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األحد الرابع من زمن الصوم الكبير:
مثل االبن الشاطر
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

ا َمثََل  َن يتَ يا وَاِهَب الَحياِة وَُمَخلَِّص البََرش، أَنَت يا َمن أَعطَ

ِه،  ِت وبَ تَ ِب يه  إلَ وََعاَد  ِه  ِت ِبَخِطيئَ يِه  أَِب عْن  َعَد  ابتَ الّذي  االبِن 

ه للتائبني، هبنا أن  تَ َحبَّ ُمِشريًا بذلك إىل عطِف اآلِب وََم

ِتَك، وَاجَعلَنا أن نَِسرَي دَوًما نَحوََك  ايَ َن ِع ِقنَي ِب َك وَاثِ ِظِريَن رَحَمتَ ا ُمنتَ َن اتِ اِم َحيَ لَّ أيَّ َك كُ ِحبَّ نُ

وِس اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك وإىل أَِب واُضعِ، وَنُصِعُد املَجَد إلَ بالوَدَاَعِة والتَ

(من صلوات صباح أحد االبن ا�شاطر، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ

١

ترتيلة األحد
هِر) لحن بعدونِه دَصفُرا (يا ربُّ ارحمنا ال تُهِملَنا للدَّ

ْه وَالَسَعادَه وَالَشَهوَاِت ُم بالُحِريَّ َر االبُن يَحلُ َسافَ

اِت ذَّ لَ ُر األَموَاَل باملُُجوِن وَاملَ� ذِّ بَ عاَش بالطَيِش يُ

܀܀܀

َصاَر أَِجريًا ُمعَدًما ِبَال َماٍل َويُعايِن الُجوَع وَالُغربَه

وبَه ُروِح التَ يِه، َساَر الَدرَب ِب يِت أَِب َر الَعودَه نَحَو بَ رَّ قَ

܀܀܀

ا الرَحَمه ا َساِمْح َضعِفي يا أبَ َك إبًن ِحقُّ أَْن أُدَعى لَ ال أَستَ

عَمه وَل الُعمِر تَكِفيِني النِّ يِت طُ ُخذيِن أَِجريًا، أَخُدُم أَهَل البَ

܀܀܀

الُغفرَاِن ا بالرَحَمه وَالَحَناِن َوِب يًّ ، يا َغِن ا الَحقِّ يا أَبَ

ْدنَا يف الرجاِء َوِيف اإلمياِن يَك، َساِمحَنا ووَطِّ ا إلَ تُبَن

܀܀܀

  (من صلوات �ساء أحد االبن ا�شاطر، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ما أَحبَّ مساكِ ܀ 

راَخها ِعنَد  ا ܀ تََضُع فيه أَفْ ِه الَحّي ܀ الُعْصفوُر وََجَدله َمأوى واليَامَمُة ُعشًّ وِجْسمي لِإلِل

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  ܀  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات اِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا انظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀ والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 ( ٢ قور ١٣/ ٥-١٣)

ُعوا، وكُونُوا َعىل َرأٍْي َواِحد، وِعيُشوا  " أَيَُّها اإلِْخَوة، إِفَْرُحوا، َواْسَعوا إِىل الَكاَمل، وتََشجَّ

يف َسالم، وإِلُه املََحبَِّة والَسالِم يَُكوُن َمَعُكم!"

     
١٨١٥            

  

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

(لو ١٥/ ١١-٣٢)

َقَسَم  فَ املِريَاث.  ِمَن  ِتي  أَْعِطِني ِحصَّ أيَب،  ا  يَ يه:  أَْصَغرُُهاَم ألَِب قاَل  فَ َنان.  ابْ لِرَُجٍل  «كاَن 

َناَك  ِعيد. وَُه ٍد بَ لَ َر إِىل بَ ِتِه، وَسافَ لَّ ِحصَّ ُن األَْصَغُر كُ ة، َجَمَع االبْ يلَ لِ اٍم قَ ْعَد أَيَّ ُهاَم ثَْروَتَُه. َوبَ لَ

َدأَ  بَ ِد َمَجاَعٌة َشِديَدة، فَ لَ لَّ َيشء، َحَدثَْت يف ذلَِك البَ َفَق كُ يْش. وَلَامَّ أَنْ اِة الطَ ُه يف َحيَ َد َمالَ بَدَّ

لِرَيَْعى  ِه  ُحُقولِ إِىل  ُه  أَرَْسلَ فَ لَد،  البَ ذلَِك  أَْهِل  ِمْن  وَاِحٍد  إِىل  َجأَ  وَلَ َذَهَب  فَ الَعَوز.  ِب يُِحسُّ 

ْعِطيِه  ُه، وَال يُ لُ اِزيُر تَأْكُ انَِت الَخَن ُه ِمَن الَخرُّوِب الَّذي كَ ْشتَهي أَْن مَيْألَ َجوْفَ الَخَناِزير. وَكاَن يَ

ا  َن ا هُه ُز َعْنُهم، وَأَن ْفُضُل الُخبْ ْم ِمَن األَُجرَاِء ِعْنَد أيَب، يَ ْفِسِه وَقَال: كَ رََجَع إِىل نَ ُه أََحد. فَ ْن ِم

ِحقُّ  ُت إِىل الَساَمِء وَأََماَمَك. وَال أَْستَ ا أيَِب، َخِطئْ ُه: يَ وُل لَ وُم وَأَْميض إِىل أيَب وَأَقُ ُك ُجوًعا! أَقُ أَْهلِ

زَاُل  يَ اَن ال  كَ وِفياَم  أَِبيه.  إِىل  وََجاَء  َقاَم  فَ َك!  أَُجرَائِ أََحِد  كَ ِني  اْجَعلْ فَ ًنا.  ابْ َك  لَ أُدَْعى  أَْن  ْعُد  بَ

ُه:  ُن ُه ابْ قاَل لَ ِويالً. فَ ُه طَ لَ بَّ ِقِه وَقَ ْفِسِه َعىل ُعُن َن َقى ِب أَلْ ه، وَأَْرسََع فَ يْ َن َعلَ َحنَّ تَ ِعيًدا، رَآُه أَبُوه، فَ بَ

َعبيِدِه:  قاَل األَُب لِ ًنا... فَ َك ابْ ْعُد أَْن أُدَْعى لَ ِحقُّ بَ ُت إِىل الَساَمِء وَأََماَمَك. وَال أَْستَ ا أيَب، َخِطئْ يَ

وَأْتُوا  ِحَذاء،  ِه  يْ رِْجلَ ويف  ا،  َخامَتً ِدِه  يَ يف  وا  واْجَعلُ ِبُسوه،  وَأَلْ الَفاِخرََة  َة  الُحلَّ وَأَْخرُِجوا  أَْرسُِعوا 

وُِجد.  ًعا فَ َعاش، وََضائِ ا فَ تً اَن َميْ ِنَي  هَذا كَ ْم! ألَنَّ ابْ َنعَّ تَ ْل وَنَ أْكُ َن ِن واذْبَُحوه، وَلْ الِعْجِل املَُسمَّ ِب

ُمون. َنعَّ تَ َدأُوا يَ َوبَ

َدعا  فَ ًصا.  َورَقْ اًء  ِغَن َسِمَع  يْت،  البَ ِمَن  َرتََب  لَامَّ َجاَء واقْ فَ َربُ يف الَحْقل.  ُه األَكْ ُن ابْ وكاَن 

َح أَبُوَك الِعْجَل  َذبَ ُه: َجاَء أَُخوك، فَ قاَل لَ ُه: َما َعَىس أَْن يَُكوَن  هَذا؟ فَ اَمِن َوَسأَلَ وَاِحًدا ِمَن الِغلْ

اَل  أََجاَب وقَ ه. فَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ وُه يَ َخرََج أَبُ رِْد أَْن يَْدُخل. فَ ْم يُ َغِضَب وَلَ ُه َسالِاًم. فَ يَ ِق ُه لَ ن، ألَنَّ املَُسمَّ

ا،  ْم تُْعِطِني َمرًَّة َجْديً ا أَْمرًا، وَلَ وًْم َك يَ ْم أَُخالِْف لَ لَّ هِذِه الِسِنني، وَلَ ا أَْخُدُمَك كُ يه: َها أَن ألَِب

ُه  لَ الَزوَايِن، ذَبَْحَت  َمَع  ثَْروَتََك  َل  أَكَ الَّذي  ُنَك  هَذا  ابْ لَامَّ َجاَء  ايِئ. ولِكْن  أَْصِدقَ َمَع  َم  ََنعَّ ألَت

لُّ َما ُهَو ِيل ُهَو لََك. ولِكْن  لِّ ِحني، وَكُ ا وَلَِدي، أَنَْت َمِعي يف كُ ُه أَبُوه: يَ قاَل لَ ن! فَ الِعْجَل املَُسمَّ

وُِجد». ًعا فَ َعاش، وََضائِ ا فَ تً ْفرَح، ألَنَّ أََخاَك هَذا كاَن َميْ َم وَنَ َنعَّ تَ ِغي أَْن نَ بَ ْن كاَن يَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (املونسينيور إييل صفري)
من الّسامء إىل جهّنم، من الّنعيم إىل الحجيم،

ة، هّشة، كئيبة، وصلُت  من الّسعادة إىل البؤس، إىل الحزن إىل اليأس، إىل سعاداٍت زائفة، آنيّ

بعدما خرجُت.

خرجُت من الّسامء، من حضن أيب، من عائلتي، من انتاميئ... خرجُت وذهبُت بعيًدا بعيًدا 

عد الروحّي ال يُقاس...  وليس معي أّي مقياٍس ألكيل مسافات البعد، فلن تُقاس... ألّن البُ

الحقد  بصواريخ  الكبري  أخي  ورجمُت  باكرًا  والدي  قتلُت  بعدما  بعيًدا  وذهبُت  خرجُت 

وسالح الغدر وقنابل الغرية ورصاص الطيش... خرجُت ورحلُت علّه يف الرتحال أجُد مراٍع 

خصيبة... لقد جمعُت كّل ما لدّي وكّل ما أملك وسافرُت...

ويف  عائلتي  ويف  يفَّ  يليق  سفر  جواز  معي  يكن  ومل  سافرُت  أفعُل...  ما  أدري  وال  سافرُت 

انتاميئ... سافرُت ومل أكُن أحمُل أيّة فيزا ألّي بلد... قريٍب أو بعيد... فقد كان مبتغاي أن 

أرحَل من حيث كنُت... من الّسامء... إىل جهّنم...

الّنعيم خرجُت... بعدما اعتربُت أّن هذا الـــ "ـُهناك" – هذا "البعيد" هو أكرب وأهم  من 

َل  وأقوى وأينع وأجمل وأفضل من املكان الّذي فيه ُجِبلُْت، الّذي فيه تكوَّنُت... فأردُت أن أُْجبَ

ــَر شكيل وظاهري  يف تربٍة تُرِعُش النفس وتُلِهُب الخيال... فأردُت أن أتكوَّن من جديٍد فأغيِّ

ه يَجذب َمن هم حويل إىل طييش، إىل بُعدي... من الّنعيم خرجُت... فوصلُت  والـ "لوك" علّ

إىل الحجيم... حيث حياة الطيش... حيث الجوع إىل كّل يشء، جوٌع إىل القوت، جوٌع إىل 

الحياة...

جوٌع إىل املوت ألّن فيه خاليص من الذّل وعلّو االنحدار الّذي وصلُت إليه... جوٌع إىل الحريّة 

الّتي فقدتُـها... هناك يف البيت الّساموّي كنُت ُحرًّا وهناك يف البيت األرّيض أصبحُت عبًدا... 

عبًدا ال لإلنسان فقط بل للحيوان... هناك كنُت أُْخَدُم وهناك رصُت أَخدم... رصُت خادًما 

ُت  يْ ْعطَ ٍة مع الّسامء واستَ لإلنسان... والحيوان... "الخنزير"... لقد فقدُت كّل رشاكٍة وَرشِكَ

ة مع الحيوان وصاحبه... الرشاكة والَرشِكَ

هذا هو الجحيم... فالجحيم هو أن تكوَن وال تكون، أن تُدرَِك وال تُدرِك، أن تغرَق وتقوَل ال 

لسُت أغرُق... لقد اعتقدُت أّن الحياة يف البُعد... فاكتشفُت أّن البُعد يف الغربة موٌت وال 

حياَة من دون أن أكون مع الّذي كوّنَني – وجبلَني من الرتاب ونفَخ يفّ نسمة الحياة...

البعيد جلسُت مع ذايت... وتصّفحُت أفكاري...  عد  البُ الّسعادة إىل الحزن... هناك يف  من 

أكتشُف...  َعّيل  يديَّ  بني  رأيس  فوضعُت  واقعي...  يف  وتأّملُت  أعامقي...  إىل  ودخلُت 

انحداري... فأدركُت أّن ال حّب يعلو عىل حّب أيب وأنّه حافََظ عىل صوريت وكياين وجاميل من 

ه... ٍة مع آكلِ الـ "ال أحد" الّذي مل يُعطني الخّروب ألكون يف َرشِكَ

ويف لحظة ارتعاش... وخفقان القلب... قلُت لذايت، قلُت لنفيس: قومي... قومي من تحِت... 

قومي من الجحيم... قومي من جهّنم وارحيل رسيًعا وعودي عودة األبطال الفائزين...

عودي عودة امللوك املنترصين...

ِظر... الجالس عىل عرشه ولن  عودي عودة األبناء إىل بيت الوالد... الحارض... املرتقِّب... املنتَ

عيَد إّيل بهاء ما فقدُت من جامل... ومل يقْم إّال ليغسلَني من  يقوم إّال ليغمَرين... ليخلَقني ليُ

ه...  نعَشني مبياهه... ويُشبَعني من قوته... ويُسكرنَـي من خمرة حبّ ضعفي ورائحتي فيُ

قومي من املوت إىل الحياة...

الجريان  مع  اء،  واألحبّ األصدقاء  مع  العائلة،  مع  ة  والَرشِكَ الرشاكة  إىل  وعودي  قومي 

واألصحاب... نعم أريُد أن أكون "شاطرًا" بعدما شطرُت كّل يشء... شاطرًا... يف العودة رسيًعا 

إىل ما كنُت عليه، ويف العودة توبة، ويف التوبة اعرتاف، ويف االعرتاف ندامة، ويف الندامة دموع، 

ويف الدموع والدة، ويف الوالدة حياة جديدة، ويف الحياة الجديدة مقصد لبداية يانعة... نعم 

أريُد أن أعوَد إىل أيب... ليس ألّن لديه الخبز بل ألّن عنده كالم الحياة األبديّة...

فشكرًا لك أيب... ألنّك أيب... آمني.

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 (...)

نا ورجوَعنا إليك، يف هذا املساء، كام ارتَضيَت توبة االبِن  تَ إرْتَِض، أيُّها اآلُب الَحنون، تَوبَ

ُه بلهِف املُشتاِق بعَد طوِل انِتظار!  لتَ ُه، بْل قبّ بتَ ُه وال أنَّ بْ ُه وملْ تُعاِق الّشاِطِر ورُجوَعُه، فقِبلتَ

َك.  ِربَ َمّجاَن َحنانِ ِتَك، ونَسَعَد ِبدفِء قرِبك، ونَختَ َعَم مِبَحبَّ ْن إىل بيِتَك، أيُّها اآلب، أرِْجعنا فَن

امِء أَشدَّ فرًحا ِبخاِطٍئ واِحٍد يَتوب، ِمنُهم ِبتسعٍة  َمة ابِنَك: هكذا يَكوُن أهُل السَّ ْر كلِ تَذكّ

وروِحَك  الوَحيِد  ابِنَك  مع  والُشكُر  املَجُد  لَك   ! وبة  التّ إىل  يَحتاجون  ال  ارًّا  بَ وتسعني 

وس، إىل األبد. آمني. الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد اإلبن ا�شاطر، زمن ا�صوم ا�كبري – ا�كسليك)

ترتيلة الختام
تُوبُوا إىل الرّب

توبوا إىل الرَبِّ إِنَّ امللكوَت قريْب

عودوا إىل الُحبِّ فالخارُِج َعنه غريْب

܀ ِمن ُعمِق آثامي دَعوْت أنِصْت إىل صوِت دعاي

ُة رجاي أنا غرَي وجِهَك ما رََجوْت َملقاُه مأدُب

تَحوَُّل الَقفُر وعوْد ܀ َهْب من حنانَك قطرًة يَ

أو أعِط عينَي دمعًة يف حوِضها طفالً أعوْد

َكَم العاُر فمي دَّ يِبَ الخجْل أو أَب بَ ܀ وإذا استَ

لتزَل حتّى النهايِة يف دمي َك فَ بَضاُت ُحبِّ نَ

܀܀܀



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

ا َمثََل  َن يتَ يا وَاِهَب الَحياِة وَُمَخلَِّص البََرش، أَنَت يا َمن أَعطَ

ِه،  ِت وبَ تَ ِب يه  إلَ وََعاَد  ِه  ِت ِبَخِطيئَ يِه  أَِب عْن  َعَد  ابتَ الّذي  االبِن 

ه للتائبني، هبنا أن  تَ َحبَّ ُمِشريًا بذلك إىل عطِف اآلِب وََم

ِتَك، وَاجَعلَنا أن نَِسرَي دَوًما نَحوََك  ايَ َن ِع ِقنَي ِب َك وَاثِ ِظِريَن رَحَمتَ ا ُمنتَ َن اتِ اِم َحيَ لَّ أيَّ َك كُ ِحبَّ نُ

وِس اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك وإىل أَِب واُضعِ، وَنُصِعُد املَجَد إلَ بالوَدَاَعِة والتَ

(من صلوات صباح أحد االبن ا�شاطر، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ

anteliasdiocese.com

٢مثل االبن الشاطر

ترتيلة األحد
هِر) لحن بعدونِه دَصفُرا (يا ربُّ ارحمنا ال تُهِملَنا للدَّ

ْه وَالَسَعادَه وَالَشَهوَاِت ُم بالُحِريَّ َر االبُن يَحلُ َسافَ

اِت ذَّ لَ ُر األَموَاَل باملُُجوِن وَاملَ� ذِّ بَ عاَش بالطَيِش يُ

܀܀܀

َصاَر أَِجريًا ُمعَدًما ِبَال َماٍل َويُعايِن الُجوَع وَالُغربَه

وبَه ُروِح التَ يِه، َساَر الَدرَب ِب يِت أَِب َر الَعودَه نَحَو بَ رَّ قَ

܀܀܀

ا الرَحَمه ا َساِمْح َضعِفي يا أبَ َك إبًن ِحقُّ أَْن أُدَعى لَ ال أَستَ

عَمه وَل الُعمِر تَكِفيِني النِّ يِت طُ ُخذيِن أَِجريًا، أَخُدُم أَهَل البَ

܀܀܀

الُغفرَاِن ا بالرَحَمه وَالَحَناِن َوِب يًّ ، يا َغِن ا الَحقِّ يا أَبَ

ْدنَا يف الرجاِء َوِيف اإلمياِن يَك، َساِمحَنا ووَطِّ ا إلَ تُبَن

܀܀܀

  (من صلوات �ساء أحد االبن ا�شاطر، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ما أَحبَّ مساكِ ܀ 

راَخها ِعنَد  ا ܀ تََضُع فيه أَفْ ِه الَحّي ܀ الُعْصفوُر وََجَدله َمأوى واليَامَمُة ُعشًّ وِجْسمي لِإلِل

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  ܀  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات اِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا انظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀ والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 ( ٢ قور ١٣/ ٥-١٣)

ُعوا، وكُونُوا َعىل َرأٍْي َواِحد، وِعيُشوا  " أَيَُّها اإلِْخَوة، إِفَْرُحوا، َواْسَعوا إِىل الَكاَمل، وتََشجَّ

يف َسالم، وإِلُه املََحبَِّة والَسالِم يَُكوُن َمَعُكم!"

