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 منهج الطقس: أولا 
 رشم الصليب و آداب حضور الكنيسة
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 رشم الصليب

 

 (صباعي علي رأيس: ) باسم اآلب †
 .ربنا و هو ساكن في السماف أنا مش شايف صباعي و برضه مش شايف ... بعيد عن عيين 

ف أنا لما  بتاعة ربنا( مكّرسة)رأسنا بقت ف... في رس المريون أبونا بريشم رأسنا بالزيت  
 .بحط صباعي علي رأيس بفتكر ان رأيس بتاعة ربنا ف مينفعش افكر في حاجة غلط

 
 (صباعي علي بطين: )و البن †

يعين بقي له  {تجسد من بطن ماما العدرا}البن خرج من اآلب و و أنا شايف صباعي  يعين 
 .جسم و نزل عاش وسطينا و بقينا شايفينه

 
 (صباعي ناحية القلب في الشمال: )و الروح القدس †

 .بيعلمين و ينضف قليب و يقويين الروح القدس ساكن جوة قليبعلشان 
 

 (بروح ناحية اليمني) :إله واحد أمني †
ا ناللي لما نموت هيبقي مكان الشمال إلي يمني هللاالروح القدس نقلنا من علشان يبقي 

  .في السما علي يمينه
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 ؟الصليب ليه
 :في العهد القديم

كان لما حد يعمل حاجة غلط كان بيجيب حيوان ... زمان  †
 و يقول الحاجات الغلط اللي عملهايحط إيده عليه 

 (قّدم ذبيحة)بعد كده يدبح الحيوان ده و يبقي اسمه  †
بيزنل من الذبيحة ده بيمسح الخطايا اللي و الدم اللي  †

 هو عملها
  "بدون سفك دم ل تحصل مغفرة"علشان فيه آية بتقول  

جي حد يسفك الدم ده يقف و نبطل نقدم ذبائح كان لزم ي رمز و علشان... طبعاا ده مجرد رمز  †
 ..يشيل كل الخطايا و يأخدها هو بدل مننا يقدر 

 

 :صفات الفادي

اطيب هو أي  †  طيب المفروض الحد ده يكون عامل ازاي ؟...حد يقدر يعمل كده ؟؟ أل طبعا
 

 : يكون إنسان .1
 .طأواان من نفس نوع آدم و حواء اللي أخعلش

 
 : من غري خطية .1

لعربية كده ينفع أكون أنا مش بشوف و أروح لواحد مش بيشوف أعديه الشارع ؟ ما ا
 !هتخبطنا احنا التنني

علشان كده لزم اللي يشيلها عننا يكون مفتح عينه  ... عنينا و الخطية هي اللي بتغمي
 .يعين من غري خطية

 
 : غري محدود .3

فالزم اللي يغلب الخطية يكون غري  ... ألن الخطية كبرية جداا جداا ألنها كانت في حق ربنا نفسه
 مش كده؟ ،و الموت قوي جداا  ... محدود
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 الدور و يقف يقول أنا مش هموت ؟ ينفع حد يجي عليه

هو اللي قام من الموت و كان ..بابا يسوعبس الوحيد اللي اقوي من الموت هو مني ؟ ..أكيد أل
 .أقوي منه و غلبه كمان

 

؟ بابا خد خطايانا كلها و فيه الصفات دييبقي مني الوحيد اللي كان يقدر يا
اتصلب علي الصليب و سفك دمه و يسوع ، بابا يسوع هو اللي اتجسد و اتآلم و 

 .مات و قام و غلب الموت علشاننا كلنا

 
و علشان كده دلوقيت لما حد بيعمل حاجة غلط مش بيدبح حيوانات علشان بابا يسوع لما جه و 

و ...  عرتافرس التوبة و النقولها ألبونا في مات بدالنا وقف تقديم الذبائح و بقينا بس برنوح 
 نتناول من جسد و دم بابا يسوع

  

 ؟بنستخدم الصليب في ايه طب احنا

 يفديناربنا علشان  ُصلب عليه 
 بيهديناحطوه في منارة الكنيسة و  

بنعرف ان فيه كنيسة في المكان لما بنشوف الصليب عالي فوق )
 (ّصة عليهاو بنعرف نوصل الكنيسة لما عينا بتفضل ب

 بيباركناماسُكه ابونا و  
ينه في ايدينا و    بيحمينادقا
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 كل واحد له دور

 

روسة و األولد هما باقي لما بنقول علي العريس هو رأس البيت و الع رس الزيجةعارفني في  
 الجسم ؟

