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*  يـــــا بتـوالً أمينــــة  * ي حنونــــة  
يــا بتـوالً 



املُحتفل: املجُد لآلِب واالبِن والّروِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل األبد.

الجامعة: آمني.

لَنا أيُّها املَِسيُح إلُهَنا، أن نتهيّأ لعيد انِتَقاِل َوالَِدتَِك الطُّوباِويَّة َمريَم، أُمَّ الحياة.  املُحتفل: أَهِّ

ِبَغريِ  املَْجَد  َونَرفََع  الثَّايِن،  َمِجيِئَك  يف  مَيِيَنَك،  َعْن  َمَعَها  نَْنَعَم  أن  ِبَصلَواتَِها  لَنا  أَهِّ

وس، إىل األبد. انِقطَاٍع، إلَيك َوإىل أَِبيَك املُبَارَك َوُروِحَك الَحيِّ الُقدُّ

الجامعة: آمني.

ترتيلة اليوم
يا أّم الله، أمَّ الحياة
كوين لنا خيـَر صالة

عنَد اإلله نَلـَق رضاه.

* * *
إنَّ ابَنِك فوَق الصليب
سلَّمِك سـرًّا عجيب
َصرّيَِك أُمَّ الحبيب.

* * *
أُنرشي الّنور يا أّم النور

يف درِبنا يف قلبنا
يك نلقى النور فـي ربّنا.

* * *

قارئ:  ندعوِك يا مريم أُمَّ الحياة، يك تكوين حارضًة معنا يف صالتنا هذه، التي نودُّ عربها أن 

ربَّنا  الحبيِب  ابنِك  نحو  الطّريِق  يف  تقودينا  أن  منِك  طالبنَي  املقّدس  ذكرِك  نكرَّم 

وكّل  بالَدنا  مريم،  يا  إليِك  نحِمَل  أن  الّصالة  هذه  يف  نودُّ  املسيح.  يسوع  ومخلِّصنا 

عائالتنا، كام ونحِمل إليِك ظروَف حياتنا كلّها وحياة جميع أبناِء الله، ونضعها كلّها 

بني يديِك الطاهرتنَي لرتفعيها إىل ابِنك الحبيب ربّنا يسوع املسيح، مبا أنّك شفيَعتنا. 

َد معِك الثّالوَث األقدَس اآلب واالبن والّروح القدس من اآلن وإىل األبد. فنمجِّ

الجامعة: آمني.
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مزمور القراءات
اْب ِك الَوهَّ  * أّم اللِه طُــوبــــاِك         يف ما َخصَّ

أَشـــرَقَْت ِمـْن نََقاِك         ألــثَـــمـرَُة ِبــْكـــُر اآلب
* * *

** يا مـا أَحــَىل ِذكْــراِك       يف األفواِه َواألذهــَاْن
َحـــْت ِذَراَعـــاِك      َذاَك الحاِمَل األكـــَواْن َزيـَّ

* * *
*/** رَبِّ يـــا َمــْن تََقـبَّـْل      ِقْدًما ِخـْدَمـــَة األبــرَاْر
يـــا َحُنـــوُن تَــَقـبَّــْل      َواســتَِجبْــَنـا كاألبــرَاْر

* * *

القارئ: قراءة من سفر التكوين (٣/ ٩-٢٠)
(بدأت مأساة البرشيّة يف العهد القديم مبعصيِة املرأة األوىل حّواء، أمِّ كّل حّي، فكانت اللعنُة واملوت. 

وبطاعِة مريم أمِّ املخلِّص، حّواء الجديدة، بدأ الخالص وتّم العهد الجديد، فكانت النعمة والحياة، 

وباتت مريم أّم الحياة.)

