
 

 

 

 

 

  ܕܐܢܛܝܘܟ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐܕ ܥܕܬܐ

  

 الصليب وسجدة زياح طقس المعدعدان

 

ܐ ܕܙܽܘܝܳܳܚܐ ܶܛܟܳܣܐ
ܳ
 ܰܕܨܺܠܝܳܒܐ ܘܶܣܓܕܬ

 ܰܕܨܺܠܝܳܒܐ ܘܶܣܓܕܳܬܐ ܕܽܙܘܳܝܳܚܐ ܶܛܟܳܣܐ
 ܰܕܙܺܩܝܽܦܘܳܬܐ ܒܽܝܘܡ ܥܽܪܘܒܳܬܐ ܕܶܡܫܰܬܡܠܶ 

 

  وسجدة الصليب طقس زياح

 والذي يقام يوم الجمعة العظيمة 
 



 

 

 ܰܕܨܺܠܝܳܒܐ ܕܰܥܠ ܽܙܘܳܝܳܚܐ ܘܶܣ̣ܓܕܳܬܐ ܶܛܟܳܣܐ
 ܰܕܙܺܩܝܽܦܘܳܬܐ ܥܽܪܘܒܳܬܐ ܒܽܝܘܡ ܕܶܡܫܰܬܡܠܶ 

 وسجدة الصليب طقس زياح

 الجمعة العظيمةوالذي يقام يوم 
 

 ܐ:ܽܢ̣ܘܳܗܪܳ 
 ܶܡܢ ܰܚܕ ܟܠ ܳܠܶܒܫ ܕܬܠܬܳܫ̈ܥܝܢ܆ ܨܠܘܬܐ ܳܒܰܬܪ
ܐ ܳܟ̈ܗܢܶܐ ܣܛܠ ܕܝܢ ܟ̈ܗܢܶܐ ܪܝܫ ܐܘܳܟܳܡܐ܆ ܰܗܡܢܝܳܟ̣

ܶ
 ܐ

 ܠܗ ܘܰܡܦܩܝܢ ܶܡܬܰܥܰܛܦ ܰܡܫܡܰܠܝܬܐ ܐܘܟܡܡܬܐ
 ܟܬܦܗ܆ ܥܠ ܟ̈ܗܢܐ ܪܝܫ ܠܗ ܘܳܛܥܢ ܠܨܠܝܒܐ
 ܨܠܝܒܐ ܩܕܡ ܘܦܝܪܡܐ ܩܕܡܝܡܐ ܢܩܘܫܡܐ ܘܐܙܠ

 ܕܪܐ ܘܟܪܟܝܢ ܡܢܗ܆ ܠܥܠ ܛ̈ܪܦܢ ܟܕ ܘܡ̈ܪܘܚܬܐ
 ܟܕ ܬܝܡܢܝܡܡܡܐ ܒܬܪܥܡܡܡܐ ܘܢܦܩܝܢ ܥܕܬܐ ܒܡܓܘ

 ܐܡܪܝܢ ܐܘܒܚܫ ܘܫܠܝܐܝܬ ܢܝܚܐܝܬ ܡܗܠܟܝܢ
 : ܗܢܐ ܒܝܬܐ

 إيضاح
 

بعد صالة الساعة الثالثة يدخل القسوس 

والشمامسة إلى المذبح ويُخرجون 

الصليب فيحمله رئيس الكهنة على كتفه 

ويسير أمامه الجرس والمجمرة قدّام 

الصليب والمروحتان ترفان فوقه. 

ويقومون بدورة في الكنيسة خارجين من 

 ءالباب الجنوبي ويسيرون ببطئ وهدو

 :قائلين بألم البيت التالي

 

ܢ ܳܢܶܦܩ ܰܟܕ  ܰܘܛܺܥ̣ܝܢ ܰܟܪܳܟܐ܆ ܰܓܘ ̣ܡܶ
 ܶܘܐܬܰܟܢܰ̈ܫܝ   ܰܟܬܶܦܗ܆ ܰܥܠ ܨܺܠ̣ܝܶܒܗ
ܳܝܳܬܐ܆ ܳ  ܶܠܗ ܰܕܢܰܒ̈ܟܳܝܢ ܶܥܒܪ 

ܶܡܗ ܳܩܝܳܡܐ ܰܒܚܰܢܓܳܬܐ܆
ܶ
ܢ ܐ  ̣ܡܶ

 ܽܟܠܶܗܝܢ ܘܰܥܳܡܗ   ܽܪ̣ܘܚܳܩܐ܆
܆  ܰܫܪܰܝܬ ܰܝܘܳܢܐ ܰܘܐܝܟ ܳܝܽܕܘܶܥ̈ܝܗ 
 ܘܰܟܪܽܝܘܳܬܐ܆ ܰܪܳܒܐ ܒܰܚܳܫܐ ܳܢܗܳܡܐ܆
܆ ܰܰܠܝܳܟܐ ܶܒܪܝ   ܰܰܠܝܳܟܐ  ܰܚܺܒܝܒܝ 
ܝܢ܆ ܳܠܟ ܳܕܒܺܪ̣ܝܢ ܰܰܠܝܳܟܐ  ܢܳܐܠܡܳ  ܳܘܐܺܙܠ 
 ܺܒܐ̈ܝܰܕܝ ܰܢܦܳܫܟ܆ ܰܐܫܶܠ̣ܡܬ ܰܟܝ
 ܶܒܪܝ ܳܘܝܺܠܝ̣  ܳܛܽܠ̣ܘܳܡܐ܆ ܰܥܳܡܐ
܆ ܳܘܝܺܠܝ̣   ܰܓܕܳܫܟ ܳܡܢܳܐ ܰܚܺܒ̣ܝܒܝ 
 ܰܕܗܳܘܐ ܰܚܳܫܟ ܒܺܪ̣ܝܟ ܰܝܘܳܡܢܳܐ܆

ܘܳܟܳܟܟ ܚܳܠܦܰܝܢ܆  ܶܡܽܛܳܠܰܬܢ܀ ܘ̣ܡܽ

كاد نوفِق ِمن كاو كرخو، 

ه. ل كتفِ َوطعين صليبه عا

إثكاَناش ِعبُرويُوثو 

دَنبَكيُون ِله بَحنغثو. ِوِمه  

قويُمو ِمن روحقو. وعاُمو 

كولهن َحبُروثو. كاد 

بُوخيُو ُووث حنيغوإيث 

َومنهُمو َرعوُموإيث، 

دُوولي بر ُوويلي َحبيب 

اليكو دُوبرين لوخ 

ُووزين. لُمونو كاي 

أشِلمت آت لوخ. بيداي 

عاُمو ديودُويه بريخو 

ُوو حلوفاين دَه حاشوخ

 ܀وموكوخوخ دِمطولوثان

ً من  عندما كان خارجا

المدينة، وهو حامل صليبه 

على كتفه، اجتمعت البنات 

العبرانيات وهّن يبكينه 

بتنهٍد، وأمه تقوم من بعيد، 

ومعها كل صديقاتها، وهي 

تبكي بتنّهٍد، وتضّج 

صاخبة: الويل لي يا بنّي 

الويل لي يا حبيبي، إلى أين 

ذاهبين، لماذا  يقودونك

أسلمت نفسك بأيدي 

الشعب اليهودي. مباركة 

هي آالمك من أجلنا 

 ܀وتواضعك في سبيلنا

 



 

 

ܡܺܪܝܢ ܘܬܘܒ
ܳ
ܐ ܐ

ܶ
ܬ  األبيات: هذه أيضا   ويقولون   :ܳܗܶܠܝܢ ̈ܒܳ

 ܰܟܬܶܦܗ܆ ܰܥܠ ܰܕܨܺܠܝܶܒܗ ܰܗܘ
. ܨܶܗܽܝܘܢ ܶܡܢ ܰܘܢܰܦܩ ܰܛܥܢܶܗ
. ܕܪܰܚܶܡܐ ܰܛܠ ܢܽܶܪܘܣ ܽܗܘ
 ܕܰܥܢ̈ܺܝܶܕܐ܀ ܰܓ̈ܪܰܡܝܽܗܘܢ ܰܥܠ

هاو دَصليبه عال كتِفه. 

طعنِه َونفاق ِمن ِصهيون. 

هو نِروس طالو دَرحِمه 

 ܀عال كرَميهون دَعنيِده 

يا من حمل صليبه على 

كتفه وخرج من صهيون، 

نسأله أن يرش ندى رحمته 

 ܀على عظام أمواتنا

 ܳܚܽܫܘܰܫܐ ܰܠ ܰܟܕ ܕܰܚܫ ܳܐܘ
ܘ܆  ܰܥܺܬܝܰܪܐ ܰܟܕ ܶܘܐܬܰܡܣܰܟܢ ܗ 
ܘ܆  ܰܠܢ܆ ܢܶܗܶܘܐ ܰܙܝܢܐ ܨܺܠܝܳܒܟ ܗ 

ܐ ܽܠܘܩܰܒܠ  ܰܕܚܺܛܝܬܐ܀ ܰܚ̈ܫܶ

أو دحاش كاد لو 

ُحوشوشاو، ِوتَمسكان كاد 

َعتيراو. صليبُوخ َزينو 

نِهِوه الن، لوقبال حاِشه 

 ܀دَحطيثو 

يا من تألم وهو غير متألم، 

وصار فقيًرا وهو الغني، 

أال فليكن لنا صليبك سالحاً 

 ܀ضد أهواء الخطيئة 

ܬܰܦܺܨܝ܆ ܰܕܒܐܳܪܶܙܗ ܳܐܘ
ܶ
 ܰܗܘ ܐ

ܝܣ
ܺ
 ܰܣܺܟܝܢܐ܆ ܶܡܢ ܳܚܩܐ

 ܶܡܢ ܢܶܬܰܦܨܶܐ ܳܡܪܝ ܰܒܨܺܠܝܳܒܟ
 ܥܰܠܝܢ܀ ܰܕܠܺܚܝܡ ܽܪܘܓܳܙܐ

أو دَبُروِزه إتفاصي، هاو 

إيسُحوق ِمن ساكينو. 

ن تفاِصه مِ بَصليبُوخ ُمور نِ 

 ܀روغُزو دَلحيم عالين

ِه نجا إسحق من  يا َمن بسّرِ

نا يا رّب  السّكين، نّجِ

بصليبك من الغضب الذي 

 ܀ يتهدّدنا

ܰܶܠ܆ ܢܰܦܩܘܘܰ  ܰܕܒܽܪܘܗܝ  ܶܡܢ ܰܥ̈ܘܳ
 ܘܳܣܡܘ ܠ ܰܙܳܟܝܐ܆ ܺܕܝܢܐ ܶܒܝܬ
 ܰܟܬܶܦܗ܆ ܰܥܠ ܨܺܠܝܶܒܗ ܶܠܗ

 ܰܘܢܽܡܘܬ ܕܺܢܐܰܙܠ
 ܒܳܓܽܓܘܠܬܐ܀

دَبروي َونفاق عاُووِله، ِمن 

بيث دينو لَزكويُو. وُسوم 

ل كتِفه، ِله صليبه عا

دنيزال َونموت 

 ܀بكوغولثو

لقد ساق األثمة البار 

وخرجوا به من المحكمة، 

ه كتف وحّملوه صليباً على

ليذهب فيموت على 

 ܀الجلجلة 

 ܰܕܚܰܙܘ܆ ܳܪܬܘ ܕܰܪܘܡܐ ܶܟܢܶ̈ܫܐ
ܐ ܳܩܰܛܪ ܠܰܗܘ ܐ܆ ܳܬ̈ܓܶ  ܕܰܡܠ̈ܟܶ

 ܽܟ̈ܘܶܒܐ ܟܺܠܝܠ ܶܠܗ ܕܺܣܝܡ
 ܛܺܥܝܢ ܨܺܠܝܶܒܗ ܰܟܕ ܰܘܢܰܦܩ܆

 ܰܟܬܶܦܗ܀ ܰܥܠ

ِكنِشه دَروُمو ُروث 

دَحزاو، لهاو قوطار توِغه 

دَملِكه. دسيم ِله كليل كوبه 

َونفاق، كاد صليبه طعين 

 ܀ عال كتِفه

لقد ارتعدت جموع العلى 

وهي تنظر ضافر أكاليل 

الملوك وقد ُوضع على 

رأسه إكليل الشوك، 

فيخرج حامالً صليبه على 

 ܀كتفه 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 دوِرشِلم نِِشه : بلحن ويتابعون      ܽܕܐܘܪܫܶܠܡ ܢܶܶ̈ܫܐ : ܒܺܩܝܢܳܬܐ ܘܰܡܩܺܦܝܢ

 

ܐ  ܡܰܒ̈ܟܳܝܢ ܽܕܐܘܪܫܶܠܡ ܢ̈ܶܫܶ
ܝ ̈ܘܰ  ܰܠܡܺܫܝܚܐ܆ ܶܠܗ ܗ 
 ܒܽܪܘܗܝܕܕܰ  ܳܫܥܬܐ ܒܳܗܝ

ܛܶܠܒ܆  ܶܘܐܰܡܪ ܰܘܥܢܳܐ ܕܢܶܨ
 ܰܠ ܶܒܟܝܐ ܕܺܠܝ ܠܶܗܝܢ܆

ܝܢ܆
ܶ
 ܳܗܘܝܐ ܕܰܠܡܳܚܪ ܳܒ̈ܥܳܝܬ
 ܶܒܟܝܐ ܩܳܝܡܬܐ܆ ܺܠܝ

 ܘܰܚܳܫܐ ܶܘܐܒܠ ܠ ܽܝ̈ܘܳܕܶܝܐ܆
 ܶܡܢ ܶܕܐܰܒܕܘ ܰܠܒܢܰ̈ܝܽܗܘܢ܆
ܐ܀ ܬܰܪܝܽܗܘܢ  ܳܥܠ̈ܡܶ

نِِشه دوِرشِلم، مبكيُون 

واي ِله لَمشيُحو، بُهوي 

ُشوعثو ْددَبروي 

دنِصطِلب. َوعنو ِومار 

، دلي بخيُو لو لهن

بُوعيُوتِن، دلمُحور 

هْويُو لي قيُومتو. بخيُو 

ليودُويه، وإبلو وحاشو 

لبنيهون، ِدباد ِمن 

 ܀تَريهون عولِمه 

كانت نساء أورشليم 

يَنُْحَن على المسيح ساعةَ 

اقتادوه للصلب. 

فبادرهّن بالقول لهّن: ال 

حاجةَ للبكاء علّي 

فسوف تحدث القيامة. 

بل البكاء واجٌب 

األحرى على اليهود ب

والحزن واأللم على 

أوالدهم ألنّهم هلكوا في 

 ܀العالََمين

ܝܰܫܝ܆ ܰܒܪ ܰܕܺܘܝܕ
ܺ
ܬܰܢܺܒܝ ܐ

ܶ
 ܐ

 ܕܰܒܰܙܥܘ ܳܦܽܪܘܰܩܢ܆ ܰܥܠ
̈ܝܰܕܘܗܝ

ܺ
 ܘܪܶܓܰܠܘܗܝ܆ ܐ

 ܰܢ̈ܚܰܬܘܗܝ܆ ܰܘܡܰܦܠܺܓܝܢ
ܪܺܡܝܘ ܠܽܒܘܶܫܗ ܘܰܥܠ

ܰ
 ܐ

 ܰܚܠ ܰܘܠ ܨܶܗܶܝܗ ܶܦܳܣܐ
ܫܩܽܝܘܗܝ܀

ܰ
 ܐ

داويد بار إيشاي، إتنابي 

دبازاع  عال فوروقان،

إيداو وِرغالو. َومفلغين 

نحتاو، وعال لبوِشه 

أرمي فُِسو َولِصهيه 

 ܀حالو أشقيْو 

إّن داود ابن يّسى تنبّأ 

عن مخلّصنا: ثقبوا يديه 

ورجليه واقتسموا ثيابه 

وعلى ردائه ألقوا قرعةً 

 ܀وسقوه خالًّ في عطشه

ܬܰܢܺܒܝ܆ ܰܫܺܦܝܪ
ܶ
ܰܫܥܝܐ ܐ

ܶ
 ܐ

ܘ ܕܰܥܰܡܐ ܽܝ̈ܘܳܕܶܝܐ ܰܥܠ  ܗ 
. ܕܳܡܐ ܐܶܫܕܘܳ  ܰܣܟܠ

ܰܘܘ܆ ܰܨܰܥܪܘ ܕܳܡܪܽܗܘܢ  ܗ 
 ܰܥܠ ܰܨܠܽܒܘܗܝ ܰܘܐܶܣܩܘ
 ܘܰܦܶܠܓܘ ܰܩܝܳܣܐ܆

 ܰܒܝܢܳܬܽܗܘܢ܀ ܰܢ̈ܚܰܬܘܗܝ

شافير إتنابي إشعيُو عال 

يودُويه دعاماو َسخلو 

ُوِشد دُمو. دُمورهون 

صاعار واو، واِسق 

َصلبوْي عال قيُسو، 

 ܀وفاِلغ نحتاو بَينوثهون 

حسنًا تنبّأ أشعياء عن 

إيّاهم  اليهود ناعتًا

بالشعب الجاهل 

والسافك الدم، ألنّهم 

أهانوا ربّهم وأصعدوه 

على العود وصلبوه 

واقتسموا ثيابه فيما 

 ܀بينهم



 

 

 ܳܢܶܦܩ ܰܚܕ ܘܰܓܳܝܣܐ܆ ܽܝܘܕܐ
 ܐܚܺܪܢܐ ܰܦܪܰܕܝܣܐ܆ ܶܡܢ

ܠ
ܶ
. ܰܓܢܬܐ ܠܰܓܘ ܳܥܐ

 ܰܥܠ ܰܘܡܰܫܰܟܪ܆ ܕܰܡܣܰܠܝ
 ܘܰܒܪ ܰܡܠܽܟܘܬܐ܆ ܶܒܝܬ ܰܘܗܳܘܐ

ܫܬܺܕܝ܀ ܠܰܒܪ ܰܡܠܽܟܘܬܐ
ܶ
 ܐ

وُسو، حاد يودُو وكايُ 

نوفِق ِمن فردَيُسو، 

حرينو ُعوييل لغاو 

كنثو. دَمسالي 

َومشاكار، عال َوهُوو 

بيث َملكوثو، وبار 

 ܀َملكوثو لبار إشتدي 

يهوذا واللص: أحدهما 

خرج من الفردوس 

واآلخر دخل الجنّة. 

المرذول والقبيح دخل 

وأصبح في الملكوت، 

أّما ابن الملكوت فُطرح 

 ܀خارًجا

 
 ܗܠ ܳܙܩܦܝܢ ܡܕܒܚܐ ܠܩܕܡ ܢܳܡܛܝ ܘܰܟܕ
 ܘܬܪܬܝܢ ܘܡܦܪܣܝ ܫܠ̣ܝܚ ܟܕ ܬܡܢ

 ܬܪܝܢ ܘܡܢܗܪܝܢ ܘܡܟܐ ܡܟܐ ܡ̈ܪܘܚܬܐ
 ܣܛ̈ܪܘܗܝ ܬܪܝܢ ܡܢ ܩ̈ܪܝܘܢܐ

ܛܠܒܘ ܓ̈ܝܣܐ ܕܬܪܝܢ ܒܛܘܦܣܐ  ܕܐܨ
 ܶܕܐܰܘܢܶܓܠܝܘܢ ܰܘܒܶܩܪܳܝܢܳܐ ܡܪܢ܆ ܥܡ

ܝܳܟܐ ܕܰܝܘܳܡܐ ܕܶܦܠܓܗ
ܰ
ܰܡܪ ܐ

ܳ
 ܒܗ ܘܟܐܐ) ܕܐ

 ܗ   ܶܣܳܡܳܠܝܐ ܶܩܪܝܘܳܢܐ ܶܡܬܕܶܥܟ( ܚܒܪܗ
 ܕܟܰ  ܰܕܬܰܫܥܳܫ̈ܥܝܢ ܕܰܗܘ ܐܰܘܒܶܩܪܳܝܢ. ܰܬܝܡܢܳܝܐ

ܰܡܪ
ܳ
 ܠܥܠ ܡܢ ܐܣܬܕܩ ܬܪܥܐ ܐܦܝ̈ ) ܐ

 ܰܡܕܒܳܚܐ ܕܰܥܠ ܺܘܐܰܠܳ ( ܠܬܚܬ ܥܕܡܐ
ܫܶܡܫܬܐ ܘܳܒܰܬܪ ܶܡܬܓܶܠܓ܆

ܶ
 ܬ

 ܒܐܕܨܠܝ ܒܶܣܓܕܬܐ ܡܰܫܶܪܝܢ ܰܕܬܰܫ̈ܥܳܫܺܥܝܢ
 ܚܐܠܰܡܕܒ ܰܘܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ ܰܩܺܫ̈ܝܶܫܐ ܢܶܥܽܠܘܢ ܰܟܕ

 ܰܰܠܝܟܐ ܘܺܢܐܽܬܘܢ ܶܛ̈ܟܰܣܝܽܗܘܢ ܘܳܠܒܺܫܝܢ
 ܐ:ܟܗܢ ܘܡܫܪܐ ܡܢܳܪܬܐ ܰܥܠ ܨܺܠܝܒܐ ܕܺܣܝܡ

وعندما يصلون إلى باب المذبح 

ً وإلى جانبيه  يعلّقونه عريانا

مروحتان. ويضيئون شمعتين من 

جانبيه تمثاّلن اللصين اللذين ُصلبا 

مع ربّنا. وفي أثناء قراءة إنجيل 

الظهر ولما يصلون إلى حيث قيل: 

عة ، تُطفأ الشم…”فانتهره رفيقه“

الشمالية. وفي أثناء قراءة إنجيل 

ة التاسعة وحين يقول: الساع

وانشق حجاب الهيكل من فوق “

يُزاح الستار. وبعد ” إلى أسفل

صالة الساعة التاسعة يبدأون 

بسجدة الصليب حيث يدخل الكهنة 

والشمامسة إلى المذبح ويلبسون 

بدالتهم ثّم يأتون إلى حيث ُوضع 

الصليب على المنارة ويبدأ 

 الكاهن:

 
 

 



 

 

 

 صالة االبتداء وُريوصلوثو دش ܨܽܠܘܳܬܐ ܕܽܫܘܳܪܳܝܐ
 

ܽܫܘܒܳܚܐ ܰܰܠܳܒܐ  : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ. ܘܰܠܒܳܪܐ

 البو شوبحو : كوهنو
 .قاديشو َولروحو  ولَبرو

المجد لآلب : الكاهن 

 وللروح القدس. ولالبن

 ܡܺܚ̈ܝܠܶ  ܰܘܥܰܠܝܢ: ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ
ܚܶܡܐ ܘܰܚܳܛ̈ܝܶܐ ܰ  ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܪ 

ܝܽܗܘܢ   ܢܶܫܰܬܦܽܥܘܢ   ܰ ܐ ܰܒܬܪ   ܳܥܠ̈ܡܶ
 ܰܐܺܡܝܢ܀ ܠܺܡܝܢܥܳ  ܠܳܥܰܠܡ

َوعلَين محيِله : مَشمُشنِه 

وحاطويه َرحمه َوحنونو 

نِشتَـفعون بَثَريهون عولِمه 

 َولعولَم عولمين آمين.

 

 علينا لتَِفض:  الشمامسة

 نحن والحنان المراحم

 في الضعفاء الخطاة

 ن،اآلبدي  أبد وإلى العالمين

 .آمين
 

 ܨܺܠ̣ܝܳܒܟܒܰ  ܕܰܟܕ ܳܠܳܗܐܐܰ  ܳܡܪܳܝܐ ܰܠܢ ܰܐܫܳܘܐܳܟܗܳܢܐ : 
ܢ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܳ  ܘܰܦܐܽܝܘܬ ܰܩܺܕ̣ܝܳܫܺܐܝܬ܆ ܰܢ̈ܦܳܫܰܬܢ ܢܶܫܰܬܪܪ 

 ܺܕ̣ܝܳܠܟ ܽܦ̣ܘܩܳܕܳܢܐ ܰܐܝܟ ܳܠܟ܆ ܢܶܣܽܓ̣ܘܕ ܳܠܳܗܺܐܝܬܐܰ 
ܝ ܟܺܪ̣ܝܣܛܳܝܢܺܳܐܝܬ ܳܡܳܪܳܢܳܝܐ  ܰܟܬܳܦܰܬܢ܆ ܰܥܠ ܢܶܛܥܢ̣ܺܝܘܗ 

 ܕܰܒܐܪܳܥܐ܆ ܳܗܽܢܘܢ ܠܰܗܳܕܰܡ̈ܝܢ ܡܺܡܝܺܬܝܰܢܢ ܽܟܠܳܫܥ ܰܟܕ
 ܺܕܐܝܰܬܝܟ ܰܐܢ ܬ ܳܒܟ ܺܢܶܚܐ ܳܠܳܗܐܐܰ  ܶܕܚܰܠܬ ܰܘܒܽܟܳܠܗ  
ܐ ܶܐ ܰܚܝܡܡܡ̈ܶ ܐ ܠܰܣܒܳܪܐ ܡܰܣܶܟܝܰܢܢ ܰܟܕ ܰܫܺܪ̣ܝܪ   ܒܺܪ̣ܝܟܡܡܡܳ

ܢ ܫܺܒ̣ܝܳܚܐ ܰܘܠܶܓܠ ܳܝܢܳܐ  ܳܝܶܗܒ ܕܶܒܗ ܫܰܡܳܝܐ ܕ̣ܡܶ
ܬ ܰܕܝ ܰܐܓܡܳܪܐ ܰܐܢܡ  ܓܡ̈ ܝ݂ܰ  ܰܠܨܺܠ̣ܝܳܒܟ ܠܡܣܡܳ  ܘܰܡ̈ܘܕܰܝ݂ܰ

 ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܳܠܰܗܢܰܘܐ ܳܡܰܪܢ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܰܒܫܳܡܟ
 

 ܰܐܺܡܝܢ ܀ܰܥܳܡܐ : 

 ياِجعَْلنا أيُّها الربُّ اإلله أهالً لك:  الكاهن

إذا تَثَبَّتَْت نفوُسنا بَِصليِبَك الُمقَدَّس، نَسُجدُ 

لََك بِواِسَطتِِه ِبقَداسٍة َوَكما يَليُق بالله، 

َونَْحِملُهُ على أكتافِنا بَِحَسبِ أْمِرَك الّربانّيِ 

كما يَليُق بِتاَلميِذ الَمسيحِ، ُمميتيَن دَوماً 

أعضاَءنا الّتي على األرِض َكي َنحيا بَِك 

ى الُمْطلَقَِة يا أيّها الَحياةُ الَحّق، بالتّقو

وُمنتَِظريَن َرجاَء ُظهوِرِه الَمجيِد الُمباَرِك 

الّذي ِمَن الّسماء، َحيُث تُثيُب ِبواِسَطتِِه 

الّذين يَسُجدُون لَهُ َويَْعتَِرفوَن باسِمِه 

 القدّوِس إلى أبَِد اآلبدين.

 
 آمين.الشعب: 

 

 :  ܕܰܪܶܚܡܥܰܠܝ ܒܳܩܠܳ ܶܥܢܳܝܢܳܐ 
ܶ
ܐܐ ܝ̣ܬܳ  ܳܡܐ ܕ̣ܟܺ

 دخيثُو إُمو“ بلحن
ܘ ܛܶܠܒ ܗ   ܒܨܶܗܝܘܢ ܗܳܘܐ ܶܕܐܨ
ܐ ܥܡܠ ܝܣܡܡܡܳ  ܘܰܒܨܠ̣ܝܶܒܗ: ܩܡܰ
ܕ ܐ ܥܡܒܡܡܰ  ܠܳܥܠܡܡܡܡܐ ܦܘܪܳܩܢܡܡܡܳ

 ܠܐܰܗܐ܀ ܰܪܚܡܥܰܠܝܢ

هاو ِدصطِلب ُوو بِصهيون 

عال قيُسو. وبَصليبه عباد 

فورقونو لعُولُمو 

 ܀َرِحَمعالين آلوُهو 

يا من ُصِلَب في صهيون 

على خشبة، وبصليبه منح 

خالصاً، يا رب العالم 

 ܀ارحم 



 

 

 ܰܥܠ ܒܨܶܗܽܝܘܢ ܳܒܗ   ܰܕܩܳܥܐ ܰܗܘ
ܐ  ܶܡܢ ܶܒ̈ܪܳܝܳܬܐ ܘܳܙ̈ܥܝ ܰܩܝܣܡܡܡܳ
ܗ ܠܡܶ ܐ ܩܡܳ ܝܡܡܡܳ ܡܥܰܠܝܢ ܚܡܰ  ܰܪܚܡܡܶ
 ܠܰܐܳܳܗܐ܀

هاو دَقعُو بُوه بِصهيون 

عال قيُسو. وُزوع بريُوثو 

ِمن قوِله حايُو َرِحَمعالين 

 ܀آلوُهو 

يا من صرخ على الخشبة 

في صهيون، واضطربت 

الخالئق من صوته 

 ܀يي، يا رب ارحم المح

ܳܘܐ ܰܕܒܰܠܥ ܰܗܘ  ܰܥܠ ܒܰܩܢܳܝܐ ܗ 
 ܘܰܒܶܛܠ ܰܘܫܳܪܐ ܺܪܝܶܫܗ

 ܕܰܡܘܳܬܐ ܠܽܫܘܠܳܛܢܶܗ
 ܠܰܐܳܳܗܐ܀ ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ

هاو َدبالع ُوو بقنيُو عال 
ريِشه. َوشُرو وباِطل 
لشولطونِه دَموتو 

 ܀َرِحَمعالين آلوُهو 

يا من ُضرب بقصبة على 

رأسه، وحلَّ وأبطل 

سلطان الموت، يا رب 

 ܀ارحم 

ܳܘܐ ܶܕܐܫܡܡܡܺܬܝ ܰܗܘ ܠܳ  ܗ   ܚܡܡܡܰ
 ܰܚܰܫ̈ܝܢ ܘܠܡܰܡܺܪܝܽܪܘܬ ܰܘܡܡܳܪܳܪܐ
ܪ ܳܘܐ ܰܐܥܡܡܒܡܡܰ ܝܡܡܢ ܗ  ܡܡܡܥܡܡܠܡܡܰ  ܰܪܚܡܡܶ
 ܠܰܐܳܳܗܐ܀

هاو ِدشتي ُوو حالو 

َومُروُرو. َولَمريروث 

حاشين أعبار ُوو 

 ܀َرِحَمعالين آلوُهو 

يا من شرب خالً ومراً، 

وحّل منّا مرارة اآلالم، يا 

 ܀رب ارحم 

 

 

 ܽܕ̣ܘܡܳܪܐ ܶܝܠ ܰܕܬ ܒܽܬ̣ܘܠܳܬܐ :ܒܳܩܠܳ  ܢܝ  ܫܰܒܩܬܳ  ܠܳܡܢܳܐ ܠܰܐܳܗܝ   ܠܰܐܳܗܝ  
 دوُموُرو يلداث بثولتُو : بلحن تركتني لماذا إلهي إلهي

ܗܳܪܐ
ܶ
ܬ ܘܽܕ̣ܘܳܡܳܪܐ܆ ܰܪܳܒܐ ܬ  ܚܺܙܝ 

 ܒܳܓܽܓ̣ܘܠܳܬܐ܆ ܰܐܰܚܝ̈ 
ܬܡܺܠܝܬ܆ ܰܘܪܺܬܝܳܬܐ

ܶ
 ܳܠܳܗܐܐܰ  ܐ

 ܘܶܡܬܰܒܰܙܚ ܒܰܩܝܳܣܐ܆ ܰܕܬܰܠܶ 
ܢ ܰܶܠ܆ ̣ܡܶ ̈ܝܶܐ ܰܥ̈ܘܳ  ܘܶܥܠ ܳ

ܝ ܘܰܬܚܳܬ̈ܝܶܐ܆  ܰܫܒܽܚ̣ܘܗ 
ܝܘܰܪܶܡܪܽܡܘ̣   ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܗ 

تِهُرو رابُو ودوُموُرو. 

حزيث أحاي بغاو 

كوغولثو َورتيثو إثمليث. 

آلوُهو دَتِله بقيُسو، 

وِمتبازاح ِمن عاُووِله. 

 بحويْ وِعلويه وتحتويه ش

وَرمرموْي لعُوالم 

 ܀ُعولمين

لقد رأيت  يا إخوتي عجباً 

ً على الجلجلة  عجابا

وتملّكتني الرعدة وأنا أرى 

 ً على خشبة، الله معلقا

ويُستهزأ به من األثمة. 

وأما العلويّون والسفليّون 

فيسبحونه  ويعظمونه إلى 

 ܀األبد 

 .ܰܕܨܺܠܝܳܒܐ ܰܩܝܳܣܐ ܽܗܘ ܒܺܪܝܟ
ܘܗܝ ܬܡܡܡܰܬܚ ܰܕܥܡܡܠܡܡܰ

ܶ
 ܗܳܘܐ ܐ

ܠܡܡܳܬܐ ܠܐܡܰܡܳܗܐ ܠܡܡܳܗܶܕܐ. ܡܡܡܶ  ܘܥܡܡܰ
ܓܡܺܕܝܡܢܰܡܢ ܗ ܣܡܳ  ܕܽܗܘܽܝܘ. ܠܡܶ

ܒܡܡܰܪܢ ܢ ܣܡܡܰ ܢܡܡܰ  ܘܽܗܘ. ܘܬܘܟܡܡܠ ܡܡܳ
ܦ ܶ ܢ ܠܐܡܡܡܰ ܩ ܠܡܡܡܰ ܙܥܡܡܡܶ  ܕܢܡܡܡܰ

بريخو قيُسو دَصليبُو. 

دَعالو إثمتاح ُوو آلوُهو 

ِملثو. وَعلُهوِده ُسوغدينان 

له، دهويو َسبران 

وتوخلونان. وهو آِلف الن 

بحوْي دنزِعق ش

مباركة هي خشبة 
الصليب التي امتد عليها 
الله الكلمة، ومن أجل 
هذا نسجد له ألنه 
هو رجاؤنا واتكالنا، و

علّمنا أن نصرخ قائلين: 



 

 

ܘܗܝ ܒܡܚܡܽ  ܘܰܪܡܪܽܡܘܗܝ ܫܡܰ
 ܀ ܝܢܠܳܥܠܡܺ 

وَرمرموْي لعُوالم 

 ܀ُعولمين
سبّحوه وعظموه إلى 

 ܀األبد
 ܰܠܨܺܠ̣ܝܳܒܟ܆ ܳܡܪܝ   ܳܣܓܺܕ̣ܝܢܰܢ

 ܶܡܫܰܬܒܗܺܪ̣ܝܢܰܢ ܘܶܒܗ
 ܘܶܠܗ ܰܓܘܳܣܐ܆ ܳܘܐܚܺܕ̣ܝܢܰܢ
 ܕܽܗܘ̣  ܰܥ̈ܝܢܰܝܢ܆ ܶܒܝܬ ܳܪܫܺܡ̣ܝܢܰܢ

 ܰܘܠܰܗܘ ܺܒ̣ܝܳܫܐ܆ ܶܡܢ ܰܠܢ ܡܰܦܨܶܐ
ܝ ܬܬܺܠ̣ܝ܆ ܰܕܥܰܠܘܗ 

ܶ
 ܐ

ܝ ܝ ܰܫܒܽܚ̣ܘܗ   ܘܰܪܶܡܪܽܡ̣ܘܗ 
 ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀

ور لصليبُوخ، ُسوغدينان مُ 
وبه ِمشتبهرينان 
وأوحدينان كوُسو. وِله 
ُروشمينان بيث َعينين. 
دهو مفاِصه الن ِمن بيُشو. 
َولهاو َدْعالْو إتِْلي نَْزِعق 
شبحوْي وَرمرموْي 

 ܀لعُوالم ُعولمين 

إننا نسجد يا رب 

لصليبك وبه نفتخر 

ونتخذه ملجأ، ونرسمه 

على جباهنا، وهو ينقذنا 

تْف من الشرير. ولنه

للذي ُرفع عليه: سبّحوه 

 ܀وعّظموه إلى األبد 

ܣܽܓܘܕ ܐ ܽܟܰܠܢ ܢܡܡܶ . ܰܠܨܠܝܒܡܡܡܳ
ܘܶܕܐ ܗ ܘܢܡܰ ܢ ܠܡܡܶ ܪܩܡܡܰ  ܶܡܢ ܕܦܡܡܰ
ܐ ܶܣܓܰܕܬ  ܰܠܢ ܘܰܚܺܘܝ ܰܨܠ̈ܡܶ
ܐ ܐ ܐܘܪܚܡܳ  ܢܶܪܶܕܐ ܕܳܒܗ  . ܕܰܚ̈ܝܶ

ܳܬܐ ܕܰܠܳ  ܠܡܡܳܗܝ. ܽܬ̈ܘܩܡܡܠܡܡܳ  ܘܥܡܡܰ
ܩ ܙܥܡܶ ܢ ܢܡܰ ܠܡܰ ܒܽܚܘܗܝ ܟܡܽ  ܫܡܰ

 ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܘܰܪܡܪܽܡܘܗܝ

نِسغود كوالن لصليبُو 

ِمن  ونوِده به دفرقان

ِسغداث َصلِمه. وحاوي 

الن أورُحو دحايه دبو 

نِرِده دلو توقلوثو. 