 
الكنيسة كمان زي الجسم و بابا يسوع هو رأس الكنيسة و احنا كلنا اعضاء في جسد 

 المسيح

 

 من غري ايدين او عينني ؟ فيه جسمهو ينفع يكون  

علشان الكنيسة تكون كاملة و  لزم نكون كلنا مع بعض في جسم المسيحعلشان كده  ... اكيد أل
 ”مش هفرق معاهم..انا مش مهم...ماجتش عليا“ :محدش يقول

  
ا و  أل كل واحد فينا مهم جدا

 له دور مهم
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 قصة ظهور الصليب
 ... هيالنةالملكة كان فيه زمان ملكة اسمها  †

باباها و مامتها كانوا مسيحيني و ربوها تربية 
مسيحية جميلة خالص و اتجوزت الملك 

 قسطنطنيقنسطنس و جابت ولد اسمه 

 

 يوم و هي نايمة سمعت صوت بيقولو في  †
 :هال

و دوري كويس علي الصليب  أورشليمروحي )
 (المقدس

راحت قالت لبنها قسطنطني علي اللي  †
 :هو قال لها سمعته و

 )متخافيش هساعدك نالقي الصليب(

 ... تحت جبل كبري خالص من الزبالةو فضلوا يدوروا كتيييري لغاية ما عرفوا إنه موجود  †

جابت فلوس كتيييري قوي و رمتها علي جبل الزبالة فالناس و هي بتاخد  فعملت ايه بقي ؟ †
 الزبالة اتشالتكل الفلوس كانت بتشيل معاها الزبالة لغاية ما 

منهم بتوع التنني حرامية اللي اتصلبوا مع  2و عرفت ان  صلبان 3لقت  ؟بس لقيت ايه بقي †
رشدها ل أنهي واحد بابا يسوع و فضلت الملكة هيالنة تصلي كتييري علشان بابا يسوع ي

 الصليب المقدس
ف جريت برسعة وّقفتهم و حطت أول صليب علي الميت  جنازة ماشيةلغاية ما لقت  †

حطت تاني صليب برضه محصلش حاجة لكن أول ما حطت الصليب التالت ...محصلش حاجة
 من الموت بقوة الصليب المقدس الميت قام

 {توت 17}المقدس يوم  بظهور الصليبعلشان كده الكنيسة بتحتفل  †
علشان كده الكنيسة  ... كبرية و حطته فيهاو الملكة هيالنة اخدت الصليب و بنت كنيسة  †

 {برمهات 10}يوم  بتدشني كنيسة الصليببتحتفل مرة تانية 
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 ستعداد في البيت لحضور الكنيسةآداب ال

 

 .الجسم و الشكل نظافةالستحمام و  †
أقعد مع نفيس و أشوف عملت ايه غلط و أتأسف لربنا و أول ما أشوف أبونا أجري عليه و  †

و هو هيصلي لبابا يسوع إن الحاجات دي تتمسح و أول ما بيخلص صالة و  الحاجات ديأقول له 
 .يرشم الصليب علّي بتكون كل الحاجات دي اتمسحت و بابا يسوع بينساها

 .قبل ما أنام و أول ما أصحي من النوم أصّلي †
 .و فايققدام التليفزيون و اللعب و أنام بدري علشان لما أصحي بدري أكون مرّكز  ماسهرش †
 ..(مش لبس فرح...مش لبس رياضة...مش مايوه)للكنيسة  لبس مناسبأختار  †
اللي مخاصمهم و مضايقهم علشان ماينفعش أروح أصلي و أقف قدام بابا  أصالح كل الناس †

 .يسوع و أنا حد زعالن مين

  
 و لزم أكون تمام … أنا رايح القداس بدري 
 و أصّلي قبل ما أنام … أنّضف جسمي و أرّسح شعري 
 و أصالح كل الناس و أسمع الكالم ... أختار لبس كويس 
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 آداب الذهاب في الطريق للكنيسة

 

 {فرحت بالقائلني لي إلي بيت الرب نذهب}بقول آية و أنا في الطريق  †
 .بعّيط يعين لما ماما و بابا بيقولولي ياّل نروح الكنيسة بكون فرحان مش متضايق و

و مش بتكلم كتري و مش بعمل شقاوة علشان أنا بجّهز نفيس إني رايح أقعد  هاديبكون  †
 .مع بابا يسوع و أخده جوايا

وع أول حاجة و قبل أي أكل أو علشان أستعد إني آخد بابا يس من بليل صايملزم أكون رايح  †
 رشب

أو أقول أي حاجة وحشة علشان أخّلي بابا يسوع  ماينفعش أسمع حاجات وحشةعلشان كده  †
 .أول حاجة آخدها جوايا

