
anteliasdiocese.com

أحد مدخل الصوم الكبير: 
آية عرس قانا الجليل
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

نا يسوع املَسيح، يا َمْن دُعيَت إىل وليَمِة الُعرِْس يف قانا  َربَّ

الله.  فسبَّحوا  َصنعَت،  مِبا  الَجميَع  فأدَهشَت  الجليل، 

َك،  َك والذي أرَسلَ ة، فنعرِفَ َك اإلنجيليَّ تَ َم آيَ لنا أْن نتَفهَّ أهِّ

وس، إىل األبد. آمني. ونَجَعَل َحياتَنا تَسِبَحًة لك وألبيك وروِحك الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد مدخل ا�صوم ا�كبري - ا�كسليك)

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

١

ترتيلة األحد
لحن َدْحطُا ُال نِحِطا (سلوى القلوب)

أَلُعرُس رَمٌز َعن ُحبِّ الربِّ َعِن اتَِّحاِد الرَبِّ بالَشعِب

ا ا أَتَمَّ الرَمَز َصاَر إنَسانَ انَ يَ ا االبُن زَاَر دُن أَتَانَ

܀܀܀

ِديَّة ة اتََّحَد ِفيَها لألَبَ يَّ َرشِ تََجىلَّ اللُه يف البَ

ِننَي وَالَخمُر دٌَم لِلُمؤِمِننَي َحَسٌد قُوٌت ُخبُز البَ

܀܀܀

ا انَ اَن أَظَهَر الُقدرَة يف َخْمِر قَ َمْجُد الوَِحيِد يف الُعرِْس بَ

اَعة َق الساَعة للِه اآلِب أَكَمَل الطَ ِمْن أَْجِل األُمِّ َسبَّ

܀܀܀

لِّ الَقلِْب لِّ الَنْفِس ِمْن كُ ْمَنا رَبِّ أَْرسَاَر الُحبِّ ِمْن كُ َعلِّ

ِن االنَساِن ْهرُِق الُعْمَر َسْكَب َحَناِن عىل ِمثَاِل إبْ نُ

(من صلوات �ساء أحد عرس قانا اجلليل، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)  

المزمور ٤٥ (٤٤)
ِب  لْبي ِبطيِّ ني قورح. تَْعليم. نشيد ُحب ܀ جاَش قَ بَ ܀ إلماِم الِغناء. عىل لَْحن السوَسن. لِ

ٍب رَشيق ܀ إِنََّك أَجَمُل بني آدم والظرُف  ُم كاتِ لَ َك ِبأَْعاميل ܀ لِساين قَ الَكالم ألَحَدثَنَّ املَلِ

ار  ْد َسيفك عىل َجنِبك أيُّها الجبَ َك اللُه لِألَبَد ܀ تقلَّ ذلَِك بارَكَ يَك اْنَسَكب ܀ فلِ عىل َشَفتَ

ناَك  مُيْ يَجَعْل  قَوَسَك  أُشُدْد  ܀  والِربَ  والدَّعِة  الَحقِّ  َسبيِل  يف  واْركب  ِرسْ  هاَءْ  والبَ ِبالَجالِل 

لوبُهم ܀ َعرُشَك  ِك تَنَخلُع قُ َك يَسُقطون وأَْعداُء املَلِ بالَُك مَسنونٌة وُشعوٌب تحتَ ُمخيفة ܀ نِ

ّ ܀ بَت الِربَّ وأَبَغضَت الرشَّ هور وَصولَجاُن ُملِكَك َصولَجاُن اْسِتقامة ܀ أَحبَ َد الدُّ يا اللُه أَبَ

ها ُمرٌّ وعوٌد وَصْرب ِمن  يابَُك كلُ ِتهاِج دوَن أَْصحاِبَك ܀ ثِ َزيِت االِب ُهَك ِب لِذلَِك َمَسَحَك اللُه إِل

مَيينَك  عن  َكٌة  َملِ قاَمت  املُلوك  ناُت  بَ َك  رامِئِ كَ بَنِي  ِمن  ܀  األَوتار  تُطِربَُك  العاِج  قُصوِر 

َو  ْصبُ ِك وبَيَت أَبيِك ܀ فيَ َذَهِب أُوفري ر إِسَمعي يا ِبنُت واَنظُري وأَمييل أُذُنَِك إِنَيس َشعبَ ِب

يَستَعِطفوَن  ْعِب  الشَّ وأَغنياُء  صوَر  وِبنُت  ܀  اْسُجدي  ه  فلَ ُدِك  َسيِّ إِنَّه  ُحسِنِك  إِىل  ُك  املَلِ

اِخل ويف  ِك إِىل الدَّ ِج الذََّهب  تُزَفُّ إِىل املَلِ ِك لِباُسها ِمن نَسائِ الَهدايا وَجَهِك ܀ ِبنُت املَلِ ِب

َن إِىل قَِرص املَلِك ܀ ِتهاج ويَدُخلْ َفرَح واْب ْفَن ِب زفَ يَك ܀ يُ ُفها يُحَرضَن إِلَ إِثْرِها َعذارى. وَصائِ

ها.  سأَذكر اْسَمَك ِمن جيٍل إىل  لِّ َك تُقيُمهُم رؤساَء عىل األَرِض كُ يَكوُن بَنوَك ِعوًَضا ِمن آبائِ

هور ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  َد الدُّ عوُب أَب جيل لِذلك تَحَمُدَك الشُّ

أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٤/١٤-٢٣)

بًا، بَْل ِبرٌّ َوَسالٌم وفََرٌح يف الرُّوِح الُقُدس" "لَيَْس َملَُكوُت اللِه أَكْالً َوُرشْ

     
     

      
  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(يو ١/٢-١١)

ًضا يَُسوُع  انَْت أُمُّ يَُسوَع ُهَناك. ودُِعَي أَيْ يل، وكَ ا الَجلِ انَ اَن ُعرٌْس يف قَ وِْم الثَالِث، كَ يف اليَ

َها يَُسوع:  َقاَل لَ ِهم َخْمر». فَ َديْ َس لَ يْ ُه: «لَ ُسوَع أُمُّ يَ ْت لِ َقالَ َفَد الَخْمر، فَ وتَالِميُذُه إِىل الُعرْس. ونَ

وه!».  َعلُ افْ ُكم فَ ُقْل لَ َخَدم: «َمْهاَم يَ لْ ُه لِ ْت أُمُّ ْم تَأِْت َساَعِتي بَْعد!». فَقالَ ا اْمرَأَة؟ لَ ِك، يَ «َما ِيل ولَ

ٍة  نَي إِىل ِمئَ َها ِمْن مَثَانِ ْن لٌّ ِم َسُع كُ ُهود، يَ هرِي اليَ طْ تَ ٌة لِ ُة أَْجرَاٍن ِمْن َحَجر، ُمَعدَّ اَن ُهَناَك ِستَّ وكَ

ُقوا  ُهم: «إِْستَ اَل لَ وْق. قَ َمألُوَها إِىل فَ َخَدم: «إِمألُوا األَْجرَاَن َماءً». فَ لْ وِعْرشيَن لِيرتًا، فَقاَل يَُسوُع لِ

ُم  ْعلَ يُس املَاءَ، الَّذي َصاَر َخْمرًا - وكاَن ال يَ ُموا. وذَاَق الرَّئِ َقدَّ يِس الوَلِيَمة». فَ ُموا لِرَئِ اآلَن، وقَدِّ

ُم  َقدِّ َساٍن يُ لُّ إِنْ ُه: «كُ اَل لَ ِه الَعِريَس وقَ يْ َدَعا إِلَ ُمون - فَ ْعلَ َقوا يَ َن ُهوَ، والَخَدُم الَّذيَن اْستَ ِمْن أَيْ

َت الَخْمَر  َقيْ َقْد أَبْ ا أَنَْت فَ ُم األَقَلَّ ُجودَة، أَمَّ َقدِّ َد أَوَّالً، َحتَّى إِذَا َسِكَر املَْدُعوُّون، يُ الَخْمَر الَجيِّ

َر َمْجَدُه، وآَمَن  َه أَظْ يل، فَ ا الَجلِ انَ َعَها يف قَ اِت يَُسوع، َصَن انَْت أُوَىل آيَ َك كَ لْ َد إِىل اآلن!». تِ الَجيِّ

ِه تَالِميُذُه. ِب

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري باتريك كّساب)
ُة زمَن الّصوِم بقراءِة روايِة آيِة عرِس قانا الجليِل، وهي أُوىل آياِت يسوَع  ِتُح الكنيسُة املارونيّ تَ تَْف

بحسِب إنجيِل يوحّنا. ولالختياِر هذا سبٌب أّويلٌّ عميلٌّ بسيٌط، وهو أّن تقليَد الكنيسِة ال 

يوًما  "مرفًعا"  املسّمى  األحِد  يوُم  فيكوَن  الكبريِ،  الّصوِم  فرتِة  يف  واألفراحِ  بالزِّيجاِت  يسمُح 

ِّ قبَل أن "يلِبطهم املرفع". أّما الّسبُب  ُت فيه طالبو الّزواجِ عىل قبوِل الرسِّ حافًال باألفراحِ، يتهافَ

تراه  كام  الّصوِم  مبفهوِم  مبارشًا  ا  ارتباطً الّنِص  هذا  ارتباُط  فهو  العميُق،  الالهويتُّ  الثَّاين 

ُة. الكنيسُة املارونيّ

الطّعاِم، لكّنه ليس  الّدياناِت. فيه انقطاٌع عن  وُم املسيحيُّ يتاميُز عن أصواِم باقي  فالصَّ

ا وال قواعَد تحيُط بهام. إمّنا الّصوُم  االنقطاَع عن الطعاِم. فملكوُت اللِه ليَس أكًال وُرشبً

نا الفرَح الّذي ال يزوُل.  انتظاُر العريِس، أّي املسيحِ، الّذي ارتَفَع من بيِننا، وسوَف يأيت ليعطيَ

َع من بيِننا، كام قاَل، ونحُن ننتظُر الُعرَس املعدَّ يف اليوِم  نحُن نصوُم إذن، ألنَّ العريَس رُِف

أُ ِعْربَ األجياِل الستقبالِِه. األخريِ، يوَم يأيت املسيُح عروَسه الكنيسَة الّتي تتهيّ

اعِة ملا يقولُه. هذا ما توصينا به مريُم القائلُة  أّما االستعداُد لقدوِم العريِس، فيكوُن بالطّ

واألقَرص  األفضَل  العظَة  هذه،  ها  كلامتِ يف  الكنيسِة  آباُء  رأى  وقد  به".  م  يأمرُكُ ما  "إفعلوا 

منا  ها بحكمٍة وحبٍّ عظيَمني، تَُعلَّ ها البسيطِة الّتي صاَغتْ اريخِ. بكلامتِ واألفصَح ِعْربَ التّ

مريُم أّن التَّحضرَي للعرِس املنتظِر يكوُن بالطَّاعِة البِنها يسوعَ.

