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 :لافتحالا ةعاس

 سدقلا - ةّيكريرطبلا ةسينك نم ًءاسم 5.30
 :لفتحُملا

 وستوكرام سلوب نارطملا
 :ظعاولا

 يديفر بوقعي .أ
 :ايجروتيللا ةمدخلاو مينرتلا

 الاج تيب ةّيكيريلكإل توهاللاو ةفسلفلا بالط
 سدقلا-ةّينيتاللا ةّيكريرطبلا ةنهكو

 :رشابملا ثبلا لقنو ريوصت
 يناكسيسنرفلا يمالعإلا زكرملا

iوبأ" عقومو رشابم نيطسلف نويزفلت عم نواعتلn" 
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 :يلي ام نولاصلا يف أَّيهُي :تيبلا يف تاريضحت
 ةلواط سفن وأ( ضيبأ فـشرـش عم ةلواط -１

 اًقّلعم ناك نإ نويزفلتلا تحت ةلواط وأ نويزفلتلا
 ؛)طئاحلا ىلع
 نم ّمتيـــــــــس يذّلا رتويبمكلا وأ نويزفلتلا -２

 ؛ةّيكريرطبلا ةسينك نم لافتحالا ةعباتم هلالخ
 ؛بيلص -３
ـــــــصاخ( ةـــــــسّدقم ةنوقيأ -４  ءاـــــــشعلا ةنوقيأ ةّ

 )تَدِجُو نإ يِّرسلا
 ةيآلا نم( ١٣ لـــصفلا ىلع حوتفم ليجنإ -５
 ؛انحوي سيدقلل )١
 ؛ةءاضم رثكأ وأ ةعمش -６
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 ؛ةّيرهزم يف دورولا ضعب -７
 مامأ ريغـــــــــص نحـــــــــص يف زبخلا نم ةعطق -８

 فيغر زبخب موقت نأ ّمألا عيطتـــــــست( .بيلـــــــصلا
  .)بيلصلا ةراشإ هيلع ،صاخ
 
 وأ ةءاـــــــــضم ةعمش عـــــــــضو نكمي :ةّيجراخ ةمالع
 .تيبلا كيبابش دحأ ىلع ليدنق
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 رارسألا سيمخل يثارملاو ضرفلا ةالص

 كهلا ّبرلا ىلإ يعجرا :ميلشروأ � ،ميلشروأ �

 .َّيتفش َحتفا بر � :فقسألا
 .َكِتَحبستب يمف َربخُيف :بعشلا

 )94( رومزملا
 :انِلجأ نِم َّمل�و َبِّرُج ،ْبرلا ُحيسملا :عيمجلا
 .ُهل دجسن اوُّمله
  .انِصالخ ِةرخصل ُفت¢و * ْبّرلل ُّمنرن اوّمله 1
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 ُهل ُفت¢و * فارتعال¤ ِهِهجو ىلإ ُرِدابُن 2
  .ْدِئاشنل¤

 :انِلجأ نِم َّمل�و َبِّرُج ،ْبرلا ُحيسملا :عيمجلا
 .ُهل دجسن اوُّمله

 ِعيمج ىلع ٌريبك ٌكلم * ميظع ٌهلإ َّبرلا َّنإ 3
  .ةهلآلا

  .ْلابجلا ُممق ُهلو * ْضرألا ُقامعأ ِهِدي يف 4
 اهْتَلَـبج ُةسبايلاو * ُهعـَنص وهو ُرحبلا ُهل 5
  .ُهادي
 :انِلجأ نِم َّمل�و َبِّرُج ،ْبرلا ُحيسملا :عيمجلا
 .ُهل دجسن اوُّمله
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 ِّبرلا مامأ ُدجسنو * وثجنو ُعكرن اوّمله 6
 .انِعِناص
 .ِهِدي ُمنـغو هاعرم ُبعش نحنو * انُهلإ وه هَّنإ 7
 :انِلجأ نِم َّمل�و َبِّرُج ،ْبرلا ُحيسملا :عيمجلا
 .ُهل دجسن اوُّمله

 اوُّسقُت ال * نوعمست ُهَتوص َمويلا ُمكّلعل 8
 .مكَبولق
 * ةيّربلا يف ِةنْتِفلا َموي ِعازـنلا يف امك 9
 اودهاش دقو ينونحتما :/ مكؤ¤آ ينالب كانُه
 .يلاعفأ
 :انِلجأ نِم َّمل�و َبِّرُج ،ْبرلا ُحيسملا :عيمجلا
 .ُهل دجسن اوُّمله
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 * ليجلا َكلذ نِم ُتللَم ًةنَس نيعبرأ 10
 .مُ½ولق ْتّلض ٌبعش« :/ ُتلقف 

 * يلُبُس اوفرعي مل مَّ¢إ 11
 يف اولخدي نل ْنأ :/ يبَضغب ُتمَسقأف 
 .»يتحار
 :انِلجأ نِم َّمل�و َبِّرُج ،ْبرلا ُحيسملا :عيمجلا
 .ُهل دجسن اوُّمله

 * سدُقلا حورلاو ِنبإلاو بآلل ُدÀا 12
 رهد ىلإو /ناوأ لـكو نآلاو ِءدـبلا يف ناـك اـمك 
 .نيمآ نيرهادلا
 :انِلجأ نِم َّمل�و َبِّرُج ،ْبرلا ُحيسملا :عيمجلا
 .ُهل دجسن اوُّمله



 

 

9 

 ديشنلا

 دسَجل¤ ٍنرَق َثلُث      Åادِف ىَّجز نأ َدعب  .1
 دُحي ال ٍباذعل       .ًارايتخا َسفنلا مَلسأ 
 رَبألا ِهللا ُلََمح   َّىلدت ٍدوُع ىلعو 

 ْمَش¢ا ُمسجلاو َّرُمـ  ـلا ىقسُمو َىنضُم اذوه .2
 مدو ٌءام ىرجف ٍكوشو ٍريماسمب 
 رهّطا ُّلكلا :ُءامَّسلاو      ارحبو ًاّرَـب الَّسغ 

 ديَجم ٍثولÏ َمسإ          ًءاوس ًامود اودِّج .3
 ديرفلا ُّبرلا َوهو        ًاحورو ًانباو ًادلاو 
 ركِفلا يماسلا ُهَّرِس      ٍقلخ ُّلُك حّبسيلف 

 نيمآ 
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 / ةّدِش يف ينإ :لم�و بر � رظنُأ )1( ةنوفيتنأ
 .يل بجتساو َّمُّلهف
 )79( رومزملا

 َفُسوي َيداه � * ْغِصَأ َبوقعي َيعار � 1
 .ْمنغلاك

 َميئارفأ َمامأ * َّلجت َنيبوركلا ىلع ًاسلاج � 2
 .ىَّسنمو َنيماينبو

 .انِصالخل َّملهو * َكَتوربج ْظِقيأ 3
 .ْصُلْخنف انيلع َكِهجوب رـِنأ * انعِجرأ َّمُهللا 4
 ىلع طَخست ىتم ىلإ * تاّوقلا َهلإ ،ُّبرلا اهُيأ 5
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 ؟َكِبعش ِةالص
 ِتاَربَعلا انَتْـيقسأو * ْعومدلا َزبُخ انتمعطأ دقل 6

 .الاجِس
 .Åؤادعأ انب َأزهتساو * انِناريجل ًاعازِن انَتْلعج 7
 انيلع َكَهجوب رِـنأ * انعِجرأ ِتاّوقلا َهلإ � 8

