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 مقدمة كل ساعة
* ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 

وِح القُـُدسِ   باْسِم اآلِب واالْبِن والرُّ

 اإلله الَواِحد

 آمين

. يَاَربُّ اْرَحمْ . يَاَربُّ اْرَحمْ ( لَْيصون  يىكير)

 .آمين .يَاَربُّ باِركْ 

والروِح القُدِس اآلَن وكلَّ المجُد لآلِب واالْبِن 

 .آمين .أواِن وإِلَى دهِر الدهورِ 

 : اْجعلنا ُمستِحقين أْن نقوَل بِشكر   اللَّهُمَّ 

ليأِت . لِيتَقدس اْسمكَ . أًباَناَ الِذي في السََّمواتِ 

كما في الّسماِء َكذلك  .لتَكن َمشيئَتُكَ . َملكوتُكَ 

. ليومَ اْعِطنا ا. ُخبَزنا الذي للغدِ . على األْرضِ 

واغفِر لنا ذنوبَنا كما نْغفر نحُن أيّضا للمذنبيَن 

نا ِمْن لكن نجِ . وال تُدِخلنا في تَجِربة  . إلينا

بالمسيِح يسوُع ربُّنا، ألنَّ لََك الُملَك . الّشريرِ 

 .آمين. والقوةَ والمجَد إلى األبدِ 
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 رك  َصالة الش  

ُحوَم هللا  أبَا َربِّنَا فَْلنْشُكر َصانَِع الَخيراِت الرَّ

ألنَّهُ َستَرنَا، . وإلِهنَا وُمَخلَِصنا يَُسوِع المِسيحِ 

وأَعانَنَا، وَحفِظَنا، وقَبِلَنا إليِه، وأْشفََق َعلينَا، 

دنَا، وأَتَى بنا إلى هَِذِه السَّاَعة هُو أْيضاً . وَعضَّ

قَدَِّس وُكلِّ ا فِي هََذا اليَوِم المُ ـفَْلنَْسأَلَهُ أْن يَْحفَظَن

ُب إلَهنَا. اِم َحيَاتنَا بكلِّ َسالمِ أيَّ  ابِطُ الُكّل الرَّ  . الضَّ

بُّ اإللَه َضابطُ الُكلِّ أبُو ربِّنَا  يُِد الرَّ  أيُّهَا السَّ

نَا يَُسوِع المِسيح نَْشكُرَك َعلَى ُكلِّ  وإلهنَا وُمَخلصَّ

، ألنََّك  ، وفِي ُكلِّ حال  ، وِمْن أْجل كلِّ َحال  حال 

ْنتَنا، وحفِْظتنَا، وقَبْلتنَا إلْيَك، َستْرتَنا، وأعَ 

دتَنَا، وأتَيَت بِنَا إلَى هَِذه  وأْشفَْقت َعلينا، وَعضَّ

 .السَّاعةِ 

من أْجِل هََذا نَْسأُل ونَْطلُب ِمْن َصالِحَك يَاُمحبَّ 

البََشر، اْمنَحنَا أْن نُْكمَل هذا اليَْوَم المقَدََّس وكّل 

، وكلُّ أيَّاِم َحياتِنَا بِكلِّ َسالم  مَ  َع َخوفَِك، ُكلُّ َحَسد 

 وكلُّ فِْعِل الشَّْيطاِن، وُمؤاَمرِة النَّاِس . تَجربَة  
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األْشرار ِ، وقِيام األْعَداِء الَخفيِّيَن والظَّاِهريَن، 

ْنَزعهَا عنَّا وَعْن َسائِِر َشْعبَك وَعْن َموِضِعَك ا

الِحاُت والنَّافعاُت فَارُزْقنا  .المقَدَِّس هََذا اَ الصَّ أمَّ

ْلطاَن أْن  يألنََّك أْنَت الذِ . إيَّاهَا أْعطَيتَنا السُّ

ِة الَعدوِّ  وال  .ندوَس الَحيَّاِت والَعقاِرَب وُكلَّ قوَّ

يرِ  رِّ نا ِمَن الشِّ بالنِّعمِة . تُْدِخلنَا فِي تَجربَة ، لَكْن نَجِّ

ْأفَاِت وَمحبَّة البَشرِ  إلْبنِك الَوحيِد  ياللَّواتِ  والرَّ

 يهََذا الذِ  .ربِّنا وإلِهنَا وُمخلِِّصنا يَُسوِع المسيحِ 

ةُ والسُّجوُد تَلِيُق . ِمْن قِبَلِه الَمْجدُ  واإلْكرام والعزَّ

وِح القُُدِس الَمْحي بَك َمعهُ َمعَ  لََك  يالمَساوِ  يالرُّ

 . آمين. اآلَن وكلَّ أَوان  وإلَى َدهِر الدُّهُورِ 
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 سونَ م  الخَ  مور  ز  مَ ل  اَ 

يَا هللا َكَعظيِم َرْحمتَِك، وِمْثل َكْثرِة  يَحمنِ رْ ا

، يَكثيـراً ِمْن إْثمِ  يتَْغسلُنِ . يَرأفتَِك تَْمُحو إْثمِ 

، يعارٌف بإْثمِ  يألنِّ . يتُطهَّرنِ  يوِمْن َخطيَّتِ 

لََك وْحَدك . فِي كلِّ حين   يأَمامِ  يوَخطيَّتِ 

َر ف يْ لِك. أْخطأْت، والشَّرُّ قداَمَك َصنعتُ   يتَتَبرَّ

ْثِم إلهَا أنََذا با يألنِّ . حوِكمتوتَْغلَب إَذا . أْقوالِكَ 

ألنََّك هََكذا قَْد . يأمِّ  ي، وبالََخطايَا َولَدْتنِ يُحبَل بِ 

، إْذ أْوَضحَت لِ  أْحبَبتَ   َغواِمَض ِحْكمتِكَ  يالحقَّ

 ،بُِزوفَاَك فأطَّهَّرُ  يَّ تَنَضُح َعل .وَمْستوَراتِها

ُسُروراً  يفَأْبيضُّ أْكثَر ِمَن الثَّلِج، تَْسمُعنِ  يتَْغسلُنِ 

ْصِرْف ا. المْنَسحقةُ  يوفَرحاً، فتَْبتهُج ِعظامِ 

اً ـاً نَقيـِ قَلب. يثَامِ آْمُح كلَّ ا، ويَ وْجهََك َعْن َخطايَا

دهُ فـيَاهللا، وُروح يَّ أْخلْق ف  ياً ُمْستَقيماً جدِّ

اَم وْجهك َ، وُروحَك  يال تَْطرْحنِ  .ـيأْحَشائِ  ِمْن قُدَّ

وِس ال تَْنزْعهُ ِمنِّ  بَْهجةَ َخالِصَك،  ياْمنَْحنِ . يالقُدُّ

ّدنِ  وبُروح    األثََمةَ طُُرقَك،  مُ لِّ عَ أُ فَ  يُمدبِّر  َعضِّ
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نِ  ماء يا ِمَن الدِّ  يوالمنَافِقوَن إلْيَك يَرجعون َ، نَجِّ

كَ يهللا إلَه َخالصِ  يَاربِّ . ، فيَبتَّهُج لِسانِى ببرَّ

ألنََّك لَْو  .بَتَْسبيِحكَ  ي، فَيُخبُر فَمِ يَّ تَ ـْفتَح َشفا

ولَكنََّك ال تُسرُّ . يثَرَت الذَّبيحةَ، لَُكْنُت اآلَن أْعطِ آ

القَْلُب . حرقَاِت، فالَذبيَحةُ للـِه ُروحَّ ُمْنسحقَّ بالَمُ 

ْم يَارّب ، أْنعِ لهُ هللاُ ذالمتَواِضُع ال يُرْ المْنكِسُر و

. بَِمسرتَك َعلى ِصْهيُون، وْلتَبِن أْسَواَر أوْرَشلِيم

قَات رباناً وُمْحرَ البَرِّ قُ  ِحينَئذ  تُسرُّ بَذبائِحِ 

 .هلِّل ويا. ويُقَّربون َعلى َمذابِحَك الُعُجولَ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 صالة الساعة الثالثة
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 ر  ــبَاك   َصالة  
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 

ا يهَ فِ  امَ ـقَ  يالتِ  اعةِ للسَّ اراً ـكذْ تِ  تْ ـبُرتِّ  )

 نَ مِ  يامِ القِ  ندَ ى عِ لَ تْ تُ . واتاألمْ  ينِ بَ  نْ مِ  يحُ المسِ 

جيداً مْ وتَ  ديدِ الجَ  النَّهارِ  ياةِ ء حَ دْ لبَ  كراً للِ شُ  مِ النوْ 

 (. تهِ يامَ ى قِ لَ عَ  لهُ 

 ،هَلمَّ نَْسجدُ . المِسيَح إلَهنَا هَلمَّ نَْسجُد هَلمَّ نَْسألُ 

هَلمَّ نَْسجُد، هَلمَّ . هَلمَّ نَْطلُب ِمَن المِسيِح َملِِكنا

ُع إلى المِسيح ُمَخلِصنَا يا َربَّنا يَُسوُع . نَتضرَّ

يسة َمْريَم  المِسيُح َكلَمةُ هللاِ  إلهنَا، بَشفَاعِة القدِّ

. ْحفَظنَا ولنَبَدأ بَْدءاً َحسناً اوَجِميِع قِِديسيَك، 

اللَّْيَل َعبَر، نَْشكرَك . األبَداْرَحْمنا كإَراَدتَك إلَى 

هذا اليَوِم بَِغير  ييَاَرّب ونَْسأُل أْن تَْحفَظَنا ف

 .ْنقـْذنااَخطيَّة  و
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 5ـ1 : 4س ص س  فَ ة أَ سالَ ر   ن  س م  بول  ال  

بِّ أْن تَْسلُكوا َكَما يَحقُّ  أْسألُُكم أنَا األِسيُر فِي الرَّ

ُدِعيتُم إلْيها، بكّل تَواُضِع القَْلب  يللدَّْعوِة التِ 

والَوَداعِة وطـُوِل األنَاِة ُمْحتِمليَن بْعَضُكم بَْعضاً 

ِح . فِي الََمحبَّةِ  ُمْسرِعيَن إلَى ِحْفِظ َوْحدانَّية الروُّ

لِح الَكامِل لِك تَكونُوا َجَسداً واِحداً  يْ بِربَاِط الصُّ

اِء َدْعوتِكْم َرج ىوُروحاً واِحـداً، َكما ُدِعيتُم إل

 .َمْعموِديَّةٌ َواِحدةٌ . إيَِماٌن واِحدٌ . َربُّ َواِحدُّ . الَواِحد

 ة  نيسَ الكَ  إيمان   ن  م  

ْبنُه اواِحٌد هَُو أْيضاً . د  ـحَ أواِحٌد هَُو هللا أبُو كلِّ 

تَجسََّد وماَت وقَاَم  يالذِ  ،ُح الَكلِمةُ ـيَُسوُع المِسي

واِحٌد . نَا َمعهُ ـلِث وأقَامَ ِمَن األْمواِت فِي اليَوِم الثَّا

وُح القُُدُس المعزِّ  ْقنُوِمه، ُمنبَثٌق أالَواحُد ب يهَُو الرُّ

يُعلُِّمنا أْن نَْسجَد . ِمَن اآلب ِ، يُطهُِّر كلِّ البَريَّة

للثَّالُوِث القُدَّوِس باِلهُوِت واِحد  وطَبيَعة  واِحَدة ، 

 .آمين. نُسبِّحهُ ونُباِركهُ إلى األبَدِ 
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 يلِّ المصَ  قول  يَ  م  ث  

ِمهَا للَمسيِحِ دَّ َصالةَ بَاكر ِمَن النَّهاِر المبَاَرِك، أُق

 .َخطايَايَ  ي، وأْرجوهُ أْن يَغفِـَر لِ يوإلَهِ  يَملِك

ل  مَ ل  اَ  م ور  األو   ز 

ُجلِ  َمُشورِة  يلَْم يَْسلْك ف يالذِ  طُوبَى للرَّ

 يطَريِق الَُخطَاِة لَْم يَقِْف، وف يوف. المنَافِقِينَ 

نَاُموِس  يلكْن ف. َمْجلِس المْستَهِزئيَن لَْم يَِجلسْ 

بِّ  . نَاُموِسِه يَْلهَـُج نَهاراً ولْيـالً  يإراَدتُه، وف الرَّ

المياِه،  يفيَكوُن كالشَجرِة المْغروَسِة َعلى َمجارِ 

َووَرقُها ال يْنتَثُِر، . ِحينِهِ  يثََمَرها ف يتُعطِ  يالتِ 

لَيَس َكذلَِك المنَافِقُوَن، . وكلُّ ما يَْصنُع يْنَجُح فِيهِ 

يُح َعْن  يلكنَّهْم كالَهَبَاِء الذِ . لَيَس َكذلَكَ  تَْذِريِه الرِّ

 يفَلهََذا ال يَقوُم المنَافِقُوَن ف. وُجِه األْرضِ 

ينُونَِة، والَ الُخطَاةُ ف يقينَ َمْجَمِع ال يالدَّ دِّ ألنَّ . صِّ

ا طَِريُق  بِّ يَْعِرُف طَريق األْبراِر، وأمَّ الرَّ

 .هلِّل ويا. المنَافِقيَن فَتُبادُ 

 

 إنجيل وقطع باكر
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م ور  الث  مَ ل  اَ   يان  ز 

ِت األَمُم، وفَكَّرِت الشُّعوبُ الِماَذا  . بالبَاِطل ْرتَجَّ

ؤساُء َمعاً َعلى  قَاَم ُملوُك األْرض ِ، وتآَمَر الرُّ

بِّ وَعلى َمِسيِحِه قائِليَن  ، الِنَْقطَْع أْغاللَهُم :الرَّ

السََّمواِت  يالَساِكُن ف. امولِنَطرح عنَّا نَيرهُ 

بُّ يَْمقُتُهُم ،يَْضَحُك بِِهم ِحينَئذ  يُكلِّمهُم . والرَّ

أنَا أقَْمتهُ َملكاً َعلى . ْقلقُهمْ بَغَضبِه، وبَِرجِزِه يُ 

َز بأَْمرِ  بِّ  ُصْهيون  َجبَل قُْدسه ِ، ألُكرِّ بُّ  .الرَّ الرَّ

 يَسْلنِ . ، وأنَاَ اليَوَم َولْدتُكيْبنِ اأْنَت  : يقاَل لِ 

فأُْعِطيَك األَُمَم ِميَراثََك، وُسْلطانََك إلَى أْقطاِر 

ْثل آنِيِة ومِ . لتْرَعاهُم بقِضيب  ِمْن َحديد  . األْرضِ 

اِر تَْسحقُهمْ  وا، ـْفهَمافاآلَن أيُّهَا الملُوُك  .الفَخَّ

بُوا يا بَّ ا .َجميَع قََضاِة األْرضِ  تأدَّ ْعبُدوا الرَّ

اْلَزُموا األَدَب لِئالَّ . لُوا لَهُ برْعَدة  وهلّ . بََخْشيةِ 

بُّ فتَِضلُّوا َعْن طَريِق الَحقِّ  ِعْندَما . يْغَضَب الرَّ

طُوبَى لَجِميع المتَّكلِيَن . بُه بُسْرعة  يتَّقُد َغضَ 

 إنجيل وقطع باكر .َهلِّل ويا. َعلْيهِ 
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م ور  الث  مَ ل  اَ   ث  ال  ز 

، َكثِيروَن قاُموا ييَاَربُّ لماَذا َكثَُر الِذيَن يُحْزنُونِ 

 ، لَيَس لَهُ َخالصٌ يَكثِيروَن يقُولُوَن لِنْفسِ . يَّ عل

 ي، َمْجدِ يأْنَت ياَرّب أْنَت هُو نَاِصرِ . بإلَِههِ 

بِّ َصرْختُ  يبَصْوت. يوَرافُِع َرأسِ  . إلَى الرَّ

ْضطََجعُت اأنَا  .ِمْن َجبَِل قُْدسه يْستَجاَب لِ اف

بَّ نَاِصر فاَلَ . يونِْمُت، ثمَّ إْستَيقْظُت ألنَّ الرَّ

 ـييَن بـأَخاَف ِمْن َربَوات الَُجُموع الُمِحيطِ 

، ألنََّك ييَا إلَهِ  ينِ ـْ صلِّ خَ  قُْم يَاَربُّ . يَّ القَائميَِن َعلَ 

أْسناُن الُخطاِة . بَاِطالً  يَضَرْبَت ُكلَّ ِمْن يُعاِدين

بِّ الَخالَص وَعلَى َشعبِه بََركتهُ . َسَحقَْتها . للرَّ

 .َهلِّل ويَا

م ور  الر  مَ ل  اَ   ع  اب  ز 

الّشدَِّة ي ف ي،يَا إلهَ برِّ  يْستََجْبَت لِ ا إْذ َدَعْوتُ 

جَت َعنِّ  ْسَمْع ايَاَربِّ و يَّ تَراَءْف َعل .يفَرَّ

البََشَر حتَّى َمتَى تَْثقُل قلُوبُُكم ؟  ييا بَنِ  .يَصالتِ 

 ْعلُموا أنَّ الماَذا تُحبُّوَن البَاِطَل وتَْبتَغوَن الَكذَب ؟ 
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وَسه َعجباً   بَّ قَْد َجَعل قُدُّ بُّ يَْستَجيُب لِ . الرَّ  يالرَّ

 يْغَضبُوا وال تُْخِطئوا، الذِ ا. إذا ما َصرْخُت إلَيهِ 

. َمَضاجعُكم يْندُموا َعلْيِه فاتَقولُونَه فِي قُلوبُِكم 

بِّ ا لُوا َعلى الرَّ ، وتَوكَّ َكثيُروَن  .ْذبَُحوا َذبيَحة البِرِّ

ينَا الَخْيرات ؟ قَْد أَضاَء َعلَينَا نُوَر يقُولُوَن َمْن يُر

أْوفََر ِمَن  يأْعطَيَت ُسُروراً لِقْلبِ . وْجهَك يَاربِّ 

فَبالسَّالِم . الِذيَن َكثُرْت ِحْنطَتهُْم وَخْمُرهُم وَزيتُهُم

ياربِّ  أْضطَجُع أْيضاً وأنَام، ألنََّك أْنَت وْحَدكَ 

َجاءِ  يأْسَكنتَنِ    .هلِّل ويَا علَى الرَّ

م ور  ال  مَ ل  اَ   س  ام  خَ ز 

ْصَغ ا. يْسَمْع ُصراخِ ا، ويِصْت يَاَربُّ لَِكلِماتِ نْ ا

إلْيَك  ي، ألنِّ يوإلَهِ  ييا َملِك يتــإلى َصْوِت طَلبَ 

، بالَغداِة أقف يياَربُّ بالّغداِة تَسَمُع َصوتِ . يأصلِّ 

 .يأَمامَك وتَرانِ 

َمْن يَصنَُع ألنََّك إلهٌ ال تََشاء األْثم َ، وال يُساِكنَُك 

. يَْثبُت ُمخالفُو النَّاُموس أَماَم َعْينَيكَ  وال. الشَّرَّ 

 ْثِم، وتُِهلُك كلَّ إلا ييَاربُّ أْبَغضَت َجِميَع فَاِعلِ 

 إنجيل وقطع باكر



 07   صالة باكـر 

 

ماِء والغاشِّ يَرذلُهُ . النَّاِطقيَن بالَكذبِ   َرجُل الدِّ

بُّ  ا أنَا فبكْثرِة رْحَمتَك أْدخُل بَْيتَِك، وأْسجُد . الرَّ أمَّ

اَم هَْيكِل قُدِسك بََمَخافَتكَ  َك،  يِدنِ ـهْ اياربُّ  .قَدَّ بِبرِّ

ألنَّهُ لَيَس . َسهِّْل أَماِمى طَريقَكَ . يِمْن أْجل أْعدائِ 

َحْنجرتَهُْم . بَاِطٌل هَُو قَلبُهُمِ . ِهِهْم ِصدقٌ فِي أْفوا

ـوا. قَْبٌر مْفتُوحٌ  . ِدْنهُْم يا هللا. وبألِسنتِهم قد َغشُّ

ْن َجميِع ُمؤاَمراتِِهْم وِكَكْثرِة نِفاقِِهْم ـوليْسقُطُوا مِ 

وليَفرح . اْستَأِصْلهُم ألنَّهُم قَْد أْغَضبوَك يَاربُّ 

وَن وتَحلُّ  يَك،ـَجميُع المتَّكلِيَن َعل إلى األبَِد يُسرُّ

ألنََّك . ْسمك َاويْفتَخُر بَك كلُّ الِذيَن يُحبُّوَن . فِيِهمْ 

يَق يَاربُّ  دِّ ِة . أْنَت بَاَركَت الصِّ َكما بتُْرِس المَسرَّ

 .هلِّل ويَا. َكلَّْلتنا

م ور  الس  مَ ل  اَ   س  اد  ز 

ْتنِ  ْبنِ  ييَاربُّ ال تُبكِّ . بَسَخطكَ  يبَغَضبَك، وال تُؤدِّ

ياَربُّ فإنَّ  يْشفِنِ اَضِعيٌف،  ييَاربُّ فإنِّ  يْرَحمنِ ا

. ّداً ـْنَزعَجت جِ اقِد  يقَد إْضطَربَْت ونَْفسِ  يِعظَامِ 

 ي، وأحيِنِ يَمتَى ؟ ُعْد ونَجِّ نَْفس ىلَ إِ وأْنَت يَاربُّ فَ 
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ألنَّه لَيَس فِي المْوِت ِمْن  .ِمْن أْجِل َرحمتكَ  

تَِعبُت فِي . َجِحيم َمْن يَْعترُف لَكيَْذُكرَك وال فِي الَ 

ُم كلَّ لَيلة  َسِريرِ . يتَنهُّدِ  أبلُّ  ي، وبُدُموعِ يأُعوِّ

هُِزمُت ِمْن . يَ تَعكَّرْت ِمَن الَغَضِب َعْينا. يفِراشِ 

 .يَسائِِر أْعدائِ 

بَّ قَد . ْثمِ اإل ييَا َجميَع فَاِعل يْبُعدوا َعنِّ ا ألنَّ الرَّ

عِ . يَسمَع َصوَت بُكائِ  بُّ َسمَع تَضرُّ ، ـيِ الرَّ

بُّ لَِصالتِ ـال ا  يرَّ قَبَِل، فَْليَخَز وْليْضطَرَب جدِّ

وا إلَى وَرائِِهْم بالِخزْ يَجميُع أْعدائ  ي، وْليرتدُّ

ا  .ويَاـهلِّل  . َسريعاً ِجدِّ

م ور  الث  مَ ل  اَ   ن  ام  ز 

بُّ َربُّنَا ما أْعَجب  ْسَمَك َعلَى األْرِض اأيُّهَا الرَّ

ْوَق ـألنَّهُ قَِد اْرتفََع ِعظَُم َجاللَِك فَ . كلِّهَا

ْضعاِن هَيَّأَت ـِمْن أفْ  .واتِ ـالسَّم واِه األْطفـاِل والرُّ

ا وُمْنتَقماً . َسْبحاً  . ِمْن أْجِل أْعدائَِك لتُِسكَت َعدوِّ

اِت أْعَماَل يَدْيَك، القََمَر والنُّجوَم أَرى السَّمو يألنَّ 

 ْبنُ او. َمْن هَُو اإلْنساُن حتَّى تَْذَكرهُ . أْنَت أسَّْستَها
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اإلْنساِن َحتَّى تَْفتَقِدهُ ؟ أْنقَصتَهُ قَليالً َعِن  

ْجتهُ، وَعلَى أْعَمال . المالئَِكةِ  بالَمْجِد والَكراَمِة تَوُّ

الَغنََم . تَْحت قََدمْيهِ  كلُّ َشئ  أْخَضْعتَ . يََدْيَك أقَْمتهُ 

والبَقََر َجميِعاً وأْيضاً بَهَائَِم الَحْقل، وطُيوَر 

الَِكة فِي البِحار السَّماِء وأْسَماكَ  ا ـأيُّه. البَْحر السَّ

بُّ ربُّنَا، َما أْعَجَب   .َمَك فِي األْرِض كلِّهاـسْ االرَّ

  .هلِّل ويَا

م ور  ال  مَ ل  اَ   رَ شَ عَ  يحاد  ز 

وقَْد قَلَِّت  ،ىَ يَاربُّ فإنَّ البَارَّ قَْد فَنِ  يَخلِّْصنِ 

لم ُكٌل أَحد  َمَع قَريبِه . البََشر ياألَمانَةُ ِمْن بَنِ  تَكَّ

شفاهٌ َغاشَّةٌ فِي قُلوبِِهْم، وبقُلُوبِِهْم . بالبَاِطلِ 

بُّ َجَميَع الشفاهِ . تَكلَُّموا الَغاشَِّة،  يَْستأِصُل الرَّ

واللَِّساِن النَّاِطِق بالِكْبريَاِء، الِذيَن قالُوا نُعظُِّم 

  يَُسُود َعْلينا ؟ ن هُوَ فَمَ . ِشفَاهُنا َمَعنا. أْلِسنَتَنَا

ِمْن أْجل َشقَاِء المَساِكيَن وتَنهُِّد البَائِسيَن اآلَن 

، أْصنَُع الََخالَص  بُّ أقُوُم، يقُوُل الرَّ

بِّ َكالمٌ . َعالنيةً  ة  ي  نَق َكالُم الرَّ  ، كفِضَّ
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بة  فِي األْرض قَْد ُصفِّيْت َسْبعةَ  ُمصفَّاة  ُمجرَّ

ينَا وتَْحفَظُنا ِمْن هَذا . أْضَعاف   وأْنَت ياَربُّ تُنَجِّ

المنَافِقُوَن َحْولَنا يَْمُشوَن ِمْثَل . الجيل وإلَى الدَّْهر

 .هلِّل ويَا. البََشرِ  يَرفَْعَت بَنِ . َعظََمتِكَ 

م ور  الث  مَ ال    رَ شَ عَ  يان  ز 

ْنقَِضاِء ؟ َحتَّى ؟ إلَى اال يإلَى َمتَى ياَربُّ تَْنسانِ 

؟ إلَى َمتَى أْرُدْد هَِذِه  يَمتّى تَْصرُف َوْجهَك عنِّ 

 ي، وهَِذِه األْوَجاُع فِي قَْلبيالمُشوَراِت فِي نَْفسِ 

ْنظُْر ا؟  يَّ َعل يَعدوِّ  ؟ إلَى َمتَى يَْرتفِعُ  النّهَاَر ُكلَّهُ 

لِئالَّ أنَاُم  يَّ أنَْر َعْين. ـيوإلَهِ  ـييَاربِّ  يَّ ْستَِجْب إلاو

قَْد قَويُت  يإنِّ  ينَوَم المْوِت، لِئالَّ يَقوَل َعدوِّ 

ا . يَتهلَّلُوَن إْن أنَا َزلَْلتُ  يالذيَن يُْحزنُونَنِ . ْيهِ ـَعل أمَّ

. بََخالِصكَ  يُج قَلبِ أنَا فََعلى َرْحمتَك تَوكَّلُت، يْبتَه

بَّ الَمْحِسن إل بِّ وأُرتِّل ال ،يَّ أُسبُِّح الرَّ ْسِم الرَّ

 .هلِّل ويَا. يالَعالِ 
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م ور  الر  مَ ال    رَ شَ عَ  ع  اب  ز 

يَحلُّ فِي َجبَل  ياَربَّ َمْن يَْسكُن فِي َمْسكنَِك، َمْن 

 ، الُِك باِل َعيب ، والفَاِعُل البِرَّ قُْدِسَك ؟ السَّ

 ،ال يَغشُّ بلَِسانهِ  يوالمتَكلُِّم بالََحقِّ فِي قَْلبِه، الذِ 

وال يَْصنُع بقَريبِِه ُسوءاً، وال يَْقبُل َعاراً َعلى 

ُد الِذين . ِجيرانِهِ  فاِعُل الشَّرِّ َمْرُذوٌل أَماَمه، ويُمجِّ

بَّ  . يَْحلُف لِقَريبِِه، وال يَْغدُر بهِ  يذِ ال. يتَّقُوَن الرَّ

بَ  يوال يُْعطِ  تَهُ بالرِّ ْشوةَ َعلَى ـفِضَّ ا، وال يَْقبُل الرَّ

. يَْصنُع هَذا ال يَتَزْعزُع إلَى األبَدِ  ي، الذِ األْبِرياءِ 

 .هلِّل ويَا

م ور  الخام  مَ ال    رَ شَ عَ  س  ز 

بِّ . َعلْيَك تَوكَّلتُ  يياَربُّ فإنِّ  يْحفَْظنِ ا قُلُت للرَّ

أْظهََر . يوال تَْحتاُج إلَى َصالحِ . يِ أْنَت َربِّ 

يِسيِه الِذيَن فِي أْرِضِه، وَصنَع فِيِهْم  َعجائِبَهُ لِقدِّ

َكثُرْت أْمراُضهُْم الِذيَن أْسَرعوا . ِمشيئاتِهِ  كلَّ 

َوراَء إله  آَخَر، ال أْشتَرُك فِي قَرابِينِِهم ِمَن 

بُّ هُوَ يَّ ماِء، وال أْذكُر أْسَماَءِهم بَشفَتالدِّ   ، الرَّ

 إنجيل وقطع باكر



 33   صالة باكـر 

 

 يَّ تَردُّ إل يوكأِسي، أْنَت الذِ  يراثِ ينَصيُب مِ  

فِي أْرض   يِحباُل التَّْقِسيِم وقََعْت لِ . يِميَراثِ 

بَّ . يلَثَابٌت لِ  يوإنَّ ِميراثِ . ِخْصبَة   أُباِرُك الرَّ

، ياُكْليَتَ  يوأْيضاً إلَى اللَّيِل وَعظَْتن. يأْفهَمنِ  يالذِ 

بَّ أمامِ  ، ألنَّه  يتقدَّمُت فرأْيُت الرَّ فِي ُكلِّ حين 

ال أتََزْعزَع، ِمْن أْجل هَذا فَِرَح  يلِكْ  يَعْن يَمينِ 

كُن َعلى ـأْيضاً يسْ  يَجَسدِ . ـيوتَهلََّل لَِسانِ  يقَْلب

جاءِ  وال . فِي الجِحيمِ  يَك ال تَْترُك نَْفسـألنَّ . الرَّ

وَسَك يََرى فَساداً  تََدعَ  فتنِ . قُدُّ . ُسبُل الَحياةِ  يقَْد َعرَّ

البَهَجةُ فِي يَمينَِك إلَى . فَرحاً أماَم وْجهكَ  يتَْمألنِ 

 .هلِّل ويَا. ْنقِضاءِ اال

م ور  الثام  مَ ال    رَ شَ عَ  ن  ز 

ُث بَِمْجِد  ُر بَعَمِل والفَلَُك يُْخبِ . هللاالسَّموات تُحدِّ

إلَى ليل   ولَيلٌ . قَوالً  يإلى يَْوم  يُْبد يَومٌ . يَدْيهِ 

ال قَوَل وال َكالَم، الِذيَن ال تَْسمُع . يُْظهُر ِعْلماً 

وإلَى  .فِي كلِّ األْرِض َخَرَج َمْنطقُهُم. أْصَواتَهُم

 َجَعَل فِي. مـأْقَصى المْسُكونِة بَلغْت أْقوالُهُ 

 إنجيل وقطع باكر
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وِهَى ِمثُل الَعريِس الَخارِج ِمْن . تَهُ لشَّْمِس ِمظلَّ ا 

يُْسرُع فِي  ييتَهلَُّل ِمْثل الَجبَّار الذِ . ْدرهِ ـخِ 

ِمْن أْقَصى السَّماِء ُخروُجها، وُمْنتهَاهَا . ريقِهِ ـطَ 

ِمَن  ييْختَف ئوال شَ , إلَى أْقَصى السَّماِء 

 .هَاَحراَرتِ 

بِّ باِلَ   َشهاَدةُ  .يَردُّ النُّفوسَ َعيب ،  نَاُموُس الرَّ

بِّ صاِدقَةٌ، تُعلُِّم األْطفال بِّ  فَرائِضُ . الرَّ الرَّ

بِّ ُمضيئـَوصيَّ . بـُمْستقِيمةٌ، تُْفرُح القَلْ  . ةٌ ـةُ الرَّ

بِّ . د  ـْن بُعـتُنَيُر الَعْينْيِن عَ  ةٌ، ـكيَّ زَ َخْشيةُ الرَّ

بِّ أْحك. دِ ـَدائَمةٌ إلَى أبَِد األبَ  اُم َحقِّ أْحكاُم الرَّ

َمِشيئةُ قَْلبِه ُمْختاَرةٌ أْفَضُل ِمَن . وعاِدلةٌ َمعاً 

الذَّهَِب والَحَجِر الَكثِيِر الثَّمِن، وأْحلَى ِمَن الَعَسِل 

َك يَْحفظُها، وفِي ِحْفظهَا ثَواٌب َعْبدُ . والشَّهدِ 

الهَفَواُت ِمَن يَْشعُر بِهَا ؟ ِمَن الَخطايَا . َعِظيمٌ 

ْحفَْظ اوِمَن المتكبِّريَن . يطهِِّرن المْستَتِرةُ يَاربُّ 

فَحينَئذ  أُكوُن باِل  يَّ َعْبَدَك، َحتَّى ال يَتَسلَّطوا َعل

 َعيب ، وأتَنقَّى ِمْن َخطيَّة  َعِظيمة ، وتَكوُن َجميعُ 
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كلِّ  ـيَمرِضيَّةً أَماَمَك ف يِ وفِْكِر قَلب يأْقواِل فَمِ  

 .هلِّل ويَا. يوُمخلِّصِ  ـياربُّ أنَت ُمعيِنـيَ  .ين  ــح

م ور    رونَ ش  ع  وال   ع  الراب   المز 

. تَوكَّلتُ  ي َعلْيكَ ـإلهِ  يا .إلَيَك يَاَربُّ رفَْعُت نَْفِسي

. يأعدائِ  يوال تُْشِمْت ب. إلى األبَدِ  يزنِ ـفاَلَ تُخْ 

ليُْخَز . يَُخَزونَ ال  ألنَّ ِجميَع الِذيَن يْنتِظرونَكَ 

يَاربُّ  يأْظِهْر ل. الِذيَن يْصنَعوَن اإلْثَم باِطالً 

إلى َعدلَِك  يْهِدنا. ُسبُلَكَ  يطُرقََك، وعلِّْمن

وإيَّاّك  .يألنََّك أنَت هُو هللاُ ُمخلِّصِ  .يوعلِّمنِ 

ْذُكر يَاربُّ َرْأفاتَِك ا. ْنتَظرُت النَّهاَر كلَّهُ ا

 يَخطايَا َشبَابِ . ةٌ ُمنُذ األزلِ وَمراِحَمك، ألنَّهَا ثَابتَ 

أْنَت مْن أْجِل  يْذُكرنِ اَكرْحمتِك . رْذكُ ال تَ  يوَجْهل

بُّ َصالحٌ  .َخالصَك يَاربُّ  وُمْستَقيٌم، لِذلَِك  الرَّ

 ييَْهد .ريقِ ـيُرِشُد الِذيَن يُْخطئوَن فِي الطَّ 

َجميُع . الُودَعاَء فِي الُحْكِم، يُعلُِّم الُودَعاَء طُرقَهُ 

بِّ َرْحمةٌ وَحٌق لَحافِظِ طُ  َعْهدِه  يرق الرَّ

 ْغفِر لىاْسِمَك ياَربُّ اِمْن أْجِل . وَشهَاَداتِه

 إنجيل وقطع باكر
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َمْن هُو اإلْنساُن الَخائُف . ألنَّها َكثيرةٌ  يَخطيَّتِ  

، يْرِشدهُ فِي الطَّريِق التِ  بِّ نَْفسهُ . ْرتََضاهَاا يالرَّ

بُّ . األْرضَ فِي الَخْيراِت تْثبُُت، ونَْسلهُ يَرُث   الرَّ

بِّ ألْتقيَائِهاو .عز  لَخائفِيهِ  ولَهُم يُْعلُن  .ْسُم الرَّ

بِّ فِي كلِّ حين   يَ َعْينا. َعهَده . تَْنظَران إلى الرَّ

 .يَّ ألنَّهُ يُْخرُج ِمْن الفخِّ ِرْجلَ 

. بٌن َوِحيٌد وفَقِيٌر أنَاا يألنِّ  .يواْرَحمنِ  يَّ ْنظُْر إلا

. يِمْن َشدائِدِ  يْخِرْجنِ أ. ثَُرتْ ـقَْد ك يأْحزاُن قَلبِ 

. يَ َجِميَع َخطايَا يْغفِْر لاو. يوتََعب يْنظُر إلَى ُذلِّ ا

 يفإنَّهْم قَد َكثُُروا وأبَّغضونِ  يأْعدائِ  ىْنظُر إلا

نِ  يْحفَْظ نَْفسِ ا. ظْلماً  َك ـَعلي ي، ال أْخَزى ألنِّ يونَجِّ

 ْم والمْستَقيُموَن لَصقُواـالِذيَن ال َشرَّ فِيه .تَوكَّلتُ 

هُ  يا. ْنتظَْرتََك ياَربُّ ا ي، ألنِّ يب ْذ إْسرائِيَل ـْنقأاللَـّ

 .هلِّل ويَا. يِع َشدائِدهِ ـِمْن َجمِ 

م ور  الساد  مَ ال    رونَ ش  عَ وال   س  ز 

بُّ نُورِ  بُّ . ِممَّن أَخافُ  يوَخالصِ  يالرَّ الرَّ

 ِعنَد اْقتِراِب األْشرارِ . َزعُ ـِممَّن أجْ  ينَاِصُر َحياتِ 

 إنجيل وقطع باكر
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َعثُروا  يوأْعدائِ  يَّ ، ُمضايقَ يلِيأُْكلوا لْحمِ  يِمنِّ  

إْن . يَجيٌش فلَْن يَخاَف قَْلب يإْن يُحاِربَنِ . وَسقَطُوا

لُت َسأ َواِحدةً . قِتاٌل فَفِي هَذا أنَا أطَْمئنُّ  يَّ قاَم عل

بِّ وإيَّاهَا أْلتمسُ  بِّ . ِمَن الرَّ أْن أْسُكَن فِي بَيِت الرَّ

َس ـأْنظَر نَع يْ لِك. يكلَّ أيَّاِم َحياتِ  ، وأتَفرَّ بِّ يَم الرَّ

فِي َخْيمتِِه، فِي  يألنَّهُ أْخفانِ . فِي هَْيكلِه المقُدَّسِ 

تِ  وَعلَى َصْخرة  . بِسْتِر ِمظلَّتهِ  ي، َستَرنِ ييَوِم ِشدَّ

. يَعلَى أْعدائِ  يواآلَن هُوَذا قَْد َرفَع َرأسِ . ينرفَعَ 

أسبُِّح . طُْفُت وَذبَْحُت فِي ِمظلَّتِه َذبيَحةَ التَّْهليلِ 

بِّ ـوأرتُِّل لل بِِه  يالذِ  ياْستَمْع ياَربُّ َصْوتِ  .رَّ

ي فإنَّهُ لَك قاَل قْلبِ  يواْستَجْب ل ياْرَحمنِ . َدعوتُكَ 

ال  .طَلْبُت وْجهَك، وَوْجهَك ياربُّ أْلتِمسُ  :

وال تُعرْض بَغَضب  َعن  يتَحجْب وْجهَك عنِّ 

يَا  يوال تَْرفضنِ  يال تْخُذلنِ  .ُكْن لى ُمعيناُ  .َعْبدكَ 

ا يقَْد تَركانِ  يوأُمِّ  يفإنَّ أبِ . يهللاُ ُمخلِّصِ  ، وأمَّ

بُّ فقبِلَنِ  فِي  ـينْهدِ اياربُّ طّريقََك و يِ نـعلِّمْ  .يالرَّ

 ىإلَ  يال تسلَمن. ـيِ يم  ِمْن أجل أعدائـَسبِيل  مْستَق
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. ، ألنَّه قَْد قاَم َعلىَّ ُشهوُد ُزور  يَّ ُمضايِق يأيد 

أُعايُِن َخْيرات  يأنَا أؤِمُن أنِّ . ظُلماً  يَّ وَكذبُوا َعل

بِّ فِي أْرضِ  بِّ تَقوَّ ا. األْحياءِ  الرَّ ْنتِظِر الرَّ

ْد قْلبَك وـوليتَشَ  بِّ ادَّ  .هلِّل ويَا. ْنتَِظر الرَّ

 

 

م ور  الث  مَ ال    ونَ ت  والسِّ  يان  ز 

ُ إلَهِ   .يإْذ َعِطَشْت إلَيَك نَْفسِ . إلْيَك أُبكِّرُ  ييا هللاَّ

ة  ومْوِضع  رفِي أْرض  ُمقفِ  ي،يَْشتاُق إلْيَك َجَسدِ 

لََك  هََكذا تَراءْيتُ . َغيِر َمْسلوك  وَمكان  باِل َماء  

تَك وَمْجدكَ  ألنَّ رْحمتََك . فِي القُدِس، ألَرى قُوَّ

لذلَِك أُبارُكَك  .تُسبِّحانِكَ  يَ أْفَضُل ِمَن الَحياِة، َشفَتا

َكما  يفتََشبُع نَْفسِ . يَّ ، وباْسِمَك أْرفَع يَدِ يفِي َحياتِ 

، بشفاهِ  . ْسَمكَ اْبتِهاِج نُباِرُك اال ِمْن َشْحم  وَدَسم 

وفِي أْوقاِت األْسَحاِر . يَعلى فِراشِ كْنُت أْذكُرَك 

َعوناً، وبِظلِّ  يألنََّك ِصْرَت ل. ُكنُت أرتِّل لَكَ 

 .َجنَاَحيَك أْبتَهجُ 
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دْتنِ  يِ ْلتَصقَْت نَْفسا ا الِذيَن يبَك، ويَمينَُك َعضَّ ، أمَّ

لْلهاَلِك، فيَْدخلُوَن فِي أسافِِل  يطلَبُوا نَْفس

ْيِف، َويكونُوَن ْدفَعُ ويُ . األْرضِ  وَن إلى يَِد السَّ

ا الملُِك فَيْفرُح باللِ، ويْفتَخُر . أْنِصبَةً للثَّعالِبِ  أمَّ

ألنَّ أْفواهَ المتَكلِّميَن بالظَّلِم . كلُّ َمْن يَحلُف بهِ 

 .َهلِّل ويا. تَُسدُّ 

م ور  الس  مَ ال    ونَ ت  والسِّ  س  اد  ز 

لِيتَراءَف هللّاُ َعلينَا ولِيُبارِكنَا، وليُنِر بوْجِهِه َعلْينَا 

لَتُْعرَف فِي األْرض طَريقَُك، وفِي . ويَْرَحْمنا

 فْلتَْعتََرْف لَك الشَّعوُب يا. كَ ــَجميِع األمِم َخالصُ 

هُ،  عوُب كلُّهااللَـّ لتَْفَرح األَمُم . فْلتَْعترْف لَك الشُّ

 يْستِقاَمِة وتَْهدوتَْبتهُج، ألنََّك تِديُن الشَّعوَب باال

ُ، ـفْلتَعْ . ي األْرضـاألمَم فِ  عوُب يَا هللاَّ تَرْف لََك الشُّ

عوُب َجميعاً  األْرُض أْعطَْت . فْلتَْعتَرْف لََك الشُّ

فَْلتَخَشهُ . لِيُباركنَا هللاُ . إلهنَافَليُباِركنَا هللاُ . ثََمرتَها

 .لِّل ويَاهَ . َجميُع أْقطاِر األْرضِ 

 

 إنجيل وقطع باكر
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م ور  الت  مَ ال    ونَ ت  والسِّ  ع  اس  ز 

. يوأِعنِّ  ، يَاربُّ أْسرعْ يْلتَفْت إلى َمُعونَتِ االلَّهُمَّ 

، وليْرتَدَّ إلى َخْلف  ينَْفسليُْخَز ويَْخَجل طَالبُو 

وليْرجَع بالِخْزِى . الشَّرَّ  يويَْخَجل الِذيَن يْبتَغوَن ل

ولِيْبتَهْج ويَْفَرح . نَعماً نَعماً  يَسريعاً القَائِلوَن ل

بَك َجميُع الِذيَن يْلتمُسونَِك، ولِيَقَل فِي كلِّ حين  

بُّ  ا أنَا ف. ُمحبُّو َخالِصَك لِيتَعظََّم الرَّ ِمْسكيٌن وأمَّ

يَاربُّ  يوُمخلِّصِ  يأْنَت ُمعينِ . ياللَّهمَّ أِعنِّ . وفَقِيرٌ 

 .َهلِّل ويا. فاَل تُْبِطئ

م ور  ال مائة  والث ان ي َعَشرَ   المز 

بَّ ـوا الـسبِّحُ  بِّ اَسبُِّحوا  ،ا الفتِيانُ ـأيُّه رَّ . ْسَم الرَّ

بِّ ُمباَركاً ِمَن اآلِن وإلىالِيَُكِن  ِمْن  .األبَدِ  ْسُم الرَّ

بِّ االشَّْمِس إلى َمغاِربِها بَارُكوا  َمَشارقِ  . ْسَم الرَّ

بُّ َعال  َعلى كلِّ األُمِم، فَْوَق السََّموات َمْجدهُ  . الرَّ

بِّ إلَهنَا السَّاِكِن فِي األَعال ، النَّاِظِر يَمْن ِمْثُل الرَّ

. إلى المتَواِضِعيَن فِي السَّماِء وَعلى األْرضِ 

افِع البَائِِس ِمنَ المقِيِم   المْسِكيَن ِمَن التُّراِب، الرَّ

 إنجيل وقطع باكر
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 يالذِ . يُْجلَسهُ َمَع ُرؤَساِء َشْعبهِ  يْ المْزبَلِة، لِك 

. بَْيت ، أمَّ أْوالد  فِرحةً  ييَْجعُل الَعاقَِر ساِكنَة ف

 .هلِّل ويَا

م ور  ال  مَ ال    ونَ ع  بَ واألر   يان  والث   مائة  ز 

. بََحقِّكَ ـي ْنِصْت إلى طَلبَتِ أ. يْسَمع َصالتِ اياَربُّ 

وال تْدُخْل فِي المَحاَكمِة َمَع . بَعْدلِكَ  يْستَجْب لا

ألنَّ الَعدوَّ . يِّ َعْبدَك فإنَّهُ لَْن يَتَزكَِّى قُدَّامَك كلُّ حَ 

. ي، وأَذلَّ فِي األْرِض َحياتِ يْضطهَد نَْفسِ اقِد 

. فِي الظَلََّماِت ِمْثَل المْوتَى ُمْنُذ الدَّهر   يأْجلَسنِ 

. يقَْلبِ  ْضطَرَب فِيَّ ا، يأّضَجرْت فِي ُروح

تذكَّرُت األيَّاَم األولَى ولَِهْجُت فِي كلِّ أْعمالَِك، 

 يَّ بََسطُت إلْيـَك يَد. وفِي َصنائِع يََدْيك كْنُت أتَأمَّلُ 

 .لَك ِمثُل أْرض  باِل َماء   يَصارْت نَْفسِ 

، ال ييَاربُّ عاجالً فَقَد فَنِيْت ُروحِ  يْستَجْب لا

. فأَشابهُ الهابِطيَن فِي الُجبِّ  يتَْحجْب وْجهََك عنِّ 

. َعليَك تَوكَّلتُ  يرْحَمتَك، فإنِّ  ْسَمْع فِي الَغَداةِ ألفَ 

ْفنِ   إلْيكَ  يأْسلَُك فِيهَا ألنِّ  يياَربُّ الطَّريَق الت يعرِّ

 إنجيل وقطع باكر
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، فإنِّ  يِمْن أْعدائِ  يْنقِْذنِ ا. يرفَْعُت نَْفسِ    يياَربُّ

أْن أْصنََع َمِشيئتََك، ألنَّك أْنَت  يعلِّمنِ . لجأُْت إلْيكَ 

 ىإلَ  يدنِ ـُروُحَك القُدُّوُس فَليهْ . يهُو إلهِ 

، بََحقَِّك يْسِمَك ياربُّ تُْحيِينِ اِمْن أْجِل . اإلْستِقاَمةِ 

دَّةِ  وبَرْحمتَِك تَْستأِصُل . ينَْفس تُْخرُج ِمَن الشِّ

أنَا  يألنِّ  ينَْفسِ  ي، وتُهلَِك ُجميَع ُمضايقيأْعدائِ 

 .َهلِّل وي ا. هُو َعْبدَك أنَا

ن ان جيل  يوَحنّا  17ـ  1 : 1ص   م 

اَن ِعْنَد هللاِ، ـةُ كوالَكلِمَ  ،ةُ فِي البَْدِء َكاَن الَكلِمَ 

ُ  ةُ وكاَن الَكلِمَ  كلُّ . هَذا كاَن فِي البَدِء ِعْنَد هللاِ . هللاَّ

ا ك َشئٌ  رِه لْم يَُكنْ يْ ِه كاَن، وبِغَ ئ  بِ شَ  فِيِه . انَ ـممَّ

كانَِت الَحياةُ والَحياةُ َكانَْت نُوَر النَّاِس والنُّوُر 

كاَن إْنساٌن  .كهُ ْلمةُ لَْم تُْدرِ ْلمِة، والظُّ أَضاَء فِي الظُّ 

ْسُمه يُوَحنَّا، هََذا َجاَء للشَّهَادِة اُمْرَسٌل ِمَن هللاِ 

لَْم يَُكن . لِيْشهَد للنُّوِر لِيؤِمَن الُكلُّ بَواِسطتهِ 

 يُّ كاَن النُّوُر الَحقِيق .ورِ هَُوالنُّوُر بَْل ليْشهََد للنُّ 

 كاَن فِي. يُنِيُر كلَّ إْنَسان  آتِياً إلى الَعالمِ  يالذِ 
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إلى . مُ ـالَعالَم بِه ولَْم يَْعرْفهُ الَعالَ  نَ وِّ كُ وَ  الَعالَمِ  

تُهُ لَْم تَْقبْلهُ  تِه َجاَء، وخاصَّ ا الِذيَن قَبلُوهُ . خاصَّ وأمَّ

الِذيَن , فأْعطاهُْم ُسْلطاناً أْن يَصيُروا أْبنَاَء اللـِه 

، وال ِمْن ايُؤمنُوَن ب ْسِمِه، الِذيَن ُولُدوا لَيَس ِمْن َدم 

، وال  ، لِكْن ِمَن هللاِ َمِشيئِة َجَسد  ِمْن َمِشيئِة َرُجل 

ُولُدوا والَكلمةُ صاَر َجَسداً وَحلَّ بَْيننَا وَرأينَا 

ألبِيِه َمْملوءاً نِعمةً  َوحيد   ْبن  اَمْجدهُ ِمْثل َمجِد 

هَذا هُو  : يُوحنَّا َشِهَد لَـهُ وَصرَخ قائاِلً . وَحقَّا

، ياَن قَْبلِ ك يبَْعدِ  ييَأتِ  يقْلُت َعْنِه إنَّ الذِ  يالذِ 

، ونَحُن َجميعاً أَخْذنا ِمَن يَحقَّا كاَن أْقَدَم ِمنِّ 

ألنَّ النَّاُموَس  .إمتاِلئِه، ونعمةً ِعوضاً َعْن نِْعمة  

ا النِّْعمَ ىَ عطِ بَُموَسى أُ   ةُ والَحقُّ فبيَُسوعَ ، أمَّ

َد هلَل  َدائما  . االمَسيح َصارَ    .والمج 

 ع  قطَ ال   هذه   قال  ت    مث

 يُضئُّ لِكلِّ إْنَسان  آت   يالذِ  يُّ النُّوُر الَحقِيق أيُّهَا 

بتََك للبََشِر، وكلُّ  إلى الَعالَِم، أتَْيَت إلى الَعالَم بَِمحِّ

 َدَم ِمنَ آَخلَّْصَت أبَانَا . الَخلِيقَِة تَهَّللَت ْبَمِجيِئكَ 



 22   صالة باكـر 

 

نَا َحواَء ِمْن طَلقَاِت الم ْوِت ـالِغوايَة ِ، وعتَْقَت أمَّ

ِة،وأْعطَيتنَا ُروَح  فَلنَسبِّْحَك ونُباِركَك  النُبُـوَّ

 (كَصابترى ذ و)   قائِلـيَن    
 
.  

باِح أيُّهَا المَسيُح إلهُنَا   ِعْندَما ِدَخَل إلْينَا وقُت الصَّ

، فَلتْشرْق فَينَا الَحواسُّ الُمِضيئَةُ  النّوُر الَحقِيقيُّ

تَُغطِّينَا ظُْلمـةُ اآلالَِم، وال . واألَْفكاُر النُّورانيَّةُ 

َسبَقَْت : " لِكْي نُسبِّحَك َعقليَّاً َمَع َداوَد قَائليَن 

". َعْينَاَي وْقَت السََّحر ألتلُو فِي َجِميِع أْقوالَِك 

بُّ َرْحَمتَِك، ونَ  إْسَمُع أْصواتَنَا كَعظيَمِ  نا أيُّها الرَّ جِّ

 (نين  يك)     إلهنَا بتحنُّنـكَ 
 
. 

