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 منهج الطقس: أولا 
 التسبحة
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 التسبحة و أنواعها

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تسبحة باكر –تسبحة نصف الليل  –تسبحة عشية : أنواع التسبحة 
 

تقديس لربنا و شكر على عطاياه و تعبري عن محبة  ... لغة السمائينيالتسبيح  †
 هلله خالقنا و فادينا و اشتياق للقاء

و نحن عندما نشرتك معهم نصبح برش سماويني او  كةيعمل المالالتسبيح  †
 مالئكة أرضيني

ألنه ل يحتوي على طلبات هو فقط تمجيد و  أسمى أنواع الصالةالتسبيح  †
 هتقديس لله و اشتياق لرؤيا

لإلنسان المصلي بقلبه ألنها تجعله يذوق حالوة  مصدر فرح حقيقيالتسبيح  †
 ضالسماوات و رجاله على األر

عمل لنفتح قلبنا  .. (سبحوا الرب تسبيحاا جديداا )وصية الزممور يحقق التسبيح  †
الروح القدس و نطيع صوته بتقديم توبة مسترمة فرنى هللا في التسبحة 

 مكل يو بعمق أكرث و فرح أكرب يجعل تسبيحنا له إحساس جديد
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 العالقة بني التسبحة والقداس
وقد خصصت لها معظم ساعات النهار , تهتم جداا بليتورجيا الصلوات والتسابيح كنيستنا †

 هوالليل على مدى أيام األسبوع لتغطى كافة احتياجات النسان وعالقته بالل
دخل الرسمى و هى تأخذ من الكنيسة معظم وقتها و جهدها واهتمامها ألنها تعترب الم †

التسبحة ن أأو كما يقولون  –منها ال النعمة ارسار و استحقاق نوأالوحيد لخدمة وقبول ا
 سهو فرش الملك الذى تستعد به الكنيسة لستقبال الملك المسيح فى القدا

 

 آداب حضور التسبحة

 
المالئكة اليت تقف  زي يقف بخشوع و اتضاع لزمكل من يشرتك في الصالة والتسبيح 

 (2مور مز" )برعدةاعبدوا الرب بخشية سبحوه " ةبخوف ورعد هللا أمام

 

 ترتيب تسبحة نصف الليل
 :مكسيموس عن التسبحة/ راجع وعظة أ †

Maximos.php-elshamamsa.com/articles/wa3zat/Tasbe7a-http://madraset 

 

http://madraset-elshamamsa.com/articles/wa3zat/Tasbe7a-Maximos.php
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 (قوموا يا بين النور)تني ثينو  †
 لبشهو  الهوس األول †
 لبشهو  الهوس التاني †
 (نتبعك بكل قلوبنا) مقدمة المجمعثم  الهوس التالت †
 الذكصولوجياتو  المجمع †
 الهوس الرابع †
 اإلبصاليات †
 الثيئوتوكيات †
 الختامو  ختام الثيئوتوكيات †
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 ملخص التسبحة

 

مور مز) "جزنا في الماء والنار ثم أخرجتنا إلى الراحة" :ية تتلخص التسبحة في اآل 
12:66) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
عدم التألم والماء ترمز للجهاد الخفيف والنار ترمز للجهاد العنيف والراحة ترمز لميناء 

 والسالم اإللهي

 وتسبحة موىس النيب بعد عبوره مياه البحر األحرم ولالماء هو الهوس األ †
الذي شق البحر : "لله يقول فيها داود النيب ممجداا هللا  الهوس الثاني تسبحة شكر †

 "الحرم إلى أقسام الليلويا ألن إلى األبد رحمته
 و إبصالية الثالثة فتية النار يمثلها الهوس الثالث †
والهوس فهي تتمثل في الراحة والسعادة األبدية  الراحة هي المجمع والذكصولوجيات †

 نسبح هللا مثل هؤلء األبرار لكي يعيننا هللا كما أعانهم الرابع
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 مكونات التسبحة

 (تني ثينو)مقدمة التسبحة . 1

 

مارش )ينو الطويل الذي له طابع عسكري تبدأ الكنيسة التسبحة اليومية بلحن تني ث .1
 هيعطي إحساس بالستيقاظ من النوم و النتبا( عسكري

 

فالله يحذرنا في الكتاب الحياة مع هللا تحتاج أن ننتبه دائماا و نكون في حالة سهر 
 :المقدس على فم بطرس الرسول 

ا َمْن َيْبَتِلُعُه ُهَو . ُاْصُحوا َواْسَهُروا" " أَلنَّ ِإْبِليَس َخْصَمُكْم َكَأَسٍد َزاِئٍر، َيُجوُل ُمْلَتِمسا
 (8:5رسالة بطرس األولى)

 :نصلي قائلني †

و . كيف نقف أمامك وقت الصالة أعطنا يارب يقظة لكي نفهم . انزع عن عقولنا نوم الغفلة 
 نرسل لك إلى فوق التمجيد الالئق و نفوز بغفران خطايانا الكثرية

في استعدانا للتسبحة بلحن تني ثينو تذكرنا الكنيسة بأنها سوف تأخذنا في رحلة إلى  †
 :نالسماء و نرى هللا في مجده ، فوضعت الكنيسة مرد لكل ربع في هذا اللح

 البرشالمجد لك يا محب 

 فتذكرنا الكنيسة ايضاا أن هللا الذي له كل المجد هو أيضاا محب البرش الذي أحبنا محبة أبدية †
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 الهوس األول. 2

 

 ةكلمة هوس معناها تسبح 

... ( خطية أو عادة سيئة ) دائماا ، و يحزن كثرياا عندما يرانا تحت أي عبودية  أحرارهللا يريدنا  †
 بكل الطرقى لتحريرنا من الشيطان فيسع

عندما رصخوا الى هللا ليخلصهم من عبودية  رسائيلإتماماا كما فعل مع شعب بين  †
المرصيني فأرسل لهم موىس و هارون و أّيدهم بآيات و عجائب سماوية لريهب بها قلب 

 هفرعون و يزيد إيمان شعب بين إرسائيل ب
إنما بني الشيطان و هللا ،  –ليس بني المرصيني و بين إرسائيل  –حىت جاءت المعركة الكبرية  †

