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نسير

على درب آالمه

بسبب الظروف الصعبة التي نعيشها،
المســـيح“  مـــع  ”نســـير  نتشـــارك مًعـــا كعائلـــة 
بدرب الصليب، إنطالًقا من الكتاب المقّدس.

درب الصليبدرب الصليب

أّيها املسيح �ّلصنا، نتأّمل مبراحل آالِمَك وأنت مّتجٌه نحو 
الصليـــب لتفتدَينا مبوِتَك وبقيامتك. ســـاعدنا كي نشـــرَك 
آالمنـــا بآالِمَك، وُنبقي ُنصب عيوننـــا قيامَتَك اجمليدة، أنت يا 
من وّحـــدَت الهوَتَك بناســـوِتنا وناســـوَتنا بالهوِتـــَك، حياَتَك 

مبوِتنا وموَتنا بحياِتَك، لك اجملد إ� ا�بد. آمني

رّبـــي وإلهي، أنا نـــادم من كّل قلبي علـــى جميع خطاياي 
�ّني باخلطيئة خسرت نفسي واحلياة ا�بدّية، وأقصد أال 
أخالف إرادتـــك، وأن أعمل مشـــيئتك. ثّبتنـــي ® ¬ّبتك 

و¬ّبة جميع الناس. آمني.



صالة البدءصالة البدء
أّيها املسيح �ّلصنا، نتأّمل مبراحل آالِمَك وأنت مّتجٌه نحو 
الصليـــب لتفتدَينا مبوِتَك وبقيامتك. ســـاعدنا كي نشـــرَك 
آالمنـــا بآالِمَك، وُنبقي ُنصب عيوننـــا قيامَتَك اجمليدة، أنت يا 
من وّحـــدَت الهوَتَك بناســـوِتنا وناســـوَتنا بالهوِتـــَك، حياَتَك 

مبوِتنا وموَتنا بحياِتَك، لك اجملد إ� ا�بد. آمني

رّبـــي وإلهي، أنا نـــادم من كّل قلبي علـــى جميع خطاياي 
�ّني باخلطيئة خسرت نفسي واحلياة ا�بدّية، وأقصد أال 
أخالف إرادتـــك، وأن أعمل مشـــيئتك. ثّبتنـــي ® ¬ّبتك 

و¬ّبة جميع الناس. آمني.

فعل الندامة



املرحلة ا�و�:  يسوع ¬كوًما عليه باملوت

نسجد ¶المك أّيها املسيح ونباركك
 �ّنك بصليبك املقّدس خّلصت العا·

َريّب يسوع، أنت يا من علّمتنا أن نشهد للحقِّ عىل الّدوام مهام كان 

: وما الحّق سوى خري اإلنسان. والحقَّ  الثّمن، ها أنت تشهد للحقِّ

مبفهومك هو التواضع والحّب والعطاء. أّما "الحّق" مبفهوم العامل 

فهو األنانيّة واتّباع املصالح الّشخصيّة عىل حساب اآلخر. علّمنا، يا 

رّب، أن نبقى أمينني لتعاليِمَك، فإنّـــه لفخٌر لنا أن يحكم علينا 

العامل بأنّنا "أتباع املسيح". آمني

الّسالم عليك يا مريم... أبانا الذي في الّسموات...   
إرحمنا  إرحمنا يا رّب    

برحمة ا� والّسالم. آمين فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين 

هيْب رب�نا فادي ا�ناِم               ديَن من أجِل ا�ناِم              فاْنَطوى الُحكُم الرَّ
أيّتها ا�ّم القّديسة            إجعلي جراحات وحيدك              في قلبي منطبعة



املرحلة الثانية:  يسوع حامًال صليبه
نسجد ¶المك أّيها املسيح ونباركك

 �ّنك بصليبك املقّدس خّلصت العا·

حملَت الّصليب، ولكن ال ُحبًّا باألمل، بل ُحبًّا بنا جميًعا، لتحميَنا 

من أمل البُعد عن مشيئِتَك! فمشيئتَُك هي خرٌي لنا وكّل مرٍّة نبتعد 

عنَك، نحمل صليب الكآبة واليأس والحزن. فيا ربّنا الحبيب، يا 

من متاهيَت مع الصليب، نشكرك عىل حضورَِك الّدائم معنا، تُعيننا 

يف حمل أثقال الحياة. آمني.