 

مةُ ِمْن  أمُّ النُّورِ  يهِ  أْنتِ   المكرَّ

ُموَن لََك  َمَشارِق الشَّمِس إلى َمغاِربَها، يُقدِّ

 أْنتِ  اإللَِه السَّماء الَّثانِيَة، ألنَّكِ  َدات يَا َوالَدةَ ـتَْمجي

ْهرةُ النَّيِّرةُ َغْير المتَغيِّرِة واألمُّ البَاقِيةَ   هى الزَّ

                                                           
 .بن والروح القدسالمجد لآلب واال  
لى دهر الدهور آمين    .اآلن وكل أوان وا 
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 وَح القُُدس ظَلَّلكِ ك والرُّ ْختَارَ اَعْذراَء ألنَّ اآلب 

َد ِمْنكِ الوا  يفاْسألِيِه أْن يُعط. ْبُن تَناَزَل وتَجسَّ

َخلقَهُ، وأْن يُنجيَهُ ِمَن  يالَخالَص للعالَِم الذِ 

ولنَُسبِّحهُ تَْسبيحاً َجِديداً ونُباَِركهُ اآلَن . التَّجاِربِ 

  .آمين. وُكلَّ أوان  وإلى األبَدِ 

ب َحة  المالئ َكة    تَس 

المْجُد للِ فِي  :سبِّْح َمَع المالئِكِة قائِليَن فَْلنُ 

ْرِض السَّالُم َوفِي النّاِس وَعلَى األَ  يعالِ األَ 

ةُ  . ُد لَكَ ـنَْسجُ . دُمكَ ـنَخْ . كَ ـنُباِركُ . كَ ـنَُسبِّح. المَسرَّ

ْجل نَْشُكرَك ِمْن أَ . نَْنطُق بَمْجدكَ . ونَْعتِرُف لكَ 

بُّ . ِعظَِم َمْجدكَ  المالُِك َعلَى السَّمواِت أيُّها الرَّ

ُب االْبُن الواحُد هللاُ اآلُب ضَ  ، والرَّ ابِطُ الُكلِّ

أيُّها . الَوحيُد يسوُع المسيُح، والّروُح القُُدسُ 

بُّ اإللَهُ َحَمل هللا اْبَن اآلِب رافَِع َخِطيِّة العالَمِ    الرِّ

. كَ يْ يا َحاِمَل خطيَِّة العالَم اْقبَْل طَلَباتِنا إلَ . إْرَحْمنا

أْنَت وْحَدَك . اْرَحْمنَا أيُّها الجالُس َعْن يَميِن أبيهِ 

 يحُ سِ وُع المسُ يَ  يياَربِّ  يأْنَت وْحَدَك العال. القُّدوسُ 
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َك أُباِركُ . آمين .اآلبَ  َمْجداً للُ . الّروُح القُُدسُ و

، وأسبُِّح إْسَمَك القُّدوَس إلَى األبَِد وإلَى  ُكلَّ يَوم 

تُبَكُر إلْيَك يا  يوحِ ُمْنُذ اللَّيِل رُ . نأبَِد األبَِد آمي

كْنُت . ، ألنَّ أواِمرَك هى نوٌر َعلَى األْرضِ يإلَه

 باكراً . ُمعيناً  يو فِي طُرقَك، ألنََّك ِصْرَت لِ أْتلُ 

، بالَغداِة أقُِف أمامَك يْوتِ ياربُّ تَْسمُع صَ 

 .يوتَران

 ديسات  ق  تَ  الث  الث  

ُ، قُدُّ قُدُّ   ال يالذِ  يُّ وٌس الحَ ، قُدُّ يُّ القَووٌس وٌس هللاَّ

 .ْرَحْمنااُولَِد ِمَن الَعْذراِء  يوُت، الذِ ـيَم

، قُدُّوٌس الَحيُّ الَّذي ال  ، قُدُّوٌس القَويُّ قُدُّوٌس هللاَّ

            .اْرَحْمنَ ا الَّذي ُصلَِب عنَّا يَمـوُت،

وٌس الَحيُّ   ، قُدُّ وٌس القَويُّ ُ، قُدُّ وٌس هللاَّ  الَّذيقُدُّ

األْمواِت وَصِعَد إلى  وُت،الّذي قاَم ِمنَ ـاليَم

 .ْرَحْمنااالسَّمواِت 

وِح القُُدِس، اآلَن وكلُّ بِن والرُّ المْجُد لآلِب واال

 . أَوان وإلى َدْهِر الّدهوِر آمين
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ا، أيُّها الثّالوُث ْرَحْمنَ اوُس أيُّها الثّالوُث القُدُّ 

ا، ْرَحْمنَ اوُس الوُث القُدُّ ا، أيُّها الثّ ْرَحْمنَ اوُس القُدُّ 

ْغفِْر لَنا آثاَمنا، اياَربُّ . اْغفِْر لَنا َخطايانَ اياَربُّ 

ْفتَقْد َمْرَضى اياَربُّ . ْغفِْر لَنا َزالّتَنااياَربُّ 

ا آباُؤنَ . وسِ ْسمَك القُدُّ اْشفِهْم ِمْن أْجل اَشْعبَك، 

يا َمْن . ا الَّذيَن َرقدوا ياَربُّ نَيِّْح نُفوَسهُموإْخَوتنَ 

باِل َخطـيَِّة  يْرَحْمنا، يا الذِ اهَُو باِل َخطيَّة ياَربُّ 

ألنَّ لََك المْجَد . ياَربُّ أَِعنّا، واْقبَْل طَلباتِنا إلَْيكَ 

ةَ والتَّْقديَس المثلَّثَ  ْرَحْم، ياَربُّ اياَربُّ  .والِعزَّ

 . آمين. اِركْ ب ياَربُّ  ْرَحْم،ا

    :إْجَعلَنا ُمْستِحقّيَن أَْن نَقوَل بُشْكر  

 .…ف ي الس َموات   يأَبانا ال ذ

 ول  يق    ثم  

, نَْسألِك أيَّتُها القِّديَسةُ المْمتَلِئةُ َمْجداً  .السَّالُم لَكِ 

 يأْصعد : الَعْذراُء كلَّ حين  والِدةُ اإللَِه أمُّ المسيحِ 

 .اانَ َر لَنا َخطايَ ـالَحبيِب ليْغفِ ْبنِك اَصلَواتَنا إلى 

 المسيَح إلَهنا يَّ َولَدْت لَنا النّوَر الَحقيق يالسَّالُم لِلَّت
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بَّ عنّا ليَْصنََع َرْحَمةً  يْسألاالَعْذراُء القّديَسةُ،  الرَّ

أيَّتُها الَعْذراُء . َمَع نُفوِسنا ويْغفر لَنا َخطايانا

الشَّفيَعةُ األمينَةُ لجْنِس اإللِه القِّديَسةُ  َمْريَم والِدةُ 

َولْدتيِه  يفينا أَماَم الَمسيِح الَّذ يالبَشِريِّة، إْشفَع

السَّالُم لَِك أيَّتُها . يُْنِعم َعلَْينا بُغْفران َخطايانا يْ لِكَ 

السَّالُم لفَْخر جْنِسنا، . الَعْذراُء الملِكةُ الَحقيقيَّةُ 

رينا أيَّتُها الشَّفيَعةُ نَْسألُِك اْذكُ . انوئيلمَّ َولْدِت لَنا عِ 

المْؤتََمنةُ أَماَم ربِّنا يَسوِع المسيِح ليْغفَِر لَنا 

 .اانَ َخطايَ 

 

 

 

 

 ان  اإليمَ  ن  قانو   ء  د  بَ 

ها ـدِك أيَّتُ ـونُمجِّ  يِّ نُعظُِّمِك يا أمَّ النّوِر الَحقيق

ِه، ألنَِّك َولْدِت لَنا ـالَعْذراُء القِّديسةُ والِدةُ اإلل

 المْجُد لكَ . ى وَخلََّص نُفوَسناـالعالَم، أتَ ُمخلَِّص 
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ُسل ،يا َسيُِّدنا وَملُكنا المسيحُ  إْكليَل  ،فَْخَر الرُّ

الَكنائِس،  ثَباتُ  ،داِء، تَْهليَل الِصّديقينَ ـالُشه

ُر بالثَّالوِث القُّدوِس، الهوٌت . الَخطايا ُغْفرانُ  نُبشِّ

دهُ  ياَربُّ . مْرحَ اياَربُّ . واِحٌد نَسُجُد لهُ ونُمجِّ

 .اِرك آمينياَربُّ بَ . ْرَحما

 كسيوذ  ث  األرّ  س  د  المقَ  اإليمان   ون  قان  

ُ بالَحق  اآلُب ضابطُ الُكلِّ يقَِة نُؤِمُن بإله  واحد  هللاَّ

َرى، ـَرى وما ال يُ ـاِء واألرِض، ما يُ ـخالُِق السَّم

ْبن هللاِ الَوحيِد انُؤِمُن بربٍّ واحد  يَسوِع المسيِح 

نوٌر ِمْن نور  . المْولوِد ِمَن اآلِب قَْبَل كلِّ الدُّهورِ 

، َمولوٌد َغْيُر َمْخلوق ، ُمساو   إلهٌ َحٌق ِمْن إله  َحقٍّ

هَذا . بِِه كاَن كلُّ شئ   يالَّذ. لآلِب فِي الَجْوهر

 ِمْن أْجلنا نَحُن البََشَر وِمْن أْجِل َخالِصنا يالَّذ

َد  ِمَن الّروِح القُُّدِس، وِمْن نَزَل ِمَن السَّماِء وتَجسَّ

نّا علَى َعهِد َب عَ وُصلِ . تَأنَّسَ وَمْريَم الَعْذراِء 

اَم ِمن بَين تألََّم وقُبَر وقَ و ،يْنطبيالطُس البُ 

 األْمواِت فِي اليَوِم الثّالِث َكما في الكتُب ِ، وَصِعدَ 
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وَجلَس َعْن يَميِن أبيِه، وأْيضاً  ،إلى السَّمواتِ 

 ييَأتي فِي َمجدِه ليُديَن األْحياَء واألْمواَت، الَّذ

 .ْلِكِه إْنقِضاءٌ لَيَس لمُ 

بُّ المُ  ْنبَثِق ْحيي المُ نََعم نُؤِمُن بالّروِح القُُدِس، الرَّ

دهُ َمَع اآلِب وا ِمَن اآلِب نَْسُجدُ  ْبِن اللـهُ ونُمجِّ

وبكنيَسة  واِحَدة  ُمقدَّسة  . اءِ النّاِطِق فِي األْنبي

جامَعة  رسوليَّة ، ونَْعتِرُف بَمْعموديَّة  واِحَدة  

ونْنتَظُر قِياَمةَ األْمواِت وَحياةَ . لمْغفَِرِة الَخطايا

 . آمين يالدَّهِر اآلت

  

ة  ( 41)ي قَال  كيريى ليصون   َمر 

 ث م  ي قَـال  

 .اؤوتِ بَ االصَ  َربُّ  .وسٌ قُدُّ  ،وسٌ قُدُّ  ،وسٌ قُدُّ 

اِن ِمْن َمْجدَك السَّماُء واألْرُض َمْملوءتَ 

ُ اآلُب ضابِطُ الُكلِّ  يا ْرَحْمناا .وَكراَمتكَ  أيُّها . هللاَّ

بُّ إلهُ القُّواِت . ْرَحْمنااالوُث القُّدوُس الثَّ  أيُّها الرَّ

 اُكْن َمَعنا، ألنَّهُ لَيَس لَنا ُمعيٌن فِي َشدائِدنَ 
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ُ  حلّ . وضيقاتِنا ِسواكَ  واْغفِْر واْصفَْح لَنا يا هللاَّ

 يَصنَْعناها بإراَدتِنا والَّت يَعْن َسيِّئاتِنا الَّت

فَعْلناها بَمعِرفة   يَصنَْعناها بَغيِر إراَدتنا، الَّت

فَعْلناها بَغير َمْعِرفة ، الَخفيَِّة والظاِهرِة،  يوالَّت

 يلَّذوِس اْسِمَك القُدُّ اياَربُّ اْغفِرها لَنا ِمْن أْجِل 

 . َكرْحمتَِك يا َربُّ وال َكَخطايانا .ُدِعَي َعلْينا

َعلَنا م ستَحقّين أن  نَقول  ر  بواج   :ش ك 

  ..الس موات   ف ي يأَبانا ال ذ

 حليل  وَهذا التّ  

بُّ إلَهُ القُّواتِ أيُّهَ  الدُّهوِر،  الكائُن قَْبلَ  ،ا الرَّ

َخلَق الشَّمَس لِضياِء  يوالّدائُم إلى األبَِد، الذِ 

نْشُكرَك يا َملَك . لِّ البََشرِ ـالنَّهاِر واللَّيَل راَحةً لِك

هوِر ألنََّك أَجْزتَنا هَذا اللَّيَل بَِسالم  وأتَْيَت بِنا  الدُّ

ِمْن أْجل هَذا نَْسألَك يا َملِكنا َملَك . إلى َمْبدأ النَّهارِ 

هوِر، ليْشرْق لَنا نُ  ا يُِضئ َعلَينَ ول, وُر وْجهَك الدُّ

واْجَعلنا يا َسيِّدنا أْن نَكوَن . ينوُر ِعْلمَك اإللَه

 وَز هَذا اليْوَم بِبِرٍّ نَجُ  يْ النَّهاِر، لِك يوِر وبَنالنُّ  يبَن
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َل بَقيَّةَ أيّاِم َحياتِنَ  ، لِنكمِّ ا باِل وطهارة  وتَْدبير  َحَسن 

أفِة وَمَحبِة البََشِر اللَّ . َعْثرة    يواتبالنِّعمِة والرَّ

وِحَك ْبنَِك الَوحيِد يَسوِع المسيِح، وَمْوهبَِة رُ ال

 .آمين. اآلَن وكّل أوان  وإلَى األبَدِ . وسِ القُدُّ 

 تَحليل  آَخر

َعلى  ْشِرُق َشمسهُ وَر فَيْنطلُق، المُ أيُّها الباعُث النُّ 

يُضئ  يالَّذى َصنَع النّوَر الَّذ ،ْشرارِ ْبراِر واألَ األَ 

 ْفهاَمنا يانِْر ُعقولَنا وقُلوبَنا وأَ أَ  ْسكونِة،َعلَى المَ 

أْن  اِضرِ وِم الحَ ـهَْب لَنا فِي هَذا اليَ  .َسيِّد الكلِّ 

، وِمْن ـَك فيـنُْرضي ِه، واْحُرْسنا ِمْن كلِّ شئ  رِدئ 

كلِّ َخـطيَّة ، وِمْن كلِّ قُوة  ُمضادة  بالمسيِح يَسوِع 

وِح الرُّ  أْنَت ُمباَرٌك َمعهُ وَمعَ  يهَذا الَّذ. ربِّنا

لََك اآلَن وكلُّ أَوان   يالمساوِ  يْحيِ القُُدِس المُ 

 .آمين. وإلَى َدْهِر الدُّهورِ 
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ر  كلِّ سَ   اعة  طلبة  ت قال  آخ 

ُ ثمَّ ْرَحْمنَ ا ا، يا َمْن فِي كلِّ وْقت  ْرَحْمنَ اا يا هللاَّ

ْرض َمْسجوٌد وكلِّ ساَعة ، فِي السَّماِء وعلَى األَ 

دٌ لَهُ   .وحِ الُح الطَّويُل الرُّ ا الصَّ المسيُح إلَهنَ . وُممجَّ

ْحمِة الَجزيُل التَّحنُّن ِ يُحبُّ  يالَّذ ،الكثيُر الرَّ

ّديقيَنَ  لهُ ـويَْرحُم الُخط الصِّ  يالَّذ ,م أَنا ـاةَ الَّذيَن أوَّ

ا، ال يَشاُء َمْوت الخاِطئ ِمثل ما يَرجُع ويَْحيَ 

ِد ْوعِ الُكلَّ إلى الَخالِص ألْجِل المَ  ياعِ الدَّ 

ا فِي هَذِه اَربُّ اْقبَل ِمنَّ يَ  .بالَخْيراِت المْنتَظرةِ 

اتَنا، َسهِّْل َحيَ . اة  طلباتِنَ ـالّساعِة وُكلِّ ساعَ 

ْس أْرواَحنا. اكَ بَوصايَ  وأرِشْدنا إلى الَعَملِ  . قَدِّ

ْم أْفكاَرنا. طهِّْر أْجساَمنـا ْشِف او .نانَقِّ نِيّاتَ . قَوِّ

نا ِمْن كلِّ ُحزن  ونَجِّ . اانَ أْمراَضنا واْغفِْر َخطايَ 

 يْ ا بَمالئِكتَِك القّديسيَن لكِع قَْلب ، أِحْطنَ َردئ  وَوجَ 

نَكوَن بُمَعْسَكرِهم َمْحفوظيَن وُمْرَشديَن، لنَِصَل 

 تِّحاد اإليماِن وإلَى َمْعرفِة َمْجدَك َغيرِ ا ىإلَ 
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 ىود، فإنََّك ُمباَرٌك إلَ دُ المْحسوِس وَغْير المحْ 

 .آمين. األبَدِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رجوع للفهرس
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 َصالة  الّساَعة  الثّالثة  
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 

السيِّد فِي ِمْثل هَذِه الّساَعِة َحَكم بيالطس ََعلَى ) 

الَمسيح، وأْيضاً فِي ِمْثِل هَذِه الّساَعِة َحلَّ الّروُح 

    (. ارِ هالقُُدُس َعلَى التالميِذ األطْ 

قدِّمةَ  لِّييَتلو الم ص  :وهي  ساَعة   ك لِّ  م 

. .رِ الة الشكْ صَ  ..واتِ فِي السمَ  يذالَّ  اانَ أبَ 

 ..سونَ ْزُموُر الخمْ مَ الْ 

 ث م  يَقول  

الثَِة ِمَن النَّهاِر المباَرِك أقدِّمها تَْسبَحةُ الّساعِة الثَّ 

 يوأْرجوهُ أْن يَْغفَر لِ ,  يوإلَه يلْلَمسيِح َملِك

 .يَ اَخطايَ 

م ور  الت  مَ ال    رَ ع  َعشَ اس  ز 

بُّ فِي يَوِم ِشدَّتَك، يَْنُصرَك  ْسُم ايَْستَجيُب لَك الرَّ

وِمْن  ،يُْرِسُل لََك َعْوناً ِمْن قُْدِسهِ  .إلَِه يَْعقوبَ 

 ،ُر َجميَع َذبائِحكَ ـَك، يَْذكُ دُ ـضِّ عَ صْهيون يُ 

بُّ َحَسَب قَْلبكَ  َويَْستَْسِمنُ    ،ُمْحرقاتَك، يُْعطيَك الرَّ

ُم كلَّ َمشوَرتَكَ   نَْعترُف لََك ياَربُّ  .ويُتمِّ

 صالة الشكر رإرحمنى يا أهلل
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بُّ كلَّ . وباْسِم إلِهنا نِْغلبُ  ،بَخالِصكَ   ُل الرَّ يُكمِّ

بَّ قَْد َخلََّص َمسيَحهُ  .ُسْؤلكَ   ،اآلَن َعلْمت أنَّ الرَّ

واْستَجاَب لهُ ِمْن َسماِء قُْدِسِه بَجبَروِت َخالِص 

ونَحُن . هَُؤالِء بَمركبات ، وهَُؤالِء بَخيل   .يمينِهِ 

بِّ إلَِهنا نَْغلبُ  هُْم َعثَروا وَسقَطوا، . باْسم الرَّ

ياَربُّ خلِّْص َملِكَك  .ناـونَحن قُمنا وانتََصب

    .َهلِّل ويا. واْستَِجْب لَنا يَْوَم نَدعوكَ 

م ور  الث  مَ ال   ر   يانَ ز  ش   ونَ والع 

ُب يَْرعان  فِي َمراع   َشئٌ  يوُزنـعْ فاَل يُ  يالرَّ

يَردُّ  .يإلى ِمياِه الّراحِة يوِرُدن  ي،ُخْضر  يُْسِكنُن

إْن . ْسِمهِ ا إلى ُسبُل البرِّ ِمْن أْجلِ  ييَْهدين .ينَْفس

ا  َسلَْكُت فِي َوَسِط ِظالِل المْوِت فاَل أخاُف َشّرً

ازَك هُما ـاَك وُعكّ ـَعص ي،ألنََّك أْنَت َمع

يانن  .يَّ قمائدةً تِجاه ُمضايِ  يهَيَّأَت قُّدام .ييُعزِّ

يِت َرأس ة  ـبِق يك َروْتنـ، وَكأْسُ يَمَسحَت بالزَّ   .وَّ

 

 إنجيل وقطع الثالثة
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 ي، وَمْسَكنيَجميَع أيّاِم َحيات يوَرْحمتَُك تُْدركن

  .َهلِّل ويا. فِي بَيِت الربِّ إلَى َمَدى األيَّامِ 

م ور  الث  م  الَ  ر   ث  ال  ز  ش   ونَ والع 

بِّ األْرُض وِمْلُؤه المْسكونَةُ وَجميُع  ،اــللرَّ

وَعلَى  ،اأسََّسهَ  ألنَّهُ َعلى البِحارِ  .الّساِكنيَن فيها

، أْو َمْن إلَى َجبَ  َمْن يَْصَعدُ  .اهَيَّأهَ  األْنهارِ  بِّ ِل الرَّ

 يُّ اِهُر اليََدْين والنَّقِ قُْدِسِه ؟ الطَّ  عِ وُم في َمْوضِ قُ يَ 

ولَْم  اِطلِ إلَى البَ  نَْفَسهُ  لْ لَْم يَْحمِ  يالقَْلِب، الَّذ

، وَرْحمةً  يَْحلفْ  بِّ ، هَذا يَناُل بََركةً ِمَن الرَّ بالِغشِّ

ِ ُمَخلِّصهُ  هَذا هَُو جيُل الَّذيَن يَطلبوَن . ِمَن هللاَّ

بَّ ويْبتَغوَن َوْجه إلهِ  ْرفَعوا أيُّها ا. يَْعقوبَ  الرَّ

ؤساُء أَْبوابَُكم، واْرتفع أيَّتها األْبواُب  يالرُّ

َمْن هَُو هَذا َملُِك  .دِ ـالدَّْهريَّةُ فَيْدُخُل َملُِك المجْ 

بُّ الَعزيُز القَديرُ  المْجدِ  بُّ القَّوِ  ،؟ الرَّ فِي  يُّ الرَّ

ؤساُء أْبوابَكمْ  .الُحروبِ   , اْرفعوا أيُّها الرُّ

 أيَّتُها األْبواُب الدَّْهريَّةُ فَيْدُخُل َملِكُ  يتَفعوارْ 

 

 إنجيل وقطع الثالثة
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 َمْن هَُو هَذا َملُِك المْجِد ؟ َربُّ القُّواتِ  .المْجدِ  

  .َهلِّل ويا. هَذا هَُو َملُِك المْجدِ 

م ور  ال  مَ ال   رونَ  ام س  خَ ز  ش   والع 

بِّ  ،َسلَكتُ  يتِ عَ ياربُّ فإنّي بِدِ  ياْحُكْم ل وَعلَى الرَّ

ْبن يْرناْختَبِ  .ُت فاَل أْضُعفُ ـْ تَوكَّل  ي،ياَربُّ وَجرِّ

،تََك أماَم َعْينَ ألنَّ َرْحمَ  يَّ وُكْليَتَ  ينَقِّ قَلبِ  وقَد  يَّ

 ،ّرير  ــِس شلَْم أْجلْس فِي َمْجلِ  .ْيُت بَحقِّكَ ضَ اْرتَ 

َل ُت َمْحفَ أْبَغضْ  .لَْم أدُخلْ  اموسِ الِفِي النَّ وَمَع ُمخَ 

 يَّ أْغسُل يَد .وَمَع المنافِقيَن لَْم أْجلسْ  ،ارِ األْشرَ 

َت َك ياَربُّ ألْسَمَع َصوْ ْذبَحِ بِمَ  وفُ ـُ وأَط ،اوةِ بالنَّقَ 

ياَربُّ أْحبَْبُت  .كَ ائِبِ ميِع َعجَ ُق بجَ وْأنطِ , يِحَك تَْسبِ 

فاَل تُْهلِك  .كَ وَموِضَع َمْسكِن َمْجدِ  ،َجماَل بَْيتِكَ 

ماِء ,  يَمَع المنافِقيَن نَْفس وال َمَع ِرجاِل الدِّ

اْمتأَلْت  ويَمينُهُمْ  ،اإلْثمُ  الَّذيَن فِي أْيديهمْ  .ياتـَحي

 يواْرَحمنِ  يَسلْكُت اْنقِْذنِ  يتِ عَ دِ أّما أَنا فَبِ  .رْشَوةً 

فِي  .فِي طَريق  ُمْستَقيم   وقَفَتْ  يَّ ألنَّ ِرْجلَ 

  .َهلِّل ويااِت أُباِرُكَك ياَربُّ  اعَ الَجمَ 

 

 إنجيل وقطع الثالثة
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م ور  الث  مَ ال   ر   ن  ام  ز  ش   ونَ والع 

مُ  ِ قَدِّ بِّ يا أْبناَء هللاَّ مُ . وا للرَّ بِّ قَدِّ أْبناَء وا للرَّ

مُ . اشِ الِكبَ  بِّ َمْجًدا وَكراَمةً قَدِّ مُ . وا للرَّ بِّ قَدِّ وا للرَّ

بِّ فِي دَ اْسُجدُ  .َمْجًدا الْسِمهِ  . اِر قُْدِسهِ وا للرَّ

بِّ َعلَى المياهِ  بُّ  .ْجِد أْرَعدَ إلَهُ المَ  .َصْوُت الرَّ الرَّ

ة   .اِه الَكثيرةِ يَ َعلَى المِ  بِّ بقُوَّ َصْوُت  .َصْوُت الرَّ

بِّ بَجالل  َعظيم   بِّ يَُحطُِّم األْرزَ . الرَّ . َصْوُت الرَّ

ُر أْرزَ  بُّ يُكسِّ ِعْجل لُْبناَن  لُْبناَن فتَْقفُز ِمْثلَ  الرَّ

بِّ  .يِّ الَوْحشِ  ْبِن البَقَرِ اِمْثَل  وِسْربونَ  َصْوُت الرَّ

بِّ يَُزْلزِ . ُع لَهيَب النَّارِ طَ يقَ   .ُل القَْفرَ َصْوُت الرَّ

بُّ يَُزْلزِ ا يَّة قاِدشَ لرَّ بِّ يُولِّدُ  .ُل بَرِّ  َصْوُت الرَّ

قَدَِّس ُكلُّ ِه المُ لِ وفِي هَْيكَ  .اتِ ابَ الغَ  دُ رِّ ائَِل ويُجَ األيَ 

بُّ يَْسكُ  .ْجدِ ْنِطُق بالمَ اِحد  يَ وَ   ،انِ وفَ ُن فِي الطُّ الرَّ

بُّ يَْجلِ  بُّ يُْعطِ  .ُس َملِكاً إلَى األبَدِ الرَّ هُ َشْعبَ  يالرَّ

ةً قُ  بُّ يُبَ  ،وَّ  .َهلِّل ويا .اِرُك َشْعبَه بالسَّالمِ الرَّ
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م ور  الت  مَ ال   ع  ز  ر   اس  ش   ونَ والع 

 يب ِمتْ ولَْم تُشْ  ي،نْحتََضْنتَ اظُِّمَك ياَربُّ ألنََّك عَ أُ 

بُّ إلَهِ أيُّهَ  .يائِ أْعدَ  . يْيَك فَشفَْيتنْخُت إلَ ي َصرَ ا الرَّ

ِمَن  يلَّْصتَنوخَ  ي،نَْفسِ  يمِ الَجحِ ياَربُّ أْصَعدَت ِمَن 

بِّ ياَرتِّلُ  .ُجبِّ يَن فِي الْ ابِطِ الهَ  يَع َجمِ  وا للرَّ

 حظَة  ألنَّ للَ  قََداَستِهِذْكِر وا لِ فُ واْعتَرِ  ،يهِ قِّديسِ 

 اءِ لُّ البُكَ فِي الَعشاِء يَحِ  .فِي ِرضاهُ  وَحيَاةً  ،َغَضبَه

باِح السُّ  ال  يينَتأْنِ فِي طُمَ ُت أَنا قُلْ  .رورُ ـوفِي الصَّ

تِ  ،تَزْعَزُع إلَى الدَّْهرِ أَ  َت َك أْعطَيْ ياَربُّ بَمَسرَّ

ةً  يبَهائِ   .فَِصْرُت قَلِقًا يْفَت وْجهََك َعنّ َصرَ  .قُوَّ

عُ ـَ أتَض يوإلَى إلَهِ  ،اَربُّ أْصُرخُ ْيَك يَ إلَ  أيَّةُ  .رَّ

هَْل  ،يمِ ُت إلَى الَجحِ إذا هَبَطْ  يِمْن َدمِ  ْنفَعة  مَ 

بُّ َسمِ  .حقِّكَ ُر بِ اُب أْو يُْخبِ ِرُف لََك التُّرَ يَْعتَ  َع الرَّ

بُّ صَ  ي،ِحَمنِ فَرَ  لْ  ،َعْوناً  ياَر لالرَّ  يَت نَْوحَحوَّ

ْقَت ِمْسحِ مَ  ي،ل إلَى فََرح   وراً ُسرُ  يوَمْنطَْقتن يزَّ

 يل لََك نَْفستَُرتِ  يْ لِك
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بُّ إلَه .يوال يَْحَزُن قَْلبِ  إلَى األبَِد  يأيُّها الرَّ

  .َهلِّل ويا. ُف لَكَ أْعتَرِ 

م ور  الث  مَ ال    ونَ والث الث   ث  ال  ز 

بَّ فِي ُكلِّ َوْقت  ارِ بَ أُ   ن  ـيوفِي ُكلِّ حِ  ،ُك الرَّ

بِّ تَْفتَخِ  .يَحتُهُ فِي فَمِ تَْسبِ  ُع يَْسمَ  ي،ُر نَْفسِ بالرَّ

بَّ َمعِ َعظِّمُ  .ونَ ْفَرحُ اُء ويَ الُوَدعَ   لنَرفَعَ ,  يوا الرَّ

بِّ فاْستَجَ طَ  .اً ـيعهُ َجمِ ـْسمَ ا  ي،اَب للَْبُت إلَى الرَّ

وا إلَْيِه دَّمُ تَقَ  .يانيِع َمخاِوفِي نَجَّ وِمْن َجمِ 

ْسكيُن هَذا المِ  .ُكْم ال تَْخَزىُوجوهَ وَ  ،وايرُ واْستَنِ 

بُّ َصَرَخ فاْستَمَ  اتِه يقَ وِمْن َجميِع ضِ , َعهُ الرَّ

بِّ َحْوَل ُكلِّ خَ  .َخلََّصهُ  يه ائِفِ يَُعْسِكُر َمالُك الرَّ

بَّ وا واْنظُرُ وقُ ذُ . يِهمويُنَجِّ  وبَى طُ  ،وا ما أْطيََب الرَّ

بَّ يا َجمِ اتَّقُ  .تَِّكِل َعلْيهِ اِن المُ لإلْنسَ  يَع وا الرَّ

 .زهُْم َشئٌ وِ هُ ال يَعْ ونَ تَّقُ فإنَّ الَّذيَن يَ  ،يسيهِ قِدِّ 

وَن ـْبتَغُ يَن يَ ا الَّذِ أمَّ , اَعْت ْت وجَ اجَ ْحتَ ااُل األْشبَ 

بَّ فاَل يَعْ   . ير  ـخَ  يُّ زهُْم أوِ الرَّ
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 افَةَ خَ ُكْم مَ لِّمَ فأُعَ  ي،وا لعُ وَن اْستَمِ ا البَنُ هَلُمَّ أيُّهَ 

بِّ   ،اةَ يَْهَوى الَحيَ  ياُن الَّذَمْن هَُو اإلْنسَ  .الرَّ

انََك َعِن ـْن لِسَ ـالَِحةً ؟ صُ اماً صَ بُّ أَْن يََرى أيَّ ويُحِ 

ِحْد َعِن الشَّرِّ  ،وَشفَتَْيَك َعِن النُّْطِق بالِغشِّ , الشَّرِّ 

 يَّ اْطلُب السَّالَمةَ واتَّبِْعها فإنَّ َعْينَ  ،واْصنَع الَخْيرَ 

ّديقيَن، وأُذنَْيِه ُمْصغيَتاِن إلَى الرَّ  بِّ َعلَى الصِّ

بِّ ِضدَّ صَ وَ  .لبَتِِهمْ طِ  و ليَْمحُ , الشَّرِّ  يانِعْجهُ الرَّ

دِّ  .ْرِض ِذْكَرهُماألَ  ِمنَ  بُّ يقوَن َصَرخُ الصِّ وا والرَّ

قَريٌب  .وِمْن َجميِع َشدائِِدهْم نَّجاهُمْ  ،اْستَجاَب لَهُم

بُّ ِمْن مُ  ويُخلُِّص  ،القَْلبِ  يْنَسِحقِ هَُو الرَّ

اُن ةٌ ِهَى أْحزَ يرَ َكثِ  .يَن بالّروحِ المتَواِضعِ 

دِّ  بُّ جِّ ا يُنَ وِمْن َجميِعهَ  , يقينَ الصِّ يَْحفظُ  .يهم الرَّ

بُّ َجميَع ِعظَ   .ِسرُ ا ال تَْنكَ ةٌ ِمْنهَ اِحدَ وَ اِمِهم وَ الرَّ

هِ وُت الُخطَ يَمُ  دِّ وُمْبغِ  ،ماةُ بَشرِّ يِق ضو الصِّ

بُّ يَْفدِ . ونَ مُ يَْندَ  ُم وال يَْندَ  ،يدهِ وَس َعبِ نُفُ  يالرَّ

  .َهلِّل ويا .ليَن َعلْيهتَّكِ يُع المُ َجمِ 
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بَع   م ور  األر   ونَ المز 

الشَّرِّ  وبَى لَِمْن يَتَعطَُّف َعلَى المْسكيِن، فِي يَومِ طُ 

بُّ  بُّ يَْحفظُهُ ويَُحيّيِه ويَْجَعلهُ فِي  .يُنَّجيِه الرَّ الرَّ

 .هِ ـأْعدائِ  يوال يُسلِّمهُ ألْيد .األْرِض َمْغبوطاً 

بُّ يُعينُهُ َعلَى َسرير َوَجِعهِ  إنََّك أقَْمتَه ِمْن ُكلِّ  ،الرَّ

ْشِف ا، يْرَحْمناأَنا قُْلُت ياَربُّ  .أْوجاِع َمَرضهِ 

لوا َعلَ  يدائأعْ . قَْد أْخطأُت إلَيكَ  يألنّ  ينَْفس  يَّ تَقوَّ

ا  َمتَى يَموُت ويُباُد اْسُمه ؟ الَّذي َدَخل  :َشّرً

ياِء، وقَلبُهُ يُْضمُر لهُ َشرًّ  ا، لِيراني كاَن يتَكلَُّم بالرِّ

 يَّ تَهاَمَس َعل .يَّ ُم َعلـثمَّ كاَن يْخُرُج خارجاً ويَتكلَّ 

 ،وءِ ـبالسّ  يَّ اَوروا َعلـوتَش,  يدائـَجميُع أعْ 

أال  :، قالوا يَّ وَكالماً ُمخالِفاً للنّاموس َرتَّبوا َعل

لي ؟ حتَّى اإلْنساُن المسالُِم  يَعود الّراقُِد أْن يَقومَ 

 .َعقِبَهُ  يَّ َرفََع َعل يأَكَل ُخْبز يَوثْقُت بِه الَّذ يالَّذ

بهَذا . فأُجازيهم يوأقْمن يْرَحْمناوأْنَت ياَربُّ 

يَعد ، ألنَّ يَعلْمُت أنَّك هَويتَن أّما  .يلَْن يُسّر ب وِّ

 ك إلَىامَ أَمَ  يوثَبتن,  يقَبْلتَن يأنا فَِمْن أْجِل َدَعت
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بُّ إلهُ إْسرائيل. األبَدِ   ِمن األَزل  ،ُمباَرٌك الرَّ

  .َهلِّل ويا. وإلَى األبَِد آمين

م ور  الثّان بَعونَ  يالمز   واألر 

ة  َغيِر أِمْن  ي،ياَربُّ واْنتقِْم لمْظلمت ياْحُكْم ل مَّ

نِ  ة  وِمْن إْنسان  ظالم  وغاشٍّ نَجِّ ألنََّك أْنَت . يبارَّ

ت يهَُو إلَه ؟ ولِماذا أْسلُك  ي، لماذا أْقَصْيتنيوقُوَّ

 َرَك وَحقَّكَ وَ ـ؟ أَْرِسْل نُ  يَكئيباً ِمْن ُمضايَقِة َعُدوِّ 

إلى َجبَلَك المقَدَِّس  يويُْصِعدانَن يفإنَّهما يَْهِديانَن ,

ِ  .وإلى َمْسكنِكَ  ِ تِجاهَ َوْجه هللاَّ فأْدخُل إلَى َمْذبِح هللاَّ

ُ  ارةِ يثَ تَرُف لََك بالقِ ـأعْ  .يابـيُفرُح َشب يالَّذ يا هللاَّ

ولِماذا  ييا نَْفس لِماذا أْنِت َحزينَةٌ  .يإلَه

ِ فإنِّ  ي؟ تَوكَّل يتُْزِعجينَن  ،أْعترُف لهُ  يَعلَى هللاَّ

  .َهلِّل ويا. يهَُو إلَه يَخالص َوْجه

م ور  الر  مَ ال   بَع   ع  اب  ز   ونَ واألر 

أُْخبُر الملَك  يإنِّ . بِكالم  صالح   يفاَض قَْلب

إنَّك أْبرُع َجماالً  .اِهرٌ قَلٌم كاتٌِب مَ  يلِسان، يبأْفعالِ 

 ةُ َعلَى َشفَتْيَك،وقَد اْنسَكبِت النِّْعمَ  .البََشرِ  يِمْن بَن
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ُ إلى الدَّْهرِ   تَقلَّْد َسْيفَك َعلَى . فَلَذلَك باَرَكَك هللاَّ

  بجاللَِك وَجمالَِك، اْستَلهُ  يُّ فَخِذَك أيُّها القَو

ِمْن أْجِل الَحقِّ والدَّعِة والَعْدِل، . واْنَجْح  واْملُكْ 

نْبلَُك َمْسنونَةٌ فِي قَْلب . وتَْهديَك بالَعَجِب يَمينُكَ 

عوُب تَْحتَك  أْعداِء الملِِك أيُّها الَجبّاُر، الشُّ

ُ إلَى َدْهِر الدُّهوِر، . يْسقُطونَ  كرِسيَُّك يا هللاَّ

ضيُب ُمْلكَك ألنََّك أْحبَْبَت قَضيُب االْستِقاَمِة هَُو قَ 

ُ  ،البَِّر وأْبَغْضَت اإلْثمَ  ِمْن أْجِل هَذا َمَسحَك هللاَّ

المرُّ  ،إلَهَك بَزْيِت البَهجِة أْفَضَل ِمْن ُرفقائِكَ 

ليَخةُ ِمْن ثِيابكَ  ِمْن قُصوِر العاجِ  ،والميَعةُ والسَّ

َمت قا. بَناُت الُملوِك فِي تَْكريِمكَ  .كَ ـأْبهَجتْ  يالَّت

ِب، ـى بالذَّهَ ـالملِكةُ َعْن يَمينَِك بِثَْوب  موشَّ 

 . ُمَزيَّنةٌ بأْنواع  َكثيرة  

أُُذنَِك،  يوأَميل يواْنظُر يْبنَتايا  ياْسَمع

َشْعبِك وبَْيَت أبيِك فإنَّ الملَِك قَد اْشتَهَى  يْ واْنسَ 

ولَهُ تَْسُجد . ُحْسنَِك، ألنَّهُ هَُو ربُِّك ولَهُ تَْسُجدينَ 

ى وْجهَهُ أْغنياءُ بَن  اُت صور  بالهَدايا، ويَتَرجَّ
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 .ْبنَةُ الملِِك ِمْن داِخلاُكلُّ َمْجد  .َشْعِب األْرضِ  

ُمَزيَّنَة  بأْشكال   ،مْشتِملةٌ بأطراف  ُمَوّشاة  بالذَّهَبِ 

ا، َجميُع تَْدخُل إلَى الملِِك َعذاَرى فِي إْثرهَ . َكثيرة  

يْدُخلَن  ،يَْبلغَن بفَرح  واْبتِهاج   .قَريباتِها إلْيِه يُقَدَّمنَ 

ْن ع إلَى هَْيكِل الملِِك ويَكوُن لََك ْأبناء ِعَوضاً 

 تُقيمهُم ُرؤساَء َعلَى سائِِر األْرضِ  ،بائِكَ آ

ِمْن أْجل َذلَك  ْسَمَك جيالً بَْعد جيل  اَن ويَْذُكرو

ْهِر وإلَى َدْهِر  تَْعترُف لََك الشُّعوبُ  ُ إلَى الدَّ ياهللاَّ

    .َهلِّل ويا. الدُّهورِ 

م ور  ال  مَ ال   بَع   ام س  خَ ز   ونَ واألر 

 يا فِي َشدائِدنا الَّتُوتنا، وُمعينُنَ إلَهُنا َملَجأُنا وقُّ 

لَِذلَك ال نَْخَشى إذا تَزْعَزعِت  .ا جداً أصابْتنَ 

تُعجُّ . األْرُض واْنقَلبَِت الِجباُل إلَى قَلِب البحارِ 

تِ  .يشُ المياهُ وتَجِ   يَمجار. هِ تَتَزْعَزُع الِجباُل بِعزَّ

 ِ ُح َمدينَةَ هللاَّ  ،َمْسكنَهُ  يُّ لقَد قَدَّس الَعل .األْنهاِر تُفَرِّ

ُ فِي َوَسطها فَلَن تَتََزْعزعَ  ُ َوْجهَها .وهللاَّ . يُعيُن هللاَّ

 أْبَدى َصْوتَه ،وماَجِت الممالِكُ  ،ْضطَربَِت األُممُ ا

 إنجيل وقطع الثالثة
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ناِصُرنا , إلهُ القَُواِت َمَعنا  .فَتَزْلَزلت األْرضُ  

بِّ الَّت .هَُو إلهُ يَْعقوبَ   يهَلُمَّ فاْنظُروا أْعماَل الرَّ

يَْنزُع الُحروَب  يالَّذ .َجَعلها آيات  َعلَى األْرضِ 

يَْسحُق قِِسيَّهُْم ويَْكِسُر  ،األْرضِ  يإلَى أَقاص

لوا  .ِسالَحهُم، ويَْحرُق أْتراَسهُم بالنّارِ  تأمَّ

ُ، أْرتَفُِع بَيَن األَممِ  يوا أنِّ واْعلَمُ  وأتَعالَى  أَنا هَُو هللاَّ

بُّ إلهُ القُّوات َمَعنا، ناِصُرنا هَُو  .فِي األْرضِ  الرَّ

  .هَلِّلُويا. إلَهُ يَْعقوبَ 

م ور  الس  مَ ال   بَع   اد س  ز   ونَ واألر 

ِ يا َجميَع األَُمِم َصفِّقوا بَأْيديُكم، هَلِّلُ   بَصْوِت وا لِلَّ

بَّ عال  ومْرهوبٌ  .االْبتِهاجِ  َملٌِك َكبيٌر  ،ألنَّ الرَّ

عوَب لَنا .َعلَى كافَِّة األْرضِ  واألَمَم  , أْخَضَع الشُّ

َجماُل يَْعقوَب  ،اْختارنا ميراثاً لَهُ  .تَْحَت أْقداِمنا

ُ بتَْهليل   .أُحبُّه يذـالَّ  بُّ بَصْوِت , َصِعَد هللاَّ والرَّ

. َرتِّلوا لَمليِكنا َرتِّلوا ،َرتِّلوا إللَهنا َرتِّلوا .البوقِ 

بَّ هَُو َملُِك األْرِض كلِّها، َرتِّلوا بفَْهم  أل . نَّ الرَّ

بَّ َملٌك َعلَى َجميِع األَممِ   هللاُ َجلَس َعلَى ،فإنَّ الرَّ

 إنجيل وقطع الثالثة
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عوِب  .ُكْرسيِّه المقَدَّسِ   ْجتَمعوا َمَع اُرَؤساُء الشُّ

ِ قَد اْرتَفعُ ألنَّ أِعزَّ  ،إلِه إْبراهيمَ  وا فِي اء هللاَّ

 .ال ويَ َهلِّ . األْرِض جداً 

يل  يوَحنّا   ن إن ج   ( 3:  15ـ  26: 14ص ) م 

َسيُرِسلهُ  يوُح القُدُس الَّذالرُّ  يَعزِّ َمتَى جاَء المُ 

، فَهَُو يُعلِّمُكم ُكلَّ شئ  ويُذكِّرُكم بُكلِّ يْسمااآلُب ب

 أَناي َسالم .أْترُك لَُكم يَسالم ،ما قُلتُه لَُكم

ال . العالَم أُْعطيُكمْ  يلَيَس َكما يُْعط .أُْعطيُكمْ 

قُلُت لَُكم  يَسِمْعتُم إنّ . تَْضطَرُب قُلوبُكْم وال تَْجزعُ 

لَكْنتُم  يونَنإلْيُكم، لَْو ُكنتُْم تُحبُّ  يثُمَّ آت يأْمض يإنّ 

أْعظَُم  يإلَى اآلِب ألنَّ أَب يأْمض يون بأنِّ تْفَرحُ 

حتَّى َمتَى  ،وقَْد قُلُت لَُكم اآلَن قَْبل أْن يَكونَ . يِمنّ 

ْلُست أُكلِّمُكم َكالماً َكثيراً بَْعد، ألنَّ . كاَن تُْؤمنونَ 

 يْ لَِكن لِك. َشئ   َرئيَس هَذا العالَم آت  ولَيَس لَهُ فِيَّ 

 يأَب يوَكما أْوصان يأحبُّ أَب ييَْعلَم العالَُم أنَّن

 .وا نَْنطلُق ِمْن هَهُناقومُ  .هََكذا أْفعلُ 
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ُكلُّ ُغْصن  . امُ الَكرَّ  يالَحقيقيَّةُ وأَب أَنا هَُو الَكْرَمةُ 

بثَمر  يُنقّيِه  يوُكلُّ ما يَأت. بثَمر  يَْقطُعهُ  يال يَأت فِيَّ 

وأْنتُم ِمْن قَبل أْنقِياُء ِمْن أْجِل . بثَمر  أَْكثر يلِيأت

وأَنا  ثبُتوا فِيَّ ا. هِ الَكالِم الَّذى كلَّْمتُكم بِ 

د  هلل   دائ  . أْيضاً فيُكم  .ما  والمج 

 ثم  يقول  َهذه الق طَع

أْرَسلتَهُ َعلًى  يوُس ياَربُّ الَّذروُحَك القُدُّ 

ميَن فِي الّساعِة  تاَلميِذَك القّديسيَن وُرُسلَِك المكرَّ

دهُ  .هَذا ال تَْنزُعه ِمنّا أيُّها الّصالحُ  ،الثّالثةِ  لَِكن َجدِّ

ُ وروحاً  فِيَّ  قُ لِ قَلباً نَقياً اخْ . فِي أْحشائِنا يا هللاَّ

د فِي أْحشائ ِمْن قُّدام  يتَْطرحن ال. يُمْستَقيماً َجدِّ

  . يِمنِّ  تَْنَزعهُ  ال وسالقُدُّ  وروحَك ,  َوْجهكَ 

 .( ك صابَتري ذو )

 

بُّ الَّذ أْرَسلَت روَح قُْدِسَك َعلَى  يأيُّها الرَّ

ميَن فِي الّساَعِة  يسيَنَ تاَلميِذَك القدِّ   وُرُسلَِك المَكرَّ
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لَِكن  .هَذا ال تَْنزعهُ ِمنّا أيُّها الّصالحُ , الثّالِثَة 

َده فِي أْحشائِنَ  ربَّنا يَسوَع  اا يَ نَْسألَك أْن تُجدِّ

ِ الَكلَمةاالمسيَح   ،روحاً ُمْستَقيماً وُمْحيياً  .بَن هللاَّ

َسِة والَعدالِة داوَح القَ رُ  ،ِة والعفَّةِ وَّ بنُ لوَح ارُ 

لطةِ  ألنََّك أْنَت هَُو  ئ  أيُّها القادُر َعلَى ُكلِّ شَ  ،والسُّ

لِّ إْنسان  آت  إلَى يا َمْن يُضئ لِكُ  .انَ ـنُفوسِ  اءُ ـِضي

 (. نين يك ). اْرَحْمنَ ا العالَمِ 

 

يا والدةَ اإللَِه أْنِت هى الَكْرمةُ الَحقيقيَّةُ الحاِملةُ 

نَْسألُِك أيَّتُها المْمتَلئةُ نِعمةً َمَع  ،عْنقوَد الَحياة

سِل ِمْن أْجِل َخالِص نُفُ  بُّ . وِسناالرُّ ُمباَرٌك الرَّ

بُّ يَوماً فَيْوماً . إلهُنا يُهيِّئ طَريقَنا ألنَّهُ  ُمباَرٌك الرَّ

 (. نين يك ). َخالِصنا إلهُ 

 

وُح الَحقِّ رُ  ي،أيُّها الملُِك السَّمائيُّ المعزِّ 

َكْنز  ،مالئ الكلّ فِي ُكلِّ َمكان  والْ الحاِضُر 

ْل وُحلَّ  ،الَحياة يالصالحات وُمْعط  هَلمَّ تَفَضَّ
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ا ِمْن كلِّ َدنَس  أيُّها الّصالُح وخلِّْص وطَهِّرنَ  .افينَ  

 .( ذو ْكصابَتري ) .نُفوَسنا

 

يِذَك أيُّها المَخلُِّص وأْعطَيتَهُم َمَع تاَلمِ  َكما ُكْنتَ 

حنا سالَمَك ا وامنَ أْيضاً ُكْن َمعنَ هَلمَّ  ،السَّالم

 .( نين يك ). وَخلِّصنا َونَجِّ نُفوَسنا

 

ْحسب كالقِياِم فِي ك المقَدَِّس نُ إذا ما وقَْفنا فِي هَْيكلِ 

, يا والدةَ اإللَه أنِت هى باُب السَّماء . السَّماءِ 

ْحَمة  .اْفتَحي لَنا باَب الرَّ

 

ة  ( 41)ي قَال  كيريى ليصون    َمر 

 (..ف ي الس َموات يال ذ أَباناو. .ق ّدوس  ق ّدوس   )و

ليل    وَهذا الت ح 

، الَّذ أفات وربَّ ُكلَّ َعزاء  َعّزانا  ييا إلهَ ُكلِّ الرَّ

نَْشكرَك ألنََّك  ،ُكلَّ حين  بَعزاِء روِحك القُّدوسِ 

الِة فِي هَذِه الّساَعة المقَدََّسة،  فيها يالَّت أقَْمتَنا للصَّ
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روِحَك القُّدوِس بغنَى َعلَى  نِعمةَ أْفَضْت  

ميَن الطّوباويّيَن  تاَلميِذَك القِّديسيَن وُرُسلَِك المكرَّ

نَْسأُل ونَطلُُب ِمْنَك يا ُمحبَّ  .ِمْثَل أْلِسنَة نار

 ،واْغفِر َخطايانا ،ْقبَْل إلْيَك َصلواتَناا ،البََشر

وطَهِّرنا ِمْن  ،واْرِسْل َعلَينا نِعمةَ روِحَك القُّدوسِ 

سيَرة   ىواْنقلنا إلَ  .ُكلِّ َدنَِس الَجَسِد والّروحِ 

ُل َشْهوةَ  يْ لِكَ  ،روحانِيَّة   نَْسَعى بالّروِح وال نُكمِّ

واْجَعلنا ُمستحقّيَن أْن نَْخدمَك بطَهارة   ،الَجَسدِ 

 ألنَّه يَليُق بَك المْجدُ  .وبرٍّ ُكلَّ أيّاِم َحياتنا

ةُ  َمَع أبيَك الَصالِح والّروِح والكراَمةُ والِعزَّ

 .آمين .اآلَن وُكلُّ أوان  وإلَى األبدِ  .القُُدسِ 

 

نا)  َحم  نا يا هللا  ثم  ار  َحم   .( ثم  يقول  ار 

 

 رجوع للفهرس

 إرحمنا يا هللا ثم إرحمنا

 

 إنجيل وقطع السادسة

 



 63   صالة الساعة السادسة 
 

 

 َصالة  الّساعة  الّسا َدسة
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 

يُِّد  الّساعة ِمَن النَّهارِ  هِ فِي مْثِل هَذِ )  ُصلَِب السَّ

وذاَق  ،الَمسيُح، وُدقَّت الَمساميُر فِي يَدْيِه ورْجلَيهِ 

  ،الخلَّ والمراَرةَ 

 ،وفيها َسألهُ اللُِّص اليَميُن أْن يَذكرهُ فِي ملكوتِه

 (. قَْلبهِ  فأْعطاهُ المَخلُِّص ُسْؤلَ 

قدِّمة ك ل ساَعة ييَتلو الم صلّ   :وهَي  م 

. .رِ الشكْ  الةُ صَ   ..واتِ فِي السمَ  يذِ ا الَّ انَ أبَ 

   ..ونَ سُ مْ خَ المْزُموُر الْ 

 ث م  يَقول  

 ،باَركِ ـاِر المُ ـة ِمَن النَّهـالّساِدسَ  ةِ ـَحةُ الّساعَ تَْسبِ 

 يوأْرجوهُ أْن يَْغفَر لِ  يوإلَه ييح َملِكأُقدِّمها للَمسِ 

 .يَ َخطايا

م ور  الث  مَ ال   سو  ال  ز   نَ ث  والَخم 

تَك اْحُكْم ل ي،ْسِمَك َخلِّْصنااللَّهُمَّ ب اْستَِمْع  .يوبقُوَّ

فإنَّ  .يوأْنِصْت إلَى َكالِم فَم ي،يا هللاُ َصالت

 لَمْ  ي،وا نَْفسواألْقوياَء طَلبُ  يَّ وا َعلَ الُغَرباَء قَْد قامُ 

 صالة الشكر رإرحمنى يا أهلل
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بُّ . يَْجعلُوا هللاَّ أماَمهُم ُ َعْوني والرَّ هَُوذا هللاَّ

, ناصُر نَْفسي، يَردُّ الشُّروَر َعلَى أْعدائي 

وبَِحقَِّك اْستَأِصلهُم فأْذبَُح لََك طائعاً، وأْعتَرُف 

الْسِمَك ياَربُّ فإنَّهُ صالٌِح ألنََّك ِمْن َجميِع الشَّدائِِد 

ْيتني وبأَْعدائي نَظَرْت  إنجيل  .هَلِّلُويا. َعْينايَ نَجَّ

 وقطع السادسة

م ور  الس  لَ ا   س  اد  مز   ونَ س  والَخم 

ُ اْرَحْمنِ  ياْرَحْمنِ  لَْت  ي،يا هللاَّ فإنَّهُ َعلْيَك تَوكَّ

إلَى أْن يَْعبَُر  ،أْعتَِصمُ  وبِظلِّ َجناَحْيكَ  .ينَْفس

ِ الَعل .اإلثمُ   .يَّ ِسن إلَ حْ اإللَه المُ  ،يِّ أْصُرُخ إلَى هللاَّ

َعلَى  ارَ وَجَعَل العَ  .يأْرَسل ِمَن السَّماِء فَخلَّصن

ُ َرْحَمتَهُ وحقَّهُ  .يالَّذيَن يَطأُونَن وَخلََّص  ،أْرَسَل هللاَّ

أْسناُن  .ِمْن بَيِن األْشباِل إْذ نِْمُت ُمْضطَرباً  ينَْفس

الٌح وِسهاٌم، ولسانُهُم َسْيٌف ُمرهٌَف أْبناِء البََشِر سِ 

وليْرتَفِْع َمْجُدَك َعلَى  ،اللَّهمَّ إْرتَفِْع َعلَى السََّمواتِ 

فِخاخاً وأْحنَْوا  ينََصبوا لِرجل .ُكلِّ األْرضِ 

  .َسقَطوا فيهافُحْفرةً  يَحفروا قُّداَم وْجه ي،نَْفس
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ُ، ُمْستَعٌد قَْلبي، أُ  سبُِّح وأُرتُِّل فِي ُمستَعٌد قَْلبي يا هللاَّ