فقد وقع شعب بىن ارسائيل في هروبهم في الفخ الكبري و هو أن البحر أمامهم و فرعون 
تدخل و جيشه خلفهم و أدركوا أنهم مائتون ل محالة ، لكن هذا الخوف لم يسترم كثرياا إذ 

ليعربوا فيه آمنني ، بل و أغرق فرعون و جيشه  معجزي إذ فتح لهم البحر الحرم هللا بشكل
 في هذا البحر

هذا الحدث تكرر مع كل واحد مننا في المعمودية حيث كتب لكل واحد مننا عرم جديد  
 و حياة جديدة مع هللا و أما الشيطان فلم يعد له سلطان علينا الى األبد

 :تهليل في الهوس األول مع موىس و شعب بين إرسائيل قائلنيفنفتح أفواهنا بفرح و  †

 تعالوا نسبح الرب ألنه بالمجد قد تمجد
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 لبش الهوس األول. 3
 تفسريمعناها  لبشكلمة  

في الكنيسة نمسك الدف مع مريم أخت موىس و هارون لتقود الكنيسة في تسبحة هللا 
متشفعني بموىس النيب و العذراء مريم الىت بلحن مبهج فرحني بأعماله العظيمة معنا و 

 تقود تسبيح األرضيني أمام هللا

 الهوس الثاني. 4

 

 135هو الزممور  

على كل ما صنعه معنا من  من األرض الى السماء حىت نقدم الشكر للهتأخذنا الكنيسة  †
 :عجائب فتدعونا قائلة

 األبد رحمتهألن الى . إشكروا الرب لنه صالح و خرّي الليلويا 

و تذكرنا كيف أن هللا خالق السماء و الرض و البحر و النجوم هو يهتم بأمور حياتنا و ينجينا  †
 من كل خطر
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 لبش الهوس الثاني. 5
الذي أعطانا نعمة وجوده معنا في حياتنا و نعمة السماح  بلحن مفرح لنشكر هللانتغىن  †

 نبوجودنا معه في السماء اآل
الذي علمنا كيف نسبح هللا بهذا الزممور الرائع و نرى أمنا  النيب داودنذكر ففى آخر اللبش  †

العذراء و المالئكة في السماء فنتشفع بهم ليغفر لنا هللا خطايانا فنستحق أن نسكن دائماا 
 هللا في السماء مكان التسبيح و حرضة

 الهوس الثالث. 6

 

 (3إصحاح )دانيال من تتمة سفر ... تسبحة الثالثة فتية في أتون النار  

للزنول مرة أخرى بعد أن كنا في محرض هللا في السماء في الهوس الثاني تدعونا الكنيسة  †
 لنمارس السلطان المعطى آلدم و بنيه من هللا ليصريوا تاج للخليقة على األرض

 :ترتيب الهوس التالت †
  الساكن في السماء وسط تسبيح ...  ...( مبارك انت)بنكلم ربنا : أرباع 6أول

 نعرتف أنه صاحب كل الربكات و منبعها ...الماليكة 
  دعوة الخليقة كلها إنها تبارك )بعد كده بنزنل من السماء لألرض تدريجي

من السموات و ما تحتويه من نجوم و شمس و قرم و سحب ثم  (ربنا
و الينابيع و ما تحت الهواء و الرياح و الجبال و النباتات و البحار و ما تحتها 

 األرض و اإلنسان لنقدم كل الخليقة لله
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 يحكوا عن كيف كان هللا يرى أمانة أولده و حبهم له حىت : آخر ربعني
فزنل بنفسه الى األتون معهم ليس ليخرجهم منه بل لكي الموت ، 

 و األلم الى مصدر فرح يحول لهم الرش إلى خري
 :األخريين من الهوس التالتألحان في الربعني  3بتصّلي الكنيسة  †

 (زي لهيب الشمعة رايح و راجع)النغمة طالعة و نازلة : اسمو إبتشويس  
 هوس إيروف 
 حوار في تسبيح ربنا بني )نغمة حد و حد تاني بريد عليه ...  آري هوؤو

 (الناس و المالئكة
 "رتلوا للذي صلب عنا" أريبسالنيبعد كده  †
لحن نغماته بتبدأ تعلى و تزنل بهدوء و بعدين " )تقديم الذبيحة العقلية" لحن تيننيبعد كده  †

لما الضيقات تزيد الصلوات تعلو برصاخ أكرث و أكرث و اللحن بينتهي بنغمة ( بتعلى جداا 
 لما نشوف إيد ربنا في التجربة( ... ذوكصاسو سوتري)مفرحة 

فرح يوضح مدي الفرح و السالم يبدأوا بحزن بسبب الضطهاد و األلم و ينتهوا بلحن م 
 الذي يحل فينا عندما يكون هللا قائم و موجود في أتون حياتنا

 مقدمة المجمع. 7
 –كيهكي  –فرايحي  – سنوي: يقال بطريقة مختلفة حسب المناسبة نتبعك بكل قلوبنا †

 نتبعك دائماا ... صيامي  –شعانيين 
بعد أن جزنا مع الفتية الثالثة التجربة بنجاح و وجدنا إلهنا معنا وسط األتون ، نهتف مع  †

ُه َنْفِِس، "و مع عروس النشيد  (لن أطلقك إن لم تباركين ) يعقوب أبو اآلباء  َوَجْدُت َمْن ُتِحبُّ
فنسري وراء المخلص بلحن نغماته توحي ( 4:3سفر نشيد األناشيد ." )ْرِخِه َفَأْمَسْكُتُه َوَلْم أَ 

 :لبالتبعية و نقو

 نتبعك بكل قلوبنا و نخافك و نطلب وجهك يا رب أعنا

http://al7an.madraset-elshamamsa.com/php/Tasbe7a/EsmoEbshois.php
http://al7an.madraset-elshamamsa.com/php/Tasbe7a/EsmoEbshois.php
http://al7an.madraset-elshamamsa.com/php/Tasbe7a/AriHo2oChasf.php
http://al7an.madraset-elshamamsa.com/php/Tasbe7a/AriHo2oChasf.php
http://al7an.madraset-elshamamsa.com/php/Tasbe7a/TenOwihEnsok-Sari3.php


