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أسبوع عيد إنتقال مريم فخر األكوان
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ـــا 
*  يـــــا بتـوالً أمينــــة  * يــ يــا بتـوالً حنونــــة  



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

الجامعة: آمني.

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

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

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

الجامعة: آمني.

ترتيلة اليوم

مجُد مريم يتعظَّم يف املشارق والغروب

كرِّموها عظِّموها ملِّكوها يف القلوب

* * *

قد تاللَت وتعالَت ما ِألضواها ُغروب

بني الشعوب وهَي قالَت حنَي نالت فلتطوِّ

* * *

قد رآها واصطَفاها ربُّها املوىل األمني

َووقاها ُمذ برَاها كلُّ َمحذوٍر يَشني

* * *

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

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

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

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

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

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

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

أَشـــرَقَْت ِمـْن نََقاِك         ألــثَـــمـرَُة ِبــْكـــُر اآلب
* * *

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

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

* * *

القارئ: قراءة من إنجيل لوقا (١/ ٢٦-٣٨)

وباتَت  الحياة  املتجّسد يف أحشائها، أعطَت مريم مثرة  الكلمة  (ِبقبولها بشارة املالك جربائيل، وحلول 

كاألرض الّتي ُزرَعت فيها كلمة الله مثل زرع حبّة القمح يف األرض الخصبة فهي بذلك أرض الله.)

اِدس [لبشارة زكريّا]، أَرَسَل اللُه الـَمالَك ِجربائيَل إِىل َمديَنٍة يف الَجليِل اْسُمها  هِر السَّ يف الشَّ

النَّاِرصَة، إِىل َعْذراَء َمْخطوبٍَة لِرَُجٍل ِمن بَيِت داوَد اسُمُه يوُسف، َواسُم الَعْذراِء َمريَم. فَدَخَل 

اضطراٌب  الَكالِم  لِهذا  فداَخلَها  َمَعِك".  الرَّبُّ  نِْعَمًة،  الـُممتَلِئَُة  أَيَّتُها  "إفَرحي،  فَقال:  إلَيها 

الم. فقاَل لها الـَمالك: "ال تخايف يا َمريَم، فقد نِلِت  َشديٌد وسأَلَت نَفَسها ما َمعنى هذا السَّ

يُدعى،  الَعِيلِّ  َوابَن  َعظيامً  َسيكوُن  يَسوع.  يِه  فَسمِّ ابناً  وتَلِديَن  الله.فَستحِملنَي  ِعنَد  ُحظَوًة 

َولَن يَكوَن لُِملِكه  هر،  أَبََد الدَّ أَبيه داود، ومَيلُِك عىل بَيِت يَعقوَب  َويُوليه الرَّبُّ اِإللُه َعرَش 

"إِنَّ  الـَمالك:  فأَجابَها  ؟"  رَُجالً  أَعرُِف  َوال  يَكوُن هذا  "كَيَف  لِلَمالك:  َمريَُم  فَقالَت  نِهاية" 

اللِه  َوابَن  وساً  قُدُّ الـَمولوُد  يَكوُن  لِذلَِك  تُظَلِّلَِك،  الَعِيلِّ  وقُدرََة  َعليِك  َسينزُِل  الُقُدَس  الرُّوَح 

هُر  يُدعى. وها إِنَّ نَسيبَتَِك أَليصابات قد َحِبلَت هي أَيضاً ِبابٍن يف َشيخوَخِتها، وهذا هو الشَّ

اِدُس لِِتلَك الَّتي كانَت تُدعى عاِقرًا. فام ِمن َيشٍء يُعِجُز الله". فَقالَت َمريَم: "أَنا أََمُة الرَّّب  السَّ

فَليَُكْن يل ِبَحَسِب قَْولَِك". َوانرصََف الـَمالُك ِمن ِعنِدها. 

القارئ: قراءة القّديس تِوُدوُروس السُتوِديتي (+ ٨٢٦)

العذراء مريم أرُض الله

ما ِمن أحٍد مَتَكَّن أن يقَرتَِب ِمَن اللِه أكرَثَ ِمَن الطوباويَِّة ذاِت الُسُموِّ العذراِء َمريم 

الفائُق  النُّوُر  وهو  ِبَها،  اللُه  أُولَِع  لقد  براءة؟  أشّد  يشٍء  وأيُّ  أَطَهر؟  يشٍء  أيُّ   ...

