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 صالة استهاللية

 
 : باسم اآلب واالبن والروح القدس، اإلله الواحد.القارئ 

 : آمين. الجميع
 

ََّّصليب ناَّونتبُعك،َّوهاَّنحُنَّاليومَّنحملََُّّناَّأنَّنحمل َّناَّيسوع،َّلقدَّدعوت َّرب َّ: القارئ 
َّبلد َّ ناَََّّّإلىَّالنهاية.َّاجعل ََّّعلىَّخطاكَّنريُدَّأنَّنسير َّناَّالعراقَّوَّصلبان  َّبلد  آالم 

َّتتوّحدَُّ َّفنصل ََّّالذيَّعانىَّوالَّزالَّيعانيَّكثيًرا، ََّّإلىَّالقيامة َّمعكََّّمعَّآالم ك،
َّكَّإلىَّدهرَّالدهور.َّالمجيدة،َّوبهاَّنمّجدَُّ

َّياَّمريمَّأّمنا،َّياَّ َّفيَّدرب َّوأنت  َّابن ك  سيريَّمعناَّفيَّهذهَّصليب ه،َََّّّمنَّرافقت 
ناَّفيَّظروف هَّالحاليةَّوصّليَّمعناَّألجلَّسالم هََّّ َّالصعبة،َّواسنديَّبلد  المسيرة 

َّ،َّآمين.ََّّواستقرار ه

 
تأمَلنا بدرِب آالِمَك / يقوُدنا إلى العمل على  : أّيها الرّب يسوع / اجعل  لنصلّ 

تخفيف آالِم شعبنا / فنعيَش باإليماِن بك / وبالمحبة بين بعضنا البعض /  
 ك. / آمين. قيامتِ  على رجاءِ 

 : ارحمنا.الجميع : ارحمنا يا رب.القارئ 
 كانت األّم الحبيبة، والدموع منها سكيبة، واقفة تحت الصليب.

 في قلبي منطبعة. اجعلي جروح وحيدك، أيتها األم القديسة،: الردة
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 : يسوع ُيحكم عليه باملوتاملرحلة األوىل

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 

 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

 
َّرسالت كَّبالموتَّألنََّّيك َُّحك مَّعل: القارئ  َّرفض  المحبةَّوالسالمََّّ،َّرسالة َّالعالم 

.َّوالَّزالَّالعالُمَّاليومَّيعانيَّكثيًراَّبسببََّّه َّأعمال ََّّفيَّشرّ ََّّواإلخاء،َّوفّضلَّالبقاء َّ
ََّّه َّرحمت َّعنَّوَّعنَّهللاََّّه َّابتعاد َّ َّأبناءتبقىَّتَّكلكنَّّوَّالغافرة. َّإلىَََّّّكنتظُر يعودون

َّعطيهمَّخالًصاَّوحياًةَّجديدة.َّتلاألبويةََّّك َّمحبت ََّّأحضان َّ
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َّله،َّولكنناَََّّّألّنَّهناكَّمنَّالَّيريدََُّّه َّآالم ََّّثقل ََّّتحت ََّّواليومَّبلُدناَّيرزحَُّ الخير 
ونبتدأَّمعهََّّاليومََّّله،َّوبهذهَّالثقةَّنصّليَّإلىَّخير ََّّالشر ََّّحّولَُّيَّأّنَّرّبناواثقونَّ

َّصليب ه ،َّسائلينَّأنَّيزرعَّمراحل َّأولىَّ َّفيَّنفوسَّالجميع.َََّّّهادرب 

 
الظروف / وأن نرى تدبيَرك   بك في أصعِب  : يا يسوع / اجعلنا نؤمنُ لنصلّ 

 إلى األبد / آمين.   بخالِصكَ  العالم / فنبّشرُ  وسط شرِّ 
 

 : ارحمنا يا رب. القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 نفس مريم الحزينة 

