
 

 

 

   



 

 

 قبل ما نبدأ 

جديدة   معلوماتم  تعلّ أ يإنّ  الهدف مشحاجات جديدة ... لكن   يمن هاتعلّ  ي مدرست

ه لي ... بطقسها و صلواتها و  عايزة توصلّ  ي اللي كنيست عيشأ   ي الهدف إنّ .. 

  ألحانها و لغتها 

  بيه و معاه  عيش فيه وأ ي ... إنّ  شخص ربنا يسوع   :الحياة يالكنيسة عايزة توّصل ل

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

  طقوس ... و ده اللي هانتعّلمه في المدرسة

  

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

  و أصوامها و أعيادها؟  عيش كل صلواتهاأ بقيت من فهمي لطقوس الكنيسة،  

و ُمدرك دقة    فاهم الكالم ده كويس ول أو باسمع كالم بالقبطي،  قهل و أنا با 

  األلفاظ؟ 

؟ فاهم و عايش الكالم ده و عارف  باصّلي بالروح و الذهن أيضاً هل و أنا باقول لحن  

  ؟ هو بيتقال هنا ليه

  

  نا بنعمة ربنا نوّصله لشعبنا و كنيستنا فِس هدفنا اللي نِ هو ده 

  .. و نجاحك  اللي دايمًا بنقيس عليها نجاحناهو ده الهدف و 

  :و هو ده شعارنا

  صلي ... سبح ... استمتع 
ي   يبيب  مديب
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 أوًال: منهج الطقس

 التسبحة 

   

  

 

 
  

التسبحة لغة السماء ... بنعلى فيها .. نّتحد و 

نشترك مع الماليكة و القديسين في شكر و تمجيد 

ربنا ... السنة دي هانستمتع بطقس تسبحة نصف 

 الليل
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  التسبحة و أنواعها 

  

  

  

  

ه خالقنا و فادينا و تقديس لربنا و شكر على عطاياه و تعبير عن محبة للّ  ...  لغة السمائيينالتسبيح   †

 ه اشتياق للقاء

 ن و مالئكة أرضييأو نحن عندما نشترك معهم نصبح بشر سماويين  كةيعمل المال التسبيح   †

 هه و اشتياق لرؤياهو فقط تمجيد و تقديس للّ  .. ألنه ال يحتوي على طلبات أسمى أنواع الصالةالتسبيح   †

 ض و رجاله على األر ءي بقلبه ألنها تجعله يذوق حالوة السمالإلنسان المصلّ  مصدر فرح حقيقيالتسبيح   †

عمل الروح القدس و نطيع صوته لنفتح قلبنا  .. وصية المزمور (سبحوا الرب تسبيحًا جديدًا)يحقق التسبيح  

 ممق أكثر و فرح أكبر يجعل تسبيحنا له إحساس جديد كل يوبتقديم توبة مستمرة فنرى هللا في التسبحة بُع 

  القداس  العالقة بين التسبحة و
الليل على مدى  صت لها معظم ساعات النهار وقد خّص  التسابيح, و تهتم جدًا بليتورجيا الصلوات و كنيستنا †

 ه عالقته بالل نسان وكافة احتياجات اإل يأيام األسبوع لتغّط 

  ر المدخل الرسمى الوحيد لخدمة وبَ عتَ اهتمامها ألنها تُ  و هى تأخذ من الكنيسة معظم وقتها و جهدها و †

رش الملك الذى تستعد به  التسبحة هو َف ن  أأو كما يقولون   –سرار و استحقاق نوال النعمة منها األقبول  

 س الكنيسة الستقبال الملك المسيح فى القدا 

  ة رعد   بخوف و  هللا   المالئكة التي تقف أمام   زي   يقف بخشوع و اتضاع الزمالتسبيح  كل من يشترك في الصالة و

  ) 2مور سبحوه برعدة" (مز ،عبدوا الرب بخشيةإ"

  النقط المهمة 

 * فيه تسبحة عشية .. و باكر .. و نصف الليل (اللي هانركز عليها)

 * التسبحة تحضير مهم جدًا الستقبال ربنا في القداس  

 * الزم نحضر التسبحة بخشوع (زي القداس)

 هو فيه كذا نوع من التسبحة؟

  التسبحة و أنواعها 
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ف الليل  يب تسبحة نص   ترت

  

    

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

 

 : 66النار ثم أخرجتنا إلى الراحة" (مزمور  زنا في الماء وتتلخص التسبحة في اآلية : ٌج  †

12( 

 رالنبي بعد عبوره مياه البحر األحمتسبحة موسى  و ول الماء هو الهوس األ †

الذي شق البحر (دًا هللا : ه يقول فيها داود النبي ممّج للّ  الهوس الثاني تسبحة شكر †

 ) ألن إلى األبد رحمته : حمر إلى أقسام الليلويااأل

 و إبصالية الثالثة فتية  لها الهوس الثالثالنار يمثّ  †

  والسعادة األبدية  ل في الراحة وفهي تتمثّ  الذكصولوجيات   الراحة هي المجمع و  †

 ح هللا مثل هؤالء األبرار لكي يعيننا هللا كما أعانهم نسبّ   الهوس الرابع

  الماء ترمز للجهاد الخفيف  

  النار ترمز للجهاد العنيف  و

  السالم اإللهي   الراحة ترمز لميناء عدم التألم و   و
 

  

 

  

   

  النقط

 المهمة 

التسبحة ماشية 

 بترتيب:

في الماء والنار ُجزنا 

ثم أخرجتنا إلى 

 الراحة

إيه السر وراء 

ترتيب تسبحة 

 نصف الليل؟
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  تين ثينو 

  

  

  

  

مارش  الطويل الذي له طابع عسكري ( ينو تبدأ الكنيسة التسبحة اليومية بلحن تين ث †

 ه ) يعطي إحساس باالستيقاظ من النوم و االنتباعسكري

  
الحياة مع هللا تحتاج أن ننتبه دائمًا و نكون في حالة سهر فالله يحذرنا في  

  الكتاب المقدس على فم بطرس الرسول : 

" من يبتلعه هو اسهروا. ألن إبليس خصمكم كأسد زائر، يجول ملتمساً  اصحوا و"

  ) 8:  5بطرس األولى (

 ي قائلين: نصلّ  .1

  نا يارب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصالة. انزع عن عقولنا نوم الغفلة. أعِط 

  . و نرسل لك إلى فوق التمجيد الالئق و نفوز بغفران خطايانا الكثيرة 

تأخذنا في رحلة إلى رنا الكنيسة بأنها سوف في استعدانا للتسبحة بلحن تين ثينو تذكّ  .2

 ن: السماء و نرى هللا في مجده ، فوضعت الكنيسة مرد لكل ربع في هذا اللح

  المجد لك يا محب البشر

يضًا أن هللا الذي له كل المجد هو أيضًا محب البشر الذي أحبنا محبة أبدية أ رنا الكنيسة فتذكّ 

