
 

 باسم اآلب واإلبن والروح القدس إله واحد آمين

 (القداس توزيع – العام القنديل) األربعينى الصوم ختام جمعة فى يُقال مديح

 (: طوبى للرحماء على المساكين مديح يقال على وزن )

 (متاؤس األنبا الحبرالجليل مراجعة –السريانى أخنوخ مصالق الراهب تأليف)

 ألنه إله كل زمان  يشفى المرضى لآلن  إلهنا الرب الحّنان    الحاضر فى كل مكان   :الـــقـــــرار

وســـــــــفـنــال لــك ىـــافـــــــش وســــسـإي ربــال اـنـــصـلــخـم  ردوســــــفـال ســمـش ربــال  دوســـــــقـال مـــــاسـب دىــبأ -1   

ةـلـيــــمـجـاالـهـــــــوســـــقــو ط ةــمــــديـــقـا الــرارهــــــــــسأو  ةـلـيـــا األصـهـتـيــسـارثوذكـب  دة ـيـــــــجــمـنا الـتـــــــسـكني –2   

ة ـريــــــا اآلثـهــتاـــونــــــــقـأي و ةـيـيــــــحـمُ ـال وأســــــــــرارهــا  ةـيـولــــرسـا الـهـــمـيـالــعـتـب  ية ـلـيـجـاً انـمـدائ نايـســـتكن – 3   

الـيــــــــاألج لـــك دىــــم ىـلـع اللـــاج ة وــرامـــك اـهـيـــطـعـن  بالــالجك دة ـوصاعة ـخـامـش  الـثـــمُدرة و ســنائـالك بين  -4   

داءــفـوالنا ـرب يحـــسـالم وعـيس اءـــنــبـر الــجـحـة بــــســؤسـم  ـاءــيـبـاألنو  ربـــالـل ــــسـرُ   اء ــــــاآلبل ـــكاس ـــعلى اس -5   

الءــــعـن الـمدية ــوهية ـــطـعـك اءـفــــــــشـالة ــــركـبال ـنـه نـب  اهــــهـا أبـم رورىـــض رـــس  ه ـــاإللرب ــالة ـــسـيـفى كن – 6   

دار ــقـمـم بـائــص هـبـعــشوله ـح ارــــوقل ـبكن ــاهـه كـــارسـمـي  رارـــــألبا نــرة مـثــكه ـالـنـي  رار ـــأسة ــبعــلسمن ارـــس – 7   

رى ـغـــصُ ع ـمرى ـبـــى كُ ـــأواش ةــعـبــــسليه ـع امـقـت واتــلـص  ـلىـــصـمُ ـالون ــتـزيـالت ـبزي  ى ــــرضـة المـحــسـر مـــس – 8   

ل ـيـوئـانـمـل عـــسة رُ ــارسـمـلم لـيـدله ـبادس ــسـاح الــحـاإلص  لـيـلـالج ويرــشـبـس الــرقـلم  يل ــاإلنجى ـبوحل ـيــا قـمـك – 9   

نـيــــــادى األمـــفــر الــــــــأمـك نـيـنـؤمـــمـوا الـنــــت دهـزيـبال  نـريـبــخـوع مُ ــــــسـرب يـبال  ن ـريــبشـوا مـالـل جـسرُ ـال –11   

الـيـــى لألجــرضــحة المـــسـمـب الـــــحـــروح الـــــل الـــــعــف و  الــعـتـمُ ـى الـفــخـر الــــسـبال  وال ـم واألقـملهـاً لعـاتتبـاث – 11   

ون ـــتـــــــزيـــــت الــــــــــه زيـب  ونــــــــصـــر مـيـبــــق كـبـــــط 
 

ونـــيــــعـام الــــر أمــضـحــيُ  ون ـنـــلب حــن بقـــاهــالك – 12   

ة ـبـــــاقــعـتــمـى الــــــأى األواش وةـــلــب الصــــيـرتـاء بتــــضـتُ   رةـاهـوظ تــزيـبال ةــسغموم  ة ـبعــسا ــددهـعل ـتائـبه ف –13   

اس ـمـــــــشــيه الـلــــــرد عــي و داســـقـالـر كـكــــشـالة الـــوص  اسـيـــاسـالة مـــلى صــونص  اسـوِن مـــسـيـإلـدأ بـبـي و  -14   

ينـــسـمـه الخـمـور برقـــزمـمـال نـيـفـواقـال ع ـيـمــجى ـلــــصيُ ـف  ينـعـن المُ ـوبة مـتـب الـلُ ــطـن  ن ـيـــل حـر كـكـــشـد الــعـب –15   

هـدنــــــلن ـاء مـفـــــــشـل الــكو به ـلــق لـك بـعـع الشــرفـي –16  هــقــالـخـة لـقادـــص  ةـوبـتـب   ـهــلـلز لـكران ــــفـــب غـلُ ــطـي   

ارــن بــــرط  ـــشــن م  ــــاهـن كـم هارــــــاألطـل كــــــحـذ الـــو أخ  ل األوزارـــــراف بكـتــــواإلع  رارـبق األسـسـة تـوبـتـالـف  -17   

ورة ـــــــشـمـة والـذ األدويــو أخ ورةـــمـــــعـمـاء الـبـــــل أطـبــق  رورةـبالض رــسـال ارسـمـنـف    ونةـمن الرب المع بنـطـلُ  – 18 