     
١٨١٥            

  

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

(لو ١٥/ ١١-٣٢)

َقَسَم  فَ املِريَاث.  ِمَن  ِتي  أَْعِطِني ِحصَّ أيَب،  ا  يَ يه:  أَْصَغرُُهاَم ألَِب قاَل  فَ َنان.  ابْ لِرَُجٍل  «كاَن 

َناَك  ِعيد. وَُه ٍد بَ لَ َر إِىل بَ ِتِه، وَسافَ لَّ ِحصَّ ُن األَْصَغُر كُ ة، َجَمَع االبْ يلَ لِ اٍم قَ ْعَد أَيَّ ُهاَم ثَْروَتَُه. َوبَ لَ

َدأَ  بَ ِد َمَجاَعٌة َشِديَدة، فَ لَ لَّ َيشء، َحَدثَْت يف ذلَِك البَ َفَق كُ يْش. وَلَامَّ أَنْ اِة الطَ ُه يف َحيَ َد َمالَ بَدَّ

لِرَيَْعى  ِه  ُحُقولِ إِىل  ُه  أَرَْسلَ فَ لَد،  البَ ذلَِك  أَْهِل  ِمْن  وَاِحٍد  إِىل  َجأَ  وَلَ َذَهَب  فَ الَعَوز.  ِب يُِحسُّ 

ْعِطيِه  ُه، وَال يُ لُ اِزيُر تَأْكُ انَِت الَخَن ُه ِمَن الَخرُّوِب الَّذي كَ ْشتَهي أَْن مَيْألَ َجوْفَ الَخَناِزير. وَكاَن يَ

ا  َن ا هُه ُز َعْنُهم، وَأَن ْفُضُل الُخبْ ْم ِمَن األَُجرَاِء ِعْنَد أيَب، يَ ْفِسِه وَقَال: كَ رََجَع إِىل نَ ُه أََحد. فَ ْن ِم

ِحقُّ  ُت إِىل الَساَمِء وَأََماَمَك. وَال أَْستَ ا أيَِب، َخِطئْ ُه: يَ وُل لَ وُم وَأَْميض إِىل أيَب وَأَقُ ُك ُجوًعا! أَقُ أَْهلِ

زَاُل  يَ اَن ال  كَ وِفياَم  أَِبيه.  إِىل  وََجاَء  َقاَم  فَ َك!  أَُجرَائِ أََحِد  كَ ِني  اْجَعلْ فَ ًنا.  ابْ َك  لَ أُدَْعى  أَْن  ْعُد  بَ

ُه:  ُن ُه ابْ قاَل لَ ِويالً. فَ ُه طَ لَ بَّ ِقِه وَقَ ْفِسِه َعىل ُعُن َن َقى ِب أَلْ ه، وَأَْرسََع فَ يْ َن َعلَ َحنَّ تَ ِعيًدا، رَآُه أَبُوه، فَ بَ

َعبيِدِه:  قاَل األَُب لِ ًنا... فَ َك ابْ ْعُد أَْن أُدَْعى لَ ِحقُّ بَ ُت إِىل الَساَمِء وَأََماَمَك. وَال أَْستَ ا أيَب، َخِطئْ يَ

وَأْتُوا  ِحَذاء،  ِه  يْ رِْجلَ ويف  ا،  َخامَتً ِدِه  يَ يف  وا  واْجَعلُ ِبُسوه،  وَأَلْ الَفاِخرََة  َة  الُحلَّ وَأَْخرُِجوا  أَْرسُِعوا 

وُِجد.  ًعا فَ َعاش، وََضائِ ا فَ تً اَن َميْ ِنَي  هَذا كَ ْم! ألَنَّ ابْ َنعَّ تَ ْل وَنَ أْكُ َن ِن واذْبَُحوه، وَلْ الِعْجِل املَُسمَّ ِب

ُمون. َنعَّ تَ َدأُوا يَ َوبَ

َدعا  فَ ًصا.  َورَقْ اًء  ِغَن َسِمَع  يْت،  البَ ِمَن  َرتََب  لَامَّ َجاَء واقْ فَ َربُ يف الَحْقل.  ُه األَكْ ُن ابْ وكاَن 

َح أَبُوَك الِعْجَل  َذبَ ُه: َجاَء أَُخوك، فَ قاَل لَ ُه: َما َعَىس أَْن يَُكوَن  هَذا؟ فَ اَمِن َوَسأَلَ وَاِحًدا ِمَن الِغلْ

اَل  أََجاَب وقَ ه. فَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ وُه يَ َخرََج أَبُ رِْد أَْن يَْدُخل. فَ ْم يُ َغِضَب وَلَ ُه َسالِاًم. فَ يَ ِق ُه لَ ن، ألَنَّ املَُسمَّ

ا،  ْم تُْعِطِني َمرًَّة َجْديً ا أَْمرًا، وَلَ وًْم َك يَ ْم أَُخالِْف لَ لَّ هِذِه الِسِنني، وَلَ ا أَْخُدُمَك كُ يه: َها أَن ألَِب

ُه  لَ الَزوَايِن، ذَبَْحَت  َمَع  ثَْروَتََك  َل  أَكَ الَّذي  ُنَك  هَذا  ابْ لَامَّ َجاَء  ايِئ. ولِكْن  أَْصِدقَ َمَع  َم  ََنعَّ ألَت

لُّ َما ُهَو ِيل ُهَو لََك. ولِكْن  لِّ ِحني، وَكُ ا وَلَِدي، أَنَْت َمِعي يف كُ ُه أَبُوه: يَ قاَل لَ ن! فَ الِعْجَل املَُسمَّ

وُِجد». ًعا فَ َعاش، وََضائِ ا فَ تً ْفرَح، ألَنَّ أََخاَك هَذا كاَن َميْ َم وَنَ َنعَّ تَ ِغي أَْن نَ بَ ْن كاَن يَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (املونسينيور إييل صفري)
من الّسامء إىل جهّنم، من الّنعيم إىل الحجيم،

ة، هّشة، كئيبة، وصلُت  من الّسعادة إىل البؤس، إىل الحزن إىل اليأس، إىل سعاداٍت زائفة، آنيّ

بعدما خرجُت.

خرجُت من الّسامء، من حضن أيب، من عائلتي، من انتاميئ... خرجُت وذهبُت بعيًدا بعيًدا 

عد الروحّي ال يُقاس...  وليس معي أّي مقياٍس ألكيل مسافات البعد، فلن تُقاس... ألّن البُ

الحقد  بصواريخ  الكبري  أخي  ورجمُت  باكرًا  والدي  قتلُت  بعدما  بعيًدا  وذهبُت  خرجُت 

وسالح الغدر وقنابل الغرية ورصاص الطيش... خرجُت ورحلُت علّه يف الرتحال أجُد مراٍع 

خصيبة... لقد جمعُت كّل ما لدّي وكّل ما أملك وسافرُت...

ويف  عائلتي  ويف  يفَّ  يليق  سفر  جواز  معي  يكن  ومل  سافرُت  أفعُل...  ما  أدري  وال  سافرُت 

انتاميئ... سافرُت ومل أكُن أحمُل أيّة فيزا ألّي بلد... قريٍب أو بعيد... فقد كان مبتغاي أن 

أرحَل من حيث كنُت... من الّسامء... إىل جهّنم...

الّنعيم خرجُت... بعدما اعتربُت أّن هذا الـــ "ـُهناك" – هذا "البعيد" هو أكرب وأهم  من 

َل  وأقوى وأينع وأجمل وأفضل من املكان الّذي فيه ُجِبلُْت، الّذي فيه تكوَّنُت... فأردُت أن أُْجبَ

ــَر شكيل وظاهري  يف تربٍة تُرِعُش النفس وتُلِهُب الخيال... فأردُت أن أتكوَّن من جديٍد فأغيِّ

ه يَجذب َمن هم حويل إىل طييش، إىل بُعدي... من الّنعيم خرجُت... فوصلُت  والـ "لوك" علّ

إىل الحجيم... حيث حياة الطيش... حيث الجوع إىل كّل يشء، جوٌع إىل القوت، جوٌع إىل 

الحياة...

جوٌع إىل املوت ألّن فيه خاليص من الذّل وعلّو االنحدار الّذي وصلُت إليه... جوٌع إىل الحريّة 

الّتي فقدتُـها... هناك يف البيت الّساموّي كنُت ُحرًّا وهناك يف البيت األرّيض أصبحُت عبًدا... 

عبًدا ال لإلنسان فقط بل للحيوان... هناك كنُت أُْخَدُم وهناك رصُت أَخدم... رصُت خادًما 

ُت  يْ ْعطَ ٍة مع الّسامء واستَ لإلنسان... والحيوان... "الخنزير"... لقد فقدُت كّل رشاكٍة وَرشِكَ

ة مع الحيوان وصاحبه... الرشاكة والَرشِكَ

هذا هو الجحيم... فالجحيم هو أن تكوَن وال تكون، أن تُدرَِك وال تُدرِك، أن تغرَق وتقوَل ال 

لسُت أغرُق... لقد اعتقدُت أّن الحياة يف البُعد... فاكتشفُت أّن البُعد يف الغربة موٌت وال 

حياَة من دون أن أكون مع الّذي كوّنَني – وجبلَني من الرتاب ونفَخ يفّ نسمة الحياة...

البعيد جلسُت مع ذايت... وتصّفحُت أفكاري...  عد  البُ الّسعادة إىل الحزن... هناك يف  من 

أكتشُف...  َعّيل  يديَّ  بني  رأيس  فوضعُت  واقعي...  يف  وتأّملُت  أعامقي...  إىل  ودخلُت 

انحداري... فأدركُت أّن ال حّب يعلو عىل حّب أيب وأنّه حافََظ عىل صوريت وكياين وجاميل من 

ه... ٍة مع آكلِ الـ "ال أحد" الّذي مل يُعطني الخّروب ألكون يف َرشِكَ

ويف لحظة ارتعاش... وخفقان القلب... قلُت لذايت، قلُت لنفيس: قومي... قومي من تحِت... 

قومي من الجحيم... قومي من جهّنم وارحيل رسيًعا وعودي عودة األبطال الفائزين...

عودي عودة امللوك املنترصين...

ِظر... الجالس عىل عرشه ولن  عودي عودة األبناء إىل بيت الوالد... الحارض... املرتقِّب... املنتَ

عيَد إّيل بهاء ما فقدُت من جامل... ومل يقْم إّال ليغسلَني من  يقوم إّال ليغمَرين... ليخلَقني ليُ

ه...  نعَشني مبياهه... ويُشبَعني من قوته... ويُسكرنَـي من خمرة حبّ ضعفي ورائحتي فيُ

قومي من املوت إىل الحياة...

الجريان  مع  اء،  واألحبّ األصدقاء  مع  العائلة،  مع  ة  والَرشِكَ الرشاكة  إىل  وعودي  قومي 

واألصحاب... نعم أريُد أن أكون "شاطرًا" بعدما شطرُت كّل يشء... شاطرًا... يف العودة رسيًعا 

إىل ما كنُت عليه، ويف العودة توبة، ويف التوبة اعرتاف، ويف االعرتاف ندامة، ويف الندامة دموع، 

ويف الدموع والدة، ويف الوالدة حياة جديدة، ويف الحياة الجديدة مقصد لبداية يانعة... نعم 

أريُد أن أعوَد إىل أيب... ليس ألّن لديه الخبز بل ألّن عنده كالم الحياة األبديّة...

فشكرًا لك أيب... ألنّك أيب... آمني.

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 (...)

نا ورجوَعنا إليك، يف هذا املساء، كام ارتَضيَت توبة االبِن  تَ إرْتَِض، أيُّها اآلُب الَحنون، تَوبَ

ُه بلهِف املُشتاِق بعَد طوِل انِتظار!  لتَ ُه، بْل قبّ بتَ ُه وال أنَّ بْ ُه وملْ تُعاِق الّشاِطِر ورُجوَعُه، فقِبلتَ

َك.  ِربَ َمّجاَن َحنانِ ِتَك، ونَسَعَد ِبدفِء قرِبك، ونَختَ َعَم مِبَحبَّ ْن إىل بيِتَك، أيُّها اآلب، أرِْجعنا فَن

امِء أَشدَّ فرًحا ِبخاِطٍئ واِحٍد يَتوب، ِمنُهم ِبتسعٍة  َمة ابِنَك: هكذا يَكوُن أهُل السَّ ْر كلِ تَذكّ

وروِحَك  الوَحيِد  ابِنَك  مع  والُشكُر  املَجُد  لَك   ! وبة  التّ إىل  يَحتاجون  ال  ارًّا  بَ وتسعني 

وس، إىل األبد. آمني. الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد اإلبن ا�شاطر، زمن ا�صوم ا�كبري – ا�كسليك)

ترتيلة الختام
تُوبُوا إىل الرّب

توبوا إىل الرَبِّ إِنَّ امللكوَت قريْب

عودوا إىل الُحبِّ فالخارُِج َعنه غريْب

܀ ِمن ُعمِق آثامي دَعوْت أنِصْت إىل صوِت دعاي

ُة رجاي أنا غرَي وجِهَك ما رََجوْت َملقاُه مأدُب

تَحوَُّل الَقفُر وعوْد ܀ َهْب من حنانَك قطرًة يَ

أو أعِط عينَي دمعًة يف حوِضها طفالً أعوْد

َكَم العاُر فمي دَّ يِبَ الخجْل أو أَب بَ ܀ وإذا استَ

لتزَل حتّى النهايِة يف دمي َك فَ بَضاُت ُحبِّ نَ

܀܀܀



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

ا َمثََل  َن يتَ يا وَاِهَب الَحياِة وَُمَخلَِّص البََرش، أَنَت يا َمن أَعطَ

ِه،  ِت وبَ تَ ِب يه  إلَ وََعاَد  ِه  ِت ِبَخِطيئَ يِه  أَِب عْن  َعَد  ابتَ الّذي  االبِن 

ه للتائبني، هبنا أن  تَ َحبَّ ُمِشريًا بذلك إىل عطِف اآلِب وََم

ِتَك، وَاجَعلَنا أن نَِسرَي دَوًما نَحوََك  ايَ َن ِع ِقنَي ِب َك وَاثِ ِظِريَن رَحَمتَ ا ُمنتَ َن اتِ اِم َحيَ لَّ أيَّ َك كُ ِحبَّ نُ

وِس اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك وإىل أَِب واُضعِ، وَنُصِعُد املَجَد إلَ بالوَدَاَعِة والتَ

(من صلوات صباح أحد االبن ا�شاطر، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ
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ترتيلة األحد
هِر) لحن بعدونِه دَصفُرا (يا ربُّ ارحمنا ال تُهِملَنا للدَّ

ْه وَالَسَعادَه وَالَشَهوَاِت ُم بالُحِريَّ َر االبُن يَحلُ َسافَ

اِت ذَّ لَ ُر األَموَاَل باملُُجوِن وَاملَ� ذِّ بَ عاَش بالطَيِش يُ

܀܀܀

َصاَر أَِجريًا ُمعَدًما ِبَال َماٍل َويُعايِن الُجوَع وَالُغربَه

وبَه ُروِح التَ يِه، َساَر الَدرَب ِب يِت أَِب َر الَعودَه نَحَو بَ رَّ قَ

܀܀܀

ا الرَحَمه ا َساِمْح َضعِفي يا أبَ َك إبًن ِحقُّ أَْن أُدَعى لَ ال أَستَ

عَمه وَل الُعمِر تَكِفيِني النِّ يِت طُ ُخذيِن أَِجريًا، أَخُدُم أَهَل البَ

܀܀܀

الُغفرَاِن ا بالرَحَمه وَالَحَناِن َوِب يًّ ، يا َغِن ا الَحقِّ يا أَبَ

ْدنَا يف الرجاِء َوِيف اإلمياِن يَك، َساِمحَنا ووَطِّ ا إلَ تُبَن

܀܀܀

  (من صلوات �ساء أحد االبن ا�شاطر، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ما أَحبَّ مساكِ ܀ 

راَخها ِعنَد  ا ܀ تََضُع فيه أَفْ ِه الَحّي ܀ الُعْصفوُر وََجَدله َمأوى واليَامَمُة ُعشًّ وِجْسمي لِإلِل

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  ܀  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات اِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا انظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀ والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 ( ٢ قور ١٣/ ٥-١٣)

ُعوا، وكُونُوا َعىل َرأٍْي َواِحد، وِعيُشوا  " أَيَُّها اإلِْخَوة، إِفَْرُحوا، َواْسَعوا إِىل الَكاَمل، وتََشجَّ

يف َسالم، وإِلُه املََحبَِّة والَسالِم يَُكوُن َمَعُكم!"