 مدرسة مار إفرام الرسياني

طقس –منهج ثالثة ابتدائي   

 
 
 
 15 

 المجمع. 8

 

 أمنا العذراء و معظم قديسني الكنيسة شفاعة فيها نطلبهو أرباع  

هم اخواتنا الذين سبقونا فنطلب شفاعتهم ليعيننا هللا كما أعانهم و نتأمل في فضائلهم  †
شفاعتهم لكي و نتعلم منها و تكون طلبتنا الوحيد المتكررة عند ذكر كل القديسني هي 

و هي الطلبة اليت تدور حولها كل صلوات الكنيسة ألن برحمة ربنا و  يغفر لنا هللا خطايانا
 أن نلحق بهؤلء القديسني في السماء غفرانه نستطيع

السنوي ، الصيامي ، الشعانيين ، الفرايحي ، ) يقال المجمع بكل طرق ألحان الكنيسة  †
و كأن الكنيسة تشهد لهؤلء القديسني أنهم ساروا مع هللا بكل قلبهم في ( الكيهكي 

 مكل وقت و ليس فقط في المواسم الروحية التأملية كاألصوا

 ياتالذكصولوج. 9
كل  سرية معلومات ملخصة عنبتدي  (زي اللي بنقولها في رفع بخور) الذكصولوجيات †

 قديس

 الهوس الرابع. 11

 

http://al7an.madraset-elshamamsa.com/
http://al7an.madraset-elshamamsa.com/
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 (151 – 149 – 148)عبارة عن ثالث مزامري  

و نسبح فنصلي  نشكرنفرح و فبوجودنا مع هللا نحن و جميع القديسني ل يسعنا غري أن  †
فنصلي في منتصف كل ربع الهوس الرابع الذي تكرث فيه ألفاظ التهليل و التسبيح 

 تو بني كل مزمور و مزمور نرددها ثالث مرا" الليلويا"
 في هذه الحالة عندما نصلي قائلني هللا نفسه يفرح بنانرى كيف أن  †

 ألن الرب يرس بشعبه الليلويا يعلى الودعاء بالخالص

 ألول مزمورين لحن مفرح و لثالث مزمور لحن أكرث فرحاا ...  نغمة مفرحة و خفيفة و سمائيةال †
و لذلك نقول ) حيث نكون قد وصلنا للوقوف أمام العرش اللهي و نسبحه بوجه مكشوف 

 (هذا الزممور في توزيع القداس اإللهي ألننا نكون واقفني أمام ربنا يسوع المسيح شخصياا 

 اإلبصاليات. 11

 

 
ففي  ... قطع خاصة باسم الرب يسوع بنتكلم معاه فيها...  تمجيد لربنا يسوع المسيح

 ختام التسبحة نكون قد وصلنا إلى السماء إلى العرش اإللهي لنقدم له كل التمجيد
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 :اإلبصاليات لها ألحان كترية †
  (طلبتك من عمق قليب) لحن أدام على وزن 
  (لنفوسناأعطى فرحاا ) لحن واطس على وزن 
  فرايحي، صيامي... 

 :اسم الرب يسوع في اإلبصاليات †
ربي يسوع ( )ربي يسوع)تخاطب الرب يسوع توسالت قصرية  رى في اإلبصاليات صلوات ون

 (المسيح

 (يا ربى يسوع المسيح مخلىص الصالح. ذكر أسمك القدوس. أعطى فرحاا لنفوسنا)السبت 
 (أعيّن  طلبتك، من عمق قليب، يا ربي يسوع،)األحد 

 (زينة نفوسنا وفرح قلوبنا هو اسمك القدوس ياربى يسوع)الثنني 

فرتديد اسم الرب يسوع في صلوات قصرية هو تقليد رهباني قبطي بدأ في صحراء مرص و 
  الصالة السهمية او الصالة القلبيةانتقل الى العلم المسيحي كله و هو يسمى 

 
ترديد اسم الرب على مدى اليوم تمتلئ النفس سالماا و فرحاا و شبعاا و يغنيها  فتتابع

 عن كل ئش آخر

 مخاطبة الثالوث القدوس †
 ةتعلمنا الكنيسة أن نتحدث مع األقانيم الثالث

  هللا اآلب الذي دبر خالصنامع 
  مثالا لنتبعه كل نا و صار إنساناا مثلنا تاركاا ل هللا البن الكلمة الذي أتّم خالصنامع

 حني
  و يذكرنا بكل ما قاله لنا ربنا  هللا الروح القدس الساكن بداخلنا يعمل و ينريمع

 ةيسوع المسيح لنحيى بتقوى و تصبح حياتنا تمجيد لله قائلني في التسبح

 (الثنني) مبارك انت بالحقيقة ياربي يسوع مع أبيك الصالح و الروح القدس
 (الجمعة) يسوع المسيح مع أبيه الصالح و الروح القدسمن أجل هذا نمجد ربنا 

 الصليب في اإليصاليات †
لترشح لنا ( يوم صلب رب المجد يسوع على الصليب )  ابصالية الجمعةتخصص الكنيسة 

 ةاهمية الصليب في حياتنا اليومي
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 هو استيخون من كل ربع 3أول فيكون 

 يخافونهربنا يسوع المسيح أعطى عالمة لعبيده الذين 

 ثم في كل ربع يضع بركة من بركات الصليب في حياتنا

 أسودفواه أيسدوا ل
 لكي يطفؤا قوة النار

 لكي يخرجوا الشياطني

 قائلة حمل الصليبو تدعونا لننفذ وصية هللا في 

طوبي لإلنسان الذي يرتك هذا العرم و اهتماماته المملوءة تعباا القاتلة للنفس ، و يحمل صليبه 
 فيوماا و يلصق عقله و قلبه باسم الخالص الذي لربنا يسوع المسيحيوماا 

 وتوكياتالثيئ. 12

 

