
 صلوا مع مرٌـم

 " كتٌب ٌجمع صلوات أم هللا، مرٌم العذراء"
 

 

هو هدٌة من مرٌم العذراء لك تدعوك بـه لكً تنضم الٌها للتقدم فى 
المسٌرة الروحٌـة نحو النعمة، الرحمة، التعزٌـة والحب، وللسٌر معها 
نحو الخالص، وأٌضاً للتعاون مع عملها كوسٌطة للبشرٌـة. قد ٌكون 
كتٌب الصلوات هذا أداة بسٌطة فى ٌدٌك لمعاونتك فى حٌاتك الٌومٌـة 

أبناء مرٌم، وحتى تعرف مدى التعزٌـة الفائقة الكامنـة فى ربنـا كؤحد 
 ٌسوع المسٌح.

لسلسلة تجمع بعض الصلوات والطلبات   الكتٌب هو الجزء الثانً هذا
نتلوهـا مع القدٌسة مرٌم أم ٌسوع طلبـاً لشفاعتهـا  التى والترانٌم

هو وصالتها معنا من أجل التقدم فى مسٌرتنا نحو حٌاة الـملكوت،و
أٌضاً مساعدة ألبناء مرٌم على تقدٌم اإلكرام الالئق بؤم الكلمة المتجسدة. 

سبب بركة روحٌـة للجمٌع وأن  ا الكتٌبكون هذٌ طلب من الرب أنوأ
ركة الرب وشفاعة بب تساعد أبناء الكنٌسة الكاثولٌكٌـة لٌنموا فى اإلٌـمان

 أمنا مرٌم العذراء.

 تجمٌع وإعداد                                                     

 نبٌل حلٌم ٌعقوب                                                   
 

 0227ٌونٌو   ىلوس انجلوس ف

 

 

 

 

 

 

 



 

 :صلوات النهــار

 بإسم اآلب واالبـن والروح القدس إلـه واحد. آمٌـن

  
 :التبشٌر المالئكً

للفرنسٌسكان فى مدٌنة توسكانً عام   تم تالوتها اول مرة فى دٌر
 م5021

ٌتلى التبشٌر المالئكً فً السادسة صباحاً،عند الظهر،وفً السادسة 
ستثاء الزمن الفصحً،حٌث تتلى تهنئة مرٌم إمساء، على مدار السنة ب

 .العذراء عوضًا عنه

 مالك الرّب بّشر مرٌم العذراء، -

 فحبلت من الروح القدس. -

 السالم علٌك ٌا مرٌم....                         

 أمة الرّب، ها أنا -

 فلٌكن لً بحسب قولك. -

 السالم علٌك ٌا مرٌم....                        

 والكلمة صار جسداً، -

 وحّل بٌننا. -

 السالم علٌك ٌا مرٌم....                        

 صلًّ ألجلنا ٌا أّم هللا القدٌسة، -

 لكً نستحق مواعٌد المسٌح. -

نسؤلك ٌا رّب ، أن تفٌض نعمتك على عقولنا ، حتى إننا نحن  لنصّل:
الذٌن قد عرفنا ببشارة المالك ، تجّسد ابنك ٌسوع المسٌح ، نبلغ بآالمه 

 آمٌن.  وصلٌبه إلى مجد القٌامة. بربنا ٌسوع المسٌح نفِسه.

  
 
 
 



 :صلوات للثالوث األقدس
 

 )تم تلقٌنها بمعرفة مالك السالم عند ظهوره فى فاطٌما(

ٌا رب إنى أإمن بك. أعبدك. أملً ورجائً أنت وحبً أنت. أسؤلك 
الـمغفرة من أجل كل من ال ٌإمن بك، وال ٌعبدك، وال ٌترجاك وال 

 مرات(. 3ٌحبك )

أٌها الثالوث األقدس اآلب واالبن والروح القدس انً أعبدك من كل 
م لك إستحقاقات جسد ودم ونفس والهوت ربنا ٌسوع المسٌح القلب وأقد

الموجود فى كل بٌوت القربان الـمقدس فى أنحاء العالـم تعوٌضاً عن 
   خطاٌانا وآثامنـا

  
 :التقدمـة الٌومٌـة

ٌا ٌسوع، أقدم لك هذا الٌوم،وكل ما أقوم به، من أجل حبك، ومن أجل  
عوٌضاً عن تلك اإلهانات األب القدوس، ومن أجل إرتداد الخطؤة، وت

التى أصابت قلب مرٌم الطاهر. ٌا ٌسوع من أجل حب مرٌم القدٌسة لك 
هبنً أن أحبك مثلها فوق كل األشٌاء ألتمكن من تتمٌم مشٌئتك المقدسة 

الٌوم ودائما. أشكرك ألنك باركتنً بالعدٌد من الِنعم طوال حٌاتً، 
صد بمعونتك أن اعمل وخاصة انك وهبتنً ٌوما آخر جدٌداً. ها أنا قا

 كل ما ٌسّرك، وأن أحبك وأحب أمك مرٌم البتول. آمٌن.

  
 :ٌا ٌسوع الحً فى مـرٌم

ٌا ٌسوع، الحً فى مرٌم، تعال وعش فٌنا بروحك القدوس، بمواهبك 
الـممتلئة، بطرقك الكاملة، بفضائلك الحقة، وبالوحدة فى أسرارك. املك 

لم، والجسد والشرٌر بقوة علٌنا، ضد أعدائنا التى تهددنا، ضد العا
 روحك القدوس ولـمجد هللا اآلب. آمٌن.

  
 
 



 :ٌا أمـً المحبـوبـة

صغٌر لِك أعطٌك ٌدي خذٌها وقودٌنً   ٌا أمً الـمحبوبـة مرٌم، كطفل
العالم   فى هذا الٌوم ألتمم مشٌئة هللا القدوسة فى كل األشٌاء، ان أحارب

والجسد والشرٌر، وأن أقهرهم بكل الوسائل بواسطة النعم التى ٌحصل 
 علٌه كل من ٌطلبها بإتضاع منِك.

وبما اننى قاصد ان أتجنب الوقوع فى الخطٌئة، فؤعطنً النعمة ان ال 
أُقهر، وأن ال أحب العالم وشهواتـه، بل كطفل لِك أن أحب هللا فوق كل 

عارفاً انه بدون هللا وشفاعتِك فال أستطٌع األشٌاء، بقلب نقً ومتواضع، 
 شٌئاً.

فٌا أمً، أنا قاصد أن انال كل الغفرانات التى ٌمكننً الحصول علٌها 
الٌوم وكل األٌام وأن اقدمها لِك تعوٌضاً عن تلك النفوس المعذبـة فى 
الـمطهر. فؤسؤلِك أن تهٌبـٌنى كل الِنعم الضرورٌـة لخالصً األبدي 

. سامحٌنً عن كل خطاٌاي، وعلمٌنً أن أسٌر فى وخالص كل الخطؤة
طرٌق الخالص. احملٌنً الى السماء وكونً معً فى كل أٌام حٌاتً. 

  آمٌن.
  

 :التناول الروحً مع مرٌم

ٌا سلطانة السموات و األرض الطاهرة ، ٌا والدة هللا و وسٌطة كّل الِنعم 
فً سّر القربان  ، أنا أإمن بؤّن ابنك ، ربنا ٌسوع المسٌح ، موجود حقاً 

األقدس. أنا أحبه فوق كّل شًء ، و أتوق ألقبله فً قلبً . و بما أننً ال 
اً ، تلطفً و ضعٌه روحٌاً فً نفسً. ٌّ  أستطٌع قبوله اآلن سر

ٌّاً ٌا ٌسوع ، أنا أقبّ  ًّ اآلن و أوحد نفسً كل لك و أعانقك ألّنك أتٌت إل
 آمٌن. معك ، ال تسمح لً أن أنفصل عنك أبداً.

  
 :صالة الى الـمالك الحارس

ٌا مالك هللا الـمتقلد حراستً من رأفتـه تعالى، نور عقلً، واحرسنً، 
 ودبرنـً، وأرشدنً، وخلصنً من الشرٌر. آمٌن.

