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مقّدمة
تتوّقف اأحداث الطفولة يف االإجنيل عند حدث والدة الرّب ي�سوع يف 
بيت حلم )مّتى 1: 18-25، لوقا 2: 1-7(، وعند ت�سبحة املالئكة وب�سارة 
الرعاة وزيارتهم للمكان )لو 2: 8-20(، كما عند ظهور النجم على 
املجو�س، و�سجودهم لل�سبّي واأّمه وتقادمهم امللوكّية )مّتى 2: 12-1(.

هذه املحّطات الكتابّية امليالدّية، اأفادت منها الكني�سة يف اأور�سليم منذ 
البدايات لتنظيم احتفاٍل ميالديٍّ اأ�سمته "�سهرانّية االإبيفانيا". اأي "الظهور 
االإلهّي للرّب يف اجل�سد".  وكانت الكني�سة حتتفل بهذا احلدث يف بيت 
امليالدّي  اجلّو  هذا  من  اأفادت  اأور�سليم.  ويف  املهد،  كني�سة  حيث  حلم 
ا لرتتيب احتفاالتها امليالدّية. االأور�سليمّي فيما بعد الكنائ�س االأخرى اأي�سً

يف هذا االإطار التح�سريّي مليالد الرّب ي�سوع باجل�سد، ي�رّسنا اأن نقّدم 
للموؤمنات واملوؤمنني، �سلوات وُرَتب من �ساأنها اأن ت�سهم يف االإ�ستعداد 
الروحّي لتج�ّسد امل�سيح. وقد ا�ستوحينا حمّطات رتبة االإ�ستعداد لعيد امليالد 
)املعروفة بت�ساعّية امليالد( املجيد من االأحداث التاريخّية التي جرت قبل 

امليالد وفيه وبعده.

- الحتفال يف التقليد الأور�سليمّي

م الرّحالة اإيجرييا يف يومّياتها اأوىل املعلومات عن هذا العيد، ولكّننا  ُتقدِّ
والرهبان  االإكلريو�س  و�سول  ي�سف  الَّذي  املقطع  �سوى  عندها  جند  ال 
لة  واملوؤمنني اإىل املدينة املقّد�سة، عائدين من بيت حلم. اأّما املعلومات املف�سّ
حول هذا العيد، فناأخذها من كتاب القراءات االأرمنّي وكتاب القراءات 
حلم:  بيت  يف  حمّطات  ثالث  يف  يجري  العيد  هذا  كان  اجلورجّي. 
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الرعوات، فاملغارة، وكني�سة املهد، وهناك حمّطة رابعة يف املدينة املقّد�سة، 
يف املَرترييوم.

* املحّطة الأوىل: حقل الرعوات
االإكلريو�س واملوؤمنون  العيد كافتتاحّية. كان  ب�سهرانّية  يبداأ االحتفال 
يجتمعون يف بيت حلم يف ال�ساعة الرابعة بعد الظهر، ويقيمون رتبة ق�سرية 
ا يف حقل الرعوات يف بيت �ساحور، اإىل ال�رسق من مغارة امليالد. اإّنه  جدًّ
املكان البيبلّي املرتبط بب�سارة املالئكة للرعاة مبيالد املخّل�س، وبن�سيدهم 
"املجد هلل يف العلى" الَّذي �سدح الأّول مّرة يف التاريخ يف تلك االأرجاء. 
" الَّذي ُيرنَّ مع اأنتيفونته  بُّ راعيَّ ُتفَتتح هذه الرتبة باملزمور )23( 22 "الرَّ
ْخ"  الَّذي  اأَ�سِ اإِ�رسائيل  )الالزمة املرّتلة(، ثّم املزمور )80( 79 "يا راعي 

ُيرنَّ مع هللويا، واأخرًيا ُيتلى اإجنيل القّدي�س لوقا )2: 20-8(.

* ويف املحّطة الثانية، وهي مغارة امليالد، ُتقام الرتبة عينها كما يف املحّطة 
ومزمور   ، للدخول  كمزمور  االأُم"  ارَتَّت  "ملاذا   ،2 مزمور  االأوىل: 
يِِّدي" مع هللويا. وتنتهي الرتبة بتالوة اإجنيل  بُّ ل�سَ )110( 109  "قاَل الرَّ
املرتبطة  العجائبّية  الَّذي يروي االأحداث  القّدي�س مّتى )1: 25-18(، 

مبيالد ال�سّيد امل�سيح.

الطقو�س  جند  املغارة،  فوق  الَّتي  املهد  كني�سة  يف  الثالثة،  املحّطة  ويف   *
 131  )132( باملزمور  ُتفَتتح  والَّتي  الليلّية،  ال�سهرانّية  حيث  االأطول، 
االإجنيل اإىل  اإ�سافة  قراءة  ع�رسة  اإحدى  وفيها  داوَد"،  َربُّ  يا  ""اأذُكر 
)مّتى 2: 1-12(. يف نهاية ال�سهرانّية ُيحتفل بالذبيحة االإلهّية، كما يف 

ع�سّية الف�سح.
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ومع نهاية القّدا�س، تفرتق جماعة اأور�سليم عن جماعة بيت حلم عائدة 
اإىل املدينة املقّد�سة وهم يرّنون ن�سيد زكرّيا "مبارٌك الَربُّ اإَِلُهنا".

- اقرتاح رتبة �سهر ميالديّة للكني�سة املارونيّة
باأق�سامها امليالد  عيد  �سهرانّية  برتبة  االحتفال  من  االإفادة   ارتاأينا 

ومب�سمونها لعي�سها �سمن الفرتة الزمنّية التح�سرييّة للعيد.

املاألوف دخلت على طق�سنا  امليالد ب�سكلها  ت�ساعّية عيد  واإذا كانت 
)البطريرك  ا�سطفان  يو�سف  املطران  خالل  من   ،1839 �سنة  املارويّن 
بنيتها  ولكّن  مارويّن،  �رسيايّن  طابع  ذات  اأحلانها  يف  وكانت  بعد(،  فيما 
وال  الالتينّي،  الرومايّن  الطق�س  من  ماأخوذة  النرثّية  �سلواتها  ون�سو�س 
ذكر لها بتاًتا يف املخطوط الفاتيكايّن ال�رسيايّن 312،  للمكّرم البطريرك 

ا�سطفان الدويهّي،
واإذا كانت الكني�سة املارونّية عرفت اأ�سبوًعا للميالد يهّيئ ليوم العيد، 
من�سو�س يف خمطوط بكركي  م�ساء و�سباح كما هو  ويت�سّمن �سلوات 
االأور�سليمّية  الثالثة،  امل�سادر  من  االإفادة  ارتاأينا  م.(1،   1555(  66
واملارونّية والت�ساعّية امل�ستحدثة ن�سبيًّا، لتكوين بنية �سالة حتاكي املحّطات 
الثالث املذكورة يف بيت حلم، وتتوافق مع بنية �سالتنا الطق�سّية املارونّية، 
وتغرف ن�سو�سها واأحلانها من تراث كني�ستنا، بحيث اأن ال�سلوات التي 
ا�ستحدثها املثّلث الرحمة البطريرك يو�سف ا�سطفان من الطق�س الالتينّي 

هذا املخطوط قّدم له ون�رسه اخلوري خليل الوت�سي احلايك يف �سل�سلة امل�سادر   1
ت  الليتورجّية رقم 20، وقّدم عنه درا�سة تاريخّية، ليتورجّية، كتابّية والهوتّية ُن�رسِ

يف من�سورات معهد الليتورجّيا، جامعة الروح القد�س- الك�سليك، عدد 58
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توّزعت على �سلوات الرتبة: )البدء، املرمايات، احل�ّساية، و�سالة العطر( 
منه،  23 اإىل  ك1   15 من  العيد،  قبل  اأ�سبوع  مدار  على  بها   وُيحتفل 

وفق الرتتيب التايل:

- �سالة البدء.
- املجدلة الكربى.

- املحّطة الأوىل: الرعاة.
�سالة.

حلن من وحي )لو 2: 20-8(.
." بُّ راِعيَّ مزمور 23 )22( "الرَّ

- املحّطة الثانية: بيت حلم.
�سالة.

حلن من وحي )مّتى 1: 25-18(.
مزمور 2 "ملاذا ارّتِت االأُم".

- املحّطة الثالثة: زيارة املجو�س.
- �سوغيُتا.

- �سالة الغفران:
فرومّيون.

�سدُرا.
حلن البخور من وحي )مّتى 2: 12-1(.

�سالة العطر.
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 مزمور القراءات

- القراءات  خمتارة من القراءات االإحدى ع�رس الَّتي كانت ُتتلى يف ال�سهرانّية 
الليلّية يف كني�سة املهد. ويتّم توزيعها على مدار اأيّام االأ�سبوع كالتايل: 

�سفر العدداليوم الأّول:
19-10 : 24

يعقوب  ِمن  َكوكٌب  اأَ�رَسَق 
وَيقوُم �سوجلاٌن ِمن اإ�رسائيل.

�سفر تثنية اال�سرتاعاليوم الثاين:
19-13 :18

نبيًّا  اإِلهك  بُّ  الرَّ َلَك  ُيقيُم 
مثلي.

�سفر اأّيوباليوم الثالث:
29-21 :19

االأخري  و�سَيقوُم  َحيٌّ  فاِديَّ 
على الرتاب.

واأنِت يا َبيَت حَلُم اأَفراتة.ميخا 5: 1-7اليوم الرابع:

وتدعو اآ�سعيا 7: 10-16اليوم اخلام�س: ابًنا  فتلُد  حتمُل  ال�سبيَُّة 
ا�سَمه عّمانوئيل.

الأّنه قد ُولد لنا ولٌد.اآ�سعيا 9: 5-7اليوم ال�ساد�س:

ى.اآ�سعيا 11: 1-9اليوم ال�سابع: ويخُرُج ُغ�سٌن ِمْن ِجذِع َي�سَّ

فُيجري اإرميا 33: 14-18اليوم الثامن: ا،  بارًّ نبًتا  لداوَد  اأُنِبُت 
احُلكَم والرِبَّ يف االأر�س.

َلُهم حزقيال 37: 15-25اليوم التا�سع: واأَكوُن  �َسعًبا  يل  فيكونوَن 
اإَِلًها.
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الر�سائل  كتاَبي  يف  اليومّي  الت�سل�سل  فتتبع  اجلديد،  العهد  قراءات  اأّما 
واالإجنيل.

- بعد القراءات، ي�سري االحتفال بالزيّاح وفق الرتتيب التايل:

1- اأيّام ال�سبت والأحد: اإذا احتفلت الرعّية بالقّدا�س امل�سائّي، ي�سري الزيّاح، 
�سمن �سالة النافور:

-  ن�سيد القّدو�س يف مكانه.

- "لك ن�سّبح، لك نّجد ..." عند �سلوات اال�ستذكار.

- "�سوبُحا لَهو ُقال" عند الك�رس والر�سم والن�سح واملزج والرفعة.

- "اأر�سل اهلل" عند املناولة.

