـܼܲ
ـܨ ܼܐܲ  ̣ܕܵܦܘܸܕܐ ـܼܡܲ

ܵܠܵܗ  ܵܝܹܗܼܒܗܲܘܢ  ܜ ܠܼܐܲ ܼܒܲ ܦܼܮܲ  ܼܘܲ
ܗ  :ܘܵܥܹܧ ܨ ܹܰ ܼܒ ـܢ ܵܣـܘܼܗܲ ܭܼܘܼܒܵܛܐ ܹܠܗ ܼܥܲ

ܡܵܡܐ  ܼܣܲ ܼܰ  ܕܵܠܐ ܸܣ

نحلللللن اللللللذين اشلللللتركنا بنعملللللة اللللللروح  :الشلللللماس
القللللللدس فلللللللي تنلللللللاول ىلللللللذه األسلللللللرار المجيلللللللدة 

 ا اعَ المقدسللللللة المحييللللللة اإللهيللللللة، لنشللللللكر مًعلللللل
 ها.واىبَ 

 

   .سبحانو على موىبتو التي ال توص  :الشعب

 عن الشكران دى التسبيحات تعبيًرايرتل الشعب إح
 يام االسبوع والتذكاراتأل

ـܨ  ܝܵܤܧܼܘܼܬܵ   ܸܦܗܘܲܘܢ ܼܠܲ ܼܒܨ ܒܼܗܲ ܦܼܪܲ ܹܙ  ܼܕܲ
ܵ
ܐ̈̄ܪ

ܹܐ ܼܒܵܕܐ ܀ ܵܣܬܝ ܠܛܼܘܵܩܝ ܵܚܘܒ  ܕܣܼܘܼܬܵ  ܕܼܥܲ
ـــܘܲ ̣ܕܘܼܲ  ـــܐ ܐ ̣ܕܵ ܵܥܼܒ ܡܵܟ ـــܐ ܼܣܲ ܼܘ ܣܮܼ ܵܛ ܲܰ ـــ ̄ܦ ܼܐܲ

ـــܐ ܹ ـــܵܬܼ  ܘܼܲ ܀ ܕܵܥܡܤ  ܼܓ ܰܲ ̣ܕܒܼܦܲ ـــ ܪܼ  ـــܼܟ ܼܚܲ ܵܣ
 ܲܰ ܪ ܭܼܒܲ ܢܼܘܲ ـܼ ܹܒܐ ܕ ܐ ܘܵܚܘ  ܹ ܝܸܤܧܘ   ܣܼܘܣ  ܕܼܗܲ

ـــܟܼ  ـــܨ ܀ ܵܒ ـــܵܘ  ܠܼܟܼܡܲ ܭ ـــܼܟ  ܘܼܐܲ ܼܒܸܓܡܵ ܵܧ ܼܕܲ
ــܟܼ  ــܐ ܸܦܦــܲܘܲ ܠܐܼܘܪܵܥ ــܥ  ܀ ܒܦܹܵܬ̄ܗܩܼ ܵ ܘܼܥܲ

ــ ــܐ ̣ܕܸܩ ــܫ ܭܼܘܼܒܵܛ ܸܪ ــܐ  ܼܦܲ ܹ ܵ ܧ  ܭܼܤܲ ــܗܲܘܢ ܼܕܲ ܝ
ܲ
ܼ̈ܪ

 ܀ ܵܐܹܣ ܨ ܘܵܐܹܣ ܨ

لنا  رب   التي تناولناىا بايمان، اجعلها يا األسرارُ 
 ن  بشبوِ أالدىور  للغفران، ايها المسيح ملكُ 
 ك غفرتَ ك ودمِ الخالق والمخلوق، بجسدِ 

ك للسرور ظهورِ   طايا المؤمنين بك، اىلنا يومَ 
المجد  نؤديالسماوية  ك ومع المراتبِ بم قاتِ 
 مين.ييمين 

 االحاد
ܡܵܟــܐ ܩܼܓܼ ـ ܢ ܼܝܿܮـܲܘܚ ܼܣܲ ܹܮـܗ ܠܵܤـܘܵܬ  ܝܬܼܘܵܦــܐ :ܐ̣ܕܵ ܵܣـܼܬܲ ܵــܐ ܒܼܛܲ ـܼ ܙ ܵܠــܵܗ  ܀  ܼܕܲ ܒـܵܬܐ ܕܼܐܲ

ܨ ܘܲܕܼܝ ܼܠܲ ܵܰ ܐ ܚܼܲ  :ܕܸܐܭ ܡܲܟܼܘܼܬ ܵܪܘܵܣܐܕܼܚܲ  ܹ ܹ  ܒܼܤܲ
ܨ ـܢ ܸܦܼܟܵ ܧܼ  ܨ ܀ ܬ  ܸܞܢ ܸܣܼܧܲ ܭܵܬܐ  :ܼܒܲ ܘܼܐܲ