 بطعناٍت دفينة  
 صابها سيف رهيب. 
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 املرحلة الثانية: يسوع يقبُل الصليَب وحيمُلُه

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 

 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم.الشعب

 

َّيسوعََّّت َّلق ب َّ: القارئ  َّأحببت َّالصليب ََّّيا ََّّالبشر َََّّّألن ك  َّعظيمة، َّت َّوتحّملمحبًة
َّولمَّ َّواآلالم َّوالموت  َّإن َّت،َّلقضيت ك َّتنازلَّعنَّتالصليب  َََّّّعّلمناَّأنَّالحب  لمَّيصل 

َّأنَُّيسّمىَّحبًّاَّحقيقًيا!َّوأردَّ بذلكََّّت َّإلىَّنكرانَّالذاتَّوالتضحية،َّفالَّيستحقُّ
َّفيَّربوع َّ َّالحبُّ َّها.ََّّكلّ ََّّالمسكونة ََّّأنَّيمُلك 
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همَّمنَّأجلَّقضيةَّالفقراءَّوالمظلومين،َّواَّبدمائ َّضح ََّّشهداء ََّّواليومَّفيَّبلدنا
َّعاش َّمحرومون َّأطفال َّبفرح، َّوحملوه َّالصليب َّقبلوا َّأبرياء َّاالبتسامةََّّأناس  وا

َّبرجاء َّ َّينتظرون َّوكّلهم َّاأللم، َّآالمََُّّرغم َّتتحّول َّأن َّحياة ََّّالمستحيل، َّإلى هم
َّجديدة.َّ

 
آالَم بلِدنا سويًة /   : يا ربَّنا / أعِطنا القوة لنحمل صليَبنا بفرح / فنحملَ لنصلّ 

 في سالِمَك / آمين.   نا / ونعيَش عن بعِض  ونخففَ 
 

 : ارحمنا يا رب. القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 يا ألوجاع مهولة  

 عّذبت قلب البتولة  
 أّم فادينا الحبيب.

 
  



 درب الصليب في بلدنا العراق ...........................  تأليف: األب ألبير هشام نّعوم 

6 

 املرحلة الثالثة: يسوع يسقُط للمّرة األوىل 

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 

 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

 
َّيسوعَّت َّط َّسق َّ: القارئ  ََّّيا َّآالم ََّّمن َّكتفيك َّوعلى َّقلب ك  َّفي َّحملت  َّإذ التعب،

َّجزء َّتإلىَّالنهاية،َّلََّّتهاَّمعكوحملَّت َّنهضَّالبشرَّجميًعا،َّولكنك عّلمناَّأنَّالتعب 
َّوأنَّالحياة َّ َّالمؤمنَّاليومية، َّالتعب ََّّمنَّحياة َّنعيشََّّتستحقُّ َّمنَّأجلََّّعندما ها

َّسام َّينبعَُّوَّهللا،ََّّرسالة َّالمحبةَّوملكوت َّ نا.َََّّّمنَّأجلَّهدف  َّمنَّعمقَّواقع 
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واليومَّبلُدناَّيسقُط،َّفالضغوطَّوالمظالمَّكثيرة،َّوأعمالَّالرحمةَّقليلة،َّولكنهََّّ
ناَّبالقيامةَّأقوىَّمنَّالموت،َّبالرغمَّمنَّكّلَّشيء،َّفإيمانََُّّهَُّليواصلَّمسيرت َّيقومَّ
َّناَّإلىَّاألمام.َّمسيرت ََّّالقيامةَّتقودََُّّوهذه

 
  ازِ على عكّ  نا المتكررة / ونستندُ من سقطاتِ  نا يا رّب / أن نقومَ : ساعد  لنصلّ 
 المسيرة يًدا بيد / آمين.  لَ كمِ / لنُ  كِ رحمتِ 

 
 : ارحمنا يا رب. القارئ 

 : ارحمنا.الجميع
 

 كابدت الموت مرًّا  
 َطَعَن قلَبها جهًرا 

 من جّراء االبن النجيب 
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 ه القديسة املرحلة الرابعة: يسوع يلتقي أمَّ

