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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

َم يف الزََمن،  يَُسوَع املَِسيح، ابَن اآلب ِمَن األَزَِل وابَن َمريَ يا 

ا وَهَو الله ليجَعلنا َشِبيِهني بالله وأبناَء  الّذي َصاَر إنَسانً

ة،  ا مع اللِه َوبعِضنا مع بعٍض باملََحبَّ دنَ أبيِه بالِنعَمة، وَحِّ

يَك املَجَد ِمَن اآلَن وإىل األَبَد.                                             وس وَنُصِعَد إلَ يَك َوِبُروِحَك الُقدُّ أَِب ِحَد ِبَك َوِب تَّ َن لِ

(صالة صباح عيد ميالد سّيدنا �سوع املسيح، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

١

ترتيلة األحد
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

َهاُر ْحُر وَالِغاَمُر وَاألَن َك البَ َك األَرُض وَالَساَمُء               لَ يا ابَن اللِه لَ

َك الَشْمُس وَالُنُجوُم وَاألَقاَمُر اُح وَالُربُوُق وَاألَجوَاُء               لَ وَالِريَ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وَم أَهَدْت نَجاَم َك اليَ ِمَن األَرِض إرتََضيَت باملََغارَة               وَالَساَمُء لَ

َك ِجْساَم يَف ُصغَت ِمْن َعذرَاَء لَ ارَى               كَ ْك َساِجُدوَن وََحيَ أَملَ�َالئِ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وا لِلُسُجوِد               َخاِشِعنَي باحِرتَاٍم للَمِسيِح َناَء األَرِض ُهبُّ يا أَب

يِل وَالتَسِبيِح هلِ وُه بالتَ لُّ الُرؤى وَالوُُعوِد               بارِكُ مَتَّت ِفيِه كُ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وْس               بَارِي الَكوِن ِمْن ال َيشءٍ، ُمْحِيي الُنُفوْس لِلثَالُوِث اآلِب االبِن الُروِح الُقدُّ

لُّ الرُّؤوْس ُه تَجثُو وَتَنَحِني كُ عِظيِم وَالُشكرَاِن               لَ لُّ الَحْمِد وَالتَ كُ

ويَا لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات صباح ال�سبة وامليالد املجيد، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

النشيد الكتابي أشعيا ١٣/٤٩ ، ٦/٩ ، ٩/٢٥ ، ٣/١٢-٦
ْد  ُه قَ ها الِجباْل ܀ ألَنَّ تُ يِم أَيَّ ْن َدِفعي ِبالرتَّ ها األَرُْض ܀ وٱنْ تُ ِهجي أَيَّ تَ اَمواْت وٱبْ ها السَّ تُ ي أَيَّ ܀ رمَنِّ

ًها  ا ُمشريا إلٰ ِفِه ܀ دُِعَي اْسُمُه َعجيبً تَ َصارَِت الرِّئَاَسُة عىل كَ ٌن ܀ فَ َد لنا وَلَد أُْعِطَي لنا ابْ وُلِ

َدِفعي  وانْ ܀  األَرُْض  ها  تُ أَيَّ ِهجي  تَ وابْ اَمواْت  السَّ ها  تُ أَيَّ ي  رمَنِّ ܀  الْم  السَّ يَس  رَئِ ِد  األَبَ أبا  ارا  َجبَّ

اُه قَد  رْنَ ظَ تَ ا ܀ ألرَّبُّ الّذي انْ ُصَن َخلِّ َو يُ اُه وافانا وَْه رْنَ ظَ تَ ا الّذي انْ َن ُه ها الِجباْل ܀ إلٰ تُ يِم أَيَّ ْن ِبالرتَّ

رَّب،  لْ وا لِ نابيعِ الَخالْص ܀ إِْعَرتِفُ اه ِمن يَ ْستَقي املِيَ وا نَ مُّ ْفرَْح ِبَخالِصِه ܀ َهلُ ِهْج وَنَ تَ بْ َن لْ أتانا فَ

َساَم  يا  وا.  ُ رمَنِّ ْم  ائِ َعظَ أىَت  َقد  فَ ُه  لَ أَشيُدوا  ܀  ِه  أَْعاَملِ ِب ُعوِب  الشُّ يف  أَْخِربُوا  اْسِمِه،  ِب أُدُْعوا 

َنة  ي يا َساكِ ها األَرُْض ܀ إِْهِتفي َورمَنِّ تُ ِهجي أَيَّ تَ اَمواْت وابْ ها السَّ تُ ي أَيَّ ي ܀ رمَنِّ اَموَاِت رمَنِّ السَّ

وَس إِْرسَائيْل يف َوَسِطِك َعظيْم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن  وْن ܀ فإنَّ قُدُّ ِصْهيُ

اآلَن وإىل 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 (عب ١/١-١٢)

ِثريَة، وبأَنْواٍع َشتَّى، ويف آِخِر هِذِه األَيَّام،  اء، َمرَّاٍت كَ يَ ِب ا يف األَنْ ِدمْيً اَء قَ َم اآلبَ لَّ " إِنَّ الله كَ

َشأَ الَعالَِمني. وُهَو ُشَعاُع َمْجِدِه  أَنْ ِه  ًا لُِكلِّ َيشء. وِب ُه َوارِث َمَنا يف االبْن، الَّذي َجَعلَ لَّ كَ

ِه." ْدرَتِ قُ َمِة  َكلِ بَ الُكلِّ  وُصورَُة َجوَهرِِه، وَضاِبُط 

     
                 

(يو ١/ ١٤)            
  

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

(لو ١/٢-٢٠)

هذا  َجرَى  املَْعُمورَة.  لِّ  كُ إِْحَصاِء  ِب َرصَ  يْ قَ أَُغوْسطَُس  ِمْن  ٌر  أَْم َصَدَر  األَيَّام،  َك  لْ تِ يف 

لُّ  كُ يَذَهبُون،  الَجِميُع  وكاَن  ا.  ُسوِريَّ عىل  ا  يً والِ وُس  كِريينيُ كاَن  َدَما  ِعْن األَوَّل،  اإلِْحَصاُء 

ِة الَناِرصَة،  يل، ِمْن َمديَن ِتبوا ِفيَها. َوَصِعَد يُوُسُف أَيًضا ِمَن الَجلِ ْكتَ يَ ِه، لِ ِت واِحٍد إِىل َمِديَن

ِه،  ِت َداُوَد وَعِشريَتِ يْ اَن ِمن بَ ُه كَ َت لَْحم، ألَنَّ يْ ِة َداُوَد الَّتي تُْدَعى بَ ُهوِديَّة، إِىل َمديَن إِىل اليَ

َدِت  د، فَولَ لِ تَ لِ اُمَها  أَيَّ ْت  ا ُهَناك، مَتَّ ِتِه، وِهَي َحاِمل. وِفياَم كانَ يبَ َم ِخطِّ ْريَ َم َمَع  ِتَب  ْكتَ يَ لِ

اَعِة الُضيُوف. ُهاَم َمْوِضٌع يف قَ ُكْن لَ ْم يَ ُه لَ ُه يف ِمْذَود، ألَنَّ ُه، وأَْضَجَعتْ تْ طَ مَّ َها الِبْكر، َوقَ ابَن

ِل عىل  يْ ْسَهُروَن يف َهَجَعاِت اللَ ِقيُموَن يف الُحُقول، ويَ يُ اٌة  ِة رَُع َك الَناِحيَ لْ تِ وكاَن يف 

ا  َخوفً وا  َخافُ فَ ُهم،  َحولَ أَْرشََق  الرَبِّ  وَمْجُد  ِبِهم،  وقََف  ْد  قَ الرَبِّ  مِبَالِك  فإِذَا  ِهم.  َعانِ قُطْ

ِه،  لِّ َفرٍَح َعِظيٍم يَُكوُن لِلَشْعِب كُ ْم ِب ُكُ ا أُبرشِّ َها أَنَ وا! فَ هُم املَالك: «ال تََخافُ َعِظياًم. فقاَل لَ

ُكم:  لَ َعالَمٌة  وهِذِه  َداُود.  ِة  َمِديَن يف  الرَّب،  املَِسيُح  ُهَو  ُمَخلِّص،  ْوَم  اليَ ُكُم  لَ َد  ُولِ ُه  ألَنَّ

الُجْنِد  ِمَن  ُجْمُهوٌر  املَالِك  إِىل  ْجأًَة  فَ وانَْضمَّ  ِمْذَود!».  يف  ُمْضَجًعا  ا،  طً ُمَقمَّ ِطْفالً  تَِجُدوَن 

والرََجاُء  الَسالم،  األَرِْض  وَعىل  الُعَىل،  يف  للِه  «أَملَْجُد  ُقولُون:  ويَ الله  ُحوَن  َسبِّ يُ الَساَمِويِّ 

البََرش». ني  بَ لِ ُح  الَصالِ

إِىل  َنا،  ِب ا  بَْعض: «هيَّ لِ ْعُضُهم  بَ اُة  الرَُع قاَل  الَساَمء،  إِىل  َعْنُهم  املَالئِكُة  انَْرصََف  ولَامَّ 

ُمْرسِِعني،  وَجاُؤوا  الرَّب».  ِه  ِب َمنا  أَْعلَ وقَد  َحَدث،  الَّذي  َر  األَْم هَذا  لِرَنَى   لَْحم،  َت  يْ بَ

فَوَجُدوا َمْريَم ويُوُسف، والِطْفَل ُمْضَجًعا يف املِْذَود. ولَامَّ رَأَْوُه أَخَربُوا ِبالَكالِم الَّذي ِقيَل 

ُم  ْريَ ا َم ُهُم الرَُعاة. أَمَّ ُه لَ الَ وا ِمامَّ قَ بُ ِذيَن َسِمُعوا، تَعجَّ ُهم يف َشأِْن هَذا الَصِبّي. وَجِميُع الَّ لَ

ُدوَن الله  جِّ َها. ثُمَّ َعاَد الرَُعاُة وُهْم مُيَ ِب لْ َها يف قَ لُ أَمَّ َها، وتتَ لَّ َكانَْت تَْحَفُظ  هِذِه األُُموَر كُ فَ

ُهم». لَ َل  يْ ِق لِّ ما َسِمُعوا ورأَوا، َحَسبَام  ُه عىل كُ ُحونَ َسبِّ ويُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس إييل سمعان)

من مذوٍد صغريٍ ومنّيس، إنطلقت برشى الخالص إىل العامل كلّه! ها هو ملك املجد، الذي 

يستحّق الهوشعنا والتمجيد، ينتظر الرعاة يف إسطبٍل حقري. فهو قد أىت عاملنا، ومل نفسْح 

له مكانًا يف صدر بيتنا. فهل سنقبل البرشى ونعلنها، كالرعاة؟

܀ لنسهر يف هجعات الليل عىل قطعاننا: 
ا، لكّننا مؤمتنون عىل مسؤوليّات عديدة، ويدعونا الرّب إىل أن نكون أمناء  قد ال نقود خرافً

عليها! فهل نسهر عليها؟ 

الراعي الصالح هو الذي يحّب قطعانه ويسهر عليها، ويرشدها إىل املراعي الخصبة، لتنمو 

باحثني عن مرشوع  بالرعاة،  ه  فلَنتَشبَّ ؟  بحبٍّ وننّميها  بوزناتنا  نهتمُّ  فهل  وتحيا!  وتكرب 

اتنا ووزناتنا. قداستنا من خالل مسؤوليّ

د: ا عن يسوع املتجسِّ ܀ لننطلق بحًث
مقّمط. نعيش،  الرعاُة بحثًا عن طفٍل صغريٍ  إنطلق  الرغم من الخوف واالضطراب،  عىل 

وإىل  االستسالم،  عدم  إىل  يدعونا  الربَّ  أّن  َد  يْ بَ ق.  مقلِ استقراٍر  وبعدم  دائٍم  بخوٍف  اليوم، 

ا، يدعونا  الرعاة ليجدوه طفًال مقّمطً الصعوبات. فمن دعا  الدائم عنه، يف قلب  البحث 

سنتخطّى  فهل  والحزين.  واملتألّم  واملريض  والجائع  الرشيد  يف  عنه  نبحث  أن  إىل  اليوم 

ه بالرعاة، باحثني عن يسوع يف كّل مكان، وعىل  قلقنا، وننطلق بحثًا عن يسوع؟ فلَنتَشبَّ

الرغم من املخاوف الكثرية.

اها:  ܀ لنعلن البرشى الّساّرة التي عايّن
ال ميكن لبرشى الخالص أن تبقى أسرية مذوٍد صغريٍ يف بيت لحم. لذلك، أصبح الرعاة من 

تستقبله  أن  ها  كلّ البرشيّة  إنسانًا، وعىل  الله صار  إّن  إذ  املخلّص،  بوالدة  املبّرشين  أوائل 

ه  َشبَّ تَ ا، إّال أن ينطلق بدوره ليبّرش به! فلَن برسور! فال ميكن ملن التقى باملسيح لقاًء حقيقيًّ

بالرعاة، منطلقني إىل العامل كلّه، وهاتفني: "ولد املسيح، هللويا!"

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       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. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا.) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(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 (...)