ܚܹܤـܐ
ܲ
ܢ ܼܭܲ ܵܧـܐ ܘܼ̈ܪ ܼܬܼܪܲ ܼܒ ـܲܘܡ ܸܕܦܵܛـܼܟ ܸܦܸܛـܐ ܩـ ܀ ܒܼܐܲ ܝـܼܟ  :ܼܣܲ ـܟ̣ܕܵ ܼܕܲ ܘܸܦܦـܲܘܲ ܠܐܼܘܪܵܥـܼܟ ܼܐܲ

ܮܵܤـܟܼ  ̣ܕܒ ܼܲ  ܀ ܸܨܼܒܵ ܵܧܟܼ  ܐ ܼܠܲ ܥܧ ܹܐ ܵܦܘܸܕܲ ـܨ :ܐܲܘܼܭܲ ܠـܵܘܼܬ ܸܓܧܼܪܲ ܼ  ܼܕܲ ـܢ ܼܝܲ ܲܒـܼܘܼܬܵ ܩܼܓܼ ـܘ  ܀ ܼܥܲ ܼܕܲ
ܚܼܤܲ ܟ ܹܨܝ

ܲ
ܢ ̣ܕܼ̈ܪ ـ̣ܕܘܼܲ  :ܐܵ̄ܦܮܼܘܼܬܲ ـܜ ܚـܼܘܵܒܼܟ ܼܥܲ ܢܼܦܲ ܼܘܼܬܲ ܼܰ ـ ܀ ܢ ܣܼ ـ ܼܒܲ ܨ ܒܼ ܲ ܰܲ ܵܚـܘ  ̣ܥܼܞܲ ـ  ̣ܕܼܘܲ

ܵ ܼ  :ܚܼܘܵܩܵ ܟܼ  ܼܰ ܼܒ ܢ ܵܣܘܼܗܲ ܮܵܤܼܟ ܼܥܲ ܼܬܵܪ ܼ  ܀ ܭܼܘܼܒܵܛܐ ܼܠܲ ܵܭܹܒـܫ   :ܒܬܼܝܼܟ ܐܼܝܵܪܵܬܼ  ̣ܣـܨ ܵܓـܘ ܼܐܲ
ܚܵܤܘܗ

ܲ
ــܢ ܼ̈ܪ ــܐ ܸܣܞ ܹܒ ـــܵܚܘ  ــܨ܀ ܝ ــܵܘ  ܠܼܟܼܡܲ ܭ ܼ  ܼܐܲ ــܼܘܼܬܵ ܼܒܼܞܲ ܲܒ ــܘܲ  :ܼܘܲ ܐ ܘܸܦܪܲܓ ــܘܸܕܲ  ̣ܕܕܵܦ

ܵܠܗܼܘܼܬܵ ܼ  ܼ  ܒܼܟܢ ܸܥܵܕܦܼ  ܨ ܀ ܠܼܐܲ ܠܵܤܬܼܘܼܬܵ ܸܪܫ ܭܼܘܼܒܵܛܐ ܵܐܹܣ ܨ ܘܵܐܹܣ ܨ :ܼܘܲ  ܀ ܼܦܲ
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 االعياد الكبرى
ܢ ܐܼܝ   ܸ ܢ ܵܣܼܬܲ ܟ̣ܕܹ ܼܚܲ ܦܼܮܲ ܢ ܩܘܼ  :ܐ ܼܕܲ ܭܼܪܲ ܹܒܐܕܼܘܲ ܼܒܼܟـܢ  ܀ ܵܭܐ ܠܛܼܘܵܩܝ ܵܚܘ  ܭܵܘ  ܸܐܹܦ ـܨ ܼܕܲ ܼܐܲ

ܵܠܗܼܘܼܬܵ ܼ  :ܵܝܘܣܼ  ܨ ܵܠܨ ܹܦܐܹ̈ܪܐ ܠܼܐܲ ܲܰ ܼܰ ܩܘܼ  ܀ ܸܦـ  ـܘ ܹܒ ـ ܸܠܡܘ ܒܼܓܵ ܐ ܕܼܗܲ ܹ ܭـܵܘ   :ܵܭـܐܕܦܼܘܣ  ܼܐܲ
ܬ ܭܼܘܼܒܵܛܐ ܵ ܼ ܦ ܹܐ ܕܐܸ  ܀ ܸܐܦܲܘܢ ܠܸܤܙܼܣܲ ܼܰ ܲܒܵܛ ܐ ܵܩܢ ܸܬܭ  ̣ܭܼܤܲ ܵܥـܨ ܵܩـܢ  :ܼܕܲ ܵܠܐ ܵܣـܬܝ ܸܦܮܤ 