  ط المهمة النق 

لحن تين ثينو ... يعني يالال نقوم و ننشط عشان 

 نقف قدام ربنا و نسّبح بتركيز

 إيه أول لحن بنبدأ بيه التسبحة؟

تين ثينو     
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ل    حامل ا

  الهوس األول و لبشه 

 
دائمًا، و يحزن كثيرًا عندما يرانا تحت أي عبودية   أحرارهللا يريدنا   †

 ى لتحريرنا من الشيطان بكل الطرق فيسع... (خطية أو عادة سيئة) 

لى هللا  إعندما صرخوا  سرائيلإ تمامًا كما فعل مع شعب بني   †

صهم من عبودية المصريين فأرسل لهم موسى و هارون و  ليخلّ 

بها قلب فرعون و يزيد إيمان  أّيدهم بآيات و عجائب سماوية ليرهب 

 ه شعب بني إسرائيل ب

  –ليس بين المصريين و بني إسرائيل  –حتى جاءت المعركة الكبيرة  †

إنما بين الشيطان و هللا ، فقد وقع شعب بنى اسرائيل في هروبهم 

في الفخ الكبير و هو أن البحر أمامهم و فرعون و جيشه خلفهم و  

كن هذا الخوف لم يستمر كثيرًا إذ  أدركوا أنهم مائتون ال محالة ، ل

ليعبروا فيه  فتح لهم البحر االحمرل هللا بشكل معجزي إذ  تدّخ 

 آمنين، بل و أغرق فرعون و جيشه في هذا البحر

   َب تِ نا في المعمودية حيث كُ ر مع كل واحد منّ هذا الحدث تكّر  

أما الشيطان  ..  مر جديد و حياة جديدة مع هللا  نا ُع فيلكل واحد  

  لى األبد إ فلم يعد له سلطان علينا  

موسى و شعب  فنفتح أفواهنا بفرح و تهليل في الهوس األول مع  †

 : بني إسرائيل قائلين

  تعالوا نسبح الرب ألنه بالمجد قد تمجد 

  لبش الهوس األول 
    تفسير معناها    لبشكلمة  

في الكنيسة نمسك الدف مع مريم أخت موسى و هارون لتقود  

الكنيسة في تسبحة هللا بلحن مبهج فرحين بأعماله العظيمة معنا 

العذراء مريم التى تقود تسبيح  و متشفعين بموسى النبي و 

 األرضيين أمام هللا 

  

  

 

  النقط المهمة 

 * هوس = تسبحة ..

 بش = تفسيرلُ 

* خروج بني إسرائيل من مصر = 

معموديتنا ... بوابتنا لدخول 

 السما

إبه عالقة خروج بني إسرائيل 

 من مصر بينا؟

الهوس األول و لبشه     
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لتاني و لبشه    الهوس ا

  

  

  

 

على كل ما صنعه معنا من  من األرض الى السماء حتى نقدم الشكر للهتأخذنا الكنيسة   †

 : عجائب فتدعونا قائلة

  إشكروا الرب النه صالح و خّير الليلويا . ألن الى األبد رحمته 

هو يهتم بأمور حياتنا و ينجينا   ،رض و البحر و النجومالسماء و األو تذكرنا كيف أن هللا خالق  †

 من كل خطر

  التانيلبش الهوس 

الذي أعطانا نعمة وجوده معنا في حياتنا و نعمة السماح    بلحن مفرح لنشكر هللانتغنى   †

 نبوجودنا معه في السماء اآل

نا  الذي علمنا كيف نسبح هللا بهذا المزمور الرائع و نرى أّم  النبي  نذكر داود ففى آخر اللبش   †

العذراء و المالئكة في السماء فنتشفع بهم ليغفر لنا هللا خطايانا فنستحق أن نسكن دائمًا  

  هللا  لسماء مكان التسبيح و حضرةفي ا

  النقط المهمة 

 ... مزمور شكر لربنا 135الهوس التاني هو المزمور 

 هو الهوس التاني بيحكي عن إيه؟

  الهوس التاني و لبشه 
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لتالت  الهوس ا

  

  

  

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

لنمارس   للنزول مرة أخرى على األرضبعد أن كنا في محضر هللا في السماء في الهوس الثاني تدعونا الكنيسة   †

 السلطان المعطى آلدم و بنيه من هللا ليصيروا تاج للخليقة 

 ترتيب الهوس التالت:  †

   نعترف أنه صاحب كل   الماليكة ...الساكن في السماء وسط تسبيح ...   ...) بنكلم ربنا (مبارك انت:  أرباع  6أول

 البركات و منبعها

 ) من السموات و ما تحتويه من  )الخليقة كلها إنها تبارك ربنادعوة  بعد كده بننزل من السماء لألرض تدريجي

ب ثم الهواء و الرياح و الجبال و النباتات و البحار و ما تحتها و الينابيع و ما تحت ُح نجوم و شمس و قمر و ُس 

 ه م كل الخليقة للّ األرض و اإلنسان لنقدّ 

  فنزل بنفسه الى األتون معهم له حتى الموت ،  يحكوا عن كيف كان هللا يرى أمانة أوالده و حبهم : آخر ربعين

 و األلم الى مصدر فرح  ليس ليخرجهم منه بل لكي يحول لهم الشر إلى خير

 

 ألحان في الربعين األخيرين من الهوس التالت:  3بتصّلي الكنيسة  †

 النغمة طالعة و نازلة (زي لهيب الشمعة رايح و راجع) اسمو إبتشويس:  

 هوس إيروف 

 و حد تاني بيرد عليه (حوار في تسبيح ربنا بين الناس و المالئكة) ... نغمة حد آري هوؤو 

 

 "لوا للذي صلب عنارتّ " أريبسالينبعد كده   †

  

 

  النقط المهمة 

بنقول لحن (اسمو ابشويس) و (آري هوؤو تشاسف) في 

 ختام الهوس التالت ... و بعد كده لحن (تينين)

األلحان الحلوة اللي بنقولها في الهوس هي إيه 

 التالت دي؟

الهوس التالت     
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"تقديم الذبيحة العقلية" (لحن نغماته بتبدأ تعلى و تنزل بهدوء و بعدين بتعلى جدًا) لما   لحن تينينبعد كده   †

.. لما نشوف الضيقات تزيد الصلوات تعلو بصراخ أكثر و أكثر و اللحن بينتهي بنغمة مفرحة (ذوكصاسو سوتير) .

