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  ܰܕܨܺܠܝܳܒܐ ܕܽܙܘܳܝܳܚܐ ܶܛܟܳܣܐ

 ܳܦܽܪ̣ܘܳܩܝܳܬܐ ܰܕܩܳܝܡܳܬܐ ܰܪܳܒܐ ܒܰܫܳܒܐ ܰܚܕ ܒܽܝܘܡ ܕܶܡܫܰܬܡܠܶ 
 

  زياح الصليبطقس 

 أحد القيامة العظيميوم الذي يمارس 
  

 ܬܶܪܝܢ ܰܐܘ ܠܰܡܕܒܳܚܐ ܺܠ̣ܝܢܳܥܐ ܕܺܠܠ ܳܝܐܽܗܘܠ ܳܠ  ܩܳܕܡ
 ܠܺܦܝܪܳܡܐ ܢܕܢܛܥ ܬܳܠܳܬܐ ܰܩܫ̈ܝܶܫܐ ܰܘܡܰܫܡܳܫܢܳܐ

 ܐܢܶ̈ܐܡܳ  ܶܡܢܶܗ ܘܰܡܫܠܺܚ̣ܝܢ ܰܠܨܺܠܝܳܒܐ܆ ܶܠܗ ܰܘܡܺܩ̣ܝܺܡ̣ܝܢ
 ܐܰܫܺܦ̣ܝܪܳ  ܐܒܳܡܐܢ ܶܠܗ ܰܘܡܰܨܒܺܬ̣ܝܢ ܰܕܩܽܒ̣ܘܪܳܬܐ܆
ܘܰܟܕ ܳܗܥܝܢ ܳܥܒܺܕܝܢ܆ ܡܰܙܡܺܪܝܢ  ܒܗ ܕܢܶܙܰܕܰܝܚ

 :ܘܳܐܡܺܪܝܢ ܳܗܳܢܐ ܽܩܘܩܠ ܽܝܘܢ ܒܶܪܟܢܳܐ ܰܩܕܳܡܝܐ

الل الليل يدخل المذبح اثنان أو قبل ه

ثالثة من القسوس وشماس ليحمل 

المجمرة ويقيمون الصليب ويخلعون عنه 

ثياب الدفن ويزينونه بمنديل جميل ليّزيح 

 المزموربه وفيما يفعلون هذا يرتلون 

 :التالي باللحن األول
 

  ܢܩܽܘܡ
ܰ
 ܘܢܶܬܰܒܕܽܪܘܢ   ܳܠܳܗܐܐ
ܘ̱ܗܝ ܽܟܠܽܗܘܢ  ܒܶܥܠܕܳܒ̈ܒܰ
 ܳܣܐܢ̈ܰܘ̱ܗܝ ܘܢܘܢܶܥܪܩܽ  ̄ܗܘ̄ܗ܆
 ܩܳܕܰܡܘ̱ܗܝ܀ ܶܡܢ

نقوم آلوهو ونِثبَدرون 

يا هاِللوكولهون بِعلدبُـباو، 

وهاِللويا ونِعرقون سوناو 

 ِمن قذوماو.

فيتبدد جميع  يقوم الله

هللويا وهللويا  أعدائه،

ويهرب مبغضيه من أمام 

 وجهه.

ܳܢܢܳܐ ܕܶܡܬܰܛܰܠܩ ܰܘܐܝܟ
ܶ
 ܬ

 ܘܢܺܐܒܽܕܘܢ ̄ܗܘ̄ܗ܆ ܢܶܬܰܛܠܽܩܘܢ
ܺܫܝܶܥܐ ܰ  ܳܡܪܳܝܐ܀ ܩܳܕܡ ܶܡܢ ܪ 

 أخ دِمثَطـلَق تِـنونو نِثَطلقون،

وأخ  هاِللويا وهاِللويا

قذوم   دِمثفَـشرو شعوثو ِمن

 نورو.

 يتالشون كما يتالشى الدخان،

  هللويا وهللويا ويُبادون أمامه
 مثلما يذوب الشمع أمام النار.

ܳܬܐ ܡܰܩܕܺܡܝܰܢܢ ܒܳܩܠܳ ܶܥܩܳܒܐ  ̈ܘܳ  ܒܰܠܝܠ ܰ
 ܬܶܡܢ ܰܓܘ ܰܩܒܳܪܐ ܒܽܫܘܒܳܚܐ ܳܩܡ̣ 

ܳܠܰܗܢ܆ ܳܝܶܗܒ ܰܚ̈ܝܶܐ ܡܺܫܝܳܚܐ ܐܰ 
ܘܳܳܠܳܕܡ ܰܪܡܳܝܐ ܰܐܺܩܝܡܬ ܰܥܳܡܟ ܰܐܢ̱ܬ 
ܐ܆ ܰܫܝܢܳܟ ܰܪܳܒܐ  ܳܛܳܒܐ ܘܳܪܶܚܡ ܐ̱ܳܢ̈ܫܳ
ܰܚܰܡܝܟ  ܰܘܫܳܠܳܡܟ ܰܫܶܟܢ ܰܠܢ ܒܪ 

