
 

 

   



 

 قبل ما نبدأ

جديدة ..    معلومات إننا نتعلم   الهدف مشمدرستنا هاتعلمنا حاجات جديدة ... لكن  

اللي كنيستنا عايزة توصله لينا ... بطقسها و صلواتها و ألحانها   الهدف إننا نعيش

  و لغتها 

  ... إننا نعيش فيه و بيه و معاه  شخص ربنا يسوع الكنيسة عايزة توّصل لنا الحياة ... 

و عشان ده يحصل، بتقّدم لنا وسائط نعمة ... أسرار و أصوام و صلوات و ألحان و  

  طقوس ... و ده اللي هانتعّلمه في المدرسة

  بتتغّير إزاي؟ أنا حياتي  لكن األهم من المعلومات و االمتحانات و التقديرات هو:  

و أصوامها و    باعيش كل صلواتهاهل بقيت من فهمي لطقوس الكنيسة،  

  أعيادها؟ 

و ُمدرك دقة    فاهم الكالم ده كويس هل و أنا بافول أو باسمع كالم بالقبطي،  

  األلفاظ؟ 

؟ مش مجرد كالم باقوله، ده أنا  باصّلي بالروح و الذهن أيضاً هل و أنا باقول لحن  

  ده و عارف هو بيتقال هنا ليه   فاهم و عايش الكالم 

  هو ده هدفنا اللي نفسنا بنعمة ربنا نوّصله لشعبنا و كنيستنا 

  اللي دايمًا بنقيس عليها نجاحنا  هو ده الهدفو  

  و هو ده شعارنا: 

  صلي ... سبح ... استمتع 
ي  ب بيبي  مدي
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 أوًال: منهج الطقس

 مصطلحات كنسية

   

  

 
  

فيه شوية كلمات خاصة بالكنيسة هانسمعها كتير 

كشمامسة ... الترم ده هانعرف أدوات الخدمة و 

الكتب اللي بنستخدمها في الكنيسة .. و رتب 

 الشمامسة
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م المتعلقة بالد خدمة    أدوات ال

  

    

   األباركة:    
على  و معاه ميةفى الكأس  يتحط عصير عنب

المذبح في القداس و يتحول بحلول الروح 

 دم السيد المسيح القدس الى  

  

  المستير:    
من الفضة أو الذهب في نهايتها صليب  ملعقة 

 تستخدم في تناول دم السيد المسيح 

  

  القارورة :  
من الزجاج ممكن يتحط فيه: الميرون أو  إناء  

  األباركة أو الماء 

أبونا بينقل األباركة من القارورة للكاس قبل ما  

 تتحول لدم ربنا 

  

   الكرسى :  
بيتحط  الكرسي بيبقى على المذبح في النص و  

  بس  جواه الكأس

بيفكرونا بعرش ربنا و إن في قلبي ماينفعش  

 ربنا حد يملك غير 

  

 النقط المهمة   هو إيه المادة اللي بتتحول لدم ربنا يسوع؟

 عصير عنب + مياه

  أدوات الخدمة المتعلقة بالدم
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سد المتعلقة بالج خدمة    أدوات ال

  

    

     الذخيرةإناء:    
جواه مناولة  إناء صغير مدّور و متغطي بيبقى  

عشان مناولة الناس اللي  (جسد مغموس بالدم)

  مش قادرة تحضر القداس 

توصل هللا   عايزةو  والدها بكللكنيسة تهتم ا

 لكل أحد 

  

  الصينية:    
بنحط الجسد فيه ... إشارة للمزود اللي طبق مدّور 

 اتولد فيه ربنا 

    الصينيةقبة:    
 تشير إلى النجم الذى ظهر للمجوس

  

  اللفافة :  
  في وسطها صليب   اللفافة حتة قماش  

تستخدم فى لف الحمل و فرش المذبح و تشير  

  إلى أكفان السيد المسيح 

بنغطي بيها وشنا و احنا بنتناول الجسد أثناء  

الستة   يالشاروبيم و السيرافيم ذو زيالتناول 

 يغطون وجوههم أمام مجد ربنا  لماأجنحة 

    