ا".  ا واأي�سً - بعد املناولة، الربكة باجل�سد والدم عند "اأي�سً

- �سلوات ال�سكر واالإر�سال.

2- يف اأيّام الأ�سبوع:

- �سوبُحا لَهو ُقاُل )مع �سمد القربان والتبخري(.

- �سالة.

- حلن: اأر�سل اهلل )باعوت مار يعقوب( )مع زّياح(.

- �سجدة القربان مع ن�سيد قّدو�س.

- اأنا�سيد اخلتام.
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ويف اخلتام، ال ي�سُعنا، هنا، اإاّل اأن ن�سكر جميع الّذين �ساهموا وعملوا على 
اإعداد هذه الرتبة، اأع�ساء اللجنة املركزّية: االأب هاين مطر، مقّرر اللجنة، 
بول�س  واخلوري  اللجنة،  �رّس  اأمني  احلايك،  الوت�سي  خليل  واملون�سنيور 
الريفويّن، امل�سوؤول االإدارّي، واخلوري دانيال زغيب، واالأب جنم �سهوان، 
اليا�س �سخطورة، واالأب جورج نا�سيف واخلوري جان عّزام.  واالأب 

ا االأب احلبي�س يوحّنا اخلوند واالأب يوحّنا جحا،  ونخ�ّس بال�سكر اأي�سً
دون اأن نن�سى م�ساهمة معهد الليتورجّيا يف جامعة الروح القد�س - الك�سليك 
الّذي كان له دوٌر اأ�سا�س يف اإعداد واإ�سدار بع�س الرتب االإختبارّية حني 
اإىل �سلوات وزّياحات ت�سعها يف متناول املوؤمنني. كانت رعايانا تفتقر 

رجاوؤنا اأن ُي�سهم هذا العمل الذي عدنا فيه اإىل اجلذور يف املخطوطات 
وامل�سادر املارونّية، يف اإنعا�س احلياة الرعويّة يف كني�ستنا املحلّية ويف بالد 

االنت�سار.

عيد تقدمة العذراء اإىل الهيكل
    21 ت�رسين الثاين 2022

�سويف † يو�سف 
مطران طرابل�س

ورئي�س اللجنة البطريركّية لل�سوؤون الطق�سّية
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رتبة ال�ستعداد لعيد امليالد
وقوف

)يّت�سح املحتفل بلبا�سه البيعّي الكامل بالّلون الذهبّي( 

املحتفل: َاملَجُد لالآِب واالبِن والُروِح الُقُد�س، االآَن واإىل االأَبد.

ال�سعب: اآمني.

ال�سعوِب  وانِتظاَر  االآباِء  َرجاَء  امل�سيح،  ي�سوَع  واإَِلَهنا  ربَّنا  يا  املحتفل: 
وُم�سَتهى االأَُم، مبيالِدَك َجَمعَت الُرعاَة واملجو�َس وُكلَّ املوؤمننَي با�سِمَك 
اإجِذْب  ِبِنعَمِتَك،  الالئق.  جوَد  ال�سُ َلَك  لي�سُجدوا  بهم  واأتيَت  و�س،  القدُّ
ُكلَّ  عنَّا  فُنلقي  ال�سماويَّة،  بخرياِتَك  ِل  التاأمُّ اإىل  وقلوَبنا  وعقوَلنا  اأفكاَرنا 
َتَعلٍُّق باالأر�سّيات واإّتكاٍل على الذات. ون�سُجَد ال�سجوَد احلقيقيَّ لتدبرِيَك 
و�ِس  اأَبيَك املُباَرك وروِحَك احَليِّ القدُّ اإِليَك املجَد واإىل  وعناَيِتَك، ونرَفَع 

اإىل االأََبد.

اآمني. ال�سعب: 

الم للبيَعِة وِلبنيها. ال�سَّ املحتفل: 

الم، املَْجُد هلِل يف الُعلى وعلى االأَر�ِس ال�سَّ اجلميع: 
.ْ اِلُح ِلَبِني الَب�رسِ جاُء ال�سَ والرَّ  

ُد. بُِّح، اإِيَّاَك ُنباِرُك، َلَك َن�ْسُجُد، اإِيَّاَك ُنَجِّ اإِيَّاَك ُن�سَ اجلوق الأّول: 
ِدَك الَعِظيْم. اإِيَّاَك َن�ْسُكُر ِمْن اأَْجِل َمْ  
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 ، ماوّيْ اأَيُّها الَربُّ اخلاِلْق، اأَيُّها املَِلُك ال�سَ اجلوق الثاين: 
، اإِلُه اآباِئنا، اِبُط الُكّلْ اأَهلُل االآُب ال�سَ  

يْح، وُع املَ�سِ اأَيُّها الَربُّ ااِلْبُن الَوِحيُد َي�سُ  
ويا اأَيُّها الُروُح الُقُد�ْس.  

اأَيُّها الَربُّ االإَِلْه، يا َحَمَل اهلْل، يا اٱْبَن اهلِل وَكِلَمَتُه، اجلوق الأّول: 
اأَيُّها احلاِمُل َخِطيَئَة العاَلْ، اإِْرَحْمنا!  

َُّعنا! ْخ اإَِلينا واٱْقَبْل َت�رسَ اأَيُّها احلاِمُل َخِطيَئَة العاَلْ، اأَ�سِ اجلوق الثاين: 
نِي اأَِبيِه، اإِْغِفْر َلنا واٱْرَحْمنا! اأَيُّها اجلاِل�ُس باملَْجِد َعْن َيِ  

و�ْس، الأَنَّك اأَْنَت َوْحَدَك ُقدُّ اجلميع: 
يح، وُع املَ�سِ اأَْنَت َوْحَدَك اٱلَربُّ َي�سُ  

َمَع الُروِح الُقُد�ْس، مِلَْجِد اٱهلِل االآْب،   
داِئًما وُكلَّ اأَيَّاِم َحياِتنا، اآِمنْي!  

جلو�س

ربَّنا  يا  ْدنا.  واٱْع�سُ اٱْرَحْمنا  الَرحوُم  الَربُّ  اأّيها  �َسيِّد،  يا  باِرْك  ال�سّما�س: 
الهادَي احلكيم والقائَد العجيَب الَّذي اقتاَد ال�سعوَب اإىل طاَعِتِه، بُعذوَبِة 
 َ بَِّتِه، يا راعًيا اأتى لتكوَن للخراِف حياٌة وتكوَن لهم واِفرة. مبيالِدَك، َب�رسَّ حَمَ
الرعاَة، فجاوؤوا م�رسعني، وعادوا يّجدون اهلل وي�سّبحونه على  املالئكُة 
ا اإىل الطاعِة الكاِمَلِة ِلُب�رساَك،  ، نحُن اأي�سً ُكلِّ ما �َسِمعوا وراأَْوا. اإهِدنا َربِّ
ن�ساِط  وبُكلِّ  القلِب  وت�سليِم  العقِل  باإقناِع  وُنعِلَنها  َلها،  ونتاأمَّ فنحَفَظها، 

الروِح وفرِح النف�س. يا ربَّنا واإلَهنا، َلَك املجُد اإىل االأَبد.
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حلن: فيُ�ستُا

اجلوق الأّول:

َه����������ِل����������ُل����������وي����������ا
اأَج������واْق اأَل�������ن�������اريُّ�������وَن َح����لُّ����وا �����َم  حَلْ َب���ي���َت  يف 
وا ُ ال����ُرع����اَة ِم������ْلَء االآف������اْق:ب�����امل�����ي�����الِد َب���������������رسَّ
�����لِّ�����������سٌ وَم�������س���ي���ْح ه����ا َق�������ْد ُوِل���������َد َل����ُك����ْم خُمَ
ِم��������ْذَوٍد يف  ��ِب��ي��ْح!َم����ْق����ُم����وٌط  ���ُدوا ال��َت�����سْ َه��يَّ��ا اأَْن�������سِ

اجلوق الثاين:

َه����������ِل����������ُل����������وي����������ا
���ِم���ُع���وا وا املَ�����س��اْراأَل��������ُرع��������اُة ����سَ ُّوا وَج�������دُّ �������رسُ
ُع�����وا َن���ح���َو املَ���َغ���اْرح�����اِم�����ل�����نَي ُح����ْم����الًن����ا َ اأَ������رسْ
ِم����ْث����َل اإِْن���������س����اٍن َح���ِق���رْي�����س����اَه����ُدوُه َم���ْق���ُم���وًط���ا
رْي!اأَْه�����������َدوا َق���َراِب���ي���َن���ُه���ْم الَتْب�سِ اأَْع��َل��ُن��وا  َراُح����وا، 

اجلميع:

َه����������ِل����������ُل����������وي����������ا
ال������َزَم������ِن: َق�������اَل ِم���ي���َخ���ا ب����ال����ُروِح يف  َق������ِديً������ا 
�����ُم ���ْغ���َرى املُ�����ُدِناأَْن���������ِت ي����ا َب����ي����َت حَلْ ���ِت ����سُ َل�������سْ

���ْل���َط���اِنِم���ْن���ِك َي����ْخ����ُرُج ال���َراع���ي  ����سُ ذا  ���ا  َرِئ���ي�������سً
���ْع���َب َي���رَع���ى  زم������������اِن!ِب����ال����رِبِّ ال�������سَ ِل����ل����َده����ِر واالأَ
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مزمور 23 )22( الرّب راعّي: 6-1

ال�سعب: )بني جوقني(

�سيٌء* ُيعِوُزين  فال  راِع��يَّ  ُيقيُلني،ال��َربُّ  َخ�سيَبٍة  َم���راٍع  يف 
وم���ي���اَه ال����راَح����ِة ي�����وِرُدين

ِم�������ن اأَج�����������ِل ا�����س����ِم����ِه َيُردُّ َنف�سي وَيهِديني اإِىل �ُسُبِل الرِبِّ**
يف* ���َل���ْك���ُت  ����سَ وَل������ْو  املَ������وْتاإِينِّ  ِظ��������الِل  وادي 

َمِعي، الأَنَّ��َك  �ُسوًءا  اأَخ��اُف  ال 
������اُزَك** ي����اِن����ن����ي.َع���������س����اَك وُع������كَّ ُه����م����ا ُي����َع����زِّ
ِبالُدْهِن ُتَهيُِّئ اأَمامي ماِئَدًة ُتاَه ُم�ساِيِقيَّ* ي  �سِ راأْ ْحَت  َم�سَ وَق��ْد 

�����ي ُم������رِوَي������ة. وَك�����اأْ������سِ
َتتَبعاِنني** وال��َرح��َم��ُة  َج���م���ي���َع اأَيَّ����������اِم َح��ي��ات��ياجُل����وَدُة 
ال���َربِّ* َب��ي��ِت  ��ك��ن��اَي يف  ُط���������������وَل االأَيَّ�����������������امو���سُ
االآِب���ِدي���ْناملَجُد لالآِب واالبِن والروِح الُقُد�ْس*/** اأَب�����ِد  واإىل  االآَن 

