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 مّقدمة 

احلياة   يف  نراه  ما  وهذا  وينمو.  ليعيش  به  يغتذي  طعان  من  حّي  لكل  بدَّ  حياة ال  يف  وابلتايل  واحليوانية،  النباتية 
عت فيه بنوٍع ساٍم عناصر املخلوقات كلها وحماسنها الرائعة.   اإلنسان، ذلك "العاَلم الصغري" الذي ُجم

اليت  النفس  تلك  فيه،  الروح  حياة  عن  ابملقايسة  نقوله  اإلنسان،  يف  اجلسدية  احلياة  عن  يقال  أن  يصّح  وما 
نسمة تعاىل  هللا  فيه  الطعام   نفخها  على  يسمو  روحي  غذاء  من  هلا  بدَّ  فال  صورته كمثاله.  على  هبا  وجعله  حّية، 

 اجلسدي بقدر ما تسمو الروح على املادة. وهذا الطعام الذي به حتفظ حياة النفس هو الصالة. 

)مىت   وصلُّوا"  "ِإسهروا  قال:  اذ  الصالة  بضرورة  تكراراً  املسيح  السيد  أوصاان  وأيضاً:41:  26وقد  "ِإسألوا    (؛ 
فتجدوا.   أطلبوا  )لوقا  فتمعطموا.  لكم"  فيمفتح  "صّلوا 9:  11ِإقرعوا  بقوله:  االهلي  معّلمه  فكر  عن  عَّبَّ  بولس  والرسول   .)

 (. 17:  5+ اتس   18:  6ودمعاء كلَّ خني يف الروح... ال تزالوا مصّلني" )أفسس  بكل صالة 

أوقاتنا بروح الصالة. بيد أن النظام  فوق واجب الصالة ابملعىن احلصري، أن حنيي  أجل ان املقصود من ذلك، 
الفائق الطبيعة، كالنظام الطبيعي، ال بدَّ له من التدرّج. واإلنسان ال بدَّ له من الرتّقي يف أمور الروح؛ وقبل أن يصل إىل 

ي حيث  والقداسة،  الكمال  من  العليا  أّوالً. الدرجات  والشفتني  ابلفم  ذلك  يتعوَّد  أن  جيب  والروح،  ابلقلب  هللا  ناجي 
"إين  الرسول:  قول  حسب  احلكيم،  للخالق  اخلارجية  والعبادة  ابلصالة  الروح  مع  يشرتك  أن  أيضاً  اجلسد  على  وجيب 

س وأصّلي ابلعقل" )  (. 15:  14كور   1أصّلي ابلنّ فم

من   وال  ليست  الكاملة  الصلوات  هذه  امنا  بكثري.  الفردية  الصلوات  من  أفضل  هي  الكنسيَّة  الصلوات  أن  شك 
عنوان  يشري  واألحوال" كما  الظروف  "ملختلف  غريها  وأمضفنا  وافراً،  قسماً  منها  اقتطفنا  ولكننا  اآلن.  عملنا  غاية 

ضل صالة نقدمها هلل تعاىل على اإلطالق. فليست ، ألن الذبيحة االهلية هي أف الكتاب؛ وأتبعنا ذلك خبدمة القداس
هذه اجملموعة إاّل واسطة ضئيلة لتسهيل أعمال العبادة. ولذلك أحببنا أن نكثر الصلوات يف املوضوع الواحد، ال قصد 

 لينتخبوا منها ما يشاؤون. التطويل املمّل، بل ليرتك جمال للمؤمنني، يف صلواهتم اخلصوصية،  

خري معوان يف هذا العمل: فِإسداء الشكر هلم، يف هذا املقام، واجب عذب. وال بدَّ من ذكر وكثريون كانوا لنا  
الذي اقتطفنا شيئاً كثرياً من  معقد  خاص: نذكر منهم املثلث الرمحات املطران جرمانس  من كان االعتماد عليهم بنوع 
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ا ترُجته العربية للسواعية نعمم الدليل؛ والسعيد أنفاسه الطّيبة؛ وحضرة األب اجلليل الياس كّبوجي احلليب الذي كانت لن
االقتداء  من كتاب  املقتطفة  الصلوات  يف  ترُجته  إُجاالً  اعتمدان  الذي  الفرنسيسي  الفرّاء  ماراي  فرنسيس  األب  الذكر 

 ابملسيح. 

بتهذيب املكّلفني  املدارس  وألرابب  العابدة،  النفوس  لكل  نقدمه  فنحن  الكتاب.  هذا  وضع  يف  خطتنا   تلك 
على حتقيق غايتهم السامية. فعساهم جيدون فيه مدرجة للكمال الذي دعاان   الناشئة الفتّية، آملني ان يكون هلم عوانً 

 (. 48:  5كّلنا إليه املخّلص االهلي بقوله: "كونوا كاملني كما أن أابكم السماوي هو كامل" )مىت 

 ي.ن.     1947آب   6دير املخلص، يف 
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 القسم االول 
 صلوات ألوقات معينة 

 صلوات الصباح   –أوالً  

 واالبن والروح القدس، اإلله الواحد. آمني. ابسم اآلب  

 قدوٌس هللا، قدوٌس القوي، قدوٌس الذي ال ميوت، ارمحنا. )ثالث مرات(. 

 اجملد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكلَّ أوان واىل دهر الداهرين. آمني. 

ار  القدوس،  الثالوث  وأشِف أيها  اطَِّلع  قدوس،  اي  سيئاتنا.  عن  جتاوز  سيد،  اي  خطاايان.  اغِفر  رب،  اي  محنا. 
نا من اجل امسك.   أممراضم

 اي رب ارحم )ثالث مرات(. 

 اجملد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكلَّ أوان واىل دهر الداهرين. آمني. 

األرض.  على كذلك  السماء يف  مشيئتك كما ملكوتك، لتكن  امسك، ليأتِ  السماوات، ليتقدس يف  الذي  أابان
واغِفر  اجلوهري كفافم   خبزان  أمعطنا وال   أساء   ملن   نغفر   خطاايان، كما   لنا   يومنا؛  لكن   يف   تمدِخلنا  الينا؛   من   جننا   جتربة، 

 . آمني  .الشرير

 إىل الثالوث األَقدس 

َّب بتسبحتك هاتفني: قدوٌس قدوٌس قدوٌس انت  اي ممبدع الكل، ذا الطبيعة الغري خملوقة، افتح شفاهنا لكي ُنم
 اي هللا، من أجل والدة االله ارمحنا. 

قائلني:   املالئكة،  بتسبحة  القوي،  ايها  اليك،  وهنتف  الصاحل،  ايها  لك  جنثو  النوم،  من  هنوضنا  قدوٌس عند 
 قدوٌس قدوٌس انت اي هللا، من أجل والدة االله ارمحنا. 
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الثالوث  أيها  ك،  ّبحم ألمسم شفيتَّ  وافتح  وقليب،  عقلي  رب  اي  فأضئ  نومي،  ومن  سريري  من  أهنضتين  قد  اذ 
 اً: قدوٌس قدوٌس قدوٌس انت اي هللا، من أجل والدة االله ارمحنا. القدوس، هاتف

 صلوات شكر وابتهال

اان  عليَّ  ب  تمغضم َل  أمانتك  وطول  صالحك  لكثرة  القدوس، ألنك  الثالوث  أيها  اشكرك  النوم،  من  هنوضي  عند 
الطريح   اان  وأهنضتين  دأبك،  هو  عليَّ كما  تعطَّفتم  بل  آباثمي،  أهلكتين  وال  عزَّتك. اخلاطئ،  وأمجّمد  اليأس، ألبتكرم  يف 

قلب،  ابعرتاف  لك  وأمرتل  مشيئتك،  وأمصنع  وصاايك،  م  وأمتفهَّ أبقوالك،  ذَّ  ألمهم فمي،  وافتح  عقلي،  عيينم  أثر  فاآلن 
 وأمسّبح امسك القدوس، أيها اآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان واىل دهر الداهرين. آمني. 

اال امللك  أيها  لك،  النوم، اجملد  من  أمهنض  ان  أّهلتين  قد  للبشر،  الواّدة  االهلية  بعنايتك  ألنك  الكل،  الضابط  له 
قّواتك  من  تضرعي كما  صوت  رب،  اي  فتقبَّل،  املقدس.  بيتك  اىل  ابلدخول  وأمحظى  املستحّق،  الغري  اخلاطئم  اان 

م لك تسبحيت املنبِعثة من شفيتَّ الدنستني ، بقلٍب نقي وبروح التواضع، لكي أمصري اان املقّدسة العقلية، وارتِض ان تمقدَّ
د يف اآلب والروح. آمني.  ك أيها االله الكلمة، املمجَّ  أيضاً شريكاً للعذارى العاقالت مبصباح نفسي البهج، وأمجّمدم

 للقديس ابسيليوس الكبي 

ِإْثرها، واملعجزات اجمليدة اايك تبارك، أيها االله العلّي ورب الرمحة، الصانع معنا دائماً العظائم اليت ال يستقصى  
لكنا  هتم َل  ألنك  نشكر  اايك  ب.  النَّصم الكثري  اجلسد  تعب  من  واسرتاحًة  لضعفنا  راحًة  النوم  اايان  املانح  صى،  حتم ال  اليت 

و دأبك، وأمهنضتنا حنن الطرحيني يف اليأس، لتمجيد عّزتك. لذلك نبتهل اىل صالحك آباثمنا، بل تعطَّفتم علينا كما ه
لكي  تسبيحك،  من  وامألها  افواهنا  وافتح  الثقيل،  التهاون  رقاد  من  عقلنا  وأهنْض  ِذهننا،  عيينم  فأثر  يوصف،  ال  الذي 

الك من  د  املمجَّ االله  أيها  لك،  ونشكر  ونرتل  انقطاع،  بغري  نسبِّحك  ان  ابتداءم نستطيع  ال  الذي  اآلب  الكل،  ويف  ل 
  أموان واىل دهر الداهرين. آمني. لهم، مع ابنك الوحيد وروحك القدوس، الصاحل واحمليي، اآلن وكلَّ 
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 أفعال الفضائل االهلية 

 فعل االميان

اين  الرب  أيها أوحيتمها،  اثبًتا  إمياانً   أؤمن  إهلي،  اليت  احلقائق  انت   بواسطة كنيستمك،اايها    وتمعّلمنا  جبميع  ألنك 
 . آمني.  احلقُّ الذي ال يمِضّل وال ي مغمش

 فعل الرجاء 

ارجو بثقٍة أمنك متنحين، ابستحقاقات سيدان يسوع املسيح، النعمةم يف هذه الدنيا، واحلياةم   أيها الرب اإلهلي، اين 
 االبدية ِإن حفظتم وصاايك، ألنك وعدتين ذلك وانت صادق يف مواعيدك. آمني. 

 فعل احملبة

اإلهلي،   الرب  حمبة. أيها  وتستحقُّ كل  والصالح،  الكمال  ألنك كليُّ  شيء،  فوق كل  قليب  بكل  أمحبُّك  إين 
 وأمحبُّ قرييب كنفسي حّباً لك. آمني. 

 صالة عمومية 

ثالثة  يف  واحد  إله  أبنك  وأعرتف  القدس،  والروح  واالبن  اآلب  قدسه،  الكلي  الثالوث  ايها  لك،  أسجد  اين 
ينبوع   اي  اشكرك،  اين  مث  اجلالل.  الكلي  املطلق  اهلي  أنك  مبا  وإكرام  خضوع   لك كلَّ  وأمقّدم  على اقانيم،  خري،  كل 

حيايت من  دقيقة  اول  منذ  عليَّ  هبا  دتم  جم اليت  الكثرية  حفظيت  النعم  ألنك  سيما  ال  احلاضرة،  الساعة  حىت  حتت  
مع  ابالشرتاك  النهار،  هذا  يف  به  وأمفكِّر  وأمفعله  أقوله  ما  أموّجه كل  إهلي،  اي  ولتمجيدك،  الغابرة.  الليلة  هذه  يف  محايتك 

هناري   ألقضّي  نعمتك  من  فامألين  العاَل.  وخطااي  خطاايي  عن  تكفرياً  املسيح،  يسوع  خملصي  وأوجاع  يف اعمال  كله 
 حمبتك ويف مرضاتك، مبتعداً عن كل ما يمغيظك، بشفاعة مرمي الكلية القداسة. آمني. 
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 اىل السيد املسيح 

لكي  رب،  اي  وجهك  علينا  م  أمرسم العاَل،  اىل  وارٍد  انساٍن  ويقدس كلَّ  ينري  الذي  احلقيقي،  النور  املسيح،  أيها 
عمل وصاايك، بشفاعات الكلية الطهارة والدتك وُجيع قديسيك. ننظر به النور الذي ال يدىن منهم سّهل خطواتنا اىل  

 آمني. 

على  بوجهك  أضئ  وصاايك؛  ألمحفظم  الناس،  ب مْغي  من  جّنين  امثٌ؛  عليَّ  يتسلط  وال  قولك،  خطوايت كمثل  سّهل 
 عبدك وعلِّمين عدلك؛ ليمتلئم فمي تسبيحاً لكيما اسبح جمدك، واليوم كلَّهم لعظيم جاللك. 

 النهار اىل يسوع تقدمة  

وأعمايل      صلوايت  مع  وذايت كلها  وجسدي  نفسي  الطاهر،  مرمي  قلب  بواسطة  لك،  أقّدم  اين  اهلي،  يسوع  اي 
 وأوجاعي يف هذا النهار، إكراماً وحمبًة لك، ووفاًء عن خطاايي وخطااي العاَل، وألجل خالصي وخالص النفوس. 

 اىل السيدة البتول 

اي  يسوع.  بطنِك  مثرة  ومبارٌك  النساء،  يف  انت  مباركة  معِك.  الرب  نعمة.  ممتلئة  اي  مرمي،  اي  عليِك،  السالم 
 ، حنن اخلطأة، اآلن ويف ساعة موتنا. آمني. ألجلناقديسة مرمي، اي والدة هللا، صلي  

اليوم عيينَّ وأمذينَّ أمبرهنم لِك عن تفاينَّ ألمجلِك، أكّرس لِك    اي سيديت وأممي، اين أمقّدم لِك ذايت جبمليت. ولكي 
ك، اي أممي احلنون، احفظيين وحامي عين حماماتك عما خيّصِك وعما  وفمي وقليب وذايت جبمليت. ومن حيث ِإين أمخصُّ

 هم لِك. آمني. 

 اىل املالك احلارس والقديس الشفيع

ل ِِبراسيت من قِ    رمم احملبة االهلية، أنرين واحفظين وقمدين ودبّرين. آمني. اي مالك هللا، املوكَّ  بمل كم

ه معك يف السماء  أيها القديس املعظَّم شفيعي، صلِّ ألجلي وأسعفين لكي أعبد هللا ِمثلمك على االرض، وأمجّمدم
 اىل االبد. آمني. 
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 صالة ختامية 

 بصلوات آابئنا القديسني، أيها الرب يسوع املسيح اهلنا، ارمحنا. آمني. 

 صلوات قبل التأمل وبعده   –  اثنياً 

 قبل التأمل   –  1

 صالة للقديس يوحنا فم الذهب

أمذين   افتح  املسيح،  يسوع  الرب  رب.  أيها  اي  بوصاايك  وأمعمل  وأمفهمه،  أمسعم كالمك  لكي  وعينميه  "إين قليب 
عجزاٍت من شريعتك"غريب يف   لت 1االرض فال تمواِر عين وصاايك"، بل "اكشْف عن عيينَّ فأمبصرم مم . ألين عليك توكَّ

 .2لتنري قليب. "أعلمين الطريق الذي اسلك فيه، فاين اليك رفعت نفسي" 

 صالة اثنية له أيضاً 

وافتح   البهي،  معرفتك  نورم  قلوبنا  يف  أمشرق  البشر،  احملب  السّيد  ْع أيها  ضم االجنيلية؛  مواعظك  لفهم  ِذهننا  عيين 
وصاايك خوف  ما   فينا  وعاملني كلَّ  متفّهمني  اجلسدية،  الشهوات  دائسني  روحية،  بسرية  نتصرف  لكي  الطوابوية، 

القدوس،  وروحك  األمزيل  ابيك  مع  اجملد  نرفع  واليك  االله.  املسيح  أيها  وأجسادان،  نفوسنا  ِإانرةم  انت  ألنك  يمرضيك. 
 حمليي، اآلن وكّل اوان واىل دهر الداهرين. آمني. الصاحل وا

 

 

 صالة اخرى منقولة عن اليواننية 

 
 .18و   19:  118مز     1
 . 8:  142مز    2
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رّة؛ اي من علَّم سليمان احلكمة؛ اي اله   إبرادةٍ اي هللا اهلنا، اي من شرَّفنا حنن البشر بصورته االهلية، وأمنعمم علينا   حم
من  أمنقذان  هبا.  ونعمل  ونمقبلها  مشيئتك  لنفهم  وأمفواهنا،  وأفكاران  وقلوبنا  نفوسنا  افتح  الدهور،  لكم  مم الكلمة  الكل، 

 طهارة وُجيع قديسيك. آمني. مضار الشيطان، بشفاعات أمك الكلية ال

 صالة غيها

نك حاضر ههنا، تراين وتسمعين. فأسجد لك من أمعماق قليب، متذلاًل أمام عزتك اهلي، اين أمومن إماانً حّياً اب
خريي  انت  اليك،  هبا  أمسأتم  اليت  واملتنوعة  الفظيعة  االهاانت  عن كل  وانسحاق  تواضع  بكل  استغفرك  اين  مث  االهلية. 

اخرى. مرًة  فأمغيظك  اعودم  وال  مرة  الف  املوت  اقبل  ان  نعمتك  مبعونة  قاصداً  وحّرِك   السامي،  ري،  اي  عقلي  فأمنر 
التأمل.   هذا  من  وافرة  مثاراً  اجتينم  لكي  بنعمتك  وأّيدين  قليب،  أيها   –عواطف  واي  احلارس،  مالكي  واي  امي،  مرمي  اي 

 القديسون شفعائي، صلُّوا اىل يسوع من اجلي. آمني. 

 بعد التأمل   –  2

 صالة منقولة عن اليواننية 

البشر،   احملب  السيد  ايها  امل نشكرك  بوصاايك  للتأمل  اليوم  هذا  يف  أهلتنا  ألنك  نفوسنا،  اىل  قدسة. احملسن 
طاان، بصلوات اجمليدة مرمي الدائمة البتولية وُجيع  شيتك، واحفظ حياتنا، وأّيد خم فاجعل طرقنا قومية، وثبتنا ُجيعاً يف خم

 قديسيك. آمني. 

 صالة غيها

ّممتم اهلي، اين اشكرك على االنوار اليت أمنعمتم هبا   عليَّ يف هذا التأمل. وإين لمعازم على حفظ املقاصد اليت صم
 عليها. فأمنعْم عليَّ ان أمجنزها ابلعمل. آمني. 

 

 صلوات لتناول القرابن االقدس   –اثلثاً  
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 قبل التناول   –  1

 صالة للقديس يوحنا فم الذهب

عرتف أمنك انت ابحلقيقة املسيحم ابن هللا احلّي، الذي اتى اىل العاَل ليخّلصم اخلطأمة الذين أان أمومن، اي رب، وأم 
اان أمّوهلم؛ وأيضاً أمومن أمنَّ هذا هو جسدك الطاهر نفسهم، وهذا هو دمك الكرمي بعمينِه. فأمطلب اليك ان تمرمحين وتغفر 

وال ابلقول  اليت  االختيارية،  وغري  االختيارية  زاليت  أتناول يل  ان  وأمّهلين  جهل؛  عن  واليت  معرفة  عن  اليت  ابلفعل،  يت 
 أمسرارك الطاهرة بال دينونة، ملغفرة اخلطااي وحلياٍة أمبدية. 

 صالة له أيضاً 

وساقط  ممقفٌر  ألنهم  نفسي،  بيت  سقف  حتت  تدخل  ألن  وال كافياً  أمهاًل  لستم  أمين  أمعلم  اان  اهلي،  الرب  أيها 
يل اليه رأسك. لكن كما وضعتم ذاتك من العلو ألجلنا، إرِث حلقاريت. وكما قمبلتم ان  جبملته، وليس يفَّ مكان أمهٌل متم

ا اقبْل  هكذا  والبهائم،  وِمذود  غارِة  مم يف  َل توضع  وكما  الدنس.  جسدي  واىل  البهيمية  نفسي  مذود  اىل  تدخل  ن 
الذليلة،  نفسي  بيت  ايل  تدخل  ان  اقبْل  هكذا  األمبرص،  مسعان  بيت  يف  اخلطأة،  مع  وأتكلم  تدخل  ان  تستنكف 

ا اان  عليَّ  حتنن  أيضاً  هكذا  قدميك،  ولممسْت  أتْت  ملا  اخلاطئة  الزانية  تلك  تمقِص  َل  وكما  ابخلطااي.  خلاطئ املَّبَّصة 
وال  دنساً،  واالكثر  جناسًة  األشدَّ  فمي  نْع  متم فال  تقبيلك،  من  النجس  الدنس  الفم  ذلك  نْع  متم َل  وكما  وأملسك.  ألمتقدم 
شفيتَّ الرَِّجستني الغري الطاهرتني، وال لساين الزائد النجاسة. بل فلتصر يل ُجرة جسدك القّدوس ودمك الكرمي تقديساً 

ل خطاايي الكثرية، ولصيانيت من سائر االفعال الشيطانية، وإِلبطال وِإانرًة لنفسي الذليلة، وش فاًء جلسدي، وختفيفاً لِثقم
عادايت اخلبيثة السيئة، وإِلماتة االآلم، وللعمل بوصاايك، والزدايد نعمتك االهلية ولسكىن ملكوتك. فإين لستم متقّدماً 

بصالحك  اليك   واثٌق  لكنين  االله،  املسيح  أيها  بك،  بطول كمزدٍر  العقلي  للذئب  فريسًة  أمصريم  لئال  يوصف،  الذي ال 
وعقلي  وجسدي  نفسي  قّدس  القدوس:  الواحد  السيد  أيها  اليك  أمبتهل  فلذلك  املقدسة.  أمسرارك  ِشركة  عن  تباعدي 

أعضائي، واجعل   يف  وجّددين جبمليت، وأغِرس خوفك  يل معيناً وقليب وكلييتَّ وأمحشائي،  ممنتزمٍع مين. كن  غري   تقديسك 
الطهارة  الكلية  وطلبات  بصلوات  قديسيك،  مع  ميامنك  عن  للوقوف  أهالً  واجعلين  حيايت،  ابلسالمة  ودبّر  وانصراً، 

 والدتك، وخدامك الغري اهليوليين  والقوات الطاهرة، وُجيع القديسني الذين أمرضوك منذ الدهر. 
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 صالة للقديس يوحنا الدمشقي

ه سلطانم ترِك خطااي البشر، أيها الصاحل الواد لألانم، أمعرض يسوع املسيح ِإهلي، احل  أيها السيد الرب اوي وحدم
 عن زاليت كلها، اليت مبعرفة واليت بغري معرفة، وأمّهلين أن اتناول بال دينونٍة أمسرارمك االهلية اجمليدة الطاهرة احمليية؛ فال تكن 

ولعمربون   والتقديس،  للتنقية  بل  اخلطااي،  الزدايد  وال  ومعونة، لعذاب،  يل،  سروراً  ولتكن  املنتظر.  لك 
م

وامل اآلتية  احلياة 
ابيك  مع  اجملد  نرفع  واليك  للبشر،  حمب  والرأفات،  الرمحة  اله  انت  ألنك  الكثرية.  لذنويب  وحمواً  للمعاندين،  وقهراً 

 وروحك القدوس، اآلن وكلَّ أوان واىل دهر الداهرين. آمني. 

 خرى كنسية أصلوات  

ايها  وأمهلين،  يولّية،  هم غري  بناٍر  خطاايي  فأمحرْق  االهلي.  بعمشقك  تمين  وغريَّ املسيح،  أيها  بشوقك،  حرتمين  سم لقد 
مم حضورمْيك متهّلال.  الصاحل، ان امتلئ من نعيمك، لكي أمعظِّ

بكتُّين لباسي يف هباء قديسيك كيف أمدخل اان الغريم املستحق؟ ألين، ان جترأتم على الدخول معهم اىل اخِلدر، ي
ر نفسي من الدنس وخّلصين، مبا أنك حمب للبشر. ألنه ليس لباس العرس، وتطرحين املالئكة مغلوالً   . فيا رب، طهِّ

لَّة نفسي، اي مانحم النور، وخلِّصين.   انين أمشاهد ِخدرمك مزيّناً، اي خملصي. وليس يل ثوب للدخول اليه. فأمهبج حم

عدم  بسبب  حملاكمة،  سات  القمدم هذه  يل  تصر  ال  اهلي،  املسيح،  يسوع  الرب  البشر،  احملب  السيد  أيها 
ابهلل،  االلتصاق  يل  خرٌي  فإنه  املنتظمر.  لك 

م
وامل اآلتية  احلياة  ولعمربون  وجسدي،  نفسي  وتقديس  لتطهري  بل  استحقاقي، 

 وأمن أمضعم على الرب رجاء خالصي. 

عم  يف  شريكاً  اليوم  لكين اقبلي  يمهوذا،  مثلم  أقّبلك  وال  سرَّك ألعدائك،  أقول  ال  ألين  هللا،  ابن  اي  السّري،  شائك 
 مثلم اللص أعرتف لك: أمذكرين، اي رب، يف ملكوتك. 

 صالة للمطران جرمانس معقد 
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ا أمتقّدم  انين  والنور،  القّوة  متناولية  يف  املفيض  الزكية  النفوس  طعام  اي  السماء،  من  النازل  اخلبز  املائدة أيها  ىل 
هذه  يف  لالشرتاك  أهٍل  غري  اذ كنت  ولكنين،  صدرها.  مم من  واالستنارة  القّوة  ملتمساً  املظلم،  الضعيفم  اان  املقدسة، 

 الوليمة السنّية، أخشى ان يكون تقدمي اليها جملبًة للدينونة اذ ليس عليَّ لباس العرس. 

؛ غري أين أمتقدم اليه طمعاً برمحتك العظمى، راجياً ان نعم، اي رب، انين لست أهاًل الن أمتنعَّم بعمشائك السّري
 يكون تناويل اايه شفاًء ألمراضي الروحية واجلسدية، ونوراً لبصرييت املظلمة، وِعالجاً لضعفي الشديد. 

أبرارك القديسني: فامنحين شيئاً  انين أرغب، اي اهلي، ان اتقدم اليك بقلب مضطرم بلهيب حمبتك، على مثال 
بهم وِعبادهتم، اان العائذ بك.   من حرارة   حم

جديدة  حلياة  ممبتدأ  احلقري  منزيل  يف  حلولك  وليكن  اليك.  أشواقي كلها  تتَّجه  لكي  نيوية  الدُّ األميال  من  طّهرين 
رضيٍة لديك وممفعمٍة من أمعمال الَّب. فهلممَّ وقل السالم هلذا البيت املضطرب.   مم

مبع ّأسري  لكي  بيدي  وخذ  خملصي،  اي  بات هلمَّ،  العمقم من  فيه  ما  جمتازاً  القداسة،  سبيل  يف  مستقيماً  رياً  سم ونتك 
االبدية،   املدينة  اىل  أمصلم  ان  اىل  جأش،  وثبات  وال بشجاعة  له  هناية  ال  متتعاً  الوصف  الفائقة  الوليمة  بتلك  وأمتتعم 

 انقضاء. 

 بعد التناول   –  2

 صلوات شكر كنسية 

تسبحتك من  أمفواهنا  الطاهرة، لتمتلئ  املقدسة  أشرارك  نشارك  ألن  أمهلتنا  ألنك  جمدك.  نسّبحم  لكيما  رب،  اي   ،
ذَّ النهار كلَّه بعدلك. اليلواي.   الغري املائتة. ثّبتنا يف تقديسك لنهم

نفوسنا،   اىل  احملسن  البشر،  احملب  السّيد  أيها  أسرارك   ألنكنشكرك،  القتبال  ايضاً  احلاضر  اليوم  يف  لتنا  أمهَّ
والدة   السماوية  بصلوات  طواتنا،  خم ثبِّت  حياتنا.  أمحرس  خبوفك،  أمُجعني  شّددان  مستقيمة،  طرقنا  فاجعل  املائتة.  الغري 

 االله اجمليدة  الدائمة البتولية مرمي، وطلباهتا، مع ُجيع قديسيك. 

 33املزمور  



13 
 

 مواعظِّ وليفرحوا.    .الودعا  ليسمع  تفتخر نفسي.  ابلربّ   فمي.  يف   تسبحته  الدوام   على   حني.   كلّ   يف  الربَّ   أمابرك
ختزم   .نقذينأ  يمضايق  ُجيع   ومن  فأجابين،  الربّ   تم لتمسا  ُجيًعا.   امسه  ولنرفع   معي  الربّ  وال  واستنريوا،  اليه  موا  تقدَّ

هذا   . وجوهكم الرب،  دعا  البائس  إن  له   وينجيهم.  قيه متَّ   حول   الربّ   مالك حيلَّ    . خّلصه  مضايقه   ُجيع   ومن   فسمع 
 االغنياء.  هلم  عوز  ال   مّتقيه  فإنّ   قّديسيه،ُجيع    اي  الربّ   تّقواإِ   .عليه  توّكلامل  للرجل   طوىب  الرّب.   أطيب  ما  وانظروا  ذوقوا

أيها   الرب.   خمافة   فأمعلِّمكم   ،يل  واستمعوا  أيها البنون  هلّموا  . شيء  اخلري   من   يعوزهم   ال  الربّ   وملتمسو   ،افتقروا وجاعوا
الذي   فَّ   أاّيًما  يرى   أن   وحيب   احلياة   يهوىاالنسان  ابلِغش  عن  وشفتيك  الشرّ   عن  لسانك  صاحلة، كم  جانب .  النُّطق 

صانعي اإلمث   على اىل الصّديقني، وأمذانه اللى استغاثتهم. وجه الرب    الربّ   عينا   . اتّبعهو   السالم  إبتغِ   اخلري.   واصنع   الشرّ 
 منكسري   من  قريب  الربّ .  نقذهم أم   مضايقهم  ُجيع  ومن   ،هلم  الربّ   سمع ف  الصّديقون   صرخ  ذكرهم.   األرض  من  ليمحوم 

 فال  كّلها   معظامه  حيفظ .  الربّ   م نقذهيم   ُجيعها   ومن   ،نيالصّديق   مصائب   ةكثري   .األرواح  منسحقي  وخيّلص   ، القلوب
منهاواحد   ينكسر سّيءٌ   .ة  اخلطأة  أيمثون الصّديق  و ومبغض  موت  عليه   عبيده،  نفوس  الربّ   يفتدي.  ني  املتَّكلني  وُجيعم 

 ال يؤمّثون. 

 صلوات شكر أخرى 

أشكرك  ساتك.  مقدَّ يف  شريكاً  أصري  الن  أمهلتين  بل  اخلاطئ،  اان  تمقِصين  َل  ألنك  اهلي،  الرب  أيها  أشكرك، 
لتين، اان الغري املستحق، لتناول   قرابينك الطاهرة السماوية. فيا ايها السّيد احملب البشر، الذي مات من اجلنا ألنك أهَّ

ْب أن تكون هي يل، اان أيضاً، لشفاء   مث قام، ومنحنا أمسراره هذه الرهيبة احمليية ِإحساانً وتقديساً لنفوسنا وأجسادان، هم
مياٍن غري خاٍز، وحملبٍة ي النفسانية وهدوئها، وإلالنفس واجلسد، ولدفع كل عدوٍّ ممصادم، وإلانرة عيينم قليب، ولسالم قوا

ال راثء فيها، ولالمتآلء من احلكمة، وحلفظ وصاايك، والزدايد نعمتك االهلية، وللتأهل مللكوتك. حىت إين، ما دمتم 
تقديسك،   يف  هبا  وال حمفوظاً  دائماً،  نعمتك  اي أمذكرم  لك  بل  لنفسي،  بعد  فيما  أمعيشم  الينا.  احملسنم  سّيدان  واذا    

على  العاَل،  هذا  من  مذلك  حلنم   انصرفتم  حيث  السرمدية،  الراحة  اىل  أمصريم  االبدية،  احلياة  الشجيُّ رجاء  املعبِّدين   
، واللذة اليت ال حدَّ هلا، لّذةم املشاهدين ُجالم وجهك الذي ال يمنعت. ألنك انت املشتهى حقاً، وسرورم  الذي ال يمفرتم

 سيح اهلنا، واايك تسّبح كل اخلليقة مدى الدهور. آمني. حمبيك الذي ال يوصف، أيها امل

 للقديس ابسيليوس الكبي 
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تناويل  وعلى  منْحتنيها،  اليت  اخلريات  ُجيع  على  أشكرك  الكل،  وخالقم  الدهور  لكم  مم االله،  املسيح  السيد  أيها 
سرت كتفك ويف ظل جناحيك، . وأمتضرَّع اليك، أيها الصاحل احملب البشر، طالباً ان حتفظين حتت أمسرارمك الطاهرة احمليية

االبدية.  وللحياة  اخلطااي  لغفران  استحقاق  عن  حيايت،  من  نسمة  آخر  حىت  نقي  بضمري  ساتك  قمدم اتناول  ان  ومتنحين 
اجملد مع اآلب والروح القدس، اآلن وكلَّ أموان واىل ألنك انت خبزم احلياة ويمنبوعم التقديس ومانحم اخلريات، واليك نرفع  

 دهر الداهرين. آمني. 

 للقديس مسعان املرتجم 

رقين.  حتم ال  جابلي،  اي  رقين  حتم ال  املستحقني،  الغري  فيمحرق  انر  هو  من  اي  غذاء،  جسده  أمعطاين  ابختياره  من  اي 
وقليب.   وكلييتَّ  ّأوصايل  وكلَّ  أمعضائي  فاصل  مم متخلاًل  اسر  عقلي. بل  وقّدس  نفسي  وطّهر  زاليت كّلها،  أشواك  وأمحرق 

حمفوظاً من كل   وشّدد أمعصايب وعظامي. وأمثر حواسيم اخلمس. ومّسر يفَّ خشيتك. واحرمسين دائماً حتت كنفك. وصمين
ف فقط،  لروحك  سِكناً  مم واجعلين  وأمثرين.  وفّقهين  وحّسيّن  سرييت  وهّذب  وطهرين  ونّقين  النفس.  يفسد  وقول  ال فعل 

سواٍس  وم وكلُّ  شٍر  فاعِل  مين كل  يهربم  الشركة،  يف  بدخويل  لك  بيتاً  صرتم  اذا  حىت  للخطيئة.  بعد  فيما  مسكناً  أمكونم 
 وهوى، كما يهرب من النار. 

ك  ك، ورمسلمك احلكماء، وكذلك أممَّ واين أمستشفع اليك ُجيع القديسني، وكلَّ رؤساء العادمي االجساد، وسابقم
ف الطاهرة.  تقديٌس النقية  وحدك  انت  ألنك  للنور.  ابناً  عابدك،  اان  واجعلين،  املتحنن،  املسيح  ايها  ِطِلباهتم،  تقبَّل 

 نفوسنا وهبجتها، ايها الصاحل، ولك نرسل اجملد يف كل يوم، ِبق واجب، ايها املسيح االله. 

 

 

 لغي مسمَّى 

ليصر يل جسدك املقدس، ايها الرب يسوع املسيح اهلنا، للحياة االبدية، ودممك الكرمي لغفران اخلطااي. وليكن   
جميئك يف  جمدك،  ميني  عن  أقف  ان  اخلاطيء،  اان  وأمّهلين،  والسرور.  والفرح  للصحة  هذه  قرابينك  تناول  الثاين   يل 

 مني. الرهيب. بشافاعات امك الكلية الطهارة وُجيع قديسيك. آ 
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وسرتي   ورجائي  املظلمة،  نفسي  نور  اي  القداسة،  الكليةم  االله  والدةم  السيدة،  وهبجيت،   وملجأيأيتها  وتعزييت 
النور  ِت  ولمدم من  فيا  الكرمي.  ودمِه  الطاهر  ابنِك  جسد  يف  شريكاً  أمثري  ألن  املستحق،  الغري  اان  أمهلتين،  ألنِك  أشكرك 

لدْت يمنبوع اخللود، أحييين اان امليتم ابخلطيئة. واي أمم االله الرحيم، ذاتم   احلقيقي، أمنريي عيينم قليب العقليتني؛ واي من وم
مطارح  يف  اهلائمة  أفكاري  واسرتّدي  اتضاعاً؛  وأمفكاري  وانسحاقاً  خشوعاً  قليب  وامنحي  ارمحيين،  والتحنن،  االنعطاف 

دينونة؛ وامنحيين  يايت لشفاء النفس واجلسد، بالالسيب؛ وأمّهليين القتبال قداسة األسرار الطاهرة اىل آخر نسمة من ح
ِك وأمجّمدِك كلَّ   دة مدى الدهور. آمني. أايم حيايتدموع الندامة واالعرتاف، حىت أمسبحم  ، ألنك مباركٌة وممجَّ

 صالة تقال امام صورة املصلوب 

أمجثوا أممامك، اي يسوع الصاحل واحللو للغاية. وأملتمس منك وأمستحلفك بكل حرارة روحي أن تمطبع يف   هاءنذا
خطاايي،  على  احلقيقية  والندامة  الشديدة،  واحملبة  والرجاء  االميان  عواطف  بينما   قليب  عنها،  التوبة  على  الثابت  والعزم 

ممعظم التوجع   ك اخلمسة بشعائر  يف عقلي ِجراحم عنك، أمرّدد  ما قاله داود النيب  عيينَّ  وانسحاق القلب، واضعاً نمصبم 
وا كلَّ عظامي".  اي يسوع الصاحل، اي: "ثقبوا يديَّ ورجليَّ وأمحصم

 صالة للقديس اغناطيوس دي لويوال

اي روحم املسيح قّدسيين. اي جسد املسيح خّلصين. اي دم املسيح أمسكرين. اي ماء جنب املسيح اغِسلين. اي آالم 
، وحامي عين ضدَّ  املسيح قّويين. اي أيها املسيح احلنون استجب يل، ويف ِجراحك أمخِفين. ال تمسمح أن أنفصل عنكم

دك مع قديسيك اىل ابد اآلابد. آمني.   العدو اخلبيث. ويف ساعة املوت ادعمين، ومموين ان آيت اليك، ألمجمِّ

 

 صالة للقديس توما الالهويت 

ابنك  جسد  من  فأشبعتين  شئتم  ألنك  وأممحمدك  اخلاطئ  أان  أشكرك  القدرة،  الكلي  القدوس  اآلب  االله  أيها 
فليكن  بل  دينونة،  االقدس  القرابن  هذا  يل  يكون  ال  ان  اليك  أمطلب  فلهذا  الزكي.  دمه  ومن  املسيح،  يسوع  الوحيد 

س برتم ويصيّن  وصالحاً،  ِإمياانً  وليزدين  وآاثمي،  خطاايي  شهوة   لغفران  ميّن  ويمطفئ  املخالفة،  وعدم  الصاحلة  االرادة 
وابطناً،  ظاهراً  األعداء  مكامن  من  ويمنقذين  بمنوية ألمبوتك،  وطاعة  واحتماالً  صَّباً  ويهبين  احملبة،  انر  يفَّ  ويمضرم  اجلسد، 
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حبك الطاهرة، ومينحين آخرة صاحلة، ح ويمضرمين بنار  يفَّ حركات الشهوة املضادة لشريعتك،  ت  أمكون مّتحداً وميم يث 
 معك اىل االبد. آمني. 

 صالة للمطران جرمانس معقد

سقف  حتت  بدخولك  عليَّ  هبا  دتم  جم اليت  الكَّبى  النعمة  هذه  على  الرؤوف،  السيد  أيها  أمشكرك،  أملفاظ  أبمية 
 فليكن إحسانك هذا الفائق وسيلًة ملزيد احتادي بك ابلنعمة واحملبة. بييت، اان احلقري اخلاطئ.  

ني.  األقدسم ودمه  الوحيد  ابنك  جسد  لتناول  أهلتين  قليب ألنك  من كل  أمشكرك  اين  القدوس،  االزيل  اآلب  أيها 
ولالنتصار  واآلالم،  األهواء  من  للتخلص  ذريعًة  هذا  تناويل  جتعل  ان  اجمليدة،  والدته  وشفاعة  ابستحقاقِه  اليك،  فأمضرمع 

 على جتارب ابليس.  

صوانً من اخلطيئة فقط، بل لكي جتعلين أمرتقي مراقيم الكمال نعم، اي رب، ِإين أمبتهل اليك  ليس لكي حتفظين مم
 ايضاً، ممريّناً نفسي ِبملى الفضائل. 

أسجد أمام جاللك االهلي بتذلل، ضارعاً اىل حنّوك ان تتعّطف عليَّ  أيها الروح القدوس، ينبوع املواهب، اين 
الكلمة  استحقاقات  وألجل  القدوس،  لآلب  االهلية،   إلكراماً  مواهبك  من  اليه  افتقر  ما  وهتبين  املتجسد،  الوحيد  االبن 

 لكي أعيش ابلتقوى والقداسة. 

أيها اآلب االزيل واالبن الوحيد والروح القدس، الثالوث االقدس، االله الواحد، ارمحين وثبِّتين يف رضاك، وشّدد 
ناهج اخلالص بنشاط ورغبة.   عزائمي، لكي أمواصل املسري يف مم

جسدك اي بكرامة  أسألك  انين  املخاطر،  اجلزيلة  احلياة  هذه  جماهل  يف  االمني  ومرشدي   ، فاديَّ يسوع  الرب  ها 
اآلن،   تناولته  الذي  أهوائي  االقدس  قمع  على  وتساعدين  أبسرها،  الغمرور  أسباب  عين  وتدفع  الرأفة،  بعني  ايّل  تنظر  ان 

 ياً أسباب البوار أبمن وسالم. وآالمي النفسانية، لكي أسري يف تلك اجملاهل بنشاط، متخطّ 

يب  حميطني  أشّداء  أعداٌء  يقاتلين  وف،  خمم ممعرتمك  يف  واِقٌف  التقلب،  الفكر، كثري  مظلم  العزم،  خائر  ضعيف،  أان 
فأنتم  أذاهم.  من  وأجنوم  عليهم  ألنتصرم  أجلأ  من  واىل  أمستغيث  فبمن  إابديت.  طالبني  مستمراً،  قتااًل  انحية  هو   من كل 
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يفي  سم معي، كن  بل كن  وحيداً،  احلرب  ساحة  يف  خمّلصي،  اي  ترتمكين،  ال  وانصري.  معيين  أنت  الوحيد.  ملجأي 
 كن قّويت، اان الضعيف. كن نوري، اان املظلم، فأغِلبم بك أعدائي، وأمرتل المسك نشيد احلمد الواجب. وتمرسي.  