 ٌا ٌسوع وٌا مرٌم وٌا مارٌوسف أنا أحبكم فخلصوا النفوس



 ٌا قلبا ٌسوع ومرٌم األقدسٌن باركونا واحفظونا

   

 :صلوات الـمساء

 واإلبن والروح القدس ، إلـه واحد آمٌـنبإسم اآلب 

 مرات( 3السالم المالئكً )

 إبدأ بفحص الضمٌـر، ثم اتلوا:

 :فعل الندامـة

ٌا ربً وإلهـً، أنا نادم من كل قلبً على جمٌع خطاٌاي، ألنـً 
 بالخطٌئة

سً والخٌرات األبدٌـة، واستحققت العذابات الجهنمٌة. فخسرُت ن
 وباألكثر أنا

نادم، ألنـً أغظتك وأهنتك، أنت ربـً وإلهـً المستحق كل كرامة 
ومحبـة. ولهذا السبب أبغض الخطٌئة فوق كل شر. وأرٌد بنعمتك أن 

أموت، قبل أن أغٌظك فٌما بعد. وأقصد أن أهرب من كل سبب خطٌئة، 
 وأن أفً

 بقدر استطاعتً عن الخطاٌا التى فعلتهـا. آمٌـن.

                   

 :لرئٌس الـمالئكة مٌخائـٌل صالة

ٌـا رئٌس الـمالئكة مٌخائٌل دافع عنـا فى الـمعركة، وأحمٌنـا من كل 
هجمات الشرٌر، ولٌنتهره الرب ونحن نصلً بإتضاع أمامك. ٌا رئٌس 

الطغمات السمائٌة ألقً فى جهنم بقوة هللا كل األرواح الشرٌرة الذٌن 
 . آمٌن.ٌحومون حولنا فى هذا العالم لتدمٌر النفوس

  
 :إلى سٌدتـً و سلطانتً

ِتها، ، إّنً أقّدم لِك ذاتً بكلٌَّ ًّ وإظهاراً لصدق خدمتً  ٌا سلطانتً وأم
 لك،



ِتها. أكّرس لك الٌوم، وبما أّنً  نظري وسمعً وفمً و ذاتً بكلٌَّ
احفظٌنً وحامً عنً كعبد لك و  خاّصتك، أٌتها األّم الحنون،

 آمٌن. خاّصتك.

مار ٌوسف أشكركم على كل الِنعم التى وهبتوهـا  ٌا ٌسوع وٌا مرٌم وٌا
 لـً الٌوم وأطلب الـمغفرة عن كل جحودي. آمٌن.

  
 :استدعاء للروح القدس

أٌها الروح القدس تعال وإمؤل قلوب مإمنٌك واشعل فٌهم نار محبتك. 
ٌُخلقوا من جدٌد، ولٌتجدد وجـه األرض،  أرسل روحك القدوس ف

لنفوسنا، ونعمة أن نحٌا لنحبك وحدك مهما وامنحنـا أٌها الرب إنتعاشاً 
 كانت التكلفة. آمٌن.

  
 :صلوات للثالوث األقدس

ٌا رب إنى أإمن بك. أعبدك. أملً ورجائً أنت وحبً أنت. أسؤلك 
الـمغفرة من أجل كل من ال ٌإمن بك، وال ٌعبدك، وال ٌرجونك وال 

 مرات(. 3ٌحبك )

أٌها الثالوث األقدس اآلب واالبن والروح القدس انً أعبدك من كل 
القلب وأقدم لك إستحقاقات جسد ودم ونفس والهوت ربنا ٌسوع المسٌح 

الموجود فى كل بٌوت القربان الـمقدس فى أنحاء العالـم تعوٌضاً عن 
 خطاٌانا وآثامنـا

  
 :التناول الروحً مع مرٌم

طاهرة ، ٌا والدة هللا و وسٌطة كّل الِنعم ٌا سلطانة السموات و األرض ال
، أنا أإمن بؤّن ابنك ، ربنا ٌسوع المسٌح ، موجود حقاً فً سّر القربان 

األقدس. أنا أحبه فوق كّل شًء ، و أتوق ألقبله فً قلبً . و بما أننً ال 
اً ، تلطفً و ضعٌه روحٌاً فً نفسً. ٌّ  أستطٌع قبوله اآلن سر

ٌّاً  ٌا ٌسوعً ، أنا أقبلك و ًّ اآلن و أوحد نفسً كل أعانقك ألّنك أتٌت إل
 آمٌن. معك ، ال تسمح لً أن أنفصل عنك أبداً.



  
 :صالة من اجل المٌتة الصالحة

أٌتها العذراء البرٌئـة من الدنس، صلًّ ألجلنـا نحن الـملتجئٌن إلٌِك، ٌا 
 ملجؤ الخطـؤة، أم الحزانـى، ال تهملٌنـا فى ساعة موتنـا، وأحصلً لنا
على التعزٌـة الكاملة، والندامة الحقٌقٌة، ومغفرة خطاٌانا، ونعمة ان 

نستحق الـمناولة الـمقدسة ما قبل الـموت، والثبات عند الـمسحة 
األخٌرة، حتى نضمن بكل وسٌلة حصولنا على الرحمة قبل الـمثول أمام 

 عرش إلهنـا ومخلصنا الرب العادل. آمٌن.

   

      اٌها القدٌس ٌوسف الـمجٌد صلً ألجلنا فى ساعة موتنـا    

 وعود القدٌسة مرٌم العذراء لـمن ٌتلو المسبحة الوردٌـة

 )حسب القدٌس آالن دى روش(

 وعدت بهـا العذراء كل من ٌتلو الوردٌـة وهـى كالتالـً:

. كل من ٌتلو الـمسبحة الوردٌـة بتقوى، وٌداوم على تالوتهـا ُتستجاب 5
 واتـه.صل

 . انـً أعـده بحماٌتـً الخاصـة، وبإعطائـه أجمل الِنعم.0

. ان صالة الوردٌـة هى بمثابة ترس منٌع ٌدّمر الِبدع وٌحرر النفوس 3
 من نٌر الخطٌئة ومن الغرائـز الشرٌرة.

. ان تالوة الوردٌـة تّنمً الفضائل وتجلب الـمراحم السماوٌـة، وتبّدل 2
فى القلوب العواطف الفانٌـة، بالحب اإللهـً الـمقدس، وتقّدس أنفس ال 

 تحصـى.

 . النفس التى تكن لـً كل ثقـة بتالوة الوردٌـة ال تهلك أبداً.1

دٌتـً، . لن تكون هناك نهاٌـة تعٌسة لكل من ٌداوم على تالوة ور6
ألنـه إذا كان خاطئـاً سٌرتد إلـى اإلٌـمان الحقٌقً، وإذا كان صالحاً 

 سٌستمـر فى حالـة النعـمة حتى النهاٌـة.

. أود من جمٌع الذٌن ٌداومون على صالة الوردٌـة أن ٌجدوا فى 7
 حٌاتهم



مإاساة ألحزانهم، ونوراً لهداٌتهم، وأن ٌشتركوا بعد مماتهم فى 
 الطوباوٌٌن. حٌاة

. ان الـمداومٌـن الحقٌقٌٌن لصالة الوردٌـة لن ٌموتوا دون أن ٌتزوّدوا 8
 بؤسرار الكنٌسة الـمقدسة.

 . سؤخلّص من الـمطهـر كل الذٌن ٌصلّون وردٌتـً.9

. جمٌع الذٌن ٌداومون على صالة الوردٌـة سٌستمتعون بمجد خاص 52
 فى السماء.

نـه إذا كان موافقـاً . كل ما تطلبونـه عند تالوة الوردٌـة ستنالو55
 لخالصكم.

. لقد حصلت من إبنـً اإللهـً على ان الطوباوٌٌـن فى السماء 50
سٌصبحون فى هذه الحٌاة وفى اآلخرة بمثابـة إخوة للذٌن ٌصلّون 

 المسبحة الوردٌـة.