وَعلُهوي نزِعق كوالن 

شبحوْي وَرمرموْي لعُوالم 

 ܀ُعولمين 

ً للصليب  فلنسجد جميعا
ونشكره ألنه أنقذنا من 
عبوديّة األصنام، وأظهر 
لنا طريق الحياة لنسير بها 
بدون عثرات. لذلك 
نصرخ قائلين: سبّحوه 

 ܀وه إلى األبد وعظم

 

 
 ܶܠ̣ܟܝ  ܰܦܐܳܝܐ ܒܳܩܳܠ:ܰܡܘܪܳܒܐ 

 ܡܫ̣ܝܳܚܐ ܰܕܢܰܫܰܒܚ ܳܙܶܕܩ ܳܠܟ
ܠܡܢ ܠܐܰܡܗܐ  ܕܰܟܕ ܶܡܽܛܠ: ܕܝܡ̣

ܬ ܬܬܠܡܡܝܡܡ̣
ܶ
ܐ ܥܡܡܠ ܐ ܝܡܡܣܡܡܡܳ  ܩܡܡܰ

 ܳܣܶܟܗ ܶܡܢ ܠܳܥܠܳܡܐ: ܰܕܨܠ̣ܝܳܒܐ
 ܰܐܢܰܗܪܬ܀

لوخ زوِدق دَنشاباح 

مشيحو آلوهو ديالن، 

ميطول دكاد إتليت، عال 

قايسو دَصليبو، لعولمو ِمن 

 سوِخه أنهارت.

لك يليق التسبيح أيها 

المسيح إلهنا، ألنك في 

اللحظة التي ُرفعت بها 

فوق خشبة الصليب، أنرت 

 العالم بأسره.

ܟ ܨܠܡܝܡܒܡܳ ܐ ܳܦܪܘܰܩܢ ܒܡܰ  ܢܶܙܟܡܡܡܶ
ܐ ܝܫܡܡܡܳ  ܘܶܒܗ. ܒܶܥܠ ܰܕܳܪܐ ܠܡܒܡܺ

ܐܰܪܬ ܐ ܢܡܡܺ ܝܡܡܡ̈ܶ ܘܳܬܐ. ܚܡܡܰ ܠܡܡܟܡܡܽ  ܘܡܡܡܰ

بَْصِليبُْخ فُوروقاْن نِْزِكه 

و. ْوبِه ْلبِيُشو ْبِعْلدارُ 

نِيراْث حايه. وَملكوثُو 

بصليبَك يا مخلّصنا، 

نغلب العدّو الشرير، 

وبه نرث الحياة 



 

 

ܢܡܡܡܝܡܡܡܳܬܐ ܝܡܡܡܳ ܘܶܕܐ. ܫܡܡܡܡܡܡܡܰ  ܘܢܡܡܡܰ
 ܀ ܠܰܛܝܒܘܳܬܟ

ْشمايُونِيثُو. ْونَْوِده 

 ْلَطْيبوثُخ.
والملكوت السموي 

 ونحمد نعمتك.

ܢ ܓܡܡܺܕܝܡܡܢܡܡܰ ܟ ܣܡܡܳ ܨܠܡܡܝܡܡܒܡܡܳ  ܠܡܡܰ
 ܶܡܽܛܠ ܺܕܝܰܠܢ ܠܐܳܰܗܐ ܡܺܫܝܳܚܐ
ܗ ܢ ܕܒܡܡܶ ܬܦܡܡܶܪܩܡܡܢܡܡܰ

ܶ
ܢ. ܐ  ܡܡܡܶ
ܓܡܕܳܬܐ  ܘܶܡܢ: ܰܕܦܡܰܬܟܡܡ̈ܶܪܐ ܣܡܶ
ܐ ܶܕܚܰܠܬ  ܀ ܺܫܐ̈ܕܶ

ُسْغِديناْن لَْصِليبُْخ. ْمِشيُحو 

آلُوُهو ِديالْن. ِمطوْل دبِه 

إثْفِرْقناْن. ِمْن ِسغدْتُو 

دَْفتَْخره. ْوِمن ِدْحالْث 

 ِشيده.

نسجد لصليبك أيها المسيح 

إلهنا، ألنّنا به نلنا الخالص 

من السجود لألصنام ومن 

 عبادة األبالسة.

ܬ ܫܡܡܰ ܕܝܡ̣  ܡܰܪܝܡܡܡܡܐ ܠܐܡܰܡܗܐ ܩܡܰ
ܠܡܰ  ܠܡܡ̣ܝܢ ܡܰܕܠܡܥܡܳ  ܕܳܥܰܡܪ: ܥܡܳ

ܫܰܡܝܡܡܡܐ ܗ. ܒܡܰ
ܶ
 ܰܐܬܶܩܢ ܰܘܒܺܥܕܬ

ܗ
ܶ
ܝܡܡܒܡܡܘܬ ܕܒܡܡܚܡܡܡܐ. ܒܡܡܛܡܡܰ  ܡܡܡܰ
 ܡܰܚܣܳܝܢܳܐ܀

قاديشات آلوهو ْمرايمو 

دَلعوالم عولمين، دعومار 

بَشمايو، َوبعيتِه أتِقن 

بَطايبوثِه، مادبحو 

 محاسيونو.

قدوس أنت الله العلّي إلى 

أبد األبدين، يا من يسكن 

في السماء وفي كنيسته 

 ذبًحا غافًرا.أنشأ بنعمته م

 
 ܠܰܗܘ ܰܝܠ ܳܕܐ ̣ܓܢܺܝܳܙܐ ܒܳܩܳܠ:ܐ ܚܺܪܳܢܐ 

ܬܬܺܪܝܡ ܰܠܡܺܫܝܳܚܐ
ܶ
 ܰܥܠ ܕܐ

 ܶܡܢ ܒܳܓܽܓܘܠܳܬܐ ܰܩܝܳܣܐ
 ܺܠܝܶܛܐ ܥܳܡܐ ܽܝܘܳܕܶܝܐ

 ܕܰܐܣܽܩܘܗܝ ,ܘܰܡܣܠ ܶܝܐ
 ܽܟܠ ܠܰܡܐܶܚܐ ܳܨܳܠܰܒܘܗܝ
 .ܺܕܝܰܠܢ ܘܽܫܘܘܳܙܳܒܐ ܠܽܦܘܪܳܩܢܳܐ

لَـمشيحو ِدثـتريم َعـل 

ه ِمن يودُي قَـيسو بُكـغولثو

 وَمسليِه،عامو ليِطه 

صولُـباو لماِحه  دَسقوي

كول لفورقُـنو وشوُزبو 

 ديلَن.

الذي رفعه اليهود  للمســيح
الملعونون والمرذولون 
 ،على خشبة في الجلجثة

وأصعَدوا وصلبوا الُمحيي 
الكل، ألجل خالصنا 

  ونجاتنا.

ܛܶܠܒ ܰܠܡܺܫܝܳܚܐ  ܶܕܐܨ
ܘܶܪܫܶܠܡ

ܽ
 ܽܝܘܳܕܶܝܐ ܶܡܢ  ܒܐ

 ܨܺܠܝܳܒܐ ܘܰܥܠ ،ܰܚܪܶܡܐ
ܣܬܶܟܟ ܐܒܰܩܝܣܳ 

ܶ
 ܒܽܕܘܟܳܬܐ ܐ
 ܠܽܦܘܪܳܩܢܳܐ ܰܩܪܰܩܦܳܬܐ
 .ܺܕܝܰܠܢ ܘܽܫܘܘܳܙܳܒܐ

ـمشيحو ِدصطِلب لَ 

 ِمن يودُيه َحرِمه بوِرشِلم
وَعـل صليبو بقَـيسو 

إِستـِكخ بدوكثو قَـرقَـفتو 

 وشوُزبو ديلَن. لفورقُـنو

للمسيح الذي ُصلب من 

ي ف قِـبَـل اليهود القساة

ر على  أورشليم، وُسّمِ

مة قخشبة الصليب في 

لخالصنا  الجلجثة

 ونجاتنا.
 ܕܺܒܐܝܰܕܝ ܰܕܒܽܚܘܛܳܪܐ ܰܗܘ

 ܰܓܘ ܶܡܢ ܰܥܳܡܐ ܢܰܦܩ ܽܡܘܶܫܐ
و دَبحوطرو بيذَي موِشه هَ 

نفَـق عامو ِمن َكـو 

ذاك الذي رمَز بعصا 

موسى التي بها خرج 



 

 

 ܳܨܐܪ ܰܚܳܝܐ ܰܠܨܺܠܝܳܒܐ ܶܡܨܶܪܝܢ
 ܶܡܢ ܰܥܡܶܡܐ ܦܢܽܘ ܕܶܒܗ ܗܳܘܐ

 ܠܽܦܘܪܳܩܢܳܐ ܽܛܘܥܰܝܝ
 .ܺܕܝܰܠܢ ܘܽܫܘܘܳܙܳܒܐ

ِمصِرن، لَـصليبو حايو 

عاِمه ِمن صورُو دبِه فنو 

طوعيَي لفورقُـنو وشوُزبو 

 ديلَن.

الشعب من مصر، إلى 

الصليب الحي الذي به 

ارتدَّ العالم من الضالل 

 لخالصنا ونجاتنا.

 ܳܣܓܺܕܝܢܳܢ ܰܚܳܝܐ ܰܠܨܺܠܝܳܒܐ
 ܰܘܡܰܝܩܺܪܝܢܰܢ ܘܰܡܘܶܕܝܢܰܢ
 ܒܺܪܝܟ :ܳܐܡܺܪܝܢܰܢ ܰܘܒܰܚܽܕܘܳܬܐ

 ܰܠܘܰܕܥ ܰܗܘ ܡܺܫܝܳܚܐ ܗܘ
ܛܶܠܒ ܨ

ܶ
ܝܰܕܝ ܶܡܢ ܘܰܦܪܰܩܢ ܐ

ܺ
 ܐ

 ܳܝܐܶܫܠ  ܕܰܠܳ  ܳܗܶܕܐ ܒܰܝܕ ،ܺܒܝܳܫܐ
 .ܳܣܓܺܕܝܢܰܢ ܽܟܰܠܢ

لَـصليبو حايو سوغدينَن 

وَموِدنَن وميَقرينَن 

َوبحادوثو أُمرينَن: بريخو 

مشيحو َهو دَعالو 

إيذَي   إِصطِلب وفَرقَن ِمن

بيَذ هوِده دلو ِشليو  بيشو,

 كولَن سوغدينَن.

 يحإننا نسجد للصليب ال
ونشكره ونكرمه ونقول 

مبارك المسيح الذي  :بفرح

ُصلب عليه ونجانا من يدي 

ألجل ذلك نسجد  الشرير،

 جميعاً بال فتور.

 
ܝ ܕܳܡܪܳܝܐ  ܝܰܡܛܺ  ܐܢܳ ܰܚܬ̣  ܐܗܳ  ܰܐܘ  ܡܰܫܒܺܚ̣ܝܢ ܳܠܟ ܳܡܪܳܝܐܒܳܩܳܠ܆  ܰܫܰܒܚܘ  ܰܥܒܰܕ̈ܘܗ 

 

 ”طيما َحثنو ُهو ” أو ” ُموريُو لوخ مشابحين“ بلحن الرب عبيد يا سبحوا
 

 ܶܒܝܬ ܺܪ̣ܝܶܫܗ ܰܐܪܶܟܢ܆ ܰܝܘܳܡܢܳܐ
 ܰܐܝܟ ܘܶܡܬܬܺܕ̣ܝܢ ܺܕ̣ܝܢܳܐ܆
ܐ܀ ܰܕܳܝܢܳܐ ܰܥܒܳܕܐ܆  ܕܳܥܠ̈ܡܶ

يَوُمونو أرِكن ريِشه بيث 

دينو. وِمتدين أخ َعبدُو 

 ܀دايُونو دُعولِمه 

اليوم أحنى رأسه في 

المحكمة، وسيّد الكون 

 ܀يُحاكم كالعبد 

 ܟܺܠ̣ܝܠܳ  ܶܠܗ܆ ܓܰܕܠܘ   ܰܝܘܳܡܢܳܐ
ܢ ܶܒܐ܆ ̣ܡܶ  ܕܰܨܒܳܬܗ   ܠܰܗܘ ܽܟ̈ܘ̣

ܐ܀ ܒܰܦ̈ܩܶܚܐ ܰܰܠܪܳܥܐ܆  ܘܰܗܳܒ̈ܒܶ

يَوُمونو كدَل ِله. كليلو ِمن 

كوبه. لهاو دَصبثو لرُعو 

 ܀بفقِحه وهابُوبه 

اليوم ظفروا إكليالً من 

الشوك لذاك الذي زيّن 

األرض بالبراعم 

 ܀والزهور

ܝ܆ ܰܝܘܳܡܢܳܐ  ܰܘܐܝܟ ܳܕܽܢ̣ܘܗ 
ܝ܆ ܺܒ̣ܝܳܫܐ  ܠܰܗܘ ܰܚܝܽܒ̣ܘܗ 
 ܷܟܐܠܰܡܠ̈  ܰܕܢܽܕܘܢ܆ ܰܕܥܺܬܝܕ
 ܺܕܝܢܶܗ܀ ܶܒܝܬ

يَوُمونو دُونوي َوخ بيشو 

َحيبوي. لهاو دَعتيد دَندون 

 ܀لَملِكه بيث دينِه 

اليوم حاكموه وكالشرير 

ف عاقبوه، لذاك الذي سو

 ܀يدين الملوك يوم الدينونة



 

 

ܐ ܐ ܰܝܘܳܡܢܡܡܳ  ܒܽܟܳܠܗ   ܗܳܘܐ ܰܙܘܥܡܡܳ
ܐ܆  ܰܕܬܰܠܶ  ܰܰܠܳܠܳܗܐ ܰܕܚܳܙܬ ܰܐܪܥܡܡܡܳ

 ܰܩܝܳܣܐ܀ ܰܥܠ

لو يَوُمونو َزوُعو هُوو بخو

أرُعو. دَحُزوث اللوُهو 

 ܀دَتِله عال قيُسو 

اليوم اضطربت األرض 

برّمتها ألنها عاينت الله 

 ܀معلقاً على خشبة 

ܳܘܐ ܚܶܫܟ ܰܝܘܳܡܢܳܐ  ܶܫܡܳܫܐ ܗ 
ܰܘܘ ܕܶܟܟܘ ܘܰܢܺܗܝ̈ܪܶܐ. ܰܒܪܺܩܝܥܐ  ܗ 
 ܶܒ̈ܪܳܝܳܬܐ܀ ܽܟܠ ܘܳܙ̈ܥܝ

يَوُمونو حِشخ ُوو ِشمشو 
بَرقيعُو. وناهيِره دِعخ واو 

 ܀وثو وُزوع كول بريُ 

اليوم أظلمت الشمس في 

ظلمت النيّرات الفلك، وأ

 .واضطربت المخلوقات

ܐ ܰܚ̈ܝܶܐ ܳܝܶܗܒ ܰܝܘܳܡܢܳܐ
ܶ
 .ܠܳܡܽܝ̈ܘܬ

 ܰܡܘܬܐ. ܘܺܡܝܬ ܺܪܝܶܫܗ ܰܐܪܶܟܢ
 ܒܨܶܒܳܝܢܶܗ܀

يَوُمونُو يُوِهب حايه 

لُمويوثِه. أرِكن ريِشه 

 ܀وميث َموتو بِصبيُونِه 

اليوم واهب الحياة 
لألموات أحنى رأسه وذاق 

 ܀ت بإرادته المو
 

 

 

 ܬ ܰܠܨܺܠܝܳܒܐܠܩ̣ܰ ܣܶ ܒܳܩܳܠ܆ ܽܛ̣ܘܰܒܝܽܗܘܢ ܠܶܡ̈ܣܺܟܢܶܐ 

 ”لَصليبو ِسلقات“ بلحن للمساكين طوبى
ܐ ܣܶܠܩܬ  ܡܫ̣ܝܳܚܐ ܰܠܨܠ̣ܝܒܡܡܳ
ܓܡܡܪܐ: ܺܕܝܡܡܠܡܡܢ ܠܐܡܰܡܗܐ  ܒܡܡܦܡܡܰ

 ܒܨܶܒܳܝܢܐ. ܰܡܪܰܝܡ ܶܡܢ ܰܕܢܰܣܒܬ
ܐ ܰܕܐܒܡܡܐ ܐ ܘܪܘܚܡܡܳ  ܠܦܘܪܳܩܢܡܡܳ

 ܰܕܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ܀

سِلقت لصليبُو مشيُحو 

آلوُهو ديالن. بفغُرو 

بت ِمن َمريَم. بِصبيُونو دَنسَ 

دابُو وروُحو  لفورقونو 

 ܀دَبناينوشو

لقد صعدت إلى الصليب 

أيها المسيح إلهنا بالجسد 

الذي اتخذته من مريم 

بمشيئة اآلب والروح 

القدس، من أجل خالص 

 ܀العالم 

 ܰܩܝܳܣܐ ܰܥܠ ܰܓܳܝܳܣܐ ܚܳܙܟ
ܐ܆ ܰܗܘ  ܳܒܟ ܰܘܐܘܺܕܝ ܰܕܨܺܠܝܒܡܡܳ

 ܠ ܳܘܳܬܟ ܰܘܐܙܶܥܩ ܰܐܢ ܬ ܰܕܠܐܳܳܗܐ
ܬܰܕܟܰܪܝܢ ܳܐܰܡܪ ܕܟܰ 

ܶ
ܐ ܳܡܐ ܐ

ܶ
 ܳܕܐܬ

 ܰܐܢ ܬ܀

حُزوخ كايُوُسو عال قيُسو 

هاو دَصليبُو. َوْودي بُوخ 

دَالوُهو أت. َوزِعق 

لُووثوخ كاد أومار. 

 ܀إتداخَرين ُمو دُوثِه أت 

لقد عاينك لّص اليمين على 

خشبة الصليب واعترف 

بك أنك الله، وصرخ قائالً: 

اذكرني يا رب متى جئت 

 ܀في ملكوتك 

ܐ ܥܰܒܕܬ  ܠܶܓܢܰܣܢ ܦܘܪܳܩܢܡܡܡܳ
ܐ  ܰܒܨܠܝܳܒܟ: ܠܰܐܰܳܗܢ ܡܺܫܝܚܡܡܳ
 ܰܡܥ̈ܒܰܕܝ ܰܘܒܰܚ̈ܫܰܝܟ ܳܦܽܪܘܳܩܳܝܐ

ܐ  ܳܪܶܚܡ ܳܠܟ ܽܫܘܒܳܚܐ. ܰܚ̈ܝܶ
 ܐܳܢܳܫܐ܀

عبَدت فورقونو لِغنسان 

مشيُحو آلوهان، بَصليبُوخ 

فُوروقويُو. َوبحاشيك 

َمعبداي حايه شوبُحو لوخ 

 ܀ُروِحم نوشو 

أيها المسيح إلهنا لقد منحت 

 لجنسنا، بصليبكالخالص 

الخالصي وبآالمك 

المحيية، المجد لك يا محّب 

 ܀البشر 



 

 

ܐ ܰܒܨܺܠܝܳܒܟ  ܡܺܫܝܳܚܐ ܰܡܚܳܝܢܡܳ
 ܣܰܚܦܳܬܝܗܝ: ܺܕܝܰܠܢ ܠܰܐܳܗܐ

ܐ  ܰܘܦܰܪܩܬ. ܒܶܥܠ ܰܕܳܪܐ ܠܒ̣ܝܫܡܳ
ܰܕܘܗܝ ܰܳܠܳܕܡ ܠ ܡܡ̈ ܢ ܰܘܠ ܡܡܝܡܡܰ  ܡܡܡܶ

 ܰܕܚܺܛܝܳܬܐ܀ ܽܫܘܥܳܒܳܕܐ

بَصليبُوخ َمحيُونو مشيُحو 

آلوُهو ديالن. سَحفتوي 

 فَرقتلبيشو بِعلداُرو. وَ 

لودُوم َوليَلداو ِمن 

 ܀شوعبُودُو دَحطيثو 

بصليبك المحيي أيها 

المسيح إلهنا، لقد حطمت 

الشرير خصمنا، وخلّصت 

آدم وذريّته من عبودية 

 ܀الخطيئة 

 
ܳܘܐ  ܐ ܚܪܢܐ: ܡܐ ܰܫܺܦܝܪ ܗ 

 ”ُوو شافير ُمو“ بلحن آخر
ܐ : ܳܫܥܳܬܐ ܗܳܘܬ ܚܢܺܝܳܓܐ ܡܡܳ

ܩ ܐ ܰܕܢܡܡܦܡܡܰ ܢ ܡܡܡܫܡܡܝܡܡܚܡܡܡܳ  ܡܡܡܶ
ܡ ܘܪܫܡܠܡܶ

ܽ
ܝܺܪܝ. ܐ  ܶܠܗ ܢܰܘܕܒܡܡܺ

ܐ ̈ܪܳܚܡܡܡܶ ܝܗܝ ܡܡܰ ܘܢܡܳ . ܕܢܶܡܙܩܡܦܡܽ
ܐ ܗܳܘܐ ܰܕܐܣܝ̣  ܚܳܠܦ  ܺܟܐܒܡܡܡ̈

 ܺܕܝܠܽܗܘܢ܀ ܘܟܘܪܳܗܢܶܐ

ُمو حنيغُو ُووث ُشوعثو 

دَنفاق مشيُحو ِمن أوِرشِلم. 

َودبيرين ِله ماُروِحه 

دْنِِزْقفونُوي. حلوف داسي 

ُوو كيبه ْوكوْرُهونِه 

 ܀ديلهون 

ما آلمها ساعة خرج فيها 

يسوع من أورشليم يقوده 

ن الظالمون الوقحو

ليصلبوه، وهو الذي شفى 

 ܀آالمهم وأمراضهم 

ܐ ܡܡܡܐ ܳܘܐ ܚܢܺܝܓܡܡܳ  ܘܰܡܪ̣ܝܪ ܗ 
. ܶܠܗ ܳܐܡܳܪܐ ܟܕ ܕܰܡܪܰܝܡ ܳܩܳܠܗ  

ܝܺܚܝܳܕܗ   ܐ ܠܡܡܺ ܐ ܒܰܚܫܡܡܡܳ  ܰܪܒܡܡܡܳ
 ܰܚܺܒܝܒܝ܆ ܰܰܠܝܳܟܐ ܰܘܒܰܟܪܽܝܘܳܬܐ܆

ܐ  ܳܐܶܙܠ ܰܟܝ ܪܽܚܘܡܝ ܰܰܠܝܡܟܡܡܡܳ
 ܰܐܢܬ܀

ُمو حنيغو ُوو ومارير قولو 

دَمْريَم كاد أومُرو ِله, 

و رابُو ليحيدُو بحاشُ 

يكو َحبيب َوبكريوثو. ل

 ܀ليكو رحوم كاي أوِزالت

كم كان صوت مريم شجيّاً 
ومّراً وهي تخاطب 
وحيدها بألم كبير وبحزن، 
إلى أين حبيبي، إلى أين 

 ܀عزيزي أنت ذاهب 

 ܳܫܥܳܬܐ ܗܳܘܬ ܚܢܺܝܳܓܐ ܳܡܐ
 ܰܥܠ ܰܨܠܽܒܘܗܝ ܕܰܐܶܣܩܘ
 ܐܽܝܗ̈ܘܳܕܝܶ  ܰܘܩܰܥܘ. ܰܩܝܳܣܐ ܺܪܝܫ

ܢ: ܗܠܶ  ܳܐܡܺܪܝܢ ܰܟܕ ܒܶܒܙܳܚܐ
ܶ
 ܐ

 ܰܢܦܳܫܟ ܫܺܪܝ: ܡܺܫܝܳܚܐ ܰܐܢܬ
 ܳܒܟ܀ ܰܘܢܰܗܝܶܡܢ

ُمو حنيغو ُووث شوعثو 
داِسق َصلبوي عال ريش 
قيُسو. َوقعاو يوُدويه بِّزُحو 
كاد أومرين ِله. إن أت 
مشيُحو. شري نفشوخ 

 ܀َونهايِمن بُوخ

كم كانت ُمّرة تلك الساعة 

التي رفعه فيها الظالمون 

وصلبوه على خشبة، 

ئون به واليهود يستهز

قائلين: إن كنت أنت 

المسيح حّل نفسك 

 ܀وخلّصها لكي نؤمن بك 



 

 

ܝܡܳܒܟ ܨܠܡܺ  ܦܰܪܩܳܬܢ ܰܝܺܩܝܳܪܐ ܒܡܰ
 ܰܟܕ ܰܰܠܳܠܳܗܐ. ܺܥܕܬܐ ܳܩܥܝܐ ܳܡܰܪܢ

 ܰܪܳܒܐ ܒܰܚܳܫܐ ܶܠܗ ܡܺܦܝܳܣܐ
ܬܰܕܟܰܪܝܢܝ ܳܘܐܡܳܪܐ ܘܳܩܥܳܝܐ

ܶ
 ܳܡܐ ܐ

ܐ
ܶ
 ܰܐܢܬ܀ ܳܕܐܬ

بَصليبُوخ ياقيُرو فَرقتون 

ُموران قوعيُو عيتو. 

و ِله اللوُهو كاد مفيسُ 

بحاشو رابُو وقوعيُو 

ُوومُرو إتدَخراين ُمو دُوثِه 

 ܀أت 

 بصليبك الثمين خلصتنا يا
رب، هكذا تنادي الكنيسة 
خالقها مترّجية، وبألم كبير 
تصرخ إليه قائلةً: أذكرني 
يا رب متى جئَت في 

 ܀ملكوتك 

ܐ ܐ ܨܺܠܝܒܡܡܡܳ  ܡܰܝܩܳܪܐ ܫܺܒܝܚܡܡܡܳ
. ܳܐܡܪܝܢܰܢ ܰܟܕ. ܳܠܟ ܳܣܓܺܕܝܢܰܢ

 ܰܗܘ ܪܰܕܝܳܣܐܠܦܰ  ܢܶܬܰܥܠܶ  ܳܒܟ
ܐ ܘܶܠܗ. ܕܰܐܘܶܒܕܰܢܢ  ܰܠܡܺܫܝܚܡܡܳ

ܝܡܡܡܟ ܒ ܰܕܥܡܡܡܠܡܡܡܰ ܛܡܡܡܠܡܡܡܶ ܨ
ܶ
 ܐ

 ܡܰܫܒܺܚܝܢܰܢ܀

صليبُو شبيُحو ميقُرو. 

ُسوغدينان لوخ كاد 

أومرينان بُوخ نِتعاِله 

لفردَيُسو هاو دَوبدنان, وِله 

لمشيُحو دَعليك إصطِلب 

 ܀مشبحينان 

أيها الصليب الممجد 

والمعظم نسجد لك قائلين: 

 بك نرتفع إلى الفردوس

الذي فقدنا ونمجد المسيح 

 ܀الذي ُصلب عليك 

 

 

 ܰܛܘܶܡܢܣ : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
 ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ ܰܩܐܳܠܘܣ

 سطوِمن قالوس  :مَشمُشنو

 . قوريِلَيسون

يا   ,لنقف حسناً  : الشماس

 رب ارحم

 : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܘܪܰܚܶܡܐ ܽܟܰܠܢ ܢܰܨܰܠܶ 
 ܳܡܪܝܐ. ܢܶܒܶܥܐ ܳܡܪܳܝܐ ܶܡܢ

 ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ ܡܰܪܚܳܡܳܢܐ
ܫܽܒܘܚܳܬܐ. ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ

ܶ
 ܬ

ܐ  ܘܶܗܕܪܐ ܘܰܬܘܺܕܝ̣ܬܳ
 ܳܛܳܒܐ ܘܽܪܘܡܳܪܳܡܐ ܘܽܩܘܳܠܳܣܐ

ܝܬ̣  ܳܒܶܛܠ ܕܰܠܳ 
ܺ
ܺܡܝܢܳܐ

ܰ
 ܐ

ܠܙܰܒܢ ܠܶܥܳܕܢ ܒܽܟ̣  ܶܘܐܢܶܫܬ ܰܘܒ̣ܟܽ
 :ܕܰܢܶܣܩ

 : كوهنو

وَرحمه  نصاِله كولَن

ِمن موريو  َوحنونو

موريو مَرحمونو نِبِعه. 

 علَين وَعذاَرين. راِحم

وتَوديثو  تِشبوحتو

 وِهدرو وقولُـسو

دلو  طوبو ورومُرمو

آمينوئيث  بُـِطل

َوبخولِعذُن،  بخولزبَن

 نِشتِوه دناِسق.

 : الكاهن

 ونطلب من لنصّلِ كلنا

  .الرب الرحمة والحنان

يا أيها الرب الرحيم 

ونسأله  ارحمنا وأعنا.

إليه  أن  يؤهلنا لنرفع

 ً ً وشكراً  دائما سبحا

ً وتبجيالً  ومديحا

ً ال ينقطع في  وتعظيما

 كل وقت وأوان.   

 صالة المقدمة فروميونصلوثو د ܽܠܘܳܬܐ ܕܦܽܪܘܡܽܝܘܢܨ



 

 

ܘܳܟܗܳܢܐ :   ܥܒܕ ܝܩܝܪܐ ܨܠܝܒܗ ܕܒܝܕ ܠܗ 
 ܠܥ̈ܠܝܐ ܘܫܝܢ.  ܠܥܠܡܐ ܦܘܪܩܢܐ

 ܫܪܐ ܕܝܠܗ ܕܕܝܬܝܩܝ ܘܒܕܡܐ ܘܠܬ̈ܚܬܝܐ
 ܘܒܗ. ܠܚܒ̈ܝܫܐ ܘܚܪܪ ܰܠܤܝ̈ܪܐ

 ܕܗܢܘ ܘܝܕܥܢܢ ܠܡܪܘ̣ܬܗ ܐܫܬܘܕܥܢܢ
 .ܕܝܕܥܬܐ ܠܩܝܤܐ ܕܒܛܠ ܕܚ̈ܝܐ ܩܝܣܐ
ܝ ܗܕܐ ܘܥܠ  ܤܓܕܝܢܢ ܒܗ ܠ̣ܟ  ܩܕܡܘܗ 

 ܥܝܢ̈ܐ ܒܝܬ ܥܠ ܚܬܡܝܢܢ ܘܠܪܘܫܡܗ
 ܀ ܥܕܢܐ ܒܗܢܐ ܘܕܦܓܪܢ ܕܢܦܫܢ

 
 ܰܐܺܡܝܢ ܀ܰܥܳܡܐ : 

يِِّد الَمسيحِ الّذي  الكاهن: الَحمُد للسَّ

بَِصليبِِه الَكريِم َخلََّص العالََم وسالََم 

العُلويّيَن والُسفليّين، َوبَِدِم َعْهِدِه خلّى 

المأسورين وأْعتََق الَمسبيّين، فَتََحقَّقنا 

ليَب ربوبِيَّ  تَهُ بالّصليِب، َوَعَرْفنا أنَّ الصَّ

نَفَسهُ َشَجَرةُ الَحياِة الّتي قََضْت َعلى 

شَجَرِة المْعِرفَة فَلََك أيُّها الَمسيُح إلُهنا 

نَْسُجُد أماَمهُ َوبِِه، َونَِسُم بِسيمائِِه ِجباَهنا 

نَْفسا  َوَجَسدا  في َهذا الَوْقِت وفي ُكّلِ َوْقٍت 

 َوحين.
 

 .آمين: الشعب

  
 ܨܽܠܘܳܬܐ ܕܶܣܕܳܪܐ

 

 صالة المتن ِسدروصلوثو د

ܘ ܕܝܠܢ ܠܐܗܐ ܡܫܝܚܐ  ܨܠܝܒܐ ܕܒܝܕ ܗ 
 ܘܐܦܢܝܬ ܢܓܕܬ ܠܟܠ. ܕܡܪܘܬܟ ܡܝܩܪܐ
ܘ،  ܠܘܬܟ  ܕܝܠܟ ܒܪܝܬܐ ܕܒܫܘܪܝ ܗ 
 ܐܗܢ ܒܝܘܡܐ ܒܗ. ܘܬܡܝܗܐ ܫܦܝܪܐ ܛܟܣܐ

 ܗܢܐ ܒܝܘܡܐ ܘܒܗ ܬܚܡܬ ܕܥܪܘܒܬܐ
 ܗܕܐ ܠܒܪܝܬܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܐܝܬܘ   ܕܥܪܘܒܬܐ

 ܠܡܐ ܨ ܕܡܘܰܠ ܘܫܡܠܝܬ ܓܡܪܬ ܕܝܠܢ
 ܟܠ ܘܥܠ.  ܘܐܬܩܢܬ ܓܒܠܬ  ܕܪܒܘܬܟ
 ܗܘ ܘܟܕ. ܐܫܠܛܬܝܗܝ ܕܒܐܪܥܐ

 ܦܘܩܕܢܐ ܘܥܠ. ܟܬܪ ܰܠ ܒܚܐܪܘܬܗ
 ܘܛ̈ܘܒܬܢܐ ܡܠܟ̈ܝܐ ܚ̈ܝܐ ܡܢ ܥܒܪ ܕܡܪܘܬܟ
 ܥܳܒܪ ܒܝܕ ܘܚܳܒܠ ܡܘܬܐ ܘܠܘܬ.  ܐܣܬܠܝ
 ܟܕ ܛܒܐ ܐܘ ܕܝܢ ܐܢ ܬ. ܐܬܪܡܝ   ܦܘܩܕܢܐ

ܝ  ܒܨܒܝܢܗ ܚܳܒܠ ܕܠܘܬ ܠܗܢܐ ܚܙܝܬܝܗ 
  ܗܝܕܝܢ. ܕܢܬܦܪܩ ܡܨܶܐ ܘܕܰܠ. ܐܫܬܪܓܠ

 ܕܡܢ ܡܬ̈ܘܡܝܐ ܕܝܠܟ ܪܚܡܐ ܥܠ ܘ   ܓܠܘ

أيُّها الَمسيُح إلُهنا يا َمن بَِصليبَِك 

ِم َجذَْبَت بل َرَدْدَت إليَك  الربّانّيِ الُمَكرَّ

الجميَع. يا َمن في البَْدِء َوَضْعَت في 

ا ِلنِظاِم َخليقَتَِك البَديِع  يوِم الُجْمعَِة َحدًّ

نَْفِسِه الّذي  العَجيِب، وفي َهذا اليومِ 

هو الّسادُس أْبَدْعَت ِخْلقَتَنا البَشريّةَ، 

نا  آَدَم صوَرةَ َعَظَمتَِك،  جابال  وُمَكّوِ

وُمَسلِّطا  إيّاهُ على ُكّلِ ما في األرِض. 