     
١٨١٥            

  

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

(لو ١٥/ ١١-٣٢)

َقَسَم  فَ املِريَاث.  ِمَن  ِتي  أَْعِطِني ِحصَّ أيَب،  ا  يَ يه:  أَْصَغرُُهاَم ألَِب قاَل  فَ َنان.  ابْ لِرَُجٍل  «كاَن 

َناَك  ِعيد. وَُه ٍد بَ لَ َر إِىل بَ ِتِه، وَسافَ لَّ ِحصَّ ُن األَْصَغُر كُ ة، َجَمَع االبْ يلَ لِ اٍم قَ ْعَد أَيَّ ُهاَم ثَْروَتَُه. َوبَ لَ

َدأَ  بَ ِد َمَجاَعٌة َشِديَدة، فَ لَ لَّ َيشء، َحَدثَْت يف ذلَِك البَ َفَق كُ يْش. وَلَامَّ أَنْ اِة الطَ ُه يف َحيَ َد َمالَ بَدَّ

لِرَيَْعى  ِه  ُحُقولِ إِىل  ُه  أَرَْسلَ فَ لَد،  البَ ذلَِك  أَْهِل  ِمْن  وَاِحٍد  إِىل  َجأَ  وَلَ َذَهَب  فَ الَعَوز.  ِب يُِحسُّ 

ْعِطيِه  ُه، وَال يُ لُ اِزيُر تَأْكُ انَِت الَخَن ُه ِمَن الَخرُّوِب الَّذي كَ ْشتَهي أَْن مَيْألَ َجوْفَ الَخَناِزير. وَكاَن يَ

ا  َن ا هُه ُز َعْنُهم، وَأَن ْفُضُل الُخبْ ْم ِمَن األَُجرَاِء ِعْنَد أيَب، يَ ْفِسِه وَقَال: كَ رََجَع إِىل نَ ُه أََحد. فَ ْن ِم

ِحقُّ  ُت إِىل الَساَمِء وَأََماَمَك. وَال أَْستَ ا أيَِب، َخِطئْ ُه: يَ وُل لَ وُم وَأَْميض إِىل أيَب وَأَقُ ُك ُجوًعا! أَقُ أَْهلِ

زَاُل  يَ اَن ال  كَ وِفياَم  أَِبيه.  إِىل  وََجاَء  َقاَم  فَ َك!  أَُجرَائِ أََحِد  كَ ِني  اْجَعلْ فَ ًنا.  ابْ َك  لَ أُدَْعى  أَْن  ْعُد  بَ

ُه:  ُن ُه ابْ قاَل لَ ِويالً. فَ ُه طَ لَ بَّ ِقِه وَقَ ْفِسِه َعىل ُعُن َن َقى ِب أَلْ ه، وَأَْرسََع فَ يْ َن َعلَ َحنَّ تَ ِعيًدا، رَآُه أَبُوه، فَ بَ

َعبيِدِه:  قاَل األَُب لِ ًنا... فَ َك ابْ ْعُد أَْن أُدَْعى لَ ِحقُّ بَ ُت إِىل الَساَمِء وَأََماَمَك. وَال أَْستَ ا أيَب، َخِطئْ يَ

وَأْتُوا  ِحَذاء،  ِه  يْ رِْجلَ ويف  ا،  َخامَتً ِدِه  يَ يف  وا  واْجَعلُ ِبُسوه،  وَأَلْ الَفاِخرََة  َة  الُحلَّ وَأَْخرُِجوا  أَْرسُِعوا 

وُِجد.  ًعا فَ َعاش، وََضائِ ا فَ تً اَن َميْ ِنَي  هَذا كَ ْم! ألَنَّ ابْ َنعَّ تَ ْل وَنَ أْكُ َن ِن واذْبَُحوه، وَلْ الِعْجِل املَُسمَّ ِب

ُمون. َنعَّ تَ َدأُوا يَ َوبَ

َدعا  فَ ًصا.  َورَقْ اًء  ِغَن َسِمَع  يْت،  البَ ِمَن  َرتََب  لَامَّ َجاَء واقْ فَ َربُ يف الَحْقل.  ُه األَكْ ُن ابْ وكاَن 

َح أَبُوَك الِعْجَل  َذبَ ُه: َجاَء أَُخوك، فَ قاَل لَ ُه: َما َعَىس أَْن يَُكوَن  هَذا؟ فَ اَمِن َوَسأَلَ وَاِحًدا ِمَن الِغلْ

اَل  أََجاَب وقَ ه. فَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ وُه يَ َخرََج أَبُ رِْد أَْن يَْدُخل. فَ ْم يُ َغِضَب وَلَ ُه َسالِاًم. فَ يَ ِق ُه لَ ن، ألَنَّ املَُسمَّ

ا،  ْم تُْعِطِني َمرًَّة َجْديً ا أَْمرًا، وَلَ وًْم َك يَ ْم أَُخالِْف لَ لَّ هِذِه الِسِنني، وَلَ ا أَْخُدُمَك كُ يه: َها أَن ألَِب

ُه  لَ الَزوَايِن، ذَبَْحَت  َمَع  ثَْروَتََك  َل  أَكَ الَّذي  ُنَك  هَذا  ابْ لَامَّ َجاَء  ايِئ. ولِكْن  أَْصِدقَ َمَع  َم  ََنعَّ ألَت

لُّ َما ُهَو ِيل ُهَو لََك. ولِكْن  لِّ ِحني، وَكُ ا وَلَِدي، أَنَْت َمِعي يف كُ ُه أَبُوه: يَ قاَل لَ ن! فَ الِعْجَل املَُسمَّ

وُِجد». ًعا فَ َعاش، وََضائِ ا فَ تً ْفرَح، ألَنَّ أََخاَك هَذا كاَن َميْ َم وَنَ َنعَّ تَ ِغي أَْن نَ بَ ْن كاَن يَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (املونسينيور إييل صفري)
من الّسامء إىل جهّنم، من الّنعيم إىل الحجيم،

ة، هّشة، كئيبة، وصلُت  من الّسعادة إىل البؤس، إىل الحزن إىل اليأس، إىل سعاداٍت زائفة، آنيّ

بعدما خرجُت.

خرجُت من الّسامء، من حضن أيب، من عائلتي، من انتاميئ... خرجُت وذهبُت بعيًدا بعيًدا 

عد الروحّي ال يُقاس...  وليس معي أّي مقياٍس ألكيل مسافات البعد، فلن تُقاس... ألّن البُ

الحقد  بصواريخ  الكبري  أخي  ورجمُت  باكرًا  والدي  قتلُت  بعدما  بعيًدا  وذهبُت  خرجُت 

وسالح الغدر وقنابل الغرية ورصاص الطيش... خرجُت ورحلُت علّه يف الرتحال أجُد مراٍع 

خصيبة... لقد جمعُت كّل ما لدّي وكّل ما أملك وسافرُت...

ويف  عائلتي  ويف  يفَّ  يليق  سفر  جواز  معي  يكن  ومل  سافرُت  أفعُل...  ما  أدري  وال  سافرُت 

انتاميئ... سافرُت ومل أكُن أحمُل أيّة فيزا ألّي بلد... قريٍب أو بعيد... فقد كان مبتغاي أن 

أرحَل من حيث كنُت... من الّسامء... إىل جهّنم...

الّنعيم خرجُت... بعدما اعتربُت أّن هذا الـــ "ـُهناك" – هذا "البعيد" هو أكرب وأهم  من 

َل  وأقوى وأينع وأجمل وأفضل من املكان الّذي فيه ُجِبلُْت، الّذي فيه تكوَّنُت... فأردُت أن أُْجبَ

ــَر شكيل وظاهري  يف تربٍة تُرِعُش النفس وتُلِهُب الخيال... فأردُت أن أتكوَّن من جديٍد فأغيِّ

ه يَجذب َمن هم حويل إىل طييش، إىل بُعدي... من الّنعيم خرجُت... فوصلُت  والـ "لوك" علّ

إىل الحجيم... حيث حياة الطيش... حيث الجوع إىل كّل يشء، جوٌع إىل القوت، جوٌع إىل 

الحياة...

مثل االبن الشاطر

جوٌع إىل املوت ألّن فيه خاليص من الذّل وعلّو االنحدار الّذي وصلُت إليه... جوٌع إىل الحريّة 

الّتي فقدتُـها... هناك يف البيت الّساموّي كنُت ُحرًّا وهناك يف البيت األرّيض أصبحُت عبًدا... 

عبًدا ال لإلنسان فقط بل للحيوان... هناك كنُت أُْخَدُم وهناك رصُت أَخدم... رصُت خادًما 

ُت  يْ ْعطَ ٍة مع الّسامء واستَ لإلنسان... والحيوان... "الخنزير"... لقد فقدُت كّل رشاكٍة وَرشِكَ

ة مع الحيوان وصاحبه... الرشاكة والَرشِكَ

هذا هو الجحيم... فالجحيم هو أن تكوَن وال تكون، أن تُدرَِك وال تُدرِك، أن تغرَق وتقوَل ال 

لسُت أغرُق... لقد اعتقدُت أّن الحياة يف البُعد... فاكتشفُت أّن البُعد يف الغربة موٌت وال 

حياَة من دون أن أكون مع الّذي كوّنَني – وجبلَني من الرتاب ونفَخ يفّ نسمة الحياة...

البعيد جلسُت مع ذايت... وتصّفحُت أفكاري...  عد  البُ الّسعادة إىل الحزن... هناك يف  من 

أكتشُف...  َعّيل  يديَّ  بني  رأيس  فوضعُت  واقعي...  يف  وتأّملُت  أعامقي...  إىل  ودخلُت 

انحداري... فأدركُت أّن ال حّب يعلو عىل حّب أيب وأنّه حافََظ عىل صوريت وكياين وجاميل من 

ه... ٍة مع آكلِ الـ "ال أحد" الّذي مل يُعطني الخّروب ألكون يف َرشِكَ

ويف لحظة ارتعاش... وخفقان القلب... قلُت لذايت، قلُت لنفيس: قومي... قومي من تحِت... 

قومي من الجحيم... قومي من جهّنم وارحيل رسيًعا وعودي عودة األبطال الفائزين...

عودي عودة امللوك املنترصين...

ِظر... الجالس عىل عرشه ولن  عودي عودة األبناء إىل بيت الوالد... الحارض... املرتقِّب... املنتَ

عيَد إّيل بهاء ما فقدُت من جامل... ومل يقْم إّال ليغسلَني من  يقوم إّال ليغمَرين... ليخلَقني ليُ

ه...  نعَشني مبياهه... ويُشبَعني من قوته... ويُسكرنَـي من خمرة حبّ ضعفي ورائحتي فيُ

قومي من املوت إىل الحياة...

الجريان  مع  اء،  واألحبّ األصدقاء  مع  العائلة،  مع  ة  والَرشِكَ الرشاكة  إىل  وعودي  قومي 

واألصحاب... نعم أريُد أن أكون "شاطرًا" بعدما شطرُت كّل يشء... شاطرًا... يف العودة رسيًعا 

إىل ما كنُت عليه، ويف العودة توبة، ويف التوبة اعرتاف، ويف االعرتاف ندامة، ويف الندامة دموع، 

ويف الدموع والدة، ويف الوالدة حياة جديدة، ويف الحياة الجديدة مقصد لبداية يانعة... نعم 

أريُد أن أعوَد إىل أيب... ليس ألّن لديه الخبز بل ألّن عنده كالم الحياة األبديّة...

فشكرًا لك أيب... ألنّك أيب... آمني.

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 (...)

نا ورجوَعنا إليك، يف هذا املساء، كام ارتَضيَت توبة االبِن  تَ إرْتَِض، أيُّها اآلُب الَحنون، تَوبَ

ُه بلهِف املُشتاِق بعَد طوِل انِتظار!  لتَ ُه، بْل قبّ بتَ ُه وال أنَّ بْ ُه وملْ تُعاِق الّشاِطِر ورُجوَعُه، فقِبلتَ

َك.  ِربَ َمّجاَن َحنانِ ِتَك، ونَسَعَد ِبدفِء قرِبك، ونَختَ َعَم مِبَحبَّ ْن إىل بيِتَك، أيُّها اآلب، أرِْجعنا فَن

امِء أَشدَّ فرًحا ِبخاِطٍئ واِحٍد يَتوب، ِمنُهم ِبتسعٍة  َمة ابِنَك: هكذا يَكوُن أهُل السَّ ْر كلِ تَذكّ

وروِحَك  الوَحيِد  ابِنَك  مع  والُشكُر  املَجُد  لَك   ! وبة  التّ إىل  يَحتاجون  ال  ارًّا  بَ وتسعني 

وس، إىل األبد. آمني. الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد اإلبن ا�شاطر، زمن ا�صوم ا�كبري – ا�كسليك)

ترتيلة الختام
تُوبُوا إىل الرّب

توبوا إىل الرَبِّ إِنَّ امللكوَت قريْب

عودوا إىل الُحبِّ فالخارُِج َعنه غريْب

܀ ِمن ُعمِق آثامي دَعوْت أنِصْت إىل صوِت دعاي

ُة رجاي أنا غرَي وجِهَك ما رََجوْت َملقاُه مأدُب

تَحوَُّل الَقفُر وعوْد ܀ َهْب من حنانَك قطرًة يَ

أو أعِط عينَي دمعًة يف حوِضها طفالً أعوْد

َكَم العاُر فمي دَّ يِبَ الخجْل أو أَب بَ ܀ وإذا استَ

لتزَل حتّى النهايِة يف دمي َك فَ بَضاُت ُحبِّ نَ

܀܀܀



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

ا َمثََل  َن يتَ يا وَاِهَب الَحياِة وَُمَخلَِّص البََرش، أَنَت يا َمن أَعطَ

ِه،  ِت وبَ تَ ِب يه  إلَ وََعاَد  ِه  ِت ِبَخِطيئَ يِه  أَِب عْن  َعَد  ابتَ الّذي  االبِن 

ه للتائبني، هبنا أن  تَ َحبَّ ُمِشريًا بذلك إىل عطِف اآلِب وََم

ِتَك، وَاجَعلَنا أن نَِسرَي دَوًما نَحوََك  ايَ َن ِع ِقنَي ِب َك وَاثِ ِظِريَن رَحَمتَ ا ُمنتَ َن اتِ اِم َحيَ لَّ أيَّ َك كُ ِحبَّ نُ

وِس اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك وإىل أَِب واُضعِ، وَنُصِعُد املَجَد إلَ بالوَدَاَعِة والتَ

(من صلوات صباح أحد االبن ا�شاطر، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
هِر) لحن بعدونِه دَصفُرا (يا ربُّ ارحمنا ال تُهِملَنا للدَّ

ْه وَالَسَعادَه وَالَشَهوَاِت ُم بالُحِريَّ َر االبُن يَحلُ َسافَ

اِت ذَّ لَ ُر األَموَاَل باملُُجوِن وَاملَ� ذِّ بَ عاَش بالطَيِش يُ

܀܀܀

َصاَر أَِجريًا ُمعَدًما ِبَال َماٍل َويُعايِن الُجوَع وَالُغربَه

وبَه ُروِح التَ يِه، َساَر الَدرَب ِب يِت أَِب َر الَعودَه نَحَو بَ رَّ قَ

܀܀܀

ا الرَحَمه ا َساِمْح َضعِفي يا أبَ َك إبًن ِحقُّ أَْن أُدَعى لَ ال أَستَ

عَمه وَل الُعمِر تَكِفيِني النِّ يِت طُ ُخذيِن أَِجريًا، أَخُدُم أَهَل البَ

܀܀܀

الُغفرَاِن ا بالرَحَمه وَالَحَناِن َوِب يًّ ، يا َغِن ا الَحقِّ يا أَبَ

ْدنَا يف الرجاِء َوِيف اإلمياِن يَك، َساِمحَنا ووَطِّ ا إلَ تُبَن

܀܀܀

  (من صلوات �ساء أحد االبن ا�شاطر، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ما أَحبَّ مساكِ ܀ 

راَخها ِعنَد  ا ܀ تََضُع فيه أَفْ ِه الَحّي ܀ الُعْصفوُر وََجَدله َمأوى واليَامَمُة ُعشًّ وِجْسمي لِإلِل

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  ܀  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات اِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا انظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀ والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 ( ٢ قور ١٣/ ٥-١٣)

ُعوا، وكُونُوا َعىل َرأٍْي َواِحد، وِعيُشوا  " أَيَُّها اإلِْخَوة، إِفَْرُحوا، َواْسَعوا إِىل الَكاَمل، وتََشجَّ

يف َسالم، وإِلُه املََحبَِّة والَسالِم يَُكوُن َمَعُكم!"

     
١٨١٥            

  

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

(لو ١٥/ ١١-٣٢)

َقَسَم  فَ املِريَاث.  ِمَن  ِتي  أَْعِطِني ِحصَّ أيَب،  ا  يَ يه:  أَْصَغرُُهاَم ألَِب قاَل  فَ َنان.  ابْ لِرَُجٍل  «كاَن 

َناَك  ِعيد. وَُه ٍد بَ لَ َر إِىل بَ ِتِه، وَسافَ لَّ ِحصَّ ُن األَْصَغُر كُ ة، َجَمَع االبْ يلَ لِ اٍم قَ ْعَد أَيَّ ُهاَم ثَْروَتَُه. َوبَ لَ

َدأَ  بَ ِد َمَجاَعٌة َشِديَدة، فَ لَ لَّ َيشء، َحَدثَْت يف ذلَِك البَ َفَق كُ يْش. وَلَامَّ أَنْ اِة الطَ ُه يف َحيَ َد َمالَ بَدَّ

لِرَيَْعى  ِه  ُحُقولِ إِىل  ُه  أَرَْسلَ فَ لَد،  البَ ذلَِك  أَْهِل  ِمْن  وَاِحٍد  إِىل  َجأَ  وَلَ َذَهَب  فَ الَعَوز.  ِب يُِحسُّ 

ْعِطيِه  ُه، وَال يُ لُ اِزيُر تَأْكُ انَِت الَخَن ُه ِمَن الَخرُّوِب الَّذي كَ ْشتَهي أَْن مَيْألَ َجوْفَ الَخَناِزير. وَكاَن يَ

ا  َن ا هُه ُز َعْنُهم، وَأَن ْفُضُل الُخبْ ْم ِمَن األَُجرَاِء ِعْنَد أيَب، يَ ْفِسِه وَقَال: كَ رََجَع إِىل نَ ُه أََحد. فَ ْن ِم

ِحقُّ  ُت إِىل الَساَمِء وَأََماَمَك. وَال أَْستَ ا أيَِب، َخِطئْ ُه: يَ وُل لَ وُم وَأَْميض إِىل أيَب وَأَقُ ُك ُجوًعا! أَقُ أَْهلِ

زَاُل  يَ اَن ال  كَ وِفياَم  أَِبيه.  إِىل  وََجاَء  َقاَم  فَ َك!  أَُجرَائِ أََحِد  كَ ِني  اْجَعلْ فَ ًنا.  ابْ َك  لَ أُدَْعى  أَْن  ْعُد  بَ

ُه:  ُن ُه ابْ قاَل لَ ِويالً. فَ ُه طَ لَ بَّ ِقِه وَقَ ْفِسِه َعىل ُعُن َن َقى ِب أَلْ ه، وَأَْرسََع فَ يْ َن َعلَ َحنَّ تَ ِعيًدا، رَآُه أَبُوه، فَ بَ

َعبيِدِه:  قاَل األَُب لِ ًنا... فَ َك ابْ ْعُد أَْن أُدَْعى لَ ِحقُّ بَ ُت إِىل الَساَمِء وَأََماَمَك. وَال أَْستَ ا أيَب، َخِطئْ يَ

وَأْتُوا  ِحَذاء،  ِه  يْ رِْجلَ ويف  ا،  َخامَتً ِدِه  يَ يف  وا  واْجَعلُ ِبُسوه،  وَأَلْ الَفاِخرََة  َة  الُحلَّ وَأَْخرُِجوا  أَْرسُِعوا 

وُِجد.  ًعا فَ َعاش، وََضائِ ا فَ تً اَن َميْ ِنَي  هَذا كَ ْم! ألَنَّ ابْ َنعَّ تَ ْل وَنَ أْكُ َن ِن واذْبَُحوه، وَلْ الِعْجِل املَُسمَّ ِب

ُمون. َنعَّ تَ َدأُوا يَ َوبَ

َدعا  فَ ًصا.  َورَقْ اًء  ِغَن َسِمَع  يْت،  البَ ِمَن  َرتََب  لَامَّ َجاَء واقْ فَ َربُ يف الَحْقل.  ُه األَكْ ُن ابْ وكاَن 

َح أَبُوَك الِعْجَل  َذبَ ُه: َجاَء أَُخوك، فَ قاَل لَ ُه: َما َعَىس أَْن يَُكوَن  هَذا؟ فَ اَمِن َوَسأَلَ وَاِحًدا ِمَن الِغلْ

اَل  أََجاَب وقَ ه. فَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ وُه يَ َخرََج أَبُ رِْد أَْن يَْدُخل. فَ ْم يُ َغِضَب وَلَ ُه َسالِاًم. فَ يَ ِق ُه لَ ن، ألَنَّ املَُسمَّ

ا،  ْم تُْعِطِني َمرًَّة َجْديً ا أَْمرًا، وَلَ وًْم َك يَ ْم أَُخالِْف لَ لَّ هِذِه الِسِنني، وَلَ ا أَْخُدُمَك كُ يه: َها أَن ألَِب

ُه  لَ الَزوَايِن، ذَبَْحَت  َمَع  ثَْروَتََك  َل  أَكَ الَّذي  ُنَك  هَذا  ابْ لَامَّ َجاَء  ايِئ. ولِكْن  أَْصِدقَ َمَع  َم  ََنعَّ ألَت

لُّ َما ُهَو ِيل ُهَو لََك. ولِكْن  لِّ ِحني، وَكُ ا وَلَِدي، أَنَْت َمِعي يف كُ ُه أَبُوه: يَ قاَل لَ ن! فَ الِعْجَل املَُسمَّ

وُِجد». ًعا فَ َعاش، وََضائِ ا فَ تً ْفرَح، ألَنَّ أََخاَك هَذا كاَن َميْ َم وَنَ َنعَّ تَ ِغي أَْن نَ بَ ْن كاَن يَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (املونسينيور إييل صفري)
من الّسامء إىل جهّنم، من الّنعيم إىل الحجيم،

ة، هّشة، كئيبة، وصلُت  من الّسعادة إىل البؤس، إىل الحزن إىل اليأس، إىل سعاداٍت زائفة، آنيّ

بعدما خرجُت.

