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 المقدمة:
 

حسب سنتنا  الصلوات التأملية لمناسبات عديدةكنت قد اعددت مجموعة من 
صلوات ىذه المنها و  ؛عندما كنت معاواًا فيو يفي معهد شمعون الصفا الكهنوت ،الطقسية

 سنتينفي زمن البشارة ول، التي مارسناىا لميالد المجيدستعدادية الستقبال عيد ااال
ألجل  بمها في كتي  ينظجمعها وت. فحاولت في المعهد المذكور وتالميذ، ادارة ،متتاليتين

صلى في األيام التسعة ت   ،الدة الميسميتها تساعي  أ ، فكاات تسع صلواتتقديمها للمؤمنين
، على غرار التساعيات المعروفة في الكنيسة التي تسبق التي تسبق عيد الميالد المجيد

 عيدا او تذكارا معينين. 
من صالة افتتاحية مقتبسة من صالة عيد الميالد لطقسنا الكلدااي، تكرر   تتكون التساعية

من الكتاب المقدس،  واص ى جوقين؛ممكن تالوتو أو ترتيلو عل كل يوم، ومزمور يومي
تتخلل النصوص فترات من الصمت تحدد حسب احتياج  واص من آباء الكنيسة؛

الجماعة، مع طلبات يومية ثم الصالة الربية والسالم المالئكي والمجدلة، وبعدىا ممكن 
بشارة اختيار احدى التراتيل الميالدية بالعربية أو احدى التراتيل )عواياثا( من طقس زمن ال

باإلمكان اختيار  تليها صالة الختام وبركة الكاىن وتبادل السالم.مع ترجمتها العربية، و 
الوقت والمكان المالئمين للصالة وذلك حسب الجماعة ان كاات في الخوراة أو في 

 الدير، أو في العائلة أو في مجاميع الصالة... .
 من خالل التعمقيسوع المسيح  بربنافي ااعاش االيمان  ذه الصلواتأرجو ان تساعد ى

ا ماعيشه د اللذينألم التشر  و ة الهجرة معااارغم "العمااوئيل"، معنا  هحضور ه، و ميالد بسر  
 . العراقالحبيب ىذه األيام في وطننا 

 

 األب زيد عادل
 1025أيلول  21 في عم ان     

3



6 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



7 
 

 ولاليوم األ
 د شعبو()اهلل يتفق  

  واالبن والروح القدس اإللو الواحد آمينباسم األب. 
 (تكرر كل يوم) صالة : 

ربنا يسوع اؼبسيح، أف نقدـ  ابنك اغببيب ميبلدأىلنا يا ربنا وإؽبنا، وكبن نستعد لبلحتفاؿ بعيد 
أماـ عظمتك قرباف أفكارنا اؼبقبوؿ، اإلدياف والرجاء واحملبة، واف سبتزج أصوات تسبيحنا وأنغاـ 

دوف انقطاع لثالوثك آّيد يف كل حني يا رب الكل، ونصعد آّد ، اؼببلئكةيد ترتيلنا مع أناش
 اآلب واالبن والروح القدس إىل األبد. آمني

  221مزمور 
  . وإىل األَبِد رضبَُتوُ  ،إضَبُدوا الّربَّ ألنَّو صاِلحٌ  -

   إىل األبِد َرضبُتُو. ،لِيَػُقْل بَيُت ِإسرائيلَ  -

  األبِد َرضبُتُو.إىل  ، لِيَػُقْل بيُت ىروفَ  -

  إىل األبِد َرضبُتُو. ،لِيَػُقْل خائِفو الّربّْ  -

. فا ،ِمَن الضّْيِق َدَعوُت الّربَّ  -  ْسَتجاَب وأفرََج عِّنّْ

 ؟ ّربُّ ُمعنٌي فبل أخاُؼ، فاإلنساُف ماذا يفَعُل يلال -

  الّربُّ معي وىَو نصريي، فأرى َىزديَة َمْن يُبِغُضِّن. -

  ِمَن االتّْكاِؿ على البَشِر. ،يلاالحِتماُء بالّربّْ َخرٌي  -

  من االتّْكاِؿ على الُعَظماِء. ،االحِتماُء بالّربّْ َخرٌي يل -

  سم الّربّْ أُزيُلُهم. أحاَط يب صبيُع األَمِم، وبا -

  سِم الّربّْ أُزيلهم. ، وباأَحاطوا يب ٍُبَّ أحاطوا يب -
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  سِم الّربّْ أُزيُلُهم. ٍُبَّ طَبَدوا َكناِر الشَّوِؾ، وبا ،أحاطوا يب كالنَّْحلِ  -

  َدْفعاً ألسُقَط، لِكنَّ الّربَّ َنَصَرين.  َدَفعوين -

 . أَُرتُّْل للّربّْ العزيِز، فهَو خبلٌص يل -
  دَينُي الّربّْ ُمقَتِدَرٌة. :يف خياـِ الصّْدّْيقنيَ  ،ىِذِه َترنيمُة اػببلصِ  -

  دَينُي الّربّْ ُمرتَِفَعٌة. دَينُي الّربّْ ُمقَتِدرٌَة. -

. ، أموُت بل أحياال -   وُأَحدُّْث بِأعماِؿ الربّْ

  . وال ُيَسلُّْمِّن إىل اؼبوتِ  ،يِعُظِّن الّربُّ ويُرِشُدين -

.  إفَتحوا يل أبوابَ  -  الصّْدّْيقنَي، فأدُخَل وأضَبَد الّربَّ

، وفيها يَدُخُل الصّْدّْيقوَف. -   ىَي أبواٌب إىل الّربّْ

  صاً.وُكنَت يل خبل ،أضَبُدَؾ ألنََّك أَعنَتِّن -

  . صاَر رأَس الزَّاويةِ  ،اغَبَجُر اّلذي رَفَضُو البَػنَّاؤوفَ  -

   . ِمْن ِعنِد الّربّْ كاَف ذِلَك، وىَو عجيػٌب يف عيونِنا -

، فلَنبَتِهػْج ونفرَْح بِو. -   ىذا يوـٌ َصنَػَعُو الّربُّ

  . آِه يا ربُّ أحِسْن إلينا.  آِه يا ربُّ َخلّْصْ  -

 . . نُبارُِكُكم ِمْن بَيِت الّربّْ تباَرَؾ اآلٌب باسِم الّربّْ  -

وِكبَ  الّربُّ ىَو اهللُ اّلذي أناَرنا -
َ
ورَِقِة إىل قروِف اؼبذَبحِ   . زَيّْنوا اؼب

ُ
  . باأَلغصاِف اؼب

  أنَت ِإؽبي فأضَبُدَؾ. أنَت إؽبي فأرفَػُعَك. -

 .ضَبدوا الّربَّ ألنَُّو صاِلٌح، ألفَّ إىل األبِد َرضبَتوُ  ا -

 والروح القدس من األزؿ واىل األبد أمني.ّٓد لؤلب واإلبن ا -

 صمت  
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  (61-2/76)لوقا  إاجيلقراءة من 

َد َشػػػعَبُو ، إلػػػُو ِإسػػػرائيَل ألنَّػػػُو تَػَفّقػػػتبػػػاَرَؾ الػػػرَّبُّ   :مػػػتؤَل أبػػػوُه زَكرِيَّػػػا ِمػػػَن الػػػرُّوِح الُقػػػُدِس، فَتنبّػػػَأ قػػػاؿَ  وا
ـَ لنػػا ـُبَلًّْصػػػا قَػػديرًا يف بَيػػػِت َعبػػػدِ   فتَػػداُه، وا ِِ الزَّمػػاِف بِلسػػػاِف أنبػػػػيائِِو  ِه داودَ فأقػػػا كمػػا وَعػػػَد ِمػػْن قَػػػد

وَرضبػػًة ِمنػػُو آلبائِنػػا وِذكػػرًا ِلَعهػػِده   َخبلًصػػا لنػػا ِمػػْن أعػػدائِنا، وِمػػْن أيػػدي صبيػػِع ُمبِغضػػينا،  القدّْيسػنيَ 
قػػػػػدَّسِ 

ُ
 نَعبُػػػػػَدُه غػػػػػرَي دائِنا، حػػػػػىعػػػػػبػػػػػأْف خُيَلَّْصػػػػػنا ِمػػػػػْن أ  ينػػػػػاي أقَسػػػػػَمُو إلبػػػػػراىيَم أبوللَقَسػػػػػِم الػػػػػذ  اؼب

وأنػػَت، أيُّهػػا الطّْفػػُل، نَبػػػيَّ العلػػيّْ تُػػدعى،   يف قداسػػٍة وَتقػػَوى ِعنػػَدُه طُػػواَؿ أيّػػاـِ حياتِنػػا.  خػػائِفنَي،
ـُ الرَّبَّ لُتهيّ أل راِف خطايػاُىم. ألفَّ إؽَبَنػا فػَشػعَبُو أفَّ اػبػبلَص ىػَو يف غُ  مَ وتُػَعل  َئ الطَّريَق َلوُ نََّك تَتقدَّ

لُيضػػيَء لِلقاِعػػديَن يف الظَّػػبلـِ ويف ِاػػبلِؿ اؼبػػوِت ويَهػػدي   وٌؼ يَػَتفقَّػػُدنا ُمشػػرِقًا ِمػػَن الُعلػػىَرحػػيٌم َرؤ 
.   ُخطانا يف طريِق السَّبلـِ

 

 صمت  
 

 قراءة من مار ارساي: ظهور جبرائيل لزكريا 

ن. اختار رسبلً ف كانوا كارزين بو، وختَم اآلُب والروح أقواؽَبم وبيّنوا أنَُو االباألرضيوَف والسماويو 
ِئِو.كرـّ مرسليو الذين  من الروحيّْني واعبسديّْني، لتكوف السماء واألرض أفواىًا )تتكّلم( عن ؾبي

وعّظم اؼبنبئني بو على عيوف الناارين. اختار يوحنا من األرضيني "صوتاً"، كما ُكتب،  كرزوا بو،
، أعلم  ز باغببلالذي كر  بو، بدوف توقع. ذاؾ اؼبرسل وأرسل الساىر فكرز باغببل يف أذف مِر

زكريا يف شأف يوحنا. واحد روحاين جاء فبشَّر بالعبد والسّيد، فنادى حببل للبتوؿ وللعاقر. بلغت 
كرز باغببل. يف كهن يف قدس األقداس، فأكمل الطقس وظبع قواًل يَ )نوبة( العجوز العاقر أْف يَ 
 من ّٔاء صبالو. شدد الساىر األرضي وارتعد يّن نفسو فانذىل األرضيّ ؾبد عظيم، أاهر الروحا

بقوؿ حلو: "ال زبف، ؾبيئي إليك ؾبيء األماف. قبل اػبفيُّ ذبيحَة يديك ووجدانك، وأرسلِّن 
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إليَك ألردَّ لَك أجر أعمالك. إقبل شبرة، لقاء ذبائحك وصلواتك، من اليصابات العجوز العاقر 
عن اغببل، فيئس جدًا يف وجدانو:   ظبع الشيخ العاقر قواًل غري عاديّ  اليت ماتت أعضاؤىا".

ًا حوؿ كيانو، فختمو بالصمت لئبلَّ يستصعب  كيف يكوف ىذا؟ رأى الروحاينُّ اعبسداينَّ ُمتحريّْ
اه ما ظبع... سبت بالفعل كلمات ظبعها من الروحاين، فتقبل الثمرة وتكلم وظبع، وأدى آّد. كنّ 

)ميامر يف بالرضبة" اليت ربن على البشر. اف" الذي يكرز "باسم كما تعلم يف الوحي: "اغبنّ 
 (ٓٔٔ-ٚٓٔ، ٜٙ-ٔٚاألعياد

 
 طلباتال  

 يا رب تعال لخالصنالنصل إىل الرب بثقة قائلني: 
واؼبتعبني   ص صبيع اؼبرضى وخلّْ  أشفِ و يا رب انك تأٌب للذين ينتظرونك بإدياف، تعاؿ  -

 واؼبتأؼبني، منك نطلب.
، وف إليك بإدياف، امنح الغفراف للخطأة وجدد حياهتميا رب انك تغفر للخطأة الذين يصرخ -

 منك نطلب.
يا رب انك سبنح اغبب للذين حيملوف أحباءىم إليك بإدياف، امنح بركتك عبميع الذين يعتنوف  -

 ، منك نطلب.بعائلتهم، بأصدقائهم وبالغرباء
 

 المجد ... السالم أبااا .... 
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 ترتيلة 
 

 طرب ونُفصح نشيَد الثناءونُ            حح بعيٍد ُمفرّ نسبّ  مَّ ىلُ (  ٔ

 "الردة"

 إىل بيَت غبَم نرى الرَب ٍبَّ 

 لطيفاً فضيبًل...عجيَب البهاء… حليماً جليبلً … رضيعاً صبيبلً 

 ويُفِّن ِعدانا ويُبدي الُتقػى            طُفيٌل أتانا ليمحو شقانا(  ٕ

 لى السماءوخُيشى ويُعبد بأع   بعذراَء يولد ويُلقػى دبذود(  ٖ 
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 ْض(:، 2: )الحوذرا، جمن الصالة الطقسية سبحةت 

َّْا  ًْْى ــِٔ َبْٓب ًَ ْٔع َخ َّٕ . َفش ّٓا َدْبَطًُبْى ّٓ  * بشْيْو َخ
َّْا  ُْْويْى ّّا َدْب ًّا . يًًَّذا ًََْ ّٓا دسْوّخا خّضا ٕاَػع                                          * بَعً

ّّا دّيا صْوّوجّْا ٔي َُْٓىٕايٌ بّشا دَاّي ََشَيِ . يَع  َْ  *ًَذ
ُْْيْب   ُّا َدْن ًْذّْا َاْن ًِٕ سْوّخا دقْىْدّػا . يَفْجّشا طْج ُِ َجْب ّٓ َٔ                                   * د

َّْا  َّْا . يِؤخٕمِ دَابّْا َبخذّْا بشْو ًْشْو ِّْٔىا خَمًّذا َبْجُ  *د
ًّْشا . َخ َّ ِٕٓ َّا وَعِ ػْىّسّيا دَبط ُِٕ خلُىْد خَبْذ قُٓى  *ًٕذّ َع

ًِٕ . يفْىسّقٔ ّجّىا َايْو َدػَفش ٕيِ  ٍّني دْي ًٔا ٕبِ نً                                          *َدمَن
َّا َدئعٌ  ًًَُّىٕ بّشو ًْٕزا . بّْىّي              *بًُىّ طْىّبٍشّ َػُبخْىٌّ ع

َٓ َّْا . بكْىرّب ٕٓا َقِشْبى ٔطْجذ                                              * ًُّىٕ خَبْذ اْيّكّشا ّاف َارّع
 ًًِّْٔٓ ٍُْسئ ن ًّا َب َْٔ ن ًْْذ  ّّا . طْج ًّْخا بّشا دَاّي ّْٓى َؼ                             *َخْذ 

َْٔ َابّْا ًْْذ  َّٕ ٓيً ٕٓ دَباّيّْى َْٔ َصْب  *ا . دّيا ػْىّسّيا ئعٌ 
َْ ًْْذ  َّٕ ٓيً ّْؼْى ََشَيِ . بؼْىّيِ َصْبِٕٓا بَفْجّشا خَمًّذا َوْبأ  ٔ *                                       

