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    التحفة الروحية

بإعطائهم النسخ المكتوبة على الكومبيوتر الرها -ماردين بموافقة دار  موقع أولفعلى اإلنترنيت من خالل  فعتْر  

  مشكورین
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  مندیل السید المسیح
  لرها، اليوم موجود في كان محفوظاً في كنيسة ا

  إيطاليا/في جنوا كنيسة القديس برتلماوس
   كنيسة المنديلنُقلت نسخة عنه إلى 

  /١٩٩٩/في أيلول  ةسوري/ في حي السريان ـ حلب 
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  ةـيـة الروحـالـتحف
  في الصالة الفرضية

 
  تأليف 

  برصوم البطريرك أفرام األول
  

  عشرة الثالثةالطبعة 
  ٢٠٠٧حلب  ـ  
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  حقوق الطبع والنشر 
  محفوظة لدار ماردين ــ حلب




  

 
  

  
  التحفة الروحية في الصالة الفرضية: اســم الكتــاب 

  مار اغناطيوس أفرام األول برصوم: ف ـالــمــؤلـ
  مار غريغوريوس يوحنا ابراهيم : شـر ـتـقديم ونـ
  دار ماردين ــ حلب: خراج التنضيد واإل

  الضاد ـ حلب : المـطـبـعــة 
     ١٠٠٠/٤/٢٠٠٧عشرة  الثالثة: ة ـالطبـعــــ

بإعطائهم النسخة المكتوبة على الكومبيوتر  ماردين –بموافقة دار الرها  موقع أولفعلى اإلنترنيت من خالل  فعتْر    
  
  :ت للمراسال   

  دار ماردين للنشر
   ةسوري - حلب  ٤١٩٤ب .ص

  نهرين ٣٣١٨٥٠:تلكـس
   ٠٢١/  ٤٦٤٢٢٦٠:فـاكس
  ٠٢١/  ٤٦٤٢٢١٠:خـاص

ADDRESS 
MARDIN PUBLISHING HOUSE 

P.O. BOX 4194 ALEPPO - SYRIA 
TLX : 331850  NAHRIN  SY 

FAX : 021 / 4642260 
PRIV. 021 / 4642210 

E-mail: margregorios@net.sy 
www.alepposuryoye.com 

mailto:margregorios@net.sy
http://www.alepposuryoye.com


Olaf.com-www.A   4    :  نشر ألكترونيتنسیق و 

  الـفهـرس
 

       ٨         مقدمة الطبعة الثانية عشرة
  ٢١    صالة بالسريانية لمار يعقوب السروجي 

  :الفصل األول 
  ٢٣          الصالة وفضلها        

  :الفصل الثاني 
  ٢٨          ضرورة الصالة        

  :الفصل الثالث 
  ٣٤        أنواع الصالة وأقسامها        

  :لفصل الرابع ا
  ٣٧      جمع الفكر في الصالة        

        :الفصل الخامس 
   ٤١                شروط الصالة الكاملة       

  :الفصل السادس 
  ٤٥        أوقات الصالة       
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  :الفصل السابع 
  ٤٩                كيفية الصالة العمومية       

  :الفصل الثامن 
  ٦٧    وترجمتها الصالة العامة الفرضية       

  :الفصل التاسع 
  ١٠٠      صلوات الصوم الكبير        

  :الفصل العاشر 
  ١١٣        صلوات منتخبة        

صالة للتأمل في آالم السيد ) ٢(، ١١٦ابتهال من أنا ؟ ) ١(
نفسي         ) ٤(، ١٢١ملخص صالة ) ٣(، ١١٩المسيح 

ر إلي انظ) ٦(، ١٢٥ينبوعك كله مواهب ) ٥(، ١٢٣حزينة 
ابتهال يا يسوع ربي وعريس نفسي ) ٧(، ١٢٧بعين رحمتك 

يا شمس ... مناجاة) ٩(، ١٢٩كنا عراة فكسوتنا ) ٨(، ١٢٨
يا ... أيها اآلب) ١١(، ١٣٢أتيتك بدمعتين ) ١٠(، ١٢١البر 

، ١٣٧اإلله المعزي ... الروح القدس) ١٢(، ١٣٥ملجأ العباد 
) ١٤(، ١٣٨حاً أجعل بدء يومي       صال... اللهم) ١٣(

) ١٦(، ١٤٣تسبحة مريم العذراء ) ١٥(، ١٤١زدني إيماناً 
صالة الصبح ) ١٧(              ، ١٤٤صالة االستيقاظ 

، ١٤٧صالة النوم ) ١٩(، ١٤٦صالة المساء ) ١٨(، ١٤٥
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، ١٤٩صالة قبل الدرس ) ٢١(، ١٤٨صالة قبل الشغل ) ٢٠(
صالة قبل ) ٢٤و٢٣(، ١٥٠صالة قبل قراءة اإلنجيل ) ٢٢(

 ٢٦(، ١٥٤صالة تُقال أثناء المحنة ) ٢٥(، ١٥٣وبعد  األكل 
التوبة : صالة تُقال أثناء الشدة وصالة خاصة بـ ) ٢٧و

عند ) ٢٩(، ١٥٦قبل االعتراف ) ٢٨(            ، ١٥٥
قبل ) ٣١(، ١٥٨بعد االعتراف ) ٣٠(، ١٥٧االعتراف 

أنتشار  من أجل) ٣٣(، ١٦٠بعد التناول ) ٣٢(، ١٥٩التناول 
ألجل الكنيسة ) ٣٤(، ١٦١اإليمان            المسيحي 

، ١٦٣سالم على العذراء ) ٣٥(،          ١٦٢المقدسة 
صالة من أجل  ) ٣٧(، ١٦٧استغاثة           القديسين ) ٣٦(

  . ١٦٨الموتى 
  :الفصل الحادي عشر 

  ١٦٨    الصلوات الطقسية واأللحان البيعية         
  :شر الفصل الثاني ع

  ١٧٥    قراءة الكتاب المقدس والدورة            
  ورموز اآلنية الكنسية والمذابح والقداس       

  :الخاتمة 
  ١٨٣                       األصوام  األعياد و       

  ١٩٦                                  الفهرس 
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  مقدمة الطبعة الثالثة عشرة

  
، كنا قد أصدرنا /٢٠٠٧/قبل شهر ونيف من هذه السنة   

التحفة الروحية في الصالة : الطبعة الثانية عشرة من كتاب 
مار أغناطيوس أفرام األول ، للعالّمة البطريرك الفرضية
 ١٩٣٣/، بمناسبة مرور الذكرى الخمسين على وفاته برصوم

  . ، وكتبنا مقدمة في ذلك نتركها في هذه الطبعة/١٩٥٧ـ 
هات كنسية في الوطن، نقدم ونظراً لطلبات جاءتنا من ج  

الطبعة الثالثة عشرة لذات المناسبة، ونأمل أن يكون هذا 
  .الكتاب للفائدة الروحية

  
  غريغوريوس            

  
  ٢٠٠٧/نيسان/١       

عيد دخول المسيح إلى أورشليم 
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  مقدمة الطبعة الثانية عشرة
 

س يوحنا ابراهيممار غريغوريو  
  متروبوليت حلب 

 
، الذكرى الخمسون على وفاة العالّمة /٢٠٠٧/تمر هذه السنة   

 .+/١٩٥٧/مار أغناطيوس أفرام األول برصوم البطريرك 
وبهذه المناسبة، وتخليداً لذكراه، وعرفاناً بالجميل، ولخدماته 

كري، خاصة الكثيرة في مجاالت الرعاية والعطاء والنتاج الف
وأنه طبع بصمةً ال تُمحى، باهتمامه األبوي بالسريان 
الرهاويين الذين انتقلوا من مدينة الرها إلى حلب سنة 

، على أثر الحوادث األليمة، والخراب الشامل، /١٩٢٤/
والدمار الكامل، وقد أصابت أرض اآلباء في بالد ما بين 

بدين النهرين أي ماردين وأطرافها، ومديات قصبة طورع
الجبل األشم، والرها المدينة المباركة، ومالطية حاضنة دير 

اديمان التي انتعشت فيها الحياة الكنسية ومار برصوم الشهير، 
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في السنوات األخيرة، وعادت إلى أحضان الكنيسة عائالت 
سريانية بعد أن عاشت بعيدة عن اإليمان لثمانية عقود ونيف، 

حي السريان فيها، فبقيت  وخربوط التي دمر أعداء الخير
كنيستها قلعة شامخة صامدة في وجه الطغيان، كل ذلك أثناء 

قررنا في حلب، أن نُعيد : لهذا . وبعد الحرب العالمية األولى
طباعة بعض كتبه المعروفة، ومؤلفاته القيمة، التي شكلت 

التحفة : النتاج الفكري، كتاب  امكتبة بحد ذاتها، وأول هذ
، في طبعة أنيقة وهي الطبعة لصالة الفرضيةالروحية في ا

  . الثانية عشرة
والسريان لم يعرفوا كتاباً طُبع أكثر من عشر مرات،   

. وتجاوزت نسخه الخمسة عشرة ألف نسخة، مثل هذا الكتاب
كنا قد أشرفنا على الطبعة  دار ماردين ـ الرها،ونحن في 
اسعة نسخة، والطبعة الت/ ٤٠٠٠/ ١٩٨٣/آذار/٣الثامنة في 

نسخة، والطبعة العاشرة في / ٦٠٠٠/ ١٩٩٠/حزيران/٣في 
نسخة، وأخيراً الطبعة / ٢٠٠٠/ ١٩٩٥/تشرين الثاني/١٢

وهذا كله . نسخة/ ٣٠٠٠/  ٢٠٠١/الحادية عشرة في حزيران
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كان بناء على طلب وإلحاح المؤمنين والمؤمنات من األقطار 
ين إلى العربية وبالد االغتراب، وبصورة  خاصة من المنتسب

فروع مراكز التربية الدينية، والخدمة االجتماعية في كنيسة 
  .أنطاكية السريانية األرثوذكسية

فإلى روحه الطاهرة التي تحلِّق اليوم في أجواء القديسين   
واألبرار، والساكنة في ديار البطاركة واألحبار الصالحين، 

كنيستنا  نُهدي هذا الجهد، سائلين اهللا بأن يوفقنا دائماً لخدمة
المقدسة، ونشر تراث آبائنا الميامين، بشفاعة أمنا القديسة 
مريم العذراء، والرسل األطهار، واآلباء والمالفنة 

  .الطوباويين
  

:المؤلف في سطور  
وسمي في / ١٨٨٧/ولد المؤلف في الموصل ـ العراق سنة   

انتسب إلى إكليريكية دير الزعفران . أيوبالمعمودية 
 أفرام، ولبس األسكيم الرهباني وسمي /١٩٠٥/الالهوتية سنة 

ـّته /١٩٠٨/رقي إلى درجة كاهن سنة /. ١٩٠٧/سنة  ، وعين
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رسم . البطريركية األنطاكية أستاذاً في اإلكليريكية المذكورة
ـَّد انتخابه  ةمطراناً على سوري بعد أن انتخبه السريان وأي

،  مار سويريوس أفرامالمجمع األنطاكي المقدس وسمي 
ساس األبرشية بهمة عالية وقدم خدمات جليلة للكنيسة و

وحتى انتخابه وتـنصيبه بطريركاً / ١٩١٨/المقدسة منذ سنة 
، ١٩٣٣/كانون الثاني/٣٠على أنطاكية وسائر المشرق في 

وصار  مار أغناطيوس أفرام األول برصوموقد حمل اسم 
خليفة للقديس بطرس الرسول على كرسي أنطاكية العظيم، 

وبقي  بطريرك أنطاكية وسائر المشرق،: أصبح لقبه  ولهذا
كرئيس أعلى لكنيسة أنطاكية وراعي رعاتها، متـفانياً في 
الخدمة والعطاء، إلى أن انتـقل إلى الخدور العلوية في مقره 

  .١٩٥٧/حزيران/٢٣في  ةالرسولي في حمص ـ سوري
ترك المؤلف آثاراً قلمية مخطوطة ومطبوعة باللغتين   

  ة والعربية، وضعنا لها ببليوغرافيا شبه كاملة في السرياني
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/ ١٩٨٧/سنة  اللؤلؤ المنثور: مقدمة الطبعة الخامسة لكتابه
 مجد السريان: ، ونشرناها أيضاً في كتابنا عنه بعنوان )١(
المجلة  :، وله الفضل في إصدار مجلة سريانية باسم )٢(

التي  المجلة البطريركية وهي غيرالبطريركية القدسية، 
مار أسـسهـا وأصدرها قداسة المثلث الرحمات البطريرك 

/ ١٩٦١/في دمشق سنة +/ ١٩٨٠/ اغناطيوس يعقوب الثالث
في   كليريكية الهوتية  باسم مار أفرامأسس إ. وما زالت

، نقلها إلى الموصــل ثم /١٩٣٩/زحلة ـ لبنان سنة 
، ونقلها قداسة البطريرك /١٩٦١/زحلة سنة ى ــعـادت إل

إلى العطشانة في لبنان أيضاً حتى سنة  يعقوب الثالث
نقلها إلى دمشق، بسبب الحرب األهلية  ، حيث قرر/١٩٧٨/

  .في لبنان
  ـــــــــــ

مار : ، تأليف اللؤلؤ المنثور في تاريخ العلوم واآلداب السريانية  -١
  /.١٩٩٦/، دار ماردين ـ حلب، ٦أغناطيوس أفرام األول برصوم، ط 

، دار ١مار غريغوريوس يوحنا ابراهيم، ط : ، تأليف لسريانمجد ا  -٢
  /.١٩٩٦/ماردين ـ حلب، 



Olaf.com-www.A   13    :  نشر ألكترونيتنسیق و 

واستقرت . نقلها إلى دمشق، بسبب الحرب األهلية في لبنان
أخيراً في مشاريع البطريركية الجليلة في معرة صيدنايا التي 

مار أغناطيوس أنشئت بهمة ورعاية قداسة سيدنا البطريرك 
عضدت إكليريكية مار أفرام الكنيسة . طوبىالكلي الزكا األول 

المقدسة بعدد من األحبار، والرهبان، والكهنة المتزوجين، 
الذين يتـفانون في خدمة كلمة اهللا ومذابحه في الشرق 

زنار السيدة العذراء وعلى يدي قداسته اكتـشف . والغرب
، وهو محفوظ /١٩٥٣/في كاتدرائية أم الزنار بحمص سنة 

ويحتـفل بهذه الذكرى في عيد انتقال أمنا  .هناك للبركة
آب من كل /١٥العذراء مريم نفساً وجسداً إلى السماء في 

عام، حيث يتوافد المؤمنون والمؤمنات من القطر وخارجه 
  . للتبرك منه

  
  كيف تكون صالتنا ؟

ومحتويات هذا الكتاب . يحتاج المؤمن في صالته إلى دليل  
فيه الطريقة البسيطة التي ف. هي خير دليل للمؤمن المصلي
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تؤدي إلى الغاية المرجوة من الصالة، أي أن يتم اتحادنا باهللا 
لقد أشار قداسة . تعالى اسمه، من خالل ارتـفاع عقلنا إليه

المؤلف في الطبعة الخامسة التي أشرف عليها بنفسه في 
أعدنا النظر : إلى هذه النقطة بقوله ١٩٥٦/كانون األول/١٥

تـنقيحاً، مع المحافظة على سذاجة أسلوبه فيه تصحيحاً و
أي . وهذا هو المطلوب من الصالة. مراعاة إلفهام الجمهور

أن تكون مقرونة باإليمان النابع من القلب، وببساطة تـشبه 
وفي هذا الصدد ال . بساطة األسلوب في اإلنجيل المقدس

ننسى أن الرب استجاب إلى صالة العشار البسيطة، ورفض 
  .يسي المعقدةصالة الفر

  
  

مـاذا نصـلي ؟ 
يشتمل هذا الكتاب على عدة فصول تتـناول شرحاً وافياً   

فضلها، ضرورتها، أنواعها، أقسامها، و الصالةلموضوع 
وتميز الفصالن السابع والثامن . شروط قبولها، وأوقاتها
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بطرح الناحية العملية في ممارسة الصالة وكيفية تأديتها جملة 
  .وتـفصيالً

منا ينكر فضل الصالة عليه، خاصة أولئك الذين يقعون  ومن  
في تجارب الحياة، فهي بمثابة السالح الذي ينجي اإلنسان من 

ومن كتب الصالة عند السريان . مخاطر التجارب والمحن
االشحيم أي صالة الفرض اليومية، يعطي  : مثل 

نار فالصالة انقذت الفتيان الثالثة من ال. المؤلف شهادات
وسدت أفواه الوحوش في جب األسود . المتقدة في األتون

وكانت . وأطالت عمر حزقيا الملك. عندما حضر دانيال النبي
وكللت أيام الملكين . وراء صموئيل المولود من حنة العاقر

وجنّبت أهل نينوى من كارثة حقيقية . حزقيا وداود بالنصر
ذي حي، هذا كادت تودي بحياة سكان المدينة العظيمة وكل 

أما في العهد الجديد، فصالة زكريا . في العهد القديم
وهيأت . واليصابات أثمرت من لم يقم مثله بين مواليد النساء

إذا تأملت ذلك لعرفت . الطريق لنشر البشارة أمام كل الرسل
  .فضل الصالة عليك
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أما عن ضرورة الصالة، فكل أسفار العهدين القديم والجديد،   
ء والقديسين، ومواقف رجال اهللا، يشهد بأن الصالة وسير اآلبا
والجميل في . وترى تفاصيل ذلك في الفصل الثاني. ضرورية

هذا الفصل أن المؤلف يشدد على أن أعداء اإلنسان هم ثالثة 
: الشيطان والجسد والعالم، واألسلحة ضدها هي أيضاً ثالثة : 

د الصالة ضد الشيطان، والصوم ضد الجسد، والصدقة ض
  .هللا ولإلنسان وللقريب: العالم، وتبقى الواجبات ثالثة 

: وعلى المصلي أن يعرف بأن الصالة تكون على نوعين   
األول هي مناجاة ال دور للسان بها، فالعقل . عقلية ولفظية

يرتفع إلى السماء، والقلب يتحد مع الرب في صالة خشوعية 
ات، صامتة، والثاني هي ما يعبر عنه اإلنسان بالكلم

  .والتسابيح، والتراتيل، واألناشيد، والمزامير وغيرها
والمهم في كل هذا أن يكون المصلي مستعداً نفساً وجسداً   

وهنا يستشهد المؤلف . ليعيش مع الرب من خالل المناجاة
: بقول لمار اسحق في معنى جمع الفكر في الصالة، وهو 

الضمير،  الصالة النقية هي جمع العقل، وسالم القلب، وراحة
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وهدوء األفكار، وتأمل في العالم الجديد، وتعزية خفية، 
وهذا القول يتماشى مع قول بولس الرسول  .ومخاطبة مع اهللا

 أصلي بالروح، وأصلي بالضمير أيضاً: إلى أهل كورنثوس 
  ).١٥:  ١٤كو  ١(
باإليمان  :أوالً ولكي تكون صالتنا مقبولة ال بد أن تقترن   

برجاء قوي وفي أوقات مقررة ذكرها العالّمة  :وثانياً الثابت، 
: مار غريغوريوس يوحنا ابن العبري في كتاب الموسوم بـ 

سبع مرات في النهار سبحتك على أحكامك : بقوله  االيثيقون،
للعالّمة  الكنوز: وهنا يعتمد المؤلف على كتاب . أيها البار

في أكثر من موضوع، وهذا هو غنى  مار يعقوب البرطلي
ا الكتاب باعتماده على كبار المؤلفين السريان في الليتورجيا هذ

  .والروحانيات
وعندما يتحدث المؤلف عن كيفية الصالة العمومية والصالة   

الفرضية كأنه يعطي درساً في التعليم المسيحي، وهو درس 
عملي يحتاج إليه كل سرياني يريد أن يمارس الصالة بحسب 

المصلي عندما يتابع كل صالة  تقليد كنيسته، وهذا ما يفعله
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بحسب والوقت والزمان، ويتطرق المؤلف إلى صلوات 
ولهذا أيضاً . الصوم الكبير نظراً لخصوصية هذه الصلوات

هذه الصلوات المفروضة على : يقول في ختام هذين الفصلين 
ـُّوها في الكنيسة، فإن لم  العامة مع سجداتها، عليهم أن يصل

. فإن لم يتم ذلك فليسجدوا بالروح. نوايمكنهم ذلك فأينما كا
وإن فاتهم وقت الصالة فليؤخروها إلى وقت آخر، أحرى من 

  .أن يهملوا فيخطئون
  
أما الفصول الباقية من الكتاب، فتتضمن ابتهاالت وتأمالت   

كالصوم  . وصلوات مختارة، تستعمل في مناسبات متنوعة
بل قراءة الكبير، والتوبة، وقبل الشغل، وقبل الدرس، وق

وقبل وبعد األكل، وفي المحنة والشدة، وقبل . المقدس اإلنجيل
االعتراف، وعند االعتراف بالخطايا أمام الكاهن، وبعد 
االعتراف، وقبل وبعد التناول، ومن أجل انتـشار اإليمان 

  .المسيحي والكنيسة المقدسة، ومن أجل الموتى
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السريانية ويستطيع المؤمن أن يرى هذه الصلوات باللغتين   
على الكتاب نصوصاً للصلوات باللغة  والعربية، وقد أضفنا
وبعض الصلوات بالعربية فقط وهي . السريانية لتعم الفائدة

مترجمة عن السريانية، وقد دققنا في الترجمة وعملنا كل 
وأغلب هذه . جهدنا بأن نبقى مع النص وال نخرج عن روحه

لفات مار أفرام الصلوات كتابية وآبائية مستـقاة من مؤ
ومار +/ ٤٠٧/ومار يوحنا الذهبي الفم +/ ٣٧٣/السرياني 

ومار فيلكسينوس المنبجي +/ ٥٢١/يعقوب السروجي 
ولألب اشعيا الحلبي، واألب أنطون التكريتي +/ ٥٢٣/
وهكذا يميـز المؤمن بين الصلوات ويتعلم الصالة +/. ٨٥٠/

  .بحسب كل مناسبة
  

  :معلومات أخرى 
لقسم األخير من الكتاب، لمحة في الصلوات نقرأ في ا  

الطقسية واأللحان البيعية والقداس اإللهي وسائر الحفالت 
الطقسية، واألعياد واألصوام التي تجري عليها  كنيسة 
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وكذلك فيه مالحظات هامة تتعلق باألعياد . السريانية اأنطاكي
ـُعتبر هذه المعلومات  واألصوام يستعان بها دائماً، ال بل ت
المرجع الوحيد لمعرفة زمان هذه األعياد واألصوام بلغة 

  .الضاد ألبناء الكنيسة السريانية األرثوذكسية
والرب يسوع مؤسس الكنيسة المقدسة نسأل، أن يكون معنا   

وفي وسطنا كل ما اجتمعنا باسمه القدوس لخير الكنيسة 
المقدسة، وأن يبارك سنتـنا الطقسية الجديدة بمنجزات روحية 

  . ينية لخير المؤمن والمؤمنةود
مبارك اهللا أبو  ربنا يسوع المسيح أبو الرأفة وإله كل "   

الذي يعزينا في كل ضيقتنا حتى نستطيع أن نعزي . تعزية
الذين هم في كل ضيقة بالتعزية التي نتعزى  نحن بها من اهللا 

  )٤و٣: ١كورنثوس  ٢(                 ".
  .اء القصدرواهللا من و  
  

  ١٥/٢/٢٠٠٧حلب في         
  وهي الذكرى الثالثون للرسامة الكهنوتية 
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  الفصل األول
  صـالة وفـضـلـهـاـال

  
جاتـه بـأقوال   الصالة هي ارتفاع العقل إلى اهللا تعـالى ومنا   

وهـي  . بها نعبده ونشكره ونعرض عليـه حاجاتنـا  . روحية
دلَّتنـا عليهـا   . فرض واجب بل إنها أول الفروض وأنفعهـا 

الفطرة الطبيعية وأرشدتنا إلى التقرب بها إلى إلهنا جلَّ وعال، 
فضالً عن أنه علَّمنا إياها وفرضها علينا فـي شـخص بنـي    

بياء االبتدائية، مبادئ عبادته، إسرائيل، إذ لقَّنهم في مدرسة األن
حتى حان الزمان، فبعث ابنه الحبيب معلماً إلهياً، علَّم العـالم  

ومفعول الصـالة عظـيم   . الشريعة الكاملة، والعبادة الحقيقية
ما أعظم قوة الصالة التي "                 : كقول الرسول 
  .)١(" يصليها البار 

  ـــــــــــ
  ١٦/  ٥يع  - ١



Olaf.com-www.A   24    :  نشر ألكترونيتنسیق و 

صالة الشيوخ الروحانيين الكاملة التي ينـالون بهـا    ال سيما  
ولهم في ذلك أقوال وأخبار . منحاً إلهية ويرون الرؤى العجيبة

قـال الشـيخ   . تحمل على العجب ال تحصل إال بالجهد الكلي
من أراد أن يذوق حالوة المسيح فليجتهد : يوحنا أبو الدوالي 

