
  ةّيوعر-ةّيجروتيل تاريضحت
 تويبلا يف سّدقملا عوبسألا تالافتحال

 ةّينيتاللا ةّيكريرطبلا نع ةرداص
 ةّيشربألل يجروتيللا بتكملا

 
 نيناعشلا دحأ

 سدقلا - ةّيكريرطبلا ةسينك نم اًحابص ١١ :لافتحالا ةعاس
 وستوكرام سلوب نارطملا :لفتحُملا
 هسفن نارطملا :ظعاولا

 :ةيلاتلا ةّينورتكلإلا طباورلا ىلعو "رشابم نيطسلف" نويزفلت ىلع عوبسألا اذه لالخ تالافتحالا ثب ّمتيس
www.youtube.com/user/videocustodiar 

https://cmc-terrasanta.org/ar       or: Facebook: CMC Jerusalem 
www.abouna.org 

 IBreviary قيبطت نم وأ دجُو نإ َرفلا باتك نم بورغلاو رَحَّسلا ةّصاخ )ضرفلا( تاعاسلا ةالص ةوالت نكمي
 .لي}وملا ىلع
 تاريضحت
 :يلي ام نولاصلا يف أَّيهُي :تيبلا يف

 ؛)طئاحلا ىلع اًقّلعم ناك نإ نويزفلتلا تحت ةلواط وأ نويزفلتلا ةلواط سفن وأ( فشرش عم ةلواط -１
  ؛ةّيكريرطبلا ةسينك نم لافتحالا ةعباتم هلالخ نم ّمتيس يذّلا رتويبمكلا وأ نويزفلتلا -２
  ؛دِجُو نإ ،نوللا ءارمح شامق ةعطق هيلع طوبرمو نوتيزلا ناصغأو درولh طاحم بيلص -３
  ؛رثكأ وأ ةءاضُم ةعمش -４
  ؛ىتم سيدقلل )١٤ ةيآلا نم( ٢٦ لصفلا ىلع حوتفم ليجنإ -５
 .)دجُو نإ( روخبو ةريغص ةرخبم ةفاضإ نكمي -６

 
 .جراخلا نم تيبلا كيبابش دحأ ىلع ليخن وأ نوتيز نصغ عضو نكمي :ةّيجراخ ةمالع
 
مل نيناعشلا لمع نكمي :لافطألل

َ
 .ديعلا اذه يف ةّرم لّوأل نولفتحي نيذَّلا لافطألل ةّصاخ ،بغري ن

 
مل فوقولا لضفألا( مالآلا ليجنإ ةءارق دنع

َ
 )عيطتسي ن

 ىلع عوكرلا هنكمي عيطتــسي نَم .تمــصلا نم تاظحل ىلع عيمجلا ظفاحيو ،ةعمــشلا أـــــــــــــــــفطُت :"حورلا ملــسأو" أرقُي امدنع
 .ليجنإلا ةءارق لَمكُت كلذ دعبو ،بيلصلا مامأ هيتبكر



رارسألا سيمخ  
 سدقلا - ةّيكريرطبلا ةسينك نم ءاسم ٥٫٣٠ :لافتحالا ةعاس
 وستوكرام سلوب نارطملا :لفتحُملا
 يديفر بوقعي بألا :ظعاولا
 
 IBreviary قيبطت نم وأ دجُو نإ َرفلا باتك نم بورغلاو رَحَّسلا ةّصاخ )ضرفلا( تاعاسلا ةالص ةوالت نكمي
 .لي}وملا ىلع
 تاريضحت

 :يلي ام نولاصلا يف أَّيهُي :تيبلا يف
 ؛)طئاحلا ىلع اًقّلعم ناك نإ نويزفلتلا تحت ةلواط وأ نويزفلتلا ةلواط سفن وأ( ضيبأ فشرش عم ةلواط -１
 ؛ةّيكريرطبلا ةسينك نم لافتحالا ةعباتم هلالخ نم ّمتيس يذّلا رتويبمكلا وأ نويزفلتلا -２
 ؛بيلص -３
 )تَدِجُو نإ يِّرسلا ءاشعلا ةنوقيأ ةّصاخ( ةسّدقم ةنوقيأ -４
 ؛انحوي سيدقلل )١ ةيآلا نم( ١٣ لصفلا ىلع حوتفم ليجنإ -５
 ؛ةءاضم رثكأ وأ ةعمش -６
 ؛ةّيرهزم يف دورولا ضعب -７
  .)بيلصلا ةراشإ هيلع ،صاخ فيغر زبخب موقت نأ ّمألا عيطتست( .بيلصلا مامأ ريغص نحص يف زبخلا نم ةعطق -８

