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  طخسا درازه

ويني  الرسل قداس   الطو
  ماري  ومار أدي مار

  

  
  

  ى ايِّ لدَ كَ ا دْ حَ نْ ذِ مَ إيتا دْ دْ  هْ مخ عادِ 
الكلدانية املشرق كنيسة  تقليد حسب 
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 دراِزى   طخسا
أرعا)  مرات  3(  ىمبرومِ   الها ال   تشبوحتا  قاشا:  شالما   وَعل 

  .لمنيلعَ  ه،انِ دّ عِ  لو خب  نيناشا،لو  طاوا َسْوراو 
  لَعلمني. تشبوحتا  أالها مبرومه وإلِّد أرا شالما وأمود طاوا  بنيناشا بُكل ِعّدا 

  .آمني ِشى:

 دخدموخ تَ .  حبنينوثوخ  حمليلوثن  وآالهن  مارن    مزخم  قاشا:
 حميال  دكيانن   خالص   و   خثوثه    هويله  دپشال  قديشه  ىلرازِ 
   .لعلمني دكل، مارا عزيزا دبرونوخ برمحه

  .آمني ِشى:
  مزامري البداية (َمرميثا)

  :(َمرميثا) يبدأ الكاهن مزمور اليوم: قاشا
  .هللو. ربثا يتا كشكرنوخ  قاشا: أو

  .مزمرنوخ  كبريه  عمه وبينث ِشى:
  . ُلشاين كمادح بزديقوثوخ قاشا:
  وُكِله يوما بِتِشْبحاثؤخ. ِشى:
  : شاددقو  وروحا  وبرو   شوحا قاشا:

  .وآمني آمني عامل ول عامل  من ِشى:
  . إهللو.هللو هللو قاشا:
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  .إّمن شالما: مصالوخ: مشاشه
  عند وجود صالة الصباح أو املساء 

  .هللو. ربثا يتا كشكرنوخ  قاشا:
  . هللو. مزمرنوخ  كبريه  عمه وبينث ِشى:
  . إهللو.هللو هللو قاشا:
  . إّمن شالما:مصالوخ ِشى:

م اإلسبوع  يف أ
.  قديشا  بطوروخ  بشاره  وماين  ببيثوخ،  بعامر  ماين  مر  قاشا:
  .مذحبوخ قامد مارن  مقملي دخوشاوه بنظيفو
 وكمحكه .  زديقو  وكآوذ  موما   دال  دكراخش   إميا:  مشاشه
  . بلوشانه حولتا ليثو  بكمه حقو

  . كشاقل  ال لقريوه وبلصا. خورِه   بيشتا  كاوذ  وال  قاشا:
  .كمياقر  مر من ولزدأه .جمگرا يِنه  وموسلياله: مشاشه
  .كياول  ال هبفايدَ  ارهپو . ل گـكمدا   وال  خورِه  يامهوك قاشا:
  وال  كيناله  آين  دآوذ   ماين.  كشاقل  ال  لزكا  وبلصا:  مشاشه

  .ولعامل كمزعزع
 عامل   ول   عامل   من   شاددقو   وروحا   وبرو       شوحا  قاشا: 
  .مذحبوخ  قامد  مارن    مقملي  ىدخوشاوِ   بنظيفو  .وآمني   آمني
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  .إّمن شالما: مصالوخ: مشاشه
  صالة قبل ترتيلة قدس االقداس(عونيثا دقنكه)

دال كاثِه   قاشا: وطو  وبرخيا  وقديشا  وخيال  را  لِشما 
إمِّد   نـَْعِمتياثوخ  مَبَدل  مشوَحبتا.  ِدتليثايوثوخ  ـِنَسْن  گِلدراكا 

و  دَشكروْخ   امار   ا دّ عِ   لبكُ .  بحوخْ ومشَ .  غذوخْ سَ لزميِْيووخ 
  .لمنيْ لعَ  شا،ذْ دقو  وروحا  وبرو  ل،دكُ 

  .آمني ِشى:
    ترتيلة قدس االقداس (عونيثا دقنكه): مشاشه

  .إّمن شالما: مشاشه 
  واألعياد آلحادا  - الخو مارا  صالة

  دبسيمو  طاوا  رخيا   وآالهن  مارن   بگاون  فايح   وكود   قاشا:
ري  دحوبوخ  دقبلوخ ت  خمشخلن  دحقوثوخ،  بيذعثا  ناثنيـَ گ  و
ما   مشيا،  من  عزيزا  دبرونوخ  گليا   شكروخلوخ  و

 عون   كول  مليثا  مشوحبتا  يتوخ  بطاال  دال  ومشبحوخلوخ
  .   لعلمني دكول، وبرا  مارا إيوت ت ودآي. ىطووِ  وكول

م األسبوع والتذكارات   أ
ي  دال  إمَّن  وطاواثوخ  ديوخ  عون  ُكّال   ومبدل  قاشا: . لپَرَءا  كآ

  مليثا   مشوحبتا  يتوخ  بطاال  دال  وكمشبحوخلوخ  كشكروخلوخ
  . لعلمني  دكول،  وبرا  مارا   إيوت  تودآي  .ىطووِ   وكول  عون   لكُ 
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 مشيحا  إيشوع  والخ.  َمودينن  دخوال  مارا  الخو.آمني  ِشى:
  ܀ دنوشاثن ـاروقاپ واّتو.  ـغرينپد منحما داّتو.  مشبحينن

 دآيت.  كمشبحوخ  مشيحا  إيشوع  وطالوخ.  كشكروخ  دكول  مارا     طالوخ
  .ـيناثنگد  خملصا  إيوت وآيت. ـغرنپد  منحما  إيوت

 .مرميا  لشماخ  وِملزمر   ملر  ملَودايو   طاو)  واألعياد  آلحادل(:  مشاشه
م( يِغث)  سبوعاأل  أل   .مر  ملذحباخ  وإْثَكرِْكثْ   إيذاي  َدخيائيث  أشِّ

    .عليا   مشوخ   ومشبوحه مر    شكارا طاوايله )واألعياد آلحادل(
م(   . مر     مذحبوخ وخذيري   بنظيفو   إيداثي خموللي ) سبوعاأل أل

 ... مارا الخو ِشى:
 وعذما  عامل  من.  دقوذشا  َولروحا   وَلْورا  الوا  شوحا:  مشاشه
  . وامني آمني لعامل
  . وآمني آمني عامل ول عامل من شاذ دقو  وروحا وبرو       شوحا

 ... مارا الخو ِشى:
  . ..كشكروخ  دكول مارا    طالوخ

  .عّمان  شالما: نصلي: مشاشه
  .أمن  شالما: مصالوخ

 وآيت .  دپغرن  منحما  حبقو  ماري    إيوت  آيت   قاشا:
 طالوخ .  دخاين  أمني  ونطارا.  گيناثند   طاوا  خملصا  ايوت
  مارا  عدا  بكل  ومشبحوخ   وخ ذوسغ  دشكروخ  لزميِووخ  مارن
  .لعلمني دكول
  .   آمني  ِشى:
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  .حّيا  الالها  عّما كولِّه  وشبَّح قلخون  آرمي : مشاشه
  . بيخايي أهلا    ُكلوخون  ومشبحو قلوخون َمعلو