يَتِِه، َوخالََف  وإذ لم يَثْبُْت على ُحّرِ

َوِصيَّتََك الربّانيّةَ، نُبِذَ ِمَن الَحياِة 

ِة َوَجنََح إلى الَموِت المالئكيِّة الّسعيدَ 

والفَساد. فَلَّما رأيتَهُ أيُّها الّصالُح 

َوقَْد تََرّدى في الفَساِد بَِمْحِض إراَدتِِه 

َوضاَق باألْمِر ذرعا ، َحنَّت عليِه 

َمراِحُمَك األزليّةُ، فاْحتََمْلَت ِمن أجِلِه 



 

 

 ܐܠܝܒ ܨ ܕܥܪܘܒܬܐ ܝܘܡܐ ܒܗܢܐ ܘܒܗ. ܥܠܡ
ܝ ܦܪܘܩܝܐ  ܐܝܟܢܐ.  ܣܝܒܪܬ ܚܠܦܘܗ 

 ܟܝܢܐ ܘܠܟܠܗ ܠܗ ܬܥܒܕ ܕܡܬܦܢܝܢܘܬܐ
ܘ. ܐܢܫܝܐ  ܗܘܐ ܐܬܘ   ܒܚܒܠ ܕܟܠܢܐܝܬ ܗ 
 ܬܐܘܬܪܥܘ ܠܒܥܠܕܒܒܘ   ܫܪܐ ܓܝܪ  ܨܠܝܒܐ

 ܙܟܝܐ ܨܠܝܒܐ.  ܐܝܬܝ ܠܒܢ̈ܝܢܫܐ ܠܐܗܐ ܡܢ
 ̈ܟܐܡܠ ܥܡ ܐܐܢܫ̈  ܘܒܢ̈ܝ.  ܥܒܕ ܫܡܝܐ ܰܠܪܥܐ
ܝ ܨܠܝܒܐ.  ܚܠܛ  ܕܡܘܬܐ ܠܡܕܝ̈ܪܘܗ 
. ܫܦܠ ܕܣܛܢܐ ܘܥܘܫܢܝܗ.  ܗܓܡ
 ܘܠܕܝ̈ܘܐ ܫܪܐ ܕܚܛܝܬܐ ܠܚܝܠܗ   ܨܠܝܒܐ

 ܟ̈ܪܐܕܦܬ ܠܗ̈ܝܟܠ ܨܠܝܒܐ.  ܛܪܕ ܡܥܒ̈ܕܢܝܗ  
ܦ ܪ ܓܠܝ̈ܦܐ ܕ ܘܢ̈ܘܣܐ. ܣܚ   ܘܨܠ̈ܡܐ. ܬܒ݂ܰ
 ܘܠܥܕܬܐ.  ܩܒܥ ܡ̈ܕܒܚܐ ܨܠܝܒܐ. ܕܩܩ
 ܬܫܒܘܚܬܐ. ܕܐܒܐ ܨܒܝܢܗ ܨܠܝܒܐ ܫܪܪ
 ܝܫܐܩܕ ܕܪܘܚܐ ܩܘܠܣܐ. ܒܪܐ ܕܝܠܟ
 ܘܡܙܠܓ.  ܫܡܫܐ ܡܢ ܛܒ ܢܗܝܪ ܨܠܝܒܐ
 ܓܝܪ  ܡܐ. ܕܣܗܪܐ ̈ܙܠܝܩܘ   ܡܢ ܛܒ

 ܘܡܙܕܟܐ ܫܡܫܐ ܡܬܚܦܐ ܕܰܢܚ ܕܨܠܝܒܐ
  ܒܐܝ̈ܕܘ  . ܚ̈ܝܐ ܡܥܒܕ ܕܨܠܝܒܐ ܨ̈ܡܚܘ   ܡܢ

 ܢܐܐܝܟ ܙܕܝܩܘܬܢ ܤܓܝܬ   ܨܠܝܒܐ ܕܗܢܐ ܓܝܪ
ܐ ܢܥܕܥܕ ܡܕܝܢ ܕܟܬܒ  ܢܝܩܪ. ܠܨܠܝܒ݂ܰ
 ܐܝܘܡ ܒܗܢܐ ܠܨܠܝܒܐ ܢܣܓܘܕ. ܠܨܠܝܒܐ
 ܠܘܒܩ̈  ܦܘܪܩܢܐ ܠܢ ܗܘܐ ܕܒܗ ܕܥܪܘܒܬܐ
:  ܘܢܐܡܪ ܟܢܝܫܐܝܬ ܟܠܢ ܢܙܥܩ ܕܝܘܒܒܐ
ܓܕܝܢܢ  ܕܐܦܢܝ. ܚ̈ܝܐ ܡܥܒܕ ܠܨܠܝܒܐ ܣ 

ܘ ܠܦܪܕܝܣܐ ܠܢ  ܟܠܢ ܢܤܓܘܕ ܕܐܘܒܕܢܢ ܗ 
ܐ  ܡܢ ܐܬܚܪܪܢܢ ܕܒܗ ܩܕܝܫܐ ܠܨܠܝܒ݂ܰ
ܒܪ ܠܘܛܬܐ  ܐܠܨܠܝܒ ܤܓܕܝܢܢ ܦܘܩܕܢܐ ܕܥ 
 ܩܕܡܝܢ ܦܬܚ ܫܡ̈ܝܢܐ ܓ̈ܙܐ ܕ ܚ̈ܝܐ ܡܥܒܕ

في َهذا يوِم الُجمعَِة نَْفِسِه َموَت 

ليِب الَخالِصّيِ لِ  تَُردَّهُ والّطبيعََة الصَّ

البَّشريّةَ َجمعاء الّتي كانْت قَْد بَِليَْت 

بِالفَساِد. فالّصليُب إذا  نَقََض العَداَوةَ 

َوصالََح الله َمَع البََشِر. الّصليُب 

َد  ، َوَوحَّ َل األرَض سماء  الُمَظفَُّر َحوَّ

َض  البََشَر والَمالئَكةَ َمعا . الّصليُب قَوَّ

َوَخفََض جناَح قصوَر الَموِت، 

ةَ الَخطيِّة  إبليس. الّصليُب قََهَر قُوَّ

 .َوَطَرَد األباِلَسةَ ُمثيريها
ليُب نَقََض َهياكَل األصناِم َوَدكَّ  الصَّ

قباَب الَمنحوتاِت دكًّا َوَسَحَق 

األصناَم َسْحقا . الّصليُب نََصَب 

المذابَح وثَبََّت الكنائَس. الّصليُب ُهَو 

ْجُدَك أيُّها االبُن، َمشيئَةُ اآلِب َومَ 

ليُب  وأُنشوَدةُ الّروحِ القُدس. الصَّ

الُمحيي يَفوُق الشَّمَس نورا  والقََمَر 

، فََمتى أشَرَق اْحتََجبَِت  ِضياء 

الشَّمُس انِخذاال  ِمن أشعَّتِِه الَوّهاَجِة. 

نا  ليِب ازداَد بِرُّ َوبِواِسَطِة هذا الصَّ

لي َكما في الُكتُِب. فَْلنُعَيَِّدنَّ  ِب إذا  للصَّ

َمنَّهُ بالّسجوِد في هذا يوِم  َوْلنَُكّرِ

الُجْمعَِة الّذي صاَر لَنا فيِه الَخالُص، 

هاتفيَن سويَّة  قائلين: نَسُجُد 

للّصليِب الُمحيي ألنَّهُ َردَّنا إلى 

الفرَدوِس الّذي ُكنّا قَد فَقَْدناهُ. 

ليِب الُمقَدَِّس  ِلنَْسُجَدنَّ َجميعا  للصَّ

تاقِنا بِِه ِمن لَْعنَِة الُمخالَفَِة. نَْسُجُد الْنعِ 



 

 

 ܐܕܕܘܟܝ ܩܕܝܫܐ ܠܨܠܝܒܐ ܟܠܢ ܢܣܓܘܕ. 
 . ܩܢܝܢܢ ܒܗ ܫܟܝ̈ܪܬܐ ܟܠܗܝܢ ܕܡܢ

 . ܚ̈ܝܐ ܘܡܥܒܕ ܚܝܐ ܠܨܠܝܒܐ ܤܓܕܝܢܢ
 ܢܤܓܘܕ.  ܬܚܬܝܐ ܥܡ ܠܥܠ ̈ܝܐ ܫܝܢ ܕܗܘ
 ܠܟܠ ܕܘܥܕ.  ܩܕܝܫܐ ܠܨܠܝܒܐ ܟܠܢ

 ܠܨ ܣܓܕܝܢ. ܕܝܠܗ ܠܣܓܕܬܐ ܥܡ̈ܡܝܢ
ܐ  ܕܙܟܘܬܐ ܕܙܝܢܐ ܚ̈ܝܐ ܘܡܥܒܕ ܚܝܐ ܠܝܒ݂ܰ

 ܠܨܠܝܒܐ ܟܠܢ ܢܣܓܘܕ. ܠܗ ܐܬܥܛܦܢܢ
 ܘܣܢ̈ܝܐ ܫܟܝ̈ܪܐ ܚ̈ܫܐ ܟܠܗܘܢ ܡܢ ܕܚܘܪܪܐ

 ܚܝܐ ܠܨܠܝܒܐ ܣܓܕܝܢܢ. ܐܫܟܚܢܢ ܒܗ
 ܕܚ̈ܙܝܐ ܘ̈ܦܠܬܐ ܕܛܘ̈ܦܤܐ. ܐܚܝ̈  ܘܡܥܒܕ

 ܠܨܠܝܒܐ ܟܠܢ ܢܣܓܘܕ.  ܐܫܬܡܠܝܘ ܒܗ
 ܒܗ ܕܢܒ̈ܝܐ ܘܨܘܪܬܐ ܕܝܘ̈ܩܢܐ ܩܕܝܫܐ

 ܡܥܒܕ ܠܝܒܐ   ܠܨ ܣܓܕܝܢܢ. ܐܫܬܟܠܠܘ
 ܒܗ ܩܕܝܫܬܐ ܕܥܕܬܐ ܐ ܪܙܐ ܕܟܠܗܘܢ ܚ̈ܝܐ

 ܠܨܠܝܒܐ ܟܠܢ ܢܣܓܘܕ. ܡܬܓܡܪܝܢ
 ܐܕܠܐܗ ܒܢ̈ܝܐ،  ܥܦܪܢܐ ܐܕܡ ܕܠܒܢܝ̈  ܩܕܝܫܐ
 ܒܕܡܥ ܠܨܠܝܒܐ ܣܓܕܝܢ. ܥܡܕܐ ܒܝܕ ܥܒܕ
ܝ ܠܐܗ̈ܝܬܐ ܘ̈ܗܒܬܐܕܡ ܚ̈ܝܐ  ܐܬܝ̈  ܒܐܝ̈ܕܘܗ 
 ܩܕܝܫܐ ܠܨܠܝܒܐ ܟܠܢ ܢܤܓܘܕ. ܠܢ

.  ܠܢ ܐܫܬܟܢܘ ܒܗ ܚ̈ܕܬܐ ܘܚ̈ܝܐ ܕܢܘܗܪܐ
 ܚ̈ܝܐ ܘܡܥܒܕ ܚܝܐ ܠܨܠܝܒܐ ܤܓܕܝܢܢ
. ܠܢ ܗܘܐ ܠܫܡܝܐ ܕܡܣܩܐ ܕܣܒܠܬܐ
 ܕܥܠ ܩܕܝܫܐ ܠܨܠܝܒܐ ܟܠܢ ܢܣܓܘܕ

. ܠܢ ܫܬܐܣ ܕܫܪܪܐ ܫܬܐܤܬܐ
 ܪܐܕܦܓ.  ܚ̈ܝܐ ܡܥܒܕ ܠܨܠܝܒܐ ܣܓܕܝܢܢ

 .ܘܠܚܡܪܐ ܠܠܚܡܐ ܓܡܪ ܕܠܐܗܐ ܘܕܡܐ
 ܕܨ̈ܘܥܨܥܐ. ܩܕܝܫܐ ܠܨܠܝܒܐ ܟܠܢ ܢܤܓܘܕ
. ܢܣܝܒܘܬܗܘܢ ܒܝܕ ܡܢܢ ܡܪܩ ܕܚܛܗ̈ܝܢ

ليِب الُمحيي ألنَّهُ فَتََح لَنا الكنوَز  للصَّ

ليِب  السَّماِويَّةَ. ِلنَْسُجَدنَّ َجميعا  للصَّ

الُمقدَِّس إلحراِزنا بِِه تَطهيرا  ِمن 

ليِب الَحّيِ  سائِِر األدناِس. نَْسُجُد للصَّ

يِّيَن والُمْحيي ألنَّهُ سالََم العُلوِ 

والُسفليّيَن. ِلنَْسُجَدنَّ َجميعا  للّصليِب 

الُمقَدَِّس الْجتِذابِِه الّشعوَب قاِطبَة  

 .إلى السُّجوِد لَهُ 
نَْسُجُد للّصليِب الَحّيِ والُمحيي 

ِلتَقَلُِّدنا إيّاهُ سالحا  للغَلَبَِة. ِلنَْسُجَدنَّ 

ِرنا بِِه ِمن َجميعِ  ليبِ ِلتََحرُّ َجميعا  للصَّ

ذيلَِة. نَْسُجُد األ ديئَِة والرَّ هواِء الرَّ

ْت  للّصليِب الَحّيِ والُمحيي إذ بِِه تَمَّ

ُرموُز الّرائيَن وأمثالُُهم. ِلنَْسُجَدنَّ 

ليِب الُمقَدَِّس إذ بِِه  َجميعا  للصَّ

تََزْخَرفَْت ُصَوُر األنبياِء وأشباُهُهم. 

نَْسُجُد للّصليِب الُمحيي إذ بِِه تَْكُمُل 

البيعَِة الُمقَدََّسِة كافَّة . أسراُر 

ليِب الُمقَدَِّس  ِلنَْسُجَدنَّ َجميعا  للصَّ

ألنَّهُ يَُصيُِّر بواِسَطِة الِعماِد أوالَد آَدَم 

ِ أوالدا  لله. نَْسُجُد للّصليِب  التُرابِّي

الُمحيي إذ بِِه َهبََطْت إلَْينا الَمواهُب 

ليِب  اإللهيَّةُ. ِلنَْسُجَدنَّ َجميعا  للصَّ

الُمقدَِّس إذ بِِه ُمنِْحنا النّوَر َوالَحياةَ 

الَجديَدةَ. نَْسُجُد للّصليِب الَحّيِ 

والُمحيي ألنَّهُ صار لَنا ُسلَّما  تَْرفَعُنا 

إلى السَّماء. ِلنَْسُجَدنَّ َجميعا  

ليِب الُمقَدَِّس ألنَّهُ أرسانا على  للصَّ



 

 

 ܘ  ܕܩܕܝܫ. ܚ̈ܝܐ ܡܥܒܕ ܠܨܠܝܒܐ ܤܓܕܝܢܢ
 ܟܠܢ ܢܣܓܘܕ. ܩܢܝܢܢ ܚܬܡܗ ܒܝܕ

 ܐܡܩܢ ܫܡܝܢܐ ܕܪܘܡܪܡܐ. ܩܕܝܫܐ ܠܨܠܝܒܐ
 ܣܓܕܝܢܢ. ܡܬܓܘܣ ܕܒܗ ܠܟܠ

 ܫܡ̈ܝܢܐ ܕܫ̈ܘܟܢܐ ܚ̈ܝܐ ܡܥܒܕ ܠܨܠܝܒܐ
 ܟܠܢ ܢܣܓܘܕ ܒܗ ܕܡܘܕܐ ܠܟܠ ܡܫܟܢ

ܓܢܘܢܐ ܪܥܐܕܬ · ܩܕܝܫܐ ܠܨܠܝܒܐ  ܢܐܫܡܝ ܕ
 ܓܘܢ ܘܒܕ. ܒܗ ܕܡܗܝܡܢ ܠܟܠ ܦܬܚ
 ܠܐܗܐ ܡܫܝܚܐ ܠܟ ܘܡܬܟܫܦܝܢܢ ܒܥܝܢܢ
 ܡܪܢܝܬܐ ܕܤܓܕܬܐ ܝܘܡܐ ܒܗܢܐ،  ܕܝܠܢ

 ܕܒܗ. ܕܚܠܦܝܢ ܠܨܠܝܒܘܬܟ ܡܩܪܒܝܢܢ
 ܘܫܒܘܩ. ܢܬܚܣܐ ܚ̈ܝܐ ܡܥܒܕ ܒܨܠܝܒܟ

 ܣܡܘܟ ܒܨܠܝܒܟ.  ܕܚܛܝܢܢ ܟܠ ܠܢ
 ܡܦܘܠܬܢ ܐܩܝܡ ܒܨܠܝܒܟ.  ܠܡܚܝܠܘܬܢ

 ܒܨܠܝܒܟ.  ܢܬܡܪܩܘܢ ܡ̈ܘܡܝܢ ܒܨܠܝܒܟ. 
 . ܢܟ̈ܝܢܐ ܐܥܒܪ ܒܨܠܝܒܟ ܠܢ ܢܐܬܝܢ ܚܡܐܪ

 ܟܒܨܠܝܒ. ܕܪܘܓܙܐ ܫ̈ܒܛܐ ܟܠܝ ܒܨܠܝܒܟ
ܘܕ̈ܘܗܝ  ܒܨܠܝܒܟ. ܣܬܪ ܠܣܓ 
 ̈ܚܛܝܐ ܒܨܠܝܒܟ.  ܐܒܗܬ ܠܤܩܘܪܘܗܝ

.  ܢܬܩܕܫܘܢ ܛ̈ܡܐܐ ܒܨܠܝܒܟ. ܢܬܚܣܘܢ
 ܒܨܠܝܒܟ. ܢܣܬܬܪܘܢ ܝܬ̈ܡܐ ܒܨܠܝܒܟ
 ܕ̈ܝܘܐ ܒܨܠܝܒܟ.  ܢ̈ܣܬܡܟܢ ܐܪܡܠܬܐ

 ܘܟܘܪܗܢܐ ܟܐ̈ܒܐ ܒܨܠܝܒܟ.  ܢܬܛܠܩܘܢ
 ܟܠܗ   ܬܬܒܪܟ ܒܨܠܝܒܟ ܢܬܚܠܡܘܢ
ܘ ܒܗ ܒܨܠܝܒܟ.  ܡܪܥܝܬܟ  ܝܘܡܐ ܒܗ 

 ܒܨܠܝܒܟ ܘܟܕ.  ܢܫܬܘܙܒ ܕܚܝܠ ܕܕܝܢܐ
 ܟܠ ܘܡܢ. ܠܢ ܐܢܬ ܡܫܟܢ ܘܫܠܡܐ ܫܝܢܐ

 ܠܢ ܐܦ.  ܠܢ ܐܢܬ ܡܫܘܙܒ ܢܣ̈ܝܘܢܐ
  ܐܬܦܪܩ ܕܒܗ ܥܢ̈ܝܕܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܘܠܥܢ̈ܝܕܝܢ

. نَْسُجُد للّصليِب  أساِس الَحّقِ

يَُصيُِّر الُخبَز والَخْمَر  الُمحيي ألنَّهُ 

َجَسَد اإللِه َودَمهُ. ِلنَْسُجَدنَّ َجميعا  

ليِب الُمقَدَِّس إذ بواِسَطِة تَناُوِلنا  للصَّ

ُرنا من أدراِن َخطايانا.  إيّاُهما يَُطّهِ

نَْسُجُد للّصليِب الُمحيي ألنَّنا بِِختِْمنا 

 .بِِه نَفوُز بالقَداَسةِ 
ليِب الُمقَدَِّس ِلنَْسُجَدنَّ َجميعا  للصَّ 

ُل َمِن اْلتََجأ إليِه ِرْفعَة   ألنَّهُ يَُخّوِ

َسماِويَّة . نَْسُجُد للّصليِب الُمْحيي 

ألنَّهُ يَِهُب َمِن اْعتََرَف بِِه آالَء 

ليِب  َسماِويَّة . فَْلنَْسُجَدنَّ َجميعا  للصَّ

الُمقَدَّس، ألنَّهُ يَْفتَُح باَب الِخْدِر 

يُْؤِمُن بِِه. لذلَك نَْبتَِهُل  السَّماِوّيِ ِلَمنْ 

إليَك أيُّها الَمسيُح إلُهنا، في هذا 

ُم فيِه ُسجودا  َحقيقيًّا  اليوِم الّذي نُقَّدِ

ِلَصلبَِك الّذي من أجِلنا، ِلَكْي بَِصليبَِك 

الَحّيِ تُْغفََر لَنا َخطايانا. فَاْسنُْد 

بَِصليبَِك ُضْعفَنا، َوأقِْمنا من َكْبَوتِنا، 

ْحَمِة  َواْمحُ  نَقائَِصنا، َوُجْد َعلينا بالرَّ

بَِصليبَِك. اللهمَّ اِصِرْف َعنّا الَمضارَّ 

َربات، واستِِر السَّاِجديَن  َواكِفِف الضَّ

ْس  ِد الُخطاةَ َوقَّدِ لَهُ. بَِصليبَِك تَغَمَّ

الّدنسيَن واَْحفَِظ األيتاَم َواعُضِد 

األراِمَل واْشِف األوجاَع واألمراَض 

ِعيَّتََك كافَّة . َونِِّجنا في يَوِم وباِرْك رَ 

هيِب. َوفيما تَُمنُّ َعلينا بِجاِه  الّديِن الرَّ

َصليبَِك باألمِن والسَّالم، َوتُنَّجينا ِمن 



 

 

. ܫܟܒܘ ܫܘܒܚܐ ܬܪܝܨܬ ܘܒܗܝܡܢܘܬܐ
 ܘܸܗܢܘܢ ܕܚܢܢ ܛܘܒܬܢ̈ܝܐ ܒܐܘ̈ܘܢܐ ܐܢܝ ܚ
 ܒܘܟܘܰܠܳ  ܘܬܘܕܬܐ ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܢܤܩ

 ܘܒܟܠܙܒܢ ܗܫܐ ܩܕܝܫܐ ܘܠܪܘܚܟ
 .ܢܠܥܠܡܝ̈ 

܀   ܒܪ̣ܟܡܪܝ 

َجميِع التَّجاِرِب، نَيِّْحنا في الَمناِزِل 

السَّعيَدِة وأمواتَنا َوَجميَع الموتى 

الّذين َخِلصوا بِِه َوَرقَدوا على 

لقَويم، ِلكي نَرفََع إلَيَك َمعا  اإليماِن ا

َحْمدا  َوُشْكرا  وإلى أبيَك َوروِحَك 

 القُّدوس اآلن َوُكلَّ أوان.

 بارخمور.
 

 ܕܽܩ̣ܘܳܩܳܝܐ ̣ܝܢܳܬܐ:ܒܩܺ ܳܩܳܠ 

 الفخاري – قوقُويُو بلحن
 

 ܳܙ̈ܥܝ ܠܰܐܳܳܗܐ ܕܰܒܪ ܰܒܙܺܩܝܶܦܗ
 ܰܨܥܳܪܐ ܰܕܚ̈ܙܰܝ ܺܒ̈ܪܳܝܳܬܐ܆

 ܕܰܒܙܺܩܝܳܦܐ ܕܳܒܽܪܘܝܶܗܝܢ
ܬܬܺܠܝ܆

ܶ
ܳܘܐ ܚܶܫܟ ܐܶܫܡܫܳ  ܐ  ܗ 

ܫܰܬܚܰܠܦ܆ ܘܰܣܗܳܪܐ
ܶ
 ܽܫ̈ܘܶܥܐ ܐ

ܰܘܘ ܦܰܩܥܘ ܐ ܗ 
ܶ
 ܘܺܡ̈ܝܬ

ܬܰܢܰܚܡܘ܆
ܶ
 ܽܪܘܚܽܩܘܕܳܫܐ ܐ

 ܶܒܝܬ ܶܡܢ ܢܶܦܰܩܬ ܶܦܪܰܚܬ
ܗ ܽܩܘܕܳܫܐ܆

ܶ
ܝ ܰܘܨܳܪܬ  ܰܬܪܳܥܐ ܰܰܠ̈ܦܰ

 ܗ   ܰܚܪܳܒܐ ܰܗܝܟܠܳ  ܘܳܦܫ
 ܠܳܒܽܪܘܝܗܘܢ܀ ܰܕܨܰܠܒܘ

بَزقيِفه دبار آلوُهو ُزوع 

بريُوثو. َدحزاي َصعُرو 

 دبُورويهن دَبزقيفو إتلي.

ِشمشو حِشخ ُوو وَسهُرو 

إشتحالف، شوِعه فقاع 

واو وميثِه إثناحام. 

روحقودُشو فِرحاث ِنفقاث 

ِمن بيث قودشو. َوصُروثِه 

الفاي ترُعو وفوش َهيكلو 

َحربُو هاليلويا َدصالب 

 ܀لبُورويهون 

بصلب ابن الله اضطربت 

الخالئق التي عاينت عار 

خالقها المرتفع على 

الصليب. وقد أظلمت 

شمس وتغيّر القمر، ال

وتفّجرت الصخور، وبُِعث 

األموات. والروح القدس 

طار وخرج من بيت 

األقداس ومّزق ستار 

الهيكل، وصار الهيكل 

خرابا  هاللويا ألنها صلبت 

 ܀خالقها 

 ܒܪܟܡܪܝ : 
 ܒܪ ܽܪܘܶܚܗ ܰܐܫܶܠܡ ܰܒܙܺܩܝܦܐ
 ܰܢܦܶܫܗ ܘܰܝܗܒ. ܠܐܰܗܐ

ܘ ܰܐܒܘܗܝ ܺܒܐ̈ܝܰܕܝ  ܳܡܳܪܐ ܗ 
ܐ  ܒ̈ܪܶܐܩܰ  ܰܘܦܰܩܥܘ. ܕܳܥܠ̈ܡܶ

ܛܪ̣ܝܘ ܰܨ
ܶ
 ܶܘܐܰܚܕ. ܽܫ̈ܘܶܥܐ ܘܐ

ܡܳܗܐ
ܶ
. ܶܒ̈ܪܳܝܳܬܐ ܠܟܠܶܗܝܢ ܬ

 بارخمور : 

بَزقيفو أشِلم روِحه بار 

آلوهُو. وياب نفِشه بيداي 

آبوي هاو ُموُرو دُعولِمه. 

َوفقاع قبِره ِوصطاِريْو  

ه. ِوحاد تِمُهو شوعِ 

لخولهن بريُوثو. َوبرومُحو 

ترعوْي ِسطِره دبار 

 بارك يا سيد : 

على الصليب أسلم ابن 

الله روحه، وسلم نفسه 

بيدي أبيه سيّد العوالم. 

وتشققت القبور، وتفّجرت 

حيرة الصخور، وتملّكت ال

كل المخلوقات. وقد فتحوا 



 

 

 ܰܬܪܥܘܗܝ ܰܘܒܪܘܡܳܚܐ
 ܰܘܪܰܕܘ. ܠܐܰܗܐ ܕܰܒܪ ܣܛܶܪܗ
 ܚܘܳܣܳܝܐ ܘܰܡ̈ܝܐ ܕܳܡܐ ܶܡܢܶܗ

܀ ܠܳܥܠܡܐ ܘܗ   ܗ 

آلوهُو.َورداو ِمنِه دُمو 

ومايُو حوُسويُو لعُولُمو 

 ܀هاليلويا أو هاليلويا 

وطعنوا جنب ابن الله 

بالرمح، وجرى منه دم 

وماء مغفرة للعالم هللويا 

 ܀وهللويا 
 

 

 

 

 «ܶܥܛܳܪܐ(ܐ ܕܺܦܝܪܳܡܐܘܬ̣ܳ ܨܠܽ 
 

 ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ ܡܪܚܡܢܐ ܡܪܝܐ
 ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ܀

 صلوثو دفيرمو

 
ُموريُو مَرحُمونُو راِحم 

 ܀عالين وعاداَرين 

 

 صالة البخور

 
يها الرب ارحمنا وأعنّا أ

 ܀الرحيم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ܠܡܟ ܠܐܗܐ ܕܝܠܢ ܕܐܬܡܬܚܬ  ܳܟܗܳܢܐ :
ܥܠ ܩܝܣܡܡܡܐ ܘܒܕܩܬ ܒܝܕ  ܨܒܡܝܡܢܐܝܬ

ܐܬ̈ܘܬܐ ܘܬܕܡ̈ܖܬܐ ܕܐܚܝܕ ܐܢ ܬ ܰܠܪܒܥܦܢܝܬܐ، 
ܘܩܡܪܝܬ ܠܥ̈ܡܡܡܡܡܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ، ܘܠܫܬܐ  
ܓܒ̈ܝܢ ܚܝܕܬ ܘܠܐܘ̣ܬܬ ܘܰܕܟܝܬ ܰܠܐܪ ܡܢ 
ܙܗܡܡܘܬܐ ܕ̈ܕܒܡܚܡܡܡܐ ܘܢܡ̈ܘܩܝܡܡܡܐ ܕܥܠ ̈ܘܬܐ 
ܘܕܒܡܚܡܬ ܠܡܩܡܢܡܘܡܟ ܕܒܚܬܐ ܚܝܬܐ 

ܢܡܡܐ ܕܒ̈ܖܝܬܐ، ܘܐܙܝܥܬ ܘܡܠܝܠܬܐ ܠܦܘܪܩ
ܠܡܡܟܡܡܠ ܘܙܥܡܡܙܥܡܡܬ ܠܡܡܒܡܡܪܝܡܡܬܐ ܥܡܡܠܡܡܝܡܡܬܐ 
ܘܬܚܬܝܬܐ ܠܟ ܕܐܚܝܬܢ ܒܐܪܙܝܟ ܘܗܘ 
ܒ ܥܒܕܬ ܕܢܬܒܝܬܐ ܠܘܬܟ  ܦܡܘܬܣܡܝܡ̈
ܩܪܒܢܢ ܠܒ̈ܣܡܡܡܐ ܗܠܝܢ ܒܗܢܡܡܐ ܕܘܟܪܢ 
ܡܥܕܥܕܢܘܬܐ ܕܨܠܝܒܟ، ܩܒܠ ܚܘ̣ܝܚܐܝܬ 
ܘܚܣܐ ܡܪܚܡܢܐܝܬ ܘܫܒܘܩ ܠ̈ܚܛܗܝܢ 
ܟܠܢܐܝܬ، ܘܒܝܘܡܡܡܐ ܙܝܥܡܡܐ ܕܙܝܘܐ ܕܨܠܝܒܟ 

ܘܦܡܝܡܡ̈ܖܡܡܘܢܡܪܐ ܬ̈ܐܣܡܩܡܡܝܡܡܡܐ ܡܡܒܡܪܩ ، 
ܝ ܩܪܝ ܝ ܩܡܕܡܡܘܗ  ܢ ܐܬܚܝܬ ܓܘܢ̈ܝܘܗ 

ܣܬܪ ܠܡ ܡܪܝ ܘܠܥܢ̈ܝܕܝܢ ܕܢܣܩ ܠܟ 

اللهمَّ يا َمن اْمتََدْدَت على الكاهن: 

عود الصَّليِب َطوعا ، َوبَْرَهْنَت 

باآلياِت والُمْعِجزاِت الّتي رافَقَتَْك 

، على أنََّك الضابِطُ األقطاِر األْربَعَةِ 

َوَدَعْوَت الشُّعوَب إلى اإليماِن، 

ْدَت وآلَْفَت بيَن الِجهاِت السّت،  َوَوحَّ

ْرَت الفَضاَء ِمن َزناَِة الذبائِحِ،  َوَطهَّ

ْبَت ذاتََك ذبيَحة  َحيَّة  ناِطقَة  في  َوقَرَّ

َسبيِل فِدى العالَمين. وأرَعْبَت 

الَجميَع َوَزْلَزْلَت الَخليقةَ العُْلِويَّةَ 

ِليَّةَ، وأْحيَْيتَنا بِأسراِرَك والُسف

بَنا إليَك.  واتََّخْذَت َجميَع الَوسائِِل ِلتُقَّرِ

لََك َعطَّْرنا هذا البخور بِِذكرى َصْلبَِك، 

ضى واغِفْر لَنا بالّرأفَِة  فَتَقَبَّْلهُ بالّرِ

ْد َخطايانا ُكلَّها. َوفي اليَوِم الذي  َوتَغَمَّ

بِلُهُ ْستَقْ فيِه يتألألُ بَهاُء َصليبَِك َويَ 

الُخّداُم بُِهتاِف النَّْصِر، استُرنا َربَّنا 

َوأْمواتَنا تَْحَت أْكنافِه، ِلنَْرفََع إليَك 

حمدا  َوُشْكرا  وإلى أبيَك وروِحَك 



 

 

ܫܘܒܚܡܡܡܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܰܠܒܘܟ ܘܠܪܘܚܟ 
  ܩܕܝܫܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܠܥܠ̈ܡܝܢ܀

ُكلَّ أواٍن وإلى أبِد القُّدوس، اآلن وَ 

 اآلبدين.

 
 ܽܛ̣ܘܰܒܝܟܝ  ܺܥܕ ܳܬܐ ̣ܝܢܳܬܐ:ܳܩܳܠ܆ ܒܩܺ 

 عيتو طوبَيك : بلحن
 

 ̣ܝܚ̣ܝܳܕܳܝܐ ܺܕܐܝܰܬܝܟ܆ ܳܡܪܝ ܳܠܟ
 ܰܐܡܰܪܚܘ ܰܒܙܩ̣ܝܳܦܐ: ܰܐܳܒܐ ܕܶܡܢ
ܝܠ ܒܢܰܝ̈ : ܬܰܰܠܽܘܟ

ܶ
 ܐ̣ܝܣܳܪܐ

 ܬܰܪܥܘ ܰܘܒܽܠܘܳܟܝܬܐ: ܳܛܠ ̈ܘܶܡܐ
 ܕܳܡܐ ܶܡܢܶܗ ܰܘܪܰܕܘ: ܶܣܛܳܪܟ
 ܰܡܽܒܘܥ ܶܘܐܫܰܬܰܦܥܘ: ܘܰܡ̈ܝܳܐ
 ܳܓܽܓܘܠܳܬܐ ܰܥܠ ،ܰܚ̈ܝܶܐ

 ܰܥ̈ܡܶܡܐ ܘܰܗܝܶܡܢܘ  : ܰܒܙܺܩܝܳܦܐ
 ܳܛܥܽܝܘܳܬܐ ̣ܡܢ: ܶܘܐܬܰܚܰܪܪܘ
 ܰܕܦܰܬܟ̈ܪܶܐ܀

ديثايك إيحيُدويو لوخ ُمور 

دِمن آبُو. بَزقيفو أمراح 

تالووخ بناي إيسُرويل 

طولوِمه. َوبلوكويتو تراع 

ِسطُروخ. َورداو ِمنو دُمو 

ومايُو. ِوشتافاع مابوع 

حايه. عال كوغولثو 

بَزقيفو. وهايِمن عاِمه 

ِوثحارار. ِمن طوعيوثو 

 ܀َدفتخِره 

يا من أنت وحيد من اآلب، 

تجّرأ بنو اسرائيل 

المون ورفعوك على الظ

خشبة، وبالحربة طعنوا 

جنبك، فجرى منه دٌم 

وماء وفاض ينبوع الحياة 

على الجلجلة في الصليب. 

فآمن الشعوب وتحّرروا 

 ܀من عبادة األصنام 

 ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪܝ  :
 ܕܰܙܕ̣ܝܳܩܐ: ܰܩܝܳܣܐ ܡܰܒܰܪܟ
ܒ: ܶܡܢܗ ܶܡܬܚܶܙܐ

ܶ
ܟܬ

ܰ
 ܰܠܢ ܐ

 ܰܘܐܟܶܪܙ: ܫܶܠܝܡܘܢ ܰܡܠܳܟܐ
 ܐܝܣܳ ܩܰ  ܥܠ: ܶܒ̈ܪܳܝܳܬܐ ܠܽܟܠܶܗܝܢ
 ܰܒܪ ܰܢܦܶܫܗ ܡܰܬܚ: ܰܕܙܩ̣ܝܦ̣ܘܳܬܐ

 ܰܕܒܰܝܕ ܗـܶܠ  ܫܘܒܳܚܐ: ܠܰܐܳܗܐ
ܳܬܐ: ܘܗܝـܪܚܡܰ 

ܶ
 ܽܟܠ ܘܰܫܡܺܠܝ ܐ

 ܶܣܛܶܪܗ ܘܰܒܬܳܪܥ: ܰܕܟܺܬܝܒ
ܬܰܚܣܰܝܬ  

ܶ
 ܩܘܕܳܫܐ ܺܥܰܕܬ: ܐ

 ܡܰܗܝܰܡܢܳܬܐ܀

 : باِرخُمور

مباراخ قيُسو. دزاديقو 

ِمثحِزه ِمنِه. إكتِب الن 

َملكو شِلمون. َوخِرز 

لخولهن بريُوثو. عال 

و َدزقيفوثو. متاح قيسُ 

نفِشه بار آلوُهو. شوبُحو 

ِله َدبياد َرحماو. إثو 

وَشملي كول َدكتيب. 