الَجنَّة  يف  ُخطاَك  َوقَْع  َسِمعُت  "إِينِّ  قال:  أَنَْت؟"  "أَيَن  له:  وقاَل  اإلِنساَن  اِإللُه  الرَّبُّ  نادى 

َجرَِة الَّتي  فِخْفُت أليَنِّ ُعْرياٌن فاَختبأُت". قال: "فََمن أَعلََمَك أَنََّك ُعْريان؟ هل أَكَلَت ِمَن الشَّ

َجرِة  الشَّ ِمَن  أَعطَتْني  هي  معي  َجَعلْتَها  الَّتي  "املَرأَُة  اإلِنسان:  فقاَل  ِمنها؟"  تأكَُل  أَالَّ  أََمرتَُك 

فأَكَلُت". فقاَل الرَّبُّ اِإللُه لِلَمرأَة: "ماذا فََعلِت؟" فقالَِت املَرأَة: "الَحيَُّة أَغَوتْني فأَكَلُت".  فقاَل 

وُحوِش  وَجميعِ  البَهائِم  َجميعِ  بنَِي  ِمن  َملْعونٌة  فأَنِت  َصَنعِت هذا  "ألَنَِّك  لِلحيَّة:  اِإللُه  الرَّبُّ 

الَحْقل. عىل بَطِنِك تَسلُكني وتُرابًا تَأكُلني طَواَل األُِم َحياتِِك. وأَجَعُل َعداوًة بَيَنِك وبنََي املَرأَة 

اِت  َنَّ مشقَّ وبنََي نَْسلِِك ونَْسلِها فُهَو يَسَحق رأَسِك وأَنِت تُصيبنَي َعِقبَه". وقاَل لِلَمرأَة: "َألُكَرثِّ

البَنني وإِىل رَُجلِِك تنقاد أَشواقُِك وُهَو يَسوُدِك". وقاَل الَدم:  تَلِديَن  ِة  َحْملِِك تَْكثريًا. فِباملََشقَّ

َجرِة الَّتي أََمرتَُك أَالَّ تَأكَُل ِمنها فَملْعونٌة األَرُض  "ألَنََّك َسِمعَت لَِصوِت أمَرأَتَِك فأَكًلَت ِمَن الشَّ

ٍة تأكُُل ِمنها طوَل األُِم َحياتَِك وَشوكًا وَحَسًكا تُنِبُت لََك، وتأكُُل ُعشَب الُحقول.  ِبَسبَِبَك مِبَشقَّ

اِب  الرتُّ وإِىل  تُراٌب  ألَنََّك  أُِخذَت  فِمنها  األَرض،  إِىل  تَعوَد  حتَّى  ُخبزًا  تأكُُل  َجبيِنَك  ِبَعرَِق 

ى اإلِنساُن اَمَرأَتَه َحوَّاَء ألَنَّها أُمُّ كُلِّ َحّي. تعود".وسمَّ

يايِنّ (+ ٣٧٣) القارئ: قراءة من مار أفرام الرسُّ

َمْريَْم َشَجرَُة الَحياة

مي  َوتَرَنـَّ َصْوتََك  إِرْفَعي  البَتوْل.  َمْريََم  واْمَدحي  أَنْغاَمِك  كَّناَريت،  يا  أَيِْقظي، 
ِة ابَْنِة داوْد : َعْذراٌء ُمْذِهلَة َولََدْت لِلْعالَِم الَْحياة ! ِبِقصَّ

ِمثَْل َجبَِل سيناَء ِقِبلْتَُك َولْم أَْحَرتِْق ِمْن نارَِك الـُمخيَفة ! لََقْد َحَجبَْت نارََك 
قوا إِلَيْه. افوَن أَْن يَُحدِّ لِئَّال تْؤِذيَني ! فَلْْم يُْحرِقْني لَهيبَُك الّذي يَْخىش الرسَّ

َمْريَم الَجنَُّة َرّواها اآلُب ِبـَمطَِر الَربَكَة : نََضَحْت ِبأَْمواِجِه َوْجَه آَدم، فَقاَم ِمَن 
الَقْربِ َحيًّا وقَْد طََمرَُه يف الَقْربِ مبِْغضوه !