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 

 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

 
الحزينة،َّهذهَّاألمَََّّّكلتقيَّاآلنَّأم َّتيسوع،َّياَّعانيهاَّتوسطَّاآلالمَّالتيَّ: القارئ 

َّشمعونَّتسَّكأن ََّّ،طفالًََّّنت َُّمذَّكَّ،التيَّعرفت َّ َّقالَّلها َّإذ َّالمصير، القيَّهذا
َّسينفذَُّ ..."ََّّالشيخ:َّ"وأنت  ك  َّفيَّنفس  فيَََّّّبلَّرافقتكَّكولمَّتترك.َّ(2َّ/35)لوقاَّسيف 

َّأيًضا.ََّّكفيَّمجد ََّّرافقتكمثلماََّّك َّآالم َّ



 درب الصليب في بلدنا العراق ...........................  تأليف: األب ألبير هشام نّعوم 

9 

َّأوالدهّنَّشهداء،َّناَّاليومَّفيَّبلد َّوَّ وربماَّلمَّيلتقينَّابناءهّنَّوقتَّأّمهاتَّفقدن 
ىَّخطىََّّعلَّالمعاناة،َّوتقودهنَّةَّليتحّملواَّالقوَّّتعطيهّنََّّأنتَّياَّربََّّ.استشهادهم

ََّّ.ألوالدهّنَّولبلدناَّالقيامةبَّاإليمان

 
/ فنتقوى على  كِ نا / وغّذينا بحنانِ في محنتِ نا مريم / كوني معنا : يا أمَّ لنصلِّ 

 عمل ما يرضي ابِنِك / آمين. 
 

 : ارحمنا يا رب. القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 أي إنسان ال يبكي 

 إذ يرى العذراء تشكي 
 شوق أحشاها المذيب.

 
 
 
 
 
 



 درب الصليب في بلدنا العراق ...........................  تأليف: األب ألبير هشام نّعوم 

10 

 املرحلة اخلامسة: مسعان يساعد يسوع يف محل الصليب

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 

 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

 
َّإلىَّمنَّيساعدكَّفيَّح: القارئ  َّأيًضاَّياَّرّب،َّاحتجت  َّصليب كَّالثقيل،ََّّأنت  مل 

َّيخففََّّفجسُدكَُّمتعبَّ َّسمعانََّّعنكَّوالبّدَّمنَّشخص  َّصالبوكَّشخص  ،َّفسّخر 
َّالمساعدة َّبهذه َّليقوم  َّالقيرواني َّوتعب نا،ََّّ. َّالبشرية َّوهشاشت نا نا َّضعف  َّعشت  لقد

َّبعضنا.َّ َّأثقال  َّالرّبَّالقّدوس،َّلتعّلمناَّأنَّنحمل  َّأنت 
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َّمنك،َّ َّمعونة  َّإلى َّويحتاُج َّكثيًرا َّت ع ب َّفقد َّيستطيع، َّيُعد  َّلم َّاليوم وبلُدنا
َّوهشاشت ه َّضعف ه َّيتفّهم َّالذي َّقلب ك  َّويحّولهََّّ،يحتاج َّفيه َّالذي َّالشّر ويستوعُب

َّتقّدمهاَّلشعب كَّهنا.َّإلىَّفرصةَّحياة َّ

 
وأن نفهم بأّن   نضَجَر من حمِل أثقاِل بعضنا /: يا رّب / عّلمنا أالّ لنصلِّ  

 الحياَة الحقيقية / هي التي ُتعاش من أجل اآلخرين. / آمين.  
 