 إيد ربنا في التجربة 

    يبدأوا بحزن بسبب االضطهاد و األلم و ينتهوا بلحن مفرح يوضح مدي الفرح و السالم

  الذي يحل فينا عندما يكون هللا قائم و موجود في أتون حياتنا 
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ت    المجمع و الذكصولوجيا

  

  

  

  

  مقدمة المجمع
فرايحي  – سنوييقال بطريقة مختلفة حسب المناسبة:  نتبعك بكل قلوبنا †

 صيامي ... نتبعك دائماً   –شعانيني  –كيهكي  –

دنا إلهنا معنا وسط األتون، َج بعد أن جزنا مع الفتية الثالثة التجربة بنجاح و َو  †

و مع عروس النشيد   ك إن لم تباركني)َق طلِ نهتف مع يعقوب أبو اآلباء (لن أُ 

) فنسير  4:  3َلْم َأْرِخِه ." (نشيد األناشيد  "َوَجْدُت َمْن ُتِحبُه َنْفِسي، َفَأْمَسْكُتُه َو 

  ل: وراء المخلص بلحن نغماته توحي بالتبعية و نقو

  نتبعك بكل قلوبنا و نخافك و نطلب وجهك يا رب أعنا

  المجمع 
    أمنا العذراء و معظم قديسين    شفاعة   فيها   نطلب هو أرباع

  الكنيسة 

هم اخواتنا الذين سبقونا فنطلب شفاعتهم ليعيننا هللا كما أعانهم و  †

نتأمل في فضائلهم و نتعلم منها و تكون طلبتنا الوحيد المتكررة عند ذكر  

و هي الطلبة التي   شفاعتهم لكي يغفر لنا هللا خطاياناكل القديسين هي 

أن نلحق   تدور حولها كل صلوات الكنيسة ألن برحمة ربنا و غفرانه نستطيع

 بهؤالء القديسين في السماء

يقال المجمع بكل طرق ألحان الكنيسة (السنوي، الصيامي، الشعانيني،  †

الفرايحي، الكيهكي) و كأن الكنيسة تشهد لهؤالء القديسين أنهم ساروا  

مع هللا بكل قلبهم في كل وقت و ليس فقط في المواسم الروحية 

 مالتأملية كاألصوا

  الذكصولوجيات 
معلومات ملخصة  بتدي  (زي اللي بنقولها في رفع بخور) الذكصولوجيات †

  قديس كل    سيرة   عن 
  

   

 النقط المهمة 

عشان دول عيلتنا اللي 

سبقونا في السماء ... 

دول والد و بنات ربنا،  

المثل األعلى لينا اللي 

 المفروض نمشي عليه

 

هو إحنا مش المفروض 

بنسّبح ربنا .. ليه نمّجد 

القديسين و إحنا بنسّبح 

 ربنا؟

المجمع و الذكصولوجيات    
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بع  لرا   الهوس ا

  

   

 

   ) 150  –   149  –  148عبارة عن ثالث مزامير (  

ح فنصلي  و نسبّ  نفرح و نشكرعنا غير أن  َس فبوجودنا مع هللا نحن و جميع القديسين ال يَ  †

فنصلي في منتصف كل ربع  الهوس الرابع الذي تكثر فيه ألفاظ التهليل و التسبيح  

 ت "الليلويا" و بين كل مزمور و مزمور نرددها ثالث مرا 

 في هذه الحالة عندما نصلي قائلين  هللا نفسه يفرح بنانرى كيف أن   †

  ى الودعاء بالخالص يعلّ   : بشعبه الليلويا   ّر َس ألن الرب يُ 

ألول مزمورين لحن مفرح و لثالث مزمور لحن أكثر  ...  نغمة مفرحة و خفيفة و سمائيةال †

حيث نكون قد وصلنا للوقوف أمام العرش االلهي و نسبحه بوجه مكشوف (و لذلك  فرحاً 

نقول هذا المزمور في توزيع القداس اإللهي ألننا نكون واقفين أمام ربنا يسوع المسيح  

  )شخصياً 

   

إبه أكتر لحن مبهج في 

 التسبحة؟

  قط المهمة الن 

 الهوس الرابع ... نغمة مفرحة و فيه (الليلويا) كل شوية

الهوس الرابع    



 تالتة ابتدائي  مدرسة شمامسة مار إفرام السرياني  طقس 
 

 14 

ت   اإلبصاليا

  

  

  

  

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

  التمجيد ختام التسبحة نكون قد وصلنا إلى السماء إلى العرش اإللهي لنقدم له كل 

 اإلبصاليات لها ألحان كتيرة:  †

  ُمن عمق قلبي َك لحن أدام على وزن (طلبت( 

 لحن واطس على وزن (أعطى فرحًا لنفوسنا( 

 ... فرايحي، صيامي 

 اسم الرب يسوع في اإلبصاليات:  †

 تخاطب الرب يسوع (ربي يسوع) (ربي يسوع المسيح) توسالت قصيرة   رى في اإلبصاليات صلوات ون

  ) (أعطى فرحًا لنفوسنا. ذكر أسمك القدوس. يا ربى يسوع المسيح مخلصى الصالح السبت 

  ) األحد (طلبتك، من عمق قلبي، يا ربي يسوع، أعني

  ) ربى يسوع   فرح قلوبنا هو اسمك القدوس يا   زينة نفوسنا واالثنين (

لم امصر و انتقل الى العفترديد اسم الرب يسوع في صلوات قصيرة هو تقليد رهباني قبطي بدأ في صحراء 

   و الصالة القلبيةأ الصالة السهمية  ى م َس المسيحي كله و هو يُ 

   ترديد اسم الرب على مدى اليوم تمتلئ النفس سالمًا و فرحًا و شبعًا و يغنيها    ع تتابُ ب

  عن كل شئ آخر 

  

 

  النقط المهمة 

اإلبصاليات = عقيدة و إيمان الكنيسة ... كالم عميق جدًا و عظيم 

 جدًا و دقيق جدًا ... نرتله فنفهم إيماننا كويس

ة كالم شكر و تمجيد بس؟ وال فيها بنتعلم هي التسبح

 شوية حاجات؟

اإلبصاليات    
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 مخاطبة الثالوث القدوس  †

  ة تعلمنا الكنيسة أن نتحدث مع األقانيم الثالث

  ر خالصنا هللا اآلب الذي دبّ مع 

  نا مثاًال لنتبعه كل حين و صار إنسانًا مثلنا تاركًا ل هللا االبن الكلمة الذي أتّم خالصنامع 

  و يذكرنا بكل ما قاله لنا ربنا يسوع المسيح لنحيى  هللا الروح القدس الساكن بداخلنا يعمل و ينيرمع

 :ةبتقوى و تصبح حياتنا تمجيد لله قائلين في التسبح 

  (االثنين)  مبارك انت بالحقيقة ياربي يسوع مع أبيك الصالح و الروح القدس 

  (الجمعة) من أجل هذا نمجد ربنا يسوع المسيح مع أبيه الصالح و الروح القدس 

 اإليصاليات الصليب في   †

همية الصليب في حياتنا  أ(يوم صلب رب المجد يسوع على الصليب) لتشرح لنا  ابصالية الجمعةص الكنيسة  تخّص 

