
 صالة النوم الكبرى

  

 يبتدئ الكاهن قائالً "تبارك هللا إلهنا كل حين األن وكل أوان والى دهر الداهرين آمين.

  المجد لك يا إلهنا ورجائنا المجد لك.

  

الملك السماوّي المعّزي، روح الحّق. الحاضر في كّل مكاٍن والمالئ الكّل. كنز الصالحات ورازق الحياة. هلّم واسكن فينا أيها 
 وطهرنا من كل دنس. وخلص أيها الصالح نفوسنا.

  

 قدوٌس هللا قدوس القوي قدوس الذي ال يموت أرحمنا (ثالث مرات)

  ل أوان والى دهر الداهرين، آمين.المجد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وك

قدوس اطلّع واشِف أمراضنا، من اجل   سيئاتنا، ياأيها الثالوث القدوس أرحمنا، يا رب أغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن 
  اسمك. 

  يا رب أرحم، يا رب أرحم، يا رب أرحم، 

  

 .المجد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان والى دهر الداهرين، آمين

  

أبانا الذي في السموات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك. كما في السماء كذلك على االرض. خبزنا الجوهري 
 اعطنا اليوم. واترك لنا ما علينا، كما نترك نحن لمن لنا عليه. وال تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، أمين

  مرة) 12يا رب ارحم (

  

 والروح القدس، الآلن وكل أوان والى دهر الداهرين، آمين.المجد لآلب واالبن 

  

 هلموا نسجْد ونركع لملكنا وإلهنا.

  هلموا نسجْد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا.

  هلموا نسجْد ونركع للمسيح هذا هو ربنا وملكنا وإلهنا. (بثالث سجدات) 



  

 ثم

  

 المزمور الرابع

رحبّت بي. ارأف بي واسمع صالتي. يا بني البشر حتى متى أنتم ثقيلوا القلوب اذ دعوت استمعت لي يا أله بّري في الحزن 
لماذا تحبّون الكذب. فاعلموا أن الرب قد جعل صفيّهُ عجباً. الرب يستمع لي اذا ما صرخت إليه. اغضبوا وال تخطأوا والذي 

لى الرب. كثيرون يقولون من يرينا الخيرات. تقولونهُ في قلوبكم تندموا عليه في مضاجعكم. اذبحوا ذبيحة الصدق وتوّكلوا ع
قد ارتسم علينا نور وجهَك يا رب اعطيَت سروراً في قلبي من ثمرة الحنطة والخمر والزيت أمتألنا. فبسالم أرقد وأنام معاً. 

  ألنك أنت يا رب أسكنتني متوحداً في الرجاء.

  

 المزمور السادس

رب ال توبخني بغضبك وال تؤدبني بسخطَك. أرحمني يا رب فأني سقيم. اشفني يا رب فان عظامي قد اضطربت ونفسي قد يا 
انزعجت جداً وأنت يا رب فإلى متى. ُعد يا رب ونّج نفسي وخلصني من أجل رحمتَك. فأنهُ ليس في الموت من يذكرَك وهل 

ي كل ليلة سريري وبدموعي أبّل فراشي اضطربت من الغيظ عيناي عتقُت في الجحيم من يعترُف لَك تعبُت في تنهدي اغسل ف 
في جميع اعدائي. ابعدوا عني يا جميع فاعلي األثم فإن الرّب قد سمع صوت بكائي سمَع الرّب طلبتي. الرب لصالتي قبَل. 

  فليخَز جميع أعدائي ويضطربوا وليعودوا ويخزوا جداً سريعاً 

  

 المزمور الثاني عشر

ى يا رب تنساني إلى اإلنقضاء. حتى متى تصرف وجهك عني. إلى متى اضع األفكار في نفسي واألوجاع في قلبي نهاراً إلى مت
وليالً. إلى متى يرتفع عدّوي علّي. أنظر واستجْب لي يا أيها الرب إلهي. أنر عينّي لئالّ أنام إلى الوفاة لئالّ يقول عدوّي قد 

ن اذا زللُت. أما أنا فعلى رحمتَك توكلت. يبتهج قلبي بخالصك. أسبح الرب المحسن إلّي قويت عليه. الذين يحزنوني يبتهجو
  وأرتل ألسم الرب العلّي.

  أنظر واستجْب لي يا أيها الرب إلهي. أنر عينّي لئالّ أنام إلى الوفاة لئالّ يقول عدوّي قد قويت عليه.

  

 دهر الداهرين آمينالمجد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان وإلى 

  هللويا هللويا هللويا المجد لك يا هللا (ثالث مرات بثالث سجدات) يا رب أرحم (ثالث مرات)

  المجد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين

  ثم

  



 المزمور الرابع والعشرون

بد. وال يتضاحك عليَّ أعدائي فإن جميع الذين ينتظرونك ال إليك يا رب رفعُت نفسي، إلهي عليك توكلُت فال أخَز إلى األ
يخزون، ليخزَّ الغادرون باطالً. عِرّفني يا رب طرقك وسبلك علّمني. اهدني إلى حقّك وعلّمني فإنك أنت إلهي ومخلصي وإياك 

 تذكرها. لكن على حسب رجوت النهار كلّهُ. يا رب أذكر رأفاتك ومراحمك فإنها منذ األزل. أما خطايا صبائي وجهلي فال
رحمتك اذكرني من أجل صالحك يا رب. الرب ذو صالح واستقامة لذلك يضع ناموساً للخاطئين في الطريق. يهدي الودعاُء 

بالحكم ويعلّمهم طرقهُ. إن سبل الرب جميعها رحمةٌ وحٌق لمبتغي عهده وشهاداته. من أجل أسمك يا رب أغفر خطاياي فإنها 
خشى الرب فإنه يضع لهُ ناموساً في الطريق الذي اختارهُ. نفسهُ في الخيرات تحل ونسلهُ يرث األرض. عٌز كثيرة. أي إنسان ي

الرب لمتقيه ولهم يعلن عهدهُ. عيناي إلى الرب في كّل حين ألنه يجتذب من الفخ رجلّي. انظر إليَّ وارحمني فإني وحيٌد 
ظر إلى تواضعي وتعبي واغفر خطاياي كلها. وانظر إلى أعدائي فقد وبائس. لقد كثرت أحزان قلبي فأخرجني من شدائدي. ان

كثروا وأبغضوني بغضة جور. واحفظ نفسي ونجني. ال أحَز فإني بك أعتصمت. الودعاُء والمستقيمون لصقوا بي ألني 
  انتظرتك يا رب. أنقذ يا هللا إسرائيل من كل أحزانه.