الّسالم عليك يا مريم... أبانا الذي في الّسموات...   
إرحمنا  إرحمنا يا رّب    

برحمة ا� والّسالم. آمين فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين 

نيا وضيعا         ِسيَق للَموِت ُمطيعا          حَمُل اِ� الَعجيْب عاَش في الد�
أيّتها ا�ّم القّديسة            إجعلي جراحات وحيدك              في قلبي منطبعة



املرحلة الّثالثة: يسوع ساقًطا حتت الّصليب للمّرة ا�و�
نسجد ¶المك أّيها املسيح ونباركك

 �ّنك بصليبك املقّدس خّلصت العا·

ها أنت تسُقُط يا يســـوع تحت الّصليب، فخطّيت عىل الُرتاب كام 

فعلَت مع الزّانية، ولكن ليس بإصبعـــك بل بكلّيتك. فأنَت اإلله 

الذي ما انَفكَّ من االنحناء أمام اإلنســـان. فكـــام مل تِدن الزّانية 

لخطيئتها بل نظرَت اىل املستقبل داعيًا إيّاها أّال تعود إىل الخطيئة، ها 

أنت ترحم البرشيّة وتخلّصها مبوتك وتدعوها إىل االتّحاد بك. آمني

الّسالم عليك يا مريم... أبانا الذي في الّسموات...   
إرحمنا  إرحمنا يا رّب    

برحمة ا� والّسالم. آمين فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين 

ليْب هّوذا باري الَبرايا                      حاِمًال ِثْقَل الخطايا             راِزًحا تحَت الصَّ
أيّتها ا�ّم القّديسة           إجعلي جراحات وحيدك           في قلبي منطبعة



املرحلة الّرابعة:  يسوع يلتقي أّمه مرمي
نسجد ¶المك أّيها املسيح ونباركك

 �ّنك بصليبك املقّدس خّلصت العا·

أمٌّ وابنها، والصليب ثالثهام: إنّه لقاء حنان مريم وأمل البرشيّة مع 

مصدر الحنان يسوع املسيح وأمله عىل البرشيّة، حول عالمة املوت 

أّي الّصليب الذي أزهر حياًة للكون أجمع. علّمني، يا يسوع، أن 

أســـتقَي من حنانَِك عىل مثـــال مريم، وأن أثـــَق بأّن مرشوعك 

الخالّيص، ولو َمرَّ بالصليب، هو مرشوع حياٍة وفرح. آمني.

الّسالم عليك يا مريم... أبانا الذي في الّسموات...   
إرحمنا  إرحمنا يا رّب    

برحمة ا� والّسالم. آمين فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين 

سيُف آالٍم دفيَنْة                 جاَز في قلِب الحزيَنْة            عندما جاَز الحبيْب
أيّتها ا�ّم القّديسة            إجعلي جراحات وحيدك              في قلبي منطبعة



ر على حمل الصليب مع يسوع املرحلة اخلامسة: سمعان القÀوا¿ يسخَّ

نسجد ¶المك أّيها املسيح ونباركك
 �ّنك بصليبك املقّدس خّلصت العا·

إلٌه رازٌح أمـــام ثِْقِل صليب البرشيّة، يعاونه إنســـاٌن غريٌب عن 

أورشـــليم، ها أنَت تتامهى مع اليهودّي املجرّد من ثيابه، املرسوق 

واملرضوب املُلقى عىل األرض ومل ينظر إليه إّال الّســـامرّي الغريب 

عن أورشليم. ها أنَت تحّقق كّل تعاليمك حتّى املوت، فساعدنا يا 

يسوع أن نصبح جذرينّي بإمياننا، حتّى أمام الّصليب. آمني

الّسالم عليك يا مريم... أبانا الذي في الّسموات...   
إرحمنا  إرحمنا يا رّب    

برحمة ا� والّسالم. آمين فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين 

قيال                       إنَُّه َخْيُر َنصيْب أعِطنا َصْبًرا جميًال              َنحِمُل الُعوَد الثَّ
أيّتها ا�ّم القّديسة            إجعلي جراحات وحيدك              في قلبي منطبعة



املرحلة الّسادسة: القّديسة فÀونيك متسح وجه يسوع باملنديل

نسجد ¶المك أّيها املسيح ونباركك
 �ّنك بصليبك املقّدس خّلصت العا·

َسْت  مل تتقّدس فريونيك ألنّها مَســـَحْت وجه يسوع فقط، بل تقدَّ

ألنّهـــا تأّملَْت يف وجِهه مبا يكفي للتامهي معه فحَملَْت اســـَمُه. 