  ة اليومي

  : هو استيخون من كل ربع  3أول  فيكون  

  ربنا يسوع المسيح أعطى عالمة لعبيده الذين يخافونه 

  ع بركة من بركات الصليب في حياتنا َض ثم في كل ربع يَ 

  أسود فواه  أ يسدوا  ل

  لكي يطفؤا قوة النار 

  لكي يخرجوا الشياطين 

  : قائلة   حمل الصليبو تدعونا لننفذ وصية هللا في 

مر و اهتماماته المملوءة تعبًا القاتلة للنفس، و يحمل صليبه  طوبي لإلنسان الذي يترك هذا الُع 

  المسيح يومًا فيومًا و يلصق عقله و قلبه باسم الخالص الذي لربنا يسوع  
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  الثيئوتوكيات 

  

  

  

  

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

  للسيدة العذراء 

هللا البشرية لفهم أعظم حدث في تاريخها و هو   كيف أعدّ  ...  التجسد)العقيدة (خصوصًا    تتحدث الثيؤطوكات عن †

عطى أمثلة كثيرة في العهد القديم تشرح ذلك، و ربطت أ ميالد الرب يسوع من فتاة عذراء فكان هللا قد 

 الكنيسة أحداث و رموز العهد القديم (الرمز) بالعذراء مريم والدة اإلله (المرموز إليه) 

 بح بالذهب الذي كان يظهر عليه النور اإللهي ليتواصل مع الشعف َص الُم   تابوت العهد 

  ّن حقيقي أي أن العذراء  كان مصنوع من ذهب نقي و كيف كان يحتوي على َم  سط المنِق

 ة ولدت لنا هللا الكلمة بالحقيق

 ي  التي تحمل النور الذي يضئ الهيكل كما حملت لنا أم النور النور الحقيق المنارة الذهبية

 ا شمس البر يسوع المسيح ربن

 تمامًا كما حملت لنا تحدين ليصنعوا جمرةفحم و نار مالحاملة جمر النار (  المجمرة الذهب (

 ) طبيعة واحدة من طبيعتينع المسيح هللا الظاهر في الجسد (السيدة العذراء يسو

م أم النور مريم العذراء الحمامة الحسنة و نطلب شفاعتها عنا أمام ابنها الحبيب في لحن نصلي باأللحان لنكّر ثم 

 (شيرى ني ماريا) و (سيموتي) 

  

 

  

   

  النقط المهمة 

طبعًا ليها! الثيئوتوكيات اللي بتمشي على نفس طريقة 

اإلبصاليات ... لكنها بتركز على عقيدة التجسد ... و على 

 العدرا والدة اإلله

 هي أمنا العدرا .. مالهاش نصيب مميز في التسبحة؟

الثيئوتوكيات    
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تام    الدفنار و الخ

  

  

  

  

  الدفنار 
و نياحة  أو تمجيد لهم كًال في عيده، فُيقرأ على الشعب كتذكار الستشهاد  ر القديسينيَ ِس هو كتاب يحتوي على   †

 هذا القديس في مثل هذا اليوم 

  ختام الذكصولوجيات 
 االستعداد لمقابلة رب المجد على السحاب و لكن كالهما يتحدث عن   ختام واطس و ختام أدام حسب اليوميوجد  †

   ّوقت يجدنا    ي إلى هللا أن تكون أعمالنا على األرض الئقة بمجده السماوي حتى إذا حضر في أي فنصل

  مشابهين لصورة ابنه فيفتح لنا ذراعيه و يسكننا معه فرحين في الراحة األبدية 

  الختام 
 يمان قانون اإل يمان و نصلي مقدمة قانون اإل †

   ه حسب العقيدة القويمة، فنتذكر من هو هللا و ما هي  يمان هو تعريف الكنيسة للّ فقانون اإل

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

 افنوتي ناي نان بعد كده لحن   †

   ربنا  ندرك فيها أهمية اللجاجة في الصالة، فليس شئ في حياتنا يستحق أن نطلبه بلجاجة إال رحمة

 التي بها ندخل الى سماه كما تصلي الكنيسة في القداس (كرحمتك يارب و ليس كخطايانا) 

 ي ثم نصلي قدوس قدوس و أبانا الذي ... و نختم الصالة استعدادًا لبدء القداس اإلله

  

 

  النقط المهمة 

 الدفنار شبه السنكسار ... و بنختم التسبحة بطلب الرحمة من ربنا

 الدفنار؟ و إيه ختام التسبحة؟هو إيه 

الدفنار و الختام    
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 القبطي: منهج ثانياً 

 الحروف و أبانا الذي و األرقام 

 

 

 
   

هانراجع على الحروف كلها و على 

 أبانا الذي ... و نتعلم األرقام بالقبطي
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ي  بط   حروف الق

  

  

   

القبطي  حروف   



 تالتة ابتدائي  مدرسة شمامسة مار إفرام السرياني  قبطي 

 20 

 

 الحروف المتحركة :

م فى قراءة الحروف  هى التى تتحكّ  غة القبطية ول العمود الفقرى لل تمثّ  و

ذا جاءت مع بعض الحروف  إنها أنها بمثابة عالمات التشكيل، كما أالساكنة حيث 

 تقوم بتغير نطقها 

 

 : ( `  ,  ˙  ,  ´ )   الجنكمعالمة  

 .  لينطق كأن قبله ( إ ) مكسورةتوضع فوق الحروف الساكنة   †

 توضع على الحروف المتحركة لتفيد استقالله فى النطق.  †

   

حرف   32تتكون اللغة القبطية من  

  6 حروف متحركة 7    6رقم ستة     حرف ساكن 24

الحروف المتحركة

 قابلة للضم

O    أو قصيرة 

W  أو طويلة 

 قابلة للكسر

E           اّى 

ايتا           3  

I           يوتا 

V     ابسيلون

 قابلة للفتح

  A    ألفا
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 A a ألفا

 
Agp ساعة 

 أجپ
) أ ( نطقه:    

أول  في 

 الجملة

Lac  لسان 

 الس
(ا) نطقه:    

 غير كده 

 

   

 B b  ڤيتا

 
Baki  مدينة 

 اكي ڤ
(ڤ) نطقه:    

بعده حرف  

 متحرك

Twbh طلبة 

 طوبه
) ب ( نطقه:    

 غير كده 
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 j J غما

 

Ajioc   قديس أو

 قدوس 

 أجيوس

) ج ( نطقه:    
بعده حرف  

 متحرك للكسر 

e     , i    , v     , 3 

Ajjeloc مالك 

 أنجيلوس
) ن ( نطقه:    

بعده حرف  

 حلقي 

j,, k , x, 7 

Ajap3 محبة 

 أغاپي 
) غ ( نطقه:    

 غير كده 
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 d D  دلتا

 

David  داود 

 يد ڤدا
) د ( نطقه:    

في أسماء األعالم  

 ) (الناس أو البالد

`Icidwroc  ايسيذوروس 

 ايسيذوروس 
) ذ ( نطقه:    

سماء  األفي 

 اليونانية 

Diakwn شماس 

 ذياكون 
) ذ ( نطقه:    