 و أتكلم مع ربنا لغاية ما أوصل الكنيسة أصّلي أفضل †

 

 أقول اآلية  طول ما أنا مايش
 ماحكيش حكاية   أفضل ساكت 

 آخدها على طول جوايا  أخلي يسوع أول حاجة
 أنا هقعد أصلي   في الطريق
 حبييب تملي   و أشكر يسوع
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 آداب الدخول و الحضور في الكنيسة

 

( علشان الرجل اليمني تدل علي القوة و الفرح بدخولي الكنيسة) برجلي اليمنيأدخل الكنيسة  †
 من الباب أرشم الصليب و أنا داخلو 

أما أنا فبكرثة رحمتك أدخل بيتك و أسجد قدام هيكل }قول أأدخل أسجد عند الهيكل و  †
 {قدسك بمخافتك

 .و آخد بركة األيقونات أبانا الذي في السماواتو بعد كده أصلي و أقول  †
 .أركز في الصالةأدخل أقعد في مكان لوحدي بعيد عن أصحابي علشان  †
 .في الكنيسة أجريماينفعش  †
 .في الكنيسة أتكلم أو أضحكماينفعش  †
 .في الكنيسة آكل أو أرشبماينفعش  †

 علشان ببيتك يارب تليق القداسة 

 .البنات لزم تلبس إيشارب طول القداس †
  .أل لزم أقف و أصلي و أسجد و أقول الرمدات... ماننمش و مافضلش قاعد  †

 أدخل برجلي اليمني 
 أسجد قدام الهيكل 
 ماينفعش أجري ول ألعب 
 ول حيت آكل أو أرشب 
 علشان بيتك ياربي مقدس 
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 الستعداد للتناول

 

علشان بابا يسوع موجود  أميش بالراحةلزم  .. ماجريش علي الهيكل برسعةلما التناول يبدأ  †
 .علي المذبح

 أقف في الطابور و أستين دوريماينغعش أدخل بني الناس و أضايقهم أل لزم  †
 ( إلهنا إله نظام)

 قبل ما أتناول أقلع الجزمةلزم  †
الذي انت واقف عليه أرض  اخلع نعليك ألن الموضع" -:قال لمويس النيب  ربنازي ما )

 )"مقدسة
 ربنا يخليين أتناول باستحقاقن إقبل ما أتناول  يأصلّ  †

 

جسد و دم ربنا حاجة كبرية قوي ماينفعش حد ياخده غري و هو كويس جداا جداا و مش 
كلنا عاملني حاجات غلط بقصد ..عامل أي حاجة غلط بس مفيش فينا حد كويس جداا جداا 

 كده بنصلي لبابا يسوع يسامحنا و يخلينا مستحقني نتناولو من غري قصد علشان 

 .نرشم الصليبقبل و بعد ما نفتح فمنا علشان نتناول  †
 علشان نميش ما أخرجش من الكنيسة غري لما أبونا يرش المياة و يرصفنا †

 (.ماينفعش أسيب بابا يسوع واقف و أّديله ضهري و أخرج أو أضحك و أتكلم)
 بخرج بضهري و رجلي الشمالصليب و الكنيسة برشم الو أنا خارج من  †

 (تدل علي عدم الرغبة في الخروج و إن عيين هتفضل عليك حيت بعد ما اخرج)
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 سلوكنا في الحوش و الشارع

 

 .ترصفاتي جوة الكنيسة تبقي هي هي بره الكنيسةلزم  †
 .أو أزّعق أو أضحك بصوت عالي أعّلي صوتيماينفعش  †
 .أعمل حاجة وحشةماينفعش أشتم حد أو أرضب حد أو أقول أو  †
فأنا و أنا مايش لو لقيت  بابا يسوع كان طول ما هو مايش بيعمل حاجات حلوة و بيساعد الناس †

حد جعان و أنا معايا أكل أديهم علي قد ...حد محتاج فلوس و أنا معايا أديهم علي قد ما أقدر
 .دهحد محتاج مساعدة أساع...ما اقدر 

 {لريوا أعمالكم الصالحة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات}. أكون صورة ربنا وسط الناس 
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 القبطيمنهج : ثانياا 
و أبانا الذي (الجزء األول) الحروف  
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 حروف اللغة القبطية
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a A  ألفا 
Aloli عنب ألولي 

 

   
 

 
b B يتاڤ  

Bw وڤ  شجرة 
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j J غما  
Jala لنب غال 

 

   
 

 
d D دلتا 

David يدڤدا  داود 
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e E  ّاى 

En قرد إن 

 