 .ْصُلخنف
 .اهَتْسرغو اهَتْلقن * ْةَمرَك َتلقن دق َكَّنإ 9

 ِتألمف اَهلوصأ ْتلَّصأف * اهَمامأ َتْأَّيَه 10
 .ْضرألا
 .ْبرلا َزرأ اُ¢اصغأو * لابجلا اهُّلِظ ىّطغ 11
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 ىلإ اهَخارفأو * رحبلا ىلإ اَ¢ابضُق ْتَّدَم 12
 .رهنلا
 يرباع ُّلك اهَفَطقف * اهَجايس َتْمَدَه اذامل 13
 ؟ْقيرطلا
 .َّْربلا ُشحو اهاعَرو * ْباغلا ُريزنِخ اهَفَلتأ 14
 ْرُظناو ِءامسلا نِم ْعّلطت * ْتاّوقلا َهلإ � ْعِجرأ 15
 .ْةَمرَكلا ِهذه ْدّهعتو /
 ُهَتْدّيأ يذلا ِرشبلا َنباو * َكِنِيمي َسرغ ِمحإ 16
 .َكل
 ِراهتنا نِم * ْتَبَلقناو ِرانل¤ ْتَقَرتحا دق 17
 .نوكِلهَي َكِهجو
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 ِنبا ىلع * َكِنيمي ِلُجَر ىلع َكُدي نُكتل 18
 .َكل ُهَتْدّيأ يذلا ِرشبلا
 .َكِمس¤ وعدنف * انييُِحت ،َكنع َّدَتْرَـن الف 19
 َكِهجوب ْرِنَأ * انعِجرَأ ْتاّوقلا َهلإ ،ُّبرلا اهُّيأ 20
 .ْصُلْخَنف انيلع
ـــقلا ِحورلاو ِنبالاو ِبآلل ُدـــÀا 21  اـــمك * سدُ
 رهد ىلإو /ناوأ لـــكو نآلاو ءدـــبلا يف ناـــك
 .نيمآ ،نيرهادلا

 / ةّدش يف ينإ :لم�و بر � رظنُأ )1( ةنوفيتنأ
 .يل بجتساو َّمُّلهف
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 الو ُّنِئمطَأف / يصالخ ُهللا اذوه )2( ةنوفيتنأ
 .ْعَزفأ

 6-1 :12                »ىدتفُملا بعشلا حرف«     ايعشأ ةمينرت

 * َّيَلع َتبِضغ َكَّنأل ،ْبر � َكل ُفَِرتعَأ 1
 .ينع َتجَّرفو َكُبضغ َّدترا
 .ْعزفأ الو ُّنئمطأف * يصالخ ُهللا اذوه 2
 .ًاصالخ يل ناك دقل * يحيبستو يّزِع ُّبرلا 3
 ِعيباني نِم * نيجهتبم َهايملا نوقتست 4

 .ْصِّلخملا
 * ْبَّرلل اوفرتعا« :/ِمويلا َكلذ يف َنولوقتو 5

 .ِهِمس¤ اوعداو
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 ُهَمسا َّنأ اوركذُأ * ِهِلامعß ِبوعشلا يف اوِربخَأ 6
 .ىلاعت دق
 اوربخأ * ْمئاظع َعنص دق ُهّنإف ِّبرلل اوديشأ 7

 .اهِّلك ِضرألا يف كلذب
 َسوّدق نإ * ْسدُقلا َةنكاـس � ،يّمنرو يفتها 8

 .»ميظع ِكِطَسو يف َبوقعي
 * سدقلا ِحورلاو ِنبإلاو ِبآلل ُدÀا 9
 رهد ىلإو /ناوأ لكو نآلاو ءدبلا يف ناك امك 

 .نيمآ ،نيرهادلا

 الو ُّنِئمطَأف / يصالخ ُهللا اذوه )2( ةنوفيتنأ
 .ْعَزفأ
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 / ْةطنِحلا ِمَسد نِم ُّبرلا انَمعطأ )3( ةنوفيتنأ
 .ًالَسع ِةرخصلا نِم انَعَـبشَأو

 »يلافتحالا دهعلا ديدجت«    )8( رومزملا

 .ْبوقعي ِهلإل اوفِتها * انِتَّزع âِ اوِّمنر 1
 ًةراَّنِكو * ًاّفُد اوتاهو ،فِزَعلا يف اوذخ -2

 .ْدوُع عم ًةـبِرـطُم
 ِناوأ يفو * ْلالِهلا َدنِع ِقوبلا يف اوخُفنُأ 3

 .ْديعلا َموي ِردبلا
 .ْبوقعي ِّبر نِم ٌرمأ * ّبرلا ُةعـيرـش كلت 4
 ىلع ِهِجورخ َدنِع / فُسوي يف اهلعَج ٌةداهش 5

 * رصِم ِضرأ
 :لوقي ُهْمَلْعأ ْمل Åًاسِل ُعمسأ ينإ 
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 َكل ُتْبجتسا / كُتيَّجَنف ينَتوعد ِقيضلا يف 6
 * ْدعرلا ِرتس نِم

 .ْةَموصخلا ِهايم ىلع َكُتبّرج 
 َكَتيل ،ُبوقعي � * َكل ُِّنيبُأ / يبعش � عَمسإ 7

 !َّيلإ يغصُت
 ٍهلإل ْدُجست ال * ْبيرغ ٌهلإ َكل ْنُكي ال 8

 .ّيبنجأ
 .ُهَألمَأَف َكاف ْعِسوَأ * َكُهلإ ُّبرلا Åأ ينَّنإ 9

 مل َبوقعيو * ْيتوصل ْعَمسي مل يبعش َّنكل 10
 .ينْدِرُي
 يف نوكُلسي * ْمِِ½ولق ِرارـصإ يف مُهُـتيّلخف 11
 .ْمåِاروشم
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 يـف ُبوقعي َكَلسو * يبعش َيل َعَِمس ول 12
 .يقُرُط
 مُهُـتعبشأو * ْةطنحلا ِمسَد نِم مُهُـتمعطأل 13
 .ًالَسع ِةرخصلا نِم

 / ْةطنِحلا ِمَسد ْنِم ُّبرلا انَمَعطأ )3( ةنوفيتنأ
 .ًالَسع ِةرخصلا نِم انَعَـبشَأو

 يثارملا
 يبنلا ايمرإ يثارم نِم

)1( 
 ُةريثكلا ُةنيدملا/ ًةديحو ْتَسَلج َفيك ،هآ ) أ

 + بعّشلا
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 + ممألا يف ُةميظعلا / ٍةلَمرأك ْتَسمأ 
 * ةيزِّجلا َتحت تَت¤ / نادلُبلا يف ُةدِّيسلا 

 ىلع اهُعومدو/ليّللا يف يكبت ًءاكُب )ب
 +اهْيَّدخ

 + اهيِّبُحم ِعيمج نِم اهل َيِّزعُم ال 
 اهل اوراصو + ا½ اورَدَغ اهِئَّالِخأ ُّلُك 

 *ًاموصخ
 ِةَّدِشو / سؤبلل اذوهي )ةريشع( ْتَلَج )ج

  + ةيدوبعلا
 + ًةحار ْدَجت ملو ِممُألا َنيب ْتماقأ 
 * قياضَملا نيب اهوكَردأ اهيدراط ُعيمج 
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 ىلإ َنيمِداقلا ِبايغِل / ةحئÅ ِسدُقلا ُبورُد )د
 + دايعألا

 + نودِّهنتُم اهُتنهك/ ةَمَّدهُم اِ½اوبأ ُعيمج 
 * ةرارَم يف يهو / تارِّسَحَتُم اهاراذعو 
 اهؤادعأو / ًاسأر اهوقياضُم َراص دق اه )ـه

 + اوُرَسيأ
 + اهيصاعَم ِةرثكِل / اَّهلذأ َّبَّرلا َّنأل 
 + نيّيِبسَم اوت¤ اُهلافطأ 
 * قياضُملا ِهجو َمامأ 

 .ِكِهلإ بِّرلا ىلإ يعجرإ ،ميلشروأ � ،ميلشروأ �
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 ىلإ يعجرإ ،ميلشروأ � ،ميلشروأ � :عيمجلا
 ِكِهلإ بِّرلا