فريونيك، "أي الوجه الحقيقّي". علِّْمنا يا يسوع، أن تَبقى عيوننا 

لًة بوجِهَك الرّحوم، ولو رُِســـَمت معامله ِبَدِم أمل املوت، فنظرة  متأمِّ

القيامة مل تَِغب يوًما عن وجِهَك. آمني.

الّسالم عليك يا مريم... أبانا الذي في الّسموات...   
إرحمنا  إرحمنا يا رّب    

برحمة ا� والّسالم. آمين فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين 

ْة           َيمَسُح الَوجُه الَمهيْب سيَم َتجريًحا وَضْرًبا           أيَن ِمنديُل المحبَّ
أيّتها ا�ّم القّديسة            إجعلي جراحات وحيدك              في قلبي منطبعة



املرحلة الّسابعة: يسوع يسقط حتت الّصليب للمّرة الّثانية

نسجد ¶المك أّيها املسيح ونباركك
 �ّنك بصليبك املقّدس خّلصت العا·

ما أقىس قلوب الجنود، يََرون سقطاتَِك بال شفقة! ها أنَت تسُقط 

للمرّة الثّانية، ال بســـبب ثْقل الّصليب فحســـب، بل بسبب ثقل 

يتعبونك ويُحزنونَك ويحّملونك ما  الذين  العنف والظلم واإلجرام 

هو أثقل من الخشب، يحّملونك أمل برشيٍّة سادها الّرشّ واملوت. ريّب 

يسوع، ساعدين ألفحص ضمريي عىل ما أعيشه، فأبتعد عن الّرشّ 

والخطيئة يف حيايت، ال خوفًا من الجحيم بل حبًّا بك، آمني.

الّسالم عليك يا مريم... أبانا الذي في الّسموات...   
إرحمنا  إرحمنا يا رّب    

برحمة ا� والّسالم. آمين فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين 

أنا ِمْن طيٍن وَخزِف         إحِمني سْقطاِت ُضْعفي         واسَتِمْع لي يا ُمجيْب
أيّتها ا�ّم القّديسة            إجعلي جراحات وحيدك              في قلبي منطبعة



املرحلة الّثامنة:  يسوع يلتقي ببنات أورشليم

نسجد ¶المك أّيها املسيح ونباركك
 �ّنك بصليبك املقّدس خّلصت العا·

ها هو العريس، تنتظره العـــذارى. مل يأِت حامًال رايًة بل صليبًا، 

وهّن ال يحملن ِرساًجا بل أكفانًا. ولكنَّك يا يســـوع جعلَت من 

الّصليب راية نرص عىل املوت، ومن األكفان عالمة القيامة. فأنَت 

املُحيي وأنَت الحيـــاة، فلن نخاف أبًدا ما دمنـــا َمَعَك وبانتظار 

مجيئك. آمني.

الّسالم عليك يا مريم... أبانا الذي في الّسموات...   
إرحمنا  إرحمنا يا رّب    

برحمة ا� والّسالم. آمين فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين 

رِب َغريْب لسُت أرثي لَك ربّي                     إنَّما أَرثي ِلقلبي              تاَه في الدَّ
أيّتها ا�ّم القّديسة           إجعلي جراحات وحيدك            في قلبي منطبعة



املرحلة الّتاسعة:  يسوع يسقط حتت الّصليب للمّرة الثالثة

نسجد ¶المك أّيها املسيح ونباركك
 �ّنك بصليبك املقّدس خّلصت العا·

إنّها املـــرّة األخرية التي تكون فيها تحـــت الّصليب، ومن بعدها 

سيجعلونَك فوقه. أنَت تحته قابًال إرادة اإلنسان، فاحرتمتها حتّى 

املوت، ناظرًا اىل أســـفل ليك ال تجرح أحًدا بنظرتَِك الحّقة، أنت 

املجروح من سوط الجنود. أيّها املأسور واملُساق اىل الّذبح، حّررنا من 

تكّربنـــا، فنبحث ال عن حكمة عاملنا بـــل عن حكمتك أنت يف 

حياتنا. آمني.