ًّٔ َابّْا  َْٔ ن  َّٕ ّْؼْى َّا . وّيا أ ًّٔ ٔا َْٔ ن  َّٕ   *ّيا َاّيّْى
َّْا  َّا َدخذّْا بشْو ُُِّْىٕ . ٕبِ خَبذْْ قُٓى ًّ ًّ ِٕٓا بذْي ًّ ًْشْئ ن  *ْط

َّْا ُِ َاّيّْى ُْٕي َّْا  وَايَهٔ داْي ُْْو َِٕا خذّْا اْي ُّْا قُٓى                                              * . َّي
َّا  ًًِّْٓٔ َوْبَخْذ قُٓى ٍُْسئ ن َّٕ َدْبّشا . َب ُِ بشْو ُٕي  *َّّهٔ اْي
ًّْخا  َّْؤدا َبْبّشا دِّىيْى َؼ َْ قْىْدّػا . د ُٔ ٕعَذ  *َّّهٔ ٔيًَف

َّْْى . وأل َّشٍ اَلّيّْى  َٔٓ َّْْى دّيا فْىّيجّْا ّطْجذْي   *ّْؼْى
ُّا  َٔػُبُىخ ّٓا خذّْا  ًّ َّْا . َخْذ ِؤْب َّشْو ًّا خذّْا  ّْٓى َخً                                       * َخذْو 
َٕني  َٕني وّا ًْٔ ّا ًَِ ّعًُ  *اَلبّْا َوْبّشا وسْوّخا دقْىْدّػا . يّع
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 الرتصبة:
  *بالُنبُػوَّْة  الربَّ اغبَنَّاْف : إْذ قاَدنا نُبارِؾُ 

 *رأى بالروِح ِإَشْعيا : إبَن البتوليْة الَعجيبْ 
ُِ ِمْن دوف زواْج : أقَبَبْت لنا إْبَن اهللْ    *َمر

 *َجَبَل الروْح من ِجسِمها : جسداً ِلئلبِن اؼبعُبودْ 
  *يَػتَِّحُد بُِنوِر اآلْب : بِبُػنُػّوٍة كاِمَلةْ 
د يف أقنوِمو  *َوؼبّا ُحِبَل بِِو : إربَّ

  *لُِيِتمَّ بِو ما َشاْء : ػِبَبلِص البَشريةْ 
ْتُو : اؼببلِئكْة يف السماواتْ   *يف الِبشارْة ؾَبَدَّ

  *َوعلى األرْض ناَؿ التبِجيْل : بالُسجوِد واؽبَدايا
 *فاؼبسيُح ابُن اهلْل واِحْد : يف طبيَعَتنْي نَػْعُبُدهْ 
  *َمولوُد اآلْب ببلُىوتِْو : ِمَن األزؿ ببل بَدٍء 
 *َمولوْد َمرَِْ بناُسوتِْو : يف جسٍم ُمتَِّحْد باهللْ 
ـْ : وال ناُسوتُْو ِمَن اهلْل    *فبل الىوتُْو ِمَن اأُل
 *لِلطبائِع َسَجاياىا : يف أُقنوـِ اإلبِن الواِحدْ 

  *كما البّلىوْت ُوجوْد واِحْد : يف أقانيَم ثبلثةْ 
 *كذا بُػنُػّوة اؼبسيْح : أقنوـٌ يف طبيعتني

  *الِبْيعْة تُؤِمْن : ىكذا باإلبِن اؼبسيحْ  َمتِ َعلِ 
 * (ٕ) يا رْب نسُجد لبلُىوِتك : وناُسوِتك دوَف انِقساـْ 

  *يف اؼبسيْح وحَدُة الُقْدَرْة : والِسياَدْة واإلراَدْة 
 *ُُنجُّْد اهللَ الثالوْث : دائِماً وإىل األبَدْ 
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 (تكرر كل يوم) صالة الختام 
نشكرؾ  يف الصبلة، فرصة اللقاء بك، نشكرؾ ألنك منحتنا عليناعمك ربنا ألجل ن نشكرؾ يا

اليت نرفعها إليك رغم ضعفنا  ،نرجوؾ أف تقبل صبلتنا اؼبتواضعة غبضورؾ معنا يف ىذا الوقت؛
 تك اليـو يفبشار  إىل صغياجعلنا يا ربنا أف ن إىل طلباتنا واحتياجاتنا؛ وأف تستجيب ،وأخطائنا
 ا الستقبالك يف حياتنا وقلوبنا، آمني.نستعد جيد لكيعاؼبنا، 

 
 تكرر كل يوم() .مبركة الكاىن وتبادل السال 

لنعمل دبشيئتو على دنا يف طريق السبلـ، ليشرؽ بنوره علينا، ويرضبنا، ويقليباركنا الرب صبيعا و 
 ، اآلب واإلبن والروح القدس اىل األبد آمني.بنعمة الثالوث األقدسالدواـ 
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 وم الثاايالي
 (الصغاءمريم اموذج االيمان وا)

 

 باسم األب واالبن والروح القدس اإللو الواحد آمين 
 راجع اليـو األوؿ ص صالة(ٚ) 
  15مزمور 
   .  َبِّن يَعقوبَ ربُّ عن أرِضَك َوَرَدْدَت َسْبَ  َرضيَت يا -
  َرفَػْعَت َعْن شعِبَك آثاَمُهم وَسرَتَت صبيَع خطاياُىم. -
ِة غَضِبَك.تأسَّْفَت على غَ  -   يِظَك ُكلِّْو وَرَجْعَت َعْن ِشدَّ
  ْصِرَؼ َغيَظَك َعنَّا. أرِجْعنا يا اهللُ ـُبَلّْصنا وا -
  أُتطيُل غَضَبَك إىل جيٍل فجيلٍ  ؟أتَغَضُب إىل األَبِد عَلينا -
 ؟ينا يا اهللُ فَيفرََح شعُبَك بكَ أال تعوُد رُبْي -
 أرِنا يا ربُّ َرضبَتَك وَىْب لنا خبلَصَك. -
 أظَبُع الّربَّ اإللَو حنَي يَتَكلَُّم بالسَّبلـِ  -
  . ِلشعِبِو واّلذيَن يَػتػَُّقونَُو، فبل يرِجعوَف إىل اغَبماقةِ  -
  ٌب فبَّن خَيافونَُو وؾَبُدُه يسُكُن يف أَرِضنا.خبلُصُو قري -
  الرَّضبَُة واغَبقُّ تبلقَيا، والَعدُؿ والسَّبلـُ تعانَقا. -
  ُت، والَعدُؿ ِمَن السَّماِء ُيشِرُؼ.اغَبقُّ ِمَن األرِض يَنبُ  -
   الّربُّ يَػَهُب اػَبرَي، وأرُضنا تُعطي ِغبلؽَبا. -
   . يبلً ػِبُطواتِوِ دُؿ يسرُي أماَمُو ودُيَهُّْد سبالعَ  -
 ّٓد لؤلب واإلبن والروح القدس من األزؿ واىل األبد أمني.ا -

 
 صمت  
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 ( 81-2/17قراءة من إاجيل لوقا) 
 

بلَؾ ِجربائيَل إىل وحنَي كاَنت ألي 
َ
ظُبها  بَلَدٍة يف اعبَليِل اصاباُت يف َشهرِىا الّسادِس، أرَسَل اهلُل اؼب

فدَخَل إليها  ظبُُو يوُسُف. ِمْن بَيِت داوَد ا ظُبها َمرَُِ، كاَنت ـَبطوبًَة لَِرُجلٍ  إىل عذراَء ا اِصرَُة،النّ 
بلُؾ وقاَؿ ؽبا

َ
فاضطَرَبت َمرَُِ ِلكبلـِ  اهلُل عَليها. الرَّبُّ َمعِك.السَّبلـُ عَليِك، يا َمْن أنعَم  :اؼب

بلِؾ وقاَلت يف نَفِسها
َ
بلؾُ   ؟ةِ ما َمعىن ىِذِه التَّحيّ  :اؼب

َ
ال زَبايف يا َمرَُِ، نِلِت ُحْظوًة  :فقاَؿ ؽبا اؼب

يَنُو َيسوَع. فيكوُف عظيًما وا فَسَتحَبلنَي وتَِلديَن ا :ِعنَد اهللِ   الَعليّْ يُدعى، ويُعطيِو بَن اهللِ  بًنا ُتَسمّْ
ْلِكِو ِِنايةٌ   الرَّبُّ اإللُو عرَش أبػيِو داوَد،

ُ
فقاَلت  !ودَيِلُك على بَيِت يَعقوَب إىل األبِد، وال يكوُف ؼب

بلؾُ   ؟َمرَُِ لِلمبلِؾ كيَف يكوُف ىذا وأنا َعذراُء ال أعِرُؼ َرُجبلً 
َ
الرُّوُح الُقُدُس حيَِلُّ  :فأجأَّا اؼب

ُتِك ىا َقريبَ   بَن اهلِل. ُلِك، لذِلَك فالقدُّوُس الذي يوَلُد ِمنِك يُدعى اوُقدَرُة العليّْ ُتظَلّْ  َليِك،ع
بن يف َشْيخوَخِتها، وىذا ىَو َشهُرىا الّساِدُس، وىَي اليت َدعاىا الناُس عاِقرًا.  أليصاباُت ُحبلى با

فَػْليُكْن يل َكما تَقوُؿ. وَمضى  :أنا خاِدَمُة الرَّبّْ  :فقاَلت َمرَُِ  .ِعنَد اهللِ  ْن شيٍء َغرَي فُبكنٍ فما مِ 
بلُؾ.

َ
 ِمْن ِعنِدىا اؼب

 
 

 صمت 
 

  ناغاة مريم ليسوع مار أفرام: م  قراءة من 
عوِزة، أف رببل وتلد واحداً كثرياً، صغرياً وكثرياً،   بأنغاـ صبيلة أضطرمت مِر

ُ
وناَغتُو: "من أعطى اؼب

ُة صرّيين فجأًة. فأنا أمَ  ُحرّة وأمةً  ل جربائيل ايّل أنا اؼبسكينة،كلو لديَّ وكلو لدى الكل. يـو دخ
ِلكُـّ ناسوتك أيها الربُّ واالبُن. صارت األمُة فجالىوتك، وأنا أُ 

َ
بك يا ابن اؼبلك.  أًة ابنة اؼب

ف الذليلة يف بيت داود، ألجلك، يا ابن داود. ىا إف بنت األرض بلغت السماَء إوىا 
 (ٕٔ-ٜٔ/٘ )ميبلد بالسماوي.
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 الطلبات 
 ك يا ربىبنا اعمتلنرفع صبلتنا اىل الرب بثقة قائلني: 

يا رب، أنت أرسلت مبلكك إىل مدينة اعبليل ليبشر العذراء بوالدة اؼبخلص، اجعل  -
أف ُتسَمع اليـو من جديد، بشارة السبلـ والرجاء يف كل اؼبدف والثقافات، منك 

 .نطلب
، و  - جعلتها أف تبُلَغ نعمَتك، اجعل كل اؼبعّمذين أف يا رب، يا من كشفت ِسرََّؾ ؼبِر

 .يكونوا واعني للنعمة اليت منحتها ؽبم، منك نطلب
، ساعد البشر اليـو - ليكتشفوا  يا رب، يا من حيقق وعده باالبن احملبوؿ بو يف بطن مِر

 ىم ويقودىم إىل مستقبل السبلـ والعدالة، منك نطلب.فيو اعبديد الذي يُغريّ 
، اؼبتعثرة  يا رب، يا من - ضلَّلت العذراء مِر بالروح القدس، رافق مسريتنا اإلديانية اليـو

 .وبالرتدد، منك نطلب صعوباتبالشكوؾ وبال
 

 .أبااا ... السالم ... المجد 
 
 ترتيلة 

 (ٕنا عندما ندعوؾ )ي طلبتَ ال تردّ  ك نلتجئ يا مِر ضبايتِ  يف الّْ        

 العطايا يف الدنيا جرى يا حبرَ  ..الورى  الربايا يا خريَ  يا فخرَ ( ٔ           

َـّ  السماءِ  يا بابَ ( ٕ  دىػػػاؽب الرجاء يا نورَ  يا عنيَ  ء ..الفدا يا أ
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 ْذ، ِْ(:، 2: الحوذرا، جتراتيل  من الصالة الطقسية 
 

 ُّٕ َّٕ وقْىػ ّّا َطًُبْى ََُد :َػَذس َاّي ًَانِٕا. ٔاػ ََ َّْا د ًّّى ّّٓىا ٍسؾ َخًِ س 
ُّاَجْبشٕيٌ. يّى ُّا  َقذْيؼ ُْْوي ُْ بٓٔؼِٕا ب ّّٓىا َْ بشْيَه ُّْوٌّ  ّْى اْي . وَنْذ 

ََش ُِ وّا ّّٓىا ّي ُّْا. دّيا َػًّىا ََظَبش  ًْٕهٌ بٔذخً ًُّ ُْ  إ ػ ًَ ًََ َّْا  ُُ ْٓ َا
َّْا ًَٕطًُبْى ًُّ ُّْا. ػ َِٕ دّفشُوّقا دٔبزّي ًِّ ٕيِ يًًَٕذْنٌ ْهٌ ٔا َْٔ نزُوٕبا . ػ د

َُْيَكش َٔ ًِّ َوطّزٕفا  ُُٔجْذ إ . ػ َٔظ َّْا  َْٔ ّرّعّى َْٔ جْمىِْٕػا و ٕيِ َيْبٍشْنٌ د
ًْٔ ََْصخي ٍُُ َد ُُوْي ًْٕهٌ دٔاػ ًُّ ّّ ػ ٍُُ َيْبٍشّ دَاّي َِّىي ًْٕهٌ َد ًُّ ُّْا. ػ ًَٔ ا 

ّْا.  ًّامٕلا ََش ٕاَػع ّٓا دٔا َْ دّيا صْوّوْج. َايَه ًْٕهٌ ّيًَذ ًُّ ٍّني. ػ َّْا نً ــِّى ًّ  َيْٓب
ًِّ ٕيِ يْهى َْٔ ٔػُّؼاُنبّْا َدًََإ ػ ًّا َُس ّطْب  ُٔ َط ًَ ّٓا  دَقُب ًْ ًِّ ٕيْهٌ َع . ػ

ًْٔذ  ُْْي َٔ ْٕٓهٌ  َٔ ًِّ ٕيْهٌ د َْ ّخّىا. ػ ََْيَبًى يّى ًِٕا دٔا ًِّ يُّىٕ خَل َّا. ػ َْٔ ّسو
ًًْٔىّيا . َّ ًّْخا   ًََّها َؼ

 الرتصبة:

نساء العذراء ربائيل رئيس قوات اؼببلئكة، إىل اؼبباركة يف الجأرسل  :أرسل اهلل اعمتو وحق و
السبلـ عليك يا امرأة مليئة نعمة، السبلـ  *وبدوف انقطاع قائبًل:  خبوؼ القديسة، وبشرىا

والسرافيم، السبلـ لطفلك الذي  عليك يا أـ ـبّلص الربايا، السبلـ لطفلك الذي جيّلو الكروبيم
مة، السبلـ إذ استحققت أْف ربتفي بابن اهلل الكل كالسبلـ علي *يسجد لو آّوس والرعاة

 *عليك ألنك صرت ؿبطَّ النبؤات كلها، السبلـ عليك يا والدة بدوف زواج كما قاؿ إشعيا
السبلـ للكوكب الذي يفوؽ الشمس، السبلـ عليك يا ينبوعًا قبل الندى من العلى، السبلـ 

