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 خدمة الدفن  
   .أو عندما يُدفن امليت يف مدينة أخرى بعد أن أُجريت له خدمة دفن امليت يف مكان آخر اجلرَّة اليت ُوِضع فيها رماده أو امليت رماد دفن ُتسَتخدم هذه الصيغة يف 

 . الصالةخالل ميكن إضاءة مشعة و الكنيسة أو عضو من أعضاء الكنيسة.  خّداممن   خادمخدمَة الدفِن قسيس أو   ي ر يُ 

 

 الرتنيمة  .1

 املقدمة  .2

   االفتتاحيةالربكة  

 أو ترتيلهما.  حتية الشعب ميكن قراءة الربكة و 

 . القدس  والروح واالبن   †  اآلب  : ابسمالقسيس 
   : آمني. الشعب 

 حتية الشعب
 : الرَّبُّ َمَعُكم. القسيس 

 َوَمَعَك أيًضا. الشعب: 

 املقدمة كلمات  

 : اآلتية أحد اخلياراتاملقّدمة بنفسه أو يستعمل  كلمات  يكتب القسيس

وَُكْنُت  " : ليقو املسيح ف  .وعد احلياة والقيامة يف كذلك يعلنا نفّكر    هولكن  ،فناء احلياة  يعلنا نفّكر يف   القرب إن   ؛اء : أيها األحبالقسيس 
ًتا، َوَها َأََن   ( 1:18 سفر الرؤاي) " .َحيٌّ ِإََل أََبِد اآلِبِديَن! آِمنَي. َوِل َمَفاتِيُح اْْلَاِويَِة َواْلَمْوتِ َمي ْ

 أو
أن هلل سلطان على كل شيء، مبا يف ذلك احلياة  إن القرب يعلنا نفّكر يف فناء احلياة، ولكنه يعلنا نفّكر كذلك يف    ؛ اءاألحبأيها  :  القسيس 

 (19:25 أيوب) " .َأمَّا َأََن فَ َقْد َعِلْمُت َأنَّ َولِيِ ي َحيٌّ، َواآلِخَر َعَلى اأَلْرِض يَ ُقومُ " ل: يقو  الكتاب املقّدس ف . واملوت

 

 املزمور  .3
 ختيار املزامري حسب السنة الكنسّية أو اختيار مزامري أخرى.  ا كذلك ميكن  

 ترتيل ترنيمة.  ميكن بدل املزمور 
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 . ابستثناء األسبوعني األخريين من الصوم الكبري  اجملدلة الصغرى أيضا إدراج  قراءة املزمور أو ترتيله. وميكن ميكن

 
 الرَّبُّ رَاِعيَّ َفاَل يُ ْعوُِزِن َشْيٌء.  

 يف َمرَاٍع ُخْضٍر يُ ْرِبُضِِن.  
 ِإََل ِمَياِه الرَّاَحِة يُورُِدِن.  

ِه.    يَ ُردُّ نَ ْفِسي. يَ ْهِديِِن ِإََل ُسُبِل اْلربِّ ِمْن َأْجِل اْسِْ
 أَْيًضا ِإَذا ِسْرُت يف َواِدي ِظلِّ اْلَمْوِت اَل َأَخاُف َشرًّا، ألَنََّك أَْنَت َمِعي.  

  . اِمي َماِئَدًة ُُتَاَه ُمَضايِِقيَّ اُزَك ُُهَا يُ َعّزاَِيِنِِن. تُ رَتُِّب ُقدَّ  َعَصاَك َوُعكَّ
  . ْهِن َرْأِسي. َكْأِسي َرايَّ  َمَسْحَت اِبلدُّ

َا َخرْيٌ َورَ  مِ ِإَّنَّ ِم َحَياِت، َوَأْسُكُن يف بَ ْيِت الرَّبِّ ِإََل َمَدى اأَلايَّ بَ َعاِنِِن ُكلَّ َأايَّ  . ْْحٌَة يَ ت ْ
   23  املزمور

 
 أو

 
 َولِكِنِّ َداِئًما َمَعَك.  

 .أَْمَسْكَت بَِيِدي اْلُيْمَن 
 .ِبَرأِْيَك ََتِْديِِن، َوبَ ْعُد ِإََل ََمٍْد ََتُْخُذِن 

َماِء؟    َمْن ِل يف السَّ
ًئا يف اأَلْرضِ   .َوَمَعَك الَ أُرِيُد َشي ْ

 َقْد َفِِنَ حلَِْمي َوقَ ْلِب.  
ْهِر.   َصْخَرُة قَ ْلِب َوَنِصيِب هللاُ ِإََل الدَّ

 26- 23:  73  مزمور
 

  اجملدلة الصغرى
 ن  االبْ آلب وَ لِ   دُ جْ مَ الْ 
 س  دُ وح القُ الرُّ آلب وَ لِ   دُ جْ مَ الْ 