 . أساعد كل الذٌن ٌنشرون وردٌتـً فى جمٌع إحتٌاجاتهم.53

ٌسوع الـمسٌح كل الذٌن . سٌكونون أبنائـً األعزاء، وإخوة ل52
 ٌداومون على صالة الوردٌـة.

 اإلنتخاب للمجد األبدي.  . ممارسة وردٌـتً لهو دلٌل عظٌم على51

------------------------------ 

  
 المسبحة الوردٌـة

 )حسب القدٌس دومنٌك(

 كٌفٌـة تالوة الـمسبحة الوردٌـة 

            أتلـوا هـذه الصلوات حسب الترتٌب التالً:

            . على الصلٌب إرسم إشارة الصلٌب1

 . تقدمـة صالة الـمسبحة مع صالة للروح2

 القدس وتالوة فعل الندامـة وتالوة قانون    

 اإلٌـمان    

 "أبانـا" -. على الحبـة الكبٌرة تحت الصلٌب3



الخاصـة على كل حّبة مع السالم  تتلى الصالة–.على الحّبات الثالث 4
 المالئكً

 لمجد لآلب واإلبن.... ا1

)الفرح أوالنور أوالحزن  .ٌتلى السر االول من أسرار الوردٌـة6
أوالـمجد( على حسب األٌام الـمحددة وقبل كل سر ٌتم تالوة تقدمـة السر 
على كل سر من األسرار العشرٌن،ثم نصلً "األبانا" مّرة وعشر مّرات 

، ثم صالة "ٌا ٌسوع "الـمجد لآلب" ، ثم صالةم الـمالئكًالسال
 الحبٌب".

)الفرح أوالنور أوالحزن  تلى السر الثانً من أسرار الوردٌـة .7
أوالـمجد( وٌتم تالوة تقدمـة السر،ثم نصلً "األبانا" مّرة وعشر مّرات 

 ثم صالة "ٌا ٌسوع الحبٌب". الـمجد لآلب"" ، ثمالسالم الـمالئكً

)الفرح أوالنور أوالحزن  ٌتلى السر الثالث من أسرار الوردٌـة .8
أوالـمجد( وٌتم تالوة تقدمـة السر،ثم نصلً "األبانا" مّرة وعشر مّرات 

 ثم صالة "ٌا ٌسوع الحبٌب". الـمجد لآلب"" ، ثمالسالم الـمالئكً

)الفرح أوالنور أوالحزن  ٌتلى السر الرابع من أسرار الوردٌـة.9
وٌتم تالوة تقدمـة السر،ثم نصلً "األبانا" مّرة وعشر مّرات أوالـمجد( 

 ،ثم صالة "ٌا ٌسوع الحبٌب".الـمجد لآلب"، ثم "السالم الـمالئكً

)الفرح أوالنور أوالحزن  ٌتلى السر الخامس من أسرار الوردٌـة .52
أوالـمجد( وٌتم تالوة تقدمـة السر،ثم نصلً "األبانا" مّرة وعشر مّرات 

 ثم صالة "ٌا ٌسوع الحبٌب". الـمجد لآلب"، ثم "ـمالئكًالسالم ال

  
 :قانون اإلٌـمان

أإمن باهلل،اآلب ضابط الكل، خالق السماء واألرض، وبربنا ٌسوع "
المسٌح ابن هللا الوحٌد، الذى تجسد من الروح القدس، ومن مرٌم 

العذراء، وُصلب عّنا على عهد بٌالطس البنطً، وتؤلم ومات وُقبر وقام 
فى الٌوم الثالث، كما فى الكتب، وصعد الى السماء، وجلس عن ٌمٌن 

ٌؤتى فى مجد عظٌم لٌدٌن األحٌاء واألموات. اإمن  اآلب، وأٌضاً 



بالروح القدس، وبكنٌسة جامعة، مقدسة،وبصحبـة القدٌسٌـن،وبمغفرة 
 الخطاٌـا، وبقٌامة األموات والحٌاة فى الدهر اآلتً. آمٌن."

                    

 [1][1]صالة األبانـا   

 "أبانا الذى فى السموات،لٌتقّدس إسـُمك، لٌؤت ملكوُتك، لتكن مشٌئُتك،

 كما فى السماء كذلك على األرض. خبزنا كفافنا أعطنـا الٌوم، وأغفر لنا

 ذنوبنا، كما نغفر نحن أٌضاً للـمذنبٌـن إلٌنا، وال تدخلنا فى تجربة،

لكن نّجنا من الشرٌر، بالـمسٌح ٌسوع ربنـا ألن لك الـُملك والقوة 
 والـمجد إلى األبد. آمٌـن.

  
 السالم المالئكً

"السالم علٌِك ٌامرٌم،ٌا ممتلئة نعـمة، الرب معِك،مباركـة أنِت فـى 
ثـمرة بطنِك سٌدنـا ٌسوع الـمسٌح. ٌـا قدٌسة مرٌم،  ةالنساء ومبارك

ألجلنـا نحن الخطأة، اآلن وفـى ساعة موتنـا. ٌا والدة هللا، صلًّ 
 آمٌـن.

  
 صالة المجد

"الـمجد لآلب واإلبن والروح القدس، كما كان فى البدء واآلن وعلى 
 الدوام وإلـى دهر الداهرٌن.آمٌـن".

  
 ٌا ٌسوع الحبٌب ..

وأخذت من النص األصلً  صالة علّمتها العذراء ألطفال فاطٌـما)
 للقدٌسة لوسٌا دى سانتوس(

"ٌـا ٌسوع الحبٌب أغفر لنـا خطاٌـانـا. نّجنـا من نار جهّنم والـمطهـر 
وخذ إلـى السماء جمٌع النفوس. خصوصاً تلك التى هى بؤكثـر حاجـة 

 إلـى رحمتك. آمٌـن.

  
 السالم علٌك ٌا سلطانة
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 (.Herman the Cripple, O.S.B )الطوباوي

السالم علٌِك، أٌتهـا الملكة أم الرحمة والرأفـة. السالم علٌِك ٌا حٌاتنا 
ولّذتنـا ورجاَءنـا، الٌِك نصرخ نحن الـمنفٌٌن أوالد حّواء، ونتنهد 

نائحٌن وباكٌن فى هذا الوادي،وادي الدموع.فؤصغى الٌنا،ٌا   نحوك
فى شفٌعتنـا، وانعطفً بنظرك الّرإوف نحونـا،وأرٌنا بعد هذا الـمن

ٌسوع ثمرة بطنك المباركة. ٌا شفوقة،ٌا رإوفـة، ٌا مرٌم البتول الحلوة 
 اللّذٌذة. آمٌن.

 صلً ألجلنا ٌا والدة هللا القدٌسة -

 لكً نستحق مواعٌد المسٌح -

  
 فلنصلً:

اللهم ٌا من نال لنـا إبنه الوحٌد ثواب الخالص األبدي، بحٌاتـه وموتـه 
، نحن الذٌن نذكر أسرار الوردٌـة وقٌامتـه، نبتهل إلٌك أن تخولنـا

الـمقدسة، أن نقتدي بما تحوٌـه، وننال البركات التى تعد بهـا، بٌسوع 
 الـمسٌح ربنـا. آمٌن.