 غير كده 

 

   

 e E ايّ 

 
ي) خفيفة( نطقه:   

Hemci  يجلس  هيمسي 
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 ^ 6 سوو

 

) 6رقم ( :  استخدامه  
6 `nka2   سوو

 إنكاش 

6  

 أقالم 

 

   
 

 z Z  زيتا

 
ز) ( نطقه:   

Anz3b مدرسة  أنزيب 
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 # 3 ايتا

 

#i  بيت 

 إي

نطقه:  

  ) إي ( 

 عميقة 

 أول الجملةفي 

R3  شمس 

 ري
  ) ي ( نطقه:  

 عميقة 

 غير كده  

 

   
 

 ( 0  ثيتا

 
`203n  قميص 

 اشتين
   ) ت ( نطقه:  

 قبله حرف 

2 c 

)el3l تهليل 

 ِثليل
   ) ث ( نطقه:  

 غير كده 
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 i I  يوتا

 

`I4t  مسمار 

 إفت 
) إ ( نطقه:    

 أول الجملةفي 

Iwt  أب 

 يوت 

نطقه:  

) ي (   

بعده حرف  

 متحرك

@3ri ابن 

 شيري

نطقه:  

) كسرة (   

 غير كده 

 

   
 

 k K كّبا

 
ك) ( نطقه:   

Kahi  أرض كاهي 
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 l L  لوال (لڤال)

 
ل) ( نطقه:   

Movlh  شمعة  موله 

 

   
 

 m M مي

 
م) ( نطقه:   

Mo2i  يمشي  موشي 
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 n N ني

 

ن) ( نطقه:   
Novb  ذهب  نوب 

 

   
 

 & 7  اكسي

 

اكس) ( نطقه:     
Car7  جسد  ساركس 
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 o O  أو قصيرة (األوميكرون)

 
: (أو) خفيفةنطقه  

Con  أخ سون 

 

   
 

 p P بي

 
)  پ: (نطقه  

Lampac  لمبة  المپاس 
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 r R رو

 
)  ر: (نطقه  

Rompi ي مپرو  سنة  
 

 

   
 

 c C  سيما

 

Kocmoc  عاَلم 

 كوزموس 

نطقه:  

) ز (   

)  mبعده حرف ( 

 كلمة يوناني في  

Cwma  جسد 

 صوما 

نطقه:  

) ص (   

  بعده حرف

 ) a, w( تضخيم 

`Ctavroc صليب 

 استاڤروس 

نطقه:  

) س (   

غير كده في  

 كلمة يوناني 

`Cmov  يبارك 

 اسمو

نطقه:  

) س (   

 غير كده 

 

   
 



 تالتة ابتدائي  مدرسة شمامسة مار إفرام السرياني  قبطي 

 31 

 t T تاڤ

 

Panta الكل 

 اندا پ

نطقه:  

) د (   

في   nقبله حرف 

 كلمة يوناني 

A4twn4  قام 

 أفطونف 

نطقه:  

) ط (   

  بعده حرف

 ) a, w( تضخيم 

Tot  يد 

 توت 

نطقه:  

) ت (   

 غير كده 
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 v V  إبسيلون 

 

nav ينظر 

 ڤ نا

نطقه:  

ڤ) أ (   

 ) aقبله حرف (

evajjelion 
 بشارة 

  أنجيليون ڤإ

نطقه:  

ڤ) إ (   

  ) eقبله حرف (

Ovtah ثمرة 

 أووطاه 

نطقه:  

) أوو (   

 ) oقبله حرف (

Kvrie  رب 

 كيريي 

نطقه:  

) ي (   

 غير كده 

 

   

 f F  في

 
)  ف: (نطقه  

Fin  فار  فين 
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 x X كي

 

Xere سالم 

 شيري

) ش ( نطقه:   في كلمة يوناني:   

بعده حرف متحرك  

 e - i - v – 3للكسر 

Pi`xrictoc  المسيح 

 پي إخريستوس 

) خ ( نطقه:   في كلمة يوناني غير   

 كده 

`Xlom  تاج 

 إكلوم 

) ك ( نطقه:   القبطية في الكلمات    

   

 y Y  إبسي

 
)  ابس: (نطقه  

Yalmoc سالموس پا  مزمور 
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 w W  أوميجا  (أو طويلة) 

 
   مضّخمة )أو: (نطقه

Cw5  خّلص  صوطي 

 

   

 @ 2 شاي

 
) ش: (نطقه  

Ovw2t  يسجد  أوأوشت 
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 $ 4 ايف

 
) ف: (نطقه  

Ovno4  فرح أونوف 

 

   

 q Q ايخ

 
)خ: (نطقه  

Wnq حياة  أونخ 
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 h H هوري

 
) ه: (نطقه  

Hwc  يسّبح  هوس 

 

   

 g Gچنچا 

 
Gerger  يلعب 

  ير چيرچ
) چ ( نطقه:    

بعده حرف  

 متحرك للكسر 

e     , i    , v     , 3 

Gov2t  ينتظر 

 جوشت
) ج ( نطقه:    

 غير كده 
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 s Sتشيما 

 
) تش: (نطقه  

Swm  حديقة  تشوم 

 

   

 % 5 تي

 

) تي: (نطقه  
Ni25  عظيم  نيشتي 
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 رشم الصليب

  

  

  

 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    

  

    

 ي إزا

نرشم 

الصليب 

 بالقبطي

  رشم الصليب 
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  كلمات للمحادثة 

  

  

  

لّما نصحى  

  بنقول:

      Nane toovi  ي طوئوناني  الخير صباح 

  نصّليلّما 

  بنقول:

 Kvrie ̀ele3con إليسون كيريي  ارحم  يا رب

  ناكللّما 

  بنقول:

 Psioc `cmov` إسمو إبتشويس  بارك   ربيا 

  نمشيلّما 

  بنقول:

 ovgai أوجاي  مع السالمة 

و تيجي كمان بمعنى (خالص) زي مزمور (خالصي و مجدي هما بإلهي) = (با أوجاي نيم با أوؤو إفخين  

 بانوتي)
  نيجيلّما 

  بنقول:

 xere nwten نوتين شيري  لكم سالم 

  نستأذنلّما 

  بنقول:

  Qa  pekhwn بيكهونخا  اذنَك بعد 

  نشكر لّما 

  بنقول:

   ov2ep` hmot إهموت أوشيب  شكراً 

  نناملّما 

  بنقول:

  تصبح على خير 

 سعيدة)  ليلة(

   No4ri   `egwrh إيجوره نوفري 

  

 نتعلم كلمات نتكلم بيها مع بعض 

 هنا... نقدر نعرف أكتر 

  كلمات للمحادثة 
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ي  ا الذ   أبان

  

  