اْستَيقِظ أيُّها , اْستَيقِظي يا نَْفسي . تَْمجيدي

أْعتَرُف . راً أَنا أْستَيقِظُ ُمبَكـِّ . المْزماُر والقيثاَرةُ 

، وأرتُِّل لََك فِي األَممِ  عوِب ياَربُّ ألنَّ . لََك فِي الشُّ

وإلَى , رْحمتََك قَْد َعظَُمت إلَى السََّمواِت 

اللهُمَّ اْرتَفْع َعلَى السََّمواِت . َعْدلكَ السَّحاِب 

 .هَلِّلُويا. وْليرتَفِْع َمْجُدَك َعلَى سائِِر األْرضِ 

 إنجيل وقطع السادسة

تّونَ  م ور  السِّ  المز 

ُ طلبَت ِمْن . يواْصغ إلَى َصالت ي،اْستَمْع يا هللاَّ

َر ـَك عْنَدما َضجاألْرِض َصَرْخُت إليْ  يأَقاص

ْخرِة َرفَْعتن ي،قَْلب ِصْرَت  .يوأْرَشْدتَن يَعلَى الصَّ

فأْسُكن . وبُْرجاً َحصيناً فِي َوْجه الَعدوِّ  يَرجائ

 .الدَّْهر، وأْستِظل بِسْتِر َجناَحيكَ  ىفِي َمْسكنَِك إلَ 

ُ اْستََمعَت صَ  أَْعطَْيَت  ي،لَواتـألنََّك أْنَت يا هللاَّ

 تَزيُد الملَِك أيّاماً َعلَى ،ميراثاً لخائِفِي إْسِمكَ 
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جيل  فَجيل  ويَدوُم  ىإلَ  .وِسنيناً َعلَى ِسنيهِ , أيّاِمِه  

 ِ  .َرْحمتُهُ وَحقُّه يَْحفَظانِهِ  .إلَى األبَِد قُّداَم هللاَّ

 يألَفِ  ،ْسِمَك إلَى َدْهِر الدُّهورِ هََكذاأُرتُِّل ال

 إنجيل وقطع السادسة .َهلِّل ويا. ماً فَيَوماً يَو يورِ نُذُ 

م ور  الث  مَ ال   ت  و يان  ز   ونَ السِّ

رُ  ُ إلَهي إلْيَك أُبَكِّ إلْيَك  يإْذ َعِطَشْت نَفس ،يا هللاَّ

، فِي أْرض  ُمْقفَرة  وَمْوِضع  ييَْشتاُق إلَْيَك َجَسد

هَكذا تَراَءْيُت لََك  .باَل ماء  َغيِر َمْسلوك  وَمكان  

تََك وَمْجَدكَ ـألَرى قُ  ،دسِ ـفِي القُ  تََك ـرْحم ألنَّ  ،وَّ

لَِذلَك  , تُسبِّحانك يتاَشفَ  , أْفَضُل ِمَن الَحياةِ 

فَتْشبُع  يوباْسِمَك أْرفَُع يَد ي،أُباِركَك فِي َحيات

ُك بِشفاِه اإلْبتِهاِج نُبارِ  ،َكما ِمْن َشْحم  وَدَسم   ينَْفس

وفِي أْوقات  .يكْنُت أْذُكرَك َعلَى فِراش .ْسَمكا

َعْوناً،  يألنََّك ِصْرَت ل. األْسحاِر كْنُت أُرتُِّل لَكَ 

 .وبِظلِّ َجناحْيَك أْبتَهجُ 

دْتن يْلتَصقَت نَْفسا أّما الَّذيَن  ي،بَِك، ويَمينَُك َعضَّ

 للهاَلِك، فيَْدخلوَن فِي أسافِل يطَلَبوا نَْفس
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ويَكونوَن  ،ويْدفَعوَن إلَى يَِد السَّيفِ  .األْرضِ  

ِ  .أْنِصبةً للثعالِبِ   ،أّما الملُِك فَيفرُح باللَّ

ألنَّ أفواهَ المتَكلَّميَن  .ويْفتَخُرُكلُّ َمْن يَْحلُف بهِ 

 إنجيل وقطع السادسة .َهلِّل ويا. بالظُّْلم تُسدُّ 

م ور  الس  مَ ال   ت  و س  اد  ز   ونَ السِّ

ُ َعلْينا وليُبارْكنااءَ لِيتَرَ  وليُنْر بَوْجهه َعلْينا  ،َف هللاَّ

وفِي , لِتُْعرَف فِي األْرِض طَريقَُك  .ويَْرحمنا

عفلَ  .َجميِع األمِم َخالُصكَ  وُب يا ـتَْعتَِرْف لََك الشُّ

 ُ عوُب ُكلُّهافلَ  ،هللاَّ لتَْفَرح األمُم  .تَْعتَِرْف لََك الشُّ

عوَب باالْستِقاَمةِ , بتَهُج وتَ   يوتَْهد ،ألنََّك تَديُن الشُّ

ُ،  .األمَم فِي األْرضِ  عوُب يا هللاَّ فْلتَْعتَِرْف لََك الشُّ

عوُب َجميعاً  األْرُض أْعطْت  .فْلتَْعتَِرْف لََك الشُّ

ُ إلَهنا ثَمرتَها، ُ  .فليُباِرْكنا هللاَّ فْلتَْخَشه  ،لِيُباِرْكنا هللاَّ

 إنجيل وقطع السادسة .َهلِّل ويا. َجميُع أْقطاِر األْرضِ 

م ور  المَ ال   ع  ت  ز  ت  واس   ونَ السِّ

 .يياَربُّ أْسرْع َوأِعنّ  ي،اللَّهُمَّ إْلتَفِْت إلَى َمعونَت

 َخلف   ىليْرتدَّ إلَ  ,ي لِيَْخَز ويَْخجْل طالِبو نَْفس
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وليَرجْع  ،الشَّرَّ  يَ ويْخجل الَّذيَن يَْبتغوَن لِ  

وليْبتَهْج  .َسريعاً القائِلوَن لي نَعماً نَعماً  يِ بالِخزْ 

وليَقُل فِي ُكلِّ  ،بَك َجميُع الَّذيَن يَْلتِمسونَكَ  ويَْفَرحْ 

بُّ حي ن ُمحبُّ  أّما  .و َخالصَك فَليَتَعظَّم الرَّ

أْنَت . يأعنّ اللَّهمَّ  ،أَنا فِمْسكيٌن وفَقيرٌ 

إنجيل وقطع  .هَلِّلُويا. فاَل تُْبطئ ي يَاَربُّ وُمَخلَّص يُمعين

 السادسة
م ور  الث  مَ ال    ونَ ان  ث  والث مَ ال  ز 

تَْشتاُق  .َمساِكنَُك َمْحبوبةٌ ياَربُّ إلَهَ القُّوات

بِّ  ىللدُّخوِل إلَ  يوتَذوُب نَْفس  يقَْلب , ِدياِر الرَّ

الُعْصفوُر وَجَد  .يِّ قَد إْبتَهَجا باإللَِه الحَ  يوِجْسم

 ،لهُ بَْيتاً واليَماَمةُ ُعّشاً لِتَضَع فيِه أْفراَخها

 .يوإلَه يَمذابُِحَك ياَربُّ إلَه القُّواِت َملِك

كاِن فِي بَْيتِ طو يُباِركونََك إلَى  ،كَ بَى لِكلِّ السُّ

ُجِل الَّذ .األبَدِ  نََصرتَهُ ِمْن ِعْندَك  يطوبَى للرَّ

، َرتَّْب فِي قَلبِ   يِه أْن يَْصعَد، فِي وادـياَربُّ

رهُ  يالبُكاِء فِي الَمكاِن الَّذ ألنَّ البََركات  .قَرَّ

ة  إلَى .اِضُع النّاموسِ ا وَ يهَ يُْعطِ   يَسيروَن ِمْن قُوَّ
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ة    بُّ .صْهيونِ ي ـيَتَجلَّى إلهُ اآللِهَة فِ . قُوَّ أيُّها الرَّ

 .أْنصْت يا إلهَ يَْعقوبَ  ي،إلَه القُّواِت إْسَمْع َصالت

وأطَّلِْع إلَى َوْجِه ,  اْنظُر أيُّها اإللهُ ناِصُرنا

ألنَّ يَوماً صالِحاً فِي ِدياِرَك َخيٌر ِمْن  .َمسيحكَ 

باِب بَْيِت  ىأْن أْطَرَح َعلَ  يْختَرُت لنَْفسا .آالف  

ِ أْفَضل ألنَّ  .ِمْن أْن أْسُكَن فِي َمظال الُخطاةِ  هللاَّ

ْحَمة والَحقَّ  بَّ اإللَهَ يُحبُّ الرَّ َمْجداً  يويُْعط ،الرَّ

بُّ  .ونِعمةً  يَن ـال يَْمنَع الَخْيرات َعِن الّسالِك الرَّ

طوبَى لإلْنساِن  , ياَربَّ إلَه القُّواتِ  .بالدََّعةِ 

      إنجيل وقطع السادسة .َهلِّل ويا. المتَِّكِل َعلْيكَ 

م ور  الر  مَ ال    ونَ ع  والث مان  اب  ز 

 يَرَدْدت َسبْ  ،َرِضيَت ياَربُّ َعلَى أْرِضكَ 

َستَرَت َجميَع  ،َغفَرَت آثاَم َشْعبكَ  ،يَْعقوبَ 

َرَجْعت َعْن ُسْخط  ،َحلْلَت ُكلَّ ِرْجزكَ  .َخطاياهُم

نا يا إلَه َخالِصنا، واْصِرْف َغَضبَِك  .كَ بِ َغضَ  ُردَّ

هَْل إلَى األبَِد تَْغضُب َعلْينا، أْو تُواِصُل  .َعنا

ُ تَعودُ  جيل  ؟ ىِرْجَزَك ِمْن جيل  إلَ   أْنَت يا هللاَّ



 69   صالة الساعة السادسة 
 

 

, ِرنا ياَربُّ َرْحَمتَك أ. فَتُْحيينا، وَشْعبَُك يْفَرح بِكَ  

 .ْعِطنا َخالَصكَ أو

ّبً اإللَهُ ألنَّهُ يتَكلََّم  يإنِّ  أْسَمُع ما يَتَكلَُّم بِه الرَّ

يِه وللَّذيَن َرجعوا إلَْيه بُكلِّ ِه ولقّديسِ بالسَّالِم لَشْعبِ 

ألنَّ َخالَصهُ قَريٌب ِمْن َجميِع خائِفيه  .قلوبِِهمْ 

ْحمةُ والَحقَّ تاَلقَ  .لِيْسُكن المْجُد فِي أْرِضنا  ،ايَ الرَّ

 ،الَحقُّ ِمَن األْرِض أْشَرقَ  .اتالثَمَ  البرُّ والسَّالمُ 

بَّ يُْعط .لعَ والبرُّ ِمَن السَّماِء اطِّ   يألنَّ الرَّ

البرُّ أمامهُ  .ثَمَرها يوأْرُضنا تُْعط , الَخْيرات

إنجيل وقطع  .َهلِّل ويا .ويَسيُر فِي طَريِق خطواتِهِ  ،يْسلك

   السادسة
م ور  ال  مَ ال    ونَ ان  س  والث مَ ام  خَ ز 

مْسكيٌن  يألنِّ  ,ي أَمْل ياَربُّ أُُذنَك واْستَمعن

، يا إلَه يْحفَْظ نَْفسي ألنّ ا .اوبائٌِس أَنَ  خلِّْص  يبار 

إليَك  يياَربُّ ألنّ  ياْرَحْمن .َعْبِدَك المتَّكَل َعليكَ 

ْح نَْفَس َعْبدَك  .أْصرُخ اليَوَم كلَّهُ  إلْيَك  يألنّ , فَرِّ

ألنََّك أْنَت ياَربُّ صالٌِح  .يياَربُّ َرفَعُت نَْفس

 .وَرْحمتَُك َكثيَرةٌ لِكافَِة المْستَغيثيَن بكَ  ،َوَوديعٌ 
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واْصِغ إلَى َصْوِت  ي،أْنِصْت ياَربُّ إلَى َصالت 

ع   .يإلْيَك َصَرْخُت فَأَجْبتن يفِي يَوِم شدَّت .يتَضرُّ

وال َمْن يَْصنَُع , ياَربُّ  فَليَس لََك َشبيهٌ فِي اآللِهَةِ 

ُكلُّ األمِم الَّذيَن َخلْقتَهُم يَأْتوَن  .كأْعمالِكَ 

دوَن  ألنََّك  .ْسَمكَ اويَْسُجدوَن أماَمَك ياَربُّ ويُمجِّ

أْنَت وْحَدَك اإللَهُ  ،أْنَت َعظيٌم وصانُِع الَعجائِبِ 

ياَربُّ إلَى طَريقَِك فَأْسلَك فِي  يْهِدنا .الَعظيمُ 

أْعتَرُف  .ْسِمكَ اِعْند َخوفِه ِمْن  يليَْفرَح قَلب ،حقِّكَ 

بُّ إلَه ُد إْسَمَك  ي،ِمْن ُكلِّ قَْلب يلََك أيُّها الرَّ وأُمجِّ

يَت  ،يَّ ألنَّ َرْحمتََك َعظيَمةٌ َعلَ  .إلَى األبدِ  وقَْد نَجَّ

فل ينَْفس  .يِّ ِمَن الَجحيِم السُّ

وَمْجمُع  ،يَّ وا َعلَ وِس قَْد قامُ النّامُ  ياللَّهُمَّ إنَّ ُمخالِف

وَك وا أْن يَْجَعلُ ولَْم يَْسبقُ  ي،وا نَْفسِ األِعّزاِء طَلبُ 

بُّ اإللهُ أْنَت َرؤوٌف  ،مْ هُ امَ أمَ  وأْنَت أيُّها الرَّ

ْحمِة  ،وَرحيمٌ  أْنَت طَويُل الّروِح وَكثيُر الرَّ

ةً لِعْبِدكَ  .يواْرَحْمن يَّ اْنظُر إلَ . وصاِدقٌ   ،أَْعِط ِعزَّ

 آيةً صالَحةً لِيَرى يْصنَع َمعا ،ِن أَمتكَ بْ اوَخلِّص 
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 يْنتَنِ عَ ألنََّك أْنَت يا َربُّ أَ . فَيْخزْوا يَّ َذلَك ُمْبِغض 

يتَنِ وعَ   إنجيل وقطع السادسة .َهلِّل ويا. يزَّ

م ور  الس  مَ ال    ونَ ان  اد س  والث مَ ز 

ُّ بالرَّ ُّ يُحب. سةِ المقَدَّ أََساَساتهُ فِي الِجبَاِل 

أْفَضُل ِمْن َجميِع َمساكِن  ،أْبواَب ِصْهيونَ 

ِ  أْعماٌل َمجيدةٌ قَْد قيلَْت َعْنِك يا .يَْعقوبَ   .مدينَةَ هللاَّ

هُوذا القَبائُِل  .يأْذُكُر َرهََب وبابَِل اللَّتَْيِن تَْعرفان

هَُؤالء ُولِدوا  .الَغريبةُ وصوُر وَشْعُب الَحبَشةِ 

إنَّ إْنساناً إْنساناً  : أّما ِصْهيون األّم فتَقولُ . هُناكَ 

 .أسََّسها إلَى األبَد يهَُو الَّذ يُّ والَعل ،ُولَِد فيها

بُّ يُْحص َؤساِء،  يالرَّ عوِب والرُّ فِي ُكتُب الشُّ

ألنَّهُم يْسُكنوَن َجميُعهُم  .أُولَئَِك الَّذيَن ُولِدوا فيها

 إنجيل وقطع السادسة .َهلِّل ويا. كبِفَرح  في

عو  مَ ال   م ور  التِّس   نَ ز 

يَْستَريُح فِي ِظلِّ إلِه  ،يِّ الّساِكُن فِي َعْوِن الَعل

بِّ أْنَت هَُو ناِصر .السَّماءِ   ي،أوَمْلجَ  ييَقوُل للرَّ

يّادِ ألنَّهُ يُنّجيَك ِمْن  .فأتَِّكُل َعليهِ  يإلَه  ،فَخِّ الصَّ
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 ،َوَسِط َمْنكبْيِه يُظلِّلُكَ  يف. وِمَن الَوباِء الَخِطرِ  

 كَ ـَعْدلهُ يُحيطُ بِ  ،وتَْحَت َجناَحيِه تَْعتَصمُ 

وال ِمْن  .فاَل تَْخَشى ِمْن َخْوِف اللَّْيلِ  .كالسِّالح

َسْهم  يَطيُر في النَّهار، وال ِمْن أْمر  يْسلُك في 

يَْسقطُ . هاَلك  يفسد فِي الظَّهيَرةِ  وال ِمنْ  ،الظُّلَمةِ 

وأّما أْنَت  ،َعْن يَسارَك أُلوٌف وَعْن يَمينَك ِرْبواتٌ 

, فاَل يْقتَرُب إلْيَك الشَّرُّ بَْل بَِعْينْيَك تُعايُِن 

ألنََّك أْنَت ياَربُّ  .وُمجازاةُ الُخطاِة تُْبصرُ 

َمْلجأََك فال تُصيبَك  يَّ َجعْلَت الَعل ي،َرجائ

ألنَّهُ  .وال تْدنو َضْربةً ِمْن َمْسكنِكَ  ،الشُّرورُ 

 .وَك فِي َجميِع طُرقكَ ظُ ليَْحفَ  .َمالئِكتَهُ بِكَ  ييوص

 .لئاَلّ تَْعثُر بَحَجر  ِرْجلُكَ  ،وَعلَى أْيديِهْم يْحِملونَكَ 

وتَْسحُق األَسَد  ،أُ األْفَعى وَملَِك الحيّاتـتَط

أنّجيه، أُرفُِّعهُ ألنَّهُ َعرَف ألنَّهُ تَعلََّق بي فَ  .والتِّنّينَ 

دَّة، . ْسميا يْدعوني فأْستجيب لَهُ، َمعهُ أَنا فِي الشِّ

دهُ وِمْن طوِل األيّاِم أْشبُِعهُ  وأُريِه  ،أْنقِذهُ وأَمجِّ

 إنجيل وقطع السادسة .َهلِّل ويا. يَخالص
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م ور  الث  مَ ال   ع   يان  ز   ونَ والتِّس 

بُّ قَْد َملكَ  ةَ  .لَبَِس الَجاللَ  ،الرَّ بُّ القُوَّ لَبَِس الرَّ

 .ألنَّهُ ثَبَت المْسكونَة فَلَن تَتَزْعَزعَ  ،وتَمْنطََق بِها

 .ُكْرِسيَُّك ثابٌت ُمْنُذ البَدِء وأْنَت هَُو ُمْنُذ األَزل

 .َرفَعِت األْنهاُر َصوتَها ،َرفَعِت األْنهاُر ياَربُّ 

 .ِمْن َصوِت ِمياه  َكثيرة   ،هاُر َصوتَهاتَرفَُع األنْ 

بُّ  ،َعجيبَةٌ ِهَى أْمواُج البَْحر بَْل َعجيٌب هَُو الرَّ

 يشهاداتُهُ صاِدقةٌ جداً، لبَْيتَِك يْنبَغ. يفِي األَعال

 .َهلِّل ويا. التَّقديُس ياَربُّ طول األيّامِ 

ن إن جيل  َمت ى   ( 16ـ  1:  5ص )   م 

ا أْبَصَر الُجموَع َصِعَد إلَى الَجبَِل وِعْندما فَلمَّ 

 : ائاِلً قَجلَس تَقَدَّم إْليِه تاَلميُذهُ فَفَتََح فاهُ وعلَّمهُْم 

طوبَى للَمساكين بالّروِح ألنَّ لَهُم َملكوَت 

. طوبَى لْلَحزانَى اآلَن ألنَّهُم يَتعّزْونَ  .السََّمواتِ 

طوبَى  .ْرضَ طوبَى للُوَدعاِء ألنَّهْم يَرثوَن األ

طوبَى  .للِجياِع والِعطاِش إلَى البرِّ ألنَّهْم يْشبَعونَ 

َحماِء ألنَّهْم يْرَحمون  طوبَى ألْنقياِء القَْلبِ . للرُّ
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  َ طوبَى لصانِعى السَّالِم ألنَّهْم . ألنَّهْم يُعاينوَن هللاَّ

 ِ طوبَى للَمْطروديَن ِمْن أْجِل . يُْدَعْوَن أْبناَء هللاَّ

طوبَى لَُكم إذا . نَّ لَهُم َملَكوت السََّمواتأل. البرِّ 

ُكلَّ َشرٍّ  يطََردوُكم وَعيَّروُكم وقالوا فيُكم ِمْن أْجل

اْفَرحوا وتَهلَّلوا ألنَّ أْجَرُكم َعظيٌم فِي . كاِذبينَ 

فإنَّهُْم هََكذا طََردوا األْنبِياَء الَّذيَن كانوا  .السََّمواتِ 

 . قَْبلَكم

ال  فَإذا فََسَد الِمْلُح فَبِماذا يُملَُّح،. أْنتُم ِمْلُح األْرضِ 

، إالَّ ألْن يُْطرَح خاِرجاً وتَدوُسهُ  يَْصلُُح بَعُد لَشئ 

َمدينَةٌ  ىأْنتُم نوُر العالَم ال يُْمكُن أْن تُْخفِ  .النّاسُ 

وال يوقِدوَن ِسراجاً ويضَعونهُ . كائِنَةٌ َعلَى َجبل  

ى المناَرِة فيُضئ بَْل يَضعونَهُ َعلَ  ،تَْحت المْكيالِ 

هََكذا فَْليُضئ نوُرُكم قُّداِم . لِّكلِّ َمْن فِي البَيتِ 

دوا  يْ النّاِس، لِك يَرْوا أْعمالَُكُم الّصالِحةُ فيُمجِّ

د  هلل   دائ ما  . فِي السََّمواتِ  يأباُكم الَّذ  .والمج 
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 ث م  يَقول  َهذه  الق طَع

الّساَعِة الّساِدَسة يا َمْن فِي اليَْوِم الّساِدِس وفِي 

ليِب ِمْن أْجل الَخطيَِّة الَّت رَت َعلَى الصَّ  يُسمِّ

أ َعلْيها أبونا أَدُم فِي الفِْرَدوسِ  ْق َصكَّ  ،تَجرَّ َمزِّ

أَنا َصرْخُت  .َخطايانا أيُّها المسيُح إلهُنا وَخلِّْصنا

بُّ َسِمَعن ِ والرَّ  ياللَّهمَّ اْستَجْب َصالت .يإلَى هللاَّ

، َعِشيَّة يواْسَمْعن يَّ ْلتَفِْت إلَ ا. يْض طلبَتوال تَرفُ 

أقولُهُ فيَْسمُع  يَكالم. وباِكر وَوْقت الظُّْهر

 .( ذو ك صابَتري )بَسالم   يويُخلُِّص نَْفس ي،َصْوت

 

رَت َعلَى  ييا يَسوُع الَمسيح إلَهنا الَّذ ُسمِّ

ليِب فِي الّساَعِة الَسادَسةِ  وقَتْلَت الَخطيَّةَ  ،الصَّ

هَُو  يالَّذ ،وأْحيَيَت الميَِّت بَِمْوتِك ،بالَخَشبةِ 

 ،ماَت بالَخِطيَّةِ  يالَّذ ،َخلْقتهُ بِيَدْيكَ  ياإلْنساُن الَّذ

اْقتُل أْوجاَعنا بِآالِمَك الّشافِيِة المْحيِيَِّة، 

ْرَت بِها يوبالَمساميِر الَّت أْنقِْذ ُعقولَنا ِمْن . ًسمِّ

 ،األْعماِل الهيوليَِّة والشَّهَواِت العالَميَّةِ طياَشِة 
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  َكرأفَتكَ  السَّمائِيَّةِ  أْحكاِمكَ  إلَى تْذكارِ  

 .( نين يك )

 

ةٌ وال َمْعذرةٌ ِمْن أْجِل  إْذ لَيَس لَنا دالَّةٌ وال ُحجَّ

ُل إلَى الَّذ ،َكْثرِة َخطايانا ُولَِد  يفنَْحُن بِك نَتَوسَّ

ألَّن َكثيرةً هى . ِمْنك يا والِدةَ اإللِه الَعْذراء

أيَّتُها األُمُّ . َشفاعتِك وَمْقبولةً ِعْند ُمخلِِّصنا

الُخطاةَ ِمْن َشفاَعتِك ِعْند  يالطّاهرةُ ال تْرفُض

 ،ألنَّهُ َرحوٌم وقادٌر َعلَى َخالِصنا. ُولَِد ِمنكِ  يالَّذ

فَلتُدرْكنا َرأفَتُك  ،يُْنقَذنا يكألنَّهُ تألََّم ِمْن أْجلِنا لِ 

ْكنا جّداً  ُ ُمَخلُِّصنا  .َسريعاً ألنَّنا قَْد تَمسَّ أعنّا يا هللاَّ

نا واْغفِر لَنا . ْسِمكَ اِمْن أْجل ّمْجِد  ياَربُّ نَجِّ

 .( نين يك )ْسِمَك القُّدوس اَخطايانا ِمْن أْجِل 

 

أيُّها ا ـَصنَعَت َخالصاً فِي َوَسِط األْرِض ُكلَّه

 ِن ـا بََسْطَت يَدْيَك الطّاِهرتَيْ مِعْندَ  ،المسيُح إلهُنا
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ليِب فَلهَذا ُكلُّ األَمِم تَْصرُخ قائلَةً   : َعلَى عوِد الصَّ
  (.ذو ك صابَتري )  اَربُّ ـُد لََك يـجْ المَ 

 

نَْسجُد لَِشْخِصك َغْير الفاِسد أيُّها الّصالُِح طالِبيَن 

ألنََّك بَمشيئتَك . ناـأيُّها المسيُح إلَهُ َمْغفرةَ َخطايانا 

ليبِ  الَّذيَن  يلتُنج ،ُسِرْرَت أْن تَْصعَد َعلَى الصَّ

نَْصُرُخ إلْيَك ونَْشُكرَك  .َخلْقتهُم ِمْن ُعبوديَِّة الَعدوِّ 

ألنََّك َمألَت الُكلَّ فَرحاً أيُّها المَخلِّص لّما أتَْيَت 

 .( نين يك ) .لتُعيَن العالَم، ياَربُّ المْجُد لَكَ 

 

 .أنِت هى المْمتَلئةُ نْعمةً يا والَدةَ اإللِه الَعْذراءَ 

ْنهبَطَ الَجحيُم اْبنِك انُعظِّمِك ألنَّ ِمْن قِبَِل َصليِب 

أْمواتاً ُكنّا فَنَهْضنا، واْستَحقَقنا . وبَطَل المْوتُ 

ل ِمْن  .الَحياةَ األبِديَّةَ ونِْلنا نَعيَم الفِْرَدوِس األوَّ

ُد بُِشْكِر َغير المائِِت المسيِح إلَِهنا  أْجِل هَذا نُمجِّ

 .ألنَّه قَوي  

ة  ( 41)صون ي قَال  كيريى لي    َمر 
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 .ف ي الس َموات يوأبانا ال ذ…وق ّدوس  ق ّدوس  

ليل    وَهذا الت ح 

نَْشُكرَك يا َملِكنا ضابِطَ الُكلِّ أَبا َربِّنا وإلِهنا 

ُدَك، ألنََّك َجعلَت  وُمَخلِِّصنا يَسوعِ  المسيِح ونُمجِّ

 ،ْبنَِك الَوحيد أْوقاَت َعزاء  وَصالة  اأْوقاَت آالِم 

َعنا، واْمُح َعنّا َصكَّ َخطايانا  اْقبَل إلْيَك تَضرُّ

ْقتَه فِي هَذِه الّساَعِة  المْكتوَب َعلَينا، َكما َمزَّ

نا ْبنَِك الَوحيِد يَسوِع الَمسيح ربِّ االمقَدََّسِة بَصليِب 

ِة  يص نُفوِسنا، هَذا الَّذـوُمخلِّ  بِِه هَدْمَت ُكلَّ قُوَّ

ُ وْقتاً بَهِ ـأْعِطن. الَعدوِّ  ب ، ـيّاً، وسيًَرة بال َعيْ ا يا هللاَّ

ّدوس المْسجوُد ـَك القُ ـْسمَ ا يَ وَحياةً هاِدئةً، لِنُْرض

 يلهُ، ونَقُف أماَم المْنبَِر المخوِف العاِدل الَّذ

يَسوِع المسيِح ربِّنا بَغْيِر وقوع  فِي ْبنَك الَوحيِد ال

دَك َمَع كافَِّة قِّديسيَك، أْنَت اآلُب  َدْينونَة ، ونُمجِّ

لََك والّروُح القُدُس  يْبُن الُمساوالْبتدِئ واَغيُر المُ 

لُّ أوان  وإلَى َدْهِر الدُّهوِر ـاآلَن وكُ  ،المْحيي

 .آمين. ُكلِّها
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نا يا هللا    َحم  نا ث م  ت قال  ار  َحم   ث م  ار 

 

 

 

  

 

 

 رجوع للفهرس

 إرحمنا يا هللا ثم إرحمنا

 

 إنجيل وقطع التاسعة
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َعة      َصالة الّساَعة  التّاس 
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 

 َعظيم   وُع بَِصْوت  ـاَدى يَسُ فِي الّساَعِة التّاِسَعِة نَ ) 

ولَما  .ـيَدْيَك أْستَْوِدُع روحيَ أبتاهُ فِي يا  : قائال

فاْنَشقَّ ِحجاُب الهَْيكِل ِمْن  .ْسلََم الّروحَ أقاَل هَذا 

 (. هـَوَسطِ 

قدِّمةَ ك ّل ساعة   ييَت لو المَصلّ   :وهي  م 

. .رِ الة الشكْ صَ   ..واتِ فِي السمَ  يذِ ا الَّ انَ أبَ 

   ..ونَ سُ مْ خَ المْزُموُر الْ 

 :ث م  يَقول  

الّساعِة التّاِسعِة ِمَن النَّهاِر المباَرِك أُقدِّمها تَْسبحةُ 

 يوأْرجوهُ أْن يَْغفَر ل يوإلَه يللَمسيِح َملِك

 .يَ َخطايا

 

م ور  ال  مَ ال   ع  ام  خَ ز   ونَ س  والتِّس 

بَّ تَْسبيحاً َجديداً، َسبِّح بَّ يا كُ  يَسبِّحوا الرَّ لَّ ـالرَّ

بَّ وباِركوا  .األْرضِ  بَشِّروا  ،ْسَمهُ اَسبِّحوا الرَّ

ثوا فِي األممِ  .ِمْن يَوم  إلَى يَوم  بَِخالِصهِ   َحدِّ

 صالة الشكر رإرحمنى يا أهلل
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عوِب بَعجائِبهِ  ،بَمْجِدهِ   بَّ . بَْيَن َجميِع الشُّ ألنَّ الرَّ

 .وٌب َعلَى ُكلِّ اآللِهَةِ َمهُ  ،وُمَسبٌح ِجداً , َعظيٌم هَُو 

بُّ فََصنََع  ألنَّ كلَّ آلِهَِة األمِم َشياطيُن أّما الرَّ

الطُّْهُر  ،الَجالُل والبَهاُء قُّداَمهُ . سََّمواتِ ال

بِّ يا َجميَع  .والَجماُل الَعظيُم فِي قُْدِسه موا للرَّ قَدِّ

بِّ َمْجداً وَكراَمةً  قَدِّموا  .قَبائِل األمِم، قَدِّموا للرَّ

بِّ َمْجداً الْسِمهِ  بائَِح واْدُخلوا  ،للرَّ اْحملوا الذَّ

بِّ . ِدياَرهُ   ،ةِ ـفِي ِديارِه المقَدَّس اْسُجدوا للرَّ

 قولوا بَْينَ  .أماِم وْجِههِ ِمن فَْلتَتََزْلَزل األْرُض ُكلُّها 

بَّ قَْد َملََك َعلَى َخَشبَة   وأْيضاً ثَبََّت  ،األمِم إنَّ الرَّ

عوَب دِ يَ . َزْعَزعتَتالمْسكونَةَ فَلَْن  يُن الشُّ

 .األْرضُ فْلتَْفَرح السََّموات ولتَْبتَِهج  ،باالْستِقاَمةِ 

ا وليَعج البَْحر وَجميع ِمْلئِِه، تَْفرُح الوْدياُن وُكلُّ مَ 

اِب أماَم َوْجِه حينَئذ  يْبتَهُج ُكلُّ َشَجِر الغَ  .يهافِ 

بِّ ألنَّهُ يأت يَن يَدِ  .لِيَديَن األْرضَ  ييَأْت .يالرَّ

عوَب باالْستِقامةِ  ،ونَةَ بالَعْدلِ ْسكُ المَ   .َهلِّل ويا .والشُّ
 إنجيل وقطع التاسعة
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م ور  الس  مَ ال   ع  ادَ ز   ونَ س  والتِّس 

ب قَْد َملَ  وْلتَْفرح الَجزائُِر  ،َك فْلتَتَهلَّل األْرضُ الرَّ

الَعدُل والقََضاُء  ،َسحاٌب وَضباٌب َحْولهُ  .الَكثيرةُ 

النّاُر تَْسبُق فَتَْسلك أماَمه، وبلهيب   .قواُم ُكْرِسيِّه

أضاَءت بُروقُهُ  .تَْحرُق أْعداءهُ الَّذيَن َحْولهُ 

ذابت  .نَظَرت األْرُض فَتَزْلَزلت ،المْسكونَة

بِّ وِمْن َوْجه أماِم الِجباُل ِمثَل الشَّْمع ِمْن  َوْجِه الرَّ

ِه َرت السََّموات بَِعْدلِ أْخبَ . ااألْرِض ُكلِّهَ ربِّ 

عوِب َمْجَدهُ و يَْخَزى َجميُع . عايَنَت َجميُع الشُّ

 .الُمْفتَِخريَن بأْصناِمِهم ي،الّساجديَن لَِصنعِة األْيد

 ِ َعْت صْهيوُن َسمِ  .َجميَع مالئِكتِهِ  يا اْسُجدوا للَّ

ا ِمْن أْجل أْحكاِمَك وذَ وتَهلَّلَت بناُت يَهُ  ،فَفَرَحتْ 

بُّ ا َعلَى ُكلِّ  يلعالياَربُّ ألنََّك أْنَت هَُو الرَّ

يا  .اْرتَفَْعَت ِجّداً فَوَق َجميع  اآللِهَةِ . األْرضِ 

بِّ أَْبِغضُ  يُمحبّ  بَّ يَْحفظُ . وا الشَّرَّ الرَّ إنَّ الرَّ

يِهم ِمْن أْيد نُفوَس أْبراِرهِ  نوٌر  .اةِ ـالُخط يويُنَجِّ

ّديقيَنأْشرَ   وفَرٌح للُمْستَقيمي القُلوبِ  .َق للصَّ
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، واْعتَرفوا لِذْكِر اْفَرحوا أيُّه  بِّ ّديقون بالرَّ ا الصِّ

 إنجيل وقطع التاسعة .َهلِّل ويا. تِهِ قَداسَ 

م ور  الس  مَ ال   ع   ع  اب  ز   ونَ والتِّس 

بَّ تَْسبيحاً َجديداً َسبِّحُ  بَّ قّْد َصنَع  ،وا الرَّ ألنَّ الرَّ

َخلََّصت لَهُ يَمينَهُ وِذراَعهُ القُّدوس  .أْعماالً َعجيبَةً 

بُّ   .هُ وَكَشَف قُّداَم األمِم َعدلَ  ،َخالَصهُ  أْعلَن الرَّ

 .لَ ـَذَكَر َرْحمتَهُ ليَْعقوَب وحقَّهُ لبَْيِت إْسرائي

. األْرِض َجميعاً َخالَص إلَِهنا ينَظََرْت أَقاص

بِّ  وهَلِّلُوا وا لَّ األْرِض، َسبِّحُ ـكُ  يا هَلِّلُوا للرَّ

بِّ بالقيثاَرِة، بالقيثاَرِة وَصوِت  .وَرتِّلوا َرتِّلوا للرَّ

 ،بأْبواق  خافِقَة  وَصْوِت بوِق القَْرن. المْزمارِ 

بِّ الملِكِ   ،البَْحُر وُكلُّ ِملئِهِ  فَْليعجَّ  .هَلِّلُوا أماَم الرَّ

فُِّق َجميُع تُصَ  ،االمْسكونَة وُكلُّ الّساِكنيَن فيهَ 

بِّ  الِجباُل تَْبتهُج أماَم َوْجهِ  ،األْنهارِ  ى ـألنَّهُ أتَ  .الرَّ

عوَب  يَدينُ  ،ليَديَن األْرضَ  المْسكونَةَ بالَعْدِل والشُّ

 إنجيل وقطع التاسعة .َهلِّل ويا .باالْستِقامةِ 
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م ور  الث  مَ ال   ع  ام  ز   ونَ ن  والتِّس 

بُّ قَْد َملَكَ  عوُب، الجالِسُ  الرَّ َعلَى  فَْلتَرتَِعد الشُّ

بُّ  .الّشاروبيم فَْلتَتََزْلزل األْرضُ  َعظيٌم هَُو الرَّ

 .وُمتَعال  َعلَى ُكلِّ الشُّعوبِ  ،فِي ِصْهيونَ 

ألنَّهُ مْرهوٌب  ،ْسِمَك الَعظيمفَْليَْعتَرفوا ال

أْنَت  .ْدلَ ـبَّ العَ ـوقُّدوٌس، وَكراَمةُ الملِِك أْن يُح

أْنَت أْجرْيَت القَضاَء والَعدَل  ،هَيَّأَت االْستِقاَمةَ 

  .فِي يَْعقوب

بَّ إلَهَنا ه ـوِطئ قََدَمْيه فإنَّ واْسُجدوا لمَ  ،اْرفَعوا الرَّ

 ،موَسى وهَروُن بَيَن َكهَنتِهِ . وٌس هُوَ قُدُّ 

ِِ ـوَصموئيُل بَيَن الذيَن يَْدعُ  انوا كَ  ،وَن باْسِمِه

بَّ يَْدعُ  اِم كاَن وِد الَغمَ بَعمُ  ،فَيْستَجيُب لَهُم وَن الرَّ

 يواألوامَر الَّت ،هِ اتِ ادَ وا َشهَ ألنَّهُم َحفِظُ  .يُكلِّمهُمْ 

بُّ إلهُنا أْنَت  .اهُمأْعطَ   ،ْستَجْبَت لَهُماأيُّها الرَّ

ُ َغفوراً ومْنتَقماً َعلَى َجميعِ  ِصْرَت لَهُم يا هللاَّ

بَّ إلَهَن ،أْعمالِِهم  واسُجدوا فِي َجبَلِهِ  ،اارفَعوا الرَّ

بَّ إلَهَنا قُ المُ   إنجيل وقطع التاسعة .َهلِّل ويا. ّدوسٌ ـقَدَّس فإنَّ الرَّ
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م ور  الت  مَ ال   ع  ز  ع  والتِّس   ونَ اس 

بِّ يا ُكلَّ  بَّ دُ األرِض، اْعبُ  هَلِّلُوا للرَّ  وا الرَّ

بَّ  ،اَمهُ بالتَّهليلِ لوا أمَ خُ دبالفََرِح، اُ  اعلَموا أنَّ الرَّ

بُهُ وَغنَُم ـنَْحُن َشعْ  ،هَُو َصنََعنا ونَْحُن لَهُ . ناهَُو إلَهُ 

وِدياَره  ،ْعتِرافِ اْدُخلوا أْبوابَهُ باال ،رعيَّتِه

بَّ  ،اْعتَرفوا لَهُ وباِركوا إْسَمهُ  ،بالتَّسابيحِ  فإنَّ الرَّ

وإلَى جيل  فَجيل   ،هوإلَى األبَِد رْحَمتُ , الٌح هَُو صَ 

 إنجيل وقطع التاسعة .َهلِّل ويا .َحقُّهُ 

م ور  المائـَة    المز 

، أترنَُّم لََك وأتَفهَُّم  لَرْحمتَِك وَعْدلَك أَُسبُِّحَك ياَربُّ

؟ كْنُت أْسلُُك  يَّ إلَ  يَمتَى تَأْت. فِي طَريق  بال َعيب  

 يَّ اَم َعينَ لَْم أَضْع أمَ  ي،ِط بَْيتـفِي َوسَ  يبَِدعِة قَلب

المْعِصيِة  يصانِع. ا يُخالُِف النّاموسَ أْمرً 

وعْنَد َمياَلِن  ،جٌ وَ قَلٌب ُمعْ  يَ لَْم يَْلَصْق بِ . أْبَغْضتُ 

اُب قَريبَهُ يَغتَ  يوالذِ , م لَْم أُكْن أْعلَ  يير َعنِّ الشَّرِّ 

عْينَيِه والمْنتَفُخ ْستَكبُر بُدهُ، المُ ا كنُت أُطارِ ِسرًّ 

 َعلَى َجميِع أَُمناِء األْرضِ  يَ َعْينا .آكلَهُ القَْلب لَْم أُ 
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الُِك فِي الطَّريِق باِل السَّ  ي،أُْجلَِسهُم َمع يْ لِكَ  

المتَكبُِّر لَْم يَْسُكْن فِي  .يهَذا كاَن يْخُدمن ،َعيب  

 ،يَّ اَم َعْين، المتَكلُِّم بالظُّلِم لَْم يَْستَقِْم أمَ يَوَسِط بَْيتِ 

فِي أْوقاِت الَغَدوات ُكنُت أْقتُل َجميَع ُخطاِة 

بِّ َجميَع  ،األْرضِ  ألبيَد ِمْن َمدينَِة الرَّ

 إنجيل وقطع التاسعة .َهلِّل ويا. اإلْثمِ  يانِعصَ 

م ور  المائَة  والت  مَ ال   ع  ز   اس 

بُّ لَِربّ   عَ ضَ َحتَّى أَ  ي،َعْن يَمينْجلْس ا يقاَل الرَّ

ة يُْرسُل لََك َعصَ  .ئ قََدمْيكَ َك ِعْنَد َمْوطِ ءاأْعدَ  ا قُوَّ

بُّ ِمْن ِصْهيونَ  . ، فَتَسوُد فِي َوَسِط أْعدائِكَ الرَّ

تَِك فِي بَهاِء القّديسِ  ياَسةُ فِي يَوِم قُوَّ . ينَ َمَعَك الرِّ

ْبح َولدتكَ   . ِمن البَْطِن قَْبل َكْوكِب الصُّ

بُّ ولَْن يَْنَدمأَقْ  أنََّك أْنَت هَُو الكاِهُن إلَى  ،َسَم الرَّ

بُّ َعْن  .اَدقصَ  يطَْقِس َمْلكِ  األبِد َعلَى الرَّ

بَيَن  يوكاً، يَْقضيُحطُِّم فِي يَْوِم ِرْجِزِه ُملُ  ،يَمينِكَ 

 يَْسحُق رؤوَس َكثيرينَ  .اً يَْمأل األْرَض ُجثَث ،مِ األمَ 
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وفِي الطَّريِق يَْشرُب الماَء ِمَن  ،َعلَى األْرضِ  

 إنجيل وقطع التاسعة .َهلِّل ويا. لَذلَِك يْرفَُع َرأَسهُ  .ياْلواد

م ور  المائَة  وال  مَ ال   ر  عَ ز   اش 

فِي َمْجلِس  ي،أْعتَرُف لََك ياَربُّ ِمْن ُكلِّ قَلب

َعظيمةٌ هى أْعماُل  .المْستَقيميَن وفِي َمْجَمِعِهم

بِّ  َجالٌل وبَهاٌء  .وَمشيئاتُه ُكلُّها مْفحوصةٌ  ،الرَّ

 ،َذَكَر َجميَع َعجائِبهِ . وَعْدلهُ دائٌم إلَى األبَدِ  ،َعملُهُ 

بُّ وَرؤوفٌ ـَرح أْعطَى طعاماً  .يٌم هَُو الرَّ

أْخبََر َشعبهُ  ،ألْتقِيائِِه، يَذُكُر إلَى الدَّهِر ميثاقَهُ 

أْعماُل يََديِه  .لِِه، لِيُعطيهُم ميراَث األممِ بِقُوِة أْعما

ُكلُّ َوصاياهُ صادقَةٌ ثابتَةٌ إلَى َدْهر  ،َحق  وَعْدلٌ 

أْرَسَل . ْستِقاَمةِ قِّ واالـَمْصنوَعةٌ بالحَ  ،الدُّهورِ 

ْسُمهُ ا. َخالصاً لَشْعبِه، أَمَر بعْهِدِه إلَى األبدِ 

بِّ  رأُس الِحْكَمِة َمخافةُ  ،قُّدوٌس َمْرهوبٌ   ،الرَّ

ةٌ وتْسبَِحتُه دائِم. لِّ َمْن يَْعمُل بِهِ ـوالفَْهُم صالٌح لِكُ 

 إنجيل وقطع التاسعة .َهلِّل ويا. إلَى األبَدِ 
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م ور  المائَة  وال  مَ ال    َعَشرَ  يادحَ ز 

بِّ  ُجل الخائِِف الرَّ  ويَْهَوى َوصاياهُ  ،طوبَى للرَّ

جيُل المْستَقيميَن  ،نَْسلهُ َعلَى األْرضِ  ييُقَوِّ  ،ِجّداً 

هُ يَدوُم إلَى  ،َمْجٌد وِغنى فِي بَْيتِهِ  .يُباَركُ  وبرُّ

بُّ  ،نوٌر أْشَرَق فِي الظُّْلمِة للُمْستَقيمينَ  .األبَدِ  الرَّ

ُجلُ  .اإللهُ َرحيٌم وَرؤوٌف وبار    صالٌِح هَُو الرَّ

ألنَّهُ  ،يُدبُِّر أْقوالَهُ بالَحقِّ  .ُف ويُْقِرضُ اءَ يَتَرَ  يالذِ 

ّديِق يَدوُم إلَ  ،ال يَتزْعَزُع إلَى الدَّهرِ  ى ـَ ِذْكُر الصِّ

 ،قْلبُهُ ثابتٌ  .ال يَْخَشى ِمْن َخبِر الّسوءِ و ،األبَدِ 

بِّ ُمتكٌل على  حتَى  ،فاَل يَتزْعَزعُ  قْلبُهُ ثابتٌ  .الرَّ

َق أْعطَى المَ  .يََرى بأْعدائِهِ  هُ دائٌم  ،ينَ ساكِ فَرَّ برُّ

الخاطُئ  .هُ بالمْجدِ يَرتَفع قَرنُ . إلَى َدْهِر الدُّهورِ 

ةُ َشْهوَ  .ويُصرُّ بأْسنانِه ويَذوبُ  ،يُْبصُر فَيْغتاظ

 إنجيل وقطع التاسعة .َهلِّل ويا .يدُ بِ ئ تَ اطِ الخَ 
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م ور  المائَة  والث  مَ ال    َعَشرَ  يان  ز 

بَّ أيُّها الفِْتيَ َسبِّحُ  بِّ ـال ْسمَ اوا اُن، َسبِّحُ وا الرَّ  .رَّ

بِّ مبُاَركاً ِمَن اآلِن وإلَىاليَكن  ِمْن . األبَدِ  ْسُم الرَّ

بِّ اَمشارِق الشَّمِس إلَى َمغاِربها باِركوا   .ْسَم الرَّ

بُّ عال  َعلَى ُكلِّ األممِ   .فَوَق السََّمواِت َمْجُدهُ  ،الرَّ

بِّ إلَهِ  ِر اظِ النَّ  .ياِكن فِي األَعالنا السَّ َمْن ِمْثُل الرَّ

 .فِي السَّماِء وَعلَى األْرضِ  إلَى المتَواِضعينَ 

ائِس ِمَن الّرافِِع البَ  .يِم المْسكيَن ِمَن التُّرابِ الُمقِ 

الَّذى  .هِ المْزبَلِة، لِكْى يُجلَسهُ َمَع رؤساِء َشْعبِ 

. ي بَْيِت أُمِّ أْوالد  فَِرحةً يَْجعُل العاقَر ساِكنةً فِ 

 إنجيل وقطع التاسعة .َهلِّل ويا

م ور  المائَة  والر  مَ ال    ع  َعَشرَ اب  ز 

ع بُّ َصوَت تََضرُّ ألنَّهُ  ي،أْحببُت أَْن يَْسمَع الرَّ

ألَنَّ أْوجاَع  .يامِ وهُ كلَّ أيَّ فأْدعُ  يَّ نَهُ إلَ أماَل أُذْ 

ضيقاً  يابَتنيِم أصَ ائَِد الَجحِ دَ ـوشَ  ي،ْتنِ المْوِت اْكتَنَفَ 

بِّ َدعوتُ  .ا َوَجدتُ وُحْزنً  ياَربُّ نَجِّ  .وباْسم الرَّ

بُّ َرحيٌم وِصدِّ . ينَْفس  يالَّذ .نا يَْرَحمُ وإلَهُ  ،يقٌ الرَّ
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بُّ ـيَْحفظُ األْطفاَل هُ   . يتََّضْعُت فَخلِّصنا ،َو الرَّ

بَّ  ،ي إلَى َمْوِضِع راَحتكِ يا نَْفسِ  ياْرِجعِ  ألنَّ الرَّ

 يَّ وَعْينَ  ،ِمَن المْوتِ  يوأْنقََذ نَْفس يَّ قَْد أْحَسَن إلَ 

لَلِ  يَّ وِرْجلَ  ،ِمَن الدُّموعِ  ّب  يأْرضَ . ِمَن الزَّ الرَّ

 نجيل وقطع التاسعةإ .َهلِّل ويا. كوَرِة األْحياءِ  يف هُ أماَمَ 

م ور  المَ مَ ال    س  َعَشرَ ام  خَ ائَة  وال  ز 

أَنا قْلُت  .وأَنا اتََّضعُت ِجّداً  ،آَمْنُت لِذلَِك تَكلَّْمتُ 

ُئ فِ بِماذا أُكا. ونَ اِذبُ أنَّ ُكلَّ النّاِس كَ  يفِي َحْيرت

بَّ َعْن ُكلِّ  آُخُذ  ما أْعطانيِه ؟ كأُْس الَخالصِ  الرَّ

بِّ  ب قُّداَم ُكلِّ  يورِ نُذُ  يأُوف .ْدعواوباْسِم الرَّ للَّرِّ

  .َشْعبِهِ 

بِّ َمْوت قِّديسيهِ   ،ياَربُّ أَنا َعْبدكَ  .َكريٌم أماَم الرَّ

فَلََك أْذبَُح  .يقَطَْعَت قُيود .واْبُن أَمتِكَ  .أَنا َعْبدكَ 

بِّ  .َذبيحةَ التَّْسبيحِ  بِّ  .ْدعواوباْسِم الرَّ أُوفِي للرَّ

بِّ  ي،ورِ نُذُ   يف ،قُّداَم ُكلِّ َشْعبِهِ  ،فِي ِدياِر بَيِت الرَّ

 .َهلِّل ويا. يمَ َوَسِط أوُرَشلِ 
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ن إن جيل  ل وقا   ( 17ـ  11:  9ص ) م 

ثُ ا َرجَ ولمَّ  ُسُل َحدَّ  ،واوهُ بما فَعلُ َع الرُّ

ْنفِراد  إلَى َمْوضع اَل َعلَى فأَخَذهُم َمعهُ وَدخَ 

 فَلَّما َعلَِمتِ  .بَْيَت َصْيداَخالء  لمدينَة  تَُسمَّى 

ِ  , الُجموُع تَبعوهُ   .فَقَبلهُْم وخاطَبَهُم َعْن َملَكوِت هللاَّ

فاِء َشفاهُمْ والمْحتاجُ  وكاَن النَّهاُر قَد  ،وَن إلَى الشِّ

َم إلْيِه اال  وا لَهُ اْصِرفِ ْثنا َعَشر وقالُ بَدأ يَميُل فَتقدَّ

ول لمحيطِة والُحقُ وا إلَى القَُرى اوَع لِيَْذهَبُ الُجمُ 

ا فِي ا هَهُنَ فإنَّنَ  ،ونَهُ وا ما يَأْكلُ وا ويَِجدُ ليَْستَريحُ 

. وهُم أْنتُم ليَأُْكلواأْعطُ  :فَقاَل لَهُم  .َموِضع  قَْفر  

وا لَْيَس ِعْنَدنا أْكثَر ِمْن َخْمِس ُخْبزات  فَقالُ 

أْطِعمةً  ينَحُن َونَْشتَر يأْن نَْمض إالّ  ،وَسَمَكتْينِ 

وا نَْحو َخْمسِة آالِف َوكانُ  .لهَذا الشَّْعِب َجميِعهِ 

لِيَتَِّكئُوا فِي ُكلِّ َمْوِضع   : فَقاَل لتاَلميِذه. َرُجل  

. وهُْم أْجمعيَنَ تكأُ أَخْمسيَن َخْمسيَن فَفََعلوا هََكذا و

خْبزات  والسَّمَكتْيِن ونَظََر إلَى  فأَخَذ الَخمسَ 

َماِء وباَرَكها   وقَسََّمها وأْعطَى التَّالميذَ السَّ
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 ،واعُ ـوا َجميُعهُْم وَشبفَأََكلُ . وعِ وا أَماَم الجمُ ليََضعُ  

َعَشَرة  اوا ما فََضَل َعْنهُم ِمَن الِكَسِر اْثنَتَ ثمَّ َرفَعُ 

د  هلل   دائم  . ةً َمْملوءةً ـقُفَّ   .اوالمج 

ه الق طَع  ث م  ت قال  هذ 

بالَجَسِد فِي َوْقِت الّساَعِة يا َمْن ذاَق المْوَت 

نا  ،التّاِسَعِة ِمْن أْجلِنا نَْحُن الُخطاةُ  أَِمْت َحواسَّ

نا ل نُ فَليَدْ . الجْسمانِيَّةَ أيُّها المسيُح إلَهُنا ونَجِّ  يتََوسُّ

إلَى  يطلبَت لَ ـلتَْدخ .يكقَْولَك فَهِّمن ،قُّدامك ياَربُّ 

 ( ذوك صابَتري )  يأْحينِ  َكَكلَِمتكَ  ،َحْضرتِكَ 

 