 
كلمة ثيؤطوكية من كلمة ثيؤطوكوس أي والدة اإلله و هي عبارة عن تمجيد للسيدة 

 العذراء

كيف أعد هللا البرشية لفهم أعظم  ... (خصوصاا التجسد)العقيدة  تتحدث الثيؤطوكات عن †
حدث في تاريخها و هو ميالد الرب يسوع من فتاة عذراء فكان هللا قد اعطى أمثلة كثرية 

بالعذراء ( الرمز)في العهد القديم ترشح ذلك ، و ربطت الكنيسة أحداث و رموز العهد القديم 
 (الرمموز إليه)مريم والدة اإلله 
 المصفح بالذهب الذي كان يظهر عليه النور اإللهي  تابوت العهد

 بليتواصل مع الشع
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 كان مصنوع من ذهب نقي و كيف كان يحتوي على مّن  قسط المن
 ةحقيقي أي أن العذراء ولدت لنا هللا الكلمة بالحقيق

 اليت تحمل النور الذي يئض الهيكل كما حملت لنا أم  المنارة الذهبية
 االرب يسوع المسيح ربنالنور النور الحقيقي شمس 

 ( تحدين ليصنعوا جرمةفحم و نار م)الحاملة جرم النار  المجرمة الذهب
ع المسيح هللا الظاهر في الجسد تماماا كما حملت لنا السيدة العذراء يسو

 (طبيعة واحدة من طبيعتني)
نصلي باأللحان لنكرم أم النور مريم العذراء الحمامة الحسنة و نطلب شفاعتها عنا أمام ثم  †

 (سيموتي)و ( شريى ني ماريا)ابنها الحبيب في لحن 

 الدفنار. 13
و تمجيد لهم كالا في عيده ، فُيقرأ على الشعب  سري القديسنيهو كتاب يحتوي على  †

 ل هذا اليومكتذكار لستشهاد او نياحة هذا القديس في مث

 ختام الثيئوتوكيات. 14
الستعداد لمقابلة رب و لكن كالهما يتحدث عن  ختام واطس و ختام أدام حسب اليوميوجد  †

 المجد على السحاب

 
لئقة بمجده السماوي حىت إذا حرض في  فنصلي إلى هللا أن تكون أعمالنا على األرض

أي وقت يجدنا مشابهني لصورة ابنه فيفتح لنا ذراعيه و يسكننا معه فرحني في 
 الراحة األبدية

 

  

http://al7an.madraset-elshamamsa.com/php/Tasbe7a/Mara7makYaElahy.php
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 الختام. 15

 

 قانون اليماننصلي مقدمة قانون اليمان و  †

 
هللا فقانون اليمان هو تعريف الكنيسة لله حسب العقيدة القويمة ، فنتذكر من هو 

و ما هي طبيعته كإله واحد مثلث األقانيم إلى أن نراه و نعرفه معرفة حقيقية كما 
 عرفنا هو

 افنوتي ناي نانبعد كده لحن  †

 
يستحق أن نطلبه بلجاجة ندرك فيها أهمية اللجاجة في الصالة ، فليس ئش في حياتنا 

كرحمتك ) إل رحمة ربنا اليت بها ندخل الى سماه كما تصلي الكنيسة في القداس 
 (يارب و ليس كخطايانا 

 يو نختم الصالة استعداداا لبدء القداس اإلله... ثم نصلي قدوس قدوس و أبانا الذي  †

http://al7an.madraset-elshamamsa.com/php/Tasbe7a/5etamElTasbe7a.php
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 القبطيمنهج : ثانياا 
و األرقام الحروف و أبانا الذي  
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 حروف اللغة القبطية
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 :الحروف المتحركة 

وتمثل العمود الفقرى للغة القبطية وهى الىت تتحكم فى قراءة الحروف 
الساكنة حيث انها بمثابة عالمات التشكيل ، كما انها اذا جاءت مع بعض الحروف 

 نطقهاتقوم بتغري 

 

 ( ´ ,  ˙  `  ,  : )  الجنكمعالمة 

 . مكسورة( إ ) لينطق كأن قبله توضع فوق الحروف الساكنة  †
  .توضع على الحروف المتحركة لتفيد استقالله فى النطق †

 حرف   32تتكون اللغة القبطية من  

  6  حرف ساكن 24 حروف متحركة 7     6رقم ستة    

 الحروف المتحركة
 

 قابلة للضم
O     أو قصرية 

W      أو طويلة 
 

 قابلة للكرس
E           اّى 
ايتا           3  
I           يوتا 

V     ابسيلون 

 قابلة للفتح
  A    ألفا  
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 a A ألفا

 
Agp ساعة 

 أجپ
(أ): نطقه في أول  

 الجملة

Lac لسان 
 لس

(ا): نطقه  غري كده 

 

   

 b B ڤيتا

 
Baki مدينة 

 اكيڤ
(ڤ): نطقه بعده حرف  

 متحرك

Twbh طلبة 
 طوبه

(ب): نطقه  غري كده 
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 j J غما

 

Ajioc  قديس أو
 قدوس
 أجيوس

(ج): نطقه بعده حرف  
 متحرك للكرس

e   , i   , v   , 3 

Ajjeloc مالك 
 أنجيلوس

(ن): نطقه بعده حرف  
 حلقي

j,, k , x, 7 

Ajap3 محبة 
يپأغا  

(غ): نطقه كدهغري    
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 d D دلتا

 
David داود 

 يدڤدا
(د): نطقه في أسماء  

الناس )األعالم 
 (أو البالد

Ìcidwroc ايسيذوروس 
 ايسيذوروس

(ذ): نطقه سماء األفي  
 اليونانية

Diakwn شماس 
 ذياكون

(ذ): نطقه  غري كده 

 

   

 e E ايّ 

 
خفيفة( ي): نطقه  

Hemci يجلس هيمِس 
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 ^ 6 سوو

 
(6)رقم : استخدامه  

6 `nka2  سوو
 إنكاش

6 
 أقالم
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 z Z زيتا

 
(ز): نطقه  

Anz3b مدرسة أنزيب 
 

 

   