ْدنا. يا ِحكَمَة اهلِل  ال�سّما�س: باِرْك يا �َسيِّد، اأيّها الَربُّ الَرحوُم اٱْرَحْمنا واٱْع�سُ
و�ِس، اأنَت ُهَو ُخبُز اهلِل احلقيقيُّ النازُل من ال�سماِء، واملُعطي  يف َفمِ الَعِليِّ الُقدُّ
احَلياَة ِللعاَل. ُوِلدَت يف بيَت حلَم، قرَيِة اخُلبِز، لُت�سِبَع جوَعنا، اإِمنحنا جوًعا 
الالِئق،  باال�سِتعداِد  اأَ�رْساِرَك  ِمْن  َم  فَنَتَقدَّ وُقرباِنَك،  َكِلَمِتَك  ُخبِز  اإىل  دائًما 
انوئيل اإَِلَهنا َمَعنا، َلَك املجُد اإِىل االأََبد. وَنلَم�َس ح�سوَرَك الداِئِم معنا، يا َعمَّ
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يُرا حلن: اإِنُانُا نُوهُرا �شرَ

   اجلوق الأّول:
����َم حَلْ َب���ي���َت  يف  َع����اِب����ًرا 
َداُوْد َب��ي��ِت  ِم���ْن  َع������ْذَراُء 
اهلُل ُه��������َو  َع����ِج����ي����ٌب 
����اًن����ا ُي�����س��ِب��ُه��ن��ا اإِْن���������سَ

��اَه��ْدُت اأَْم�����ًرا َغ��ري��ْب: ���سَ
َوَل�����َدْت ِط��ْف��اًل َع��ِج��ي��ْب!
����اَر ِم��ْث��َل��َن��ا ِط����ْف����اًل �����سَ
اآث���اِم���َن���ا! ف��������������������ي  اإِالَّ 

م�����ا اأَْع��������َظ��������َم ُن�����ْع�����َم�����اُه!

اجلوق الثاين:
َي����ف����َرُح ال����َي����وَم اآ���س��ع��ي��ا
ُن����ب����وءاُت����ُه ����ت  َت����مَّ اإذ 
األ���������َع���������ذراُء حَت����ِم����ُل
َم����َع����ن����ا اهلُل  وه��������و 

َي�����س��دو املَ���ج���َد وال��رَتن��ي��ْم
ال��َع��ظ��ي��ْم: االإب�����ِن   ِّ �����رسِ يف 
َت�����ِل�����ُد ِع���ّم���ان���وئ���ي���ْل
�����ا َب���ي���َن���ن���ا َح��������لَّ َح�����قًّ

ب��������اٍق ج����ي����اًل َب�����ع�����َد ج���ي���ْل

اجلميع:
��ْع��َي��ا ال��َن��ِب��ّي َف��ْل��َي��ْف��َرْح اآ���سَ
ال��َب��ِه��ّي َداُوُد  ول��َي��ْط��َرْب 
: اأَْن�����َت اْب��ِن��ي ق���اَل ال�����َربُّ
��ُع��وْب اأَْن�����َت ال���ُن���وُر ِل��ل�����سُ

َّ اإِْرِم�������َي�������ا ول�����ُي�����������رسَ
ُك�����لُّ َج������وِق االأَْن����ِب����َي����ا:
اأَل������َي������وَم َوَل������ْدُت������َك!
َت��ْه��ِت��ُف ُك����لُّ ال��ُق��ُل��وْب:

َْن����ا املَ���ْح���ُج���وْب! ِف���ي���َك اأَْب���������رسَ
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مزمور 2: 8-1

   ال�سعب: )بني جوَقني( 

*

**

*

**

*

**

*

**

**/*

االأَُمْ؟ ���������ِت  اٱرَتَّ مِل������اذا 

والُعَظماُء االأر���سِ  ُملوُك  ق��اَم 

ِل����َن����ْق����َط����ْع ُرُب���َط���ُه���م���ا

َماواِت َي�سَحْك اِكُن يف ال�سَ األ�سَ

ْخِط��ِه ِب�سُ ُيكلُِّمُه��م  حيَنِئ��ٍذ 

َم��ِل��ك��ي ���ْح���ُت  َم�������سَ اإِينِّ 

نَّ ِب��ُح��ك��ِم ال����َرّبْ اَلأُخ�������رِبَ

َلَك مرياًثا  االأَُمَ  فاأُعِطَيَك  �َسْلني 

املَجُد ِلالآِب وااِلبِن والُروِح الُقُد�ْس

ِبالَباِطْل؟ عوُب  ال�سُ ِت  وَه��ذَّ

ال���َربِّ على  َم��ًع��ا  اٱْئ��َت��َم��ُروا 

����ي����ِح����ِه وع�����ل�����ى َم���������سِ

وُن����ل����ِق َع����نَّ����ا ِن���رَيُه���م���ا

��يِّ��ُد َي�����س��َت��ه��ِزُئ ِب��ِه��ْم وال�����سَ

ُع����ُه����ْم ���ِب���ِه ُي����َروِّ وِب���َغ�������سَ

ُقد�سي َج��َب��ِل  ْهيوَن  �سِ على 

اٱب���ن���ي اأَن���������َت  يل  ق������اَل 

اأَن������ا ال����َي����وَم َوَل����دُت����َك

َلَك ُمْلًكا  االأَر���سِ  َي  واأَقا�سِ

االآِب��دي��ن اأَب����ِد  واإىل  االآَن 
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�سوغيتُا

ال�سعب: )بني جوَقني، اإبتداًء من ال�سمال(

َك��ْم ُب��وِرْك��َت َربِّ��ي احَل��نَّ��اْن**

��ْع��َي��ا ِم���ْن ُن����وٍر َم���الآْن اأَ���سَ

َق���ْد اأَْن���َع���ْم���َت ِب��االأَْن��ِب��َي��اْء

ال��َع��ْذَراْء اٱْب��َن  يا  َعْنَك،  اأَْن��َب��ا 

اهلْل* اٱْب����ُن  اأْن����َت  ��ي��ُح  اأَملَ�����سِ

االآِب َط���ْب���ُع  ِب���ال���الُه���وِت 

َواِح��ْد �َسْخ�ٌس  َطْبَعنِي  ُذو 

ٌّ َق��ْب��َل ال���َدْه���ِر َواِع����ْد ����رسِ

مِّ** االأُ َط���ْب���ُع  ��وِت  ِب��ال��َن��ا���سُ

االأُمِّ َط���ْب���ُع  االآِب  َط���ْب���ُع 

اأَن���ت ِم���ْلَء ال��َدْه��ِر َم��ْوُل��وْد

َمْعُبوْد ْخ�ِس  ال�سَ َتوِحيِد  يف 

ال��ِب��ي��َع��ْه*/** اٱالأُمِّ  َت��ْع��ِل��ي��ِم  يف 

َف��ْل��َن��ْع��ُب��ْدُه َوْل���َن���ْح���َم���ْدُه

اٱْب���َن اهلْل ��ي��ُح ُي��ْدع��ى  اأَل��َم�����سِ

ْف����َواْه ��ُك��ْرُه ِم���ْلَء االأَ َوْل��َن�����سْ

وقوف

ال�سّما�س: �ستومن كالو�س.
ال�سعب  : كرييالي�سون.

)يتوّجه حامال امِلْبَخرة والَبُخور اإىل املُحتِفل، في�سع الَبُخور، قائاًل: "ملجد الثالوث 
االأقد�س واإكرامه". وبعدها، يتقّدم املُحتِفل اأو الكاهن املعاون،
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الباب  اأمام  ويقف  الكني�سة  �سحن  اإىل  ويْنزل  حاملها،  يَدي  من  امِلْبَخرة  وياأخذ 
امللوكّي، خلدمة التبخري. يف اأثناء �سالة احل�ّساية، ي�سك الكاهن امِلْبَخرة بيده اليمنى، 
ر ال�سليب الكبري ثالث مّرات  وا�سًعا يده الي�رسى على �سدره، ويبداأ بالتبخري: فُيبخِّ
االإجنيل  يبّخر  ثّم  مّرة،  كّل  من  االنتهاء  عند  راأ�سه  حانًيا  وي�ساًرا،  ييًنا  و�سًطا  مثّلثة، 
العذراء، كّل منهما ثالثًة مّرًة واحدة، و�سًطا وييًنا وي�ساًرا، ويحني راأ�سه.  واأيقونة 
ي�سعد درجات بيت القد�س ويلتفت اإىل املُحتِفل، فُيبّخره مّرة واحدة، حانًيا راأ�سه 
انحناءًة ب�سيطًة، ويتابع تبخري ال�سعب من اليمني اإىل الي�سار، وينتهي حانًيا راأ�سه اأمام 

املذبح، بعدها، ي�سّلم امِلْبَخرة اإىل حاملها.
بعد النتهاء من التبخري، يجل�س املُحتِفل واملعاونون واخلّدام وال�سعب، وين�سدون 

مًعا حلن الَبُخور املطابق ملو�سوع العيد اأو الزمن الطق�سّي.(

�سالة الُغفران

اإِلى الَمِلِك الَعظيِم الَجاِل�ِس  المحتفل: ِلَنرَفَعنَّ الَتّ�سبيَح والَمجَد واالإِكراَم 
و�ِس اٱبِن اهلل الَمولوِد  على َعر�ِس َداوَد اأَبيه، ولي�َس ِلُملِكِه نهاَية، اإلى الُقدُّ
ِمَن االأُمِّ الَبتوِل بالروِح الُقُد�س، اإلى الَحيِّ الَّذي جاَد ِبِه االآُب ال�سماوّي 
اليوِم  هذا  في  واالإِكراُم  الَمجُد  َلُه  الَّذي  اِلِح  اأَل�سَ اأََبِديَّة.  َحياٌة  لنا  لتكوَن 

وُكلِّ اأَيَّاِم َحَياِتَنا اإِلى االأََبد.

ال�سعب: اآمني.