رًِحا.  ونحُن متى سِمعنا صوتَه وأطْعناه، ووضْعنا ما لنا يف األجراِن، حوََّل يسوُع ماءَنا خمرًا فَ

َب إمياٍن وفرحٍ لآلخرين. فلنُصْم مع  نا، فنصرَي أيًضا َسبَ ْنَدِهُش العاملُ لطْعِم الَخْمِر يف أجرانِ يَ

وُق إىل مجيِء عريِسها األكيِد، اآليت ليمألَها فرًحا.  ِظُر برجاءٍ، فيها الشَّ تَ الكنيسِة الّتي تَْن

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ْل َصَالتََنا عىل  اِهرَة، إقبَ تُول الطَ َك البَ ِة أُمِّ ا يَُسوع املَِسيح، يا َمْن َحوَّلَت املَاَء َخْمرًا ِبرَغبَ َن يا َربَّ

ا  َن اَم َها. بارِْك ِصيَ ا ِب ْحيَ َسِة وَنَ َنا وََشِفيَعة، وامَنْحَنا أن نَشَرتَِك يف أَرسَارَِك املَُقدَّ َها أُمٌّ لَ ا أَنَّ َديَها مِبَ يَ

املَجُد والُشكُر  َك  لَ املَِجيَدة،  اَمِة  يَ الِق الَخَالص. إىل عيِد  ِميناِء  َنا إىل  تُوِصلُ ُه رِحلًة  واجَعلْ

وِس، إىل األب. يَك وَلُِروِحَك الَحيِّ الُقدُّ وألَِب

(من صلوات �ساء أحد عرس قانا اجلليل، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
ين طُوىَب للَمدُعوِّ

وْا إىل َعشاِء الله العظيم. وا تَعالَ مُّ يَمِة الَحَمْل. َهلُ ين إىل وَلِ ܀ طُوىَب لِلَمدُعوِّ

ة. ِهي، ِقطاُف الَحياة. وَالَحصاُد ال ينتهي، َحصاُد املحبّ نتَ اُف ال يَ ܀ الِقطَ

وا إىل َعشاِء الله العظيم. وا تعالَ مُّ والِغالُل ال تَنتَهي، ِغالُل الرَحمة. َهلُ

َة السالِم... ًة ِحنطَ لَ َب ُمحمَّ ا، مراكِ ا نبًعا رسمديًّ ܀ تعاَل اغسلني فأصبح نقيًّ

وايل من خريِ  َة السالم... دَعني أتعُب كالدَّ إىل مواين الجياِع املَهُجورَة، ِحنطَ

ة. املحبّ

܀܀܀



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

نا يسوع املَسيح، يا َمْن دُعيَت إىل وليَمِة الُعرِْس يف قانا  َربَّ

الله.  فسبَّحوا  َصنعَت،  مِبا  الَجميَع  فأدَهشَت  الجليل، 

َك،  َك والذي أرَسلَ ة، فنعرِفَ َك اإلنجيليَّ تَ َم آيَ لنا أْن نتَفهَّ أهِّ

وس، إىل األبد. آمني. ونَجَعَل َحياتَنا تَسِبَحًة لك وألبيك وروِحك الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد مدخل ا�صوم ا�كبري - ا�كسليك)

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

anteliasdiocese.com

٢آية عرس قانا الجليل

ترتيلة األحد
لحن َدْحطُا ُال نِحِطا (سلوى القلوب)

أَلُعرُس رَمٌز َعن ُحبِّ الربِّ َعِن اتَِّحاِد الرَبِّ بالَشعِب

ا ا أَتَمَّ الرَمَز َصاَر إنَسانَ انَ يَ ا االبُن زَاَر دُن أَتَانَ

܀܀܀

ِديَّة ة اتََّحَد ِفيَها لألَبَ يَّ َرشِ تََجىلَّ اللُه يف البَ

ِننَي وَالَخمُر دٌَم لِلُمؤِمِننَي َحَسٌد قُوٌت ُخبُز البَ

܀܀܀

ا انَ اَن أَظَهَر الُقدرَة يف َخْمِر قَ َمْجُد الوَِحيِد يف الُعرِْس بَ

اَعة َق الساَعة للِه اآلِب أَكَمَل الطَ ِمْن أَْجِل األُمِّ َسبَّ

܀܀܀

لِّ الَقلِْب لِّ الَنْفِس ِمْن كُ ْمَنا رَبِّ أَْرسَاَر الُحبِّ ِمْن كُ َعلِّ

ِن االنَساِن ْهرُِق الُعْمَر َسْكَب َحَناِن عىل ِمثَاِل إبْ نُ

(من صلوات �ساء أحد عرس قانا اجلليل، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)  

المزمور ٤٥ (٤٤)
ِب  لْبي ِبطيِّ ني قورح. تَْعليم. نشيد ُحب ܀ جاَش قَ بَ ܀ إلماِم الِغناء. عىل لَْحن السوَسن. لِ

ٍب رَشيق ܀ إِنََّك أَجَمُل بني آدم والظرُف  ُم كاتِ لَ َك ِبأَْعاميل ܀ لِساين قَ الَكالم ألَحَدثَنَّ املَلِ

ار  ْد َسيفك عىل َجنِبك أيُّها الجبَ َك اللُه لِألَبَد ܀ تقلَّ ذلَِك بارَكَ يَك اْنَسَكب ܀ فلِ عىل َشَفتَ

ناَك  مُيْ يَجَعْل  قَوَسَك  أُشُدْد  ܀  والِربَ  والدَّعِة  الَحقِّ  َسبيِل  يف  واْركب  ِرسْ  هاَءْ  والبَ ِبالَجالِل 

لوبُهم ܀ َعرُشَك  ِك تَنَخلُع قُ َك يَسُقطون وأَْعداُء املَلِ بالَُك مَسنونٌة وُشعوٌب تحتَ ُمخيفة ܀ نِ

ّ ܀ بَت الِربَّ وأَبَغضَت الرشَّ هور وَصولَجاُن ُملِكَك َصولَجاُن اْسِتقامة ܀ أَحبَ َد الدُّ يا اللُه أَبَ

ها ُمرٌّ وعوٌد وَصْرب ِمن  يابَُك كلُ ِتهاِج دوَن أَْصحاِبَك ܀ ثِ َزيِت االِب ُهَك ِب لِذلَِك َمَسَحَك اللُه إِل

مَيينَك  عن  َكٌة  َملِ قاَمت  املُلوك  ناُت  بَ َك  رامِئِ كَ بَنِي  ِمن  ܀  األَوتار  تُطِربَُك  العاِج  قُصوِر 

َو  ْصبُ ِك وبَيَت أَبيِك ܀ فيَ َذَهِب أُوفري ر إِسَمعي يا ِبنُت واَنظُري وأَمييل أُذُنَِك إِنَيس َشعبَ ِب

يَستَعِطفوَن  ْعِب  الشَّ وأَغنياُء  صوَر  وِبنُت  ܀  اْسُجدي  ه  فلَ ُدِك  َسيِّ إِنَّه  ُحسِنِك  إِىل  ُك  املَلِ

اِخل ويف  ِك إِىل الدَّ ِج الذََّهب  تُزَفُّ إِىل املَلِ ِك لِباُسها ِمن نَسائِ الَهدايا وَجَهِك ܀ ِبنُت املَلِ ِب

َن إِىل قَِرص املَلِك ܀ ِتهاج ويَدُخلْ َفرَح واْب ْفَن ِب زفَ يَك ܀ يُ ُفها يُحَرضَن إِلَ إِثْرِها َعذارى. وَصائِ

ها.  سأَذكر اْسَمَك ِمن جيٍل إىل  لِّ َك تُقيُمهُم رؤساَء عىل األَرِض كُ يَكوُن بَنوَك ِعوًَضا ِمن آبائِ

هور ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  َد الدُّ عوُب أَب جيل لِذلك تَحَمُدَك الشُّ

أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٤/١٤-٢٣)

بًا، بَْل ِبرٌّ َوَسالٌم وفََرٌح يف الرُّوِح الُقُدس" "لَيَْس َملَُكوُت اللِه أَكْالً َوُرشْ

     
     

      
  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(يو ١/٢-١١)

ًضا يَُسوُع  انَْت أُمُّ يَُسوَع ُهَناك. ودُِعَي أَيْ يل، وكَ ا الَجلِ انَ اَن ُعرٌْس يف قَ وِْم الثَالِث، كَ يف اليَ

َها يَُسوع:  َقاَل لَ ِهم َخْمر». فَ َديْ َس لَ يْ ُه: «لَ ُسوَع أُمُّ يَ ْت لِ َقالَ َفَد الَخْمر، فَ وتَالِميُذُه إِىل الُعرْس. ونَ

وه!».  َعلُ افْ ُكم فَ ُقْل لَ َخَدم: «َمْهاَم يَ لْ ُه لِ ْت أُمُّ ْم تَأِْت َساَعِتي بَْعد!». فَقالَ ا اْمرَأَة؟ لَ ِك، يَ «َما ِيل ولَ

ٍة  نَي إِىل ِمئَ َها ِمْن مَثَانِ ْن لٌّ ِم َسُع كُ ُهود، يَ هرِي اليَ طْ تَ ٌة لِ ُة أَْجرَاٍن ِمْن َحَجر، ُمَعدَّ اَن ُهَناَك ِستَّ وكَ

ُقوا  ُهم: «إِْستَ اَل لَ وْق. قَ َمألُوَها إِىل فَ َخَدم: «إِمألُوا األَْجرَاَن َماءً». فَ لْ وِعْرشيَن لِيرتًا، فَقاَل يَُسوُع لِ

ُم  ْعلَ يُس املَاءَ، الَّذي َصاَر َخْمرًا - وكاَن ال يَ ُموا. وذَاَق الرَّئِ َقدَّ يِس الوَلِيَمة». فَ ُموا لِرَئِ اآلَن، وقَدِّ

ُم  َقدِّ َساٍن يُ لُّ إِنْ ُه: «كُ اَل لَ ِه الَعِريَس وقَ يْ َدَعا إِلَ ُمون - فَ ْعلَ َقوا يَ َن ُهوَ، والَخَدُم الَّذيَن اْستَ ِمْن أَيْ

َت الَخْمَر  َقيْ َقْد أَبْ ا أَنَْت فَ ُم األَقَلَّ ُجودَة، أَمَّ َقدِّ َد أَوَّالً، َحتَّى إِذَا َسِكَر املَْدُعوُّون، يُ الَخْمَر الَجيِّ

َر َمْجَدُه، وآَمَن  َه أَظْ يل، فَ ا الَجلِ انَ َعَها يف قَ اِت يَُسوع، َصَن انَْت أُوَىل آيَ َك كَ لْ َد إِىل اآلن!». تِ الَجيِّ

ِه تَالِميُذُه. ِب

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري باتريك كّساب)
ُة زمَن الّصوِم بقراءِة روايِة آيِة عرِس قانا الجليِل، وهي أُوىل آياِت يسوَع  ِتُح الكنيسُة املارونيّ تَ تَْف

بحسِب إنجيِل يوحّنا. ولالختياِر هذا سبٌب أّويلٌّ عميلٌّ بسيٌط، وهو أّن تقليَد الكنيسِة ال 

يوًما  "مرفًعا"  املسّمى  األحِد  يوُم  فيكوَن  الكبريِ،  الّصوِم  فرتِة  يف  واألفراحِ  بالزِّيجاِت  يسمُح 

ِّ قبَل أن "يلِبطهم املرفع". أّما الّسبُب  ُت فيه طالبو الّزواجِ عىل قبوِل الرسِّ حافًال باألفراحِ، يتهافَ

تراه  كام  الّصوِم  مبفهوِم  مبارشًا  ا  ارتباطً الّنِص  هذا  ارتباُط  فهو  العميُق،  الالهويتُّ  الثَّاين 

ُة. الكنيسُة املارونيّ

الطّعاِم، لكّنه ليس  الّدياناِت. فيه انقطاٌع عن  وُم املسيحيُّ يتاميُز عن أصواِم باقي  فالصَّ

ا وال قواعَد تحيُط بهام. إمّنا الّصوُم  االنقطاَع عن الطعاِم. فملكوُت اللِه ليَس أكًال وُرشبً

نا الفرَح الّذي ال يزوُل.  انتظاُر العريِس، أّي املسيحِ، الّذي ارتَفَع من بيِننا، وسوَف يأيت ليعطيَ

َع من بيِننا، كام قاَل، ونحُن ننتظُر الُعرَس املعدَّ يف اليوِم  نحُن نصوُم إذن، ألنَّ العريَس رُِف

أُ ِعْربَ األجياِل الستقبالِِه. األخريِ، يوَم يأيت املسيُح عروَسه الكنيسَة الّتي تتهيّ

اعِة ملا يقولُه. هذا ما توصينا به مريُم القائلُة  أّما االستعداُد لقدوِم العريِس، فيكوُن بالطّ

واألقَرص  األفضَل  العظَة  هذه،  ها  كلامتِ يف  الكنيسِة  آباُء  رأى  وقد  به".  م  يأمرُكُ ما  "إفعلوا 

منا  ها بحكمٍة وحبٍّ عظيَمني، تَُعلَّ ها البسيطِة الّتي صاَغتْ اريخِ. بكلامتِ واألفصَح ِعْربَ التّ

مريُم أّن التَّحضرَي للعرِس املنتظِر يكوُن بالطَّاعِة البِنها يسوعَ.