ٌّة الحبر األعظم  صالة األبانا والسالم والمجد على ن

                           -------------- 

  
 أسرار الفرح) تتلى أٌام االثنٌن والسبت(

 (38-06:5)لوقابشارة الـمالك جبرائٌل لـمرٌم البتول بالحبل اإللهً .1

 (16-39:5)لوقا . زٌارة مرٌم البتول للقدٌسة الٌصابات0

 (05-5:0)لوقا . والدة ٌسوع الـمسٌح3

 (38-00:0)لوقا. تقدمـة ٌسوع الطفل فى الهٌكل2

 (10-25:0)لوقا . وجود ٌسوع فى الهٌكل1

  
 الخمٌس(أسرار النـور )تتلى ٌوم 

 (56-53:3)متىعماد السٌد الـمسٌح فى نهر األردن .1

 (55-5:0عرس قانا الجلٌل عندما صنع ٌسوع أولى آٌاته)ٌوحنا .2



 (51-52:5)مرقس إعالن ملكوت هللا .3

 (58-5:57تجلـًّ الرب ٌسوع على الجبل)متى .4

 (06العشاء األخٌر )متى .5

  
 أسرار الحزن )تتلى ٌومً الثالثاء والجمعة(

 (16-36:06نزاع ٌسوع فى بستان الزٌتون )متى .1

 (06:07جلد ٌسوع)متى .2

 (35-07:07تكلٌل ٌسوع بالشوك)متى .3

 (30:07حمل ٌسوع للصلٌب)متى .4

 (16-33:07صلب ٌسوع)متى .5

  
 أسرار الـمجد )تتلى ٌوم األربعاء واألحد(

 (09-5:02قٌامـة السٌد الـمسٌح)ٌوحنا      .1

 (13-36:02)لوقا السٌد الـمسٌح صعود      .2

 (25-5:0)اعمال  حلول الروح القدس على الرسل      .3

)من إعالن عقٌدة  للسماء جسدبالنفس وال إنتقال مرٌم البتول      .4
 (5912إنتقال العذراء البابا بٌوس الثانى عشر 

واألرض  تكلٌل مرٌم البتول سلطانة على السموات      .5
 (5:50)رإٌا

  
 ةطلبـة العذراء مرٌـم الـمجٌد

 (0كٌـرٌـالٌسون كرٌستٌالٌسون )

 أنصت إلٌنـا                ٌـا ربنـا ٌسوع الـمسٌح

 إستجب لنـا ٌا رب                ٌـا ربنـا ٌسوع الـمسٌح

 ارحـمنـا ٌارب                         أٌهـا األب السـماوي

 ارحـمنـا ٌارب                  ٌـا إبـن اللـه مخلص العالم

 ارحـمنـا ٌا رب               أٌهـا الروح القدس اللـه

 إرحـمـنـا ٌارب    أٌهـا الثالوث القدوس اإللـه الواحد



 صلـى ألجلنــا                       ٌـا قدٌسـة مرٌـم

 صلـى ألجلنــا                            ـا والدة هللاٌ

 صلـى ألجلنــا                    ٌـا عذراء العذارى

 صلـى ألجلنــا            ٌـا أم سٌدنـا ٌسوع الـمسٌح

عمـة اإللهٌـة ِِ  صلـى ألجلنــا                  ٌـا أم الِن

 لـى ألجلنــاص                        ٌـا أمـا طـاهـرة

 صلـى ألجلنــا                    ٌـا أمـا عفٌفـة

 صلـى ألجلنــا             ٌـا أمـا غٌـر مّدنـسة

 صلـى ألجلنــا              ٌـا أمـا بغٌـر عٌب

 صلـى ألجلنــا                    ٌـا أمـا حبٌـبة

 صلـى ألجلنــا                        ٌـا أمـا عجٌـبـة

 [2][2]صلـً ألجلنــا                    ٌـا أم الكنٌسة

 صلـى ألجلنــا       ٌـا أم الـمشورة الصالـحـة

 صلـى ألجلنــا                   ٌـا أم الخـالـق

 صلـى ألجلنــا                        ٌـا أم الـمخلّص

 صلـى ألجلنــا                ٌـا بتوال حـكـٌـمة

 صلـى ألجلنــا                ٌـا بتوال مـّكرمـة

 صلـى ألجلنــا               ٌـا بتوال مـمدوحـة

 صلـى ألجلنــا                  ٌـا بتوال قـادرة

 صلـى ألجلنــا                 ـونـةٌـا ٌتوال حن

 صلـى ألجلنــا                        ٌـا بتوال أمـٌنـة

 صلـى ألجلنــا                  ٌـا مرآة العـدل

 صلـى ألجلنــا               ٌـا كرسً الحـكمة

 صلـى ألجلنــا                ٌـا سبب سرورنـا

 صلـى ألجلنــا                        ٌـا إنـاء روحٌـا

 صلـى ألجلنــا         ٌـا إنـاء الِعبـادة الجلٌلـة

 صلـى ألجلنــا                 ٌـا وردة سـّرٌـة

 صلـى ألجلنــا                   ٌـا أرزة لبنـان
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 صلـى ألجلنــا                     ٌـا برج داود

 صلـى ألجلنــا                        ٌـا برج العــاج

 صلـى ألجلنــا                        ٌـا بٌت الذهـب

 صلـى ألجلنــا                ٌـا تابوت العـهـد

 صلـى ألجلنــا                        ٌـا باب السـماء

 صلـى ألجلنــا                ٌـا نجـمة الصـبح

 صلـى ألجلنــا              ٌـا شفـاء الـمرضى

 صلـى ألجلنــا                ٌـا ملـجـؤ الخطـؤة

 صلـى ألجلنــا            ٌـا معـزٌـة الحزانـى

 صلـى ألجلنــا             ٌـا معونـة النصارى

 صلـى ألجلنــا                  ٌـا سلطانـة الـمالئكـة

 صلـى ألجلنــا               ٌـا سلطانـة األبـاء

 صلـى ألجلنــا             ٌـا سلطانـة األنبٌـاء

 صلـى ألجلنــا              ٌـا سلطانـة الرسـل

 صلـى ألجلنــا             ٌـا سلطانـة الشهـداء

 صلـى ألجلنــا         ٌـا سلطانـة الـمعتـرفٌـن

 صلـى ألجلنــا             ٌـا سلطانـة العذارى

 صلـى ألجلنــا     ٌـا سلطانـة جمـٌع القدٌسٌـن

 صلـى ألجلنــا       ٌـا سلطانـة السـموات واألرض

 صلى ألجلنـــا    ٌا سلطانة ُحبل بهـا بال دنس الخطٌئة األصلٌة

 صلى ألجلنـــا   ٌـا سلطانة إنتقلت للسماء بالنفس والجسد

 لنــاصلـى ألج         ٌـا سلطانـة الوردٌـة الـمقدسة

 [3][3]صلـى ألجلنــا                  ٌـا سلطانـة العـائالت

 صلـى ألجلنــا              ٌـا سلطانـة السـالم

 لنــاصلـى ألج                        ٌا سلطانـة )اسم البلد(

 انصت الٌنـا ٌـا حـمل اللـه الحامـل خطاٌـا العالـم

 استجب لنا ٌارب ٌـا حـامـل اللـه الغافـر خطاٌـا العالـم

 ارحمنـا ٌارب         ٌـا حمل اللـه الرافـع خطاٌـا العالـم
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 كٌـرٌـالٌسـون.   كرٌستٌالٌسون     كٌـرٌـالٌسون

لنصلى: نسؤلك أٌها الرب اإللـه، أن تمتعنـا نحن عبٌدك بصحة النفس 
مرٌم العذراء الـمجٌدة الدائمة البتولٌة من   والجسد، وأن ننجو بشفاعة

الحزن الحاضر، والفوز بالفرح األبدي. بالـمسٌح ٌسوع ربنا. 
                                    آمٌن.