يف  الَبهيُّ  اأَنَت  َعنُه،  واملُخرِبَ  ح�سِنِه  يف  الكاِئَن  االآِب  َكِلَمَة  يا  املحتفل: 
اإن�ساًنا  ت�سرَي  اأن  يَت  اٱرَت�سَ لنا،  مَبَحبَِّتَك  الَب�رَس.  َبني  االأَ�سمى من  احُل�سِن، 
َمرَيَ  ِمن  اأَخذَتُه  الَّذي  ِد  باجَل�سَ  ، اخَلفيِّ الهوِتَك  َجماَل  لنا  لُتظِهَر  ِمثَلنا 

الَبتوِل، وِبِه اجَتَذبَت النا�َس اإَِليَك.
يَن لالحتفاِل  لنا نحُن املُ�سَتِعدِّ يا حبيَب االآِب و�رُسوَر َقلِبِه الَوحيد، اأَهِّ
َعَك، الأَنََّك َمع َكوِنَك الَغنّي، اٱخرَتَت اأَن َتفتقَر  َد توا�سُ بعيِد ميالِدَك، اأن ُنَجِّ
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اأنَت  ِمثَلنا.  اإِن�ساًنا  َت  الَعبِد، و�رسِ ُمتَِّخًذا �سوَرَة  الأَجِلنا، فاأخَليَت ذاَتَك 
ِم الَربِّ لداود: "ِمن َثمَرِة َبطِنَك اأُجِل�ُس على الَعر�س الَّذي َلَك".  وُع َق�سَ َمو�سُ
: " اإّنا قد �َسِمعنا اأّنُه يف اأَفراتة، َقد َوَجدناُه  َق ما قاَله الروُح بالنَّبيِّ قَّ فيَك حَتَ
َقَدَميه". مِلَوِطِئ  ، ولَن�سُجْد  الَربِّ اإىل م�ساِكِن  لَندُخْل  الغاب،  يف ُحقوِل 

ن�ساأَُلَك االأَن، على ِعطِر هذا الَبخور، وِبَحقِّ ميالِدَك الطاِهر، اأَْن ُت�رِسَم 
دنا  ماِويَّة. َزوِّ ِة ِنعَمِتَك ال�سَ عَّ بََّتَك يف ُقلوِبنا، وُتنرَي اأَفكاَرنا وُعقوَلنا باأ�سِ حَمَ
ِع، والنقاَوِة،  ِة، والتوا�سُ الِعفَّ اأَعماَلنا، وَزيِّنَّا بِثماِر  َنَتَدبََّر  ِبِحكَمِتَك لكي 
والطاَعِة، والَفقِر االختيارّي، لكي ُنِحبََّك ِمْن ُكلِّ الَقلِب والنيَِّة، وُنِحبَّ 
بََّة ُكلِّ الُقلوِب مَع اأَبيَك وروِحَك  الُكلَّ فيَك وِمن اأَجِلَك، يا َمْن َت�سَتِحقُّ حَمَ

و�ِس، اإِىل االأََبد.  الُقدُّ

ال�سعب: اآمني.
حلن البخور: حلن ف�سيُطا

ال�سعب:

َه���������ِل���������ُل���������وي���������ا
�����و������سٌ ِم������ْن َف����اِر�����سٍ َمُ

َح�����اِم�����ِل�����نَي ال����َه����َداَي����ا
َث�������������������الَث�������������������ٌة
ُم������������وا َف������������َك������������رَّ
ِل�����ل�����َم�����ِل�����ِك َذَه���������ٌب
ِل���������الإِل���������ِه ُل�������َب�������اٌن:
َه���������ِل���������ُل���������وَي���������ا

َج���������������اوؤُوا َي������ُه������وَذا
َداُوَدا اِلْب���������������������������ِن 
اأَْه��������������������َدوا َث�����الًث�����ا
الَثاُلوَث�����������������������������ا اهلَل 
�����ايف ُم������������رٌّ ِل�����ل�����������سَ
������ايف اإَِي�������������������اٌن �������سَ
���ْك���َراْن! ���ُدوُه ال�������سُ َن�������سْ



21 رتبة اال�ستعداد لعيد امليالد املجيد

�سالة العطر

ْمَنا َلَك اأَيُّها الَوَلُد الَعجيُب وااِلبُن الَوحيُد ِعطَر َبخوراِتنا  المحتفل: َلَقْد َقدَّ
الَطاِهر.  لميالِدَك  الواِجَب  اال�سِتعداَد  َتمَنَحنا  ِلَكي  فاِهنا،  �سِ الِت  وَتَو�سُّ
جوَد الَحقيقيَّ الروحيَّ كالَمجو�ِس الَمغبوطين،  وها َنحُن َن�سُجُد َلَك ال�سُ
فينا  ُينّمي  َحاًرا  اإِيماًنا وَرَجاًء وُحبًّا  ا وُلباًنا، بل  َذَهًبا وُمرًّ َلَك ال  ُم  ُنقدِّ اإْذ 
ُم  ُنقدِّ وَلَك  ِلَم�سيَئِتك.  ُن  َتح�سُ الَّتي  ال�ساِلَحَة  االأَعماَل  وُيْثمُر  الف�ساِئَل 

و�ِس، اإِلى االأََبد. الَمجَد والوقاَر واِلأَبيَك الُمباَرِك ولروِحَك القدُّ

ال�سعب: اآمني.                            وقوف

التقدي�سات الثالثة

ْت اُل ُمُيوُتا ْت َحِيلُتُنا، َقِدي�سَ ْت اآُلُها، َقِدي�سَ اجلوق الأّول: َقِدي�سَ
                   )3 مّرات، مع ر�سم اإ�سارة ال�سليب(

اجلوق الثاين: ْم�سيُحا ِداتيِلْد ِمن َبْت َدِوْيْد، اإْتَرَحْم عَلنْي. )3 مّرات، مع اإنحناءة(

ماِئَرنا،  �ْس اأَْفكاَرنا، وَنقِّ �سَ و�ُس الَّذي ال َيُوت، َقدِّ اجلميع: اأَيُّها الَربُّ الُقدُّ
�َسة. َلَك املَْجُد اإىل االأََبْد. ِغَي اإىل ُكُتِبَك املُقدَّ بَِّحَك َت�ْسبيًحا َنِقيًّا وُن�سْ َفُن�سَ

جلو�س

القراءات
مزمور القراءات

اجلوق الثاين:
ِع���ي���ُد ��������َم  حَلْ َب�����ْي�����َت  يف 
َن�������س���ي���ُد: االأف������������واِه  يف 

ن������وٌر ُي����ب����ِه����ُج االأك��������واْن
اإْن�������س���اْن! اهلِل  اْب�����ُن  ����س���اَر 
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اجلوق الأّول:
ِم���������ْذوْد يف  اهلُل  َح�������لَّ 
َف��ل��َت��ف��َرْح ُك����لُّ االأك������واْن:

ِط���ف���اًل َم���ْق���ُم���وًط���ا ُي���ْع���َب���ْد
اإْن�������س���اْن! اهلِل  اْب�����ُن  ����س���اَر 

اجلميع:
������ْد ي������ا َخ�����ف�����يًّ�����ا َتَ������جَّ
���ْد �������سَّ ِم������ْن َع�����������ْذراَء َتَ

ًق���ا ِم������ْلَء االأَْزم��������اْن ِ ُم�������رسْ
َك���ي ُي��َخ��لِّ�����سَ االإْن�������س���اْن.

)املراجع الكتابيّة- امللح �سفحة 27(

القربان، يفتحه  اإىل حيث بيت  اأو معاونه  القراءة والتاأّمل، يتوّجه املحتفل  )بعد 
وينحني اأمامه وُيخرج القربان. وبعد اأن ي�سعه يف ال�سعاع على املذبح، ينزل من عن 
ر القربان املقّد�س، ثالث مّرات مثّلثة و�سًطا وييًنا وي�ساًرا،  يينه اإىل �سحن الكني�سة. ُيبخَّ
مع انحناء الراأ�س قلياًل بني املّرة واالأخرى. ُت�ساُء حول �سعاِع القربان �سبُع �سمعات.(

و ُقاُل  حلن: �سوبُحا لهرَ

  *  *   *  *  *  *
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  *  *

  *  *
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)اأو بالعربيّة(
���ب���ح���اَن ال���ِك���ْل���َم���ْة* ����سُ

��َم��ا ق���د اأْم�������س���ى ِج�����سْ
�����ِم�����ْع�����َن�����اُه ق������د ������سَ
������َن������اه ق��������د مَلَ�������������سْ

ح�����م�����اْن اإِب�����������ِن ال�����رَّ
����ح����ى اإن���������س����اْن اأَ�����سْ
ق��������د َع��������اَي��������نَّ��������اْه
ق�������وًت�������ا ِن������ْل������ن������اْه

��ْن** ���ْف ح��ا���سِ ه���ا ي���و����سُ
احَل������������يَّ ال�����ك�����اِئ�����ْن
ه������ا ِط�������ْف�������ٌل ب������اِد
اِد َك�������ْن�������ُز اجَل��������������وَّ

اْر االأ����������������رسْ َربَّ 
َق������ْب������َل االأْده��������������اْر
ف�������ي�������ه اك�������َت�������نَّ�������ا
ال�����ك�����ايف ال����َك����ْون����ا

  *  *   *  *  *
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�����ْع ي�����ا ِط�����ف�����اًل را������سِ
وال�������َك�������ْوَن اجل����ائ����ْع
اأن���������َت املَ����������اُء احل�����ّي
����َق����ْي����َت املَ����ْي����َت اأ�����سْ

َث���������������ْدَي َم�������������ْرَيْ
ا اأْف�������َع�������ْم َخ��������������رْيً
وال������نَّ������ْف������ُح احَل�������ّي
َف�����������اْرَت�����������دَّ َح�������ْي

االآْب ِب�����ْك�����ُر  َل�������وال 
االآْب َن����ْح����َو  َي���ْه���ف���و 
االأرواْح ������ْت������َك  َرجَّ
ى االأْف��������راْح ي���ا ُب���������رسْ

م�����ا ِم��������ْن اإْن���������س����اْن
َه�����ْف�����َو ال���َع���ْط�������س���اْن
ط���������وَل االأْده��������������اْر
َم������ْب������دا االأْن��������������واْر

ْئَت اأن توَلَد  المحتفل: اأَيُّها ااِلبُن الَوحيد، الَّذي ال َبدَء لُه وال ِنهاية، َلَقد �سِ
ِطفاًل في َتماِم االأزِمَنة. اأَيَُّها الَقِديُر الَعِظيُم الَّذي َتاأَنَّ�َس ُدوَن اأَْن َيَناَلُه َنْق�ٌس 
اَر َفِقيًرا، ُم�ْسِبَع الِجَياِع الَّذي َجاَع اإِلى  ِمْن الُهوِتِه. َيا ُمْغِنَي الَبَراَيا الَّذي �سَ
اِت الَثالَثة، وَيْرَفُعُه الَكُروُبوَن َعلى  َراُفوَن الَتْقِدي�سَ ُدُه ال�سَ ِه. َيا َمْن ُيْن�سِ َلَبِن اأُمِّ
يَدَها.  َنا�سِ َدُه اأَ ُه َعلى ِذَراَعْيَها وُتْن�سِ ى اأَْن َتْرَفَعُه اأُمُّ الَمْرَكَبِة الَناِريَّة، وَقد ارَت�سَ
اأَيَُّها الِطْفُل َقِدْيُم االأَيَّاِم الَمْلُفوُف ِباالأَْقِمَطة، َها ُرَعاُة َبْيَت َلْحَم وَمُجو�ُس 
"َالَمْجُد هلِل في  ُدون:  ُيْن�سِ َماِء  ال�سَ َلَك، وَمالِئَكُة  ُجوِد  لل�سُ اآُتوَن  الَم�ْسِرِق 
ِبالَبْهَجِة والَفَرِح  َتَتَهيَّاأُ  الم"، والِبيَعُة في االأَْر�ِس  الُعَلى وَعلى االأَْر�ِس ال�سَّ
يَن  ُم�سَتِعدِّ بالَتّ�ْسِبيح،  َواِتِهم  اأَ�سْ اإِلى  َواَتَنا  اأَ�سْ مَّ  َن�سُ اأَْن  َلَنا  َهْب  ِلِميالِدَك. 
 ، الَحقِّ االإِيماِن  في  الُمْنَتِقِليَن  الَموَتى  واأَِرِح  ِبالَفَرح،  ِعيِدَك  ال�ْسِتقَباِل 
ْكَر اإَِلْيَك واإِلى  يك، َفَنْرَفَع الَمْجَد وال�سُ ي�سِ واأَِحلَُّهم في َمظالِّ اأَْبَراِرَك وِقدِّ