 للحياة اليت نُقلت إىل حواء، السبلـ ألنو منك يولد اؼبلك اؼبسيح، ىليلويا.
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ُْ:ٔ مَشَاسنُٔ َْ ًّا َوخٔن ُّا َبٓش ُْْوي ُّ َيْب ُْ وَطُبّش ًْٕزا خٔن َٕ ٍسّػا دع ًُِى ا َّ
ًِٕ ُّا ن ُْ ّعً َّْا خَمذَي ُِ. وطَبش ّّٓىا ّي ّْٓب  ُّا دَي ًّ ُِ َبؼ ًّ ُِ ن ّٓ َٔ . ػّشا 

ََُدس.  َْٔ َابّْا ٔاػ ُِ َطكّشا د ّْٓب ّي ُّْا إ وَي ٕٓأدخً ّٓا اَلرّع ُّا وَػً ًّ ًٔا ػ . َدَ
َُ ُُّْىٕ ٔاػ ًّ َٔط ُّْا د ًّ ٓـِ ًّ ُّْا مَش ًّْخا واْيضَجّذا دّطبّْ ِّْٔىا ػً َّا. د َْٔ ّسو َدس 

َْْه ُّْوٌّ. ٍسّػإ و ّّى داْي ِٕٓ د ُِٕا. َدْبٕخًٌ سْوّخا ِشص َبط ا وّفشُوّقا دّعً
ًْٔذ ُْْي ُّا دّيا صْوّوجّْأَ ُْْوي َْٔ ب َّْا .  َْْو َّىّيٕذّ. َوْبَخذْْ ُّا َخْذد َّْا . ّعً

ًََُ ًّْشاََهِشص َئ إ دٕبِ  َّْا وخْىّبا مج ُّْا هّْا ّاويْى َُسّيا ّعك َٔؼ . َنْذ 
ًّا.  َّا َوخبّْ َّى ُّٕوْنٌ و ّّا َعِ ٔبزّي ٍّّىا َاّي َٓٔ ٕيِ بْهٌ  ًْ ََظك . و

ًًْٔىّيا .  َّ  َٔٓ ُّا َنْذ ّاَشْي  َٔػُبُىخ
 

 :الرتصبة

امَل كلو، : رئيس اؼببلئك نزؿ وبشر العذراء ابنة اؼبائتني، بشارة تُبهج العخفض السماء وازل
وأعطاىا رسالة بعثها اآلب مليئة بالسبلـ  *وبالسبلـ الذي أعطاه إياىا بدد عنها كل خوؼ

 *واألمن لؤلرضيني. ومن أجلهم أُرسل من السماء ليكوف رسواًل وسفريًا للخريات السماوية
، ّلص العاؼبني، بقوة الروح يولد من العذراء بدوف زواجوـبويعلن اغببل ذاؾ الذي ىو رئيس 

بو يسود الوفاؽ واغبب الكامل، حيث يزوؿ الضيق واؼبوت  *وجبّدة ميبلده بشرنا بعامل جديد
 والفساد، واهلل مع خبلئقو يكوف الكل يف الكل، ونصعد لو آّد قائلني: ىليلويا.

 

 (ٗٔص اليـو األوؿ )راجع  صالة الختام 
 راجع اليـو األوؿ ص  .بركة الكاىن وتبادل السالم(ٔٗ) 
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 لثاليوم الثا
 )أات ابني وأاا اليوم ولدتك(

 
 باسم األب واالبن والروح القدس اإللو الواحد آمين. 

 (ٚراجع اليـو األوؿ ص) صالة 
  1مزمور 

  ؟ؼباذا تضجُّ اأُلَمُم، وتلَهُج الشُّعوُب بالباِطلِ  -
 ، ُملوُؾ األرِض يثوروَف وُحكَّاُمها يتآَمروَف معاً على الّربّْ  -

ِلِك اّلذي َمسَحُو الّربُّ 
َ
  . وعلى اؼب

  نريَُُها عنَّا. نقطع قُيوَدُُها ونطرحتعاَلوا  :يقولوفَ  -
  لكنَّ السَّاِكَن يف السَّماواِت يضَحُك. الّربُّ يستهزُِئ ِِّٔم. -
   يُؤنػّْبُػُهم يف غَضٍب، ويف َغيِظِو يُرِعبُػُهم.  -
قدَّسِ يقوُؿ أنا َمسحُت َمِلكي على ِصهَيوَف جَبلي ا -

ُ
 . ؼب

ِلَك ُأخربُ دبا قَضى بِو الّربُّ  -
َ
  . بِّن، وأنا اليوـَ ولْدُتكَ  أنَت ا :قاَؿ يل :َدعوين أنا اؼب

  أُطلْب، فُأعطَيَك مرياَث األَمِم وأقاصَي األرِض ُمْلكاً لَك. -
  . َترعاىم بَِقضيٍب ِمْن حديٍد ورُبَطُّْمُهم كِإناٍء ِمْن خَزؼٍ  -
لوُؾ ت  -

ُ
ـَ األرضِ فيا أيُّها اؼب   !َعقَّلوا، واتَِّعظوا يا ُحكَّا

  بِرِْعدةٍ   عُبدوا الّربَّ خِبوٍؼ وقَػبّْلوا قَدَميوِ  ا -
حَتمنَي بِو.  -

ُ
 لِئبلَّ يغَضَب فَتهِلكوا سريعاً. َىنيئاً عِبميِع اؼب

 لؤلب واإلبن والروح القدس من األزؿ واىل األبد أمني.آّد  -
 
 صمت  
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 (1-2/2)ايين قراءة من الرسالة إلى العبرا 

 

ِِ الزَّماِف بِِلساِف األنبكلََّم اهلُل آباَءنا ِمْن  ولكنَُّو يف ىِذِه   ياِء َمرّاٍت َكثريًة ودبُخَتلِف الَوسائِِل،َقد
ورَُة ُىَو َّٔاُء ؾَبِد اهلِل وصُ  بِنِو الذي َجَعَلُو وارِثًا ِلُكلّْ شيٍء وبِو خَلَق العامَلَ. األيّاـِ األخريَِة َكلََّمنا با

جِد يف 
َ
َجوَىرِِه، حَيَفُظ الَكوَف بُِقوَِّة كِلَمِتِو. وؼبَّا َطهََّرنا ِمْن َخطايانا َجَلَس َعْن دَينِي إلِو اؼب

بلئَكِة دبِقداِر ما َوِرَث ا الُعلى.
َ
بلِئَكِة قاَؿ  ظبًا أعَظَم ِمْن أظبائِِهم. فكاَف أعظَم ِمَن اؼب

َ
فَِلَمن ِمَن اؼب

وِعنَدما أرَسَل  بًنا. سأكوُف لُو أبًا ويكوُف يل ا :وقاَؿ أيًضا ؟بِّن وأنا الَيوـَ وَلدُتكَ  أنَت ا :اهلُل يوًما
بلئَكِة قاَؿ اهلُل جَعَل ِمْن  لَِتسُجْد لُو ُكلُّ مبلئَكِة اهلِل. :بَنُو الِبكَر إىل العاملَِ قاَؿ أيًضا ا

َ
ويف اؼب

إىل أبَِد الدُّىوِر،  َعرُشَك يا اهلُل ثاِبتٌ  :ا يف االبِن فقاؿَ أمَّ   َمبلئكِتِو رياًحا وِمْن خَدِمِو ؽَبيَب ناٍر.
ربُِبُّ اغبقَّ وتُِبغُض الباِطَل، لذِلَك مَسَحَك اهلُل إؽبَُك بزَيِت  وَصوعَباُف الَعدِؿ َصوعَباُف ُملِكَك.

 الَبهَجِة دوَف رفاِقَك.
 

 صمت 

 قراءة من مار أفرام: طبع  االبِن الخفي  وجسد ه  الظاىر 

أعَظَم تواضَعَك وما أقدَرَؾ أيّها اؼبولود! حكُمَك عزيٌز، حبَُّك لذيٌذ؛ َمْن دُيِكُنُو أْف يُدرَِكَك؟!  ما
يف  إْف طََلَب أحٌد طبَعَك اػبفّي فها ىو أبوَؾ يف السماء وأُمَُّك على األرِض؛ َمْن يِصُفَك؟!

ظاىر، فها ىو ُملقًى وُمِطلّّ من العظيم. وإْف طَلَب أحٌد جسَدَؾ الالسماء، يف ِحضِن األلوىّيِة 
َِ الصغري. لقد تاَه العقُل بنَي أمورَِؾ، أيُّها الغِّّن. غوامُض كثريٌة يف الىوِتَك، اواِىُر  ِحضِن مر

ريٌة يف ناسوِتَك. َمْن يسرُب َغْوَرَؾ أيُّها البحُر الكبرُي الذي صغََّر نفَسُو؟! )أناشيد اؼبيبلد قح
ٖٔ/ٙ-ٛ.) 
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 الطلبات: 
 لشعبك األملتعال وامنح ، قائلني: ت بو وعود اهللمن سبّ  إىل نصلّْ ل

يشتاقوف لرؤية  لكل الذينالفرح  أعطِ ، فيما بيننا متجسداً  ب،اآللقد جئت من حضن  -
  واثقة، منك نطلب.وجهك بصبلة 

، منك حبسب ملكوتك اؼبوعود أعطنا أف نعيش، إلسرائيلم الوعد اؼبعطى لقد جئت لتتمّ  -
 نطلب.

منحنا الشجاعة لنسلك باغبق دوماً، فنساند، قوالً اؿببًا للحق ومبغضًا للباطل،  ئتلقد ج -
 ، منك نطلب.وفعبلً، الفقري والضعيف واؼبظلـو

 
 أبااا... السالم..... المجد 

 
 :ترتيلة 

              
 "الردة"

 العاؼبني كي تنريَ  اً جئت نوراً يا مسيح   
 سلوى البائسني جئتَ  صفحاً  حباً جئتَ  جئتَ              

 كادحني  عن شعوبٍ  عنّا  لقي الظلمَ جئَت تُ (  ٔ         
 إْف ثبتنا ـبِلصني فينا  اغببُ  كي يسودَ     

 اً شئتنا للمجِد شعب  ءايا ربَّ السم أنتَ (  ٕ         
 ـو جئَت األرَض ربّاً ي اء بالبه ا نفاتَّشحْ      

  ؿببةواظبك الصايف          اءبلنا بالرجواقت(  ٖ                     
 باظبَك الشعَب األمني       بالضياء  فإنعرفنا                           
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 (:قو، 2: )الحوذرا، جتراتيل  من الصالة الطقسية 
َّْا ًّْخا ٔػُّؼا دَصدْيكْى   *ػْىْبّخا يَزمٕخا دَػًخْىْى ِؤاَدئ. َؼ

ُْ ّدوْيْذ. َوقّشا ي َْٔ ٕبً ََخ  َّاِؤخّما َدؤ ُّْيْبْى ُِٕا َي   *َعُ
َّْا ُّْيْبْى َّْسا َي ُْ َا ََّيبِٕا َوػَايى َرمٕخا. َعْذ اْي   *قشُوْبى 

ًٕٔب َّا َدْب ّٓؽ  َْ َافِٕأُِْؼُبُىم نً ْٔؼَاٍ َرمٕخا جَبًًْى   *. و
ََّيبِٕا ًّْخا ّرٕخِ ّقٌ  َُٕ. َؼ َّْب ػِٕاّي ََٕ و   *مَشع ّبعْى

ُّْو َُٕ. دَب ََْنَؼث  َْٔ ُٔا  ََّ َّشٍ  َٓٔ ّيْوّيا  ًْ َْثّؼا ََكشْب  َْ*  
ًّا َرمٕخا ًََ ٌْ ّعْىَئ. فؼُىط َئ اْيذّْا د َّشٍ دَطُج ُْ اُو    *ّيْذَع

َٓٔ ّيْو. دَف ًْ ُْْيً ِّّىٌَّبْبّشا صعُىّسا َ ُْ َابّْ ْْٔهظِٕا دٕبً   *َشخ 
ّٓا َّشّيا ّطبّْا َوََشمّخ ََْسَخِ.  ّْْو خْىغ ؤا   *خَطني وَاسجُٔض

َٓٔ ّيْو جْنْىيْىٕ َرمَخًو َعٌ ًْ ًْٓ ًّا صْب َّْو َخ َُٕ. دَبْذ   *ّخِىّب
ٌْ َرمٕخا ّٓا َطُج َٓٔ. ّيْو َدّي ًْ َُْنؼف َٔ ُّْا    *وَعِ َاسًَ

ًْٔ دّعْىَئ ًَِّٔ. ّطبّْا َدطع ٌْ خّط   *َخّظا ّخِىَبني َوعط
ِّْٔىا َئ  ُْ ؤيًْبّْْو  ًّْؼإبً ًِٕ دْب َٓٔ َخً َٔ ْْٔذخُىم    *ّجىّطا. و

ُْ َٔ َّا دٕبِ  ّّى ّيى ًّْخاَوْب َْٔ َدخ   *َْفؤْئ. َيًّذِوٌّ دّادّّْ 
َّْا َْٔ َدَُهْى ّٓؽ  ًْش نً َُع ُُ َٔ َُّايْى .و َّْا مٔلؼ َْْو ًَُّى   *د

ُّا َدطَعشو ًْؼِٕا َاْن َُْفشعًْٔ. ّطبِٕا وْب َٔ ّٓا دٕبِ  ُْ دْي ّّى ٕبً   *ب
ًَّفني ٕٓاْجّشا خ ِّْٔىا ط ّْٓو  ّٓ ّْا .خ ّْٓو ٕنا ًَْب بْذْي َُْخ ْٔ   *وّيا 

ٌّّ ّػ ّْٓوَوْب ًّ ْٔفُىم يْىسّعْو َايْو ِؤْب ًْٔ َرمَخًو.  ُّْا ددّْخن   *ع
َّْْى ََش ػْىْبّخا اَلّيّْى ْٔض ِْٕا دَاخْبْىْى.    *وَعِ َقذْيؼِٕا وٕنا
َْٔظل ػْىْبّخا. اَلبّْا َوْبّشا وسْوّخا دقْىْدّػا ًَٔ َاَنٓخْذ    *وْن
ٍّ[ٕ وّا ًْٔ ّا ًَِ ّعًُ َْٔ ّطْجُىدِّْوٌّ. يّع ُّا  َٔػُبُىخ  *َٕنيٕيِ 
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 ترجمة التسبحة:
 ؾَبْداً هلْل فَػَقْد أرَسْل : لَنا اؼبسيْح ََشْساً لِلربْ 

 ضياٌء أْشَرْؽ ِمن داُود : َدعا الشعوْب اىل التوبةْ 
 لكْم بَػْعُد ؾَباؿْ  ،توْبوا، َىُلّموا واسأَُلوا : الَرضْبَةْ 

 َيْطُلْب عفواً  َوبّدالةكلّّ يْغِفْر ما يف قلِبْو : 
 َتِجْبنا : يا َمْن حُيُّب التائبنيْ إظَبْع لنا واسْ 

 وال تُػْهِمْل ُدعاَءنا : نُػَقرّْبُُو بانِسحاؽْ 
 يا رْب قد زاَد إشبُنا : يَد الَرضْبَة ُمدَّ لَنا

 لَقْد أشبَػْهنا اإلبَن الَضاْؿ : بَدََّد ِمرياْث أبِيوِ 
 أْخطأنا، أغَضْبناْؾ فارَحْم : يا رباً، صاغِباً، َحُنوفْ 

 ذنِبنا : بالَدـ اغَبْي إبْػتَػْعَتنا تَػَعطَّْف على
 نَػتَػَوسَّْل كاألرَمَلْة : أنَت القاضي العاِدْؿ لَنا