عين أتغاضى مرًة أخرى عن استدعائك إىل قد تغاضيتم قبالً عن االستغاثة بك حني هجمات أعدائي. ف ال تمدم
 معونيت، بل نّبهين إىل طلبك، وارفعين إىل التماس هونك ومؤازرة والدتك اجمليدة، نصرية املساكني وعمضمد احملارمبني. 

بين فوق كل ذلك، اي ينبوع الرمحة واحلِلم، نعمًة لكي أمحبَّك حباً شديداً. أضرْم يف قليب تلك النار امل قدسة، وهم
ك، ال يهوى سواك. أِمْت يفَّ كل حبٍّ عاملي،  فتمحرق ما يفَّ من هشيم األميال الدنيوية. اجعل قليب مشغوفاً بك وحدم

 حىت أصري إنساانً جديداً مّتشحاً بثوب القداسة، بفضل مرامحك.

اخلطأة،  إىل  رمحتك  بعني  أمنظر  اخلالص.  وسائل  وامنحهم  قرابيت،  وذوي  أبهلي  رب،  اي  سبيل   إرأف،  واهِدهم 
ل هلم االقتناع ابحلقائق املقدسة، اليت أوحاها  التوبة، رامحاً إايهم كعظيم رمحتك. رمدَّ الضالني إىل اإلميان املستقيم، وسهِّ

 روحك القدوس. 

 ارحم النفوس املطهرية عموماً، وال سيما اليت ليس هلا من يذكرها. 

من   وامِحها  دة،  املضطهم املقدسة  إىل كنيستك  أن أمنظر  وعدتم  ألنك  يمعاديها،  من  على  وانصمرها  األشرار،  أذى 
 تكون معها إىل انقضاء الدهر. 

يين أان عبدِك الالجئ إليِك، بسرت محايتِك؛ وجنيين من املعاثر والسقطات ألرتل لِك  اي مرمي، أمّم املسيحيني، اسرتم
أتنا ألن  وأّهليين  املسيحيني؛  شفيعة  امللكة،  األم  أيتها  احلبور،  اإلهلي، نشيد  املسافرين  زادم  األقدس،  الكرمي  اجلسد  ول 

 أبهليٍة ومهابة ما دمتم حّياً. آمني. 

 صلوات قبل الدرس وبعده   –رابعاً  

 قبل الدرس   –  1

 صالة منقولة عن اليواننية 
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والتقوى   احلكمة  روحم  اوالدمك،  حنن  علينا،  أمرسل  الفهم،  وواهب  احلكمة  موزّع  اي  إهلنا،  الرب  أثر أيها  واخلشية. 
. ألنَّ كلَّ عطيٍة صاحلة أعني نفوسنا بنور معرفتك االهلية، حىت ننموم يف احلكمة والفضيلة، جملد وِإكرام امسك القدوس

 وكلَّ موهبة كاملة هي من العلّو منحدرة من لدنك، اي أاي االنوار. آمني. 

 صالة للقديس غريغوريوس الكبي

أمن   عينه  ابلروح  أمعطنا  القدس،  الروح  أنوارم  عليهم  إبفاضتِه  املؤمنني  قلوب  ب  هذَّ الذي  االله  هو أيها  ما  ق  نتذوَّ
 صاحل، ونمنعمم دوماً بتعزايته االهلية، بيسوع املسيح ربنا. آمني. 

 بعد الدرس   –  2

 صالة منقولة عن اليواننية 

لتنا حنن أوالدك إلنعاماتك اليت ال توصف. أضئ أفكاران بنور  نشكرك أيها الرب، ِإله الرمحة والرأفات، ألنك أمهَّ
ان  ونسألك  لصالحك  جنثو  لذلك  واخلالصية.  الصاحلة  العلوم  لنا  وأظهر  حقيقتك،  بفهم  عقولنا  فرّح  االهلية.  معرفتك 

ان نعمل دائماً مبشيئتك القدوسة. ابرك نفوسنا وأجسادان وأعمالنا تسقينا من يمنبوع حكمتك الدائم الفيضان. عّلمنا  
عّلةم  انت  الكل،  فوق  منّجدك  حىت  الفضيلة،  ومنارس  أخالقنا،  نقوِّم  وأن  واحلكمة،  السّن  يف  ننموم  ان  هبنا  وأقوالنا. 

 وواهب كلِّ اخلريات، اآلن وكل اوان واىل دهر الداهرين. آمني. 

 م البتول لأل

ِك نلتجئ، اي والدة االله: فال تمغفملي عن طلباتنا يف الشدائد. بل جّنينا من املخاطر، ايتها النقية حتت كنف حتّنن
 واملباركة وحدِك. 

 صلوات املائدة   –خامساً  

 قبل الغداء   –  1

 (. 4أابان الذي يف السماوات... اخل. )ص  
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 اجملد لآلب واالبن والروح القدس. -
 اآلن وكل اوان واىل دهر الداهرين. آمني.  -

 اي رب ارحم )ثالاثً( ابسم الرب ابرك اي أب. 

دهر   الكاهن: واىل  اوان  وكلَّ  اآلن  حني،  قّدوٌس كلَّ  فانك  عبيدك،  ومشرب  مأكل  ابرْك  االله،  املسيح  أيها 
 الداهرين. آمني. 

 بعد الغداء   –  2

وسروراً،  فرحاً  قلوبنا  امأل  اللهمَّ،  جسد.  ذي  لكّل  الِغداء  املعطي  حداثتنا،  منذ  ويعولنا  يرمحنا  الذي  هللا  تبارك 
حني يف كل  لنا  حصَّ اذا  ربّنا،    حىت  املسيح  بيسوع  صاحل  عمل  يف كل  نزداد  والعزة ّكفافنا،  اجملد  لك  ينبغي  معه  الذي 

 واالكرام والسجود، مع الروح القدس، اىل الدهر. آمني. 

فامألان من   السرور.  أمطعمة  منحتنا  امللوك. ألنك  ملك  اي  لك  اجملد  قدوس،  اي  لك  اجملد  هللا،  اي  لك  روح اجملد 
رضّيني،  قدسك، لكي نوجد أمامك  اّلً حسبم أعماله.   مم  غري خازين، عند ما جتازي كم

 اجملد لآلب واالبن والروح القدس. -
 اآلن وكل اوان واىل دهر الداهرين. آمني.  -

 اي رب ارحم )ثالاثً( ابسم الرب ابرك اي أب. 

وكلَّ   الكاهن:  اآلن  حني،  للبشر، كلَّ  وحمبته  بنعمته  الغنية،  مواهبه  من  ويعولنا  يرمحنا  الذي  هللا  واىل   تبارك  اوان 
 دهر الداهرين. آمني. 

 صالة اخرى يقوهلا الكاهن

هذا  واجعل  أجلهم.  من  قمّدمت  والذين  موها،  قدَّ والذين  املائدة،  هذه  وابرك  املنظورة،  غري  ميينك  ط  ابسم اللهمَّ، 
الواحد  البي ِعوض  وأرزاقهم،  أتعاهبم  من  أمكلنا  الذين  على  وعّوض  اخلالص.  سكانه  وأعِط  عامراً،  وستني ت  ثالثني 

د كلَّ حني، اآلن وكلَّ اوان واىل دهر الداهرين. آمني.   ومئة، ويف اآلخرة ملكوتم السماء. فانك مبارمٌك وممجَّ
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 قبل العشاء   –  3

 أيكل البائسون ويشبعون، ويسبِّحون الرب. والذين يلتمسونه حتيا قلوهبم اىل االبد. 

 اجملد لآلب، اخل. )كما يف الغداء(. 

 بعد العشاء   –  4

نشكرك أيها الرب اهلنا، ومنّجدك. ألنك أمفرحتنا بصنائعك، وأبمعمال يديك أمهبجتنا. ألنه قد ارتسم علينا نور 
فبالسالمة نرقد وننام، ألنك انت اي وجهك، اي رب، أمعطيتم سروراً لقلوبنا. من مثرة احلِنطة ومخرهم وزيتهم قد كثمروا.  

 رب أسكنتنا متوّحدين يف رجائك. 

 واالبن والروح القدس.  اجملد لآلب -
 اآلن وكل اوان واىل دهر الداهرين. آمني.  -

 اي رب ارحم )ثالاثً( ابسم الرب ابرك اي أب. 

 معنا هللا بنعمته وحمبته للبشر كلَّ حني، اآلن وكلَّ اوان واىل دهر الداهرين. آمني.  الكاهن:

 صلوات لزايرة القرابن املقدس   –سادساً  

 الزايرة االعتيادية 

أن  احلاضرة  هذه  زايريت  يف  أمنوي  اان  حمبيت،  ألجل  وليالً  هناراً  املقدس  القرابن  يف  املقيم  املسيح،  يسوع  سيدي  اي 
 أمشكرمك على احملبة اليت أظهرهتا للعاَل برمسك سرَّ القرابن املقدس. 

 اجملد لآلب... اآلن... 

يسوع سيدي  امل  اي  القرابن  املقيم يف  هناراً  املسيح،  احلاضرة أن   وليالً قدس  هذه  زايريت  يف  أان أمنوي  حمبيت،  ألجل 
 أشكرمك على أنك أتيتم ايلَّ مرّاٍت كثرية بتناويل اايك يف القرابن املقدس، وعلى اخلريات والنعم اليت وهبتين اايها. 
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 اجملد لألب... اآلن... 

املقيم   املسيح،  يسوع  سيدي  أن اي  احلاضرة  هذه  زايريت  يف  أمنوي  أان  حمبيت،  ألجل  وليالً  هناراً  املقدس  القرابن  يف 
غري  ومن  الفاترين  املؤمنني  من  املقدس  القرابن  يف  اليك  تصري  اليت  واالحتقارات  االهاانت  ُجيع  عن  لك  أمعّوض 

 املؤمنني. 

 اجملد لآلب... اآلن... 

املقد  القرابن  املقيم يف  املسيح،  يسوع  سيدي  أن اي  احلاضرة  هذه  زايريت  يف  أمنوي  أان  حمبيت،  ألجل  وليالً  هناراً  س 
ل أكثمر إمهاالً.  مم ل ُجيع أماكن االرض اليت تكرَّم فيها أمقلَّ إكراماً وهتم  أسجد لك سجوداً عاّماً، يمشمم

 اجملد لآلب... اآلن... 

والقديسني، مبا أنِك ابنةم اآلب   ع املالئكة أيتها البتول الكلية القداسة، أان أمحبُِّك بكل قليب، وأمكرمِك فوق ُجي
 األزيل، وأمكّرس لك نفسي مع قواها.

 السالم عليِك اي مرمي... 

البتول الكلية القداسة، أان أمحبُِّك بكل قليب، وأمكرمِك فوق ُجيع املالئكة والقديسني، مبا أنِك أممٌّ البن هللا   أيتها
 الوحيد، وأمكّرس لِك قليب مع عواطفه. 

 السالم عليِك اي مرمي... 

والقدي املالئكة  ُجيع  فوق  وأمكرمِك  قليب،  بكل  أمحبُِّك  أان  القداسة،  الكلية  البتول  عروسم أيتها  أنِك  مبا  سني، 
 الروح القدس العزيزة، وأمكّرس لِك جسدي مع حواسه، وأسألِك اي سيديت أن تستمدي يل خالص نفسي. 

 السالم عليِك اي مرمي... 

 صالة غيها

 للقديس ألفونس دي ليغوري 
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وءاً من الرأفة واحلب، يمقيم هناراً ولياًل يف سّر االفخارستيا، ممل اي سيدي يسوع املسيح، اي من ألجل حمبته للبشر
يف القرابن املقدس، وأمسجد  ِإايهم ومرتضياً بدنّوهم منك، اان أمومن أبنك  منتظراً كلَّ املقبلني اىل زايرتك، بل مستدعياً 
ها يف  لك من أقصى عدمي، مقّدماً لك الشكر عن ُجيع النعم اليت وهبتين اايها، خاصًة عن منحك إايي ذاتمك نفسم

إ وعن  السّر،  هذه هذا  يف  زايرتك  اىل  اايي  استدعائك  وعن  يب،  شفيعًة  القداسة  الكلية  مرمي  والدتمك  يل  عطائك 
لثالث   تبجيله  قاصداً  حّباً،  بكليته  املوعب  لقلبك  التحّية  أمهدي  اليوم  فأان  هذه الكنيسة.  عن  الشكرم  أّوهلا،  غاايت: 

ِقتْ  حلم اليت  االهاانت  ُجيع  عن  التعويض  اثنيها،  العظيمة؛  تقدمي   املوهبة  اثلثها،  أعدائك كلهم؛  من  السر  هذا  يف  بك 
مل أكثر إمهاالً. فأان  ل ُجيع أماكن االرض اليت تكرَّم فيها أقلَّ إكراماً وهتم السجود لك يف زايريت احلاضرة، سجوداً يمشمم

مراراً  مضى، ِغظتم  وأمقِصد بنعمتك   كثرية صالحك الغري املتناهي؛   أمحبُّك اي يسوع بكل قليب؛ وأمندم على أين، يف ما 
الشقي، أان  جبملتها  ذايت  اآلن  لك  مكّرساً  أبداً،  أمهينك  أعودم  عواطفي   ان ال  ُجيع  مع  لك،  اايها  وواهباً  ِإراديت  رافضاً 

يل.   ما  وكلِّ  حّبك فإورغبايت  إبحلاٍح  منك  أطلب  فقط،  يمرضيك.  ما  ُجيعم  يل،  هو  ومبا  يب  وصاعداً،  اآلن  منذ  صنع، 
مشيئتك ابلكمال. وأمتوّسل اليك من أجل النفوس املطهرية، ال سيما اللوايت كنَّ أشد  والثباتم االخري، وتتميمم املقّدس، 

أخرياً  املساكني.  ابخلطأة  ترأف  أن  وأسألك  القداسة.  الكلية  الطاهرة  والدتك  وحنو  االقدس،  القرابن  يف  حنوك  عبادًة 
 خمّلصي احلبيب، مقدِّماً اايها ُجيعها معاً ألبيك األزيل، وطالباً اليه كلها بعواطف قلبك الكلي احلب، اي  أمقرِنم عواطفي

 ابمسك ان يمقبلمها ويستجيبها حّباً لك. آمني. 

 فعل التناول الروحي. له أيضاً 

شيء،  فوق كلِّ  وأمحبُّك  فيه  ك  فأمعبدم األقدس.  القرابن  يف  حقيقًة  موجوٌد  أنك  اثبتاً  إمياانً  أمومن  اان  يسوع،  اي 
إين   -سّرايً، هلمَّ إىل قليب روحّياً ق ملَّما يكون. اقم إليك بكل حرارِة نفسي. لكن، مبا أين ال أقِدرم أن أتناولمك اآلن  وأشت

 أمحّتد بك كما لو كنتم أتيت إيّل حقيقًة، وأكّرسم لك ذايت جبملتها، فال تمسمْح أن أنفصلم عنك أصالً. 

 اىل العذراء اجمليدة. له أيضاً 

انِت  اليِك،  اليوم  أملتجئ  اجلميع،  أمشقى  اان  اين  أممي،  مرميم  عيب،  من كل  الَّبيئة  القداسة،  الكلية  البتول  أيتها 
العظيمة،   امللكة  أيتها  لِك  فأمسجدم  وملجأهم.  ورجاءمهم  اخلطأة،  وشفيعةم  العاَل،  وسلطانة  ريب،  لِك والدةم  ]وأمكّرس 

من اجلحيم، اليت استحققتها مراٍت كثرية. ذايت،[ وأمشكرِك على ُجيع النعم اليت وهبت خاصًة على ختليصك إايي  نيها، 
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عليه،  أقدر  ما  أصنعم كلَّ  وأبن  دائماً،  أخدمِك  أبن  أمِعدم  حمبتك  وألجل  حب،  موضوع كل  السيدة،  أيتها  أمحّبِك  فأان 
فاقبليين   وآمايل،  رجائي  فيِك كلَّ  أضع  اين  مث  أيضاً.  اآلخرين  لدى  حمبوبًة  تكوين  ظّل  لكي  حتت  واختذيين  لِك،  عبداً 

يل  استمدي  او  التجارب،  ُجيع  من  جنيين  فأنِت  تعاىل،  لديه  مقتدرة  إنِك  حيث  ومن  الرمحة.  أمم  هي  من  اي  كنفِك، 
انتصر لكي  على   القوة  أحصل  أن  أرجو  وبِك  إهلي،  املسيح  ليسوع  احلقيقي  احلبَّ  ألتِمس  فمنِك  املوت.  حىت  عليها 

اليِك، ِبق احملبة اليت هبا حتّبني هللا، أبن تعينيين دائما، وال سيما يف ساعة مويت. وال   ين أتضرَّعصاحلة. فيا أممي، اميتٍة  
يل.  فليكن  وهذا  أمرجو،  ما  هذا  االبد.  اىل  رمحتِك  وأسبح  أابركِك  حيث  السماء،  يف  خملَّصاً  تشاهديين  َل  ما  ترتكيين 

 آمني. 

 صالة للمطران جرمانس معقد

سر    يف  االقدس  بناسوتك  هنا  واملوجود  الكل،  واملالئ  مكان،  يف كل  بالهوتك  احلاضر  القدوس،  الرب  أيها 
وإكرامي  حمبيت  عواطف  لعظمتك  أمقّدم  لكي  أمامك  ثملتم  مم انين  واخلمر،  اخلبز  أعراض  حتت  حمجوابً  العجيب،  حمبتك 

الف نعم  من  علينا  به  دتم  جم ما  ُجيع  على  الويّف  ابلشكر  سر مقرونًة  هي  اليت  العظمى  النعمة  على  سيما  وال  داء، 
 االفخارسيتا االهلي. 

على أشكرك  ألفاٍظ  بتهيُّب،  فبأية  جاللتك  امام  أحنين  إنين  الوصف.  الفائقة  الكَّبى،  النعمة  لك   هذه  مقّدماً 
تت  ترانيم ان  راجياً  املثلى،  النعمة  هذه  على  شكراً  واستحقاقاهتم،  وتسابيحهم  أُجعني،  السماء  وترمحين سكان  نازل 

 مبنحك إايي بشفاعتهم قلباً خاشعاً مشغوفاً بك. 

اليها  اليت  واملنزلة  أحببتين  الذي  احلب  مقدار  م  أتفهَّ ان  بين  هم األبرار،  وقوتم  األسرار  سرَّ  حباً   اي  ألزدادم  رفعتين، 
 لك. 

أمترمن أمامك مبا ترتمن به نفوس حمبيك احلقيقيني من اانشيد احلب احلاّر. أضرمع اليك ان هتبين مثل  ليتين أمقدرم ان
وقفهم، ابعثاً اليك من صميم القلب هبمتافات االحرتام واحلب والشكران.   عواطفهم، حىت أقفم أمامك مثل مم

 اليك أبجنحة احلب االهلي.    أرتقيم   أِبْد مين، اي إهلي وخملصي، كلَّ حبٍّ عاملي، حىت أستطيع ان

ّربه عيناك االهليتان، وأمنحين ما يقّربين اليك وجيعلين مقبوالً لديك.   نّقيِن من كل ما ال تمسم
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ال  حىت  جبملته،  قليب  مالئاً  عيينَّ،  أمام  مصوَّراً  تبقى  ان  اليك  فأضرمع  وأابطيلها.  الدنيا  هلو  مراراً  عنك  يمشغملين 
 يمشغملمين عنك شاغل. 

سم  ابالعراض، قد  احملجوب  االقدس،  بناسوتك  هياكلنا  على  مقيماً  الصاحل،  الراعي  أيها  بيننا،  تبقى  ان  ررتم 
االبد  أبد  داً  ممجَّ امسك  ليكن  وصف.  الفائق كلَّ  اإلنعام  هذا  على  نشكرك  لفٍظ  فبأّي  لنا.  وتشجيعاً  لقلوبنا  تعزيًة 

 ن. بتسبيٍح غري منقطع؛ ولتكن رمحتك مبارمكًة اىل دهر الداهري

حّباً   امأل ازددت  معرفة،  بك  ازددتم  ألنين كلما  معرفتك.  من  وعقلي  حمبتك،  من  وقليب  تسبيحك،  من  فمي 
 لك وشوقاً اليك. 

ك  جمدم بذلك  ألنَّ  جبمليت،  لك  أكون  ان  ابتغي  اين  العاملية.  االميال  ُجيع  مين  فتمفين  حمبتك  بنار  تملهبين  ليتك 
 وسعاديت، وهلذا أنت خلقتين. 

الشريفة.انك   احملبة  هلذه  استحقاقي  عدم  الغاية مع  اىل  مبثلها، ألن   أحببتين  أمقاِبل حمبتك  ان  قليب  من كل  دُّ  فأموم
أيها  بذلك،  عليَّ  فامنمن  االبرار.  اصفياؤك  أمحبَّك  نفسي، كما  قوى  جبميع  أمحبَّك  ان  أمريد  ابحلب.  اال  يكافأ  احلب ال 

 القادر على كل شيء... 

الدنيوية، حىت ال مينعين مانع من االرتفاع أبجنحة احلب  ابألشياءبتَّار احلبالم اليت تربمطين اقطْع بسيف نعمتك ال
 اليك.  

أممَّ  اي  ألجلي؛  صّلي  البتول  أيتها  الَّبكات  الفائقة  اجمليدة  لوالدتك  ِإكراماً  سألتك،  ما  متنحين  ان  اليك  أمبتهل 
عصيٍة وشدة. آمني.   املراحم، اعضمديين وصونيين من كل مم

 فعل التناول الروحي. له أيضاً 

أضرْم اللهمَّ يف قليب انر شوٍق ملناولة سّرك االقدس ِبب وعبادة وتواتر. اليك ّأصبو، اي خملصي، راغباً ان اكون   
آالمي،  شوكة  واكِسر  إهلي،  اي  عليَّ  فأعِطف  يتها.  ومتم هذه  رغبيت  ختنمق  وشهوايت  آالمي  أن  غري  بصالحك؛  ممغرماً 
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عليهاوانصم  مد   رين  بك  ألمهيمم  نيوية بنعمتك،  الدُّ امللذات  من  بشيء  عنك  وًل  أمحم وال  عهودك،  ثم  أنكم ال  العمر،  ى 
 أصالً. 

استطعتم  لو  ان   حبَّذا  مستحٍق  غري  اذ كنت  أين،  غري  واخلمر.  اخلبز  أعراض  حتت  حمجوابً  اآلن  أتناولك  ان 
وزدين  وطّهرين،  يفَّ،  واسكن  الوديع  فاديَّ  اي  فهلمَّ  والرغبة.  ابلشوق  اايك  بتناويل  فأتعزَّى  بيتي   سقف  حتت  اآلن  تدخل 

 من العيب. آمني.   حّباً لك، وأّهلين ألن أتناولك حقيقًة وبتواتر، بشفاعة أممك الَّبيئة

 صلوات املساء  –سابعاً  

 صلوات خشوعية 

، حنن اخلطأة، أيها السّيد: ارمحنا، ارمحنا اي رب ، ارمحنا، ألننا عاجزون عن كل جواب. فهذا التضرعم نقّدم لكم
 اي رب، ارمحنا. 

أنك  مبا  اآلن  انظر  لكن  آاثمنا.  تمذكر  وال  جداً،  علينا  تمسّخط  فال  اتَّكلنا.  عليك  ألننا  ارمحنا،  رب،  اي  ارمحنا 
نعةم يديك، وامسمكم ندعو.   متحنن، وخّلصنا من أعدائنا. ألنك انت إهلنا،  وحنن شعبمك، وُجيعمنا صم

افتحي لنا ابب التحنن، اي والدة االله املباركة. ألننا ابتكالنا عليك ال ُنيب، وبِك ُنلص من كل احملن، ألنِك 
 انِت خالٌص جلنس املسيحيني. 

 صالة للقديس صفرونيوس بطريرك اورشليم 

س، جم    ْجد املقدَّ ِد اآلب الذي ال ميوت، السماوي، القدوس؛ ايها املغبوط، يسوع املسيح، أيها النور البهي للمم
املعطيم  هللا  ابن  فيا  القدس.  والروح  واالبن  اآلب  االله،  نسبِّح  مسائّياً،  نوراً  ونظران  الشمس  غروب  اىل  لنا  صم وم قد  اذ 

د. احلياة، انك ملستحقٌّ يف كل االوقات ان تسبَّح أبصوات الئقة: لذلك العاَل إايك    ميجِّ

 صالة للقديس ابسيليوس الكبي



26 
 

مبارٌك انت ايها السيد الضابط الكل، املنري النهار ابلضوء الشمسي، واملبهج الليل أبمشعة النار؛ اي من أمّهلنا أمن 
رهية،  والكم الطوعية  خطاايان  لنا  واغِفر  شعبك،  ِطلبةم كل  استمْع  الليل،  مبادئ  من  ندنوم  وان  النهار،  حابةم  سم نمقِضيم 

لِّحنا بسالح العدل. ة رمحتك ورأفتك على مرياثك.  واقبل ابتهالنا املسائي، وأمرسْل كثر  وِّْطنا مبالئكتك القديسني. سم حم
هذه  تكون  ان  وامنحنا  الرديئة.  املعاند  مشورة  ُجيع  ومن  شدة  من كل  وأنقذان  بقّوتك،  احفظنا  ِبقك.  علينا  أمنعْم 

سالمية،   مقدسة،  حياتنا، كاملة،  أايم  وكّل  املقبلة  الليلة  مع  احلاضرة،  بشفاعة العشية  شك،  وال  رميٌب  يمشوهبا  ال 
  القديسة والدة االله، وُجيع الذين أرضوك منذ الدهر. آمني.   

 للقديس نفسه 

الفاحص  السفليات،  والناظر  العالء  يف  الساكن  جسد،  ذي  وإِله كل  القوات  رب  الكل،  الضابط  السيد  أيها 
خفااي البشر بوضوح، الذي ال ابتداء له، لى، العارف  ايها   النور االزيل الذي ال يتغرّي وال يستحيل، انت  القلوب والكم

رأفتك،  بكثرة  واثقني  الدنسة،  شفاهنا  من  احلاضر  الوقت  هذا  يف  لك  نقّدمها  اليت  طلباتنا  اقبل  املائت  الغري  امللك 
و  جهل،  عن  او  معرفة  عن  ابلفكر،  او  ابلفعل  او  ابلقول  ان كان  اليك،  به  ِطئنا  خم ما  وكلَّ  ذنوبنا  لنا  من  واغِفر  طّهران 

حضور  متوقّعني  مستيقظ،  وذهٍن  ساهر  بعقٍل  احلاضر كلَّه  هذا  عمران  ليل  وزم  جنم ان  وامنحنا  والروح.  اجلسد  دنِس  كل 
اّلً  وجيازيم كم الكل  لّيدين  مبجد،  يوايف  فيه  الذي  املشهور،  املنري  املسيح،  يسوع  وخملصنا  وإهلنا  ربِّنا  الوحيد،  ابنك  يوم 

ساقطني وغافلني، بل ساهرين ومستيقظني، قائمني يف العمل، مستعّدين للفرح، لندخلم  حسبم أعماله: لكي ال نوجد
حيث االهلي،  جمده  خدر  اىل  الذي ال   معه  وجهك  ُجال  الناظرين  ة  لذم تفّسر،  ال  اليت  واللذة  فتور،  بغري  املعّيدين  حلنم 

 اخلليقة اىل االبد. آمني. يمنعت. ألنك انت النور احلقيقي، املنري واملقدس الكل، وِإايك تسّبح كّل  

 له أيضاً 

رفع   اي      واقبل  الظلمة.  يف  حيدث  أمٍر  من كّل  جننا  النهار،  يف  طائر  سهٍم  من كل  أنقذان  من  اي  رب،  اي  رب، 
اضطراب  من كل  وأمنقذان  رديئة،  جتارب  بال  لنقضيها  عيب،  بال  نكون  ان  الليلة  هذه  يف  وأمّهلنا  مسائية،  ذبيحًة  أميدينا 

و  ختشعاً،  نا  نفوسم وهْب  الشياطني.  من  لنا  يصري  زمع  خوفك وجم ْر  مسِّ الرهيبة.  العادلة  بدينونتك  وفحصاً  اهتماماً  أفكاران 
نوم   يف  نستنري  لكي  األرض،  على  اليت  أعضاءمان  وأممْت  حلمنا،  رديء   هادئيف  ختيٍُّل  عنا كلَّ  أبعْد  حكوماتك.  بنظر 
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ابنك الوحيد الذي أنت وشهوٍة ضارّة، وأمقمنا يف وقت الصالة اثبتني يف اإلميان، وانجحني يف وصاايك، مبسرّة وصالح  
وس، الصاحل واحمليي، اآلن وكلَّ اوان واىل دهر الداهرين. آمني.   مبارمٌك معه ومع روحك القدُّ

 صلوات طقسية ُأخرى 

فلذلك  خالقي.  اي  عمِلمتمهم،  قد  الشقي  جسدي  وضمعفم  ؛  يمرونم الذين ال  أعدائي  رمقاد  عمدم  تمعرف  أنت  رب،  اي 
يف يديك: فاسرتم  ين أبجنحة صالحك، لئال أانمم اىل الوفاة؛ وأمضئ عيينَّ العقليتني بتنعُّم أقوالك االهلية؛ أمستمودع روحي 

 وأمهنضين يف وقٍت موافق اىل متجيدك، مبا أنك صاحلٌ وحمٌب للبشر.  

زتم الثقة بك اليت ال ختم اي والدة اإِلله، إذ قد   الطهارة، فال زى، فسأمخلمص. وإذ قد أحرزتم محياتِك، اي كلّية  حم
هم ، حمتمياً بسرتِك الوحيد كأمنا ابدِّرع. وأمتضرَّع اىل معونتِك الكلية االقتدار  هاتفاً: أيتها أخشى؛ بل أمطرمد أمعدائي وأمهزِمم

 قوة ابن هللا املتجسد منِك. ب السيدة، خلِّصيين بشفاعاتِك، وأمهنضيين من النوم املظلم اىل متجيدِك،  

 

 

 صالة عمومية 

اال أومن أيها  إين  أقانيم،  ثالثة  يف  الواحد  االله  القدس،  والروح  واالبن  اآلب  شيء،  على كل  القادر  األزيل،  له 
ألنك وأرجوك  عينه،  احلقُّ  انك  مبا  قليب    بك  بكل  وأمحبُّك  مواعيدك،  يف  ألنك   ألنكصادق  وأعبمدك  للغاية،  حمبوب 

اخلريات على كل  إهلي،  اي  أشكرك،  اين  مث  املطلق.  وسيدي  من   خالقي  خلقتين  ألنك  السيما   ، عليَّ هبا  أمنعمتم  اليت 
من كل قليب  يف هذا النهار. واين أندم  العدم، وافتديتين بدم ابنك احلبيب، وجعلتين ابناً لكنيستك املقدسة، وحفظتين 

هذه عما ِغظتك به يف هذا اليوم ويف كل أايم حيايت؛ وأقّدم لك أفكاري وعواطف قليب، مع الراحة اليت سآخذها يف  
الليلة، ِإكراماً ومتجيداً لك، وشكراً على إحساانتك، وتكفرياً عن خطاايي. فباركين اي إهلي، واحفظين من كل خطيئة. 

 وأمعطين النعمة لكي أمعمل ابحملبة على الدوام ِإرادتمك القّدوسة، بشفاعة مرمي الدائمة  البتولية. آمني. 

 صالة ابتهالية اىل والدة االله
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 املتوحد   لبولس

العيب  مبولدها  من  اي  الدنس؛  عن  املنزَّهة  العيب،  من  الَّبيئة  الطاهرة،  النقية،  العذراء  هللا،  عروس  السيدة  أيتها 
هي  من  اي  ها؛  وحدم سواها  هلم  رجاء  ال  من  رجاء  اي  ابلسماويني؛  اقرتنت  املقصاة  وطبيعتمنا  ابلبشر،  الكلمة  هللا  د  احتَّ

مست  ونصريٌة  للمحارمبني،  جبمليت معونٌة  املتدّنس  اخلاطئ،  اان  تمرذمليين  ال  املسيحيني،  ملجأ كل  اي  اليها؛  للمسارعني  ة  عدَّ
البشر، حتنَّين  احملب  لإلله  أممٌّ  أنِك  مبا  لكن،  العمر.  للّذات  عبداً  عزمييت  بتواين  الصائرم  واألفعال،  واألقوال  األفكار  بقبح 

ِك اخلاطئ األثيم، واقبلي م ، اان عبدم أمقّدمه إليِك من االبتهال. وابلدالَّة الوالديَّة اليت   ن شفيتَّ الدنستنيمتعطفًة عليَّ ما 
للبشر،   وحمبته  صالحِه  وانحم  جم يل  يفتح  لكي  اليه  ابتهلي  وسيِّدان،  ربِّنا  ابنِك،  حنو  ال لِك  اليت  هفوايت  عن  ويتجاوز 

صى، ويردَّين اىل التوبة، وجيعلين لوصاايه فاعالً صادقاً. واحضمري عند ي دائماً، ايتها الرحيمة، الشفيقة، الوادة اخلريم حتم
والنصرية  الشفيعة  ايتها  اخلالص،  اىل  وأمرشديين  األعداء،  هجماِت  عين  فرمّدي  احلاضر،  العمر  هذا  قي  ا  أمَّ والصالح: 

ا وأمَّ املظلمة.  األشرار  األابلسة  أشباح  عين  وأقصي  يب،  فأحدقي  الشقية،  نفسي  خروج  وقت  يف  ا  وأمَّ يوم   احلارّة.  يف 
الدينونة الرهيب، فنجّيين من الِعقاب األبدي، واجعليين واراثً جملد ابنِك وإهلنا الغرِي املوصوف، الذي أفوز به بِوساطتِك 

اإِلله،   والدة  القداسة،  الفائقة  ايتها  املسيح، ونمصرتِك،  يسوع  وخملِّصنا  وإهلنا  ربّنا  الوحيد،  ابنِك  ورأفة  بنعمة  سيديت، 
له ك ينبغي  دهر الذي  واىل  أوان  وكل  اآلن  واحمليي،  الصاحل  القّدوس،  وروحه  األزيل،  أبيه  مع  وسجود،  وِإكرام  جمٍد  لُّ 
 الداهرين. آمني. 

 صالة ابتهالية اىل السيد املسيح 

 النتيوخس املتوحد 

املظلم يف اخلطيئة، ومن  وأمعطنا، ايها السيد، ِإذ حنن ذاهبون اىل النوم، راحة النفس واجلسد؛ واحفظنا من الرُّقاد  
أجسادان،   كل مترُّد  ِإقمْع  بِغّش.  إِلينا  املصوَّبة  احلامية،  الشرير  ِسهام  أطفئ  اآلالم؛  ثمباِت  وم سكِّْن  ة.  ممدهلمَّ ليلّيٍة  شهوٍة 

عتمقاً ورّوْض فينا كّل حاّسٍة أرضيٍة وماديّة. وامنحنا، اي هللا، عقالً ساهراً، وفكراً طاهراً، وقلباً مستيقظاً، ونوم اً خفيفاً، مم
ياٍل شيطاين. وأهنضنا، يف وقت الصالة، اثبتني يف وصاايك، ومرّددين على الدوام يف ذواتنا ذكرم أمحكامك.  من كل خم
اآلب  أيها  اجلالل،  والعظيمم  االكرام  الكليَّ  امسك  د  ومنجِّ ونبارك  لنسّبحم  متجيدك،  يف  الليل كلَّه  نقضيم  أمن  لنا  وهْب 

 قدس، اآلن وكلَّ اوان واىل دهر الداهرين. آمني. واالبن والروح ال
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 صالة اىل املالك احلارس 

ملين اان اخلاطئ، وال تبتعد عين بسبب ِإسرايف،  ل بنفسي الشقية وحيايت الذليلة، ال هتم أيها املالك القديس، املوكَّ
أم  بل  املائت.  هذا  جسدي  على  ابقتداره  يتسّلط  ألن  الرديء  للشيطان  جمااًل  تمعِط  الواهية، وال  الشقيَّة  بيدي  مسْك 

واهِدين اىل طريق اخلالص. نعم، اي مالك هللا القديس، احلارسم والساتر نفسي الشقية وجسدي الدنس، ساحمين بكلما 
العدو،  أمذى  من كل  واحفظين  الليلة،  هذه  يف  ين  اسرتم اليوم.  هناري  يف  به  ِطئتم  خم قد  ومبا  حيايت،  أايم  بِه كلَّ  زمنتك  حم

أمس  من لكيال  خبطيئٍة  هللا  لصالحه.   ِخطم  أهاًل  عبداً  وجيعلمين  خوفه،  يف  ليثّبتين  الرب،  اىل  أجلي  من  ْع  وتشفَّ اخلطااي. 
 آمني. 

 صلوات وجيزة ختامية 

مليين ممّدةم حيايت، اي شفيعةم األانم، بل أنِت اعضمديين وارمحيين.   اي والدة االله الكلِّية القداسة، ال هتم

ضعتم كلَّ رجا  ئي، اي والدةم االله، فاحفظيين حتت سرِت كنفِك. عليِك وم

، اي رب أمستودعم روحي وجسدي: فأمنتم ابركين وارمحين، وامنحين احلياة االبدية. آمني.   يف يديكم

 صورة فحص الضمي العام  –اثمناً  

الروحية   أوالً:   ونعمِه  خرياته  من  الينا  أمسداه  ما  وكلَّ  وإحسانمه،  فضلمه  له  شاكرين  ِإخوة،  اي  هللا،  فلنستحضر 
 واجلسدية.  

واء     اثنياً: سم والنُّقصان،  والزلل  اخلطأ  من  النهار،  هذا  يف  ارتكبناه  ما  عن كلِّ  تدقيق،  بكلِّ  ضمائران  فلنفحص 
 لنا، ام أبمفعالنا اخلفيَّة والظاهرة. كان ذلك برتكنا، أمم أبمفكاران، ام أبمقوا

لقين   اثلثاً: خم من  اي  املسيح،  يسوع  وسيدي  ِإهلي  اي  هكذا:  قائلني  وخشوع،  ندامٍة  بكّل  تعاىل  فلنستغفره 
كم اخلاطئ الشقي، أمحبُّك بكل قليب، فوق كل شيء. فبما أمنك صاحلٌ  وحفظين اىل هذه الساعة احلاضرة، هوذا أان عبدم

حني متييزي اخلريم من الشر حكيم، أمتوب اليك اندماً من كل قليب على ُجيع خطاايي اليت فعلتمها من  ورحيم، وعادل و 
بطرسم  ومن  امللك،  داود  من  صدرْت  اليت  رَّة، 

م
امل الندامةم  تلك  الكامل،  غري  توّجعي  عن  عوضاً  لك،  ماً  مقدِّ اآلن،  حىت 
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احلقيق التائبني  ُجيع  ومن  جدلية، 
م

امل مرميم  ومن  عزمتم الرسول،  وقد  اآلن.  حىت  العاَل  تكوين  منذ  ومجدوا  الذين  ّيني 
تصريم قليب فيك وأنت فيه،  أمن  وطالباً  أمعودم أمهينمك أمبداً. فاقبْلين راجعاً اليك، وجاثياً لديك،  ِإهلي، أمن ال  مبعونتك، اي 

واحمل الصاحل  القّدوس،  وروحك  االزيل،  أبيك  مع  أمسبِّحك  لكي  األبد،  اىل  تفارْقه  دهر وال  واىل  اوان  وكلَّ  اآلن  يي، 
 الداهرين. آمني. 

 املزمور التسعون 

. عليه كلم فأتَّ  إهلي وملجأي.  انصري  هو أنت :للرب يقول. السماء ِيسكن إله يف ِسرت العملّي، عون  يف  الساكن
املضطرب  ومن   ،ينالصياد  فخّ   من   جنَّاين   ألنه تلتجئ.  وحتت   ،كلم يظلِّ   يهبم نكِ مبم .  القول   بك   طو حِي   كالسالح   أمجنحته 

ه  وشيطانِ   وقعةٍ   من  وال  الظلمة،  يف  كم يسلم   أمرٍ   من  وال  النهار،  يف  يطري   سهمٍ   من  وال  الليل،  خوف  من   ختشى  فال.  حقُّ
النهار إليهم    بل.  يقرتبون   ال   إليكو   ميينك،  عنرِبواٌت  و   ، لوفٌ أم   جانبميك  عن   ط يسقم .  نصِف  تمعاين و   بعينيك،تنظر 

. كمسكنِ  من   تدنو ال  ضربةٌ و  ، شرٌّ  يقرتبم اليك ال   ملجأك.  العليَّ  جعلتم  رجائي.  ،ربّ   اي ، أنت  ألنك  . ةاخلطأ ازاةم جمم 
 األفعى  وعلى. كرجلم  ِبجرٍ   تصِدمم  لئال  ،يرفعونك األيدي  وعلى  قك،رم طم  ُجيع يف  ليحفظوك  بك، مالئكتهم  وصييم  ألنه

 .له  فأستجيبم   يصرخم ايلَّ .  امسي  عرف   ألنه  هسرتمم أم و   يه،جنِّ فأم   لم كم أتَّ   عليَّ   ألنه .  نيوالتنِ   سدم األم   دوسم وت  تطأ،   اتاحليَّ   كم وملِ 
 . خالصي وأريه   أممأله   األايم   طول  ومن   ، دهجمِّ وأم   ذهنقِ أم  احلزن   يف  انأم   معه 

 أابان... السالم... اجملد لآلب...

 صلوات قبل االعرتاف وبعده  –اتسعاً  

 قبل االعرتاف   –  1

   3وصااي هللا 

 أان هو الربُّ ِإهلمك: ال يكْن لك إِلٌه غريي.  .1
 ال حتِلْف ابسم هللا ابطالً.  .2

 

  نضع هنا وصااي هللا ووصااي الكنيسة، ولو أهنا ال تتعلق مباشرة ابلصلوات، حىت يتعلَّمها الصغار ويتذكرها الكبار يف سر االعرتاف املقدس. 3 
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 قّدْس يومم الرب.  .3
ك.  .4  أمكرْم أمابك وأممَّ
 ال تمقتمْل.  .5
 ال تزِن.  .6
 ال تمسرِْق.  .7
دْ  .8  ابلزُّور.   ال تمشهم
 ال تشتِه امرأة قريبك.  .9

قتىن غريك.   ال .10  تشتِه مم

 وصااي الكنيسة 

 . املأمورة  واألعياد  اآلحاد  أاّيم   القّداس   مسع إِ . 1

 . املفروضة  صواماأل  وسائرم   الكبري   الصوم  صم .  2

 . اجلمعةو   ي االربعاءيومم   الزفر  عن   انقطع .  3

 .السنة  يف   مرةً  يكون   ماقلَّ  ، للكاهن خبطاايك  اعرتفْ .  4

 . الفصح  عيد  يف  مرةً   يكون  ما قلَّ   ،ساملقدَّ   القرابن   تناول .  5

 .شرالعم   أي ،الَّبكة  أوفِ . 6

 . مةاحملرَّ   األزمنة  يف   رس العم   كليلإٍ   عن   امتنعْ .  7

 بعض صلوات طقسية 

 اجملد لآلب واالبن والروح القدس. 
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مدنَّساً   ِإفتح جسدي  هيكلم  حاملًة  املقدس،  هيكلك  اىل  تبتكر  روحي  ألنَّ  احلياة،  واهبم  اي  التوبة،  أبوابم  يل 
رين بتحنُّن مرامحك.  ٌف، طهِّ  جبملته. لكن، مبا أمنك متعطِّ

 اآلن وكل اوان واىل دهر الداهرين. آمني. 

