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 منهج الطقس: أولا 
 الستعداد للقداس و تقديم الحمل
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 الستعداد للقداس طقس

 

 
 
 
 
 

 
 – صالة الزمامري – صالة الستعداد و فرش المذبح – ارتداء ثياب الخدمة: هندرس

 غسل األيدي

 ارتداء ثياب الخدمة. 1

 

 :على اسم الثالوث القدوس هو و الشمامسة و مالبس الخدمة رشومات 3يرشم الكاهن  †
 ضابط الكل هللا اآلبمبارك  .1
 ربنا يسوع المسيحابنه الوحيد مبارك  .2
 البارقليط المعزى الروح القدسمبارك  .3
اكراما و مجدا للثالوث القدوس , مجدا و اكراما : "و يكمل الكاهن. يرد الشعب كل مرة أمني †

 أمني

 (الوعظة ديراجع طقسها من ) تسبحة عشية †
 (منهج تانية ابتدائيراجع طقسها من ) عشيةرفع بخور  †
 (ابتدائي تالتة منهجراجع طقسها من ) تسبحة نصف الليل †
 (الوعظة ديراجع طقسها من ) باكرتسبحة  †
 (منهج تانية ابتدائيراجع طقسها من ) باكررفع بخور  †
 حاجات هندرسهم السنة دي 4 †

http://madraset-elshamamsa.com/articles/wa3zat/Tasbe7a-Maximos.php
http://madraset-elshamamsa.com/manhag/Books/2018/2ebt.pdf
http://madraset-elshamamsa.com/manhag/Books/2018/3ebt.pdf
http://madraset-elshamamsa.com/articles/wa3zat/Tasbe7a-Maximos.php
http://madraset-elshamamsa.com/manhag/Books/2018/2ebt.pdf
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بيضاء عالمة للقيامة وهو دليل للنقاء ، ففى  و الشمامسة بيلبسوا تونية الكاهن* 

 القيامة سنقوم بأجساد نورانية

 يكون الحمل و األباركة موجودين في الكنيسة في الوقت دهلزم * 
 

بعد كده أبونا و الشمامسة بيلبسوا التونية و  †
 :هم بيقولوا مزمورين

 (أعظمك يا رب ألنك احتضنتين) 22مزمور  .1
 (لبس الجالل الرب قد ملك) 22مزمور  .2
: أثناء كده بريتل الشعب واحد من أجمل األلحان †

  (تني أوأوشت إم إفيوت)لحن الربكة 

 صالة الستعداد و فرش المذبح. 2
 :و هى رساا يقول الكاهن صالة الستعداد  †

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ، القدوس المسرتيح في قديسيه، الذي بال خطية وحده، القادرقلب كل أحدأيها الرب العارف  *
 فرة الخطاياعلى مغ

جب لهذه الخدمة المقدسة اليت ول مستعد ول مستو غري مستحقأنت يا سيد العارف أني  *
اغفر لي أنا  ككرثة رأفاتكوليس لي وجه أن أقرتب وافتح فمي أمام مجدك المقدس، بل ...  لك

 أجد نعمة و رحمة في هذه الساعة الخاطئ، وامنحين أن
؛ لكي ابتدئ وأهيئ وأكمل، كما يرضيك، خدمتك المقدسة، العالءمن  أرسل لي قوة و* 

 . كمرسة إرادتك رائحة بخور
، وضياء غفران خطاياناألنك أنت هو  . ، اشرتك في العمل معنا، باركناكن معنانعم يا سيدنا، * 

 . أنفسنا، وحياتنا وقوتنا ودالتنا
ها اآلب والبن والروح القدس، اآلن وأنت الذي نرسل لك إلى فوق المجد واإلكرام والسجود، أي

 وكل أوان وإلى دهر الدهور كلها أمني

http://al7an.madraset-elshamamsa.com/php/Odas/TenO2osht.php
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 بروح التوبة والنسحاقهذه الصالة من وضع القديس ساويرس األنطاكي وهي مليئة 

 أمام عظم الخدمة ووقارها

بمسح  أبونايبدأ هنا ....( وأرسل لي قوة من العالء لكي أبتدئ وأهيئ)عندما يصل إلى قوله  †
 ففيفرش المذبح باللفائ, األواني ووضعها في أماكنها 