خرجُت من الّسامء، من حضن أيب، من عائلتي، من انتاميئ... خرجُت وذهبُت بعيًدا بعيًدا 

عد الروحّي ال يُقاس...  وليس معي أّي مقياٍس ألكيل مسافات البعد، فلن تُقاس... ألّن البُ

الحقد  بصواريخ  الكبري  أخي  ورجمُت  باكرًا  والدي  قتلُت  بعدما  بعيًدا  وذهبُت  خرجُت 

وسالح الغدر وقنابل الغرية ورصاص الطيش... خرجُت ورحلُت علّه يف الرتحال أجُد مراٍع 

خصيبة... لقد جمعُت كّل ما لدّي وكّل ما أملك وسافرُت...

ويف  عائلتي  ويف  يفَّ  يليق  سفر  جواز  معي  يكن  ومل  سافرُت  أفعُل...  ما  أدري  وال  سافرُت 

انتاميئ... سافرُت ومل أكُن أحمُل أيّة فيزا ألّي بلد... قريٍب أو بعيد... فقد كان مبتغاي أن 

أرحَل من حيث كنُت... من الّسامء... إىل جهّنم...

الّنعيم خرجُت... بعدما اعتربُت أّن هذا الـــ "ـُهناك" – هذا "البعيد" هو أكرب وأهم  من 

َل  وأقوى وأينع وأجمل وأفضل من املكان الّذي فيه ُجِبلُْت، الّذي فيه تكوَّنُت... فأردُت أن أُْجبَ

ــَر شكيل وظاهري  يف تربٍة تُرِعُش النفس وتُلِهُب الخيال... فأردُت أن أتكوَّن من جديٍد فأغيِّ

ه يَجذب َمن هم حويل إىل طييش، إىل بُعدي... من الّنعيم خرجُت... فوصلُت  والـ "لوك" علّ

إىل الحجيم... حيث حياة الطيش... حيث الجوع إىل كّل يشء، جوٌع إىل القوت، جوٌع إىل 

الحياة...

مثل االبن الشاطر

جوٌع إىل املوت ألّن فيه خاليص من الذّل وعلّو االنحدار الّذي وصلُت إليه... جوٌع إىل الحريّة 

الّتي فقدتُـها... هناك يف البيت الّساموّي كنُت ُحرًّا وهناك يف البيت األرّيض أصبحُت عبًدا... 

عبًدا ال لإلنسان فقط بل للحيوان... هناك كنُت أُْخَدُم وهناك رصُت أَخدم... رصُت خادًما 

ُت  يْ ْعطَ ٍة مع الّسامء واستَ لإلنسان... والحيوان... "الخنزير"... لقد فقدُت كّل رشاكٍة وَرشِكَ

ة مع الحيوان وصاحبه... الرشاكة والَرشِكَ

هذا هو الجحيم... فالجحيم هو أن تكوَن وال تكون، أن تُدرَِك وال تُدرِك، أن تغرَق وتقوَل ال 

لسُت أغرُق... لقد اعتقدُت أّن الحياة يف البُعد... فاكتشفُت أّن البُعد يف الغربة موٌت وال 

حياَة من دون أن أكون مع الّذي كوّنَني – وجبلَني من الرتاب ونفَخ يفّ نسمة الحياة...

البعيد جلسُت مع ذايت... وتصّفحُت أفكاري...  عد  البُ الّسعادة إىل الحزن... هناك يف  من 

أكتشُف...  َعّيل  يديَّ  بني  رأيس  فوضعُت  واقعي...  يف  وتأّملُت  أعامقي...  إىل  ودخلُت 

انحداري... فأدركُت أّن ال حّب يعلو عىل حّب أيب وأنّه حافََظ عىل صوريت وكياين وجاميل من 

ه... ٍة مع آكلِ الـ "ال أحد" الّذي مل يُعطني الخّروب ألكون يف َرشِكَ

ويف لحظة ارتعاش... وخفقان القلب... قلُت لذايت، قلُت لنفيس: قومي... قومي من تحِت... 

قومي من الجحيم... قومي من جهّنم وارحيل رسيًعا وعودي عودة األبطال الفائزين...

عودي عودة امللوك املنترصين...

ِظر... الجالس عىل عرشه ولن  عودي عودة األبناء إىل بيت الوالد... الحارض... املرتقِّب... املنتَ

عيَد إّيل بهاء ما فقدُت من جامل... ومل يقْم إّال ليغسلَني من  يقوم إّال ليغمَرين... ليخلَقني ليُ

ه...  نعَشني مبياهه... ويُشبَعني من قوته... ويُسكرنَـي من خمرة حبّ ضعفي ورائحتي فيُ

قومي من املوت إىل الحياة...

الجريان  مع  اء،  واألحبّ األصدقاء  مع  العائلة،  مع  ة  والَرشِكَ الرشاكة  إىل  وعودي  قومي 

واألصحاب... نعم أريُد أن أكون "شاطرًا" بعدما شطرُت كّل يشء... شاطرًا... يف العودة رسيًعا 

إىل ما كنُت عليه، ويف العودة توبة، ويف التوبة اعرتاف، ويف االعرتاف ندامة، ويف الندامة دموع، 

ويف الدموع والدة، ويف الوالدة حياة جديدة، ويف الحياة الجديدة مقصد لبداية يانعة... نعم 

أريُد أن أعوَد إىل أيب... ليس ألّن لديه الخبز بل ألّن عنده كالم الحياة األبديّة...

فشكرًا لك أيب... ألنّك أيب... آمني.

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 (...)

نا ورجوَعنا إليك، يف هذا املساء، كام ارتَضيَت توبة االبِن  تَ إرْتَِض، أيُّها اآلُب الَحنون، تَوبَ

ُه بلهِف املُشتاِق بعَد طوِل انِتظار!  لتَ ُه، بْل قبّ بتَ ُه وال أنَّ بْ ُه وملْ تُعاِق الّشاِطِر ورُجوَعُه، فقِبلتَ

َك.  ِربَ َمّجاَن َحنانِ ِتَك، ونَسَعَد ِبدفِء قرِبك، ونَختَ َعَم مِبَحبَّ ْن إىل بيِتَك، أيُّها اآلب، أرِْجعنا فَن

امِء أَشدَّ فرًحا ِبخاِطٍئ واِحٍد يَتوب، ِمنُهم ِبتسعٍة  َمة ابِنَك: هكذا يَكوُن أهُل السَّ ْر كلِ تَذكّ

وروِحَك  الوَحيِد  ابِنَك  مع  والُشكُر  املَجُد  لَك   ! وبة  التّ إىل  يَحتاجون  ال  ارًّا  بَ وتسعني 

وس، إىل األبد. آمني. الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد اإلبن ا�شاطر، زمن ا�صوم ا�كبري – ا�كسليك)

ترتيلة الختام
تُوبُوا إىل الرّب

توبوا إىل الرَبِّ إِنَّ امللكوَت قريْب

عودوا إىل الُحبِّ فالخارُِج َعنه غريْب

܀ ِمن ُعمِق آثامي دَعوْت أنِصْت إىل صوِت دعاي

ُة رجاي أنا غرَي وجِهَك ما رََجوْت َملقاُه مأدُب

تَحوَُّل الَقفُر وعوْد ܀ َهْب من حنانَك قطرًة يَ

أو أعِط عينَي دمعًة يف حوِضها طفالً أعوْد

َكَم العاُر فمي دَّ يِبَ الخجْل أو أَب بَ ܀ وإذا استَ

لتزَل حتّى النهايِة يف دمي َك فَ بَضاُت ُحبِّ نَ

܀܀܀



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

ا َمثََل  َن يتَ يا وَاِهَب الَحياِة وَُمَخلَِّص البََرش، أَنَت يا َمن أَعطَ

ِه،  ِت وبَ تَ ِب يه  إلَ وََعاَد  ِه  ِت ِبَخِطيئَ يِه  أَِب عْن  َعَد  ابتَ الّذي  االبِن 

ه للتائبني، هبنا أن  تَ َحبَّ ُمِشريًا بذلك إىل عطِف اآلِب وََم

ِتَك، وَاجَعلَنا أن نَِسرَي دَوًما نَحوََك  ايَ َن ِع ِقنَي ِب َك وَاثِ ِظِريَن رَحَمتَ ا ُمنتَ َن اتِ اِم َحيَ لَّ أيَّ َك كُ ِحبَّ نُ

وِس اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك وإىل أَِب واُضعِ، وَنُصِعُد املَجَد إلَ بالوَدَاَعِة والتَ

(من صلوات صباح أحد االبن ا�شاطر، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ

ترتيلة األحد
هِر) لحن بعدونِه دَصفُرا (يا ربُّ ارحمنا ال تُهِملَنا للدَّ

ْه وَالَسَعادَه وَالَشَهوَاِت ُم بالُحِريَّ َر االبُن يَحلُ َسافَ

اِت ذَّ لَ ُر األَموَاَل باملُُجوِن وَاملَ� ذِّ بَ عاَش بالطَيِش يُ

܀܀܀

َصاَر أَِجريًا ُمعَدًما ِبَال َماٍل َويُعايِن الُجوَع وَالُغربَه

وبَه ُروِح التَ يِه، َساَر الَدرَب ِب يِت أَِب َر الَعودَه نَحَو بَ رَّ قَ

܀܀܀

ا الرَحَمه ا َساِمْح َضعِفي يا أبَ َك إبًن ِحقُّ أَْن أُدَعى لَ ال أَستَ

عَمه وَل الُعمِر تَكِفيِني النِّ يِت طُ ُخذيِن أَِجريًا، أَخُدُم أَهَل البَ

܀܀܀

الُغفرَاِن ا بالرَحَمه وَالَحَناِن َوِب يًّ ، يا َغِن ا الَحقِّ يا أَبَ

ْدنَا يف الرجاِء َوِيف اإلمياِن يَك، َساِمحَنا ووَطِّ ا إلَ تُبَن

܀܀܀

  (من صلوات �ساء أحد االبن ا�شاطر، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ما أَحبَّ مساكِ ܀ 

راَخها ِعنَد  ا ܀ تََضُع فيه أَفْ ِه الَحّي ܀ الُعْصفوُر وََجَدله َمأوى واليَامَمُة ُعشًّ وِجْسمي لِإلِل

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  ܀  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات اِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا انظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀ والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 ( ٢ قور ١٣/ ٥-١٣)

ُعوا، وكُونُوا َعىل َرأٍْي َواِحد، وِعيُشوا  " أَيَُّها اإلِْخَوة، إِفَْرُحوا، َواْسَعوا إِىل الَكاَمل، وتََشجَّ

يف َسالم، وإِلُه املََحبَِّة والَسالِم يَُكوُن َمَعُكم!"

     
١٨١٥            

  

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

(لو ١٥/ ١١-٣٢)

َقَسَم  فَ املِريَاث.  ِمَن  ِتي  أَْعِطِني ِحصَّ أيَب،  ا  يَ يه:  أَْصَغرُُهاَم ألَِب قاَل  فَ َنان.  ابْ لِرَُجٍل  «كاَن 

َناَك  ِعيد. وَُه ٍد بَ لَ َر إِىل بَ ِتِه، وَسافَ لَّ ِحصَّ ُن األَْصَغُر كُ ة، َجَمَع االبْ يلَ لِ اٍم قَ ْعَد أَيَّ ُهاَم ثَْروَتَُه. َوبَ لَ

َدأَ  بَ ِد َمَجاَعٌة َشِديَدة، فَ لَ لَّ َيشء، َحَدثَْت يف ذلَِك البَ َفَق كُ يْش. وَلَامَّ أَنْ اِة الطَ ُه يف َحيَ َد َمالَ بَدَّ

لِرَيَْعى  ِه  ُحُقولِ إِىل  ُه  أَرَْسلَ فَ لَد،  البَ ذلَِك  أَْهِل  ِمْن  وَاِحٍد  إِىل  َجأَ  وَلَ َذَهَب  فَ الَعَوز.  ِب يُِحسُّ 

ْعِطيِه  ُه، وَال يُ لُ اِزيُر تَأْكُ انَِت الَخَن ُه ِمَن الَخرُّوِب الَّذي كَ ْشتَهي أَْن مَيْألَ َجوْفَ الَخَناِزير. وَكاَن يَ

ا  َن ا هُه ُز َعْنُهم، وَأَن ْفُضُل الُخبْ ْم ِمَن األَُجرَاِء ِعْنَد أيَب، يَ ْفِسِه وَقَال: كَ رََجَع إِىل نَ ُه أََحد. فَ ْن ِم

ِحقُّ  ُت إِىل الَساَمِء وَأََماَمَك. وَال أَْستَ ا أيَِب، َخِطئْ ُه: يَ وُل لَ وُم وَأَْميض إِىل أيَب وَأَقُ ُك ُجوًعا! أَقُ أَْهلِ

زَاُل  يَ اَن ال  كَ وِفياَم  أَِبيه.  إِىل  وََجاَء  َقاَم  فَ َك!  أَُجرَائِ أََحِد  كَ ِني  اْجَعلْ فَ ًنا.  ابْ َك  لَ أُدَْعى  أَْن  ْعُد  بَ

ُه:  ُن ُه ابْ قاَل لَ ِويالً. فَ ُه طَ لَ بَّ ِقِه وَقَ ْفِسِه َعىل ُعُن َن َقى ِب أَلْ ه، وَأَْرسََع فَ يْ َن َعلَ َحنَّ تَ ِعيًدا، رَآُه أَبُوه، فَ بَ

َعبيِدِه:  قاَل األَُب لِ ًنا... فَ َك ابْ ْعُد أَْن أُدَْعى لَ ِحقُّ بَ ُت إِىل الَساَمِء وَأََماَمَك. وَال أَْستَ ا أيَب، َخِطئْ يَ

وَأْتُوا  ِحَذاء،  ِه  يْ رِْجلَ ويف  ا،  َخامَتً ِدِه  يَ يف  وا  واْجَعلُ ِبُسوه،  وَأَلْ الَفاِخرََة  َة  الُحلَّ وَأَْخرُِجوا  أَْرسُِعوا 

وُِجد.  ًعا فَ َعاش، وََضائِ ا فَ تً اَن َميْ ِنَي  هَذا كَ ْم! ألَنَّ ابْ َنعَّ تَ ْل وَنَ أْكُ َن ِن واذْبَُحوه، وَلْ الِعْجِل املَُسمَّ ِب

ُمون. َنعَّ تَ َدأُوا يَ َوبَ

َدعا  فَ ًصا.  َورَقْ اًء  ِغَن َسِمَع  يْت،  البَ ِمَن  َرتََب  لَامَّ َجاَء واقْ فَ َربُ يف الَحْقل.  ُه األَكْ ُن ابْ وكاَن 

َح أَبُوَك الِعْجَل  َذبَ ُه: َجاَء أَُخوك، فَ قاَل لَ ُه: َما َعَىس أَْن يَُكوَن  هَذا؟ فَ اَمِن َوَسأَلَ وَاِحًدا ِمَن الِغلْ

اَل  أََجاَب وقَ ه. فَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ وُه يَ َخرََج أَبُ رِْد أَْن يَْدُخل. فَ ْم يُ َغِضَب وَلَ ُه َسالِاًم. فَ يَ ِق ُه لَ ن، ألَنَّ املَُسمَّ

ا،  ْم تُْعِطِني َمرًَّة َجْديً ا أَْمرًا، وَلَ وًْم َك يَ ْم أَُخالِْف لَ لَّ هِذِه الِسِنني، وَلَ ا أَْخُدُمَك كُ يه: َها أَن ألَِب

ُه  لَ الَزوَايِن، ذَبَْحَت  َمَع  ثَْروَتََك  َل  أَكَ الَّذي  ُنَك  هَذا  ابْ لَامَّ َجاَء  ايِئ. ولِكْن  أَْصِدقَ َمَع  َم  ََنعَّ ألَت

لُّ َما ُهَو ِيل ُهَو لََك. ولِكْن  لِّ ِحني، وَكُ ا وَلَِدي، أَنَْت َمِعي يف كُ ُه أَبُوه: يَ قاَل لَ ن! فَ الِعْجَل املَُسمَّ

وُِجد». ًعا فَ َعاش، وََضائِ ا فَ تً ْفرَح، ألَنَّ أََخاَك هَذا كاَن َميْ َم وَنَ َنعَّ تَ ِغي أَْن نَ بَ ْن كاَن يَ
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بعُض األفكاِر للتأّمِل (املونسينيور إييل صفري)
من الّسامء إىل جهّنم، من الّنعيم إىل الحجيم،

ة، هّشة، كئيبة، وصلُت  من الّسعادة إىل البؤس، إىل الحزن إىل اليأس، إىل سعاداٍت زائفة، آنيّ

بعدما خرجُت.

خرجُت من الّسامء، من حضن أيب، من عائلتي، من انتاميئ... خرجُت وذهبُت بعيًدا بعيًدا 

عد الروحّي ال يُقاس...  وليس معي أّي مقياٍس ألكيل مسافات البعد، فلن تُقاس... ألّن البُ

الحقد  بصواريخ  الكبري  أخي  ورجمُت  باكرًا  والدي  قتلُت  بعدما  بعيًدا  وذهبُت  خرجُت 

وسالح الغدر وقنابل الغرية ورصاص الطيش... خرجُت ورحلُت علّه يف الرتحال أجُد مراٍع 

خصيبة... لقد جمعُت كّل ما لدّي وكّل ما أملك وسافرُت...

ويف  عائلتي  ويف  يفَّ  يليق  سفر  جواز  معي  يكن  ومل  سافرُت  أفعُل...  ما  أدري  وال  سافرُت 

انتاميئ... سافرُت ومل أكُن أحمُل أيّة فيزا ألّي بلد... قريٍب أو بعيد... فقد كان مبتغاي أن 

أرحَل من حيث كنُت... من الّسامء... إىل جهّنم...

الّنعيم خرجُت... بعدما اعتربُت أّن هذا الـــ "ـُهناك" – هذا "البعيد" هو أكرب وأهم  من 

َل  وأقوى وأينع وأجمل وأفضل من املكان الّذي فيه ُجِبلُْت، الّذي فيه تكوَّنُت... فأردُت أن أُْجبَ

ــَر شكيل وظاهري  يف تربٍة تُرِعُش النفس وتُلِهُب الخيال... فأردُت أن أتكوَّن من جديٍد فأغيِّ

ه يَجذب َمن هم حويل إىل طييش، إىل بُعدي... من الّنعيم خرجُت... فوصلُت  والـ "لوك" علّ

إىل الحجيم... حيث حياة الطيش... حيث الجوع إىل كّل يشء، جوٌع إىل القوت، جوٌع إىل 

الحياة...