رًِحا.  ونحُن متى سِمعنا صوتَه وأطْعناه، ووضْعنا ما لنا يف األجراِن، حوََّل يسوُع ماءَنا خمرًا فَ

َب إمياٍن وفرحٍ لآلخرين. فلنُصْم مع  نا، فنصرَي أيًضا َسبَ ْنَدِهُش العاملُ لطْعِم الَخْمِر يف أجرانِ يَ

وُق إىل مجيِء عريِسها األكيِد، اآليت ليمألَها فرًحا.  ِظُر برجاءٍ، فيها الشَّ تَ الكنيسِة الّتي تَْن

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ْل َصَالتََنا عىل  اِهرَة، إقبَ تُول الطَ َك البَ ِة أُمِّ ا يَُسوع املَِسيح، يا َمْن َحوَّلَت املَاَء َخْمرًا ِبرَغبَ َن يا َربَّ

ا  َن اَم َها. بارِْك ِصيَ ا ِب ْحيَ َسِة وَنَ َنا وََشِفيَعة، وامَنْحَنا أن نَشَرتَِك يف أَرسَارَِك املَُقدَّ َها أُمٌّ لَ ا أَنَّ َديَها مِبَ يَ

املَجُد والُشكُر  َك  لَ املَِجيَدة،  اَمِة  يَ الِق الَخَالص. إىل عيِد  ِميناِء  َنا إىل  تُوِصلُ ُه رِحلًة  واجَعلْ

وِس، إىل األب. يَك وَلُِروِحَك الَحيِّ الُقدُّ وألَِب

(من صلوات �ساء أحد عرس قانا اجلليل، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
ين طُوىَب للَمدُعوِّ

وْا إىل َعشاِء الله العظيم. وا تَعالَ مُّ يَمِة الَحَمْل. َهلُ ين إىل وَلِ ܀ طُوىَب لِلَمدُعوِّ

ة. ِهي، ِقطاُف الَحياة. وَالَحصاُد ال ينتهي، َحصاُد املحبّ نتَ اُف ال يَ ܀ الِقطَ

وا إىل َعشاِء الله العظيم. وا تعالَ مُّ والِغالُل ال تَنتَهي، ِغالُل الرَحمة. َهلُ

َة السالِم... ًة ِحنطَ لَ َب ُمحمَّ ا، مراكِ ا نبًعا رسمديًّ ܀ تعاَل اغسلني فأصبح نقيًّ

وايل من خريِ  َة السالم... دَعني أتعُب كالدَّ إىل مواين الجياِع املَهُجورَة، ِحنطَ

ة. املحبّ

܀܀܀



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

نا يسوع املَسيح، يا َمْن دُعيَت إىل وليَمِة الُعرِْس يف قانا  َربَّ

الله.  فسبَّحوا  َصنعَت،  مِبا  الَجميَع  فأدَهشَت  الجليل، 

َك،  َك والذي أرَسلَ ة، فنعرِفَ َك اإلنجيليَّ تَ َم آيَ لنا أْن نتَفهَّ أهِّ

وس، إىل األبد. آمني. ونَجَعَل َحياتَنا تَسِبَحًة لك وألبيك وروِحك الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد مدخل ا�صوم ا�كبري - ا�كسليك)

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

anteliasdiocese.com

٣

ترتيلة األحد
لحن َدْحطُا ُال نِحِطا (سلوى القلوب)

أَلُعرُس رَمٌز َعن ُحبِّ الربِّ َعِن اتَِّحاِد الرَبِّ بالَشعِب

ا ا أَتَمَّ الرَمَز َصاَر إنَسانَ انَ يَ ا االبُن زَاَر دُن أَتَانَ

܀܀܀

ِديَّة ة اتََّحَد ِفيَها لألَبَ يَّ َرشِ تََجىلَّ اللُه يف البَ

ِننَي وَالَخمُر دٌَم لِلُمؤِمِننَي َحَسٌد قُوٌت ُخبُز البَ

܀܀܀

ا انَ اَن أَظَهَر الُقدرَة يف َخْمِر قَ َمْجُد الوَِحيِد يف الُعرِْس بَ

اَعة َق الساَعة للِه اآلِب أَكَمَل الطَ ِمْن أَْجِل األُمِّ َسبَّ

܀܀܀

لِّ الَقلِْب لِّ الَنْفِس ِمْن كُ ْمَنا رَبِّ أَْرسَاَر الُحبِّ ِمْن كُ َعلِّ

ِن االنَساِن ْهرُِق الُعْمَر َسْكَب َحَناِن عىل ِمثَاِل إبْ نُ

(من صلوات �ساء أحد عرس قانا اجلليل، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)  

المزمور ٤٥ (٤٤)
ِب  لْبي ِبطيِّ ني قورح. تَْعليم. نشيد ُحب ܀ جاَش قَ بَ ܀ إلماِم الِغناء. عىل لَْحن السوَسن. لِ

ٍب رَشيق ܀ إِنََّك أَجَمُل بني آدم والظرُف  ُم كاتِ لَ َك ِبأَْعاميل ܀ لِساين قَ الَكالم ألَحَدثَنَّ املَلِ

ار  ْد َسيفك عىل َجنِبك أيُّها الجبَ َك اللُه لِألَبَد ܀ تقلَّ ذلَِك بارَكَ يَك اْنَسَكب ܀ فلِ عىل َشَفتَ

ناَك  مُيْ يَجَعْل  قَوَسَك  أُشُدْد  ܀  والِربَ  والدَّعِة  الَحقِّ  َسبيِل  يف  واْركب  ِرسْ  هاَءْ  والبَ ِبالَجالِل 

لوبُهم ܀ َعرُشَك  ِك تَنَخلُع قُ َك يَسُقطون وأَْعداُء املَلِ بالَُك مَسنونٌة وُشعوٌب تحتَ ُمخيفة ܀ نِ

ّ ܀ بَت الِربَّ وأَبَغضَت الرشَّ هور وَصولَجاُن ُملِكَك َصولَجاُن اْسِتقامة ܀ أَحبَ َد الدُّ يا اللُه أَبَ

ها ُمرٌّ وعوٌد وَصْرب ِمن  يابَُك كلُ ِتهاِج دوَن أَْصحاِبَك ܀ ثِ َزيِت االِب ُهَك ِب لِذلَِك َمَسَحَك اللُه إِل

مَيينَك  عن  َكٌة  َملِ قاَمت  املُلوك  ناُت  بَ َك  رامِئِ كَ بَنِي  ِمن  ܀  األَوتار  تُطِربَُك  العاِج  قُصوِر 

َو  ْصبُ ِك وبَيَت أَبيِك ܀ فيَ َذَهِب أُوفري ر إِسَمعي يا ِبنُت واَنظُري وأَمييل أُذُنَِك إِنَيس َشعبَ ِب

يَستَعِطفوَن  ْعِب  الشَّ وأَغنياُء  صوَر  وِبنُت  ܀  اْسُجدي  ه  فلَ ُدِك  َسيِّ إِنَّه  ُحسِنِك  إِىل  ُك  املَلِ

اِخل ويف  ِك إِىل الدَّ ِج الذََّهب  تُزَفُّ إِىل املَلِ ِك لِباُسها ِمن نَسائِ الَهدايا وَجَهِك ܀ ِبنُت املَلِ ِب

َن إِىل قَِرص املَلِك ܀ ِتهاج ويَدُخلْ َفرَح واْب ْفَن ِب زفَ يَك ܀ يُ ُفها يُحَرضَن إِلَ إِثْرِها َعذارى. وَصائِ

ها.  سأَذكر اْسَمَك ِمن جيٍل إىل  لِّ َك تُقيُمهُم رؤساَء عىل األَرِض كُ يَكوُن بَنوَك ِعوًَضا ِمن آبائِ

هور ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  َد الدُّ عوُب أَب جيل لِذلك تَحَمُدَك الشُّ

أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٤/١٤-٢٣)

بًا، بَْل ِبرٌّ َوَسالٌم وفََرٌح يف الرُّوِح الُقُدس" "لَيَْس َملَُكوُت اللِه أَكْالً َوُرشْ

     
     

      
  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(يو ١/٢-١١)

ًضا يَُسوُع  انَْت أُمُّ يَُسوَع ُهَناك. ودُِعَي أَيْ يل، وكَ ا الَجلِ انَ اَن ُعرٌْس يف قَ وِْم الثَالِث، كَ يف اليَ

َها يَُسوع:  َقاَل لَ ِهم َخْمر». فَ َديْ َس لَ يْ ُه: «لَ ُسوَع أُمُّ يَ ْت لِ َقالَ َفَد الَخْمر، فَ وتَالِميُذُه إِىل الُعرْس. ونَ

وه!».  َعلُ افْ ُكم فَ ُقْل لَ َخَدم: «َمْهاَم يَ لْ ُه لِ ْت أُمُّ ْم تَأِْت َساَعِتي بَْعد!». فَقالَ ا اْمرَأَة؟ لَ ِك، يَ «َما ِيل ولَ

ٍة  نَي إِىل ِمئَ َها ِمْن مَثَانِ ْن لٌّ ِم َسُع كُ ُهود، يَ هرِي اليَ طْ تَ ٌة لِ ُة أَْجرَاٍن ِمْن َحَجر، ُمَعدَّ اَن ُهَناَك ِستَّ وكَ

ُقوا  ُهم: «إِْستَ اَل لَ وْق. قَ َمألُوَها إِىل فَ َخَدم: «إِمألُوا األَْجرَاَن َماءً». فَ لْ وِعْرشيَن لِيرتًا، فَقاَل يَُسوُع لِ

ُم  ْعلَ يُس املَاءَ، الَّذي َصاَر َخْمرًا - وكاَن ال يَ ُموا. وذَاَق الرَّئِ َقدَّ يِس الوَلِيَمة». فَ ُموا لِرَئِ اآلَن، وقَدِّ

ُم  َقدِّ َساٍن يُ لُّ إِنْ ُه: «كُ اَل لَ ِه الَعِريَس وقَ يْ َدَعا إِلَ ُمون - فَ ْعلَ َقوا يَ َن ُهوَ، والَخَدُم الَّذيَن اْستَ ِمْن أَيْ

َت الَخْمَر  َقيْ َقْد أَبْ ا أَنَْت فَ ُم األَقَلَّ ُجودَة، أَمَّ َقدِّ َد أَوَّالً، َحتَّى إِذَا َسِكَر املَْدُعوُّون، يُ الَخْمَر الَجيِّ

َر َمْجَدُه، وآَمَن  َه أَظْ يل، فَ ا الَجلِ انَ َعَها يف قَ اِت يَُسوع، َصَن انَْت أُوَىل آيَ َك كَ لْ َد إِىل اآلن!». تِ الَجيِّ

ِه تَالِميُذُه. ِب

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري باتريك كّساب)
ُة زمَن الّصوِم بقراءِة روايِة آيِة عرِس قانا الجليِل، وهي أُوىل آياِت يسوَع  ِتُح الكنيسُة املارونيّ تَ تَْف

بحسِب إنجيِل يوحّنا. ولالختياِر هذا سبٌب أّويلٌّ عميلٌّ بسيٌط، وهو أّن تقليَد الكنيسِة ال 

يوًما  "مرفًعا"  املسّمى  األحِد  يوُم  فيكوَن  الكبريِ،  الّصوِم  فرتِة  يف  واألفراحِ  بالزِّيجاِت  يسمُح 

ِّ قبَل أن "يلِبطهم املرفع". أّما الّسبُب  ُت فيه طالبو الّزواجِ عىل قبوِل الرسِّ حافًال باألفراحِ، يتهافَ

تراه  كام  الّصوِم  مبفهوِم  مبارشًا  ا  ارتباطً الّنِص  هذا  ارتباُط  فهو  العميُق،  الالهويتُّ  الثَّاين 

ُة. الكنيسُة املارونيّ

الطّعاِم، لكّنه ليس  الّدياناِت. فيه انقطاٌع عن  وُم املسيحيُّ يتاميُز عن أصواِم باقي  فالصَّ

ا وال قواعَد تحيُط بهام. إمّنا الّصوُم  االنقطاَع عن الطعاِم. فملكوُت اللِه ليَس أكًال وُرشبً

نا الفرَح الّذي ال يزوُل.  انتظاُر العريِس، أّي املسيحِ، الّذي ارتَفَع من بيِننا، وسوَف يأيت ليعطيَ

َع من بيِننا، كام قاَل، ونحُن ننتظُر الُعرَس املعدَّ يف اليوِم  نحُن نصوُم إذن، ألنَّ العريَس رُِف

أُ ِعْربَ األجياِل الستقبالِِه. األخريِ، يوَم يأيت املسيُح عروَسه الكنيسَة الّتي تتهيّ

اعِة ملا يقولُه. هذا ما توصينا به مريُم القائلُة  أّما االستعداُد لقدوِم العريِس، فيكوُن بالطّ

واألقَرص  األفضَل  العظَة  هذه،  ها  كلامتِ يف  الكنيسِة  آباُء  رأى  وقد  به".  م  يأمرُكُ ما  "إفعلوا 

منا  ها بحكمٍة وحبٍّ عظيَمني، تَُعلَّ ها البسيطِة الّتي صاَغتْ اريخِ. بكلامتِ واألفصَح ِعْربَ التّ

مريُم أّن التَّحضرَي للعرِس املنتظِر يكوُن بالطَّاعِة البِنها يسوعَ.