 : ارحمنا يا رب. القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 من َيطيق أن يفكر  
 أو آالمها يصّور  
 في مالقاة الحبيب. 
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 ُح وجَه يسوعساملرحلة السادسة: فريونيكا مت

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 

 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

 
َّالمرأةَّ: القارئ  َّهذه َّفجاءت  َّوجه ك. َّأحد  َّيمّيز َّفلم ، َّوجه ك  َّالدُم َّغّطى لقد

َّالوجهَّالذيَّطالماَّ ه،َّهذا َّمالمح  َّلوجه كَّبعض  َّطيبة،َّوأعادت  الصالحةَّبكلّ 
َّ َّوالحنان، َّالرحمة  َّالناُس َّفيه َّمنََّّوَّرأى َّوصفه َّويصعب َّإلهنا، َّهو َّم ن عّلمنا

َّأظهرت هَّمنَّأجلَّمحبتّ كَّلنا.َََّّّأنت َّجمالهَّاإللهيَّوَّ
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َّومستقبل ه ،ََّّ ناَّمغطًىَّبالدماء،َّولمَّيُعدَّيستطيعَّرؤيةَّحاضر ه  واليوُمَّوجُهَّبلد 
َّوجهه،َّفيرىَّطريقهَّعلىَّهدىََّّولكّنكَّ َّفيرونيكاَّلتمسح  َّحنان  ترسُلَّدائًماَّمثل 

،َّويقوُدَّشعبهَّإلىَّب َّ    األمان.َّرّ َّنور ك 

 
نوِرَك على بلدنا / فيخرُج من  يا وجَه يسوع الحبيب / أشرق  ب: لنصلِّ  

 العتمة / ويسيُر بثقٍة في طريق خالِصَك. / آمين.  
 

 : ارحمنا يا رب. القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 من معاصي الشعب تلقى  

 في العذاب االبن ملقى  
 ا مريب.حاماًل َجلدً 
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 املرحلة السابعة: يسوع يسقط للمّرة الثانية

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 

 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

 
َّأيًضاََّّ: القارئ  َّنحُن ُه. َّأوج  َّمنك َّالضعُف َّبلغ  َّفقد َّثانية، َّمّرًة َّتسقُط َّأنت  ها

َّ َّتُعد  َّاألرضَّوال َّساقطينَّعلى َّالبقاء َّنفّضُل َّوأحياًنا َّخطايانا، َّثقل َّمن نسقُط
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َّالرغبةَُّ َّأنتََّّفينا ، ك  َّبنفس  َّتحمُلنا َّبل نا َّتقيم  َّأن َّتريُد َّولكّنك َّجديد. َّمن للقيام
َّجميعَُّالذيَّتريُدَّأنَّ .ََّّيخُلص  َّإلىَّمجد ك  َّالناسَّويبلغون 

َّرحمت كََّّ َّيترّجى َّوهو نا، َّبلد  َّسقطاُت َّتكررت  َّاألخيرة، َّالسنوات َّهذه وفي
َّالمَُّ ه  َّليقومَّبجسد  َّبينَّأحضانها، َّالتيَّتأخُذُه َّالمتألمََّّالواسعة َّشعب ه نهكَّويخُدم 

ناَّسواك،َّياَّرّب.َّوالم َّظلوم.َّليسَّلبلد 

 
نا يا رّب / من سقطاتنا المتكررة /: لنصلِّ   واغفر  ذنوَبنا وخطايانا / التي  أقم 

  نرتكُبها بإرادِتنا وبغير إرادِتنا. / آمين. 
 

 : ارحمنا يا رب. القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 وترى المولود منها 

 ا عنها مائتًا مبعدً 
 ا على الصليب.مرفوعً 
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 املرحلة الثامنة: يسوع يلتقي بنساء أورشليم

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 

 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

 
َّأورشليم ،ََّّ: القارئ  :َّ"ياَّبنات  َّإليهّنَّوقلت  َّعليك،َّولكّنكَّالتفت  َّكّنَّيبكين  نساء 