 
ا بعد ما يخّلص،  †  ثم يقبل المذبح بفمه....( أنت يا رب علمتنا هذا)يقول صالة بعد الستعداد رسا

 
اليت أكل فيها السيد المسيح الفصح  إعداد علية صهيونفرش المذبح يشري إلى 
 وأسس فيها رس التناول

 الزمامريصالة . 3

 
قبل تقديم الحمل ألن فيها نبوات عن تجسد السيد تصلي الكنيسة صالة الزمامري 

 مومجيئه لخالص العال المسيح

 :طقس صالة الزمامري كالتالي †
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 المناسبة الصلوات
ماعدا )أيام السبوت و اآلحاد و األعياد السيدية  الساعة الثالثة والسادسة

 (الميالد و الغطاس و القيامة
ماعدا الصوم الكبري و صوم أهل )أيام األصوام  و التاسعة الساعة الثالثة والسادسة

 و أيام األربعاء و الجمعة( نينوى
و التاسعة و الغروب  الساعة الثالثة والسادسة

 و النوم
 (عدا السبوت واآلحاد)أيام الصوم الكبري 

 الغطاس و القيامةأعياد الميالد و  مابنصليش مزامري، نقّدم الحمل على طول

 غسل األيدي. 4

 

 :و يقول مرات 3أبونا بيغسل إيديه بعد كده  †
 (1: 55مز " )تغسلين فأبيض أكرث من الثلجتنضح عليَّ بزوفاك فأطهر " .1
 (8: 55مز" )رسوراا وفرحاا فتبتهج عظامي المتواضعة تسمعين" .2
 (1-6: 25مز" )وأطوف بمذبحك يا رب لكي أسمع صوت تسبيحك أغسل يديَّ بالنقاوة" .3

لنظافة األيدي إنما لتذكر الكاهن بالنقاوة الداخلية والطهارة من  مشالغسالت  
 الخطية وذلك ألن اليدين يشريان دائماا إلى عمل اإلنسان
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 طقس تقديم الحمل

 الفربانة

 

 :شكل القربانة .1
و ترمز إلى شمس الرب الرب يسوع المسيح كما  خزبة مستديرة كقرص الشمسعبارة عن  †

 أنها في إستدارتها ل يوجد لها بداية ول نهاية كما أن هللا ليست له بداية ول نهاية
قدوس هللا، قدوس القوي، "الختم األوسط عبارة عن دائرة كتب على حافتها باليونانية  †

 (أجيوس أثاناتوس أوثيئوس، أجيوس يسشريوس، أجيوس" )قدوس الحي الذي ل يموت
و يرمز للسيد المسيح و الثين  صليب كبري محاط باثين عرش صليباا في مركز الدائرة يوجد  †

 "السيدي"ومعناها  إسباديكونعرش رسولا و هذا الصليب الكبري يسمى باليونانية وتعرب 
عن يساره و تشري إلى ثقوب  2عن يمني السباديقون و  3 :ثقوب 5تضاف للقربانة  و †

 كالحربة و إكليل الشوفي جسد السيد المسيح إلى جانب طعنة  المسامري
 

 :مادة القربانة .2
و الطهارة ويضاف إلى العجني  النقاءالقمح األبيض رمز  دقيقُيصنع عجني القربان من  †

كما أن الخمرية تموت . اليت حملها السيد المسيح في جسده للخطيةو هي ترمز  خمرية
 حبدخولها النار كذلك ماتت الخطية في جسد السيد المسي

إلى عجني القربان ألن الملح يضاف للطعام إلصالح طعمه ولحفظه من الفساد  ل يضاف ملح †
 حو لكن جسد السيد المسيح غري قابل للفساد كما إنه ل يحتاج أن ُيصلح بمل

مزموراا وقت صناعة القربان ألنها تحوي الكثري من  155جرت العادة على قراءة ال 
 النبوات عن تجسد السيد المسيح
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و لهذه األرقام  3،5،1المقدمة في كل قداس يكون دائماا فردي كأن يكون  عدد القرابني .3
 :ةرموز خاص

واختيار واحدة منها أثناء القداس يشري إلى تجسد السيد المسيح  يشري للثالوث القدوس 3 †
 مأقنوم البن ليصري حمل هللا الذي يرفع خطية العال

