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 السحر صالة

 
 .الّداِىرين َدىرِ  َوإىل َأوانٍ  وَُكل   اآلنَ  حنٍي، ُكل   إذَلُنا، للاُ  تَباَركَ  :الكاىن

سيحُ  .آمٌن: اخلورس
َ
وتَ  َوَوِطئَ  اأَلموات، َبٌنِ  ِمن قاـَ  ادل

َ
وت، ادل

َ
 احلَياةَ  َوَوَىبَ  بِادل

 .الُقبور يف لِلَّذينَ 

جدُ 
َ
 .آمٌن الّداِىريَن، َدىرِ  َوإىل أَوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ  الُقُدس، والّروحِ  واالبنِ  ِلآلبِ  ادل

 يا َسيِّئاتِنا، َعن َٓباَوز َسيِّدُ  يا َخطايانا، اغِفر َربُّ  يا ارَٙبنا، الُقّدوسُ  الثّالوثُ  أَيُّها
 .ارَحم ربُّ  يا ارَحم، ربُّ  يا ارَحم، ربُّ  يا. امِسكَ  َأجلِ  ِمن أَمراَضنا، واشفِ  اطَِّلع ُقدُّوسُ 

جدُ 
َ
 .آمٌن الّداِىريَن، َدىرِ  َوإىل أَوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ  الُقُدس، والّروحِ  واالبنِ  ِلآلبِ  ادل

 يف َكما َمشيَئُتكَ  لَِتُكن َمَلكوُتَك، لَِيأتِ  امُسَك، لَِيتَػَقدَّسِ  السَّماوات، يف الذي أَبانا
، أَعِطنا اجَلوَىرِيَّ  ُخبَزنا اأَلرض، َعلى َكَذِلكَ  السَّماءِ   ضَلنُ  َنرتُؾُ  َكما َعَلينا ما لَنا واتُرؾ الَيـو

رّير ِمنَ  صلَِّنا َلِكن التَّجرِبَة، يف ُتدِخلنا َوال َعَليو، لَنا ِلَمن  .الشِّ

لكَ  َلكَ  أَلفَّ  الكاىن:
ُ
جَد، والُقدَرةَ  ادل

َ
 وَُكلَّ  اآلفَ  الُقُدس، والّروحُ  واالبنُ  اآلبُ  أَيُّها وادل

 .الّداِىرين َدىرِ  َوإىل َأوافٍ 

 .آمٌن:  اجلوقة

ؤِمنٌنَ  وامَنحِ  ِمًناَثَك، َوبارِؾ َشعَبَك، َربُّ  يا َخلِّص
ُ
 َصليِبَك، ِبُقوَّةِ  واحَفظ الَغَلَبة، ادل

خَتّصٌن َ٘بيعَ 
ُ
 .ِبكَ  ادل



 أحد السامرية...
 

www.antiochpatriarchate.org 

جدُ 
َ
 الُقُدس، والّروحِ  واالبنِ  ِلآلبِ  ادل

سيحُ  أَيُّها سُلتارًا الصَّليبِ  َعلى ارتَػَفعَ  َمنِ  يا
َ
 اجَلديدِ  ِلَشعِبكَ  رَأفَػَتكَ  امَنح اإلَلُو، ادل

َسمَّى
ُ
ؤِمنٌَن، ِبُقوَِّتكَ  َوفَػرِّح ِبَك، ادل

ُ
، ِسالًحا َمعونَػُتكَ  ذَلُم لَِتُكن الَغَلَبَة، إيّاُىمُ  ماضِلًا ادل  لِلسَّالـِ

 .َمقهور َغًنَ  َوظََفرًا

 .آمٌن الّداِىريَن، َدىرِ  َوإىل أَوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ 

خذوَلِة، َغًنُ  الرَّىيَبةُ  الشَّفيَعةُ  أَيػَُّتها
َ
 يا تُعرِضي ال التَّسبيح، الُكلِّيَّةَ  اإللَوِ  واِلَدةَ  يا ادل

سَتقيمي ِسًنَةَ  َوطِّدي َبل تَػَوسُّالتِنا، َعن صاحلَِةُ 
ُ
 يَػَتَملَّكوا، َأف أََمرتِ  الذينَ  َوَخلِّػصي الرَّأي، ادل

بارََكةُ  أَيػَُّتها اإلَلَو، َوَلدتِ   أَنَّكِ  اْبِ  السَّماِء، ِمنَ  الَغَلَبةَ  وامَنحيِهمِ 
ُ
 .َوحَدؾِ  ادل

 .     َوارَحم فَاسَتِجب إلَيكَ  َنطُلبُ  َرٙبَِتكَ  َكَعظيمِ  للاُ  يا إرَٙبنا:  الكاىن

 .(ثالثاً ) .ارَحم َربُّ  يا: اجلوقة

سيحيٌِّنَ  َأجلِ  ِمن َنطُلبُ  َوأَيًضا:  الكاىن
َ
 .األرثوذُكسيٌِّن الِعباَدةِ  احَلَسين ادل

 .جاورجيوس َومرتوبوليِتنا أَبينا َأجلِ  ِمن َنطُلبُ  َوأَيًضا

 يف إخَوتِنا وَُكلِّ  والرَّاِىباتِ  والرُّىبافِ  والشَّماِمَسةِ  الَكَهَنةِ  إخَوتِنا َأجلِ  ِمن َنطُلبُ  َوأَيًضا
سيح

َ
 .ادل

جَد، نَرَفعُ  َوإلَيكَ  لِلَبَشِر، َوزلُِبّّ  َرحيٌم، إَلوٌ  ألَنَّكَ 
َ
 الُقُدس، والّروحُ  واالبنُ  اآلبُ  أَيُّها ادل

 .الّداِىرين َدىرِ  َوإىل َأوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ 

 .َأب يا بارِؾ الرَّبِّ  بِاسمِ . آمٌن:  اجلوقة

جدُ : الكاىن
َ
حيي، اجَلوَىِر، يف الواِحدِ  الُقّدوِس، لِلثّالوثِ  ادل

ُ
نَقِسم، َغًنِ  ادل

ُ
 ِحٌنٍ  ُكلَّ  ادل

 .الّداِىرين َدىرِ  َوإىل افٍ َأو  وَُكلَّ  اآلفَ 
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 . آمٌن: القارئ

جدُ 
َ
ََسرَّةُ  الّناسِ  َويف السَّالـُ  اأَلرضِ  َوَعلى الُعلى، يف للِ  ادل

 (ٖ. )ادل

 (مرتٌن. )بَِتسِبَحِتكَ  َفمي فَػَيتَػَرًلََّ  َشَفََتَّ، افَتح ياَربُّ 

 الثالث ادلزمور

، قاموا َكثًنوفَ  ُُيزِنوين؟ الذينَ  َكثُػرَ  َكم َربُّ  يا  َعَليَّ

 .بِإذَلِو لَوُ  َخالصَ  ال لَِنفسي يَقولوفَ  َكثًنوفَ 

 .رَأسي َوراِفعُ  َورَلدي، ناِصري، َربُّ  يا َوأَنتَ 

 .ُقدِسوِ  َجَبلِ  ِمن َفَأجاَبين َصَرخُت، الرَّبِّ  إىل ِبَصويت

  .يَنُصُرين الرَّبَّ  أَلفَّ  ُقمُت، ُثَّ  َوِنتُ  َرَقدتُ  أَنا

حيطٌنَ  الشُُّعوبِ  رِبواتِ  ِمن َأخاؼُ  َفال
ُ
 . َحويل ِمن يب ادل

 َأسنافَ  َوَسَحقتَ  باِطالً، يُعاديين َمن ُكلَّ  َضَربتَ  ألَنَّكَ ! إذَلي يا َخلِّصين! َربُّ  يا ُقم
 .اخَلطََأة

 .بَػرََكُتكَ  َشعِبكَ  َوَعلى اخَلالُص، لِلرَّبِّ 

 .يَنُصُرين الرَّبَّ  أَلفَّ  ُقمُت، ُثَّ  َوِنتُ  َرَقدتُ  أَنا

 والثالثون السابع ادلزمور

ين، ِبَغَضِبكَ  ال َربُّ  يا  .تُػَؤدِّبين ِبرِجزِؾَ  َوال تُػَوّبِّ

  .َيَدؾ َعَليَّ  َوَمكػَّنتَ  يفَّ، َنَشَبت َقد ِسهاَمكَ  فَإفَّ 
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 .َخطاياي َوجوِ  ِمن ِعظامي يف َسالَمةٌ  َوال َغَضِبَك، َوجوِ  ِمن ِشفاءٌ  جلََِسدي لَيسَ 

 .َعَليَّ  ثَػُقَلت َقد ثَقيلٍ  َكِحملٍ  رَأسي، َفوؽَ  َتعاَلت َقد آثامي أَلفَّ 

  .َجهاَلَت ِقَبلِ  ِمن ِجراحايت َوقاَحت أَنتَػَنت َقد

  .عاِبًسا َمشيتُ  ُكلَّوُ  والنَّهارَ  الغايَِة، ِإىل واضَلَنيتُ  َشقيتُ 

  .ِشفاءٌ  جلََِسدي َولَيسَ  َمهازَئ، امَتآل َقد َمتيَنَّ  أَلفَّ 

  .قَليب تَػنَػهُّدِ  ِمن أَِئنُّ  وَُكنتُ  ِجدِّا، واتََّضعتُ  َشقيتُ 

، يا  .َعنكَ  ََيفَ  لَ  َوتَػنَػهُّدي أَماَمَك، ُكلَّها بُغَيَت ِإفَّ  َربُّ

  .َمعي يَبقَ  لَ  أَيًضا َعييَنَّ  َونُورُ  قُػوَّيت، َوفاَرقَتين َقليب، اضطََربَ  َقدِ 

 .بَعيًدا ِميّن  َوَقفَ  َوِجنسي َلَديَّ، َوَوَقفوا ِميّن، َدَنوا َوأَقرِبائي َأصِدقاِئي

لَتِمسوفَ  نَفسي، ِيطلُبوفَ  الذينَ  َوَأجَهَدين
ُ
 طوؿَ  َوُغشوًشا بِالباِطِل، َتَكلَّموا الشَّرَّ  يلَ  وادل

 .َدَرسوا النَّهارِ 

 .فاهُ  يَفَتحُ  ال وََكَأخَرسَ  َيسَمُع، ال َفَكَأَصمَّ  أَنا أَمَّا

  .تَبكيتٌ  َفِموِ  يف َوال َيسَمُع، ال َكِإنسافٍ  َوِصرتُ 

 .َوإذَلي َريّب  يا يل َتسَتجيبُ  أَنتَ  تَػوَكَّلُت، َربُّ  يا َعَليكَ  أَلينّ 

 .الَكالـَ  َعَليَّ  َعظَّموا َقَدمايَ  زَلَّػت َوِعنَدما َأعدائي، يب َيشَمتْ  ال قُلتُ  أَلينّ 

   .حٌن ُكلِّ  يف أَمامي َوَوَجعي السُّقوِط، َعلى ُموِشكٌ  أَلينّ 

  .َخطيَئَت َأجلِ  ِمن َوأَىَتمُّ  بِإٗبي، ُأخِبُ  أَنا أَلينّ 
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 .ظُلًما يُبِغضوين الذينَ  َكثُػرَ  َوَقد ِميّن، َأَشدُّ  َوُىم َفَأحياٌء، أَعدائي أَّما

 .الصَّالح ابِتغاِئي أَلجلِ  يب زَلَّلوا َشرِّا اخَلًنِ  َبَدؿَ  جاَزوين الذينَ 

  .َعينِّ  تَػَتباَعد َوال ي،َوإذلَ  َريبِّ  يا ُُتِملين َفال

  .َخالصي َربَّ  يا َمعوَنَت، إىل َأسرِع

 .َعينِّ  تَػَتباَعد َوال َوإذَلي، َريبِّ  يا ُُتِملين َفال

 .َخالصي َربَّ  يا َمعوَنَت، إىل َأسرِع

 والستون الثاين ادلزمور

 بَػرِّيٍَّة، أَرضٍ  يف!  َجَسدي إلَيكَ  َوتاؽَ  نَفسي، إلَيكَ  َظِمَئت أَُبكػُِّر، إلَيكَ  إذَلي للاُ  يا
 .ادلاء َوعاِدَمةِ  َمسلوَكٍة، َوَغًنِ 

 .َورَلَدؾ قُػوََّتكَ  ألُعاِينَ  الُقدسِ  يف َلكَ  َظَهرتُ  َىَكذا

  .ُتَسبِّحاِنكَ  َوَشَفََتَّ  احلَياِة، ِمنَ  أَفَضلُ  َرٙبََتكَ  أَلفَّ 

  .َيَديَّ  أَرَفعُ  َوبِامِسكَ  َحيايت، يف أُبارُِككَ  َىَكذا

 .َفمي ُيَسبُِّحكَ  االبِتهاجِ  َوِبِشفاهِ  َوَدَسٍم، َشْحمٍ  ِمن َكما نَفسي فَػَتمَتلئُ 