. مايو  ال  قّديشا.  حيلثا  قّديشا.  آالها  قّديشا  ِشى:
  .علني إثراحم

  . إلن مراحم.  مايو  ال قّديشا. خيال  قّديشا. آالها قّديشا

  . دقوذشا  ولروحا ولورا الوا شوحا: مشاشه
  .دقودشا وروحا وبرو       شوحا

 ...آالها قّديشا ِشى:
  . إلن مراحم.  مايو  ال قّديشا. خيال  قّديشا. آالها قّديشا

  .وامني آمني لعامل  وعذّما عامل من: مشاشه
  .امنيو  آمني  عامل ول عامل من

 ...آالها قّديشا ِشى:
  . إلن مراحم.  مايو  ال قّديشا. خيال  قّديشا. آالها قّديشا

  .عّمان  شالما: نصلي: مشاشه
  .أمن  شالما: مصالوخ

  جلوس
 

ى  قديشِ   دبگاود  مايو  وال  وخيال  ومشوحبا  قّديشا  قاشا:
  مارن    جماوبلن.  كمنونوخ  منوخ.  عجبونه  وكنايخ  كعامر
: لو دك  مارا  ادّ عِ   بكل  عادتوخ  دإيله  دخ  إلن  ومراحم  وخوس

  .لعلمني  شا،د دقو  وروحا وبرو 
  . آمني ِشى:



6 

 

   القراءات  قبل   صالة
  واألعياد لآلحاد

 دمصيثوخ    ِديَّنْ   ىخوشاوِ   الهنآو   مارن    مبهر   قاشا:
  بنعمتوخ   وهالن.  وآالهاِىي   اِىن يّ خمِ   ديوخ  پوگدانه  وفهموخ 
 وخالص  دوإمو   حو :  فايدا  منايْ   دشقلوخ  ديوخ  ورمحه
  دال  دامي  شوحا  طالوخ  ومزمروخ.  وپغرا  گيا     يدكنافع
 وقوذشا،  وروحا   وبرو     ل، و دك  مارا   عدا  بكل  بطاال،
  .لعلمني
  .آمني ِشى:

م اإلعتيادية   للتذكارت واأل
 هونن   ومبهر.  بناموسوخ  ماري    َحكِّيِمى   أُوْذَلنْ   قاشا:
 طياعه  دهاووخ   وهلن .  حبقوثوخ  گيناثن  ومقادش.  بيذيثوخ
  .لعلمني  دكول،  مارا  عدا  لبكُ   لپوگدنوخ  ومكمالنه  .لتنياثوخ
  .آمني ِشى:

  القراءة األوىل 
  .رمخار  )فالن(..د ـراپلِسـ  وَمصيثو  إتوو :مشاشه
بيولـ  قاشا: َحكيما  آوذلوخ  وآوذلوخ ـپمشيحا  َقديشا  انِه 

  . َمغزيثا خليثا  ُكلَّي آين دِكَمصيثي إّلوخ
  القراءة اية وعند

)   مزمور بني القراءاتقاشا:   (شورا
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  .رمخار. أّحاي )فالن( دلواث گرأ شليحا  ـولوسپ: مشاشه
بيولـ  قاشا: َحكيما  آوذلوخ  وآوذلوخ ـپمشيحا  َقديشا  انِه 

  . َمغزيثا خليثا  ُكلَّي آين دِكَمصيثي إّلوخ
 :القراءة اية وعند

  . قديشا إلونگاليون لشماءا يقارا كالن  قيموخ: مشاشه
  .إهلِّلو.  هلِّلو. هلِّلو ِشى:
 مزمور قبل تالوة االجنيل (ُزوَمارَا) : مشاشه
دَرمحوخ  أو:   وِمخ َكبريو  نَعِمتوخ:  ِمخ  أهلا  إّيل   مراِحم 

  مشي ْخِطياثي.
را  شوپ ِمدشراآيال تَنيثوخ قاأو:    ـي. ــاپـأقالثي وِ
  .وشالو هواو بشليا :مشاشه
  .عمخون شالما قاشا:
  .روحاخ وعم عّماخ ِشى:
  ...د  كاروزو  مشيحا  إيشوع  دمارن  قّديشا   إونگاليون  قاشا:
  .مارن  ملشيحا شوحا ِشى:

نتهائه ،األجنيل ويقرأ   : يقول  و

  . أمينائيث الالها  وشوحا  قاشا:
  .مارن  ملشيحا شوحا ِشى:
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  هنا تتلى طلبات مناسبة بكل احد وعيد. ويف اخلتام:املوعظة... .جلوس
  .مسلموخ  دقوذشا  وروحا   وبرو       بغذاذه  گيناثن  :مشاشه
  متمم  وكمنونوخ  كطلبوخ  خيال   آالها  مر    مّنوخ   قاشا:
وحنينو    ورمحه.  خليتوخ  يداثن   وشپوخ.  نعمتوخ  إمن

د  حوسا  دهاوا   دَعّما  گدأهلوثوخ    شوقا    و   ديوخـنِهى 
 بنعمتوخ  طالوخ  دمگوبيلوخ.  دمرعيثوخ  له  دكوال  دخطيا
  .لعلمني  دقوذشا وروحا  وبرو   دكول، مارا ديوخ  ورمحه

  جتـلب القرابني إىل املذبح 
ملناسبةترتيلة األسرار وتنشد  جلوس ن.    اخلاصة    أو اجلوقة ترتل ترتيلة عن القر
   ترتيلة األسرار (عونيثا درازه): مشاشهو  ِشى

 خلايه  وتونو   قريه:  الهاال  نَقرِّو  قور  ِشى:و   مشاشه  :هذه  او
  دروحا  وبزمريا.  حمسيا  ودّما  ار َپغل  گيانوخون  مسقلوا.  خاثه

. صليِوهبَ   وخلصلن   گينب  خنثله  ملكا   دلرب .  وشكوروا  مشبحوا
ه  هغرِ َـ پ  وكقاراله.  قّديِشى  ـّال كُ   به  ـَصخيپـكو .  نلَّ كمياو   ودمِّ

  .ياننخمَ  قّديش. قّديش قّديش
: مبَر  َصربيث   مَصّبارو:هذه  او

 يَقريا  َوذِمه   َدمشيحا  پَغرِه
لثا.  قوذشا  َعلَمذَبح   بِذحِّ
ثا   وَعم .  ِله  نثَقَرو  كوّلن.  َووِرمحِّ
 قّديش   ِله  نيَـبِّو  ماالخه
  .آالها َمر قّديش. قّديش

 پَغرِه :  مبَر  تكلي  تكلو
ه  دمشيحا  ملَذحبا  يَقريا   ودمِّ
  وحوّ   زدودِ   بگاوِ .  قديشا

