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  اســـــم الكتـــــاب
  

ــــــــــــــــم    تقدي
ـــــــــــــــــدادإ    ع

  رـالناشـــــــــــــــ
  الطبعـــــــــــــــة
  املطبعـــــــــــــــة
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  رارـقال
  (ربنــــــــــا موجــــــــــود هــــــــــو ده شــــــــــعارنا

    
ــا هــو ســر عزا  ــور جــوه قلوبن ــا)ئمحف   ٢ن

 ربنا موجود 

  عينـــــــــــــــــــــه ال بتغفـــــــــــــــــــــل وال بتنـــــــــــــــــــــام -١
     

  والده تمــــــــــــــــــــــــــامأو  حــــــــــــــــــــــــــارس بيتــــــــــــــــــــــــــه 
 دايًما ما نخافش ونقول في سالم 

 ربنا موجود

  لـــــــــــــــــــــــــه جبـــــــــــــــــــــــــارإلهنـــــــــــــــــــــــــا ده إده  -٢
  

  عنـــــــــــــــا باســـــــــــــــتمرار بيحـــــــــــــــوش دايمـــــــــــــــاً  
 خطارأو أأي متاعب  

 ربنا موجود

  وهنفضــــــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــــــدة فرحــــــــــــــــــــــانين -٣
  

  مـــــــــــــــــــينأده يســـــــــــــــــــوع وعـــــــــــــــــــده لينـــــــــــــــــــا  
  نا معاكم كل حينأقال  

 ربنا موجود

  حتــــــــــــــــــي لــــــــــــــــــو انتظــــــــــــــــــاره طــــــــــــــــــال -٤
    

  همــــــــــــــــــالإحكمــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــش  هده كلــــــــــــــــــ 
  ربي بسرعة تعال لكن يا 

 ربنا موجود
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  ربنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ربنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا -١
ـــــــــــــــــــــــــــــــوُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــا دَ ِل ـــــــــــــــــــــــــــــــر زين   فقي

  

  علشــــــــــــــــــــــــــــانا ربنــــــــــــــــــــــــــــا هجــــــــــــــــــــــــــــ 
  علشـــــــــــــــــــــــــــان هـــــــــــــــــــــــــــو حبنـــــــــــــــــــــــــــا

  رارـق
 نــــــــــــــــــــــــــــــابيحبنــــــــــــــــــــــــــــــا بيعز  

  ربنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ربنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
                   

  بيحبنــــــــــــــــــــــــــــــا بيعزنــــــــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــــا هجـــــــــــــــــ   علشـــــــــــــــــانا ربن

ــــــــــــــا ســــــــــــــعيد أنــــــــــــــا ســــــــــــــعيد -٢   أن
  المجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالدك  
  العــــــــــــــــــــــــــــــــــــذراء فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــــت -٣
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا هلّ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتوقلوبن   ل
ـــــــــــــــــــــ -٤   المشـــــــــــــــــــــرق ينجـــــــــــــــــــــم ف
  وقلوبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع  
  ربنـــــــــــــــــــــــــــا يـــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــوع -٥
  كــــــــــــــــن معنــــــــــــــــا كــــــــــــــــن معنــــــــــــــــا  
  

ـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــا رب   يبمـــــــــــــــــــــــــــيالدك ي
  يح قلبـــــــــــــــــــــــــأنشـــــــــــــــــــــــــودة تفـــــــــــــــــــــــــرّ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ببشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة جبرائي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   بمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيالد عمانوئي
  قــــــــــــــــــــــــد أضــــــــــــــــــــــــاء للمجــــــــــــــــــــــــوس

ــــــــــــــــــــــــدوسرهــــــــــــــــــــــــا اللــــــــــــــــــــــــنوّ    ه الق
  يـــــــــــــــــــــــــــــا بهجـــــــــــــــــــــــــــــة حياتنـــــــــــــــــــــــــــــا

  كــــــــــــــــــــــــــــــل أوقاتنــــــــــــــــــــــــــــــا يفــــــــــــــــــــــــــــــ
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  القرار

  نّوري نّوري يا كنيسة المسيح
�رينّوري نّوري نوّ  �

 األبرار القديسين ٢عيد شهدائك)( في #
  نّورى نّوري نّوري

  ذكرى الشهداء ٢(في النيروز) #
  القديسين القديسين القديسين

  الدم سال ياما سال أنهار #
 دم األبطال ،دم األطهار ،دم األبرار ،هداءدم الش  

  القديسين الشهداء لبسوا التيجان #
  واألكاليل األكاليل األكاليل

 لينا بطركنا حُرسوا ،انّ يارب احفظ لينا إيما #
  نّوري نّوري نّوري
@@@@@@  
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  قرارال
  تزعل خليك كدة فرحان على طول هتضايق ولي ه(لي
  ويكون قلبي بيك مشغول) اسكن فيّ  ربي له يال قو

 له كل حياتك يرعاها من غير ما تقول موتسل   
  يوماتزعلش

ــــــــتاقن إ .١   مــــــــرة ضــــــــيق يفــــــــ بل
  حـــــــــــــــــن صـــــــــــــــــديقأالمســـــــــــــــــيح  هد
  

  الطريـــــــــــــــق يمتاعـــــــــــــــب فـــــــــــــــ أيو  
  العــــــالم ســــــيكون ضــــــيق يفــــــقــــــال 

 يوماتزعلش

  يمـــــــــان صـــــــــحيحإلـــــــــو جـــــــــواك  .٢
  تيجــــــــــي متاعــــــــــب مهمــــــــــا تيجــــــــــي

    

  نــــــــــــــك فــــــــــــــي ايــــــــــــــدين المســــــــــــــيحإ 
  ن وتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتريحتطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يوماتزعلش

  الصـــــــــــــالة والصـــــــــــــوم عـــــــــــــالج .٣
  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــراروالكنيســــــــــــــــــــــــــــــــــــة واأل

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاج    للمـــــــــــــــــــــــــــــــــــريض والمحت
  محتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار يدواء أل

 يوماتزعلش
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ـــــــــاماواحـــــــــد  ـــــــــالت أي ـــــــــد ت ـــــــــة بع ـــــــــين تالت   تن
  

ـــــــــال األرض ســـــــــالم  ـــــــــا وم ـــــــــام يســـــــــوع ملكن   ق
  واحــــد يــــوم الجمعــــة حــــزين أخــــدوا يســــوع صــــلبوه .١

    
  قفلــــــــــوا عليــــــــــه القبــــــــــر بصــــــــــخرة وبخــــــــــاتم ختمــــــــــوه 

 وجنود كانوا بدرع وحربة وقفوا عليه وحرسوه

  يـــوم الســـبت ارتـــاحوا بعـــد مـــا صـــلبوا يســـوع واتنـــين .٢
  

ــــــه يســــــوع  ــــــاس بكــــــاهم ألمــــــه جراحــــــه وافتكــــــروا إن   ن
 راح مش راجع أل بيصارع كل جنود الموت

  وتالتــــــــــة يــــــــــوم الحــــــــــد والنــــــــــاس كــــــــــانوا نيــــــــــام .٣
  

  م كــــــــل ظــــــــالمدوهــــــــيم شــــــــق العتمــــــــة فجــــــــر عظــــــــ 
 قام يسوع غلب الموت بعد تالت أيام

@@@@@@  

   

W������	�����&�'�(א������)������*� �
  

  هقـــــــــــــــول اللـــــــــــــــأتعلمـــــــــــــــت اربـــــــــــــــي  مـــــــــــــــش فـــــــــــــــاكر امتـــــــــــــــى يـــــــــــــــا +
  هســــــــــــمك يــــــــــــا اللــــــــــــامنــــــــــــي أنطــــــــــــق مــــــــــــش فــــــــــــاكر أنــــــــــــا مــــــــــــين علّ   
  ســـــــــــــمك مـــــــــــــن زمـــــــــــــانابـــــــــــــس فـــــــــــــاكر إنـــــــــــــي أعـــــــــــــرف أعـــــــــــــرف   
  بـــــــــــــــي بيـــــــــــــــه مليـــــــــــــــانعـــــــــــــــرف حبـــــــــــــــك اللـــــــــــــــي قلأفـــــــــــــــاكر إنـــــــــــــــي   
  ول مـــــــــــــــرة جيـــــــــــــــت هنـــــــــــــــاأربـــــــــــــــي  مـــــــــــــــش فـــــــــــــــاكر امتـــــــــــــــى يـــــــــــــــا +
  ناول مــــــــــــــــــــــــــــرة جيــــــــــــــــــــــــــــت كنيســــــــــــــــــــــــــــتك وحنانــــــــــــــــــــــــــــك ضــــــــــــــــــــــــــــمّ أ  
ــــــــــــــاكر    ــــــــــــــس ف ــــــــــــــي أب ــــــــــــــك مــــــــــــــن زمــــــــــــــانأعــــــــــــــرف أن   عــــــــــــــرف بيت
  ي بيـــــــــــــــه مليـــــــــــــــانبـــــــــــــــعـــــــــــــــرف حبـــــــــــــــك اللـــــــــــــــي قلأنـــــــــــــــي أفـــــــــــــــاكر   
  نــــــــــــــك جيــــــــــــــت ألرضــــــــــــــناألــــــــــــــي ا مــــــــــــــش فــــــــــــــاكر امتــــــــــــــى قــــــــــــــالو  +
ــــــــــــــت ودمــــــــــــــك ســــــــــــــال    ــــــــــــــا علشــــــــــــــاناجي ــــــــــــــدل مــــــــــــــا يســــــــــــــيل دمن   ب
ــــــــــــــاكر    ــــــــــــــس ف ــــــــــــــي بحإب   كــــــــــــــي عــــــــــــــن صــــــــــــــليبك مــــــــــــــن زمــــــــــــــانن
  عـــــــــــــــرف حبـــــــــــــــك اللـــــــــــــــي قلبـــــــــــــــي بيـــــــــــــــه مليـــــــــــــــانأنـــــــــــــــي إفـــــــــــــــاكر   
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ــــــــان  ــــــــه حن ــــــــان حــــــــب وكل ــــــــك ملي ــــــــك علشــــــــان قلب  مامــــــــا بحب

ــــــــ   ــــــــك صــــــــاف يحضــــــــنك داف ــــــــق  يوقلب ــــــــي أواث ــــــــك ل  مــــــــانأن

ـــــــــده ليكـــــــــ .١ ـــــــــديكِ  يتمـــــــــد يان ـــــــــا أ اي ـــــــــكِ  يمـــــــــأصـــــــــل الحـــــــــب ي  مالي

 عليـــــــــــــكِ  يعينـــــــــــــ يحيـــــــــــــاتكـــــــــــــل  عنيـــــــــــــكِ  نظـــــــــــــرة حـــــــــــــب بـــــــــــــتمال  

 نجيـــــــــلإليـــــــــه  مـــــــــيالدكِ  يللـــــــــ دليـــــــــل يـــــــــا يلـــــــــ فنـــــــــاركِ  يللـــــــــ يـــــــــا .٢ 

 دورأبحــــــــــر الــــــــــدنيا  يا فــــــــــحياتــــــــــك شــــــــــمعة تنــــــــــور لّمــــــــــ يللــــــــــ يــــــــــا  

 يويمـــــــــــــــال كيـــــــــــــــان يبديـــــــــــــــة بيشـــــــــــــــبعنأحيـــــــــــــــاة  يصـــــــــــــــوتك لـــــــــــــــ .٣

 يرجــــــــــع تــــــــــانأبعــــــــــد ويــــــــــا خطيــــــــــة بســــــــــمع صــــــــــوتك أنــــــــــا أمهمــــــــــا   

 لـــــــــيّ  يوســـــــــط الضـــــــــيقة اظهـــــــــر  يفـــــــــ ينـــــــــا بنتـــــــــك اشـــــــــفعأ يمـــــــــأ .٤

ـــــــ يليكـــــــ رجـــــــعأ   ـــــــكِ  يف ـــــــ حضـــــــن فادي ـــــــكِ  ييروين ـــــــديكِ أ حب   حـــــــس اي
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 (طــــول مــــا الشــــمس فيهــــا نــــور طــــول مــــا فــــي ميــــه فــــي البحــــور

ـــــــا  ـــــــدور ه ـــــــا األرض تفضـــــــل ت ـــــــك) طـــــــول م ـــــــم لي ٢فضـــــــل أرن
 

ـــم .١ ـــخين ـــــــــــــــــ ـــن ىلّ ــــــــــــ ـــور الشـــــــــــــ ـــــمس كـــــــــ ـــل يـــــــــ ـــابينقطــــــــــوم مـــــــــ  عشـــــــ

 مـــــــــــــــوج البحـــــــــــــــر رايـــــــــــــــح راجـــــــــــــــع مـــــــــــــــايبطلش ىلّ ــــــــــــــــــــــــــــخمـــــــــــــــين    

 تـــــــــــــوقفش األرض تلـــــــــــــف تلـــــــــــــف تلـــــــــــــف ومـــــــــــــا ىلّ ــــــــــــــــــــــــــخمـــــــــــــين    

ــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــت ي ــــــــــــــــــــــــرك أن  يســــــــــــــــــــــــوع .. علشــــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــــده غي

 انيـــــــــــــــــد مكـــــــــــــــــليب أخـــــــــــــــــع الص ي ـــــــــــــــــه لــــــــــــــــم حبد ــــــــــــــــين قــــــــــــــــم .٢

 إيمــــــــــــــــــاني ت فــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــين ثّبــــــــــــــــــ ةمــــــــــــــــــين أدانــــــــــــــــــي الحريــــــــــــــــــ   

    ـــــــــــــي  ينـــــــــــــا جـــــــــــــاي تـــــــــــــانأع الســـــــــــــحاب  مـــــــــــــين كـــــــــــــان وعـــــــــــــده ل

ــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــت ي ــــــــــــــــــــــــرك أن   يســــــــــــــــــــــــوع .. علشــــــــــــــــــــــــان كــــــــــــــــــــــــده غي
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  رارـقال
  يـــــــــا يســـــــــوعرحلـــــــــة جميلـــــــــة و    
ـــــن نشـــــيطين      فيهـــــا صـــــايمين لك

         

ــــــــــــــا راح نشــــــــــــــبع ونجــــــــــــــوع    فيه
  مـــــــــن أســـــــــبوع ألســـــــــبوع ينجـــــــــر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ه+ األول ملكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت الل  
  نقابــــــــــــــــــــــــل إبلــــــــــــــــــــــــيس يوالثــــــــــــــــــــــــان  
  الضــــــــــــــــــــــال االبــــــــــــــــــــــنوالثالــــــــــــــــــــــث   

  + الرابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامرية
  جــــــــــــــــت البيــــــــــــــــر تمــــــــــــــــال الميــــــــــــــــه  

  ع+ الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامس المخّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ا قابلـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــرب يســـــــــــــــــوعلّمـــــــــــــــــ  

ــــــــــــــــــود أعمــــــــــــــــــى   + الســــــــــــــــــادس المول

  اإليمــــــــــــــــــــــان ضــــــــــــــــــــــلل حواليــــــــــــــــــــــه  

  + الســــــــــــــــــــــابع حــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــعانين
ـــــــــــــــــــــــــرب يســـــــــــــــــــــــــوع     نســـــــــــــــــــــــــتقبل ال

  

  نســــــــــــعى لــــــــــــه مــــــــــــن غيــــــــــــر رجــــــــــــوع 
  نقاومــــــــــــــــه مــــــــــــــــن غيــــــــــــــــر خضــــــــــــــــوع

  أبـــــــــــــــــــوه الـــــــــــــــــــرب يســـــــــــــــــــوع ياللـــــــــــــــــــ
  الغرقانــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــي الخطيــــــــــــــــــــــــــة

  رهــــــــــــــــــــــــــا أصــــــــــــــــــــــــــل الينبــــــــــــــــــــــــــوعطهّ 
ــــــــــــــــين عــــــــــــــــام ــــــــــــــــة وثالث   مــــــــــــــــن ثماني

ــــــــــــــــــام حــــــــــــــــــاالً    شــــــــــــــــــال ســــــــــــــــــريره وق
  أخــــــــــــــــــــذ أكبــــــــــــــــــــر نعمــــــــــــــــــــة ياللــــــــــــــــــــ

  رب النــــــــــــــــور فــــــــــــــــتح لــــــــــــــــه عينيــــــــــــــــه
  انينفيـــــــــــــــــــــــــــــه بنعيـــــــــــــــــــــــــــــد فرحـــــــــــــــــــــــــــــ

  بالســـــــــــــــــعف وأغصــــــــــــــــــان الزيتــــــــــــــــــون
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ـــــدق دق     ـــــب الصـــــغير بي ـــــة ا(القل ـــــداً أي ـــــ ب ـــــر وبيحك ـــــا بيتغي ـــــة)ي م ـــــا حكاي   لن
  نبـــــــــــك يـــــــــــا يســـــــــــوع فرحـــــــــــانج ينـــــــــــا فرحـــــــــــان فرحـــــــــــان بوجـــــــــــودأ     
ـــــــــــا تمـــــــــــال      ـــــــــــت تســـــــــــكن جواي ـــــــــــاتيكـــــــــــل  علشـــــــــــان جي   ســـــــــــالم حي

ـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــا فرحـــــــــــــــــــان فرحـــــــــــــــــــان أ -١     ر قلبـــــــــــــــــــي بقلـــــــــــــــــــب جديـــــــــــــــــــدوســـــــــــــــــــعيد غّي
ـــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــىا غفـــــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــــل خطايـــــــــــــــــــــاي خلمكلهـــــــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــــــد يحيـــــــــــــــــــــات ل  
ـــــــــــــــــــي أ -٢ ـــــــــــــــــــور ل ـــــــــــــــــــالنور فرحـــــــــــــــــــان ن ـــــــــــــــــــا فرحـــــــــــــــــــان ب ـــــــــــــــــــي كمـــــــــــــــــــان ن   طريق
  لألمــــــــــــــــــــــــــامســــــــــــــــــــــــــي أوغســــــــــــــــــــــــــلني مــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــر زمــــــــــــــــــــــــــان ورفــــــــــــــــــــــــــع ر   
ـــــــــــــى طـــــــــــــول فرحـــــــــــــان علشـــــــــــــان عينـــــــــــــي بتشـــــــــــــوف النـــــــــــــور نـــــــــــــا ديمـــــــــــــاً أ -٣   عل
  يســـــــــــــــــــــوع حيـــــــــــــــــــــاتي ســـــــــــــــــــــرور هبقى زعـــــــــــــــــــــالن دان هـــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــش ممكـــــــــــــــــــــ  
  

@@@@@@  

  
�	W������8��9����	�:�2����;�����<���1� �

� �
ــــنأ . ١ ــــلـــــــتعاا هـــــــ ــــم مـــــــ ــــارجرجــــــــن مـــــــ ــــس كـــــــ ــــان بيصـــــــ ــــي فلّ ـــــــ ــــي وقـــــــ ــــابذت عـــــــ   هـــــــ

  تعابــــــــــــــــهأل يجــــــــــــــــي يســــــــــــــــوع ويشــــــــــــــــيي همــــــــــــــــه بــــــــــــــــيخلص يواللــــــــــــــــي يصــــــــــــــــلّ    
ــــــــ   ــــــــر الشــــــــهداء هأ ي(ز رار: ق ــــــــيي صــــــــلّ امي ــــــــا جرال ــــــــا حصــــــــلي ومهم   مهم

  حــــــــــواليأعلــــــــــى كــــــــــل ظروفــــــــــي و  يبشــــــــــكر ربــــــــــي تمّلــــــــــ يمــــــــــاً اد        
  ي مهمـــــــــــــــــــــــــــــــــا حصـــــــــــــــــــــــــــــــــلي)صـــــــــــــــــــــــــــــــــلّ اه اً مـــــــــــــــــــــــــــــــــياد        

ـــــنأ . ٢   ـــــها ــــــــ ـــــشا ـــــــ ـــــل كرـــــــ ـــــو كنـــــــ ـــــت فقيـــــــ ـــــر معيـــــــ ـــــش غييـــــــ ـــــلقمر الـــــــ ـــــشاالن ةـــــــ   فةـــــــ
  المستشـــــــــــــــفى ةو تعبـــــــــــــــان جـــــــــــــــو ألـــــــــــــــو كنـــــــــــــــت بخيـــــــــــــــر  شـــــــــــــــكرا هـــــــــــــــنـــــــــــــــا أ   
ــــنأ . ٣ ــــا هفضـــــــ ــــقأل ـــــــ ــــول ليســـــــ ــــوع شـــــــ ــــحت كراً ـــــــ ــــى لـــــــ ــــو كنـــــــ ــــكلهات هـــــــ ــــا بدقـــــــ   ةـــــــ

ـــــــــــــيس ألإقـــــــــــــول لكـــــــــــــالم ا وهـــــــــــــ بـــــــــــــداً أه نســـــــــــــى كـــــــــــــالم اللـــــــــــــ امـــــــــــــش هـــــــــــــ      بل
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 كـــــــــــــــــــــــــــــان مـــــــــــــــــــــــــــــرة فـــــــــــــــــــــــــــــي واحـــــــــــــــــــــــــــــد مســـــــــــــــــــــــــــــافر لبعيـــــــــــــــــــــــــــــد 

 قابلـــــــــــــــــــــــــــــــــه لصـــــــــــــــــــــــــــــــــوص ســـــــــــــــــــــــــــــــــرقوه وســـــــــــــــــــــــــــــــــابوه وحيـــــــــــــــــــــــــــــــــد

 و حــــــــــــــــــــــــــــــــــــي متــــــــــــــــــــــــــــــــــــألم وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــريحأبــــــــــــــــــــــــــــــــــــين ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــت 

ـــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــــــــــــدر يســـــــــــــــــــــــــــــاعده ويمـــــــــــــــــــــــــــــد ل ـــــــــــــــــــــــــــــدإمـــــــــــــــــــــــــــــين يق  ؟ي

 الـــــــــــــــــــــــــــالوي عليـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــرّ  ،الكـــــــــــــــــــــــــــاهن عليـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــرّ 

 وال واحـــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــيهم قـــــــــــــــــــــــــــــــال ده قريبـــــــــــــــــــــــــــــــي وأداويـــــــــــــــــــــــــــــــه

 ر لجراحــــــــــــــــــــــــــــــــــه يشــــــــــــــــــــــــــــــــــفيهوال واحـــــــــــــــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم فّكـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 وســـــــــــــــــــــــــــــــــامري صـــــــــــــــــــــــــــــــــالح كـــــــــــــــــــــــــــــــــان مســـــــــــــــــــــــــــــــــافر شـــــــــــــــــــــــــــــــــاف

 له بكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانالمجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 دالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه األمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاناد جراحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و راح ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ 

  نـــــــــــــــــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــــــــــــــــان غريـــــــــــــــــــــــــــــــــب ســـــــــــــــــــــــــــــــــاعده ودواهإرغـــــــــــــــــــــــــــــــــم 
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  رارــقال
  اشــــــكر ربــــــك علــــــى كــــــل اللــــــي عنــــــدك ،اشــــــكر ربــــــك علــــــى كــــــل اللــــــي عنــــــدك

ـــر ـــاس كتي ـــر لن ـــم كبي ـــدك حل ـــي عن ـــدك ،علشـــان الل ـــي عن ـــل الل ـــى ك ـــك عل   اشـــكر رب
  ك ال لبسك وال شكلكـــــــش عاجبــــــــه مــــــــلي ،غلكــــــــك وشــــــــى دروســــــــر علــــــــه بتتذمّ ـــــــــلي ـ١

  وعلــــــــــــى كــــــــــــل شــــــــــــر بيبعــــــــــــده عنــــــــــــك ،ليــــــــــــه بتنســــــــــــى تشــــــــــــكره علــــــــــــى صــــــــــــحتك   
  دكـــــش عنــــــــي مــــــــب اللــــــــبتطل اً ــــــــه دايمــــــــلي ،ربكــــــــك وشــــــــى أكلــــــــر علــــــــه بتتذم ــــــــلي ـ٢
  وعلـــــــــــــــى كـــــــــــــــل الخيـــــــــــــــر اللـــــــــــــــي بيـــــــــــــــديهولك ،م إزاي تشـــــــــــــــكر ربـــــــــــــــكالزم تـــــــــــــــتعلّ   
  يقولوهـــا ـــــــــــةك أي كلمـــــــــــش عاجبـــــــــــه مـــــــــــلي ،اـــــــــــا وبابـــــــــــى مامـــــــــــر علـــــــــــه بتتذم ـــــــــــلي ـ���٣
  وتكـــــــــــــــــرمهم زي مـــــــــــــــــا ربـــــــــــــــــك بيوصـــــــــــــــــيك ،الزم تعـــــــــــــــــرف إن همهـــــــــــــــــم عليـــــــــــــــــك  
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ــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــ -١ ــــــــــــــــــــــرذف ود البق
النونــــــــــــــــــــــــــــــــــــو الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــغير  
نجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــماء -٢
ودذوهــــــــــــــــــــــــو فــــــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــــــ  
البقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بينعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر -٣
وهـــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــش خـــــــــــــــــــــــايف  
أحبـــــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــــا ربـــــــــــــــــــــــــي -٤
خلينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوع  
ــــــــــــــــــــــــي ىتعــــــــــــــــــــــــال -٥ ــــــــــــــــــــــــا رب ي
وخــــــــــــــــــــــدنا فــــــــــــــــــــــي اآلخــــــــــــــــــــــرة  
 

كـــــــــــــــــــــــــان نـــــــــــــــــــــــــايم مبســـــــــــــــــــــــــوط   
فـــــــــــــــــــــــي التـــــــــــــــــــــــبن محطـــــــــــــــــــــــوط

يـــــــــــــــــــــــــــد نظـــــــــــــــــــــــــــروهمـــــــــــــــــــــــــــن بع
وهمحــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــا حّطــــــــــــــــــــــــــــ

وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوته مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــموع
مـــــــــــــــــــــــــا بيبكـــــــــــــــــــــــــيش يســـــــــــــــــــــــــوع
يـــــــــــــــــــــــــــــا ملـــــــــــــــــــــــــــــك لطيـــــــــــــــــــــــــــــف
وقلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نظيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف
وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا
لفـــــــــــــــــــــــــــوق فـــــــــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــــــــما
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ـــــــــــا طـــــــــــاير    ـــــــــــا عصـــــــــــفور ي   (ي
ـــــــــــــــــك     ـــــــــــــــــي فرحـــــــــــــــــان زي   قلب

           

  بتهلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فرحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  
ــــــــــــــــــــــــــــــــان باإليمــــــــــــــــــــــــــــــــان   وملي

  أنـــــــــــــــت مـــــــــــــــش ممكـــــــــــــــن تزعـــــــــــــــل -١
  أنـــــــــــــــــا برضـــــــــــــــــه عنـــــــــــــــــدي ســـــــــــــــــالم  
  (حتــــــــــى لــــــــــو أصــــــــــحابي ســــــــــابوني -٢
  فضــــــــــــــــــــــــل فرحــــــــــــــــــــــــان برضــــــــــــــــــــــــهاه 
 

  لــــــــــــــــــــو ضــــــــــــــــــــاعت منــــــــــــــــــــك حبــــــــــــــــــــة  
 ٢مــــــــــــــــن ربــــــــــــــــي وعنــــــــــــــــدي محبــــــــــــــــة)

  حتــــــــــــــــــــى لــــــــــــــــــــو يــــــــــــــــــــوم ضــــــــــــــــــــربوني
  ٢نش فــــــــــــــي يــــــــــــــوم زعــــــــــــــالن)وال ُكــــــــــــــ
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  يزاإال معايـــــــــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــــــــروري الـــــــــــــــــــــــــرب بيرعـــــــــــــــــــــــــانى لـــــــــــــــــــــــــر يفّكـــــــــــــــــــــــــ -١
  صــــــــــــــــلي هجــــــــــــــــاوبأركــــــــــــــــز كــــــــــــــــده وبــــــــــــــــالش تتــــــــــــــــاوب فــــــــــــــــتح ودنــــــــــــــــك    
  فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطر الجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي يجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابتإ و    
  رنم وبصــــــوت مســــــموعانــــــا فــــــي ايــــــدين ربــــــي يســــــوع وهــــــأصــــــل أ(رار: قــــــ  

 ي الصـــــــــوتعّلـــــــــأو  ىقـــــــــفتح بُ ان نـــــــــدهولي صـــــــــوتك واطـــــــــي هـــــــــإ و       

  كمــــــــان ةقفصــــــــقف كــــــــام صــــــــانــــــــا فرحــــــــان وهأصــــــــل أواتــــــــنطط       
ـــــــاوه       ـــــــأصـــــــاحبي و  ىســـــــلم عل ـــــــي يســـــــوع بيحبن ـــــــه رب   مـــــــوت) يقول

ــــــــــ -٢   ــــــــــعدا كــــــــــل ي ــــــــــو  وم شمســــــــــه بتطل ــــــــــي وتق ــــــــــرل ل ــــــــــا صــــــــــباح الخي ــــــــــي ي  ل

  ه يــــــــــــا ســــــــــــيدي يــــــــــــا بختــــــــــــكآوالعصــــــــــــافير قــــــــــــدامى بتضــــــــــــحك وتقــــــــــــولي    
  حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أدا    
ـــــــــه  -٣ ـــــــــإمـــــــــن بركات ـــــــــأ ين ـــــــــا ب ـــــــــي طـــــــــولان ـــــــــي عل ـــــــــي مرضـــــــــي جنب   تنفس وف

  ويحضــــــــــــــــن يبيشــــــــــــــــيلنالشــــــــــــــــارع مــــــــــــــــتطمن وفــــــــــــــــي خــــــــــــــــوفي  يعــــــــــــــــداوب   
  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولأكتفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه و  ىتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعبط علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأو    
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ــــــــــــــــا يســــــــــــــــوع .١ ــــــــــــــــك ي ــــــــــــــــل وصــــــــــــــــغير قاعــــــــــــــــد يســــــــــــــــمع ل  زي طفــــــــــــــــل جمي

    ــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــق ــــــــــــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــــــــــــمكاته لّم  ا جاعــــــــــــــــــــــــــــت الجمــــــــــــــــــــــــــــوعم خبزات

 ه يمشـــــــــــــي وراك مـــــــــــــا يجـــــــــــــوعأصـــــــــــــل حبـــــــــــــك جـــــــــــــوه فـــــــــــــي قلبـــــــــــــه خـــــــــــــالّ    

  نفســــــــــــــي كمــــــــــــــان أنــــــــــــــا كــــــــــــــل حيــــــــــــــاتي أتبــــــــــــــع خطواتــــــــــــــك يــــــــــــــا يســــــــــــــوع   

ــــــــــــا يســــــــــــوع ازكــــــــــــ .٢  قصــــــــــــير خــــــــــــالص خــــــــــــالص كــــــــــــان نفســــــــــــه يشــــــــــــوفك ي

 فـــــــــــــــــوق الشــــــــــــــــــجرة نـــــــــــــــــط بســــــــــــــــــرعة علـــــــــــــــــى الفــــــــــــــــــروع ر يطلــــــــــــــــــعفّكـــــــــــــــــ   

ـــــــــــــــوع    ـــــــــــــــك مرف ـــــــــــــــه خـــــــــــــــاله دايمـــــــــــــــًا بي ـــــــــــــــي قلب ـــــــــــــــك جـــــــــــــــوه ف  أصـــــــــــــــل حب