  .اأَلسحارِ  يف ِبكَ  َىَذذتُ  ِفراشي، َعلى ذََكرُتكَ  ذاإ

  .ُأَسرُّ  َجناَحيكَ  َوِبِظلِّ  َعونًا، يل ِصرتَ  ألَنَّكَ 

 .ََييُنك َعَضَدت َوإيَّايَ  َوراَءَؾ، نَفسي الَتَصَقت

 اأَلرِض، َأساِفلِ  يف َفَسَيدُخلوفَ  باِطاًل، نَفسي َيطلُبوفَ  الذينَ  أَّما
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  .لِلثَّعاِلبِ  أَنِصَبةً  َوَيكونوفَ  السُّيوِؼ، أَيدي إىل َويُدَفعوفَ 

ِلكُ  أمَّا
َ
َتَكلِّمٌنَ  أَفواهُ  ُسدَّت َقد ألَنَّوُ  ِبِو، َُيِلفُ  َمن ُكلُّ  َوَُيَتَدحُ  بِالِل، فَػُيَسرُّ  ادل

ُ
 ادل

  .لمبِالظُّ 

 الَتَصَقت. ُأَسرُّ  َجناَحيكَ  َوِبِظلِّ  َعونًا، يل ِصرتَ  ألَنَّكَ  اأَلسحارِ  يف ِبكَ  َىَذذتُ 
 .ََييُنكَ  َعَضَدت َوإيَّايَ  َوراَءَؾ، نَفسي

جدُ 
َ
 .آمٌن الّداِىريَن، َدىرِ  َوإىل أَوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ  الُقُدس، والّروحِ  واالبنِ  ِلآلبِ  ادل

جدُ  ىلِّلويا، َىلِّلويا، َىلِّلويا،
َ
 (ثالثاً .  )للا يا َلكَ  ادل

  (ثالثاً .  )ارَحم َربُّ  يا

جدُ 
َ
 .آمٌن الّداِىريَن، َدىرِ  َوإىل أَوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ  الُقُدس، والّروحِ  واالبنِ  ِلآلبِ  ادل

 والثمانون السابع ادلزمور

 أَماَمَك، َصَرختُ  اللَّيلِ  َويف النَّهارِ  يف َخالصي، إَلوُ  َربُّ  يا

   .طلَبَت ِإىل أُُذَنكَ  أَِمل َصاليت، ُقّداَمكَ  فَلَتدُخل

  .َحيايت اجَلحيمِ  ِمنَ  َوَدَنت نَفسي، الشُّرورِ  ِمنَ  امَتؤَلت فَقدِ 

نَحِدرينَ  َمعَ  ُحِسبتُ 
ُ
 اأَلمواِت، َبٌنَ  ُحرِّا ُمعٌٌن، َلوُ  لَيسَ  ِإنسافٍ  ِمثلَ  ِصرتُ . اجُلبِّ  يف ادل

َُجرَّحٌنَ  ِمثلَ 
 .ُمقَصوف َيِدؾَ  ِمن َوُىم أَيًضا، َتذُكرُُىم ال الذينَ  الُقبوِر، يف الرُّقودِ  ادل

وت َوِظالؿِ  ظُُلماتِ  يف السَّاِفلٌَن، َأسَفلِ  ُجبِّ  يف َجَعلوين
َ
  .ادل

  .َعليَّ  َأَجزَُتا أَىواِلكَ  َوَ٘بيعُ  َغَضُبَك، استَػَقرَّ  َعَليَّ 

 َخَرجُت، َوما ُأسِلمتُ  َقد  جاَسًة،رَ  ذَلُم َجَعلوين َمعاِريف، َعيّن  أَبَعدتَ 
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سَكَنةِ  ِمنَ  َضُعَفتا َوَعينايَ 
َ
 َبَسطتُ  َوإلَيكَ  ُكلَُّو، النَّهػػارَ  َربُّ  يا إلَيكَ  َصَرختُ . ادل

 .َيَديَّ 

ـِ  الَعجاِئَب؟ َتصَنعُ  ِلؤَلمواتِ  أََلَعلَّكَ   َلك؟ فَػَيعرَتِفوفَ  يُقيمونَػُهم اأَلطِّباءُ  َأ

   بَِأمانَِتَك؟ اذلالؾِ  َويف ِبَرٙبَِتَك؟ الَقبِ  يف َأَحدٌ  َأَُيَبُِّ 

  َمنِسيَّة؟ أَرضٍ  يف َوَعدُلكَ  َعجائُِبَك؟ الظُّلَمةِ  يف تُعَرؼُ  َىل

  .َصاليت الَغداةِ  يف فَػَتبُلُغكَ  َصَرخُت، َربُّ  يا إلَيكَ  َوأَنا

؟ َوجَهكَ  َوَتصِرؼُ  نَفسي تُقصي َربُّ  يا ِلماذا   َعينِّ

تُ  اتََّضعتُ  ارتَػَفعتُ  َوِحٌنَ  َشبايب، ُمنذُ  الشَّقاءِ  َويف أَنا، َفقًنٌ   .َؤَبًَنَّ

  .أَزَعَجتين َوُمفَزعاُتكَ  رِجُزَؾ، جازَ  َعَليَّ 

  .َمًعا اكتَػنَػَفتين ُكلَّوُ  والنَّهارَ  َكادلاِء، يب َأحاَطت

 .الشَّقاء ِمنَ  َوَمعاِريف والَقريَب، الصَّديقَ  َعيّن  أَبَعدتَ 

  أَماَمَك، َصَرختُ  اللَّيلِ  َويف النَّهارِ  يف َخالصي إَلوُ  َربُّ  يا

 .طلَبَت إىل أُُذَنكَ  أَِمل َصاليت، ُقدَّاَمكَ  فَلَتدُخل

 والثاين ادلائة ادلزمور

، نَفسي يا بارِكي  .الُقدُّوس امَسوُ  داِخلي يف ما َ٘بيعُ  َويا الرَّبَّ

، نَفسي يا بارِكي   .ُمكاَفآتِوِ  َ٘بيعَ  تَنَسي َوال الرَّبَّ

  أَمراِضِك، َ٘بيعَ  َيشفي الذي آثاِمِك، َ٘بيعَ  يَغِفرُ  الذي
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ي الذي   والرَّأَفِة، بِالرَّٙبَةِ  ُيَكلُِّلكِ  الذي َحياَتِك، الَفسادِ  ِمنَ  يُػَنجِّ

 .َشباُبكِ  كالنَّسرِ  فَػَيَتَجدَّدُ  َشَهواِتِك، باخَلًناتِ  ُيشِبعُ  الذي

ظلومٌنَ  جلَِميعِ  واإلنصاؼَ  الرََّٙبةَ  ُُيري الربُّ 
َ
 .ادل

  .َمشيئاتِوِ  إسرائيلَ  َوَبين طُرَُقُو، موسى َعرَّؼَ 

  الرَّٙبَِة، وََكثًنُ  األَناةِ  َطويلُ  َوَرُؤوٌؼ، َرحيمٌ  الرَّبُّ 

  .َُيِقد الدَّىرِ  ِإىل َوال َيسَخُط، اإلنِقضاءِ  ِإىل لَيسَ 

 .جازانا َخطايانا َحَسبِ  َعلى َوال َمَعنا، َصَنعَ  آثاِمنا َحَسبِ  َعلى ال

 يَػتَّقونَُو، الذينَ  َعلى َرٙبََتوُ  الرَّبُّ  قَػوَّى اأَلرِض، َعنِ  السَّماءِ  ارتِفاعِ  ْبِقدارِ   ألَنَّوُ 

شرِؽِ  بُعدِ  َوْبِِقدارِ 
َ
غِرِب، َعنِ  ادل

َ
  .َسيِّئاتِنا َعنَّا أَبَعدَ  ادل

   فيو،ِّبائِ  الرَّبُّ  يَرَأؼُ  بِالَبنٌِن، اأَلبُ  يَرَأؼُ  َكما

 .ضَلن  تُرابٌ  أَنَّنا َوذََكرَ  ِجِبلََّتنا، َعَرؼَ  ألَنَّوُ 

 يُزِىُر، َكَذِلكَ  احَلقلِ  وََكَزىرِ  أَيَّاُمُو، كالُعشبِ  اإلنسافُ 

  .َموِضَعوُ  أَيًضا يَعِرؼُ  َوال يَثُبتُ  ال الرّيُح، فيوِ  َىبَّت إذا ألَنَّوُ 

  يَػتَّقونَُو، الذينَ  َعلى الدَّىرِ  َوإىل الدَّىرِ  ُمنذُ  َفهيَ  الرَّبِّ  َرَٙبةُ  أَّما

 .لَِيصَنعوىا َوصاياهُ  والّذاِكرينَ  َعهَدهُ  احلاِفظٌنَ  الَبنٌِن، أَبناءِ  َعلى َوَعدلُوُ 

  .اجَلميعِ  َعلى َتسودُ  َوشَلَلَكُتوُ  السَّماِء، يف َعرَشوُ  َىيَّأَ  الرَّبُّ 
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قَتِدرينَ  َمالِئَكِتِو، َ٘بيعَ  يػػا الرَّبَّ  بارِكوا
ُ
 َصوتِ  مَساعِ  ِعندَ  ِبَكِلَمِتِو، العاِملٌنَ  ِبُقوَّتِِو، ادل

  َكالِمِو،

اَموُ  يا قُػوَّاتِِو، َ٘بيعَ  يا الرَّبَّ  بارِكوا   إراَدَتُو، العاِملٌنَ  ُخدَّ

 نَفسي يا بارِكي ِسياَدتِِو، َمواِضعِ  ِمن َموِضعٍ  ُكلِّ  يف أَعمالِِو، َ٘بيعَ  يا الرَّبَّ  بارِكوا
 .رَّبَّ ال

  .الرَّبَّ  نَفسي يا بارِكي ِسياَدتِِو، َمواِضعِ  ِمن َموِضعٍ  ُكلِّ  يف

 واألربعون والثاين ادلائة ادلزمور

 ِبَعدِلَك، يل اسَتِجب طلَبَت، إىل ِِبَقِّكَ  َوأَنِصت َصاليت، اسَتِمع َربُّ  يػا

حاَكَمةِ  يف َتدُخل َوال
ُ
 .َحيّ  َأيُّ  أَماَمكَ  يَػتَػزَكَّى َلن فَإنَّوُ  َعبِدَؾ، َمعَ  ادل

 ِمثلَ  الظُّلَمةِ  يف َوَأجَلَسين َحيايت، اأَلرضِ  يف َوأََذؿَّ  نَفسي، اضَطَهدَ  َقدِ  الَعُدوَّ  أَلفَّ 
وتى

َ
  الدَّىِر، ُمنػػػػذُ  ادل

 .داِخلي يف قَليب واضطََربَ  روحي، َعَليَّ  َوَأضَجرَ 

  .َيَديك َصناِئعِ  يف َوتََأمَّلتُ  أَعماِلَك، ُكلِّ  يف َوَىَذذتُ  الَقدَيََة، األَيَّاـَ  َتذَكَّرتُ 

  .ُٖبطَرُ  ال َكَأرضٍ  َلكَ  َونَفسي إِلَيَك، َيَديَّ  َبَسطتُ 

 اذلاِبطٌنَ  َفُأشابِوَ  َعينِّ  َوجَهكَ  َتصِرؼ ال روحي، فَِنَيت فَقد َربُّ  يا يل فاسَتِجب َأسرِع
 !اجُلبّ  يف

 الذي الطَّريقَ  َربُّ  يا َعرِّفين تَػوَكَّلُت، َعَليكَ  فَإينّ  َرٙبََتكَ  ُمسَتِمًعا الَغداةِ  يف إجَعلين
  !نَفسي َرَفعتُ  إلَيكَ  فَإينّ  فيو َأسُلكُ 
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، يا َأعدائي ِمن أَنِقذين    إلَيك، جَلَأتُ  َقد فَإينّ  َربُّ

  ُمسَتقيَمٍة، أَرضٍ  يف َيهديين الصَّاِلحُ  روُحكَ  إذَلي، أَنتَ  ألَنَّكَ  ِرضاؾَ  أَعَملَ  َأف لػِّمينعَ 

 نَفسي، احلُزفِ  ِمنَ  ُٕبرِجُ  ِبَعدِلكَ  ُٔبييين، َربُّ  يا امِسكَ  َأجلِ  ِمن

 .َعبُدؾَ  أَنا أَلينّ  نَفسي، ُُيزِنوفَ  الذينَ  َ٘بيعَ  َوُُتِلكُ  أَعدائي، َتسَتأِصلُ  َوِبَرٙبَِتكَ 