أكثر من سائر  أن يتفرغ للصالة التي تقرب اإلنسان إلى اهللا
فإنه بها يعاشر العقل ربه، ويصير شبيهه، . األعمال الروحية

وينال منَحه، ويضحي ينبـوع أسـراره، وبهـا يفتـــح     
وبها يستحق أن يـرى مجـده،   . خزائنــه، ويقسم كنوزه

ويتوغل في سحاب أنوار عـظمته، حيث الجنود العلويـة،  
ق عليـه  فيستولي عليه السكوت والدهش، ويبهت بما يشر

من أشــعة النــور الســاطعـة، وتلـك حياة الرجال 
   .الروحانيين ولذتهم القصوى

فهو أسمى مـن شـرف   . وشرف الصالة يجّل عن الوصف  
وأما فوائـدها فـدونها   . سائر الفضائل، ألن هذه ال تتم إال بها

البيان واإلحصاء، وذلك إن كان الذين يجالسـون الحكمـاء،   
نهم علماً وفهماً، فما عسانا أن نقول في والفالسفة يستفيدون م
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. الذين يناجون رب الحكمة والحكماء وخالق العلـم والعلمـاء  
إنـه  : فلنسأل كليم اهللا عن فائدة الصلوات            فيجيب 

بها أنقذ شعب اهللا من عدة أعــداء، وضــفـر لهـــم  
فهـي  . أكاليل الظفر في حروب شتى، ونال لهم نعماً جزيلـة 

. ويكّل عنه عزم األبطـال . خزى أمامه آالت الحربسالح ت
  . ودونه تكون الكتائب مهما تعددت

أو ليست الصالة هي التي أخمدت عن الفتيان الثالثـة النـار     
  المتقدة سبعة أضعاف في األتون البابلي ؟ 

أليست هي التي سدت أفواه الوحوش الضارية فـي            
  جب األسود ؟

ر حزقيا الملك خمس عشـرة سـنة   أما أطالت عم          
  ونصرته على األعداء ؟

            أما رزقت حنة العاقر صموئيل المختار الذي عـز
  عن أن تأتي له األيام بنظير ؟

ألم تكلِّل داود النبي بأكاليل االنتصـار فـي حروبـه            
  الشديدة المتواترة ؟ 
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ـ           ـَصر ألهل نينوى ميناء الخالص من أم واج ألم ت
  الغضب اإللهي ؟

ألم تهب لزكريا الكاهن من لم يقم مثله بين مواليـد            
  النساء ؟           

  ألم تفتح أبواب السجن لبطرس الرسول ؟                   
  ألم تشرق نور اإليمان على كرنيليوس ؟           

وماذا أقول عن بولس الرسول السعيد الذي لم يكن يروى من   
ة المتواصلة في هدايته األمم العديدة، ولعلمـه بعظـيم   الصال

ـُل عن . مفعولها  أكثر من التوصية بالمواظبة عليها وهكذا ق
سائر الرسل والمبشـرين والشـهداء والمعتـرفين والرعـاة     

فـإن  . والمعلمين والرهبان والمتوحدين واآلباء القديسين كافة
عانوا على الصالة كانت دأبهم  ومقصودهم األقصى، وبها است

فأي عمل يا ترى أجزل بـراً،  . إنارة المسكونة وهداية العالم
قال . وأجل نفعاً، وأسمى شرفاً وحكمة من هذا العمل المحمود

وسـلم  . الصالة أجنحة نطير  بهـا إلـى اهللا  : أحد القديسين 
. ووسـيلة نشـارك بهـا المالئكـة    . نرتقي به إلى السماء
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              وال يصل إليه سوس وكنـز ال ينفــد . ورجــاء ال يخيب
وتجارة ال . وأشجار ال تذبل. وبحر ال ييبس. وال ســراق

وعضد للثبات . تخسر، وهي أصل البرارة، وأساس الفضائل
فطـوبى  . في اإليمان القويم، ومعوان على العمل المسـتقيم 

لمن جعلها سميره وعشيره ليله ونهــاره، فــإن هنالك 
ال                لبهجة والفائـدة مـا   من السعادة واللذة وا

  . يشعر به إال المختبرون
فعليك بها يا أيها المسيحي ألنها لسائر األعمال سند       

تبارك اهللا سامع الصلوات . النجاح، وللسماء باب ومفتاح
  .  ومجيب الطلبات
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 الفصل الثانـي

  ضـرورة الـصــالة
  
عهدين القديم ضرورة الصالة برهنت عليها أسفار ال  

والجديد، وسير رجال اهللا الذين نهتدي بأنوارهم ونقتدي 
  .بآثارهم

للرب إلهك : ، فقد ورد في سفر التثنية أما  في العهد القديم  
سبحوا يا عبيد الرب سبحوا اسم الرب . )١(تتقي وإياه تعبد 

يا سامع . )٣(طوبى للساكنين في بيتك أبداً يسبحونك . )٢(
  .)٤(تي كل بشرالصالة إليك يأ

، اسهروا إذاً )٥(اسهروا وصلّوا : وفي العهد الجديد   
  . وتضرعوا في كل حين

  
 ـــــــــــ

   ١١٣مز  -٢              ٢٠: ١٠و    ١٣: ٦تث  -١
    ٤١: ٢٦متى  -٥       ٢: ٦٥مز  - ٤      ٤: ٨٤مز  -٣



Olaf.com-www.A   29    :  نشر ألكترونيتنسیق و 

واظبوا على الصالة . )١(مثل قاضي الظلم : انظر أيضاً   
كونوا على الصالة . )٣(صلّوا بال فتور . )٢(لشكر ساهرين با
وصلّوا في كل وقت بالروح بكل صالة وطلبة . )٤(مواظبين 

وفي ذلك اسهروا بكل مواظبة وطلبة من أجل جميع األطهار 
)٥(.  
وهكذا رجال اهللا في العهدين كانت عبادة اهللا والصالة له   

أنه بنى فقد جاء في التكوين عن ابراهيم الخليل   . شأنهم
 )٧(وكذلك اسحق . )٦(مذبحاً للرب ودعا باسم الرب 

فسقطت أمام الرب وصلّيت : وعن موسى قوله . ويعقوب
فصلّت إلى اهللا : وعن حنة أم صموئيل . )٨( للرب وقلت
إنه صلّى إلى الرب إلهه من جوف : وعن يونان . وبكت بكاء

  إنـــه كان يصلّي في النهار: ودانيـال . الحوت
 ـــــــــــ

   ١٧: ٥تس  ١ -٣          ٢: ٤كولو  -٢            ١٨لوقا  -١
     ٨: ١٢تك  -٦         ١٨: ٦أف  - ٥       ١٢: ١٢رو  -٤
  ٢٥: ٩تث  -٨    ٢٥: ٢٦تك  -٧
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صالة      : وأقرأ عن  .ثالث مرات ويجثو على ركبتيه
  .)٢(وصالة سليمان  )١(حزقيا 

اميره المشهورة تشهد لتعبده أما داود النبي والملك العظيم فمز  
  .هللا منذ صباه

. )٣(وحنة النبية كانت تعبد اهللا بالصوم والصالة ليالً ونهاراً   
وجاء عن الرسل ومريم أم يسوع وأخوته وسائر النسوة 

. )٤(القديسات أنهم كانوا مواظبين على الصالة بنفس واحدة 
دة وفضالً عن هذا فإن المسيح جلَّ شأنه واضع طريق العبا

ـَّنا كيفيتها واإلدمان  اإللهية الذي فرض علينا الصالة، وعلم
عليها، وأظهر لنا ثمرتها، قد مارسها بنفسه ليعطينا في ذلك 

وفي هذا . مثاالً كما جاء في عدة مواضع من اإلنجيل المقدس
إن كان سامع الصلوات وقابلها قد : " قال مار يعقوب الملفان 

ي عن الصالة  ـإذا كان الغنصلّى فمـن ال يجتهد بذلك ؟ و
  قد تضرع 

 ـــــــــــ
    ٦أيام ثاني  -٢                       ٣٧اش  -١
   ٤٦:  ٢و  ١٤: ١ع  ١ - ٤                    ٣٧: ٢لو  - ٣
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بتأثر من أجلنا فكيف تكون حالة المحتاج إليهـا إن لــم 
يصــلِّ ؟ فـتشجـع أيهـا المصلي وال تتكاسل فإن صالة 

فضم صالتك إلى صالته الفعالة . بن اهللا هي عوض عنك ا
وحذا هذا الحذو الرسل ". فإنه يقبلها من أجل صالته 

وعلى هذا المنوال نسج اآلباء خلفاء . والمؤمنون األولون
قال . الرسل والقديسون والمؤمنون في اإلعصار كلها 

أديموا الصالة نهاراً وليالً : مــار أفــرام الملفــان 
واظبوا عليها . إنها تساعد من يحبهــا فــي العالمينف

ألن الفالح الذي يكثر من حرث حقله، تخصب غالته، وال 
فبعد أن  .تكونوا كالكسالى الذين تنبت األشواك في حقولهم

رأينا ضرورة الصالة وفضلها ال نتوهم أنها الزمة عند 
لزم أن الحاجة فقط، لكنها لما كانت للنفس بمقام القوت للجسد، 

ال يخلو من حاجة النفس  تكون دائمة، ال سيما وإن اإلنسان 
والجسد وهو عرضة للباليا والمصائب والسقوط في الكبائر 

فما أحسنها سفينة الجتياز بحر المحن . والزالت
وإذا فرضنا خلو اإلنسان . والـوصـول إلى الميناء األمين
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، فهل يمكنه أن أحياناً من اآلالم الجسمانية والباليا العالمية
يسلم من المعاطب الروحية والحروب الفكرية التي ال يزال 
        يصلي نارها عدو النفـس الذي يحذرنــا منه الرسل 

اصحوا واسهروا فإن الشيطان خصمكم كاألسد  يزأر : بقوله 
وإن فرضنا أن اإلنسان يمكن . )١( ويجول ملتمساً من  يبتلعه

دفه فيه شيء من المحن  الجسدية أن يمر عليه وقت ال يـصا
وهذا ما . أو المصائب الروحية فيلزمه الحذر من التورط فيها

اسهروا وصلوا لئال تدخلوا : أوصانا به السيد المسيح بقوله 
وإذا كــان فــي حـالة الفضيلة . )٢( في التجربة

وإن افتكر أنه رب . فيقتضي أن يطلب إليه  تعالى الثبات فيها
رفة فهو خبير بـحاجـات العبـاد قبل أن يسألوه، العلم والمع

فمع هذا يجب أن نعرض عليه حاجاتنا، . ويعطي مجاناً
ونشــكره على إنعامه، لئال نكون بمنزلة الحيوانات غير 

  . الناطقة
 ـــــــــــ

   ٤١: ٢٦متى  - ٢        ٨: ٥بط  ١ - ١
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 فإنه اقتضت حكمته أن ال يقضي لنا الحاجات إال بالطلبات  
لكي يعرفنا عظم نعمه فنقابلها بما يليق من الثناء وال نستهين 

ألجل هذا أوصانا أن نجد في السؤال لكي نأخذ، وأن . بها
نطلب بإلحاح لكي نجد، وأن نقرع أبواب الرحـمة بلجاجة 
لكي تُفتح لنا، فإن كل من يسأل يأخذ، ومن يطلب يجد، ومن 

اء اإلنسان ثالثة، وهي ونزيد على هذا أن أعد. يقرع يفتح له
: واألسلحة ضدها ثالثة وهي . الشيطان والجسد والعالم: 

ضد والصدقة  ضد الجسد،والصوم  ضد الشيطان،الصالة 
، هللا، ولنفسه، ولقريبه :وكذلك واجبات اإلنسان ثالثة. العالم

فبالصالة يفي ما عليه هللا، وبالصوم ما عليه لنفسه، وبالصدقة 
صالحة هي الصالة مع الصوم والصدقة  .ما يجب عليه لقريبه

  .)١(واالستقامة 
        

 ـــــــــــ
    ٨: ١٢طوبيا  -١
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   الفصل الثالث  

  صـالة وأقسـامهاـأنـواع ال
  
   .عقلية ولفظية: الصالة على نوعين   
هي تأمل روحي يكون بالعقل والقلب دون  :العقلية فـ   

ان عن الحركات هي التي تترجم بلفظ اللس :واللفظية . اللسان
. والطلبة. والشكر. التمجيد: وأقسامها ثالثة . القلبية الباطنية

وهذا ما اشتملت عليه المزامير التي أوحاها الروح القدس 
فإننا إذا شخصنا بعين العقل إلى . وهي أحسن صالة 

أوقيانوس عظمة اهللا العلي، وتأملنا في مخلوقاته البديعة 
واألرض، ال نتمالك من  ومصنوعاته الرفيعة في السماء

  : التسبيح والتعظيم للمبدع الحكيم قائلين مع النبي
  .)١( ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت

 ـــــــــــ
  ٢٤: ١٠٤مز  -١
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على أنه إذا كانت قد أمرت الخالئق الصامتة بتسبيح باريها،   
فكم بالحري يجب على اإلنسان الناطق أن ال يفتر عن 

ننا إذا تأملنا في جوده غير المتناهي إذ أتى بنا ثم إ. تسبيحه
من العدم إلى هذه الصورة الشريفة والهيئة الظريفة، ورفعنا 
عن الحيوانات بالنفس العاقلة الناطقة كالمالئكة، وإنه ـ تقدس 
اسمه ـ ال يزال يعتني بنا كل العناية طالما نحن في قيد 

سدي إلينا نعم الغفران الحياة متأنياً علينا كلما أخطأنا إليه، وي
فمن يقدر أن . اإللهي إذ منحنا المنَّة العظمى بنعمة الفداء

يحصي نعمه التي يعجز عنها الوصـف، ومن ذا الذي 
يستطيع أن يستغني عن رفع شعائر الحمد والشكر لجودته 
اإللهية ؟ فكلٌّ ينبغي عليه أن يشكر الرب فإنه صالح وإلى 

هللا أبونا وإلهنا فإلى جوده نرفع ثم بما أن ا )١(األبد رحمته 
فنسأله أن يتفضل علينا بحاجاتـنا الضروريـة . حاجاتنا

  الروحية والجسدية،
 ـــــــــــ 
                                                     ١: ١١٨مز  -١
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وينجينا من صنوف المحن والمعاطب، ويمنحنا طهارة في 
خطايانا، ويثبتنا على اإليمان أنفسنا وعفة في أبداننا، ويغفر 

ويغرس في قلوبنا محبته اإللهية، ويساعدنا . القويم وعمل البر
ال يفتقر إلى                      فمن  .على اقتناء الفضيلة

هذا كل االفتقار، ومن ال تشتهي نفسه ويصبو فؤاده أن يلهج 
  . )١( انضحني بالزوفى فأطهر: بصالة ابن يسى القائل 

طلب أن يمتد ملك السيد المسيح في المسكونة بأسرها، ثم ن  
وأن يملك الرب على جميع البشر، ويلقي األلفة والسالم بين 
الكنائس، ليسود عليها اإليمان األرثوذكسي الصحيح، وأن 

  . يمنح العالم األمن والسلم لنحظى بعيش الهناء إلى غير ذلك
  

  
 ـــــــــــ

   ٧: ٥١مز  -١
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  الفصل الرابع
  الةـع الـفـكر فـي الصجم

  
لما كانت الصالة مناجاة اهللا تعالى، تحتم جمع العقل والفكر   

فإنه إذا كان موسى العظيم . ليتأمل في ربه ويخاطبه بال وسيط
مـنع االقتراب إلى العوسجة حتى خلع نعليه من رجليه، 
فكيف تروم أن تخاطب ذلك المتعالي عن كل حس وفكر، وال 

  . ال يليق ؟ تخلع كل طيش وفكر
وجمع العقل من التشتيت ليس باألمر الهين، لكنه ال يكون إال   

فإنه ال . بعد طول عمل وتعب ومداومة على العبادة الروحية
يستطيع أحد أن يقتني صـــالة طـاهـرة إن لم يداوم 

كمـا أنـه ال يتعلم حرفــة دون . على عبادة اهللا بقلب سليم
ندنا شيء من هذا فال نفكر فـإن لم يكن ع. مـدة معلومـة

فنكون كمن يبتغي الكمال . في ترك الصالة حتى تتنقى أفكارنا
قبل التعب، لكن لنصلِّ كيفما كانت صالتنا، ونسكب أمام 
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الرحمان قلوبنا وأفكارنا، وهو تعالى يهدينا برحمته إلى ميناء 
الحياة، ويدبرنا كيفما شاء، بشرط أن تكون نيتنا سليمة، 

دة في جمع فكرنا على قدر اإلمكان، متجنبين كل ورغبتنا شدي
ما من شأنه أن يسبب لنا الطيش من أسباب خارجية أو 

إن لم تكن : ولنفعل بمشورة األب مقاريوس القائل . داخلية
صالتك روحية فاجتهد في اقتناء الصالة الجسدية وحينئذ 

  . تزداد الصالة الروحية
وإن كان جمعه فـي  على أن أهل الخبرة قد عرفوا أن العقل  

أول األمر صعباً لكنه إذا ارتاض ارتياضاً حسناً مدة ، سهل 
خصوصاً إذا ذاق حالوة الصالة فيفــر من كل ما . جمعه

في األرض والسماء، ويشغف بمحبة ربه مبهوتاً بجالله وهذا 
ليست الصالة :  اسحق          قال الشيخ . شأن الكاملين 

إنما هي خالء الفكر والعقل الهادي  بل. معرفة وكالماً فصيحاً
: وقال أيضاً  .المجــمــوع بسكون الحركات والحواس

الصالة النقية هي جمع العقل وسالم القلب، وراحة الضمير 
وهدوء األفكار وتأمل في العالم الجديد وتعزية خفية 
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ويحرض األب أوغريس على جمع الفكر . ومخاطبة مع اهللا
أن تجعل عقلك في الصالة صامتاً  اجتهد: من الطيش بقوله 

   .ال يتكلم فحينئذ تستطيع أن تصلي
أيها  اللبيب حينما تسمع صوت : قال مار يعقوب السروجي   

الناقوس بادر إلى الكنيسة للصالة وليكن عقلك مجموعاً غير 
تائه في األباطيل، ألنه قبيح بك أن تكون في الكنيسة 

لكن . هناك وعقــــلك في السوق، نصفك هنا ونصفك
كن في البيعة بكليتك وتضرع إلى اهللا بنية خالصة واسأله 
رحمة ولطفاً بك فإنه رؤوف يستجيب من يدعوه بقلب 

   .خاشع
حينما تصلي اجمع عقلك والجم : وقال القديس مار أفرام   

أفكارك ووجه به نحو قلبك، ال يكن جسدك قائماً، وقلبك تائهاً 
، وعقلك هيكالً فاخراً، بل اجعل جسمك بيعة. في األشغال

وفمك مجمرة، وشفتيك بخوراً، ولسانك شـماساً لترضي اهللا 
أال يا محب : وقال محرضـاً علــى الصـالة  .تعالى

ال . األرباح هلم للصالة بكليتك فإنها تفيدك في العالمين
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ألنك كلما صليت ادخرت لك في العلى  . تحسب وقتها بطالة
ومك وصلِّ لربك فال تُخطف فاسرق لك ساعة من ي. كنزاً

  . صالتك وال تُسلب طلبتك
أصلي بالروح وأصلي : وقد جمع ذلك بولس المختار بقوله   

  .)١(بالضمير أيضاً 
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــ
   ١٥: ١٤كو  ١ -١
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  الفصل اخلامس 
  شـروط الـصـالة الكـاملة

  
الشرط :             شروط الصالة الجوهرية هي         

وهو أن نقرن صالتنا بإيمان راسخ ال  اإليمان، :ول األ
ومن أجل :  بذلك يتزعزع إننا ننال ما نطلب ألن الرب أمرنا 

هذا أقول لكم كل ما تسألونه في الصالة آمنوا أنكم تنالونه 
ولتكن طلبته بإيمان :   وكذلك الرسول بقوله . )١( فيكون لكم

وج البحر ألن المتشكك يشبه م. من غير تشكك في شيء
فال يظن ذلك اإلنسان أنه يصيب .  الذي تزجه الريح وتدفعه

  .)٢( شيئاً من عند  الرب
 ـــــــــــ

  ٢٤: ١١مر  -١
  ٧و   ٦: ١يع  -٢
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قوي ثابت، حتى رجاء أن نقرن صالتنا بـ : والشرط الثاني   
إذا لم تستجب صالتنا عاجالً أو لم تستجب البتة، ال نفشل بل 

وندعوه تعالى ليالً ونهاراً كما علَّـمنا  نواظب على الطلبات
وفي صالته ليلة آالمه إذ صلّى ثالثاً مكرراً . )١(في لوقا 

أما عدم قبول الباري طلبتنا فليس لعدم علمه . )٢(الكالم عينه 
بها أو عدم اعتنائه بنا، لكن لمقصد إلهي وهو أنه لو أعطانا 

اها بنكران مبتغانا بسهولة ربما هانت علينا عطيته وقابلن
: منها . وقد يكون عدم قبول صالتنا ألسباب نجهلها. الجميل

إنها ال تعود علينا بالفائدة، وبما أن اهللا أعلم منا بما يصلــح 
لـنـا فال يلتفت إلى طلباتنا، حينئذ ألنه رؤوف بـعباده يريد 

، أو ربمــا لمنافاتها قداسته )٣(خــالصهــم  جميعاً 
حذر إذاً أيها المصلي العابد بالروح والحق فأ. ومشيئته اإللهية

أن تسأل موالك ما ينافي كماله ويعود عليك شراً، بل ارتضِ 
  بتدبيره

 ـــــــــــ
  ٤: ٢تي  ١ -٣        ٤٤: ٢٦متى  -٢      ١٨و  ٥: ١١لو  -١
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لتكن مشيئتك كما في السماء : وهذا ما تعنيه بصالتك . إياك
بعد أن دعوناه أبانا، وسلمنا فهل يسوغ لنا . كذلك على األرض

  . إليه مشيئتنا، أن نقلق أو نقطع رجاءنا إذا لم يستجبنا
. أن تكون صالتنا بمحبة شديدة هللا وللقريب: الشرط الثالث  

أما اهللا، فألن المحبة هي التي تحرك اإلنسان لتمجيد خالقه، 
وأما للقريب، إذ يجب . وبها يسكن في قلبه ويصنع عنده منزالً

أن نصفح عن المذنبين، ليرى محبتنا لهم، ويعاملهم  علينا
وأن نطلب الخير . )١(معاملتنا إياهم، كما أوضح في متى 

ألخوتـنا المسـيحيين كافة، للخطاة توبة، وللضالين هداية، 
وللتائبين ثباتاً، وللذين يقاسون صنوف الشدائد فرجاً، وغير 

  . ذلك
: الشيخ اسحق  وفي هذا قال صفاء األفكار،وزد على هذا   

ليست الصالة الطاهرة أن ال يعرض للذهن فكر أبداً، لكن أال 
، ألن من ال يعلم بما يقوله وفهم الصالة .يقبله ويطيش به
  وتعظيم النفس للرب، . فالسكوت به أولى

 ـــــــــــ
   ١٥و  ١٤: ٦مت  -١



Olaf.com-www.A   44    :  نشر ألكترونيتنسیق و 

لما يتأمل في عظمة جاللة اإلله الذي هو قائم أمامه، وأنه        
والخوف المتولد . يستحق مناجاته لكونه تراباً، ودوداً حقيراًال 

من جبروت رب األرباب العزيز المهيب، قال األب أوغريس 
إن الصالة التي ال تكون بالخوف والرعدة والحرص : 

والخجل الذي يعتريه حينما يتذكر خطاياه . والنقاء فهي باطلة
تعالى  فال يتجرأ على رفع نظره إلى السماء، بل يدعوه

اللهم أخطأت إلى السماء وقدامك ولست : بخشوع القلب قائالً 
، وسببه رحمة والرجاء .مستحقاً أن أدعى لك ابناً وما أشبه

وإذا تقوى الرجاء أولد للنفس فرحاً ال . اهللا الواسعة للعالمين
ولتكن الصالة مبنية على طلب رضى اهللا . يوصف

التي توافق المشيئة  ومـــجـده، وانتشار ملكه وسائر النعم
أما إذا قصد بها الحصول على اآلمال الدنيوية . الربانية

: وهذا ما عناه الرب بقوله . والملذات الباطلة فتعود بالخيبة
ال تكثروا الكالم . تطلبون فال تنالون ألنكم بئس ما تطلبون

  . )١( مثل الوثنيين
 ـــــــــــ

   ٧/  ٦مت  -١
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  الفصل السادس 
  لـصـالةأوقــات ا

  
اتخذت الكنيسة من الرسل والقديسين مؤسسيها          

قانون أوقات الصالة وذلك بإرشاد الروح القدس وباقتفاء آثار 
فسن الرسل لها ستة أوقات، وأضاف إليها المالفنة . األنبياء

سبع مرات في النهار سبحتك : صالة سابعة فتم قول النبي 
قال عالمتنا مار هكذا  )١(على أحكامك أيها البار 

+/ ١٢٨٦/غريغوريوس يوحنا ابن العبري مفريان المشرق 
وفي هذا إشارة إلى أن عباد اهللا  . اإليثيقــون: في كتابه 