الثََّمرََة  آَدَم  تُْعِط  فَلَْم  الِفرَْدْوس،  َوَسِط  يف  الِقَدِم  ُمْنُذ  نَبَتَْت  الَحياِة  َشَجرَُة 
الـُمْحِييَة !

نَبَتَْت يف َحشا َمْريَم وأَْعطَْت آَدَم ذاتَها فَناَل ِبها الَْحياة.

(تذكار أّم الله، ١٨/ ١، ٣، ١٦، ٢٢)

فرتة صمت (...)
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مزمور القراءات
اْب ِك الَوهَّ  * أّم اللِه طُــوبــــاِك         يف ما َخصَّ

أَشـــرَقَْت ِمـْن نََقاِك         ألــثَـــمـرَُة ِبــْكـــُر اآلب
* * *

** يا مـا أَحــَىل ِذكْــراِك       يف األفواِه َواألذهــَاْن
َحـــْت ِذَراَعـــاِك      َذاَك الحاِمَل األكـــَواْن َزيـَّ

* * *
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صــ�ة بــــيـــت مــســـبــــــحــــة
عىل نيّة العائالت

- أبانا الّذي يف الساموات (...)

الربُّ  نعمًة  ممتلئة  يا  مريم،  يا  عليِك  السالُم   -

مَثَرَُة  وُمباَركَة  النِّساء،  يف  أنِت  ُمباركة  معِك، 

يسة مريم، يا  بَطِنِك َسيُِّدنا يَُسوُع املَِسيح. يا قدِّ

نحُن  ألجلنا  صّيل  الحياة،  أّم  أنِت  الله  والدة 

الخطأة، وألجِل كُلِّ العائالت.  آمني.

اآلن  مَن  الُقُدس،  والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد   -

وإىل األبد آمني.

زنبق  أنت  الحياة،  أّم  يا  عليِك  الّسالُم   : لنصلِّ

صورَة  يا  عليِك  الّسالُم  البهّي.  الثالوث 

زكيًَّة  وردًة  يا  عليِك  الّسالُم  النقّي.  بهائِه 

السالم  الزيكّ.  الساموات  عطر  بها  انتَرش 

شاَء  من  يا  لها.  شبيَه  ال  بتُوًال  يا  عليِك 

ِبلَبَنها.  ملُك املجِد أن يُولَد منها ويتغّذى 

الحياة واسكبي علينا  أمَّ  يا  نُُفوَسنا  أحِيي 

نعمة.  كلَّ  مملوءًة  بتوًال  يا  النَِّعم،  سوابَغ 

آمني.
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أنِصــــْت إلينــا يـــا ربّنــا يسوَع املسيــح  

إستجـــب لنـــا يـــــا ربّنــا يسوَع املسيح 

إرحمنــــــــا أيهــا اآلب الّسمــاوي الله 

إرحمنــــــــا يـا ٱبـن الله ُمخلــَِّص العالـم 

إرحمنــــــــا أيّهــا الــروح القدس الله 

إرحمنــــــــا أيّها الثالوث القدوس اإلله الواحـد 

 

يـــــا قديسـة مريــــم 

يـــــا والـدة الله 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا عـذرا العـــذارى 

تّرضعي ألجلنـــا يــــا أم سيدنا يسوع املسيح 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا أم النعمـة اإللهيــة 

ا طاهــــرة  يـــــا أمًّ

ا عفيفـــــة  يـــــا أمًّ

تّرضعي ألجلنـــا ا غيـر مدنسـة  يـــــا أمًّ

تّرضعي ألجلنـــا ا بغيـر عيــب  يـــــا أمًّ

ا حبيبـــــة   يـــــا أمًّ

تّرضعي ألجلنـــا

ا  عجيبــــة  يـــــا أمًّ

يـــــا أم الخالــــــق

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا أم املخلــــّـص 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بتـوالً حكيمــــة 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بتـوالً مكرّمـــة 

يـــــا بتـوالً ممدوحة 

يـــــا بتـوالً قــــادرة 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بتـوالً حنونــــة 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بتـوالً أمينــــة 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا مـرآة العــــدل 