رًِحا.  ونحُن متى سِمعنا صوتَه وأطْعناه، ووضْعنا ما لنا يف األجراِن، حوََّل يسوُع ماءَنا خمرًا فَ

َب إمياٍن وفرحٍ لآلخرين. فلنُصْم مع  نا، فنصرَي أيًضا َسبَ ْنَدِهُش العاملُ لطْعِم الَخْمِر يف أجرانِ يَ

وُق إىل مجيِء عريِسها األكيِد، اآليت ليمألَها فرًحا.  ِظُر برجاءٍ، فيها الشَّ تَ الكنيسِة الّتي تَْن

فرتة صمت وتأّمل (...)

آية عرس قانا الجليل

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ْل َصَالتََنا عىل  اِهرَة، إقبَ تُول الطَ َك البَ ِة أُمِّ ا يَُسوع املَِسيح، يا َمْن َحوَّلَت املَاَء َخْمرًا ِبرَغبَ َن يا َربَّ

ا  َن اَم َها. بارِْك ِصيَ ا ِب ْحيَ َسِة وَنَ َنا وََشِفيَعة، وامَنْحَنا أن نَشَرتَِك يف أَرسَارَِك املَُقدَّ َها أُمٌّ لَ ا أَنَّ َديَها مِبَ يَ

املَجُد والُشكُر  َك  لَ املَِجيَدة،  اَمِة  يَ الِق الَخَالص. إىل عيِد  ِميناِء  َنا إىل  تُوِصلُ ُه رِحلًة  واجَعلْ

وِس، إىل األب. يَك وَلُِروِحَك الَحيِّ الُقدُّ وألَِب

(من صلوات �ساء أحد عرس قانا اجلليل، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
ين طُوىَب للَمدُعوِّ

وْا إىل َعشاِء الله العظيم. وا تَعالَ مُّ يَمِة الَحَمْل. َهلُ ين إىل وَلِ ܀ طُوىَب لِلَمدُعوِّ

ة. ِهي، ِقطاُف الَحياة. وَالَحصاُد ال ينتهي، َحصاُد املحبّ نتَ اُف ال يَ ܀ الِقطَ

وا إىل َعشاِء الله العظيم. وا تعالَ مُّ والِغالُل ال تَنتَهي، ِغالُل الرَحمة. َهلُ

َة السالِم... ًة ِحنطَ لَ َب ُمحمَّ ا، مراكِ ا نبًعا رسمديًّ ܀ تعاَل اغسلني فأصبح نقيًّ

وايل من خريِ  َة السالم... دَعني أتعُب كالدَّ إىل مواين الجياِع املَهُجورَة، ِحنطَ

ة. املحبّ

܀܀܀



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

نا يسوع املَسيح، يا َمْن دُعيَت إىل وليَمِة الُعرِْس يف قانا  َربَّ

الله.  فسبَّحوا  َصنعَت،  مِبا  الَجميَع  فأدَهشَت  الجليل، 

َك،  َك والذي أرَسلَ ة، فنعرِفَ َك اإلنجيليَّ تَ َم آيَ لنا أْن نتَفهَّ أهِّ

وس، إىل األبد. آمني. ونَجَعَل َحياتَنا تَسِبَحًة لك وألبيك وروِحك الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد مدخل ا�صوم ا�كبري - ا�كسليك)

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لحن َدْحطُا ُال نِحِطا (سلوى القلوب)

أَلُعرُس رَمٌز َعن ُحبِّ الربِّ َعِن اتَِّحاِد الرَبِّ بالَشعِب

ا ا أَتَمَّ الرَمَز َصاَر إنَسانَ انَ يَ ا االبُن زَاَر دُن أَتَانَ

܀܀܀

ِديَّة ة اتََّحَد ِفيَها لألَبَ يَّ َرشِ تََجىلَّ اللُه يف البَ

ِننَي وَالَخمُر دٌَم لِلُمؤِمِننَي َحَسٌد قُوٌت ُخبُز البَ

܀܀܀

ا انَ اَن أَظَهَر الُقدرَة يف َخْمِر قَ َمْجُد الوَِحيِد يف الُعرِْس بَ

اَعة َق الساَعة للِه اآلِب أَكَمَل الطَ ِمْن أَْجِل األُمِّ َسبَّ

܀܀܀

لِّ الَقلِْب لِّ الَنْفِس ِمْن كُ ْمَنا رَبِّ أَْرسَاَر الُحبِّ ِمْن كُ َعلِّ

ِن االنَساِن ْهرُِق الُعْمَر َسْكَب َحَناِن عىل ِمثَاِل إبْ نُ

(من صلوات �ساء أحد عرس قانا اجلليل، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)  

المزمور ٤٥ (٤٤)
ِب  لْبي ِبطيِّ ني قورح. تَْعليم. نشيد ُحب ܀ جاَش قَ بَ ܀ إلماِم الِغناء. عىل لَْحن السوَسن. لِ

ٍب رَشيق ܀ إِنََّك أَجَمُل بني آدم والظرُف  ُم كاتِ لَ َك ِبأَْعاميل ܀ لِساين قَ الَكالم ألَحَدثَنَّ املَلِ

ار  ْد َسيفك عىل َجنِبك أيُّها الجبَ َك اللُه لِألَبَد ܀ تقلَّ ذلَِك بارَكَ يَك اْنَسَكب ܀ فلِ عىل َشَفتَ

ناَك  مُيْ يَجَعْل  قَوَسَك  أُشُدْد  ܀  والِربَ  والدَّعِة  الَحقِّ  َسبيِل  يف  واْركب  ِرسْ  هاَءْ  والبَ ِبالَجالِل 

لوبُهم ܀ َعرُشَك  ِك تَنَخلُع قُ َك يَسُقطون وأَْعداُء املَلِ بالَُك مَسنونٌة وُشعوٌب تحتَ ُمخيفة ܀ نِ

ّ ܀ بَت الِربَّ وأَبَغضَت الرشَّ هور وَصولَجاُن ُملِكَك َصولَجاُن اْسِتقامة ܀ أَحبَ َد الدُّ يا اللُه أَبَ

ها ُمرٌّ وعوٌد وَصْرب ِمن  يابَُك كلُ ِتهاِج دوَن أَْصحاِبَك ܀ ثِ َزيِت االِب ُهَك ِب لِذلَِك َمَسَحَك اللُه إِل

مَيينَك  عن  َكٌة  َملِ قاَمت  املُلوك  ناُت  بَ َك  رامِئِ كَ بَنِي  ِمن  ܀  األَوتار  تُطِربَُك  العاِج  قُصوِر 

َو  ْصبُ ِك وبَيَت أَبيِك ܀ فيَ َذَهِب أُوفري ر إِسَمعي يا ِبنُت واَنظُري وأَمييل أُذُنَِك إِنَيس َشعبَ ِب

يَستَعِطفوَن  ْعِب  الشَّ وأَغنياُء  صوَر  وِبنُت  ܀  اْسُجدي  ه  فلَ ُدِك  َسيِّ إِنَّه  ُحسِنِك  إِىل  ُك  املَلِ

اِخل ويف  ِك إِىل الدَّ ِج الذََّهب  تُزَفُّ إِىل املَلِ ِك لِباُسها ِمن نَسائِ الَهدايا وَجَهِك ܀ ِبنُت املَلِ ِب

َن إِىل قَِرص املَلِك ܀ ِتهاج ويَدُخلْ َفرَح واْب ْفَن ِب زفَ يَك ܀ يُ ُفها يُحَرضَن إِلَ إِثْرِها َعذارى. وَصائِ

ها.  سأَذكر اْسَمَك ِمن جيٍل إىل  لِّ َك تُقيُمهُم رؤساَء عىل األَرِض كُ يَكوُن بَنوَك ِعوًَضا ِمن آبائِ

هور ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  َد الدُّ عوُب أَب جيل لِذلك تَحَمُدَك الشُّ

أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٤/١٤-٢٣)

بًا، بَْل ِبرٌّ َوَسالٌم وفََرٌح يف الرُّوِح الُقُدس" "لَيَْس َملَُكوُت اللِه أَكْالً َوُرشْ

     
     

      
  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(يو ١/٢-١١)

ًضا يَُسوُع  انَْت أُمُّ يَُسوَع ُهَناك. ودُِعَي أَيْ يل، وكَ ا الَجلِ انَ اَن ُعرٌْس يف قَ وِْم الثَالِث، كَ يف اليَ

َها يَُسوع:  َقاَل لَ ِهم َخْمر». فَ َديْ َس لَ يْ ُه: «لَ ُسوَع أُمُّ يَ ْت لِ َقالَ َفَد الَخْمر، فَ وتَالِميُذُه إِىل الُعرْس. ونَ

وه!».  َعلُ افْ ُكم فَ ُقْل لَ َخَدم: «َمْهاَم يَ لْ ُه لِ ْت أُمُّ ْم تَأِْت َساَعِتي بَْعد!». فَقالَ ا اْمرَأَة؟ لَ ِك، يَ «َما ِيل ولَ

ٍة  نَي إِىل ِمئَ َها ِمْن مَثَانِ ْن لٌّ ِم َسُع كُ ُهود، يَ هرِي اليَ طْ تَ ٌة لِ ُة أَْجرَاٍن ِمْن َحَجر، ُمَعدَّ اَن ُهَناَك ِستَّ وكَ

ُقوا  ُهم: «إِْستَ اَل لَ وْق. قَ َمألُوَها إِىل فَ َخَدم: «إِمألُوا األَْجرَاَن َماءً». فَ لْ وِعْرشيَن لِيرتًا، فَقاَل يَُسوُع لِ

ُم  ْعلَ يُس املَاءَ، الَّذي َصاَر َخْمرًا - وكاَن ال يَ ُموا. وذَاَق الرَّئِ َقدَّ يِس الوَلِيَمة». فَ ُموا لِرَئِ اآلَن، وقَدِّ

ُم  َقدِّ َساٍن يُ لُّ إِنْ ُه: «كُ اَل لَ ِه الَعِريَس وقَ يْ َدَعا إِلَ ُمون - فَ ْعلَ َقوا يَ َن ُهوَ، والَخَدُم الَّذيَن اْستَ ِمْن أَيْ

َت الَخْمَر  َقيْ َقْد أَبْ ا أَنَْت فَ ُم األَقَلَّ ُجودَة، أَمَّ َقدِّ َد أَوَّالً، َحتَّى إِذَا َسِكَر املَْدُعوُّون، يُ الَخْمَر الَجيِّ

َر َمْجَدُه، وآَمَن  َه أَظْ يل، فَ ا الَجلِ انَ َعَها يف قَ اِت يَُسوع، َصَن انَْت أُوَىل آيَ َك كَ لْ َد إِىل اآلن!». تِ الَجيِّ

ِه تَالِميُذُه. ِب

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري باتريك كّساب)
ُة زمَن الّصوِم بقراءِة روايِة آيِة عرِس قانا الجليِل، وهي أُوىل آياِت يسوَع  ِتُح الكنيسُة املارونيّ تَ تَْف

بحسِب إنجيِل يوحّنا. ولالختياِر هذا سبٌب أّويلٌّ عميلٌّ بسيٌط، وهو أّن تقليَد الكنيسِة ال 

يوًما  "مرفًعا"  املسّمى  األحِد  يوُم  فيكوَن  الكبريِ،  الّصوِم  فرتِة  يف  واألفراحِ  بالزِّيجاِت  يسمُح 