ܵܒـܐ ܀ ܪܗܼܝܼܒܼܘܼܬܵ  ܝ  ܚܵܧܵܧـܼܟ ܼܪܲ ܚܼܙܲ ܼܒـܵܬܼ  ܒܬܼܝܼܟܵـܐ :ܼܥܲ  ܹܧܐ ܼܕܲ ܵܐܦ  ܀ ܬܼܘܼܒ ܵܣـܬܝ ܸܦܛܙ ܵܝـܨ ܼܩܲ
ܲܕܼܝܯ ̣ܩܵܥܘ ܼܩܲ ܹܐ ܼܕܲ ܬ ܩܼܘܭܵܬܵ  :ܸܠܵܮܧ  ܼ. ܸܐܦܲܘܢ ܠܹܤܐܼܣܲ ـܸܲ

ـܵܕܼܬܵ  ܀ ܼܪܲ ܹ
ـܘ ܥ  ܸܠـܼܟ ܒܼܓܵ  :ܸ̈ܪܼܓܹܡܐ ܕܼܗܲ

ܼܬܵܪܐ ܕ ܸܠܼܟ ܸܐܹܦ ܨ ܒܼܐܲ ܵ ـܐ ܀ ܦـܼܘܗܵܪܐܼܗܲ ܼܓـܵܬܼ  ܼܚܲ ܡـܘ ܼܦܲ ـܼܲ ܼܓـܹܪܐ ܕܸܐ
ـܐ  :ܼܦܲ ܼܬ ܸܐܦـܲܘܢ ܒܼܛܲ  ܹ ـܸܕܲ ܼܚܲ

ܹ ܕܚܼܲ 
ܨ ܕܵܩܓܹ  ܀ ܬ  ܵܠܗܼܘܼܬܵ ܼ  ̣ܕـܸܧܼܮܲ ܩܵܓܐ ܠܵܘܹܬܗ ـܢ ܥܘܼ  :ܠܼܐܲ ܦܼ ܨ̣ܕܼܐܲ

ܵ
ـܨ ܦܵܪـܸܘ  ܀  ̈ܪ ܼܤܲ ܘܼܥܲ

ܵܒܐ ܚ ܭܼܘܼܒܵܛـܐ :ܚܼܘܵܒܼܟ ܼܪܲ ܪ ܠܸܤܦـܼܬܲ ܲ
ܼܰ ـ ܼܝܲ ܼܰ ـܨ ܀ ܘܹܒܗ ܸܦ ܥـܼܘܼܬ ـܼܡܲ ܪܵܥـܐ ܠܼܒܵ ܚ ܼܬܲ ܲ

ܼܰ ܦـ  :ܼܘܲ
ܢܼܣܲ ܟ ܵܐܦ ̣ܕܵ ܘܸܬܥܲܘܠ ܩ ܲ

ܼܰ  ܀ ܸܬܭܸܤܮ
 

 صلىاث ختاميت -11
 (الشكر ىذه أن يختار إحدى صلوات للمحتفليمكن )

ܣܼ ܨ  ܐ:ܗܦܵ ـܵ  ـ ܹܐ  ܵܣܬܝ ܒܼܟܢ ܵܝܘ   ܬܦـܝܼ ܵܝ
ܹ  ܒ ـܨ  ܘܵܭــܘ  ܼܒܧܼ ـ  ܼܟــܢ ܘܵܙܹܕܲ ܒܼܟــܢ ܼܙܲ

ܨ  ܠܸܤܪܓܼܲ ܵܭܥ  ܼ ܵܒܛܼܘ  ̣ܕܠܵܤܘܵܕܝܼܘ ܼܘܲ ܤܼܮܲ ܘܼܠܲ
ܮܵܤܐ ܕܚ ܝܗܼܠܲ ܵܰ ܭܘܼܝ ܼ   ܕܼܐܲ ܒܼܘܼܬܵ  ܝـܼ ܵܡܐ ܕܼܪܲ

ܟܼ  ܼ  ܼܠܲ ــܬܝ ܒܼܞܲ ܒــܼܘܼܬܵ ܛܼ ܵܡــܐ ܵܧܐ ܣܵ ـــܵܣ
ܼܒܼܧܲ  ܵܧܵܮܐ ܵܣ  ܲܘܹܬ   ܮܵܤـܼܟ ܕܼܕܲ ܥ ̈ܪܼܘܵܚܹܧܐ ܼܠܲ ܼܥܲ

ــــــــܼܘܢ  ܕܭ ܼ  ܦܼܪܲ ܵ ܼܰ ܼܒ ــــــــܘܼܗܲ ܹܙ  ܕܵܣ
ܵ
ܼܒܐ̈̄ܪ ܼܘܲ

ܟ  ܼܤܲ ـ  ܼܓܵ ܼܰ ܡ ـܼܘܼܬܵ  ܕܸܦ ܼܒܼܛܲ ܘܲܬܦܼܘܢ  ܼܘܲ ܵܰ ܸܦܮ
ܘܕܝܼ  ܕܼܬܵ ܐ ܕܭܼܘܼܒܵܛܐ ܼܘܲ ܹ

ܪܤܼܘܢ  ܘܵܩܡ  ܼܒܲ ܼܰ ܼܵܬܵ ܸܦ
ܤـــــܵܵܬ ܦܼܲ  ܼܝܲ ܼ  ܣܼܬܲ ܵܠـــــܗܼܘܼܬܵ  ܪܼܘܢ ܪــــــܠܼܐܲ