  .يسبحونه كالمالئكة
. صـالة المسـاء أو الغروب :والصلوات السبع هي   

وصالة الستار أو النوم، وصالة نصف الليل، 
 ـــــــــــ

    ١٦٤/  ١١٩مز  -١
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الثالثة، والسادسة : وصالة الصبح، وصلوات الساعات 
وقدمنا صالة المساء ألن اليوم في طقسنا البيعي . والتاسعة

وهكذا أورد ترتيبها المطران مار يعقوب . يبتدئ مساء
     .)١( الكنوز: البرطلي في كتابه الموسوم بـ 

ه من لنشكر اهللا الذي أعطانا الليل لنستريح في فنصلي مساء،  
وقاية من أعداء الليل على  ونصلي صالة النوم،. أتعاب النهار

ونصلي في  .أنه ربما رقدنا مساء فاستيقظنا في عالم األبدية
متأملين في فادينا الكريم الذي قضى ليلة آالمه  نصف الليل،

ساهراً ليعلمنا أن نسهر ونصلي دائماً لننجو من الشرير 
وفي .  الذي أعطانا النهار، شكراً هللاونصلي صباحاً .وجنوده

ألنه فيها حكم على يسوع بالموت بعد جلده،  الساعة الثالثة،
فنتأمل في آالمه ونشكره الحتماله ذلك عنا، لننجو يوم الدين 

اعة صلبه ــألنها سوفي السادسـة،  .من حكم العدل
  فنتأمل ذلك

 ـــــــــــ
حلب، سنة / دين ـ الرها ترجم إلى اللغة العربية وطبع ونشر في دار مار -١

/٢٠٠٧  ./  
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ألنها ساعة موته  وفي التاسعة، .ونحمد جودته ومحبته لنا
الذي اضطربت عنده المسكونة بأسرها وارتعدت الخالئق من 

. فنتأمل ذلك ونشكر محبته التي ليس أعظم منها. نفاق اليهود
ونسأله أن يخلصنا من الموت األبدي وينظمنا مع أمواتنا 

وهناك ما جاء في . ي سلك أصحاب الجانب األيمنالمؤمنين ف
 )١( إنهم كانوا يصلون في الساعة السادسة: أعمال الرسل 

وهو ويوحنا صعدا إلى  )٢(وبطرس كان يصلي في السادسة 
  .)٣(الهيكل في صالة الساعة التاسعة 

وفي نصف الليل كان بولس وسيال يصليان ويسبـحان اهللا 
انوا يرقدون أو يستيقظون صباحاً فضالً عن أنهم ما ك .)٤(

. )٥(دون تقديم الصالة، وذلك يجمعه ما ورد في األعمال 
وزاد  :وأردف مار غريغوريوس يوحنا ابن العبري قوله 

أمـا العلمانيون،  .حرـالنساك صالة ثامنة وهي صالة الس
  فلعدم إمكانهم القيام بالصلوات

   ١: ٣ع  ١ -٣            ٩: ١٠ع  ١ -٢          ١٥: ٢ع ١ -١
  ٤٣:  ٢و  ١٤: ١ع  ١ -٥       ٢٥: ١٦ع  ١ -٤
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 السبع فيصـلون صبــاحــاً وظهــراً ومســاء
أما أنا فأدعو اهللا، واهللا يخلصني : كــقـول المرتــل 
وهكذا دانيال النبي كان في عليته  .مساء وصباحاً وظهراً

كوى مفتوحة نحو أورشليم وكان يجثو على ركبتيه ثالث 
        مرات في اليوم ويصلي قدام إلهه كما كان يفعل قبل 

  .)١(ذلك 
واآلن قد حصرت الكنيسة المقدسة الصلوات السبع صباحاً   

ومساء، فيصلي صباحاً صلوات الليل والصبح والساعة الثالثة 
  . والسادسة، ومساء صلوات الساعة التاسعة والمساء والستار

  

  
  
  

 ـــــــــــ
         ١٠: ٦دا  -١
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  الفصل السابع
  كيفـية الصالة العـمومية

  

كيفية هذه الصالة، أن ينتصب  )١( اإليثيقون: جاء في كتاب   
المصلي مواجهاً الشرق ويداه مكتوفتان على صدره باحتشام 

  : ويجمع فكره من طيش العالم ويرسم الصليب  بقوله 
X

  :ثــم يقول   Xالبن والروح القدس   المجد لآلب وا
X ومعناه :  
  Xقدوس قدوس قدوس الرب القوي    

ويحني رأسه ويسجد بإحناء العنق والظهر ثم ينتصب ويرسم 
  : الصليب على وجهه ويقول 

 ـــــــــــ
، القامشلي ١ط  اإليثيقون،: مار غريغوريوس يوحنا ابن العبري  -١

/١٩٦٦      ./   
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X مملوءة السماء واألرض من تسابيحه المجد في األعالي .

    :ثم يقول  Xويسجد ثانيـة ويرسم الصليب 

         X 
  Xسيأتي باسم الرب المجد في األعالي مبارك الذي أتى و

  :ويسجد ثالثة ويرسم الصليب قائالً   
    

X
قدوس أنت يا اهللا،  قدوس أنت أيها القوي، قدوس أنت غير 

  Xنا المائت يا من صلبت عوضاً عنا ارحم
ويخر راكعاً حتى يبـلغ رأسـه األرض، وينتصب ويرسم 

    :الصليب ويكرر ذلك ثانية وثالثة ثم يقول 

        
 X    

X
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علي، وارحمني يا ربنا، يا ربنا ارحمني، يا ربنا أشفق 
سبحانك يا ربنا، لك المجد يا ربنا،  Xاستجبني وارحمني 

    X سبحانك يا رجاءنا، إلى األبد
أبانا الذي في : ويسجد منحنياً دون ركوع ثم يتلو صالة   

ثم يسجد سجدة أخرى، ويسأل ربه كل ما في قلبه  .السماء
ميع وهذه صالة عمومية ضرورية لج. من الطلبات الحسنة

المؤمنين أينما كانوا في الكنيسة، أو في البيت، أو في 
وكــل من . الطريق، أو في رأس الجبل، أو في السفينة

. أهمـلها مع اقتداره على القيام بها فسيدان مع غير المؤمنين
ومن استطاع أن يزيد السجدات المذكورة أحرز له أجراً 

  . أوفر، آه
المعروفة بصالة التقاديس  قدوس أنت يا اهللاواعلم أن صالة    

موجهة إلى السيد المسيح األقنوم الثاني من الثالوث األقدس، 
فلينتبه المصلي إلى هذا . كما يظهـر جـليـاً من معناها

وهي تسبحة جليلة وقديمة في الكنيسة، نسبها كثير من . جيداً
اآلباء إلى القديس مار أغناطيوس النوراني البطريرك 
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. في القرن األول، ونسبها بعضهم إلى غيره األنطاكي الثالث
الحق الحق أقول لكم كل ما : جده، قال موبما أنه، تعالى 

، وبما أنه الباب وبه )١( تطلبون من اآلب باسمي يعطيكم
، وهو أيضاً الوسيط والشفيع بين )٢(اآلب        ندخل إلـى 
 ، نوجه صالتنا إليه ونتوصل إلى الصعود إلى)٣(اهللا والبشر 
ونسبح االبن بالروح القدس كقول . أبانا الذي :اآلب بقولنا 

ال يستطيع أحد أن يقول رباً ليسوع : لسان الكنيسة الفصيح 
ومن معناها يتضح أن أصل وضعها . )٤(إال بالروح القدس 

لالبن الكلمة، بما أنه تعالى تأنس وهو إله، ولبس جسدنا 
أما . وتالضعيف وهو قوي، ومات بالجسد وهو حي ال يم

الذين ينسبونها إلى الثالوث بداعي أن تقاديسها ثالثة، 
فيخصون اآلب بالالهوت، واالبن بالقوة، والروح بعدم 

  وهم ألنه ما من مبتدع نسب ـوا أي تــفقد توهم. الموت
 ـــــــــــ

                         ٦: ١٤و  ٩: ١٠يو  -٢                ٢٣: ١٦يو  -١
    ٣: ١٢كو ١ -٤               ٥ : ٢تي  ١ -٣
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الموت مثالً إلى الروح مجدفاً، لتوضع هــذه التسبحة إقراراً 
إن في صالة : ونزيد اإليضاح فنقول . بتنزيهه عن ذلك

بركـة اإلكليل تتلى هذه التقاديس بحسب الطقس الشـرقي 
قدوس أنت اللهم، قدوس أنت أيها : عندنا على ما يأتي 
يها الحي الذي ال يموت يا أيها االبــن القوي، قدوس أنت أ

قدوس : وتتلـى أحياناً بهذه الصورة  .المســاوي ألبيــه
أنت اللهم،  يا من قداسته أسمى من تقاديس جميع الذين 

يا من قهرت بقوتك  قدوس أنت أيها القوي، . يقدسونه
قدوس أنت غير المائت يا من أتتنا . جيوش األعداء بأسرها

يا أيها المصلوب من أجلنا  ، والخالص ببعثك الحياة بموتك
وفضالً عن هذا فإن بعض الطوائف تتلو هذه التسبحة  .ارحمنا

يا : فتقول في عيد الميالد بعد التقاديس . على اختالف األعياد
يا من صلبت : وفي الصلبوت . من ولدت من العذراء ارحمنا

. رحمنايا من قمت من األموات ا: وفي القيامة . عنا ارحمنا
فهل بقي بعد هذا ريب في توجيهها إلى األقنوم الثاني ؟ وما 
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إيضاحنا هذا إال تفنيداً لمن ادعى علينا بخالف ذلك وقال 
  . بنسبتها إلى الثالوث وهماً

وقد اعتاد المصلون قديماً أن يصلّوا جاثين فإن الرب عند   
آالمه جثا بل خر على األرض مصلياً وكذا فعل مار بولس 

أجثو على ركبتي ألبي سيدنا يسوع : قال  الرسول . )١(
فالركوع مفروض علينا في الصالة كل األيام . )٢(المسيح 

ذكراً لسقوط آدم وذريته، سوى أيام اآلحــاد واألعـياد 
السيدية وزمان الفصح وهو من العيد الكبير إلى العنصرة، 

من  فنصلي ونحن قائمون ذكراً لقيامة المخلص الذي أقامنا
وفي . سقطتنا العظيمة، وكـذا يـوم تـناول القـربـان

بعـض الصـلـوات نبسط أيدينا، ونرفع أعيننا إلى السماء، 
فحين : وقد جاء في سفر اشعياء . داللة على ارتفاع عقولنا

إليك رفعت عيني يا سـاكناً في : وأيضاً  .)٣(تبسطون أيديكم
  .)٥(نحو السماء  تكلم يسوع ورفع بهذا عينيه .)٤(السموات 

 ـــــــــــ
     ١٥: ١اش  - ٣           ١٤: ٣أف  -٢       ٣٦: ٢٠ع  ١ -١
  ١: ١٧يو  - ٥      ١: ١٢٣مز  -٤
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فإن بني . وال يجوز أن نصلي إال إذا كانت أحقاؤنا مربوطة
ولما أمرنا الرب . إسرائيل أكلوا الفصح وأحقاؤهـم مشـدودة

رجنـا موقودة، أن تكون  أحقاؤنــا مشدودة، وسـ
ومن اللياقة بل الوجوب، كشف الرأس . استـعداداً لقتال إبليس

للرجال عند الصالة، وأما المرأة فلتغطِّ رأسها على ما قال 
فكل رجل يصلي، أو يتنبأ، ورأسه مغطى فإنه : الرسول 

وكل امرأة تصلي، أو تتنبأ، ورأسها . يـشـين رأســه
  . )١( مكشوف فإنها تشين رأسها

د على هذا، أن من شروط الصالة أن يكون المصلي نقي وز  
وعند تغسيله باكراً، وتطهيره حواسه الظاهرة، فليطهر . الجسد

أيضاً الباطنة التي هي العقل والذهن والضمير والفـكر 
  .والــمخيلة من سائر األفكار الردية

 : وأذنيه ومنخريه وفمه فليقل  وحينما يغسل يديه وعينيه  
    

        
  ٥و  ٤:  ١١كو  ١ -١
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X            

        
      

X
اللهم أني غسلت يدي أمامك لتنبسطا إلى عمل الخيرات، ال   

ظرا الحق واالستقامة، وال تكونا وعيني لتن. الرتكاب السيئات
وأذني لتنصتا إلى أوامرك، وال تسمعا . فاقدتي الحشمة والعفة

ـَّا . القبائح ومنخري ليستنشقا عرف خالصك، وال يشم
وفمي ليذوق التسابيح والشكر، وال . الروائح المولِّدة الكسل

  . يتكلم بالعظائم واألكاذيب
ر ثم على الكتف ورسم الصليب على الجبهة ثم الصد  

إشارة إلى السيد المسيح الذي انحدر من اليسرى فاليمنى، 
العلى إلى األرض وأتى بجنسنا البشري من الظلمة والظالل 
ـَّى بهما عـن الشـمال إلى النـور والهدى المراد بهما  المكن
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إشارة إلى أن السيد ونرسم الصليب باإلصبع الواحدة  .اليمين
وبهذه العالمة السامية التي . دالمسيح المصلوب عنا واح

قهرت إبليس اللعين تهرب األبالسة وذلك إذا رسمت بإيمان 
فإن كان رسم الصليب يحتوي معاني شريفة وفائدة . عظيم

إما . جزيلة ماذا يقول أغلب العامة الذين ال يحسنون رسمه
وال يخفى أن . من باب العادة أو من باب الجهل والتهاون

وبما أننا تكلمنا عن . يقة ال يفيد شيئاً أبداًرسمه على هذه الطر
 .إن السجود أنواع :الصليب نذكر سبب سجودنا له، فنقول 

ولكن شتّان ما بين السجودين، . نسجد لعزة اهللا ولمن سواه
وسجودنا . فسجودنا هللا سجود العبادة الواجب للجالل اإللهي

جب للملك والمولى مثالً، ولبعضنا بعض سجود اإلكرام الوا
وبما أننا في الصليب نتصور . لكل شخص نسبة إلى رتبته

المسيح مصلوباً والمسيح إلهنا، فنسجد للصليب سجودنا 
للمسيح على أنه االلة الخاصة التي استعملها المخلص في 

وهو راية النصرانية وآية . فدائنا وهو فخرنا كما قال الرسول
بأسرها،  الخالص، وشجرة الحياة، وبه يكمل تقديس األسرار
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وبه جرت وتجري دائماً آيات عظيمة وبه أظهر الفادي الكريم 
وبه أيضاً سيأتي في مجيئه الثاني لمجد الساجدين . محبته لنا

  . له وخزي الكافرين
إحناء الرأس وإحناء الظهر، والسجود . والسجود ثالثة أنواع  

  . إلى األرض وهو الركوع
: ـي القداس اإللهي فيكون كلما قال الكاهن فـ :األول أما   

لنحنِ : أو الشماس . بارك يا رب شعبك المنحني أمام عظمتك
الحلو  لفظ اسم يسوع وحين. رؤوسنا أمامك يا ربنا وإلهنا

  . الثمين
يستعمل في الصالة من القيامة إلى : والنوع الثاني   

وفي أيام اآلحاد واألعياد المارانية ويوم تناول . العنصرة
 والسجود التام. أمام القربان والصليبو. القربان المقدس

وشرط السجود أن تشترك به النفس . يكون في باقي أيام السنة
  . اهللا روح هو: مع الجسد طبقــاً لقوله تعالى 
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والذين يسجـدون لــه فبالروح والحق ينبغي أن  يسجدوا 
)١( .  
وعنــد بدء الصالة وختامها يليق تقبيل اإلنجيل المقدس   

أما مواجهتنا في الصالة الجهة الشرقية . واحتراماً تبركــاً
ألن . أينما كنا فالسـتنادنا إلى القانون الرسولي الذي يفرضه

مجيء الرب سيكون كالبرق الذي يشرق في المشرق ويرى 
  .  )٢(حتى المغرب لنتأمل ذلك وننتظره مستعدين 

وفضالً عن هذا فقد كثر في كتاب اهللا العزيز ورود اسم   
من مشرق : رق والمشرق دون غيره من الجهات من ذلك الش

 لذلك فـي المشارق مجدوا الرب. )٣( الشمس يدعى باسمي
مجد . )٥(والنجم الذي شاهده المجوس رأوه في المشرق . )٤(

  الرب جاء من طريق الباب
 ـــــــــــ 
      ٢٤: ٤يو  -١
  .لرسولانظر الدسقالية في القوانين المنسوبة إلى مار أدى ا -٢
    ٢:٢مت  -٥             ١٥: ٢٤اش  -٤       ٢٥: ٤١اش  -٣
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ـَّه نحو المشرق ولكم أيها المتـقون اسمي . )١( المتج
وبما أن . )٢( تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها

الفردوس كان في المشرق، فنتأمل فيه في صالتنا ونتوق إلى 
حتى التي تتصل  ثم أن أقدم المعابد والبيع،. سعادتنا األولى

  . بعهد الرسل، فهي مواجهة المشرق
العظيم، في حضـور القداس اإللهي  ونختم هذا الفصل بفائدة  

تقدم لرب األرباب  صالةالذي هو أحسن عبادة هللا، وأشرف 
أنه نافع جداً والئق سماع : فنقول . وذبيحة الشكر والغفران
. ألعيادوواجب خاصة في اآلحاد وا. القداس يومياً إن أمكن

العمل الذي به نقدس هذه األيام، ونعمل بوصية الكنيسة، وننال 
ومن تهاون بهذا الواجب الروحي الذي هو من . نعماً وافرة

أعظم واجبات المسيحيين يرتكب خطًأ عظيماً، ويخسر نعماً 
  .عديدة

  
  

 ـــــــــــ
   ٢: ٤مال  -٢    ٢: ٤٤حز  -١
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بكـل ما يمـكن وحضور الذبيحة اإللهية يقتضي أن يكون   
من الخشــوع والعبادة واالحترام الكلي، مع اإليمان 
الراسخ، والرجاء الثابت، والحب اإللهي الشديد، والشوق 
المسيحي المذيب، والعواطف التقوية، سيما االحتشام 

    .الروحي
فعلى الشعب أن يحدقوا إلى األسرار اإللهية، وينصتوا بكل   

في هذا السر العظيم العجيب،  فهم لألقوال المقدسة، متأملين
سر األسرار وقدس األقداس الرهيب، مشاركين الطغمات 
المالئكية المحيطة بالمذبح المقدس، مسبحة إله المحبة والرأفة 
حمل اهللا المذبوح من أجل خالص البشر، وليضبطوا حواسهم 
من كل طيش ويكونوا صائمين قبل القداس، وليحترسوا من 

مع كل ما من شأنه أن يشوشهم، ومن كل الكالم ومن نظر وس
. فكر رديء باطل يشتت أفكارهم ويغيب بها عن الكنيســة

وليتحدوا بنواياهم مع نية الكاهن المقدس الذي هو لسان 
. البيعة، ووسيط بين اهللا والناس، ويستغفره تعالى عنهم
. ولنالحظ أن أغلب صلوات القداس توجـه إلى اآلب األزلي



Olaf.com-www.A   62    :  نشر ألكترونيتنسیق و 

لجالله فروض العبادة والسجود والشكر على وبها نؤدي 
جزيل أنعامه، طالبين منه الرحمة والغفران ونعمة القداس 

مستمطرين سيول الخير  والخالص وسائر النعم الالزمة،
بجاه ابنه الحبيب لألحياء، وطل الرحمة للموتى المؤمنين، 

وال يسوغ للحاضرين وقت القداس أن . المقدم ذاته ذبيحة عنا
صالتهم الفرضية أو صالة خصوصية سوى أن يقولوا يصلوا 
ويريدون بذلك ندامتهم على كل ما  .ارحمنا يا رب: أحياناً 

التي  آمينولفظة . سلف منهم من الخطايا واستغفارهم عنها
ويشيرون بها أنهم منتبهون  .حقاً وليكن هكذا :معناها 

بفكرهم، ومؤمنون بكل ما ينطق به الكاهن والشماس الخادم 
أما الصالة . القائم مقامهم، وطالبون إلى اهللا استجابة طلباتهم

الفرضية العامة فيجب مباشرتها قبل القداس، إن لم تُصلَّ في 
فإن تأخر المصلي وأتى بعد بدء القداس فليرسم . حينها

الصليب، وبعد ختام القداس فلينه صالته، فإن كان تأخر 
بشوق مسيحي لضرورة ونادراً، وحضر جزءاً من القداس 

ألن . متأسفاً على ما فاته، ينال أجر من يحضر القداس كامالً
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اهللا ينظر إلى القلوب والنيات، وعلى كل حال يقتضي كل 
االجتهاد لحضور القداس كامالً، ألن القداس عندنا ال يكون إال 

ومن واجبات الشعب في القداس أيضاً أن . مرة في اليوم
  .مرة/ ١٤/ يسجدوا بإحناء الرأس         

  : عند قول الشماس بعد منح السالم  المقدس  - ١
X  لنحنِ رؤوسنا  
  .أمامك يا ربنا وإلهنا     

  : حين منح الكاهن البركة األولى بقوله  - ٢
X محبة اهللا اآلب .  

  . عند الكالم الجوهري - ٣
       X  

  :  حين قول الشمامسة  - ٤
X   

ارحمنا يا أيها اإلله اآلب الضابط الكل، إياك نسبح، إياك 
  ... نبارك، ولك نسجد
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   .عند حلول الروح القدس - ٥

X  
  : عند البركة الثانية وقول الكاهن  - ٦

X فلتكن مراحم اهللا  
  ...العظيم     

  : وقول الكاهن سراً ) الجسد(عند رفع القربان المقدس  - ٧
      X وقام من القبر  
  . في اليوم الثالث     

  : عند قول الشماس بعد الصالة الربانية   - ٨
        X
  قبل تناول األسرار المقدسة لنُحنِ رؤوسنا أمام       
  . الرب الرحيم      

  
  : عند البركة الثالثة وقول الكاهن  - ٩

       X  
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  ... لتكن نعمة ومراحم الثالوث األقدس      
    عند زياح األسرار اإللهية -١٠

      X  
  عند حمل القربان والتفات الكاهن نحو الشعب -١١

:                                          ونزوله من درجة المذبح للمناولة أو للشكر بقوله       
        X   سبحانك ...  