و�س، االآَن واإِلى االأََبد. اأَِبْيَك وُروِحَك الُقدُّ

اجلميع: اأََباَنا وال�سالم واملجد )على نّية حمّددة(.
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الزيّاح

لرَ اهلل( حلن: باعوت مار يعقوب )اأرَر�سرَ

يحمل  املذبح،  نحو  ويّتجه  بالب�سكون  املحتفل  يتو�ّسح  اللحن،  بداية  )مع 
القربان بني يديه، ويطوف به بني ال�سعب دورة واحدة. بعد حمل القربان املقّد�س، 
حّتى متوا�سلة،  بطريقة  التبخري  املُحتِفل،  ي�ستنيبه  َمن  اأو  املعاون،  الكاهن   يتابع 

ختام الزّياح.(

ال�سعب: )بني جوَقني(

اهلل ��������َل  اأر���������سَ
َح�سا يف  واحَتَجَب 
اأ����������رَسَق جَن���ُم���ُه
َواأََن������اَر املَ��ج��و���س

اإب����َن����ُه ال��َوح��ي��د
َم�������رَي ال���َب���ت���ول
فاِر�س، ُح���دوِد  يف 
َف��َح��م��ل��وا اإَِل���ي���ِه

ن���������وًرا ل�������الأُم
��ْم �����سَّ َوِم��ن��ه��ا َتَ
َبلعام َق����اَل  ك��م��ا 
َه���داي���ا االإِك�����رام

َه��ِل��ل َه��ِل��ل َه��ِل��ُل��ون��وي

َع���ج���ي���ًب���ا َق���ويًّ���ا
ِب�����اأنَّ�����ه َي���ح���ِم���ْل
ق���د ك����اَن َك��ِل��َم��ْة
�ساِكًتا َف��اأَ���س��ح��ى 

َدع��������اُه اأَ���س��ع��ي��ا
ع���ل���ى م��ن��ِك��ب��ي��ِه
َب��ل َرع���َد اأَ���س��وات
َوَح����َم����اًل َودي���ًع���ا

َوَع�����ن�����ُه َت������َرن
��ل��ط��اَن��ه ال��ع��ام ���سُ
اأعظم َليٍث  بَل  َو�سِ
َم���ري َب���ط���ِن  يف 

َه��ِل��ل َه��ِل��ل َه��ِل��ُل��ون��وي
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�����َه�����ا َغ��ِن��يًّ��ا َوجَلَ
واتَّ�����َل�����َد ِم��ْن��ه��ا
َت����ْرَه����ُب ُق���ْرَب���ُه
َوِدي����ًع����ا َح��ِل��ي��ًم��ا

����ي����ًدا َم��ِه��ي��ًب��ا َمِ
َف����ِق����رًيا َح���ِق���رًيا
ما ال�سَ َم���الِئ���َك���ُة 
���ه���َل االل���ِت���ق���ا ����سَ

َق�����ِدي�����ًرا َديَّ�����ان
��ًع��ا ُم��ه��ان ُم��تَّ�����سِ
ا�سَتبان وِع��ن��َدن��ا 
ِل��َب��ِن��ي االإِن�����س��ان

َه��ِل��ل َه��ِل��ل َه��ِل��ُل��ون��وي

ِت�����س��َع��َة اأ���س��ُه��ٍر
منه �������سَّ  حُتِ َوَل 
زاَده��������ا ُط���ه���ًرا
َق�����ب�����َل امل���ي���الد

َح���َم���َل���ت َم����ري
ب����ِث����ق����ٍل الأنَّ��������ُه
َوَم���َك���َث���ت َب��ت��وال
َوف����ي����ِه وَب����ع����دُه

ِب��ح��اِم��ِل االأك���وان
اإَل�������ٌه َواإن�������س���ان
ُت��دِه�����ُس االأذه���ان
م��ان ال��زَّ داَم  َوم���ا 

َه��ِل��ل َه��ِل��ل َه��ِل��ُل��ون��وي

َق����ْد َب�����َزَغ ِم��ْن��ه��ا
الأَنَّ��������ُه ال��ل��ط��ي��ف
ب�����االأَوج�����اع ال 
���َع���ْت���ُه َق�����ْد َو����سَ

َكما َخَرَج ِمَن الَقرب
ذاًت�����ا وال��َب��ُت��ول
َقواِبل ور  ُح�سُ وال 
الليل ن�سِف  يف 

��وٍء الح ��ْب��َه ���سَ ���سِ
باح ِم�سْ ُف  َ اأَ������رسْ
َب����ل ب����االأَف����راح
وال���َظ���الُم ان��ت��زح

َه��ِل��ل َه��ِل��ل َه��ِل��ُل��ون��وي

احُل��ل��ول ح���اِل  يف 
بالَنف�ِس ُم��تَّ��ِح��ًدا 
َواخُل��روْج ِباحُللوِل 
��ب��ُع اب��َت��َع��ْد ف��ال��طَّ

���ّور ك���اِم���ال َت�������سَ
َوِب����ُده����ِن ال��َف��َرح
���ِه ��ك��ن��اه ِب���اأُمِّ َو���سُ
وب���اَن ِف��ع��ُل ال��ّروح

َب��َرح ما  َوِج�سُمُه 
��ح اَن�����سَ َم�سيًحا 
��ح َع��ج��ي��ًب��ا اّت�����سَ
ح اأو�سَ اأَف��راُم  كما 

َه��ِل��ل َه��ِل��ل َه��ِل��ُل��ون��وي
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����َدك ي���ا َم��ن ُنَ����جِّ
����اِد َط��ب��َع��نْي ب����احتِّ
ل����َك َوِل����واِل����َدك
َث����الَث����ة اأق���ان���ي���م

�����ِه َظ����َه����َر ِب�����اأُمِّ
َوَم�����س��ي��َئ��َت��ني يف
الُقُد�س َوِل���ل���ّروِح 
اإل�����������ٌه واِح�������د

اإن�������س���اًن���ا ي���دوم
َوح�����دِة االأُق���ن���وم
���ك���ٌر حم��ت��وم ����سُ
َل��ي�����َس مِبَ��ق�����س��وم.

َه��ِل��ل َه��ِل��ل َه��ِل��ُل��ون��وي

�سجدة القربان

)يف ختام الباعوت، يتوّجه املحتفل اإىل اأمام املذبح جلهة ال�سعب والب�سكون على 
"لك نبارك" يبارك  اإىل  كتفيه، حاماًل �سعاع القربان املقّد�س. وعندما ي�سل ال�سعب 
الكاهن ال�سعب بالقربان من االأعلى اإىل االأ�سفل، ومن اأق�سى جهة الي�سار اإىل اأق�سى 
جهة اليمني على �سكل �سليب، وعند االنتهاء من ن�سيد القّدو�س ي�سع القربان على 

ال�سمدة. (

باوؤوت.  ال�سَّ اإَِلُه  القويُّ  بُّ  الرَّ اأَنَت  و�ٌس،  ُقدُّ و�ٌس،  ُقدُّ و�ٌس،  ُقدُّ ال�سعب: 
ُمباَرٌك  الُعَلى.  يف  ُهو�َسْعنا  الَعظيْم.  َمِدَك  ِمْن  َملوَءتان  واالأَر�ُس  َماُء  ال�سَّ
اأَيُّها  اإِرَحْمنا،  الُعلى.  يف  ُهو�َسْعنا   ، ّبْ الرَّ با�سِم  ياأتي  و�َسوَف  اأََتى  الَّذي 
ْد. َلَك ُنباِرْك. َلَك  بِّْح. َلَك ُنَجِّ ، اٱرَحمنا. َلَك ُن�سَ بُّ االإَِلُه ال�سابُط الُكّلْ الرَّ
 ، ْف. ُغفراَن اخَلطايا والُذنوب ِمنَك َنطُلْب. َفا�سِفْق اللَُّهمَّ َن�ْسُجْد. ِبَك َنعرَتِ

َعَلينا راِحًما، وا�سَتِجْب َلنا.
)يعود املحتفل ليبّخر القربان وبعد ذلك ي�سعه يف بيت القربان، وال�سعب ين�سد 

اأنا�سيد اخلتام(
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اأنا�سيد اخلتام
1- قّدو�س قّدو�س قّدو�س

ال�سعب: )بني جوقني(

ربُّن���ا ُقّدو�ْس  ُقّدو�ْس  ُقّدو�ْس 
اٱاِلْب��ْن ُقّدو�ُس  ُقّدو�ْس  ُقّدو�ْس 

الَعاَلْ وُن��وُر  ه��وْت  ال��الَّ َوحيُد 

���ِه َم���رَيْ الَّ����ذي اأَ�������رَسَق ِب���اأُمِّ

اٱخَلفّيْ ُقّدو�ُس  ُقّدو�ْس  ُقّدو�ْس 
اٱلَّ����ذي ُقّدو�ُس  ُقّدو�ْس  ُقّدو�ْس 

��ْم �����سَّ ���َلّ���ى َل��ن��ا وَتَ الَّ����ذي َتَ
اآَدْم َبني  على  ْد  باجَل�سَ اأَ����رَسَق 

ربُّن���ا ُقّدو�ْس  ُقّدو�ْس  ُقّدو�ْس 
اٱلَّ����ذي ُقّدو�ُس  ُقّدو�ْس  ُقّدو�ْس 

ْ نَّ َت���رَتَ َب���َدْت  ما  ال�سَ َم��الِئ��ك��ُة 
االأَُمْ ُك��لِّ  من  جوَد  ال�سُ َتَقبََّل 

اٱلَّ����ذي ُقّدو�ُس  ُقّدو�ْس  ُقّدو�ْس 
اٱلَّ����ذي ُقّدو�ُس  ُقّدو�ْس  ُقّدو�ْس 

النََّغْم ُدُه  ُتْن�سِ الُعَلى  اُت  ُق���وَّ
َتَّ��ْم ِه  ْخ�سِ ِب�سَ اْت  ال��نُّ��ُب��وَّ  َّ ���رسِ

اْق َ واإِ����رسْ َم�ساٍء  ُك��لِّ  يف  َنْهِتُف 
باتِّفاْق داِئ��ًم��ا  ا  اأَي�سً وَنْهِتُف 

االإِ�ْسَفاْق كثرَي  الَتّ�ْسِبيُح  َل��َك 
االآف��اْق َف  َ ����رسَ َمَعنا  الُتِك  �سَ