 نفســــــــــــــي كمــــــــــــــان أنــــــــــــــا كــــــــــــــل حيــــــــــــــاتي أتبــــــــــــــع خطواتــــــــــــــك يــــــــــــــا يســــــــــــــوع   

 متــــــــــــى فــــــــــــي شــــــــــــغله مشــــــــــــغول جــــــــــــدًا يضــــــــــــرب يقســــــــــــم فــــــــــــي المجمــــــــــــوع .٣

ـــــــــــا يســـــــــــوع    ـــــــــــى طـــــــــــول ي ـــــــــــه قـــــــــــام ويـــــــــــاك عل ـــــــــــك خطفـــــــــــت قلب  نظـــــــــــرة عين

 ســــــــــــــموعأصــــــــــــــل حبــــــــــــــك جــــــــــــــوه فــــــــــــــي قلبــــــــــــــه صــــــــــــــوتك جــــــــــــــواه كــــــــــــــان م   

 نفســــــــــــــي كمــــــــــــــان أنــــــــــــــا كــــــــــــــل حيــــــــــــــاتي أتبــــــــــــــع خطواتــــــــــــــك يــــــــــــــا يســــــــــــــوع   
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ـــــــــــــــول ـــــــــــــــي مقف ـــــــــــــــن قلب ـــــــــــــــي لك ـــــــــــــــي ودان   (ســـــــــــــــامع صـــــــــــــــوتك ف
  بيقـــــــــــــــــــــــول) يمـــــــــــــــــــــــاً انعـــــــــــــــــــــــاني وصـــــــــــــــــــــــوتك داالخطايـــــــــــــــــــــــا م

  حضـــــــــــــني كبيـــــــــــــر كبيـــــــــــــر هبنـــــــــــــى تعـــــــــــــال وارجـــــــــــــع لـــــــــــــي د يـــــــــــــا
ـــــــــــــــــــــر   لـــــــــــــــــــــك كـــــــــــــــــــــل خطيـــــــــــــــــــــة وذنوبـــــــــــــــــــــك الكتيـــــــــــــــــــــر) يغف

  بيتـــــــــــــــــي حصـــــــــــــــــن كبيـــــــــــــــــر هبيتـــــــــــــــــي دبنـــــــــــــــــي تعـــــــــــــــــال وادخـــــــــــــــــل  يـــــــــــــــــا .١
  يـــــــــــــــــــــام فـــــــــــــــــــــي الخيـــــــــــــــــــــرك دلـــــــــــــــــــــوقتي وطـــــــــــــــــــــول األســـــــــــــــــــــر اح يمـــــــــــــــــــــاً اد   
  مفتـــــــــــــــــــــــــــــــوح يمـــــــــــــــــــــــــــــــاً اافـــــــــــــــــــــــــــــــتح قلبـــــــــــــــــــــــــــــــك وتعـــــــــــــــــــــــــــــــال قلبـــــــــــــــــــــــــــــــي د .٢
ـــــــــــــــــــــــك ر أكـــــــــــــــــــــــل  يمـــــــــــــــــــــــاً ايقبـــــــــــــــــــــــل د      حتـــــــــــــــــــــــك بالحـــــــــــــــــــــــب تفـــــــــــــــــــــــوحيتعاب
  راح ترتــــــــــــــــــــــاح لــــــــــــــــــــــي وطريقــــــــــــــــــــــك تعــــــــــــــــــــــال يمــــــــــــــــــــــاً انــــــــــــــــــــــا بابــــــــــــــــــــــك دأ .٣

  فـــــــــــــــــــــراحأبقـــــــــــــــــــــى نصـــــــــــــــــــــيبك تبقـــــــــــــــــــــى حياتـــــــــــــــــــــك أخـــــــــــــــــــــدني ويـــــــــــــــــــــاك    
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  وقـــــــــــــــــــــــــف يوحنـــــــــــــــــــــــــا المعمـــــــــــــــــــــــــدان األردنشـــــــــــــــــــــــــاطئ  علـــــــــــــــــــــــــىهنـــــــــــــــــــــــــاك 

٢مـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــل مكـــــــــــــــــان) هد (والنـــــــــــــــــاس جاتلـــــــــــــــــر ويعّمـــــــــــــــــيـــــــــــــــــوعظ ويبّشـــــــــــــــــ
 

 كـــــــــــــــــل النـــــــــــــــــاس يد ز المســـــــــــــــــيح علشـــــــــــــــــان يتعّمـــــــــــــــــ هيـــــــــــــــــوم جالـــــــــــــــــ يفـــــــــــــــــ

 أنـــــــــــــــــــــت بالغطـــــــــــــــــــــاس يدنوقـــــــــــــــــــــال دا أنـــــــــــــــــــــا المحتـــــــــــــــــــــاج عّمـــــــــــــــــــــ همنعـــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــال ـــــــــــــــــه لكـــــــــــــــــن يســـــــــــــــــوع ق ـــــــــــــــــســـــــــــــــــمح ونزّ ا ل ـــــــــــــــــ هل ـــــــــــــــــالمـــــــــــــــــا يف  دء يتعّم

ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــولّم ـــــــــــــــــ يا صـــــــــــــــــعد كـــــــــــــــــان ف ـــــــــــــــــدس الممّج ـــــــــــــــــروح الق ٢د)الســـــــــــــــــما (ال
 

 حبــــــــــــور يظهــــــــــــرت حمامــــــــــــة طــــــــــــايرة وصــــــــــــوت مــــــــــــن الســــــــــــما بيقــــــــــــول فــــــــــــ

 مســــــــــــــــــــــرور هبنــــــــــــــــــــــى الحبيــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــذى أنــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــذا هــــــــــــــــــــــو 

 لـــــــــــــــــــــــــــــه العظمـــــــــــــــــــــــــــــة والتمجيـــــــــــــــــــــــــــــدإالمجـــــــــــــــــــــــــــــد لينبـــــــــــــــــــــــــــــوع الحكمـــــــــــــــــــــــــــــة 

  ٢التعميــــــــــــــــد) يفــــــــــــــــ ههوتــــــــــــــــظهــــــــــــــــر الأالمجــــــــــــــــد لمــــــــــــــــن بســــــــــــــــط النعمــــــــــــــــة (و 
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  المنـــــــــــــــــور بالقلـــــــــــــــــب هـــــــــــــــــالً أ الصـــــــــــــــــغير بـــــــــــــــــالنونو هـــــــــــــــــالً أ(
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــي  مـــــــــــــــــــــيالدك ي ـــــــــــــــــــــأرب ـــــــــــــــــــــا) ىحل ـــــــــــــــــــــه لين   هدي

  
  انـــــــــــــــــــــــــك ابنـــــــــــــــــــــــــي وفاديـــــــــــــــــــــــــإلهـــــــــــــــــــــــــي إيـــــــــــــــــــــــــا  ةنـــــــــــــــــــــــــا فرحانـــــــــــــــــــــــــأ .١
  ةعلشـــــــــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــــــــل البشـــــــــــــــــــــــــري يرض علشـــــــــــــــــــــــــانجيـــــــــــــــــــــــــت لـــــــــــــــــــــــــأل  
  طفــــــــــــــــال ومــــــــــــــــن مواليــــــــــــــــدأيامــــــــــــــــا ويامــــــــــــــــا شــــــــــــــــفت كتيــــــــــــــــر مــــــــــــــــن  .٢
  نيـــــــــــــــــــك ســـــــــــــــــــر عجيـــــــــــــــــــبينـــــــــــــــــــت يـــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــوع جـــــــــــــــــــوه عألكـــــــــــــــــــن   
  يـــــــــــــــــــدياأشـــــــــــــــــــيلك بـــــــــــــــــــين أنـــــــــــــــــــي إيـــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــوع  كبيـــــــــــــــــــرة ةبركـــــــــــــــــــ .٣
  ةهديــــــــــــ ىغلــــــــــــأنــــــــــــت يــــــــــــا ربــــــــــــي أكــــــــــــان العــــــــــــالم كلــــــــــــه فــــــــــــي ايــــــــــــديك   
  يـــــلثنـــــا حظـــــي ملـــــوهش مأيـــــوه أصـــــحابي أيـــــا بختـــــي بـــــين  ىنـــــا بقـــــأمـــــا أ .٤
  رض النيــــــــــــــــــــــل.أبيــــــــــــــــــــــك  لــــــــــــــــــــــفّ أســــــــــــــــــــــنين و  ٣فضــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــايلك أ  
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  هـــــــــــــــــــــــــــــــالً أ هـــــــــــــــــــــــــــــــالً أيـــــــــــــــــــــــــــــــل بابـــــــــــــــــــــــــــــــا نويـــــــــــــــــــــــــــــــل بابـــــــــــــــــــــــــــــــا نو 

  حمـــــــــــــــــــرأحمـــــــــــــــــــر فـــــــــــــــــــي أالبـــــــــــــــــــس زعبـــــــــــــــــــوط وفـــــــــــــــــــردة بـــــــــــــــــــوط 
  تبقــــــــــــــــــــــــــــى معايــــــــــــــــــــــــــــا ابابــــــــــــــــــــــــــــا يســــــــــــــــــــــــــــوع بعتــــــــــــــــــــــــــــك ليــــــــــــــــــــــــــــ هد

  الفقـــــــــــــــــــــــــراء يخـــــــــــــــــــــــــوتإح كـــــــــــــــــــــــــل وكمـــــــــــــــــــــــــان تيجـــــــــــــــــــــــــي تفـــــــــــــــــــــــــرّ 
  ةهــــــــــــــــــات ايــــــــــــــــــدك هــــــــــــــــــات وامشــــــــــــــــــي معايــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــى تســــــــــــــــــقيف

  نلعــــــــــــــــــب تــــــــــــــــــوت تــــــــــــــــــوت قطــــــــــــــــــر زغنطــــــــــــــــــوط لعبــــــــــــــــــة ظريفــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــــــــاي معــــــــــــــــــــــــاكأو  ــــــــــــــــــــــــوين دول ن   زي الشــــــــــــــــــــــــاطرين الحل
  دي هديـــــــــــــــــــــــــــة لبابـــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــوع فـــــــــــــــــــــــــــي يـــــــــــــــــــــــــــوم عيـــــــــــــــــــــــــــدهأ

  ح علــــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــــينيــــــــــــــــــــــــبابــــــــــــــــــــــــا نويــــــــــــــــــــــــل بابــــــــــــــــــــــــا نويــــــــــــــــــــــــل را
  نـــــــــــــــــــادي عليـــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــروحش بعيـــــــــــــــــــدأب هســـــــــــــــــــايبنا ليـــــــــــــــــــ
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 كلنـــــــــــــــــــــــا نعمـــــــــــــــــــــــة كلنـــــــــــــــــــــــا بركـــــــــــــــــــــــة ةحنـــــــــــــــــــــــا كلنـــــــــــــــــــــــا ماليكـــــــــــــــــــــــا .١

 نـــــــدخل بشـــــــويش فـــــــي الكنيســـــــة مـــــــن غيـــــــر دوشـــــــه مـــــــن غيـــــــر هيصــــــــة   

 

  رارــق
ـــــــــــ ـــــــــــا ماليك ـــــــــــا كلن  ةصـــــــــــوتنا واطـــــــــــي واطـــــــــــي واطـــــــــــي مـــــــــــا احن

 

 طراطيــــــــــــف صــــــــــــوابعنا أصــــــــــــل بابــــــــــــا يســــــــــــوع شــــــــــــايفنا دخل علــــــــــــىنــــــــــــ. ٢

 فــــــــــــــــــــي بيتــــــــــــــــــــه الحلــــــــــــــــــــو مجمعنــــــــــــــــــــا وأمــــــــــــــــــــام الهيكــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــجدنا   

 

 ش ممكـــــــــــــــن نجـــــــــــــــري وال نهـــــــــــــــيص ده بيتـــــــــــــــك يـــــــــــــــارب مقـــــــــــــــدسمـــــــــــــــ .٣

 منــــــــــــــــــــــــــا نحــــــــــــــــــــــــــافظ علــــــــــــــــــــــــــى كنيســــــــــــــــــــــــــتناباركنــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــارب وعلّ    

 

ــــــــــــــــــــــوين قاعــــــــــــــــــــــدين كــــــــــــــــــــــده متطمنــــــــــــــــــــــين ةحنــــــــــــــــــــــا الماليكــــــــــــــــــــــا .٤  الحل

  بعنايــــــــــــــــــــة ربنــــــــــــــــــــا محروســــــــــــــــــــين شــــــــــــــــــــاكرين ربنــــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــــين   
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	رارـقال 	

يــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــــيح 

ـــــــــــــــــــــد يســـــــــــــــــــــوع دخلـــــــــــــــــــــتم عن

بالتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب والــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدموع -١
وكنـــــــــــــــــــــــــــــتم لينـــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــموع    
بالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجون رضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتم  -٢

والفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردوس دخلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم    
نكم تفتكرونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوز  -٣

علشـــــــــــــــــــــــــــان يبـــــــــــــــــــــــــــارك فينـــــــــــــــــــــــــــا    
  

   
  

طوبــــــــــــــــــــــــــــــــاكم باألكاليــــــــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــــــــــــالفرح والتهلي  ب
عنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرتم نـــــــــــــــــــــــــــــــــــور يســـــــــــــــــــــــــــــــــــو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــــــــــــــــــيح  ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلالم ف م توب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــــــــــــــــــيح  ي
قـــــــــــــــــــــــــــــــــــدام يســـــــــــــــــــــــــــــــــــوع فادينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــــــــــــــــل المســــــــــــــــــــــــــــــــــــيح ي
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ــــــــــــــــــــــــــــــام ــــــــــــــــــــــــــــــال هنلعــــــــــــــــــــــــــــــب باألرق ــــــــــــــــــــــــــــــال يل ــــــــــــــــــــــــــــــال هنلعــــــــــــــــــــــــــــــب يل   يل
  األرقـــــــــــــــــــــامبيلـــــــــــــــــــــال هنلعـــــــــــــــــــــب لعبـــــــــــــــــــــة جميلـــــــــــــــــــــة يلـــــــــــــــــــــال هنلعـــــــــــــــــــــب 

  راح يعملــــــــــــــــــــــــــــوا صــــــــــــــــــــــــــــليب واحــــــــــــــــــــــــــــد زائــــــــــــــــــــــــــــد واحــــــــــــــــــــــــــــد طبعــــــــــــــــــــــــــــاً 
  وقلبــــــــــــــــــــــــك يقلبــــــــــــــــــــــــ يفــــــــــــــــــــــــ هجــــــــــــــــــــــــو صــــــــــــــــــــــــدرك  ق علــــــــــــــــــــــــىمتعّلــــــــــــــــــــــــ

  أكلــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــوق جرحــــــــــــــــــك حيطيــــــــــــــــــب يلمــــــــــــــــــا تنــــــــــــــــــام وتقــــــــــــــــــوم وفــــــــــــــــــ
  تنـــــــــــــــــــــين أصـــــــــــــــــــــحاب ماشـــــــــــــــــــــييناواحـــــــــــــــــــــد جنبـــــــــــــــــــــه واحـــــــــــــــــــــد يبقـــــــــــــــــــــوا 

  طــــــــــــــــــــــــــــــريقهم لكنيســــــــــــــــــــــــــــــة يترنيمــــــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــــــ يبيقولــــــــــــــــــــــــــــــوا فــــــــــــــــــــــــــــــ
  يــــــــــــــــــــــــده ماســــــــــــــــــــــــكينا ييبقــــــــــــــــــــــــى يســــــــــــــــــــــــوع هــــــــــــــــــــــــو تــــــــــــــــــــــــالتهم وفــــــــــــــــــــــــ

  واحــــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــــاقص واحــــــــــــــــــــــد يبقــــــــــــــــــــــى الخيــــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــــواك موجــــــــــــــــــــــود
  كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبك أو حلفانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك كســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك وال خصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامك

  فضــــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــــس يســــــــــــــــــــــــوعبة حياتــــــــــــــــــــــــك لــــــــــــــــــــــــو تطــــــــــــــــــــــــرحهم بــــــــــــــــــــــــرّ 
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 ."ترتيب"و أ "نظام"تعني و صل يوناني أ منكلمة  طقس:  

 كتاب السبع الصلوات اليومية.  ىوه ،"ساعة" ى) القبطية بمعنajpخوذة من كلمة (أم جبية:األ  

  
Q�K�������)� �

  ي الصلوات التي تقام لتقديس الخبز والخمر.أ "التقديس"كلمة سريانية تعني  القداس:  
  بالميرون لتقديسها. نةمدشّ وتكون  ."صلصورة مطابقة لأل"كلمة يونانية تعني يقونة: أ  

  
Q�	�9��K���� �

بيـت  يفـلـى مـيالد السـيد المسـيح إشـارة إ اسـم الحجـرة التـي يصـنع فيهـا القربـان فـي الكنيسـة.بيت لحـم:   
  لحم.

  و صف. أكلمة تعني قسم  خورس:  
� �

Q�K���K���-� �
  ه ولمدح القديسين.ترانيم موزونة لتمجيد الل  ىوه "ترتيلة"كلمة يونانية تعني  بصالية:إ  
  مديح وتطويب للعذراء مريم. ىوه ."لهوالدة اإل"تعني و  ،من ثيئوطوكوس كلمة يونانية ثيؤطوكية:  

  
Q�K�����.�)� �

  يام السابقة لعيد الميالد والغطاس.األ وأوهو اليوم  ."استعداد فوق العادي"ونانية تعني كلمة ي مون:برَ   
  .للمالئكة والقديسين تماجيد ىوه ."كالم تمجيد"كلمة يونانية تعني  ذكصولوجية:  

  
Q�K��8���0����� �

  اني.ثوال ولاأل نبش بعد الهوساتي الل أي :. ملحوظة"كمالإ"و أ "تمامإ"كلمة قبطية تعني  بش:لُ   
  كلمة قبطية تعني تسبحة.  هوس:  

  
Q�K���K����P�� �

  ."منطقة"و أ "حزام"كلمة يونانية تعني  ار:زنّ   
  س.كرّ و المُ أد ربط في كتف المعمّ من الحرير يُ  أحمر عبارة عن شريط وصفه:  
  عالمة االرتباط بالمسيح. رمزه:  
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لتثبيـت وحلـول  سالمسـحة المقـدّ  سـرّ  ىعلـ قطلَ وتُ  ،"طريطيب عِ "و أ "زيت"كلمة يونانية تعني  ميرون:  
  ستخدم فيه.الزيت المُ  ىوكذلك عل ،الروح القدس

  
  

Q�K������د���R� �
وصـلوات البصـخة هـى  ،بالعربيـة "عبـور" يتعنـ يالعبريـة التـ "فصـح"كلمـة  يقبطية وتساو كلمة  بصخة:  

  ن من ساعات نهارية وليلية.الم وتتكوّ سبوع اآلأ يف الصلوات التي تُتلى
 يسفر الرؤيا الذ افيهويقرأ  ،ليلة سبت النور ىق علطلَ تُ ، "عالنإ"كلمة يونانية تعني  وغالمسيس:بأ  
  عالن يسوع المسيح". إبدايته "

  
Q�K���
0��1� �

  التناول. يستخدم فعصير العنب الذي يُ  ىق علطلَ وتُ  ،"باكورة"كلمة يونانية تعني  باركة:أ  
  بصالموس) وتعني ترتيلة.إشتقة من (مة مُ والكل ،كتاب تسابيح الكنيسة بصلمودية:إ  

  
Q�K����S���)� �

  و الكاهن.أسقف رتفع الذي كان يعظ من عليه األالمكان المُ  مبل:اإل  
  ."صالة"و أ "طلبة"كلمة يونانية تعني  وشية:أ  

  
Q�K���8���7� �

 لثلث األخيـر مـناويوجد اللقان في  ،ناء الذي يوضع فيه الماء لالغتسالاإل :يكلمة يونانية تعن اللقان:  
  . (لقان الغطاس، لقان خميس العهد، لقان الرسل) صحن الكنيسة ويستخدم ثالث مرات في السنة

شتقة من كلمة قبطية تعني والكلمة مُ ، مام يرتديه الكاهنمشقوق من األ ،سود فضفاضأروب  اجية:الفرّ   
  المشقوق.

  
Q�K������T�� �

    س:القطمارُ   
نــة مــن قطمــارُ    مقطعــْين: "س يونانيــة ُمكو kata و" "حســب"" وتعنــي merocأي: "" وتعنــي "نصــيب ،

ــمة علــى خمســة كتــب: القطمــارُ  ار، قطمــارُ "نصــيب أو حســب اليــوم". وقــراءات الكنيســة ُمقسس س الســنوي الــدو
  س الخمسين المقدسة.قطمارُ و س أسبوع اآلالم، س الصوم الكبير، قطمارُ اآلحاد، قطمارُ 

 السجود. ىستخدم بمعنوتُ  ،ي التوبةأ "ر الفكريتغي"اها كلمة يونانية معن ميطانية:  
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، خاِلـِق السـماِء واألرِض، ما يُ  ـِه اآلِب، ضابِط الُكـلُنـؤمُن  ـَرى ومــا ال ُيــَرى.بالَحقيقِة نؤمُن بإلٍه واِحٍد. الل
نـوٌر ِمـن نـوٍر، إلـٌه حـق ِمـن إلـٍه  بَرب واِحٍد، يسوَع المسيِح ابِن اللـِه الوحيِد، الَمولوِد ِمـَن اآلِب َقبـَل ُكـل الـدهوِر،

َنحـُن الَبشـَر، حق، مولوٌد غيُر َمخلوٍق، مساٍو لآلِب في الجوهِر، الذي بِه كاَن ُكل شـيٍء. هـذا الـذي ِمـن أجِلنـا 
وِح القُـُدِس وِمـن مـريَم الَعـذراِء، وتَـأنَس. وُصـِلَب َعنـا علـى ـَد ِمـَن الـرماِء، وتجسوِمن أجِل خالِصَنا، نَزَل ِمَن الس 

، وتألَم وُقِبَر، وقاَم ِمـَن األمـواِت فـي اليـوِم الثالـِث كمـا فـي الُكتـِب، وَصـِعَد إلـى السـ َمواِت، َعهِد بيالُطَس الُبنطي
  . وَجَلَس َعن يميِن أبيِه، وأيضًا َيأِتي في مجدِه ليَديَن األحياَء واألمــواَت، الــذي ليــَس لُملكـِـِه انقضــاءٌ 

  

����)W� �
ـُدُه مـع اآلِب واالبـِن، النـ   الُمحيي، الُمنَبِثِق ِمَن اآلِب. َنسُجُد لـُه وُنمج بوِح الُقُدِس، الر اطِق َنعم نؤِمُن بالـر

في األنبياِء. وبكنيسٍة واحدٍة، ُمقدسٍة، جامعٍة، رسوليٍة. وَنعتِرُف بمعموديٍة واحدٍة لمغفرِة الخطاَيا. وَننَتِظُر قيامَة 
  مين.آ. األمواِت وحيــاَة الـدهــِر اآلِتــي

  
�W%م��-��א�� �

ـــالُم لـــِك، نســـأُلِك أيُتهــــا القديســـُة الُممَتِلَئـــُة َمجـــدًا، ا المســـيِح: أصـــِعدي الس حـــيٍن، والـــدُة اإللـــِه، ُأم لَعـــذراُء ُكـــل
  َصلواِتنا إلى ابنِك الَحبيِب، ليغِفَر لنا َخطـاَيـانــا.

مـــع  السالُم للتي َوَلَدت لنا النوَر الَحقيقـي الَمِسـيَح إلَهَنـا، الَعـذراُء القديسـُة. اسـألي الـرب َعنـا ليصـنَع َرحَمــــةً 
  .  نا، ويغـِفــَر لنـــا َخطاَيـاَنـــاُنفـوِســـ
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ــفيعُة األمينــُة لجــنِس البشــريِة، اشــَفعي فيَنــا أمــاَم الَمِســيِح الـــذي  يســُة الشُتهــا الَعــذراُء مــريُم والــدُة اإللــِه، القدأي
  َولدِتـِه، لكـي ُينِعـَم لنـا بُغفـراِن َخطاَيانــا.

لمِلكــُة الحقيقيــُة. الســالُم لَفخــِر ِجنِســَنا. َوَلــدِت لنــا ِعماُنوئيــَل، َنســأُلِك اذُكرينــا أيُتهــا الســالُم لــِك أيُتهــا الَعــذراُء ا
  .الشفيعُة المؤَتَمنُة، أماَم َربَنا َيسوَع المســيِح، ليغِفــَر لنــا َخطاَيـانــا
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يــا َمــن فــي ُكــل وقــٍت وُكــل َســاعٍة، فــي الســماِء وعلــى األرِض، َمســجوٌد لــُه  ارَحمَنــا يــا اللـــُه ثُــم ارَحمَنــا.  
وِح، الكثيـُر الرحَمـِة، الَجِزيـُل التحـنِن، الـذي ُيِحـب الصـديقينَ  ويُل الـراِلُح، الط ٌد. المسيُح إَلُهنـا الص ويـرَحُم وُممج ،

ُلهُـم أنا الُخطاَة الذيَن أو .  
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ال يشاُء َموَت الخاطِئ ِمثَل ما يرِجُع ويحَيا. الداِعي الُكـل إلـى الَخـالِص ألجـــِل الَمـوِعــــِد بالَخـــيراِت الذي 

ــاعِة وُكــل ســاعٍة ِطلباِتنــا، َســهل حياَتنــا، وَأرِشــدنا إلــى الَعَمــِل بَوَصــاَياَك،  الُمنتـظــــرِة. ــا فــي َهــذِه الساقَبــل ِمن يــارب
ـنــا ِمـــن ُكـــل ُحـــزنٍ َقدس أرواحَ  اِتَنا، واشِف أمراَضـنا، واغِفـر َخطاَياَنـا، وَنجني م أفكاَرنا، َنق ـر أجَساَمنا، َقونا، َطه 

  َرديٍء ووَجــِع َقـلــٍب.
يمـاِن، وٕالـى أِحطنا بمالِئَكِتَك القديسيَن، لكي نكوَن ِبُمَعسَكِرِهم َمحُفوِظيَن وُمرَشديَن، ِلَنِصـَل إلـى اتحـاِد اإل

  مين.آ. َمعِرَفِة َمجِدَك َغيِر الَمحُسوِس وَغيِر الَمحـدوِد، فإنــَك ُمبــَاَرٌك إلـى األَبـــدِ 
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. كِثيُروَن َيُقوُلوَن لَنفسِ  ِلماذا َكُثَر الذين ُيحِزُنوَنِني؟ كِثيُروَن قاُموا علي ، ي ليَس َلُه َخالٌص بـإَلِهــِه.يارب  
فأنَت يارب أنـَت هـو ناِصـري، َمجـِدي وراِفـُع رأِسـي. ِبَصـوتي إلـى الـرب َصـرخُت، فاسـَتجاَب لـي ِمــن َجَبــِل 

بـي، ثم اسَتيَقظُت، ألن الـرب ناِصـري، فـال أخـاُف ِمـن ِربـَواِت الُجُمـوِع الُمِحيِطـيَن قُـدِســِه. أنا اضَطَجعُت وِنمُت 
. َخلصــِني يــا إلِهــي، ُقــم يــارب . َمــن ُيعــاديني باِطـــًال. أســناُن الُخطــاِة ســحقَتها.  الَقــاِئميَن علــي ــَك َضــَربَت ُكــلألن
  .للرب الخالُص وعلى َشعِبِه َبـَركـتُــُه.    هللويــا
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رَحمنا. لُيعـَرَف فـي األرِض َطِريقُـَك، وفـي َجميـِع اُألَمـِم اللـُه َعليَنا وُيباِركَنا، ولُيظِهـر وجَهُه َعليَنا وي ِلَيَتَراَءفِ 
ــَك َتحُكــمُ  هــا. ِلَتفــرِح اُألَمــُم وَتبــتِهج، ألنــعوُب ُكل ـــُه، فلَتعَتــِرف لــَك الشــعوُب يــا الل فــي َخَالُصــَك. فلَتعَتــِرف لــَك الش 

  اُألمَم فـي األرِض. الشعوِب باِالسِتَقاَمِة، وَتهـِدي 
لَك الشعوُب يا اللـُه، فلَتعتَـِرف لـَك الشـعوُب َجميعـًا. األرُض أعَطـت ثمَرَتَهــا. فلُيَباِركَنـا اللــُه إلهُــَنا، فلَتعَتِرف 

  .لُيَباِركَنا اللـُه. فلَتخَشُه َجميُع أقطاِر األرِض.    هللويــا
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 إلـى َخلـٍف وَيخَجـل الـذيَن الل ي. ِلَيخَز وَيخَجل َطاِلُبو َنفِسي. وِلَيرَتدَأسِرع وَأِعن الَتِفت إلى َمُعوَنتي. يارب ُهم

ــا. ولَيبــَتِهج وَيفــَرح ِبــَك َجميــُع الــذيَن َيبتَ  ــا ِنِعم ولَيرِجـــع بالِخـــزي َســريعًا القــائلوَن لــي: ِنِعم . ــرغوَنــكَ يبَتغــوَن لــي الش ،
ـــي. أنــــَت مُ  أِعن ُهـــمـــا أنـــا َفِمســـِكيٌن وَفِقيـــٌر، الل وأم . بِم الـــرـــَتَعظ ـــو َخالِصـــَك: فلَي حـــيٍن ُمِحب ـــل فـــي ُكـــل ِعيــــني ولَيُق

  .وُمَخلصـي يـارب فـال تُبِطـئ.    هللويــا
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. اش الَغـ َن اللَسـانِ الظاِلَمـِة، وِمـ فاهِ َن الشـي ِمـْفِسـج نَ َنـ لـي. يـارب  ْبتَ جَ فاْسـتَ ُت في ُحزِنـي، يارب َصَرخْ  كَ إلي
ُغْربـَــتي َقـْد لـي فـإن  يـــِة. َوْيـلٌ الَبر  َفـٌة َمـَع َجْمـرِ َهاُم األْقويـاِء ُمْرهَ الغـاش ؟ ِسـ اُد بإَزاِء اللسـانِ زَ ْعَطى، وَماذا تُ َماذا تُ 

 ـالمِ ِضـْرَبـِة. ومـَع ُمْبغِ ْفِسـي فـي الغُ نَ  تْ ِقيـَداَر. طـويًال َسـَكنَ  فـي َمسـاِكنِ  وَسَكنتُ ، َطاَلْت َعليبَ ، ُكنـُت َصـاحِ ي الس 
  .  هللويــاالً ني باطِ كلُمهُــْم، كـانــوا ُيقاِتلــونَ . وحـيَن كنــُت أُ َسالمٍ 
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، الـذي َصـنَ الر  دِ نْ عِ  نْ ي مِ تِ . َمُعونَ يَيـأتـي َعْون ــْن َحـْيــثُ ، مِ ـبالِ إلـى الجِ  ي َعـْيـنَ  َرفـعـتُ  ـبـَماَء واألْرَض َع الس .
َلِل. فما َينَعُس  ْجَلكَ ال ُيَسلُم رِ  إسـرائيلَ  ُس اُم حـارِ وال َيَنـ . هـوذا ال َيـنَعُس ظُـكَ َحافِ  للـز َيحَفظُـكَ . الـر ب الـر . ـلُ  بُيَظل 
ــ ُقــكَ ْحرِ ى، َفــال تَ الُيْمَنــ كَ علــى َيــدِ  ْمُس الش  يـــلِ  ، وال الَقَمــرُ َهـــارِ بالنبالل بِمــ َيْحَفُظــكَ  . الــر ْن ُكــل  بَيحَفــظُ  ســوٍء. الــر 

  .    هللويــاــرِ وٕالـى الـدهْ ــَن اآلَن . مِ ُروَجكَ وخُ  وَلكَ ب َيحَفُظ ُدخُ . الر ْفَسكَ نَ 
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َمدينــٍة  لَ ْثــيــَة مِ ْبنِ يَم المَ ِليَم. أوُرشــلِ أوُرَشــ يــارِ ا فــي دِ أْرُجُلـــنَ  ُب. َوقَفــتْ ذهَ ب َنــالــر  الَقــاِئليَن لــي إلــى َبْيــتِ ْحــُت بِ َفرِ 
. هُ ِم الـر ِالْسـ . َيعتِرفـونَ إلسـراِئيلَ  َهاَدةً ب َشـالـر  ، َقبائـلُ َدِت الَقباِئـلُ َصـعِ  ناكَ َبعٍض. ألن هُ لٍة َبعِضها بُمتصِ  نـاكَ ب 

. لـــَيُكْن ْصـــُب ِلُمحبيـــكِ ســـالَمِتِك يـــا أورشـــليُم، والخِ  اْســـألي َعـــْن آلِ  َداوَد. َبْيـــتِ  ي اِء، َكَراِســـللَقَضـــ ي َبْت َكراِســـِصـــنُ 
ــالُم فــي  صــينَ  ْبَراِجــكِ ْصــُب فــي أَ ، والخِ كِ ْصــنِ حِ السبــاِئي، تَ َوِتي وأقرِ إْخــ ْن أْجــلِ ِة. ِمــالر ــالمِ  ْن أْجِلــكِ ْمــُت ِمــَكل بالس .