حاَكَمةِ  يف َتدُخل َوال ِبَعدِلَك، يل إسَتِجب
ُ
 (ٕ.  )َعبِدؾَ  َمعَ  ادل

 .ُمسَتقيَمة أَرضٍ  يف يَهديين الصَّاِلحُ  روُحكَ 

جدُ 
َ
 .آمٌن الّداِىريَن، َدىرِ  َوإىل أَوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ  الُقُدس، والّروحِ  واالبنِ  ِلآلبِ  ادل

جدُ  َىلِّلويا، َىلِّلويا، َىلِّلويا،
َ
 (مرات ٖ) .للا يا َلكَ  ادل

جدُ  َوَرجاَءنا إذَلَنا يا
َ
 .َلك ادل

 الكربى السالمية الطلبة

 .َنطُلب الرَّبِّ  إىل ِبَسالـٍ 

 .َنطُلب الرَّبِّ  إىل نُفوِسنا، َوَخالصِ  الُعلى، ِمنَ  الذي السَّالـِ  َأجلِ  ِمن

، ُكلِّ  َسالـِ  َأجلِ  ِمن َقدََّسِة، للاِ  َكناِئسِ  ثَباتِ  َوُحسنِ  العالَِ
ُ
ادِ  ادل  .َنطُلب الرَّبِّ  إىل اجَلميِع، وأبِّ

َقدَِّس، الَبيتِ  َىذا َأجلِ  ِمن
ُ
 .َنطُلب الرَّبِّ  إىل للِا، َوَخوؼِ  َوَورَعٍ  بِِإَيافٍ  إلَيوِ  َيدُخلوفَ  والذينَ  ادل

سيِحيٌِّنَ  َأجلِ  ِمن
َ
 .َنطُلب الرَّبِّ  إىل األُرثوذُكسيٌَِّن، الِعباَدةِ  احَلَسين ادل

َُكرَّمٌَن، والَكَهَنةِ  جاورجيوس، ومرتوبوليتنا أَبينا َأجلِ  ِمن
ـِ  والشَّماِمَسةِ  ادل سيِح،ا ُخّدا

َ
 َوَ٘باَعةِ  دل

  .َنطُلب الرَّبِّ  إىل والشَّعِب، اإلكلًنوسِ 

 .َنطُلب الرَّبِّ  إىل صاِلٍح، َعَملٍ  ُكلِّ  يف َوُمؤاَزَرُِتِم البَػَلِد، َىذا ُحّكاـِ  َأجلِ  ِمن
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ديَنةِ  َىذهِ  َأجلِ  ِمن
َ
َقدََّسِة، ادل

ُ
ُدفِ  وَ٘بيعِ  ادل

ُ
ؤِمنٌنَ  والُقرى، والَبلداتِ  ادل

ُ
 الرَّبِّ  إىل فيها، الّساِكنٌنَ  وادل

 . َنطُلب

 الرَّبِّ  إىل صاحلٍَِة، َوبيَئةٍ  َسالِميٍَّة، َوأَوقاتٍ  بِالثِّماِر، اأَلرضِ  َوِخصبِ  اأَلىِويَِة، اعِتداؿِ  َأجلِ  ِمن
 .َنطُلب

ساِفرينَ  َأجلِ  ِمن
ُ
رضى، َوَجوِّا، َوَِبرًا بَػرِّا َحَسًنا ادل

َ
ضِنيٌَِّن، وادل

َ
 الرَّبِّ  إىل َوَخالِصِهم، واأَلسرى، وادل

 .َنطُلب

 .َنطُلب الرَّبِّ  إىل َوِشدٍَّة، َوَخَطرٍ  َوَغَضبٍ  ضيقٍ  ُكلِّ  ِمن صَلاتِنا َأجلِ  ِمن

 .بِِنعَمِتك للاُ  يا واحَفظنا وارَحم، َوَخلِّص، أُعُضد،

جيَدَة، البَػرَكاِت، الفائَِقةَ  الطَّاِىرََة، الَقداَسِة، الُكلِّيَّةَ  ذِكرِنا بَعدَ 
َ
 الّدائَِمةَ  اإلَلِو، واِلَدةَ  َسيَِّدتَنا ادل

سيحَ  َحياتِنا، وَُكلَّ  بَعًضا، َوبَعُضنا َذواتِنا، فَلُنودِع الِقّديسٌن، َ٘بيعِ  َمعَ  َمرمَي، الَبتولِيَّةِ 
َ
 .اإلَلو ادل

ـٍ  رَلدٍ  ُكلُّ  يَليقُ  ِبكَ  ألَنَّوُ :الكاىن  الُقُدس، والّروحُ  واالبنُ  اآلبُ  أَيُّها َوُسجود، َوإكرا
 .الّداِىرين َدىرِ  َوإىل َأوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ 

 (الرابع باللحن. )آمٌن:اجلوقة

 .الر بّ  بِاسمِ  اآليت ُمباَرك   لَنا، َظَهرَ  الر ب   للاُ 

، إعرَتِفوا -ٔ  .الُقّدوس بِامِسوِ  وادعوا لِلرَّبِّ

 .قَػَهرُُتا الرَّبِّ  َوبِاسمِ  يب، َأحاَطت األَُممِ  ُكلُّ  -ٕ

 .أَعيُِننا يف َعجيَبةٌ  َوىيَ  َىِذِه، كاَنت الرَّبِّ  ِقَبلِ  ِمن -ٖ

 (الرابع باللحن) القيامة طروبارية
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الِؾ، ِمنَ  تَػَعلَّمنَ  الرَّّب، تِلميذاتِ  إفَّ 
َ
 الَقضاءَ  َوطََرحنَ  الَبِهج، بِالِقياَمةِ  الَكرزَ  ادل

وُت، ُسيبَ : اِئالتٍ َوق ُمفَتِخراتٍ  الرُُّسلَ  َوخاَطبَ  اجَلدِّيَّ،
َ
سيحُ  َوقاـَ  ادل

َ
 العالََ  َوَمَنحَ  اإلَلو، ادل

 .الُعظمى الرََّٙبةَ 

جدُ 
َ
 .آمٌن الّداِىريَن، َدىرِ  َوإىل أَوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ  الُقُدس، والّروحِ  واالبنِ  ِلآلبِ  ادل

 (الثامن باللحن) اخلمسٌن نصف طروبارية

ًخلِّص أَيُّها احَلَسَنِة، الِعباَدةِ  مياهِ  ِمن الَعطشى نَفسي اسقِ  العيِد، انِتصاؼِ  يف
ُ
. ادل

 أَيُّها احلَياِة، يَنبوعَ  فَيا. َوَيشَرب إيلَّ  فَلَيأتِ  َعطشافَ  كافَ  َمن قاِئاًل، الُكلِّ  ضَلوَ  َىَتفتَ  ألَنَّكَ 
سيحُ 

َ
جدُ  اإلَلُو، ادل

َ
 .َلك ادل

 الطلبة الصغرى

لكَ  َوَلكَ  الِعزََّة، َلكَ  أَلفَّ  : ؾ
ُ
جد، والُقدَرةَ  ادل

َ
 الُقُدس، والّروحُ  واالبنُ  اآلبُ  أَيُّها وادل

 .الّداِىرينَ  َدىرِ  َوإىل َأوافٍ  وَُكلّ  اآلفَ 

 .آمٌن  ج:

 األوىل الكاثسما

 ذَليبِ  ُمعايَػَنةَ  َيطُقنَ  لَ  َوإذ الَقِب، َمدَخلِ  إىل بَِبَصرِِىنَّ  َشَخصنَ  الطّيبِ  حاِمالتِ  إفَّ 
الؾِ 

َ
، الِفرَدوسَ  فَػَتحَ  الذي ُسرِؽَ  تُػَرى يا َىل: َوقُلنَ  ُمرَتِعداتٍ  نَ َدِىش الّساِطِع، ادل  َىل أَـ لِلِّصِّ

سيحُ  قاـَ  َقد َحقِّا بِالِقياَمِة؟ اآلالـِ  قَبلِ  ِمن َكَرزَ  الذي قاـَ 
َ
 اجَلحيِم، يف الذينَ  ماضِلًا اإلَلُو، ادل

 .َوالِقياَمة احلَياةَ 

جدُ 
َ
 الُقُدس، والّروحِ  واالبنِ  ِلآلبِ  ادل



 أحد السامرية...
 

www.antiochpatriarchate.org 

 َقبٍ  يف ادلائِتوفَ  النَّاسُ  َوَوَضَعكَ  سُلَلُِّص، يا الطَّوِعيَّةِ  ْبَشيَئِتكَ  الصَّلبَ  كاَبدتَ  َلَقد
وتُ  فَػُقيِّدَ  ِبَكِلَمٍة، اآلفاؽَ  أَقاـَ  َمن يا َجديٍد،

َ
 ُكلُّ  َوَصرَخَ  َسيٍب، َأَشدَّ  َوُسيبَ  اأَلجَنيبُّ  الَغريبُ  ادل

حِيَيةِ  ِقياَمِتكَ  ِحٌنَ  اجَلحيمِ  يف الذينَ 
ُ
سيحُ  قاـَ  َلَقد: ىاتِفٌنَ  ادل

َ
 إىل باؽٍ  َوىوَ  احلَياَة، ادلاِنحُ  ادل

 .الدُّىور

 .آمٌن الّداِىريَن، َدىرِ  َوإىل أَوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ 

 يا الطَّبيَعةِ  َعلى يَفوؽُ  ما َزرٍع، ِبال َحَبِلكِ  يف َوحاِفُظِك، َخطيُبكِ  يوُسُف، عاَينَ  َلّما
نَحِدرِ  لِلَمطَرِ  َوَفِطنَ  ُمنَذِىالً، ُدِىشَ  اإلَلِو، واِلَدةَ 

ُ
لَتِهَبةِ  َولِلُعلَّيَقةِ  اجَلزَِّة، َعلى ادل

ُ
 ِبدوفِ  بالنَّارِ  ادل

فرَِعِة، َىروفَ  َولَِعصا احرتاٍؽ،
ُ
 الوالَدةِ  بَعدَ  َوتَبقى تَِلُد، الَعذراءَ  إفَّ : صارًِخا الَكَهَنةِ  أَماـَ  َوَشِهدَ  ادل

  .َعذراء يًضاأَ 

  الثانية الكاثسما

سيحُ  أَيُّها ماِئتٍ  َغًنَ  بالطَّبعِ  ُكنتَ  َلّما
َ
َخلُِّص، اإللَوُ  ادل

ُ
 اجَلحيِم، ِمنَ  ناِىًضا ُقمتَ  ادل

وتِ  ِعزَّةَ  َوَسَحقتَ  عاَلَمَك، ِبِقياَمِتكَ  َوأََقمتَ 
َ
. َرحيم يا لِلَجميعِ  الِقياَمةَ  َوأَعَلنتَ  ِبُقوٍَّة، ادل

ُدَؾ، ِحبُّ  َوحَدهُ  ُىوَ  َمن يا فَػُنَمجِّ
ُ
 .الَبَشر ادل

جدُ 
َ
  الُقُدس، والّروحِ  واالبنِ  ِلآلبِ  ادل

رتَػَفعاتِ  ِمنَ  نَػَزؿَ  ِجبائيلَ  إفَّ 
ُ
 الذي الَقبِ  َحَجرِ  ِمن َوَدنا بَيضاَء، ُحلَّةً  الِبًسا الُعلوِيَّةِ  ادل

 ِلما والُبكاِء، النَّوحِ  ِصياحِ  َعن اكُففنَ : لِلباِكياتِ  قاِئالً  َوَصرَخَ  احلَياِة، َصخَرةُ  فيوِ  كاَنت
. َحقِّا قاـَ  َقد باِكياٍت، َتطلُبَنوُ  الذي َفإفَّ  ُمطَمِئّناٍت، َوثِقنَ  داِئًما، والشََّفَقةِ  احلُنُػوِّ  ِمنَ  ِعندَُكنَّ 
 .قاـ َقد الرَّبَّ  إفَّ : قاِئالتٍ  بِالرُّسلِ  فاىِتفنَ 

  .آمٌن الّداِىريَن، َدىرِ  َوإىل أَوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ 
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الِئَكة ُصفوؼِ  ُكلُّ  انَذَىلَ  َلَقد
َ
 يف ُحِويَ  َكيفَ  نَِقيَُّة، يا الرَّىيبِ  َحَبِلكِ  ِسرِّ  ِمن ادل

 الدُّىوِر، قَبلَ  الذي َزَمِنيِّا ابِتداءً  ِمنكِ  وإبََّذَ  فَػَقط، بإشاَرتِوِ  الُكلَّ  احلاِوي َكإنساٍف، َأحضاِنكِ 
َغذِّي لَبَػًنا ِمنكِ  َوَرَضعَ 

ُ
دوَنكِ  ِلَذِلكَ  َوُىم. تُوَصفُ  ال الَت ِّبًَنِيَِّتوِ  َنَسَمةٍ  ُكلَّ  ادل  شُلَتِدحٌن، َُيَجِّ