ثَحسياث. وبَتُروع ِسطِره إ

 ܀عيَداث قودشو مَهيمانتو

 : بارك يا سيد
مباركة هي الخشبة التي 

يظهر منها الصّديق، هكذا 

كتب لنا الملك سليمان 

وبّشر كلّ األمم. فعلى خشبة 

فسه ابن الله، الصليب مّد ن

والمجد له ألنه بمراحمه 

الغنيّة جاء وكّمل كّل ما هو 

مكتوب عنه. وبطعن جنبه 

تطّهرت الكنيسة المقّدسة 

 ܀والمؤمنة 

 

 
 

 



 

 

 أقوال اآلالم بُثِه دحاشو  ܕܚܫܐ ̈ܒܬܐ

 ܰܕ̣ܗܳܘܐ ܰܚܳܫܟ ܳܡܪܝ   ܒܺܪ̣ܝܟ
 ܽܡ̣ܘܳܟܳܟܟ ܒܺܪ̣ܝܟ ܚܳܠܰܦܝܢ܆
 ܶܡܽܛܳܠܰܬܢ܀

بريخ ُمور حاشوخ َدهُوو 

بريخ موكوخوخ : نحلوفي

 ܀مطولوثان 

مباركة هي آالمك من 

ومبارك تواضعك في  أجلنا

 ܀سبيلنا

ܝܶܕܗ ܦܰܫܛ ܰܒܥܽܪܘܒܳܬܐ
ܺ
 ܳܐܳܕܡ܆ ܐ

 ܟܶܣܐ ܕܶܒܗ ܺܦܐܳܪܐ ܰܘܢܰܣܒ
 ܰܪܢـܡܳ  ܰܒܥܽܪܘܒܳܬܐ ܘܳܒܗ   ܰܡܘܳܬܐ܆

ܝ
ܺ
 ܰܥܠ ܦܰܫܛ ̈ܕܰܘܗܝـܐ

 ܕܶܒܗ ܺܦܐܳܪܐ ܰܘܗܳܘܐ ܙܺܩܝܳܦܐ
 ܶܠܗ ܰܚ̈ܝܶܐ ܟܶܣܝܢ

 ܰܘܠ ̈ܝܰܠ ܰܕܘܗܝ܀

. إيِده أودُومبَعروبتو فشاط 

َونساب فيُرو دبه كِسه 

َموتو. وبُوه بَعروبتو 

ُموران إيداو. فشاط عال 

زقيفو َوهُوو فيُرو. دبه 

 ܀كِسن حايه ِله َوليَلداو 

يوم الجمعة مدّ آدم يده 

وقطف الثمرة التي تخفي 

الموت. ويوم الجمعة بسط 

ربنا يديه على الصليب، 

وصار لنا ثمرةً فيها الحياة 

       ܀يّته آلدم وذر

. ܶܠܰܒܢ ܰܥ̈ܝܢܰܝ ܰܢܺܥܝܪ ܰܐ̈ܚܰܝ
 .ܒܰܩܝܣܐ ܰܕܬܰܠܶ  ܰܠܒܳܪܐ ܘܢܶܚܶܙܐ
 ܺܪܝܚܐ ܰܒܢ ܢܽܦܘܚ

ܗ
ܶ
 ܰܠܢ ܘܢܶܫܰܬܘܰܬܦ. ܰܕܙܺܩܝܽܦܘܬ
ܗ ܒܰܚܳܫܐ

ܶ
 ܘܢܶܚܶܕܐ. ܕܰܡܘܬ

 ܽܢܘܳܚܶܡܗ܀ ܒܽܝܘܡ ܰܥܶܡܗ

آحاي ناعير َعيناي ِلبان. 

ونِحِزه لبُرو دَتِله بقيُسو. 

نفوح بان ريُحو دَزقيفوثِه. 

ن بحاشو ونِشتوتاف ال

دَموتِه. ونِحِده عاِمه بيوم 

 ܀نوُحوِمه 

يا أخوتي فلنوقظ عيون 

قلبنا ونرى االبن المعلّق 

على خشبة. فتفوح منا 

رائحة صلبوته، ونشترك 

بآالم موته، ونفرح معه 

 ܀يوم بعثه وقيامته 

ܳܘܐ ܪܶܟܒ ܕܰܩܝܳܣܐ ܪܽܟܘܳܒܐ  ܗ 
 ܶܡܢ ܽܣܘܣܳܝܐ ܕܰܢܘܶܒܕ ܰܡܠܳܟܐ܆

ܝܣܳܪܝܠ܆
ܺ
 ܶܡܢ ܰܡܪܰܟܒܳܬܐ ܳܐܦ ܐ

 ܘܰܣܚܶܦܗ ܰܐܦܶܪܝܡ ܰܓܘ
 ܰܠܫܝܘܠ܆ ܘܰܥܩܳܪܗ   ܠܰܡܘܳܬܐ܆

 ܽܩܘܕܰܡܘܗܝ ܟܶܦܝܢ ܘܳܗܐ
 ܰܕܐܪܳܥܐ܀ ܰܥ̈ܡܶܡܐ

رخوبُو دقيُسو رِخب ُوو 

َملكو. دنوبد سوسيُو ِمن 

إيسُرويل. أوف َمركبثو 

ِمن كاو أفِرم وَسحِفه 

لَموتو. وَعقُرو لشيول. 

وُهو كِفن قودماو عاِمه 

 ܀دَرُعو 

لقد ركب الملك مركبة 

خشب ليبيد الحصان من ال

اسرائيل، وبالمركبة من 

جنس أفرام هدم الموت 

وحّطم الجحيم، وهوذا 

شعوب األرض تنحني 

 ܀أمامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  أَفريمبُعوثو دمور   ܰܐܦܶܪܝܡ ܕܳܡܪܝ   ܳܒܽܥܘܳܬܐ
 

 طلبة مار أفرام

 
ܬܰܪܰܚܰܡܥܰܠܝܢ ܳܡܰܪܢ

ܶ
 ܐܰܪܒܳ  ܒܰܚܳܫܟ ܐ

 ܰܕܚܳܠܰܦܝܢ܀
 ܳܚܫ̈ܘܶܫܐ ܢܶܗܶܘܐ ܒܰܚܳܫܟ
ܐ܀ ܠܟܘܳܬܟܰܘܠܡܰ 

ܶ
 ܳܝ̈ܪܘܬ

ُموران إثراحام عالين 

 ܀بحاشوخ رابُو دَحلوفاين
بحاشوخ نهِوه ُحوشوِشه 

 ܀َولَملكوثوخ  يُوروثِه 

يا رب ارحمنا بجاه آالمك من 

 ܀أجلنا
 ܀فبآالمك نتألم لنرث ملكوتك 

 ܠܰܐܳܳܗܐ܆ ܰܒܪ ܰܢܦܶܫܗ ܡܰܬܚ
: ܰܕܨܺܠܝܽܒܘܳܬܐ ܰܩܝܣܐ ܰܥܠ

̈ܝܰܕܘܗܝ܆ ܰܕܬܶܪܝܢ ܘܰܒܦܳܫܛܐ
ܺ
 ܐ

ܰܚܕ
ܶ
 ܳܐܘ. ܪܰܒܥܶܦܢܳ̈ܝܳܬܐܰܠܰ  ܐ

 ܐܘܳܢܒܥܳ  ܶܚܣܳܕܐ܆ ܰܕܡܠܷ  ܨܺܠܝܒܐ
 ܶܒܗ ܩܺܒܝܳܥܐ: ܰܚܠ ܽܝܘܳܬܐ ܗـܶܡܢܶ 

 ܽܟܶܠܗ ܰܘܡܠܶ  ܰܚܳܘܐ܆ ܰܠܘܰܛܬ
 ܽܒܘܪܳܟܳܬܐ܀

متاح نفِشه بار آلوُهو. 

عال قيُسو دَصليبوثو. 

وبَْفُشوُطو ْدتَْرتِن إِيداو. 

أو  .إحاد لَْرباْع فِْنيُوثو

صليبُو دَمِله ِحسدُو. 

َحليوثو.  ونوبعُو ِمِنه

قبيعُو به لوطاث حاُوو. 

 ܀َومِله كوِله بوركوثو 

لقد مدّ نفسه ابن الله على 

خشبة الصليب، وببسط 

يديه االثنتين قبض زوايا 

أيها  .المعمورة األربع

الصليب المملوء عاراً 

والذي تنبع منه الحالوة، 

بك هي مستقّرة لعنة 

حواء، بل أنت مليٌء 

 ܀بالبركات 
 ܰܠܨܺܠܝܳܒܟ܆ ܳܡܪܝ ܳܣܓܕ̣ܝܢܰܢ

: ܽܦܘܪܳܩܢܳܐ ܰܠܢ ܗܳܘܐ ܽܗܘ ܘܶܒܗ
. ܪܽܬܘܰܬܢــــܝܳ  ܰܠܢ ܶܘܐܬܰܦܢܰܝܬ
 .ܫܰܒܩܢܳܗ   ܕܺܒܝܳܫܐ ܰܕܒܶܡܠܶܟܗ
. ܰܠܨܺܠܝܳܒܐ ܽܟܰܠܢ ܢܶܣܽܓܘܕ

ܫܰܬܰܦܠ܀ ܺܒܝܫܐ ܽܗܘ ܕܶܒܗ
ܶ
 ܐ

سوغدينان ُمور لصليبُوخ. 

وبه هو هُوو الن فورقونو. 

ِوثفنياث الن يُورثوثان. 

دَبِملِكه دبيُشو شبقنو. 

ن لصليبُو دبه نِسغود كوال

 ܀هو بيشو إشتافال 

إننا نسجد يا رب لصليبك 

وبه صار لنا الخالص، 

وأعيد إلينا ميراثنا الذي 

أهملناه بوشاية إبليس. إننا 

نسجد جميعاً للصليب الذي 

 ܀فيه سقط إبليس 

 ܳܡܰܪܢ ܥܰܠܝܢ ܰܪܶܚܡ ܠܰܐܰܳܗܢ
 ܥܰܠܝܢ܀ ܽܚܘܣ ܒ̈ܪܰܚܰܡܝܟ

آلوهان راِحمعالين ُموران: 

 ܀عالين بَرحَميك حوس 
يا رب ارحمنا، برحمتك 

 أشفق علينا .
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ܳܘܐܡܺܪ̣ܝܢ ܽܙ̣ܘܳܡܳܪܐ ܳܗܳܢܐ ܫܺܒ̣ܝܳܥܳܝܐ
 ܰܐܨܶܕܬ ܶܪܥܳܝܢܝ  ܒܳܩܳܠ܆  

 هونو زوُموُرو وأُمرين
 أَِصدت   : بقولو شبيعويو

 ُروعيون  

 بالمقام السابع على ترتيلة

 أَِصدت روعيون : لحن

 

ܐ ܓܡܰܠܘ  ܘܰܫܰܠܚܘ   ܰܚ̈ܪܡܡܡܡܶ
ܝ ̈ܚܰܬܘܗ  ܐ ܰܘܫܳܪܐ ܢܡܡܰ  ܰܙܘܥܡܡܡܳ
ܒܡܡܺܪܝܡܡܳܬܐ ܐ. ܒܡܡܰ ܐܣܡܡܡ̈ܶ

ܶ
ܬ  ܘܫܡܡܶ

ܝ ܪܶܥܠܝ ܰܕܐܪܳܥܐ ̈ܘܰ  ܰܥܠ. ܗ 
. ܨܶܗܽܝܘܢ ܕܶܥܒܰܕܬ ܽܓܘܢܚܐ

ܘܠܡܡܬܐ ܓܡܡܽ ܝܡܡܗ   ܓܡܡܳ  ܰܕܥܡܡܠܡܡܶ
ܘܗܝ ܝܒܰܪܬ ܰܠ. ܰܨܠܡܒܡܽ  ܣܡܡܰ

ܛܰܥܢ
ܶ
 . ܽܝܘܩܶܪܗ ܕܬ

ܟ ܒܡܡܺܪܝܡܡܟ ܫܡܡܳ  ܰܕܗܳܘܐ ܚܡܡܰ
ܝܡܡܢ ܦܡܡܰ ܟ ܚܡܡܠܡܡܳ ܟܡܡܳ ܘܟܡܡܳ  ܘܡܡܡܽ
 ܕܶܡܽܛܳܠܰܬܢ܀

كالو َحرِمه وشاالح 

نحتاو. َوشُرو َزوُعو 

بَبريثو. وِشتِِسه دَرُعو 

واي. عال كونُحو  رِعل

دِعبداث ِصهيون. 

كوغولثو دَعِله َصلبوْي. 

لو َسيْبراث دتِطعان 

 يوقِره. 

و بريخ حاشوخ دَهوُ 

حلوفاين. وموكوُخوخ 

 ܀دِمطولوثان

لقد جاء الظالمون 

المحرومون، فعّروا سيّد 

الكائنات من ثيابه، وحّل 

الرعب في العالم. 

واضطربت أساسات 

األرض بسبب الكارثة 

قترفتها صهيون، التي ا

فالجلجلة التي ُصِلب عليها 

 لم تصبر لتحمل ثقله. 

فمبارٌك ألمك من أجلنا 

 ܀وتواضعك في سبيلنا 

 

 القراءات المقدسة قِريُنِه قَديِشه   ܶܫܐܳܝܢܶܐ ܰܩܺܕܝ̈ ܖ̈ ܩܶ 
 

 ܶܣܦܳܪܐܡܰܫܡܳܫܢܳܐ : ܶܡܢ 
 ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪܝ   ܢܺܒܳܝܐ ܕܰܥܽܡܘܣ

 

ܽܫܘܒܳܚܐ :ܐ ܡܰܫܡܳܫܢ̈ܶ 
 ܽܗܘܢܘܬ̣ ܨܠܽ  ,ܐܝܶ ܰܕܢܒ̈  ܘܢܠܳܡܪܗܽ 

  .ܰܥܰܡܢ ܰܐܺܡܝܢ
 

 ..ܰܚܺܒܝܰܒܝ:  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ

  مَشمُشنو : ِمن ِسفرو 
 باِرخمور وعاموس نبي  د
 

 شوبحو  : همَشمُشـنِ 
، هدَنبيِ  هونلمور

 آمين. َعمان هونصلوث

 حابِيباي.. : مَشمشنو

قراءة من سفر  الشماس :

  بارك يا سيد عاموس النبي
 

المجد لرب :  مسةالشما

معنا  مه، صالتألنبياءا

    .آمين
 

 أحبائي..: الشماس 
 

 

 



 

 

ܗ
ܶ
 41 -9:  8عاموس النبي                            ܝܕ -ܚ : ܛ  ܕܰܥܽܡܘܣ ܢܺܒܽܝܘܬ

 ܰܐܥܶܪܒ: ܳܡܪܳܝܐ ܳܐܰܡܪ ܰܗܘ ܒܰܝܘܳܡܐ ܘܢܶܗܶܘܐ: 9
ܐ  ܒܰܝܘܳܡܐ ܰܰܠܪܳܥܐ ܰܘܐܚܶܫܟ݂ܰ : ܒܰܛܗܳܪܐ ܶܫܡܫܡܳ
ܺܗܝܡܳܪܐ ܟ݂ܰ : 01. ܢܡܰ ܥܰܕ̈ܝܽܟܘܢ ܰܘܐܗܦܡܶ ܺ ܕ݂ܰ : ܰܶܠܒܠܳ  ܥܡܰ

ܠܡܶܗܝܢ ܘܢ ܘܟܡܽ ܳܝܳܬܐ ܙܺܡܝ̈ܖܳܬܽܟ݂ܰ ܘܠ ̈
ܺ
 ܶܘܐܚܽܙܘܩ: ܰܠ

ܐ ܩܡܡܡ̈ܶ  ܽܟܠܽܗܘܢ ܘܰܥܠ: ܰܚܰܨ̈ܝܽܟܘܢ ܒܽܟܠܽܗܘܢ ܣܡܰ
ܝܰܫܝܽܟܘܢ ܳܬܐ ̈ܐܺ ̈ܚܳ ܝܗ  : ܽܩܘܕ݂ܰ ܺ ܒܠܳ  ܰܐܝܟ݂ܰ  ܶܘܐܥܒܕ݂ܰ

ܶ
 ܐ

ܳܝܐ ܳ : 00. ܰܡܺܪܝܳܪܐ ܰܝܘܳܡܐ ܰܐܝܟ݂ܰ  ܘܰܚܪܳܬܗ  : ܺܕܝܺܚܝܕ݂ܰ
ܐ ܳܗܐ ܝܢ ܰܝ̈ܘܳܡܳܬ݂ܰ

ܶ
 ܰܟܦܢܳܐ ܶܘܐܰܫܰܕܪ: ܳܡܪܳܝܐ ܳܐܰܡܪ ܳܐܬ

ܐ ܶܦܢ ܰܠܳ : ܰܒܐܪܥܡܡܡܳ  ܰܕܨܶܗܐ ܘܰܠܳ : ܐܠܰܠܚܡܡܡܡܳ  ܰܕܟ݂ܰ
ܐ ܰܠܳ : ܠܰܡܝܡ̈ܳ

ܶ
. ܕܳܡܪܳܝܐ ܶܦܬܳܓܶܡܗ ܠܶܡܫܰܡܥ ܐ

: ܠ ܰܝܳܡܐ ܰܘܥܰܕܳܡܐ ܰܝܳܡܐ ܶܡܢ ܘܢܶܬܰܟܢܽܫܘܢ: 01
ܢܳܚܐ ܰܘܥܰܕܳܡܐ ܰܓܪܒܳܝܐ ܘܶܡܢ  ܘܢܶܪܗܽܛܘܢ: ܠܰܡܕ݂ܰ

ܐ . ܢܶܫܟܽܚܘܢ ܘܰܠܳ  ܕܳܡܪܳܝܐ ܶܦܬܳܓܶܡܗ ܠܶܡܒܥܡܳ
 ܒܽܬ̈ܘܳܠܳܬܐ ܢܶܬܰܛ̈ܖܳܦܢ: ܰܗܘ ܒܰܝܘܳܡܐ ܶܒܗ: 01

 ܕܳܝܶܡܝܢ: 01. ܐܒܨܶܗܝܡܡܳ  ܘܰܓܽܕ̈ܘܶܕܐ: ܰܫܺܦܝ̈ܖܳܳܬܐ
ܰܘܘ ̈ܖܶܐ ܗ  ܦܡܰܬܟܡ݂ܰ  ܰܚܝ: ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܕܳܫܡܺܪܝܢ ܒܡܰ

ܐ: ܳܕܢ ܠܰܐܳܳܗܟ݂ܰ  ܐ ܰܘܚܝܡܡܡܳ ܘܪܚܡܡܡܳ
ܽ
: ܕܺܒܪܫܰܒܥ ܐ

 .ܢܽܩܘܽܡܘܢ ܘܰܠܳ  ܘܢܶܦܽܠܘܢ
 ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪܝ  

َويَُكوُن فِي ذِلَك اْليَْوِم، يَقُوُل السَّيِّدُ 9

، أَنِّي أَُغيُِّب الشَّْمَس فِي الظُّْهِر،  بُّ الرَّ

ُل 01ي يَْوِم نُوٍر، َوأُْقتُِم األَْرَض فِ  َوأَُحّوِ

أَْعيَادَُكْم نَْوًحا، َوَجِميَع أََغانِيُكْم 

َمَراثَِي، َوأُْصِعدُ َعلَى ُكّلِ األَْحقَاِء 

ِمْسًحا، َوَعلَى ُكّلِ َرأٍْس قََرَعةً، 

َوأَْجعَلَُها َكَمنَاَحِة اْلَوِحيِد َوآِخَرَها يَْوًما 

ا! قُوُل السَّيِّدُ ُهَوذَا أَيَّاٌم تَأْتِي، يَ »00 ُمرًّ

، أُْرِسُل ُجوًعا فِي األَْرِض، الَ  بُّ الرَّ

ُجوًعا ِلْلُخْبِز، َوالَ َعَطًشا ِلْلَماِء، بَْل 

ّبِ.  فَيَُجولُوَن 01الْستَِماعِ َكِلَماِت الرَّ

َماِل إِلَى  ِمْن بَْحٍر إِلَى بَْحٍر، َوِمَن الّشِ

ُحوَن ِليَْطلُبُوا َكِلَمةَ   اْلَمْشِرِق، يَتََطوَّ

ّبِ فاَلَ يَِجدُونََها.  فِي ذِلَك اْليَْوِم 01الرَّ

تَْذبُُل بِاْلعََطِش اْلعَذَاَرى اْلَجِميالَُت 

الَِّذيَن يَْحِلفُوَن بِذَْنِب 01َواْلِفتْيَاُن، 

السَّاِمَرةِ، َويَقُولُوَن: َحيٌّ إِلُهَك يَا دَاُن، 

 َوَحيَّةٌ َطِريقَةُ بِئِْر َسْبعٍ. فَيَْسقُطُوَن َوالَ 

 «.يَقُوُموَن بَْعدُ 

 .بارك يا سيد
 

ܐ ܶܡܢ ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
ܳ
ܰܓܪܬ

ܶ
 ܰܩ̣ܕܳܡܝܳܬܐ ܐ

 ܰܕܠܳܘܬ̣  ܫܺܠܝܳܚܐ ܕܰܦܘܽܠܘܤ
ܝܰܐ ܝܢ̣ܬܳ

ܺ  ܀.ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ ܽܩܘܖ 
 ܠܳܡܶܪܗ ܽܫܘܒܳܚܐܰܥܳܡܐ : 

̣  ,ܰܕܫܺܠܝܳܚܐ
ܶ
 ܰܥܰܡܢ ܗܨܽܠܘܬ

  ܐܺܰܡܝܢ܀
 .ܐܰܰܚܝ  :  ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ

ِمن إَكرثو  :مَشمُشـنو

قَـذمويتو دفَولُس شليحو 

 نثويِه دَلُوث قورِ 

 باِرخمور.

شوبحو لموِره : عامو

 .دَشليحو, صلوثِه َعمان آمين

 ي.آحا : مَشمُشـنو

بولس من رسالة  :  الشماس

الرسول األولى إلى أهل 

 .بارك يا سيّد كورنثوس

 

المجد لرب الرسول  : الشعب

 .   صالته معنا آمين   

 ..خوتيأ:  الشماس
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ܐ81 ܳ ܝܪ ܶܡܠܬ݂ܰ ܶ ܐ ܓ  ܳ ܙܺܩܝܦ݂ܰ ܰ ܶܐ ܕ  ܝܕ݂ܰ ܺ ܐ ܰܰܠܒ݂ܰ ܳ  ܳܫܛܽܝܘܬ݂ܰ
ܝܢ ܰܠܢ ݈ܗܝ ܶ ܰܚܺܝܝܢܰܢ ܰܰܠܝܶܠܝܢ ܕ   ܝܗ݈  ܰܚܝܠܳ  ܕ 

ܠܐܳܳܗܐ܂ ܰ ܝܒ݂ܰ 09 ܕ 
ܺ
ܬ݂ܰ ܝܪ ܟ  ܶ ܕ݂ܰ  ܓ  ܶ ܐܘܒ  ܰ ܐ ܕ  ܳ ܡܬ݂ܰ  ܶܚܟ݂ܰ

ܝܶܡܐ ܺ ܰܚܟ  ܽܠܘܙ ܕ  ܐ ܶܘܐܓ݂ܰ ܳ ܪܺܥܝܬ݂ܰ
ܰ ܢܶܐ܂ ܬ  ܳ ܘܠܬ݂ܰ ܽ ܰܣܟ   ܕ 

ܐ11 ܳ ܝܳܡܐ ܽܗܘ ܰܐܝܟ  ܺ ܳܪܐ ܽܗܘ ܐܰܐܝܟ ܳ  ܰܐܘ ܰܚܟ   ܰܐܘ ܳܣܦ݂ܰ
ܐ ܳ ܽܪܘܳܫܐ ܽܗܘ ܰܐܝܟ  ܳ ܳܥܠܳܡܐ ܕ   ܰܐܫܛܳܝܗ ܳܗܐ ܰܠܳ  ܳܗܳܢܐ ܕ 
ܗ ܠܰܐܳܳܗܐ

ܶ
ܡܬ݂ܰ ܳܥܠܳܡܐ ܶܚܟ݂ܰ ܝܪ ܶܡܽܛܠ10 ܳܗܳܢܐ܂ ܕ  ܶ  ܓ 
ܗ
ܶ
ܡܬ݂ܰ ܶܚܟ݂ܰ ܒ݂ܰ ܰ ܠܐܳܳܗܐ ܕ  ܰ ܰܥ ܰܠܳ  ܕ  ܐ ܳܥܠܳܡܐ ܺܝܕ݂ܰ ܳ ܡܬ݂ܰ ܶܚܟ݂ܰ  ܒ 
ܐ ܰܰܠܳܠܳܗܐ ܳ ܐ ܠܰܐܳܳܗܐ ܨܒ݂ܰ ܳ ܳܫܛܽܝܘܬ݂ܰ ܒ݂ܰ ܰ ܐ ܕ  ܳ ܽܪܘܽܙܘܬ݂ܰ ܳ ܟ݂ܰ  ܐܰܢܚܶ  ܕ 
ܡܰܗܝܡܢܺ  ܰܰܠܝܶܠܝܢ ܰ ܶܝܐ ܶܡܽܛܠ11 ܝܢ܂ܕ  ܳ ܝܽܗܘܕ݂ܰ ܺ  ܕ 
ܐ ܳ ܳܘܬ݂ܰ ܐ ܰܘܐܪܳܡܶܝܐ ܳܫܐܺܠܝܢ ܳܐܬ݂ܰ ܳ ܡܬ݂ܰ ܶܥܝܢ܂ ܶܚܟ݂ܰ ܳ  ܒ 
ܝܢ ܚܢܰܢ11 ܶ ܪܺܙܝܢܰܢ ܕ  ܕ݂ܰ  ܡܺܫܝܳܚܐ ܰܡܟ݂ܰ ܰ  ܙܺܩܝܦ݂ܰ  ܟ 

ܐ ܳ ܘܰܩܠܬ  ܽ ܶܝܐ ܬ  ܳ ܐ܂ ܘܰܰܠܪܳܡܶܝܐ ܺܠܝܽܗܘܕ݂ܰ ܳ  ܳܫܛܽܝܘܬ݂ܰ
ܝܢ ܠܳܗܽܢܘܢ11 ܶ ܩܶܪܝܢ ܕ  ܰ ܶܝܐ ܕ  ܳ  ܰܘܐܪܳܡܶܝܐ ܺܝܽܗܘܕ݂ܰ

ܠܐܳܳܗܐ ܰܚܝܠܳ  ܡܺܫܝܳܚܐ ܰ ܐ ܕ  ܳ ܡܬ݂ܰ ܠܐܳ  ܘܶܚܟ݂ܰ ܰ  ܳܗܐ܂ܕ 
ܗ ܶܡܽܛܠ12

ܶ
ܳܫܛܽܝܘܬ݂ܰ ܝܳܡܐ ܠܐܳܳܗܐܕ ܰ  ܕ  ܺ  ݈ܗܝ ܰܚܟ 

ܢܰܝܢܳܳܫܐ ܶܡܢ ܗ ܒ 
ܶ
ܺܪܝܽܗܘܬ݂ܰ ܠܐܳܳܗܐ ܰܘܟ݂ܰ ܰ ܢܳܝܐ ܕ  ܳ  ܰܚܝܠܬ݂ܰ

ܢܰܝ ܶܡܢ ݈ܗܝ ܝܪ ܚܰܙܘ12 ݈ܐܳܢܳܫܐ܂ ܒ  ܶ  ܳܐܦ݂ܰ  ܓ 
ܘܢ ܽ ܟ݂ܰ ܰܠܳ  ܰܐܰܚܝ ܩܳܪܝܬ  ܝܐܺܝܢ ܕ  ܺ ܘܢ ܰܣܓ  ܽ ܟ݂ܰ  ܝܶܡܐܰܚܟ ܺ  ܒ 
ܰܣܪ ܒ݂ܰ ܰ ܝܐܺܝܢ ܘܰܠܳ  ܒ  ܺ ܘܢ ܰܣܓ  ܽ ܟ݂ܰ ܢܶܐ ܒ  ܳ  ܰܠܳ ܘ ܰܚܝܠܬ݂ܰ

ܝܐܺܝܢ ܺ ܘܢ ܰܣܓ  ܽ ܟ݂ܰ ܢܰܝ ܒ  ܐ܂ ܽܛܘܗܳܡܐ ܒ  ܳ  ܰܪܒ 
 ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪܝ  

ِليِب ِعْندَ اْلَهاِلِكيَن 18 فَإِنَّ َكِلَمةَ الصَّ

ا ِعْندَنَا نَْحُن اْلُمَخلَِّصيَن  َجَهالَةٌ، َوأَمَّ

ةُ اللِه،  َسأُبِيدُ »ألَنَّهُ َمْكتُوٌب:09فَِهَي قُوَّ

ِحْكَمةَ اْلُحَكَماِء، َوأَْرفُُض فَْهَم 

أَْيَن اْلَحِكيُم؟ أَْيَن 11 «.اْلفَُهَماءِ 

اْلَكاتُِب؟ أَْيَن ُمبَاِحُث هذَا الدَّْهِر؟ أَلَْم 

ِل اللهُ ِحْكَمةَ هذَا اْلعَالَِم؟  ألَنَّهُ 10يَُجّهِ

إِْذ َكاَن اْلعَالَُم فِي ِحْكَمِة اللِه لَْم يَْعِرِف 

اللهَ بِاْلِحْكَمِة، اْستَْحَسَن اللهُ أَْن يَُخلَِّص 

ألَنَّ 11بَِجَهالَِة اْلِكَراَزةِ.  اْلُمْؤِمنِينَ 

اْليَُهودَ يَْسأَلُوَن آيَةً، َواْليُونَانِيِّيَن 

َولِكنَّنَا نَْحُن نَْكِرُز 11يَْطلُبُوَن ِحْكَمةً، 

بِاْلَمِسيحِ َمْصلُوبًا: ِلْليَُهوِد َعثَْرةً، 

ا 11َوِلْليُونَانِيِّيَن َجَهالَةً!  َوأَمَّ

يَن: يَُهودًا  َويُونَانِيِّيَن، ِلْلَمْدُعّوِ

ةِ اللِه َوِحْكَمِة اللِه.  ألَنَّ 12فَبِاْلَمِسيحِ قُوَّ

َجَهالَةَ اللِه أَْحَكُم ِمَن النَّاِس! َوَضْعَف 

فَاْنُظُروا 12 !اللِه أَْقَوى ِمَن النَّاِس 

دَْعَوتَُكْم أَيَُّها اإِلْخَوةُ، أَْن لَْيَس َكثِيُروَن 

َكثِيُروَن  ُحَكَماَء َحَسَب اْلَجَسِد، لَْيسَ 

 أَْقِويَاَء، لَْيَس َكثِيُروَن ُشَرفَاَء،
 بارك يا سيد

 

ܳܠ ܘܶܦܬܳܓܳܡܐ:  ܳܘܐܡܺܪ̣ܝܢ ܽܗ̣ܘܠ ܳ
 ܰܢܚܰܬܝ̈  ܰܦܶܠܓܘ   ܗ  

 ܠܽܒ̣ܘܫܝ   ܘܰܥܠ ܰܒܝܢܳܬܽܗܘܢ܆
ܐ ܰܐܪܺܡ̣ܝܘ ܀ ܶܦ̈ܣܶ  ܗ 

 

 وأُمرين هولُلو وفِتغُمو

هاِللويا فاِلغ نَحتَي 
 وَعل لبوَشي بَينوثهون،
 ܀هاِللويا .أرمي فِـسو

 

 ويقولون الهالل واآلية
هللويا لقد اقتسموا ثيابي 

وعلى لباسي  فيما بينهم،

 هللويا .ألقوا قرعة

 



 

 

 
ܠܳܡܪܳܝܐ ܽܫ̣ܘܒܳܚܐ  ܳܟܗܳܢܐ:

ܝ  ܚܰܡܘܗ 
ܰ ܥܰܠܝܢ ܰܘܥܰܠܝܽܟܘܢ  ܪ 

 ܺܡܝܢ܀ܠܡܳܥܠ
 ܰܐܺܡܝܢ܀ ܰܥܳܡܐ:
ܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ ܰܩܺܕܝܳܫܐ  ܳܟܗܳܢܐ:

ܶ
ܐ

 .ܫܺܠܝܳܚܐ ܽܝܘܰܚܢܳܢܶܡܢ 
ܗ  :ܰܥܳܡܐ

ܶ
 .ܰܥܰܡܢ ܨܽܠܘܬ

لموريو شوبحو :  كوهنو

 علَين وعلَـيكون َرحماو

 .لعولمين

 آمين.عامو: 

 إَونِكليون قاديشو :كوهنو

  ِمن يوحانون شليحو.