اس اللي عيانة و مش قادرة تتحرك و هي الن

 تيجي تتناول، إيه الحل؟

  النقط المهمة 

 أبونا بياخد الجسد و الدم في إناء الذخيرة و يروح يناولها

  أدوات الخدمة المتعلقة بالجسد 
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المتعلقة بالبخور خدمة    أدوات ال

 

    

   البخور:    
  السماء بتطلع الليصلوات القديسين ل يشير 

لسماء لن صلواتنا ترتفع إ  يفّكرنالسماء لصعوده 

 فالله يسمع حتى للخطاة ... ال يعوقها شئ 

 

  الشورية:    
.  الثالوث القدوسلى  إ سالسل تشير   3لها * 

  يتصلوا في النهاية معًا ألن الثالوث هو إله واحد 

ألنها  بطن الشورية تشير الى بطن العذراء* 

  تحمل فحم متحد بنار (جمرة)

(طبيعة  المسيح  السيد   الجمرة ترمز لطبيعة * 

  واحدة الهوت متحد بالناسوت)

 

  درج البخور :  
  أبونامكانه على يمين   ... البخور  نحط فيه وعاء   

  على المذبح 

  

هي ليه الشورية معمولة 

 بالطريقة دي؟

  النقط المهمة 

 الشورية رمز لبطن العدرا اللي حملت جواها السيد المسيح

  أدوات الخدمة المتعلقة بالبخور
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 أدوات موسيقية

 

    

   الدف:    
  على شكل دايرة  جزءان من المعدن أو الفضة *

يظبط  بنضرب بيه في بعض األلحان عشان  * 

  ... إلهنا إله نظام   اإليقاع

ال يستخدم الدف في أيام الصوم الكبير (ماعدا * 

  ده الوقتالسبت و األحد) و أيام البصخة ألننا في 

نرفع عنا كل أدوات البهجة و نحزن على خطايانا  

  ليغفرها لنا هللا 

  التريانتو:    
تتكون من جزءان .. جزء مثلث الشكل و االخر * 

  عصا و يتكون من المعدن 

بنضرب بيه مع الدف و مع بعض في انسجام * 

  يعملوا صوت أحلى

ألننا جسد   مع بعض إخواتنا  نشتغل مع يعلمنا  * 

  فنكّمل بعضالمسيح الواحد ، 

 
  

    

إيه األدوات الموسيقية اللي 

 ممكن ُتستخدم في القداس؟

  النقط المهمة 

 الدف و التريانتو ... أدوات بسيطة عشان بس تظبط الرتم

  أدوات موسيقية 
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ة دم في الخ تانية    أدوات 

  

    

 البشارة :  
كتاب العهد    فيها علبة معدنية على المذبح  *

  األربعة   األناجيل الجديد أو  

فيه ناحية بيبقى عليها صورة الصليب أو * 

  القيامة ... و الناحية التانية صورة العدرا 

في دورات البخور و أوشية   بيشيلها الشماس* 

صل وت الزماإلنجيل ليعلن أن البشارة باإلنجيل 

يعني الزم نعيش اإلنجيل  لكل العالم من خاللنا ...  

  عشان نوّصله لكل الناس 
  

   الشمعدان:    
  ده اللي بيتحط عليه الشمع حوالين المذبح 

 إشارة إلى المالكين على قبر السيد المسيح 

  

    الطشتاإلبريق و:    
  أبونا بيغسل بيهم إيده أثناء القداس 

  بيفكرونا بالنقاوة 

  

    

 النقط المهمة   هي البشارة بيكون جواها إيه؟

أناجيل .. أو العهد الجديد كله 4ال  

  أدوات تانية في الخدمة 
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ة دم س الخ  لب

 

    

   التونية:    
  صلبان   فيها من الكتان أو الحرير  جلبية بيضاء

  أثناء القداس  بيلبسها أبونا و الشمامسة

الصلبان باأللوان الذهبي و  ...النقاوة  =أبيض 

إحنا مبسوطين و فخورين بخدمة  األحمر و غيرها 

 ربنا 

  

  الصدرة:    
  أثناء القداس  فوق التونيةبيلبسها أبونا  

 معناها إن فيه بهاء و عز للخدمة

  
  

     التليج:    
  أثناء القداس  و أبوناالشمامسة  ممكن يلبسهحذاء من القماش لونه أبيض * 

  )قلبي و حياتي كلها بيضاء(الخادم كله أبيض من رأسه إلى الرجلين  * معناه إن
  

  الطيلسانة:  
أثناء القداس و هي    سها فوق ر   يلبسها أبونا  

عنها بولس الرسول   زي ما اتكلمتشبه الخوذة . 