خب نفسي  دنَّستم  ألين  االله،  والدة  اي  اخلالص،  ناهجم  مم يل  لي  ابلتواين. سهِّ عمري كّلهم  وأمفنيتم  جة،  مسِم طااي 
 فبشفاعاتِك جنّيين من كّل جناسة. 

 ارمحين اي هللا كعظيم رمحتك، وكمثل كثرة رأفتك امحم مآمثي. 

أمرتعد من يوم الدينونة الرهيب. لكن، لثقيت بتحنُّن مرامحك،  أمفعايل الرديئة،  يف كثرة  ري، اان الشقي،  عند تفكُّ
 ثلم داود: إرمحين، اي هللا، كعظيم رمحتك. أمهتفم إِليك م

 

 

 

 صلوات طقسية غيها 

املرأمةم   قدمياً  أعطيتم  هللا، كما  اي  أمعطين،  من دموعاً  أعتقتاين  اللتني  الطاهرتني  قدميك  أمبملَّ  أمن  وأمّهلين  اخلاطئة؛ 
ابلتوبة، املقتناة  النقيَّة  العيشةم  ذكّياً،  ِطيباً  لك  وأمقّدمم  اللة،  الضَّ ِإميانمك   حىت  طريق  الشهي:  صوتكم  أميضاً  اان  أممسعم 

 خلَّصك، فامِض بسالم. 

الت إليِك  االله؛  والدة  اي  ذنويب،  تكاثرْت  الضعيفة، كثرياً  نفسي  فافتقدي  اخلالص.  طالباً  نقية،  اي   ، جأتم
ِك.   واشفعي اىل ابنِك وإهلنا ان يمعطيين غفران املساوئ اليت صنعتمها، أيتها املباركة وحدم
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امني عن كل امللتجئني إبمياٍن اىل يدِك العزيزة. فانه ليس لنا، حنن املنحنني بكثرة اآلاثم  ،أيتها الصاحلة، انِك حتم
من كلم وسيٌط   عبيدِك  فأمنقذي  لِك:  نسجد  لذلك  العلي.  االله  أممَّ  اي  ِسواِك،  والشدائد  األخطار  يف  هللا  لدى  دائم 

 ِشّدة. 

از العميان، وافتقاد السقماء،  أمنِت فرحم كلِّ املغمومني، وحماميةم املظلومني، وقموت البائسني، وتعزية الغرابء، وعكَّ
عنٌي ل  وِسرٌت عمضمدٌ  ل اليِك اي طاهرة: أمسرعي إِلنقاذ عبيِدِك. للمتعمبني، ومم  ليتامى، اي أممَّ االله العلي. نتوسَّ

 صلوات استعدادية اخرى 

 صالة قبل فحص الضمي 

اليت   أيها اآلاثم  وثِقلم  اخلطااي  عدد  أمعرفم  لكي  نعمًة  وأمعطين  عقلي  أمنِْر  والنعم،  األنوار  ينبوعم  القدس،  الروح 
 صدرْت مين ذّد هللا وضّد القريب وضّد واجباِت وظيفيت. 

عين ويمعميين. وال تسمْح أيضاً  دم ، اي ِإهلي، أبن فأمنرين اي إهلي، وال تسمح أبنَّ حبَّ الذات األثيم املوجود يفَّ، خيم
 مينعين احلياءم البشري عن اإِلقرار خبطاايي للكاهن املوجود يف هذا املِنَّب نيابًة عنك. 

لكي  هللا  عند  يفَّ  عوا  تشفَّ شفيعي،  القديس  أيها  واي  احلارس،  مالكي  واي  األمني،  اخلطأمة  ملجأ  البتول،  أيتها 
ها اندماً ابإلمهالكر، او ابلقول، او ابلفعل، او أعرفم جيداً ُجيعم اخلطااي اليت صدرت مين، ان كان ابلف ؛ ولكي أمبغضم

 عليها، ومتومّجعاً توجعاً حقيقّياً ألين ارتكبتمها.  

 صالة بعد فحص الضمي 

على  منطرٌح  هوذا  السمّو،  الفائق  االله  منك   أيها  يلتمس  لكنهم  فأمهانك.  عاد  الذي  اخلاطئ  العبدم  قدميك 
دين من أممامك ايها السّيد، ألنك ال تمرذمل القلب املنسحق، املتواضع. اين أمشكرك ألنك َل الغفران بكل تذلُّل. فال تمطرم 

اىل  انتظرتين  خصوصية  برمحٍة  أمنك  ومبا  أمستحّق.  هنَّم، كما كنتم  جم يف  تملِقين  َل  اخلطيئة،  حال  يف  أمموتم  أبن   تسمْح 
ايف هذا، ُجيعم اآلاثم اليت ارتكبتمها: فإين أمندم عليها سّيدان يسوع املسيح، ان تغفر يل، ابعرت  ابستحقاقاتاآلن، فأرجو 

من صميم قليب، لكوين ِغظتك هبا، انت الصالحم الغري ملتناهي، واملستحقَّ كلَّ حمبة. وأمنوي ان أمحبَّك فوقم كل شيء؛ 
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بنعمت وأمقِصد  سة،  املقدَّ شريعتك  هبا  خالفتم  اليت  اخلطااي  على  ف  أمأتمسَّ اايك،  حمبَّيت  فيما وألجل  اليها  أمرجعم  ال  ان  ك 
ن أمحتملم كلَّ املصائب وال أمهينك مرًة أخرى. فأسألك أن تساعدين بنعمتك، لكي أثبتم يف وعدي هذا  بعد. وأمريد أم 

 إىل املمات. آمني. 

 صالة خشوعية أخرى 

نفٍس كثرة  مبرارِة  أعرف  أان  ابناً...  لكم  أمدعى  أن  بعدم  ممستِحّقاً  ولستم  ك،  وقّدامم السماء  إىل  خطئتم  أيب  اي 
ن يعطي لعييّن جماري دموع لكي أبكي خطاايي كما تستحق! أيتها اجلودة غري املتناهية،  خطاايي وشناعتها!.. آٍه! مم

غفراهنا   راجياً  وأطلبم  آاثمي  أمبغض  ألجلِك  جلراح إين  الدواء  أطلبم  إين  املسيح.  يسوع  وسيدي  إهلي  ابستحقاقات 
هلا!   املسجود  جراحه  املسكينة، يف  عواطف نفسي  وانظر إىل  العظمى،  رمحتك  حسب  نفسي  على  سيدي، أشفق  فيا 

 قليب، وثبت مقاصدي. آمني. 

 معقدصالة للمطران جرمانس  

أسجد  إىل   إنين  عييّن  أرفع  أن  متجاسر  غري  وأسف،  ودموع  ووجل.  بتذلٍل  املرهوب،  مد  الصَّ أيها  عزَّتك،  أمام 
الشاروبيم  وترهبه  أبسرها،  العواَل  منه  ترتعد  من  اي  خوف،  بغري  عينيك  أمام  الشر  وصنعتم  إليك  أمثتم  ألين  السماء. 

 والسارافيم وسائر الطغمات. 

نعت، اندماً على عصياين أوامرك؛ وأريد من كل قليب أن أعيش منذ اآلن أتيتم إليك، اي سيدي، اتئباً عّما ص
ملجأ  بشفاعة  الّرمحان،  الغفور،  التائبني،  قابل  اي  منسحقاً،  وقلباً  مقبواًل  اعرتافاً  فهبين  ورضاك.  طاعتك  يف  فصاعداً 

 اخلطأة، مرمي البتول. آمني. 

 صالة ملنّسى امللك 

آابئنا إبراهيم واسحق ويعقوب ونسلهم الصّديق؛ اي صانع السماء واألرض وكل  إله  أيها الرب الضابط الكل، 
زينتهما؛ اي من تقّيد البحر بكلمة أمرك؛ اي من تمقفل اللّجة وختتمها ابمسك املرهوب اجمليد؛ اي من يراتع الكل ويرتعد 

ورمحةم موعدك من وجه قدرتك، ألن ِعظمم جالل جمدك األقدس ال يمد خطك ابلوعيد على اخلطأة ال حّد له،  وسم رك، 
مساوئ  على  والتّواب  الرمحة،  واجلزيل  األانة  الطويل  املتحنن،  العايل،  الربُّ  أنت  فإنك  إثرها:  يستقصى  وال  حتصى  ال 
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رأفتك وبكثرة  إليك،  للخاطئني  اخلطااي  غفرانم  ابلتوبة  وعدتم  جودتك،  قدر كثرة  على  رب،  اي  أنت  دت   الناس.  حدَّ
خيطئوا   َل  الذين  ويعقوب،  واسحق  إبراهيم  لألبرار  التوبة  تضع  َل  القوات،  إله  رب،  اي  فأنت  للخالص.  توبًة  للخطأة 
قد  رب،  اي  آاثمي،  تكاثرت  قد  البحر.  رمل  عدد  من  أكثر  خطئتم  ألين  اخلاطئ،  أان  يل  التوبة  وضعت  بل  إليك، 

 علو السماء من كثرة ظلمي، وأان منحٍن بكثرة القيود احلديدية لئال تفرَّسم وأنظر إىلتكاثرت آاثمي، ولستم أبهٍل أن أ
إذ َل أصنع مشيئتك وال حفظت أوامرك. أرفع رأسي. وليست يل راحة ألين هيَّجتم غضبك، والشر قدامك صنعت،  

ط  أسألك  لكين  عارف.  أان  وآباثمي  خطئت،  رب،  اي  خطئت  جودتك:  إىل كثرة  طالباً  قليب،  رمكبة  أحين  الباً: فاآلن 
أسافل  يف  يّن  تسجم وال  شروري،  علّي  حافظاً  األبد،  إىل  علّي  حتقد  وال  آباثمي،  لكين  هتم وال  يل،  اغفر  رب،  اي  يل  اغفر 
رمحتك،  بكثرة  ستخّلصين  مستحق،  غري  وأان  ألين  صالحك:  توضح كّل  ويّف  التائبني،  إله  هللا  أنت  فإنك  األرض. 

 تسبح كل قوات السماء، ولك اجملد إىل األبد. آمني.   فأسبحك كل حني ُجيع أايم حيايت. ألهنا إايك 

 

 

 

 سبعة مزامي التوبة 

 السادس  املزمور

خطك  تؤّدبين  وال   بغضبك،  توخّبين  ال   ايرب،  قد   عظامي  فانَّ   رب  اي  ِإشفين .  ضعيف  فاين  ايرب  ارمحين .  بسم
رب  عدْ   مىت؟  فحىت   ايرب  وأنت.  جّداً   انزعجت  قد   ونفسي  اضطربْت، . رمحتك  أجل   من  وخلصين  نفسي،   ونجّ   اي 

دي  يف   تعبتم   لك؟  يعرتف   من   اجلحيم  ويف   يذكرك،  من   املوتى   يف   ليس  ألنهم  ر .  تنهُّ  وبدموعي   سريري،   ليلةٍ   كل   يف   أغمم
رِمتم   عيناي،  الغيظ   من  تعكرت.  فراشي  أبملّ  ُجيع  من   هم  قد  الربَّ   ألن   اإلمث،   فاعلي  ُجيع   اي  عين   أمبعدوا.  أعدائي  بني 

عم  ع.  بمكائي  صوتم   مسم قمِبل  الرب  ِطلبيت،   الربُّ   مسِم خازين   وليعودوا  أعدائي،  ُجيع   ويضطربْ   فليخزم .  لصاليت  احلني  يف 
 جداً سريعاً. 
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 املزمور احلادي والثالثون 

 يف  وال  خطيئة،  الرب  لهم   بم سم حيم   ال  الذي  للرجل  طوىب.  خطاايهم  رتتْ سم   والذين  ،ذنوهبم  غمفرتْ   للذي  طوىب
 اىل  رجعتم   ،وليالً   اهنارً   عليَّ   لتْ ثقم   قد  كيدم   ألنَّ .  النهار  طولم   صراخي   من  عظامي  ليتْ فبم   كتُّ سم   ألين .  شّ غِ   فمه

 عن   صفحتم   وأنت   ، إبمثي  للرب   أعرتف :  قلتم .  خطيئيت  مأكتم   وَل   إبمثي  عرتفتم ا  قد.  الشوك  يفَّ   انغرسم   عندما  الشقاء
 ملجأي  أنت.  اليه  تقرتب  ال   الغزيرة  املياه   يولوسم   املناسب،  وان األ  يف   ابرٍّ   كلّ   اليك  ييصلّ   هذا  جل أ  من .  قليب  فاقنِ 

 عليك  رُّ قِ وأ.  هافي  ك تسلم   اليت  الطريق  هذه   يف   رشدك وأم   مكفهِّ أم .  يب  احمليطني  من  أنقذين   هبجيت،   اي  يب؛   احمليطمن احلزن  
 كباتم نم   كثريةٌ .  إليك ندنو يم   ال الذين   كوكم فم   حم كبم تم   وجلام   مةٍ كم ِبم .  عندمهافهمم   ال  ن اللذي  بغلالو   رس فم ال ك  تصريوا  ال . عيينَّ 

 القلوب   مستقيمي   اي  فتخروااو   الصديقون،  أيها  ،وابتهجوا  ابلرب   افرحوا.  فهم كنم تم   فالرمحة  ،الرب   على  كلاملتَّ   ا أمَّ   اخلاطئ؛
 .ُجيعاً 

 والثالثون   السابع  زمورامل

نتم و   ،يفَّ   تغرس ان  قد   سهامك   ألنَّ   . خطكبسم   تؤمّدبين   وال  بغضبك،   توخّبين   ال  ايرب،  ليس   .ك يدم   عليَّ   مكَّ
خطك،  جهو   من   سديجل  شفاءٌ  سالمة  سم مثلم   ،رأسي  فوق  تعالت  قد   يمآمث  ألنَّ   .ياي اخط  وجه  نم   عظامي  يف  وال 

.   ثقيل   لٍ مِح  عليَّ ث مقملْت  جراحايت أنتنتْ   قد  قد  هاليت  قاحتْ و     جم و .  منِقبل  قيتم   هم كلَّ   اليومم و   االنقضاء،   إىل   احننيت شم
عابساً.   يتم  شم جّداً،   شفاء.  سدي جل  وليس   ،عاراً   امتألات  قد  كلييتَّ   ألن مم واتَّضعت  قيتم  د   من   أئنُّ   كنت   شم  .قليب  تنهُّ

. ديوتنهُّ  ، شهويت كلُّ   أمامك ايرب،  أمصدقائي  .معي يبقم   َلعيينَّ   ونور يت،قوّ  قد اضطربم قليب، وفارقتين عنك َل خيفم
وجنسي مقابلي،  ووقفوا  مين  دمنموا  يو   .بعيداً مين    وقف  وأقرابئي  الذين  ين   الشرّ   يل  وامللتمسون   نفسي،  نطلبو أمجهدم

درسوا.  ، ابلباطل  مواتكلَّ  النهار  طولم  أمخرسم وك   ، سمع ي  ال   فكأصم  أان   ا وأمَّ   وغضوضاً   مثل  كنتو   . فاه  يفتح   ال   مثلم 
 ال :  قلت  ألين   .إهلي  ريب  اي   يل  ستجيبا  أنت   ، توكلت  ايرب   عليك  ألين  تبكيت.  فمه   يف  وال  يسمع،   ال   إنسانٍ 

 يف كل حني.  مقابلي  ووجعي   ، أان للضرب مستعّد، ألين   الكالم.عليَّ   مواظَّ ع   يا قدم  تزلَّ   عندما و   أعدائي، يب يشمتْ 
الذين و   . ظلماً   ين يمبغضو   الذين، وقد كثمر  ، وهم أمشدُّ مينأحياءٌ   أعدائي  .. خطييت  أجل   من  تمّ وأه  ،بسّيئيت  خَّب أم اان    ألين 

وا يب البتغائي  ،اً شرم   اخلري    بدلم جازوين  شم ملن  ال ف  . الصالح  وم  إله   اي    معونيت   إىل   . التفت عين   عدابتت  ال   إهلي، و   ريب   اي   هتم
 . خالصي
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 اخلمسون   زمورامل

 ألين  . ينرْ طهِّ   يتئخطي  ومن  إمثي،  من   كثرياً   اغسلينمآمثي.    امحم   رأفتك  كثرة   وكمثل  ،رمحتك  كعظيم  هللا  اي  ارمحين
حني.  ماميأم   وخطاايي  ،آباثمي  عارف  اان قم   ما لكي  صنعت.  كامقدّ   والشرَّ   ت،خطئ  كوحدم   إليك  يف كل   يف  تمصدم

وت مْغِلبم  يب  م اثابآل  نذاهاءم   حماكمتك.   يف   أقوالك  بل  لدْتين  وابخلطااي  ، حم يل احلق  أمحببتم   قد  ألنك   . أمي  وم وأّوضحتم   ،
ين وامض  غ تمنِضحم ومستوراهتا.   ، وهبجة  سروراً   عينسمِ تم   .الثلج  من  أمفضلم   بيضُّ فأم   ينلم غسِ وتم   ، رفأطهم   ابلزوف   حكمتك 

لم   مستقيماً   وروحاً   هللا،   اي   يفَّ   ق اخلم   اً نقيّ   قلباً   . يمآمث  كلَّ   وامحم   خطاايي،   عن   وجهك   اصرف  الذليلة.   ي عظام  فتمجذم
 وبروحٍ   خالصك،  هبجة   امنحين  .مين  تنزعهم   ال  القدوس  ك وروحم   وجهك،  قدام  من  تطرحين  ال   أحشائي.  يف  دجدّ 

 لساين   فيبتهجم   خالصي.   إله اللهمَّ   هللا،  اي   الدماء  من جنين  . يرجعون   إليك والكفرةم   طرقك، مثةم األم   معلّ فأم   . اعضدين  رائسي
أمعطي  كنتم ل  ،ذبيحةال  آثرتم   لو  ألنك  .كتحبتسب  فمي   خَّبم يم ل  ، شفيتَّ   افتح  ايرب  بعدلك. ال  .  اآلن  تمسرُّ   ولكنك 

فالذبيحة هللا.   ال   املتواضع   املتخشع  القلب .  منسحق  روح   هلل   ابحملرمقات،  مبسرَّتك  يرذملهم  رب  اي  ولتمبم صهيون   أصلْح   ، 
 العجول.  ِبكا مذ  على  يقّرِبون  حينئذٍ  اٍت،قحمرم و   عدل قمرابانً ال  ةحيبذب  رُّ سم تم   حينئذٍ   .أورشليم  أسوار

 

 والواحد املئة    مزمور 

ّولْ   ال  . صراخي إليك وليمبلمغ  صاليت،  استمع ايرب  يل  استجبْ و  حزين؛   يوم  يف   كيذنأم  إيلَّ  ل مِ أم  ؛ عين وجهك   حتم
رتم   قمليْت.  قد  ِمقلىً   مثل  يف  ظاميوعِ   خان،دُّ كال   فنيتْ   قد   أايمي   ألنَّ يف اليوم الذي أمدعوك فيِه.    سريعاً  مم  شب كالعم   ضم

الغيهبم   .بلحمي  عظمي  قم لصِ   ديتنهُّ   صوت  من  .خبزي  أكل  عن  سهوتم   ألين   قليب،  بسم ويم   صرت و   ، الَّبيّ   شاهبت 
ِهر   ة.رباخلم   يف   بومة ال  مثلم  والذين كانوا ميدحوين   ،أعدائي  ين عريَّ   كله   النهار  . السطح  على   الفريد   صفور عم الك   وصرت  تم سم

. عليَّ وجه    ي،بدموع  شرايب  زجتم ومم   اخلبز،  مثل  الرماد  أكلتم   قد   ينإل   حتالفوا  حني   ألنك  خطك،وسم   غضبكمن 
جيل   إىل   وذكرك   ، االبد   إىلاثبت    رب   اي   أنت و   . بستم يم   احلشيش  مثلم   وأان   ل، ظِّ الك  أايمي  مالت   . طرحتين  رفعتين 

ر. ألنَّ   ،هبا  الرأفة  وقتم   ألنهم   صهيون،ب  أفوتر   تقوم   أنت  فجيل.  إىل   واوحنُّ   حجارهتا،  أمحبُّوا  قد  عبيدك   والوقتم قد حضم
 صالة   إىل   نظر  . مبجده، ويمظهرم فيها  صهيون يمبين    الرب  ألن   ه. جمدم   األرض   ملوك  وكلٌّ   الرب،  اسمم   مماألم   ختشىو   .تراهبا

. قدسهِ   علوّ   من  اطّلع  ألنهم  .الرب   ح يسبِّ   لق خيم الذي    شعب ال و   آخر،  اىل جيلٍ   هذا  كتبيم فل  ِطلبتهم. لرذم يم   وَل   ، املساكني
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ب  ليسمع  ، األرض  إىل   نظر  السماء   من   الرب وحيمملَّ  املقيَّدين  د   وبتسبيحه الرب    ابسم  صهيون  يف   ليخَّبوا  املائتني؛   ين تنهُّ
يعبدواكو واملل   عاً يُج  الشعوب  اجتماع   عند   ،أورشليم  يف بقلَّة   قوتِه:  الطريق  يف  أمجابهم   .الرب  ، لكيما   الو   ،أايمي  أخَّبين 

األجيال.  ،أايمي  نصف   يف  ضينقبِ تم  جيل  اىل  ِسنيك  البدء  فإنَّ  من  رب،  اي   هي  والسماواتم   األرض،  ستم أسَّ   وأنت، 
 تنقمض.   لن   وسنوكأنت،    وأنت   . فتتغريَّ   داءرِّ الك   وتطويها  ثوب، الكتبلى    ها وكلُّ   تبقى،  وأنت   ، بيد تم   هي  .يديك  عملم 

 تستقيم اىل الدهر.   وذريتهم  ، االرض  نونيسكم   عبيدك  أبناءو 

 املئة والتاسع والعشرون  زمورامل

 كنتم   إن   . عيتضرُّ   صوت  إىل   صغيتني مم   انك ذم أم   لتكن.  صويت  مع تاس  ايرب  ، رب  اي   إليك   صرختم   األعماق  من
 نفسي   صَّبتْ .  رب  اي   من أجل امسك صَّبتم لك.  تفارغ اال  عندك من    ألن يثبت؟    من  ، رب  اي   ايرب،   راصداً،   آلاثم ل

نفسي لْت  توكَّ أقوالك،  من  الرب  على  يف  فليتَّكل.  الصبح  انفجار  من  الليل،  اىل  الصبح   رب. العلى    إسرائيل  انفجار 
ي  وهو   ة،كثري ال  ، ومنهم النجاة الرمحة  الرب  من   ألن  . آاثمهِ  كلّ   من  إسرائيل  ينجِّ

 

 املئة والثاين واالربعون   زمورامل

 فإنهم   عبدك،  مع   احملاكمة   يف   ل دخم تم   وال  . بعدلك  يل  استجب   وأمنصْت ِبّقك اىل طلبيت،  صاليت،   معتاس  ايرب
 منذ  املوتى  مثل  لمات الظُّ   يف  أجلسينو   ،حيايت  األرض  وأمذلَّ يف  ،نفسي  هد اضطم   قد   العدوَّ   ألنَّ   . حي  يتزكى أممامك  لن

عليَّ   .الدهر ِجرمت  يفّ   روحي   وضم يف  ة،ميالقد   ايم األ  تذكرتم   . قليب  واضطرب   يديك  بصنائعو   ، أعمالك  كل   وهددتم 
طر.كأرضٍ   نفسي و   ، يديَّ   إليك   سطتم بم   درست.  متم ال   وجهك  تصرف   ال .  روحي  فنيت فقد    ، ايرب  ، أجبينف  سرعْ أم    

رمحتك  لغداة اب  إجعلين   .بّ اجلم   يف   اهلابطني  ه بم اشفأم   عين، رب،  فينعرّ .  لتتوكّ   عليك  ينفإ  ،مستمعاً  اي   اليت   الطريق، 
 ألنك  اك،هو   أعملم   أن  مين علِّ   إليك.  أت جلم   ذ قدإ  ، رب  اي  ،أعدائي  من   ذين نقِ أم   . نفسي  فعتم رم   إليك   ين فإ  فيها،   أسلك

 ، نفسي بساحل من رج ختم  بعدلك. ييينحتم  ، ايرب ،امسك أجل من  . ةميقمست أرضٍ   يف هديينيم  الصاحل كروحم . إهلي نتأم 
ِلك  أعدائي.  تستأصل  وبرمحتك زنمون  الذينكلَّ   وهتم  . كعبدم   أان   ألين  نفسي،   حيم

 فعل الندامة 
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من   اندم  اان  وإهلي،  ريب  األبدية، اي  واخلرياِت  نفسي  سرتم  خم ابخلطيئة  ألين  خطاايي:  ُجيع  على  قليب  كل 
نمية. وابألكثر اان اندم ألين ِغظتك وأهنتك، انت اي ريب وإهلي املستحقَّ كلَّ كرامة وحمبة.  واستحققتم العذاابِت اجلمهم

أمغيظك فيما بعد وأمقِصد ان أمهرمبم من كّل وهلذا السبب أمبِغض اخلطيئة فوقم كلِّ شّر؛ وأمريد بنعمتك ان أمموت قبل ان  
 سبب خطيئة، وان أميفم بقدر استطاعيت عن اخلطااي اليت فمعلتمها. آمني. 

 فعل آخر موجز 

واستحققتم    والسماء،  نفسي  وخسرتم  خسرتك،  ابخلطيئة  ألين  خطاايي:  على  قليب  من كل  أمندم  اين  إهلي، 
ان أمهنتمك  ألين  خاصًة  وأندم  هنَّم.  جم حمبة.  عذابم  املستحقَّ كلَّ  أيب  ابداً. ت  اخلطيئة  اىل  أعودم  ال  ان  بنعمتك  فأريد 

 ارمحين اي رب واغِفر يل. آمني. 

 فعل االعرتاف 

خطيئيت  واإلمهال.  والِفعل  ول،  والقم ابلِفكر،  طئتم  خم ألمين  أابان:  اي  ولمكم  الكّل،  الضابط  اآلب  هلل  أعرتفم  أان 
 عظيمٌة. إقْ بمْل اعرتايف ألجِل حمممبَِّة يمسوع. 

 بعد االعرتاف   –  2

ة حيا  مدَّ مديوٌن لك، اي يسوع خمّلصي، على ُجيع النعم واالحساانت اليت نلتمها منك  يت، ال سيما يف كم اان 
هذه الدقيقة. فاين أرجو من رمحتك ان تكونم غفرتم يل ُجيع خطاايي ابعرتايف هذا. وِمن مثَّ فاين أشكرك على ذلك 
تعلم  انت  ولكن  اخلطااي.  أسباب  ُجيع  أمجتنب  وأن  بعد،  فيما  أمغيظمك  وال  سلوكي،  أمغرّي  ان  عازماً  دائماً،  شكراً 

  بقوَّتك، ألكونم أميناً يف وعدي هذا. آمني. ضعفي، اي إهلي. فأسألك ان تشّددين

 صالة خشوعية اخرى 

رًة واحدة، اي إهلي.   حقتم قميودم آاثمي بغفراِنك خطاايي. فاملوتم ألفم مرة وال إهانتمك مم د سم إين ال أمريدم أن لمقم
رم عن الزماِن الذي قضيتمهم يف املعاصي، بعيداً عنك. فأمعِطين ال نعمة لكي أمظِهرم لكم معرفيت للجميلم أمحيا إاّل لكي أمكفِّ

وأسباهِبا.   اخلطيئِة  عن  االبتعاِد  نِعمةم  خممملِّصي  اي  ْبين  هم  . ومعاصيَّ آاثمي  على  البمكاِء  عن  أمنقطعم  أن  أبن دون  عليَّ  أمنِعْم 
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ِإجعملين  غريي.  بواسطِة  او  بذايت  ف معملتمهم  الذي  الشرِّ  عن  يف   أمعوِّضم  واثبتاً  اإلهلية،  وصاايك  ماً  ممتممِّ خدمِتك،  يف  أميناً 
 أنفاسي. فاقْ بمْل، اي ِإهلي، عاطفيت هذه، وثمِبْتين يف مقاصدي إىل النِّهاية. آمني. حمبَِّتك إىل آخِر  

 صالة للمطران جرمانس معقد

س، الذي رمستمهم ل نا لننال به مغفرةم سيئاتنا، أي سرِّ لك احلمد، ايها الرب خمّلصنا الرحيم، على هذا السّر املقدَّ
أين  غري  البائسني.  الضعفاء  حنن  لنا  وضعِه  على  محالك  اللذين  واحلنّو  الرمحة  ِمقدار  أمعرفم  ليتين  العظيم.  االعرتاف 

بقدر   أشكرك  اان  وهلذا  ذلك.  عن  ابستحقاقات أمعِجز  مقروانً  الشكر  هذا  مين  تتقبَّل  ان  اليك  ضارعاً  استطاعيت، 
 كلية القداسة وُجيع قديسيك، ليكون مقبواًل لديك. والدتك ال

وأمّما ما نلتمه اآلن بفضل نعمتك، من التوبة القلبية واالعرتاف الصادق، فاين أمقّدم لك شكراً عنه، استحقاقات 
ان  رأفتك  اىل  مبتهالً  عليها كثريون،  حيصمل  َل  اليت  النعمة  هذه  على  عظيماً  شكراً  إهلي،  اي  أشكرك،  سة.  املقدَّ آالمك 

وا التوبةم  عددمهم،  الكثريم  اخلطأة  التملِهمم  أمخطار  عين  وادفع  نعمتك،  يف  اي خملصي،  فثيتين،  الصادقمني.  قوط، سالعرتافم 
يل،  يمنِصبوهنا  اليت  الِفخاخ  بِه  أرى  يل،  ِمصباحاً  نعمتك  ولتكن  خمذولني.  فيعودوا  أمعدائي،  هجوم  عند  لنمصريت  وقْم 

استجب، فيها.  أسلمك  اليت  الطريق  يف  ساملاً  وأسريم  بشفاعة   فأمجتذهبا  نعمتك  يف  وثبتين  دمعائي  استجب  رب،  اي 
 والدتك اجمليدة. آمني. 

 املزمور املئة والثاين 

ُجيعم  واي  الّرب،  نفسيم  اي  ابركي  امسه   ابطين   يف   ما   ابركي  وس.  مكافآتِه.   يْ تنسم   وال   ، الربَّ   نفسيم   اي   القدُّ ُجيع 
. والرأفة  ابلرمحة   لكِ يكلّ   الذي   ، حياتكِ   البلى   من   يمنّجي   الذي.  أمراضك  كلَّ   شفي يم   الذي  ، بكذنوِ   ُجيعم   ر غفِ يم   الذي 
الرمحات  الربُّ .  كِ شبابم   سرالنَّ   مثلم   دم فيتجدَّ   ،شهواِتكِ   اتابخلري   شبع يم   الذي  ف عرَّ .  املظلومني  جلميع   والقضاء  صانعم 

اىلالرمحة  وكثرياألانة    طويلم   ورؤوف،  رحيمٌ   الربُّ   مشيئاته.  إسرائيلم   وبين  ،هم قم رم طم   موسى ليس  وال   .  ط،  بسخم االنقضاء 
آاثمناحيقد   األبد   إىل حسب  على  ال  خطاايان    وال  ، معنا  نعم صم   .  سِب  حم  من   السماء  ارتفاع  مبقدار   ألنه.  اناجاز على 

الربُّ   ،األرض ومبقدار  خائفيه  على  رمحته  عظّم  و   عنا  بعدم أم   ،املغرب  من  املشرق  عد بم .  ِيئاتنا.   لبنني اب  األب  يرأف  كماسم
اذا    ه ألن.  احلقلكزمهر    زهروي  ، هم أايمم   شب العم   مثلم   اإلنسان .  ترابٌ   أننا   ذكرم و   ، بلتناجِ   رفعم   ألنه.  ائفيهخب  الرب   يرتأف
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الريح،  فيه  يمثبمت،    هبَّت  و ف  الرب   رمحة   ا أمّ .  عد بم من    ه موضعم   يعرفم   وال ليس  االزل،  منذ   .خائفيه  على   األبد  إىل هي 
 على يسود  وملكوتمهم  ،السماء يف أقرَّ عرشه  الربهبا.  اليعملو  وصاايه  نذاكريال ،عهده حلافظنيا البنني أبناء  على وعدلهم 

 ُجيع  اي  الرب  ابركوا  .كالمه  صوت  اعمسم   عند   بكلمته  لنيالعام  قوة،  املقتدرين  ،مالئكتهُجيع    اي  ،الرب  ابركوااجلميع.  
 . الرب  نفسي   اي   ابركي.   سيادتهضعٍ مو  كل  يف ،مصنوعاته  ُجيع  اي   ،الرب  ابركوا.  مرضاتهم   العاملني   خدامهم اي    جنوده،

 املزمور املئة واخلامس واالربعون

 وال  العمظماء،   على   تتَّكلوا  موجوداً. ال   دمتم   ما   إِلهلي  أمرتل   حيايت،   مدة   الربَّ   أسّبح  الرب.   نفسيم   اي   سبحي  
رمج خالص. بين البشر الذين ليس عندهم على ِلك اليوم ذلك يف.  أمرضه  إىل فيعود روحه ختم  إله   ملن طوىب  كلُّ أفكاره.  هتم

عينه، يعقوبم  ري  األبد، إىل احلق حافظ  فيها، ما  وكلّ  والبحر واألرض السماء  إهله، صانع الرب  يف  ورجاؤه  مم  القضاء  جمم
 حيبُّ   الربُّ .  املنحنني  ميقوّ   الربُّ .  حكماءانم  العمي  جيعل  الربُّ .  األسرى  لُّ حيمم   الربُّ .  للجياع  الطعام  رازق  للمظلومني،

 إىل  هيونصِ   اي   إهلك  األبد،  إىل   الربُّ   كلِ ميم اخلطأمة يمبيد.    طريقم و   واألرملة،  اليتيم  د عضم يم .  رابء الغم   حيفظ  الربُّ   . يقنيالصدّ 
 جيل فجيل. 

 املزمور التاسع والستون 

اللهمَّ، أمصِغ اىل معونيت؛ اي رب، أمسرْع اىل إغاثيت. ليمخزم وخيجل الذين يلتمسون نفسي. لريتدَّ اىل خلِف وخيزم 
هللا.  اي  يبتغونك  الذين  ُجيع  بك  ويفرْح  وليبتهْج  زه.  زه،  يل:  القائلون  خازين  احلني  يف  عمْد  لي م الشر.  يلم  يريدون  الذين 

عمظَّمم الرب. أّما أان فمسكني وفقري: اللهم أعيّن. معيين ومنقذي انت اي رب، فال وليقمل يف كل حنٍي حمّبو خالِصك، ت م 
 تمبطئ.  

 اىل السيدة البتول 

اىل     تمِكليين  ال  ها،  قدسم الكليُّ  السيدة  وال أيتها  غمِشيمين،  الضيق  ألن  خادمِك،  طلبة  اقبلي  بل  بشرية،  شفاعٍة 
يل  وليس  جهة.  من كل  احملارمبم  الشقي،  اان  اليه  ألتجئ  وضٌع  مم وال  ِسرٌت  يل  وليس  الشياطني.  نِبال  احتمال  أمستطيع 

لوٌة سواِك. فيا سيدة العاَل، اي رجاءم وشفيعةم املسيحيني، ال تمعرضي من طلبيت، بل اصنعي م  ا يوافقين. سم
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فينال   النعمة  يطلب  لكن  االله.  أممُّ  النقية  البتول  ايتها  خازايً،  نِك  لدم من  ويمرِجع  إليِك،  يسارع  أحٍد  من  ما 
فق سؤاله.   املوهبة، على وم

احملارمبني،  سالم  اي  ورعيَّتك،  شعبِك  فخلصي  السقماء.  وجناةم  املغمومني،  لوةم  سم انت  العذراء،  االله  والدة  اي 
 صدومني ابلعواصف، وشفيعة املؤمنني وحّدِك. وهدوءم امل

 بركة القرابن االقدس  –عاشراً  

 يلبس الكاهن البطرشيل والفلونيون مث يبدأ قائالً:     

 مبارٌك إهلمنا كلَّ حنٍي، اآلن وكلَّ اوان واىل دهر الداهرين. 

 املرمن وهو راكع أمام الباب امللكي: ويبخر القرابن االقدس ثالث مرات، وكل مرة ثالث دفعات، بينما ينشد  

وإهلِهم، فلتمحضمْر    –آمني.   ممبِدِعهم  لدى  بتهيٍُّب  ولتممتثْل  القديسني؛  املالئكِة  طمغمماِت  وكلُّ  السماء،  أمجنادم 
ا الكروبون،  بمهم  ويرهم خيشاهم  الذي  الصالح،  الفائِق  يسوعم  هم،  وحدم املغارِب  على  للراكِب  الفائقم  السجودم  لذي ممقدِّمني 

الظاهر.  اخلفيُّ  اإللهم  هو  إذ  نراهم،  وال  نراهم  فنحن  احِلّسيَّة.  األعراض  ِب  جم حم حتتم  ستمرتاً  مم يمرى،  ال  حضوراً  اآلن  ضرم  حم
يمذكم  ِغذاء ألتقيائك،  اي ذاتمكم  بنا،  فهلممَّ  اجمليد.  جميئك  يوِم  حىت   ، وآالمكم موتمكم  رون  ويتذكَّ ميثاقك،  الدهر  اىل  بِه  رون 

ِلكنا وممنِقذان، هاتفني: خلِّص، اي رّب، املكّرمني ابمياٍن حضورمك اجمليد املوقَّر. مؤمنون، نتن  اول قموتمنا وحياتمنا، ونستقبْل مم

 فينشد اخلورس هذه الطروابرية ابللحن االول: 

ا شرابً.  ومم أكالً  مم هم  ودمم جسدهم  مم  هم نمحم مم ّأحبَّهم،  الغايِة  ويف  تهم  خاصَّ أمحبَّ  إذ  املسيحم  نسجدم ِإنَّ  اآلن  لّلذين حنن 
اجملدم   قائلني:  بومرمِع  إليِه  تفم  وهنم رِِمني،  ممكم بوقاٍر  البشر هلما  ّب  حمِم اي  لتنازملكم  اجملدم   ، حلنوِّكم اجملدم  املسيح،  أميُّها  حلضورِكم 

ك.   وحدم

 فيختم الكاهن الصالة قائالً: 

 ، أيها الرب يسوع املسيح إهلنا، ارمحنا. آمني. بصلوات آابئنا القديسني
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 ( 57:  6"من أيكل جسدي ويشرب دمي، يثبت يفَّ وأان فيه" )يو 
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 القسم الثاين
 صلوات متفرقة 

 صلوات اىل الثالوث االقدس   –أوالً  

 قانون االميان

ماء  الكّل، خالقِ   ضابطِ   آبٍ   واحد،   إبلهٍ   نمؤمنم   . يمرى  ال وما  يمرى  ما  كلِّ   واألرض،  السَّ

نورٍ   كلِّ   قبلم   اآلب  من  املولودِ   الوحيد،   هللاِ   ابنِ   املسيحِ   يسوعم   واحد،  وبربٍّ  هور؛   إلهِ   من  حقّ   إلهِ   نور،  من  الدُّ
 شيء؛   كلُّ   كان   به  الذي  اجلوهر،  يف   لآلب   مساوٍ  خملوق، غري  مولودٍ  ،حقّ 

 العذراء  رميم مم   منو   سدم القم   وحابلرُّ   دسَّ وجتم   ماوات،السَّ   من  لم زم ن م   ،خالصنا  أجلِ   ومن  ،البشر  حنن  نا أجلِ   من   ذيالَّ 
   ؛سوأتنَّ 

 ؛ وقمَّب مأتل َّ و  ،البنطيّ   سم بيالطم   عهدِ   على اعنَّ   لبم وصم 

 ؛ الكتب  يف   جاء   كما   ،الثالث  اليوم  يف وقامم 

  ؛اآلب  ميني  عن لسم وجم   ماوات،السَّ   إىل  دم عِ وصم 

 . مللكه  فناءم   ال   الذي   ؛واألموات  حياءم األم   ليدينم   ، مبجدٍ أييت    وأيضاً 

جَّ   له   ديمسجم   واالبن   اآلب   مع  الذي   واالبن،   اآلب   من   املنبثقِ   احمليي،  بِّ الرَّ   س دم القم   وح وابلرُّ   الناطق  د، وميم
  ابألنبياء.

