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Medley 

ز األعظم أنت الفلك مريم ز األنواء فيك حّل هللا الكنز  أبحرت بي 

 . فاض العطاء  ! هللويا . قد أغنيت األرض من خن  السماء 

 يا نور وادي الدموع  هال زرت يا عذراء كل قلب أنعشت فيه الرجاء

غينا ميناء تلك الربوع
ّ
 . يسوع نلق   ! هللويا  بل

ى بعمانوئيل العذب السالم يل أّم هللا مريم بشر  من رب األنام أهداه جنر

ي كنيسة المصلوب
ز الشعوب فز ي القلوب العذب السالم فليملك بي 

 فز

ايا  ي النر
وا فز كات عنك األنبياء أخنر ز النر

 برموز وآيات يا أّم هللا كنز

 الجديد وابتدا الميثاق فيك تّمت األرسار كملت النبوءات

اها
ّ
موالمط باب عدن صارت مريم حّل فيها ابن موالها  يا طوباها من نق

ّ
 رود عاد رن

ائيل قد حّياها  ي أحشاها  جنر
 النور مذهولون للعذراء ينحنونجند  حّيا الموىل فز

 األنام روح
ّ
 أّم السالميا بكر مريم      عليك أنعم  السالم رب

س، اإلله 
ُ
د
ُ
. بإسم اآلب واإلبن والروح الق ن  الواحد، آمي 

ات األبدية،  ي بالخطيئة خشت نفسي والخن 
، عىل جميع خطاياي، ألبزّ ي ، أنا نادم من كل قلبر ي وإلهي ربر

ي أغظتك و 
ي  أهنتك، أنتواستحققت العذابات الجهنمية. وباألكنر أنا نادم، ألبز تحق كل  وإلهي المس ربر

. وأريد بنعمكرامة ومحبة.  ّ ما تك ان اموت، قبل أن أغيظك فيلهذا السبب أبغض الخطيئة فوق كل رسر

 . ز ي فعلتها، آمي 
، عن الخطايا الب  ي

، بقدر استطاعب  ي
  بعد. وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفز

O Blessed Mother Mary, I offer you these five sorrowful mysteries, for your 

holy intentions and on behalf of all who are praying this rosary with us, so that 

the Lord God may grant us, through your intercession, the gift of salvation and 

delivers us from the visible and invisible enemies. Amen.  

O Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us.  

O Immaculate Heart of Mary, pray for us.  

For the intentions of our Holy Father: “Our Father who art …” 

. اللهمَّ بشفاعة مريم البتول، إحفظ وارفع كنيستكعىل الحّبة األوىل:   

Second: Through the intercession of Mary bring peace and healing  

ز عىل الحّبة الثالثة:   الضالي 
ّ
. اللهمَّ بشفاعة مريم البتول، رد

َ
رنا بنور إنجيلك ونوِّ  



( ّ ا هي
ّ
 (٢لمسبحة الوردية العدرا قال بد

يها العيلة بالبيت حّبة حّبة بيت وبيت 
ّ
 تصل

ي لمسبحة الوردية يا مسبحة الوردية. 
ِ
ي فيها يومي 

 وتمش 

 Agony in the Garden - ي البستان
ن
 1. الرس األول من أرسار الحز ن:  صالة يسوع ف

ي بثقل خطايانا امامه من لنتقدم العزيمة الربأن يمنحنا  نصىلي من أجل    
اف ونلق  رس االعن    

       We pray that the Lord will grant us the resolve to approach the sacrament 

       of confession and cast our sins at his feet. 

  اليك يا عذراء صىلي معي  من جبل الحزن انا آت  

. صىلي معي انا آت   اليك يا عذراء صىلي معي

هر الخزن فرًحا والفرح محبة ز   محبة.  لن 

يا لون السالم صىلي معي  وتغرق االرض بالسالم  

    .The Scourging Second Sorrowful  Mystery2 : -  جلد يسوع 

     We pray that we may live as a compassionate and faithful community  
     carrying and supporting each other in joy or grief 

تفرح لفرح االخرين وتحزن الحزانهم أن نكون جماعة مؤمنة طيبة ومتضامنة نصىلي من أجل      

ي  ىلي شفيعة الوجيعة انت   مريُم 
ي مريعة حين

ّ  حالي    ...  عىلي

ّ  مريُم  ي عىلي
ّ  مريُم  ...  الوجيعة حين ي عىلي

 الوجيعة حين

ي علينا 
َ  ها االعظم  ابَح  يا من   مريم  حبز   يا خن 

َ
 شفع  ام ت

 ومَ  الكئيب  زا عَ  انت  
 
  الغريب   لجأ

َ
ي ذا حىم الن

 حيب  فز

  بوهدة   نحن  
َ
  قا البَ  دار   ناؤون عن   قاالش

 
 باللقا مب  نفوز

ي َس  الوسيم   بوجهك  
  احة  فز

َ
 َح   عيم  الن

 
 قيم  الهنا م   يث

Crowning with Thorns - 3. الرس الثالث من أرسار الحز ن:  التكليل بالشوك 

ديةجسالمادية وال الدنيوية من قيودنا وشهواتنا  حرر نتأن  نصىلي من أجل       

       We pray to you Lord to liberate us from our worldly desires. 



