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األحد الثاني من أسابيع التذكارات:  
أحد األبرار والصّديقين
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وقفة روحّية أسبوعّية من تحضير أبرشّية أنطلياس المارونّية

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

يِقني، يا  ًة عىل الصدِّ أيا نُورًا أرشََق ِمَن الَساَمِء ِحكَمًة إلِهيَّ

وًَّة ال  اِرين، يا قُ اَض الِنعَمَة وَالَقَداَسَة يف املُختَ ا أَفَ رًَحا ُعلِويًّ فَ

ِدَي  َنهتَ ا الُنوَر لِ ه، إمَنحَن وَّاتِ يَر وَقُ َها األَبرَاُر الِرشِّ َر ِب َه ُر قَ تُقَه

َدَك ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني. َحَك ومَُنَجِّ ُنَسبِّ َب َمَعَك، فَ َنغلِ إلَيك، وَالَفرََح لَِنسَعَد ِبَك، وَالُقوََّة لِ

يقني، صالة ا�ُمؤمن ١) (من صلوات صباح أحد األبرار وا�صِدّ

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

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

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

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

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

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

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

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

١

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (يا ابن الله يا َمن ُصمَت)

ا انَ ايَ َساِمْح َخطَ يُ َد اللِه فَ ا ِعْن انَ يَ ُدنْ ْشَفُعوَن ِب رَاُر يَ أَألَبْ

ُهْم وَاملَُعونَه ْن ِمدُّ الَعطَف ِم َمْسُكونَة نَستَ لْ ُح ُهُم الُنوُر لِ ُهُم املِلْ

܀܀܀

ا وََعَذارى انً بَ رَارَا ُمؤِمِننَي َورُْه يِقنَي وَأَبْ َنا رَبِّ ِصدِّ َهبْ  

ِبنَي وَن تَائِ َصلُّ باسِم الُكوِن يَسُجُدوَن َخاِشِعنَي َعِن الناِس يُ

܀܀܀

ِق ما أََعدَّ ُحبُّ اللِه لالنَساِن رَاُر ِفيُكم تَمَّ وَْعُد الَخلْ يا أَبْ

لُّ املَجِد وَالُسُجوِد وَالُشكرَاِن للثالُوِث اآلِب، االبِن ُروِح الَحقِّ كُ

يقني، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح واتلذاكرات) (من صلوات صباح أحد وأسبوع األبرار وا�صِدّ  

المزمور ١٠٣ (١٠٢)
وس ܀ باريِك الرَّبَّ يا نَْفيس وال  ܀ أَباريِك الرَّبَّ يا نَْفيس ويا َجميَع ما يف داِخِيلَ اْسَمه الُقدُّ

ه ܀ هو الَّذي يَغِفُر َجميَع آثاِمِك ويَْشفي َجميَع أَْمراِضِك ܀ يَفتَدي  تَنَيس َجميَع إِحساناتِ

ُد كالُعقاِب َشبابُِك  َجدَّ تَ يَ لِك ِبالرَّحَمِة والرَّأفة ܀ يُشبُع ِسنيِك خريًا فَ َكلِّ ِمَن الهوَِّة َحياتَِك ويُ

رَه  ܀ الرَّبُّ الَّذي يُْجري الِربَّ والَحقَّ لَِجميعِ املَظْلومني ܀ عرََف موىس طرقَه وبَني إِْرسائيَل مآثِ

ِد يَحِقد ܀  واِم يُخاِصم وال لِألبَ ثرُي الرَّحَمة ܀ ال عىل الدَّ اة كَ ويُل األَن ܀ الرَّبُّ رؤوٌف رَحيم طَ

الّسامََء عِن  ܀ بل كاْرتفاِع  أنا  آثاِمنا كافَ َحَسِب  نا وال عىل  َحَسِب َخطايانا عاَملَ ال عىل 

نا ܀  ا َمعاِصيَ َعَد عنَّ ْعِد املَْرشِق عِن املَغرِب أَب قونَه ܀ كبُ تَّ األَرِض َعظَُمت رَحَمتُه عىل الَّذيَن يَ

܀  تُراب  نا  أَنَّ ٌر  وذاكِ ِتنا  ِبِجبلَ ٌم  عالِ ألنَّه  ܀  قونَه  تَّ يَ ن  مِبَ الرَّبُّ  يَرأَُف  نيه  ببَ األَُب  يَرأَُف  كام 

ُعْد يَعرِفُه  م يَُكْن ومل يَ يه ريٌح فلَ اُمه وكزَهِر الَحْقِل يُزِهر ܀ هبَّت علَ اإلِنساُن كالُعْشِب أَيَّ

ني البَنني الحاِفظنَي  بَ قونَه ܀ وِبرّه لِ تَّ َموِضُعه ܀ ورَحَمُة الرَّبِّ ُمنُذ األَزَل ولألبِد عىل الَّذيَن يَ

امء وَملكوتُه يَسوُد الَجميع ܀  عَملوا ِبها ܀ الربُّ أَقرَّ َعرَشه يف السَّ يَ ريَن أَواِمرَه لِ اكِ َعهَده الذَّ

َمِته ܀ بارِكوا الرَّبَّ  لِ أَواِمرِه ِعنَد َسامِع كَ اء العاَِملنَي ِب ه الَجباِبرََة األَِشدَّ َكتَ باركوا الرَّبَّ يا َمالئِ

لِّ َمواِضعِ  ه يف كُ اَمه العاِملنَي ِبرِضاه ܀ باريك الرَّبَّ يا َجميَع َمْخلوقاتِ ه يا ُخدَّ يا َجميَع قوَّاتِ

أبِد  وإىل  اآلَن  ِمَن  الُقُدِس،  والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  نَْفيس  يا  الرَّبَّ  باريَك  ܀  ه  ُسلْطانِ

اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (عب ١٨/١٢-٢٤)

"إِنَُّكم (...) اقَْرتَبْتُم إِىل َجبَِل ِصْهيُون، وإِىل َمِديَنِة اللِه الَحّي، أُورََشلِيَم الَسامِويَّة، وإِىل 

َعَرشَاِت األُلُوِف مَن املَالئَِكة، وإِىل ِعيٍد َحاِفل، وإِىل كَِنيَسِة األَبَْكاِر املَْكتُوِبنَي يف 

الَساَمَوات، وإِىل اللِه ديَّاِن الَجِميع، وإِىل أَْرواِح األَبَْراِر الَِّذيَن بَلَُغوا الَكاَمل، وإِىل 

يَُسوع." الَجِديد،  الَعْهِد  َوِسيِط 

     
(مز ٩١/ ١٣)                  

  

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

(متى ٢٥/ ٣١-٤٦)

ْجلُِس عىل َعرِْش َمْجِدِه.  َكِة َمَعُه، يَ ُن اإلِنَْساِن يف َمْجِدِه، وََجِميُع املَالئِ «متى َجاَء ابْ

ُز الرَاِعي الِخرَاَف ِمَن الِجَداء.  يِّ اَم مُيَ ْعَضُهم ِمْن بَْعض، كَ ُز بَ َميِّ يُ ِه َجِميُع األَُمم، فَ َديْ وتُْجَمُع لَ

وا،  ِه: تََعالَ يِن ُك لِلَّذيَن َعْن مَيِ ُقوُل املَلِ ٍذ يَ ِئ ِه. ِحيَن ِه وَالِجَداَء َعْن ِشاَملِ يِن ِقيُم الِخرَاَف َعْن مَيِ ويُ

ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ فَ ُجْعُت  أليَنِّ  الَعالَم؛  َشاِء  إِنْ ُذ  ْن ُم ُكم  لَ املَُعدَّ  ُكوَت  املَ�لَ رِثُوا  أيَب،  اَريك  ُمبَ ا  يَ

ُزرمُْتُويِن،  َكَسومُْتُوين، وَمريًضا فَ ا فَ انً ُموين، وُعْريَ تُ آَويْ ا فَ ْنُت َغريبً ُمويِن، وكُ تُ يْ َسَق وَعِطْشُت فَ

َعْمَناك، أَو  أَطْ ًعا فَ َناَك َجائِ ا رَّب، متى رَأَيْ ائِلني: يَ رَاُر قَ ُه األَبْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ م إِيلّ. ِحيَن تُ َيْ أَت وًسا فَ وَمْحبُ

َناَك  رَأَيْ ومتى  َكَسوْنَاك؟  فَ ا  انً ُعْريَ أَو  َناك،  آَويْ فَ ا  َغريبً َناَك  رَأَيْ ومتى  َناك؟  َسَقيْ فَ َشاَن  َعطْ

َما  لُّ  كُ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُهم:  لَ ُقوُل  ويَ ُك  املَلِ ِجيُب  يُ فَ يْك؟  إِلَ ا  َن َيْ أَت فَ وًسا  َمْحبُ أَو  َمريًضا 

وا َعنِّي،  بُ ِه: إِذَْه ُقوُل لِلَّذيَن َعْن ِشاَملِ ُموه! ثُمَّ يَ تُ ِيل َعِملْ ُموُه ألََحِد إِْخَويِت هؤُالِء الِصَغار، فَ تُ َعِملْ

ُمويِن، وَعِطْشُت  َعْمتُ اَم أَطْ يَس وُجُنوِدِه؛ أليَنِّ ُجْعُت فَ لِ ِة إلِبْ ِة املَُعدَّ ِديَّ اِر األَبَ ا َمالِعني، إِىل الَن يَ

اَم  وًسا فَ َسومُْتُويِن، وَمِريًضا وَمْحبُ اَم كَ ا فَ انً ُمويِن، وُعْريَ تُ اَم آَويْ ا فَ ْنُت َغريبً ُموين، وكُ تُ يْ اَم َسَق فَ

ا  َشاَن أَْو َغِريبً ًعا أَْو َعطْ َناَك جاَئِ ا رَّب، متى رَأَيْ ائِلني: يَ ًضا قَ ُه هؤُالِء أَيْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ ُزرمُْتُويِن! ِحيَن

ْم  لَ َما  لُّ  لَُكم: كُ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ائِالً:  ِق ُهم  ِجيبُ يُ ٍذ  ِئ ِحيَن َخَدْمَناك؟  وًسا وَما  َمْحبُ أَو  َمريًضا  أَو 

اِة  رَاُر إِىل الَحيَ ِدّي، واألَبْ ْذَهُب هؤُالِء إِىل الَعَذاِب األَبَ وه. ويَ ْم تَْعَملُ وُه ألََحِد هؤُالِء الِصَغار، فِيل لَ تَْعَملُ

ِديَّة». األَبَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري عبدا صفري)
َن  ُز الرّاعي الِخراَف ِم يِّ عٍض كام مُيَ ْن بَ ْم ِم عَضُه ُز بَ يِّ َم عوِب، فُي ُع أماَمُه جميُع الشُّ ِم جَت ٣٢- يَ

الِجداِء.

يدفُعنا النّص إىل التأّمل يف معرفة الله لنا، إنّه الرّاعي الذي ال يبُذُل َجْهًدا بالتَّعرِف عىل 

بطبيعتنا  متشابهني  كّنا  إْن  لنا،  الّساموي مبعرفته  (أبونا)  فاآلُب  بينهم.  مييز  والتَّ خراِفه 

نا معرفًة خاصةً، معرفًة عن قرٍب. نا. فهو يعرفُ زاتِ ة، هو حاٌرض لنا وساهٌر علينا، بكلِّ متيّ اإلنسانيّ

ْم منُذ  وا امللكوَت املَُعدَّ لكُ ْوا يا ُمباَريك أيب، رِث ِه: تعالَ ذيَن عن مَييِن ُك للّ مَّ يقوُل املَلِ ٣٤- ثُ

ِم. تأسيِس العالَ

بقرِبه،  ا  مكانً لنا  يعدَّ  أن  إىل  ته  محبّ وذهبت  بقربنا،  يُقيم  أن  أراد  ته  نا، ومبحبّ أحبَّ الله 

ِة الّذي يف قلِبنا، فعلينا أن  ه تتخطَّى ضعَفنا ونظرتنا إىل أنفِسنا، هو ينظُر إىل املحبَّ تُ فمحبَّ

نتأّمَل بهذا الحّب غريِ املرشوِط والالمحدوِد، فبذلك يكوُن الغوُص يف أعامِقنا لنكتِشَف 

َة. هذه املحبّ

ْم فَعلُتموُه بأَحِد إخَويت هؤُالِء  كُ أنَّ ْم: مبا  ُم: الَحقَّ أقوُل لكُ لُه ُك ويقوُل  املَلِ ٤٠- فُيجيُب 

ْم. األصاِغرِ، فبي فَعلُت

ًة  نا، محبَّ ِة، ودعوتَنا أن نعيَشها، وذلك بأنَّ نحبَّ بعُضنا بعًضا كام هو أحبَّ قنا باملحبّ نا ُخلِ إنَّ

ًة، أْن نقبَل  نا صادقًة وحقيقيّ تُ َل بهذه الحقيقِة، أن تكوَن محبَّ صادقًة غرَي مرشوطٍة. لنتأمَّ

ه وأكوَن مستعًدا للخروجِ من ذايت لخدمِته، فهو الّذي  اآلخَر وأن أرى يف اآلخِر املسيَح، وأحبَّ

اتَّحد املسيُح فيه عندما قال يل فعلتموه. 

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 (...)