  رسولية.   ،سةمقدَّ   ، جامعة ،واحدة  وبكنيسةٍ 

  اخلطااي.  ملغفرة   واحدة   ةٍ مبعموديَّ   ونعرتفم 

ى   . آمني. اآليت  هر الدَّ   يف   احلياةم و  املوتى،  قيامةم   ونرتجَّ
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 صالة منقولة عن اليواننية 

،  ال  اليت  املغبوطة   الطبيعةم   الصالح،  والفائق  اجلوهر،  الفائقم   الثالوث   أيها  الكليُّ   اجلمال  العقلي،  النورم   ت متمغريَّ
ة  املوت،  وعدمِ   احلياة  ينبوعم   االشتهاء،  املثلَّث   الواحد   الالهوت  أيها  أرجو.  وإايك  أتضرَّع،  إليك  والصالح،  الرمحة  جلم
 فإايك  . التمجيد   الفائق  امسك  ابستحقاقٍ   د جمِّ أم   لكي  حكمة،  كالمم   وفمي  ختّشعاً،  وقليب  فهماً،  ذهين  امنح  الشموس،

ن   الذي   الواحد  اإلله   أيها  أسّبح،  إذن  دّ   ال   بقدرة  من   اي   سجد أم   لك  كاملة.  أقانيمم   بثالثة  بهِ   يؤمم  تموصف،   ال  وحكمةٍ   ،حتم
 . الكل  والضابط   ابجلميع  املعتين   أيها   قليب،   كلِّ   من   دك أمعبم   إين   أبسرها.   اخلليقة   ظم فِ وحم   مم ونظَّ   أبدعم   متناٍه،   غري   الحٍ وصم 

 ألنك  الصالح،  والكّليُّ   قدسهم   الكّليُّ   والروح   ة، ابألزليَّ   لهم   املساوي   الوحيد  واالبن   املولود،  غري ال   األزيل  اآلب   أيها أشكرك
 املائت  أان   ، اإلهلية  بنعمتك  أيضاً   أحييتين   نك ألّ   يفَّ؛   حاسةٍ   وكلَّ   ة، عقليَّ   نفساً   ومنحتين   الوجود،  إىل  العدم   من   أخرجتين

 بكليتها   ذايت  لك   م قدِّ أم   فلذلك  .املعيشة  ضرورايت  بسخاءٍ   خوَّلتين   ألنك و   العميقة؛  عقلي  لمة ظم   عين   زيالً مم   ابلزالَّت، 
 ط أقنم   ال  ولكيّن   ال لألرض؛و   للسماء مستحقٍ   غريم   إين. الكل إله  اي عليك واهتمامي رجائي كلَّ   لقياً مم  ،ذلكعوضاً عن 

 ، رب  اي  ،أان  .ابراهيم  ذبيحة  قبلتم   كما  الشّر،  عن  املنزّه  أيها  أيضاً   أان  فاقبلين  .رمحتك  غزارة  على  كالً متَّ   ،خالصي  من
 اتئباً.   ب عاقِ تم   َل   من   اي   ، التائب  أان   ارمحين   جبلتك.   عن   ض تمعرِ   وال   بدع،ومم   كإله   فارمحين   أنت   ا أمَّ   كإنسان؛   تم خطئ  قد 

 ال   ك. عبدم   أان  ملينهتم   وال  ،رب  اي  ،عليَّ   نحتنَّ   شروري.   ةجلمّ   لدى  صالحك   ةِ وجلمَّ   خطاايي،  ةِ جلمَّ   لدى  نكحتنُّ   جلة  اجعل
ازين  وال  القدمية،  ميآاث  رذكم تم   أعرف  لكي  وختّشعاً،  انسحاقاً   امنحين   توبٍة،  دموعم   امنحين  لكن  أفعايل.  بِ سم حم   على  جتم

سة.   مشيئتك  وأصنع   بنواميسك  حيايت  صمنْ   العذوبة،  الكلية  مبحبتك  جرحينإ  عة. املتوقَّ   السعادة   برجاء   فّرحين  املقدَّ
الدهور    مستنرياً   ،السماوي  كملكوتم   أستحقُّ   أرضيتك،  إذا  ،حىت  الشريفة؛  اإلهلية  ال   الذي   اإلهلي  جمدك  بنورمدى 

 . آم ني.  منه يمدىن
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 صلوات اخرى كنسية 

 صالة للقديس مرذاريوس 

الواحد  الالهوتم  القدس،  والرُّوحم  املسيح،  يسوع  الوحيد  االبن  والربُّ  الكل،  الضابط  اآلبم  اإلله،  السّيد  أيها 
ك الغريم املستحّق، فإنك مبارٌك اىل األبد. آمني.   والقوَّة الواحدة، إرمحين اان اخلاطئ؛ وأبحكاِم تمعلممها، خلِّصين اان عبدم

 صالة للقديس ابسيليوس الكبي

ها اإلله األبدي، والنورم االزيل الذي ال بدءم له، اي ابرئم اخلليقِة كلِّها، اي يمنبوع الرمحة، وجلمَّة الصالح، وعممقم اي
احملبة للبشر الذي ال يمسَّبم غمورهم، أمظهر لنا نورم وجهك، اي رب. أمشرق يف قلوبنا، اي مشسم العدل العقلية، وامأل نفوسنا 

جتك، وعلِّمنا ان   وّجه أعمال أيدينا نمنِطقم دائماً وهنممدَّ أبحكامك، وحنمدكم بغري فتور، ايها السّيد واحملسنم إلينا.  من هبم
د بواسطتنا، حنن الغريم املستحقني، امسمك القّدوس، ايها  بُّه. لكي ميجَّ ِفقنا اىل عمل ما يمرضيك وما حتم حنو مشيئتك، ووم

لك الواحد، الذي يمنبغي له كلُّ جمٍد وإكراٍم وسجود اىل األبد. آمني. اآلب واالبن والروح القدس، اّلالهوت الواحد و 
م

 امل

 صالة للقديس نفسه 

الصانعم  ايها  والصاحلني،  واألشرار  والظاملني،  العادلني  على  ه  مشسم شرق 
م

امل أيها  فيمنتشر،  النور  الباعث  أيها 
من كلِّ  واحفظنا  احلاضر،  اليوم  هذا  يف  نمرضيمك  أن  لنا  وهب  الكل،  سّيدم  اي  قلوبنا،  أمنر  املسكونة،  واملنريم كلَّ  الصبح، 

من وأمنقذان  شّرير،  فعٍل  ومن كلِّ  الطهارة،   خطيئة  الكلية  بشفاعات  ممضاّدة،  قوٍَّة  ومن كّل  النهار  يف  طائر  سهٍم  كل 
وك منذ الدهر. ألنه لك  وخّداِمك الغري اهليولّيني والقّوات السماوّيني، وُجيع القديسني الذين أمرضم سّيدتنا والدة اإلله، 

وا واالبن  اآلب  أيها  اجملد،  نرفع  وإليك  إهلنا؛  اي  وختّلصنا،  تمرمحنا  الداهرين. أن  دهر  وإىل  اوان  وكلَّ  اآلن  القدس،  لروح 
 آمني. 

 

 له أيضاً 
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من   اي  املخلوقات،  ُجيع  وصانعم  القوات،  ربُّ  اإلله  ربّنا أيها  الوحيد،  ابنمه  أرسلم  الوصف  الفائقة  رمحته  بتحّنن 
وسال  رؤساء  قمهرم  وبه  خطاايان،  صكَّ  مزَّق  الكرمي  وبصليبه  جنسنا؛  خالص  ألمجل  املسيح،  انت، يسوعم  الظالم؛  طني 

قطٍة ممبيدٍة ممظلمة،   د احملبُّ البشر، اقبل مّنا،ايها السيّ  نا من كلِّ سم ومن   حنن اخلمطأة، الشكر والِطلبات، االبتهالّية، وجنِّ
رْ  مسِّ أمذيَّتنا.  الطالبني  املنظورين،  والغري  املنظورين  األعداء  اىل  ُجيع  قلوبمنا  ِيل  متم لئال  أجسادان،  يف  األمحاديث   خوفك 

من  الذي  ابلنور  ممهتدين  حني،  يف كلِّ  إليك  ننظرم  لكي  مبحبَّتك،  نا  نفوسم اجرمْح  بل  الشريرة،  األمفكار  اىل  وال  الباطلة 
ايها اآلب األمزيل، مع   ِقبملك، وحمدِّقني اليك أيها النور األمزيل الذي ال يمدىن منه. فرتفع اليك اجملدم والشكر بال انقطاع،

 وروحك القّدوس، الصاحل واحملي، اآلن وكلَّ اوان وإىل دهر الداهرين. آمني. ابنك الوحيد، 

 اجملدلة الصغرى 

الم،   األمْرضِ   وعلى  العملى،  يف  هللِ   اجملدم  املسرَّة.    ويف   السَّ ،  –النَّاِس  كم ،  ٌنسبِّحم كم دم   نمبارِكم ،  نمْسجم ك،  لكم دم جِّ . منم
رمكم  الل    ألمجِل عظيمِ  نشكم ِدكم جم ِلكاي   اي رب، –. جمم ، اي ضابط الكل؛ اي رب، اي ابن، اب آبم ، اي إله، اي مساويّ اي   ،مم

س  الرُّوحم   أميُّها  ،املسيح  يسوعم وحيد، اي   طيئمةم   اِفعم ر   ، اي اآلب  ابنم   اي  ،هللا  محمملم   اي  ،إِله   رّب، اي   اي  -.  القمدم  ،ارمحمْنا  ، العاَلمِ   خم
طااي راِفعم  اي نيِ  عنْ   اجلاِلسم  أميُّها  ،تمضرُّعمنا لْ إقب  -.  العاَلم  خم كم   أمنتم   ألمنَّكم  -. وارمحمْنا، اآلبِ  ميم وس وحدم كم  أمنتم  ، قمدُّ  وحدم

كم   يْومٍ   كلِّ   يف  -.  آمني.  اآلبِ   هللاِ   جمدِ يف    ،املسيح  يسوعم   الرَّبُّ   اي   -.  األمبمد   أمبمدِ   وِإىل   األمبد   ِإىل  ، امسمكم   وأمسبِّحم   أمابرِكم
لجأً  ،ربُّ  ِطئتم قد  ألمينّ   ،نمفسي واشفِ  ارمحمْين رّب،  اي: قملتم  أمان . وجيل  يف جيلٍ   لنا كنتم   مم  إِليكم  رّب،  اي  -.  إِليكم   خم

لم   أمن   علِّْمينف  :جلمأتم  تمكم   أمعمم عمنيم    ألمنَّ   -.  ِإهلي  أمنتم   ألمنَّكم   ،مشيئ م ِقبمِلكم  طْ ف  -.  النُّور  نمعاِينم   بِنْورِكم و   ، احلمياةمن   أمبسم
 . يمعرِفونمكم   ذينم على ال  رمحمتمكم 

ْلنا ظم   أمن  رب،  اي   ،أمهِّ فم النهار  حنم هذا  طيئة  بال  (اللَّيلةِ   هذه  يف )أمو:    يف   ؛آابئِنا  إِلهم   ، ربُّ   اي  أمنتم   ممبارمكٌ   -.  خم
دٌ   ممسبَّحٌ  نْ   –.  آمني.  األبد  ِإىل  امسمكم   وممممجَّ بِ   علمينا  رمحتمكم   رب،  اي  ،لِتمكم  ؛ ربّ   اي  أمنتم   ممبارمكٌ   -.  عليكم   اتِّكالِنا  ِبمسم

ْمنا  ؛ سيِّد   اي   أمنتم   ممبارمكٌ   -وصاايك.    اعلِّمن وس  اي   أمنتم   ممبارمكٌ   -حقوقك.    فهِّ .    ؛ قمدُّ بعدِلكم  رمحمتمكم   رب،   اي   -أمضئنا 
يكم   أمعمالِ   عنو   ،األمبد   ِإىل ل.    يمدم تمغفم التسبيح،  كم ب.  املديح،  يمنبمغي  لكم   -ال   واالبنم   اآلبم   أميُّها،  اجملد   جيب  لكم   يمليقم 

س  والرُّوحم  ْهرِ   وِإىل أموانٍ   وكلَّ   اآلنم   ،القمدم اِهرين  دم  . آمني.  الدَّ

 صالة لغي مسمَّى 
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عين  إرضم  الصاحلات،  علَّةم كلِّ  اي  يمنقسم،  ال  الذي  لك 
م

وامل اجلوهر،  يف  املتساوية  العزَّة  القّدوس،  الثالوث  أيها 
ف وامنحه  قليب  د  وطِّ اخلاطئ.  اان  على أيضاً  وأقول  د  وأمسجم وأمسبِّح  أممجِّ  لكي  ِذهين،  وأمنِْر  نمس،  دم عين كلَّ  وانزِع  هماً؛ 

 الدوام: قّدوٌس واحد، ربٌّ واحد، يسوع املسيح، جملد هللا اآلب. آمني. 

 صلوات اىل السيد املسيح   –اثنياُ  

 صلوات طقسية 

من  د  األرض   وعلى   السماء   يف   ساعٍة،  كلِّ   ويف  وقتٍ   كلِّ   يف  اي  د،   له   يمسجم جَّ  األانة،  الطويلم   اإلله،   املسيحم   وميم
بُّ   الذي  التحنُّن،  اجلزيلم   الرمحة،  الكثريم  يقني   حيم نتظمرة،   اخلريات  مبوعد   اخلالص  إىل  الكلَّ   الّداعي  اخلطأة،  ويرحمم   الصدِّ

م
 امل

حياتمنا  طلباتِنا،  الساعة  هذه   يف   منا  اقبل  رب  اي   أنت سْ .  بوصاايك  العمل   إىل  وسّهل  ر   أرواحنا،  قدِّ  قوِّم   أجسادمان،  طهِّ
هللا    جنِّنا   اتنا، نيّ   نقِّ   أفكارمان،  يف   يسني القدّ   مبالئكتك   طنا حوِّ   ع.جم ووم   وشرٍّ   حزنٍ   كل   من اي  نكون   كرهم سْ عم مم   لكي 

دين  حمفوظني   . آمني.  األبد   إىل  مباركٌ  فإنك  .منه يمدىن  ال   الذي   جمدك معرفة وإىل  اإلميان  وحدة  إىل   صلم نم و  ،وممرشم

 للملك بوستنيانس البيزنطي 

االله  والدِة  من  خالصنا،  ألجِل  دم  تمتجسَّ أن  يتم  ارتضم إِذ  مائٍت،  غريم  ي مزمْل  َل  الذي  الوحيد،  االبن  هللا،  اي كلمة 
طئتم املوت. أنتم أحدم  ، أيها املسيحم إهلنا، مبموتك وم القديسة، مرميم الدائمة البتوليَّة، أتنَّستم بغري استحالة. وِإذ صملبتم

وس، املمجَّ  لِّصنا. الثالوث القدُّ  دم مع اآلب والروح القدس. خم

 ثيوكتستس الستودييتللقديس  

إليك   املذِنبم  اان  امنحين  ِجراحي،  داويتم  وجِبراحك  آالمي،  فيتم  شم آبالمك  من  اي  اإلله،  املسيح  السيد  أيها 
جسدي بِطيب جسدك احمليي، وبدمك الكرمي  ع؛ وطميِّْب   . العدوّ   قانيهاسم   اليت  املرارة  من   نفسي  حلِّ   كثرياً، دمموعم ختشُّ

ع،   وال   ، ندامةٌ   يل   ليس  فإنهم   اهلالك.  هوَّة  من   وأصِعدين   أسفل،  إىل   املنجذبم   عقلي   إليكم   ِارفعْ   ابتهال  دموع   وال   ختشُّ
 أن  أقدرم   وال   عي، توجُّ   يف   إليك  قم أحدِّ   أن  أستطيعم   فال   ،ةالعامليَّ   ابألهواء   عقلي   أظلم   وقد  ملرياثك.  ابناً   ين وجتعلم   ردُّينتم 

 يف   تسعى  وقلباً   كاملة،   توبةً   ينبْ هم   الصاحلات،  كنزم   اي  املسيح،  يسوعم   الرب  د السيّ   أيها  فيا  .حمبتك  بدموع  أستحرَّ 
.  ثالمِ   يفَّ   دوجدِّ   ،نعمتك  منحينإ   لبك.طم  ،  كنتم   إن   صورتكم تمرتمكين؛  تركتكم  رعاك، مم   إىل  ينت مرمدَّ و   ينبم لتطلم   هلمَّ   بل  فال 
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 وُجيع  ،كوالدتِ   الطهارة  الكلية  بشفاعات   اإلهلية،  أسرارك  قوتِ ب   معها  ين لم وت معمو   املختارة،  رعيِّتكم   راف خِ   مع  ينصِ وحتم 
.  . آم ني  قديسيكم

 صلوات اخرى متنوعة 

 صالة اىل املسيح امللك العام 

ِلكم العام: 
م

لق ألجلك. فأمجِر عليَّ كلَّ حقوقك. ِإين   أيُّها املسيحم يسوع، اين أمِقرُّ أبنَّك امل ا خم فكلُّ ما صمنع، إمنَّ
أبن  أمعاهدم  ًة  وخاصَّ صاحل.  أعيشم كمسيحيِّ  أبن  وأمِعدم  وأعماله.  وأابطلمهم  يطان  الشم راذاًل  املعموديَّة،  قوقم  حم أمجّدد 

، بقدر استطاعيت، حقوقم هللِا وكنيسِتك.  أمانصرم

س:  املقدَّ مبملكك  اجلميعم  يمعرتفم  ان  يف  نعمةم  منك  ألانل  احلقري،  أعمايل  لك  أمقّدم  إين  اإلهلي،  يسوعم  قلبم  اي 
الم يف العاَل أمُجع. آمني.   وهكذا يمستمِتبُّ مملكم السَّ

 )غفران كامل مرة يف النهار.( 

 صالة ابتهالية اىل قلب يسوع 

م   أنَّ كلَّ  اإلهلي،  القلبم  أيها  حمبتمك أمذكر،  ر  أذكم  . ِلكم هتم عها  تمدم فال  نفوِسنا:  خالص  ألجل  هو  عملتمه  ا 
الشقاء.  بكثرِة  نهوكًة  ومم اخلطااي،  أبوزاِر  لة  ممثقَّ اليك،  اآلتية  النفوسم  هذِه  تمطرمد  وال  هبا،  أحببتمها  اليت  األمزلية  العظيمةم 

حِدقِة بنا من كلِّ جهة
م

نا من األخطاِر امل دم منشدِة وطأمهِتا علينا!  ، واليت نئنُّ أشِفْق على ضمعِفنا، وجنِّ  ونتنهَّ

وشفقًة.  ناانً  حم وأشدِّها  اآلابء  قلوِب  أمفضِل  اىل  قلبكم كأممنا  اىل  أنيت  إننا  وحمبًة.  ثقًة  مملوئني  إِليك  مم  نتقدَّ إننا 
ن موِّكم غري املتناهي، واجعلنا نشعمرم بعمطِفك وحمبتك لنا. أ  ، يف حم سيطاً اقبلنا، ايها القلبم األقدسم ظهر ذاتمك سنداً لنا ووم

قائنا، والنعمةم قوةم يف ضمعِفنا، والتعزيةم يف شقِّ دِمك الثمني، واستحقاقاِتك غري املتناهية، أمعِطنا الِبعند أمبيكم األزيّل. و 
ك يف اآلخرِة. آمني.  نيا ومنتِلكم بَّك يف هذه الدُّ  لكي حنِم

 صالة اخرى للمطران جرمانس معقد 
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حمبتك،    بِسهام  قليب  إجرْح  خالصنا،  ألجل  ابحلربة  املطعونم  الصالح،  وِبرم  احلكمة  جلمَّةم  اإلهلي،  القلبم  أيها 
 وامألين من نعمتك ألعرفم ِمقدارم احلّب الذي أحببتين به، فأمزدادم حّباً لك. 

األبدية،   احلياة  ويمنبوعم  يمنفد،  ال  الذي  النِّعم  املخلِّص، كنزم  يسوعم  قلب  العذب، اي  حّبك  بلمهيب  أمضرِمين 
رين من كلِّ ما ال يمليق مبحّبيك،    وال تدْع قليب يمشغمفم ابخلريات املخلوقة بتًة.وطهِّ

الشديدة، املختلفة أيها القلبم األقدس، قوَّةم الضعفاء وتعزيةم احلمزاىن،   قوِّين أان اخلائرم العزم، املكتنفم ابلتجارِب 
احملزون  اان  وعّزين  مضطرماً   األنواع،  إايي  جبعلك  التقوى،  بل  سم عن  البتعادي  املكتئبم  الناموس،  دودم  حم لتجاوزي 

رُّ به.   مبحبتك، بعيداً من كلِّ ما ال يمرضيك، مولمعاً مبا تمسم

العظيم،   الفادي  قلبم  من اي  مٍة  نمسم آخر  اىل  القومية  بملك  سم يف  قدميَّ  ثبِّْت  م،  وقوَّهتم ومِحايتمهم  الصّديقني،  ثبات 
اخلالص  مصاعب  على  لالنتصار  الالزمة  القوَّة  ْبين  وهم والعاَل،  اجلسد  ضار  مم ومن  الشّرير  أذى  من  واحفظين  حيايت. 

 ّديسني.  يان. ألنك أنت عزَّةم ُجيع الق غ وجتارب احملَّل وكلِّ أسباب الطُّ 

يٍل ممنحِرف، وأمألهم  ر قليب من كلِّ مم مم اإلهلي ممطِهرم العاَل، طهِّ أيها القلبم األقدس، اليمنبوعم الذي جرَّى منهم الدَّ
 من ِعطر احملّبة اإلهلية. 

زاً حملبة هللا والقريب، وأمزِْح عنه   ركم زم حمبَّة يسوعم لآلب األمزيل والبشر أُجعني، اجعْل قليب مم ركم أيها القلبم اإلهلي، مم
ْد هبا  وسعاديت وأممين وسالمي. فجم ضطرِماً ابحملبة اإلهلية، ألنَّ هبا حيايت  عاملي. فإين أمريدم ان أمحيا وأموت مم بٍّ  كلَّ حم

، اي خملِّ  دٍّ. آمني. عليَّ ارّي النعم اإلهليَّة بغري حم ر من قلبك األقدس فأفاض للعاَل جمم  صي، ِبّق الدم الذي تفجَّ

 

 صالة تكفيية ليسوع املخلص

، ابنم هللا احلّي، ها حنن عملنيَّة ونمريد أمن نمعوِّضم   اي يسوعم خملِّصي وفاديَّ ارةم  جاثون لدى قدميك، نقدِّم لك كفَّ
التجاديف  ُجيع  وعن   عن  األمقدس،  القرابن  سرِّ  يف  تمنالك  اليت  االحتقارات  وعن كلِّ  وس،  القدُّ امسك  على  هبا  املفرتى 
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اإلهاانت   الطّاهرة،ُجيع  البتول  ك  أممِّ ضدَّ  البشر  يمقرتفها  بعمروسك   اليت  يملِصقوهنا  اليت  العار  وأمنواع  املثالب  وعن كلِّ 
سة.   الكنيسة املقدَّ

إخوتنا  أجل  من  إليك  رَّع  ونتضم نسأملك  يمعطيكموه"  ابمسي  اآلبم  تسألون  ما  "كلَّ  القائل:  انت  يسوعم  اي 
اإِلميان.   حود  جم على  ِملهم  حتم اليت  الغمرور  دع  خم من  فاحفظهم  اخلطيئة.  خلمطمر  املعرَّضني  فا وأمخواتنا  شم على  الواقفني  نجِّ 

عرفةم احل ّر، والثباتم يف اإلميان، واحملبَّة الفعَّالة. اهلاوية. أمعِط اجلميع النُّور ومم جاعةم والقوَّةم ملقاومة الشَّ  قيقة، والشَّ

ومع الرُّوح القدس اىل  معه  ِلكم  الذي أنت حتيا ومتم ألجل ذلك نمصّلي ابمسك، اي يسوعم الصاحل، اىل هللا اآلب 
 دهر الدهور. آمني. 

 )غفران كامل مرة يف النهار.( 

 يسوع األقدس صالة تعويضية لقلب  

بك كلَّ  يملحقم  وما  قم  حلِم ِلما  ممرّاً  عاً  توجُّ عني  متوجِّ ابتضاِع،  أمامك  جائعون  ها حنن  البشر،  خمّلص  اي  يسوع،  اي 
فر وعدم املعروف اىل  وخالصم اتضاعنا تعويضاً عما أمسأان بِه من الكم نا  من اإِلهاانت الفظيعة. فتنازْل واقبْل إكرامم يوم 

 قلبك األمقدس. 

لدىاي   حمبوابً  تكونم  لكي  تمفعْل  َل  شيء  أيَّ  وأمحنَّها،  القلوب  أمقدسم  اي  يسوع،  ألجلهم   قلبم  هجرتم  البشر. 
أمهرقتم  حىت  شيٍء  دوهنم كلَّ  وبذلتم  وجمِدك،  عمظممتك  اللم  اىل   جم نفسكم  وجعلتم  نقطة.  آخِر  اىل  الطاهر  دمك 

مسالك يف  وقواتً  ونوراً  ومِحايًة  لنا  تعزيًة  الدهر  احملبَّة.   انقضاء  هذه  على  شكراً  فمعلنا  فماذا  ا حنن،  أمَّ ِعرة.  الوم احلياة  هذه 
فَّ عن ِعصيانك واإلساءة إليك.   لم أن نمقابل احلبَّ ابحلّب، َل نمكم فيا أيها الراعي الصاحل، اي من ال يمعرفم غريم ِإننا بمدم

وسريتنا  الفاترة  وتناوالتنا  تراخينا  وعن  األقدس،  لقلبك  سبَّبناها  اليت  املرارات  ُجيع  عن  املغفرة  نسألك   ، والتأَلُّ احملبَّة 
ف.   الشهوانية العادمة التقشُّ

ُجيع  قلوبم  لنا  ليت  اي  بنعمتك.  اغِفر كفراننا  آاثمنا،  عن  اصفح  العاَل،  خطااي  املاحي  هللا  محلم  اي  يسوع،  اي 
 البشر، فنقّدمها كلَّها ذبيحًة حملبَّتك.  
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لتكن رغبةم خّدامك هؤالء، أيها السّيد املسيح، عائدًة اىل إمخاد الغضب اإلهلي العادل. ولتمفتح لنا يوماً أبواب  
 وس لنمِلكم معك هناك اىل االبد. آمني.  الفرد

 تكريس العامل لقلب يسوع 

 للبااب الون الثالث عشر 

البشري اجلنس  فاديم  اي  عذوبًة،  اململوء  يسوعم  إننا اي  ذِبك.  مم أممام  بتواضع  املنطرحني  حنن  الينا  أمنظر   ،
صِّ  تمك؛ ولكي نتَّحد بك احتاداً أموثق، خيم تمك، ونمريد أن نكون خاصَّ  ص كلٌّ منا ذاته اليوم برضى، لقلبك األمقدس. خاصَّ

الفريقني،  على  أمشِفق  الرحيم،  يسوعم  فيا  وجحدوك.  وصاايك  ازدرموا  قد  وكثريين  قط،  يمعرفوك  َل  إنَّ كثريين 
 وأهِدمها ُجيعاً اىل قلبك األقدس. 

ِلكاً ليس فقط على املؤمنني الذين َل يمبتعدوا عنك أبداً، بل أيضاً  ْن، اي رب، مم  على الذين قد تركوك كاالبن كم
 اىل بيت أبيهم، لئالَّ يمهِلكوا من الفاقة واجلوع.   الشاطر. ِإمنحهم ان يعودوا سريعاً 

االنشقاق.  عنك  لمهم  فمصم أو  الل،  الضَّ يف  يعيشون  الذين  على  ِلكاً  مم اإلميان،   كن  وومحدة  احلّق  ميناء  اىل  رمدَّهم 
وعدم  الوثنيَّة  ظالم  يف  اتئهني  يزالون  ال  الذين  على  ِلكاً  مم واحد. كن  وراٍع  واحدة  رعيٌَّة  ِإاّل  قريب  عن  يكونم  ال  حىت 

م ُجيعاً اىل نور مملكك.  تذهبم  اإلميان أبملوهيتك؛ أمنِعْم عليهم أبن جتم

ِبم  على كنيستك  السيد،  ايها  يرتفعم أمنِعم،  أن  ْب  وهم والسالم.  الِنظام  الشعوب  ُجيع  إمنح  ممطلقة.  حقيقيَّة  ريٍَّة 
ليمعظَّْم  اخلالص.  نِلنا  بِه  لذي  اإلهلي  القلبم  ليمسبَّح  اهلمتاف:  هذا  األفواه،  ُجيع  ومن  أقاصيها،  اىل  األرض  أقاصي  من 

ْد مدى األجيال. آمني.   وليممجَّ

 

 تكريس الذات لقلب يسوع االقدس 

 كوتريل اليسوعي ب  لأل
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شكراً      األقدس،  لقلبك  ذايت  صاً  خمصِّ ضرتك،  حم أمامم  متذلِّالم  أجثو  إين  له،  املسجودم  يسوع  وخملِّصي  إهلي  اي 
وإين  هياكلنا.  يف  بسكناك  معنا  صنعتها  اليت  العظيمة  النعمة  على  وخاصًة  للبشر،  منحتمها  اليت  اإلحساانت  على كلِّ 

وستملمُّ بك اىل منتهى األجيال. لكي أمعوِّضم بقدر ِإمكاين عن اإِلهاانت اليت أمملَّت  أمخّصص ذايت لقلبك املسجود له،  
أمقِصد منذ اآلن أن تكونم كلُّ أعمايل وفاًء وشكراً وتعويضاً لك. فاقبل، أيها القلب االقدس، كلَّ أفكاري، وأشواقي،  

وحيايت، وأموجاعي وأتعايب،   رّييت، وفمهمي، وِإراديت وأفعايل،  ليتين أمقدوحم مع ذايت كّلها. اي  أمقدِّمها لك دائماً  ان    راليت 
دقائِق   أمقّدمم  ُجيع  ِإنَّ  سيدي،  اي  جمداً.  هبا  لك  أمسديم  لكي  البشر،  قلوبم كّل  لكتم  مم لو  حبذا  ذلك.  من  أكثر  لك 

لدى قل مقبولٍة  ثم ما يصرّيها غريم  دم ك، وكلَّ أفعايل هي لك: فال تمسمْح أبْن حيم صُّ ئم بك. ولكن اجعلين أمبتد حيايت ختم
على  احلصولم  وأمشتهي  نيَّتك،  مع  د  أحتَّ إين  وهلذا  وخدمتك.  برضاك  فقط  سالكاً  بنعمتك،  وأمهنيها  عليها  وأمداومم  هبا 
سة املنبعثة من قلبك األقدس. اي يسوع إهلي، أمملمك عليَّ مملكاً مطلقاً، واجعلين أمسريم ِبمسِب  االستعدادات اإلهلية املقدَّ

وعموين رضاك أمِجدم قوَّيت  مثالم القداسة الكاملة، وبه  أمرى  ِمثال قلبك املسجود له، الذي به  هدي ابقتفاء  جم ، ابذالً كلَّ 
 وتعزييت ورجائي. آمني. 

 فعل تكريس آخر لقلب يسوع 

لك   وأمقدِّم  القّديسني،  مالئكتك  حضرة  ويف  أمامك  ابِتضاٍع  أسجد  إين  اإلهلي،  يسوعم  قلبم  الشكر اي  فروضم 
ين: فاحرمسهم وخلِّصهم. أمكرِّس  صُّ عن كلِّ ما وهبتين من نِعٍم وعن كلِّ ما ِأمِلك. إين أمكرِّس لك أيب وأممي وكلَّ من خيم

يف حم سِكناً لك. ليكن قليب، اي لك أصدقائي واحملسنني ايلَّ: فاحفظهم  بَّتك. أمكرِّس لك نفسي وجسدي: فاجعلين مم
 يسوع، دائماً أميناً حنوك. 

نمدي على هذه األرض، وأرجو ان تكون جزائي يف هباء األبدية. آمني.   ملجأياي يسوعم اإلهلي، كن   وسم

 

 

 فعل تكريس خمتصر 
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ه    إايَّ صاً  صِّ خمم قليب،  لك  م  أمقدِّ ِخيانيت،  عن  وتعويضاً  للجميل،  ملعرفيت  ِإظهاراً  ِإين  املسيح،  يسوع  حبييب  اي 
 ختصيصاً ممطلقاً حلبِّكم اإلهلي، قاصداً بنعمتك االهلية أالَّ أمعودم أمهينمك أمبداً. 

 طلبة قلب يسوع األقدس 
 . كرياي االيسون. كريستا االيسون. كرياي االيسون 

 أنصت إلينا        اي ربنا يسوع املسيح 
 استجبنا        اي ربنا يسوع املسيح 

 ارمحنا        أيها اآلب السماوي، هللا 
 ارمحنا       اي ابن اآلب هللا خملص العاَل 

 ارمحنا        أيها الروح القدس، هللا 
 ارمحنا       أيها الثالوث القدوس، اإلله الواحد

 ارمحنا       زيل اي قلب يسوع ابن اآلب األ
 ارمحنا   اي قلب يسوع، املصوَّر من الروح القدس يف أحشاء الوالدة البتول

 ارمحنا      اي قلب يسوع، املتَِّحد جوهرايً بكلمة هللا 
 ارمحنا      اي قلب يسوع، ذا العمظممة الغري املتناهية

س  ارمحنا       اي قلب يسوع، هيكل هللا املقدَّ
 ارمحنا       ِخباءم الرب العلياي قلب يسوع،  

 ارمحنا      اي قلب يسوع، بيت هللا وابب السماء 
 ارمحنا       اي قلب يسوع، أمتُّون احملبة املضطرم

ْنزِلم العدل واحملبة  ارمحنا       اي قلب يسوع، مم
باً  ًً وحم  ارمحنا       اي قلب يسوع، املفعممم جودام

 ارمحنا       اي قلب يسوع، جلمَّة الفضائل كلها
زها  ركم ِلكم ُجيع القلوب ومم  ارمحنا     اي قلب يسوع، مم

 ارمحنا     اي قلب يسوع، احلاوي كل كنوز احلكمة والعلم 
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رور اآلب   ارمحنا       اي قلب يسوع، سم
 ارمحنا     اي قلب يسوع، الذي من فميضه أمخذان ُجيعنا 

 ارمحنا      اي قلب يسوع، رغبةم اآلكام الدهرية 
 ارمحنا      قلب يسوع، الطويل األانة والكثري الرمحة   اي

 ارمحنا      اي قلب يسوع، الكرمي لكل من يدعونك 
 ارمحنا      اي قلب يسوع، ينبوع احلياة والقداسة 

 ارمحنا       اي قلب يسوع، الذبيحة عن آاثمنا 
عم عاراً ألجلنا   ارمحنا       اي قلب يسوع، املوسم

 ارمحنا      جل خطاايان اي قلب يسوع، املنسحقم أل
طيعم حىت املوت

م
 ارمحنا       اي قلب يسوع، امل

 ارمحنا       اي قلب يسوع، املطعون ابحلربة 
 ارمحنا       اي قلب يسوع، مصدر كل تعزية

 ارمحنا       اي قلب يسوع، حياتنا وقيامتنا 
نا وسالمنا  ارمحنا       اي قلب يسوع، صملحم

حيَّة اخلطأة   ارمحنا       اي قلب يسوع، ضم
 ارمحنا      اي قلب يسوع، خالص من يرجونك 

 ارمحنا      اي قلب يسوع، رجاءم املائتني يف حمبَّتك
 ارمحنا      اي قلب يسوع، نعيمم ُجيع القديسني

 أنصت إلينا       اي محل هللا، احلاملم خطااي العاَل
 إستجبنا      اي محل هللا، الغافرم خطااي العاَل 

 ارمحنا       محل هللا، الرافعم خطااي العاَل   اي
 كرياي االيسون. كريستا االيسون. كرياي االيسون. 

 ك: اي يسوع الوديع واملتواضع القلب. 
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 ج: اجعل قلبنا مثل قلبك.
مها ل أمنظر إىل قلب ابنك احلبيب إىل الوفاء والتسابيح اليت قدَّ عزَّتك ك: أمنظر أيها اإلله األزيل القادر على كل شيء، 

معك  وميلك  حييا  الذي  املسيح،  يسوع  سيدان  ابنك  ابسم  عنهم  وارتِض  رمحتك،  يطلبون  إذ  هلم  فاغفر  اخلطأة.  عن 
 بوحدة الروح القدس إىل دهر الداهرين. آمني. 

 طلبة القرابن املقدس 
 يسونالا  كرياي .  يسون الا  كريستا .  يسون اال  كرياي

 إلينا   أنصت        املسيح   يسوع  ربنا  اي
 لنا  استجب      املسيح يسوع ربنا اي

 ارمحنا       هللا ، السماوي اآلب أيها

 ارمحنا        العاَل خمّلص هللا ابن اي

 ارمحنا        هللا القدس الروح أيها

 ارمحنا      الواحد اإلله ،القدوس الثالوث أيها

 ارمحنا        السماء  خبزم  اي

 ارمحنا        حمجوابً  إهلًا اي

 ارمحنا       املختارين  حنطةم  اي

 ارمحنا       العذارى ممشبعم  مخرًا اي

 ارمحنا       امللكوت  ونعيمم  دمسًا خبزًا اي

 ارمحنا         دائمة ذبيحةً  اي

 ارمحنا        طاهرة  تقدمةً  اي

 ارمحنا         بال عيب محالً  اي

 ارمحنا        نقية  مائدةً  اي

 ارمحنا        املالئكة  طعامم  اي
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نَّا اي  ارمحنا        خفًيا  مم

 ارمحنا        هللا عجائب مذكِّرم  اي

 ارمحنا        جوهرايً  خبزًا اي

 ارمحنا        ة متجّسد  كلمةً  اي

 ارمحنا        فينا لَّ ح كلمةً  اي

 ارمحنا        مقدًسا  قرابانً  اي

 ارمحنا         الَّبكة كأسم  اي

 ارمحنا        اإلميان سرَّ  اي

 ارمحنا        عظيًما سرًّا اي

 ارمحنا        مقدسة  ذبيحةً  اي

 ارمحنا        حقيقية  مغفرةً  اي

 ارمحنا        اخلطااي دواءم  اي

 ارمحنا         عجيبة آيةً  اي

 ارمحنا        املسيح آالمِ  مذّكرم  اي

 ارمحنا        اتّمة  عطية اي

 ارمحنا       اإلهلية  احملبةِ  تذكارم  اي

 ارمحنا        املوت لعدمِ  دواءً  اي

 ارمحنا       النعمة  كثرة  مفيض اي

 ارمحنا        وحميًيا مرهوابً  سرًّا اي

 ارمحنا      هللا  بقدرة جسًدا صار خبزًا اي

 ارمحنا       غري دموية  ذبيحةً  اي

 ارمحنا        ومضيًفا  وليمةً  اي

مها حلوة وليمةً  اي  ا ارمحن     املالئكة  ختدم
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 ارمحنا        التقوى سرَّ  اي

 ارمحنا        احملّبة رابط اي

 ارمحنا        ومقّرابً  قرابانً  اي

 ارمحنا        روحية  حالوةً  اي

 ارمحنا        القدسية األنفس قوتم  اي

 ارمحنا       ابلربّ  ميوتون الذين زادم  اي

 ارمحنا       األبدي  اجملدِ  عمربونم  اي

 ارمحنا        هللا ابنم  اي

 الينا  أنصت      العاَل خطااي  احلامل ،  هللا محل اي

 لنا  استجب      العاَل خطااي  احلامل ،  هللا محل اي

 ارمحنا       العاَل خطااي  احلامل ،  هللا محل اي

 يسونالا  كرياي .  يسون الا  كريستا .  يسون اال  كرياي

 آابان ... السالم ... اجملد ... 

 االقدسصالة عمومية للقرابن  

واالنسانية.   اإِلهلية  صفاتك  ُجيع  مع  األمقدس،  القرابن  يف  وانسوتك  الهوتك  ِبضور  قنا  وصدَّ ِإهلنا،  اي  آمنَّا، 
ك يف أحشاِء   والدتك مرميم العذراء تسعةم أمشهر. أمنت الذي وملدتم منها يف مغارِة بيتم حلم. فأمنت الذي أمخفيتم نفسم

العاَل   يف  تردَّدتم  الذي  أنتم انت  سنة.  وثالثني  الشياطني،   ثالاثً  وأمخرجتم  واملقعمدين،  والعمميان  املرضى  فيتم  شم الذي 
انتم  الضاّلني.  وهديتم  ابخلالص،  العاَلم  رتم  بمشَّ الذي  أنتم  البحر.  على  شيتم  ومم املوتى،  حقتم   وأمحييتم  سم الذي 

واقتباأل وك  ابلشَّ ّللتم  وكم لدتم  جم الذي  أنتم  فر.  الكم والشيتم  بالهوتك صنام،  فرم  الذي كم الشعب  من  اآلالم  لتم 
رمسلك  بواسطة  السّري،  العشاء  ذلك  يف  واخلمر،  اخلبز  كلمي  شم حتت  ك  ودمم ك  جسدم سلَّمتنا  الذي  أنتم  وانسوتك. 

ثم يف كنيستك معنا حنن اخلطأة   القّديسني. اي أيها املرتقي فوق طمغمات املالئكة السماوّيني، قد ارتضيتم اآلن ان متكم
الكفر لتدبِّ  ظالم  من  لنا  وتمنشم األمقدس،  الكاثوليكي  إميانك  حقائِق  بنور  ديمنا  وهتم وبالايان،  ضيقاتنا  حال  يف  وتعّزِيمنا  ران 
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فكتهم ألجِل   سم الذي  هذا  بدمك  وتمرويمنا  أمامنا،  اآلن  احلاضر  هذا  جبسدك  وتمقوتمنا  واالنشقاقات،  خالصنا واألمرطقات 
السماء،   اببم  أمامنا  فتحتم  به  دائماً، الذي  نشكوك  فلهذا  بالهوتك.  نا  وتمقدِّسم لتمحيينا  اجلحيم،  أبواب  عنَّا  وأغلقتم 

أمامنا،   اآلن  املرتفعني  ني،  األمقدسم ودمك  جسدك  أمام  أبنناونسجدم  ولسنا   معرتفني  اإلهلي،  السّر  هلذا  ني  مستحقِّ غريم 
أن نذبحم لك قلوبنا   أمحببتنا هبا. فأمعِطنا  لتكونم أهالً هلذه احملبَّة اليت  ابحملبَّة، ونشتاقم إليك ابلرجاء، ونتناولمك ابإلميان، 

 لنا زاداً عند ساعة موتنا. آمني. 

 صالة تضاف اىل السابقة

شركة   اىل  نتقّدم  أن  أمّهلينا  وعمزاءمان،  ملجأمان  اي  ورجاءمان،  سرتمان  اي  ظالمنا،  نورم  اي  الطهارة،  الكلِّيةم  هللا  والدةم   اي 
اخلطأة حنن  الكرمي،  ودمِه  ابنِك  حنن   جسد  أمحيينا  املائتة،  الغرِي  احلياة  يمنبوعم  يسوع  ولدِت  من  اي  ني.  املستحقِّ الغريم 

النقي،  ابالعرتاف  والتوبةم  الثابت،  والعزمم  الكاملة،  والندامةم  الفكر،  واتضاعم  القلب  خشوعم  وامنحينا  ابخلطيئة،  املائتني 
ونع لمِك  ونبجِّ ِك  حم الطاهرة.لنمدم هللا  والدةم  اي  مرمي،  اي  ك،  بال   ظِّمم الوحيد  ابنِك  أسرار  تناول  اىل  م  نتقدَّ أن   فأّهلينا 

اي  قلوبنا،  يف  وحنويه  التائبة،  أبفواهنا  أنخذه  إذ  السماوي،  اخلنت  هذا  مالقاة  عند  العمرس،  ثيابم  البسون  وحنن  دينونة، 
ن هي    مباركٌة إىل دهر الداهرين. آمني. مم

 وات إىل الروح القدسصل  -اثلثاً  

 صلوات طقسية 

احلياة،   أيها ورازق  الصاحلات  زم  الكل، كن ْ واملالئم  مكان  يف كل  احلاضرم  احلق،  روحم  املعّزي،  السماوي،  امللك 
ران من كل دنس، وخلِّص، أيها الصاحل، نفوسنا.   هلمَّ واسكن فينا، وطهِّ

لصاحل، لكن اي رب، روحك القدوس الذي أرسلته على رمسلك األطهار يف الساعة الثالثة، ال تْنزعه مّنا، أيها ا
 جدِّده فينا حنن املتضرعني إليك.