 # 3 ايتا

 
#i بيت 

 إي
 (إي): نطقه

 عميقة

 أول الجملةفي 

R3 شمس 
 ري

 (ي): نطقه
 عميقة

 غري كده
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 ( 0 ثيتا

 
2̀03n قميص 

 اشتني
 قبله حرف  (ت): نطقه

2 c 

)elil تهليل 
 ِثليل

 غري كده  (ث): نطقه
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 i I يوتا

 

Ì4t مسمار 
 إفت

(إ): نطقه  أول الجملةفي  

Iwt أب 
 يوت

: نطقه
(ي)  

بعده حرف 
 متحرك

@3ri ابن 
 شريي

: نطقه
(كرسة)  

 غري كده

 

   
 

 k K كّبا

 
(ك): نطقه  

Kahi أرض كاهي 
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 l L (لڤال)لول 

 
(ل): نطقه  

Movlh شمعة موله 
 

   
 

 m M مي

 
(م): نطقه  

Mo2i يميش مويش 
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 n N ني

 
(ن): نطقه  

Novb ذهب نوب 
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 & 7 اكِس

 

(اكس): نطقه    
Car7 جسد ساركس 

 

   
 

 o O (األوميكرون)قصرية أو 

 
خفيفة( أو: )نطقه  

Con أخ سون 
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 p P بي

 
( پ: )نطقه  

Lampac لمبة لمپاس 
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 r R رو

 
( ر: )نطقه  

Rompi ميپرو  سنة 

 

 

   
 

 c C سيما

 

Kocmoc عاَلم 
 كوزموس

: نطقه
(ز)  

( m)بعده حرف 
 في كلمة يوناني

Cwma جسد 
 صوما

: نطقه
(ص)  

 بعده حرف
 (a, w) تضخيم

C̀tavroc صليب 
روسڤاستا  

: نطقه
(س)  

غري كده في 
 كلمة يوناني

C̀mov يبارك 
 اسمو

: نطقه
(س)  

 غري كده
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 t T تاڤ

 
Panta الكل 

 انداپ
: نطقه

(د)  
في  nقبله حرف 

 كلمة يوناني

A4twn4 قام 
 أفطونف

: نطقه
(ط)  

 بعده حرف
 (a, w) تضخيم

Tot يد 
 توت

: نطقه
(ت)  

 غري كده
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 v V إبسيلون

 
evajjelion بشارة 

 أنجيليونڤإ
: نطقه

(ڤ)  
 (a,e)قبله حرف 

Ovtah ثرمة 
 أووطاه

: نطقه
(أوو)  

 (o)قبله حرف 

Kvrie رب 
 كرييي

: نطقه
(ي)  

 غري كده

 

 

   

 f F في

 
( ف: )نطقه  

Fin فار فني 
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 x X كي

 

Xere سالم 
 شريي

: نطقه
(ش)  

: في كلمة يوناني
بعده حرف متحرك 

 e - i - v – 3للكرس 

Pix̀ric

toc 
 المسيح

ي پ
إخريستو

 س

: نطقه
(خ)  

في كلمة يوناني 
 دهري كغ

X̀lom تاج 
 إكلوم

: نطقه
(ك)  

في الكلمات 
 القبطية
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 y Y إبِس

 

( ابس: )نطقه  
Yalmoc سالموسپا  مزمور 

 

   

 w W (أو طويلة)أوميجا  

 
  مضّخمة (أو: )نطقه

Cw5 يصوط  خّلص 
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 @ 2 شاي

 
(ش: )نطقه  

Ovw2t يسجد أوأوشت 
 

   

 $ 4 ايف

 
(ف: )نطقه  

Ovno4 فرح أونوف 
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 q Q ايخ

 
(خ: )نطقه  

Wnq حياة أونخ 
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 h H هوري

 
(ه: )نطقه  

Hwc يسّبح هوس 

 

   

 g Gچنچا 

 
Gerger يلعب 

 ريچريچ
(چ): نطقه بعده حرف  

 متحرك للكرس
e   , i   , v   , 3 

Gov2t ينتظر 
 جوشت

(ج): نطقه  غري كده 
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 s Sتشيما 

 
(تش: )نطقه  

Swm حديقة تشوم 
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 % 5 تي

 

(تي: )نطقه  
Ni25 عظيم نيشيت 
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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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     Nane toovi يطوئوناني  الخريصباح  :لّما نصحى بنقول

 Kvrie ̀ele3con إليسونكرييي  ارحم يا رب :بنقول نصّليلّما 

 Psioc `cmov` إسموإبتشويس  بارك يا رب :بنقول ناكللّما 

 ovgai أوجاي مع السالمة :بنقول نميشلّما 

 xere nwten نوتنيشريي  لكمسالم  :بنقول نيجيلّما 

  Qa  pekhwn بيكهونخا  اذنَك بعد  :بنقول نستأذنلّما 

  ov2ep ̀hmot إهموتأوشيب  شكراا  :بنقول نشكرلّما 

 تصبح على خري :بنقول نناملّما 
 (سعيدة ليلة)

  No4ri   ̀egwrh إيجورهنوفري 

 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

ميت تي 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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 األرقام القبطية

مؤنثرقم   رقم مذكر 
 الرمز
 مذكر

# 

يأوو  ov`i أّواي ovai =a 1 

 c̀nav =b 2 إسناڤ cnov5` إسنوتي

 2omt =j 3 شومت 2om5 شوميت

يتإف  `4te توإف  `4tov =d 4 

 tiov =e 5` إتيو 5 تي

 coov 6 6 سوو co سو

يشاشف  2a24i 2 شاشفa24 =z 7 

 2m3n =3 8` إشمني 2m3ni` إشميين

 Yit =0 9 إبسيت Yi5 إبسييت

 m3t =i 10 ميت m35 مييت

أووي مييت  m35ov`i  أّوايميت  m3tovai =ia 11 

إسنوتيمييت   m35`cnov5  إسناڤميت  m3t`cnav =ib 12 
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 منهج األلحان: ثالثاا 
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 عيد النريوزمرد إنجيل 
 في قداس عيد النريوز و فرتة بداية السنة القبطيةقراءة اإلنجيل بعد  قالي 