َـّ  ِلَكوِنكِ   .َحقِّا للاِ  ُأ

 للسامرية كاثسمات

سيحَ  أَلفَّ  اأَلرضِ  َعلى ما َويَرَتِكض السَّماواتُ  لَِتجَذؿِ 
َ
 الَبتوؿِ  ِمنَ  إنسانًا َظَهرَ  َقد ادل

 امَرأَةٍ  ِمنِ  ماءً  َوطََلبَ  بِالَعجاِئبِ  َوَأشَرؽَ  اخلاصي، ْبَوتِوِ  الَفسادِ  ِمنَ  الَبَشري اجلِنسِ  ُكلَّ  َوأَنَقذَ 
 .مائًِتا َيكوفَ  َأف َعدميٌ  أَنَّوُ  ْبا اأَلشفَيةِ  يَنابيعَ  إيّاىا واِىًبا ساِمريَّةٍ 

جدُ  
َ
 آمٌن. الّداِىريَن، َدىرِ  َوإىل أَوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ  الُقُدس، والّروحِ  واالبنِ  ِلآلبِ  ادل

 حاؿِ  َويف الّناموسي، العيدِ  انِتصاؼِ  يف اذلَيَكلِ  إىل َحَضرَ  َقد احِلكَمةَ  الرّازِؽَ  السَّيِّدَ  إفَّ 
 أَنا، َعَليُكم بِوِ  َأجودُ  الذي ادلاءِ  ِمنَ  فاشرَبوا الِعطاشُ  أَيُّها اآلفَ  َىُلمَّ  قاِئالً  الُكلَّ  َعلَّمَ  ُجلوِسوِ 
 .الَبَشر َ٘بيعَ  يا اإلذَلي والنَّعيمِ  بِاحلَياةِ  َتفوزوفَ  ِبوِ  الذي

 (اخلامس باللحن)  القيامة األفلوجيطاريا

 ُحقوَقك َعلِّمين َربُّ  يا أَنتَ  ُمباَرؾٌ 

الِئَكةِ  َ٘بعُ 
َ
ًا، انَذَىلَ  ادل َخلِّص، أَيُّها اأَلمواتِ  َبٌنَ  زَلسوبًا إيَّاؾَ  ُمشاَىَدتِوِ  ِعندَ  ُمَتَحًنِّ

ُ
 ادل

وت، قُػوَّةَ  َوداِحًضا
َ
ـَ  َوُمنِهًضا ادل  .كافَّةً  اجَلحيمِ  ِمنَ  إيّانا َوُمعِتًقا َمَعَك، آَد

 ُحقوَقك َعلِّمين َربُّ  يا أَنتَ  ُمباَرؾٌ 

الؾُ 
َ
 بِالدُّموعِ  الطُّيوبَ  َٖبُزجنَ  لَِ  :قاِئالً  الطّيبِ  حاِمالتِ  ضَلوَ  تَػَفوَّهَ  الَقِب، ِعندَ  الالِمعُ  ادل

َخلِّصَ  ألفَّ  وافَرحَن، الَلحدَ  فانظُرفَ  تِلميذات؟ يا بِتَػَرثٍّ 
ُ
 .ناِىًضا الَقبِ  ِمنَ  قاـَ  ّقد ادل
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 ُحقوَقك َعلِّمين َربُّ  يا أَنتَ  ُمباَرؾٌ 

الؾَ  َأفَّ  إال ناِئحاٍت، َقِبؾَ  إىل ساَرعنَ  ِجدِّا، َسَحرًا الطّيِب، حاِمالتِ  إفَّ 
َ
 ِِبِنَّ  َوَقفَ  ادل

رفَ  َبل تَبكٌَن، َفال َوَبَطلَ  َكفَّ  َقد النَّوحِ  َزمافُ : ذَلُنَّ  َوقاؿَ   .بِالِقياَمة الرُّسلَ  َبشِّ

 ُحقوَقك َعلِّمين َربُّ  يا أَنتَ  ُمباَرؾٌ 

َخلُِّص، أَيُّها َقِبؾَ  إىل بِاحلَنوطِ  أَقَبلنَ  َقد الطّيِب، حاِمالتِ  النِّسَوةَ  إفَّ 
ُ
 َفَسِمعنَ  ادل

وتى؟ َمعَ  احَليَّ  َٔبِسبَ  لَِ  :قاِئالً  ضَلَوُىنَّ  ُمتَػنَػغًِّما َمالًكا
َ
 .ناِىًضا الَقبِ  ِمنَ  قاـَ  َقد إَلوٌ  أَنَّوُ  فَِبما ادل

جدُ 
َ
 الُقُدس، والّروحِ  واالبنِ  ِلآلبِ  ادل

 َمعَ  صارِخٌنَ  واِحٍد، ِِبَوَىرٍ  ُقدُّوًسا ثالوثًا ُقدِسِو، َولِروحِ  َوالبِنوِ  ِلآلبِ  َنسُجدُ 
 !َربّ  يا أَنتَ  ُقّدوسٌ  ُقّدوسٌ  ُقّدوسٌ  :السَّارافيم

 .آمٌن الّداِىريَن، َدىرِ  َوإىل أَوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ 

ـَ  َوأَنَقذتِ  احلَياِة، ُمعطيَ  َوَلدتِ  َلَقد الَعذراُء، أَيػَُّتها  َحّواءَ  َوَمَنحتِ  اخَلطيَئة، ِمنَ  آَد
دَ  واإلنسافَ  اإلَلوَ  َلِكنَّ  احلُزف، ِعَوضَ  الَفرَحَ  َتَجسِّ

ُ
 تَػَهوَّرا َقد الَت احلَياةِ  إىل أَرَشَدُُها ِمنِك، ادل

 .ِمنها

جدُ  َىلِّلويا، َىلِّلويا َىلِّلويا
َ
 (ثالثاً . )للا يا َلكَ  ادل

 الطلبة الصغرى

 ىلَوإ َأوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ  الُقُدس، والّروحُ  واالبنُ  اآلبُ  أَيُّها امُسَك، َوَٖبَجَّدَ  تَباَرؾَ  َقد ألَنَّوُ :ؾ
 .الّداِىرين َدىر

 .آمٌنج: 
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 (الرابع اللحن) اإليباكوئي

سيُح، أَيُّها ِقياَمِتكَ  ْبُعِجَزةِ  لِلرُّسلِ  َفَكَرزفَ  الطّيِب، حاِمالتُ  َأسَرَعت َلَقد
َ
 قاِئالتٍ  ادل

 .الرََّٙبة َعظيمَ  العالََ  ماضِلًا َكإَلٍو، ُقمتَ  َقد إنَّكَ  ذَلُم،

  الرابع لّلحن القيامة أنافثمي

 االوىل األنديفونا

 .َوَخلِّصين سُلَلِّصُ  يا أَنتَ  فَاعُضدين ِصباَي، َمنذُ  ُٔبارُِبين َكثًنةٌ  أَىواءٌ 

، ُٓباهِ  ِمن اخزوا ِصهُيوَف، ُمبِغضي يا  .الُعشب ِمثلَ  بِالنَّارِ  جافٌِّنَ  َتكونوفَ  ألَنَُّكم الرَّبِّ

جدُ 
َ
 .آمٌن الّداِىريَن، َدىرِ  َوإىل أَوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ  الُقُدس، والّروحِ  واالبنِ  ِلآلبِ  ادل

ثَػلََّثِة، بِالوِحَدةِ  َوتُبَهجُ  ُمرَتِفَعًة، بِالطَّهاَرةِ  َوَتسمو نَفسٍ  ُكلُّ  َٔبيا الُقُدِس، بِالّروحِ 
ُ
 ادل

 .َشريَفة َخِفيَّةٍ  ِبطَريَقةٍ  ُمَتؤللَِئةً 

 الثانية األنديفونا

 اإلذَلِيَّتافِ  أَُذناؾَ  فَلَتُكن حارِّا، ُصراًخا النَّفسِ  َصميمِ  ِمن َربُّ  يا إلَيكَ  َصَرختُ  َلَقد
 .يل ُمصيَخَتٌنِ 

، َعلى َرجاَؤهُ  كافَ  َمن ُكلَّ  إفَّ   .زُلزِفٌ  يَناَلوُ  َأف ِمن أَرَفعُ  ُىوَ  الرَّبِّ

جدُ 
َ
 .آمٌن الّداِىريَن، َدىرِ  َوإىل أَوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ  الُقُدس، والّروحِ  واالبنِ  ِلآلبِ  ادل

 .ذَلا إحياءً  اخلَليَقةِ  ُكلَّ  فَػتُػَروِّي النِّعَمِة، َسواقي َتفيضُ  الُقُدِس، وحِ بِالرّ 

 الثالثة األنديفونا

 .ِبوِ  أََتَدنَّأُ  العالَِ  ُمطرِباتِ  ِمن َشيءٌ  َيشِغُفين يَعودُ  َفال الَكِلَمُة، أَيُّها إلَيكَ  َقليب ِلًَنَتِفَعنَّ 
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ِو، إىل َحنينًا إنسافٍ  ِلُكلِّ  َأفَّ  َكما  لِلرَّبِّ  ُحبّّ  ِعنَدنا َيكوفَ  َأف َعَلينا َُيُقُّ  َكَذِلكَ  أُمِّ
 .َحراَرة َأَشدَّ 

جدُ 
َ
  .آمٌن الّداِىريَن، َدىرِ  َوإىل أَوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ  الُقُدس، والّروحِ  واالبنِ  ِلآلبِ  ادل

 .اآلب َأواِمرَ  يُعِلنُ  ِبوِ  الَكِلَمةَ  فَإفَّ  والنَّظَُر، واحِلكَمُة، للِا، َمعرَِفةِ  ِغىن الُقُدِس، بِالّروحِ 

 (:الرابع باللحن) السحر إجنيل بروكيمنن

  (مرتني.  )امِسكَ  رَلدِ  َأجلِ  ِمن وافَتِدنا، َأِعن ا َرب   يا ُقم

عنا َقد ِبآذانِنا الّلُهم    .امِسكَ  رَلدِ  َأجلِ  ِمن وافَتِدنا، َأِعن ا َرب   يا ُقم. ..مسَِ

 .َنطُلب الرَّبِّ  إىل :ؾ

 .ارَحم َربُّ  يا :ج

جَد، نَرَفعُ  َوإلَيكَ  َوَتسرَتيُح، َتسَتِقرُّ  الِقّديسٌنَ  َويف إذَلَنا، يا أَنتَ  ُقّدوسٌ  ألَنَّكَ : ؾ
َ
 ادل

 .الّداِىرين َدىرِ  َوإىل أوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ  الُقُدس، والّروحُ  واالبنُ  اآلبُ  أَيُّها

 .آمٌن ج:

 .َنَسَمة ُكلُّ  الرَّبَّ  فَلُتَسبَّحِ ( ٕ. )الرَّب فَلُتَسبِّحِ  َنَسَمة ُكلُّ 

َقدَّسِ  اإلصليلِ  قراءة ِلِسماعِ  ُمسَتِحّقٌنَ  َنكوفَ  َأف َأجلِ  ف: ِ ؾ
ُ
 .َنطُلب إذَلِنا الرَّبِّ  إىل ادل

 (.ٖ.  )ارَحم َربُّ  ياج: 

َقدَّس اإلصليلَ  َوَنسَمعِ  فَلَنسَتِقم احِلكَمة :ؾ
ُ
 . جلَِميِعُكم السَّالـُ . ادل

  .َولِروِحكَ ج: 
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 .الطّاِىر التِّلميذِ  الَبشًِن، يوحنا الِقدِّيسِ  ِبشارَةِ  ِمن َشريفٌ  َفصلٌ : ؾ

جدُ ج: 
َ
جدُ  َربُّ  يا َلكَ  ادل

َ
 .َلك ادل

  .لُِنصغِ  :ؾ

 ٓٔ-ٕٓ:ٔ يوحنا.  السابع السحر إصليل

جَدلِيَّةُ  َمرميَُ  جاَءت اأُلسبوِع، َأوَّؿِ  يف
َ
 احَلَجرَ  فَػرََأتِ  باؽٍ  والظَّالـُ  الَغداةِ  يف الَقبِ  إىل ادل

 ِيسوعُ  كافَ  الذي اآلَخرِ  التِّلميذِ  َوإىل بُطُرسَ  مِسعافَ  إىل َوجاَءت َفَأسَرَعت. الَقب َعنِ  ُمَدحَرًجا
 والتِّلميذُ  بُطُرسُ  َفَخرَجَ  .َوَضعوه أَينَ  نَعَلمُ  َوال الَقبِ  ِمنَ  الرَّبَّ  َأَخذوا َقد ذَلُما، َوقاَلت ُيُِبُّوُ 