ِّ قبَل أن "يلِبطهم املرفع". أّما الّسبُب  ُت فيه طالبو الّزواجِ عىل قبوِل الرسِّ حافًال باألفراحِ، يتهافَ

تراه  كام  الّصوِم  مبفهوِم  مبارشًا  ا  ارتباطً الّنِص  هذا  ارتباُط  فهو  العميُق،  الالهويتُّ  الثَّاين 

ُة. الكنيسُة املارونيّ

الطّعاِم، لكّنه ليس  الّدياناِت. فيه انقطاٌع عن  وُم املسيحيُّ يتاميُز عن أصواِم باقي  فالصَّ

ا وال قواعَد تحيُط بهام. إمّنا الّصوُم  االنقطاَع عن الطعاِم. فملكوُت اللِه ليَس أكًال وُرشبً

نا الفرَح الّذي ال يزوُل.  انتظاُر العريِس، أّي املسيحِ، الّذي ارتَفَع من بيِننا، وسوَف يأيت ليعطيَ

َع من بيِننا، كام قاَل، ونحُن ننتظُر الُعرَس املعدَّ يف اليوِم  نحُن نصوُم إذن، ألنَّ العريَس رُِف

أُ ِعْربَ األجياِل الستقبالِِه. األخريِ، يوَم يأيت املسيُح عروَسه الكنيسَة الّتي تتهيّ

اعِة ملا يقولُه. هذا ما توصينا به مريُم القائلُة  أّما االستعداُد لقدوِم العريِس، فيكوُن بالطّ

واألقَرص  األفضَل  العظَة  هذه،  ها  كلامتِ يف  الكنيسِة  آباُء  رأى  وقد  به".  م  يأمرُكُ ما  "إفعلوا 

منا  ها بحكمٍة وحبٍّ عظيَمني، تَُعلَّ ها البسيطِة الّتي صاَغتْ اريخِ. بكلامتِ واألفصَح ِعْربَ التّ

مريُم أّن التَّحضرَي للعرِس املنتظِر يكوُن بالطَّاعِة البِنها يسوعَ.

رًِحا.  ونحُن متى سِمعنا صوتَه وأطْعناه، ووضْعنا ما لنا يف األجراِن، حوََّل يسوُع ماءَنا خمرًا فَ

َب إمياٍن وفرحٍ لآلخرين. فلنُصْم مع  نا، فنصرَي أيًضا َسبَ ْنَدِهُش العاملُ لطْعِم الَخْمِر يف أجرانِ يَ

وُق إىل مجيِء عريِسها األكيِد، اآليت ليمألَها فرًحا.  ِظُر برجاءٍ، فيها الشَّ تَ الكنيسِة الّتي تَْن

فرتة صمت وتأّمل (...)

آية عرس قانا الجليل

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ْل َصَالتََنا عىل  اِهرَة، إقبَ تُول الطَ َك البَ ِة أُمِّ ا يَُسوع املَِسيح، يا َمْن َحوَّلَت املَاَء َخْمرًا ِبرَغبَ َن يا َربَّ

ا  َن اَم َها. بارِْك ِصيَ ا ِب ْحيَ َسِة وَنَ َنا وََشِفيَعة، وامَنْحَنا أن نَشَرتَِك يف أَرسَارَِك املَُقدَّ َها أُمٌّ لَ ا أَنَّ َديَها مِبَ يَ

املَجُد والُشكُر  َك  لَ املَِجيَدة،  اَمِة  يَ الِق الَخَالص. إىل عيِد  ِميناِء  َنا إىل  تُوِصلُ ُه رِحلًة  واجَعلْ

وِس، إىل األب. يَك وَلُِروِحَك الَحيِّ الُقدُّ وألَِب

(من صلوات �ساء أحد عرس قانا اجلليل، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
ين طُوىَب للَمدُعوِّ

وْا إىل َعشاِء الله العظيم. وا تَعالَ مُّ يَمِة الَحَمْل. َهلُ ين إىل وَلِ ܀ طُوىَب لِلَمدُعوِّ

ة. ِهي، ِقطاُف الَحياة. وَالَحصاُد ال ينتهي، َحصاُد املحبّ نتَ اُف ال يَ ܀ الِقطَ

وا إىل َعشاِء الله العظيم. وا تعالَ مُّ والِغالُل ال تَنتَهي، ِغالُل الرَحمة. َهلُ

َة السالِم... ًة ِحنطَ لَ َب ُمحمَّ ا، مراكِ ا نبًعا رسمديًّ ܀ تعاَل اغسلني فأصبح نقيًّ

وايل من خريِ  َة السالم... دَعني أتعُب كالدَّ إىل مواين الجياِع املَهُجورَة، ِحنطَ

ة. املحبّ

܀܀܀



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

نا يسوع املَسيح، يا َمْن دُعيَت إىل وليَمِة الُعرِْس يف قانا  َربَّ

الله.  فسبَّحوا  َصنعَت،  مِبا  الَجميَع  فأدَهشَت  الجليل، 

َك،  َك والذي أرَسلَ ة، فنعرِفَ َك اإلنجيليَّ تَ َم آيَ لنا أْن نتَفهَّ أهِّ

وس، إىل األبد. آمني. ونَجَعَل َحياتَنا تَسِبَحًة لك وألبيك وروِحك الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد مدخل ا�صوم ا�كبري - ا�كسليك)

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

ترتيلة األحد
لحن َدْحطُا ُال نِحِطا (سلوى القلوب)

أَلُعرُس رَمٌز َعن ُحبِّ الربِّ َعِن اتَِّحاِد الرَبِّ بالَشعِب

ا ا أَتَمَّ الرَمَز َصاَر إنَسانَ انَ يَ ا االبُن زَاَر دُن أَتَانَ

܀܀܀

ِديَّة ة اتََّحَد ِفيَها لألَبَ يَّ َرشِ تََجىلَّ اللُه يف البَ

ِننَي وَالَخمُر دٌَم لِلُمؤِمِننَي َحَسٌد قُوٌت ُخبُز البَ

܀܀܀

ا انَ اَن أَظَهَر الُقدرَة يف َخْمِر قَ َمْجُد الوَِحيِد يف الُعرِْس بَ

اَعة َق الساَعة للِه اآلِب أَكَمَل الطَ ِمْن أَْجِل األُمِّ َسبَّ

܀܀܀

لِّ الَقلِْب لِّ الَنْفِس ِمْن كُ ْمَنا رَبِّ أَْرسَاَر الُحبِّ ِمْن كُ َعلِّ

ِن االنَساِن ْهرُِق الُعْمَر َسْكَب َحَناِن عىل ِمثَاِل إبْ نُ

(من صلوات �ساء أحد عرس قانا اجلليل، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)  

المزمور ٤٥ (٤٤)
ِب  لْبي ِبطيِّ ني قورح. تَْعليم. نشيد ُحب ܀ جاَش قَ بَ ܀ إلماِم الِغناء. عىل لَْحن السوَسن. لِ

ٍب رَشيق ܀ إِنََّك أَجَمُل بني آدم والظرُف  ُم كاتِ لَ َك ِبأَْعاميل ܀ لِساين قَ الَكالم ألَحَدثَنَّ املَلِ

ار  ْد َسيفك عىل َجنِبك أيُّها الجبَ َك اللُه لِألَبَد ܀ تقلَّ ذلَِك بارَكَ يَك اْنَسَكب ܀ فلِ عىل َشَفتَ

ناَك  مُيْ يَجَعْل  قَوَسَك  أُشُدْد  ܀  والِربَ  والدَّعِة  الَحقِّ  َسبيِل  يف  واْركب  ِرسْ  هاَءْ  والبَ ِبالَجالِل 

لوبُهم ܀ َعرُشَك  ِك تَنَخلُع قُ َك يَسُقطون وأَْعداُء املَلِ بالَُك مَسنونٌة وُشعوٌب تحتَ ُمخيفة ܀ نِ

ّ ܀ بَت الِربَّ وأَبَغضَت الرشَّ هور وَصولَجاُن ُملِكَك َصولَجاُن اْسِتقامة ܀ أَحبَ َد الدُّ يا اللُه أَبَ

ها ُمرٌّ وعوٌد وَصْرب ِمن  يابَُك كلُ ِتهاِج دوَن أَْصحاِبَك ܀ ثِ َزيِت االِب ُهَك ِب لِذلَِك َمَسَحَك اللُه إِل

مَيينَك  عن  َكٌة  َملِ قاَمت  املُلوك  ناُت  بَ َك  رامِئِ كَ بَنِي  ِمن  ܀  األَوتار  تُطِربَُك  العاِج  قُصوِر 

َو  ْصبُ ِك وبَيَت أَبيِك ܀ فيَ َذَهِب أُوفري ر إِسَمعي يا ِبنُت واَنظُري وأَمييل أُذُنَِك إِنَيس َشعبَ ِب

يَستَعِطفوَن  ْعِب  الشَّ وأَغنياُء  صوَر  وِبنُت  ܀  اْسُجدي  ه  فلَ ُدِك  َسيِّ إِنَّه  ُحسِنِك  إِىل  ُك  املَلِ

اِخل ويف  ِك إِىل الدَّ ِج الذََّهب  تُزَفُّ إِىل املَلِ ِك لِباُسها ِمن نَسائِ الَهدايا وَجَهِك ܀ ِبنُت املَلِ ِب

َن إِىل قَِرص املَلِك ܀ ِتهاج ويَدُخلْ َفرَح واْب ْفَن ِب زفَ يَك ܀ يُ ُفها يُحَرضَن إِلَ إِثْرِها َعذارى. وَصائِ

ها.  سأَذكر اْسَمَك ِمن جيٍل إىل  لِّ َك تُقيُمهُم رؤساَء عىل األَرِض كُ يَكوُن بَنوَك ِعوًَضا ِمن آبائِ

هور ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  َد الدُّ عوُب أَب جيل لِذلك تَحَمُدَك الشُّ

أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٤/١٤-٢٣)

بًا، بَْل ِبرٌّ َوَسالٌم وفََرٌح يف الرُّوِح الُقُدس" "لَيَْس َملَُكوُت اللِه أَكْالً َوُرشْ

     
     

      
  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(يو ١/٢-١١)

ًضا يَُسوُع  انَْت أُمُّ يَُسوَع ُهَناك. ودُِعَي أَيْ يل، وكَ ا الَجلِ انَ اَن ُعرٌْس يف قَ وِْم الثَالِث، كَ يف اليَ

َها يَُسوع:  َقاَل لَ ِهم َخْمر». فَ َديْ َس لَ يْ ُه: «لَ ُسوَع أُمُّ يَ ْت لِ َقالَ َفَد الَخْمر، فَ وتَالِميُذُه إِىل الُعرْس. ونَ

وه!».  َعلُ افْ ُكم فَ ُقْل لَ َخَدم: «َمْهاَم يَ لْ ُه لِ ْت أُمُّ ْم تَأِْت َساَعِتي بَْعد!». فَقالَ ا اْمرَأَة؟ لَ ِك، يَ «َما ِيل ولَ

ٍة  نَي إِىل ِمئَ َها ِمْن مَثَانِ ْن لٌّ ِم َسُع كُ ُهود، يَ هرِي اليَ طْ تَ ٌة لِ ُة أَْجرَاٍن ِمْن َحَجر، ُمَعدَّ اَن ُهَناَك ِستَّ وكَ

ُقوا  ُهم: «إِْستَ اَل لَ وْق. قَ َمألُوَها إِىل فَ َخَدم: «إِمألُوا األَْجرَاَن َماءً». فَ لْ وِعْرشيَن لِيرتًا، فَقاَل يَُسوُع لِ

ُم  ْعلَ يُس املَاءَ، الَّذي َصاَر َخْمرًا - وكاَن ال يَ ُموا. وذَاَق الرَّئِ َقدَّ يِس الوَلِيَمة». فَ ُموا لِرَئِ اآلَن، وقَدِّ

ُم  َقدِّ َساٍن يُ لُّ إِنْ ُه: «كُ اَل لَ ِه الَعِريَس وقَ يْ َدَعا إِلَ ُمون - فَ ْعلَ َقوا يَ َن ُهوَ، والَخَدُم الَّذيَن اْستَ ِمْن أَيْ