 س ٌوسف )شفٌع الكنٌسة الجامعـة(الة الى القدٌ                

 ) بمعرفة البابا لٌون الثالث عشر(                          

الٌك نلتجئ فى ضٌقنا اٌها القدٌس ٌوسف، وبك نستعٌن بعد ان استغثنا 
بعروستك الكلٌة القداسة، فاننا نسؤلك متضرعٌن الٌك بحق تلك المودة 

الدنس وبحق المحبة األبوٌة  التى جمعت بٌنك وبٌن أم هللا البرٌئة من
التى احتضنت بها الطفل ٌسوع، أن تنظر بعٌن الشفقة والرضا الى 
المٌراث الذى اقتناه ٌسوع المسٌح بدمه، وان تبادر الى اغاثتنا فى 

شدائدنا بما لك من اإلسعاف والقدرة. فٌا حارس العائلة اإللهٌة الجزٌل 
فاة وابعد عنا بعٌدا اٌها العناٌة بها، احم عشٌرة ٌسوع المسٌح المصط

األب العطوف وباء جمٌع األضالٌل والرذائل المنتشر فى العالم، وارأف 
بنا ٌا نصٌرنا القدٌر وأعضدنا فى هذه الحرب القائمة بٌننا وبٌن سلطان 
الظلمة، وكما انك قد أنقذت ٌوما الطفل ٌسوع من مخاطر الموت التى 

 المقدسة من مكائد األعداء كانت تهدد حٌاته هكذا خلص اآلن بٌعة هللا
ومن كل بإس وظلم، وظلل كل واحد منا بستر حماٌتك على الدوام، 

لنستطٌع بعونك ان نعٌش عٌشة صالحة على مثالك فنموت مٌتة األبرار 
 فائزٌن بالسعادة الخالدة فى السماء. آمٌن

  
 .إلـى حماٌتِك نلتجئ

Sub Tuum Praesidium 

 )صالة وجدت من القرن الثالث المٌالدي(

إلـى حماٌتِك نلتجئ ٌا والدة هللا القدٌسة، فال تغفلً عن طلباتنا، عند 
إحتٌاجنا إلٌِك، لكن نجنـا من جمٌع الـمخاطر، أٌتهـا العذراء المجٌدة 

 المباركـة.



  
 أذكري ٌـا مرٌـم

 (  St. Bernard of Clairvaux س)القدٌس برنارد

ٌُسمع قّط أنَّ أحداً التجؤ الى أذكري، ٌـا  مرٌم العذراء الحنون،أنـه لـم 
حماٌتك وطلب معونتِك والتـمس شفاعتك وُرّد خائبـاً. فؤنـا الخاطً أتقّدم 

الٌِك بهذا الرجاء وبهذه الثقة،وأرتـمً على قدمٌِك متنهداً تحت نٌـر 
مة اإللهٌـة، خطاٌاي، ُملتجئـاً الٌِك. فال ترذلـً تضرعاتـً، ٌا والدة الكلـ

                 بل استجٌـبٌهـا وأقبلٌهـا بحنـو. آمٌـن.

ٌُدان"  "من ٌصلً سٌخلص ومن ال ٌصلً س

 للقدٌس الفونس دى لٌجوري

  
 أٌتها األم األكثـر حالوة

  (St. Padre Pio of Pietrelcina )للقدٌس األب بٌو
 أٌتها األم األكثـر حالوة، اجعلٌنً أن أحب ٌسوع

 أفٌضً فى نفسً هذا الحب الذى أشرق منكِ 

 نقّـً قلبً حتى ٌـمكننً أن أعرف كٌف أحببِت أنِت إلهـِك وإلهـً.

 طّهري عقلً حتى ٌـمكننً أن أعبده بالروح والحق.

 طّهري جسدي حتى ٌـمكننً أن أكون تابوت عهده الحً.

               

 تحٌة الى مرٌـم        

by St. John Eudes 

 لـمرٌم، إبنـة هللا اآلب السالم

 السالم لـمرٌم، أم هللا اإلبـن

 السالم لـمرٌم، عروس الروح القدس

 السالم لـمرٌم، هٌكل الثالوث األقدس

 السالم لـمرٌم، الزنبقة البٌضاء

 السالم لـمرٌم، وردة الفردوس الحمراء



السالم لـمرٌم، العذراء الممتلئة رحمة وعذوبـة ٌا من شاء ملك السماء 
 نا

 ٌُولد منها وٌتغذى من ثدٌها                 

 السالم لـمرٌم، عذراء العذارى

 السالم لـمرٌم، سلطانة الشهداء التى أمضت حٌاتها للسماء وهى فى هذه

 األرض                 

  السالم لـمرٌم، سلطانة قلبً، ولذتً وحٌاتً ورجائً
 السالم لـمرٌم، أم

 السالم لـمرٌم، أم اإلبن العجٌب

 السالم لـمرٌم، أم الحب الحقٌقً

 السالم لـمرٌم، أم الرحـمة

 السالم لـمرٌم، التى ُحبل بها بال خطٌئة

أنت الـممتلئة نعمة، الرب معِك، مبارك أنِت فى النساء ومباركة ثمرة 
 بطنك ٌسوع

  مبارك خطٌبك القدٌس ٌوسف
 مبارك أبوك القدٌس ٌواقٌم

 ك أمك القدٌسة حنـةمبار

 مبارك إبنك بالتبنً القدٌس ٌوحنا

 مبارك مالكك القدٌس جبرائٌل

 مبارك األب األزلً الذى اختارك

 مبارك إبنِك الذى أحبك

 مبارك الروح القدس الذى حّل علٌِك وظللّكِ 

  ومبارك الى األبد كل من أحبِك وباركِك.
 حبٌب. آمٌنأٌتها العذراء الـمباركة باركٌنـا بإسم إبنِك ال

  
  St. Bernard of Clairvauxصالة القدٌس برناردس

اٌتها العذراء الـمباركة امنحٌنا ان نؤتً إلى إبنِك بواسطتِك، والذى أوجد 
فٌِك نعمة وحٌاة وفعل أن تكونً أمـاً للـخالص. امنحً أن ٌقبلنا هو 



، بواسطتك هذا الذى أتى منِك. ٌالٌت محبته الفٌاضة تغفر لنا خطاٌانا
ورحمته تقبلنا أمام هللا، اطلبً الـسماح عن غرورنـا، وٌالٌت محبتِك 

تغطى تبعات خطاٌانـا، وٌا لٌت نتاج مجدِك ٌعطٌنا أن ُنثـمر عن 
 إستحقاق.

ٌا سٌدتنـا وسلطانتـا، شفٌعتنـا، محامٌتنـا، صالحٌنـا مع إبنِك، توسطً 
 لنـا عند ابنِك، قدمٌنـا إلبنِك.

ة بالنعمة التى ُوجدِت بها أمام هللا، باإلختٌار الذى أٌتها العذراء القدٌس
استحققتٌـه، بالرحـمة التى منحِك إٌاهـا، امنحٌنا أن ٌعطٌنا هو بواسطتِك 

أن تتعطفـً ان تاخذى ضعفنا وبإسنا وتشركٌنا معِك فى مجد وفرح 
ابنك ربنـا ٌسوع الـمسٌح الذى هو فوق الجمٌع.الرب ٌباركك الى أبد 

 ن.األبدٌن. آمٌ

  
  

 تحٌـة الى مرٌـم البرٌئة من الدنس

 على عقٌدة الحبل بال دنس( 512) فى الذكرى ال

أٌتها البتول مرٌم العذراء، أم هللا وأمنـا، سلطانة السماء واألرض، 
 وسٌطة كل الِنعم، ٌا من منِك ٌشع عظمة ومجد الثالوث.

 ٌا منبعاً للنور          -

 ٌا نوراً لكل األنوار          -

 ٌا برٌقاً للنور األبدي الساطع          -

 ٌا مرآة نقٌـّة للعظمة اإللهٌة          -

 ٌا نافذة للطبٌعة اإللهٌـة          -

 ٌا باباً لؤلبدٌـة          -

 ٌا باباً مباركاً للسماء          -

 للبشرٌا مدخالً من خالله أضاء النور           -

 للملك المعظم  ٌا باباً           -

 ٌا دائرة لؤلفق شّع منها شمس العدل          -

 ٌا جبالً مرتفعاً فوق المحٌط اإللهً          -



 ٌا حارسة لشعلة عظمة هللا          -

 ٌا نجمة البحر          -

ٌا نجمة السماء التى وحدها سحقت كل النجوم الساقطة من           -
 لسماءا

ٌا نجمة الصبح التى استحقت ان تغتصب اإلسم من اول نجم           -
 سقط

انِت ٌا من كل من تفّرس فٌِك رأى رإى السماء العجٌبة ألنِك أقرب من 
 رأى وجه هللا من الخالئق.

 افرحـً ٌا من ولدِت النور النقً األزلـً          -

 ـمجٌدةافرحـً ٌا مدٌنة هللا العجٌبة وال          -

افرحـً ٌا من أنِت أعظم من الشمس وأجمل من القـمر،           -
 وتشّعً أكثر ذهباً من الفجر وأكثر لمعاناً من النجوم.