الغنم والبقر والمعز والحمام : واليت كانت من خمسة أنواع يشري إلى ذبائح العهد القديم 5 †
 مواليما

 صالخاصان بتطهري األبريشري إلى الذبائح السابقة مضافاا إليها العصفوران  1 †

 
جميع ذبائح العهد القديم كانت تشري إلى ذبيحة العهد الجديد واليت ُقدمت على 

 الصليب

 الخرم

 

ألن السيد المسيح استعمله ( و يضاف له ماء وقت القداس) عصري كرمة العنبيصنع من  †
 :عندما صنع هذا الرس

 
وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائالا ارشبوا منها كلكم لن هذا هو دمي الذي "

وأقول لكم أني من اآلن . للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثريين لمغفرة الخطايا
هذا إلى ذلك اليوم حينما أرشبه معكم جديداا في ملكوت  نتاج الكرمةل أرشب من 

 (22-21: 26مت" )أبي
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 طريقة تقديم الحمل
+ إكليل الشوك  +جلدة  32)لم السيد المسيح رمز آل ← مرة 41كريياليسون ل رتي : الشعب †

 (طعنة الحربة

 
 : أبونا †
 .على يده اليرسى في كم التونية من فوق الصينية ويضعها على رأسه أو اللفافة دخاي .1
 بيده اليمىن الصليب دخاي .2
وأمامه طبق الحمل يحمله أكرب  (ناحية الشعب) وجهه على الغرب و باب الهيكليقف على  .3

 (كاهن أو كبري الشمامسة)الموجودين رتبة 
 بالقربانة عن يمني  في كلثقوب  3التاحية اللي فيها تكون : مالحظة

 الكاهن

 
و على شماله شماس ماسك  قارورة الخرم ماسكعلى يمينه شماس بيكون فيه 
 دورق الماء

خني "يضعها على أول قربانة من ناحيته ويرشم ذاته بالصليب  و يمسك القارورةأبونا  .4
 (يبارك اآلب و البن و الروح القدس) ثم يرشم على الخزب والخرم الثالثة رشومات..." إفران

ا"وهو يقول  يرشم بها الحمل على هيئة صليب بعد كده .5 ا وإكراما ثم يعطي قارورة ...". مجدا
 الخرم للشماس ويضع الصليب في طبق الحمل

 الحمل اختيار
زي ما يعقوب عمل لّما ) إيده اليمني فوق إيده الشمال على شكل صليببيحط  : قبل الختيار †

 (بارك منىس و إفرايم أولد يوسف

https://dl.dropbox.com/s/hw1mwy5joevdold/KirieLeison7amal.mp3
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بيحط األحسن في إيده . يشوف أنهي أحسن و (إيدواحدة في كل )قربانتني  دخاي يبدأ:  الختيار †
و ... اليمني و يزنل التانية في طبق الحمل و ياخد واحدة تانية و يقارنها باللي في إيده اليمني 

 يختار أفضل قربانة يكرر كده لحد ما

 
 :أبونا بيبص على

استدارتها   –إن مفيش تشققات في القربانة  –عدد الثقوب  – سالمة اإلسباديقون
 وجوده في مركز القربانة وضوح الختم و –

 : بعد الختيار †
 المختارة بيلمس باقي القربانات بالجنب بتاع القربانةأبونا  .1
 يمسحهاياخد اللفافة اللي في كّمه و يحط فوقها القربانة و  .2
يرشم بإصبعه ثم  (القارورة وهي في يد الشماس من)يده اليمين بالخرم إيبلل إبهام  .3

 :الرشومات اآلتية القربانة
 ذبيحة مجد: يرشم القربانة المختارة وهو يقول. 
 ذبيحة  –ذبيحة إبراهيم  –ذبيحة بركة : و هو بيقول القربان باقي يرشم

 ذبيح يعقوب –اسحق 
 ذبيحة ملكي صادق: ثم يرجع ويرشم ظهر القربانة المختارة وهو يقول 

دي اللي قّدمها في العهد القديم ملكي ) الذبيحة المختارة هي ذبيحة الخزب و الخرم 
 (صادق