 إغِفْر واْمُح ذنُوبَنا : َصاغِباً حَيِْمْل ِوْزَرنا
 َوَصليُبك حَيِْمينا : يُػْبِعْد قّوَة الّشْر َعّنا

ـْ : ِمن الرُتاْب يف القياَمةْ   ؼبّا يَػنػَْهض بُنو آد
 البَشْر : ِمْن رُقاِد اؼبوْت لِلحسابْ  وَيسَتيِقْظ كلُ 

 ِعْنَدئٍِذ َسُيجاَزى : كُل واِحْد عْن أعمالِوْ 
 فَلَتْحِمنا رأفُتُك : فبل َيْشُجبُنا عدُلكْ 

 َوِعنَدما ُيْشرِْؽ طيُبْك : نَلقاَؾ كما حيُلو َلكْ 
 مَع األبراْر والقّديِسنْي : نَرفُع آّْد ِلبلُىوِتكْ 

 .مْد : لِلثالوِث مدى األبدْ وُنصِعُد الُسْبَح واغب
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 (ٗٔص  اليـو األوؿ )راجع صالة الختام 
 
 (ٗٔص  اليـو األوؿ )راجع .بركة الكاىن وتبادل السالم 

 
 

 
 
 
 

24



27 
 

 رابعاليوم ال
 )تبتهج روحي باهلل مخلصي( 

 

 باسم األب واالبن والروح القدس اإللو الواحد آمين 

 راجع اليـو األوؿ ص صالة(ٚ) 
  287مزمور 

    . ٌح. إىل األبِد َرضبُتوُ نَّو صالِ وا الّربَّ ألإضَبد -
 إضبَدوا إلَو اآلؽبِة. إىل األبِد َرضبُتُو. -
 إضَبدوا ربَّ األرباِب. إىل األبِد َرضبُتُو. -
 .ِة وْحَدُه. إىل األبِد َرضبُتوُ َع العجائِب العظيمإضَبدوا صانِ  -
 . َع السّْماواِت ِبَفهٍم. إىل األبِد َرضبُتوُ صانِ  -
  . األرِض على اؼبياِه. إىل األبِد َرضبُتوُ  باسطَ  -
 صانَع األنواِر العظيمِة. إىل األبِد َرضبُتُو. -
 صانَع الشَّمِس غِبُْكِم النَّهاِر. إىل األبِد َرضبُتُو. -
 . صانَع القمِر والنُّجوـِ غِبُْكِم اللَّيِل. إىل األبِد َرضبُتوُ  -
 . ضَرَب ِمْصَر يف أبكارِِىم. إىل األبِد َرضبُتوُ  -
  . أخرََج ِإسرائيَل ِمْن بَيِنِهم. إىل األبِد َرضبُتوُ  -
  أخَرَجُهم بَِيٍد قديرٍة وِذراٍع فَبدوَدٍة. إىل األبِد َرضبُتُو. -
 َشقَّ البحَر األضبَر َشقِّا. إىل األبِد َرضبُتُو. -
 جَعَل ِإسرائيَل يَعربوَف يف وَسِطِو. إىل األبد َرضبُتُو. -
  .  البحِر األضبِر. إىل األبِد َرضبُتوُ أغَرَؽ ِفرَعوَف وجيَشُو يف -
 ساَر ِبشعِبِو يف الربّْيَِّة. إىل األبِد َرضبُتُو. -
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لوِؾ. إىل األبِد َرضبُتُو. -
ُ
   ضَرَب ُعَظماَء اؼب

 أعطاىا مرياثاً إِلسرائيَل عبِدِه. إىل األبِد َرضبُتُو. -
 ذََكرنا يف َمَذلَِّتنا. إىل األبِد َرضبُتُو. -
 صوِمنا. إىل األبِد َرضبُتُو.خلََّصنا ِمْن خُ  -
   . يُعطي ُكلَّ إنساٍف خبزَُه. إىل األبِد َرضبُتوُ  -
 إضَبدوا إلَو السَّماواِت إىل األبِد َرضبُتُو. -
 لؤلب واإلبن والروح القدس من األزؿ واىل األبد أمني.آّد  -

 
 

 صمت 
 

 

 (  55-2/67قراءة من إاجيل لوقا )

ألنَُّو نظََر إيلَّ، أنا خاِدَمُتُو   ُج ُروحي بِاهلِل ـُبَلّْصيوتَبَتهِ   الرَّبَّ  تُػَعظُّْم نَػْفسي :فقاَلت َمرَُِ 
وَرضبُتُو ِمْن ِجيل إىل   ظبُوُ  ألفَّ الَقديَر صَنَع يل عظائَِم. ُقّدوّس ا  صبيُع األجياِؿ َستُػَهنُّْئِّن !الوضيعةُ 

   ِجيل لِلذيَن خَيافونَُو.
ُ
َة ساعِدِه فَبدََّد اؼب أنَزَؿ اعببابَِرَة َعْن ُعروِشِهم  تكرّبيَن يف قُلؤِِّم.أاهَر ِشدَّ

ُتَِّضعنَي.
أعاَف َعبَدُه ِإسرائيَل فَتذكََّر  أشَبَع اعبياَع ِمْن خرياتِِو وصَرَؼ األغنياَء فارِغنَي. ورَفَع اؼب
  كما وَعَد آباَءنا، إلبراىيَم وَنسِلِو إىل األبِد. َرضبَتُو،

 

 
 صمت 
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 م ناغاة  مريم البِنهارام: قراءة من مار أف 
كيَف أدعوَؾ؟ أيُّها الغريُب عنَّا الذي صاَر ِمنَّا. إبناً أدعوَؾ؟ أخاً أدعوَؾ؟ َخطّْيباً أدعوَؾ؟ سيّْداً 

ّّ أنا أخٌت أنا من بيِت داودَ  أدعوَؾ؟ يا واِلدًا أُمَُّو ِوالدًة أخرى من اؼباء. بَفْضِل ، أبينا ِكَلْينا؛ وأ
أَمٌة وابنٌة، ألنََّك بالدـِ واؼباِء اشتَػَرْيَت وَعمَّْدَت. يا ابَن  بفضِل ُقدِسَك.أنا،   يبةٌ وِخطّ اغببِل بَك؛ 

ُو والدًة أخرى، َوَلَدين ىو أيًضا والدًة ثانية. يا يب وِصْرُت أمَُّو، وكما َولدتُ  الَعِليّْ الذي أتى وحلَّ 
 (ٔٔ-ٜ/ٙٔيد اؼبيبلد )أناشلِبَس أُمِّْو، إذ لَِبَس جسَدىا لَِبَسْت ؾبَدُه. 

 
 الطلبات 

 اا يا رب: ساعدلنرفع صبلتنا إىل اهلل أبينا قائلني

كما حبسب كلمتك ونثق دبحبتك   كي نسمع إؽبامات الروح ونعمل  ربنا يا ساعد -
، منك نطلب.ّٔا  وثقت  أمنا مِر

:  "ىاءنذا مثلها أف نقوؿ فنقدر، مِر أمّْنا كي نكوف متواضعني مثل  ربنا يا ساعد -
  ، منك نطلب.للرب، فليكن يل حبسب قولك" أمة

: "تعظّْ  - م نفسي الرب، اجعلنا يا رب أف نكوف سعداء حبضورؾ معنا فنقوؿ مع مِر
 .وتبتهج روحي باهلل ـبلصي"، منك نطلب

شكر اهلل كل يـو على العطايا ، فنيعرتفوف باعبميل كي نكوف أناساً   ربنا يا ساعد -
: "صَ  أمّْناع ني مقائل نا،الكثرية اليت دينحها ل و قدوس"، منك واظبُ  يب عظائمَ  نعَ مِر

 نطلب.
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 أبااا... السالم..... المجد 
 
 

 

 ترتيلة 

خبا ُحوبا طَبيما : وخبذا ِمشتاقووثا دالتا طيما : كباؤوخ دََشوخ لِبثولتا دالموما : ِدمَقم َزونا (  ٔ
 يبل خدوشا وكاكاريثا لِكما *: يارخيا : دداري : موَشيبلي لكوؿ طايفي وَعما : زمريتا خليثا د

 
يِسقبل لطورا َديهوذ بنيثا : مباثّر ما اآذ زمريتا ريشايتا : دبيشبل ميما دبارويا مزومارتا : كود (  ٕ

 ِددريبل شبلما : لَبختا ِدسَخريا إيلشواع عَقرثا : تاما خبَيبل دروحا دقوذشا مريا أذ سوغيثا *
 
 روحي بآالىا َحيا : آالىا ـبَِياين مثومايا : زبريي ِصخبلبكَموروا كياين ؼباريا : وَىم (  ٖ

 دبوكاخا دِخَدمتيو : ىوليو من داىا خا ُطوا مكوبيا : ِبْد ياويلي كواليي طايفاثا دِعبليا *
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 طض(:، 2: )الحوذرا، جتراتيل من الصالة الطقسية 

ِٕٓ  وَطَبش ََّشٕ :َْٔ يُىّ يًُىّ فْىسّق َّْا د َُُب طَبش َٔٔاط ُِٕا  .َش ًّى َعُ َوخ
ّّٓىو ُْْئ  ًْ ّْؤ .دَ ًّا جبّْى  ًََهِٕا َدمَشعى ّق ًْٔو  ََْهِشص. َدَ َْٔ َجْبشٕيٌ َنْذ   .َْ َس

َٕا َّْا  . وّػٍشاّّا ّا ُُ ْٓ ّّْؼاجبٍّْىْنٌ َا ْٕٓهٌ َبش َٔ ٍّّىا  َُش جبٍّْىْنٌمَشعٌ إ و  . وّع
ُّْاوطْىَبًُهٌ  ّٓا َبْبشْي ُِٕيْٕٕهٌ. وّعٕبْذ َػً ًْ ََٔخا َ ََٔعٌ  .ّفٍشم يُّىٕو ا. و و

ًٌّّٓ إ ّخٕذئيُّىٕ َيكْذُوؾ قْىْدػِٕا ََٔقٔ ب ّّا   ِّى َاّي ًَانِٕا ودّْيؤْئ  . د ََ
ّّٓؼا ًَِٓ ِّْذّسب ُّا وَخًِٕا َػشْيٕزا:. ب َٔػُبُىخ ًّاوّقٕعني نًُّىٕ  ا و . خَبْذ ّق

ٍَّشُنٌ . ُّْا ٕيِ يَبش   َّودْي

 
 الرتصبة:

رة ربّنا أُعلنت وعاشت الشعوب اليت كانت مائتة إذ : بشاوم خالصويبشروا من يوم إلى 
ي قاؿ: اظبعي يا امرأة أف ملك اؼبلوؾ سيأٌب ذظبعت البشارة تُذاع يف الناصرة على فم جربائيل ال

 يوحيل فيك، ويصري منك إنسانًا ويسكن فيك فالطوىب لك. وحُيل السبلـ يف اػبليقة، وحيي
يفرح اؼببلئكة ويبتهج  *داس الذي أبدع اهلل بناَءهُ اؼبوتى وخيّلصهم، ويدخلهم إىل قدس األق

 ة، ويهتفوف صبيعاً بصوت واحد: الشكر البن رّب الكل.يالبشر بالبهاء وآّد واغبياة واغبقيق
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ُِ َاسّعا  ًّ َّّشا دْن َّشّيا  ّٓا جبّْى  :َْٔ قذَّْ  َْٔ سْوّخ  .َٔ َُُبَش َّا ٔاط َّْا خَذ طَبش
َْ ُِٕا نً .َْؤَس ّٓى.ُّىٕ وَعُ ُّا  َطْبّشا ق ًْٔ ػْىْبّخا وّعً ََظك َْ. و ََْخَذ ًِٕ ٔا ن

ُّْا َّْودْي ُْ . مّلّشا ّطبّْا دخْىٕبِ عّؤو َٓٔ. َوخٔن يٌّ إ وَػَذس َيْبٍشّ يفْىسّق
ّٓا ُّا. وَاْنِشص َطْبّشا وفْىسّق ُْْوي َّش                                        َوػّشا َبْب ُْ ََ  ِٕٓ . بظْىّبش َبط

َّا  ٌ.يْه ُّْاَوػّشا مّلى ًّىط ًَْو َخًِٕا دَقطًْىٕ َبعٔذٕ َعٌ َدخَطني.  .َوي َوَ
ًَانِٕا. وَطرّبا ّطبّْا يْهٌ ٔبزّئ. .َػشْيٕزا ََ ّْؼِّا و وَافَؤخ ٔاُْىٕ  وَػًٔٔ أ

ّْىٔد ْٔظُجُىْد َوَْشَِشّمّبىّيٕذّ إ  َْٔ  .ا َوَْؼَبخ و اَلبّْا دّيا ػْىّسٍ وَيْبّشا د
ُُْوَويشْوّخ عْىبُِٕ: َٓٔ .ا دقْىْدّػا َ َُش أّرٍصا دفْىسّق ًّا. َدْج َّ 

                                                                                                
 

 :الرتصبة
: بشرت الروحاين كرازة جديدة يف الناصرة، واقتنت الشعوب  من أمام الرب رب األرض كلها

فأرسل  *فيصعدوف آّد والشكر للرّب الصاحل الذي اضطره حبُّو ،عامل ذبددوال ،كلها بالرجاء
ابنو ػببلصنا. فنزؿ وحّل يف البتوؿ، وأعلن الرجاء واػببلص، ببشارة حبلو الذي أذىل الكل، 
وألغى اؼبوت واللعنة، اللتني قتلتانا يف عدف ألننا أخطأنا، ووعد باغبياة اغبقيقية والرجاء الصاحل 

ونعظم اآلب  ونسجد نشكر وُنجد *ايا، وصاحل بني البشر واؼببلئكة، وأّٔجهم بوالدتولكل الرب 
 ي ال بدء لو واالبن الذي من حضنو، والروح القدس األزيل مكمل أسرار خبلصنا.ذال
 

 (ٗٔص اليـو األوؿ )راجع  صالة الختام 
 (ٗٔص  اليـو األوؿ )راجع بركة الكاىن وتبادل السالم 
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 خامساليوم ال
 )المسيح المتواضع( 

 
 باسم األب واالبن والروح القدس اإللو الواحد آمين 

 (ٚاليـو االوؿ صراجع ) صالة 
  265مزمور  
ِلُك وأُبارُِؾ ا -

َ
  ظَبَك إىل األبِد. أُعظُّْمَك يا إؽبي اؼب

  أُبارُكَك يف ُكلّْ يوـٍ وأُىلُّْل الظِبَك إىل األبِد. -
  ال ُيسَتهاُف ّٔا. الّربُّ عظيٌم وضبيٌد ِجدِّا، وعظمُتوُ  -
  ُيسبُّْح أعماَلَك جيٌل بَعَد جيٍل، وجَبربوِتَك خُيربوَف. -
  رِيَؾ.تأمَُّل َعجائَب تدبخُيربوَف بِبهاِء ؾَبِد جبلِلَك، وأنا أ -
  بِة يَتَكلَّموَف، وأنا بِعظائِِمَك ُأحدُّْث.بعزَِّة أعماِلَك الرَّىي -
وَف. -   يَفيدوَف بذِكِر كثرِة صبلِحَك، وبَعدِلَك يُرُنّْ
  . الّربُّ حنوٌف رحيٌم، بطيٌء عِن الغَضِب وعظيُم الرَّضبةِ  -
  الّربُّ صاِلٌح للجميِع، وَمرِاضبُُو على ُكلّْ ما خَلَق. -
  بارُكَك أتقياُؤَؾ.ُدَؾ يا ربُّ صبيُع خبلئِقَك، ويربمَ  -
ثوَف جِبَ  جِد َملكوِتَك،يَتَكلَّموَف دبَِ  -  ربوِتكَ وحُيدّْ
  حّى يُعرّْفوا َبِّن البَشِر َجربوَتَك وؾَبَد ّٔاِء َملكوِتَك. -
  . ملكوُتَك َملكوٌت أبديّّ، وُسلطاُنَك يف ُكلّْ جيٍل بَعَد جيلٍ  -
نَحننَي. -