كاِمالً  إنسانًا  ِمنَها  وأتَّلََد  الُقُدِس  الرُّوِح  ِبُحلوِل  جوَهريًّا  اتََّحَد  أَنَُّه  حتى  َوالطُهُر، 

لَِة وَغريِ القاِبلَِة املَزيج. يا للعجب! ِبُحبِِّه الفائِق  ِة َغريِ املُتَبَدِّ ُمحتَِفظًا بطبيَعِتِه الخاصَّ

ا لَُه، َمن كانت أََمًة لَُه . يا للتَّنازُل! يف ِحلِمِه  للبرش، مل يخَجِل اللُه ِمن أن يأُخَذ أُمًّ

ا بالّتي هي  نَها . كان ُمولًعا حقًّ َغريِ املُتَناهي، لَم يََرتَدَّد ِمن أَن يَصرَي أبًنا للّتي هو كَوَّ

ألطَُف َخَالئِقِه، واستوىل عىل الّتي كانَت أرفَُع ِمن كُلِّ قُّواِت الّسامء. وِبَحقٍّ تُطَبَُّق 

ي وابتَِهجي يا ِبنُت صهيون ، فها أنذا آيت وأسكن  عليها كَلاِمُت الّنبيِّ زكريَّا : «َرمنِّ

ُه عىل ما يبدو يل الطوباويُّ يوئيل، عندما  يف َوَسِطِك، يَُقوُل الرب». وإليها أيضاً يَتََوجَّ

تَعاظََم يف  قد  الرَّبَّ  فإنَّ  وأفرحي،  أبتهجي  األرض،  أيّتُها  تخايف  «ال   : قائالً  يرصخ 

َعَملِه» . ألّن مريم هي أرض: األرض الّتي عليها رَُجُل الله موىس أُعِطَي األمَر ِبأَن 

يَخلََع نَعليه، رمزاً إىل الرشيعة الّتي ستحلُّ َمَحلَّها النِّعمة. األرُض الّتي عليها أستقّر 

ُس األرَض عىل قواِعِدها» . األرُض الّتي  بالرُّوح الُقُدس ذاك الّذي نََرتنَّم به «إنه املؤسِّ

تُنِبْت  لَم  الّتي  . األرُض  تُزَرع  . وهي مل  يُعطي كُلَّ كائٍِن طعاَمُه  الّذي  الثََّمر  تؤيت 

شوكََة الَخِطيئِة بل أَعطَت النُّوَر الّذي أقتَلََع الخطيئََة من أصلِها.

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

أَشـــرَقَْت ِمـْن نََقاِك         ألــثَـــمـرَُة ِبــْكـــُر اآلب
* * *

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

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

* * *

القارئ: قراءة من إنجيل لوقا (١/ ٢٦-٣٨)

وباتَت  الحياة  املتجّسد يف أحشائها، أعطَت مريم مثرة  الكلمة  (ِبقبولها بشارة املالك جربائيل، وحلول 

كاألرض الّتي ُزرَعت فيها كلمة الله مثل زرع حبّة القمح يف األرض الخصبة فهي بذلك أرض الله.)

اِدس [لبشارة زكريّا]، أَرَسَل اللُه الـَمالَك ِجربائيَل إِىل َمديَنٍة يف الَجليِل اْسُمها  هِر السَّ يف الشَّ

النَّاِرصَة، إِىل َعْذراَء َمْخطوبٍَة لِرَُجٍل ِمن بَيِت داوَد اسُمُه يوُسف، َواسُم الَعْذراِء َمريَم. فَدَخَل 

اضطراٌب  الَكالِم  لِهذا  فداَخلَها  َمَعِك".  الرَّبُّ  نِْعَمًة،  الـُممتَلِئَُة  أَيَّتُها  "إفَرحي،  فَقال:  إلَيها 

الم. فقاَل لها الـَمالك: "ال تخايف يا َمريَم، فقد نِلِت  َشديٌد وسأَلَت نَفَسها ما َمعنى هذا السَّ

يُدعى،  الَعِيلِّ  َوابَن  َعظيامً  َسيكوُن  يَسوع.  يِه  فَسمِّ ابناً  وتَلِديَن  الله.فَستحِملنَي  ِعنَد  ُحظَوًة 

َولَن يَكوَن لُِملِكه  هر،  أَبََد الدَّ أَبيه داود، ومَيلُِك عىل بَيِت يَعقوَب  َويُوليه الرَّبُّ اِإللُه َعرَش 