   
 

 سوو ^ 6 
6 `nka2 أقالم  6 سوو إنكاش 

 

   



 مدرسة مار إفرام الرسياني

قبطي –منهج أولى حضانة   

 
 17 

 

 
z Z زيتا 
Zenzen   سحلية ِزنِزن 

 

   
 

 
 ايتا # 3

3i         بيت إي 
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 ثيتا ( 0
0̀rir صينية إثرير 

 

   
 

 
i I يوتا 
Iom بحر يوم 
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k K  ّاكب  
Ka2 قلم كاش 

 

   
 

 
l L  (الڤل)لول  

Lol رسير لول 
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m M مي 

Mav أم ڤما 

 

   
 

 
n N ني 
Noh   حبل نوه 
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 اكىس & 7
7ovr خاتم اكسوور 

 

   

 

 
o O  (ةقصري)أو  
Ov3b كاهن أّويب 
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 البسملة

 

 اآلب اسمب
  البنو 
 : القدس الروح و

  آمني:  واحدإله 

 إم إفيوت إفرانخني 
 إبشريينيم 
 :إثؤواب ماڤبي إبنينيم 

 آمني: إن أوأوتأونوتي 

Qen ` fran  `m`fiwt 

nem  ̀p23ri 

nem  pi`pnevma  `e0ovab: 

Ovnov5  ̀novwt: Am3n   

 محادثة
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  Qen  ov5ma5 خني أوتيماتي أهالا 

  ovgai أوجاي مع السالمة

  ov2ep ̀hmot إهموتأوشيب  شكراا 

  Qa  pekhwn بيكهونخا  اذنك  بعد 

  Qa  pehwn بيهونخا  اذنِك بعد 

     Nane toovi يطوئوناني  الخريصباح 

 تصبح على خري
 (سعيدة ليلة)

  No4ri   ̀egwrh إيجورهنوفري 

   No4ri 2ai شاينوفري   سعيد  عيد

 الصالة الربانية
 مستحقنياجعلنا 

  شكر ب أن نقول
 إنجوس إن إم إبشاأريتني 
 أوشيب إهموتخني 

Ariten   ̀nem`p2a  `ngoc  qen  

ov2ep`hmot 

 الذي في أبانايا 
  السموات

 اتخني بينيوتي چ
 نيفيؤوي

Ge peniwt etqen nif3ov`i  

 يچإنو ڤماريفطوو سمكاليتقدس 
 بيكران

Mare4tovbo ̀nge pekran 

تيك ميت  إنجيماريسيئ   ملكوتكليأت 
 أوورو

Marec`i `nge tekmetovro    

 . مشيئتكلتكن 
: السماء فيكما 
 .األرضعلى  كذلك

 :ماريف شوبيبييت هناك 
 :اتفي خنيإم إفرييت 

 بيكاهي نيچهينيم 

Petehnak    mare42wpi    :  

`m`fr35   qen  ̀tfe: 

nem  higen  pikahi  :  

  لغدل الذيخزبنا 
 .اليوم ناأعط

 راسيت إنيتبني أويك  
 إمفوأوو نانمييف 

Penwik   ̀nte  rac5  

m3i4  nan  ̀mfoov  
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 لنا أغفر و
  ناذنوب

 إت إيرون ني اكأووه 
 ولڤإينان 

Ovoh   xa  n3 et`eron 

nan  ̀ebol    

 نحن نغفركما 
 أيضا 

 
 . إلينا مذنبنيلل

ينكو تإن  هونإم إفرييت 
 ولڤيا

 إنتانإن ني إتي أو أون 
 إيريؤو

` m`fr35 hwn   ̀ntenxw   

`ebol  

ǹn3̀ete  ovon  ̀ntan  ̀erwov  

في  تدخلناول 
 . تجربة

إيخون  إمبري إنتنيأووه 
 إيبرياسموس

Ovoh   ̀mperenten   ̀eqovn  

èpiracmoc    :   

من  نجنالكن 
 . الرشير

بي ها  ولڤناهمني إيالال 
 بيتهوؤو

alla  nahmen  `ebol ha 

pipethwov  

 يسوع المسيحب
  ربنا

 بي اخريستوسخني 
 بني تشويس ايسوس

Qen    Pìxrictoc   I3covc  

Pen_soic  

 الملك لكألن 
 والقوة 

 
. إلى األبد المجد و

 . آمني

تي ميت تي  ثوكي چ
 نيم تي جوم أوورو
: شا إينيه بي أوأوونيم 
 آمني

Ge , 0wk te  5metovro  nem  

5gom 

nem  pi`wov   2a  ̀eneh  :  