الَوحيْد واٱاِلْب���َن  اٱالآَب  ��ُد  ُنَ��جِّ
َتِْجيْد ��َن  ْح�����سَ اأَ ْح�ساِنِه  اإِ َع��ْن 

يْد اٱلَن�سِ واِت  باأَ�سْ والباَرقِليْط 
يف هذا الَزماِن ويف اٱلَدْهِر اٱجَلِديْد
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2- حلن: باعوت مار افرام
اجلوق الأّول:

ال���َزاِه���ي ال���ِع���ي���ِد  ه����ذا  يف 

َتَّ�����ْت روؤي�������اُك�������ْم  اإنَّ 

��ع��َي��ا، اٱْف�����َرْح ِب��ال��َع��ْذَراْء اأَ���سَ

َم����َع����َن����ا اهلُل  ُه����������َو 

اإِْف������َرُح������وا َي����ا اأَْن����ِب����َي����اْء

��اْء ُّ ���سَ ِب���ال���ِف���ْع���ِل، وال���������رسِ

���اُن���وِئ���ي���ْل واٱْب����ِن����َه����ا ِع���مَّ

َي��ْب��َق��ى ِج���ي���اًل َب���ْع���َد ِج��ي��ْل

اجلوق الثاين:

امل�����س��ه��وْد ال��ع��ي��ِد  ه���ذا  يف 

فالُقد�ُس فيه���������ا م����ع����دوْد

ِم��ي��َخ��ا َي����ا  واْف��������َرْح   ْ َرنِّ

��َم��ى ���سْ املَ���ِل���ِك ال���َراِع���ي االأَ

داوْد ي���ا   ْ َرنِّ ����ْد،  اأن���������سِ

ُك������لُّ اإن���������س����اٍن َم����ْول����وْد

ْدَت َت����اِري����َخ َق������ْد َح����������دَّ

����َم االآِت������ي ِم�����ْن َب���ْي���َت حَلْ

اجلوق الأّول:

��ْق ��فِّ ال���ِذك���رى ���سَ يف ه���ذي 

اإ����س���ُم���ُه ال���ِدن���ُح املُ�������رِسْق

َي�����ا اأَْن������ِب������ي������اُء، ُه����بُّ����وا

ُه���������َوَذا االآِت��������ي ال������َربُّ

َزَك�����������ريّ�����������ا ل�����الآت�����ي

������َق ال�����ُن�����ب�����وءاِت َح������قَّ

���اِدي���ْن ِم�����ْن ُق����ُب����وِرُك����م ����سَ

��ى َب����نَي املَ���وُل���وِدي���ْن �����سً حُمْ
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اجلميع:

امِل����ي����الِد يف  ُب������وِرْك������َت 

ُب����وِرْك����َت ال�����َربَّ ال���َع���ايل

ُب����وِرْك����َت ِط���ْف���اًل َم���ْوُل���وْد

ِل������الآِب وال��������ُروِح احَل�����ّقْ

ك������لُّ اخَل������ل������ِق َغ�����ّن�����اَك 

�����������ْق ف���ي���ن���ا ُن���ع���م���اَك َدِفّ

َداُوْد ِب���ْن���ِت  َع������ْذَرا  ِم����ْن 

��ْك��ٌر ُم��ْط��َل��ْق! ��ِب��ي��ٌح، ���سُ َت�����سْ

دَت الأجِلنا اأَملَجُد َلك �سَّ 3* الالزمة: اأَملَجُد لَك اأّيها املَ�سيُح ابُن اهلل يا َمن َتَ

لِّ�ٌس وهو املَ�سيح ُُكم بفرٍح عظيم، ُوِلَد لنا خُمَ -  اإينِّ اأَُب�رسِ

-  األ�سعُب ال�ساِلُك يف الُظلمة اأَب�رَس نوًرا عظيًما

ون. ون َواملَوتى َيقومون َواالأ�رسى ُيطَلقون َواملَ�ساكني ُيَب�رسَّ -  الُعمُي ُيب�رسِ

4* الالزمة: كان يا ما كان هللويا/ ِكلِمة اهلل هللويا/ �ساِرْت اإن�سان هللويا

-  ابَن اهلل االإن�ساْن من ِعّنا تّلى �سو كان هاالإن�سان لوال اإبَن اهلل

     هالّدنيي ِكاّل وهاالأر�ْس اخل�رسا ما �ساِفت اهلل لوال من العدرا

- من ِعّنا، من َهْوْن، من َه�ْون بالده َغريَّ ِوّج الكوْن َليِلة مي�الده

    بليل�ة ميالده، بّل�س عمر الكون من هْون بالُده من ِعّنا من َهْون

   كان يا ما كان هللويا/ ِكلِمة اهلل هللويا/ �ساِرْت اإن�سان هللويا
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5* الالزمة: َهِلل، َهِلل، َهِللويا. اهلل تّلى،
            اهلل الِكلمْة حّل الِظلمْة وحّل حمال. َهِلل، َهِلل، َهِللويا.

- قّدو�س قّدو�س قّدو�س اهلل الليلة تّلى باأَحلى حكاية 
    قّدو�س قّدو�س قّدو�س اهلل اآيه وجايي ِت�رَسح اآيْه

- ُقدو�س ُقدو�س ُقدو�س اهلل ِمن ِعنِد االآب جاِي اآية 
    ُقدو�س ُقدو�س ُقدو�س اهلل جاِي حِتكي اأحلى حكاِية 

- باري الربايا َتّم كالمه اأغلى العطايا حّبه و�سالمه
    عنَّا �سالمه اأغلى العطايا حّبه وكالمه لكّل الربايا

- يا خالق مولوْد حمالك طفْل زغرْي يا واعد موعوْد يا حدود �رس كبرْي
    مهما الدهر يدوْر كيف ما يَوّدينا خّليك درِب النوْر لالآب يهدينا

6*الالزمة:
ُن���وًرا ِج��ئ��َت  َم�س�يًحا  ي��ا 
فًحا �سَ ِج��ْئ��َت  ُح��بًّ��ا،  ِج��ْئ��َت 

ك���ي ُت��ن��ي��������َر ال��ع��امَل��ي�����ن
البائ�س�ني. ��ل��وى  ���سَ ِج��ْئ��َت 

واْب�����ًن��ا- االآِب  َوح��ي�����َد  ي��ا 
ي��ا َح��ب��ي�����َب ال�����روِح ِم��نَّ�����ا

ِم�����ْن َب��ت��������وٍل ط���اِه�������َرْه
��َع��ْت�����َك ال��ق��������اِدَرْه. اأَْر���سَ

عّنا- ال��ُظ��ل��َم  ُت��ل��ق��ي  ج��ئ��َت 
فينا احل�����ُبّ  َي�������س���وَد  ك���ي 

َع����ن ����س���ع���وٍب ك���اِدح���نْي
خُم��ِل�����س��نْي َث���ُب���ْت���ن���ا  اإن 

��م��اِء- ال�����سَ ربَّ  ي���ا  اأَن������َت 
���ْح���ن���ا ِب���ال���َب���ه���اِء ف���اتَّ�������سَ

�َسعبا ِل��ل��َم��ج��ِد  ��ْئ��َت��ن��ا  ���سِ
َي����وَم ِج��ئ��َت االأَر������سَ َربَّ���ا

واق���ت���ب���ل���ن���ا ب����ال����رج����اِء-
ف���ان���ع���رف���ن���ا ب���ال�������س���ي���اِء

َو���س��َم��َك ال�����س��ايف ال��َث��م��نْي
االأم���نْي. عب  ال�سَّ با�سِمَك 
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الُبغ���سُ ُيّمح��َى  املي��الد  ليل��ة 
احل��رُب ُتبط��ُل  املي��الد  ليل��ة 

االأر�ُس تزهُر  امليالد  ليلة 
احُلُب َينِبُت  امليالد  ليلة 

عندم��ا ن�سق��ي َعط�ساَن كاأ���سَ ماء-
عندما نك�س��ي ُعري��اَن ثوَب حب
عندما ُنكفكف الدموَع يف العيون
عندم��ا َنفِر���سُ القل��وَب بالرج��اء

امل���ي���الد يف  ن����ك����وُن 
امل���ي���الد يف  ن����ك����وُن 
امل���ي���الد يف  ن����ك����وُن 
امل���ي���الد يف  ن����ك����وُن 

ِغ���سّ- دوَن  رفيق��ي  اأَُقِبّ��ُل  عندم��ا 
االنِتق��ام روُح  يفَّ  ت��وُت  عندم��ا 
اجلف��اء قلب��َي  يف  ُيَرِم��ُد  عندم��ا 
ِعندم��ا تذوُب نف�س��ي يف كَياِن اهلل

امل���ي���الد يف  اأك���������وُن 
امل���ي���الد يف  اأك���������وُن 
امل���ي���الد يف  اأك���������وُن 

امل���ي���الد  يف  اأك���������وُن 

 *8
ْب�سفر دهور- فَحه ْجديِده،  �سَ

�ْسُهور، ِت�سع  ِم��ْن  ناِطرها، 
ْزُه��وْر ْي�سرِي  وك  ال�سَ َب��ْده��ا 
��ى ع��امل��ن��ا اْل��ِف��ي��َه��ا ْت��و���سَّ
���ْه، اآِي�����ْة ن���ار وُن����ور، ��ة، ْن���َه���اِي���ْة َغ�������سَّ ه��ال��لَّ��ي��ل ْب���داِي���ْة ِق�����سَّ

بعيد، ب��ع��ي��د،  ب��ع��ي��د،  ���م  جَنْ
ْة اإِي����د َع���ْم���َج���ال َم�������دِّ

ن��ا���رس اأَن�������وارو ْم��َواع��ي��د،
ْج��ِدي��د ْبَعهد  املَ��ْه��د  ْي��َه��ِنّ��ي 
الم!... ي ال�سَّ وِّ اأَهلل! وُطول االإَِيّام، عاالأَر�س ي�سَ ْل�  ويَغنِّي: "املَْجد 

7*الالزمة:
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م����ي����الد احل�������ّق امل���ي���الد-

�سُطوره، االأُ اإِخ��ِت  وره  �سُ

ْباَلْد اأَحلى  من  ِعيديِّه 

ْواَلْد... النَّا�س  كلِّ  ع  ْتَرِجّ
ع���ي���اْد، م��ن َق��ْل��ب ال��لَّ��ي��ل ال��لَّ��ي��ِل��ه، َط��لِّ��ْت َع��ي��ِل��ه ، ي��ا ع��ي��ِد االأَ

ه��ال��َع��ي��ِل��ه، ج��اِي��ه ْت��َخ��ِلّ��ي
���ِلّ���ي، وال�����َك�����ون ْي�������سَ

ِي��ْت��َج��َلّ��ى، العال"  "ُنور 
اأَهلل �����د  وَي�����ِجّ ِي�����رَك�����ع 
باالإِجنيل... "ِكْلِمه"  ل  اأَوَّ يل،  جْلِ ِجيِل  من  ِن�ْسَمع،  َرح  هاللَّيِله  من 