  : حين رجوعه باألسرار وقول الشمامسة  -١٢
        X لك تجثو ساجدة  
  . المسكونة كلها     

  : عند قول الشماس  -١٣
X
  بعد تناول األسرار المقدسة فلنُحنِ رؤوسنا أمامك           
  . يا ربنا وإلهنا      

  :عند الـبركة األخيرة وصرف الشعب بالسالم  -١٤
Xامضوا بسالم.
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اول، فعلى المسيحي العابد، إن لم يكن وعندما يحين وقت التن  
مستعداً لذلك، أن يتناول بالشوق الروحي، طالباً إلى السيد 
المسيح أن يمنحه نعمة االستحقاق، ألكل خبز الحياة وشرب 

وال يجوز الخروج من الكنيسة قبل           . كأس الخالص
ولتكن . نـــوال بــركــة الكاهــن لالنصراف

ر المولى الكريم على نعمة التنعم بالمائدة خاتمة القداس بشك
السموية، أو حضور القداس اإللهي، والطلب إلى جودته 

  . تقديس أفكارنا وأقوالنا وأعمالنا، وباإلجمال أنفسنا وأجسادنا
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  الفصل الثامن
  الصالة العامة الفرضية وترجمتها

 
إذا حان وقت الصالة، على كل مؤمن إكليريكياً كان أو   

لمانياً أن يأتي إلى البيعة، ويتلو في طريقه سبع آيات من ع
  :المزمور الخامس والعشرين 

X


X
     

X
     

X
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X

        
X  

   X إليك يا رب رفعت نفسي، إلهي عليك توكلت فال أخزى
وال تفتخر علي أعدائي، بل إن جميع الذين يرجونك          

  Xال يخزون 
يا رب عرفني طرقك وسبلك   علِّمني . ليخز األثمة بأباطيلهم

X   
وإياك . لهي ومخلصيأرشدني بحقك وعلِّمني، ألنك أنت إ

رجوت كل يوم، اذكر يا رب مراحمك ونعمك، فإنها منذ األزل 
X  

وال تذكر خطايا صبــاي، بل بحـســب كثرة رحمتك، 
  Xاذكرني أنت من أجل جودتك 

فإن أتم المزمور فقد أجاد، وإال فليتُل اآليات السابقة حتى   
مراراً يبلغ الكنيسة، وإن لم يعرف ذلك فليترنم  بهذه اآلية 
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وحينما  .طرقك يا رب عرفني وسبلك         علِّمني: وهي 
ـُل وهو ساجد أمام القربان المقدس أو  يدخل الكنيسة، ليق

  :الصليب 
  ،   ،

X
غفر لي أيها وسجدت أمام منبرك فأ. اللهم إني دخلت بيتك

  Xالملك السماوي كل ما أخطأت به إليك 
تأمل فردوس عدن، . وقبل أن تشرع أيها المؤمن في الصالة  

كان في حال النعمة،  وأذكر أن جنسك اآلدمي كان هناك لما
وأن الخطية نزعت عنه ثوب النعمة وأخرجته من الفردوس 

ـَّر خطاياك باكياً عليها بق. مطروداً ذليالً لب خاشع، فلذلك تذك
واعلم أن الخطية هي التي تجعلك طريداً من الملكوت بعيداً 

تصور أنك ماثل أمام ربنا يسوع المسيح وإنه معلق . عن اهللا
ـَّر وقوفك أمام عرشه الرهيب يوم  أمامك على الصليب، وتذك

واعتبر إذا كان الصديقون يخافون فكيف يكون . يدين العالمين
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صالتك أمامه وقوف ذلك العشار بكل وقفْ في ! حال الخطاة 
  :خشية وهيبة واحترام، وابدأ بصالتك قائالً 

  القومة األولى من الليل    
 X  
   X باسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد

: ثم  
       

X
قدوس قدوس قدوس، الرب القوي، الممتلئة السموات 

أوشعنا في األعالي، تبارك الذي أتى . واألرض من مجده
  Xاألعالي  المجد في. وسيأتي أيضاً باسم الرب
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X

      
     

       
X

     
      

      
       

        
X
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التقاديس الثالثـة 
قدوس أنت أيها اإلله، قدوس أنت أيها القوي، قدوس أنت   

ـُلبت عوضاً عنا  ارحمنا  تكرر "  Xغير المائت، يا من ص
  ". ثالث مرات 

نا أقبل يا رب. يا ربنا أشفق علينا وارحمنا. يا ربنا ارحمنا
  Xعبادتنا وصلواتنا، وارحمنا 

سبحانك أيها الملك . سبحانك أيها الخالق. سبحانك اللهم
  Xبارك يا رب عبيدك . المسيح الرؤوف بالخطاة
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الصالة الربانيـة 
لتكن . ليأت ملكوتك. ليتقدس اسمك. أبانا الذي في السموات  

خبزنا اعطنا . مشيئتك كما في السماء، كذلك على األرض
واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، كما نحن أيضاً نغفر . كفافنا اليوم

ـِّـنا من . لمن أخطأ إلينا وال تدخلنا في التجربة، لكن نج
ألن لك الملك والقوة والتسبحة إلى أبد اآلبدين . الشرير
  .آمين

  
  القومة الثانية من الليل    


        

X  
  :ـل واسجد في كل دفعة ثم انتصب وقُ
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X
X

  " :لنهتف مع مالئكة السماء قائلين "   
تبارك مجد الرب . تباركت عظمة الرب من مكانه إلى األبد

. مبارك مجد الرب من مكانه إلى األبد. من مكانه إلى األبد
أيها الثالوث األقدس . أيها الثالوث األقدس المجيد ارحمنا

 أيها الثالوث األقدس المجيد ترأف بنا. المجيد ارحمنا
ـَّح إلى األبد. وارحمنا قدوس أنت . قدوس أنت ومسب

ـَّح إلى األبد . قدوس أنت ومبارك اسمك إلى األبد. ومسب
إلى . يا رجاءنا سبحانك. سبحانك يا ربنا. سبحانك يا ربنا

  . بارك يا سيديXاألبد 
  ...أبانا الذي في السموات
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  القومة الثالثة من الليل    
  :ثم أتُل التهليل ثالثاً راسماً الصليب " قومة الثانيةكال" 





 X  
هللويا  هللويا هللويا، . هللويا هللويا هللويا، الحمد لك اللهم

ـَّطف علينا . سبحانك اللهم هللويا هللويا هللويا،  تع
ـَّا ـَّان وارحمنا وأعن    . برحمتك، أيها الرب الحن

  :ل ـوبعد ذلك وأنت راسم الصليب قُ
    


المجد للثالوث، الحمد للثالوث، نسبح للثالوث األزلي 

  . السرمدي في كل حين
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ـَّدر بالتسبحة المالئكية وهي  ـُص ثم أتُل القومة الرابعة التي ت
التي أنشأها مار أثناسيوس اإلسكندري، ونقلها إلى السريانية 

  .ار بولس أسقف الرها مترجم المعانيثم
  

التسبحـة المالئكيـة     
      

X  
      

X
X

X
X

        
X
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X  
        

X


        
X

         
X




X
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X

       
X     

.قدوس أنت أيها اإلله:ثم قومة 
المجد هللا في األعالي، وعلى األرض السالم واألمن والرجاء 

Xالبشر  الصالح لبني
إننا نسبحك، إننا نباركك، إننا نسجد لك ونصعد لك كامل 

  Xالتسبيح 
    Xنعترف بك ألجل عظمة تسبيحك 

أيها الرب اإلله اآلب الضابط الكل الخالق، والملك السماوي 
X  

أيها الرب اإلله االبن الوحيد يسوع المسيح مع الروح القدس 
X  
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آلب، الحامل خطايا أيها الرب اإلله، حمل اهللا، االبن وكلمة ا
  Xالعالم ارحمنا 

الذي حمل ويحمل خطية العالم، أمـل إلينا أذنك وأقبل طلبتنا 
  Xالجالس بالمجد عن يمين أبيه ترأف بنا وارحمنا 

ألنك وحدك، ووحدك قدوس، أيها الرب يسوع المسيح مع 
  Xالروح القدس 

أباركك يا مجد اهللا اآلب الحق في كل وقت وفي كل أيام 
  X حياتي

وأسبح اسمك القدوس المبارك إلى األبد، والدائم إلى أبد 
  Xاآلبدين 

مبارك أنت أيها الرب الضابط الكل، إله آبائنا، واسمك ممجد 
  Xومبجل بالتسابيح إلى أبد اآلبدين 

لك يحق المجد، لك تليق التسبحة، لك يجب الثناء يا إله الكل، 
، اآلن وفي اآلب الحق مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس

  Xكل وقت وإلى أبد اآلبدين 
  ...ثم قدوس أنت يا اهللا
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ح    ـصـالة الصب
األولى . فرض صالة الصبح هو قومتان من صالة التقديسات  

  :والثانية تُصدر بما يأتي وهو . بعد صالة التسبحة
        

 X
        

X


X
X

    
واإلعالن  Xصالح االعتراف للرب والترنيم السمك أيها العلي

يا رب في       Xبنعمتك في الصباح وبإيمانك في الليالي 
يا . الصباح تسمع صوتي، وفي الصباح أتهيأ للظهور أمامك

  .يا رب أغفر  وسامح خطايانا جميعاً Xرب ترأف بشعبك 
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بحق اسمك  Xعلينا يمينك وأشف أمراضنا أيها القدوس احلَّ 
  .وارحمنا

  ...قدوس أنت أيها اإلله
 

 صالة الساعة الثالثة   
األولى بعد . يتم هذا الفرض بقومتين من صالة التقاديس  

  .صالة الصبح والثانية بعد تالوة صالة الفرض
  

صالة الساعة السادسة   
صالة التقاديس أيضاً األولى بعد : متان هذا الفرض هو قو  

والثانية بعد نهاية . القومة الثانية من صالة الساعة الثالثة
صالة الفرض مصدرة بمعنيث مار سويريوس  بطريرك 

  :وهو +/  ٥٣٨/أنطاكية 
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X


X

      
X

        
X

       
X

   
X
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ـْـك، و . جميع قديسيكإني استعين بدعاء األم التي ولدت
أعظمك يا سيدي الملك، يا أيها االبن الوحيد، وكلمة اآلب 

  Xالسماوي، المتعالي عن الموت بطبعه 
يا من ارتضى وجاء إلينا بنعمته من أجل حياة الجنس البشري 

   Xوفدائه 
ـَّسد من القديسة المجيدة والعذراء الطاهرة والدة اإلله  وتج

   Xمريم 
ـُلب عوضاً عنا أيها المسيح وصار إنساناً ولم يتغير و ص

  Xإلهنا 
  Xوبموته وطئ موتنا وقتله، وهو أحد الثالوث األقدس 

ـُمجد مع أبيه، وروحه القدوس، ترأف  ـُسجد له، وي يا من ي
  . بنا كلنا

  ...قدوس أنت أيها اإلله
واعلم أن هذه القومة الثانية المصدرة بالمعنيث المذكورة 

ير، وصوم نينوى، وحينما        تُصلَّـى في أيام الصيام الكب
القداس ال يلتزم المصلي  أما إذا ما سمع. ال يحضر القداس
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بها لورودها في بدئه فتكون صالة الساعة السادسة قومة    ال 
  .غير

  
   سـاءـصـالة الم

  صــالة الساعة التاسـعة:  
يضاً من صالة  إن فرض هذه الصالة هو قومتان أ  

والثانية بعد نهاية . التقديسات، تُتلى األولى في بداية الصالة
  .فرض الساعة التاسعة

األولى . هذه الصالة قومتان أيضاً .صالة المساء أو الغروب  
والثانية بعد فرض المساء . عند نهاية صالة الساعة التاسعة

:مصدرة بهذه النبذة  
 

X
     

 X



Olaf.com-www.A   85    :  نشر ألكترونيتنسیق و 

. يا ربنا يسوع المسيح ال تغلق بوجهنا باب مراحمك إننا خطاة
Xترف بذلك فارحمنا نع

. يا رب محبتك إيمانك إلينا من مكانك لكي تبطل موتنا بموتك
  .فارحمنا

  ...قدوس أنت يا اهللا
  
صالة الستار أو النوم    

 .قدوس أنت أيها اإللهفرض هذه الصالة هو قومة واحدة،   
وبعد ذلك يقال المزمور . تلحق بصالة المساء قبل الفرض

ـَّف كل . والمئة والحادي والعشرون. لحادي والتسعونا وتنص
  :آية منهما بهللويا 

 X
                    

                                          X
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                                         X
                      

                                         X
                      

                                                     X
                         

                                                  X
         X

         X
                               

                                                 X
    X
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                                          X
                                     

                                           X
                                 

                                 X
                                    

                                        X
                    
                                             X

X
      X

                    
                                                          X



Olaf.com-www.A   88    :  نشر ألكترونيتنسیق و 

    X 
         X
      X

                
                        X

                   
                                                  X

       X
         X

X
  Xيا  أيها الجالس في ستر العلي، والمحمود في ظالل اهللا
فإنه  Xقل للرب أنت رجائي وملجأي اإلله الذي أتكل عليه 

ـَّجيك من فخ العثرة ومن الكالم الباطل               Xين
ـَّجيك وتحت أجنحته تحتمي سالحاً يحيطك                بخوافيه ين

  Xحقه 
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 Xفال تخشَ من هول الليل، وال من سهم يطير في النهار 
وال من ريح تهب في الظهيرة  وال من كلمة تسلك في الدجى،

X  
  Xيسقط عن جانبك ألوف وربوات عن يمينك 

   Xوإليك ال يقترب بل تنظر بعينيك 
   Xألنك أنت يا رب ملجأي . وتعاين مجازاة المنافقين

  Xيا من جعلت األعالي مسكنك فال يالقيك شر 
 Xألنه يوصي مالئكته بك . وال تدنو ضربة من مسكنك

   Xعلى أذرعتهم يحملونك ليحفظوك في كل طرقك و
ـُـك ـْـل   Xتطأ األرقم والثعبان . لئال تُصدم بحجر رِج

   Xطلبني فأخلصه وأقويه  ألنه. وتدوس األسد والتنين
ألنه عرف اسمي يدعوني فأستجيب له معه أنا في              

  Xالضيق 
  Xوأؤيده وأمجده، أشبعه أياماً مديدة 

  Xجبل أرفع عيني إلى ال. وأريه خالصي
  Xمعونتي من عند الرب . إلى حيث يأتي معيني

ل الذي صنع السموات واألرض ال يجعل رِجـلُك تزX   وال
   Xينام حافظك، إنه ال ينام وال ينعس 
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  Xالرب حافظك . حافظ إسرائيل
  Xالرب يظللك بيده اليمنى، فال تؤذيك الشمس في النهار 

  Xشرور وال القمر في الليل، الرب يحفظك من جميع ال
   Xالرب يحفظ نفسك، يحفظ خروجك ودخولك 

  Xمن اآلن وإلى الدهر 
  Xولك اللهم يجب التسبيح 

 
ثم معنيث القديس مار سويريوس وهو:  

 
X

     
X

        
X
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X

      
X

      
  X

   
X




X



X
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X
        

X


  . أيها الجالس في ستر العلي، استرنا تحت ظل أكناف رحمتك
  . أيها الرب ارحمنا، يا سامع الكل اسمع برأفتك طلبة عبيدك

اجعلنا أيها المسيح فادينا آمنين في مسائنا، وإياك حامدين في 
  . ليلنا، ألنك الملك الممجد

وارحمنا في هذا  بنا وخطايانافإليك نرفع أبصارنا فأغفر ذنو
  . العالم وفي اآلتي

ـَّـنا صليبك  لتسترنا يا رب رحمتك، ولتساعدنا نعمتك، وليص
  . من الشرير وجنوده

لتحل يمينك علينا في جميع أيام حياتنا، وليملك سالمك فيما 
  . بيننا،  وأسعف النفوس المبتهلة إليك، بالثقة والخالص
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يسيك أغفر لنا آثامنا، وارحمنا بدعاء مريم والدتك وجميع قد
  . اللهم

  . وتبارك جالل الرب من مكانه إلى األبد
  . مبارك مجد الرب من مكانه إلى األبد
  . مبارك مجد الرب من مكانه إلى األبد

  . أيها الثالوث األقدس المجيد ارحمنا
  . أيها الثالوث األقدس المجيد ارحمنا

ـّف عل قدوس . ينا وارحمناأيها الثالوث األقدس المجيد تعط
ـَّد إلى األبد   . أنت وممج

  .قدوس أنت وممجد إلى األبد
  . قدوس أنت ومبارك اسمك إلى األبد

  . سبحانك يا ربنا
  . سبحانك يا ربنا

  . سبحانك يا من عليه اتكالنا إلى األبد
  .الخ) أبانا الذي(
  
  
  



Olaf.com-www.A   94    :  نشر ألكترونيتنسیق و 

  دسـتور اإليـمان
 

ومساء وقبل  عند ختام الصلوات صباحاً دستور اإليمانيتلى 
  :النوم وفي القداس 
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X

، اآلب الضابط الكل، خالق السماء واألرض، بإله واحدنؤمن 
  . وكل ما يرى وما ال يرى

، ابن اهللا الوحيد، المولود من اآلب وبرب واحد يسوع المسيح
مولود غير . من نور، إله حق من إله حقنور . قبل الدهور

الذي به صار كل شيء، . مخلوق، مساوٍ لآلب في الجوهر
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الذي من أجلنا نحن البشر، ومن أجل خالصنا، نزل من 
ـَّـد من الروح القدس، ومن مريم العذراء والدة  السماء وتجس

ـَّا في عهد بيالطس . اإلله وصار  إنساناً وصلب عوضاً عن
. ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما شاءتألم . البنطي

وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين اآلب، وأيضاً سيأتي 
بمجد عظيم ليدين األحياء واألموات، ذلك الذي ليس لملكه 

  .انقضاء
الرب المحيي الكل الذي من اآلب  ونؤمن بالروح القدس

ـَّد ـُمج ـُسجد له وي الذي نطق . ينبثق، ومع اآلب واالبن،  ي
  . باألنبياء والرسل
  . جامعة مقدسة رسولية وبكنيسة واحدة

  . لمغفرة الخطايا ونعترف بمعمودية واحدة
  .في العالم اآلتي آمين ونترجى قيامة الموتى والحياة الجديدة
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ـي   السالم المالئك      
إكراماً  السالم المالئكيعند ختام الصلوات اتُل إذا شئت 

  .للعذراء الطوباوية
      


  
 X  

الرب معك، . السالم عليك يا مريم العذراء،  الممتلئة نعمة
.               مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك يسوع

يا مريم القديسة يا والدة اإلله، صلي من أجلنا نحن الخطاة 
  .اآلن وفي ساعة موتنا آمين

عند خروجك من الكنيسة أسجد أمام القربان أو الصليب الحي   
  :ثم قل 


  .أودعك بالسالم يا بيعة اهللا المقدسة
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  مجمل عدد قومات الصالة
فصالة الصبح . إن جملة قومات الصالة اليومية خمس عشرة  

الليل، والصبح، والساعة الثالثة، والسادسة،  المتضمنة صلوات
قدوس أنت أيها  :أو الظهر،  تتم بعشر قومات أي قومة 

  :ثم . مبارك جالل الرب: اإلله، وقومتان هما 


:التسبحة وفيها قومتان ثم : ثم    : وفيها
فإن حضرتَ . ة الثالثة والسادسةثم قومتان للساع. قومتان

القداس تممتَ القومة الثانية من فرض السادسة المصدرة 
بمعنيث مار سويريوس كما رأيتَ وتلوتَ دستور اإليمان مع 

وإن لم تحضر فأتم القومة األخيرة، واتُل دستور . الجمهور
  .اإليمان، واختم صالتك بالسالم على العذراء

حاوية صلوات التاسعة والغروب وهي ال :وصالة المساء   
ثم . والستار تقوم بخمس قومات أي تبدأ بصالة التقديس
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. وفيها قومتان : قومتان للتاسعة والمساء ثم
ثم مزمور الستار ومعنيث مار سويريوس ودستور اإليمان 

  .والختام بالسالم المالئكي
صالة  :كرر الفرض المذكور وهو :وفي صالة النوم   

التقديسات،  والمزموران، ومعنيث مار سويريوس، ودستور 
ـَّيتها في : وصالة نصف الليل . اإليمان، والسالم إذا صل
  .وقتها فحسناً تفعل

عليهم . هذه هي الصلوات المفروضة على العامة مع سجداتها  
ـُّـوها في الكنيسة . فإن لم يمكنهم ذلك فأينما كانوا. أن يصل

وإن فاتهم وقت . لسجود فليسجدوا بالروحفإن لم يمكنهم ا
ـُهملوا . الصالة فليؤخروها إلى وقت آخر أحرى من أن ي

  .فيخطئون
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  الفصل التاسع
  صلـوات الصـوم الكبـيـر

  
ـَّى    اعلم أن الصالة الجمهورية في الصوم الكبير تُصل

صباحاً وظهراً ومساء، عدا أيام اآلحاد واألعياد والسبوت، 
لصبح، صلوات الليل، والصبح، والثالثة، فتتضمن صالة ا

. بثماني قومات، وتختتم القومة األخيرة بدستور اإليمان
والتاسعة ،السادسة ويتضمن فرض الظهر الساعة 

 والرمش ، )ر ) المساءبست قومات، تُصد
األخيرة منهما بمعنيث مار سويريوس األنطاكي 

 )بصالة أمك التي ولدتك، ودستور اإليمان :  )١
   :جد ـسـثم ي. دــنؤمن بإله واح

  .أربعين سجدة تامة
 ـــــــــــ 
  .٨٠ص  -١
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ويقال في السجدات العشر األولى   يا رب
:وفي السجدات العشر الثانية .  ارحم           

:وفي الثالثة . ب ارحمنايا ر             

:وفي الرابعة . بنا يا رب أشفق مترأفاً 
 وهذه السجدات . ا ربنا استجبنا وارحمناي

المسامحة حتى جمعة :  مفروضة منذ اثنين الصوم 
  .األربعين

ويزاد في فرض صالة الصبح على   
  )صالح االعتراف للرب هذه الصالة : ) ١

  :الخشوعية وهي 
        

X
  

 ـــــــــــ
  .٧٩ - ٧٨ص  -١
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X

        
X

       
X

X
 X

X
X


   X   
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X                           ًكررها ثالثا
  :ثم قل 

    
ثالثاً بسجود.  

X
X


X
X

X
X

المين برحمتك لنُـحفَظ اليوم، أبراراً، أهلنا يا رب الع
ـُّواً من أدناس الخطية  ـُل   Xوخ

ـَّـمتَ وجلَّ اسمك إلى أبد  تباركت أيها الرب إله آبائنا، وتعظ
  Xاآلبدين 

Xألننا عليك اتكلنا فلتشملنا نعمتك ومراحمك 



Olaf.com-www.A   104    :  نشر ألكترونيتنسیق و 

ـِّمـنا وأرنا طريق وصاياك . تباركت أيها الرب   Xعل
Xضلك سبيل شريعتك تباركت أيها الرب، عرفنا بف

  Xتباركت أيها القدوس أنرنا بجميع أضوائك 
يا رب لتكن مراحمك علينا وأحطنا برأفتك إلى أبد            

  Xاآلبدين 
يا رب ال تُهمل وال تترك صنع يديك فإن لك يجب المجد وبك 

أيها اآلب واالبن والروح القدس . يليق التسبيح ولك يحق الثناء
Xين إلى أبد اآلبدين آم

  Xصالح االعتراف للرب، والترنيم السمك أيها العلي 
  Xاإلعالن برحمتك في الصباح وبأمانتك في الليالي 

يا رب، في الصباح تسمع صوتي، وفي الصباح اتأهب 
  Xللظهور أمامك 

  Xيا رب تحنن على شعبك، يا رب اغفر واترك خطايانا 
نا من وأبسط يمينك علينا أيها القدوس، وباسمك أشف أمراض

  Xأجل اسمك القدوس ارحمنا 
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قدوس أنت أيها اإلله، قدوس أنت أيها القوي، قدوس أنت غير 
Xالمائت يا من صلبت عوضاً عنا ارحمنا 

  ).ثالثاً سجود(
يا رب اغفر وسامح خطايانا جميعاً أيها . يا رب ارحم شعبك

المجد . ألجل اسمك. القدوس أحل يمينك علينا وأشف أمراضنا
لك يا ربنا، المجد لك يا ربنا، المجد لك          يا رجاءنا 

Xإلى األبد 
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U ـ مار يعقوب السروجي للتوبة )١(باعوثU 

  مخصوص بمساء
    أيام اآلحاد واألعياد من الصوم   

 
  أيها اآلب واالبن والروح القدس

ما إني قرعتُ بابك مؤمناً فاستجبني احرسني في صبائي، وب
ارحمني . كَرماً، وأجُل عيني ألعاين رأفتك وأترنم باسمك

. ألني بلطفك لجأتُ، رب هب لي بحسب مسألتي قلباً نقياً
ـِّن عقلي بحكمة من فيضك أتدبر بها في حياتي . وزي

ـِّي على الشرير بسالح روحي، واجعلني موسوماً  وأعن
ربي أني  أحببت . حياتي من الهالك بسيماء اسمك منقذاً

ـُخزني وبيمناك أستنجد ألنجو . صيتك وتبعتك فال ت
 ـــــــــــ

١-   طلبة= باعوث.  
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أيها الرب الصالح الرحيم لقد عقدت نيتي . من الشيطان
مصمماً على أن أكون لك، وأعبدك، وبما أنني أصبت منك 

ـِّـب أملي، لكن أغ نِ عقلي من كنوزك حناناً ورأفة،  فال تخي
ـُن علي بقراءة أسفار الحق ألفيد منها  مثلما يغتني التاجر، وم

ـُد لي يا سيدي بفضلك أنا عبدك وابن آمتك. علماً يا . وج
يسوع ربي إني تناولت جسدك ودمك الحيا بك، فأجعل 

في صالتي دعوتك . صليبك سوراً لنفسي يصونها من اآلفات
ا الراعي الصالح حمالً في فباركني بيمناك واجعلني أيه

تبارك اسمك أيها الرب الكريم ملك العوالم وليبلغ . رعيتك
  .تضرعي كهدية أمام جاللك اإللهي
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Uبـاعـوث تـوبـةU 

  لمار أفرام الملفان السرياني
 
ـُقال في صالة الستار في الصيام الكبير    تليق تالوته قبل. ي

  .)١(النوم 
يا رب هب لي حينما أسهر في الصالة أن أمثل أمامك منتبه 

فإن . وإذا عاودت الرقاد فليكن نومي بمعزل عن خطية. الفكر
خطئت في يقظتي فأغفر لي كرماً، وإن أخطأت في رقادي 

  . فأعفُ عني بحلمك
ـِّني من ردي األحالم   امنحني نوماً بجاه صليبك، ونج

أمدني بمالك نوراني يحرسني، وأنقذني . والخياالت السمجة
بحق جسدك الحي الذي . من الشهوة القبيحة

 ـــــــــــ
  .مختصر من أصله -١
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وأنجز لي . اكفني شر إبليس تجاه ذبيحتك ألجلي. تناولته
ـُرساً،   وعدك وأجعل لي من صليبك سوراً، ومن رحمتك ت

ساء آمناً، واجعلني في هذا الم. ووفقني لمطاوعة ما تشاء فعله
يا يسوع . وفي الليل مشغوالً بحمدك، ألحمدك حين استيقاظي

  .فادي العالم والنور الحق ارحمنا في الدهرين آمين
ـُقال واعلم أنه في أسبوع اآلالم ال ي                كما

ـُعوض عن صالة التقديسات بما  ـُتلى السالم المالئكي وي ال ي
  .لمألوفةيأتي مع الركعات ا

      
X

 
X

  
X

X
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X


  :ترجمتها 

ـَّصنا بآالمه من الضالل أقبل عبادتنا    أيها المسيح  الذي خل
يحق لك يا ربي التسبيح وألبيك اإلجالل ولروحك . وارحمنا