 اآلنَ  وَ هْ وَ  ءِ دْ بَ  الْ يف  انَ ا كَ مَ كَ 
 . نيَ آمِ  ينَ رِ اهِ الدَّ  رِ هْ  دَ ََل إِ  ونُ كُ يَ سَ وَ 

 

 الكلمة خدمة  ب.  
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 قراءة الكتاب املقد س  .4
 .  ةيّ الكنس حسب السنةأيًضا قراءة آايت الكتاب املقدس األخرى املقاطع أدانه. وميكن  أو بعض مُيكن قراءة أحد

 . املقّدس بفرتة صمت للتأّملوميكن أن تُتبع قراءة الكتاب 

 
   49- 42:  15  كورنثوس  أهل  إَل  األوَل  رسالةال

َمَْ  يف  َويُ َقاُم  َهَواٍن  يف  يُ ْزرَُع  َفَساٍد.  َعَدِم  يف  َويُ َقاُم  َفَساٍد  يف  يُ ْزرَُع  اأَلْمَواِت:  ِقَياَمُة  أَْيًضا  قُ وٍَّة.  هَكَذا  يف  َويُ َقاُم  َضْعٍف  يف  يُ ْزرَُع  ِجْسًما ٍد.  يُ ْزرَُع 
ُل، نَ ْفًسا َحيًَّة، َوآَدُم  َحيَ َوانِيًّا َويُ َقاُم ِجْسًما ُروَحانِيًّا. يُوَجُد ِجْسٌم َحيَ َواِنٌّ َويُوَجُد ِجْسٌم ُروَحاِنٌّ. هَكَذا َمْكُتوٌب أَيْ  ًضا: »َصاَر آَدُم، اإِلْنَساُن اأَلوَّ

الرُّ  لَْيَس  لِكْن  ُُمِْيًيا«.  ُروًحا  اإِلنْ اأَلِخرُي  تُ رَاِبٌّ.  اأَلْرِض  ِمَن  اأَلوَُّل  اإِلْنَساُن  الرُّوَحاِنُّ.  ذِلَك  َوبَ ْعَد  احْلَيَ َواِنُّ،  َبِل  أَوَّاًل  ِمَن  وَحاِنُّ  الرَّبُّ  الثَّاِن  َساُن 
هكَ  َماِويُّ  السَّ ُهَو  وََكَما  أَْيًضا،  َابِيُّوَن  الرتُّ هَكَذا  َاِبُّ  الرتُّ ُهَو  َماِء. َكَما  ُصورََة السَّ أَْيًضا  َسنَ ْلَبُس   ، َاِبِّ الرتُّ ُصورََة  لَِبْسَنا  وََكَما  أَْيًضا.  َماِويُّوَن  السَّ َذا 

 . َماِويِّ  السَّ
  18- 16:  4  كورنثوس  أهل  إَل  الرسالة الثانية

اِخُل  َة ِضيَقِتَنا اْلَوْقِتيََّة تُ ْنِشُئ لََنا َأْكثَ َر فََأْكثَ َر ثَِقَل ََمٍْد  ِلذِلَك اَل نَ ْفَشُل، َبْل َوِإْن َكاَن إِْنَسانُ َنا اخْلَارُِج يَ ْفَن، فَالدَّ ُد يَ ْوًما فَ يَ ْوًما. أَلنَّ ِخفَّ يَ َتَجدَّ
. َوََنُْن َغرْيُ اَنِظرِيَن ِإََل اأَلْشَياِء الَّيِت تُ َرى، َبْل ِإََل الَّيِت الَ تُ َرى. أَلنَّ الَّيِت تُ َرى وَ   َوأَمَّا الَّيِت الَ تُ َرى َفأََبِديٌَّة.  ْقِتيٌَّة، أََبِدايًّ

 
  5- 1:  15  كورنثوس  أهل  إَل  الرسالة الثانية

َماَواِت بَِناٌء ِمَن هللِا، بَ ْيٌت غَ  ، فَ َلَنا يف السَّ يف هِذِه أَْيًضا نَِئنُّ ُمْشَتاِقنَي   فَِإن ََّنا .  رْيُ َمْصُنوٍع بَِيٍد، أََبِديٌّ أَن ََّنا نَ ْعَلُم أَنَُّه ِإْن نُِقَض بَ ْيُت َخْيَمِتَنا اأَلْرِضيُّ
َماءِ  فَِإن ََّنا ََنُْن الَِّذيَن يف اخْلَْيَمِة نَِئنُّ ُمثْ َقِلنَي، ِإْذ َلْسَنا نُرِيُد َأْن ََنَْلَعَها   .َوِإْن ُكنَّا الَِبِسنَي الَ نُوَجُد ُعرَاةً  .ِإََل َأْن نَ ْلَبَس فَ ْوقَ َها َمْسَكنَ َنا الَِّذي ِمَن السَّ