)2( 
 + اهِئا½ ُّلك سدُقلا ِتنب نع َلازو )و
 + ىعرَم ْدَجت مل / لئ�َأك اهؤاسؤر راص 
 * دراَّطلا ِهجو َمامأ / ٍلوَح ِريغ نِم اوراسو 
 + اهِئاقشو اهِسؤب م�أ يف ُميلشروأ ْترَّكذت )ز
 ُذنُم اهاعرت تناك يتلا / اåِابَغَر َعيمج 

 +مَدِقلا
 نِم امو / قياَضُملا ِدي يف اهُبعش َعقو امدنع 

 + اهرَصَن ٍدحأ
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 * اِهلاوز نِم اورِخَسَو / نوقياضُملا اهآر 
 ًأَطَخ اَّ¢أل /ةساجَّنلا َميلشروßِ تَّلَح )ح

 +تَئِطَخ
 + اهورَقَـتحا اهيمِّركُم ُعيمج 
 + اهنِم ُلِجُخي ام اوأر مَّ¢أل 
 *تبَلَقنا ءارولا ىلإو / ْتدَهَّـنتف يه اَّمأ 

 ام / اِهلويذ يف اهُتساجن تَّرَقَـتسا املاط )ط
 + اهَتبقاع تْرَّكذت

 + اهل َيِّزعُم الو / لِهذُم ٍطاطحنا يف ا½ اذإو 
 + اهِسؤُب ىلإ ،ّبر � ،ْرُظنُأ 
 * مَّظعَت دق َّودعلا َّنإف 
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 .ِكِهلإ بِّرلا ىلإ يعجرإ ،ميلشروأ � ،ميلشروأ �
 ىلإ يعجرإ ،ميلشروأ � ،ميلشروأ � :عيمجلا
 ِكِهلإ بِّرلا

)3( 
 + اåِابَغَر ِعيمج ىلع / ُّودعلا َطَسَب ًادَي )ي
 + اهَسِدقَم نولُخدي َممُألا ْتدَهاشف 
 ْنِم ًَّ�أ اولُخدي ْنأ َتْيَ¢ َنيذّلا ِموقلا َنِم 

 *َكِعِماَجم
 + اماعَط ُسِمَتلَي / دِّهنتم اهبعش ُّلك )ك
 ِشاعنإو ِلكألِل / مåِِاينَتقُم اولَذب دق 

 +سْفَّـنلا
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 ُتْرِص ٍةقيرط ِةَّيß + ْلَّم�و ،بر � ،ْرظنُأ 
 * ةرَقَـتُحم

 + ليبَّسلا ِءانبأ َعيمج � ْمُكَغَلَـب ُهَّلعَل )ل
 يذلا يعَجوك ٍعجو نِم له / اورُظناو اولَّم� 

 + ينباصأ
 َطاَشَتسا َموي + ُّبَّرلا ِهب ينَّلَذأ يذلا 

 *ًابضغ
 - يماظِع ىلإ ًارÅ َلسرأ ِءالعلا َنِم ) م

 + اهيف ْتَلَعَـتشاف
 + ءارولا ىلإ ينَّدرو - َّيلجِرل ًاكرِش َبَصَن 
 * راهنلا َلوَط ًةنِهاو + ةَشِحوتسُم ينَلَعَج 
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 + ِهِديِب َّيصاعم ُريِن )ن
 + يلِهاك ىلع ْتلُقثو ْتَبَّلأتف 
 ال - ٍدْـيأ يف ُدِّـيـــــــــــسلا ينَلعَج + يتَّوق َكَـ¢أ 

 + مايقلا اهعم ُعيطتسأ
 .ِكِهلإ بِّرلا ىلإ يعجرإ ،ميلشروأ � ،ميلشروأ �
 ىلإ يعجرإ ،ميلشروأ � ،ميلشروأ � :عيمجلا
 ِكِهلإ بِّرلا

 ىتح - انِلجأ نِم عاطأ دق َحيسملا َّنإ :ةنوفيتنأ
  توملا

 76ـ68 :1 اقول                »ّبرلا ٌكرابُم«      �ركز ةحبست
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 ِحصفلا اذه َءاشع َلوانتأ نأ ُتيهتشإ :ةنوفيتنأ
 .مل�أ نأ َلبق ،مُكَعم

 ءادِف َعَنصو دَقتفا هَّنأل * انُهلا ُّبرلا ٌكرابم 1
 .هبعشل
 ،ُهاتف َدواد ِتيب يف * صالخ َنرق انل َماقأو 2
 نيذلا * نيسيدقلا ِهِئايبنأ ِهاوفأ ىلع َمَّلكت امك 3

 :رهدلا ُذنُم مُه
4 ßعيمج يديأ نِمو * انئادعأ نِم انَصِّلُخي ن 

 .انيضِغبُم
 ُهَدهَع َرُكذيو * انئ¤آ ىلإ ًةمحر عنصيل 5

 .سدقُملا
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 َمِعنُي نأ * انيبأ َميهاربإل َفَلَح يذلا َمَسقلا 6
 :انيلع

7 ßالب ُهَدُبعنف * انئادعأ يديأ نِم َوجنن ْن 
 ،فوخ

 .انِتايح ِم�أ َعيمج * ِّربلاو ِةسادقل¤ 8
 * ىعدُت ِّيلعلا َّيبن ،ُّيبصلا اهُيأ ،َتنأو 9
 ،ُهَقُرُط َّدِعُتل ،ِبرلا ِهجو َمامأ ُقبست َكَّنال 

 ِةرفغمل * صالخلا َملِع ُهَبعش َيطعُتو 10
 ،مه�اطخ
11 ßَدقتفا يذلا * انِهلإ ِةَمحر ِءاشحÅ ½ا 
 ،ءالَعلا نِم ُقِرشُملا
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 ِلالِظو ِةَملُظلا يف َنيسلاجلل ءيضُيل 12
 *توملا

 .ةمالسلا ِليبس ىلإ انَمادقأ َدِشرُيو 
 ِحصفلا اذه َءاشع َلوانتأ نأ ُتيهتشإ :ةنوفيتنأ
 .مل�أ نأ َلبق ،مكعم

 نينمؤملا تابلط
 ِنهاكلا ،ِحيسملا ىلإ ٍعضاوتب ِّلصُنل :فقسألا
 ،سُدُقلا ِحورل¤ ُبآلا ُهَحَسَم يذلا ،يلزألا
 :دحاو ٍتوصب ْلُقَـنلو :نارفُغل¤ ىرسألاَ رِّشَبُـيل

 نوسيلا ،�ريك ،�ريك
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 َمالآلا َيناعُتل ،ميلشروأ ىلإ َتْدِعَص نَم � )1
 ِحصِف ىلإ َكَتَسينك ْدُق ،دÀا يف لخدتو
 نوسيلا ،�ريك ،�ريك    .ةيدبألا
 نأ َتئشو ،بيلصلا ىلع َتعفترإ نَم � )2

 .انِتاحارِج ِفشإ ،يدنجلا ُةبرح َكَنعطت
 نوسيلا ،�ريك ،�ريك      
 ْبَه ،ةايح َةرجش بيلصلا نِم َتلعج نَم � )3

 .ةديدج ًةدالو داّمُعل¤ اودِلو نَمل اهَراِمث
 نوسيلا ،�ريك ،�ريك             
 نِم َتَمحرو ،ةبشخلا ىلع َتقِّلُع نَم � )4