 صلوثِه َعمان.عامو: 

  لربنا المجد : الكاهن
 علينا وعليكم مراحمه

 .إلى األبد
 آمين.الشعب: 

 من شريف : فصل الكاهن

  إنجيل

 .الرسول يوحنا

 .معنا صالته: عامو

 
ܘܰ 
ܶ
 إنجيل يوحنا                ܽܝܘܰܚܢܳܢܢܶܓܠ ܽܝܘܢ ܕܐ

 18 – 14:  49                                          ܠܚـ  ܰܠ:  ܛܝ

ܶܝܐ10 ܳ ܝܢ ܺܝܽܗܘܕ݂ܰ ܶ ܐ ܶܡܽܛܠ ܕ  ܳ ܬ  ܥܽܪܘܒ݂ܰ ܰ  ݈ܗܳܘܬ݂ܰ  ܕ 
ܘܢ ܰܠܳ  ܳܐܡܺܪܝܢ ܽ ܘܬ݂ܰ ܽ ܶܪܐ ܢܒ݂ܰ ܓ݂ܰ

ܰ  ܰܥܠ ܳܗܶܠܝܢ ܦ 
ܰܝܽܗܘܢ ܐ ܶܡܽܛܠ ܙܺܩܝܦ݂ܰ ܳ ܬ݂ܰ ܰܫܒ  ܳܗܐ ܕ   ܰܝܘܳܡܐ ܳܢܓ݂ܰ

ܶ  ݈ܗܳܘܐ ܐ ܝܪܓ  ܳ ܐ ܰܝܘܳܡܐ ܰܪܒ  ܳ ܬ݂ܰ ܰܫܒ  ܰܥܘ ܳܗܝ ܕ   ܰܘܒ݂ܰ
ܝܰܠܳܛܘܣ ܶܡܢ ܺ ܽܪܘܢ ܦ  ܒ  ܰ ܢܬ݂ܰ ܰ ܳܗܽܢܘܢ ܳܫܰܩܝܽܗܘܢ ܕ   ܕ 

ܐ ܶ ܘܢ ܙܺܩܝܦ݂ܰ ܽ ܽܢܘܢ܂ ܘܰܢܚܬ݂ܰ
ܶ
ܘ11 ܐ ܰ  ܶܘܐܬ݂ܰ

ܣܛܰܪܺܛܽܝܘܶܛܐ
ܶ
ܪܘ ܐ ܰ ܒ  ܰ ܳܡܳܝܐ ܳܫܰܩܘ݈ܗܝ ܘܬ݂ܰ ܰܩܕ݂ܰ  ܕ 

ܰܗܘ ܶܩܦ݂ܰ  ݈ܐܚܺܪܳܢܐ ܰܘܕ݂ܰ ܐܙܕ  ܶ ܕ݂ܰ 11 ܰܥܶܡܗ܂ ܕ  ܰ ܘ ܘܟ݂ܰ ܰ ܬ݂ܰ
ܶ
 ܐ

ܺܡܝܬ݂ܰ  ܚܰܙܘ ܶܝܽܫܘܥ ܠ ܳܘܬ݂ܰ  ܽܘ ܢܡܶ  ܶܠܗ ܕ  ܕ  ܰ  ܘܰܠܳ  ܟ 
ܪܘ ܰ ܒ  ܰ ܰܠܳ 11 ܳܫܰܩܘ݈ܗܝ܂ ܬ 

ܶ
 ܶܡܢ ܰܚܕ݂ܰ  ܐ

ܣܛܰܪܺܛܽܝܘܶܛܐ
ܶ
ܢܶܗ ܡܳܚܝ݈ܗܝ ܐ ܦ݂ܰ ܰ ܕ݂ܰ ܐ ܒ  ܳ ܝܬ  ܳ ܽܠܘܟ   ܒ 

ܐ ܳ ܩ ܘܶܡܚܕ݂ܰ ܰ ܳܡܐ ܢܦ݂ܰ ܚܳܙܐ ܘܰܡܢ12 ܘܰܡܳܝܐ܂ ܕ  ܰ  ܕ 
ܗ ݈ܗܝ ܘܰܫܺܪܝܳܪܐ ܰܐܣܶܗܕ݂ܰ 

ܶ
ܘܬ݂ܰ ܽ ܰܥ ܘܽܗܘ ܳܣܗܕ   ܳܝܕ݂ܰ

ܫܳܪܳܪܐ ܰ ܰܡܪ ܕ 
ܶ
ܐܦ݂ܰ  ܐ ܳ ܘܢ ܕ  ܽ ܰܗܝܡܢܽܘܢ܂ ܰܐ݈ܢܬ   ܬ 

ܝܪ ܳܗܶܠܝܢ12 ܶ ܰܡܠܶ ܕ   ܗܰܘܝ ܓ  ܐ ܢܶܬ݂ܰ ܳ ܒ݂ܰ
ܳ
ܬ݂ܰ ܐܰܡܪ ܟ  ܶ  ܕ 

ܪܳܡܐ ܓ݂ܰܰ ܪ ܰܠܳ  ܕ  ܰ ܒ݂ܰ ܬ  ܗ܂ ܢܶܬ  ܶ ܘܒ݂ܰ 13 ܒ  ܽ ܐ ܘܬ݂ܰ ܳ ܒ݂ܰ
ܳ
ܬ݂ܰ  ܟ 

ܐܰܡܪ ݈ܐܚܺܪܳܢܐ ܶ ܢܽܚܘܽܪܘܢ ܕ  ܰ ܰܡܢ ܕ  ܰܩܪܘ܂ ܒ  ܕ݂ܰ ܰ  ܕ 

ثُمَّ إِْذ َكاَن اْستِْعدَادٌ، فَِلَكْي الَ تَْبقَى 31

ِليِب فِي السَّْبِت، ألَنَّ  األَْجَسادُ َعلَى الصَّ

اَن َعِظيًما، َسأََل يَْوَم ذِلَك السَّْبِت كَ 

اْليَُهودُ بِيالَُطَس أَْن تُْكَسَر ِسيقَانُُهْم 

فَأَتَى اْلعَْسَكُر َوَكَسُروا 11َويُْرفَعُوا. 

ِل َواآلَخِر اْلَمْصلُوِب َمعَهُ.  َساقَيِ األَوَّ

ا َجاُءوا ِإلَْيِه لَْم 11 ا يَُسوعُ فَلَمَّ َوأَمَّ

قَْد َماَت.  يَْكِسُروا َساقَْيِه، ألَنَُّهْم َرأَْوهُ 

لِكنَّ َواِحدًا ِمَن اْلعَْسَكِر َطعََن َجْنبَهُ 11

بَِحْربٍَة، َوِلْلَوْقِت َخَرَج دٌَم َوَماٌء. 

، ÷َوالَِّذي َعايََن َشِهدَ، َوَشَهادَتُهُ َحق12

َوُهَو يَْعلَُم أَنَّهُ يَقُوُل اْلَحقَّ ِلتُْؤِمنُوا أَْنتُْم. 

ِكتَاُب ألَنَّ هذَا َكاَن ِليَتِمَّ الْ 12

َوأَْيًضا 13«. َعْظمٌ الَ يُْكَسُر ِمْنهُ »اْلقَائُِل:

َسيَْنُظُروَن إِلَى الَِّذي »يَقُوُل ِكتَاٌب آَخُر:

 .«َطعَنُوهُ 



 

 

ܪ13 ܰ ܬ݂ܰ ܳ ܶܡܢ ܰܗܘ ܰܝܘܶܣܦ݂ܰ  ܳܗܶܠܝܢ ܒ  ܐ ܕ  ܳ  ܳܪܡܬ݂ܰ
ܳܥܐ ܝܰܠܳܛܘܣ ܶܡܢ ܒ  ܺ ܐ ܶܡܽܛܠ ܦ  ܳ ܠܺܡܝܕ݂ܰ

ܰ
ܬ݂ܰ  ݈ܗܳܘܐ ܕ 

ܶܝܽܫܘܥ ܐ ܶܡܢ ݈ܗܳܘܐ ܰܘܡܰܛܶܫܐ ܕ  ܳ ܶܚܠܬ݂ܰ ܶܝܐܕ ܺ  ܕ  ܳ  ܝܽܗܘܕ݂ܰ
ܢܶܫܽܩܘܠ ܶܪܗ ܕ  ܓ݂ܰ

ܰ ܶܝܽܫܘܥ ܦ  ܒ ܕ  ܶ  ܰܘܐܦ 
ܝܰܠܳܛܘܣ ܺ ܐ ܦ  ܳ ܶܪܗ ܰܘܫܰܩܠ ܶܘܐܬ݂ܰ ܓ݂ܰ

ܰ ܶܝܽܫܘܥ܂ ܦ   ܕ 
 

 ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀ ܠܳܡܪܝܐ ܘܶܣܓܕܳܬܐ

اَمِة، َوُهَو 13 ثُمَّ إِنَّ يُوُسَف الَِّذي ِمَن الرَّ

تِْلِميذُ يَُسوَع، َولِكْن ُخْفيَةً ِلَسبَِب اْلَخْوِف 

بِيالَُطَس أَْن يَأُْخذَ َجَسدَ  ِمَن اْليَُهوِد، َسأَلَ 

يَُسوَع، فَأَِذَن بِيالَُطُس. فََجاَء َوأََخذَ َجَسدَ 

 يَُسوَع.
 

 .يا رب ارحم للرب السجودو
 

 موعظة     ܐܘܬ̣ܳ ܘܙܽ ܪܽ ܟܳ 

 

 ܳܟ̈ܗܢܶܐ ܺܪ̣ܝܫ ܰܢܟܶܪܙ ܶܕܐܰܘܢܶܓܠ ܽܝܘܢ ܶܩܪܳܝܢܳܐ ܳܒܰܬܪ
 ܩܳܕܡ ܶܒ̈ܣܶܡܐ ܳܣܝܺܡ̣ܝܢ ܘܳܒܰܬܪܶܟܢ: ܰܐܘ ܳܟܗܳܢܐ 
ܶܕܐ ܬܶܪܝܢ ܘܶܡܬܰܛܟܺܣ̣ܝܢ ܳܫܐ܆ܰܩܺܕܝ ܨܺܠܝܳܒܐ  ܆ܽܓ̈ܘ̣

 ܰܕܢܰܫܡܽܠܘܢ   ܥܰܕܳܡܐ ܡܰܦܢܶܐ ܰܘܐ ܚܺܪܳܢܐ ܳܐܰܡܪ ܰܚܕ
 : ܳܘܐܡܺܪ̣ܝܢ ܶܣ̈ܓܳܕܳܬܐ ܬܳܠܬ

 

بعد قراءة االنجيل يوعظ رئيس الكهنة أو 

وبعدها يبّخرون أمام الّصليب الكاهن , 

, ويرتبون جوقتين واحدة المقدّس

ويتممون  تقول واألخرى ترد عليها
 قائلين:واجدين سثالث مرات 

  
 

 ܰܠܨܺܠܝܳܒܐ܆ ܳܣܓܺܕ̣ܝܢܰܢ
 ܽܦ̣ܘܪܳܩܢܳܐ ̣ܗܳܘܐ ܕܶܒܗ

 ܘܰܥܡ ܠ ܢ̈ܰܦܳܫܰܬܢ܆
ܡܺܪ̣ܝܢܰܢ܆ ܰܓܳܝܳܣܐ

ܳ
 ܐ

ܬܰܕܟܰܪܝܢ ܡܺܫܝܳܚܐ
ܶ
 ܳܡܐ ܐ

ܐ
ܶ
ܢ ܬ܀ ܳܕܐܬ

ܰ
 ܐ

ُسوغدينان لصليبُو دبه 

هُوو فورقونو 

لنفُشوثان.  وعام 

كايُوُسو أومرينان 

مشيُحو إتداخَرين ُمو 

 ܀دُوثِه آت 

لذي ا إننا نسجد لصليبك

صار لنا فيه خالٌص 

لنفوسنا. ومع لّص 

اليمين نصرخ قائلين: 

يا رب أذكرني متى 

 ܀جئَت في ملكوتك 

 

 ܳܫܶܩܠ ܰܕܨܠܝܒܐ܆ ܣܓܕܬܐ ܫܘܳܠܡ ܘܳܒܰܬܪ
 ܠܗ ܘܳܣܐܡ ܠܨܠܝܒܐ ܟܗܢܐ ܐܘ ܟ̈ܗܢܐ ܪܝܫ
 ܒܥܕܬܐ ܰܕܳܪܐ ܘܳܟܪܺܟܝܢ. ܕܶܣܳܡܠ ܰܟܬܶܦܗ ܥܠ
ܝܢ ܘܰܟܕ. ܥܳܝܕܐ ܐܝܟ

ܶ
 ܳܬܪܺܨܝ ܢ ܺܥܕܬܐ܆ ܠܶܡܨܰܥܬ ܳܐܬ

 :ܺܪܝܫܳܟ̈ܗܢܶܐ ܘܺܢܐܰܡܪ ܠܰܡܕܢܚܐ ܘܢܽܟܠܗܽ 

بعد انتهاء السجدة، يحمل رئيس الكهنة 

أو الكاهن الصليب على كتفه الشمالي 

ويدورون في الكنيسة كالعادة. وعندما 

يصلون إلى وسط الكنيسة يتّجهون جميعاً 

 نحو الشرق، ثّم يقول رئيس الكهنة:
 



 

 

 صالة االبتداء صلوثو دشوُريو ܨܽܠܘܳܬܐ ܕܽܫܘܳܪܳܝܐ
 

ܽܫܘܒܳܚܐ ܰܰܠܳܒܐ  : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ. ܘܰܠܒܳܪܐ

 البو شوبحو : كوهنو
 .قاديشو َولروحو  ولَبرو

المجد لآلب : الكاهن 

 وللروح القدس. ولالبن

 ܡܺܚ̈ܝܠܶ  ܰܘܥܰܠܝܢ: ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ
ܚܶܡܐ ܘܰܚܳܛ̈ܝܶܐ ܰ  ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܪ 

ܝܽܗܘܢ   ܢܶܫܰܬܦܽܥܘܢ   ܰ ܐ ܰܒܬܪ   ܳܥܠ̈ܡܶ
 ܰܐܺܡܝܢ܀ ܳܥܠܺܡܝܢ ܠܳܥܰܠܡ

َوعلَين محيِله : نِه مَشمشُ 

وحاطويه َرحمه َوحنونو 

نِشتَـفعون بَثَريهون عولِمه 

 َولعولَم عولمين آمين.

 

 علينا لتَِفض:  الشمامسة

 نحن والحنان المراحم

 في الضعفاء الخطاة

 ن،اآلبدي  أبد وإلى العالمين

 .آمين
 

 :ܳܟܗܳܢܐ 
ܐ 
ܳ
ܐ ܕܰܫܝܢܳܐ ܘܢܺܝܳܫܐ ܕܳܙܽܟܘܬ

ܳ
ܬ
ܳ
ܘܙܰܝܢܳܐ ܕܽܦܘܪܳܩܢܳܐ ܐ

ܶܢܗܶܘܐ ܰܠܢ ܨܺܠܝܳܒܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ ܡܺܫܝܳܚܐ 
ܰܐܳܠܰܗܢ ܶܕܐܨܛܶܠܒܬ ܚܳܠܦ ܽܦܘܪܳܩܢܶܗ 
ܕܶܓܢܰܣܢ܆ ܰܘܠܾܟܠܢ ܰܣܰܬܪ ܬܶܚܝܬ 
ܶܟܢ ܰܦܘ̱ܗܝ܆ ܘܢܰܰܛܪ ܰܠܢ ܒܰܚܝܶܠܗ ܙܳܰܟܝܳܐ܆ 

 ܳܠܰܗܢ ܠܥܳܠܺܡܝܢ܀ܳܡܰܪܢ ܰܘܐ

 :الكاهن 

 

أيُّها الَمسيُح إلُهنا يا َمن ُصِلْبَت ِمن أجِل 

ا. ِليَُكْن لَنا َصليبَُك الُمقَدَّس َخالِص ِجْنِسن

رايَةَ األْمِن َوعالَمةَ الظفَِر َوِسالَح 

ً تَحَت أكنافِِه،  الَخالِص، واْسترنا َجميعا

تِِه القاِهَرةِ إلى أبد اآلبدين.  واْحفَْظنا بِقُوَّ

 

   ويقولون هذا العقب              :ܳܗܳܢܐ ܶܥܩܳܒܐ ܳܘܐܡܺܪܝܢ

ܬܩܰܒܥܬ
ܶ
 ܰܒܨܺܠܝܳܒܐ ܳܡܪܝ   ܐ

ܰܶܠ܆ ܶܡܢ  ܘܰܒܦܳܫܳܛܐ ܰܥ̈ܘܳ
ܝܢ
ܶ
̈ܝܰܕܝܟ ܕܰܬܪܬ

ܺ
ܰܚܕܬ ܐ

ܶ
 ܐ

 ܶܫܡܳܫܐ. ܶܦܢܳ̈ܝܳܬܐ ܰܰܠܪܰܒܥ
ܳܘܐ ܚܶܫܟ  ܰܒܪܺܩܝܳܥܐ ܗ 
 ܕܰܥܪܶܛܳܠܝ ܳܡܪܝ ܰܕܚܳܙܟ
 ܰܛܗܳܪܐ ܒܶܡܨܰܥܬ ܰܐܢܬ܆

 ܺܠܠ ܳܝܐ ܳܩܡ ܰܥܠ ܺܒܐܝܳܡܳܡܐ܆
 ܒܳܩܠܳ  ܒܽܫܘܠܳܛܢܶܗ܆

 ܰܩܝܳܣܐ܆ ܰܥܠ ܰܕܩܰܥܝܬ

إثِقـبَعت مور بَصليبو 

ِمن عاُوِلـه وبَفشوطو 

 دتَـرتِن إيذَيك إحدَث

و ِشمش لَـربَع فِنيوثو،

حُزخ حَشخُو بَرقيعو دَ 

 مور دَعرِطالت،

بِمصعَث َطهرو 

َعـل قوم ليليو  بيمومو،

بقولو  بشولطونِه،

 َعـل قَـيسو دقوِعـت

َرَك األثمة على  سمَّ

وببَـسِطَك  الصليب،

يديَك االثنتين ضممَت 

 األقطار األربعة،

وشمس السماء أظلمْت 

 لما رأتَك عرياناً يا رب،

في منتصف الظهيرة 

حلَّ الليل حاكماً ومتعدياً 

وبالصوت  على النهار،

الذي صرختَه على 

الصليب أرعبَت السماء 



 

 

 ܘܰܰܠܪܳܥܐ܆ ܰܠܫܰܡܳܝܐ ܰܐܺܙܝܥܬ
ܐ
ܶ
ܬܡܢܺܝܬ ܒܺܡ̈ܝܬ

ܶ
 ܐ

ܰܚܡܰ   ܶܡܢ ܘܳܩܡܬ ܝܟ܆ܒܪ 
 ܰܘܐܺܩܝܡܬ ܰܕܨܰܒܝܬ܆ ܰܩܒܳܪܐ
ܳܘܐ܆ ܰܕܢܺܦܝܠ ܰܳܠܳܕܡ  ܗ 

ܝ  ܳܗܝ ܰܠܥܶܕܝܢ ܰܘܐܦܢܺܝܳܬܝܗ 
܆ ܰܕܢܰܦܩ  ܳܡܪܳܝܐ ܳܛܳܒܐ ܶܡܢܳܗ 

 ܳܦܽܪܘܳܩܐ ܰܛܝܽܒܘܳܬܟ
ܚܶܡܐ܀ ܘܰܣܺܓܝ ܰ  ܪ 

آزيعت لَـشمايو 

بميثِه إثمنيت  ولَـرعو.

بَرحَمـيك وقومت ِمن 

قَـبرو دَصبيت، َوقيمت 

  َوفنيـتِه دنَـفيلوُ  لُـدُم

 دَنفَـق ِمنُه، لَـعِدن ُهـي

طوبو موريو َطيبوثُخ 

 وساكي َرحِمه.فروق 

لقد ُحسبَت  واألرض.

ين الموتى برحمتَك ب

وقمَت من القبر 

وأقمَت آدم   بإرادتَك، 

الساقط وأعدته إلى جنة 

 عدن الذي خرج منها،

أيها الرب الصالح 

الجزيلة مراحمه نعمتَك 

 خلصتنا.

 

 ويقولون جملة باللحن الثامن :ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܶܦܬܳܓܳܡܐ ܺܒܐܝܳܟܘܣ ܬܺܡܝܢܳܳܝܐ
 

 ܺܠܝ ܰܣܟܳܪܐܒܬ ܰܝܗ  
 ܰܝܺܡܝܢܳܟ ܕܽܦܘܪܳܩܢܳܐ
ܢܳܐ ܕܰܚ̈ܝܶܐ  ܢܝ܆ܬܺܣܝܥܰ  ܝܠ ܳ

ܺ
ܐ

ܗ ܥܕܶ ܕܒܰ 
ܶ
ܝܢ܆ ܰܗܘ ܕܰܒܡܰܨܥܬ

ܳܘܐ܆  ܬܢܨܶܒ ܗ 
ܶ
ܕܰܦܪܰܕܝܳܣܐ ܐ

ܳܘܐ܆  ܶܠܗ ܰܠܨܺܠܝܳܒܐ ܳܨܐܪ ܗ 
ܕܺܦܐܳܪܐ ܕܰܚ̈ܝܶܐ ܳܥܠܳܡܐ ܶܡܢܶܗ 
ܩܰܛܦ܆ ܰܥܠ ܳܗܝ ܒܰܝܘܳܡܐ 

ܗ܆ ܫܰܡܳܝܐ ܓܕܣܶ 
ܶ
ܕܬ

ܰܘܐܪܳܥܐ ܒܰܚܽܕܘܳܬܐ 
ܡܰܥܕܥܺܕܝܢ܆ ܰܘܚܢܰܢ 
ܰܥܡܽܗܘܢ ܢܶܥܢܶܐ ܘܺܢܐܰܡܪ܆ 

ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀ 
 ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀
 ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀

يَـبت لي َسـكرو 

يامينُخ  دفورقُـنو،

إيلونو دحايِه  تسيعَن:

  دبَعـِدن ُهو دبَمَصعـِثه

ِله  دفَرديسو إثنَصبُو،

  صورُو فيرو لَـصليبو

 منِِه قَطـف. دحايِه عولمو

وَعـل ُهـي بيَـومو 

دِسغدتِه، شمايو َورعو 

معَـذعذين َوحـنَن 

 :َعـمهون نِعنِه ونيمار

 يلَـيسون،قور

 قوريلَـيسون،

 قوريلَـيسون.

أعطيتني ترس 

يمينَك  الخالص،

 رمزتْ  تعضدني:

شجرة الحياة المغروسة 

في وسط جنة عدن إلى 

الصليب الذي قطف 

 منه العالم ثمرة الحياة،

لذلك في يوم سجدة 

الصليب تحتفل السماء 

واألرض، ونهتف 

 :معهما قائلين

 يا رب ارحم،

 يا رب ارحم،

 .يا رب ارحم

 



 

 

ܐ ܳܗܶܕܐ  ܘܳܦܢܶܝܢ ܠܰܡܥܪܳܒܐ   ويتجهون نحو الغرب ويقرأ الكاهن هذه الصالة ܘܳܩܶܪܐ ܳܟܗܳܢܐ ܨܽܠܘ̣ܬܳ

ܽܫܘܒܳܚܐ ܰܰܠܳܒܐ  : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ. ܘܰܠܒܳܪܐ

 البو شوبحو : كوهنو
 .قاديشو َولروحو  ولَبرو

المجد لآلب : الكاهن 

 وللروح القدس. ولالبن

 ܠܶ ܡܺܚܝ̈  ܰܘܥܰܠܝܢ: ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ
ܚܶܡܐ ܘܰܚܳܛ̈ܝܶܐ ܰ  ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܪ 

ܝܽܗܘܢ   ܢܶܫܰܬܦܽܥܘܢ   ܰ ܐ ܰܒܬܪ   ܳܥܠ̈ܡܶ
 ܰܐܺܡܝܢ܀ ܳܥܠܺܡܝܢ ܠܳܥܰܠܡ

َوعلَين محيِله : مَشمُشنِه 

وحاطويه َرحمه َوحنونو 

نِشتَـفعون بَثَريهون عولِمه 

 َولعولَم عولمين آمين.

 

 علينا لتَِفض:  الشمامسة

 نحن والحنان المراحم

 في الضعفاء الخطاة

 ن،اآلبدي  أبد وإلى نالعالمي

 .آمين
ܽܪ̣ܘܫܶܡܗ ܰܕܨܺܠ̣ܝܳܒܟ܆ ܰܙܳܟܳܝܐ ܰܕܒܰܝܕ  : ܳܟܗܳܢܐ

ܢ ܽܟܠܶܗܝܢ  ܢܶܬܢܰܛܪ ܓܳܙܳܪܐ ܕܰܡܪܺܥ̣ܝܳܬܟ ̣ܡܶ
ܢ  ܗ ܰܡܘܒܳܕܢܳ̈ܝܳܬܐ ܳܕܐܶܟܠܰܩܪܳܨܐ ܳܡܽܪ̣ܘܳܕܐ ܘ̣ܡܶ

ܶ
ܨܶܢܳ̈ܥܬ

ܐ܆ ܡܺܫܝܳܚܐ 
ܶ
ܶܫܐ ܘܰܥܢܳ̈ܬ ܺܒ̣ܝܽܫ̣ܘܳܬܐ ܰܕܒܢ̈ܰܝܢܳܳܫܐ ܺܒ̈ܝ̣

ܳܪܥܳܝܐ ܶܕܐܬܢܶܟܒ ܚܳܠܰܦܝܢ܆ ܳܠܟ ܽܫܘܒܳܚܐ 
 ܺܡܝܢ܀ܠܳܥܠܰܡܣܺܩ̣ܝܢܰܢ܆ ܳܗܳܫܐ ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ 

ܝܢ܀ ܰܥܳܡܐ:  ܰܐܺܡܷ

، الكاهن:  أيها المسيُح الراعي الحقيقيُّ
الذي ذُبَح ِمن أجِلـنا، ليُحفظَ قطيُع رعيِّـتَِك 

برسِم صليبَِك القاهِر من جميعِ أضاليَل 

ومن خبِث الناِس  إبليَس المارِد المهلكِة،

إلى حمداً وفنرفَع إليَك  األردياِء الظالمين،

 أبيَك اآلن وكلَّ أواٍن وإلى أبِد اآلبدين.
 

 آمين.الشعب : 
 

 العقب باللحن الثامن ܶܥܩܳܒܐ ܬܺܡ̣ܝܢܳܳܝܐ

ܰܒܡܰܨܥܳܬܐ ܕܶܡܬܰܥܡܳܪܺܢ̣ܝܳܬܐ 
ܛܶܠ̣ܒܬ܆ ܰܐܰܦ̈ܝ  ܨ

ܶ
ܡܺܫܝܳܚܐ ܰܟܕ ܐ

ܰܛܪܺ  ܨ
ܶ
ܳܘܐ ܰܬܪܳܥܐ ܕܰܗܝܟܳܠ ܐ ̣ܝ ܗ 

ܬܬܺܙ̣ܝܰܥܬ 
ܶ
ܰܠܬܶܪܝܢ܆ ܳܐܦ ܰܐܪܳܥܐ ܐ

ܳܘܬ܆ ܡܺܫܝܳܚܐ ܰܕܚܳܙܬ  ܗ 
̣ܝܒ ܰܐܢ ܬ܆ ܰܘܒܶܕܚܳܠ ܰܕܨܠܺ 

ܰܘܒܰܙܘܳܥܐ ܩܳܥܬ ܰܟܕ ܳܐܡܳܪܐ܆ 
̣ܝܰܬܝܟ ܐܰ 

ܺ
ܳܠܳܗܐ ܡܰܒܪܳܟܐ ܐ

ܳܬܐ ܺܕ̣ܝܰܠܢ܀  ܰܕܐܳܒ̈ܗܳ

 دِمثعـَـقُرنيـثو بَمَصعـثو

 إصطِلبت، َكـد مشيحو
 دَهـيكلو تَـرعو آفاي

 أرعو فلَـتِرن، ُ إصطريوُ 

 مشيحو إِثزيعَـتـُوث

 َوبِدحلو دَصليبات، دَحُزث

 :وأُمر َكد قعُث َوبَزوعو
 آلوهو إيثَـيك مبَـرخو

 .ديلَن دابُـهوثو

أيها المسيح  عندما ُصلبتَ 

 وسط صهيون المستأصلة،
انشقَّ حجاب الهيكل إلى 

واألرض ارتعبت  قسمين،

ً أيها  عندما رأتَك مصلوبا

مرتعدة  المسيح، وصرخت

 قائلة بخوف: مبارك أنَت 
 يا إله آبائنا.

 

 

  



 

 

ܳܬܐ ܕܰܳܠ ܰܝܗܒܬ ܠ ܳܕܚ̈ 
ܶ
ܰܠܝܟ ܐ

 ܢ ܶܡܢ ܩܳܕܡ ܳܩܫܳܬܐ:ܢܶܥܪܽܩܘ
ܳܘܐ ܶܕܟܳܪܐ ܰܗܘ  ܢܳܐ ܕܰܝܗܒ ܗ  ̣ܝܠ ܳ

ܺ
ܐ

̣ܝܣܳܚܩ ܶܡܢ ܰܡܘܳܬܐ 
ܺ
ܕܶܒܗ ܐ

ܬܦܶܪܩ܆ ܶܠܗ ܰܠܨܺܠܝܳܒܐ ܳܨܰܐܪ 
ܶ
ܐ

ܳܘܐ. ܕܰ  ܢ ܳܣܶܟܗ ܠܡܳܥܠܗ  ܳܡܐ ̣ܡܶ
ܦܰܪܩ܆ ܘܰܥܠܳܗܝ ܒܰܝܘܳܡܐ 
ܗ܆ ܫܰܡܳܝܐ ܰܘܐܪܳܥܐ 

ܶ
ܕܶܣܓܕܬ

ܒܰܚܽܕ̣ܘܳܬܐ ܡܰܥܕܥܺܕ̣ܝܢ܆ ܰܘܚܢܰܢ 
ܰܥܡܽܗܘܢ  ܢܶܥܢܶܐ ܘܺܢܐܰܡܪ܆ 

ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀ 
ܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀ ܽܩܘ

 ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀

 دلو إثو لدُحلَـيك يَـبت

 :قوشتو قذوم ِمن نِعرقون
 دبِه ِدخروُ  ديَـبوُ  إيلونو

 ِإثفراق، َمـوتو ِمن إِسحوق

 صورُو، لَـصليبو ِلـه

 لعولمو إثتليوُ  عالو دإِمرو

 وَعـل فراق، سوِكه ِمن

 َعـم دزويُـِحه بيَـومو ُهـي

 َورعونويه شمايونِه
 :ونيمار نَـزِعق

 

  .قوريلَـيسون
 .قوريلَـيسون
 .قوريلَـيسون

 أعطيَت خائفيَك راية تُرفع
إن الشجرة  ألجل الحق:

التي حملْت الكبش المنقذ 

اسحق ِمن ذبيحة الموت 

 رمَزْت إلى الصليب

 عليه المصلوب فالَحمل

ـته، العالم خلَّص  لذلك برمَّ

 عم نهتف تكريمه يوم في

 واألرضيين السماويين

 :قائلين
 

 . ارحم رب يا
 . ارحم رب يا
 . ارحم رب يا

 

 

ܐ ܳܗܶܕܐ ܘܳܦܢܶܝܢ ܠܰܓܪܒܳܝܐ  ويقرأ الكاهن هذه الصالة ويتجهون نحو الشمال   ܘܳܐܡܺܪܝܢ ܨܽܠܘ̣ܬܳ

ܽܫܘܒܳܚܐ ܰܰܠܳܒܐ  : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ. ܘܰܠܒܳܪܐ

 البو شوبحو : كوهنو
 .قاديشو َولروحو  ولَبرو

المجد لآلب : الكاهن 

 روح القدس.ولل ولالبن

 ܡܺܚ̈ܝܠܶ  ܰܘܥܰܠܝܢ: ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ
ܚܶܡܐ ܘܰܚܳܛ̈ܝܶܐ ܰ  ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܪ 

ܝܽܗܘܢ   ܢܶܫܰܬܦܽܥܘܢ   ܰ ܐ ܰܒܬܪ   ܳܥܠ̈ܡܶ
 ܰܐܺܡܝܢ܀ ܳܥܠܺܡܝܢ ܠܳܥܰܠܡ

َوعلَين محيِله : مَشمُشنِه 

وحاطويه َرحمه َوحنونو 

نِشتَـفعون بَثَريهون عولِمه 

 َولعولَم عولمين آمين.

 

 علينا لتَِفض:  الشمامسة

 نحن والحنان المراحم

 في الضعفاء الخطاة

 ن،اآلبدي  أبد وإلى العالمين

 .آمين
ܰܗܒ ܰܠܢ ܳܡܪܝ  ܕܶܣܓܕܳܬܐ ܰܫܺܪ̣ܝܪܳܬܐ  : ܳܟܗܳܢܐ

ܐ ܘܰܒܫܳܪܳܪܐ ܢܰܩܶܪܒ ܶܠܗ ܰܠܨܺܠ̣ܝܳܒܟ  ܰܕܒܽܪܘܚܡܡܳ
ܐ܆ ܘܰܬܘܺܕ̣ܝܳܬܐ ܕܺܟ̣ܝܳܬܐ  ܺܩ̣ܝܳܪܐ ܘܰܡܥܶܒܕ ܰܚܝܡܡܡ̈ܶ ܝܡܰ
ܒܰܬܪܺܥ̣ܝܳܬܐ ܫܺܦ̣ܝܳܬܐ ܢܰܝܶܒܒ ܩܳܕܡ ܽܪ̣ܘܫܶܡܗ 

ܐ ܶܠܗ ܒܰܗܝܳܡܢ̣ܽܘܳܬܐ ܰܕܨܺܠ̣ܝܳܒܟ ܘܺܥܕܬܳ  ܐ ܰܕܡܰܙܝܚܡܡܳ
ܐ܆ ܘܰܝܠ ܶܕ̈ܝܗ  ܢܶܬܰܢܛܽܪܘܢ   ܢ ܢܶܟ̈ܝܳܢܡܡܶ ܫܰܬܘܰܙܒܝ  ̣ܡܶ

ܶ
ܬ

اإلله، يا َمن أيُّها الَمسيُح  الكاهن:

ُصِلْبَت ِمن أجِل َخالِص العالَِم أجمع، 

َم ِلَصليبَِك الَكريِم  اْمنَْحنا لكي نُقَدِّ

والُمحيي ُسجوداً َحقيِقيًّا بالّروحِ 

. َونَْهتُِف أماَم َرْسِمِه ُشكراً  والَحّقِ

ً بنِيٍَّة صافِيٍَة. َوْلتَْنُج الَكنيَسةُ  خاِلصا

ن اآلفات، الّتي تَُزيُِّحهُ باإليماِن م



 

 

ܐ  ܐ܆ ܘܰܢܶܣܩ ܳܠܟ ܽܫܘܒܚܡܡܡܳ ܢ ܽܣ̣ܘ̈ܓܳܦܢܡܡܡܶ ̣ܡܶ
ܛܶܠܒܬ ܚܳܠܦ ܘܰܬܘܺܕ̣ܝܳܬܐ ܡܺܫܝܳܚܐ ܐܰ  ܳܠܳܗܐ ܶܕܐܨ

ܐ ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ  ܐ܆ ܳܗܫܡܡܳ ܽܦ̣ܘܪܳܩܢܶܗ ܕܽܟܶܠܗ ܳܥܠܡܡܡܳ
 ܺܡܝܢ܀ܠܡܳܥܠ
ܝܢ܀ ܰܥܳܡܐ:  ܰܐܺܡܷ

َوْليُْحفَْظ أوالدُها من الَمضاّر، فَنَْرفََع 

إلَْيَك َحْمداً َوُشْكراً اآلَن َوُكلَّ أواٍن 

 وإلى أبِد اآلبِدين.

 
 آمين.الشعب : 

 العقب باللحن الثامن ܶܥܩܳܒܐ ܬܺܡ̣ܝܢܳܳܝܐ

ܪܬ܆  ܰܐܢ ܬ ܰܕܨܺܠ̣ܝܒ ܶܚܣܳܕܐ ܰܣܝ̣ܒܰ
ܒܳܓܽܓ̣ܘܠܳܬܐ ܚܳܠܰܦܝܢ ܒܨܶܒܳܝܢܳܟ܆ 

ܘܰܒܶܛܠܬ  ܰܕܫܰܪܝܬ    ܰܐܢ ܬ 
ܒܽܬ̣ܘܩܳܦܟ܆ ܠܽܥ̣ܘܩܶܣܗ ܕܰܡܘܳܬܐ 

ܢ ܶܠ̣ ܶܩܢܳܛܐ܆ ܘ̣ܡܶ ܐ   ܰܝܥܢܳܐ ܡ  ܶ ܰܐܽܣ̣ܘܪ 
ܩܰܫ̈ܝܳܐ ܰܫܘܶܙܒܬ ܥܺܓ̈ܝܢܶܝܗ  
ܰܕܫܽܝ̣ܘܠ ܒܺܩ̣ܝܢܳܬܐ ܥܺܛܝܰܦܬ 

ܶܐ ܕܽܪܘܳܚܐ     ܳܙܽܟ̣ܘܳܬܐ ܰܘܒܽܙ̣ܘܳܡܪ 
 ܳܣܓܺܕ̣ܝܰܢܢ܀

 ܢܕܰܩܪ ܰܠܒܶܥܠ ̈ܕܳܒܰܒܝܢ ܰܝܕ̣ ܒ
ܳܘܐ܆  ܽܚ̣ܘܛܳܪܐ ܰܗܘ ܕܰܥܶܦܩ ܗ 

 ܶܠܗ܆ܰܝܥܽܩ̣ܘܒ ܳܪܥܳܝܐ ܰܘܣܶܓܕ 
ܳܘܐ܆  ܶܠܗ ܰܠܨܺܠܝܳܒܐ ܳܨܰܐܪ ܗ 
ܕܳܪܥܰܝܢ ܡܺܫܝܳܚܐ ܒܶܪܟ ܰܥܠ 
ܰܡܘܳܬܐ ܘܰܩܛܶܠܗ ܘܰܠܫܽܝ̣ܘܠ 
܆ ܘܰܥܠ ܳܗܝ ܒܰܝܘܳܡܐ  ܰܐܚܪܳܒܗ 
ܗ܆ ܫܰܡܳܝܐ ܰܘܐܪܳܥܐ 

ܶ
ܕܶܣܓܕܬ

ܒܰܚܽܕ̣ܘܳܬܐ ܡܰܥܕܥܺܕ̣ܝܢ܆ ܰܘܚܢܰܢ 
ܢܶܥܢܶܐ ܘܺܢܐܰܡܪ܆ ܰܥܡܽܗܘܢ  

 «(ܓܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀

أَت دَصليب ِحسدو َسيبَرت 

بُكـغولثو حلوفَـين 

أت دَشريت  يونُـخ،بِصب

وباِطلت بتوقُـفُـخ لعوقِسه 

 دَمـوتو يَعـنو مِله قِنطو.