  ـا.    هللويـْيراتِ الخَ  لكِ  ـتُ َمسْ ــا التَ نَ ب إلهِ الر  َبْيتِ  ْن أْجلِ ومِ 
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 حوا الــرَسـب ــعوبِ َمـِم، ولتُبارِ يــَع األُ يـا َجمِ  بَرْحَمتَــْكــُه كاَفـُة الش َليَنـُه قـد َقوَيــْت عَ ؛ ألن َيــــدومُ  ا، وَحــق بإلـــى  الـر

  .    هللويــاالـدهــرِ 
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   ـ التي هيَ  ، وال في الَعجاِئبِ في الَعَظاِئمِ  سُلكْ أَ  اَي، ولمْ َعينَ  ْعلِ ستَ تَ  وَلمْ  ي،َقْلبِ  عْ فِ ، لم َيرتَ ياربي. أْعَلى ِمن
 ـَبِن علـى أُ يِم ِمـالَفِطـ لَ ْثـَرَفْعـُت َصـوِتي مِ  نْ ، لِكـعْ ِضـفإْن ُكنـُت َلـْم أتـِه، كـذلكَ َن الل علـى نَ  جـازاةُ المُ  م لْ ِكـْفِسـي. فْليت 

  .    هللويــاــَن اآلَن وٕالى األبــدِ ، مِ ب علـى الــر  إْسرائيلُ 
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علــى اللْحَيــِة،  لُ ، الــذي َينــزِ سِ الكــاِئِن علــى الــرأْ  َمعــًا. كالطيـــبِ  َوةُ َوذا َمــا أْحَســَن ومــا أحَلــى أْن َيْســُكَن اإلْخــُهــ
ب أَمـَر الـر  اكَ َنـْهــَيوَن؛ ألن هُ صِ  علـى َجَبـلِ  رِ دِ نَحـُمـوَن المُ َدى َحرْ َنـ لُ ْثـيِصِه، مِ َقمِ  لِة على َجْيبِ ازِ روَن الن ِلْحـَيِة هَ 

  .    هللويــاإلـى األَبــدِ  ياةِ َكِة والحَ بالَبرَ 
  

,�������J%<�א�
��م��Eن�_�وא�^%���Yوא�^������א���cא� �LאF� �
، القائِ يَد الر َعبِ  يا ب وا الر كُ ها بارِ  ميَن في بيتِ ب  في دِ الر ، َيـالي اْرَفُعـوا أَ إلهِ  بيـتِ  َيارِ بإلـى  ُكمْ يـِديَ نـا. فـي الل

  .    هللويــاَلـَق السـَماَء واألْرَض ْهَيـوَن، الـذي خَ صِ  نْ مِ  ب الر  ُككَ . ُيَبارِ ب كـوا الر ، وَبارِ الُقْدسِ 
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يا اللـُه إلهي إليَك ُأَبكُر؛ ألن َنفِسي َعِطَشـت إليـَك، لكـي ُيزِهـَر لـَك َجَسـِدي فـي أرٍض ُمقفـرٍة، وموِضـٍع َغيـِر 
تـَـــَك وَمجــَدَك. َرحَمتَــَك أ َمســلوٍك، وَمكــاٍن بــال َمــاٍء. هكــذا َظـَهـــرُت لــَك فــي الُقــدِس ألَرى قو فَضــُل ِمــَن الحيــاِة. ألن

، فَتشــَبُع َنفســي كأنهــا ِمــن َشــحٍم وَدَســٍم. حاِنَك. لــذِلَك ُأَباِرُكــَك فــي َحَيــاِتي. ِباســـِمَك َأرَفــُع َيــَديِشــَفاُه  َشــَفَتاَي ُتَســب
َك ِصـرَت لـي َعـونــًا، اِالبتهاِج تُباِرُك اسَمَك. ُكنُت أذُكُرَك على ِفَراِشي، وفي أوقاِت األسحاِر ُكنُت ُأَرتُل لَك، ألنـ

  وِبـِظــل َجـَنـاَحيــَك َأبَتِهــُج.
ــدُخلوَن فــي َأَســاِفِل األرِض،  ــا الــذيَن َطلبــوا َنفِســي للَهـــالِك َفَي ــدتِني. أم ــَك َعض ــت َنفِســي وراَءَك، وَيمِيُن ِالتحَق

َفَيَفرُح باللـِه، وَيفَتِخُر ُكل َمن َيحِلُف بِه. ألن َأفَواَه  السيِف، وَيكونوَن َأنصبًة للثعالِب. أما الَمِلكُ وُيدَفُعوَن إلى َيِد 
  الُمـَتَكلِميَن ِبالظلِم ُتَسد.  هللويـا
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ــَرِت الشــعوُب فــي الَباِطــِل؟ قاَمـــت ُملــوُك األرِض،    ــِت اُألَمــُم، وتفك ِلمــاذا ارَتج بؤســاُء معــًا علــى الــر وتآمـــَر الر
  وعلى َمِسيِحِه: لَنقَطع أغالَلُهمـا، ولَنطَرح َعـنــا ِنيـَرُهـَمـا.

أقمــُت  الساكُن فـي السـَمواِت َيَضـحُك ِبهــم، والـرب َيسـَتهزُئ بِهــم. ِحيَنِئـٍذ ُيكلُمهُـم بَغَضـِبِه وبِرجـِزِه َيـرُجُفُهم. أنــا  
  علـى ِصهـَيوَن َجَبـِل قُـدِســِه. ِمنـُه َمِلكـاً 

. الــرب قــاَل لــي: أنــَت ابنــي، وأنــا اليــوَم وَلــدُتَك. اســألِني فُأعطَيــَك اُألَمــَم ِميَراثَــَك وُســلطاَنكَ    بألكــِرَز ِبأمـــِر الــر 
ــاِر َتسـح إلى أقطاِر األرِض، لترعاُهـم ِبَقِضيٍب ِمن قُـُهم.َحـديــٍد. وِمـثــَل آِنـيــِة الَفخ  

َزمــوا فــاآلَن أيهــا الُملــوُك افَهمــوا وتــأدُبوا، ويــا جميــَع ُقَضــاِة األرِض اعُبــُدوا الــرب ِبَخشــَيٍة، وَهللــوا لــُه ِبَرعــَدٍة. ِال  
، فَتِضلوا عن طريِق الحق. ِعندَما َيتِقُد َغَضُبُه بُسرعٍة، ُطوَبى لَجميِع ال بَيغَضَب الر ِكلــيَن َعليــِه.    األَدَب ِلَئالُمتـ  

  هللويــا
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  السلوك منهج. ٤

   الثالث للصف

  االبتدائي
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 بالبيئة. يمكن للسلوك أن يكون واعياً  رتبطاً به الفعل أو رد الفعل. ويكون عادة مُ  يَ م مصدر سُ  :السلوك  
   أو غير طوعي.ي ، طوعواعٍ أو غير 
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ممـا ينشـأ عـادة عنـه بعـض المشـكالت العمليـة فـي عالقـات النـاس  ،العـالم الخـارجي المحـيط بالكـائن الحـي ـ١

  ببعضهم. 
  .وبالتالي تحدث عملية تغذية رجعية ،وبوقوع نتائج السلوك يحدث تأثيرها في الكائن نفسه ـ٢

ن نحصـل مـن أع ونتوقّ  ،نا للفعلكحر ال إذا كان هناك شيء يُ إفنحن ال نقوم بالفعل  ،وخلف كل سلوك دافع  
ة وظــائف. وقــد يخــدم ســلوك واحــد عــدّ  ن الســلوك يخــدم وظيفــة.أبمــا يعنــي  .خــالل هــذا الســلوك علــى نتيجــة

   .صدقاء المللد األن يبدّ أ ـ ةالشعور بالملل (دافع) نتيجته المتوقع - ف)(تصر  صدقاءلقاء األ :فمثالً 
  

مـا فكلّ  ،ممتعـاً  وقضـيت وقتـاً  ة: إذا ذهبـت فـي رحلـدينا. فمـثالً لـ ةي بالنتيجة إلى حاجـي سلوك سيؤد أن إ  
   ةمتعـــاألولـــى غيـــر مُ  ة. وفـــي حـــال كانـــت الرحلـــةحاول الـــذهاب برحلـــأســـ ،متعـــاً مُ  لقضـــاء وقتـــاً  ةشـــعرت بالحاجـــ

  .أخرى ةمر  بهاحاول الذهاب أال 
ذا إ و  ،عـدة وظـائفة سـلوكيات تخـدم ن عـدّ إ و ، ةقل وظيفـن كل سلوك يخدم على األأم نستخلص مما تقدّ    

   .نه سيختفي تدريجياً إف ةالمستهدف ةلم يحقق السلوك الوظيف
  

  لنبين:  ةهذه المقدم
   ؟ن نقوم بتغيير سلوك ماأكيف يمكن  ـ١
  ؟ن نجد البديل لهأوكيف يمكن لتغيير هذا السلوك  ـ٢

نذكرها والتـي ن ما يحدث للطفل حين تضطرب عملية تطوره ونموه قد يكون مرده إلى األسباب التي سـإ  
 -ة عـدم الطاعـ - نوبـات غضـب - الصراخ ـة المشاجر  -التهديد - والتخريب ةالعدواني تصيب الطفل بالقصور.

كثــرة  نــاث)ر مــن اإلـعنــد الــذكور أكثــ ةن هــذه الســلوكيات موجــودأ(تشــير بعــض اإلحصــائيات  االحتــرام.عــدم 
  .خرين)لهاء اآلإ ،فسرعة التصر  ـ لدائمك االتحر  ـ عدم االستقرار ـ ةالزائد ةتشمل (الحرك ةالحرك

  القلق والشعور بالنقص واالنطواء واالنفراد. :والتي تشمل ،ةالمشاكل الشخصي  
   والكالم بصوت منخفض. ةب المنافسالقلق والشعور بالنقص: تجن  
 .في التصرف ةوالمزاجي ةفي األلعاب الجماعي ةاالنزواء واالنعزال: عدم المشارك  

. وهــو نــوع مــن العــالج الســلوكي يعتمــد علــى ةمرغــوب بطريقــه مدروســالغيــر  يــر الســلوكيتغنعنــي بــه 
  مرغوب. البهدف تعديل السلوك غير  ةوالسلبي ةوالتدعيمات االيجابي ،مالتطبيق المباشر لمبادئ التعلّ 
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لحصــول  ةللظــروف المؤديــ ةجــراء تحليــل عملــي ودراســة شــاملإي ســلوك يجــب أقبــل البــدء فــي تعــديل 
   السلوك.

 وعيــــوب ،مــــن محاســــن ةهــــو إنســــان لــــه صــــفات فرديــــ ق عقليــــاً ويجــــب أن نــــؤمن أن اإلنســــان المعــــو، 
يماننـا الصـادق بقدراتـه وحقـه بالوصـول إلـى حيـاة إن إ و  ،ن يكره ويحب ويختار ويرفضأومن حقه  ،واحتياجات

  هدافنا.أفي تحقيق  أفضل يساعدنا كثيراً 
سـتخلق عنـد  ألنهـا ةوال الحد مـن الحركـة، ها ال تحل المشكلنأل ةدوين تعديل السلوك ال يعتمد على األإ  

ب أو األ :علــى الموقــف مثــلة علــى الســيطر ة وال االعتمــاد علــى اســتدعاء شــخص لديــه القــدر ة، الطفــل عدوانيــ
  ي نتائج. أال تؤدي إلى  أيضاً  ةهانن اإلإ و  ،المدير
يجــب أن نقلــل مــن ة، فعالــهــل وعلــى مشــاركتهم الي خطــة تعــديل ســلوك يجــب أن نعتمــد علــى األأفــي   

ونحاول أن نضع السـلوك  ،ض الطفل للخطرطالما هذا التجاهل ال يعرّ  ،اظهار اهتمامنا للطفل بتصرفه الشاذ
  اإليجابي مكانه. 

ه علـى الكرسـي ّمـأما وضـعته ويرمي الطعام على األرض كلّ  ،بالصراخأ مثال على ذلك: كان الطفل يبد  
م، فكانـت ن صـراخ الطفـل هـو بهـدف لفـت انتبـاه األإ ة،مـام بأعمالهـا المنزليـم لالهتوتذهب األ ،ليتناول طعامه

ويجـــب الزامـــه  ،ن تتجاهـــل صـــراخ الطفـــلأم يجـــب علـــى األ ةللجلـــوس بجانبـــه. فـــي هـــذه الحالـــ م تعـــود فـــوراً األ
  وجعل ذلك نتيجة لتصرف الطفل غير الالئق. ،التي رمى الطعام عليها ةتنظيف الطاولب

للحصـــول علـــى اهتمـــام  ،ن ُيتـــرك لوقـــت طويــلأ؟ يخـــاف الطفــل ةاألســباب المباشـــر  ىذا تســاءلنا مـــا هـــإ و   
  أكبر. 
  ما الذي خسره الطفل في هذا التصرف؟ خسر غضب والدته منه واهانته.   
  خذ الطفل كل االهتمام.أعمالها و أم تركت األ - بماذا استفاد الطفل؟ لفت انتباه والدته  
واللعــب  ،واشــعال النــار ،علــى التركيــز ةوعــدم القــدر ة، م اليقظــمــن الســلوكيات مثــل أحــال ةهنــاك مجموعــ  
أو  ،أو نقـر العـين ،سأمثـل ضـرب الـر  :ذيـة الـذاتأوالميـل إلـى  ،في تعـذيب الحيوانـات ةوالرغب ،والعناد ،بالنار

  الضحك دون أسباب.، الكذب ة،السرق ،تقبيل الغير ،شد الشعر
بـل سـتكون  ة،فـال يمكـن تعـديلها دفعـة واحـد ةرغوبـمالمـن السـلوكيات غيـر  ةن كان لدى الطفل مجموعإ  

واختيار األصعب أو االخطـر أو المهـم فـي أو علـى أو  ،لذلك علينا تقسيم السلوك إلى مراحل ة،مستحيل ةمهم
 - يلعــب بالســكين ـ�� علــى ســبيل المثــال: يلعــب بالنــار ،ونــدرج مجموعــة الســلوكيات ،إلــى حيــاة الطفــل المعــوق

ونبـدأ كمـا ذكرنـا باألصـعب  ،ةمترابطـة ومتسلسـل ةمن تعديل السـلوك حلقـ الخ. نجعل ة...يرمي نفسه من النافذ
  خطر. أو األ
  مراحل: ٣ن نبدأ في خطة تعديل السلوك يجب أن نضع أعندما نريد   
 ةوتعـد هـذه الخطـو  ة،تحديـد السـلوكيات التـي تسـبب مشـكل ىوهـ ة،مرحلة مـا قبـل الخطـ :المرحلة االولى  
 ،ويصـرخ ،في تحديده كخطـأ الطبيـب بالتشـخيص. مثـال: الطفـل يجلـس علـى األرض ن الخطأأل ة،هام ةخطو 

ــأ ،ســه بالحــائط. هــذا تحديــد واضــحأويضــرب ر  يبكــي  -نــزعج الطفــل مُ  :ا التحديــد الغيــر واضــح عنــدما نقــولم- 
  يصرخ.
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 ،تعـديلوكلها تحتاج إلـى  ة،من المشاكل السلوكي ةلكل طفل مجموع ،ياتو األولتحديد  الثانية: ةالمرحل  
ال  - ةالطفـل يرمـي كـل شـيء علـى األرض أو مـن النافـذ - وراقق األالطفـل يمـزّ  -مثال: الطفل يرفض اللعب 

  يحترم الضيوف. 
علـــى الطفـــل وعلـــى  التـــي تشـــكل خطـــراً  ةولتحديـــد األولويـــات يجـــب أن نختـــار كمـــا ســـبق وذكرنـــا المشـــكل  

  عاقة التدريب.إفي  ةببن تكون مسأأو  ،اجتماعياً  ةن تكون غير الئقأأو  ،خريناآل
 ىمـا هـ :يجـب أن نحـدد ،كما ذكرنا ةن السلوك يخدم وظيفأبما  ،تحديد وظيفة السلوك :ةالثالث ةالمرحل  
علـى خبـرة  لـذا نحتـاج إلـى التحليـل واالسـتنتاج لـيس بنـاءً  ة،قد تكون صـعبة وهذه الخطو ؟ التي يخدمها ةالوظيف


��	�����������" علــى الشــكل التــالي: ةلمراقبــم أو المــدرب بــل نعتمــد علــى االمربــي أو المعّلــ����������ل:���������������������� �
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م مــن ســلوكك ن المخــدوم يــتعل أحيــث  ،والً أنــت أى بــه ن تتحّلــأبــد  مــا تريــد عرضــه مــن ســلوكيات ألوالدك ال ـ��١

 وتصرفاتك العملية وليست الشفوية فقط.

ـــولـــك مُ  ،خـــرىألـــى إختلـــف الســـلوكيات مـــن بيئـــة ت ـ���٢ بيئـــة  يســـلوكيات تظهـــر فـــ أيعـــالج  يق الحريـــة فـــطَل
 وال يحتويها هذا المنهج. ،المخدوم
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  عناصر كل سلوك: -أ

  .ر مبتكر)خَ آاسم السلوك (يمكن وضع اسم  -١  
   .و مقولة قديس تخدم السلوكأية آ -٢  
   .فكرة السلوك -٣  
  .ن تترك لخيال الخادم)أو يمكن أ ،فيديو ،اسكتش ،ن تكون (قصةأويمكن  ،يضاح للسلوكإوسيلة  -٤  

   

 :يراعت اللجنة ما يل ـ  ب
 وجود سلوكيات دينية كنسية وسلوكيات حياتية اجتماعية.  -١  

   .دقيقة ١٥ - ١٠من  االفتتاحية تقريباً  يزمن فقرة السلوكيات ف -٢  
   .ين بعضها كنسية واجتماعيةتبادل السلوكيات ب -٣  
  .طفالويناسب سن األ ن يكون ملموساً أبد  سلوب السلوب وشرح األاأل -٤  
   .المرحلة الواحدة وعدم سيطرة فكر واحد على مرحلة واحدة يفكار فتنوع األ -٥  
  ين الخـــــامس والســـــادسســـــيما الصـــــفّ  وال ينـــــزول ســـــن المراهقـــــة وزيـــــادة دائـــــرة المعرفـــــة لـــــدى ابتـــــدائ -٦  
  .االبتدائي    
  مراحـــل مختلفـــة ولكـــن تختلـــف كـــل مرحلـــة بمحتويـــات الســـلوك يســـلوب فـــن يتكـــرر اســـم األأيمكـــن  -٧  
  ســلوبو المقولــة ووســيلة االيضــاح) قامــت اللجنــة بوضــع هــذه الطريقــة ليكــون األأيــة (مــن قصــة واآل   

     .متراكم      
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  .جدول توزيع السلوكيات يسماء الموجودة فاأل -٨  
  .تفصيل كل سلوك يمبتكر فيوجد اسم  -٩  
   .ن ال توجدأيضاح للفكرة ويمكن إن توجد وسيلة أسلوب فكرة ويمكن ألكل  -١١  
ــ ه،ونبــرز  يالجانــب االيجــاب خــذ دائمــاً أشــرح الســلوك ن يفــ -١٢   ســلوك الصــدق ال نقــول :مثــال ه،حونوض  

  .نما نقول الصدقإ الكذب و          
ر السـلوك وللخـادم حريـة اآليـة تسـاعد المخـدوم علـى تـذك  ولـة أواسم السلوك (االسم المبتكـر) والمق -١٣  

فيـديو) الممكنـة  -اسـكتش  - التغيير بما يخدم هـدف السـلوك ويتوافـق مـع وسـيلة االيضـاح (قصـة  
  لديه.

  تاحـة لديـه إذا أراد تغييـر وسـيلة االيضـاح، أو عنـد عـدمي وسيلة ايضـاح مُ أللخادم حرية استخدام  -١٤  
   .يضاح مع السلوكإلة وجود وسي       

  

  مات كل مرحلة:دراسة سِ -  ج
  عالجهــا منهــا وكيفيــة يتعــان ي+ كــان مــن المهــم دراســة ســمات كــل مرحلــة واحتياجاتهــا والمشــكالت التــ  

  .وتقويمها عبر السلوكيات        
� �
� �
� �
 

Q�K�	���P� 

 هاحترام بيت الل:  
 .ثناء القداسأوالجلوس  ةدخول الكنيس آدابفكرة السلوك:  -١  

  .اسم السلوك: التليفون صامت -٢  
��<��=�א:)�(א���و"�،����א:'�89����8(א����"���!�ن�(א�א5!��4"�3"����"��ية :اآل -٣  "��&?)٢٨��:١٧(. 

 .متروكة لخيال الخادم وسيلة االيضاح: -٤  

  
  :النشاط
 م الطفل النشاط الجسديفكرة السلوك: يتعلّ  -١  

  اسم السلوك: اجرى ورايا -٢  
��:���4אذ"" :اآلية -٣  '��F.�G�H?��I�JK��Lن���א:!)��B�CD��Eא:��E�J��.)�٦��:٦م�(�"ً��������M!���و �
  .ويلعب هر نشيط يروح مدرستخَ نايم والخادم اآل ه) خادم يعمل نفسهيضاح: اسكتش (فكرتوسيلة اإل ـ٤  

� �
� �
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  :ةجنسي ةثقاف
  .(الوالد والبنات) فكرة السلوك: ينفع ومينفعش من حيث الملبس -١  
   .اسم السلوك: شكلك شيك -٢  
�O"�(�Jية : اآل -٣  �#PQ'������Rًא�L��:��S�����O��>T����U�'C��V�"�*:)١١��:٣٦(. 

  .متروكة لخيال الخادم يضاح:وسيلة اإل -٤  
  

  :اللطف وكسب الغير
 .يكسب الناس هن بلسانه الهادئ ومحبتأم الطفل ن يتعلّ أفكرة السلوك:  -١  

  .ياسم السلوك: خليك هاد -٢  
 )�X�Y���>��Z�+���V!�[���*�Z��"\)��]٤��:٣٢*א�:�"�*� : اآلية -٣  

 ي.نبا مقار والكاهن الوثنيضاح: األوسيلة اإل -٤  

  
Q���K	�9��� 

  :العطاء
  .هن يتعلم الولد العطاء حتى من وقتأفكرة السلوك:  -١  

   .ساعة ينا فاضأاسم السلوك:  -٢  
��א:*���_���Y"���:اآلية -٣  P�`��`ن�א�aم���L��"�bL)��]٥��:١٦(. 

  .ز على عشور الوقت)نواع العشور (يرك أيضاح: قصة وسيلة اإل -٤  
  :يل والكمبيوتراالموب

 .ةعن ربنا والمذاكر  يخذنأفكرة السلوك: التكنولوجيا مينفعش ت -١  

   .اسم السلوك: كفاية كدا -٢  
���!`�،*א�LEd'eوא�و��א �!Lوא��"א�U ية :اآل -٣  'Z?�9�V�_ن��*�!�B��*:ن�א*�"����)�L�١٣��:٣٣( 

  .الخادم هو ما يراأيضاح: يوجد فيديو وسيلة اإل -٤  
  

Q����KK����- 

  )ةنا(طول األ  رخَ لآل ةثابر المُ 
 .ةمر  يجرب تان فكرة السلوك: -١  

   .شوية ىاسم السلوك: استن -٢  
����:�"א:'8 ية:اآل -٣  �V�ZCX��fY:א�g3و���I،���I�g3و�h:א�*b��iوאG�D�j�:وאk�l�")٢�B?١��:٧(. 

  .متروكة لخيال الخادم يضاح:وسيلة اإل -٤  
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  :واالحتمال ةالمحب
 .فكرة السلوك: الجار الجديد -١  

   .شوية أاسم السلوك: اهد -٢  
�C"�� ية :اآل -٣  _[�'��+Z���!�+Z��V��ً�*��)�"٣��:١٣(. 

  .يضاح: قصةوسيلة اإل -٤  

  
Q���K��.�) 

  :التسامح
  .قةر ويسامح الناس كلها بدون تفرِ فن يغأم الطفل فكرة السلوك: يتعلّ  -١  

  سامحه ليه؟أ اسم السلوك: -٢  
������ذ�*�����Y�:�Lאm" ية:اآل -٣  ���������
�Y���L�[�����+��ً���':�n��)��:���"�����)٦��:١٢(. 

  .يضاح: قصةوسيلة اإل -٤  

  
  :فن الحوار

 .ممما يتكلّ  ركثأن يسمع أم الطفل لوك: يتعلّ فكرة الس -١  

  .نا مش سامعأ :اسم السلوك -٢  

��":�! ية:اآل -٣  ����I�(ن������(��ًoL�p� 9ع�א��_،�����X�r��ً�p�Q'!_:א��"V�s)١��:١٩(. 

  .الخدام واالثنين يتكلموا دون توقف ه) يعملهيضاح: اسكتش (فكرتوسيلة اإل -٤  

  
�0�8��KQ�� 

  
  :ةالغير 

 .يوسف ةخو إ :مثال رينخَ في ايد اآل يم الطفل المحبة وميغيرش من اللفكرة السلوك: يتعلّ  ـ١  

   .ربنا يديك اسم السلوك: -٢  
١٣��:٨�*���D�u�9�(�)�"P١��"אi ية:اآل -٣  (. 

  .يضاح: اسكتش (متروك لخيال الخادم)وسيلة اإل -٤  
  

  :ةالنظاف
 .ةقاء القماملإعلى الحيط  ةفكرة السلوك: الشخبط -١  

   .حلىأ ياسم السلوك: مدينت -٢  
����:��:!�	،��Ia�u�>���:�Iא`�"���ية:اآل -٣  �S�`א�Ia�Cא�*?�>����"v)١�*�٦��:١٢(  
  ؟رعسأ هتحت ييجمع القمامة اللاه يخادم يعمل مسابقة مين الل يضاح:وسيلة اإل -٤  
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  :نا مسئولأ

 ي.فكرة السلوك: عن تصرفات ـ١  

  .رّ مش حُ  والّ  رّ نا حُ أاسم السلوك:  ـ٢  
���Z��]L��s(א���E"� ية :اآل ـ٣  wא�!��?�V��F���)x�"�*)١٣��:٣٥(. 

ر خَ واآل ،رّ نا حُ أ يضرب ويلعب ويقول ه،هو عايز  يخادم يعمل الل يضاح: اسكتش (فكرته)وسيلة اإل ـ٤  
   .فكرة السلوك فيحدث نقاش يوضح ،ال :هلل يقو 

  
  :باستثمار المواه

  .نه موهوب ويستغل هذه المواهبأفكرة السلوك: يعرف الطفل  -١  
   يء.خدم بكل شأ اسم السلوك: -٢  
���4�Zא:��)�]�y�4�'�Y���D_����*א"�����:�"و:!�ية :اآل -٣  �J5א�DZ�X�:�b�����"١٢��:٦(3و��(  
  .بيثااو طأقصة قزمان ودميان  يضاح:وسيلة اإل ـ٤  

  
Q�������Kد���R 

  
  :النجاح
  .نفس الولد من الصغر يفكرة السلوك: يتم زرع روح النجاح ف -١  

  .حناجنا أ اسم السلوك: -٢  
�" ية:اآل -٣  �E�4��zא��،�p�a�I����وe]�]ً�،���ن�?!*ن���O]ً��وم����3	<��)�"�D[O���&(Y٣ن���*١��:٢(. 

   .س)قصة يوسف (كتاب مقد  يضاح:وسيلة اإل ـ٤  
  

  :الشكر
 .كره على رعايتهشأفكرة السلوك:  -١  

   .شكركأ اسم السلوك: -٢  
  .)١��:٣?٢�B(�"}��P���x��o(���א:��Lא:'a�8!�" ية:اآل ـ٣  
   .يضاح: قصةوسيلة اإل -٤  
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  :الطاعة

  ١-  هفكرة السلوك: كل الكائنات تطيع كالم الل.  

  .مين قال حاضر اسم السلوك: -٢  

א	����"א��ية: اآل -٣  �������������وא��،���א����������������� �����!�����"")��$١٩��:١(.  
  .يضاح: قصة يونانوسيلة اإل -٤  

  
  :الغضب

 .م الهدوء وعدم الغضبويتعل  ،ن الغضب خطيةأن يعرف الطفل أبد  فكرة السلوك: ال -١  

  .اسم السلوك: هدوووووووووووووووووووووووء -٢  
 .)�١��:٢٠"�(���4��א�����4��1�2�3ن�/���.�א-�,�"+*ية: اآل -٣  

  .نطونيوس (بستان الرهبان)أنبا و قصة الغضب لألأوسيلة االيضاح: قايين وهابيل  -٤  
  
������
��� 

  

  :فن الحوار

  .بةهذّ م بطريقة مُ لّ كتن يأم الطفل ن يتعلّ أفكرة السلوك:  -١  

  .نا فنانأاسم السلوك:  -٢  

א@?<"=���9>د�:��9�ج��7����"�/�� ية:اآل -٣  AB��)�"�C>�D٤��:٢٩(. 

  .س)قد الكنعانية (كتاب مُ  أةيضاح: المر وسيلة اإل -٤  
  

  :النظام

  ١-  هينظم بيت أن م الولدفكرة السلوك: يتعل.  

  وسريرك ياسم السلوك: سرير  -٢  
��FG�"HB�7�=�I�!��J1G ية:اآل -٣  �KL�9ٍو�N��G����,��",)١�
7١٤��:٤٠(. 