 اي رب، روحك القدوس...   -: قلباً نقياً اخلمق يفَّ، اي هللا، وروحاً مستقيماً جدِّد يف أحشائي. 1استيخن  

 اي رب، روحك القدوس...   -: ال تطرحين من قدام وجهك، وروحك القدوس ال ت مْنزعه مين. 2استيخن  
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 صالة للقديس ابسيليوس الكبي

ه للناس، اي من أرسلم موهبةم روحِه القدوس لرسله وتالميذه، وفتحم شفاههم بقوته  أيها الرب إهلنا، املانح سالمم
امليناء  أيها  حياتنا،  دبّر  نصلي.  أن  جيب  ن  مم أجل  وِمن  وعّلمنا كيف  اخلطأة،  حنن  أيضاً  شفاهنا  افتح  انريّة،  أبلسنة 

الطاهلادئ.   وعّرِفنا  ابلعواصف،  زملمق للمصدومني  واعضد  مستقيماً،  روحاً  أحشائنا  يف  جّدد  فيه.  نسلك  الذي  ريق 
على  ونتذكر  بوصاايك  نعمل  أن  نستحقُّ  يوافق،  ما  إىل  الصاحل  بروحك  يوم  اهتدينا كّل  إذا  حىت  رئيسي؛  بروٍح  أذهاننا 

قوِّ   بل  الفاسدة،  العاَل  هذا  مبطرايت  ننخدع  وال  البشر،  أعمال  الفاحص  اجمليد  حضورك  التمتع الدوام  إىل  الشوق  فينا 
 ابلكنوز املستقبملة. فإنك مبارٌك ومسبَّح يف ُجيع قّديسيك إىل األبد. آمني. 

 صالة لطلب مواهب الروح القدس 

 ملّخصة عن صالة للمطران جرمانس معقد 

الروح القدس، ينبوع املواهب ومصدر الصاحلات، هلّم واسكن يّف، وطهرين من كل دنس، واجعل حيايت   أيها
رضّيًة لديك.  مم

على  واالنتصار  األبدية  احلياة  إىل  للوصول  املسكني،  أان  إليها،  أفتقر  اليت  اجلليلة  مبواهبك  وأّيدين  إهلي  اي  هلّم 
 مصاعب اخلالص. 

 ظوًة يوم مويت. مبوهبة "خوف هللا" ألحرتم إهلي وأرهبم كل ما يمهينه: فأطيبم نفساً يف أواخري، وأانلم حم   أّيدين 

 أّيدين مبوهبة "القوة" ألحتمل بشجاعة األشياء العسرة االحتمال، وأكونم سهلم االنقياد إلهلاماتك املقّدسة. 

بواجبا ألقومم  "التقوى"  مبوهبة  احمليي،  الرب  أيها  بقلٍب أغثين،  وأحّبه كأب  األزيل،  اآلب  وأحرتم  ينبغي،  يت كما 
 بنوّي، مكرماً أممي مرمي العذراء وكّل ما خيتصُّ به تعاىل. 

 امنحين، أيها الروح القدس، موهبة "املشورة" ألممّيز بني اجليد والردي يف الظروف واحلاالت الصعبة. 

بين، اي خالقي، موهبةم "العلم" ألعلم هبا غايةم املخلو  دي نفسي منفعًة وخرياً. هم  قات، وأستخدمها يف ما جيم
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 أعطين، اي ينبوع األنوار، موهبة "الفهم" اليت تمنري عقلي وتكلِّمه، ليفهم أسرارم اإلميان، ويعرف وسائل اخلالص. 

حكماً  فيها  وأحكمم  بوضوح،  اإلهلية  األشياء  ألعرف  "احلكمة"  مبوهبة  القدوس،  سيدي  اي   ، عليَّ أممنمْن 
 ، مستلذاً هبا جداً. مستقيماً 

وترحمم  هذه،  طلبايت  تستجيبم  أن  رأفتك  إىل  ضارعاً  الضعفاء،  وعمضمدم  احلزاىن  معّزي  اي  أمامك،  أحنين  وأخرياً 
 نفسي الشقّية، ابستحقاقات سّيدي يسوع املسيح، وشفاعة والدتِه الكلية القداسة وُجيع القديسني. آمني. 

 صالة أخرى للمطران جرمانس معقد 

دتم أيها الر  صدرم النِّعم، ِإنين أمسجدم لك هبميبٍة، معرتفاً ابلنِّعم الوافرة اليت جم وحم األزيّل القّدوس، يمنبوعم املواهب ومم
قرّاً بكفراين ِإحسانمك ِإقرارم اتئٍب يرجو املغِفرة.  ولدي حىت اآلن، مم  هبا عليَّ منذ مم

الرسل،   أمذهانم  أانر  الذي  األزيل،  النور  اهلدىأميها  وأدالءم  املعرفة،  اية  أنرين فجعلهم  الح،  والصَّ التقوى  وقمدوة   ،
الصاحل أيها  أمرِشدين،  وأمحِقرمه.  الباطل  رم  وأمهجم عمهم،  وأمتب م احلقَّ  فأمرى  األعمال،  الّسيءم  الفكر،  الضالَّ  القلب،  املظِلمم   أان 

 فيه هشيمم األمياِل األرضيَّة.  القّدوس، إىل عمل ما يمرضيك، وأمهلْب قليب بنار حمبَّتك، فيمحرتقم  

األثيمم  أان  عيّن  نْعها  ومتم عليَّ  تمقسم  فال  الة.  حمم ال  أمهِلكم  وبدوهنا  اخلالص،  أمستطيعم  ها  وحدم إهلي،  اي  بنعمتك، 
 اجلاحدم اإِلحسان، بل ارأمْف يب وأميِّدين هبا، اي معّزيم احلمزاىن وممغيثم امللهوفني. آمني. 

 صالة غيها عمومية 

اي هلمَّ  هلمَّ  املواهب؛  معطيم  اي  هلمَّ  املساكني؛  أاب  اي  هلمَّ  نورك.  عاعم  شم السماء  من  وأمرسْل  القدس،  الروح  أيها   
احلّر  ويف  راحة،  التعب  يف  أمنتم  اللذيذة.  العمذوبة  أميتها  احللو،  النفس  يفم  ضم اي  الصاحل،  املعّزي  أيها  القلوب.  ِضياء 

القّدوس، إمأل ابطن قلوب مؤمنيك: ألنه بدون قدرتك ال شيءم يف اإِلنسان، وال  انتعاش، ويف البكاء تعزية. أيها النور
ر ما هو   دِنس؛ ِإسِق ما هو ايبس؛ إشِف ما هو مريض؛ لنّي ما هو صملب؛ أمضرِم ما هو ابرد؛ أمرِشد شيءم طاهر. طهِّ

الفضي ثوابم  ِإمنحهم  السبع؛  املواهب  عليك  املتَّكلني  مؤمنيك  أمعِط  ضاّل.  هو  أمعِطهم ما  اخلالص؛  غايةم  هلم  هْب  لة؛ 
 السرورم األبدي. آمني. 
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 صالة عمومية أيضاً 

املعّزي،  املدعوُّ  أنت  خلقتها.  اليت  الصدورم  نعمتك  من  وأموِعب  عبيدك،  عقولم  وافتقْد  اخلالق،  الروحم  أيها  هلمَّ 
وإصبمعم اليمني األبوية سحًة روحيَّة. أنت املوزّع املواهبم السبع،  يياً، وانراً وحمبًَّة، ومم وهبةم هللا العلّي، ويمنبوعاً حمم . أنت ومم

حّقاً  اآلب  وِعدم  أجسادان  مم ضمعفم  شدِّد  القلوب.  يف  احملبَّة  وأملِق  ابلنُّور،  احلواسَّ  أمضئ  ابلنُّطق.  احلناجر  وممغين  بقوَّتك ، 
ْب لنا أن نمعرفم   الثابتة، واطرمد العدوَّ بعيداً، وأمعِط السالمم سريعاً. وِإذ تكون لنا قائداً متقّدماً، ننجو من كلِّ مضرَّة. هم

من األموات، واملعّزي،   بك األب، ونمعّلمم االبن، هلِل اآلب، واالبِن الذي قام  ونؤمن كلَّ حني أبنك روحم كليهما. اجملد 
 اىل دهر الداهرين. آمني. 

 ابتهال وجيز اىل الروح القدس

 هلمَّ أميها الروحم القدس، وامأل قلوبم مؤمنيك، وأمضرْم فيهم انرم حمبتك. 

 صلوات اىل السيدة البتول   –رابعاً  

 سية وجيزة صلوات طق 

 السالم املالئكي 

مثرةم  ومباركٌة  النِّساء،  يف  أنِت  مباركٌة  معِك.  الربُّ  نعمًة،  ممتلئةم  اي  مرمي،  العذراءم  االله،  والدةم  اي  عليِك  السالمم 
لدِت خملِّص نفوِسنا.   بطنِك: ألنِك وم

 

 

 بواجب االستئهال 
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االستئهال إهلِ   بواجب  وأممَّ  العيوب،  من كلِّ  الَّبيئةم  الطوىب،  الدائمةم  اإلله  والدةم  اي  نغّبطمِك،  هي حقاً  من  اي  نا. 
ِت هللا الكلمة، ِإنِك حقاً والدةم اإلله.  لدم من بغري فساٍد وم من السارافيم؛ اي  من الشاروبيم، وأمرفعم جمداً بغمري ِقياٍس  أمكرمم 

م.   إايِك نعظِّ

 إن الربااي أبسرها 

 والف ردوسم   س، املتقدِّ   اهليك  لم   أميه  ا  نعمة؛  ممتلئةً   اي  بكِ   تمفرحم   البشر،  وأمجن اسم   املالئكة،  وحماف لم   أبسرها،  الَّبااي  إنَّ 
 رشاً، عم   ستودعم كمم   نعم صم   ألنه.  الده ور  قبلم   ناإهلم   وهو  طفالً،  وصار  اإلل ه  منها  د جتس  َّ   من   اي  ؛ةالبتوليَّ   فخرم و   ،الناطق

كِ   اخلليقة   كلُّ   بك  تفرحم   نعمةم،   ممتلئ ةً   ياف.  السم اوات  من   أمرحبم   بطنمكِ   علم وجم  دم  . ومتجِّ

 ِإن جربائيل 

هول   اعرتاه   جَّبائيل  إنَّ  اء   من   الذُّ  اأميُّ   ،اإلله  والدةم   اي   : قائالً   حنوك   فهتفم   طهارتِك؛   لممعان  وفائقِ   بتوليَّتكِ   هبم
اي إليكِ   أهتفم   ، أمرتم   كما   ين لكنَّ   . وأحتريَّ   نذهلم أم   إنين   ؟ أمسّيكِ   مباذا  أو   ، لك  م أقدِّ   واجبٍ   مديحٍ  عليِك  السالمم   ممتلئةً   : 

 . نعمة

 حنن عبيَدكِ 

ِك، اي والدةم اإِلله،   حنن عبيدم
نديًَّة قاهرة،   نمكتبم لِك آايٍت الغملمبة، اي جم

ذين من املساوئ. ونم  مم الشكرم لِك كمنقم  قدِّ
ارمب،   لكْن، مبا أنم لِك العزَّةم اليت ال حتم

 أمعتقينا من أصناف الشدائد، 
 حىت نصرمخم إِليِك: 

 السالمم عليِك اي عروساً ال عروسم هلا. 

 اي شفيعة املسيحيي 
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اخلازية الغريم  املسحيني  شفيعةم  حنن اي  ِطلباتنا  أمصواِت  عن  تمعرِضي  ال  املردودة،  الغريم  اخلالق،  لدى  طةم  املتوسِّ  ،
اي  لبة،  الطِّ يف  وأمسرعي  الشفاعة  إىل  ابدري  إِبميان:  إليِك  الصارخني  حنن  صاحلة،  أمنِك  مبا  ابملعونة،  تداركينا  بل  اخلمطأة، 

عةم دائماً مبكرِّميِك.   والدةم اإلله املتشفِّ

 أنِت سور منيع 

زنم شعبِك أ وٌر منيع وِحصٌن خلالصنا، اي والدةم اإِلله، إليِك نتضرَّع. فشّتيت مشوراِت املعاندين، وحّويل حم نِت سم
والدةم  اي  رمجاؤان،  أنِت  ألنِك  العاَل:  سالم  أجل  من  عي  وتشفَّ العبادة،  احلسين  وأمّيدي  رعيَّتِك،  مشلم  واُجعي  فرح،  إىل 

 اإِلله. 

 ِإايِك تطّوب 

تطوِّ  ِك  الذي ال  إايم إهلنا،  املسيح  العذراء: ألنَّ  اإلله  والدةم  اي  األجيال،  ُجيعم  عم ب  يموسم أن  ارتضى  ّمكان،  يمسعمه 
إذ لنا  فطوىب  تتأميَّد   فيِك.  بِطلباتِك  اململكة  وصواجلةم  ألجلنا،  عني  تتشفَّ والنهار  الليلم  ألنِك  شفيعة،  لنا  لذلك أنِت   .

 نسّبحِك هاتفني: السالم عليِك اي ممتلئةم نعمة، الربُّ معِك. 

 خلصي عبيَدكِ 

يمنصدِع  ال  ِحصِن  يملتجئون كِمثِل  إليِك  هللا،  بعد  الكلَّ،  ألّن  اإلله::  والدةم  اي  الشدائد،  من  ِك  عبيدم خلِّصي 
 وشفيعة. 

 انظري إبشفاق 

عب، واشف أموجاًع نفوِسنا.   أمنظري إِبشفاٍق، اي والدةم اإلله الكليةم التسبيح، اىل شقاء أجسادان الصَّ

 

 

 ديسي صلوات اىل العذراء لبعض الق
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 صالة للقديس أثناسيوس الكبي

بِِغناِك  ةم  املختصَّ املواهبم  علينا  وّزِعي  مث  ء.  اأّلِذالَّ حنن  واذكرينا  تضرُّعاتنا  استمعي  القداسة،  الكّلية  البتولم  أيتها 
النِّعمم  بينا  وهم ثمروتِك.  نعمة.   وبِعظمِم  ممتلئًة  مسمَّاِك  قد  عليِك،  لَّمم  سم إذ  املالئكة،  رئيسم  ألنَّ  منها:  ممتلئٌة  أنِت  اليت  السخيَّة 

ْلطات والرائسات السماوية يباركونِك. وحنن أيضاً الذين على  فالشعوب والطوائف واللغات كافًة يطّوبونِك. وسائرم السُّ
تف لِك: السالمم عليِك، اي ممتلئًة ن ِلكتمنا. األرض، هنم  عمة؛ الربُّ معِك. صّلي ألجلنا، اي والدةم اإلله، سيِّدتمنا ومم

 صالة للقديس أفرام السرايين 

أنِت  اليائسني،  ورجاءم  العاَل  سلطانةم  والنَّقاوة،  الطهارة  الكّلية  واألدانس،  العيب  من  الَّبيئةم  اإِلله،  والدةم  اي 
للم والشفيعة  واحملاميةم  هللا،  لدى  اخلطأة  وجناةم  وسيطةم  العاَل،  تعزيةم  أنِت  للغرقى.  اخلالص  وميناءم  لني،  املأسورين، همم

 وانتعاشم احملزونني، وخالصم الكون أُجع. 

سّيدتنا،   اي  بواسطتِك،  إاّل  أخرم  رجاٌء  هللا  عند  لنا  ليس  ألنه  العظيمة:  املِلكة  أيتها  محايتك،  اىل  نملتجئ  فنحن 
هنَّم. فأان أمسلِّم عليك، اي وسيطةم حنن الذين نمعتّز بتسميتنا عبيداً لِك. فال ان يستطيعم أن يموقعمنا يف جم  تسمحي أنَّ عدوَّ

بُّ  لح القديرة بني هللا والبشر؛ اي أممَّ يسوعم سيِّدان الذي هو، مع اآلب والروح القدس، إلهم البشر كافًة، وحم رفمهم  الصُّ هم وشم
 وبمركتمهم. آمني. 

 صالة القديس جرمانس

آالمي،  سعريم  بم  املرطِّ السماوي  النَّدى  أنِت  هللا.  من  اقتبلتمها  قد  اليت  الفريدة  التعزيةم  أنِت  الوحيدة،  سّيديت  اي 
يق هبا الظَّالم. أنِت قائديت يف تِيه أسفاري وغمربيت، وتقوييت يف حال ضمعفي، وِغنايم يف زمن  وأنِت نورم نفسي حينما حيم

لومي، وتعزييت يف دموعي. أنِت ملجأي يف شدائدي، ورجاء خالصي. فاستجييب تضرُّعايت،   فمقري، ودوائي الشايف لكم
يليق   نا؛   مبن وارمحيين كما  وفرحم وِحصننا  محايتمنا  أنِت  منِك  أملتمسه  ما  بيين كلَّ  هم للبشر.  احملبَّة  اجلزيِل  اإلله  والدةم  هي 

 ة الفائزة أنِت هبا يف السماء. واجعليين مستحقاً أن أشرتكم معِك ابلتمتُّع بتلك السعادة العظيم

الذي وفرحي وابتهاجي ورجائي، أمّهليين ألن آيت إليِك يف   وملجأي أمجْل، اي سّيديت،   وحيايت وعموين وِحصين ومم
اي  فأنِت،  اإلله.  والدةم  ألنِك  أمردت،  ِإذا  ذلك  يل  تستمّدي  أن  بسهولٍة  تستطيعني  أمنِك  أمعلم  فأان  السماوي.  الفردوس 
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قادرةٌ  مساعدةٌ مرمي،  تملزممِك  وال  اخلطأة،  ختلصي  أن  ومستطيعٌة  تشائني،  ما  على  أممُّ     أنِت  ألنِك  أحد.  من  تموصيٌة  أمو 
 احلياة احلقيقيَّة. 

 صالة للقديس متوديوس 

يمسعمه    ال  من  احشائِك  يف  عِت  سم وم فأنِت  اإلهلية.  الَّبكات  ومن  النعم كّلها  من  مملوٌء  استِك  إنَّ  اإِلله،  والدًة  اي 
أل السماوات واألرض، وهو سّيد اجلمكا وغمّذوِت ابللَّب ذاك املغّذي الكائناِت أبسرها. فالذي ميم ميع، قد أراد أن ن؛ 

إليِك،   تاجم  وابتهجي   ذإحيم ووالدته،  الرّب  أممةم  اي  فافرحي،  قبل.  من  عليه  حاصاًل  يكن  َل  بشرايً  جسماً  أملبستِه  إنِك 
فنحن كلُّ  لِك  ديوانً  مم أبسرها  للموجودات  الِكيان  يمعطي  الذي  ذاك  علِت  جم ألنِك  سرورة،  هللا مم ولكنَّ  هلل،  مديونون  نا 

 مديوٌن لِك. 

أكملم من القّديسني أُجعني، ولمِك   وحبٍّ   قداسة، ِإذ إّنِك ذاتم صالٍح أفضلم فمن مثَّ، اي والدًة اإِلله الكّلية ال
هنا  حنتفل  الذين  حنن  إليِك،  ل  فنتوسَّ تعاىل،  له  والدٌة  أنِت  ألنِك  منهم كافًة،  أكثرم  إليه  واالقرتابم  هللا،  أمامم  الدالَّةم 

ري حالم ذملّنا وشقائنا. آمني.   بتماجيدِك، أن تمفكِّري بنا، وتمذكم

 صالة للقديس يوحنا الدمشقي

ويمضعم  خاص،  بنوٍع  ويمكرِمِك  خبشوع،  بُِّك  حيم خاطئ  تمضرُّعم  فاقبلي  املسيحيني.  رجاءم  مرميم  اي  السالم،  أهديِك 
 بِك أمفوزم ابحلياة، وأنِت تموّطديين يف نعمة ابنِك، ِإذ إنِك العمربونم األكيد خلالصي.   فأان  فيِك رمجاءم خالصِه جبمملته.

قليب  من  وتمطرمدي  عقلي كلَّها،  ظملممات  تمبّددي  وأمن  خطاايي،  مِحل  ل  ثِقم من  تمنقذيين  أن  اذن  إليِك  فاتضرَّع 
وحتفظ أعدائي،  جتاربم  عين  وتمالشي  األمرضيَّة،  األشياء  حنو  ، األميالم  أمبلمغم أن  أمقدرم  حىت  ي،  إايَّ ممرشدٌة  حيايت  ي 

 يَّة. بواسطتِك وحتت تدبريِك، إىل سعادة الفردوس األبد 

 4صالة غيها للقديس يوحنا الدمشقي 

 
نها "جمرى الذهب" تقريباً كلَّ ما قيل يف مديح السيدة البتول، وعمرضم فيها أهمَّ حاجات  هذه  4 النفس.  الصالة، مع طوهلا، هي ُجيلة جداً: فقد ضمَّ

 فنضمها هنا لتكون خصوصاً موضوع أتّمل للعابد األمني حنو هذه العذراء اجمليدة. 
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هوت الذي ال يمدىن منه  أميتها الفائقةم اجملد والكرامة، الدائمةم البتولية والزائدةم الطهارة، واخلِباءم اإلهلي الطاهر لالَّ
ومر النا  ريَّة. اليت والغرِي املوسوع. أميتها املنعممم عليها من هللا، الفائقةم الَّبممكة، والكرسيُّ النارّي، الزائدم اللَّمعان على ذوي الصُّ

هي أمرفعم شأانً من الشاروبيم، وأمعلى قدراً من السارافيم. أميتها الكّلية النقاوة، والزائدةم الطهارة، والَّبيئة من كلِّ العيوب؛ 
هم. أيها الكر  سيُّ الواهبةم الَّبممكة، واملِلكة العاليةم الشّأن على كلِّ ذوي الطبيعة املنظرورة والغري املنظورة. اي عرشم املِلِك وحدم

ب الذي ال يمسعمه عقل معةم اليت ال الناطق والسلَّمم السماوية اليت ترتقي هبا حنن األرضّيني إىل السماوات؛ والعمجم ؛ والسُّ
غنية جلنسنا؛ واليمنبوعم املعطي احلياة. اي جلمًَّة النعم اإلهلية الغرِي املوصوفة، ال

م
ر للسّر اإلهلي املكتوم؛ والشفيعة امل يت ال تفسَّ

ماحنةم تمفرمغ،   اي  والبشرية.  املالئكية  ة  العامَّ الطبيعة  عند  ِإكرامها  جيب  من  اي  قمرارمهلا.  ال  اليت  الغامضة  املواهب  وعممقم 
ل وال تنام.  يسوعم املسيح؛ العاضدةم واحلارسة اليت ال تمغفم لكلِّ العاملبعد ابنها  اخلريات السماويَّة أبسرها. أيتها الوسيطة 

وخالصم  املالئكة،  هبجةم  له، اي  قمرار  ال  الذي  للبشر  هللا  حمبَّة  وعممقم  يمغلق،  ال  الذي  املسيح  ملكوِت  واببم  البشر،   
سة.   املقدَّ للنعم  امليعاد  األعني؛  وأمرضم  الكثريةم  اإلهلية  املركبةم  الرمةم أيتها  املؤمنني؛  نفوسم  واملِهجةم  املليِّنة  املثمرة،  والزيتونةم 

وشفاءم  احملزونني،  لوةم  سم اي  ابلعواصف.  للمصدومني  وامليناءم  للمسيحيني،  الالمع  والَّبقم  احلياة،  عنقودم  احلاملةم  احلقيقية 
لِّصنا خم هبا  اليت  سة  املقدَّ السفينةم  أيتها  معونة.  هلم  ليس  للذين  وعوٌن  الغريم   املرضى  والعملَّيقةم  اخلطيئة،  طموفان  منغمرق 

املعصية  كَّ  صم فيها  وأمحرقم  شذاه،  ِطيب  من  املسكونةم  فمألم  جسداً  الكلمة  منها  استمدَّ  اليت  بة  املذهَّ رةم  واملبخم احملرتِقة. 
وّجرَّةم   األنوار،  السبعة  ذاتم  واملنارةم  هللا،  لدن  من  املكتوبم  فر  السِّ أميها  ابليد.  املفاملكتوبم  املختوم،  واليمنبوعم  ّن، 

م
يضم امل

فيها  قيلت  اليت  اإِلهلية  واملدينةم  فيه،  يسكنم  أمن  هللا  رَّ  سم الذي  األمقدس  اجلبلم  أيها  املسكونة.  املرويةم  الصافية،  املياهم 
ومْت جوهرم الالهوت بكماله. اي ك  املسبَّحات.  ة األموات، اليت حم رامةم الكلِّ قاطبًة؛ أيتها اي ممبِطلةم وممبيدةم الَّلعنة، ومؤهلِّ

لجأان ونمصرتنا. فوةم العاَل وُنبتمهم، ومم  املوهبةم الفائقة الشرف؛ اي عجيبةم احملاسِن كلِّها ونمزهتمها، وصم

الكتابم  تمذبمل؛  ال  اليت  الزَّهرة  العِطرة؛  الوردةم  الرونق؛  والبهيَّة  الرائحة،  الذكيَّة  التفاحة  األقدس؛  الفردوس  أيتها 
وتوطيدم املختوم   يمغلب،  ال  الذي  اجملاهدين  وأبس  ت،  يمصمم ال  الذي  الرسل  فمم  اي  يقرأه.  أن  أحٌد  يستطيع  ال  الذي 

يلةِ  جم وِإعادةم  الساقطني  قيامم  اي  العادل.  احلاكِم  هللا  عند  املقبولة  الشفيعةم  أميتها  املذنِبني.  غِفرة  ومم الكهنة،  وفخرم   امللوك، 
هم.   الكّل وجتديدم
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لويتاي   وسم ورجائي،  خالصي  وعزائي  من ،  وممغيثي  األحزان،  من  وممنقذي  وتعزييت،  راحيت  اي  نفسي.  وانتعاشم 
أنِت  اإلطالق،  وعلى  أحوايل.  وإصالح  شروري كلها،  عن  وإقالعي  وإمساكي،  وعفيت  وتقديسي،  نوري  اي  الشدائد. 

 ممنحٌة أبسرها للملتجئني إليِك؛ قيامم الكلمة الكليِّ الصالح والكثري الرمحة. 

الشقية اق نفسي  يرحم  لكي  إليه  وتوسلي  خمّلصي،  الوحيد  ابنِك  إىل  وقّدميها  الصعبة،  بزاّليت  اعرتايف  مين  بلي 
هذا  فألجل  واملساحمة.  الصفح  طلب  يف  إليه  طمرميف  أرفعم  أن  ميكن  ال  الكثرية،  جرائمي  تلقاء  من  ألين،  واملسكينة. 

صانع  مبواهب  متّتعتم  أن  بعد  ألين،  عنده.  وسيطًة  جاحداً أجعلِك  الشقي  أان  ظهرتم  اجلزيلة،  وعطاايه  وخمّلصي  ي 
وغنّياً ابآلالم  من الفضائل،  ّبهت هبا. وصرتم فقرياً  هلا وشم إايها، ولستم بذاكٍر هلا أصاًل. ماثلتم البهائم اليت ال عقلم 

بين املالئكة وت هللا، تمندم قصى من  من الدالة اإلهلية، مم ماً  ممعدم قتين البشر والرذائل، ممفعماً ِخزايً،  مين األابلسة، ميم ضحك 
صرتم  الدينونة  أوان  وقبل  نفسي،  دّنستم  دفين  وقبل  مويت،  قبل  ميتاً  أصبحتم  لقد  الشريرة.  أعمايل  ديناً   وتوخّبين  مم

ابخلطااي  جتاوزت  إمنا.  اللص  وفمقتم  الزانة.  مع  األبوي  الغىن  دت  وبدَّ املبذِّر.  الشاطر  الشقي  أان  وزانت،  أملوف  أملوف 
الصاحلة.   منّسى األعمال  عن كل  وبعيداً  الّدنسة،  واألقوال  نيوية  الدُّ لألفكار  زانً  خمم صرتم  فقد  الناموس.  قبل  الذي 

والقدرة  الكَّبى،  والشفاعة  العظمى،  الدالّة  عنده  لِك  ألن  املتحّنن،  اإلله  أمّم  أنِك  مبا  يب  وارأيف  وذميّل،  نيت  سكم مم فارمحي 
رم عليِك شيٌء أبداً. على كل شيء. وأنِت تفوقني على ُجيع    املخلوقات أبسرها شأانً وجاهاً، فال يمعسم

أن   فال بدَّ  ال  الذي  الصاحل  وإهلِك  ابنِك  يل  استعطفي  بل  بِك.  أملي  يِّيب  ختم وال  دي،  وتنهُّ دموعي  عن  تمغفملي 
أمعتقم من  ورمتبيت األوىل، وأن  أن أسرتجع ُجايل القدمي  ِك الغري املستحق  عبدم أان  يتحنَّن عليَّ بطلباتك الوالديّة. وأّهليين 

عين   وأمنزِعم  هلل،  وأتعّبد  أموتم اخلطيئة،  وأن  املقدسة،  النفس  طهارة  حلة  ألبمس  وأن  ِمجة،  السَّ الرِجسة  اجلسدية  اللذات 
إايي،   القاتلني  األابلسة  عين  أمطردي  احلياة.  هذه  ِبر  يف  مسريي  يف  ورافقيين  العاَل.  يف عن  أمحرسيين  املِراس.  الصْعيب 

يظلموين الذين  من  وجنيين  أمراضي،  من  إشفيين  زين،  حم يف  عّزيين  ري،  هم ابدري سم علّي،  نون  يتجَّ الذين  من  بّرئيين   .
وأنقذيين من خطر املوت الرهيب، وأوضحيين خموفاً عند األابلسة الغري املنطورين. ليعرف كل املغتِصبني أين أان عبدِك، 

 وإن كنتم غري أهٍل لذلك. 

بِك.  أملي  خييبَّ  وال  لي،  وتوسُّ طلبيت  إىل  أصغي  الصالح،  الفائقة  السيدة  أيتها  هيجان   نعم،  انر  أطفئي 
املظلمة،  لألرواح  اليت  الليلية  التخّيالت  ضمريي  من  إنزعي  الباطل.  عمري  من  الثائرة  العواصف  دي  هِّ مم جسدي. 
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. عّلمي  وانشلي من قليب االهنماكات النارية الناجتة عن اهلواجس النجسة. هذِّيب لساين لكي يتكلم مبا هو واجٌب عليَّ
قيمة واملناقب احلميدة. اجعلي رجليَّ تسعيان من غري مانع يف الطريق املغبوط اخلالصي. عييّن أن تنظرا الفضائل املست

ري فمي، لكي أمصّلي ابستحقاق . افتحي أمذيّن لكي أمسع أقوال الكتاب اإلهلي قّدسي يديَّ ألرفعهما إىل العالء. طهِّ
لها إبسعافِك. جنيين من موت الفجأة.   الطاهر ِحّساً ومعىن، وأمكمِّ

سيم وجهِك اإلهلي نعم ، اي سيديت الكلية الشرف، ال تمعرضي عن وسائل عبدِك ألجل كثرة آاثمي. واعطفي بوم
السيد.  استعطاف  على  جداً  قويٌة  هي  اليت  الوالدية  الشفاعة  لِك  أّن  مبا  ورّبِك  ابنِك  عند  ألجلي  طي  توسَّ بل  حنوي. 

رُّ   ويمسم الواجب،  حسب  سؤالِك  يستجيبم  ابنِك،  هو  إذ  آالمِك ألنه،  مزجِت  فإنِك  ابجملد.  ِك  اختصَّ وقد  بطلباتِك، 
 بصليبه ودمه وجراحه اليت هبا خّلصنا. 

األرض كل  وجه  عن  سحِت  مم ألنِك  اجلسيمة.  وأوزاري  سيئايت  مبحو  فّرحيين  بل  الشقي،  أان  عيّن  تمعرضي  فال 
واخلليقة؛   اخلالق  بني  ما  صاحلِت  األرضيني؛  وخّلصِت  السماويني،  فرَّحِت  البشر. دمعة؛  هِت  ًً وأملَّ املالئكة،  أهبجِت 

إننا  اإلطالق  وعلى  أفضل.  هو  ما  إىل  اإلتقان  بغاية  العاَل  يف  ما  ابداع  دم  وجتدَّ السفلّيني،  مع  العملوّيني  احتادم  صار  بِك 
م جنوان  ميوت،  ال  الذي  وإهلِك  ابنِك  ومبوت  املوصوفة.  الغري  اخلريات  ُجيعنا  واستحققنا  األحزان كلها،  من  وان  ن جنم

وِصران مشاركني ملكوتمهم. ال سيَّما أن اجلاهل، الدين، املتضرّع إليِك، الذي متتَّعتم من هللا بواسطتِك يف حيايت   املوت،
 بِنعمٍم وحسناٍت وافرة ودمفمعات كثرية، ظهرتم جاحداً هلا. 

الن إىل  ترفضيين  وال  الشقي،  أان  ترذليين  وال  الصالح،  الكلية  السيدة  أيتها  عين،  يين فاصفحي  اسرتم بل  هاية. 
يف واحفظيين ساملاً، يف كل عمري الفاين، من األعداء العقلّيني واحلسّيني، ومن كل احملن والتجارب. وال ترتكيين أسقطم  

وخّففي عين األوجاع اليت ال تطاق. وأنقذيين  أمحضري عندي  مفارقة نفسي عن جسدي الشقي،  خطيئة مميتة. وعند 
رّة. وقّرِبيين إىل ابنِك وإهلِك. وأّهليين للوقوف عن ميامنه من صور األابلسة املظلمة. وجنّ 

م
يين من حماسبة عّشاري اهلوى امل

ابستحقاٍق  أتناول  أن  فأّهليين  احلاضر  العاَل  هذا  يف  وأما  األبدية.  للخريات  واراثً  واجعليين  الرهيب.  اليوم  ذلك  يف 
ويف والقداسة.  الطهارة  الكلي  وإهلِك  ابنِك  ودمم  جسدم  السماوي واجٍب  الفردوس  عشاء  يف  أشرتكم  أن  اآلتية  احلياة   

اآلب   األقدس،  الثالوث  أمسّبحم  لكي  احلالوة،  الكلية   واالبنالكلي  السيدة  أيتها  فتور،  بغري  وأمسّبحِك  القدس،  والروح 
 القداسة، اببتهاج مع املالئكة والقديسني، إىل أبد الدهور. آمني. 
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 صالة للقديس توما األكويين

نفسي  ممستودعاً  لرأفتِك  أمسلم  إين  املراحم،  من  املمتلئة  احلالوة،  والكلية  الطوىب  املثّلثة  مرمي،  البتول  أيتها 
يل  واستمدي  وجتارهبم.  الشياطني  وثبات  ضد  وقّويين  سيديت،  اي  فأعينيين،  وقويت.  وحيايت  وأعمايل  وأفكاري  وجسدي 

ا قليب  من كل  أمحبُّ  به  الذي  الكامل  احلقيقي  أنِت احلب  أمحبِك  إايه  حيّب  وبعد  سيدي.  املسيح  يسوع  احلبيب  بنِك 
فوق األشياء كلها، اي سلطانيت. فاجعليين اي أممي، بواسطة شفاعاتِك الكلية االقتدار، أثبمتم يف هذه احملبة حىت املوت؛ 

 نفسي إىل الفردوس السماوي. آمني. وبعد أن يفصلين من هذه احلياة، قودي  

 ردس صالة إىل القديس برن

شفاعتمِك،  والتمسم  ومعونتِك،  وطلب  إليِك  التجأ  أحداً  أن  قد  يمسمع  َل  أنه  احلنون،  العذراء  مرميم  اي  أمذكري، 
ما  ومع  قدميِك.  على  وأنطرحم  الثقة،  هبذه  منتعٌش  وقليب  إليِك،  ألتجئ  هاءمنذا  العذارى،  عذراء  أمي  فيا  خمذوالً.  وعاد 

راً. متحسِّ أمامِك  أقفم  اخلطااي،  من  عليه  ٍر   أان  ِبذم إليها  أصغي  بل  املتجسد،  الكلمة  أمّم  اي  تضرُّعايت،  تزدمري  فال 
 واستجييب هلا. آمني. 

 السالُم عليِك اي ملكة 

إليِك، حنن املنفّيني أوالدم  ورجاءمان. نصرمخ  تنا  عليِك اي حياتنا ولمذَّ السالمم عليِك اي ملكة، اي أّم الرمحة. السالم 
واب انئحني  حنوِك  دم  ونتنهَّ احلنون. حواء،  بنمظمرِك  إلينا  ميلي  شفيعتنا،  اي  فلذلك،  الدموع.  وادي  الوادي  هذا  يف  كني 

 وأمرينا، بعد هذا املنفى، يسوعم مثرةم بطنِك املباركة، اي شفوقة، اي رؤوفة، اي مرمي البتول احللوة اللذيذة. 

 

 صالة للقديسة جرترودة 

عل السالمم  البهّي.  الثالوث  زمنبقةم  اي  عليِك  السالمم السالمم  النقي.  هبائه  صورةم  اي  وردةً   يِك  اي  انتشر  عليِك  زاهيًة   
لكم اجملد أن يولد منها، ويغتذي بلمبمنها.   هبا عمْرفم  السماوات الذكي. السالمم عليِك اي بتواًل ال شبيه هلا، اي من شاءم مم

 أحيي نفوسنا اي أم احلياة، واسكيب علينا سوابغم النعم، اي بتوالً مملوءًة من كل نعمة. 
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 صالة التبشي 

 . فحبلت من الروح القدس  -مالكم الرب بمّشر مرمي العذراء 

 السالمم عليِك اي مرمي ... اخل.  -

 فليكن يل حسب قولك.   -هاءمنذا أمٌة للرّب 

 السالمم عليِك اي مرمي ... اخل.  -

 وحّل فينا. -الكلمة صار جسداً 

 السالمم عليِك اي مرمي ... اخل.  -

 اجملد لآلب ... اخل.

 مث يقول املتقدم هذه الصالة: 

د ربنا نسألك، اي رب، أن تمفيضم نعمتمك يف قل وبنا، حىت إننا حنن الذين ببشارة املالك جَّبائيل قد عرفنا جتسُّ
 يسوع املسيح ابنك الوحيد، هنتدي آبالمه وصلبه إىل جمد القيامة. آمني. 

 

 

 

 طلبة العذراء اجمليدة 

 كرياي االيسون. كريستا االيسون. كرياي االيسون. 
 إلمينا   أنِصت    املسيح   يسوع  رمبَّنا  اي
 إستمِجبنا   املسيح   يسوع  رمبَّنا  اي
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نا    هللا  ، السماوي  اآلبم   أيُّها  إرمحم
نا    العاَلم   خْمملِّص  هللا  اْبنم   اي  إرمحم

س  الروحم   أيُّها نا    هللا   ،القمدم  إرمحم
نا   الواِحد  اإللمهم   القمّدوس  الثالوثم   أيُّها  إرمحم

 ألجلنا   تضرعي     مرمي قديسة  اي
 ألجلنا   تضرعي     هللا  والدة   اي
 ألجلنا   تضرعي    العذارى  عذراء  اي
 ألجلنا   تضرعي   املسيح   يسوع  سيِّدان   أممّ   اي
 ألجلنا   تضرعي    اإلهلية  النعمة   أممّ   اي
ا  اي  ألجلنا   تضرعي     طاهرة  أممًّ
ا  اي  ألجلنا   تضرعي     عفيفة  أممًّ
ا  اي  ألجلنا   تضرعي    مدّنسة  غري  أممًّ
ا  اي  ألجلنا   تضرعي     عميب   بغمري   أممًّ
ا  اي  ألجلنا   تضرعي      حبيبة أممًّ
ا  اي  ألجلنا   تضرعي    عجيبة  أممًّ

 ألجلنا   تضرعي   اي أمّم املشورة الصاحلة 
 ألجلنا   تضرعي     اخلاِلق   أممّ   اي
لِّص  أممّ   اي مخم

 ألجلنا   تضرعي     امل
 ألجلنا   تضرعي     حكيمة   بتوالً   اي
 ألجلنا   تضرعي     مكّرمة  بتوالً   اي
دوحة   بتوالً   اي  ألجلنا   تضرعي    ممم
 ألجلنا   تضرعي     قادرة  بتوالً   اي
 ألجلنا   تضرعي     حنونة  بتوالً   اي
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 ألجلنا   تضرعي     أمينة  بتوالً   اي
 ألجلنا   تضرعي     العمدل   مرآة  اي
رسيَّ   اي  ألجلنا   تضرعي    احِلكمة   كم
 ألجلنا   تضرعي     سروران   سبب  اي
 ألجلنا   تضرعي     اً روحيّ   إانءً   اي
 ألجلنا   تضرعي     ممكرًَّما إانءً   اي
 ألجلنا   تضرعي    اجلمليلة  الِعبادة   إانءم   اي
 ألجلنا   تضرعي     سريّة  وردة  اي
 ألجلنا   تضرعي     لبنان  أرزة   اي
 ألجلنا   تضرعي     داود  بمرجم   اي
 ألجلنا   تضرعي     العاج   بمرجم   اي
 ألجلنا   تضرعي     الذهب   بيت  اي
 ألجلنا   تضرعي     العهد  اتبوت  اي
 ألجلنا   تضرعي     السماء  ابب  اي
 ألجلنا   تضرعي     الصمبح  جنمةم   اي
رضى  ِشفاءم   اي

م
 ألجلنا   تضرعي     امل

 ألجلنا   تضرعي     اخلطأة  ملجأ  اي
 ألجلنا   تضرعي     احلمزاىن  ممعمزِّية   اي
 ألجلنا   تضرعي    النصارى  معونة  اي
 ألجلنا   تضرعي   املالئكة   سلطانة  اي
 ألجلنا   تضرعي     اآلابء   سلطانة  اي
 ألجلنا   تضرعي    األنبياء  سلطانة  اي
 ألجلنا   تضرعي     الرسل   سلطانة  اي
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 ألجلنا   تضرعي    الشهداء   سلطانة  اي
عرتفني  سلطانة  اي

م
 ألجلنا   تضرعي    امل

 ألجلنا   تضرعي    العذارى  سلطانة  اي
 ألجلنا   تضرعي    القّديسني  ُجيع   سلطانة  اي
 ألجلنا   تضرعي   واألرض  السماوات  سلطانة  اي
 ألجلنا   تضرعي   املقّدسة   الورديّة  سلطانة  اي
ِبلم  سلطانة  اي  ألجلنا   تضرعي   دمنمس  ِبال  هِبا   حم
 ألجلنا   تضرعي    السالم  سلطانة  اي
طااي  احلاِمل   ، هللا  محل  اي  إلمينا   أنِصت    العاَل  خم
طااي  الغافر  ، هللا  محل  اي  إستمِجبنا   العاَل   خم
طااي  الرافع   ، هللا  محل  اي نا   العاَل   خم  إرمحم

 كرياي االيسون. كريستا االيسون. كرياي االيسون. 
 ك: تضرعي ألجلنا، اي والدة هللا القديسة. 