وِمن إسوِره قشايو 

 َشـوِزبت عغـينِه دَشيول،

بقينثِه عطيفَي ُزخوثو 

َوبزوموِره دروحو 

 .سوغدينَن

 بيَـذ نِدقَـر لَـبِعلدبوَبين:

حوطرو هو دعافِـقُو 

 يَعقوب روعيو َوسِغـد ِله،

، ِله لَـصليبو صوروُ 

دروعـيُن مشيحو بـِرخ 

َعـل َمـوتو وقَـطِله 

وَعـل  ولَـشيول أحِربُه،

 ُهـي بيَـومو دِسغدتِه

شمايو َورعو بحادوثو 

معَـدعدين َوحنَن َعـمهون 

 :نِعنِه ونيمار

 (.3قوريلَيسون )

أنَت الذي احتملَت صليب 

ِمن  على الجلجثة العار

أجلنا، أنَت الذي بقوتـَك 

وكة حلَـْلـَت وكسْرَت ش

 الموت النهم المفزع،

وخلصَت موتى الجحيم ِمن 

لذا نسجد  قيوده الُمحكمة،

بألحان النصر وبتراتيل  لكَ 

 .الروح
 

  أعداءنا: بالصليب ندحر

القضيب الذي أخذه 

يعقوب الراعي ساجداً 

رَمَز إلى الصليب، 

فالمسيح راعينا سقط 

ودكَّ  على الموت فأماته،

لذلك في يوم  الجحيم.

يب تحتفل سجدة الصل

السماء واألرض بابتهاج 

 :ونهتف معهما قائلين

 (.3يا رب ارحم )

 



 

 

 

ܐ ܳܗܶܕܐ ܰܬܝܡܢܳܐܘܳܦܢܶܝܢ ܠ  ويقرأ الكاهن هذه الصالة ويتجهون نحو الجنوب   ܘܳܐܡܺܪܝܢ ܨܽܠܘ̣ܬܳ

 

ܽܫܘܒܳܚܐ ܰܰܠܳܒܐ  : ܳܟܗܳܢܐ
 ܰܘܠ ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ. ܘܰܠܒܳܪܐ

 البو شوبحو : كوهنو
 .قاديشو َولروحو  ولَبرو

المجد لآلب : هن الكا

 وللروح القدس. ولالبن

 ܡܺܚ̈ܝܠܶ  ܰܘܥܰܠܝܢ: ܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ
ܚܶܡܐ ܘܰܚܳܛ̈ܝܶܐ ܰ  ܰܘܚܢܳܢܳܐ ܪ 

ܝܽܗܘܢ   ܢܶܫܰܬܦܽܥܘܢ   ܰ ܐ ܰܒܬܪ   ܳܥܠ̈ܡܶ
 ܰܐܺܡܝܢ܀ ܳܥܠܺܡܝܢ ܠܳܥܰܠܡ

َوعلَين محيِله : مَشمُشنِه 

وحاطويه َرحمه َوحنونو 

نِشتَـفعون بَثَريهون عولِمه 

 َولعولَم عولمين آمين.

 

 علينا لتَِفض:  سةالشمام

 نحن والحنان المراحم

 في الضعفاء الخطاة

 ن،اآلبدي  أبد وإلى العالمين

 .آمين
 ܶܡܬܰܟܒܳܫܢܳܐ ܰܠܳ  ܰܘܕܳܪܳܥܐ ܕܽܦ̣ܘܪܳܩܢܳܐ ܰܙܝܢܳܐ : ܳܟܗܳܢܐ
 ܗܘܒܶ  ܰܩܺܕ̣ܝܫܳܬܐ܆ ܠܺܥܕܳܬܟ ܳܡܪܳܝܐ ܨܺܠ̣ܝܳܒܟ ܢܶܗܶܘܐ

ܳܘܳܬܐ ܽܟܠܽܗܘܢـܠ ܬܰܕܰܩܪܝ    ܶܡܬܰܝ̈ܕܳܥܢܶܐ ܰܚ̈ܝܠ ܰ
܆ ܕܳܗܺܪܝܢ  ܶܡܬܰܢܨܳܚܐ ܒܳܗܳܢܐ ܕܰܟܕ ܢܳܐܰܐܝܟܰ  ܰܥܳܡܗ 
ܰܥܳܘܳܬܗ   ܢܽܕܘܽܨܘܢ   ܳ  ܒܰܚܝܠܳ  ܰܡܠܳܦܢ̈ܶܝܗ   ܰܥܡ ܪ 
 ܰܘܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ ܘܳܟ̈ܗܢܶܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ܆ ܕܽܪ̣ܘܳܚܟ
ܐ ܘܰܡ̈ܠܷܟܐ ܢܰܫܡܽܫܘܢ܆ ܒܰܙܗܽܝ̣ܘܳܬܐ  ܘܳܦܠ̈ܚܶ

 ܘܽܟܠܽܗܘܢ ܢܶܗܽܘܘܢ܆ ܰܘܒܰܫܝܢܳܐ ܰܒܒܺܗ̣ܝܽܠ̣ܘܳܬܐ
ܳܬܐ ܡܰܗ̈ܝܡܢܶܐ  ܘܰܢܣܽܩܘܢ   ܢܶܫܰܬܪܬܽܚܘܢ܆ ܒܳܛ̈ܒܳ

 ܰܘܒܽܟܠܙܰܒܢ ܳܗܳܫܐ ܺܕ̣ܝܳܬܐܘܰܬܘ ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠܟ
 ܠܳܥܠܺܡܝܢ܀

ܝܢ܀ ܰܥܳܡܐ:  ܰܐܺܡܷ

َربَّنا ِليَُكْن َصليبَُك ِلبيعَتَِك  الكاهن:

ً ال  الُمقَدََّسِة ِسالَح الَخالِص َوِذراعا

تُْقَهر، فَتَْنَطَح بِِه َجميَع األجناِد 

الّروحييَن الّذين يُحاِربونَها، َحتّى إذا 

ها ا َوَمالفِنَتُ انتََصَرْت بِِه، اْبتََهَج ُرعاتُه

ةِ روِحَك القُدّوس، َوَخدََم الَكَهنَةُ  بِقُوَّ

والّشماِمَسةُ بالبَهاء، َوأضحى الُملوُك 

والُجنودُ في اطِمئناٍن وأمان، َوتََمتََّع 

ً بَِجزيِل الَخيراِت،  الُمؤمنون َجميعا

فَيَْرفَعوَن إلَيَك َحْمداً وُشكراً وإلى أبيَك 

 …َوروِحَك 
 

 آمين.الشعب : 
 

 

 



 

 

 العقب باللحن الثامن ܶܥܩܳܒܐ ܬܺܡ̣ܝܢܳܳܝܐ

ܛܶܠܒ ܰܥܠ ܺܪ̣ܝܫ  ܒܺܪ̣ܝܟ ܶܕܐܨ
ܢ ܰܥܳܡܐ ܰܣܟܳܠ  ܳܓܽܓ̣ܘܠܳܬܐ܆ ̣ܡܶ
ܳܕܶܝܐ܆ ܘܰܒܨܺܠ̣ܝܶܒܗ ܰܚܳܝܐ  ܕܽܝ̈ܘ̣
ܦܰܪܩ ܰܠܢ܆ ܰܘܚܢܰܢ ܒܰܚܽܕ̣ܘܳܬܐ 
ܢܶܩܶܥܐ܆ ܘܰܥܡ ܰܓܳܝܳܣܐ ܳܐܡܺܪ̣ܝܢܰܢ 
ܝܬ܆ ܒܰܝܕ 

ܶ
ܬܰܕܟܰܪܝܢ ܳܡܐ ܳܕܐܬ

ܶ
ܐ

ܳܗܶܕܐ ܕܰܳܠ ܶܫܠ ܳܝܐ ܽܟܰܠܢ 
 ܳܣܓܺܕ̣ܝܢܰܢ܀

̣ܘ ܦܰܪܩܳܬܢ  ܬܳܓܳܡܐ܆ܦܶ  ܰܐܢ ܬ ܗ 
ܢ ܳܣܐܰܢ̈ܝܢ  ܺܩܐܽܒ̣ܘܳܬܐ ܳܗܝ : ̣ܡܶ

ܰܕܒܰܝ̈ܘܰܡܝ ܽܢ̣ܘܚ܆ ܕܰܫܪܳܟܢܳܐ 
ܬܢܰܛܪ܆ ܠܡܳܥܠܕܰܚ̈ܝܶܐ 

ܶ
ܳܡܐ ܳܒܗ  ܐ

ܳܘܬ܆  ܶܠܗ ܰܠܨܺܠܝܳܒܐ ܳܨܝܳܪܐ ܗ 
ܐ 
ܶ
ܰܕܣܰܒܪܳܬܐ ܕܰܚ̈ܝܶܐ ܰܚ̈ܕܬ

ܥ܆ ܘܰܥܠ ܠܡܳܥܠ ܳܡܐ ܶܡܢܶܗ ܢ̣ܒܰ
ܗ܆ 

ܶ
ܳܗܝ ܒܰܝܘܳܡܐ ܕܶܣܓܕܬ

ܫܰܡܳܝܐ ܰܘܐܪܳܥܐ ܒܰܚܽܕ̣ܘܳܬܐ 
ܢ܆ ܰܘܚܢܰܢ ܰܥܡܽܗܘܢ  ܡܰܥܕܥܺܕܝ̣ 

 ܢܶܥܢܶܐ ܘܺܢܐܰܡܪ܆ 
ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀ 
ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀ 
 ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ܀

َعـل ريش  بريخ ِدصطـِلب

ِمن عامو َسـخلو  ُكـغولثو

 وبَـصليبِه حايو ديودُيِه،

َوحنَن بحادوثو  فَرق لَن،
 نِقِعه وَعـم كايوسو أُمرينَن:

إثدَخَرين موَرن مو »

 دلو بيَـذ هوِده «دوثِـت

 كولَن سوغدينَن. ِشليو 
 

ِمن سونَـين:  آتو فَرقـتون

قيبوثو ُهـي دَبيَوَمي نوح 

ه بِ  دحايِه لعولمو دَشرخونو

ِله لَـصليبو إِثنـَطر، 
دَسبَـرثو دحايه  صويُروث 

ِمنِه نبَع،  حاثِه لعولمو

وَعـل ُهي بيَـومو دِسغدتِه 

شمايو َورعو بحادوثو 

 َوحنَن معَـدعدين.
 ونيمار: َعـمهون نِعنِه

 

 

 
 قوريلَـيسون.
 قوريلَـيسون.
 قوريلَـيسون.

صلبه الشعب  مبارك َمن 

 قمة  اليهودي الجاهل على

 وخلصنا  الجلجثة،

ف إننا نهت بصليبه الحي،

بفرح مع لص اليمين 

 قائلين:

اذكرنا يا رب متى »

نسجد  ولذلكَ  «جئتَ 

  بال فتور. جميعاً 
 

ِمن  أنَت خلصتنا

 مبغضينا:
لذي كان في أيام إن الفُـلك ا

نوح وبواسطته ُحفظت 

اك ذ بقية باقية لحياة العالم،

الفلك رَمَز إلى الصليب 

الذي منه نبَعْت الحياة 

لذلك وفي الجديدة للعالم، 

يوم سجدة الصليب السماء 

واألرض تحتفالن بابتهاج 

 و نهتف معهما قائلين:

 

 

 يا رب ارحم.

 يا رب ارحم.

 يا رب ارحم.
 

 



 

 

 زياح الصليب. زويُـحو َدصليبو. .ܝܳܒܐܰܕܨܠܺ  ܽܙܘܳܝܳܚܐ

 
 

 ܬ̣ܘܒ ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܡܕܢܳܚܐ
ܳܟܗܳܢܐ ܳܫܶܩܠ ܨܺܠܝܳܒܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ  ܘܺܪ̣ܝܫ ܳܟ̈ܗܢܶܐ ܰܐܘ

 :ܰܘܡܰܙܰܝܚ ܶܠܗ ܘܰܡܙܶܥܩ
 

 ويتجهون للشرق
ورئيس الكهنة أو الكاهن يأخذ الصليب 

 المقدس ويزيحه منادياً:

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܡܕܢܳܚܐ

 

̣ܐ  ܳܟܗܳܢܐ:
ܶ ܰܗܘ ܕܰܡܰܠܐܟ 

 ܶܠܗ: ܡܰܫܡܺܫܝܢ

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫܡ 
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

ܘܶܒܐ  ܳܟܗܳܢܐ:
ܽ ܰܗܘ ܰܕܟܪ 

 ܡܰܒܪܺܟ̣ܝܢ ܶܠܗ:

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫܡ 
ܳܢܐ܆  ܰܚܝܠܳܬ̣

ܶܦܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܰܗܘ ܰܕܣܪ ܳ

 ܡܰܩܕܺܫܝܢ ܶܠܗ:

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܳܠܐ  ܡܰܫܡ 
ܐ ̣
ܳ
ܐ  ܳܡܝܽܘܬ ̣

ܳ
ܰܚܳܛܝ ܶܐ ܰܒܬܝܽܳܒܘܬ

ܶܡ̣ܬܰܟܫܺܦܝܢ ܳܘܐܡܺܪܝܢ. 
 ܶܡܽܛܳܠܰܬܢ ܶܕܐܨܛܶܠܒܬ

ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܀
ܶ
 ܐ

 

 فُنين لَمدْنحو

 

 َهاْو دَْمالِخه : الكاهن

 ܀ْمَشْمشيْن ِله

قَاديشاْت   الشمامسة:

 ܀ آلُوُهو

 

ُروبِه َهاْو دَكْ  : الكاهن

 ܀ْمبَْرخيْن ِله

قَاديشاْت   الشمامسة:

 ܀َحيِْلثُونُو

َهاْو دَْسُروفِه  : الكاهن

 ܀ْمقَدْشيْن ِله

 

قَاديشاْت   الشمامسة:

لُوُميوثُو حاُطويِه بَتْيُبوثُو 

ِمثَْكاْشفيْن ُوْمريْن: 

ِدصِلبت ِمطولوثَن إِثَرحام 

 علَين.

 

يتجه الكاهن وبيده 

 الصليب نحو الشرق

يا َمْن تَْخدُُمهُ  الكاهن:

 .اْلَمالئَِكة

قُدُّوٌس أَْنَت :   مامسةالش

 ܀يا الله
 

يا َمْن يُباِرُكهُ  الكاهن:

 ܀ اْلكاروبيمُ 

قُدُّوٌس أَْنَت :   الشمامسة

 ܀أَيُّها اْلقَِويُّ 

ُسهُ  الكاهن: يا َمْن يُقَدِّ

 ܀السَّرافيم

قُدُّوٌس أَْنَت :   الشمامسة

ُع  َغْيُر اْلمائِِت يَتََضرَّ

ا يإلَْيَك اْلَخَطأةُ قائِلين: 

ِمن أجلنا  لبتَ من صُ 

 ارحمنا.
 



 

 

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܡܥܪܳܒܐ

ܶܢܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܰܗܘ ܕܢܽܘܪ ܳ

 ܡܰܗܠܺܠܝܢ ܶܠܗ:

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫܡ 
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

ܘܳܚܢܶܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܽ ܰܗܘ ܕܪ 

 ܡܰܗܕܺܪܝܢ ܶܠܗ:

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫܡ 
ܳܢܐ܆  ܰܚܝܠܳܬ̣

 

ܶܢܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܰܗܘ ܕܰܥܦܪ ܳ

 ܳܣ̣ܓܺܕܝܢ ܶܠܗ:

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܳܠܐ  ܡܰܫܡ 
ܐ 
ܳ
ܐ ܝܰܠܶܕܝ ܗ ܕܺܥܕܬ ̣

ܳ
ܳܡܝܽܘܬ

ܳܬܐ ܶܡ̣ܬܰܟܫܺܦܝܢ ܡܰܗܝܰܡܢ
 ܶܕܐܨܛܶܠܒܬܳܘܐܡܺܪܝܢ. 

ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܀ ܶܡܽܛܳܠܰܬܢ
ܶ
 ܐ

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܓܪܒܝܳܐ
 

 ܰܗܘ ܕܶܥܳܠܝ ܶܐ  ܳܟܗܳܢܐ:
 ܡܰܪܡܪܺܡܝܢ ܶܠܗ:

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫܡ 
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

 فُنين لَمعربو
 

َهاْو دْنُوُرنِه  : الكاهن

 ܀َهْلليْن ِلهمْ 

قَاديشاْت   الشمامسة:

 آلُوُهو
 

َهاْو دُْروُحونِه  : الكاهن

 ܀ْمَهدْريْن ِله

قَادْيشاْت   الشمامسة:

 ܀َحْيلثُونُو

 

َهاو دَْعْفُرونِه  : الكاهن

 ܀ُسْغديْن ِله
 

قَاديشاْت   الشمامسة:

لُوُميوثُو يَْلِده دْعيتُو 

ْمهاْيَمْنتُو ِمثَْكاْشفيْن 

بت ِمطولوثَن ِدصلِ  ُوْمرينْ 

 إِثَرحام علَين.
 

 

 رْبيوگَ فُنين ل

 

َهاْو دِْعلُويِه  : الكاهن

 ܀ْمَرِمْرميْن ِله

قَاديَشاْت   الشمامسة:

 .آلُوُهو

 

 ويتجه نحو الغرب
 

يا َمْن يَُهلُِّل لَهُ  الكاهن:

 ܀النّورانِيُّونَ 

قُدُّوٌس أَْنَت يا : الشمامسة

 ܀الله
 

لُهُ  الكاهن: يا َمْن يُبَّجِ

 ܀الّروحانِيُّونَ 

قُدُّوٌس أَْنَت  : الشمامسة

 ܀أَيُّها اْلقَِويُّ 

 

يا َمْن يَْسُجدُ لَهُ  الكاهن:

 ܀بِيُّونالتُّرا
 

قُدُّوٌس أَْنَت  : الشمامسة

عُ إلَْيَك  َغْيُر اْلمائِِت يَتََضرَّ

أْبناُء الَكنيَسِة اْلُمْؤِمنَِة 

ن مِ  يا من ُصلبتَ قائِلين: 

 أجلنا ارحمنا.
 

 ويتجه نحو الشمال

 

ُمهُ  الكاهن: يا َمْن يُعَّظِ

 .اْلعُْلِويُّونَ 

قدُّوٌس أَْنَت يا   : الشمامسة

 الله

 



 

 

ܰܗܘ ܕܶܡܨܳܥܝ ܶܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
 ܡܰܩܠܺܣܝܢ ܶܠܗ܆

ܳܫܢܶܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܡܰܫܡ 
ܳܢܐ܆  ܰܚܝܠܳܬ̣

ܚܳܬܝ ܶܐ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܰ
ܰܗܘ ܕܬ

 ܡܰܙܝܺܚܝܢ ܶܠܗ:

ܳܫܢܶܐ:ܡ ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܳܠܐ  ܰܫܡ 
ܐ  ̣
ܳ
ܐ ܰܚܳܛܝ ܶܐ ܰܒܬܝܽܳܒܘܬ ̣

ܳ
ܳܡܝܽܘܬ

ܶܡ̣ܬܰܟܫܺܦܝܢ ܳܘܐܡܺܪܝܢ. 
 ܶܡܽܛܳܠܰܬܢ ܶܕܐܨܛܶܠܒܬ

ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܀
ܶ
 ܐ

 ܳܦܢܶܝܢ ܠܰܬܝܡܢܳܐ
 

ܳܡܰܪܢ   ܳܟܗܳܢܐ:
̣ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܆

ܶ
 ܐ

ܳܫܢܶܐ: ܳܡܰܪܢ ܽܚܘܣ  ܡܰܫܡ 
 ܘܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ܆

 

ܳܡܰܪܢ ܰܩܶܒܠ   ܳܟܗܳܢܐ:
ܢ  ̣
ܰ
ܬ ܫܶܡܫܰܬܢ ܰܘܨܰܠܘ ܳ

ܶ
ܬ

 ܢ܀ܶܘܐ̣ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝ

ܳܫܢܶܐ: ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠ݂ܟ  ܡܰܫܡ 
 ܰܐܳܠܳܗܐ܆

َهاْو دِْمْصعُويِه  : الكاهن

 ܀ْمقَْلسيْن ِله

قَاديَشاْت   الشمامسة:

 ܀َحيِْلثُونُو
 

َهاو دْتَْحتُويِه  : الكاهن

 ܀ْمَزْيحيْن ِله
 

قاديَشاْت   :الشمامسة

لُوُميوثُو َحاُطويِه بَتْيُبوثُو 

ِمثَْكاْشفيْن ُوْمريْن: 

ِدصِلبت ِمطولوثَن إِثَرحام 

 علَين.
 

 

 فُنين لتَيمنو

 

ُموَراْن إِثَْراحاْم  : الكاهن

 علَينْ 
 

ُموَراْن حوْس   الشمامسة:

 ܀وَراِحْم علَينْ 
 

ُموَراْن قَابِْل  : الكاهن

 تِْشِمْشتَاْن َوْصالُووثَانْ 

 ܀ ِوثَْراحاْم علَيْن 

 

شوْبُحو لُْخ   الشمامسة:

 ܀أَلُوُهو
 

ا َمْن يَْمدَُحهُ ي الكاهن:

 .األَْوَسطون

قُدُّوٌس أَْنَت   : الشمامسة

 ܀أَيُّها اْلقَِويُّ 
 

َمْن يَُزيُِّحهُ  الكاهن:

 ܀السُّْفِليُّون
 

قُدُّوٌس أَْنَت   : الشمامسة

عُ إلَْيَك  َغْيُر اْلمائِِت يَتََضرَّ

يا من اْلَخَطأة قائِلين: 

ِمن أجلنا  ُصلبتَ 

 ارحمنا.
 

 ويتجه نحو اليمين

 

 ܀يا َربَّنا اْرَحْمنا الكاهن:

 

يا َربَّنا تَعَطَّْف :  الشمامسة

 ܀َعلَْينا َواْرَحْمنا
 

يا َربَّنا اْقبَْل  الكاهن:

ِعبادَتَنا َوَصلَواتِنا 

 ܀َواْرَحْمنا 

 

 ُسْبحانََك يا الله:  الشمامسة

 



 

 

ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠ݂ܟ   ܳܟܗܳܢܐ:
 ܳܒܽܪܘܝܳܐ܆

ܳܫܢܶܐ: ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠ݂ܟ  ܡܰܫܡ 
ܢ 
ܶ
ܰܡܠܳܟܐ ܡܺܫܝܳܚܐ. ܕܳܚܐ

ܰܚܳܛܝ ܶܐ ܠܥܰܒܰܕܝ ܟ 
 ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪ̱ܝ܀

شوْبُحو لُْخ  : الكاهن

 ܀بُرْويُو
 

شوْبُحو لُْخ   الشمامسة:

َمْلُكو ْمشْيُحو دُْحويِْن 

َحاُطويِه لعَبدَيْك 

 بَاِرْخُموْر.

ُسْبحانََك أَيُّها  الكاهن:

 اْلَخاِلق
 

ُسْبحانََك أيُّها :  الشمامسة

ؤوُف اْلَمس يُح اْلَمِلُك الرَّ

باْلُخطاةِ باِرْك يا ربُّ 

 َعبيدَْك.

 

ܐ ܳܡܳܪܳܢܝܳܬܐ
ܳ
 الصالة الربانية  ܨܽܠܘ̣ܬ

 ܰܐܽܒܘܢ ܕܰܒܫܰܡܝܳܐܳܟܗܳܢܐ : 
..... 

أَبون دبَشمايو ُكهنو : 

..... 

أَبانا الذي في الكاهن : 

 السماوات .....

 

ܐ  ܰܥܳܡܐ:
ܶ
ܐܬ
ܺ
ܶܢܬܰܩܰܕܫ ܫܳܡܟ ܬ

ܟ ܶܢܗܶܘܐ ܶܨܒܝܳܢܳܟ. 
ܳ
ܰܡܠܽܟܘܬ

ܦ 
ܳ
ܐܰܝܰܟܢܳܐ ܕܰܒܫܰܡܝܳܐ ܐ

ܰܒܐܪܳܥܐ. ܰܗܒܰܠܢ ܰܠܚܳܡܐ 
ܕܽܣܘܢܳܩܢܰܢ ܝܰܘܳܡܢܳܐ. 
ܰܘܫܽܒܘܩ ܰܠܢ ܰܚܘܰܒܝ ܢ 
ܰܘܚܳܛܰܗܝ ܢ ܐܰܝܰܟܢܳܐ ܳܕܐܦ ܚܢܰܢ 
ܫܰܒܩܢ ܠܰܚܝ ܳܰܒܝܢ. ܳܠܐ 

 
ܶ
ܥܰܠܢ ܠܢܶܣܝܽܘܳܢܐ ܐ

ܰ
ܳܠܐ ܬ

ܰܦܳܨܐ ܰܠܢ ܶܡܢ ܺܒܝܳܫܐ. 
ܶܡܽܛܠ ܕܺܕܝܳܠܺܟ ̱ܗܝ 
ܐ ܘܰܚܝܳܠܐ  ̣

ܳ
ܰܡܠܽܟܘܬ

ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܠܥܳܰܠܡ 
ܶ
ܘܬ

 ܀ ܝܢܐܰܡܺ ܳܥܠܺܡܝܢ. 

 ،خش شمُ دَ اثقنِ  عامو:

 ههوِ نِ  ،خلكوثُ مَ  هثِ ـتي

يكانو أ ،خنُ وبيِص 

 ،رعوف بَ أُ  شمايودبَ 

 حمون لَ الـبهَ 

 نوـومُ ن يَ انونقودس

ين وبَ حَ  ن لَ  وشبوق

ف نو دُ يكَ أ ينهَ وحطوَ 

 ،نيبَ ـيُ الح نقِ ن شبَ انـح

لو إِ سيونو لنِ  نلَـ علو تَ 

 ،من بيشو  نلَ  فاصو

 لكوثومَ  يطول ديلوخمِ 

 ،شبوحتووتِ  ويلحَ و

 .آمين .م عولمينلعولَ 

 ،ليتقدس اسمك الشعب:

لتكن  ،ليأِت ملكوتك

  كما في، مشيئتك

 كذلك على السماء

   نا خبزناأعطِ  ضألرا

نا واغفر ل ،كفافنا اليوم

كما  ،ذنوبنا وخطايانا

ً نحن   لمن نغِفرأيضا

 تدخلنا  وال ،إليناأخطأ 

  انلكن نجّ  ،لتجربةا في

 لكألن  ،من الشرير

 ،مجدوالقوة وال الملك

 .آمين .أبد اآلبدين إلى

 



 

 

 المذبح خلف المقدس الصليب دفن رتبة تبدأ هنا

ܶܥܐ  ܳ ܳܒܰܬܪ ܽܙ̣ܘܳܝܳܚܐ ܶܡܬܛܶܥܢ ܰܥܠ ܕܪ 
ܒܽܛ̣ܘܦܳܣܐ ܶܕܐܬܛܶܥܢ ܰܦܓܶܪܗ ܕܳܡܰܪܢ ܰܐܝܟ 

ܳܟ̈ܗܢܶܐ  ܳܗܶܕܐܰܥܢ̣ܺܝܳܕܐ ܰܘܡܰܫܶܪܝܢ ܰܡܥܢ̣ܺܝܳܬܐ 
 ܰܘܡܰܫ̈ܡܳܫܢܶܐ ܰܟܕ ܳܐܡܺܪ̣ܝܢ܆

ليب على وبعد الزياح يُحمل الص
الذراعين مثلما يُحمل جسد ربنا كالميت، 
 :ويبدأ الكهنة والشمامسة المعنيث التالي

 

ܢ ܰܐܚܽܬ̣ܘܟ  ܺܪ̣ܝܫ ̣ܡܶ
 ܰܝܘܶܣܦ ܰܩܝܳܣܐ܆

 ܰܘܐܝܟ ܘܺܢܝܳܩܘܺܕ̣ܝܳܡܘܣ܆
ܰܘܘ ܛܺܥ̣ܝܢ̣ܺܝܢ ܰܕܠܺܡ̣ܝܳܬܐ  ܗ 

ܐ ܰܟܕ ܳܠܟ܆ ܘܽ  ܳܒܟ ܰܚ̈ܝܶ  ܗ 
ܰܘܘ܆ ܟܶܣܝܢ  ܰܘܒܽܡ̣ܘܳܪܐ ܗ 

 ܰܚܢܽܛ̣ܘܟ܆ ܘܰܥܠ ܰܘܝ
 ܰܟܪܽܟܘܟ܆ ܽܬ̣ܘܒ ܰܘܒܶܟܳܬܢ̈ܐ
 ܳܣܽܡ̣ܘܟ܆ ܰܚܕܳܬܐ ܰܘܒܰܩܒܳܪܐ
 ܰܥܠ ܺܟܐܳܦܐ ܰܘܚܰܬܡܘ  
 ܽܟܳܠܗ   ܒܺܪ̣ܝܳܬܐ ܰܬܪܶܥܗ܆
ܳܘܬ܆ ܟܺܡ̣ܝܳܪܐ ܳܘܬ ܰܘܐܺܒܝܠܳ  ܗ   ܗ 
 ܘܰܥ̣ܢ̈ܺܝܶܕܐ ܰܡܘܳܬܟ܆ ܰܥܠ

ܰܘܘ ܣܰܘܚܘ ̣ܘܪܳܥܟ܆ ܗ 
ܽ
 ܰܠ

 ܰܕܗܳܘܐ ܰܡܘܳܬܟ ܒܺܪ̣ܝܟ
 ܘܡܘܳܟܳܟܟ ܚܳܠܰܦܝܢ܆

 ܕܶܡܽܛܳܠܬܢ܀

َكد أحثُخ ِمن ريش 
قَـيسو يَوِسف 

 َوخ ونيقوديموس،
 طعينينواو لُخ، َدلميثو

 َكـد حايو بُـخو
بمورو  َكـسيونواو، ََ 

َوعلَو حناطوخ، 
َوبِختونِه توب 

َوبقَـبرو حاثو  َكـرُخخ،
  َوحتَم كيفو سوُمخ،

بريثو  َعل تَـرِعه،
 كميرُوث،  كولُه

 .وعانيِذه سَوح لورُعخ
َدهُو  بريخ َمـوتُخ

 وموكوُخخ حلوفَـين،
 دِمطولوثَن.

وسف عندما أنزلـَك ي

ونيقوديموس عن 

الصليب، وحمالَك 

كميت بينما الحياة 

ـناَك وكفَّ  مستترة فيَك،

 بالمّرِ والطيب، 

اَك بالكتاتين،  ولفَـّ

في قبر   ووضعاكَ 

وختماه بوضع  جديد،

 بابه، حجر على

حزنِت الخليقة 

وبادر  بأسرها،

 .إلى لقائكَ   الموتى

عوضاً  فمبارك موتكَ 

من  واتضاعكَ  عنا، 

 أجلنا.

 
 

 

 
 



 

 

 ܰܡܕܳܪܳܫܐ܆ ܘܳܐܡܺܪܝܢ ܰܘܡܰܫܒܺܚܝܢ
 ܰܦܘܽܠ̣ܘܣ ܕܽܩ̣ܘܡ ܒܳܩܳܠ܆

 ويسبحون ويقولون المدراش
 بلحن: دقوم فولوس

 ܰܕܫܶܡܗ ܰܓܒܳܪܐ ܰܚܕ
ܳܘܐ ܢ. ܰܝܘܶܣܦ ܗ   ̣ܡܶ

ܳܘܐ ܕܺܟܐܢ ܳܪܡܳܬܐ  ܗ 
ܝ ܰܘܗ  ܰܙܠ. ܒܽܕܘܳܒܪ 

ܶ
ܳܘܐ ܐ  ܗ 

ܐ ܢ ܒ̣ܥܳ . ܺܦܝܰܠܳܛ̣ܘܣ ̣ܡܶ
ܠ
ܶ
 ܰܦܓܶܪܗ ܶܠܗ ܕܢܶܬ

 ܰܕܳܝܢܳܐ. ܰܕܡܺܫ̣ܝܳܚܐ
 ܓܶܪܗܦܰ  ܰܗܒܺܠ̣ܝ܆
 ܺܣ̣ܝܡܳܬܐ ܕܳܦܽܪ̣ܘܰܩܢ܆

ܺܒ̣ܝܢ܆ ܕܽܟܠ  ܺܕܐܰܙܠ ܽܛ̈ܘ̣
ܝ܆ ܰܥܶܦܝܘܗ 

ܶ
ܳܕܶܝܐ ܐ  ܽܝ̈ܘ̣

ܝ  ܰܩܝܳܣܐ܆ ܰܥܠ ܰܨܠܽܒ̣ܘܗ 
ܝ ܘܺܠܝ̣   ܕܶܡܢܶܗ ܰܗܳܒܝܗ 

ܬܰܒܰܣܡ܀
ܶ
 ܐ

 وثَحـد َكـبرو َدشمِ 
  يَوِسف ِمن ُرمثو
 دخانُو بدوبُـراو،

ِمن   إزالُو بعـو
  دنِتِل ِله فيالطوس

 فَـغِره َدمشيحو:
 غِرهَهـبلي فَـ دايونو

 دفوروقَن، سيموثو
 دخول طوبِن ِدَزل

يوُديه  إَعـفيو
  َعـل قَـيسو َصـلبوي

دِمنِه   هابوي ولي
 إثـبَسام.

رجل حسن األخالق 

يوسف من  اسمه

أراد أن  مدينة الرامة،

يأخذ جسد المسيح 

فذهب إلى بيالطس 

أيها الحاكم  قائالً:

أعِطني جسد 

مخلصنا، ذخيرة 

جميع الخيرات 

هود قد ألجنزه، فالي

صلبوه على خشبة، 

أعطني إياه ألتنعم 

 منه.