َعِة  بُِك. والبيَعُة يف األَقْطاِر األَْربَ وِّ ها الَعْذراُء الِقّديَسُة َمْريَم، أُمُّ اللِه، إِنَّ َجميَع األْجياِل تُطَ تُ أَيَّ

لَّ  َفرٍَح كُ ُه ِب ْم َصليبَ تُ ُم املَسيَح، وََحَملْ ْعتُ ُكْم تَِب ّديقون، ِألَنَّ م، أَيُّها األَبْراُر والصِّ راكُ تُْحيي ذِكْ

ُكْن  تَ َعٍم َوبَرَكاٍت لَِجميعِ املُؤِْمننيَ، لِ نابيَع نِ ْم يَ ْحتُ وٍْم، َحتّى ِرصْتُْم َمَعُه روًحا واِحًدا، فأَْصبَ يَ

ِه  لِّ ِم كُ عالَ لْ لِ ا َوَسالًما  ْم، وأَمانً راكُ تَُكرُِّم ذِكْ الّتي  نِة  ِة املُؤِْم يَ لَِجامَعِتنا املَُصلِّ َصالتُُكْم سورًا 

األَبَد.  إىل  َمَعُكْم،  الُقُدَس  والّروَح  َن  واالبْ اآلَب  َد  ُنَمجِّ فَ ْم،  ْستُ تََقدَّ ِه  ِألَْجلِ الّذي 

(من صلوات ختام صالة �ساء أحد األبرار وا�صّديقني، ا�كسليك، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
صخريت هو وخاليصَّ

زَعزْع. َو َوَخالِيص َملجأِي َفال أَتَ الالزمة: َصخَريِت ُه

ِه تَسُكُن نَفيس، وَِمنُه َخالِيص، َصخَريِت ُهَو وَخالِيص َملجأي فَال أَتَزَعزَعْ. ܀ إىل اللّ  

܀ إىل اللِه اسُكني يا نفيس، فإنَّ منُه رجايئ.  

܀ عنَد اللِه خاليص وََمجِدي، َوِيف اللِه َصخرَُة ِعزّي وُمعتََصمي.  

َصٌم لنا. وبَُكم، إنَّ اللَه ُمعتَ لُ وا أَماَمُه قُ َها الَشعُب، أُسكبُ لِّ ِحنٍي، أيُّ وا َعليِه يف كُ لُ ܀ تَوَّكَّ  

܀܀܀



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

يِقني، يا  ًة عىل الصدِّ أيا نُورًا أرشََق ِمَن الَساَمِء ِحكَمًة إلِهيَّ

وًَّة ال  اِرين، يا قُ اَض الِنعَمَة وَالَقَداَسَة يف املُختَ ا أَفَ رًَحا ُعلِويًّ فَ

ِدَي  َنهتَ ا الُنوَر لِ ه، إمَنحَن وَّاتِ يَر وَقُ َها األَبرَاُر الِرشِّ َر ِب َه ُر قَ تُقَه

َدَك ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني. َحَك ومَُنَجِّ ُنَسبِّ َب َمَعَك، فَ َنغلِ إلَيك، وَالَفرََح لَِنسَعَد ِبَك، وَالُقوََّة لِ

يقني، صالة ا�ُمؤمن ١) (من صلوات صباح أحد األبرار وا�صِدّ

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

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

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

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

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

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

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

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

anteliasdiocese.com

٢أحد األبرار والصديقين

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (يا ابن الله يا َمن ُصمَت)

ا انَ ايَ َساِمْح َخطَ يُ َد اللِه فَ ا ِعْن انَ يَ ُدنْ ْشَفُعوَن ِب رَاُر يَ أَألَبْ

ُهْم وَاملَُعونَه ْن ِمدُّ الَعطَف ِم َمْسُكونَة نَستَ لْ ُح ُهُم الُنوُر لِ ُهُم املِلْ

܀܀܀

ا وََعَذارى انً بَ رَارَا ُمؤِمِننَي َورُْه يِقنَي وَأَبْ َنا رَبِّ ِصدِّ َهبْ  

ِبنَي وَن تَائِ َصلُّ باسِم الُكوِن يَسُجُدوَن َخاِشِعنَي َعِن الناِس يُ

܀܀܀

ِق ما أََعدَّ ُحبُّ اللِه لالنَساِن رَاُر ِفيُكم تَمَّ وَْعُد الَخلْ يا أَبْ

لُّ املَجِد وَالُسُجوِد وَالُشكرَاِن للثالُوِث اآلِب، االبِن ُروِح الَحقِّ كُ

يقني، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح واتلذاكرات) (من صلوات صباح أحد وأسبوع األبرار وا�صِدّ  

المزمور ١٠٣ (١٠٢)
وس ܀ باريِك الرَّبَّ يا نَْفيس وال  ܀ أَباريِك الرَّبَّ يا نَْفيس ويا َجميَع ما يف داِخِيلَ اْسَمه الُقدُّ

ه ܀ هو الَّذي يَغِفُر َجميَع آثاِمِك ويَْشفي َجميَع أَْمراِضِك ܀ يَفتَدي  تَنَيس َجميَع إِحساناتِ

ُد كالُعقاِب َشبابُِك  َجدَّ تَ يَ لِك ِبالرَّحَمِة والرَّأفة ܀ يُشبُع ِسنيِك خريًا فَ َكلِّ ِمَن الهوَِّة َحياتَِك ويُ

رَه  ܀ الرَّبُّ الَّذي يُْجري الِربَّ والَحقَّ لَِجميعِ املَظْلومني ܀ عرََف موىس طرقَه وبَني إِْرسائيَل مآثِ

ِد يَحِقد ܀  واِم يُخاِصم وال لِألبَ ثرُي الرَّحَمة ܀ ال عىل الدَّ اة كَ ويُل األَن ܀ الرَّبُّ رؤوٌف رَحيم طَ

الّسامََء عِن  ܀ بل كاْرتفاِع  أنا  آثاِمنا كافَ َحَسِب  نا وال عىل  َحَسِب َخطايانا عاَملَ ال عىل 

نا ܀  ا َمعاِصيَ َعَد عنَّ ْعِد املَْرشِق عِن املَغرِب أَب قونَه ܀ كبُ تَّ األَرِض َعظَُمت رَحَمتُه عىل الَّذيَن يَ

܀  تُراب  نا  أَنَّ ٌر  وذاكِ ِتنا  ِبِجبلَ ٌم  عالِ ألنَّه  ܀  قونَه  تَّ يَ ن  مِبَ الرَّبُّ  يَرأَُف  نيه  ببَ األَُب  يَرأَُف  كام 

ُعْد يَعرِفُه  م يَُكْن ومل يَ يه ريٌح فلَ اُمه وكزَهِر الَحْقِل يُزِهر ܀ هبَّت علَ اإلِنساُن كالُعْشِب أَيَّ

ني البَنني الحاِفظنَي  بَ قونَه ܀ وِبرّه لِ تَّ َموِضُعه ܀ ورَحَمُة الرَّبِّ ُمنُذ األَزَل ولألبِد عىل الَّذيَن يَ

امء وَملكوتُه يَسوُد الَجميع ܀  عَملوا ِبها ܀ الربُّ أَقرَّ َعرَشه يف السَّ يَ ريَن أَواِمرَه لِ اكِ َعهَده الذَّ

َمِته ܀ بارِكوا الرَّبَّ  لِ أَواِمرِه ِعنَد َسامِع كَ اء العاَِملنَي ِب ه الَجباِبرََة األَِشدَّ َكتَ باركوا الرَّبَّ يا َمالئِ

لِّ َمواِضعِ  ه يف كُ اَمه العاِملنَي ِبرِضاه ܀ باريك الرَّبَّ يا َجميَع َمْخلوقاتِ ه يا ُخدَّ يا َجميَع قوَّاتِ

أبِد  وإىل  اآلَن  ِمَن  الُقُدِس،  والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  نَْفيس  يا  الرَّبَّ  باريَك  ܀  ه  ُسلْطانِ

اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (عب ١٨/١٢-٢٤)

"إِنَُّكم (...) اقَْرتَبْتُم إِىل َجبَِل ِصْهيُون، وإِىل َمِديَنِة اللِه الَحّي، أُورََشلِيَم الَسامِويَّة، وإِىل 

َعَرشَاِت األُلُوِف مَن املَالئَِكة، وإِىل ِعيٍد َحاِفل، وإِىل كَِنيَسِة األَبَْكاِر املَْكتُوِبنَي يف 

الَساَمَوات، وإِىل اللِه ديَّاِن الَجِميع، وإِىل أَْرواِح األَبَْراِر الَِّذيَن بَلَُغوا الَكاَمل، وإِىل 

يَُسوع." الَجِديد،  الَعْهِد  َوِسيِط 

     
(مز ٩١/ ١٣)                  

  

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

(متى ٢٥/ ٣١-٤٦)

ْجلُِس عىل َعرِْش َمْجِدِه.  َكِة َمَعُه، يَ ُن اإلِنَْساِن يف َمْجِدِه، وََجِميُع املَالئِ «متى َجاَء ابْ

ُز الرَاِعي الِخرَاَف ِمَن الِجَداء.  يِّ اَم مُيَ ْعَضُهم ِمْن بَْعض، كَ ُز بَ َميِّ يُ ِه َجِميُع األَُمم، فَ َديْ وتُْجَمُع لَ

وا،  ِه: تََعالَ يِن ُك لِلَّذيَن َعْن مَيِ ُقوُل املَلِ ٍذ يَ ِئ ِه. ِحيَن ِه وَالِجَداَء َعْن ِشاَملِ يِن ِقيُم الِخرَاَف َعْن مَيِ ويُ

ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ فَ ُجْعُت  أليَنِّ  الَعالَم؛  َشاِء  إِنْ ُذ  ْن ُم ُكم  لَ املَُعدَّ  ُكوَت  املَ�لَ رِثُوا  أيَب،  اَريك  ُمبَ ا  يَ

ُزرمُْتُويِن،  َكَسومُْتُوين، وَمريًضا فَ ا فَ انً ُموين، وُعْريَ تُ آَويْ ا فَ ْنُت َغريبً ُمويِن، وكُ تُ يْ َسَق وَعِطْشُت فَ

َعْمَناك، أَو  أَطْ ًعا فَ َناَك َجائِ ا رَّب، متى رَأَيْ ائِلني: يَ رَاُر قَ ُه األَبْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ م إِيلّ. ِحيَن تُ َيْ أَت وًسا فَ وَمْحبُ

َناَك  رَأَيْ ومتى  َكَسوْنَاك؟  فَ ا  انً ُعْريَ أَو  َناك،  آَويْ فَ ا  َغريبً َناَك  رَأَيْ ومتى  َناك؟  َسَقيْ فَ َشاَن  َعطْ

َما  لُّ  كُ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُهم:  لَ ُقوُل  ويَ ُك  املَلِ ِجيُب  يُ فَ يْك؟  إِلَ ا  َن َيْ أَت فَ وًسا  َمْحبُ أَو  َمريًضا 

وا َعنِّي،  بُ ِه: إِذَْه ُقوُل لِلَّذيَن َعْن ِشاَملِ ُموه! ثُمَّ يَ تُ ِيل َعِملْ ُموُه ألََحِد إِْخَويِت هؤُالِء الِصَغار، فَ تُ َعِملْ

ُمويِن، وَعِطْشُت  َعْمتُ اَم أَطْ يَس وُجُنوِدِه؛ أليَنِّ ُجْعُت فَ لِ ِة إلِبْ ِة املَُعدَّ ِديَّ اِر األَبَ ا َمالِعني، إِىل الَن يَ

اَم  وًسا فَ َسومُْتُويِن، وَمِريًضا وَمْحبُ اَم كَ ا فَ انً ُمويِن، وُعْريَ تُ اَم آَويْ ا فَ ْنُت َغريبً ُموين، وكُ تُ يْ اَم َسَق فَ

ا  َشاَن أَْو َغِريبً ًعا أَْو َعطْ َناَك جاَئِ ا رَّب، متى رَأَيْ ائِلني: يَ ًضا قَ ُه هؤُالِء أَيْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ ُزرمُْتُويِن! ِحيَن

ْم  لَ َما  لُّ  لَُكم: كُ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ائِالً:  ِق ُهم  ِجيبُ يُ ٍذ  ِئ ِحيَن َخَدْمَناك؟  وًسا وَما  َمْحبُ أَو  َمريًضا  أَو 

اِة  رَاُر إِىل الَحيَ ِدّي، واألَبْ ْذَهُب هؤُالِء إِىل الَعَذاِب األَبَ وه. ويَ ْم تَْعَملُ وُه ألََحِد هؤُالِء الِصَغار، فِيل لَ تَْعَملُ

ِديَّة». األَبَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري عبدا صفري)
َن  ُز الرّاعي الِخراَف ِم يِّ عٍض كام مُيَ ْن بَ ْم ِم عَضُه ُز بَ يِّ َم عوِب، فُي ُع أماَمُه جميُع الشُّ ِم جَت ٣٢- يَ

الِجداِء.