ا  طً ًدا ُمَقمَّ اِن َولَ َهَر للَعيَ ْد ظَ َها الَخِفيُّ املَُجوُب َعِن الَكاُروِبيم َوالَسارَاِفيم َوقَ َك أَيُّ املَجُد لَ

َمجَده.  ِعيَد لإلنساِن  َويُ ِمريَاثَه،  رَيُدَّ آلدََم  لِ الَجِديَدة،  ِة  يَّ َرشِ البَ َورَأَس  الثَايِن  آدََم  َمَغارَة،  يف 

يَك الُشكَر َواملَْجَد إىل األَبد. َع إلَ ْحِيَي ذِكرَى ِميالِدَك باألََمل والرّجاء، لِرَنفَ نُ ا أْن  َهبَن

(صالة صباح عيد ميالد سّيدنا �سوع املسيح ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
الكَلَِمُة َصاَر َجَسًدا

الكلمُة صاَر جسًدا وحلَّ بيننا ܀ 

أبرصنا مجَدُه َمجَد َوِحيٍد من اآلب

ها الَسامواُت ِمن فَوْق، تُ ܀ أُقطري أيَّ

الصّديْق الغيوُم  ِر  ْمطُ َولتَ

وُر عىل العامل وَم أَرشََق النُّ يَ ܀ أَل

البْرش لبني  وصاَر الخالُص 

܀ ُولَِد املسيْح، ُولَِد الحبُّ والسالْم،

الرجاُء الصالح. هللويا (٣) َد  ُولِ



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

َم يف الزََمن،  يَُسوَع املَِسيح، ابَن اآلب ِمَن األَزَِل وابَن َمريَ يا 

ا وَهَو الله ليجَعلنا َشِبيِهني بالله وأبناَء  الّذي َصاَر إنَسانً

ة،  ا مع اللِه َوبعِضنا مع بعٍض باملََحبَّ دنَ أبيِه بالِنعَمة، وَحِّ

يَك املَجَد ِمَن اآلَن وإىل األَبَد.                                             وس وَنُصِعَد إلَ يَك َوِبُروِحَك الُقدُّ أَِب ِحَد ِبَك َوِب تَّ َن لِ

(صالة صباح عيد ميالد سّيدنا �سوع املسيح، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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٢عيد الميالد المجيد

ترتيلة األحد
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

َهاُر ْحُر وَالِغاَمُر وَاألَن َك البَ َك األَرُض وَالَساَمُء               لَ يا ابَن اللِه لَ

َك الَشْمُس وَالُنُجوُم وَاألَقاَمُر اُح وَالُربُوُق وَاألَجوَاُء               لَ وَالِريَ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وَم أَهَدْت نَجاَم َك اليَ ِمَن األَرِض إرتََضيَت باملََغارَة               وَالَساَمُء لَ

َك ِجْساَم يَف ُصغَت ِمْن َعذرَاَء لَ ارَى               كَ ْك َساِجُدوَن وََحيَ أَملَ�َالئِ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وا لِلُسُجوِد               َخاِشِعنَي باحِرتَاٍم للَمِسيِح َناَء األَرِض ُهبُّ يا أَب

يِل وَالتَسِبيِح هلِ وُه بالتَ لُّ الُرؤى وَالوُُعوِد               بارِكُ مَتَّت ِفيِه كُ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وْس               بَارِي الَكوِن ِمْن ال َيشءٍ، ُمْحِيي الُنُفوْس لِلثَالُوِث اآلِب االبِن الُروِح الُقدُّ

لُّ الرُّؤوْس ُه تَجثُو وَتَنَحِني كُ عِظيِم وَالُشكرَاِن               لَ لُّ الَحْمِد وَالتَ كُ

ويَا لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات صباح ال�سبة وامليالد املجيد، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

النشيد الكتابي أشعيا ١٣/٤٩ ، ٦/٩ ، ٩/٢٥ ، ٣/١٢-٦
ْد  ُه قَ ها الِجباْل ܀ ألَنَّ تُ يِم أَيَّ ْن َدِفعي ِبالرتَّ ها األَرُْض ܀ وٱنْ تُ ِهجي أَيَّ تَ اَمواْت وٱبْ ها السَّ تُ ي أَيَّ ܀ رمَنِّ

ًها  ا ُمشريا إلٰ ِفِه ܀ دُِعَي اْسُمُه َعجيبً تَ َصارَِت الرِّئَاَسُة عىل كَ ٌن ܀ فَ َد لنا وَلَد أُْعِطَي لنا ابْ وُلِ

َدِفعي  وانْ ܀  األَرُْض  ها  تُ أَيَّ ِهجي  تَ وابْ اَمواْت  السَّ ها  تُ أَيَّ ي  رمَنِّ ܀  الْم  السَّ يَس  رَئِ ِد  األَبَ أبا  ارا  َجبَّ

اُه قَد  رْنَ ظَ تَ ا ܀ ألرَّبُّ الّذي انْ ُصَن َخلِّ َو يُ اُه وافانا وَْه رْنَ ظَ تَ ا الّذي انْ َن ُه ها الِجباْل ܀ إلٰ تُ يِم أَيَّ ْن ِبالرتَّ

رَّب،  لْ وا لِ نابيعِ الَخالْص ܀ إِْعَرتِفُ اه ِمن يَ ْستَقي املِيَ وا نَ مُّ ْفرَْح ِبَخالِصِه ܀ َهلُ ِهْج وَنَ تَ بْ َن لْ أتانا فَ

َساَم  يا  وا.  ُ رمَنِّ ْم  ائِ َعظَ أىَت  َقد  فَ ُه  لَ أَشيُدوا  ܀  ِه  أَْعاَملِ ِب ُعوِب  الشُّ يف  أَْخِربُوا  اْسِمِه،  ِب أُدُْعوا 

َنة  ي يا َساكِ ها األَرُْض ܀ إِْهِتفي َورمَنِّ تُ ِهجي أَيَّ تَ اَمواْت وابْ ها السَّ تُ ي أَيَّ ي ܀ رمَنِّ اَموَاِت رمَنِّ السَّ

وَس إِْرسَائيْل يف َوَسِطِك َعظيْم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن  وْن ܀ فإنَّ قُدُّ ِصْهيُ

اآلَن وإىل 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 (عب ١/١-١٢)

ِثريَة، وبأَنْواٍع َشتَّى، ويف آِخِر هِذِه األَيَّام،  اء، َمرَّاٍت كَ يَ ِب ا يف األَنْ ِدمْيً اَء قَ َم اآلبَ لَّ " إِنَّ الله كَ

َشأَ الَعالَِمني. وُهَو ُشَعاُع َمْجِدِه  أَنْ ِه  ًا لُِكلِّ َيشء. وِب ُه َوارِث َمَنا يف االبْن، الَّذي َجَعلَ لَّ كَ

ِه." ْدرَتِ قُ َمِة  َكلِ بَ الُكلِّ  وُصورَُة َجوَهرِِه، وَضاِبُط 

     
                 

(يو ١/ ١٤)            
  

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

(لو ١/٢-٢٠)

هذا  َجرَى  املَْعُمورَة.  لِّ  كُ إِْحَصاِء  ِب َرصَ  يْ قَ أَُغوْسطَُس  ِمْن  ٌر  أَْم َصَدَر  األَيَّام،  َك  لْ تِ يف 

لُّ  كُ يَذَهبُون،  الَجِميُع  وكاَن  ا.  ُسوِريَّ عىل  ا  يً والِ وُس  كِريينيُ كاَن  َدَما  ِعْن األَوَّل،  اإلِْحَصاُء 

ِة الَناِرصَة،  يل، ِمْن َمديَن ِتبوا ِفيَها. َوَصِعَد يُوُسُف أَيًضا ِمَن الَجلِ ْكتَ يَ ِه، لِ ِت واِحٍد إِىل َمِديَن

ِه،  ِت َداُوَد وَعِشريَتِ يْ اَن ِمن بَ ُه كَ َت لَْحم، ألَنَّ يْ ِة َداُوَد الَّتي تُْدَعى بَ ُهوِديَّة، إِىل َمديَن إِىل اليَ

َدِت  د، فَولَ لِ تَ لِ اُمَها  أَيَّ ْت  ا ُهَناك، مَتَّ ِتِه، وِهَي َحاِمل. وِفياَم كانَ يبَ َم ِخطِّ ْريَ َم َمَع  ِتَب  ْكتَ يَ لِ

اَعِة الُضيُوف. ُهاَم َمْوِضٌع يف قَ ُكْن لَ ْم يَ ُه لَ ُه يف ِمْذَود، ألَنَّ ُه، وأَْضَجَعتْ تْ طَ مَّ َها الِبْكر، َوقَ ابَن

ِل عىل  يْ ْسَهُروَن يف َهَجَعاِت اللَ ِقيُموَن يف الُحُقول، ويَ يُ اٌة  ِة رَُع َك الَناِحيَ لْ تِ وكاَن يف 

ا  َخوفً وا  َخافُ فَ ُهم،  َحولَ أَْرشََق  الرَبِّ  وَمْجُد  ِبِهم،  وقََف  ْد  قَ الرَبِّ  مِبَالِك  فإِذَا  ِهم.  َعانِ قُطْ

ِه،  لِّ َفرٍَح َعِظيٍم يَُكوُن لِلَشْعِب كُ ْم ِب ُكُ ا أُبرشِّ َها أَنَ وا! فَ هُم املَالك: «ال تََخافُ َعِظياًم. فقاَل لَ

ُكم:  لَ َعالَمٌة  وهِذِه  َداُود.  ِة  َمِديَن يف  الرَّب،  املَِسيُح  ُهَو  ُمَخلِّص،  ْوَم  اليَ ُكُم  لَ َد  ُولِ ُه  ألَنَّ

الُجْنِد  ِمَن  ُجْمُهوٌر  املَالِك  إِىل  ْجأًَة  فَ وانَْضمَّ  ِمْذَود!».  يف  ُمْضَجًعا  ا،  طً ُمَقمَّ ِطْفالً  تَِجُدوَن 

والرََجاُء  الَسالم،  األَرِْض  وَعىل  الُعَىل،  يف  للِه  «أَملَْجُد  ُقولُون:  ويَ الله  ُحوَن  َسبِّ يُ الَساَمِويِّ 

البََرش». ني  بَ لِ ُح  الَصالِ

إِىل  َنا،  ِب ا  بَْعض: «هيَّ لِ ْعُضُهم  بَ اُة  الرَُع قاَل  الَساَمء،  إِىل  َعْنُهم  املَالئِكُة  انَْرصََف  ولَامَّ 

ُمْرسِِعني،  وَجاُؤوا  الرَّب».  ِه  ِب َمنا  أَْعلَ وقَد  َحَدث،  الَّذي  َر  األَْم هَذا  لِرَنَى   لَْحم،  َت  يْ بَ

فَوَجُدوا َمْريَم ويُوُسف، والِطْفَل ُمْضَجًعا يف املِْذَود. ولَامَّ رَأَْوُه أَخَربُوا ِبالَكالِم الَّذي ِقيَل 

ُم  ْريَ ا َم ُهُم الرَُعاة. أَمَّ ُه لَ الَ وا ِمامَّ قَ بُ ِذيَن َسِمُعوا، تَعجَّ ُهم يف َشأِْن هَذا الَصِبّي. وَجِميُع الَّ لَ

ُدوَن الله  جِّ َها. ثُمَّ َعاَد الرَُعاُة وُهْم مُيَ ِب لْ َها يف قَ لُ أَمَّ َها، وتتَ لَّ َكانَْت تَْحَفُظ  هِذِه األُُموَر كُ فَ

ُهم». لَ َل  يْ ِق لِّ ما َسِمُعوا ورأَوا، َحَسبَام  ُه عىل كُ ُحونَ َسبِّ ويُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس إييل سمعان)

من مذوٍد صغريٍ ومنّيس، إنطلقت برشى الخالص إىل العامل كلّه! ها هو ملك املجد، الذي 

يستحّق الهوشعنا والتمجيد، ينتظر الرعاة يف إسطبٍل حقري. فهو قد أىت عاملنا، ومل نفسْح 

له مكانًا يف صدر بيتنا. فهل سنقبل البرشى ونعلنها، كالرعاة؟

܀ لنسهر يف هجعات الليل عىل قطعاننا: 
ا، لكّننا مؤمتنون عىل مسؤوليّات عديدة، ويدعونا الرّب إىل أن نكون أمناء  قد ال نقود خرافً

عليها! فهل نسهر عليها؟ 

الراعي الصالح هو الذي يحّب قطعانه ويسهر عليها، ويرشدها إىل املراعي الخصبة، لتنمو 

باحثني عن مرشوع  بالرعاة،  ه  فلَنتَشبَّ ؟  بحبٍّ وننّميها  بوزناتنا  نهتمُّ  فهل  وتحيا!  وتكرب 

اتنا ووزناتنا. قداستنا من خالل مسؤوليّ

د: ا عن يسوع املتجسِّ ܀ لننطلق بحًث
مقّمط. نعيش،  الرعاُة بحثًا عن طفٍل صغريٍ  إنطلق  الرغم من الخوف واالضطراب،  عىل 

وإىل  االستسالم،  عدم  إىل  يدعونا  الربَّ  أّن  َد  يْ بَ ق.  مقلِ استقراٍر  وبعدم  دائٍم  بخوٍف  اليوم، 

ا، يدعونا  الرعاة ليجدوه طفًال مقّمطً الصعوبات. فمن دعا  الدائم عنه، يف قلب  البحث 

سنتخطّى  فهل  والحزين.  واملتألّم  واملريض  والجائع  الرشيد  يف  عنه  نبحث  أن  إىل  اليوم 

ه بالرعاة، باحثني عن يسوع يف كّل مكان، وعىل  قلقنا، وننطلق بحثًا عن يسوع؟ فلَنتَشبَّ

الرغم من املخاوف الكثرية.

اها:  ܀ لنعلن البرشى الّساّرة التي عايّن
ال ميكن لبرشى الخالص أن تبقى أسرية مذوٍد صغريٍ يف بيت لحم. لذلك، أصبح الرعاة من 

تستقبله  أن  ها  كلّ البرشيّة  إنسانًا، وعىل  الله صار  إّن  إذ  املخلّص،  بوالدة  املبّرشين  أوائل 

ه  َشبَّ تَ ا، إّال أن ينطلق بدوره ليبّرش به! فلَن برسور! فال ميكن ملن التقى باملسيح لقاًء حقيقيًّ

بالرعاة، منطلقني إىل العامل كلّه، وهاتفني: "ولد املسيح، هللويا!"

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       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. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا.) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(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 (...)

ا  طً ًدا ُمَقمَّ اِن َولَ َهَر للَعيَ ْد ظَ َها الَخِفيُّ املَُجوُب َعِن الَكاُروِبيم َوالَسارَاِفيم َوقَ َك أَيُّ املَجُد لَ

َمجَده.  ِعيَد لإلنساِن  َويُ ِمريَاثَه،  رَيُدَّ آلدََم  لِ الَجِديَدة،  ِة  يَّ َرشِ البَ َورَأَس  الثَايِن  آدََم  َمَغارَة،  يف 

يَك الُشكَر َواملَْجَد إىل األَبد. َع إلَ ْحِيَي ذِكرَى ِميالِدَك باألََمل والرّجاء، لِرَنفَ نُ ا أْن  َهبَن

(صالة صباح عيد ميالد سّيدنا �سوع املسيح ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
الكَلَِمُة َصاَر َجَسًدا

الكلمُة صاَر جسًدا وحلَّ بيننا ܀ 

أبرصنا مجَدُه َمجَد َوِحيٍد من اآلب

ها الَسامواُت ِمن فَوْق، تُ ܀ أُقطري أيَّ

الصّديْق الغيوُم  ِر  ْمطُ َولتَ

وُر عىل العامل وَم أَرشََق النُّ يَ ܀ أَل

البْرش لبني  وصاَر الخالُص 

܀ ُولَِد املسيْح، ُولَِد الحبُّ والسالْم،

الرجاُء الصالح. هللويا (٣) َد  ُولِ



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

َم يف الزََمن،  يَُسوَع املَِسيح، ابَن اآلب ِمَن األَزَِل وابَن َمريَ يا 

ا وَهَو الله ليجَعلنا َشِبيِهني بالله وأبناَء  الّذي َصاَر إنَسانً

ة،  ا مع اللِه َوبعِضنا مع بعٍض باملََحبَّ دنَ أبيِه بالِنعَمة، وَحِّ

يَك املَجَد ِمَن اآلَن وإىل األَبَد.                                             وس وَنُصِعَد إلَ يَك َوِبُروِحَك الُقدُّ أَِب ِحَد ِبَك َوِب تَّ َن لِ

(صالة صباح عيد ميالد سّيدنا �سوع املسيح، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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٣

ترتيلة األحد
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

َهاُر ْحُر وَالِغاَمُر وَاألَن َك البَ َك األَرُض وَالَساَمُء               لَ يا ابَن اللِه لَ