ܐ܀  ܳܪܶܚܡ ܐ̱ܳܢ̈ܫܳ

ِمن َكـو قَـبرو بشوبحو قومت 

مشيحو آلوهو،  يوِهب حايِه

أت  آقيمت َعـُمخ، ولودُم َرميو

ـخ َشـينُ  :وروِحم نوشو  طوبو

 شاِكن لَن،  رابو َوشلوُمـخ
 روِحم نوشو.  بَرحَمـيك

 واهب يا إلهنا المسيح أيها
 من بمجد قمتَ  لقد الحياة
 آدم معكَ  وأقمتَ  ،القبر

 الصالح أيها فيا ،الساقط
 أمنكَ   امنحنا :البشر ومحب
  ،الغزير الوافر وسالمكَ 
 .البشر محب يا بمراحمكَ 

 

 



 

 

 ܰܛܘܶܡܢܣ : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
 ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ ܰܩܐܳܠܘܣ

 سطوِمن قالوس  :مَشمُشنو

 . قوريِلَيسون

يا   ,لنقف حسنا   : الشماس
 رب ارحم

 : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܘܪܰܚܶܡܐ ܽܟܰܠܢ ܢܰܨܳܠܶ 
 ܳܡܪܝܐ. ܢܶܒܶܥܐ ܳܡܪܳܝܐ ܶܡܢ

 ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ ܡܰܪܚܳܡܢܳܐ
ܫܽܒܘܚܳܬܐ. ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ

ܶ
 ܬ

ܐ  ܘܶܗܕܪܐ ܘܰܬܘܺܕܝ̣ܬܳ
 ܳܛܳܒܐ ܘܽܪܘܡܳܪܳܡܐ ܘܽܩܘܳܠܳܣܐ

ܡܺ  ܳܒܶܛܠ ܕܳܠܳ 
ܰ
ܝܬ̣ ܐ

ܺ
 ܝܢܳܐ

ܠܙܰܒܢ ܠܶܥܳܕܢ ܒܽܟ̣  ܶܘܐܢܶܫܬ ܰܘܒ̣ܟܽ
 :ܕܰܢܶܣܩ

 : كوهنو
وَرحمه  نصاِله كولَن

ِمن موريو  َوحنونو

موريو مَرحمونو نِبِعه. 

 علَين وَعذاَرين. راِحم

وتَوديثو  تِشبوحتو

 وِهدرو وقولُـسو

دلو  ورومُرمو طوبو

آمينوئيث  بُـِطل

َوبخولِعذُن،  بخولزبَن

 نِشتِوه دناِسق.

 : الكاهن
 ونطلب من نصّلِ كلنال

  .الرب الرحمة والحنان
يا أيها الرب الرحيم 

ونسأله  ارحمنا وأعنا.

إليه  أن  يؤهلنا لنرفع

سبحا  وشكرا   دائما  

ومديحا  وتبجيال  

وتعظيما  ال ينقطع في 

 كل وقت وأوان.   

 صالة المقدمة فروميونصلوثو د ܨܽܠܘܳܬܐ ܕܦܽܪܘܡܽܝܘܢ
݂ܘܬܐ ܕܡܼܝܬ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܿܗܘ ܠܐ ܡܝܳܟܗܢܳܐ : 

ܒܒܣܪ ܘܐܚ݂ܝ ܠܡ̈ܝܼܘܬܐ. ܘܐܬܬܣܝܡ ܒܩܒܪܐ 
ܘܢܰܚܡ ܠܩܒܼܝ̈ܪܐ. ܘܕܶܡܟ ܒܝܬ ܥܢ̈ܝܕܐ ܘܐܥܝܪ 
ܠܰܕ̈ܡܟܐ . ܘܩܡ ܸܡܢ ܒܝܬ ܡ̈ܝܬܐ ܘܐܩܼܝܡ 
ܠܢ̈ܰܦܠܐ ܘܐܬܢܰܚܡ ܒܫܘܒܚܐ ܘܰܚܕܝ 
ܠܬܠܡ̈ܝܕܐ. ܘܐܬܰܥܠܼܝ ܠܪܘܡܐ ܘܰܥܠܼܝ ܠܢ 

ܐ. ܖ̈ ܠܰܚܣܝܼ ܥܡܗ ܘܫܡܠ݂ܝ ܫܘܘܕܝܗ ܕ̣ܓܡܪ 
ܘܐܬܐ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܢܥܒܕ ܩܝܡܬܐ ܘܚܘܳܕܬܐ 

ܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܗܫܐ ܠܥܢ̈ 
ܶ
݂ܝܕܐ. ܕܶܠܗ ܝܳܐ

 ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠܡܝܢ܀
 

ܺܡܝܢ ܀ܰܥܳܡܐ : 
ܰ
 ܐ

الحمدُ للغيِر المائِت الذي ماَت  الكاهن:

بالجسِد فأحيا المائتين، وُوضَع في القبِر 

فبعَث المدفونين ورقدَ بيَن األمواِت فأيقَظ 

الراقديَن، وقاَم ِمن بيِن األمواِت فأقاَم 

ذَ، مجِد فأبهَج التالميالساقطيَن وانبعَث بال

وصعدَ إلى العالِء فرفَعنا معهُ، وحقّـَق 

َل الناقصيَن، وسيأتي بالمجِد  وعدَهُ وكمَّ

دَ الموتى، الذي بِه يليُق الحمدُ  ليُـقيَم ويجدِّ

 والشكُر، اآلَن وكلَّ أواٍن وإلى أبِد اآلبدين. 
 

 

 .آمينالشعب: 
 
 

 



 

 

 ܨܽܠܘܳܬܐ ܕܶܣܕܳܪܐ
 

 متنصالة ال ِسدروصلوثو د

 ܕܡܢ ܡܰܫܒܚܬܐ ܠܩܝܡܬܟ܂ ܤܓܕܢܢܢ
. ܐܠܗܢ ܡܫܝܚܐ ܡ̈ܝܬܐ ܒܝܬ

 ܕܒܗ ܬܗܼܝܪܐ ܠܢܘܚܡܟ ܘܡ̇ܫܒܚܝܢܢ
 ܘܒܪܼܝܬܐ ܐܬܚܪܪܬ   ܚܛܝܬܐ ܡܢ ̱ܐܳܢܫܘܬܐ

 ܡܢ ܘܳܓܠܼܘܬܐ.  ܐܬܚܕܬܬ   ܥܬܼܝܩܘܬܐ ܡܢ
 ܡܢ ܕܥܢ̈ܝܕܐ ܘܳܗܳܡܢ ܐܫܬܘܙܒܬ   ܰܫܳܒܝܐ

 ܕܨܠܼܝܒܐ ܙܟܘܬܗ ،ܐܣܬܦܩܬ ܩܛ̈ܝܠܐ
ܪܘܩܝܐ ܳ  ܕܐܕܡ ܰܚܘܒܬܗ.  ܐܬܢܨܚܬ ܦ 
 ܕܢܛܪ ܕܫܠܝܛܐ ܬܗܛܪܘܢܘ. ܐܬܦܪܥܬ

 ܕܰܡܘܬܐ ܝܰܥܢܼܘܬܗ.  ܐܫܬܦܠܬ ܐܐܪ
 ܕܝܘܕܐ ܟܢܘܫܬܗ. ܐܬܒܛܠܬ ܩܛܘܠܐ

 ܕܥܡܐ ܠܒܝܒܘܬܗ.  ܐܬܒܕܪܬ ܰܡܫܠܡܢܐ
 ܿܗܝ ܡܕܝܢܬܐ. ܘܐܬܪܦܝܬ   ܦܪܕܬ   ܙܩܘܦܐ

 ܢܟܝܠܘܬܗ.  ܐܬܟܒܫܬ ܰܣܩܘܒܠܝܬܐ
 ܕ̈ܚܝܐ ܣܒܪܬܐ.  ܐܬܦܪܣܝܬ ܰܚܪܳܡܢܐ ܕܶܚܘܝܐ

. ܐܬܟܪܙܬ ܘܐܡ̈ܘܬܐ ܥ̈ܡܡܐ ܠܟܠܗܘܢ
. ܐܫܬܩܠܬ ܝܡܝܢܐ ܕܡܢ ܟܡܼܝܪܘܬܐ

. ܐܬܪܕܦܬ ܶܣܳܡܠܐ ܕܡܢ ܼܝܚܼܘܬܐܦܨ
 ܘܥܕܬܐ.  ܐܬܡܟܟܬ   ܡܰܫܩܠܬܐ ܨܗܝܘܢ
. ܐܬܪܡܪܡܬ ܥ̈ܡܡܐ ܒ̱ܪܬ ܩܕܝܫܬܐ
 ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܠܢ̈ܶܫܐ ܡܫܒܚܬܐ ܩܝܡܬܐ
. ܐܬܬܒܪܬ ܕܟܪܘܒܐ ܪܘܡܚܐ.  ܐܬܒܕܩܬ