    
بارك   4(لليلوياه)

السنة،  هذه إكليل
 بصالحك يا رب

إسمو إي بي إكلوم انيت  4( يلويالال)
تي روميب، هيتني تيك ميت 

 إخريستوس إبتشويس

All3lovia =a=l =a=l =a=l : ̀cmov 

`epì̀xlom `nte 5rompi : hiten 

tekmet,xr3ctoc ̀P=o=c 

هذا الذى ينبغى له 
بيه الصالح أالمجد مع 

و الروح القدس من 
 بدلى األإن و اآل

فاى إيرى بى أوؤو ايرايب ريىب ناف نيم 
بى إبنفما يوت إن اغاثوس نيم  بيف

 اب يسجني تينو نيم شا إينيهوؤإث

Fai ere piwov er̀prepi na4 : 

nem Pe4iwt ǹaja0oc : nem 

Pipnevma e0ovab : icgen 5nov 

nem 2a èneh 

بن ب و المبارك اآل
والروح القدس الثالوث 

الكامل نسجد له و 
 نمجده

جى اف اسمارووت انجى افيوت نيم 
تى : نيم بي ابنفما اثؤواب: ابشريي 

ترياس اتجيك ايفول تني اؤؤوشت 
 امموس تني تي أو اووناس

Ge `4`cmarwovt ǹge f̀iwt nem 

`p23ri : nem Pipna e0v : 5triac 

etg3k `ebol tenovw2t `mmoc 

ten5ẁov nac 

 

 ربنا يبارك السنة الجديدةنصّلي عشان  
 

  

https://dl.dropbox.com/s/r5a5fo1jzbesp04/%D8%B9%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%25…%20-%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84.mp3
https://dl.dropbox.com/s/r5a5fo1jzbesp04/%D8%B9%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%25…%20-%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%8A%D9%84.mp3
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 (عشية)ذكصولوجية العدرا 
 في عشية األيام السنوي( شريي ني أوتي بارثينوس)بعد مقدمة الذكصواوجيات  قالت 

    
زينة مريم في السموات 
العلوية عن يمني حبيبها 

 تطلب منه عنا

خني ني : إري إبسول سيل إم ماريام 
صا أووينام : فيؤوي إتصا إبشوي 

إس طوبه إمموف إ :إمبيس ميرنيت 
 إهري إجون

Ere `pcolcel m̀Mariam : qen 

nif3ovi etca`p2wi : caovinam 

`mpecmenrit : ectwbh m̀mo4 

`e`hr3i ègwn 

كما قال داود الرمتل في 
الملكة الزممور قامت 

 عن يمينك أيها الملك

إنجيه دافيد :كاطا إفرييت إطاف جوس 
جيه أس أوهي : خني بي بسالموس 

صا أووينام :إراتس إنجيه تي أوورو 
 إمموك إب أوورو

Kata f̀r35 eta4goc : ̀nge 

david qen piyalmoc ge 

acohi èratc ̀nge 5ovrw 

caovinam ̀mmok ̀povro 

سليمان دعاها في نشيد 
األنشاد قائالا أخيت و 

صديقيت المدينة 
 الحقيقية أورشليم

خني بي جو :سولومون مووتي إروس 
جيه طاسوني أووه طا :إنتيه ني جو 

 طا بوليس إممي يريوساليم:إشفريي 

Colomwn mov5 ̀eroc : qen 

pigw ǹte nigw : ge tacwni 

ovoh ta2̀f3ri : tapolic ̀mm3i 

Ierovcal3m 

عالمة عنها ألنه أعطي 
بأسماء كثرية عالية قائالا 
اخرجي من بستانك أيتها 

 العنرب المختار

خني هان ميش :أفيت ميين غار إروس 
إنران إفتشويس جيه أمي إفول خني 

 أو ثي إتسوتب إن أروماطا: بيكيبوس 

A45m3ini jar èroc : qen 

hanm32 ̀nran evsoci : ge am3 

``ebolqen pek3poc : w 

03etcwtp `narwmata 

 

 

https://dl.dropbox.com/s/kd5w9czthb4dvpa/Zoks3adra3asheya.mp3
https://dl.dropbox.com/s/kd5w9czthb4dvpa/Zoks3adra3asheya.mp3
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السالم لك أيتها العذراء 
الملكة الحقيقية السالم 

لفخر جنسنا ولدت لنا 
 عمانوئيل

تي أوورو : شريي نيه أو تي بارثينوس 
شريي إبشووشوو : إممي إن أليثيين 
أريه إجفو نان إن : إنتيه بني جينوس 

 إممانوئيل

Xere ne w 5par0enoc : 

5ovro ̀mm3i `nal30in3 : xere 

`p2ov2ov ǹte penjenoc : 

arègfo nan ǹEmmanov3l 

نسألك أذكرينا أيتها 
الشفيعة المؤتمنة أمام 
ربنا يسوع المسيح ليغفر 

 لنا خطايانا

أوتي : تني تيهو أري بني ميفي 
ناهرين بني : بروستاتيس إتينهوت 

: تشويس إيسووس بي خريستوس 
 إنتيف كا نني نوفي نان إيفول

Ten5ho aripenmevi : w 

5proctat3c etenhot : 

nahren pensoic I3covc 

pixrictoc : ̀nte4xa nennobi 

nan ebol 

 

 و العروس المختارة... الملكة الحقيقية ... نعطي السالم ألمنا و ملكتنا و شفيعتنا  

 عيد الميالد إنجيلمرد 
 بعد اإلنجيل في قداس عيد الميالد قالي 

    
نجم ارشق فى المشارق 

حىت : و المجوس تبعوه :
: أدخلهم بيَت لحم 

 وسجدوا لملك الدهور

انى : أوسيو افشاى خني نى مان شاى 
شا انتيف : ماغوس موىش إن سوف 

أف أوؤشت ام ابؤرو : اي فيثلئيم  اينو
 إن نى إيه أون

Ovciov a42ai qen niman2ai : 

animajoc mo2i ̀ncw4 2a 

`nte4enov ̀eB30leem 

avovw2t m̀`povro ǹnièwn 

 

 