"إِنَّ  الـَمالك:  فأَجابَها  ؟"  رَُجالً  أَعرُِف  َوال  يَكوُن هذا  "كَيَف  لِلَمالك:  َمريَُم  فَقالَت  نِهاية" 

اللِه  َوابَن  وساً  قُدُّ الـَمولوُد  يَكوُن  لِذلَِك  تُظَلِّلَِك،  الَعِيلِّ  وقُدرََة  َعليِك  َسينزُِل  الُقُدَس  الرُّوَح 

هُر  يُدعى. وها إِنَّ نَسيبَتَِك أَليصابات قد َحِبلَت هي أَيضاً ِبابٍن يف َشيخوَخِتها، وهذا هو الشَّ

اِدُس لِِتلَك الَّتي كانَت تُدعى عاِقرًا. فام ِمن َيشٍء يُعِجُز الله". فَقالَت َمريَم: "أَنا أََمُة الرَّّب  السَّ

فَليَُكْن يل ِبَحَسِب قَْولَِك". َوانرصََف الـَمالُك ِمن ِعنِدها. 

القارئ: قراءة القّديس تِوُدوُروس السُتوِديتي (+ ٨٢٦)

العذراء مريم أرُض الله

ما ِمن أحٍد مَتَكَّن أن يقَرتَِب ِمَن اللِه أكرَثَ ِمَن الطوباويَِّة ذاِت الُسُموِّ العذراِء َمريم 

الفائُق  النُّوُر  وهو  ِبَها،  اللُه  أُولَِع  لقد  براءة؟  أشّد  يشٍء  وأيُّ  أَطَهر؟  يشٍء  أيُّ   ...

كاِمالً  إنسانًا  ِمنَها  وأتَّلََد  الُقُدِس  الرُّوِح  ِبُحلوِل  جوَهريًّا  اتََّحَد  أَنَُّه  حتى  َوالطُهُر، 

لَِة وَغريِ القاِبلَِة املَزيج. يا للعجب! ِبُحبِِّه الفائِق  ِة َغريِ املُتَبَدِّ ُمحتَِفظًا بطبيَعِتِه الخاصَّ

ا لَُه، َمن كانت أََمًة لَُه . يا للتَّنازُل! يف ِحلِمِه  للبرش، مل يخَجِل اللُه ِمن أن يأُخَذ أُمًّ

ا بالّتي هي  نَها . كان ُمولًعا حقًّ َغريِ املُتَناهي، لَم يََرتَدَّد ِمن أَن يَصرَي أبًنا للّتي هو كَوَّ

ألطَُف َخَالئِقِه، واستوىل عىل الّتي كانَت أرفَُع ِمن كُلِّ قُّواِت الّسامء. وِبَحقٍّ تُطَبَُّق 

ي وابتَِهجي يا ِبنُت صهيون ، فها أنذا آيت وأسكن  عليها كَلاِمُت الّنبيِّ زكريَّا : «َرمنِّ

ُه عىل ما يبدو يل الطوباويُّ يوئيل، عندما  يف َوَسِطِك، يَُقوُل الرب». وإليها أيضاً يَتََوجَّ

تَعاظََم يف  قد  الرَّبَّ  فإنَّ  وأفرحي،  أبتهجي  األرض،  أيّتُها  تخايف  «ال   : قائالً  يرصخ 

َعَملِه» . ألّن مريم هي أرض: األرض الّتي عليها رَُجُل الله موىس أُعِطَي األمَر ِبأَن 

يَخلََع نَعليه، رمزاً إىل الرشيعة الّتي ستحلُّ َمَحلَّها النِّعمة. األرُض الّتي عليها أستقّر 

ُس األرَض عىل قواِعِدها» . األرُض الّتي  بالرُّوح الُقُدس ذاك الّذي نََرتنَّم به «إنه املؤسِّ

تُنِبْت  لَم  الّتي  . األرُض  تُزَرع  . وهي مل  يُعطي كُلَّ كائٍِن طعاَمُه  الّذي  الثََّمر  تؤيت 

شوكََة الَخِطيئِة بل أَعطَت النُّوَر الّذي أقتَلََع الخطيئََة من أصلِها.

فرتة صمت (...)
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صــ�ة بــــيـــت مــســـبــــــحــــة
عىل نيّة املهمَّشني واملظلومني

- أبانا الّذي يف الساموات (...)