 ܬܘܰܪܥܬܐ. ܐܬܰܩܗܝܬ ܕܢܘܪܳܢܐ ܫܢܳܢܐ
 ܝܘܡܢܐ ܘܒܕܓܘܢ ،ܐܬܬܤܝܓܬ ܶܚܘܝܳܝܬܐ
ܕܐ  ܩܕܼܝܫܬܐ ܥܕܬܐ ܕܒܗ ܗܢܐ ܠܥܐ

 ܬܦܐܝܘ ܘܒܚܘܒܐ ܳܚܕܝܐ ܩܬܘܠܝܩܝ
 ܟܕ.  ܘܡܝܩܪܐ ܠܗ ܡܚܓܝܐ ܐܠܗܐܝܬ

أيُّها المسيُح إلهنُا، إننا نسجُد 

لقيامتَِك الممجدِة ِمن بيِن األمواِت، 

ونسبُح النبعاثَِك العجيِب، الذي بِه 

انعتقِت البشريةُ ِمن الخطيئِة، 

دِت البريةُ ِمن الهرِم، وأفلَت  وتجرَّ

قفرْت السبَي ِمن يِد السابي، وأ

هاويةُ الموِت ِمن القتلى، وتأّصلْت 

غلبةُ الصليِب الخالصّيِ، وُوفَي ديُن 

آدَم، وانخفَض جناُح سلطاِن 

الفضاِء، وانكفَّ نهُم الموِت 

الهصوِر، وتبددْت جماعةُ يهوذا 

وأَفَـلَـْت شجاعةُ الشعِب  المسلِّـِم،

الصـالِب، وُدكَِّت المدينةُ المعارضةُ، 

األُرقِم، وُكرَز  وانحسرْت خديعةُ 

ببشارِة الحياِة بين الشعوِب واألمِم 

قاطبةً، وانكشَف الحزُن عن بني 

ـَث الفرُح ِمن أهِل  اليميِن، وُشعِّ

 اليساِر، 
وذُلَّْت صهيوُن المختالةُ العجباُء، 

فِت البيعةُ المقدسةُ ابنةُ األمِم،  وُشّرِ

وأُعلنِت القيامةُ الممجدةُ للنساِء 

مْت حربةُ القديساِت، وتحط

 الكاروِب، ونبا ِسناُن المالِك،
لمةُ التي سبَّبتَها الحيّةُ،  وثُغرِت الثُـّ

لذلَك اِقبلنا اليوَم لالحتفاِل بهذا 

 العيِد، 



 

 

ܝ̈ܳܝܬܐ ܒܩܪܢܬܐ ܩܪܝܐ  ܘܪܥܡܐ. ܢ݂ܒ݂ܺ
 ܒ̈ܦܰܠܓܐ ܢܩܫܐ ܟܕ. ܫܠܼܝ̈ܚܐ ܒܫܝܦܘ̈ܪܐ
 ̈ܩܠܐ ̈ܒܢܳܬ݂  ܘܡܙܡܪܐ ̱ܐܳܪܙܢܐܼܝܬ ܘܒ̈ܖܒܝܥܐ

 ܘܡܟܢܫܐ ܩܪܝܐ ܟܕ.  ܰܗܢܝܐܝܬ ܕܪܼܘܚܐ
 ܳܡܪܢܐܼܝܬ ܕܩܝܡܬܐ ܰܠܘܥܕܐ ܠܒܢ̈ܝܗܿ 
 ܠܚܬܢܐ ܘܪܘܳܚܢܝܐ ܚܕܬܐ ܫܘܒܚܐ ܘܙܡܪܐ

 ،ܚܐܝܬܦܨܝܼ  ܐܡܪܐ ܟܕ ܩܒܪܐ ̣ܡܢ ܕܐܬܢܚܡ
ܕܐ ܒܪܝܟܘ  ܫܝܢܐ ܗܘܐ ܕܒܗ ܗܢܐ ܥܕܥܐ

ܕܐ ܒܪܝܟܘ. ܘܠܬ̈ܚܬܝܐ ܠ̈ܥܠܝܐ  ܥܕܥܐ
 ܠ̈ܫܡܝܢܐ ܚܕܘܬܐ ܗܘܬ ܕܒܗ ܗܢܐ

ܕܐ ܒܪܝܟܘ ،ܘܠܐ̈ܖܳܥܢܝܐ  ܕܒܗ ܗܢܐ ܥܕܥܐ
. ܚ̈ܕܕܐ ܥܡ ܬ̈ܖܝܗܘܢ ܓ̈ܒܐ ܐܬܰܚܝܕܘ
ܕܐ ܒܪܝܟܘ  ܐܬܓܡܪܘ ܕܒܗ ܗܢܐ ܥܕܥܐ
. ̈ܦܠܐܬܐ ܐܣܰܬܝ̈ܟܝ ܘܒܗ ܛ̈ܘܦܣܐ
ܕܐ ܒܪܼܝܟܘ  ܰܥܬܪܢܢ ܕܒܗ ܗܢܐ ܥܕܥܐ
. ܒܒܘ̈ܖܟܬܐ ܚܢܢ ܐܫܬܪܬ ܘܒܗ ܛ̈ܒܬܐ