يـــــا كرّيس الحكمـــة 

يـــــا سبــب رسورنــا 

تّرضعي ألجلنـــا ـا  يـــــا إنــاًء روحيـّـً

ترضّعي ألجلنـــا يـــــا إنــاًء ُمكرًّما 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا إنـاء العبادة الجليلـة 

يـــــا وردة ّرسيــــة 

يـــــا أرزة لبنـــــان 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بـــــرج  داود 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بـرَج العــــاج 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا بيـت الذهــــب 

يـــــا تابوَت العهـــــد 

يـــــا بــاب السمـــاء 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا نجمة الصبــــح 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا شفاء املرضـــى 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا ملجـا الخطــــأة 

يـــــا معزية الحـزانــى 

يـــــا معونة النصـــارى 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا سلطانــة املالئكـة 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا سلطانــة اآلبــاء 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا سلطانــة األنبيـاء 

طلبة العذراء
كريياليسون كريستياليسون كريياليسون
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يـــــا سلطانــة الرسـل 

يـــــا سلطانــة الشهـداء 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا سلطانــة املعرتفني 

تّرضعي ألجلنـــا يـــــا سلطانــة الـعذارى 

تّرضعي ألجلنـــا يــــا سلطانة جميع القّديسني 

يا سلطانة الساموات واألرض

يــــا سلطانة الوردية املقدسـة 

ترضّعي ألجلنـــا يــــا سلطانة حبل بها بال دنس  

تّرضعي ألجلنـــا يــــا سلطانــة اإلنتقــال 

تّرضعي ألجلنـــا يــــا سلطانــة الســـالم 

 

أنصــت   إلينـــــا يا حمل الله الحامل خطايا العامل 

إستجـــب   لنــــا يا حمل الله الحامل خطايا العامل 

أرحمنا يا حمل الله الحامل خطايا العامل 

كريياليسون كريستياليسون كريياليسون
كريياليسون كريستياليسون كريياليسون

إليِك، احتياِجنا  عند  طلباتِنا  عن  تغفيل  فال  القديسة،  الله  والدَة  يا  نلتجُئ  إىل حاميِتِك  الكاهن: 

ينا دامئًا من جميعِ املخاطر، أيّتُها العذراُء املجيدُة املباركة. لكن نجِّ

الكاهن: تّرضعي ألجلنا يا والدة الله القديسة.  الجامعة: ليك نستحّق مواعيَد املسيح.

زيّاح األيقونة

يـا أُمَّ اللــه يـا حنونة يا كَنَز الرَحمَة واملّعونَــة          أنـِت َملَجانــا َوَعليــك رََجانــا

ّعـــــــِي فينــــــا يـــــا َعـــــــــذراء          َوتََحنَّنـي علـى َموتــــانـــــا تََشفَّ

نــــا وإن كـاَن جسُمِك بَعيًدا ِمّنــا أيتُهـا البتـــــوُل أمُّ

َصلُواتُـــِك هـــَي تَصَحبُنـا وتكـون معنــــا وتحفظنــا

ِبجاه َمن رشَّفك َعىل الَعالَميـن حني ظََهــر منــِك ظهوراً مبني

أطلُبـي منــــــُه للخاِطئيـن أملراحم لدهر ِ الداهريــــــن

ـنـــــا ورجانــا أنـــِت فخرُنــــا َوَملجانـا أنِت أُمُّ

ِعنَد ابِنــــــِك إِشَفعـي فينـا لِيَغفـــر برأفِتـه َخطايانـــا

ال تُهِملينـا يـا َحنونَـــــة يـا َمملـــوَءَة كـــلَّ نِعَمـة

بل خلِّيص َعبيَدك أجَمعيـــــن لِنشكـــرَِك لدهر الداهريـــن

نا مريم العذراء، أّم الحياة، بشفاعة أمِّ

فليبارككم الثالوث األقدس + اآلب، + واالبن، + والرُّوح القدس.
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