  .لخيال الخادم ةيضاح: متروكسيلة اإلو  -٤  
  

� �
� �
� �
� �
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  :التعاون

 .مفيد (عمل فريق) ين الشغل الجماعأن يعلم أبد  فكرة السلوك: ال -١  

  .قفشصيد لوحدها متأ اسم السلوك: -٢  

א�א����"OPQ ية:اآل -٣  �"�R�� �،L�3و���F ��!�Sא��٣٤��:٣("$�"��1ً �"���(. 

  .وكة لخيال الخادميضاح: متر وسيلة اإل -٤  
  

  :ةالقناع

  الطفل بأن القناعة معناها الرضى بالقليل. يقتنعفكرة السلوك:  ـ١  

  .متبصش لحاجة حد اسم السلوك: ـ٢  

:ن� .�V،�WHJ�����G�B�"ية : اآل ـ٣  ��L�X� *א�����Y�F�B��"�!)٢�
7١٢��:٩�(.  
   .يضاح: متروكة لخيال الخادموسيلة اإل ـ٤  

  
���������� 

  

   :ةاالبتسام

   .نواع الخدمة وهو يفيدأهى نوع من  ةن يعرف الولد االبتسامأبد  ال فكرة السلوك: ـ١
   هالسـعادة ودليـل علـى محبتـ شخصـياً  تـزرع فيـه ةن بهـذه االبتسـامأن يعـرف أبـد  وجهه وال ين يبتسم فمَ 

  .له

  .وشى منور اسم السلوك: -٢
�`م�"����ق�א�G"�،L�]G"�1[Q�\�G���J1<]א��.�Z"@ :يةاآل -٣Q)٢٥��:١٢(. 

  .)ةمان(األ هدية هبتسم يعطييسكت الخادم وكل من يراه مُ  أةوالد فجحوار مع األ يضاح:وسيلة اإل -٤
  
   مانة:األ

   .ةماننواع األأحفظها ويعرف يمانة و ن يعرف الولد معنى كلمة األأفكرة السلوك:  -١
  .يكرتامذ يمين فأ اسم السلوك: -٢
��1��>"�"1�	���?S�Y���G7אذ�R<1�7"� ية:اآل -٣W"�.1��9�")٢٠��:٣"!��٢(. 

   .فيديو يضاح:وسيلة اإل -٤
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  الترانيم . منهج١
  الرابـع للصف

  االبتدائي
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ـــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــغير زي   المـــــــــــــــــــــذود قلب
  أنــــــــــــــــــــــــــــــــا رتبتــــــــــــــــــــــــــــــــه وهيئتـــــــــــــــــــــــــــــــــه

  فــــــي الصــــــبحية أقــــــوم مــــــن بــــــدرى -١
ـــــــــــل حارســـــــــــني   ـــــــــــاللى طـــــــــــول اللي   ي
٢-  ــــــــــــــل علــــــــــــــي   لمــــــــــــــا ييجــــــــــــــي اللي
   ـــــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــه ب   أشـــــــــــــــــــــــــــكره لعنايت
  أي حاجـــــــــــــــــــة تـــــــــــــــــــدخل جـــــــــــــــــــوه -٣
  نظــــــــــرة رديــــــــــة كــــــــــالم مــــــــــش هــــــــــو  

  

  والقعـــــــــــــــــــــــــــاد جــــــــــــــــــــــــــــواه ممنــــــــــــــــــــــــــــوع  
  علشــــــــــــــــان يرتــــــــــــــــاح فيــــــــــــــــه يســــــــــــــــوع
  أقولــــــــــــــه تمللــــــــــــــي صــــــــــــــباح الخيــــــــــــــر
ــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــك الشــــــــــــــــــكر كتي ــــــــــــــــــدم لي   أق
  أرفــــــــــــــــــــــع صــــــــــــــــــــــوتي بالصــــــــــــــــــــــلوات
  طـــــــــــــــــول النهـــــــــــــــــار اللـــــــــــــــــي فـــــــــــــــــات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتش تفت   الزم تتف
  جـــــــــــــــــــوه قلبـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــا تالقـــــــــــــــــــيش
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  القرار
  نّوري نّوري يا كنيسة المسيح

�رينّوري نّوري نوّ  �
 األبرار القديسين ٢عيد شهدائك)( في #

  نّورى نّوري نّوري
  ذكرى الشهداء ٢(في النيروز) #

  القديسين القديسين القديسين

  الدم سال ياما سال أنهار #
 دم األبطال ،دم األطهار ،دم األبرار ،هداءدم الش  

  ديسين الشهداء لبسوا التيجانالق #
  واألكاليل األكاليل األكاليل

 لينا بطركنا حُرسوا ،انّ يارب احفظ لينا إيما #
  نّوري نّوري نّوري
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  يســــــــــوع علمنــــــــــا لمــــــــــا نصــــــــــوم
  فالصــــوم معنــــاه مــــش هــــو الجــــوع

  بالصـــــــوم أخـــــــذ موســـــــى شـــــــريعتك -١
ـــــــــــــــــــــارب ســـــــــــــــــــــلّ      يمنبالصـــــــــــــــــــــوم ي
  يليــــــــــاإ يم صــــــــــعد النبــــــــــبالصــــــــــو  -٢
ـــــــ     يعـــــــيش بالصـــــــوم والصـــــــالة يوالل
ـــــــــ ىأمـــــــــا عـــــــــن أهـــــــــل نينـــــــــو  -٣   يالل
ـــــــــــــــــــــــ     ر قلـــــــــــــــــــــــبهمبالصـــــــــــــــــــــــوم اتغّي
  دانيــــــــــــال جــــــــــــوا جــــــــــــب األســــــــــــود -٤
ـــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــارب احفظن   يبالصـــــــــــــــــــوم ي
  

  طــــــــــــــول اليــــــــــــــوم ينصــــــــــــــلّ  يزاا  
ـــــــ ـــــــع رب ـــــــاة م ـــــــه حي   يســـــــوع يلكن

ــــــــــــــ يفاســــــــــــــمعن أقولــــــــــــــك ايــــــــــــــارب لم  
  يمنـــــــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــــاياك الحلـــــــــــــــــــــوة وعلّ 

  مركبــــــــــــــــــة ناريــــــــــــــــــة يللســــــــــــــــــما فــــــــــــــــــ
  الســــــــــــــــــما يعــــــــــــــــــايش فــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــهأك

  الشــــــــــــر كــــــــــــام ســــــــــــنة يعاشــــــــــــوا فــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــر ذنــــــــــــــــــــــــــــــبهم ــــــــــــــــــــــــــــــا غف   وٕالهن
  صـــــــــــــــــــــــايم إللـــــــــــــــــــــــه رب الجنـــــــــــــــــــــــود
ـــــــــــــــــذن   يمـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــر العـــــــــــــــــالم وانق
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  قـــــــدر أحـــــــب كـــــــل النـــــــاسأأنـــــــا عنـــــــدي قـــــــوة فـــــــي قلبـــــــي جـــــــوة 
  نحنـــــــــــــي الخـــــــــــــالصزي يســـــــــــــوعي اللـــــــــــــي مَ  ىبقـــــــــــــأعلشـــــــــــــان 

ـــــــــــــران  ـــــــــــــوة غف ـــــــــــــدي كمـــــــــــــان ق ـــــــــــــدر أعن   ســـــــــــــامح الغلطـــــــــــــانأق
  فرحــــــــــان ىى يبقــــــــــوأتمّنــــــــــفــــــــــي حقــــــــــي  ةغلطــــــــــ كــــــــــل ىنســــــــــأو 
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  أنــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــا ديــــــــــــــــــــــــك(
  قبــــــــــــــــــــــــر يكــــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــــ

               

  ٢)يــــــــلمبســــــــتان ج يســــــــاكن فــــــــ 
  مقفــــــــــــــــــول بحجــــــــــــــــــر كبيــــــــــــــــــر

 شفته يا ديك يعن الل لنا يلنا احك ياحك(  

٢)يوم الحد الصبح يوم قيامة المسيح
 

  قبــــــــــــــل مــــــــــــــا الفجــــــــــــــر يشقشــــــــــــــق -١
ـــــــــــــــــــــــــــــاك مـــــــــــــــــــــــــــــالك شـــــــــــــــــــــــــــــفت   هن

  البســـــــــــــــــتان ينـــــــــــــــــا واقـــــــــــــــــف فـــــــــــــــــأو (
           

ــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــــوم قب   حــــــــــــــــــــــــد يق
  النجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره ز 

  باأللحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان)رنم ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢)من موته قام عيسو  عيسو  عيسو ( 

 

 شفته يا ديك يعن الل لنا يلنا احك ياحك(

٢)يوم الحد الصبح يوم قيامة المسيح
 

ــــــــــــــــــــــدر  -٢ ــــــــــــــــــــــدر  يويومهــــــــــــــــــــــا ب   يب
  القبــــــــــــــــــر لقــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــالك يفــــــــــــــــــ  
  جــــــــــــــــــايبين حنوطكــــــــــــــــــوا لمــــــــــــــــــين(  

                                      

  راحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا المريمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

  هـــــــــــــــــــــــــــــــم كلمـــــــــــــــــــــــــــــــاتل وقـــــــــــــــــــــــــــــــال

٢)ن وعـــــــــــــــــــــــده األمـــــــــــــــــــــــينيناســـــــــــــــــــــــي
  

٢)من موته قام عيسو  عيسو  عيسو (
 

  أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك(
  قبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           

  ٢)يــــــــــــــلمبســــــــــــــتان ج يســــــــــــــاكن فــــــــــــــ 
  مقفــــــــــــــــــــــــــــول بحجــــــــــــــــــــــــــــر كبيــــــــــــــــــــــــــــر

 ديك شفته يا يعن الل لنا يلنا احك ياحك(

٢)يوم الحد الصبح يوم قيامة المسيح  
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا -٣                 وبطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس ويوحن
  ودخــــــــــــــــــــــــــــــــــل األول بطــــــــــــــــــــــــــــــــــرس  
  بالترتيــــــــــــــــــــــب ممكــــــــــــــــــــــانه يفــــــــــــــــــــــ(  

                           

ــــــــــــــــــوام  ــــــــــــــــــوا ق ــــــــــــــــــر جري ــــــــــــــــــى القب   عل

  كفـــــــــــــــــــــــــــــانهنـــــــــــــــــــــــــــــاك لقـــــــــــــــــــــــــــــى األ
٢)مـــــــــــــــن غيـــــــــــــــر جســـــــــــــــد الحبيـــــــــــــــب

  

٢)من موته قام عيسو  عيسو  عيسو ( 
 

 شفته يا ديك يعن الل لنا ياحكى لنا احك(

٢)يوم الحد الصبح يوم قيامة المسيح
 

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريم المجدليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة -٤
ـــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــا بســـــــــــــــــــــتان ي   يعـــــــــــــــــــــم ي
  مــــــــــــــــــــــــــــــريم يــــــــــــــــــــــــــــــا مجدليــــــــــــــــــــــــــــــة( 

           

 البســـــــــــــــــــــــــــتان يزعالنـــــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــ 

  انخـــــــــــــــــدوا الحّنـــــــــــــــــأعلـــــــــــــــــى فـــــــــــــــــين 
  ٢)العليــــــــــــــــــة يلهــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــ قــــــــــــــــــولي

٢)نا يسوع هسبقكم للجليلأ(  
 

  ٢)اممن موته ق عيسو  عيسو  عيسو (
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  ينــــا تعبــــان بيريحنــــأمــــين اللــــي و  ،نــــا زعــــالن بيفرحنــــيأو  يمــــين اللــــ
  غيــــــر هــــــو حبيبــــــي الــــــرب يســــــوع يمــــــين اللــــــي عمــــــره مــــــا بيجرحنــــــ

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــوا شــــــــــــــــلة ويضــــــــــــــــربونيأا لّم   صــــــــــــــــحابي يكرهــــــــــــــــوني ويعمل
  لمـــــــــــــــــــــــين روحأويمشـــــــــــــــــــــــوا ولوحـــــــــــــــــــــــدي يســـــــــــــــــــــــيبوني يبقـــــــــــــــــــــــى 

  ســـــــــــــــائلينخـــــــــــــــواتي مـــــــــــــــش إ بابـــــــــــــــا ومامـــــــــــــــا مـــــــــــــــش فاضـــــــــــــــيين و 
  ح لمــــــــــــــــــــــــــــينرو ا حاجــــــــــــــــــــــــــــة تضــــــــــــــــــــــــــــايقني أطــــــــــــــــــــــــــــب لّمــــــــــــــــــــــــــــ
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  القرار

  ٢)يالفرحة جوة قلوبنا فوق فوق ما بتتصور  يدي تقدر  قد ما يوافرح ير يا سما نوّ  ير (نوّ 

ــ -١   ٢الســما نجــم اتوجــد) ي(مــن كــل مدينــة وبلــد قــالوا ف
  ٢جديــــــد) يــــــد تعلــــــن لينــــــا عهــــــداتمــــــدت ا(م الســــــما  -٢
٢(ســـنة ورا ســـنة ورا ورا ســـنة عيـــد كـــل بدايـــة ســـنة) -٣

  

    

ــــــــد اســــــــمه يســــــــوع الناصــــــــر     ييشــــــــهد عــــــــن طفــــــــل اتول
  يلألبــــــرار يــــــوم عيــــــد يــــــا شــــــموس الكــــــون اســــــهر  ىبقــــــ

  يقلوبنـــــــا يـــــــا فرحـــــــة اكبـــــــر  ياســـــــم يســـــــوع بيضـــــــمنا فـــــــ
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ــــأ ا يســــوع قــــام ونصــــرنينــــا قلبــــي فرحــــان فرحــــان لم    

    

ـــــــ  ـــــــام وادان ـــــــاهأ يق ـــــــوم وي ـــــــب الشـــــــر ق   يعـــــــدو  واغل
    فرحان فرحان 

ـــــــور ـــــــور ن ـــــــة تن ـــــــدور والقمراي   الشـــــــمس الشموســـــــة ت
ـــا  ـــا كـــل األ يصـــحابأي ـــد األي ـــوم ده عي ـــادوالد الي   عي
    

 يا يســـوع قــام ونصـــرنفرحــان مســـرور لّمــ ينــا قلبـــأو  
  يا يســـــوع قـــــام ونصـــــرنمجـــــاد لّمـــــأاليـــــوم ده مليـــــان 
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  القرار
  لنا قصة صغيورة حكياو  يا عصفورة يطير  يطير 

  ننساإكان بيحب كل  يزاايسوع  يعن رب
  بيحب كل إنسان

  ٢نوا)أول ما الناس م الجوع أتحنن قلبه انه إ يزاا(و  -١
  ٢يديه ويبارك بيها أكل قليل)أنه يمد إر (قرّ   
  ويبارك بيها أكل قليل

  قليلينجرة شوية مية  يمرة شفت ف ينا فأ(ده  -٢
  ٢يديه الحلوة وجعل منهم خمر كتير)أ(فيسوع مد 

  وجعل منهم خمر كتير
  )ةالمركب خايف ي(موجة ومطرة سحابة وعفرة والتالميذ ف - ٣

  ٢تهدا) يفقام وأمر النوة دع (صرخوا وندهوا لبابا يسو  
  تهدا ية دفقام وأمر النوّ 

  ٢عايمة) يمركب جوة المية د يف انا بطرس ويا يوحنأ(شفت  -٤
  ٢فيها بابا يسوع ببركته ماليها) (شبكة كبيرة وسمكة ما 

  بابا يسوع ببركته ماليها
  

� �
� �
� �
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ــــو تعــــرف حبــــه -١ ــــو تعــــرف يســــوع ل ــــ (ل ــــو تســــأل الجمــــوع الل   ٢بتحبــــه) يل
  ألـــــــــــــــــم ووجـــــــــــــــــع رهيـــــــــــــــــب يلـــــــــــــــــو شـــــــــــــــــفته علـــــــــــــــــى الصـــــــــــــــــليب فـــــــــــــــــ  
  مـــــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــــات وفـــــــــــــــــــــدانا يعلـــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــب عجيـــــــــــــــــــــب  
ــواألســود يتغّيــ ع راح يشــتريه(قلبــك الصــغير يســو  -٢ ٢يســكن فيــه) ا هــار لم  
ــــــــــــــــــــــــــك   ــــــــــــــــــــــــــك بدمــــــــــــــــــــــــــه المســــــــــــــــــــــــــفوك عن   لمــــــــــــــــــــــــــا هيســــــــــــــــــــــــــكن قلب
  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات ويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديلك حيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة  
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  يكـــــــان نـــــــوح البـــــــار واقـــــــف بينـــــــاد يبكالمـــــــه الحلـــــــو وصـــــــوته الهـــــــاد. ١
  يلــــــــــــك تنــــــــــــادالفُ  يه فــــــــــــبيقــــــــــــول لكــــــــــــل الــــــــــــدنيا تعــــــــــــالوا أحضــــــــــــان اللــــــــــــ

  مكانـــــــــه يالعـــــــــالم ســـــــــد ودانـــــــــه مـــــــــن طـــــــــين وعجـــــــــين ســـــــــابوه فـــــــــوبـــــــــين 
  لــــــــــــــهة معاالحيوانــــــــــــــات ســــــــــــــ يزااتعلــــــــــــــم ار لحظــــــــــــــة كــــــــــــــان لــــــــــــــو فّكــــــــــــــ

  
  وأهــــــــــو كــــــــــل يــــــــــوم جــــــــــرس الكنيســــــــــة يــــــــــرن تــــــــــن تــــــــــن تــــــــــن
  ينـــــــــــــــده علينـــــــــــــــا تـــــــــــــــن تـــــــــــــــن تـــــــــــــــن تـــــــــــــــن تـــــــــــــــن تـــــــــــــــن

  بيتـــــــــــــــه مســـــــــــــــتنيك ييســـــــــــــــوع لحضـــــــــــــــنه داعيـــــــــــــــك وفـــــــــــــــ هد
ــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــن ت ــــــــــــــــــن ت ــــــــــــــــــن ت ــــــــــــــــــن ت ــــــــــــــــــك ت ــــــــــــــــــدق قلب   وي

  
  تـــــــهمنيـــــــه ورفـــــــع زلو يع يتقلـــــــب قـــــــام مـــــــن نومتـــــــه وفـــــــرك فـــــــالفيـــــــل ا. ٢

  يســـابقن يلربـــ يقلبـــ يفـــ يدا أنـــا شـــوق يالنـــوم يغلبنـــ يمـــش ممكـــن أخلـــ    
ـــــــــــى الشـــــــــــجراية أتنـــــــــــين أتنـــــــــــين نطـــــــــــوا ويايـــــــــــااوالقـــــــــــرد        تشـــــــــــقلب عل
  مــا يبقــوا معايــا يغيــر مــا كــل أصــحاب يلوحــد يمــش عــاوز أروح أللهــ    

  
ـــــــــــــ. ٣     م والعصـــــــــــــفورة والكـــــــــــــروان قـــــــــــــال غنـــــــــــــوة صـــــــــــــغيورةالبلبـــــــــــــل رّن

  منصـــــــورة دايمـــــــاً  همعـــــــا يبيتـــــــه أكيـــــــد مطمـــــــن وحيـــــــات يفـــــــ يقلبـــــــ أنـــــــا    
  والــــــــــــدب يدبــــــــــــدب علــــــــــــى التلجايــــــــــــة ويقــــــــــــول للنحــــــــــــل يــــــــــــال معايــــــــــــا    
  بيتــــــه يشــــــبع أحلــــــى مــــــن الشــــــهد كمــــــان جوايــــــا يكالمــــــه الحلــــــو فــــــ هد    
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 (ماما يا عدرا يا أجمل أم نورك دا منور أيامي ـ١

  ٢ع جوايا سالمي)قلبك أعظم قلب يضم وبيزر 
  ٢تجاربي) ة(أنا من غيرك ما أقدرش أعيش وال أتحمل لحظ :القرار

  أحس إنها جنبي ةمن غير أمي أنا مساويش وكفاي
  ييديكاإيدي في  ي(علمتيني يا أمي كتير وأنا وياك ـ٢

  ٢أصله أتملى بمحبته ليكي)  قلبي صغير ال ال دا كبير
  اسمكب الم طوّ الع يلل اي (أمي يا عدرا يا أم حنون  -٣

  ٢سيرتك) يف ةصورتك كلم يف ةهموم الكون نظر  يدا اللي بيمح
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  كان طفل صغير قاعد يسمع ويا الناس  -١
  حساسإجمل أويسوع كالمه قرب فيه 

  قدم سمكاته كانت كل حياته
  لكل الناس هم خبز قدّ  يعلشانك رب

 القرار

  يدكا يف يحياتم كل قدّ أ يرب يا ينا نفسأو 
  غير تمجيدك يوعمر  يوال يشغل بال

 يديكاملك  ينا كلا أنا بديك مأيدك إمن 

  بصليبك يودمك حررن يمدينولك رب
  وتتمناه يمه تصلّ أكان طفل صغير   -٢

  ناهتتسب رعمالطول  تكان حلم وعاش
  ةيل الحلم حقيقوئا صار ليها صملمّ 
  يخدم طول العمر معاه هتقدماه هالهإل

  جتاالسه أعلى ر  كطفل صغير بس ملكان   -٣
  ه للبناء محتاجبيت الل  شاف يوآش هكان اسم

  اشتد حماسه ونادى لشعبه وناسه
  ه محتاجيانا وبيت الل انمنع عط يزاا
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  ســــــــــــــــــــــــــكة طويلــــــــــــــــــــــــــة راح نمشــــــــــــــــــــــــــيها
  كــــــــــــــــــــــــــــل عيوبنــــــــــــــــــــــــــــا راح نرميهــــــــــــــــــــــــــــا

  نــــــــــا شــــــــــايف حــــــــــربأ يالثــــــــــان يفــــــــــ -١
ـــــــــــــــــــــــــــــيسإوهـــــــــــــــــــــــــــــزم      بالحـــــــــــــــــــــــــــــب بل
ـــــــــــــــــــث ابـــــــــــــــــــن عنيـــــــــــــــــــد يفـــــــــــــــــــ -٢   الثال
  ةلحظـــــــــــة نـــــــــــدم علـــــــــــى غلطـــــــــــ يوفـــــــــــ  
  الرابـــــــــــــــــــــــــــع الســـــــــــــــــــــــــــامرية يفـــــــــــــــــــــــــــ -٣
ـــــــــــــــــــــــــــــهكلّ      مهـــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــوع بحنان
  الخــــــــــــــامس كــــــــــــــان مشــــــــــــــلول يفــــــــــــــ -٤
  وســـــــــــــــــــــــــــمعت يســـــــــــــــــــــــــــوع بيقـــــــــــــــــــــــــــول  
  عمـــــــــــــىالســـــــــــــادس تلقـــــــــــــى األ يفـــــــــــــ -٥
  نيـــــــــــــــــــــهيلـــــــــــــــــــــه ع حويســـــــــــــــــــــوع فـــــــــــــــــــــتّ   
ـــــــــــــــــ -٦ ـــــــــــــــــ يف   ة الســـــــــــــــــابع شـــــــــــــــــايف لّم
  شـــــــــــــــــايف زحمـــــــــــــــــة الســـــــــــــــــابع يفـــــــــــــــــ  
  ســـــــــــــــــــــــــــــبوع أر ِخـــــــــــــــــــــــــــــآ يمســـــــــــــــــــــــــــــتن  
  قيامتــــــــــــــــــــــــــه يمــــــــــــــــــــــــــا بتيجــــــــــــــــــــــــــ ولأ  
.  

  حلـــــــــــــى حكايـــــــــــــةأ يســـــــــــــكة صـــــــــــــومنا د  
  االســـــــــــــــــــــــتعداد راح يبقـــــــــــــــــــــــى بدايـــــــــــــــــــــــة
  يوملكهـــــــــــــــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــــــــــــــوع الغـــــــــــــــــــــــــــــــال
  يودخـــــــــــــــــــــــــــــــل الحـــــــــــــــــــــــــــــــرب بـــــــــــــــــــــــــــــــدال

  هلــــــــــــــــــــــــــــه وراح لبعيــــــــــــــــــــــــــــدأســــــــــــــــــــــــــــاب 
ــــــــــــــــــــــــأ   ى اليــــــــــــــــــــــــوم عيــــــــــــــــــــــــدبــــــــــــــــــــــــوه خّل

  كـــــــــــــــــــــان كـــــــــــــــــــــل حياتهـــــــــــــــــــــا خطيـــــــــــــــــــــة
  يمانهـــــــــــــــــــــا قويـــــــــــــــــــــةإ يبقيـــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــ

  يبيتحركشــــــــــــــــــــــــــــــــ قاعــــــــــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــــــــــا
   يك قــــــــــــــــــــوم وامشــــــــــــــــــــال اتحــــــــــــــــــــرّ لــــــــــــــــــــي

  مــــــــــــــــــش شــــــــــــــــــايف غيــــــــــــــــــر الضــــــــــــــــــلمة
  شـــــــــــــــــــــق العتمـــــــــــــــــــــةهـــــــــــــــــــــه أوالنـــــــــــــــــــــور 

  مجـــــــــــــــــــــد عظـــــــــــــــــــــيم يويســـــــــــــــــــــوع فـــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ألورشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليم    دا دخول

  قيامـــــــــــــــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــــــــــــرب يســـــــــــــــــــــــــــــوع يد
  راح يشـــــــــــــــــــــــــــطب كلمـــــــــــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــــــــــوع

. 
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ــــــــــــــــــــــى هنــــــــــــــــــــــاك  يوحنــــــــــــــــــــــا المعمــــــــــــــــــــــدان األردن وقــــــــــــــــــــــف شــــــــــــــــــــــاطئ عل

ـــــــــــــــر وييـــــــــــــــوعظ ويبّشـــــــــــــــ ٢مـــــــــــــــن كـــــــــــــــل مكـــــــــــــــان) هد (والنـــــــــــــــاس جاتلـــــــــــــــعم
 

  كـــــــــــــــل النـــــــــــــــاس يد ز المســـــــــــــــيح علشـــــــــــــــان يتعّمـــــــــــــــ هيـــــــــــــــوم جالـــــــــــــــ يفـــــــــــــــ
  أنــــــــــــــــــت بالغطــــــــــــــــــاس يدنوقــــــــــــــــــال دا أنــــــــــــــــــا المحتــــــــــــــــــاج عّمــــــــــــــــــ همنعــــــــــــــــــ

  دالمــــــــــــــــاء يتعّمــــــــــــــــ يفــــــــــــــــ هســـــــــــــــمح ونزلــــــــــــــــا لــــــــــــــــه لكـــــــــــــــن يســــــــــــــــوع قــــــــــــــــال
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــدس الممجـــــــــــــــد) يولمـــــــــــــــا صـــــــــــــــعد كـــــــــــــــان ف ـــــــــــــــروح الق ٢الســـــــــــــــما (ال

 

 حبـــــــــــور يظهـــــــــــرت حمامـــــــــــة طـــــــــــايرة وصـــــــــــوت مـــــــــــن الســـــــــــما بيقـــــــــــول فـــــــــــ

 مســــــــــــــــــــرور هأنــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــ يالحبيــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــذ يبنــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــو  هــــــــــــــــــــذا

ــــــــــــــــــــــــــوع الحكمــــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــــدإالمجــــــــــــــــــــــــــد لينب ــــــــــــــــــــــــــه العظمــــــــــــــــــــــــــة والتمجي   ل
  ٢التعميــــــــــــــد) يفــــــــــــــ ههوتــــــــــــــالمجــــــــــــــد لمــــــــــــــن بســــــــــــــط النعمــــــــــــــة (وأظهــــــــــــــر ال

 



- ٥١ - 
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  نلعــــــــــــــــــــــــــب باألرقــــــــــــــــــــــــــامانلعــــــــــــــــــــــــــب يلــــــــــــــــــــــــــال يلــــــــــــــــــــــــــال هايلــــــــــــــــــــــــــال ه

  نلعــــــــــــــــــب باألرقــــــــــــــــــامانلعــــــــــــــــــب لعبــــــــــــــــــة جميلــــــــــــــــــة يلــــــــــــــــــال هايلــــــــــــــــــال ه
  راح يعملــــــــــــــــــــــــــوا صــــــــــــــــــــــــــليب واحــــــــــــــــــــــــــد زائــــــــــــــــــــــــــد واحــــــــــــــــــــــــــد طبعــــــــــــــــــــــــــاً 

  وقلبــــــــــــــــــــــك يقلبــــــــــــــــــــــ يق علــــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــــدرك جــــــــــــــــــــــوة فــــــــــــــــــــــمتعلــــــــــــــــــــــ
  أكلــــــــــــــــك فــــــــــــــــوق جرحــــــــــــــــك حيطيــــــــــــــــب يا تنــــــــــــــــام وتقــــــــــــــــوم وفــــــــــــــــلّمــــــــــــــــ

  تنـــــــــــــــــــين أصـــــــــــــــــــحاب ماشـــــــــــــــــــييناواحـــــــــــــــــــد جنبـــــــــــــــــــه واحـــــــــــــــــــد يبقـــــــــــــــــــوا 
  طـــــــــــــــــــــــــــريقهم لكنيســـــــــــــــــــــــــــة يفـــــــــــــــــــــــــــ ترنيمــــــــــــــــــــــــــــة: يبيقولـــــــــــــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــــــــــــ

  يــــــــــــــــــــــده ماســــــــــــــــــــــكينايبقــــــــــــــــــــــى يســــــــــــــــــــــوع هــــــــــــــــــــــو تــــــــــــــــــــــالتهم وفــــــــــــــــــــــى 
  واحــــــــــــــــــــد نــــــــــــــــــــاقص واحــــــــــــــــــــد يبقــــــــــــــــــــى الخيــــــــــــــــــــر جــــــــــــــــــــواك موجــــــــــــــــــــود

  ك كســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلك وال خصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامككـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذبك أو حلفانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  لــــــــــــــــــــــو تطــــــــــــــــــــــرحهم بــــــــــــــــــــــرة حياتــــــــــــــــــــــك يفضــــــــــــــــــــــل بــــــــــــــــــــــس يســــــــــــــــــــــوع
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  يز ... شـــــــــــــبهه ... علـــــــــــــى صـــــــــــــورته ... محبـــــــــــــوب ... غــــــــــــــالمّيـــــــــــــمُ 
  يليـــــك مكـــــان عنـــــده جنـــــب مكـــــان يغـــــال أنـــــتعلـــــى قلـــــب الـــــرب يســـــوع 

ــــــــه هــــــــو ده وعــــــــده وهــــــــو ده كالمــــــــهأ ــــــــى صــــــــورته ومثال   نــــــــت شــــــــبهه عل
  ينين منـــــــــــــــــــــورين وســـــــــــــــــــــط الكـــــــــــــــــــــون مميـــــــــــــــــــــزينالنجـــــــــــــــــــــوم بـــــــــــــــــــــا يز 

  عـــــــــــين يســـــــــــوع يلـــــــــــال نقـــــــــــول بصـــــــــــوت مســـــــــــموع ياحنـــــــــــا نجـــــــــــوم فـــــــــــ
  يمميـــــــــــــز ... شـــــــــــــبهه ... علـــــــــــــى صـــــــــــــورته ... محبـــــــــــــوب ... غــــــــــــــال
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 القرار

  إحنـــــــــــــــا جنـــــــــــــــود ويســـــــــــــــوعنا قائـــــــــــــــدنا
  تنارجليـــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــك  يوخطـــــــــــــــــــــــاو 

ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــة مجـــــــــــــــــده هـــــــــــــــــى رايتن   )٢(راي
ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــب غال ـــــــــــــــــب غال ـــــــــــــــــة غال   راي

  

  

  طريــــــــــــــــق النــــــــــــــــور يوبنســــــــــــــــلك فــــــــــــــــ
  خطـــــــــــــــوة بخطـــــــــــــــوة وراهـــــــــــــــا طـــــــــــــــابور

ــــــــــــــــوب  ــــــــــــــــش مغل ــــــــــــــــب م ــــــــــــــــة غال   راي
  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش مغلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

  إحنــــــــــــــــــــا جنــــــــــــــــــــود ويســــــــــــــــــــوعنا معانــــــــــــــــــــا -١
  لـــــــــــــــــــــــو فرعـــــــــــــــــــــــون بجيوشـــــــــــــــــــــــه ورانـــــــــــــــــــــــا   
  )٣(ناأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   
  لهنـــــــــــــــــــــاإحنـــــــــــــــــــــا جنـــــــــــــــــــــود ويســـــــــــــــــــــوعنا إ -٢
  ريحـــــــــــــــــــــــــــــــا رايتنـــــــــــــــــــــــــــــــاراح نـــــــــــــــــــــــــــــــدخل أل   
  )٣(أصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل قائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا   
 

  

  

  

  بينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور يبيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــوريعــــــــــــــــــــــــــــــــــــدينا ألرض  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   الن

  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
  الســـــــــــــــــــــــور مغـــــــــــــــــــــــرور  مهمـــــــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــــــون

  ا يكــــــــــــــــــــــــــون شــــــــــــــــــــــــــكل الســــــــــــــــــــــــــورهمــــــــــــــــــــــــــم
  يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
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	رارــقال 	
ـــــــــــــــــــــــا رُ    ســـــــــــــــــــــــل المســـــــــــــــــــــــيحي

ــــــــــــــــــــــتم ــــــــــــــــــــــد يســــــــــــــــــــــوع دخل   عن
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــاكم باألكالي   طوب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــالفرح والتهلي   ب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدموع -١     بالتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب وال
  وكنـــــــــــــــــــــــــــــــــتم لينـــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــموع  
  بالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجون رضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتم -٢
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتم     والفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردوس دخل
  م تفتكرونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوزنك -٣
 علشـــــــــــــــــــــــــــــــان يبـــــــــــــــــــــــــــــــارك فينـــــــــــــــــــــــــــــــا  

  

  نشــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتم نــــــــــــــــــــــــــــــــــــور يســــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رســـــــــــــــــــــــــــــــــــــل المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيح   ي
  متوبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآلالم فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رُ    ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــل المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيحي
  قــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام يســــــــــــــــــــــــــــــــــــوع فادينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رُ    ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــل المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــيحي
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  رارـالق

٢)؟!ييخوفناإيــه بقــى هــ ..نــت معايــا أألنــك  .نــت معايــا .أنــك نــت معايــا .. أل أألنــك (
 

 ســـــــــــــنة رابعـــــــــــــة ية. وأنـــــــــــــا لســـــــــــــه فـــــــــــــادســـــــــــــســـــــــــــنة خامســـــــــــــة وس يفـــــــــــــ يأصـــــــــــــحاب( -١

ـــــــــــــــــة. ـــــــــــــــــة وتالت ـــــــــــــــــى وتاني ـــــــــــــــــاس أول ـــــــــــــــــه ن ـــــــــــــــــ وفي ـــــــــــــــــانو  يوف ـــــــــــــــــ يث  ٢)الجامعـــــــــــــــــة يوف

 ســــــــــــــــــــــــــــــم وبالســــــــــــــــــــــــــــــن كمــــــــــــــــــــــــــــــانقــــــــــــــــــــــــــــــادر تعــــــــــــــــــــــــــــــرف كــــــــــــــــــــــــــــــل خرافــــــــــــــــــــــــــــــك باال

ـــــــــــــــــــ  خـــــــــــــــــــروف مخصـــــــــــــــــــوص وســـــــــــــــــــط الخرفـــــــــــــــــــان يألنـــــــــــــــــــ يحيـــــــــــــــــــات يتضـــــــــــــــــــمن ل

  أنــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــش ممكــــــــــــــــــن أخــــــــــــــــــاف  يراعــــــــــــــــــ يتفضــــــــــــــــــل لــــــــــــــــــ طــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــا
 يــــــــــــــــديك مــــــــــــــــتطمنا يا فــــــــــــــــ. أنــــــــــــــــييــــــــــــــــا أشــــــــــــــــطر راعــــــــــــــــ ييــــــــــــــــا راعــــــــــــــــ يربــــــــــــــــ( -٢

٢)أقلــــــــــــــــــــق أصــــــــــــــــــــًال؟ . ليــــــــــــــــــــه أنــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــايضــــــــــــــــــــامن فيــــــــــــــــــــك العمــــــــــــــــــــر بتــــــــــــــــــــاع
 

 يــــــــــــــــديكا يمبــــــــــــــــارح تقــــــــــــــــدر تضــــــــــــــــمن بكــــــــــــــــرة كمــــــــــــــــان فــــــــــــــــاضــــــــــــــــمنت  يللــــــــــــــــ يــــــــــــــــا

 بكـــــــــــــــــــــــــرة وبعـــــــــــــــــــــــــده وبعـــــــــــــــــــــــــده وبعـــــــــــــــــــــــــده. ضـــــــــــــــــــــــــامن كـــــــــــــــــــــــــل األيـــــــــــــــــــــــــام فيـــــــــــــــــــــــــك

  أنـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــش ممكـــــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــــاف يراعـــــــــــــــــــــ يطـــــــــــــــــــــول مـــــــــــــــــــــا هاتفضـــــــــــــــــــــل لـــــــــــــــــــــ
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  يســــــــــــــــــوع(إحنــــــــــــــــــا األبطــــــــــــــــــال أبطــــــــــــــــــال أبطــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــالرب 
  ٢دايمـــــــــــــــــــًا ماشـــــــــــــــــــيين ماشـــــــــــــــــــيين مـــــــــــــــــــن غيـــــــــــــــــــر رجـــــــــــــــــــوع)

  لقـــــــــــــــــــــــــــــــــــدام بمحبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة وســـــــــــــــــــــــــــــــــــالم ينمشـــــــــــــــــــــــــــــــــــا(ه -١
  ٢ونشــــــــــــــــــــــــــــــــــجع بعضــــــــــــــــــــــــــــــــــينا دايمــــــــــــــــــــــــــــــــــًا لألمــــــــــــــــــــــــــــــــــام)   
  تظهراونســــــــــــــــــــهر أعمـــــــــــــــــــال حلــــــــــــــــــــوة هــــــــــــــــــــ ينصـــــــــــــــــــلّ ا(ه -٢

  ٢والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــغير فينـــــــــــــــــــــــــــــــــــا باإليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــان يكبـــــــــــــــــــــــــــــــــــر)   
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  ويـــــــــــــــــن علـــــــــــــــــىي وصـــــــــــــــــل لّلـــــــــــــــــا بابـــــــــــــــــا نويـــــــــــــــــل يـــــــــــــــــا ـبـــــــــــــــــ هـــــــــــــــــالً أ

  والد واصـــــــــــل علـــــــــــى الـــــــــــثلج البـــــــــــردانجـــــــــــاي يســـــــــــهر بكـــــــــــل بيـــــــــــوت األ
  ع هــــــــــــــــدايا عيــــــــــــــــد المــــــــــــــــيالددايــــــــــــــــر بكــــــــــــــــل البلــــــــــــــــدان حتــــــــــــــــى يــــــــــــــــوزّ 

  نحــــــــــــــــــــن الليلــــــــــــــــــــة مبســــــــــــــــــــوطين مــــــــــــــــــــش راح نــــــــــــــــــــنعس مبســــــــــــــــــــوطين
  نويـــللا عخر أتتـــ ال يـــا بابـــا نويـــل مـــالـــكلهـــا عيـــد ي ين الشـــجرة اللـــراح بنـــزيّ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرعة الغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزالن تزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد يال خّل
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  لـــو فـــي الســـماء عصـــفورة بتـــدور ع المكـــان -١
  

  ٢مــــــــــاندالهــــــــــا عشــــــــــة تلقــــــــــى فيهــــــــــا األاربــــــــــي  
   :قرار  

  نت يا اللهأيام ويناديك الزمان قدوس أ(وتفوت 
  ٢لله)انت يا أيام ويرنم اللسان قدوس أوتفوت 

ــــأ -٢ نســــان رفعتــــه فــــوق كــــل المخلوقــــاتا اإلم  
  رفيـــق طـــارت ماشـــي بـــين اإلمـــع موســـى كنـــ -٣
  

  ٢جمـــــل الصـــــفاتأعلشـــــان شـــــبهك خلقتـــــه فـــــي  
  ٢بتظللـــــــــــــه بســـــــــــــحابة وتنـــــــــــــور لـــــــــــــه الطريـــــــــــــق
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  س ـالطقمنهج . ٢

  للصف الرابع 

  االبتدائي
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ٥٦ - 
 

L�	��=�M�� �
  
�	��١��WEMوز��F'�א-��"� �

أتــت لفظــة نيــروز مــن الكلمــة عيــد رأس الســنة القبطيــة، وهــو أول يــوم فــي الســنة الزراعيــة الجديــدة.. وقــد 
) = األنهار، وذلك ألن ذاك الوقت من العام هو ميعـاد اكتمـال موسـم فيضـان النيـل سـبب وؤالقبطية (ني ــ يار 

ـــل أنطـــوني  ـــانيون مصـــر أضـــافوا حـــرف (الســـي) لإلعـــراب كعـــادتهم (مث ـــا دخـــل اليون ـــاة فـــي مصـــر.. ولم الحي
  ».اليوم الجديد«ر ظّنوها نيروز الفارسية، التي تعني: وأنطونيوس) فأصبحت نيروس. وَلما دخل العرب مص
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   :تحتفل الكنيسة بعيد الصليب مرتين  
أم  هس بمعرفـة الملكـة هيالنـكتشـاف الصـليب المقـد اوذلـك بمناسـبة  ،توت ١٩إلى  ١٧المرة األولى من   

  م.٣٢٦قسطنطين سنة  اإلمبراطور
ويعامـل  يى هـذا العيـد بالطريقـة الشـعانينويصـلّ ، برمهـات ١٠كنيسـة الصـليب  والمرة الثانيـة عنـد تدشـين  

وأناجيلهـــا هـــى نفـــس أناجيـــل دورة  ،بـــاكر العيـــد يوتعمـــل دورة للصـــليب فـــ ،عيـــاد الســـيدية الصـــغرىمعاملـــة األ
  الشعانين.
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ـــا بـــوال الطمـــوهي (   ـــديس األنب ـــاب ٧نياحـــة الق ـــذكار  )ىب ـــوال ت ـــا ب ـــا بيشـــوى واألنب نقـــل جســـد القديســـين األنب

"א����وא��لـه ذكصـولوجية ومـدائح وتماجيـد خاصـة.  كيهـك) ٤بوادي النطرون ( ىالطموهى إلى دير األنبا بيشو 
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    ، نقــل جســد األنبــا يحــنس القصــير ىبــاب ٢٠ بي يحــنس يــومأعيــد نياحــة القــديس يوحنــا القصــير الشــهير بــ  
  كصولوجية ومدائح وتماجيد خاصة.و له ذ ،الشهر القبطي من مسرى ٢٩هيت يوم يش إلى
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تذكاريــة للمــالك ميخائيــل فــي اليــوم الثــاني عشــر مــن كــل شــهر مــن شــهور  تقــيم كنيســتنا القبطيــة أعيــاداً   
. ولكن هناك تذكاران مهمان يكون االحتفال فيهما أكبر من باقي شهور السنة. فالعيد األول يقـع السنة القبطية

   يونيو). ١٩(ويوافق  ىؤناب ١٢نوفمبر)، والثاني يقع في  ٢٢،  ٢١هاتور (وهو يوافق  ١٢في 
  كصولوجيات وتماجيد وقراءات خاصة. و له ذ  
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هـــاتور، فســـببه أن البابـــا البطريـــرك  ١٢ الـــذي يقـــع فـــيا ترتيـــب العيـــد األول أّمـــ تـــاريخ هـــذه التـــذكارات:  
سـنة  ٢٣ي الكرسـي اإلسـكندري م، وأقـام فـ٢٩٥م سـنة ِسـفـي عـداد البطاركـة. وقـد رُ  ١٩ (ترتيبه الـ وسسندر ألك

 هــاتور مــن كــل ســنة، ١٢د أن أهــل اإلســكندرية كــانوا يقيمــون عيــًدا إللههــم "زحــل" باإلســكندرية فــي ) وَجــاً تقريبــ
ل نظـــرهم عـــن عبـــادة األوثـــان عـــون لحومهـــا علـــى الفقـــراء، فـــأراد أن يحـــوّ بائح الكثيـــرة ويوز حيـــث يـــذبحون الـــذ

ا حان العيد جمع أهل اإلسكندرية ووعظهم بتعاليم الكتاب المقدس، وعرض عليهم االحتفـال بعيـد وٕاكرامها، فلمّ 
ئكة ميخائيل. ثم ظلت هذه اسم رئيس المالمكان "هيكل زحل" كنيسة بِ  ىرئيس المالئكة الجليل ميخائيل. ثم بن

لصــــالة ومشــــاهدة عجائــــب ومعجــــزات شــــفاء للــــبالد االكنيســــة مــــدة مــــن الــــزمن يزورهــــا الكثيــــرون مــــن أقاصــــي 
 ه تعالى، وبشفاعة ميخائيل رئيس المالئكة النورانيين. المرضى، التي كانت تتم فيها بقوة الل  

مـن أهـم أعيـاد  اً دء الفيضـان، وكـان أصـله عيـدفـي بـ مـاً ، ويقـع دائىؤنابـ ١٢ا العيـد الثـاني فميعـاده يـوم أمّ 
ه قطــرات مــاء يــ. وكــان فــي زعمهــم أنــه فــي زمــن ف.قــام "لإللــه ســتيرون" إلــه النيــل.قــدماء المصــريين، فقــد كــان يُ 

من أعالي الجبال، فيفيض النهر بالمياه التي  فتتحول إلى سحب كثيفة تنهمر سيوالً ر وتصعد إلى السماء تتبخّ 
ا دخلـــت الخصـــب والنمـــاء، ويفـــرح المصـــريون ويبتهجـــون ويتبـــادلون الهـــدايا والفطيـــر. ولّمـــ تـــروي الـــبالد، فـــيعمّ 

ل النــاس مــن عبــادة األصــنام إلــى عبــادة اإللــه الحــي، المســيحية مصــر، بكــرازة القــديس مــرقس الرســول، وتحــوّ 
م صـلوات ي يقـد ل هذا العيد إلى تذكار للمالك ميخائيل، بصـفته رئـيس المالئكـة الواقـف أمـام العـرش اإللهـتحوّ 

  ر بالوادي. يالمؤمنين ويطلب عن ارتفاع مياه النيل ليعم الخ
  

W���,��,� �
م، ٣٠٩شهادته في اليوم الخامس عشر من شهر هاتور حوالي سنة  تتمّ هو أشهر شهيد مصري، و   

  . له ذكصولوجية ومدائح وتماجيد خاصة. اً معا٢٣وكان عمره 
  

Y-א�	���س�&�(�'�=���,���9��9���1����W�.5� �
ألنه ظهر لـه مـالك الـرب وأهـداه سـيًفا بجـوار سـيفه العسـكري، وكـان  ،قب بأبي سيفينمرقوريوس، كما ل  

م. وكـان جسـد القـديس ٢٥٠الخـامس والعشـرين مـن شـهر هـاتور سـنة في استشهاده  هذا السيف هو ّسر قوته.
 وتماجيد خاصة. يضيء وقت استشهاده كما حدثت عجائب كثيرة ساعة دفنه. له ذكصولوجية ومدائح
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ى مزاميــر الثالثــة والسادســة بــل تصــلّ  ،م الحمــل بــدون مزاميــر للتركيــز علــى الحــدثقــد يُ  بــدون مزاميــر: ـ��١  
  كيهك حتى عيد الختان فرح دائم فترة مستمرة. ٢٩الفترة من مون. والتاسعة والغروب والنوم بقداس البرَ 

 مون مثل الصوم الكبير ليس به أكل سمك. العيد له برمون أي استعداد بالصوم والبرَ مون: برَ  ـ٢  

 بصاليات خاصة تتلى في التسبحة.ابصاليات خاصة: العيد له ا ـ٣  
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 .)اآلدام والواطس نيات أو المحير أو (األسبسموسيألحان مميزة: سواء في الهيت ـ٤  

 ص.خلّ للمُ  كل فصول القراءات: تعبر عن نداء البشريةـ  ٥  
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يحـــي مـــع اى بـــاللحن الفر مـــل، وُيصـــلّ ى مزاميـــر الثالثـــة والسادســـة قبـــل الحَ اليـــوم الثـــامن مـــن المـــيالد ُتصـــلّ 

 ،أي لحـــن الفـــرح مـــع األسبســـموس ،االبصـــاليات الـــواطس واآلدام فـــي التســـبحة. والمزمـــور بـــاللحن الســـنجاري
وصــوم األربعــاء والجمعــة فــي هــذه الفتــرة ينتهــي بعــد  ،)ة فــي الخــوالجيمــذكور (وتصــلى قســمة األعيــاد الســيدية 

  ويكتفي فيها باألطعمة الخالية من الدسم دون انقطاع ألنها أيام فرح. ،القداس مباشرة
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  هــو عيــد (األبيفانيــا) وهــو عيــد الغطــاس المجيــد تحتفــل الكنيســة بعيــد الغطــاس المجيــد لثالثــة أيــام مــن   

منــع فيهــا الصــوم ويُ  ،فيهــا الصــلوات بــالطقس الفرايحــي ى.. وتــؤد. (عيــد عــرس قانــا الجليــل) ىطــوب ١٣ ـ�� ١١
   .ياالنقطاع
قال لحن يوحنـا المعمـدان (أوران بركسيس يُ وبعد اإل ،ليوحنا بن زكريا، ومرد إبركسيس نيهيت القداس به:  

ويعمـل قـداس لقـان  سبسـمس.أمزمـور واإلنجيـل و وهنـاك مـرد لل ،)امبـاراكليتونبـي إبنفمـا ( نغمة نفسإنشوشو) و 
  باكر. رفع عمل قبل الذي يُ  وهو الوحيد ،فيه
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د فيه ونعيّ  ،هو عيد سيدي صغير باعتبار أنه ال يمس خالصنا بطريقة مباشرة :رس قانا الجليلعيد عُ   
  ولى.بظهور الهوت السيد المسيح بإتمام األعجوبة األ

  طريقة التسبحة والمردات واأللحان بالطريقة الفرايحي.  -   
وٕانما يحل الصوم   ،األعياد السيدية الصغرى يوم أربعاء أو جمعة فال يجب فيه الفطر تإذا جاء -   

  طانيات مرتبطة بالصوم االنقطاعي.يإذ أن الم ،طانياتيال يكون فيه م - بأطعمة صيامي 
  فرايحي تقال الساعة الثالثة والسادسة فقط قبل تقديم الحمل.ي بالطقس النصلّ  أنناحيث  -   

  
� �
� �
� �
� �
� �
� �



- ٥٩ - 
 

L�=��Y,&����� �
  
���&,�٨�Y>�W<�א`�B� ��8-��ل�א���'�د_�"� �

وحملـه  محمـوًال علـى ذراعـي أّمـه العـذراء مـريم، الهيكـلإلـى  ، دخـلالسيد المسـيح من ميالديوم  ٤٠بعد   
   .صخلّ سمعان الشيخ على ذراعيه وأعلن أنه المُ 

يـــوم. واأليـــام رمـــز لفتـــرة  ٨٠يـــوم والبنـــت بعـــد  ٤٠طاعـــة الشـــريعة هنـــا فـــي طقـــس التطهيـــر الولـــد بعـــد   
يــوم  ٨٠ردوا أي ُأقصــوا عــن الفــردوس. البنــت وبعــد أن أخطــأ آدم وحــواء ُطــ اإلقصــاء التــي عاشــها آدم وحــواء.

 ،رة رقـم يشـير للسـماءالعشـ ٤×  ١٠ـ فيـه الـ ٤٠ألن حواء أكلت وأعطت آدم ليأكل فأخذت ضعف المـدة. رقـم 
ــواألربعــة رقــم يشــير لــألرض ألنهــا شــريعة ســماوية تُ  ق علــى األرض، كــل موضــوع تشــترك فيــه الســماء مــع طّب

يـوم وخـدم  ٤٠يوم على الجبل والمسيح له المجد صـام  ٤٠، موسى أستلم الشريعة بعد ٤٠األرض يظهر رقم 
  يوم من القيامة. ٤٠شهر. وصعد بعد  ٤٠٠شهر وعاش  ٤٠
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  يتميز هذا العيد بعدة أمور:

 اللحن الشعانيني: الذي يحمل روح التهليل والفرح في كمال صورته (لحن افلوجي مينوس). ـ١  

 ـ��المــالك ميخائيــل  ـ��البشــارة  ـ��العــذراء  ةأيقونــ ـ�� دورة الشــعانين: والتــي تشــمل: بــاب الهيكــل الكبيــر ـ��٢  
يوحنــا  ـ��البــاب القبلــي  ـ��اللقــان  ـ��البــاب البحــري  ـ��األنبــا أنطونيــوس  ـ��مــارجرجس   -لرســل اآلبــاء ا ـ��مــارمرقس 

ه بالعمل الخدمي والشركة مـع اللـ ـباأللم  ـارتباط دور الشعانين: بالخالص  .صالة وٕانجيل) ١٢المعمدان... (
ة (عكـــس عقـــارب اه فـــي الزّفـــالحيـــاة األبديـــة (األبـــواب إشـــارة ألبـــواب أورشـــليم الســـمائية). واالتجـــ ـ���فـــي العمـــل 

 الساعة).

، لـو ١١ ـ� ١: ١١، مـر ١٧ ـ� ١: ٢١ر الخاصة بالشعانين: (مـت ئتالوة الفصول األربعة من البشا ـ٣  
 ...  )... مما يدل على أهمية حدث يوم الشعانين٢٣ ـ ١٢: ١٢، يو ٤٦ ـ ٢٩: ١٩

 الجناز العام: وفكرته انشغال الكنيسة بآالم المسيح.  ـ٤  

� �
�"�b�'��=6-א�U�W'� �

... وهــو أصــغر قــداس علــى مــدار الســنة  لشــعب فيــه. القــداس اإللهــيال رُجــأفيــه اللقــان ويغســل  ىصــلّ يُ   
  ... إذ يخلو من األجزاء اآلتية: كلها

هذا هو "فال يقال لحن  ،مرد دورة الحمل (ألن الخالص لم يكن قد تم وقت أحداث هذا اليوم السيديـ ١  
  .)"اليوم الذي صنعه الرب

 .سوتيس آمين) -وال مرد ما قبل التحليل (خلصت حًقا  ـ٢  

 قرأ الكاثوليكون: ألن فيه تذكار العشرة أيام التي بين الصعود وحلول الروح القدس.ال يُ  ـ٣  
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 باكر. يقرأ األبركسيس بالقداس إذ ُيَصلى األبركسيس باللحن الحزاينى فال يُ  ـ٤  

 ة إلى قبلة يهوذا.ال يكون هناك تقبيل في دورة البخور إشار  ـ٥  

 .ل في الكنيسةيقبتوجد ي... وال  ... ألن الصليب لم يكن قد تم صالة الصلح ىصلّ ال تُ  ـ٦  

 عطيت.... ولم تكن الرحمة قد أُ  بعد حَ تِ صلى مجمع القديسين ألن الفردوس لم يكن قد فُ ال يُ  ـ٧  

وتوصي القوانين أن  ،لها في الجحيم... بل كانت األرواح ك ى الترحيم العام (أولئك يارب)صلّ فال يُ  ـ ٨  
يكــون التنــاول فــي الســاعة التاســعة حتــى ال نشــترك مــع اليهــود فــي فصــحهم الــذي كــان بــين العشــائين 

 (بعد الغروب).
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ألن  ظــراً يــوم عيــد البشــارة عــادة يــأتي فــي الصــوم الكبيــر، ون ،برمهــات ٢٩البشــارة بمــيالد الســيد المســيح   

  ما يلي:  يعيد القيامة متغير لذلك نراع
 فــي الشــهر القبطــي كتــذكار للبشــارة والمــيالد ٢٩كيهــك يحتفــل بكــل يــوم  ٢٩برمهــات وحتــى  ٢٩الفتــرة مــن  ـ��١

   .شهور) ٩(مدة الحمل  والقيامة
وعــدم الصــوم  ،ييحــالكــن ُيعيــد فيــه بــاللحن الفر  ،ال ُيفطــر يــوم عيــد البشــارة ألنــه ال يكســر الصــوم الكبيــر ـ��٢

 . ياالنقطاع

 إذا جاء عيد البشارة في أسبوع اآلالم ال ُيحتفل به ألن البداية قد كُملت.  ـ٣

 العيد له قراءاته وألحانه في التسبحة والقداس في مواضعها. ـ٤
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ي القــداس نقــول بموتــك وجــود المســيح فــي وســط الكنيســة، وقبلهــا تمثيليــة القيامــة، وفــ يدورة القيامــة وتعنــ  
  . )ر بهوبقيامتك نعترف، بينما الموت ال ُيبشّ  ،يارب نبشر

  لماذا ال يقل نبشر بالقيامة ونعترف بالموت؟  :س  
مـوت المسـيح. كيـف  ،فالـذي يريـد تبشـير هـو المـوت ،هلكن الغريب موت اللـ ،ه أمر طبيعيحياة الل  :ج  

فالقيامــة جــزء مــن  ،مــوت لــذلك نعبــر عــن هــذه الحقيقــة فــي القــداسفــالالهوت ال ي ،اً ه؟ يمــوت ناســوتييمــوت اللــ
لــذلك نقــول فــي القــداس بموتــك  ،"بــالموت داس المــوت" "أبطــل عــز المــوت" ه هــو الحيــاة.ألن اللــ ،هطبيعــة اللــ

  يارب نبشر.
خـور بينما فـي المـيالد والغطـاس وكـل األعيـاد السـيدية لهـا رفـع ب ،ال يوجد رفع بخور عشية لعيد القيامة  
لماذا ال يوجد رفع بخور عشية؟ ألن السيد المسـيح قـام فـي فجـر األحـد ولـذلك نبـدأ ببـاكر اليـوم مباشـرة  ،عشية

ولـذلك ، ولذلك يوم القيامة العامة ليس له مساء ألن النور دائم والحياة دائمـة لـيس هنـاك مسـاء ،وليس بالعشية
ورفع بخور بـاكر، "هـذا هـو اليـوم الـذي صـنعه الـرب  ال ُتصلى المزامير إال مزمور القداس ،ال توجد لها عشية
  فلنفرح ونبتهج به".
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األحد الجديد أي األحد األول بعد القيامة (ثامن يوم بعد القيامـة) إذ بقيامـة الـرب مـن األمـوات (األشـياء   

صــالية واطــس للعشــية بكتــاب دالل باتوجــد  ،)١٧: ٥كــو ٢) (العتيقــة قــد مضــت هــوذا الكــل قــد صــار جديــداً 
بصالية آدام خاصة بهذا العيـد ابصلمودية السنوية. أسبوع اآلالم.. وتوجد ذكصولوجية خاصة بالعيد بكتاب اال

.. وطـــرح خـــاص بهـــذا العيـــد بكتـــاب دورة عيـــدّي الصـــليب والشـــعانين وطروحـــات الصـــوم  بـــدالل أســـبوع اآلالم
  .المقدسة الكبير والخمسين
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بصــالية للعيــد وذكصــولوجية عيــد المجــيء لمصــر وهيتنيــات فــي القــداس والقــراءات اهنــاك تســبحة للعيــد و 
 ،هم عـن مجـيء اللـ(والمزاميـر) تـتكلّ  ،ه علـى العـالمإشراقات الل  :مثل ،تتحدث عن الحدث وما حوله من معاني

اإلبركسـيس) و ه ومحبتـه (م عن افتقـاد اللـليكون) يتكلّ و (والكاث ،حياة المؤمنينه في م عن عمل الل (والبولس) يتكلّ 
حتفـل بهـذا العيـد بطقـس متميـز عـن ص شعب العبرانيين الموجودين بمصر. يُ خل ه لموسى ليُ م عن دعوة الل يتكلّ 

  بقية األعياد..
وتوجــد إبصــاليتان  لسادســة..ســواعي الثالثــة وا يوقبــل تقــديم الحمــل نصــلّ  ،نرتــل األلحــان بطريقــة الفــرح  

وكــذلك هيتــين  ،كمــا أن للعيــد ربــع خــاص بأربــاع النــاقوس دام بحســب اليــوم الــذي ســيقع فيــه العيــد..آواطــس و 
في لفائف بيضاء حول الكنيسة وداخل الهيكل ثالث مرات مع ترديد األلحـان  اً القطمارس ملفوف فّ زَ ويُ  ،خاصة

  المناسبة...
وٕاشـراق  ،س حـول بركـات هـذه المناسـبة الفريـدة لمصـر كلهـاذا العيـد المقـدّ تدور قراءات هـ قراءات العيد:  

فائقـة  ةإنهـا محبـ حقـاً  ،ه العذراءمّ والعجائب التي صنعها الرب وأُ  ،نور الرب يسوع في طفولته على أهل مصر
فــة التــي ملــك لهــم هــذه اآللهــة المزيّ  اً مــحط مُ  ،عــن التــائهين فــي عبــادة األوثــان اً ه أن يســعى إلينــا باحثــمــن اللــ

ه لشــعبه فــي مصــر... وهــو الــذي قــال: الفتقــاد اللــ ةإنهــا صــور  اً حقــ .ن القــدامى..يالشــيطان بهــا علــى المصــري
"'(�)�*+�,-
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  :) أو حلول الروح القدسPenthkocth  يطسيقالبنتوعيد (  
   ،ى صـــــالة الثالثـــــة والسادســـــةلـــــروح القـــــدس أعيـــــاد ســـــيدية كبـــــرى، ُتصـــــلّ عيـــــد الصـــــعود وعيـــــد حلـــــول ا  

ـــــدّ  ـــــم ُيق ـــــم الحَ ث ـــــروح  ل،َم ـــــول ال ـــــاط الصـــــعود بحل ـــــد العنصـــــرة الرتب ـــــى عي ـــــال حت   مـــــرد خـــــاص باإلبركســـــيس ُيق
  القدس.
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���9"���8��7����6'��56.*"القــراءات كلهــا تهــدف فــي ذلــك اليــوم أنهــا تبــرز حقيقــة التبنــي،   :�و���6;��9و:���8و �
��م عن المجد الذي نناله والتبني الذي يصـير لنـا. وكـان يرمـز لعيـد حلـول الـروح لذلك القراءات تتكلّ  ،)٢٠��:١٧(	

) فيكــون ١+  ٧ × ٧) (١+  ٤٩اليوبيــل، عيــد الخمســين هــم ( اً يع أو عيــد الحصــاد، وأيضــعيــد األســاببالقــدس 
 :تشـير لإلنسـان ٥ والــ يرقـم سـماو  ١٠) ٥ × ١٠ُيشير إلى الحياة الجديـدة، ( ٨أول األسبوع الثامن. ألن رقم 