  ) خوذة الخالص(

في سفر  هي برضه تاج ألبونا ... زي ما بنشوف 

    قسيس يلبسون التيجان  24الرؤية ال 

هي إيه اللي أبونا بيلبسه غير 

 التونية أثناء القداس؟

  النقط المهمة 

 أبونا بيلبس الصدرة على التونية ... و الطيلسانة على راسه

  لبس الخدمة 
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  كتب الخدمة

 

    
  

   القطمارس:    
  كلمة يونانية معناها "حسب اليوم" * 

طوال    قراءات القداسكتاب يحتوي على  * 

  ) ده اللي بنقرأ منه قرايات القداس( السنة

   :كتب  4* بيتقسم 

أسبوع   -الصوم الكبير  -أحاد)  –سنوي (أيام 

 الخماسين -اآلالم 

  

   السنكسار:    
  سير القديسين و الشهداء   فيهكتاب * 

(بعد اإلبركسيس ...   يقرأ منه أبونا سيرة قديس اليوم* 

  ما عدا أيام الخماسين)

كل قديس في  * لما أبوما يقرأه في القداس، نفتكر

السما إحنا صل وعيده لنتشفع به و نتمثل بصفاته فن

 كمان

  

   األجبية:    
 كلمة (أجب) القبطية يعني ساعة* من 

ده  ...   أو السبع سواعي  كتاب السبع صلوات * 

  بنصلي منه السواعي قبل تقديم الحملاللي 

سبع صلوات نصليها على مدار اليوم و نتذكر  * ال

  : فيها أحداث من حياة ربنا يسوع المسيح 

  في فجر األحد القيامة: نتذكر   باكر.  1

  الروح القدس : نتذكر حلول   الثالثةالساعة  . 2

  ربنا يسوع  صلب: نتذكر  السادسةالساعة  . 3

ربنا   و موت الفداء: نتذكر  التاسعةالساعة  . 4

 يسوع المسيح بالجسد 

) : نتذكر إنزال جسد الرب الغروبالساعة الحادية عشر ( . . 5

  تكفينهو  يسوع عن الصليب

  نونةالدي ) : نتذكر ساعة  النومالساعة الثانية عشر ( . 6

(ثالث خدمات) : نتذكر أننا ننتظر مجئ ربنا   نصف الليل.  7

  له  نستعديسوع و  

  
  

 النقط المهمة   ارس؟هو إيه القطم

 ده الكتاب اللي فيه القرايات اللي بنقراها في القداس

كتب الخدمة     
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س ا القد   قرايات 

  

    

   البولس:    
بولس  القديس  رسائل  هو قراءة فصل من إحدى 

 14ال الرسول 

  

   الكاثوليكون:    
(باقي   رسائل الجامعة هو قراءة فصل من إحدى 

 :و هى الرسل)

الرسول / معلمنا يهوذا  رسالة معلمنا يعقوب 1

  الرسول

  الرسول رسالتي معلمنا بطرس 2

 الرسول رسائل معلمنا يوحنا 3

  
   اإلبركسيس:    

  كلمة يونانية معناها (عمل)* 

  أعمال الرسليقصد بها سفر  * 

  )في عهد الرسل( األولى عن الكنيسة* يتكلم 

 

   السنكسار:    
  اليوم) زي ما حكينا عنه فوق (سيرة قديس 

   المزمور و اإلنجيل:   
* آيات قليلة من مزمور + جزء من أحد األناجيل  

  ... يتحدد حسب قديس اليوم أو مناسبة اليوم  4ال

  

عن  اإلبركسيس بيتكلمهو 

 ؟إيه

  النقط المهمة 

 ده سفر أعمال الرسل ... بيتكلم عن الكنيسة األولى أيام آبائنا الرسل

قداسقرايات ال    
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ة   رتب الشمامس

  

  

  

  