 .ةأطخلا نحن انِحماس ،بئاتلا َصِّللا اهالعأ
 نوسيلا ،�ريك ،�ريك          
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 يف َتئج ىتم ،بر � ،Åرُكذأ :فقسألا
 :لوقنف يِّلصُن نأ انمِّلعو ،كِتوكلم
  ...تاومسلا يف يذلا Å¤أ :عيمجلا
 ىلإ رُظنت نأ ،بر � ،َكُلأسن :ِّلصنل :فقسألا
 نأ ،انُّبر ُحيسملا ُعوسي َشخي مل يتلا ،هذه َكِتَرسُأ
 َلمتحيو ،نيملاظلا يديأل ،اهنع ًةيدِف ُهسفن َمِّلسُي
 َعمو َكعم ُكلاملا ُّيحلا وه ،بيلصلا َباذع
 .نيمآ :بعشلا .روهدلا رهد ىلإ سُدُقلا ِحورلا
   مُكَعَم ُبرلا :فقسألا
 ًاضيأ َكِحور َعمو :بعشلا
 :ءيش ِلك ىلع ُرداقلا ُهللا مُكُكِرابي :فقسألا
 .نيمآ :بعشلا .سدقلا ُحورلاو نبإلاو بآلا
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 حيسملا ِمالسب اوبهذإ :فقسألا
 .â ُركُشلا :بعشلا
 

 لوألا مسقلا

 ةملكلا ةمدخو ةيحاتتفالا سوقطلا

 ءاسملا ناك امنيح :لوخدلا ةمينرت
 ْدِعُأ ُحْصِفلا امُثْـيَح      ُءاسَملا َناك امَنيح .1

 ْدَعَـتْسا ِهِلْكَِألَو         ُءاشَعلا ِّبَّرلِل َباط 
 ْمارِكلا ِهِلْسُر َعَم          ٍقْوَش ِّلُكِب اكَّتاَف 
 ْمîِولا َدْقِع اودَقَع         .ٍقْوَطَك ِهْيَلاوَحَو 

 ْلاقَو َرَسَك َُّمث ًازْبُخ ُناّنَحلا َذَخَأ .2
 ْلاصِولا َدْهَع ْمُكَنود  يبْحَصَو يذيمالَت � 
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 ْمُكَل ٌتوق يدَسَج      ًاعيَمج اولُك اوذُخَف    
 ْمُكِب ًاّيَح ًامِئاد              ًاذالَم ىقْبَـي ُهَّنِإ    

 ْديجَملا Åالْوَم َلاق      اهْنَع ُسْأَكلا َكاذَكَو .3

 ْديدَج ٌدْهَع اَّ¢ِإ      اهوبَرْشاَف يسْأَك يذه    

 ْمايِهَو ٍلالَِجب          يرْكِذِل اذه اوعَنْصِإ 

 ْماوَّدلا ىلع ْمُكَعَم     يّرِس ُةَمْعِن ْنُكَتْلَو 

 ْبيهَملا ِّرِّسلا اشَع ْنَع    ُهَلِإلا َماق ْدَق َُّمث .4

 ْبيرَق ñًْوَم ًارِظÅ           ُهادِر ُهْنَع ًاعِلاخ 

 ْديجَملا ُدِّيَّسلا َوُه            ْرَّزََ� ٍليدْنِِمبَو 

 ْديبَعلاَك ٍعاضِّتِ¤        ٍلْسُر َمادْقَأ ًالِساغ 
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 ،سُدُقلا ِحورلاو نبالاو بآلا ِمس¤ :فقسألا
 .نيمآ :بعشلا  .دحاولا ِهلإلا
 هللا ُةبحمو حيسملا َعوسي انِّبر ُةَمعِن :فقسألا
 .ًاعيمج مُكَعم ُنوكت سُدُقلا ِحورلا ُةكِرَشو بآلا
 ًاضيأ َكِحور عمو :بعشلا
 رُكذنل ،ُتاوخألاو ُةوخالا اهُّيأ :فقسألا

 ِرارسألا ِةماقإل ًالهأ َنوكنف اهيلع مَدننو ،�Åاطخ
 .ةسَدقملا
 ،ءيش لُك ىلع ِرداقلا âِ فرتعأ Åأ :بعشلا
 ِركفل¤ ،ًاريثك تئطخ ينß ،ةوخألا اهُيأ مُكَلو
 ،ةميظع يتئيطخ ،لامهإلاو ِلعفلاو ِلوقلاو
 َكلذل ،ًادج ةميظع يتئيطخ ،ةميظع يتئيطخ
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 ىلإو ،ةيلوتبلا ِةمئادلا َميرم ِةسيدقلا ىلإ ُبلطأ
 ،ةوخإلا اهُيأ ،مكيلإو ،نيسيدقلاو ِةكئالملا ِعيمج
 .انِهلإ ôبرلا ىلإ ،يلجأ نِم اوّلصت نأ
 ،انِتّالز انل َرفغو ،ريدقلا ُهللا انَِمحر :فقسألا
 .نيمآ :بعشلا    .ةيدبألا َةايحلا انغَّلبو
 نوسيل�ريك - نوسيلاتسيرك - نوسيل�ريك
 ىلعلا يف â دÀا :فقسألا
 ،ْةَّرسملا ِمِِ½ َنيذّلا ِسانلل ،ْمالَّسلا ِضرألا ىلعو

 .ْةَّرسملا

 .َكُدِّجَُمن َكل ُدُجْسَن ،َكُكرابُن ،َكُحِّبسُن

 .َكِدَْجم ِميظَع ِلجأ نِم َكُرُكشَن
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 ُبآلا ُهلإلا ،يوامسلا ُكلملا ،ْهلإلا ُّبرلا اهُّيأ

 .ْءيش ِّلك ىلع ُرِداقلا

 .ْحيسملا ُعوسي ،ْديحولا ُنبالا ُّبرلا اهُّيأ

 .ْبآلا نباو ،هللا َلَمح � ،ْهلإلا ُّبرلا اهُّيأ

 .انَمحرا :ْملاعلا �اطخ لِماح �

 .انَعُّرضَت ْلبقا :ْملاعلا �اطخ لِماح �

 .انَمحرا :بآلا ِنيمي نَع نِم ُسلاجلا اهّيأ

 ،ّبرلا َكدحَو َتنأ ،ْسوُّدقلا َكَدحَو َتنأ َكّنإل
 .ّيلعلا َكَدحَو َتنأ
 ِهللا ِدَجم يف ،ْسُدقلا ِحورلا َعم ،ْحيسملا ُعوسي �
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 .نيمآ ،نيمآ .ْبآلا
 ةعامجلا ةالص
 ِءاشعلا اذه ىلإ انَتوعد نَم � ،مُهللا :ِّلصنل 
 ديحولا كُنبا ِهيف َعدوَأ يذلا ،ةسادقلا يماسلا
 هِّبُح َةميلو ،توملا ىلإ َمَلسُي نأ َلبق ،ةسينكلا
 انل به ،يدبألا ديدجلا ِدهعلا َةحيبذ ،َةميركلا
 َءلِم ،ميظعلا ِّرسلا اذ½ انِلافتحا نِم َّدِمتسن نأ
 يحلا ِهلإلا َكِنبا ِحيسملا َعوسي انبرب .ةايحلاو ِةبحملا
 .روهدلا ِرهد ىلإ سدُقلا ِحورلا َعمو َكعم كلاملا
  .نيمآ :بعشلا 
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 ىلوألا ةءارقلا
 »يحصفلا ءاشعلا ميسارم«

 14-11 : 8-1 :12           جورخلا ِرفس نِم ٌةَءارِق
 :م�ألا كلت يف 
 َرصِم ِضرَأ يف َنوراهو ىسوم ُّبَّرلا َمَّلَك 
 ،روهُّشلا َسأَر مكَل ُنوكَي ُرهَّشلا اذه« :ًالئاق
 َليئارْسإ َةعاَمج امِّلَك ،ةنَّسلا ِروهُش ُلَّوَأ مكَل وهو
 اذه نِم ِرِشاعلا يف ،مَهل اوذِخَّتَـي نَأ مُهْرُمو اهَّلُك
 ،ء¤آلا ِتويُب ِبَسَِحب ًالََمح ٍدِحاو ُّلُك ،ِرهَّشلا
 نَأ نِم َّلَقَأ ِتيَبلا ُلْهَأ َناك ْنِإف .الََمح ٍتيَب ِّلُكِل
öَنِم ُبيرَقلا ُمهُراجو مُه هوذُخأَيْلف ،ًالََمح اولُك 
 ُلَمَحلا ُنوكيَف ،سوفُّنلا ِدَدَع ِبَسَِحب مِهلِزنَم
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 ٌِّيلوَح ٌرَكَذ ٌّمñ ٌلََمح ،دِحاو ُّلُك ُلُكö ام ِبَسَِحب
 ىقْبَـيو ،هَنوذُخ� ِزِعَملا ِوَأ ِنأَّضلا َنِم ،مكَل ُنوكَي