ُ
ـُ ُكلَّ اؼب   الّربُّ َيسُنُد ُكلَّ العاثريَن، ويُقوّْ

  ُهم َطعاَمُهم يف حيِنو.تنظُُر إليَك ُعيوُف اعبميِع، وأنَت َترزُقػُ  -
  . ُع ُكلَّ حيٍّ ما يُرِضيوِ تفَتُح يََدَؾ فَػُتشبِ  -
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  الّربُّ عاِدٌؿ يف ُكلّْ طُرِقِو، ورحيٌم يف صبيِع أعمالِِو. -
  ٌب ِمْن صبيِع اّلذيَن يدعونَُو، ِمْن صبيِع اّلذيَن يدعونَُو باغَبقّْ،الّربُّ قري -
 ْسِتغاثَػتَػُهم وخُيَلُّْصُهم. ونَُو، ويسَمُع ايعَمُل ما يُرضي اّلذيَن خَيافُ  الّربُّ  -
  الّربُّ يسَهُر على صبيِع ؿُببّْيِو ويَُدمُّْر صبيَع األشراِر. -
   ظبَُو القدُّوَس إىل األبِد. بالتَّهليِل للّربّْ يَنِطُق َفمي، وُكلُّ بَشٍر يػبارُِؾ ا -
 آّد لؤلب واإلبن والروح القدس من األزؿ واىل األبد أمني. -

 
 متص 

 
 (22-1/7)فيلبي  قراءة من رسالة بولس الرسول إلى 

يًها َذ ُصوَرَة الَعبِد صاَر َشبزبََّ  َبْل أخلى ذاتَُو وا  عتبَػَر ُمساواتَُو هلِل َغنيَمًة َلو، ىَو يف ُصوَرِة اهلِل، ما ا 
فَرفَػَعُو اهلل   ليِب.حى اؼبوِت، اؼبوِت على الصَّ  َتواَضَع، أطاعَ   ؛بالَبَشِر وَاَهَر يف صورِة اإلنسافِ 

سِم َيسوَع ُكلُّ رُكَبٍة يف السَّماِء ويف األرِض ورَبَت   اللَتنَحِِّنَ   سمٍ  ظبًا َفوَؽ ُكلّْ ا أعطاُه ا
سيَح ىَو الرَّبُّ سَبجيًدا هلِل اآلِب. وَيشَهَد ُكلُّ ِلسافٍ   األرضِ 

َ
  أفَّ َيسوَع اؼب

 
 
 صمت 
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  بإيمان قراءة من القديس اغوسطينوس: فلننتظر 

ع رنة صوتو وقلبهم سمَ تَ  أذاِنمو، يرونو بأـ العني، فكانت كبلمَ   إليهمو لقد كاف الذين يوجّْ 
ر شخصيًا ؼبن حيُِب، "ما ال تراه العني وال البشري يرى فيو انساناً. غري أنو كاف يَِعُد بأف َيظهَ 

اليـو الذي فيو  (. فلنحتفل حبماسة بذكرىٜ/ٕقورٔتسمعو األُذف وال خيطر على قلب بشر" )
ازّبذ صورة العبد، منتظرين ذلك اليـو الذي فيو يُِظهُر لنا ما دَيؤل رغائبنا، حيث نستقي من ينبوع 

العدالة،  إىلر الطويل جائعني وعطشى فَ اغبياة ىذا. ونروي غليلنا، سائرين بإدياف يف ىذا السَ 
ستطيع أف نشاىد ذلك اؼبولود من متشوقني حبرارة ألف نرى صباؿ الطبيعة اإلؽبية. اىل اآلف ال ن

من العظة الثانية عن ) اآلب قبل الفجر، فلنحتفل بذلك اؼبولود من عذراء أثناء ساعات الليل.
 (٘ٛٔ العظةاؼبيبلد، 

 
 طلباتال 

 قائلني:  كل احتياجاتنا واحتياجات العامل  أمامو، نضع واثقني حببو لنا، هلل ـبطط ػببلصنا
 تعال وخلصنا يا رب

 ..وقد فقدنا طعم اغبياة، نطلب قائلنيالعامل،  شعر بأننا تائهوف يفنعندما  -
 .، نطلب قائلني.ؿببتك وؿببة اآلخرين عن تبعدناعندما نسري يف طرؽ  -
 .زمات واألتعاب واآلالـ، نطلب قائلني.واجهنا األتعندما  -
   .، نطلب قائلني.عندما ال نقوى على فعل اػبري وقوؿ اغبقيقة -
 
  ...السالم..... المجدأبااا 
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 ترتيلة 
 الليُل البهيُم يف وسِط الليِل ُمنري اىا قد غد(  ٔ

 ىا ىو ذا صوٌت رخيٌم ُيسَمُع من صبٍع كثري
 

 «الردة»
 ُعلىآُّد هلل يف ال…  الُعلىآُّد هلل يف 

 

 جاَء الرسوُؿ ُمبِشراً جوَؽ الُرعاة ِمن السماءْ (  ٕ
 جنَس اػبُطاةقد ُولَد الرُب اعبليُل كي يفتدي   

 
 يا للَهنا أتى اؼبسيح أىبلً وسهبلً بالبشريِ (  ٖ   

 مع النذيِر بنشِر ذيّاَؾ اؼبديح فلنشرتؾْ 
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 ػًج(:، 2: )حوذرا، جتراتيل  من الصالة الطقسية 
 

ُّا .  ًّ ًَْذ ػ ُِٕا َبْب ّّٕذا نًْهُىٕ َعُ ّيا  َاسّعا ٕفإرا بهّْْٓىٕ َيشّخا دٕبِ. مَشعى 
ّّٓبا . ُّا . ّي ُْْوي َّشّيا َدخّنِىا ٕفإرا َبْب ٍّني  ٕبِ ؤبّْا  ُّْا دْنً ُّْوٌّ ٔعً داْي

ًّْخا  ُّْا . وِّىيْى ْْىّّشا َػشْيّشا َؼ ٍّني ٔبزّي ُّْا . وَطْبّشا ّطبّْا يْهً ــِ ّطبّْ
ًْْذ َعِ َاْبىٌّ وسْوٕخِ َقذْيّؼا .  َّّشا دْنٌ . طْج

 الرتصبة:
انوف الذي ال تعطي فيو األرض شباراً، بو أراد الرّب أْف : يف شهر كاسمعوا ىذا يا كل الشعوب

يُظهر شبر يف العذراء، ىو سبب كل اػبريات والرجاء الصاحل عبميع الربايا. وىو النور اغبقيقي، 
 اؼبسيح رّب الكل، مسجود مع أبيو وروحو القدوس.

 
  ِّّ ُِٕ َعِ َاْبّش ًّ ًِْ ق ِّّ :دَاق ًْذّْٕيِ دَابّْا اَلْبّش ٍْ . خٔبضّوا  بّشا ْيخ َْخض ٔا

                                         َْٔ َْخ .  ْْٔذ ّّٓىا د ُْْيْذ  َّٕ َدع ّْؼْى ّّْؼا َوْبأّسّصا ّاودٕعِ . َعٌ أ       وطْىثّظا دَبش
ًِٕ ُّْا يفْىسّقٔ يْىّب ًٕني  .ٔبزّي ّّ َّٓٔوْب َِّىٕ َدخَلْذ ًََِك َُٕئ ٔد ٍِ . َعٌ  ََس َّٓى

َّٕ ّاودٕعِ  ّْؼْى ِّّ .أ  اَلْبّش
 الرتصبة:

: ابن اآلب الوحيد تراءى إلبراىيم دبنظر ابن اإلنساف وىيئتو، وأخربه سراً أقام عهده مع إبراىيم
عن إنسانيتو الذي كاف عتيدًا أف يظهر من نسلو ػببلص الربايا. ؤّذين الشكلني اللذين كانا 

 يصوراف شيئاً واحداً، أخرب إبراىيم عن إنسانيتو.
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َْ ًََوٍ ؤيُى َّش َعٌ                            :َايْو ٔعطّشا قذّْ َٓٔ َوػ َّْا يفْىسّق ًّْشا دٔا            ع
َََاَفًِٔ َِّٔىا ؤيُى َّشّيا.  ًّّخْو  ََٕ َيٓ َِٕ وَايْو َدْب. ٕ وبّْعْى ًْش ٔظِ ّيْو ٍسيخ ف

ّٓدَاّشُوٕ ّٓا. ّنّ ََؼَهٔ َصْب ًّا جبّْى  ََ ْْٔبَظِ ّيْو. ا َصّ ٕ بْهًُّىٕ ٍسيخ ّبعْى
ِْٕا ُّْا. َؤعّذ ًّ ّٓا بَاسَبعٔفِٓ  .عٔبْذ َػً
 الرتصبة:

: اؼببلؾ الذي أتى ػببلصنا وسهر من أجلنا، لتكن صبلتنا وطلبتنا صالتي كالعطر أمامك
إلرضائك. وكما طابت لك رائحة مبخرة ىروف الكاىن الطاىر يف قبة الزماف )"خيمة العهد"(، 

 األوقات، وأحل األمن يف اعبهات األربع.لنطلب لك رائحة تضرعنا يف صبيع 
 

ًَِ َّا يّع َّّشا  :َٕٔهًٌ َوعَذ ًّّخْو  ِّْٔىا َيٓ ّٓاَػَّشٕ  َّْب َئ ٕعادِٕا  .ََشمخّ و
ّْىٔدا َوَْؼُبّخْو. د َّْا د َّْىَخذِّْو ُِ  وَػًٔٔ ٕعذ ُِ . وَبدَاسّعاَدْبّظىٕفًِ ّٓ َٔ ٔطٌ 

ُُْوػِٕا ََْن ِْٕا وقّزٕبا و َّْا دٕنا َّىدّيِٕٓا دَاخْبْىْىنِّّْٕٓ. َبؤيُى ّْٓو . َاا و ػّشا َػً
ُّْا ًّ  .بَاسَبع ٔفِٓ

 الرتصبة:
: أيها الرب الرحيم ليكن سهرنا من أجل إرضائك، وأعطنا أعياد األفراح من اآلن وإلى األبد

لنشكرؾ وُنجدؾ. أحل سبلمك يف كنيستك اليت يف أقاصي األرض، وأبطل منها اغبروب 
 هات األربع بصبلة الصاغبني والكهنة واؼبعرتفني الذين أحبوؾ.والصراعات. أحل أمنك يف اعب

 
 (ٗٔص  اليـو األوؿ )راجع صالة الختام 
 (ٗٔص  اليـو األوؿ )راجع .بركة الكاىن وتبادل السالم 
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 سادساليوم ال
 (اإللهيالتدبير  ر  )سِ 

 

 باسم األب واالبن والروح القدس اإللو الواحد آمين 
 
 (ٚؿ ص)راجع اليـو األو  صالة 
 ( 26-60/2مزمور) 
َع ُصراخي. -    َرَجوُت الّربَّ كثرياً، فماَؿ إيلَّ وظبَِ
 نْػَتشلِّن.  أصَعَدين ِمْن ُجبّْ اؽببلِؾ، وِمْن ُمستنَقِع الطّْنِي ا -

ـَ على الصَّخرِة قَدميَّ، وثَػبََّت يل ُخطواٌب.   أقا
 ، نشيَد هَتليِل إؽبِنا.   َلقََّنِّن نشيداً جديداً  -

  َف ىذا فَيخافوَف وعلى الّربّْ يتَػوَكَّلوَف.يَرى الكثريو 
 . نيَ ، وال يُداري الطُّغاَة الكاِذبنيئاً ِلَمن يَتوكَُّل على الّربّْ ىََ  -
. يا َمْن ال َشب ريَؾما أكثَػَر عجائَبَك لنا، وَتداب -  يَو لُو. أيُّها الّربُّ

  كيَف يل أْف ُأَحدَّْث ّٔا، فهَي أعَظُم ِمْن أْف رُبَصى.
، وؿُبَرقًة وذب  مةٍ وتقدِ  يحةٍ ِبذب - ْن أُذناِف مفتوحتاِف يحَة خطيئٍة ال َتطُلُب، لكِ ال ُتَسرُّ

  . َوَىْبتِّن
  .ا ُكِتَب عليَّ يف َطيّْ الكتابِ ىا أنا آٍت. أم :فقلتُ  -
، ففي َصميِم قلبيف ىذا مَ  ؟أْف أعَمَل ما يُرضيَك يا إؽبي -    شريَعُتَك.َسرٌَّب يا ربُّ
 ريِة، وما أطبَػْقُت َشَفيتَّ، وأنَت يا ربُّ تعِرُؼ،يف اعُبموِع الكب ُت ِبَعدِلكَ َبشَّرْ  -
 ، بل بِأمانَِتَك وخبلِصَك رَبَدَّْثُت. وال كتمُت َعدَلَك يف قلب -

  ريِة.قََّك، يا ربُّ يف اعُبموِع الكبوما أخَفيُت َرضبَتَك وحَ 
، فَرضبُتَك وأمانُتَك دوماً  -   ِّن.يَنُصران ال سَبَنْع يا ربُّ َرضبَتَك َعِّنّْ
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  آثامي فبل أُبِصُر، أحاَطت يب ُشروٌر ال رُبَصى، وغَبَِقت يب -
   يا ربُّ تَرَكِّن.أكثُر ِمْن َشْعِر رأسي، وىا قلبفهَي 

  إقَبْل يا ربُّ أْف تُػَنجَّْيِّن، وأْف تأٌَب سريعاً إىل قبَدٌب. -
 األبد واىل األبد آمني. من ،آّد لآلب واإلبن والروح القدس -
 
 صمت 

 
 (21-8/1)فسس قراءة من رسالة بولس الرسول إلى أ

سيِح ِمْن ِغىًن ال بولس أنا 
َ
ؤمننَي صبيًعا أعطاين اهللُ ىِذِه النّْعَمَة ألُبشَّْر َغرَي الَيهوِد دبا يف اؼب

ُ
أصَغَر اؼب

َ عِبَميِع الناِس َتدبرَي ذِلَك السّْرّْ الذي بَقِ  َحدَّ َلو، لُعصوِر يف اهلِل خاِلِق ُكلّْ َي مكتوًما َطواَؿ اوألُبنيّْ
ليكوَف لِلكنيَسِة اآلَف َفْضُل ِإطبلِع أىِل الرّْئاَسِة والسُّلطَِة يف العاملَِ السَّماويّْ على ِحكَمِة  شيٍء.

سيِح وكاَف ىذا حَسَب التَّدبرِي األزيلّْ  اهلِل يف صبيِع وجوِىها.
َ
 الذي َحقَّقُو اهلُل يف رَبّْنا اؼب

  نَي.التػََّقرُِّب إىل اهلِل ُمطَمئن نِنا بِو تكوُف لَنا اعبُرأَُة علىفبإديا  َيسوَع.