َك الَشْمُس وَالُنُجوُم وَاألَقاَمُر اُح وَالُربُوُق وَاألَجوَاُء               لَ وَالِريَ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وَم أَهَدْت نَجاَم َك اليَ ِمَن األَرِض إرتََضيَت باملََغارَة               وَالَساَمُء لَ

َك ِجْساَم يَف ُصغَت ِمْن َعذرَاَء لَ ارَى               كَ ْك َساِجُدوَن وََحيَ أَملَ�َالئِ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وا لِلُسُجوِد               َخاِشِعنَي باحِرتَاٍم للَمِسيِح َناَء األَرِض ُهبُّ يا أَب

يِل وَالتَسِبيِح هلِ وُه بالتَ لُّ الُرؤى وَالوُُعوِد               بارِكُ مَتَّت ِفيِه كُ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وْس               بَارِي الَكوِن ِمْن ال َيشءٍ، ُمْحِيي الُنُفوْس لِلثَالُوِث اآلِب االبِن الُروِح الُقدُّ

لُّ الرُّؤوْس ُه تَجثُو وَتَنَحِني كُ عِظيِم وَالُشكرَاِن               لَ لُّ الَحْمِد وَالتَ كُ

ويَا لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات صباح ال�سبة وامليالد املجيد، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

النشيد الكتابي أشعيا ١٣/٤٩ ، ٦/٩ ، ٩/٢٥ ، ٣/١٢-٦
ْد  ُه قَ ها الِجباْل ܀ ألَنَّ تُ يِم أَيَّ ْن َدِفعي ِبالرتَّ ها األَرُْض ܀ وٱنْ تُ ِهجي أَيَّ تَ اَمواْت وٱبْ ها السَّ تُ ي أَيَّ ܀ رمَنِّ

ًها  ا ُمشريا إلٰ ِفِه ܀ دُِعَي اْسُمُه َعجيبً تَ َصارَِت الرِّئَاَسُة عىل كَ ٌن ܀ فَ َد لنا وَلَد أُْعِطَي لنا ابْ وُلِ

َدِفعي  وانْ ܀  األَرُْض  ها  تُ أَيَّ ِهجي  تَ وابْ اَمواْت  السَّ ها  تُ أَيَّ ي  رمَنِّ ܀  الْم  السَّ يَس  رَئِ ِد  األَبَ أبا  ارا  َجبَّ

اُه قَد  رْنَ ظَ تَ ا ܀ ألرَّبُّ الّذي انْ ُصَن َخلِّ َو يُ اُه وافانا وَْه رْنَ ظَ تَ ا الّذي انْ َن ُه ها الِجباْل ܀ إلٰ تُ يِم أَيَّ ْن ِبالرتَّ

رَّب،  لْ وا لِ نابيعِ الَخالْص ܀ إِْعَرتِفُ اه ِمن يَ ْستَقي املِيَ وا نَ مُّ ْفرَْح ِبَخالِصِه ܀ َهلُ ِهْج وَنَ تَ بْ َن لْ أتانا فَ

َساَم  يا  وا.  ُ رمَنِّ ْم  ائِ َعظَ أىَت  َقد  فَ ُه  لَ أَشيُدوا  ܀  ِه  أَْعاَملِ ِب ُعوِب  الشُّ يف  أَْخِربُوا  اْسِمِه،  ِب أُدُْعوا 

َنة  ي يا َساكِ ها األَرُْض ܀ إِْهِتفي َورمَنِّ تُ ِهجي أَيَّ تَ اَمواْت وابْ ها السَّ تُ ي أَيَّ ي ܀ رمَنِّ اَموَاِت رمَنِّ السَّ

وَس إِْرسَائيْل يف َوَسِطِك َعظيْم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن  وْن ܀ فإنَّ قُدُّ ِصْهيُ

اآلَن وإىل 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 (عب ١/١-١٢)

ِثريَة، وبأَنْواٍع َشتَّى، ويف آِخِر هِذِه األَيَّام،  اء، َمرَّاٍت كَ يَ ِب ا يف األَنْ ِدمْيً اَء قَ َم اآلبَ لَّ " إِنَّ الله كَ

َشأَ الَعالَِمني. وُهَو ُشَعاُع َمْجِدِه  أَنْ ِه  ًا لُِكلِّ َيشء. وِب ُه َوارِث َمَنا يف االبْن، الَّذي َجَعلَ لَّ كَ

ِه." ْدرَتِ قُ َمِة  َكلِ بَ الُكلِّ  وُصورَُة َجوَهرِِه، وَضاِبُط 

     
                 

(يو ١/ ١٤)            
  

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

(لو ١/٢-٢٠)

هذا  َجرَى  املَْعُمورَة.  لِّ  كُ إِْحَصاِء  ِب َرصَ  يْ قَ أَُغوْسطَُس  ِمْن  ٌر  أَْم َصَدَر  األَيَّام،  َك  لْ تِ يف 

لُّ  كُ يَذَهبُون،  الَجِميُع  وكاَن  ا.  ُسوِريَّ عىل  ا  يً والِ وُس  كِريينيُ كاَن  َدَما  ِعْن األَوَّل،  اإلِْحَصاُء 

ِة الَناِرصَة،  يل، ِمْن َمديَن ِتبوا ِفيَها. َوَصِعَد يُوُسُف أَيًضا ِمَن الَجلِ ْكتَ يَ ِه، لِ ِت واِحٍد إِىل َمِديَن

ِه،  ِت َداُوَد وَعِشريَتِ يْ اَن ِمن بَ ُه كَ َت لَْحم، ألَنَّ يْ ِة َداُوَد الَّتي تُْدَعى بَ ُهوِديَّة، إِىل َمديَن إِىل اليَ

َدِت  د، فَولَ لِ تَ لِ اُمَها  أَيَّ ْت  ا ُهَناك، مَتَّ ِتِه، وِهَي َحاِمل. وِفياَم كانَ يبَ َم ِخطِّ ْريَ َم َمَع  ِتَب  ْكتَ يَ لِ

اَعِة الُضيُوف. ُهاَم َمْوِضٌع يف قَ ُكْن لَ ْم يَ ُه لَ ُه يف ِمْذَود، ألَنَّ ُه، وأَْضَجَعتْ تْ طَ مَّ َها الِبْكر، َوقَ ابَن

ِل عىل  يْ ْسَهُروَن يف َهَجَعاِت اللَ ِقيُموَن يف الُحُقول، ويَ يُ اٌة  ِة رَُع َك الَناِحيَ لْ تِ وكاَن يف 

ا  َخوفً وا  َخافُ فَ ُهم،  َحولَ أَْرشََق  الرَبِّ  وَمْجُد  ِبِهم،  وقََف  ْد  قَ الرَبِّ  مِبَالِك  فإِذَا  ِهم.  َعانِ قُطْ

ِه،  لِّ َفرٍَح َعِظيٍم يَُكوُن لِلَشْعِب كُ ْم ِب ُكُ ا أُبرشِّ َها أَنَ وا! فَ هُم املَالك: «ال تََخافُ َعِظياًم. فقاَل لَ

ُكم:  لَ َعالَمٌة  وهِذِه  َداُود.  ِة  َمِديَن يف  الرَّب،  املَِسيُح  ُهَو  ُمَخلِّص،  ْوَم  اليَ ُكُم  لَ َد  ُولِ ُه  ألَنَّ

الُجْنِد  ِمَن  ُجْمُهوٌر  املَالِك  إِىل  ْجأًَة  فَ وانَْضمَّ  ِمْذَود!».  يف  ُمْضَجًعا  ا،  طً ُمَقمَّ ِطْفالً  تَِجُدوَن 

والرََجاُء  الَسالم،  األَرِْض  وَعىل  الُعَىل،  يف  للِه  «أَملَْجُد  ُقولُون:  ويَ الله  ُحوَن  َسبِّ يُ الَساَمِويِّ 

البََرش». ني  بَ لِ ُح  الَصالِ

إِىل  َنا،  ِب ا  بَْعض: «هيَّ لِ ْعُضُهم  بَ اُة  الرَُع قاَل  الَساَمء،  إِىل  َعْنُهم  املَالئِكُة  انَْرصََف  ولَامَّ 

ُمْرسِِعني،  وَجاُؤوا  الرَّب».  ِه  ِب َمنا  أَْعلَ وقَد  َحَدث،  الَّذي  َر  األَْم هَذا  لِرَنَى   لَْحم،  َت  يْ بَ

فَوَجُدوا َمْريَم ويُوُسف، والِطْفَل ُمْضَجًعا يف املِْذَود. ولَامَّ رَأَْوُه أَخَربُوا ِبالَكالِم الَّذي ِقيَل 

ُم  ْريَ ا َم ُهُم الرَُعاة. أَمَّ ُه لَ الَ وا ِمامَّ قَ بُ ِذيَن َسِمُعوا، تَعجَّ ُهم يف َشأِْن هَذا الَصِبّي. وَجِميُع الَّ لَ

ُدوَن الله  جِّ َها. ثُمَّ َعاَد الرَُعاُة وُهْم مُيَ ِب لْ َها يف قَ لُ أَمَّ َها، وتتَ لَّ َكانَْت تَْحَفُظ  هِذِه األُُموَر كُ فَ

ُهم». لَ َل  يْ ِق لِّ ما َسِمُعوا ورأَوا، َحَسبَام  ُه عىل كُ ُحونَ َسبِّ ويُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس إييل سمعان)

من مذوٍد صغريٍ ومنّيس، إنطلقت برشى الخالص إىل العامل كلّه! ها هو ملك املجد، الذي 

يستحّق الهوشعنا والتمجيد، ينتظر الرعاة يف إسطبٍل حقري. فهو قد أىت عاملنا، ومل نفسْح 

له مكانًا يف صدر بيتنا. فهل سنقبل البرشى ونعلنها، كالرعاة؟

܀ لنسهر يف هجعات الليل عىل قطعاننا: 
ا، لكّننا مؤمتنون عىل مسؤوليّات عديدة، ويدعونا الرّب إىل أن نكون أمناء  قد ال نقود خرافً

عليها! فهل نسهر عليها؟ 

الراعي الصالح هو الذي يحّب قطعانه ويسهر عليها، ويرشدها إىل املراعي الخصبة، لتنمو 

باحثني عن مرشوع  بالرعاة،  ه  فلَنتَشبَّ ؟  بحبٍّ وننّميها  بوزناتنا  نهتمُّ  فهل  وتحيا!  وتكرب 

اتنا ووزناتنا. قداستنا من خالل مسؤوليّ

عيد الميالد المجيد

د: ا عن يسوع املتجسِّ ܀ لننطلق بحًث
مقّمط. نعيش،  الرعاُة بحثًا عن طفٍل صغريٍ  إنطلق  الرغم من الخوف واالضطراب،  عىل 

وإىل  االستسالم،  عدم  إىل  يدعونا  الربَّ  أّن  َد  يْ بَ ق.  مقلِ استقراٍر  وبعدم  دائٍم  بخوٍف  اليوم، 

ا، يدعونا  الرعاة ليجدوه طفًال مقّمطً الصعوبات. فمن دعا  الدائم عنه، يف قلب  البحث 

سنتخطّى  فهل  والحزين.  واملتألّم  واملريض  والجائع  الرشيد  يف  عنه  نبحث  أن  إىل  اليوم 

ه بالرعاة، باحثني عن يسوع يف كّل مكان، وعىل  قلقنا، وننطلق بحثًا عن يسوع؟ فلَنتَشبَّ

الرغم من املخاوف الكثرية.

اها:  ܀ لنعلن البرشى الّساّرة التي عايّن
ال ميكن لبرشى الخالص أن تبقى أسرية مذوٍد صغريٍ يف بيت لحم. لذلك، أصبح الرعاة من 

تستقبله  أن  ها  كلّ البرشيّة  إنسانًا، وعىل  الله صار  إّن  إذ  املخلّص،  بوالدة  املبّرشين  أوائل 

ه  َشبَّ تَ ا، إّال أن ينطلق بدوره ليبّرش به! فلَن برسور! فال ميكن ملن التقى باملسيح لقاًء حقيقيًّ

بالرعاة، منطلقني إىل العامل كلّه، وهاتفني: "ولد املسيح، هللويا!"

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       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. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا.) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(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 (...)

ا  طً ًدا ُمَقمَّ اِن َولَ َهَر للَعيَ ْد ظَ َها الَخِفيُّ املَُجوُب َعِن الَكاُروِبيم َوالَسارَاِفيم َوقَ َك أَيُّ املَجُد لَ

َمجَده.  ِعيَد لإلنساِن  َويُ ِمريَاثَه،  رَيُدَّ آلدََم  لِ الَجِديَدة،  ِة  يَّ َرشِ البَ َورَأَس  الثَايِن  آدََم  َمَغارَة،  يف 

يَك الُشكَر َواملَْجَد إىل األَبد. َع إلَ ْحِيَي ذِكرَى ِميالِدَك باألََمل والرّجاء، لِرَنفَ نُ ا أْن  َهبَن

(صالة صباح عيد ميالد سّيدنا �سوع املسيح ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
الكَلَِمُة َصاَر َجَسًدا

الكلمُة صاَر جسًدا وحلَّ بيننا ܀ 

أبرصنا مجَدُه َمجَد َوِحيٍد من اآلب

ها الَسامواُت ِمن فَوْق، تُ ܀ أُقطري أيَّ

الصّديْق الغيوُم  ِر  ْمطُ َولتَ

وُر عىل العامل وَم أَرشََق النُّ يَ ܀ أَل

البْرش لبني  وصاَر الخالُص 

܀ ُولَِد املسيْح، ُولَِد الحبُّ والسالْم،

الرجاُء الصالح. هللويا (٣) َد  ُولِ



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

َم يف الزََمن،  يَُسوَع املَِسيح، ابَن اآلب ِمَن األَزَِل وابَن َمريَ يا 

ا وَهَو الله ليجَعلنا َشِبيِهني بالله وأبناَء  الّذي َصاَر إنَسانً

ة،  ا مع اللِه َوبعِضنا مع بعٍض باملََحبَّ دنَ أبيِه بالِنعَمة، وَحِّ

يَك املَجَد ِمَن اآلَن وإىل األَبَد.                                             وس وَنُصِعَد إلَ يَك َوِبُروِحَك الُقدُّ أَِب ِحَد ِبَك َوِب تَّ َن لِ

(صالة صباح عيد ميالد سّيدنا �سوع املسيح، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ
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٤

ترتيلة األحد
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

َهاُر ْحُر وَالِغاَمُر وَاألَن َك البَ َك األَرُض وَالَساَمُء               لَ يا ابَن اللِه لَ

َك الَشْمُس وَالُنُجوُم وَاألَقاَمُر اُح وَالُربُوُق وَاألَجوَاُء               لَ وَالِريَ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وَم أَهَدْت نَجاَم َك اليَ ِمَن األَرِض إرتََضيَت باملََغارَة               وَالَساَمُء لَ