 اذه نِم َرَشَع َعِباَّرلا ِموَيلا ىلِإ مكَدنِع ًاظوفَْحم
 َنيَب َليئارْسِإ ِةعاَمج ِروهُْمج ُّلُك هُخُبطَيف ،رهَّشلا
 َِيتَمِئاق ىلع هنَولَعَجيو هِمَد نِم َنوُذُخöو .نيَبورُغلا
 ،اهيف ُهنَولُكö يتَّلا ِتويُبلا ىلع هِتَضِراعو ِبابلا
 ،راَّنلا ىلع ًّ�ِوشَم ِةليَّللا َكلِت يف هَمَحل َنولُكöو
ßٍَِةَّرُم ٍباشْعَأ َعم ٍريطف ِةَفِغر öاذكهو .ُهَنولُك 
 يف مُكُلاعِنو ًةدودْشَم مكؤاقحَأ ُنوكَت :ُهَنولُك�
 ىلع هَنولُك�و ،مُكيديَأ يف مُكُّيِصِعو مُكِلُجرَأ
 َرصِم ِضرَأ يف ُزاتْجَأ Åَأو ،ّبَّرلِل ٌحصِف هَّنِإف ٍلَجَع
 ،رْصِم ِضرَأ يف ٍرْكِب َّلُك ُبِرضَأو ،ةليَّللا َكلِت يف



 

 

39 

 ُذِّفَـنُأ َنيِّيِرصِملا ِةَهلِآ ِعيمَِجبو ،مِئاهَبلا ىلِإ ِساَّنلا َنِم
 ىلع ًةمالَع مكَل ُمَّدلا ُنوكيَف .ّبَّرلا Åَأ ًاماكحَأ
 نِم ُُربعَأو َمَّدلا ىرَأف ،اهيف مُتْـنَأ يتَّلا ِتويُبلا
 ُتبَرَض اذِإ ،ةكِلهُم ٌةَبرَض مُكِب ُّلَِحت الو ،مكِقوَف
 ،ىرْكِذ مكَل ُموَيلا اذه ُنوكَيو .رْصِم َضرأ
 مكِلايْجَأ ىدَم هَنودِّيعُت ِّبَّرلِل ًاديع ،هَنودِّيَعُـتف
   .ةَّيِدَبَأ ًةضيرَف

 .â ُركُشلا :بعشلا   بَّرلا ُمالك -
 18-12 :115            رومزملا

 َةحيبذ ُمِّدَقُأو ،صالخلا سأك ذخآ فوس :ةَّدرلا
  Calicem salutaris accipiam et  .ءانثلا

sacrificabo hostiam laudis 
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ــــمب 1 ــــك ىلَع ىلوَملٱ ُئِفاــــكُأ اذاِ  نِم ينñَأ اــــم ِّلُ
ـــــــس ؟لاـــــــضفَأ  ِمـــــــسٱ ىلِإَو صالَخلٱ َسأَك ُذُخآَ
 ةَّدرلا    .لاهِتبِإلٱ ُعَفرَأ ِّبَّرلٱ
ــــيِلاــــغ 2 ــــتيم ىلوَملٱ ِرَظَن يف ٌةَ  ِهِّدِوِل اوناــــك نَم ُةَ

 َكَّنِإ ؟َكِتَمَأ َنبٱَو َكَدبَع ُتـــــــــــسَلَأ نيـــــــــــصِلُخم
 ةَّدرلا     .يدويُق َتلَلَح

ـــس اذِل 3  َكِمسٱ ىلِإ ُعَفرأَو ءانَّثلٱ َةَحيبَذ َكَل ُمِّدَقُأَ
ـــــــــــش َماــمَأ ىلوَملِل يروذُــنِب يفوأَو .ءاــعُّدــلٱ  ِهِــبعَ
 ةَّدرلا       .نيعَمجَأ

 ةيناثلا ةءارقلا
 »ّبرلا تومب نوربخت ،متبرشو متلكأ املك مكنإ«

 ىلوألا لوسرلا َسلوب ِسيدقلا ِةلاسر نِم ٌةءارق
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 26-23 :11       ستنروق ِلهأ ىلإ

 :ةوخألا اهُيأ 
 َّنَأ وهو ،مُكيَلِإ هُتغَّلب ام ِّبَّرلا َنِم ُتيقلَت ِّينِإ 
 اًزْـبُخ َذَخأ ،اهيف َمِلسُأ يتَّلا ِةَليَّللا يف ،عوسي َّبَّرلا
 هَّنِإ ،يدَسَج وه اذه« :لاقو هَرَسَك َُّمث ،َرَكَشو
 َلثِم َعَنَصو .»يرْكِذِل اذه اوعَنصِا .مُكِلْجَأ نِم
 هذه« :لاقو ِءاشَعلا َدعَب ِسأَكلا ىلع َكلذ
 ،مُتبِرَش اَمُّلُك .يمَدِب ُديدَجلا ُدْهَعلا يه ُسأَكلا
 زْبُخلا اذَه مُتلَكَأ اَمَّلُك َمُكَّنِإف .يرْكِذِل هولمعاف
 نأ ىلِإ ِّبَّرلا ِتوَمب نوربخت سأَكلا هِذه مُتبِرَشو
öَيت«. 
 .â ُركُشلا :بعشلا بَّرلا ُمالك - 
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 34 :13 انحوي            سدقملا ليجنإلا لبق ةيآلا

 برلا ُحيسملا َاهُيأ ُدمحلاو ُدÀا َكل
 :ةديدج ًةِّيصو مُكيصوُأ :برلا ُلوقي
 .مكتببحأ امك ،ًاضعب مكُضعب اوبحأ
 برلا ُحيسملا َاهُيأ ُدمحلاو ُدÀا َكل

 15-1 :13 انحوي        سدقملا ليجنإلا

 »دودحلا ىصقأ ىلإ مهبحأ«

 يليجنإلا انحوي ِسيدقلا ِةراــــــــــشب نِم ٌلــــــــــصف +
 ريشبلا
 نß ,ُمَلعي عوــــــسي ناكو ،حــــــصفلا ِديع َلبق 
 ,هـيبأ ىلإ ملاـعلا اذـه نع هـلاـقتنا ةـعاـــــــــــس تـتأ دـق
ــصاخ َّبَحَأ دق َناكو  هِب َغَلَـبَـف ،َملاعلا يف َنيذَّلا هَتَّ
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 ،ءاــــــــشَعلا ِءانْثَأ يفو .هِدودُح ىــــــــصْقَأ مَهل ُّبُحلا
ـــــقو ـــــلَـق يف ُسيلَبِإ ىقْلَأ دَ  َناـــــعِمس ِنْب اذوهَي ِبْ
 َّنَأ ُمَلعَي ُعوـــسي َناكو ،هَمِلـــسُي نَأ ِّيطويرَخـــسِإلا
ـــــــــــش َّلُـك ِهـيَدَـي يف َلَـعَج َبآلا  َنِم ءاـج ُهـَّنَأو ،ءيَ
 ِءاـــــــــــشَعلا ِنع َماـقف ،يـــــــــــضَْمي ِهللا ىلِإو ،هللا ِنُدـَل
ـــــــــــص َُّمث ،هـِب َرَزَـتئاـَف ًاليدـنِم َذَـخَأو ،هـَباـيِث َعَلَخف  َّبَ
ــخَأو ٍةَرَهطَم يف ًءاــم ــــــــــــسغَي َذَ  ،ذــيمالَّتلا َمادــقَأ ُلِ
ـــــــــــسَميو  ىلِإ َءاـجف .هِـب َرَزَـتئا يذـَّلا ِلـيدـنِملِ¤ اـهُحَ
ـــــــــــسغَت ،ُّبر� ،َتـنَأَأ« :هـل َلاـقف سُرطُب َناـعِمس  ُلِ
 ال َتنَأ ،لِعاف Åَأ ام« :عوــــــسي هَباجَأف »؟َّيَمَدَق
 هل َلاق .»نيح َدعَب هُكِردُتــس َكَّنِكلو ،نآلا هُفِرعَت
ــسغَت نل« :سُرطُب  :عوــسي هَباجَأ .»اًدَبَأ َّيَمَدَق َلِ
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 .»يعم َكَل َبيصَن الف َكْلِسغَأ مل اذِإ«
 ،طَقَـف َّيَمَدَق ال ،ّبر �« :سرُطُب ُناعِْمس هل َلاقف
 نَم« :عوسي هَل َلاقف .»اًضيَأ يسأرَو َّيَدَي لب
 .رِهاط هُّلُك وه لب ،لْسُغ ىلِإ ُجاتَحي ال َّمَحَتسا
 َناك دَقف .»مكُعيَمج ال نِكلو ،راهطَأ اًضيَأ مُتنَأو
 مُتسَل« :لاق َكِلذِلو ،هُمِلسُيَس نَم ُفِرعَي