 دَمالخه   وأمِّ .  ألـِّه  وُخ قرْ   نكولَّ 
. قّديش  قّديش.  مَشبحوْخِلهْ 

  .  أالها َمر قّديش
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 دثوديثان   ربكومره:  لعامل  كومرا  َدّتو  )املوتى  قداس  يف(  :هذه  أو
 موما،  دال  قبالم  وحا دِ   ،ـَنيپحال  دهوا  مشيحا  وحمسيانن،

ِقن  ما  ،َحْوِىب   شوقان  شالينن  خا من   ـاست پمـ  ،دينا  كورَسي  د
  .ـورقاننپ مطل ِوثَنسيت حشت  دِوى يانن،خدَ  حبشاو ـريگ

  .عّمان  شالما: نصلي: مشاشه
  وكمپاقذلن  ديَّنْ   خالص  مبدل   دوحيا  شله پـد  مشيحا  قاشا:
  لدوحثا   قابلَّهْ   آوو .  ودقيامته  ودقورته  وثهمد  خترو  دأوذوخ
  . آمني  لعلمني. وبرمحته بنعمته. إيذن من آذي

لكأس ثالً    يقرع احملتفل الصينية 
  آين   صيپه و   دريه  پيشي،    )مرات  ثالث(  وآالهن  مارن  بپوگدانوخ

  حمسيا  مذحبا  رش  وآالهاي  وخميانه   وقديشه   مشوحبه  رازى
 عدا  بكول  شوحا   طاله.  مشيا  من  دتِىت   گها  دمارن  إيثيته  ول

  .آمني لعلمني
  مقودشا   واپيش.  ِگلِيه  ثوابپَ   آذي  قور  قبيال  اپيش  ِشى:
  عون    طالن  دهاوه  .  دقوذشا  وبروحا   دآالها  بتنيثا

  .دمشيحا  بنعمته  دمشيا   مبلكو  علمني عاملِدل  وخايه  وخالص
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الوا ولورا ولروحا  شوحا  قاشا:
قوذشا   مذبح  عل  دقوذشا، 

دوثولتا    ، دوخرا مرمي ِوى 
ه دإ   الها.امِّ

  وبرو      شوحا قاشا:
 مذحباد  لِّ إ.  دقودشا  وروحا
  دبثولتا .  خترو  هاوه  قّديشا
  دآالها ميِّه مرمي

 لعامل  وعذّما  عامل  من  ِشى:
  دورا   شليحاو .  وامني   آمني

ِوى  صالو  دحييذا  ورمحاو   د
  . َبوريثا َشينا

  آمني  عامل  لو   عامل  من  ِشى:
يه  دبرو  شليحه.  وآمني  و

  شينا   وهاده  مصالوا  ّكاديَ 
  .بربيثا

  آمني  عّما  ُكلـّه نِْيَمرْ   قاشا:
شفيع (  مار  دوخران  وآمني،
توما  أوالكنيسة     مذبح  عل  )مار 
 دنصح  كينه  عم  قوذشا 
  .دإثكلل وسهِدى

  آمني   عّما  كولـّه  آمر  قاشا:
شفيع (  مار  خترونوخ  وآمني

توما  أوالكنيسة     مذحبا   إلد  )مار 
 دنصريا   دكينه  إمه  قديشا
  .مكوله  دپـشال ىدِ وسه

  

  سوراخ   عل  شخيو  ها  ِشى:
  قيمتاخ دوَ .  ينعنيذَ   كلهون
  .إنون تقيم بشوحا شوحيتا

  كوال  دخمال ألمودوخ ِشى:
  شوحيتا  دبقيمتوخ. نعنيذ
.مبقيمتـّا بشوحا

  وقوف 
   



11 

 

  قانون االميان
  دكپايش  ما   دكل   برا.  ُكل  أحيذ    آالها   خبا  كمهيمنوخ 

  . خز كپايش  وال خز
.  بر دُكّال   بوخرا وحيد  آالها  برد.  مشيحا  يشوع  مر  وخبا
  آالها.  بر  پشله  وال  علمه  كويل  قم  هو  پشله   به  دمن  آوا

به  كيا  برد.  حقـّاين  آالها  من  حقـّاين   مثبته  پشال  يداثه.  د
. بنيناشا  أخين .  دمسبابن  آوا.  مندي  كل  بر  وپشله.  هعلم

  روحا  من   گومشا  وشقله.  مشيا  من  خنثله.  دّين  خالص  ومسبب 
شا   وپشله.  دقوذشا . بثولتا  مرمي  من  وهويله  بطينا   وپشله .  بر
  ومثله .  پيالطس  دپنطيوس  بيوما  صليوا  وپشله.  حشا   وطإنه
  وسقله .  كثيوا  دإيله  دخ  قمله  دطال  وبيوما.  قويرا  وپشله
به  مينه  من  وتوله.  لشمّيا  هبيخاي  نتدداي  دآثهب  خر  اهوگ.  د
  .وميثه

    ن دم  آوا.  دحقو  روحا.  دقوذشا  بروحا   كمهيمنوخ 
  وشليحيتا   قّديشتا  إيتا  وخبذا.  ّياخمَِ   روحا  كپالط.  وبرو

. ْدخطّيا  شوقا  .  َمعموديثا  خبذا  وكقريوخ.  قاثوليقي
  . دلعامل علمني هوخباي هدپغر  وبقيمتا
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  دببواثن  خترو  مبَدل  مصالو.  إّمن  شالما   مصالوخ:  مشاشه
نه.  ومشاشه   وقاشه.  وأپسقوپه  قاثوليقه  أن  وُكّال .  وربّنيا  ورّ
 وُكّال .  دحقو  يمانو  آذي  علما  من  وپلطال  دمشونيال
 وُكّال .  وبناثن  بنونن  وُكّال .  وخثواثن  وأخواثن.  وميّاثن  ببواثن
 َسْهِدهْ   وُكّال .  وشليحه  نويه  وُكّال .  دمشيحا  يه  مهومينه  ملكه

نه  طالن  ول دِكمَكلِّال، دآالها. دوكثا  ودكول دآخا ومود
 ويرتو  وساما  طاوا،  إمود  ميِثى،  بينث  دِمن  بقيامتا  إمَّيي
  .رمخار.  دمشّيا مبلكو دخايه
  طالن  دنعمتوخ  شپختا   ألتريو  مر     كَشكروخلوخ   قاشا:
. دمرمحانوثوخ  كبريو   مسبب  ،ىوحميلِ   ِىي حطا  اُوْخو  دكود

. دمشيحوخ  ودما  دپغرا  قديشه  لرازى  دمقرووخ    كمَّطوتَّن
  كميال  حو  بگو.  گيناثن  دزمخي    منوخ  عون  بطال  أخين

يمانو  طالوخ  ومسقوخ  طالن  وخخلليت  خدموخ  حقاين  و
  . علمني  ولعامل وبداميو دها  وسغاذا  وشكر وإيقارا تشبوحتا