  

 المزمور الثالثون

 الى الدهر. بعدلك نجني وأنقذني. أمل إلّي سمعك وأنقذني سريعاً. ُكن لي إلهاً عاضداً وبيت ملجاٍء عليك يا رب توّكلت فال أخزَ 
لتخلصني. فإنك أنت عّزي وملجأي. ألجل أسمَك تُهديني وتعولني. تُخرجني من هذا الفخ الذي أخفوهُ لي ألنك يا رب نصيري 

الحق. إنك أبغضت الذين يحفظون األباطيل الكاذبة. وأنا على الرب  في يديك استودع روحي. ولقد افتديتني أيها الربُّ إله
توّكلت أفرح وأتهلل برحمتَك. ألنك نظرت إلى تواضعي. وخّلصت من الشدائد نفسي. ولم تحبسني في أيدي األعداء. بل أقمت 

اتي قد فنيت باألوجاع في السعة رجلّي. أرحمني يا رب فإني حزين وقد أضطربت من الغيظ عيني ونفسي وأحشائي ألن حي
وأعوامي بالتنّهد. ضعفت بالمسكنة قّوتي وأضطربت عظامي. صرت عاراً عند جميع أعدائي ولجيراني جداً وفزعاً لمعارفي 
والذين رأوني هربوا عني خارجاً. نسيت كالميت من القلب وأصبحت كاإلناء الهالك ألني سمعت المذّمة من كثيرين يسكنون 

علّي جميعاً. عزموا على اخذ نفسي. وأنا عليك يا رب توّكلت. قلت إنك أنت إلهي. وفي يديَك آجالي  حولي. في مؤامراتهم
أنقذني من يد أعدائي ومن الذين يضطهدوني. اظهر وجهَك على عبدَك وخّلصني برحمتَك. يا رب ال أخَزى فإني دعوتك. ليخَز 

لمتكلمة على الصّديق باألثم والكبرياء واالحتقار. ما أعظم كثرة المنافقون وليهبطوا إلى الجحيم. ولتخرس الشفاه الغاشة ا
صالحك يا رب الذي أذخرتهُ لخائفيك. وجعلته للمتكلين عليك تجاه بني البشر. تخفيهم بستر وجهك من عربسة الناس 

زعي إني قد ألقيت تصونهم في مظلّة من مخاصمة األلسنة. تبارك الرب فإنهُ عّجب رحمته في مدينة حصينة. وأنا قلت في ج
من امام عينيَك فلذلك سمعَت صوَت تضّرعي اذ صرخت إليك. أحبوا الرّب يا جميع ابراره فإن الرّب يبتغي الحّق ويجازي 

  الذين يبالغون في العمل بالكبرياء. تشجعوا ولتقَو قلوبكم يا جميع المتّكلين على الرّب. 

  

  

 المزمور التسعون

في عون العليَّ في ستر إله السماء يحل. يقول للرب أنت ناصري وملجأي. إلهي فعليه أتوكل. ألنهُ ينجيك من فخاخ الساكن 
الصيادين ومن الكالم الخطر. بكفيه يظللك ونحن جناحيه تعتصم. يحيط بك حقه بسالح. فال تخَش من هول ليٍل وال من سهٍم 

من طارئ شيطاني في الظهيرة. يسقط الف عن جانبك وربوةٌ عن يمينك وإليك  يطير في النهار. وال أمٍر يسري في الدجى وال
ال تقترب. بل تنظر ذلك بعينيك وترى مجازاة الخطاة. ألنك انت يا رب رجائي. جعلَت العليَّ ملجاك. فال يصيبك سوء وال تدنو 

حملونك لئال تصدم بحجر رجلك. وتطأ ضربة من مسكنك. ألنهُ يوصّي مالئكتهُ بك ليحفظوك في جميع طرقك. على األيدي ي
الصّل والثعبان وتدوس األسد والتنين. أنجيه ألنه الذ بي وأقيه ألنه عرف اسمي. يستصرخني فأستجيب له. معهُ أنا في 

  الضيق فأنقذهُ وأمجدهُ. من طول األيام وأشبعه وأريِه خالصي. 



  

 الداهرين آمينالمجد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان وإلى دهر 

  هللويا هللويا هللويا المجد لك يا هللا (ثالث مرات بثالث سجدات) يا رب أرحم (ثالث مرات)

  المجد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين

  

بتاٍن وصوت مرتفع. فيبتدئ  ثم نتلو االستخونات التالية درجاً. اما في الصوم الكبير فيرتلها كال الخورصين على التناوب
 الحورس األول هكذا:

  

 ألن هللا معنا                                            معنا هو هللا. فأعلموا أيها األمم وانهزموا

  ألن هللا معنا                                                              اسمعوا إلى أقاصي األرض

  ألن هللا معنا                                                                       أيها األقوياء أنغلبوا

  ألن هللا معنا                                                        ألنكم ولو قويتم فستنغلبون ايضاً 

  ألن هللا معنا                                                       واّي رأي افتكرتم به يشتته الرب

  ألن هللا معنا                                                            واّي قول قلتموه ال يثبت فيكم

  ألن هللا معنا                                                  فكم فال نخشاهُ وال نضطرب لهُ اما خو

  ألن هللا معنا                                 والرّب إلهنا فهو الذي نقدّسه وهو يكون لنا خشيّةً 

  ألن هللا معنا                                                         وإن أنا توّكلت عليه فأخلص به

  ألن هللا معنا                                                      هأنذا واالوالد الذين اعطانيهم هللا

 ً   ألن هللا معنا                                  أّن الشعب السالك في الظلمة قد رأى نوراً عظيما

  ألن هللا معنا                            مته نوٌر يشرق عليكمأيها الساكنون في بلد الموت وظل

  ألن هللا معنا                                                    ألنه قد ُولَد لنا صبيٌّ وأعطّي لنا ابنٌ 

   معناألن هللا                                                               فصارت الرئاسة على كتفه

  ألن هللا معنا                                                                           وسالمه ال حّد لهُ 

  ألن هللا معنا                                                      وُدعي اسمهُ رسول الرأي العظيم



 ً   ألن هللا معنا                                                                                مشيراً عجيبا

  ألن هللا معنا                                                                قوياً مسلطاً رئيس السالم

  ألن هللا معنا                                                                             أبا الدهر اآلتي

  ألن هللا معنا                                                     المجد لآلب واالبن والروح القدس

  ألن هللا معنا                                            االن وكل اوان والى دهر الداهرين. امين

 ً   ثم يرتل الخورسان معا

  ألن هللا معنا                                            األمم وانهزموامعنا هو هللا. فأعلموا أيها 

  

 ثم هذه الطروباريات

  أذ قد عبرت النهار أشكرَك يا رب وأسألَك أن تهب لي العشية مع الليلة بال خطيئة يا مخلّص وسلّمني.