خذ الكاهن الخديم الصليب من طبق الحمل وبيده األخرى القربانة المختارة اي كدهبعد  .4
 الهيكل يدخل موضوعة فوق اللفافة و

 (قدوس قدوس رب الصاباؤوت)و يقول ( كرييي إليسون)أثناء كده الشعب بيختم  

 الحمل دورة
زي ربنا يسوع و هو ) لحملاليت كانت معه عند اختيار ا في نفس اللفافةالحمل بيحط  أبونا †

 (طفل داخل الهيكل كان مقمط
زي ما كان على ضهر المسيح و هو شايله قبل ما )مايل شوية ...  الحملالصليب على  يحطو  †

 (كأن اللي ماسكه جي من فوق)أو مقلوب ( يتصلب
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، "يقول بكل وقار ويقف على باب الهيكل وهو  يرفع الحمل على رأسهثم  † مجداا و إكراماا
ما زي ) شية القرابنيو يذكر وحدة الكنيسة و سالمها و ثم يقول أو "……إكراماا ومجداا 

 (سمعان الشيخ شال ربنا يسوع و هو صغري لما شافه في الهيكل

 

 في ذلك الوقت يسجد الشعب كله إكراماا و توقرياا للحمل 

ا أثناء الدورة  حول المذبح دورة واحدة أبونايدور ثم  † اذكر يا رب الذين أوصونا أن "و يقول رسا
و في أثناءها ". نذكرهم في سؤلتنا وطلباتنا الرب يذكرهم في ملكوته الذي في السموات

 "…صلوا من أجل هذه القرابني"يقول الشماس 
 (إى إي إيخونأو …… أو جي فميفيئ ……  الليلويا فاي بي بي) :يرد الرمد المناسب الشعب †
يقرب إليها  قارورة  يقف على شمال المذبح و يفك اللفافة من على القربانة و كدهبعد : أبونا †

 وباللحن على الخزب والخرم فقط جهراا  الثالثة رشوماتالخرم اليت بيد الشماس، ثم يصلي 
مبارك الروح القدس  –مبارك هو ابنه الوحيد يسوع المسيح  –مبارك هللا اآلب ضابط الكل )

 (المعّزي
 ..."هو اآلب القدوس، واحد هو  واحد"وبعدها يقول الشماس  †
 "... كينني... ذوكساباتري"قائلني  الشعبيرد  †
 .و يكشف الكأس حىت تظهر فوهته كلها. القربانة في الصينية تحت النجم يحط :أبونا †
" اشليل"بعد ذلك يأخذ القارورة من الشماس وبعد انتهاء الشعب من الرمد يصلي : أبونا †

ثم يبدأ في صالة " السالم لجميعكم"ويرشم الشعب بالقارورة المملوءة خرماا وهو يقول 
 .يصب الخرم في الكأسالشكر وهو 

  في الكأس أبونا ثم يصب الشماس من اإلبريق قليالا من الماء في القارورة ثم يصبه †

https://dl.dropbox.com/s/o852ukwf1gx630c/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D8%A7%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A%20%D8%A8%D9%8A.mp3
http://al7an.madraset-elshamamsa.com/php/ElSomElKebir/AlleloyaEi5on.php
https://dl.dropbox.com/s/4fgxqw7yky33zrf/ذوكسابتري.mp3
https://dl.dropbox.com/s/pol5dgeqzbekour/كينين.mp3
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 زي اللي حصل على الصليب لما طعن ربنا يسوع خرج منه دم و ماء 

 تغطية المذبح
يغطي الصينية ثم " أوشية التقدمة"بعد صالة الشكر يصلي الكاهن صالة رسية تسمى  و †

 (ذلك يشري إلى تكفني جسد المسيح عندما أنزلوه من على الصليب)  والكأس باللفائف
وهو عبارة عن " سرت الغطاء"كلمة يونانية معناه ) األبروسفارينثم يمسك الكاهن طرف  †

يشري إلى الحجر )ويمسك الشماس مقابله الطرف اآلخر ويغطيان به المذبح ( مالءة كبرية
 (الكبري الذي ُدحرج على قرب السيد المسيح