اآلِب ِعْنَدما ُعلِّقَت  يَم الّروَح فِي يَدَ لَ سَّ  يا َمن  

ليِب َوْقت الّساعِة التّاِسعةِ  وهَدْيَت . َعلَى الصَّ

ال  ،الفِْرَدْوسِ  ىوَب َمَعك للدُّخوِل إلَ اللِّصَّ المْصلُ 

 .أَنا الّضالُّ  يلنِ ْرذِ أيُّها الّصالُِح، وال تَ  يتَْغفْل عنِّ 

ْس نَْفس َشريًكا  يواْجَعلن .يوأَضئ فَْهم يبْل قَدِّ

لَِكْيما إذا ُذْقُت ِمْن . راِرَك الُمْحيِيَةِ ـلنِْعَمِة أسْ 

ُم لََك تَْسبحةً بِغَ  ،اتِكَ إْحسانَ   ُمْشتاقاً  ،ْيِر فُتور  ـأُقدِّ
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 إلهُنا يحُ المسِ  أيُّها َشئ   ِمْن ُكلِّ  إلَى بَهائَِك أْفَضلُ 

نَ   .( نين يك )  .اونَجِّ

 

ا واْحتَمْلَت وِل ِمْن أْجلِنَ يا َمْن ُولِْدَت ِمَن البَتُ 

ْلَب أيُّه َك وقَتَْلَت المْوَت بَمْوتِ  ،حُ الِ ا الصٍّ ـالصَّ

ُ عن  ،وأْظهَرَت القِياَمةَ بقِياَمتِكَ  ال تُْعِرض يا هللاَّ

أَْظِهر َمحبَّتَك للبََشِر أيُّها  ،الَّذيَن َجبَلتَهُم بِيَديكَ 

نَجِّ يا . اْقبَْل ِمْن والَِدتَِك َشفاعةً ِمْن أْجلنا .الَصالحُ 

 ،ْنقِضاءِ ال تَْترْكنا إلَى اال. ُمخلُِّص َشْعباً ُمتواِضعاً 

وال  .وال تَْنقُْض َعْهدكَ  ،لِّمنا إلَى الدَّْهروال تُسَ 

. َحبيبِكَ  ِمْن أْجل إْبراهيمَ  .تَْنزْع َعنّا َرْحمتَكَ 

 .( نين يك ) .كَ يسِ قِدِّ  وإْسرائيلَ  ،َعْبِدكَ  وإْسَحقَ 

 

ليِب  لَّما أْبَصَر اللِّصُّ َرئيَس الَحياِة َعلَى الصَّ

دٌ لَْوال أنَّ المْصلُ  : ُمَعلَّقًا قالَ   .وَب َمعنا إلهٌ ُمتَجسِّ

ما كانَت الشَّمُس أْخفَْت ُشعاَعها وال األْرض 

 لَِكن أيُّها القاِدُر َعلَى ُكلِّ َشئ  .ماَجت ُمرتَعدةً 
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 تَ ياَربُّ َمتَى ِجئْ  ياْذُكْرن ،ُل ُكلَّ َشئ  ْحتمِ والمُ  

 .( ذوك صابَتري ) .كَ َملَكوتِ  يف

 

ليبِ ـعْ ايا َمن قَبَل إلَْيه   ،تِراُف اللِّصِّ َعلَى الصَّ

ْقبَلنا إلْيَك أيُّها الّصالُح نَْحُن المْستَْوجبيَن ُحْكم ا

 ،نُقِرُّ بَِخطايانا َمَعهُ  .المْوِت ِمْن أْجل َخطايانا

 :ونَصرُخ َمَعه َجميًعا  ،ُمْعترفيَن بأُلوِهيَّتِكَ 

  .اْذُكرنا ياَربُّ َمتَى ِجئُت فِي َملَكوتِكَ 

 (. نين يك) 

 

ُمَخلَِّص  يدةُ الَحَمَل والّراعـَرت الوالِ ـعْنَدما نَظَ 

ليِب ُمعلَّقًا ا أمَّ  :قالَت وِهَى باِكيَةٌ  ،العالَم َعلَى الصَّ

ي ا أْحشائلقَبولِه الَخالص، وأمَّ العالُم فَيْفرُح 

أَْنَت  يإلَى َصلَبوتَِك الَّذ يتْلتَهُب ِعْند نَظَرف

 .يوإلَه يْبناصابٌر َعليِه ِمْن أْجِل الُكلِّ يا 

ة  ( 41)ي قَال  كيريى ليصون   َمر 

 ..الس َموات   يف يوأَبانا ال ذ ..وق ّدوس  ق ّدوس  
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 ليل  ــالت ح  

ُ اآلُب أَبُ يَ  ا يَسوِع و َربِّنا وإلَِهنا وُمَخلِِّصنَ ا هللاَّ

وِرِه َخلَّْصتَنا وأْنقَْذتَنا ِمْن بظُهُ  يالَمسيِح هَذا الَّذ

. نَْسألَُك باْسِمه الُمباَرك الَعظيمِ  ،ُعبوديَِّة الَعُدوِّ 

والشَّهَواِت  يْهتِماِم العالَماْنقُْل ُعقولنا ِمَن اال

ْل لَنا  .الَجَسديَِّة إلَى تِْذكاِر أْحكاِمَك السَّمائِيَّةِ  وَكمِّ

ولِتَكْن َصلَواتُنا ُكلَّ  .َمحبَّتَِك لْلبَشِر أيُّها الّصالِحُ 

، وَصالةُ هَِذه الّساعِة التّاِسعِة مْقبولةً أماَمكَ  . حين 

ا ينَ ُدعِ  ياْمنَْحنا أَْن نَْسلَُك َكما يَليُق بالدَّْعوِة الَّت

نا ِمْن هَذا الَجَسِد نُحَسُب َمَع ـإذا َخرجْ  يْ لِكَ  .إلَْيها

ْبنَِك الَوحيِد يَسوِع ايَن آلالِم الّساِجديَن المْستَحقِّ 

ْحَمِة وُغْفراِن  رُ ـونَْظفَ  ،اـيِح َربِّنـالَمس بالرَّ

ع َمصافِّ القِّديسيَن الَّذيَن والَخالِص مَ  .َخطايانا

ْهِر وإلَى األبِ  ةِ أْرضوَك بالَحقيقَ   .دُمْنُذ الدَّ

ِة الُمعانِِد وَجميَع ُجنوِدِه  اللَّهُمَّ أْبِطْل َعنّا ُكلَّ قُوَّ

ديئةِ  ِة َصليبِِه اا داَسهُم َكمَ . الرَّ ْبنَُك الَوحيُد بِقُوَّ

 َكما .يَسوِع الَمسيحِ  ياْقبَْلنا إلْيَك يا سيِّد. الُمْحيي
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وِد َعلٌَّق َعلَى عُ وأْنَت مُ  اليَمينَ  قَبِلَت اللِّصَّ  

ليبِ  وأَنْر َعلْينا َكما أنَْرَت َعلَى الَّذيَن كانوا  .الصَّ

نا َجميًعا إلَى فِْردوِس  .فِي ظُْلمِة الَجحيمِ  َوُردَّ

لََك َمَع  يإلَهٌ ُمباَرٌك ويَْنبغ يألنََّك يا َسيِّد. النَّعيمِ 

أبيَك الّصالِح والّروِح القُُدِس المْجُد واإلْكراُم 

ْلطاُن والسُّجوُد إلَى األبَدِ  ةُ والسُّ  .آمين. والِعزَّ

 

نا َحم  نا يا هللا   ث م  ار  َحم   .ث م  يقول  ار 

 

 

 

 

 

 رجوع للفهرس

 إرحمنا يا هللا ثم إرحمنا

 

 إنجيل وقطع الغروب
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 َصالة الغ روب

ية  َعَشرةَ )   (الّساعة  الحاد 
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 

يِّد )  الةُ تِْذكاراً إلْنزاِل َجَسِد السَّ ُرتِّبَْت هَذِه الصَّ

ليِب، وتَكفينِه وَوْضعِ  المسيِح ِمُن َعلَى الصَّ

 (. الحنوِط َعلْيهِ 

قدِّمةَ ك ّل ساعة   ييَت لو المَصلِّ   :وهَى  م 

. .رِ الة الشكْ صَ   ..واتِ فِي السمَ  يذِ ا الَّ انَ أبَ 

   ..ونَ سُ مْ خَ المْزُموُر الْ 

تَْسبحةُ وَصالةُ الُغروِب ِمَن النَّهاِر المباَرِك 

 يوأْرجوهُ أْن يَْغفَِر لِ  يوإلَه يأُقدِّمها للَمسيِح َملِك

 .يَخطايا

م ور  المائَة  والس  مَ ال    َعَشرَ  س  اد  ز 

بَّ يا َجميَع  األمِم، ولتُباِركهُ كافَّةُ َسبِّحوا الرَّ

ا، وَحقُّ ـويَْت َعلْينـالشُّعوب، ألنَّ َرْحَمتهُ قَْد قَ 

بِّ يَدوُم إلَى األبَدِ   إنجيل وقطع الغروب .َهلِّل ويا. الرَّ

 

 صالة الشكر رإرحمنى يا أهلل
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م ور  المائَة  والس  مَ ال    َعَشرَ  ع  اب  ز 

بِّ ألنَّهُ اْعتَرِ  . صالُِح وأنَّ إلَى األبَِد َرْحَمتَهُ فوا للرَّ

يَل إنَّهُ صالٌِح وإنَّ إلَى األبَِد لِيَقُْل بَْيُت إْسرائِ 

لِيَقُْل بَْيُت هَروَن إنَّهُ صالٌِح وإنَّ إلَى . َرْحَمتَهُ 

بِّ إنَّهُ صالٌِح وإنَّ  .األبَِد َرْحَمتَهُ  لِيَقُْل أْتقِياُء الرَّ

 .إلَى األبَِد َرْحَمتَهُ 

بِّ  ييقَتفِي ض  يفاْستَجاَب ل ،َصَرْخُت إلَى الرَّ

ْحبِ  يوأْخرَجن بُّ َعْون. إلَى الرَّ  ،فاَل أْخَشى يالرَّ

بُّ ل يماذا يَْصنُع ب وأنا  ،ُمعينٌ  ياإلْنساُن ؟ الرَّ

بِّ َخْيٌر ِمَن اال .يأَرى بأْعدائ تِّكاُل َعلَى الرَّ

بِّ َخْيٌر ِمَن  .تِّكاِل َعلَى البََشرِ اال جاُء بالرَّ الرَّ

َؤساءِ  جاِء بالرُّ   .الرَّ

بِّ اْنتَقَمُت ِمْنهُمْ يُكلُّ األمِم أَحاطوا ب . ، وباْسِم الرَّ

بِّ , ياْحتِياطًا واْكتَنَفون يأَحاطوا ب وباْسِم الرَّ

ْهِد،  .قَهَْرتُهُمْ  أَحاطوا بي ِمْثَل النَّْحِل َحوَل الشَّ

بِّ اْنتَقْمُت واْلتَهَبوا َكنار  فِي  ، باْسِم الرَّ َشْوك 

ّب َعضَدن, ُدفِْعت ألَْسقُطَ . ِمْنهُم ت. يوالرَّ  يقُوَّ
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، وقَْد صاَر ل يوتَْسبَِحت  بُّ . اَخالصً  يهَُو الرَّ

 ،األْبرارِ  َصْوُت التَّْهليِل والَخالِص فِي َمساِكنِ 

ةً  بِّ َصنََعْت قُوَّ بِّ َرفََعْتن ،يَميُن الرَّ  ي،يَميُن الرَّ

ةً فَلَْن أَموت بَْعدَ  بِّ َصنََعْت قُوَّ بَْل أْحيا  ،يَميُن الرَّ

بَن ، تأْديبًا أدَّ بِّ ُث بأْعماِل الرَّ بُّ  يوأَُحدِّ وإلَى . الرَّ

 يْ لِكَ  ،أْبواَب البِرِّ  ياْفتَحوا ل.يالمْوِت لَْم يُسلِمن

بِّ ـأْدُخَل فيها وأعْ  بِّ  ذاـهَ  .تَرف للرَّ  .هَُو باُب الرَّ

ّديقوَن يَْدُخلوَن فيهِ   ،أْعتَرُف لََك ياَربُّ  .والصِّ

الَحَجُر  , ُمخلًِّصا يوُكنَت ل يألنََّك اْستََجْبَت ل

 .هَذا صاَر َرْأًسا للّزاِويةِ  ،َرَذلهُ البَنّاؤونَ  يالَّذ

بِّ كاَن هَذا   .وهَُو َعجيٌب فِي أْعيُننا .ِمْن قِبَِل الرَّ

، فَْلنَْبتَهجُ َصنَ  يهَذا هَُو اليَْوُم الَّذ بُّ ونَْفَرُح  َعهُ الرَّ

ُمباَرٌك  .ياَربُّ َسهِّْل ُسبُلَنا ،ياَربُّ َخلِّْصنا .فيهِ 

بِّ  ياآلت بِّ  .باْسِم الرَّ ُ  ،باَرْكناُكم ِمْن بَْيِت الرَّ هللاَّ

ّب أضاَء َعلَْينا َرتِّبوا عيداً بَِمْوِكب  َحتَّى  .الرَّ

أْنَت  يإلَهِ  ،فأْشُكركَ  يأْنَت هَُو إلَهِ  .قُروِن المْذبَحِ 

 يألنََّك إْستََجبَت ل .اَربُّ ـأْعتَرُف لََك ي .فَأَْرفَعكَ 
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بَّ فإنَّه صالٌح  .ُمخلًِّصا يوِصْرَت ل  اْشُكروا الرَّ

     إنجيل وقطع الغروب .َهلِّل ويا .وأنَّ إلَى األبَِد َرْحمتُهُ 

مور  مَ ال    َعَشرَ  ع  اس  المائَة  والت  ز 

 .ي، فاْستََجْبَت ليُحْزن يإلَْيَك ياَربُّ َصَرْخُت فِ 

فاِه الظّالمِة، وِمَن اللِّساِن  يياَربُّ نَجِّ نَْفس ِمَن الشِّ

وماذا تُزاُد أيُّها اللِّساُن  ىماذا تُْعطَ  ،الغاش

يَةِ  الغاش  .؟ ِسهاُم األْقوياِء ُمرهَفةٌ َمَع َجْمر البَرِّ

 ي، وَسكْنُت فيَّ قَْد طالَت َعل يفإنَّ ُغْربَت يوْيٌل ل

 .الُغْربَةِ  يف يطَويالً َسكنَْت نَْفس .َمساِكن قيدار

وحيَن  .السَّالِم ُكْنُت صاِحَب َسالم   يوَمَع ُمْبِغض

  .َهلِّل ويا. باطالً  يُكنُت أَُكلِّمهُم بِه كانوا يُقاتِلونَن

ر  مَ ال   ش  مور  المائَة  والع   ونَ ز 

 .يَعْوني َرفَْعُت َعْينَيَّ إلَى الِجباِل، ِمْن َحْيُث يَأت

بِّ  يَمعونَت َصنََع السَّماَء  يالَّذ ،ِمْن ِعْنِد الرَّ

لِل، فَما يَْنعُس  .واألْرضَ  ال يَُسلُِّم ِرْجلََك للزَّ

هَُوذا ال يَْنَعُس وال يَناُم حاِرُس  .حافِظُك

بُّ يُظلَُّل َعلَى يَِدكَ  .إْسرائِيلَ  بُّ يَْحفَظَُك، الرَّ  الرَّ
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وال القََمُر  ،تَْحرقَُك الشَّْمُس بالنَّهارِ  فاَل .اليُْمنَى 

بُّ يَْحفَظُ . باللَّْيلِ  بُّ يَْحفَظُ ء  َك ِمْن ُكلِّ سوالرَّ ، الرَّ

بُّ يَْحفَظُ ُدخُ . نَْفَسكَ  ِمَن اآلِن , وَجَك ولََك وُخرُ الرَّ

 إنجيل وقطع الغروب .َهلِّل ويا. دِ وإلَى األبَ 

مور  المائَة  وال  مَ ال   ر   يادحَ ز  ش   ونَ والع 

 .ْذهَبُ إلَى بَْيِت الَربِّ نَ :  يفَرْحُت بالقائِليَن ل

أوُرَشليُم  .َوقَفَْت أْرجلُنا فِي أْبواِب أوُرَشليم

ألَّن . المْبنِيَّةُ ِمْثل َمدينَة  ُمتَِّصلة  بَْعُضها ببَْعض  

بِّ َشه ،هُناَك َصِعَدت القَبائِلُ  ادةً ـقَبائُِل الرَّ

بِّ يَْعتَِرفوَن ال .إلْسرائِيلَ  هُناَك نُِصبَْت . ْسِم الرَّ

إْسأَلوا . بَْيِت داُودَ  يَكراس ،لْلقَضاءِ  يَكراسِ 

لِيَُكْن  ،والِخْصَب لُِمِحبِّيكِ  ،يمَ السَّالَم ألوُرَشل

والِخْصُب فِي أْبراِجك ، السَّالُم فِي ِحْصنِك

صينَةِ  ، تََكلَّمُت ِمْن يِمْن أْجِل إْخَوتي وأقاِرب. الرَّ

بِّ إلَِهنا .أْجلِك بالسَّالمِ   ،وِمْن أْجِل بَْيِت الرَّ

 إنجيل وقطع الغروب .َهلِّل ويا .إْلتََمْسُت لَك الَخْيرات
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مور  المائَة  والث  مَ ال   رو   يان  ز  ش   نَ والع 

هُما ِمْثل  فَها .يا ساِكَن السَّماءِ  يَّ إلَْيَك رفَْعُت َعْين

 يوِمْثل َعْينَ  ،َمواليهمْ  يُعيوِن الَعبيِد إلَى أْيد

بِّ َكَذلَِك . َسيَِّدتِها يْ األَمِة إلَى يَدَ  أْعيُنُنا نَْحو الرَّ

ْرَحْمنا، اْرَحْمنا ياَربُّ ا. َف َعلَْينااءَ إلَِهنا َحتَّى يَتَر

اْمتأَلَْت  ما وَكثيراً . فإنَّنا َكثيراً ما اْمتأَْلنا هَواناً 

بينَ  نُفوُسنا وإهانَةً ِمَن  ،عاراً ِمَن المَخصِّ

 إنجيل وقطع الغروب .َهلِّل ويا. المتََعظِّمينَ 

مور  المائَة  والث  مَ ال   ر   ث  ال  ز  ش   ونَ والع 

بَّ كاَن َمعنا لِيَقُْل إْسرائيلُ  لَْوال أنَّ . لَْوال أنَّ الرَّ

بَّ كان َمعنا ِعْنَدما قاَم النّاُس َعلَْينا الْبتَلَعونا . الرَّ

إَذْن  .ِعْنَد َسخِط َغَضبِِهْم َعلَْينا ،ونَْحُن أْحياء

ْيلُ  ،لَغَرْقنا فِي الماءِ  بَْل  .وجاَز َعلَى نُفوِسنا السَّ

ُمباَرٌك  .ال نِهايَةَ لَهُ  يجاَز َعلَى نُفوِسنا الماُء الَّذ

بُّ الَّ  نََجْت . لَْم يَُسلِّْمنا فَريسةً ألْسنانِِهم يذالرَّ

يّادينَ   الفَخُّ  .أْنفُُسنا ِمْثَل الُعْصفوِر ِمْن فَخِّ الصَّ

 



  012غروب صالة ال 
 

 

 

، الَّذاَسَر ونَْحُن نََجْونا، َعْونُنا باْنكَ   بِّ  يْسِم الرَّ

 إنجيل وقطع الغروب .هَلِّلُويا. َصنََع السَّماَء واألْرضَ 

م  مَ ال   ر   اب ع  ور  المائَة  والر  ز  ش   ونَ والع 

بِّ ِمثُْل َجبَِل ِصْهيونَ  لوَن َعلَى الرَّ  ال ،المتََوكِّ

الِجباُل  .الّساِكُن بأوُرَشليمَ  .يَتَزْعَزُع إلَى األبَدِ 

بُّ َحْوَل َشعبِه ِمَن اآلَن وإلَى األبَدِ   .َحْولَها والرَّ

بُّ ال يَْترُك َعصا الُخطاِة تَْستَقرُّ َعلَى نَصيِب  الرَّ

ّديقينَ  ّديقوَن أْيِديَهُم إلَى  يْ لِكَ  .الصِّ ال يَُمدَّ الصِّ

بُّ إلَى الّصالِحيَن وإلَى أْحِسْن يارَ . اإلْثمِ 

أّما الَّذيَن يَميلوَن إلَى  .القُلوبِ  يالمْستَقيم

بُّ َمَع فََعلِة اإلْثمِ  والسَّالُم . الَعثَراِت يَْنَزعهُم الرَّ

 إنجيل وقطع الغروب .َهلِّل ويا. َعلَى إْسرائِيلَ 

مور  المائَة  وال  مَ ال   ر   ام س  خَ ز  ش   ونَ والع 

بُّ َسبْ  . ِصْهيوَن ِصْرنا فَِرحينَ  يَ إذا ما َردَّ الرَّ

حينَئِذ  يُقاُل . حينَئِذ  اْمتأَلَ فَُمنا فَرًحا ولِسانُنا تَْهليالً 

نيَع َمَعهُم ّب قَْد َعظََّم الصَّ َعظََّم  .فِي األمِم إنَّ الرَّ

نيَع َمَعنا فَِصْرنا فَِرحينَ  بُّ الصَّ  ياَربُّ  دْ اْردُ  .الرَّ
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يوِل فِي الَجنوبِ  ،َسْبيَنا  الَّذيَن يَْزَرعوَن  .ِمْثَل السُّ

موِع يَْحُصدوَن باالْبتِهاجِ  َسْيراً كانوا . بالدُّ

يَسيروَن وهُْم باكوَن حاِمليَن بِذاَرهُم، ويَعودون 

 وقطع الغروب إنجيل .َهلِّل ويا. بالفََرِح حاِمليَن أْغماَرهُم

مور  المائَة  والس  مَ ال   ر  اد  ز  ش   ونَ س  والع 

بُّ البَْيتَ  . البَنّاُؤونَ  فَباِطالً يَْتعبُ  .إْن لَْم يَْبِن الرَّ

بُّ الَمدينَةَ ـوإْن لَْم يَحْ  فَباِطالً يَْسهُر  .ُرس الرَّ

ر  .الُحّراسُ  باِطٌل هَُو لَُكم التَّْبكيُر في القِياِم والتَّأَخُّ

فَإنَّهُ يَْمنَح  .رقاِد يا آِكلي الُخْبَز بالهُمومِ َعن ال

بِّ  .أِحبّاَءهُ نَْوماً  وثََمَرةُ  ،البَنوَن ميراٌث ِمَن الرَّ

 ِْ هاِم بِيَِد القَ  .ِن َعِطيَّةٌ ِمْنهُ طالَب َكذلَِك  ،ِويِّ ـكالسِّ

بيبَةِ  ُجُل الَّذي يَْمألُ  .أْبناء الشَّ َمْغبوطٌ هَُو الرَّ

ُجْعبَتَه ِمْنهُم، حينَئِذ  ال يُْخَزْوَن إذا َكلَّموا أْعداَءهُم 

 إنجيل وقطع الغروب .َهلِّل ويا. في األْبوابِ 

مور  المائَة  والس  مَ ال   ر   اب ع  ز  ش   ونَ والع 

بَّ طوبَى لَِجميِع الَّذيَن ي فِي  الّسالِكينَ  ،تَّقوَن الرَّ

 تَصيرُ  ،ألنََّك تَأُْكُل ِمْن ثََمرِة أْتعابِكَ  .طُُرقِه
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إْمرأَتَُك تَصير ِمْثَل  .َمْغبوطاً ويَكوُن لََك الَخْير 

بَنوَك ِمْثُل  ،َكْرمة  ُمْخِصبَة  فِي َجوانِِب بَْيتِكَ 

ْيتوِن الُجدِد َحْوَل مائَِدتكَ  هََكذا  .ُغروِس الزَّ

بَّ  يُك اإلْنساُن المتَّقيُبارِ  بُّ ِمْن  .الرَّ يُبارُكَك الرَّ

ِصْهيوَن، وتُْبِصُر َخْيراِت أوُرَشليَم َجميَع أيّاِم 

والسَّالُم َعلَى  ،بَنيكَ  ـيوتََرى بَن .َحياتِكَ 

 إنجيل وقطع الغروب .َهلِّل ويا .إْسرائيلَ 

مور  المائَة  والث  مَ ال   ن  ز  رو   ام  ش   نَ والع 

 .إْسرائيلُ  لِيَقُلْ  يَ ُمْنُذ ِصبا يونِ اَربُ ِمراًرا َكثيرةً حَ 

وإنَّهُم لَْم  ي،ابِ ُمْنُذ َشبَ  يونِ ةً قاتَلُ يرَ ِمراًرا َكثِ 

اةُ الُخطَ  يَجلَدنِ  يَعلَى ظَْهرِ  .يَّ وا َعلَ يَْقِدرُ 

ّب ِصّديٌق هُوَ  .وا إْثَمهُمْ وأَطالُ  يَْقطُع أْعناَق  ،الرَّ

ُكلُّ الَّذيَن  ،فَْليَْخَز َوْليَْرتَدَّ إلَى الَوراءِ  ،الُخطاةِ 

وليَكونوا ِمْثَل ُعْشِب  ،يُْبِغضوَن ِصْهيونَ 

لَْم يَْمأل  يالَّذ .يَْيبَُس قَْبل أْن يُْقطَعَ  يالَّذ ،السُّطوحِ 

 ُع الُغمورُ يَْجمَ  يوال الَّذ ،اِصُد ِمْنهُ يََدهُ الحَ 
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بِّ ْجتَ ولَْم يَقُل المُ  .ْضنَهُ حُ   ازوَن إنَّ بََرَكة الرَّ

بِّ ااَرْكناُكم ببَ وَ  ،َعلَْيُكم  .َهلِّل ويا .ْسِم الرَّ

 

يل  ل وقَا  ن  إن ج   ( 41ـ  38:  4ص ) م 

وكانَْت . اَم ِمَن المْجَمِع وَدَخَل بَْيَت ِسْمعانَ ثُمَّ قَ 

 ،فََسألوهُ ِمْن أْجلِها ،َشديدة  َحماةُ ِسْمعاَن بُِحمَّى 

ً ِمْنها وَزَجَر الُحمَّى فَتََركْتها وفِي  فََوقََف فَْوقَا

وِعْنَد ُغروِب الشَّْمِس . اَمْت وَخَدَمْتهُماِل قَ الحَ 

كاَن الَّذيَن ِعْنَدهُْم َمْرَضى بأْنواِع أْمراض  َكثيرة  

 يِه َعلَى ُكلِّ كاَن يََضُع يَدَ يُقَدِّمونَهُم إلْيِه، أّما هَُو فَ 

يَ  توكانَ  ،ميهُ فَيْشفِ ِمْنهُم واِحد   ُج ِمْن يُن تَْخرُ اطِ الشَّ

أْنَت هَُو المسيُح  :تَْصرُخ وتَقوُل  يَ يريَن وهِ َكثِ 

ِ ا ألنَّهُْم  ،ونَ فَكاَن يَْنتَِهرهُم وال يََدعهُم يَْنِطقُ . ْبُن هللاَّ

د   .يحُ وهُ أنَّهُ هَُو الَمسِ وا قَْد َعرفُ كانُ  هلل   والمج 

 .دائ ما  
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ه  الق طَع    ث م  ت قال  َهذ 

ّديُق بالَجْهِد يَ  ُص فَأْيَن أْظهَر أَنا لُ خْ إذا كاَن الصِّ

اْلخاطئ ؟ ثِقَل النَّهار وَحّره لَْم أْحتَِمْل لَِضْعِف 

حوُم . يبََشِريَّت ُ الرَّ َمَع  يْحِسْبنالَِكْن أْنَت يا هللاَّ

هَأنَذا  يألنّ  .أْصحاِب الّساَعِة الحاِديَةَ َعَشَرة

فَما  .يأُمّ  ي، وفِي الَخطايا َولَدْتنيباآلثاِم ُحبَِل ب

أتَِّكُل َعلَى  يلَكنّ  ،أَْجَسَر أْن أْنظَر إلَى ُعلُوِّ السَّماءِ 

 :صاِرخاً قائاِلً  ،ِغنَى َرْحمتَِك وَمحبَّتَِك لِْلبََشِريَّة

    . يأَنا الخاِطئ واْرَحمن ياللَّهُمَّ اْغفِْر لِ 

  .( ذو ك صابَتري )

  

 ،األْحضاِن األَبَِويَّةِ  يا ُمَخلَِّص بِفَْتحِ  يأْسِرْع ل

فِي اللَّذاِت والشهَواِت وقَْد  يأْفنَْيُت ُعْمر يألنّ 

فاآلَن أتَّكُل َعلَى ِغنَى . النَّهاُر وفاتَ  يَمَضى ِمنّ 

فال تَتَخلَّ َعْن قَْلب  خاِشع   .ال تَفرغُ  يَرْأفتَِك الَّت

ع   يألنّ  .ُمْفتَقِر  لَرْحمتِكَ  إلْيَك أْصُرُخ يا َربُّ بتََخشُّ

 ولَْستُ  ،أْخطَأُْت يا أبَتاهُ فِي السَّماِء وقُّداِمكَ  :
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َكأَحِد  يْجَعلَناْبناً بَل اُمْستحقاً أْن أُْدَعى لََك  

 .( نين يك ). كـأَُجرائِ 

 

ولُِكلِّ َخِطيَّة   ،لُِكلِّ إْثم  بِحْرص  ونَشاط  فَعْلتُ 

ْرتَكْبُت، ولُِكلِّ َعذاب  وُحْكم  اْجتِهاد  ابَشْوق  و

أْسباَب التَّوبَِة أيَّتُها السَّيَدةُ  يل ئيفَهَيِّ  .ْستَْوَجْبتُ ا

ُع، وبِِك أْستَشفُع وإيّاِك  .الَعْذراءُ  فَإلَْيِك أتَضرَّ

وِعْنَد ُمفارقَِة  .لئالّ أْخَزى يأْدعو أْن تُساِعدين

، ولمؤاَمرِة يِعْند ياْحَضر يِمْن َجَسد ينَْفس

، لئالّ يوألْبواِب الَجحيِم إْغلق ي،ْهزمااألْعداِء 

َعروس بال َعيب  للَخْتِن  يا ييَْبتَلعوا نَْفس

  .( كي نين )  .يِّ الَحقيق

 

ة  ( 41)صون لي   يىري قَال  كي  ثم    َمر 

 وأَبَانَا ال ذي ف ي الس َموات  ..وق ّدوس  ق ّدوس  

ليل   ثم111  صالة الغروبتَح 
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ليل    صالة الغروبتَح 

ألنََّك َمنَحتَنا أْن نَعبُر  ،نَْشُكرَك يا َملِكنا المتَحنِّنْ 

إلَى الَمساِء  وأتَْيَت بِنا هَذا اليَْوِم بَِسالَمة ،

وَجعْلتَنا ُمْستِحقّيَن أْن نَْنظُر النّوَر إلَى  ،شاِكرينَ 

 ،صاَر اآلنَ  ياللَّهُمَّ اْقبَْل تَْمجيَدنا هَذا الَّذ .الََمساءِ 

نا ِمن ِحيَِل الُمضادِّ  خاِخِه  ،ونَجِّ ِِ واْبِطْل سائَِر ِف

 هَْب لَنا فِي هَِذه اللَّْيلَِة المْقبِلَةِ . المْنصوبَِة لَنا

 ،َسالَمةً بَِغْيِر ألَم  وال قَلَق  وال تََعب  وال َخيال  

ونَْنهَُض للتَّسابيِح  ،لِنَْجتاَزها أْيضاً بَسالم  وَعفاف  

د إْسَمَك  لَواِت ُكلَّ حي ن وفِي ُكلِّ َمكان  نُمجِّ والصَّ

َمَع اآلِب َغْيِر المْدَرِك وال  القُّدوَس فِي ُكلِّ َشئ  

لََك  يقُُدِس المْحيي الُمساووالّروِح ال .المْبتَدئ

ه  .آمين .ورـاآلَن وُكّل أوان  وإلَى َدهِر الدُّ

 

ُ ثُمَّ اْرَحمناثُمَّ تُقاُل ارْ  َحمنا يا هللاَّ

 رجوع للفهرس

 إرحمنا يا هللا ثم إرحمنا

 

 إنجيل وقطع النوم
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م    َصالة  الن و 

 (ان يَةَ َعَشَرةَ الّساَعة  الثّ ) 
¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ 

يِِّد الَمسيحِ ذكاراً لوْضع ُرتِّبَْت تْ  القَْبِر  يف السَّ

وباْعتِباِر أنَّها آِخُر ساَعة ِمْن ساعاِت ُعمِر 

باْعتِباِر أنَّ النَّْوَم هَُو الَمْوُت . نَهارِه  ياإلْنساِن ف

غيُر   .الصَّ

قدِّمة ك ل ساَعة ييَتلو الم صلِّ   :وهي  م 

..  رِ كْ الة الشُ صَ   .. واتِ فِي السمَ  يذِ ا الَّ انَ أبَ 

   .. ونَ سُ مْ خَ المْزُموُر الْ 

 :ث م  يَقول  

مها للَمسيِح َملكي  تَْسبَِحةَ وَصالةَ النَّوِم ، أُقَدِّ

 .َخطاياَي  ي، وأْرجوهُ أْن يَْغفَر ل يوإلَه

مور  المائَة  والت  مَ ال   ر  ز  ش  ع  والع   ونَ اس 

ياَربُّ اْسَمْع . ْخُت إلْيَك ياَربُّ رَ األْعَماِق صَ ِمَن 

 ، لِتَُكْن أُذنَاَك ُمْصِغيَتَْيِن إلَى َصْوِت  َصْوتِي

 

 أهللصالة الشكر رإرحمنى يا 
 



  000نوم صالة ال 
 

 

 

ِعي ، ياَربُّ  إْن ُكْنَت لآلثَاِم َراِصداً ياَربُّ  . تَضرُّ

 ِمْن أْجلِ . ِمْن ِعْنِدَك المْغفِرةُ  َمْن يَْثبُُت ألنَّ 

تََمسَّكْت نْفِسي  ، اْسِمَك َصبَرُت لَك ياَربُّ 

بُّ . بناُموِسَك  ِمْن َمْحرِس  ، اْنتَظرْت نَْفِسي الرَّ

ْبحِ  يلِ  الصُّ ْبِح ،  إلَى اللَـّ ، ِمْن َمْحرِس الصُّ

بَّ  حمةَ ِمْن ِعْند .  فَْليَنتَِظْر إْسرائِيُل الرَّ ألنَّ الرَّ

بِّ  وْهَو يَْفتـَدي . وَعِظيٌم هَُو َخالُصـهُ  ، الـرَّ

 إنجيل وقطع النوم . َهلِّلويَا .ِمْن كلِّ آثَاِمِه إْسرائِيَل 

مور  المائَة  والث الث  مَ ال    ونَ ز 

، ولَْم  ايَ اَربُّ لَْم يَْرتَفِْع قَْلبي ولَْم تَْستَعِل َعْينَ يَ 

 ىَ هِ  يالَّت ـائِبِ أْسلُْك في الَعظائِِم وال في الَعجَ 

لَِكْن َرفْعُت  ، أّما إْن ُكْنت لَْم أتَِّضعْ . أَْعلَى ِمنّي 

هِ  ، َكَذلَك  َصْوتي ِمْثُل الفَطيِم ِمَن اللَّبَِن َعلَى أمِّ

بِّ ، . نَْفسي يَّ تَكوُن َعلَ  فَْليتَِّكْل إْسرائيُل َعلَى الرَّ

 إنجيل وقطع النوم . َهلِّل ويا. ِمَن اآلَن وإلَي األبَِد 
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مور  المائَة  والحادي والث الثونَ   المز 

بِّ .  اَربُّ داُوَد وُكّل َمَذلَّتِهِ يَ  ْذُكرْ اُ  ،  َكْيَف أْقَسَم للرَّ

 ال أْدُخل إلَى َمْسكِن بَْيتي يإنّ  : ونََذَر إللَِه يَْعقوبَ 

 يوال أُْعط. ، وال أْصَعُد َعلَى َسـريِر فِراشي 

، وال نُعاساً ألْجفاني ، وال راَحةً  نَْوماً لَِعْيني

بِّ ،  لصْدغي ، وَمْسَكناً  إلَى أْن أِجَد َمْوِضعاً لِلرَّ

،  ها قَْد َسِمْعنا بِِه في أْفراته.  إللَِه يَْعقوبَ 

لِنَْدُخل إلَى َمساِكنِِه .  وَوَجْدناهُ في َمْوِضِع الغابةِ 

ْت قَدماهُ ، ونَْسجَد في الَمْوِضِع الَّذى   . فيِه إْستَقَرَّ

. قُْم ياَربُّ إلَى راَحتَك ، أْنَت وتابـوُت قُْدسـَِك 

ِمْن .  ونَ اُرَك يَْبتِهجُ ـوَن البِرَّ ، وأْبـرَ َكهَنتَُك يَْلبَسُ 

. أْجِل داُوَد َعبِدَك ، ال تَردَّ َوْجهَك َعْن َمسيِحَك 

بُّ لِداُوَد َحقًّا وال ي   َعلَنَّ ِمْن ، ألجْ  ْخلِفُ َحلَف الرَّ

إْن َحفِظَ بَنوَك َعْهدي . ثََمَرِة بَْطنَِك َعلَى ُكْرسيَك 

فَبَنوهُم أْيضاً . وَشهاداتي الَّتي أُْعلِمهُْم إيّاها 

بَّ . يَْجلِسوَن إلَى األبَِد َعلَى ُكرســيَك  ألنَّ الرَّ

  هَذا هُوَ  : ، َوَرضيها َمْسَكناً لَهُ  ِصْهـيونَ  اْخـتارَ 
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أَبَِد األبَِد ، هَهُنا أْسُكُن ألنّي  ىَحتي إلَ َمْوِضُع را

ا أُْشبُِع ينِهَ لِطَعاِمها أُباِرُك تَْبريكاً ، لَمساكِ . أَرْدتُه 

لَكهَنَتِها أُْلبُِس الَخالَص ، وأْبراُرها . ُخْبزاً 

 هُناَك أُقيُم قَرناً لداُوَد ، هَـيأتَ . يَْبتَِهجوَن اْبتِهاجاً 

ألعـْدائِِه أُْلـبُِس الِخْزَي ، . ِسراجاً لَِمسيحي 

 إنجيل وقطع النوم . َهلِّل ويا. وَعلْيِه تَْزدِهُر قَداَستي 

مور  المائَة  والث  مَ ال    ونَ ي والث الث  ان  ز 

. هَُوذا ما أْحَسَن وما أْحلَى أْن يَْسُكن األْخَوةُ َمعاً 

ْأِس الَّذكالطّ  يَْنزُل َعلَى  ييِب الكائِِن َعلَى الرَّ

.  اللِّْحيِة ، لِْحيَة هَروَن النّاِزلِة َعلَى َجْيِب قَميِصه

َعلَى َجبَل ِصْهيوَن ِر وَن المْنَحدِ وِمْثُل نََدى َحْرمُ 

، ألنَّ هُناَك أَمَر الربُّ بالبََرَكِة واْلَحياِة إلَى األبَِد 

 إنجيل وقطع النوم . َهلِّل ويا. 

مور  المائَة  والث  مَ ال    ونَ ث  والث الث  ال  ز 

بِّ القائِميَن في بَْيِت  بَّ يا َعبيَد الرَّ ها باِركوا الرَّ

بِّ في ِدياِر إلَِهن وا أْيديَُكم اللَّيالي اْرفَعُ  يف.  اـالرَّ

  الربُّ  ُكـمْ اِركُ يُبَ . ـوا الربَّ القُدِس ، وباِركُ  ىإلَ 
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. َخلََق السََّموات واألْرَض  يـون َ، الَّذِمْن ِصْهيَ 

 إنجيل وقطع النوم . اـَهلِّل وي

مور  المائَة  والس  مَ ال    ونَ س  والث الث  اد  ز 

، بََكْينا  اِر بابَِل هُناَك َجلَْسناَعلَى أْنهَ 

ْفصَ .  رنا ِصْهيونَ ِعْنَدما تََذكَّ  اِف في َعلَى الصِّ

ا قِيثَاَراتنَا ، ألنَّهُ هُناَك َسألَنا الَّذيَن َوَسِطها َعلَّقنَ 

هُناك  ىوالَّذيَن اْستاقونا إلَ . َسبَْونا أْقـواَل التَّْسبيح 

. َن َسبِّحوا لَنا تَْسبَِحةً ِمْن تَسابيِح ِصْهيوْ  :قالوا 

؟ إْن  ة  ـأْرض  َغريبَ  يبِّ فرَّ ـَكيَف نَُسبُِّح تَْسبَِحةَ ال

ِك يا أوُرَشليَم تْنَس يَميني ، ويَْلتَِصُق يتُ ــنَسِ 

ْل  يي بَِحنَكلِسانِ  إْن لَْم أْذُكرك ، إْن لَْم أُفضِّ

اْذُكْر ياَربُّ بَني . أوُرَشليَم َعلَى أَْعظَم فََرحي 

اْنقُضوا اْنقُضوا  :يَوَم أوُرَشليَم القائِليَن  يأَدوَم ف

قِيَّة ، طوبَى . َحتَى األساَس ِمْنها  يا بِْنَت بابَِل الشَّ

طوبَى لَِمْن . ا نَ تِ اَزيْ جَ  يلَِمْن يُكافِئك ُمكافأتِك الَّت

ْخرةَ   . َهلِّل ويا.يُْمِسُك أْطفالَِك ، ويَْضِرُب بِِهُم الصَّ
 إنجيل وقطع النوم
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مور  المائَة  والس  مَ ل  ا  ونَ ع  والث الث  اب  ز 

أْعتَِرُف لََك ياَربُّ ِمْن ُكلِّ قَْلبي ، ألنََّك إْستَمْعَت 

اَم المالئِكِة أَُرتُِّل لََك ،وأْسُجُد أَمَ .  ُكلَّ َكلِماِت فَمي

، وأْعتَِرُف إلْسِمَك َعلَى  قُّداَم هَْيَكلَِك المقَدَّسِ 

ألنََّك قَْد َعظَّْمَت إْسَمَك القُّدوَس َرْحَمتَِك وَحقَِّك ، 

 يأْدعوَك فيِه أِجْبن ياليَوَم الَّذ. َعلَى الُكلِّ 

ة   ُد نَْفسي َكثيراً بِقُوَّ فَْليَْعتَِرْف لََك .  بُِسْرَعة  ، تَُزوِّ

وِك األْرِض ، ألنَّهُْم َسِمعوا سائَِر ـياَربُّ ُكلُّ ُمل

بِّ ألنَّ وليسبِّحوا في طُرُ . َكلِماِت فَِمَك  ِق الرَّ

ّب َعظيٌم  بَّ عا. َمْجَد الرَّ ويُعايُِن ل  ألنَّ الرَّ

. اِضعيَن ، أّما المتَكبِّروَن فَيَْعِرفهُم ِمْن بَْعد توَ المُ 

ِة فَإنََّك تُْحيينِ  دَّ ي ، َعلَى إْن َسلْكت في َوَسِط الشِّ

.  ِرْجِز األْعداِء َمَدْدَت يََدَك وَخلصتني يَمينك

بُّ يُج ياَربُّ َرْحَمتَُك دائَِمةٌ إلَى  .ي َعنِّ  يازالرَّ

  .َهلِّل ويا. األبَِد ، أْعماُل يََدْيَك ياَربُّ ال تَْتُركها 

 إنجيل وقطع النوم
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مور  المائَة  واألر  مَ ال    ونَ ع  بَ ز 

 ىياَربُّ إلْيَك َصرْخُت فاْستَِمْع لي ، اْنِصْت إلَ 

عي إذا ما َصرْخُت إلْيَك  لِتَْستَقِْم . َصْوِت تَضرُّ

 َصالتي كاْلبَخور قُّداِمَك ، ولِيَُكن َرْفُع يَديَّ 

َضْع ياَربُّ حافِظًا لِفَمي ، وباباً . يَحة  َمسائِيَّة  كذبِ 

َحصيناً لَشفَتيَّ ، وال تُِمْل قَْلبي إلَى َكالِم الشَّرِّ ، 

ناس  فاِعلي اإلْثِم وال فَيُماِرُس اْلَخطايا َمَع أُ 

ّديُق بَرْحمة  . والئِِمِهمْ ي أْشتَرُك ف ْبني الصِّ فَْليؤدِّ

. ي ُن َرأسِ ـ، أّما َزْيُت الخاطئ فاَل يَْده ويَُوبِّخني

ّريَرِة ألنَّ َصالتِ  ُذِهَل . ي أْيًضا ِضدَّ َرَغباتِِهم الشِّ

ْخَرِة ، يَْسَمعوَن َكلِماتي  اللَّيِّنَةَ أْقوياُؤهُم ِعْنَد الصَّ

. األْرِض  ي، ِمْثل َشْحِم األْرِض اْنَشقوا َعلَ 

 ْم ِعْنَد اْلَجحيِم ، ألنَّ ُعيونَنا إلْيكَ ـِعظاُمهُ  تَبَدََّدت

ْلُت فاَل تَْقتُل نَْفسي.  ياَربُّ  . ياَربُّ َعلْيَك تَوكَّ

نََصبوهُ لي ، وِمْن ُشكوِك  ياْحفَظني ِمَن الفخِّ الَّذ

ِشباِكِهْم وأكوُن  ْسقُطُ اْلُخطاةُ فييَ . فاِعلي اإلْثِم 

 إنجيل وقطع النوم . َهلِّل ويا. ا َوْحدي َحتَّى يَجوز اإلْثُم أَنَ 
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مور  المائَة  وال  مَ ال    ونَ ع  بَ ي واألَر  اد  حَ ز 

بِّ َصَرْخُت ، بَِصْوتي إلَ  ىَصْوتي إلَ بِ  بِّ  ىالرَّ الرَّ

ْعُت أْسكُ  ليـتََضرَّ ، أبُثُّ لََدْيِه  ُب أماَمه تََوسُّ

 .يُسبُلِ  تَ ي ِمنّي وأْنَت َعلمْ ي ِعْنَد فَناِء روحِ يقِ ضِ 

ْلُت . أْسلُُك أْخفَْوا لي فَّخاً  يالطَّريِق الَّذ يف تأمَّ

. َعِن اليَميِن وأْبَصرُت ، فلَْم يَُكْن َمْن يَْعرفني 

ولَْيَس َمْن يَْسأُل َعْن َْنفسي  ينِّ ضاَع اْلَمْهَرُب مِ 

أْنَت هَُو َرجائي  :فََصرْخُت إلْيَك ياَربُّ وقْلُت 

أْنِصْت إلَى طلبَتي ، . أْرِض األْحياِء  يي فوَحظِّ 

ني ِمَن الَّذيَن . قَْد تَذلَّْلُت ِجّداً  يفإنِّ  نَجِّ

. ي ، ألنَّهُْم قَْد اْعتـَّزوا أكثََر ِمنِّ ني يَْضطَِهدون

أْشُكَر إْسَمَك  يْ أَْخِرْج ِمَن اْلَحْبِس نَْفسي ، لِكَ 

ّديقوَن َحتَى تُجَ  اي يْنتَِظرُ ـإيّ . ياَربُّ  .  يينِ ازِ الصِّ

 إنجيل وقطع النوم . َهلِّل ويا

م  مَ ال    ونَ ع  بَ ام س  واألَر  خَ ائَة  وال  ور  المَ ز 

بَّ  بَّ في َحياتِ .  َسبِّحي يا نَْفسي الرَّ ي، أَُسبُِّح الرَّ

  وا َعلَىال تَتَِّكلُ  .ُدمُت َحيّاً  ي ماوأَُرتُِّل إللَهِ 
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ؤساِء وال َعلَى بَني البََشر َس ِعْندهُْم يْ الَّذيَن لَ . الرُّ

تُرابِِهْم ،  يوَن إلَ ودُ تَْخرُج روُحهُم فَيَعُ .  َخالصٌ 

طوبَى لَِمْن .  َذلَِك اليَْوِم تَْهلُك كافَّة أْفكاِرِهم يف

بِّ إلَِهِه   .إلَهُ يَْعقوَب ُمعينُهُ ، واتِّكالُهُ َعلَى الرَّ

الَّذي َصنََع السَّماَء واألْرَض والبَْحَر وُكلَّ ما 

الّصانِِع اْلُحْكِم . الدَّْهِر  يالحافِِظ الَعْدل إلَ . فيها 

بُّ . اِع الطَّعاَم للِجيَ  يْعطالمُ . يَن ومِ للَمْظلُ  الرَّ

بُّ يُقيُم الّساقِطيَن  يَحلُّ  بُّ . المأْسوريَن ، الرَّ الرَّ

دِّ  يَْحُكمُ  بُّ يُِحبُّ الصِّ بُّ . يقيَن الُعْمياَن ، الرَّ الرَّ

ُد اليَتيَم واألْرَملة َ، ويُبيُد عضِّ باَء ويُ يَْحفَظُ الُغرَ 

بُّ إلَ . اِة َق اْلُخطَ طُرُ  ، وإلَهُِك  الدَّْهرِ  ىيَْملُك الرَّ

 . َهلِّل ويا.  جيل   ىإلَ ل  ْن جييا ِصْهيوُن مِ 

م  مَ ال    ونَ ع  بَ س  واألَر  اد  ور  المائَة  والس  ز 

بَّ فإنَّ المْزمُ  ا وَر َجيٌِّد ، إللَِهنَ َسبِّحوا الرَّ

بُّ يَْبن. يَلذُّ التَّْسبيُح  بُّ يَْجمُع ـالرَّ ي أوُرَشليَم ، الرَّ

قي إْسرائِ  بُّ يَْشفي ُمْنَكِسري . يَل ُمتَفرِّ وِب القُلُ الرَّ

 َكْثرةَ  ياْلُمْحصِ . ُر َجميَع َكْسرِهْم بُ جْ يَ ، وَ 
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َعظيـٌم هُـَو .  اءً أْسمَ  يكافَّتِها يُْعطلِ اِكِب ، وَ الَكوَ 

تُـهُ ، وال إْحصاءَ  بُّ وَعظيَمةٌ هى قُوَّ . لِفْهِمِه  الرَّ

بُّ يَْرفَُع الُوَدعاَء ، ويُِذلُّ اْلُخطاةَ إلَ   ىالرَّ

بِّ باالْعتِراف ، َرتِّلوا إللَِهنا . األْرضِ  اْبتَِدئُوا للرَّ

 ييَُجلُِّل السَّماَء بالَغماِم ، الَّذ يالَّذ. بالقيثاَرِة 

يُنبُت الُعْشَب َعلَى  يالَّذ. يُهَيّئ لألْرِض المطَرَ 

اْلِجباِل ، واْلُخْضرِة لِِخْدَمِة البََشِر ، 

باِن البَهائَِم طَعاَمها ولِفِراِخ الِغرْ  يويُْعط

ةَ اْلَخْيل ، وال يَُسرُّ بِسَ  يالَّت  ياقَ تَْدعوهُ ال يُْؤثُر قُوَّ

ُجلِ  بُّ بِخائِفيِه ، وبالرَّ  الرَّ يَن اجِ ، بَْل يَُسرُّ الرَّ

 إنجيل وقطع النوم . َهلِّل ويا. َرْحمتَهُ 

نَ  بَعو  اب ع  واألَر  مور  المائَة  والس   ال َمز 

بَّ يا أوُرَشليِ  يَسبِّح ِك يا ـإلَهَ  يَم ، َسبِّحـالرَّ

ى َمغاليَق أْبوابِ . ِصْهيوَن  ِك ، وباَرَك ألنَّهُ قَْد قَوَّ

الَّذي َجَعل تُخوَمِك في َسالم  ، . يِك بَنيِك فِ 

الَّذي يُْرِسُل َكلَِمتَهُ . اْلِحْنطَِة  ويُْشبُِعِك ِمْن َشْحمِ 

  يْعطالمُ . األْرِض ، فَيُْسرُع قَولُه عاِجالً ِجّداً  يإلَ 
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مادِ الثَّْلَج كالّصوِف ، المَذرِّ  باَب كالرَّ .  ي الضَّ

ِدِه َمْن رَ ، قُّداَم َوْجه بَ  اْلَجليَد ِمْثل الفُتاتِ  يويُْلق

فَتُذيبَهُ ، تَهبُّ ريُحهُ فَتَسيُل  يَقوُم ؟ يُْرِسُل َكلَمتَهُ 

َكلمتَهُ لِيَْعقوَب ، وفَرائَِضهُ المياهَ ، المخبُر 

لَْم يَْصنَع هََكذا بكلِّ األمِم ، . وأَْحكاَمهُ إلْسرائيَل 

حها لَهُْم   . َهلِّل ويا. وأْحكاَمهُ لَْم يَُوضِّ

 

ن  ان جيل  ل وقَا  ( 32ـ  25 : 2ص )   م 

وإذا إْنساٌن كاَن بأوُرَشليَم إْسُمهُ ِسْمعاُن ، 

ً ُمتَوقِّعاً تَْعِزيةَ وهَذا اإلْنساُن كاَن  باراً تَقيّا

وكاَن قَْد أُْعلَِم . إْسرائيَل والّروح القُُدس كاَن َعليهِ 

ِمَن الّروِح القُُدِس أنَّهُ ال يََرى المْوَت قَْبل  ي  بَِوحْ 

بَّ فأْقبََل بالّروحِ  إلَى الهَْيكِل  أْن يُعايَن المسيَح الرَّ

اهُ ليَْصنَعا َعْنه َكما بالطِّْفِل يَسوَع أبَو ، ولَّما َدَخلَ 

يَجُب في النّاموِس ، َحَملهُ ِسْمعاُن َعلَى ِذراَعيِه 

ُ قَ  تُْطلُِق َعْبدَك  ياآلَن يا َسيِّد :ائاِلً وباَرَك هللاَّ

 بَسالم  َحَسَب قَْولَك ، ألنَّ َعْينيَّ قَْد أْبَصرتا 
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. أْعَددتَهُ أماَم َجميِع الشُّعوِب  يَخالَصَك الِّذ

. نوراً تَجلَّى لألمِم ، وَمْجًدا لَِشْعبَِك إْسرائيَل 

د  هلل   دائما    . والمج 

ه  الق طَع    ث م  ت قال  َهذ 

يّاِن العاِدِل  هَُوذا أَنا َعتيٌد أَْن أَقَِف أَماَم الدَّ

الُعْمَر َمْرعوباً وُمْرتَعبًا ِمْن َكْثرِة ُذنوبي ، ألنَّ 

ْينونَةَ  يف يالمْنقَض لَِكْن . اْلَمالهي يَْستوِجُب الدَّ

ألنَّ , األْرِض ساِكنةً  يما ُدْمِت ف ينَْفس يا يتوب

المْوتَى َمْن  يالقَْبِر ال يَُسبُِّح ولَْيَس ف يالتُّراَب ف

ِمْن  يبَْل اْنهَض .يَْذُكر وال في اْلَجحيِم َمْن يَْشُكر 

عِ  المَخلِِّص بالتَّْوبَِة  ىإلَ  يُرقاِد الَكَسل وتََضرَّ

  . اللَّهُمَّ اْرَحْمني وَخلِّصني :قائِلةً 

 ( .ك صابَتري  ذو) 