مثل االبن الشاطر

جوٌع إىل املوت ألّن فيه خاليص من الذّل وعلّو االنحدار الّذي وصلُت إليه... جوٌع إىل الحريّة 

الّتي فقدتُـها... هناك يف البيت الّساموّي كنُت ُحرًّا وهناك يف البيت األرّيض أصبحُت عبًدا... 

عبًدا ال لإلنسان فقط بل للحيوان... هناك كنُت أُْخَدُم وهناك رصُت أَخدم... رصُت خادًما 

ُت  يْ ْعطَ ٍة مع الّسامء واستَ لإلنسان... والحيوان... "الخنزير"... لقد فقدُت كّل رشاكٍة وَرشِكَ

ة مع الحيوان وصاحبه... الرشاكة والَرشِكَ

هذا هو الجحيم... فالجحيم هو أن تكوَن وال تكون، أن تُدرَِك وال تُدرِك، أن تغرَق وتقوَل ال 

لسُت أغرُق... لقد اعتقدُت أّن الحياة يف البُعد... فاكتشفُت أّن البُعد يف الغربة موٌت وال 

حياَة من دون أن أكون مع الّذي كوّنَني – وجبلَني من الرتاب ونفَخ يفّ نسمة الحياة...

البعيد جلسُت مع ذايت... وتصّفحُت أفكاري...  عد  البُ الّسعادة إىل الحزن... هناك يف  من 

أكتشُف...  َعّيل  يديَّ  بني  رأيس  فوضعُت  واقعي...  يف  وتأّملُت  أعامقي...  إىل  ودخلُت 

انحداري... فأدركُت أّن ال حّب يعلو عىل حّب أيب وأنّه حافََظ عىل صوريت وكياين وجاميل من 

ه... ٍة مع آكلِ الـ "ال أحد" الّذي مل يُعطني الخّروب ألكون يف َرشِكَ

ويف لحظة ارتعاش... وخفقان القلب... قلُت لذايت، قلُت لنفيس: قومي... قومي من تحِت... 

قومي من الجحيم... قومي من جهّنم وارحيل رسيًعا وعودي عودة األبطال الفائزين...

عودي عودة امللوك املنترصين...

ِظر... الجالس عىل عرشه ولن  عودي عودة األبناء إىل بيت الوالد... الحارض... املرتقِّب... املنتَ

عيَد إّيل بهاء ما فقدُت من جامل... ومل يقْم إّال ليغسلَني من  يقوم إّال ليغمَرين... ليخلَقني ليُ

ه...  نعَشني مبياهه... ويُشبَعني من قوته... ويُسكرنَـي من خمرة حبّ ضعفي ورائحتي فيُ

قومي من املوت إىل الحياة...

الجريان  مع  اء،  واألحبّ األصدقاء  مع  العائلة،  مع  ة  والَرشِكَ الرشاكة  إىل  وعودي  قومي 

واألصحاب... نعم أريُد أن أكون "شاطرًا" بعدما شطرُت كّل يشء... شاطرًا... يف العودة رسيًعا 

إىل ما كنُت عليه، ويف العودة توبة، ويف التوبة اعرتاف، ويف االعرتاف ندامة، ويف الندامة دموع، 

ويف الدموع والدة، ويف الوالدة حياة جديدة، ويف الحياة الجديدة مقصد لبداية يانعة... نعم 

أريُد أن أعوَد إىل أيب... ليس ألّن لديه الخبز بل ألّن عنده كالم الحياة األبديّة...

فشكرًا لك أيب... ألنّك أيب... آمني.

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 (...)

نا ورجوَعنا إليك، يف هذا املساء، كام ارتَضيَت توبة االبِن  تَ إرْتَِض، أيُّها اآلُب الَحنون، تَوبَ

ُه بلهِف املُشتاِق بعَد طوِل انِتظار!  لتَ ُه، بْل قبّ بتَ ُه وال أنَّ بْ ُه وملْ تُعاِق الّشاِطِر ورُجوَعُه، فقِبلتَ

َك.  ِربَ َمّجاَن َحنانِ ِتَك، ونَسَعَد ِبدفِء قرِبك، ونَختَ َعَم مِبَحبَّ ْن إىل بيِتَك، أيُّها اآلب، أرِْجعنا فَن

امِء أَشدَّ فرًحا ِبخاِطٍئ واِحٍد يَتوب، ِمنُهم ِبتسعٍة  َمة ابِنَك: هكذا يَكوُن أهُل السَّ ْر كلِ تَذكّ

وروِحَك  الوَحيِد  ابِنَك  مع  والُشكُر  املَجُد  لَك   ! وبة  التّ إىل  يَحتاجون  ال  ارًّا  بَ وتسعني 

وس، إىل األبد. آمني. الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد اإلبن ا�شاطر، زمن ا�صوم ا�كبري – ا�كسليك)

ترتيلة الختام
تُوبُوا إىل الرّب

توبوا إىل الرَبِّ إِنَّ امللكوَت قريْب

عودوا إىل الُحبِّ فالخارُِج َعنه غريْب

܀ ِمن ُعمِق آثامي دَعوْت أنِصْت إىل صوِت دعاي

ُة رجاي أنا غرَي وجِهَك ما رََجوْت َملقاُه مأدُب

تَحوَُّل الَقفُر وعوْد ܀ َهْب من حنانَك قطرًة يَ

أو أعِط عينَي دمعًة يف حوِضها طفالً أعوْد

َكَم العاُر فمي دَّ يِبَ الخجْل أو أَب بَ ܀ وإذا استَ

لتزَل حتّى النهايِة يف دمي َك فَ بَضاُت ُحبِّ نَ

܀܀܀



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

ا َمثََل  َن يتَ يا وَاِهَب الَحياِة وَُمَخلَِّص البََرش، أَنَت يا َمن أَعطَ

ِه،  ِت وبَ تَ ِب يه  إلَ وََعاَد  ِه  ِت ِبَخِطيئَ يِه  أَِب عْن  َعَد  ابتَ الّذي  االبِن 

ه للتائبني، هبنا أن  تَ َحبَّ ُمِشريًا بذلك إىل عطِف اآلِب وََم

ِتَك، وَاجَعلَنا أن نَِسرَي دَوًما نَحوََك  ايَ َن ِع ِقنَي ِب َك وَاثِ ِظِريَن رَحَمتَ ا ُمنتَ َن اتِ اِم َحيَ لَّ أيَّ َك كُ ِحبَّ نُ

وِس اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك وإىل أَِب واُضعِ، وَنُصِعُد املَجَد إلَ بالوَدَاَعِة والتَ

(من صلوات صباح أحد االبن ا�شاطر، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ

ترتيلة األحد
هِر) لحن بعدونِه دَصفُرا (يا ربُّ ارحمنا ال تُهِملَنا للدَّ

ْه وَالَسَعادَه وَالَشَهوَاِت ُم بالُحِريَّ َر االبُن يَحلُ َسافَ

اِت ذَّ لَ ُر األَموَاَل باملُُجوِن وَاملَ� ذِّ بَ عاَش بالطَيِش يُ

܀܀܀

َصاَر أَِجريًا ُمعَدًما ِبَال َماٍل َويُعايِن الُجوَع وَالُغربَه

وبَه ُروِح التَ يِه، َساَر الَدرَب ِب يِت أَِب َر الَعودَه نَحَو بَ رَّ قَ

܀܀܀

ا الرَحَمه ا َساِمْح َضعِفي يا أبَ َك إبًن ِحقُّ أَْن أُدَعى لَ ال أَستَ

عَمه وَل الُعمِر تَكِفيِني النِّ يِت طُ ُخذيِن أَِجريًا، أَخُدُم أَهَل البَ

܀܀܀

الُغفرَاِن ا بالرَحَمه وَالَحَناِن َوِب يًّ ، يا َغِن ا الَحقِّ يا أَبَ

ْدنَا يف الرجاِء َوِيف اإلمياِن يَك، َساِمحَنا ووَطِّ ا إلَ تُبَن

܀܀܀

  (من صلوات �ساء أحد االبن ا�شاطر، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ما أَحبَّ مساكِ ܀ 

راَخها ِعنَد  ا ܀ تََضُع فيه أَفْ ِه الَحّي ܀ الُعْصفوُر وََجَدله َمأوى واليَامَمُة ُعشًّ وِجْسمي لِإلِل

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  ܀  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات اِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا انظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀ والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 ( ٢ قور ١٣/ ٥-١٣)

ُعوا، وكُونُوا َعىل َرأٍْي َواِحد، وِعيُشوا  " أَيَُّها اإلِْخَوة، إِفَْرُحوا، َواْسَعوا إِىل الَكاَمل، وتََشجَّ

يف َسالم، وإِلُه املََحبَِّة والَسالِم يَُكوُن َمَعُكم!"

     
١٨١٥            

  

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

(لو ١٥/ ١١-٣٢)

َقَسَم  فَ املِريَاث.  ِمَن  ِتي  أَْعِطِني ِحصَّ أيَب،  ا  يَ يه:  أَْصَغرُُهاَم ألَِب قاَل  فَ َنان.  ابْ لِرَُجٍل  «كاَن 

َناَك  ِعيد. وَُه ٍد بَ لَ َر إِىل بَ ِتِه، وَسافَ لَّ ِحصَّ ُن األَْصَغُر كُ ة، َجَمَع االبْ يلَ لِ اٍم قَ ْعَد أَيَّ ُهاَم ثَْروَتَُه. َوبَ لَ

َدأَ  بَ ِد َمَجاَعٌة َشِديَدة، فَ لَ لَّ َيشء، َحَدثَْت يف ذلَِك البَ َفَق كُ يْش. وَلَامَّ أَنْ اِة الطَ ُه يف َحيَ َد َمالَ بَدَّ

لِرَيَْعى  ِه  ُحُقولِ إِىل  ُه  أَرَْسلَ فَ لَد،  البَ ذلَِك  أَْهِل  ِمْن  وَاِحٍد  إِىل  َجأَ  وَلَ َذَهَب  فَ الَعَوز.  ِب يُِحسُّ 

ْعِطيِه  ُه، وَال يُ لُ اِزيُر تَأْكُ انَِت الَخَن ُه ِمَن الَخرُّوِب الَّذي كَ ْشتَهي أَْن مَيْألَ َجوْفَ الَخَناِزير. وَكاَن يَ

ا  َن ا هُه ُز َعْنُهم، وَأَن ْفُضُل الُخبْ ْم ِمَن األَُجرَاِء ِعْنَد أيَب، يَ ْفِسِه وَقَال: كَ رََجَع إِىل نَ ُه أََحد. فَ ْن ِم

ِحقُّ  ُت إِىل الَساَمِء وَأََماَمَك. وَال أَْستَ ا أيَِب، َخِطئْ ُه: يَ وُل لَ وُم وَأَْميض إِىل أيَب وَأَقُ ُك ُجوًعا! أَقُ أَْهلِ

زَاُل  يَ اَن ال  كَ وِفياَم  أَِبيه.  إِىل  وََجاَء  َقاَم  فَ َك!  أَُجرَائِ أََحِد  كَ ِني  اْجَعلْ فَ ًنا.  ابْ َك  لَ أُدَْعى  أَْن  ْعُد  بَ

ُه:  ُن ُه ابْ قاَل لَ ِويالً. فَ ُه طَ لَ بَّ ِقِه وَقَ ْفِسِه َعىل ُعُن َن َقى ِب أَلْ ه، وَأَْرسََع فَ يْ َن َعلَ َحنَّ تَ ِعيًدا، رَآُه أَبُوه، فَ بَ

َعبيِدِه:  قاَل األَُب لِ ًنا... فَ َك ابْ ْعُد أَْن أُدَْعى لَ ِحقُّ بَ ُت إِىل الَساَمِء وَأََماَمَك. وَال أَْستَ ا أيَب، َخِطئْ يَ

وَأْتُوا  ِحَذاء،  ِه  يْ رِْجلَ ويف  ا،  َخامَتً ِدِه  يَ يف  وا  واْجَعلُ ِبُسوه،  وَأَلْ الَفاِخرََة  َة  الُحلَّ وَأَْخرُِجوا  أَْرسُِعوا 

وُِجد.  ًعا فَ َعاش، وََضائِ ا فَ تً اَن َميْ ِنَي  هَذا كَ ْم! ألَنَّ ابْ َنعَّ تَ ْل وَنَ أْكُ َن ِن واذْبَُحوه، وَلْ الِعْجِل املَُسمَّ ِب

ُمون. َنعَّ تَ َدأُوا يَ َوبَ

َدعا  فَ ًصا.  َورَقْ اًء  ِغَن َسِمَع  يْت،  البَ ِمَن  َرتََب  لَامَّ َجاَء واقْ فَ َربُ يف الَحْقل.  ُه األَكْ ُن ابْ وكاَن 

َح أَبُوَك الِعْجَل  َذبَ ُه: َجاَء أَُخوك، فَ قاَل لَ ُه: َما َعَىس أَْن يَُكوَن  هَذا؟ فَ اَمِن َوَسأَلَ وَاِحًدا ِمَن الِغلْ

اَل  أََجاَب وقَ ه. فَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ وُه يَ َخرََج أَبُ رِْد أَْن يَْدُخل. فَ ْم يُ َغِضَب وَلَ ُه َسالِاًم. فَ يَ ِق ُه لَ ن، ألَنَّ املَُسمَّ

ا،  ْم تُْعِطِني َمرًَّة َجْديً ا أَْمرًا، وَلَ وًْم َك يَ ْم أَُخالِْف لَ لَّ هِذِه الِسِنني، وَلَ ا أَْخُدُمَك كُ يه: َها أَن ألَِب

ُه  لَ الَزوَايِن، ذَبَْحَت  َمَع  ثَْروَتََك  َل  أَكَ الَّذي  ُنَك  هَذا  ابْ لَامَّ َجاَء  ايِئ. ولِكْن  أَْصِدقَ َمَع  َم  ََنعَّ ألَت

لُّ َما ُهَو ِيل ُهَو لََك. ولِكْن  لِّ ِحني، وَكُ ا وَلَِدي، أَنَْت َمِعي يف كُ ُه أَبُوه: يَ قاَل لَ ن! فَ الِعْجَل املَُسمَّ

وُِجد». ًعا فَ َعاش، وََضائِ ا فَ تً ْفرَح، ألَنَّ أََخاَك هَذا كاَن َميْ َم وَنَ َنعَّ تَ ِغي أَْن نَ بَ ْن كاَن يَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (املونسينيور إييل صفري)
من الّسامء إىل جهّنم، من الّنعيم إىل الحجيم،

ة، هّشة، كئيبة، وصلُت  من الّسعادة إىل البؤس، إىل الحزن إىل اليأس، إىل سعاداٍت زائفة، آنيّ

بعدما خرجُت.

خرجُت من الّسامء، من حضن أيب، من عائلتي، من انتاميئ... خرجُت وذهبُت بعيًدا بعيًدا 

عد الروحّي ال يُقاس...  وليس معي أّي مقياٍس ألكيل مسافات البعد، فلن تُقاس... ألّن البُ

الحقد  بصواريخ  الكبري  أخي  ورجمُت  باكرًا  والدي  قتلُت  بعدما  بعيًدا  وذهبُت  خرجُت 

وسالح الغدر وقنابل الغرية ورصاص الطيش... خرجُت ورحلُت علّه يف الرتحال أجُد مراٍع 

خصيبة... لقد جمعُت كّل ما لدّي وكّل ما أملك وسافرُت...

ويف  عائلتي  ويف  يفَّ  يليق  سفر  جواز  معي  يكن  ومل  سافرُت  أفعُل...  ما  أدري  وال  سافرُت 

انتاميئ... سافرُت ومل أكُن أحمُل أيّة فيزا ألّي بلد... قريٍب أو بعيد... فقد كان مبتغاي أن 

أرحَل من حيث كنُت... من الّسامء... إىل جهّنم...

الّنعيم خرجُت... بعدما اعتربُت أّن هذا الـــ "ـُهناك" – هذا "البعيد" هو أكرب وأهم  من 

َل  وأقوى وأينع وأجمل وأفضل من املكان الّذي فيه ُجِبلُْت، الّذي فيه تكوَّنُت... فأردُت أن أُْجبَ

ــَر شكيل وظاهري  يف تربٍة تُرِعُش النفس وتُلِهُب الخيال... فأردُت أن أتكوَّن من جديٍد فأغيِّ

ه يَجذب َمن هم حويل إىل طييش، إىل بُعدي... من الّنعيم خرجُت... فوصلُت  والـ "لوك" علّ

إىل الحجيم... حيث حياة الطيش... حيث الجوع إىل كّل يشء، جوٌع إىل القوت، جوٌع إىل 

الحياة...
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جوٌع إىل املوت ألّن فيه خاليص من الذّل وعلّو االنحدار الّذي وصلُت إليه... جوٌع إىل الحريّة 

الّتي فقدتُـها... هناك يف البيت الّساموّي كنُت ُحرًّا وهناك يف البيت األرّيض أصبحُت عبًدا... 

عبًدا ال لإلنسان فقط بل للحيوان... هناك كنُت أُْخَدُم وهناك رصُت أَخدم... رصُت خادًما 

ُت  يْ ْعطَ ٍة مع الّسامء واستَ لإلنسان... والحيوان... "الخنزير"... لقد فقدُت كّل رشاكٍة وَرشِكَ

ة مع الحيوان وصاحبه... الرشاكة والَرشِكَ

هذا هو الجحيم... فالجحيم هو أن تكوَن وال تكون، أن تُدرَِك وال تُدرِك، أن تغرَق وتقوَل ال 

لسُت أغرُق... لقد اعتقدُت أّن الحياة يف البُعد... فاكتشفُت أّن البُعد يف الغربة موٌت وال 

حياَة من دون أن أكون مع الّذي كوّنَني – وجبلَني من الرتاب ونفَخ يفّ نسمة الحياة...

البعيد جلسُت مع ذايت... وتصّفحُت أفكاري...  عد  البُ الّسعادة إىل الحزن... هناك يف  من 

أكتشُف...  َعّيل  يديَّ  بني  رأيس  فوضعُت  واقعي...  يف  وتأّملُت  أعامقي...  إىل  ودخلُت 

انحداري... فأدركُت أّن ال حّب يعلو عىل حّب أيب وأنّه حافََظ عىل صوريت وكياين وجاميل من 

ه... ٍة مع آكلِ الـ "ال أحد" الّذي مل يُعطني الخّروب ألكون يف َرشِكَ

ويف لحظة ارتعاش... وخفقان القلب... قلُت لذايت، قلُت لنفيس: قومي... قومي من تحِت... 

قومي من الجحيم... قومي من جهّنم وارحيل رسيًعا وعودي عودة األبطال الفائزين...

عودي عودة امللوك املنترصين...