ـــܵܬܐ ܕـܼ  ܢ ܵܣ ـــܵܕ ـــܵܬܐܒܼܟܡܸܥ ܼܒ ـــܐ ܼܘܲ ܼܒܵ  ܢ ܼܐܲ
 ܵܭܐ ܠܵܥܡܤܼ ܨ ܕܘܪܼܘܵܚܐ ܕܩܘܼ 

ܹ ܨ ܵܤܬܝ :ܘܵܥܧ  ـܼ ܸܬ  ܵܐܹܣ ܨ ܼܒܲ
 :ܐ̣ܕܹ ܵܐܘ ܗܵ 

ـــܨ  ܡܼܟܲ ܢ ܘܼܣܲ ـــܼܬܲ ܢ ܘܵܣ ـــܼܗܲ ܵܠ ـــܐ ܼܐܲ ܣܮܼ ܵܛ
ܝ   ܚܵܞܼܗܲ ܨ ܘܵܭܼܒܲܘܵܩܐ ܼܕܲ ܛܵ ܼܧܲ ܨ ܘܼܣܲ ܨ  ܘܦܵܬܲܘܼܩܲ

ܚܵܤܘܗ
ܲ
ܼܒܼܪ ܼܒܼܞܲ ܒܼܘܹܬܗ ܼܘܲ ـܨ  ܝــܼܕܲ ܭـܘܼܝ ܼܠܲ ܼܐܲ
ܼܓܹܬܗ ܘܼܲ  ܼ. ܼܦܲ ـܸܕܫ ̣ܕܠܸܤܼܪܲ ܪܼ ـܵܬܐ ܣܼܪܲ ܹܣܗ ܼܝܲ

ــ ܠ ܼܠܲ ܸ
ܲܰ ــ ــܢ  ܗ̤ܘ ܸܦ ــܗ ـ ــܬ ܹܠ ܨ ܕܸܦܮܼܦܲ

ــــ ܥܼܒܵ ــــܨ ܘܼܒܲ ــــܼܘܵܭܼܒܲ  ܨ ̣ܕܼܲ ܒܸܤܼܡܲ   ــــܨ ܘܚ ܝ 

يليق يا رب  مدى األيام، ان نرفلع للك  المحتفل:
الشكَر والمجَد والسجوَد، ألنلك أىلتنلا بِِنعمتِلك 
نحللن المللائتين، لُنقللِدس أسللمك مللع الروحللانيين، 

ونشللللللتِرك فللللللي أسللللللرار لتللللللّذ بِعذوبللللللِة أقوالللللللك، فن
الُكللللللل، ايهللللللا اآلب واالبللللللن  موِىبتللللللك، يللللللا ربّ 

 .والروح القدس وإلى األبد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .يميلن بارك يا رب :الشعب

 (  أو)
المسللللليح ربَّنلللللا وملكنلللللا ومخلصلللللنا اللللللذي أىلنلللللا 

الكللللللللللريمين  بنعمتللللللللللِو لِتنللللللللللاول َجَسللللللللللِدِه ودمللللللللللوِ 
والُمقدسلللللين، لِيُلقَِّونلللللا لتكميلللللِل ارادتلللللو بِ فكارِنلللللا 

 وأقوالنا وأفعالِنا، 
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ܗܼܒܘܲ  ܨ ܵܣܬܝ ܼܪܲ ܼܦܲ ܨ  ܘܸܦܗܸܘ  ܼܠܲ
ܵ
ܵܦܐ ܘܩܼܘܥܪ

ـــ ܡ  ܭܼܪܲ ܨ  ܨܵܗܵܦـــܐ ܼܕܲ ܡܼ ܼܧܲ ܠܛܼܘܵܩܵ ـــܐ ܘܵܭܪ 
ܠܮܼܘܼܒܵܪܵܧܐ  ܹܒܐ ܼܘܲ ܼܒܵܬܐ ܕܵܚܘ  ܠܼܪܲ ܚܵܞܗ ܹ   ܼܘܲ ܼܕܲ

ܩܵ ܤܵܵܬ ܕܣـܣ  ܵܒܐ ܼܕܲ ܼܰ ܣܼ  ܹܵܬ ܼܪܲ ـܐ ܨ ܹܒ  ܠܼܛܲ  ܹ ܼܘܲ
ــ ܡܟــܼܘܬܼܵ ܕ  ܼܚܲ ܵ ــܐ ܹܬ  ܒܼܤܲ ܭܼܤܲ ܥ ـــܢ   ܼܕܲ ܼܥܲ