  .آمني ِشى:
  .عمخون شالما قاشا:
  .عماخ وعم روحاخ ِشى:
  .دمشيحا حبوبِّه أحاي هاو شالما حذ حلذ: مشاشه
  . جلوس
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  :هذه أو للسالم، نشيداً  اجلوقة  ترتل

  وشينا   شالما:لعّماخ  شالما  طوِرى  نشقلون  ِشى:و   مشاشه
 زروء .  دخمالصالن  دثيله  مشيحا   دعلما  شينه  لعموخ  هاو

ذا . كهنه  َمِقمْ .  ماالخى  دإمِّ   شوحا   دمزمريلوخ  دإيتا  بياله  حو
  لكنشا  نطور.  أرا  كلَّه  من  قطال  ومباطل.  ملكي  ومشاين
 َمْرِئى   ْوَمْرِحقْ .  ِعدَّاِىن   ْبكولْ   كقاَرى  دإّلوخ.  ْدَسَغاذوخ
  ِديُّوخْ   ْدَرمحِْى  إيذا  ْپُشوط.  وخْ ِحبَْنان  ْكريِهى  يْوَبْسم  ْبطاووثوخ

  . إّالنْ   ُحونْ  َماَرنْ . إيِقى ِدياليْ  أنْ  ُكلْ   
  :  الشماس يستأنف مث

  وبشتيخنتا   مبوكاخا  كولَّن  ومنونوخ  وطلبوخ  شكروخ:  مشاشه
  ـيشي پدكـ  هيباِىن   راِزى  ين  وخورو  رندا  قومو.  مر  من

. طلوخون  زايد  شالما   وبصلوثِه  دمصاله  قروله  كهنا .  مقودِشه
  برإيشو  مشيا  صوب  معلو  وهونوخون  لتيخ  إينوخون  َمكيپو

شا  عّدا  ذي  ومنونو  طلوبو  وبكشريو    جماسر  ال  و
  وبزدو   ديو.  مصاله  شود  بلبِّه   دمصاله  وماين.  دحمكه
  .   إّمن شالما صلويهبو  قيمه  هاووتون
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.   دأالها  وحوبه  مشيحا  إيشوع  دمارن  نعمه  قاشا:
 عدا   وبكول  دها  ،كلن   إمِّد  يههو   دقوذشا،  دروحا  وشريكو
  .علمني ولعامل

  .آمني ِشى:
  ختمليثوخون  هاوا إليل  قاشا:
 . مشوحبا  ملكا  ودسرايل  ودسحق  دأوراهم  أالِهه  ـيبوخگلـ  ِشى:
  . ُمقروا كپايش  دكل مارا  آالها  قور  قاشا:
  .وكمواجب كاليق  ِشى:
  .إّمن شالما: مشاشه
. لوشاِىن   كول  من  وشكر   اِمىمَّ كِ   كول  من  شوحا   كاليق  قاشا:
  ومشوحبا   سغيذا  مشا  .  بر  كول  من  ورومراما  وسغذ

  علما   دبريله.  دقوذشا  وروحا  وبرو  .  مشوحبتا  ليثايوثوختد
 وهوله.  حبنينوثه  بنيناشا   وخمولصله.  مبرمحانوثه  وعمارِهْ .  بنعمته
 وكسغذي  كربكي  ماري    ماروثوخ   .  مايوثه    ربثا  نعمه
 دروحانه  وگوده.  قديشه  دمالخه  وربوا .  دعاليه  ألپايه

 كرووِّهْ   وإمِّد...مشبحيك  مشوخ    ودروحا  دنورا  مشمشانه
  كود.  كمقروي  ماروثوخ     سغذ  روحانه   وسراپه  قديشه
   :وَْكْمري خلنا خا وكقارى بطاال دال  وكمشبحي كمزمري

  ركوع 
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 قّديش  قّديش  ِشى:
  ا ثيلح   آالها   مر.  قّديش
  من  ا عر او   مشيا  دملني

. ىاومِ مبر   أوشعنا.  تشبحاثِه
  دِ   بريخ  داويذ،  د رِ َلو   أوشعنا

  أوشعنا .  دمر  هشمِ بَ   ثهوا
  .مهاو مبر 

  قّديشا  قّديشا  ِشى:
  خيال  آالها  مر.  لهقّديشا
  من  وأرا  مشيا   ملْيه   ديال

. مبروِمى  أوشعنا.  تشبحاثِه
 برخياله  داويذ،  برد    أوشعنا
ه  ثهاوبد  دثيله . دمر  بشمِّ
  . مبرومه أوشعنا

هْ   قاشا:  ) تكرر (  مر    كشكروخلوخ  مشيانه  خيالوا  ْدأنْ   وإمِّ
  بدوميا  دإيله  آوا.  قپلوخ  من   پليطا.  تنيثا   آلالها  وكمربخوخ

  خطافا   خلشيواله.  دإيثوثوخ  وصور  دمنوخ  وزهريرا  ديوخ
. دأودا  دميو  وشقله  مسوپقله  گيانه  إال.  خواثوخ  دهاوه
  .قاموخ دِكَمِقروُخ اراز  آذي. دخالص خترو طالن وشوقله
 قديشا   يداثه  لومخا   شقله.  مسوملا  دِپشله  ليله  و   قاشا:

  وكمشاكريوخ.  كول  أحيذ  ِبهْ   أالها  لگيبوخ   إينه  ومورمله 
  ِمنِّهْ   إخلو  شقولو:  ومريه  ِديِّهْ   تلميذه    ووِّلِّهْ   وتويره  ومبورخله 
    مپوال   كپايش  دمبدلوخون.  پغري  إيله  آذي.  كولوخون

  .دخطيا  شوقا
  .آمني ِشى:
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 قديشا   يداثه  شقله  دمُعشيال  ما  ثر  من  هادخ  قاشا:
 ِديِّهْ   تلميذه    لهوهوِ   ومبورخله  وكمشاكريوخ.  دمخرا  قطخا
  دوصيا .  ِدمِّي  إيله  آذي  كولوخون   منِّهْ   وشتو  شقولو:  ومريه
 بپايش   كبريى  ومبدل  دمبدلوخون  دهيمانو  رازا  عاملدل  خثته
  .ِدخِطيا شوقا   شپيخا
  آمني ِشى:
  .ختروين  ْأُوذوال. آين دأوذوتون إمين كل  قاشا:
  .وكقريوخ كمهيمنوخِشى:
   جلوس

  ومشوقيه  حميله  أودوخ  أخين  مجعلن   دِكمپقذتن   ودخ   قاشا:
 شوثن   بلوشتوخ.  لِْپراَءا  كأثيا  دال  ربثا  نعمه  طالن  دهولوخ

. نپلنت  وموقملوخ   رپيوثن  وموعليلوخ .  الهوثوخ  ْدخمَِنتِّ 
. حلطايوثن  ومزوكيلوخ.  گناهن  وشوقلوخ.  مياثنت  وموخيلوخ
ريوخ   .  ليذعثن ومو