 

https://dl.dropbox.com/s/p3ogkfdn9tpahph/EngilMilad.mp3
https://dl.dropbox.com/s/p3ogkfdn9tpahph/EngilMilad.mp3
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يسوع ( :  4) الليلويا 
المسيح ابن هللا ولد فى 

 بيت لحم

ايسوس بخريستوس (.  4) الليلويا 
ماسف  ابشريي ام افنوتي فى ايطاف

 خني فيثلئيم

= A=l A=l A=l A=l : I_119=3c P=xc 

`P23ri m̀f5 : ̀f3etavmac4 : 

qen B30leem 

هذا الذي ينبغي له 
المجد مع أبيه الصالح 

والروح القدس من اآلن 
 وإلي األبد

ف نيم يب نايبري بر إري بي أوؤ إفاي 
بنفما إبيف يوت أن آغاثوس نيم بي 

 إينيهس جني تينو نيم شا يواب ؤثإ

Fai ère pìwov ère prepina4 

nem pe4iwt ǹaja0oc nem 

pi`pnevma e0ovab icgen 5no 

nem 2a eneh 

ب والبن آلألنه مبارك ا
والروح القدس الثالوث 

 الكامل نسجد له ونمجده

وت انجى افيوت نيم ؤجى اف اسمارو
ؤواب تى ابشريي نيم بي ابنفما اث
 ؤوشتوترياس اتجيك ايفول تني ا

 اوناستي  امموس تني

Ge `4`cmarwovt ǹge f̀iwt nem 

`p23ri nem Pipna e0v : 5triac 

etg3k `ebol tenovw2t `mmoc 

ten5ẁov nac 

 

 تبعوا النجم اللي وّصلهم على الزمود... و المجوس كمان  

 تى هرييىن
 (ما عدا السبوت و اآلحاد)الصوم الكبري لأليام  اتفي قداسقراءة اإلنجيل بعد  قالي 

    
سالم هللا الذي يفوق 

كل عقل يحفظ قلوبكم 
 في المسيح يسوع ربنا

تي هرييين انىت افنوتي ىس 
اس ايه اريه ايتتشويس اينوس نيفني 

انيتنهيت خني بيخرستوس ايسوس 
 بني تشويس

%hir3n3 ̀nte F5 : 03et8soci 

`enovc niben : ec̀e`areh 

`nnetenh3t : qen P=x=c I=3=c 

Penu 

https://dl.dropbox.com/s/trfiowbv2umpsmn/TiHeriny.mp3
https://dl.dropbox.com/s/trfiowbv2umpsmn/TiHeriny.mp3
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اخطأت اخطأت يا ربي 
يسوع اغفر لي ألنه ليس 
عبد بال خطية ول سيد بال 

 غفران

اي ايرنوفي اي اير نوفي باتشويس 
ايفول جى اممون ايسوس كو ني 

فوك ان ات اير نوفي او ذي اممون 
 ايتشويس ان اتكو ايفول

Aiernobi aiernobi : Pau I=3=c 

xw n3i èbol : ge ̀mmon bwk 

`naternobi : ovde ̀mmon soic 

`natxw èbol 

ابانا الذي في السموات 
ليتقدس اسمك ليأتي 
ملكوتك ألن لك المجد 

 الى األبد

ي فيووي ماريف جى بينيوت اتخني ن
طوفو انجى بيكران ماريئس انجى 

تيك ميت اورو جي فوك بى بي اوو 
 شا ني اينيه

Ge peniwt etqen nif3ovì : 

mare4tovbo ̀nge pekran : 

marec̀i ̀nge tekmetovro : ge 

fwk pe pi`wov 2a ni`eneh 

بن ب و المبارك اآل
والروح القدس الثالوث 

الكامل نسجد له و 
 نمجده

جى اف اسمارووت انجى افيوت نيم 
تى : نيم بي ابنفما اثؤواب: ابشريي 

ترياس اتجيك ايفول تني اؤؤوشت 
 امموس تني تي أو اووناس

Ge `4`cmarwovt ǹge f̀iwt nem 

`p23ri : nem Pipna e0v : 5triac 

etg3k `ebol tenovw2t `mmoc 

ten5ẁov nac 

ِذي َيُفوُق ُكلَّ َعْقل، َيْحَفُظ ُقُلوَبُكْم "  7:  4أول ربع هو فيليب *    َوَساَلُم هللاِ الَّ
 "َوَأْفَكاَرُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع 

يا رب اغفر لي ألنه ليس عبد بال ... ثاني ربع هو أحد أهم صلوات الصوم الكبري * 
 خطية ول سيد بال غفران

 (أسبوع اآللم)إبؤورو 
 في ختام طلبة صلوات البصخة قالي 

   
 

https://dl.dropbox.com/s/i5fisz43x7538og/Eb2oro7azainy.mp3
https://dl.dropbox.com/s/i5fisz43x7538og/Eb2oro7azainy.mp3
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 Kvrie ele3con …12 (مرة 12)كريييليسون  (مرة 12)يا رب ارحم 
اعطينا : يا ملك السالم 

: قرر لنا سالمك: سالمك 
 واغفر لنا خطايانا

موى نان : إبؤورو إنىت تى هرييىن
سيم نى نان إنتيك : إنتيك هرييىن

 كانني نوفي نان إيفول: هرييىن

`Povro ǹte 5hir3n3 : moi nan 

`ntekhir3n3 : cemni nan `ntek 

hir3n3 : xa nen nobi nan ebol 

 Kvrie ele3con …6 (مرات 6)كريييليسون  (مرات 6)يا رب ارحم 
و :فّرق اعداء الكنيسة 

إلي : تزتعزعفال : حّصنها 
 األبد

جور إيفول إن نى جاجى إنىت تى إك 
إن : آرى سوفت إيروس: إكليسيا

 نيسكيم شا إينيه

Gwr ebol ̀nnigagi : ǹte 

5ek̀kl3cia : aricobt èroc : 