الربُّ  نعمًة  ممتلئة  يا  مريم،  يا  عليِك  السالُم   -

مَثَرَُة  وُمباَركَة  النِّساء،  يف  أنِت  ُمباركة  معِك، 

يسة مريم، يا  بَطِنِك َسيُِّدنا يَُسوُع املَِسيح. يا قدِّ

نحُن  الله، صّيل ألجلنا  أرُض  أنِت  الله  والدة 

واملظلومني.   املهمَّشني  كّل  وألجِل  الخطأة، 

آمني.

اآلن  مَن  الُقُدس،  والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد   -

وإىل األبد آمني.

زنبق  أنت  الله،  أرض  يا  عليِك  الّسالُم   : لنصلِّ

صورَة  يا  عليِك  الّسالُم  البهّي.  الثالوث 

زكيًَّة  وردًة  يا  عليِك  الّسالُم  النقّي.  بهائِه 

السالم  الزيكّ.  الساموات  عطر  بها  انتَرش 

شاَء  من  يا  لها.  شبيَه  ال  بتُوًال  يا  عليِك 

ِبلَبَنها.  ملُك املجِد أن يُولَد منها ويتغّذى 

الحياة واسكبي علينا  أمَّ  يا  نُُفوَسنا  أحِيي 

نعمة.  كلَّ  مملوءًة  بتوًال  يا  النَِّعم،  سوابَغ 

آمني.
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إْذ قَْد أنعْمَت َعلَيْنا نَسُجد لَْك يا بارينا 

فهي كُّل حنْي تَشَفْع فينا بالبتوِل النَِّقيَِّة َمريَم 

ا يقينا وأُمَّ االبِن حقًّ طوباِك يا بنَت اآلْب 

إليك نرفَع أيدينا وعروَس الّروِح الُقُدس 

ك يُنبينا وداود جدِّ االنبيا عليِك تََنبَّأوا 

ابُن الله يَكْ يَفدينا بأَنَّ ِمْنِك يولُد يسوع 

ندى الّساموات أعِطينا أنِت هَي َجزَُّة جدَعون 

فيه نَقهر أعادينا أنِت ِسالح رّب الُقّوات 

جبًال عاليًا وحصينا دانيال قد أبرصَكِ 

وَمألَِك نوًرا أَمينا قد حلَّ اإللُه َعلَيكِ 

وانعتْق آدم أبونا ِفيِك كَُملَِت األرسار 

من الّشيطان نَّجينا نطلب منِك يا َمريَمْ 

من اآلثام وقّينا نطلب منِك يا َمريَمْ 

من األمراض خلّصينا نطلب منِك يا َمريَمْ 

خرَي الّساموات أَعطينا نطلب منِك يا َمريَمْ 

باريك مِثار أَراضينا نطلب منِك يا َمريَمْ 

إشفي املَرىض املوَجعينا نطلب منِك يا َمريَمْ 

أَعيني املَوىت املؤمنينا نطلب منِك يا َمريَمْ 

يا أُمَّ يسوع فادينا َعلَيِك َسالُم اللِه دامئًا 

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

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

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

زيّاح األيقونة

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

ّعـــــــِي فينــــــا يـــــا َعـــــــــذراء          َوتََحنَّنـي علـى َموتــــانـــــا تََشفَّ

نــــا وإن كـاَن جسُمِك بَعيًدا ِمّنــا أيتُهـا البتـــــوُل أمُّ

َصلُواتُـــِك هـــَي تَصَحبُنـا وتكـون معنــــا وتحفظنــا

ِبجاه َمن رشَّفك َعىل الَعالَميـن حني ظََهــر منــِك ظهوراً مبني

أطلُبـي منــــــُه للخاِطئيـن أملراحم لدهر ِ الداهريــــــن

ـنـــــا ورجانــا أنـــِت فخرُنــــا َوَملجانـا أنِت أُمُّ

ِعنَد ابِنــــــِك إِشَفعـي فينـا لِيَغفـــر برأفِتـه َخطايانـــا

ال تُهِملينـا يـا َحنونَـــــة يـا َمملـــوَءَة كـــلَّ نِعَمـة

بل خلِّيص َعبيَدك أجَمعيـــــن لِنشكـــرَِك لدهر الداهريـــن

نا مريم العذراء، أرض الله، بشفاعة أمِّ

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