ــــ ــــܬܘ ܩ ̣ܭܼܦܲ ـــــܵܣܘܗ̣ܕܵ ܼܕܲ ــــܼܘܹܬܗ  ܝ ܒܼܞܲ ܲܒ
ܚܵܤܘܗ

ܲ
ܼܒܼܪ   ܠܵܥܡܤܼ ܨ ܵܐܹܣ ܨ ܝـܼܘܲ

 ܐܤ ܹ  ܭܛ ܼ ܼܵܬܵ ܣܵ ܘ  ܝܵ 
ܘܹܕܐ ܨ ܵܠܼܟ،  ܼܦܲ ܼ ܼܧܲ ـܼ ܬ ܣܼܒܲ ܵܠܼܟ ܐܲܘ ܣܮܼ ܵܛܐ ܼܘܲ

ܢ،  ــܵܘܼܬܲ
ــܐ  ܸܠܒ ܵ ــܬܬ ܵܝܘܵܣܵܧ ܩܼܥܲ ــܰ ܼܘܲ ܝ ܕܸܐܼܬܲ

ــــܕ ــــܵܬܼ  ܘܼܒܲ ܼܓ ــــܼܘܼܬܲ  ܒܼܦܲ ܘܵܬܦ ــــܼܟ ̣ܒܼܮܲ ܵܣ
ـܨ ܵܠـܼܟ   ܮܦܼ ܼܧܲ ـܼܲ ܼܰ ܝܵܵܬ  ܸܣ ܵܠܼܗܲ ܼ  ܼܐܲ ܵ ܼܰ ܼܒܸܤܡ ܼܘܲ

 ܸܰ ــ ــܨܕܦ ܼܒ ܦܼܪܲ ܹܙ  ܼܕܲ
ܵ
̈ܪ ــܨ:  ܠ ܐ  ــܐܹ̈ܪܐ ܵܗܹܠ  ܹܦ

ܼܒܵܬܐ ܘܭܵܡܵܤܐ ܘܵܚܕܼܘܼܬܵ  ܠܵܥܡܤܼ ܨ   ܼܩܲ
  :ܐܕܹ ܵܐܘ ܗܵ 

 ܵܰ  ܬܦـــܝܼ ܐ ܵܣـــܬܝ ܘܐܼܝܵܪـــܵܬܐ  ܸܬܭܒـــܲܘܚ
 ܼܰܵ ܘܕܼܝ ܐ ܘܸܩܼܓܕܼܬܵ  ܘܩܼܘܵܒܢ ܼܝܲ ܒـܼܘܼܬܵ   ܘܼܬܵ

 ܵܰ ܣܼ ܧــــــ ــــــܨ ܠܤܼܲ  ܼܐܲ ܵ ܼܒܼ ܼܧܲ ܪܼܘ ܵܪـــــــܐ  ܼܚܲ
 ܵܰ ܛـ ܼܒܲ ܼ  ܣܼܮܲ ܝܼܘܼܬܵ ܵ ܼܰ ܠܼ  ܼܰ

ـܝ   ܼܠܲ ܼܦܲ ـܢ ܼܐܲ ܐ  ܼܥܲ
 ܼܰܵ ܼܒ ܗ   ܵܣــܘܼܗܲ ܕܼܝ ܹܮــܐ ܕܼܝܲ ܹܙ  ܼܩܲ

ܵ
ــܨ ܐ ܕܐ̈̄ܪ ܰܲ ܼܠܲ ܼܒــ

ـ ـܼ ܢ ܵܣܵܬܐ ܕ ܲ
ܼܰ ܵܒ ܛܵܧܵܧܼܟ ܠܛܼܘܵܩܝ ܵܚܘ  ܢ  ܼܒܲ
ܼܒܵܬܐ ܘܪܼܘܵܚܐ ܕܩܘܼ  ܐ ܼܘܲ ܼܒܵ  ܵܭܐ ܠܵܥܡܤܼ ܨ ܕܼܐܲ

ܵܤܬܝ  :ܘܵܥܹܧ  ܨ ـܼ ܸܬ  ܵܐܹܣ ܨ ܼܒܲ

ا ولللللللَيُكْن ىللللللذا القربللللللان الللللللذي تناولنللللللاُه غفرانًلللللل
لخطايانلللللا وعربلللللون القياملللللة السلللللعيدة ملللللن بلللللين 
األموات، والحياة الجديلدة فلي َمَلكلوت السلما  
ملع جميللع الللذين أرَضللوُه، لللك المجللد االن وإلللى 

 األبد، يميلن 
 

 االعتيادية االيام
يهللللا المسلللليح ونباركللللك، يللللا مللللن زرَت أنشللللكرك 

قلوبَنللللللا اليللللللوم باشللللللراكنا فللللللي جسللللللدك ودمللللللك 
اليك من أجلل ان تثملر وكلمتك االلهية. نت رع 

فينلللا ىلللذه االسلللرار التلللي احتفلنلللا بهلللا وتناولناىلللا  
 ا وبهجة الى االبد. رجاً  وس مً 

 
 

   (أو)

واجللللللٌب  ان نرفللللللع المجللللللَد والحمللللللَد   يللللللا رب 
بحنانو ألنو  للثالوث االقدس  السجودَ الشكَر و 
سللرار المقدسللة التللي احتفلنللا بهللا غفرانللا ألوىبنللا ا

اللى ايها االب واالبلن واللروح القلدس  لخطايانا، 
 االبد. 