يدفُعنا النّص إىل التأّمل يف معرفة الله لنا، إنّه الرّاعي الذي ال يبُذُل َجْهًدا بالتَّعرِف عىل 

بطبيعتنا  متشابهني  كّنا  إْن  لنا،  الّساموي مبعرفته  (أبونا)  فاآلُب  بينهم.  مييز  والتَّ خراِفه 

نا معرفًة خاصةً، معرفًة عن قرٍب. نا. فهو يعرفُ زاتِ ة، هو حاٌرض لنا وساهٌر علينا، بكلِّ متيّ اإلنسانيّ

ْم منُذ  وا امللكوَت املَُعدَّ لكُ ْوا يا ُمباَريك أيب، رِث ِه: تعالَ ذيَن عن مَييِن ُك للّ مَّ يقوُل املَلِ ٣٤- ثُ

ِم. تأسيِس العالَ

بقرِبه،  ا  مكانً لنا  يعدَّ  أن  إىل  ته  محبّ وذهبت  بقربنا،  يُقيم  أن  أراد  ته  نا، ومبحبّ أحبَّ الله 

ِة الّذي يف قلِبنا، فعلينا أن  ه تتخطَّى ضعَفنا ونظرتنا إىل أنفِسنا، هو ينظُر إىل املحبَّ تُ فمحبَّ

نتأّمَل بهذا الحّب غريِ املرشوِط والالمحدوِد، فبذلك يكوُن الغوُص يف أعامِقنا لنكتِشَف 

َة. هذه املحبّ

ْم فَعلُتموُه بأَحِد إخَويت هؤُالِء  كُ أنَّ ْم: مبا  ُم: الَحقَّ أقوُل لكُ لُه ُك ويقوُل  املَلِ ٤٠- فُيجيُب 

ْم. األصاِغرِ، فبي فَعلُت

ًة  نا، محبَّ ِة، ودعوتَنا أن نعيَشها، وذلك بأنَّ نحبَّ بعُضنا بعًضا كام هو أحبَّ قنا باملحبّ نا ُخلِ إنَّ

ًة، أْن نقبَل  نا صادقًة وحقيقيّ تُ َل بهذه الحقيقِة، أن تكوَن محبَّ صادقًة غرَي مرشوطٍة. لنتأمَّ

ه وأكوَن مستعًدا للخروجِ من ذايت لخدمِته، فهو الّذي  اآلخَر وأن أرى يف اآلخِر املسيَح، وأحبَّ

اتَّحد املسيُح فيه عندما قال يل فعلتموه. 

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 (...)

َعِة  بُِك. والبيَعُة يف األَقْطاِر األَْربَ وِّ ها الَعْذراُء الِقّديَسُة َمْريَم، أُمُّ اللِه، إِنَّ َجميَع األْجياِل تُطَ تُ أَيَّ

لَّ  َفرٍَح كُ ُه ِب ْم َصليبَ تُ ُم املَسيَح، وََحَملْ ْعتُ ُكْم تَِب ّديقون، ِألَنَّ م، أَيُّها األَبْراُر والصِّ راكُ تُْحيي ذِكْ

ُكْن  تَ َعٍم َوبَرَكاٍت لَِجميعِ املُؤِْمننيَ، لِ نابيَع نِ ْم يَ ْحتُ وٍْم، َحتّى ِرصْتُْم َمَعُه روًحا واِحًدا، فأَْصبَ يَ

ِه  لِّ ِم كُ عالَ لْ لِ ا َوَسالًما  ْم، وأَمانً راكُ تَُكرُِّم ذِكْ الّتي  نِة  ِة املُؤِْم يَ لَِجامَعِتنا املَُصلِّ َصالتُُكْم سورًا 

األَبَد.  إىل  َمَعُكْم،  الُقُدَس  والّروَح  َن  واالبْ اآلَب  َد  ُنَمجِّ فَ ْم،  ْستُ تََقدَّ ِه  ِألَْجلِ الّذي 

(من صلوات ختام صالة �ساء أحد األبرار وا�صّديقني، ا�كسليك، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
صخريت هو وخاليصَّ

زَعزْع. َو َوَخالِيص َملجأِي َفال أَتَ الالزمة: َصخَريِت ُه

ِه تَسُكُن نَفيس، وَِمنُه َخالِيص، َصخَريِت ُهَو وَخالِيص َملجأي فَال أَتَزَعزَعْ. ܀ إىل اللّ  

܀ إىل اللِه اسُكني يا نفيس، فإنَّ منُه رجايئ.  

܀ عنَد اللِه خاليص وََمجِدي، َوِيف اللِه َصخرَُة ِعزّي وُمعتََصمي.  

َصٌم لنا. وبَُكم، إنَّ اللَه ُمعتَ لُ وا أَماَمُه قُ َها الَشعُب، أُسكبُ لِّ ِحنٍي، أيُّ وا َعليِه يف كُ لُ ܀ تَوَّكَّ  

܀܀܀



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

يِقني، يا  ًة عىل الصدِّ أيا نُورًا أرشََق ِمَن الَساَمِء ِحكَمًة إلِهيَّ

وًَّة ال  اِرين، يا قُ اَض الِنعَمَة وَالَقَداَسَة يف املُختَ ا أَفَ رًَحا ُعلِويًّ فَ

ِدَي  َنهتَ ا الُنوَر لِ ه، إمَنحَن وَّاتِ يَر وَقُ َها األَبرَاُر الِرشِّ َر ِب َه ُر قَ تُقَه

َدَك ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني. َحَك ومَُنَجِّ ُنَسبِّ َب َمَعَك، فَ َنغلِ إلَيك، وَالَفرََح لَِنسَعَد ِبَك، وَالُقوََّة لِ

يقني، صالة ا�ُمؤمن ١) (من صلوات صباح أحد األبرار وا�صِدّ

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

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

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (يا ابن الله يا َمن ُصمَت)

ا انَ ايَ َساِمْح َخطَ يُ َد اللِه فَ ا ِعْن انَ يَ ُدنْ ْشَفُعوَن ِب رَاُر يَ أَألَبْ

ُهْم وَاملَُعونَه ْن ِمدُّ الَعطَف ِم َمْسُكونَة نَستَ لْ ُح ُهُم الُنوُر لِ ُهُم املِلْ

܀܀܀

ا وََعَذارى انً بَ رَارَا ُمؤِمِننَي َورُْه يِقنَي وَأَبْ َنا رَبِّ ِصدِّ َهبْ  

ِبنَي وَن تَائِ َصلُّ باسِم الُكوِن يَسُجُدوَن َخاِشِعنَي َعِن الناِس يُ

܀܀܀

ِق ما أََعدَّ ُحبُّ اللِه لالنَساِن رَاُر ِفيُكم تَمَّ وَْعُد الَخلْ يا أَبْ

لُّ املَجِد وَالُسُجوِد وَالُشكرَاِن للثالُوِث اآلِب، االبِن ُروِح الَحقِّ كُ

يقني، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح واتلذاكرات) (من صلوات صباح أحد وأسبوع األبرار وا�صِدّ  

المزمور ١٠٣ (١٠٢)
وس ܀ باريِك الرَّبَّ يا نَْفيس وال  ܀ أَباريِك الرَّبَّ يا نَْفيس ويا َجميَع ما يف داِخِيلَ اْسَمه الُقدُّ

ه ܀ هو الَّذي يَغِفُر َجميَع آثاِمِك ويَْشفي َجميَع أَْمراِضِك ܀ يَفتَدي  تَنَيس َجميَع إِحساناتِ

ُد كالُعقاِب َشبابُِك  َجدَّ تَ يَ لِك ِبالرَّحَمِة والرَّأفة ܀ يُشبُع ِسنيِك خريًا فَ َكلِّ ِمَن الهوَِّة َحياتَِك ويُ

رَه  ܀ الرَّبُّ الَّذي يُْجري الِربَّ والَحقَّ لَِجميعِ املَظْلومني ܀ عرََف موىس طرقَه وبَني إِْرسائيَل مآثِ

ِد يَحِقد ܀  واِم يُخاِصم وال لِألبَ ثرُي الرَّحَمة ܀ ال عىل الدَّ اة كَ ويُل األَن ܀ الرَّبُّ رؤوٌف رَحيم طَ

الّسامََء عِن  ܀ بل كاْرتفاِع  أنا  آثاِمنا كافَ َحَسِب  نا وال عىل  َحَسِب َخطايانا عاَملَ ال عىل 

نا ܀  ا َمعاِصيَ َعَد عنَّ ْعِد املَْرشِق عِن املَغرِب أَب قونَه ܀ كبُ تَّ األَرِض َعظَُمت رَحَمتُه عىل الَّذيَن يَ

܀  تُراب  نا  أَنَّ ٌر  وذاكِ ِتنا  ِبِجبلَ ٌم  عالِ ألنَّه  ܀  قونَه  تَّ يَ ن  مِبَ الرَّبُّ  يَرأَُف  نيه  ببَ األَُب  يَرأَُف  كام 

ُعْد يَعرِفُه  م يَُكْن ومل يَ يه ريٌح فلَ اُمه وكزَهِر الَحْقِل يُزِهر ܀ هبَّت علَ اإلِنساُن كالُعْشِب أَيَّ

ني البَنني الحاِفظنَي  بَ قونَه ܀ وِبرّه لِ تَّ َموِضُعه ܀ ورَحَمُة الرَّبِّ ُمنُذ األَزَل ولألبِد عىل الَّذيَن يَ

امء وَملكوتُه يَسوُد الَجميع ܀  عَملوا ِبها ܀ الربُّ أَقرَّ َعرَشه يف السَّ يَ ريَن أَواِمرَه لِ اكِ َعهَده الذَّ

َمِته ܀ بارِكوا الرَّبَّ  لِ أَواِمرِه ِعنَد َسامِع كَ اء العاَِملنَي ِب ه الَجباِبرََة األَِشدَّ َكتَ باركوا الرَّبَّ يا َمالئِ

لِّ َمواِضعِ  ه يف كُ اَمه العاِملنَي ِبرِضاه ܀ باريك الرَّبَّ يا َجميَع َمْخلوقاتِ ه يا ُخدَّ يا َجميَع قوَّاتِ

أبِد  وإىل  اآلَن  ِمَن  الُقُدِس،  والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  نَْفيس  يا  الرَّبَّ  باريَك  ܀  ه  ُسلْطانِ

اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (عب ١٨/١٢-٢٤)

"إِنَُّكم (...) اقَْرتَبْتُم إِىل َجبَِل ِصْهيُون، وإِىل َمِديَنِة اللِه الَحّي، أُورََشلِيَم الَسامِويَّة، وإِىل 

َعَرشَاِت األُلُوِف مَن املَالئَِكة، وإِىل ِعيٍد َحاِفل، وإِىل كَِنيَسِة األَبَْكاِر املَْكتُوِبنَي يف 

الَساَمَوات، وإِىل اللِه ديَّاِن الَجِميع، وإِىل أَْرواِح األَبَْراِر الَِّذيَن بَلَُغوا الَكاَمل، وإِىل 

يَُسوع." الَجِديد،  الَعْهِد  َوِسيِط 

     
(مز ٩١/ ١٣)                  

  

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

(متى ٢٥/ ٣١-٤٦)

ْجلُِس عىل َعرِْش َمْجِدِه.  َكِة َمَعُه، يَ ُن اإلِنَْساِن يف َمْجِدِه، وََجِميُع املَالئِ «متى َجاَء ابْ

ُز الرَاِعي الِخرَاَف ِمَن الِجَداء.  يِّ اَم مُيَ ْعَضُهم ِمْن بَْعض، كَ ُز بَ َميِّ يُ ِه َجِميُع األَُمم، فَ َديْ وتُْجَمُع لَ

وا،  ِه: تََعالَ يِن ُك لِلَّذيَن َعْن مَيِ ُقوُل املَلِ ٍذ يَ ِئ ِه. ِحيَن ِه وَالِجَداَء َعْن ِشاَملِ يِن ِقيُم الِخرَاَف َعْن مَيِ ويُ

ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ فَ ُجْعُت  أليَنِّ  الَعالَم؛  َشاِء  إِنْ ُذ  ْن ُم ُكم  لَ املَُعدَّ  ُكوَت  املَ�لَ رِثُوا  أيَب،  اَريك  ُمبَ ا  يَ

ُزرمُْتُويِن،  َكَسومُْتُوين، وَمريًضا فَ ا فَ انً ُموين، وُعْريَ تُ آَويْ ا فَ ْنُت َغريبً ُمويِن، وكُ تُ يْ َسَق وَعِطْشُت فَ

َعْمَناك، أَو  أَطْ ًعا فَ َناَك َجائِ ا رَّب، متى رَأَيْ ائِلني: يَ رَاُر قَ ُه األَبْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ م إِيلّ. ِحيَن تُ َيْ أَت وًسا فَ وَمْحبُ

َناَك  رَأَيْ ومتى  َكَسوْنَاك؟  فَ ا  انً ُعْريَ أَو  َناك،  آَويْ فَ ا  َغريبً َناَك  رَأَيْ ومتى  َناك؟  َسَقيْ فَ َشاَن  َعطْ

َما  لُّ  كُ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُهم:  لَ ُقوُل  ويَ ُك  املَلِ ِجيُب  يُ فَ يْك؟  إِلَ ا  َن َيْ أَت فَ وًسا  َمْحبُ أَو  َمريًضا 

وا َعنِّي،  بُ ِه: إِذَْه ُقوُل لِلَّذيَن َعْن ِشاَملِ ُموه! ثُمَّ يَ تُ ِيل َعِملْ ُموُه ألََحِد إِْخَويِت هؤُالِء الِصَغار، فَ تُ َعِملْ

ُمويِن، وَعِطْشُت  َعْمتُ اَم أَطْ يَس وُجُنوِدِه؛ أليَنِّ ُجْعُت فَ لِ ِة إلِبْ ِة املَُعدَّ ِديَّ اِر األَبَ ا َمالِعني، إِىل الَن يَ

اَم  وًسا فَ َسومُْتُويِن، وَمِريًضا وَمْحبُ اَم كَ ا فَ انً ُمويِن، وُعْريَ تُ اَم آَويْ ا فَ ْنُت َغريبً ُموين، وكُ تُ يْ اَم َسَق فَ

ا  َشاَن أَْو َغِريبً ًعا أَْو َعطْ َناَك جاَئِ ا رَّب، متى رَأَيْ ائِلني: يَ ًضا قَ ُه هؤُالِء أَيْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ ُزرمُْتُويِن! ِحيَن

ْم  لَ َما  لُّ  لَُكم: كُ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ائِالً:  ِق ُهم  ِجيبُ يُ ٍذ  ِئ ِحيَن َخَدْمَناك؟  وًسا وَما  َمْحبُ أَو  َمريًضا  أَو 

اِة  رَاُر إِىل الَحيَ ِدّي، واألَبْ ْذَهُب هؤُالِء إِىل الَعَذاِب األَبَ وه. ويَ ْم تَْعَملُ وُه ألََحِد هؤُالِء الِصَغار، فِيل لَ تَْعَملُ

ِديَّة». األَبَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري عبدا صفري)
َن  ُز الرّاعي الِخراَف ِم يِّ عٍض كام مُيَ ْن بَ ْم ِم عَضُه ُز بَ يِّ َم عوِب، فُي ُع أماَمُه جميُع الشُّ ِم جَت ٣٢- يَ

الِجداِء.