  المجد لآلب واالبن والروح القدس

  

 أذ قد عبرت النهار أمجدَك أيها السيد وأطلب منَك يا مخّلص أن تمنحني العشية مع الليلة غير مشّككٍة وخلّصني.

  اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين

  

 أذ قد عبرت النهار أسبحك يا قدوس وألتمس منَك يا تهب لي العشية مع الليلة غير مغتالٍة يا مخّلص وسلّمني.

  

ً ثم يرتل ال  خورسان معا

  إن طبيعة الشاروبيم العديمة الجسد تمجدَك بتسابيح ال تصمت.

  الحيوانات ذوات الستة أجنحة يعلونك باصواٍت ال تفتر. -والسارافيم

  وجنود المالئكة كلّهم يسبحونَك بتهليالٍت مثلّثة التقديس

  ألنك قبل الكل لم تزل أيها اآلب ولَك ابنَُك نظيرَك في عدم االبتداء.

  ما أنك حامل روح الحياة المساوي لَك في الكرامة توضح أن الثالوث بال إنفصال.وب



  أيتها البتول الكلي قدسها والدة اإلله ويا معايني الكلمة وخدامهُ. 

  ويا جميع صفوف األنبياء والشهداء بما أن لكم الحياة الخالدة.

تشفعوا من أجل الكّل بغير إنقطاع فإننا كلّنا في الشدائد حاصلون. حتى أذا نجونا من ضاللة الخبيث نصرخ بتسابيح مالئكية 
  قائلين:

  قدوٌس قدوٌس قدوٌس. يا مثلّث التقديس يا رّب أرحمنا وخلصنا. آمين.

  

 ثم نقول بصوت منخفض

ض، كٌل ما يرى وما ال يرى. وبرٌب واحد يسوع المسيح، ابن هللا أؤمن بإله واحد، آب، ضابط الكٌل، خالق السماء واالر
الوحيد، المولود من اآلب قبل كٌل الدهور. نُور من نُور، إله حق من إله حٌق، مولود غير مخلوق، مساو لآلب في الجوهر، 

وح القدس ومن مريم الذي به كان كٌل شيء. الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خالصنا نزل من السماء وتجسد من الر
العذراء وتأنٌس. وصلب عّنا على عهد بالطس البنطي. وتألم، وقبر. وقام في اليوم الثالث، على ما في الكتب. وصعد الى 
السماء، وجلس عن يمين اآلب. وأيضاً يأتي بمجد ليدين األحياء واألموات، الذي ال فناء لملكه. وبالروح القدس، الرٌب، 

اآلب، الذي هو مع اآلب واإلبن مسجود له وممٌجد، الناطق باألنبياء. وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة  الُمحيي، المنبثق من
  رسولية. وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. وأترجى قيامة الموتى. والحياة في الدهر اآلتي. آمين.  

  

ي يكرر مرتين عدا األخير فيقال مّرة. فيبتدئ الخورس ثم هذه االستيخونات التالية. فاألستيخن االول يكرر ثالث مرات وما بق
 الثاني قائالً:

  

  

 ايتها السيدة الكلي قدسها والدة اإلله تشفعي فينا نحن الخطأة.

  يا جميع صافات المالئكة السماويين ورؤساء المالئكة القديسين تشفعوا فينا نحن الخطأة.

  ع المسيح تشفع فينا نحن الخطأة.ايها القديس يوحنا النبي السابق وصابغ ربنا يسو

  ايها القديسون المٌشرفون الرسل واالنبياُء والشهداُء وجميع القديسين تشفعوا فينا نحن الخطأة.

  يا آباءنا االبرار المتوشحين با الرعاة ومعلٌمي المسكونة تشفعوا فينا نحن الخطأة.

  تُدرك ال تخذلينا نحن الخطأة. يا قوة الصليب الكريم المحيي االلهية التي ال تُقهر وال

  يا هللا اغفر لنا نحن الخطأة وارحمنا.

  



 قدوٌس هللا قدوس القوي قدوس الذي ال يموت أرحمنا (ثالث مرات)

  المجد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان والى دهر الداهرين، آمين.

  

يا قدوس اطلّع واشِف أمراضنا، من اجل    أيها الثالوث القدوس أرحمنا، يا رب أغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا،
 اسمك. يا رب أرحم (ثالث مرات)

  

 وان والى دهر الداهرين، آمين.المجد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أ

  

أبانا الذي في السموات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك. كما في السماء كذلك على االرض. خبزنا الجوهري 
 اعطنا اليوم. واترك لنا ما علينا، كما نترك نحن لمن لنا عليه. وال تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، أمين

  

 واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان والى دهر الداهرين، آمين.المجد لآلب 

  ألن لك الملك والقدرة والمجد الى األبد. آمين 

  

 واذا اتفق ان يكون عيد فنقول طروباريته ماذا واال فهذه الطروباريات.

  

 على اللحن الثاني

  قد قويت عليه. انر عينٌي ايها المسيح اإلله. لئال انام الى الوفاة لئال يقول عدٌوي

  ذكصا

  اللهٌم ُكن نصيراً لنفسي فاني في وسط فخاخ كثيرة سالٌك. فانقذني منها وخلٌصني ايها الصالح والمحٌب البشر.

  (كانين لوالدة اإلله)

قار. فاٌن طلبة لما كنٌا ال دالة لنا لكثرة خطايانا فابتهلي انت من اجلنا إلى المولود منِك يا والدة اإلله العذراء الكلية الكلية الو
االٌم لها قٌوة عظيمة على استعطاف السيد. فال تعرضي عن تضٌرٌ◌عات الخطأة. ألن الذي قبل بأن يتألٌم من أجلنا رحيم وقادر 

  على تخليصنا.

  



 طروباريات أُخرى ترتل يوماً بعد يوم على اللحن الثامن.