 ج: لكي نستحّق مواعيد املسيح.
د ربنا يسوع   ك: نسألك اي رب أن تفيض  نعمتمك يف قلوبنا، حىت إننا حنن الذين ببشارة املالك جَّبائيل قد عرفنا جتسُّ

 املسيح ابنك الوحيد، هنتدي آبالمه وصلبه إىل جمد القيامة. آمني. 

 

 

 صالة غيها

مرمي   أيها اجمليدة  بشفاعة  وامنحنا،  واجلسد.  النفس  بصحة  دوماً  ننعممم  أن  ك،  عبيدم حنن  النعمة،  أعطنا  اإلله،  السيد 
فظ من األحزان احلاضرة، ونتمّتع ابألفراح الدائمة، بيسوع املسيح ربنا. آمني.   الكلية الطوىب، أن حنم
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 صالة عمومية 

القديسة هللا  والدة  اي  نلتجئ،  محياتِك  ينا حتت كنِف  جنِّ لكن  إليِك.  احتياجاتنا  عند  طلباتنا  عن  لي  تغفم فال   :
 دائماً من ُجيع املخاطر، أيتها العذراء اجمليدة املباركة. 

 تكريس الذات لوالدة اإلله 

احلزاىن   ومعزية  املساكني  ملجأ  اي  احلنون،  وأممنا  سلطانتنا  اي  األدانس،  من  الَّبيئة  املباركة،  البتول  يعاً، ُجأيتها 
ونكّرس  هللا،  لدى  عّنا  وحمامية  لنا،  خصوصيًة  وسيدًة   ًً أمّمام وُنتارِك  السامي،  عرشك  أمام  ننطرح  عبيدِك،  حنن  إننا، 
ل إليِك أن تقبلينا بني عبيدِك األخّصاء، وتضعينا حتت كنف محياتِك، وتعتين  ذواتنا خلدمتِك وعبادتِك بعد هللا. فنتوسَّ

 ي نثبت يف الَّّب إىل الرمق األخري، وننالم يف اآلخرة ميتًة صاحلة مقدسة. بنا إبعانتِك لنا يف هذه احلياة، لك

ي عن أن تساعدينا، إننا قد اصطفيناِك، اي أّم الرمحة، سيدًة ومدبرًة لنا ولسائر أقرابئنا ومن يلوذ بنا. فال تكفِّ 
امي عّنا وأنقذينا من كل التجارب غري ساحمٍة ألحد منا أن يفعل شيئاً يغيظ به ابنِك فادينا يسوع املسيح. بل أنِت ح 

أوقات  يف  وساعدينا  األحزان؛  أوان  يف  وعّزينا  الصاحلة؛  مبشورتِك  وأرشدينا  احتياجاتنا؛  يف  وأسعفينا  واملخاطر؛ 
حنن  منا،  أحداً  بسالسله  مقّيٌد  أبنه  الشيطان  يفتخر  أن  تسمحي  وال  الشديدة؛  املوت  ساعة  يف  سيما  ال  األمراض، 

لعبادتكِ  ونباركه املكّرسني  املسيح،  يسوع  فادينا  ابنِك  وحنبَّ  نعمتِك،  لنشكر  السماء،  إىل  نصل كلنا  أن  هبينا  بل   .
 ومندحه وإايِك إىل األبد. آمني. 

 

 

 فعل تكريس موجز 

أن  وتنازيل  املسكني،  اخلاطئ  أان  مين  فاقبليه  قليب؛  أمعطيِك  إين  الدنس،  من  الَّبيئة  مرمي  القديسة  البتول  أيتها 
وعلى الدوام، حيايت بكليِّتها. ألن أفكاري وأفعايل وعواطفي ُجيعها بني يديِك: فهي لِك اآلن، ويف مدة تقبلي أيضاً، 

 حيايت، وعند ساعة مويت، ومدى األبدية. فسكِّين غضب يسوع علّي وخّلصيين. آمني. 
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 صلوات اىل املالك احلارس  –خامساً  

 وبعض القديسي 

 اىل املالك احلارس

لك  أؤدي  إنين  حنوي،  العميم  جودها  لفرط  رِعاييت،  اإلهلية  العنايةم  إِليه  ْت  عمِهدم الذي  الصاحل،  املالك  أيها 
أحزاين،  يف  وتمعزيين  احتياجايت،  دُّ  يمسم عوانً  تؤتيين  ألنك  سيما  وال   ، عليَّ هبا  جتود  اليت  اإلحساانت  ُجيع  على  الشكر 

األ عين  وتمقضي  وضعفي،  ين  ومهم يف  رين وتمشّددين  تمغمم تزال  وال  املستقبلة،  ر  أحذم ان  إىل  وتمرشدين  احلاضرة،  خطار 
وغري  املنظورين  أعدائي  من  وتمقيين  يب،  عنايتك  تمدامم  أن  األمني،  احلارس  أيها  فأسألك،  والزمنيَّة.  الروحيَّة  ابخلريات 

قومم إِبجناز كلِّ ما يمعلنه يل هللا عزَّ مث اجعلين أمصغي اىل إهلاماتك بكل أمانة، وأم املنظورين، ومن ُجيع أسباب اخلطيئة.  
قرَّ  مم تمبلغين  أن  اىل  عيّن  تمتخلَّ  وال  املوت.  ساعة  يف  سيما  وال  حني،  يف كّل  محايتك  بكنف  ين  واسرتم بواسطتك.  وجلَّ 

 الراحة الدائمة يف السماء. آمني. 

 صالة غيها للمطران جرمانس معقد 

ِِبراسيت،   املأمورم  الكرمي،  املالكم  ومساعداً أيها  املظلم،  عقلي  منرياً  الشّرير،  ضاّر  مم من  تمصونين  أن  إليك  أمضرمع 
وديعتمك،  أان  ِملين،  هتم وال  احلياة.  هذه  ضايق  مم يف  قائداً  اجمليد،  حارسي  اي  يل،  وكن  األهواء.  أبسقام  الضعيفة  نفسي 

 أمسقمطم يف ِفخاخ العدّو، حىت تموصلمين ساملاً اىل دار األمان األبدي. آمني. 

 

 

 غيها أيضاً 

وأن  مويت؛  ساعة  يف  وخاصًة  دائماً،  ين  رمسم حتم أمن  أسألك  حيايت،  مدى  ِحراسيت  تقلَّدتم  الذي  هللا،  مالكم  اي 
ِميمين من ِحيمل الشياطني ووثمباهتِ  س اإلميان والرجاء واحملبة، لكي ميكنين، بواسطة الرأفة اإلهلية،  حتم م؛ وأن تقّويم نفسي برتم

 أن أمخلِّصم نفسي. آمني. 
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 صالة وجيزة 

يمرضي ِإهلي، اليومم  عنايته، أمثْر عقلي، واحرمسين، وقمدين اىل كل ما  أيها املالك القديس، الذي أمسلممين هللا اىل 
 عة مويت. آمني. وكلَّ أايم حيايت، ويف سا

 اىل القديس يوسف 

 للمطران جرمانس معقد 

اي يوسفم الصّديق البتول، اي حارسم العائلة الكلّية القداسة، اي من أقامه الرّب سّيداً على بيته وسلطاانً على 
عم مل ممقتناه؛ أيها البار املزدانم بطاعة ابراهيم، ووداعة داودم وسائِر احملامد البهّية، ابتهل اىل  ضم املخّلص الرحيم، الذي خم

، أان العاصي، بنعمة الطاعة ألوامره، و  ودم عليَّ ن هلم َل زمهاءم ثالثني سنة، أن جيم اخلضوع ملراسيم بِيعتِه املقّدسة، واحرتام مم
 عليَّ السلطة. 

يانةم من كّل ما يمشني العّفةم والطهارة، ومن األفكار واألقوال واألعأمطلب يل من مرامحه ال  مال الّسمجة. صِّ

ي يسوع ومرمي، أن تمشفعم يف ِإانليت ميتةم  منك أملتمس، أيها املعظَّم، اي من فاضت روحهم الكرمية النزيهة بني يمدم
ارَّ  ضم لي بقداسة وتوبة، حمفوفاً بعناية خمّلصي ووالدته اجمليدة. كن يل حينئٍذ شفيعاً يمقيين بشفاعته مم صاحلة أمقضي هبا أمجم

حيث أممتتَّعم معك برؤية الفادي احلبيب ، حىت أنتقلم بسالٍم من هذا العاَل اخلّداع اىل مساكن الصديقني،  إبليس وجتاربمه
 اىل األمبد. آمني. 

 

 صالة غيها لطلب ميتة طاحلة 

أبفضِل  ظيتم  حم الذي  املنازعني  حماميم  اي  طمهرها،  الكّلي  العذراء  مرميم  خِطيبم  يوسف،  اجمليد  القديس  أيها 
تمعي أبن  تمرتضيم  أن  أسألك  ُجيعاً،  وأمُجلها  يف آخامليتات  واستحقاقاتك،  بشفاعتك  حنين،  من  يوٍم  ان ر  وأمرجوك  يايت. 

ي يسوعم ومرمي. آمني.   تستمدَّ يل نعمًة لكي أمموتم نظريمك بني يمدم



78 
 

 غيها اللتماس نعمة الطهارة 

ن عل  ى يسوعم املسيح، الَّبارِة ابلذات، وعلى مرميم أمّمِه أيها القديسم يوسف، حارسم األبكار وأبوهم، الذي اؤمتم
دمنمس،  من كّل  تصونمين  أن  ومرمي،  يسوعم  العزيزتني،  الوديعتني  هاتني  ِبقِّ  ك  وأمانشدم إليك  ل  أمتوسَّ إين  العذارى،  عذراء 

ٍة كاملة، وضمرٍي نقّي، وقلٍب طاهر، وجسمٍ   عفيف. آمني.   وجتعلمين أمقومم على الدوام خبدمِة يسوعم ومرمي بعفَّ

 اىل القديس يوحنا املعمدان 

 طروابرية. ابللحن الثاين 

ا أنت، أيها السابق، فتكيفك شهادةم الرب: ألنك ظهرتم يف احلقيقة أمفضلم من كّل  ذكرم  الصّديق ابملديح؛ أمَّ
يف  الذين  مسروراً  رتم  وبمشَّ احلّق،  عن  جاهدتم  مثمَّ  ومن  به.  رزم  الذي كم اجملاري  يف  د  تعمِّ أن  استحققتم  فانك  األنبياء، 

 العاَل، واملانِح إايان الرمحةم العظمى. اجلحيم ابإلله الظاهر ابجلسد، الرافِع خطيئةم  

 للمطران جرمانس معقد 

أمخجل ويمشملين اخلزي  منه، إنين  اي خروفم القفر، ونسيبم الرّب ونبيَّه، الذي َل ي مقمم يف مواليد النساء أعظمم 
ِب  هللا  عبادة  على  ممِكّباً  املعيشة،  ورمفاهةم  الدنيا  نعيمم  واعتزلت  القفر  سكنتم  أنك  أرى  قد عندما  أنك  مع  ونشاط،  رارٍة 

ولدك. وكيف ال أمخجل أان الساعي وراءم الرَّفاهيَّة واألابطيل، مع أين وملدتم ابخلطيئة وِعشتم فيها! غري  ستم قبل مم تقدَّ
نفسي   ,أروِّضم  ف،  ابلتقشُّ جسدي  ألقمعم  عقلي  إانرة  يف  خلص 

م
امل لدى  تسفعم  أن  إليك  أبتهل  احلارَّة أين  ابلصلوات 

 آمني. قلبية. والعبادة ال

 اىل القديسة تريزاي الطفل يسوع 

 صالة منقولة عن الفرنسية 

تريزاي القديسة  املالئكية،   أيتها  الطهارة  ِمرآةم  األرض  على  القصرية  حياهتا  يف  من كانت  اي  يسوع،  الطفِل 
حبَّة املضطرِمة، والتسليِم املطلق هلل، أنِت اليت تتمتَّعني اآلن بثواب فضائلك، أملقي نظرةم إشفاٍق عليَّ أان الواثقم بِك  

م
وامل

احتياجايت  واعرِضي  أبمري،  ِإهتّمي  الثقة.  البت  كلَّ  ا على  زمهرهتم اليت كنِت  السماء،  ِلكِة  مم دمنس،  من كلِّ  الَّبيئة  ول 
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متنحين  أن  واسأليها  يسوع،  قلِب  لدى  القديرة  األممم،  هذه  اىل  ِإبتهلي  احلياة.  باح  صم يف  لِك  ابتسمْت  واليت  املختارة، 
إليها ب مرمكًة تمعضمدين مدى حيايت، وتمداف جّداً، وأن تمضيفم  يف ساعة ممايت، وتقودمين النعمة اليت أرغب فيها اآلن  عيّن  عم 

 اىل السعادة األبدية. آمني. 

 من وضع املطران غريغوريوس احلجار 

 طروابرية. ابللحن الثالث

السماويَّة،  املدينة  ب ملمغِت  وملّا  اإلهلي.  الشوق  أجنحة  على  وِطرِت  تريزاي،  القديسة  أيتها  وِت،  مسم بتواضمعك 
ثلتِ  مم طري البشر ومردم ممكلَّلًة إبكليل البتوليَّة، وم ي الالجئني إليِك، وأن متم عِدِك أن ال تمنسم  أمامم العروس اإلهلي، ب مرمْرِت بوم

عي خلالص نفوسنا.   الرمحة والنعمة: لذلك تمفيضني العجائب. فتشفَّ

 قنداق. ابللحن الثالث

تريزاي البتول  اإلجنيليَّة؛   إنَّ  الطفوليَّة  طريقم  بفرٍح  لكْت  سم قد  اإلهلية،  احلكمة  أسرار  من  املمتلئة  يسوع،  الطفل 
ِطفلًة  فيا  إبميان.  الطالبني  على  عمدْت،  وم بكثرِة، كما  الَّبممكاِت  تمفيض  اآلن  وهي  النعمة.  بقوة  الفضائل  ذمرى  لمغت  فب م

نا.    إهليَّة، إبتهلي اىل املسيح اإلله أن يرحمم نفوسم

 

 

 صلوات اخرى على أحلن كنسية 

 طروابرية. ابللحن الثامن

ةم  ِقمَّ بملغِت  وملَّا  الفضائل.  أمثارم  جتنني  فكنِت  السماوي:  العمروس  أمِّ  بمستان  يف  احملبَّة،  مياه  على  ِك  نفسم غمريِت 
للذي  فاجملد  السماء.  يف  األبرار  مع  اإلكليل  نِلِت  لذلك  اإلهلي.  للرُّوح  سِكناً  مم ّغّدوِت  الروحية،  ابلطفولّية  الكمال 

 توَّجِك. 
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 ين قنداق. ابللحن الثا

للثالوث  حمبٍة  ضحيَّة  تريزاي،  أماي  ذاتِك،  مِت  فقدَّ إجنيله.  يف  ِحكمته  وتمعلَّمِت  يسوع،  الطفِل  آاثرم  تتبَّعِت  لقد 
طرينا متم أن  القديسة،  أيتها  تمنسي،  فال  األقدس.  ِبّبِه  شغوفًة  مم إليه كحمامٍة،  وِطرت  لتقديس   اإلهلي؛  ومرِدِك،  غميثم 

 نفوِسنا. 

 صالة اىل القديس الشفيع

 للمطران جرمانس معقد 

الرحوم،  القدير  الربم  من  يل  تملتمسم  أن  ِبرارٍة  إليك  أمبتهلم  وممعيين،  شفيعي  اي  )فالن(،  العظيم  القديس  أيها 
ل مماثاًل  أمكونم  لكي  والومرمع،  الفضيلة  يف  وأمرغبم  اخلطيئة،  هبا  أممقمتم  ابلسعادة نعمًة  نظريمك  وأحظى  والفعل،  ابالسم  ك 

 الدائمة. آمني. 

 اىل مجيع القديسي 

 صلوات كنسية وجيزة 

اي  أوجاِعنا،  تمشفيم كلَّ  أن  إليك  ونطلب  أجلك؛  من  اليت كابدوها  قّديسيك  أبوجاع  نستعطفك  إننا  رب،  اي 
 حمبَّ البشر. 

ك رؤوف.  ، إمنحنا سالمكاي رب، بشفاعة ُجيع القديسني، ووالدة اإلله  وارمحنا، مبا أنك وحدم

فبِطلباهتم  الالهوت.  الالبسي  الشهداءم  الطبيعة،  املسكونة، كبواكري  م  تقدِّ لك  اخلليقة،  الباري  الربُّ  أيَّها 
 وبشفاعة والدة اإلله، احفظ كنيستك بسالم اتّم، اي جزيلم الرمحة. 

وُج عشر،  االثين  والرسلم  الرب،  وسابقم  املالئكة،  أجناد  الوسائل أيكلَّ  قّدموا  اإلله،  والدة  مع  القديسني،  يعم 
 ألجل خالصنا. 

 صالة للمطران جرمانس معقد
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، اي أمولياءم هللا، اآلابءم واألنبياءم والرسل والشهداء،  أمرفعم عيينَّ إىل السماء، اىل فردوس النعيم، حيث أنتم قاطنون
داً الربَّ السّيد  كىن داِر اخلملد، والتمتُّعم مبجايل السعادة   والنّساك والرهبان وُجاهري األبرار، ممجِّ الذي أاتح لكم بنعمته سم

جِبراح  نًة  ممثخم واملخاوف،  األخطار  ووادي  الشقاء  دار  يف  املقيمة  املسكينة،  نفسي  على  ِبرارٍة  انئحاً  اخلالدة،  العظيمة 
وٍف دائم من أن تمفتمحم اجلحيمم فاها وتمبتمِلعمها.   املعاصي، وهي يف خم

هللافيا   يفَّ أصفياءم  عوا  واشفم املخاطر كلِّها،  بصمنوف  حاطم 
م

امل أان  عليَّ  تمعطَّفوا  األبدي،  األمْمن  قّر  مم يف  املقيمني   ،
ين منها ويمقِبلم يب اىل  صاً عيّن ذنويب، ورادعاً عيّن أعدائي الطالبني إابديت.   مرفأاىل القدير الرَّمحان، ليمنِقذم حِّ  اخلالص، ممم

خم اي  لكم،  حيث طوىب  السماوي،  اخِلدر  اىل  وِطرمت  الصّيادين،  فمخِّ  من  جنمومت كالعمصفور  ألنكم  الرب،  تاري 
مبثل  أحظى  أبن  يل  فمن  الدائمة.  الِغبطة  فِنلتم  عمزم،  بنمبالِة  الفضيلة  شاقَّ  ومم احلياة،  بالاي  لتم  حتمَّ قد  التاّم.  األممنم 

ألمطريم  مشتهاي،  وبلِّغوين  بشفاعاتكم،  فأغيثوين  ظِّكم!  معكم حم فأمنِشدم  الكرمية،  مصاّفكم  اىل  وأمنضمَّ  يوم،  ذاتم  ِإليكم   
ِذاًل برؤيته اللذيذة اىل األبد. آمني.  ر للقّدوس اجلالس على عمرش اجلاللة، جم  تسبيحم الظَّفم

 

 

 

 

 مواضيع شت   –سابعاً  

 صلوات الحتاد الكنائس

 صلوات كنسية 
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االبتداء،  العادمةم  الطبيعةم  أبسرها،  األشياءم  اخلالقم  احلياة،  يمنبوعم  املتحنن،  البشر،  احملبُّ  الصاحل،  امللكم  أيها 
للعاَل، األمزليَّة،   السالمم  نحم  ومتم املآمث،  صفحم  بمنا  هتم أن  ونسأل  د  منجِّ إاّيك  الواحد،  املبدأ  الثالوثم  األزمنة،  عن كّل  املنزَّهة 

 ائس. واالتفاقم للكن

 اجملد لآلب واالبن والروح القدس. 

امل الواحدة،  يادة  السِّ ذا  اللم اي  جم املسّبحني  حنن  إقبلنا  موس،  الشم املثلَّثم  الواحد،  الالهوتم  األمنوار،  ثلَّثِة 
مبحبتك  سريعاً،  للكنائس  واالحتاد  السالمم  وامنح  واملصائب،  التجارب  من  وأنِقذان  آاثمنا،  من  واعِتقنا  صالحك، 

 ر.  للبش

 اآلن وكلَّ أوان واىل دهر الداهرين. آمني. 

، أيها املسيح  كنتم خمّلصي، وظمهرتم لعاملك إهلاً متأنِّساً ابحلقيقة، بال استحالٍة وال امتزاج؛ يف احلشا البتويّل سم
عدتم أنك تكون دائماً مع عبيدك بوضوِح. فبشفاعات والدتك، ِإمنح السالمم لكّل رعيَّتك.   ووم

نا الغملمبةم على الَّببر؛ واحفظ بقوَّة صليبك ُجيعم املختصني خلِّْص، اي   رب، شعبمك، وابرك مرياثك؛ وامنْح مملوكم
 بك.  

 صالة للبااب بيوس العاشر

يسوعم املسيح؛ اي إِلهم األنوار وإلهم السالم واحملبَّة؛ اي من "يريد أنَّ ُجيع أيها اإِلله القدير، ربُّ القوات وأبو ربّنا  
لم  خيم يمبلغون"؛  الناس  احلّق  معرفة  وإىل  ه صون  دم جيِم ان  إىل  قطيعه،  من  الضاّل  وراءم  يسعى  لكي  الوحيد  ابنه  أمرسلم  من  اي 

وي مرمدَّه اىل الطريق احلقيقي، مبا أنه الراعي الصاحل، ابذاًل نفسه عن الغمنم، أنتم أيها الربُّ الكّليُّ الصالح واحملبُّ البشر،  
الطال اخلطأة  حنن  لنا  إخوتنا استجْب  وأمرشد  رب،  اي  هلمَّ،  إميان كنيستك.  إىل  بل  خطاايان،  إىل  تنظرم  وال  إليك،  بني 

سّيدتنا  الطهارة،  الكّلية  بشفاعة  الكاثوليكية،  سة  املقدَّ بكنيستك  واُجعهم  حقيقتك،  نور  إىل  وادعمهم  عنَّا،  املنفصلني 
أنت   الذي  الوحيد  ابنك  بنعمة  مرمي.  البتولية  الدائمة  اإلله  الصاحل والدة  القداسة،  الكّلي  روحك  ومع  معه  مباّرٌك 

 واحمليي، اآلن وكلَّ أوان وإىل دهر الداهرين. آمني. 
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 صالة 

 ألجل احتاد الشعوب املسيحية الشرقية 

 5للبااب بندكتس اخلامس عشر 

املسيحيَّة   أيها الشعوب  أجل  من  إليك  نبتهل  ابمسه،  االعرتاف  على  املختلفة،  األمممم  عم  ُجم من  اي  اإلله،  الربُّ 
حىت  إليه،  يعودوا  أن  يف  الرَّغبةم  تملهمهم  ان  إليك  ل  نتوسَّ يف كنيستك،  هلم  الذي كان  السامي  املقامم  ر  نمذكم وِإذ  الشرقيَّة. 

 ِة راٍع واحد. يمؤلِّفوا معنا حظريًة واحدة حتت سياس

إجعلهم يمتشرَّبون معنا من تعاليم آابئهم املعّلمني القديسني، الذين هم أيضاً آابؤان يف اإلميان. إحفظنا من كل 
 هفوٍة ميكن أن تمبعدهم عنَّا. 

صلواتمنا  تتَّحد  فيه  الذي  اليوم  ذلك  ل  يمعجِّ املؤمنني،  بني  حضورك  عالمة  هو  الذي  واحملبة،  الوائم  روحم  إجعل 
دم كلُّ شعٍب وكلُّ لساٍن ابنمك يسوعم املسيح ربَّنا. آمني. و  جِّ م، لكي يمعِرفم وميم  صلواهتم

 صالة لطلب كهنة قديسي 

 منقولة عن االيطالية 

املتناهية  غريم  أممنيك  به  ق  وحقِّ ألجل كهنتنا،  م  املقدَّ تمضرُّعنا  إىل  ك  ِبقِّ أمصِغ  االزيل،  النفوس  راعيم  يسوع،  اي 
للنفوس؟  حبِّك  فيه كلُّ  ع  يتجمَّ الذي  السامي  احلبَّ  ذلك  أليسوا  ولمطفاً.  حناانً  نبضاتك  أكثرم  الكهنةم  أليس  ها.  نفسم

غريم  أممسينا  أننا  نمقرُّ  حنن  نعم،  بثنا.  إي  وخم محاقتنا  من  حدٍّ  بغري  أمعظمم  رمحتمك  أنَّ  بيدم  قّديسني؛  لنيل كهنٍة  أهٍل  اي  
يف  الروحّيني  واملرشدين  االنتخاب،  يف  الرُّعاةم  أمنِِر   : أنتم عوهتم  دم ن  مم غريم  اىل كهنوتك  يمرتقيم  أبن  تمسمْح  ال  يسوع، 

ي أمعِطنا كهنًة  عموات.  الدَّ درِس  يف  واملهذِّبني  احلّب املشورة،  يف  سرافنيم  التواضع،  يف  طمهِر، كاملني  مالئكةم  كونون 
يكونم  أن  جيب  الذين  ال  ابجلهَّ ِإرأمف  للنفوس.  ومقدِّسني  خملِّصني  لتمجيدك،  اًل  ورمسم التضحية،  يف  أبطااًل  س،  املقدَّ

صائناً   ابمِسك،  يفتديهم  من  يلتمسون  الذين  الكثريين  ال  العمَّ على  أمشفْق  هلم.  نوراً  ِإرحم الكهنةم  الِغش.  من  هم  إايَّ
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يمعزّ األحداثم   قلٍب  إىل  واحملتاجني  املتألِّمني  على  تمعطَّْف  إليك.  ويقودمهم  خيلِّصهم  ن  مم الراجني  بتعزايِت والشّبان  يهم 
رْت هلا خدمةم كهنٍة قّديسني.  ِكنها الوصولم ِإىل الكمال، لو تيسَّ  قلبك. أمنظر ما أمكثرم النفوسم اليت كان ميم

ي اي  البشريَّة نعم  هذه  إِليك كلَّ  يقودوا  أن  أعِط كهنتك  والعطشى.  اجلائعة  ابجلموع  اآلن  أيضاً  ارأْف  سوع، 
  . دم هبم االرضم مرًَّة أمخرى، ويمرفعم شأنم كنيستك، ويمثبَّتم ابلسالم ملكم قلبكم دَّ  السقيمة، حىت جتم

أنِت   األمزيل،  الكاهن  أممُّ  العيب،  من  الَّبيئة  البتول  ايتها  هلا وأنِت  أوالً  ابناً  تمبنَّْت  اليت  أنِت  واملذبح،  الكاهنم 
على  عي  فضم تنازيل  أنِت  للرسل،  لكًة  ومم معلِّمًة  العمليَّة  يف  لمسْت  جم واليت  يسوع،  اىل  احلبيب  الكاهنم  يوحنا،  القديسم 

اإِلهلي، ابنك  قلب  إىل  تِه  رانَّ صدى  أويل  أنِت  الدليل.  هذا  تضرُّعمنا  القداسة  الكلِّييتم  الكليَّة   شفتيك  واببتهاالتِك 
رمداً. آمني.  د سم  االقتدار استمّدي لكنيسة يسوعم ابنِك عمنصرًة تتجدَّ

 صالة ألجل الدعوات االكلييكية 

 لقداسة البااب بيوس الثاين عشر

ل ِنداء رأفة، من أجل اإلنسانية التائقة اىل من يمقودمها اىل النور  اي يسوع، الذي جيثو قلبك اإلهلي، أرسلتم أوَّ
الذي   الربُّ  أيها  الشاقَّة؛  العاَل  هذا  طمرمقم  أمخِ واحلياة، جمتازًة  من  علتم  اىل جم وحوَّلتم كهنتك  روحانيني،  مالئكًة  ائك  صَّ

عدداً   أمرسْل  ملتهبة؛  عنايتك، نرياٍن  ِظلِّ  حتت  يبقى  أن  ويريد  تمك  خاصَّ هو  الذي  الشعب،  هذا  اىل  الكهنة  من  وافراً 
ح كهنتك بثوب القداسة، لكي يبتِهجم قّديسوك.   ووشِّ

اخِلدمة  هذه  يف  إليهم  دم  تعهم أن  تريد  الذين  املنتّخبون  هم  ن  مم للجميع  أمظهرم  اجلميع،  قلوب  تمسريم  الذي  أنت 
احلقيقة  ِخدمِة  فال   السامية،  عزائمهم،  شدِّد  وصف.  الفائقةم كلَّ  االهلية  دعوتك  نعمةم  يمعرفوا  لكي  عقوهلم،  أنْر  واحملبَّة. 

املكفَّ  الداناي  ج  جلم يف  يمغرمقوا  وال  الباطلة،  ابملسرَّات  االنغماس  إىل  جينمحوا  وال  وامللّذات،  املنحرِفة  امليولم  عليهم  نة تمتغلَّبم 
يم  وال  البشريَّة،  املطامع  الفضاء  بغياهب  يف  فيمسبحون  أمجنحتمهم  متتدَّ  بل  التضحية،  أممام  االضطرابم  عليهم  سيطرم 

 كالنُّسور، طملباً لألعايل يف مساء كهنوتك النرّية البمهجة. 

الكافية  القوَّة  وامنحهم  أمبناءمهم؛  إِليك  يمهدون  ِإذ  الوصف،  املمتِنع  عملهم  لعمظممِة  صادقة  معرفًة  والديهم  أمهلم 
املنفعة والعاطفة اليت تمعارض هذا العملم اجمليد. أمهلم النفوسم اجلوَّادة الغريةم الفعَّالة ملساعدة هؤالء املختارين لقهر عوامل  
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دوا   ليتعهَّ تربيتهم،  يتولَّون  الذين  عقول  ونوِّر  اإلهلي؛  صوتك  وراءم  السري  يف  طواهِتم  خم الفقرم  يمعرقلم  ال  سخّية كي  بيٍد 
يف   ويمنموها  دعوتك،  س،  شجرةم  املقدَّ ذِبك  مم إىل  االرتقاء  من  يوماً  نوا  فيتمكَّ الفتيَّة،  اإلميان قلوهبم  ِبرارة  مزدانون  وهم 

 ونقاوة القلب. 

اً مالئكًة يف نظر شعبك: مالئكةم طمهٍر، يمؤثِرون حمبَّتك اإلهلية على   وليكونوا، اي يسوع، منذ ذلك احلني، حقم
سًا> مالئكةم حمبٍة يمزهدون ابملسرَّات العائليَّة األرضيَّة  ليمخلمقوا  كل شعوٍر آخرم إنساين، مهما كان هذا الشعورم  نقّياً مقدَّ

عائلةً  بعموارِف   لنفوسهم  وامللهوفون  واملتعمبون  والبؤمساء  الصغارم  فيها  ومحيظى  ورمعاة،  آابًر  هلا  يكونون  ِنطاقاً،  أوسعم 
يمسعون نوٍر  مالئكةم  احلّي،  حناهنم؛  إبميانك  األذهان  إِ   إلانرة  الصبح  مةم  تمنريم جنم تضحيٍة كما  مالئكةم  اآلفاق؛  يف  تمِشعُّ  ذ 

ِنضال  يف  عزائمهم  دِّ  وشم احلزاىن  لتعزية  ينصرفون  وتعزيٍة  ِحكمٍة  مالئكةم  إخواهنم؛  خري  ألجل  رقمًة  حمم نفوسهم  يقدِّمون 
اىل  ورفعها  النفوس  تنقية  على  يمسهرون  نعمٍة  مالئكة  والواجب؛  الفضيلة  طريق  املستقيم،  الطريق  إىل  وإرشادهم   احلياة 

بون يف قلوهبم عذوبةم الشوق إليك  األعايل لتتَّحدم بك بواسطة خبز احلياة؛ مالئكة سالٍم ي مرمفرِفمون حولم املنازعني، ويمسكم
أنتم جالس متجّلياً  أمامهم أبوابم السماء، حيث  هم ببمهاء قمبلمتك اإلهليَّة، تنفتحم  إذا اُنطفْت نفوسم واىل حمبَّتك. حىت 

  الداهرين. آمني. لكلِّ القلوب، إىل دهر  ابلنور واملد األزيل،  

 صالة غيها وجيزة 

س كلَّ ِإنساٍن وارٍد إىل العاَل، إننا نسألك، ابسم ابنك الوحيد، أن تمنريان  وس، اي من يمنري ويقدِّ أميها اآلبم القدُّ
يف  ليكونم  منَّا  شئتم   ً أايَّ وختتارم  فيه،  نمسلمكم  الذي  الطريقم  وتمعّرِفمنا  قمدسك،  قدِسنا    بروح  إنَّ كلمتك خدمتك.  ك،  ِبقِّ

من  اطَّلع  اإلله،  الربُّ  أيها  أنت،  بك.  ة  اخلاصَّ رعيَّتك  اىل  ُجيعاً  ضممنا  بل  منَّا،  أمحٌد  يمهلكم  أبن  تمسمح  احلّق. ال  هي 
قا لنا  البتول، كوين  األممُّ  أيَّتها  وأنِت،  تها.  غرسم ميينك  ألنَّ  وأممنها،  الكرمة  هذه  وتعاهد  وانظر،  دعوتنا، السماء  يف  ئدًة 

 وشفيعًة لنا ُجيعم أايم حياتنا، وال تمرتمكينا قبلم أن نمفوزم ابخلالص معِك. آمني. 

 صالة ألجل ذويك األحياء واألموات 

 للمطران جرمانس معقد 
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وأهلي   أيها يَّ  والدم على  تعطَّْف  إِليك،  الداعني  على  فم  املتعطِّ البشر،  احملبُّ  واألموات،  األمحياِء  ِإلهم   ، الربُّ
األحياء،  ا  وأمَّ األبدي.  النعيم  قّر  مم إىل  برمحتك  وانقملها  املطهر،  يف  بةم  املعذَّ منهم،  الراقدين  نمفوسم  أمرِْح  أمُجعني.  وذمويَّ 

بَّبممكات   عليهم  هبا فأمنِعْم  اليت  ويمكبمحون   نعمتك  والشيطان،  العاَل  ِفخاخ  من  ونم  ويمنجم اخلالص،  وانع  مم على  يمنتِصرون 
هم من املضارِّ واملخاطر الروحيَّة واجلسديَّة.   أمهواءم اجلسد؛ وجنمِّ

 حتنَّْن على الذين أساؤوا إيلَّ، وامنحهم ما يمفتمقرون إِليه من وسائل القداسة والتوبة. 

إىل   لنجاحهم أمحِسْن  املواهب  من  يمنقمصهم  ما  خائك  سم نوز  من كم ْبهم  وهم نوٍع كان،  أبيِّ  إيلَّ  أمحسنوا  الذين 
 وخالص نفوسهم. 

 رمدَّ اخلمطأة إىل التوبة، واهِد الضالِّني إىل اإلميان املستقيم. 

 ألجل الوالدين ابخلصوص 

اسة والقديس يوسفم اجمليد، ُجيعم ما يمفتقران الكّلية القد أّما والداي، فأمسألك أمن متنحهما، إكراماً لوالدتك   
ضارِّ الروح واجلسد. آمني.   إليه الجتياز عمقبات هذه احلياة بسالٍم وقداسة، وأنِقذمها من كلِّ مم

 صالة ألجل ارتداد اخلطأة اىل التوبة 

 للمطران جرمانس معقد 

إبليسم   حظريتك  من  اصطادها  اليت  اخلِرافم  أكثر  ما  الاللهمَّ،  بِفخاخ  لطانه شالَّلعني  سم حتتم  علمها  وجم هوات، 
اىل   يمسوقها  اشرتيتمها العنيف،  وقد  له،  فريسًة  تدعمها  أمن  إشفاقمك  يمناسبم  فهل  ِخداعه.  بعصا  األمبدي  املوت  وادي 

دَّ  بيمك الذي اقتنيتمه منذ القدمي. بدمك األقدس! فمم  ، اي رب، ذراعك القويَّة، واردمد سم

ا عبيدك  على  بنورك آلتمعطَّف  ليمبِصروا  عيوهنم  إفتح  إليك.  التوبة  أمهِلمهم  طاعتك.  إىل  بنعمتك  ورمدَّهم  بقني، 
صريهم وتمعاسةم حاهلم، فيمقِبلوا إليك، قارعني أبوابم رمحتك.   وءم مم  سم
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موتم  يشاءم  ال  من  ِبسب كثرة اي  وعاملهم  ّعددمهم،  الكثرِي  األمثة  على  أمشِفق  هالكهم،  يريد  وال  اخلمطأة،   
وا  ويمنجم ِبرارة،  ويمعبمدوك  بُّوك  وحيم ليمخافوك  الرديئة،  األميال  أمشواكم  قلوهبم  من  مقتِلعاً  التوبة،  سبيل  إىل  واهِدهم  رأفتك، 

وا يف عدد خمتاريك، فيم  صم ّوِك، وحيم دوا رمحتك الغريم املتناهية وإحسانك العظيم. آمني. من أمسِر إبليس عمدم  مجِّ

 صالة ألجل املنازعي 

اي يسوعم الكّليَّ الرمحة، اي من يمضطرم حمبٌة حنو النفوس، إين أمسألك، جباِه نِزاع قلبك األقدس، وأبوجاع أمّمك 
ِمك الكرمي اخلمطأةم الذين يف العاَل أمُجع  رم بدم ، وهم يف هذه الساعة يف حال الّنزاع، وممزمعون الَّبيئة من الدنس، أن تمطهِّ

 أن ميوتوا اليوم. آمني. 

 صالة أخرى وجيزة 

وألجل  ألجلنا  صلِّ  مرمي،  للعذراء  حقيقياً  وعمريساً  املسيح،  يسوعم  يِّدان  لسم وممربِياً  أابً  اي  يوسف،  القديس  أيها 
 املنازعني يف هذا النهار، )أو: يف هذه الليلة(. آمني. 

 صلوات ألجل النفوس املطهرية

 صلوات كنسية 

ك ِطئوا به يف حياهتم. ألْن ليس أمحٌد بال ]الراقدين[، واغِفر هل  أمذكر، اي رب، مبا أنك صاحل، عبيدم م كلَّ ما خم
نمحم املنتِقلني الراحة.   خطيئة ِسواك أنت القادرم أن متم

اي  أمرح،  ك،  ومحدم املبدعم  أيها  يوافقهم،  ما  الكلَّ  نحم  متم من  اي  للبشر،  وحمبَّتك  حكمتك  بعممق  الكلَّ  تمدبّر  من  اي 
ضعوا رجاءم   هم، اي إهلنا وصانعنا وجابلمنا. رب، نفوسم عبيدك، ألهنم عليك وم

د، بل حياٌة ال تمغىن.   مع القّديسني أمرح، أيُّها املسيحم اإلله، نفوسم عبيدك، حيث ال ومجٌع وال حزٌن وال تنهُّ

األبديَّة،   احلياة  قيامة  رجاِء  على  الراقدين  رب،  اي  الداينة  أمذكر،  ِبني  الذين  وُجيع  وإخوتنا  آابئنا  واإلميان من 
وأمسِكنهم   رضًى.  غري  عن  أو  رضًى  عن  ابلفكر،  أو  ابلفعل،  أو  ابلقول،  اقرتفوها،  خطيئٍة  هلم كلَّ  واغِفر  لمهم،  أمجم وا  قمضم
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وال حزٌن  وال  ٌع  ومجم ال  حيث  راحة،  قرِّ  مم يف  ضرة،  خم لِّ  حمم يف  نرّي،  مكاٍن  ُجيعم   يف  يمفرِّح  وجهك  افتقادم  حيث  د،  تنهُّ
ملكوتك، وِشركةم خرياتك األبديَّة اليت ال توصف، والتمتُّعم ِبياتك السعيدة اليت   قّديسيك ْب هلم  الذين منذ الدهر. هم

األزيل  أبيك  مع  اجملد  نرفع  وإِليك  إهلنا،  املسيح  أيها  الراقدين،  لعبيدك  والراحة  والقيامة  احلياةم  أنت  ألنك  هلا.  هنايةم  ال 
 ن وكلَّ أوان وإىل دهر الداهرين. آمني. وروحك القّدوس، الصاحل واحمليي، اآل

 صالة للمطران جرمانس معقد

ر األليمة، تكفرياً  إطَّلْع، اي رب، وانظر إىل شقاء عبيدك الذين ما بمرِحوا بعيدين عنك، يمقاسون عذاابِت املطهم
عنيم الرَّمحة،   لون عمفوك. عن ذنوهبم، يمئّنون من اآلالم املَّبِّحة، رافعني أمبصارمهم إِليك، اي مم  يمؤمِّ

دايرمك  وّيدًخلوا  الشوق،  أمجنحة  على  إليك  ليمطريوا  جن  السِّ أبوابم  هلم  وافتْح  برمحتك،  اللهمَّ  تعاّهْدهم 
 الفسيحة، ويمتنعَّموا مبرآك العذب اللذيذ. 

ر   وقصِّ خمتاريك؛  صاّف  مم يف  يتمهم  وأمحصم هنَّم،  جم ّعذاب  من  لَّصتهم  خم هبا  اليت  رمحتك  رب،  اي  أايمم أمذكر، 
ْف عذاهبم، وأمعِطهم االسرتاحة األبديَّة.   ِسجنهم، وخفِّ

دوين إىل الصالح.  نوا إيلَّ، وعلَّموين، وأمرشم  ال تنسم من رمحتك ذوي قرابيت، والذين أحسم

لني.  نمدم املهمم فاً، اي سم  ِإرحم النفوس اليت ليس هلا من يمذكرها ويمصّلي ألجلها، وكن عليها متعطِّ

إِليك   من أبتهلم  أُجعني  هم  وتمنِقذم التطهري،  ِسجنم  دمخلْت  نفس  وعلى كلِّ  بين   املعذَّ هؤالء  على  تمشِفق  أن 
 ِسجنهم ابستحقاق آالم ابنك الوحيد، وشفاعة مرميم الطاهرة وُجيِع القّديسني. آمني. 