افرحـً ٌا أم الَحـمل، ٌا نور مدٌنة هللا الذى ٌضٌئ فٌها لؤلبد           -
 بنوره العجٌب

ور هللا فى راحة افرحـً أٌتها العذراء البتول ٌا من حملِت ن          -
ٌدٌِك، وشاهدِت ٌسوع الطفل، النور األبدي فى مجده العظٌم ولكل 

 الدهور.

افرحـً أٌتها العذراء القدٌسة ألنـه منِك كل مالئكة السماء           -
 والطغمات استنارت وامتؤلت من نورِك الغٌر محدود.

هً، وأنٌرٌنا أٌتها األم البتول قودٌنـا للسماء ,اشعلً قلوبنا بالحب اإلل
بذات نور المجد الذى ظللك دائـما. دعٌنا نرى ما تنظرٌـه أنت فً هللا 
الثالوث األقدس، لكً نشارك فرحة قلبِك الدائـمة. فلٌكن هكذا، فلٌكن 

     هكذا. آمٌن.

  
  

 فعل التكرٌس الدائـم لمرٌم البرٌئة من الدنس

 )القدٌس ماكسمٌلٌان مارٌاكولب

 St. Maximilian Maria Kolbe (1894-1941)) 



أٌتها البتول، سلطانة السماء واألرض، ملجؤ الخطـؤة، وأمنـا الـمحبوبـة، 
ٌا من وهبِك هللا ان تكونً أمٌـنة لكنوز رحـمته، انى انطرح أمامِك بكل 

تواضع أنا الخاطئ الشقً، أن تقبلٌنً بكلٌّتً ملكاً لِك وأن تفعلً بً 
دٌتـً ما وبكل قوتً وجسدي ونفسً، وبحٌاتـً بكاملهـا، وبـموتً وأب

ٌسّر قلبِك. افعلً بـً كما فعل الرب بِك لٌتحقق ما هو مكتوبِ:"ستسحق 
ٌّة"، ومن أجل هذا ومن خاللها وحدها كل الهرطقات قد  رأس الح

ٌّعة فى ٌدٌك  تبددت. ها آنذا أٌتها البتول ذو الٌد الرحٌمة اجعلٌنً آداة ط
رٌقة أعظم ألعّرف العدٌد من النفوس الضالة أن تحبك وبهذا أساهم بط

فى تثبٌت مملكة ٌسوع الـمسٌح. ألنه فى الحقٌقة من خاللِك ستتحول 
وستتقدس النفوس وألن كل النِعم تـمر الٌنـا من قلب ٌسوع األقدس عبر 

       ٌدٌِك. آمٌن.

  
 فعل التكرٌس الكامل للقدٌس لوٌس دى مونفور

اعٌد أنا...الخاطئ الشقً ها أنا ذا أجدّد عند قدمٌك الطاهرتٌن مو
معمودٌتً وأثبتها حباً بِك وإكرامـاً لِك وأكفر أبداً بالشٌطان 

وأعماله،وأكّرس ذاتً بكلٌتها على ٌدٌِك لربً وإلهً ٌسوع الـمسٌح، 
الحكمة الـمتجسدة، وأعزم على نفسً بؤن أحمل صلٌبه الـمقدس وأتبعه 

كل أٌام حٌاتً، وأعٌش وأموت أمٌناً فى خدمته، راغباً فى مرضاتـه 
 ثر من ذى قبل.أك

 ولذلك فؤنً قد اخترتِك الٌوم بحضور كل أهل البالط السماوي وجمهور

الـمالئكة والقدٌسٌن، أماً وسٌدة لـً، وخصصت ذاتً عبداً لِك، أعطٌتِك 
ًّ تتصرفٌـن بحرٌـة تامة بجسدي مع كافة حواسً  كل سلطان عل
 ونفسً مع كافة قواها وبكل ما أحصل علٌه من الخٌرات الباطنٌة

والخارجٌة ومن االستحقاقات واألجر بؤعمالً الصالحة سواء أكانت فى 
الماضً والحاضر والـمستقبل، واضعاً بٌن ٌدٌِك إرادتً وحرٌتً 

ومقٌداً نفسً لخدمتِك الٌوم وكل أٌام حٌاتً، فتنازلً أٌتها السٌدة القدٌرة 
ى واقبلً تقدمتً هذه التامة حسب مشٌئتك الصالحة لمجد هللا األعظم ف

  هذه الساعة ولدى األبدٌـة. آمٌن.



 اإلٌـمان هو الطرٌق الى هللا وال ٌمكن الوصول الٌه بدون صالة

  
 مسبحة الحبل بال دنس

تتكون من ثالث مجموعات، وكل مجموعة مكونة من أربع حّبات 
ٌُضاف حّبة كبٌرة تفصل كل مجموعـة وأٌقونـة مرٌم التى ُحبل بهـا  و

 St. John ،وٌرجع تارٌخها الى القدٌسبال دنس الخطٌئة األصلٌة
Berchmanns (5199-5605 من رهبنـة الٌسوعٌٌـن.تتلى )

الذى بال  أم هللا الصالة التالٌة:" مبارك الحبل الـمقدس بمرٌم العذراء
"السالم  2على كل حّبة كبٌرة و  صالة "األبانا" ثم تتلى دنس"،

 ."الـمجد" الـمالئكً" على الحّبات الصغٌرة، ثم ٌتبعها صالة

 ٌا مرٌم العذراء النقٌـّة امنحٌنـا الطهارة والنقاوة والحب الـمقدس

 ٌا سلطانـة المالئكة والبشر أظهري لنـا أمومتـكِ 

  
 نشٌد مرٌم

نه نظر إلى تواضع تعّظم نفسً الرّب، وتبتهج روحً باهلل مخلّصً، أل
أمته، فها منذ اآلن تطّوبنً جمٌع األجٌال. ألّن القدٌر صنع بً عظائم، 

صنع عّزاً  واسمه قدوس، ورحمته إلى أجٌال وأجٌال للذٌن ٌتقونه.
بساعده، وشّتت المتكبرٌن بؤفكار قلوبهم. حّط المقتدرٌن عن الكراسً 

سلهم فارغٌن. عضد ورفع المتواضعٌن. أشبع الجٌاع خٌراً واألغنٌاء أر
 إسرائٌل فتاه فذكر رحمته، كما كلّم آباءنا

 آمٌن  إلبراهٌم ونسله إلى األبد.

ٌا مرٌم التى ُحبل بها بال دنس صلً من أجلنا نحن الملتجئٌن الٌِك، 
ومن أجل كل من لـم ٌلتجئ بعد إلٌِك وخاصة الخطـؤة )صالة القدٌس 

 ( St. Maximilian Kolbe ماكسمٌالن كولب

                    

 فعل الندامـة

ٌا ربً وإلهـً، أنا نادم من كل قلبً على جمٌع خطاٌاي، ألنـً 
 بالخطٌئة



سً والخٌرات األبدٌـة، واستحققت العذابات الجهنمٌة. فخسرُت ن
 وباألكثر أنا

نادم، ألنـً أغظتك وأهنتك، أنت ربـً وإلهـً المستحق كل كرامة 
وكلً ثقـة فى شفاعة القدٌسة مرٌم  . ولهذا السببال تنتهى ومحبـة
أهرب من كل  ال أعود الى الخطٌئة مرة أخرى، وأن أقصد أن العذراء

 سبب خطٌئة، وأن أفً

 بقدر استطاعتً عن الخطاٌا التى فعلتهـا. آمٌـن.