الّسالم عليك يا مريم... أبانا الذي في الّسموات...   
إرحمنا  إرحمنا يا رّب    

برحمة ا� والّسالم. آمين فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين 

هيْب كَّ الرَّ إستِمْع دعاَء ُبؤسي         واحِمني سَقطاِت يأسي          واْنَزِع الشَّ
أيّتها ا�ّم القّديسة            إجعلي جراحات وحيدك              في قلبي منطبعة



املرحلة العاشرة: اجلنود عّروا يسوع من ثيابه

نسجد ¶المك أّيها املسيح ونباركك
 �ّنك بصليبك املقّدس خّلصت العا·

عاٍر أمام الّصليب وبفخـــر، فليس لديك ما تخفيه عن البرشيّة، 

أنَت يا من كََشـــفت لنا اآلب، وأعطيتنا ذاتََك يف العشاء الّرسّي 

قائًال: "خذوا كلوا هذا هو جســـدي". يا رّب، نقِّ نظري فألتقيَك 

بشفافيّة، وأكشـــف لََك عن ذايت كام أنت كشفَت لنا عن ذاتَِك. 

آمني.

الّسالم عليك يا مريم... أبانا الذي في الّسموات...   
إرحمنا  إرحمنا يا رّب    

برحمة ا� والّسالم. آمين فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين 

ُم الغالي َسكيْب ا                   والدَّ ملُك المجِد ُمعّرى                   َيرتوي َخًال وُمًرّ
أيّتها ا�ّم القّديسة            إجعلي جراحات وحيدك              في قلبي منطبعة



املرحلة احلادية عشر: يسوع يسّمر على الّصليب

نسجد ¶المك أّيها املسيح ونباركك
 �ّنك بصليبك املقّدس خّلصت العا·

ثالثة مسامري من حديد تجمُعَك بصليِبَك، وخمسة جراحات متزج 

دَمَك بعبري الخشب. ولكن هناَك مخلٌِّص واحٌد هو أنَت يا رّب. أمام 

هذا املشـــهد القايس، لنيِّ قلبي أمام الّصعاب التي تسّمر اآلخر 

بالّضعف، وجراحاته التي تنزف عطًشـــا للحّب، فأدلُّهم عليك يا 

مخلّص الجميع، ومريح التعبني. آمني.

الّسالم عليك يا مريم... أبانا الذي في الّسموات...   
إرحمنا  إرحمنا يا رّب    

برحمة ا� والّسالم. آمين فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين 

ليْب ِمْن على الَمجِد َتخّلى               وعلى الُعوِد َتجّلى              ماِحًيا عاَر الصَّ
أيّتها ا�ّم القّديسة            إجعلي جراحات وحيدك              في قلبي منطبعة



املرحلة الثانية عشر: يسوع ميوت على الصليب

نسجد ¶المك أّيها املسيح ونباركك
 �ّنك بصليبك املقّدس خّلصت العا·

كام بّرش بولس، أُرصُخ وأقول: "لَْم أَْعرَِف َشيْئًا إالَّ يَُسوَع الَْمِسيَح 

يَّاُه َمْصلُوبًا"، فأمام هذا الحدث، عرفناك يا يسوع كإله وإنسان،  َوإِ

مستعٌد أن تفعل املستحيل من أجل اإلنسان، مهام كلّفَك األمر! فيا 

رّب، يا حبّة القمح التي ماتت وأعطـــت مثاًرا كثرية، إجعلني أن 

أكون من هذه الثّمر، وأبِعد عّني زؤان العامل. آمني.

الّسالم عليك يا مريم... أبانا الذي في الّسموات...   
إرحمنا  إرحمنا يا رّب    

برحمة ا� والّسالم. آمين فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين 

ماَت فاْنَشقَّ الِحجاُب         وَكسا الَكوَن َضباُب        وبَكْت َشمُس الَمغيْب
أيّتها ا�ّم القّديسة            إجعلي جراحات وحيدك              في قلبي منطبعة



املرحلة الثالثة عشر: يسوع ينزل عن الّصليب ويوضع ® حضن أّمه

نسجد ¶المك أّيها املسيح ونباركك
 �ّنك بصليبك املقّدس خّلصت العا·

طوباِك يا مريم، يا من حفظِت الكلمة يف حشـــاِك تســـعة أشهر، 

وتأّملِتها يف قلِبِك ثالثًا وثالثني ســـنة. ها أنـــِت بيَت قرباٍن حّي 

تستقبلني يف حضنك الّذبيحة الحيّة، ذاَك الّرسّ العظيم. علّميني أن 

أصبح بدوري بيت قربان متنّقل بعد كّل ذبيحة إلهيّة، فأتأّمَل رسَّ 

االبِن العظيم، الكلمة الذي صار قربانًا ألجيل. آمني.