 

 صالة عمومية كنسية 

ني بنا  ِإغفر ، اي رب، للذين يمبِغضوان والذين يمظِلموان، وعامْل ابخلري الذين يمعملون اخلري. إمنح إخوتمنا املختصِّ
فاء. دبِّر الذين يف البحر، وراِفق الذين يف  كلَّ وسائل اخلالص واحلياةم األبديَّة. تعاهد الذين يف األممراض، وامنحهم الشِّ
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احلروب،    .الَّبمّ  يف  امللكم  الذين آزِر  العظمى،  رمحتك  ِبسب  ِإرحم،  اخلطااي.  غفرانم  ويمرمحوان  موان  دم خيم الذين  وأمعِط 
يمتجلَّى  حيث  وأمرِْحهم  وِإخوتنا،  آابئنا  من  الراقدين  رب،  اي  أمذكر،  أجلهم.  من  نمصّليم  أن  املستحّقني  الغريم  حنن  وان  أموصم

هم من كلِّ  ضيق. أمذكر، اي رب، ممقّدمي الثِّمار وصانعي اإلحسان يف  نورم وجهك. أمذكر، اي رب، ِإخوتنا األسرى، وجنِّ
ك اخلطأة، األذالء،  ْب هلم كلَّ وسائل اخلالص واحلياةم األبديَّة. أمذكران، اي رب، أيضاً، حنن عبيدم سة، وهم كنائسك املقدَّ

الكّلية الطهارة، سّيدتنا والدة   الغريم املستحّقني، وأمنِْر عقولنا بنور معرفتك، وأمرشدان يف سبيل وصاايك، بشفاعات أمّمك 
 اإلله والدائمة البتولية مرمي، وُجيع قّديسيك، فإنك مبارمٌك اىل األبد. آمني. 

 صالة شاملة ألهم الفضائل املسيحية 

 للقديس توما األكويين 

ْد رجائي؛   اي إهلي، إين أومن بك، فثّبتْ  ِطئت وأم   إمياين؛ وأمرجوك، فوطِّ حبُّك، فضاعف حمبَّيت؛ وأمندمم لكوين خم
دك، ألمنك احملسنم إيلَّ بال  مبدأيإليك، فزدين ندامة. ِإين أمعبمدكم ألنك  ل؛ وأمتوق إليك، ألنك غاييت االخرية؛ وأمجمِّ األوَّ

اميَّ األعظم. فتنازْل وارِشدين ِبكمتك،  بعدلك، ّعّزين برأفتك، إمِحين بقدرتك.   أمظبمطين انقطاع؛ وأمستنجدك، ألنك حمم

م لك، اي إهلي، أفكاري وأقوايل وأعمايل وآالمي، حىت أمهم  ذَّ فيك من اآلن فصاعداً، وأمنِطقم بعظائمك، إين أقدِّ
إل لم  فأتوسَّ تريده.  دمتم  وما  تريده،  وكما  تريده،  وألنك  تريده،  ما  أمريد  إين  ألجلك.  وأأتَلّم  رمغبتك،  بم  سم حم يك وأعملم 

 أن تمنريم بصرييت، وتملهبم إراديت، وتنّقيم جسدي، وتمقدِّسم نفسي.  

الفاسدة،  أميايل  وأقوِّمم  املستقبل،  يف  أتتيين  اليت  التجارب  على  وأتغّلبم  السالفة،  زاّليت  ألمبكيم  رب،  اي  أمِعيّن، 
ر  ّباً لصالحك، وكم هاً لعيويب، وغريًة على قرييب، واحتقاراً للعاَل وأممتِّمم الفضائلم اليت تقتضيها واجباتم حاليت. إمأْل قليب حم

 الشّرير.  

ألمتغلَّبم دمرِّ  أمسِعفين  أعدائي.  عن  وأمصفحم  أمصدقائي،  وأمفيدم   ، مرؤوسيَّ وأمساعدم  رؤسائي،  أمطيعم  أن  على  بين 
ات اجلسديَّة، وبعمل اإلحسان على البخل، وابلوداعة على الغضب، وابلتقو  ّب اللذَّ  ى على الفتور. ابإِلماتة على حم

ِإجعلين  النَّجاح.  يف  ممتواِضعاً  الشدائد،  يف  بموراً  صم األخطار،  يف  جاعاً  شم نصائحي،  يف  فمِطناً  رب،  اي  ين،  صَّبِّ
 ممنتِبهاً يف صاليت، قمنوعاً يف مآكلي، غميوراً يف وظيفيت، اثبتاً على مقاصدي. 
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تِشمام، فيداً، وسلوكي منظَّماً. قوِّين على أن أمقهرم   علِّمين، اي رب، أن أمجعلم قليب طاهراً، وظاهري حمم وكالمي مم
 الطبيعة، وأمساعدم النعمة، وأمحفظم شريعتك، وأمحظى ابخلالص. 

إهلي،   اي  األمرض،م عّرفين،  أمحقرم  أمستعدُّ   ا  إجعلين  األبديَّة.  أمطولم  وما  الوقت،  أمقصرم  وما  السماء،  أمعظمم  وما 
هنَّم، وأمانلم الفردوس بيسوعم املسيح ربّنا. آمني.   للموت، وأمهابم حكومتك، وأمجنو من   جم

 صالة اخرى عمومية شاملة 

 للقديس أَلفونس دي ليفوري 

 إين أسجدم لك، اي ِإهلي، متَّضعاً ابحرتام أمامم ِعزَّتك الغرِي املتناهيِة عمظمتمها. وأمومنم إمياانً اثبتاً بكلِّ ما تمعلِّمينهِ 
سة: ألمنك أنت أمعلنتمه هلا. وأان ممستعٌد ألن أمبذلم حيايت ألفم مرَّةٍ   ألجل حقائِق هذا اإلميان.  الكنيسةم املقدَّ

رجائي ك أمضعم  ويف إين  احلياة  هذه  يف  اخلريات،  من  عليه  أمحصملم  أن  ِكنمين  ميم ما  ُجيعم  ألنَّ  ِإهلي:  اي  فيك،  لَّه 
هر اآليت، أمرجوه أبسرِه ابستحقاقاِت خملِّصي يسوعم املسيح.   الدَّ

ّباً شديداً، من كلِّ قليب: ألنك مستحقٌّ ذلك.   هذا مع وأمقرِن حيّب إين أمحبُّك، أيها الصالحم الغريم املتناهي، حم
املسيح يسوعم  الوحيد  ابنمك  القّدوس،  اآلبم  أيها  به،  بُّك  حيم الذي  احلّب  الطهارة، ذاك  الكلِّةم  البتول  مرميم  ووالدتهم   ،

متوّجعاً  ُجيعها،  خطاايي  على  قليب  من كّل  اندٌم  فأان  األعظم،  خريي  أنت  ِغظتمك،  أين  وألمجل  أمُجعون.  والقّديسون 
يمفوقم  عاً  تموجُّ ِقبملها  أمغيظك من  أن  املستقبمل  يف  أمرتضيم  أن  من  أمحرى  أمموتم  أن  وقاِصداً  يب،  لَّ  حيِم أن  ميكن  أمٍَل   كلَّ 

 خبطيئة ما، مهما كانت. 

أمسلِّمك، اي إهلي، تسليماً ممطلقاً، نفسي وجسدي وسائرم حواّسي وقمواي. فاصنع يب، اي ّسيِّدي، وجبميِع   ِإين 
س األخري من حيايت؛ واجعلين أملتجئم إليك،  فم ما هو يل، كلَّ شيٍء تمريده؛ وأمعِطين أن أمحبك، وأن أمثبتم يف الَّبّ إىل الن َّ

 مُّ يب. مستغيثاً بك يف ُجيع التجارب اليت تملِ 

ٍة  وِشدَّ عذاٍب  أميَّ  أمحتملم  ألن  مستعّداً  تشاء،  هبا كما  تتصرَّف  لكي  ذايت  لك  أمقّدمم  ان  على  عمزممتم  فأان 
ض  رضاتك. وممصيبٍة كانت، وأيَّ تعٍب وم لُّ يب، من أجل ِخدمتك ومم  يٍم حيم
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تمرأفم   مث  أبن  إليك  لم  وأمتوسَّ ينبغي.  ومعبوداً كما  وخمدوماً  اجلميع،  لدى  حمبوابً  ريب،  اي  تكون،  أن  اشتهي  إين 
أمنوارك  بمهم  هتم أبن  إليك  أمتضرَّع  الذين  اخلمطأة كافة،  وعلى  املطهر،  يف  بة  املعذَّ النفوس  ُجيع  على  ممشِفقاً  وتمتعطَّفم  رامحاً 

قاءمهم، و  ّبوك كلُّهم حّباً صادقاً. ومعونتك، ليمعرفوا شم  يمرِجعوا إليك، ويمعرِفوك وحيم

هي إين   هذه  ِغبطتك  وأنَّ  متناهية،  غريم  سعادًة  ذاتك  يف  سعيٌد  أمنك  إهلي،  اي  لي،  أتمُّ عند  مسروراً  أمبتهج 
 أمبديٌَّة، ال انتهاءم هلا. 

أُج رم  البمشم من كرممك  انهلا  اليت  واملواهب  النعم  ُجيع  على  أمشكرمك  إين  أمشكرمك مث  خاّص،  بنوع  أمين،  إالَّ  عون 
ميّن  احملبوبم  يسوعم  اي  إليك،  ألتجئ  فأان  املعروف.  عادمم  الكلِّ  من  أمكثرم  ومجدتم  أين  مع  ودك،  جم من  أان  نِلتهم  ما  على 

ت ال  طاملا  ِمين  هتم وال  التجارب،  ُجيع  من  ِضمنها  فأحفظين  سة.  املقدَّ ِجراحاتك  ِحضِن  يف  تمياً  حمم شيء،  راين فوقم كلِّ 
ك إىل األبد.  ك يف السماء، وأمحبُّك وأمجّمدم  بملغتم إليك بنعمتك، حيث أمشاهدم

ك الكلِّيةم القداسة، حني انفصاهلا من  هْتا نمفسم إنين أسألك، اي سيدي يسوعم املسيح، ِبقِّ تلك املرائر اليت كابدم
ِنس،    وكْن يل رامحاً. آمني. جسدك الطاهر، أن ترأفم بنفسي اخلاطئة عندما تنفصلم من جسدي الدَّ

 

 

 صالة 

 لطلب الفضائل املسيحية اأَلساسية 

 للقديس أفرام السرايين 

بِّ الرائسة، والكالم البمطّال.  ضول، وحم ل، والفم سم يِّدم حيايت، أمعِتقين من روح الكم  أميها الرب، اي سم

ة، والتواضع، والصَّب، واحملبَّة.  ك، روحم العفَّ  وامنحين، أان عبدم

ْب يل أن أمعِرف ذنويب، وال أمدينم أمخي، فإنك مبارمٌك اىل دهر الداهرين.  آمني.   نعم، اي ملكي وإهلي، هم
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 صالة لتنقية احلواس 

 مأخوذة عن قداس "الربوئيجيازماين"

ُجيعم  أمعِتْق  أمنتم  الفساد،  عدم  إىل  الِبلى  من  نقلمنا  احمليي  مسيحِه  مبوِت  من  اي  واملسبَّح،  العظيم  اإلله  أيها 
نا من موت األهواء، ممقيماً هلا النُّطقم   حواسِّ

رمان، فليمنفم  عمنا فليمعِرض عن األمقوال البطَّالة؛ وأمما لسانمنا يل ممشداً صاحلاً: أمّما بمصم نظٍر خبيث؛ وأمّما مسم ر من كّل مم
نا املسبِّحة إايك، اي رب؛ واجعل أيدينا تمبتعدم عن األعمال القبيحة، وتفعلم  ر ِشفاهم فليتنزَّه عن الكالم الغري الالئق. طمهِّ

  ما يمرضيك فقط، حمصناً بنعمتك عقلمنا وأعضاءمان كّلها. 

 صالة اىل مرمي البتول 

 ألجل حفظ الطهارة

أن ال أمقبلم  ، قد عزمتم يف هذا النهار  مرمي، احملبوبم يف الغاية، إين، ألجل حمبَّتكم وال ِفكراً ما رديئاً،    اي قلبم 
رميم الكّليةم القداسة، لكي أمطرمدم ذلك حاالً. آمني.   ظمّناً جسوراً. فأسعفيين، اي مم

 السالم عليِك اي مرمي... 

، قد عزمتم يف هذا النهار أمن أمحتفظم على نظري لكي ال  اي قلبم مرمي، احملبوبم يف الغاية، إين، ألجل حمبَّتكم
ثملِك األمقدس. آمني. راءم  يكونم ِشريراً. فأسألِك، أيتها العذ   النقيَّة، أن حتفظيين طاهراً زمكياً، اقتداءم مبم

 السالم عليك اي مرمي... 

من كلِّ  ذايت  على  أمحرتسم  أن  النهار  هذا  يف  عزمتم  قد   ، حمبَّتكم ألجل  إين،  الغاية،  يف  احملبوبم  مرمي،  قلبم  اي 
البتو  أيتها  يل،  فاستمّدي  األسباب.  أمحتاشى  وأمن  ّيء،  سم ِإهلي، عممٍل  أمرضيم  لكي  الثمينة،  العّفِة  موهبةم  القّديسة،  لم 

 وأمرضيم قلبمِك الكليَّ النقاوة يف كلِّ أمعمايل. آمني. 

 السالم عليِك اي مرمي... 
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 صالة تلتمس هبا حمبته تعاىل 

 للمطران جرمانس معقد 

ياًل شديداً إليك، يمزيل من ال أملتمس منك، اي ِإهلي، مااًل وال جمداً وال سعادًة أمرضيَّة، بل حّباً خالص   اً لك، ومم
رمين أبن أمكونم قد أمحببتمك منذ  ، اي إهلي، هي اببم السماء وعنيم السعادة. فما أمجدم تمكم يٍل إىل ِسواك: فمحب َّ قليب كلَّ مم

وغمباوة جبهٍل  أمين،  غري  قليب، ِصباي!  عواطفم  إليها  هاً  موجِّ الدنيا،  إىل  بموتم  وصم تركتمك  قد  رارةم   ، 
م

امل هلا  حيّب  فأمذاقين 
هبا، قوالعمل زاهداً  أمصريم  أبن  يل  ن  مم احتقاراً!  هلا  وإعزازي  قتاً،  مم هلا  يّب  حم يمتحوَّل  أبن  يل  فمن  احلياة.  طيبم  لمبين  وسم م، 

أ وال  بك،  إاّل  أمسعمدم  ال  سعاديت:  قرُّ  ومم العمظمى  غاييت  فأنت  اخلري!  صدرم  ومم ة  اللذَّ عمنيم  اي  بك،  بك. ممغرمماً  إاّل  راتحم 
قليب كلَّ  من  ِإحممْق  أبداً.  يمنفكُّ  ال  ابلغ،  بِّ  حم بواثِق  بك  متَّحداً  جباللك،  شغوفاً  مم أكونم  أن  الشفوق،  إهلي  اي  بين،  فهم

بٍّ أمرضّي، وأمضرِ  سة. حم  م فيه انرم حمبَّتك اللذيذة املقدَّ

رتمين أبن أمحبَّك، اي ِبرم الصالِح الزاخر، عونتك. فأمِعيّن، وهذا ما أمري قد أممم ده وأمتناه؛ ولكن ال أمقدرم عليه بال مم
وال  شيء،  حمبَّتك  عن  يملويين  فال  قليب:  ومن كلِّ  قّويت  ومن كلِّ  نفسي  من كّل  وأمحبَّك  بك،  دم  أمحتَّ لكي  خالقي،  اي 

رٌّ مهما كان فادحاً. على أنَّ هذه النعمة السامية   رفم يمفِصلمين عنك خرٌي مهما كان عظيماً، وال ضم ن صم ها مم ال يستحقُّ
أانلم  أبن  الوحيد،  ابنك  واستحقاق  الواسعة  رمحتك   يف  عظيماً  رجاًء  يل  لكنَّ  وات.  الشهم خنازيرم  يمرعى  ِمثلي  العمرم 

س. آمني.  طلميب وأمفوزم أبممنيَّيت: فأحيا وأموتم يف حبِّك الشهّي املقدَّ  مم

 صالة شكر على نعم هللا 

 ( 1، العدد 22، الفصل 3ر  تداء ابملسيح: السف ق)كتاب اال

بين أن أمفهمم ِإرادتك، وأن أمتذكرم ُجيعم  ج وصاايك. هم نهم ، قليب لشريعتك، وعلِّمين أن أمسلمكم يف مم ِإفتح، اي ربِّ
 ِإحساانتك ِإُجاالً وإفراداً، بوقاٍر عظيم واعتباٍر جزيل، لكي أمستطيعم من اآلن وصاعداً أن أمقومم بشكرك على ما ينبغي. 

 صالة اللتماس نعمة العبادة

 (7و 6:  3، 3)االقتداء ابملسيح: 
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الذليل،   ك  عبدم إين  أمكلِّمك!  أن  على  رم  أمجسم حىت  أان  ن  ومم خريي.  ِإنك كلُّ  إهلي،  الربُّ  الفقر، أيها  الكثريم 
د وأجرتئ أن أقول. ولكن اذكر، اي رب، أين لستم شيئاً  ر ممَّا أمعهم ، وال أمِلكم شيئاً، وال ودمودٌة حقرية. إين أمفقرم وأمحقم

أستطيعم شيئاً. إنك أنت وحّدك صاحلٌ وابرٌّ وقّدوس. أنت القديرم على كلِّ شيء، واملانحم ملَّ شيء، واملالئم كلَّ شيء، 
صنوعاتمك خاوية. رامحك، وامأل قليب بنعمتك: ألنك ال تشاءم أن تكونم مم ر مم عمه فارغاً. أمذكم  ما عدا اخلاطئ، فإنك تمدم

ميم  ونعمتك!  كيف  برمحتك  أنتم  تمقّوين  َل  إن  الشقّية،  احلياة  هذه  يف  ذايت  على  الصَّبم  وجهك كنين  ب  ال حتجم
ِدبة"  جمم أممامك كأرٍض  "نفسي  تصريم  لئالَّ  تعزيتك،  مين  تمنزِع  وال  افتقادي،  عن  تتأمخْر  وال  أن 6عيّن،  "علِّمين  رب،  اي   .

رضاتك"  مم بت7أعملم  أممامك  أمسلمكم  أن  علِّمين  وقد .  املعرفة،  حقَّ  وتمعرِفين  ِحكميت،  أنتم  ألنك  لك،  قُّ  حيم واضِع كما 
 عرمفتين قبلم تكوين العاَل، وقبلم والديت يف هذا العاَل. 

 

 

 صالة لطلب املعونة اإلهلية 

 ( 2و  3: 20، 3)االقتداء ابملسيح: 

اي إِلهم ِإسرائيل، رمبَّ اجلمنود، الغميورم على النفوس األممنية، لميتكم تمنظرم إىل عمناِء عبدك وضمرِِّه، وتكونم معه يف كلِّ 
يمستويلم  أن  يمستطيعم  لئالَّ  السماويَّة،  ابلقوَّة  ّشدِّدين  يمباشرهم,  بعدم   ما  ضع  خيم َل  الذي  اجلسدم  أي  العتيق،  اإلنسانم  عليَّ 

ٌق من احلياة يف هذه الدنيا الشقيَّة. للروح متامم  اربمه ما زال يف رممم   اخلضوع، والذي ينبغي لإلنسان أن حيم

أمغرمق"  فال  الومحل،  من  "وأنِقذين  ِإرمحين  ومجه.  من كلِّ  لديك  الواضِح  ين  وومهم بمؤسي  اىل  رب،  اي  إذن،   8أمنظر 
دحوراً إىل الغاية.   وال أمبقى مم

 
 6:  214مز   6
 10:  142مز   7
 15: 68مز   8
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 صالة لطلب النعم االهلية 

 ( 10-8: 23، 3)االقتداء ابملسيح: 

األفكار  ِإكبمْح كثرةم  الظُّلممات.  ُجيعم  قليب  خمادع  عن  وأمزِْح  الباطن،  النور  بِضياء  الصاحل،  يسوعم  اي  أمنِرين، 
وات اخلمّداعة. ليكن  التجارب املغتِصبِة نفسي. قاِتل عين املشتِّتة، واكِسر قّوةم  هم ارية أي الشَّ ببأِس، وحارب الوحوشم الضَّ

وقمل  والعواصف،  الرايحم  ممر  الطاهر.  الضمري  يف  أي  س،  املقدَّ قصرك  يف  تسبيحك  أصواتم  ولتمصدمْع  بقوَّتك،  السالمم 
دوٌء عظيم.   ، فيكونم هم  للبحر: اسكْت، وللريح الشمايل: الهتممبَّ

وحّقك"  نورك  ال   9"أمرِسل  فإنه  معها.  زائٌل  أان  وأين  احلقيقة،  يف  هي  زائلة، كما  إهنا  األشياء  ُجيعم  أمعتَّبم  لكي 
 شيءم اثبٌت حتت الشمس، بل كلُّ شيء ابطٌل وكآبةم الروح. 

ك فوقم كلِّ شيء،  بين، اي رب، احلكمةم السماويَّة، لكي أمعِرفم أن أمطلمبمك وأمِجدم قّية األشياء على وأمن أمفهمم بم هم
ين. م ب ترتيب حكمتك. أمنِعْم عليَّ أن أجتنَّبم ِِبكمٍة من يمتملَّقمين، وأن أحتملم بصٍَّب من خياصمم  ا هي ِبسم

 

 صالة لطلب التقدم يف الكمال

 ( 3و  2: 26، 3تداء ابملسيح: ق)اال

ت  رورايَّ ضم وِمن  إبفراط؛  فيها  أمرتبكم  لئال  احلياة،  هذه  وم  مهم من  تمقيين  أن  الرأفة،  املليَّ  إهلي  اي  أسألك،  إين 
ال  إين  روحي.  فينكِسرم  عمزمي  اهلمومم  تموِهنم  لئاّل  النفس،  عوائق  ُجيع  ومن  ة؛  اللذَّ أبمشراك  نمص  أقت م لئال  الكثري،  اجلسد 

أن   اأقولم  األممور  تلك  من  من تمقيين  اليت،  الشقاوات  تلك  من  بل  العاملي،  ابلزَّهو  املولعون  رمٍه كّلّي  بشم إليها  يمتوقم  ليت 
ّرية الروح، كلَّما شاء.  لم إىل حم  جرى اللعنة الشاملِة اجلنسم البشرّي، تمرِهقم نفسم عبدك عمسراً، وتمعوقمه عن أن يمدخم

مرارةٍ  إىل  يل  وِّْل  حم الوصف،  فائقةم  عمذوبًة  اي  إهلي،  األمبديَّة، اي  اخلريات  بِّ  حم عم  تمشغلمين  جسديَّة  تسليٍة   كلَّ 
وجمدهم  العاَل  ي مغمرَّين  وال  والدم،  اجلسد  عليَّ  يقوم  ال  إهلي،  اي  الفتَّان.  الزمين  اخلري  مبنظر  أجتذاب  أمقبمحم  إليها  تذبمين  وجتم

 
 3: 42مز   9
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ق مّوًة   أمعِطين  كرمه.  ومم الشيطانم  يمصرمعين  وال  وصَّباً  القصري،  ُجيع للمقاومة،  ِعوضم  بين  هم للثبات.  وعزماً  لالحتمال، 
سحةم روحك الكّليةم العذوبة، وأمِفض عليَّ حبَّ امسك القدوس ِعوضم احملبَّة اجلسديَّة.   التسليات الزمنّية، مم

 االهلية   لإلرادةصالة اللتماس اخلضوع  

 ( 4- 2: 15، 13)االقتداء ابملسيح: 

، إنك ابلذي هو أحسنم عليم: فليكن ه  ِب مشيئتك. هْب يل ما تريد، ومبقداِر ما تريد، ربِّ ذا أو ذاك ِبسم
تشاء،  حيثما  عين  ضم األمعظم.  إلكرامك  ويؤول  ابألكثر،  لديك  ن  حيسم ما  ب  وِبسم تمعلمم،  عاملين كما  تريد.  ومىت 

إين ممستعدٌّ لكلِّ شيء، ك.  وتصرَّف يفَّ تصرُّفاً ممطلقاً. إين يف قمبضة يدك: فدوِّرين وقّلبين إىل كلِّ اجلهات. هاءمنذا عبدم 
 ألين ال أبتغي أن أحيا لذايت، بل لك. ليت ذلك يمتمُّ يل كما يليق وعلى أكمِل وجه. 

أن   إمنحين أمعطين  املنتهى.  حىت  معي  وتمثبمتم  معي،  دَّ  وجتم معي،  تكونم  لكي  احلِلم،  الكّليَّ  يسوعم  اي  نعمتك، 
سرَّة. لتكن  رُّ به أمعظمم مم مشيئتمك مشيئيت دائماً، ولتتَّبع مشيئيت   أبتغيم وأمريدم دائماً ما هو مرضيٌّ لديك ابألكثر، وما تمسم

افقها على أكم ِل نوع. ليكن لنا كلينا إرادٌة واحدة يف كلِّ األممور: فال أستطيعم أن أمريدم أو ال أمريد مشيئتمك دائماً، ولرتم
 آخر ِسوى ما تمريده أو ال تريده أنت. 

أ يل أن  ْب  أهم عن كلِّ شيء ابلعاَل، وأن  لوموتم  من أجلك. امنحين   ودَّ  نيا  هذه الدُّ يف  راً وجمهوالً  قم أكونم حمت م
كينةم قليب. فإنك أنت سالمةم القلب احلقيقيَّة. أنت الراحةم أمن أسرتيحم فيك فوقم كلِّ   شيء ممشتهى، وأن أجدم فيك سم

وأمسرتيح.  جعم  أمضم األمزيّل،  األمعظم  اخلريم  أيها  بك  أي  السالم،  فبهذا  قِلق.  ومم شاقٌّ  هو  إمنا  ِسواك  شيء  وكلُّ  الوحيدة، 
 آمني. 

 صالة تسليم إلرادة هللا 

 ( 3  –  1: 17، 3)االقتداء ابملسيح: 
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ناً   هًة إليك واثبتًة فيك. ألمنه ال ميكنم أن ال يكونم حسم ، اصنع يب، بشرط أمن تكونم إراديت موجَّ مهما تمرد، ربِّ
تصنعمه.   ما  فكن  كلُّ  النور،  يف  أكونم  ان  شئتم  وان  مبارمكاً؛  فكن  الظالم،  يف  أكونم  أن  شئتم  وإن فإن  مبارمكاً؛  أيضاً 

 شئتم أن تمعّزيمين، فكن مبارمكاً؛ وإن ارتضيتم أن تبتليمين ابلشدائد، فكن أيضاً مباركاً على الدوام.  

دٍّ  حم على  يدك،  من  أقبلم  أن  عزمي  ويف  يب.  لَّ  حيِم أن  تمريد  ما  أجلك كلَّ  من  بسروٍر  أمحتملم  أمن  أمريدم  إين  ربِّ 
وا احللوم  والشّر،  اخلريم  فال ِسوى،  خطيئة،  من كلِّ  احفظين  يل.  سيمعِرضم  ما  على كلِّ  أمشكرمك  وأن  واحلزن،  املسرَّة   ، ملرم

من الشدائد،  من سفر  احلياة: فمهما يمنزْل يب  ومين  حم لمين اىل األبد، وال متم حسيب ان ال ختذم أخشى املوتم وال اجلحيم. 
 فال يمضمرَّ يب. 

 صالة االلتماس نعمة الصرب 

 ( 5: 19و  2: 18، 3يح: )االقتداء ابملس

ماً بذبك خاصًة أممرم أمبيك، فِمن الصواب أن أمحتملم ذايت بصَّب،  بوراً يف حياتك، متمِّ ، مبا أنك كنتم صم ربِّ
ولو   فإهنا،  أنت.  تريد  رميثما  الفانية  احلياة  هذه  ثِقلم  خالصي  ألجل  أممِحلم  وأن  البائس،  اخلاطئ  أان  إرادتك،  ِبسب 

عمفاء أمسهلم احتمااًل   كانت هذه احلياة جمهدًة،  لكنَّها قد أمضحت اآلن بنعمتك ذاتم استحقاقاٍت كثرية، وصارت للضُّ
 وأموفرم ضياء مبثالك وآاثر قّديسيك.  

عاَلٌ   إنك  ابلطبيعة.  مستطاٍع  غريم  أمنه  يل  رم  يمظهم ما  ابلنعمة  مستطاعاً   ، ربِّ اي  يل،  أمطيقم فليكن  قلَّما  أبين 
سريع  ل  أمفشم وأين  أجل االحتمال،  من  ن  املِحم أنواع  بكلِّ  االبتالءم  ِهّياً  وشم ّباً  ممستحم يل  فليكن  ة.  ِشدَّ أدىن  نمزوِل  لدى  اً 

 اميك. فإنَّ التأَلُّ والتعيّن من أجلك ممّا يمفيد نفسي كثرياً. 

 صالة لزمان التجربة واحملن

 ( 2و  1: 29، 3)االقتداء ابملسيح: 



98 
 

الدهور"  مدى  مباركاً  رب،  اي  امسك،  يل 10"فليكن  سبيلم  ال  ة.  والِشدَّ احملنةم  هذه  يب  تنزِلم  أن  شئتم  ألنك   .
وال   ة،  ِشدَّ يف  اآلن  هاءمنذا  ربِّ  خريي.  إىل  وِّهلا  وحتم تمعينمين  لكي  إليك،  االلتجاء  إىل  أمحتاجم  لكيّن  منها،  راحةم للِفراِر 

ٌب كثرياً من قِ  عذَّ ين لقليب؛ بل إين مم ضايق: "جنمِّ
م

بمل هذه اآلالم. فاآلن، أيها اآلبم احلبيب، ماذا أقول؟ إين م أخوٌذ بني امل
الساعة"  هذه  قد 11من  أمكونم  أن  بعدم  إبنقاذي،  أنت  دم  تمتمجَّ لكس  الساعة،  هذه  ِإىل  بملغتم  قد  هذا  ألجل  ولكن،   .

ين"  تمنِقذم أن  رب،  اي  "فارتِض،  جّداً.  بدونك؟ 12تمذلَّلتم  أمذهبم  أينم  وإىل  املِسكني،  أان  أعملم  أن  أمستطيعم  ماذا  ألين،   .
 اي رب، فال أمخاف، مهما ضايقتين الشدائد.   أمعِطين الصَّب، اي رب، هذه املرَّةم أيضاً. أمِعيّن،

لتكن مشيئتك. إيل قد استموجبتم الشدائد    ، يف هذه احلال؟ ربِّ يل واآلن ماذا أقول وأان  وال بدَّ  والضيقات. 
القدير  ذراعمك  فإنَّ  األمحوال.  نم  وتتحسَّ العاصفة،  تمعَّبمم  أن  إىل  بصٍَّب  أمحتِملمها  ليتين  واي  املشّقات؛  أمحتملم  أن  ة من 

هتا،   وتسكِّنم حدَّ ِمراراً  تستطيعم أن تمنّجيمين من هذه التجربة أيضاً،  معي  لئال تتغلَّبم عليَّ متامم التغلُّب، كما قد صنعتم 
هلٌة على ميينك، أيها العليّ  لف، اي إهلي ورمحيت. ومبقدار ما تصعمب عليَّ هذه اإلحالة، هي سم    .13كثرية يف ما سم

 

 

 صالة اللتماس عون التعزايت اإلهلية 

 ( 3و   1:  5، 3)االقتداء ابملسيح: 

إين امابركك، أيها اآلب السماوي، أبو ريب يسوع املسيح، ألنك تنازلتم وذكرتين أان املسكني. اي أاب املراحم، 
حني،   بعد  حيناً  ألنك،  أشكرك  إين  تعزية،  إين  وإله كل  السلوان.  املستحق  الغريم  أان  الدوام، تمسّليين  على  أمابركك 

ك، أنت وابنك الوحيد والروح القدس املعّزي، إىل دهر الداهرين. نعم، أيها الرب اإلله، حميّب القدوس، إنه عندما  وأمجّمدم
 تمقبلم إىل قليب، تتهلَّل كل أحشائي. أنت جمدي ومسرَّة فؤادي؛ أنت رجائي وملجأي يف يوم ضيقي. 

 
 23: 3طو   10
 27:  12يو   11
 14: 39مز   12
 .  11، 76مز   13
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ابحملبة، وغري كامل يف الفضيلة، أحتاج إىل أن تمقوِّيين وتمعّزيين. فافتقدين إذن   ولكن، مبا أين َل أزل بعدم ضعيفاً 
شفيتم  إذا  حىت  الفاسدة،  األميال  من  قليب  واشِف  الرديئة،  األهواء  من  جنين  املقدسة.  ابآلداب  وأّدبين  مراراً كثرية، 

يت جيداً يف ابطين، أمضحي أهاًل حملّبتك، وذا جالدٍة يف احتمال ا  ملكاره، وحزمياً يف الثبات.وتنقَّ

 صالة متجيد وتسبيح هلل تعاىل 

 ( 4  -  2: 10، 3االقتداء ابملسيح: )

فيك! كيف  أقولم  ماذا  الدائمة،  احملبة  ينبوع  ما   اي  بعد  حىت  وذكرتين،  تنازلتم  قد  وأنت  أنساك،  أن  ميكنين 
داقتك فوق كل استحقاق.  فمنيتم واضمحللت. لقد صنعتم رمحًة مع عبدك فوق كل أمل، ومجدتم عليه بنعمتك وصم

النعمة! هذه  عن  إليك  أرمدُّ  الس  فماذا  ويّتخذوا  الدنيا،  يف  ويمزهدوا  شيء،  يعتزلوا كل  أن  للجميع  يموهب  َل  رية ألنه 
هم؟ ال ينبغي أن أستعظم القيام خبدمتك، الرهبانية.   أن ختِدمم ك، أنت الذي تلتزم اخلالئقم أبسرها  أمفأممٌر ابهٌظ أن أخِدمم

بل اجلدير أبن يظهر يل أمراً عظيماً وعجيباً أنك ترتضي أبن تقبلين عبداً لك، وتمدرجين يف ِسلِك عبيدك احملبوبني، مع 
 نة وعدم االستحقاق. ما أان عليه من شدة املسك

ين أحرى مما أين  ها هوذا كل ما أمتلكه، وكل ما أخدممك به، إمنا هو لك. ال بل ابلعكس، فإنك أنت ختِدمم
به.  ما  أمرهتم ما  يومياً كل  وتصنعان  لديك،  مها  اإلنسان،  خلدمة  خلقتهما  اللتني  واألرض  السماء  إن  ها  أخِدمك.  أان 

ضاً خلدمة اإلنسان. وما يفوق هذا كله، هو أنك أنت ذاتك قد تنازلتم إىل خدمة وهذا قليل: فإنك رتّبتم املالئكة أي
عدتمه أن تمعطيه ذاتك.  اإلنسان، ووم

أهٌل  ليتين  حيايت.  أايم  ُجيع  ك  أخِدمم أن  أستطيعم  ليتين  اخلريات!  من  األلوف  هذه  ِعوضم كل  أمعطيك  فماذا 
حّقاً  جباللك!  تليق  خدمة  واحداً  يوماً  ولو  ك  أخِدمم األبد. ألن  إىل  متجيد  وكل  وكل كرامٍة  خدمٍة  ملستحٌق كل  إنك   

أخدمكم   أبن  امللتزمم  البائس،  ك  عبدم وأان  سّيدي  إنك  أبداً. حقاً  تسبيحك  من  لَّ  أممم ال  أن  علّي  والواجب  قواي،  بكل 
 هكذا أمريد، وهكذا أبتغي. فتنازل وتالفم كل ما ينقصين. 

 مناجاة مع يسوع 

 ( 4و  3: 34، 3ابملسيح: )االقتداء  
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قليب.  صميم  يف  ذم  لينفم أشعَّتك  من  عاعاً  شم العالء  من  أرسل  املخلوقة،  األنوار  ُجيع  الفائق  األزيل،  النور  أيها 
السعيدة  الساعة  تلك  أتيت  مىت  آه!  طرِبة. 

م
امل ابالجنذاابت  بك  تّتحد  لكي  قمواها  وُجيع  روحي  أحي  أضئ،  فرِّح،  ر،  طمهِّ

اًل يف الكل! إنه طاملا ال تمعطى يل هذه املنحة، فال يكون فرحي كامالً. الشهّية اليت فيها تم  شبعمين ِبضورك وتكون يل كم
يفَّ. إنه ال يمصلب بعد ابلتمام، وَل ميممت ابلكلِّيَّة. إنه ال يزال يشتهي بِعناٍد  واحسراته! إن اإلنسان العتيق ال يزال حّياً 

 ن، وال يمدمعم ملكوت الروح يف سالم. ما هو ضد الروح، ويمثري حروابً يف الباط 

ارتفاعها"  عند  أمواجه  سكِّن 
م

وامل البحر،  طغيان  على  "املتسلطم  أيها  أنت،  من 14ولكن  وافتدين  لنمصريت  "قم   ،
رمحتك"  احلروب"15أجل  إىل  يراتحون  الذين  الشعوب  "شّتت  لتتمّجد   ،16.  عظائمك،  أظهر  بقّوتك.  واسحقهم 

 ميينمك، ألنه ليس يل رجاٌء آخر وال ملجأٌ إاّل بك، إيها الرب إهلي.

 

 

 مناجاة اثنية 

 ( 2و  1: 21، 3)االقتداء ابملسيح: 

جمد  فوق كل  وُجال؛  عافية  فوق كل  خليقة:  فوقم كل  فيك  أسرتيحم  أن  الغابة،  يف  احملبوب  يسوع  اي  بين،  هم
فوق صيٍت   وكرامة؛  فوق كل  وهبجة؛  فرٍح  فوق كل  وصناعة؛  غىًن  فوق كل  وحذاقة؛  علٍم  فوق كل  ومرتبة؛  جاٍه  كل 

 ومديح... فوق كل ما يرى وما ال يرى، وفوق كل ما ليس إاّيك، اي إهلي.

أنت  القدير،  وحدك  أنت  العلّي،  وحدك  أنت  شيء،  فوق كل  الصاحل  وحدك  أنت  وإهلي،  ريب  اي  ألنك، 
 

م
لوان، أنت وحدك ذو اجلمال وحدك الغيّن وامل وحدك الكلي العذوبة والسُّ غين عن كل ما سواك، والواسع اجلوَّاد، أنت 

من  وقد كانت  ا،  وكماهلم اخلريات  جمموع  وفيك  واجلالل،  العزّة  يف  واملتسامي  الّشرف،  يف  املتعايل  وحدك  أنت  واحلب، 

 
 10: 88مز   14
 26: 43مز   15
 31: 67مز   16
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ومهم ذاتك،  عدا  تمعطيين  مهما  وهلذا،  األبد.  إىل  وستكون  قليٌل األزل  فهو  ذاتك،  خبصوص  به  تمِعدين  أو  يل  تمعِلنه  ا 
 جداً وغري كاٍف إن َل أركم وأمتّتع بك متام التمتُّع. 

 مناجاة أيضاً مع يسوع 

 ( 5و   4: 21، 3)االقتداء ابملسيح: 

إىل  خياطبك.  كويت  وسم أمامك،  صامٌت  فمي  إنَّ  ها  املنفيَّة،  النفس  لوانم  وسم رمدي،  السَّ اجملد  ضياءم  يسوع،   اي 
دَّ   هم املسكني، وليمفّرِحين؛ ليممم أان عبدم عن اجمليء؟ فليأِت إيلَّ  أان البائس، ويمنقذين من كل ضيق. مىت يمبطئ ريّب  يدهم إيلَّ 

وكأين   ، شقيٌّ إين  فارغة.  مائديت  وبدونك  سروري،  أنت  فرح.  ساعة  وال  سرور،  يوم  ال  بدونك  إنه   : تعالم  ، تعالم
ٌل ابلقيود إىل ح  رين بومجٍه حمب. مسجوٌن وممثقَّ ين بنور حضرتك، وتمعِتقين وتمبشِّ  ني تمنِعشم

إهلي  اي  سواك،  آخرم  شيٌء  عندي  نم  حيسم ولن  يمعجبين  فال  أان،  أما  شاء.  مهما  منك  بدالً  غريي  ليطلب 
 ورجائي وخالصي األبدي. 

 

 

 صلوات سهميَّة مغفَّرة 

 إهلي وكلَّ ما يل. 
 اي يسوع، ارمحين. 

 أمحبُّك فوق كل شيء. اي يسوع إهلي، إين 
 اي يسوع الكلّي احلالوة، ال تكن حاكمي، بل خمّلصي. 

 اي يسوع ابن داود، ارمحين. 
 اي يسوع الوديع واملتواضع القلب، اجعل قليب مثل قلبك.

 اي يسوع الكلي احلالوة، زِْد يّف اإلميان والرجاء واحملبة، وأعطين قلباً ممتخّشعاً، متواضعاً. 
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 محنا.اي خملص العاَل، ار 
 اي قلب يسوع احللو، كن حيّب. 

 اي قلب يسوع احللو، اجعلين أمحّبك أكثر فأكثر. 
 اي قلب يسوع األقدس، إين أثقم بك.

 احلمد واإلكرام واجملد لقلب يسوع اإلهلي. 
 ليكن حمبوابً يف كل مكان قلب يسوع األقدس. 

بل هبا بال دنس، صّلي ألجلنا حنن امللتجئني إليِك.  اي مرمي اليت حم
مليين.   اي مرمي أمي، ال هتم

بح يسوع ومرمي، اليوم وكل األايم.   ليسَّ
 أيها القديس يوسف، قدوة وشفيع احملّبني لقلب يسوع األقدس، صّلي ألجلنا. 

 اي يسوع ومرمي ويوسف، إين أمعطيكم قليب وروحي وحيايت. 
 اي يسوع ومرمي ويوسف، ساعدوين يف نِزاعي األخري. 

 تين أموتم مراتحاً بني أيديكم.اي يسوع ومرمي ويوسف، لي

 

 عواطف سهمّية أخرى 
 للمطران جرمانس معقد 

 إهلي، أمنظر إيّل وارمحين.
ملين.   اي رب، اي رب، ال هتم

 اللهمَّ، أشفق على نفسي احملاربة.
 ثبِّتين، اي رب، يف نعمتك. 

 اجعلين أمبغض اخلطيئة من كل قليب.
 أعطين، اي رب، نعمة الندامة الكاملة. 
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، اي رب، وجنين من الشرير.  حتنَّن عليَّ
 خّلصين، اي رب، من التجارب احمليطة يب. 

 اي إهلي، أمعينِّ لكي أمرضيك أبعمايل. 
 إهلي، أمضرم قليب بنار حمّبتك.

 اي رب، أمحرق يفَّ كل األميال املنحرفة.
 إهلي، أعطين أن أمزهدم يف الدنيا وخرياهتا. 