  دنعمتوخ   شپيخه  برمحه  حميال  دكيانن  نوقصنو  ومونصريوخ 
 طالوخ   كمسقوخ.  طالن  ونعمتياثوخ   ديوخ   عون  كوال  ومبدل
  . علمني  ولعامل  وبداميو  دها.  وسغاذا  وشكر   وإيقارا  تشبوحتا
  .إّمن شالما: بلّبوخون مصالو: مشاشه
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  دكمقرووخ   قور  آذي  قبوله.  خيال  آالها  مر  قاشا:
 مرمي   مارت  عاملدل  بثولتا     نعمتياثوخ  هالكُ   مبدل  طالوخ
 ومبدل.  قاموخ  دشپريى  وزديقى  كيىن  ببوا  ومبدل.  طووانيثا

نه  ىسهدِ  وكوال. وشليحى نوىيِّ  الكُ    .ومود
  قديشه  ببواثن  ومبدل.  قاثوليقي  قديشتا  أيتا  هكوال  ومبَدل    
 ومار .  بطريركا  قاثوليقا)  فالن (  ومار.  ْدُروِمه  اپاپ)  فالن(  مار

 أپِّسقوپه   ومبدل.  دمرعيثن)  ميطراپوليطا(  اپسقواپ)  فالن(
نه ومشاشه  وقاشه   . وربّنيا ورّ
  غبيىن   الكُ   مبدل  آذي   لقور  قبول   وآالهن  مارن     نعم     

كريِهى    الكُ   ومبدل.  وإيقه  سنيقه  الكُ   ومبدل.  وحشانه
. بيناثن  من  ومشونيال  دپرشال  عنيذى  ومعوذِىب. ومبدل ُكال

  .لرمحتوخ وكساپر دكناطر آذي عما  ومبدل
 ان  الكُ   مبدل  آذي   قور  قبول  وآالهن  مارن    نعم     
 حطا   آ  يداثي  وصلو.  قديشا  مذحبوخ  قامد  قيمه  دإيال
يْ   مطلبات  جماوب.  كطليب   وحماسي  .كناهايْ   وشووق  د

يْ    .خطيا
 اسم   يذكر(  مذيتا  ومبدل.  بگاوه  وعماره  آذي   أثرا  ومبَدل      
وه  آذي)  املدينة  منَّهْ   ومفت.  قو   بشورا   وحماميله .  بگاوه  وأ

  .قشيه خميا كول  بنعمتوخ
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   َمشري.  ِىي رآدأ  را  وشينا.  دعاليه  شالما  مشيحا  ِشى:
  يتوخ   كاِبرْ   وبش.  دَعلما  پنياثه  رِىب   وشالموخ  شينوخ  ماري

 شّرا  ومباطل  ملكو  أّمد  كهنو  ومشاين.  قاثوليقي  قّديشتا
،  دكجيلي  پليغه  لعّمه  ومشاين.  ْدأرا  اَپثِه  من  دخايوخ   شّرا
  . دآالها وبزدو وهديه نيخه خايه

  ه ومشوقي  هيــپورِ   حميله  أودوخ  يمار     أخين  وَهم  قاشا:
 وقبالن .  آذي  بعدا  قاموخ  وقيمه  بشموخ   مجيعه  دإيووخ
  ورويزِهْ   پصيِخهْ   أخين  وكود.  برونوخ  دمن   دوميا  بسپيثا 

 ومزدآ   را  آذي  لرازا  كأذوخله.  وبتخارا  ومبعلوِيهْ   ومشبوِحهْ 
هْ .  وآالها  ّياوخم   وقديشا    ودقيامِتهْ   ودقورتِهْ   ودموثِهْ   دحشِّ
  . مشيحا يشوعإ وخملصانن دمارن
  .إّمن شالماه  ومَصلويِ  قيمه هاووتو  وبزدو ديو: مشاشه

  وقوف 
 قور د  إلّ   وشاره  قّديشا  روحوخ  ماري     وآثه   قاشا:

  اسحو     ماري    طاالن  دهاوه.  ومقادشله  ومبارخله
  مبينث  دقيامتا   را   إمود  و.  ىحطاهِ د   شوقا  و .  وىبحد

  اري دشپ  آ  الكُ   دإمِّ .  دمشيا  مبلكو   خاثه   خايِّ   و.  ميثه
 ِدئوذلوخ   ومعوجبتا   ا ربث  آذي   و مدبران  لهكُ   ومبدل.  قاموخ

  زونتا   يتوخ   بطاال  دال   وكمشبحوخلوخ  كشكروخلوخ .  إمَّنْ 
 مسقوخ.  گلِىي   او وبپث  پثيخه  بكمامه.  دمشيحوخ  يقريا  بدما
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  وقديشا   بيخايِّ   مشوخ    وسغذ  وشكارا  وإيقارا  تشبوحتا
  .علمني ولعامل عدا وبكل دها . وخمّيا

  .آمني ِشى:
  اذا كان هناك خبور يتلو احملتفل هذا الصالة.

 برخيا  ودسريوثن  دطميوثن  رخيا  وآالهن  مارن    مباسم  قاشا:
.  دخطيثا  شختا  من   بگاوه  ن الوخملّ .  دحوبوخ  دبسيمو  هنيئا
. لسكرتن  وخزيله.  إالن  جبياال   دپلطله  طاوا  اـڤـشي  

ن  وكپاصخ  دكيذوخ  أن  وخطياثن  گنهان  اسيلنحمو .  بدإر
  .ديّوخ ورمحه بنعمّتوخ كيذوخ  دال وان

  .رمخار . آمني: مشاشه
 آين   گيبد  دنعمتوخ  مرمحانو  وآالَهن   مارن    كَمقرواَلن  قاشا:
  .كطاوُخ  ال  أخين  كود  وآالهاِىي   يانهخمو   وقديشه  مشوحبه  رازى

  ..كطاوُخ  ال أخينحبقو  ِشى:
 درازى  لگيبه  دمشوخ  حقاين  يمانو  ماري     كَقْرُوخ  قاشا:
 پغرا .  مبرمحانوثوخ  وكرمشوخ.  حبنينوثوخ  وكتوروخ.  قديشه  آين
  وروحا   وبرو  د   بشمه.  مشيحا  إيشوع  مارن  ْدخمَِيَّانن  ودما

  .لعلمني دقوذشا
  .آمني ِشى:
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  ايشوع   دمارن  ياخم  بپغرا  طيما  َمرْ   دمَّا  رشيما  كـپايش  قاشا:
  .لعلمني دقوذشا  وروحا وبرو د بشمه. مشيحا
  .آمني ِشى:
 إيشوع  دمارن  حمسيا   بدما  قديشا  پَغرا  رشيما  كپايش  قاشا:
  .لعلمني دقوذشا  وروحا وبرو د بشمه. مشيحا
  .آمني ِشى:
 ه وخوخيِ   هوحميذ  ه وتيمِ   هوكميلِ   هومُقدشِ   پريْشه  پشال   قاشا: 
. هِخبذاذِ   هوآالهايِّ   هوخميانِ   ه وقديشِ   هشوحيِ   آين  رازى  ه وختيمِ 
  وروحا   وبرو  .  مشوحبتا  دتليثايو  ومشوحبا  سغيذا  بشما