 
 .يحورلا لوانتلا لعف ةوالت عم ةلئاعلا دارفأ ىلع هعيزوتو زوبخملا فيغرلا ميـــــــسقتب اوموقي نأ مألا وأ بألل نكمي :ةلوانملل
 )يقيقحلا حيسملا دسج هّنأ ينعي ال اذه اًعبط(
مل ّيدرف لكـشب ةـسينكلا يف ةلوانملا حنمب اوموقي نأ مهنكمي :�اعرلا ةنهكل

َ
 لبقتـسي ةدَّدحم تاعاـس جم̈رب نمـض ،بلطي ن

 .سّدقملا عوبسألا مّ»أ ةليط نينمؤملا نهاكلا اهيف
 .تيبلا كيبابش دحأ ىلع ليدنق وأ ةءاضم ةعمش عضو نكمي :ةّيجراخ ةمالع
 :ن}رقلا سبح دعبو ،لافتحالا رخآ يف
 ىَّطغُي بيلـــــصلاو اًحوتفم ليجنإلاو ةأفطملا ةعمـــــشلا ىقبتو ،ةنوقيألا كلذكو ،ةلواطلا نع فـــــشرـــــشلا لازُيو ،ةعمـــــشلا أفطُت
 .ءادوس وأ ةيجسفنب شامق ةعطقب
 ،نوتيزلا ناتـــــسب يف هعازن يف حيـــــسملا ةقفارمل ،ةـــــسّدقملا ةّينورهـــــسلا لمعب ةلئاعلا دارفأ موقي نأ نكمي :حيــــسملا عم ةرهــــسلا
 يرورـــــــــــــض وه ام ءاقبإ عم ،تيبلا راونأ أفطُت كلذ لجأ نِمو .لافتحالا رخآ يف ةدوجوملا صوـــــــــــــصنلا سفن عابِّتh كلذو
 ةءارق ىلع عيمجلا بوانتيو ،ىرخأ ةنوقيأ ةّيأ وأ عازنلا ةنوقيأ وأ بيلـــــــصلا مامأ بـــــــسانم ناكم يف عيمجلا سلجيو ،ةءارقلل
 .ليترتلاو صوصنلا



 ةميظعلا ةعمجلا
 سدقلا - ةّيكريرطبلا ةسينك نم رهظلا دعب ٣ :لافتحالا ةعاس
 وستوكرام سلوب نارطملا :لفتحُملا
 يّجوب در�رب .أ :ظعاولا
 
 ،يربعلا تيقوتلا بــسح ةعــساتلا ةعاــسلا لباقت ا²َّأل ؟رهظلا دعب ٣ ةعاــسلا اذامل

 .حيسملا عوسي بّرلا تومو بلص ةعاس يهو
 
 IBreviary قيبطت نم وأ دجُو نإ َرفلا باتك نم بورغلاو رَحَّسلا ةّصاخ )ضرفلا( تاعاسلا ةالص ةوالت نكمي
 .لي}وملا ىلع
 تاريضحت

 :يلي ام نولاصلا يف أَّيهُي :تيبلا يف
 ؛)طئاحلا ىلع اًقّلعم ناك نإ نويزفلتلا تحت ةلواط وأ نويزفلتلا ةلواط سفن وأ( فشرش ريغ نم ةلواط -１
 ؛ةّيكريرطبلا ةسينك نم لافتحالا ةعباتم هلالخ نم ّمتيس يذّلا رتويبمكلا وأ نويزفلتلا -２
 ؛ءادوس وأ ةّيجسفنب شامق ةعطقب ىَّطغم بولصملا عم بيلص -３
 ؛انحوي سيدقلل )١ ةيآلا نم( ١٨ لصفلا ىلع حوتفم ليجنإ -４
 ؛ةأفطُم ةعمش -５
 .حيسملا ديسلا مالآ دحأ لّثمت ةسّدقم ةنوقيأ -６
 .اهنم يرورض وه ام ىلع ظفاُحيو ،ةعطاسلا تيبلا راونأ أفطُت -７