   االبصالتس:    
  ) عن فهم و بروح الصالة( التسابيح و األلحان   ... دوره يرتل مرتلتعنى * 

   األغنسطس:    
الزم  . (في القداس و الصلوات) .. و هو يقرأ القراءات الكنسية ... قاريء  تعنى * 

  و يعرف فكر الكنيسة و عقيدتها   كويسيدرس الكتاب المقدس  

  النقط المهمة 

شماس = دياكون = خادم 

 ... يعني بيخدم ربنا

 هو يعني إيه شماس؟

  رتب الشمامسة 
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 القبطي: منهج ثانياً 

 الحروف (الجزء األول) و أبانا الذي

 

 
 

  

: إزاي ص الحروف القبطيةهنتعلم نُ 

، و نشوف إزاي )بتتنطق (ببساطة

م الصليب بالقبطي، و نتعلم شنر

شوية كلمات بسيطة نستخدمها في 

 أبانا الذي بالقبطي نبدأحياتنا ... و 
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ي قبط   حروف ال

  

  

طي القب  حروف   
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  A  a  ألفا 

  

 (أ)   نطقه: 

  Agp  أجپ   ساعة 

      
 

  B  b  ڤيتا

  

 ) ڤ (ب) / (   نطقه: 
 Beni  يني ڤ  نخلة 
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  J  j  غما

  

 (غ) / (ج) / (ن)   نطقه: 
  Jraf3`  إغرافي   كتاب 

      
 

  D  d  دلتا

  

 ) ذ ) / ( د (   نطقه: 
  Dani3l  نييل دا  دانيال 
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  E  e  إيّ 

  

 (ي) خفيفة   نطقه: 
 Enkot  كوت إن  ينام 

      
 

  6  ^  سوو

  

 6رقم    : استخدامه 
  ngwm ̀ ^  جوم سوو إن  كتب  6
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  Z  z  زيتا

  

 ) ز (   نطقه: 
  Zenzen  ِزنِزن  سحلية 

      
 

  3  #  إيتا

  

 عميقة   ) ي (   نطقه: 
 i#  إي  بيت 
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 0  (  ثيتا

  

أو (ت)   ) ث (   نطقه:   
 armi(  ثارمي   شاكوش 

      
 

  I  i  يوتا

  

 قصيرة   ) ي (   نطقه: 
  Ioh  ه يو  قمر 
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  K  k  كّبا

  

 ) ك (   نطقه: 
  Kemkem  كيمكيم   دف

      

 

  L  l  لوال (لڤال)

 

  

 ) ل (   نطقه: 
  Li7  يكس ل  ستارة 
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  M  m  مي

  

 ) م (   نطقه: 
  Movlh  وله م  شمعة 

      

 

  N  n  ني

  

 ) ن (   نطقه: 
  Naghi  اجهي ن  أسنان 
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  7  &  إكسي

 ) اكس(   نطقه:   
  om3&  إكسومي   مسطرة 

      
 

  O  o  أو (قصيرة)

  

 خفيفة  ) و (   نطقه: 
  Ovro  روأو  ملك 
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شم الصليب   ر

  

  

  

 اآلب  اسم ب

   االبنو 

 :  القدس الروح و 

    آمين:  واحد إله 

  إم إفيوت  إفران خين 

  إبشيري نيم 

  :إثؤواب  بي إبنيڤمانيم  

  آمين: إن أوأوتأونوتي 

Qen ̀ fran  `m̀fiwt 
nem  `p23ri 
nem  pi`pnevma  `e0ovab : 
Ovnov5  `novwt: 
Am3n    

  

    

  إزاي

نرشم 

الصليب 

 بالقبطي

  رشم الصليب 
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  كلمات للمحادثة

  

  

  

   Qen  ov5ma5  خين أوتيماتي  أهًال 
  ovgai أوجاي  مع السالمة 

  ov2ep ̀hmot إهموت أوشيب  شكراً 
  Qa  pekhwn بيكهونخا  اذنَك بعد 
  Qa  pehwn بيهون خا  اذنِك بعد 

      Nane toovi طوئوي ناني  الخير صباح 
  تصبح على خير 

 سعيدة)  ليلة(

   No4ri `egwrh إيجوره نوفري 

    No4ri 2ai شاي نوفري   سعيد   عيد
  

    