 (.تشري للختم الذي وضع على باب القرب) لفافة فوقه على شكل مثلثثم يضع الكاهن  †

 
وهو التحليل الثالث في العشية وهو نفسه التحليل الذي )ثم يصلي الكاهن تحليل البن رساا  †

 (يصليه الكاهن على رأس المعرتف
 ويدور حول المذبح من ناحية اليمنيثم يقبل األب الكاهن المذبح ويسجد أمامه و يقبله ثانية  †

ح ميطانيات بعضهم لبعض وأثناء سرية يعمل هو والكهنة الرشكاء والشمامسة خدام المذب
ا ويكملوا الدوران حول المذبح  ويحين  ويزنلون على خارج الهيكلثم يصافحوا بعضهم بعضا

ا لصالة تحليل الخدام  الجميع رؤوسهم أمام باب الهيكل استعدادا

 تحليل الخدام
يقف من يصلى التحليل خلف  والموجودين  يعطي الكاهن الخديم الصليب ألكرب الكهنة †

ا ناحية الرشق  الكهنة والشمامسة الساجدين أمام الهيكل ويكون متجها
 :بالصليب كاآلتي خمسة رشوماتوعندما يصلى تحليل الخدام يرشم  †
ا عندما يقول   الكهنة والخداميرشم  .1 ا رشقا  "القمامصة والقسوس"واحدا
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ا عندما يقول  الشمامسةيرشم  .2 ا رشقا ا واحدا  "الشمامسةو"رشما
 "واإلكلريوس"عندما يقول  باقي الخداميلتفت ناحية بحري ويرشم  .3
 ".وكل الشعب"عندما يقول  الشعب كلهيرشم  .4
ا ويرشم  .5 ".وضعفي"ويقول  ذاتهيلتفت رشقا
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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 

 تقوم بتغري نطقها

 

 ( ´ ,  ˙  `  ,  : )  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

 
A4 لحم 

 فأ
(أ): نطقه في أول  

 الجملة

Lac لسان 
 لس

(ا): نطقه  غري كده 

 

 b B ڤيتا

 
Bwki عبدة 

 كيوڤ
(ڤ): نطقه بعده حرف  

 متحرك

B3b مغارة 
يبڤ  

(ب): نطقه  غري كده 

 
 

 j J غما

 
J3 أرض 

 جي
: نطقه

(ج)  
بعده حرف متحرك 

 للكرس
e   , i   , v   , 3 

Ajjeloc مالك 
 أنجيلوس

: نطقه
(ن)  

حلقيبعده حرف   
j,, k , x, 7 

Jala لنب 
لغا  

: نطقه
(غ)  

 غري كده
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 d D دلتا

 

Dani3d دانيال 
 يليندا

(د): نطقه في أسماء  
الناس )األعالم 

 (البالدأو 

Ìcidwroc ايسيذوروس 
 ايسيذوروس

(ذ): نطقه سماء األفي  
 اليونانية

Diakwn شماس 
 ذياكون

(ذ): نطقه  غري كده 

 

 e E ايّ 

 
خفيفة( ي): نطقه  

@eri ابنة شريي 
 
 

 ^ 6 سوو

 
(6)رقم : استخدامه  

6 ǹgwm جومسوو إن  كتب 6 
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 z Z زيتا

 
(ز): نطقه  

Anz3b مدرسة أنزيب 
 

 

 # 3 ايتا

 
#i بيت 

 إي
 (إي): نطقه
 عميقة

 أول الجملةفي 

H3t قلب 
 هيت

 (ي): نطقه
 عميقة

 غري كده

 
 

 ( 0 ثيتا

 
2̀0eh شارع 

 هاشتي
 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  

Keli يكيل  ركبة 
 
 

 l L (لڤال)لول 

 
(ل): نطقه  

Lac لسان لس 
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 m M مي

 
(م): نطقه  

Mav ڤام  أم 
 

 n N ني

 
(ن): نطقه  

Nai رحمة ناي 
 

 & 7 اكيس

 
(اكس): نطقه    
Li7 كسلي  ستارة 
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 o O (األوميكرون)قصرية أو 

