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مالكــًا  ،كنیســته إلــىبننــا المحبــوب تلمیــذ التربیــة الكنســیة ا! حــین یــدخل ن لحظــةـمــا أروعهــا ومــا أرهبهــا ِمــ
 ،وقــد فــتح فمــه بكــل ثقــة لتطعمــه أمــه بطعــام ســبق أن هیأتــه لــه ،وســط مالئكــة یجلــس أمامنــا كعصــفور صــغیر

 ،وفي قلبه ثقة أنه سـیرى كـل مـا هـو جمیـل ،یه شوقیجلس وفي عین ،وبدأت في مضغه لیناسب سنه الصغیر
  .هجبِ ومُ  رّ سِ وسیسمع كل ما هو مُ 

مــن أجــل هــذه اللحظــة الفریــدة فــي أهمیتهــا واختباراتهــا یقــف الخــادم عــامًال مــع الــرب متابعــًا یومــًا فیومــًا 
ة توضــع كــل مــن أجــل هــذه اللحظــ ،تتشــكل شــیئًا فشــیئًا فــي نفــوس وأرواح أوالده هــىمالمــح الصــورة اإللهیــة و 
  .دامهاكرس كل جهود خُ برامج خدمة الطفولة وتُ 

مـــن كـــل مـــن یتقـــدم لمهمـــة الخدمـــة االفتتاحیـــة أن ال یحیـــا فقـــط فـــي التـــذكارات  ـ      فـــي المســـیح ـونرجـــو  
لیصــبح آلــة  ،ذخر فیهــایــًا بكــل الغنــى الروحــي الُمــتعزّ تــأمًال ومُ فــي قلبــه وفكــره مُ  هــىبــل أن تحیــا  ،والمناســبات

حـن الجمیـل الـذي یسـري أوالده محمولة على أنغـام اللّ  إلىوح القدس فتنتقل الخبرة الروحیة منه طیعة في ید الر 
   .فتستقر الكنیسة داخلهم سرٍ القلوب الصغیرة في سهولة ویُ  إلى

 ،والخدمــة االفتتاحیــة بــالمفهوم الــوارد بهــذا المــنهج والــذي حددتــه لجنــة المنــاهج هــو مقدمــة لخدمــة الیـــوم
وهـو ربـط المخـدومین بكنیسـتهم مـن خـالل رحلـة شـیقة یصـحب  ،علـى تحقیـق هـدف واضـحیتعاون مـع الـدرس 

ح عمـودًا فـي صـبِ ى یقوى كـل مـنهم ویُ تفیها الخادم أوالده متنقًال بین جنبات السنة الكنسیة یتعلمون ویفرحون ح
 واحدًا.یحیا الكنیسة ویتنفس أكسیر الحیاة داخلها بل وال یستطیع أن ینفصل عنها یومًا  ،بیت إلهه

والخـادم الـذي  .فـي جـو مـن المحبـة والبهجـة ر إالّ ـوعلى األخ الخادم أن یعـرف أن األوالد ال یتعلمـون أكثـ
راه مبتسـمًا ـفنـ ،ه على توصـیل إحسـاس البهجـة والفـرح بـالرب إلـى أوالدهیسكن فیه السید المسیح قادر بنعمة اللَّ 

ادف أن یضــع أوالده روحیــًا ووجــدانیًا علــى مســتوى وقــادر بحنانــه وتشــجیعه وحركتــه وشــرحه الهــ ،طــوال الوقــت
  .المناسبة التي تعیشها الكنیسة

  .المخدومین بالكنیسة ةقیببد وأن ینعكس إیجابیًا على  ال االفتتاحیةرًا فإن نجاح الخدمة ـوأخی
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مـــع اإلشـــارة إلـــى  ،رتبـــًا بحســـب قراءاتهـــامُ  ســـةقدَّ ســـین المُ جـــزءًا خاصـــًا بالصـــوم الكبیـــر والخم یقـــدم البرنـــامج ـ١

ر ســة التــي یتغّیــقدَّ ســین المُ تنفیــذها خــالل الصــوم الكبیــر والخملیــتم  ،مناســبات أعیــاد القدیســین الهامــة بهــا
 موعد بدایتها كل عام.

 یبدأ تنفیذ برنامج الصوم قبل بدایته بأسبوع. ـ٢
 ،التــي تــأتي فیهــا بدایــة الصــوم الكبیــر متــأخرة لیناســب الســنوات مــنهج شــهر أمشــیر كــامالً  م البرنــامجیقــدِّ  ـ٣

ال یوجد برنامج لشهر برمهات لوقوعه بالكامل فـي فتـرة الصـوم رًا بكِّ وبالنسبة لتلك التي یبدأ فیها الصوم مُ 
 الكبیر.

أســابیع) ویــتم االختصــار مــن أولــه  ٦موضــوع علــى أســاس أكبــر مــدة لــه ( برنــامج صــوم الرســل یالحــظ أن ـ٤
وهــو موضــوع بحیــث یتناســب مــع أعیــاد القدیســین ومناســبة صــوم اآلبــاء الرســل  .حســب ظــروف كــل عــام

 معًا. واحد (مواضیع مناسبة من سفر األعمال) في آنٍ 

وٕان كنـا نفضـل أن  ،كمـا وردت بالكتـاب المقـدس هـىالحـظ أن أرقـام المزامیـر یُ  الجـزء الخـاص بـالحفظ فـي ـ٥
 بها. اً یحفظ الطفل نص األجبیة كلما كان المزمور موجود

ثـم الجزئیـة التعلیمیـة التـي  ،رجى أوًال تحدیـد الخبـرة العملیـة المـراد تعلیمهـا للطفـلیُ  لالستفادة من هذا المنهج ـ٦
ویـتم التقـدیم فـي صـورة  ،ثم الترنیمة أو اللحن المناسب لها ،فالنص الكتابي الذي یؤكد علیها ،تؤدي إلیها

 یتطلب التحضیر المسبق بعنایة شدیدة. وهذا ،شاملة كنسیج متكامل في أسلوب جذاب للطفل

لـیمكن للخـادم  .مناسـبات ٤وموجـود فـي كـل شـهر أكثـر مـن  أساس الشهور القبطیـة البرنامج موضوع على ـ٧
ــلاختیــار المناســبة القریبــة مــن موعــد الخدمــة ( والتــي تناســب  ،أن تكــون فــي تــاریخ الحــق للخدمــة) ُیفضَّ

 آخر. أطفاله وكنیسته ویمكن تغییرها عامًا بعد

 ،م فــي وحــدة وتنــاغم كوحــدة واحــدةقــدَّ بــد أن یُ  ولكنــه ال ،أقســام ٤ینقســم البرنــامج مــن حیــث التســجیل إلــى  ـ٨
 دام بحیث یتم التنسیق بینهم بطریقة لصیقة:ویمكن أن یتم ذلك عن طریق خادم واحد أو عدة خُ 

 یـــار مـــا یناســـب األطفـــال وفیهـــا اختیـــارات عدیـــدة إلتاحـــة الفرصـــة للخـــادم الخت: رانیم واأللحـــانـالتـــ
 وللتجدید عامًا بعد آخر.

 یتم اختیار إحداها. ،وبها عدة نصوص من الكتاب المقدس لتناسب العید الكنسي: المحفوظات 

 أحدها. وبه عدة أهداف تعلیمیة یمكن انتقاء: الجزء التعلیمي 

 وتعتبـر األسـاس  .حـدهاأیـتم انتقـاء  ،وبه بعض أغراض تطبیقیـة تناسـب المناسـبة: الجزء التطبیقي
 لكل ما یقدم في هذا الیوم فیتم بناء الجزء التعلیمي واختیار النص الكتابي والترنیمة التي تناسبها.

مـن بـین البـدائل  انتقـاء العناصـر التـي تناسـب كـل سـن نیمكن في حالة تقسیم الخدمة االفتتاحیة إلى قسـمیْ  ـ٩
  المطروحة.
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  هدف المنهج:
 تربیة طفل مسیحي یعیش في جو كنسي. ـ١

 خدمة منهج التربیة الكنسیة وتهیئة الطفل للتفاعل معه. ـ٢

  جة للطفل تربطه بالكنیسة.بهِ أن تكون الخدمة االفتتاحیة فرصة مُ  ـ٣
 

   ملحوظة:
ى حتـــى یمكـــن أن نصـــل إلـــ ،ل كـــل فتـــرة زمنیـــةعـــدَّ ویُ  ،هـــذا المـــنهج یجـــب أن یوضـــع تحـــت االختبـــار

  أفضل وأكمل وضع ممكن.
  
 
 

 
 

  
  مواصفات الترنيمة المناسبة لسن الطفولة المبكرة: #
  

  أوًال : من حيث الشكل:
 طة.بسَّ ل أن تكون الترنیمة باللغة العامیة أو باللغة العربیة المُ فضّ یُ  ـ١
  كلمات حتى یسهل فهمها. ٦ -  ٤أن یتكون السطر من  ـ٢
 على بیتین أو ثالثة كل منها یحتوي على معنى واحد. أن یحتوي النص ـ٣

 تلك الترانیم التي تحوي تقلید ألصوات الطیور أو الحیوانات.ُیفّضل  ـ٤

 أن تكون كلماتها على لسان الطفل.ُیفّضل  ـ٥

 .راعى فیها التكراریُ  ـ٦

 ه في نفس واحد.ئقًا یسهل على الطفل أدایجب أن یكون لحنها قصیرًا مشوّ  ـ٧

 ذا لو كان من الممكن مصاحبتها بالحركة.بّ ح ـ٨
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  ثانيًا : من حيث الموضوع:
 بهجًا یتصل بحیاة الطفل.مشوقًا مُ أن یكون موضوع الترنیمة  ـ١

 راعى قدر الحقیقة والخیال في الترنیمة.أن یُ  ـ٢

 .سرٍ م التوجیهات في بساطة وسهولة ویُ تقدَّ  ـ٣

 یحب أن یتحدث إلیه.و كأب حنون  الذي یحبه اللَّهف على تساعده في التعرُّ  ـ٤

 تربط الطفل بالسماء والمالئكة والقدیسین. ـ٥

 فیحس بحضنها الدافئ ومحبة كل من فیها. ،تربط الطفل بكنیسته ومناسباتها ـ٦

 تساعده على إرساء قیم روحیة وأخالقیة مع بدایة تكوین الضمیر الشخصي. ـ٧

 اوفه.د مخبدِّ ع حاجة الطفل إلى األمان وتُ شبِ تُ  ـ٨

 .ه)عالقات مع اآلخرین (أسرته وأصدقائتساعد الطفل على الخروج من الذات وتكوین  ـ٩

 حاجة الطفل إلى تقدیر الذات والنجاح في مواقف حیاته.ُتشِبع  ـ١٠

 حاجة الطفل إلى االستقالل واالعتماد على النفس. ُتشِبع  ـ١١

  حاجة الطفل إلى المرح والسعادة.ُتشِبع  ـ١٢
  
  
  

 

 
 

  
 

بالمناسبات الكنسـیة  االهتمام لطفل الحضانة مع التمهید لدرس التربیة الكنسیة الهدف من هذا البرنامج هو ـ١
 مثل األعیاد السیدیة وتذكارات القدیسین.

یكفـي أن یوضـع أمـام الطفـل أیقونـة القـدیس وٕایقـاد  بعید أحـد اآلبـاء القدیسـین المشـهورین في حالة االحتفال ـ٢
وعمـل التمجیـد دون  ،رتبطـة بـهوحفـظ الترنیمـة المُ  ،زةمّیـویـتم اإلشـارة إلـى سـماته المُ  ،معة أو عمـل دورةش

 مستقًال حتى ال یتم التشویش على الدرس األساسي. اً أن یشكل ذلك درس
 ینقسم برنامج كل شهر من هذا المنهج إلى قسمین: ـ٣

           ر الكنسیة.و األول: خاص بمناسبات الشه 
           .الثاني: خاص بالتمهید لدروس المنهج 

 على األخ الخادم اختیار المناسبة أو التمهید للدرس بحسب ظروف كنیسته ومخدومیه. ـ٤

هنـاك بـدائل كثیـرة بـالمنهج مـن حیـث التـرانیم واأللحـان والكلمـات القبطیـة ونصـوص الحفـظ إلتاحـة الفرصـة  ـ٥
 ارهم والتجدید في اختیاراته كل عام.للخادم النتقاء ما یناسب أطفاله منها بحسب أعم
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ــیالحــظ أن أرقــام المزامیــر هــى كمــا وردت بالكتــاب المقــدس وٕان كنــا نُ  الجــزء الخــاص بــالحفظ فــي ـ٦ ل أن فضِّ
 بها. اً ما كان المزمور موجوداألجبیة كلّ  یحفظ الطفل نّص 

اختیار لیمكن للخادمة وموجود في كل شهر أكثر من مناسـب أساس الشهور القبطیة البرنامج موضوع على ـ٧
ــل( المناســبة القریبــة مــن موعــد الخدمــة أن تكــون فــي تــاریخ الحــق للخدمــة) والتــي تناســب أطفالــه  ُیفضَّ

  وكنیسته ویمكن تغییرها عامًا بعد آخر.
ویمكـن أن  ،م فـي وحـدة وتنـاغم كوحـدة واحـدةقدَّ بد أن یُ  ولكنه ال ،ینقسم البرنامج إلى قسمي الترانیم والحفظ ـ٨

 بحیث یتم التنسیق بینهم كفریق واحد. أكثر،ذلك عن طریق خادم واحد أو  یتم

ن أو أكثر انتقاء العناصر التي تناسـب كـل سـن مـن بـین یمكن في حالة تقسیم الخدمة االفتتاحیة إلى قسمیْ  ـ٩
 البدائل المطروحة.