 نتعلم كلمات نتكلم بيها مع بعض 

  كلمات للمحادثة 
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ي نا الذ   أبا

  

  

أن   مستحقيناجعلنا 

   شكرب  نقول 

 إنجوس إن إم إبشاأريتين 

 أوشيب إهموت خين 
Ariten   `nem`p2a  `ngoc  
qen  ov2ep`hmot 

  الذي في  أبانايا 

   السموات

  اتخين  بينيوتچي 

 نيفيؤوي 
Ge peniwt etqen 
nif3ov`i  

  إنچيماريفطووڤو  اسمك ليتقدس 

 بيكران 
Mare4tovbo `nge 
pekran 

تيك   إنجيماريسئي    ملكوتك ليأت 

 ميت أوورو 
Marec̀i 
`nge tekmetovro     

 .  مشيئتكلتكن 

:  السماء في كما 

 . األرضعلى  كذلك

ماريف  بيتي هناك 

  :شوبي

  : اتفي خينإم إفريتي 

 بيكاهي   هيچيننيم  

Petehnak    mare42wp
i    :  ̀m`fr35   qen  `tfe : 

nem  higen  pikahi    :  

    لغدل الذي خبزنا 

 . اليوم ناأعط

  راستي  إنتي بين أويك  

 إمفوأوو  نانمييف 
Penwik   ̀nte  rac5  
m3i4  nan  `mfoov  

  

   

 ا الذي بالقبطي عشان نتعلم أيان

 نصليها كل يوم الصبح و بالليل

  أبانا الذي
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  لنا  أغفرو 

   ناذنوب

  إت إيرون   ني  كاأووه  

 إيڤول نان 
Ovoh   xa  n3 et̀eron 

nan  `ebol     
  أيضا   نحن نغفركما 

  

 .  إلينا مذنبين لل

إن   هونإم إفريتي 

  تينكو ايڤول 

 إنتان إن ني إتي أو أون 

 إيريؤو 

` m̀fr35  
hwn   `ntenxw   `ebol  
`nn3`ete  ovon  `ntan  `er
wov  

إيخون   إمبير إنتينأووه  .  تجربةفي   تدخلناوال 

 إيبيراسموس
Ovoh   
`mperenten   ̀eqovn  
`epiracmoc     :     

ها   ناهمين إيڤول الال  .  الشريرمن  نجنا لكن 

 بي بيتهوؤو 
alla  nahmen  `ebol ha 
pipethwov   

  بي اخريستوسخين    ربنا يسوع المسيحب

 بين تشويس  ايسوس
Qen    Pi`xrictoc   I3cov
c  Pen_soic   

  والقوة   الملك لكألن 

  

.  إلى األبد المجدو 

 آمين. 

تي ميت  تي  ثوك چي 

  نيم تي جوم  أوورو

: شا إينيه بي أوأوونيم  

 آمين

Ge , 0wk te  5metovro  
nem  5gom 
nem  pi`wov   2a  ̀eneh  :  
Am3n   
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 ثالثًا: منهج األلحان

 
 

  

 
   

و سهلة ألحان متنوعة هنتعلم شوية 

في المناسبات المختلفة ... القداس و 

عيد الميالد و تمجيد القديسين ... و 

 صوم العدرا و أسبوع اآلالم
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ي   الليلويا فاي ب

 

  

 
 

  

  
هلليلويا هذا هو اليوم الذي صنعه  

  الرب فلنفرح و نبتهج فيه يا رب 

تي  خلصنا يا رب سهل سبلنا مبارك اآل 

  سم الرب هلليلويا ا ب

الليلويا فاي بى بي ايهوؤو ايطا 

ابتشويس ثاميوف. مارين ثيليل انتين  

اونوف اممون انخيتف. او ابتشويس  

ايك اى ناهمين او ابتشويس ايك اى  

سوتين نين مويت. اف اسمارؤؤت 

انجى في اثنيو خين افران ام 

  ابتشويس الليلويا 

All3loia fai pe pi`ehoov 
`eta Pu 0amio4 : 

maren0el3l ̀ntenovno4 
`mmon ̀nq3t4 : ̀w Pu 

ek̀enahmen ̀w Pu 
ek̀ecovten nenmwit : 