 

ܬܝܢ ܒܰܓܳܒܐ
ܳ
 ܐܠܰܡܕܒܚܳ  ܳܡܶܛܝܢ ܰܟܕ ܰܓܪܒܳܝܐ܆ ܘܐ

ܝܢ
ܶ
 ܠܳ ܘܚܰ  ܰܥܠ ܰܘܝ ܶܒܗ ܰܕܚܺܠ̣ܝܺܛ̣ܝܢ ܰܠܩܢܳܐ ܰܡܝܬ
 ܒܽܗܘܢ ܡܨܰܰܒܥ ܨܺܠܝܳܒܐ ܕܺܒܐ̣ܝܶܕܗ ܘܳܟܗܳܢܐ
ܗ
ܶ
ܶܚܕ ܘܶܟܢ ܰܩ̈ܪܳܢܬ

ܳ
ܢ ܠܶܥܠ ܰܠܨܺܠܝܳܒܐ ܐ  ܰܠܩܢܳܐ ̣ܡܶ

ܝ ܶܠܗ ܰܘܡܺܫ̣ܝܓ ܢ ܰܘܪܶܕܐ ܒ̈ܡܰ
ܶ
 ܫܺܟ̣ܝܺܚ̣ܝܢ܆ ܐ

ܝܰܟܢܳܐ
ܰ
ܗ ܰܡܝ̈  ܕܢܶܪܽܕܘܢ   ܐ

ܶ
 ܒܰܠܩܢܳܐ܆ ܶܒܗ ܫܳܝܓܬ

ܝ ܰܘܪܶܕܐ ܰܡܝ̈  ܫܺܟܝܺܚܝܢ ܰܠܳ  ܶܘܐܢ  ܢܺܫܝܺܓܝܘܗ 
ܶܡܐ ܒܰܡ̈ܝܳܐ  ܳܗܶܕܐ ܫܳܝܓܳܬܐ. ܰܒܠܽܚ̣ܘܕ ܫܺܚ̈ܝ̣

ܗ ܽܛ̣ܘܦܳܣܐ ܳܥܒܕ̣ܝܢܰܢ
ܶ
 ܕܰܦܓܶܪܗ ܰܕܫܳܝܓܬ

ܝ ܕܳܡܰܪܢ  ܰܝܘܶܣܦ ܰܕܐܺܫܝܽܓ̣ܘܗ 
ܝ ܰܟܕ ܘܢܺܝܳܩܘܺܕ̣ܝܳܡܘܣ  ܳܒܰܬܪ. ܰܩܒܽܪ̣ܘܗ 

 ܶܚܳܘܳܪܐ ܒܳܡܐܳܢܐ ܰܠܨܺܠܝܳܒܐ ܶܦܝܢܡܥܰ  ܫܳܝܓܳܬܐ

ويأتون من الجهة الشمالية. ولما 
يصلون إلى المذبح يأتون بإناء 
ويغسلون الصليب بماء الورد إن 
وجد وإالّ بماء قراح )بسيط(. وهذا 
مثال لغسل يوسف ونيقوديموس جسد 
ربِّنا قبل أن دفناه. وبعد أن يغسلوا 
الّصليب ويحنّطوه يلفّونه بكتّان نقّي 
 مخصَّص للدفن ويضعون منديالً 
على رأسه ويربطون زنّاراً على 
حقويه ويدفنونه في مكاٍن مخّصص 
ومعروف إن ُوجد وإالّ يدفنونه تحت 



 

 

 ܽܣ̣ܘܳܕܳܪܐ ܶܠܗ ܘܳܣܝܺܡ̣ܝܢ ܰܫܺܦ̣ܝܳܪܐ ܕܶܟܳܬܳܢܐ ܢܰܩܳܕܐ
 ܗܠܶ  ܘܳܩܒܺܪ̣ܝܢ ܒܽܙ̣ܘܳܢܳܪܐ ܰܚܨܶܗ ܳܘܐܣܺܪ̣ܝܢ ܒܺܪ̣ܝܶܫܗ
 ܳܩܒܺܪ̣ܝܢ ܶܘܐܢ. ܺܘ̣ܝܺܕ̣ܝܥܳܬܐ ܦܺܪ̣ܝܫܳܬܐ ܒܽܕ̣ܘܟܳܬܐ

 ܐܽܩ̣ܘܪܳܒܢܳ  ܢܰܩܪܽܒܘܢ   ܰܠܳ  ܰܚ̈ܝܶܐ ܳܦܽܬ̣ܘܪ ܬܶܚܝܬ ܶܠܗ
 ܳܦܽܬ̣ܘܳܪܐ ܰܗܘ ܰܥܠ ܰܪܒܳܬܐ ܕܰܫܒܳܬܐ ܒܰܝܘܳܡܐ
ܰܠܳ . ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܨܺܠܝܳܒܐ ܩܺܒ̣ܝܪ ܶܡܢܶܗ ܰܕܬܶܚܝܬ

ܶ
 ܐ

 ܰܟܕ. ܽܩ̣ܘܪܳܒܢܳܐ ܢܰܩܪܽܒܘܢ   ܚܺܪܳܢܐܐ   ܰܡܕܒܳܚܐ ܰܥܠ
ܺܡܝܢ  ܳܒܐܰܕܨܺܠܝ ܕܺܪ̣ܝܶܫܗ ܳܙܶܕܩ ܒܰܩܒܳܪܐ܆ ܶܠܗ ܳܣܝ 
ܝ ܠܰܬܝܡܢܳܐ ܢܶܗܶܘܐ ܓܰܠܘܗ 

ܶ  ܠܰܓܪܒܳܝܐ ܘܪ 
ܝ  ܰܒܐܪܳܥܐ ܕܰܝܺܡ̣ܝܢܳܐ ܘܶܣܛܶܪܗ ܠܰܡܕܢܳܚܐ ܰܘܐܰܦ̈ܘܗ 
 ܣܺܡܝܟ ܘܢܶܗܶܘܐ ܘܳܟܝܳܬܐܕܠܽ  ܡܽܚ̣ܘܳܬܐ ܕܢܶܟܰܒܫ

ܝܟ ܶܣܛܶܪܗ܆ ܰܥܠ
ܰ
ܝ ܕܳܨܪ ܐ  ܢܺܒܳܝܐ ܥܰܠܘܗ 

 ܰܕܐܶܓܒ «ܘـ  ܕ: ܕ ܰܚܙܺܩܶܝܐܠ( ܰܚܙܺܩܶܝܐܠ
ܝ ܰܥܠ ܰܘܗ  ܫܺܥ̣ܝܢ ܬܳܠܬܳܡܐܐ ܶܣܛܪ 

ܶ
 ܰܝ̈ܘܳܡܳܬܐ܆ ܘܬ

ܪܳܥܐ ܰܥܠ ܰܚܨܶܗ ܢܶܗܶܘܐ ܰܠܳ  ܳܗܶܕܐ ܶܡܽܛܠ
ܰ
 ܳܒܰܬܪ. ܐ

 ܰܠܨܺܠܝܳܒܐ܆ ܘܳܩܒܺܪ̣ܝܢ ܨܽܠ̣ܘܳܬܐ ܰܕܡܰܫܡܶܠܝܢ
ܢ ܡܰܗ̈ܝܡܢܶܐ ܘܳܢܣܺܒ̣ܝܢ  ܰܕܫܳܝܓܳܬܐ ܰܡ̈ܝܳܐ ̣ܡܶ

 ܘܰܥܠ ܰܘܝ ܰܘܡܳܪܳܪܐ ܰܚܠܳ  ܒܽܗܘܢ ܰܕܚܺܠ̣ܝܺܛ̣ܝܢ
ܝܢ
ܶ
 ܰܠܡܰܗ̈ܝܡܢܶܐ ܘܳܙܶܕܩ. ܠܽܒ̣ܘܪܟܳܬܐ ܘܳܫܬ

 ܰܥܠ ܶܡܶܕܡ ܶܡܢܽܗܘܢ   ܢܽܛ̣ܘܦ ܕܰܠܳ  ܕܢܶܙܰܕܗܽܪܘܢ  
ܪܳܥܐ

ܰ
ܳܡܢ. ܢܶܬܰܚܝܽܒܘܢ   ܕܰܠܳ  ܐ  ܰܡ̈ܪܘܳܚܳܬܐ ܘܢܶܬܬܺܣ̈ܝ̣

 ܥܰܕܳܡܐ ܰܩܒܳܪܐ ܩܳܕܡ ܢܺܰܗ̣ܝܳܪܐ ܘܢܶܬܥܶܒܕ ܘܶܡܳܟܐ ܶܡܳܟܐ
 ܡܳܬܐ܀ܰܕܩܝܳ  ܠ ܰܝܘܳܡܐ

مائدة الحياة. بيد أنّه ال يجوز أن يُقدََّم 
قربان يوم السبت على المائدة 
المدفون تحتها الصليب، بل على 
مذبح آخر. ولما ينزلونه إلى القبر 
يه لفليَضعوا رأسه نحو الجنوب ورج

نحو الشمال ووجهه نحو الشرق 
وجنبه اليمين على األرض ليكبس 
على طعنة الّرمح. َوليُغَطَّ القبر 
َوليُختَْم بأختاِم األعيان. َولتوضْع 
المروحتان على جانبيه َوليُضأ قنديل 
قّداَم القبِر حتّى يوم القيامة. وبعد أن 
يُنهوا الّصالة ويدفنوا الّصليَب، يأخذ 

ماء الغسل ويشربونه المؤمنون من 
قبل البركة، ألّن هذا الماء في ذلك 
اليوم هو أثمن من البركة، فيجب 
عليهم أن يحذروا لئال يفيض منه 

 على األرض ويُشَجبوا.
 

   

 

 ܳܐܡܺܪ̣ܝܢ ܰܠܨܺܠܝܳܒܐܶܠܗ  ܳܩܒܺܪ̣ܝܢ ܘܰܟܕ
 ܐܶܗܢܶܐ ܒܶܪܟܢܳܐ ܫܺܬܝܳܬܝܳ  ܽܩ̣ܘܰܩܠ ܽܝܘܢ  

وبعد أن يدفنوا الصليب يقولون 
 الي باللحن السادس:القوقليون الت

 
 



 

 

 ܗ   ܕܽܦܘܪܳܩܢܝ ܠܰܐܳܳܗܐ ܳܡܪܳܝܐ
 ܓܺܥܝܬ ܺܒܐܝܳܡܳܡܐ
 ܩܳܕܰܡܝܟ܀ ܰܘܒܺܠܠ ܳܝܐ

 

 ܰܢܦܫܝ ܕܶܣܒܰܥܬ ܶܡܽܛܠ
 ܘܰܚ̈ܝܰܝ ܗ   ܺܒ̈ܝܳܫܳܬܐ
 ܰܡܺܛܝܘ܀ ܰܠܫܽܝܘܠ

 

ܬܰܚܫܶܒܬ
ܶ
 ܳܢ̈ܚܰܬܝ ܰܥܡ ܐ

 ܰܓܒܳܪܐ ܰܘܐܝܟ ܗ   ܽܓܘܳܒܐ
ܳܝܳܠ܀ ܶܠܗ ܕܰܠܝܬ

ܺ
 ܐ

 

ܐ ܶܒܝܬ
ܶ
 ܗ   ܺܚܐܪܶܐ ܰܒܪ ܺܡ̈ܝܬ

 ܢܝܺܒܝܰܕܫܟܺ  ܩܺܛ̈ܝܠܶ  ܰܘܐܝܟ
 ܒܰܩܒ̈ܪܶܐ܀

موريو آلوهو دفورقون 
هللويا بيمومو كعيث 

 ܀وبليليو قدومايك

 
ِمطوْل ْدِسْبعاْث نَفْش 
بِيُشوثُو هاليلويا ْوحاياْي 

 ܀لَْشيوْل ماِطيوْ 
 

اِثحاشبِث عام نوحتاي 
كوبو هللويا وآخ كابرو 

 ܀دليت ِله إيولو
 

بِْث ِميثِه باْر ِحيره هاليلويا 
يبِيْن واْخ ْقِطيله َدْشخِ 

 ܀ْبقَْبره

يا رب إله خالصي 

بالنهار والليل صرخت 

 ܀أمامك
 

ألنه قد شبعت من 

المصائب نفسي وحياتي 

 ܀إلى الهاوية دَنَتْ 
 

ُحِسبُت مع المنحدرين إلى 

الجب. صرت كرجل ليس 

 ܀له معين
 

الحرُّ بين األموات السيد 

ومثل القتلى المضطجعين 

 ܀في القبور

 

 بارك يا سيد : العقب باللحن السابع ܳܝܐܶܥܩܳܒܐ ܫܺܒ̣ܝܥܳ ܽܫܘܒܳܚܐ : 
 

 

ܗ
ܶ
 ܰܕܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܩܽܒ̣ܘܪܬ
 ̣ܗܳܘܬ ܰܚ̈ܝܶܐ ܰܡܠܰܟܢ

 ܘܰܕܒܓܰ  ܠܶܐ̣ܽܘܰܠܳ . ܰܠܒܢ̈ܰܝܢܳܳܫܐ
ܬܬܺܣ̣ܝܡ ܰܠܳ  ܰܩܒܳܪܐ

ܶ
ܳܘܐ܆ ܐ  ܗ 

ܶܡܐ ܰܬܪܶܥܐ ܳ  ܰܠܳ  ܕܰܦܪܰܕܝܳܣܐ ܪ 
ܬܦܰܬܚܘ  

ܶ
ܰܘܘ܆ ܐ  ܶܒܗ ܗ 

 ܰܘܐܺܢ̣ܝܚ ܰܐܫܳܪܐ ܰܐܢ ܬ ܳܡܪܝ  
 ܕܰܥܒܰܕ̈ܝܟ ܠ ܢ̈ܰܦܳܫܳܬܐ
 ܒܳܪܟ܀ܣܰ  ܰܥܠ ܰܕܫܶܟܒܘ  

و  يْْحُْْ ه َدْمشِْْْْْْْْ بْْوْرتِْْْْ ْْْ ق
ُموراْن. حْْْْايْْْْه ْهُوْث 
و. إلولُو َدْبغاْو  لَْبنَْينُوشُْْْْ
يْم ُوو.  ِْْْْْْْ ْبُرو لُو إِتْس قَْ
و  تاْرِعه ُرومه ْدفَرَدْيسُْْْ
ْه ُموْر  لُو إثْفتْاْح واْو. بِْ
يْْْْح  ُرو وانِْْْ آْت أشْْْْْْْْْْْ
ْْْْك  داي ْْْْ وثُو. ْدَعب ْلنَْفشُْْْْْْْ

 َدْشِخْب عاْل َسْبُرخ.
 

إّن َدفَن المسْْْْْْيح ربنا 
غدا حياةً للبشر. فلوال 
ُوضْْْْْْْع في القبر، ما 
كانت أبواب الفردوس 
لتُفتَح. فأسْْْْْْْكن فيه يا 
ْح نْْْفْْْوس  يِّْْْ رب ونَْْْ
عبيْْْدك الْْْذين رقْْْدوا 

 على رجائك.
 

 ܰܛܘܶܡܢܣ : ܡܰܫܡܳܫܢܳܐ
 ܰܩܐܳܠܘܣ

 ܽܩܘܪܶܝܐܰܠܝܳܣܘܢ

سطوِمن   :مَشمُشنو

 قالوس

 . قوريِلَيسون

  ,لنقف حسناً  : الشماس

 يا رب ارحم

   



 

 

 : ܳܟܗܳܢܐ
 ܘܪܰܚܶܡܐ ܽܟܰܠܢ ܢܰܨܰܠܶ 

 .ܢܶܒܶܥܐ ܳܡܪܳܝܐ ܶܡܢ ܰܘܚܢܳܢܳܐ
 ܡܰܪܚܳܡܢܳܐ ܳܡܪܝܐ

. ܘܰܥܰܕܰܪܝܢ ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ
ܫܽܒܘܚܳܬܐ

ܶ
ܐ ܬ  ܘܰܬܘܺܕܝ̣ܬܳ

 ܘܽܩܘܳܠܳܣܐ ܘܶܗܕܪܐ
 ܕܰܠܳ  ܳܛܳܒܐ ܘܽܪܘܡܳܪܳܡܐ

ܝܬ̣  ܳܒܶܛܠ
ܺ
ܺܡܝܢܳܐ

ܰ
 ܐ

ܠܙܰܒܢ ܠܶܥܳܕܢ ܒܽܟ̣  ܰܘܒ̣ܟܽ
 :ܕܰܢܶܣܩ ܢܶܫܬܶܘܐ

 : كوهنو

وَرحمه  نصاِله كولَن

ِمن موريو  َوحنونو

موريو بِعه. نِ 

علَين  مَرحمونو راِحم

 تِشبوحتو وَعذاَرين.

وتَوديثو وِهدرو 

ورومُرمو  وقولُـسو

 دلو بُـِطل طوبو

 آمينوئيث بخولزبَن

نِشتِوه َوبخولِعذُن، 

 دناِسق.

 : الكاهن

ونطلب  لنصّلِ كلنا

الرب الرحمة  من

يا أيها   .والحنان

الرب الرحيم ارحمنا 

ونسأله أن   وأعنا.

إليه  لنرفعيؤهلنا 

 ً ً وشكراً  دائما سبحا

ً وتبجيالً  ومديحا

وتعظيماً ال ينقطع في 

 كل وقت وأوان.   

 

 المقدمة فروميون ܦܪܘܡܝܘܢ
 

ܫܽܒܘܝܝܳܬܐ܆ ܠܰܗܘ
ܶ
ܶ  ܬ ܝܳܢܶܗ܆ ܟܒܰ  ܐܰܚܝ 

ܶ  ܘܝܽܳܗܘܳܒܐ ܒܶܨ݂ܒܝܳܢܶܗ܆  ܕܺܡܝ݂ܬ ܰܒ݂ܒܰܣܪ ܐܕܰܚܝ 
ܰܝܺܒܐܝ   ܽܪܘܶܚܗ ܘܳܣܡ ܳܫܽܠܘܝܶܗ܆  ܐܰܳܒܐ ܕ 

 ܶܪܗ܆ ܰܘܒܰܩ݂ܒܳܪܐܰܦܓ ܶܫܐܠ ܐܳܢܐܟܺ ܘܝܰܘܶܣ݂ܦ 
 ܶܠܗ ܽܗܘ ܰܩ݂ܒܶܪܗ܆ ܘܳܣܡ ܳܡܪܳܢܝܳܐ ܺܕܝܶܠܗ

 ܒܽܫܘܠܳܛܢܶܗ܆ ܐܰܝ݂ܟ ܩܺܛܝܳܠܐ ܶܬܐܶܒܝ݂ܬ ܺܡܝ  
ܝܢܟ̣ܺ ܰܕܫ ܰܕܝܝܺܛܝܳܬܐ ܰܩܒ݂  ܝ݂ܒܺ ܶ ܒ   ܠܰܗܘ ܐܖ 

ܶ  ܥܰܕܙܪܰ  ܝ݂ܬ ܺܡܝ   ܐܝܰܝ  ܶ ܗ܆  ܶܬܐܒ 
ܶ
ܝ݂ܰܕ ܰܡܝܝܬܬ ܒ 

ܶ ܰܠܩܺܒܝ ܐ݂ܰܟܶܪܙ ܘܢܽܘܳܚܝܳܳܡܐ ܗ܆  ܐܖ 
ܶ
ܰܒܩܽܒܘܪܬ

ܫܽܒܘܝܝܳܬܐ ܳܦܐܝܳܐ ܕܶܠܗ
ܶ
ܽܠܗܽ  ܶܡܢ ܬ  ܘܢܟ 
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 ܐܰܺܡܝــــــܢ ܰܥܳܡܐ :

ِ بَِطْبِعِه َوالُمْحيي، الّذي  الَحْمدُ للَحّي

ماَت بالَجَسِد َطوعاً َوَوَضَع روَحهُ في 

فََطلََب َجَسدَهُ يوُسُف يَِد اآلب ُمْرِسِلِه، 

البارُّ ودَفَنَهُ في قَْبِرِه الخاّص. َوَهكذا 

َوَضَع بُِسلطانِِه ذاتَهُ بيَن األمواِت ِمثَْل 

قوِد في القُبور.  قَتلى الَخِطيَِّة للرُّ

الشُّْكُر للّذي نََشَر الَحياةَ بيَن األمواِت 

بهبوِطِه إليهْم، َوَكَرَز بِدَْفنِِه بالبَْعِث 

فونين، الّذي بِِه يَليُق التّسبيُح من للَمدْ 

البّرايا كافَّةً َولَهُ يَِجُب السُّجودُ 

والشُّْكراُن من األحياِء واألمواِت 

قاِطبَةً، في هذا َوْقِت دَْفنِهِ الُمْحيي وفي 

 .ُكّلِ وضْقِت َوحين وإلى أبِد اآلبدين
 

 آمينالشعب : 



 

 

 ܨܽܠܘܳܬܐ ܕܶܣܕܳܪܐ
 

 صالة المتن ِسدروصلوثو د
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أيُّها الَمسيُح إلَُهنا يا َمن أنَت الَحياةُ 

اإللَِهيَّةُ التي ال تَحوُل وال تَزول، يا 

هٌ َعِن الَموِت َوالفَناِء  َمْن أنَت ُمنَزَّ

َطبيِعيًّا، فَِشئَْت اليَوَم ِمن أجِل 

بَْكَت َمَع ِجْنِسنا المائِِت واْشتَ 

ليبِ َوالقَتِل، ِمن  الَموِت، َموِت الصَّ

ِل َجْبلَتِنا. َوفي  جّراِء َمْعِصيَِة آدَمَ أوَّ

هذا اليَوِم بالذّات دُفِْنَت بِفَْضِلَك 

ِلتُْقِصَي َعنَّا ُسْلطاَن الَموِت َوتُْعتَِق 

ِمن قُيوِدِه أولئَك الّراقِديَن في 

 َب عليِهمالهاِويَِة ُمنذُ البَْدِء، َوتَْسكُ 

َهةَ َعِن الفَناء.  الَحياةَ الَجديدَةَ الُمنَزَّ

ْمَت َعلى النزوِل إلى  اليوَم َصمَّ

القَْبِر ِلتَْنقَُض َوتَْمُحَق فَسادَ القُبوِر. 

اليَوَم أُِعدَّ ِلدَْفنَِك ُمرٌّ َوَصْبٌر َوِكتّاٌن 

. اليَوَم ِحيَن تأكَّدَ يوُسُف  نَِقيٌّ

رافَقَْت  الّرامي من العَجائِِب التي

َصْلبََك، ِمن تََزْلُزِل األرِض 

َوتََشقُِّق الّصخوِر وإظالِم الّشْمِس 

واْنِشقاِق ِحجاِب الَهيَكل، تَقَدََّم إلى 

ها أيُّ “بيالُطس والتََمَس ِمْنهُ قائالً: 

الحاكم، أْعِطنِي َجَسدَ يسوع ذلك 

الِمْسكيِن الغَريِب الّذي ال بيَت لَهُ 

ى َعلَْيِه على األرِض والّذي قَض

ً في حين أنَّهُ  اليَهودُ بالَموِت ُظْلما
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فأَخذَهُ َولَفَّهُ بِكتّان ”. إلهُ الُكّلِ َحقًّا

 نَِقّيٍ َوَجنََّزهُ بإكراٍم يَليُق بِربوبِيَّتِِه. 

اليَوم اْشتََرَك نيقوديموس َمَع 

يوسَف في دَْفنَِك الُمْحيي، َوَحنَّطاَك 

 ،بالُمّرِ والّصبر، ولفّاَك بكتّان

وَوَضعاَك في قَبٍر َجديٍد َمنقوٍر في 

بُْستاِن يوسف، لم يَُكن قد ُوِضَع فيِه 

أحدٌ قَط، َوَختماهُ بَِحَجٍر َكبيٍر. اليوَم 

ً َرميَم آدَم َكي يُْبعََث  نمَت ُمْفتَِرشا

َمعََك َويقوَم. اليوَم اْنَشدَهَ الَموُت 

وارتاعَ ِمن َموتَِك واْكتأبَْت الهاِويَةُ 

ِقيَّ  ةُ، ِعْندَ ُولوِجَك إيّاها. اليوَم الشَّ

فَْت  اْختَلََجْت ِعظاُم الموتى َوتَلَهَّ

إلى ِلقائَِك الْستِْنشاقِها أريَج الَحياةِ 

َوشعوِرها بالبَعِث بِواِسَطِة دَْفنَِك 

الَخالِصّيِ. فَإذ نَْحتَِفُل اليَوَم بِدَْفنَِك 

الُمْحيي َونَْصنَُع ِذكَرى َمْوتَِك 

نَْهتُِف بِأهازيجِ الّروح الِفدائّيِ، وَ 

 القُدس قائلين: 

 

أيُّها الدفُن الُمحيي يا َمن أتانا ُكلَّ 

الخيراِت. أيُّها الدفُن الُمحيي يا َمن 

بِِه اْنبَعََث ِجنُسنا الّضعيُف من بِلى 

 الَموت. 

أيُّها الدفُن الُمحيي يا َمن َحقََّق لَنا 

 الَخالَص والّرجاَء الحقَّ بالقيامة. 
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ܐ ܐ
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 ܶ   ܐܰܚܝ 
ܶ ܘ ܐ܆ܫܰܡܝܳܢ 
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ܐ ܐ

ܳ
ܘܪܬ  ܝܳܢܺܝܳܬܐ܃ܚܰܡܐ ܩ݂ܒܽ

ܶ  ܕܽܟܠܽܗܘܢ  ܰܡܚܨ   ܶܒܗ ܘܙܺܰܕܝ ܶܩܐ ܐܺܟܐܢ 
ܐ ܐܰܘ ܥܰܠܝܽܗܘܢ܆ ܢܽܘܗܳܪܐ

ܳ
ܘܪܬ  ܩ݂ܒܽ

 ܰܒܐܪܳܥܐ ܶܦܐܕܰܠ݂ܓܺܠܝ ܝܳܢܺܝܳܬܐ܆ܚܰܡܐ
ܘ ܣܰܚܦܬ܆

ܳ
ܐ ܐ

ܳ
ܘܪܬ  ܝܳܢܺܝܳܬܐ܆ܚܰܡܐ ܩ݂ܒܽ

 ܝܕܨܶ  ܗܳܘܬ ܳܒܗ   ܕܰܠܫܝܽܘܠ ܕܰܡܪܺܕܝܳܬܐ
ܘ ܺܡܝ ܶܬܐ܆

ܳ
ܐ ܐ

ܳ
 ܕܢܽܘܗܳܪܐ ܝܳܢܺܝܳܬܐ܆ܚܰܡܐ ܩܽܒܘܪܬ

ܶ ܘ ܶ  ܳܒܗ   ܗܰܘܘ ܐܰܚܝ  ܘ ܐ܆ܰܠܩܺܒܝܖ 
ܳ
ܐ ܐ

ܳ
ܘܪܬ  ܩ݂ܒܽ

 ܝ ܶܒܐܟܺ ܫ ܳܒܗ   ܰܕܣܰܘܚܘ ܝܳܢܺܝܳܬܐ܆ܚܰܡܐ
 
ܽ
ܘ ܕܳܦܽܪܘܩܽܗܘܢ܆ ܘܪܶܥܗܠܐ

ܳ
ܐ ܐ

ܳ
ܘܪܬ  ܩ݂ܒܽ

 ܰܒܩܺܛܝܳܠܐ ܪܰܘܙܘ ܕܰܥܢܺܝ ܶܕܐ ܝܳܢܺܝܳܬܐ܆ܚܰܡܐ
ܶ  ܰܡܢܝܳܐ ܰܘܗܳܘܐ ܝܖ  ܘ ܐ܆ܰܒܩ݂ܒܺ

ܳ
ܐ ܐ

ܳ
ܘܪܬ  ܩ݂ܒܽ

ܙܺܰܕܝ ܶܩܐ ܕܰܦܓܳܪܐ ܝܳܢܺܝܳܳܬܐ܆ܚܰܡܐ  ܳܒܗ   ܕ 

ا الدفُن الُمحيي يا َمن َعنهُ أنبَأ أيُّه

داودُ قائالً ُهوذا الُحرُّ بيَن األمواِت 

والُمحيي في القبر. أيُّها الدفُن 

الُمحيي يا َمن صاَر خالصاً 

 َورجاًء ِلِجْنِسنا. 

أيُّها الدفُن الُمحيي يا َمن بِِه 

اْستَْبَشَر الّراقِدون بِدُنُّوِ الَحياة. أيُّها 

يا َمن تَقَدََّم فألقى الدفُن الُمحيي 

بذاَر االنبعاث. أيُّها الدفُن الُمحيي 

دَ ذَْنَب آدم. أيُّها الدفُن  يا َمن تَغَمَّ

الُمحيي يا َمن رشَّ َطلَّ الَحياةِ على 

األموات. أيُّها الدفُن الُمحيي يا َمن 

نَفََح الموتَى بالَحياةِ السماويِّة. أيُّها 

َق الدفُن الُمحيي يا َمن بِِه أشرَ 

النّوُر على األبراِر والّصاِلحيَن 

كافّةً. أيُّها الدفُن الُمحيي يا َمن دَكَّ 

األصنامَ إلى الَحضيِض. أيُّها الدفُن 

دَ الّطريُق إلى  الُمحيي يا َمن بِِه ُمّهِ

األمواِت في الهاوية. أيُّها الدفُن 

الُمحيي يا َمن بِِه تَدَفََّق النوُر 

ا الدفُن والَحياةُ للمدفونين. أيُّه

الُمحيي يا َمن بِِه اهتَزَّ الّراقدوَن 

إلى ِلقاِء فاديِهم َشوقاً. أيُّها الدفُن 

الُمحيي يا َمن بِِه اْبتََهَج األمواُت 

بالقتيِل الذي أُحِصَي بينَُهم. أيُّها 

الدفُن الُمحيي يا َمن بِِه قاَمْت 



 

 

ܬ݂ 
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ܘ ܰܚܡܘ܆ܢܰ ܐ
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ܐ ܐ

ܳ
ܘܪܬ  ܝܳܢܺܝܳܬܐ܆ܚܰܡܐ ܩ݂ܒܽ

ܢܽܘܗܳܪܐ ܕܶܨܡܳܚܐ  ܰܥܠ ܘܚܡܰ ܨ ܳܒܗ   ܕ 
ܐܩܒܽ  ܐܰܘ ܰܕܺܚܝܳܚܐ܆ ܝܢܰܝܓܺ ܥ

ܳ
 ܘܪܬ
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ܰ
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 ܰܥܢܺܝ ܶܕܐ ܰܘܠ݂ܟܽܠܽܗܘܢ ܰܠܢ ܡܰܚܣܝܳܢܺܝܳܬܐ
ܐ ܡܰܗܝ ܡܢܶܐ

ܳ
ܘ݂ܬ ܽ ܘܟ݂  ܺܕܝܳܠ݂ܟ܆ ܒܰܛܝܒ   ܘܰܕܐ݂ܒܽ

ܢ ܳܗܳܫܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܰܘ݂ܕܽܪܘܳܚ݂ܟ   ܘܒܽܟܶܠܙ݂ܒܰ
 ܀ ܳܠܥܳܠܺܡܝܢ

أجسادُ الصدّيقين. أيُّها الدفُن 

قَْت أِشعَّةُ الُمحيي يا َمن بِِه أْشرَ 

النّور الممّرغين بالّرميم. أيُّها 

الدفُن الُمحيي يا َمن بِِه أَرَسَل 

الَحزانى ُشْكراً إلى َمن أقصى 

َعْنُهم ُحْزنَُهم. أيُّها الدفُن الُمحيي يا 

َمن بِِه َسبََّح العُلوُّ والعُْمُق بَِحْمِد 

الفادي. أيُّها الدفُن الُمحيي يا َمن بِِه 

َوَحّواء َمن اتَّكأ على َحَمدَ آدم 

َرميِمهما َوَخلََّصُهما. أيُّها الدفُن 

الُمحيي يا َمن بِِه َجَرْت آياٌت بَيِّناٌت 

 .ال يُحيُط بِها َحصرٌ 

لذلَك نَطلُب إليَك ربَّنا يا َمن 

اْستَْنَزلَتَْك نِْعَمتَُك بِهذا المقداِر إلى 

ليِب ِمن  أن تَْحتَِمَل َموَت الصَّ

فِّقَنا لكي يَبعََث َموتَُك أْجِلنا، أن تُوَ 

ميتوتَتَنا، ويُْبِهَج نوُر قِياَمتَِك 

َي رجاَء اْنبِعاثَِك  كآبَتَنا، ويُعَّزِ

ُحْزنَنا. فاْجبْر اللُهمَّ كسَرنا، َولُمَّ 

ْل َسماَجتَنا، واعُضْد  َشْعثَنا، َوَجّمِ

ْر  ُضْعفَنا، واْرفَْع شأَن بِيَعَنا، َوَعّمِ

َوِلَجميعِ الَموتى  أدياَرنا. واْغِفْر لَنا

الُمؤمنين بِنِْعَمتَِك َوبِفَْضِل أبيَك 

 وروِحَك القُدّوس اآلن.

 



 

 

 ܳܩܶܪܝܢܰܢ ܳܡܪܳܝܐ ܳܠܟ: ܒܺܩ̣ܝܢܳܬܐ ܳܩܠܳ 
 

 قورينان لوخم وريوبمقام : قول 

 

 ܢܶܗܶܘܐ ܳܛܒܐ ܽܕܘܟܳܪܢܐ
 ܠ ܢܺܝܩܘܺܕܝܳܡܘܣ܆

 ܒܘܠܘܛܐ ܰܗܘ ܰܘܠ ܰܝܘܶܣܦ
 ܛܺܥܝܢܺܝܢ. ܰܠܡܰܪܝܡܐ ܰܕܩܰܒܪܘ
ܰܘܘ  ܕܳܡܰܪܢ ܠܰܦܓܶܪܗ ܶܠܗ ܗ 

 ܢܳܩܶܥܝ ܘܺܥܝ̈ܪܶܐ. ܶܠܗ ܰܘܡܰܙܝܺܚܝܢ
 .ܰܡܠܟܐ ܰܒܪ ܰܩܺܕܝܫ ܰܒܡ̈ܰܪܘܶܡܐ
 ܰܕܪܶܚܡܳܬܝܗܝ ܰܩܺܕܝܰܫܬ

 ܕܺܡܝܬܬ ܰܩܺܕܝܰܫܬ. ܰܳܠܳܕܡ
 ܰܐܢܬ ܒܺܪܝܟ. ܶܡܽܛܳܠܰܬܢ
 ܳܙܡܪܐ ܘܗܐ ܠܺܥܕܳܬܟ ܰܕܦܰܪܩܳܬܗ  
 ܽܫܘܒܳܚܟ܀

دوخُرنو طوبو نِهِوه 

لنيقوديموس َوليَوِسف هو 

 بولوطو دَقـبَـر لَـمَريمو،

لفَغـِره  ِله طعيـنينـَوو

دموَرن َومزيحين ِله، 

 :وعيِره قوعين بَمَروِمه
 بَـر َمـلكو،  قاديش

 قاديشات دَرُحمتوي لُـدُم

 قاديشات ديمثت
بريخات   ِمطولوثَن،

ُزمرو   دَفَرقتِه لعيـتُخ وهو

 شوبُحخ

ليكن ذكراً صالحاً 

لنيقوديموس ويوسف 

الرامي الشريف اللذين دفنا 

 جسد الرب  وحمال العلي.

فيما  وزيَّحاه بإكرام،

 :المالئكة تنشد من العلى
 االبن الملك. قدوس هو

قدوس أنَت يا َمن أحببَت 

آدم، قدوس أنَت يا َمن ُمـتَّ 

من أجلنا. مبارك أنَت يا 

َمن خلّصَت الكنيسة، وها 

 هي ترتل لَك المجد.

 

 ܠܶܒܝܬ ܰܚܝܐ ܢܶܚܬ :ܰܒܶܪ̣ܟܳܡܪܝ  
ܐ
ܶ
 ܽܢܘܳܚܳܡܐ ܠܽܗܘܢ܆ ܰܘܐܟܶܪܙ ܺܡ̈ܝܬ
ܐ ܐܘܰܚܝܶ̈ 

ܶ
 ܘܽܫܘܒܳܩܢܳܐ ܰܚ̈ܕܬ

 ܰܬܪܶܥܝܗ   ܰܬܰܒܪ. ܕܰܚ̈ܘܶܒܐ
. ܰܗܶܓܡ ܘܽܡ̈ܘܟܶܠܝܗ   ܰܕܫܽܝܘܠ

 ܕܰܡܘܬܐ ܽܫܘܠܳܛܢܶܗ ܰܘܫܳܪܐ
ܗ ܘܰܒܶܛܠ

ܶ
 ܰܚܳܝܐ ܒܺܪܝܟ. ܳܙܽܟܘܬ

 ܒܺܪܝܟ. ܺܡܝܽܬܘܰܬܢ ܰܕܐܺܚܝ
 ܒܺܪܝܟ. ܰܕܡܽܟܘܰܬܢ ܰܕܐܺܥܝܪ ܺܥܝܪܐ
ܘ . ܒܢܽܘܳܚܶܡܗ ܰܕܐܚܰܝܢ ܽܗ 

 ܶܘܐܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ܀ ܽܚܘܣ

 

 نِحث بَـر حايو  :باِرخمور
َوخِرز لهون  بِث ميثِه،ل

 وحايِه حاثِه،  نوُحـمو

وشوبقُـنو دَحوبِه، تبَـر 

وموخِلـه  تَـرِعه دَشيول 

َوشرو شولطونِه  هاِكم،

دَمـوتو، وباِطل ُزخوثِه، 

 بريخ حايو دَحي ميثوثَن، 
بريخ عيرو دَعير 

ِدمكوثَن، بريخو دَحيان 

حوس ِوثَرحام  بنوحوِمه،

 علَين.
 