 مستحقين اجعلنا 

   شكرب   أن نقول 

 إن إم إبشا أريتين 

أوشيب  خين  إنجوس

 إهموت 

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 
Marec`i `nge tekmetovro      

 .  مشيئتكلتكن 

:  السماء في كما 

 . األرضعلى  كذلك

ماريف  بيتي هناك 

  :شوبي

  : اتفي خينإم إفريتي 

 بيكاهي   هيچيننيم  

Petehnak    mare42wpi:  
`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 et`eron 

nan  `ebol     
  أيضا   نحن نغفركما 

  

 .  إلينا مذنبين لل

إن   هونإم إفريتي 

  تينكو ايڤول 

 إنتان إن ني إتي أو أون 

 إيريؤو 

` mf̀r35 hwn ̀ntenxw `ebol  
`nn3`ete  ovon  `ntan  ̀erwov
  

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   I3covc  
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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  القبطية األرقام 

  

  

مؤنث رقم    رقم مذكر  
 الرمز 

 مذكر 
# 

ي أوو   ov`i  أّواي ovai =a 1 

  زي ما بنقول في أوشية الراقدين (بي أواي بي أواي) ... يعني كل واحد و واحد

 

 cnav =b 2` إسناڤ  cnov5` إسنوتي 

  زي ما بنقول في ذكصولوجية باكر للعدرا (تي ماه إسنوتي إن إسكيني) ... يعني القبة الثانية 

 

 2omt =j 3 شومت  2om5 شومتي 

  القديسين   فتية  3ال يعني) ... أجيوس إن آلو  إن شومت بي( بنقول ما زي

 

 4tov =d 4` إفتو 4te` إفتي 

  متجّسدين  الغير كائنات 4ال يعني) ... أسوماطوس إن زوؤزن إن إفتوو بي( بنقول ما زي

 

 tiov =e 5` إتيو  5 تي 

 coov 6 6 سوو  co سو 

  السادس  كيرلس البابا يعني) ... سوو ما بي  كيرلس بابا( بنقول ما زي

 

 نتعلم األرقام الرئيسية بالقبطي 

 هنا... نقدر نعرف أكتر 

  األرقام القبطية 
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 2a24 =z 7 شاشف  2a24i شاشفي 

  ماليكة رؤساء  7 يعني) ... أنجيلوس أرشي إن شاشف( بنقول ما زي

 

 2m3n =3 8` إشمين  2m3ni` إشميني 

  ) نيقية بمجمع المجتمعين على( 318  يعني) ... إشمين ميت شيه شومت بي( القداس مجمع في بنقول ما زي

 

 Yit =0 9 إبسيت  Yi5 إبسيتي 

  التاسعة  الساعة يعني) ... إبسيتي أجب( التاسعة الساعة  قطع في بنقول ما زي

 

 m3t =i 10 ميت  m35 ميتي 

أووي ميتي    m35ov`i   أّواي ميت  m3tovai =ia 11 

  ) أواي( 1 بعدين و) ميت(  10 بُتنَطق...  1+   10=   11...   الفرنساوي زي هنا القبطي

 

ميتي  

 إسنوتي 
m35̀cnov5 

ميت  

 إسناڤ 
m3t`cnav =ib 12 

  ) القديم العهد من المختومين على( ألف 12  يعني) ... إنشو إسناف ميت( الرؤيا سفر  مردات في بنقول ما زي
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 ثالثًا: منهج األلحان

 
 

  

 
  

   

ناسبات ألحان كتييير من مهنتعلم 

 مختلفة (خصوصًا مردات األناجيل)
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ل مرد يد إنجي نيرو ع   ز ال

  

  

  

  
   4)لليلويا(ه

  السنة، هذه بارك إكليل

  بصالحك يا رب 

  4يلويا) ل(ال

إسمو إي بي إكلوم انتي تي رومبي،  

هيتين تيك ميت إخريستوس 

  إبتشويس 

All3lovia =a=l =a=l =a=l : 
`cmov `epi``xlom ̀nte 5rompi : 
hiten tekmet,xr3ctoc ̀P=o=c  

  هذا الذى ينبغى له المجد 

  الصالح بيه أمع 

  و الروح القدس

  بد لى األإن و من اآل

فاى إيرى بى أوؤو ايرايب ريبى ناف  

  يوت إن اغاثوس   نيم بيف

  اب وؤبى إبنفما إثنيم  

  يسجين تينو نيم شا إينيه 

Fai ere piwov er`prepi na4 : 
nem Pe4iwt `naja0oc :  

nem Pipnevma e0ovab : 
icgen 5nov nem 2a ̀eneh 

  بن ب و االمبارك اآل

  

  الروح القدس و

  الثالوث الكامل 

  نسجد له و نمجده 

جى اف اسمارووت انجى افيوت نيم  

  ابشيري : 

  نيم بي ابنفما اثؤواب: 

  تى ترياس اتجيك ايفول 

تين اؤؤوشت امموس تين تي أو 

  اووناس

Ge ̀4`cmarwovt ̀nge `fiwt 
nem `p23ri :  

nem Pipna e0v :  

5triac etg3k `ebol  

tenovw2t ̀mmoc ten5`wov 
nac 

 الجديدة السنة يبارك ربنا عشان نصّلين اللحن: ع 

  القبطية السنة بداية فترة و النيروز عيد قداس في اإلنجيل قراءة بعديقال بيتقال امتى؟ 

 النيروز عيد  إنجيل  مرد 
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  ذكصولوجية العدرا (عشية) 

  

  

  

  
  زينة مريم 

  في السموات العلوية 

  عن يمين حبيبها 

  تطلب منه عنا 

  إري إبسول سيل إم ماريام :

  خين ني فيؤوي إتصا إبشوي : 

  صا أووينام إمبيس مينريت :

  إس طوبه إمموف إ إهري إجون 

Ere `pcolcel ̀mMariam :  

qen nif3ovi etcàp2wi : 
caovinam ̀mpecmenrit : 

ectwbh `mmo4 `èhr3i `egwn  

  كما قال

  داود المرتل في المزمور

  قامت الملكة

  

  عن يمينك أيها الملك 

  كاطا إفريتي إطاف جوس :

  إنجيه دافيد خين بي بسالموس :

جيه أس أوهي إراتس إنجيه تي 

  أوورو : 

  صا أووينام إمموك إب أوورو

Kata `fr35 eta4goc :  

`nge david qen piyalmoc 
ge acohi ̀eratc ̀nge 5ovrw   

  

caovinam ̀mmok ̀povro 

  سليمان دعاها

  في نشيد األنشاد 

  قائًال أختي و صديقتي

  المدينة الحقيقية أورشليم

  سولومون مووتي إروس : 

  خين بي جو إنتيه ني جو : 

  جيه طاسوني أووه طا إشفيري : 

  طا بوليس إممي ييروساليم 

Colomwn mov5 ̀eroc :  

qen pigw ̀nte nigw :  

ge tacwni ovoh ta`2f3ri : 
tapolic ̀mm3i Ierovcal3m 

  :المختارة العروس و...  الحقيقية الملكة...  شفيعتنا و ملكتنا و ألمنا السالم نعطيعن اللحن 