 
  

 
 

  
  
  

 
  
  
  

  :االفتتاحيةمراجع منهج الخدمة 
 

  أسقفیة الشباب. إعداد خدام كنیسة مارمرقس بمصر الجدیدة وٕاصدار ـنا ومالكي" أ" كتاب:  ـ١

  إصدار هیئة التحریر والنشر بمطرانیة بني سویف. ـ"ترانيم مرحلة الطفولة"   كتاب:  ـ٢
  سبورتنج.مارجرجس  إصدار كنیسة الشهید العظیم ـ" ٢،  ١قيثارة الطفل جزء "  كتاب:  ـ٣
  نظم المرحوم األستاذ جرجس رفله. ـ أجزاء)" ٣( ترانيم مصورة"  كتاب:  ـ٤

  
    ::ملحوظة

  األخرى غیر متاحة حالیًا. حیث أن الكتب "أنا ومالكي"تم كتابة الترانیم التي لم ترد بكتاب 
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  محفوظات  الترانيم واأللحان  المناسبة
  

الصوم 
  لكبيرا

  
  

  
  )١٧٨(أنا ومالكي رقم  أنادي وأقول يا أوالد الصوم
  

  الصـــوم یـــا أوالد یســـوع الصـــوم
  بـــس الجـــوع هـــوالصـــوم مـــش 

ـــــــیش   الصـــــــوم لوحـــــــده مـــــــا یكف
  أصـــــــــــلي لیـــــــــــل ونهـــــــــــار للَّـــــــــــه
  كل اللي یصوم یخزي الشـیطان

  ل الشــــــــــــــتیمة كمــــــــــــــانویبطِّــــــــــــــ

  صـــوموا صـــومًا یرضـــي یســـوع  
ــــــــــــــــة والرجــــــــــــــــوع ــــــــــــــــه التوب   لكن
  الزم مـــــــــــع الصـــــــــــوم نصـــــــــــلي

ــــــــــــــــــــا یســــــــــــــــــــمع  ــــــــــــــــــــيوربن   قلب
  ویتــــوب عــــن الكــــذب والحلفــــان
  ویطلــــــــب مــــــــن ربــــــــه الغفــــــــران

  
  )١٤٢(أنا ومالكي رقم  ي ليسوع طول اليومال بينا نصلِّلي

  المساكين ىطوبى للرحما عل
  

  للرحمــــــــــــــــــــا طــــــــــــــــــــوبى
فـــــــــــــــــــــــــإن الرحمـــــــــــــــــــــــــة 
  والمســـــــــــــیح یـــــــــــــرحمهم
ــــــــــــــــــــــــروح   ویحــــــــــــــــــــــــل ب

 

  علـــــــــــــــــى المســـــــــــــــــاكین  
  علـــــــــــــــــــــــــیهم تحـــــــــــــــــــــــــلّ 

  فــــــــــــــي یــــــــــــــوم الــــــــــــــدین
  دســـــــــــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــــــــیهمقُ 
   

  أيام الصوم الكبير مرد إنجيل
  

  هســــــــــــــــــــــــــــالم اللَّــــــــــــــــــــــــــــ
  یحـــــــــــل فـــــــــــي قلـــــــــــوبكم

  الـــذي یفـــوق كـــل عقـــل  
ــــــا   بالمســــــیح یســــــوع ربن

 

Je   Peniwt   et'en   nivhoùi  
  أبانــــــــــا الــــــــــذي فــــــــــي الســــــــــموات

ــــــأتِ  ــــــ لی ــــــواتملكوُت ــــــارب الق   ك ی
 

  ك في كل األوقـاتسمُ اس لیتقدَّ   
ــــــــك المَ  ــــــــى األبــــــــدألن ل   جــــــــد إل

    

  
 نا الذي فياأب" :حفظ 

  ".. السموات
  والصالة (بداية حفظها 
  )الصومبها حتى نهاية  
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  تبريك المنازل وصالة القنديل
            

  "سر مسحة المرضى"
  

 محفوظات واأللحانيم نالترا المناسبة
  

صالة 
 القنديل
خالل 
  الصوم

  
سر مسحة 
المرضى 

  في
جمعة 
ختام 
 الصوم

  
)١٢ص ١فل جــ(قیثارة الطريض وهزيلكنت م 

  

  كنـــــــــــت مـــــــــــریض وهزیـــــــــــل
  حلـــــــــــــــو قـــــــــــــــوي وجمیـــــــــــــــل
  جـــــــــه أبونـــــــــا فـــــــــي البیـــــــــت
ــــــــــــــــــــــــــت   وبســــــــــــــــــــــــــرعة خفی

  شـــــــــــــــــــــــــمعات ٧قـــــــــــــــــــــــــدنا 
  وأخـــــــــــــــــــــــــدنا البركـــــــــــــــــــــــــات

  وعملنــــــــــــــــــــــــــــــا قنــــــــــــــــــــــــــــــدیل  
ـــــــــــــــا مَ  ـــــــــــــــدیلی ـــــــــــــــى القن   حل

  ودهنـــــــــــــــــــــــــــي بالزیـــــــــــــــــــــــــــت
ـــــــــــــــا مَ  ـــــــــــــــدیلی ـــــــــــــــى القن   حل

  صــــــــــــــــــــــــــلوات ٧قلنــــــــــــــــــــــــــا 
ـــــــــــــــا مَ  ـــــــــــــــدیلی ـــــــــــــــى القن   حل

  

)١٣٢أنا ومالكي رقم (قلبي بيشكر ربنا دايمًا 
 

  قلبـــــــــــــــي بیشـــــــــــــــكر ربـــــــــــــــي دایمـــــــــــــــاً 
  ومعــــــــــاه عقلــــــــــي كمــــــــــان ولســــــــــاني
  أشـــــــــــــــكر كـــــــــــــــل حیـــــــــــــــاتي ألنـــــــــــــــي

  یــــــــد اللــــــــي فــــــــدانيامحفــــــــوظ فــــــــي 
    

  ربــي فــي وقــت النــوم یحرســني
  دایمــــا هاشــــكر علشــــان عــــارف

  یــــده كــــده علطــــولایــــدي فــــي ا
ـــــــــــ   ا یقـــــــــــولقلبـــــــــــي بیفـــــــــــرح لمَّ

 

ـــــت اللعـــــب بیفضـــــل جنبـــــي     وق
  ا مـــــــــش بیســـــــــبنيیـــــــــإنـــــــــه معا

  ي بیــــــــه مشــــــــغولفكــــــــري تملِّــــــــ
  نـــــت أكیـــــد هـــــا تنـــــولألـــــب و طا

 

  




    
 
 

 
   
 

 

 

   

 
 

`  Vnou;  َّهالل  
Agaph       محبة 
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  المناسبات الكنسية
  

 اتمحفوظ الترانيم واأللحان المناسبة اليوم
  
١٠  

  
  عيد

  الصليب
كتشاف ا

خشبة 
  الصلیب
  
 

  
  ةفتحت عينيَّ ساعة الصبحي

  )١٢ص ١(قیثارة الطفل ج
  

ـــــــــــــــــــ فتحـــــــــــــــــــت   يَّ عین
  رشــــــــــــــمت صــــــــــــــلیبي

ـــــــــــــــت    صـــــــــــــــحاحأقری
ــــــ   عنــــــدي ىاللــــــي أغل

  وطــــــــــــــــــول نهــــــــــــــــــاري
  مشــــــــــــــــغول بــــــــــــــــإلهي

ــــــــــــ     بحیةســــــــــــاعة الصُّ
ــــــــــــــــــاد   يَّ صــــــــــــــــــلیب ف

ــــــــــــــــــــل   مــــــــــــــــــــن اإلنجی
ــــــــــــــــــة أيمــــــــــــــــــن    هدی

  وأنـــــــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــــــغول
  فـــــــــــــــــادي البشـــــــــــــــــریة

  

  )١٤أنا ومالكي رقم ( يا صليبي يصليب
  )١٧(أنا ومالكي رقم  المسيح أتانا

  
ـــــــــــــــــدانا    مــــــــن ســــــــماه إلینــــــــا    المســـــــــــــــیح أتانـــــــــــــــا   وبدمـــــــــــــــــه ف

Xere   pi`ctauroc  
  علشــــــــــــان بیحبنــــــــــــا

  الصلیب ىمات عل
ــــــــاتي   الصــــــــلیب حی
  یامـــــــــــــــا قدیســـــــــــــــین
ــــــــــــــــال ــــــــــــــــوا الجب   نقل

  بــــــــــــــــــــــنهماوأنــــــــــــــــــــــا 
 

 جـــه عـــاش وســـطنا  

  یـــــــبوانتصـــــــر الحب
  قـــــــــــــوتي ونجـــــــــــــاتي
  بعالمـــــــة الصـــــــلیب

  ت في الحالواألموا
  فرحــــــان بالصــــــلیب

 

  مـــــــات مـــــــن أجلنـــــــا  
  بســــــــلطان عجیــــــــب
  أبـــــدأ بیـــــه صـــــالتي
ـــــــــــوا شـــــــــــیاطین  غلب

ــــال ــــاموا زي مــــا ق   ق
  هـــــــا أعمـــــــل زیهـــــــم

 
 

 


 
(بحسب النص 

  باألجبية) القبطي
  

 
  
 
 
  

Xere 
pi`ctauroc 
  السالم للصليب
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  "عيد البشارة"
  "بشارة رئيس المالئكة جبرائيل للعذراء مريم"

  

  

 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة اليوم
  
٢٩ 

  
  عيد

البشارة 
 المجيد

  
  )٧٠(أنا ومالكي رقم  يا عدرا يا أم النور

  ه القديسة مريمبشفاعات والدة اإلل
  

  )١١(ترانیم مرحلة الطفولة  للعدرا جه جبرائيل
  

  للعـــــــــــدرا جـــــــــــه جبرائیـــــــــــل
ـــــــرب معـــــــكِ    قـــــــال لهـــــــا ال

  فـــي النســـاء مباركـــة أنـــتِ 
  قـــــــدوس والمولـــــــود منـــــــكِ 

  یســـوع فـــي المـــذود ولـــدتِ 
  فـــــي التـــــبن فـــــرش الفقیـــــر
  والمالیكـــــــــــــــــة یســـــــــــــــــبحوه
  المســــــــــیح الـــــــــــرب جـــــــــــاء

 

ـــــــــــل   ـــــــــــي الجلی ـــــــــــة ف   لمدین
  یــــــا مـــــــریم ســـــــالم جزیـــــــل

  لــــــــــيایحــــــــــه تحبَ ر  نــــــــــتِ أو 
ـــــــــــ   بـــــــــــن العلـــــــــــياى دعَ وُی

  فــي العــالم ملهــوش مكــان
  نــه صــاحب التیجــانأمــع 
  الهفــــــــــــــي ُعــــــــــــــ لویــــــــــــــاهلِّ 

  نــــــــــــاهوأعطانــــــــــــا مــــــــــــن غِ 
   

  والمالك جبرائيل مريم تمجيد السيدة العذراء
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Vamenwq  
  

  

  

  

   المنهج
  

 محفوظات واأللحان الترانيم الدرس
  

  الوحدة 
  السادسة 

يسوع "ربنا 
  "صديقنا
  
  تابع

  دروس ٥
  

 

  
  )٩٦(ترانیم مرحلة الطفولة  أحسن صاحب لألطفال

  

  صــــاحب لألطفــــال أحســــن
ـــــه جمـــــال ـــــه لطافـــــه وكل   كل

ــــــــ   ا یجــــــــوهیفــــــــرح بــــــــیهم لمَّ
ــــــــــــدیهم كــــــــــــل البركــــــــــــات   ی
  یحكي لهم أحلى الحكایـات
ــــــــــــدیهم كــــــــــــل البركــــــــــــات   ی

 

  یســــــوع ربــــــي یســــــوع يربــــــ  
  ربــــــي یســــــوع ربــــــي یســــــوع

  ي یســــــوع ربــــــي یســــــوعربــــــ
  ربــــــي یســــــوع ربــــــي یســــــوع
  ربــــــي یســــــوع ربــــــي یســــــوع
  ربــــــي یســــــوع ربــــــي یســــــوع

   
  )٦٢(أنا ومالكي رقم  ما أحالك يا كنيستنا

  صحيح أنا لسه صغير
  

  صـــحیح أنـــا لســـه صـــغیر
ـــــــــــــرب راعـــــــــــــ   يَّ حبـــــــــــــي لل

  النــــــــــوم أصــــــــــلي أقــــــــــوم م
  بعـــــــد مـــــــا أغســـــــل وشـــــــي
  یــــــــــــــارب كــــــــــــــل عمــــــــــــــري
  ســــــــاعدني أحبــــــــك أكتــــــــر

  لكــــــــــــن دا حــــــــــــب كبیــــــــــــر  
ــــــــــركت تيخــــــــــو إ و  ــــــــــر كتی   ی