ون�����ا ُ ي�����ا ُرع����������اًة َخ�����ربِّ

ُون����ا ون�������ا َب���������رسِّ ُ َخ�������ربِّ

َه����ل َج����رى اأم�����ٌر َغ��ري��ْب

الَعجيْب؟  ُّ ال�����رسِّ ذا  َك��ي��َف 
َم����ن اأَت��������اِك َب���ي���َت حل��َم-

َه���مٍّ ُك�����لَّ  َخ���َل���ع���ِت  اإذ 

َم�����ن غ�����دا ف���ي���ِك ُم��ق��ي��ْم

َم���ن ُه���َو املَ����وىل ال��َع��ظ��ي��ْم؟

اأَع����ِل����ُم����وا ك����لَّ ال���ِع���ب���اِد-
َق����ْد اأَت���ان���ا ال���َي���وَم ف���ادي

���نْي ال���َع���امَلِ يف  وا  ُ َب�����������رسِّ

ف���اف���َرُح���وا ي���ا ُم���وؤِْم���ن���نْي
 10*الالزمة:

بِّ واف���ان���ا َم�������الُك ال��������رَّ
����ًم����ا ���س��اِط��ًع��ا ُن�����وًرا وجَنْ

ِم�����َن االأَْع�����م�����اِق ن���ادان���ا
ْع���ط���ان���ا ِم�����َن ال���َع���ْل���ي���اِء اأَ

اٱل��نَّ��ْج��َم- ال��ُع��َل��ى  يِف  َراأَْي���ن���ا 
��ُد اٱل���نَّ���ْغ���َم ْن����ا ُن��ن�����سِ و�����رسِ

ف���ُك���نَّ���ا ث���اِب���ِت���ي اٱل����َع����ْزَم
ِل�����ِذي اٱملَ�����وُل�����وِد اأحَل���اَن���ا

9*الالزمة:
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ُل���ب���اًن���ا َق������ْد َه����َدْي����ن����اُه-
���ْف���ن���اُه وِب�������االإِي�������اِن ����سِ

ا َق�����د َخ���َل���ط���ن���اُه وُم��������رًّ
َف�����اأَْع�����َل�����نَّ�����اُه َم����والَن����ا

ُه����َو املَ�����ْوىَل ُه����َو ال���َب���اِري-
الأَْج�������ي�������اٍل واأْك����������واِن

ال�ساِري ك��ال��َك��ْوَك��ِب  اأََت���ى 
اأَت������ى ُط����ْف����اًل ف���اأَْح���ي���ان���ا
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 اليوم الأّول: 
ْفِر الَعَدد )24: 10-19( وَباِرك يا �َسيِّد. القارئ: َف�سٌل ِمْن �سِ

"اإنًّما  ِلِبْلعام:  باالُق  وقاَل  يه  بَكفَّ َق  فَّ َو�سَ بْلعام  على  باالُق  َب  فَغ�سِ
ِرِف  فان�سَ ات.  َمرَّ َثالَث  باركَتهم  قد  ِبَك  فاإِذا  اأَْعدائي،  ِلَتلَعَن  َدَعوُتك 
بِّ قد َمَنَع عنَك  ذا ِبالرَّ ني اأُكِرُمَك، فاإِ ِعَك. ُكنُت قد ُقلُت اإِ االآَن اإِلى َمو�سِ
لو   : اإَِليَّ اأَر�َسلَتهم  الَّذيَن  ِلُر�ُسِلَك  اأَُقل  "اأَلم  ِلباالق:  ِبْلعاُم  فقاَل  االإِكرام".  
ّب، فاأَعَمل  ًة وَذَهًبا اأاأَ�سَتطْع اأن اأََتجاَوَز اأَمَر الرَّ اأَْعطاني باالُق ِمْلَء َبيته ِف�سَّ
اأَقول؟  واالآَن  اإِيَّاه  ّب  الرَّ َيقُوله  َنْف�سي، واإِنَّما ما  ِتْلقاِء  ِمْن  �َسَيئَة  اأَو  َنًة  َح�سَ
عِبَك  عُب ِب�سَ نِبُئَك ِبما َي�سنُع ذلك ال�سَّ هاَءَنذا ُمن�سِرٌف اإِلى َقومي. تعاَل اأُ
َكالم  َبعور  بن  بْلعاَم  "َكالُم  وقال:  َق�سيَدَته  َد  اأَن�سَ ُثمَّ  االأَيَّام".   اآِخِر  في 
الَعِلّي  َمعِرَفَة  َعَرَف  وَمن  اهلل  اأَقواَل  �َسِمَع  َمن  َكالُم  النَّظر  الثًّاِقِب  ُجِل  الرًّ
ر  اأَراه ولي�َس في الحا�سِ ومن َيرى ما ُيريه الَقدير وَمن َيقُع َفَتنَفِتُح َعيناه. 
وَلجاٌن ِمن  ُره ولي�س ِمن َقريب. َيخُرُج َكوَكٌب ِمن َيْعقوب وَيقوُم �سَ اأُب�سِ
دوُم َيكوُن  يت. اأَ دَغي مواآب وُجمُجمَة َجميِع َبني �سِ اإِ�ْسرائيل فُيَحطُم �سُ
َيخُرُج  َيْعقوَب  ِمن  َته.  ُقوَّ ُيعِمُل  واإِ�ْسرائيُل  ِمْلًكا  االأَْعداِء  عيُر  و�سِ ميراًثا  َله 

�َسيد فُيهِلُك ُكلَّ ناٍج ِمن عار".
اليوم الثاني:

ْفِر َتثِنَية اال�سِتراع )18: 13-19( وَباِرك يا �َسيِّد. القارئ: َف�سٌل ِمْن �سِ
طاِرُدها  اأَنَت  الَّتي  االأَمَم  ِتلَك  الأَنَّ  اإِلِهَك،  بِّ  الرَّ َلدى  كاِماًل  ُكْن  بل 
اإِلُهَك  بُّ  الرَّ َلَك  ُيجز  فَلم  اأَنَت  ا  واأَمَّ افين.  والَعرَّ ميَن  الُمَنجِّ اإلى  ُت�سغي 
بُّ اإِلُهَك َنِبيًّا ِمْثلي ِمن َو�ْسِطَك، ِمن اإِخَوتَك، فَله  ِمْثَل ذلك. ُيقيُم َلَك الرَّ
بَّ اإِلَهَك في حوريب، في َيوم ااِلْجتماَع،  َت�ْسَمعون، َوفًقا ِلُكل ما �َساأَلَته الرَّ
بِّ اإِلهي وَلن اأَرى َبعَد االآَن هذه النَّاَر  وِت الرَّ َل �سَماَع �سَ قائاًل: َلن اأُوا�سِ
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نوا فما قالوا. �ساأُقيُم َلهم  اأَح�سَ ّب: قد  ِلَي الرَّ اأَموت. فقاَل  ِلَئالَّ  الَعظيمة، 
ِبُكلِّ  فُيخاِطُبهم  َفِمه،  في  واأَجَعُل كالمي  ِمثَلَك،  اإخَوِتهم  َو�ْسِط  ِمن  َنِبيُّا 
فاإِنِّي  ِبا�سْمي،  ِبه  َيَتكَلُم  الَّذي  َكالمَي  َب�سَمْع  لم  َرُجٍل  واأَيُّ  به.  اآُمُره  ما 

 

ُبه عَليه. اأُحا�سِ

اليوم الثالث:
فِر اأّيوب )19: 21-29( وَباِرك يا �َسيِّد. القارئ: َف�سٌل ِمْن �سِ

ِلَم  ْتني.  َم�سَّ قد  اهلِل  َيَد  فاإِنَّ  اأَ�سِدقائي  يا  اأَنُتم  ارَحموني  اإِرَحموني 
اأقوالي  ُتكَتَب  ِباأَن  لي  َمن  َلْحمي؟  ِمن  َت�سَبعوَن  اهلل وال  ِمثَل  ُتطاِردوَنني 
�سا�س اأَن تنَق�َس في  ْفٍر. باإِْزميٍل ِمن َحديٍد وِبالرَّ وَمن لي ِباأَن ُتحَفَر في �سِ
خِر ِلالأََبد؟  فاِديَّ َحيٌّ و�سيقوم االأَخيَر على التُّراب. وَبعَد اأَن َيكوَن  ال�سَّ
دي. اأُعاِيُنه اأَنا ِبَنْف�سي وَعيناَي َتَرياِنه  ق اأُعاِيُن اهلَل في َج�سَ ِجْلدي قد َتَمزَّ
ال َغيري قد َفِنَيت ُكْلَيتاَي في داِخلي. اإِن ُقلُتم: َكيَف ُنطاِرُده ِلَنجَد عَليه 
ْيف فاإِنَّ الَغيَظ َي�سَتوِجُب  كم ِمَن ال�سَّ اأَ�ساًل ِلَدْعوى؟ ولِكن خافوا الأَنُف�سِ

يف فَتعَلموَن اأَن ُهناَك َق�ساًء. ال�سَّ

اليوم الرابع: 
القارئ: َف�سٌل ِمْن نبوَءِة ميخا )5: 1-7( وَباِرك يا �َسيِّد.

�سَغُر َع�ساِئِر َيهوذا ولِكن ِمنِك َيخُرُج  واأَنِت يا َبيَت َلحُم اأَْفراَتة اإِنَِّك اأَ
َزل.  اأَيَّاَم االأَ اإِ�ْسرائيل واأُ�سِوُله ُمنُذ الَقديم ُمنُذ  لًِّطا على  لي َمن َيكوُن ُمَت�سَ
اإ�ْسرائيل  َبني  اإِلى  اإخوِته  َبِقيَُّة  فَترجُع  الواِلَدة  َتِلُد  اإِلى حيِن  َيتُرُكهم  ِلذلك 
بِّ اإِلِهه فَيكونوَن �ساِكنين اِلأَنَّه  ّب وِبَعَظَمِة اآ�سِم الرَّ ِة الرَّ وَيِقُف وَيْرعى ِبِعزَّ
نا  ُوُر اأَر�سَ ذا اأَتى اأَ�سُّ حيَنِئٍذ َيَتعاَظُم اإِلى اأَقا�سي االأَر�س وَيكوُن هذا �َسالًما واإِ
اأَر�َس  فَيرَعوَن  ر  َب�سَ َمراء  اأُ وَثَماِنَيَة  ُرعاٍة  �َسبَعَة  عَليه  ُنقيُم  ُق�سوَرنا  وَوِطَئ 
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ور اإِذا اأَتى  يِف الَم�ْسهور وُينِقُذ ِمن اأَ�سُّ وَر ِبالُح�سام واأَر�َس ِنْمروَد ِبال�سَّ اأَ�سُّ
َكثيرين  �ُسعوٍب  َو�ْسِط  في  َيْعقوب  َبِقيَُّة  وَتكوُن  ُحدوَدنا  وَوِطَئ  نا  اأَر�سَ
ّب وكالواِبِل على الُع�ْسِب الَّذي ال َيْرجو ِمَن االإِن�ساِن  كالنَّدى ِمن ِعنِد الرَّ
ر وَتكون َبِقيَُّة َيْعقوَب َبيَن االأَُمم في َو�ْسِط  �َسيًئا وال َينَتِظُر �َسيًئا ِمن َبني الَب�سَ
اإِذا  الَغَنم  ُقْطعاِن  َبيَن  بِل  الغاب وكال�سِّ َبهاِئِم  َبيَن  َكثيرين كاالأَ�َسِد  �ُسعوٍب 

جاز َيدو�ُس وَيفَتِر�ُس وال ُمنِقذ.