ِظر... الجالس عىل عرشه ولن  عودي عودة األبناء إىل بيت الوالد... الحارض... املرتقِّب... املنتَ

عيَد إّيل بهاء ما فقدُت من جامل... ومل يقْم إّال ليغسلَني من  يقوم إّال ليغمَرين... ليخلَقني ليُ

ه...  نعَشني مبياهه... ويُشبَعني من قوته... ويُسكرنَـي من خمرة حبّ ضعفي ورائحتي فيُ

قومي من املوت إىل الحياة...

الجريان  مع  اء،  واألحبّ األصدقاء  مع  العائلة،  مع  ة  والَرشِكَ الرشاكة  إىل  وعودي  قومي 

واألصحاب... نعم أريُد أن أكون "شاطرًا" بعدما شطرُت كّل يشء... شاطرًا... يف العودة رسيًعا 

إىل ما كنُت عليه، ويف العودة توبة، ويف التوبة اعرتاف، ويف االعرتاف ندامة، ويف الندامة دموع، 

ويف الدموع والدة، ويف الوالدة حياة جديدة، ويف الحياة الجديدة مقصد لبداية يانعة... نعم 

أريُد أن أعوَد إىل أيب... ليس ألّن لديه الخبز بل ألّن عنده كالم الحياة األبديّة...

فشكرًا لك أيب... ألنّك أيب... آمني.

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 (...)

نا ورجوَعنا إليك، يف هذا املساء، كام ارتَضيَت توبة االبِن  تَ إرْتَِض، أيُّها اآلُب الَحنون، تَوبَ

ُه بلهِف املُشتاِق بعَد طوِل انِتظار!  لتَ ُه، بْل قبّ بتَ ُه وال أنَّ بْ ُه وملْ تُعاِق الّشاِطِر ورُجوَعُه، فقِبلتَ

َك.  ِربَ َمّجاَن َحنانِ ِتَك، ونَسَعَد ِبدفِء قرِبك، ونَختَ َعَم مِبَحبَّ ْن إىل بيِتَك، أيُّها اآلب، أرِْجعنا فَن

امِء أَشدَّ فرًحا ِبخاِطٍئ واِحٍد يَتوب، ِمنُهم ِبتسعٍة  َمة ابِنَك: هكذا يَكوُن أهُل السَّ ْر كلِ تَذكّ

وروِحَك  الوَحيِد  ابِنَك  مع  والُشكُر  املَجُد  لَك   ! وبة  التّ إىل  يَحتاجون  ال  ارًّا  بَ وتسعني 

وس، إىل األبد. آمني. الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد اإلبن ا�شاطر، زمن ا�صوم ا�كبري – ا�كسليك)

ترتيلة الختام
تُوبُوا إىل الرّب

توبوا إىل الرَبِّ إِنَّ امللكوَت قريْب

عودوا إىل الُحبِّ فالخارُِج َعنه غريْب

܀ ِمن ُعمِق آثامي دَعوْت أنِصْت إىل صوِت دعاي

ُة رجاي أنا غرَي وجِهَك ما رََجوْت َملقاُه مأدُب

تَحوَُّل الَقفُر وعوْد ܀ َهْب من حنانَك قطرًة يَ

أو أعِط عينَي دمعًة يف حوِضها طفالً أعوْد

َكَم العاُر فمي دَّ يِبَ الخجْل أو أَب بَ ܀ وإذا استَ

لتزَل حتّى النهايِة يف دمي َك فَ بَضاُت ُحبِّ نَ

܀܀܀



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

ا َمثََل  َن يتَ يا وَاِهَب الَحياِة وَُمَخلَِّص البََرش، أَنَت يا َمن أَعطَ

ِه،  ِت وبَ تَ ِب يه  إلَ وََعاَد  ِه  ِت ِبَخِطيئَ يِه  أَِب عْن  َعَد  ابتَ الّذي  االبِن 

ه للتائبني، هبنا أن  تَ َحبَّ ُمِشريًا بذلك إىل عطِف اآلِب وََم

ِتَك، وَاجَعلَنا أن نَِسرَي دَوًما نَحوََك  ايَ َن ِع ِقنَي ِب َك وَاثِ ِظِريَن رَحَمتَ ا ُمنتَ َن اتِ اِم َحيَ لَّ أيَّ َك كُ ِحبَّ نُ

وِس اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك وإىل أَِب واُضعِ، وَنُصِعُد املَجَد إلَ بالوَدَاَعِة والتَ

(من صلوات صباح أحد االبن ا�شاطر، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ

ترتيلة األحد
هِر) لحن بعدونِه دَصفُرا (يا ربُّ ارحمنا ال تُهِملَنا للدَّ

ْه وَالَسَعادَه وَالَشَهوَاِت ُم بالُحِريَّ َر االبُن يَحلُ َسافَ

اِت ذَّ لَ ُر األَموَاَل باملُُجوِن وَاملَ� ذِّ بَ عاَش بالطَيِش يُ

܀܀܀

َصاَر أَِجريًا ُمعَدًما ِبَال َماٍل َويُعايِن الُجوَع وَالُغربَه

وبَه ُروِح التَ يِه، َساَر الَدرَب ِب يِت أَِب َر الَعودَه نَحَو بَ رَّ قَ

܀܀܀

ا الرَحَمه ا َساِمْح َضعِفي يا أبَ َك إبًن ِحقُّ أَْن أُدَعى لَ ال أَستَ

عَمه وَل الُعمِر تَكِفيِني النِّ يِت طُ ُخذيِن أَِجريًا، أَخُدُم أَهَل البَ

܀܀܀

الُغفرَاِن ا بالرَحَمه وَالَحَناِن َوِب يًّ ، يا َغِن ا الَحقِّ يا أَبَ

ْدنَا يف الرجاِء َوِيف اإلمياِن يَك، َساِمحَنا ووَطِّ ا إلَ تُبَن

܀܀܀

  (من صلوات �ساء أحد االبن ا�شاطر، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ما أَحبَّ مساكِ ܀ 

راَخها ِعنَد  ا ܀ تََضُع فيه أَفْ ِه الَحّي ܀ الُعْصفوُر وََجَدله َمأوى واليَامَمُة ُعشًّ وِجْسمي لِإلِل

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  ܀  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات اِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا انظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀ والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 ( ٢ قور ١٣/ ٥-١٣)

ُعوا، وكُونُوا َعىل َرأٍْي َواِحد، وِعيُشوا  " أَيَُّها اإلِْخَوة، إِفَْرُحوا، َواْسَعوا إِىل الَكاَمل، وتََشجَّ

يف َسالم، وإِلُه املََحبَِّة والَسالِم يَُكوُن َمَعُكم!"

     
١٨١٥            

  

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

(لو ١٥/ ١١-٣٢)

َقَسَم  فَ املِريَاث.  ِمَن  ِتي  أَْعِطِني ِحصَّ أيَب،  ا  يَ يه:  أَْصَغرُُهاَم ألَِب قاَل  فَ َنان.  ابْ لِرَُجٍل  «كاَن 

َناَك  ِعيد. وَُه ٍد بَ لَ َر إِىل بَ ِتِه، وَسافَ لَّ ِحصَّ ُن األَْصَغُر كُ ة، َجَمَع االبْ يلَ لِ اٍم قَ ْعَد أَيَّ ُهاَم ثَْروَتَُه. َوبَ لَ

َدأَ  بَ ِد َمَجاَعٌة َشِديَدة، فَ لَ لَّ َيشء، َحَدثَْت يف ذلَِك البَ َفَق كُ يْش. وَلَامَّ أَنْ اِة الطَ ُه يف َحيَ َد َمالَ بَدَّ

لِرَيَْعى  ِه  ُحُقولِ إِىل  ُه  أَرَْسلَ فَ لَد،  البَ ذلَِك  أَْهِل  ِمْن  وَاِحٍد  إِىل  َجأَ  وَلَ َذَهَب  فَ الَعَوز.  ِب يُِحسُّ 

ْعِطيِه  ُه، وَال يُ لُ اِزيُر تَأْكُ انَِت الَخَن ُه ِمَن الَخرُّوِب الَّذي كَ ْشتَهي أَْن مَيْألَ َجوْفَ الَخَناِزير. وَكاَن يَ

ا  َن ا هُه ُز َعْنُهم، وَأَن ْفُضُل الُخبْ ْم ِمَن األَُجرَاِء ِعْنَد أيَب، يَ ْفِسِه وَقَال: كَ رََجَع إِىل نَ ُه أََحد. فَ ْن ِم

ِحقُّ  ُت إِىل الَساَمِء وَأََماَمَك. وَال أَْستَ ا أيَِب، َخِطئْ ُه: يَ وُل لَ وُم وَأَْميض إِىل أيَب وَأَقُ ُك ُجوًعا! أَقُ أَْهلِ

زَاُل  يَ اَن ال  كَ وِفياَم  أَِبيه.  إِىل  وََجاَء  َقاَم  فَ َك!  أَُجرَائِ أََحِد  كَ ِني  اْجَعلْ فَ ًنا.  ابْ َك  لَ أُدَْعى  أَْن  ْعُد  بَ

ُه:  ُن ُه ابْ قاَل لَ ِويالً. فَ ُه طَ لَ بَّ ِقِه وَقَ ْفِسِه َعىل ُعُن َن َقى ِب أَلْ ه، وَأَْرسََع فَ يْ َن َعلَ َحنَّ تَ ِعيًدا، رَآُه أَبُوه، فَ بَ

َعبيِدِه:  قاَل األَُب لِ ًنا... فَ َك ابْ ْعُد أَْن أُدَْعى لَ ِحقُّ بَ ُت إِىل الَساَمِء وَأََماَمَك. وَال أَْستَ ا أيَب، َخِطئْ يَ

وَأْتُوا  ِحَذاء،  ِه  يْ رِْجلَ ويف  ا،  َخامَتً ِدِه  يَ يف  وا  واْجَعلُ ِبُسوه،  وَأَلْ الَفاِخرََة  َة  الُحلَّ وَأَْخرُِجوا  أَْرسُِعوا 

وُِجد.  ًعا فَ َعاش، وََضائِ ا فَ تً اَن َميْ ِنَي  هَذا كَ ْم! ألَنَّ ابْ َنعَّ تَ ْل وَنَ أْكُ َن ِن واذْبَُحوه، وَلْ الِعْجِل املَُسمَّ ِب

ُمون. َنعَّ تَ َدأُوا يَ َوبَ

َدعا  فَ ًصا.  َورَقْ اًء  ِغَن َسِمَع  يْت،  البَ ِمَن  َرتََب  لَامَّ َجاَء واقْ فَ َربُ يف الَحْقل.  ُه األَكْ ُن ابْ وكاَن 

َح أَبُوَك الِعْجَل  َذبَ ُه: َجاَء أَُخوك، فَ قاَل لَ ُه: َما َعَىس أَْن يَُكوَن  هَذا؟ فَ اَمِن َوَسأَلَ وَاِحًدا ِمَن الِغلْ

اَل  أََجاَب وقَ ه. فَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ وُه يَ َخرََج أَبُ رِْد أَْن يَْدُخل. فَ ْم يُ َغِضَب وَلَ ُه َسالِاًم. فَ يَ ِق ُه لَ ن، ألَنَّ املَُسمَّ

ا،  ْم تُْعِطِني َمرًَّة َجْديً ا أَْمرًا، وَلَ وًْم َك يَ ْم أَُخالِْف لَ لَّ هِذِه الِسِنني، وَلَ ا أَْخُدُمَك كُ يه: َها أَن ألَِب

ُه  لَ الَزوَايِن، ذَبَْحَت  َمَع  ثَْروَتََك  َل  أَكَ الَّذي  ُنَك  هَذا  ابْ لَامَّ َجاَء  ايِئ. ولِكْن  أَْصِدقَ َمَع  َم  ََنعَّ ألَت

لُّ َما ُهَو ِيل ُهَو لََك. ولِكْن  لِّ ِحني، وَكُ ا وَلَِدي، أَنَْت َمِعي يف كُ ُه أَبُوه: يَ قاَل لَ ن! فَ الِعْجَل املَُسمَّ

وُِجد». ًعا فَ َعاش، وََضائِ ا فَ تً ْفرَح، ألَنَّ أََخاَك هَذا كاَن َميْ َم وَنَ َنعَّ تَ ِغي أَْن نَ بَ ْن كاَن يَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (املونسينيور إييل صفري)
من الّسامء إىل جهّنم، من الّنعيم إىل الحجيم،

ة، هّشة، كئيبة، وصلُت  من الّسعادة إىل البؤس، إىل الحزن إىل اليأس، إىل سعاداٍت زائفة، آنيّ

بعدما خرجُت.

خرجُت من الّسامء، من حضن أيب، من عائلتي، من انتاميئ... خرجُت وذهبُت بعيًدا بعيًدا 

عد الروحّي ال يُقاس...  وليس معي أّي مقياٍس ألكيل مسافات البعد، فلن تُقاس... ألّن البُ

الحقد  بصواريخ  الكبري  أخي  ورجمُت  باكرًا  والدي  قتلُت  بعدما  بعيًدا  وذهبُت  خرجُت 

وسالح الغدر وقنابل الغرية ورصاص الطيش... خرجُت ورحلُت علّه يف الرتحال أجُد مراٍع 

خصيبة... لقد جمعُت كّل ما لدّي وكّل ما أملك وسافرُت...

ويف  عائلتي  ويف  يفَّ  يليق  سفر  جواز  معي  يكن  ومل  سافرُت  أفعُل...  ما  أدري  وال  سافرُت 

انتاميئ... سافرُت ومل أكُن أحمُل أيّة فيزا ألّي بلد... قريٍب أو بعيد... فقد كان مبتغاي أن 

أرحَل من حيث كنُت... من الّسامء... إىل جهّنم...

الّنعيم خرجُت... بعدما اعتربُت أّن هذا الـــ "ـُهناك" – هذا "البعيد" هو أكرب وأهم  من 

َل  وأقوى وأينع وأجمل وأفضل من املكان الّذي فيه ُجِبلُْت، الّذي فيه تكوَّنُت... فأردُت أن أُْجبَ

ــَر شكيل وظاهري  يف تربٍة تُرِعُش النفس وتُلِهُب الخيال... فأردُت أن أتكوَّن من جديٍد فأغيِّ

ه يَجذب َمن هم حويل إىل طييش، إىل بُعدي... من الّنعيم خرجُت... فوصلُت  والـ "لوك" علّ

إىل الحجيم... حيث حياة الطيش... حيث الجوع إىل كّل يشء، جوٌع إىل القوت، جوٌع إىل 

الحياة...
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جوٌع إىل املوت ألّن فيه خاليص من الذّل وعلّو االنحدار الّذي وصلُت إليه... جوٌع إىل الحريّة 

الّتي فقدتُـها... هناك يف البيت الّساموّي كنُت ُحرًّا وهناك يف البيت األرّيض أصبحُت عبًدا... 

عبًدا ال لإلنسان فقط بل للحيوان... هناك كنُت أُْخَدُم وهناك رصُت أَخدم... رصُت خادًما 

ُت  يْ ْعطَ ٍة مع الّسامء واستَ لإلنسان... والحيوان... "الخنزير"... لقد فقدُت كّل رشاكٍة وَرشِكَ

ة مع الحيوان وصاحبه... الرشاكة والَرشِكَ

هذا هو الجحيم... فالجحيم هو أن تكوَن وال تكون، أن تُدرَِك وال تُدرِك، أن تغرَق وتقوَل ال 

لسُت أغرُق... لقد اعتقدُت أّن الحياة يف البُعد... فاكتشفُت أّن البُعد يف الغربة موٌت وال 

حياَة من دون أن أكون مع الّذي كوّنَني – وجبلَني من الرتاب ونفَخ يفّ نسمة الحياة...

البعيد جلسُت مع ذايت... وتصّفحُت أفكاري...  عد  البُ الّسعادة إىل الحزن... هناك يف  من 

أكتشُف...  َعّيل  يديَّ  بني  رأيس  فوضعُت  واقعي...  يف  وتأّملُت  أعامقي...  إىل  ودخلُت 

انحداري... فأدركُت أّن ال حّب يعلو عىل حّب أيب وأنّه حافََظ عىل صوريت وكياين وجاميل من 

ه... ٍة مع آكلِ الـ "ال أحد" الّذي مل يُعطني الخّروب ألكون يف َرشِكَ

ويف لحظة ارتعاش... وخفقان القلب... قلُت لذايت، قلُت لنفيس: قومي... قومي من تحِت... 

قومي من الجحيم... قومي من جهّنم وارحيل رسيًعا وعودي عودة األبطال الفائزين...

عودي عودة امللوك املنترصين...

ِظر... الجالس عىل عرشه ولن  عودي عودة األبناء إىل بيت الوالد... الحارض... املرتقِّب... املنتَ

عيَد إّيل بهاء ما فقدُت من جامل... ومل يقْم إّال ليغسلَني من  يقوم إّال ليغمَرين... ليخلَقني ليُ

ه...  نعَشني مبياهه... ويُشبَعني من قوته... ويُسكرنَـي من خمرة حبّ ضعفي ورائحتي فيُ

قومي من املوت إىل الحياة...

الجريان  مع  اء،  واألحبّ األصدقاء  مع  العائلة،  مع  ة  والَرشِكَ الرشاكة  إىل  وعودي  قومي 

واألصحاب... نعم أريُد أن أكون "شاطرًا" بعدما شطرُت كّل يشء... شاطرًا... يف العودة رسيًعا 

إىل ما كنُت عليه، ويف العودة توبة، ويف التوبة اعرتاف، ويف االعرتاف ندامة، ويف الندامة دموع، 

ويف الدموع والدة، ويف الوالدة حياة جديدة، ويف الحياة الجديدة مقصد لبداية يانعة... نعم 

أريُد أن أعوَد إىل أيب... ليس ألّن لديه الخبز بل ألّن عنده كالم الحياة األبديّة...

فشكرًا لك أيب... ألنّك أيب... آمني.

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 (...)