  فـــــــــــــــي الكتـــــــــــــــاب أوأقـــــــــــــــر 
ـــــــــــــــــب   وقبـــــــــــــــــل مـــــــــــــــــا ألَع

ــــــــــــــاك ةفرحــــــــــــــ ــــــــــــــا وی   وهن
  ضـــــــــــاكوأمشـــــــــــي فـــــــــــي رِ 

    
  
  
  
  

 
 

    
 


 
 
 

    


 
 
 
 

 
   
 
 

 
    
 
 
 



- ١٧ - 
 

  على ذكصولوجية باكر ةمقاطع ترنيم
  

  عشــــــــري ثنــــــــالســــــــالم لال
  ن كـــــــــــرزواَمـــــــــــالســـــــــــالم لِ 

  مرقسالســـــــــــــــــالم لمـــــــــــــــــار 
ـــــــــــــــــــى   الســـــــــــــــــــالم لإلنجیل
  الســـــــــــــــالم الســـــــــــــــتفانوس
ـــــــــــــــــــیس الشمامســـــــــــــــــــة   رئ
  الســـالم ألنبـــا أنطونیـــوس
ـــــــــــــوال ـــــــــــــا ب   الســـــــــــــالم ألنب

  الســــــــــــالم نرســــــــــــل لكــــــــــــم
  اـَّـــــــــــــنــع اً وا جمیعـــــــــــصـــــــــــلُّ 

 

ــــــــــــــــــــــارین رســــــــــــــــــــــوالً      مخت
  اســـــــــــم الـــــــــــرب األمـــــــــــینبِ 
  د األوثـــــــــــــــــــــــــــانبـــــــــــــــــــــــــــدِّ مُ 
  بشــــــــــــــــــــرنا باإلیمــــــــــــــــــــانمُ 

  أول الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهداء
  ونــــــــــــــــــــــــاظر الســــــــــــــــــــــــماء
  أب كـــــــــــــــــــــل الرهبـــــــــــــــــــــان
ــــــــه مكــــــــان ــــــــیس ل   مــــــــن ل

  كــــــل صــــــباح جدیــــــد يفــــــ
ـــــــــ   ث المواعیـــــــــدرِ حتـــــــــى َن
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Varmouqi  

  

  

 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة
 

أحد 
  الشعانين

  
  :الشعانينأحد  فييقال مرد 

  سرائيلإهذا هو ملك          ليأوصنا في األعا
  

  (جزء)الجالس فوق الشاروبيم 
  فـــــــــــــوق الشـــــــــــــاروبیم الجـــــــــــــالس

  عظــیم حــش بمجــدٍ راكبــًا علــى جَ 
ــــــــــوم ظهــــــــــر فــــــــــي أورشــــــــــلیم     الی

 Niaggeloc وحوله طقوس

  
  )٩(قیثارة الطفل رقم  يا كنيستي يا أرثوذكسية

  یا كنیستي یـا كنیسـتي+ 
  یـــا صـــلیبي یـــا راحتـــي(  
  انـــــــــــــــــــــالمســـــــــــــــــــــیح أبو + 
  بــــــــــــــــــــركتهم معایــــــــــــــــــــا(  
  الكنیســــــــــــــــة حیــــــــــــــــاتي+ 
  فیهـــــــا طـــــــول أوقـــــــاتي(  
  والكهنــــــــــــــــة حلـــــــــــــــــوین+ 
  بالنعمـــــــــــــــة رایحـــــــــــــــین(  
 

  یــــــــــــــــــــــــــا أرثوذكســــــــــــــــــــــــــیة  
ــــــــــــ ــــــــــــورة عین ــــــــــــا من   ٣)يَّ ی

  والكنیســـــــــــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــــــــــي
  ٣ي)حــــــــــــبهم فــــــــــــي دمــــــــــــ

  حیـــــــــــــــــــــــــــــاتي منهـــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــــي بحبهــــــــــــــــــــــــا   ٣)ألن

  زي القدیســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین
  ٣)بالبركـــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــایین

   
  )٦٢(أنا ومالكي رقم  يا كنيستنا ما أحالِك

  تنایـــــا كنیســـــ مـــــا أحـــــالكِ 
  شــــــــــمعة فــــــــــي طریقنــــــــــا(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــدخُ لمَّ   كلِ ا ن
  كقـــــــــــــــــــــــــــدام هیكِلـــــــــــــــــــــــــــ(

  داســــــــــــــــــــــــــكوســــــــــــــــــــــــــط قُ 
  كألحاِنـــــــــــــــــــــــــ لتِّـــــــــــــــــــــــــنر (

  ومـــــــــــا أحلـــــــــــى أســـــــــــرارك  
  ٣)كبیهــــــــــــــــــــــــا نتبــــــــــــــــــــــــارِ 

  نرشـــــــــــــــــــــــم الصـــــــــــــــــــــــلیب
  ٣)نســـــــــــــــــــجد للحبیـــــــــــــــــــب

  فــــــــــــــــــــــــــــــرح قلوبنـــــــــــــــــــــــــــــــان
  ٣)ننســــــــــــــــــــى همومنــــــــــــــــــــا

  :جزء من تسبحة البصخة
  .آمين .لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى األبد

  
 

 

 


 
  
 


 

 
 

 
 
 
 

`  Wcanna  
صناأوصنا: خلِّ  

 
`  Pouor       ملك 
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Varmouqi  
  

  
`  Xrictoc   `  Anecth  

  امـح قـالمسي
  

 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة
  

عيد القيامة 
  المجيد

  
سين الخم

  المقدسة
  
 

  مرد إنجيل عيد القيامة
  ؟عارفين حبيبي

  عــــــــارفین حبیبــــــــي عارفینــــــــه
ــــــي ب ــــــي ادان   صــــــلیبههــــــو الل

  الصــــــــــــورة دي رب البشــــــــــــر
  مـــــــن القبـــــــر شـــــــایفه خـــــــارج

 

  يَّ ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد  
  أجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل هدیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  یسوع من الموت قـام وانتصـر
  مـــن غیـــر مـــا یتشـــال الحجـــر

   
    عصفور صداحأنا 

  أنــــــــا عصــــــــفور صــــــــداح
  شـــــــفت النـــــــور بیشقشـــــــق
  یـــــــا تـــــــرى لمـــــــین النـــــــور
  وفــي ثانیــة لقیــت الجــواب

  ال بینــــــــــــــــا نغنــــــــــــــــيلــــــــــــــــی
  دا یســــــــــــــــــــــوع حبیبنــــــــــــــــــــــا

 

  فــــــــــــي نــــــــــــور الصــــــــــــباح  
ـــــــــــــع مـــــــــــــن ـــــــــــــر بیطل   القب

  اللــي بــیمال الــدنیا ســرور
  دا نـــــــــــور رب األربـــــــــــاب
  ىنفـــــــــــــــــــــــــــرح ونتهنـــــــــــــــــــــــــــ

  قـــــــــــــام مـــــــــــــن األمـــــــــــــوات
   

  أنا ديك ساكن في بستان جميل
  أنـــــــــــــــــــــــا أنـــــــــــــــــــــــا دیـــــــــــــــــــــــك
  كــــــــــــــــــــان فیــــــــــــــــــــه قبــــــــــــــــــــر

  حكــــــــي لنــــــــااحكــــــــي لنــــــــا ا
  یـــــــــــــــوم الحـــــــــــــــد الصـــــــــــــــبح
  قبــــــل مــــــا الفجــــــر یشقشــــــق
  شـــــــــــــفت هنـــــــــــــاك مـــــــــــــالك
ـــــي البســـــتان ـــــا واقـــــف ف   وأن
  یســـــــــــــــــــــــــــــــــوع یســـــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

  ســــاكن فــــي بســــتان جمیــــل  
  ول بحجـــــــــــر كبیـــــــــــرمقفـــــــــــ

  عــــن اللــــي شــــفته یــــا دیــــك
ـــــــــــــوم قیامـــــــــــــة المســـــــــــــیح   ی
  قبــــــــــــل مــــــــــــا حــــــــــــد یقــــــــــــوم
ــــــــــــــــــــــــوره زي النجــــــــــــــــــــــــوم   ن

ــــــــــــــــــــــــــــرنِّ    م باأللحــــــــــــــــــــــــــــانب
  یســـــــوع مـــــــن موتـــــــه قـــــــام!

 
  

 

 المسيح قام . بالحقيقة قام

`  Xrictoc    `  Anecth  
`  Alhqoc    `  Anecth  

  
   ،قدوس القوي ،هقدوس اللَّ

 ،قدوس الحي الذي ال يموت
  .رحمنااموات الذي قام من األ
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Varmouqi  
  

  

`  Alhqoc   `  Anecth  

  بالحقيقة قام
  

 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة
  

عيد القيامة 
  المجيد

سين الخمو
 المقدسة

  
  

  المنهج :
  الوحدة الثامنة

  يسوع "
 "اقريب منَّ

  
  مرد إنجيل عيد القيامة

  
  للیلویـــــــــــــــاااللیلویـــــــــــــــا 

  یســــــــــــــــوع المســــــــــــــــیح
  للیلویـــــــــــــــاااللیلویـــــــــــــــا   

  ملــــــــــــــــــــــك المجــــــــــــــــــــــد
 واتـــن األمــن بیــام مــق

  

  )٣٤(أنا ومالكي رقم  يخرستوس آنيستإ
  قــرار

  يإخرســـــــــــــتوس آنیســـــــــــــت(
  قـــــــــــام المســـــــــــیح إلهنـــــــــــا(
  

ــــــــــــــــوس آنیســــــــــــــــتيآ     ٢)لیث
  ٢)المــــــــــوت وانتصــــــــــر ع

  فـــــي الصـــــلیب قوتنــــــا(+     
  فــــــي القیامــــــة حیاتنــــــا(   
ـــادي(+  ـــو ین   صـــوته الحل
  ســــــــــــــمعوا كالمــــــــــــــي(ا   
   أهــــــــــالً (أهــــــــــًال أهــــــــــالً + 
ــــــارب عِ (    ــــــای ــــــده علین   ی

  ٢)فــــــي الصـــــــلیب عزتنـــــــا  
  ٢)فــــــــي القیامــــــــة فرحتنــــــــا
  ٢)أنــــــــــا یســــــــــوع الفــــــــــادي
ــــــوا صــــــحیح أوالدي   ٢)تبق
  ٢)بعیــــــــــــــــــــــــد القیامــــــــــــــــــــــــة
  ٢)بالبركـــــــــــــة والســـــــــــــالمة

  
  )٣٦(أنا ومالكي رقم  قام المسيح يا أوالد

  
  والدأقــــام المســــیح یــــا 

  وســـاب القبـــر فاضـــي
  والدأقــــام المســــیح یــــا 

  وبقینــــــــــــــــا فرحــــــــــــــــانین
 

  دا قــــام مــــن األمــــوات  
  ومـــــــــــــالي الســـــــــــــموات
  مـــن بعـــد مـــا اتصـــلب

ـــــــــــباوالشـــــــــــیطان    نغل
   

  
 المسيح قام . بالحقيقة قام

`  Xrictoc    ̀  Anecth  
`  Alhqoc    ̀  Anecth  

  
   ،قدوس القوي، هقدوس اللَّ

 ،قدوس الحي الذي ال يموت
  .رحمنااالذي قام من األموات 
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  )٣٥(أنا ومالكي رقم  عيد قيامة ربنا
  

ـــــــــــــا ـــــــــــــد قیامـــــــــــــة ربن   عی
  فرحنـــــــــــــا یـــــــــــــا فرحنـــــــــــــا
  مـــــــــریم الیـــــــــوم افرحـــــــــي
  يالمسیح خالص صح

  لتالمذتـــــــــــــــــــه ىبشـــــــــــــــــــر 
ــــــــــــــــــــــه   المســــــــــــــــــــــیح بقوت

ــــــى عیــــــد     هــــــو لینــــــا أحل
  بینـــــا نقـــــول نشـــــید اللـــــی

  عــي الطیــب والزیــوترجّ 
  تحیل یغلبــــــه مــــــوتیســــــ

  ولجمیــــــــــــــع المــــــــــــــؤمنین
ـــــــین ـــــــاش م المیت   مـــــــا بق
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Varmouqi  
  
  

  عيد القديس مارجرجس
 

Pasoic   ` pouro   Gewrgioc 
  جورجيوسسيدي الملك 

  

 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة اليوم
  
٢٣ 

  
  عيد

  الشهيد
  العظيم

 مارجرجس

  
  (مارجرجس الجیوشي) عمر الخوف ما يقرب جنبي
  

  عمــــــــــــــــــر الخــــــــــــــــــوف
  طــــــــــول مــــــــــا یســــــــــوع
  عمـــــــري مـــــــا أخـــــــاف
  وال برضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  طـــــــــــــــــــــــب قولینـــــــــــــــــــــــا
ـــــــــــــــــك   والخـــــــــــــــــوف من
  عمــــــــــــــــــر الخــــــــــــــــــوف
  طــــــــــول مــــــــــا یســــــــــوع

 

  یقـــــــــرب جنبـــــــــيمـــــــــا   
  موجــــــــود فــــــــي قلبــــــــي
  مــــــــــــــــــــــــن إنســــــــــــــــــــــــان

  الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیطان م
  الســـــــــــــــــــــــــــر إیـــــــــــــــــــــــــــه
  یبعــــــــــــــــــــــــــــد لیــــــــــــــــــــــــــــه
  مـــــــــا یقـــــــــرب جنبـــــــــي
  موجــــــــود فــــــــي قلبــــــــي

   
  شفاعتك يا مارجرجس

  
ـــــا مـــــارجرجس   مـــــارجرجس ی
  مقبولـــــــــــــــــــــــة ومضـــــــــــــــــــــــمونة
  رفـــــــــــض یســـــــــــجد لألوثـــــــــــان
  وصــــــل خبــــــره لكــــــل مكــــــان

ــــــر مــــــن  ــــــارقاســــــى كتی   الكف
  واستشــــــــــهد بعــــــــــد العــــــــــذاب

  

  شــــــــفاعتك یـــــــــا مـــــــــارجرجس  
  Ihcouc Pi`xrictocعنـــــد 

  اندیالـــــــــــــــد الواحـــــــــــــــد َبـــــــــــــــعَ 
  ٢)سمه على كـل لسـاناوبقى (

  ســـجن وضـــرب لیـــل ونهـــار
  ٢)وقابلــــــــه یســــــــوع بالترحــــــــاب(
   

  
 
 
   



 

  
    ` Pouro  

  ملكال
  

Pasoic 
  سيدي
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  أنا عصفور !
  