 ܡܫܝܚܐ ܠܟ ܡܦܝܣܝܢܢ ܘܒܕܓܘܢ
 ܘܩܕܝܫܐ ܩܪܝܐ ܗܢܐ ܒܝܘܡܐ ܕ݂ܝܠܢ ܐܠܗܐ

 ،ܡ̈ܝܬܐ ܒܝܬ ܕܡܢ ܡܰܫܒܚܬܐ ܕܩܝܡܬܟ
 ܥܒ̈ܕܝܟ ̈ܚܛܝܐ ܕܝܠܢ ܐܼܝ̈ܕܐ ܼܡܢ ܕܬܩܒܠ
 ܘܰܒܛܠ ܘܐܥܒܪ. ܕܒ̈ܣܡܐ ܗܢܐ ܠܥܛܪܐ

 ܛܥ̈ܝܢܳܬ ܘܰܡܚ̈ܘܬܐ ܕܪܘܓܙܐ ̈ܫܒܛܐ ܡܢܢ
 ܩܪܝܐ ܗܢܐ ܕܝܘܡܐ ܒܘܪܟܬܗ ܒܝܕ. ܡܘܬܐ

ܕ ܕܩܝܡܬܟ ܘܩܕܝܫܐ  ܢܝܚܐ ܒܗ ܘܥ݂ܒܶ
 ܘܠܩ̈ܕܼܝܫܝܟ ܠܝܠܕܬܟ ܛܒܐ ܘܕܘܟܪܢܐ
 ܥܠ ܕܫ݂ܟܒܘ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܘܠܥܢ̈ܝܕܐ
 ܠܢ ܘܐܫܘܐ. ܕܫܪܪܐ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܣܒܪܟ

 ܛܒܬܐ ܠܚܪܬܐ ܥ̈ܒܕܝܟ ܡ̈ܚܝܠܐ

الذي تبتهُج بِه البيعةُ المقدسةُ 

 الجامعةُ، 
مـةً إيّاهُ بالمحبِة  وتحتفـُل مكّرِ

 الالئقِة باللِه، 
افخةً هاتفةً باألبواِق النبويَِّة، ن

باألصواِر الرسوليَِّة، قارعةً الطبوَل 

يَّاً، مرتلةً أقواَل الروحِ  والدفوَف سّرِ

القدِس بانبساٍط، حاشرةً أوالَدها 

َصوَب القيامِة خاصـةً، مترنمةً 

حمداً جديداً روحياً للعريِس الذي قاَم 

مبارٌك هذا  من القبِر، مغتبطةً قائلةً:

َن العيُد الذي بِه تَسالَم العلويو

 والسفليوَن،
مبارٌك هذا العيدُ الذي بِه شملَ الفرُح 

السماوييَن واألرضييَن، مبارٌك هذا 

ِت الرموُز،  العيُد الذي بِه تمَّ

وانقضِت األمثاُل، مبارٌك هذا العيُد 

الذي بِه أُثرينا بالخيراِت، وَحِفـلنا 

 .بالبركاتِ 
لذلك نبتهُل إليَك أيُّها المسيُح إلُهـنا 

وِم الخطيِر المقدِس، الذي في هذا الي

هو يوُم قيامتَِك الممجدِة من بيِن 

 ,األمواتِ 
لتقبَل من أيدينا نحُن عبيُدَك الخطاةُ 

وتصرَف عنا  هذا عُرَف البخوِر،

اكةَ،   التأديباِت والضرباِت الفتَـّ
 ببركِة يوِم قيامتَِك األغّرِ المقدِس،



 

 

 ܘܠܓܠܝܘܬ.  ܕܙܕܝܩܘܬܐ ܘܠܩܝܡܬܐ
 ܙܼܝܥܬܐ ܕܝܠܟ ܒܐܡ ܕܩܕܡ ܐ̈ܦܐ

 ܐܒܐ. ܶܒܗܬܬܐ ܕܠܐ ܘܕܚܝܠܬܐ
 ܘܒܪܐ. ܘܬܚܬܝ̈ܐ ̈ܥܠܝܐ ܡܢ ܕܡܣܬܓܕ
 ܡܠܐ̈ܟܐ ܡܢ ܩܿܝܡܬܗ ܕܡܣܬܒܪܐ

 ܕܠܐ ܩܕܝܫܐ ܘܪܘܚܐ ܫܐܘܒܢ̈ܝܢ
 ܗܫܐ ܒܨܘܝܐ ܡܢ ܡܬܡܠܠ
 ܀ ܠܥܠܡܝܢ ܘܒܟܠܙܒܢ

 