ي قد علمته يا خالقي. فلذلك استودع روحي في يديك يا رب انت تعرف عدم رقاد اعدائي الذين ال يرون وضعف جسدي الشق
فاسترني باجنحة صالحك لئال انام الى الوفاة. واضىء عينّي العقليتين بنعيم اقوالك االلهية وانهضني في وقت موافق الى 

  تمجيدك بما انك الصالح والمحُب البشر.

  

 استيخون: أنظر إلى وارحمني

المالئكة واقفين والناس محشورين والكتُب تفتح واألعمال تكشف واألفكار تُستطلع. فأية يا رب إن دينونتك لمرهوبة اذ تكون 
دينونة تكون دينونتي انا المضبوط بالخطايا. من يطفُئ لهيب النار عني. من يضُئ ظلمتي ان لم ترحمني أنت يا رب ألنك 

  محبٌّ للبشر.

  

 ذكصا

دموعاً يا هللا كما منحت المرأة الخاطئة قديماً. واّهلني ان ابّل قدميك الطاهرتين اللتين انقذتاني من طريق الضاللة. أمنحني 
وأن اقّدم لَك كطيٍب زكي الرائحة حياةً طاهرةً اعضدها بالتوبة. لكي اسمع انا أيضاً صوتك الشهّي القائل إيمانك قد خلّصك 

  فإمِض بسالم.

  

 إللهكانين لوالدة ا

يا والدة اإلله اذ قد ُحْزُت رجاءِك الذي ال يُخذل فسأخلص. واذ أحرزُت نَصرنِك يا كليّة الطهارة فال اجزع واطرد اعدائي 
واهزمهم متخذاً سترِك وحده كالدرع واهتف إليِك متضّرعاً إلى معونتِك الكلّي اقتدارها فخلصيني أيتها السيدة بشفاعاتِك 

  م إلى تمجيدِك بقوة ابن هللا المتجسد منِك.وانهضيني من النوم المظل

  

 يا رب ارحم (أربعين مرة)

  المجد لآلب واالبن والروح القدس االن وكل اوان والى دهر الداهرين، أمين

من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجداً بغير قياٍس من السيرافيم، يا من هي بغير فساٍد ولدت كلمة هللا حقاً إنك والدةُ اإلله يا 
  إياك نعظم.

  باسم الرب بارك يا اب (فيقول الكاهن: بصلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا، آمين)

  

 ين لباسيليوس الكبيرثم يتلو هذا األفش



يا رب يا رب. يا من انقذنا من كّل سهم يطير في النهار. نجّنا من كّل امٍر يسري في الدجى. وتقبّل رفع ايدينا كذبيحة مسائية. 
وأهلنا ان نجوز مسافة الليل بال عيب. غير مجّربين من المساوئ. وانقذنا من كل اضطراب وجزع الشياطين. وهْب نفوسنا 

افكارنا اهتماماً للفحص في دينونتك العادلة الرهيبة. َسّمر خشيتَك في أجسادنا. وأمت اعضاءنا االرضية لكي نستنير تخّشعاً و
في هدوء الليل بتأمل احكامك. أبعد عنا كل تخيّل ردئ وشهوة ضاّرة. وأنهضنا في وقت الصالة ثابتين في األيمان وناجحين 

د الذي أنت معه مبارك مع روحك الكلي قدسهُ الصالح المحيي. اآلن وكل أوان في حفط وصاياك بمسّرة وصالح أبنك الوحي
  وإلى دهر الداهرين. آمين.

  

 هلموا نسجْد ونركع لملكنا وإلهنا.

  هلموا نسجْد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا.

  هلموا نسجْد ونركع للمسيح هذا هو ربنا وملكنا وإلهنا. (بثالث سجدات) 

  

 المزمور الخمسون

حمني يا هللا بحسب عظيم رحمتك وبحسب كثرة رأفتك أمح مآثمي. أغسلني كثيرا من أثمي ومن خطيئتي طهرني. ألني أنا ار
عارف بأثمي وخطيئتي أمامي في كل حين. إليك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت. لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. 

ني قد أحببت الحق وأوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضحني هانذا باآلثام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي. أل
بالزوفا فأطهر وتغسلني فأبيض أكثر من الثلج. تسمعني بهجة وسرورا فتبتهج عظامي الذليلة. أعرض بوجهك عن خطاياي 

وروحك القدوس ال وأمح كل مآثمي. قلبا نقيا أخلق في يا هللا وروحا مستقيما جدد في أحشائي. ال تطرحني من أمام وجهك 
تنزعه مني. أمنحني بهجة خالصك وبروح رئاسي أعضدني. فأعلم اآلثمة طرقك والكفرة إليك يرجعون. نجني من الدماء يا 

هللا اله خالصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب أفتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك. ألنك لو أردت الذبيحة لكنت األن أعطي لكنك ال 
بيحة  روح منسحق، القلب المتخشع والمتواضع ال يرذله هللا. اصلح يا رب بمسرتك صهيون ولتبن تسر بالمحرقات. فالذ

  اسوار أورشليم. حينئذ تسر بذبيحة العدل قربانا ومحرقات. حينئذ يقربون على مذبحك العجول.

  

 المزمور المئة والواحد

ضيقي. أمل إلّي أذنَك. أسرع إلى إجابتي يوم أدعوَك. يا رب استمع صالتي وليدخل إليك صراخي. ال تحجب وجهك عني يوم 
فإن ايامي قد َفنيت كالدخان وعظامي اضطرمت كالوقود. ضمرُت كالعشب ويبس قلبي ألني ذهلت عن أكل خبزي. من صوت 

لى تنهدي لصق عظمي بلحمي. شابهُت بجع البرية وصرُت مثل غراب الليل في األخربة. سهرُت وصرُت كالعصفور المنفرد ع
السطح. النهار كلهُ كان يعيرني أعدائي والذين يمدحوني كانوا يتحالفون علّي. لقد أكلُت الرماد مثل الخبز ومزجُت شرابي 

بدموعي. من أمام غضبَك وُسخطَك رفعتني ثم طرحتني. مالت أيامي كالظّل وقد يبست كالعشب. وأنت يا رب ثابت إلى األبد 
بصهيون فقد حان أن تتحنن عليها والميقات قد حضر. ألن عبيدَك قد سّروا بحجارتها  وذكرك إلى جيل فجيل. ستقوم وترأف