`4`cmarwovt `nge f3e0n3ov 
qen ̀fran `mPu all3lovia  

  
   

  :اليوم 26ل  24اللي بنصليه في سفر الغروب (آية  118اللحن ده من مزمور عن اللحن ... (

 فرايحي فبنفرح ألن ربنا فّرحنا 

  في تقديم الحمل في قداديس السبت و األحد و األيام الفرايحيال يقبيتقال امتى؟ 

  الليلويا فاي بي 
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ر   بي إهموت غا

  

  

  

  
نعمة ربنا يسوع المسيح تكون مع  

سيدي المكرم  روحك الطاهرة يا  

رئيس الكهنة البابا انبا ( .  .  . ) وابينا  

( .  .  . ) فليكن   ا االسقف انب

االكليروس و كل الشعب معافين من  

  الرب امين يكون 

بي اهموت غار امبين تشويس 

ايسوس بي اخريستوس : ايف  

ايشوبي نيم بيك اجيون ابنيفما :  

باتشويس انيوت ايطايوت ان ارشي 

افا( .  .  . ) : نيم بين يوت ان  ايرفس بابا 

ابيسكوبوس افا ( .  .  . ) : ماري بي 

اكليروس نيم بي الؤس تيرف : اوجاي 

خين ابتشويس جى امين اس 

  ايشوبي

Pi`hmot jar `mpenu I=3=c 
P=x=c e4`e2wpi nem pek`ajion 

`pnevma : pasoic ̀niwt 
ettai3ovt `narx3 `erevc 
papa abba(  .  .  .  .  nem 

peniwt `ǹepickopoc abba  .  .  
.  .  Mare pi`kl3roc nem 

pilaoc t3r4 ovgai qen Pu 
ge am3n ece2wpi  

  

   

  :صالة عشان كل الكنيسة ... من البطرك للشعبعن اللحن 

  قبل البولس خاصة في قداسات األعيادال يقبيتقال امتى؟ 

 بي اهموت غار 
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يل عيد الميالد  مرد إنج

  

  

  

  

نجم اشرق فى المشارق :و 

المجوس تبعوه : حتى  

أدخلهم بيَت لحم : وسجدوا 

  لملك الدهور 

أوسيو افشاى خين نى مان شاى : انى  

ماغوس موشى إن سوف : شا انتيف  

اينو اي فيثلئيم : أف أوؤشت ام ابؤرو 

  إن نى إيه أون 

Ovciov a42ai qen niman2ai : 
animajoc mo2i `ncw4 2a 

`nte4enov ̀eB30leem avovw2t 
`m`povro ̀nnìewn  

) : يسوع المسيح  4الليلويا ( 

  ابن هللا ولد فى بيت لحم 

). ايسوس بخريستوس   4الليلويا ( 

ابشيري ام افنوتي فى ايطاف ماسف 

  خين فيثلئيم 

= A=l A=l A=l A=l : I_119=3c P=xc 
`P23ri `mf5 : `f3etavmac4 : qen 

B30leem 
هذا الذي ينبغي له المجد مع 

أبيه الصالح والروح القدس من 

  اآلن وإلي األبد 

ف نيم  بي نايبري برإري بي أؤو إفاي 

بنفما  إبيف يوت أن آغاثوس نيم بي 

  س جين تينو نيم شا إينيه يواب  ؤثإ

Fai `ere pi`wov `ere prepina4 nem 
pe4iwt `naja0oc nem pi`pnevma 
e0ovab icgen 5no nem 2a eneh 

ب واالبن والروح آلألنه مبارك ا

القدس الثالوث الكامل نسجد 

  له ونمجده

وت انجى افيوت نيم  ؤجى اف اسمارو

ؤواب تى ابشيري نيم بي ابنفما اث 

ؤوشت و ترياس اتجيك ايفول تين ا

  اوناس تي  نامموس تي

Ge ̀4`cmarwovt ̀nge `fiwt nem 
`p23ri nem Pipna e0v : 5triac 
etg3k `ebol tenovw2t `mmoc 

ten5`wov nac 

  و المجوس كمان ... تبعوا النجم اللي وّصلهم على المزوداللحن:  عن 

  بعد اإلنجيل في قداس عيد الميالديقال بيتقال امتى؟ 

 مرد إنجيل عيد الميالد 
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ا عدر   هيتنية ال