 ّق وأتبعمه. إهلي، أنْر عقلي املظلم، فأرى احل
ْد يل يد املعونة.   أمنظر اي رب إىل ضمعفي، وامدم

 إطّلع، اي رب، من السماء وارمحين. 
 احفظين، اي إهلي، من اخلطيئة، ألين ضعيف. 

 اي أمَّ الرمحة، امحيين من أذى ابليس.
 اي ملجأ اخلطأة، احفظيين من اخلطيئة. 

 اي ممعّزِية احلزاىن، عمّزي نفسي احلزينة.

 

 الثالث  القسم

 خدمة القداس اإلهلي

 للقديس يوحنا فم الذهب 

 يقف الكاهن أمام املائدة املقدسة، رافعاً يديه ومصلّياً سرّاً: 
احلياة،   أيها ورازق  الصاحلات  زم  الكل، كن ْ واملالئ  مكاٍن  يف كل  احلاضرم  احلّق،  روحم  املعّزي،  السماوي،  امللكم 

نا.   هلّم واسكن فينا، وطّهران من كل دنس، وخلِّص، أيها الصاحل، نفوسم
 مث يسجد ثالث مرات، قائاًل سرّاً يف املرَّتني األوليني: 

 سالم، ويف الناس املسرَّة. اجملد هلل يف العملى، وعلى األرض ال
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 ويف املرة الثالثة: 
 اي رب، افتح شفيتَّ ليمخَّبم فمي بتسبحتك.

 مث يقّبل اإلجنيل ويرفعه رامساً به شكل صليب فوق األندمييسي وقائاًل علناً: 
 مباركٌة مملكةم اآلِب واالبِن والروِح القدس، اآلن وكّل أواٍن وإىل دهر الداهرين. 

 اخلورس: آمني. 
 هن: بسالٍم من الربِّ نطلب. الكا

 خ: اي ربُّ ارحم )أو: كرييه إاليسون(. 
 ك: من أجل السالم العملوي وخالِص نفوسنا، من الرب نطلب. 

 خ: اي رب ارحم.
اد الكل، من الرب نطلب.  سن الثبات لكنائس هللا املقدسة، واحتِّ  ك: من أجل السالم لكل العاَل، وحم

 خ: اي رب ارحم.
س، والداخلني إليه إبمياٍن وورٍع وخوف هللا، من الرب نطلب.   ك: من   أجل هذا البيت املقدَّ

 خ: اي رب ارحم.
وكل  اإلكلريمس  وسائر  ابملسيح،  اخلّدام  والشمامسة  املكرَّمني،  والكهنة  املوقَّر،  )فالن(  رئيس كهنتنا  أجل  من  ك: 

 الشعب، من الرب نطلب. 
 خ: اي رب ارحم.

 سين العبادة، احملفوظني من هللا، وُجيع بمالطهم وجنودهم، من الرب نطلب. ك: من أجل ملوكنا احل
 خ: اي رب ارحم.

ارب حتت أقدامهم، من الرب نطلب.   ك: من أجل مؤازرهتم يف احلروب، واخضاِع كل عدّو وحمم
 خ: اي رب ارحم.

وقرية مدينة  وكل  القرية(  هذه  أو:  املدينة؛  هذه  )أو:  املقدس  الدير  هذا  أجل  من  من ك:  فيها،  الساكنني  واملؤمنني   ،
 الرب نطلب. 

 خ: اي رب ارحم.
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 ك: من أجل اعتدال األهوية، وِخصب مثار األرض، وأوقاٍت سالمية، من الرب نطلب. 
 خ: اي رب ارحم.

سبّيني وخالصهم، من الرب نطلب. 
م

صابني، وامل
م

 ك: من أجل املسافرين يف البحر، والسائرين يف الَّبمّ، واملرضى، وامل
 خ: اي رب ارحم.

ٍة، من الرب نطلب.   ك: من أجل جناتنا من كل حزٍن وغضب وخطٍر وشدَّ
 خ: اي رب ارحم.

 ك: أمعضمد وخلِّص وارحم واحفظنا اي هللا بنعمتك. 
 خ: اي رب ارحم.

يع القديسني إذ ك: ذات كلِّ قداسة، الطاهرة، الفائقة الَّبكات، اجمليدة، سّيدتنا والدة اإلله الدائمة البتولية مرمي، مع ُج
 حنن ذاكرون، فذواتنا وبعضنا بعضاً وُجيع حياتنا للمسيح اإلله نودع. 

 خ: لكم اي رب )أو: سي كرييه(.
 والكاهن يعلن: 

 ألنه لك ينبغي كلُّ جمٍد وإكرام وسجود، أيها اآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين. 
 خ: آمني. 

 . ابللحن اخلامس. 17نا األوىل مث يتلو القارئ األنديف
 القارئ: صاحلٌ االعرتافم للرب والرتتيل المسك القدوس أيها العلّي.   -1

 خ: بشفاعات والدة اإلله، اي خملِّص خلِّصنا. 
ك يف كل ليلة.   -2  ق: ليمخَّبَّ برمحتك يف الغداة، وِبقِّ

 خ: بشفاعات والدة اإلله، اي خملِّص خلِّصنا. 
 ق: ألن الرب إهلنا عدٌل، وليس فيه ظلم.  -3

 خ: بشفاعات والدة اإلله، اي خملِّص خلِّصنا. 
 ق: اجملد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين. آمني.   -4

 
 أنديفناهتا اخلاصة. حسب األصول، هنار األحد ويف أعياد القديسني املمتازة، تقال التيبيكا واملكارزمي. أما األعياد السيدية فلها   17
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 خ: بشفاعات والدة اإلله، اي خملِّص خلِّصنا. 
 رية: وبعد هناية األنديفنا األوىل، يقول الكاهن الطلبة الصغ

 ك: أيضاً وأيضاً بسالٍم إىل الرب نطلب. 
 خ: اي رب ارحم.

 ك: أمعضد وخلِّص وارحم واحفظنا اي هللا بنعمتك. 
 خ: اي رب ارحم.

ك: ذات كلِّ قداسة، الطاهرة، الفائقة الَّبكات، اجمليدة، سّيدتنا والدة اإلله الدائمة البتولية مرمي، مع ُجيع القديسني إذ 
 وبعضنا بعضاً وُجيع حياتنا للمسيح اإلله نودع. حنن ذاكرون، فذواتنا  

 خ: لك اي رب. 
 والكاهن يعلن: 

لكم والقوة واجملد، أيها اآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين. 
م

 ألن لك العزَّة، ولك امل
 خ: أمني. 

 . ابللحن اخلامس. 18فيتلو القارئ األنديفنا الثانية 
، واجلمالم لبس، لبسم الرب القوة ومتنطق هبا. القارئ:    -1 لمكم  الربُّ قد مم

 خ: اي رب، بشفاعات قديسيك خلِّصنا. 
 ق: ألنه ثبَّت املسكونة، فلن تتزعزع.   -2

 خ: اي رب، بشفاعات قديسيك خلِّصنا. 
 ق: لبيتك ينبغي التقديس، اي رب، إىل طول األايم.   -3

 خ: اي رب، بشفاعات قديسيك خلِّصنا. 
 اجملد لآلب واالبن والروح القدس.   ق:  -4

 خ: اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين. آمني. 

 
". ويف أعياد العذراء:  هنار األحد، إذا َل تتلم التيبيكا، يقال على األنديفنا الثانية: "خلصنا اي ابن هللا، اي من قام من بني األموات، لنرتلم لك أليلواي  18

 . "خلصنا اي ابن هللا، اي من هو عجيٌب يف قديسيه..." أما أعياد السيد املسيح، فلها فقرة خاصة
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اي كلمة هللا، االبن الوحيد، الذي َل يزل غريم مائٍت، إذ ارتضيت أن تتجسد ألجل خالصنا، من والدة اإلله القديسة، 
إهلنا، املسيح  أيها  صملبت،  وإذ  استحالة.  بغري  أتنستم  البتولية،  الدائمة  أحد   مرمي  هو  أنت  املوت.  طئتم  وم مبوتك 

د مع اآلب والروح القدس. خلِّصنا.   الثالوث القدوس، املمجَّ
 وبعد هناية األنديفنا الثانية، يقول الكاهن الطلبة الصغرية: 

 ك: أيضاً وأيضاً بسالٍم إىل الرب نطلب. 
 خ: اي رب ارحم.

 اي هللا بنعمتك.   ك: أمعضد وخلِّص وارحم واحفظنا
 خ: اي رب ارحم.

ك: ذات كلِّ قداسة، الطاهرة، الفائقة الَّبكات، اجمليدة، سّيدتنا والدة اإلله الدائمة البتولية مرمي، مع ُجيع القديسني إذ 
 حنن ذاكرون، فذواتنا وبعضنا بعضاً وُجيع حياتنا للمسيح اإلله نودع. 

 خ: لك اي رب. 
 والكاهن يعلن: 
 وحمٌب للبشر، وإليك نرفع اجملد، أيها اآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أواٍن وإىل دهر الداهرين.   ألنك إلٌه صاحلٌ 

 خ: آمني. 
 . ابللحن الثاين. 19فيتلو القارئ األنديفنا الثالثة 

لِّل هلل خملِّصنا.   -1  ق: هلمَّ نبتهج ابلرب، وهنم
 تل لك أليلواي. خ: خلِّصنا اي ابن هللا، اي من هو عجيٌب يف قديسيه، لنر 

 ق: لنمسبمق إىل وجهه ابالعرتاف، وابملزامري هنلِّل له، فإّن الرّب إلٌه كبري وملٌك عظيٌم على كل األرض.   -2
 خ: خلِّصنا اي ابن هللا، اي من هو عجيٌب يف قديسيه، لنرتل لك أليلواي. 

 صنعه، ويداه جبلتا اليابسة. ق: ألن أقاصيم األرض يف يده، وأعايل اجلبال هي له، ألن البحر له، وهو    -3
 خ: خلِّصنا اي ابن هللا، اي من هو عجيٌب يف قديسيه، لنرتل لك أليلواي. 

 مث خيرج الكاهن من الباب الشمايل حاماًل اإلجنيل املقدس، ويطوف به إىل أن يصل أمام األبواب املقدسة، فيعلن: 

 
 سيد. هنار األحد، إذا َل تتلم املكارزمي، تقال طروابرية القيامة ابللحن املتفق. ويف األعياد السيدية وخدمتها ووداعها، تقال طروابرية ال  19
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 احلكمة. فلنقف )أو: صوفيا. أمورثي(. 
 ، لنرتل لك أليلواي. 20خلِّصنا اي ابن هللا، اي من هو عجيٌب يف قديسيه   -مسيح.  خ: هلمَّ نسجد ونركع لل 

: ففي األايم االعتيادية، ما عدا السبت، خيتم هبذا   ويرمن اخلورص طروابرايت النهار، مث طروابرية صاحب الكنيسة، وأخرياً القنداق املعنيَّ
 القنداق ابللحن الثاين: 

طة لدى اخلالق، الغريم املردودة، ال تمعرضي عن أصواتم طلباتنا حنن اخلطأة، بل  اي شفيعة املسيحيني الغريم اخلازية، املتوسِّ
ان: ابدري إىل الشفاعة، وأسرعي يف الطلبة، اي والدة اإلله، تداركينا ابملعونة، مبا أنِك صاحلة، حنن الصارخني إليِك إيمي

عة دائماً مبمكّرِميِك.   املتشفِّ
 ويف أايم السبوت خيتم هبذا القنداق ابللحن الثامن: 

لكم تقدِّم املسكونة، كبواكري الطبيعة، الشهداء الالبسي الالهوت. فبطلباهتم وشفاعة والدة  أيها الربُّ الباري اخلليقة، 
 ه، احفظ كنيستك بسالٍم اتم اي جزيل الرمحة. اإلل

 ويف هناية القنداق يقول الكاهن: 
 ك: من الرب نطلب. 

 خ: اي رب ارحم.
دهر  وإىل  أوان  وكل  اآلن  القدس،  والروح  واالبن  اآلب  أيها  اجملد،  نرفع  وإليك  إهلنا،  اي  أنت  قدوٌس،  ألنك  ك: 

 الداهرين. 
 خ: آمني. 

 . )ثالاثً(21قدوٌس هللا، قدوٌس القوي، قدوٌس الذي ال ميوت. ارمحنا

 
 يوم األحد يقال: "... اي من قام من بني األموات..." أما األعياد السيدية فلها "ايصوذيكون" خاص.   20
ي امليالد والظهور واثنيهما )أيَّ يوم اتفقت( ويف وادعهما )خارجاً عن األحد(، ويف سبت لعازر، وسبت النور، وأسبوع الفصح بكا  21 مله ووداعه،  يف عيدم

 ويف عيد العنصرة واثنيه ووداعه، بدل "قدوس هللا..." يقال: 
 (.أنتم الذين ابملسيح اعتمدمت، املسيح قد لبستم. أليلواي. )ثالاثً 

 اجملد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين. آمني. 
 املسيح قد لبستم. أليلواي. 

 أنتم الذين ابملسيح اعتمدمت، املسيح قد لبستم. أليلواي. 
 ال: أيلول(، ويف األحد الثالث من الصوم، وأول آب، بدل "قدوس هللا ..." يق 21و  14ويف عيد رفع الصليب ووداعه )
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 اجملد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين. آمني. 
 قدوٌس الذي ال ميوت. ارمحنا.

 قدوٌس هللا، قدوٌس القوي، قدوٌس الذي ال ميوت. ارمحنا. 
 مث يقول:  مث يتلو الكاهن التسبيح املثلث التقديس بصوٍت منخفض، ساجداً ثالاثً أمام املائدة املقدسة. 

 ك: فِلنمصِغ. )أو: بروسخومن(.
 الرسالة، أي اآلية اليت تسبقها.  فيقول القارئ بروكيمنن

 ك: احلكمة. )أو: صوفيا(.
 فيقول القارئ عنوان فصل الرسالة. 

 ك: فِلنمصِغ. )أو: بروسخومن(.
 فيتلو القارئ الرسالة: ويف ختامها: 

 ك: السالم لك. 
 خ: أليلواي )ثالاثً(.

 فيبخر الكاهن اهليكل والشعب، مث يعلن: 
 السالم جلميعكم.  -قدس. ك: احلكمة. فلنقف ونسمع اإلجنيل امل 

 خ: لروحك أيضاً. 
 فلنصغ.   -ك: فصٌل من بشارة القديس )فالن( البشري.  

 .22خ: اجملد لك، اي رب، اجملد لك

 ك: لنقل كافًة من كلِّ نفوسنا ومن كلِّ نيَّاتنا، لنقل. 
 خ: اي رب ارحم )ثالاثً(. 

 

د )ثالاثً(.   لصليبك اي سيدان نسجد، ولقيامتك املقدسة منجِّ
 اجملد لآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين. آمني. 

د.   ولقيامتك املقدسة منجِّ
د  لصليبك اي سيدان نسجد، ولقيامتك املقدسة منجِّ

 . إذا ومجد أسقف، يقال بعدها: "لسنني كثرية، اي سّيد"  22
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 ك: أيها الربُّ الضابط الكل، إلهم آابئنا، نطلب منك، فاستجب وارحم. 
 خ: اي رب ارحم )ثالاثً(. 

 ك: ارمحنا اي هللا كعظيم رمحتك، نطلب منك، فاستجب وارحم.
 خ: اي رب ارحم )ثالاثً(. 

 ك: وأيضاً نطلب من أجل رئيس كهنتنا )فالن( املوقَّر.
 خ: اي رب ارحم )ثالاثً(. 

 ب من أجل أخوتنا الكهنة، والكهنة الرهبان، والشمامسة، والرهبان، وكل أٍخ لنا ابملسيح. ك: وأيضاً نطل
 خ: اي رب ارحم )ثالاثً(. 

ك: وأيضاً نطلب من أجل الرمحة واحلياة، والسالم والعافية واخلالص، لعبيد هللا األخوة الذين يف هذا املكان املقدس، 
 وافتقادهم ومساحمتهم وغفران خطاايهم. 

 اي رب ارحم )ثالاثً(. خ:  
ك: وأيضاً نطلب من أجل املطوَّبني، الدائمي الذكر، الذين بنوا هذا املكان املقدس، ومن أجل سائر املتوَّفني من آابئنا 

 وإخوتنا الراقدين ِبسن عبادة، ههنا ويف كل مكان، ذوي الرأي املستقيم.
 خ: اي رب ارحم )ثالاثً(. 

من أجل   يف هذا اهليكل املقدس الكلّي الوقار، والتعبني واملرتّلني، ك: وأيضاً نطلب  مقّدمي الثمار وصانعي اإلحسان 
 ومن أجل هذا الشعب احلاضر، املنتظر من لدنك رمحًة عظيمًة وغنيًة. 

 خ: اي رب ارحم )ثالاثً(. 
اآل القدس،  والروح  واالبن  اآلب  أيها  اجملد،  نرفع  وإليك  للبشر،  وحمٌب  رحيم  إلٌه  ألنك  دهر ك:  وإىل  أوان  وكل  ن 

 الداهرين.
 خ: آمني. 

 ك: صّلوا، أيها املوعوظون، للرب.
 خ: اي رب ارحم.

 ك: أيها املؤمنون، من أجل املوعوظني نطلب. 



111 
 

 خ: اي رب ارحم.
 ك: لكي يرمحهم الرب. 

 خ: اي رب ارحم.
 ك: ويمِعظمهم بكلمة احلّق. 

 خ: اي رب ارحم.
 ك: ليمظهر هلم بشارة العدل. 

 حم.خ: اي رب ار 
هم إىل كنيسته الواحدة، اجلامعة، املقدسة، الرسولية.  ك: ليضمَّ

 خ: اي رب ارحم.
 ك: أمعضد وخّلص وارحم واحفظهم اي هللا بنعمتك. 

 خ: اي رب ارحم.
 ك: أيها املوعوظون، احنوا رؤوسكم للرب. 

 خ: لك اي رب. 
 مث يعلن الكاهن: 

أوان  وكل  اآلن  القدس،  والروح  واالبن  اآلب  أيها  البهاء،  العظيمم  اإلكرام،  الكلّي  امسك  معنا،  أيضاً  هم  ميّجدوا،  لكي 
 وإىل دهر الداهرين. 

 خ: آمني. 
 فيفتح الكاهن االندمييسي على املائدة املقدسة، قائاًل: 

ون ُجيعاً اخرجوا. ال يملبث أحٌد من املوعوظني. أما أيها املوعوظون كافًة اخرمجوا؛ أيها املوعوظون اخرجوا؛ أيها املوعوظ 
 أنتم، اي مؤمنون كّلكم، فأيضاً وأيضاً بسالٍم من الرب نطلب. 

 خ: اي رب ارحم.
 ك: أمعضد وخّلص وارحم واحفظهم اي هللا بنعمتك. 

 خ: اي رب ارحم.
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 ك: احلكمة )أو: صوفيا(.
 وحااًل يعلن: 

 يها اآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين. ألنه لك ينبغي كل جمٍد وإكرام وسجود، أ
 خ: آمني. 

 ك: أيضاً وأيضاً بسالم من الرب نطلب. 
 خ: اي رب ارحم.

 ك: أعضد وخّلص وارحم واحفظنا اي هللا بنعمتك. 
 خ: اي رب ارحم.

 ك: احلكمة )أو: صوفيا(.
 وحااًل يعلن: 

دهر  وإىل  أوان  وكل  اآلن  القدس،  والروح  واالبن  اآلب  أيها  اجملد،  إليك  نرفعم  حني،  بقدرتك كل  صونون  مم وحنن  حىت، 
 الداهرين.

 :23ويرمن حااًل التسبحة الشاروبيمية   -خ: آمني.  

 
 يوم مخيس األسرار، عوضاً عن التسبحة الشاروبيمية، ترمن القطعة التالية:   23

عشائك  يف  شريكاً  اليوم  مثل   اقبلين  لكن  يهوذا،  مثل  أمقبِّلك  وال  ألعدائك،  سرَّك  أقولم  ال  ألين  هللا،  ابن  اي  السّري، 
 اللص أعرتف لك. 

 وبعد دورة الكاهن يتابع املرمن: 
 أذكرين، اي رب، يف ملكوتك.  -آمني. 

 ويف سبت النور يرمّن عوضها: 
يف   يمفتكر  وال  ورعدة،  خبوٍف  وليمقف  بشري،  جسٍد  ْت كلُّ  األرابب ليمصمم وربَّ  امللوك  لكم  مم ألن  أرضي:  بفكٍر  نفسه 

 يموايف للذبح، ويمعطى طعاماً للمؤمنني، وتتقدمه أجواق املالئكة مع كل الرائسات والسالطني.
 وبعد دورة الكاهن يتابع املرمن: 

اب  -آمني.   وهاتفني  وجهوهم،  ساترين  األجنحة،  الستة  ذوي  والسارافيم  األعني،  الكثريي  أليلواي، والشاروبيم  لتسبيح: 
 أليلواي، أليلواي. 
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ون للثالوث احمليي ابلتسبحة الثالثية التقديس، لنطرحنَّ  ألننا   - كل املهامِّ الدنيويَّة.  أيها املمثِّلون الشاروبيم سّرايً، واملرمنِّ
ِلكم الكل.   سنستقبل مم

الشاروبيمية التسبحة  قائاًل  ثالاثً،  يسجد  املزمور مث  سراً  قائالً  والشعب،  اهليكل  يبخر  مث   "... الشاروبيم  املمثلون  "أيها   :
 مث يذهب إىل مذبح التقدمة. اخلمسني: "ارمحين اي هللا ..." 

 وعندما ينتهي اخلورس من ترنيم اجلزء األول من التسبحة الشاروبيمية، ينقل الكاهن القرابني الكرمية معلناً: 
 ُجيعنا فليمذكر الربم اإلله يف ملكوته كلَّ حني، اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين. 

وٌف به من املراتب املالئكية على حاٍل غري منظور. أليلواي  -خ: آمني   . إذ هو خمم
 أما الكاهن فيضع القرابني على اهليكل، مث يتابع قائاًل: 

 ك: لنكمل طلبتا للرب. 
 خ: اي رب ارحم.

 ك: من أجل هذه القرابني الكرمية املوضوعة، من الرب نطلب.
 خ: اي رب ارحم.

 ك: من أجل هذا البيت املقدس، والداخلني إليه إيمياٍن وومرمٍع وخوف هللا، من الرب نطلب. 
 رحم.خ: اي رب ا

ٍة من الرب نطلب.  ٍب وخطٍر وشدَّ  ك: من أجل جناتنا من كل حزٍن وغمضم
 خ: اي رب ارحم.

 ك: أمعضد وخلِّص وارحم واحفظنا اي هللا بنعمتك. 
 خ: اي رب ارحم.

ساً، سالمّياً وبغري خطيئة، من الرب نسأل.  ك: أن يكون يومنا ُجيعمه كامالً، مقدَّ
 خ: استجب اي رب. 

 رشداً أميناً، حافظاً لنفوسنا وأجسادان، من الرب نسأل. ك: مالكم سالم، مم 
 خ: استجب اي رب. 

 ك: مساحمة خطاايان وغفرانم زالتنا من الرب نسأل. 
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 خ: استجب اي رب. 
 ك: اخلرياِت املفيدةم لنفوسنا، والسالمم للعاَل، من الرب نسأل. 

 خ: استجب اي رب. 
له بسالٍم وتوبة  ، من الرب نسأل.ك: الباقي من زمن حياتنا أن نكمِّ

 خ: استجب اي رب. 
 ك: هنايةم حياتنا مسيحيًة، سالمّيًة، بال وجع وبغري ِخزٍي، وجواابً لدى املنَّب الرَّهيب، من الرب نسأل.

 خ: استجب اي رب. 
القديسني إذ ك: ذات كلِّ قداسة، الطاهرة، الفائقة الَّبكات، اجمليدة، سّيدتنا والدة اإلله الدائمة البتولية مرمي، مع ُجيع 

 حنن ذاكرون، فذواتنا وبعضنا بعضاً وُجيع حياتنا للمسيح اإلله نودع. 
 خ: لك اي رب. 

ابنك الوحيد الذي أنت مبارٌك معه ومع روحك الكلي القداسة، الصاحل واحمليي، اآلن وكل أوان وإىل دهر   ك: برأفات 
 الداهرين.

 خ: آمني. 
 ك: السالم جلميعكم. 

 خ: لروحك أيضاً. 
 ك: فليحّب بعضنا بعضاً لكي نعرتف بنيٍَّة واحدة. 

ٍس، اثلوٍث متساٍو يف اجلوهر وغري من   فصل. خ: آبٍب وابٍن وروٍح قمدم
 ويف أثناء ذلك يسجد الكاهن ثالاثً، مث يقّبل القرابني وهي مغطَّاة، ويقول: 

، األبواب. ِبكمة فلنمنصت.  ك: األبوابم
 والقارئ يتلو قانون اإلميان: 

 ابن  املسيح  يسوع  ،واحد   وبربٍ   .يرى  ال  وما  يرى  ما  كل  واألرض،  السماء  خالق  الكل،  ضابط  آبٍ   واحد،  إبلهٍ   نؤمن
 يف   لآلب  مساوٍ   خملوق،   غري  مولود   ، حقّ   إلهٍ   من  حقّ   إلهٍ   نور،  من  نور   الدهور،  كل  قبل  اآلب   من   املولود   الوحيد،  هللا

 ابلروح   د وجتسَّ   وات،السما  من   نزل  ،خالصنا  أجل  ومن   ،البشر  حنن  أجلنا   من   الذي شيء؛    كل  كان   به  الذي  اجلوهر،
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 يف   كما   ،الثالث  اليوم   يف   وقام   وقمَّب،   أتَلَّ و  البنطي،  بيالطس   عهد  على   ا عنَّ   لبم وصم وأتنَّس؛    العذراء   مرمي  من و   القدس 
 فناء   ال   الذي   ؛واألموات  األحياء  ليدين   ، مبجدٍ أييت    أيضاً و   ؛ اآلب  ميني   عن   وجلس   وات،السما  إىل   وصعد  ؛الكتب

جَّ   له   ديمسجم   واالبن   اآلب   مع   الذي  واالبن،  اآلب   من   املنبثق  احمليي،  الرب   ،القدس  وابلروح  .مللكه  الناطق   د، وميم
 األموات  قيامة   ونرتجى  .اخلطااي  ملغفرة  واحدة  مبعمودية  ونعرتف  .رسولية  ،مقّدسة  ،جامعة  ،واحدة  كنيسةوب  .ابألنبياء

 . آمني.  اآليت  الدهر   يف  واحلياة
 ك: لنقف حسناً، ولنقف خبوٍف، ولنمصِغ لنمقدِّم بسالم القرابن املقّدس. 

 سالم، ذبيحة تسبيح.  خ: رمحة 
 ك: نعمة ربنا يسوع املسيح، وحمبة هللا اآلب، وشركة الروح القدس فلتكن مع ُجيعكم.

 خ: مع روحك أيضاً. 
 ك: لنرفع قلوبنا إىل فوق. 

 خ: هي لنا عند الرب. 
 ك: فلنشكر الرب.

 ري املنفصل. خ: حٌق وواجٌب أن نسجد لآلب واالبن والروح القدس، الثالوث املتساوي يف اجلوهر والغ 
 ك: مرمّنني تسبيح الظفر، هاتفني وصارخني وقائلني. 

نَّا يف األعايل. مبارٌك اآليت ابسم  خ: قدوٌس، قدوٌس، قدوٌس ربُّ الصباؤوت؛ السماء واألرض مملوءماتن من جمدك. أموصم
نَّا يف األعايل.   الرب. أموصم

 الكالم اجلوهري 
 هو جسدي، الذي يكسر من أجلكم ملغفرة اخلطااي.  ك: خذوا، فكلوا؛ هذا

 خ: آمني. 
 ك: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي، العهد اجلديد، الذي يهراق عنكم وعن كثريين، ملغفرة اخلطااي. 

 خ: آمني. 
م لك عن كل شيء، ومن أجل كل شي.   ك: فاليت لك، من اليت لك، نمقدِّ

 خ: إاّيك نمسبح، إاّيك نبارك، إاّيك نشكر، اي رب، وإليك نطلب اي إهلنا. 



116 
 

 فيبخر الكاهن القرابني املقّدسة، ويعلن قائاًل: 
 ك: خاصًة، ذات كل قداسة، الطاهرة، الفائقة، الَّبكات، اجمليدة، سّيدتنا والدة اإلله، الدائمة البتولية مرمي. 

اي من هي   -اي والدة اإلله الدائمة الطوىب، الَّبيئة من كل العيوب، وأّم إهلنا.  حقاً نمغّبطمِك،    24خ: بواجب االستئهال
من بغري فساٍد ولدِت هللا الكلمة، إنِك حقاً والدة اإلله.  من السارافيم؛ اي  من الشاروبيم، وأرفعم جمداً بغري قياس  أكرمم 

م.   إاّيِك نعظِّ
الروماين احلَّبم  اآلابء،  أاب  أوالً  رب،  اي  أمذكر،  وأابان ك:  املغبوط؛  )فالن(  وبطريركنا  أابان  مث  الطوابوي؛  )فالن(  البااب   ،

لي  مفصِّ األايم،  مديدي  معافني،  مكرَّمني،  اء،  أصحَّ بسالٍم  املقدسة  لكنائسك  وهبهم  املوقَّر،  )فالن(  ورئيس كهنتنا 
ك.   إبحكاٍم كلمةم حقِّ

. )كه ابندون كه بسون(   25ج: ُجيعهم وُجيعهنَّ
من  أن  وأعطنا  والروح ك:  واالبن  اآلب  أيها  البهاء،  والعظيم  اإلكرام  الكلي  امسك  ونمسبِّح  واحد،  وقلٍب  واحد،  بفٍم  د  جِّ

 القدس، اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين. 
 خ: آمني. 

 فيلتفت الكاهن حنو الشعب ويباركه، قائاًل: 
 ك: ولتكن مراحم اإلله العظيم، خملِّصنا يسوع املسيح، مع ُجيعكم.

 حك أيضاً. خ: مع رو 
 ك: ُجيع القديسني إذ حنن ذاكرون، فأيضاً وأيضاً بسالم من الرب نطلب. 

 خ: اي رب ارحم.
 

 القديس ابسيليوس، بدالً من "بواجب االستئهال..." يرمن اخلورس دائماً القطعة التالية:  يف قداس  24
إن الَّبااي أبسرها، وحمافل املالئكة، وأجناسم البشر، تفرح بِك اي ممتلئًة نعمة؛ أيها اهليكلم املتقّدس، والفردوس الناطق، 
د منها اإلله وصار طفالً، وهو إهلمنا قبل الدهور. ألنه صنع ممستودمعِك عرشاً، وجعل بطنِك  وفخر البتولية؛ اي من جتسَّ

ِك. أرحب من السماوات. فيا ممتلئ  ًة نعمة، تفرحم بِك كل اخلليقة ومتّجدم
 ما يف األعياد السيدية ووداعها، فريمن أرمس العيد إذا كان القداس لفم الذهب. أ

 كانون الثاين( يرمن اخلورس هنا تعظيمة القديس التالية ابللحن الثاين:   1يوم عيد القديس ابسيليوس الكبري )  25

 
م

ظهر األمور السماوية اليت للمسيح، وممسارَّ السيد، والكوكب الشارق من قيسارية لنكّرِم ُجيعنا ابسيليوس الكبري، امل
 . وبالد الكبادوك
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سة، من الرب نطلب.  مة واملقدَّ  ك: من أجل هذه القرابني الكرمية املقدَّ
 خ: اي رب ارحم.

لرائ العقلّي،  السماوي،  س،  املقدَّ مذِبه  على  القابلمها  البشر،  احملبَّ  إهلنا  إن  حىت  لنا ك:  يمرسل  روحية،  زكية  ِعطٍر  حة 
ها النعمة اإلهلية وموهبة الروح القدس، نطلب.   ِعومضم

 خ: اي رب ارحم.
ٍة، من الرب نطلب.   ك: من أجل جناتنا من كل حزٍن وغضٍب وخطٍر وشدَّ

 خ: اي رب ارحم.
 ك: أمعضد وخلِّص وارحم واحفظنا اي هللا بنعمتك. 

 خ: اي رب ارحم.
ساً، سالمّياً وبغري خطيئة، من الرب نسأل.ك: أن يكون يومنا    ُجيعمه كامالً، مقدَّ

 خ: استجب اي رب. 
 ك: مالكم سالم، ممرشداً أميناً، حافظاً لنفوسنا وأجسادان، من الرب نسأل. 

 خ: استجب اي رب. 
 ك: مساحمة خطاايان وغفرانم زالتنا من الرب نسأل. 

 خ: استجب اي رب. 
 لنفوسنا، والسالمم للعاَل، من الرب نسأل. ك: اخلرياِت املفيدةم 

 خ: استجب اي رب. 
له بسالٍم وتوبة، من الرب نسأل.  ك: الباقي من زمن حياتنا أن نكمِّ

 خ: استجب اي رب. 
 ك: هنايةم حياتنا مسيحيًة، سالمّيًة، بال وجع وبغري ِخزٍي، وجواابً لدى املنَّب الرَّهيب، من الرب نسأل.

 خ: استجب اي رب. 
 حتاد يف اإلميان، وشركة الروح القدس إذ حنن طالبون، فذواتنا وبعضنا بعضاً وُجيع حياتنا للمسيح اإلله نودع. ك: اال

 خ: لك اي رب. 
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لنا، أيها السيد، ألن جنسر بدالًة، وندعوكم أابً، غري مدينني، أنت اإلله السماوي، ونقول:   ك: وأهِّ
 والقارئ يتلو الصالة الربِّيَّة: 

س امسك، ليأِت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما يف السماء كذلك على األرض. أمعطنا أمابان الذي يف   السماوات، ليتقدَّ
نا من الشرير.  خبزان اجلوهري كفافم يومنا؛ واغفر لنا خطاايان، كما نغفر ملن أساء إلينا؛ وال تدخلنا يف جتربة، لكن جنِّ

 والكاهن يعلن قائاًل: 
لك والقوة واجملد

م
 ، أيها اآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين. ك: ألّن لك امل

 خ: آمني. 
 ك: السالم جلميعكم. 

 خ: لروحك أيضاً. 
 ك: احنموا رؤوسكم للرب. 

 خ: لك اي رب. 
 ك: بنعمة ابنك الوحيد، ورأفاته وحمبَّته للبشر، الذي أنت مبارٌك معه ومع روحك الكلي القداسة، الصاحل واحمليي، اآلن

 وكل أوان وإىل دهر الداهرين. 
 خ: آمني. 

 ك: فلنصِغ )أو: بروسخومن(. 
 مث ينحين ويرفع اخلبز املقدس، رامساً به عالمة صليب وقائاًل: 

سات للقديسني.   ك: القمدم
 خ: قدوٌس واحد، ربٌّ واحد، يسوع املسيح، جملد هللا اآلب. آمني. 

 باٍه وورع. وجيّزئ الكاهن اخلبز املقّدس إىل أربعة أجزاء، ابنت 
 :26فريمن اخلورس كينونيكون النهار 

 األحد: سّبحوا الرب من السماوات. أليلواي. 
 االثنني: الصانعم مالئكته أرواحاً، وخّدامه هليب انر. أليلواي. 

 الثالاثء: ذِكرم الصّديق يدوم إىل األبد. أليلواي. 
 

 األعياد املمتازة هلا كينونيكون خاص.   26
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 األربعاء: كأسم اخلالص أقبلم، وابسم الرب أدعو. أليلواي. 
نِطقهم، وإىل أقاصي املسكونة كالممهم. أليلواي.   اخلميس: يف كل األرض ذاعم مم

 اجلمعة: خالصاً صنعتم يف وسط األرض، أيها املسيحم اإلله. أليلواي. 
 أو: قد ارتمسمم علينا نورم وجهك اي رب. أليلواي. 

 خرتهتم وقبلتهم، اي رب؛ وذِكرهم يدوم إىل جيل وجيل. أليلواي. السبت: طوىب ملن ا
 أو: ابتهجوا، أيها الصّديقون، ابلرب؛ ابملستقيمني يليق التسبيح. أليلواي. 

ستني، ويعلن قائاًل:  ويف هذه األثناء يتناول الكاهن من اجلسد املقّدس والدم الكرمي.   مث أيخذ الصينية والكأس املقدَّ
موا.ك: خبوف هللا وإ  ميان وحمبٍة تقدَّ

 خ: مبارٌك اآليت ابسم الرب. هللا الرب ظهرم لنا. 
 وعندما يتناول املؤمنون، يرمن اخلورس: 

مثل  لكين  يهوذا،  مثل  أمقبّ لمكم  وال  ألعدائك،  سرَّك  أقولم  ال  ألين  هللا،  ابن  اي  السّري،  عشائك  يف  شريكاً  اليوم  اقبلين 
 وتك. اللص أعرتف لك: أمذكرين، اي رب، يف ملك

 والكاهن يبارك الشعب قائاًل: 
 ك: خلِّص، اي هللا، شعبك، وابرك مرياثك.

ألنه  املنقسم،  الغري  للثالوث  فلنسجد  احلق.  اإلميان  ووجدان  السماوي،  الروح  وأخذان  احلقيقي،  النور  نظران  قد  خ: 
 .27خلَّصنا 

 أس ويقول سرّاً: فيضع الكاهن القدسات على اهليكل، ويبخرها ثالاثً. مث أيخذ الصينية والك 
 ك: مبارٌك إهلنا، 

 ويلتفت إىل الشعب ويقول علناً: 
 ك: كل حني، اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين. 

 خ: آمني. 
 فينقل الكاهن القدسات إىل هيكل التقدمة، مث يعود إىل اهليكل الكبري ويقول: 

 
 لعيد. يف أعياد السيد املسيح ووداعها، ويف خدمة الفصح والصعود، ويف سبت وأحد العنصرة )دون الوداع(، ِعوض "قد نظران..." تمقال طروابرية ا  27
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الطا املقدسة،  اإلهلية،  املسيح  أبسرار  اشرتكوا  الذين  أيها  استقيموا،  الرهيبة، ك:  احمليية،  السماوية،  املائتة،  الغري  هرة، 
 لنشكر الرب ابستحقاق. 

 خ: اي رب ارحم.
 ك: أمعضد وخلِّص وارحم واحفظنا اي هللا بنعمتك. 

 خ: اي رب ارحم.
وُجيع   بعضاً  وبعضنا  فذواتنا  طالبون،  حنن  إذ  خطيئة  وبغري  سالمّياً  ساً،  مقدَّ ُجيعمه كامالً،  يومنا  يكون  أن  حياتنا ك: 

 للمسيح اإلله نودع. 
 خ: لك اي رب. 

 ويف أثناء ذلك يطوي الكاهن االندمييسي، ويرسم عليها عالمة صليب ابإلجنيل املقدس، معلناً: 
 ك: ألنك أنت تقديسنا، وإليك نرفع اجملد، أيها اآلب واالبن والروح القدس، اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين. 

 خ: آمني. 
 من الرب نطلب.  -ك: لنذهب بسالم. 

 خ: اي رب ارحم.
 فيخرج الكاهن من الباب امللكي، ويقف أمام إيقونة السيد املسيح، قائالً هذه الصالة علناً:  

سم   رّب،  اي  مباركيك،  مباركم   اي ،  خلِّص  عليك،   املتكِّلني  ومقدَّ ،  كمالم   إحفظ  مرياثك،  وابرك  شعبمكم  قدِّس   كنيسِتكم
ملنا  وال   اإلهلّيِة،  كم وتبق  جمًدا  ضهمعو   أنتم   .بيِتكم   ُجالم   حميّب  بِ .  عليك  املتكِّلني  حنن   هتم  ولكنائِسكم   لعاملِكم   السالمم   هم

ًم   ألنّ .  شعِبكم   ولكلِّ   وللجنودِ   مللوكناو   وللكهنةِ  ًّ  لدِنكم   من  منحدرةٌ   لوالعم   من  هي  كاملةٍ   موهبةٍ   وكلَّ   صاحلةٍ   عطّية  كّل
 دهرِ   وإىل   أوانٍ   وكلَّ   اآلن   القدس،  والروحم   واالبنم   اآلبم   أيّها   والسجودم،  والشكرم   اجملدم   نرفعم   وإليك  .األنوار  أاب  اي

  .الداهرين
 . آمنيخ:  

 اسم الرب مباركاً من اآلن وإىل الدهر )ثالاثً(.   ليكن
 ك: من الرب نطلب. 

 خ: اي رب ارحم.
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 ك: بركة الرب ورمحته فلتأتيا عليكم بنعمته وحمبته للبشر، كل حني، اآلن وكل أوان وإىل دهر الداهرين. 
 خ: آمني. 

 ك: اجملد لك، اي إهلنا، اجملد لك.
 آمني.   .الداهرين  دهرِ  وإىل   أوانٍ   وكلَّ   اآلن  القدس،  والروحم   واالبنم   آلبم ]خ: اجملد ل 

 .28ابرك أيها السيد القديس[   -اي رب ارحم )ثالاثً(. 
الكلية  بشفاعات  احلقيقي،  إهلنا  املسيح  أيها  فحاالً(:  )وإاّل  األموات،  بني  من  قام  من  اي  أحد(:  هنار  )إن كان  ك 
الغري  املكرَّمني،  السماويني،  القوَّات  وبطلبات  احمليي؛  الكرمي  الصليب  وبقّوة  البتولية،  الدائمة  والدتك  الطهارة 

اجمليد،   السابق  الكرمي،  والنيب  مني؛  األبرار املتجسِّ وآابئنا  الظفر؛  احلسين  الشهداء  اجمليدين،  والقديسني  املعمدان؛  يوحنا 
القسطنطينية[ أساقفة  رئيس  الذهب  فم  يوحنا  القديسني  يف  اجلليل  ]وأبينا  ابهلل؛  ني، 29املتوشحني  الصّديقم ني  والقديسم ؛ 

املقدس  املكان  هذا  صاحب  )فالن(  ]والقديس  وحّنة؛  يواكيم  اإلله،  املسيح  ي  نقيم جدَّ الذي  )فالن(  والقديس  [؛ 
 تذكاره اليوم؛ وُجيع القديسني، ارمحنا وخلِّصنا مبا أنك صاحلٌ وحمٌب للبشر. 

 بصلوات آابئنا القديسني، أيها الرب يسوع املسيح إهلنا، ارمحنا.
 خ: آمني. 

 ( 32-24)انظر صلوات الشكر صفحة 
 
 

 
 

 

 
 جرت العادة، يف أماكن كثرية، أن هتمل هذه الزايدة.  28
 يف قداس القديس ابسيليوس يقال عوضها:   29

 س الكبري، رئيس أساقفة قيصرية الكبادوك. وأبينا اجلليل يف القديسني ابسيليو 