ويحّنون إلى ترابها. وستخشى األمم أسمَك يا رب. وكل ملوك األرض مجدك ألن الرب يبني صهيون ويظهر بمجده. قد نظر 
سيُخلق يُسبح الرّب. ألنه قد تطلع من علو إلى صالة المتواضعين ولم يرذل طلبتهم. فليُكتب هذا للجيل اآلخر فالشعب الذي 

قدسه. الرب من السماِء إلى األرض نظر ليسمع تنهد المقيدين ويحّل بني المائتين حتى يُحدث في صهيون باسم الرب 
ال وبتسبحتِه في أورشليم. عند اجتماع الشعوب جميعاً والملوك لكي يعبدوا الرب. اجابهُ في طريق قوته. اخبرني بقلة ايامي. 
تقبضني في نصف ايامي فإن سنيَك إلى جيل األجيال. أنت يا رب في البدِء أسسَت األرض والسماوات هي صنع يديك هي 

تزول وأنت تبقى وكلّها تبلى كالثوب. وتطويها كالرداء فتتغير. وأنت أنَت وسنوَك لن تنقص. بنو عبيدك سيسكنون األرض 
  وذّريتهم تستقيم إلى الدهر.



  

 ملك اليهودية**صالة منسى 

ايها الرب الضابط الكل إله آبائنا ابراهيم واسحق ويعقوب ونسلهم الصّديق يا صانع السماء واألرض وكّل عالمهما. يا من 
قيدت البحر بكلمة أمرَك يا من قفلت اللجة وختمتها باسمَك المرهوب المجيد. يا من يرهب الكل ويرتعد من وجه قدرتَك. الن 

قدس ال يحتمل. وسخطَك بالوعيد على الحطأة ال قوام له. ورحمة موعدَك ال تُحصى وال يُسبر غورها. عظم جالل مجدَك األ
ألنك أنت الرب العلّي المتحنّن الطويل األناة والجزيل الرحمة والتواب على مساوئ الناس. أنت يا رب على قدر كثرة خيريتك 

حّددت توبة للخطاة للخالص. فأنت أيها الرب إله القوات لم تضع  وعدت بالتوبة والغفران للمخطئين إليَك. وبكثرة رأفاتك
التوبة للصديقين البراهيم واسحق ويعقوب الذين لم يخطئوا إليَك بل وضعت التوبة لي أنا الخاطئ. فأني قد أخطأُت اكثر من 

ظر إلى علّو السماء من كثرة ظلمي. عدد رمل البحر. قد تكاثرت آثامي يا رب. قد تكاثرت آثامي ولسُت أنا بأهٍل أن أتفّرس وأن
وأنا منحٍن بالقيود الحّديدية الكثيرة لئال ارفع رأسي وليست لي راحة. الني أغضبُت غضبَك والشّر قدامَك صنعت اذ لم أصنع 

 لكني مشيئتَك وال حفظُت أوامرَك. فاالن احني ركبة قلبي مبتهالً إلى كثرة صالحك أخطأُت يا رب أحطأُت. وبآثامي أنا عارفٌ 
اسألك متضرعاً فأغفر لي يا رب اغفْر لي وال تهلكني بآثامي وال إلى األبد تحقد حافظاً علّي شروري وال تسجنّي في أسافل 

األرض. ألنَك أنت هو هللا إله التّائبين وفّي توضح كل صالحك ألني أنا غير مستحق. فخلصني على حسب كثرة رحمتك 
  ألن أيّاَك تسبح كّل قّوات السماء ولَك المجد إلى األبد آمين.فأسبحك كّل حين جميع أيّام حياتي 

  

 قدوٌس هللا قدوس القوي قدوس الذي ال يموت أرحمنا (ثالث مرات)

  المجد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان والى دهر الداهرين، آمين.

  

يا قدوس اطلّع واشِف أمراضنا، من اجل    أيها الثالوث القدوس أرحمنا، يا رب أغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا،
 اسمك. يا رب أرحم (ثالث مرات)

  

 وان والى دهر الداهرين، آمين.المجد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أ

  

أبانا الذي في السموات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك. كما في السماء كذلك على االرض. خبزنا الجوهري 
 اعطنا اليوم. واترك لنا ما علينا، كما نترك نحن لمن لنا عليه. وال تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، أمين

  

 واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان والى دهر الداهرين، آمين.المجد لآلب 

  ألن لك الملك والقدرة والمجد الى األبد. آمين 

  

 وهذه الطروباريات على اللحن السادس



  أرحمنا يا رب أرحمنا. فإننا عادمو كّل عذٍر نحن الخطأة. فلذلك نرفع اليك هذا التضرع ايها السيد ارحمنا

  ذكصا

فإننا عليك متّكلون. فال يشتّد سخطك علينا وال تذكر آثامنا. بل انظر اآلن لنا بتحنّنك ونجنّا من أعدائنا. النك أنت  ارحمنا يا رب
  إلهنا ونحن شعبك وكلنا صنع يديك. وبأسمك نستغيث.

  كانين لوالدة اإلله

وّن بِك من التجارب. النِك أنت خالص جنس أفتحي لنا باب التحنن يا والدة اإلله المباركة. فال نخيبن باتكالنا عليِك بل لننج
  المسيحيين.

  

 يا رب أرحم(أربعين مرة) 

  المجد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان والى دهر الداهرين، آمين.

الدةُ اإلله يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجداً بغير قياٍس من السيرافيم، يا من هي بغير فساٍد ولدت كلمة هللا حقاً إنك و
  إياك نعظم.

  باسم الرب بارك يا اب (فيقول الكاهن: بصلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا، آمين)

  

 وهذا األفشين

حمني أيها السيد اإلله اآلب الضابط الكل والرب األبن الوحيد يسوع المسيح والروح القدس الالهوت الواحد والقوة الواحدة أر
  أنا الخاطئ وبأحكام تعرفها خلصني أنا عبدك الغير المستحق. فإنك مبارك الى دهر الداهرين آمين.

  

 هلموا نسجْد ونركع لملكنا وإلهنا.

  هلموا نسجْد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا.

  هلموا نسجْد ونركع للمسيح هذا هو ربنا وملكنا وإلهنا. (بثالث سجدات) 

  

 ثم

  المزمور التاسع والستون



اللُهّم أصغِ إلى معونتي. يا رب أسرع إلى اغاثتي. ليخَز طالبوا نفسي ويخجلوا. وليرتّد الذين يريدون لي الشر إلى الوراء 
اً نعّماً. وليُّسر بَك جميع الذين يلتمسونَك يا هللا. وليقل في كل حين محّبو ويخزوا. وليرجع في الحين بالخزي القائلون لي نعمّ 

  خالصَك تعّظم هللا. أّما أنا فمسكين وفقير اللهّم اعني. أنت معيني ومنقذي يا رب فال تُبطئ.