 

لَكاَن لَِك  , لَْو كاَن الُعْمُر ثابتاً وهَذا العالَُم ُمَؤبًَّدا

ةٌ واِضَحةٌ  لَِكن إذا إْنَكَشفَْت أْفعالُِك . يا نَْفسي ُحجَّ

يّاِن العاِدِل ، الرَّ   ديئة وُشرورِك القَبيَحة أَماَم الدَّ
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َجواب  تُجيبي وأْنِت َعلَى َسريِر اْلَخطايا  يُّ فَأَ 

إْخضاِع الَجَسِد ُمتَهاونَةً ؟ أيُّها ي ُمْنطَرحةً وف

. يُح إلَهُنا ، لُِكرسي ُحْكِمَك المْرهوِب أْفَزُع سِ المَ 

 وتـكَ ولِنوِر ُشعاِع الهُ . ولَِمْجلِِس َدْينونتِك أْخَشُع 

أَنا الشَّقِيُّ المتَدنُِّس الّراقُِد َعلَى فِراشي ، . أْجزُع 

لَكنّي أَتَِّخُذ صوَرة العشَّاِر . المتَهاِوُن في َحياتي 

ي ي فإنِّ ـْر لـاللَّهُمَّ اْغفِ  :قائاِلً  يقاِرعاً َصْدر

 .(نين  كي) . ئ ـِ خاط

 

أْسبِلي ظلَِّك السَّريَع أيَّتُها الَعْذراُء الطّاِهرةُ 

المعونَِة َعلَى َعْبدِك ، واْبِعدي أْمواَج األْفكاِر 

الِة  ديئِة َعنّي ، واْنهضي نَْفسي المريَضةَ للصَّ الرَّ

،  َعميق   ُسبات   يا اْستَغرقَْت فوالسَّهَِر ، ألنَّهَ 

فإنَِّك أُم  قاِدرةٌ َرحيمةٌ ُمعينةٌ والَِدةُ يْنبوِع اْلَحياِة 

 . وإلَهي يَسوِع المسيِح َرجائي  َملِكي
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 م  يَقول  المَصلِّيث   

ْل ياَربُّ تَ  أْن تَْحفَظَنا في هَِذه اللَّْيلِة بَِغيِر  فضَّ

بُّ إلهُ آبائِنا وُمتَزايٌد . َخطيَّة   ُمباِرٌك أَْنَت أيُّها الرَّ

بََركةً ، وإْسُمَك القُّدوُس َمْملوٌء َمْجداً إلَى األبَِد 

 ، فَْلتكْن َرحَمتَُك َعلْينا َكمْثِل إتِّكالِنا َعلْيكَ . آمين 

تُْعطيهم  تَرّجاَك، ألنََّك أْنَت الَّذيألنَّ أْعيَُن الُكلَّ تَ 

ُ ُمخلَِّصنا يا . نِه ِحيطَعاَمهُم في  إْسَمعنا يا هللاَّ

وأْنَت ياَربُّ تَْحفظُنا . َرجاَء أْقطاِر األْرِض ُكلِّها

 . وتُنَّجينا ِمْن هَذا الجيِل وإلَى األبَِد آمين 

ْنَت ُمباَرٌك أ .ُمباَرٌك أْنَت ياَربُّ َعلِّمني َعْدلَك 

 يُمباَرٌك أْنَت ياَربُّ أنِْر ل. ياَربُّ فَهِّمني ُحقوقََك 

ك  أْعماُل . األبَِد  ىياَربُّ َرْحَمتَُك دائَِمةٌ إلَ  .بِرَّ

َملجأً  ييَدْيَك ياَربُّ ال تَرفُْضها ، ألنََّك ِصْرَت ل

 .ِمْن جيل  إلَى جيل  

بِّ وقُْلُت إْرَحْمني وَخلِّصْ   أَنا طَلْبُت إلَى الرَّ

ياَربُّ إْلتَجأُت إلَيَك . َك ـنَْفسي ، فإنّي أْخطَأُت إليْ 

 ألنََّك . فَخلِّصني ، وَعلِّمني أْن أْصنََع َمشيئتَك 
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، وبِنوِرَك  أْنَت هَُو إلَهي ، وِعْندَك يْنبوُع اْلَحياةِ 

فْلتَأِت َرْحمتَُك للَّذيَن . ياَربُّ نُعايُن النّورَ 

َك لْلُمسْ  لََك تجُب . تقيمي القُلوِب يَْعرفونََك ، وبِرُّ

التَّْمجيُد  يلََك يَْنبغ. البَرَكةُ ، لََك يَحقُّ التَّْسبيُح 

أيُّها اآلُب واإلْبُن والّروُح القـُُدُس الكائُِن مْنُذ 

 .آمين . ِد ـَ البَْدِء واآلَن وإلَي أبَِد األب

بِّ ، والتَّْرتيُل إلْسِمك ـهُ  يِّدٌ ـجَ  َو اإلْعتِراُف للرَّ

الَغَدواِت  يأْن يُخبر بَرْحمتَِك ف. ا الَعليُّ أيُّه

 . ُكلِّ لَيلة   يوَحقِّك ف

 .ان  وقانون  اإليمَ .. ق ّدوس  هللا    :ث م  يَقول  

َحم  اويا َرب    ة   41ر   وس  ق د   وس  وق د  . َمر 

بان ية  و الة  الر   .الص 

ليل    وَهذا الت ح 

،  إلْيَك في هَذا اليَومِ ياَربُّ َجميُع ما أْخطأْنا بِِه 

إْن كاَن بالفِْعِل أْو بالقَوِل أْو بالفِْكر أو بَِجميعِ 

َك واغْفر لَنا ِمْن أْجِل إْسمِ  اْلَحواسِّ ، فاْصفَحْ 

 وأْنعْم َعلَْينا . القُّدوِس َكصالح  وُمحبٍّ للبََشِر 
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اِهراً ِمْن ُكلِّ اللَّهُمَّ بلَيلة  سالمة  ، وبِهَذا النَّْوم طَ 

قَلق  وأْرِسْل لَنا َمالَك السَّالَمِة ليَحُرَسنا ِمْن ُكلِّ 

، وِمْن ُكلِّ َضْربَة  ، وِمْن ُكلِّ تَْجربَِة الَعُدوِّ  . َشرٍّ

أفاِت وَمحبَِّة البََشِر اللَّواتي إلْبنِكَ   بالنِّْعمِة والرَّ

 .المسيِح  الَوحيِد َربِّنا وإلَِهنا وُمخلِِّصنا يَسوعِ 

ْن قِبَلِه يَليُق بَِك َمعهُ المْجُد والَكراَمةُ هَذا الَّذي مِ 

ةُ ، َمَع الّروِح القُُدِس اْلُمْحيي اْلُمساوي لََك  والِعزَّ

 . آمين .اآلَن وُكلُّ أوان  وإلَى َدْهِر الدُّهوِر 

 

 

 

نا  َحم  نا يا هللا   ث م  ار  َحم   .ث م  ي قال  ار 

 

 

 

 إرحمنا يا هللا ثم إرحمنا

 

 رجوع للفهرس
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 ()ار تَ س  َصالة  ال

ه بان  )  ة  بالر   (وه َي خاص 

َمةَ ك لِّ ساَعة  وه يَ  قدِّ  : يَت لو المَصل ي م 

 ..أبانا الَّذي في السَّمواِت 

ْكر   ..َصالةُ الشُّ

   .. المْزموُر الخْمسونَ 

 ث م  يَقول  

ُمهـا للَمسيح . اِر ـتَ تَْسبَحةُ وَصالةُ السِ  َملِكي أُقدِّ

 .اياَي َر لي َخطَ وإلَهي وأْرجوهُ أَْن يَْغفِ 

م ور  الر  مَ ل  اَ   ع  اب  ز 

الّشدَِّة ي ، في يَا إلهَ برِّ  يْستََجْبَت لِ ا إْذ َدَعْوتُ 

جَت َعنِّ  ْسَمْع ايَاَربِّ و يَّ تَراَءْف َعل. ي فَرَّ

  .يَصالتِ 

البََشَر حتَّى َمتَى تَْثقُل قلُوبُُكم ؟ لماَذا  ييا بَنِ 

ْعلُموا أنَّ اتُحبُّوَن البَاِطَل وتَْبتَغوَن الَكذَب ؟ 

وَسه َعجباً  بَّ قَْد َجَعل قُدُّ بُّ يَْستَجيُب لِ . الرَّ  يالرَّ
                                                           

     ْقت إْنسدال ست ار ُظْلم ة  الليل  ار ب ك ْسر  السين ت  الس     . تْعن ي و 

 صالة الشكر رإرحمنى يا أهلل
 



  037ستار صالة ال 
 

 

 

ْغَضبُوا وال تُْخِطئوا ، ا. إذا ما َصرْخُت إلَيِه  

 يوا َعلْيِه فْندمُ اتَقولُونَه فِي قُلوبُِكم  يالذِ 

لُوا َعلى ا. َمَضاجعُكم  ْذبَُحوا َذبيَحة البِرِّ ، وتَوكَّ

بِّ  َكثيُروَن يقُولُوَن َمْن يُرينَا الَخْيرات ؟ قَْد  .الرَّ

أْعطَيَت ُسُروراً . أَضاَء َعلَينَا نُوَر وْجهَك يَاربِّ 

أْوفََر ِمَن الِذيَن َكثُرْت ِحْنطَتهُْم وَخْمُرهُم  يلِقْلبِ 

، ألنََّك  فَبالسَّالِم أْضطَجُع أْيضاً وأنَام. هُم وَزيتُ 

َجاءِ  يياربِّ أْسَكنتَنِ  أْنَت وْحَدكَ    .هلِّل ويَا علَى الرَّ

م ور  الس  مَ ل  اَ   س  اد  ز 

ْتنِ  ْبنِ  ييَاربُّ ال تُبكِّ بَسَخطَك  يبَغَضبَك ، وال تُؤدِّ

ياَربُّ  يْشفِنِ اَضِعيٌف ،  ييَاربُّ فإنِّ  يْرَحمنِ ا. 

ْنَزعَجت اقِد  يقَد إْضطَربَْت ونَْفسِ  يفإنَّ ِعظَامِ 

،  يَمتَى ؟ ُعْد ونَجِّ نَْفس ىلَ إِ وأْنَت يَاربُّ فَ . ّداً ـجِ 

ألنَّه لَيَس فِي المْوِت  .ِمْن أْجِل َرحمتكَ  يوأحيِنِ 

. ترُف لَك ـِمْن يَْذُكرَك وال فِي الََجِحيم َمْن يَعْ 

ُم كلَّ لَيلة  َسِريرِ .  يتَِعبُت فِي تَنهُّدِ   ،  يأُعوِّ
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تَعكَّرْت ِمَن الَغَضِب . يأبلُّ فِراشِ  يوبُدُموعِ 

 . يهُِزمُت ِمْن َسائِِر أْعدائِ .  يَ َعْينا

بَّ قَد . ْثِم اإل ييَا َجميَع فَاِعل يْبُعدوا َعنِّ ا ألنَّ الرَّ

عِ . يَسمَع َصوَت بُكائِ  بُّ َسمَع تَضرُّ ،  ـيِ الرَّ

بُّ لِ ـال ا  يَصالتِ رَّ قَبَِل ، فَْليَخَز وْليْضطَرَب جدِّ

وا إلَى وَرائِِهْم بالِخزْ  يَجميُع أْعدائ  ي، وْليرتدُّ

ا   .ويَا ـهلِّل  . َسريعاً ِجدِّ

م ور  الث  مَ ال    رَ شَ عَ  يان  ز 

ْنقَِضاِء ؟ َحتَّى ؟ إلَى اال يإلَى َمتَى ياَربُّ تَْنسانِ 

؟ إلَى َمتَى أْرُدْد هَِذِه  يَمتّى تَْصرُف َوْجهَك عنِّ 

 ي، وهَِذِه األْوَجاُع فِي قَْلب يالمُشوَراِت فِي نَْفسِ 

ْنظُْر ا؟  يَّ َعل ي؟ إلَى َمتَى يَْرتفُِع َعدوِّ  النّهَاَر ُكلَّهُ 

لِئالَّ أنَاُم  يَّ أنَْر َعْين.  ـيوإلَهِ  ـييَاربِّ  يَّ ْستَِجْب إلاو

قَْد قَويُت  يإنِّ  ينَوَم المْوِت ، لِئالَّ يَقوَل َعدوِّ 

. يَتهلَّلُوَن إْن أنَا َزلَْلُت  يالذيَن يُْحزنُونَنِ . ْيِه ـَعل

ا أنَا فََعلى َرْحمتَك تَوكَّلُت ، يْبتَهُج قَلبِ    يأمَّ
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بَّ الَمْحسِ . بََخالِصَك  ، وأُرتِّل  يَّ ن إلـأُسبُِّح الرَّ

بِّ الَعالِ ال  . هلِّلُويَا.  يْسِم الرَّ

م ور  مَ ال    رَ شَ عَ  س  الخام  ز 

بِّ . َعلْيَك تَوكَّلُت  يياَربُّ فإنِّ  يْحفَْظنِ ا قُلُت للرَّ

أْظهََر .  يوال تَْحتاُج إلَى َصالحِ .  يِ أْنَت َربِّ 

يِسيِه الِذيَن فِي أْرِضِه ، وَصنَع فِيِهْم  َعجائِبَهُ لِقدِّ

َكثُرْت أْمراُضهُْم الِذيَن أْسَرعوا . ِمشيئاتِِه  كلَّ 

، ال أْشتَرُك فِي قَرابِينِِهم ِمَن  آَخرَ  َوراَء إله  

ماِء، وال أْذكُر أْسَماَءِهم بَشفَت بُّ هَُو  يَّ الدِّ ، الرَّ

 يَّ تَردُّ إل يوكأِسي ، أْنَت الذِ  يراثِ ينَصيُب مِ 

فِي أْرض   يِحباُل التَّْقِسيِم وقََعْت لِ .  يِميَراثِ 

بَّ  أُباِركُ .  يلَثَابٌت لِ  يوإنَّ ِميراثِ . ِخْصبَة   الرَّ

 ياُكْليَتَ  يوأْيضاً إلَى اللَّيِل وَعظَْتن.  يأْفهَمنِ  يالذِ 

بَّ أمامِ  فِي ُكلِّ حين  ، ألنَّه  ي، تقدَّمُت فرأْيُت الرَّ

ال أتََزْعزَع ، ِمْن أْجل هَذا فَِرَح  يلِكْ  يَعْن يَمينِ 

كُن َعلى ـأْيضاً يسْ  يَجَسدِ .  ـيوتَهلََّل لَِسانِ  يقَْلب

جاِء   وال. فِي الجِحيِم  يَك ال تَْترُك نَْفسـألنَّ . الرَّ
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وَسَك يََرى فَساداً  تََدعَ   فتنِ . قُدُّ ُسبُل  يقَْد َعرَّ

البَهَجةُ فِي . فَرحاً أماَم وْجهَك  يتَْمألنِ . الَحياِة 

 .هلِّل ويَا. ْنقِضاِء يَمينَِك إلَى اال

م ور    رونَ ش  ع  وال   ع  الراب   المز 

تَوكَّلُت  ي َعلْيكَ ـإلهِ  يا.  رفَْعُت نَْفِسيإلَيَك يَاَربُّ 

.  يأعدائِ  يوال تُْشِمْت ب. إلى األبَِد  يزنِ ـفاَلَ تُخْ . 

ليُْخَز . ال يَُخَزوَن  ألنَّ ِجميَع الِذيَن يْنتِظرونَكَ 

يَاربُّ  يأْظِهْر ل. الِذيَن يْصنَعوَن اإلْثَم باِطالً 

إلى َعدلَِك  يْهِدنا. لََك ـُسبُ  يطُرقََك ، وعلِّْمن

وإيَّاّك . يألنََّك أنَت هُو هللاُ ُمخلِّصِ . ي وعلِّمنِ 

ْذُكر يَاربُّ َرْأفاتَِك ا. ْنتَظرُت النَّهاَر كلَّهُ ا

َخطايَا . ُذ األزِل ـوَمراِحَمك ، ألنَّهَا ثَابتَةٌ ُمن

أْنَت  يْذُكرنِ اَكرْحمتِك . ال تُْذَكر  يوَجْهل يَشبَابِ 

بُّ َصالحٌ .  ربُّ َك يَاـمْن أْجِل َخالص وُمْستَقيٌم  الرَّ

 ييَْهد.  ريقِ ـ، لِذلَِك يُرِشُد الِذيَن يُْخطئوَن فِي الطَّ 

َجميُع . الُودَعاَء فِي الُحْكِم ، يُعلُِّم الُودَعاَء طُرقَهُ 

بِّ َرْحمةٌ وَحٌق لَحافِظِ   َعْهدهِ  يطُرق الرَّ
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ى ْغفِر لاْسِمَك ياَربُّ اِمْن أْجِل . وَشهَاَداتِه  

َمْن هُو اإلْنساُن الَخائُف . ألنَّها َكثيرةٌ  يَخطيَّتِ 

بِّ ، يْرِشدهُ فِي الطَّريِق التِ  نَْفسهُ . ْرتََضاهَا ا يالرَّ

. فِي الَخْيراِت تْثبُُت ، ونَْسلهُ يَرُث األْرَض 

بُّ  بِّ ألْتقيَائِهاو.  عز  لَخائفِيهِ  الرَّ ولَهُم . ْسُم الرَّ

بِّ فِي كلِّ  يَ اَعْين. ُن َعهَده ـيُْعل تَْنظَران إلى الرَّ

 .يَّ ألنَّهُ يُْخرُج ِمْن الفخِّ ِرْجلَ . حين  

. بٌن َوِحيٌد وفَقِيٌر أنَا ا يألنِّ . ي واْرَحمنِ  يَّ ْنظُْر إلا

.  يِمْن َشدائِدِ  يْخِرْجنِ أ. ثَُرْت ـقَْد ك يأْحزاُن قَلبِ 

 يَ َجِميَع َخطايَا يْغفِْر لاو.  يوتََعب يْنظُر إلَى ُذلِّ ا

 يفإنَّهْم قَد َكثُُروا وأبَّغضونِ  يأْعدائِ  ىْنظُر إلا. 

نِ  يْحفَْظ نَْفسِ ا. ظْلماً   ي، ال أْخَزى ألنِّ  يونَجِّ

ْم والمْستَقيُموَن ـالِذيَن ال َشرَّ فِيه.  َك تَوكَّلتُ ـَعلي

هُ  يا. ْنتظَْرتََك ياَربُّ ا ي، ألنِّ  يب لَصقُوا ْذ ـْنقأاللَـّ

 .هلِّل ويَا. يِع َشدائِدِه ـرائِيَل ِمْن َجمِ إسْ 
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م ور  الساد  مَ ال    رونَ ش  عَ وال   س  ز 

بُّ نُورِ  بُّ . ِممَّن أَخاُف  يوَخالصِ  يالرَّ الرَّ

ِعنَد اْقتِراِب األْشراِر . ِممَّن أْجَزُع  ينَاِصُر َحياتِ 

َعثُروا  يوأْعدائِ  يَّ ، ُمضايقَ  يلِيأُْكلوا لْحمِ  يِمنِّ 

.  يَجيٌش فلَْن يَخاَف قَْلب يإْن يُحاِربَنِ .  وَسقَطُوا

 َواِحدةً . قِتاٌل فَفِي هَذا أنَا أطَْمئنُّ  يَّ إْن قاَم عل

بِّ وإيَّاهَا أْلتمُس  أْن أْسُكَن فِي . َسألُت ِمَن الرَّ

بِّ كلَّ أيَّاِم َحياتِ  يَم ـأْنظَر نَع يْ لِك.  ـيبَيِت الرَّ

بِّ ،  َس فِي هَْيكلِه المقُدَِّس الرَّ ألنَّهُ . وأتَفرَّ

تِ  يأْخفانِ   ي، َستَرنِ  يفِي َخْيمتِِه ، فِي يَوِم ِشدَّ

واآلَن .  يوَعلَى َصْخرة  رفََعن. بِسْتِر ِمظلَّتِه 

طُْفُت وَذبَْحُت .  يَعلَى أْعدائِ  يهُوَذا قَْد َرفَع َرأسِ 

بِّ ـوأرتُِّل للأسبُِّح . فِي ِمظلَّتِه َذبيَحةَ التَّْهليِل  . رَّ

. بِِه َدعـوتَُك  يالذِ  يْوتِ ـاْستَمْع ياَربُّ صَ 

طَلْبُت  :ي فإنَّهُ لَك قاَل قْلبِ  يواْستَجْب ل ياْرَحمنِ 

ال تَْحجْب . وْجهَك ، وَوْجهَك ياربُّ أْلتِمسُ 

 . وال تُعرْض بَغَضب  َعن َعْبدكَ  يوْجهَك عنِّ 
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يَا اللـهُ  يوال تَْرفضنِ  يال تْخُذلنِ .  ُكْن لى ُمعيناُ  

ا  يقَْد تَركانِ  يوأُمِّ  يفإنَّ أبِ .  يُمخلِّصِ  ، وأمَّ

بُّ فقبِلَنِ  فِي  يْهِدناياربُّ طّريقََك و يِ علِّْمن. ـي الرَّ

إلى  يال تسلَمن.  يِ َسبِيل  مْستَقيم  ِمْن أجل أعدائ

. ُشهوُد ُزور   يَّ ، ألنَّه قَْد قاَم َعل يَّ ُمضايِق يأيد

أُعايُِن َخْيرات  يأنَا أؤِمُن أنِّ . ظُلماً  يَّ وَكذبُوا َعل

بِّ فِي أْرضِ  بِّ تَقوَّ ا. األْحياءِ  الرَّ ْنتِظِر الرَّ

ْد قْلبَك وـوليتَشَ  بِّ ادَّ  . هلِّل ويَا. ْنتَِظر الرَّ

م ور  الس  مَ ال    ونَ ت  والسِّ  س  اد  ز 

بوْجِهِه لِيتَراءَف هللّاُ َعلينَا ولِيُبارِكنَا ، وليُنِر 

لَتُْعرَف فِي األْرض طَريقَُك ، . َعلْينَا ويَْرَحْمنا 

فْلتَْعتََرْف لَك . َك ــوفِي َجميِع األمِم َخالصُ 

عوُب كلُّها  الشَّعوُب يا هُ ، فْلتَْعترْف لَك الشُّ . اللَـّ

لتَْفَرح األَمُم وتَْبتهُج ، ألنََّك تِديُن الشَّعوَب 

فْلتَْعتَرْف . فِي األْرض  األممَ  يْستِقاَمِة وتَْهدباال

ع عـلََك الشُّ ُ ، فْلتَْعتَرْف لََك الشُّ وُب ـوُب يَا هللاَّ

 نَاــفَليُباِرك. ا ـاألْرُض أْعطَْت ثََمرتَه .اً ـَجميع
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فَْلتَخَشهُ َجميُع أْقطاِر . لِيُباركنَا هللاُ . هللاُ إلهـنَا  

 . لِّل ويَاهَ . األْرِض 

م ور  الت  مَ ال    ونَ ت  والسِّ  ع  اس  ز 

.  يوأِعنِّ  ، يَاربُّ أْسرعْ  يْلتَفْت إلى َمُعونَتِ االلَّهُمَّ 

ى َخْلف  ، وليْرتَدَّ إلَ  يليُْخَز ويَْخَجل طَالبُو نَْفس

وليْرجَع . الشَّرَّ  يويَْخَجل الِذيَن يْبتَغوَن ل

ولِيْبتَهْج . نَعماً نَعماً  يبالِخْزِى َسريعاً القَائِلوَن ل

َك َجميُع الِذيَن يْلتمُسونَِك ، ولِيَقَل فِي كلِّ ويَْفَرح ب

بُّ  ا أنَا . حين  ُمحبُّو َخالِصَك لِيتَعظََّم الرَّ وأمَّ

 يأْنَت ُمعينِ .  ياللَّهمَّ أِعنِّ . فِمْسكيٌن وفَقِيٌر 

 . َهلِّل ويا. يَاربُّ فاَل تُْبِطئ  يوُمخلِّصِ 

م ور  الث  مَ ال   ر   يانَ ز  ش   ونَ والع 

ُب   فِي َمراع   َشئٌ  يوُزنـفاَل يُعْ  ييَْرعانالرَّ

يَردُّ . ي إلى ِمياِه الّراحِة يوِرُدن  ،ي ُخْضر  يُْسِكنُن

إْن .  ْسِمهِ ا إلى ُسبُل البرِّ ِمْن أْجلِ  ييَْهدين. ي نَْفس

ا  َسلَْكُت فِي َوَسِط ِظالِل المْوِت فاَل أخاُف َشّرً

 ازَك هُما ـاَك وُعكّ ـ، َعصيألنََّك أْنَت َمع
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يانن . يَّ قمائدةً تِجاه ُمضايِ  يهَيَّأَت قُّدام. ي يُعزِّ

يِت َرأس ة  ـبِق يك َروْتنـ، وَكأْسُ  يَمَسحَت بالزَّ . وَّ

 ي، وَمْسَكن يَجميَع أيّاِم َحيات يوَرْحمتَُك تُْدركن

 . َهلِّل ويا. فِي بَيِت الربِّ إلَى َمَدى األيَّاِم 

م ور  الت  مَ ال   ع  ز  ر  و اس  ش   ونَ الع 

 يب ِمتْ ، ولَْم تُشْ ي نْحتََضْنتَ اظُِّمَك ياَربُّ ألنََّك عَ أُ 

بُّ إلَهِ أيُّهَ  .ي ائِ أْعدَ  ْيَك ْخُت إلَ ي َصرَ ا الرَّ

، ي نَْفسِ  يمِ ياَربُّ أْصَعدَت ِمَن الَجحِ . يفَشفَْيتن

بِّ َرتِّلُ .  ُجبِّ يَن فِي الْ ابِطِ ِمَن الهَ  يلَّْصتَنوخَ  وا للرَّ

ألنَّ  قََداَستِهِذْكِر وا لِ فُ ، واْعتَرِ  يهِ قِّديسِ  يعَ َجمِ  يا

فِي الَعشاِء .  فِي ِرضاهُ  ، وَحيَاةً  َغَضبَه حظَة  للَ 

باِح السُّ  اءِ لُّ البُكَ يَحِ  ُت فِي أَنا قُلْ  .روُر ـوفِي الصَّ

، ياَربُّ  تَزْعَزُع إلَى الدَّْهرِ ال أَ  يينَتأْنِ طُمَ 

تِ  ةً  يَت بَهائِ َك أْعطَيْ بَمَسرَّ ْفَت وْجهََك َصرَ .  قُوَّ

، وإلَى  اَربُّ أْصُرخُ ْيَك يَ إلَ  .فَِصْرُت قَلِقًا  يَعنّ 

عُ ـَ أتَض يإلَهِ  ُت إذا هَبَطْ  يِمْن َدمِ  ْنفَعة  أيَّةُ مَ .  رَّ

 رُ اُب أْو يُْخبِ ِرُف لََك التُّرَ ، هَْل يَْعتَ  يمِ إلَى الَجحِ 
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بُّ فَرَ َسمِ .  حقِّكَ بِ    ياَر لبُّ صَ ، الرَّ ي ِحَمنِ َع الرَّ

لْ  َعْوناً  ْقَت مَ  ،ي ل إلَى فََرح   يَت نَْوح، َحوَّ زَّ

 ــيل لََك نَْفستَُرتِ  يْ وراً لِكُسرُ  يوَمْنطَْقتن يِمْسحِ 

بُّ إلَه. ي وال يَْحَزُن قَْلبِ  إلَى األبَِد  يأيُّها الرَّ

 . َهلِّل ويا. ُف لََك أْعتَرِ 

بَعونَ  م ور  الثّانى واألر   المز 

ة  َغيِر أ، ِمْن ي ياَربُّ واْنتقِْم لمْظلمت ياْحُكْم ل مَّ

نِ  ة  وِمْن إْنسان  ظالم  وغاشٍّ نَجِّ ألنََّك أْنَت .  يبارَّ

ت يهَُو إلَه ؟ ولِماذا أْسلُك  ي، لماذا أْقَصْيتنيوقُوَّ

 َرَك وَحقَّكَ وَ ـ؟ أَْرِسْل نُ  يَكئيباً ِمْن ُمضايَقِة َعُدوِّ 

إلى َجبَلَك المقَدَِّس  يويُْصِعدانَن يفإنَّهما يَْهِديانَن ،

ِ تِجاهَ َوْجه .  وإلى َمْسكنِكَ  فأْدخُل إلَى َمْذبِح هللاَّ

ِ الَّذ ارِة يا يثَ تَرُف لََك بالقِ ـأعْ . ي ابـيُفرُح َشب يهللاَّ

ُ إلَه ُِ . ي هللاَّ ِِ َحزينَةٌ ولِماذا  ييا نَْفس لِماذا أْنِت

ِ  ي؟ تَوكَّل يتُْزِعجينَن ،  أْعترُف لهُ  يفإنِّ َعلَى هللاَّ

 . َهلِّل ويا . يهَُو إلَه يَخالص َوْجه
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م ور  الس  لَ ا   س  اد  مز   ونَ س  والَخم 

ُ اْرَحْمنِ  ياْرَحْمنِ  ، فإنَّهُ َعلْيَك تَوكَّلَْت ي يا هللاَّ

، إلَى أْن يَْعبَُر  أْعتَِصمُ  وبِظلِّ َجناَحْيكَ . ي نَْفس

ِ الَعل.  اإلثمُ  ِسن حْ ، اإللَه المُ  يِّ أْصُرُخ إلَى هللاَّ

 ارَ وَجَعَل العَ  .ي أْرَسل ِمَن السَّماِء فَخلَّصن .يَّ إلَ 

ُ َرْحَمتَهُ وحقَّهُ  .ي َعلَى الَّذيَن يَطأُونَن ،  أْرَسَل هللاَّ

ِمْن بَيِن األْشباِل إْذ نِْمُت  يوَخلََّص نَْفس

أْسناُن أْبناِء البََشِر ِسالٌح وِسهاٌم ، .  ُمْضطَرباً 

 م َسْيٌف ُمرهٌَف اللَّهمَّ إْرتَفِْع َعلَى السََّمواتِ ولسانُهُ 

نََصبوا  . ، وليْرتَفِْع َمْجُدَك َعلَى ُكلِّ األْرضِ 

 ي، َحفروا قُّداَم وْجهي فِخاخاً وأْحنَْوا نَْفس يلِرجل

ُ  يُمستَعٌد قَْلب.  َسقَطوا فيهافُحْفرةً  ، ُمْستَعٌد  يا هللاَّ

يا  ياْستَيقِظ .ي فِي تَْمجيد، أُسبُِّح وأُرتُِّل ي قَْلب

أَنا .  اْستَيقِظ أيُّها المْزماُر والقيثاَرةُ , ي نَْفس

ًِ ـأْستَيقِظُ ُمبَ  راً عوِب .  كِّ أْعتَرُف لََك فِي الشُّ

ألنَّ رْحمتََك قَْد .  ياَربُّ ، وأرتُِّل لََك فِي األَممِ 

 .وإلَى السَّحاِب َعْدلَك ، َعظَُمت إلَى السََّمواِت 
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َعلَى  مَّ اْرتَفْع َعلَى السََّمواِت وْليرتَفِْع َمْجُدكَ اللهُ  

 . َهلِّل ويا. سائِِر األْرِض 

م ور  ال  مَ ال    ونَ ان  س  والث مَ ام  خَ ز 

مْسكيٌن  يألنِّ  ي ،أَمْل ياَربُّ أُُذنَك واْستَمعن

 يبار  ، يا إلَه يْحفَْظ نَْفسي ألنّ ا.  اوبائٌِس أَنَ 

 يياَربُّ ألنّ  ياْرَحْمن.  خلِّْص َعْبِدَك المتَّكَل َعليكَ 

ْح نَْفَس َعْبدَك . إليَك أْصرُخ اليَوَم كلَّهُ   يألنّ ، فَرِّ

ألنََّك أْنَت ياَربُّ .  يُت نَْفسـإلْيَك ياَربُّ َرفَع

، وَرْحمتَُك َكثيَرةٌ لِكافَِة المْستَغيثيَن  صالٌِح َوَوديعٌ 

، واْصِغ إلَى ي إلَى َصالت أْنِصْت ياَربُّ  . بكَ 

ع إلْيَك َصَرْخُت  يفِي يَوِم شدَّت. يَصْوِت تَضرُّ

وال ، فَليَس لََك َشبيهٌ فِي اآللِهَِة ياَربُّ . ي فَأَجْبتن

ُكلُّ األمِم الَّذيَن َخلْقتَهُم .  َمْن يَْصنَُع كأْعمالِكَ 

دوَن   . ْسَمكَ ايَأْتوَن ويَْسُجدوَن أماَمَك ياَربُّ ويُمجِّ

، أْنَت وْحَدَك  ألنََّك أْنَت َعظيٌم وصانُِع الَعجائِبِ 

ياَربُّ إلَى طَريقَِك فَأْسلَك  يْهِدنا . اإللَهُ الَعظيمُ 

 . ْسِمكَ اِعْند َخوفِه ِمْن  ي، ليَْفرَح قَلب فِي حقِّكَ 



  029ستار صالة ال 
 

 

 

بُّ إلَه  ، ي ِمْن ُكلِّ قَْلب يأْعتَرُف لََك أيُّها الرَّ

ُد إْسَمَك إلَى  ألنَّ َرْحمتََك َعظيَمةٌ . األبدِ وأُمجِّ

يَت نَْفس يَّ َعلَ  فل ي، وقَْد نَجَّ  . يِّ ِمَن الَجحيِم السُّ

،  يَّ وا َعلَ وِس قَْد قامُ النّامُ  ياللَّهُمَّ إنَّ ُمخالِف

وا أْن ، ولَْم يَْسبقُ ي وا نَْفسِ وَمْجمُع األِعّزاِء طَلبُ 

بُّ  مْ هُ امَ وَك أمَ يَْجَعلُ  اإللهُ أْنَت ، وأْنَت أيُّها الرَّ

، أْنَت طَويُل الّروِح وَكثيُر  َرؤوٌف وَرحيمٌ 

ْحمِة وصاِدقٌ  أَْعِط . ي واْرَحْمن يَّ اْنظُر إلَ . الرَّ

ةً لِعْبِدكَ  آيةً  يْصنَع َمعا،  ْبِن أَمتكَ ا، وَخلِّص  ِعزَّ

ألنََّك أْنَت . فَيْخزْوا يَّ صالَحةً لِيَرى َذلَك ُمْبِغض

 . َهلِّل ويا.  ييتَنِ زَّ وعَ  يْنتَنِ عَ يا َربُّ أَ 

عو  مَ ال   م ور  التِّس   نَ ز 

، يَْستَريُح فِي ِظلِّ إلِه  يِّ الّساِكُن فِي َعْوِن الَعل

بِّ أْنَت هَُو ناِصر.  السَّماءِ  ، ي أوَمْلجَ  ييَقوُل للرَّ

يّادِ .  فأتَِّكُل َعليهِ  يإلَه ،  ألنَّهُ يُنّجيَك ِمْن فَخِّ الصَّ

،  َوَسِط َمْنكبْيِه يُظلِّلُكَ  يف. وِمَن الَوباِء الَخِطرِ 

 كَ ـ، َعْدلهُ يُحيطُ بِ  وتَْحَت َجناَحيِه تَْعتَصمُ 



  041ستار صالة ال 
 

 

 

وال ِمْن . فاَل تَْخَشى ِمْن َخْوِف اللَّْيِل .  كالسِّالح 

َسْهم  يَطيُر في النَّهار ، وال ِمْن أْمر  يْسلُك في 

 يَْسقطُ . ، وال ِمْن هاَلك  يفسد فِي الظَّهيَرةِ  الظُّلَمةِ 

، وأّما  َعْن يَسارَك أُلوٌف وَعْن يَمينَك ِرْبواتٌ 

, أْنَت فاَل يْقتَرُب إلْيَك الشَّرُّ بَْل بَِعْينْيَك تُعايُِن 

ألنََّك أْنَت ياَربُّ .  وُمجازاةُ الُخطاِة تُْبصرُ 

َمْلجأََك فال تُصيبَك  يَّ ، َجعْلَت الَعلي َرجائ

ألنَّهُ .  كَ ، وال تْدنو َضْربةً ِمْن َمْسكنِ  الشُّرورُ 

 وَك فِي َجميِع طُرقكَ ظُ ليَْحفَ .  َمالئِكتَهُ بِكَ  ييوص

، لئاَلّ تَْعثُر بَحَجر   وَعلَى أْيديِهْم يْحِملونَكَ . 

، وتَْسحُق  أُ األْفَعى وَملَِك الحيّاتـتَط.  ِرْجلُكَ 

ألنَّهُ تَعلََّق بي فَأنّجيه ، أُرفُِّعهُ .  األَسَد والتِّنّينَ 

يْدعوني فأْستجيب لَهُ ، َمعهُ . ْسمي ا ألنَّهُ َعرفَ 

دهُ وِمْن طوِل األيّاِم  دَّة ، أْنقِذهُ وأَمجِّ أَنا فِي الشِّ

 . َهلِّل ويا.  ي، وأُريِه َخالص أْشبُِعهُ 
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م ور  الس  مَ ال   ع  ادَ ز   ونَ س  والتِّس 

ب قَْد َملَ  ، وْلتَْفرح الَجزائُِر  َك فْلتَتَهلَّل األْرضُ الرَّ

، الَعدُل  َسحاٌب وَضباٌب َحْولهُ  . الَكثيرةُ 

النّاُر تَْسبُق فَتَْسلك .  والقََضاُء قواُم ُكْرِسيِّه

.  أماَمه، وبلهيب  تَْحرُق أْعداءهُ الَّذيَن َحْولهُ 

، نَظَرت األْرُض  أضاَءت بُروقُهُ المْسكونَة

أماِم ذابت الِجباُل ِمثَل الشَّْمع ِمْن .  فَتَزْلَزلت

بِّ وِمْن َوْجه  َرت أْخبَ . ااألْرِض ُكلِّهَ ربِّ َوْجِه الرَّ

عوِب َمْجَدهُ السََّموات بَِعْدلِ   . ِه وعايَنَت َجميُع الشُّ

، ي يَْخَزى َجميُع الّساجديَن لَِصنعِة األْيد

ِ .  الُمْفتَِخريَن بأْصناِمِهم َجميَع  يا اْسُجدوا للَّ

، وتَهلَّلَت  تْ َعْت صْهيوُن فَفَرحَ َسمِ .  مالئِكتِهِ 

ا ِمْن أْجل أْحكاِمَك ياَربُّ ألنََّك أْنَت وذَ بناُت يَهُ 

بُّ العال اْرتَفَْعَت ِجّداً .  َعلَى ُكلِّ األْرضِ  يهَُو الرَّ

بِّ أَْبِغضُ  ييا ُمحبّ  . فَوَق َجميع  اآللِهَةِ  وا الرَّ

بَّ يَْحفظُ نُفوَس أْبراِرهِ . الشَّرَّ  يِهم ِمنْ  إنَّ الرَّ  ويُنَجِّ

ّديقيَننوٌر أْشرَ .  اةِ ـالُخط يأْيد  وفَرحٌ .  َق للصَّ
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ّديقون   للُمْستَقيمي القُلوِب اْفَرحوا أيُّها الصِّ

بِّ ، واْعتَرفوا لِذْكِر قَداسَ   . َهلِّل ويا. تِِه بالرَّ

م ور  المائَة  والت  مَ ال   ع  ز   اس 

بُّ لَِربّ   عَ ، َحتَّى أَضَ ي ْجلْس َعْن يَمينا يقاَل الرَّ

ة يُْرسُل َعصَ .  ئ قََدمْيكَ َك ِعْنَد َمْوطِ ءاأْعدَ  ا قُوَّ

بُّ ِمْن ِصْهيونَ  ، فَتَسوُد فِي َوَسِط أْعدائَِك  لََك الرَّ

تَِك فِي بَهاِء القّديسِ .  ياَسةُ فِي يَوِم قُوَّ . ينَ َمَعَك الرِّ

ْبح َولدتكَ    . ِمن البَْطِن قَْبل َكْوكِب الصُّ

بُّ ولَْن  أنََّك أْنَت هَُو الكاِهُن إلَى  ، يَْنَدمأَْقَسَم الرَّ

بُّ َعْن يَمينِكَ .  اَدقصَ  يطَْقِس َمْلكِ  األبِد َعلَى  الرَّ

 مِ بَيَن األمَ  يوكاً ، يَْقض، يُحطُِّم فِي يَْوِم ِرْجِزِه ُملُ 

يَْسحُق رؤوَس َكثيريَن  .اً ، يَْمأل األْرَض ُجثَث

ماَء ِمَن ، وفِي الطَّريِق يَْشرُب ال َعلَى األْرضِ 

 . َهلِّل ويا . لَذلَِك يْرفَُع َرأَسهُ . ي اْلواد

م ور  المائَة  والر  مَ ال    ع  َعَشرَ اب  ز 

ع بُّ َصوَت تََضرُّ ، ألنَّهُ ي أْحببُت أَْن يَْسمَع الرَّ

 ألَنَّ أْوجاعَ . ي امِ وهُ كلَّ أيَّ فأْدعُ  يَّ نَهُ إلَ أماَل أُذْ 
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 يابَتنيِم أصَ ائَِد الَجحِ دَ ـ، وشَ ي ْتنِ المْوِت اْكتَنَفَ  

بِّ َدعوتُ .  ا َوَجدتُ ضيقاً وُحْزنً  .  وباْسم الرَّ

بُّ َرحيٌم وِصدِّ . ي ياَربُّ نَجِّ نَْفس نا وإلَهُ  ، يقٌ الرَّ

بُّ ـيَْحفظُ األْطفاَل هُ  يالَّذ.  يَْرَحمُ   ، َو الرَّ

ي إلَى يا نَْفسِ  ـياْرِجعِ  .ي تََّضْعُت فَخلِّصنا

بَّ قَْد أْحَسَن إلَ  ، َمْوِضِع راَحتكِ  وأْنقََذ  يَّ ألنَّ الرَّ

موعِ  يَّ وَعْينَ  ،ِمَن المْوتِ  ينَْفس  يَّ وِرْجلَ  ، ِمَن الدُّ

لَِل  ّب أماَمَ  يأْرضَ . ِمَن الزَّ كوَرِة  يف هُ الرَّ

 .َهلِّل ويا. األْحياِء 

م ور  المَ مَ ال    س  َعَشرَ ام  خَ ائَة  وال  ز 

أَنا قْلُت .  اتََّضعُت ِجّداً  ، وأَنا آَمْنُت لِذلَِك تَكلَّْمتُ 

ُئ فِ بِماذا أُكا. وَن بُ اذِ أنَّ ُكلَّ النّاِس كَ  يفِي َحْيرت

بَّ َعْن ُكلِّ ما أْعطانيِه ؟ كأُْس الَخالِص آُخُذ  الرَّ

بِّ  ب قُّداَم ُكلِّ  يورِ نُذُ  يأُوف .ْدعواوباْسِم الرَّ للَّرِّ

 .  َشْعبِهِ 

بِّ َمْوت قِّديسي  ياَربُّ أَنا َعْبدكَ .  هِ َكريٌم أماَم الرَّ

 فَلَكَ . ي قَطَْعَت قُيود.  واْبُن أَمتِكَ .  ، أَنا َعْبدكَ 
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بِّ .  أْذبَُح َذبيحةَ التَّْسبيحِ   أُوفِي .  ْدعواوباْسِم الرَّ

بِّ نُذُ  بِّ ي ورِ للرَّ ، قُّداَم ُكلِّ  ، فِي ِدياِر بَيِت الرَّ

 . َهلِّل ويا.  يمَ َوَسِط أوُرَشلِ  ي، ف َشْعبِهِ 

ر  مَ ال   ش  مور  المائَة  والع   ونَ ز 

ي َعْوني ، ِمْن َحْيُث يَأت َرفَْعُت َعْينَيَّ إلَى الِجبالِ 

بِّ  يَمعونَت . َصنََع السَّماَء  ي، الَّذ ِمْن ِعْنِد الرَّ

لِل ، فَما يَْنع.  واألْرضَ  ُس ـال يَُسلُِّم ِرْجلََك للزَّ

حاِرُس هَُوذا ال يَْنَعُس وال يَناُم .  حافِظُك

بُّ يُظلَُّل َعلَى يَِدَك .  إْسرائِيلَ  بُّ يَْحفَظَُك ، الرَّ الرَّ

، وال القََمُر  تَْحرقَُك الشَّْمُس بالنَّهارِ  فاَل.  اليُْمنَى

بُّ يَْحفَظُ . باللَّْيلِ  بُّ يَْحفَظُ  ء  َك ِمْن ُكلِّ سوالرَّ ، الرَّ

بُّ يَْحفَظُ ُدخُ .  نَْفَسكَ  ِمَن , وَجَك ولََك وُخرُ الرَّ

 . َهلِّل ويا. ى األبَِد ـاآلِن وإلَ 

مور  المائَة  والث  مَ ال   ن  ز  رو   ام  ش   نَ والع 

 إْسرائيلُ  لِيَقُلْ  يَ ُمْنُذ ِصبا يونِ اَربُ ِمراًرا َكثيرةً حَ 

، وإنَّهُم لَْم ي ابِ ُمْنُذ َشبَ  يونِ ةً قاتَلُ يرَ َكثِ  ِمراًرا.

 اةُ الُخطَ  يَجلَدنِ  يَعلَى ظَْهرِ .  يَّ وا َعلَ يَْقِدرُ 
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ّب ِصّديٌق هُوَ .  وا إْثَمهُمْ وأَطالُ   ، يَْقطُع أْعناَق  الرَّ

، ُكلُّ الَّذيَن  ، فَْليَْخَز َوْليَْرتَدَّ إلَى الَوراءِ  الُخطاةِ 

، وليَكونوا ِمْثَل ُعْشِب  يُْبِغضوَن ِصْهيونَ 

لَْم  يالَّذ.  يَْيبَُس قَْبل أْن يُْقطَعَ  ي، الَّذ السُّطوحِ 

يَْجَمُع الُغموُر  ي، وال الَّذ اِصُد ِمْنهُ يََدهُ يَْمأل الحَ 

بِّ ْجتَ ولَْم يَقُل المُ .  ْضنَهُ حُ  ازوَن إنَّ بََرَكة الرَّ

بِّ ااَرْكناُكم ببَ ، وَ  َعلَْيُكم  . َهلِّل ويا.  ْسِم الرَّ

مور  المائَة  والت  مَ ال   ر  ز  ش  ع  والع   ونَ اس 

ياَربُّ اْسَمْع . إلْيَك ياَربُّ ْخُت رَ ِمَن األْعَماِق صَ 

، لِتَُكْن أُذنَاَك ُمْصِغيَتَْيِن إلَى َصْوِت  َصْوتِي

ِعي ، ياَربُّ  إْن ُكْنَت لآلثَاِم َراِصداً ياَربُّ  . تَضرُّ

ِمْن أْجِل . ِمْن ِعْنِدَك المْغفِرةُ  َمْن يَْثبُُت ألنَّ 

، تََمسَّكْت نْفِسي  اْسِمَك َصبَرُت لَك ياَربُّ 

بُّ . وِسَك بنامُ  ِمْن َمْحرِس  ، اْنتَظرْت نَْفِسي الرَّ

ْبحِ  يلِ  الصُّ ْبِح ،  إلَى اللَـّ ، ِمْن َمْحرِس الصُّ

بَّ  حمةَ ِمْن ِعْند.  فَْليَنتَِظْر إْسرائِيُل الرَّ  ألنَّ الرَّ
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بِّ   وْهَو يَْفتـَدي . وَعِظيٌم هَُو َخالُصـهُ  ، الـرَّ

 .  لِّلويَاهَ  .إْسرائِيَل ِمْن كلِّ آثَاِمِه 

مور  المائَة  والث الث  مَ ال    ونَ ز 

، ولَْم  ايَ اَربُّ لَْم يَْرتَفِْع قَْلبي ولَْم تَْستَعِل َعْينَ يَ 

 ىَ هِ  يالَّت ـائِبِ أْسلُْك في الَعظائِِم وال في الَعجَ 

لَِكْن َرفْعُت  ، أّما إْن ُكْنت لَْم أتَِّضعْ . أَْعلَى ِمنّي 

هِ  ، َكَذلَك  َصْوتي ِمْثُل الفَطيِم ِمَن اللَّبَِن َعلَى أمِّ

بِّ ، . نَْفسي يَّ تَكوُن َعلَ  فَْليتَِّكْل إْسرائيُل َعلَى الرَّ

 . َهلِّل ويا. ِمَن اآلَن وإلَي األبَِد 

مور  المائَة  والحادي والث الثونَ   المز 

بِّ .  َمَذلَّتِهِ اَربُّ داُوَد وُكّل يَ  ْذُكرْ اُ  ،  َكْيَف أْقَسَم للرَّ

 ال أْدُخل إلَى َمْسكِن بَْيتي يإنّ  : ونََذَر إللَِه يَْعقوبَ 

 يوال أُْعط. ، وال أْصَعُد َعلَى َسـريِر فِراشي 

، وال نُعاساً ألْجفاني ، وال راَحةً  نَْوماً لَِعْيني

بِّ ،  لصْدغي اً ، وَمْسَكن إلَى أْن أِجَد َمْوِضعاً لِلرَّ

 ، ها قَْد َسِمْعنا بِِه في أْفراته.  إللَِه يَْعقوبَ 
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لِنَْدُخل إلَى َمساِكنِِه .  وَوَجْدناهُ في َمْوِضِع الغابةِ  

ْت قَدماهُ   . ، ونَْسجَد في الَمْوِضِع الَّذى فيِه إْستَقَرَّ

. قُْم ياَربُّ إلَى راَحتَك ، أْنَت وتابـوُت قُْدسـَِك 

ِمْن .  ونَ اُرَك يَْبتِهجُ البِرَّ ، وأْبـرَ  ـونَ َكهَنتَُك يَْلبَسُ 

. أْجِل داُوَد َعبِدَك ، ال تَردَّ َوْجهَك َعْن َمسيِحَك 

بُّ لِداُوَد َحقًّا وال يَ  ، ألْجَعلَنَّ ِمْن  ْخلِفُ َحلَف الرَّ

إْن َحفِظَ بَنوَك َعْهدي . ثََمَرِة بَْطنَِك َعلَى ُكْرسيَك 

فَبَنوهُم أْيضاً . اها وَشهاداتي الَّتي أُْعلِمهُْم إيّ 

بَّ . يَْجلِسوَن إلَى األبَِد َعلَى ُكرســيَك  ألنَّ الرَّ

هَذا هَُو  : ِصْهـيوَن، َوَرضيها َمْسَكناً لَهُ  اْخـتارَ 

أَبَِد األبَِد ، هَهُنا أْسُكُن ألنّي  ىَمْوِضُع راَحتي إلَ 

ا أُْشبُِع ينِهَ لِطَعاِمها أُباِرُك تَْبريكاً ، لَمساكِ . أَرْدتُه 

لَكهَنَتِها أُْلبُِس الَخالَص ، وأْبراُرها . ُخْبزاً 

هُناَك أُقيُم قَرناً لداُوَد ، هَـيأَت . يَْبتَِهجوَن اْبتِهاجاً 

ألعـْدائِِه أُْلـبُِس الِخْزَي ، . ِسراجاً لَِمسيحي 

 . َهلِّل ويا. وَعلْيِه تَْزدِهُر قَداَستي 

 



  048ستار صالة ال 
 

 

 

مور  المائَة  والث  مَ ال    ونَ والث الث   يان  ز 

. هَُوذا ما أْحَسَن وما أْحلَى أْن يَْسُكن األْخَوةُ َمعاً 

ْأِس الَّذ يَْنزُل َعلَى  يكالطّيِب الكائِِن َعلَى الرَّ

. اللِّْحيِة ، لِْحيَة هَروَن النّاِزلِة َعلَى َجْيِب قَميِصه

َعلَى َجبَل ِصْهيوَن ِر وَن المْنَحدِ وِمْثُل نََدى َحْرمُ 

ناَك أَمَر الربُّ بالبََرَكِة واْلَحياِة إلَى األبَِد ، ألنَّ هُ 

 . َهلِّل ويا. 