  شوقا   و  دحوِىب   حوسا    ماري     طالن  ادهاو .  دقوذشا
 خاِثى   خاىيِّ   و.  ميِثى  مبينث  دقيامتا  را  إمود  و  دحطاِهى
  دآخا .  مارن  دمشيحا  قديشتا  إيتا  و  طالن.  دمشيا  مبلكو
  .علمني عامل ول عداِىن  وبكول  دها. دوكثا لودبكُ 
وبرو  :  مشاشه شوحا   
ه پوسرا  كرّوه  دقودشا.  وروحا

. بزدو وحوّ  ىالخِ اورابه دم
و گبـقيْمه قم مذحبا. وكخريي  

بغرِه  وكمباِله  كتاور  كهنا 
  .دمشيحا حلوسا دَحوبه

ا  ر و لَ و الوا  شوحا  :  مشاشه
ه پوسرا  كرّوه  شا.ذدقو   روحالوَ 

بىالخِ ام  يبَّْ ورَ  و ذحال .  ا  رثِيث 
 هبِ   نرييحَ م مذحبا. و ذاق  ني قيم
غرِه پَ   غلِّ َـ پْمـوَ دقاِصى  هنا  خب
   .حلوسا دَحوبهمشيحا دَ 

  جلوس



21 

 

.   دآالها  وحوِبه   مشيحا  إيشوع  دمارن  نعمه  قاشا:
ه  ويهه  دقوذشا  دروحا  وشريكو   وبكول  دها.  الن دكُ   إمِّ

  . عامل علمني ُول عدا
  . آمني ِشى:
 يقريا  ودّمه  دپغره  لرازا  روُخقَ   وإيقارا  بزدو  كولَّن:  مشاشه

يمانو  صپيا  بلّبا.  دخملصانن   َحِشه   ختروخ.  حقاين  و
  مايو   پغرا.  دآالها  إحييذا  مبدالن  مبيد.  بقيمِته  ومتخملوخ

  وبناموِسى.  شقله  بنيناشا   من   مايوثتا  وال   ايذ  حمكَينيثا  وگيا
  ليذيثا   كّمقرولن  طعيو  من  قّديشه  وبپوگدانِه   خمّيانه   دِيه

  ريشا   جمور  پشله  ِدمبدالـَن،  مدبرانوثِه  كولـَّه  ومباثر.  دحقو
.  لشمّيا   وسقله  ميثه،  بينث  من  وقمله.  بصليوا  دكيانن

  نعمِته  كولـَّه  ختروخ دبگويي.  قديشه ديِّه رازه طالن ومسوملله
  قبلوخ   َمكيخا،  وبعجبو  شپيخا،   حبوّ   َبَدمْ   أخين  دها.إّمن

  شود   .شور ـپ  وَحبّشا   صپيثا   بصلو .  أبدينايي  دخاْيه  خليتا 
  من   دأروخ   أخين  كود.  دتياوو  مود  دإيتا  براِزى  مشركوخ
 من  وشوقا   رْمحه  وطلبوخ   خطّياثن،   إلِّد  ومپشمنوخ   گنهن،
  . ْدَأخواثن  ـنْههگ  وشوقوخ. دكول مارا آالها

  . وخطّياثن گنهن  طالن  شووق مر  ِشى:
  .وقلعيا پِْلُغونِهْ  من نيتاثن ـُخْ پومصا: مشاشه
  . وخطّياثن گنهن  طالن  شووق مر  ِشى:
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َتا  ِمنْ  گَيناَثنْ   صااپيْ  كود:  مشاشه   . ُنومجِ ْودِ  ِكنـْ
  . وخطّياثن گنهن  طالن  شووق مر  ِشى:
  . دقوذشا بروحا  مقدشه وپيشوخ   قوذشا شقلوخ: مشاشه
  . وخطّياثن گنهن  طالن  شووق مر  ِشى:
ذا  بتفاقو:  مشاشه  دخذاذه  بكاميلو  قبلوخ  دهونن  وحبو

  .رازه ين لشريكو
  . وخطّياثن گنهن  طالن  شووق مر  ِشى:
  .دگيناثن  خالص  و  دپغرن  قيمتا    مر    طالن  دهاوا  :مشاشه
  . علمني عاملدل خايه  و ِشى:
  .إّمن شالما مصالوخ: مشاشه
 ومقادش .  وخطياثن  نگنه  حبنينوثوخ  مر    شووق  قاشا:
  موما  دال  دبداميو  وآالهن  مارن  وخمشخلن.  بنعمتوخ  سپواثن
  دمنوخ   آ  وبِْبستاهو.  گلّىيِ   وبپثوا  صپيا  بلبا  قاموخ  قيموخ
  قاروخلوخ   ذاذهغب  النكد .  طالن  هويلتا  بيله  ديوخ  برِمحى
  .أمروخ وهادخ

  وقوف 
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 االعياد املارانية يف 
بلباواثن.   قاشا: وشالموخ  بيناثن  شينوخ  مارن  ومشري  

ن.  طورا  ْگَينا لوشانن. وصليووخ هاو  وحقوثوخ مكرز 
 . نورا بسبوا  ومزمروخ  خاثه  أودوخ كمن كناره  كود 
آذي  صلو  مصالوخ  دمنوخ  دبستهو  مارن  خمشخلن  

آ   وقدِّشتا.  ديوخ  دخيثا  تلميذه  خميا   دمولبله كموخ 
هاووتو  هاذخ  دمصالوتو  ما  دكل  درازوخ.  له  حقاين 

   مصالوتو وشكروتو وأمروتو.

. َملكوثوخ  أثيا.  مشّوخ  دشامقُ   شاپيِ .  ْبشَمّيا   لهدي  َبن  ِشى:
 ماخلُ   َهلـَّن.  را  َهم  هاَدخ  شَمّيا ب  لهدي  خد .  جبونوخع  ههاو 

 دَهم   خد   وخطّياثن  گنَهن  طالن  وشووق.  دإديو  دسونقانن
  َمبريتِّن   وال .  إلَّن)  دحطيلي(  الدمُتعدي  آ     شوقلن  أخين
: َملكو  إيلـَه  دديّوخ   مَسَبب.  مبيشا  ْخمالصلـَن   إالَّ .  جلورا
  .آمني . علمني لعامل وتْشبوحتا  وخيَله
بن  طاوا  آالهن.  خيال  آالها  مر  إين  قاشا: . رمحه  مليا  و

. ماري    ال.  دمرمحانوثوخ  مكبريو   وكمنونوخ  منوخ  كطلبوخ
ن  ماري     ال و   إال  جلورا  مبري   بيشا   من  خمالصالننطور 