لرحمة ولتشملنا نحن الخطاة ا. القدوس السجود والتعظيم
والرأفة، لتنفتح أبواب أورشليم العلوية، فتدخل صلواتنا إلى 

سبحانك يا ربنا سبحانك يا ربنا سبحانك يا . أمام منبر المسيح
  .بارك يا سيدي. من عليه اتكالنا إلى األبد

  
  قال وفي القومة الثانية والقومة الثالثة من الليل ي:  

     
 X  

  ثالث دفعات
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ـُقال      :وفي القومة األولى من فرض الصبح ي
   في أوان الليل أو الصباح لنشكر : معناه

  .ساجدين للسيد المسيح الذي فدانا بآالمه وتواضعه
  

في صالة ليلة الخميس وصباحه 
       

X
.ثالث مرات  

" :معناها . " وهكذا الباقي 
أيها المسيح الذي أبطل بفصحه خروف الفصح أبهجنا 

  .بفصحك وارحمنا
  في قومة الساعة السادسة من الجمعة

      
X
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أقبل . أيها المسيح الذي استأصل بصليبه آالمه التي صلبته
  .عبادتنا وارحمنا

  
  في قومة الساعة التاسعة منها

       
X

من الموت، ابعث أمواتنا أيها المسيح الذي بموته أحيانا 
  .وارحمنا

  
في ليلة السبت وصباحه يقال 

      
X

أيها المسيح الذي أزال بدفنه فساد القبر أحينا من الموت 
  .وارحمنا
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  الفصل العاشـر
  صلـوات منتخبـة

 
الفرضية، يمكنه أن يتلو  إذا انتهى المصلي من الصالة  

داود النبي، المملوءة أقواالً  إلهية، والمفعمة حالوةً  مزامير
ال سيما الشتمالها على أنواع الصالة، ولكونها . روحية

ـُعرب عن حال كل إنسان قال القديس مار يوحنا الذهبي . ت
ـَم +/ :  ٤٠٧/الفم أسقف القسطنطينية  إن الروح القدس أله

تلوا المزامير يومياً لنفع النفوس المسيحيين أن ير
   .وانتعاشها

ففي جميع الكنائس وفي سائر الصلوات، نرى داود، فلله   
دره، نبياً يجعل بمزاميره األرض سماء، والبشر مالئكة، 
ـِّم األوالد أدباً وتقوى، والشبان رصانةً، والعذارى عفةً،  ويعل

نها الرسول وتالوة المزامير قد نص ع. والخطاة دعوة للتوبة
  وهي قديمة . )١(في أفسس 

 ـــــــــــ
      ١٦: ٣وكولو   ٥:١٩أف  -١
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االستعمال في الكنيســـة ويســتعمل منها في الطقس 
، وأربعة      )١(األسبوعي البسيط خمسة مزامير صباحاً 

 ومن الصلوات، الصالة االرتجالية وهي التي تكون . )٢(مساء
وموضوعها . فقة أحوال الزمانبعد الفرضية فتصلى على موا

: قال الرسول بولس . عمومي يشمل حاجات النفس والقريب
فاسأل قبل كل شيء أن تقام تضرعات وصلوات 
 وتــشــكرات وتوســـالت مـن أجـل جميع  الناس

، ومن ارتفاع شأن الكنيسة المقدسةفنصلي من أجل . )٣(
تشار وسائر أساقفتنا، وان، حبرنا األعظم األنطاكيأجل 

  .اإليمان الصحيح
ليسود السالم على العالم، ومن أجل  الملوكونصلي من أجل   

 المتضايقينوسائر  أبوينا، ومعلمينا، ومرشدينا، وأخوتنا،
توبة الخطاة، وهداية السيما من أجل . بأصناف الباليا

   اـأعدائــنل ــ، حتى من أجالضالين
 ـــــــــــ

  ١٥٠و  ١٤٩و  ١٤٨و ١٣٢و  ٥١مز  -١
     ١: ٢طيم  ١ - ٣                   ١٤١و  ١٤٠و  ١٢١و  ٩١مز  -٢
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وجميع  نفوس أقاربناونذكر في صلواتنا . )١( ومضطهدينا
وبذلك . وخاصةً في القداس اإللهـــي الموتى المؤمنين

هذا وإن . نظهر لهــم عمل المحبة والرحمة واإلكرام
ضيع صلواتـــنا الطقـسـية القانونية تشمل هذه الموا
كتب  بأسرها وقد جمعنا هنا بعض صلوات منتخبة أكثرها من

وغيرها  أدعية الرهبان والكهنة واالشحيم وكنز األلحان،: 
  .مما يوافق تالوته عند الحاجة

                         
 

 
 

 ـــــــــــ
  ٤٤: ٥متى  -١
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)١(  
  ال ـابـته

  مــن أنـــا ؟
 

. االبن والروح القدسسبحانك أيها اإلله الواحد اآلب و
لك . سبحانك يا رب الرحمة والجودة. سبحانك يا خالق العوالم

الحمد أيها الصالح، لك الحمد أيها المحسن إلى النفوس 
لك الحمد أيها المشرق شمسه على األبرار . واألجساد
ـِّـمك  .واألشرار أللهم إني أسجد لك وأعبدك وأحمدك وأعظ

لهي ألصلِّي أمام عظمتك صالة وأسبحك فنور عقلي بنورك اإل
وأغفر لجميع الذين أخطأوا إلي، واعطف . نقية مقبولة لديك

اللهم إن أعدائي . بقلوب الذين أخطأت إليهم ليغفروا لي
كثيرون وهم يحاربون نفسي دائماً ولست أستطيع مقاتلتهم 
ـُذ سالحك وسيفك وقم لمعونتي، وقل لنفسي  بدون قوتك، فخ

ـِّصك،ال تخافي أنا هو  رب اعضدني بنعمتك ألصلي  يا  مخل
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. فإنني خجل من ذنوبي وسيئاتي. أمامك صالة ترضي جاللك
ـَّة  بأي لسان أناجيك وبأي عقل أتأمل في عظيم مجدك، أي

ـَّة ركبتين أجثو لك أي قلب . يدين أبسط أمامك، أو على أي
ألني بكليتِّي مدنس باآلثام وكلِّي ملوث . طاهر أقدم لك

دناس، من قمة رأسي إلى أسفل قدمي، وأجزع مرتجفاً أن باال
  . أقف أمامك في الصالة يا ينبوع القداسة ورب الكمال

فها إنني أقف أمامك وقوف العبد أمام سيده، فارحمني       
أقف أمامك وقوف المريض أمام . يا سـيد السادات الرحيم

  . الطبيب فاشف أيها الطبيب السماوي جروح نفسي
مامك وقفة االبن أمام أبيه فأشفق علي أيها اآلب أقف أ

  . السماوي كما يترأف اآلب بالبنين
أقف أمامك وقفة التلميذ أمام معلمه فأنر أيها المعلم اإللهي 

اللهم . وفهمي واسكب علي من نعمتك ذهني وأضئ عقلي
ـِّي، وال تذكر خطاياي، بل اذكر  ـِّـني كيف ُأصل       علم

  . ا الذي جبلته يداك المقدستانيا رب أنني أن
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أنا هو المخلوق على صورتك، أنا هو المبتاع بذلك الدم 
  . الثمين

  . أنا هو الخروف الضائع، واالبن الضال
ـَّـع بالخطايا   . أنا هو المخل

أنا هو األعمى المولود في اآلثام، ولست أبصر نور الحق 
  . الساطع

ـَّـار   . أنا هو العش
ـُف بي، وأنصت إلى طلبتي، أنا هو ذلك المريض ف الط

ـُّـلي، واقبل ابتهالي انظر انكسار قلبي . واسمع توس
انظر توبتي وحسن نيتي، . وندامتي، انظر دموعي وعبراتي

بل . فال تصرف وجهك عني، وال تغفل عن خالصي
ـَّـف، وترأف، وأشفق، وارحم، واغفر، وسامح، وأهلني  تعط

ـِّـي لك صالة مقبولة كما يج وأعبدك بالروح . بألصل
لسكناك، أيها الثالوث  وأصير هيكالً طاهراً الئقاً. والحق

  .سبحانك إلى دهر الداهرين آمين. األقدس المجيد
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)٢( 
صالة  للـتأمـل في 
آالم السيد المسيح 

 
أيها اإلله المتأنس يا . يا سيدي يسوع المسيح ابن اهللا الوحيد

ـَّـيتَ في البستان متواتراً، وانح ـُك على من صل در عرق
اقرن صالتي بصالتك وقدمها ألبيك . األرض كعبيط الدم

  . األزلي لترضيه وتنال الرحمة
ـَـكك  الصالبون في البستان وربطوك، اربط  ـَس يا من م

  . بحبك قلبي
أهلني للوقوف أمام . يا من أقاموك أمام حنان وقيافا وبيالطس

  . منبرك الرهيب بوجه أبيض
 وجلدوك جلداً قاسياً اخلع عني أفعاليا من خلعوا ثيابك، 

ـِّـني من الجلد الجهنمي الذي أستحقه بسبب  الخطية ونج
  .  خطاياي
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ـُرست أشواك  يا من وضع على رأسك إكليل الشوك وغ
  .  الحادة في رأسك المجيد اغرس في قلبي محبتك اإللهية

يا من ألبستَ ثوب الهزء والعار ال تسمح وال تدع الشيطان 
  . والجسد أن يهزأوا بيوالعالم 

ـِّـصني من  ـُزم عليك بالموت خل يا من في الساعة الثالثة ج
  . الموت المجزوم علي بسبب خطيتي

ـِّـلني ألحمل نيرك الخفيف الطيب  يا من حملتَ صليبك، أه
  . واتبع آثار خطواتك

ـُمرتَ على الخشبة، سمر حبك  يا من في الساعة السادسة س
  . وخوفك في لحميالعذب في قلبي 

ـُتَّ بالجسد وأحييتَ األموات  يا من في الساعة التاسعة م
  . أحيني من موت الخطية

ـَّصتَ النفوس التي  يا من نزلتَ بعد موتك إلى الهاوية وخل
 كانت تنتظرك انشلني من هاوية األفعال الردية وخلص نفسي

ني التي تشتاق إليك وال اشتياق األيل إلى ينابيع المياه، وقو
ـِّـي صالة ترضيك وأباك وروحك وترجع إلي بالصفح  ألصل

  .والغفران آمين
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)٣(  
ملخص صالة 

)١(دانيـــال النـبـي  
  

أيها الرب اإلله العظيم الرهيب، حافظ العهد والرحمة لمحبيه، 
ـَّا أخطأنا، وأثمنا، وعملنا الشر، . وحافظي وصاياه إن

ا سمعنا من وتمردنا، وزغنا عن وصاياك وعن أحكامك، وم
ـَّموا ملوكنا ورؤساءنا وآباءنا  عبيدك األنبياء الذين باسمك كل

  . وجميع شعب األرض
لك يا سيدي البر، أما لنا، فخزي الوجوه، ألنا خطئنا إليك 

المراحم والمغفرة، ألننا تمردنا عليك،  ولم ) ولك يا إلهنا(
نسمع لصوتك، لنسلك في شرائعك التي جعلتها أمامنا، 

عــلــيــنا كل هذا الشر، ولم نرجع من آثامنا  فحــلَّ
  . ونفهم حقك

 ـــــــــــ
  ).مختصرة( ٢٠-٤: ٩دا  -١
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بار أنت يا رب في جميع أعمالك التي عملتها إذ لم نسمع 
  .لصوتك

واآلن أيها السيد إلهنا الذي أخرجت شعبك من أرض مصر 
ـَّا أنــ. بيد قوية، وجعلت لك اسماً كما هو إلى هذا اليوم

  . أخطأنا وعملنا شراً
ـِّه اصرف سخطك وغضبك   عنا   أيها السيد بحسب برك كل

  . ألنه بخطايانا وبإثم آبائنا صرنا عاراً عند جميع األمم :
فاسمع اآلن يا إلهنا صالة عبدك وتضرعاته وأضىء بوجهك 

  . على مقدسك الخرب
 من أجل اسمك أمل أذنك يا إلهي واسمع، افتح عينيك وانظر

ـَنا  ـِرب   ... التي دعي اسمك عليها) والمقادس(خ
لسنا ألجل برنا نلقي تضرعاتنا أمامك بل ألجل مراحمك 
الكثيرة أيها السيد اسمع،  أيها السيد اغفر،  أيها الرب أصغِ 

  .وال تبطىء، وذلك من أجلك يا إلهي ألن اسمك دعي علينا
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)٤(  
  نفسي حزينة 

مار أفرام السرياني                                  
 

أيها السيد القدوس، قد تقدمت إليك نفس حزينة متضرعة إليك 
بعبرات تنهدات عائذة بك، من العدو الشرير، فاستجبها 
سريعاً، ألنك إن أعرضت عنها هلكت حزناً، وإن أبطأت عن 

ـَت حسرةً ـَّدها بنعمتك ألن بولس . استجابتها قض فتفق
ـِّـيبة ل   . كرسولك دعاها خط

إلهي أنا عالم أن طبيعتي الفاسدة تميل إلى أغاظتك وإن لطف 
بحالي، وأنا أعلم بأن حلمك الذي ال حد له يحتملني من أجل 
حنوك األبوي، ألن األم الحنون ال تعرض عن الحنو على 

وإذا كانت عيون المياه تنبع         بال . طفلها مهما خالفها
حري عين رحمتك اإللهية انقطاع لكل من دنا منها، فكم بال
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فاسقني من رأفتك يا . تفيض على الجميع بال حد وال قياس
  . من يفرح بدموع التائبين

يا أيها الحمل . أال أيها الرؤوف عالج أسقامي بحكمتك الجزيلة
ـِّـني بدمك  اإللهي الذي ذُبح في سبيل خالص المسكونة نق

نعمتك تشفيني الغافر، أيها السيد أنا أسقط وأمرض دائماً،  و
ـَّـن وها إنني اآلن صارخ إليك مبتهالً . بال فتور شفاء ال يثم

سبحانك من رب قدير رؤوف . لتكفيني شر عدوي اللعين
  .بعبيده والحمد لك أبداً آمين
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)٥(  
  ينبوعك كله مواهب 

  مار أفرام السرياني                                 
 

ريق حياة مؤبدة أبلغ فيه إلى اآلب، يا حبيبي وفادي كن لي ط
ينبوعك كله . حيث السرور والسعادة والمملكة السماوية

مواهب، ونعمتك في قلب عبدك نور وفرح وسالم وحالوة 
نعمتك لي ملجأ وقوة . أحلى من العسل وكنز دون كل الكنوز

  . ونصر وسمو وفخر وحياة وإكليل مجد وتاج جمال
ذة محبتك وبهجتك، بل آه كيف يصمت لساني عن وصف لـ

كيف أكف عن تسبيحك والترنم بمديح نعمتك بترنيمات 
  روحانية ؟ 

شوقك يجذبني إليك يا حياتي ألتبعك فيصير قلبي أرضاً 
ـَّدة  صالحة تبذر فيها بذر ملكوتك، وتنديه بندى الحياة المؤب

  . لتحصد كل حين منه تخشعاً وسجوداً وعبادة وطهارة ومحبة
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ة عنك فهلَّم واهدها سواء السبيل وردها إلهي إن نفسي ضال
إلى حظيرة فردوسك البهي مع الخروف الضال، وقدمها بيدك 
إلى أبيك السموي لتنظَّم في رتب الحكيمات اللواتي      ال 
يفترن عن تسبيحك وتعظيم أبيك وروحك الحي القدوس، يا 
من لطفه ال يزول وفضله ال يحول،  ومجده ال تتصوره 

ـِّ   .ـالت وال تدركه العقول مدى الدهور آمينالمخيـ
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)٦(  
  انظر إلي بعين رحمتك 

  مار أفرام السرياني                                 
  

إليك أتضرع أيها المسيح مخلص العالم لتنظر إلي بعين 
لقد أنكرت سائر . رحمتك، وتنجيني من مآثمي الكثيرة

إنني كنت أمـياً عديم الفهم، احساناتك إلي منذ حداثتي، ف
فمألتني علماً وحكمةً، وفاض علي جودك فأشبعتَ جوعي 
وأرويتَ عطشي ونورتَ ذهني، فاحفظ لي جزءاً منه يوم 

نعم يا سيدي ترأف بي في تلك الساعة . الدينونة الرهيب
الهائلة، واجعلني شريكاً لذلك اللص الذي ورث الفردوس 

أمامك، واغسل بها سيئاتي وليخز  ضع عبراتي. بكلمة واحدة
يا يسوع قدس القديسين . عدو نفسي إذا رأني في جنَّة الحياة

إنني أتجاسر أن أحفظ اسمك بفمي الدنس متنهداً ومستغيثاً بك 
ـَـور إبليس فارث لي اللهم ونجني من  وعائذاً بك من ج

ـّـني لنصيب قديسيك . الهاوية العظيمة مسكن المنافقين وأهل
عمين بمرأى جمالك يا مجد القديسين وغايتهم القصوى المتن

ـِّـطر لساني وشكرك يا مخلص جميع الذين يدعونه  ألع
  .بقلوب سليمة ومكللهم بإكليل النور آمين
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)٧(  
  ابتهال

يا يسوع ربي وعريس نفسي 
 

يا يسوع ربي وعريس نفسي وحبيب قلبي أنت فرحي 
رور وبهجتي، كنزي وجوهرتي، فردوسي وشجرة حياتي، س

ملجأي . قلبي وإكليل رأسي، فخري وسالحي وخوذة نصري
. وغايتي وسلوتي أنت معلمي ومرشدي وراعي ومدبر حياتي

ـِّـقني ألحمل . نصيبي ومقصدي وباإلجمال كل مالي فوفـ
نيرك الطيب وحملك الخفيف، وأتبعك أيها الحبيب في طريق 

دك وهب لي أن أبتغيك بكل قلبي وأعب. الصليب حتى النهاية
الويل لي ألني راغب في التتلمذ لك وليس . العبادة الصالحة

في شيء من الصالح ألن نفسي وجسدي آلتان لألفكار 
فدبرني بحسب مشيئتك ووفقني ألصير لك . واألعمال الشريرة

يا يسوع إني بك أملك . تلميذاً حقيقياً قد كفر  بنفسه وآمن بك
ـَّها، والمجد والهناء وبدونك أكون شقياً كل الشقاء  السعادة كل

  .ألنك خيري األعظم فكن معي وفي الحيا بك إلى األبد آمين
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)٨(  
  كنا عـراة فـكـسوتـنا

)١(يوحنا الذهبي الفم                                 
 

يا رب ال توبخني بغضبك ألن حياتي تزول كالدخان،  
ر أذنبت أمامك أكث. تنقرض يوماً فيوماً وليس لي عمل صالح

من الناس، أحزنت روحك القدوس وأفنيت دهري في 
  .األباطيل، وأضعت بنفاقي العربون الذي وهبتني إياه

وأفسدت نفسي التي أبدعتها . ودنست هيكلك الذي هو جسدي
لذلك أنا . على صورتك ومسخت بالشهوات حلة برارتي

مستحق كل تأديب ولكن ال برجزك تؤدبني،          ال 
ـُـني قبل أ ن أضيء مصباحي، وال تقبضني وليس علي تدع

لباس العرس وال تفضحني أمام عرشك لكن ارحمني 
 ـــــــــــ

  .وضعها طبقاً للمزمور السادس -١
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أشفني فإن عظامي . ألني ضعيف النفس والفكر والقلب والعقل
لقد أشتد جزع نفسي ألن الزمان انقضى والحصاد . قد قلقت

طلبت أن تمد أجلي أخشى أن أمتد  دنا وال أدري ماذا أفعل إن
فإلى متى يا رب تتغافل عني  وتهملني إلى متى ال . في اآلثام

أال  . حتى متى  ال تغيث وترحم. تلتفت إلي وال تستجيبني
ـِّي أذكـر  يــا رب ارحمني واشـفـنـي واهدني وأعنـ

  .يا رب أن فكر اإلنسان مائل إلى الشر منذ حداثته
أذكر أنه بالخطايا حبلت بي أمي. أمامك  أذكر أنه ليس بار .

أذكر أنك إن حاكمتنا تستد . أذكر أن السماء غير نقية أمامك
. من يستطيع أن يفي شكر نعمك التي ال توصف. كل األفواه

كنا . ألننا لم نكن فخلقتنا، ولما ضللنا وهلكنا طلبتنا فوجدتنا
ـُراةً فكسوتنا، جياعاً فأشبعتنا، عطاشاً فسقيت نا، فقراء ع

ـَّـكتنا ملكوتك ـِّـصنا . فأغنيتنا، غرباء فمل فأحينا وخل
  .برحمتك، لك الحمد إلى األبد آمين
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)٩( 
  يـا شـمـس الـبـر... مناجاة

 
ـُـك  ـْـك رحمت أيها المسيح نور اآلب السماوي يا من أرسلت
إلى العالم ألجل خالص جنسنا البشري، أشرق نور معرفتك 

يك ليسلكوا سبيل أشعتك حتى يستريحوا اإللهية في أنفس طالب
ـَّعون بمرآك البهي يا من صعد . في ميناء المجد حيث يتمت

إلى السماء وهو لنا شفيع عند اآلب، ارفع عقولنا إلى سماء 
يا شمس البر المشرقة في القلب الطاهر أحطني . معرفتك

ـِّـلني ألعبدك ساجداً لك بالروح والحق يا . بأنوارك وأهـ
ـُتح لنا باب أسرار مجد اآلب  وحكمته وكلمته، يا من به ف

ـِّـلنا لتتمتع نفوسنا بلذة حسنك العجيب، يا خيرنا  الملكوت أه
  .الوحيد ومقصدنا الفريد يا غاية القديسين وحياة العالمين آمين
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)١٠(  
دمعـتـيـنـأتـيـتـك ب 

  
إن ذنوبي قد . يا ابن اهللا الوحيد إنني منتظر فيض بحر جودتك

ـَّـهرني بدموع عيني . طاياي ازدادت جداًكثرت وخ فطـ
. لئال يهزأ بي أعدائي لكن ليفرح المالئكة بخاطىء يتوب إليك

قصدت األطباء . اللهم إنني مريض ال أدري أين ألتجىء
وقد . وأفنوا علي أدويتهم، وعلتي تصعبت ليس من يشفيها

منك  بلغني أيها الطبيب الصالح أن أدويتك كثيرة وكل من دنا
. فلذلك أتيتك بدمعتين كالخاطئة، فاشفني واغفر لي. نال الشفاء

ـَّلتُ عيوبي خجلتُ أن أدعوك لكن العشَّار واللص  عندما تأم
والخاطئة والكنعانية والسامرية وسائر الخطاة شجعوني على 

إلهي يسؤني أن أكون أثيماً . التقرب إليك فجئتك مستغفراً
خجلني يوم الدين فال تُ. ي أحداًوستدينني أنت يا من ال يحاب

لكن ارحمني وإن لم أكن للغفران أهالً، . الرهيب بسبب ذلك
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ألنني بك آمنت، وباسمك اعتمدت، وإياك أحببت، ولصليبك 
  . الحي سجدت، وبجسدك ودمك األقدسين تقدست

يا رب األرباب العادل يا من ال يقبل رشوة، ليس لي رشوة 
هي أثمن من الذهب الخالص  أقدمها لك سوى الدموع التي

سيدي ورجائي إنني . فاقبلها واغفر لي. والحجارة الكريمة
وطالب من مخازنك . قارع باب رحمتك برجاء وإيمان وشوق

ـِّي  إنني . وال ترفضني             الغنية رحمةً ورأفةً فأعن
ها أنا تائب . صارخ إليك ربي وإلهي فال تطرحني من أمامك

ر بخطيتي فافتح لي باب الرحمة مثلما معترف بإثمي ومخب
ـَّل توبتي كما قبلت توبة العشار واغفر  فتحت للتائبين وتقبـ

  . ذنوبي كما غفرت لبطرس
ولساني . إلهي إن نفسي برصاء بالخطية فأنت قادر أن تشفيها

وعيناي العقليتان . أخرس عن تسبيحك فأطلقه بشكرك وحمدك
إلهي أي باب نقرع . ال تبصران نور الحق فأريد أن أبصر

سوى بابك يا رب الرأفة والحنان، ومن لنا بشفيع إليك يا أيها 
والسلطان الذي يخر أمامه السالطين . الملك الذي تعبده الملوك
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. اللهم إنني عالم بخطاياي وإثمي الذي ال يحصى. بتيجانهم
فإذا استلَّ عدلك سيف االنتقام فمن لي بشفيع إال جودك الذي 

اللهم إنني أخطأ عبادك إليك وأشدهم نكراناً . امغمر األن
لجميلك فيما أن الحياة قصيرة والموت قريب على األبواب ال 

أيها الغني ها إن المحتاجين وقوف . ملجأ لي سوى لطفك
. ببابك،  فافتح مخازنك، وأكفهم حاجتهم بحسب صادق وعدك

 اللهم يا بحر الرحمة إنني مشتاقٌ كل الشوق لعفوك وكرمك،
يا .        ومتعطش إلى رحمتك فجد علي بفيض من حلمك