واجعْل بِه راحةً وذكراً صالحاً 

لوالدتَِك ولقديسيَك، والموتى 

المؤمنيَن الراقديَن على رجائَِك 

ـلنا نحُن عبيُدَك  ، وأّهِ باإليماِن الحّقِ

الضعفاُء لآلخرِة الخيِّرِة، والقيامِة 

الصالحِة، والوجِه السافِر، بدوِن 

خزيٍ أماَم منبِرَك الرهيِب المهيِب 

 وإلى األبد. اآلَن وكلَّ أوانٍ 

 آمين.الشعب:  ܰܐܺܡܝܢ܀ܰܥܳܡܐ : 
 

 

 

 
ܳ
 ܐܠܳ  ܕܟܰ  ܐܝܳ ܘܩܳ ܕܩܽ  ܐܢܳ ܗܳ  ܐܠܳ ܩܳ  ܝܢܡܪ݂ܺ ܘܐ

ܝܫܰ  ܢܝܡ݂ܺ ܝܡܪܰ 
݂ܺ
 ܘܢܝܗܽ ̈ܖ

ينشدون هذه الترتيلة دون أن و

 ا رؤوسهميرفعو
 ܒܽܩܘܳܩܳܝܐ ܳܩܳܠ܆

 ܰܩܒܳܪܐ ܶܡܢ ܰܓܢ̱ܳܒܳܪܐ ܳܩܡ
 ܢܺܒܳܝܐ ܰܘܐܪܶܥܗ ܰܪܳܒܐ܆ ܒܰܚܝܠܳ 
 ܰܘܩܶܪܒ ܶܒܗ ܰܘܬܰܗܪ

 ܳܠܟ ܳܡܢܳܐ: ܰܕܢܰܫܐܺܠܝܘ̱ܗܝ
 ܰܢ̈ܚܰܬܝܟ ܕܽܣ̈ܘܳܡܺܩ̣ܝܢ ܳܡܪ̱ܝ܆

ܢ ܶܣܛܳܪܟ܆ ܰܘܬܺܪܝܥ܆   ܰܘܡܰܒܙ̈ܥܳ
ܝ̈ܕܰܝܟ܆

ܺ
 ܳܕܶܫܬ ܰܡܥܰܨܪܳܬܐ ܐ

ܝܬ ܰܒܫܽܝ̣ܘܠ
ܺ
܆  ܰܓܢ̱ܳܒܳܪܐ

ܪܶܥܬ ܘܺܩܐܪܳܣܐ
ܰ
 ܰܒܠܽܚܘܰܕܝ ܐ

ܬܰܦܠܦܶܠܬ ܘܰܒܕܳܡܐ
ܶ
 ܘܳܩܶܡܬ ܗ̄  ܐ

 ܶܘܐܬܰܢܚܶܡܬ܀

  ِمن قَـبرو قوم َكـبورو

 َورِعه نبـيُّوبَحـيلو رابو، 

 َوتهار بِه َوقِرب دَنشاليو:

دسوموقين  مونو لُخ مور

 َوتريع ِسطُرخ ناحتَـيك،

 َومبَـزُعـن إيذَيك؟

 َمعَصرتو دوِشث بَشيول

 كابوروئيث، قيرسو

أرِعث بَلحوذاي وبَدمو 

ببَـيتِه   هاِللويا إثفالـفِلث،

 ِدسرويِل.

القبر بقوة من  قام الجبار

 عظيمة، والقاه إشعياء

تقدم و النبي فتعجب واحتار

 يا رب،  ما بالك ليسأله:

ثيابك حمراء، وجنبك 

 مفتوح، ويداك مثقوبتان؟

لقد دُسُت   :الرب فأجاب

المعصرة في الجحيم 

ورت, وخضُت الحرب بجب

بالدم،  وحدي وتلطَّختُ 

 ن.في بيت صهيو هللويا



 

 

ܪܳܥܐ ܶܚܕܰܝܬ :ܳܡܪܝܰܒܶܪܟ̣ 
ܰ
 ܐ

 ،ܰܪܒܳܬܐ ܰܚܽܕܘܳܬܐ ܰܘܫܰܡܳܝܐ
ܗ
ܶ
 ܡܺܫܝܳܚܐ ܕܰܡܠܳܟܐ ܰܒܳܩܝܡܬ
 ܰܕܠܶܒܫ ،ܕܳܥܠܳܡܐ ܳܦܽܪܘܶܩܗ
 ،ܽܦܘܪܳܩܢܰܢ ܶܡܽܛܠ ܰܦܓܳܪܐ