 هَبايِث َسِبَل مهَمادقَأ َلَسَغ اَّمَلف .»اًراهطَأ مكُعيَمج
 ُتعَنَص ام َنوُمَهفَتَأ« :مَهل َلاقف ةدئاملا ىلِإ َداعو
 مُتبَصَأو ،»ّبَّرلاو َمِّلَعُملا« ينَنوعدَت مُتنَأ ؟مكيلِإ
 َّبَّرلا Åَأ ُتنُك اذِإف .Åَأ اذكَهف ،نولوقَت اميف
 مُتنَأ مُكيَلع ُبِجَيف ،مكَمادقَأ ُتلَسَغ دق َمِّلَعُملاو
 ُتلَعَج دَقف .ضْعَـب َمادقَأ مكُضعَب َلِسغَي نَأ اًضيَأ
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 ام اًضيَأ مُتنَأ اوعَنصَتِل ًةَودُق يسْفَـن نِم مُكَل
  .مكيَلِإ ُتعَنَص

 بَّرلا ُمالك -

 .حيسملا اهُيأ َكل ُحيبستلا :بعشلا 

 ةظِعلا
 يناثلا مسقلا

 نينمؤملا تابلط
 امنيب ،ءابحألا ُتاوخألاو ُةوخإلا اهُيأ :فقسألا

 َسَّسأ ُثيح ،ِّيحصفلا ِءاشعلا ِةحيبذب ُلِفتحن
 ،تونهكلاو سدقألا َن¤رقلا يَّرس ُحيسملا ُديسلا
 .ءيش ِّلُك ىلع ِرداقلا ِهللا ىلإ انَتالص عفرنل
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 يف ةديدجلا حيسملا ُةيصو انَكِلَتمت نأ ِهيلا نيبلاط
 :ةبحملا

ــح ،رــيدــــــقــلا اــــــنـُـهلا َظــفــحي نأ )1  مــظــعألا Åَربَ
ـــع َيِّمنُيو .ةـــفقاـــــــــــــسَألا َعيمجو اـــنَكريرطبو  دَدَ
 اونوكيف ،هِتمعنب مِهيوقيو ،ِهِتــــــسينك يف ِةنهكلا

 .نيسَّدقملا ِحيسملا َلُسُر ٍناكم لُك يف
 ّبر � بجتسا :ش بلطن ِّبرلا ىلإ - 

 ًامارتحاو Åًاميا نييحيسملا ريدقلا انُهلا َديزي نأ )2
 مåِايح يف اوقِقَحُيل ،سَّدقملا ن¤رقلا ىلإ ًاقوشو
 يأرلا يف ٍةَدـحو نِم ِّرـــــــــــسلا اذـه ِهـيلا ُزمري اـم
 .ةبحملاو ِةديقعلاو

 ّبر � بجتسا :ش .بلطن ِّبرلا ىلإ -    
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 اذه يف نيكرتشُملا َعيمج ،ريدقلا انُهلا َكرابي نأ )3
 ،سَّدقملا ِلوانتلل نيمدقتملاو ،لافتحالا
 ،حيسملا ىطُخ يف اوريسي نأ ىلع مُهَدِعاسُيو
 .ةبحمو ٍعضاوتب ًاضعب مهُضعب َمُدخيف

 ّبر � بجتسا :ش .بلطن ِّبرلا ىلإ -    
 ِةعافشب هذه انِتابلط ،ريدقلا انُهلا َلَّبقتي نأ )4

 ِةسينكلا ِّمأ ،ةسادقلا ِةيماسلا لوتبلا َميرم
 َمنرتنو ،ه�اطعو ُهَمَعِن ُهل َرُكشنف ،ةديÀا
 .ةمئادلا ِهِِمحارمب

 ّبر � بجتسا :ش     بلطن ِّبرلا ىلإ -   

 َك�اصو َلامك َتْعضو نَم � ،مُهللا :فقسألا
 َلانت يكل َكِتسينك ِتاعُّرَضت ىلإ تفتلا ،ِةبحملا يف



 

 

48 

   .انبر حيسمل¤ ةقثب ُهانبلط ام ًاقح
 .نيمآ :بعشلا  

 ثلاثلا مسقلا

 نيبارقلا ةمدخ

 ةبحملا :   ةديدجلا ِّبرلا ُةَّنُس - ةنوفيتنأ
 Åدحتاف :   ِحيسملا ُّبح انّمَض - 1
 انعمتجاو :    ِتايئÅ ٍبوعُشب  
 انعطتسا ام :  ْبِبحنل ًاضعب انُضعب - 
 Åاَدف نَم :      ٍجاهتب¤ حّبَسُنلو  
 ةبحملا :   ةديدجلا ِّبرلا ُةَّنُس - ةنوفيتنأ

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi 
amor. 
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Exsultemus, et in ipso jucundemur. 
Timeamus, et amemus Deum 
vivum. 
Et ex corde diligamus nos sincero. 

  دُّبعتلاو :   َقبنل ِهللا ىقُت يف - 2
 دُّدَبَـتو :  ٍفالِخ نِم ِراذَحو  
 دُّرمت ال :  ٌعازن ال ،ٌراجش ال - 
 دُّدوَتل¤ :   انيف ِهللا ُماقُم لب  

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Simul ergo cum in unum 
congregamur: 
Ne nos mente dividamur, 
caveamus. 
Cessent iurgia maligna, cessent 
lites. 
Et in medio nostri sit Christus Deus. 

 ةبحملا :   ةديدجلا ِّبرلا ُةَّنُس - ةنوفيتنأ
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 َكالُع يف :  َنيحلاصلا ِميعَن يف - 3
 َكاََ½ يف :  َنيدلاخلا ِقوج عم  
 َكارَنَس :   َنيَملاعلا َحيسم � - 
 كاََمس يف :   َنيرهادلا ِروهدل  

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Simul quoque cum beatis videamus, 
Glorianter vultum tuum, Christe 
Deus: 
Gaudium quod est immensum, 
atque probum, 
Saecula per infinita saeculorum. 
Amen. 