.             ينبوع الخيرات وأوقيانوس المراحم الذي ال حد له
 يا باب الغفران المفتوح للخطاة يا مينا الحياة اقبل توبتي وامح
ـُـن علي بتقلّيد سالح  ذنبي، واشف نفسي، وقدسني وم

. علمني طرق وصاياك. صيالروح والمحبة ألغلب عدو خال
ـُـبَل االستقامة ألسير فيها وأحيا بنعمتك آمين   .واهدني س
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)١١(  
أ العـبـادـا ملجـي... أيها اآلب 

 
أيها اآلب السموي استجبنا ألنه ليس لنا أب سواك يستطيع أن 

بل . يعيننا فيما أنك بفضلك خلقتنا من العدم ال تهلكنا بغضبك
ـِّـمنا وصاياك لنرضيك   . بأعمال البر عل

يا اهللا يا أبا ربنا يسوع المسيح،  نسألك باسمه القدوس 
المبارك العظيم أن تنقل عقولنا من الهموم الدنيوية والشهوات 

  . العالمية إلى تذكار أحكامك الربانية، والعمل بأوامرك اإللهية
ـِّـدنا لكي نسلك بحسب روح  اللهم تمم لنا فضلك، وأيـ

وأضىء قلوبنا بنور . إبليس وجنوده وانصرنا على. دعوتنا
ابنك الوحيد، إلهي إنني أسكب أمامك تضرعاتي مستغفراً إياك 

أرسل نورك وحقك . طالباً أن تسمع صوتي وال تنسني
ها إنني . اجعل لي نصيباً في أرض األحياء. ليهدياني إليك



Olaf.com-www.A   136    :  نشر ألكترونيتنسیق و 

أدعوك لضيقتي،  وأصرخ إليك من هاوية مآثمي،  فلتبلغ 
  . سكصالتي إلى هيكل قد

يا رب يا ملجأ العباد إنني ملتجىء إليك  فاسترني وأبعد عني 
أيقظني من نوم الغفلة واصفح عن . الملل والكسل والضجر

يا سيدي ال تؤاخذنا بسوء أفعالنا وارفع عنا . سيئاتي الكثيرة
وعن جميع العالم الغالء والوباء وكيد األشرار وجور 

ـِّـلنا لالنتظام  األبالسة،  وأعطنا عمراً هنيئاً وسيرة نقية وأه
في صفوف قديسيك نسألك ذلك بحق ابنك الحبيب وباسمه 

  .الكريم، فارحمنا يا أرحم الراحمين آمين
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)١٢(  
اإللـه المعـزي... دسـالـروح الـق 

  
أيها اإلله المعزي روح الحق، يا كنز الخيرات وينبوع الحياة، 

هلم  واسكن فينا  .يا مقسم المواهب ومانح العطايا اإللهية
ـِّرنا من كل دنس قلباً نقياً أخلق فينا، وروحاً مستقيماً . وطهـ

. روح العفة والنقاوة روح التقوى والقداسة. جدد في أحشائنا
روح العلم . روح الحكمة والفهم روح المشورة والقوة

ـِتك كن معنا وفيما بيننا مرشداً ومعيناً ومقوياً  ـَي ـَش وخ
ـِّـياً ا الروح القدوس الرحيم الصالح، أعطني أيه. ومسل

ينبوع دموع بها اغسل قلبي من أوساخه، لترضى بالسكنى 
أال هلم وأضرم فيه نار حبك اإللهي وأنعش في روح . فيه

  .العمل الصالح الحيا بك إلى األبد آمين
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)١٣(  
  أجعل بدء يومي صالحاً... اللهم

المنبجي مار فيلكسينوس                              
 

اللهم إنني أستعين بك، وألتجىء إليك يا من خلق السموات 
ـُنيتي. بمشيئته ـَّـاراً يا منتهى أملي وم ـَّاراً يا غف .          يا جب

يا قبلتي في . يا غايتي في عبادتي يا سلوتي في وحدتي
وأسألك أن ترحمني وتجعل بدء يومي هذا صالحاً . صالتي

بل علي سترك، وأطلق لساني إلهي أس. ونهايته نجاحاً
ـَّل علي بالعافية أال يا رب األرباب يا من . بشكرك، وتفض

إنني أرفع إليك دعائي فاقبله، وأعطني من . إذا دعي استجاب
الخير أكثره ومن الرزق أوفره، سبحانك من عالم باألسرار، 
وممطر خيراته على األخيار واألشرار، وقابل الصلوات 

ـُنزل البركات وقاضي الحاجاتوماسح العبرات    . وم
ـَّـح له ضوء القمر سبحان من قدست له . سبحان من سب

ـَّـمته خليقته. ظلمة الليل سبحان من تعالى . سبحان من عظ
سبحان . سبحان من استخص الحمد لنفسه. وحده تقدس اسمه
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سبحان من تجلل بالجالل والنور . من أقام السماء بغير عواميد
سبحان من . بحان من تفرد بالوحدانية فال إله سواهس. المجيد

سبحان من جعل الجنة . استوى على العرش فال عين تراه
. سبحان من خلق النار عقاباً لمن عصاه. مسكناً لمن أرضاه

ـُكاه سبحان من رحم . سبحان من رحم أبانا يعقوب بعد ب
ـَّـاله سبحان من رفع ايليا إلى موضع . يوسف في كربه وس

سبحان من كلَّم موسى على رأس الجبل . ٍل واصطفاهعا
سبحان من استجاب يونان من بطن الحوت . واكرم مثواه

سبحان من . سبحان من رحم اسحق ومن الذبح فداه. وأحياه
سبحان من مدح صبر أيوب وكشف . غفر لداود حين عصاه

ـَّـحت له السماوات . عنه بعد ما ابتاله سبحان من سب
سبحان من . من سبحت له المالئكة بطغماتهاسبحان . بأجمعها

سبحان من سبحت له النجوم . سبحت له الشمس بضوئها
سبحان من . سبحان من سبحت له الرياح باختالفها. بعددها

سبحان من سبحت له . سبحت له السحب في مسيرها
. سبحان من سبحته الرعود والبروق. الصواعق بانحدارها

حت له . حت له الجبال بما فيهاسبحان من سبسبحان من سب
. سبحان من سبحته الطيور في أوكارها. البحور بأمواجها
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سبحان من . سبحان من سبحت له الوحوش بعدد أصنافها
سبحان من . سبحت له األشجار والنباتات بزهورها وأثمارها
سبحان من . سبحته الزهور والورود بعطرها وطيب نشرها

ـَّـحته . له األنهار والعيون بمجاريها سبحت سبحان من سب
سبحان من سبحت له السماء . الخالئق في ليلها ونهارها

  . واألرض بأسرها
ـَّـمتني اسمك القدوس وأمرتني  اللهم إنك خلقتني لعبادتك وعل

  . بدعائك
فأسألك برحمتك ورأفتك وفضلك وكرمك وإحسانك غير 

وال تذكر خطايا صباي المتناهي، أن تفرج عني كل هم وغم .
ـِّب أملي بل اجعل  اللهم إليك رغبتي فال ترد مسألتي وال تخي
أيامي كلها في رضاك وطاعتك يا أرحم الراحمين، يا قابل 

ـُـب علي . التائبين اقبل توبتي ما تقدم وما تأخر منها ت
وعلى والدي توبةً ال سخط بعدها وارحمهما وإياي رحمة ال 

  .ا وارحم جميع الشهداء والقديسين آمينحد  له
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)١٤(  
  زدنـي إيـمـانــاً 

الناسك أشعيا الحلبي                                 
  

يا سيدي يسوع . يا سيدي يسوع المسيح ارحمني برحمتك
ـَّف على بؤسي برحمتك يا سيدي يسوع . المسيح تعطـ

أبعد  يا سيدي يسوع المسيح. المسيح اغفر خطاياي برحمتك
يا سيدي يسوع . عني كل األهواء الردية واألفكار الدنسة
يا سيدي يسوع . المسيح اجعلني أن أصير لك عبداً أميناً

يا يسوع حبيبي زدني إيماناً . المسيح اهدني إلى ميناء الحياة
ـّـن . وثبتِّني رجاء وأضرم في قلبي محبة يا يسوع حبيبي زي

لي بالعلم والحكمة نفسي بالعفة والتواضع والصبر، وعق
والمعرفة، يا يسوع حبيبي امألني من محبتك ومحبة القريب 
ـَّـاً قديسة وسائر اآلباء القديسين  بجاه من اخترتها لك أم

  .آمين
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)١(تسبحـة مريم العـذراء  
 

ـِّـم نفسي الرب، وتبتهج روحي باهللا مخلصي ـُعظ ألنه . ت
فهوذا منذ اآلن تعطيني الطوبى جميع . أمتهنظر إلى تواضع 

  Xاألجيال 
القوي والقدوس اسمه ورحمته إلى . ألنه صنع بي عظائم

  Xأجياٍل وأجيال للذين يتَّقونه 
أنزل . صنع غراً بذراعه، وفرق المتكبرين بفكر قلوبهم

  Xالمقتدرين عن الكراسي ورفع المتواضعين 
عضد . نياء فارغينأشبع الجياع من الخيرات، وأرسل األغ

ـَّـم آباءنا البراهيم وزرعه  إسرائيل فتاه وذكر رحمته كما كل
  Xإلى األبد 

  
 ـــــــــــ

  ٥٦-٤٦: ١لوقا  -١
)١٦(  
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  صالة عند االستيقاظ  من النوم
 

 حينما يستيقظ المسيحي صباحاً فليرسم الصليب على وجهه
  :ويقول 

  Xآمينباسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد   
  .أيها الرب الذي ال ينام، أيقظني من نوم الخطية ألسبحك

أيها الحي الذي ال يموت أقمني من سنَة الموت، ألشكر 
ـِّحك وأباركك مع مسبحيك األبرار   . رأفتك، وأهلني ألسب

ـَّمتَ إلى األبد آمين   .أيها اآلب واالبن والروح القدس تعظ
 
 

 
)١٧( 
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  صـالة الـصـبح
  األب أنطون التكريتي                                     

 
  Xباسم اآلب واالبن والروح القدس اإلله الواحد آمين 

امنحنا ربنا في هذا النهار رفاقاً صالحين، وأخبار السالم، 
  . وأفكاراً نقية، وأعماالً مرضية خالية من األمور العالمية

عدالً في وأعطنا عفَّة في أفكارنا، وقداسة في شفاهنا، و
  . أحكامنا

وهب لنا ربنا جسماً صحيحاً، وخبزاً كافياً، وعقالً نيراً، وفهماً 
ـِّـنا من األهواء الردية ومن الشرير وكل ظالم  ثاقباً، ونج

  . ومارد
  .وقدسنا بحبك وخشيتك قوالً وفعالً لكي نصير بني النور آمين

 
 
)١٨( 
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  صــالة المسـاء
  األب أنطون التكريتي                                        

  
ـِّـي من المسالك  أبتهل إليك يا ربي أنا اخطأ عبادك فصن

ـُّهم النور   .المعوجة، وأبعد عني ظلمة األبالسة الذين يغم
وأعطني أن أصور في عقلي مساء حياتي وأصون نفسي من 
ـِّتاً نفسي  هالك الجهل والخطية وأتأمل مساء نهاية العالم مبك

  . بذنوبها
لكي إذا زالت عني األهواء الردية، أستحق السكنى في أرض 
ـِرة، وهناك أشارك قديسيك في تسبيحك أيها  ـَّي الحياة الن

  .آمين. الثالوث األقدس
  
  
  
  

)١٩(  
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  صـالة الـنــوم
 

أيها الرب الذي ال ينام، في يديك أستودع روحي فــي هذه 
  . رة وغير المنظورةالليلة، فاحفظني من آفات األعداء المنظو

وأرســل إلي مــالك األمـن والسالم ليحرسني من 
  . أهوال الليل ومخاوفه

وأبعد عني األحالم الباطلة والتخيالت الردية واألشباح 
وليشرق في ذهني نورك البهي بينما قد أدركتني . المخيفة

  . الظلمات الطبيعية
ـُنح الليل مع زمرة مالئكتك  الذين              وأهلني ألسبحك في ج

  . آمين. ال يفترون عن تسبيحك إلى أبد اآلبدين
  

  
  
)٢٠( 
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  صـالة قبل الشـغل
 

  . بارك يا رب علي وفي أشغالي وأعمالي في هذا النهار
واقرنها بالنجاح والتوفيق واجعلها أن تكون في دائرة رضاك 

  . ومجد اسمك القدوس
رزقاً طيباً  وارزقني من بحر جودك الغزير ما يقوم بحاجتي

  . حالالً
ـَّـاب كريم، يشرق شمسه على الصالحين  فإنك رب وهـ

  .آمين. والطالحين
 
 

 
)٢١( 
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  صـالة قبل الــدرس
 

اللهم يا ينبوع الحق، ومصدر الحكمة، أضىء ظلمات عقلي 
بشعاع من أشعة نورك، وأبعد عني ظالم الجهل والخطية 

  . المتكاثف
  . من األدب نصيباً كافياًوارزقني من العلم حظاً وافياً، و

ـُّـد الذهن وطالقة اللسان   . وامنحني ذكاء الفهم وتوقـ
ـُفهم الحكماء   . آمين. الحمد لك دائماً. يا رب العلم والعلماء وم

  
  

  
  
  

)٢٢(  
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  قبل قراءة اإلنجيل المقدس
  مار فيلكسينوس المنبجي                                

 
واكشف . أقوال مسيحك الخالصية اللهم أهـلني ألفهم معاني

  . حجاب األهواء الردية عن وجه فكري
وأضىء نورك المقدس في قلبي ألبصر بعين نفسي أسرار 

  . اإلنجيل القدسية، وعلِّمني حق اإليمان بك وحفظ شريعتك
ألثمر األثمار التي ترغب فيها رابحاً الوزنة التي ترتاح إليها 

  .مشيئتك الصالحة آمين
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  صالة قبل األكــل
  ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب

 
بارك يا رب بنعمتك على هذه المائدة التي أعددتها لعبيدك من 

أفض عليها بركاتك وخيراتك التي           ال . فضل جودك
وأهلني لتلك المائدة السموية في المجد . تزول وال تحول

  .يناألبدي آم
 

)٢٤(  
  صالة بعد األكــل

 
الحمد هللا على . الحمد هللا على بركاته. الحمد هللا على خيراته

سبحانه إلى األبد . الحمد هللا الذي نحيا من فضله. أفضاله
  .آمين

)٢٥(  
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  ناء ـصالة تُـقال أث
  المـحـنـة

 
ـَّاك يا رب ندعو في أزمنة الضيق، فأجز بحولك عنا  إيـ

الشرير قد أطغى المسكونة بمكره،  إياك ندعو ألن. اآلفات
فاكفنا شره بصليبك، يا . وإن أمكنه سيطغي المختارين أيضاً

  .ملك السالم آمين
أيها اآلب الحنون . إليك أصرخ متلهفاً ألن إبليس يريد هالكي

أيها الروح الرحيم . أيها األبن الرؤوف ارحمني. ارحمني
لي وأعتقني،  ارحمني، إلهي هلم لمعونتي وانشلني، انتقم 

ـَن عني،  بجاه  أضىء عيني ذهني، واكسر سهام المح
.أصفيائك آمين 

  
  

)٢٦(  
  اء ـصالة تُـقال أثـن
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  الـشـدة
  

ـِّـر األكوان كما يشاء يا من . أتوسل إليك أيها الرب مدب
وعلى . تمتحن عبيدك بالمحن والشدائد، امنحني صبراً جميالً

. ك على األرضكل حال لتكن مشيئتك كما في السماء كذل
  .ولتكن مشيئتك ال مشيئتي، آمين

  
)٢٧(  

  الـتوبة: صـالة خاصة بـ 
 

ـِّـح، إياك . ارحمنا أيها اإلله اآلب الضابط الكل إياك نسب
يا .  نبارك، ولك نسجد، متضرعين إليك لتشفق علينا متعطفاً

ـِـمت  يسوع بحر الرحمة ارحمني في يوم الدينونة مثلما رح
  .آمين. طئةاللص والعشار والخا

)٢٨(  

  قبـل االعــتراف
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ـُريد موتَ الخاطىء، لكن يريد أن يتوب  اللهم يا من ال ي

أنا أعترف بأنني أخطأت إلى السماء وأمامك، وقابلتُ . فيحيا
فلذلك سقطتُ من رتبة البنين ولست . عظيم إحسانك بالنكران

 فاجعلني    يا أبتاه كأحد. مستحقاً أن أدعى لك أبناً بالنعمة
أيها . ومن خطيتي طهرني. عبيدك وامح برأفتك مآثمي

. الرؤوف اصرف وجهك عن خطاياي، واستر عيوبي بلطفك
وال توبخني . أيها العطوف ال تطرحني من أمام وجهك

بغضبك، بل اسمع صوت تنهدي، وأقبل دموع توبتي، وأغسل 
على فإنني نادم ندامة كاملة ومتأسفٌ تأسفاً بليغاً، . بها أوزاري

وقد عزمت أال أعود ثانية إلى . كل ما سلف مني من الخطايا
فتقبل اعترافي وأيدني بنعمتك، . قيء الخطيئة المكروه

  .ألرضى بالموت أحرى من إهانتك آمين
  
)٢٩(  

  عند االعـتراف بالخطايا أمام الكاهـن
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وابنه الحبيب سيدنا يسوع . أنا أعترف هللا اآلب الضابط الكل

  . حه القدوسورو. المسيح
وأعترف بإيمان المجامع الثالثة المقدسة، في نيقية 

  . وقسطنطينية وأفسس
ـَّـم إليك يا أبي الكاهن،  على رجاء الكهنوت الشريف المسل

  . وبه تحلُّ وتربط
إنني أخطأت بحواسي الباطنة والظاهرة،  بالقول والفعل 

  . والفكر
. دامةً كاملةًوأنا نادم عليها ن. خطيتي عظيمةٌ عظيمةٌ جداً

وقاصد أال أرجع إليها أبداً، راضياً بالموت أحرى من أن أقبل 
  . الخطية

ـَّـني وتسامحني . فأسألك بسلطان الكهنوت المقدس أن تحل
  .سائالً اهللا أن يغفر لي بنعمته آمين. بذنبي

)٣٠(  
  بعـد االعـتراف
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ها قد . يا سيدي يسوع المسيح طبيب الحياة وينبوع الرحمة

وتشفي مرضي . لتنير بصري العقلي. إليك أنا األعمى تقدمتُ
ـَّلت توبتي،  وارتضيت . وتغني فقري وأؤمن أنك تقبـ

فأشكر لك شكراً . وعفوت عني وطهرتني من أثمي. بندامتي
وأسألك أن . نظير كثرة إحسانك. وأحمدك حمداً جزيالً. دائماً

. طيةتجعلني بنعمتك صادقاً بوعدي، بعدم رجوعي إلى الخ
. ألحبك وحدك على األرض. وانصرني على سائر المحن

إلى أن أتمتع بك في سمائك إلى . وتتهلل روحي بتمجيدك
  . األبد آمين

  
  

  
  

)٣١(  

  قبـل الـتـنـاول
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أيها الخبز الذي نزل من السماء قوتاً للبشر، جد لي بتناولك 

  . بكل ما يليق من الشوق والعبادة واإلجالل
هي أسكرني بحبك اإللهي يا من كنت تنادي يا خمر الحياة الش

  ".  من كان عطشان فليأت إلي ويشرب : " قائالً
  . ها إن نفسي العطشى أتت تستسقيك ماء الحياة

اللهم إني لست أهالً لتدخل قلبي، فقل كلمة لتشفى نفسي 
  . المشتاقة إليك، وال اشتياق األيل إلى جداول المياه

، يا أيها المن السماوي وخبز أال يا كأس البركة والخالص
  .الحياة، أثبت في إلى األبد آمين 

 
  
  

)٣٢(  
  بعـد الــتـــنـاول



Olaf.com-www.A   160    :  نشر ألكترونيتنسیق و 

 
وأحمد نعمتك هذه . بأي لسان أشكرك يا إلهي المسجود له

العظيمة التي يعجز عنها الوصف، إذ ارتضيتَ ووهبتني ذاتك 
ـُوتاً إلهياً، وأسكرت روحي بدمك، وقدستني  الشريفة ق

  .  أشبعت جوعي من دسم بيتكبروحك، و
فأهدي إليك قلبي مسكناً لعزتك أبدياً، لتملك على جميع 

  . عواطفي وميولي، وتديرها كيفما شئت
وأسألك أن يكون تناولي هذا زيادة إليماني، وتقويةً لرجائي، 
ـِّك العذب في، ونمواً لي في الفضائل كافةً،  وإضراماً لنار حب

ء نفسي، واتحاداً بك إلى أن أحظى وسالحاً يقيني مكامن أعدا
فأمجدك معهم . بحياة الخلود في سمائك، مع جمهور قديسيك

  .وأباك وروحك القدوس إلى األبد آمين
  

)٣٣(  

  من أجل انتشاراإليمان المسيحي
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اللهم يا من بعثتَ ابنك الحبيب رحمة وهداية للعالمين، 
ـَّمتنا به سبَل الخالص وطريق السماء، ارفع را يات وعل

  . إنجيلك المقدس في أقطار المسكونة األربعة
وازرع . وأخضع جميع األمم إلى نير اإليمان المسيحي الطيب

بذور الحق في تربة القلوب ليعرفك العالم بأسره، ألنك أنت 
اإلله الحق وحدك، وإن الذي أرسلته يسوع المسيح ابنك 

. ليعبدوك، وإياه، وروحك القدوس بالخوف والتقوى. الحبيب
فيأتي ملكوتك وتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على 

  .األرض آمين
  

  
  
  

)٣٤(  
ألجل الكنيـسة المقـدسة 
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يا رأس الكنيسة المقدسة وعريسها،  يا . يا عظيم أحبار إيماننا
ووعدتها أن               . من أسـسها على صخرة اإليمان القويم

  . ال تقوى عليها أبواب الجحيم
ها في أقاصي العالم لتنشر بشارة الهدى والسالم مد سلطان

  . والسعادة
كن معها إلى األبد بحسب وعدك الصادق وزينها بالرعاة 

  . الصالحين األمناء
  . واكسر جيش األعداء والمبتدعين أمامها
  .  وأفض من روحك على شعبك المسيحي

  . وأتحفهم بنعمة الخالص والفوز
لمعظَّم، وسائر األساقفة، وأدم علينا ظل حبرك بطريركنا ا

وزدهم قداسةً وحكمةً ليرعوا أغنامك على مروج العز 
والتقوى، لنحيا حياة مقدسة، حتى نصير إلى بيعة األبكار في 

  .أورشليم السماوية،  آمين
)٣٥(  

  سالم على العذراء الطوباوية واستغاثـة بهـا   
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م عليك   يا السالم عليك أيتها القديسة مريم والدة اإلله، السال

  . هيكل األسرار واإلناء المختار
  . السالم عليك أيتها الشمس المضيئة والبدر المنير

ـَّها اهللا بالسالم دون سائر األنام . عليك السالم يا من خص
ـُـك،  وفاح وأشرق كوكبك  السالم عليك يا من ظهر طيب

  . والح
  . عليك السالم يا مصباح نور الالهوت، وكنز رب الصبؤوت

  . السالم عليك يا من ظهر منك سر الكهنوت
السالم . عليك السالم يا من فتحت لنا باب الفردوس والملكوت

عليك السالم يا . عليك يا من أتت منها شمس الهدى للعالمين
  . من ظهر منها قدوس القديسين

عليك السالم يا . السالم عليك يا فخر النصارى وتاج المؤمنين
  . وميناء األمان أيتها السفينة المقدسة

ـَّـد منها كلمة اهللا   . السالم عليك يا من تجس
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ـَّـيقة المتقدة غير  ـُل السالم عليك يا من رآك موسى في الع
  . المحترقة

عليك . عليك السالم يا من شبهك األنبياء بشريف األمثال
السالم يا تابوت العهد،  وجرة المن، والباب المغلَق، وعصا 

  . في قدس األقداسهارون التي أورقت 
  . السالم عليك يا مسكن الالهوت والعرش السني

  . السالم عليك يا تمثال العفاف وربة الكمال
  . السالم عليك أيتها البتول التي ال عيب فيها

عليك السالم يا أيتها المركبة . عليك السالم يا ممتلئة نعمةً
  . اللحمية، والعرش البلوري البهي

ـُقيت السالم عليك يا من حم لت خالق العالم، وأرضعت م
  . المسكونة

عليك السالم يا من أعجز وصفك ومديحك جهابذة المالفنة 
  . ملوك الكالم

  . السالم عليك يا باب الخالص وأم البركة



Olaf.com-www.A   165    :  نشر ألكترونيتنسیق و 

عليك السالم يا من أنت أسمى من أن نضفر لك أكاليل المدائح 
  . الالئقة يا خزانة األقداس

ـَّـوب ـُط طوبى . ك القبائل بحسب نبوتكالسالم عليك يا من ت
  . لك أيتها القبة النقية السماوية