نا ورجوَعنا إليك، يف هذا املساء، كام ارتَضيَت توبة االبِن  تَ إرْتَِض، أيُّها اآلُب الَحنون، تَوبَ

ُه بلهِف املُشتاِق بعَد طوِل انِتظار!  لتَ ُه، بْل قبّ بتَ ُه وال أنَّ بْ ُه وملْ تُعاِق الّشاِطِر ورُجوَعُه، فقِبلتَ

َك.  ِربَ َمّجاَن َحنانِ ِتَك، ونَسَعَد ِبدفِء قرِبك، ونَختَ َعَم مِبَحبَّ ْن إىل بيِتَك، أيُّها اآلب، أرِْجعنا فَن

امِء أَشدَّ فرًحا ِبخاِطٍئ واِحٍد يَتوب، ِمنُهم ِبتسعٍة  َمة ابِنَك: هكذا يَكوُن أهُل السَّ ْر كلِ تَذكّ

وروِحَك  الوَحيِد  ابِنَك  مع  والُشكُر  املَجُد  لَك   ! وبة  التّ إىل  يَحتاجون  ال  ارًّا  بَ وتسعني 

وس، إىل األبد. آمني. الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد اإلبن ا�شاطر، زمن ا�صوم ا�كبري – ا�كسليك)

ترتيلة الختام
تُوبُوا إىل الرّب

توبوا إىل الرَبِّ إِنَّ امللكوَت قريْب

عودوا إىل الُحبِّ فالخارُِج َعنه غريْب

܀ ِمن ُعمِق آثامي دَعوْت أنِصْت إىل صوِت دعاي

ُة رجاي أنا غرَي وجِهَك ما رََجوْت َملقاُه مأدُب

تَحوَُّل الَقفُر وعوْد ܀ َهْب من حنانَك قطرًة يَ

أو أعِط عينَي دمعًة يف حوِضها طفالً أعوْد

َكَم العاُر فمي دَّ يِبَ الخجْل أو أَب بَ ܀ وإذا استَ

لتزَل حتّى النهايِة يف دمي َك فَ بَضاُت ُحبِّ نَ

܀܀܀



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

ا َمثََل  َن يتَ يا وَاِهَب الَحياِة وَُمَخلَِّص البََرش، أَنَت يا َمن أَعطَ

ِه،  ِت وبَ تَ ِب يه  إلَ وََعاَد  ِه  ِت ِبَخِطيئَ يِه  أَِب عْن  َعَد  ابتَ الّذي  االبِن 

ه للتائبني، هبنا أن  تَ َحبَّ ُمِشريًا بذلك إىل عطِف اآلِب وََم

ِتَك، وَاجَعلَنا أن نَِسرَي دَوًما نَحوََك  ايَ َن ِع ِقنَي ِب َك وَاثِ ِظِريَن رَحَمتَ ا ُمنتَ َن اتِ اِم َحيَ لَّ أيَّ َك كُ ِحبَّ نُ

وِس اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك وإىل أَِب واُضعِ، وَنُصِعُد املَجَد إلَ بالوَدَاَعِة والتَ

(من صلوات صباح أحد االبن ا�شاطر، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ

ترتيلة األحد
هِر) لحن بعدونِه دَصفُرا (يا ربُّ ارحمنا ال تُهِملَنا للدَّ

ْه وَالَسَعادَه وَالَشَهوَاِت ُم بالُحِريَّ َر االبُن يَحلُ َسافَ

اِت ذَّ لَ ُر األَموَاَل باملُُجوِن وَاملَ� ذِّ بَ عاَش بالطَيِش يُ

܀܀܀

َصاَر أَِجريًا ُمعَدًما ِبَال َماٍل َويُعايِن الُجوَع وَالُغربَه

وبَه ُروِح التَ يِه، َساَر الَدرَب ِب يِت أَِب َر الَعودَه نَحَو بَ رَّ قَ

܀܀܀

ا الرَحَمه ا َساِمْح َضعِفي يا أبَ َك إبًن ِحقُّ أَْن أُدَعى لَ ال أَستَ

عَمه وَل الُعمِر تَكِفيِني النِّ يِت طُ ُخذيِن أَِجريًا، أَخُدُم أَهَل البَ

܀܀܀

الُغفرَاِن ا بالرَحَمه وَالَحَناِن َوِب يًّ ، يا َغِن ا الَحقِّ يا أَبَ

ْدنَا يف الرجاِء َوِيف اإلمياِن يَك، َساِمحَنا ووَطِّ ا إلَ تُبَن

܀܀܀

  (من صلوات �ساء أحد االبن ا�شاطر، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ما أَحبَّ مساكِ ܀ 

راَخها ِعنَد  ا ܀ تََضُع فيه أَفْ ِه الَحّي ܀ الُعْصفوُر وََجَدله َمأوى واليَامَمُة ُعشًّ وِجْسمي لِإلِل

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  ܀  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات اِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا انظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀ والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 ( ٢ قور ١٣/ ٥-١٣)

ُعوا، وكُونُوا َعىل َرأٍْي َواِحد، وِعيُشوا  " أَيَُّها اإلِْخَوة، إِفَْرُحوا، َواْسَعوا إِىل الَكاَمل، وتََشجَّ

يف َسالم، وإِلُه املََحبَِّة والَسالِم يَُكوُن َمَعُكم!"

     
١٨١٥            

  

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

(لو ١٥/ ١١-٣٢)

َقَسَم  فَ املِريَاث.  ِمَن  ِتي  أَْعِطِني ِحصَّ أيَب،  ا  يَ يه:  أَْصَغرُُهاَم ألَِب قاَل  فَ َنان.  ابْ لِرَُجٍل  «كاَن 

َناَك  ِعيد. وَُه ٍد بَ لَ َر إِىل بَ ِتِه، وَسافَ لَّ ِحصَّ ُن األَْصَغُر كُ ة، َجَمَع االبْ يلَ لِ اٍم قَ ْعَد أَيَّ ُهاَم ثَْروَتَُه. َوبَ لَ

َدأَ  بَ ِد َمَجاَعٌة َشِديَدة، فَ لَ لَّ َيشء، َحَدثَْت يف ذلَِك البَ َفَق كُ يْش. وَلَامَّ أَنْ اِة الطَ ُه يف َحيَ َد َمالَ بَدَّ

لِرَيَْعى  ِه  ُحُقولِ إِىل  ُه  أَرَْسلَ فَ لَد،  البَ ذلَِك  أَْهِل  ِمْن  وَاِحٍد  إِىل  َجأَ  وَلَ َذَهَب  فَ الَعَوز.  ِب يُِحسُّ 

ْعِطيِه  ُه، وَال يُ لُ اِزيُر تَأْكُ انَِت الَخَن ُه ِمَن الَخرُّوِب الَّذي كَ ْشتَهي أَْن مَيْألَ َجوْفَ الَخَناِزير. وَكاَن يَ

ا  َن ا هُه ُز َعْنُهم، وَأَن ْفُضُل الُخبْ ْم ِمَن األَُجرَاِء ِعْنَد أيَب، يَ ْفِسِه وَقَال: كَ رََجَع إِىل نَ ُه أََحد. فَ ْن ِم

ِحقُّ  ُت إِىل الَساَمِء وَأََماَمَك. وَال أَْستَ ا أيَِب، َخِطئْ ُه: يَ وُل لَ وُم وَأَْميض إِىل أيَب وَأَقُ ُك ُجوًعا! أَقُ أَْهلِ

زَاُل  يَ اَن ال  كَ وِفياَم  أَِبيه.  إِىل  وََجاَء  َقاَم  فَ َك!  أَُجرَائِ أََحِد  كَ ِني  اْجَعلْ فَ ًنا.  ابْ َك  لَ أُدَْعى  أَْن  ْعُد  بَ

ُه:  ُن ُه ابْ قاَل لَ ِويالً. فَ ُه طَ لَ بَّ ِقِه وَقَ ْفِسِه َعىل ُعُن َن َقى ِب أَلْ ه، وَأَْرسََع فَ يْ َن َعلَ َحنَّ تَ ِعيًدا، رَآُه أَبُوه، فَ بَ

َعبيِدِه:  قاَل األَُب لِ ًنا... فَ َك ابْ ْعُد أَْن أُدَْعى لَ ِحقُّ بَ ُت إِىل الَساَمِء وَأََماَمَك. وَال أَْستَ ا أيَب، َخِطئْ يَ

وَأْتُوا  ِحَذاء،  ِه  يْ رِْجلَ ويف  ا،  َخامَتً ِدِه  يَ يف  وا  واْجَعلُ ِبُسوه،  وَأَلْ الَفاِخرََة  َة  الُحلَّ وَأَْخرُِجوا  أَْرسُِعوا 

وُِجد.  ًعا فَ َعاش، وََضائِ ا فَ تً اَن َميْ ِنَي  هَذا كَ ْم! ألَنَّ ابْ َنعَّ تَ ْل وَنَ أْكُ َن ِن واذْبَُحوه، وَلْ الِعْجِل املَُسمَّ ِب

ُمون. َنعَّ تَ َدأُوا يَ َوبَ

َدعا  فَ ًصا.  َورَقْ اًء  ِغَن َسِمَع  يْت،  البَ ِمَن  َرتََب  لَامَّ َجاَء واقْ فَ َربُ يف الَحْقل.  ُه األَكْ ُن ابْ وكاَن 

َح أَبُوَك الِعْجَل  َذبَ ُه: َجاَء أَُخوك، فَ قاَل لَ ُه: َما َعَىس أَْن يَُكوَن  هَذا؟ فَ اَمِن َوَسأَلَ وَاِحًدا ِمَن الِغلْ

اَل  أََجاَب وقَ ه. فَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ وُه يَ َخرََج أَبُ رِْد أَْن يَْدُخل. فَ ْم يُ َغِضَب وَلَ ُه َسالِاًم. فَ يَ ِق ُه لَ ن، ألَنَّ املَُسمَّ

ا،  ْم تُْعِطِني َمرًَّة َجْديً ا أَْمرًا، وَلَ وًْم َك يَ ْم أَُخالِْف لَ لَّ هِذِه الِسِنني، وَلَ ا أَْخُدُمَك كُ يه: َها أَن ألَِب

ُه  لَ الَزوَايِن، ذَبَْحَت  َمَع  ثَْروَتََك  َل  أَكَ الَّذي  ُنَك  هَذا  ابْ لَامَّ َجاَء  ايِئ. ولِكْن  أَْصِدقَ َمَع  َم  ََنعَّ ألَت

لُّ َما ُهَو ِيل ُهَو لََك. ولِكْن  لِّ ِحني، وَكُ ا وَلَِدي، أَنَْت َمِعي يف كُ ُه أَبُوه: يَ قاَل لَ ن! فَ الِعْجَل املَُسمَّ

وُِجد». ًعا فَ َعاش، وََضائِ ا فَ تً ْفرَح، ألَنَّ أََخاَك هَذا كاَن َميْ َم وَنَ َنعَّ تَ ِغي أَْن نَ بَ ْن كاَن يَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (املونسينيور إييل صفري)
من الّسامء إىل جهّنم، من الّنعيم إىل الحجيم،

ة، هّشة، كئيبة، وصلُت  من الّسعادة إىل البؤس، إىل الحزن إىل اليأس، إىل سعاداٍت زائفة، آنيّ

بعدما خرجُت.

خرجُت من الّسامء، من حضن أيب، من عائلتي، من انتاميئ... خرجُت وذهبُت بعيًدا بعيًدا 

عد الروحّي ال يُقاس...  وليس معي أّي مقياٍس ألكيل مسافات البعد، فلن تُقاس... ألّن البُ

الحقد  بصواريخ  الكبري  أخي  ورجمُت  باكرًا  والدي  قتلُت  بعدما  بعيًدا  وذهبُت  خرجُت 

وسالح الغدر وقنابل الغرية ورصاص الطيش... خرجُت ورحلُت علّه يف الرتحال أجُد مراٍع 

خصيبة... لقد جمعُت كّل ما لدّي وكّل ما أملك وسافرُت...

ويف  عائلتي  ويف  يفَّ  يليق  سفر  جواز  معي  يكن  ومل  سافرُت  أفعُل...  ما  أدري  وال  سافرُت 

انتاميئ... سافرُت ومل أكُن أحمُل أيّة فيزا ألّي بلد... قريٍب أو بعيد... فقد كان مبتغاي أن 

أرحَل من حيث كنُت... من الّسامء... إىل جهّنم...

الّنعيم خرجُت... بعدما اعتربُت أّن هذا الـــ "ـُهناك" – هذا "البعيد" هو أكرب وأهم  من 

َل  وأقوى وأينع وأجمل وأفضل من املكان الّذي فيه ُجِبلُْت، الّذي فيه تكوَّنُت... فأردُت أن أُْجبَ

ــَر شكيل وظاهري  يف تربٍة تُرِعُش النفس وتُلِهُب الخيال... فأردُت أن أتكوَّن من جديٍد فأغيِّ

ه يَجذب َمن هم حويل إىل طييش، إىل بُعدي... من الّنعيم خرجُت... فوصلُت  والـ "لوك" علّ

إىل الحجيم... حيث حياة الطيش... حيث الجوع إىل كّل يشء، جوٌع إىل القوت، جوٌع إىل 

الحياة...
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جوٌع إىل املوت ألّن فيه خاليص من الذّل وعلّو االنحدار الّذي وصلُت إليه... جوٌع إىل الحريّة 

الّتي فقدتُـها... هناك يف البيت الّساموّي كنُت ُحرًّا وهناك يف البيت األرّيض أصبحُت عبًدا... 

عبًدا ال لإلنسان فقط بل للحيوان... هناك كنُت أُْخَدُم وهناك رصُت أَخدم... رصُت خادًما 

ُت  يْ ْعطَ ٍة مع الّسامء واستَ لإلنسان... والحيوان... "الخنزير"... لقد فقدُت كّل رشاكٍة وَرشِكَ

ة مع الحيوان وصاحبه... الرشاكة والَرشِكَ

هذا هو الجحيم... فالجحيم هو أن تكوَن وال تكون، أن تُدرَِك وال تُدرِك، أن تغرَق وتقوَل ال 

لسُت أغرُق... لقد اعتقدُت أّن الحياة يف البُعد... فاكتشفُت أّن البُعد يف الغربة موٌت وال 

حياَة من دون أن أكون مع الّذي كوّنَني – وجبلَني من الرتاب ونفَخ يفّ نسمة الحياة...

البعيد جلسُت مع ذايت... وتصّفحُت أفكاري...  عد  البُ الّسعادة إىل الحزن... هناك يف  من 

أكتشُف...  َعّيل  يديَّ  بني  رأيس  فوضعُت  واقعي...  يف  وتأّملُت  أعامقي...  إىل  ودخلُت 

انحداري... فأدركُت أّن ال حّب يعلو عىل حّب أيب وأنّه حافََظ عىل صوريت وكياين وجاميل من 

ه... ٍة مع آكلِ الـ "ال أحد" الّذي مل يُعطني الخّروب ألكون يف َرشِكَ

ويف لحظة ارتعاش... وخفقان القلب... قلُت لذايت، قلُت لنفيس: قومي... قومي من تحِت... 

قومي من الجحيم... قومي من جهّنم وارحيل رسيًعا وعودي عودة األبطال الفائزين...

عودي عودة امللوك املنترصين...

ِظر... الجالس عىل عرشه ولن  عودي عودة األبناء إىل بيت الوالد... الحارض... املرتقِّب... املنتَ

عيَد إّيل بهاء ما فقدُت من جامل... ومل يقْم إّال ليغسلَني من  يقوم إّال ليغمَرين... ليخلَقني ليُ

ه...  نعَشني مبياهه... ويُشبَعني من قوته... ويُسكرنَـي من خمرة حبّ ضعفي ورائحتي فيُ

قومي من املوت إىل الحياة...

الجريان  مع  اء،  واألحبّ األصدقاء  مع  العائلة،  مع  ة  والَرشِكَ الرشاكة  إىل  وعودي  قومي 

واألصحاب... نعم أريُد أن أكون "شاطرًا" بعدما شطرُت كّل يشء... شاطرًا... يف العودة رسيًعا 

إىل ما كنُت عليه، ويف العودة توبة، ويف التوبة اعرتاف، ويف االعرتاف ندامة، ويف الندامة دموع، 

ويف الدموع والدة، ويف الوالدة حياة جديدة، ويف الحياة الجديدة مقصد لبداية يانعة... نعم 

أريُد أن أعوَد إىل أيب... ليس ألّن لديه الخبز بل ألّن عنده كالم الحياة األبديّة...

فشكرًا لك أيب... ألنّك أيب... آمني.

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 (...)

نا ورجوَعنا إليك، يف هذا املساء، كام ارتَضيَت توبة االبِن  تَ إرْتَِض، أيُّها اآلُب الَحنون، تَوبَ

ُه بلهِف املُشتاِق بعَد طوِل انِتظار!  لتَ ُه، بْل قبّ بتَ ُه وال أنَّ بْ ُه وملْ تُعاِق الّشاِطِر ورُجوَعُه، فقِبلتَ

َك.  ِربَ َمّجاَن َحنانِ ِتَك، ونَسَعَد ِبدفِء قرِبك، ونَختَ َعَم مِبَحبَّ ْن إىل بيِتَك، أيُّها اآلب، أرِْجعنا فَن

امِء أَشدَّ فرًحا ِبخاِطٍئ واِحٍد يَتوب، ِمنُهم ِبتسعٍة  َمة ابِنَك: هكذا يَكوُن أهُل السَّ ْر كلِ تَذكّ

وروِحَك  الوَحيِد  ابِنَك  مع  والُشكُر  املَجُد  لَك   ! وبة  التّ إىل  يَحتاجون  ال  ارًّا  بَ وتسعني 

وس، إىل األبد. آمني. الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد اإلبن ا�شاطر، زمن ا�صوم ا�كبري – ا�كسليك)

ترتيلة الختام
تُوبُوا إىل الرّب

توبوا إىل الرَبِّ إِنَّ امللكوَت قريْب

عودوا إىل الُحبِّ فالخارُِج َعنه غريْب

܀ ِمن ُعمِق آثامي دَعوْت أنِصْت إىل صوِت دعاي

ُة رجاي أنا غرَي وجِهَك ما رََجوْت َملقاُه مأدُب

تَحوَُّل الَقفُر وعوْد ܀ َهْب من حنانَك قطرًة يَ

أو أعِط عينَي دمعًة يف حوِضها طفالً أعوْد

َكَم العاُر فمي دَّ يِبَ الخجْل أو أَب بَ ܀ وإذا استَ

لتزَل حتّى النهايِة يف دمي َك فَ بَضاُت ُحبِّ نَ

܀܀܀



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

ا َمثََل  َن يتَ يا وَاِهَب الَحياِة وَُمَخلَِّص البََرش، أَنَت يا َمن أَعطَ

ِه،  ِت وبَ تَ ِب يه  إلَ وََعاَد  ِه  ِت ِبَخِطيئَ يِه  أَِب عْن  َعَد  ابتَ الّذي  االبِن 

ه للتائبني، هبنا أن  تَ َحبَّ ُمِشريًا بذلك إىل عطِف اآلِب وََم

ِتَك، وَاجَعلَنا أن نَِسرَي دَوًما نَحوََك  ايَ َن ِع ِقنَي ِب َك وَاثِ ِظِريَن رَحَمتَ ا ُمنتَ َن اتِ اِم َحيَ لَّ أيَّ َك كُ ِحبَّ نُ

وِس اآلَن وإىل األبد. آمني. يَك َوُروِحَك الُقدُّ يَك وإىل أَِب واُضعِ، وَنُصِعُد املَجَد إلَ بالوَدَاَعِة والتَ

(من صلوات صباح أحد االبن ا�شاطر، صالة املؤمن ٢)

المزمور ٥٧ (٥٦)
ِثريًا ِمن إمِْثي  ِتَك اْمُح َمآمِثِي ܀ إغِسلِني كَ ِمثِل كَرثَِة رأفَ َعِظيِم رَحَمِتَك وَكَ إِرَحْمني يا أَللُه كَ

يَك وَحَدَك  لِّ حنْي ܀ إِلَ اياي أَمامي يف كُ ْرين ܀ ألينِّ أنَا عارٌِف ِبآثاِمي وََخطَ هِّ وِمن َخطيئَتي طَ

َذا  َمِتَك ܀ هاءَنَ اَمَك َصنعُت ܀ لَِكياَم تَصُدَق يف أَقوالَِك وَتَغلَُب يف ُمحاكَ َخِطئُت والَرشّ قُدَّ

الَحقَّ وَأَوَضْحَت ِيل َغوَاِمَض  َت  بْ أَْحبَ ْد  قَ ِألَنََّك  ܀  ي  أُمِّ َدتِْني  وَلَ ايا  َوِبالَخطَ ُحِبَل يِب  ِباآلثاِم 

܀ الثَلج  ِمَن  أَكرَثَ  أَبيَضُّ  فَ ِني  وَتَغِسلُ أَطُهر  فَ بالُزوىف  تَنِضُحِني  ܀  َك  ورَاتِ وََمستُ ِحكَمِتَك 