  

  

  

  
القديسة مريم ،  بشفاعات والدة اإلله  

  يا رب انعم لنا بمغفرة خطايانا 

هيتين ني ابريسفيا انتى تي 

ثيؤطوكوس اثؤواب ماريا : ابتشويس  

اري اهموت نان : ام بيكو ايفول انتى  

  نين نوفي

Hiten ni`precbia ̀nte 
50e`otokoc =e=0=v maria : Pu 
`ari`hmot nan : `mpixw `ebol 

`nte nennobi  
  

   

  :في الهيتنيات بنطلب شفاعة الماليكة و الشهدا و القديسين ... و طبعًا أولهم الزم تكون أمنا العدراعن اللحن 

  أول هيتنية (قبل البولس)يقال بيتقال امتى؟ 

 هيتنية العدرا 
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لهيتنية    المالك ميخائي

  

  

  

  
بشفاعات رئيس المالئكة الطاهر  

لسمائيين . يارب  ميخائيل رئيس ا 

  انعم علينا بمغفرة خطايانا

هيتين ني ابريسفيا انتي بي ارشي 

انجيلوس اثؤواب ميخائيل اب ارخون  

اننا ني فيؤوي : ابتشويس اري  

اهموت نان ابي كوايفول انتى  

  نينوفي

Hiten ni`precbìa `nte 
piarx3ajjeloc ̀e0ovab 

Mixahl `parxwn 
`nnanif3ov̀i : `Psoic `ari`hmot 

nan `mpixw `ebol `nte 
nennobi  

  

   

  :يعد ما طلبنا شفاعة العدرا، نطلب شفاعة الماليكة ... و أولهم رئيس الماليكة ميخائيلعن اللحن 

  بعد هيتنية العدراال يقبيتقال امتى؟ 

  هيتنية المالك ميخائيل 
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  ثوك تي تي جوم

  

  

  

  
لك القوة و المجد و البركة و  

العزة إلى األبد آمين . عمانوئيل  

  إلهنا و ملكنا 

ثوك تى تى جوم نيم بى أوأوو نيم بى 

إسمو نيم بى أماهى شا إينيه أمين .  

  إمانوئيل بين نوتى بين أوورو

)wk te 5gom nem piwov 
Nem pìcmov nem piamahi 2a 

`eneh am3n . Emmanov3l 
pennov5 penovro  

لك القوة و المجد و البركة و  

العزة إلى األبد آمين يا ربى 

  يسوع المسيح 

ثوك تى تى جوم نيم بى أوأوو نيم بى 

إسمو نيم بى أماهى شا إينيه أمين  

  باتشويس إيسوس بخرستوس

)wk te 5gom nem pi`wov nem 
pìcmov nem piamahi 2a `eneh 

am3n pasoic I33covc 
Pixrictoc 

لك القوة و المجد و البركة و  

  العزة إلى األبد آمين 

ثوك تى تى جوم نيم بى أوأوو نيم بى 

  إسمو نيم بى أماهى شا إينيه أمين 

)wk te 5gom nem pi`wov nem 
pìcmov nem piamahi 2a `eneh 

am3n 

 :في اللحن ده إحنا بنعظم السيد المسيح كملك ... هو رضي بالصليب عشان يفدينا و يخّلصنا  عن اللحن

 ... و هو قوتنا و تسبحتنا

  في سواعي البصخة المقدسة في أسبوع اآلالم بدًال من المزاميريقال بيتقال امتى؟ 

 ثوك تي تي جوم 
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( ربع   راشي ني (أول 

  

  

  

  
مريم أم   له: الفرح لك يا والدة اإل 

  يسوع المسيح 

  ڤثيؤطوكوس:ماريا إثماراشى نى أوتى 

  إن إيسوس بخرستوس 

Ra2i ne w 50eotokoc : 
Maria `0mav ̀nI3covc 

Pixrictoc  

 :طّوب العدرا مريم ... الثيئوتوكوس (أم هللا)في اللحن ده إحنا بن عن اللحن 

  في تمجيد العدرا مريمال يقبيتقال امتى؟ 

 (أول ربع) راشي ني 
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