 نین حلوینثأنا عصفور في السما باطیر شفت ا

 فیهم ملكة والتاني شفته أمیر واحد

 لال نطیر للملكة واألمیریلال نفرح ی

 ومارجرجس األمیر ءراذالع ىدي الملكة ه

 

  عصـــــــــــــفور ي یـــــــــــــاغنِّـــــــــــــ
  رنــــــــــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــــــــــاكطیّ 
  

  
  أحلــــــــــــــــــــــى الترنیمــــــــــــــــــــــات

  خــــــــــــد مــــــــــــنهم بركــــــــــــاتأن
    

  للشهيد العظيم مارجرجستمجيد 
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Varmouqi  
  

 
Abba   Markoc   pìapoctoloc 

  الرسول مارمرقس                 
  

 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة اليوم
  
٣٠ 

  
  عيد

القديس 
 مارمرقس

  )٨٣(أنا ومالكي رقم   فت بالدناشّر مارمرقس
  

  مـــــــارمرقس یـــــــا مـــــــارمرقس
  ســــــــكندریةإبنزولــــــــك فــــــــي 

  هتأول واحــــــــــــــــــــــد بشــــــــــــــــــــــر 
  بعه مــــن اآلالمخفــــف صــــا

  وبســـــرعة انتشـــــر اإلنجیـــــل
  ةبنـــــــى أول كنیســـــــة قبطیـــــــ

  زداد غضـــــــــــب الـــــــــــوثنیینا
  كــان موجــود داخــل الهیكــل

 

 فت بالدنــــــا المصــــــریةشــــــرّ   

ـــــــــــةحطّ    مـــــــــــت كـــــــــــل الوثنی
  إنیــــــــــــــــــانوس اإلســــــــــــــــــكافي
  بقـــــــــــــوة یســـــــــــــوع الشـــــــــــــافي
  وزاد عـــــــــــــدد المســـــــــــــیحیین

  الكنیســـــــة المرقســـــــیة ىهـــــــ
  راحوا قبضوا علـى القـدیس

  ي أمـــــــــام القـــــــــدوسبیصـــــــــلِّ 
   

  )٨٢(أنا ومالكي رقم  قلوبنا الفرحانةب
  بقلوبنـــــــــــــــا الفرحانـــــــــــــــة

ــــــــــ ــــــــــالمَّ ــــــــــدك جان   ا عی
  نـــــت شـــــفیع كنیســـــتناأ

  أنـــــــــــــــــــوارك آنســـــــــــــــــــتنا
  عارفنـــــــــــــــا بأســـــــــــــــامینا
  مــــــــــن نعمــــــــــة فادینــــــــــا
  نظراتــــــــــــــــك تتابعنــــــــــــــــا
  م األخطــــــار تحرســــــنا

 

ـــــــــــــا هنانـــــــــــــا   ـــــــــــــا ی   رتلن
ـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــارمرقس   ی
ــــك حراســــتنا ــــي علی   الل
ـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــارمرقس   ی
  وبتطلـــــــب خیـــــــر لینـــــــا
ـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــارمرقس   ی

  وخروجنـــا فـــي دخولنـــا
ـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــارمرقس   ی

  الرسولللقديس مارمرقس تمجيد  
A[ioc   a[ioc   a[ioc  >   

Abba   Markoc   pi`apoctoloc 
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Varmouqi  
  
  

  
 
 

 
 

  
  
  المنهج 
  

 محفوظات أللحانالترانيم وا الدرس
  

  الوحدة 
  السابعة

  
  ه أعطانا اللَّ

  ناتحبَّ عائلة
 

  
  )٤٠(أنا ومالكي رقم  يسوع زي السكر

  )١٣٩(أنا ومالكي رقم  يا إلهي إننا في سرور كلنا

  )٤١(أنا ومالكي رقم  يَّدعوا األوالد يأتون إل
  

  صحيح أنا لسه صغير
  

  صحیح أنـا لسـه صـغیر
  حبــــــــــي للــــــــــرب راعــــــــــيَّ 

ـــــــوم م ـــــــو  أق   م أصـــــــليالن
  بعـــــد مـــــا أغســـــل وشـــــي
ـــــــــــارب كـــــــــــل عمـــــــــــري   ی
  ســــــاعدني أحبــــــك أكتــــــر

  

ـــــــــر     لكـــــــــن دا حـــــــــب كبی
  كتیــــــــر كتیــــــــر وٕاخــــــــوتي

  فــــــــــــي الكتــــــــــــاب قــــــــــــرأأو 
  وقبــــــــــــــل مــــــــــــــا ألَعــــــــــــــب
  فرحــــــــــــة وهنــــــــــــا ویــــــــــــاك

  ضــــــــاكوأمشــــــــي فــــــــي رِ 
  

  

 
 
 

 
 
  

 
     
 

Paiwt    أبي 
 

Tamau   أمي 


  

  

  

  

  



- ٢٦ - 
 

  

Pa]wnc  
  

 
   

 دوصععيد ال
 

  

 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة
  

  عيد 
  الصعود

  
   :مرد إنجيل عيد الصعود

 وصعد إلى السموات . المسيح قام من األموات
  

  )٣٧(أنا ومالكي رقم  لسماهالمسيح فادينا صعد 
  

  المســــــــــــــــــیح فادینــــــــــــــــــا
  ز لینــــــــــــــــاراح یجهِّــــــــــــــــ

  ســــــــما ربـــــــــي واســـــــــعة
  منــــــــــــــــــــورة والمعــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــب المـــــــــــــــؤمن   الطی

ـــــــــــــــــــــــ   ا المســـــــــــــــــــــــیحوّی
 

  صـــــــــــــــــــــعد لســـــــــــــــــــــماه  
  بیـــــــــت هنـــــــــاك معـــــــــاه
  بیوتهــــــــــــــــــــــا كتیــــــــــــــــــــــر
  مــــــــن وجهــــــــه المنیــــــــر
  فیهـــــــا یكـــــــون مقبـــــــول
  یســكن هنــاك علطــول

   
  

  (جزء من لحن التوزیع) ح الربلنسبِّف
  
  قرار

  صــــعد إلــــى أعلــــى الســــموات
  يعــــــــــــــــــزِّ روح الحــــــــــــــــــق المُ 

  

  وأرســـــــــل لنـــــــــا الباراكلیـــــــــت  
  للیلویــــــــــــــــــــــــــااآمــــــــــــــــــــــــــین . 

  
  الــــــــــــــــــــــــرب حلنســــــــــــــــــــــــبِّ ف+ 
  تعالوا یا جمیع الشعوب+ 
  صـــناخلِّ ه مُ هـــذا هـــو اللَّـــ+ 

ـــــــــــــ     دألنـــــــــــــه بالمجـــــــــــــد تمجَّ
  لنســــــــجد لیســــــــوع المســــــــیح
  ورب كــــــــــــــــــــــــــل جســــــــــــــــــــــــــد

  

  
   ،قدوس القوي، هقدوس اللَّ

 ،قدوس الحي الذي ال يموت
الذي قام من األموات 

 ،وصعد إلى السموات
  .رحمناا

 
 
 
 
 

  
 
 
.  

  
Ihcouc           يسوع  

Pi`xrictoc  المسيح  
 



- ٢٧ - 
 

  )٩٩(أنا ومالكي رقم  ربي كل والدك يا
  

  ربــــي كــــل والدك یــــا+ 
  ربــــي واحنــــا كلنــــا یــــا  

  اكبیحبــــــــوا یقعــــــــدوا وّیــــــــ  
  زین نقعد فـي سـماكیعا

 كیریالیسون ـــكیریالیسون  ـــكیریالیسون 

  ربــــي والدك یــــاكــــل + 
  مش ممكـن أبـدًا أبـداً   
  

  اللـــــــــــي یعرفـــــــــــوا حبـــــــــــك  
  یعیشــــــــــوا بعیــــــــــد عنــــــــــك

  كیریالیسون ـــكیریالیسون  ـــكیریالیسون   
  ربـــي كـــل أوالدك یـــا+ 
  اهمنــــت وّیــــأعلشــــان   
  

  فـــــي یمینـــــك محروســـــین  
  نـــــــــینمِّ م كمـــــــــان مطَّ ُهـــــــــ
  كیریالیسون ـــكیریالیسون  ـــكیریالیسون   
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  عيد دخول السيد المسيح 

  أرض مصر
  

  

 محفوظات واأللحان الترانيم اسبةالمن
  
٢٤  

عيد دخول 
السيد المسيح 

  أرض مصر
  
 

  
  مرد إنجيل العيد:

  دخل إلى أرض مصر هبن اللَّا. يسوع المسيح .لليلويا .ا
  
  )١٨١(أنا ومالكي رقم  يا مصر يا بختك يا هناِك

  ك یــا هنــاكِ یــا مصــر یــا بخِتــ
ــــــ   ا جــــــاكِ بالطفــــــل یســــــوع لمَّ

ـــــــة ـــــــت مرعوب   أصـــــــنامك بقی
  شــــها راحــــت مقلوبــــةعلـــى و 

  مـــــــــذبح ه فیـــــــــكِ للَّـــــــــ يوبقـــــــــ
  حي ویســـــــــبِّ وشـــــــــعب یصـــــــــلِّ 

 

ــــــ     ا جــــــاكِ بالطفــــــل یســــــوع لمَّ
  البركــــــــــــــة الســــــــــــــماویة اداكِ 

  علــــى وشــــها راحــــت مقلوبــــة
  وانتهـــــــــت الدولـــــــــة الوثنیـــــــــة

  حي ویســـــــــبِّ وشـــــــــعب یصـــــــــلِّ 
  فــــــــــي القداســــــــــات اإللهیــــــــــة

   
  )وي إن هیكانوسأتي  :طریقة( ظهر المالك ليوسف بالليل

  )٦٥لطفولة (ترانیم مرحلة ا
  

  ظهـــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــالك+ 
ــــــــه ُخــــــــ     مــــــــریم ذقــــــــال ل
  قــام یوســف فــي الحــال+ 
  تعـــــــــــــــــالوالطفـــــــــــــــــل المُ   

  ســــــنین عبــــــروا ثال+ ثــــــ
  مـــــــــــــــــــــــــالك یبشـــــــــــــــــــــــــره  
  رجعــــــــــــــــــــوا للجلیــــــــــــــــــــل+ 
ـــــــــــــــــل     بشخصـــــــــــــــــه النبی

  لیوســـــــــــــــــــــــــف باللیـــــــــــــــــــــــــل  
  وروح لــــــــــــــــــبالد النیــــــــــــــــــل
  والعـــــــــــــــــــــــــــــدرا مـــــــــــــــــــــــــــــریم
  لبلـــــــــــــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــــــــــالم
  شـــاف یوســـف فـــي الحلـــم
ـــــــــــــــد مـــــــــــــــات الظـــــــــــــــالم   ق
  بعــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــا ربنــــــــــــــــــــا

  ك مصـــــــــــــــــــــــــــرنابـــــــــــــــــــــــــــارِ 
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  المنهج
  

 محفوظات واأللحان الترانيم الدرس
  

الوحدة 
  التاسعة

  
م نحن نرّن

ي في ونصّل
  الكنيسة

  
 

  
  )٥٩أنا ومالكي رقم ( يا أجراس يدق

  
  دقـــــــــــــــي یـــــــــــــــا أجـــــــــــــــراس
  لحضـــــــــــــــــــور القـــــــــــــــــــداس

 

  كـــــــــــل النـــــــــــاس يوادعـــــــــــ  
  دقـــــــــــــــي یـــــــــــــــا أجـــــــــــــــراس

 كیریالیسونتن  تن  تن  یا جرس رن . كیریالیسون   

  صــــــــــــوتك مــــــــــــا أحــــــــــــاله
ـــــــــــــــــــــــــع برضـــــــــــــــــــــــــاه   نتمت

 

  نا للَّــــــــــــــــــــــــــــــــهییــــــــــــــــــــــــــــــــدع  
  دقـــــــــــــــي یـــــــــــــــا أجـــــــــــــــراس