يدفُعنا النّص إىل التأّمل يف معرفة الله لنا، إنّه الرّاعي الذي ال يبُذُل َجْهًدا بالتَّعرِف عىل 

بطبيعتنا  متشابهني  كّنا  إْن  لنا،  الّساموي مبعرفته  (أبونا)  فاآلُب  بينهم.  مييز  والتَّ خراِفه 

نا معرفًة خاصةً، معرفًة عن قرٍب. نا. فهو يعرفُ زاتِ ة، هو حاٌرض لنا وساهٌر علينا، بكلِّ متيّ اإلنسانيّ

ْم منُذ  وا امللكوَت املَُعدَّ لكُ ْوا يا ُمباَريك أيب، رِث ِه: تعالَ ذيَن عن مَييِن ُك للّ مَّ يقوُل املَلِ ٣٤- ثُ

ِم. تأسيِس العالَ

بقرِبه،  ا  مكانً لنا  يعدَّ  أن  إىل  ته  محبّ وذهبت  بقربنا،  يُقيم  أن  أراد  ته  نا، ومبحبّ أحبَّ الله 

ِة الّذي يف قلِبنا، فعلينا أن  ه تتخطَّى ضعَفنا ونظرتنا إىل أنفِسنا، هو ينظُر إىل املحبَّ تُ فمحبَّ

نتأّمَل بهذا الحّب غريِ املرشوِط والالمحدوِد، فبذلك يكوُن الغوُص يف أعامِقنا لنكتِشَف 

َة. هذه املحبّ

ْم فَعلُتموُه بأَحِد إخَويت هؤُالِء  كُ أنَّ ْم: مبا  ُم: الَحقَّ أقوُل لكُ لُه ُك ويقوُل  املَلِ ٤٠- فُيجيُب 

ْم. األصاِغرِ، فبي فَعلُت

ًة  نا، محبَّ ِة، ودعوتَنا أن نعيَشها، وذلك بأنَّ نحبَّ بعُضنا بعًضا كام هو أحبَّ قنا باملحبّ نا ُخلِ إنَّ

ًة، أْن نقبَل  نا صادقًة وحقيقيّ تُ َل بهذه الحقيقِة، أن تكوَن محبَّ صادقًة غرَي مرشوطٍة. لنتأمَّ

ه وأكوَن مستعًدا للخروجِ من ذايت لخدمِته، فهو الّذي  اآلخَر وأن أرى يف اآلخِر املسيَح، وأحبَّ

اتَّحد املسيُح فيه عندما قال يل فعلتموه. 

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 

أحد األبرار والصديقين

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 (...)

َعِة  بُِك. والبيَعُة يف األَقْطاِر األَْربَ وِّ ها الَعْذراُء الِقّديَسُة َمْريَم، أُمُّ اللِه، إِنَّ َجميَع األْجياِل تُطَ تُ أَيَّ

لَّ  َفرٍَح كُ ُه ِب ْم َصليبَ تُ ُم املَسيَح، وََحَملْ ْعتُ ُكْم تَِب ّديقون، ِألَنَّ م، أَيُّها األَبْراُر والصِّ راكُ تُْحيي ذِكْ

ُكْن  تَ َعٍم َوبَرَكاٍت لَِجميعِ املُؤِْمننيَ، لِ نابيَع نِ ْم يَ ْحتُ وٍْم، َحتّى ِرصْتُْم َمَعُه روًحا واِحًدا، فأَْصبَ يَ

ِه  لِّ ِم كُ عالَ لْ لِ ا َوَسالًما  ْم، وأَمانً راكُ تَُكرُِّم ذِكْ الّتي  نِة  ِة املُؤِْم يَ لَِجامَعِتنا املَُصلِّ َصالتُُكْم سورًا 

األَبَد.  إىل  َمَعُكْم،  الُقُدَس  والّروَح  َن  واالبْ اآلَب  َد  ُنَمجِّ فَ ْم،  ْستُ تََقدَّ ِه  ِألَْجلِ الّذي 

(من صلوات ختام صالة �ساء أحد األبرار وا�صّديقني، ا�كسليك، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
صخريت هو وخاليصَّ

زَعزْع. َو َوَخالِيص َملجأِي َفال أَتَ الالزمة: َصخَريِت ُه

ِه تَسُكُن نَفيس، وَِمنُه َخالِيص، َصخَريِت ُهَو وَخالِيص َملجأي فَال أَتَزَعزَعْ. ܀ إىل اللّ  

܀ إىل اللِه اسُكني يا نفيس، فإنَّ منُه رجايئ.  

܀ عنَد اللِه خاليص وََمجِدي، َوِيف اللِه َصخرَُة ِعزّي وُمعتََصمي.  

َصٌم لنا. وبَُكم، إنَّ اللَه ُمعتَ لُ وا أَماَمُه قُ َها الَشعُب، أُسكبُ لِّ ِحنٍي، أيُّ وا َعليِه يف كُ لُ ܀ تَوَّكَّ  

܀܀܀



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

يِقني، يا  ًة عىل الصدِّ أيا نُورًا أرشََق ِمَن الَساَمِء ِحكَمًة إلِهيَّ

وًَّة ال  اِرين، يا قُ اَض الِنعَمَة وَالَقَداَسَة يف املُختَ ا أَفَ رًَحا ُعلِويًّ فَ

ِدَي  َنهتَ ا الُنوَر لِ ه، إمَنحَن وَّاتِ يَر وَقُ َها األَبرَاُر الِرشِّ َر ِب َه ُر قَ تُقَه

َدَك ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني. َحَك ومَُنَجِّ ُنَسبِّ َب َمَعَك، فَ َنغلِ إلَيك، وَالَفرََح لَِنسَعَد ِبَك، وَالُقوََّة لِ

يقني، صالة ا�ُمؤمن ١) (من صلوات صباح أحد األبرار وا�صِدّ

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

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

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

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

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

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

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

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

anteliasdiocese.com

٤

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (يا ابن الله يا َمن ُصمَت)

ا انَ ايَ َساِمْح َخطَ يُ َد اللِه فَ ا ِعْن انَ يَ ُدنْ ْشَفُعوَن ِب رَاُر يَ أَألَبْ

ُهْم وَاملَُعونَه ْن ِمدُّ الَعطَف ِم َمْسُكونَة نَستَ لْ ُح ُهُم الُنوُر لِ ُهُم املِلْ

܀܀܀

ا وََعَذارى انً بَ رَارَا ُمؤِمِننَي َورُْه يِقنَي وَأَبْ َنا رَبِّ ِصدِّ َهبْ  

ِبنَي وَن تَائِ َصلُّ باسِم الُكوِن يَسُجُدوَن َخاِشِعنَي َعِن الناِس يُ

܀܀܀

ِق ما أََعدَّ ُحبُّ اللِه لالنَساِن رَاُر ِفيُكم تَمَّ وَْعُد الَخلْ يا أَبْ

لُّ املَجِد وَالُسُجوِد وَالُشكرَاِن للثالُوِث اآلِب، االبِن ُروِح الَحقِّ كُ

يقني، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح واتلذاكرات) (من صلوات صباح أحد وأسبوع األبرار وا�صِدّ  

المزمور ١٠٣ (١٠٢)
وس ܀ باريِك الرَّبَّ يا نَْفيس وال  ܀ أَباريِك الرَّبَّ يا نَْفيس ويا َجميَع ما يف داِخِيلَ اْسَمه الُقدُّ

ه ܀ هو الَّذي يَغِفُر َجميَع آثاِمِك ويَْشفي َجميَع أَْمراِضِك ܀ يَفتَدي  تَنَيس َجميَع إِحساناتِ

ُد كالُعقاِب َشبابُِك  َجدَّ تَ يَ لِك ِبالرَّحَمِة والرَّأفة ܀ يُشبُع ِسنيِك خريًا فَ َكلِّ ِمَن الهوَِّة َحياتَِك ويُ

رَه  ܀ الرَّبُّ الَّذي يُْجري الِربَّ والَحقَّ لَِجميعِ املَظْلومني ܀ عرََف موىس طرقَه وبَني إِْرسائيَل مآثِ

ِد يَحِقد ܀  واِم يُخاِصم وال لِألبَ ثرُي الرَّحَمة ܀ ال عىل الدَّ اة كَ ويُل األَن ܀ الرَّبُّ رؤوٌف رَحيم طَ

الّسامََء عِن  ܀ بل كاْرتفاِع  أنا  آثاِمنا كافَ َحَسِب  نا وال عىل  َحَسِب َخطايانا عاَملَ ال عىل 

نا ܀  ا َمعاِصيَ َعَد عنَّ ْعِد املَْرشِق عِن املَغرِب أَب قونَه ܀ كبُ تَّ األَرِض َعظَُمت رَحَمتُه عىل الَّذيَن يَ

܀  تُراب  نا  أَنَّ ٌر  وذاكِ ِتنا  ِبِجبلَ ٌم  عالِ ألنَّه  ܀  قونَه  تَّ يَ ن  مِبَ الرَّبُّ  يَرأَُف  نيه  ببَ األَُب  يَرأَُف  كام 

ُعْد يَعرِفُه  م يَُكْن ومل يَ يه ريٌح فلَ اُمه وكزَهِر الَحْقِل يُزِهر ܀ هبَّت علَ اإلِنساُن كالُعْشِب أَيَّ

ني البَنني الحاِفظنَي  بَ قونَه ܀ وِبرّه لِ تَّ َموِضُعه ܀ ورَحَمُة الرَّبِّ ُمنُذ األَزَل ولألبِد عىل الَّذيَن يَ

امء وَملكوتُه يَسوُد الَجميع ܀  عَملوا ِبها ܀ الربُّ أَقرَّ َعرَشه يف السَّ يَ ريَن أَواِمرَه لِ اكِ َعهَده الذَّ

َمِته ܀ بارِكوا الرَّبَّ  لِ أَواِمرِه ِعنَد َسامِع كَ اء العاَِملنَي ِب ه الَجباِبرََة األَِشدَّ َكتَ باركوا الرَّبَّ يا َمالئِ

لِّ َمواِضعِ  ه يف كُ اَمه العاِملنَي ِبرِضاه ܀ باريك الرَّبَّ يا َجميَع َمْخلوقاتِ ه يا ُخدَّ يا َجميَع قوَّاتِ

أبِد  وإىل  اآلَن  ِمَن  الُقُدِس،  والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  نَْفيس  يا  الرَّبَّ  باريَك  ܀  ه  ُسلْطانِ

اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (عب ١٨/١٢-٢٤)

"إِنَُّكم (...) اقَْرتَبْتُم إِىل َجبَِل ِصْهيُون، وإِىل َمِديَنِة اللِه الَحّي، أُورََشلِيَم الَسامِويَّة، وإِىل 

َعَرشَاِت األُلُوِف مَن املَالئَِكة، وإِىل ِعيٍد َحاِفل، وإِىل كَِنيَسِة األَبَْكاِر املَْكتُوِبنَي يف 

الَساَمَوات، وإِىل اللِه ديَّاِن الَجِميع، وإِىل أَْرواِح األَبَْراِر الَِّذيَن بَلَُغوا الَكاَمل، وإِىل 

يَُسوع." الَجِديد،  الَعْهِد  َوِسيِط 

     
(مز ٩١/ ١٣)                  

  

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

(متى ٢٥/ ٣١-٤٦)

ْجلُِس عىل َعرِْش َمْجِدِه.  َكِة َمَعُه، يَ ُن اإلِنَْساِن يف َمْجِدِه، وََجِميُع املَالئِ «متى َجاَء ابْ

ُز الرَاِعي الِخرَاَف ِمَن الِجَداء.  يِّ اَم مُيَ ْعَضُهم ِمْن بَْعض، كَ ُز بَ َميِّ يُ ِه َجِميُع األَُمم، فَ َديْ وتُْجَمُع لَ

وا،  ِه: تََعالَ يِن ُك لِلَّذيَن َعْن مَيِ ُقوُل املَلِ ٍذ يَ ِئ ِه. ِحيَن ِه وَالِجَداَء َعْن ِشاَملِ يِن ِقيُم الِخرَاَف َعْن مَيِ ويُ

ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ فَ ُجْعُت  أليَنِّ  الَعالَم؛  َشاِء  إِنْ ُذ  ْن ُم ُكم  لَ املَُعدَّ  ُكوَت  املَ�لَ رِثُوا  أيَب،  اَريك  ُمبَ ا  يَ

ُزرمُْتُويِن،  َكَسومُْتُوين، وَمريًضا فَ ا فَ انً ُموين، وُعْريَ تُ آَويْ ا فَ ْنُت َغريبً ُمويِن، وكُ تُ يْ َسَق وَعِطْشُت فَ

َعْمَناك، أَو  أَطْ ًعا فَ َناَك َجائِ ا رَّب، متى رَأَيْ ائِلني: يَ رَاُر قَ ُه األَبْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ م إِيلّ. ِحيَن تُ َيْ أَت وًسا فَ وَمْحبُ