 
خفيفة( أو: )نطقه  

Ovro ملك أورو 
 
 

 p P بي

 
( پ: )نطقه  

Pocta طاسوپ  مكتب بريد 
 

 r R رو

 
( ر: )نطقه  

R3 ير  شمس 
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 c C سيما

 
Piracmoc تجربة 

 ريازموسپ
: نطقه

(ز)  
( m)بعده حرف 

 في كلمة يوناني

Cwt3r مخّلص 
تريصو  

: نطقه
(ص)  

 بعده حرف
 (a, w) تضخيم

C̀tavroc صليب 
روسڤاستا  

: نطقه
(س)  

 غري كده 

 

 t T تاڤ

 
Entol3 وصية 

 إندولي
: نطقه

(د)  
في  nقبله حرف 

 كلمة يوناني

Taio كرامة 
 طايو

: نطقه
(ط)  

 بعده حرف
 (a, w) تضخيم

Tib اصبع 
 تيب

: نطقه
(ت)  

 غري كده
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 v V إبسيلون

 
Tamav أمي 

 ڤطاما
: نطقه

(ڤ)  
 (a,e)قبله حرف 

Nov15 هللا 
 نووتي

: نطقه
(أوو)  

 (o)قبله حرف 

Pvl3 باب 
يليپ  

: نطقه
(ي)  

 غري كده

 f F في

 
( ف: )نطقه  

Fe سماء في 
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 x X كي

 
Xiwn ثلج 

 ونشي
: نطقه

(ش)  
: في كلمة يوناني
بعده حرف متحرك 

 e - i - v – 3للكرس 

Xoroc خورس 
 خوروس

: نطقه
(خ)  

في كلمة يوناني 
 دهري كغ

X3mi مرص 
 كيمي

: نطقه
(ك)  

في الكلمات 
 القبطية

 

 y Y إبيس

 
( ابس: )نطقه  

Yvx3 ييشسپا  فسن 
 

 w W (أو طويلة)أوميجا  

 
  مضّخمة (أو: )نطقه

Wmc معمودية أومس 
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 @ 2 شاي

 
(ش: )نطقه  

@ovr3 شورية شوري 
 

 $ 4 ايف

 
(ف: )نطقه  

4wi شعر فوي 
 

 q Q ايخ

 
(خ: )نطقه  

Q3bc مصباح خيبس 
 

 h H هوري

 
(ه: )نطقه  

Hwc يسّبح هوس 
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 g Gچنچا 

 
Gem5pi يذوق 

 متييبيچ
: نطقه

(چ)  

بعده حرف 
 متحرك للكرس

e   , i   , v   , 3 

Goi سفينة أو حائط 
 جوي

: نطقه
(ج)  

 غري كده

 

 s Sتشيما 

 
(تش: )نطقه  

Soic يستشو  رب 
 

 % 5 تي

 
(تي: )نطقه  

%mi قرية تيمي 
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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  اذنك  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

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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 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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 طاي شوري
 اليت ليس فيها صياماأليام  قبل البولس في قالت 

    
هذه المجرمة الذهب 
النقى، الحاملة العنرب، 
اليت في يدى هارون 

الكاهن، يرفع بخورا على 
 المذبح

طاى شورى إن نوب إن كاثاروس إت 
 يجچفاى خا بى أرو ماطا إت خني نني 

إن آآرون بى أويب إفطالى أو إستوى 
نوفى إى إبشوى إيجني بى ما إن 

 إرشوؤوىش

Tai2ovr3 ̀nnovb ̀nka0aroc 

et4ai qapiarwmata etqen 

nengig ǹA`arwn piov3b 

e4tale ov̀c0oinov4i è`p2wi 

`egen pimaner2wov2i 
( العدرا مريم)نتذكر الشورية الحقيقية ... كلما أمسك الكاهن بالشورية و أعطى بخوراا   