 

 : بارك يا اباناالشعب
 البركة اال يرة :المحتفل

ـܵܨ ܕܪܼܘܚ  ــــܨ ܒܼܟــــܢ ܒــــܼܘ̈ܪ ـܼܲ ܬ ܵܗܘ  ܕܼܒܲ
ــ ــܐ ܒܼ ܲ  ܵ ܮܼܤܲ ܢ ̣ܕܼܒܲ ــܼܬܲ ــܐ ܵܣ  ܼܝܿܮــܲܘܚ ܣܮܼ ܵܛ

ܨ  ̄ܗܼܒܼܡܲ ܼܓܹܬܗ ܘܼܲ ܘܼܝܲ ـܐ ̣ܕܼܦܲ ܗܼܒـܲܘܢ ܼܚܲ  ܹ ܹܣـܗ ܼܪܲ
ـــܨ ܒܡܼ  ܼܚܲ ܼܰ ـــܐ ܸܣ ـــܸܬܼ   ܕܵܠ ـــܨ ܦܼܒܲ ܗ̤ܘ ܹܕܝ

ــــܨ ــــܬ  ♰ ܠܸܟܧܼܮܲ ܼܞܲ ܦܼܧܲ ــــܨܼܘܲ ܪܵ ܼܤܲ  ♰ ܼܠܲ
ـــܨ ܼܤܲ ܸܗ  ܠܼܥܲ ـــܼܙܲ ܦ ـــܥ  ♰ܼܘܲ ܼܪܲ ܕܸܐܼܬܵ  ܘܸܐܼܬܼܒܲ

ܕܼܝ ܹܮــــܐ  ــــܐ ܘܼܩܲ ܹܙ  ܭܼܒܼ ܛ ܹ
ܵ
ܒܼܛܲ ܵܡــــܐ ܕܐ̈̄ܪ

ܵ ــܐ  ܼܒܧܼ ܹܮــܗ ܼܚܲ ــܐ  ܼܘܲ ܵܠܵܗܝ ܹ ܹــܐ ܘܼܐܲ ܛܵ ܧ  ܘܼܣܲ

اع اللذي بارََكنلا ِبُكلل البركلات الروحيلة بالمسليح 
أعطانلللا جسلللده ودملللو عربلللون يسلللوع ربِنلللا، اللللذي 

: ىلللو يُبلللاِرك جمَعنلللا، ويللللم شلللملنا الحيلللاة األبديلللة
ويُطهللللر شللللعبنا الللللذي ح للللَر وتَلللللَنعَم بِقللللَوة ىللللذِه 

  .إللهيلللللةاألسللللرار الَمجيلللللدة الُمقدسلللللة الُمحييلللللة ا
   كونوا موسومين بع مة الصليب الَحي،
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ـــܐ  ـــܐ ܵܣܵܬܵܦܵ  ܨܠܼ ܼܒܵ ـــܐ  ܼܕܲ ܹ ܼܝܤ  ܼܰ ܸܬܗܘܲܘܢ ܚ
ــ ــܹܪܐ ܼܣ ܦܞܼ  ــܐ ܼܘܲ ــܨ ـܼܪܲ  ܵ ــܢ ܸܦܼܟܵ ܧܼ   ܨ ـ

ــܥ  ܠܵܥܼܡܲ ــܨ ܼܘܲ ܼܒܼܟܡܙܼܒܲ ــܐ ܼܘܲ ــܐ  ܵܗܵܭ ܼܓܼܡܲ  ܵ ܼܘܲ
 ܵܥܡܤܼ ܨ 

ܨ  ܵܤܐ܀ ܘܵܥܹܧ   ܢ ܼܥܲ  :أو ܀ ܵܐܹܣ ܨ :ܘܵܪܹܭܥ ܼܥܲ

وَمصونين من ُكلل أذيلة  فيلة وظلاىرة، اآلن وإللى 
   .األبد

 

 يمين. الشعب:

 

ــ ܸܤܮܵܧ ܗܵܣ ــܐ ܕܼܭܲ ــܲܘܚ ܣܮܼ ܵܛ ܢ ܼܝܿܮ ـــܼܬܲ  ܝ
ܛܵܧ ܗ ܼܝܲ ܬܵܦ ܗ ܝــــܘܼܙܲ ܼܪܲ ܵܙܘܗܝــــܘܼܝܲ

ܵ
 ܝــــ  ܒܐ̈̄ܪ

ــܐ   ܵܠܵܗܝ ܹ ــܐ ܘܼܐܲ ܹ ܛܵ ܧ  ــܐ ܘܼܣܲ ܕܼܝܮ ܹ ــܐ ܘܼܩܲ ܭܼܒܼ ܛ ܹ
ــــܐ  ܐܵܝ ــــܨ ܠܮܼܘܼܒܵܛــــܐ ܼܦܲ ܮــــܸܘ  ܼܠܲ ܗ̤ܘ ܼܦܲ