  

 المزمور المئة والثاني واألربعون

. وال تدخل في المحاكمة مع عبدك، ألنه لن يتزكى يا رب أستمع الى صالتي وأنصت بحقك الى طلبتي، استجب لي بعدلك
قدامك حي. ألن العدو قد أضطهد نفسي وأذل الى األرض حياتي، وأجلسني في الظلمة مثل موتى الدهر. وأضجر علي روحي 

 واضطرب فّي قلبي. تذكرت األيام القديمة وهذذت في كل أعمالك، وتأملت في صنائع يديك. بسطت يدي إليك، نفسي أمامك
كاألرض المجدبة. أسرع فأستجب لي يا رب فقد فنيت روحي. ال تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. أسمعني في 

الغداة رحمتك فاني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها ألني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب ألني 
ألهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة من أجل أسمك يا رب تحييني.  لجأت إليك. علمني أن اعمل رضاك ألنك أنت

  بعدلك تخرج من الضيق نفسي وبرحمتك تستأصل أعدائي وتهلك كل الذين يحزنون نفسي، ألني أنا عبدك.

  

 ذكصولوجية 

  المجدلة الكبرى

  المجد  في العلى وعلى األرض السالم وفي الناس المسرة،

  د لك نمجدك نشكرك ألجل عظيم جالل مجدك،نسبحك نباركك نسج

  با رب يا ملك يا سماوي يا إله يا آب يا ضابط الكل يا رب يا أبنا وحيدا يا يسوع المسيح ويا روح القدس،

  يا رب يا إله يا حمل هللا يا أبن اآلب يا حامل خطايا العالم أرحمنا يا رافع خطايا العالم،

  ألب وأرحمنا، أقبل تضرعنا أيها الجالس عن يمين ا

  ألنك انت وحدك قدوس انت وحدك الرب يسوع المسيح لمجد هللا اآلب أمين، 

  في كل يوم أباركك وأسبح أسمك الى األبد والى أبد األبد،

  يا رب ملجا كنت لنا في جيل وجيل أنا قلت يا رب أرحمني وأشف نفسي ألني قد أخطأت إليك،

  انت هو إلهي، يا رب إليك لجأت فعلمني أن أعمل هواك ألنك 

  ألن من قبلك هي عين الحياة وبنورك نعاين النور،

  فأبسط رحمتك على الذين يعرفونك،

  أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا اليوم بغير خطيئة،



  مبارك انت يا رب إله أبائنا مسبح وممجد أسمك الى األبد أمين، 

  لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل أتكالنا عليك،

  ا وصاياك، مبارك أنت يا سيد فهمنا حقوقك، مبارك أنت يا قدوس أضئنا بعدلك،مبارك أنت يا رب علمن

  يا رب رحمتك الى األبد وعن أعمال يدك ال تغفل.

  

 لك ينبغي المديح لك يليق السبح لك يجب المجد أيها اآلب واألبن والروح القدس األن وكل أوان والى دهر الداهرين. أمين.

  هنا نبتدئ بترتيل قانون النهار او قانون والدة اإلله وبعد القانون نقول

  قدوٌس هللا قدوس القوي قدوس الذي ال يموت أرحمنا (ثالث مرات)

  ن والروح القدس، الآلن وكل أوان والى دهر الداهرين، آمين.المجد لآلب واالب

  

يا قدوس اطلّع واشِف أمراضنا، من اجل    أيها الثالوث القدوس أرحمنا، يا رب أغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا،
 اسمك. يا رب أرحم (ثالث مرات)

  

 لداهرين، آمين.المجد لآلب واالبن والروح القدس، الآلن وكل أوان والى دهر ا

  

أبانا الذي في السموات. ليتقدس اسمك. ليأت ملكوتك. لتكن مشيئتك. كما في السماء كذلك على االرض. خبزنا الجوهري 
 اعطنا اليوم. واترك لنا ما علينا، كما نترك نحن لمن لنا عليه. وال تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، أمين

  

 القدس، اآلن وكل أوان والى دهر الداهرين، آمين.المجد لآلب واالبن والروح 

  

 هلموا نسجْد ونركع لملكنا وإلهنا.

  هلموا نسجْد ونركع للمسيح ملكنا وإلهنا.

  هلموا نسجْد ونركع للمسيح هذا هو ربنا وملكنا وإلهنا. (بثالث سجدات)

  



 ثم هذه الطروبارية باستيخوناتها على اللحن السادس 

  

 يا رب القّوات ُكن معنا فإنه ليس لنا في األحزان معيٌن سواك. يا رب القّوات ارحمنا.

  سحبوا هللا في قديسيه سبحوهُ في فلك قّوتهِ 

  يا رب القّوات ُكن معنا فإنه ليس لنا في األحزان معيٌن سواك. يا رب القّوات ارحمنا.

  حوهُ على مقدرتِه سبحوُه بحسب كثرة عظمتهِ سب

  يا رب القّوات ُكن معنا فإنه ليس لنا في األحزان معيٌن سواك. يا رب القّوات ارحمنا.

  سبحوهُ بلحن البوق سبحوهُ بالمزمار والقيثارَ 

  يا رب القّوات ُكن معنا فإنه ليس لنا في األحزان معيٌن سواك. يا رب القّوات ارحمنا.

  لطبل والمصاّف سبحوُه باالوتار وآلة الطربسبحوهُ با

  يا رب القّوات ُكن معنا فإنه ليس لنا في األحزان معيٌن سواك. يا رب القّوات ارحمنا.

  سبحوهُ بنغمات الصنوج سبحوهُ بصنوج الهتاف كل نسمٍة فلتسّبح الرب

  يا رب القّوات ُكن معنا فإنه ليس لنا في األحزان معيٌن سواك. يا رب القّوات ارحمنا.