(٢سألتك الغفران سألتك الغفران يا من صلب فوق الصليب )  

 (٢االنسان )أن يحيا  سألتك العون يا من تعذب من اجىلي 

ي من ظلمة العذاب 
 عرفت العذاب فأنقذبز

ي 
  اغفر ىلي وسامحبز

ً
ي ايمانا  وامنح قلبر

ز  . أغلب به العالم من أجل محبتك  آمي 

4. Fourth Sorrowful Mystery: The Carrying of the Cross - حمل الصليب 

   We pray for married Couples: May your blessings assist them in facing their challenges  

ز ليواجهوا مصاعب الحياۃ اليوميةنصىلي  وجي  ز
من اجل ان تحل بركاتك عىل المن   

يئة من الخطيئة األصلية   يا مريم البر

ن إليك   عي ألجلنا نحن الملتجئي 
 تضن

Ô Marie, Conçue sans péché 

 Priez pour nous qui avons recours a vous   

ّ الخامسال. 5  The Crucifixion of Christ - يسوعصلب :  أرسار الحزنمن  رس 

ي 
ز
ي زمن اصبحنا نعتقد بان االيمان غن  اساسي ف

ز
.وعزز رجاءنا بصليبك ومع ذواتنا  نتصالح معك أن حياتنا اعطناف  

  By the power of your Cross, Give us to reconcile to you, and to ourselves. 

ء يا والدة هللا القديسة، إىل حمايتك ي  نلتجر

 فال تغفىلي عن طلباتنا عند إحتياجاتنا إليك.  

 من جميع المخاطر 
ً
نا دائما

ّ
 لكن نج

  أيتها العذراء المجيدة المباركة.  

عي ألجلنا يا والدة هللا القديسة -
  تضز

 لكي نستحق مواعيد المسيح.    



 زياح العذراء: يا أُمَّ هللا

مَّ هللا يا 
ُ
 الَرحَمة والَمعونةيا أ

نَ ْ بن
َ
نونة، يا ك

َ
 ح

ليك  َرجانا 
َ
نت  َملجانا، وع

ُ
ي عىل َموتانا. أ

نين
َ
ح
َ
ذراْء، وت

َ
 تشفعي فينا يا ع

منا 
 
يتها الَبتول  أ

َ
ا، أ
َّ
 من
ّ
ك  َبعيدا

سم   ج 
َ
 كان

 
  وإن

ك  
 
ظنا َصلوات

َ
حف

َ
 َمعنا وت

 
كون

َ
ا وت

 
صَحبن

َ
 هي ت

ز   ، حي  ز  فك  َعىل الَعالمي 
،ب جاه  من  رسرَ ز  بي  هر منك  ظهوًرا م 

َ
 ظ

 لدهر  الداهرين   
ز  المراحم   للخاطئي 

 
نه ي م  لبر

 
ط
 
 أ

نا وَملجانا  خر 
َ
منا وَرجانا ، أنت  ف

 
  أنت  أ

ايانا
َ
ط
َ
ه  خ عي فينا، لَيغفر  برأفت 

َ
 ابنك  إشف

َ
 عند

 
 
عَمة  ن 

، يا َمملوَءة كلَّ
 
هملينا يا َحنونة

 
  ال ت

شك
َ
، لن ز  جمعي 

َ
صي  َعبيدك  أ

ّ
ل
َ
اهرين  َبل  خ

َ
هر  الد

َ
 رك  لد

تها الملكة أّم الرحمة والرأفة
ّ
تنا ورجانا. إليك  نضخ  . السالم عليك أي

ّ
السالم عليك يا حياتنا ولذ

ي 
ي هذا الوادي وادي الدموع، فأصعن

ن
ن ف ن وباكي  د نحوك نائحي 

ّ
ن أوالد حواء، ونتنه نحن المنفّيي 

ي بنظرك الرؤوف نحونا، وأرينا بعد هذا المنفن يسوع ثمرة بطنك 
إلينا يا شفيعتنا، وانعطفن

ن  يا شفوقة، يا رؤوفة، يا مريم : المباركة  البتول الحلوة اللذيذة. آمي 

 أمنا يا مريم قدستك األمم 

 طال فيه األلُم  أمنا يا مريُم قدستك األمُم 
ا
 نحن جئناك ابتهاًل

 إننا أهل الخطايا كم عليها نندمُ  واشفعي أنت بنا يا خب  أم تكرمُ 

 ثم يعطينا خالًصا برضاه نسلُم  واسأىلي الرب تعاىل عفوه قد يرحُم 

 نّوري اإليمان فينا واجعلينا ننعُم  طهر ما ال نعلُم  آه يا عذراء زيدي

 فيك روح هللا جادت فاسمعينا مريُم  وتسامينا صالة ودعاء ينظُم 

 