َناَك  رَأَيْ ومتى  َكَسوْنَاك؟  فَ ا  انً ُعْريَ أَو  َناك،  آَويْ فَ ا  َغريبً َناَك  رَأَيْ ومتى  َناك؟  َسَقيْ فَ َشاَن  َعطْ

َما  لُّ  كُ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُهم:  لَ ُقوُل  ويَ ُك  املَلِ ِجيُب  يُ فَ يْك؟  إِلَ ا  َن َيْ أَت فَ وًسا  َمْحبُ أَو  َمريًضا 

وا َعنِّي،  بُ ِه: إِذَْه ُقوُل لِلَّذيَن َعْن ِشاَملِ ُموه! ثُمَّ يَ تُ ِيل َعِملْ ُموُه ألََحِد إِْخَويِت هؤُالِء الِصَغار، فَ تُ َعِملْ

ُمويِن، وَعِطْشُت  َعْمتُ اَم أَطْ يَس وُجُنوِدِه؛ أليَنِّ ُجْعُت فَ لِ ِة إلِبْ ِة املَُعدَّ ِديَّ اِر األَبَ ا َمالِعني، إِىل الَن يَ

اَم  وًسا فَ َسومُْتُويِن، وَمِريًضا وَمْحبُ اَم كَ ا فَ انً ُمويِن، وُعْريَ تُ اَم آَويْ ا فَ ْنُت َغريبً ُموين، وكُ تُ يْ اَم َسَق فَ

ا  َشاَن أَْو َغِريبً ًعا أَْو َعطْ َناَك جاَئِ ا رَّب، متى رَأَيْ ائِلني: يَ ًضا قَ ُه هؤُالِء أَيْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ ُزرمُْتُويِن! ِحيَن

ْم  لَ َما  لُّ  لَُكم: كُ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ائِالً:  ِق ُهم  ِجيبُ يُ ٍذ  ِئ ِحيَن َخَدْمَناك؟  وًسا وَما  َمْحبُ أَو  َمريًضا  أَو 

اِة  رَاُر إِىل الَحيَ ِدّي، واألَبْ ْذَهُب هؤُالِء إِىل الَعَذاِب األَبَ وه. ويَ ْم تَْعَملُ وُه ألََحِد هؤُالِء الِصَغار، فِيل لَ تَْعَملُ

ِديَّة». األَبَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري عبدا صفري)
َن  ُز الرّاعي الِخراَف ِم يِّ عٍض كام مُيَ ْن بَ ْم ِم عَضُه ُز بَ يِّ َم عوِب، فُي ُع أماَمُه جميُع الشُّ ِم جَت ٣٢- يَ

الِجداِء.

يدفُعنا النّص إىل التأّمل يف معرفة الله لنا، إنّه الرّاعي الذي ال يبُذُل َجْهًدا بالتَّعرِف عىل 

بطبيعتنا  متشابهني  كّنا  إْن  لنا،  الّساموي مبعرفته  (أبونا)  فاآلُب  بينهم.  مييز  والتَّ خراِفه 

نا معرفًة خاصةً، معرفًة عن قرٍب. نا. فهو يعرفُ زاتِ ة، هو حاٌرض لنا وساهٌر علينا، بكلِّ متيّ اإلنسانيّ

ْم منُذ  وا امللكوَت املَُعدَّ لكُ ْوا يا ُمباَريك أيب، رِث ِه: تعالَ ذيَن عن مَييِن ُك للّ مَّ يقوُل املَلِ ٣٤- ثُ

ِم. تأسيِس العالَ

بقرِبه،  ا  مكانً لنا  يعدَّ  أن  إىل  ته  محبّ وذهبت  بقربنا،  يُقيم  أن  أراد  ته  نا، ومبحبّ أحبَّ الله 

ِة الّذي يف قلِبنا، فعلينا أن  ه تتخطَّى ضعَفنا ونظرتنا إىل أنفِسنا، هو ينظُر إىل املحبَّ تُ فمحبَّ

نتأّمَل بهذا الحّب غريِ املرشوِط والالمحدوِد، فبذلك يكوُن الغوُص يف أعامِقنا لنكتِشَف 

َة. هذه املحبّ

ْم فَعلُتموُه بأَحِد إخَويت هؤُالِء  كُ أنَّ ْم: مبا  ُم: الَحقَّ أقوُل لكُ لُه ُك ويقوُل  املَلِ ٤٠- فُيجيُب 

ْم. األصاِغرِ، فبي فَعلُت

ًة  نا، محبَّ ِة، ودعوتَنا أن نعيَشها، وذلك بأنَّ نحبَّ بعُضنا بعًضا كام هو أحبَّ قنا باملحبّ نا ُخلِ إنَّ

ًة، أْن نقبَل  نا صادقًة وحقيقيّ تُ َل بهذه الحقيقِة، أن تكوَن محبَّ صادقًة غرَي مرشوطٍة. لنتأمَّ

ه وأكوَن مستعًدا للخروجِ من ذايت لخدمِته، فهو الّذي  اآلخَر وأن أرى يف اآلخِر املسيَح، وأحبَّ

اتَّحد املسيُح فيه عندما قال يل فعلتموه. 

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 

أحد األبرار والصديقين

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 (...)

َعِة  بُِك. والبيَعُة يف األَقْطاِر األَْربَ وِّ ها الَعْذراُء الِقّديَسُة َمْريَم، أُمُّ اللِه، إِنَّ َجميَع األْجياِل تُطَ تُ أَيَّ

لَّ  َفرٍَح كُ ُه ِب ْم َصليبَ تُ ُم املَسيَح، وََحَملْ ْعتُ ُكْم تَِب ّديقون، ِألَنَّ م، أَيُّها األَبْراُر والصِّ راكُ تُْحيي ذِكْ

ُكْن  تَ َعٍم َوبَرَكاٍت لَِجميعِ املُؤِْمننيَ، لِ نابيَع نِ ْم يَ ْحتُ وٍْم، َحتّى ِرصْتُْم َمَعُه روًحا واِحًدا، فأَْصبَ يَ

ِه  لِّ ِم كُ عالَ لْ لِ ا َوَسالًما  ْم، وأَمانً راكُ تَُكرُِّم ذِكْ الّتي  نِة  ِة املُؤِْم يَ لَِجامَعِتنا املَُصلِّ َصالتُُكْم سورًا 

األَبَد.  إىل  َمَعُكْم،  الُقُدَس  والّروَح  َن  واالبْ اآلَب  َد  ُنَمجِّ فَ ْم،  ْستُ تََقدَّ ِه  ِألَْجلِ الّذي 

(من صلوات ختام صالة �ساء أحد األبرار وا�صّديقني، ا�كسليك، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
صخريت هو وخاليصَّ

زَعزْع. َو َوَخالِيص َملجأِي َفال أَتَ الالزمة: َصخَريِت ُه

ِه تَسُكُن نَفيس، وَِمنُه َخالِيص، َصخَريِت ُهَو وَخالِيص َملجأي فَال أَتَزَعزَعْ. ܀ إىل اللّ  

܀ إىل اللِه اسُكني يا نفيس، فإنَّ منُه رجايئ.  

܀ عنَد اللِه خاليص وََمجِدي، َوِيف اللِه َصخرَُة ِعزّي وُمعتََصمي.  

َصٌم لنا. وبَُكم، إنَّ اللَه ُمعتَ لُ وا أَماَمُه قُ َها الَشعُب، أُسكبُ لِّ ِحنٍي، أيُّ وا َعليِه يف كُ لُ ܀ تَوَّكَّ  

܀܀܀



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

يِقني، يا  ًة عىل الصدِّ أيا نُورًا أرشََق ِمَن الَساَمِء ِحكَمًة إلِهيَّ

وًَّة ال  اِرين، يا قُ اَض الِنعَمَة وَالَقَداَسَة يف املُختَ ا أَفَ رًَحا ُعلِويًّ فَ

ِدَي  َنهتَ ا الُنوَر لِ ه، إمَنحَن وَّاتِ يَر وَقُ َها األَبرَاُر الِرشِّ َر ِب َه ُر قَ تُقَه

َدَك ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني. َحَك ومَُنَجِّ ُنَسبِّ َب َمَعَك، فَ َنغلِ إلَيك، وَالَفرََح لَِنسَعَد ِبَك، وَالُقوََّة لِ

يقني، صالة ا�ُمؤمن ١) (من صلوات صباح أحد األبرار وا�صِدّ

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

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

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (يا ابن الله يا َمن ُصمَت)

ا انَ ايَ َساِمْح َخطَ يُ َد اللِه فَ ا ِعْن انَ يَ ُدنْ ْشَفُعوَن ِب رَاُر يَ أَألَبْ

ُهْم وَاملَُعونَه ْن ِمدُّ الَعطَف ِم َمْسُكونَة نَستَ لْ ُح ُهُم الُنوُر لِ ُهُم املِلْ

܀܀܀

ا وََعَذارى انً بَ رَارَا ُمؤِمِننَي َورُْه يِقنَي وَأَبْ َنا رَبِّ ِصدِّ َهبْ  

ِبنَي وَن تَائِ َصلُّ باسِم الُكوِن يَسُجُدوَن َخاِشِعنَي َعِن الناِس يُ

܀܀܀

ِق ما أََعدَّ ُحبُّ اللِه لالنَساِن رَاُر ِفيُكم تَمَّ وَْعُد الَخلْ يا أَبْ

لُّ املَجِد وَالُسُجوِد وَالُشكرَاِن للثالُوِث اآلِب، االبِن ُروِح الَحقِّ كُ

يقني، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح واتلذاكرات) (من صلوات صباح أحد وأسبوع األبرار وا�صِدّ  

المزمور ١٠٣ (١٠٢)
وس ܀ باريِك الرَّبَّ يا نَْفيس وال  ܀ أَباريِك الرَّبَّ يا نَْفيس ويا َجميَع ما يف داِخِيلَ اْسَمه الُقدُّ

ه ܀ هو الَّذي يَغِفُر َجميَع آثاِمِك ويَْشفي َجميَع أَْمراِضِك ܀ يَفتَدي  تَنَيس َجميَع إِحساناتِ

ُد كالُعقاِب َشبابُِك  َجدَّ تَ يَ لِك ِبالرَّحَمِة والرَّأفة ܀ يُشبُع ِسنيِك خريًا فَ َكلِّ ِمَن الهوَِّة َحياتَِك ويُ

رَه  ܀ الرَّبُّ الَّذي يُْجري الِربَّ والَحقَّ لَِجميعِ املَظْلومني ܀ عرََف موىس طرقَه وبَني إِْرسائيَل مآثِ

ِد يَحِقد ܀  واِم يُخاِصم وال لِألبَ ثرُي الرَّحَمة ܀ ال عىل الدَّ اة كَ ويُل األَن ܀ الرَّبُّ رؤوٌف رَحيم طَ

الّسامََء عِن  ܀ بل كاْرتفاِع  أنا  آثاِمنا كافَ َحَسِب  نا وال عىل  َحَسِب َخطايانا عاَملَ ال عىل 

نا ܀  ا َمعاِصيَ َعَد عنَّ ْعِد املَْرشِق عِن املَغرِب أَب قونَه ܀ كبُ تَّ األَرِض َعظَُمت رَحَمتُه عىل الَّذيَن يَ

܀  تُراب  نا  أَنَّ ٌر  وذاكِ ِتنا  ِبِجبلَ ٌم  عالِ ألنَّه  ܀  قونَه  تَّ يَ ن  مِبَ الرَّبُّ  يَرأَُف  نيه  ببَ األَُب  يَرأَُف  كام 

ُعْد يَعرِفُه  م يَُكْن ومل يَ يه ريٌح فلَ اُمه وكزَهِر الَحْقِل يُزِهر ܀ هبَّت علَ اإلِنساُن كالُعْشِب أَيَّ

ني البَنني الحاِفظنَي  بَ قونَه ܀ وِبرّه لِ تَّ َموِضُعه ܀ ورَحَمُة الرَّبِّ ُمنُذ األَزَل ولألبِد عىل الَّذيَن يَ

امء وَملكوتُه يَسوُد الَجميع ܀  عَملوا ِبها ܀ الربُّ أَقرَّ َعرَشه يف السَّ يَ ريَن أَواِمرَه لِ اكِ َعهَده الذَّ

َمِته ܀ بارِكوا الرَّبَّ  لِ أَواِمرِه ِعنَد َسامِع كَ اء العاَِملنَي ِب ه الَجباِبرََة األَِشدَّ َكتَ باركوا الرَّبَّ يا َمالئِ

لِّ َمواِضعِ  ه يف كُ اَمه العاِملنَي ِبرِضاه ܀ باريك الرَّبَّ يا َجميَع َمْخلوقاتِ ه يا ُخدَّ يا َجميَع قوَّاتِ

أبِد  وإىل  اآلَن  ِمَن  الُقُدِس،  والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  نَْفيس  يا  الرَّبَّ  باريَك  ܀  ه  ُسلْطانِ

اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (عب ١٨/١٢-٢٤)

"إِنَُّكم (...) اقَْرتَبْتُم إِىل َجبَِل ِصْهيُون، وإِىل َمِديَنِة اللِه الَحّي، أُورََشلِيَم الَسامِويَّة، وإِىل 

َعَرشَاِت األُلُوِف مَن املَالئَِكة، وإِىل ِعيٍد َحاِفل، وإِىل كَِنيَسِة األَبَْكاِر املَْكتُوِبنَي يف 

الَساَمَوات، وإِىل اللِه ديَّاِن الَجِميع، وإِىل أَْرواِح األَبَْراِر الَِّذيَن بَلَُغوا الَكاَمل، وإِىل 