 
 صمت 

 

 كنى الكلمة س   :مار ارساي قراءة من 
و وجعل السبلـ يف الكوف. منا بواسطة خلق صنعتو يداه، ويف النهاية، أقاـ فينا حبَّ يف البداية، كرَّ 

معرفتو. انطلق   إىلنو، ودعانا ما أرسل من الروحيني لكي يزورونا، بل أرسل كلمة صدرت ع
كلمة اآلب من عند اآلب يف ترتيب الكلمة، الذي خفي يف النفس، يف انطبلقو وجلوسو دوف 

وكوف اؼبسكن يف قصر غبمي، بارادة  بإرادتو، ،إىل العمقأف يبارح. انطلق من العلى وأتى 
الوحيد من والده، .. أف اؼبولود ىو لدى والده ولدى الكوف. كانطبلقة الكلمة انطلق حبو.

 (ٕٜ، ٓٚ-ٚٙ)ميامر يف األعياد  وحلت يف اغبشا إرادة حبو ػببلص حياتنا.
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 طلباتال: 
 رب يا إليناتعال بثقة قائلني:  لنصلّْ  باإلقبيل، ساكنيؼبار ليبشّْ  ،اهلل ابنو أرسل

، العامل أكباءيف صبيع  يبشروا بفرح خبلصكل فعلةً  أرسلنك خبلص صبيع الشعوب، إ -
 ني...نصلي قائل

، قبل دعاء اؼبؤمنني بك، الذين ينتظروف رضبتكإ، بإديافللذين انتظروؾ  لقد جئتَ  -
 نصلي قائلني...

شعَّ نورؾ على الساكنني يف ابلـ عدـ ليُ نور ملكوتك،  إىل األممنك تدعو صبيع إ -
 ، نصلي قائلني...اإلدياف، والبلمباالة وفقداف ىدؼ اغبياة

 
 أبااا... السالم..... المجد 

 
 

 رتيلة:ت 
 . إلى بيت لحم  

(ٔ) 
 طرب ونُفصح نشيَد الثناءونُ            ح بعيٍد ُمفرّحنسبّ  ػمَّ ىلُ 

 «الردة»
 إلى بيت  لحم  ارى الرب  ثم  

 لطيفاً فضياًل...عجيب  البهاء… حليماً جليالً … رضيعاً جميالً 
 (ٕ) 

 ويُفِّن ِعدانا ويُبدي الُتقػى            طُفيٌل أتانا ليمحو شقانا
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 طخ(:، 2: )الحوذرا، جتراتيل  من الصالة الطقسية 
 

ًْش: َّا َػف ّٓا  َّا ّطْب و َّْا دَػً َٔطَبش َُُبَش  .ََشَيِ َْٔ َجْبشٕيٌ ٍؤيذْْ .ٔاط
ًّا ًّ ُّٕ دٔع ًِٕ ؤخْهُ َّْا مَشعٌ. وّؤَاس ٕبْهٌ َؤمٕلِ . دَخً ُُ ْٓ ًًَُهٌ َا َْجُٔٔ ع

ٌْ ََْفؤٓخ إَدْبً َُش جبٍّْىْنٌ دْوؤٍ ؤا ًِٕ دٍسؾ ٔجَٓظٔ. َدمَشع َو . وّع َشْيِ ٔػف
ّْْهُىّيا ُّْا .مٔلًهُِٕ د َْ نٌ ٔبزّي ّٓا وّفٍشم يْهٌ. وّعٕبَوخَمٔذ ََٔظل ْذ َػً . و

َّْسا ًْٔ َدئعٌ يُّىٕ اَل ّٓى خلُىْد إ فؤْيخ ّّا  ِٕٓ َاّي َّ ٕٓا ودّْيؤْئ . داْو رْوّخ
ِٕٓا. وَخًِٕا َػشْيٕزا: وّصَشْئ ػْىْب ًّ ْٕا بطىِْٕبا مَش ُِّىَٕفْجّز ًًَ . َيْبّشا ّخا بّك

      . ًّٔ  دَسَِشّ َيْهٓ
 

 الرتصبة:
: اظبعي يا امرأة إّف قوََّة العلّي ما أحسن وما أجمل : أعلن جربائيل بشارة السبلـ إىل مِر

وحكمتو رببلف عليك، ويصّور فيك صورتو اليت تشوىت، ويسكن فيك، فابتهجي وافرحي. 
ورة اؼبخادع، وجيدد اػببلئق كلها وحيقق السبلـ وخيلص ويرفع مذلة رئيس جنسنا الذي ظبع مش

الكل، ويصعدىم إىل العلى الذي صانعو ىو اهلل وحده. يفرح اؼببلئكة ويبتهج البشر بالتطويبات 
 السماوية واغبياة اغبقيقية، ويرتلوف بأصواهتم لبلبن الذي عّظم طبيعتنا.
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ُّٕ َّٕ وقْىػ ّّا َطًُبْى َْ: َػَذس َاّي َٓؤَس ّّٓىا  ي ََُدس  ًّا.  ٔاػ ًْ ُّا َدْجً ٓٓ َْذْي
َّا َجْبشٕيٌ َّّشا دّسو َٕا. د ًَُِّى ًِٕ د ّٓا. جٔلّٓظا ن ًْٔ َطكّشا دفْىسّق . َنْذ طع

ٌْ َوْدعْىَّكا َْجً ّّْؼا ؤبّْا ؤا ًّٔ أ َْٔ ٔجَٓظٔ. عَبْذ . َبْه ُّْوٌّ  إ  ْيؼُىع داْي
َِٕ. ََذ َُش َبكُٓى ٌْ َوْج َّش يْهٌ. وَػًُ ُْ ََ َٓٔطْىّبٍشّ  َّٕ يفْىسّق  .ُبّشْْى

َّّشا.  ِّْٔىا ٍسّػا و ِّى  َّا وعْىَّكا د َّْابّشو َُْخذ َٔ ِّى  ُْ إ وٕب .                                  َػىّياْي
َْٔ ّطهّْ ُّْا  ُّا: مّلّشا َدؤّبا بشْي َٔػُبُىخ ََظّكا  ًّا بْهٌ فْىًَِْٔ. و ُِ. وّقع

ٍْ ََخُ َُ َٓٔ .ؤا َّٕ يفْىسّق  . بًَْذ َطًُبْى
  

 :الرتصبة
: أُرسل جربائيل حامبًل رسالة اػببلص عبنس اؼبوتى كلو، إىل الناصرة أرسل اهلل اعمتو وحقو

مدينة اعبليل. إفَّ ربَّ السماء واألرض شاء وذبّلى بطبيعة اإلنساف: يسوع الذي من جنسنا 
الرئيس حقق بشارتو الذي تدىش الكل، وكّمل وأًب بأقنوِمِو تدبريه ػببلصنا، بأنو ىو يكوف 

وبو تتجدد اػبليقة كلها، وتصرخ بكل األفواه وُتصعد آّد  *والرّب يف السماء واألرض معاً 
                                                                 للرّب الذي شاء فيتنازؿ بنعمتو ػببلصنا. 

 

 (ٗٔص  اليـو األوؿ )راجع صالة الختام 
 (ٗٔص  اليـو األوؿ )راجع .مبركة الكاىن وتبادل السال 
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 اليوم السابع
  ()الكلمة صار جسداً  

 باسم األب واالبن والروح القدس اإللو الواحد آمين 

 راجع اليـو األوؿ ص صالة(ٚ) 
  (221-16/ 221)مزمور 
  كم ُأِحبُّ شريعَتَك، أتَأمَُّلها ِناراً وليبلً. -
 جَعَلْتِّن أحَكَم ِمْن أعدائي. ،فارُِقِّنوصيَُّتَك اّليت ال تُ  -
 أنا أعَقُل فبَّْن َعلَُّموين، ألينّْ أتأمَُّل َفراِئَضَك، -
 وأكثُر ِمَن الشُّيوِخ فَػْهماً، ألينّْ أحَفُظ أواِمَرَؾ. -
 ألسَهَر يا ربُّ على َكبلِمَك. ،َعْن طريِق السُّوِء أمَنُع َقَدَميَّ  -
.أنا ال أحيُد عن أحكاِمَك، فأنَت أ -  َشْرَت ّٔا عليَّ
 ىَي أحلى ِمَن العَسِل يف َفمي. ،ما أحلى َكِلَمَتَك يف َحْلقي -
 نَي.فأَبغْضُت طريَق الكاِذب ،تَفهَّمُت أواِمَرَؾ يا ربُّ  -
 كبلُمَك ِسراٌج ػِبُطواٌب، ونوٌر يا ربُّ ِلطريقي. -
 أقَسْمُت وسأقوـُ بَِقَسِمػي، فأسَهُر على أحكاِمَك العاِدلِة. -
 ربُّ كثرياً، َفأْحيِّن بِػحَسِب َكبلِمَك. عانَيُت يا -
 َح َفمي وعلّْْمِّن يا ربُّ أحكاَمَك.َمدائِ   تَقبَّلْ  -
  ُروحي يف كفي ُكلَّ حنٍي، لكِّنّْ ال أنسى شرِيعَتَك. -
 كْبَرَْفُت َعْن أواِمرَِؾ. َنَصَب األشراُر يل َفخِّا، فما ا -
ا ُسروٌر لِقلبَورِْثُت فراِئَضَك  -  .إىل األبِد ألِنَّ
.ْهُت قلبَوجَّ  -   ألقِضَي حقوَقَك وأتْػبَػَعها يا ربُّ على الدَّواـِ
 األبد واىل األبد آمني. آّد لآلب واإلبن والروح القدس، من -

43



46 
 

 صمت 
 
 
  26-2/2قراءة من ااجيل يوحنا 

بِو   ِء كاَف ِعنَد اهلِل.ىَو يف الَبدْ  يف الَبْدِء كاَف الَكِلَمُة، والَكِلَمُة كاَف ِعنَد اهلِل، وكاَف الَكِلَمُة اهللَ.
والنُّوُر  اِس.ياُة، وحياتُُو كاَنت نُوَر النفيِو كاَنِت اغب كاَف ُكلُّ شيٍء، وبَِغريِِه ما كاَف شيٌء فبّا كاَف.

حى  شَهُد لِلنُّورِ جاَء يَ  ظبُُو يوحنَّا. اَهَر َرسوّؿ ِمَن اهلِل ا ُيشرُِؽ يف الظُّْلَمِة، والظُّْلَمُة ال تَقوى عَليِو.
اغَبقُّ، جاَء إىل العاملَِ  الَكِلَمُة ىَو النُّورُ  ما كاَف ىَو النُّوَر، بل شاىًدا لِلنُّوِر. اُس على يدِه.يُؤمَن الن

، وبِو كاَف العامَلُ، وما َعرََفُو العامَلُ. ُينرَي ُكلَّ إنساف.لِ  إىل بَيِتِو جاَء، فما قَِبَلو أىُل  وكاَف يف العاملَِ
ؤِمنوَف باأمَّا  بَيِتو.

ُ
وُىُم الذيَن ُوِلدوا ال   ظِبِو، فأعطاُىم ُسلطانًا أْف َيصريوا أبناَء اهلِل، الذيَن قَِبلوُه، اؼب

والَكِلَمُة صاَر بَشرًا وعاَش بَيَننا، فرأَينا  ِمْن َدـٍ وال ِمْن َرغَبِة جَسٍد وال ِمْن َرغَبِة َرُجل، بل ِمَن اهلِل.
 ْبن َلُو أوَحَد. عَمِة واغَبقّْ، ناَلُو ِمَن اآلِب، كاؾَبَدُه ؾَبًدا يَفيُض بِالنّْ 

 
 
 صمت 
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 :معنى "از ل  من السماء"في  قراءة من ثيودورس أسقف المصيص ة 

إذا "نَزَؿ". ىذا ال يعِّن أنَُّو ربرَّؾ من مكاف إىل آخر. فبل جيب أف نعترب أفَّ الطبيعة اإلؽبيَّة اليت 
اف إىل آخر، ألنَُّو ال ديكن أْف رُبصر الطبيعة اإلؽبّية يف مكاف ىي يف كلّْ مكاف، تنتقل من مك

ا ال جسديَّة. ولكن ما ليس ؿبصوراً يف مكاف، ىو موجود، يف كّل مكاف. ويستحيل  واحد ألِنَّ
أْف نتصوََّر ذلك الذي ىو يف كلّْ مكاف ينتقل من مكاف إىل آخر. على ىذا يشهد الطوباوّي 

عامل، والعامل بو ُصنع، والعامل مل يعرفُو. جاء إىل أخصَّائِو، وأخصَّاؤُه مل يوحنّا فيقوؿ: "كاف يف ال
(. قاؿ: "كاف يف العامل"، و"جاء إىل العامل". فلو كاف يف العامل، كيف ٔٔ-ٓٔ/ٔيقبلوُه" )يو

يأٌب إليو؟ فكيف نقدر أْف نقوؿ إفَّ اإلنساَف يأٌب إىل حيث كاف؟ ولكن قاؿ: "كاف يف العامل"، 
 العظة اػبامسة يف التجسد(من ) .. .على أنَُّو يف كلّْ مكاف. ليدؿَّ 

 الطلبات 

 تعال أيها الرب يسوعلنرفع صبلتنا اىل الرب بثقة قائلني: 

ايها الرب يسوع، يا كلمة اهلل الذي صار إنسانًا مثلنا، ساعدنا على أف نقّيم كل  -
 نساف، منك نطلب.مبادراتك إلينا، فنتعرؼ عليك جيداً، ونشعر دبحبتك لنا ولكل إ

نك اؼبسيح اؼبنتظر من شعبك اؼبختار، امنح أمنك وسبلمك إأيها الرب يسوع،  -
 لشعبك اؼبؤمن الذي حييا باحملبة وينتظر بالرجاء، منك نطلب.

أيها الرب يسوع، نسألك ألجل كل اؼبؤمنني بك، ليكونوا مبشرين غيورين، حيملوف  -
 بشارة حبك وغفرانك للبشر أصبعني، منك نطلب.