َت الَخْمَر  َقيْ َقْد أَبْ ا أَنَْت فَ ُم األَقَلَّ ُجودَة، أَمَّ َقدِّ َد أَوَّالً، َحتَّى إِذَا َسِكَر املَْدُعوُّون، يُ الَخْمَر الَجيِّ

َر َمْجَدُه، وآَمَن  َه أَظْ يل، فَ ا الَجلِ انَ َعَها يف قَ اِت يَُسوع، َصَن انَْت أُوَىل آيَ َك كَ لْ َد إِىل اآلن!». تِ الَجيِّ

ِه تَالِميُذُه. ِب

anteliasdiocese.com

٥

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري باتريك كّساب)
ُة زمَن الّصوِم بقراءِة روايِة آيِة عرِس قانا الجليِل، وهي أُوىل آياِت يسوَع  ِتُح الكنيسُة املارونيّ تَ تَْف

بحسِب إنجيِل يوحّنا. ولالختياِر هذا سبٌب أّويلٌّ عميلٌّ بسيٌط، وهو أّن تقليَد الكنيسِة ال 

يوًما  "مرفًعا"  املسّمى  األحِد  يوُم  فيكوَن  الكبريِ،  الّصوِم  فرتِة  يف  واألفراحِ  بالزِّيجاِت  يسمُح 

ِّ قبَل أن "يلِبطهم املرفع". أّما الّسبُب  ُت فيه طالبو الّزواجِ عىل قبوِل الرسِّ حافًال باألفراحِ، يتهافَ

تراه  كام  الّصوِم  مبفهوِم  مبارشًا  ا  ارتباطً الّنِص  هذا  ارتباُط  فهو  العميُق،  الالهويتُّ  الثَّاين 

ُة. الكنيسُة املارونيّ

الطّعاِم، لكّنه ليس  الّدياناِت. فيه انقطاٌع عن  وُم املسيحيُّ يتاميُز عن أصواِم باقي  فالصَّ

ا وال قواعَد تحيُط بهام. إمّنا الّصوُم  االنقطاَع عن الطعاِم. فملكوُت اللِه ليَس أكًال وُرشبً

نا الفرَح الّذي ال يزوُل.  انتظاُر العريِس، أّي املسيحِ، الّذي ارتَفَع من بيِننا، وسوَف يأيت ليعطيَ

َع من بيِننا، كام قاَل، ونحُن ننتظُر الُعرَس املعدَّ يف اليوِم  نحُن نصوُم إذن، ألنَّ العريَس رُِف

أُ ِعْربَ األجياِل الستقبالِِه. األخريِ، يوَم يأيت املسيُح عروَسه الكنيسَة الّتي تتهيّ

اعِة ملا يقولُه. هذا ما توصينا به مريُم القائلُة  أّما االستعداُد لقدوِم العريِس، فيكوُن بالطّ

واألقَرص  األفضَل  العظَة  هذه،  ها  كلامتِ يف  الكنيسِة  آباُء  رأى  وقد  به".  م  يأمرُكُ ما  "إفعلوا 

منا  ها بحكمٍة وحبٍّ عظيَمني، تَُعلَّ ها البسيطِة الّتي صاَغتْ اريخِ. بكلامتِ واألفصَح ِعْربَ التّ

مريُم أّن التَّحضرَي للعرِس املنتظِر يكوُن بالطَّاعِة البِنها يسوعَ.

رًِحا.  ونحُن متى سِمعنا صوتَه وأطْعناه، ووضْعنا ما لنا يف األجراِن، حوََّل يسوُع ماءَنا خمرًا فَ

َب إمياٍن وفرحٍ لآلخرين. فلنُصْم مع  نا، فنصرَي أيًضا َسبَ ْنَدِهُش العاملُ لطْعِم الَخْمِر يف أجرانِ يَ

وُق إىل مجيِء عريِسها األكيِد، اآليت ليمألَها فرًحا.  ِظُر برجاءٍ، فيها الشَّ تَ الكنيسِة الّتي تَْن

فرتة صمت وتأّمل (...)

آية عرس قانا الجليل

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ْل َصَالتََنا عىل  اِهرَة، إقبَ تُول الطَ َك البَ ِة أُمِّ ا يَُسوع املَِسيح، يا َمْن َحوَّلَت املَاَء َخْمرًا ِبرَغبَ َن يا َربَّ

ا  َن اَم َها. بارِْك ِصيَ ا ِب ْحيَ َسِة وَنَ َنا وََشِفيَعة، وامَنْحَنا أن نَشَرتَِك يف أَرسَارَِك املَُقدَّ َها أُمٌّ لَ ا أَنَّ َديَها مِبَ يَ

املَجُد والُشكُر  َك  لَ املَِجيَدة،  اَمِة  يَ الِق الَخَالص. إىل عيِد  ِميناِء  َنا إىل  تُوِصلُ ُه رِحلًة  واجَعلْ

وِس، إىل األب. يَك وَلُِروِحَك الَحيِّ الُقدُّ وألَِب

(من صلوات �ساء أحد عرس قانا اجلليل، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
ين طُوىَب للَمدُعوِّ

وْا إىل َعشاِء الله العظيم. وا تَعالَ مُّ يَمِة الَحَمْل. َهلُ ين إىل وَلِ ܀ طُوىَب لِلَمدُعوِّ

ة. ِهي، ِقطاُف الَحياة. وَالَحصاُد ال ينتهي، َحصاُد املحبّ نتَ اُف ال يَ ܀ الِقطَ

وا إىل َعشاِء الله العظيم. وا تعالَ مُّ والِغالُل ال تَنتَهي، ِغالُل الرَحمة. َهلُ

َة السالِم... ًة ِحنطَ لَ َب ُمحمَّ ا، مراكِ ا نبًعا رسمديًّ ܀ تعاَل اغسلني فأصبح نقيًّ

وايل من خريِ  َة السالم... دَعني أتعُب كالدَّ إىل مواين الجياِع املَهُجورَة، ِحنطَ

ة. املحبّ

܀܀܀



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

نا يسوع املَسيح، يا َمْن دُعيَت إىل وليَمِة الُعرِْس يف قانا  َربَّ

الله.  فسبَّحوا  َصنعَت،  مِبا  الَجميَع  فأدَهشَت  الجليل، 

َك،  َك والذي أرَسلَ ة، فنعرِفَ َك اإلنجيليَّ تَ َم آيَ لنا أْن نتَفهَّ أهِّ

وس، إىل األبد. آمني. ونَجَعَل َحياتَنا تَسِبَحًة لك وألبيك وروِحك الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد مدخل ا�صوم ا�كبري - ا�كسليك)

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

ترتيلة األحد
لحن َدْحطُا ُال نِحِطا (سلوى القلوب)

أَلُعرُس رَمٌز َعن ُحبِّ الربِّ َعِن اتَِّحاِد الرَبِّ بالَشعِب

ا ا أَتَمَّ الرَمَز َصاَر إنَسانَ انَ يَ ا االبُن زَاَر دُن أَتَانَ

܀܀܀

ِديَّة ة اتََّحَد ِفيَها لألَبَ يَّ َرشِ تََجىلَّ اللُه يف البَ

ِننَي وَالَخمُر دٌَم لِلُمؤِمِننَي َحَسٌد قُوٌت ُخبُز البَ

܀܀܀

ا انَ اَن أَظَهَر الُقدرَة يف َخْمِر قَ َمْجُد الوَِحيِد يف الُعرِْس بَ

اَعة َق الساَعة للِه اآلِب أَكَمَل الطَ ِمْن أَْجِل األُمِّ َسبَّ

܀܀܀

لِّ الَقلِْب لِّ الَنْفِس ِمْن كُ ْمَنا رَبِّ أَْرسَاَر الُحبِّ ِمْن كُ َعلِّ

ِن االنَساِن ْهرُِق الُعْمَر َسْكَب َحَناِن عىل ِمثَاِل إبْ نُ

(من صلوات �ساء أحد عرس قانا اجلليل، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)  

المزمور ٤٥ (٤٤)
ِب  لْبي ِبطيِّ ني قورح. تَْعليم. نشيد ُحب ܀ جاَش قَ بَ ܀ إلماِم الِغناء. عىل لَْحن السوَسن. لِ

ٍب رَشيق ܀ إِنََّك أَجَمُل بني آدم والظرُف  ُم كاتِ لَ َك ِبأَْعاميل ܀ لِساين قَ الَكالم ألَحَدثَنَّ املَلِ

ار  ْد َسيفك عىل َجنِبك أيُّها الجبَ َك اللُه لِألَبَد ܀ تقلَّ ذلَِك بارَكَ يَك اْنَسَكب ܀ فلِ عىل َشَفتَ

ناَك  مُيْ يَجَعْل  قَوَسَك  أُشُدْد  ܀  والِربَ  والدَّعِة  الَحقِّ  َسبيِل  يف  واْركب  ِرسْ  هاَءْ  والبَ ِبالَجالِل 

لوبُهم ܀ َعرُشَك  ِك تَنَخلُع قُ َك يَسُقطون وأَْعداُء املَلِ بالَُك مَسنونٌة وُشعوٌب تحتَ ُمخيفة ܀ نِ

ّ ܀ بَت الِربَّ وأَبَغضَت الرشَّ هور وَصولَجاُن ُملِكَك َصولَجاُن اْسِتقامة ܀ أَحبَ َد الدُّ يا اللُه أَبَ

ها ُمرٌّ وعوٌد وَصْرب ِمن  يابَُك كلُ ِتهاِج دوَن أَْصحاِبَك ܀ ثِ َزيِت االِب ُهَك ِب لِذلَِك َمَسَحَك اللُه إِل

مَيينَك  عن  َكٌة  َملِ قاَمت  املُلوك  ناُت  بَ َك  رامِئِ كَ بَنِي  ِمن  ܀  األَوتار  تُطِربَُك  العاِج  قُصوِر 

َو  ْصبُ ِك وبَيَت أَبيِك ܀ فيَ َذَهِب أُوفري ر إِسَمعي يا ِبنُت واَنظُري وأَمييل أُذُنَِك إِنَيس َشعبَ ِب

يَستَعِطفوَن  ْعِب  الشَّ وأَغنياُء  صوَر  وِبنُت  ܀  اْسُجدي  ه  فلَ ُدِك  َسيِّ إِنَّه  ُحسِنِك  إِىل  ُك  املَلِ

اِخل ويف  ِك إِىل الدَّ ِج الذََّهب  تُزَفُّ إِىل املَلِ ِك لِباُسها ِمن نَسائِ الَهدايا وَجَهِك ܀ ِبنُت املَلِ ِب

َن إِىل قَِرص املَلِك ܀ ِتهاج ويَدُخلْ َفرَح واْب ْفَن ِب زفَ يَك ܀ يُ ُفها يُحَرضَن إِلَ إِثْرِها َعذارى. وَصائِ

ها.  سأَذكر اْسَمَك ِمن جيٍل إىل  لِّ َك تُقيُمهُم رؤساَء عىل األَرِض كُ يَكوُن بَنوَك ِعوًَضا ِمن آبائِ

هور ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  َد الدُّ عوُب أَب جيل لِذلك تَحَمُدَك الشُّ

أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٤/١٤-٢٣)

بًا، بَْل ِبرٌّ َوَسالٌم وفََرٌح يف الرُّوِح الُقُدس" "لَيَْس َملَُكوُت اللِه أَكْالً َوُرشْ

     
     

      
  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(يو ١/٢-١١)

ًضا يَُسوُع  انَْت أُمُّ يَُسوَع ُهَناك. ودُِعَي أَيْ يل، وكَ ا الَجلِ انَ اَن ُعرٌْس يف قَ وِْم الثَالِث، كَ يف اليَ

َها يَُسوع:  َقاَل لَ ِهم َخْمر». فَ َديْ َس لَ يْ ُه: «لَ ُسوَع أُمُّ يَ ْت لِ َقالَ َفَد الَخْمر، فَ وتَالِميُذُه إِىل الُعرْس. ونَ

وه!».  َعلُ افْ ُكم فَ ُقْل لَ َخَدم: «َمْهاَم يَ لْ ُه لِ ْت أُمُّ ْم تَأِْت َساَعِتي بَْعد!». فَقالَ ا اْمرَأَة؟ لَ ِك، يَ «َما ِيل ولَ

ٍة  نَي إِىل ِمئَ َها ِمْن مَثَانِ ْن لٌّ ِم َسُع كُ ُهود، يَ هرِي اليَ طْ تَ ٌة لِ ُة أَْجرَاٍن ِمْن َحَجر، ُمَعدَّ اَن ُهَناَك ِستَّ وكَ