 ܰܘܣܶܠܩ ܰܚܶܫܐ ܘܰܣܝܰܒܪ
  ܰܡܘܳܬܐ ܛܶܥܡ ،ܰܠܨܺܠܝܳܒܐ
 ܰܘܢܶܚܬ  ܰܕܨܳܒܐ ܶܡܽܛܠ

 ܰܩܒܳܪܐ ܶܡܢ ܘܳܩܡ ،ܰܠܫܽܝܘܠ
ܫܽܒܘܚܳܬܐ

ܶ
 ܶܒܗ ܰܘܚܰܝܘ ܒܬ

 ܗܘܗ܀ ܳܥܠܶܡܐ

ِحديَث أرعو  :باِرخمور

َوشمايو حادوثو َربثو، 

بَقيومتِه دَمـلكو مشيحو 

فوروقِه دعولمو، دَلبِش 

 فَـغرو ِمطول فورقونَن،

وَسـيبار حاِشه َوسِلق 

 طِعم َمـوتو لَـصليبو،

ل دَصبو َونِحث ِمطو

لَـشيول، وقوم ِمن قَـبرو 

بتِشبوحتو َوحياو بِه 

 عولِمه هـ وهـ.

فرحت  :بارك يا سيد

السماء واألرض فرحا  

عظيما  بقيامة المسيح 

ه فإن الملك مخلص العالم،

قد لبس جسدا  ألجل 

ل اآلالم  خالصنا، وتحمَّ

وذاق  وصعد الصليب،

ونزل  الموت بإرادته هو،

إلى الجحيم ثم قام من 

القبر بمجد وأحيا العالم 

 معه هـ وهـ.

 

 

 

 ܥܰܠܝܢ ܰܪܶܚܡ ܳܡܪܝܐ
 .ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ

موريو راِحم علَين 

 وَعذاَرين. 
 يا رب

 ارحمنا وأعنا.
 

 

 

 

 

 

 طلبة مار يعقوب  بُعوثو دمور يَعقوب  ܰܝܥܽܩܘܒ ܕܳܡܪܝ̱  ܳܒܽܥܘܳܬܐ

ܗ ܒܳܪܐ
ܶ
 ܰܦܪܳܩܗ   ܕܰܒܩܳܝܡܬ

ܗ
ܶ
    ܳܛܥܽܝܘܳܬܐ܆ ܶܡܢ ܠܺܥܕܬ
 ܘܢܰܰܛܪ ܰܫܝܢܳܐ ܳܒܗ   ܰܗܒ

ܶܕܝܗ    ܳܡܪ̱ܝ܀ ܰܒܩܳܝܡܳܬܟ ܰܝܠ ̈

 برو دبَـقيومتِه َفـرقُـه لعيتِه

 ِمن ُطـعيوثو،

َهـب بُـه َشـينو وَنـطار 

 ليَـلِذه بَقيومتُـخ مور.

ن الذي خلص أيها االب

 كنيسته من الضالل،

امنحها سالما  واحفظ أبناءها 

 بقيامتَك يا رب.

 ܰܟܕ ܶܡܢ ܰܠܡ ܒܰܫܳܒܐ ܒܰܚܕ
 ܰܘܚܳܙܬ, ܰܡܪܰܝܡ ܢܶܦܰܩܬ ܶܚܽܫܘܟ
 ܫܺܩܝܠܳ  ܕܺܟܐܳܦܐ ܠܰܩܒܳܪܐ

 ܶܪܗܰܛܬ ,ܰܬܪܶܥܗ ܰܘܦܺܬܝܚ
ܦ ،ܽܝܘܰܚܢܳܢ ܨܶܝܕ ܶܥܰܠܬ

ܳ
 ܨܶܝܕ ܐ

 ܰܣܒܰܪܬ  ܰܘܒܰܟܪܽܝܘܳܬܐ ،ܶܫܡܽܥܘܢ
ܢܽܘܢ

ܶ
 ܰܕܚܳܙܬ܀ ܡܶܕܡ ܐ

ِمن َكـد  بَحد بشابو لَم

 ِحشوخ نِفـقَـث َمريَم،

ُزث لقَـبرو دخيفو َوح

 ِِ  تَـرِعه شقيلو َوفـتيح

 ِصد يوحانُن هَطـث ِعالث

 أُف صِد ِشمعون،

 َسـبَرث إنون  َوبَكـريوثو

 مِدم دَحُزث:

في يوم  خرجت مريم

األحد والظالم باٍق، ورأت 

القبر مفتوحا  والحجر 

فذهبت  مدحرجا  عنه.