   
  )٦١(أنا ومالكي رقم  في وسط الماليكة

  
  فــــــــــي وســــــــــط المالیكــــــــــة

ــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــبِّ أُ    لح وأرتِّ
  هنــــــــــاك فــــــــــي الكنیســــــــــة
  ونســـــــــــــــــــــــجد ونركـــــــــــــــــــــــع

 

  كــــــــــــــــــــــــــــأني مــــــــــــــــــــــــــــالك  
  هـــــــــــــــــــــــــــــم هنـــــــــــــــــــــــــــــاكمع

  بنقعــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــاكتین
  فنبقــــــــــــــــــــــى فرحــــــــــــــــــــــانین

   
  )١٤(قیثارة الطفل رقم  جميل يءكل ش يا كنيستنا فيِك

  
  كنیســــــــــــتنا فیــــــــــــكِ  یــــــــــــا  
  كنیســــــــــــتنا فیــــــــــــكِ  یــــــــــــا  
  ةمـــــــا أحلـــــــى المنجلیـــــــ+ 
ــــــــــــــــــــ(   ــــــــــــــــــــأُب   يَّ ص بعین
ـــــــــ+    ا یظهـــــــــرنـــــــــورك لمَّ
  كــــــــــــــــــــربیخلینــــــــــــــــــــا نفّ (  

  جمیـــــــــــــل ءيكـــــــــــــل شـــــــــــــ  
  جمیـــــــــــــل يءكـــــــــــــل شـــــــــــــ

  بـــــــــــــــــــــــین الشـــــــــــــــــــــــمعتین
ـــــــــــــــــــتح الـــــــــــــــــــودنیْ أو    ٣)نف

ـــــــــــــــــــــــــــ   ریحمنظـــــــــــــــــــــــــــره ُم
    ٣)فــــــــــي نــــــــــور المســــــــــیح
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  )٦٤(أنا ومالكي رقم  وال نسمع كلمة من بره
  

ــــــره   وال نســــــمع كلمــــــة مــــــن ب
  الغالیــة اللـي بترعانــا نـتِ أدا 

  غیــــــــر منــــــــك یــــــــا كنیســــــــتنا  
  األم اللـــــــــــي ربتنـــــــــــا نـــــــــــتِ أو 

 یا كنیستنا یا كنیستنا
  

  )١٣٩(أنا ومالكي رقم  ي سرور كلنالهي إننا فإيا 
  )٤١(أنا ومالكي رقم  يَّدعوا األوالد يأتون إل

  )٣رقم  ١قیثارة الطفل جزء( هيا يا أطفال هيا
  

ـــــــــا+ ( ـــــــــال هی ـــــــــا أطف ـــــــــا ی   هی
  دي الكنیســـــــــــة األصـــــــــــلیة   
ـــــــدخل نرشـــــــم الصـــــــلیب+ (   ن
  ونســــــــــجد قــــــــــدام الهیكــــــــــل   
  نســـــــمع قداســـــــنا الجمیـــــــل+ (
  ونقـــــــــــول كمـــــــــــان ألحـــــــــــان   

ـــــــــــــــــــــــةلكنیســـــــــــــــــــــــتن     ٢)ا القبطی
  ٢)أم الشـــــــــــــهداء الرســـــــــــــولیة(

ــــــــب ــــــــا الحبی   ٢)صــــــــلیب فادین
  ٢)بخشوع وخضوع للـرب یسـوع(

  ٢)والــــوعظ وصــــوت اإلنجیــــل
  ٢)ألحــــــان كنیســــــتنا القبطیــــــة(
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  عيد حلول الروح القدس 

  العنصرة)عيد (
 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة

  
 عيد

  العنصرة
  

  

  (جزء من لحن التوزیع) فلنسبح الرب
  قرار

  صـــــعد إلـــــى أعلـــــى الســـــموات
  يعــــــــــــــــــــزّ روح الحــــــــــــــــــــق المُ 

ــــــــــــــــــــــــــرب حســــــــــــــــــــــــــبِّ لنُ + ف   ال
  تعــالوا یــا جمیــع الشــعوب+ 
  صـــــناخلِّ ه مُ هــــذا هـــــو اللَّــــ+ 
  

  وأرســـــــــــل لنـــــــــــا الباراكلیـــــــــــت  
  للیلویـــــــــــــــــــــــــــــااآمـــــــــــــــــــــــــــــین . 

ـــــــــــــــ   دألنـــــــــــــــه بالمجـــــــــــــــد تمجَّ
  لنســــــــــجد لیســــــــــوع المســــــــــیح
  ورب كــــــــــــــــــــــــــــل جســــــــــــــــــــــــــــد

  )٩٩(أنا ومالكي رقم  ربي كل والدك يا  
  ربــــــي كــــــل والدك یــــــا+ 
ـــــا   ـــــا ی ـــــا كلن ـــــي واحن   رب

  بیحبـــــــــوا یقعــــــــــدوا ویــــــــــاك  
  زین نقعـــد فـــي ســـماكیاعـــ

 كیریالیسون ـــكیریالیسون  ـــكیریالیسون 

  ربــــــي والدك یــــــاكــــــل + 
  مـــش ممكـــن أبـــدًا أبـــداً   
  

  اللــــــــــــي یعرفــــــــــــوا حبــــــــــــك  
  یعیشــــــــــــوا بعیــــــــــــد عنــــــــــــك

  نو كیریالیس ـــكیریالیسون  ـــكیریالیسون   
  ربـــــي كـــــل أوالدك یـــــا+ 
  اهمنـــــت ویَّـــــأعلشـــــان   
  

  فــــــي یمینــــــك محروســــــین  
  هـــــــــم كمـــــــــان متطمنـــــــــین

  كیریالیسون ـــكیریالیسون  ـــكیریالیسون   
  )٩٦رقم  أنا ومالكي( !كي باِلخلِّ
ــــــ ــــــخلِّ ــــــهك ي باِل ــــــيَّ شــــــایفه إی ــــــا عین   ؟ی

  یوجد إله عطوف شـایف كـل الظـروف
ـــــــخلِّـــــــ ـــــــهي باِل ـــــــيَّ شـــــــایفه إی ـــــــا عین   ك ی
ـــــ ـــــخلِّ ـــــا ي باِل ـــــي ســـــامعة إیـــــهك ی   ؟ودان
ـــــخلِّـــــ   ؟تقول إیـــــههـــــالســـــاني ك یـــــا ي باَل
  ؟إیــــــه يبتعملــــــ يَّ یــــــداك یــــــا ي باِلــــــخلِّــــــ
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             Abba   Abraam   pìepickopoc  

  األسقف برآمااألنبا                                         
  

 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة  اليوم
  
٣ 

  
  نياحة 

برآم ااألنبا 
أسقف 
 الفيوم
 والجيزة

  
  )١٢٦(أنا ومالكي رقم  العطاء

  
  فـــــــــــي صـــــــــــندوق العطـــــــــــا
  بالحـــــــــــــــــــــــــــب إللهـــــــــــــــــــــــــــي

ــــــــــا ــــــــــي مــــــــــن  ی ــــــــــدكارب   ی
  دا كلـــــــــــــه مـــــــــــــن خیـــــــــــــرك
  دي األرملــــــــــــــــــة زمــــــــــــــــــان
  كــــــانوا فــــــي نظــــــر یســــــوع

ـــــــــــــ   تيإخـــــــــــــو ا أفتكـــــــــــــر لمَّ
  لــــــــــــــن ینســــــــــــــاني إلهــــــــــــــي

  

  لـــــــــــو قـــــــــــرش أو قرشـــــــــــین  
  والعطــــف علــــى المســــكین

ــــــــــــــــكأب ــــــــــــــــا وادی   خــــــــــــــــد أن
  یــــــــــــدیكالــــــــــــك دا كلــــــــــــه مِ 

  تنــــــــــینات فلســــــــــین حّطــــــــــ
  أكتــــــــــــــر مــــــــــــــن مالیــــــــــــــین

  المحتـــــــــــــــــــــاجینالفقـــــــــــــــــــــرا 
  ألنـــــــــــه صـــــــــــادق وأمـــــــــــین

    
  )١١ رقم ٢مصورة جزء(ترانیم  نين !تواحد ا

  
  نـــــینتاواحـــــد . نـــــینتواحـــــد ا

  ةأربعـــ ثـــةالث. ةأربعـــ ةتـــالت
  ةســــت ة. خمســــةســــت ةخمســــ
  ةمانیـت ة. سـبعةمانیـت ةسبع

  ة. تســعة عشـــر ةتســعة عشــر 

  ولــد مســكین ةفت فــي مــرّ ُشــ  
  ةعـــــــــــــكـــــــــــــل هدومـــــــــــــه مقطّ 

  ةاكتـــــچدیتـــــه مـــــن عنـــــدي ا
  ان فـي الـدنیابقى أسعد إنس

  یـــا بخـــت اللـــي بیـــدي الفقـــرا
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  األرملة
  

  مــــــــــــــرة وقــــــــــــــف یســــــــــــــوع
  وكــــــــان النــــــــاس رایحــــــــین
  ءفحــــــــــــــــــــــــط األغنیــــــــــــــــــــــــا

  حطوهــــــــــــــــــــا بافتخــــــــــــــــــــار
  وواحــــــــــــــــــــــــــدة أرملــــــــــــــــــــــــــة

  یــــتهم فــــي الصــــندوقحطّ 
  فــــــــــــرح بیهــــــــــــا المســــــــــــیح

  تألنهـــــــــــــــــــــــــــا حّطـــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــرح خـــــــــالص   یســـــــــوع یف
  من غیر ما یوري النـاس

 

  أمـــــــام طبـــــــق الحســــــــنات  
  یحطـــــــــــــــــوا الصـــــــــــــــــدقات
  فلـــــــوس دهـــــــب ونحـــــــاس

ـــــــــاسوورّ    وهـــــــــا لكـــــــــل الن
ــــــر ملیمــــــین معهــــــاش   غی
ـــــــــــرب مـــــــــــا ینســـــــــــاش   وال
  وانبســــــــــــــــــــط ومــــــــــــــــــــدحها
  كـــــــــل مـــــــــا كـــــــــان معهـــــــــا
  م اللـــــــي یســـــــاعد الفقیـــــــر
  دا یباركــــــه بخیــــــر كتیــــــر

 

  )٣١(أنا ومالكي رقم  ؟في العيد نجري ونلعب
  (شریط قصاقیص) سودأواحد أبيض وواحد 
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                                              Vheqouab   Abba   Mhna           
  ) يالعجائب (القديس مارمينا                           

  

  

 محفوظات الترانيم واأللحان المناسبة اليوم
  
١٥  
 

  
  تكريس 
   كنيسة

  القديس 
مارمينا 
  العجائبـي
  بمريوط

  (القرن الخامس)
  

 

  

  )٨٢(أنا ومالكي رقم  بقلوبنا الفرحانة

  مارمينا يا قريب من قلبي
  یـــا مارمینـــا العجـــایبي

ــــــ ــــــأفتكركتملِّ ــــــا ب   ي أن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم   )٣( ارمیناـ

ــــي   ــــب مــــن قلب ــــا قری  ی
لســـانيواســـمك علـــى   

Abba   Mhna 
 

  يا مارمينا
  اسمك منقوش على قلبي

  مارمینــــا یــــا عجــــایبي
  عاوز منـك تشـفع لـي
  اتولـــــــــد مـــــــــن أبـــــــــوین
  حیـــــاتهم كانـــــت نقیـــــة

  قلبـي على منقوش اسمك  
  يذنبــــ یغفــــر یســــوع عنــــد

ـــــــــــــــــاء   مســـــــــــــــــیحیین وأتقی
  كــــــانوا نــــــاظرین لألبدیــــــة

  مارمينا  
ـــــــــــــــى اســـــــــــــــمك   عل
  وأشـــــوف صـــــورتك
  بشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاعتك

  تتســــــّمى كنـــــــیستي  
ــــــــــــــــ   اح قلبــــــــــــــــيیرت

  طلبـــــــــــــي یتحقـــــــــــــق

 مارمينا بأحبك يا عجايبى
 

  إیـــــــــد مرفوعـــــــــة
  شـــمعة وشـــمعة
  لمــــــــا أنتــــــــدهلك

  يدمعــ بتمســح   
ـــــــــــوَّ  ـــــــــــيتن   ر قلب

 مارمينا بأحبك يا عجايبى  جـــوة فـــى قلبـــى
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      صوم الرسل                          

 
 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة

  
صوم اآلباء 

  الرسل
  
  

  المنهج
  

 الوحدة العاشرة

  
  نحن نحكي 
  عن يسوع

 

  (جزء من لحن التوزیع) فلنسبح الرب
  
  قرار

  صـــــعد إلـــــى أعلـــــى الســـــموات
  يعــــــــــــــــــــزّ روح الحــــــــــــــــــــق المُ 

  

  وأرســـــــــــل لنـــــــــــا الباراكلیـــــــــــت  
  للیلویـــــــــــــــــــــــــــــااآمـــــــــــــــــــــــــــــین . 