  ثم يقول الخورس األول: سبحوا هللا في قديسيهِ 

  والخورس الثاني: سبحوهُ في فلك قّوتهِ 

  ارحمنا. ثم كال الخورسين معاً: يا رب القّوات ُكن معنا فإنه ليس لنا في األحزان معيٌن سواك. يا رب القّوات

  

 المجد لآلب واالبن والروح القدس

لو لم يكن قديسوَك لنا شفعاء يتشفعون فينا وصالحك حنوناً يرتي لنا. كيف كنّا نجسر على أن نسبحك أيها الرّب المخلص 
  الذي ال تنفّك المالئكة تباركه. فأشفق على نفوسنا يا عارفاً ما في القلوب.

  

 ن، آمين.اآلن وكل أوان والى دهر الداهري

أّن ذنوبي لكثيرةٌ وافرة يا والدة اإلله النقيّة المباركة وحدها. فإليِك ألتجأُت أطلب الخالص. فأفتقدي نفسي الواهنة. وأطلبي 
  إلى أبنِك وإلهنا أن يمنحني الصفح عن الذنوب التي اقترفتها.



  أخرى كذلك 

  سلميني إلى حماية بشرية. بل أنِت أعضديني وأرحميني.يا والدة اإلله الكلية القداسة. ال تتخلي عني طيلة عمري وال ت

  أخرى كذلك 

  عليِك وضعُت كّل رجائي يا والدة اإلله. فأحفظيني تحت ستر وقايتك.

  

 يا رب ارحم (أربعين مرة)

  

كثيُر الرحمةَ، يا َمن في كِل وقٍت وفي كِل ساعٍة في السماء وعلى األرض مسجوٌد لهُ وُممجد المسيُح اإلله، الطويُل األناة، ال
الجزيُل التحنُن، الذي يحُب الصديقين، ويرحُم الخطأة. الداعي الكَل إلى الخالِص بموعد الخيراِت المنتظرة. أنت يا رّب تقبْل 

 منا في هذه الساعةَ طلباتنا وسهل حياتنا إلى عمِل وصاياك. قّدس أرواحنا، طهْر أجسادنا، قّوم أفكارنا، َنّق نياتنا، نجنا من كلِ 
حزٍن وشٍر ووجع. أحطنا بمالئكتك القديسين. حتى إذا كنا بمعسكرهم محفوظيَن وُمرشدين، نصُل إلى اتحاد اإليمان وإلى 

 معرفة مجدك الذي ال يُدنى منه فإنك مبارٌك إلى األبد آمين.

  يا رب ارحم (ثالث مرات)

  

 ذكصا كانين

السيرافيم، يا من هي بغير فساٍد ولدت كلمة هللا حقاً إنك والدةُ اإلله يا من هي أكرم من الشيروبيم وأرفع مجداً بغير قياٍس من 
  إياك نعظم.

  

 باسم الرّب بارك يا آب

  فيقول الكاهن: ليرأف هللا بنا ويباركنا ويضئ بوجهه علينا ويرحمنا.

  ثم نسجد ثالث سجدات كبيرة قائلين سراً على كل سجدة قطعة من افشين البار افرام السرياني 

  أيها الرب وسيد حياتي أعتقني من روح البطالة والفضول وحب الرئاسة والكالم الباطل.

  وأنعم علّي انا عبدك الخاطئ بروح العفة واتضاع الفكر والصبر والمحبة.

  نعم يا ملكي وإلهي هب لي أن أعرف ذنوبي وعيوبي وال أدين أخوتي فإنك مبارٌك إلى األبد آمين.

  

 وسجدة واحدة كبيرة ونقول االستيخن االخير من األفشين سجدةصغيرة 12ثم نسجد 



  مرة 12ثم قدوس هللا وما يتلوها والن لك الملك ويا رب ارحم 

  واالفاشين األتية أفشين لوالدة اإلله الفائقة القداسة لبولس المتوحد رئيس دير االفرجاتيدوس.

  

 االفشين لوالدة اإلله الكلية القداسة 

النقيّة العذراء عروسة هللا العديمة العيب البريئة من الدنس. يا من بمولدك المعجز اتحد كلمة هللا  ايتها السيدة الطاهرة
بالبشر. وطبيعتنا المقصاة قرنتها بالسماويّين يا رجاء من ليس لهم رجاٌء سواِك وحدِك. يا من هي معونة للمحاربين ونصرة 

ترذليني انا الخاطئ المتدنّس بقبح األفكار واألقوال واألفعال بجملة ذاتي.  مستعّدة للمسارعين إليها. يا ملجأ كل المسيحيين ال
تحّنني بتعطف علّي انا عبدِك المفّرط الخاطئ.   الصائر بالعزم الخامل عبداً للذّات العمر. لكن بما انّك أمٌّ لإلله المحّب البشر

لّة الوالدية التي لِك نحو ابنِك ربّنا وسّيدنا ابتهلي إليه لكي يفتح واقبلي من شفتيَّ الدنستين ما اقّدمهُ اليك من االبتهال. وبالدا
لي جوانح محبتِّه للبشر وتحنّنه وخيريّته ويتجاوز عن هفواتي التي ال تُحصى ويرّدني إلى التوبة ويجعلني لوصاياهُ حافظاً 

لصالح. اّما في هذا العمر الحاضر فبحرارة وفاعالً مختبراً. واحضري عندي دائماً ايتها الرحيمة الشفوقة الواّدة الخير وا
الشفاعة والمعونة امنعي عنّي طوارق المعاندين الرديئة وأرشديني إلى الخالص. واّما في وقت خروج نفسي الشقيّة فاحدقي 

رثاً لشرف بي وأقِص عنّي قتام منظر الجن االشرار. واّما في يوم الدينونة الرهيب فنجيني من العقوبات المؤبدة وأجعليني وا
ومجد إبنِك وإلهنا المتعذر وصفه الذي أفوز به بوساطتِك ونصرتِك أيتها القديسة والدة اإلله سيّدتي. بنعمة ورأفة أبنك الوحيد 
ربنا وإلهنا ومخّلصنا يسوع المسيح ومحبته للبشر الذي ينبغي له كل مجٍد وإكرام وسجود مع أبيه الذي ال إبتداَء له وروحه 

    صالح المحيي اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.الكلي قدسه ال

  

 أفشين اخر لربنا يسوع المسيح النتيوخوس المتوحد البنديكتي

واعطنا أيها السّيد اذ نحن منطلقون إلى النوم راحة نفٍس وجسد واحفظنا من قتام رقاد الخطيئة المْدلهّم ومن كل التذاٍذ مظلم 
ئ سهام الشّرير المحميّة الثائرة علينا بغّش. بّطل شغب أجسادنا وارقد كل معقولنا االرضّي ليلّي. سّكن وثبات اآلالم اطف

 الهيوالني. وامنحنا يا هللا عقالً ساهراً وفكراً طاهراً وقلباً مستيقظاً ونوماً خفيفاً خالياً من كل تخيّل شيطاني. وانهضنا في وقت
ي ذواتنا ذكر احكامك. وهب لنا اقوال تماجيدك طول الليل لنسبّح ونبارك الصالة ثابتين في وصاياك ومالكين على الدوام ف 

  ونّمجد اسمك الكلّي اإلكرام العظيم البهاء ايها اآلب واالبن والروح القدس اآلن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.