 وگبارو   وزمخو  وخيال   ملكو  إيال  يُّوخ د  دمِبي.  وخيلواثِه
را بشميا  وشولطا   . علمني عامل   ول وبداميو  دها. و
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 .آمني ِشى:
 ركوع 

  .َعمخون شالما قاشا:
  .روحاخ وَعم ّماخوعَ  ِشى:
  .بَشلمو إيه لقّديشه قوذشا  قاشا:
.  قّديشا روحا  حاذ  قّديشا،  برا حاذ  قّديشا،  آوا حاذ  ِشى:
  .آمني .لمنيعَ  لعامل َقّديشا  َولروحا وَلورا  الوا شوحا
  .حّيا الالها شّبح: مشاشه
 َزونه  خبوهلون   َوحنانِه  رمحاو  َوعَلني   بعيِته،  ِله  تشبوحتا   ِشى:
  .  وِعّدانه

ن (عونيثا دومي) لذلك اليوم:   وينشدون نشيد القر

ن (عونيثا دومي) ترتيلة: مشاشهو  ِشى   :القر
  گنهن  وحماسي  قّديشا،  بپغروخ  پغرن  مقادش  ِشى:و   كهنا
،  بدّموخ  مشيحا     دحنينوثوخ،  بزواپ  خوشاَون ومنظف  زكا
  .لعلمني دكيانن إمود
  .رمخار: مشاشه
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 برمحه   كمال  مشيحا  إيشوع  مارن  يَّانندخم  دنْعمه  خليتا   قاشا:
  . كوّلن   دإمِّ 

  .آمنيلعامل علمني  ِشى:
ن (: مشاشهو  ِشى     :عونيثا دومي)تكملة ترتيلة القر

هذه:وينشدون أبيات عونيثا دومي أو 
 رامْ أَ   را َدوْ   پَغرِه  قـَبِّل  أّحاي

 يمانوَْ   كاِسه  تاوْ ِوشْ .  يتاعِ 
  .كولْ مَ  يثوِ بْ 

  رو بْ دِ   هغرِ پَ   ولوابُ قْـ   واثيخَ أَ 
 ِخهطْ قَ   وْ تُـ شْ وِ .  يتاإ  َرهمْ كَ 
.كولْ مَ  وگـبْ  مانويْ َ 
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  التسبيحات
  األعياد والتذكاراتاآلحاد و 

  إيشوع   ماَرن  ِشى: و   مشاشه
ه   غلبله.  سغيذا  َملكا  ملو  َحبشِّ
. دِْكْمَوِعْدَلن  آالها برد   ܀قشيا
 ܀َرْوَما  ْمبَلكوث  خاثه   خبايه
 وَمشري.  أوقانه  ُكل  منَّن  مباطل
ثَرن  وبيوما  ܀وَرمحه  شينا   َ

 وپلطوخ .  إمُّوخْ   خايوخ  ْددِّحنوخ
 بگو  ܀عجبونوخ   مخ   قاموخ
   .  لشّموخ  شكروخ  أوشعنه
  دزدال   ܀دِْگْنَسنْ   لِگْيِبهْ   نعمتوخ
ريه .  شوثن    َرمحوخ  حوبّوخ   و

  ْشوقلوخ   گناَهنْ ܀ميثوَثن   علْ 
 لِشمُّوخ  شوحا.  حوسايوخ  بگو
 ايقاروخ  مبورخا  ܀خليتوخ  إلِّد

  َحْوِبهْ  كشاوقْ .  أثروخ  ِدْبگو
 نعمتوخ   وبگو  ܀ُحبِّهْ   ْمَسَببْ 
 دشكروخ.  نلّ لك  خمشخ

 و  ܀ آلالهوثوخ  وسغذوخ
 َمسقوخ.  عّدا  بُكل  ماروثوخ
  ܀ وآمني  آمني. شوحا

ِشى:   مشاشه   إيشوع   ماَرن  و
ه   دزخا.  سغيذا  َملكا    و امل  َحبشِّ
.  َلنديوْ تَـ شْ دِ   الهادا ابر   ܀طرو
 لطِّ بَ   ܀َرْوَما  ْمبَلكوث  ثهحذ  هيِّ ح
 ثَرن  اشر او .  نينِخنيا   ُكل  منَّن
ِحنِّه    خا حن دِ   يومْ وْ دَ   ܀وَرمحه  شينا

َأخ علور   وقپونِـ .  قذاَمْيكْ  اخ 
نَوِدى    هنِ عْ أوشَ   َيذْ ب   ܀خِصو

خ  .  خا شملَ  طَيبو لَوث دَ َعا 
 صيذ   يكَرمحَ   زغيوْ دَ   ܀ِگْنَسنْ 
  علْ   خ ا بحُ   ذَنحوَ .  شوثن
بَيذ    ܀ميثوَثن حاوبني  َوعطَيت 
َعل    خا شملَ   شوحا.  خحوسا

خ و گَ ِمن   خا ايقار بريخ    ܀َموَهْو
ِمّطول   َحْوِبهْ  قْ شاوِ .  خا أثر 

خ  ܀َرمحاو .  نلّ خلأشوا    َووطَيبو
 ܀خالهوال  ذ و سغنِ و   نَوِدىد 
 قسِّ نَ .  نيّدانعِ   لخبُ   خاروملوَ 

܀ وآمني  آمني. شوحا
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  االعياد املارانية
  لقودشا   دشقال:  إيدا  أن  مارن  مزخم  ِشى:و   مشاشه

وي :  يوما  بكل  ومستِهال  ܀گنِههْ   حلوساي  پريه  د
  ܀شوحا  دزمري  مستيهال:  دمهوهلال   كّماِمى  وأن  ܀خآلالهوث

ْيال  و   وأيِىن   ܀َمشَاِلهْ   ال  مزدآ  قال:  دشوحوخْ   قاال   ِدمشِْ
 ِدزمريا   ولوشاِىن   ܀ برخيا  إمود  مار   خازا  شود:  را  حنانوخ  زىيخِ 

: يتا  وثيال   ْدزال  وأقِلهْ   ܀حقو   ُكلْ   َدْمِري  أوذال:  قديش
را  ثرا  مارن  مرخش   مارن   ْخمَثِّثْ :  حّيا  پغروخ  دخال  پغره  ܀د

 الكُ   طاِله  مزد:  ماروثوخ    دساغذ  كنشن  ܀خاثِهْ   خبايِّ 
  ܀ شوحا   دپَروخ  أتروخ  بكاوه:  را  حوبّوخ  بت  وإّمن ܀عونِهْ 

): يـَْرِدفون و (܀خدمنت  هم   قاموخ   وأورا:  نونيثن     َطرا  پثوخله 
  ...منَّن  مباطل