ُقوا  ُهم: «إِْستَ اَل لَ وْق. قَ َمألُوَها إِىل فَ َخَدم: «إِمألُوا األَْجرَاَن َماءً». فَ لْ وِعْرشيَن لِيرتًا، فَقاَل يَُسوُع لِ

ُم  ْعلَ يُس املَاءَ، الَّذي َصاَر َخْمرًا - وكاَن ال يَ ُموا. وذَاَق الرَّئِ َقدَّ يِس الوَلِيَمة». فَ ُموا لِرَئِ اآلَن، وقَدِّ

ُم  َقدِّ َساٍن يُ لُّ إِنْ ُه: «كُ اَل لَ ِه الَعِريَس وقَ يْ َدَعا إِلَ ُمون - فَ ْعلَ َقوا يَ َن ُهوَ، والَخَدُم الَّذيَن اْستَ ِمْن أَيْ

َت الَخْمَر  َقيْ َقْد أَبْ ا أَنَْت فَ ُم األَقَلَّ ُجودَة، أَمَّ َقدِّ َد أَوَّالً، َحتَّى إِذَا َسِكَر املَْدُعوُّون، يُ الَخْمَر الَجيِّ

َر َمْجَدُه، وآَمَن  َه أَظْ يل، فَ ا الَجلِ انَ َعَها يف قَ اِت يَُسوع، َصَن انَْت أُوَىل آيَ َك كَ لْ َد إِىل اآلن!». تِ الَجيِّ

ِه تَالِميُذُه. ِب

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري باتريك كّساب)
ُة زمَن الّصوِم بقراءِة روايِة آيِة عرِس قانا الجليِل، وهي أُوىل آياِت يسوَع  ِتُح الكنيسُة املارونيّ تَ تَْف

بحسِب إنجيِل يوحّنا. ولالختياِر هذا سبٌب أّويلٌّ عميلٌّ بسيٌط، وهو أّن تقليَد الكنيسِة ال 

يوًما  "مرفًعا"  املسّمى  األحِد  يوُم  فيكوَن  الكبريِ،  الّصوِم  فرتِة  يف  واألفراحِ  بالزِّيجاِت  يسمُح 

ِّ قبَل أن "يلِبطهم املرفع". أّما الّسبُب  ُت فيه طالبو الّزواجِ عىل قبوِل الرسِّ حافًال باألفراحِ، يتهافَ

تراه  كام  الّصوِم  مبفهوِم  مبارشًا  ا  ارتباطً الّنِص  هذا  ارتباُط  فهو  العميُق،  الالهويتُّ  الثَّاين 

ُة. الكنيسُة املارونيّ

الطّعاِم، لكّنه ليس  الّدياناِت. فيه انقطاٌع عن  وُم املسيحيُّ يتاميُز عن أصواِم باقي  فالصَّ

ا وال قواعَد تحيُط بهام. إمّنا الّصوُم  االنقطاَع عن الطعاِم. فملكوُت اللِه ليَس أكًال وُرشبً

نا الفرَح الّذي ال يزوُل.  انتظاُر العريِس، أّي املسيحِ، الّذي ارتَفَع من بيِننا، وسوَف يأيت ليعطيَ

َع من بيِننا، كام قاَل، ونحُن ننتظُر الُعرَس املعدَّ يف اليوِم  نحُن نصوُم إذن، ألنَّ العريَس رُِف

أُ ِعْربَ األجياِل الستقبالِِه. األخريِ، يوَم يأيت املسيُح عروَسه الكنيسَة الّتي تتهيّ

اعِة ملا يقولُه. هذا ما توصينا به مريُم القائلُة  أّما االستعداُد لقدوِم العريِس، فيكوُن بالطّ

واألقَرص  األفضَل  العظَة  هذه،  ها  كلامتِ يف  الكنيسِة  آباُء  رأى  وقد  به".  م  يأمرُكُ ما  "إفعلوا 

منا  ها بحكمٍة وحبٍّ عظيَمني، تَُعلَّ ها البسيطِة الّتي صاَغتْ اريخِ. بكلامتِ واألفصَح ِعْربَ التّ

مريُم أّن التَّحضرَي للعرِس املنتظِر يكوُن بالطَّاعِة البِنها يسوعَ.

رًِحا.  ونحُن متى سِمعنا صوتَه وأطْعناه، ووضْعنا ما لنا يف األجراِن، حوََّل يسوُع ماءَنا خمرًا فَ

َب إمياٍن وفرحٍ لآلخرين. فلنُصْم مع  نا، فنصرَي أيًضا َسبَ ْنَدِهُش العاملُ لطْعِم الَخْمِر يف أجرانِ يَ

وُق إىل مجيِء عريِسها األكيِد، اآليت ليمألَها فرًحا.  ِظُر برجاءٍ، فيها الشَّ تَ الكنيسِة الّتي تَْن

فرتة صمت وتأّمل (...)
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٦ آية عرس قانا الجليل

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ْل َصَالتََنا عىل  اِهرَة، إقبَ تُول الطَ َك البَ ِة أُمِّ ا يَُسوع املَِسيح، يا َمْن َحوَّلَت املَاَء َخْمرًا ِبرَغبَ َن يا َربَّ

ا  َن اَم َها. بارِْك ِصيَ ا ِب ْحيَ َسِة وَنَ َنا وََشِفيَعة، وامَنْحَنا أن نَشَرتَِك يف أَرسَارَِك املَُقدَّ َها أُمٌّ لَ ا أَنَّ َديَها مِبَ يَ

املَجُد والُشكُر  َك  لَ املَِجيَدة،  اَمِة  يَ الِق الَخَالص. إىل عيِد  ِميناِء  َنا إىل  تُوِصلُ ُه رِحلًة  واجَعلْ

وِس، إىل األب. يَك وَلُِروِحَك الَحيِّ الُقدُّ وألَِب

(من صلوات �ساء أحد عرس قانا اجلليل، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
ين طُوىَب للَمدُعوِّ

وْا إىل َعشاِء الله العظيم. وا تَعالَ مُّ يَمِة الَحَمْل. َهلُ ين إىل وَلِ ܀ طُوىَب لِلَمدُعوِّ

ة. ِهي، ِقطاُف الَحياة. وَالَحصاُد ال ينتهي، َحصاُد املحبّ نتَ اُف ال يَ ܀ الِقطَ

وا إىل َعشاِء الله العظيم. وا تعالَ مُّ والِغالُل ال تَنتَهي، ِغالُل الرَحمة. َهلُ

َة السالِم... ًة ِحنطَ لَ َب ُمحمَّ ا، مراكِ ا نبًعا رسمديًّ ܀ تعاَل اغسلني فأصبح نقيًّ

وايل من خريِ  َة السالم... دَعني أتعُب كالدَّ إىل مواين الجياِع املَهُجورَة، ِحنطَ

ة. املحبّ

܀܀܀



صالة البدء
المجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس ِمَن اآلَن وإلى األبد. آمين.

نا يسوع املَسيح، يا َمْن دُعيَت إىل وليَمِة الُعرِْس يف قانا  َربَّ

الله.  فسبَّحوا  َصنعَت،  مِبا  الَجميَع  فأدَهشَت  الجليل، 

َك،  َك والذي أرَسلَ ة، فنعرِفَ َك اإلنجيليَّ تَ َم آيَ لنا أْن نتَفهَّ أهِّ

وس، إىل األبد. آمني. ونَجَعَل َحياتَنا تَسِبَحًة لك وألبيك وروِحك الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد مدخل ا�صوم ا�كبري - ا�كسليك)

المجدلة الكبرى
ِني البرش. بَ ُح لِ ِه يف الُعىل وعىل األرِض الّسالُم والرَّجاُء الصالِ ܀ املجُد للّ

اَك نَشُكُر من أجِل َمجِدَك الَعِظيم. د، إيّ اَك مُنَجِّ َك نَسُجد، إيّ اَك نُبارِك، لَ اَك نَُسبِّح، إيّ ܀ إيّ
َنا، أيُّها الربُّ  ُه اآلُب الضاِبُط الُكّل، إلُه آبائِ ُك الّساموّي، اللَّ ܀ أَيُّها الربُّ الخالِق، أيُّها املَلِ

ُن الوَحيُد يَُسوُع املَِسيح، َويا أَيُّها الرُّوُح الُقُدس. اإللُه، أَيُّها االِب

َة العالَم، إرَحْمَنا! ُه، أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ َمتَ لِ ِه وَكَ ܀ أَيُّها الرَّبُّ اإلله، ويا َحَمَل اللَّه، يا ابَن اللَّ
ْل تََرضَُّعَنا! ينا وَاقبَ َة العالَم، أَِصْخ إلَ ܀ أَيُّها الحاِمُل َخِطيئَ

يِه، إغِفْر وَارَحْمَنا! ܀ أَيُّها الجالُِس باملَجِد َعْن مَيِنِي أَِب
ِه  وس، أَنَت وَْحَدَك الرَّبُّ يَُسوُع املَِسيح، َمَع الرُّوِح الُقُدْس، لَِمجِد اللَّ ܀ ألنََّك أَنَت وَحَدَك قُدُّ

َنا، آمني! اِم َحياتِ لَّ أَيّ ا وَكُ اآلِب، دامِئً

ترتيلة األحد
لحن َدْحطُا ُال نِحِطا (سلوى القلوب)

أَلُعرُس رَمٌز َعن ُحبِّ الربِّ َعِن اتَِّحاِد الرَبِّ بالَشعِب

ا ا أَتَمَّ الرَمَز َصاَر إنَسانَ انَ يَ ا االبُن زَاَر دُن أَتَانَ

܀܀܀

ِديَّة ة اتََّحَد ِفيَها لألَبَ يَّ َرشِ تََجىلَّ اللُه يف البَ

ِننَي وَالَخمُر دٌَم لِلُمؤِمِننَي َحَسٌد قُوٌت ُخبُز البَ

܀܀܀

ا انَ اَن أَظَهَر الُقدرَة يف َخْمِر قَ َمْجُد الوَِحيِد يف الُعرِْس بَ

اَعة َق الساَعة للِه اآلِب أَكَمَل الطَ ِمْن أَْجِل األُمِّ َسبَّ

܀܀܀

لِّ الَقلِْب لِّ الَنْفِس ِمْن كُ ْمَنا رَبِّ أَْرسَاَر الُحبِّ ِمْن كُ َعلِّ

ِن االنَساِن ْهرُِق الُعْمَر َسْكَب َحَناِن عىل ِمثَاِل إبْ نُ

(من صلوات �ساء أحد عرس قانا اجلليل، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)  

المزمور ٤٥ (٤٤)
ِب  لْبي ِبطيِّ ني قورح. تَْعليم. نشيد ُحب ܀ جاَش قَ بَ ܀ إلماِم الِغناء. عىل لَْحن السوَسن. لِ

ٍب رَشيق ܀ إِنََّك أَجَمُل بني آدم والظرُف  ُم كاتِ لَ َك ِبأَْعاميل ܀ لِساين قَ الَكالم ألَحَدثَنَّ املَلِ

ار  ْد َسيفك عىل َجنِبك أيُّها الجبَ َك اللُه لِألَبَد ܀ تقلَّ ذلَِك بارَكَ يَك اْنَسَكب ܀ فلِ عىل َشَفتَ

ناَك  مُيْ يَجَعْل  قَوَسَك  أُشُدْد  ܀  والِربَ  والدَّعِة  الَحقِّ  َسبيِل  يف  واْركب  ِرسْ  هاَءْ  والبَ ِبالَجالِل 

لوبُهم ܀ َعرُشَك  ِك تَنَخلُع قُ َك يَسُقطون وأَْعداُء املَلِ بالَُك مَسنونٌة وُشعوٌب تحتَ ُمخيفة ܀ نِ

ّ ܀ بَت الِربَّ وأَبَغضَت الرشَّ هور وَصولَجاُن ُملِكَك َصولَجاُن اْسِتقامة ܀ أَحبَ َد الدُّ يا اللُه أَبَ

ها ُمرٌّ وعوٌد وَصْرب ِمن  يابَُك كلُ ِتهاِج دوَن أَْصحاِبَك ܀ ثِ َزيِت االِب ُهَك ِب لِذلَِك َمَسَحَك اللُه إِل

مَيينَك  عن  َكٌة  َملِ قاَمت  املُلوك  ناُت  بَ َك  رامِئِ كَ بَنِي  ِمن  ܀  األَوتار  تُطِربَُك  العاِج  قُصوِر 

َو  ْصبُ ِك وبَيَت أَبيِك ܀ فيَ َذَهِب أُوفري ر إِسَمعي يا ِبنُت واَنظُري وأَمييل أُذُنَِك إِنَيس َشعبَ ِب

يَستَعِطفوَن  ْعِب  الشَّ وأَغنياُء  صوَر  وِبنُت  ܀  اْسُجدي  ه  فلَ ُدِك  َسيِّ إِنَّه  ُحسِنِك  إِىل  ُك  املَلِ

اِخل ويف  ِك إِىل الدَّ ِج الذََّهب  تُزَفُّ إِىل املَلِ ِك لِباُسها ِمن نَسائِ الَهدايا وَجَهِك ܀ ِبنُت املَلِ ِب

َن إِىل قَِرص املَلِك ܀ ِتهاج ويَدُخلْ َفرَح واْب ْفَن ِب زفَ يَك ܀ يُ ُفها يُحَرضَن إِلَ إِثْرِها َعذارى. وَصائِ

ها.  سأَذكر اْسَمَك ِمن جيٍل إىل  لِّ َك تُقيُمهُم رؤساَء عىل األَرِض كُ يَكوُن بَنوَك ِعوًَضا ِمن آبائِ

هور ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل  َد الدُّ عوُب أَب جيل لِذلك تَحَمُدَك الشُّ

أبِد اآلِبِدين. آمني.