 اليت حملت جرم الالهوت بداخلها

 هيتنية استقبال اآلباء األساقفة
 عند دخول بطرك أو أسقف إلى الكنيسة قالت 

    
بصلوات ابينا الطوباوي 
) رئيس الكهنة البابا انبا 

السقف و ابينا . . . ( 
يا رب انعم ) . . . ( . النبا 

 لنا بمغفرة خطايانا

هيتني ني افيش انىت بني يوت 
) . . . اتطايوت ان اريش ايرفس بابا افا 

) . . نيم بني يوت ان ابيسكوبوس افا ( 
ابتشويس اري اهموت نان امبيكو . ( 

 ايفول انىت نني نوفي

Hiten nievx3 ǹte Peniwt 

ettai3ovt `narxèrevc papa 

abba ... nem peniwt ǹepickopoc 

abba ... P̀u ari h̀mot nan 

`mpixw èbol ̀nte nennobi 

https://dl.dropbox.com/s/7mm5qr09ej736pq/%D8%B7%D8%A7%D9%8A%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A.mp3
https://dl.dropbox.com/s/7mm5qr09ej736pq/%D8%B7%D8%A7%D9%8A%20%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%8A.mp3
https://dl.dropbox.com/s/4pmlfpyxzduxn3c/%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86%20%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1.mp3
https://dl.dropbox.com/s/4pmlfpyxzduxn3c/%D9%87%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86%20%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%A1.mp3
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 كريييليسون ختام التسبحة
 (اإليمانبعد قانون )في ختام تسبحة نصف الليل  قالت 

    
 F5 nai nan إفنوتي ناي نان يا هللا إرحمنا

 F5 cwtem èron إفنوتي سوتيم إيرون يا هللا إسمعنا

 F5 comc `eron إفنوتي سومس إيرون يا هللا أُنظر إلينا

 F5 gov2t ̀eron إفنوتي جوشت إيرون يا هللا إّطِلع علينا

ف علينا  F5 2enh3t qaron إفنوتي شينهيت خارون يا هللا تراء 

عُبك    Anon qa peklaoc آنون خا بيك لؤس نحُن ش 

تك  Anon qa pekplacma آنون خابيك بالزما نحُن ُجبل 

 Nahmen ̀ebol qen nengagi ناهمني إيفول خني نني جاجي نّجنا من أعدائنا

 Nahmen ̀ebol ha ov̀hbwn ناهمني إيفول ها أو إهفون نّجنا من الغالء

 Anon qa nèkbiaik آنون خا نيك إفي آيك عبيدكنحن 

 Vioc 0eoc ̀n0ok إّيوس ثي اوس إنثوك انت  ابن هللا

 Annah5 èrok أّناهيت إيروك آمنا ِبك  

صتنا لَّ  Ge ak`i akcw5 `mmon جى أك إى أك سوتي إّمون ألنك  أتيت وخ 

 Gempen2ini qen pekovgai جيم بني شيين خني بيك ُأوجاي تعّهدنا بخالصك

 Ovoh xa nennobi nan ̀ebol أووه كانني نوفي نان إيفول و أغفر لنا خطايانا

 

ندرك فيها أهمية اللجاجة في الصالة ، فليس ئش في حياتنا يستحق أن نطلبه بلجاجة إل  
 (كرحمتك يارب و ليس كخطايانا ) رحمة ربنا اليت بها ندخل الى سماه 

https://dl.dropboxusercontent.com/s/vecsvdihuh23khm/5etamElTasbe7a.mp3
https://dl.dropboxusercontent.com/s/vecsvdihuh23khm/5etamElTasbe7a.mp3
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 عيد الميالد ياتهيتن
 بعد هيتنية العدرا مريم في قداس عيد الميالد قالت 

    
بشفاعات رئيس المالئكة 

الطاهر غربيال المبرش يا رب 
  .. 

هيتني ني ابريسفيا انىت بي اريش 
انجيلوس اثؤواب غربييل بي فاي 

 ...شينوفي ابتشويس 

Hiten ni`precbia ǹte 

piarx3ajjeloc :=e=0=v Jabri3l 

pi4ai2enno4i : ̀pu ... 

بصلوات الشيخني المباركني 
 ...يواقيم وحنه يا رب 

هيتني ني افيش انىت ني خيللوى 
ّنا أسمارؤوت يواقيم نيم ا ات

 ...ابتشويس 

Hiten nievx3 ǹte niqelloi 

`t`cmarwovt Iwakim nem 

Anna p̀u ... 

بصلوات الشيخني البارين 
المباركني يوسف النجار 
 ...والقديسة سالومي يارب 

هيتني ني إفيش انىت نى خيللوى 
إت إسماروؤت يوسف بى هامىش 
نيم ثى إثؤواب سالومى ابتشويس 

... 