لَّ  اَي وَاْمُح كُ ايَ ة ܀ إِرصِْف وَجَهَك َعن َخطَ اِمَي الَذلِيلَ تَجَذُل ِعظَ ورًا َوبَهَجًة فَ تُسِمُعِني ُرسُ

رَْحِني ِمْن  د يف أَحَشايِئ ܀ ال تَطْ ِقياًم َجدِّ ا اخلُق ِيفَّ يا ألله َوُروًحا ُمستَ ِقيًّ ا نَ لبً َمآمِثِي ܀ قَ

رِئاِيسٍّ  ُروٍح  َوِب َخَالِصَك  بَهَجَة  إمَنْحِني  ܀  ي  ِمنِّ تَنزِعُه  ال  وَس  الُقدُّ َوُروَحَك  وَجِهَك  اِم  أََم

نُت  َقْد كُ و آثَرَْت الَذِبيَحَة لَ تَسِبَحِتَك ܀ ِألَنََّك لَ ِمي ِب يُخِربَ فَ يَّ لِ ْح َشَفتَ اعُضديِن ܀ يا ربُّ افتَ

ُع  َقلُب املُتََخشِّ الَذِبيَحُة للِه ُروٌح ُمنَسِحق ܀ أَل َك َما تَُرسُّ ِباملُحرَقَات فَ ِكنَّ اآلَن أُعِطي ܀ وَلَ

ُه الله ܀ أَملَجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدس، ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني.  وَاِضُع ال يَرذُل املُتَ

ترتيلة األحد
هِر) لحن بعدونِه دَصفُرا (يا ربُّ ارحمنا ال تُهِملَنا للدَّ

ْه وَالَسَعادَه وَالَشَهوَاِت ُم بالُحِريَّ َر االبُن يَحلُ َسافَ

اِت ذَّ لَ ُر األَموَاَل باملُُجوِن وَاملَ� ذِّ بَ عاَش بالطَيِش يُ

܀܀܀

َصاَر أَِجريًا ُمعَدًما ِبَال َماٍل َويُعايِن الُجوَع وَالُغربَه

وبَه ُروِح التَ يِه، َساَر الَدرَب ِب يِت أَِب َر الَعودَه نَحَو بَ رَّ قَ

܀܀܀

ا الرَحَمه ا َساِمْح َضعِفي يا أبَ َك إبًن ِحقُّ أَْن أُدَعى لَ ال أَستَ

عَمه وَل الُعمِر تَكِفيِني النِّ يِت طُ ُخذيِن أَِجريًا، أَخُدُم أَهَل البَ

܀܀܀

الُغفرَاِن ا بالرَحَمه وَالَحَناِن َوِب يًّ ، يا َغِن ا الَحقِّ يا أَبَ

ْدنَا يف الرجاِء َوِيف اإلمياِن يَك، َساِمحَنا ووَطِّ ا إلَ تُبَن

܀܀܀

  (من صلوات �ساء أحد االبن ا�شاطر، صالة الفرض األنطو�، زمن ا�صوم ا�كبري)

المزمور ٨٤ (٨٣)
لْبي  ُل قَ َهلِّ َنَك يا رَبَّ القوات ܀ تَْشتاُق وتَذوُب نَْفيس إِىل ِدياِر الرَّّب ويُ ما أَحبَّ مساكِ ܀ 

راَخها ِعنَد  ا ܀ تََضُع فيه أَفْ ِه الَحّي ܀ الُعْصفوُر وََجَدله َمأوى واليَامَمُة ُعشًّ وِجْسمي لِإلِل

عن  وَن  ُكفُّ يَ ال  فإِنَّهم  يتَك  بَ اِن  لُِسكَّ طوىب  ܀  وإِلهي  َملِيك  الُقوَّات،  رَبَّ  يا  َمذاِبِحَك 

لَسان  يَك ܀ إِذا َمرُّوا ِبوادي البَ تَْسبيِحَك ܀ طوىب لِلَّذيَن ِبَك ِعزَّتُهم ففي قُلوِبهم َمراٍق إِلَ

نابيع ܀ وباكورَُة األَمطاِر تَغُمرُهم ِبالَربَكات ܀ ِمن ذروٍة إِىل ذُروٍَة يَسريون حتَّى  َجَعلوا ِمنه يَ

َجىلَّ اللُه لَهم يف ِصْهيون ܀ أَيُّها الرب إِله الُقوَّات اِستمع َصاليت وأْصغِ يا إلَه يَْعقوب ܀  تَ يَ

ْر وإِىل وَجِه َمسيِحَك تَطلع ܀ إِنَّ يَوًما يف دَيارَِك َخرٌي من ألٍف كام أَشاء  ُهمَّ يا تُرَسنا انظُ لَّ أَل

ُه سوٌر وتُرٌْس  ْكنى يف ِخياِم األْرشار ܀ الرَّبُّ اإلِل ِة بَيِت إِلهي َخرٌي ِمَن السُّ بَ ܀ والوُقوَف يف َعتَ

ِكِل  ائريَن يف الَكامل ܀ طوىب لإلنساِن املُتَّ عَمَة واملَْجد ܀ ال مَينُع الخرَي عِن السَّ َهُب النِّ يَ

يَك يا رَبَّ القوات ܀ املجُد لآلِب واالبِن والرُّوِح الُقُدِس، ِمَن اآلَن وإىل أبِد اآلِبِدين. آمني. علَ

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 ( ٢ قور ١٣/ ٥-١٣)

ُعوا، وكُونُوا َعىل َرأٍْي َواِحد، وِعيُشوا  " أَيَُّها اإلِْخَوة، إِفَْرُحوا، َواْسَعوا إِىل الَكاَمل، وتََشجَّ

يف َسالم، وإِلُه املََحبَِّة والَسالِم يَُكوُن َمَعُكم!"

     
١٨١٥            

  

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

(لو ١٥/ ١١-٣٢)

َقَسَم  فَ املِريَاث.  ِمَن  ِتي  أَْعِطِني ِحصَّ أيَب،  ا  يَ يه:  أَْصَغرُُهاَم ألَِب قاَل  فَ َنان.  ابْ لِرَُجٍل  «كاَن 

َناَك  ِعيد. وَُه ٍد بَ لَ َر إِىل بَ ِتِه، وَسافَ لَّ ِحصَّ ُن األَْصَغُر كُ ة، َجَمَع االبْ يلَ لِ اٍم قَ ْعَد أَيَّ ُهاَم ثَْروَتَُه. َوبَ لَ

َدأَ  بَ ِد َمَجاَعٌة َشِديَدة، فَ لَ لَّ َيشء، َحَدثَْت يف ذلَِك البَ َفَق كُ يْش. وَلَامَّ أَنْ اِة الطَ ُه يف َحيَ َد َمالَ بَدَّ

لِرَيَْعى  ِه  ُحُقولِ إِىل  ُه  أَرَْسلَ فَ لَد،  البَ ذلَِك  أَْهِل  ِمْن  وَاِحٍد  إِىل  َجأَ  وَلَ َذَهَب  فَ الَعَوز.  ِب يُِحسُّ 

ْعِطيِه  ُه، وَال يُ لُ اِزيُر تَأْكُ انَِت الَخَن ُه ِمَن الَخرُّوِب الَّذي كَ ْشتَهي أَْن مَيْألَ َجوْفَ الَخَناِزير. وَكاَن يَ

ا  َن ا هُه ُز َعْنُهم، وَأَن ْفُضُل الُخبْ ْم ِمَن األَُجرَاِء ِعْنَد أيَب، يَ ْفِسِه وَقَال: كَ رََجَع إِىل نَ ُه أََحد. فَ ْن ِم

ِحقُّ  ُت إِىل الَساَمِء وَأََماَمَك. وَال أَْستَ ا أيَِب، َخِطئْ ُه: يَ وُل لَ وُم وَأَْميض إِىل أيَب وَأَقُ ُك ُجوًعا! أَقُ أَْهلِ

زَاُل  يَ اَن ال  كَ وِفياَم  أَِبيه.  إِىل  وََجاَء  َقاَم  فَ َك!  أَُجرَائِ أََحِد  كَ ِني  اْجَعلْ فَ ًنا.  ابْ َك  لَ أُدَْعى  أَْن  ْعُد  بَ

ُه:  ُن ُه ابْ قاَل لَ ِويالً. فَ ُه طَ لَ بَّ ِقِه وَقَ ْفِسِه َعىل ُعُن َن َقى ِب أَلْ ه، وَأَْرسََع فَ يْ َن َعلَ َحنَّ تَ ِعيًدا، رَآُه أَبُوه، فَ بَ

َعبيِدِه:  قاَل األَُب لِ ًنا... فَ َك ابْ ْعُد أَْن أُدَْعى لَ ِحقُّ بَ ُت إِىل الَساَمِء وَأََماَمَك. وَال أَْستَ ا أيَب، َخِطئْ يَ

وَأْتُوا  ِحَذاء،  ِه  يْ رِْجلَ ويف  ا،  َخامَتً ِدِه  يَ يف  وا  واْجَعلُ ِبُسوه،  وَأَلْ الَفاِخرََة  َة  الُحلَّ وَأَْخرُِجوا  أَْرسُِعوا 

وُِجد.  ًعا فَ َعاش، وََضائِ ا فَ تً اَن َميْ ِنَي  هَذا كَ ْم! ألَنَّ ابْ َنعَّ تَ ْل وَنَ أْكُ َن ِن واذْبَُحوه، وَلْ الِعْجِل املَُسمَّ ِب

ُمون. َنعَّ تَ َدأُوا يَ َوبَ

َدعا  فَ ًصا.  َورَقْ اًء  ِغَن َسِمَع  يْت،  البَ ِمَن  َرتََب  لَامَّ َجاَء واقْ فَ َربُ يف الَحْقل.  ُه األَكْ ُن ابْ وكاَن 

َح أَبُوَك الِعْجَل  َذبَ ُه: َجاَء أَُخوك، فَ قاَل لَ ُه: َما َعَىس أَْن يَُكوَن  هَذا؟ فَ اَمِن َوَسأَلَ وَاِحًدا ِمَن الِغلْ

اَل  أََجاَب وقَ ه. فَ يْ ُل إِلَ وَسَّ تَ وُه يَ َخرََج أَبُ رِْد أَْن يَْدُخل. فَ ْم يُ َغِضَب وَلَ ُه َسالِاًم. فَ يَ ِق ُه لَ ن، ألَنَّ املَُسمَّ

ا،  ْم تُْعِطِني َمرًَّة َجْديً ا أَْمرًا، وَلَ وًْم َك يَ ْم أَُخالِْف لَ لَّ هِذِه الِسِنني، وَلَ ا أَْخُدُمَك كُ يه: َها أَن ألَِب

ُه  لَ الَزوَايِن، ذَبَْحَت  َمَع  ثَْروَتََك  َل  أَكَ الَّذي  ُنَك  هَذا  ابْ لَامَّ َجاَء  ايِئ. ولِكْن  أَْصِدقَ َمَع  َم  ََنعَّ ألَت

لُّ َما ُهَو ِيل ُهَو لََك. ولِكْن  لِّ ِحني، وَكُ ا وَلَِدي، أَنَْت َمِعي يف كُ ُه أَبُوه: يَ قاَل لَ ن! فَ الِعْجَل املَُسمَّ

وُِجد». ًعا فَ َعاش، وََضائِ ا فَ تً ْفرَح، ألَنَّ أََخاَك هَذا كاَن َميْ َم وَنَ َنعَّ تَ ِغي أَْن نَ بَ ْن كاَن يَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (املونسينيور إييل صفري)
من الّسامء إىل جهّنم، من الّنعيم إىل الحجيم،

ة، هّشة، كئيبة، وصلُت  من الّسعادة إىل البؤس، إىل الحزن إىل اليأس، إىل سعاداٍت زائفة، آنيّ

بعدما خرجُت.

خرجُت من الّسامء، من حضن أيب، من عائلتي، من انتاميئ... خرجُت وذهبُت بعيًدا بعيًدا 

عد الروحّي ال يُقاس...  وليس معي أّي مقياٍس ألكيل مسافات البعد، فلن تُقاس... ألّن البُ

الحقد  بصواريخ  الكبري  أخي  ورجمُت  باكرًا  والدي  قتلُت  بعدما  بعيًدا  وذهبُت  خرجُت 

وسالح الغدر وقنابل الغرية ورصاص الطيش... خرجُت ورحلُت علّه يف الرتحال أجُد مراٍع 

خصيبة... لقد جمعُت كّل ما لدّي وكّل ما أملك وسافرُت...

ويف  عائلتي  ويف  يفَّ  يليق  سفر  جواز  معي  يكن  ومل  سافرُت  أفعُل...  ما  أدري  وال  سافرُت 

انتاميئ... سافرُت ومل أكُن أحمُل أيّة فيزا ألّي بلد... قريٍب أو بعيد... فقد كان مبتغاي أن 

أرحَل من حيث كنُت... من الّسامء... إىل جهّنم...

الّنعيم خرجُت... بعدما اعتربُت أّن هذا الـــ "ـُهناك" – هذا "البعيد" هو أكرب وأهم  من 

َل  وأقوى وأينع وأجمل وأفضل من املكان الّذي فيه ُجِبلُْت، الّذي فيه تكوَّنُت... فأردُت أن أُْجبَ

ــَر شكيل وظاهري  يف تربٍة تُرِعُش النفس وتُلِهُب الخيال... فأردُت أن أتكوَّن من جديٍد فأغيِّ

ه يَجذب َمن هم حويل إىل طييش، إىل بُعدي... من الّنعيم خرجُت... فوصلُت  والـ "لوك" علّ

إىل الحجيم... حيث حياة الطيش... حيث الجوع إىل كّل يشء، جوٌع إىل القوت، جوٌع إىل 

الحياة...
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جوٌع إىل املوت ألّن فيه خاليص من الذّل وعلّو االنحدار الّذي وصلُت إليه... جوٌع إىل الحريّة 

الّتي فقدتُـها... هناك يف البيت الّساموّي كنُت ُحرًّا وهناك يف البيت األرّيض أصبحُت عبًدا... 

عبًدا ال لإلنسان فقط بل للحيوان... هناك كنُت أُْخَدُم وهناك رصُت أَخدم... رصُت خادًما 

ُت  يْ ْعطَ ٍة مع الّسامء واستَ لإلنسان... والحيوان... "الخنزير"... لقد فقدُت كّل رشاكٍة وَرشِكَ

ة مع الحيوان وصاحبه... الرشاكة والَرشِكَ

هذا هو الجحيم... فالجحيم هو أن تكوَن وال تكون، أن تُدرَِك وال تُدرِك، أن تغرَق وتقوَل ال 

لسُت أغرُق... لقد اعتقدُت أّن الحياة يف البُعد... فاكتشفُت أّن البُعد يف الغربة موٌت وال 

حياَة من دون أن أكون مع الّذي كوّنَني – وجبلَني من الرتاب ونفَخ يفّ نسمة الحياة...

البعيد جلسُت مع ذايت... وتصّفحُت أفكاري...  عد  البُ الّسعادة إىل الحزن... هناك يف  من 

أكتشُف...  َعّيل  يديَّ  بني  رأيس  فوضعُت  واقعي...  يف  وتأّملُت  أعامقي...  إىل  ودخلُت 

انحداري... فأدركُت أّن ال حّب يعلو عىل حّب أيب وأنّه حافََظ عىل صوريت وكياين وجاميل من 

ه... ٍة مع آكلِ الـ "ال أحد" الّذي مل يُعطني الخّروب ألكون يف َرشِكَ

ويف لحظة ارتعاش... وخفقان القلب... قلُت لذايت، قلُت لنفيس: قومي... قومي من تحِت... 

قومي من الجحيم... قومي من جهّنم وارحيل رسيًعا وعودي عودة األبطال الفائزين...

عودي عودة امللوك املنترصين...

ِظر... الجالس عىل عرشه ولن  عودي عودة األبناء إىل بيت الوالد... الحارض... املرتقِّب... املنتَ

عيَد إّيل بهاء ما فقدُت من جامل... ومل يقْم إّال ليغسلَني من  يقوم إّال ليغمَرين... ليخلَقني ليُ

ه...  نعَشني مبياهه... ويُشبَعني من قوته... ويُسكرنَـي من خمرة حبّ ضعفي ورائحتي فيُ

قومي من املوت إىل الحياة...

الجريان  مع  اء،  واألحبّ األصدقاء  مع  العائلة،  مع  ة  والَرشِكَ الرشاكة  إىل  وعودي  قومي 

واألصحاب... نعم أريُد أن أكون "شاطرًا" بعدما شطرُت كّل يشء... شاطرًا... يف العودة رسيًعا 

إىل ما كنُت عليه، ويف العودة توبة، ويف التوبة اعرتاف، ويف االعرتاف ندامة، ويف الندامة دموع، 

ويف الدموع والدة، ويف الوالدة حياة جديدة، ويف الحياة الجديدة مقصد لبداية يانعة... نعم 

أريُد أن أعوَد إىل أيب... ليس ألّن لديه الخبز بل ألّن عنده كالم الحياة األبديّة...

فشكرًا لك أيب... ألنّك أيب... آمني.

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 (...)

نا ورجوَعنا إليك، يف هذا املساء، كام ارتَضيَت توبة االبِن  تَ إرْتَِض، أيُّها اآلُب الَحنون، تَوبَ

ُه بلهِف املُشتاِق بعَد طوِل انِتظار!  لتَ ُه، بْل قبّ بتَ ُه وال أنَّ بْ ُه وملْ تُعاِق الّشاِطِر ورُجوَعُه، فقِبلتَ

َك.  ِربَ َمّجاَن َحنانِ ِتَك، ونَسَعَد ِبدفِء قرِبك، ونَختَ َعَم مِبَحبَّ ْن إىل بيِتَك، أيُّها اآلب، أرِْجعنا فَن

امِء أَشدَّ فرًحا ِبخاِطٍئ واِحٍد يَتوب، ِمنُهم ِبتسعٍة  َمة ابِنَك: هكذا يَكوُن أهُل السَّ ْر كلِ تَذكّ

وروِحَك  الوَحيِد  ابِنَك  مع  والُشكُر  املَجُد  لَك   ! وبة  التّ إىل  يَحتاجون  ال  ارًّا  بَ وتسعني 

وس، إىل األبد. آمني. الُقدُّ

(من صلوات �ساء أحد اإلبن ا�شاطر، زمن ا�صوم ا�كبري – ا�كسليك)

ترتيلة الختام
تُوبُوا إىل الرّب

توبوا إىل الرَبِّ إِنَّ امللكوَت قريْب

عودوا إىل الُحبِّ فالخارُِج َعنه غريْب

܀ ِمن ُعمِق آثامي دَعوْت أنِصْت إىل صوِت دعاي

ُة رجاي أنا غرَي وجِهَك ما رََجوْت َملقاُه مأدُب

تَحوَُّل الَقفُر وعوْد ܀ َهْب من حنانَك قطرًة يَ

أو أعِط عينَي دمعًة يف حوِضها طفالً أعوْد

َكَم العاُر فمي دَّ يِبَ الخجْل أو أَب بَ ܀ وإذا استَ

لتزَل حتّى النهايِة يف دمي َك فَ بَضاُت ُحبِّ نَ

܀܀܀