 َأوَّالً، الَقبِ  إىل َوجاءَ  بُطُرسَ  اآلَخرُ  التِّلميذُ  َفَسَبقَ  َمًعا ُمسرَِعٌنِ  وَكانا. الَقب إىل َوأَقَبال اآلَخرُ 
 فَػرَأى الَقبَ  َوَدَخلَ  يَتبَػُعوُ  بُطُرسُ  مِسعافُ  جاءَ  ُثَّ . َيدُخل لَ  َلِكنَّوُ  َموضوَعةً  اأَلكفافَ  فَػرَأى واضَلىن

 يف َملفوفًا َبل اأَلكفافِ  َمعَ  َموضوعٍ  َغًنَ  رَأِسوِ  َعلى كافَ  الذي وادلِنديلَ  َموضوَعًة، اأَلكفافَ 
 ألَنػَُّهم. َوآَمن َفرأى الَقبِ  إىل َأوَّالً  جاءَ  الذي اآلَخرُ  التِّلميذُ  َدَخلَ  َفِحيَنِئذٍ . ِحَدةٍ  َعلى َموِضعٍ 

 عاِئَدينِ  التِّلميذافِ  َوانَصَرؼَ . اأَلموات َبٌنِ  ِمن يَقوـَ  َأف يَنَبغي أَنَّوُ  الِكتابَ  يَعرِفوفَ  َيكونوا لَ 
 .َمَقّرُِِها إىل

جدُ ج: 
َ
جدُ  َربُّ  يا َلكَ  ادل

َ
 .َلك ادل

 ادلتقدم

سيِح، ِقياَمةَ  رَأَينا َقد إذ
َ
. َوحػػَدهُ  اخَلطَػإِ  ِمػَن الَبيءِ  َيسوعَ  الُقّدوِس، لِلرَّبِّ  فَلَنسُجد ادل

  أَيُّهػا ِلَصليبِػكَ 
َ
َقدََّسةِ  َولِِقياَمِتكَ  َنسُجُد، سيػػحُ ادل

ُ
د ُنَسبِّحُ  ادل  َوآَخرَ  إذَلُنا، ُىوَ  أَنتَ  ألَنَّكَ . َوُِنَجِّ

ؤِمنٌنَ  َمعَشػػرَ  يػػػا َىلُػمَّ . ُنَسّمي وامَسكَ  نَعِرُؼ، ال ِسواؾَ 
ُ
سيحِ  ِلِقياَمةِ  َنسُجدُ  ادل

َ
َقدََّسِة، ادل

ُ
 أَلف ادل

 إذ ألَنَّوُ  ِقياَمَتُو، َوُنَسبِّح ِحٌنٍ  ُكلِّ  يف الرَّبَّ  لِنُبارِؾِ . العالَ  ُكلِّ  يف الَفرَحُ  أَتى َقد بِالصَّليبِ  ُىَوذا
وتِ  َأجِلنا، ِمن الصَّلبَ  احَتَملَ 

َ
 .َوَحَطم أَبادَ  لِلَموتِ  بادل
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 05 ادلزمور

 .َمآٗبي امحُ  رَأفَِتكَ  َكثَرةِ  وََكِمثلِ  َرٙبَِتَك، َكَعظيمِ  للاُ  يا إرَٙبين

 .َطهِّرين َخطيَئَت َوِمن إٗبي، ِمن َكثًنًا إغِسلين

 .ِحٌن ُكلِّ  يف أَمامي َوَخطيَئَت بِإٗبي، عاِرؼٌ  أَنا أَليّنِ 

 يف َوتَػَتغلَّبَ  أَقواِلَك، يف تَػَتبَػرَّرَ  ِلَكي َصَنعُت، ُقدَّاَمكَ  والشَّرَّ  َخِطئُت، َوحَدؾَ  إلَيكَ 
 .زُلاَكَمِتك

  .أُمِّي َوَلَدتين َوبِاخَلطايا يب، ُحِبلَ  بِاآلثاـِ  ىاَءَنذا

 .َوَمستوراُِتا ِحكَمِتكَ  َغواِمضَ  يل َوأَوَضحتَ  احَلقَّ، َأحَببتَ  إنَّكَ  ىا

 .الثّلج ِمنَ  َأكثَػرَ  َفأَبَيضُّ  َتغِسُلين َفَأطُهُر، بِالزُّوىف تَنِضُحين

ليَلةُ  ِعظامي فَػَتجَذؿُ  َوُسرورًا، َِبَجةً  ُتسِمُعين  .الذَّ

 .َمآٗبي ُكلَّ  وامحُ  َخطاياَي، َعن َوجَهػػكَ  إصِرؼ

 .َأحشاِئي يف َجدِّد ُمسَتقيًما َوروًحا للاُ، يا يفَّ  اخُلق نَِقيِّا قَلباً 

 .ِمينِّ  تَنزِعوُ  ال الُقّدوسَ  َوُروَحكَ  َوجِهَك، أَماـِ  ِمن َتطَرحين ال

 .اعُضدين رِئاِسيٍّ  َوبِروحٍ  َخالِصَك، َِبَجةَ  إمَنحين

 .يَرِجعوف إلَيكَ  والَكَفَرةُ  طُرَُقَك، اأَلَٗبَةَ  َفأَُعلِّمَ 

 .بَِعدِلك ِلساين  فَػَيبَتِهجَ  َخالصي، إلَوَ  للاُ  يا الدِّماءِ  ِمنَ  أَنِقذين

 .بَِتسِبَحِتك َفمي فَػَيتَػَرًلََّ  َشَفََتَّ، افَتح َربُّ  يا
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بِيَحةِ  آثَرتَ  َلو ألَنَّكَ  حَرقات ُتَسرُّ  ال َلِكنَّكَ  أُعطي، اآلفَ  َلُكنتُ  الذَّ
ُ
 .بِادل

بِيَحةُ  عُ  الَقلبُ  ُمنَسِحٌق، ُروحٌ  للِ  فالذَّ َتَخشِّ
ُ
َتواِضعُ  ادل

ُ
 .للا يَرُذلُوُ  ال وادل

 .أُوَرَشِليم َأسوارَ  َوابنِ  ِصهُيوَف، َعلى رِضاؾَ  يف َربُّ  يا أَنِعم

حَرقاِت، والُقربافِ  الِبِّ  ِبَذبيَحةِ  ُتَسرُّ  ِحيَنِئذٍ 
ُ
 .الُعُجوؿ َمذِبَِكَ  َعلى يُػَقرِّبوفَ  ِحيَنِئذٍ  وادل

جدُ 
َ
 (الثاين باللحن) الُقُدس والّروحِ  واالبنِ  ِلآلبِ  ادل

  .َوَزالّتِنا َخطايانا َكثَرةَ  امحُ  الرَّحيم، اإللَوُ  أَيُّها َوطلباُِتِم، الرُّسلِ  ِبَشفاعاتِ 

 :آمٌن الّداِىريَن، َدىرِ  َوإىل أَوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ 

 .َوَزالّتِنا َخطايػانػا َكثػَرةَ  امػحُ  الػرَّحيػُم، اإللَػوُ  أَيُّهػا َوطلباُِتا، اإلَلوِ  واِلَدةِ  ِبَشفاعاتِ 

 (السادس )باللحن .َمآٗبي امحُ  َرأفَِتكَ  َكثرَةِ  وََكِمثلِ  َرٙبَِتك، َكَعظيمِ  للاُ  يا ارَٙبين َرحيم، يا

 .الُعظمى والرََّٙبةَ  أََبِديَّةً  َحياةً  َوَمَنَحنا َفقاؿ، َسَبقَ  َكما الَقبِ  ِمنَ  َيسوعُ  قاـَ  َلَقد

 وارَفع والرَّأَفة، بِالرََّٙبةِ  عاَلَمكَ  َوافَتِقد مًناَثَك، َوبارِؾ َشعَبكَ  للاُ  يا َخلِّص : ؾ
سيِحيٌِّنَ  َشأفَ 

َ
 الُكلِّيَّةِ  ِبَشفاعاتِ  الَغِنيََّة، َمراِٙبَكَ  َعَلينا َوَأسِبغ األُرثوذكسيٌَِّن، الِعباَدةِ  احَلَسين ادل
حِيي، الَكرميِ  الصَّليبِ  َوِبُقوَّةِ  َمرمَيَ، الَبتولِيَّةِ  الّداِئَمةِ  اإللَوِ  واِلَدةِ  َسيَِّدتِنا الطَّهاَرةِ 

ُ
 َوِبطلباتِ  ادل

َُكرَّمٌنَ  السَّماِوّيٌنَ  الُقوَّاتِ 
جيدِ  والّساِبقِ  الَكرميِ  النَّيبِّ  َوبِتَػَوسُّالتِ  اأَلجساِد، العاِدمي ادل

َ
 يوَحنػػػػا ادل

َُشرَّفيػػنَ  والِقّديسيػػنَ  ادلعَمداف،
سكونَةِ  ُمَعلِّمي الِقّديسٌنَ  َوآبائِنا َمدُُيُهم، الُكلّػػي الرُّسلِ  ادل

َ
 ادل

َعظَّمٌن الَكَهَنةِ  ُرَؤساءِ 
ُ
 ناَوآبائِ  الَفِم، الذََّىيبِّ  َويوحنا الالىويت وغريغوريوسَ  الَكبًنِ  باسيليوسَ : ادل

 الُعظمى، أَنطاكَيةَ  َبطارَِكةِ  َوبوليَكرُبسَ  َوبُطُرسَ  َوإفتاتيوسَ  َوَمالتيوسَ  إغناطيوسَ  الِقّديسٌنَ 
 الِقّديَسٌنِ  َوأَبَػَوينا اإلسَكندرِية، َبطارَِكةِ  الرَّحيمِ  ويوحنا وَكًنللُّسَ  أَثناسيوسَ  الِقّديسٌنَ  َوآبائِنا

 الِقّديسِ  َوأَبينا الَعجائِِبيٌَّن، ترَييثوسَ  ُأسُقفِ  واسبًنيدوف مًناليكيَة، َأساِقَفةِ  َرئيسِ  نيقوالوسَ 
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 َأوَّؿِ  اسِتفانوسَ  والِقّديسِ . الدَمشقي يوَحنَّا البارِّ  وأبينا تسالونيك، ُأسُقفِ  باالماس ُغريغوريوسَ 
جيَدةِ  والِقّديسة الشَّماِمَسِة، َوَرئيسِ  الشَُّهداءِ 

َ
عا الشَّهيداتِ  أوىل تَقال ادل

ُ
 الرُُّسِل، ِدَلةِ وادل

جيدينَ  َوالِقّديسٌنَ 
َ
فيضِ  َودَيرتيوسَ  الظََّفِر، رايَةِ  حائِزِ  جيورجيوسَ : الُعَظماءِ  الشَُّهداءِ  ادل

ُ
 ادل

  َوبوليكربوسَ  إغناطيوسَ  والِقّديَسٌنِ  اجلَيِش، قاِئدِ  َوثيودوروسَ  التًَّنوين، َوثيودوروسَ  الطّيَب،
 َورِفَقِتوِ  الَكَهَنةِ  يف الَعظيمِ  الشَّهيدِ  الدَِّمشقي يُوسفَ  والِقّديسِ  الَكَهَنِة، ُرَؤساءِ  يف الشَّهيَدينِ 
سَتشهدينَ  الِقّديسٌنَ 

ُ
 َورِفَقِتوِ  الَكَهَنةِ  يف الشَّهيدِ  احلماطوري يعقوب والِقّديسِ  َمَعُو، ادل

سَتشهدينَ  الِقّديسٌنَ 
ُ
جيدينَ  والِقّديسٌنَ   َمَعُو، ادل

َ
  الشُّهداءِ  ادل

ُ
 األَبرارِ  َوآبائِنا بِالظََّفِر، َتأَلِّقٌنَ ادل

حٌنَ  تَػَوشِّ
ُ
ريانيٌَّن، وإسحق وإفػػراـ وأونوفريوس وسابا وأَفتيميوس الَكبيػػػرِ  أَنطونيوس بِالل، ادل  السِّ

حٌنَ  األَبرارِ  آبائِنا َوَ٘بيعِ  الدَِّمشقي، َويوحَنا تَػَوشِّ
ُ
ّديَقٌنِ  والِقّديَسٌنِ . بالل ادل  وَحنَّةَ  يُواكيمَ  الصِّ

سيحِ  َجدَّي
َ
 وبولس واندراوس وخريستينة وديونيسيوس بطرس الشهداء والقديسٌن اإلَلِو، ادل
، َتذكاَرُىم نُقيمُ  الذينَ  وىًناكليوس، وباولينس وبنادَُيس  إلَيكَ  نَػَتَضرَّعُ  ِقّديسيك، َوَ٘بيعِ  الَيـو

 .وارَٙبنا إِلَيكَ  الطّالِبٌنَ  اخَلطََأةَ  ضَلنُ  لَنا فَاسَتِجب الرََّٙبِة، اجَلزيلُ  الرَّبُّ  أَيُّها