مور  المائَة  والث  مَ ال    ونَ ث  والث الث  ال  ز 

بِّ القائِميَن في بَْيِت  بَّ يا َعبيَد الرَّ ها باِركوا الرَّ

بِّ في ِدياِر إلَِهن وا أْيديَُكم اللَّيالي اْرفَعُ  يف.  اـالرَّ

الربُّ  ُكـمْ اِركُ يُبَ . ـوا الربَّ القُدِس ، وباِركُ  ىإلَ 

. َخلََق السََّموات واألْرَض  يـون َ، الَّذِمْن ِصْهيَ 

 . اـَهلِّل وي
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مور  المائَة  والس  مَ ال    ونَ س  والث الث  اد  ز 

، بََكْينا ِعْنَدما  اِر بابَِل هُناَك َجلَْسناَعلَى أْنهَ 

ْفصَ .  رنا ِصْهيونَ تََذكَّ  اِف في َوَسِطها َعلَى الصِّ

ا قِيثَاَراتنَا ، ألنَّهُ هُناَك َسألَنا الَّذيَن َسبَْونا َعلَّقنَ 

هُناك قالوا  ىوالَّذيَن اْستاقونا إلَ . أْقـواَل التَّْسبيح 

َكيَف . َن َسبِّحوا لَنا تَْسبَِحةً ِمْن تَسابيِح ِصْهيوْ  :

بِّ فـنَُسبُِّح تَْسبَِحةَ ال ؟ إْن  ة  ـَغريبَ أْرض   يرَّ

ِك يا أوُرَشليَم تْنَس يَميني ، ويَْلتَِصُق يتُ ــنَسِ 

ْل  يي بَِحنَكلِسانِ  إْن لَْم أْذُكرك ، إْن لَْم أُفضِّ

اْذُكْر ياَربُّ بَني . أوُرَشليَم َعلَى أَْعظَم فََرحي 

اْنقُضوا اْنقُضوا  :يَوَم أوُرَشليَم القائِليَن  يأَدوَم ف

قِيَّة ، طوبَى . َحتَى األساَس ِمْنها  يا بِْنَت بابَِل الشَّ

طوبَى لَِمْن . ا نَ تِ اَزيْ جَ  يلَِمْن يُكافِئك ُمكافأتِك الَّت

ْخرةَ   . َهلِّل ويا.يُْمِسُك أْطفالَِك ، ويَْضِرُب بِِهُم الصَّ

مور  المائَة  واألر  مَ ال    ونَ ع  بَ ز 

 ىْخُت فاْستَِمْع لي ، اْنِصْت إلَ ياَربُّ إلْيَك َصر

عي إذا ما َصرْخُت إلْيَك   لِتَْستَقِمْ . َصْوِت تَضرُّ



  051ستار صالة ال 
 

 

 

َصالتي كاْلبَخور قُّداِمَك ، ولِيَُكن َرْفُع يَديَّ  

َضْع ياَربُّ حافِظًا لِفَمي ، وباباً . يَحة  َمسائِيَّة  كذبِ 

َحصيناً لَشفَتيَّ ، وال تُِمْل قَْلبي إلَى َكالِم الشَّرِّ ، 

 فَيُماِرُس اْلَخطايا َمَع أُناس  فاِعلي اإلْثِم 

ّديُق . والئِِمِهمْ ي وال أْشتَرُك ف ْبني الصِّ فَْليؤدِّ

ُن ـالخاطئ فاَل يَْده، أّما َزْيُت  بَرْحمة  ويَُوبِّخني

ي أْيًضا ِضدَّ َرَغباتِِهم ألنَّ َصالتِ . ي َرأسِ 

ّريَرِة  ْخَرِة ، . الشِّ ُذِهَل أْقوياُؤهُم ِعْنَد الصَّ

يَْسَمعوَن َكلِماتي اللَّيِّنَةَ ، ِمْثل َشْحِم األْرِض 

ْم ِعْنَد ـِعظاُمهُ  تَبَدََّدت. األْرِض  ياْنَشقوا َعلَ 

ياَربُّ َعلْيَك .  ياَربُّ  ونَنا إلْيكَ اْلَجحيِم ، ألنَّ ُعي

ْلُت فاَل تَْقتُل نَْفسي  ياْحفَظني ِمَن الفخِّ الَّذ.  تَوكَّ

يَْسقُطُ . نََصبوهُ لي ، وِمْن ُشكوِك فاِعلي اإلْثِم 

ا َوْحدي َحتَّى يَجوز ِشباِكِهْم وأكوُن أَنَ  اْلُخطاةُ في

 . َهلِّل ويا. اإلْثُم 
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م  مَ ال    ونَ ع  بَ ام س  واألَر  خَ ائَة  وال  ور  المَ ز 

بَّ  بَّ في َحياتِ . َسبِّحي يا نَْفسي الرَّ ي، أَُسبُِّح الرَّ

وا َعلَى ال تَتَِّكلُ  .ُدمُت َحيّاً  ي ماوأَُرتُِّل إللَهِ 

ؤساِء وال َعلَى بَني البََشر َس ِعْندهُْم يْ الَّذيَن لَ . الرُّ

رابِِهْم ، تُ  يوَن إلَ ودُ تَْخرُج روُحهُم فَيَعُ .  َخالصٌ 

طوبَى لَِمْن .  َذلَِك اليَْوِم تَْهلُك كافَّة أْفكاِرِهم يف

بِّ إلَِهِه  . إلَهُ يَْعقوَب ُمعينُهُ ، واتِّكالُهُ َعلَى الرَّ

الَّذي َصنََع السَّماَء واألْرَض والبَْحَر وُكلَّ ما 

الّصانِِع اْلُحْكِم . الدَّْهِر  يالحافِِظ الَعْدل إلَ . فيها 

بُّ . اِع الطَّعاَم للِجيَ  يْعطالمُ . يَن ومِ للَمْظلُ  الرَّ

بُّ يُقيُم الّساقِطيَن  بُّ . يَحلُّ المأْسوريَن ، الرَّ الرَّ

دِّ  يَْحُكمُ  بُّ يُِحبُّ الصِّ بُّ . يقيَن الُعْمياَن ، الرَّ الرَّ

ُد اليَتيَم واألْرَملة َ، ويُبيُد عضِّ باَء ويُ يَْحفَظُ الُغرَ 

بُّ إلَ . اِة َق اْلُخطَ طُرُ  ، وإلَهُِك  الدَّْهرِ  ىيَْملُك الرَّ

 . َهلِّل ويا.  جيل   ىإلَ ل  يا ِصْهيوُن ِمْن جي
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م ور   118َمز 

اْنظُْر إلَى َمذلّتي واْنقْذني فإنّي لم أْنس     (02)

واَي ونَّجني ، من ـأْحكم لي في َدع.  ناموسك

بَعيٌد هو الَخالُص عن . أجل كالِمَك أْحيني 

َرأفتَُك كثيَرةٌ . ألنّهم لم يَطلُبوا ُحقوقَِك اِة ـالُخط

يرون ـكث. أْحـيِني  ، َحسب أْحكاِمكَ  جداً ياَربّ 

هم الذيـَن يَضطِهدونَني ويُحِزنونَني ، وعن 

رأْيُت الذيَن ال يَفهَموَن . ِشهاداتَِك لم أْجنْح 

أنظُْر ياَرّب .  فاكتَأْبُت ألنّهم ألْقوالَِك لم يَحفظوا

. ، بَرحمتَِك ياَرّب أْحيِني  َوصاياكَ  فإني أْحبَبتُ 

 . بدُء كالِمَك َحٌق وإلى األبِد ُكّل أْحكاِم َعدلَك 

 . (المجد  لََك يا م حّب البََشر) 

، ومن  الّرؤساُء اضطهَدوني بال َسبَب      (02)

أبتَهُج أنا بكالمَك ، كمن .  أقوالَِك َجزَع قَلبي

، أما  لَم وَرَذلتُهُ أْبَغّضُت الظّ .  َوَجَد َغنائم كثيرة

 َسْبُع َمّرات  في النّهاِر َسبّحتُكَ .  ناموسَك فأْحبَبتُهُ 
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فليكْن َسالٌم َعظيٌم للذيَن .  على أْحكام َعدلكَ  

تََوقّعُت .  ْم َشكٌ ـ، وليَس له يُحبّون اْسمك

َحفظْت .  َخالِصَك ياَرّب ، وَوصاياَك َحفظتُها

َحفظُت َوصاياَك .  نَفسي ِشهاداتَِك وأحبْبتها جداً 

 .  وِشهاداتَك ، وُكّل طُرقي أمامَك ياَربّ 

 .  (المجُد لََك يا ُمحّب البََشر ) 

، كقَولَك  فَْليَْدن تَوّسلي قُّدامَك ياَربُّ     (00)

، كَكلمتَِك  فَْلتدخْل طُلبتي إلى َحضرتِكَ . فَهّمني 

تَفيُض شفتاَي السبح ، إذا ما َعلّمتَني . أْحيِني 

، ألّن َجميع  ينطق لساني بأقوالِكَ .  ُحقوقكَ 

لتَكْن يَدَك لَخالصي ألنّني .  َوصاياَك عادلّة

اْشتقُت إلى َخالِصَك ياَربُّ .  يُت َوصاياكَ ـاْشتَه

.  تَحيا نَفسي وتُسبُّحكَ .  ، ونَاُموَسَك هو لَْهِجي

َضللُت ِمثل الَخروف . ي وأْحكاُمَك تُعينَن

. نِّي لَوصاياَك لم أْنْس الّضال ِ، فاْطلُْب َعبَدَك فإ

 . َهلِّل ويا
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ن  إن جيل  يوَحنّا   (23 – 15 : 6ص ) م 

ولَّما َرأَى يَسوُع أَنَّهُْم ُمْزِمعوَن أَْن يَأْتوا 

لِيَْختَِطفوهُ ويَْجَعلوهُ َملًِكا اْنَصَرَف إلَى الَجبَِل 

ولَّما كاَن الَمساء ُ، نََزَل تاَلميُذهُ إلَى  .َوْحَدهُ 

فينَةَ ذاِهبيَن إلَى َعْبر البَْحِر  ، البَْحر ِ، وَدَخلوا السَّ

وكاَن الظَّالُم قَْد َحلَّ ، ولَْم يَُكْن . وَم إلَى َكْفِر ناحُ 

يَسوُع قَْد جاَء إلَْيِهْم بَْعد ، وكاَن البَْحُر هائًِجا 

فَلَّما اْبتََعدوا نَْحَو َخْمس  . وريٌح َشديَدةٌ تَهُبُّ 

وِعْشريَن َغْلوةً أْو ثاَلثيَن ، نَظَروا يَسوَع ماشـِيًا 

فَقاَل . فَخافوا . َعلَى البَْحـِر ، ُمْقتَِربًا إلَى السَّفينَِة 

فَقَبلوا أْن يَْحِملوهُ . " أنا هَُو ال تَخافوا "  : لَهُمْ 

فينَةُ إلَ َمَعهُْم في السَّفينَة ِ، ولِْلَوْقِت جاءَ   ىِت السَّ

 .شاطِئ األرِض الَّتي كانوا ذاِهبيَن إلَيُها 

وفي الَغِد َرأى الَجْمُع الَّذي كاَن واقِفًا ِعْنَد البَْحِر 

أَنَّهُ لَْم تَُكْن هُناَك َسفينةٌ أُْخَرى ِسَوى واِحدة  ، 

وِهَى الَّتي َدَخلها تاَلميُذهُ ، وأنَّ يَسوَع لَْم يَْدُخل 

 َمَع تاَلميِذه بَْل َمَضى تاَلميُذه َوْحَدهُم ، السَّفينَةَ 
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وجاَءْت ُسفٌُن أُْخَرى ِمْن طَبَريَّة ِعْند الَمْوِضعِ  

بُّ ـَحْيُث أََكلوا الُخْبَز الَّذي َشكَ  .  َر َعلْيِه الرَّ

ا د  هلل  دائ م   . والَمج 

ه  الق طَعَ   ث م  يَقول  َهذ 

وَضْعَف .  أْعدائيياَربُّ أَْنَت تَْعِرُف يَقَظةَ 

ألنِّي ها أنَذا .  تي أْنَت تَعلَُمه يا خالِقيـطَبيعَ 

فاْستُْرني بأْجنَِحِة . أَضُع روحي في يََدْيَك 

أضْئ َعْينيَّ . َصالِحَك لِئاَلّ أناَم إلَى الَوفاِة 

واْنِهْضني في ُكلَّ حين  لتَمجيِدَك . بَعظَمِة أْقوالَِك 

 . ِحبُّ البََشِر ، ألنََّك صالٌح َوْحَدَك ومُ 

 ( .ك صابَتري  ذو) 

،  ْحشُر النّاسَ يُ ، إْذ  ياَربُّ إنَّ َدْينونَتََك لَمْرهوبَةٌ 

ْكِشُف ، وتُ  ْفتَُح األْسفارَ ، وتُ  وتقُِف المالئَِكة

أيَّةُ إدانة  تَكوُن إدانَتي . ْفحُص األْفكارَ األْعماَل وتُ 

النَّاِر  َمْن يُْطفُئ لَهيبَ !  أنا المْضبوطُ بالَخطايا 

 َمْن يُضُئ ظُْلمتي إْن لَْم تَْرَحمني أْنتَ !  ؟ي َعنِّ 

 (. كي نين ).رـألنََّك ُمتَعطٌِّف َعلَى البَشَ ؟  ياَربُّ  
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يا والَِدةَ اإللَِه إْذ قَْد َوثِْقنا بِِك فاَل نَْخَزى بَْل 

، وإْذ قَْد اْقتَنَْينا َمعونَتِِك وَشفاَعتِك أيَّتُها نَخلُُص 

ةُ الكاِملةُ فاَل نَخاُف بَْل نَْطرُد أْعداَءنا الطَّاِهر

َدهُم ، ونَتَِّخَذ لَنا َمعونَتِِك القَويَِّة في ُكلِّ َشئ   فَنُبدِّ

ُع إلْيِك  لتَْستَرنا ِمْثَل التُّرسِ  ، ونَْسأُل ونَتَضرَّ

تُخلَّصينا بَِشفاعاتِِك  يْ ، لِك يا والَِدةَ اإللَهِ ، هاتِفيَن 

النَّوِم الُمْظلِِم إلَى التَّمجيِد بِقُوِة وتُْنِهضينا ِمَن 

ِد ِمْنكِ   . اإللِه المتَجسَّ

 ق د وس هللا   وقانون اإليمان   : ث م  يَقول  

َحم  ة 41(  كيريى لي صون )وياّرب  ار  ،  َمر 

 ..وأبانا ال ذي في الس َموات 

ليل    وَهذا الت ح 

بُّ يَسوُع الَمسيح إل يُد الرَّ هُنا أْعِطنا راَحةً أيُّها السَّ

، وطَهاَرةً في  ، ونِياًحا في أْجساِدنا في نَْومنا

ِة  واْحفَْظنا ِمْن ظُلَمِة الَخطيَّةِ .  أْنفُِسنا  .المْدلـِهمَّ

 ، وْلتَْنطَفْئ َحرارةُ الَجَسدِ  وْلتسكْن َحَركات اآلالمِ 

 ، ، واْمنَْحنا َعقالً ُمْستَيقِظًا أْبِطل َشَغَب الِجْسمِ . 
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،  ، وسيَرةً َمْملوَءةً فَضيلَةً  وفِْكًرا ُمتواِضًعا 

، وَمْضَجًعا نَقِيّاً واْنهْضنا  وفِراًشا َغْير َدنس  

،  ، ثابِتيَن في َوصاياكَ  لتَْسبيِح اللَّيل وباِكرِ 

.  وحافِظيَن في َذواتِنا َعلَى الدَّواِم ِذْكَر أْحكاِمكَ 

نُباِرَك اْسَمَك ، لِ  وهَْب لنا تَْمجيًدا في اللَّيل كلِّهِ 

وَس المْملوَء َمْجًدا وبَهاءً  الِِح  القُدُّ ، َمَع أبيَك الصَّ

وِح القُُدِس المْحيي ، اآلَن وُكلَّ أوان  وإلَى  والرُّ

 . آمين.  َدْهِر الدُّهورِ 

  

نا يا  حم  ناثم  ت قال  ار  َحم   . هللا   ثم  ار 

 رجوع للفهرس

 إرحمنا يا هللا ثم إرحمنا
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ف  الل يل   الة  ن ص   ص 

َمة  األولَى د   ال خ 

 :وهي  م قدمةَ ك لِّ ساَعة   ييَت لو المَصلِّ 

 .. مواتفي السَّ  يذا الَّ انَ أبَ 

 .. رِ كْ الشُّ  صـالةُ 

 .. ونسُ مْ الخَ  ورُ مُ زْ مَ الْ 

 :ث م  يَقول  

قُوموا يا بَنِي النّوِر لِنَُسبِّح َربَّ القُّوات ، لَكي 

عندما نقُف أمامَك . يُنعَم علينَا بخالص نُفوسنا 

أْعطنا ياَربُّ . َجسدياً إْنَزْع ِمن عقولِنا نَوَم الَغفلَة 

يَقظةً ، لَكي نَفهَم كيَف نقُف أمامك َوقت الّصالة 

، ونَفوُز ، ونُرسُل لَك إلَى فَوق التَْمجيد الالئق 

 . بُغفران َخطايانا الكثيرة 

 إنجيل وقطع الخدمة األولى ( .المجد  لَك يا م حب  البشر ) 

 

 

 الشكر رإرحمنى يا أهلل صالة
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مور  المائَة  والث  مَ ال    ونَ ث  والث الث  ال  ز 

بِّ القائِميَن في بَْيِت  بَّ يا َعبيَد الرَّ ها باِركوا الرَّ

بِّ  وا أْيديَُكم اللَّيالي اْرفَعُ  يف.  اـفي ِدياِر إلَِهن الرَّ

الربُّ  ُكـمْ اِركُ يُبَ . ـوا الربَّ القُدِس ، وباِركُ  ىإلَ 

. وات واألْرضَ ــَق السَّمَ ـَخلَ  يـون َ، الَّذِمْن ِصْهيَ 

      ( .المجد  لَك يا م حب  البشر ) 

. فَهِّمني فَْليَْدُن تَوّسلي قُّدامَك ياَربُّ ، كقَولَِك 

فَْلتدخْل طُلبتي إلَى َحضرتَِك ياَربُّ ، كَكلمتَِك 

تَفيُض شفتاَي السبَح ، إذا ما َعلّمتَني . أْحيِني 

لساني يُجيُب بأقوالَِك ، ألّن َجميع . ُحقوقَك 

لتَكْن يَدَك لَخالصي ألنّني . َوصاياَك عادلّة 

إْشتقُت إلى َخالِصَك ياَربُّ ، . إْشتَهيُت َوصاياَك 

تَحيا نَفسي وتُسبُّحَك ، . وناموُسَك هو تاِلَوتي 

َضلْلُت ِمثل الَخروِف الّضاِل . وأْحكاُمَك تُعينَني 

الَمجُد .، فاْطلُْب َعبَدَك فإنِّي لَوصاياَك لم أْنْس 

 لآلِب واالْبن والّروح القُدس، اآلَن وُكّل أوان  
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الَمجُد لآلِب واالبِن . وإلَى َدهِر الدهوِر ، آمين 

الّروح القُدِس ، ُمنُذ اآلَن وإلى أبِد اآلباِد ُكلها ، و

الّسالُم . المجُد لَك يا ُمحّب البشر الّصالح . آمين

المجُد لَك أيّها . ألّمَك العذراء مع َجميِع قِّديسيَك 

 .الثّالوُث القُدُّوس ، اْرَحمنا 

فَْليَقُْم هللا ، وليَتبّدْد َجميع أعدائِه ، وليَهُرْب من 

ا . ِم َوجهِه ُكلُّ ُمبغضي اْسمهُ القُدُّوس قُّدا وأمَّ

ألوفاً ألوفاً وَربَوات  , َشعبَُك فْليَكْن بالبَركِة 

ياَربُّ إفتَْح شفتيَّ . َربَوات  يَصنعوَن إراَدتَك 

 . َهلِّل ويا. وليَنطْق فَمي بتَسبيحَك آمين 

 م يَق ول  الم صليث  

مها لْلَمسيِح َملِكي تَْسبَحةُ نْصُف اللْيل الُمباَرك أقدِّ 

 .وإلَهي وأْرجوهُ أْن يَْغفَر لِي َخطاياَي 

م ور  الث  مَ ل  اَ   ث  ال  ز 

، َكثِيروَن قاُموا  ييَاَربُّ لماَذا َكثَُر الِذيَن يُحْزنُونِ 

 ، لَيَس لَهُ َخالٌص  يَكثِيروَن يقُولُوَن لِنْفسِ .  يَّ عل
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 ي، َمْجدِ  يأْنَت ياَرّب أْنَت هُو نَاِصرِ . بإلَِهِه 

بِّ َصرْخُت  يبَصْوت.  يوَرافُِع َرأسِ  . إلَى الرَّ

ْضطََجعُت اأنَا  .ِمْن َجبَِل قُْدسه  يْستَجاَب لِ اف

بَّ نَاِصر فاَلَ .  يونِْمُت ، ثمَّ إْستَيقْظُت ألنَّ الرَّ

 يأَخاَف ِمْن َربَوات الَُجُموع الُمِحيِطيَن ب

، ألنََّك  ييَا إلَهِ  يْصنِ لِّ خَ  قُْم يَاَربُّ . يَّ القَائميَِن عل

أْسناُن الُخطاِة . بَاِطالً  يَضَرْبَت ُكلَّ ِمْن يُعاِدين

بِّ الَخالَص وَعلَى َشعبِه بََركتهُ . َسَحقَْتها  . للرَّ

 . َهلِّل ويَا

م ور  الس  مَ ل  اَ   س  اد  ز 

ْتنِ  ْبنِ  ييَاربُّ ال تُبكِّ بَسَخطَك  يبَغَضبَك ، وال تُؤدِّ

ياَربُّ  يْشفِنِ اَضِعيٌف ،  ييَاربُّ فإنِّ  يْرَحمنِ ا. 

ْنَزعَجت اقِد  يقَد إْضطَربَْت ونَْفسِ  يفإنَّ ِعظَامِ 

،  يَمتَى ؟ ُعْد ونَجِّ نَْفس ىلَ إِ وأْنَت يَاربُّ فَ . ّداً ـجِ 

ألنَّه لَيَس فِي المْوِت  .ْن أْجِل َرحمتكَ مِ  يوأحيِنِ 

 .رَك وال فِي الََجِحيم َمْن يَْعترُف لَك ـِمْن يَْذكُ 
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ُم كلَّ لَيلة  َسِريرِ .  يتَِعبُت فِي تَنهُّدِ   ،  يأُعوِّ

تَعكَّرْت ِمَن الَغَضِب . يأبلُّ فِراشِ  يوبُدُموعِ 

 . يهُِزمُت ِمْن َسائِِر أْعدائِ .  يَ َعْينا

بَّ قَد . ْثِم اإل ييَا َجميَع فَاِعل يْبُعدوا َعنِّ ا ألنَّ الرَّ

عِ . يَسمَع َصوَت بُكائِ  بُّ َسمَع تَضرُّ ،  ـيِ الرَّ

بُّ لَِصالتِ ـال ا  يرَّ قَبَِل ، فَْليَخَز وْليْضطَرَب جدِّ

وا إلَى وَرائِِهْم بالِخزْ ، ولْ  يَجميُع أْعدائ  ييرتدُّ

ا   . ويَاـهلِّل  . َسريعاً ِجدِّ

م ور  الث  مَ ال    رَ شَ عَ  يان  ز 

ْنقَِضاِء ؟ َحتَّى ؟ إلَى اال يإلَى َمتَى ياَربُّ تَْنسانِ 

؟ إلَى َمتَى أْرُدْد هَِذِه  يَمتّى تَْصرُف َوْجهَك عنِّ 

 ي، وهَِذِه األْوَجاُع فِي قَْلب يالمُشوَراِت فِي نَْفسِ 

ْنظُْر ا؟  يَّ عل ي؟ إلَى َمتَى يَْرتفُِع َعدوِّ  النّهَاَر ُكلَّهُ 

لِئالَّ أنَاُم  يَّ أنَْر َعْين.  ـيوإلَهِ  ـييَاربِّ  يَّ ْستَِجْب إلاو

قَْد قَويُت  يإنِّ  ينَوَم المْوِت ، لِئالَّ يَقوَل َعدوِّ 

 .يَتهلَّلُوَن إْن أنَا َزلَْلُت  يالذيَن يُْحزنُونَنِ . ْيِه ـَعل
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ا أنَا فََعلى َرْحمتَك تَوكَّلُت ، يْبتَهُج قَلبِ    يأمَّ

بَّ الَمْحِسن إلـأُسبِّ . بََخالِصَك  ، وأُرتِّل  يَّ ُح الرَّ

بِّ الَعالِ ال  .هلِّل ويَا.  يْسِم الرَّ

م ور  الت  مَ ال    ونَ ت  والسِّ  ع  اس  ز 

.  يوأِعنِّ  ، يَاربُّ أْسرعْ  يْلتَفْت إلى َمُعونَتِ االلَّهُمَّ 

، وليْرتَدَّ إلى َخْلف   يليُْخَز ويَْخَجل طَالبُو نَْفس

وليْرجَع . الشَّرَّ  يويَْخَجل الِذيَن يْبتَغوَن ل

ولِيْبتَهْج . نَعماً نَعماً  يبالِخْزِى َسريعاً القَائِلوَن ل

ويَْفَرح بَك َجميُع الِذيَن يْلتمُسونَِك ، ولِيَقَل فِي كلِّ 

بُّ  ا أنَا . حين  ُمحبُّو َخالِصَك لِيتَعظََّم الرَّ وأمَّ

 يأْنَت ُمعينِ .  ياللَّهمَّ أِعنِّ . ْسكيٌن وفَقِيٌر فمِ 

 .هَلِّلُويا. يَاربُّ فاَل تُْبِطئ  يوُمخلِّصِ 

م ور  ال  مَ ال    ونَ ان  س  والث مَ ام  خَ ز 

مْسكيٌن  يألنِّ  ي ،أَمْل ياَربُّ أُُذنَك واستَمعن

 يبار  ، يا إلَه يْحفَْظ نَْفسي ألنّ ا.  اوبائٌِس أَنَ 

 يياَربُّ ألنّ  ياْرَحْمن.  خلِّْص َعْبِدَك المتَّكَل َعليكَ 
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ْح نَْفَس َعْبدَك .  إليَك أْصرُخ اليَوَم كلَّهُ    يألنّ ، فَرِّ

ألنََّك أْنَت ياَربُّ .  يُت نَْفسـَك ياَربُّ َرفَعـإليْ 

، وَرْحمتَُك َكثيَرةٌ لِكافَِة المْستَغيثيَن  صالٌِح َوَوديعٌ 

، واْصِغ إلَى ي ياَربُّ إلَى َصالتأْنِصْت  . بكَ 

ع إلْيَك َصَرْخُت  يفِي يَوِم شدَّت. يَصْوِت تَضرُّ

وال ، فَليَس لََك َشبيهٌ فِي اآللِهَِة ياَربُّ . ي فَأَجْبتن

ُكلُّ األمِم الَّذيَن َخلْقتَهُم .  َمْن يَْصنَُع كأْعمالِكَ 

دوَن  .  َمكَ سْ ايَأْتوَن ويَْسُجدوَن أماَمَك ياَربُّ ويُمجِّ

، أْنَت وْحَدَك  ألنََّك أْنَت َعظيٌم وصانُِع الَعجائِبِ 

ياَربُّ إلَى طَريقَِك فَأْسلَك  يْهِدنا . اإللَهُ الَعظيمُ 

.  ْسِمكَ اِعْند َخوفِه ِمْن  ي، ليَْفرَح قَلب فِي حقِّكَ 

بُّ إلَه ، ي ِمْن ُكلِّ قَْلب يأْعتَرُف لََك أيُّها الرَّ

ُد إْسَمَك إلَى  ألنَّ َرْحمتََك َعظيَمةٌ .  األبدِ وأُمجِّ

يَت نَْفس يَّ َعلَ  فل ي، وقَْد نَجَّ  . يِّ ِمَن الَجحيِم السُّ

،  يَّ وا َعلَ وِس قَْد قامُ النّامُ  ياللَّهُمَّ إنَّ ُمخالِف

 وا أنْ ، ولَْم يَْسبقُ ي وا نَْفسِ وَمْجمُع األِعّزاِء طَلبُ 
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بُّ اإللهُ أْنَت  مْ هُ امَ وَك أمَ يَْجَعلُ   ، وأْنَت أيُّها الرَّ

، أْنَت طَويُل الّروِح وَكثيُر  َرؤوٌف وَرحيمٌ 

ْحمِة وصاِدقٌ  أَْعِط . ي واْرَحْمن يَّ اْنظُر إلَ .  الرَّ

ةً لِعْبِدكَ  آيةً  يْصنَع َمعا،  ْبِن أَمتكَ ا، وَخلِّص  ِعزَّ

ألنََّك أْنَت . فَيْخزْوا يَّ صالَحةً لِيَرى َذلَك ُمْبِغض

يتَنِ وعَ  يْنتَنِ عَ يا َربُّ أَ   . َهلِّل ويا.  يزَّ

عو  مَ ال   م ور  التِّس   نَ ز 

، يَْستَريُح فِي ِظلِّ إلِه  يِّ الّساِكُن فِي َعْوِن الَعل

بِّ أْنَت هَُو ناِصر.  السَّماءِ  ، ي أوَمْلجَ  ييَقوُل للرَّ

يّادِ .  فأتَِّكُل َعليهِ  يهإلَ  ،  ألنَّهُ يُنّجيَك ِمْن فَخِّ الصَّ

،  َوَسِط َمْنكبْيِه يُظلِّلُكَ  يف.  وِمَن الَوباِء الَخِطرِ 

َك ـ، َعْدلهُ يُحيطُ بِ  وتَْحَت َجناَحيِه تَْعتَصمُ 

وال ِمْن . فاَل تَْخَشى ِمْن َخْوِف اللَّْيِل .  كالسِّالح

النَّهار ، وال ِمْن أْمر  يْسلُك في َسْهم  يَطيُر في 

يَْسقطُ .  ، وال ِمْن هاَلك  يفسد فِي الظَّهيَرةِ  الظُّلَمةِ 

 ، وأّما َك ِرْبواتٌ ـَعْن يَسارَك أُلوٌف وَعْن يَمين

 إنجيل وقطع الخدمة األولى

 



 066  الخدمة األولى_ نصف الليل صالة            
 

 

 

، أْنَت فاَل يْقتَرُب إلْيَك الشَّرُّ بَْل بَِعْينْيَك تُعايُِن  

 .  وُمجازاةُ الُخطاِة تُْبصرُ 

َمْلجأََك  يَّ ، َجعْلَت الَعلي ألنََّك أْنَت ياَربُّ َرجائ

، وال تْدنو َضْربةً ِمْن  فال تُصيبَك الشُّرورُ 

وَك ظُ ليَْحفَ .  َمالئِكتَهُ بِكَ  يألنَّهُ يوص.  َمْسكنِكَ 

، لئاَلّ  أْيديِهْم يْحِملونَكَ وَعلَى .  فِي َجميِع طُرقكَ 

،  أُ األْفَعى وَملَِك الحيّاتـتَط.  تَْعثُر بَحَجر  ِرْجلُكَ 

ألنَّهُ تَعلََّق بي فَأنّجيه ، .  وتَْسحُق األَسَد والتِّنّينَ 

يْدعوني فأْستجيب لَهُ . ْسمي اأُرفُِّعهُ ألنَّهُ َعرَف 

دهُ  دَّة ، أْنقِذهُ وأَمجِّ وِمْن طوِل  ، َمعهُ أَنا فِي الشِّ

 . َهلِّل ويا.  ي، وأُريِه َخالص األيّاِم أْشبُِعهُ 
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م ور  المائَة  والس  مَ ال    َعَشرَ  س  اد  ز 

بَّ يا َجميَع األمِم ، ولتُباِركهُ كافَّةُ  َسبِّحوا الرَّ

ا ، وَحقُّ ـويَْت َعلْينـَرْحَمتهُ قَْد قَ الشُّعوب ، ألنَّ 

بِّ يَدوُم إلَى األبَدِ   . َهلِّل ويا.  الرَّ

م ور  المائَة  والس  مَ ال    َعَشرَ  ع  اب  ز 

بِّ ألنَّهُ صالُِح وأنَّ إلَى األبَِد َرْحَمتَهُ اْعتَرِ   فوا للرَّ

يَل إنَّهُ صالٌِح وإنَّ إلَى األبَِد لِيَقُْل بَْيُت إْسرائِ  .

لِيَقُْل بَْيُت هَروَن إنَّهُ صالٌِح وإنَّ إلَى . َرْحَمتَهُ 

بِّ إنَّهُ صالٌِح وإنَّ  .األبَِد َرْحَمتَهُ  لِيَقُْل أْتقِياُء الرَّ

 .إلَى األبَِد َرْحَمتَهُ 

بِّ  يفِي ضيقَت  ي، فاْستَجاَب ل َصَرْخُت إلَى الرَّ

ْحبِ  يوأْخرَجن بُّ َعْون. إلَى الرَّ  فاَل أْخَشى يالرَّ

بُّ ل ي، ماذا يَْصنُع ب ،  ُمعينٌ  ياإلْنساُن ؟ الرَّ

بِّ َخْيٌر ِمَن اال. ي وأنا أَرى بأْعدائ تِّكاُل َعلَى الرَّ

بِّ َخْيٌر ِمَن .  تِّكاِل َعلَى البََشرِ اال جاُء بالرَّ الرَّ

َؤساءِ  جاِء بالرُّ  .  الرَّ

 إنجيل وقطع الخدمة األولى
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بِّ انْ  يُكلُّ األمِم أَحاطوا ب  تَقَمُت ِمْنهُمْ ، وباْسِم الرَّ

بِّ ،  ياْحتِياطًا واْكتَنَفون يأَحاطوا ب.  وباْسِم الرَّ

ِد ، ـأَحاطوا بي ِمْثَل النَّْحِل َحوَل الشَّهْ .  قَهَْرتُهُمْ 

بِّ اْنتَقْمُت  واْلتَهَبوا َكنار  فِي َشْوك  ، باْسِم الرَّ

ّب َعضَدن، ُدفِْعت ألَْسقُطَ . ِمْنهُم  ت.  يوالرَّ  يقُوَّ

بُّ ، وقَْد صاَر ل يبَِحتوتَسْ   . اَخالصً  يهَُو الرَّ

،  األْبرارِ  َصْوُت التَّْهليِل والَخالِص فِي َمساِكنِ 

ةً  بِّ َصنََعْت قُوَّ بِّ َرفََعْتن يَميُن الرَّ ، ي ، يَميُن الرَّ

ةً فَلَْن أَموت بَْعدَ  بِّ َصنََعْت قُوَّ ، بَْل أْحيا  يَميُن الرَّ

ُث بأْعماِل الرَّ  بَن بِّ وأَُحدِّ بُّ  ي، تأْديبًا أدَّ .  الرَّ

 . يوإلَى المْوِت لَْم يُسلِمن

أْدُخَل فيها  يْ ، لِكَ  أْبواَب البِرِّ  ياْفتَحوا ل

بِّ ـوأعْ  بِّ  ذاـهَ .  تَرف للرَّ  . هَُو باُب الرَّ

ّديقوَن يَْدُخلوَن فيهِ  ،  أْعتَرُف لََك ياَربُّ .  والصِّ

 ، ُمخلًِّصا يوُكنَت ل يألنََّك اْستََجْبَت ل

  ، هَذا صاَر َرْأًسا َرَذلهُ البَنّاؤونَ  يالَحَجُرالَّذ
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بِّ كاَن هَذا.  للّزاِويةِ  وهَُو َعجيٌب  . ِمْن قِبَِل الرَّ

 .  فِي أْعيُننا

بُّ ، فَْلنَْبتَهجُ  يهَذا هَُو اليَْوُم الَّذ ونَْفَرُح  َصنََعهُ الرَّ

ُمباَرٌك  . ، ياَربُّ َسهِّْل ُسبُلَنا ياَربُّ َخلِّْصنا.  فيهِ 

بِّ  ياآلت بِّ  . باْسِم الرَّ ُ  باَرْكناُكم ِمْن بَْيِت الرَّ ، هللاَّ

ّب أضاَء َعلَْينا َرتِّبوا عيداً بَِمْوِكب  َحتَّى .  الرَّ

 ي، إلَهِ  فأْشُكركَ  يهَُو إلَهِ  أْنتَ  . قُروِن المْذبَحِ 

ألنََّك  . تَرُف لََك ياَربُّ ـأعْ .  أْنَت فَأَْرفَعكَ 

اْشُكروا .  ُمخلًِّصا يوِصْرَت ل يإْستََجبَت ل

بَّ فإنَّه صالٌح وأنَّ إلَى األبَِد َرْحمتُهُ  .   َهلِّل ويا. الرَّ

ن  َعَشرَ   م ور  المائة والث ام   ال َمز 

طوباهُْم الذيَن بال َعْيب  في الطّريِق ،   (2)

طوباهُْم الذيَن . الّسالكوَن في ناموِس الّربِّ 

. يَحفظوَن شهاداتِِه ، ومْن ُكلِّ قُلوبهم يَطلبونَهُ 

. ألّن صانعي اإلثَم لم يَْهَوْوا أن يَسلكوا في ُسبلِِه 

 أنَت أَمرَت أن تُحفظَ َوصاياَك جداً ، 

 إنجيل وقطع الخدمة األولى
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حينئذ  . فيا لْيَت طُُرقي تَستقيُم إلى حفِظ ُحقوقَِك 

. ال أخَزى إذا تَطلّعت إلى َجميِع َوصاياَك 

أْشكُرَك ياَربُّ باستقاَمِة قَلبي ، إذ َعرفُت أْحكام 

الغايَِة   حقوقَك أحفظُ ، فال رفُضني إلى. َعدلِــَك 

 ( .المجد  لََك يا م حب  البََشر ) 

بماذا يُقّوُم الشَّابُّ طَريقَهُ ؟ بِحفظِه  ( 0)

من ُكلِّ قَلبـي طَلبتَُك ، فال تُبعْدني عن . أْقوالَِك 

أْخفَيُت أقوالَك في قَلبي لَِكي ال أْخطُئ . َوصاياَك 

 بشفَتَيَّ . ُمبارٌك أنَت ياَربُّ َعلّمني ُحقوقكَ . إليَك 

أْخبرُت بُكلِّ أْحكاِم فَمَك ، وفَرحُت بطَريِق 

في َوصايـاك أتَأّمُل ، . ِشهاداتَِك كما بُكلِّ ِغنَى

بفَرائِضَك أْلهَـُج ، وال . وأتَفّهُم في طُـرقَِك 

 ( .المجد  لََك يا م حب  البََشر )  .أْنَسـى كالمـَك 

. كافِْئ َعبَدَك فأحيا ، وأحفظُ أقوالََك   (3)

. ، فأُبصُر َعجائَب ِمْن ناموِسكَ اكِشْف عن َعينَيَّ 

 َغريٌب أنا في األرِض ، فال تُْخف عـني

 إنجيل وقطع الخدمة األولى
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إْشتاقْت نَفسي إلى اْشتهاِء أْحَكاِمَك . َوصاياَك 

إنَّك انتَهرَت الُمتكبّريَن الَمالعيَن . ُكلِّ حين في 

إنَزْع عني العاَر . ، الذيَن حادوا عن َوصاياَك 

َجلَس . والِخْزَي ، فإنِّي لشهـاداتَِك اْبتَغْيُت 

ا َعبدَك فكاَن يَهتمُّ  الّرؤساُء وتَقَاَولوا عليَّ ، أمَّ

بُحقوقَِك ألنَّ شهاداتَِك هى َدرسي ، وُحقوقَِك هى 

 ( .المجد  لََك يا م حب  البََشر ) .شوَرتي مَ 

لَصقْت بالتراِب نَْفسي ، فأْحيني   (4)

. أْخبرُت بطُرقَك ، فاْستَجْب لي . َككلَمتَِك 

َعلّمني ُحقوقَِك وطَريق َعدلَِك ، فَهّمني فأْلهُج في 

َذبلْت نَْفسي من الُحزِن فثَبّتني في . َعجائبَِك 

أبعْد َعنِّي ، وبناموِسَك أقوالَِك ، طَريق الظّلم 

إنِّي اختَرُت طريَق الحقِّ ، وأْحكامَك . إْرَحمني 

. لَصقُت بِشهاداتَك ياَربُّ فال تُخزني . لم أْنس 

 .اياَك َسعيُت عندما َوسعَت قَلبيفي طَريِق َوص

 ( .البََشر م حب  يا   المجد  لَكَ ) 

 إنجيل وقطع الخدمة األولى
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 073  الخدمة األولى_ نصف الليل صالة            
 

 

َضْع لي ياَربُّ ناموساً في طَريق  ( 5)

فَهّمني فأبحُث عن . ُحقوقَك ، فأتبعهُ ُكّل حين  

إْهدني في َسبيل . ناموِسَك ، وأحفظهُ بُكّل قَلبي 

أمْل قَلبي إلَى . َوصاياَك ، فإنِّي إيّاها هََويُت 

أْرُدْد َعينيَّ لئال تُعايِنا . ِشهاداتَِك ال إلَى الظّْلِم 

ثَبّْت قَولَك لعبِدَك . ُسبُلَِك أْحيِني  األباطيَل ، وفي

في َخوفَِك ، واْنَزْع عني العاَر الذي َحذَّرَت ِمنه 

، فإّن أْحكامك ُحلوةّ ، ها قد اْشتهيُت َوصاياَك 

 .(البََشر م حب  المجد  لََك يا ) . فأْحيني بِبِّرَك 

لتأِت عليَّ َرحمتَك ياَربُّ ، وَخالِصَك  ( 6)

ألنِّي إتّكلُت . فأجيُب ُمَعيِّريَّ بكلمـة  كقَولَِك ، 

فال تَْنزع من فَمي قوَل الَحقِّ ، . على أقوالَِك 

وأحفظُ َشريَعتَُك في . ألنِّي تَوّكلُت علَى أْحكاِمَك 

ُكنُت أْسلُك . ُكلِّ حين  إلَى األبَِد وإلَى َمَدى الّدهِر 

َعة ، ألنِّي لَوصاياَك ابتَغْيُت  ُت وتَكلمّ . في السِّ

بشهادتَِك قُّداَم الُملوِك ولم أْخَز ، ولَهَْجُت 

 وَرفعُت يَديَّ إلى. بَوصاياَك التي أحبَْبتُها جداً 
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 .َوصاياَك التي َوَدّدتُها جداً ، وتَأّملُت فرائَضكَ  

  .( َشر المجد  لََك يا م حب  البَ ) 

عليِه  ياذُكْر لعبِدَك كالَمَك الذي َجعلتن  (7)

، ألّن قَولَك  هذا الذي َعّزاني في َمذلّتي.  أتّكل

إن الُمتكبرين تَجاَوزوا النّاموس إلَى . أَحياني 

تَذكَّرُت . الغايَـِة ، أما أنا فَعْن ناموِسَك لم أِمْل 

الكآبةُ . أْحكاَمَك ياَربُّ منُذ الدَّهِر فتَعّزيُت 

. َملكْتني من أجِل الُخطاِة الذيَن تَركوا ناموِسَك 

. ُغربَتي  ُحقوقَِك كانْت لي َمزاميَر في َموضعِ 

َذكرُت في الليِل اْسِمَك ياَربُّ وَحفَظُت َشريَعتَك 

 . ، هذا صاَر لي ألنِّي طَلبُت ُحقوقََك 

 .( المجد  لََك يا م حب  البََشر ) 

نَصيبي أنَت ياَربُّ ، فقلُت أْن أحفظَ   (8)

ْيُت َوجهََك بُكلِّ قَلبي ، فاْرَحمني . َوصاياَك  تَرضَّ

في طُُرقَِك ، فَرَدْدُت قَدميَّ إلَى  تَفّكرتُ . كقَولَِك 

 أْسَرعُت ولم أتَواْن عن حفِظ . ِشهاداتَِك 

 إنجيل وقطع الخدمة األولى
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رباطاُت الُخطاِة اْلتَفّت عليَّ ، أما . َوصاياَك 

في نِصِف الليِل نهَضُت . َشريَعتَُك فلم أْنَسها 

شريٌك أنا لُكلِّ . ألْشكُرَك على أْحكاِم َعدلَِك 

من . الذيَن يَخافونََك ، وللحافِظين َوصايـاَك 

َرحَمتَِك ياَربُّ امتَـألت األْرُض ، فَعلّمــني 

  .(مجد  لََك يا م حب  البََشر ال) . َعـْدلََك 

َخيراً َصنعَت مع َعبدَك ، ياَربُّ حَسب   (9)

َصالحاً وأَدباً وَمعرفةً َعلّمني ، ألني قد . قَولَك 

قَبل أْن أذلَل أنا تَكاَسلُت ، . َصّدقُت َوصاياَك 

صالٌح أنَت ياَربُّ ، . واآلن َحفظُت كالمَك 

عليَّ ظُلُم  َكثُرَ . فبَصالِحَك َعلّمني ُحقوقَك 

. الُمتكبّريَن ، وأنا بُكّل قَلبي أْبَحُث عن َوصاياَك 

َسِمَن ِمثَل الشَّْحم قَْلبُهُم ، وأنا لَهَْجُت بناموِسَك ، 

ناموس . َخيٌر لي أنَّك أذللتَني حتى أتَعلُّم ُحقوقََك 

ة    . فَِمَك َخيٌر لي من ألوِف َذهب  وفِضَّ

 ( .المجد  لََك يا م حب  البََشر ) 
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يَداَك َصنَعتاني وَجبَلتاني ، فهّمني   (22)

الذيَن يَخافونََك يُبصرونَني . فأتَعلُّم َوصاياَك 

قد َعلمُت . ويَفَرحوَن ، ألنى بكالمَك َوثقُت 

فلتأِت . ياَربُّ أن أْحكامَك عادلَةٌ ، وبحق  أْذلَلتني 

عليَّ ياَرّب َرحمتَك لتُعّزينـي ، نَظير قَولَِك 

أفتَُك فأْحيا ، ألّن ناموَسَك هو لتَأتني رَ . لَعبِدَك 

ألنَهم خالَفوا الشَّرَع . ليَْخز الُمتكبّروَن . َدرِسي 

. عليَّ ظُلماً ، وأنا كنُت ُمثابراً على َوصاياَك 

. ليَرِجع إليَّ الذيَن يتّقونََك ويَعِرفوَن عجائِبََك 

. ولَيِصر قَلبي بال َعْيب  في َعدلَك لكْي ال أخَزى 

 ( .يا م حب  البََشر المجد  لََك ) 

تاقَْت نَْفسي إلى َخالِصَك ، وعلى   (22)

كلَّْت َعيناَي من النَظِر إلى . كالِمَك تَوّكلُت 

ِصرُت ِمثَل ُزق  ! متى تُعّزيني ؟ :أقوالَِك ، قائالً 

كم هَى أيّاُم . أْنَس  في َجلـيد  ، ولُحقوقَِك لم

  ؟ متى تُجِري لي ُحكماً على الذينَ َعْبِدكَ 

 إنجيل وقطع الخدمة األولى
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يَضطهدونَني؟ تَكلَّم معى ُمخالفو النّاموَس بكالِم 

ألنَّ ُكلُّ . هََذيان  ، ولكْن ليَس كناموِسَك ياَربُّ 

. َوصاياَك هَى َحٌق ، وبظُلم  قَْد طَردوني فأعنّي 

كادوا يْفنونَني من األرِض ، أما أنا فلْم أْتـُرْك 

نَظير َرحَمتَك أْحيني فأحفَظُ ِشهادات . َوصاياَك 

 ( .م حب  البََشر  يا المجد  لَكَ ) . ِمـَك فَ 

ياَرّب كلَمتَُك دائَمةٌ في الّسمواِت إلَى   (20)

األبَِد ، وإلى جيل  فجيل  َحقُّـَك ، أّسْسَت األرَض 

فهَى ثابتةٌ بأْمِرَك ، والنّهاُر أيضاً ثابٌت ، ألّن ُكّل 

األْشياء ُمتعبَّدةٌ لََك ، ولو لم تَكْن َشريَعتَُك تالَوتي 

سى إلَى الّدهر ال أن. لهَلَكُت حينئذ  في َمذلّتي 

لَك أنا . َوصاياَك ، ألنَّك بها أْحيَْيتَني ياَرّب 

إيَّاَي . فَخلّصني ياَربُّ ، ألني لَوصياَك طَلْبُت 

. إنتَظَر الُخطاةُ ليُهلكوني ، ولشهاداتَك فَهمُت 

لُكلِّ تَمام  رأْيُت ُمنتَهَى ، أما َوصاياَك فواِسعةٌ 

 ( .المجد  لََك يا م حب  البََشر ) . جداً 
 إنجيل وقطع الخدمة األولى
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َمحبوٌب هَو اْسُمَك ياَرّب فهو طوُل   (23)

َعلّمتني َوصاياَك أفَضل ُمن . النّهاِر تاِلوتي

أكثَر من . أْعدائي ، ألنها ثابتَةٌ لي إلى األبَِد 

جميع الذين يُعلّمونَني فَهمُت ، ألّن ِشهاداتَك هَى 

أكثَر من الّشيوِخ فَهمُت ، ألني طَلبُت . َدرسي 

بيث  َمنْعُت ِرْجلَيَّ ، من ُكّل طريق  خ. َوصاياَك 

عن أْحكامَك لم أِحْد ، ألنَّك . لكْي أحفظُ كالَمَك 

إّن كلماتَك ُحلَوة في َحْلقي . َوضعَت لي ناموساً 

من . ، أفَضُل من الَعَسِل والّشهِد في فَمي

َوصاياَك تَفطّنُت ، فلهذا أْبَغضُت ُكّل طُرق الظّلم 

 . ألنَّك َوضعَت لي ناموسـاً 

 (.لََك يا م حب  البََشر  المجد  ) 

. ِمصباٌح لرجليَّ كالمَك ونوٌر لَسبيلي   (24)

تَذلّلُت . َحلّفُت فأقَمُت على حفظ أْحكام َعدلَك 

تَعهّدات . جداً إلَى الغايَِة ، ياَرّب أْحيني كقَولََك 

 نَفسي. فَمي بارْكها ياَربُّ ، وأْحكامَك َعلّمني 

 إنجيل وقطع الخدمة األولى
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أْخفَى . في يَدْيَك ُكّل حين  ، وناموِسَك لم أْنس  

. الُخطاةُ لي فَخاً ، ولم أِضّل عن َوصاياَك 

َورثُت شهاداتَك إلَى األبَِد ، ألنّها هى بَْهَجة قَلبي 

َك إلى األبَد ، من أجِل .  َعطفُت قَلبي ألْصنَع بِرَّ

 (.المجد  لََك يا م حب  البََشر ) . الُمكافأِة 

لمتُجاوزي النّاموس أبَغضُت ،  (25)

ولناموِسَك أحببُت ، ألنَّك أنَت ُمعيني وناصري 

إْبِعدوا َعنّي أيّها . ، وعلَى كالِمك تَوّكلُت 

اَعّضدني . األْشراُر فأفَحُص عن َوصايا إلَهي 

أعنّي . حسب قَوْلك فأْحيا وال تَُخيِّْب َرجائي 

َرذلُت . ْخلُص ، وأدرُس في َوصاياَك ُكّل حين  فأ

. سائَر الذيَن حادوا عن َوصاياَك ألّن فِكرهُم ظُلمٌ 

ُعصاة َحَسبت سائَر ُخطاة األرِض ، فلهذا 

َسْمر َخوفَك في . أحبَبُت ِشهاداتَك في ُكّل حين  

 . لحمي ، ألنِّي من أْحكاِمَك َجزعُت 

 (.المجد  لََك يا م حب  البََشر ) 
  

 إنجيل وقطع الخدمة األولى

 

 إنجيل وقطع الخدمة األولى
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قد أْجريَت ُحكماً وَعدالً ، فال تَُسلّمني   (26)

في الَخْيِر ُكْن لَعبِدَك كفيالً . إلَى الذيَن يَظلمونَني 

َعيناَي قد َذبلتا ِمن . ئال يَجوُز عليَّ الُمتكبّروَن لِ 

إصنَْع مع َعبِدَك . انتظاِر َخالِصَك وقَول َعدلَك 

َعبُدَك أنا ، . حسَب َرحمتَك ، وُحقوقَك َعلّمني 

إنّهُ َوقٌت يُعَمُل فيـِه . فَهّمنى فأْعِرف ِشهاداتَك 

ألْجل هذا . للّربِّ ، ألنّهم قد نَقَضوا ناموَسَك 

. ْحبَبُت َوصاياَك أفَضل من الّذهَِب والَجوهر ِأ

ْمُت ، وُكّل  وألْجل هذا بإزاِء ُكّل َوصاياَك تَقَوَّ

 . طَريق ظلم  أبَغضُت 

 ( .المجد  لََك يا م حب  البََشر ) 

هاداتَك ، لذلك َحفظّْتها َعجيبَةٌ هَى شِ  (27)

إعـالُن أقوالَِك يُنيُر لي ، ويُفَهِّم األْطفال . نَْفسي

فَتْحُت فَمي واجتََذبُت لي روحاً ، ألني . الّصغار 

أنظُْر إليَّ وإْرَحمني كَرحمتَك . لَوصاياَك اْشتَقُت 

ْم َخطواتي كقَْولَك ، فال . للذيَن يُحبّوَن اْسمَك  قَوِّ

 إنجيل وقطع الخدمة األولى
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ِس أنقِذني من ظُلِم النّا. يَتسلّط عليَّ أّي إثم  

أِضئ بوجِهَك على َعبِدَك . فأحفظُ َوصاياَك 

غاَصْت َعيناَي في َمجاري . وَعلّمني ُحقوقَك 

  . الِمياِه ألنهم لم يَحفظوا ناموِسكَ 

 ( .المجد  لََك يا م حب  البََشر  )

. عادٌل أنَت ياَرّب ، وقضاؤَك ُمستقيٌم   (28)

أْوَصْيَت كثيراً بالَعْدِل والَحِق ، اللَذْيِن هُما 

غيَرةُ بَْيتَِك أكلَْتني ألّن أْعدائي نَُسوا . ِشهاداتَك 

ٌص قَولَك جداً ، وَعبدَك أَحبِّهُ . وَصايَاَك  . ُممحَّ

َعدلَُك . َصغيٌر أنا وَمرذوٌل وُحقوقَك لم أْنس 

ضيٌق . إلى األبَِد ، وكالُمَك حٌق هوحٌق هو 

عادلةٌ . وشّدةٌ أدَركاني ، وَوصاياَك هى َدْرسي 

 . هَى ِشهاداتَك إلى األبَِد ، فَهّمني فأْحيا 

 ( .المجد  لََك يا م حب  البََشر ) 

قَلبي فاْستَجْب لي  َصرْخُت من ُكلّ   (29)

َصرْخُت إليَك . ياَرّب ، إنِّي أْبتَغي ُحقوقَِك 

 تَقّدمُت قَبَل الصبّحِ . فَخلّصني ، ألحفَظُ ِشهاداتَك 

 إنجيل وقطع الخدمة األولى
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َسبقْت َعْيناَي . وَصرْخُت وعلى كالِمَك تَوّكلُت  

فاْسَمْع . َوقت السََّحر ألْلهَُج في َجميِع أقوالَِك 

ِب أحكاِمَك َصوتي ياَرّب كَرحمتَِك ، وبحس

إْقتَرَب باإلثِم الذيَن يَطردونَني ، وعن . أْحيِني 

قَريٌب أنَت ياَربُّ وُكّل . ناموِسَك ابتََعدوا 

ُمنُذ البْدء َعرفُت من . َوصاياَك حٌق هَى 

 . ِشهاداتَك أنَّك إلى الّدهِر أسَّْستَها 

 ( .المجد  لََك يا م حب  البََشر ) 

اْنظُْر إلَى َمذلّتي واْنقْذني فإنّي لم أْنس   (02)

واَي ونَّجني ، من ـأْحكم لي في َدع.  ناموسك

بَعيٌد هو الَخالُص عن . أجل كالِمَك أْحيني 

َرأفتَُك كثيَرةٌ . اِة ألنّهم لم يَطلُبوا ُحقوقَِك ـالُخط

يرون ـكث. أْحـيِني  َحسب أْحكاِمكَ ،  جداً ياَربّ 

هم الذيـَن يَضطِهدونَني ويُحِزنونَني ، وعن 

رأْيُت الذيَن ال يَفهَموَن . ِشهاداتَِك لم أْجنْح 

 أنظُْر ياَربّ .  فاكتَأْبُت ألنّهم ألْقوالَِك لم يَحفظوا

 األولى إنجيل وقطع الخدمة
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. ، بَرحمتَِك ياَرّب أْحيِني  فإني أْحبَبُت َوصاياكَ  

 . إلى األبِد ُكّل أْحكاِم َعدلَك بدُء كالِمَك َحٌق و

 ( .المجد  لََك يا م حب  البََشـر ) 

، ومن  الّرؤساُء اضطهَدوني بال َسبَب    (02)

أبتَهُج أنا بكالمَك ، كمن .  أقوالَِك َجزَع قَلبي

، أما  أْبَغّضُت الظّلَم وَرَذلتُهُ . َوَجَد َغنائم كثيرة  

 في النّهاِر َسبّحتُكَ  َسْبُع َمّرات  .  ناموسَك فأْحبَبتُهُ 

فليكْن َسالٌم َعظيٌم للذيَن .  علَى أْحكام َعدلكَ 

تََوقّعُت .  ْم َشكٌ ـ، وليَس له يُحبّون اْسمك

َحفظْت .  َخالِصَك ياَرّب ، وَوصاياَك َحفظتُها

َحفظُت َوصاياَك .  نَفسي ِشهاداتَِك وأحبْبتها جداً 

 .  وِشهاداتَك ، وُكّل طُرقي أمامَك ياَربّ 

 ( .المجد  لََك يا م حب  البََشر ) 

، كقَولَك  فَْليَْدن تَوّسلي قُّدامَك ياَربُّ  ( 22)

، كَكلمتَِك  فَْلتدخْل طُلبتي إلى َحضرتِكَ . فَهّمني 

 َعلّمتَنيتَفيُض شفتاَي السبح ، إذا ما . أْحيِني 

 إنجيل وقطع الخدمة األولى
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، ألّن َجميع  ينطق لساني بأقوالِكَ .  ُحقوقكَ  

لتَكْن يَدَك لَخالصي ألنّني .  َوصاياَك عادلّة

اْشتقُت إلى َخالِصَك ياَربُّ .  يُت َوصاياكَ ـاْشتَه

.  تَحيا نَفسي وتُسبُّحكَ .  ، ونَاُموَسَك هو لَْهِجي

َضللُت ِمثل الَخروف . ي وأْحكاُمَك تُعينَن

. فاْطلُْب َعبَدَك فإنِّي لَوصاياَك لم أْنْس  الّضال ِ،

 . َهلِّل ويا

ن  إن جيل    ( 13ـ  1 : 25ص )  متى م 

ِحينئذ  يُشبهُ َملكوت الّسموات َعشُر َعذاَرى 

أَخذَن َمصابيَحهُنَّ وَخرْجَن الْستقباِل الَعريس ، 

. َخمٌس ِمنهُنَّ ُكنَّ جاِهالت  ، وَخمٌس َحكيماٌت 

فأَخَذت الجاَهالُت َمصابيحهنَّ ولم يَأُخذَن َمعهنَّ 

ا الَحكيماُت فأَخْذَن زْيتاً في آنيَتهنَّ م. َزْيتاً  ع وأمَّ

ولما أبطَأ العريُس نَعْسَن ُكلّهنَّ . َمصابيحهنَّ 

هوذا  :ولما انتَصَف الليُل صاَر ُصراٌخ . ونِْمَن 

 حينئذ  . العريُس قد أقبََل فقُمَن وأخَرْجَن للقائِِه 
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قامْت أولئَك الَعذاَرى جميعاً وَزيَّنَّ َمصابيحهنَّ  

 أْعطينا من َزيتكنَّ  :فقالت الَجاهالُت للَحكيمات . 