  
ــــــــــــــــــــــــــرب لنســــــــــــــــــــــــــبح+ ف   ال
  تعــالوا یــا جمیــع الشــعوب+ 
  صـــــناخلِّ ه مُ هــــذا هـــــو اللَّــــ+ 

ـــــــــــــــ     دألنـــــــــــــــه بالمجـــــــــــــــد تمجَّ
  لنســــــــــجد لیســــــــــوع المســــــــــیح
  ورب كــــــــــــــــــــــــــــل جســــــــــــــــــــــــــــد

  
  )١٩رقم  ترانیم مرحلة الطفولة( الكرام رسل الفادي

  

  رســـــــــل الفـــــــــادي الكـــــــــرام
  دا صیامكم فـي كـل عـام
  رحــــتم فــــي كــــل الجهــــات
ــــــــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــــــــتم بآی   ونطق

  لیكــــــــــــوا مننــــــــــــا الســــــــــــالم  
  حلـــــو خـــــالص یـــــا ســـــالم
  وعملتـــــــــــــــوا المعجـــــــــــــــزات
  ملكــــــــــــــــــوت الســــــــــــــــــموات

  
  يا رسل المسيح

  
  ســــــــــــــل المســــــــــــــیحیــــــــــــــا رُ 

  عنـــــــــــــد یســـــــــــــوع دخلـــــــــــــتم
  عــــــــــــــــــایزنكم تفتكرونــــــــــــــــــا

  ینـــــــــــاك فبـــــــــــارِ علشـــــــــــان یُ 

  طوبــــــــــــــــــاكم باألكالیــــــــــــــــــل  
  بـــــــــــــــــــــــالفرح والتهلیـــــــــــــــــــــــل
  قـــــــــــــدام یســـــــــــــوع فادینـــــــــــــا
  یــــــــــــــا رســــــــــــــل المســــــــــــــیح
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  حنااتالميذ المسيح 
 

  حنــــــــــااتالمیــــــــــذ المســــــــــیح 
  لكـــــــــــــــل الـــــــــــــــدنیا بعتنـــــــــــــــا

  حنــــــــــااتالمیــــــــــذ المســــــــــیح 
  هـــــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــــددنا ١٢

  یوحنــــــــا یعقــــــــوب بطــــــــرس
  یهــــــــوذا ســــــــمعان فیلــــــــبس
  أدیكـــــــوا عرفتـــــــوا أســـــــامینا
  إحنــــــــــا جاهــــــــــدنا وبشــــــــــرنا

 

  ایســـــوع هـــــو اللـــــي اختارنـــــ  
  هــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــددنا ١٢و

  یســـــوع هـــــو اللـــــي اختارنـــــا
  ال اســـــــــمعوا أســـــــــماءنایلـــــــــ

  متیــــــاس تومــــــا برثلمــــــاوس
  یعقـــــــوب متـــــــى أنـــــــدراوس

  عرفوا حكایاتنااال كمان یل
  اســـــــــــم یســـــــــــوع شـــــــــــهدناوبِ 
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  الرسل اآلباء عيد
  ن بطرس وبولسْيشهادة الرسوَل

  
 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة اليوم

  
٥ 

  
اآلباء عيد 

  الرسل
  
 

  
  إقامة األعرج

  لــــم یكــــن عنــــد الرســــل
  إنمـــــــــــا كانـــــــــــت لهـــــــــــم

  بهـــــــــا بطـــــــــرس یومـــــــــاً 
  بعـــــــــد طـــــــــول عجـــــــــزه
  مـــــــــــن آمــــــــــــن بربــــــــــــي
ـــــــــــى ـــــــــــاج إل ـــــــــــن یحت   ل

  هـــــــــــــــبذفضـــــــــــــــة وال  
  ه العجــــــــــبقــــــــــوة اللَّــــــــــ

  قــــــــــد أقــــــــــام األعــــــــــرجَ 
  هاتفــــــــــــــــــــًا مبتهجــــــــــــــــــــاً 
  نــــــــال غایــــــــة الطلــــــــب
  فضــــــــــــــــة أو ذهــــــــــــــــب

  

  قلبي هديتي
  قلبــي الصــغیر لربــي هــدیتي

  ربــيكــل حیــاتي بقیــت ملــك 
ــــــي  ــــــه ومعــــــاه محبت   قدمتهول

  وهو صدیقي في كـل رحلتـي
 

 أنا لسه صغير !

  صـــحیح أنـــا لســـه صـــغیر
ــــــــــــرب راعــــــــــــ ــــــــــــي لل   يَّ حب

  منـــــــي أســـــــامحیســـــــوع علَّ 
  وأبشـــــــــــــــــــــــــر بكالمـــــــــــــــــــــــــه

  مـــــــــــــريیـــــــــــــارب كـــــــــــــل عُ 
  ســـــــاعدني أحبـــــــك أكتـــــــر

  لكـــــــــــن دا حبـــــــــــي كبیـــــــــــر 
  تي كتیـــــــــر كتیـــــــــرخـــــــــو إ و 

ــــــــــــاس   وأحــــــــــــب كــــــــــــل الن
  لجمیــــــــــــــــــــع األجنــــــــــــــــــــاس

  وهنـــــــــــــا ویـــــــــــــاك ةفرحـــــــــــــ
  كضــــــــــاوأمشــــــــــي فــــــــــي رِ 

  )١١٨(أنا ومالكي رقم  أنا مع يسوع يماش

  ماشـــــي أنـــــا ماشـــــي أنـــــا
ـــــــــوم زعـــــــــالن ـــــــــي ی   ال ف
  ماشـــــي أنـــــا ماشـــــي أنـــــا

  ماشـــــــــــي مـــــــــــع یســـــــــــوع 
  وال یــــــــــــــــــــــوم تعبــــــــــــــــــــــان
  ماشـــــــــــي مـــــــــــع یســـــــــــوع

 تمجيد للقديسين بطرس وبولس
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Abba   }enou;   

 هشنوداألنبا                     
  

 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة اليوم
  
٧ 

  
  نياحة 
األنبا 
 هشنود

رئيس 
 المتوحدين

  
  حكي یا تاریخ)ا( يجدو حكى ل
  جــدو حكــى لــي حكایــة جمیلــة
  یـا تــرى عـارفین قــال لـي إیــه؟
  قــــــــــــــــــــــال لــــــــــــــــــــــك إیــــــــــــــــــــــه؟

  تولـــــدانـــــه ألـــــي  جـــــدو قـــــال
  ومــــــــن صــــــــغره وهــــــــو ولــــــــد

  
ـــــــ   ا یرعـــــــى غنمـــــــهحتـــــــى لمَّ

  ربــــــه وینــــــاديكــــــان بیقــــــف 
  وكـــــــــان صـــــــــومه للمغیـــــــــب

 

  
  

  هعــــن قدیســــنا األنبــــا شــــنود
  ال قـــولي لنـــا قـــال لـــك إیـــه؟

  لــــــــــــــــــــــك إیــــــــــــــــــــــه؟ قــــــــــــــــــــــال
  فـــــــــي بلـــــــــد جنـــــــــب أخمـــــــــیم

  وتــرانیم ةكانــت حیاتــه صــال
  

ــــــــــــلوالشــــــــــــمس    ا بتغیــــــــــــبمَّ
  ربــــــه وینــــــاديكــــــان بیقــــــف 

  یـــــــــبوكـــــــــان صـــــــــومه للمغ
 

  
  )١٤٢(أنا ومالكي رقم  ال بينا نصليلي

  )١٤٣(أنا ومالكي رقم  بيحبنا ننور
  
  

  )١٢٢رقم  ترانیم مرحلة الطفولة( يَّفتحت عين
  

  ساعة الصبحیة يَّ فتحت عین
  صــحاح مــن اإلنجیــلأقریــت 

  وطول نهـاري وأنـا مشـغول
  يوقبــل النــوم أســجد وأصــلِّ 

  يَّ رشــمت صــلیبي صــلیب فــاد  
  أي هدیـة اللي أغلى عندي من

  مشــغول بــإلهي فــادي البشــریة
  يَّ وأشكر له فضـله وعنایتـه بـ
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   أنام يا آجلمَّ

  )٢رقم  ١قیثارة الطفل جزء(
  

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــاملمَّ   ا آجــــــــــــــــــي أن
ــــــي ــــــا رب ــــــورك ی   أشــــــوف ن
  صـــــــــــــــــــــــوتك الجمیـــــــــــــــــــــــل

  منـــــــــه شـــــــــویه ألمـــــــــا أقـــــــــر 
  ربــــــــــــــي مالیكتــــــــــــــك یــــــــــــــا

  يَّ نـــــــــــــــت لـــــــــــــــأتبعـــــــــــــــتهم 
  أحالمـــــــــــي تبقـــــــــــى نقیـــــــــــة
  مــــا دام فكـــــرت فــــي ربـــــي

ــــــــــــ   جــــــــــــي الصــــــــــــباحا یلمَّ
  روح  راشـــــــــــــم صـــــــــــــلیبيأ

 

  

  

  يَّ نـــــــــــــــــت لـــــــــــــــــأر بتنـــــــــــــــــوّ 
  يَّ قبـــــل مـــــا أغمـــــض عینـــــ

  أســــــــــمعه فــــــــــي اإلنجیــــــــــل
  يَّ قبـــــل مـــــا أغمـــــض عینـــــ

  بیكونــــــــــوا دایمــــــــــًا جنبــــــــــي
  يَّ قبـــــل مـــــا أغمـــــض عینـــــ

  أشــــوف حاجــــات ســــماویة
  يَّ قبـــــل مـــــا أغمـــــض عینـــــ

  أقــــــــــوم م النــــــــــوم مرتــــــــــاح
ــــــــ ــــــــتح عین   يَّ بعــــــــد مــــــــا أف

 

  ه رئيس المتوحدينتمجيد األنبا شنود
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`  Ephp  
  

   
Abba   Pi]wi   

  ىاألنبا بيشو               
  

 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة  اليوم
  
٨ 

  
  نياحة
األنبا 

 ىبيشو
حبيب 

صنا خلُِّم
  الصالح

  
  

  نياحة
األنبا 

كاراس 
 السائح

  
  )١٣٩قم (أنا ومالكي ر  يا إلهي إننا في سرور
  یــــــــــــــــــــــا إلهـــــــــــــــــــــــي إننـــــــــــــــــــــــا
  وكمـــــــــــــــــــــــــــــــــا علمتنـــــــــــــــــــــــــــــــــا

  واحــــــــــــــــدة كلنــــــــــــــــا ةعیلــــــــــــــــ
  مـــــــــع بعـــــــــض فـــــــــي أكلنـــــــــا
  نفـــــــــــــرح ویـــــــــــــا الفرحـــــــــــــانین
  ونصـــــــــــــلیلك كـــــــــــــل حـــــــــــــین

  

ــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــرور كلن   ف
  نحـــــــــــــب نحـــــــــــــن بعضـــــــــــــنا
  زي مـــــــــــــــــــــــــــــا علمتنـــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــا   وف شــــــــــــــربنا وف لعبن
  نـــــــــــدي كـــــــــــل المحتـــــــــــاجین
  ولكالمــــــــك مــــــــش ناســــــــیین

    
  )٦٠(أنا ومالكي رقم  ةحنا كلنا ماليكا

  
  )١٠٤ا ومالكي رقم (أن لي عينان صغيرتان
  لــــــــــي عینــــــــــان صــــــــــغیرتانِ 
  لـــــــــــي أذنـــــــــــان صـــــــــــغیرتانِ 
  لــــــــــي شــــــــــفتان صــــــــــغیرتانِ 
  لــــــــــــي یــــــــــــدان صــــــــــــغیرتانِ 
  لـــــــــي رجـــــــــالن صـــــــــغیرتانِ 

  هبهمــــــــا أنظــــــــر وجــــــــه اللَّــــــــ  
  هبهمـــــا أســـــمع صـــــوت اللَّـــــ

  هســــــــم اللَّــــــــابهمــــــــا أســــــــبح 
  أرشـــــم صـــــلیب اللَّـــــهبهمـــــا 

  هبیـــــــت اللَّـــــــبهمـــــــا أذهـــــــب 
  

ـــــــــــــــــا مالیكـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا كلن   ةحن
  بشـــویش فـــي الكنیســـةنـــدخل 

  صـــوتنا واطـــي واطـــي واطـــي
  ندخل على طراطیـف صـوابعنا
  فـــــــي بیتـــــــه الحلـــــــو اتجمعنـــــــا
  مش ممكـن نجـري وال نهـیص

ـــــــــــا نعمـــــــــــ   ـــــــــــا بركـــــــــــ ةكلن   ةكلن
  ةمن غیر هیصـ ةمن غیر دوش

ـــــــــــا مالیكـــــــــــ ـــــــــــا كلن   ةمـــــــــــا احن
  أصــــــل الــــــرب یســــــوع شــــــایفنا
  وأمـــــــــــــــام الهیكـــــــــــــــل ســـــــــــــــجدنا

  سقـــــــــــــدَّ ده بیتـــــــــــــك یـــــــــــــارب مُ 
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   أحبه كل الحياة
  

  هعینین اتنین تشـوف اللَّـ
  لســـــــــــاني یحمـــــــــــد ربنـــــــــــا

  تنین تعمل رضـاهایدین ا
  والقلــــــــــــب كلــــــــــــه لربنــــــــــــا

  تنــــین تســــمع نــــداهاودان   
ـــــــــــــاة ـــــــــــــه كـــــــــــــل الحی   أحب

  تنین تمشـي ویـاهارجلین 
ـــــــــــــاة ـــــــــــــه كـــــــــــــل الحی   أحب