مسرعة إلى سمعان 

  وبشرتهم بطرس ويوحنا،

 قائلة بحزن: بما قد رأته



 

 

 ܘܳܠܳ   ܠܳܡܪܝ ܰܠܡ ܫܰܩܠܘܗܝ
ܝܳܟܐ  ܐܳܢܐ ܳܝܕܳܥܐ

ܰ
 ،ܳܣܽܡܘܗܝ ܐ

 ܘܰܡܢܽܘ ܰܠܝܰܬܘܗܝ ܒܰܩܒܳܪܐ
  ،ܐܳܢܐ ܪܺܓܝܳܫܐ ܳܠܳ  ܓܢܶܰܒܗ

 ܶܡܫܰܟܚ ܰܡܢܽܘ ܽܛܘܳܒܢܺܝܳܬܐ
ܘ ،ܶܫܡܳܫܐ ܕܢܶܓܢܽܘܒ

ܰ
 ܐ

 ܘܳܠܳ   ܰܪܳܒܐ ܠ ܰܝܳܡܐ ܰܕܢܰܚܶܦܐ
 ܢܶܬܰܦܪܶܣܐ܀

ولو  لمور شقالو لَـم

 أيكو ُسـموي،  يوذعونو

ومانو  بقَـبرو لَـيتاو

 لو رغيشونو،  َكـنبِه

 مانو ِمشَكح طوبونيثو

أو  دنِكنوب ِشمشو،

ولو  ليامو رابو  دَنحافِه

 نِثـفَرِسه.

لقد أخذوا ربي ولسُت 

فإن  أين وضعوه،  أدري

 جسده ليس بموجود في

َمن  وال أعرف القبر،

 يا مريم الطوباوية أخذه.

 أن يسرق َمن يستطيع

 شمسا  أو يخبئ بحرا  

 دون أن ينفضح.  عظيما  

ܳܝܢܶܐ ܕܰܫܶܝܢ ܰܫܝܢܳܐ  ܰܥܡ ܰܠܫ̈ܡܰ
ܪܳܥܢܶܐ܆

ܰ
 ܐ

ܶܕܝܗ   ܘܢܰܰܛܪ ܠܺܥܕܳܬܟ ܰܫܶܝܢ  ܰܝܠ ̈
 ܳܡܪ̱ܝ܀ ܰܒܩܳܝܡܳܬܟ

 َشـينو دشايِن لَـشمايونِه

 ,َعـم أرعونِه

 ونَـطار يَـلِده شايِن لعيـتُخ

 بَقيومتُخ مور.

أيها األمن الذي صالح 

 السماويين

 امنح كنيستكَ  مع األرضيين،

األمن واحفظ أبناءها بقيامتَك 

 يا رب.
 

ܝ ܳܒܰܬܪ ܶܡܢ
݂ܺ
ܝܡ ܳܟܗܢܳܐ ܰܐܘ ܫܳܟܗܶܢܐ̈ܖ ܝܒܳ  ܡܪ݂ܺ  ܐܰܠܨܠ݂ܺ

 :ܠܥܳܰܡܐ ܳܘܐܰܡܪ ܳܩܶܥܐ ܟܕ ܠܶܥܠ
 

ܝ ܣܰܒܪܳܬܐ ܚܰܕܳܬܐ ܡܰܣܰܒܪ ܐ̱ܳܢܐ ܠܽܟܘܢ܆  ̈ܚܰ
ܰ
ܐ

 ܳܩܡ ܡܺܫܝܳܚܐ ܶܡܢ ܰܩܒܳܪܐ܀
 ܩܺܠܝܽܪ̣ܘܣ ܘܰܥܳܡܐ ܳܥܢܶܝܢ:

ܝܬ ܳܩܡ܀
ܺ
 ܰܡܘܶܕܝܢܰܢ ܰܘܡܰܗܝܡܢܺܝܢܰܢ ܕܰܫܺܪܝܳܪܐ

 

 ܡܢܪܬܐ ܥܠ ܠܨܠܫܒܐ ܠܗ ܘܣܝܡܝܢ ܘܡܚܬܡܝܢ
 ܘܬܪܝܢ.  ܟܐܘܡܶ  ܶܡܟܐ ܘܚܬܐܖ̈ ܘܡ. ܐܝ̈ ܝ ܦܬܘܪ ܩܕܡ

 .ܝܗ̱ ܚܕܪܘ ܢܕܢܗܪܝ ܝܘܢܐܖ̈ ܩ

يب الصلمن بعد ذلك رئيس الكهنة أو الكاهن يرفع 
 ل للشعب :إلى األعلى حيث ينادي ويقو

 

يدة ابشركم, قام أخوتي بشارة جد
 المسيح من القبر.

 

 الشعب: يجيب األكليروس و
 

 نعترف ونؤمن بالحقيقة قام
 

يضعون الصليب فوق المنارة أمام ويختمون و
وإلى جانبيه مروحتين وحوله شمعتين  مائدة الحياة

 مضائتين

 

 ܰܕܩܳܝܡܳܬܐ ܰܪܳܒܐ ܒܰܫܳܒܐ ܕܰܚܕ ܕܽܙܘܳܝܳܚܐ ܶܛܟܳܣܐܫܶܠܡ 
♱ 

 زياح أحد القيامة العظيمةطقس  أنتهى