تَ َلَع اْلَماِئُت ِمَن احْلََياةِ   .َولِكنَّ الَِّذي َصنَ َعَنا ِِلَذا َعْيِنِه ُهَو هللاُ، الَِّذي َأْعطَااَن أَْيًضا َعْربُوَن الرُّوحِ  .َبْل َأْن نَ ْلَبَس فَ ْوقَ َها، ِلَكْي يُ ب ْ
 

 60- 57:27  مىت
ا َكاَن اْلَمَساُء، َجاَء َرُجٌل َغِِنٌّ ِمَن   َم ِإََل بِياَلُطَس َوطََلَب َجَسَد َيسُ َوَلمَّ وَع. َفَأَمَر  الرَّاَمِة اْْسُُه يُوُسُف، وََكاَن ُهَو أَْيًضا تِْلِميًذا لَِيُسوَع. َفهَذا تَ َقدَّ

يف   َوَوَضَعُه   ، نَِقيٍّ ِبَكتَّاٍن  ُه  َوَلفَّ اجلََْسَد  يُوُسُف  اجلََْسُد. َفَأَخَذ  يُ ْعَطى  َأْن  ِحيَنِئٍذ  َدْحرََج  بِياَلُطُس  ُُثَّ  الصَّْخَرِة،  يف  ََنََتُه  َقْد  الَِّذي َكاَن  اجْلَِديِد  َقرْبِِه 
 َحَجرًا َكِبريًا َعَلى اَبب اْلَقرْبِ َوَمَضى. 

 

   اجلواب   .5
 . الدفن تسبيحاتترديد إحدى أو  ترنيمة ميكن ترتيل  
 العظة  .6

 الصالة   .7
 . بتعبري حرّ الصالة  أن تكون ميكن 
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 لنصّل! :  القسيس 

احلبيب،   .1 السماوي  اآلب  فالنة( ستودع  نأيها  أو  يديك   )فالن  جسد  .  بني  القيامة.  )فقيدتنا(  فقيدان  رماد    /ن ُْنزل  برجاء  القرب  إَل 
أبواب   وفتحت  املوت  فغلبَت  األموات  بني  من  أقمته  ُث  فيه.  نراتح  مكااًن  يكون  حىّت  قربان كذلك  قّدسَت  وبدفنه  وُدِفن،  مات  خمّلصنا 

 السماء للمؤمنني. ملكوت 
 )صمت( 

. اْسع صالتنا بنعمة  ُقدان إَل القيامة واحلياة األبديةال تتخلَّ عنَّا و اي خملصنا يسوع املسيح. نرفع عيوننا إليك، ارْحنا وامنحنا رجاًء حيًّا. 
 ُمّبتك. 

 : آمني. الشعب 
 الصالة الرابنية  .8

 مجاعًة بصوٍت واحد.  الصالة الرابنية تُقرأُ 

َماَواِت،    َأاَباَن الَِّذي يف السَّ
ِس اْْسَُك،    لِيَ تَ َقدَّ
 لَِيْأِت َمَلُكوُتَك،  

 لَِتُكْن َمِشيئَ ُتَك  
َماِء َكذِلَك َعَلى اأَلْرضِ   .َكَما يف السَّ

َزاَن َكَفافَ َنا َأْعِطَنا   يَ ْوم، الُخب ْ
 َواْغِفْر لََنا َخطَااَيانَ 

َنا،   نيَ ْذنِبْلمُ نَ ْغِفُر لِ  َكَما  ِإلَي ْ
 َواَل تُْدِخْلَنا يف َُتْرِبٍَة  
رِّيرِ  َنا ِمَن الشِّ  . لِكْن نَِّ

 ألنََّك َلَك ال ُمْلُك والُقوَُّة وال َمْجُد ِإََل األََبد. 
 آمني. 

 الربكة   .9
 مُيكن أيضا ترتيل الربكة. 

 اإلله القدير الرحيم بُبارِكنا، : القسيس
 . القدس والروح  واالبن †  اآلب  ابسم

   : آمني.الشعب 
 

 أو 
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 الّرب وحيرسكم.  : بُبارِككم ُ القسيس
 .مَويَ ْرَْحُكُ   مِضيُء الرَّبُّ ِبَوْجِهِه َعَلْيكُ يُ 

 َساَلًما.   مَومَيَْنُحكُ  م يَ ْرَفُع الرَّبُّ َوْجَهُه َعَلْيكُ 
 . القدس والروح  واالبن †  اآلب  ابسم

 : آمني. الشعب 
 اخلتامية   الرتنيمة  .10

 

 
 

 