  
  

 الوعد العظٌم لسٌدة فاطٌما

 م(5957)كشفته السٌدة العذراء للقدٌسة لوسٌا دى سانتوس فى 

"أعد أن أساعد فى ساعة الـموت بالنعم الضرورٌـة للخالص كل من 
ٌواظب على مدى السبت األول من كل شهر ولمدة خمسة أشهر على 

اإلعتراف والتناول المقدس وتالوة خمسة أبٌات من الـمسبحة الوردٌة، 
وٌبقى فى صحبتً لـمدة ربع الساعة متؤمالً فى الخمسة عشر سراً 

 ع فعل التعوٌض لقلبً الطاهر".للمسبحة الوردٌة، م

                                     

ٌّوس الثانً عشر فً عٌد تقدمة العذراء  صالة البابا ب

نا، إذ نحن مؤخوذون ببهاِء  ٌّتها البرٌئة من كل دنس، أمَّ ٌسوع وأمَّ أ
جمالِك السماوّي ومدفوعون بضٌقاِت هذا الجٌل، نرتمً بٌن ذراعٌك، 

نجد فً قلبِك الكلً الحب، تحقٌَق أمانٌنا الحاّرة والمٌناَء  واثقٌن بؤنْ 
 األمٌَن بٌن العواصف التً تثوُر علٌنا من كّل جهة.

ُنشٌُد منذهلٌن  رغَم أّننا مثقلوَن بالمآثم وغارقون فً بحر من الشقاء،
ٌَُحّد، وقد أعدَقها علٌِك الربُّ فوق كّل  بتلك العطاٌا الباهرة التً ِغناها ال 

 قٍة باّرة،خلٌ

منذ الدقٌقة األولى من الحبل بِك إلى ٌوِم انتقالِِك إلى السماء وتتوٌجِك 
 ملكة العالم.



ٌّتها  ٌا ٌنبوَع اإلٌماِن الصافً، أَروي عقوَلنا من الحقائق األزلٌة، أ
ٌّتها  الزنبقُة الفّواحة بعرِف القداسة إجذبً قلوَبنا بؤرٌِجِك السماوي، أ

 لموت، ضعً فً قلوبنا ُبغَض الخطٌئة...المنتصرة على الشرِّ وا

ٌّتها المنَتَخبة من هللّا، أصغً إلى النداِء الحار الذي ٌوّجهه إلٌك كلُّ قلٍب  أ
 أمٌن.

إنحنً على جراحاِتنا األلٌمة، بّدلً عقول األشرار، كفكفً دموَع 
 الحزانى والمظلومٌن.

ٌّنً الطباَع  أعٌنً الفقراَء والوضعاء، أخمدي روَح البغِض، ل
 حرسً زهرةَ أ القاسٌة،

العفاِف فً الشّبان، إحمً الكنٌسة المقّدسة، إجعلً أن ٌشعَر جمٌُع 
 الشعوبِ 

لٌعرِف الناُس باسِمِك الذي تتوّحد على نغمِتِه  بجاذبٌة الصالِح المسٌحً،
عائلة واحدة ُتِشعُّ علٌها شمُس صفوُف السماوات، أنهم إخوة، واألمم 

 سالٍم شامٍل حقٌقً.

ِة العذوبة طلباِتنا الحقٌرة، ٌّ ٌّتها األمُّ الكل واستمّدي لنا عوناً فً أن  فتقّبلً أ
نرّدد أمام عرِشِك، ونحن متمّتعون بالسعادة معِك، ذاَك النشٌد الذي 

 ٌتصاعُد الٌوَم ضمَن هٌاكلِك:

 آمٌن.  وفرُح وشرُف شعِبنا. كلُِّك جمٌلة ٌا مرٌم، أنِت فخرُ 

                       ------------------ 

           

                 

 القدٌس توما األكوٌنً للعذراء مرٌم صالة 

ٌُّة الحالوة والممتلئة من  ٌّتها البتوُل مرٌم، المثلّثُة الطوبى والكل أ
إّنً أسلّم ذاتً إلى رأفِتِك مستودعاً نفسً وجسدي وأفكاري  المراحم،

 وأعمالً وحٌاتً وموتً،

ٌّدتً وقّوٌنً ضدَّ َوَثباِت الشٌاطٌن وتجاِربهم، واستمّدي لً  فعٌنٌنً ٌا س
ًّ الكامل الذي أُِحبُّ به من كلِّ قلبً ابَنِك الحبٌب ٌسوَع  الحبَّ الحقٌق

ٌّدي. وَبعَد حّبً إٌاه، أ  حبُِّك أنِت ٌا سلطانتً فوق األشٌاِء كلّها.المسٌِح س



ٌّة اإلقتدار، أن أثبَت فً هذه المحبة حتى  فاجعلٌنً ٌا أمً بشفاعِتِك الكل
 الموت،

الذي إذ ٌفِصلُنً من هذه الحٌاة، تقودٌن أنِت نفسً إلى الفردوس 
 السماوي.

 .آمٌن

  
ٌِس ٌوَحّنا الِدَمْشقً فً عٌد انتقال العذراء   مرٌمصالة القِدِّ

ٌَوم، َنِقُف أَماَمِك،  ُتها الَملَِكة، أََجل، الَملَِكة، َنْحُن أٌَضاً ال ٌَّ والَِدةُ هللا  أَ
 الَعذراء،

ِك َرجاَءنا َكما َعلى ِمْرساٍة أَمٌَنٍة َوراِسَخة. ٌْ  ُنَعلُِّق َعل

ُس لَِك َعْقلَنا وَنْفَسنا َوَجَسَدنا، ِبُجْملَِته:  ُنَكرِّ

ٌَّة" ِبَقْدِر ما َنستطٌع، َمِك "ِبَمزامٌَر وَتسابٌَح َوأَغاٍن روِح  ُنرٌُد أَْن ُنَكرِّ

فوُق اسِتطاَعَتنا. ٌَ  ألنَّ َتكرٌَمِك ِبَحَسِب َمقاِمِك 

، ِبَحَسِب الَقوِل الَمؤْثور، ُم ِمْن إكرام إلى ساِئِر الِخَدمِ  إذا َصحَّ َقدَّ ٌُ  أَنَّ ما 

 ٌِّ ٍة لِس ِدِك؟ ِد الُكّل،هَو َدلٌُل َمَحبَّ ٌِّ ٌُْمِكُن اْهماُل إكرامك، أَْنِت والَِدَة َس  َفَهْل 

ِجُب أَْن َنَتَطلََّبُه ِبَرْغَبة؟ ٌَ  أال 

 ِبهذا ُنْثِبُت باألحرى َتَعلَُّقنا ِبَربِّنا.

ْحَفظوَن َتْذكاَرِك ِبَتْقوى، ٌَ ٌَكفً َمْن  نالوا َمْوَهَبَة ِذْكراِك  وماذا أَقول؟  ٌَ أَن 
ر:التً ال تُ   َفهَو لَُهم ُذْرَوةُ الَفَرِح الداِئم. َقدَّ

ًَّ لِِذْكِرِك  ٌَجَعُل ِمْن َعْقلِِه الَمَقرَّ الَخِف ْمؤلُ َمْن  ٌَ ُة ِغْبَطٍة وأَيُّ َخٌٍر ال  ٌَّ أَ
س؟  الُمَقدَّ

 .أمٌن

                 ------------------------ 

  
 لهإلصالة لوالدة ا

تكالنا علٌك ال نخٌب، إأفتحً لنا باب التحنن ٌاوالدة هللا المباركة، ألننا ب
ارحمنا ٌارب  .بل نخلص من كل المحن، ألنك خالص المسٌحٌٌن

ارحمنا، ألننا علٌك اتكلنا فال تسخط علٌنا وال تذكر آثامنا لكن أنضر 



عبك الٌنا بما أنك إله متحنن وخلصنا من أعدائنا ألنك أنت إلهنا ونحن ش
 وجمٌعنا صنعة ٌدٌك وبؤسمك ندعى: هلٌلوٌا هلٌلوٌا هلٌلوٌا

السر الذي منذ الدهور، قد أنكشف لك اٌتها البتول النقٌة، حٌن حضر 
جبرائٌل مسلماً علٌك وهاتفاً نحوِك قائالً أفرحً ٌا أرضاً غٌر مزروعة، 
أفرحً ٌا علٌقة غٌر محترقة،أفرحً ٌا عمقاً ٌعسر النضر الٌه، أفرحً 

جسرا ناقالً الى السماوات وسلماً مصعداً الى العالء الذي شاهده  ٌا
ٌعقوب، أفرحً ٌا جرة المن االلهٌة، أفرحً ٌامزٌلة اللعنة،أفرحً 

  ٌاسبب انتشال آدم الرب معك.
أعٌنٌنا فً هذا العصر على المصائب والقهر، نصرخ الٌك بالسالم 

لسرمدي فخلصٌنا من والفرح نحن المإمنٌن، ألننا بك أشتركنا بالفرح ا
 تجارب الشٌطان ونجنا من كل ضربة أصابتنا بسبب كثرة خطاٌانا.