لذلك األربعين يقولون عنها السـماء فـي األرض،  ،واألربعة ُتشير لألرض ،العشرة رقم سماوي ٤ × ١٠=  ٤٠
  . الخمسوالخمسة تشير إلى الحواس  ،شير إلى أركان األرض األربعةتواليوبيل رقم الخمسين، األربعة 

  حلول الروح القدس؟  لماذا ُتصلى صالة السجدة يوم عيد :س  
فكرة اليوبيل أو الحرية كانت ُتقدم ذبيحة صباحية وذبيحة مسائية، ولذلك نعمل القداس صـباح يـوم عيـد   

بعـد الظهـر  ٣ونحتفل بعيد حلول الروح القدس، ثم مـن وقـت السـاعة التاسـعة أي السـاعة  ،حلول الروح القدس
  الذبيحة المسائية. ىنبدأ صالة السجدة وه
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سبســمس أ :لحــان خاصــة، أأبيــب) ٥وفطــر صــوم الرســل ( ،ن الرســولين بطــرس وبــولساستشــهاد القديســيْ 

فلنسـبح الـرب ألنـه بالمجـد قـد  :ما يقال في توزيع عيـد العنصـرة وصـوم اآلبـاء الرسـل ،بركسيسمرد اال ،واطس
  ي. آمين الليلويا.عز تمجد. صعد إلى السموات وأرسل لنا الباراقليط روح الحق المُ 
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 فيكـــون المعنـــى "أبـــو الـــذهب" نـــوب" التـــي تعنـــي "ذهـــب".ا" تعنـــي "أبـــو"، و"بـــأكلمـــة "أبـــانوب" مشـــتقة مـــن "
  .له ذكصولوجية ومدائح وتماجيد خاصة من شهر أبيب. ٢٤حتفل بعيد استشهاده في يُ و 
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  طريقة التسبحة والمردات واأللحان بالطريقة الفرايحي. -  
وٕانمـا يحـل الصـوم   ،األعيـاد السـيدية الصـغرى يـوم أربعـاء أو جمعـة فـال يجـب فيـه الفطـرأحد إذا جاء  -  

  بأطعمة صيامي. 
  -  ي بالطقس الفرايحي تقال الساعة الثالثة والسادسة فقط قبل تقديم الحمل.حيث كما نصل  
� �
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ر، هو العثور علـى رفاتـه، كل قديس في الكنيسة له عيد واحد، هو يوم نياحته أو استشهاده، وربما عيد آخَ   

  :أو معجزة حدثت باسمه، أو بناء كنيسة له. لكن القديسة العذراء لها أعياد كثيرة جًدا، منها
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ك الــرب أباهــا يــواقيم بميالدهــا، ففــرح بــذلك هــو ر مــالمســرى، حيــث بّشــ ٧عيــد البشــارة بميالدهــا: وهــو يــوم  ـ��١
 .وأمها حنة، ونذراها للرب

 .عيد ميالد العذراء: وتعيد له الكنيسة في أول بشنس ـ٢

د في الهيكل في الدار كيهك. وهو اليوم الذي دخلت فيه لتتعبّ  ٣عيد دخولها الهيكل: وتعيد له الكنيسة يوم  ـ٣
 .المخصصة للعذارى

 .بشنس ٢٤ى مصر:  ومعها السيد المسيح ويوسف النجار. وتعيد له الكنيسة يوم عيد مجيئها إل ـ٤

ت فــي ذلــك اليــوم. المعجــزات التــي تّمــ اً ، وتــذكر فيــه الكنيســة أيضــىطــوب ٢١عيــد نياحــة العــذراء: وهــو يــوم  ـ��٥
 .)(وكان حولها اآلباء الرسل ما عدا القديس توما الذي كان وقتذاك يبشر في الهند

 ى.طوب ٢١لنياحتها في  اً من كل شهر قبطي، تذكار  ٢١هو يوم و  ري للعذراء:العيد الشه ـ٦

سـطس، مـن أغ ٢٢مسـرى، الـذي يوافـق  ١٦صـعود جسـدها إلـى السـماء وتعيـد لـه الكنيسـة يـوم تـذكار عيد  ـ٧
 .)اً يوم ١٥ويسبقه صوم العذراء (

حـّل أسـر القـديس متيـاس ومـن  . ونـذكر فيـه معجزتهـا فـينىؤ اب ٢١عيد معجزتها (حالة الحديد): وهو يوم  ـ٨
وكـل هـذه األعيـاد لهـا  لبي.يسمها في فالبناء أول كنيسة على  اً د أيضيدوا به. ونعيّ الحديد الذي قُ معه بحّل 

والرموز الخاصـة بهـا  النبواتفي طقس الكنيسة ألحان خاصة وذكصولجيات، تشمل في طياتها الكثير من 
 .في العهد القديم

 ةمــدلواســتمر  ١٩٦٨أبريــل ســنة  ٢ون: علــى قبــاب كنيســة العــذراء. وكــان ذلــك يــوم عيــد ظهورهــا فــي الزيتــ ـ��٩
ل شــهر كيهــك (مــن ثلــث ا. وباإلضــافة إلــى كــل هــذا، نحتفــل طــو اً برمهــات تقريبــ ٢٤. ويوافــق ســنتين تقريبــاً 

 .يناير) بتسابيح كلها عن كرامة السيدة العذراء ٧شهر ديسمبر إلى 
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   :الطقوس العامة لألعياد السيدية
  طريقة التسبحة والمردات واأللحان بالطريقة الفرايحي. ـ١
فيـــه مالحظـــة إذا كـــان هنـــاك أي  ىويراعـــ ...اً طريقتـــه ســـنوية عاديـــة تمامـــ ... عشـــيتهمـــون و بالنســـبة للبرَ  ـ���٢

 قال كل في مكانها.بصاليات أو ذكصولوجيات أو ألحان ينبغي أن تُ ا

بصــالية الخاصــة بــالطقس الفرايحــي مــع مالحظــة عــدم وجــود اخــتالف إال فــي اال ...تســبحة عشــيةبالنســبة ل ـ��٣
 حسب ترتيب األعياد كما سيرد ذكره. .باليوم السابق أو بيوم العيد نفسه..

ـــالفرايحي مـــع مراعـــاة اآلتـــي: بعـــد صـــالة الشـــكر تُ  ...فـــي رفـــع بخـــور عشـــية العيـــد ـ���٤ ـــاع المـــردات ب قـــال أرب
   ،قــــــال أوشــــــية الراقــــــدينوتُ  ،كــــــذلك فــــــي الذكصــــــولوجيات .قــــــال أربــــــاع العيــــــد..أن تُ  ىويراعــــــ .النــــــاقوس..

 قال كذلك في ختام العشية يالحظ الجملة الخاصة بالعيد. وٕاذا كان هناك مرد للمزمور واإلنجيل ينبغي أن يُ 

 هتـــين أويـــ(يـــة فـــي تســـبحة العيـــد نفســـه.. بـــاللحن الفرايحـــي.. الـــذي يتـــأثر بالطريقـــة الفرايحـــي واأللحـــان اآلت ـ���٦
.. المجمــع.. الذكصــولوجيات واالبصــالية.. اللــبش الــذي يقــال بعــد الثيئوطوكيــة.. ختــام الثيؤطوكيــات )انثــوك

 يام الواطس فقط)..الواطس.. (كذلك لبش ثيئوطوكيات األ
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هنــاك بعــض  .كــذلك.. .وقبــل الهــوس األول.. )تــين ثينــو(هنــاك بعــض األعيــاد لهــا هــوس كبيــر يقــال بعــد  ـ��٦
قال قبل الهوس األول والثـاني والمجمـع والهـوس الرابـع والثيئوطوكيـة.. ولهـا بصاليات إضافية تُ الها  األعياد

 نظام خاص.. سيرد في تفصيل طقس هذه المناسبات.

 صاله باكر فقط دون ذكصولوجيات التي لها نظام خاص سنورده في مكانه. ىتصلّ  ـ٧

النـاقوس ولهـا ترتيـب اآلتـي: ذكصـولوجية بـاكر القطعـة فـي رفـع بخـور بـاكر بعـد صـالة الشـكر تقـال أربـاع  ـ٨
  ل ببـــاقي األربـــاع الخاصـــة بالعيـــد والموجـــودة فـــي االولـــي (تـــين أو أوشـــت.. حتـــى.. هيتينـــو أفشـــي) ثـــم يكّمـــ

خرســتوس إنســاف نــيم اثــم الربــع الخــاص بشــفيع الكنيســة ثــم (إيســوس  ،بــاب أربــاع النــاقوس باالبصــلمودية
  بهـــا خـــالل الســـنة  ىأن الطريقـــة مختلفـــة عـــن الطريقـــة الســـنوية التـــي تتلـــ بـــؤرو) مـــع مالحظـــةام يفـــوأو.. نـــ

قـــال بـــاقي ذكصـــولوجية بـــاكر عـــدها تُ بو  وفـــي العشـــية فالطريقـــة هنـــا فرايحـــي.. ثـــم تقـــال أوشـــية المرضـــى..
  قـــــال ى بالســــبع طرائـــــق.. حيــــث يُ ســـــمّ كالمعتــــاد فيمــــا عـــــدا (القطعــــة الثانيـــــة التــــي تبـــــدأ بهــــا: ولهـــــا نظــــام يُ 

ل بـــاقي الذكصـــولوجية بطريقتهـــا بعـــين بطريقـــة.. ويكّمـــر رُ ثـــم آِخـــ ،منهـــا كـــل أربعـــة بطريقـــة العشـــرون ربـــع
يقــال بعــد ذلــك أوشــية  ،الطريقــة الســابقة) ىثــم ختــام الثيئوطوكيــات اآلدام.. ويخــتم بلحــن إبــؤرو وهــ ،العاديــة

  ت أو الذكصـــــــولوجيا ىفيهـــــــا أن تكـــــــون ذكصـــــــولوجية العيـــــــد هـــــــ ىويراعـــــــ ،القـــــــرابين ثـــــــم الذكصـــــــولوجيات
أي قبــــل ذكصــــولوجية العــــذراء.. ثــــم يقــــال بعــــض الذكصــــولوجيات ويخــــتم كالمعتــــاد.. مــــع مراعــــاة الطريقــــة 

 الفرايحي.

  ..  .. طــــاي شــــوري .. نــــي ســــافيف تيــــرو لويــــا فــــاي بــــي بــــيهل  :.. يقــــال م الحمــــل بــــدون مزاميــــريقــــدّ  ـ����٩
إلنجيل.. المزمـور يطـرح بـاللحن .. مرد المزمور وا .. مرد اإلبركسيس الهتينيات الخاصة بالعيد في مكانها

.. ثـم "إله القـوات أيها الرب".. و"فرحي يا مريما"نغمة  ىمس (اآلدام والواطس) وهما علسسبالسنجاري.. األ
التوزيع الذي يراعي فيه الجملة الخاصة بالعيد (مرد إنجيل قداس العيد) يقال كل ربع من مزمور التوزيـع.. 

 ضافية خاصة بالعيد.إ ىجانب أي ألحان أخر  ىبالعيد.. إلوجود المديحة الخاصة  ىكذلك يراع

ويعتبر  ،من فصول األحد أحد فتقرأ الفصول الخاصة به بدالً  في يوم اً صغير  وأسيدي كبير إذا وقع عيد  ـ١٠
 شعانيني. هطقسو  ته فرايحيعيد الصليب كاألعياد السيدية وتكون طريق

وأمشــير  ىمــن كــل شــهر قبطــي مــا عــدا شــهري طــوب ٢٩ بــالطقس الفرايحــي فــي كــل يــوم ىصــلّ يجــب أن يُ  ـ��١١
لألعيــاد  اً ويكــون مــرد التوزيــع خاصــ ،ألنهمــا يرمــزان إلــي النــاموس واألنبيــاء الــذين تنبــأوا عــن الســيد المســيح

 الثالثة (البشارة والميالد والقيامة).

خاص إذ يقع فـي  األعياد السيدية الصغرى بالطقس الفرايحي ما عدا خميس العهد الذي له طقس ىتصلّ  ـ١٢
 دسقولية). ٣١(ب وال نحزن) اً روحاني اً أعياد الرب يجب أن نفرح فيها فرحأسبوع البصخة المقدسة (

الصـوم بأطعمـة  األعياد السيدية الصغرى يوم أربعاء أو جمعة فال يجب فيه الفطـر وٕانمـا يحـلّ  تإذا جاء ـ١٣
 صيامي.

 نقطاعي.بالصوم االال يكون فيه مطانيات إذ أن المطانيات مرتبطة  ـ١٤

 ي بالطقس الفرايحي تقال الساعة الثالثة والسادسة فقط قبل تقديم الحمل.حيث كما نصلّ  ـ١٥
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ح ونمجـد إلـه اآللهـة) مـا عـدا سـب ي الكاهن في األعياد السيدية الصغرى.. (قسمة األعياد) السيدية (نُ يصلّ  ـ١٦
 خميس العهد تقال فيه قسمة ذبح إسحق. 

ــالفتــرة مــن عيــ ـ��١٧ فيــه الصــلوات بــالطقس  ى) تــؤدىطــوب ٦ ىكهيــك إلــ ٢٩عيــد الختــان (مــن  ىد المــيالد إل
وتقــام القداســات بعــد مزاميــر الســاعة الثالثــة والسادســة.. وصــوم األربعــاء والجمعــة فــي هــذه الفتــرة  ،الفرايحــي

 أيام فرح.ويكتفي فيها باألطعمة الخالية من الدسم دون انقطاع طويل ألنها  ،ينتهي بعد القداس مباشرة

ويصـام األربعـاء والجمعـة  ،فيهـا الصـلوات بـالطقس السـنوي ىالفتـرة بـين عيـد الختـان وعيـد الغطـاس. تـؤد ـ١٨
 كالمعتاد.

فيهـــا الصـــلوات  ى) تـــؤدىطـــوب ١٣ ىإلـــ ىطـــوب ١١الفتـــرة بـــين عيـــد الغطـــاس وعيـــد عـــرس قانـــا الجليـــل ( ـ���١٩
 ويمنع فيها الصوم االنقطاعي. ،بالطقس الفرايحي

) ١٩، ١٨تهــا (تــوت) وقراء ١٩، ١٨، ١٧تــوت لمــدة ثالثــة أيــام ( ١٧بعيــد الصــليب المجيــد فــي  يحتفــل ـ��٢٠
وطقســه  ،وطريقتــه فرايحــي ،.. وعيــد الصــليب يعتبــر كاألعيــاد الســيدية الصــغرىاً حــول عيــد الصــليب أيضــ

. شرط أن يكون قبل جمعـة ختـام الصـوم المقـدس. ،برمهات ١٠شعانيني.. كذلك يحتفل بعيد الصليب يوم 
برمهـــات ســـواء مـــن الـــدورة واأللحـــان أو التســـبحة أو  ١٠تـــوت يـــتم عملـــه يـــوم  ١٧ومـــا يـــتم عملـــه فـــي يـــوم 

ك الملــك حتفــل بتــذكار الصــليب أو تملــامــا تــوت كلّ  ١٧حيــث رتبــت الكنيســة أن تتلــو فصــول يــوم  ،القــراءات
   ،لصـــليب المجيـــد)برمهـــات (تـــذكار ظهـــور ا ١٠قـــرأ يـــوم تُ تـــوت  ١٧البـــار قســـطنطين.. لـــذلك فقـــراءات يـــوم 

 )."بهذا تغلب" :ك الملك البار قسطنطين الذي ظهر له صليب من الكواكب عليه عبارة(تمل  ىمسر  ١٢

: الطقـس فرايحـي دائًمـا. طقـس التجنيـز فـي هـذه ىفترة الخمسين المقدسة بها بعض الطقوس الخاصة وهـ ـ٢١
ام أيام فرح. ال يجوز فيها صيام األربعاء ولكنه طقسه فرايحي ألن هذه األي ،الفترة يخلو من أي لحن حزين

فـي أيـام الخمسـين  ىوالجمعة ألنها أيام فرح وابتهاج. تخلو هذه الفتـرة مـن الميطانيـات لـنفس السـبب. ال تتلـ
ب فيــه الكواكــب والنجــوم حيــث إشــراق قيامــة حَجــتُ القيامــة السنكســارات (تــواريخ نياحــة القديســين) ألن إشــراق 

 شمس البر. 

  
  : ىالسيد المسيح له المجد ه ّص خُ السيدية أي التي تَ * األعياد 
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  . )برمهات ٢٩(عيد البشارة المجيد  ـ١
 .   )كيهك ٢٩(عيد الميالد المجيد  -٢

  .ى)طوب ١١(عيد الغطاس المجيد  -٣
     عيد أحد الشعانين المجيد.       ـ٤
 عيد القيامة المجيد.           -٥

  عيد الصعود المجيد.  -٦
  عيد العنصرة المجيد.  ـ٧

  .ى)طوب ٦(عيد الختان المجيد  ـ١
 . ى)طوب ١٣(عيد عرس قانا الجليل  -٢

 .)أمشير ٨(عيد دخول السيد المسيح الهيكل  -٣

 خميس العهد.   -٤

 أحد توما "األحد الجديد".    -٥

  .)بشنس ٢٤(يد المسيح أرض مصر عيد دخول الس -٦
٧-  مسرى ١٣(ي المجيد عيد التجل( .  
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َبَشـِر، وُكـل الَخِليَقـِة الحقيقي الذي ُيضيُء ُكل إنَساٍن آٍت إلى الَعاَلِم، أتيَت إلـى الَعـاَلِم بَمَحبِتـَك للأيها النوُر 

نــا َحــواَء ِمــن َطَلقــاِت الَمــوِت، صــَت أَبانــا آدَم ِمــَن الَغواَيــِة، وَعتقــَت ُأملت بَمجيِئــَك. خلِة.  تهـــلوأعَطيَتنــا ُروَح الُبـُنـــو
  ( ذوكصـابتـري )     َفلُنَسبحَك وُنباِركَك قاِئليَن.

ـــباِح أ ـــا وقـــُت الص ــــُة، ِعنـــدَما َدَخـــَل إليَن ــــا الَحـــَواس الُمِضـيَئ ، فلُتشـــِرق فين ـــوُر الحِقيقـــي ــــا الن يهــــا المســـيُح إلهُــَن
ــَحِر  واألفَكـــاُر النورانيــُة، وال ُتَغطينــا ُظلَمــُة اآلالِم، ِلَكــي ُنســبَحَك َعقليــًا َمــَع َداوَد قــاِئليَن: َســَبَقت َعيَنــاَي وقــَت الس"

نـا أيهـا الـرب إلهُـَنـا بَتحننـَِك.     ألتلَو في َجِميِع أقواِلكَ  (كانــين)      ". اسَمع أصواَتنا كَعظيِم َرحَمِتَك، وَنج  
� �
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ُء أنِت هَي أم النوِر الُمـكرمـُة ِمن َمشاِرِق الشـمِس إلـى َمغاِرِبَهــا، ُيقـدموَن لـِك تمجيـداٍت يـا والـَدة اإللـِه السـما
وحَ الثاِنيـــةُ  اآلَب اخـتَــــاَرِك، والـــر الَباِقَيـــُة َعـــذراَء، ألن ـــَرِة، واألمـــَرُة غيـــُر الُمَتغيهـــَرُة الَنيـــِك أنـــِت هـــَي الزالُقـــُدَس ، ألن 

 َيــُه ِمــَن الت ــَد ِمنــِك. فاســأليِه أن ُيعِطــَي الَخــالَص للَعــاَلِم الــذي َخلَقــُه، وأن ُيَنج َلــِك، واالبــَن تنــازَل وَتجسَجــاِرِب. ظل
  ولُنَسبحُه َتسبيحًا َجِديدًا وُنبـاِركــُه اآلَن وُكــل أواٍن وٕالـى األَبـِد. آمــين.
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ـــديُق بالجَ  ـــُص، فـــأيَن أظهــــرُ  ْهـــدِ إذا كـــاَن الص ـــلَ  َيخُل ـــْم أحتَ  النـهــــارِ  أنـــا الَخـــاِطَئ ؟!  ِثَق  عفِ لَضـــ لْ ِمـــوَحـــرُه َل
ي، ِبـ ـلَ ُحِبـ ا باآلثـامِ ذَ َنـأَ ي هَ ؛ ألنـرةِ ادَيـِة عَشـاَعِة الحَ ْبِني َمـَع أْصـَحاِب الســُه الرحـوُم اْحِسـيـا اللـ أنتَ  يِتي. لكنْ رِ َبشَ 

ـــي. فَمـــا أْجُســـُر أنْ هتِني أُ طاَيـــا اشـــتَ وبالخَ  ـــ م الس ـــأنـُظــــَر إلـــى ُعُلـــوماِء، لكن ِتـــكَ  كَ ْحَمِتـــى رَ َنـــعلـــى غِ  لُ ِكـــي أتوَمحب 
  واْرَحْمِنـي.   ( ذوكصابتري )لي أنـا الخاِطئ،  ـْر اغفِ  ُهم خًا قائًال: الل ِة، َصارِ ي رِ للَبشَ 
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ي نـى مِ ، وَقـْد َمَضـهَواتِ والشـ ي فـي اللـذاتِ ُت ُعمـرِ ْيـي أفنَ األَبويـِة، ألنـ انِ لـُص بَفـْتِح األحَضـُمخَ ْع لي يا أْسرِ 

 هـارُ الن  خَ تَ ، فال تَ ْفَرغُ التي ال تَ  ـكَ ى رأَفتِ نَ على غِ  لُ كِ وفاَت. فاآلَن أت لَرْحَمِتكَ  ِقرٍ ٍع ُمفتَ خاشِ  َقْلبٍ  َعنْ  ل ي إلْيـكَ ؛ ألن 
ــخَ بتَ  يــاَرب  خُ أْصــرُ  اَمكَ  إلــىأْخَطــأُت يــا أبتــاُه  ٍع:شــماِء وُقــد ـــًا أْن أُ ، وَلْســُت ُمْستَ الساْبنــًا، َبــل اْجَعْلِنــي  ى لــكَ ْدَعــِحق
  .    ( كانــين )اِئــكَ ـرَ جَ أُ  كأَحـدِ 

 شاطٍ ٍص ونَ رْ حِ ٍم بِ إثْ  لُكل  ٍة بشَ خَ  َفَعْلُت، ولُكلارتَ  هادٍ َواجتِ  ْوقٍ طي ئـي  كْبُت، ولُكلعـذاٍب وُحْكـٍم اْسـَتوَجْبُت. َفَهي
 ـلي أْسباَب التُتَهـا السَدةُ وبِة أيُع، وِبـَضـ، فإليــِك أتَ راءُ ذْ الَعـ يـــِفــِك أْسـَتشْ ـرأْخـزَ ي ِلـئَ ينِ دِ َسـاعِ أْدُعـو أْن تُ  اكِ ـُع، وٕاي ى. ال
َيبَتلعـوا  ال قـي، ِلـئَ حـيِم أْغلِ مـي، وألْبـواِب الجَ زِ األْعداِء اهْ  ؤاَمرةِ ي، ولمُ ندِ ي عِ رِ ْن َجَسِدي اْحضَ ي مِ ْفسِ وِعنَد ُمفاَرقِة نَ 

  .قيقي ِن الحَ تَ للخَ  ْفِسي، يا َعروَسـُة بال َعْيبٍ نَ 
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فــي  يَ نَقِضــالمُ  ي؛ ألن الُعمــرَ وبِ ُنــذُ  َكثــَرةِ  نْ بــًا ِمــعِ ، َمرعوبــًا وُمرتَ لِ الَعــادِ  ـَوذا أنــا َعتيــٌد أْن أِقــَف أَمــاَم الــديانِ ُهــ

ال ُيَسـبُح،  رِ التـراَب فـي الَقْبـ ًة؛ ألن فـي األْرِض سـاِكنَ  ي مـا ُدْمـتِ ْفِسـي يـا نَ تـوبِ  نْ َة. لِكـالدينوَنـ بُ توجِ ي َيْسـالهِ المَ 
 لـصِ خَ ي إلـى المُ عِ ضـر ، وتَ الَكَسـلِ  قـادِ رُ  نْ ي ِمـَهـضِ انْ  . َبلِ َمْن َيْشُكرُ  يمِ حِ ى َمْن َيْذُكُر، وال في الجَ وليَس في الموتَ 

  لْصِني.    ( ذوكصابتري )اْرَحْمِنـي وخَ  التوَبِة َقاِئَلـًة: اللهُـم بِ 
ـٌة واِضـَحٌة. َلِكـيا نَ  ، َلَكاَن لكِ ُمؤبداً  َعاَلمُ تًا، وهذا الابِ ثَ  لو كاَن الُعمرُ  ديَئـ َفتْ ْن إذا انَكَشـْفِسـي ُحج ُة أفعالُـِك الر

 ـاعِ َضـالَخطاَيــا ُمنَطِرَحــٌة، وفـي إخْ  يرِ علـى َسـرِ  يَن وأنـتِ يِبـجِ تُ  َجـوابٍ  ، فـأي لِ الَعـادِ  يَحُة أَمــاَم الديـــانِ الَقبِ  كِ وُشرورُ 
عاِع ُشــ ُع. وِلنــورِ أْخَشــ كَ ِتــأفــَزُع. وِلَمجِلــِس َدينونَ  رهــوبِ المَ  كَ كِمــحُ  نــا، لُكرِســي ِســيُح إلهُ أيَهـــا المَ  ــــٌة ؟ونَ َهاـِد ُمتَ َســالجَ 
عـًا رِ قا ارِ العشـ ُصـوَرةَ  ذُ ِخـي أت نـَن فـي َحَيـاِتي. لكِ تَهـاوِ ي، المُ لـى ِفَراِشـاِقـَد عَ ، الر َس دن تَ المُ  ُع. أنا الشقي أْجزَ  وِتكَ الهُ 

  ٌئ.    ( كانــين )ـــاطِ ي خَ ْر لي فإن ي، قاِئًال: اللهُـم اْغفِ َصدرِ 
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ـــريَع الَمُعوَنـــلي ظِ اْســـبِ  ـرةُ أيُتهــــا الَعـــذراُء الطاِهـــ ـــِك السي أمـــَواَج األفَكـــارِ دِ . واْبِعـــَة َعلـــى َعْبـــِدكِ ل  ـــدِ الرـــِة َعني. ي

ـريَضـي المَ ْفسِ ـي نَ ـضِ هِ وانْ  الةِ َة للص  َهــرِ والس ـ َباتٍ َرَقْت فـي ُسـغْ هــا اْسـتَ ، ألنٌة، يَمـٌة، ُمِعيَنـ، َرحِ ِك أٌم َقـادرةٌ َعميـٍق. فإن
  .جــاِئـيســيِح رَ ي وٕاَلِهي، َيســوَع المَ كِ ، َملِ ـَياةِ ُبوِع الحَ َينْ  واِلَدةُ 
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سُلك في َمشورِة الُمناِفقيَن، وفي َطريِق الُخطاِة لـم َيقـف، وفـي َمجلـِس الُمسـتهزئيَن طوَبى للرُجِل الذي لم يَ   
ـــَجَرِة المغروَســـِة علـــى  إراَدتُـــُه، وفـــي ناموِســـِه َيلَهـــُج نهـــارًا ولـــيًال. فيكـــوُن كالش بلـــم يجِلـــس. لكـــن فـــي نامــــوِس الـــر

  .َمجاري المياِه، التي ُتعطي ثمَرها في حيـنـِـهِ 
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يـُه  وورُقهـا ال ينَتِثُر وُكل مــا َيصنـَـُع َينجـَـُح فيــِه. هُــم كالَهبـاِء الـذي ُتَذرليَس كَذِلَك الُمناِفقوَن، ليَس كَذِلك. لكن
ــةِ  ــاِفقوَن فــي الديُنوَن ــذا ال يقــوُم الُمن يُح عــن وجــِه األرِض. فِلَه الــر بالــر يقيَن، ألنوال الُخطــاُة فــي َمجمــِع الصــد ،

  َطـريـُق الُمنـاِفقــيَن َفتُبـَـاُد.    هللويــاَيعِرُف َطريَق األبـــَراِر، وأمـــا 
  

���p,�א�q-א����Y"����������
F?אF��E����9�)0��� �
َوجَهـَك َعني؟ إلى َمَتى ُأَردُد هذه الَمشـوراِت فـي إلى َمَتى يارب َتنَساني إلى االنقضاِء؟ حتى َمَتى َتصِرُف 

؟ انُظر واسَتِجب لي يا ربي وٕاَلِهي. ي علييوٍم؟ إلى َمَتى َيرَتِفُع َعُدو َنفِسي، وهذه األوَجاَع في َقلبي ُكل   
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 ِلَئال ُلوَن إن أ أِنر َعينيـي َقـد َقِويـُت َعليـِه. الـذيــَن ُيحـِزنـوَنــني يتهــلي: إنَيقـوَل َعـُدو نـــا أنـاَم فـي الَمـوِت، ِلـَئال
ـــُت.  ، وُأَرتــُل الســِم الــــر َزَللـ الُمحِســَن إلــي بُح الــرــتِهُج قلبــي ِبَخالِصــَك. ُأَســب ــى َرحَمِتــَك َتَوكلــُت. َيب ــا أنــا فَعَل أم ب 

. هللويــا الَعِلــي  
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 والُمـتَكل اِلُك بال َعيٍب، الفاِعــُل الِبـرالس في َجَبِل ُقدِسَك ؟ إال َمن َيسكُن في َمسكِنَك ؟ أو َمن َيِحل ، ُم يارب

َيصنُع بقريِبِه ُسوءًا، وال َيقَبُل عـارًا علـى ِجيراِنـِه؛ فاِعـُل الشـر َمـرُذوٌل  بالَحـق في َقلِبِه. الذي ال َيِغش بِلَساِنِه، وال
  .أَماَمهُ 
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ـتَــُه ب الذي َيحِلُف لقريِبِه وال َيغِدُر بِه، وال ُيعطـي ِفض ، بقوَن الرُد الذيَن َيت شـَوَة علـى وُيمجبـا، وال َيقَبـُل الر الر

  هــذا ال َيتـَزعــَزُع إلـى األَبــِد.    هللويــااألبرياِء. الذي َيصنــُع 
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ي األَمـِة إلـى ْيَنـعَ  لَ ي َمـَواِليهم، وِمْثـإلـى أْيـدِ  يـدِ الَعبِ  ُعُيـونِ  لَ ثْ ما مِ يا َساِكَن السماِء، فها هُ  ي ْيـنَ عَ  َرَفْعتُ  إليكَ 

َوانًا، ا هَ ما امَتألنَ  نا كثيراً فإن ا، اْرَحْمنَ  ا يارب ا. اْرَحْمنَ َف َعلينَ ا َحتى َيَتَرأ نَ ب إلهِ حَو الر ا نَ أْعُيننَ  َيَدي َسيَدِتَها. كذلكَ 
  .    هللويــاـينَ تَعظمِ ـيَن، والهـواُن على المُ بِ صِ خْ ُه على المُ ألْت نفوُسنا. العاُر اْرُددْ ما اْمتَ  وكِثيراً 
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 الــر َلــوَال أن رائيلُ إْســ كــاَن معنــا، ِلَيُقــلْ  ب الــر كــاَن معنــا عِ : َلــوَال أن ــبحــنُ ا ونَ َلُعوَنــالْبتَ ا، َعليَنــ اُس نــَدَما َقــاَم الن 
فوُسنا الماَء الـذي ال نُ  َرى َجاَزتْ تُ . أَ نا السيلَ فوسُ نُ  ْقنا في الماِء، وَعَبَرتْ رِ َلغَ  ا. إذاً َعلينَ  همْ بِ َغضَ  طِ َد َسخْ نْ أْحياٌء عِ 