  السنوي األيام عشية في) بارثينوس أوتي ني ريشي( جياتالذكصواو مقدمة دبعبيتقال امتى؟ 

  عشية ( العدرا ذكصولوجية( 
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  عنها  ألنه أعطي عالمة

  عالية  بأسماء كثيرة

  قائًال اخرجي من بستانك 

  أيتها العنبر المختار 

  أفتي ميني غار إروس : 

  خين هان ميش إنران إفتشوسي 

  جيه أمي إفول خين بيكيبوس : 

  ثي إتسوتب إن أروماطا أو 

A45m3ini jar `eroc :  

qen hanm32 `nran evsoci : 
ge am3 ``ebolqen pek3poc : 

w 03etcwtp `narwmata 
  السالم لك أيتها العذراء 

  الحقانية  الملكة الحقيقية

  السالم لفخر جنسنا 

  

  لنا عمانوئيل  ولدِت 

  شيري نيه أو تي بارثينوس :

  أليثيني :تي أوورو إممي إن 

  شيري إبشووشوو إنتي بين جينوس :  

  

  أري إجفو نان إن إممانوئيل

Xere ne w 5par0enoc : 
5ovro ̀mm3i `nal30in3 : 

xere ̀p2ov2ov ̀nte 
penjenoc:  

arègfo nan `nEmmanov3l 
  نسألك أذكرينا 

  نة أيتها الشفيعة المؤتَم 

  أمام ربنا يسوع المسيح 

  

  ليغفر لنا خطايانا 

  تيهو أري بين ميفي :تين 

  أوتي بروستاتيس إتينهوت : 

ناهرين بين تشويس إيسوس بي 

  خريستوس : 

  إنتيف كا نين نوفي نان إيفول 

Ten5ho aripenmevi :  

w 5proctat3c etenhot : 
nahren pensoic I3covc 

pixrictoc :  

`nte4xa nennobi nan ebol 
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يد الميالد  ل ع   مرد إنجي

  

  

  

  

 نجم اشرق فى المشارق : 

 و المجوس تبعوه : 

 حتى أدخلهم بيَت لحم : 

  سجدوا لملك الدهور و

 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 ̀nni`ewn  

 ) :  4الليلويا ( 

 يسوع المسيح ابن هللا 

  فى بيت لحم  دَ لِ ُو 

 ).  4الليلويا ( 

 ايسوس بخريستوس 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 

  الروح القدس و

  إلي األبد  من اآلن و

  فبي نايبري بر إري بي أؤو إفاي 

  نيم بيف يوت أن آغاثوس 

  واب ؤثإبنفما إنيم بي 

  س جين تينو نيم شا إينيه ي

Fai `ere pi`wov `ere prepina4  

nem pe4iwt `naja0oc  

nem pìpnevma e0ovab  

icgen 5no nem 2a eneh 
  االبن  ب وآلألنه مبارك ا

  

  الروح القدس و

  الثالوث الكامل 

  نمجده  نسجد له و

وت انجى افيوت نيم  ؤ جى اف اسمارو

  ابشيري 

  ؤواب نيم بي ابنفما اث

  تى ترياس اتجيك ايفول 

  اوناستي  ن ؤوشت امموس تيوتين ا

Ge ̀4`cmarwovt ̀nge `fiwt nem 
`p23ri  

nem Pipna e0v :  

5triac etg3k `ebol  

tenovw2t ̀mmoc ten5`wov nac 

  :تبعوا النجم اللي وّصلهم على المزود (األمم) المجوس كمان عن اللحن ... 

  الميالد عيد قداس في اإلنجيل بعديقال بيتقال امتى؟ 

 الميالد عيد  إنجيل  مرد 
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ريني    تي هي

  

  

  

  
  سالم هللا

  الذي يفوق كل عقل 

  يحفظ قلوبكم 

  في المسيح يسوع ربنا 

  تي هيريني انتى افنوتي 

  سى ايتتشوسي اينوس نيفين 

  يتنهيت ن  نإ ريه آاس ايه 

  يسوس بين تشويس إخين بيخرستوس 

%hir3n3 `nte F5 : 
03et8soci `enovc niben : 
ec̀e`areh `nnetenh3t :   

qen P=x=c I=3=c Penu  

  أخطأٌت  اخطأٌت 

  يا ربي يسوع اغفر لي

  ألنه ليس عبد بال خطية 

  ال سيد بال غفران  و

  اي ايرنوفي اي اير نوفي 

  باتشويس ايسوس كو ني ايفول 

  ير نوفيإت  أممون فوك ان  إجى 

  يفول إ تكو أممون اتشويس ان إو ذي أ

Aiernobi aiernobi :  

Pau I=3=c xw n3i ̀ebol : 
ge `mmon bwk `naternobi : 
ovde `mmon soic ̀natxw 

`ebol 
 

 :عن اللحن 

  "وَبُكْم َوَأْفَكاَرُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َسَالُم هللاِ الِذي َيُفوُق ُكل َعْقل، َيْحَفُظ ُقلُ  َ"و 7:  4فيلبي * أول ربع هو 

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

  بعد قراءة اإلنجيل في قداسات الصوم الكبير لأليام (ما عدا السبوت و اآلحاد)قال يبيتقال امتى؟ 

  تي هيريني 
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  ابانا الذي في السموات 

  ليتقدس اسمك

  ليأتي ملكوتك 

  ألن لك المجد الى األبد 

  فيوويجى بينيوت اتخين ني 

  ماريف طوفو انجى بيكران

  أورو  ماريسئ انجى تيك ميت

  و شا ني اينيه ؤوأجي فوك بى بي 

Ge peniwt etqen nif3ov`i:  

mare4tovbo `nge pekran : 
marec`i ̀nge tekmetovro : 

ge fwk pe pi`wov 2a 
ni`eneh 

  بن ب و االمبارك اآل

  

  الروح القدس و

  الثالوث الكامل 

  نمجده نسجد له و 

جى اف اسمارووت انجى افيوت نيم  

  ابشيري : 

  نيم بي ابنفما اثؤواب: 

  تى ترياس اتجيك ايفول 

تين اؤؤوشت امموس تين تي أو 

  اووناس

Ge ̀4`cmarwovt `nge `fiwt 
nem `p23ri :  

nem Pipna e0v :  

5triac etg3k `ebol 
tenovw2t `mmoc ten5`wov 

nac 
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 إبؤورو (أسبوع اآلالم) 

  

  

  

  
  Kvrie ele3con …12  مرة) 12كيرييليسون (  مرة) 12يا رب ارحم (

 يا ملك السالم : 

 نا سالمك :عِط أ

  قرر لنا سالمك:

  خطايانا اغفر لنا  و

 إبؤورو إنتى تى هيرينى: 

  موى نان إنتيك هيرينى: 

  سيم نى نان إنتيك هيرينى:

  كانين نوفي نان إيفول 

`Povro `nte 5hir3n3 : 
moi nan `ntekhir3n3 :  

cemni nan `ntek hir3n3 :  

xa nen nobi nan ebol 
 Kvrie ele3con …6  ) مرات 6كيرييليسون (  مرات) 6يا رب ارحم (

  :عن اللحن 

كلمات اللحن تصلح لكل المناسبات و ليست مرتبطة بمناسبة معينة (ميالد / قيامة ...) ... و نحتاج أن 

 ى يمتلئ قلبنا بسالم هللانردده كل يوم حت

يقال في تقديم الحمل ألعياد الميالد و الغطاس و القيامة +  –طرق: فرايحي (مبهج للنفس  3* له 

حزايني (حزن بقوة الرجاء +  –سنوي (قوي و نشيط يناسب التسبحة / تمجيد القديسين)  –اإلكليل) 

 اآلالم)يقال في ختام طلبات أسبوع  –كيرييليسون لطلب رحمة ربنا 

  في ختام طلبة صلوات البصخةال يقبيتقال امتى؟ 

 (أسبوع اآلالم) إبؤورو 
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  الكنيسة :  عداءأفّرق 

  

  و حّصنها : فال تتزعزع: إلي األبد 

جور إيفول إن نى جاجى إنتى تى إك 

  إكليسيا: 

  آرى سوفت إيروس: 

  إن نيسكيم شا إينيه 

Gwr ebol ̀nnigagi :  

 `nte 5ek`kl3cia :  

aricobt `eroc : `nneckim 2a 
`eneh 

 Kvrie ele3con …6  ) مرات 6كيرييليسون (  مرات) 6يا رب ارحم (

  عمانوئيل إلهنا : 

  ن :في وسطنا اآل

  بيه : أبمجد 

  و الروح القدس

  إممانوئيل بين نوتى: 

  خين تين ميتى تينو: 

  خين إبؤأو إنتى بيف يوت : 

  نيم بى إبنفما إثؤاب 

Emmanov3l pennov5 :  

qen tenm35 5nov :  

qen ̀pwov ̀nte pe4iwt :  

nem pipnevma e0ovab 
 Kvrie ele3con …6  ) مرات 6كيرييليسون (  مرات) 6يا رب ارحم (

  ليباركنا كلنا : 

  ر قلوبنا : يطّه  و

  ويشفي أمراض: 

  نفوسنا و أجسادنا 

  إنتيف إسمو إيرون تيرين: 

  إنتيف توفو إن نين هيت: 

  إنتيف طالتشو إن نى شونى:

  إنتى نين إبسيشى نيم نين سوما

`Nte4̀cmov `eron t3ren : 
`nte4tovbo ̀nnenh3t : 
`nte4talso ̀nni2wni :  

 `nte nenyix3 nem nencwma 
 Kvrie ele3con …6  ) مرات 6كيرييليسون (  مرات) 6يا رب ارحم (

  نسجد لك أيها المسيح: 

  مع أبيك الصالح : 

  الروح القدس : و

  ألنك ُصلبت وخلصتنا 

تين أوؤشت امموك أو بخريستوس  

  نيم بيك يوت إن اغاثوس : 

  ابنفما اثؤواب : نيم بي 

  جي أف أشك اكسوتي اممون

Tenovw2t `mmok w P=xc 
nem pekiwt `naja0oc :  

 nem pipnevma e0ovab :  

 ge ava2k akcw5 ̀mmon 
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رين    أوس بي

  

 

 

  

  
  كما كان 

  هكذا يكون 

  من جيل إلى جيل 

  و إلى دهر الدهور امين 

  اوس بيرين 

  كي استي استين 

  ي ني آن س چيابوجينيأس 

  كي بانداس طوس ايئوناس

  طون ايئونون امين 

Wcper3n 

ke ecte ectin 

apo jeneac ic jenean 

ke pantac tovc ̀e`wnac  

twn ̀ewnwn am3n  

  

   

  :بعد ما بنذكر القديسين و الشهداء في المجمع ... و أحبائنا اللي سبقونا على السماء عن اللحن

في الترحيم ... بنقول اللحن ده ... يعني زي ما هم كملوا حياتهم مظبوط و سلمونا اإليمان مظبوط و 

. من جيل إلى سبقونا على السماء ... احنا كمان هنعمل كده و نحصلهم ... و والدنا هيعملوا كده ..

 جيل و إلى دهر الدهور

  بعد الترحيمال يقبيتقال امتى؟ 

  أوس بيرين 
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يامة مرد  يد الق ل ع  إنجي

  

  

  

  
  ع في القبر :ِض يضُا ُو أو 

  حسب األخبار النبوية : 

  في اليوم الثالث:  و

  المسيح قام من األموات 

  مهاف :إفكاف خين بي أليبون 

  كاطا ني اسمي ام ابروفيتيكون: 

  شومت ان ايهوؤو:خين بي ماه 

  بي خريستوس انيستي اكنكرون

Lipon avkav qen pi`mahav:  

kata ni`cm3 `mprof3tikon:  

qen pimah 2omt `n`ehoov:  

 P=xc Anect3 ek nekrwn  

  4الليلويا 

  يسوع المسيح ملك المجد 

  قام من بين األموات 

الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا : ايسوس  

  بخريستوس إبؤورو انتيه اب أوأوو 

  فتونف ايفول خين ني ايث مؤوت

Al =al =al =al :  

I=3c . P=xc `povro ̀nte ̀p`wov   

a4twn4 `ebol qen n3e0mwovt 
  هذا الذى ينبغى له المجد 

  بيه الصالح أمع 

  و الروح القدس

  بد لى األإن و من اآل

فاى إيرى بى أوؤو ايرايب ريبى ناف نيم  

  يوت إن اغاثوس  بيف

  اب وؤبى إبنفما إثنيم  

  يسجين تينو نيم شا إينيه 

Fai ere piwov er`prepi na4 :  

nem Pe4iwt `naja0oc :  

nem Pipnevma e0ovab :  

icgen 5nov nem 2a ̀eneh 
  االبن  ب وآلألنه مبارك ا

  

  الروح القدس و

  الكامل الثالوث  

  نمجده  نسجد له و

وت انجى افيوت نيم  ؤ جى اف اسمارو

  ابشيري 

  ؤواب نيم بي ابنفما اث

  تى ترياس اتجيك ايفول 

  اوناستي  ن ؤوشت امموس تيوتين ا

Ge ̀4`cmarwovt ̀nge `fiwt nem 
`p23ri  

nem Pipna e0v :  

5triac etg3k `ebol  

tenovw2t `mmoc ten5`wov nac 

  :ن ... و في اليوم الثالث قام من األمواتِف ب و مات و دُ لِ هو ده إيماننا ... ربنا يسوع ُص عن اللحن 

  د قراءة اإلنجيل في قداس عيد القيامة و حتى عيد الصعودبعبيتقال امتى؟ 

  مرد إنجيل عيد القيامة 
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