م االسبوع واجلناز   أل

   ماري     طالـَن  هاوا.  يمانو  دشقلـَّن  رازه ِشى:و   مشاشه
براو   دأودا  بدميو.  دگنهن  حوسا  مشيحا  آيت.  دهم 
  گنهه .  وشوقلوخ  حموسيلوخ  ودموخ  بپغروخ.  دعلمه  ملكا
  بِْبْستَـُهو . گليانوخ  بگو نلّ لكو  وَخمِْشخْ .  خمنو يِ مهُ دِ  وخطيا
 آمني.شوحا  مسقوخ.  دمشّيانه  سذرِهْ   وأّمد.  قاموخ  پَلطوخ
  .وآمني
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. دقوذشا  دروحا   دنعمه  خليتا   دبگاود   أخين   كولـَّن:  مشاشه
  وقّديشه  شوحيه  رازه  آين  بشقاال  نلَ ومشورك  وخشخلن  نلَ قرو 

  آالها     ومشبحوخ  بغذاِذى  كولَّن  شكروخ.  وآالهايه  وخمّيانه
  .هوليي
  . مياراإل كثيا  دال خليِته دلِّ إ طاِله شوحا ِشى:
  .إّمن شالما مصالوخ: مشاشه

  صلوات ختامية 
  لآلحاد واألعياد

  بكول   وكاليق)  تكرر (  يوما  بكول   مارن     كشكلـَه  قاشا:
   وملشبوِحه  ولسغاذا  لقيارا.  شيا  بكول  وكمواجب.  زوِىن 
  لگنسا   بنعمتوخ  ماري    دموخشخلوخ .  دربوثوخ  هيبا  مشا
 ىزِ وبرا.  مقدشي  مشوخ     روحانه  ددإمِّ .  مايوثِهْ   دبنيناشا  حميال

  دشوحا  وقاِله.  بسمي  دتنياثوخ  وخبليو.  مشركي  دخليتوخ
. دكول  مارا  اعد  بكل.  مسقي  عليثا  آالهوثوخ     وشكر

  . لعلمني دقوذشا وروحا وبرو 
ر : مشاشه   .مخار آمني، 

  هذهأو 
  وخمييَّانن  وخملصانن  وملكن  ومارن  آالهن   مشيحا  قاشا:

 لشقاال  كمَّخشخلن   ديِّهْ   ورمحه   ِدبنعمتِّهْ .  دخطياثن  وشواقا 
 طاله  دشپروخ  والن  آوو.  دكول  مقدشا  يقريا  ودمه  پغره

ن  وبعواذه  بتنياثن ن  ىوخوشاوِ   د ن  وشوالِىن   د   وشود .  د
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   وبدشقلوخ  دشقالن  عربون  آذي  ماري    طاالن  هاوه
 دمن  دقيامتا  را  إمود  و  دخطيا   شوقا  و  دگناِههْ   حوسا
 دشپريا  آ  الكُ د  إمِّ .  دمشيا  كو مبل  خاثِه  خايِّ   و  ميِثى   بيناث
  .آمني نيلعلم ِديِّهْ  وبرمحه بنعمته  قامه

م يف   اإلعتيادية األ
 إديو  دثيلوخ .  لوخ  وكمربكوخ  مشيحا    كشكروخلوخ   قاشا:
. آالهيتا  وبتنيثوخ  ودموخ  بپغروخ  بشروكه.  لبواثن  وزيروخ   يوما

ويلن  منوخ  كطلبوخ  ودشالما   دإمود  پريى  دشقالن  رازى  د
  .لعلمني  ودپصخو

  :هذه أو

  ديناِىن .  وسغاذا  وشكر)  تكرر (  يقاراإو   ماري    تشبوحتا  قاشا:
  خليتا   مبدل  مشوحبتا  تليثايوثوخ    دمسقوخ  بداميو  إيووخ
  دگنهان  حوسا      حبنينوثوخ   طاالن  دهولوخ  قديِشهْ   درازى

  . لعلمني دقوذشا وروحا  وبرو : دكول امار 
  .رمخار. آمني ِشى:

  وقوف 
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  بركة اخلتام
  لآلحاد واألعياد

  بگاود  بشميا  دروحا   بوركا  بكول  دكمبارخلن   آوا  قاشا:
هْ   پغره  كمياوالن)  تكرر (  ارنم  مشيحا  إيشوع  دخايِّ   عربون  ودمِّ

طر  ♱ لكنشن  مبارخ  آوو  .كمخبلي  دال  ♱ جلماعنت  و
ن  لعمَّا  ومقادش   شوحيه   هدراز   خبيال  وبسمله  دثيله  ♱ دَّ

 مارا   دصليوا  اىيبيخ  وبنيشن   .وآالهاي  وخمييَّاىن  وقديشه
  دها.  وگليِّ   كسيِّ   زراِرى  كول  من  ونطِريى  ختيِمى   هاووتون
  . عامل علمني ول عدا وبكول
  .آمني ِشى:

م يف   اإلعتيادية األ
  زحيوخلهموك  دكمخدموخله  مشيحا   إيشوع  مارن  قاشا:

. وآالهايِّ   وخمياِىن   وقديشه  مشوحبه  ديِّه  برازى.  وكميقروخله
 مالخه  إمِّد  ولپصاخا  دملكوثه  ليبـچ  لشوحا   مستهيالن  آوو
 ِديِّهْ   ِنهْ مي  دمن  ولقياما.  قامه  دپثوا  وخلورو .  قديشه   ديِّهْ 

  دوإلِّ   وإالن  شوحا  طاله.  ِديِّهْ   وبرمحه  بنعمته  دإليل  ورشلم
 عامل  ول   وبداميو  دها.  دمرمحانوثه  نهمي  شر  بر  الكُ 

  . علمني
  .آمني ِشى:
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  :هذه أو

. بدمه  خطياثن  وحميله.  بپغره  ننهگ  دحموسيله  آوا   قاشا:
له  دمر  عما    وأختون.  يته  طاله  تشبوحتا . هثدمرعي  و
. ونعمتياثه  بوركاثه  ببتوخون  وممطر.  طاواثه  إلوخون  شاپخ

  بصلو .  وخيلواثه  بيشا  من  وآالهن  مارن  وخمالصلوخون
  ختيمه  وهاووتون  .قديشه  ودكوالى  طونيثا  مرمي  مارتد

  ول   عدا  وبكول  دها.  وگليِّ   كسيِّ   زراره  كول  من  ونطِريى
  . علمني عامل

  .آمني ِشى:
  ختام للجناز

  ونوحاما .  طو  قيامتا)  َلهْ (   ِلهْ   آوذ  ماريكول   آالها قاشا:
 ال كُ   إّمد  بيناثن  من  دپرشالومشونيال  ِومليِثهْ .  دزديقو  مشوحبا
 د وإلِّ .  عجبونِه  ِمخْ   ورخشال  قامه   دشپريا  ىوزديقِ   كيِىن   ِشى
 وشپخي  آ.  سغيذا  دآالهن  ورمحانوثه  حنينوثه  لهكُ   كنشن
  علمني  ولعامل ووخلزوان هاشا. بداميو وثبيت

  .آمني ِشى:
 

 