 (مرة ٕٔ) .ارَحم ياَربُّ 

 ُروِحكَ  َوَمعَ  َمَعُو، ُمباَرؾٌ  أَنتَ  الذي لِلَبَشِر، َوزَلَبَِّتوِ  الَوحيِد، ابِنكَ  َورَأَفاتِ  ِبَرَٙبةِ : ؾ
حِيي، الّصاِلحِ  ُقدُسُو، الُكلِّي

ُ
 .آمني. الّداِىرين َدىرِ  َوإىل َأوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ  وادل

 القنداق

 اخلمسٌن لنصف

سيحُ  أَيُّها لِلحاِضرينَ  قُلتَ  الّناموسي، العيدِ  انِتصاؼِ  يف
َ
 والّصاِنعُ  السَّيِّدُ  اإللُو، ادل

وت َعَدـِ  ماءَ  واسَتقوا َىُلّموا الُكّل،
َ
 لَنا َىب قائِلٌن، بِإَيافٍ  َوََنِتفُ  َلَك، صَلثو َذِلَك، أَلجلِ . ادل

  . َحياتِنا يَنبوعُ  ُىوَ  أَنتَ  ألَنَّكَ  َؤَبَنػَُّنَك، رَأفَػَتكَ 
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 للسامرية

 الَت احِلكَمِة، ماءَ  يا َفشاَىَدتكَ  الِبئرِ  إىل بَِأمانَةٍ  ُمقِبَلةً  أََتت الذِّكرِ  الّشائَِعةَ  الّساِمريَّةَ  إفَّ 
َلكوتَ  َورَِثتِ  بِإتراٍع، ِمنكَ  ُسقَيت َلّما

َ
 .أََبديِّا الُعلوي ادل

 البيت

 َأفَّ  َكيفَ  الّساِمَرةِ  أَرضِ  يف الكائَِنةِ  الشَّريَفةِ  اأَلسرارِ  ِمنَ  يوَحنّا يُػَعلُِّمنا ماذا لَِنسَمع
عاِدؿَ  رَلاِمِعها، إىل ادلياهَ  َ٘بعَ  الذي الرَّبَّ 

ُ
 ُمسَتميًحا امرَأَةً  خاَطبَ  الَعرِش، يف والّروحِ  ِلآلبِ  ادل

 .أََبديِّا الذِّكرِ  الّدائِمُ  تَُو،صورَ  ُملَتِمًسا واىف ألَنَّوُ  ماًء، ِمنها

 ادلينولوجيون

 ادلقّدسة الكنيسة تقيم أيار، شهر من عشر الثامن فيو الواقع ادلبارؾ، اليـو ىذا يف
 وبنادَُيس وبولس واندراوس وخريستينة وديونيسيوس بطرس الشهداء القديسٌن تذكار

  وىًناكليوس، وباولينس

 تعّيد الفصح من اخلامس األحد ىو الذي األحد اليـو ىذا يف الكنيسة أفّ  كما
 .للسامرية

 .الفاسد ادلاء لتأخذي وافيتِ  لقد االمرأة، أيتها

 .ادلفاسد دنس غسلت بو الذي ادلاء، فاستقيت

 .آمٌن وخّلصنا، ارٙبنا اإللو ادلسيح أيّها فوتيين شاىدتك فبشفاعة
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 الكطافاسيات

 (األوؿ باللحن)

 َأفَّ  َوَذِلكَ  الرَّّب، ِفصحُ  ُىوَ  الِفصحَ  أَلفَّ  الشُّعوب، أَيُّها فَلَنَتؤلأل الِقياَمة َيوـُ  الَيوـَ  -ٔ
سيحَ 

َ
وتِ  ِمنَ  َأجازَنا َقد إذَلَنا، ادل

َ
نِشدينَ  ضَلنُ  السَّماء، إىل اأَلرضِ  َوِمنَ  احلَياِة، إىل ادل

ُ
 َنشيدَ  ادل

 .والظََّفر النَّصرِ 

 َصمَّاء، َصخَرةٍ  ِمن باِىَرةٍ  بِآيَةٍ  ُمسَتخَرًجا لَيسَ  َجديًدا، َمشروبًا َنشَرب بِنا َىُلّموا -ٖ
سيحِ  بَِفَيضافِ  الَفساد، َعَدـِ  يَنبوعُ  َلِكنَّوُ 

َ
 .نَػَتَشدَّد بِوِ  الذي الَقِب، ِمنَ  ادل

 الرابعة األودية

تَػَفّوِهُ  َحَبقوؽُ  اإلذَلي، ادلِحَرسِ  َعلى َمَعنا لَِيِقف -ٗ
ُ
الؾَ  َويُرنا بِاإلذَلِّيات، ادل

َ
ُتَِّشحَ  ادل

 ادل
ياءَ  سيحَ  أَلفَّ  لِلعاَل، َخالصٌ  الَيوـَ : ِجهاراً  قاِئالً  الضِّ

َ
ـَ، َقد ادل   .َقدير َشيءٍ  ُكلِّ  َعلى أَنَّوُ  ْبا قا

 الطّيبِ  ِعَوضَ  النَّقيَّ  التَّسبيحَ  لِلسَّيِّدِ  َولنُػَقرَِّبنَّ  َعميَقة، َدجَلةً  ُمدَّجِلٌنَ  لَِنبَتِكَرفَّ  -٘
سيحَ  َولُنعاِينِ  الزَّكي،

َ
  .لِلُكلّ  احلَياةَ  ُمطِلًعا الَعدؿ، ََشسُ  ُىوَ  الذي ادل

سيُح، أَيُّها -ٙ
َ
 الدَّىرِيَّةَ  اأَلسلاؿَ  َفَسَحقتَ  اأَلرض، َدرَكاتِ  َأساِفلِ  إىل نَػزَلتَ  َلَقد ادل

ثَبَِّتةَ 
ُ
عتَػَقلٌن، الّضاِبطَةَ  ادل

ُ
 ِمنَ  يونافُ  بَػَرزَ  َكما الَقِب، ِمنَ  ناِىًضا بَػَرزتَ  الثّاِلِث، الَيوـِ  َويف ادل

 .احلوت

 َسرَبلَ  َوبِآالِمِو، َكماِئت، تََألََّ  إنسانًا، صارَ  َلمَّا األَتوِف، ِمنَ  الِفتَيةَ  أَنَقذَ  الذي إفَّ  -ٚ
باَرؾَ  آبائِنا، إَلوَ  ِبوِ  أَعين الَفساد، َعَدـِ  َ٘باؿَ  ادلاِئتَ 

ُ
َمجَّدَ  ادل

ُ
 .َوحَدهُ  وادل

دُعوَّ  الَيوـَ  َىذا إفَّ  -ٛ
َ
َقدَّس، ادل

ُ
ا َوَسيُِّدىا، َوَمِلُكها السُّبوتِ  َأوَّؿُ  ُىوَ  الذي ادل  ُىوَ  إِنَّ

واِسم، َوَموِسمُ  اأَلعيادِ  عيدُ 
َ
سيحَ  نُبارِؾُ  فيوِ  الذي ادل

َ
 .اأَلدىار إىل ادل



 أحد السامرية...
 

www.antiochpatriarchate.org 

َـّ  اإللَوِ  واِلَدةَ  :ؾ  .ُمَكّرِمٌن نُػَعظِّمُ  بِالتَّسابيحِ  الّنوِر، َوُأ

 .الثّاِلث الَيومِ  يف الَقربِ  ِمنَ  َوقامَ  َوُقرِبَ  تََأّل َ  الذي نَفسي يا َعظِّمي

 اآلفَ  افَرحي َعَليِك، َأشَرؽَ  َقد الرَّبِّ  رَلدَ  أَلفَّ  اجَلديَدة، أُوَرَشليمُ  يا اسَتنًني، إسَتنًني
 .َوَلِدؾ بِقياَمةِ  إطَريب النَّقيََّة، اإلَلوِ  واِلَدةَ  يا َوأَنتِ  ِصهيوف، يا َوتَػَهلَّلي

 .الثّاِلث الَيومِ  يف الَقربِ  ِمنَ  الّناِىضَ  احلَياة، ُمعطي ادلَسيحَ  نَفسي يا َعظِّمي

، ما يا َأشَرَؼ، ما يا سيُح، أَيُّها نَغَمَتكَ  أََلذَّ  ما يا َأَحبَّ
َ
 َوعًدا َوَعدتَنا َقد ألَنَّكَ  ادل

ؤِمنٌَن، ضَلنُ  الذي الدَّىِر، صَلازِ  إىل َمَعنا َتكوفُ  بِأَنَّكَ  صاِدقًا،
ُ
 لَِرجائِنا، َكَمرساةٍ  ِبوِ  نَعَتِصمُ  ادل

 .ُمتَػَهلِّلٌن فَػَنبَتِهجُ 

 .العاّلَ  َخطيَئةَ  الّراِفعُ  للاِ  ََحَلُ  َحي ة، َوَذبيَحة   َجديد ، ِفصح   ادلَسيحُ 

سيحُ  أَيُّها
َ
 َأف َعَلينا أَنِعم َوقُػوََّتُو، وََكِلَمَتوُ  للاِ  ِحكَمةَ  يا اأَلمثل، اأَلَجلُّ  الِفصحُ  ادل

 .أََبًدا يَغُربُ  ال الذي ُملِككَ  ََنارِ  يف َحقيَقٍة، بَِأوفَػرَ  ُنساُِهَكَ 

الؾَ  إفَّ  -ٜ
َ
نَعمِ  ضَلوَ  تَػَفوَّهَ  ادل

ُ
 افَرحي، أَقوؿُ  َوأَيًضا افَرحي، النَّقيَّةُ  الَعذراءُ  أَيػَُّتها َعَليها، ادل

 .الثّاِلث الَيوـِ  يف الَقبِ  ِمنَ  قاـَ  َقد ابَنكِ  أَلفَّ 

 اآلفَ  افَرحي َعَليِك، َأشَرؽَ  َقد الرَّبِّ  رَلدَ  أَلفَّ  اجَلديَدة، أُوَرَشليمُ  يا اسَتنًني، إسَتنًني
 .َوَلِدؾ بِقياَمةِ  إطَريب النَّقيََّة، اإلَلوِ  واِلَدةَ  يا َوأَنتِ  ِصهيوف، يا َوتَػَهلَّلي

 الطلبة الصغرى

جَد، نَرَفعُ  وإلَيكَ  السَّماواِت، قُػّواتِ  ُكلُّ  َسبِّحُ تُ  ِإيّاؾَ  ألَنَّوُ : ؾ
َ
 واالبنُ  اآلبُ  أَيُّها ادل

 .آمني .الّداِىرين َدىػرِ  َوإلػى  َأوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ  الُقُدس، والّروحُ 
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 (ثالثاً ). إذَلُنا الرَّبُّ  ىوَ  قّدوسٌ 

 (الثاين باللحن) الفصح إكسابستالري

ِلك، الرَّبُّ  ُىوَ  َمن يا َكماِئٍت، ناِئًما بِاجَلَسدِ  اضَطَجعتَ  َلّما
َ
وتَ  أَبطَلتَ  وادل

َ
 ادل

ـَ  َوأََقمتَ  ُمنَبِعثًا، ُقمتَ  الثّاِلثِ  الَيوـِ  َويف ُمَعطِّاًل،  الَفسادِ  َعَدـِ  ِفصحَ  يا ُمنِهًضا، الِبلى ِمنَ  آَد
 .العالَ  َوَخالصَ 

 للسامرية آخر

َخلِّصُ  أَيُّها
ُ
نِبعُ  َشيٍء، ُكلِّ  َعلى القاِدرُ  ادل

ُ
 َلَقد َصّماء، َصخَرةٍ  ِمن لِلِعبانيٌِّنَ  ماءً  ادل

. ِبك اإلَيافِ  إىل اجَتَذبَتها الَت لَِتشَرب، ماءً  ِمنها ُملَتِمًسا امرَأَةً  َوخاطَبتَ  الّساِمَرةِ  أَرضَ  بَػَلغتَ 
 .َسرمًدا السَّماواتِ  يف احلَياةَ  فَناَلتِ  واآلفَ 

 اخلمسني لنصف آخر

ِحبُّ  أَيُّها
ُ
 َمن قاِئاًل، َوَىَتفتَ  العيدِ  انِتصاؼِ  يف اذلَيَكلِ  إىل َحَضرتَ  َلَقد الَبَشَر، ادل

 بِِنعَمةِ  َ٘بيُعُكم َٔبَظوفَ  ِبواِسطَِتوِ  الذي الّداِئَمةِ  احلَياةِ  ماءَ  َوَيشَرب إيَلَّ  فَلَيأتِ  َعَطًشا شُلَتِلًئا كافَ 
 .َتفىن ال الَت واحلَياةِ  النَّعيمِ 