 
 .دوجوملا ّصنلا بسح مالآلا ليجنإ ةوالت أدبت َّمث نِمو
 هرَّرُمي َّمث تاظحلل هيدي نيب بيلـــــــصلا لمَحي )ّمألا وأ بألا( ةالـــــــصلا دوقي نَم :ةّيئاردتاكلا يف بيلـــــصلل دوجـــــسلا ءانثأ
  .هيِّطغُت تناك يتلا ةشامقلا قوف ،ديدج نم ةلواطلا ىلع عَضوُي ةياهنلا يف .عيمجلا لعفي اذكهو ،هبناجب يذّلا صخشلل
 ."يبيبحاو" َّمنرُتو ،يمارلا فسوي نع ةرقفلا ىلتُت :"بعشلا ىلع ةالصلا" لبق
 .لماك تمصب عيمجلا جرخي :"بعشلا ىلع ةالصلا" دعب
 ةياهنلا يف نكُمي .اًحوتفم ليجنإلاو ةلواطلا ىلع بيلـــــــصلا ىقبيو ،ةأفطم ةلواطلا ىلع ةعمـــــــشلا ىقبت :لافتحالا ةيا  دنع
 :بويتويلا ىلع يلاتلا طبارلا ىلع ةميظعلا ةعمجلل ةمينرت عضو وأ مالآلل ةمينرت ةّيأ مينرت



رونلا تبس  
 ؟رونلا تبسل يتوهاللا ىنعملا وه ام
 قبطملا تمــصلاو ةلماكلا ةينادحولا ثيح ،هتومب تاومألا ّرقم ىلإ ردحناو ربقلا يف حيــسملا ديــسلا ثكم هيف يذّلا مويلا وه
 طقف .نزحلاو موـــــــصلاو ريبكلا تمـــــــصلا موي وه كلذل .رونلاو صالخلا مهل بلجي يكل ،ىتوملا نم انقبـــــــس نم هيناعُي يذّلا
 لبق سيل نكلو ،ةمايقلاو داّمعلاو رونلا ايجروتيلب لافتحالا يرجي ،ءاـــسم ةعباـــسلا ةعاـــسلا دعب يأ ،مويلا اذه يهتني امدنع
 .ةعاسلا هذه
 ءافطÇ كلذو ،ةعاـسلا هذه ةليط لماك تمـص ىلع اهيف نوظفاحت راهنلا اذه يف ةنّيعم ةعاـس ىلع ةلئاعك قافّتالا مكنكمي
ــــــضيأو ،تاليhوملاو ت̈وفلتلاو ،تنرتنإلاو ،زافلتلا  ديــــــسلا ثوكم راكذتــــــسال كلذو ،اهريغو ةّيلزنم لامعأ ةيّأ نم غُّرفتلا اً
 .̈وروكلا ءhو »احض لجأ نم ةالصلل اًضيأو ،مكتاومأ لجأ نمو ربقلا يف حيسملا

 نارفغلا ّبرلا نم بلطيو هتايح ةعجارمب موقيو هترجح لخدي نأ ةلئاعلا نم درف ّلكل نكمي تمــــــصلا نم ةعاــــــسلا هذه يف
 .ةّوقلاو
 .¨ادعاسي نأ نكمي ناّصنلا ناذه نكلو اًفيخمو اًبعص نأ نكمي تمصلh مايقلا

 ةّيحصفلا ةّيشعلا لافتحا
 سدقلا - ةّيكريرطبلا ةسينك نم ًاليل ٨ :لافتحالا ةعاس
 وستوكرام سلوب نارطملا :لفتحُملا
 يلموش ميهاربإ .أ :ظعاولا
 IBreviary قيبطت نم وأ دجُو نإ َرفلا باتك نم بورغلاو رَحَّسلا ةّصاخ )ضرفلا( تاعاسلا ةالص ةوالت نكمي
 .لي}وملا ىلع