ــيادِ  ِمـْن َفـخ  ورِ الُعْصـفُ  لَ ْثـا مِ ْت أنُفُسـنَ َجـنَ ِهْم. انِ ا َفريَسـًة ألسـنَ ْمنَ الـذي لـْم ُيْسـلِ  ب الـر  نهاَيَة لُه. ُمَبـاَركٌ  الص يَن. الَفـخ 
  .    هللويــاـماَء واألْرَض ـَع الس ب الـذي َصنَـ الـر  ـمِ اسْ ا بِ نَ ا. َعونُ َجْونَ نَ  حنُ انَكَسَر، ونَ 
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 ب َحْوَلَهـا، والـر  َبـالُ ليَم. الجِ بأورَشـ اِكنُ ، السـإلـى األَبـدِ  ال َيـزولُ  ْهَيوَن،َجَبـِل ِصـ لُ ثْ مِ  ب كلـوَن َعلى الر وَ الُمـتَ   
ــديقِ  يبِ ِصــعلــى نَ  ر قِ ســتَ تَ  طــاةِ َصــا الخُ عَ  ال َيتــركُ  ب . الــر َن اآلَن وٕالــى األَبــدِ ِه، ِمــْعبِ َشــ َحــولَ  يَن، لكـــيْ الص  ال َيُمـــد

ـديقـوَن أَ  ــِم.َيهُــْم إلى اإلثْ يدِ الص  
اِلِحيَن، وٕالى المُ أْحسِ    إلى الص ا الذيَن َيمِ قِ ستَ ْن َياربزِ َينْ  راتِ ثَـيلُـوَن إلـى العَ يِمي الُقلوِب. أم ُعهُــم الـــر َمـــَع  ب

  هللويــا ــالُم علــى إْســَراِئيـلَ ــِم. والس َفَعـَلــِة اإلثْ 
� �
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إْن  ي.رعِ َضـتَ  ِن إلـى َصـْوتِ يـَتــيْ غِ ُمصْ  اكَ َنـذُ ُكْن أُ ْع َصوِتي، ِلـتَ مِ اْسـتَ  . ياَرب ياَرب  إَليكَ  َصَرْختُ  ْعَماقِ ِمَن األَ 
، يـــارب  لـــكَ  َصـــَبرتُ  كَ مِ أْجـــِل اْســـ نْ . ِمـــةَ ـرَ غِفـــالمَ  كَ نـــدِ عِ  نْ ُبـــُت ؟ ألن ِمـــَمـــْن َيثْ  ، يـــارب يـــارب  راِصـــداً  لآلثـــامِ  ُكنـــتَ 
ــ سِ ْن َمْحــرَ ، ِمــب ي الــر ْفِســنَ  َظــَرتْ . انتَ كَ ي لناموِســْفِســنَ  تْ َصــَبرَ  يــِل. ِمــبْ الصــ َمْحــَرسِ  نْ ِح إلــى الل ْر ِح، َفْلَينتِظــبْ الص 
، َعظيمٌ الر  ندِ عِ  نْ ْحَمَة مِ . ألن الر ب الر  يلُ إْسرائِ  ـنْ مِ  دي إْسرائيلَ هو َيفتَ الُصُه و هو خَ  ب  لويــا .ــهِ آثامِ  ُكـلهل  
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   ِحي الرَسب حِ يمُ لِ ورشَ يا أُ  بيا صِ  كِ ي إلهَ ، َسب ى َمَغـْهَيوُن. ألنالـذي فيـكِ  ، وَبـاَرَك َبِنيـكِ كِ اِليَق أْبَواِبـُه َقْد َقـو .
. اً دّ ُع َقولُـُه َعـاجًال ِجـ، فُيسـرِ ُه إلـى األْرضِ َمتَـَكلِ  لُ حِم الِحنَطـِة. الـذي ُيْرِسـْن َشـمِ  كِ ، ويمألُ وَمِك في َسالمٍ خُ تُ  َجَعلَ 
ــعِطــي الــث المُ  ذَ . الُمـــوفِ ْلَج كالص َمــادِ ر ـــَباَب كالر ـــتَ  ثــلَ يــَد مِ لِ ي الجَ . وُيلِقــي الض ــداَم َوْجــِه َبــرْ اتِ الُف ــوُم ؟   هِ دِ . ُق َمــْن َيُق
 عْ َيصـنَ  . َلـمْ ُه وأحَكاَمـُه إلسـَراِئيلَ ُه لَيعقـوَب، وَفَراِئَضـَمتَـَكلِ  رُ خِبـَيـاَه. المُ المِ  يلُ ِسـُه َفتُ يُحـرِ  هُـب ُه َفُتِذيُبُه. تَ َمتَ َكلِ  لُ ُيْرسِ 

  هللويـا  . ْحهـا َلُهمْ ُيوض  َمـِم، وأْحَكاُمـُه َلـمْ األُ  َكذا بُكـل هَ 
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ــُكُب أَماَمــُه تَ رْعُت. أْســَضــَصــوِتي إلــى الــرب تَ ب َصــَرْخُت، بِ َصــْوِتي إلــى الــر بِ  َلدْيــِه ِضــَوس ي ِعنــَد يقِ ِلي، أُبــث
ْلـُت َعـِن الَيِمـخْ أَ  يِق التي أْسُلكُ ُسُبِلي. في الطرِ  ْمتَ َعلِ  ي، وأنتَ ن وِحي مِ َفناِء رُ  َفلـمْ يِن وأْبَصـْرتُ َفْوا لي َفّخـًا. تأم ، 

ــاَع المَ ُفِنــي. َضــَمــْن َيعرِ  ُكــنْ يَ  ي. َفَصــَرْخُت إلْيــكَ ْفِســَعــْن نَ  ي، ولــيَس َمــْن َيســألُ هــَرُب ِمن  هــو  : أنــتَ وُقْلــتُ  يــارب
ِنــي ِمــ. نَ ّداً للُت ِجــذَ ْدتَــي قَ ي، فــإن ْلَبِتــْت إلــى طِ ِصــي، وَحظــي فــي أْرِض األحَيــاِء. أنْ َرجــائِ  ني،ـُدونَ َطِهــَن الــذيَن َيضْ ج 
 َقِد اعتَ هُـْم ألن ُكَر اْســَمكَ أْشـ ْفِسـي، لكـيْ نَ  بسِ َن الحَ ْج مِ رِ خْ ي. أَ زوا أكثَر ِمن  ـاي َينتَ يـاربرُ ِظـ. إي  يقُـــوَن َحتـد ـــى الص
  .    هللويــاـيينِ جــازِ تُ 
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أنِصــت يــارب لَكلَمــاِتي، واســَمع ُصــَراِخي. َأصــِغ إلــى َصــوِت ِطلَبِتــي يــا َمِلِكــي وٕالِهــي، ألنــي إليــَك ُأَصــلي. 

  يارب بالَغـَداِة َتسَمُع َصوِتي. بالَغـَداِة أِقُف أَمـاَمـَك وتـراِنـي. 
. وال َيثُبـــُت ُمخـــاِلُفو النامــــوِس قُـــداَم َعيَنيـــَك. يـــارب ألنـــَك إَلـــٌه ال َتشـــاُء اإلثـــَم، وال ُيَســـاِكُنَك َمـــ ـــرن َيصـــنُع الش

ـــا وأم . بَيرذلُــُه الــر َماِء والغــاشــاِطقيَن بالَكـــِذِب. َرُجــُل الــدالن أنــا َفِبكثــرِة  أبَغضــَت جميــَع َفاِعِلـــي اإلثــِم، وُتهِلــُك ُكــل
  قُـــداَم َهيَكـــِل قُـدِســَك بمخــافـَتـِـَك. َرحَمِتَك أدُخُل َبيَتَك، وأســـُجـدُ 
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أماَمــَك َطِريقــي. ألن لــيَس فــي أفــَواِههم ِصــدٌق. َباِطــٌل هــو  اهــِدِني يــارب بَعــدِلَك. ِمــن أجــِل أعــَداِئي َســهل

لِســَنِتهم قــد َغشــوا. َفِدنُهـــم يــا اللـــُه، ولَيســُقطوا ِمــن جميــِع ُمَؤاَمَراِتِهـــم. وكَكثــَرِة ِنفــاِقِهم َقلــُبُهم، َحلُقُهــم َقبــٌر َمفتــوٌح، وبأ
. ُهم قد أغَضبوَك يارباستأِصلُهم؛ ألن  

وَن، وَتِحل ِفـيهم. وَيفَتِخـُر ِبـَك ُكـل الـذيَن يُ  ِكـِلـيَن َعليَك. إلى األَبِد ُيَسرـَك ولَيفَرح َجميُع الُمتـوَن اسـَمَك؛ ألنِحب
، كمــا بتُــرِس المَسـرِة كلـلـتَـنـا.    هللويــا يَق ياربد أنَت باَركَت الص  
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   ِلــَيُكِن اســُم الــر . بُحوا اســَم الــرهـــا الفتَيــاُن. َســبأي بُحوا الــرُمَباَركــًا ِمــَن اآلَن وٕالــى األَبــِد. ِمــن َمشــاِرِق َســب ب
 ــَمواِت َمجــُدُه. َمــن ِمثــُل الــر اُألَمــِم، وفــوَق الس عــاٍل علــى ُكــل بالــر . بــمِس إلــى َمغاِرِبَهـــا، باِركـــوا اســَم الــر الش ب  

ـــ اظــــِر إلـــى الُمتواِضـــعاِت فـــي الســـاِكِن فـــي األعـــالي، والن ـــا ؟! الس ـــيِم الِمســـِكيَن ِمـــَن إلِهَن ماِء وعلـــى األرِض. الُمِق
ـــَس مـــَع رؤســـاِء َشـــعِبِه. الـــذي َيجعـــُل الَعـــاِقَر ســـاِكنًة فـــي بيـــٍت،  ـــِة، لكـــي َيجِل ـــِع البـــاِئَس ِمـــَن الَمزَبَل   التـــَراِب، والراِف

  ُأم أوالٍد َفِرَحًة.    هللويــا
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          .يمانعف اإلالخداع وض :ةالغواي
   .و سعادتهأ: معناه يا لغبطته طوبى

              .لألشرار: هذا وصف ةالعاصف
   .ةمعناه شريع ي: اسم يونانناموس

      .ةو رافضو الشريعأ: النابذون المنافقون
   .: خيمتكمسكنك

  .ةلى الكنيسإيشير  جبل صهيون:
   .يصنعه الشرير يالشر الذ يال ينته أي فاعل الشر مرذول:

   .حياءبليس ال يحارب سوى األإف فعاش. ميتاً  انالتائب ك حياء:أابتلعونا ونحن 
             .غضب :سخط
   .مامهاأ يءتجرف كل ش يالتالمياه  أي :السيلَ 

  .ةخاطئ ةو شهو أو شعور أو كل ما يجلب لك فكر أ ،هى كل ما يسقطك من الخارج العثرات:
    .  والتهليل ةالمقصود منها الصال :يسبح
   .ةمستمرّ  ةمقاإو أمسكن دائم  ومك:تخ

  .شحم ودسم الخراف والكباش :ةشحم الحنط
   .يمسك السالح بيده اليمين فاإلنسان ةالبشري ةللقو  ةشار إ بصرت:أتأملت عن اليمين و 

 ةلـى عهـد النعمـإوالغـد يشـير  ،طـول العمـر ين نصـل أه ننـا نطلـب مـن اللـإ: والمعنى منه يتسمع صوت ةبالغدا
   .لنا ةحضانه المفتوحأبخالص الرب يسوع و  فرحاً  المملوء  
   .صلب المسيح يالذ يلى الشعب اليهودإيشير  ماء والغاش:درجل ال

   .انزعهم استأصلهم:
   .رس لناه على ابنه المؤمن هو تُ رضا الل  أي لتنا:كلّ  ةرس المسرّ بتُ 

  .ال برحمتكإلى بيتك إالدخول  يليس من حق أي رحمتك ادخل بيتك: ةبكثر 
قـام المسـكين مـن أوبـذلك  ،د ليفـديهمء وتجسـافجـ ،ذلهـم بعـد سـقوطهم يرأى البشـر فـ :المتواضـعاتلى إالناظر 
مــم ) وجعــل األ٣:٢١رشــه (رؤع ين يجلــس فــأبــل صــار لمــن يغلــب  ،ةئس مــن المزبلــاورفــع البــ ،التــراب  
  .والدهاأب ةم فرحانأ كانت عاقراً  يالت  
   .الشهورحسب ترتيب  ةموجودال يالمعان: ةملحوظ
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  منهج السلوك. ٤
  للصف الرابع 

  االبتدائي
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 بالبيئة. يمكن للسلوك أن يكون واعياً  رتبطاً به الفعل أو رد الفعل. ويكون عادة مُ  يَ م مصدر سُ  :السلوك  
   أو غير طوعي.ي ، طوعواعٍ أو غير 
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ا ينشـأ عـادة عنـه بعـض المشـكالت العمليـة فـي عالقـات النـاس مّمـ ،لكـائن الحـيالعـالم الخـارجي المحـيط با ـ١

  ببعضهم. 
  .وبالتالي تحدث عملية تغذية رجعية ،وبوقوع نتائج السلوك يحدث تأثيرها في الكائن نفسه ـ٢

مـن  ن نحصـلأع ونتوقّ  ،كنا للفعلحر إذا كان هناك شيء يُ  الّ إفنحن ال نقوم بالفعل  ،وخلف كل سلوك دافع  
ة وظــائف. وقــد يخــدم ســلوك واحــد عــدّ  ن الســلوك يخــدم وظيفــة.أبمــا يعنــي  .خــالل هــذا الســلوك علــى نتيجــة

   .صدقاء المللد األبدّ ن يُ أ ـ ةالشعور بالملل (دافع) نتيجته المتوقع - ف)(تصر  صدقاءلقاء األ :فمثالً 
  

مـا فكلّ  ،ممتعـاً  وقضـيت وقتـاً  ةرحلـ: إذا ذهبـت فـي لـدينا. فمـثالً  ةي سلوك سيؤدي بالنتيجة إلى حاجـأن إ  
   ةاألولـــى غيـــر ممتعـــ ة. وفـــي حـــال كانـــت الرحلـــةحاول الـــذهاب برحلـــأســـ ،متعـــاً مُ  لقضـــاء وقتـــاً  ةشـــعرت بالحاجـــ

  .أخرى ةمر  بهاحاول الذهاب أال 
ذا إ و  ،ة سـلوكيات تخـدم عـدة وظـائفن عـدّ إ و ، ةقل وظيفـن كل سلوك يخدم على األأم نستخلص مما تقدّ    

 نه سيختفي تدريجياً إف ةستهدفالمُ  ةلسلوك الوظيفق الم يحق.   
  

  ن: لنبيّ  ةهذه المقدم
   ؟ن نقوم بتغيير سلوك ماأكيف يمكن  ـ١
  ؟ن نجد البديل لهأوكيف يمكن لتغيير هذا السلوك  ـ٢

ما يحدث للطفل حين تضطرب عملية تطوره ونموه قد يكون مرده إلى األسباب التي سـنذكرها والتـي  نّ إ  
 -ة عـدم الطاعـ - نوبـات غضـب - الصراخ ـة المشاجر  -التهديد - والتخريب ةالعدواني ل بالقصور.تصيب الطف

كثــرة  نــاث)ر مــن اإلـعنــد الــذكور أكثــ ةن هــذه الســلوكيات موجــودأ(تشــير بعــض اإلحصــائيات  االحتــرام.عــدم 
  .خرين)لهاء اآلإ ،فسرعة التصر  ـ ك الدائمالتحر  ـ عدم االستقرار ـ ةالزائد ةتشمل (الحرك ةالحرك

  القلق والشعور بالنقص واالنطواء واالنفراد. :والتي تشمل ،ةالمشاكل الشخصي  
   نخفض.والكالم بصوت مُ  ةب المنافسالقلق والشعور بالنقص: تجن  
 .في التصرف ةوالمزاجي ةفي األلعاب الجماعي ةاالنزواء واالنعزال: عدم المشارك  

. وهــو نــوع مــن العــالج الســلوكي يعتمــد علــى ةبطريقــه مدروســ مرغــوبالغيــر  يــر الســلوكيتغنعنــي بــه 
  مرغوب. البهدف تعديل السلوك غير  ةوالسلبي ةوالتدعيمات االيجابي ،مالتطبيق المباشر لمبادئ التعلّ 
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لحصــول  ةللظــروف المؤديــ ةجــراء تحليــل عملــي ودراســة شــاملإي ســلوك يجــب أقبــل البــدء فــي تعــديل 
  السلوك. 

 ،وعيــــوب ،مــــن محاســــن ةهــــو إنســــان لــــه صــــفات فرديــــ ق عقليــــاً نســــان المعــــو ويجــــب أن نــــؤمن أن اإل
يماننـا الصـادق بقدراتـه وحقـه بالوصـول إلـى حيـاة إن إ و  ،ن يكره ويحب ويختار ويرفضأومن حقه  ،واحتياجات

  هدافنا.أفي تحقيق  أفضل يساعدنا كثيراً 
سـتخلق عنـد  ألنهـا ة الحد مـن الحركـوالة، نها ال تحل المشكلأل ةدوين تعديل السلوك ال يعتمد على األإ  

ب أو األ :علــى الموقــف مثــلة علــى الســيطر ة وال االعتمــاد علــى اســتدعاء شــخص لديــه القــدر ة، الطفــل عدوانيــ
  ي نتائج. أال تؤدي إلى  أيضاً  ةهانن اإلإ و  ،المدير
 يجــب أن نقلــل مــنة، هــل وعلــى مشــاركتهم الفعالــي خطــة تعــديل ســلوك يجــب أن نعتمــد علــى األأفــي   

ونحاول أن نضع السـلوك  ،ض الطفل للخطرطالما هذا التجاهل ال يعرّ  ،اظهار اهتمامنا للطفل بتصرفه الشاذ
  اإليجابي مكانه. 

مـه علـى الكرسـي أويرمي الطعام على األرض كلما وضـعته  ،بالصراخأ مثال على ذلك: كان الطفل يبد  
م، فكانـت ن صـراخ الطفـل هـو بهـدف لفـت انتبـاه األإ ة،م لالهتمـام بأعمالهـا المنزليـوتذهب األ ،ليتناول طعامه

ويجـــب الزامـــه  ،ن تتجاهـــل صـــراخ الطفـــلأم يجـــب علـــى األ ةللجلـــوس بجانبـــه. فـــي هـــذه الحالـــ م تعـــود فـــوراً األ
  وجعل ذلك نتيجة لتصرف الطفل غير الالئق. ،التي رمى الطعام عليها ةتنظيف الطاولب

للحصـــول علـــى اهتمـــام  ،ن ُيتـــرك لوقـــت طويــلأالطفــل  ؟ يخـــافةاألســباب المباشـــر  ىذا تســاءلنا مـــا هـــإ و   
  أكبر. 
  ما الذي خسره الطفل في هذا التصرف؟ خسر غضب والدته منه واهانته.   
  خذ الطفل كل االهتمام.أعمالها و أم تركت األ - بماذا استفاد الطفل؟ لفت انتباه والدته  
واللعــب  ،واشــعال النــار ،لــى التركيــزع ةوعــدم القــدر ة، مــن الســلوكيات مثــل أحــالم اليقظــ ةهنــاك مجموعــ  
أو  ،أو نقـر العـين ،سأمثـل ضـرب الـر  :ذيـة الـذاتأوالميـل إلـى  ،في تعـذيب الحيوانـات ةوالرغب ،والعناد ،بالنار

  الضحك دون أسباب.، الكذب ة،السرق ،تقبيل الغير ،شد الشعر
بـل سـتكون  ة،دفعـة واحـدفـال يمكـن تعـديلها  ةمرغوبـالمـن السـلوكيات غيـر  ةن كان لدى الطفل مجموعإ  

واختيار األصعب أو االخطـر أو المهـم فـي أو علـى أو  ،لذلك علينا تقسيم السلوك إلى مراحل ة،مستحيل ةمهم
 - يلعــب بالســكين ـ�� علــى ســبيل المثــال: يلعــب بالنــار ،ونــدرج مجموعــة الســلوكيات ،إلــى حيــاة الطفــل المعــوق

ونبـدأ كمـا ذكرنـا باألصـعب  ،ةتسلسـلترابطـة ومُ مُ  ةلوك حلقـمن تعديل السـ الخ. نجعل ة...يرمي نفسه من النافذ
  خطر. أو األ
  مراحل: ٣ن نبدأ في خطة تعديل السلوك يجب أن نضع أعندما نريد   
 ةوتعـد هـذه الخطـو  ة،تحديـد السـلوكيات التـي تسـبب مشـكل ىوهـ ة،مرحلة مـا قبـل الخطـ :المرحلة االولى  
 ،ويصـرخ ،ب بالتشـخيص. مثـال: الطفـل يجلـس علـى األرضن الخطأ في تحديده كخطـأ الطبيـأل ة،هام ةخطو 

ــأ ،ســه بالحــائط. هــذا تحديــد واضــحأويضــرب ر  يبكــي  -نــزعج الطفــل مُ  :ا التحديــد الغيــر واضــح عنــدما نقــولم- 
  يصرخ.
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 ،وكلها تحتاج إلـى تعـديل ة،من المشاكل السلوكي ةلكل طفل مجموع ،ياتو األولتحديد  الثانية: ةالمرحل  
ال  - ةالطفـل يرمـي كـل شـيء علـى األرض أو مـن النافـذ - وراقق األالطفـل يمـزّ  -فض اللعب مثال: الطفل ير 

  يحترم الضيوف. 
علـــى الطفـــل وعلـــى  التـــي تشـــكل خطـــراً  ةولتحديـــد األولويـــات يجـــب أن نختـــار كمـــا ســـبق وذكرنـــا المشـــكل  

  عاقة التدريب.إفي  ةن تكون مسببأأو  ،اجتماعياً  ةن تكون غير الئقأأو  ،خريناآل
 ىمـا هـ :يجـب أن نحـدد ،كما ذكرنا ةن السلوك يخدم وظيفأبما  ،تحديد وظيفة السلوك :ةالثالث ةالمرحل  
علـى خبـرة  لـذا نحتـاج إلـى التحليـل واالسـتنتاج لـيس بنـاءً  ة،قد تكون صـعبة وهذه الخطو ؟ التي يخدمها ةالوظيف


���A@��;��=�	?(<�����6�8='�)��" الي:علــى الشــكل التــ ةم أو المــدرب بــل نعتمــد علــى المراقبــالمربــي أو المعّلــB�=���C
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م مــن ســلوكك ن المخــدوم يــتعل أحيــث  ،والً أنــت أى بــه ن تتحّلــأبــد  مــا تريــد عرضــه مــن ســلوكيات ألوالدك ال ـ��١

 وتصرفاتك العملية وليست الشفوية فقط.

ـــولـــك مُ  ،خـــرىألـــى إتختلـــف الســـلوكيات مـــن بيئـــة  ـ���٢ بيئـــة  يســـلوكيات تظهـــر فـــ أيعـــالج  يق الحريـــة فـــطَل
 وال يحتويها هذا المنهج. ،المخدوم

� �
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  عناصر كل سلوك: -أ

  .بتكر)ر مُ خَ آاسم السلوك (يمكن وضع اسم  -١  
   .و مقولة قديس تخدم السلوكأية آ -٢  
   .فكرة السلوك -٣  
  .ن تترك لخيال الخادم)أو يمكن أ ،فيديو ،اسكتش ،ن تكون (قصةأويمكن  ،يضاح للسلوكإوسيلة  -٤  

   

 :يراعت اللجنة ما يل ـ  ب
 وجود سلوكيات دينية كنسية وسلوكيات حياتية اجتماعية.  -١  

   .دقيقة ١٥ - ١٠من  االفتتاحية تقريباً  يزمن فقرة السلوكيات ف -٢  
   .يةتبادل السلوكيات بين بعضها كنسية واجتماع -٣  
  .طفالويناسب سن األ ن يكون ملموساً أبد  سلوب السلوب وشرح األاأل -٤  
   .المرحلة الواحدة وعدم سيطرة فكر واحد على مرحلة واحدة يفكار فتنوع األ -٥  
  ين الخـــــامس والســـــادسســـــيما الصـــــفّ  وال ينـــــزول ســـــن المراهقـــــة وزيـــــادة دائـــــرة المعرفـــــة لـــــدى ابتـــــدائ -٦  
  .االبتدائي    
  مراحـــل مختلفـــة ولكـــن تختلـــف كـــل مرحلـــة بمحتويـــات الســـلوك يســـلوب فـــيتكـــرر اســـم األ نأيمكـــن  -٧  
  ســلوبو المقولــة ووســيلة االيضــاح) قامــت اللجنــة بوضــع هــذه الطريقــة ليكــون األأيــة (مــن قصــة واآل   

     .متراكم      
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  .جدول توزيع السلوكيات يسماء الموجودة فاأل -٨  
  .تفصيل كل سلوك ييوجد اسم مبتكر ف -٩  
   .ن ال توجدأيضاح للفكرة ويمكن إن توجد وسيلة أسلوب فكرة ويمكن ألكل  -١١  
  ســلوك الصــدق ال نقــول :مثــال ه،ونوضــح ه،ونبــرز  يالجانــب االيجــاب خــذ دائمــاً أشــرح الســلوك ن يفــ -١٢  

  .نما نقول الصدقإ الكذب و          
ر السـلوك وللخـادم حريـة وم علـى تـذك اآليـة تسـاعد المخـد اسم السلوك (االسم المبتكـر) والمقولـة أو -١٣  

فيـديو) الممكنـة  -اسـكتش  - التغيير بما يخدم هـدف السـلوك ويتوافـق مـع وسـيلة االيضـاح (قصـة  
  لديه.

  ي وسيلة ايضـاح متاحـة لديـه إذا أراد تغييـر وسـيلة االيضـاح، أو عنـد عـدمأللخادم حرية استخدام  -١٤  
   .يضاح مع السلوكإوجود وسيلة        

  دراسة سمات كل مرحلة:-  ج
  عالجهــا منهــا وكيفيــة يتعــان ي+ كــان مــن المهــم دراســة ســمات كــل مرحلــة واحتياجاتهــا والمشــكالت التــ  

  .وتقويمها عبر السلوكيات        
� �
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  .ن يحضر مبكرًا للكنيسةأم الولد ن يتعل أبد  الفكرة السلوك:  - ١

  .ولاأل ييجيمين  اسم السلوك: - ٢
�8�ون���G	N�S9)	�"אR ية:اآل - ٣R�U٨��:١٧م�6("��8?�7و��(. 

  يضاح: متروكة لخيال الخادم اإل وسيلة - ٤
  

(�m�-א��W� �
 .يعن نظافة مدينت نا مسئولأ السلوك:فكرة  - ١

 .الشارع السلوك:اسم  - ٢

  .بقى) يزااشكله  ىهيبق ،شارعنا يالقمامة بتاعتنا ف ينرم(تخيلوا لو كلنا  يحوار تفاعل يضاح:وسيلة اإل -٣
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  .ن ال يضغط عليهأخر و ن يشعر بضعف اآلأبد على الولد  ال فكرة السلوك: - ١

  .نا كويسأ اسم السلوك: - ٢
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  .لخيال الخادم متروكة يضاح:لة اإلوسي - ٤

  
B(�z�9�����2א-W� �
   ي.كرام الضيف واجب علينا حتى ولو مش بيحبنإن أن يعلم أبد  ال فكرة السلوك: ـ١
  .منورنا اسم السلوك: - ٢
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  .لغرباء (بستان الرهبان)نبا موسى عن استضافة اقصة األ يضاح:وسيلة اإل - ٤
� �
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 ن كـانإ ،يهلـأغضـب علـى مسـتوى معيشـة أد و تمـر أال و  ،رال أتـذمّ  :نأن يعلـم الولـد أبـد  ال فكـرة السـلوك: ـ١

 .يو االجتماعأ يالماد

   .هنا مبسوط كدأ اسم السلوك: - ٢
���9+6"�ية:اآل - ٣:��]��8�H�;`�a�)�"G١��H١��:٤(. 

  .متروكة للخادم يضاح:وسيلة اإل - ٤
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  .مش صح وخطية يد يعتاحاجة مش بت أيخذ أ ن أن يعلم الطفل أبد  ال فكرة السلوك: - ١

   ي.مش بتعت يد اسم السلوك: - ٢
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�i-)٢��:١٠(. 

  .لخادمل متروكة يضاح:وسيلة اإل - ٤
  

L����==����+ 

� �
�د�א-�6W  

  .ن نهايته غير جيدةأو  ،ئطاسلوب خأن العناد أن يعلم الطفل أبد  ال فكرة السلوك: - ١

  .ال ال اسم السلوك: - ٢
�6���fد	[��
�א�?���j	�"�א� ية:اآل - ٣;��KL��")6١��:٨م�(. 

  .س)قد قصة يونان النبي (كتاب مُ  يضاح:وسيلة اإل - ٤
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(�Ts�����F���W� �
 ،والدبيـــه (رجـــاء عـــدم االســـتهانة بعقليـــة األأمـــه و أن يعـــرف الطفـــل كيـــف اتولـــد مـــن أبـــد  ال فكـــرة الســـلوك: ـ���١

 .مناسبة لسنه) ،صادقة ،جابة واضحةإهذا الموضوع   يجابة فواإل

   .نا شكل بابا يسوعأ اسم السلوك: -٢
��l"وE ية:اآل -٣Rل�א
�*�.��:=�mא�a�
ن��M��?�-�5�]�nH�
��"
?�)�L�)١��:٢٦(. 

   .متروكة لخيال الخادم يضاح:وسيلة اإل -٤
  
  

    
L�=�9�4��>� 

  
"�I-א��W� �

 ،ن الطاعة تكـون للجميـعأن يعلم أبد  وال ،ن الطاعة فضيلة جيدة جداً أن يعلم الطفل أبد  ال فكرة السلوك: ـ١
 .الرب (ال توجد طاعة مطلقة سوى لربنا) يولكن ف

  .الطاعة ليها بركة اسم السلوك: -٢

ع�6�8ن�	'�e"	?(< ية:اآل -٣�l�Rא�=�H6�����p(�?Rא�*G����"Cس
 .)6�٥��:٢٩ع(

   .قصة وفيديو يضاح:وسيلة اإل -٤
� �

[3Rאم�א�W� �
 .سناً  يكبر مناحترام األ فكرة السلوك: - ١

   .الكبير كبير :اسم السلوك - ٢
8��XR�j��Rא���8"�	
�א�? ية:اآل - ٣�"�L�)٢٧��:٨(. 