اليوم الخام�س:
عيا )7: 10-16( وَباِرك يا �َسيِّد. القارئ: َف�سٌل ِمْن نبوَءِة اأَ�سِ

بِّ اإِلِهَك،  َك اآيًة ِمن ِعنِد الرَّ بُّ فَكلََّم اآحاَز قاِئاًل: "�َسْل ِلَنف�سِ وعاَد الرَّ
اأَ�ساأَُل وال  ا في الَعالَء ِمن َفوُق". فقاَل اآحاز: "ال  ا في الُعْمِق واإِمَّ اإِمَّ �َسْلها 
ن  اأَ ِعنَدكم  اأَقليٌل  داُود.  َبيَت  يا  "اإِ�سَمعوا  اأَ�َسْعيا:  فقاَل  ّب".   الرَّ ُب  اأَُجرِّ
ه اآَيًة:  يِّد َنْف�سُ ا؟ فِلذلك ُيوؤتيُكُم ال�سَّ ُت�سِئموا النَّا�َس حتَّى ُت�سِئموا اإِلهي اأَي�سً
اًل  انوئيل َياأُكُل َلَبًنا َحليًبا وَع�سَ ِبيََّة َتحِمُل فَتِلُد اٱبًنا وَتْدعو اٱ�سَمه ِعمَّ ها اإِنَّ ال�سَّ
ِبيُّ اأَن  رَّ وَيْختاَر الَخير، اِلأَنَّه َقبَل اأَن َيعِرَف ال�سَّ ن َيرُذَل ال�سَّ اإِلى اأَن َيعِرَف اأَ

رَّ وَيْختاَر الَخير، ُتهَجُر االأَر�ُس الَّتي اأَنَت َتخاُف َمِلَكيها". َيرُذَل ال�سَّ

اليوم ال�ساد�س: 
عيا )9: 5-7( وَباِرك يا �َسيِّد. القارئ: َف�سٌل ِمْن نبوَءِة اأَ�سِ

ئا�سُة على َكِتِفه وُدِعَي  اِلأَنَّه قد ُولَد َلنا َوَلٌد واأُعِطَي َلنا اآبٌن ف�ساَرِت الرِّ
ئا�سة  الرِّ ِلُنُموِّ  الم  ال�سَّ َرئي�َس  االأََبد،  اأَبا  َجبَّاًرا،  لًها  اإِ ُم�سيًرا  َعجيًبا  اأ�سُمه 
ِبالَحقِّ  َدها  ها وُيَوطِّ ِلُيِقرَّ اآنِق�ساَء َله على َعر�ِس داُوَد وَممَلَكِته  الم ال  ول�سَ
َكِلَمًة  اأَر�َسَل  يُِّد  ال�سَّ َت�سنُع هذا.  ات  الُقوَّ َغيَرُة َربِّ  االآَن ولالأََبد  ِمَن  والِبّر 

على َيْعقوب فَوَقَعت على اإِ�ْسرائيل.
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اليوم ال�سابع: 
عيا )11: 1-9( وَباِرك يا �َسيِّد. القارئ: َف�سٌل ِمْن نبوَءِة اأَ�سِ

عَليه  وَيِحلُّ  اأُ�سوِله  ِمن  َفرٌع  َويْنمي  ى  َي�سَّ جذِع  ِمن  ُغ�سٌن  وَيخُرُج 
المعرفِة  ة روُح  والُقوَّ الَم�سوَرِة  والَفْهم روُح  الِحكَمِة  ّب روُح  الرَّ روُح 
ِب ُروؤيِة َعيَنيه وال  ّب فال َيْق�سي ِبَح�سَ ّب ويوحي َله َتْقوى الرَّ وَتقوى الرَّ
ِلباِئ�سي  وَيحُكُم  ِبالِبّر  َعفاِء  ِلل�سُّ َيْق�سي  بل  ُذَنيه  اأُ �َسماِع  ِب  ِبَح�سَ َيحُكُم 
ريَر ِبَنَف�ِس  االأَر�س ِبااِلآ�سِتقامة وَي�سِرُب االأَر�س ِبَق�سيِب َفِمه وُيميُت ال�سَ
ئُب  الذِّ فَي�سُكُن  َخ�سِره  ِحزاَم  واالأَماَنُة  َحْقَويه  ِحزاَم  الِبّر  وَيكوُن  �َسَفَتيه. 
ِبيٌّ  بُل مًعا و�سَ مع الَحَمل َويرِب�ُس النَِّمُر مع الَجْدِي وَيعِلُف الِعجُل وال�سِّ
اأَوالُدهما مًعا واالأَ�َسُد  بُّ مًعا وَيرب�ُس  الَبقرُة والدُّ َتْرعى  َي�سوُقهما  غيٌر  �سَ
َيَده  ُع الَفطيُم  �سيُع على ُحجِر االأَْفعى وَي�سَ التِّبَن كالثَّور وَيلَعُب الرَّ َياأُكُل 
دون في ُكلِّ َجَبِل ُقْد�سي اِلأَنَّ االأَر�س  في ُجحِر االأَرَقم. ال ُي�سيئوَن وال ُيف�سِ

ّب كما َتغُمُر الِمياُه الَبحر. َتمَتِلُئ َمعِرَفِة الرَّ

اليوم الثامن: 
القارئ: َف�سٌل ِمْن نبوَءِة اإِرميا )33: 14-18( وَباِرك يا �َسيِّد.

اِلَح الَّذي َتَكلَّمُت  ّب، اأُِتمُّ فيها الَكالَم ال�سَّ ها اإِنَّها َتاأَتي اأَيَّام، َيقوُل الرَّ
مان اأُنِبُت  يَّام وذلك الزَّ �ْسرائيَل وَبيِت َيهوذا: في ِتلَك االأَ ِبه في �ساأِن َبيِت اإِ
َنْبتًا باّراً فُيجري الُحكَم والِبرَّ في االأَر�س. في ِتلَك االأَيَّام ُيَخلَّ�ُس  ِلداُوَد 
نَّه َهكذا  نا". اِلأَ بُّ ِبرُّ َماأنيَنة �سُتْدعى به: "الرَّ َيهوذا وَت�سُكُن اأُوَر�َسليُم في الطُّ
اإِ�ْسرائيل، وال  َبيِت  َرُجٌل َيجِل�ُس على َعر�ِس  ِلداُوَد  َينَقطُع  ّب: ال  الرَّ قاَل 
الَبخوَر  وُيحِرُق  ُمحَرَقًة  ُي�سِعُد  َرُجٌل  اأَمامي  ِمن  ِويِّيَن  الالَّ ِللَكَهَنِة  َينَقطُع 

َتقِدَمًة وَيذَبُح َذبيَحًة ُكلَّ االأَيَّام.
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اليوم التا�سع: 
القارئ: َف�سٌل ِمْن نبوَءِة َحزِقيال )37: 15-25( وَباِرك يا �َسيِّد.

َبًة  بِّ قاِئاًل: "واأَنَت يا ابَن االإِْن�سان. فُخْذ َلَك َخ�سَ وكاَنت اإَِليَّ َكِلَمُة الرَّ
اأُْخرى  َبًة  َخ�سَ وُخْذ  حُابه.  �سْ اأَ واإِ�ْسرائيُل  َيهوذا  عَليها:  واكُتْب  واِحَدة، 
حاِبه.  اأَ�سْ �ْسرائيل  اإِ َبيِت  وُكلُّ  ْفرائيم(  اأَ َبُة  )َخ�سَ يو�ُسُف  عَليها:  واكُتْب 
َبًة واِحَدة، فَت�سيراِن  بُهما الواِحَدَة ِمَن االأُْخرى، حتَّى َت�سيرا َلَك َخ�سَ وَقرِّ
واِحَدًة في َيِدَك. واإِذا َكلََّمَك َبنو �َسعِبَك قائلين: اأَال ُتخِبُرنا مما ُتريُد ِبهذا؟ 
تي في َيِد  َبَة يو�ُسَف )اأ�سَّ ّب: هاَءَنذا اآُخُذ َخ�سَ يُِّد الرَّ فُقل َلهم: هكذا قاَل ال�سَّ
َبِة َيهوذا واأَ�سَنعهما  اأَْفرائيم( واأَ�ْسباَط اإِ�ْسرائيل اأَ�سحاَبه واأَجَعُلهم على َخ�سَ
َكَتبَت  اللَّتاِن  والَخ�سَبتاِن  َيدي.  في  واِحًدا  فَيكونوَن  واِحَدة،  َبًة  َخ�سَ
ّب:  يُِّد الرَّ عَليهما َتكوناِن في َيِدَك اأَماَم ُعيونهم. وُقل َلهم: هكذا قاَل ال�سَّ
هاَءَنذا اآُخُذ َبني اإِ�ْسرائيَل ِمن بيِن االأَُمِم الَّتي َذَهبوا اإَِليها واأَجَمُعهم ِمن ُكلِّ 
ًة واِحَدًة في هذه االأَر�س، في  هم، واأَجَعُلهم اأُمَّ ِجَهة، واآتي ِبهم اإِلى اأَر�سِ
َبعَد  َيكونوَن  وال  ِلَجميِعهم،  َمِلًكا  َيكوُن  واِحٌد  وَمِلٌك  اإِ�ْسرائيل،  ِجباِل 
�سوَن َبعَد  موَن َبعَد الَيوِم اإِلى َممَلَكَتين اأََبًدا. وال َيَتَنجَّ َتين، وال َينَق�سِ الَيوم اأُمَّ
َجميِع  ِمن  واأَُخلِّ�سهم  َمعا�سيهم،  وَجميِع  وِبَقباِئِحه��م  ِبَقذاراِتهم  الَيوِم 
َلهم  واأَكوُن  �َسعًبا  لي  فَيكونوَن  واأَُطهرهم،  فيها  َخِطئوا  الَّتي  الالِتهِم  �سَ
ِلَجميِعهم،  َيكوُن  َمِلًكا عَليهم. وراٍع واِحٌد  َيكوُن  داُوُد  اإِلًها،  وَعْبدي 
وَي�سيروَن على اأَْحكامي وَيحَفظوَن َفرائ�سي وَيعَملوَن ِبها. وَي�سُكنون في 
االأَر�ِس الَّتي اأَعَطيُتها ِلَعْبدي َيْعقوب والَّتي �َسَكَن فيها اآباوؤُكم، فَي�سُكنوَن 
فيها هم وَبنوهم وَبنو َبنيهم ِلالأََبد، وداُوُد َعْبدي َيكوُن َرئي�ًسا َلهم ِلالأََبد".
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