القراءات
ا  َحَك تَسبيًحا نقيًّ ا ونَقِّ َضامئرَنا، فُنسبِّ وُس الّذي ال مَيُوت، قَدِّس أفَكارَنَ أيُّها الربُّ الُقدُّ

سة، لك املجُد إىل األبد. آمني. َمِتَك املُقدَّ لِ ل يف كَ ونَتأمَّ

ِمْن رسالة اليوم (روم ١٤/١٤-٢٣)

بًا، بَْل ِبرٌّ َوَسالٌم وفََرٌح يف الرُّوِح الُقُدس" "لَيَْس َملَُكوُت اللِه أَكْالً َوُرشْ

     
     

      
  

َ العالََم بالَْحياة يِس يوحّنا الَّذي بَرشَّ ِمْن إِنجيِل َربِّنا يَسوَع املَِسيح للقدِّ

(يو ١/٢-١١)

ًضا يَُسوُع  انَْت أُمُّ يَُسوَع ُهَناك. ودُِعَي أَيْ يل، وكَ ا الَجلِ انَ اَن ُعرٌْس يف قَ وِْم الثَالِث، كَ يف اليَ

َها يَُسوع:  َقاَل لَ ِهم َخْمر». فَ َديْ َس لَ يْ ُه: «لَ ُسوَع أُمُّ يَ ْت لِ َقالَ َفَد الَخْمر، فَ وتَالِميُذُه إِىل الُعرْس. ونَ

وه!».  َعلُ افْ ُكم فَ ُقْل لَ َخَدم: «َمْهاَم يَ لْ ُه لِ ْت أُمُّ ْم تَأِْت َساَعِتي بَْعد!». فَقالَ ا اْمرَأَة؟ لَ ِك، يَ «َما ِيل ولَ

ٍة  نَي إِىل ِمئَ َها ِمْن مَثَانِ ْن لٌّ ِم َسُع كُ ُهود، يَ هرِي اليَ طْ تَ ٌة لِ ُة أَْجرَاٍن ِمْن َحَجر، ُمَعدَّ اَن ُهَناَك ِستَّ وكَ

ُقوا  ُهم: «إِْستَ اَل لَ وْق. قَ َمألُوَها إِىل فَ َخَدم: «إِمألُوا األَْجرَاَن َماءً». فَ لْ وِعْرشيَن لِيرتًا، فَقاَل يَُسوُع لِ

ُم  ْعلَ يُس املَاءَ، الَّذي َصاَر َخْمرًا - وكاَن ال يَ ُموا. وذَاَق الرَّئِ َقدَّ يِس الوَلِيَمة». فَ ُموا لِرَئِ اآلَن، وقَدِّ

ُم  َقدِّ َساٍن يُ لُّ إِنْ ُه: «كُ اَل لَ ِه الَعِريَس وقَ يْ َدَعا إِلَ ُمون - فَ ْعلَ َقوا يَ َن ُهوَ، والَخَدُم الَّذيَن اْستَ ِمْن أَيْ

َت الَخْمَر  َقيْ َقْد أَبْ ا أَنَْت فَ ُم األَقَلَّ ُجودَة، أَمَّ َقدِّ َد أَوَّالً، َحتَّى إِذَا َسِكَر املَْدُعوُّون، يُ الَخْمَر الَجيِّ

َر َمْجَدُه، وآَمَن  َه أَظْ يل، فَ ا الَجلِ انَ َعَها يف قَ اِت يَُسوع، َصَن انَْت أُوَىل آيَ َك كَ لْ َد إِىل اآلن!». تِ الَجيِّ

ِه تَالِميُذُه. ِب

بعُض األفكاِر للتأّمِل (الخوري باتريك كّساب)
ُة زمَن الّصوِم بقراءِة روايِة آيِة عرِس قانا الجليِل، وهي أُوىل آياِت يسوَع  ِتُح الكنيسُة املارونيّ تَ تَْف

بحسِب إنجيِل يوحّنا. ولالختياِر هذا سبٌب أّويلٌّ عميلٌّ بسيٌط، وهو أّن تقليَد الكنيسِة ال 

يوًما  "مرفًعا"  املسّمى  األحِد  يوُم  فيكوَن  الكبريِ،  الّصوِم  فرتِة  يف  واألفراحِ  بالزِّيجاِت  يسمُح 

ِّ قبَل أن "يلِبطهم املرفع". أّما الّسبُب  ُت فيه طالبو الّزواجِ عىل قبوِل الرسِّ حافًال باألفراحِ، يتهافَ

تراه  كام  الّصوِم  مبفهوِم  مبارشًا  ا  ارتباطً الّنِص  هذا  ارتباُط  فهو  العميُق،  الالهويتُّ  الثَّاين 

ُة. الكنيسُة املارونيّ

الطّعاِم، لكّنه ليس  الّدياناِت. فيه انقطاٌع عن  وُم املسيحيُّ يتاميُز عن أصواِم باقي  فالصَّ

ا وال قواعَد تحيُط بهام. إمّنا الّصوُم  االنقطاَع عن الطعاِم. فملكوُت اللِه ليَس أكًال وُرشبً

نا الفرَح الّذي ال يزوُل.  انتظاُر العريِس، أّي املسيحِ، الّذي ارتَفَع من بيِننا، وسوَف يأيت ليعطيَ

َع من بيِننا، كام قاَل، ونحُن ننتظُر الُعرَس املعدَّ يف اليوِم  نحُن نصوُم إذن، ألنَّ العريَس رُِف

أُ ِعْربَ األجياِل الستقبالِِه. األخريِ، يوَم يأيت املسيُح عروَسه الكنيسَة الّتي تتهيّ

اعِة ملا يقولُه. هذا ما توصينا به مريُم القائلُة  أّما االستعداُد لقدوِم العريِس، فيكوُن بالطّ

واألقَرص  األفضَل  العظَة  هذه،  ها  كلامتِ يف  الكنيسِة  آباُء  رأى  وقد  به".  م  يأمرُكُ ما  "إفعلوا 

منا  ها بحكمٍة وحبٍّ عظيَمني، تَُعلَّ ها البسيطِة الّتي صاَغتْ اريخِ. بكلامتِ واألفصَح ِعْربَ التّ

مريُم أّن التَّحضرَي للعرِس املنتظِر يكوُن بالطَّاعِة البِنها يسوعَ.

رًِحا.  ونحُن متى سِمعنا صوتَه وأطْعناه، ووضْعنا ما لنا يف األجراِن، حوََّل يسوُع ماءَنا خمرًا فَ

َب إمياٍن وفرحٍ لآلخرين. فلنُصْم مع  نا، فنصرَي أيًضا َسبَ ْنَدِهُش العاملُ لطْعِم الَخْمِر يف أجرانِ يَ

وُق إىل مجيِء عريِسها األكيِد، اآليت ليمألَها فرًحا.  ِظُر برجاءٍ، فيها الشَّ تَ الكنيسِة الّتي تَْن

فرتة صمت وتأّمل (...)
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٧ آية عرس قانا الجليل

صالة الشفاعة
ُع يف هذا الوَقِت كّل نوايانا وَِطلباتنا لنضعها بَنَي يدّي الرّب قابِل الصلواِت وُمستجيِب  نَرفَ

قداسة  ذِكر  نَنَىس  أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات، 

وُمدبّر  بطرس،  بشارة  مار  البطريرك  د  السيّ غبطة  مع  فرنسيس،  البابا  األعظم  الحرب 

ة، وكّل املكرّسني، مع كّل أبناء وبنات  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ األبرشيّ

رعيّتك، وكّل املوىت. 

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ فرتة صمت لِ

صالة الختام
الُقُدس.  ُه ونَُسبِّحُه اآلَب واالبَن والّروَح  لَ َولَنسُجد  د،  الثالوَث األقَدَس واملَُمجَّ فلَنشُكِر 

آمني. يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم، يا ربُّ ارَحْم.

وتُا. ُميُ الُ  ِديَشْت  قَ ُنا،  َحِيلتُ ِديَشْت  قَ ُها،  آلُ ِديَشْت  قَ

وٌس أنَت يا َمْن ال مَيُوت) (قّدوٌس أنت يا الله، قُدوٌس أنت أيُّها القوّي، قدُّ

نْي.  ْعلَ إتْرََحِم 

(إرَحمنا)

(٣ مّرات)

ارَحْمَنا، نا  ربَّ يا 

َوارَحمَنا، ينا  َعلَ أَشِفْق  نا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا، ا  َن ِجبْ استَ َنا  َربَّ يا 

َوارَحمَنا. ا  َن لَِنجَدتِ مَّ  وَهلُ تََقبَّل َصالتَنا  نا  َربَّ يا 

أبانا الّذي يف الّسٰموات (...)

ْل َصَالتََنا عىل  اِهرَة، إقبَ تُول الطَ َك البَ ِة أُمِّ ا يَُسوع املَِسيح، يا َمْن َحوَّلَت املَاَء َخْمرًا ِبرَغبَ َن يا َربَّ

ا  َن اَم َها. بارِْك ِصيَ ا ِب ْحيَ َسِة وَنَ َنا وََشِفيَعة، وامَنْحَنا أن نَشَرتَِك يف أَرسَارَِك املَُقدَّ َها أُمٌّ لَ ا أَنَّ َديَها مِبَ يَ

املَجُد والُشكُر  َك  لَ املَِجيَدة،  اَمِة  يَ الِق الَخَالص. إىل عيِد  ِميناِء  َنا إىل  تُوِصلُ ُه رِحلًة  واجَعلْ

وِس، إىل األب. يَك وَلُِروِحَك الَحيِّ الُقدُّ وألَِب

(من صلوات �ساء أحد عرس قانا اجلليل، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

ترتيلة الختام
ين طُوىَب للَمدُعوِّ

وْا إىل َعشاِء الله العظيم. وا تَعالَ مُّ يَمِة الَحَمْل. َهلُ ين إىل وَلِ ܀ طُوىَب لِلَمدُعوِّ

ة. ِهي، ِقطاُف الَحياة. وَالَحصاُد ال ينتهي، َحصاُد املحبّ نتَ اُف ال يَ ܀ الِقطَ

وا إىل َعشاِء الله العظيم. وا تعالَ مُّ والِغالُل ال تَنتَهي، ِغالُل الرَحمة. َهلُ

َة السالِم... ًة ِحنطَ لَ َب ُمحمَّ ا، مراكِ ا نبًعا رسمديًّ ܀ تعاَل اغسلني فأصبح نقيًّ

وايل من خريِ  َة السالم... دَعني أتعُب كالدَّ إىل مواين الجياِع املَهُجورَة، ِحنطَ

ة. املحبّ

܀܀܀