  . طوبى لك يا فردوس الفضائل الزاهر
  . طوبى لك يا كرسي رب العالمين

طوبى لك يا . طوبى لك يا من قدسك وشرفك قدوس القديسين
  . مقصورة األسرار التي حلَّ فيها ملك الملوك
طوبى . المسكونة طوباك يا من عظم ابنك اسمك في أقطار

ـَّـت شمس البرارة أي . لك يا أيتها السماء الثانية التي زيح
لسان يستطيع أن يستوفي حق مديحك يا أم المحاسن وينبوع 

  .األفراح
نسألك أن تشفعي لنا إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا، 

اطلبي منه  يا أمنا الحنون رحمةً وغفراناً . ويقدسنا بنعمته
اسأليه يا . لةً للذين يطوبونك ويمدحونك ويبجلونكونعماً جزي

أن يمنح العالم . من ال يخيب قط من التجأ بعظيم شفاعتها
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 سالماً والكنيسة انتصاراً والخطاة مغفرةً والمرضى شفاء
  .والمكروبين فرجاً والحزانى سلوةً

يا والدة اإلله المباركة أديمي الشفاعة والتوسل لي أنا عبدك 
بنك التائب إلى ربه، ليمن علي بالعفو والمغفرة الذليل بل ا

ونعمة القداسة، ألعبده حق العبادة، فأستحق الحظوى بمجده 
  .في خدر الملكوت الوسيم آمين

 
 
 
 
 
)٣٦( 

  اسـتغاثـة بالـقديسـين
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سبحان من اختاركم وقدسكم يا أيها الرسل والشهداء 
  . والصديقون،  الذين ذكرهم أبدي للبركة

  . أطباء الروح وأقمار الفضائل يا
. يا بروج الحق ووكالء خزائن السماء ومحبي الرب وأحباءه

  . يا من كفرتم بالعالم وتبعتم مسيح الرب
يا من أكملتم سعيكم المبارك وتمجد بكم اسم أبيكم السماوي 

  . وحفظ لكم أكاليل الظفر
توسلوا عوضاً عنا إلى اآلب الذي يسكن في نفوسكم، واالبن 
الذي عزز ذخائركم، والروح الذي يضفر لكم أكاليل السعادة، 

تشفعوا فينا، لنكفر . ليوفقنا اإلقتداء بسيركم واالقتفاء آلثاركم
 بالعالم، ونتبع المعلم اإللهي الذي اتبعتموه، لنستحق يوماً

ال يزول وهناك نسبح        الخطوى معكم بالمجد الذي 
  .إلى األبد آمين. مقدس قديسيه

)٣٧(  
  صـالة مـن أجـل الـموتـى

  األب أنطون التكريتي                                    
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نسألك أيها اإلله الكريم، أن تغفر آلبائنا وأخوتنا الموتى، وال   

تذكر لهم زالتهم، وال تحرمهم في الموقف األخير نصيب 
على أنهم اقتبلوك من الماء والروح،  واشتركوا . الصالحين

ـَّهم إلى أوليائك يوم النشور . بان المقدسبالقر لكن ضم
  .أيها اآلب ورأفة وحيدك، وروحك القدوس آمين. برحمتك

  
  الفصل احلادي عشر

  الصلوات الطقسية واأللحان البيعيـة
 
ـُلحق بالصالة الفرضية    اعلم، أرشدك اهللا، أننا أحبننا أن ن

الحفالت لُمعةَ في الصلوات الطقسية واأللحان والقداس وسائر 
الطقسية، ونختمها باألعياد واألصوام التي تجري عليها 
الكنيسة السريانية المقدسة لما لذلك من العالقة بموضوعها 

  :تتألف الصلوات الطقسية مما يأتي : فنقول 
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صالة األيام البسيطة أليام األسبوع عدا األحد، ويغلب على   
يح للعذراء موضوعها التسبيح واالستغفار مع ما فيها من المد

  .والقديسين والصالة من أجل الموتى
     : أولها أحد تقديس  :صلوات اآلحاد

.وآخرها اآلحاد العامة. البيعة 
   :أي المارانية :األعـيـاد  صــلوات 

للتأمل في أعمال فادينا اإللهي، وأعياد العذراء والقديسين 
  .مناقبهم لتذكار

    : لصوم نينوى والصوم  :صلوات الصيام
التوبة والتأمل في معجزات السيد : الكبير، وموضوعها 

  .المسيح
   :  أي العماد والميرون  :صلوات األسرار

والقداس واالسياميذ والمشحة واإلكليل ويضاف إليها جناز 
  .الموتى
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   : صلوات احتفاالت األعياد المارانية: 
تتلى في دورة الميالد والتقدمة والقيامة والصليب وبركة الماء 
في الدنح واألغصان في الشعانين وطقوس أسبوع اآلالم 

  .والسجدة في العنصرة
وتشتمل هذه الصلوات على نشائد روحية تقوية،  وتسابيح   

ـَّـللها مزامير منظومة ومنثورة، وصلوات وطلب ات تتخـ
وهي تتلى بالمناوبة بين . وتسابيح، وفصول من الكتاب اإللهي

  .صفـين، ما عدا طقس الميرون فإنه يتلى بين ثالثة صفوف
ويغلب على هذه الصلوات الشعر األنيق مع ما فيه من   

فمنها ما يبعث في النفس فرحاً وتهلالً، . األلحان المختلفة
ب حزناً وانكساراً ومنها ما يثير في الروح ومنها ما يورث القل

ـَّية وشجاعةً روحية إلى غير ذلك وكلها ذات مبانٍ . حمـ
أنيقة، ومعانٍ دقيقة، تقطر تقوى، وحالوة فضالً عن 

ـَّرة بأقالم مالفنة اشتهروا علماً . فصاحتها ـُـحب وهي م
. وقداسةً وزينَّوا الكنيسة في القرن الرابع حتى السابع للميالد

شهرهم مار أفرام نبي السريان، ومار اسحق، وباالي، ومار أ
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رابوال، ومار يعقوب السروجي بحر الحكمة، ومار 
فيلكسينوس المنبجي العالَّمة، ومار سويريوس تاج السريان، 
وشمعون القوقاوي، وبولس أسقف الرها، ومار يوحنا صاحب 

  .السذرات، ومار يعقوب الرهاوي المشهور
، وهي تليق )ألحان(ة عندنا ثماني قينات ولأللحان البيعي  

بالشعر الفصيح كل اللياقة ولها إذا أنشدتها األصوات الرخيمة 
تأثير شديد في النفوس، فإنها تصيب أعماق القلوب وتثير فيها 
 ـَّةً وطوراً رجاء تارةً فرحاً وتارةً حزناً وأخرى شوقاً وحمي

وانبساطاً،   وتورث المصلي شوقاً ونشاطاً وسروراً. أو خوفاً
  وهي . وتنعش عواطف القلــب لمحبــة اللـه وعبادته

  
  
  

قال عالَّمتنا ابن العبري في اإليثيقون . قديمة العهد في كنيستنا
إن األلحان البيعية أدخلت في بيعتنا السريانية منذ عهد : "  )١(

وأول من شدا بها هو /. م٣٢٥/المجمع النيقاوي المقدس 
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، فإنه نظم األشعار +/ ٣٧٣/لسرياني القديس مار أفرام ا
الروحية المختلفة، وضمنها عقائد اإليمان القويم، ورتَّب لها 
األنغام المطربة، وبواسطة ترتيلها في الكنائس تمكّن من طبع 

  وحذا حذوه غيره  . معاني حقائق اإليمان في أذهان العامة
  
  
  
  
  
  

 ـــــــــــ
  .٥-٤فصل  ٥باب  -١

قديس مار رابوال الرهاوي مؤلف التخشفتات، من المالفنة كال
واسحاق، وباالي ناظمي الميامر، والقوقيين أصحاب الوزن 
ـِّف  المعروف باسمهم، ومار سويريوس معلم الكنيسة مصن

.هذا وإن في الكتاب المقدس آيات جليلة تؤيد ذلك. المعانيث 
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وقد قال . وكفانا شهادة كبرى داود النبي ومزاميره المشهورة  
ـِّموا نفوسكم بمزامير وتسابيح وأغاني : لرسول ا وكل

وزاد . )١( روحية مترنمين مرتلين للرب في         قلوبكم
ولقد أجاز اآلباء استعمال األلحان : " الملفان المذكور ما معناه 

للشعب على أنهم أطفال في عبادة اهللا بجذبوهم إلى العبادة وال 
إدراك معاني التسابيح  يشعروا بالملل والوقت وليتمكنوا من

  ".الروحية ويرغبوا في سماعها لما فيها من لذة األنغام 
  
  
  

 ـــــــــــ
       ١٩: ٥أف  -١
فعبادتنا الجمهورية قائمة بتالوة الصلوات، والنشائد الروحية،   

وهذا نهج . وقراءة كتاب اهللا العزيز، وتقديم الذبيحة اإللهية
  .)١(أساسي قديم وتقليد رسولي مقدس 
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 ـــــــــــ
  ٤٢: ٢و  ١٤: ١ع ١ -١
  
  

  الفصل الثاني عشر
  قراءة الكتاب المقدس والدورة
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  ورموز آنية الكنيسة والمذبح والقداس
 
إننا نقرأ الكتاب المقدس في البيعة ألنه علم الخالص، وبشارة   

ـُقرأ أوالً . الملكوت، وقوت للنفس، كالخبز والماء للجسد في
ـُعلن العهد القديم ليش هد لحقيقة العهد الجديد، ويعقبه الجديد لي

أما أن اإلنجيل الشريف من العهد الجديد . أنه كَّـمل القديم
ـُـقرأ في النهاية، فألن الملك إذا أراد أن يأتي موضعاً،  ي
أرسل أمام وجهه رسالً، فلذلك تتلى أوالً أقوال األنبياء، ثم 

م، ثم اإلنجيل أعمال الرسل، ثم رسائل بولس الرسول العظي
وعند قراءة التوارة واألعمال فليجلس الشعب لكن . الطاهر

حين قراءة رسائل اإلناء المصطفى المنادي الذي ينادي أمام 
وفي قراءة . ملكنا اإللهي، ويعدنا الستقباله فليقف المؤمنون

اإلنجيل على المنبر إشارةً إلى أن تعليمه سامٍ من فوق، وليس 
ضيات، كما أن موسى أخذ الوحي واأللواح فيه ما يوافق األر
والبخور واألضواء والمروحتان والتهليل . على رأس الجبل
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ـُـشير إلى البروق والرعود وصوت البوق  قبل تالوته، ت
والدخان التي حدثت عند نزول الرب إلى الجبل ومكالمته 

ـُـشيران إلى المبشرين . )١(موسى والشمعتان أمام اإلنجيل، ت
وينفرد .  )٢(هم المسيح اثنين اثنين أمام وجهه الذين أرسل

الكهنة ورؤساء الكهنة بقراءة اإلنجيل، بما أنهم يمثلون السيد 
ـِّـرهم ببشـارة المسيح . المسيح وبدؤه بالسالم يريد أن يبش

إله السالم الذي عقد األلفة والسالم بين أهل السماء وأهل 
الئكة حينما وكذلك فعل الم. األرض وبين شعب اهللا واألمم

ـّروا الرعاة بميالده    وال يخفى . )٣(بش
 ـــــــــــ

   ١:  ١٠لو  -٢                              ١٦: ١٩خر  -١
  ١٤: ٢لو  -٣

عنك أن فصول الكتاب المقدس ال سيما اإلنجيل مقسمة في 
طقسنا على نسق الترتيب الكنسي على مدار السنة بما            

ـّما تجده في سائر ال يوصف من الحكمة  والذوق، وهذا قل
  .الطقوس الشرقية والغربية
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ودورة اإلكليروس في أيام معلومة من األعياد السيدية، تمثل   
الحفلة األولى التي حدثت عند ميالد الرب، حينما ظهر جنود 

والدورة الثانية في دخوله . سماويون يهللون ويمجدون اهللا
ع مسبحين وصارخين أورشليم إذا احتاطه الرسـل والجمو

  .أوشعنا في العلى
حين اجتماع التالميذ والنسوة عند قبره  والحفلة الـثـالثة  

وكما أنه سبحانه نزل من السماء، ودار في . في يوم قيامته
العالم، ثم رجع إلى أبيه، هكذا نحن ندور في الكنيسة، نازلين 

غاني من المذبح، وننذر الشعب بالتعاليم اإللهية، ونطربهم باأل
الروحية، وننعش نفوسهم بالروائح العطرية، ونعود إلى 

ونظام الدورة أن تتقدم الشموع بيد الشمامسة الصغار، . المذبح
والقسوس إلى . رمزاً إلى األنبياء ثم الشمامسة إلى المبشِّرين

الرسل، واإلنجيل الذي يحملونه إشارة إلى بشارة الحياة، التي 
لبخور الذي يعطرونه يريدون به وا. حملها الرسل إلى العالم

أنهم يبيدون بالرائحة الذكية رائحة الخطية الخبيثة من العالم، 
ثم الصليب ألن الرب بعد أن أكمل عمل الخالص رفع على 
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يتقدم الصليب أمام . الصليب وجذب الكل إليه، كما قال
األسقف ألن اللواء يتقدم الملك،  وعند مجيء المسيح لدينونة 

تتقدمه عالمته وهي الصليب المقدس،  ثم األسقف العالمين 
الذي يمثل السيد المسيح، وفي بعض الكنائس يتولى هو حمل 

والمروحتان المرفوفتان تُشيران إلى الكروبين اللذين . الصليب
وعند نهاية الدورة يصعد اإلكليروس . )١(كانا يظلالن المذبح 

ـِّـح األسقف ال. إلى المذبح من حيث أتوا صليب المقدس ويزي
إلى الجهات األربع النتشار البشارة اإلنجيلية في أقطار العالم 

  ثم. األربعة
 ـــــــــــ 
  .٢٣/  ٦ملوك أول  -١

يبارك به الشعب على مثال الرب يوم صعوده، إذ رفع يديه، 
ونذكر قليالً من رموز آنية الكنيسة . )١(وبارك تالميذه 

اقوس قديم االستعمال جداً،  إن الن: واأللبسة الكهنوتية فنقول 
ـُراد به البوق الذي يجمع الجيش لالحتفال بملكهم، أو  ويـ
نوال مواهبه أو  محاربة أعدائـهم، وهكذا الناقوس يجمع 
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ألجل هذا حينما . المسيحيين إلى دار ملكهم السماوي لتمجيده
:نسمع صوته نرسم الصليب ونمجد اهللا قائلين  

       هللويه
أو. هللويه هللويه سـبحـانك اللهم  

  ألسبحك ثم يجمعهم لمحاربة . افتح يا رب شفتي
إبليس عدوهم األلد، الذي يزأر كاألسد ملتمساً من              

وضعهما في الكنيسة مار  الكودان أو الصفان. )٢(يبتلعه 
اطيوس النوراني البطريرك األنطاكي الثالث في القرن أغن

 ـــــــــــ
  ٨: ٥بط  ١ -٢    ٢٥:  ٢٤لو  -١

وقال إنه هكذا رأى المالئكة  يسبحون العلي بين  األول،
ـُـقال أن  رمز إلى األنبياء،  الكود األيمن زمرتين، وي

إلى المالفنة،  وكرسي الحوسايرمز إلى الرسل،  واأليسر
رمز  والقناديل والشموعإلى السيد المسيح،  يلإلنجا ومنبر

إلى األنوار الروحية التي يخص بها المالئكة والقديسون، وإلى 
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إشارة إلى العذراء القديسة  والمبخرة. مصابيح نفوسنا الروحية
التي حلَّ نار الالهوت في مستودعها ولم تحترق وظهر منها 

وخول النفوس  للعالم عرفاً ذكياً بدد رائحة الخطية الخبيثة
تذكار  والصور. استنشاق روائح القداسة وأطياب السماء

ـُـسدل على  والستر. روحي مفيد خصوصاً للعامة الذي ي
المذبح وقدس األقداس رمز إلى الرقيع الحاجز بيننا وبين أهل 

رمز  ودرجات المذبح. وقدس األقداس يمثل السماء. السماء
 والمذبح. ضها عن بعضإلى الطغمات المالئكية المرتفعة بع

وغطاء . رمز إلى الصليب المقدس الطبليث. قبر المسيح
وتزيين . الكتان إشارة إلى أكفان الرب التي كانت كتاناً المذبح

. المذبح بآنية فاخرة يحثنا على تزيين نفوسنا بالفضائل
والخبز . رمز إلى مائدة العشاء السري والصينية والكأس

ـُـشيران إلى جسد والخمر  والملعقة. الرب ودمه األقدسين ي
إلى الملقط الذي أخذ به السر في الجمرة ومس بها فم أشعياء 

الذي تغطى به األسرار اإللهية عن عقول  والمنديل. )١(النبي 
البشر، وكونهم ال يدركون كيفية اتحاد الـالهوت بالناسوت 
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في الكلمة اإللهية، وال كيفية صيرورة الخبز والخمر جسد 
 والشمامسة .تمثالن السرافيم والمروحتان. المسيح إلهناودم 

يمثلون المالئكة ومن أجل هذا يلبسون قميصاً أبيض وهراراً 
رمز إلى  قميص الكهنة األبيض. إشارةً إلى أجنحة السرافيم

إلى تسلُّحهم بخوف اهللا وحزامهم إلى  وهرارهم. نقاوتهم
دهم لحفظ إلى استعدا والزندان. ربطهم الشهوات واألهواء
ـُلة هرون الحبر  والبدلة. الشريعة اإللهية وعمل البر إلى ح

  وقميص السيد
 ـــــــــــ 
  .٧و  ٦: ٦اش  -١

لرؤساء الكهنة رمز إلى المنديل الذي كان  والمصنفة. المسيح
رمز إلى  والعكاز. على رأس الرب حين وضعه في القبر

 ورئيس. سلطان رئاسة الكهنوت وعصا العزة الراعوية
يمثالن السيد المسيح وهما لسان الشعب  الكهنة والكاهن

  .يتوسطان بين اهللا وشعبه ويستغفرانه عنه
ـُبدأ  والقداس   ـُقدم لآلب األزلي استغفاراً وي ذبيحة إلهية ت

ـُراد به السالم الذي أعطاه الرب لتالميذه في  فيه بالسالم وي
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ـَّـة يمثل : في كالم التقديس  وكسر الخبز بدون قسمة. العلي
المعروف بالقصي إشارةً إلى آالم  وكسر القربان. آالم الرب

الذي يعطى للمؤمنين هو رمز إلى البركة  وخبز البركة .الرب
هذا ما أمكننا تلخيصه في باب الصالة . )١(العماوسية 

والطقوس السريانية فمن أراد مزيد بيان في ذلك وفي 
بيعية فعليه شــرح القــداس اإللهيــة ورموز اآلنية ال

اإليثيقون البن العبري والكنوز بكتب مالفنتنا األعالم كـ 
للبرطلي وتفسير القداس البن الصليبي وتفسير األسرار البن 
كيفا وكتاب الالهوت اليوانيس الداري وتعريف الصالة البن 

  .وهيب وغير ذلك
 ـــــــــــ

  ٣٠: ٢٤لو  -١
  
  

  خـاتـمـة
  يـاد واألصـوامـاألع
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لتذكار ) سيدية(عياد من حيث رتبتها إلى مارانية تقسم األ  
ثالثة عشر عيداً، : أعمال السيد المسيح الخالصية، وهي 

ثالثة عشر عيداً، ما عدا : وأعياد العذراء والقديسين وهي 
ـُـعتبر أعياداً في كنائسها المحلية ـُقسم . التذكارات التي ت وت
ـُها إلى ثابتة وهي التي تقع في  أيام معلومة من حيث زمان

من الشهور، ومتحولة وهي التي يختلف وقوعها تبعاً لحساب 
  :الصوم الكبير المتحول وهذا جدولها 

 
 
 
 

  األعـيـاد الـثـابتـة -١
  

) شهر كانون الثاني (     
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والقديسين األخوين باسيليوس الكبير . عيد ختانة الرب - ١
يسة وهو رأس وغـريغوريوس النوسـي وسائر معلمي الكن

  .السنة المسيحية
  .عيد الدنح، عماد الرب - ٦
  .عيد مار يوحنا المعمدان - ٧
  .تذكار مار اسطيفانوس رئيس الشمامسة - ٨

  .عيد السيدة على الزرع-١٥
) شـهـر شـبـاط (  

  عيد تقدمة المسيح في الهيكــل ومــار شمعون - ٢
  .الشيخ     

  .كتذكار مار برصوم رئيس النسا - ٣
  ) هـر آذار ـش( 

  .تذكار األربعين شهيداً في سيبسطية - ٩
  .عيد بشارة العذراء -٢٥

  ) شـهـر نيـسـان ( 
وفي كنائس ( عيــد مــار جرجـــس الشهيد  -٢٣

  ).منه ٢٤العراق في 
  ) شـهـر أيــار ( 
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  . عيد مار جرجس الشهيد ـ شرقي - ٦
  .لبركة السنابل تذكار السيدة -١٥

) شـهـر حـزيـران (    
  تذكـــار أول كنيســـة بنيت على اسم العذراء  -١٥

  ).في يثرب (       
  .عيد هامتي الرسل مار بطرس ومار بولس -٢٩

) شـهـر تمـوز (      
  .عيد مار توما الرسول - ٣

  .يوليطي الشهيدينتذكار مار قرياقس وأمه  -١٥
  ) هـر آب ـش( 

  .عيد تجلي الرب ومار كبرئيل - ٦
  .عيد انتقال والدة اإلله -١٥

  
  

  ) شـهـر أيـلـول ( 
  .عيد والدة العذراء - ٨

  .عيد الصليب -١٤
  ) تشــريـن األول ( 
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  .مار سركيس ومار باخوس - ٧
  .عيد مار تشموني ومار اسيا -١٥

) ي ـلـثـانتشـريـن ا(    
  .مار يعقوب المقطع -٢٧
  .مار يعقوب السروجي -٢٩

  ) ر كـانـون األول ـشـه( 
  .تذكار مار بهنام وأخته سارة ورفاقـه الشهداء األربعين -١٠

  .عيد ميالد ربنا يسوع بالجسد -٢٥
  .عيد تهنئة العذراء بالميالد -٢٦
  .عيد قتل األطفال الشهداء -٢٧
  

  
  األعياد المتنقلة أو المتحولة -٢

 
الخميس بعد صوم  نينوى عيد مار سويريوس البطريرك   

السبت األول من الصوم الكبير عيد . معلم المسكونة المعترف
الملفان معلم المسكونة ومار  )١(مار أفرام السرياني 
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األربعاء نصف الصوم تذكار ارتفاع . ثاودورس الشهيد
" اآلالم " الخميس من أسبوع الحاش . الصليب وابجر الملك

والسبت يسمى سبت . والجمعة تذكار الصلبوت. عيد الفصح
األحد الذي يتلوه عيد القيامة وكذا االثنين ). النور(البشارة 
  .والجمعة تذكار جميع المعترفين. والثالثاء

. الخميس من األسبوع الخامس بعد القيامة عيد صعود الرب  
األحد . د مار برصوم رئيس النساكالخميس الذي يعقبه عي

  .الثامن بعد القيامة عيد العنصرة أو حلول الروح القدس
  

 ـــــــــــ
حــول إلى أحــد قانا الجليل بقرار مجمعي نظراً ألهمية مار أفرام  -١

  .الملفان
ات ـ  ــالحـظـ م    

ير ينقل اعلم أن عيد األربعين شهيداً لوقوعه في الصوم الكب - ١
آذار، إال إذا وقع في سبت  ١٤إلى  ٩إلى السبت األقرب من  

أو أحد أو أربعاء نصف الصوم، وسبب ذلك القداس الذي ال 
يكون عندنا في الصوم المذكور، عدا السبوت واآلحاد 
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واألربعاء نصف الصوم وجمعة األربعين وعيد البشارة 
نينوى وخميس الفصح وسبت البشارة فقط،  وكذلك في صوم 

  .غير أنه في أيامنا قد أهمل نقله
غير أنه يختلف . اعلم أن عيد البشارة هو من األعياد الثابتة - ٢

وقوعه بسبب الصوم حتى أنه ربما وقع في أسبوع الحاش 
ويجب القداس فيه ولو وقع في جمعة الصلبوت ألنه أصل 

  .األعياد وأولها
ولذلك حساب . إن انتقال األعياد المتحولة متعلق بعيد القيامة - ٣

  .ليس هنا محله
إن كنيسة الموصل في الخميس التابع صوم نينوى تحتفل  - ٤

بتذكار مار أغناطيوس النوراني البطريرك وهو حديث 
  .الوضع

إن عيد مار برصوم في الخميس السابق العنصرة، موضوع  - ٥
أما . في الكلندار للقديس مار برصوم أسقف كفرتوت الشهيد

ـُراد به مار برصوم    .رئيس النساكاآلن في
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  أسماء اآلحاد على مدار السنة
 
اعلم أن السنة الكنسية عندنا تبتدىء في األحد الثامن السابق   

عيد ميالد المسيح، وهو يكون األحد األول من شهر تشرين 
الثاني، إذا وقع أول هذا الشهر يوم األربعاء أو الخميس أو 

االثنين أو لكنه إذا وقع في يوم . الجمعة أو السبت أو األحد
الثالثاء، كان األحد األخير من شهر تشرين األول رأس السنة 

واألحد األول  يسمى. الكنسية   تقديس البيعة .
الثاني  الثالث. تجديد البيعة   بشارة
الخامسشارة العذراءب الرابع. زكريا

    السادس. زيارة العذراء 
 السابع. ميالد يوحنا  وحي يوسف .