ُكّن"َّ ُكّنَّوعلىَّأوالد  َّعلىَّأنفس  َّعلّي،َّبلَّابكين  .َّالَّتريُدَّأنَّ(23/28)لوقاَّالَّتبكين 
َّإنهََّّ ه . َّإله  َّخالص  َّعن َّيبتعُد َّالذي َّالبشر َّمصير َّعلى َّبل َّعليك، َّأحد  يبكي

نا.َّ ناَّوعالم  َّشيًئاَّمنَّأجلَّأوالد  َّالبكاُءَّالذيَّيدفُعناَّلنفعل 



 درب الصليب في بلدنا العراق ...........................  تأليف: األب ألبير هشام نّعوم 

17 

،َّعلىََّّ َّتدّمرت  َّأبرياء،َّعلىَّبيوت  نا،َّعلىَّشهداء  اليوُمَّيكثـُُرَّالبكاُءَّفيَّبلد 
َّ ، َُّظل م ت  َّوأطفاناس  َّترّملت  َّنساء  َّلقمة َّعلى َّيجدوا َّال َّفقراء  َّعلى َّتيّتموا، ل 

َّنأملَُّ َّزلنا َّوال َّبنا َّيحيُط َّمنَّشرّ  َّبكاء  َّهناك َّبل ََّّالعيش، َّفرح  َّإلى َّيتحّول  أن
َّسيتحقُقَّيوًما.ََّّ

 
يا يسوع / اجعل  بكاءنا ينبع من رغبِتنا في خالِصَك للعالم / فنبكي : لنصلِّ  

 تضامًنا مع أخوِتنا وأخواِتنا / ونعّبُر عنه بأعماٍل حقيقية. / آمين.  
 

 : ارحمنا يا رب. القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 أمَّ ينبوع المحبة  

 امنحي الخاطئ هبة  
 التوجع والنحيب.
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 يسقُط للمّرة الثالثةاملرحلة التاسعة: يسوع 

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 

 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

 
َّياَّرّبَّتسقُطَّ: القارئ  َّالخاطئونَّالتوبة َّعلىََّّأنت  للمّرةَّالثالثة،َّوعسىَّأنَّيتعّلم 

َّالكثيرة َّمنَََّّّ،خطاياهم ك  َّبنفس  َّتضّحي َّفأنت  َّثقلها. َّبسبب  َّتسقط َّيروك عندما
َّ َّألجل هم، َّتجسّدت َّكما َّالحياة َّوَّودعأجل هم، َّإلى ََّّتهم َّكما َّ"ماَّمعك َّيوًما: قلت 

َّ.َّ(9/13)متىَّ"َّجئُتَّألدعوَّاألبرار،َّبلَّالخاطئين
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َّ َّالخطيئة، َّشّر َّمن َّيعاني َّبلُدنا َّولنََّّواليوم َّلم َّولكنه َّالكثيرة، َّتبعاتها ومن
َّأحد َّ َّيعود َّفال َّقيوده َّمن َّستحّرره َّبأّنك َّمؤمًنا َّيعيُش َّبل َّالشّر، َّلهذا يرضخ

َّيستعبده،َّبلَّيحياَّبكرامةَّاألبناء.َّ

 
العالم أجمع / وال تنظر  إلى خطايانا  نا وارحم  يا يسوع المتألم / ارحم  : لنصلِّ  
   بل إلى إيماِننا وتوبِتنا. / آمين.  /

 
 : ارحمنا يا رب. القارئ 

 : ارحمنا.الجميع
 

 ا في قلبي  أضرمي نارً 
 ا ليسوع ربي  حبً 

 يلقى رضاه العجيب.
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 املرحلة العاشرة: يسوع ُيعّرى من ثيابه

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 

 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

 
َّشيء َّ: القارئ  َّلك َّيبق  َّولم َّرّب، َّيا ، َّثياب ك  َّمن َّحّتى َّصالبوك  َّأخذواَّجّردك .