َك ِجْساَم يَف ُصغَت ِمْن َعذرَاَء لَ ارَى               كَ ْك َساِجُدوَن وََحيَ أَملَ�َالئِ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وا لِلُسُجوِد               َخاِشِعنَي باحِرتَاٍم للَمِسيِح َناَء األَرِض ُهبُّ يا أَب

يِل وَالتَسِبيِح هلِ وُه بالتَ لُّ الُرؤى وَالوُُعوِد               بارِكُ مَتَّت ِفيِه كُ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وْس               بَارِي الَكوِن ِمْن ال َيشءٍ، ُمْحِيي الُنُفوْس لِلثَالُوِث اآلِب االبِن الُروِح الُقدُّ

لُّ الرُّؤوْس ُه تَجثُو وَتَنَحِني كُ عِظيِم وَالُشكرَاِن               لَ لُّ الَحْمِد وَالتَ كُ

ويَا لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات صباح ال�سبة وامليالد املجيد، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

النشيد الكتابي أشعيا ١٣/٤٩ ، ٦/٩ ، ٩/٢٥ ، ٣/١٢-٦
ْد  ُه قَ ها الِجباْل ܀ ألَنَّ تُ يِم أَيَّ ْن َدِفعي ِبالرتَّ ها األَرُْض ܀ وٱنْ تُ ِهجي أَيَّ تَ اَمواْت وٱبْ ها السَّ تُ ي أَيَّ ܀ رمَنِّ

ًها  ا ُمشريا إلٰ ِفِه ܀ دُِعَي اْسُمُه َعجيبً تَ َصارَِت الرِّئَاَسُة عىل كَ ٌن ܀ فَ َد لنا وَلَد أُْعِطَي لنا ابْ وُلِ

َدِفعي  وانْ ܀  األَرُْض  ها  تُ أَيَّ ِهجي  تَ وابْ اَمواْت  السَّ ها  تُ أَيَّ ي  رمَنِّ ܀  الْم  السَّ يَس  رَئِ ِد  األَبَ أبا  ارا  َجبَّ

اُه قَد  رْنَ ظَ تَ ا ܀ ألرَّبُّ الّذي انْ ُصَن َخلِّ َو يُ اُه وافانا وَْه رْنَ ظَ تَ ا الّذي انْ َن ُه ها الِجباْل ܀ إلٰ تُ يِم أَيَّ ْن ِبالرتَّ

رَّب،  لْ وا لِ نابيعِ الَخالْص ܀ إِْعَرتِفُ اه ِمن يَ ْستَقي املِيَ وا نَ مُّ ْفرَْح ِبَخالِصِه ܀ َهلُ ِهْج وَنَ تَ بْ َن لْ أتانا فَ

َساَم  يا  وا.  ُ رمَنِّ ْم  ائِ َعظَ أىَت  َقد  فَ ُه  لَ أَشيُدوا  ܀  ِه  أَْعاَملِ ِب ُعوِب  الشُّ يف  أَْخِربُوا  اْسِمِه،  ِب أُدُْعوا 

َنة  ي يا َساكِ ها األَرُْض ܀ إِْهِتفي َورمَنِّ تُ ِهجي أَيَّ تَ اَمواْت وابْ ها السَّ تُ ي أَيَّ ي ܀ رمَنِّ اَموَاِت رمَنِّ السَّ

وَس إِْرسَائيْل يف َوَسِطِك َعظيْم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن  وْن ܀ فإنَّ قُدُّ ِصْهيُ

اآلَن وإىل 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 (عب ١/١-١٢)

ِثريَة، وبأَنْواٍع َشتَّى، ويف آِخِر هِذِه األَيَّام،  اء، َمرَّاٍت كَ يَ ِب ا يف األَنْ ِدمْيً اَء قَ َم اآلبَ لَّ " إِنَّ الله كَ

َشأَ الَعالَِمني. وُهَو ُشَعاُع َمْجِدِه  أَنْ ِه  ًا لُِكلِّ َيشء. وِب ُه َوارِث َمَنا يف االبْن، الَّذي َجَعلَ لَّ كَ

ِه." ْدرَتِ قُ َمِة  َكلِ بَ الُكلِّ  وُصورَُة َجوَهرِِه، وَضاِبُط 

     
                 

(يو ١/ ١٤)            
  

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

(لو ١/٢-٢٠)

هذا  َجرَى  املَْعُمورَة.  لِّ  كُ إِْحَصاِء  ِب َرصَ  يْ قَ أَُغوْسطَُس  ِمْن  ٌر  أَْم َصَدَر  األَيَّام،  َك  لْ تِ يف 

لُّ  كُ يَذَهبُون،  الَجِميُع  وكاَن  ا.  ُسوِريَّ عىل  ا  يً والِ وُس  كِريينيُ كاَن  َدَما  ِعْن األَوَّل،  اإلِْحَصاُء 

ِة الَناِرصَة،  يل، ِمْن َمديَن ِتبوا ِفيَها. َوَصِعَد يُوُسُف أَيًضا ِمَن الَجلِ ْكتَ يَ ِه، لِ ِت واِحٍد إِىل َمِديَن

ِه،  ِت َداُوَد وَعِشريَتِ يْ اَن ِمن بَ ُه كَ َت لَْحم، ألَنَّ يْ ِة َداُوَد الَّتي تُْدَعى بَ ُهوِديَّة، إِىل َمديَن إِىل اليَ

َدِت  د، فَولَ لِ تَ لِ اُمَها  أَيَّ ْت  ا ُهَناك، مَتَّ ِتِه، وِهَي َحاِمل. وِفياَم كانَ يبَ َم ِخطِّ ْريَ َم َمَع  ِتَب  ْكتَ يَ لِ

اَعِة الُضيُوف. ُهاَم َمْوِضٌع يف قَ ُكْن لَ ْم يَ ُه لَ ُه يف ِمْذَود، ألَنَّ ُه، وأَْضَجَعتْ تْ طَ مَّ َها الِبْكر، َوقَ ابَن

ِل عىل  يْ ْسَهُروَن يف َهَجَعاِت اللَ ِقيُموَن يف الُحُقول، ويَ يُ اٌة  ِة رَُع َك الَناِحيَ لْ تِ وكاَن يف 

ا  َخوفً وا  َخافُ فَ ُهم،  َحولَ أَْرشََق  الرَبِّ  وَمْجُد  ِبِهم،  وقََف  ْد  قَ الرَبِّ  مِبَالِك  فإِذَا  ِهم.  َعانِ قُطْ

ِه،  لِّ َفرٍَح َعِظيٍم يَُكوُن لِلَشْعِب كُ ْم ِب ُكُ ا أُبرشِّ َها أَنَ وا! فَ هُم املَالك: «ال تََخافُ َعِظياًم. فقاَل لَ

ُكم:  لَ َعالَمٌة  وهِذِه  َداُود.  ِة  َمِديَن يف  الرَّب،  املَِسيُح  ُهَو  ُمَخلِّص،  ْوَم  اليَ ُكُم  لَ َد  ُولِ ُه  ألَنَّ

الُجْنِد  ِمَن  ُجْمُهوٌر  املَالِك  إِىل  ْجأًَة  فَ وانَْضمَّ  ِمْذَود!».  يف  ُمْضَجًعا  ا،  طً ُمَقمَّ ِطْفالً  تَِجُدوَن 

والرََجاُء  الَسالم،  األَرِْض  وَعىل  الُعَىل،  يف  للِه  «أَملَْجُد  ُقولُون:  ويَ الله  ُحوَن  َسبِّ يُ الَساَمِويِّ 

البََرش». ني  بَ لِ ُح  الَصالِ

إِىل  َنا،  ِب ا  بَْعض: «هيَّ لِ ْعُضُهم  بَ اُة  الرَُع قاَل  الَساَمء،  إِىل  َعْنُهم  املَالئِكُة  انَْرصََف  ولَامَّ 

ُمْرسِِعني،  وَجاُؤوا  الرَّب».  ِه  ِب َمنا  أَْعلَ وقَد  َحَدث،  الَّذي  َر  األَْم هَذا  لِرَنَى   لَْحم،  َت  يْ بَ

فَوَجُدوا َمْريَم ويُوُسف، والِطْفَل ُمْضَجًعا يف املِْذَود. ولَامَّ رَأَْوُه أَخَربُوا ِبالَكالِم الَّذي ِقيَل 

ُم  ْريَ ا َم ُهُم الرَُعاة. أَمَّ ُه لَ الَ وا ِمامَّ قَ بُ ِذيَن َسِمُعوا، تَعجَّ ُهم يف َشأِْن هَذا الَصِبّي. وَجِميُع الَّ لَ

ُدوَن الله  جِّ َها. ثُمَّ َعاَد الرَُعاُة وُهْم مُيَ ِب لْ َها يف قَ لُ أَمَّ َها، وتتَ لَّ َكانَْت تَْحَفُظ  هِذِه األُُموَر كُ فَ

ُهم». لَ َل  يْ ِق لِّ ما َسِمُعوا ورأَوا، َحَسبَام  ُه عىل كُ ُحونَ َسبِّ ويُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس إييل سمعان)

من مذوٍد صغريٍ ومنّيس، إنطلقت برشى الخالص إىل العامل كلّه! ها هو ملك املجد، الذي 

يستحّق الهوشعنا والتمجيد، ينتظر الرعاة يف إسطبٍل حقري. فهو قد أىت عاملنا، ومل نفسْح 

له مكانًا يف صدر بيتنا. فهل سنقبل البرشى ونعلنها، كالرعاة؟

܀ لنسهر يف هجعات الليل عىل قطعاننا: 
ا، لكّننا مؤمتنون عىل مسؤوليّات عديدة، ويدعونا الرّب إىل أن نكون أمناء  قد ال نقود خرافً

عليها! فهل نسهر عليها؟ 

الراعي الصالح هو الذي يحّب قطعانه ويسهر عليها، ويرشدها إىل املراعي الخصبة، لتنمو 

باحثني عن مرشوع  بالرعاة،  ه  فلَنتَشبَّ ؟  بحبٍّ وننّميها  بوزناتنا  نهتمُّ  فهل  وتحيا!  وتكرب 

اتنا ووزناتنا. قداستنا من خالل مسؤوليّ

عيد الميالد المجيد

د: ا عن يسوع املتجسِّ ܀ لننطلق بحًث
مقّمط. نعيش،  الرعاُة بحثًا عن طفٍل صغريٍ  إنطلق  الرغم من الخوف واالضطراب،  عىل 

وإىل  االستسالم،  عدم  إىل  يدعونا  الربَّ  أّن  َد  يْ بَ ق.  مقلِ استقراٍر  وبعدم  دائٍم  بخوٍف  اليوم، 

ا، يدعونا  الرعاة ليجدوه طفًال مقّمطً الصعوبات. فمن دعا  الدائم عنه، يف قلب  البحث 

سنتخطّى  فهل  والحزين.  واملتألّم  واملريض  والجائع  الرشيد  يف  عنه  نبحث  أن  إىل  اليوم 

ه بالرعاة، باحثني عن يسوع يف كّل مكان، وعىل  قلقنا، وننطلق بحثًا عن يسوع؟ فلَنتَشبَّ

الرغم من املخاوف الكثرية.

اها:  ܀ لنعلن البرشى الّساّرة التي عايّن
ال ميكن لبرشى الخالص أن تبقى أسرية مذوٍد صغريٍ يف بيت لحم. لذلك، أصبح الرعاة من 

تستقبله  أن  ها  كلّ البرشيّة  إنسانًا، وعىل  الله صار  إّن  إذ  املخلّص،  بوالدة  املبّرشين  أوائل 

ه  َشبَّ تَ ا، إّال أن ينطلق بدوره ليبّرش به! فلَن برسور! فال ميكن ملن التقى باملسيح لقاًء حقيقيًّ

بالرعاة، منطلقني إىل العامل كلّه، وهاتفني: "ولد املسيح، هللويا!"

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       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. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا.) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(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 (...)

ا  طً ًدا ُمَقمَّ اِن َولَ َهَر للَعيَ ْد ظَ َها الَخِفيُّ املَُجوُب َعِن الَكاُروِبيم َوالَسارَاِفيم َوقَ َك أَيُّ املَجُد لَ

َمجَده.  ِعيَد لإلنساِن  َويُ ِمريَاثَه،  رَيُدَّ آلدََم  لِ الَجِديَدة،  ِة  يَّ َرشِ البَ َورَأَس  الثَايِن  آدََم  َمَغارَة،  يف 

يَك الُشكَر َواملَْجَد إىل األَبد. َع إلَ ْحِيَي ذِكرَى ِميالِدَك باألََمل والرّجاء، لِرَنفَ نُ ا أْن  َهبَن

(صالة صباح عيد ميالد سّيدنا �سوع املسيح ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
الكَلَِمُة َصاَر َجَسًدا

الكلمُة صاَر جسًدا وحلَّ بيننا ܀ 

أبرصنا مجَدُه َمجَد َوِحيٍد من اآلب

ها الَسامواُت ِمن فَوْق، تُ ܀ أُقطري أيَّ

الصّديْق الغيوُم  ِر  ْمطُ َولتَ

وُر عىل العامل وَم أَرشََق النُّ يَ ܀ أَل

البْرش لبني  وصاَر الخالُص 

܀ ُولَِد املسيْح، ُولَِد الحبُّ والسالْم،

الرجاُء الصالح. هللويا (٣) َد  ُولِ



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

َم يف الزََمن،  يَُسوَع املَِسيح، ابَن اآلب ِمَن األَزَِل وابَن َمريَ يا 

ا وَهَو الله ليجَعلنا َشِبيِهني بالله وأبناَء  الّذي َصاَر إنَسانً

ة،  ا مع اللِه َوبعِضنا مع بعٍض باملََحبَّ دنَ أبيِه بالِنعَمة، وَحِّ

يَك املَجَد ِمَن اآلَن وإىل األَبَد.                                             وس وَنُصِعَد إلَ يَك َوِبُروِحَك الُقدُّ أَِب ِحَد ِبَك َوِب تَّ َن لِ

(صالة صباح عيد ميالد سّيدنا �سوع املسيح، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

ترتيلة األحد
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

َهاُر ْحُر وَالِغاَمُر وَاألَن َك البَ َك األَرُض وَالَساَمُء               لَ يا ابَن اللِه لَ

َك الَشْمُس وَالُنُجوُم وَاألَقاَمُر اُح وَالُربُوُق وَاألَجوَاُء               لَ وَالِريَ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وَم أَهَدْت نَجاَم َك اليَ ِمَن األَرِض إرتََضيَت باملََغارَة               وَالَساَمُء لَ

َك ِجْساَم يَف ُصغَت ِمْن َعذرَاَء لَ ارَى               كَ ْك َساِجُدوَن وََحيَ أَملَ�َالئِ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وا لِلُسُجوِد               َخاِشِعنَي باحِرتَاٍم للَمِسيِح َناَء األَرِض ُهبُّ يا أَب

يِل وَالتَسِبيِح هلِ وُه بالتَ لُّ الُرؤى وَالوُُعوِد               بارِكُ مَتَّت ِفيِه كُ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وْس               بَارِي الَكوِن ِمْن ال َيشءٍ، ُمْحِيي الُنُفوْس لِلثَالُوِث اآلِب االبِن الُروِح الُقدُّ