الثامن     األحد السابق للميالد. 
واألحد األول بعد الدنح،  ثم الثاني، . ثم األحد الثاني للميالد  

آحاد . فالرابع، فالخامس، ثم أحد الكهنة،  فالموتى فالثالث،
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. واألحد الجديد. الصوم الستة، ثم أحد الشعانين، وأحد القيامة
األحد األول بعد القيامة، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، 

وبقية اآلحاد حتى عيد الصليب وكلها تختص . وأحد العنصرة
ـُعرف  بالقيامة واآلحاد الثمانية التي تلي عيد الصليب وتـ

  .بالعامة
 
 
 
 

  تـنـبـیـھ
 
اعلم أننا اقتصرنا هنا على األعياد والتذكارات العامة في   

سائر األبرشيات، وأهملنا األعياد والتذكارات الخاصة، التي 
ـُحتفل بها في أبرشية دون أخرى، كعيدي مار آحودامه   ٢ت

ودير أيلول في أبرشيتي الموصل  ١٨ومار متى الناسك . آب
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 ٧وأعياد أو تذكارات مار سرجيس ومار باخوس . مار متى
ـَّـع         . تشرين األول تشرين  ٢٧ومار يعقوب المقط

 ٤والقديسة بربارة . منه ٢٩الثاني، ومار يعقوب الملفان 
كانون  ١٧والقديس مار أنطونيوس أبي الرهبان . كانون األول

. ةيم وسوريتموز في أورشل ٢٠ومار ايليا النبي . الثاني
ومار  يوحنا . نيسان ٢٥وتذكاري مار مرقس اإلنجيلي 

ومار أدي ومار آباي فـي           . أيار في أورشليم ٨اإلنجيلي  
ومار . منه ١٥ومار اسيا ومار أشعيا في . تشرين األول ١

منه في أبرشيتي  ٢٤ومار ديميط في . أيلول ١ملكي في 
جبرائيل القرتميني ومار أوكين ومار . ماردين وطورعبدين

 ١وعيد مار ميخائيل الناسك . ومار ابراهيم في طورعبدين
وتذكاري مار هرون الناسك في مدينة . أيار في ماردين

ومار فيلكسينوس في . آلعزيز، ومار قوما الناسك في دياربكر
أيار في القامشلي، ومار  ١٢ومار يعقوب النصيبيني . مذيات
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وأعياد مار يوليان . )١()لعلياالجزيرة ا(اسيا في الدرباسية 
منه في أبرشية  ١٤أيلول، ومار موسى الحبشي  ٩الناسك 

  .حمص وحماه
  
  
  

 ـــــــــــ
يحتفـل بعيد مار اســيا الحكيم في مزاره المالصق لكاتدرائية مار  -١

أفرام بحلب ويقيم مركز التربية الدينية وخاصةً أخوية مار اسيا الحكيم 
  .اسبوعاحتفاالت خاصة لمدة 

. تشرين األول ٢٠ومار دانيال الناسك في قرية برطلي 
حزيران، ومار يعقوب  ٣٠وتذكارات االثني عشر رسوالً 

كانون  ٦في ) زاخي(آذار، ومار نيقالوس  ٢٠البرادعي 
  .األول في بعض البالد

تشرين  ١٥ومما يختلف يوم وقوعه عيد الشهيدة شموني     
  .ار بماردينأي ٨األول في بالد العراق، وفي 
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أكثر هذه  ١٩٣٣وقد جعل مجمع حمص األول المنعقد سنة 
  .األعياد تذكارات إال في كنائسها المحلية

مطول يستعمل في كنائس الموصل وما : لكنيستنا طقسان  - ٢
ومختصر تجري عليه بقية الكنائس مع الكنيسة الملبارية . يليها

قس ويمتاز طقس الموصل خاصة باشتماله على ط.  في الهند
ـَّـار أي التبشير،   ـُعرف بالسب خصوصي لصوم الميالد وي

ويختلف ترتيب اآلحاد في . ويتضمن وصف التجسد اإللهي
هذين الطقسين فإن الطقس المطول الشرقي يسمى األحد األول 

والثاني والثالث تقديس . من السنة الكنسية أحد تجديد البيعة
. ة العذراءوالخامس بشار. والرابع بشارة زكريا. البيعة

والثامن وحي . والسابع ميالد يوحنا. والسادس زيارة العذراء
واآلحاد التي تلي عيد الدنح هي ثمانية، ويعقبها آحاد . يوسف
أما تذكار الكهنة فهو في الجمعة التالية صوم نينوى . الصوم

وتخصص الجمعة الثانية بعدها لتذكار الموتى الغرباء 
  .الصوم لجميع الموتى المؤمنين والجمعة الثالثة وهي السابقة
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اآلحاد التي بعد الدنح والقيامة والصليب تزيد وتنقص قليالً  - ٣
  .بسبب تحول الصوم األربعيني

إن السنة السريانية التي تبتدىء في شهر تشرين األول، نريد  - ٤
قبل  ٣١١بها تاريخ اليونان أو تاريخ اإلسكندر وبدؤه سنة 

  .تاريخ الميالد
 

  
  
  
  
  
  
    

  األصــوام
 
صوم نينوى والصوم الكبير وأصوام  :األصوام عندنا ستة   

وهي نظير  .الرسل والسيدة والميالد واألربعاء والجمعة
فالمتحولة هي صوم . األعياد بعضها متحولة وبعضها ثابتة
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نينوى وهي ثالثة أيام بدؤه نهار االثنين من األسبوع الثالث 
لكبير والصوم الكبير وهو ثمانية وأربعون السابق الصوم ا

  .يوماً ويتحول سنوياً بحساب خاص به
بدؤه . واألصوام الثابتة هي صوم الميالد وهو عشرة أيام  

اليوم الخامس عشر من كانون األول، وصوم الرسل ثالثة أيام 
وصوم السيدة . بدؤه في اليوم السادس والعشرين من حزيران

وصوم . اليوم العاشر من شهر آبوهو خمسة أيام بدؤه في 
األربعاء والجمعة من كل أسبوع على مدار السنة عدا 

وعدا إذا . الخمسين يوماً من عيد القيامة حتى عيد العنصرة
  .وقع فيهما عيد سيدي أو مريمي

  
  الـفهـرس

 
       ٨         مقدمة الطبعة الثانية عشرة

  ٢١    صالة بالسريانية لمار يعقوب السروجي 
  :األول  الفصل
  ٢٣          الصالة وفضلها        

  :الفصل الثاني 
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  ٢٨          ضرورة الصالة        
  :الفصل الثالث 

  ٣٤        أنواع الصالة وأقسامها        
  :الفصل الرابع 

  ٣٧      جمع الفكر في الصالة        
        :الفصل الخامس 

   ٤١                شروط الصالة الكاملة       
  :لسادس الفصل ا
  ٤٥        أوقات الصالة       

  
  :الفصل السابع 

  ٤٩                كيفية الصالة العمومية       
  :الفصل الثامن 

  ٦٧    الصالة العامة الفرضية وترجمتها       
  :الفصل التاسع 

  ١٠٠      صلوات الصوم الكبير        
  :الفصل العاشر 

  ١١٣        صلوات منتخبة        
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صالة للتأمل في آالم السيد ) ٢(، ١١٤ل من أنا ؟ ابتها) ١(
نفسي         ) ٤(، ١١٩ملخص صالة ) ٣(، ١١٧المسيح 

انظر إلي ) ٦(، ١٢٣ينبوعك كله مواهب ) ٥(، ١٢١حزينة 
ابتهال يا يسوع ربي وعريس نفسي ) ٧(، ١٢٥بعين رحمتك 

يا شمس ... مناجاة) ٩(، ١٢٧كنا عراة فكسوتنا ) ٨(، ١٢٦
يا ... أيها اآلب) ١١(، ١٣٠أتيتك بدمعتين ) ١٠(، ١٢٩البر 

، ١٣٥اإلله المعزي ... الروح القدس) ١٢(، ١٣٣ملجأ العباد 
) ١٤(، ١٣٦أجعل بدء يومي       صالحاً ... اللهم) ١٣(

) ١٦(، ١٤١تسبحة مريم العذراء ) ١٥(، ١٣٩زدني إيماناً 
صالة الصبح ) ١٧(              ، ١٤٢صالة االستيقاظ 

، ١٤٥صالة النوم ) ١٩(، ١٤٤صالة المساء ) ١٨(، ١٤٣
، ١٤٧صالة قبل الدرس ) ٢١(، ١٤٦صالة قبل الشغل ) ٢٠(
صالة قبل ) ٢٤و٢٣(، ١٤٨صالة قبل قراءة اإلنجيل ) ٢٢(

 ٢٦(، ١٥٢صالة تُقال أثناء المحنة ) ٢٥(، ١٥١وبعد  األكل 
التوبة : صالة تُقال أثناء الشدة وصالة خاصة بـ ) ٢٧و

عند ) ٢٩(، ١٥٤قبل االعتراف ) ٢٨(            ، ١٥٣
قبل ) ٣١(، ١٥٦بعد االعتراف ) ٣٠(، ١٥٥االعتراف 

من أجل أنتشار ) ٣٣(، ١٥٨بعد التناول ) ٣٢(، ١٥٧التناول 
ألجل الكنيسة ) ٣٤(، ١٥٩اإليمان            المسيحي 
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، ١٦١سالم على العذراء ) ٣٥(،          ١٦٠المقدسة 
صالة من أجل  ) ٣٧(، ١٦٥ثة           القديسين استغا) ٣٦(

  . ١٦٦الموتى 
  :الفصل الحادي عشر 

  ١٦٨    الصلوات الطقسية واأللحان البيعية         
  :الفصل الثاني عشر 

  ١٧٥    قراءة الكتاب المقدس والدورة            
  ورموز اآلنية الكنسية والمذابح والقداس       

  :الخاتمة 
  ١٨٣                       األصوام  ياد واألع       

  ١٩٦                                  الفهرس 
Vمنشورات دار الرھـا ـ ماردینV  

  ـــــــــــــــــ
  :سلسلة التراث السرياني ) ١(

  ــــــــــــــــــــ
  اللؤلؤ المنثور في تاريـــخ العــلـوم واآلداب     -١

  ) :٥ط (السريانية      
  البطريرك مار اغناطيوس افرام األول برصوم: تأليف  
  المطران يوحنا ابراهيم: تقديم   

  ) :١ط (الرها ـ المدينة المباركة  -٢
  اريك سيغال: تأليف  
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  يوسف ابراهيم جبرا: ترجمة 
  المطران يوحنا ابراهيم: تقديم   

  :صوت نينوى وآرام  -٣
  المطران اسحق ساكا: تأليف  
  طران يوحنا ابراهيمالم: تقديم   

  ) :١ط (األيام الستة  -٤
  مار يعقوب الرهاوي: تأليف  
  المطران صليبا شمعون: ترجمة 
  المطران يوحنا ابراهيم: تقديم   

  ) :١ط (الموسيقى السريانية  -٥
  البطريرك مار اغناطيوس يعقوب الثالث: صوت 
  نوري اسكندر: تنويط  
  المطران يوحنا ابراهيم: إعداد   

  الملفونو غطاس مقدسي الياس:  ديم   تق
  
  
  :منارة أنطاكية السريانية  -٦

  البطريرك مار اغناطيوس افرام األول برصوم: تأليف  
  المطران يوحنا ابراهيم: تقديم   

  :قصائد مار يعقوب السروجي  -٧
  مار مالطيوس برنابا: ترجمة 
  المطران يوحنا ابراهيم: تقديم   

  ) :١ط /١ج(مار مرقس فهارس مخطوطات دير  -٨
  ) :١ط /٢ج(فهارس مخطوطات دير الزعفران  -٩

  ) :١ط /٣ج(فهارس مخطوطات سريانية  -١٠
  مار فيلكسينوس يوحنا دولباني: تأليف 
  المطران يوحنا ابراهيم: تقديم  
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  ) :قاموس سرياني ـ عربي (اللباب  -١١
  االباتي جبرائيل القرداحي: تأليف 
  ابراهيم المطران يوحنا: تقديم  

  : قاموس عربي ـ سرياني  -١٢
  القس ميخائيل مراد: تأليف 
  المطران يوحنا ابراهيم: تقديم  

  :ـ منارة األقداس ١٣
  مار غريغوريوس يوحنا ابن العبري: تأليف

  مار ديونيسيوس بهنام ججاوي: ترجمة
  مار غريغوريوس يوحنا ابراهيم: تـقـديم

  ١ـ تاريخ مار ميخائيل الكبير ج ١٤
               ٢ـ تاريخ مار ميخائيل الكبير ج ١٥
  ٣ـ تاريخ مار ميخائيل الكبير ج ١٦

  مار غريغوريوس صليبا شمعون: ترجمة  
  مار غريغوريوس يوحنا ابراهيم: تقديــــم 

  
  :ـ قاموس سرياني ـ ألماني ١٧

  خاتون دوغان: تأليف 
  :ـ مختارات من عظات القديس يوحنا الذهبي الفم ١٨

  ار مالطيوس برنابا القس يوسفم: ترجمة
  :ـ بقايا اآلرامية في لغة أهل صدد المحكية ١٩

  .فاضل مطانيوس مباركة: تأليف
  مار غريغوريوس يوحنا ابراهيم: تقديم
  ـ األصول السريـانيــة فــي أسـماء المدن٢٠

  :والقرى السورية       
  الخوري برصوم أيوب: تأليف 
  راهيممار غريغوريوس يوحنا اب: تقديم 
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  :ـ البيث كازو بالنوطة بحسب مدرسة الرها ٢١
  نوري اسكندر: تنويط 
  مار غريغوريوس يوحنا ابراهيم: تقديم 

  :ـ إسهام السريان في الحضارة العربية ٢٢
  محمد عبدالحميد الحمد: تأليف 
  األب جوزيف شابو: تـقديـم 

  :ـ دور السريان في العلوم العربية ٢٣
  الحمدمحمد عبدالحميد : تأليف

  مار غريغوريوس يوحنا ابراهيم: تـقديـم
  

  
  
  
  
  
  

  :سلسلة دراسات كتابية ) ٢(
  ــــــــــــــــــ

  موريس تاوضروس. د: تأليف 
  .المطران يوحنا ابراهيم: تقديم  

  ) .أجزاء  ٣(المدخل إلى العهد الجديد  -١
  .دراسات الهوتية ولغوية في العهد الجديد -٤
  .والروحية لكلمات االنجيل المدلوالت الالهوتية -٥
  .اللوغوس في كتاب العهد الجديد -٦

  مار ديونيسيوس يعقوب ابن الصليبي: تأليــف 
  المطران مار سويريوس اسحق ساكا: ترجمة 

  رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية  -٧
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  رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس األولى  -٨
  والثانية     

  لى أهل غالطية وأفسسرسائل بولس الرسول إ -٩
  وفيليبي وكولوسي     

  
  :سلسلة دراسات سريانية ) ٣(

  ـــــــــــــــــــ
  ):شهداء المشرق(العالقات الثقافية األرمنية السريانية-١

  ليون دير بدروسيان. د: تأليف       
  الدكتور بوغوص سراجيان: تقديم        
  غريغوريوس يوحنا ابراهيم: المدخل      

  :طاقات سريانية  -٢
  سويريوس اسحق ساكا: تأليـــف     
  غريغوريوس يوحنا ابراهيم: اعداد وتقديم     

  :المراكز الثقافية السريانية  -٣
  غريغوريوس يوحنا ابراهيم:تأليف     

  :السريان أصالة وجذور  -٤
  غريغوريوس جرجس شاهين: تأليف     

  اهيمغريغوريوس يوحنا ابر: إعداد وتقديم      
  :دير مار موسى الحبشي  -٥

  عبود حداد: تأليـــف     
  غريغوريوس يوحنا ابراهيم: اعداد وتقديم     

  :السريان في التاريخ  -٦
  عزيز عطية. د: تأليـــف     
  حنا عيسى توما: ترجمـة     
  غريغوريوس يوحنا ابراهيم: تــقــديم     
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  سلسلة اهللا معنا) ٤( 

  والتعليم المسيحي
  ــــــــــــــــ

  المطران يوحنا ابراهيم: تأليف
 ) ٢و  ١ط( ـ عمانوئيل ١
 ) ٢و  ١ط( ـ الرجاء الصالح ٢
  ) ٢و  ١ط( ـ حمل اهللا ٣
  ) ٢و  ١ط( ـ الراعي الصالح ٤
  ـ نور العالم٥
  ـ خبز الحياة٦
 ) ٢و  ١ط( ـ حياة يسوع   ١
 ) ٢و  ١ط( ـ يشوع حبرن  ٢
  ) ٢و  ١ط( ـ يشوع سبرن  ٣

  :ومن منشوراتنا )٥(
  ــــــــــــــ

  ) : ١ط( ـ السريان وحرب االيقونات ١
  المطران يوحنا ابراهيم: تأليف    
  ـ أهل الكهف في المصادر السريانية٢
  :ـ عقيدة التجسد االلهي ٣

  اغناطيوس زكّا االول عيواص    
  :ـ الممالك اآلرامية ٤

  غريغوريوس صليبا شمعون    
  :أجزاء ) ٥(ارةـ السريان ايمان وحض٥

  سويريوس اسحق ساكا    
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  / :١ج /ـ الحوار السرياني ٦
  مرسيل الخوري طراقجي: ترجمـــة     
  المطران يوحنا ابراهيم: اعداد وتقديم     
  / :٢ج /ـ الحوار السرياني ٧

  مرسيل الخوري طراقجي: ترجمـــة     
  المطران يوحنا ابراهيم: اعداد وتقديم     

  :ي ــ الكتاب األول ـ برو أورينت٨
  ميشيل أزرق: ترجمة      
  المطران يوحنا ابراهيم: مراجعة     

  :ـ برو أورينتي ــ الكتاب الثاني ٩
  فائز اسكندر. د: ترجمة     
  المطران يوحنا ابراهيم: مراجعة    
  :ـ برو أورينتي ــ الكتاب الثالث ١٠
  أوديت نصيف: ترجمة     
  ا ابراهيمالمطران يوحن: مراجعة    
  :ـ برو أورينتي ــ الكتاب الرابع ١١
  مرسيل الخوري طراقجي: ترجمة     
  المطران يوحنا ابراهيم: مراجعة وإعداد    
  :ـ برو أورينتي ــ الكتاب الخامس ١٢
  مرسيل الخوري طراقجي: ترجمة     
  المطران يوحنا ابراهيم: مراجعة وإعداد    
  :ـ القافلة االخيرة ١٣
  يوسف نامق: ف ـتألي    
  المطران يوحنا ابراهيم: مــتقدي    
  :ـ آزخ ــ أحداث ورجال ١٤
  الياس هدايا. يوسف القس و د: تأليف    
  المطران يوحنا ابراهيم: تقديم     
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  :ـ الحوار الالهوتي ١٥
  مرسيل الخوري طراقجي: ترجمة    
  مار غريغوريوس يوحنا ابراهيم: إعداد    
  : تشاكـ  ـ ١٦
  :ــ أحالم اليقظة ـ ١٧

  مقدسي الياس) دنحو(غطاس : تأليف     
  غريغوريوس يوحنا ابراهيم: تقديم      
  :ـ جولة مع مخطوطات سريانية مبعثرة ١٨

  يوسف القس عبد األحد البحزاني: تأليف     
 )٣و  ٢و  ١ط( ـ رفيق المؤمن ١٩
  )٤و  ٣و  ٢و  ١ط( ـ صلّوا ألجلنا  ٢٠
  ) : ١ط( السريان ـ مجد ٢١

  المطران يوحنا ابراهيم: تأليف     
  ) : ١ط( ـ الموسيقى السريانية ٢٢

  المطران يوحنا ابراهيم: تأليف     
  ) : ١ط( ـ رجل اهللا ٢٣
  المطران يوحنا ابراهيم: تأليف     

  ) :١١و  ١٠و  ٩و  ٨ط (ـ التحفة الروحية ٢٤
  .البطريرك أفرام برصوم: تأليف        
  :ما هللا وما لقيصر ـ  ٢٥

  توما الخوري: تأليف      
  المطران يوحنا ابراهيم: تقديم      
  :ـ خدمة القداس ٢٦

  المطران يوحنا ابراهيم: إعداد      
  )٣ط (ـ يا رب ارحمنا ٢٧
  :مختار في األسرار ـ  ـ ٢٨
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  :ـ العروبة واالسالم ٢٩

  جورج جبور. د: تأليف     
  )٢ط (ـ كنيسة مار سمعان العمودي ٣٠

  عبد اهللا حجار: تأليف     
  المطران يوحنا ابراهيم: تقديم      

  :ـ صنع التاريخ ٣١
  برهان حنا ايليا: إعداد     
  المطران يوحنا ابراهيم: تقديـم     

  :ـ عودة شاهين ٣٢
  سكندر لوقاا. د: تأليف      
  المطران يوحنا ابراهيم: تقديم      

  :الجسد المحطم  -٣٣
  جان فانييه: تأليــف      
  األب يوسف قوشاقجي: ترجمة      

  :ـ إلى اهللا توجهوا وبالرجاء ابتهجوا ٣٤
  بست. توماس ف: تأليف     
  مرسيل الخوري طراقجي: ترجمة     

  ) :الملفونو شكري طراقجي(ـ المربي ٣٥
  المطران يوحنا ابراهيم: إعداد وتقديم     

  :ـ نحو مشاركة لإليمان الواحد ٣٦
  لجنة اإليمان والنظام: إعداد     
  رازق سرياني: ترجمة     

  :ـ يوميات مطران٣٧
  يوميات المطران جرجس القس بهنام     
  المطران يوحنا ابراهيم: إعداد وتقديم     

  ـ حياة التوبة والطهارة ٣٨
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  وب الشياطين حر     
  )بالسريانية(حـيـــاة اإليمـان          
  البابا شنوده الثالث: تأليـــف     

  :ـ دولباني ناسك ماردين ٣٩
  المطران يوحنا ابراهيم: تأليف      
  / :٢و  ١/ـ سنوات مع أسئلة الناس ج٤٠

  قداسة البابا شنوده الثالث: تأليف      
  ا ابراهيمالمطران يوحن: إعداد وتقديم      
  :ـ عرض ونقد ٤١

  توما الخوري: تأليف     
  المطران يوحنا ابراهيم: إعداد وتقديم      
  :ـ الحياة الجماعية صفح وعيد ٤٢

  جان فانييه: تأليف     
  األب سامي حالق اليسوعي: ترجمة     

  
  :نسمات الجبل ـ  ـ ٤٣

  الملفونو غطاس مقدسي الياس: تأليف     
  المطران يوحنا ابراهيم: تقديـم     
  :ـ تأمالت يهوذا اإلسخريوطي ٤٤

  توما الخوري: تأليف     
  المطران يوحنا ابراهيم: إعداد وتقديم     
  ) :١ط (ـ سبحوا الرب ٤٥

  مار غريغوريوس يوحنا ابراهيم: تأليف     
  :ـ إثنتا عشرة امرأة في األناجيل األربعة إن روين ٤٦

  الخوريتوما : تأليف     
  المطران يوحنا ابراهيم: إعداد وتقديم     
  :ـ السريان ماضياً وحاضراً ٤٧
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  كريستين شايو: تأليف     
  مرسيل الخوري طراقجي: ترجمة     
  المطران يوحنا ابراهيم: إعداد وتقديم     
  :ـ مئة كلمة وكلمة ٤٨

  المطران صليبا شمعون: تأليف     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ê    تحت الطبعÉ  
  أيوب الرهاوي الكنوز ــ ـ١
  مار سويريوس يعقوب البرطليـ الكنوز ــ ٢
  روبنس دوفال: ـ تاريخ األدب السرياني٣
  ـ تاريخ الرهاوي المجهول بالعربية٤
  ـ األلفاظ السريانية في المعاجم العربية٥
  ـ تفسير رسائل بولس الرسول والرسائل ٦

  )ترجمة عن السريانية(الجامعة     
  )فلسفة اآلداب الخلقية( ـ االيثيقون٧

  مار غريغوريوس يوحنا ابن العبري    
  ـ المختار في األسرار٨

  مار فيلكسينوس يوحنا دولباني    
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  ـ اإليمان٩
  مار فيلكسينوس المنبجي     
  ـ السريان والحركة المسكونية١٠

  مار غريغوريوس يوحنا ابراهيم     
  ـ دور السريان في الحياة الثقافية للدولة١١

  /١٣ - ١٢القرنان /األرمنية في كيليكيا      
  ـ المثال الرباني ١٢

  )القديس مار يعقوب البرادعي(     
  مار فيلكسينوس يوحنا دولباني      
  ٢ـ الحوار الالهوتي ج١٣
  ـ دراسات قانونية في المصادر السريانية١٤

  مار غريغوريوس يوحنا ابراهيم     
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