َّالمحبةَّ َّتلك َّللبشر، َّمحبّتك َّيسلبوك  َّأن َّيستطيعوا َّلم َّولكنهم َّشيء، َّكل  من ك
َّحّتىَّالنهاية.َّأالَّيجُبَّأنََّّ َّمنَّأجلها،َّولمَّتتنازلَّعنها ك  التيَّضّحيتَّبنفس 

َّنتعّلمَّمنكَّهذهَّالتضحية؟َّمّتىَّسيدركَّالخطأةَّهذاَّالدرس؟ََّّ
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َّويدفعَُّ َّبالحياة، َّوحقّ ه َّكرامت ه َّمن َّبلُدنا َُّيعّرى َّغالًيا،ََّّواليوم َّالثمن َّاإلنسان
َّيشرُق،َّوحقُّكََّّدَُّوُيجر َّ َّحقوقه.َّولكنَّالَّزلناَّنعلمَّأنَّنور كَّمنَّالظلمة  منَّأبسط 

َّإيمان َّ َّمنَّالفوضىَُّيعاش،َّفزد  َّناَّبك.َّمنَّالظلم َّيظهُر،َّوسالُمك 

َّ
نا / وألبسنا ثوَب النعمة /  نا وخطيئتِ ِِ : يا رّب / جّردنا من أنانيتِ لنصلِّ  

 ملَء دعوِتَك. / آمين. لنعيَش  /ي أياِمنا نا السالَم فوامنح  
 

 : ارحمنا يا رب. القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 اجعلي أمي الحزينة  
 جراح ابنك الثمينة  
 الحشا مني ُتصيب. 
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 املرحلة احلادية عشرة: يسوع ُيسّمر على الصليب

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 

 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

 
َّياَّيسوعَّإلىَّالصليب،َّهذهَّاألداةَّالتيَّاعتبرهاَّمعاصروكَّلعنًةََّّ: القارئ  وصلت 

َّكالم َّ َّبولس َّالقديس َّينقل َّإذ َّللبشرية، َّخالص َّأداة َّإلى َّحّولتها عنَََّّّهَُّولكّنك
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َّافتداناَّمنَّلعنة َََّّّعنَّفداء ََّّالعهدَّالقديمَّعندماَّيتحدثَّ المسيحَّقائاًل:َّ"إنَّالمسيح 
َّعلىََّّ َّمنَُّعلّ ق  َّفيَّالكتاب:َّ"ملعون  الشريعةَّإذَّصارَّلعنًةَّمنَّأجلنا،َّفقدَّورد 

َّ.َّ(3/13)غالطيةَّالخشبة""َّ

َّاأللم َّخشبة َّالمصلوبَّعلى ََّّ،َّوبلُدنا َّلشعب ه ،َََّّّثمر َّأنَّتَُّيأمُل َّخالًصا آالُمُه
َّبك َّأّنهَّلنَّيخيبَّمهماَّك َّويعل ََّّ،َّفقدَّوضعَّثقت ُهَّورجاءُه ثـُرتَّاألزماتَّوطالَّم

َّونرجو.َََّّّناَّونحُنَّنؤمنَّها.َّالمهّمَّأنَّنعيشَّألم َّزمنَُّ

 
معنى آالِمنا / وأعِطنا  يا يسوَع المصلوب / ساعدنا أن نفهمَ : لنصلِّ  

  الدائم وسَط األلم. / آمين.  الخالَص من خالِلها / فنعيَش الفرحَ 
 

 : ارحمنا يا رب. القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 ابنك ملقى مؤلم 
 هو من أجلي تألم 
 . أعطيني منه نصيب
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 املرحلة الثانية عشرة: يسوع ميوُت على الصليب

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 

 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

 
كَّ: القارئ  َّياَّيسوعَّأنفاس  نا،َّ"ليسََّّاألخيرةَّعلىَّالصليب،َّوُمّتَّمنَّأجل َّلفظت 