 

االبن نزل  :بارك يا سيد

األموات،   الحي إلى

بالقيامة والحياة  وبشَّرهم 

وغفران  الجديدة، 

أبواب  وكسرالخطايا، 

 ودكَّ أساسته. الجحيم

 سلطان الموت  وأبطل 

 فمبارك هو الحيوغلبته, 

ك ومبار الذي أحيا ميتتـنا،

 أيقظ رقادنا، هو اليَقظ الذي

أحيانا  مبارك هو َمن

فأشفْق علينا  بقيامته،

 .وارحمنا

 

 



 

 

 
ܳ
 صالة التبخير صلوثو دِعطرو ܕܶܥܛܳܪܐ ܐܨܽܠܘܬ 

 

ܚܐ ܐܠܗܐ ܝܫܡܐ ܝܦܝܪܡܐ ܕܟܝܐ ܘܥܛܪܐ ܚܠ
ܕܡܼܝܬ ܒܒܣܪ ܟܕ ܚܫ ܘܬܚܬܝ  ܐܕܝܠܢ. ܚܝ

ܬܐ ܡܝ   ܐ ܘܣܩܘܗܝܖ  ܝܒܕܩܢ ܡܳ ܗܘ ܠܗ ܠܗܳ 
ܘܹܬܐ ܕܪܝܚ ܡܘܬܗ ܐܢܝܘܒܗܰ ܰܕܚ݂ܝܚܐ .  ܓܝܢ ܝܥ
ܐ ܕܩܝܡܬܐ ܰܩܒܠܘ. ܢܘܪܗܒܘܘ. ܢܩܬܐ ܐ ܚܕ  ܚܝ  

 ܐ ܗܢܐ ܕܩܪܒܢܢܒܥܛܪܐ ܫܘܗܛܠܩ ܡܪܝ 
ܬܢ ܩܕܡܝܟ ܠܪܝܚ ܙܦܪܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܡܢ ܢܦܫ  

ܼܡܢ ܡܼܝܬܘܬܐ ܕܚܛܝܬܐ ܒܝܕ  ܘܢܚܡ ܠܢ
. ܘܥܒܕ ܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ ܐܝ  ܚܒܕܬ ܥܡܘܪܬܟ ܒܩ

ܠܟܠܡܢ ܕܫܟܒ ܥܠ ܣܒܪܟ ܒܗܝܡܢܘܬܐ 
 ܕܫܪܪܐ. ܗܫܐ܀

 ܐܺܰܡܝܢ܀ ܰܥܳܡܐ :

أيُّها الَمسيُح إلُهنا، يا بخوراً ذِكيًّا وَعرفاً 

ماً، تَألِّ َطيِّباً، أيُّها الَحيُّ الّذي ماَت بالَجَسِد مُ 

َوَهبََط هاِويَةَ الَموتى َطوعاً، فاْستَنَشَق 

ميِم َعبيَر َمْوتِِه  غوَن بالرَّ األمواُت الُمَمرَّ

األِرْج، فأْحَرزوا َحياةً َجديدَةً وُعْربوناً 

للقياَمة. أْقِص اللُهمَّ عن نُفوِسنا رائَِحةَ 

الَخِطيَِّة السَِّمَجِة، بواِسَطة هذا العَرِف 

ْرناهُ أماَمَك واْبعَثْنا ِمن َموِت الّذي َعطَّ 

الَخِطيَِّة بِدَْفنَِك الُمْحيي، واْصنَْع ِذْكراً 

ً للّراقديَن على َرجائَِك باإليماِن  صاِلحا

، اآلن.  الَحّقِ

 آمين.الشعب: 
 

 طلبة مار يعقوب بُعوثو دُمر يَعقوب ܝܰܥܽܩܘܒ ܕܳܡܪܝ ܳܒܥܽܘܬܐ
 

 ܠܰܚܳܫܐ ܶܕܐܬܐ ܡܺܫܼܝܳܚܐ
ܐ
ܳ
  ܘܰܡܘܬ

ܳ
 ܐ܆ܰܘܙܺܩܝܽܦܘܬ

ܢ ܫܰܡܥ
ܰ
 ܰܘܥܶܒܕ ܳܒܥܽܘܬ

ܚܶܡܐ
ܰ ܰܬܢ܀ ܰܥܠ ܪ   ܢܰܦܫ ܳ
 

 ܳܡܰܪܢ ܰܪܚܡܥܰܠܝܢ ܰܐܳܠܰܗܢ
ܚܰܡܝܟ

ܰ  ܥܰܠܝܢ܀ ܽܚܘܣ ܒܪ 
 

ܺܡܝܢ ܶܡܢ ܒܰܚܕ  ܰܟܕ ܝܰܘ 
ܝ ̱ܗܺܘܝܬ ܳܥܰܒܪ

ܰ  ܒܽܛܘܪ 
ܳܡܢ ܰܘܚܺܙܝܬ ܝܽܳܒܘܣ܆

ܰ
 ܬ

 ܺܪܝܫ ܰܥܠ ܰܕܬܶܠܐ ܙܺܩܝܦܐ
 .ܰܩܝܣܐ

 

شو لحا مشيحو ِدثو
 وَموتو َوزقيـفوثو
شَمع بوعوثَن َوعبِد 

 َعـل نَفشوثَن.  َرحِمه
 

آلوَهن راحِم علَين 
موَرن بَرحَميك حوس 

 علَين.
 

بَحـد ِمن يَـومين 
َكـد  بطوَري يُـبوس

َوحزيت  عوبَـرويت،
 تامون زقيفو َدتِله 

 َعـل ريش قَـيسو،
 

 جاء أيها المسيح الذي
لآلالم والموت 

اسمع طلبتنا  والصلب

 وارحمنا.
 
 ،ارحمنا رب يا

 .اعلين أشفق  وبرحمتك

 
 

 عابر وأنا  األيام أحد في
 يابوس جبال عند

 رأيتُ   ،(أورشليم)
 ً ً  مصلوبا  على معلقا

 .خشبة
 

 

 



 

 

 ܰܘܚܕܐ ܰܘܚܺܙܝܬ ܳܚܶܪܬ
ܘܗܝ ܛܺܠܝܬܐ

ܰ  ܳܩܝܡܐ܆ ܚܳܕܪ 
 ܶܨܝܶܕܝܗ   ܘܶܩܪܶܒܬ

ܽܠܘܠܰ 
ܳ
 ܶܡܽܛܳܠܶܬܗ܀ ܡܰܫܐ

 

̱ܰܡܪܝ
ܶ
 ܕܳܗܢܐ ܛܺܠܝܬܐ ܺܠܝ ܐ

ܝܰܬܘܗܝ܆ ܳܡܢܐ ܙܺܩܝܦܐ
ܺ
 ܐ

ܡܪܐ
ܳ
 ܳܗܢܐ ܛܺܠܝܬܐ ܐ

 ܺܕܝܠܝ ܒܪܐ ܙܺܩܝܦܐ
ܝܰܬܘܗܝ

ܺ
 .ܐ
 

̱ܰܡܪܝ
ܶ
 ܛܺܠܝܬܐ ܺܠܝ ܐ

 ܬܶܠܐ ܳܡܢܐ ܘܶܡܽܛܠ
ܡܪܐ ܰܩܝܣܐ܆ ܰܥܠ

ܳ
 ܐ

ܳܕܡ ܶܡܽܛܠ ܛܺܠܝܬܐ
ܳ
 ܐ

 ܰܒܥܶܕܢ܀ ܰܕܐܣܶܟܠ
 

̱ܰܡܪܝ
ܶ
 ܳܘܐܳܕܡ ܛܺܠܝܬܐ ܺܠܝ ܐ

 ܰܐܝܟܐ ܰܕܐܣܶܟܠ
ܝܰܬܘ̱ܗܝ܆

ܺ
  ܐ

ܳ
 ܛܺܠܝܬܐ ܡܪܐܐ

 ܰܒܫܝܽܘܠ ܚܺܒܝܫ ܗܐ
ܗ ܰܥܠ

ܶ
 .ܰܣܟܽܠܘܬ

 
̱ܰܡܪܝ

ܶ
 ܘܳܗܝ ܛܺܠܝܬܐ ܺܠܝ ܐ

܆ ܳܡܢܳܐ ܰܣܟܽܠܘܬܐ ܝܶܬܝܗ 
ܺ
 ܐ

ܡܪܐ
ܳ
 ܳܗܝ ܛܺܠܝܬܐ ܐ

 ܥܳܒܪ ܰܣܟܽܠܘܬܐ
 ܽܦܘܩܳܕܢܐ܀

 
 
 

حوِرت َوحزيت 
َوحدو طليثو حدوراو 
 ه قويمو، وقِربِت ِصدِ 
 لِمشال ِمطولوثِه.

 

دُهـنو  إَمر لي طليثو
 ُمـنو إيثاو؟ زقيفو

ُهـنو  أُمرو لي طليثو:
 برو ديل إيثاو. زقيفو

 
 

وِمطول  إَمر لي طليثو
 ُمـنو تِله َعـل قَـيسو؟ 

ِمطول  أُمرو طليثو:
 َدسِخـل بَعـِدن. أُُدم
 

 

وأُُدم  إَمر لي طليثو
 أيكو إيثاو؟ َدسِخل

 ُهو أُمرو لي طليثو:
َعـل بَشيول  حبيش

 َسخلوثِه.
 

وِهي  إَمر لي طليثو
 ُمـنو إيثِه؟ َسخلوثو

ِهي  أُمرو طليثو:
عبور  َسخلوثو
 فوقـذُنو.

 
 
 
 

 فةواق ةً فتا فرأيتُ  نظرتُ 
 فاقتربتُ  ،الصليب عند

 .المصلوب عن ألسألها

 
 تاةف يا أخبريني: سألتُ 

 هذا يكون نمَ 
 أجابتني ؟المصلوب

 المصلوب هذا :الفتاة
 .ابني يكون

 

 تاةف يا أخبريني: سألتُ 
 ؟مصلوب هو  ولماذا

 بسبب :الفتاة أجابتني
 جنة في آدم خطيئة

 .عدن
 

 فتاة يا أخبريني: سألتُ 
 الذي آدم هو وأين

 :الفتاة أجابتني ؟أخطأ
  الجحيم في  مسجون إنه

 .خطيئته بسبب

 
 تاةف يا أخبريني: سألتُ 

 ؟خطيئته كانت وما

 كانت :الفتاة أجابتني
 .ربه وصية زتجاوُ 

 

 

 

 

 



 

 

̱ܰܡܪܝ
ܶ
 ܥܳܒܪ ܛܺܠܝܬܐ ܺܠܝ ܐ

ܝܰܬܘܗܝ܆ ܳܡܢܐ ܽܦܘܩܳܕܢܐ
ܺ
 ܐ

ܡܪܐ
ܳ
 ܰܥܠ ܛܺܠܝܬܐ ܐ

ܝܳܠܢܐ ܶܡܢ ̱ܗܳܘܐ ܶܕܐܰܟܠ
ܺ
 .ܐ

 

̱ܰܡܪܝ
ܶ
 ܘܰܗܘ ܛܺܠܝܬܐ ܺܠܝ ܐ

ܝܠܳ 
ܺ
ܝܰܬܘܗܝ܆ ܳܡܢܐ ܢܐܐ

ܺ
 ܐ

ܡܪܐ
ܳ
 ܰܥܠ ܛܺܠܝܬܐ ܐ

 ܰܐܳܠܗ܀ ܕܶܢܗܶܘܐ ̱ܗܳܘܐ ܰܕܒܥܳܐ
 

 ܕܽܗܘ ܰܠܐܒܐ ܽܫܘܒܚܐ
ܗ
ܶ
 ܰܓܒܶܠܗ ܰܒܕܽܡܘܬ
ܳܕܡ܆  ܰܠܒܪܐ ܘܶܣܓܕܬܐ ܳܠܐ
 ܒܰܚܶܫܗ ܰܦܪܶܩܗ ܰܕܢܶܚܬ

ܗ
ܶ
 .ܘܰܡܘܬ

 

ܘܺܕܝ
ܰ
 ܕܰܚܢܶܗ ܠܽܪܘܚܐ ܬ

 ܠܰܓܘ ܰܘܐܦܢܶܝܗ
ܘ ܘܰܚܕ ܰܦܪܰܕܝܳܣܐ܆  ܟܝܳܢܐ ܽܗ̱

 ܶܠܗ ܰܕܬܳܠܰܬܝܽܗܘܢ
ܫܽܒܘܚܬܐ܀

ܶ
 ܬ
 

 ܳܡܰܪܢ ܰܪܚܡܥܰܠܝܢ ܰܐܳܠܰܗܢ
ܚܰܡܝܟ

ܰ  ܥܰܠܝܢ܀ ܽܚܘܣ ܒܪ 
 

وَهو  إَمر لي طليثو
 ُمـنو إيثاو؟ فوقـذُنو 

َعـل  أُمرو لي طليثو:
 ِمن إيلونو. ِدَخلوُ 

 

وَهـو  إَمر لي طليثو
 ُمـنو إيثاو؟ وإيلون

َعـل  أُمرو طليثو:
 دنِهِوه آلوه. َدبعـوُ 

 
دهو  شوبحو البو

 َكـبِله لوُدم، بَدموثِه
وِسغدتو لَـبرو َدنِحث 
 فَـرقِه بحاِشه وَمـوتِه.

 
 

دحانِه  تَـودي لروحو
َوفنِه لغَـو فَرديسو، 
وحادو كيونو 
َدتلوثَـيهون ِله 

 حتو.تِشبو
 

ين علَ  راحمِ  نآلوهَ 
يك حوس حمَ ن برَ مورَ 
 ين.علَ 
 

 فتاة يا أخبريني: سألتُ 

 ؟الوصية تلكَ  كانت وما

 وصية :الفتاة أجابتني
 .الشجرة من األكل عن

 

 تاةف يا أخبريني: لتُ سأ

 ؟الشجرة تلك كانت وما

 كانت :الفتاة أجابتني
ً إل يصبح بأن رغبته  .ها

 
 جبل الذي لآلب فالمجد

 ،صورته على  آدم
 الذي لالبن والسجود

 بآالمه وخلصه نزل
 .وموته

 

 الذي للروح والشكر
 إلى هوردَّ  تحنن

 هم والثالثة ،الفردوس
 .المجد له واحد إله

 
 ،ارحمنا رب يا

 .علينا أشفق وبمراحمك
 

 

 

 

 

 



 

 

 طلبة مار أفرام بُعوثو دُمر أَفريم ܐܰܦܶܪܝܡ ܕܳܡܪܝ ܳܒܥܽܘܬܐ
 

ܬܰܪܰܚܰܡܥܰܠܝܢ ܳܡܰܪܢ
ܶ
 ܒܰܚܳܫܟ ܐ
  ،ܰܕܚܳܠܰܦܝܢ ܰܪܳܒܐ

 ܳܚܽܫܘܶܫܐ ܶܢܗܶܘܐ ܒܰܚܳܫܟ
ܟ
ܳ
ܐ ܰܘܠܰܡܠܽܟܘܬ

ܶ
 .ܝܽܳܪܘܬ

 

ܐ܆ ܰܒܪ ܺܡܝ ܶܬܐ ܶܒܝܬ ܗܐ
ܶ  ܺܚܐܪ 

 ܺܥܰܕܬ. ܰܕܐܳܠܗܐ ܒܪܐ ܰܘܒܰܩܒܪܐ
 ܰܕܒܝܰܕ ܶܠܗ܆ ܐܰܘܳܕܝ ܽܩܘܕܳܫܐ
ܗ
ܶ
ܰܕܝܟܝ܀ ܦܰܪܩ ܰܡܘܬ  ܝܰܠ 

 

 ܰܥܢܺܝ ܶܕܐ܆ ܶܢܚܽܕܘܢ ܝܰܘܳܡܢ
 ܶܨܐܝܰܕܝܽܗܘܢ܆ ܢܶܚܬ ܰܕܐܳܠܳܗܐ
ܐ܆ ܰܡܢܝܐ ܰܘܗܳܘܐ

ܶ  ܘܰܚܝ ܶܐ ܰܒܩܺܒܝܪ 
ܢܰܝܽܗܘܢ܀ ܙܰܪܥ  ܰܒܐܘ ܳ

 

ܝܰܫܝܽܟܘܢ܆ ܬܰܠܘ ܰܥܢܺܝ ܶܕܐ
ܺ  ܪ 

 ܠܰܩܒܪܐ ܡܢܰܚܳܡܢܽܟܘܢ ܕܗܐ
 ܶܚܠܐ ܡܢܶܰܦܨ ܢܶܚܬ܆

ܝܽܟܘܢ܆
ܰ  ܘܶܗܕܪܐ ܘܺܙܝܘܐ ܰܕܐܦ 
 ܠܽܟܘܢ܀ ܠܶܒܫܡܰ 

 

 ܰܘܥܰܠܝܢ ܳܠܟ ܽܫܘܒܚܐ
ܚܰܡܝܟ܆

ܰ  ܕܺܡܝܬ ܐܳܰܠܳܗܐ ܪ 
ܝܢ܆ ܰܥܠ

ܰ  ܳܥܠܡܐ ܒܳܗܢ ܐܰܦ 
 ܰܕܥܺܬܝܕ܆ ܰܘܒܰܗܘ

ܝܽܗܘܢ
ܰ  ܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ܀ ܘܰܒܬܪ 

موَرن إثَرحام علَين 
 رابو َدحلوفَـين،  بحاشُخ

بحاُشخ نِهِوه ُحـشوِشه 
 ثِه.ولَملـكوثُـخ يورو

 

 بَـر حيِره،  هو بِث ميـثِه
 برو دالوهو،  َوبقَـبرو

 عيَدث قودشو أودي ِله،
 فَرق يَـلِدخ. َدبيَـذ َمـوتِه

 
 نِحدون عانيِذه، يَـوُمـن

 ِصَديهون، دالوهو نِحث
وحايِه  بَـقبيِره، ـنيو َوهُو مَ 

 زَرع باُونَـيهون.
 

 عانيِذه تـلَو ريَشيكون،
دهو منَحُمـنخون لقَـبرو 

منافِص ِحلو  نِحث،
وزيُو وِهدرو  َدفَـيكون،

 َمـلبِش لخون.
 

وعلَين  شوبحو لُخ 
َعـل  آلوهو دميث َرحَميك،
 بَهـوبُهـن عولمو و آفَـين،
راِحم  وبَثَريهون َدعتيد،
 علَين.

يا رب ارحمنا بجاه 

فإننا  من أجلنا،  آالمكَ 

لنصير  بآالمَك، نتألم

 وارثين ملكوتَك.
 

هوذا السيد الحرُّ بين 

في  وابن الله األموات،

ه أيتها فاحمدي القبر،

 ألنه خلَّص الكنيسة،
 أبناءك بموته.

 

فقد  يفرح الموتى، اليوم

وُحسَب  اإلله إليهم، نزل

 ً  وزرع الحياة مثلهم، ميتا
 في مخادعهم.

 

 ارفعوا رؤوسكم أيها
 فقد نزل ُمحييكم الموتى،

 ض الغبارلينف إلى القبر،
ويلبسكم  عن وجوهكن،

 البهاء والسناء.
 

ومراحمَك  المجد لَك،

أيها اإلله الذي مات  علينا،

لَك المجد في هذا  ألجلنا،

العالم وفي اآلتي، وفي 

 العالَمين ارحمنا.

 

 

 

 

 

 



 

 

ܐ
ܶ ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܕܰܡܰܠܐܟ 

ܶ
 كئكّيةالتّسبحة المال      تِشبوحتو دماالِخه    ܬ

 

ܘܶܡܐ 
ܰ ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܰܠܐܳܠܳܗܐ ܰܒܡܪ 

ܶ
ܬ

ܘܰܥܠ  ܐܰܪܳܥܐ ܫܳܠܳܡܐ ܘܰܫܝܢܳܐ 
 ܘܰܣܒܳܪܐ ܳܛܳܒܐ ܰܠܒܢܰܝ ܢܳܳܫܐ ܀

تِْشبوْحتُو اللُوُهو بَْمَرْوِمه 

ْوعاْل أَْرُعو ْشلُوُمو ْوَشْينُو          

 ْوَسْبُرو ُطوبُو لَْبنَْينُوُشو

اْلَمْجدُ للِه في األعالي              

السَّالُم                  َوعلى األْرِض 

  .والّرجاُء الّصالُح لبني البشر

 

ܝܢܰܢ ܳܠ̣ܟ  ܡܰܫܒܺܚܝܢܰܢ ܳܠ̣ܟ ܡܰܒܪܺܟ̣
ܳܣ̣ܓܺܕܝܢܰܢ ܳܠ̣ܟ ܡܰܡܠܽܠܘ̣ܬ 

 ܽܫܘܒܳܚܐ ܰܡܣܺܩܝܢܰܢ ܳܠ̣ܟ ܀ 

ْمَشْبِحيناْن لُوْخ. ْمبَْرِخيناْن 

لُوْخ. ُسوْغِديناْن لُوخ. ْمَملّوْث 

 شوْبُحو َمْسِقيناْن لُوخْ 

 نناإ نباركك، إننا ،نسبحك إننا
 كامل لك ونصعد لك نسجد

 التسابيح

ܐ  ̣
ܳ
ܰܡܘܶܕܝܢܰܢ ܳܠ̣ܟ ܶܡܽܛܠ ܰܪܽܒܘܬ

ܕܽܫܘܒܳܚܐ ܺܕܝܳܠ̣ܟ. ܳܡܪܝܳܐ ܳܥܽܒܘܳܕܐ 
ܳܠܳܗܐ ܐܰܳܒܐ ܐܺܰܚܝ̣ܕ ܰܡܠܳܟܐ ܫܰܡܝܳܢܳܐ ܐܰ 

 ܽܟܠ ܀ 

َمْوِدناْن لُوْخ ِمطوْل رابوثُو 

 .دْشوْبُحو ِديلُوخْ 

ُموْريُو ُعوبودُو َمْلُكو ْشمايُونُو 

 وُهو آبُو آِحيذْ كولْ آلُ 

نعترف بك ألجل عظمة 

أيها الرب اإلله  تسبيحك.

بط الكل الخالق ، اآلب الضا

 والملك السماوي

ܝܳܐ ܝܽܶܫܘܥ ܳܡܪܝܳܐ ܐܰ  ܳܠܳܗܐ ܒܳܪܐ ܝܺܺܚܝܳܕ̣
 ܡܺܫܝܳܚܐ ܰܥܡ ܽܪܘܳܚܐ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܀

ُموْريُو آلُوُهو ْبُرو يِِحيذُويُو 

يِشوْع ْمِشيُحو عاْم روُحو 

 قاِديُشو

بَّ اآللهُ الَوحيِّد يَّسوعَ أيَّ  ها الرَّ

يْح مَع ُروِحَك القدُّوس ا  لَمّسِ

ܡܶܪܗ ܰܕܐܳܠܳܗܐ ܒܳܪܐ ܳܡܪܝܳܐ ܐܰ 
ܶ
ܳܠܳܗܐ ܐ

ܗ ܰܕܐܳܒܐ ܰܗܘ ܕܳܫܶܩܠ   ܘܶܡܠܶܬ̣
ܗ  ܐܰܘܺܟܝ̣ܬ ܫܰܩܠ ܚܺܛܝܶܬ̣

̣ܬܰܪܰܚܡ ܥܰܠܝܢ ܀
ܶ
 ܕܳܥܠܳܡܐ ܐ

ُموْريُو آلُوُهو إِْمِره دالُوُهو 

ْل ْبُرو ْوِمْلثِه دابُو. هاْو دُْشوقِ 

أْوِكيْث       ْشقاْل ْحِطيثِه 

 دُْعْلُمو           إثْراحامْعلَينْ 

 ،الله حمل ، اإلله الرب أيها

 الحامل ،اآلب وكلمة األبن

  ارحمنا العالم خطايا

ܰܗܘ ܕܳܫܶܩܠ  ܐܰܘܺܟܝ̣ܬ ܫܰܩܠ 
ܗ ܕܳܥܠܳܡܐ ܨܺܠܝ ܰܠܢ  ܚܺܛܝܶܬ̣
ܢ܆ ܰܗܘ 

ܰ
ܕܳܢ̣ܟ ܘܰܩܶܒܠ ܳܒܥܽܘ̣ܬ

ܶ
ܐ

ܒ ܒܽܫܘܒܳܚܐ ܶܡܢ ܝܰܡܺ   ܝܢܳܐܕܝܶܳܬ̣
ܝ ܽܚܘܤ ܶܘܐ̣ܬܰܪܰܚܡ ܐܽܒܘܗ̱ ܕܰ 

 ܥܰܠܝܢ܀

هاْو دُْشوقِْل أْوِكيْث ْشقاْل 

ْحِطيثِه دُْعْلُمو ْصِلي الْن 

بُوعوثاْن. هاْو  ْوقابِلْ  إِدْنُوخْ 

دْيُوثِْب ْبشوْبُحو ِمْن ياِمينُو 

 حوْس ِوثْراحاْم ْعلَينْ  دابويْ 

 أي الّذي)يا أيُّها اْلَحاِمُل 

َخِطيَّةَ العالََم أَِمْل أُذُنََك  (َحَملَ 

إلَينا واْقبَْل ِطْلبَتَنا: أيُّها 

، دِ الجاِلُس عن يَميِن أبيِه بالَمجْ 

 تََرأَّْف بِنا واْرَحْمنا 

̱ܗܘ ܠܽܚܘܰܕܝܟ܆  ܶܡܽܛܠ ܰܕܐ̱ܢܬܽ 
ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܐ̱ܰܢܽܬ ̱ܗܘ ܠܽܚܘܰܕܝܟ. 
ܳܡܪܝܳܐ ܝܽܶܫܘܥ ܡܺܫܝܳܚܐ ܰܥܡ ܽܪܘܳܚܐ 

 ܰܩܺܕܝܳܫܐ܀

تو ْلحوذَيْك.           ِمطوْل دا

قاِديشاْت ْلحوذَيْك. ُموْريُو 

يِشوْع ْمِشيُحو عاْم روُحو 

 قاِديُشو

ألنََّك َوْحدََك قُدّوٌس. َوأنَت 

. يا يَسوَع اْلَمسيح  َوْحدََك َربٌّ

 َمَع الّروحِ القُدُِس 



 

 

ܐܺܰܡܝܢ  ܽܫܘܒܶܚܗ ܰܕܐܳܠܳܗܐ ܐܰܳܒܐ 
ܐ  ܳܬ̣

ܒ̣ܟܽܠ ܙܰܒܢ ܰܘܒ̣ܟܽܠܽܗܘܢ ܝܰܘܡ ܳ
ܰܫܰܒܚ  ܕܰܚܝ ܰܝ

ܶ
ܦ ܐ

ܳ
̣ܟ ܐ ܰܒܪ̣ܟܳ

ܶ
ܐ

ܐ  ܰܠܫܳܡ̣ܟ ܰܩܺܕܝܳܫܐ ܡܰܒܪܳܟ̣
ܘ̱ܗܝ  ܠܥܳܰܠܡ܆ ܰܗܘ ܺܕܐܝܰܬ̣
 ܰܘܡܰܩܶܘܐ ܠܥܳܰܠܡ ܳܥܠܺܡܝܢ ܀ 

شوْبِحه دالُوُهو آبُو آمــــــــِين 

ْبخولْزباْن َوْبخوْلهوْن يَْوُموثُو 

دْحايَْي إِباْرُخوْخ. أُوْف إِشابَْح 

لَْشُموْخ قاِديُشو ْمبَْرُخو ْلعُوالْم. 

يثاْو َوْمقاِوه ْلعُوالْم هاْو دِ 

 ُعوْلِمين

إنّي أُباِرُكَك يا َمْجدَ اللِه اآلبِ 

اْلَحّقِ في ُكّلِ َوْقٍت َوفي َجميِع 

أيَّاِم َحياتي. وأَُسبُِّح اْسَمَك 

القُدّوَس اْلُمباَرَك إلى األبَِد 

أبَِد  والدّائَِم إلى الكائَِن اآلنَ 

 اآلبِدين

ܝ̣ܕ ܽܟܠ  ܡܰܒܰܪ̣ܟ ܐ̱ܰܢܬ ܳܡܪܝܳܐ ܐܰܚܺ 
ܐ ܺܕܝܰܠܢ܆ ܐܰ 

ܳ
̣ܬ ܳܠܳܗܐ ܰܕܐܳܒܗ ܳ

ܰܕܪ ܰܘܡܰܫܰܒܚ ܫܳܡ̣ܟ ܰܘܡܗܰ 
ܐ ܠܥܳܰܠܡ ܳܥܠܺܡܝܢ܀ ܳܬ̣

 ܒܶܬܫܒܚ ܳ

ْمباَرخاْت ُموْريُو آِحيذْ كوْل 

آلُوُهو دابُوُهوثُو ِديالْن. 

َوْمشابَْح ْشُموْخ َوْمهادَْر          

 ْبتِشْبُحوثُو ْلعُوالْم ُعوْلِمين

 ُمباَرٌك أنَت أيُّها الّربُّ 

الّضابُِط اْلُكّلِ آلهُ آبائِنا، 

ٌل  واْسُمَك َمجيدٌ َوُمبَجَّ

 بالتّسابيحِ إلى أَبَِد اآلبِدين

ܐ ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠ̣ܟ ܰܦܐܝܳܐ 
ܶ
ܳܠ̣ܟ ܝܳܐ

ܐ ܽܩܘܳܠܳܣܐ 
ܶ
ܫܽܒܘܚܳܬܐ ܳܠ̣ܟ ܦܐ

ܶ
ܬ
ܳܠܳܗܐ ܕܽܟ̣ܠ܆ ܐܰܳܒܐ ܰܕܫܳܪܳܪܐ ܰܥܡ ܐܰ 

ܦ ܠܽܪܘܳܚܐ ܰܚܝܳܐ 
ܳ
ܝܳܐ ܐ ܒܳܪܐ ܝܺܺܚܝܳܕ̣

 ܘܰܩܺܕܝܳܫܐ 

و. لُوْخ فايُو  لُوْخ يُويِه شوْبحُ 

تِْشبوْحتُو. لُوْخ ْفئِه قولُوُسو         

آلُوُهو دْخوْل آبُو دَْشُروُرو عاْم 

ْبُرو يِِحيذُويُو أُوْف ْلروُحو 

  حايُو ْوقاِديُشو

لََك يَِحقُّ التّْمجيدُ َويَِجُب 

التّسبيُح َوبَِك يَليُق اْلَحْمدُ يا آلهَ 

الُكّلِ اآلَب الَحقَّ واْبنَِك  

 يِد َوروِحَك الَحيِّ القُدّوِس َوحالْ 

ܳܗܳܫܐ ܰܘܒ̣ܟܽܠ ܙܰܒܢ ܠܥܳܰܠܡ 
 ܳܥܠܺܡܝܢ ܐܺܰܡܝܢ ܀

 

ܪܳܥܐ 
ܰ
ܳܡܰܪܢ ܝܶܫܘܥ ܡܺܫ̣ܝܳܚܐ ܬ

ܐܽܚܘܕ ܰܒܐܰܦܝ ܢ 
ܶ
ܚܰܡܝܟ ܳܠܐ ܬ

ܰ ܕܪ 
 ܳܡܪ̱ܝ ܰܚܳܛܝ ܶܐ ܚܢܰܢ ܰܡܘܶܕܝܢܰܢ

̣ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ ܀
ܶ
 ܐ

ُهوُشو َوْبخولْزباْن ْلعُوالْم 

  ُعوْلِميْن آِمين
 

و                ُموراْن يِشوْع ْمِشيحُ 

تَْرُعو دَْرْحَميْك لُو تِحودْ بافَيْن 

ُموْر. حاُطويِه ْحناْن َمْوِدناْن 

 إِثْراحامْعلَينْ 

اآلَن وفي ُكّلِ حيٍن وإلى أبَِد 

  اآلبِدين آمين
 

يا َربَّنا يسوَع اْلَمسيح ال تُْغِلْق 

باَب َرْحَمتَِك ْبُوجوِهنا، فإنّنا 

  طاةٌ فاْرَحْمناُمْعتَِرفوَن بأنَّنا خُ 

̣ܟ ܶܡܢ ܐ̣ܰܬܳܪ̣ܟ ܶܨܐܰܕܝܢ  ܽܚܘܳܒ̣ܟ ܐܰܚܳܬ̣
̣ܬܰܒܛܰܠ̣ܬ 

ܶ
̣ܟ ܐ

ܳ
ܳܡܪ̱ܝ ܰܕܒܝ̣ܰܕ ܰܡܘܬ

̣ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ ܀
ܶ
ܢ ܐ

ܰ
ܘ̣ܬ  ܺܡܝܽܬ̣

حوبُوْخ أَْحتُوْخ ِمن أَثُْروْخ 

ِصدايْن ُموْر. دَْبياذْ َمْوتُوْخ 

إِثْبَْطالْث          ِميثوثاْن 

 إثْراحامْعلَينْ 

َمَحبَّتَُك ِمن يا َمْن أْحدََرتَْك ÷ 

َمكانَِك إلَْينا فَزالَْت ميتوتَتُنا 

 ÷بَِمْوتَِك اْرَحْمنا 

 

 

 

 

 



 

 

 

عون الماء على الشعب  كون بماء الورد الذي ُغسل فيه الّصليب، ويَُوّزِ بعد هذا يَتَبَرَّ

 للبركة. ثّم يخرجون ويبدأون بصالة مساء السبت.

 

 
 ) ܰܘܩܽܒ̣ܘܪܳܬܐ ܰܕܨܺܠܝܳܒܐ ܕܶܣܓܕܳܬܐ ܶܛܟܳܣܐ ܫܶܠܡ»

 الدفنطقس سجدة الصليب و أنتهى

ܰܩܺܕܝܰܫܬ  ܳܠܳܗܐ:ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܐܰ 
ܳܢܐ: ܰܩܺܕܝܰܫܬ ܳܠܐ  ܰܚܝܠܳܬ̣
ܐ: ̣
ܳ
♰ ܶܕܐܨܛܶܠܒܬ  ܳܡܝܽܘܬ

̣ܬܰܪܰܚܡܥܰܠܝܢ ܚܳܠܰܦܝܢ
ܶ
 3܀ܐ

 
 
 

̣ܬܰܪܰܚܡ ܥܰܠܝܢ:
ܶ
 ܳܡܰܪܢ ܐ

ܳܡܰܪܢ ܽܚܘܣ ܘܰܪܶܚܡܥܰܠܝܢ: 
ܫܶܡܫܰܬܢ 

ܶ
ܳܡܰܪܢ ܰܩܶܒܠ ܬ

ܢ ܶܘܐ̣ܬܰܪܰܚܡ ܰܘܨܰܠܘ ܳ  ̣
ܰ
ܬ
   ܀ܥܰܠܝܢ

 

ܳܠܳܗܐ܆ ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠܟ ܐܰ 
ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠܟ ܳܒܽܪܘܝܳܐ܆ 
ܽܫܘܒܳܚܐ ܳܠܟ ܰܡܠܳܟܐ 
ܢ ܠܰܚܳܛܝܐ 

ܶ
ܡܺܫܝܳܚܐ ܕܳܚܐ

 ܀ܰܥܒܰܕܝܟ܆ ܰܒܶܪܟܳܡܪܝ

قاديـششششششششششششششـشششششششششات  آلُوُهو 

ْلـششثُونُو،  قـششاديـشششـششات حايـششِ

قششششاديشششششششششششات لُشو ُمويوثُو 

حاْم َراثِدْصْطِلْبْت ْحلُوفَْين إ

 ܀مرات( 1) ْعالْين.
 

راحـشششاْمْعـشششالْين ثـشششوران إمُ 

يشششم  وران حششوْس ْوراحششِ مششُ

ْعالْين ُمـشششوران قـشششابِـشششيـشششل 

الُوثاْن   ـشششششششتان َوصششْ ِمشششْ تِشششْ

 ܀راحاْم ْعالْينثِوا
 

 شـششوْبـششحـشُشو لُـششوْخ آلُـششوُهـششو

 شـشوْبـُحـو  لُـوخ بُـورويُـو 

و  كششُ لشْ و  لُشوْخ  مشَ حشُ ششششششششوبشْ

و يششششْن  ْمشششششششششششيششششحشششُ ويششششِ دْحششششُ

كْ  ْلحشششاُطويِـشششششششششششششي دَيشششْ  َعبشششْ

 ܀باْرْخُمورْ 

قششدّوس أنششت يششا اللششه . قششدوس 

قدوس أنت  أنشت أيهشا القوي ،

يششششا غشير المششششائششششت ، يششششا من 

نا  إرحمنا ــــُصـشِلـشبَت عوضـش

 مرات( 1)
 

يا رب إرحمنا ، يا رب اشفق 

علينشا وارحمنشا ، يشا رب تقبّل 

 ܀خدمتنا وصلواتنا وارحمنا
 

 
 

التسشششبيح لك يا الله ، التسشششبيح 

لك ايها الخالق ، التسشششششبيح لك 

لملك المسشششششششيح الرؤوف ايها ا

بارك يا سششششششيد بعبيدك الخطاة 
        ܀