يَُسوع." الَجِديد،  الَعْهِد  َوِسيِط 

     
(مز ٩١/ ١٣)                  

  

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

(متى ٢٥/ ٣١-٤٦)

ْجلُِس عىل َعرِْش َمْجِدِه.  َكِة َمَعُه، يَ ُن اإلِنَْساِن يف َمْجِدِه، وََجِميُع املَالئِ «متى َجاَء ابْ

ُز الرَاِعي الِخرَاَف ِمَن الِجَداء.  يِّ اَم مُيَ ْعَضُهم ِمْن بَْعض، كَ ُز بَ َميِّ يُ ِه َجِميُع األَُمم، فَ َديْ وتُْجَمُع لَ

وا،  ِه: تََعالَ يِن ُك لِلَّذيَن َعْن مَيِ ُقوُل املَلِ ٍذ يَ ِئ ِه. ِحيَن ِه وَالِجَداَء َعْن ِشاَملِ يِن ِقيُم الِخرَاَف َعْن مَيِ ويُ

ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ فَ ُجْعُت  أليَنِّ  الَعالَم؛  َشاِء  إِنْ ُذ  ْن ُم ُكم  لَ املَُعدَّ  ُكوَت  املَ�لَ رِثُوا  أيَب،  اَريك  ُمبَ ا  يَ

ُزرمُْتُويِن،  َكَسومُْتُوين، وَمريًضا فَ ا فَ انً ُموين، وُعْريَ تُ آَويْ ا فَ ْنُت َغريبً ُمويِن، وكُ تُ يْ َسَق وَعِطْشُت فَ

َعْمَناك، أَو  أَطْ ًعا فَ َناَك َجائِ ا رَّب، متى رَأَيْ ائِلني: يَ رَاُر قَ ُه األَبْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ م إِيلّ. ِحيَن تُ َيْ أَت وًسا فَ وَمْحبُ

َناَك  رَأَيْ ومتى  َكَسوْنَاك؟  فَ ا  انً ُعْريَ أَو  َناك،  آَويْ فَ ا  َغريبً َناَك  رَأَيْ ومتى  َناك؟  َسَقيْ فَ َشاَن  َعطْ

َما  لُّ  كُ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُهم:  لَ ُقوُل  ويَ ُك  املَلِ ِجيُب  يُ فَ يْك؟  إِلَ ا  َن َيْ أَت فَ وًسا  َمْحبُ أَو  َمريًضا 

وا َعنِّي،  بُ ِه: إِذَْه ُقوُل لِلَّذيَن َعْن ِشاَملِ ُموه! ثُمَّ يَ تُ ِيل َعِملْ ُموُه ألََحِد إِْخَويِت هؤُالِء الِصَغار، فَ تُ َعِملْ

ُمويِن، وَعِطْشُت  َعْمتُ اَم أَطْ يَس وُجُنوِدِه؛ أليَنِّ ُجْعُت فَ لِ ِة إلِبْ ِة املَُعدَّ ِديَّ اِر األَبَ ا َمالِعني، إِىل الَن يَ

اَم  وًسا فَ َسومُْتُويِن، وَمِريًضا وَمْحبُ اَم كَ ا فَ انً ُمويِن، وُعْريَ تُ اَم آَويْ ا فَ ْنُت َغريبً ُموين، وكُ تُ يْ اَم َسَق فَ

ا  َشاَن أَْو َغِريبً ًعا أَْو َعطْ َناَك جاَئِ ا رَّب، متى رَأَيْ ائِلني: يَ ًضا قَ ُه هؤُالِء أَيْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ ُزرمُْتُويِن! ِحيَن

ْم  لَ َما  لُّ  لَُكم: كُ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ائِالً:  ِق ُهم  ِجيبُ يُ ٍذ  ِئ ِحيَن َخَدْمَناك؟  وًسا وَما  َمْحبُ أَو  َمريًضا  أَو 

اِة  رَاُر إِىل الَحيَ ِدّي، واألَبْ ْذَهُب هؤُالِء إِىل الَعَذاِب األَبَ وه. ويَ ْم تَْعَملُ وُه ألََحِد هؤُالِء الِصَغار، فِيل لَ تَْعَملُ

ِديَّة». األَبَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري عبدا صفري)
َن  ُز الرّاعي الِخراَف ِم يِّ عٍض كام مُيَ ْن بَ ْم ِم عَضُه ُز بَ يِّ َم عوِب، فُي ُع أماَمُه جميُع الشُّ ِم جَت ٣٢- يَ

الِجداِء.

يدفُعنا النّص إىل التأّمل يف معرفة الله لنا، إنّه الرّاعي الذي ال يبُذُل َجْهًدا بالتَّعرِف عىل 

anteliasdiocese.com

٥

بطبيعتنا  متشابهني  كّنا  إْن  لنا،  الّساموي مبعرفته  (أبونا)  فاآلُب  بينهم.  مييز  والتَّ خراِفه 

نا معرفًة خاصةً، معرفًة عن قرٍب. نا. فهو يعرفُ زاتِ ة، هو حاٌرض لنا وساهٌر علينا، بكلِّ متيّ اإلنسانيّ

ْم منُذ  وا امللكوَت املَُعدَّ لكُ ْوا يا ُمباَريك أيب، رِث ِه: تعالَ ذيَن عن مَييِن ُك للّ مَّ يقوُل املَلِ ٣٤- ثُ

ِم. تأسيِس العالَ

بقرِبه،  ا  مكانً لنا  يعدَّ  أن  إىل  ته  محبّ وذهبت  بقربنا،  يُقيم  أن  أراد  ته  نا، ومبحبّ أحبَّ الله 

ِة الّذي يف قلِبنا، فعلينا أن  ه تتخطَّى ضعَفنا ونظرتنا إىل أنفِسنا، هو ينظُر إىل املحبَّ تُ فمحبَّ

نتأّمَل بهذا الحّب غريِ املرشوِط والالمحدوِد، فبذلك يكوُن الغوُص يف أعامِقنا لنكتِشَف 

َة. هذه املحبّ

ْم فَعلُتموُه بأَحِد إخَويت هؤُالِء  كُ أنَّ ْم: مبا  ُم: الَحقَّ أقوُل لكُ لُه ُك ويقوُل  املَلِ ٤٠- فُيجيُب 

ْم. األصاِغرِ، فبي فَعلُت

ًة  نا، محبَّ ِة، ودعوتَنا أن نعيَشها، وذلك بأنَّ نحبَّ بعُضنا بعًضا كام هو أحبَّ قنا باملحبّ نا ُخلِ إنَّ

ًة، أْن نقبَل  نا صادقًة وحقيقيّ تُ َل بهذه الحقيقِة، أن تكوَن محبَّ صادقًة غرَي مرشوطٍة. لنتأمَّ

ه وأكوَن مستعًدا للخروجِ من ذايت لخدمِته، فهو الّذي  اآلخَر وأن أرى يف اآلخِر املسيَح، وأحبَّ

اتَّحد املسيُح فيه عندما قال يل فعلتموه. 

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 

أحد األبرار والصديقين

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 (...)

َعِة  بُِك. والبيَعُة يف األَقْطاِر األَْربَ وِّ ها الَعْذراُء الِقّديَسُة َمْريَم، أُمُّ اللِه، إِنَّ َجميَع األْجياِل تُطَ تُ أَيَّ

لَّ  َفرٍَح كُ ُه ِب ْم َصليبَ تُ ُم املَسيَح، وََحَملْ ْعتُ ُكْم تَِب ّديقون، ِألَنَّ م، أَيُّها األَبْراُر والصِّ راكُ تُْحيي ذِكْ

ُكْن  تَ َعٍم َوبَرَكاٍت لَِجميعِ املُؤِْمننيَ، لِ نابيَع نِ ْم يَ ْحتُ وٍْم، َحتّى ِرصْتُْم َمَعُه روًحا واِحًدا، فأَْصبَ يَ

ِه  لِّ ِم كُ عالَ لْ لِ ا َوَسالًما  ْم، وأَمانً راكُ تَُكرُِّم ذِكْ الّتي  نِة  ِة املُؤِْم يَ لَِجامَعِتنا املَُصلِّ َصالتُُكْم سورًا 

األَبَد.  إىل  َمَعُكْم،  الُقُدَس  والّروَح  َن  واالبْ اآلَب  َد  ُنَمجِّ فَ ْم،  ْستُ تََقدَّ ِه  ِألَْجلِ الّذي 

(من صلوات ختام صالة �ساء أحد األبرار وا�صّديقني، ا�كسليك، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
صخريت هو وخاليصَّ

زَعزْع. َو َوَخالِيص َملجأِي َفال أَتَ الالزمة: َصخَريِت ُه

ِه تَسُكُن نَفيس، وَِمنُه َخالِيص، َصخَريِت ُهَو وَخالِيص َملجأي فَال أَتَزَعزَعْ. ܀ إىل اللّ  

܀ إىل اللِه اسُكني يا نفيس، فإنَّ منُه رجايئ.  

܀ عنَد اللِه خاليص وََمجِدي، َوِيف اللِه َصخرَُة ِعزّي وُمعتََصمي.  

َصٌم لنا. وبَُكم، إنَّ اللَه ُمعتَ لُ وا أَماَمُه قُ َها الَشعُب، أُسكبُ لِّ ِحنٍي، أيُّ وا َعليِه يف كُ لُ ܀ تَوَّكَّ  

܀܀܀



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

يِقني، يا  ًة عىل الصدِّ أيا نُورًا أرشََق ِمَن الَساَمِء ِحكَمًة إلِهيَّ

وًَّة ال  اِرين، يا قُ اَض الِنعَمَة وَالَقَداَسَة يف املُختَ ا أَفَ رًَحا ُعلِويًّ فَ

ِدَي  َنهتَ ا الُنوَر لِ ه، إمَنحَن وَّاتِ يَر وَقُ َها األَبرَاُر الِرشِّ َر ِب َه ُر قَ تُقَه

َدَك ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني. َحَك ومَُنَجِّ ُنَسبِّ َب َمَعَك، فَ َنغلِ إلَيك، وَالَفرََح لَِنسَعَد ِبَك، وَالُقوََّة لِ

يقني، صالة ا�ُمؤمن ١) (من صلوات صباح أحد األبرار وا�صِدّ

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

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

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (يا ابن الله يا َمن ُصمَت)

ا انَ ايَ َساِمْح َخطَ يُ َد اللِه فَ ا ِعْن انَ يَ ُدنْ ْشَفُعوَن ِب رَاُر يَ أَألَبْ

ُهْم وَاملَُعونَه ْن ِمدُّ الَعطَف ِم َمْسُكونَة نَستَ لْ ُح ُهُم الُنوُر لِ ُهُم املِلْ

܀܀܀

ا وََعَذارى انً بَ رَارَا ُمؤِمِننَي َورُْه يِقنَي وَأَبْ َنا رَبِّ ِصدِّ َهبْ  

ِبنَي وَن تَائِ َصلُّ باسِم الُكوِن يَسُجُدوَن َخاِشِعنَي َعِن الناِس يُ

܀܀܀

ِق ما أََعدَّ ُحبُّ اللِه لالنَساِن رَاُر ِفيُكم تَمَّ وَْعُد الَخلْ يا أَبْ

لُّ املَجِد وَالُسُجوِد وَالُشكرَاِن للثالُوِث اآلِب، االبِن ُروِح الَحقِّ كُ

يقني، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح واتلذاكرات) (من صلوات صباح أحد وأسبوع األبرار وا�صِدّ  

المزمور ١٠٣ (١٠٢)
وس ܀ باريِك الرَّبَّ يا نَْفيس وال  ܀ أَباريِك الرَّبَّ يا نَْفيس ويا َجميَع ما يف داِخِيلَ اْسَمه الُقدُّ

ه ܀ هو الَّذي يَغِفُر َجميَع آثاِمِك ويَْشفي َجميَع أَْمراِضِك ܀ يَفتَدي  تَنَيس َجميَع إِحساناتِ

ُد كالُعقاِب َشبابُِك  َجدَّ تَ يَ لِك ِبالرَّحَمِة والرَّأفة ܀ يُشبُع ِسنيِك خريًا فَ َكلِّ ِمَن الهوَِّة َحياتَِك ويُ

رَه  ܀ الرَّبُّ الَّذي يُْجري الِربَّ والَحقَّ لَِجميعِ املَظْلومني ܀ عرََف موىس طرقَه وبَني إِْرسائيَل مآثِ

ِد يَحِقد ܀  واِم يُخاِصم وال لِألبَ ثرُي الرَّحَمة ܀ ال عىل الدَّ اة كَ ويُل األَن ܀ الرَّبُّ رؤوٌف رَحيم طَ

الّسامََء عِن  ܀ بل كاْرتفاِع  أنا  آثاِمنا كافَ َحَسِب  نا وال عىل  َحَسِب َخطايانا عاَملَ ال عىل 

نا ܀  ا َمعاِصيَ َعَد عنَّ ْعِد املَْرشِق عِن املَغرِب أَب قونَه ܀ كبُ تَّ األَرِض َعظَُمت رَحَمتُه عىل الَّذيَن يَ

܀  تُراب  نا  أَنَّ ٌر  وذاكِ ِتنا  ِبِجبلَ ٌم  عالِ ألنَّه  ܀  قونَه  تَّ يَ ن  مِبَ الرَّبُّ  يَرأَُف  نيه  ببَ األَُب  يَرأَُف  كام 

ُعْد يَعرِفُه  م يَُكْن ومل يَ يه ريٌح فلَ اُمه وكزَهِر الَحْقِل يُزِهر ܀ هبَّت علَ اإلِنساُن كالُعْشِب أَيَّ