Hiten nievx3 ǹte niqelloi 

`t`cmarwovt iwc3f piham2e 

nem 03=e=0=v Calwmi ̀pu ... 

 

اللي )و سالومي ... القليلة اللي نكّرم فيها القديس العظيم يوسف النجار من الرمات  
 (أبو و أم العدرا مريم)و يواقيم و حنة ( ... وّلدت العدرا

 

  

https://dl.dropbox.com/s/w73i7qrfrnr6lvl/HitenMilad.mp3
https://dl.dropbox.com/s/w73i7qrfrnr6lvl/HitenMilad.mp3
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 (أول ربعني)العليقة 
 تسبحة كيهك يوم الخميسمديحة العليقة للعدرا مريم في  قالت 

    
ولم تمسسها بأذية، مثال أم النور .. والنريان تشعل جواها .. موىس النيب في الربية .. العليقة اليت رآها 

 وهي عذراء ببكورية.. تسعة أشهر في أحشاها .. حملت جرم الالهوتية .. طوباها 

 طوباكي يا زين البرشية.. النور مريم بكرامة أم .. وانطق بأرسار خفية .. أنا أفتح فمي وأتكلم 
 طوباكي يا زين البرشية.. ومن أرس إبليس خلصنا .. أحراراا بعد العبودية .. يا زين العالم ِِصنا  ابنكب

 

 شالت جرم الالهوا جواها دون أن تحرتق... أحد أهم رموز العدرا هي العليقة  

 مرد أناجيل دورة أحد الشعانني
 بعد مردات أناجيل دورة باكر أحد الشعانني قالي 

   
أوصنا في األعالى هذا 
هو ملك إرسائيل مبارك 

 باسم رب القوات اآلتي

اوصنا خني نـي اتتشويس فاي بى 
ابؤرو ام بـي ارسائيل اف اسماروؤت 

انجى في اثنيــو خني افران ام 
 ابتشويس انىت ني جوم

Wcanna qen n3etsoci : fai 

pe ̀povro m̀piIcra3l : 

`4`cmarwovt ǹge f3e0n3ov : 

qen ̀Fran m̀Pu `nte nigom 

 

https://dl.dropbox.com/s/4sbjqt75el8vd6t/El3olleqa.mp3
https://dl.dropbox.com/s/4sbjqt75el8vd6t/El3olleqa.mp3
https://dl.dropbox.com/s/vc4vk7mx0gs6caa/%D9%85%D8%B1%D8%AF%20%D8%A3%25…8%AC%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AD%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%81.mp3
https://dl.dropbox.com/s/vc4vk7mx0gs6caa/%D9%85%D8%B1%D8%AF%20%D8%A3%25…8%AC%D9%8A%D9%84%20%D8%A3%D8%AD%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%81.mp3
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لكن نحن نفهم أن الخالص مقصود به ... خّلصنا : أورشليم الرمد يمثل ما قاله شعب 
 الخالص من عبودية الخطية و الشيطان

 مرد مزمور عيد الميالد
 في قداس عيد الميالد السنجاري الزممور دعب قالي 

    
يسوع . الليلويا الليلويا 
ولدته : المسيح ابن هللا 

فى بيت لحم : العذراء 
كاألصوات : اليهودية 
 الليلويا الليلويا: النبوية 

ايسوس بى . يا الليلويا الليلو
اس : فنوتىا خريستوس ابشريى ام

خني : ماسف انجي تى بارثينوس 
تى يوذى آ كاطا نى  فيثلئيم انيت

الليلويا . اسمى ام ابروفيتيكون 
 الليلويا

A=l =A=l . I_119=3c P=xc p̀23ri 

`mF5 : acmac4 ̀nge 

5par0enoc : qen B30leem 

`nte 5Iovdèa kata ni`cm3 

`m`prof3tikon . =A=l =A=l 

 

في بيت لحم زي نبوة ميخا ( ... ها العذراء تحبل)ربنا جه و اتولد من العدرا زي نبوة إشعياء  
 النيب

 

https://dl.dropbox.com/s/zfv4drf2ovtsk9h/MaradMazmorMilad.mp3
https://dl.dropbox.com/s/zfv4drf2ovtsk9h/MaradMazmorMilad.mp3
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