فأجابَْت الَحكيماُت . فإّن مصابيحنا تَنطفُئ 

لعلّهُ ال يَكفينا وإيّاكنَّ ، فاْذهَبَن بالَحري  :قائالت  

فلما َذهبَن ليَبتْعَن جاء . إلى الباَعِة وابتَعَن لَُكنَّ 

العريُس ، والُمستعداُت َدخْلَن معهُ إلى الُعرِس ، 

اَرى أيضاً أخيراً جاَءْت بَقيّةُ العذ. وأْغلَِق الباب 

ا هو فأجاَب . َربّنا ، َربّنا ، افتَْح لنا  :قائالت   أمَّ

. الحقُّ أقوُل لَُكنَّ إني ال أْعرفكنَّ  :وقاَل 

فاْسهروا إذن ألنكم ال تَعرفوَن اليوَم وال الّساَعة 

د  هلل   دائ ما   .التي يأتى فيها ابُن اإلنساِن   . والمج 

ه  الق طَع    ث م  ت قال  َهذ 

هُوَذا الَخْتُن يَأتي في نصِف الليِل ، طوبَى  هَا

أما الذي يَجدهُ . للعبِد الذي يَجدهُ ُمستيقظاً 

. ُمتغافالً فإنّهُ َغير ُمْستحق الُمضّي معهُ 

 فاْنظُري يا نَفسي لِئال تَثقلي نَوماً فتُلقي خارجَ 
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قّدوٌس  :بل اْسهري واْصُرخي قائلةً . الَملكوِت  

. من أجِل والَدة اإللَه اْرَحمنـاقّدوٌس أنَت يا هللاُ ، 

َصابترى )   ( .ذ وك 

 

تَفهّمي يا نَْفسي ذلَك اليوم الّرهيب واستيقِظي 

وأضيئي ِمصباَحِك بَزْيِت البَهَجِة ألنِّك ال تَعلميَن 

ها هوذا  :متى يأتي نَحوِك الّصوت القائِل 

يا نَفسي ال تَنَعسي ، فانظُري . الَعريُس قد أْقبََل 

لئال تَقفي خارجاً قارَعةً ِمثل الَخمْس الَعذاَرى 

بل اسهَري ُمتضّرعة لكْي تَلتقي . الَجاهالِت 

المسيح الّرّب بدهن  دسم  ، ويُنعُم َعليِك بُعرِس 

 ( .كي نين). َمجدِه اإللَهي الحقيقّي 

 

أنِت هَى سوُر َخالصنا يا والَدةُ اإللَه الَعذراُء 

أْبِطلي َمشوَرة . ُن الَمنيُع َغيَر الُمنثلم الحصْ 

 .الُمعانديَن ، وُحزُن َعبيدِك ُرّديِه إلى فَرح  
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. وَحّصني َمدينتنا ، وعن ُملوكنا حاِربي  

ألنِك أنِت هَى َرجاؤنا . وتَشفَّعي عن َسالِم العالَم 

 ( .كي نين ) يا والَدةُ اإللَِه 

 

 السَّمائيُّ أيُّها الملُِك  : ثُمَّ يَقولُ 

وُح الَحقِّ ، رُ ي أيُّها الملُِك السَّمائيُّ المعزِّ 

، َكْنز  مالئ الكلّ الحاِضُر فِي ُكلِّ َمكان  والْ 

ْل وُحلَّ  الَحياة يالصالحات وُمْعط ، هَلمَّ تَفَضَّ

ا ِمْن كلِّ َدنَس  أيُّها الّصالُح وخلِّْص وطَهِّرنَ  . افينَ 

 .( ذو ك صابَتري ) . نُفوَسنا

 

يِذَك أيُّها المَخلُِّص وأْعطَيتَهُم َمَع تاَلمِ  َكما ُكْنتَ 

حنا سالَمَك ا وامنَ ، هَلمَّ أْيضاً ُكْن َمعنَ  السَّالم

 . ( نين يك ).  وَخلِّصنا َونَجِّ نُفوَسنا
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ْحسب كالقِياِم فِي ك المقَدَِّس نُ إذا ما وقَْفنا فِي هَْيكلِ 

، يا والدةَ اإللَه أنِت هى باُب السَّماء  .السَّماِء 

ْحَمة   .اْفتَحي لَنا باَب الرَّ

 

 ثم ي قال

َحم و ( كيريى لي صون ) ة 41ياّرب  ار   َمر 

 

 .وأبانا ال ذي في الس َموات  والثالثة تقديسات

 

 

 رجوع للفهرس
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َمة  الث ان ية   د   ال خ 

ت تلَى مزامير صـالة الغروب ما عدا المزمورين 

 (117)و ( 116)

مور  المائَة  والت  مَ ال    َعَشرَ  ع  اس  ز 

. ي ، فاْستََجْبَت ل يُحْزن يإلَْيَك ياَربُّ َصَرْخُت فِ 

فاِه الظّالمِة ، وِمَن اللِّساِن  يياَربُّ نَجِّ نَْفس ِمَن الشِّ

وماذا تُزاُد أيُّها اللِّساُن  ي، ماذا تُْعطَ  الغاش

يَةِ ؟ ِسهاُم  الغاش .  األْقوياِء ُمرهَفةٌ َمَع َجْمر البَرِّ

 ي، وَسكْنُت ف يَّ قَْد طالَت َعل يفإنَّ ُغْربَت يوْيٌل ل

 . الُغْربَةِ  يف يطَويالً َسكنَْت نَْفس.  َمساِكن قيدار

وحيَن .  السَّالِم ُكْنُت صاِحَب َسالم   يوَمَع ُمْبِغض

 .  َهلِّل ويا.  باطالً  يُكنُت أَُكلِّمهُم بِه كانوا يُقاتِلونَن

ر  مَ ال   ش  مور  المائَة  والع   ونَ ز 

ي َعْوني ، ِمْن َحْيُث يَأت َرفَْعُت َعْينَيَّ إلَى الِجبالِ 

بِّ  يَمعونَت . اَء ـَصنََع السَّم ي، الَّذ ِمْن ِعْنِد الرَّ

لِل ، فَم.  واألْرضَ   ا يَْنعسُ ـال يَُسلُِّم ِرْجلََك للزَّ
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هَُوذا ال يَْنَعُس وال يَناُم حاِرُس .  كـحافِظُ  

بُّ يُظلَُّل َعلَى يَِدَك .  إْسرائِيلَ  بُّ يَْحفَظَُك ، الرَّ الرَّ

، وال القََمُر  تَْحرقَُك الشَّْمُس بالنَّهارِ  فاَل.  اليُْمنَى

بُّ يَْحفَظُ .  باللَّْيلِ  بُّ  ء  وـَك ِمْن ُكلِّ سالرَّ ، الرَّ

بُّ يَْحفَظُ ُدخُ .  يَْحفَظُ نَْفَسكَ  , وَجَك ولََك وُخرُ الرَّ

 .َهلِّل ويا. ِمَن اآلِن وإلَى األبَِد 

مور  المائَة  وال  مَ ال   ر   يادحَ ز  ش   ونَ والع 

 .ْذهَُب إلَى بَْيِت الَربِّ نَ :  يفَرْحُت بالقائِليَن ل

أوُرَشليُم .  َوقَفَْت أْرجلُنا فِي أْبواِب أوُرَشليم

ألَّن . المْبنِيَّةُ ِمْثل َمدينَة  ُمتَِّصلة  بَْعُضها ببَْعض  

بِّ َشه هُناَك َصِعَدت القَبائِلُ  ادةً ـ، قَبائُِل الرَّ

بِّ يَْعتَِرفوَن ال.  إلْسرائِيلَ  هُناَك نُِصبَْت . ْسِم الرَّ

إْسأَلوا . بَْيِت داُودَ  يس، َكرا لْلقَضاءِ  يَكراسِ 

لِيَُكْن  ، ، والِخْصَب لُِمِحبِّيكِ  السَّالَم ألوُرَشليمَ 

والِخْصُب فِي أْبراِجك  ، السَّالُم فِي ِحْصنِك

صينَةِ   ، تََكلَّمُت ِمنْ  يِمْن أْجِل إْخَوتي وأقاِرب. الرَّ
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بِّ إلَِهنا.  أْجلِك بالسَّالمِ   ،  وِمْن أْجِل بَْيِت الرَّ

 . َهلِّل ويا.  إْلتََمْسُت لَك الَخْيرات

مور  المائَة  والث  مَ ال   رو   يان  ز  ش   نَ والع 

هُما ِمْثل  فَها.  يا ساِكَن السَّماءِ  يَّ إلَْيَك رفَْعُت َعْين

 ي، وِمْثل َعْينَ  َمواليهمْ  يُعيوِن الَعبيِد إلَى أْيد

بِّ . َسيَِّدتِها  يْ األَمِة إلَى يَدَ  َكَذلَِك أْعيُنُنا نَْحو الرَّ

، ْرَحْمنااْرَحْمنا ياَربُّ ا. َف َعلَْينااءَ إلَِهنا َحتَّى يَتَر

اْمتأَلَْت  ما وَكثيراً . هَواناً فإنَّنا َكثيراً ما اْمتأَْلنا 

بينَ  نُفوُسنا وإهانَةً ِمَن  ، عاراً ِمَن المَخصِّ

 . َهلِّل ويا. المتََعظِّمينَ 

مور  المائَة  والث  مَ ال   ر   ث  ال  ز  ش   ونَ والع 

بَّ كاَن َمعنا لِيَقُْل إْسرائيُل  لَْوال أنَّ . لَْوال أنَّ الرَّ

بَّ كان َمعنا ِعْنَدما قاَم  الْبتَلَعونا . النّاُس َعلَْينا الرَّ

إَذْن .  ، ِعْنَد َسخِط َغَضبِِهْم َعلَْينا ونَْحُن أْحياء

ْيلُ  لَغَرْقنا فِي الماءِ  بَْل .  ، وجاَز َعلَى نُفوِسنا السَّ

 ُمباَركٌ .  ال نِهايَةَ لَهُ  يجاَز َعلَى نُفوِسنا الماُء الَّذ
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بُّ الَّ   نََجْت . لَْم يَُسلِّْمنا فَريسةً ألْسنانِِهم يذالرَّ

يّادينَ  الفَخُّ  . أْنفُُسنا ِمْثَل الُعْصفوِر ِمْن فَخِّ الصَّ

، الَّذااْنَكَسَر ونَْحُن نََجْونا، َعْونُنا ب بِّ  يْسِم الرَّ

 . َهلِّل ويا. َصنََع السَّماَء واألْرضَ 

م  مَ ال   ر   اب ع  ور  المائَة  والر  ز  ش   ونَ والع 

بِّ ِمْثُل َجبَِل ِصْهيونَ  لوَن َعلَى الرَّ  ال ، المتََوكِّ

الِجباُل .  بأوُرَشليمَ الّساِكُن .  يَتَزْعَزُع إلَى األبَدِ 

بُّ َحْوَل َشعبِه ِمَن اآلَن وإلَى األبَدِ  .  َحْولَها والرَّ

بُّ ال يَْترُك َعصا الُخطاِة تَْستَقرُّ َعلَى نَصيِب  الرَّ

ّديقينَ  ّديقوَن أْيِديَهُم إلَى  يْ لِكَ .  الصِّ ال يَُمدَّ الصِّ

أْحِسْن ياَربُّ إلَى الّصالِحيَن وإلَى . اإلْثِم 

أّما الَّذيَن يَميلوَن إلَى .  تَقيمى القُلوبِ المسْ 

بُّ َمَع فََعلِة اإلْثِم  والسَّالُم . الَعثَراِت يَْنَزعهُم الرَّ

 . َهلِّل ويا. َعلَى إْسرائِيَل 
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مور  المائَة  وال  مَ ال   ر   ام س  خَ ز  ش   ونَ والع 

بُّ َسبْ   . ِصْهيوَن ِصْرنا فَِرحينَ  يَ إذا ما َردَّ الرَّ

حينَئِذ  يُقاُل . حينَئِذ  اْمتأَلَ فَُمنا فَرًحا ولِسانُنا تَْهليالً 

نيَع َمَعهُم ّب قَْد َعظََّم الصَّ َعظََّم .  فِي األمِم إنَّ الرَّ

نيَع َمَعنا فَِصْرنا فَِرحينَ  بُّ الصَّ ياَربُّ  دْ اْردُ .  الرَّ

يوِل فِي الَجنوبِ  َسْبيَنا الَّذيَن .  ، ِمْثَل السُّ

موِع يَْحُصدوَن باالْبتِهاجِ  َسْيراً . يَْزَرعوَن بالدُّ

كانوا يَسيروَن وهُْم باكوَن حاِمليَن بِذاَرهُم ، 

 .َهلِّل ويا. ويَعودون بالفََرِح حاِمليَن أْغماَرهُم 

مور  المائَة  والس  مَ ال   ر  س  والع  اد  ز   ونَ ش 

بُّ البَْيتَ  . البَنّاُؤونَ  فَباِطالً يَْتعبُ .  إْن لَْم يَْبِن الرَّ

بُّ الَمدينَةَ ـوإْن لَْم يَحْ  فَباِطالً يَْسهُر .  ُرس الرَّ

باِطٌل هَُو لَُكم التَّْبكيُر في القِياِم .  الُحّراسُ 

ر َعن الرقاِد يا آِكلي الُخْبَز بالهُمومِ  فَإنَّهُ .  والتَّأَخُّ

بِّ .  يَْمنَح أِحبّاَءهُ نَْوماً  ،  البَنوَن ميراٌث ِمَن الرَّ

هاِم بِيَِد القَ .  ِن َعِطيَّةٌ ِمْنهُ طوثََمَرةُ البَ   ِويِّ ـكالسِّ
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بيبَةِ   ُجلُ .  ، َكذلَِك أْبناء الشَّ الَّذي  َمْغبوطٌ هَُو الرَّ

يَْمألُ ُجْعبَتَه ِمْنهُم ، حينَئِذ  ال يُْخَزْوَن إذا َكلَّموا 

 . َهلِّل ويا .أْعداَءهُم في األْبواِب 

مور  المائَة  والس  مَ ال   ر   اب ع  ز  ش   ونَ والع 

بَّ طوبَى لَِجميِع الَّذيَن  فِي  ، الّسالِكينَ  يتَّقوَن الرَّ

، تَصيُر  ألنََّك تَأُْكُل ِمْن ثََمرِة أْتعابِكَ .  طُُرقِه

إْمرأَتَُك تَصير ِمْثَل .  َمْغبوطاً ويَكوُن لََك الَخْير

، بَنوَك ِمْثُل  َكْرمة  ُمْخِصبَة  فِي َجوانِِب بَْيتِكَ 

ْيتوِن الُجدِد َحْوَل مائَِدتكَ  َكذا هَ .  ُغروِس الزَّ

بَّ  يُك اإلْنساُن المتَّقيُبارِ  بُّ ِمْن .  الرَّ يُبارُكَك الرَّ

ِصْهيوَن، وتُْبِصُر َخْيراِت أوُرَشليَم َجميَع أيّاِم 

بَنيَك، والسَّالُم َعلَى  ـيوتََرى بَن.  َحياتِكَ 

 . َهلِّل ويا.  إْسرائيلَ 

مور  المائَة  والث  مَ ال   ن  ز  رو   ام  ش   نَ والع 

 إْسرائيلُ  لِيَقُلْ  يَ ُمْنُذ ِصبا يونِ اَربُ َكثيرةً حَ ِمراًرا 

 ، وإنَّهُم لَمْ ي ابِ ُمْنُذ َشبَ  يونِ ةً قاتَلُ يرَ ِمراًرا َكثِ . 
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اةُ الُخطَ  يَجلَدنِ  يَعلَى ظَْهرِ .  يَّ وا َعلَ يَْقِدرُ  

ّب ِصّديٌق هُوَ .  وا إْثَمهُمْ وأَطالُ  ، يَْقطُع أْعناَق  الرَّ

، ُكلُّ الَّذيَن  َوْليَْرتَدَّ إلَى الَوراءِ ، فَْليَْخَز  الُخطاةِ 

، وليَكونوا ِمْثَل ُعْشِب  يُْبِغضوَن ِصْهيونَ 

لَْم  يالَّذ.  يَْيبَُس قَْبل أْن يُْقطَعَ  ي، الَّذ السُّطوحِ 

يَْجَمُع الُغموُر  ي، وال الَّذ اِصُد ِمْنهُ يََدهُ يَْمأل الحَ 

بِّ ازوَن إنَّ ْجتَ ولَْم يَقُل المُ .  ْضنَهُ حُ  بََرَكة الرَّ

بِّ ااَرْكناُكم ببَ ، وَ  َعلَْيُكم  . َهلِّل ويا.  ْسِم الرَّ

ن  ان جيل  لوقا  ( 51 - 36 : 7ص )  م 

ثم َسألهُ أَحُد الفِّريسيّين أن يأكَل معهُ ، فلما َدخَل 

وإذا اْمَرأة في الَمدينِة كانْت . بيت الفِّريسّي اتّكـأ 

يسيِّ ، خاِطئَة فلما علمْت أنّهُ ُمتّكٌئ  في بيِت الفِرِّ

أَخذْت قاروَرةَ طيب  وَوقفْت من َورائِه عند 

ِرْجلّْيِه باِكيَةً وبََدأْت تَبلُّ قَدميه بُدُموِعها ، 

وكانْت تُقبُّل قَدميِه . وتَْمسْحهَما بشعِر رأِسها 

يسّي الذي. وتَْدهنهما بالطّيب   فلما َرأى الفِرِّ
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لو كاَن هذا نبيًّا  :هُ َدعاُه ذلك ، قاَل ُمَحّدثاً نَفس 

لَعلَم َمْن هذه الَمرأةُ التي لَمستهُ وما حالها ، إنّها 

يا ِسمعاُن ،  :فأجاَب يسوع وقال له . خاِطئَة 

 :قاَل . قُْل يا ُمعلُم  :فقالَ . ِعندي كلَمة أقولُها لَك 

كاَن لَدائن  َمدينَاِن ، على الَواِحد َخْمُسمائِة دينَار 

ولم يَُكْن لهما ما . ُسوَن ، وعلى اآلخر َخمْ 

فََمن ِمنهُما يُحبُّهُ أكثََر . يُْوفِيان فساَمحهُما كلَْيِهما 

أظنُّ الذي ساَمحهُ  :؟ أجاَب ِسمعان وقاَل 

ثُمَّ اْلتَفَت . بالّصواِب َحكمَت  :فقاَل له . باألكثَرِ 

أتَرى هذه الَمرأةُ ،  :إلى الَمرأِة وقاَل لِسمعان 

، وماٌء لرْجليَّ لم تُْعط ، أما هى  إني َدخلُت بَْيتكَ 

. فقد َغسلْت بالّدموع ِرجليَّ وَمسحْتهما بَشعِرها 

ا هى فَمنُذ َدخلُت بَْيتك لم تَُكفَّ  لم تُقبُّل فَمي ، أمَّ

ا . عن تَْقبيِل قَدميَّ  بَزيِت لم تَدهْن َرْأِسي ، أمَّ

من أْجل ذلك . هى فقد َدهنْت بالطّيِب قّدميَّ 

 نَّ َخطايَاهَا الكثيَرة َمْغفورة لها ، ألنها أقوُل لَك إ
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. والذي يُْغفر له قَليٌل يُحّب قَليالً . أَحبّْت كثيراً 

فبََدأ الُمتّكئُوَن . َمْغفورةٌ لِك َخطاياِك  :ثم قاَل لها 

َمن هو هذا اآلخُر الذي  :يَقولوَن في نُفوسهم 

قد إنَّ إيمانِك  :فقاَل للَمرأِة ! يَغفُر الَخطايا ؟

د  هلل   دائ ما  . َخلَّصِك ، فاْذهَبي بَسالم    . والمج 

ه  الق طَع    ث م  ت قال  َهذ 

ة  ، كما أْعطَيَت أْعِطني ياَربُّ يَنابيَع ُدموع كثيرَ 

واْجَعلني ُمستَحقاً أن . للَمرأِة الخاِطئَِة منُذ القَديم 

اللَةِ  ،  أبّل قَدمْيَك اللتَْيِن أْعتَقتاني من طَريِق الضَّ

وأقَّدُم لَك طيباً فائقاً ، وأْقتَني لي ُعمراً نَقياً 

بالتَْوبِة لكْي أْسمع أنا ذلَك الّصوت الُممتَلئ 

 ( .ذ و ك صابَتري ) . إنَّ إيمانََك َخلََّصَك  :فَرحاً 

 

إذا ما تَفطَّنُت في كثَرة أعمالي الّرديئِة ، ويأتي 

هيبَةِ  ، تأُخُذني  علَى قَلبي فِكُر تلَك الّدينونَِة الرَّ

 فال. ِرعَدةٌ فأهَرُب إليَك يا هللا ُمحبُّ البََشر 
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عاً إليَك . تَصِرْف َوجهَك عنِّي   يا َمْن  :ُمتضرِّ

أنَت َوحدَك بال َخطيّة  ، أْنِعْم على نَفسي 

الِمسكينَة بتََخّشع ، قَبَل أن يأتي اإلنقِضـاء 

 ( .كي نين ) . وَخلّصنـي 

 

بِك أيّت ها الُممتلئَةُ نْعَمة ، الَعروُس الّسمواُت تَطوَّ

باِل زواج  ، ونحُن أيضاً نُمّجُد ميالدِك غير 

يا أّم الَرحَمة والَخالص . الُمدَرِك يا والَدةُ اإللِه 

 ( .كي نين ) . تَشفّعي من أجِل َخالِص نفوسنا 

 

 ث م  يَقول  

وُح الَحقِّ ، رُ ي أيُّها الملُِك السَّمائيُّ المعزِّ 

، َكْنز  مالئ الكلّ ُكلِّ َمكان  والْ  الحاِضُر فِي

ْل وُحلَّ  الَحياة يالصالحات وُمْعط ، هَلمَّ تَفَضَّ

ا ِمْن كلِّ َدنَس  أيُّها الّصالُح وخلِّْص وطَهِّرنَ  . افينَ 

 . ( ذو ك صابَتري )  نُفوَسنا
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يِذَك أيُّها المَخلُِّص وأْعطَيتَهُم َمَع تاَلمِ  َكما ُكْنتَ 

حنا سالَمَك ا وامنَ أْيضاً ُكْن َمعنَ ، هَلمَّ  السَّالم

 . ( نين يك ).  وَخلِّصنا َونَجِّ نُفوَسنا

 

ْحسب كالقِياِم فِي ك المقَدَِّس نُ إذا ما وقَْفنا فِي هَْيكلِ 

, يا والدةَ اإللَه أنِت هى باُب السَّماء  .السَّماِء 

ْحَمة    .اْفتَحي لَنا باَب الرَّ

 

َحم ياّرب  ( كيريى لي صون)ث م   ة 41ار   ،  َمر 

 

 . والثالثة تقديسات وأبانا ال ذي في الس َموات

 رجوع للفهرس
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َمة  الث ال ثة   د   ال خ 

لَها م  ك   ت تلَى َمزامير  َصالة  النو 

مور  المائَة  والت  مَ ال   ر  ز  ش  ع  والع   ونَ اس 

ياَربُّ اْسَمْع . ْخُت إلْيَك ياَربُّ رَ ِمَن األْعَماِق صَ 

أُذنَاَك ُمْصِغيَتَْيِن إلَى َصْوِت  ، لِتَُكنْ  َصْوتِي

ِعي ، ياَربُّ  إْن ُكْنَت لآلثَاِم َراِصداً ياَربُّ  . تَضرُّ

ِمْن أْجِل . ِمْن ِعْنِدَك المْغفِرةُ  َمْن يَْثبُُت ألنَّ 

، تََمسَّكْت نْفِسي  اْسِمَك َصبَرُت لَك ياَربُّ 

بُّ . بناُموِسَك  ِمْن َمْحرِس  ، اْنتَظرْت نَْفِسي الرَّ

ْبحِ  يلِ  الصُّ ْبِح ،  إلَى اللَـّ ، ِمْن َمْحرِس الصُّ

بَّ  حمةَ ِمْن ِعْند .  فَْليَنتَِظْر إْسرائِيُل الرَّ ألنَّ الرَّ

بِّ  وْهَو يَْفتـَدي . وَعِظيٌم هَُو َخالُصـهُ  ، الـرَّ

 .  َهلِّلويَا .إْسرائِيَل ِمْن كلِّ آثَاِمِه 

مور  المائَة  والث  مَ ال    ونَ الث  ز 

، ولَْم  ايَ اَربُّ لَْم يَْرتَفِْع قَْلبي ولَْم تَْستَعِل َعْينَ يَ 

 ىَ هِ  يالَّت ـائِبِ أْسلُْك في الَعظائِِم وال في الَعجَ 

 لَِكْن َرفْعتُ  ، أّما إْن ُكْنت لَْم أتَِّضعْ . أَْعلَى ِمنّي 

 إنجيل وقطع الخدمة الثالثة
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هِ   ، َكَذلَك  َصْوتي ِمْثُل الفَطيِم ِمَن اللَّبَِن َعلَى أمِّ

بِّ ، . نَْفسي يَّ تَكوُن َعلَ  فَْليتَِّكْل إْسرائيُل َعلَى الرَّ

 . َهلِّل ويا. ِمَن اآلَن وإلَي األبَِد 

مور  المائَة  والحادي والث الثونَ   المز 

بِّ .  اَربُّ داُوَد وُكّل َمَذلَّتِهِ يَ  ْذُكرْ اُ  ،  َكْيَف أْقَسَم للرَّ

 ال أْدُخل إلَى َمْسكِن بَْيتي يإنّ  : ونََذَر إللَِه يَْعقوبَ 

 يوال أُْعط. ، وال أْصَعُد َعلَى َسـريِر فِراشي 

، وال نُعاساً ألْجفاني ، وال راَحةً  نَْوماً لَِعْيني

بِّ ،  لصْدغي ، وَمْسَكناً  إلَى أْن أِجَد َمْوِضعاً لِلرَّ

،  ها قَْد َسِمْعنا بِِه في أْفراته.  ْعقوبَ إللَِه يَ 

لِنَْدُخل إلَى َمساِكنِِه .  وَوَجْدناهُ في َمْوِضِع الغابةِ 

ْت قَدماهُ   . ، ونَْسجَد في الَمْوِضِع الَّذى فيِه إْستَقَرَّ

. قُْم ياَربُّ إلَى راَحتَك ، أْنَت وتابـوُت قُْدسـَِك 

ِمْن .  ونَ اُرَك يَْبتِهجُ ْبـرَ ـوَن البِرَّ ، وأَكهَنتَُك يَْلبَسُ 

. أْجِل داُوَد َعبِدَك ، ال تَردَّ َوْجهَك َعْن َمسيِحَك 

بُّ لِداُوَد َحقًّا وال يَ  ، ألْجَعلَنَّ ِمْن  ْخلِفُ َحلَف الرَّ

 إْن َحفِظَ بَنوَك َعْهدي. ثََمَرِة بَْطنَِك َعلَى ُكْرسيَك 

 الثالثةإنجيل وقطع الخدمة 
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فَبَنوهُم أْيضاً . وَشهاداتي الَّتي أُْعلِمهُْم إيّاها  

بَّ . يَْجلِسوَن إلَى األبَِد َعلَى ُكرســيَك  ألنَّ الرَّ

هَذا هَُو  : ِصْهـيوَن، َوَرضيها َمْسَكناً لَهُ  اْخـتارَ 

أَبَِد األبَِد ، هَهُنا أْسُكُن ألنّي  ىَمْوِضُع راَحتي إلَ 

ا أُْشبُِع ينِهَ لِطَعاِمها أُباِرُك تَْبريكاً ، لَمساكِ . أَرْدتُه 

لَكهَنَتِها أُْلبُِس الَخالَص ، وأْبراُرها . ُخْبزاً 

هُناَك أُقيُم قَرناً لداُوَد ، هَـيأَت . يَْبتَِهجوَن اْبتِهاجاً 

ْلـبُِس الِخْزَي ، ألعـْدائِِه أُ . ِسراجاً لَِمسيحي 

 . َهلِّل ويا. وَعلْيِه تَْزدِهُر قَداَستي 

مور  المائَة  والث  مَ ال    ونَ ي والث الث  ان  ز 

. هَُوذا ما أْحَسَن وما أْحلَى أْن يَْسُكن األْخَوةُ َمعاً 

ْأِس الَّذكالطّيِب  يَْنزُل َعلَى  يالكائِِن َعلَى الرَّ

. اللِّْحيِة ، لِْحيَة هَروَن النّاِزلِة َعلَى َجْيِب قَميِصه

َعلَى َجبَل ِصْهيوَن ِر وَن المْنَحدِ وِمْثُل نََدى َحْرمُ 

، ألنَّ هُناَك أَمَر الربُّ بالبََرَكِة واْلَحياِة إلَى األبَِد 

 . َهلِّل ويا. 

 
 إنجيل وقطع الخدمة الثالثة
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مور  مَ ال    ونَ ث  والث الث  ال  المائَة  والث   ز 

بِّ القائِميَن في بَْيِت  بَّ يا َعبيَد الرَّ ها باِركوا الرَّ

بِّ في ِدياِر إلَِهن وا أْيديَُكم اللَّيالي اْرفَعُ  يف.  اـالرَّ

الربُّ  ُكـمْ اِركُ يُبَ . ـوا الربَّ القُدِس ، وباِركُ  ىإلَ 

. َخلََق السََّموات واألْرَض  يـون َ، الَّذِمْن ِصْهيَ 

 . اـَهلِّل وي

مور  المائَة  والس  مَ ال    ونَ س  والث الث  اد  ز 

، بََكْينا ِعْنَدما  اِر بابَِل هُناَك َجلَْسناَعلَى أْنهَ 

ْفصَ .  رنا ِصْهيونَ تََذكَّ  َوَسِطها اِف في َعلَى الصِّ

ا قِيثَاَراتنَا ، ألنَّهُ هُناَك َسألَنا الَّذيَن َسبَْونا َعلَّقنَ 

هُناك قالوا  ىوالَّذيَن اْستاقونا إلَ . أْقـواَل التَّْسبيح 

َكيَف . َن َسبِّحوا لَنا تَْسبَِحةً ِمْن تَسابيِح ِصْهيوْ  :

بِّ فـنَُسبُِّح تَْسبَِحةَ ال ؟ إْن  ة  ـأْرض  َغريبَ  يرَّ

ِك يا أوُرَشليَم تْنَس يَميني ، ويَْلتَِصُق يتُ ــنَسِ 

ْل  يي بَِحنَكلِسانِ  إْن لَْم أْذُكرك ، إْن لَْم أُفضِّ

اْذُكْر ياَربُّ بَني . أوُرَشليَم َعلَى أَْعظَم فََرحي 

 اْنقُضوا اْنقُضوا :يَوَم أوُرَشليَم القائِليَن  يأَدوَم ف
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قِيَّة ، طوبَى . َحتَى األساَس ِمْنها   يا بِْنَت بابَِل الشَّ

طوبَى لَِمْن . ا نَ تِ اَزيْ جَ  يلَِمْن يُكافِئك ُمكافأتِك الَّت

ْخرةَ  يُْمِسُك أْطفالَِك ، ويَْضِربُ   .َهلِّل ويا. بِِهُم الصَّ

مور  المائَة  والس  مَ ال    ونَ والث الث  ع  اب  ز 

أْعتَِرُف لََك ياَربُّ ِمْن ُكلِّ قَْلبي ، ألنََّك إْستَمْعَت 

اَم المالئِكِة أَُرتُِّل لََك ، أَمَ .  ُكلَّ َكلِماِت فَمي

، وأْعتَِرُف إلْسِمَك  وأْسُجُد قُّداَم هَْيَكلَِك المقَدَّسِ 

َعلَى َرْحَمتَِك وَحقَِّك ، ألنََّك قَْد َعظَّْمَت إْسَمَك 

أْدعوَك فيِه  ياليَوَم الَّذ. قُّدوَس َعلَى الُكلِّ ال

ة   يأِجْبن ُد نَْفسي َكثيراً بِقُوَّ .  بُِسْرَعة  ، تَُزوِّ

وِك األْرِض ، ألنَّهُْم ـفَْليَْعتَِرْف لََك ياَربُّ ُكلُّ ُمل

وليسبِّحوا في طُُرِق . َسِمعوا سائَِر َكلِماِت فَِمَك 

ّب  بِّ ألنَّ َمْجَد الرَّ بَّ عا. َعظيٌم الرَّ ل  ألنَّ الرَّ

اِضعيَن ، أّما المتَكبِّروَن فَيَْعِرفهُم توَ ويُعايُِن المُ 

ِة فَإنََّك تُْحيينِ . ِمْن بَْعد  دَّ ي إْن َسلْكت في َوَسِط الشِّ

، َعلَى ِرْجِز األْعداِء َمَدْدَت يََدَك وَخلصتني 

بُّ يُجاز.  يَمينك  ياَربُّ َرْحَمتُكَ  .ي َعنِّ  يالرَّ
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. دائَِمةٌ إلَى األبَِد ، أْعماُل يََدْيَك ياَربُّ ال تَْتُركها  

 .َهلِّل ويا

مور  المائَة  واألر  مَ ال    ونَ ع  بَ ز 

 ىياَربُّ إلْيَك َصرْخُت فاْستَِمْع لي ، اْنِصْت إلَ 

عي إذا ما َصرْخُت إلْيَك  لِتَْستَقِْم . َصْوِت تَضرُّ

َصالتي كاْلبَخور قُّداِمَك ، ولِيَُكن َرْفُع يَديَّ 

َضْع ياَربُّ حافِظًا لِفَمي ، وباباً . يَحة  َمسائِيَّة  كذبِ 

َحصيناً لَشفَتيَّ ، وال تُِمْل قَْلبي إلَى َكالِم الشَّرِّ ، 

ناس  فاِعلي اإلْثِم وال فَيُماِرُس اْلَخطايا َمَع أُ 

ّديُق بَرْحمة  . والئِِمِهمْ ي أْشتَرُك ف ْبني الصِّ فَْليؤدِّ

. ي ُن َرأسِ ـ، أّما َزْيُت الخاطئ فاَل يَْده ويَُوبِّخني

ّريَرِة ألنَّ َصالتِ  ُذِهَل . ي أْيًضا ِضدَّ َرَغباتِِهم الشِّ

ْخَرِة ، يَْسَمعوَن َكلِماتي اللَّ  يِّنَةَ أْقوياُؤهُم ِعْنَد الصَّ

. األْرِض  ي، ِمْثل َشْحِم األْرِض اْنَشقوا َعلَ 

 ْم ِعْنَد اْلَجحيِم ، ألنَّ ُعيونَنا إلْيكَ ـِعظاُمهُ  تَبَدََّدت

ْلُت فاَل تَْقتُل نَْفسي.  ياَربُّ  . ياَربُّ َعلْيَك تَوكَّ

 نََصبوهُ لي ، وِمْن ُشكوكِ  ياْحفَظني ِمَن الفخِّ الَّذ
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ِشباِكِهْم وأكوُن  يَْسقُطُ اْلُخطاةُ في. فاِعلي اإلْثِم  

 . َهلِّل ويا. ا َوْحدي َحتَّى يَجوز اإلْثُم أَنَ 

مور  المائَة  وال  مَ ال    ونَ ع  بَ ي واألَر  اد  حَ ز 

بِّ َصَرْخُت ، بَِصْوتي إلَ  ىَصْوتي إلَ بِ  بِّ  ىالرَّ الرَّ

ْعُت أْسكُ  ليـتََضرَّ ، أبُثُّ لََدْيِه  ُب أماَمه تََوسُّ

ي ُسبُلِ  تَ ي ِمنّي وأْنَت َعلمْ ي ِعْنَد فَناِء روحِ يقِ ضِ 

ْلُت . أْسلُُك أْخفَْوا لي فَّخاً  يالطَّريِق الَّذ يف.  تأمَّ

. َعِن اليَميِن وأْبَصرُت ، فلَْم يَُكْن َمْن يَْعرفني 

ولَْيَس َمْن يَْسأُل َعْن َْنفسي  يضاَع اْلَمْهَرُب ِمنِّ 

أْنَت هَُو َرجائي  :فََصرْخُت إلْيَك ياَربُّ وقْلُت 

إلَى طلبَتي ،  أْنِصتْ . أْرِض األْحياِء  يي فوَحظِّ 

ني ِمَن الَّذيَن . قَْد تَذلَّْلُت ِجّداً  يفإنِّ  نَجِّ

. ي ، ألنَّهُْم قَْد اْعتـَّزوا أكثََر ِمنِّ ني يَْضطَِهدون

أْشُكَر إْسَمَك  يْ أَْخِرْج ِمَن اْلَحْبِس نَْفسي ، لِكَ 

ّديقوَن َحتَى تُجَ  اي يْنتَِظرُ ـإيّ . ياَربُّ  .  يينِ ازِ الصِّ

 . َهلِّل ويا

 

 إنجيل وقطع الخدمة الثالثة

 

 إنجيل وقطع الخدمة الثالثة
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م  مَ ال    ونَ ع  بَ ام س  واألَر  خَ ائَة  وال  ور  المَ ز 

بَّ  بَّ في َحياتِ . َسبِّحي يا نَْفسي الرَّ ي، أَُسبُِّح الرَّ

وا َعلَى ال تَتَِّكلُ  .ُدمُت َحيّاً  ي ماوأَُرتُِّل إللَهِ 

ؤساِء  َس ِعْندهُْم يْ الَّذيَن لَ . وال َعلَى بَني البََشرالرُّ

تُرابِِهْم ،  يوَن إلَ ودُ تَْخرُج روُحهُم فَيَعُ .  َخالصٌ 

طوبَى لَِمْن .  َذلَِك اليَْوِم تَْهلُك كافَّة أْفكاِرِهم يف

بِّ إلَِهِه  . إلَهُ يَْعقوَب ُمعينُهُ ، واتِّكالُهُ َعلَى الرَّ

ْرَض والبَْحَر وُكلَّ ما الَّذي َصنََع السَّماَء واأل

الّصانِِع اْلُحْكِم . الدَّْهِر  يالحافِِظ الَعْدل إلَ . فيها 

بُّ . اِع الطَّعاَم للِجيَ  يْعطالمُ . يَن ومِ للَمْظلُ  الرَّ

بُّ يُقيُم الّساقِطيَن  بُّ . يَحلُّ المأْسوريَن ، الرَّ الرَّ

دِّ  يَْحُكمُ  بُّ يُِحبُّ الصِّ بُّ .  يقينَ الُعْمياَن ، الرَّ الرَّ

ُد اليَتيَم واألْرَملة َ، ويُبيُد عضِّ باَء ويُ يَْحفَظُ الُغرَ 

بُّ إلَ . اِة َق اْلُخطَ طُرُ  ، وإلَهُِك  الدَّْهرِ  ىيَْملُك الرَّ

 . َهلِّل ويا.  جيل   ىإلَ ل  يا ِصْهيوُن ِمْن جي

 

 

 إنجيل وقطع الخدمة الثالثة
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م  مَ ال    ونَ ع  بَ س  واألَر  اد  ور  المائَة  والس  ز 

بَّ  ا يَلذُّ وَر َجيٌِّد ، إللَِهنَ فإنَّ المْزمُ َسبِّحوا الرَّ

بُّ يَْبن. التَّْسبيُح  بُّ يَْجمُع ـالرَّ ي أوُرَشليَم ، الرَّ

قي إْسرائِ  بُّ يَْشفي ُمْنَكِسري القُلُ . يَل ُمتَفرِّ وِب الرَّ

َكْثرةَ  ياْلُمْحصِ . ُر َجميَع َكْسرِهْم بُ جْ يَ ، وَ 

َعظيـٌم هُـَو .  اءً أْسمَ  يكافَّتِها يُْعطلِ اِكِب ، وَ الَكوَ 

تُـهُ ، وال إْحصاءَ  بُّ وَعظيَمةٌ هى قُوَّ . لِفْهِمِه  الرَّ

بُّ يَْرفَُع الُوَدعاَء ، ويُِذلُّ اْلُخطاةَ إلَ   ىالرَّ

 . األْرضِ 

بِّ باالْعتِراف ، َرتِّ  لوا إللَِهنا بالقيثاَرِة اْبتَِدئُوا للرَّ

يُهَيّئ  ييَُجلُِّل السَّماَء بالَغماِم ، الَّذ يالَّذ. 

يُنبُت الُعْشَب َعلَى اْلِجباِل  يالَّذ. لألْرِض المطَرَ 

البَهائَِم  ي، واْلُخْضرِة لِِخْدَمِة البََشِر ، ويُْعط

ةَ تَْدعوهُ ال يُْؤثُر قُوَّ  يطَعاَمها ولِفِراِخ الِغْرباِن الَّت

ُجلِ  ياقَ اْلَخْيل ، وال يَُسرُّ بِسَ  بُّ  الرَّ ، بَْل يَُسرُّ الرَّ

 . َهلِّل ويا. يَن َرْحمتَهُ اجِ بِخائِفيِه ، وبالرَّ 

 
 إنجيل وقطع الخدمة الثالثة
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مور  المائَة  والس  مَ ال    نَ عو  بَ ع  واألَر  اب  ز 

بَّ يا أوُرَشليِ  يَسبِّح ِك يا ـإلَهَ  يَم ، َسبِّحـالرَّ

ى َمغاليَق أْبوابِ ألنَّهُ قَْد . ِصْهيوَن  ِك ، وباَرَك قَوَّ

ل تُخوَمِك في َسالم  ، الَّذي َجعَ . يِك بَنيِك فِ 

الَّذي يُْرِسُل َكلَِمتَهُ . اْلِحْنطَِة  ويُْشبُِعِك ِمْن َشْحمِ 

 يْعطالمُ . األْرِض ، فَيُْسرُع قَولُه عاِجالً ِجّداً  يإلَ 

مالثَّْلَج كالّصوِف ، المَذرِّ  باَب كالرَّ .  ادِ ي الضَّ

ِدِه َمْن رَ ، قُّداَم َوْجه بَ  اْلَجليَد ِمْثل الفُتاتِ  يويُْلق

فَتُذيبَهُ ، تَهبُّ ريُحهُ فَتَسيُل  يَقوُم ؟ يُْرِسُل َكلَمتَهُ 

المياهَ ، المخبُر َكلمتَهُ لِيَْعقوَب ، وفَرائَِضهُ 

لَْم يَْصنَع هََكذا بكلِّ األمِم ، . وأَْحكاَمهُ إلْسرائيَل 

حها لَهُْم وأْحكاَمهُ   . َهلِّل ويا. لَْم يَُوضِّ

ن  ان جيل  لوقا  ( 46 - 32 : 12ص )   م 

غيُر ، فإنَّ أباكم قد ُسرَّ  ال تَخْف أيّها القَطيُع الصَّ

بِيُعوا أْمتَعتُكْم واعطُوا . أن يُعطيكم الَملُكـوَت 

واْصنَعوا لكم أكياساً ال تَْبلَى ، وِكنزاً . َصدقَةً 

 يَفنَى ، حيث ال يَدنو منهُ سارقٌ في الّسَمواِت ال 
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ألنّهُ حيث يكوُن كنَزكم ، . وال يُفسدهُ سوٌس 

لتَكْن أْحقَاؤُكم ُمَمْنطَقَةٌ ، . هناك يكوُن قَلبكم أيضاً 

وَمصابِيُحُكم ُموقَدةٌ ، وأنتُم أيضاً تُشبهوَن أناساً 

يَنتظروَن َسيّدهم متى يَرجع من الُعرِس ، َحتَّى 

طوبَى ألولئَِك . يَفتَحوَن لهُ للَوقِت  إَذا َجاَء وقَرعَ 

. الَعبيد الذيَن إذا جاَء َسيِّدهُْم يَجدهم َساِهريَن 

الَحقُّ أقوُل لكم إنَّهُ يَتََمْنطُّق ويُْتكئَهم ، ويَقوُم 

وإذا جاَء في الهَزيِع الثّاني ، أو جاَء . فيَخِدَمهم 

في الهَزيِع الثّالِث ، وَوجَدهم يَصنَعوَن هكذا ، 

وهذا اْعلّموهُ أنّهُ لو كاَن . فطوبَى ألولئَِك الَعبيد 

َربُّ البَيِت يَعلُم في أيَِّة ساَعة  يأتى الّسارق لكاَن 

فكونوا أنتم أيضاً . يَسهر وال يَدع بَيتهُ يُْنقَُب 

ُمستَعّديَن فإنّهُ في ساَعة  ال تَعرفونها يأتي ابُن 

نا قُلَت هذا يا َربُّ ألَ  :فقاَل لهُ بُطرس . اإلْنساُن 

بُّ  ّمْن هو الَوكيَل  :أَْم قُلتَهُ للَجميع ؟ فقاَل الرَّ

األميُن الَحكيُم الذي يُقيُمهُ َسيّدهُ على َعبيِدِه 

 لُيْعطيهم طعامهم في حينِِه ؟ طوبَى لذلك الَعبدُ 
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الذي إذا جاَء َسيّدهُ يَجدهُ يَفعُل هكذا ، َحقاً أقوُل  

ولكْن إْن قاَل . أْموالِه  لكم أنّهُ يُقيَمهُ على جَميعِ 

إنَّ َسيّدي يُْبِطَئ  :ذلَك الَعبُد الّردُئ في قَلبِِه 

قُدومهُ ، فيَبَدأ يَضرُب الَعبيَد واإلمـاَء ويأكـُل 

ويَشَرُب ويَسَكُر ، يَأتِي َسيُّد ذلَك الَعبُد في اليوم 

الذي ال يَتوقّعهُ وفي الّساعِة التي ال يَعرفها 

ويَجعل نَصيبهُ مع َعديمي  فيَُشقّهُ من َوسطهِ 

د  هلل   دائ ما  . اإليمان   .والمج 

ل  الم صلِّي  ثم  يقو 

إلَى َضعفي ، فعّما قَليٌل بَعين  ُمتحنّنة  ياَربُّ انظُْر 

ى حياتي ، وبأعمالي ليس لي َخالٌص ، فلهذا تَفنَ 

ياَربُّ انظْر إلَى َضعفي  :أسأل بعين  رحيمة  

 . وُذلّي وَمسكنَتي وُغربتي ونَّجني 

 (.ذ و ك صابَتري ) 

 

يَّاَن حاضٌر ، اْهتمِّي يا نفِسي وتَيقَِّظي  بما أنَّ الدَّ

 فإنّهُ ليَس َرحمةً . وتَفهَّمي تِلك الّساَعة الَمخوفَة 
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فلهذا . في الّدينونِة لَمْن لم يَستعمْل الّرحمة  

أيّها الُمخلُّص ، فإنَّك أنَت هو ُمحبُّ  اْشفْق عليَّ 

 ( .كي نين ) . البََشر َوْحدكَ 

 

يا باب الَحياة الَعْقلي ، ياوالدةُ اإللَه الُمكّرمةُ ، 

َخلصي الذيَن التَجأوا إليك بإيمان  ِمن الشّدائِد ، 

لكى نُمّجُد ميالدِك الطّاهُر في ُكّل شئ  من أجِل 

 .( كي نين ) .َخالِص نُفُوِسنا

 

 :ث م  يَقول  

وُح الَحقِّ ، رُ ي أيُّها الملُِك السَّمائيُّ المعزِّ 

، َكْنز  مالئ الكلّ الحاِضُر فِي ُكلِّ َمكان  والْ 

ْل وُحلَّ  الَحياة يالصالحات وُمْعط ، هَلمَّ تَفَضَّ

ا ِمْن كلِّ َدنَس  أيُّها الّصالُح وخلِّْص وطَهِّرنَ  . افينَ 

 .( ذو ك صابَتري ) . نُفوَسنا
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يِذَك أيُّها المَخلُِّص وأْعطَيتَهُم َمَع تاَلمِ  َكما ُكْنتَ 

حنا سالَمَك ا وامنَ ، هَلمَّ أْيضاً ُكْن َمعنَ  السَّالم

 . ( نين يك ).  وَخلِّصنا َونَجِّ نُفوَسنا

 

ْحسب كالقِياِم فِي ك المقَدَِّس نُ إذا ما وقَْفنا فِي هَْيكلِ 

, يا والدةَ اإللَه أنِت هى باُب السَّماء  .السَّماِء 

ْحَمة   .اْفتَحي لَنا باَب الرَّ

 

َحم ثم يقول   ،مرة 41(كيريى لي صون)يا ّرب  ار 

 

 .. والثالثة تقديسات وأبانا ال ذي في الس َموات 

 :ثم  ي ت لَى        

ن    ( 32 - 29 : 2ص )   ن جيل  لوقاإم 

اآلَن يا َسيّدي تُطلق َعبدَك بَسالم  َحسب قَْولَِك ، 

ألّن َعْينَيَّ قد أْبَصرتَا َخالصَك الَّذي أْعَدْدتهُ قُّدام 

نُوراً تََجلَّى لألَمم ، وَمجداً . َجميِع الشُّعوِب 

د  هلل   دائ ما  . لَشعبَِك إْسَرائِيَل    .والمج 
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  ، قانون  اإليمان   :ي قال  ث م  

َحم  ( وكيريى ليصون) ة   41ياَرب  إر   َمر 

بان ية   الثالث تقديساتو  الة  الر   . والص 

ليل  ث م ي قال   :وه َو لغي ر الَكهنة  َهذا الت ح 

بُّ يَسوع الَمسيح اْبن هللا الَحيُّ  أيّها الّسيُد الرَّ

أنِْر ُعقولَنا لنَفهم أقوالَك الُمْحيِيَِّة ، : األَزلِيُّ 

وأنهْضنا من ظُلَمِة الَخطيِّة القاتلة للنَّفس ، 

واْجعلنا أهالً أن نكوَن ُمستَقيِميَن في َعمِل الَخيِر 

ْلنَستحّق َسماع وفي َوقِت َمجيئَك لتَِديَن الَعالََم ف. 

تَعالوا إليَّ يا  :ذلك الّصوت الّمْملوِء فَرحاً القائُل 

ُمباركي أبي ِرثوا الُملَك المعّد لكم من قبِل إنشاِء 

نَعم ياَرّب َسهّل لنا أن نكوَن في تلك . العالَم 

الّساعة بغير خوف  وال اضطراب  وال سقوط  في 

اِمنَا ، ألنَّك وال تُجاِزنا من أجِل كثرِة آث. الّدينونة 

وحَدَك الُمتحنُّن ، الطّويُل األناِة ، الكثيُر الّرحمِة 

بَشفاعِة سيّدتنا ُكلنا والَدةُ اإللَِه القّديسةُ َمريم . 