 مداقتلا
 نيبارقلا ىلع ةالصلا
 ،ةسدَقُملا ِرارسألا ِةماقإل ،بر � ًالهأ نُكَنل 
 ،ةرهاطلا ِهذه َكنبا ِةحيبذ ىركِذ انييحأ امَّلُكف
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 .نيمآ :بعشلا.انبر حيسمل¤ .انِئادف ُلمع مت

 سَّدقألا ن¤رُقلا ةمدقُم
 َكِحور َعمو :ش    مُكعم ُّبرلا :ك
 ًاضيأ

 ّبرلا ىدل اَّ¢إ :ش ىلعلا ىلإ انَبولق عفرنل :ك
 لدعو ٌقح كلذ :ش  انهلإ َّبرلا ِركشنل :ك
 نأ ،يصالخو ٌبجاو ،ٌلدعو ٌقحل هَّنإ :ك
 ،ُّبّرلا اهُّيأ .ناكم ِّلك يفو ٍنامز ِّلك يف َكَرُكشن
 حيسمل¤ ...يلزألا ُريدقلا ُهلإلا ،سوّدقلا ُبآلا
 .انِبر
 ِهذه ُئشنُم ,يلزألا ُّيقيقحلا ُنهاكلا ُهّنإ 
 ُهَتاذ َكل َمّدَق نَم لوأ ُهنإ * ةمئادلا ِةحيبذلا
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 ن¤رُقلا اذه / َمِّدَقُـن نÅ ßرَمأو * صالخلل Åً¤رُق
 ،انلجأ نِم َلوذبملا ُهَدَسج انلوانت اذإف .هِرِكذل
 / انِلجأ نِم َكوفسملا ُهَمد انبرش اذإو * ةّوق انْلِن
 ِءاسؤرو ِةكئالملا َعم اننإف ،َكلذل .ةسادق انْلِن
 ِرئاس َعمو * تادايسلاو ِشورُعلا َعمو * ةكئالملا

 + حيبستلا ُلِصاون * يوامسلا ِشيجلا دنُج
 ...ٌسودق :بعشلا :نيفتاه ِدÀا ِديشنب
 ...ٌسودق ...ٌسودق

 ىلوألا ةيتسراخفإلا ةالصلا ىلتُت

 :ةلوانملا
 فـيـغرـلا مـيـــــــــــسقـتـب اوـموـقـي نأ مألا وأ بألـل نـكـمي
 لـــعف ةوالت عم ةـــلئاـــعلا دارفأ ىلع هـــعيزوتو زوبخملا
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 حيـسملا دـسج هّنأ ينعي ال اذه اًعبط( .يحورلا لوانتلا
 )يقيقحلا

 ةلوانملا مينارت

 ًاعِشاخ وثْجَأ َكَل

  ًاَهلِإ � ًاعِشاخ وثْجَأ َكَل .1

 ِبيجَع ٍلْكَش َفْلَخ ىراوَت ْدَق       

  ىنْفَـي َداك ًاعِضاخ ًابْلَـق َكاه 

 ِبيهَملا َكاذ َكآْرَم انَس ْنِم                    

  يقْوَذَو يسْمَل َُّمث يفْرَط َّلَض .2

 ِنيقَيلا َّلُك َلÅ يعَْمس َكيف            
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   يداقِتْعا ِهَلِإلا ُنْبا ُلوقَي ام 

 ِنيمَأ ِّقَح ُلْوَـق ٌّقَح َوْهَـف                         

  ِبيلَّصلا َقْوَـف ُتوهّاللا َبِجُح .3

 ىراوَت ًاضْيَأ ُتوساّنلا انُهَو                      

  ٌّرِقُمَو ٌنِمْؤُم ّينَأ َْريَغ 

 ارافِتْغا وجْرَأ ِّصِّللاَك امِِ½                        

  ِدينَعلا اموتَك ًاحْرُج ىرأ ال .4

 ِبْيَر َنود ٌنِمْؤُم ّينِكلَو                          

  يئاجَر ْدِز َكيف ينيقَي ْدِز 

 ّيبَرِل يبْلَـق ِّبُحلِ¤ ْبُذَيْلَو                        
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  ٌزْـبُخَو  ّيبَر ِتْوَم ىرْكِذ َتْنَأ .5

 ُةايَحلا ِمÅَألِل ٌّيَح َتْنَأ                           

   ًاماوَد ايَْحي َكيف يداؤُف ْعَد 

 ُتاقُيَو ًةَطْبِغ ىظَْحي َكِب                          

  يسْفَـن َرْهُط ًامِئاد ّيبَر َقْبِإ .6

 ِبيلَّصلا َقْوَـف ِبوكْسَملا ِمَّدلِ¤                  

  يفْشَت َيْهَـف ٌةَرْطَق يفْكَت اهْنِم 

 ِبوعُّشلا ِعيَمج ْنِم ٍبْنَذ َّلُك                     

  ينْيَع َبْصُن يفَتْخُملا ُعوسَي � .7

 يمارَم ينْبَه َكوجْرَأ ينَّنِإ                          



 

 

56 

  ِهْجَوِل ًاهْجَو َك�ِإ يتَيْؤَر 

                   Åنيمآ ،ِماوَّدلِل امَّسلا َدَْجم ًارِظ 
1- Adoro te devote, latens deitas, 
Quæ sub his figuris vere latitas; 
Tibi se cor meum totum subjicit, 
Quia te contemplans totum deficit. 
 
2- Visus, tactus, gustus in te fallitur, 
Sed auditu solo tuto creditur. 
Credo quidquid dixit Dei Filius; 
Nil hoc verbo Veritátis verius. 
 
3- In Cruce latebat sola Deitas, 
At hic latet simul et Humanitas, 
Ambo tamen credens atque confitens, 
Peto quod petivit latro pœnitens. 
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4- Plagas, sicut Thomas, non intueor: 
Deum tamen meum te confiteor. 
Fac me tibi semper magis credere, 
In te spem habere, te diligere. 
 
5- O memoriale mortis Domini, 
Panis vivus, vitam præstans homini, 
Præsta meæ menti de te vívere, 
Et te illi semper dulce sapere. 
 
6- Pie, Jesu Domine, 
Me immundum munda tuo Sanguine: 
Cujus una stilla salvum facere 
Totum mundum quit ab omni scelere. 
 
7- Jesu, quem velatum nunc aspicio, 
Oro, fiat illud quod tam sitio: 
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Ut te revelata cernens facie, 
Visu sim beátus tuæ gloriæ. Amen. 

 ْريخألا ِءاشَعلا َةَلْـيَل

 عوسي ُّبَّرلا َمَّدَق       ْريخألا ِءاشَعلا َةَلْـيَل .1

 ْبوعُّشلا ِّلُك ْنَع ًةَيْدِف     ًاّيِقَن Åً¤ْرُـق ُهَتاذ 

 ْبونُّذلا ُنارْفُغ يمَدَو   ًاّقَح ٌماعَط يدَسَج 

 ْبونُّذلا ُنارْفُغ يمَدَو

 ْعوسَي ُّبَّرلا ىَصوأ     ْريخألا ِءاشَعلا َةَلْـيَل .2

 ْروفُن َنود ٍدْقِح َنود    ًاضْعَـب ْمُكُضْعَـب َّبِحُيْلَـف

 ْرورُّسلا اهيف ُرْشِبلا اهيف   ًاموَد يتَّيِصَو اوظَفْحا

 ْرورُّسلا اهيف ُرْشِبلا اهيف
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 ْعوسَي ُّبَّرلا ىّلَص      ْريخألا ِءاشَعلا َةَلْـيَل .3
 ْعومُّدلِ¤ ًالِّسَوَـتُم      ِبيجُملا ِبآلا ِهللا ىلإ 
 ْروهُّدلا ُذْنُم ُنَْحن ام    انيف ًادِحاو اونوكَيْلَـف 

 ْروهُّدلا ُذْنُم ُنَْحن امَك
 ْناّنَحلا ُّبَّرلا َلاق       ْريخألا ِءاشَعلا َةَلْـيَل .4

 ْناصْغألا َتابَث اوتُبْـثاَف  ةَّيقيقَحلا ُةَمْرَكلا Åأ 
 ْنَحِملاَو ِبِراجَّتلِ¤        َنْصِغلا ُمِّلَقُـي يبَأَو 