ـــــܼܘܹܬܗ ܡܟ ـــــܥ ܕܼܣܲ ـــــܐ ܕܼܥܲ ܠܼܒܼܘܵܩܵܤ  ܼܘܲ
ܗ ܵܘ  ـܼ ܐ

ܼܡܲ ܕ ܝـܼܣܲ ܹـܐ ܼܩܲ
ܦ  ܡ ـܼܘܼܬ ܼܐܲ ܠܼܓܲ ـܐ  ܼܘܲ ܼܝܮ ܹ

ܩ ܤܼ ܹܧـܗ ܝــܵܣܘܗ̣ܕܵ ܼܕܲ ܨ ܼܝܲ ܠܵܪܘܵܣـܐ ܕܣــܣ   ܼܘܲ
ܠܸܥـــــܢ ܒܼܞܲ ܒـــــܼܘܹܬܗ ܒܐܲܘܸܪܭܸܡـــــܥ  ܼܕܲ

ܚܵܤܘܗ
ܲ
ܼܒܼܪ ܥܼܡܲ ـܨܝـܼܘܲ    ܕܹܠـܗ ܭܼܘܼܒܵܛـܐ ܼܘܲ

ـــ ـــܢ ܸܒܪܵܝ ـــܢ ـ ـــܐ ܘܼܥܲ ܤܼ ܵܧ ـــܨ ܼܝܲ ܸܓ ܨ ܼܬܲ
ܼܒܞܼ ܡܼܘܹܬܗ  ܥ ܼܕܲ ܠܵܥܼܡܲ ܨ ܼܘܲ ܼܒܼܟܡܙܼܒܲ ܵܗܵܭܐ ܼܘܲ

ܵܤܐ܀ ܀ ܵܥܡܤܼ ܨ ܢ ܼܥܲ  ܘܵܪܹܭܥ ܼܥܲ
ܨ  :أو ܀ ܵܐܹܣ ܨ :ܘܵܥܹܧ  

ܢ ܼܝܿܮܲܘܚ ܣܮܼ ܵܛـܐ  ܪـܼܝ ܵܚـܘܼܒܲ  ܨ ܕܵܣܼܬܲ ܼܚܲ
ـ ܨ ܼܒܲ ܝـ  ܛܵܞܼܗܲ ـܐ ܼܠܲ ܥܵܞ̣ ܼܓܹܬܗ  ܼܘܲ ܹܣـܗ  ̣ܕܒܼܦܲ

ܥܼܡܲ ܟــܲܘܢ  ܸܬܭܒــܲܘܚܵܵܬ ܹܠــܗ ܒܹܥــܕܹܬܗ  ܼܘܲ
ܹܤــܗ ܕܵܣܬܵܝــܐ  ܗ  ܐܲܘ ܼܥܲ ܹܰ ܬܥܼ ــ ــܐ ܕܼܣܲ

ܘܵܥܧ ܵ
ــܬ  ܤܼܞܲ ܗ  ܘܼܦܲ ܹܰ ــ

ــܐ ܥܼܡܲ ܟــܲܘܢ ܵܝܼܒ ܵ ܮܼܦܲ ܼܦܲ
ܗ   ܹܰ ܗܼܒܵ ـــܘ  ܗ ܘܵܣ ܹܰ ـܵ ـــܼܘ̈ܪ ـــܲܘܢ ܒ ܝ ܟ

ܲ
ܼܰ ܒܼܒܵ

ܨ ܒܼ ܵܮـ ܢ ܣــܣ ܵܠـܼܗܲ ܢ ܘܼܐܲ ܹܨܝܼܟܲܘܢ ܵܣܼܬܲ ܦܼܦܲ ܐ ܼܘܲ
ܨܠــܲܘܼܬ ܵܣــܬܲܬܝ ــܥ  ܘܼܚܲ  ܵܡــܵܘܹܬܗ  ܼܒܲ ܬܼܝܲ ܼܣܲ

ܧܼ ܼܵܬܵ ܘܼܲ  ـــــܐ  ̣ܕܝـــــܼܘܼܒܵ ܕܼܝ ܹܮ ـــــܗܲܘܢ ܼܩܲ ܡ ـܼ
ܨ ــܢ  ܦܞܼ ܹܪܐ ܣــܣ ܼܝ ܹܤܐ ܼܘܲ ܼܰ ܘܸܬܗܘܲܘܢ ܚ

ــــ ــــܐ ܸܦܼܟܵ ܧܼ   ــــܐ  ܵܗܵܭ ܼܓܼܡܲ  ܵ ــــܐ ܼܘܲ ܨ ـܼܪܲ  ܵ
ܥ ܵܥܡܤܼ ـܨ   ܠܵܥܼܡܲ ܨ ܼܘܲ ܼܒܼܟܡܙܼܒܲ ܘܵܪܹܭـܥ ܼܘܲ