  

 ك وإلهنا متوّسلة إليه لكي يخّلص بِك نفوسنا.ايتها المجيدة المباركة والدة اإلله الدائمة البتولية مريم. قّدمي صالتنا إلى ابن

  

 اآلب رجائي واالبن ملجأي والروح القدس ستري ايها الثالوث القدوس المجد لك.

  

 المجد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان والى دهر الداهرين، آمين.

  يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم

  السالم لجميعكمفيقول الكاهن: 



  ثم يقوللنحن رؤوسنا للرب. 

تولية مريم. وقوة الصليب أيها السيد الجزيل الرحمة يسوع المسيح إلهنا بشفاعة الكلية الطهارة سيدتنا والدة اإلله الدائمة الب
الكريم المحيي وبطلبات القّوات السماوية المكّرمة العديمة االجساد. والنبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان. والقديسين 

. والقديسين  المشّرفين الرسل الكلي مديحهم. والقديسين المجيدين الشهداء الحسني الظفر. وآبائنا االبرار المتوشحين با
الصّديقين جّدي المسيح اإلله يواكيم وحنه. وجميع قّديسيك أجعل طلباتنا مقبولة وهب لنا غفران زالّتنا واسترنا بستر جناحيك 
  واطرد عنّا كل االعداء والمحاربين وسلّم حياتنا يا رب وارحمنا وارحم عالمك وخلّص نفوسنا بما أنك الصالح والمحّب البشر.

  

 وة حتى األرض قائال:ًثم ينحني المتقدم لألخ

  باركوا أيها األباء القديسون وأغفروا لي أنا الخاطئ

  فيجيبهُ األخوة قائلين:

  هللا يغفر لَك أيها األب القديس

  ثم يتقدم األخوة أثنين أثنين لإلستغفار وأما الكاهن فيقول:

  )يا رب أرحمفنقول على كل طلبة لنصِل من أجل سالم العالم (

  من أجل المسيحيين الحسني العبادة األرثوذكسيين

  من أجل ملوكنا الحسني العبادة المصونين من هللا

  من أجل توفيق الجند المحّب المسيح وقّوته

  من أجل رئيس كهنتنا (...) وكل اخوتنا في المسيح

  من أجل المتخلفين عّنا من ابائنا واخوتنا

  من أجل الذين يبغضوننا والذين يحبوننا

  أجل الذين يرحموننا والذين يخدموننا من

  من أجل الذين أوصونا نحن الغير المستحقين أن نصلّي من أجلهم

  من أجل عْتق األسرى ونجاتهم

  من أجل المسافرين في البحر والبر والجوّ 

  من أجل المطروحين في األمراض

  ولنصِل ايضاً من أجل خصب األرض بالثمار



  رثوذكسيينومن أجل نفوس جميع المسيحيين األ

  لنغبط الملوك الحسني العبادة

  ورؤساء الكهنة ذوي الرأي القويم

  والذين شادوا هذا الهيكل المقدس

  ووالدينا ومعلمينا وجميع المنتقلين من آبائنا وأخوتنا األرثوذكسيين الثاوين ههنا وفي كل مكان

  فلنقل من أجلهم يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم

  :ثم يقول المتقدم

  بصلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا أرحمنا وخلصنا، أمين.

  

 وبعد أن يستغفر الحاضرون المتقدّم نتوجه إلى قاللينا وهناك نقول هذا االفشين 

وسائل أغفر يا رب للذين يبغضوننا والذين يظلموننا وعامل بالخير الذين يعملون الخير وأمنح اخوتنا والمختصين بنا جميع 
الخالص وحياةً أبدية. وتعاهد الذين في األمراض وأمنحهم الصحة والشفاء ودبر السائرين في البحر ورافق المسافرين في 
البّر واحفظ الذين في الجّو وآزر الملك في الحروب وأعِط الذين يخدموننا ويرحموننا غفران الخطايا. والذين أوصونا نحن 

جلهم أرحمهم بحسب عظيم رحمتك. أذكر يا رب الذين سبق رقادهم من آباءنا وأخوتنا الغير المستحقين أن نصلّي من أ
ونيحهم حيث يشرق نور وجهك. أذكر يا رب أخوتنا األسرى ونجهم من جميع الضيقات. أذكر يا رب الذين يثمرون ويعملون 

يضاً عبيدك الخطأة األذالء الغير المستحقين في كنائسك المقّدسة وهبهم كّل وسائل الخالص وحياةً أبدية. أذكرنا يا رّب نحن ا
وأضئ عقولنا بنور معرفتَك وأهِدنا في سبيل وصاياك. بشفاعة أمك الكلّية الطهارة سيدتنا والدة اإلله الدائمة البتولية مريم  

  وجميع قّديسك. فإنك مبارٌك إلى دهر الداهرين آمين.

  

 (باللحن الثاني)ترتل هذه الطروبارية في مساء األثنين واألربعاء 

أيتها الصالحة حامي عن كّل الملتجئين بإيماٍن إلى سترك العزيز ألن ليس لنا نحن الخطأة المنحنين من كثرة السيئات وصيٌت 
  دائٌم عند هللا في الشدائد واألحزان سواِك. يا أّم اإلله العلّي ألجل ذلك نجثو ساجدين. أنقذي عبيدِك من جميع الضيقات.

  

 وهذه الطروبارية في مساء الثالثاء والخميس (باللحن األول)

أيها المسيح اإلله إن البتول لّما رأت ذبحك الجائر أنتحبت وهتفت إليَك يا ولدي الكلّي الحالوة. كيف تألمت ظلماً كيف علقت 
ك وعبدتك. أيها المحسن والجزيل على الخشبة. يا من علقت األرض كلها على المياه. فأسألَك أن ال تغادرني وحدي. أنا والدت

  الرحمة.

 