ني البَنني الحاِفظنَي  بَ قونَه ܀ وِبرّه لِ تَّ َموِضُعه ܀ ورَحَمُة الرَّبِّ ُمنُذ األَزَل ولألبِد عىل الَّذيَن يَ

امء وَملكوتُه يَسوُد الَجميع ܀  عَملوا ِبها ܀ الربُّ أَقرَّ َعرَشه يف السَّ يَ ريَن أَواِمرَه لِ اكِ َعهَده الذَّ

َمِته ܀ بارِكوا الرَّبَّ  لِ أَواِمرِه ِعنَد َسامِع كَ اء العاَِملنَي ِب ه الَجباِبرََة األَِشدَّ َكتَ باركوا الرَّبَّ يا َمالئِ

لِّ َمواِضعِ  ه يف كُ اَمه العاِملنَي ِبرِضاه ܀ باريك الرَّبَّ يا َجميَع َمْخلوقاتِ ه يا ُخدَّ يا َجميَع قوَّاتِ

أبِد  وإىل  اآلَن  ِمَن  الُقُدِس،  والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  نَْفيس  يا  الرَّبَّ  باريَك  ܀  ه  ُسلْطانِ

اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (عب ١٨/١٢-٢٤)

"إِنَُّكم (...) اقَْرتَبْتُم إِىل َجبَِل ِصْهيُون، وإِىل َمِديَنِة اللِه الَحّي، أُورََشلِيَم الَسامِويَّة، وإِىل 

َعَرشَاِت األُلُوِف مَن املَالئَِكة، وإِىل ِعيٍد َحاِفل، وإِىل كَِنيَسِة األَبَْكاِر املَْكتُوِبنَي يف 

الَساَمَوات، وإِىل اللِه ديَّاِن الَجِميع، وإِىل أَْرواِح األَبَْراِر الَِّذيَن بَلَُغوا الَكاَمل، وإِىل 

يَُسوع." الَجِديد،  الَعْهِد  َوِسيِط 

     
(مز ٩١/ ١٣)                  

  

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

(متى ٢٥/ ٣١-٤٦)

ْجلُِس عىل َعرِْش َمْجِدِه.  َكِة َمَعُه، يَ ُن اإلِنَْساِن يف َمْجِدِه، وََجِميُع املَالئِ «متى َجاَء ابْ

ُز الرَاِعي الِخرَاَف ِمَن الِجَداء.  يِّ اَم مُيَ ْعَضُهم ِمْن بَْعض، كَ ُز بَ َميِّ يُ ِه َجِميُع األَُمم، فَ َديْ وتُْجَمُع لَ

وا،  ِه: تََعالَ يِن ُك لِلَّذيَن َعْن مَيِ ُقوُل املَلِ ٍذ يَ ِئ ِه. ِحيَن ِه وَالِجَداَء َعْن ِشاَملِ يِن ِقيُم الِخرَاَف َعْن مَيِ ويُ

ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ فَ ُجْعُت  أليَنِّ  الَعالَم؛  َشاِء  إِنْ ُذ  ْن ُم ُكم  لَ املَُعدَّ  ُكوَت  املَ�لَ رِثُوا  أيَب،  اَريك  ُمبَ ا  يَ

ُزرمُْتُويِن،  َكَسومُْتُوين، وَمريًضا فَ ا فَ انً ُموين، وُعْريَ تُ آَويْ ا فَ ْنُت َغريبً ُمويِن، وكُ تُ يْ َسَق وَعِطْشُت فَ

َعْمَناك، أَو  أَطْ ًعا فَ َناَك َجائِ ا رَّب، متى رَأَيْ ائِلني: يَ رَاُر قَ ُه األَبْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ م إِيلّ. ِحيَن تُ َيْ أَت وًسا فَ وَمْحبُ

َناَك  رَأَيْ ومتى  َكَسوْنَاك؟  فَ ا  انً ُعْريَ أَو  َناك،  آَويْ فَ ا  َغريبً َناَك  رَأَيْ ومتى  َناك؟  َسَقيْ فَ َشاَن  َعطْ

َما  لُّ  كُ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُهم:  لَ ُقوُل  ويَ ُك  املَلِ ِجيُب  يُ فَ يْك؟  إِلَ ا  َن َيْ أَت فَ وًسا  َمْحبُ أَو  َمريًضا 

وا َعنِّي،  بُ ِه: إِذَْه ُقوُل لِلَّذيَن َعْن ِشاَملِ ُموه! ثُمَّ يَ تُ ِيل َعِملْ ُموُه ألََحِد إِْخَويِت هؤُالِء الِصَغار، فَ تُ َعِملْ

ُمويِن، وَعِطْشُت  َعْمتُ اَم أَطْ يَس وُجُنوِدِه؛ أليَنِّ ُجْعُت فَ لِ ِة إلِبْ ِة املَُعدَّ ِديَّ اِر األَبَ ا َمالِعني، إِىل الَن يَ

اَم  وًسا فَ َسومُْتُويِن، وَمِريًضا وَمْحبُ اَم كَ ا فَ انً ُمويِن، وُعْريَ تُ اَم آَويْ ا فَ ْنُت َغريبً ُموين، وكُ تُ يْ اَم َسَق فَ

ا  َشاَن أَْو َغِريبً ًعا أَْو َعطْ َناَك جاَئِ ا رَّب، متى رَأَيْ ائِلني: يَ ًضا قَ ُه هؤُالِء أَيْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ ُزرمُْتُويِن! ِحيَن

ْم  لَ َما  لُّ  لَُكم: كُ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ائِالً:  ِق ُهم  ِجيبُ يُ ٍذ  ِئ ِحيَن َخَدْمَناك؟  وًسا وَما  َمْحبُ أَو  َمريًضا  أَو 

اِة  رَاُر إِىل الَحيَ ِدّي، واألَبْ ْذَهُب هؤُالِء إِىل الَعَذاِب األَبَ وه. ويَ ْم تَْعَملُ وُه ألََحِد هؤُالِء الِصَغار، فِيل لَ تَْعَملُ

ِديَّة». األَبَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري عبدا صفري)
َن  ُز الرّاعي الِخراَف ِم يِّ عٍض كام مُيَ ْن بَ ْم ِم عَضُه ُز بَ يِّ َم عوِب، فُي ُع أماَمُه جميُع الشُّ ِم جَت ٣٢- يَ

الِجداِء.

يدفُعنا النّص إىل التأّمل يف معرفة الله لنا، إنّه الرّاعي الذي ال يبُذُل َجْهًدا بالتَّعرِف عىل 

بطبيعتنا  متشابهني  كّنا  إْن  لنا،  الّساموي مبعرفته  (أبونا)  فاآلُب  بينهم.  مييز  والتَّ خراِفه 

نا معرفًة خاصةً، معرفًة عن قرٍب. نا. فهو يعرفُ زاتِ ة، هو حاٌرض لنا وساهٌر علينا، بكلِّ متيّ اإلنسانيّ

ْم منُذ  وا امللكوَت املَُعدَّ لكُ ْوا يا ُمباَريك أيب، رِث ِه: تعالَ ذيَن عن مَييِن ُك للّ مَّ يقوُل املَلِ ٣٤- ثُ

ِم. تأسيِس العالَ

بقرِبه،  ا  مكانً لنا  يعدَّ  أن  إىل  ته  محبّ وذهبت  بقربنا،  يُقيم  أن  أراد  ته  نا، ومبحبّ أحبَّ الله 

ِة الّذي يف قلِبنا، فعلينا أن  ه تتخطَّى ضعَفنا ونظرتنا إىل أنفِسنا، هو ينظُر إىل املحبَّ تُ فمحبَّ

نتأّمَل بهذا الحّب غريِ املرشوِط والالمحدوِد، فبذلك يكوُن الغوُص يف أعامِقنا لنكتِشَف 

َة. هذه املحبّ

ْم فَعلُتموُه بأَحِد إخَويت هؤُالِء  كُ أنَّ ْم: مبا  ُم: الَحقَّ أقوُل لكُ لُه ُك ويقوُل  املَلِ ٤٠- فُيجيُب 

ْم. األصاِغرِ، فبي فَعلُت

ًة  نا، محبَّ ِة، ودعوتَنا أن نعيَشها، وذلك بأنَّ نحبَّ بعُضنا بعًضا كام هو أحبَّ قنا باملحبّ نا ُخلِ إنَّ

ًة، أْن نقبَل  نا صادقًة وحقيقيّ تُ َل بهذه الحقيقِة، أن تكوَن محبَّ صادقًة غرَي مرشوطٍة. لنتأمَّ

ه وأكوَن مستعًدا للخروجِ من ذايت لخدمِته، فهو الّذي  اآلخَر وأن أرى يف اآلخِر املسيَح، وأحبَّ

اتَّحد املسيُح فيه عندما قال يل فعلتموه. 

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 

anteliasdiocese.com

٦ أحد األبرار والصديقين

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 (...)

َعِة  بُِك. والبيَعُة يف األَقْطاِر األَْربَ وِّ ها الَعْذراُء الِقّديَسُة َمْريَم، أُمُّ اللِه، إِنَّ َجميَع األْجياِل تُطَ تُ أَيَّ

لَّ  َفرٍَح كُ ُه ِب ْم َصليبَ تُ ُم املَسيَح، وََحَملْ ْعتُ ُكْم تَِب ّديقون، ِألَنَّ م، أَيُّها األَبْراُر والصِّ راكُ تُْحيي ذِكْ

ُكْن  تَ َعٍم َوبَرَكاٍت لَِجميعِ املُؤِْمننيَ، لِ نابيَع نِ ْم يَ ْحتُ وٍْم، َحتّى ِرصْتُْم َمَعُه روًحا واِحًدا، فأَْصبَ يَ

ِه  لِّ ِم كُ عالَ لْ لِ ا َوَسالًما  ْم، وأَمانً راكُ تَُكرُِّم ذِكْ الّتي  نِة  ِة املُؤِْم يَ لَِجامَعِتنا املَُصلِّ َصالتُُكْم سورًا 

األَبَد.  إىل  َمَعُكْم،  الُقُدَس  والّروَح  َن  واالبْ اآلَب  َد  ُنَمجِّ فَ ْم،  ْستُ تََقدَّ ِه  ِألَْجلِ الّذي 

(من صلوات ختام صالة �ساء أحد األبرار وا�صّديقني، ا�كسليك، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
صخريت هو وخاليصَّ

زَعزْع. َو َوَخالِيص َملجأِي َفال أَتَ الالزمة: َصخَريِت ُه

ِه تَسُكُن نَفيس، وَِمنُه َخالِيص، َصخَريِت ُهَو وَخالِيص َملجأي فَال أَتَزَعزَعْ. ܀ إىل اللّ  

܀ إىل اللِه اسُكني يا نفيس، فإنَّ منُه رجايئ.  

܀ عنَد اللِه خاليص وََمجِدي، َوِيف اللِه َصخرَُة ِعزّي وُمعتََصمي.  

َصٌم لنا. وبَُكم، إنَّ اللَه ُمعتَ لُ وا أَماَمُه قُ َها الَشعُب، أُسكبُ لِّ ِحنٍي، أيُّ وا َعليِه يف كُ لُ ܀ تَوَّكَّ  

܀܀܀



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

يِقني، يا  ًة عىل الصدِّ أيا نُورًا أرشََق ِمَن الَساَمِء ِحكَمًة إلِهيَّ

وًَّة ال  اِرين، يا قُ اَض الِنعَمَة وَالَقَداَسَة يف املُختَ ا أَفَ رًَحا ُعلِويًّ فَ

ِدَي  َنهتَ ا الُنوَر لِ ه، إمَنحَن وَّاتِ يَر وَقُ َها األَبرَاُر الِرشِّ َر ِب َه ُر قَ تُقَه

َدَك ِمَن اآلَن وإىل األبد. آمني. َحَك ومَُنَجِّ ُنَسبِّ َب َمَعَك، فَ َنغلِ إلَيك، وَالَفرََح لَِنسَعَد ِبَك، وَالُقوََّة لِ

يقني، صالة ا�ُمؤمن ١) (من صلوات صباح أحد األبرار وا�صِدّ

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

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

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

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

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

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

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

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

ترتيلة األحد
لحن باعوت مار يعقوب (يا ابن الله يا َمن ُصمَت)

ا انَ ايَ َساِمْح َخطَ يُ َد اللِه فَ ا ِعْن انَ يَ ُدنْ ْشَفُعوَن ِب رَاُر يَ أَألَبْ

ُهْم وَاملَُعونَه ْن ِمدُّ الَعطَف ِم َمْسُكونَة نَستَ لْ ُح ُهُم الُنوُر لِ ُهُم املِلْ

܀܀܀

ا وََعَذارى انً بَ رَارَا ُمؤِمِننَي َورُْه يِقنَي وَأَبْ َنا رَبِّ ِصدِّ َهبْ  

ِبنَي وَن تَائِ َصلُّ باسِم الُكوِن يَسُجُدوَن َخاِشِعنَي َعِن الناِس يُ

܀܀܀

ِق ما أََعدَّ ُحبُّ اللِه لالنَساِن رَاُر ِفيُكم تَمَّ وَْعُد الَخلْ يا أَبْ

لُّ املَجِد وَالُسُجوِد وَالُشكرَاِن للثالُوِث اآلِب، االبِن ُروِح الَحقِّ كُ

يقني، صالة الفرض األنطو�، زمن ادلنح واتلذاكرات) (من صلوات صباح أحد وأسبوع األبرار وا�صِدّ  