ܵܤܐ܀ ܢ ܼܥܲ ܨ ܼܥܲ   ܀ ܵܐܹܣ ܨ :ܘܵܥܹܧ  

المسيح اللذي إحتَلَفلنلا بلِو وكرمنلاُه، و لدمناُه فلي 
أسللرارِه المجيللدة الُمقدسللة الُمحييللة اإللهيللة، ىللَو 
يُلَؤِىلنلللا لَِنيلللل َمجلللد َملكوتلللِو البهلللي، والتَللللنَلُعم ملللَع 
م ِئَكتِللللللِو القديسللللللين، والقيللللللام عللللللن يَمينللللللِو فللللللي 

ُمشلِرق، فِلتحللَّ علينلا وعللى  أورشليم الُعليا ِبَوجٍو 
   .ُكل الَبرايا يمين ِعنايتو وبركتو اآلن وإلى األبد

 .ويرسم  على الح ور ع مة الصليب

 

 يميلن. :الشعب

 

 
الللللذي َغفللللَر ذنوبَنللللا و طايانللللا ِبَجَسللللِدِه  المسلللليح

نحلُن ابنلا  رعيتلو ووَدمِو، المجد للو فلي كنيسلتو، 
ًْ علينللا نعمللو وبركاتِللو  وليُلَنِجنللا مللن  ومواىبللولِللُيِف

الشلللرير وأعوانلللِو وليحفظنلللا ملللن االضلللرار الخفيلللة 
والظللللللللاىرة بصلللللللل ة الطوباويللللللللة مللللللللريم وجميللللللللع 

 القديسين، اآلن وإلى األبد.
 
 
 
 
 
 

 امين: الشعب
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ܧܼ     ܐ̣ܕܹ ܕܩܼܘܪܵܒܵܧܐ ܕܼܥܲ
ــ ــܢ ܸܦܥܸܒ ــܵܗ  ܵܣܹܬـ ܵܠ ــܗ  ̣ܕܼܐܲ ــܗ  ܹܠ  ܵܠ

 ܵܰ ܪܵܬ   ܘܦܼܘܵܚܵܤــܐ ܭܒܼ  ܩܵ ܤــ ܲ
ܼܰ ــ ܼ ܵܛــܐ ܐ ܣܼ ܲ

ܧܼ    ܠܼܥܲ ܕܼܝܪܼܘܼܬܵ   ܼܘܲ ܧܼ ـܘ̣ܕܹ ܕܼܙܲ ̣ܭـܘ ܘܼܭܲ ܦܼܬܲ  ܐ ܼܕܲ
 
ܥ ـܡܗܲܘܢ ܐܵ̄ܦܮ ܵ ܢ ܼܥܲ ܲ

ܼܰ ܨ ܼܒܲ ܵܧ ܹـܐ  ܐܣـܣ ـܹܐܦ 
ـܬܘ ܩـ ̣ܭܼܦܲ ܐ ܼܕܲ ܹ ܕܼܝܪ  ـܬܘ  ܝــܵܣܘܗ̣ܕܵ ܘܼܙܲ ܼܒܲ ܘܸܐܲܬܼܕܲ

ܨ  ܨ ـܹܡـܗ ܣــܣ ـܸܧܼܮܲ ܢ 
ܝܼܟ ܸܨܼܒܵ ܹܧܗ  ܘܼܥܲ ܼܐܲ
ــܗ  ــܗ  ܚܵܧܹܧ ܚܵܤܘܗܵܩܹܟ

ܲ
ـــܘܼ̈ܪ ܢ  ܝ ــܼܗܲ ܵܠ ܕܼܐܲ

ܦܵܪـܘܲܘܢ ̣ܕܵ ܩܼܓ ܼ  ܦܥܼܘܢ ܼܘܲ ܲ
ܼܰ ܐ  ܹܦܐܼܬܲܘܢ ܘܸܦܮ

ـܥ  ܠܵܥܼܡܲ ܨ ܼܘܲ ܼܒܼܟܡܙܼܒܲ ܣܼ ܧܼܘܼܬܵ   ܵܗܵܭܐ ܼܘܲ ܒܼܐܲ
ܵܤܐ ܘܪܵ  ܵܥܡܤܼ ܨ  ܢ ܼܥܲ  ܹܭܥ ܼܥܲ

ܨ   ܀ ܵܐܹܣ ܨ :ܘܵܥܹܧ  

  تام للجناز 
اجعل يا ربنلا والهنلا ذكلرا صلالحا وسلعادة كامللة  

ال ينا ) فل ن( اللذي  لرج ملن ىلذا العلالم وقلد 
ملكوتللللك ليمللللن بللللك وعمللللل بوصللللاياك ، فاىلللللو 

البهي مع جميع الذين ارضوك ونحلن الحاضلرين 
لتحللل بركتللك علينللا وتحمينللا: ايهللا االب واالبللن 

 .والروح القدس الى االبد
 
 
 

   يمين. الشعب:
 
 
 
 
 
 