Am3n  
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 منهج األلحان: ثالثاا 
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 بعض مردات القداس اإللهى
 كتري جداا في القداس تقال يا رب ارحم 

 Kvrie ele3con كريي ليسون رب ارحم يا

 السالم لجميعكم: كتري جداا في القداس كرمد لما أبونا يقول تقالو لروحك أيضاا  

    
 Ke tw pnevmati cov ماتي سوڤكى طو ابني ولروحك ايضاا 

 

 
زي ما أبونا بيطلب إن سالم ربنا يكون فينا، احنا كمان بنطلب إن سالم ... السالم ده من ربنا 

 ربنا يكون معاه

 (كرحمتك يا رب) 
: إيليؤس سو كرييي كاطا طو  كخطايانا يسل كرحمتك يا رب و

كى مي كاطا طاس أمرتياس 
 إيمون

Kata to èleoc cov kvrie : 

ke m3 kata tac ̀amartìac 

`3mwn 

 في الرشومات تقال (هذا هو بالحقيقة آمني) 
 Fai pe qen ovme0m3i am3n أوميثمي أمنيفاي بى خني  هذا هو بالحقيقة أمني

 (نمجد نعرتف و نؤمن و) 
بيستيف اومني كى أومولوغومني  نؤمن و نعرتف و نمجد

 كى ذوكصا ذومني
Pictevomen ke omolojovmen 

ke do987a zomen 

 

https://dl.dropbox.com/s/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
https://dl.dropbox.com/s/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
https://dl.dropbox.com/s/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
https://dl.dropbox.com/s/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
https://dl.dropbox.com/s/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
https://dl.dropbox.com/s/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
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 (نسبحك نباركك) 
هوس ايروك تني اسمو  تني نسجد لكنسبحك نباركك نخدمك 

ايروك تني شميش امموك تني 
 أو اوشت امموك

Tenhwc erok teǹcmov erok 

ten12em2i ̀mmok tenovw2t 

`mmok 

 (ارحمنا يا هللا اآلب) 
ايلي ايسون ايماس أو ثيؤس أو  ابط الكلضيا هللا الب ارحمنا 

 باتري أو باندوكراتور
`Ele `3con ̀3mac ò )(eoc ̀o 

Pat3r `o Pantokratwr 

 في آخر القداس قبل القسمة أثناء السجود تقالنسجد لجسدك المقدس و لدمك الكريم  

    
 Tenovw2t m̀pekcwma اوشت امبيك سوما اثؤوابتني أو  نسجد لجسدك المقدس  

e0ovab 

 Nem pek̀cno4 ettaì3ovt نيم بيك اسنوف اتطايوت و لدمك الكريم

 

 نؤكد إننا عارفني إننا هنتناول جسد و دم ربنا قبل ما نتقدم... قبل التناول  
 

  

https://dl.dropbox.com/s/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
https://dl.dropbox.com/s/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
https://dl.dropbox.com/s/kthj06jfkp4gkhw/NasgodLgasadak.mp3
https://dl.dropbox.com/s/kthj06jfkp4gkhw/NasgodLgasadak.mp3
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 الشاروبيم يسجدون لك
 بعد مستحق و عادل قالي 

    
الشاروبيم يسجدون لك 

والسريافيم يمجدونك صارخني 
قائلني قدوس قدوس قدوس رب 

الصباؤوت السماء واألرض 
 تان من مجدك األقدسوئممل

ني شريوبيم ىس أوأوشت إمموك 
نيم ني سريافيم ىس تي أوأوو 
ناك إفؤش إيفول إفجو إمموس 

جى أجيوس أجيوس أجيوس 
كرييوس صاباؤوت بلى ريس 

أورانوس كى إيجي تيس أجياس 
 سوذوكسيس

Nixerovbim ceovw12t 

`mmok : nem nicerafim 

ce5̀wov nak : evw2 ̀ebol 

evgw ̀mmoc : ge ̀ajioc 

`ajioc ̀ajioc Kvrioc 

cabaw0 : p̀l3r3c ̀o 

ovranoc ke 3 j3 : t3c 

ajiac cov do73c 

 

 
و إحنا ... في الفرتة دي في القداس أبونا بيرشح منظر السما و الماليكة حوالني ربنا 

 بنتحّمس و نشرتك معاهم في الصالة و التسبيح

 

https://dl.dropbox.com/s/uyxy876fxs7g8t6/WlRo7akAidan.mp3
https://dl.dropbox.com/s/6gusd4j1icl3h36/AlSharobimYasgodonLak.mp3
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