إذ قد ظهرت لنا نوراً وثباتاً، فنصرخ الٌك قائلٌن: افرحً ٌاكوكباً 
الٌغٌب، انِت التً جذبت لنا الشمس المنٌرة، افرحً ٌاعاموداً نارٌاً بك 

عالمٌن، افرحً ٌدخل البشر الى الحٌاة األبدٌة، افرحً ٌاسلطانة ال
ٌاجمٌلة النساء البرٌئة من كل العٌوب، طوباك تطوٌباً الٌزول، طوباك 

ٌاحمامة ولدت لنا الفادي الرحٌم، طوباك ٌادائمة البتولٌة، طوباك ٌافخر 
  المتحدٌن، طوباك ٌاجمال الصدٌقٌن، طوباك ٌاخالص المإمنٌن.

عداء، ولكن ٌارب، ابعد غضبك عنا، وال تهملنا وال تجعلنا فرٌسة لؤل
أذكر دمك المراق ألجل خالصنا وعاملنا كحسب لطفك وتحننك، امسح 

ٌارب دموع الباكٌن والباكٌات، وارفع من قلوبهم كافة التنهدات 
والحسرات اذ ال إاله لنا سواك أنت ٌارجاء البائسٌن ومجٌب الطالبٌن 
وحامً الجزعٌن، فقوم رجائنا ٌاإلهنا وبادر لسمع صراخ المساكٌن 

حم شقائنا وابعد نٌران الحروب عن شباننا وتحنن على دموع وار
 أطفالنا وال تذكر زالتنا. إذ لنا عندك شفٌعة هً التً ولدتك.

هلموا أٌها المإمنٌن وسبحوا مهللٌن ألن جبرائٌل أقبل الى الناصرة الى 
 العذراء مرٌم

، حامالً بشائر الفرح والسرور قائالً: افرحً أٌتها البرٌئة من كل عٌب
 افرحً ٌا



 شفٌعة المسكونة، افرحً ٌا عرشاً سماوٌاً.

                         -------------------- 

  
 ٌا أم المسٌح المعظمة

لقد اجتمعنا على ذكرك الطٌب  ،وٌا أمنا المكرمة ،ٌا ام المسٌح المعظمة
تنا من الحب و اوتلونا علٌك سالم هللا بكل ما فً ذو ،وعلى حبك العظٌم

عتك المظفرة االوفاء ودعوناك على الرجاء مإمنٌن بذاتك المقتدرة وشف
فبدلً بؤمر المسٌح ماءنا خمرا وضٌقنا فرجا وعسرنا ٌسرا وداوي 

أوجاعنا وأزٌلً همومنا وكفكفً دموعنا وحطمً قٌودنا وعبئً بالحب 
أهواءنا واطرحً عنا أعباءنا كلما ثقلت واخمدي فٌنا  أجراننا واألٌمان

كلما عصفت وباركً بٌتنا واحفظً أهلنا واجمعً شملنا واذكري عند 
المسٌح أمواتنا وجري علٌنا من حماٌتك المجٌدة رداء مجٌدا واقٌا صونً 

ٌا أمنا على صراط اإلنجٌل امتنا وصونً على اإلٌمان األصٌل رجالنا 
و  ونسائنا وصونً بهم كنٌستنا ودٌننا وثبتً على حب المسٌح جموعنا

اجعلً راٌة عندنا المسٌح فوق كل راٌة نحمٌها فتحمٌنا وكلمة المسٌح 
فوق كل كلمة نحٌاها فتحٌنا والقً فً بالدنا رحمة ومودة وسالما وهبٌنا 

أن نحقق على المدى دعوتنا تطوٌبا لذاتك الغالٌة وتعظٌما وتعظٌما 
 لمقامك الرفٌع آمٌن.

                                     -----------------------------------
--- 

  
  

 صالة تكرٌس العائلة

المساكٌن  أٌتها البتول المباركة ، البرٌئة من العٌب، سلطانتنا وأمنا ملجؤ
العائلة  ومعزٌة الحزانى جمٌعاً، إننا ننطرح أمام عرشِك ونختارك سٌدة

سٌن لخدمتك وللتعبد  كلها، وأماً ومحامٌاً عنها لدى هللا. ونقّدم ذواتنا مكرَّ
فً عداد عبٌدك.  لك على الدوام. فنتوّسل إلٌك ٌا والدة اإلله بؤن تقبلٌنا

الحٌاة وفً  وتضعٌنا فً ظلِّ حماٌتك. وتعتنً بنا وتساعدٌنا فً هذه



ألهل  ساعة الموت الرهٌب. فقد أقمناك، ٌا أم الرحمة، سٌدة ومدبرة
من أن  النا كلها. فال تؤنفًبٌتنا كافة، وألقربائنا وانسبائنا وأرباحنا وأعم

تصرفً بكل شًء لنا  بل  تؤخذي على ذاتك االهتمام بهذا جمٌعه،
أحداً منَّا ٌفعل ما  حسبما ترٌدٌن. فباركٌنا إذاً جمٌعاً، وال تسمحً بؤن
من المخاطر .  ٌفعل ما ٌغٌظ ابنك. أحمٌنا ساعة التجارب ، وأنقذٌنا

االرتٌاب.  الصالحة حال أسعفٌنا عند االحتٌاج، وأرشدٌنا بمشورتك
ٌنا فً األحزان وافتقدٌنا فً األمراض. ال تسمحً بؤن ٌقع فً قبضة  عزِّ
سٌن لعبادتك. بل اجعلٌنا نؤتً كلنا  الشٌطان احٌد منا، نحن المكرَّ

السماء حٌث نشكر نعمِك ونحبِك ونحب ابنك ٌسوع فادٌنا ونباركه  إلى
 الداهرٌن. آمٌن معك إلى دهر

                   ------------------- 

 من صلوات األجبٌـة

أنت هً أم النور المكرمة، من مشارق الشمس إلى مغاربها     ¨  
ٌقدمون لك تمجٌدات ٌا والدة اإلله السماء الثانٌة، ألنك أنت هً الزهرة 

النٌرة غٌر المتغٌرة واألم الباقٌة عذراء، ألن اآلب اختارك، والروح 
ازل وتجسد منك. فاسؤلٌه أن ٌعطى الخالص القدس ظللك، واالبن تن

ٌَّه من التجارب. نسبحه تسبٌحا جدٌدا ونباركه  للعالم الذي خلقه، وأن ٌنج
 اآلن وكل أوان وإلى األبد. أمٌن.

 السالم لك

السالم لك. نسؤلك أٌتها القدٌسة الممتلئة مجدا العذراء كل حٌن، والدة 
 اإلله أم المسٌح، أصعدي صلواتنا إلى ابنك الحبٌب لٌغفر لنا خطاٌانا.

السالم للتً ولدت لنا النور الحقٌقً المسٌح إلهنا، العذراء القدٌسة، 
 اسؤلً الرب عنا، لٌصنع رحمة مع نفوسنا، وٌغفر لنا خطاٌانا.

أٌتها العذراء مرٌم والدة اإلله، القدٌسة الشفٌعة األمٌنة لجنس البشرٌة، 
 اشفعً فٌنا أمام المسٌح الذي ولدته لكً ٌنعم علٌنا بغفران خطاٌانا.

السالم لك أٌتها العذراء الملكة الحقٌقٌة، السالم لفخر جنسنا، ولدت لنا 
ام ربنا ٌسوع عمانوئٌل. نسؤلك: اذكرٌنا، أٌتها الشفٌعة المإتمنة، أم

 المسٌح، لٌغفر لنا خطاٌانا.



 