  
  ىتمجيد القديس األنبا بيشو
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Vheqouab    Apanoub   

القديس أبانوب         
  

 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة اليوم
  
٢٤ 

  
شهادة 

القديس 
أبانوب 
  النهيسي

 

  
  )٨٢(أنا ومالكي رقم  بقلوبنا الفرحانة

  يسوع بيحب األطفال
  یســــــوع بیحــــــب األطفـــــــال
  ســود وبــیض بنــات وبنــین

  یسوع كان قاعـد ةوف مر 
  وقـــــــــــالوا یـــــــــــذجـــــــــــم التالم

  ویســـوع راح صـــارخ فـــیهم
وا األطفـــــــال یجـــــــوني خلُّـــــــ

  األطفــــــــــــــال الصــــــــــــــغیرین  
  ص األمـــــــــــــــــــینخلِّـــــــــــــــــــالمُ 

  واألطفـــــــــال قربـــــــــوا منـــــــــه
  بعــــــــدوا األطفــــــــال عنـــــــــها

  وبـــــــأعلى صـــــــوته نـــــــداهم
  لــیهم يوقلبــ يدا أنــا روحــ

  
  )٤١(أنا ومالكي رقم  يَّدعوا األوالد يأتون إل

  )١٣٢ترانیم مرحلة الطفولة رقم (يا أطفالي 

  یــا أطفــالي یــا أطفــالي
  يَّ تعــــــــــــــــــــــــــالوا إلــــــــــــــــــــــــــ

  یــــــا یســــــوع یــــــا یســــــوع
  إننــا نحبــك إننــا نحبــك
  یــا أطفــالي یــا أطفــالي
  صـــــــــــــــــوتكم جمیـــــــــــــــــل
  یــا أطفــالي یــا أطفــالي

  علـــــــــــــــــــــیكم يَّ عینـــــــــــــــــــــ

  صـــغار یـــا صـــغار یـــا 
  يَّ تعــــــــــــــــــــــــــالوا إلــــــــــــــــــــــــــ

  ربنـــــــــــــــــــــــــــــا ربنـــــــــــــــــــــــــــــا
  إلهــــــــــــــــــــــــــنا إلهــــــــــــــــــــــــــنا

ــــــــــــــــــــــــــوا رتِّ رتِّ  ــــــــــــــــــــــــــوال   ل
  او ـمـــــــــــــــــــــــوا رنِّ ـمــــــــــــــــــــــرنِّ 

  محروســین محروســین
  كــــل حــــین كــــل حــــین

  )١(أنا ومالكي رقم  لينا جدود شجعان أبطال

  )١٣٦(أنا ومالكي رقم  أنا فرحان ألني صغير

 تمجيد الشهيد أبانوب
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  المنهج
   

 محفوظات الترانيم واأللحان الدرس
  

الوحدة 
الحادية 

  ةعشر
  
  

  نتعلم نحن 
  من اإلنجيل

  
 

  
  :أوشية اإلنجيل الشماس في مرد

   س"قدَّ وا من أجل اإلنجیل المُ "صلُّ  
  
  (المنجلية) يا كنيستنا فيِك
  )١٤ص١(قیثارة الطفل ج
  

  یــــــــــا كنیســــــــــتنا فیــــــــــكِ 
  كنیســــــــــتنا فیــــــــــكِ  یــــــــــا

  مــــــا أحلــــــى المنجلیــــــة
  أُبــــــــــــــــــــص بعینــــــــــــــــــــيَّ 

ــــــــ   ا یظهــــــــرنــــــــورك لمَّ
  بیخّلینــــــــــــــــــــا نفكـــــــــــــــــــر

  

  جمیــــــــل يءكــــــــل شــــــــ  
  جمیــــــــل يءكــــــــل شــــــــ

  بــــــــــــــــین الشــــــــــــــــمعتین
  وافـــــــــــــــــتح الـــــــــــــــــودنین
  منظــــــــــــــــــــره مــــــــــــــــــــریح
  فــــــــي نــــــــور المســــــــیح

  

  )٥٤(أنا ومالكي رقم  أحلى من العسل
  

  فتحت عينيَّ
  

  فتحــــــــــــــــت عینــــــــــــــــيَّ 
  رشـــــــــــمت صـــــــــــلیبي

  صــــــــــــحاحقریــــــــــــت أ
  اللــــي أغلــــى عنــــدي
  وطــــــــــــــول نهــــــــــــــاري
  مشـــــــــــــغول بـــــــــــــإلهي

  

  ةســـــــــاعة الصـــــــــبحی  
  صـــــــــــــــلیب فـــــــــــــــاديَّ 
ـــــــــــــــــل   مـــــــــــــــــن اإلنجی
  مــــــــــن كــــــــــل هدیــــــــــة
  وأنـــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــغول
ــــــــــــــادي البشــــــــــــــریة   ف
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 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة  اليوم
  
١  

  
  

صوم 
السيدة 
  العذراء

  
  
  
 

  ... والدة اإلله القديسة مريم بشفاعات
  

  نىغاية الُميا مريم ِك ـبُُّح
ـــــــــــــــحُ  ـــــــــــــــا مـــــــــــــــریم كِ بُّ   ی

  المعظــــــــــــــــــــــم میــــــــــــــــــــــا أُ 
ـــــــــــــــكِ  ـــــــــــــــا مـــــــــــــــریم حب   ی

  معظَّـــــــــــــــــــــالمُ  بابنـــــــــــــــــــــكِ 
  یا مـریم سالم سالم لكِ 

  نــــــــــــــــــــــــــىغایــــــــــــــــــــــــــة المُ   
  نـــــــــــــــــــــــــــــــامّ أُ  أنـــــــــــــــــــــــــــــــتِ 

  مثـــــــــــــل الـــــــــــــورد فـــــــــــــاح
  كوكـــــــــــــــــب الصـــــــــــــــــباح

  یا مـریم سالم سالم لكِ 
  

  )٧٠(أنا ومالكي رقم  يا عدرا يا أم النور
  م النــــــــوریــــــــا عــــــــدرا یــــــــا أُ 

ـــــــــك هَ    نـــــــــا وســـــــــرورقنادیل
ــــــــــــــــ   ا یشــــــــــــــــق النــــــــــــــــورلمَّ

  ك وأقــــــــــــــــــــــــــولأنادیِلــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــ   جـــــــــــــــي یســـــــــــــــوعا یولمَّ

  ونبقـــى معـــاِك علـــى طـــول

ـــــــــول  ـــــــــا طـــــــــاهرة وبت   ی
ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــابنحّب   ك كلن
  ي لیســـــــــــــــــــوعأصـــــــــــــــــــلِّ 
  ي ألجلنــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــلِّ 

  خــــــــــــــدنا للملكــــــــــــــوتأی
  ونفـــــــــــــــــــــــــرح كلنـــــــــــــــــــــــــا

  

  )٧(ترانیم مرحلة الطفولة رقم  للعدرا جه جبرائيل
  للعـــدرا جـــه جبرائیـــل

  معــكِ  قــال لهــا الــربُّ 
  كـــة فـــي النســـاءبارَ مُ 

 والمولـــــــــــــــود منـــــــــــــــكِ 

  لمدینـــة فـــي الجلیـــل 
  مریم سالم جزیل یا
  تحبلــي ةرایحــ نــتِ أو 

ـــ   بـــن العلـــياى دعَ وُی
  

  );\Aina(طریقة  صلي ألجلنا
ــــــــا أُ  ــــــــا مــــــــریم ی ــــــــامّ ی   ن

  ي ألجلنــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــلِّ 
ـــــكاشـــــان یســـــوع لع   بن
  نــــــــا بنحبــــــــكِ حنــــــــا كلّ ا

  م ربنــــــــــــــــــــــاأُ  نــــــــــــــــــــــتِ أ 
  نـــــــــــایـــــــــــا حبیبتنـــــــــــا كلّ 

  بیقبـــــل الصـــــالة منـــــكِ 
ـ   سـمكِ اا نقـول نفـرح لمَّ
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  عيد السيدة العذراء                      
          ( تذكار صعود جسد القديسة العذراء مريم )  

  
 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة اليوم

  
١٦ 

  
عيد السيدة 

  العذراء
  

 المنهج:

الوحدة 
 الخامسة

  عشرة
  

نا ّمالعذراء ُأ
ي من تصلِّ

 أجلنا

  
  (لحن) شفاعات والدة اإللهب

  
  )٦٩(أنا ومالكي رقم  القديسة مريم أم ربنا

  
ــــــــــــاالقدیســــــــــــة مــــــــــــریم أُ    م ربن

  علشانا قـدام المسـیح يبتصلِّ 
  م الفــادي وصــوتها مســموعأُ  ىهــ

  تحبنــــــــا ىكلنـــــــا أوالدهــــــــا هــــــــ  
  ربنـــا یرحمنـــا ونفـــرح صـــحیح
  كـــــل طلباتهـــــا یقبلهـــــا یســــــوع

  
  (ختام الذكصولوجیة) فينا يشفعا

   
  ینـــــــــــــــــــــــــــاشـــــــــــــــــــــــــــفعي فا

  صـــــــــــــــناخلِّ م مُ مـــــــــــــــریم أُ 
  یــــــــــــــــا والــــــــــــــــدة اإللــــــــــــــــه  

  لیغفـــــــــر لنـــــــــا خطایانـــــــــا
  

  یا مریم) (طریقة حبكِ  أمنا فخرنا

  

  منـــــــــــــــــــــــــــا فخرنـــــــــــــــــــــــــــاأُ 
  حبیبتنــــــــــــــــــــــــا كلنــــــــــــــــــــــــا
  ربـــــــــــــي فـــــــــــــي ســـــــــــــماه

  هم اللَّــــــــــــــــــــــأُ  بقیــــــــــــــــــــــتِ 
ـــــــــــــــــــدینا   شـــــــــــــــــــفاعتك ت

ــــــــــــــــــــاادایمــــــــــــــــــــًا    فتكرین

  یــــــــــــــا عــــــــــــــدرا مــــــــــــــریم  
  ي ألجلنـــــــــــــــــــــاصـــــــــــــــــــــلِّ 
  مــــــــــــن عــــــــــــاله جــــــــــــاكِ 

  یــــــــــــــا عــــــــــــــدرا مــــــــــــــریم
ــــــــــــــــــــــا   بركــــــــــــــــــــــة وتقوین
  یــــــــــــــا عــــــــــــــدرا مــــــــــــــریم
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  )٧١(أنا ومالكي رقم  يا مريم يا أم النور
  م النــــــــوریــــــــا مــــــــریم یــــــــا أُ 

  رب المجــــــــــــد اصــــــــــــطفاكِ 
  اكِ جـــــــــــــه المـــــــــــــالك هّنـــــــــــــ

  بالبشـــــــرى الحلـــــــوة نـــــــاداكِ 
ــــــدوس ــــــت الواحــــــد الق   حمل
  تســعة شــهور فــي أحشــاكِ 
  یـــــــــــا طـــــــــــاهرة یـــــــــــا نقیـــــــــــة

  م المثالیــــــــــــــــــــةاألُ  نــــــــــــــــــــتِ أ
  حفــــــــــظ یــــــــــارب بطركنــــــــــاا

  واقبـــــل صـــــومنا وصـــــالتنا
 

  یــا جــوهر غــالي ومصــون  
  ٢طوبـــــــــاِك . طوبـــــــــاِك) (

  بالســــــــــــــــــــــــــالم حیــــــــــــــــــــــــــاكِ 
  ٢(طوبـــــــــاِك . طوبـــــــــاِك) 

  Ihcouc Pi`xrictocربي 
  ٢(طوبـــــــــاِك . طوبـــــــــاِك) 

  یــــــــــــــــا زینــــــــــــــــة البشــــــــــــــــریة
  م النــــورشــــفعي فینــــا یــــا أُ ا

ــــــا تواضــــــروس ــــــا باب   حبیبن
  أم النـــور واشـــفعي فینـــا یـــا

 
  

  تمجيد للسيدة العذراء مريم
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Abba   Qekla\imanout   

  هيمانوتاألنبا تكال                      
  

 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة  اليوم
  

٢٤ 
  

  األنبا 
 هيمانوتتكال

الحبشي 
 القس

  
  )٨٢(أنا ومالكي رقم  بقلوبنا الفرحانة

  
  )٦٠كي رقم (أنا ومال احنا كلنا ماليكة

  

  
  )١١٤(أنا ومالكي رقم  ه ظاهرينأوالد اللَّ

  

 

  
  

ـــــــــــــــــا مالیكـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــا كلن   ةحن
  نـــدخل بشـــویش فـــي الكنیســـة
  صـــوتنا واطـــي واطـــي واطـــي
  ندخل على طراطیـف صـوابعنا
  فـــــــي بیتـــــــه الحلـــــــو اتجمعنـــــــا

  مكـن نجـري وال نهـیصمش مُ 

ـــــــــــا نعمـــــــــــ   ـــــــــــا بركـــــــــــ ةكلن   ةكلن
  ةمن غیر هیصـ ةمن غیر دوش

ـــــــــــا مالیكـــــــــــ ـــــــــــا كلن   ةمـــــــــــا احن
  أصــــــل الــــــرب یســــــوع شــــــایفنا
  وأمـــــــــــــــام الهیكـــــــــــــــل ســـــــــــــــجدنا