 (الرابع باللحن) اإلينوس

 ألَن وُ  اأَلعايل، يف َسبِّحوهُ  الس ماوات، ِمنَ  الر ب   َسبِّحوا الر ّب، َفلُتَسبِّحِ  َنَسَمةٍ  ُكل  
 .للا يا الت سبيحُ  يَليقُ  ِبكَ 

 .للا يا الت سبيحُ  يَليقُ  ِبكَ  ألَن وُ  قُ ّواتِِو، سائِرَ  يا َسبِّحوهُ  َمالِئَكِتِو، ََجيعَ  يا َسبِّحوهُ 

 .َعَظَمِتو َكثرَةِ  َنظًنَ  َسبِّحوهُ  َمقَدَرتِِو، َعلى َسبِّحوهُ . قُػوَّتِوِ  فَػَلكِ  يف َسبِّحوهُ  ِقّديسيو، يف للاَ  َسبِّحوا
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دُ  وَت، الصَّلبَ  احَتَملَ  َمن يا َشيٍء، ُكلِّ  َعلى القاِدرُ  الرَّبُّ  أَيُّها انِبعاَثكَ  ُِنَجِّ
َ
 َوقاـَ  وادل

 .اأَلموات َبٌنِ  ِمن

 .والقيثارَة بِادلِزمارِ  َسبِّحوهُ  الُبوِؽ، بَِلحنِ  َسبِّحوهُ 

سيح، أَيُّها
َ
حاؿِّ  َٖبَرُّدَ  َضمَحلتَ  َوْبَوِتكَ  اأُلوىل، اللَّعَنةِ  ِمنَ  ِبَصليِبكَ  أَعَتقَتنا َقد ادل

َ
 ادل

َتَسلِّطِ 
ُ
 َبٌنِ  ِمن قاـَ  َمن يا ضَلَوَؾ، ََنِتفُ  ِلذا. فَػَرًحا الُكلَّ  َمؤلتَ  َوِبِقياَمِتكَ  طَبيَعِتنا، َعلى ادل

جدُ  َربُّ  يا اأَلمواِت،
َ
 .َلك ادل

صاّؼ، بِالطَّبلِ  َسبِّحوهُ 
َ
 .الطََّرب َوآلةِ  بِاأَلوتارِ  َسبِّحوهُ  وادل

سيحُ  أَيُّها
َ
َخلِّص، ادل

ُ
 َوصلَِّنا َحقَِّك، إىل ِبَصليِبكَ  اىِدنا اأَلمواِت، َبٌنِ  ِمن قاـَ  َمن يا ادل

 ِقدِّيسيَك، ِبَشفاَعةِ   اخَلطايا، يف الّساِقطٌنَ  ضَلنُ  َوَأَِنضنا، ساِعَدؾَ  وامُدد ،الَعُدوِّ  ِفخاخِ  ِمن
ِحبُّ  الرَّبُّ  أَيُّها

ُ
 .الَبَشر ادل

 . الرَّبّ  فَلُتَسبِّحِ  َنَسَمةٍ  ُكلُّ  التَّهليِل، ِبُصنوجِ  َسبِّحوهُ  الصُّنوِج، بِنَػَغماتِ  َسبِّحوهُ 

 َوِمن األََبوِيَِّة، اأَلحضافِ  َعنِ  تَنَفِصل وَلَ  اأَلرِض، إىل وافَيتَ  َلَقد الَوحيَد، للاِ  َكِلَمةَ  يا
، َمَودَِّتكَ  َأجلِ  وتَ  الصَّلبَ  واحَتَملتَ  اسِتحاَلٍة، ِمنِ  ِخلًوا إنسانًا ِصرتَ  ِلؤلَناـِ

َ
 يا بِاجَلَسِد، وادل

، َغًنُ  ِبالىوتِوِ  ُىوَ  َمن وِت، َعَدـَ  الَبَشرِ  ِجنسَ  َوَمَنحتَ  اأَلمواِت، َبٌنِ  ِمن َوُقمتَ  ُمَتَألٍِّ
َ
 ْبا ادل

 .َوحَدؾ َشيءٍ  ُكلِّ  َعلى قاِدرٌ  أَنَّكَ 

 (اخلامس باللحن) الفصح استيشريات

 .َوجِهو َأمامِ  ِمن ُمبِغضوهُ  َوَيهُرب َأعدائِِو، ََجيعُ  َويَ َتَبد د للاُ، لِيَ ُقمِ 

سيحَ  ِفصَحنا إفَّ 
َ
نِقذ، ادل

ُ
 ُمَقدًَّسا، َجديًدا ِفصًحا َشريًفا، ِفصًحا الَيوـَ  لَنا اتََّضحَ  َقدِ  ادل

 لِلُمؤِمنٌن، ِفصًحا َعظيًما، ِفصًحا الَعيب، ِمنَ  بَريًئا ِفصًحا الَوقار، َجليلَ  ِفصًحا ِسرّيِّا، ِفصًحا
ؤِمنٌن َ٘بيعَ  ُمَقدًِّسا ِفصًحا الِفرَدوس، أَبوابَ  لَنا فأِبًا ِفصًحا

ُ
 .ادل

 .الّنار َوجوِ  ُقد امِ  ِمن الش معُ  َيذوبُ  وََكما ادوَن،يُب الد خانُ  يُبادُ  َكما



 أحد السامرية...
 

www.antiochpatriarchate.org 

نظَرِ  ِمنَ  َىُلمَّ 
َ
 َبشائِرَ  ِمنَّا إقَبلي: قاِئالتٍ  ِصهُيوفَ  َوخاِطبَ  الَبشًنات، النِّسَوةُ  أَيػَُّتها ادل

سيح ِبِقياَمةِ  الَفرَح
َ
سيحَ  ِلُمشاَىَدِتكِ  ِبُسروٍر، َوتَػَهلَّلي ِِبُبوٍر، اطَريب أوَرَشليمُ  يا. ادل

َ
 َمِلِكك، ادل

 .َكَخَتٍ  الَقبِ  ِمنَ  بارِزًا

ّديقونَ  للِا، َوجوِ  َأمامِ  ِمن اخلَطَأَةُ  ََتِلكُ  َكَذِلكَ   للِا، َأمامَ  َويَ تَ َهل لونَ  يَفَرحونَ  والصِّ
 .بِالس رور َويَ تَ نَ ع مونَ 

عطي َضريحِ  بِإزاءِ  َعميَقة، َدجَلةٍ  يف انَتَصبَ  َلّما الطّيب، احلاِمالتِ  النِّسَوةَ  إفَّ 
ُ
 احلَياة، ادل

 احَليَّ  َتطُلبَ  باُلُكنَّ  ما: َىَكذا ذَلُنَّ  قاِئالً  َُياِطبُػُهنَّ  َفطَِفقَ  احَلَجر، َعلى جاِلًسا َمالًكا صاَدفنَ 
وتى، َمعَ 

َ
ُنَػزَّهَ  الِبلى يف تَنُدبنَ  ِلماذا ادل

رفَ  إذَىبَ  الِبلى، َعنِ  ادل   .َتالميَذه َوَبشِّ

، َصنَ َعوُ  الذي الَيومُ  ُىوَ  َىذا  .ِبوِ  َونَ تَ َهل ل لَِنفَرح الر ب 

 االعِتبار، َجليلَ  ِفصًحا ُمطرِبًا، ِفصًحا لَنا َأطَلعَ  َقد الرَّّب، ِفصحُ  ُىوَ  الذي ِفصَحنا إفَّ 
سيحَ  أَلفَّ  َوَذِلَك، احلُزف، ِمنَ  ُمنِقذٍ  ِفصحٍ  ِمن لَوُ  فَيا. ِبَفرَح بَعًضا بَعُضنا فيوِ  ُنصاِفحُ  ِفصًحا

َ
 ادل

رفَ  ِبَقولِِو، فَػَرًحا النِّسَوةَ  َوَأوَعبَ  اخِلدر، ِمنَ  كالبازِغِ  الَقبِ  ِمنَ  الَيوـَ  بَػزَغَ  َقد  .ِبَذِلك الرُُّسلَ  َبشِّ

جدُ 
َ
 (السادس باللحن) للسامرية الُقُدس، والّروحِ  واالبنِ  ِلآلبِ  ادل

 َأف َوطََلبَ  اآلباء، َرئيسِ  لَِيعقوَب، الَت الَعٌنَ  واىف َقد احلَياة، ُعنُصرَ  سُلَلَِّصنا، َيسوعَ  إفَّ 
 َلِكنَّ . الَيهود سُلاَلطَةِ  َعَدـِ  َعن َوقاَلت َفَسبَػَقت ِىَي، َوأَمَّا. ساِمرِيَّة امرَأَةٍ  ِمنِ  ماءً  َيشَربَ 
 احلَياةِ  ماءَ  بِاأَلحرى، ِمنُو، تَلَتِمسَ  َأف إىل األَلفاظ، ِبُعذوبَةِ  نَػَقَلها، َحكيٌم، أَنَّوُ  ْبا البارَئ،
 َحَضرَ  الذي اإللَوَ  اخلَفايا، عالَِ  انظُروا ىلّموا: قائَِلة لِلُكلِّ  َكَرَزت َأَخَذُتا َلّما الَت. الّداِئَمة

 .الَبَشر َخالصِ  َأجلِ  ِمن بِاجَلَسد،

 (اخلامس باللحن). آمٌن الّداِىريَن، َدىرِ  َوإىل أَوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ 

وِسم، فَلَنَتؤلأل القياَمة، َيوـُ  الَيوـَ 
َ
 َولَنصَفح إخَوة، يا َولنَػُقل بَعًضا، بَعُضنا َوُنصاِفح بِادل

سيحُ : قائِلٌن َىَكذا َولَنهِتف القياَمة، يف َشيءٍ  ُكلِّ  َعن ِلُمبِغضينا
َ
 اأَلموات، َبٌنِ  ِمن قاـَ  ادل

وتَ  َوَوِطئَ 
َ
وت، ادل

َ
 .الُقبور يف ذينَ لِلَّ  احلَياةَ  َوَوَىبَ  بِادل
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 الكربى اجملدلة

جدُ 
َ
جدُ  النُّور، ُمظِهرَ  يا َلكَ  ادل

َ
 النَّاسِ  ويف السَّالـُ، اأَلرضِ  وَعلى الُعلى، يف للِ  ادل

ََسرَّة
 .ادل

ُدؾ، َلكَ  َنسُجدُ  نُبارُِكك، ُنَسبُِّحكَ   .رَلِدؾ َجالؿِ  َعظيمِ  أَلجلِ  َنشُكُرَؾ، ُِنَجِّ

لك، الرَّبُّ  أَيُّهػا
َ
 يا الَوحيُد، االبنُ  الرَّبُّ  أَيُّها الُكػّل، الضَّابػطُ  اآلبُ  السَّماِويُّ، اإلَلوُ  ادل

سيُح، َيسوعُ 
َ
 .الُقُدس الّروحُ  أَيُّها ويػػػا ادل

 راِفعَ  يا ارَٙبنا، العالَِ  َخطيَئةِ  راِفعَ  يا اآلِب، ابنَ  يا للِا، َٙبَلَ  يا اإلَلُو، الرَّبُّ  أَيُّها
 .العالَ  َخطايا

 .وارَٙبنا اآلِب، ََيٌنِ  َعن اجلاِلسُ  أَيُّها َتَضرَُّعنا، تَػَقبَّل

سيُح، َيسوعُ  الرَّبُّ  َوحَدؾَ  أَنتَ  ُقّدوٌس، َوحَدؾَ  أَنتَ  ألَنَّكَ 
َ
 اآلِب، للاِ  رَلدِ  يف ادل

 .آمٌن

 .األََبد أََبدِ  وإىل األََبِد، ِإىل امَسكَ  َوُأَسبِّحُ  أُبارُِكَك، َيوـٍ  ُكلِّ  يف

لنا ، يا أَىِّ  .َخطيَئة ِبَغًنِ  الَيوـِ  َىذا يف ضُلَفطَ  َأف َربُّ

 .آمٌن األََبِد، إىل امُسكَ  َوشلَُجَّدٌ  َوُمَسبَّحٌ  آبائِنا، إَلوُ  َربُّ  يا أَنتَ  ُمباَرؾٌ 

 .َعَليك اّتكالِنا َكِمثلِ  َعَلينا َرٙبَُتكَ  َربُّ  يا لَِتُكن

 .ُحقوَقك َعّلمين َربُّ  يا أَنتَ  ُمباَرؾٌ 

 .ُحقوَقك َعّلمين َربُّ  يا أَنتَ  ُمباَرؾٌ 

 .ُحقوَقك َعّلمين َربُّ  يا أَنتَ  ُمباَرؾٌ 
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 َقد أَلينّ  نَفسي، واشفِ  ارَٙبين، ياَربُّ  قُلتُ  أَنا َوجيل، ِجيلٍ  يف لَنا ُكنتَ  َملَجأً  ياَربُّ 
 .إلَيك َخِطئتُ 