لُّ الرُّؤوْس ُه تَجثُو وَتَنَحِني كُ عِظيِم وَالُشكرَاِن               لَ لُّ الَحْمِد وَالتَ كُ

ويَا لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات صباح ال�سبة وامليالد املجيد، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

النشيد الكتابي أشعيا ١٣/٤٩ ، ٦/٩ ، ٩/٢٥ ، ٣/١٢-٦
ْد  ُه قَ ها الِجباْل ܀ ألَنَّ تُ يِم أَيَّ ْن َدِفعي ِبالرتَّ ها األَرُْض ܀ وٱنْ تُ ِهجي أَيَّ تَ اَمواْت وٱبْ ها السَّ تُ ي أَيَّ ܀ رمَنِّ

ًها  ا ُمشريا إلٰ ِفِه ܀ دُِعَي اْسُمُه َعجيبً تَ َصارَِت الرِّئَاَسُة عىل كَ ٌن ܀ فَ َد لنا وَلَد أُْعِطَي لنا ابْ وُلِ

َدِفعي  وانْ ܀  األَرُْض  ها  تُ أَيَّ ِهجي  تَ وابْ اَمواْت  السَّ ها  تُ أَيَّ ي  رمَنِّ ܀  الْم  السَّ يَس  رَئِ ِد  األَبَ أبا  ارا  َجبَّ

اُه قَد  رْنَ ظَ تَ ا ܀ ألرَّبُّ الّذي انْ ُصَن َخلِّ َو يُ اُه وافانا وَْه رْنَ ظَ تَ ا الّذي انْ َن ُه ها الِجباْل ܀ إلٰ تُ يِم أَيَّ ْن ِبالرتَّ

رَّب،  لْ وا لِ نابيعِ الَخالْص ܀ إِْعَرتِفُ اه ِمن يَ ْستَقي املِيَ وا نَ مُّ ْفرَْح ِبَخالِصِه ܀ َهلُ ِهْج وَنَ تَ بْ َن لْ أتانا فَ

َساَم  يا  وا.  ُ رمَنِّ ْم  ائِ َعظَ أىَت  َقد  فَ ُه  لَ أَشيُدوا  ܀  ِه  أَْعاَملِ ِب ُعوِب  الشُّ يف  أَْخِربُوا  اْسِمِه،  ِب أُدُْعوا 

َنة  ي يا َساكِ ها األَرُْض ܀ إِْهِتفي َورمَنِّ تُ ِهجي أَيَّ تَ اَمواْت وابْ ها السَّ تُ ي أَيَّ ي ܀ رمَنِّ اَموَاِت رمَنِّ السَّ

وَس إِْرسَائيْل يف َوَسِطِك َعظيْم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن  وْن ܀ فإنَّ قُدُّ ِصْهيُ

اآلَن وإىل 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 (عب ١/١-١٢)

ِثريَة، وبأَنْواٍع َشتَّى، ويف آِخِر هِذِه األَيَّام،  اء، َمرَّاٍت كَ يَ ِب ا يف األَنْ ِدمْيً اَء قَ َم اآلبَ لَّ " إِنَّ الله كَ

َشأَ الَعالَِمني. وُهَو ُشَعاُع َمْجِدِه  أَنْ ِه  ًا لُِكلِّ َيشء. وِب ُه َوارِث َمَنا يف االبْن، الَّذي َجَعلَ لَّ كَ

ِه." ْدرَتِ قُ َمِة  َكلِ بَ الُكلِّ  وُصورَُة َجوَهرِِه، وَضاِبُط 

     
                 

(يو ١/ ١٤)            
  

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

(لو ١/٢-٢٠)

هذا  َجرَى  املَْعُمورَة.  لِّ  كُ إِْحَصاِء  ِب َرصَ  يْ قَ أَُغوْسطَُس  ِمْن  ٌر  أَْم َصَدَر  األَيَّام،  َك  لْ تِ يف 

لُّ  كُ يَذَهبُون،  الَجِميُع  وكاَن  ا.  ُسوِريَّ عىل  ا  يً والِ وُس  كِريينيُ كاَن  َدَما  ِعْن األَوَّل،  اإلِْحَصاُء 

ِة الَناِرصَة،  يل، ِمْن َمديَن ِتبوا ِفيَها. َوَصِعَد يُوُسُف أَيًضا ِمَن الَجلِ ْكتَ يَ ِه، لِ ِت واِحٍد إِىل َمِديَن

ِه،  ِت َداُوَد وَعِشريَتِ يْ اَن ِمن بَ ُه كَ َت لَْحم، ألَنَّ يْ ِة َداُوَد الَّتي تُْدَعى بَ ُهوِديَّة، إِىل َمديَن إِىل اليَ

َدِت  د، فَولَ لِ تَ لِ اُمَها  أَيَّ ْت  ا ُهَناك، مَتَّ ِتِه، وِهَي َحاِمل. وِفياَم كانَ يبَ َم ِخطِّ ْريَ َم َمَع  ِتَب  ْكتَ يَ لِ

اَعِة الُضيُوف. ُهاَم َمْوِضٌع يف قَ ُكْن لَ ْم يَ ُه لَ ُه يف ِمْذَود، ألَنَّ ُه، وأَْضَجَعتْ تْ طَ مَّ َها الِبْكر، َوقَ ابَن

ِل عىل  يْ ْسَهُروَن يف َهَجَعاِت اللَ ِقيُموَن يف الُحُقول، ويَ يُ اٌة  ِة رَُع َك الَناِحيَ لْ تِ وكاَن يف 

ا  َخوفً وا  َخافُ فَ ُهم،  َحولَ أَْرشََق  الرَبِّ  وَمْجُد  ِبِهم،  وقََف  ْد  قَ الرَبِّ  مِبَالِك  فإِذَا  ِهم.  َعانِ قُطْ

ِه،  لِّ َفرٍَح َعِظيٍم يَُكوُن لِلَشْعِب كُ ْم ِب ُكُ ا أُبرشِّ َها أَنَ وا! فَ هُم املَالك: «ال تََخافُ َعِظياًم. فقاَل لَ

ُكم:  لَ َعالَمٌة  وهِذِه  َداُود.  ِة  َمِديَن يف  الرَّب،  املَِسيُح  ُهَو  ُمَخلِّص،  ْوَم  اليَ ُكُم  لَ َد  ُولِ ُه  ألَنَّ

الُجْنِد  ِمَن  ُجْمُهوٌر  املَالِك  إِىل  ْجأًَة  فَ وانَْضمَّ  ِمْذَود!».  يف  ُمْضَجًعا  ا،  طً ُمَقمَّ ِطْفالً  تَِجُدوَن 

والرََجاُء  الَسالم،  األَرِْض  وَعىل  الُعَىل،  يف  للِه  «أَملَْجُد  ُقولُون:  ويَ الله  ُحوَن  َسبِّ يُ الَساَمِويِّ 

البََرش». ني  بَ لِ ُح  الَصالِ

anteliasdiocese.com

٥

إِىل  َنا،  ِب ا  بَْعض: «هيَّ لِ ْعُضُهم  بَ اُة  الرَُع قاَل  الَساَمء،  إِىل  َعْنُهم  املَالئِكُة  انَْرصََف  ولَامَّ 

ُمْرسِِعني،  وَجاُؤوا  الرَّب».  ِه  ِب َمنا  أَْعلَ وقَد  َحَدث،  الَّذي  َر  األَْم هَذا  لِرَنَى   لَْحم،  َت  يْ بَ

فَوَجُدوا َمْريَم ويُوُسف، والِطْفَل ُمْضَجًعا يف املِْذَود. ولَامَّ رَأَْوُه أَخَربُوا ِبالَكالِم الَّذي ِقيَل 

ُم  ْريَ ا َم ُهُم الرَُعاة. أَمَّ ُه لَ الَ وا ِمامَّ قَ بُ ِذيَن َسِمُعوا، تَعجَّ ُهم يف َشأِْن هَذا الَصِبّي. وَجِميُع الَّ لَ

ُدوَن الله  جِّ َها. ثُمَّ َعاَد الرَُعاُة وُهْم مُيَ ِب لْ َها يف قَ لُ أَمَّ َها، وتتَ لَّ َكانَْت تَْحَفُظ  هِذِه األُُموَر كُ فَ

ُهم». لَ َل  يْ ِق لِّ ما َسِمُعوا ورأَوا، َحَسبَام  ُه عىل كُ ُحونَ َسبِّ ويُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس إييل سمعان)

من مذوٍد صغريٍ ومنّيس، إنطلقت برشى الخالص إىل العامل كلّه! ها هو ملك املجد، الذي 

يستحّق الهوشعنا والتمجيد، ينتظر الرعاة يف إسطبٍل حقري. فهو قد أىت عاملنا، ومل نفسْح 

له مكانًا يف صدر بيتنا. فهل سنقبل البرشى ونعلنها، كالرعاة؟

܀ لنسهر يف هجعات الليل عىل قطعاننا: 
ا، لكّننا مؤمتنون عىل مسؤوليّات عديدة، ويدعونا الرّب إىل أن نكون أمناء  قد ال نقود خرافً

عليها! فهل نسهر عليها؟ 

الراعي الصالح هو الذي يحّب قطعانه ويسهر عليها، ويرشدها إىل املراعي الخصبة، لتنمو 

باحثني عن مرشوع  بالرعاة،  ه  فلَنتَشبَّ ؟  بحبٍّ وننّميها  بوزناتنا  نهتمُّ  فهل  وتحيا!  وتكرب 

اتنا ووزناتنا. قداستنا من خالل مسؤوليّ

عيد الميالد المجيد

د: ا عن يسوع املتجسِّ ܀ لننطلق بحًث
مقّمط. نعيش،  الرعاُة بحثًا عن طفٍل صغريٍ  إنطلق  الرغم من الخوف واالضطراب،  عىل 

وإىل  االستسالم،  عدم  إىل  يدعونا  الربَّ  أّن  َد  يْ بَ ق.  مقلِ استقراٍر  وبعدم  دائٍم  بخوٍف  اليوم، 

ا، يدعونا  الرعاة ليجدوه طفًال مقّمطً الصعوبات. فمن دعا  الدائم عنه، يف قلب  البحث 

سنتخطّى  فهل  والحزين.  واملتألّم  واملريض  والجائع  الرشيد  يف  عنه  نبحث  أن  إىل  اليوم 

ه بالرعاة، باحثني عن يسوع يف كّل مكان، وعىل  قلقنا، وننطلق بحثًا عن يسوع؟ فلَنتَشبَّ

الرغم من املخاوف الكثرية.

اها:  ܀ لنعلن البرشى الّساّرة التي عايّن
ال ميكن لبرشى الخالص أن تبقى أسرية مذوٍد صغريٍ يف بيت لحم. لذلك، أصبح الرعاة من 

تستقبله  أن  ها  كلّ البرشيّة  إنسانًا، وعىل  الله صار  إّن  إذ  املخلّص،  بوالدة  املبّرشين  أوائل 

ه  َشبَّ تَ ا، إّال أن ينطلق بدوره ليبّرش به! فلَن برسور! فال ميكن ملن التقى باملسيح لقاًء حقيقيًّ

بالرعاة، منطلقني إىل العامل كلّه، وهاتفني: "ولد املسيح، هللويا!"

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       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. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا.) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(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 (...)

ا  طً ًدا ُمَقمَّ اِن َولَ َهَر للَعيَ ْد ظَ َها الَخِفيُّ املَُجوُب َعِن الَكاُروِبيم َوالَسارَاِفيم َوقَ َك أَيُّ املَجُد لَ

َمجَده.  ِعيَد لإلنساِن  َويُ ِمريَاثَه،  رَيُدَّ آلدََم  لِ الَجِديَدة،  ِة  يَّ َرشِ البَ َورَأَس  الثَايِن  آدََم  َمَغارَة،  يف 

يَك الُشكَر َواملَْجَد إىل األَبد. َع إلَ ْحِيَي ذِكرَى ِميالِدَك باألََمل والرّجاء، لِرَنفَ نُ ا أْن  َهبَن

(صالة صباح عيد ميالد سّيدنا �سوع املسيح ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
الكَلَِمُة َصاَر َجَسًدا

الكلمُة صاَر جسًدا وحلَّ بيننا ܀ 

أبرصنا مجَدُه َمجَد َوِحيٍد من اآلب

ها الَسامواُت ِمن فَوْق، تُ ܀ أُقطري أيَّ

الصّديْق الغيوُم  ِر  ْمطُ َولتَ

وُر عىل العامل وَم أَرشََق النُّ يَ ܀ أَل

البْرش لبني  وصاَر الخالُص 

܀ ُولَِد املسيْح، ُولَِد الحبُّ والسالْم،

الرجاُء الصالح. هللويا (٣) َد  ُولِ



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

َم يف الزََمن،  يَُسوَع املَِسيح، ابَن اآلب ِمَن األَزَِل وابَن َمريَ يا 

ا وَهَو الله ليجَعلنا َشِبيِهني بالله وأبناَء  الّذي َصاَر إنَسانً

ة،  ا مع اللِه َوبعِضنا مع بعٍض باملََحبَّ دنَ أبيِه بالِنعَمة، وَحِّ

يَك املَجَد ِمَن اآلَن وإىل األَبَد.                                             وس وَنُصِعَد إلَ يَك َوِبُروِحَك الُقدُّ أَِب ِحَد ِبَك َوِب تَّ َن لِ

(صالة صباح عيد ميالد سّيدنا �سوع املسيح، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

ترتيلة األحد
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

َهاُر ْحُر وَالِغاَمُر وَاألَن َك البَ َك األَرُض وَالَساَمُء               لَ يا ابَن اللِه لَ

َك الَشْمُس وَالُنُجوُم وَاألَقاَمُر اُح وَالُربُوُق وَاألَجوَاُء               لَ وَالِريَ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وَم أَهَدْت نَجاَم َك اليَ ِمَن األَرِض إرتََضيَت باملََغارَة               وَالَساَمُء لَ

َك ِجْساَم يَف ُصغَت ِمْن َعذرَاَء لَ ارَى               كَ ْك َساِجُدوَن وََحيَ أَملَ�َالئِ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وا لِلُسُجوِد               َخاِشِعنَي باحِرتَاٍم للَمِسيِح َناَء األَرِض ُهبُّ يا أَب

يِل وَالتَسِبيِح هلِ وُه بالتَ لُّ الُرؤى وَالوُُعوِد               بارِكُ مَتَّت ِفيِه كُ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وْس               بَارِي الَكوِن ِمْن ال َيشءٍ، ُمْحِيي الُنُفوْس لِلثَالُوِث اآلِب االبِن الُروِح الُقدُّ

لُّ الرُّؤوْس ُه تَجثُو وَتَنَحِني كُ عِظيِم وَالُشكرَاِن               لَ لُّ الَحْمِد وَالتَ كُ

ويَا لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات صباح ال�سبة وامليالد املجيد، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