   .فيديو وقصة يضاح:وسيلة اإل - ٤
  

L�=�Y,&������ 

� �
Y-��8אW� �

 .اشكر ربنا على حراسته ليك طول اليوم فكرة السلوك: -١

   .حرس خصوصي اسم السلوك: -٢
  ي.بترعان يليك يا الل شكراً  ترنيمة: -٣

   .تروكة للخادمم يضاح:وسيلة اإل -٤
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 .بد من تقليل الكالم جيدة ال تن يتعلم الطفل ان كثرة الكالم ليسأبد  ال فكرة السلوك: -١

  .ا كلمتين وبسمّ هُ  اسم السلوك: -٢
��)s�t�(�Gم����rאH"���Zh��9R ية:اآل -٣� �.)١٠��:١٩م�0��ٍ��")6;�.�

  .قصة من بستان الرهبان يضاح:وسيلة اإل -٤
  

L�=,�9��=�M� 

�, �א-]�W� �
 .خطاءاأل ينسامح بعض ففكرة السلوك:  -١

   .يسامحناسم السلوك:  -٢
٢٨��:٢(��8="������)�Zw�L	����XR\�"אvية: اآل -٣(. 

   ".نا مسامح"أ :ر فيردخَ ل اآلواحد يزعّ  ،اسكتش يمثله الخداميضاح: وسيلة اإل -٤
  

I6-��2א�W� �
 )... مجهود، وقت، راء (مادياتم العطاء للفقيتعل  فكرة السلوك: -١

  .نا مديون لكأ اسم السلوك: -٢
6�א��ن�	9��6" ية:اآل -٣��;t���_
�8�e.Rא���"_
)�٦��:١٨[��١(. 

  .متروكة للخادم يضاح:وسيلة اإل -٤
  

L��=�,�9د�����c 

� �
"��T-א��W� �

  .متلكات الغير ومال الغيرلى مُ إعدم النظر  فكرة السلوك: -١

   .مبسوط هكدنا أاسم السلوك:  -٢

�א��R)�6"ية: اآل -٣�X�(�x��XRא�j�?�����
��]��y��;���h-
��"�)�٦��:٦[�١(. 

 .قصة وفيديو يضاح:وسيلة اإل -٤

  
�W[�AW'אم�א��א@�א�1 �

 .ستخدمهاأن أبد  لكل واحد موهبة ووزنة الفكرة السلوك:  -١

  .نا موهوبأاسم السلوك:  ـ ٢
�אR�G�I?�"و9R ية:اآل -٣(�
�\��z���K{���*M��.?Rא���Zdא��e.�R�h
�?��"�
 .)١٢��:٦(-و�

  .ن يظهرهاأعنده موهبة ويسمح لكل واحد  ييطلب الخادم مين الليضاح: وسيلة اإل -٤
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&���,���W|�ل� �
 .الصغار يخوتإحافظ على أن أنا مسئول أ فكرة السلوك: -١

  .خد بالك منهم اسم السلوك: -٢

-�"��<�~r_�א�I�7�}0R`�6وא���r�|���X،�وא�"א��ية: اآل -٣�A()١٨��:١٠(. 

 .متروكة للخدام يضاح:وسيلة اإل -٤

  
�-������3���W� �
  .يشكر الكالم ودائماً  يم الولد فن الشكر فيتعل فكرة السلوك:  -١

  حتى لو ...؟ شكراً  اسم السلوك: -٢
 .فهو قريب ادعوه دوماً  ،اشكروا الرب ما دام يوجدترنيمة:  -٣

  .ينطونبونا يسطس األأقصة  :يضاحوسيلة اإل -٤
  

L�9��=h��>� 

�[_Rא���W� �
 .أنه يستطيع التفريق بين الصح والخطإم الولد يتعل  فكرة السلوك: ـ١

  أ.و خطأصح اسم السلوك:  -٢
��١(-وא�"��א�א���?"א)���pية:اآل -٣	٤��:١(. 

  .عينألنا معصوب اأشياء و ف على األلعبة التعر يضاح: وسيلة اإل -٤

  
��i�W'ق�وא-�8א-$� �

 .نه ال يكذب حتى لوجود الظروفإم الطفل ن يتعلّ أ فكرة السلوك: -١

   .يجبرتنأ يظروف اسم السلوك: -٢
 .)٢٣��:٧(���s��"�Nم�א�7�9R��H�G.�"א��اآلية:  -٣

  .متروكة للخادم يضاح:وسيلة اإل -٤
  

L�=���&9���A� �
�Wא-]6�ون �

  .رخَ ل اآلكل منا يكمّ ن أم الطفل يتعلّ فكرة السلوك:  -١

   .نا نّص أو  نت نّص أاسم السلوك:  -٢

_���6Oو�،;��א�Md]�7@�وא`�M�"�@7*ية: اآل -٣O.��
ً�.)R��"١٢��:٤(-و��(. 

   .قصةيضاح: وسيلة اإل -٤
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  .ن االبتسامة خدمة يعطيها لكل الناسأيعرف الولد أن مهم  فكرة السلوك: -١

   ي.قدام هشايف اسم السلوك: -٢
  .حب الخير وحب الكل وحب الخير للكل :هالبابا شنودقول  -٣

   .متروكة للخادم يضاح:وسيلة اإل -٤
  

L�=�,�����j�� �
� �
��وא-]��8-��&��F���W� �
ن تلـك التكنولوجيـا مفيـدة أويعلـم  ،ن ال يضيع وقت كثير بال فائدة علـى النـت والفـيسأم يتعل  فكرة السلوك: -١

  .حدين نها سالح ذوأو  ،جداً 

  .فيس بوك اسم السلوك: -٢
�7�E	�\�")' ية:اآل -٣Rא�G���Aن�א�	م�+�
�	���"�h�)6��٥��:١٦(. 

   .متروكة للخادم يضاح:وسيلة اإل -٤
  

���W"'م�א-]�,} �
 .هن ال يرفض ما يسمح به الل أم يتعل  فكرة السلوك: -١

  .كله للخير اسم السلوك: -٢

_���;�+�aא��"�Hية:اآل -٣�.���(�a�.�
ً�t�R�;��R�����G	N�)�l�Rن�א� .)٨��:٢٨="�(-و��

   .متروكة لخيال الخادم يضاح:وسيلة اإل -٤
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  لحاناأل منهج. ٥
  والرابع  الثالث للصف

  االبتدائي
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,�,p,د������	���E,F١٦�EM&ول�	��3�M]�<��"���'�א-���وز� �
� �

ـــــــا:  ـــــــا الليلوي ـــــــلالليلوي ـــــــاِرك إكلي  ب
األنهـــــــار  ،َك يـــــــاربـبصالِحـــــــ ،الســـــــنة

   والزروع واألثمار. ،والينابيع
  

    الليلويـا الليلويـا.

Al?  al?   >   ` Cmou   `epìxlom   `nte   
;rompi  >  \iten   tekmet̀xrhctoc   P_  >  
niiarwou   nem   nimoumi  >  nem   nici;   nem   
nikarpoc .   
Al?    al?  .    

  
  
  
  
  
  

  مرد مزمور عيد الصليب 
  

� �
� �
� �

,�,p,د�������A���$-א�'���"}��E�,�F١٧����M�	و��١٩�EM��	١٠�M��=�,�9{� �
� �

يســـــوع المســـــيح الليلويـــــا الليلويـــــا: 
ابن الله، الذي ُصـِلَب علـى الصـليب، 

  .اسحق الشيطان تحت أقدامنا
    الليلويـا الليلويـا.

Al?  al?   >   Ihc?   Pxc?  ` P]hri  `mV; > 
vhetaua]f  `epìctauroc  >  ek̀e'om'em  
`m`pcatanac   capecht  `nnensalauj . 
 Al?    al?  .    

� �
  

  

  

  شهــر تـــــوت
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:�E�W:]ourh�� �
69��2وא[����6���,���א?�Dل���TG��FوDو�?��אمא��،D��8
�Eא�-$�مא�E,�א?3'و�-�
Hא��,�-� �

� �
 :المجمــــــرة الــــــذهب هــــــَي العــــــذراء

ـــــــــــه  :هـــــــــــو ُمخلصـــــــــــنا وعنبرهـــــــــــا   ولدت
  وغفــــــــــــــــــــــــــــر لنــــــــــــــــــــــــــــا  :وَخلصــــــــــــــــــــــــــــنا

    ا.ـانـايـخط

 :]ourh   `nnoub   te   ;parqenoc  >  
pec̀arwmata   pe   Pencw?r?  >  acmici   
`mmof  >  afcw;   `mmon  >  ouo\   afxa   
nennobi    nan    ̀ebol . 

  

E:�WAgioc�E����-م�א���ل��Dא?T�F� �
� �

دوس القـــوي قـــدوس قـــ ـهقـــدوس اللـــ
الــــــذي ال يمــــــوت. يــــــا َمــــــن ولــــــد مــــــن 

  العذراء ارحمنا.
  

قـدوس القـوي، قـدوس  ه،قدوس اللـ
الــــذي ال يمــــوت، يــــا َمــــن ُصــــلب عنــــا 

  ارحمنا.
  

ه، قـدوس القـوي، قـدوس قدوس اللـ
  الـــــــــــذي ال يمـــــــــــوت، يـــــــــــا َمـــــــــــن قـــــــــــام 
ــــى الســــموات  مــــن األمــــوات وصــــعد إل

  ارحمنا.
  

ب واالبن والـروح القـدس المجد لآل
ن وكـــــل أوان وٕالــــــى دهـــــر الــــــدهور اآل

  آمين.
  

  أيها الثالوث القدوس ارحمنا.

` Agioc   `o   Qeoc   >  ` Agioc   icxuroc  >   
`  Agioc  `aqanatoc >  `o   ek   parqenou   
genneqhc   ̀elèhcon   `hmac  . 
 
`  Agioc      `o      Qeoc     >   `  Agioc     icxuroc  >   

`  Agioc  `aqanatoc >   `o   `ctaurwqic di   
`hmac   ̀elèhcon   ̀hmac . 

 

` Agioc   `o   Qeoc   >   ` Agioc   icxuroc >   
`  Agioc  `aqanatoc  >   `o   `anactac   ek   twn   
nekrwn   ke   `anelqwn   ic   touc   ou-
ranouc   ̀elèhcon   `hmac  . 

 

Do[a       Patri       ke      `  Uiw   ke   `agìw   
`  Pneumati   >   ke   nun   ke   `ài   ke   ic   touc   
`èwnac    twn    ̀èwnwn    >    ̀amhn   . 
 
`  Agìa     ̀  Triac     ̀elèhcon    `hmac   . 

  بابىشهــر 
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  والــــــــــــــــــدة اإللــــــــــــــــــه  :بشــــــــــــــــــفاعات
رة ـــبمغف ،لنـا أنعـم يـارب ،مريم القديسة

  ا.ـانـايـخط
  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــبعة  :بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــفاعات

 ،رؤســاء المالئكــة والطغمــات الســمائية
  ...ارب ـي

  ســــــــــــــادتي اآلبــــــــــــــاء  :بصــــــــــــــلوات 
 ذـســـــــــــــــــــــــل وبقيـــــــــــــــــــــــة التالميـــــــــــــــــــــــالر،   
  ارب ...ـي

  نـــــــــــــــــــاظر اإللـــــــــــــــــــه  :بصــــــــــــــــــلوات
  مـــــــــــــــــــرقس الرســـــــــــــــــــول، اإلنجيلـــــــــــــــــــي 

  يارب  ...
المجاهــــــــد الشــــــــهيد  :بصــــــــلوات  

   ،رجيـــــــــــــــــــوسؤ ســـــــــــــــــــيدي الملـــــــــــــــــــك ج
  ..يارب .

قديســـي هـــذا اليـــوم كـــل  :بصـــلوات
   ،واحـــــــــــــــــــــــــــد وواحـــــــــــــــــــــــــــد باســـــــــــــــــــــــــــمه

  ارب ...ـي
احفــــــــظ حيــــــــاة أبينــــــــا  :بصــــــــلواتهم

  م رئــــــــــــــيس الكهنــــــــــــــة البابــــــــــــــاكــــــــــــــر المُ 
  ارب ...ـي ،األنبا تواضروس

 |iten   nìprecbìa  >  `nte   ;qèotokoc   
eq?u?   Marìa  > P_   `arì\mot   nan  >  `mpixw   
`ebol   ̀nte   nennobi  . 
|iten   nìprecbìa  >  `nte   pi]a]f   

`narxhaggeloc   nem   nitagma   `n`epou-
ranion   >  P_ ...  
|iten   nieuxh  >  `nte   na_   `nio;   

`n`apoctoloc   nem   `pcepi   `nte   ni-
maqhthc  >  P_  ... 
|iten   nieuxh  >  `nte   piqèwrimoc   `neu-

aggelicthc   Markoc   pìapoctoloc   >   
P_   ... 

 |iten   nieuxh  > `nte   piaqlovoroc   
`mmarturoc   pasoic   `pouro   Gewrgioc   >   
P_   ... 
|iten   nieuxh  >  `nte   nheqouab   `nte   

paìe\oou   piouai   piouai   kata   
pefran   >   P_   ... 
|iten   noueuxh  >  `are\   `èpwn'   

`mpeniwt   ettaìhout   `narxh̀ereuc   
papa   abba   Tawadroc  >   P_   ... 

� �
  
  
  
  

  هاتورشهــر 
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  والــــــــــــــــــدة اإللــــــــــــــــــه  :بشــــــــــــــــــفاعات

رة ـــبمغف ،لنـا يـارب أنعـم ،مريم القديسة
  ا.ـانـايـخط

  رئـــــــــــــيس المالئكـــــــــــــة بشـــــــــــــفاعات 
  الُمبشـــــــــــــــــــــر. ال ـالطـــــــــــــــــــاهر غبريـــــــــــــــــــ

  ارب ...ـي
  الســـــــــــــــــــــــــــــــــــبعة  :بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــفاعات

 ،رؤســاء المالئكــة والطغمــات الســمائية
  ...ارب ـي

  بشــــــــــفاعات: نســــــــــيب عمانوئيــــــــــل 
  يـــــــــارب أنعــــــــــم  ،يوحنـــــــــا ابـــــــــن زكريـــــــــا

  لنـا ...
  بصـــــــــــــــلوات: الكـــــــــــــــاهن زكريـــــــــــــــا 
  وامرأتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أليصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابات: 

  يـارب..
بصـــــــــلوات الشـــــــــيخين الُمبـــــــــاركين 

  يواقيم وحنـة: يـارب..

 |iten   nìprecbìa  >  `nte   ;qèotokoc   
eq?u?   Marìa  > P_   `arì\mot   nan  >  `mpixw   
`ebol   ̀nte   nennobi  . 
|iten   nìprecbìa >  `nte   piarxh-

aggeloc   eqouab  > Gabrihl   pi-
fai]ennoufi  >  P_   ... 
|iten   nìprecbìa  >  `nte   pi]a]f   

`narxhaggeloc   nem   nitagma   `n`epou-
ranion   >  P_ ...  
|iten  nìprecbìa  `nte   picuggenhc   

`nEmmanouhl   Iwa?   `p]hri  `nZaxariac  > 
P_ ... 
|iten   nieuxh  >  `nte   piouhb   

Zaxariac   nem   tef̀c\imi   ` Elicabet   
P_ ... 
|iten   nieuxh   `nte   ni'elloi   `t-

`cmarwout   Iwakim   nem   Anna   P_ ... 
� �
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يســـــوع المســـــيح الليلويـــــا الليلويـــــا: 
تــه العـذراء فــي بيـت لحــم دَ لَ وَ ابـن اللـه، 
الليلويـــا  .كاألصــوات النبويــة ،اليهوديــة
    الليلويـا.

 Al?  al?   >   Ihc?   Pxc?  ` P]hri  `mV;  >  
acmacf   `nje   ;parqenoc  >  'en   Bhqleem   
`nte   ;Ioudìa  >  kata   nìcmh   `m-
`provhthkon  .  Al?    al?  .    

  

  كيهكشهــر 
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يســـــوع المســـــيح الليلويـــــا الليلويـــــا: 
ِـــــَقبابـــــن اللـــــه،  ــــــالخت إليـــــه لــ  امـــــك ،انـ

    الليلويـا الليلويـا. .لناموساب ينبغي

 Al?  al?   >   Ihc?   Pxc?  ` P]hri  `mV;  >  
af]wp   `erof   `mpicebi  >  kata   pet̀c]e   
'en   pinomoc .  Al?    al?  .    

� �
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يســـــوع المســـــيح الليلويـــــا الليلويـــــا: 
   .ردناأل في اعتمدابن الله، 

    الليلويـا الليلويـا.

 Al?  al?   >   Ihc?   Pxc?  ` P]hri  `mV;  >  
afsiwmc    'en   piIordanhc  .   
 Al?    al?  .    

  

  طوبىشهــر 
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ــــــــــذي فــــــــــي الســــــــــموات ــــــــــا ال    ،أبان
  ليـــــــــــــــــــــــــأِت  ،ليتقـــــــــــــــــــــــــدس اســـــــــــــــــــــــــمك

ـــــــــــك ـــــــــــى  ؛ملكوت ـــــــــــك المجـــــــــــد إل   ألن ل
  اد.ــاآلب

  

ــــــــــــــــــــــــــــاَرك    واالبــــــــــــــــــــــــــــن، اآلب ُمب
وح الثــــــــــــــــــــــالوث الُقــــــــــــــــــــــُدس، والــــــــــــــــــــــر   

ــــــــــــــــــــــــــــــه نسجــــــــــــــــــــــــــــــد الكامـــــــــــــــــــــــــــــل،    ل
ـدهُ  وُنمج.  

Je  Peniwt  et'en   nivhoùi  >  
mareftoubo   `nje   Pekran   >   marec̀i   `nje   
tekmetouro  >  je   vwk   pe   pìwou   ]a      
nìene\ . 
 
Je   `f̀cmarwout   `nje   ` Viwt   nem   

` P]hri  >  nem   Pipn?a?   eq?u?  >  :̀triac   
etjhk   `ebol  >  tenouw]t   `mmoc   
ten;̀wou   nac .  

� �
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 ،أساســـــاته فـــــي الجبـــــال المقدســـــة

 الـــرب أفضـــل  ،أبـــواب صـــهيون أحـــب
  وب.ــعقمن جميع مساكن ي

  

أعمــال مجيــدة قــد قيلــت عنــِك يــا 
 ه. هلليلويا.ــمدينة الل  

  

ـــــــول إن إنســـــــانًا  صـــــــهيون األم تق
وهــو العلــي الــذي  ،وٕانســانًا صــار فيهــا

  سها إلى األبد هلليلويا.أسّ 

Nefcen;   'en   nitwou   eq?u?  >  `a   P_   
mei   `nnipulh   `nte   Ciwn  >  `e\ote   
nimàn]wpi   throu   ̀nte   Iakwb  . 
 
Aucaji   eqbh;   `n\aǹ\bhoùi   eu-

taìhout     ;baki     ̀nte     V; .    al? . 
 
Ciwn   ;mau   najoc   je   ourwmi  >  nem   

ourwmi   af]wpi   `n'htc   ouo\   `nqof   
petsoci    af\icen;   ̀mmoc   ]a   `ene\ .   al? . 

� �

  أمشيرشهــر 
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يســـــوع المســـــيح الليلويـــــا الليلويـــــا: 
   .تجسد من العذراءابن الله، 

    الليلويـا الليلويـا.

 Al?  al?   >   Ihc?   Pxc?  ` P]hri  `mV;  >  
afsicar[     'en     ;parqenoc .   
 Al?    al?  .    
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يســـــوع المســـــيح الليلويـــــا الليلويـــــا: 
   .دخل أورشليمابن الله، 

    الليلويـا الليلويـا.

 Al?  al?   >   Ihc?   Pxc?  ` P]hri  `mV;  >  
af]e     ̀e'oun     ̀eIlh?m?  .   
 Al?    al?  .    

  

  برمهاتشهــر 
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 المســـــيح يســـــوعالليلويـــــا الليلويـــــا: 

ــــــــــــين  ــــــــــــام مــــــــــــن ب ــــــــــــك المجــــــــــــد: ق   مل
  .في اليوم الثالث األموات
   

      الليلويـا الليلويـا.

Al?  al?  >  Ihc?     Pxc?   ` Pouro   `nte   
`pwou  >  aftwnf   `ebol'en   nheqmwout 
'en    pìe\oou     ̀mma\    ]omt . 
   
Al?    al?  .    

� �
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ـــــــا:  ـــــــا الليلوي ـــــــام  المســـــــيحالليلوي   ق

ــــــــــــــين األمــــــــــــــوات، وصــــــــــــــعد    مــــــــــــــن ب
  إلــــــى الســــــموات، وجلــــــس عــــــن يمــــــين 

  .أبيه
   

    الليلويـا الليلويـا.

Al?  al?  >  Pxc?   aftwnf   `ebol'en   
nheqmwout  >  ouo\   af]enaf   `èp]wi    
`enivhoùi  >  af\emci   caoùinam   `m-
Pefiwt . 
   
Al?    al?  . 

  برمودهشهــر 
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الليلويـــا الليلويـــا: المســـيح قـــام ثـــم 
ــــــــــــاراقليط عِ َصــــــــــــ ــــــــــــا الب   د: وأرســــــــــــل لن

  .روح الحق
    الليلويـا الليلويـا.

Al?  al?  >  Pxc?   aftwnf   ouo\   
af]enaf  >  afouwrp   nan `mpi-
paraklhton    Pipna?    ̀nte    ;meqmhi . 
 Al?    al?  . 

� �
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ـــــــــرب ألنـــــــــه بالمجـــــــــد    فلنســـــــــبح ال

ـــ دَ عِ د، َصـــتمّجـــ ـــى الس وات، وأرســـل مَ إل
ــــــار  ــــــا الب عــــــزي، قليط روح الحــــــق المُ الن

  آمين. هللويا.
ـــــــــرب ألنـــــــــه بالمجـــــــــد    فلنســـــــــبح ال

ـــ دَ عِ د، َصـــتمّجـــ ـــى الس وات، وأرســـل مَ إل
ــــــا ــــــا الب عــــــزي، قليط روح الحــــــق المُ ار لن

  آمين. هللويا.
 الســــماء جعــــل االثنــــين واحــــدًا أي

  ... دَ عِ واألرض، صَ 
 الســــماء جعــــل االثنــــين واحــــدًا أي

  ... دَ عِ واألرض، صَ 
ســجد تعــالوا يــا جميــع الشــعوب، لنَ 

  ...دَ عِ صَ  ليسوع المسيح،
ســجد تعــالوا يــا جميــع الشــعوب، لنَ 

  ...دَ عِ صَ  ليسوع المسيح،
  ُمخلصــــــــــــــنا  ههـــــــــــــذا هـــــــــــــو اللـــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل جســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد،    ورب ُك
  َصِعَد ...

Acwmen   tw   Kuriw  >  endo[oc   gar   
dedo[acqe  >  `anelqwn   ic   ouranouc  >  
a[iton   Paraklhton  >  to  ` Pneuma   
thc   ̀alhqiac    >    ̀amhn    al?  . 
Maren\wc   `eP_  >  je 'en oùwou  gar   

afsìwou  >  af]enaf   `èp]wi   `enivhoùi  >  
afouwrp   nan   `mPiparaklhton   Pipn?a?   
`nte   ;meqmhi    >    ̀amhn     al? . 
Touc   du  `o  `kticac   ic   `ena  >  ton   

ouranon    ke    thn    ghn    >    ̀anelqwn ...  
Pentafer   pìcnau   `nouai  >  `ete   vai   

pe   `tve     nem     `pka\i   >   af]enaf    ... 
Deute  pantec   `ilài  >  `prockunhcw-

men   Ihcou   ̀  Xrictw    >  ̀anelqwn  ...     
Amwini   nilaoc   throu  >  `nten-

ouw]t     `nIhc?    Pxc?     >    af]enaf  ... 
Outoc   ectin   `o   Qeoc   `o   Cwthr   

`hmwn  >  ke   Kurioc    pachc    carkoc   >   
`anelqwn  ...  

  بشنسشهــر 
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ه ُمخلصـــنا ورب ُكـــل هـــذا هـــو اللـــ
  جسد، َصِعَد ...

ثـــــــالوث فـــــــي واحـــــــد وواحـــــــد فـــــــي 
ثـــالوث، اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس، 

  آمين هللويا. .يعز روح الحق المُ 
ثـــــــالوث فـــــــي واحـــــــد وواحـــــــد فـــــــي 
ثـــالوث، اآلب واالبـــن والـــروح القـــدس، 

  آمين هللويا. .يعز روح الحق المُ 

 Vai   pe   V;   Pencwthr  >  ouo\    P_   
`ncar[      niben   >    af]enaf  ... 
`  Triacen   monadi  >  ke   monacen   `tri   

`adi  >   `o   Pathr  ke   `o` Uioc  >  ke  to  `agion   
Pna?  > to     ̀  Pneuma     thc     ̀alhqiac  ... 
Oùtriac   ecjhk   `ebol  >  ecoi  `n]omt  

ecoi   `nouai `ete vai pe ` Viwt nem ` P]hri   
nem Pipn?a?   eq?u?  >  Pipn?a?   ̀nte  ;meqmhi ... 

� �
� �
� �
� �

  
  
  
  

�WE�:Pì\mot   gar�� �
� �

  نعمـــــــــــة ربنـــــــــــا يســـــــــــوع المســـــــــــيح 
  تكـــــــــــــــون مـــــــــــــــع روحـــــــــــــــك الطـــــــــــــــاهر 

رئـــيس الكهنـــة البابـــا يـــا ســـيدي الُمكـــّرم 
  .أنبا ( ... )

  

  .وأبينا األسقف أنبا ( .... )
   

فلــــيكن اإلكليــــروس وكــــل الشــــعب 
  آمين يكون . .معافين من الرب

Pì\mot   gar   `mPen_   Ihc?   Pxc?   
ef̀e]wpi   nem   pek̀agion   `pneuma   pasoic   
`niwt   ettaìhout   `narxh̀ereuc   papa   
abba   ( ... ) . 
   
Nem   peniwt   ̀n`epickopoc   abba  ( ... )  . 
    
Mare   pìklhroc   nem   pilaoc   thrf   

oujai   'en   P_    >    je     ̀amhn     ec̀e]wpi  . 
  
  
  
  
  

  باؤنىشهــر 
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:�E�WAl?   >   vai   pe   pìe\oou�� �
'"���م�א?1
�ع�,�3�د�وא?"��د�و�>�&xא�Dل���TG�Fم����?��אمEאא�& �

� �
  هــــــــــــــذا هــــــــــــــو اليــــــــــــــوم  :هللويــــــــــــــا

  الــــــــــــــذي صــــــــــــــنعه الــــــــــــــرب فلنفــــــــــــــرح 
  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه؛ فونبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهج 

ـــــــــــــارب ســـــــــــــهل  ـــــــــــــارب خلصـــــــــــــنا، ي   ي
اســــــم الــــــرب. بلنا، مبــــــارك اآلتــــــي بِ ُســــــ

  هللويا.

Al?   >   vai   pe   pìe\oou   `eta   P_   
qamiof  >  marenqelhl   `ntenounof   
`mmon   `n'htf  >  `w   P_   ek̀ena\men   `w  
P_   ek̀ecouten   nenmwit  >  `f̀cmarwout   
`nje   vheqnhou   'en   ` Vran     `mP_   >    
al?  . 

� �
� �
� �

:�EW�Al? >   je   ̀vmeu`i�� �
69��2وא[����6���,���א?�Dل���TG��FوDو�?��אمא��،D��8
�Eא�-$�مא�E,�א?3'و�-�
Hא��,�-� �

� �
  إن فكــــــــــــــر اإلنســــــــــــــان  :هللويــــــــــــــا

عتـــرف لـــك يـــارب، وبقيـــة الفكـــر ُتعيـــد ي
  لَك.

ــــــــــــــذبائح والتقــــــــــــــدمات اقبلهــــــــــــــا    ال
  .هللويا .إليك

Al? >   je   `vmeùi   `nourwmi   ef̀eouwn\   
nak   `ebol   P_   >   ouo\   `pcwjp   `nte   
oumeùi   ef̀eer]ai      nak  .    
Niqucìa   nìprocvora   ]opou   

`erok  >  al? . 
  
  
  
  
  
  
  
  

  أبيبشهــر 
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F�WE:O   Kurioc   meta   couE�'����F���D�F��Eא-]� �
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  الرب معِك.
قــــدوس اآلب الملــــك الــــذي نظــــر 
إلــــى اتضــــاعنا وجــــنس المجــــد والــــروح 

  القُــُدس.
عــــــــادل هــــــــو اآلب ُمعيننــــــــا فــــــــي 
ضــــــعفنا مــــــن أجــــــل الحيــــــاة الســــــمائية 

  والروح القُــُدس.
  المـــــــــــديح يليـــــــــــق بـــــــــــاآلب كنـــــــــــز 

ائي والـــــــروح اتضـــــــاعنا ويســـــــوع الســـــــم
  القُـُدس.

ـــــــــــرب اآلب الُمـــــــــــتكلم بـــــــــــالحق  ال
الســـمائي الـــذي شـــابهنا فـــي اتضـــاعنا 

  والروح القُــُدس.
ُمكـــــــــــــــرم هـــــــــــــــو اآلب المتهلـــــــــــــــل 
باتضــــــاعنا والحــــــق الســــــمائي والــــــروح 

  القُــُدس.
ــــتكلم مــــن أجــــل  اآلب الراعــــي الُم
مـــــــذلتنا والصـــــــليب الســـــــمائي والـــــــروح 

  الُقُدس.
ـــــى ُمكـــــرم هـــــو اآلب الُمشـــــرق ع ل

ــــــــــروح    مــــــــــذلتنا بــــــــــالنور الســــــــــمائي وال
  القُــُدس.

الفــــرح كــــائن علــــى الــــدوام بــــاآلب 
المبـــــتهج بتواضـــــعنا والحـــــق الســـــمائي 

  والروح القُــُدس.

O   Kurioc   meta   cou. 
Agioc   ictin  >  `o   Pathr   bacileucin  >  

qe   penqebìo  >  genoc   `ndo[in   tou   Pna?   
tou     `agiou  . 
Dikeoc   ictin  >  `o   Pathr  `eoubohqin  >  

qe   penqebìo  >  zwhn   `n`epouranion   tou   
Pna?    tou    `agiou  . 
` Hpanoc     ictin   >   `o Pathr  qucaurin  >  

qe   penqebìo  >  Ihc?   `n`epouranion   tou   
Pna?   tou   ̀agiou . 
Kurioc   ictin  >  `o   Pathr   laleucin  >  

qe  penqebìo  >  matouc   `n`epouranion   
tou   Pna?     tou      `agiou  . 
Nimioc   ictin  >  `o   Pathr   [aleucin  >  

qe   penqebìo  >  ontwc   `n`epouranion   tou   
Pna?   tou    ̀agiou  . 
Pimenoc   ictin  >  `o   Pathr   raraucin  >  

qe   penqebìo  >  `ctauroc   `n`epouranion   
tou   Pna?   tou   ̀agiou  . 
Timioc   ictin  >  `o   Pathr   `umonvin  >  

qe   penqebìo  >  vwcthr   `n`epouranion   
tou   Pna?    tou     ̀agiou . 
Xere   ictin   ictin  >  `o   Pathr   

yaleucin  >  qe   penqebìo  >  ontwc   `n-
`epouranion     tou     Pna?      tou      ̀agiou  . 

� �

  مسرىشهــر 
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�WE�:Tenjou]t�� �
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  وننتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر قيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  األمــــــــــوات وحيــــــــــاة الــــــــــدهر اآلتــــــــــي، 

  آمين.

Tenjou]t   `ebol   'àt\h   `n;-
`anactacic   `nte   nirefmwout   >   nem   
piwin'    `nte    pìewn    eqnhou    >   ̀amhn   . 

� �
  

  

  الصغيرر شهــال
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