ارحم موتانا وصبيع اؼبوتى يف ملكوتك السماوي، رب يسوع، يا ؿبيي األموات، أيها ال -
 منك نطلب. 
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 أبااا... السالم..... المجد 
 
 ترتيلة 

 
 الردة

 قد حل  الولد  المطلوب ضمن  المذوِد فوق  التبنِ 
 مولوداً رائعاً محبوب معبوداً فاق  في الحسنِ 

 
 البتوِؿ البكرِ  فلنجُث أيها الُشعوب ُقداـ ابنِ ( ٔ

 القلوب باغبِب الرّب والشكرِ  ولنهِدِه ُكلَّ 
 

 ( بارِؾ بلطِفك اؼبألوؼ ىذا الشعب اعباثي ُقدامك ٕ    
 وامنَحنا حبَّك اؼبوصوؼ كَبَي بالربّْ أماَمك      
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 تراتيل  من الصالة الطقسية 
 

َُّٕػ َّٕ وقْىػ ّّا َطًُبْى ًًَِّٕذس َاّي ًْٕزا ٔع ََُدس ا. : ٍسّػا دع َّا ٔاػ َْٔ ّسو ّّٓىا 
َْ بشْيَه ُّا. يّى ُّا َقذْيؼ ُْْوي ُّْا وَنْذ ُُ بٓٔؼِٕا ب ّّٓىا بٔذخً ُّْوٌّ  ِّى اْي

ََش ُِ وّا ّّٓىا ّي ّٓا. إ دّيا َػًّىا ََظَبش  ُْ فْىسّق َٓ ًْ َّْا طع ُُ ْٓ  طْىَبًهٌ َا
ّٓٓبّشا َِٕ دَج ْٕٓهوّفشُوّقا طْىَبًهٌ ٔا َٔ ََ. طْىَبًهٌ د ًْٔو  َْخ َ ًهِٕا ٌ د

ًْٔ ُِٕا إ طْىَبًهٌ  َديّعًُ ََعُّشا مّلّشا دّعً  ُْ ٍُُ ٕبً . طْىَبًهٌ َدَّىي
ٍُُ جبّْى عْى ُّْاَدطَعٓ ََفَؤخ ٔبزّي ٍُُ  طْىَبًهٌ .بُْٕهٌ ٔػُّؼا  ُُوْي دٔاػ

ٌِ ْْىّّشا . َْٔ ٔنٓؼِٕا عطًَْف  ًْٔ َٔصَدخي ِّىيْى طْىَبًهٌ د ٍَُ مّلٍشُنٌ د ًٔذ دْي
َّا إ َّى  َْٔ ّٓا وّػٕبل ّخِىبُٕهٌ طْىَبً َفشَقٔ  ًّ ٍَُ خَمظ ًٔذ . طْىَبًهٌ ادْي

ُّْا ََفَؤخ ٔبزّي َْخ   ْٕٓهٌ د َٔ ّٓا. طْىَبًهٌ ٔاد ًّ َّْسا مَش ُْ عْى َٓ ًْ . يّفا طع
ْٕا:  ْْٔبّعا  دعْىْدّر ْٕٓهٌ ػَىخ  َٔ ًٕا.طْىَبًهٌ د ّٓ ِٕٓا وَارّع ًّ ِٕٓ مَش َٔ َُسو  َدع

ًًٔ َّ  ًْٔ ًْك ًٕني َدطٓ ََشِوا اَلي ُّا و ََؼٔكا يّعً  ، ػهى(.2الحوذرا، ج. )ْىّياد
 

 :الرتصبة
: رئيس اؼببلئكة العلويني أُرسل من العلى أرسل اهلل اعمتو وحقو، أرسل من السماء وخل صني

إىل العذراء القديسة اؼبباركة يف النساء. وبينما كاف خائفًا بشرىا دوف انقطاع قائبًل: طوباؾ يا 
منك أشرؽ ملك اؼبلوؾ األبدي،  ذخّلص، طوباؾ إامرأة حاملة اػببلص، طوباؾ يا أـ اعببار واؼب

طوباؾ إذ صرت مسكنًا لرب العاؼبني. طوباؾ ألنك ضبلت يف حشاؾ الشمس اليت تبهج 
ة بالنور. طوباؾ ألنك ولدت رب شحاػببلئق، طوباؾ ألنك استحققت لتحتفي بك اعبموع اؼبت

حيها، طوباؾ إذ منك بزغ طوباؾ ألنك ولدت غافر اػبطايا وما *الكل الذي خّلصنا من اؼبوت
مبهج الربايا. طوباؾ يا سفينة حاملة الغىن السماوي الذين بو اغتىن السماويوف واألرضيوف. 

 طوباؾ إذ نبع ينبوع اؼبعونات الذي يروي العامل ويسقي احملتاجني ىليلويا.
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ُْ ٔطْذٕرا دجّْ :ّطع َعٌ ٔنِٕٓفا دسْوّخا َْٔ ٕبً ُْ َجْبّشا دْْىّسا.  ُّاّطع َوخٔن  .ىّصي

ُّْجىصّياَنْذ ََع َٔ ُّْا د ًْ ٍّْب ُْ يعْىَّكا .َطف َػً َّا َوخٔن ًْٔ  .ؤّسا ّسو َوطع
ُِٕ َطكّشا إ ًّ ُْ اْيضَجّذ َبؼ ُّاخٔن ُْ ٔطْذٕرا دَجىَصي َْٔ ٕبً ُْ ا  َّْا ّقِ ٕيِ ٕبً . ؤا

ُّْاَابّْا  ُّا َدسْجَيْبشْي ُْْوي ُّ َيْب َّْا. خّض َْٓهفْى ُّْا ب ٌْ .ًْجّْا َوََؤُب َطْبعِٕا  وَاسَ
ُِ إ ًّ ًَُّه ََسّعا د  ٌِ ُّْا َعٌ َاَف ُِ. سْوخكْىْدّػا  َّي ّّٓىا ّي ّْٓب  ُّا دَي ًّ وَبؼ

ًّْعا ُّا َوطْب ُْْي َّا خ ًْش ُٔ. ب ُِ َسخَف ّٓىّط ًََّها ػّشا .ب ُّ َبش  ّعا  وَطْب .َوْبجّّْى
ٍّْذ ُِ ّط ُْوِْٕيً َّش يْهٌ  .َدْب ُْ ََ  ُّ ُِ وَيًّذ ّٓ ًِٕ              إدَبط                                 دَجْب

َٔٔذّ .َّضا ّجْبُىّيا دْنًُّىٕ عِىيِٕاِس ًْط مٔلْبّشا نٌ  َٔٔذّ دَػً  .َْٔ ّيا 
ََشَي َْخ: وطْىَبًُهٌ  ْٕٓهٌ د َٔ َّْا  ََخٔؼْو ٔػِ دٔػُّؼا َخذ ُّؼا دعْىّصا دْْىٍّشّ 

ًًْٔىّيا َّ ًّْعا    ، ِْ(.2الحوذرا، ج.  )َبشق
 

 الرتصبة:
: طار ونزؿ رجل النور من بني صفوؼ اللهب متشحاً بنار ملتهبة. عرب النوروطار على أجنحة 

السماء ونزؿ إىل األرض حامبًل بسبلمو رسالة. نزؿ الرسوؿ من صفوؼ اللهيب وجاء ووقف 
 *بني اآلب واػبليقة. رأى العذراء شهية ومزينة بالعفة، فألقى ثبلثة أختاـ على باب ىيكلها

استقر الروح القدس يف جسدىا. أِنا القصر اؼبختـو واؼبطبوع الذي ه ؽبا اوبالسبلـ الذي أعط
فجبلو الرمز  *حلَّ فيو ابن اؼبلك. وختم بتوليتها يشهد أفَّ اغببل ّٔا ووالدهتا يُدىشاف الكل

الذي جيبل كل األجنة والذي لو سلطاف ليخلق كل شيء من ال شيء. وطوباؾ يا مِر إذ منك 
 شدة نورىا تظلم الشمس يف السماء ىليلويا.أشرقت الشمس اعبديدة اليت 

 
 (ٗٔص  اليـو األوؿ )راجع صالة الختام 
 (ٗٔص  اليـو األوؿ )راجع .بركة الكاىن وتبادل السالم 
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  اليوم الثامن
 )المسيح صورة اهلل(

 باسم األب واالبن والروح القدس اإللو الواحد آمين 
 راجع اليـو األوؿ ص صالة(ٚ) 
  (27-66/2)مزمور 

 اهلِل صوٌب فأصرُُخ، إىل اهلِل صوٌب فُيصغي إيلَّ. إىل -
. أبُسطُ  -  .  نْفسي أف تَتَعزَّىيَِدي ليبًل فبل تِكلُّ، وتأىَب  يف يوـِ ِضيقي أطلُب الّربَّ
  أذكُر اهللَ فأنوُح، أتأمَُّل فَتنكِسُر روحي. -
 أُمِسُك أجفاَف عيَِّنَّ، فأقَلُق وال أتَكلَُّم. -
ـَ القدديَة  -  وأذكُر السّْننَي اػبوايَل.أحِسُب األيّا
 : وأتأمَُّل وأسأُؿ نْفسيأُناجي يف اللَّيِل قلب -
، وال يعوُد يرَضى ِمْن بَعدُ  -  ؟أَمَدى الدَّىِر خيُذلُنا الّربُّ
  ؟نقطعت مَدى األجياِؿ كِلَمُتوُ  نَقَضت َرضبُتُو وا أعلى الدَّواـِ ا -
   ؟أَنسَي اهللُ اغبَناَف، أـ أغَلَق يف غَضٍب َمراضِبَوُ  -
. !بةٍ يا ؽبا ِمْن ُمصي :فقلتُ  -   رَبَوََّلت عِّنّْ دَينُي العليّْ
ِِ َعجائُِبَك.  أذُكرُ  - ، َفِمَن القد  أعماَلَك يا ربُّ
  ميِع أفعاِلَك، ويف أعماِلَك أتأمَُّل.وأؽبَُج جِب  -
 طريُقَك يا اهللُ ُمقدٌَّس، وال إلَو عظيٌم ِمثَلَك. -
 رَّفَت الشُّعوَب ِعزََّتَك.أنَت اإللُو الصَّانُع الَعجاِئَب، عَ  -
 فتديَت ِبذراِعَك شعَبَك، َبِّن يَعقوَب وَبِّن يوُسَف. ا -
 َرأْتَك اؼبياُه يا اهللُ، رَأتَك اؼبياُه فَتَحوََّلت. حّى األعماُؽ أخَذت تْضطِربُ  -
 األبد واىل األبد آمني. آّد لآلب واإلبن والروح القدس، من -
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 صمت 
 

  (10-2/25)كولوسي ل إلى  قراءة من رسالة بولس الرسو 

بِو َخَلَق اهللُ ُكلَّ شيٍء يف السَّماواِت ويف األرِض  ىَو ُصوَرُة اهلِل الذي ال يُرى وِبْكُر اػَببلئِِق ُكلّْها.
ـْ ُسلطاف. بِو وَلو َخَلَق اهلُل ُكلَّ   أأصحاَب َعرشٍ  :ما يُرى وما ال يُرى ـْ رِئاَسٍة أ ـْ ِسياَدٍة أ كانوا أ

ىَو رأُس اعَبَسِد، أي رْأُس الَكنيَسِة، وىَو  بَل ُكلّْ شيٍء وفيِو يَتكوَُّف ُكلُّ شيٍء.كاَف قَ  شيٍء.
ـَ ِمْن َبنيِ  ألفَّ اهلَل شاَء أْف حيَِلَّ فيِو   يَُّة يف ُكلّْ شيٍء،األمواِت لِتكوَف َلو األوَّلِ  الَبدُء وِبكُر َمْن قا

األرِض كما يف السَّماواِت، فِبَدِمِو على الصَّليِب ُحقَّْق  َح بِو ُكلَّ شيٍء يفوأْف ُيصالِ   اؼبلُء ُكلُّوُ 
 السَّبلـُ.

 

 صمت 
 

 ليؤلِّو  البشر م  لالمجد  لمن تجسد وتأ :مار أفرام قراءة من 
د لذلك الصامت الذي تكلم آّد ؼبن وافانا بواسطة بكرِه، آّآّد ّٓيئك الذي أحيا البشر. 

 هدَ لَ وَ  صريَ اءى بظهوره، آّد للروحاين الذي شاء أف يَ آّد لذلك السامي الذي تر  بصوتو؛
سَّ بو قوتُّو، ولكي ربيا بذاؾ اعبسد أجساد تنتسب اليو. آّد لذلك احملجوب جسدًا لكي ذبَُ 

ده ااىراً، آّد لذلك اغبي الذي صار ابنو ميتاً، آّد لذلك العظيم الذي نزؿ ابنو لَ الذي صار وَ 
قوة اليت َصوََّرت صورًة لَعظمِتها، ومثااًل الحتجأّا، فرأيناىا بالعني والعقل وَصُغَر، آّد لتلك ال

 (ٗ-ٕ/ٖ)ميبلد  معاً.
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 الطلبات  
 .استجبنا يا ربلنرفع صبلتنا اىل الرب ولنقل لو بثقة: 

أيّها الرب، إننا ُنّجدؾ لنعمة اغبياة اليت منحتنا إياىا من خبلؿ حّبك لنا حى  -
  .منك نطلبزد إدياننا وحبّنا لك،  ،ا أبناء اهلل وإخوة لبعضنا البعضنالنهاية: إِّنا ذبعل

عّلمنا كيف كبّب والدتك مِر كما أحببتها وأعطنا اعبرأة للتبشري أيها الرب،   -
 .منك نطلب ،ملبكلمتك يف العا

ذبّسدت وأردت أف تكوف فردًا من العائلة البشرية، عّلم العائبلت  أيها الرب، يا من -
منك  ،الناصرة، واجعل منها شاىًدا حيًا على احملبة والعدالة والتضامنقيم منزؿ 

 .نطلب
اجعل منها مدرسة لبلحرتاـ والتسامح والتعاوف، أيها الرب، بارؾ كل العائبلت، و  -

اغبياة اؼبكّرسة وإىل صبيع إىل عمل على أف تكوف مصدر دعوة إىل الكهنوت و وا
 ، منك نطلب.اؼبسيحيأشكاؿ االلتزاـ 

 

 ا... السالم..... المجدأباا 
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 :ترتيلة 
 

 . ليلة الميالد
 «الردة»

 زىر  األرض  ليلة  الميالد ت  … ى البغض  ليلة  الميالد ي مح  
 نبت  الحب  ليلة  الميالد ي  … الحرب   ت بط ل  ليلة  الميالد 

(ٔ) 
 نكوُف يف اؼبيبلد…. عندما نسقي عطشاَف كأَس ماء 
 . نكوُف يف اؼبيبلد…عندما نكسي ُعرياَف ثوَب ُحػب 

 نكوُف يف اؼبيبلد…. يف الُعيوف  عندما ُنكفكف الدموعَ 
 نكوُف فػي اؼبيبلد…. عندما نفُرُش القلوَب بالرجػاء           

(ٕ) 
 أكوُف فػي اؼبيبلد…. عندما أُقَػّبُل رفيقي دوف ِغش 
 أكوُف يف اؼبيبلد…. عندما سبوُت فػيَّ روُح االنتقاـ 

 أكوُف فػي اؼبيبلد…. ي قلَب اعبفاء ُد فػعندما يُػَرمَّ 
 أكوُف يف اؼبيبلد…. عندما تذوُب نفسي يف كياِف اهلل 
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 (:ػهذ، ػهِ، 2)الحوذرا، ج: تراتيل من الصالة الطقسية 
 

ّٓـىّطا دسْوخــكـْىْدّػـا ََشو ٕيِ ب ًَانِٕا وَيبُْٔبى :َػُبخْىه َوص ََ  َػَبخى 
ًّا  َُ ًّٔطْذَريُّىٕ. ػْىْبّخا َبؼ ا َوَْؼَبـخ ٔجـّٓظا ْٔـخذُٔ .ُّـا بـَاسّعاَوػ

َِٕا ًَّـُى َٓٔ. بًَـًٕذد ًّ ًّْخا دَفشٕقـِ َيْه  .ّ َدَـؼ
 الرتصبة:

: ؾبد اؼببلئكة ورُنت صفوفهم، آّد يف السماء مجدوه  وراموا لو ، وكاات المالئكة  تخدمو
 َص طبيعتنا.وعلى األرض السبلـ، ليفرح وديجد جنس اؼبائتني دبيبلد اؼبسيح الذي خلّ 

 
ُٕـِ: ُِٕا َعـ ََش َٔـهُـًٌٕ َػـَبخى َعـُـ ْٔض َّو  َّْا  َِّى ُِٕا ؤا ًْــّخا  َعُ ػْىخّبا. َيُؼ

َٓٔ. وَافيْنئؼ ًّ ََٕ  ُىع دَفشٕقِ َيْه َُّٕعطًْى ّْٓب َئ  .يْٓىّّشا دْيَذع وَي
ًِٕا بَطًُب َٕا َخ ًَِ.ْى  َديّع

 الرتصبة:
: ىلمي أيتها األمم م وأرام في الطوائفمن اآلن مجدت األمم معو، اعترف لك بين األم

والشعوب ىلموا نرًّل آّد للمسيح يسوع الذي خّلص طبيعتنا. ورّد ضبللنا إىل نور معرفتو، 
 وأعطانا بنعمتو اغبياة األبدية.