النشيد الكتابي أشعيا ١٣/٤٩ ، ٦/٩ ، ٩/٢٥ ، ٣/١٢-٦
ْد  ُه قَ ها الِجباْل ܀ ألَنَّ تُ يِم أَيَّ ْن َدِفعي ِبالرتَّ ها األَرُْض ܀ وٱنْ تُ ِهجي أَيَّ تَ اَمواْت وٱبْ ها السَّ تُ ي أَيَّ ܀ رمَنِّ

ًها  ا ُمشريا إلٰ ِفِه ܀ دُِعَي اْسُمُه َعجيبً تَ َصارَِت الرِّئَاَسُة عىل كَ ٌن ܀ فَ َد لنا وَلَد أُْعِطَي لنا ابْ وُلِ

َدِفعي  وانْ ܀  األَرُْض  ها  تُ أَيَّ ِهجي  تَ وابْ اَمواْت  السَّ ها  تُ أَيَّ ي  رمَنِّ ܀  الْم  السَّ يَس  رَئِ ِد  األَبَ أبا  ارا  َجبَّ

اُه قَد  رْنَ ظَ تَ ا ܀ ألرَّبُّ الّذي انْ ُصَن َخلِّ َو يُ اُه وافانا وَْه رْنَ ظَ تَ ا الّذي انْ َن ُه ها الِجباْل ܀ إلٰ تُ يِم أَيَّ ْن ِبالرتَّ

رَّب،  لْ وا لِ نابيعِ الَخالْص ܀ إِْعَرتِفُ اه ِمن يَ ْستَقي املِيَ وا نَ مُّ ْفرَْح ِبَخالِصِه ܀ َهلُ ِهْج وَنَ تَ بْ َن لْ أتانا فَ

َساَم  يا  وا.  ُ رمَنِّ ْم  ائِ َعظَ أىَت  َقد  فَ ُه  لَ أَشيُدوا  ܀  ِه  أَْعاَملِ ِب ُعوِب  الشُّ يف  أَْخِربُوا  اْسِمِه،  ِب أُدُْعوا 

َنة  ي يا َساكِ ها األَرُْض ܀ إِْهِتفي َورمَنِّ تُ ِهجي أَيَّ تَ اَمواْت وابْ ها السَّ تُ ي أَيَّ ي ܀ رمَنِّ اَموَاِت رمَنِّ السَّ

وَس إِْرسَائيْل يف َوَسِطِك َعظيْم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن  وْن ܀ فإنَّ قُدُّ ِصْهيُ

اآلَن وإىل 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 (عب ١/١-١٢)

ِثريَة، وبأَنْواٍع َشتَّى، ويف آِخِر هِذِه األَيَّام،  اء، َمرَّاٍت كَ يَ ِب ا يف األَنْ ِدمْيً اَء قَ َم اآلبَ لَّ " إِنَّ الله كَ

َشأَ الَعالَِمني. وُهَو ُشَعاُع َمْجِدِه  أَنْ ِه  ًا لُِكلِّ َيشء. وِب ُه َوارِث َمَنا يف االبْن، الَّذي َجَعلَ لَّ كَ

ِه." ْدرَتِ قُ َمِة  َكلِ بَ الُكلِّ  وُصورَُة َجوَهرِِه، وَضاِبُط 

     
                 

(يو ١/ ١٤)            
  

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

(لو ١/٢-٢٠)

هذا  َجرَى  املَْعُمورَة.  لِّ  كُ إِْحَصاِء  ِب َرصَ  يْ قَ أَُغوْسطَُس  ِمْن  ٌر  أَْم َصَدَر  األَيَّام،  َك  لْ تِ يف 

لُّ  كُ يَذَهبُون،  الَجِميُع  وكاَن  ا.  ُسوِريَّ عىل  ا  يً والِ وُس  كِريينيُ كاَن  َدَما  ِعْن األَوَّل،  اإلِْحَصاُء 

ِة الَناِرصَة،  يل، ِمْن َمديَن ِتبوا ِفيَها. َوَصِعَد يُوُسُف أَيًضا ِمَن الَجلِ ْكتَ يَ ِه، لِ ِت واِحٍد إِىل َمِديَن

ِه،  ِت َداُوَد وَعِشريَتِ يْ اَن ِمن بَ ُه كَ َت لَْحم، ألَنَّ يْ ِة َداُوَد الَّتي تُْدَعى بَ ُهوِديَّة، إِىل َمديَن إِىل اليَ

َدِت  د، فَولَ لِ تَ لِ اُمَها  أَيَّ ْت  ا ُهَناك، مَتَّ ِتِه، وِهَي َحاِمل. وِفياَم كانَ يبَ َم ِخطِّ ْريَ َم َمَع  ِتَب  ْكتَ يَ لِ

اَعِة الُضيُوف. ُهاَم َمْوِضٌع يف قَ ُكْن لَ ْم يَ ُه لَ ُه يف ِمْذَود، ألَنَّ ُه، وأَْضَجَعتْ تْ طَ مَّ َها الِبْكر، َوقَ ابَن

ِل عىل  يْ ْسَهُروَن يف َهَجَعاِت اللَ ِقيُموَن يف الُحُقول، ويَ يُ اٌة  ِة رَُع َك الَناِحيَ لْ تِ وكاَن يف 

ا  َخوفً وا  َخافُ فَ ُهم،  َحولَ أَْرشََق  الرَبِّ  وَمْجُد  ِبِهم،  وقََف  ْد  قَ الرَبِّ  مِبَالِك  فإِذَا  ِهم.  َعانِ قُطْ

ِه،  لِّ َفرٍَح َعِظيٍم يَُكوُن لِلَشْعِب كُ ْم ِب ُكُ ا أُبرشِّ َها أَنَ وا! فَ هُم املَالك: «ال تََخافُ َعِظياًم. فقاَل لَ

ُكم:  لَ َعالَمٌة  وهِذِه  َداُود.  ِة  َمِديَن يف  الرَّب،  املَِسيُح  ُهَو  ُمَخلِّص،  ْوَم  اليَ ُكُم  لَ َد  ُولِ ُه  ألَنَّ

الُجْنِد  ِمَن  ُجْمُهوٌر  املَالِك  إِىل  ْجأًَة  فَ وانَْضمَّ  ِمْذَود!».  يف  ُمْضَجًعا  ا،  طً ُمَقمَّ ِطْفالً  تَِجُدوَن 

والرََجاُء  الَسالم،  األَرِْض  وَعىل  الُعَىل،  يف  للِه  «أَملَْجُد  ُقولُون:  ويَ الله  ُحوَن  َسبِّ يُ الَساَمِويِّ 

البََرش». ني  بَ لِ ُح  الَصالِ

إِىل  َنا،  ِب ا  بَْعض: «هيَّ لِ ْعُضُهم  بَ اُة  الرَُع قاَل  الَساَمء،  إِىل  َعْنُهم  املَالئِكُة  انَْرصََف  ولَامَّ 

ُمْرسِِعني،  وَجاُؤوا  الرَّب».  ِه  ِب َمنا  أَْعلَ وقَد  َحَدث،  الَّذي  َر  األَْم هَذا  لِرَنَى   لَْحم،  َت  يْ بَ

فَوَجُدوا َمْريَم ويُوُسف، والِطْفَل ُمْضَجًعا يف املِْذَود. ولَامَّ رَأَْوُه أَخَربُوا ِبالَكالِم الَّذي ِقيَل 

ُم  ْريَ ا َم ُهُم الرَُعاة. أَمَّ ُه لَ الَ وا ِمامَّ قَ بُ ِذيَن َسِمُعوا، تَعجَّ ُهم يف َشأِْن هَذا الَصِبّي. وَجِميُع الَّ لَ

ُدوَن الله  جِّ َها. ثُمَّ َعاَد الرَُعاُة وُهْم مُيَ ِب لْ َها يف قَ لُ أَمَّ َها، وتتَ لَّ َكانَْت تَْحَفُظ  هِذِه األُُموَر كُ فَ

ُهم». لَ َل  يْ ِق لِّ ما َسِمُعوا ورأَوا، َحَسبَام  ُه عىل كُ ُحونَ َسبِّ ويُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس إييل سمعان)

من مذوٍد صغريٍ ومنّيس، إنطلقت برشى الخالص إىل العامل كلّه! ها هو ملك املجد، الذي 

يستحّق الهوشعنا والتمجيد، ينتظر الرعاة يف إسطبٍل حقري. فهو قد أىت عاملنا، ومل نفسْح 

له مكانًا يف صدر بيتنا. فهل سنقبل البرشى ونعلنها، كالرعاة؟

܀ لنسهر يف هجعات الليل عىل قطعاننا: 
ا، لكّننا مؤمتنون عىل مسؤوليّات عديدة، ويدعونا الرّب إىل أن نكون أمناء  قد ال نقود خرافً

عليها! فهل نسهر عليها؟ 

الراعي الصالح هو الذي يحّب قطعانه ويسهر عليها، ويرشدها إىل املراعي الخصبة، لتنمو 

باحثني عن مرشوع  بالرعاة،  ه  فلَنتَشبَّ ؟  بحبٍّ وننّميها  بوزناتنا  نهتمُّ  فهل  وتحيا!  وتكرب 

اتنا ووزناتنا. قداستنا من خالل مسؤوليّ

anteliasdiocese.com

٦ عيد الميالد المجيد

د: ا عن يسوع املتجسِّ ܀ لننطلق بحًث
مقّمط. نعيش،  الرعاُة بحثًا عن طفٍل صغريٍ  إنطلق  الرغم من الخوف واالضطراب،  عىل 

وإىل  االستسالم،  عدم  إىل  يدعونا  الربَّ  أّن  َد  يْ بَ ق.  مقلِ استقراٍر  وبعدم  دائٍم  بخوٍف  اليوم، 

ا، يدعونا  الرعاة ليجدوه طفًال مقّمطً الصعوبات. فمن دعا  الدائم عنه، يف قلب  البحث 

سنتخطّى  فهل  والحزين.  واملتألّم  واملريض  والجائع  الرشيد  يف  عنه  نبحث  أن  إىل  اليوم 

ه بالرعاة، باحثني عن يسوع يف كّل مكان، وعىل  قلقنا، وننطلق بحثًا عن يسوع؟ فلَنتَشبَّ

الرغم من املخاوف الكثرية.

اها:  ܀ لنعلن البرشى الّساّرة التي عايّن
ال ميكن لبرشى الخالص أن تبقى أسرية مذوٍد صغريٍ يف بيت لحم. لذلك، أصبح الرعاة من 

تستقبله  أن  ها  كلّ البرشيّة  إنسانًا، وعىل  الله صار  إّن  إذ  املخلّص،  بوالدة  املبّرشين  أوائل 

ه  َشبَّ تَ ا، إّال أن ينطلق بدوره ليبّرش به! فلَن برسور! فال ميكن ملن التقى باملسيح لقاًء حقيقيًّ

بالرعاة، منطلقني إىل العامل كلّه، وهاتفني: "ولد املسيح، هللويا!"

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       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. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا.) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(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 (...)

ا  طً ًدا ُمَقمَّ اِن َولَ َهَر للَعيَ ْد ظَ َها الَخِفيُّ املَُجوُب َعِن الَكاُروِبيم َوالَسارَاِفيم َوقَ َك أَيُّ املَجُد لَ

َمجَده.  ِعيَد لإلنساِن  َويُ ِمريَاثَه،  رَيُدَّ آلدََم  لِ الَجِديَدة،  ِة  يَّ َرشِ البَ َورَأَس  الثَايِن  آدََم  َمَغارَة،  يف 

يَك الُشكَر َواملَْجَد إىل األَبد. َع إلَ ْحِيَي ذِكرَى ِميالِدَك باألََمل والرّجاء، لِرَنفَ نُ ا أْن  َهبَن

(صالة صباح عيد ميالد سّيدنا �سوع املسيح ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
الكَلَِمُة َصاَر َجَسًدا

الكلمُة صاَر جسًدا وحلَّ بيننا ܀ 

أبرصنا مجَدُه َمجَد َوِحيٍد من اآلب

ها الَسامواُت ِمن فَوْق، تُ ܀ أُقطري أيَّ

الصّديْق الغيوُم  ِر  ْمطُ َولتَ

وُر عىل العامل وَم أَرشََق النُّ يَ ܀ أَل

البْرش لبني  وصاَر الخالُص 

܀ ُولَِد املسيْح، ُولَِد الحبُّ والسالْم،

الرجاُء الصالح. هللويا (٣) َد  ُولِ



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

َم يف الزََمن،  يَُسوَع املَِسيح، ابَن اآلب ِمَن األَزَِل وابَن َمريَ يا 

ا وَهَو الله ليجَعلنا َشِبيِهني بالله وأبناَء  الّذي َصاَر إنَسانً

ة،  ا مع اللِه َوبعِضنا مع بعٍض باملََحبَّ دنَ أبيِه بالِنعَمة، وَحِّ

يَك املَجَد ِمَن اآلَن وإىل األَبَد.                                             وس وَنُصِعَد إلَ يَك َوِبُروِحَك الُقدُّ أَِب ِحَد ِبَك َوِب تَّ َن لِ

(صالة صباح عيد ميالد سّيدنا �سوع املسيح، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

ترتيلة األحد
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

َهاُر ْحُر وَالِغاَمُر وَاألَن َك البَ َك األَرُض وَالَساَمُء               لَ يا ابَن اللِه لَ

َك الَشْمُس وَالُنُجوُم وَاألَقاَمُر اُح وَالُربُوُق وَاألَجوَاُء               لَ وَالِريَ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وَم أَهَدْت نَجاَم َك اليَ ِمَن األَرِض إرتََضيَت باملََغارَة               وَالَساَمُء لَ

َك ِجْساَم يَف ُصغَت ِمْن َعذرَاَء لَ ارَى               كَ ْك َساِجُدوَن وََحيَ أَملَ�َالئِ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وا لِلُسُجوِد               َخاِشِعنَي باحِرتَاٍم للَمِسيِح َناَء األَرِض ُهبُّ يا أَب

يِل وَالتَسِبيِح هلِ وُه بالتَ لُّ الُرؤى وَالوُُعوِد               بارِكُ مَتَّت ِفيِه كُ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وْس               بَارِي الَكوِن ِمْن ال َيشءٍ، ُمْحِيي الُنُفوْس لِلثَالُوِث اآلِب االبِن الُروِح الُقدُّ

لُّ الرُّؤوْس ُه تَجثُو وَتَنَحِني كُ عِظيِم وَالُشكرَاِن               لَ لُّ الَحْمِد وَالتَ كُ

ويَا لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات صباح ال�سبة وامليالد املجيد، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

النشيد الكتابي أشعيا ١٣/٤٩ ، ٦/٩ ، ٩/٢٥ ، ٣/١٢-٦
ْد  ُه قَ ها الِجباْل ܀ ألَنَّ تُ يِم أَيَّ ْن َدِفعي ِبالرتَّ ها األَرُْض ܀ وٱنْ تُ ِهجي أَيَّ تَ اَمواْت وٱبْ ها السَّ تُ ي أَيَّ ܀ رمَنِّ