 :تاريضحت
 :يلي ام نولاصلا يف أَّيهُي :تيبلا يف
  ؛)طئاحلا ىلع اًقّلعم ناك نإ نويزفلتلا تحت ةلواط وأ نويزفلتلا ةلواط سفن وأ( ضيبأ فشرش عم ةلواط -１
 ؛ةّيكريرطبلا ةسينك نم لافتحالا ةعباتم هلالخ نم ّمتيس يذّلا رتويبمكلا وأ نويزفلتلا -２
  ؛ةريبك ةعمش -３
 ؛ىتم سيدقلل )١ ةيآلا نم( ٢٨ لصفلا ىلع حوتفم ليجنإ -４
  ؛ةلئاعلا دارفأ ّلكل ةريغص عومش -５
 ؛ةمايقلا ةنوقيأ -６
 ؛ةّيعرلا نهاك نم سّدقم ءام -７
 
ــــضيأ نكمأ نإو ،رونلا تبــــس لافتحا ءدب لبق ةّيعرلا تويب نم تيب ّلكل سّدقم ءام ةنينق لاــــسرإ :�اعرلا ةنهكل  عومش اً

 .)اًراكذت ىقبيل ءاملا ةنينق وأ عومشلا ىلع خيرÌ ةعابط نكمي( .ةلئاعلا دارفأ ددع ىلع ،ةريغص
 



 
 ةدي=ا ةمايقلا دحأ

 سدقلا - ةّيكريرطبلا ةسينك نم اًحابص ١١٫٣٠ :لافتحالا ةعاس
 ّال}ازتيب اتسيّت}-رييب يلوسرلا رِّبدملا :لفتحُملا
 هسفن رِّبدملا :ظعاولا
 IBreviary قيبطت نم وأ دجُو نإ َرفلا باتك نم بورغلاو رَحَّسلا ةّصاخ )ضرفلا( تاعاسلا ةالص ةوالت نكمي
 .لي}وملا ىلع

 :تاريضحت
 :يلي ام نولاصلا يف أَّيهُي :تيبلا يف
  ؛)طئاحلا ىلع اًقّلعم ناك نإ نويزفلتلا تحت ةلواط وأ نويزفلتلا ةلواط سفن وأ( ضيبأ فشرش عم ةلواط -１
 ؛ةّيكريرطبلا ةسينك نم لافتحالا ةعباتم هلالخ نم ّمتيس يذّلا رتويبمكلا وأ نويزفلتلا -２
  ؛ةريبك ةعمش -３
 ؛انحوي سيدقلل )١ ةيآلا نم( ٢٠ لصفلا ىلع حوتفم ليجنإ -４
 ؛ةمايقلا ةنوقيأ -５
 ؛ةّيعرلا نهاك نم سّدقم ءام -６
 .ةّيرهزم يف دورو -７
 .دورولh بيلصلا وأ ،مئاقلا حيسملا ةنوقيأ نييزت وأ ،عومشلاو دورولh ،لماكلh تيبلا نييزت نكمي -８

 
 .ليhوملا ىلع ليافلا يف امك صوصنلاو ةبترلا عبتُت
ـــضيأو ةمايقلا ةـــسينك يف داتعم وه امك ليج¨ألا ةرودب مايقلا نكمي ةياهنلا يف :تيبلا يف ليج�ألا ةرود  ،»اعرلا ضعب يف اً
 فرغ ىدحإو خبطملا ،نولاـــــصلا ،تيبلا لخدم ،ًالثم( تيبلا نم ةفلتخم ةنكمأ يف ةعبرألا ليج¨ألا صوـــــصن ةءارقب كلذو
 .)مونلا

 ةّيكريرطبلا ّرس ةنامأو سدقلا – ةّينيتاللا ةّيكريرطبلل يجروتيللا بتكملا
 )ةّيجروتيللا ةمدخلاو ليترتلل( الاج تيب – يكيريلكإلا دهعملا عم نواعتل}

 "يناكسيسنرفلا يمالعإلا زكرملا" رشابملاو ّيحلا ثبلا لقنو ريوصت
 "رشابم نيطسلف" نويزفلتو

 