`nneckim 2a èneh 

 Kvrie ele3con …6 (مرات 6)كريييليسون  (مرات 6)يا رب ارحم 
في : عمانوئيل إلهنا 

: بمجد ابيه : وسطنا الن 
 و الروح القدس

خني تني ميىت : إممانوئيل بني نوتى
نيم : خني إبؤأو إنىت بيف يوت : تينو

 بى إبنفما إثؤاب

Emmanov3l pennov5 : qen 

tenm35 5nov : qen ̀pwov ǹte 

pe4iwt : nem pipnevma e0ovab 

 Kvrie ele3con …6 (مرات 6)كريييليسون  (مرات 6)يا رب ارحم 
ويطهر : ليباركنا كلنا 

: ويشفي أمراض:قلوبنا 
 نفوسنا و أجسادنا

إنتيف توفو : إنتيف إسمو إيرون تريين
إنتيف طالتشو إن نى : إن نني هيت

إنىت نني إبسيىش نيم نني : شونى
 سوما

`Nte4c̀mov `eron t3ren : 

`nte4tovbo ̀nnenh3t : 

`nte4talso ̀nni2wni : ǹte 

nenyix3 nem nencwma 

 Kvrie ele3con …6 (مرات 6)كريييليسون  (مرات 6)يا رب ارحم 
: نسجد لك أيها المسيح

والروح : مع أبيك الصالح 
ألنك ُصلبت : القدس 
 وخلصتنا

تني أوؤشت امموك أو بخريستوس 
نيم بي : نيم بيك يوت إن اغاثوس 

جي أف أشك : ابنفما اثؤواب 
 اكسوتي اممون

Tenovw2t m̀mok w P=xc nem 

pekiwt ǹaja0oc : nem 

pipnevma e0ovab : ge ava2k 

akcw5 `mmon 

 



 مدرسة مار إفرام الرسياني

ألحان –منهج تالتة ابتدائي   
 

 
 
 56 

/ ميالد )كلمات اللحن تصلح لكل المناسبات و ليست مرتبطة بمناسبة معينة *  
 و نحتاج أن نردده كل يوم حىت يمتلئ قلبنا بسالم هللا...( ... قيامة 

ألعياد الميالد و يقال في تقديم الحمل  –مبهج للنفس )فرايحي : طرق 3له * 
تمجيد / قوي و نشيط يناسب التسبحة )سنوي  –( اإلكليل+ الغطاس و القيامة 

يقال في  –كريييليسون لطلب رحمة ربنا + حزن بقوة الرجاء )حزايين  –( القديسني
 (ختام طلبات أسبوع اآللم

 عيد القيامةمرد إنجيل 
 في قداس عيد القيامة و حىت عيد الصعودقراءة اإلنجيل بعد  قالي 

    
: و ايضُا وضع في القرب 

: حسب األخبار النبوية 
: وفي اليوم الثالث

 المسيح قام من األموات

كاطا : ليبون افكاف خني بي امهاف 
خني بي : ني اسمي ام ابروفيتيكون

بي : ماه شومت ان ايهوؤو
 خريستوس انيسيت اكنكرون

Lipon avkav qen pìmahav: 

kata ni`cm3 ̀mprof3tikon: qen 

pimah 2omt ̀n`ehoov: P=xc 

Anect3 ek nekrwn 

الليلويا الليلويا الليلويا 
يسوع المسيح : الليلويا 

ملك المجد قام من بني 
 األموات

: الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا 
ايسوس بخريستوس إبؤورو انتيه اب 

أوأوو افتونف ايفول خني ني ايث 
 مؤوت

Al =al =al =al : I=3c . P=xc 

`povro ǹte `p̀wov a4twn4 ̀ebol 

qen n3e0mwovt 

هذا الذى ينبغى له 
بيه الصالح و أالمجد مع 

ن و الروح القدس من اآل
 بدلى األإ

إيرى بى أوؤو ايرايب ريىب ناف  فاى
بى يوت إن اغاثوس نيم  نيم بيف
اب يسجني تينو نيم شا وؤإبنفما إث

 إينيه

Fai ere piwov er̀prepi na4 : 

nem Pe4iwt ǹaja0oc : nem 

Pipnevma e0ovab : icgen 5nov 

nem 2a èneh 

https://dl.dropbox.com/s/oacqdwp4qp2msl3/MaradEngilQiama.mp3
https://dl.dropbox.com/s/oacqdwp4qp2msl3/MaradEngilQiama.mp3
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بن ب و المبارك اآل
والروح القدس الثالوث 

الكامل نسجد له و 
 نمجده

جى اف اسمارووت انجى افيوت نيم 
تى : نيم بي ابنفما اثؤواب: ابشريي 

ترياس اتجيك ايفول تني اؤؤوشت 
 امموس تني تي أو اووناس

Ge `4`cmarwovt ǹge f̀iwt nem 

`p23ri : nem Pipna e0v : 5triac 

etg3k `ebol tenovw2t `mmoc 

ten5ẁov nac 

 

 و في اليوم الثالث قام من األموات... صلب و مات و دفن ربنا يسوع ... هو ده إيماننا  

 


	أولاً: منهج الطقس
	التسبحة و أنواعها
	العلاقة بين التسبحة والقداس
	آداب حضور التسبحة
	ترتيب تسبحة نصف الليل
	ملخص التسبحة
	مكونات التسبحة
	1. مقدمة التسبحة (تين ثينو)
	2. الهوس الأول
	3. لبش الهوس الأول
	4. الهوس الثاني
	5. لبش الهوس الثاني
	6. الهوس الثالث
	7. مقدمة المجمع
	8. المجمع
	9. الذكصولوجيات
	10. الهوس الرابع
	11. الإبصاليات
	12. الثيئوتوكيات
	13. الدفنار
	14. ختام الثيئوتوكيات
	15. الختام


	ثانياً: منهج القبطي
	حروف اللغة القبطية
	البسملة
	محادثة
	الصلاة الربانية
	الأرقام القبطية

	ثالثاً: منهج الألحان
	مرد إنجيل عيد النيروز
	ذكصولوجية العدرا (عشية)
	مرد إنجيل عيد الميلاد
	تى هيرينى
	إبؤورو (أسبوع الآلام)
	مرد إنجيل عيد القيامة