 ْنَحِملاَو ِبِراجَّتلِ¤
 ْديجَملا ُّبَّرلا َذَخَأ      ْريخألا ِءاشَعلا َةَلْـيَل .5
 ْديبَعلِ¤ ًالِّثَمَتُم            ةَّبِحألا َمادْقأ ُلِسْغَـي

 ْديدَج ْنِم اهَديعُن يك    ْةوْدُق ِهِسْفَـن ْنِم ًالِعاج
 ْديدَج ْنِم اهَديعُن يك
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 لوانتلا دعب ةالصلا
 ِءاشع نِم ِضرالا يف ُدوزتن انَّنإ اه :ِّلصنل 
 نأ ،ريدقلا ُهلإلا اهُيأ ،انل بهف ،حيسملا َكِنبا
 ِحيسمل¤ .توكلملا ِةميلو يف َنيسلاجلا َنيب َنوكن
 .نيمآ :بعشلا  .انبر

 عبارلا مسقلا

 حبذملا ةيِرعَتو سدقملا ن¤رقلا لقن

 ،وثجيو ،ةرخبملا يف روخبلا عضيو ،حبذملا مامأ نهاكلا فقي ،ةالصلا هذه دعب
 حبذملا وحن بكوم يف هلقنيل ،سَّدقملا نzرقلا لمحي مث .{الث سَّدقملا نzرقلا رخَّبيو
 .هل نيزملا

 ةرخبملاو بيلصلا لماح همّدقتي ،حبذملا كلذ وحن ،ةسينكلا يف بكوملا ريسي
 وأ يلاتلا ديشنلz منرتي ءانثألا هذه يفو .سَّدقملا نzرقلz نوطيحي عومشلا ةلمحو
 :ّيح ٍنامي� ٍثاج بعشلاو ،رخآ ينzرق ديشنب
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 ٍفصوب دُج يناسل � :فاوطتلا
 ْدَسَجلا َّرِس ًاحِدام      ٍفْصَوِب ْدُج Åًاسِل � 1

 ْدَعُـت ال ٍمÅأ ْنَع           ًءادِف ىطْعُملا ُمَّدلاَو 
 ْدَُحي ال ٍدوج ُّبر            ٌّيخس ٌكْلُم ُهَّبَص 

 ْدَرَو ٍمْلَـث ام َنود           ٍلوتَب ٍّمُأ اشَح ْنِم 2
 ْدَشَّرلا َلْبُس ًاكِلاس    يدْهَـي ِساَّنلا َْنيَب َلاج 
 ْدَرَـف ِهيف ًابَجَع   ىدْهَأ ُهافْنَم ىضَق ْذِإ 

 ْدَرَفْـنا ِذيمالَّتلِ¤         ًالْيَل ِّبُحلا ِءاشَع يف 3
 ْدَعُملا َحْصِفلا َلَكَأ        ىسوم َعْرَش ًاّمِتُمَو 
 ْدَيِب ًادَي ًالَكْأَم   ًالْسُر ُهاطْعَأ ُهُمْسِج 

 ْدَسَج َزْـبُخلا َلَّوَح          ِريدَقلا ِهللا ُةَمْلِك 4
 ْدَفَر ً¤ْرُش ُهَمَد  ٍرَْمخ ِلاكشأ يف َُّمث 
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 ْدَعَـتْـبا ُّسِحلا ِنِإَو       ْصُلَْخت َناميإلا ِمَزْلاَف 
1-Pange, lingua, gloriósi 
Córporis mystérium, 
Sanguinísque pretiósi, 
Quem in mundi prétium 
Fructus ventris generósi 
Rex effúdit géntium. 
 
2- Nobis datus, nobis natus 
Ex intácta Vírgine, 
Et in mundo conversátus, 
Sparso verbi sémine, 
Sui moras incolátus 
Miro clausit órdine. 
 
3- In suprémæ nocte coenæ 
Recúmbens cum frátribus 
Observáta lege plene 
Cibis in legálibus, 
Cibum turbæ duodénæ 
Se dat suis mánibus. 
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4- Verbum caro, panem verum 
Verbo carnem éfficit: 
Fitque sanguis Christi merum, 
Et si sensus déficit, 
Ad firmándum cor sincérum 
Sola fides súfficit. 
 
5- Tantum ergo sacraméntum 
Venerémur cérnui: 
Et antíquum documéntum 
Novo cedat rítui: 
Præstet fides suppleméntum 
Sénsuum deféctui. 
 
6- Genitóri, Genitóque 
Laus et jubilátio, 
Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedíctio: 
Procedénti ab utróque 
Compar sit laudátio. 
Amen. Alleluja. 
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 عضي مث ،نzرقلا تيب يف ةقحلا نهاكلا عضي ،حبذملا ىلإ بكوملا لوصو ىدل
 رّقونلف ديشن نم 7و 5( مقر منرتي امنيب نzرقلا رخبيو وثجيو ،ةرخبملا يف روخبلا
zرقلا تيب قلغي كلذ دعبو ،)مارتحzن. 

 ْدَمَّصلا انيداف َّرِس           ٍماِرتْحِ¤ ْرِّقَوُـنْلَـف 5
 ْدَجَتْسا ُّرِّسلا امَدْنِع          ٌميدَق ٌعْرَش ْلُزَـيْلَو 
 ْدَحَج ِصْقَّـنلِ¤ َناـك         ًاّسِح ُناميِإلا َعَنْـقَأ 

 ْدَلـَّتا ُهْنِم يذلاَو         ًادــيـَجم ُبآلا ُكــَيـْلَو 6
 ْدَبَألا َلْبَـق امُهْـنِم             ٍقاثِبْنِ¤ ٌحور َُّمث 

 ْدَحَأ ٍثولÏ َّرِس             ٍماِرتْحِ¤ ْرِّقَوُـنْلَـف 
 نيمآ

 نوثجيو نوضهني مث ،تمصب نيدجاس ةهينه لافتحالا مادخو نهاكلا ثكمي
 ةسيّنكلا نِم نابلصلا عزنتو ،حبذملا ةيِرعَت ةبتر متت مث .ايتسركسلا ىلإ نودوعيو
 ىلع نونمؤملا صرحي .اهتيطغت بجيف ىقبت يتلا نابلصلا اّما .انكمم كلذ ناك اذا
 اذه متي نأ ىلع ،نzرقلل دوجسلا يف ةليللا هذه نِم تقولا ضعب اوضقي نأ
 .ليللا فصتنم دعب ميسارم نودب دوجسلا
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 :تيبلا يف
 أــــفطُت ن¤رقلا سبح دــــعبو ،لاــــفتحالا رخآ يف
 كلذكو ،ةلواطلا نع فــشرــشلا لازُيو ،ةعمــشلا
 اًحوتفم ليجنإلاو ةأفطملا ةعمشلا ىقبتو ،ةنوقيألا
 وأ ةيجــــــــــسفنب شامق ةعطقب ىَّطغُي بيلــــــــــصلاو
 .ءادوس
 ةلئاعلا دارفأ موقي نأ نكمي :حيــسملا عم ةرهــسلا
 يف حيــــــسملا ةقفارمل ،ةــــــسّدقملا ةّينورهــــــسلا لمعب
 سفن عاــبِّت¤ كــلذو ،نوتيزلا ناــتـــــــــــسب يف هــعازن
 نِمو .لاـــفتحالا رخآ يف ةدوجوملا صوـــــــــــصنلا
 وه اــم ءاــقبإ عم ،تــيبلا راونأ أــفطُت كــلذ لــجأ

 ناــــــكم يف عيمجلا سلجيو ،ةءارقلل يرورـــــــــــض
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 ةّيأ وأ عازنلا ةنوقيأ وأ بيلـــــــصلا مامأ بـــــــسانم
 ةءارـق ىـلـع عـيـمـجلا بواــــــنـتـيو ،ىرـخأ ةــــــنوـقـيأ
 .ليترتلاو صوصنلا

 ىهتنا