الّسالم عليك يا مريم... أبانا الذي في الّسموات...   
إرحمنا  إرحمنا يا رّب    

برحمة ا� والّسالم. آمين فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين 

إنَّنا َندعوِك مريْم             َبلِسمي الَقلَب الُمؤلَّم       واْمَسحي َدْمَع الَحبيْب
أيّتها ا�ّم القّديسة          إجعلي جراحات وحيدك               في قلبي منطبعة



Ìاملرحلة الّرابعة عشر: يسوع يوضع ® الق
نسجد ¶المك أّيها املسيح ونباركك

 �ّنك بصليبك املقّدس خّلصت العا·
كام وَضَعَك يوســـف الباّر يف املذود واعتنى، مع مريم، بجسدك 

الطاهر، ها هو يوســـف الرّامي يضُع جسَدَك املتألّم يف القرب البارد 

واملُظلِم، أنَت يا أيّها الّنور الحق، يا من جئت تلقي ناًرا ال سالًما، 

بعد أن حاول اليهود أن يُطفئوا شعلة حبّك ويُخمدوا نور الحّق عن 

َك  يرة. قُم، يا رّب، قُم وفّجر نور حقِّ العـــامل ليبّكتوا ضامئرهم الّرشّ

علينا، لئّال نسري يف الظلمة بعد اليوم. آمني.

الّسالم عليك يا مريم... أبانا الذي في الّسموات...   
إرحمنا  إرحمنا يا رّب    

برحمة ا� والّسالم. آمين فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين 

ْر                لم َيُعْد أمًرا ُمريْب ْر                     عنَدُه الَموُت ُمحيَّ يا َلقبِرِه الُمنوَّ
أيّتها ا�ّم القّديسة            إجعلي جراحات وحيدك              في قلبي منطبعة



املرحلة اخلامسة عشر: يسوع قائٌم ® اليوم الثالث

قّدوٌس أنت يا اÏ، قّدوٌس أنَت أّيها القوّي
قّدوٌس أنت يا من ال ميوت. إرحمنا

حيٌّ أنَت يا ألله، يا َمن قبلَت املوت عنَّا لتحيينا وتقّدســـنا. فتحَت 

أمامنا أبواب الّســـامء وأعلنَت أنّك الجبّار القوّي ضابط الُكل. 

حطّمَت أبواب الجحيم، ورفعـــَت إليَك الكثريين. وها أنت، بقّوة 

قيامِتَك، ترفعنا صوبََك، مزيالً عّنا سلطان املوت والظالم. يا يسوع 

نا للسري َمَعَك عىل  ا من إله حّق، قوِّ املسيح، يا نوًرا من نوٍر وإلًها حقًّ

دروب الحياة، فال نخاف سوًءا ألنَّك معنا عىل الدوام. آمني

الّسالم عليك يا مريم... أبانا الذي في الّسموات...   
إرحمنا  إرحمنا يا رّب    

برحمة ا� والّسالم. آمين فلتسترح أنفس الموتى المؤمنين 

لِب واÄÄِم                  قاَم سّيُد ا�ناِم                     ها هو فجٌر جديد  بعَد الصَّ
يا َمِلكة الّسالِم                       ِإفرحي َمدى ا�يّام            َقام ِبكُرِك الحبيب



صالة الختامصالة الختام
لقد مشينا معك يا رّب، على درب آالِمَك

ووصلنا إ� قيامِتَك،
فساعدنا لنفهَم سرَّ الصليب،

سمعناَك تهمس ® آذاننا كلمات احلياة،
فأعطنا الشجاعة لنتبَعَك بفرٍح،

ولنؤمن مبفاعيل قيامِتَك ® حياتنا

ساعدنا لÙى القÌ الفارغ وراء كّل جلجلة
لك اجملد إ� ا�بد. آمني

@WalkWithJesus.ar
نسير