ارـشـتـنالامع ى ـة األولـسـيـبالكن  

 
ارـذكـتـالمع ر ــسـة الــارسـمـلم ارـنــمـكى ـه  تىته الـالــرسب  ارـأش قد ولـقوب الرسـيع – 19   

 

لـيـلــوجُمــشـــرّطــــن  كـاهــــن لـيـــأجـال تـبب ــلـطـي وو ــدعـي  لـيـلــــل عــكـلض وــريــمـلـل  ل ـيـوئـانـــمـول عــال رسـق –21   

هـربـب هـبـلــقدق ـــص  انـــمـإيـب هــــرضــمرـائــسن ـيه مــفــشـي  ةـمـعـنله ـك تـزيـنه بــدهـي و  ئه ـطـخل ـكـه بـرف لـتـعـي – 21   

ذاتــالـن بـريــــشـاح عـحــإصـب اتـبـــهِ ــا كـنــــوحـل يـيـــجـإنـب  اتــئــيـــــسـل الــو كـــحـم و  زالتــران الـــفـنة غــهـلكـل -22   

دــديـجـد الــهـــعـالـزى بــعــــمُ ـال دـيــــرشــــروح الــــوا الـــلـبــاق  دـديـحـتـالـرام بـكِ ـل الـــرسـلـل  د ـيــــوحــن الــال اإلبــاذ ق – 23   

اءــهـتـى اإلنـتـى األرض وحـلـع اءــــــنــل األبــــكـروا لـــفـــغـيـل  زاءــذه األعـيــالمـوت ـللـرسـا  اء ـوه اآلبـى وجـخ فـفـن و – 24   

ل أوان ــــــى كـــف ةـــوبـــتــالـو  انــمــــــة اإليـحــــرط ِص ـــــشـب  انـسـا اإلنـايــطـرة خـــفـغـمـل  ان ـطـلــل الســرسـذ الــأخ – 25   

ارـتـــــخــــه مُ ـب ألنـــائــــجــوع ارـــــــهــبـــا انــهـال لــــمــأعـب  دارــتــــــل اقــــكـدر بــتـــــقـت  بــارــال ـانــإيـمـ صـــالةو – 26   

رة ـيــقــحـه كــوبــت ثـــــــســمـل رةـيـــــــحـرب بـــــــلـاءت لــــج  رةـيــثـــــــــكة ــت أدويذــــأخ  ة ــضـريــمـدم الــة الـازفـن – 27   

م ـريـــكـة الـــسـمــلـت بـيــفــشُ ـف مـيـلــــــــا عــهـــــرضــمـه بـألن  مـيـــــرحــرب الــاء الـفــــشـب  م ـيـــظــا عــهـانــمـان إيـك – 28   

داس ـــــقـى الـا فـهـيـلــصـا يـمـك اتـــل األوقـكـلى ـتـشى ــــأواش  واتـرب القـل لةـامـة كـبعـالس  لوات ـصالن ـاهـلى الكـيُص – 29   

نـديـــراقـالوس ـــفـنل ــن كـوع نـيــــوظـوعـمُ ـوال ةـعـيـبـطـو ال  نـيـرابـقـالد والــبـس الـرئي و  افرينـى والُمسـعن المرض –31   

              

ات ـويـتــسـمـل الـار كـــصـتــاخـب اتـــدرجــل الـرك وكـريــطـبـوال  واإلجتماعات ةـالكنيس المـوس   والثمرات واألهوية الزروع –31 

         

ول ــقـالعل ـكوق ــفـتة ـوبـجـاعـب ولـرض المهـالم نعمتهبفى ـشـي  ولـــرسـول الـقـت كـزيـى الـف  ول ـلـدس بالحــقـروح الــال –32   

لـيـوئـانـــمـعـلة ــــركـبـالت ـزيـب لـيـلـعد ــسـجكل  ار وــــضـالحُ   يلـلـن الجـاهـالكده ـيـبم ـرشـي  ديل ـنـالة القـصاء ـانتهبعد  –33   

اء ـــقـل نـكلب ـــطـنا ـنــــوألروح زاءــكل عيمة ـقـالسنا ـوسـنفـول  اءـفــشل ـكدنا ــجس راضـألم  اء ـدعاليك بلب ـطـارب نـي – 34   

ام ــــــــل اآلنــك عـا مـنـــقـالـيا خ رامــكإلا عـد مــجـمـاليك ــطـونُع  لى اآلالمـر عـكـشو الـمـتـباح  دوام ـعلى ال ما  ـدائيا ــحـنـل –35 

  

اـنـتـــــسـيـنــى كـرد فـــــل فـك و اـنـــتـــــعـيـب بــــُرت ع ـيـــمـجو  اـنـفـقــاس ـكـرمالمُ  كهـريـــوش  ـناــركــطـب اربـي ظـــفـاح – 36   

 † المجد دائمًا أبديًا آمين الربن و †                         

-------------------------------------------- 

  (مراجعة الحبرالجليل األنبا متاؤس –أخنوخ السريانى مصتأليف الراهب الق)

 عنوان الموقع على شبكة االنترنت هو : 

www.tamaged.com  البحث محرك ستخدامابأو  ( (Google: فريدة وأناشيدتماجيد جديدة 

 يسوع"و"  فريدة ومدائح جديدة رائعة وترانيم "وتماجيد جديدة "مدائح بوك  الفيس على اتوأيضا الصفح

     باسم" تماجيد جديدة " /آب استور تطبيقنا الجديد على جوجل بالى  تماجيد جديدة / وبتنزيل  و " المسيح

 