ًها  ا ُمشريا إلٰ ِفِه ܀ دُِعَي اْسُمُه َعجيبً تَ َصارَِت الرِّئَاَسُة عىل كَ ٌن ܀ فَ َد لنا وَلَد أُْعِطَي لنا ابْ وُلِ

َدِفعي  وانْ ܀  األَرُْض  ها  تُ أَيَّ ِهجي  تَ وابْ اَمواْت  السَّ ها  تُ أَيَّ ي  رمَنِّ ܀  الْم  السَّ يَس  رَئِ ِد  األَبَ أبا  ارا  َجبَّ

اُه قَد  رْنَ ظَ تَ ا ܀ ألرَّبُّ الّذي انْ ُصَن َخلِّ َو يُ اُه وافانا وَْه رْنَ ظَ تَ ا الّذي انْ َن ُه ها الِجباْل ܀ إلٰ تُ يِم أَيَّ ْن ِبالرتَّ

رَّب،  لْ وا لِ نابيعِ الَخالْص ܀ إِْعَرتِفُ اه ِمن يَ ْستَقي املِيَ وا نَ مُّ ْفرَْح ِبَخالِصِه ܀ َهلُ ِهْج وَنَ تَ بْ َن لْ أتانا فَ

َساَم  يا  وا.  ُ رمَنِّ ْم  ائِ َعظَ أىَت  َقد  فَ ُه  لَ أَشيُدوا  ܀  ِه  أَْعاَملِ ِب ُعوِب  الشُّ يف  أَْخِربُوا  اْسِمِه،  ِب أُدُْعوا 

َنة  ي يا َساكِ ها األَرُْض ܀ إِْهِتفي َورمَنِّ تُ ِهجي أَيَّ تَ اَمواْت وابْ ها السَّ تُ ي أَيَّ ي ܀ رمَنِّ اَموَاِت رمَنِّ السَّ

وَس إِْرسَائيْل يف َوَسِطِك َعظيْم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن  وْن ܀ فإنَّ قُدُّ ِصْهيُ

اآلَن وإىل 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 (عب ١/١-١٢)

ِثريَة، وبأَنْواٍع َشتَّى، ويف آِخِر هِذِه األَيَّام،  اء، َمرَّاٍت كَ يَ ِب ا يف األَنْ ِدمْيً اَء قَ َم اآلبَ لَّ " إِنَّ الله كَ

َشأَ الَعالَِمني. وُهَو ُشَعاُع َمْجِدِه  أَنْ ِه  ًا لُِكلِّ َيشء. وِب ُه َوارِث َمَنا يف االبْن، الَّذي َجَعلَ لَّ كَ

ِه." ْدرَتِ قُ َمِة  َكلِ بَ الُكلِّ  وُصورَُة َجوَهرِِه، وَضاِبُط 

     
                 

(يو ١/ ١٤)            
  

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

(لو ١/٢-٢٠)

هذا  َجرَى  املَْعُمورَة.  لِّ  كُ إِْحَصاِء  ِب َرصَ  يْ قَ أَُغوْسطَُس  ِمْن  ٌر  أَْم َصَدَر  األَيَّام،  َك  لْ تِ يف 

لُّ  كُ يَذَهبُون،  الَجِميُع  وكاَن  ا.  ُسوِريَّ عىل  ا  يً والِ وُس  كِريينيُ كاَن  َدَما  ِعْن األَوَّل،  اإلِْحَصاُء 

ِة الَناِرصَة،  يل، ِمْن َمديَن ِتبوا ِفيَها. َوَصِعَد يُوُسُف أَيًضا ِمَن الَجلِ ْكتَ يَ ِه، لِ ِت واِحٍد إِىل َمِديَن

ِه،  ِت َداُوَد وَعِشريَتِ يْ اَن ِمن بَ ُه كَ َت لَْحم، ألَنَّ يْ ِة َداُوَد الَّتي تُْدَعى بَ ُهوِديَّة، إِىل َمديَن إِىل اليَ

َدِت  د، فَولَ لِ تَ لِ اُمَها  أَيَّ ْت  ا ُهَناك، مَتَّ ِتِه، وِهَي َحاِمل. وِفياَم كانَ يبَ َم ِخطِّ ْريَ َم َمَع  ِتَب  ْكتَ يَ لِ

اَعِة الُضيُوف. ُهاَم َمْوِضٌع يف قَ ُكْن لَ ْم يَ ُه لَ ُه يف ِمْذَود، ألَنَّ ُه، وأَْضَجَعتْ تْ طَ مَّ َها الِبْكر، َوقَ ابَن

ِل عىل  يْ ْسَهُروَن يف َهَجَعاِت اللَ ِقيُموَن يف الُحُقول، ويَ يُ اٌة  ِة رَُع َك الَناِحيَ لْ تِ وكاَن يف 

ا  َخوفً وا  َخافُ فَ ُهم،  َحولَ أَْرشََق  الرَبِّ  وَمْجُد  ِبِهم،  وقََف  ْد  قَ الرَبِّ  مِبَالِك  فإِذَا  ِهم.  َعانِ قُطْ

ِه،  لِّ َفرٍَح َعِظيٍم يَُكوُن لِلَشْعِب كُ ْم ِب ُكُ ا أُبرشِّ َها أَنَ وا! فَ هُم املَالك: «ال تََخافُ َعِظياًم. فقاَل لَ

ُكم:  لَ َعالَمٌة  وهِذِه  َداُود.  ِة  َمِديَن يف  الرَّب،  املَِسيُح  ُهَو  ُمَخلِّص،  ْوَم  اليَ ُكُم  لَ َد  ُولِ ُه  ألَنَّ

الُجْنِد  ِمَن  ُجْمُهوٌر  املَالِك  إِىل  ْجأًَة  فَ وانَْضمَّ  ِمْذَود!».  يف  ُمْضَجًعا  ا،  طً ُمَقمَّ ِطْفالً  تَِجُدوَن 

والرََجاُء  الَسالم،  األَرِْض  وَعىل  الُعَىل،  يف  للِه  «أَملَْجُد  ُقولُون:  ويَ الله  ُحوَن  َسبِّ يُ الَساَمِويِّ 

البََرش». ني  بَ لِ ُح  الَصالِ

إِىل  َنا،  ِب ا  بَْعض: «هيَّ لِ ْعُضُهم  بَ اُة  الرَُع قاَل  الَساَمء،  إِىل  َعْنُهم  املَالئِكُة  انَْرصََف  ولَامَّ 

ُمْرسِِعني،  وَجاُؤوا  الرَّب».  ِه  ِب َمنا  أَْعلَ وقَد  َحَدث،  الَّذي  َر  األَْم هَذا  لِرَنَى   لَْحم،  َت  يْ بَ

فَوَجُدوا َمْريَم ويُوُسف، والِطْفَل ُمْضَجًعا يف املِْذَود. ولَامَّ رَأَْوُه أَخَربُوا ِبالَكالِم الَّذي ِقيَل 

ُم  ْريَ ا َم ُهُم الرَُعاة. أَمَّ ُه لَ الَ وا ِمامَّ قَ بُ ِذيَن َسِمُعوا، تَعجَّ ُهم يف َشأِْن هَذا الَصِبّي. وَجِميُع الَّ لَ

ُدوَن الله  جِّ َها. ثُمَّ َعاَد الرَُعاُة وُهْم مُيَ ِب لْ َها يف قَ لُ أَمَّ َها، وتتَ لَّ َكانَْت تَْحَفُظ  هِذِه األُُموَر كُ فَ

ُهم». لَ َل  يْ ِق لِّ ما َسِمُعوا ورأَوا، َحَسبَام  ُه عىل كُ ُحونَ َسبِّ ويُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس إييل سمعان)

من مذوٍد صغريٍ ومنّيس، إنطلقت برشى الخالص إىل العامل كلّه! ها هو ملك املجد، الذي 

يستحّق الهوشعنا والتمجيد، ينتظر الرعاة يف إسطبٍل حقري. فهو قد أىت عاملنا، ومل نفسْح 

له مكانًا يف صدر بيتنا. فهل سنقبل البرشى ونعلنها، كالرعاة؟

܀ لنسهر يف هجعات الليل عىل قطعاننا: 
ا، لكّننا مؤمتنون عىل مسؤوليّات عديدة، ويدعونا الرّب إىل أن نكون أمناء  قد ال نقود خرافً

عليها! فهل نسهر عليها؟ 

الراعي الصالح هو الذي يحّب قطعانه ويسهر عليها، ويرشدها إىل املراعي الخصبة، لتنمو 

باحثني عن مرشوع  بالرعاة،  ه  فلَنتَشبَّ ؟  بحبٍّ وننّميها  بوزناتنا  نهتمُّ  فهل  وتحيا!  وتكرب 

اتنا ووزناتنا. قداستنا من خالل مسؤوليّ

anteliasdiocese.com

٧ عيد الميالد المجيد

د: ا عن يسوع املتجسِّ ܀ لننطلق بحًث
مقّمط. نعيش،  الرعاُة بحثًا عن طفٍل صغريٍ  إنطلق  الرغم من الخوف واالضطراب،  عىل 

وإىل  االستسالم،  عدم  إىل  يدعونا  الربَّ  أّن  َد  يْ بَ ق.  مقلِ استقراٍر  وبعدم  دائٍم  بخوٍف  اليوم، 

ا، يدعونا  الرعاة ليجدوه طفًال مقّمطً الصعوبات. فمن دعا  الدائم عنه، يف قلب  البحث 

سنتخطّى  فهل  والحزين.  واملتألّم  واملريض  والجائع  الرشيد  يف  عنه  نبحث  أن  إىل  اليوم 

ه بالرعاة، باحثني عن يسوع يف كّل مكان، وعىل  قلقنا، وننطلق بحثًا عن يسوع؟ فلَنتَشبَّ

الرغم من املخاوف الكثرية.

اها:  ܀ لنعلن البرشى الّساّرة التي عايّن
ال ميكن لبرشى الخالص أن تبقى أسرية مذوٍد صغريٍ يف بيت لحم. لذلك، أصبح الرعاة من 

تستقبله  أن  ها  كلّ البرشيّة  إنسانًا، وعىل  الله صار  إّن  إذ  املخلّص،  بوالدة  املبّرشين  أوائل 

ه  َشبَّ تَ ا، إّال أن ينطلق بدوره ليبّرش به! فلَن برسور! فال ميكن ملن التقى باملسيح لقاًء حقيقيًّ

بالرعاة، منطلقني إىل العامل كلّه، وهاتفني: "ولد املسيح، هللويا!"

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       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. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا.) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(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 (...)

ا  طً ًدا ُمَقمَّ اِن َولَ َهَر للَعيَ ْد ظَ َها الَخِفيُّ املَُجوُب َعِن الَكاُروِبيم َوالَسارَاِفيم َوقَ َك أَيُّ املَجُد لَ

َمجَده.  ِعيَد لإلنساِن  َويُ ِمريَاثَه،  رَيُدَّ آلدََم  لِ الَجِديَدة،  ِة  يَّ َرشِ البَ َورَأَس  الثَايِن  آدََم  َمَغارَة،  يف 

يَك الُشكَر َواملَْجَد إىل األَبد. َع إلَ ْحِيَي ذِكرَى ِميالِدَك باألََمل والرّجاء، لِرَنفَ نُ ا أْن  َهبَن

(صالة صباح عيد ميالد سّيدنا �سوع املسيح ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
الكَلَِمُة َصاَر َجَسًدا

الكلمُة صاَر جسًدا وحلَّ بيننا ܀ 

أبرصنا مجَدُه َمجَد َوِحيٍد من اآلب

ها الَسامواُت ِمن فَوْق، تُ ܀ أُقطري أيَّ

الصّديْق الغيوُم  ِر  ْمطُ َولتَ

وُر عىل العامل وَم أَرشََق النُّ يَ ܀ أَل

البْرش لبني  وصاَر الخالُص 

܀ ُولَِد املسيْح، ُولَِد الحبُّ والسالْم،

الرجاُء الصالح. هللويا (٣) َد  ُولِ



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

َم يف الزََمن،  يَُسوَع املَِسيح، ابَن اآلب ِمَن األَزَِل وابَن َمريَ يا 

ا وَهَو الله ليجَعلنا َشِبيِهني بالله وأبناَء  الّذي َصاَر إنَسانً

ة،  ا مع اللِه َوبعِضنا مع بعٍض باملََحبَّ دنَ أبيِه بالِنعَمة، وَحِّ

يَك املَجَد ِمَن اآلَن وإىل األَبَد.                                             وس وَنُصِعَد إلَ يَك َوِبُروِحَك الُقدُّ أَِب ِحَد ِبَك َوِب تَّ َن لِ

(صالة صباح عيد ميالد سّيدنا �سوع املسيح، صالة املؤمن – ١ )

تسبحة المالئكة
لِآلِب  أَملَجُد  ܀  َرش  البَ ِني  بَ لِ ُح  الصالِ والرَجاُء  الَسالُم  األرِض  وَعَىل  للِه يف األعايل  أَملَجُد  ܀ 

ِمي أَمجادََك  ِذيَع فَ يُ يَّ لِ ْح َشَفتَ ، افتَ ِد اآلبدين ܀ يا ربُّ واالبِن والُروِح الُقُدس َمْنُذ األَزَِل وإىل أَبَ

ّي، لِئّال  ِمي واحَفْظ َشَفتَ ِمي تََساِبيَحَك ܀ أُحرُس يا ربُّ فَ َم فَ رُيَنِّ ، لِ ْح َشَفتَيَّ ، افتَ ܀ يا ربُّ

ر يا ربُّ َمراِحَمَك ُمنُذ األزَل زال  أَعَمَل أَعامَل االثم ܀ أَذكُ لِبي إىل الكالِم السيِّئ فَ يَل قَ مَيِ

َخْدَمَة  ُت  بْ أَحبَ إيّن  ܀  َعَىل َحَسِب كَرثَِة رَحَمِتَك  ريِن  اذكُ ِل  بَ ها،  تُ اقَرتَف الّتي  آثاِمي  ِيل  ْر  تَذْكُ

ُحوا  ام ܀ َسبِّ وَل األيّ قِديُس طُ ، يَُحقُّ التَ يِتَك، يا ربُّ بَ وِل َمجِدَك  ܀ لِ يِتَك يا ربُّ وََمكاَن ُحلُ بَ

ا إىل األَبَد ܀أَملَجُد لآلِب  يَنا وَهَو الربُّ حقُّ َمْت َعلَ ْد َعظُ ُه قَ َمتَ ْع ، يا َجِميَع األَُمِم، ِألَنَّ نِ الربَّ

ِني البََرش. بَ ُح لِ واالبِن والُروِح الُقُدس، وعىل األرِض السالُم والرَجاُء الصالِ

ترتيلة األحد
لحن باُعوت مار يعقوب (َهلِّْل َهلِّْل َهلِلُويَا)

َهاُر ْحُر وَالِغاَمُر وَاألَن َك البَ َك األَرُض وَالَساَمُء               لَ يا ابَن اللِه لَ