َّ َّأحبائه " َّفيَّسبيل ُه َّنفس  ل  َّأنَّيبذ  َّمن َّأعظم  َّحب  َّألحد  َّعّلمتناََّّ(15/13)يوحنا .
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َّالذاتَّوالتضحيةَّبهاَّفيَّسبيلَّحبّ َّ المسيحيةَّتقوُمََّّالحياة ََّّاآلخرين،َّوأنََّّنكران 
َّهذاَّالحبّ َّ َّالعظيم.َََّّّعلىَّالموتَّمنَّأجل 

َّذات َّ َّعندهم،َّبحيات هم َّبأغلىَّما َّالذينَّضّحوا َّهم َّفيَّسبيلَّأنََّّالشهداُء ها،
َّالذيَّ َّرّبنا نا،َّولنشكر  َّبلد  َّالرحمةَّلشهداء  َّوكرامة.َّفلنطلب  يحياَّاآلخرونَّبعزة 

َّحياة َّجديدةَّمنَّدمائهم.َّ َّيعطيناَّدوًماَّبذار 

 
الحبَّ  نا / بل اجعل نا نعيُش نا يسوع / ال تتركنا ألنانيتِ ربَّنا ومخّلَص : لنصلِّ  

   / على مثال حبِّك لنا / آمين.  هِ بملئِ 
 

 : ارحمنا يا رب. القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 أشركيني في حزنك  

 عند تضحية ابنك 
 فأعتنق الصليب. 
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 املرحلة الثالثة عشرة: يسوع ُينّزل عن الصليب 

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 

 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

 
َّ: القارئ  َّشيء، َّكلُّ َََّّّعنَّالصليبَّلتستقر ََّّأنزلوك َّبعدَّأنَّتّم َّفيَّحضن  أخيًرا

ََّّأ .َّهذهَّشجاعُةَّمريمَّالتيَّرأت  َّفيَّحضنهاَّعندَّتجّسد ك  مّ كَّمريم،َّكماَُّول دت 
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،َّجعلَّحزن هاَّخالصًياهاَّميًتاَّبينَّذراعيها،َّولكّنَّإيماُنهاَّالكابن َّ والَََّّّبيرَّبرسالت ك 
َّ.ََّّزالتَّتتشفعَّلديكَّمنَّأجلنا

نا،َّتنتظُرَّمنَّيستقبلََُّّمنَّالجثث ََّّهناكَّالعديدَُّ هاَّباألحضان،ََّّالهامدةَّفيَّبلد 
َّمنََّّتنت َّنـأخذها َّالحقيقية َّالرحمة َّولكّن َّالبشر. َّبني َّمن َّعليها َّيترّحم َّمن ظُر
َّناَّالمسكين.ََّّهاَّلشعب َّنا،َّومنهَّنطلبَُّربّ َّ

 
الرحمة في قلوِب   وازرع  الرحمة /  سنا بأفعالِ الرحيم / قدِّ  يا يسوعَ : لنصلِّ  

    أجمعين / وارحمنا برحمِتك الواسعة. / آمين.  الناسِ 
 

 : ارحمنا يا رب. القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 أنقذي عبدًا ذلياًل 
 فأغدو حقًا خلياًل 

 لوحيدك الحبيب.
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 املرحلة الرابعة عشرة: يسوع يوضع يف القرب 

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 

 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

 
ظّنَّصالبوكَّأّنهمَّتخّلصواَّمنكَّإلىَّاألبد،َّفقدَّانتهىَّمنَّينبههمَّعلىََّّ: القارئ 

كَّفيَّبدايةَّإنجيل ه :َّ"فيهَّيوحّناَّعنََّّّالتلميذَُّخطاياهمَّوُدف نَّفيَّالقبر،َّكماَّيقولَّ
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َّتدرك َّ َّولم َّالُظلمات َّفي َّيشرُق َّوالنوُر َّالناس، َّنوُر َّوالحياُة َّالحياة ُهَّكانت 
َّ َّوَّ(5و1/4َّ)الظلمات" .َّ َّنور َّأّن َّيدركوا َّسيَُّلم َّاألخيارََّّقيامتك َّعلى َّقريًبا شرُق
َّواألشرار.َّ