المزمور ١٠٣ (١٠٢)
وس ܀ باريِك الرَّبَّ يا نَْفيس وال  ܀ أَباريِك الرَّبَّ يا نَْفيس ويا َجميَع ما يف داِخِيلَ اْسَمه الُقدُّ

ه ܀ هو الَّذي يَغِفُر َجميَع آثاِمِك ويَْشفي َجميَع أَْمراِضِك ܀ يَفتَدي  تَنَيس َجميَع إِحساناتِ

ُد كالُعقاِب َشبابُِك  َجدَّ تَ يَ لِك ِبالرَّحَمِة والرَّأفة ܀ يُشبُع ِسنيِك خريًا فَ َكلِّ ِمَن الهوَِّة َحياتَِك ويُ

رَه  ܀ الرَّبُّ الَّذي يُْجري الِربَّ والَحقَّ لَِجميعِ املَظْلومني ܀ عرََف موىس طرقَه وبَني إِْرسائيَل مآثِ

ِد يَحِقد ܀  واِم يُخاِصم وال لِألبَ ثرُي الرَّحَمة ܀ ال عىل الدَّ اة كَ ويُل األَن ܀ الرَّبُّ رؤوٌف رَحيم طَ

الّسامََء عِن  ܀ بل كاْرتفاِع  أنا  آثاِمنا كافَ َحَسِب  نا وال عىل  َحَسِب َخطايانا عاَملَ ال عىل 

نا ܀  ا َمعاِصيَ َعَد عنَّ ْعِد املَْرشِق عِن املَغرِب أَب قونَه ܀ كبُ تَّ األَرِض َعظَُمت رَحَمتُه عىل الَّذيَن يَ

܀  تُراب  نا  أَنَّ ٌر  وذاكِ ِتنا  ِبِجبلَ ٌم  عالِ ألنَّه  ܀  قونَه  تَّ يَ ن  مِبَ الرَّبُّ  يَرأَُف  نيه  ببَ األَُب  يَرأَُف  كام 

ُعْد يَعرِفُه  م يَُكْن ومل يَ يه ريٌح فلَ اُمه وكزَهِر الَحْقِل يُزِهر ܀ هبَّت علَ اإلِنساُن كالُعْشِب أَيَّ

ني البَنني الحاِفظنَي  بَ قونَه ܀ وِبرّه لِ تَّ َموِضُعه ܀ ورَحَمُة الرَّبِّ ُمنُذ األَزَل ولألبِد عىل الَّذيَن يَ

امء وَملكوتُه يَسوُد الَجميع ܀  عَملوا ِبها ܀ الربُّ أَقرَّ َعرَشه يف السَّ يَ ريَن أَواِمرَه لِ اكِ َعهَده الذَّ

َمِته ܀ بارِكوا الرَّبَّ  لِ أَواِمرِه ِعنَد َسامِع كَ اء العاَِملنَي ِب ه الَجباِبرََة األَِشدَّ َكتَ باركوا الرَّبَّ يا َمالئِ

لِّ َمواِضعِ  ه يف كُ اَمه العاِملنَي ِبرِضاه ܀ باريك الرَّبَّ يا َجميَع َمْخلوقاتِ ه يا ُخدَّ يا َجميَع قوَّاتِ

أبِد  وإىل  اآلَن  ِمَن  الُقُدِس،  والرُّوِح  واالبِن  لآلِب  املجُد  ܀  نَْفيس  يا  الرَّبَّ  باريَك  ܀  ه  ُسلْطانِ

اآلِبِدين. آمني.

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

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

ِمْن رسالة اليوم (عب ١٨/١٢-٢٤)

"إِنَُّكم (...) اقَْرتَبْتُم إِىل َجبَِل ِصْهيُون، وإِىل َمِديَنِة اللِه الَحّي، أُورََشلِيَم الَسامِويَّة، وإِىل 

َعَرشَاِت األُلُوِف مَن املَالئَِكة، وإِىل ِعيٍد َحاِفل، وإِىل كَِنيَسِة األَبَْكاِر املَْكتُوِبنَي يف 

الَساَمَوات، وإِىل اللِه ديَّاِن الَجِميع، وإِىل أَْرواِح األَبَْراِر الَِّذيَن بَلَُغوا الَكاَمل، وإِىل 

يَُسوع." الَجِديد،  الَعْهِد  َوِسيِط 

     
(مز ٩١/ ١٣)                  

  

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

(متى ٢٥/ ٣١-٤٦)

ْجلُِس عىل َعرِْش َمْجِدِه.  َكِة َمَعُه، يَ ُن اإلِنَْساِن يف َمْجِدِه، وََجِميُع املَالئِ «متى َجاَء ابْ

ُز الرَاِعي الِخرَاَف ِمَن الِجَداء.  يِّ اَم مُيَ ْعَضُهم ِمْن بَْعض، كَ ُز بَ َميِّ يُ ِه َجِميُع األَُمم، فَ َديْ وتُْجَمُع لَ

وا،  ِه: تََعالَ يِن ُك لِلَّذيَن َعْن مَيِ ُقوُل املَلِ ٍذ يَ ِئ ِه. ِحيَن ِه وَالِجَداَء َعْن ِشاَملِ يِن ِقيُم الِخرَاَف َعْن مَيِ ويُ

ُمويِن،  َعْمتُ أَطْ فَ ُجْعُت  أليَنِّ  الَعالَم؛  َشاِء  إِنْ ُذ  ْن ُم ُكم  لَ املَُعدَّ  ُكوَت  املَ�لَ رِثُوا  أيَب،  اَريك  ُمبَ ا  يَ

ُزرمُْتُويِن،  َكَسومُْتُوين، وَمريًضا فَ ا فَ انً ُموين، وُعْريَ تُ آَويْ ا فَ ْنُت َغريبً ُمويِن، وكُ تُ يْ َسَق وَعِطْشُت فَ

َعْمَناك، أَو  أَطْ ًعا فَ َناَك َجائِ ا رَّب، متى رَأَيْ ائِلني: يَ رَاُر قَ ُه األَبْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ م إِيلّ. ِحيَن تُ َيْ أَت وًسا فَ وَمْحبُ

َناَك  رَأَيْ ومتى  َكَسوْنَاك؟  فَ ا  انً ُعْريَ أَو  َناك،  آَويْ فَ ا  َغريبً َناَك  رَأَيْ ومتى  َناك؟  َسَقيْ فَ َشاَن  َعطْ

َما  لُّ  كُ ُكم:  لَ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ُهم:  لَ ُقوُل  ويَ ُك  املَلِ ِجيُب  يُ فَ يْك؟  إِلَ ا  َن َيْ أَت فَ وًسا  َمْحبُ أَو  َمريًضا 

وا َعنِّي،  بُ ِه: إِذَْه ُقوُل لِلَّذيَن َعْن ِشاَملِ ُموه! ثُمَّ يَ تُ ِيل َعِملْ ُموُه ألََحِد إِْخَويِت هؤُالِء الِصَغار، فَ تُ َعِملْ

ُمويِن، وَعِطْشُت  َعْمتُ اَم أَطْ يَس وُجُنوِدِه؛ أليَنِّ ُجْعُت فَ لِ ِة إلِبْ ِة املَُعدَّ ِديَّ اِر األَبَ ا َمالِعني، إِىل الَن يَ

اَم  وًسا فَ َسومُْتُويِن، وَمِريًضا وَمْحبُ اَم كَ ا فَ انً ُمويِن، وُعْريَ تُ اَم آَويْ ا فَ ْنُت َغريبً ُموين، وكُ تُ يْ اَم َسَق فَ

ا  َشاَن أَْو َغِريبً ًعا أَْو َعطْ َناَك جاَئِ ا رَّب، متى رَأَيْ ائِلني: يَ ًضا قَ ُه هؤُالِء أَيْ ِجيبُ ٍذ يُ ِئ ُزرمُْتُويِن! ِحيَن

ْم  لَ َما  لُّ  لَُكم: كُ وُل  أَقُ أَلَحقَّ  ائِالً:  ِق ُهم  ِجيبُ يُ ٍذ  ِئ ِحيَن َخَدْمَناك؟  وًسا وَما  َمْحبُ أَو  َمريًضا  أَو 

اِة  رَاُر إِىل الَحيَ ِدّي، واألَبْ ْذَهُب هؤُالِء إِىل الَعَذاِب األَبَ وه. ويَ ْم تَْعَملُ وُه ألََحِد هؤُالِء الِصَغار، فِيل لَ تَْعَملُ

ِديَّة». األَبَ

بعُض األفكاِر للتأّمِل (كتابة الخوري عبدا صفري)
َن  ُز الرّاعي الِخراَف ِم يِّ عٍض كام مُيَ ْن بَ ْم ِم عَضُه ُز بَ يِّ َم عوِب، فُي ُع أماَمُه جميُع الشُّ ِم جَت ٣٢- يَ

الِجداِء.

يدفُعنا النّص إىل التأّمل يف معرفة الله لنا، إنّه الرّاعي الذي ال يبُذُل َجْهًدا بالتَّعرِف عىل 

بطبيعتنا  متشابهني  كّنا  إْن  لنا،  الّساموي مبعرفته  (أبونا)  فاآلُب  بينهم.  مييز  والتَّ خراِفه 

نا معرفًة خاصةً، معرفًة عن قرٍب. نا. فهو يعرفُ زاتِ ة، هو حاٌرض لنا وساهٌر علينا، بكلِّ متيّ اإلنسانيّ

ْم منُذ  وا امللكوَت املَُعدَّ لكُ ْوا يا ُمباَريك أيب، رِث ِه: تعالَ ذيَن عن مَييِن ُك للّ مَّ يقوُل املَلِ ٣٤- ثُ

ِم. تأسيِس العالَ

بقرِبه،  ا  مكانً لنا  يعدَّ  أن  إىل  ته  محبّ وذهبت  بقربنا،  يُقيم  أن  أراد  ته  نا، ومبحبّ أحبَّ الله 

ِة الّذي يف قلِبنا، فعلينا أن  ه تتخطَّى ضعَفنا ونظرتنا إىل أنفِسنا، هو ينظُر إىل املحبَّ تُ فمحبَّ

نتأّمَل بهذا الحّب غريِ املرشوِط والالمحدوِد، فبذلك يكوُن الغوُص يف أعامِقنا لنكتِشَف 

َة. هذه املحبّ

ْم فَعلُتموُه بأَحِد إخَويت هؤُالِء  كُ أنَّ ْم: مبا  ُم: الَحقَّ أقوُل لكُ لُه ُك ويقوُل  املَلِ ٤٠- فُيجيُب 

ْم. األصاِغرِ، فبي فَعلُت

ًة  نا، محبَّ ِة، ودعوتَنا أن نعيَشها، وذلك بأنَّ نحبَّ بعُضنا بعًضا كام هو أحبَّ قنا باملحبّ نا ُخلِ إنَّ

ًة، أْن نقبَل  نا صادقًة وحقيقيّ تُ َل بهذه الحقيقِة، أن تكوَن محبَّ صادقًة غرَي مرشوطٍة. لنتأمَّ

ه وأكوَن مستعًدا للخروجِ من ذايت لخدمِته، فهو الّذي  اآلخَر وأن أرى يف اآلخِر املسيَح، وأحبَّ

اتَّحد املسيُح فيه عندما قال يل فعلتموه. 

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 
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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 (...)

َعِة  بُِك. والبيَعُة يف األَقْطاِر األَْربَ وِّ ها الَعْذراُء الِقّديَسُة َمْريَم، أُمُّ اللِه، إِنَّ َجميَع األْجياِل تُطَ تُ أَيَّ

لَّ  َفرٍَح كُ ُه ِب ْم َصليبَ تُ ُم املَسيَح، وََحَملْ ْعتُ ُكْم تَِب ّديقون، ِألَنَّ م، أَيُّها األَبْراُر والصِّ راكُ تُْحيي ذِكْ

ُكْن  تَ َعٍم َوبَرَكاٍت لَِجميعِ املُؤِْمننيَ، لِ نابيَع نِ ْم يَ ْحتُ وٍْم، َحتّى ِرصْتُْم َمَعُه روًحا واِحًدا، فأَْصبَ يَ

ِه  لِّ ِم كُ عالَ لْ لِ ا َوَسالًما  ْم، وأَمانً راكُ تَُكرُِّم ذِكْ الّتي  نِة  ِة املُؤِْم يَ لَِجامَعِتنا املَُصلِّ َصالتُُكْم سورًا 

األَبَد.  إىل  َمَعُكْم،  الُقُدَس  والّروَح  َن  واالبْ اآلَب  َد  ُنَمجِّ فَ ْم،  ْستُ تََقدَّ ِه  ِألَْجلِ الّذي 

(من صلوات ختام صالة �ساء أحد األبرار وا�صّديقني، ا�كسليك، زمن ادلنح املجيد)

ترتيلة الختام
صخريت هو وخاليصَّ

زَعزْع. َو َوَخالِيص َملجأِي َفال أَتَ الالزمة: َصخَريِت ُه

ِه تَسُكُن نَفيس، وَِمنُه َخالِيص، َصخَريِت ُهَو وَخالِيص َملجأي فَال أَتَزَعزَعْ. ܀ إىل اللّ  

܀ إىل اللِه اسُكني يا نفيس، فإنَّ منُه رجايئ.  

܀ عنَد اللِه خاليص وََمجِدي، َوِيف اللِه َصخرَُة ِعزّي وُمعتََصمي.  

َصٌم لنا. وبَُكم، إنَّ اللَه ُمعتَ لُ وا أَماَمُه قُ َها الَشعُب، أُسكبُ لِّ ِحنٍي، أيُّ وا َعليِه يف كُ لُ ܀ تَوَّكَّ  

܀܀܀