َك الَشْمُس وَالُنُجوُم وَاألَقاَمُر اُح وَالُربُوُق وَاألَجوَاُء               لَ وَالِريَ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وَم أَهَدْت نَجاَم َك اليَ ِمَن األَرِض إرتََضيَت باملََغارَة               وَالَساَمُء لَ

َك ِجْساَم يَف ُصغَت ِمْن َعذرَاَء لَ ارَى               كَ ْك َساِجُدوَن وََحيَ أَملَ�َالئِ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وا لِلُسُجوِد               َخاِشِعنَي باحِرتَاٍم للَمِسيِح َناَء األَرِض ُهبُّ يا أَب

يِل وَالتَسِبيِح هلِ وُه بالتَ لُّ الُرؤى وَالوُُعوِد               بارِكُ مَتَّت ِفيِه كُ

ا ويَ لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

وْس               بَارِي الَكوِن ِمْن ال َيشءٍ، ُمْحِيي الُنُفوْس لِلثَالُوِث اآلِب االبِن الُروِح الُقدُّ

لُّ الرُّؤوْس ُه تَجثُو وَتَنَحِني كُ عِظيِم وَالُشكرَاِن               لَ لُّ الَحْمِد وَالتَ كُ

ويَا لُ ْل َهلِ ْل َهلِ َهلِ

܀܀܀

(من صلوات صباح ال�سبة وامليالد املجيد، الفرض األنطو�، زمن امليالد املجيد)

النشيد الكتابي أشعيا ١٣/٤٩ ، ٦/٩ ، ٩/٢٥ ، ٣/١٢-٦
ْد  ُه قَ ها الِجباْل ܀ ألَنَّ تُ يِم أَيَّ ْن َدِفعي ِبالرتَّ ها األَرُْض ܀ وٱنْ تُ ِهجي أَيَّ تَ اَمواْت وٱبْ ها السَّ تُ ي أَيَّ ܀ رمَنِّ

ًها  ا ُمشريا إلٰ ِفِه ܀ دُِعَي اْسُمُه َعجيبً تَ َصارَِت الرِّئَاَسُة عىل كَ ٌن ܀ فَ َد لنا وَلَد أُْعِطَي لنا ابْ وُلِ

َدِفعي  وانْ ܀  األَرُْض  ها  تُ أَيَّ ِهجي  تَ وابْ اَمواْت  السَّ ها  تُ أَيَّ ي  رمَنِّ ܀  الْم  السَّ يَس  رَئِ ِد  األَبَ أبا  ارا  َجبَّ

اُه قَد  رْنَ ظَ تَ ا ܀ ألرَّبُّ الّذي انْ ُصَن َخلِّ َو يُ اُه وافانا وَْه رْنَ ظَ تَ ا الّذي انْ َن ُه ها الِجباْل ܀ إلٰ تُ يِم أَيَّ ْن ِبالرتَّ

رَّب،  لْ وا لِ نابيعِ الَخالْص ܀ إِْعَرتِفُ اه ِمن يَ ْستَقي املِيَ وا نَ مُّ ْفرَْح ِبَخالِصِه ܀ َهلُ ِهْج وَنَ تَ بْ َن لْ أتانا فَ

َساَم  يا  وا.  ُ رمَنِّ ْم  ائِ َعظَ أىَت  َقد  فَ ُه  لَ أَشيُدوا  ܀  ِه  أَْعاَملِ ِب ُعوِب  الشُّ يف  أَْخِربُوا  اْسِمِه،  ِب أُدُْعوا 

َنة  ي يا َساكِ ها األَرُْض ܀ إِْهِتفي َورمَنِّ تُ ِهجي أَيَّ تَ اَمواْت وابْ ها السَّ تُ ي أَيَّ ي ܀ رمَنِّ اَموَاِت رمَنِّ السَّ

وَس إِْرسَائيْل يف َوَسِطِك َعظيْم ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن  وْن ܀ فإنَّ قُدُّ ِصْهيُ

اآلَن وإىل 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 (عب ١/١-١٢)

ِثريَة، وبأَنْواٍع َشتَّى، ويف آِخِر هِذِه األَيَّام،  اء، َمرَّاٍت كَ يَ ِب ا يف األَنْ ِدمْيً اَء قَ َم اآلبَ لَّ " إِنَّ الله كَ

َشأَ الَعالَِمني. وُهَو ُشَعاُع َمْجِدِه  أَنْ ِه  ًا لُِكلِّ َيشء. وِب ُه َوارِث َمَنا يف االبْن، الَّذي َجَعلَ لَّ كَ

ِه." ْدرَتِ قُ َمِة  َكلِ بَ الُكلِّ  وُصورَُة َجوَهرِِه، وَضاِبُط 

     
                 

(يو ١/ ١٤)            
  

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

(لو ١/٢-٢٠)

هذا  َجرَى  املَْعُمورَة.  لِّ  كُ إِْحَصاِء  ِب َرصَ  يْ قَ أَُغوْسطَُس  ِمْن  ٌر  أَْم َصَدَر  األَيَّام،  َك  لْ تِ يف 

لُّ  كُ يَذَهبُون،  الَجِميُع  وكاَن  ا.  ُسوِريَّ عىل  ا  يً والِ وُس  كِريينيُ كاَن  َدَما  ِعْن األَوَّل،  اإلِْحَصاُء 

ِة الَناِرصَة،  يل، ِمْن َمديَن ِتبوا ِفيَها. َوَصِعَد يُوُسُف أَيًضا ِمَن الَجلِ ْكتَ يَ ِه، لِ ِت واِحٍد إِىل َمِديَن

ِه،  ِت َداُوَد وَعِشريَتِ يْ اَن ِمن بَ ُه كَ َت لَْحم، ألَنَّ يْ ِة َداُوَد الَّتي تُْدَعى بَ ُهوِديَّة، إِىل َمديَن إِىل اليَ

َدِت  د، فَولَ لِ تَ لِ اُمَها  أَيَّ ْت  ا ُهَناك، مَتَّ ِتِه، وِهَي َحاِمل. وِفياَم كانَ يبَ َم ِخطِّ ْريَ َم َمَع  ِتَب  ْكتَ يَ لِ

اَعِة الُضيُوف. ُهاَم َمْوِضٌع يف قَ ُكْن لَ ْم يَ ُه لَ ُه يف ِمْذَود، ألَنَّ ُه، وأَْضَجَعتْ تْ طَ مَّ َها الِبْكر، َوقَ ابَن

ِل عىل  يْ ْسَهُروَن يف َهَجَعاِت اللَ ِقيُموَن يف الُحُقول، ويَ يُ اٌة  ِة رَُع َك الَناِحيَ لْ تِ وكاَن يف 

ا  َخوفً وا  َخافُ فَ ُهم،  َحولَ أَْرشََق  الرَبِّ  وَمْجُد  ِبِهم،  وقََف  ْد  قَ الرَبِّ  مِبَالِك  فإِذَا  ِهم.  َعانِ قُطْ

ِه،  لِّ َفرٍَح َعِظيٍم يَُكوُن لِلَشْعِب كُ ْم ِب ُكُ ا أُبرشِّ َها أَنَ وا! فَ هُم املَالك: «ال تََخافُ َعِظياًم. فقاَل لَ

ُكم:  لَ َعالَمٌة  وهِذِه  َداُود.  ِة  َمِديَن يف  الرَّب،  املَِسيُح  ُهَو  ُمَخلِّص،  ْوَم  اليَ ُكُم  لَ َد  ُولِ ُه  ألَنَّ

الُجْنِد  ِمَن  ُجْمُهوٌر  املَالِك  إِىل  ْجأًَة  فَ وانَْضمَّ  ِمْذَود!».  يف  ُمْضَجًعا  ا،  طً ُمَقمَّ ِطْفالً  تَِجُدوَن 

والرََجاُء  الَسالم،  األَرِْض  وَعىل  الُعَىل،  يف  للِه  «أَملَْجُد  ُقولُون:  ويَ الله  ُحوَن  َسبِّ يُ الَساَمِويِّ 

البََرش». ني  بَ لِ ُح  الَصالِ

إِىل  َنا،  ِب ا  بَْعض: «هيَّ لِ ْعُضُهم  بَ اُة  الرَُع قاَل  الَساَمء،  إِىل  َعْنُهم  املَالئِكُة  انَْرصََف  ولَامَّ 

ُمْرسِِعني،  وَجاُؤوا  الرَّب».  ِه  ِب َمنا  أَْعلَ وقَد  َحَدث،  الَّذي  َر  األَْم هَذا  لِرَنَى   لَْحم،  َت  يْ بَ

فَوَجُدوا َمْريَم ويُوُسف، والِطْفَل ُمْضَجًعا يف املِْذَود. ولَامَّ رَأَْوُه أَخَربُوا ِبالَكالِم الَّذي ِقيَل 

ُم  ْريَ ا َم ُهُم الرَُعاة. أَمَّ ُه لَ الَ وا ِمامَّ قَ بُ ِذيَن َسِمُعوا، تَعجَّ ُهم يف َشأِْن هَذا الَصِبّي. وَجِميُع الَّ لَ

ُدوَن الله  جِّ َها. ثُمَّ َعاَد الرَُعاُة وُهْم مُيَ ِب لْ َها يف قَ لُ أَمَّ َها، وتتَ لَّ َكانَْت تَْحَفُظ  هِذِه األُُموَر كُ فَ

ُهم». لَ َل  يْ ِق لِّ ما َسِمُعوا ورأَوا، َحَسبَام  ُه عىل كُ ُحونَ َسبِّ ويُ

 بعُض األفكاِر للتأّمِل

(كتابة الشاَمس إييل سمعان)

من مذوٍد صغريٍ ومنّيس، إنطلقت برشى الخالص إىل العامل كلّه! ها هو ملك املجد، الذي 

يستحّق الهوشعنا والتمجيد، ينتظر الرعاة يف إسطبٍل حقري. فهو قد أىت عاملنا، ومل نفسْح 

له مكانًا يف صدر بيتنا. فهل سنقبل البرشى ونعلنها، كالرعاة؟

܀ لنسهر يف هجعات الليل عىل قطعاننا: 
ا، لكّننا مؤمتنون عىل مسؤوليّات عديدة، ويدعونا الرّب إىل أن نكون أمناء  قد ال نقود خرافً

عليها! فهل نسهر عليها؟ 

الراعي الصالح هو الذي يحّب قطعانه ويسهر عليها، ويرشدها إىل املراعي الخصبة، لتنمو 

باحثني عن مرشوع  بالرعاة،  ه  فلَنتَشبَّ ؟  بحبٍّ وننّميها  بوزناتنا  نهتمُّ  فهل  وتحيا!  وتكرب 

اتنا ووزناتنا. قداستنا من خالل مسؤوليّ
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د: ا عن يسوع املتجسِّ ܀ لننطلق بحًث
مقّمط. نعيش،  الرعاُة بحثًا عن طفٍل صغريٍ  إنطلق  الرغم من الخوف واالضطراب،  عىل 

وإىل  االستسالم،  عدم  إىل  يدعونا  الربَّ  أّن  َد  يْ بَ ق.  مقلِ استقراٍر  وبعدم  دائٍم  بخوٍف  اليوم، 

ا، يدعونا  الرعاة ليجدوه طفًال مقّمطً الصعوبات. فمن دعا  الدائم عنه، يف قلب  البحث 

سنتخطّى  فهل  والحزين.  واملتألّم  واملريض  والجائع  الرشيد  يف  عنه  نبحث  أن  إىل  اليوم 

ه بالرعاة، باحثني عن يسوع يف كّل مكان، وعىل  قلقنا، وننطلق بحثًا عن يسوع؟ فلَنتَشبَّ

الرغم من املخاوف الكثرية.

اها:  ܀ لنعلن البرشى الّساّرة التي عايّن
ال ميكن لبرشى الخالص أن تبقى أسرية مذوٍد صغريٍ يف بيت لحم. لذلك، أصبح الرعاة من 

تستقبله  أن  ها  كلّ البرشيّة  إنسانًا، وعىل  الله صار  إّن  إذ  املخلّص،  بوالدة  املبّرشين  أوائل 

ه  َشبَّ تَ ا، إّال أن ينطلق بدوره ليبّرش به! فلَن برسور! فال ميكن ملن التقى باملسيح لقاًء حقيقيًّ

بالرعاة، منطلقني إىل العامل كلّه، وهاتفني: "ولد املسيح، هللويا!"

فرتة صمت وتأّمل (...)

صالة الشفاعة
الصلواِت  قابِل  الرّب  يدّي  بَنَي  لنضعها  َوِطلباتنا  نوايانا  كّل  الَوقِت  هذا  يف  ُع  نَرفَ

أن  دون  شفعائنا.  والقديسني  العذراء  مريم  شفاعة  طالبني  الِطلبات،  وُمستجيِب 

د البطريرك مار بشارة  نَنَىس ذِكر قداسة الحرب األعظم البابا فرنسيس، مع غبطة السيّ

ة، وكّل املكرّسني، مع  ة سيادة املطران أنطوان عوكر، وخادم الرعيّ بطرس، وُمدبّر األبرشيّ

َدّي الرّب (...) َنَضع نَوايانا بني يَ كّل أبناء وبنات رعيّتك، وكّل املوىت.       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. إتْرََحِم ْعلَ َدِويد،  بَْت  ِمْن  د  يلِ ِداتِ ْمِشيُحا 

ِبنِت َداود إرَحمنا.) (أيُّها املَِسيُح املَولُود من 

(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 (...)

ا  طً ًدا ُمَقمَّ اِن َولَ َهَر للَعيَ ْد ظَ َها الَخِفيُّ املَُجوُب َعِن الَكاُروِبيم َوالَسارَاِفيم َوقَ َك أَيُّ املَجُد لَ

َمجَده.  ِعيَد لإلنساِن  َويُ ِمريَاثَه،  رَيُدَّ آلدََم  لِ الَجِديَدة،  ِة  يَّ َرشِ البَ َورَأَس  الثَايِن  آدََم  َمَغارَة،  يف 

يَك الُشكَر َواملَْجَد إىل األَبد. َع إلَ ْحِيَي ذِكرَى ِميالِدَك باألََمل والرّجاء، لِرَنفَ نُ ا أْن  َهبَن

(صالة صباح عيد ميالد سّيدنا �سوع املسيح ، صالة املؤمن – ١ )

ترتيلة الختام
الكَلَِمُة َصاَر َجَسًدا

الكلمُة صاَر جسًدا وحلَّ بيننا ܀ 

أبرصنا مجَدُه َمجَد َوِحيٍد من اآلب

ها الَسامواُت ِمن فَوْق، تُ ܀ أُقطري أيَّ

الصّديْق الغيوُم  ِر  ْمطُ َولتَ

وُر عىل العامل وَم أَرشََق النُّ يَ ܀ أَل

البْرش لبني  وصاَر الخالُص 

܀ ُولَِد املسيْح، ُولَِد الحبُّ والسالْم،

الرجاُء الصالح. هللويا (٣) َد  ُولِ