 .إذَلي ُىو أَنتَ  ألَنَّكَ  ِرضاَؾ، أَعَملَ  َأف فَػَعلِّمين أُت،جلََ  إلَيكَ  َربُّ  يا

 .النُّور نُعاِينُ  َوبِنورِؾَ  احلَياِة، َعٌنَ  ِىيَ  ِقَبِلكَ  ِمن أَلفَّ 

 .يَعرُِفوَنك الذينَ  َعلى َرٙبََتكَ  فابُسط

 ( ثالثًا. )ارَٙبنا ، ََيوتُ  ال الذي ُقّدوسٌ  الَقوّي، ُقّدوسٌ  للا، ُقّدوسٌ 

جدُ 
َ
 .آمٌن الّداِىريَن، َدىرِ  َوإىل َأوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ  الُقُدس، والّروحِ  واالبنِ  ِلآلبِ  ادل

 . ارَٙبنا ، ََيوتُ  ال الذي ُقّدوسٌ 

 .ارَٙبنا ، ََيوتُ  ال الذي ُقّدوسٌ  الَقوّي، ُقّدوسٌ  للا، ُقّدوسٌ 

 َقد إذ ألَنَّوُ . َحياتِنا ُعنُصرَ  الَقِب، ِمنَ  قاـَ  الذي فَلُنَسبِّحِ  لِلعاَل، اخَلالصُ  صارَ  الَيوـَ 
وتَ  َحَطمَ 

َ
وت، ادل

َ
 .الُعظمى والرََّٙبةَ   الظََّفَر، َمَنَحنا بِادل
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 اإللهي القداس
 األنديفونا األوىل

 .َخلِّصنا ُُمَلِّصُ  يا اإلَلو، واِلَدةِ  ِبَشفاعاتِ 

 .لَِتسِبَحِتوِ  رَلًدا أَعطوا المِسوِ  رَتِّلوا اأَلرض، َ٘بيعَ  يا للِ  َىلِّلوا

 .الَعليّ  أَيُّها المِسكَ  َويُػَرتِّلوفَ  َلكَ  َيسُجدوفَ  اأَلرضِ  يف َمن ُكلُّ  أَعماِلَك، أَرَىبَ  ما للِ  قولوا

جدُ 
َ
 .آمٌن الّداِىريَن، َدىرِ  َوإىل َأوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ  الُقُدس، والّروحِ  واالبنِ  ِلآلبِ  ادل

 

 األنديفونا الثانية

 .َىلِّلويا َلكَ  ادلرتِّلنيَ حنُن  اأَلموات، َبنيِ  ِمن قامَ  َمن يا للا، ابنَ  يا َخلِّصنا

 .ويرٙبنا علينا بوجهو وليضئ ويباركنا، بنا للا لًنأؼ

 .َخالُصكَ  األَُممِ  َ٘بيعِ  َويف طَريُقكَ  اأَلرضِ  يف لُِتعَرؼ

 .َلك َتعرَتِؼُ  للاُ  يا الشُّعوبُ  َلكَ  َتعرَتِؼُ 

جدُ 
َ
 .آمٌن الّداِىريَن، َدىرِ  َوإىل أَوافٍ  وَُكلَّ  اآلفَ  الُقُدس، والّروحِ  واالبنِ  ِلآلبِ  ادل

 َأجلِ  ِمن تَػَتَجسَّدَ  َأف قَِبلتَ  َلَقد ماِئت، َغًنَ  يَػَزؿ لَ  الذي الَوحيد، االبنَ  للاِ  َكِلَمةَ  يا
 َوُصِلبتَ  اسِتحاَلٍة، ِبَغًنِ  َوتَأَنَّستَ  َمرمَي، الَبتولِيَّةِ  الّداِئَمةِ  اإلَلِو، واِلَدةِ  الِقّديَسةِ  ِمنَ  َخالِصنا،

سيحُ  اأَيُّه
َ
وت َوِطئتَ  َوْبَوِتكَ  إذَلُنا، ادل

َ
َمجَّدَ  الُقّدوس، الثّالوثِ  َأَحدَ  تَػَزؿ لَ  َوأَنتَ . ادل

ُ
 َمعَ  ادل

 .َخلِّصنا الُقُدِس، والّروحِ  اآلبِ 
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 األنديفونا الثالثة

 .َوجِهو أَماـِ  ِمن ُمبِغضوهُ  َويَهُرب أَعدائِِو، َ٘بيعُ  َويَػَتَبدَّد للاُ، لِيَػُقمِ 

ـِ  ِمن الشَّمعُ  َيذوبُ  وََكما يُبادوَف، الدُّخافُ  يُبادُ  َكما ا  .الّنار َوجوِ  ُقدَّ

ّديقوفَ  للِا، َوجوِ  أَماـِ  ِمن اخَلطََأةُ  َُتِلكُ  َكَذِلكَ   للِا، أَماـَ  َويَػتَػَهلَّلوفَ  يَفَرحوفَ  والصِّ
 .بِالسُّرور َويَػتَػنَػعَّموفَ 

، َصنَػَعوُ  الذي الَيوـُ  ُىوَ  َىذا  .ِبوِ  َونَػتَػَهلَّل لَِنفرَح الرَّبُّ

 .الُقبور يف لِّلذينَ  احلَياَة، َوَوَىبَ  بِادلَوت، ادلَوتَ  َوَوطئَ  اأَلمواِت، َبنيِ  ِمن قامَ  ادلَسيحُ 

 

 الطروباريات

الِؾ، ِمنَ  تَػَعلَّمنَ  الرَّّب، تِلميذاتِ  إفَّ 
َ
 الَقضاءَ  َوطََرحنَ  الَبِهج، بِالِقياَمةِ  الَكرزَ  ادل

وُت، ُسيبَ : َوقاِئالتٍ  ُمفَتِخراتٍ  الرُُّسلَ  َوخاَطبَ  اجَلدِّيَّ،
َ
سيحُ  َوقاـَ  ادل

َ
 العالََ  َوَمَنحَ  اإلَلو، ادل

 .الُعظمى الرََّٙبةَ 

 نَفسي اسقِ  العيِد، انِتصاؼِ  يف: (الثامن باللحن) اخلمسني نصف طروبارية
ًخلِّص أَيُّها احَلَسَنِة، الِعباَدةِ  مياهِ  ِمن الَعطشى

ُ
 كافَ  َمن قاِئالً، الُكلِّ  ضَلوَ  َىَتفتَ  ألَنَّكَ . ادل

سيحُ  أَيُّها احلَياِة، يَنبوعَ  فَيا. َوَيشَرب إيلَّ  فَلَيأتِ  َعطشافَ 
َ
جدُ  اإلَلُو، ادل

َ
 .َلك ادل

يا ربُّ بأوجاع قّديسيك الَت تكّبدوىا من أجلك تعّطف واشف  :الكنيسة طروبارية
 ب البشر.أوجاعنا كّلنا ضلُن ادلتضوعٌن إليك يا زل
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 أَنَّكَ  إال ََيوت، ال َمن يا َقبٍ  إىل نَػزَلتَ  ُكنتَ  َولَِئن: (الثامن باللحن) الفصح قنداق
سيحُ  أَيُّها غالًِبا َوُقمتَ  اجَلحيِم، قُػوَّةَ  َدَرستَ 

َ
 افَرحَن، قُلتَ  الطّيبِ  حاِمالتِ  َولِلنُّسَوةِ  اإللِو، ادل

، َوَىبتَ  َولُِرسِلكَ   .القياـ الواِقعٌنَ  ماِنحَ  يا السَّالـِ

 

 الرتيصاجيون

 . ارََحنا ََيوُت، ال الذي قّدوس   الَقوّي، ُقّدوس   للا، ّدوس  قُ 

 

 الرسالة

 الرابع اللحن بروكيمنن: القارئ

 .َصَنعت ِبِكَمةٍ  ُكل ها َرّب، يا َأعماَلكَ  َأعَظمَ  ما

  .الر بّ  نَفسي يا بارِكي: ستيخن

  .اأَلطهار الِقد يسنيَ  الر ُسلِ  َأعمالِ  ِمن َفصل  

، تِلكَ  يف   اسِتفاُنَس، ِبَسَببِ  َحَصلَ  الذي الّضيقِ  َأجلِ  ِمن الرُُّسلُ  تَػَبدَّدَ  َلّما األَيّاـِ
 َوَلِكنَّ  .فَػَقط الَيهودَ  إالَّ  بِالَكِلَمةِ  َأَحًدا ُيَكلِّموفَ  ال َوُىم َوأَنطَاِكَيَة، َوُقُبسَ  ِفينيِقَيةَ  إىل اجتاُزوا

 اليونانِيٌَِّن، ُيَكلِّموفَ  َأَخذوا أَنطاِكَيَة، َدَخلوا َلّما فَػَهُؤالءِ . َوَقًنوانِيٌِّنَ  ُقبُِسيٌِّنَ  كانوا ِمنُهم َقوًما
رينَ   َخبَػرُ  فَػبَػَلغَ . الرَّبِّ  إىل َوَرَجعوا َكثًنٌ  َعَددٌ  َفآَمنَ  َمَعُهم، الرَّبِّ  َيدُ  وَكاَنت َيسوع، بِالرَّبِّ  ُمَبشِّ

 أَقَبلَ  فَػَلّما. أَنطاِكَيةَ  إىل َُيتازَ  ِلَكي بَرنابا َفَأرَسلوا أُوَرَشليَم، يف الَت الَكنيَسةِ  آذافِ  إىل َذِلكَ 
 صاحِلًا َرُجالً  كافَ  ألَنَّوُ . الَقلب ِبَعزَيَةِ  الرَّبِّ  يف يَثبُُتوا بَِأف ُكلَُّهم َوَوَعَظُهم َفرِحَ  للِا، نِعَمةَ  َورََأى
 يف طَرُسوسَ  إىل بَػَرنابا َخرَجَ  ُثَّ . َكثًنٌ  َ٘بعٌ  الرَّبِّ  إىل وانَضمَّ . واإلَياف الُقُدسِ  الّروحِ  ِمنَ  شُلَتِلًئا
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 الَكنيَسِة، َىِذهِ  يف كاِمَلةً  َسَنةً  َمًعا َوتَػَردَّدا. أَنطاكَية إىل بِوِ  أَتى َوَجَدهُ  َوَلّما. شاُوؿ طََلبِ 
، تِلكَ  َويف. َأوَّالً  أَنطاِكَيةَ  يف حيٌِّنَ َمسي التَّالميذُ  َوُدِعيَ  َكثًنًا، َ٘بًعا َوَعلَّما  ِمن اضَلَدرَ  األَيّاـِ

 رَلاَعةٌ  َسَتكوفَ  َأف بِالّروِح، َفأَنَبأَ  َأغابُوُس، امسُوُ  ِمنُهمُ  واِحدٌ  َفقاـَ . أَنطاكَيةَ  إىل أَنبياءٌ  أُوَرَشليمَ 
سكونَةِ  َ٘بيعِ  َعلى َعظيَمةٌ 

َ
 ِِبََسبِ  التَّالميذُ  َفَحَتمَ . قَيَصر كلوِديُوسَ  أَيّاـِ  يف َذِلكَ  َوَقعَ  َوَقد. ادل

 َذِلَك، فَػَفعلوا أُوَرَشليم، يف الّساِكنٌنَ  اإلخَوةِ  إىل ِخدَمةً  يُرِسلوا َأف ِمنُهم، واِحدٍ  ِلُكلِّ  يَػتَػَيسَّرُ  ما
 .َوَشاُوؿَ  بَرنابا أَيدي َعلى الشُّيوخِ  إىل َوبَػَعثوا

 

 عوض بواجب االستئهال

الؾَ  إفَّ 
َ
نَعمِ  ضَلوَ  تَػَفوَّهَ  ادل

ُ
 أَلفَّ  افَرحي، أَقوؿُ  َوأَيًضا افَرحي، النَّقيَّةُ  الَعذراءُ  أَيػَُّتها َعَليها، ادل

 .الثّاِلث الَيوـِ  يف الَقبِ  ِمنَ  قاـَ  َقد ابَنكِ 

ؤِمنٌَن، ضَلنُ  نُػَغبُِّطكِ  الَبتوُؿ، أَيػَُّتها
ُ
، بابَ  يا إفَرحي: ىاتِفٌن ُمتَِّفَقةٍ  بَِأصواتٍ  ادل  الرَّبِّ

ولودِ  ِقياَمةِ  نورُ  اأَلموات، ِمنَ  اليوـَ، لَنا َأشَرؽَ  ِِبا َمن يا إفَرحي ُمتَػنَػفَِّسًة، َمديَنةً  يا إفَرحي
َ
 ادل

 .ِمنكِ 

 

 الكينونيكون

سيحِ  َجَسدَ 
َ
 . ذوقوا ََيوتُ  ال الذي والَينبوعَ  ُخذوا، ادل

 

 

 