. آمين. وَشفاَعة َجميِع مصاِف قِدِّيسيَك 
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نا  َحم  نا يا هللا   ث م  ار  َحم   .ث م  ت قال  ار 

 

 رجوع للفهرس

 إرحمنا يا هللا ثم إرحمنا
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 ةنَ ليل الكهَ ح  تَ 

 ل  اللي   ف  ص  الة ن  د صَ ع  بَ 

يِّ  ُد الربُّ يَسوُع المِسيُح نَشكُرَك ونَْسألَُك أيُّها السَّ

 ِ الكائُِن في النُّوِر قَْبَل ُكلِّ  الِحيُّ األَزليُّ  اْبُن هللاَّ

هُورِ  أنِْر يَاربُّ ُعقُولَنا  :، نُوٌر ِمْن نُور   الدُّ

.  ، لنَْفهَم َكالَمَك الُمْحيي ْفهاَمناا، وأِضئ  وقُلوبَنَا

واْجَعلنَا . وأقِْمنَا ِمْن ظُْلَمِة الَخطيَِّة القَاتِلِة للنَّْفِس 

نَكوَن ُمستقِيِميَن في َعَمِل الَخْيِر ُمستَحقِّيَن أْن 

الِح ، وفي وْقِت َمجيئَِك الثَّانِي المْرهُوِب  والصَّ

ْوِت  لتَِديَن فِيِه الَعالمَ  ، فْلنَْستِحقَّ َسماَع َذلَك الصَّ

وبَْهجةً وَعزاًء وسروراً ونَِعيماً  ، الَمْملوِء فَرحاً 

ليَّ يا ُمبَاَرِكي تَعالَْوا إ " :ِمْن فَِمَك اإللَِهي القَائُِل 

 " . قَْبل إْنَشاِء الَعالَم مأبي ، رثُوا الُمْلَك الُمُعدَّ لكُ 

بُّ إلهُنا  َوفّقنَا أْن نَكوَن في َذلَك  :نََعم أيُّها الرَّ

اَعِة بَِغيِر َخوف  وال َعْيب  وال  اليَْوِم وتِْلَك السَّ

وال تُؤاِخْذنَا . اْنزعاج  وال سقوط  وال اْنِحراف  

 .بَكثرِة آثَاِمنَا   ياربُّ 
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اْصفَْح يَاربُّ َعْن َجِميِع َسيِّئاتِنا وَزالَّتِنا وَغلَطاتِنَا 

واْرفَْع ياَربُّ عنَّا وَعْن َجِميِع الَعالَِم . وهَفَواتِنا 

السـَّبي و ، والفَنَاءَ ، والَوبَاَء  ، والَغالءَ  ، الَمْوتَ 

، وَشرَّ وُمؤاَمرةَ الشَّياِطيِن ، داِء ـاألعْ  وَسيفَ  ،

وَكْيَد ، وُمقاَوَمةَ األْشَراِر ، والَغرِق ، الَحريِق 

ارِ  ْبِطْل مؤاِمرةَ او .الُحكاموَجْوَر  ، الفُجَّ

 . الُمَعانِديَن لنا 

، وال  نايْ اللهُمَّ إنََّك ربُّنا وإلهُنا ، تَراَءْف َعل

ِعقاَب المَسالِِك  ِك ، والـتَْطَرْحنا في بِحاِر الَمهَالِ 

نا واْحفَْظنا واْستُرنَالَكْن  ، واْنِهْضنا ِمن الملَِل  نَجِّ

َجِر والتَّوانِي والَكَسِل  وال تََدع الَعُدوَّ . والضَّ

الشَّْيطاَن يُْطِغينَا بواْسِع األمِل ، بَْل نَبِّْه عقولَنا ، 

وأْيقِظ قُلوبَنا ِمْن نَوِم الَغْفلِة وتَْسويِف الُعْمِر 

  . بَاِطالً 

ُرْك آثَاَمنَا ، واْصفَْح َعن َزالَّتنَا ، وال اللَّهُمَّ اتْ 

،  ، وال تَْغَضْب َعلْينا تَْذُكر َخطايَانَا وال َسيِّئاتِنا

 اْرَحْمنَا يَاربُّ ثم. وال يَُدْم َغَضبَُك إلى األبَِد 
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اْرَحْمنَا ، فإنَّنا ُضَعفَاٌء وَمَساِكيٌن ، وفي بَِحاِر  

 ، ، ولََك نْسجدُ  فإليَك نَْصرخُ . الَخطايَا َغارقيَن 

ال تَْقطَْع َرجاَءنَا .  ، وإليَك نَْرغبُ  وبَِك نَْعترفُ 

، وال تُْغلْق بَاَب َرْحَمتَِك  يا َسيِِّدي ِمْن َرْحَمتِكَ 

، وإلى َرْحَمتَِك  بَْل بفَْضلَِك َخلِّْصنا.  في وُجوِهنا

اللَّهُمَّ طهِّرنَا ، .  َوفِّْقنا ، وَصْوتََك الفَرُح أْسِمْعنا

طَهِّْر قُلوبَنا ِمَن األْفكاِر الَخبِيثِة ، النَّجَسِة و

ديئِة   . الرَّ

، اْبِطْل عنَّا يَاربُّ وعن َشْعبَك ُكلَّ األْحالِم 

أقِْمنا يا هللاُ . والَخياالِت ، والهَواِجِس الشَّْيطانِيَِّة 

ْبَر ، . ِمْن ُكلِّ َسْقطة  وبَليَّة   ثَبِّْت فِينِا يَا هللاُ الصَّ

.  جاَء ، والمَحبَّةَ ، واإليَماَن األْرثُوُذكِسيوالرَّ 

، وأْجلِْسنَا َمَع الِذيَن  واْحسْبنَا ِمْن ِخرافَِك اليَمينِيَّة

،  واْغفْر لنا ُكلَّ إْثم  .  يتَِّكئوَن في َوليَمتَِك السَّمائِيَّةِ 

نَّا بِحْصِن ُجنوِد َمالئِكتَِك .  وَذْنب  وَخطيَّة   وَحصِّ

فإنَّهُ ليَس لنَا َخالٌص إالَّ بَرْحَمتَِك ، .  النُّورانِيَّة

 .تِّكالِنا َعليَك ، وإيَمانِنا بَِك ، وَرجائِنَا فِيَك إو
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اْقبَْل ِمنَّا ياربُّ ُدعاَءنَا في هَذا الَوْقِت الحاِضِر ، 

وُكلُّ الِذيَن أَمرونَا وأْوَصونَا أْن . وُكلِّ األوقَاِت 

لَواِت  اَساِت والقَنَاديِل نْذُكَرهُم في الصَّ والقُدَّ

اذُكرنَا . والتِّْذكاَراِت ، األْحيَاَء ِمنُهُم واألْمواِت 

الِحاتِ  ياربُّ نحُن وإيَّاهُم في أورَشلِيَم  بالصَّ

اْمُح يَاربُّ .  ، في َملكوِت السَّمواتِ  السَّمائيَّةِ 

. َسيِّئاتِنَا ، والذيَن أَساءوا إلَينَا اْتُرْك لهُم ولنا 

ياربُّ  .تَِك ياربُّ َخلِّْص نُفوَسنَا أْجَمِعين بَرْحمَ 

َخلِّْص َشْعبَك ، بَارْك ِميراثََك ، اْرَعهُْم وُسْسهُْم 

 . إلى األبَِد 

يقَاِت واألْحزان  . َخلِّْص الذيَن في الشَّدائِد والضِّ

يَاِطيِن  أْشبْع . ُحّل المأُسوريَن ِمْن رباِط الشَّ

الَجيَاَع ِمَن الَخْيراِت ، َعزِّ َصِغيِري القُلوِب 

اقِطيَن . والنُّفوِس  ُردَّ  .ثَبِّْت القائِميَن  .أقِْم السَّ

الِّيَن  اسعْف  . ُعْل األَراِمَل واألْيتامَ . الضَّ

 .  الُمْعِوِزينَ 
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.  مزاجاً طيِّباً للهواءِ .  األرضِ أْعِط بَرَكةً لِثِماِر 

.  نهارصعودا كامال لمياه األ.  نموا لألشجار

أْعِط قَناعةً .  بَاِرْك في النََّدى واألْمطَارِ 

اْجَمْع ِشتَاَت .  أْوِف َعن الَمدينينَ .  للُمحتَاِجينَ 

قينَ  اْقبَْل اعتَراَف . اْقبْل تَوبَةَ التَّائبِيَن .  الُمتَفرِّ

اْحُكْم يَاربُّ . أْعِط فَهماً للمْوعوظيَن .  نَ الُمْعتَِرفي

اْمأل قُلوبَنَا فَرحاً وبَهجةً وَعزاًء . للَمْظلوِميَن 

لكْيما إذا نُلنا َكفافَنَا في ُكلِّ . وُسُروراً ونَِعيماً 

. شئ  ، نَتَناهَى في األعْماِل الْصالحِة الُمرِضيَّة 

.  سَّمائِيَّةِ بَارْك ياربُّ في الَغالَِّت بالبََركاِت ال

نَِة بَصالِحَك  بَارْك . بَارْك ياربُّ إكليَل هذه السَّ

ارَع والَغارَس والَحاِصَد ، كما  ياربُّ البَاِذَر والزَّ

 . بَارْكَت لِبَني إْسرائِيَل في َغالَِّت الَعاِم السَّادسِ 

بَارْك ياربُّ في اْجتِماِعنَا هذا ، وُكلِّ اْجتِماعِ 

عوِب  واْحفَْظ لنَا وَعلْينا َحيَاةَ . يِّيَن ـاألْرثُوُذكسِ الشُّ

يِِّد األِب البَطريَرِك  ( ....) أنباالبابا وقياَم أبِينا السَّ

َماِن   َخلِّْصهُ ياربُّ وَخلِّصْ . بَطريَرُك هذا الزَّ
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َشْعبَهُ ِمْن َجِميِع الباَلَيا والتَّجاُرِب واألْحزاِن ،  

الرسوليَِّة آبَاَءنَا  وكذلَك ُشركاَءهُ في الخدَمةِ 

الَمطاِرنَِة وآبَاَءنا األَساقِفِة وآبَاَءنَا القَماِمَصِة 

وآبَاَءنَا القُسوِس واخوتنا الشمامسة وآباءنا 

الرهبان وإْخوتَنَا العلمانِيِّيَن ، والذيَن أتَوا 

الِة ، وُكلِّ  وَحضروا واشتَركوا َمعنَا في هذه الصَّ

اآلَن طَالِبيَن مغفِرةَ  .َصلواِت األرثُوُذكِسيِّينَ 

 بَاِرْكنَا وبَاِرْكهُم ،. َخطايَاهُم ، وَرْحَمةً لِنُفُوِسِهم 

 ، مـاْغفِْر َخطايَانَا وَخطايَاهْ . َحالِْلنَا وَحالِلهُم 

اتِيَّةِ  اتِيَّةَ وَغيَر الذَّ ، اللَّيلَّية  الماِضيَّةَ والُمستَأنفَةَ الذَّ

  . يَّةَ والنهَّاريَّةَ، الظَّاهرةَ والَخفِ 

 ، أِدْم ياربُّ َعَماَر المَجاِمِع، والكنائس الُمقدََّسةِ 

يوِخ السَّاِكنيَن  والبَراري األرثُوُذْكِسيَِّة ، والشُّ

اِمها ومدبريها وَمْن بِهَا واْجَعْل  ، فيها ، وُخدَّ

. األمَن والسَّالَم والمَحبَّةَ والطمأنِينَةَ بَْينَهُم 

يرَ  رِّ . تَْحَت أْقداِمنا وأْقداِمِهم  وأْخِضْع الَعدوَّ الشِّ

 ، ال بَضربَةِ  وال تَْجَعْل لهُ فِينَا وال فيهُم نَصيباً 
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اْحفَْظهُم بِيَِدَك و.  ن  ـِشمال  وال بَِضربِة يَمي 

 . الَعالَيِة وذراِعَك الَحِصينَِة 

نا يا ديئةِ  نَجِّ ، واألْشراِك  َسيِّدي ِمَن التَّجارِب الرَّ

اذُكْر ياربُّ  . ئيَِّة وَغير المرئيَّةِ ، الَمر الَمنُصوبَةِ 

هاتِنَا وإخوتَنَا وأْهلنَا ، وأقاربَنَا  آباَءنَا وأُمَّ

وحييَن والَجَسِديِّينَ  ، وَسائَِر  وُمعلِِّمينَا وأوالَدنا الرُّ

 . نَ ـبَني الَمعموديَّة أْجمِعي

ِهم وتََعبِهم  اذُكْر ياربُّ الذيَن أَكلنا وَشِرْبنا ِمْن َكدِّ

. وآوونَا في َمناِزلهم وأْعطُونا ِمْن أْيديِهم، 

ْضهُم ياربُّ ِعَوَض الفَانِياِت بالبَاقِي ،  اتِ ـَعوِّ

اْمأل بيوتَهُْم .  واألْرِضيَّاِت بالسَّمائِيَّاتِ 

ْضهُْم ياربُّ .  وَمخاِزنَهُْم ِمْن ُكلِّ الَخيراتِ  َعوِّ

َن وُغْفرا. ِعَوَض الواحد ثاَلثِيَن وِستِّيَن وَمائةً 

اذُكْر ياربُّ . َخطايَاهُْم في َملكوِت السََّمواِت 

ى إْخوتِنَا المَساِكيِن بَجِميِع الذين أْحَسنُوا إلينَا وإلَ 

َمحبَّةً فِيَك وإكراماً الْسِمَك ، وُجوِه الَحَسناِت 

وِس بارْكهُم عائِدَ .القُدُّ يَن بالصَّ  ، اذُكْر ياربُّ الُمْهتَمِّ
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والخمر ، والزيت ، والقرابين ، والمحرقات ، 

تُور، والبَُخوِر  والبكور ، والنُّذوِر وُكتِب  ،ِ والسُّ

ضهُم . القراءِة وُكلِّ أوانِي الَمْذبَِح َجميعاً  َعوِّ

وهَْب لهُم  .ياربُّ عن َعطايَاهُم بُغفراِن َخطايَاهُم 

في هذا الدَّهِر الَحاِضِر الَحياةَ الهَنيئَةَ ، وفي 

 .ةَ األبَِديَّةَ الدَّهِر اآلتِي الَحيَا

اذُكْر ياربُّ آباَءنَا وإْخوتَنا الذيَن َسبقوا فََرقَدوا 

نَيِّْح . وتَنَيَّحوا في اإليَماِن الُمستقِيِم بالمِسيِح 

ياربُّ نُفُوَسهُْم أْجَمِعيَن في أْحَضاِن آبَائِنا 

يِسيَن إبراهيَم وإسَحَق ويَْعقُوبَ  ، في ُكورِة  القِدِّ

ا نَحُن األْحياُء .  وس النَِّعيمِ األْحياِء في فِْردَ  أمَّ

، وَدبِّْر َحياتَنَا َحَسَب  فأِعنَّا على َخالِص نُفُوِسنا

الَِحةِ   . إراَدتَِك الصَّ

ل ياربُّ اذُكْر َحقاَرتِي وُذلِّي وَضْعفِي ، أنا  تَفضَّ

 الَخاِطُئ الشَّقِيُّ غير الُمْستَحقِّ الوقوِف بيَن يَْديكَ 

 .ي ـَخطَايَاَي وُذنُوبِي ال تْرذْلنِمْن أْجِل َكْثرِة  .
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أقِْم ياربُّ قَْرَن َخالِص َشْعبَِك بإَشارِة َصليِبَك 

ِة وَعونَُك ِعنَد . الُمْحيي  دَّ فَرُجَك ياربُّ ِعنَد الشِّ

لِة  َخلِّْصنَا ياربُّ وَخلِّْص ُكلَّ من . الَكرِب والذِّ

ة  ، َمرَضى َشْعبَِك اشفِِهم   اْجَعلْ . كان في ِشدَّ

ياربُّ َشْعبََك المِسيحيِّيَن الَحاِضِريَن َمَعنا 

أْن يَكونُوا ُمباَرِكيَن ُمحالَلِيَن ِمْن  ، والَغائِبيَن عنَّا

، ِمْن َمشارِق الشَّمس إلى َمغاربهَا  فَِمَك اإللِهي

َماِل إلى اليَميِن  واقبَلنَا إلْيَك كَما قَبِْلَت . وِمَن الشَّ

لِيِب ، اللِّصَّ اليَِميَن وأنَت عل ى َخَشبِة الصَّ

 . وَوهَْبَت لهُ فِرَدوَس النَّعيِم 

اذُكْر ياربُّ األْيتاَم واألراِمَل والُمْنقَِطعيَن 

. أحٌد يَذُكَرهُْم  والَعاِجِزيَن ، والذيَن ليَس لهُمْ 

. اذُكْرنَا ياربُّ نَحُن وإيَّاهم في أورَشليم السَّمائيَِّة 

اقِديَن اذُكْر ياربُّ القَائِميَن والقَا عِديَن ، والرَّ

والَمْطروِحيَن ، والُمسافِريَن في البَرِّ والبَْحِر 

والَوْعِر واألوديَِة  ، والهَواِء ، والسَّْهلِ 

 ، وُرؤوِس الِجباِل والتِّالِل والمَغائِر ، والطُُّرقاتِ 
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ُجوِن ، والِذيَن في   والِذيَن في المطَابِق والسُّ

يَن والمْربُوِطيَن بربَاِط السَّْبي والنَّفي ، والمأُسورِ 

ُردَّهُْم وْأِت بهْم َجِميعاً . السَّالِطيِن والشَّياِطيِن 

 نَ ـغانِميَن ، َكاِسبيَن رابِحي ، إلى الِميناِء َسالِمينَ 

وَح   .، ُمعافِي النَّْفَس والَجَسَد والرُّ

واْجَعْل ياربِّي يَُسوُع المسيُح َصالتَنَا هذه أْن 

 ، ، بَغيِر رياء  وال ِكْبريَاء   َماَمكَ تَكوَن َمْقبُولةً أ

 .وال َعظََمة  وال اْفتَِخار  وال َعْيب  

أِعنَّا على الَعَمل  ،أِعنَّا يا هللاُ على رَضاَك 

أِعنَّا على َسَكراِت الَموت ، وما قَْبَل . بوَصايَاَك 

َصالٌِح ،  ألنََّك أْنَت إلهٌ . الموِت ، وما بَعَد الموِت 

وحِ  حَمِة والتَحنُّن  طويُل الرُّ اللهُمَّ  .، كثيُر الرَّ

اْجَعل باب كنيستك مْفتُوحاً أَماَم وجوِهنَا على 

هُوِر واألزماِن وإلى آِخِر ُكلِّ َزمان    .َمَمرِّ الدُّ

بَشفاَعِة َذاِت . اْرَحْمنَا يا هللاُ َكَعِظيم َرْحَمتَِك 

،  ، َمْعدن الطُّْهِر والجوِد والبَركاتِ  الشَّفاَعاتِ 

 ، الَعذراِء البَتوِل الزكَّيةِ  َسيِّدتِنا ُكلنا وفَْخر ِجْنِسنا
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، والشَّهيِد المكرِم َمارُمرقَس اإلْنِجيليِّ  مرتمريمَ 

ياِر المصريَِّة ، وكافَِّة  ُسوِل كاروِز الدِّ الرَّ

هداء  ، المالئِكِة واآلباِء واألنبياِء والرسِل ، الشُّ

واحِ  يِسيَن ، والسُّ ،  والنُسَّاكِ  ، والُعبَّادِ  ، والقدِّ

الُمَجاهديَن ، والذيَن أرضوا الربَّ بأعمالِِهم و

هُوِر  الَِحِة ُمنُذ آدَم إلى آِخِر الدُّ  .الصَّ

ولَك نَْسُجُد أيُّها الثَّالوُث القُدُّوُس اآلُب وااِلبُن 

وُح القُُدسُ  اآلَن وُكلَّ أوان  وإلى َدهِر .  والرُّ

 . آمين. الدَِّهور 

 

 رجوع للفهرس
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 طلبــات  

 لت وبة  َصالة  ل  

َكْنُز . َربِّي وإلَهي وُمخلِّصي يَسوُع الَمسيح 

ْحمِة ونَْبُع الَخالصِ  .  بُذنوبيآتي إليَك ُمقِّراً .  الرَّ

أْعتَرُف بأنِّي بَِوقاحة  تَجاَسْرُت وَدنَّْسُت هَْيَكلََك 

واآلَن أْلجأُ إلَى رْحَمتَِك . الُمقَدََّس بَخطاياي 

وأنََّك ال . ى ـال تُْحصَ  ألنَّ َمراِحمكَ . وتَحنُّنَِك 

فها أنا ياربُّ ُمْعترٌف بأنَّ . تَُردُّ خاِطئًا أْقبَل إلَْيَك 

وقَْد . فَْوَق رْأسي َكِحْمل  ثَقيل   آثامي قَْد طََمتْ 

تي  فاَل تَْحُجب ياربُّ وْجهََك َعنِّي . فارقَْتني قُوَّ

ْبني . لِئالّ أْرتاع  وال تَُوبِّْخني بَغَضبِك وال تَُؤدِّ

 . يوال تُحاِكْمني بَحَسِب إْستِْحقاقِ . بَغْيِظك 

اْذُكر ياربُّ أنِّي . ْرَحْمني ياربُّ فإنِّي َضعيف ا

ال تْدُخل في الُمحاَكَمة . يَدْيَك واْرأَْف بي  َعَملُ 

ر قُّداَمَك َحيُّ  ُعْد . َمَع َعْبِدَك ألنَّه لَْن يَتبرَّ

اْغفِْر لي . وأْلبَسنِي ُحلَّةً َجديدةً تَليُق بَمْجِدَك 

 .طُوبَى لَِمْن ُغفَِر إْثُمه  :وساِمْحني ألتََرنََّم قائاِلً 



 337  صلوات متنوعة 
 

 

 

ك بخطيتي وال أكتم ُف لأْعترِ . وُستَِرت َخِطيَّتُه  

بِّ بَِذْنبيإثمي قُْلُت أعتَِرُف ل وأنََّك َرفْعَت .  لرَّ

 ...أبَانَا الذ ي في الس َموات  . آمين.  آثاَم َخِطيَّتي

 

 

ت راف    صالة  قَبَل اإلع 

الَّذي يُحبُّ ُرجوَع . أيُّها اآلُب القُّدوُس  

اْنظُْر . وقَـْد وَعْدَت أنَّك ُمْستعٌد لقَبولِهم . الُخطاِة 

ياربُّ اآلَن إلَى نَْفس  خاِطئة  قَْد َضلَّْت وتَاهَْت في 

رْت . أْوِديَِة الِعْصياِن َزمانًا طَويالً  فيِه تَمرَّ

وَشَعرْت بَشقَاوتِها ، لبُعِدهَا َعْن يْنبوِع َخالِصها 

ُم إلَْيَك .  ، تَطلُُب مْنَك تَْطهيرها ِمَن واآلَن تَتَقدَّ

لَْت فيها  إقبَْلها وال . األدناِس واألْقذاِر الَّتي تََوحَّ

ك وعاَمْلتَها  تَْرفُْضها فإنََّك إْن نَظَْرَت إلْيها بُحنُوِّ

 بَرْحمتَِك تَنقَّْت وَخلَُصْت ، وإْن أْهَملتَها باَدتْ 

ى.  وهَلََكتْ   َعلَى اْمنَحني ياربُّ نِْعمةً بِها أتَقَوَّ

 

 رجوع للفهرس
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نوِّ ِمْنَك بإيمان  َوطيد  وَرجاء  تامٍّ  ألْعتَرَف . الدُّ

ْتني روُحكَ . بِذنوبي وأْكرهُ الَعْوَدةَ إلَْيها   وْليُبكِّ

 

أنِْر قَْلبي ألَرى َكْم أْخطأت وأَسأْت . َعلَى آثامي  

واْمنَْحني َعْزًما َعلَى َعدِم .  وتَرْكت وأْهَملت

جوِع إلَ  ألثبَُت في ِحْفِظ َوصاياَك . اإلْثِم  ىالرُّ

  . آمين. وأْحيا لَِمْجِد إْسِمَك القُدُّوس 

 ...أبَانَا الذ ي في الس َموات 

ت راف   َد اإلع   صالة  بَع 

أْشُكُر َصالَحَك أيُّها اآلُب ُمِحبُّ البََشِر ألنََّك  

وهََدْيتَني بَْل أْيقَْظتني ِمْن َغْفلَتي .  لَْم تََشأْ هاَلِكي

وَرَدْدتَني ِمْن وادي الهاَلِك إلَى . إلَى طَريقَِك 

َجاِء . ِحَمى ِحْصنَِك األمين  فاْمألنِي بالرَّ

 ىأْقبَْلُت إلْيَك ياربُّ كالمريِض إلَ . واإليماِن 

الَغذاِء  ىوكالمْفتقِِر الجائِِع إلَ . الطَّبيِب الّشافي 

. اِه الَحيَِّة ـيالمِ  يَنابِيعِ  ىوكالَعْطشاِن إلَ .  الُمْشبِعِ 

 ىوكالفَقيِر إلَى َمْصدِر الِغنَى ، وكالَخاِطئ إلَ 
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ألنََّك . يْنبوِع الَحياة ِ ىالمَخلِِّص ، وكالمائِت إلَ 

تي . وَحياتي . وطَبِيبي . َخالصي  . وقُوَّ

 فأِعنِّي. وفيَك راَحتي . وَسعادتي . ي ـوتَْعزيت

وعلِّْمني أْن أَضْع بَْيَن . واْحفَظني وَسيِّْج َحْولي  

أِعْن . ألسيَر َحَسَب ما تَشاء . يََدْيَك كلَّ إراَدتي 

. َضْعفِي َكْي أْثبَُت وأدوَم أِمينًا لََك إلَى النِّهايَِة 

 ...أبَانَا الذ ي في الس َموات  . آمين

 َصالة  قَب ل التناول  

أْن تَْدُخَل تَْحَت َسْقِف  ُمْستَحقٍّ ي َغيُر نِّ إ ياَربُّ 

ل َكلمةً أْوالً لتَْبرأ ي إْنساٌن َخاِطئ فَقُ نِّ بَْيتِي أل

ي نِّ إ.  قُْل لنَْفِسي َمْغفورةٌ لَِك َخطايَاكِ . نَْفِسي 

ولَيَس لِي ِسَوى .  َصالح   ُمقْفٌر وخال  ِمْن كلِّ 

 تَك للبََشِر وأنَْت قَدْ تَحنُنِك وَرأفتَِك وَمحبِّ 

نا تَناَزلََت ِمْن َسماء َمْجدَك َغيْر الَُمدَرك إلَى ُذلِّ 

فاَل تَْرفُْض .  واْرتََضْيت أْن تُولَد في ِمْذوِد البَقرِ 

لِيلةَ َّالذ يوَس أْن تُْقبَل إلَى نَْفسِ  القُد يصِ يـَا ُمخلِّ 

 إنَك لَمْ . وَرَك البَهّي ـُ الَحقِيرةَ التِي تَْنتِظُر ُحض

 رجوع للفهرس
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ُخوِل بَيِت األْبَرص لتَْشفيَه فاْسَمْح تَْستَنِكف ِمْن دُ 

لَْم تَْمنَع . رها لِتُطهِّ  يُخـوِل إلَى نَْفسِ ُّيا إلِهي بالد

ِمَن  يالخاِطئةَ ِمْن تَْقبيل قََدَمْيَك فاَلَ تَْحرمنِ 

وَدِمَك . ِس َّاالْقتِراَب ِمْنَك لِتَناُول َجَسدَك المقُد

راِك َمعَك ، بَْل فَليَِصْر تَنَاُولي لالْشتِ  الَكريمِ 

نِيئة َِّما هُو َدنٌس وإلماتَِة أْهوائِي الدِّ والبَادِة ُكل

 يوَجَسدِ  يولْلَعمِل بَوَصايَاك المْحييَِة ولَِشفَاء نَْفسِ 

نَْعمتَِك  ىَخطية  ولقَبُوِل َمواِهبََك ولُسْكنَ ِّ ِمْن ُكل

ولُحلُوِل ُروِحَك ولالتحاِد بَك والثباِت فِيَك ألْحيَا 

ين. وِس ُّالقُدلمْجِد اْسِمَك    . آم 

 ...أبَانَا الذ ي في الس َموات 

 

 قَب ل التناول   أخرى َصالة  

هوِر ، َربُّنا  أيُّها اآلُب َرئيُس الَحيَاِة وَملُِك الدُّ

يَُسوُع المِسيُح الُخْبُز الَحيُّ الَحقِيقيُّ النَّاِزُل ِمَن 

َجَسَدَك السَّماِء ، الِذي َوهَْبَت الَحياةَ لَمْن يَتنَاوُل 

 الَكِريَم وَدَمَك الطَّاِهَر ، أْنِعْم َعلى َعْبِدَك بَبَركاتِكَ 
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َم إلَى ِسرِّ َجَسِدَك  السَّماِويَِّة َكْي أْستَِحقَّ التَّقدُّ

 نَبِّه قَْلبِي.  قاِق والتَّْقوىَدِمَك األَْقَدَسْيِن باإلْستحْ و

 َكْي أُذوقَ .  اْفتَقِْدني بَخالِصكَ .  إلَى نِْعَمتِكَ 

َماِويَِّة المْختَفيَِة بالَكَمال فِي هَذا  َحالَوةَ نِْعمتَِك السَّ

اْمنَْحنِي إيَماناً ثَابتاً بَِريئاً ِمَن . السَّرِّ المقَدَِّس 

َم اآلَن إلْيَك باإليماَِن  الشَّكِّ واالْرتِياِب ، ألتقَـدَّ

الثَّابِت ، ُمؤمناً أنَّ هَذا هَُو َجَسُدَك الَكريُم وَدمـَُك 

انُوئيُل إلهُنَا ال أهِّلنِي أْن أتَناوَل . طَّاهُر يَا ِعمَّ

بَغيِر وقُوع  في َدْينُونة  ، بَْل لإلتَحاِد بَك اتِّحاداً 

ُروحياً ولمْغفِرِة َخطَايَاي ولَجواِب ُحْسِن القَبُوِل 

ِهيِب  الِِح  لََك المُجدُ . أَماَم ِمْنبَرَك الرَّ َمَع أبِيَك الصَّ

ين. ِمَن اآلَن وإلَي األبَِد .  وُروِحَك القُدُّوسِ   . آم 

 ...أبَانَا الذ ي في الس َموات 

ل    َصالة  بَع د الت ناو 

فْلتَْعظِّم . ولَسانِي تَْهليالً . قَِد اْمتأَل قَْلبِي فََرحاً 

ِ ُُمخلِِّصي  ّب ، وتَبتَهْج ُروِحي باللَّ  لَقَد . نَْفِسي الرَّ
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لِتُْلبَسنِي ُحلَّةً نَقيَّةً تَُؤهِّلنِي أْقبَلُت إلَيَك ياَربُّ 

ُخوِل إلى ُعْرِسك   فَْليَكِن اتِّحاِدي بَِك اليَومَ . للدُّ

ا  يبِه اْزداُد ف يألنِّ . َدائماً  . الفَِضيلَِة ثَباتَّا ونَموِّ

ْر تَناُولي ـفْليَص. ويَتَقَّوى َرَجائِي . ويْشتَدُّ ايمانِي 

وُحلةً للِميالِد . ِة ـللنِّعمَعالَمةً لْلَخالِص ولِبَاساً 

ونَقاَوةً . وطَهارةً وقَداَسةً للنَّْفِس والَجَسِد . الَجديِد 

ولَجواِب ُحْسِن . وفَرحاً وُسُروراً أبَدياً . للُحبِّ 

ِهيِب   .القَبُوِل أَماَم ِمنبَرَك الرَّ

َك  فاْجَعلنِي واِحداً َمَعَك . وأَُسلُِّم َذاتِي بَْين ُحنُوِّ

نِ  اْستَْدِع إلْيَك َعْقلِي . ي تَْحَت اَراَدتَِك وَسيرِّ

وَحَواسِّي واراَدتِي لِتُباِرْكها وتَُكوَن طَوَع 

َشتِّْت . يري أْحيِي قَْلبِي وأَْيقِْظ َضمْ . َمِشيئتَِك 

وابِع أْن تَْسُكتَ . َجِميَع َخياالِت الَعدوِّ  .  وقُْل للزَّ

وأُضِرْم أْرو َعطَِشي ، . ِسْر َمِعي وهَدِّئ َرْوِعي 

تاَلَف بُحنُوٍّ وِرْفق  ُكلَّ .  قَْلبَي يلَِهيَب َمحبَّتَِك ف

. ْد ماَل ـألنَّ النَّهاَر قَ  ياْمكْث َمعِ . ما يَْنقُصنِي 

 فإنََّك َوْحَدَك . أْن يَْنَسَم النَّهاُر  ىوَرافْقنِي إلَ 
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. أْنَت َوْحَدك يَاربُّ إلَى األبَِد . وَسعاَدتِي  يغايَتِ 

 .آِمين 

 

ل  أخرى َصالة    بَع د الت ناو 

ُ الِذي ادََّخرتَهُ لِخائِفيَك  َما . َما أْعظَم ُجوَدَك يا هللاَّ

أْشُكرَك . أْعَذَب نِْعمتََك وَمَحبَّتَِك للَِّذيَن يُِحبُّونََك 

يَا إلَِهي المْعتنِي بِي الِذي َمنَحتنِي هَذا الطَّعاَم 

وفَتَْحَت لَنا بِه َسبيَل ِد المقَدََّس السَّريَّ َغْيَر البَائِ 

 .الُّدخوِل إلَى الَحيَاِة األَبِديَِّة 

 ةَ نِْعَمتََك فيَّ ـأْضرْم فيَّ نَاَر َمَحبَّتَك واْحفَْظ َمْوِهب

ينُونَةِ  ال والَ للُوقُوِع في َدينُونَة  لَِكْن لِنَواِل  للدَّ

المْجِد وطهَارِة النَّْفِس والَجَسِد لَكْي أْحيَا بَِك 

كَ وأِعيَش  َك .  ألْجلَِك وأْكُمَل بِبرِّ فاْهدنِي إلَى برَّ

ْسنِي بُروِحَك  يواْمألنِ  لََك المْجُد . ِمْن نِْعمتَِك وقَدِّ

الِِح وُروِحَك القُدُّوِس ِمَن اآلَن وإلى  َمَع أبِيَك الصَّ

 ...أبَانَا الذ ي في الس َموات   . آمين. األبَد 

 للفهرسرجوع  
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ل  َصالة  قَب ل األك 

ا َمْن تَعولنا ُمْنـُذ َحداثَتِنا ياربُّ يتَباَرْكَت  

ألنَّ . وتُهيِّئ الغذاَء لِْلَجميِع . وتَهْبنا َخْيراتـَك 

 أْعيَُن الُكلِّ تَتََرّجاَك وأْنَت تُْعطيهم طَعاَمهُْم في

 

لََك .  تَْفتَح يَدَك فَتُْشبُع كلَّ َحيٍّ رضى.  حينِهِ  

ْكُر َعلَى كلِّ ما  المْجُد والتَّْسبيُح والبََركةُ والشُّ

ْل يا َربُّ واْبسْط .  امعأْعَددَت لَنا ِمَن الطَّ  فَتفَضَّ

يَمينََك وباِرْك هَذا الطَّعاَم الَمْوضوَع َعلَى هَِذِه 

ِة لِغذاِء أْجساِدنا ةً .  المائَدِة المَعدَّ اْجَعلهُ ِشفاًء وقُوَّ

اْمنَُح َخالًصا ونِْعَمةً وبَرَكةً . ِة لَِحياتِنا الَجَسديَّ 

اْرفَْع ُعقولَنا إلْيَك .  وطُْهًرا لُِكلِّ الُمتَناِوليَن ِمْنهُ 

.  ُكلَّ حين  لِطَلَِب طَعاِمنا الّروحي َغْيِرالبائِدِ 

أْعِطنا أْن نَْعمَل للطَّعاِم الباقي للَحياِة األبِديَِّة 

َوليَمتَِك وهَْب لَنا نَصيبًا في اإلْشتِراِك في 

اْمنَْحنا ُخبَز البََركِة وَكأَْس الَخالِص . السَّمائِيَِّة 

أْنِعْم َعلْينا .  واْمأل قُلوبَنا ِمَن البَْهجِة والفَرحِ 
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ة  .  بَِحياة  ُمْطمئنَّة  هاِدئة   وَسعاَدة  في النَّْفِس وِصحَّ

علِّمنا أْن نَْطلَب ِرضاَك في ُكلِّ َشئ  .  في الَجَسدِ 

أكْلنا أْو َشرْبنا أْو َعمْلنا أيَّ َشئ  نَْعملُهُ  حتَّى إذا

.  لَِمْجِد إْسِمَك القُّّدوِس ألنَّ لََك المْجَد إلَى األبَدِ 

 ...أبَانَا الذ ي في الس َموات  . آمين

 

 قَب َل الش روع  في َعَمل   طَلب  َمشوَرة  هللا   

 

إلَهي أْنَت تَْعلَُم أنِّي ال أْعِرُف ما هَُو الّصالُِح 

فِمْن أْيَن لي .. .وها أنا قَْد َشرْعُت في . لِنَْفسي 

أْن أْعرَف َحَسنًا ما هَُو الُمفيُد لي إْن لَْم أْستَْرِشْد 

فأْسألَُك ياربُّ أْن تُدبَِّرني في .  نِْعمتََك في َذلِكَ 

َمشوَرةَ نَْفسي وال ال تَْتُركني و.  هَذا األْمرِ 

طَ وأْسقُطَ  تََدْعني أْجري َوراَء أْميالي لئاِل أتَورَّ

لـلِ  ، وُكْن متكلي  بَْل اْعِصْم َعْبَدَك ِمَن الزَّ

وَعْوني ، وَدبِّر األْمَر بَحَسِب إراَدتَِك َكما يُوافُِق 

،  وإْن َحُسَن لَدْيَك فَْليَكْن َكما تُريدُ . َصالَحَك 

مهُ وإْن كاَن يَُضرُّ فاْنَزْع ِمنِّي وهَْبني نِْعمتَكَ   ألتَمِّ

 رجوع للفهرس
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ْغبَةَ ألنَّك َعليٌم بِكلِّ َشئ  وال يَْخفَ ي  ىاربُّ هَِذه الرَّ

، إْذ  وها أنا َعبُدَك عاِمْلني بِما يُوافِقُكَ . َعلْيَك أْمرٌ 

ال نَجاح تاٌم وال َسالم كاِمٌل إال بتَْسليم  ذاتيٍّ تَحَت 

 ي أْن أقوَل في كلِّ َشئ  يانعلِّمْ . تَْدبيِر َمشيئتَك 

ْلَك ـألنَّ لََك المُ .  أبَتاهُ لَْيَس َكمشيئَتي بَْل َكمشيئَتِكَ 

ةَ والمْجَد ِمَن اآلَن   . آمين.وإلَى األبَدِ والقُوَّ

 

 َصالة  

يا َربِّي يَسوع الَمسيح اْمأل قَْلبي بِحبَِّك 

. وبالهَذيِذ في َوصاياَك وأْحكاِمَك وإيمانَِك 

كوَت والهُدوَء  أْعِطني نِْعَمةَ التَّْقَوى والسُّ

والتَّواُضَع الَحقيقيَّ في كلِّ شئ  ، َحتَّى أعيَش َمَع 

الَجميِع في َوداَعة  وبشاَشة  وأِجُد نِْعَمةً في 

يا َربِّي ثبِّْتني . ُعيونِِهم ويَجدوَن نِْعمةً في َعْينـيَّ 

مانَِك وأْظِهْر إراَدتََك َمَع َعْبِدك واْهِدني إلَى في إي

يا َربَّنا يَسوُع المسيح يا تَماَم الَحقِّ . َملَكوتَِك 

 أَضئ في ُعقولِنا وقلوبِنا ِصْدقََك كمْثِل هَواكَ 

 رجوع للفهرس
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لََك المْجُد ِمَن . لِنَْعرَف َكْيَف نَْسلَُك في َسبيلَِك  

 . آمين.اآلِن وإلَى األبَدِ 

ن   األبصل مودية الس نويةطلبَة  م 

يا ربَّنا يَسوُع الَمسيح حاِمُل َخطيَِّة العالَِم اْحِسْبنا 

َمتَى أتَيَت في  .َمَع ِخرافَِك الذيَن َعْن يَمينَِك 

ظُهوِرَك الثّاني الَمخوف فاَل نَْسَمُع بِرْعدة  إنَّني 

وِت  ،لَْسُت أْعرفُكْم  بَْل نَْستَِحقُّ َسماع الصَّ

تَعالوا  :ا الَّذي لِرأفتَِك يَْصُرُخ قائاِل المْمتلئ فَرحً 

 .إلَيَّ يا ُمباِركي أبي ِرثوا الَحياةَ الّدائَِمةَ إلَى األبَدِ 

يقُوَن  دِّ هداُء حاِمليَن َعذابَاتِِهم ويَأتِي الصِّ يَأتِي الشُّ

يَأتِي اْبُن هللاِ في َمْجِدِه وَمْجِد  .َحاِمليَن فََضائِلهُم 

أيُّها المسيُح  ،اِحد  َكأْعمالِِه أبيِه ويُجازي ُكلَّ و

كلَمة اآلِب اإللَه الَوحيد أْعِطنا َسالَمَك هَذا 

َكما أْعطَيتَه لُرُسلِك  . الَمْملوَء ِمْن كلِّ فَرح  

يسيَن   ،قْل لَنا ِمْثلهُم َسالمي أُْعطيُكم . القِدِّ

َسالمي أَنا الَّذي أَخْذتهُ ِمْن أَبي أَنا أْتُركهُ َمَعكْم 

 يا َمالَك هَذا اليَوِم الطائِرَ  .ِمن اآلِن وإلَى األبَِد 
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بِّ  إلَى الُعلوِّ بهَذِه التَّْسبَحِة اْذُكرنا وآباَءنا أماَم الرَّ

 والَّذينَ . المْرَضى اْشفِِهْم  .ليَْغفَر لَنا َخطايانا

ة  يا . نَيَِّحهُْم  َرقدوا يا ربُّ  إْخَوتنا الذيَن في ِشدَّ

يُباِركنا هللاُ ، لِنُباِرَك اْسَمهُ  .َربِّي أِعنّا وإيّاهُْم 

 .تَْسبَِحتهُ دائمةٌ في أْفواِهنافي كلِّ حين  . القُّدوس 

ُمباَرُك اآلُب واالْبُن والّروُح القُُدُس ، الثّالوُث 

دهُ   . مينآ. الكاِمُل ، نَْسجُد لهُ ونُمجِّ

 ...أبَانَا الذ ي في الس َموات 

 َصالة  

اْمنَحني . ما أْعظََم ُعذوبَتََك يا يَسوُع المْحبوُب 

أْن أكوَن فيَك وأْستريَح بَِك وْحدَك فَوَق كلِّ َشئ  

دةٌ تَعتَرُضني في وادي الشَّقاِء .  تَجارٌب ُمتَعدِّ

وتُْقلقني وتُظلم حياتي ولَكْن أْنَت واألْحزاِن 

يا يسوُع نوُر المْجِد األبَدي . ياَربُّ تُْشفُِق َعليَّ 

ها . وسْلواُن النَّفِس المسافِرِة في أْرِض ُغربَتِها 

 َصْوتي الخافِت يُخاِطبَك إلَى َمتَى يُْبطُئ َربِّي

 

 رجوع للفهرس
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ْحني ألنِّي فَقيٌر . َعِن المجِئ  . أْقبِْل إليَّ وفرِّ

ني ِمْن ضيقاتي ألنِّي َشقٌي أْرسِ   هَلمَّ . ْل يََدَك ونَجِّ

إلَيَّ ألنَّهُ لَْيَسْت ساعةٌ أْو يَوٌم بِدونَك لي فيِه 

أْنَت فََرحي وبَْهجتي ، وبِدونَِك مائِدتي  .ُسروٌر 

أنا كالمْسجوِن الُمَكبَِّل بالقُيوِد فَأنِْر . طَعاُمها ُمر  

. لِتََرى َجمالََك  َعليَّ بَِوْجِهَك واْعتِْق نَْفسي

ا أنا  لِيَْطلَب َغْيري ِعَوَضَك أْشياء تُْرضيِه ، أمَّ

 .فإنّي ال أْرَضى إال بَِك يا َربِّي وإلَهي 

قاَل إلَهي هَأنَذا ِجْئت ألنََّك َدَعْوتَني ، فْلتَُكن يا 

لَت َعلَى  ربِّي وإلَهي ُمباَرًكا إلَى األبَِد ألنََّك تَفضَّ

ِدَك وَرْحمتَِك فَماذا بَقَِى لَِعْبِدَك َعْبِدَك بَكْثرِة جو

َم بَْيَن يََدْيَك إالّ أْن أْحني نَْفسي أماَمَك وأْشُكَر  ألقدِّ

َكْثرةَ إْحسانَِك فإنَّ أْعمالََك َحميدةٌ وأْحكاَمَك 

ليُسبِّحَك . عاِدلةٌ وبِعنايَتَك تُدبِّر األْشياَء بأْسِرها 

باِرُكَك َجميُع فَمي وقَْلبي وكافَّة َحواسي يا َمْن تُ 

 . آميـــن. لََك المْجُد إلَى األبِد . الكائِناِت 

 رجوع للفهرس  
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 َصالة  

ْأفة   ود والرَّ أْسأَلَك يا إلَهي الفائُِق الجُّ

أْن تُْنقَِذني ِمَن اإلْهتِماِم العالَمي َحتَّى ال أْرتَبطَ 

َعوائُِق النَّْفِس وال بِرباِط اللَّذِة وال تُعْرقِلني 

يا إلَهي يا . أْنفَصُل عْنَك بأيِّ نَْوع  ِمَن األْنواِع 

ُعذوبةٌ ال توَصُف ، اللَّهمَّ ال تَدِع اللَّْحم والدََّم 

نيَا وال يَصَرُعنِي  يْظفَران بِي وال تَْخدُعنِي الدُّ

ةً للُمقاَومِة ، وَصْبًرا . الشَّْيطاُن  اللَّهمَّ هَْب لِي قُوَّ

ْحتِماِل ، وثَباتًا َعلَى المداوَمِة في الَخْيِر وُحبَّ لإل

اللَّهُمَّ هَْب لي . اْسِمَك ِعَوَض كلِّ َمحبَّة  َجسدانيَّة 

ةً أكوُن بِها ُمؤيًَّدا داِخل قَْلبي ِمْن كلِّ اْهتِمام   قُوَّ

باِطل  حتَّى ال أكوَن ُمْجتَذبًا لَشهَوات  ُمْختلفَة  

َس تَْحَت الشَّْمِس َشئُّ ثابٌت بَل زائِلَة  ، ألنَّه لَيْ 

يِح  هَْب لي يا ربُّ أْن . الُكلُّ باِطٌل وقَْبُض الرِّ

أْطلبََك َوْحَدَك فَْوَق سائِِر األموِر حتَّى أقوَل لي 

 ألنَّ بُِحضورَك يَكونُ . إلَهي وال أُريُد َشْيئًا ِسواهُ 
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كلُّ َشئ  َحَسنًا ويَكوُن القَْلُب ُمْطمئنًا في هُدوء   

ة  ، ويَكوُن ُكلُّ َشئ  َحميًدا  وَسالم  وَمسرَّ

 . آمين . لََك المْجُد إلَى األبَِد . وُمْستَطابًا 

 ...أبَانَا الذ ي في الس َموات 

 

ل  في آالم   بِّ َصلوات  ل لت أم  ت  وق ياَمة  الر   وَمو 

يا َمْن داَس الَمْعَصرةَ وْحَدهُ واْنَغرَسْت فيِه اآلالُم 

أنا أُْدرُك ِمْقداَر ما َعانَْيَت .. َكِسهاِم الَمْوِت 

 .وتاَلميُذَك نِياٌم .. َوْحدَك 

ْفني ماذا أصنَُع أنا اآلَن ِمْن أْجلَِك   ..إْسَمْح وَعرِّ

ْنَت جاثي بُِرْكبَتْيَك ُجثسْيماني ماثِلةٌ أمامي وأ

ْغِم ِمْن بَْرِد اللَّيِل كاَن  َعلَى األْرِض الَعراِء وبالرَّ

ِم   .َعَرقَُك يَتَصبَُّب كالدَّ

 ..اْقبَلني اليَوَم َجاثِيًا َمعَك 

واْسَمْح واْعتَبْر آالمي وأْحزاني َشِركةً ُمتَواِضَعةً 

 ..في آالِمـَك 

 ..نِّي لَقَْد َرضيَت أْن تَْشرَب الكأَْس عَ 

 رجوع للفهرس
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 ..َسْوَف أْخُدُمَك كلَّ أيّاِم َحياتي 

فني َكْيَف أكرمَك   ..فَقَْط َعرِّ

طَلْبَت ِمْن تاَلميِذَك أْن يَْسهَروا ويُصلُّوا َمَعك 

َسأْسهَر وأَصلِّي ولَْن . فَناموا .. ساعةً واِحدةً 

 ..أْغفل َعْن ِذْكِر آالِمَك في ُجثِسْيماني

كِر وعْرف اِن الَجميِل كلَّ أيّاِم َحياتي َسأردِّدها بالشُّ

ةٌ وتَْسليُم .. نَزيٌف َعطٌَش .. آالٌم  .. ُدواٌر وغصَّ

وأخيًرا َوقََعت َحبَّةُ الِحْنطِة بإراَدتها ..الّروِح 

 !..وماتَْت 

وَمْعنَى الَغلبَِة َعلَى  ..اآلَن َعرْفُت َمْعنَى المَحبَِّة 

ت ..العالَِم  ُم لََك يا َسيِّدي قُوَّ ي إْكراًما لجروِحَك أُقدِّ

 ..النّاِزفَِة 

هَتَكَت ِستاَر الظُّْلمِة بِقياَمتَِك ، إْذ قُمَت أيُّها النّوُر 

 .الَحقيقـيُّ ، وفيَك أُْدِخلَت البََشريَّةُ في نور  أبَديٍّ 

ليِب ، َصليِب  أَْدِخْلنا اليَْوَم يا اْبَن هللاَّ في هَذا الصَّ

َء ونَْخرج َمْغفوري الَحبيِب ، لِنَدُخل َمعَك القَضا

الّت   . آمين. الَخطايا والزَّ
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ِ واْقبَْلنا هذا اليَْوم ، لِنكوَن ُشَركاَء  ئنَا يا اْبَن هللاَّ بَرِّ

ليبِ ُحبَِّك الَعظيِم الَّذي َدفَعَك إلَ   . آمين.ى هَذا الصَّ

د اْسُمَك في َكنيَستَِك ِمَن اآلِن وإلَى األبَِد  . لِيَتَمجَّ

 . آمين

ي المْثَخُن بالِجراِح ، المْكسوُر أيُّها  الَجَسُد المَسجَّ

 ..لَقَد حاَن يَْوُم تَْكفينَِك . َعنِّي وَعْن َكثيريَن 

تي وَشبابي أَضُعها تَْحَت قََدمْيَك الّداِميَتَْيِن  َوِصحَّ

.. 

 ..ومالي أَضعه في يََدْيَك الَمْجروَحتَْيِن 

 ..َسأصوُم إْكراًما لَِعطَِشَك 

 ..أْمراضي إْكراًما آلالِمَك َسأْفرُح في 

 ..سأْبذُل َحياتي لِِذْكَرى َمْوتَِك 

رورِة في الَعلَِن   ..َسأْبذلها في الَخفاِء وِعْنَد الضَّ
     

نََعْم يا يَسوُعنا الَمْصلوُب نََعْم يا . نََعْم ياربُّ 

 .يَسوع ساعات الظَّالِم ِمَن الّساِدَسِة إلَى التّاِسعة 
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ُجْزَت هَذا ُكلَّهُ َعنِّي ، نََعْم يـاربُّ ، يا َمْن 

. اْذُكرني ، اْذُكرني أْنَت اآلَن وأْنَت في َملَكوتَِك 

واْذُكْر َشْعبََك لَِكْي ال يَْستْثقِلوا الظْلمةَ إذا َغِشيَتهُم 

ولَِكْي ال يَْدخلوا في اليَأِْس أبًَدا . ثاَلَث ساعات  

 .طالَما أْنَت تَْرعاهُْم 

َق َعنّي ماذا أُقَ  ُم اليَْوَم إْكراًما لَِجَسِدك الَّذي تََمزَّ دِّ

 ..؟ 

أُريُد أْن أكوَن َكمْريََم النَّشيطَِة ، الَّتي َسبَقَت 

. بالّرْؤيا َكنَبيَّة  ، وطَيَّبت بالنّاردين الَجَسَد َحيًّا 

وال أريُد أْن أكوَن كالمْجَدليَِّة التّي َذهَبت لتُطَيِّبهُ 

 .. القَْبَر فارًغاميِّتًا فََوَجدت 

ُم لََك اآلَن َشبابي قَْبَل أْن يَْذبَل   ..يا َسيِّد أُقدِّ

وأَْسُكُب َحياتي ُكلَّها ُمْنُذ اآلن في ُحبِّك ألُطَيَِّب 

 ..قَْلبََك 

َجَك َملًِكا َعلَى قَْلبِي  ُم ..واليَْوَم أْطلبَُك ألتوِّ وأتَقدَّ

 ِشفاًء لَِمْوتِي إلَى مائَِدتِك ألْسُجَد لَِجَسِدَك وآُخَذهُ 
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يا كاِسَر َشْوَكة الَمْوِت ، يا ..وَدواًء ألْوجاعي  

 :بِقِياَمتَِك .. غالَِب الَجحيِم 

 ..نَقَْضَت أْوجاَع الجَسِد ، وأْلَغْيَت َسْطَوةَ األلَِم 

دَت  أقَْمَت االتِّضاَع ، أْحيَْيَت المحبَّةَ ، َمجَّ

ليَب   ..الصَّ

 ..ةَ إلَى عالَِمنا الميِِّت أْدَخْلَت الَحياةَ الَجديدَ 

لَِّة نَفَخَت  بَدَّدَت يَأَْس اإلْنساِن وِعَوَض الَعْجِز والذِّ

 ..فيِه صوَرةَ ُسْلطانِكَ 

َكَشْفَت َسرَّ االْنجيِل ، وأَضأَْت الطَّريَق وفَتَْحَت 

 ..ِذْهنَنا إلْدراِك ِسرِّ الُخلـــوِد 

ِ  أسَّْسَت َرجاَءنا بَِغْيِر المْنظوِر وبُكلِّ  َوعِد هللاَّ

ْيَت إيمانَنا بِنُْصَرِة الّروِح .. وبُكلِّ ما هَُو آت   قَوَّ

َعلَى الجسِد وَغلبَِة الَحقِّ َعلَى الباِطِل وَحقيقِة 

ْهِر اآلتي   ..الدَّ

َرفَْعَت المَحبَّةَ لِنَتَخطَّى األلََم ونتجاَوَز الَمْوَت 

َع في بَْذلها إلَى أْقَصى َحدٍّ   ..ونَتَشجَّ
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خْلَت في قُلوبِنا ِسرَّ الفَرِح الَحقيقيِّ الَّذي ال أدْ 

ُم ِمْن  يُْمِكن ألَحد  أْن يَْنزَعـهُ ِمنّـــا أنا اليَْوَم أتَنَسَّ

 ..قَْبِرَك رائَِحةَ َحياتي 

 ..وآُخُذ ِمْن حنوِطَك ِمْسَحةً لِقِياَمِة الَجَسد 

لَت َحقيقَة القَْبِر عْندي ِمْن َمقرٍّ إلَ  ى اآلَن تََحوَّ

 ..ُعبور  

ِم ، يَْنطَبُِع  َوِعَوَض قََسمات الُحْزِن ولَطَخاِت الدَّ

 ..بَهاُء نوِر َوْجِهـَك في قْلبـــي 

اآلَن ُجروُح يََدْيَك َوِرْجلَْيَك تَْجعلني أْسمو 

 ..بُجروحي 

ُد عنِّي ُكلَّ  وَجْنبَك المْفتوُح ، َشهادة َحياة  ، تُبدِّ

يا َسيِّدي أكَّدت لي َوْعد قِيامتَُك .. أْهواِل الَمْوِت 

 . آميـــن ..َمجيئَِك فاَل تُْبطئ وتَعاَل َسريًعا 
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