 
َُْدْوؤ َاسّعا: ًّا َو ّْؼِّا َعٌ َاسّعا  بًًَّذْى ْٔخُذُوٕ مَش ًَانِٕا . وأ ََ ّفشُوَقٔ ّخٕذئ 

ُّا.َٔػ ّصَشْئ ّْٓت. ُبُىخ وَعًى  جْمىِْٕػا طَعٓى َدّبّْــــا وَْىّسا َويْبُى
َّْا وَقِشْبى َوطٔجْذو ّيْوَي  .َُعش

 الرتصبة:
: تفرح اؼببلئكة دبيبلدؾ يا ـبّلصنا، والناس يف األرض يرُّنوف تفرح السموات وتبتهج األرض

 وسجدوا لك. آّد. آّوس ضبلوا الذىب واؼبر واللباف ودخلوا اؼبغارة وقدموىا
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ـّا ًـِ ََ ََّفا د ّٓا َدْؤْيْب َعٌ  ًّ َّْا :ِّْٔىا َايْو اْي َْخ َئ َٔ   ٕفـاّسا دَخــذِّْو د
َٓني.ََـشَيـِ.  َُٕ َوعـّطا طــْىرّخ ٌْ  َوػَبل ّخِىّب َُٕ وَاخ َوْـَفـل َبْبـّع

ُّْا. ًْ ٌْ َبخط َٓٔ َدْبــً ًّ َّٕ َيــْه ََٕ. وَخــذ ُْْو ًْ َ 
 الرتصبة:

شبر األفراح أشرؽ لنا من مِر وغفر خطايانا  لمغروسة على ضفاف المياه:يكون كالشجرة ا
 وؿبا ذنوبنا. وخرج يف أثرنا وأحيا طبيعتنا اؼبائتة، وجدد جنسنا الذي فسد باػبطيئة.

 
ُِ َاسّعــا: ًّ َّْا بْهــ ًّْْخا َخْذْو ًَانِٕــا َاْنـِشصو بًًَــٕذّ َدَؼـ ًّا ََـ َُ . ػـْىْبّخا َبؼ

ُّا بـ ًّ َْٔ  َاسّعا.َوػـ َِٕا ػّطّشا دّخىَبًِهُىٕ. دٕفاّسا د ًَُّى قـشُوْبى َطـْبى 
ًِٕا.  ََشَيِ ََضٔدم خَلّط

 الرتصبة:
بشر اؼببلئكة يف ميبلد اؼبسيح: آّد يف العلى والسبلـ على األرض.  فرح في كل  األرض:

 اقرتبوا أيها اؼبائتوف وخذوا صك خطاياكم. فثمرة مِر يربّر اػبطأة.
 

ََْف ََـشو وَػـَبخىـٓؤٔا ًَ :خـى وَص ُِٕا َوخـذّْو بــ ًّْخا. دْوؤو َعـُـ ًـــٕذّ َدَـؼـ
َْـؼٍىئ  َْٔظل د  ُْ َّٕ.وَاَنٓخذ َػىّياْي ًََهــْى َّْٕ يؼــْىْبّخا د بَطًُبْى

ََىّيذّْْْى َِٕ د َٓٔ بشْيْهى  َيى ُّا. َنْذ ّاَشْي  .َٔػُبُىخ
 الرتصبة:  

ألمم وابتهجي دبيبلد اؼبسيح، الذي يؤىلنا بنعمِتو ّٓد : افرحي أيّتها اافرحوا ومجدوا وراموا
 ملكوتو، ونصعد آّد معاً قائلني: مبارؾ يـو ميبلدؾ.

 
 

 (ٗٔص  اليـو األوؿ )راجع صالة الختام 
 (ٗٔص  اليـو األوؿ )راجع .بركة الكاىن وتبادل السالم 
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 التاسعاليوم 
 (مار يوسف رجل الصمت واالمااة)

 
  الروح القدس اإللو الواحد آمينباسم األب واالبن و 

 راجع اليـو األوؿ ص صالة(ٚ) 
  2مزمور 

 
  ،ويف طريِق اػباِطئنَي ال يِقفُ  ،َىنيئاً ِلَمْن ال َيسُلُك يف َمشورِة األشرارِ  -

سَتهزِئنَي ال جيِلسُ 
ُ
  ،  ويف ؾبِلِس اؼب

 ِناراً وليبلً.  ؤّا يَلهجُ  ،بل يف شريعِة الّربّْ َمسرَّتُوُ  -
 رٍة مغروسٍة على ؾباري اؼبياِه، تُعطي شبَرىا يف أوانِِو، فيكوُف كَشج -

 ٌح.، وُكلُّ ما يعَمُلُو صالِ   ذبُلُ ووَرُقها ال ي
   يف َمهبّْ الرّْيِح.  وما ىكذا األشراُر، لكنَّهم كالرّْيشةِ  -
ينونِة وال اػباِطئوَف يف صباعِة األبراِر.  ال يثبُتوفَ  -    يوـَ الدَّ
  براِر، أمَّا طريُق اأَلشراِر فَتبيُد.الّربُّ َيصوُف طريَق األ -
 األبد واىل األبد آمني. آّد لآلب واإلبن والروح القدس، من  -

 
 صمت 
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  (15-2/21) متى إاجيلقراءة من 
َ قَػْبَل أْف َتْسُكَن َمَعُو أِنَّ  سيِح كاَنت أُمُُّو َمرَُِ ـَبْطوبًَة ليوسَف، فَتبنيَّ

َ
ا وىِذِه سريَُة ميبلِد َيسوَع اؼب
َفعَزـَ على أْف  وكاَف يوسُف َرُجبًل صاغِبًا َفما أراَد أْف يْكِشَف أْمَرىا، ُحْبلى ِمَن الرُّوِح الُقُدِس.

ُر يف ىذا األْمِر، َاَهَر َلو َمبلُؾ الرَّبّْ يف اغبُُلِم وقاَؿ َلو .اً َيرتَُكها ِسرّ  بَن  يا يوسُف ا :وبَيَنما ىَو يُػَفكّْ
َِ اداوَد، ال زَبْف أْف تأخُ  بناً ُتسّميِو َيسوَع،  وَسَتِلُد ا مرأًة لَك. َفهَي ُحْبلى ِمَن الّروِح الُقُدِس، َذ َمْر

َستْحَبُل   :ا قاَؿ الرَّبُّ بِلساِف النَّبّْ َحَدَث ىذا ُكلُّو لَِيِتمَّ م ألنَُّو خُيَلُّْص شْعَبُو ِمْن َخطاياُىْم.
، َعِمَل دبا أَمرَُه َمبلُؾ  يَل، أي اهلُل َمَعنا.بْناً يُْدعى ِعّمانوئ الَعْذراُء، فَتِلُد ا ـَ يوسُف ِمَن النَّوـِ فلمَّا قا
. َفجاَء با    بْػَنها َفَسّماُه َيسوَع. ولِكنَُّو ما َعَرَفها حى وَلَدِت ا ْمَرأتِِو إىل بَيِتو، الرَّبّْ
 
 صمت 

 
  مناغاة يوسف ليسوع :مار أفرامقراءة من 

ـُ اإللو، وكاف يفرُح بو فرَحُو   كاف يوسُف حُيبُّ االبَن،  كما حُيَبُّ الطفُل، وكاف خيدُمُو كما خُيَد
بالصاحل، وحيرتُز منُو احرتاَزُه من العادؿ.يا لَلَحريِة الُعظمى! َمن أعطاين يا ابَن الَعِلّي، أْف يكوَف 

كنزًا عظيماً، أغىن   وأردُت أْف أترَُكها ملَْ أُكْن أعرُؼ أفَّ يف حشاىا يل ابٌن؟! ِغرُت على أُمَّْك،
ـَ من عشريٌب وَضَفَر التاج. إىل ذؿٍّ عظيٍم انتهيُت أنا، فَبَدَؿ أْف أكوف  َفقري بَغتًة. داوُد اؼبلُك قا

 (ٛٔ-ٙٔ/٘)أناشيد اؼبيبلد  ملًكا أصبحُت قّباراً. لقد وجدُت التاَج ألفَّ يف ِحضِّن سيَّْد التيجاف.
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 الطلبات 
 استجب يا رب قائلني:لنرفع صبلتنا اىل الرب بثقة 

ليكوف مربياً البنك، أعطنا كبن أيضا أف نكوف مثلو يف يا رب لقد اخرتت مار يوسف  -
 .البساطة، واألمانة، وااللتزاـ، منك نطلب

لكي نتعلم من مار يوسف أف نكتشف إرادتك فينا وأف نتجاوب معها بأداء دورنا  -
 يف الكنيسة وآّتمع، منك نطلب.

صمت ونتأمل بسّر حضورؾ بيننا على مثاؿ يوسف، رجل يا رب، عّلمنا أف ن -
 .منك نطلبالصمت والتأمل، 

-  ، يا رب، نصلي من أجل عوائلنا وكل العائبلت، لكي تقتدي بعائلة يوسف ومِر
 فيعيشوا باحرتاـ متبادؿ، فبل يسيؤا الظن ببعضهم، منك نطلب.

 
 أبااا... السالم..... المجد 

 
 ترتيلة 

 رُفك يا جليبلً يف األناـْ وصُفك طاَب ع لذَّ (  ٔ
شَرؼ لك أصناُؼ السبلـْ  

ُ
 مار يوِسف اؼب

 لَعبل فادي البشر يف اػببلئقْ  قْ مل يوافِ (  ٕ   
عظم يوُسُف السامي القَدر        

ُ
 غرُي مِر واؼب

 وؿيا قريناً وأميناً وبتوالً لبت(  ٖ   
 فُقَت فضبلً صرَت أىبلً الفتخاٍر ال يزوؿ  
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 (:َقهى، َقهض، 1: )الحوذرا، جة الطقسيةتراتيل من الصال 
 

ًٌٔ: َّو َْؼَبخ مّلشّيا : بّظّّذِوٌّ َدْبّشا َّ ّْا  . بَّو َخُبًَِْبٌ َدْ ًُىّ دْوْنّش
ًِٕ دٕايٌ ُْ ْيظّشدَجْب َْٔ ٕبً َّْا  َقبٌُٔ. ّيىٔطف  ًْشْو ّّى َدَْه ََشَيِ  .ٕيٌ  َعٌ 

َْٔ ئعٌ ُّْا د ًْ َُْٓىٕايٌ :جْب َّا دَع ًٕذ  . ّي
 

 :ةالرتصب
ت إسرائيل، الذي تعالوا يا أحبائي لنتهلل بتذكار ـبتار اهلل، يوسف من بي تعالوا نسبح الرب:

 مِر اؼبختارة من العلى والدة عمانوئيل.تو من خطوبقبل 
 

ّّا  ّْا  :نًْهُىٕ َعْبّذِوٌّ دَاّي ّٓا. ّيىٔطف َقذْيّؼا وٕنا ِْٕ دطْىبّْ . بًُىّ دْوْنّش
ًّا  ََش بّك ّٓأْض ًْ ّٓا. ػْىَقط ًّ ََخ ًْؼُىع  ّْا . َدْجّبًٌّْبّخا ي َٓطّش ِّْٔىا َ . د
ُُّٕ دّيا ًٕ ًّ  .ّٓاطْىْجّف ي

 
 الرتصبة:

يف يـو تذكار الطوباوي، يوسف القديس البار، نرتل بصوت رخيم، آّد  كلكم يا عباد اهلل:
 ، الذي اختاره ليكوف حارساً لوالدتو دوف أذية.احملييليسوع 

 

ِّٕذا بزْيٕها َٓثّؼْوطْىَبً :بّظ ُّْا ي َْْهّفا طْىَب :و وّطْب ًو اُو ّيىٔطف 
ٕٓا .وَقذْيّؼا َْٔ  .وَخْبّشا درْوّخ َّشّيا د َّْا د َْٔ ٕرَػٌ ََعُبّذْْى  ُُ ُُوْي . ٔاػ

ُّا.ّنِّٕٓا ُْْوي َََْهش مَلشَيِ ب َٔ ٕٓا. . د َْ َخًِٕا رْوّخ ِٕٓا. ّيًَذ ًّ َُ ٕٓا ّاف َيؼ  اَلرّع
 

 الرتصبة:
القديس والعفيف رفيق اؼببلئكة، من فعل الرب  يا يوسف: طوباؾ طوباؾ وطوىب لنفسك

استحققت من رؤساء الكهنة، أْف تصبح خطيبًا ؼبِر البتوؿ، والدة اغبياة الروحيَّة للبشر 
 واؼببلئكة.
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َْْهّفا.  َػَبخ َّشٍ ّيىٔطف  ِْٕ د َّا ددْوْنّش ًّى ًّْخا ب ٍْ  َْؼَبخ َيُؼ ُُو دٔاػ
ُّا. مٔلّّىا ُْْوي ّٓا وَا َيْب َُٔ سْدْيّفا ٔفطشُوّفا.ََفشّْظ ِّا يَع َ َّٕ . ؤيُى

َْ َطّٓفا . ًْؼْى َْٔ ب َْٔ نٌ ّسْدُوّفا  ػْىّسا  ََْفٍؤئ   . َو
 
 لرتصبةا 

لُنسبح اؼبسيح يف يـو تذكار مار يوسف العفيف، الذي استحق أْف يكوَف للبتوؿ، مدبراً : آّد
 وتنجينا من كلّْ ُمضَطِهد. وحارساً، لتكن صبلتو لشعبنا اؼبضطهد سوراً من شرّْ الشيطاف،

 
 

 (ٗٔص  اليـو األوؿ )راجع صالة الختام 

 (ٗٔص  اليـو األوؿ )راجع .بركة الكاىن وتبادل السالم 
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 :لمصادرا
 .ٕٛٓٓدار الكتاب اؼبقدس يف الشرؽ األوسط، لبناف ، الكتاب المقدس (ٔ
، روما ٖ)اغبوذرا(، ط الطقسية كتاب الصالة على مدار السنةبيجاف، -خياط (ٕ

ٕٕٓٓ. 
 ، كراس.صلِّ مع الكنيسةاألب بوؿ رباف،  (ٖ
، ٖ. ميامر يف األعياد )تقدِ وتعريب(، ينابيع اإلديافارساياػبوري بولس الفغايل،  (ٗ

 .ٕٕٓٓمنشورات اعبامعة األنطونية، بريوت 
 . العظات التعليمية )تعريبثيودورس اسقف المصيصةاػبوري بولس الفغايل،  (٘

 .ٕٚٓٓوتقدِ(، دار اؼبشرؽ، بريوت 
، ٕ. اؼبقاالت )تقدِ وتعريب(، طأفراىاط الحكيم الفارسياػبوري بولس الفغايل،  (ٙ

 .ٕٚٓٓدار اؼبشرؽ، بريوت 
 .ٕٕٔٓ ، دار اؼبشرؽ، بريوتٕ، طآباؤاا السرياناؼبطراف )البطريرؾ( لويس ساكو،  (ٚ
 . ٕٚٓٓ، بغداد ظهور الرباألب منصور اؼبخلصي،  (ٛ
)ترصبة وتقدِ(،  ٔ. مؤلفات مار أفراـأااشيد الميالدوحنا يشوع اػبوري، األب ي (ٜ

 .ٜٜٗٔجامعة الروح القدس، الكسليك -منشورات كلية البلىوت 
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