َّقبرََّّ َّفي َّيبقى َّأن َّويريُد َّالظلمات، َّفي َّالعيش َّفّضل َّمن َّبلدنا َّفي هناك
هَّالخاّصة َّيؤمُنَّبالقيامة،َّفحّتىَّلوَََّّّ.أنانيتهَّوتقوقعهَّعلىَّمصالح  ولكنناَّشعب 

عناَّفيَّقبر،َّن َّلحياة َّجديدة.َّأنناَّسنخرُجَّمنهَّيوًماََّّرجوُوض 

 
الرجاَء يا رّب / فمن دوِنك ال نستطيُع أن نفعَل شيًئا / ومن  أعِطنا : لنصلِّ  

     ها / آمين. بَك ال حياَة نعيشُ  دون الرجاءِ 
 

  : ارحمنا يا رب.القارئ 
 : ارحمنا.الجميع

 
 إذ يموت الجسم مني  
 أبلغي نفسي األماني  
 مجد موالي العجيب.
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 القيامة   -املرحلة اخلامسة عشرة: صباح الفصح 

 
 : نسجُد لَك أيها المسيح ونباركك. القارئ 

 : ألّنك بصليبك المقدس افتديَت العالم. الشعب

 
َّفيَّالقبرَّبلَّقمت َّ: القارئ  ََّّجميع ََّّمنَّبينَّاألمواتَّلتمنح ََّّنعمَّياَّرّب،َّلمَّتبق 

َّجديدة. َّحياًة َّبك َّآمنوا َّالموت ََّّالذين َّلنعيش ََّّغلبت  َّقيامت ك َّوأعطيتنا ََّّبالموت،
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كَّمنَََّّّهاَّملء َّمنَّخالل َّ الحياة.َّشكًراَّلك،َّياَّرّب،َّألّنكَّأحببتناَّوضّحيتَّبنفس 
نا.َََّّّأجلناَّوقمت َّ َّمنَّأجلَّخالص 

باإليمانَّوالرجاءَّبرّبناَََّّّلحياة َّأفضل،َّوهذهَّالحياةَّتمرََُّّّينتظُرَّبلُدناَّأنَّيقوم َّ
َّيسمعَُّال َّإنه َّوالحّي، َّإلنقاذ ََّّقائم َّوسيأتي َّبآالم ه  َّويشعر َّشعب ه  سريًعا:َََّّّه َّصراخ 

َّيسوع"َّ َّأّيهاَّالربُّ َّ.َّ(22/20)رؤياَّيوحناَّ"آمين،َّتعال 

 
نا نا حياَتك لنحيا بك / امنح  يا رّبنا القائم من بين األموات / امنح  : لنصلِّ  

وإحباط / امنحنا  يأسٍ  لنقهر كلَّ  نا الرجاءَ بَك / امنح   الثقةَ  لنعيَش  اإليمانَ 
نا./ نا وشعبِ على بلدِ  هُ عُ قيامِتك لنوزِّ  نا فرحَ لنحّب كّل أخوِتنا / امنح   الحبَّ 

 آمين.  
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 صالة ختامية

 
َّالربََُّّّلنصلّ َّ َّإياها َّعّلمنا َّالتي َّالصالة َّالعراق، َّبلدنا َّفي َّالسالم َّنية َّعلى

َََّّّأبانا الذي في السموات...بثقة:ََّّيسوعَّولنقل َّ

َّأمّ َّصالت ََّّلنرفع َّ َّإلى َّلتحفظ َّنا َّمريم، َّوشفاعت َّبصالت ََّّنا َّبلد َّها َّوشعب َّها ناََّّنا
ََّّالسالم عليِك يا مريم...:َّالعراقي،َّولنقل َّ

 
 ثالث مرات:   لنرّتل  

 علينا السالم،  السالم، أمطر   يا ربَّ 
 نا السالم...السالم امنح  عراقَ  يا ربَّ 