  سقـــــــــــــدَّ یـــــــــــــارب مُ ده بیتـــــــــــــك 

 ه دایمًا ظاهرین. أوالد اللَّ هالقرار:    أوالد اللَّ 

 ریــنألنـهم فـي الضلمــة منوّ 

  مــــــن كالمهــــــم معــــــروفین
  ســـــرعینولعمـــــل الخیـــــر مُ 

  باإلیمــان علطــول غــالبین
ــــــــــــــــولبعضــــــــــــــــیهم مُ    ینحّب

  یــاة كلهــا نــاجحیني الحفــ
  نتصـرینوعلى الشـیطان مُ 

  فـــــــــــي المحبـــــــــــة ثـــــــــــابتین 
  دایمــــــــًا دایمــــــــًا ظــــــــاهرین

  طیعــــــینولبابــــــا ومامــــــا مُ 
  دایمــــــــًا دایمــــــــًا ظــــــــاهرین

  تمســـــــــــــــكینباألمانـــــــــــــــة مُ 
  دایمــــــــًا دایمــــــــًا ظــــــــاهرین
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  )٩٩(أنا ومالكي رقم  ربي كل والدك يا
  

  ربــــــي كــــــل والدك یــــــا+ 
ـــــا كلّ    ـــــاواحن ـــــا ی ـــــي ن   رب

  بیحبــــــــــوا یقعــــــــــدوا ویــــــــــاك  
  زین نقعـــد فـــي ســـماكیعـــا

 كیریالیسون ـــكیریالیسون  ـــالیسون كیری

  ربــــــي والدك یــــــاكــــــل + 
  مـــش ممكـــن أبـــدًا أبـــداً   
  

  كّبـــــــــــــاللـــــــــــــي یعرفـــــــــــــوا حُ   
  یعیشــــــــــــوا بعیــــــــــــد عنــــــــــــك

  نو كیریالیس ـــكیریالیسون  ـــكیریالیسون   
  ربـــــي كـــــل أوالدك یـــــا+ 
  اهمنــــــت وّیــــــأعلشـــــان   
  

  ك محروســـــــینفـــــــي یمیِنـــــــ  
  هـــــــــم كمـــــــــان متطمنـــــــــین

  كیریالیسون ـــلیسون كیریا ـــكیریالیسون   
  

  هيمانوتتمجيد القديس األنبا تكال

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- ٤٩ - 
 

  

Mecwrh  
  

  

  

  المنهج 
  

 محفوظات واأللحان الترانيم الدرس
  

  الوحدة 
  :ةة عشرنيالثا

  هم اللَّنكلِّنحن 
  
  

  الوحدة 
  :ةعشر الثالثة

  نحن
  نساعد اآلخرين

  
 

  
  مفيش أحلى منها

  مفـــــــــــیش أحلـــــــــــى منهـــــــــــا
ـــ   ي مـــن ضـــیق شـــدیدتنجِّ

  ي التعــــــــــــبتبعــــــــــــد عّنــــــــــــ
  وتفـــــتح لـــــي بـــــاب الســـــما

  ه لنــــــــــــــــا عظــــــــــــــــیمبُّــــــــــــــــحُ 
  ي لربنــــــــــــــــــاالزم نصــــــــــــــــــلِّ 

  هللَّـــــــــــ ةســـــــــــاعة الصـــــــــــال  
  ضـــــــــــــاهوأنـــــــــــــال بهـــــــــــــا رِ 

  ر لـــــــــــــــي قلبـــــــــــــــيوتنـــــــــــــــوّ 
  ویســـــــــــــــــــــــمعني ربـــــــــــــــــــــــي
  ورحمتــــــــــــــــــــــه واســــــــــــــــــــــعة

  نافعـــــــة ةســـــــاعة الصـــــــال
  

 )١٣٩(أنا ومالكي رقم هي إننا في سرور يا إل

ـــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــا إلهـــــــــــــــــــي إنن   ی
  متنــــــــــــــــــــــــــــاوكمــــــــــــــــــــــــــــا علَّ 

ـــــــــــــ ـــــــــــــا ةعیل   واحـــــــــــــدة كلن
  مـــــــع بعـــــــض فـــــــي أكلنـــــــا
ـــــــــا الفرحـــــــــانین ـــــــــرح وی   نف

  لـــــك كـــــل حـــــین يونصـــــلِّ 

  فـــــــــــــــي ســـــــــــــــرور كلنـــــــــــــــا 
  نحــــــــــب نحــــــــــن بعضــــــــــنا

  متنــــــــــــــــــــــــازي مــــــــــــــــــــــــا علَّ 
  عبنـــــــــاوف شـــــــــربنا وف لِ 

  ي كــــــــل المحتــــــــاجیننــــــــدّ 
  ولكالمـــــك مـــــش ناســـــیین

  
  أنا لسه صغير !

  أنـــا لســـه صـــغیر صـــحیح
ــــــــــــرب راعــــــــــــ ــــــــــــي لل   يَّ حب

  منـــــــي أســــــــامحیســـــــوع علَّ 
  وأبشـــــــــــــــــــــــــر بكالمـــــــــــــــــــــــــه
  یـــــــــــــارب كـــــــــــــل عمـــــــــــــري
  ســـــــاعدني أحبـــــــك أكتـــــــر

  لكــــــــــن دا حبــــــــــي كبیـــــــــــر  
  تي كتیـــــــــر كتیـــــــــرخـــــــــو إ و 

ــــــــــــاس  وأحــــــــــــب كــــــــــــل الن

  لجمیــــــــــــــــــــع األجنــــــــــــــــــــاس
  اكوهنـــــــــــــا ویَّـــــــــــــ ةفرحـــــــــــــ

  وأمشــــــــــي فــــــــــي رضــــــــــاك
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  السامري الصالح
  كـــــان مـــــرة فـــــي واحـــــد مســـــافر لبعیـــــد

ـــه لصـــوص ســـرقوه و  ـــدســـابوه قابل   وحی
  جــــــریحو حــــــي متــــــألم و أبــــــین میــــــت 

  ؟دیـــــامـــــین یقـــــدر یســـــاعده ویمـــــد لـــــه 
  وســـامري صـــالح كـــان مســـافر شـــاف
ــــــــــــان   المجــــــــــــروح وشــــــــــــاله بكــــــــــــل حن

ـــــــه األمـــــــانراح ضـــــــمّ    د جراحـــــــه وادال
  دواهنــــه كــــان غریــــب ســــاعده و أرغــــم 
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 Pikouji    ̀n`abot   

  

 
  فائيلاالمالك ر

  ح القلوبفرُِّم
  

    

 محفوظات واأللحان الترانيم المناسبة اليوم
  
٣ 

 

  
عيد 

رئيس 
المالئكة 

 فائيلار

ح فرُِّم
  القلوب

  
  

المالك 
 الحارس

  
  حارسنيهو مالكي الحارس 
  

  يالحـارس هـو حارسـن يمالك
  لمعایــــــــــــا یرتِّــــــــــــ لــــــــــــتْ رتّ  إن

  صــوته أجمــل صــوتك جمیــل ال
  منـــــــــــى أكـــــــــــون فرحـــــــــــانبیعلِّ 

  علــــــــــى اإلیمــــــــــان يوبیثبتنــــــــــ
  يمالكـ يهو أصل مالكـ ما

  يماشـــــــــى معایـــــــــا وبیونســـــــــن 
  ححت معایـــــــا یســـــــبّ وٕان ســـــــبَّ 

  هــــــــــــــو بیفــــــــــــــرح يوألفراحــــــــــــــ
  وأرتـــــــــــــل وأحفـــــــــــــظ ألحـــــــــــــان

  أمــــان يأعــــیش فــــ يویخلینــــ
  يحارسـن يهو أصل مالكـ ما

  يمالك
  

  )١٥٥(أنا ومالكي رقم  نت وماليكتكأ
  

  نـــــــــــــــــــــــــت ومالیكتـــــــــــــــــــــــــكأ
  دمــت فــي صــحبتك أنــا مــا

  مـــــا أخـــــافش مـــــن الظـــــالم
  نــــت علــــى الــــدوامأقــــدامي 

  دام معـــــــــــاك یـــــــــــدي مـــــــــــاا
  بنـــك وماشـــي فـــي حمـــاكا

  معایــــــــــــــــــــــــا یــــــــــــــــــــــــا رؤوف 
 ٢(معـــرفش معنـــى الخـــوف)

  إیـــــه فـــــي الظـــــالم مخیـــــف
  بنـــــــــــــــــــــــــورك اللطیـــــــــــــــــــــــــف

  یـــــــــــــــدك الیمـــــــــــــــینافـــــــــــــــي 
ــــــ   ؟!ه مــــــینمــــــین راح یمّس
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  ينا !ال يمكن ينسانا فاد
  

  یمكن ال یمكن ینسانا فادیناال 
  ربنـــــــا حارســـــــنا ماســـــــكنا بیـــــــده

  فـــــــــــــــــــــیش بـــــــــــــــــــــالمرة ومـــــــــــــــــــــا
  وال تقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرة

ــــــــــــــــ ــــــــــــــــه ىمنقوشــــــــــــــــین عل   كف
ــــــــــــــمــــــــــــــن كتــــــــــــــر حُ    ه لینــــــــــــــابُّ

  ربنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حبیبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوره بیطمِّ 

 

ـــــقلبنـــــا مطَّ     ن والفـــــرح مالینـــــامِّ
  هسنا كله هـو عـدُّ احتى شعر ر 

  یخطفنــــــــــــــــا منــــــــــــــــه يءشــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــه ةحـــــــــــــــــداو  ـــــــــــــــــر بإذن   غی

  جــــــــــــــــــــوا نینــــــــــــــــــــي عینــــــــــــــــــــه
  ومــــــــــــــــات علشــــــــــــــــاناجــــــــــــــــه 

  ي لـــــــــــــــــــهدایمـــــــــــــــــــًا نصـــــــــــــــــــلِّ 
ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــا فرحـــــــــــــــــــــة قلوبن   ی

 
  

  )١٥٩(أنا ومالكي رقم  يأنا ومالك
  

 فائيلالرئيس المالئكة رتمجيد 
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 Pikouji    ̀n`abot   

  

  

Abba   Parcwma 
العريان أنبا برسوم  

  
 محفوظات واأللحان انيمالتر المناسبة اليوم

  
٥ 

  
أنبا 

برسوم 
 العريان

  
  )١٤٢(أنا ومالكي رقم  يال بينا نصلِّلي

  )١٤٣(أنا ومالكي رقم  بيحبنا ننور
  )١٢٢رقم  ترانیم مرحلة الطفولة( يَّفتحت عين

  فتحـــــــــــــــــت عینـــــــــــــــــيَّ 
  رشــــــــــــمت صــــــــــــلیبي
  قریـــــــــــــت أصـــــــــــــحاح
  اللـــــي أغلـــــى عنـــــدي
  وطــــــــــــــــول نهــــــــــــــــاري
  مشــــــــــــــغول بــــــــــــــإلهي
  وقبــــــــــــــــــــــل النــــــــــــــــــــــوم
  هوأشــــــكر لــــــه فضــــــل

  

  ةســـــــــاعة الصـــــــــبحی  
  صـــــــــــــــلیب فـــــــــــــــاديَّ 
ـــــــــــــــــل   مـــــــــــــــــن اإلنجی
  مــــــــــن كــــــــــل هدیــــــــــة
  وأنـــــــــــــــــا مشـــــــــــــــــغول
ــــــــــــــادي البشــــــــــــــریة   ف
  أســـــــــــــجد وأصـــــــــــــلي
  وعنایتـــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــيَّ 

    
  )٢رقم  ١قیثارة الطفل جزء( لمَّا آجي أنام

ـــــــــــــــــــــام   لمـــــــــــــــــــــا آجـــــــــــــــــــــي أن
  أشـــــــــوف نـــــــــورك یـــــــــا ربـــــــــي
ـــــــــــــــــــــــــــل   صـــــــــــــــــــــــــــوتك الجمی

ـــــــــــ ـــــــــــه شـــــــــــوی أا أقـــــــــــر لّم   ةمن
  ربـــــــــــــــــي مالیكتـــــــــــــــــك یـــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــأتهم تبَع   يَّ ن
  أحالمــــــــــــــي تبقــــــــــــــى نقیــــــــــــــة

  رت فــــــــي ربــــــــيام فّكــــــــدمــــــــا
ـــــــــــــــ   جـــــــــــــــي الصـــــــــــــــباحا یلمَّ

  أروح  راشــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــلیبي

  

  

  يَّ نــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــأر بتنــــــــــــــــــــوَّ 
  يَّ ض عینـــــــقبـــــــل مـــــــا أغّمـــــــ

  أســـــــــــــمعه فـــــــــــــي اإلنجیـــــــــــــل
  يَّ ض عینـــــــقبـــــــل مـــــــا أغّمـــــــ

  بیكونـــــــــــــوا دایمـــــــــــــًا جنبـــــــــــــي
  يَّ ض عینـــــــقبـــــــل مـــــــا أغّمـــــــ

  أشـــــــوف حاجـــــــات ســـــــماویة
  يَّ ض عینـــــــقبـــــــل مـــــــا أغّمـــــــ

  أقـــــــــــــوم م النـــــــــــــوم مرتـــــــــــــاح
  يَّ بعـــــــــــد مـــــــــــا أفـــــــــــتح عینـــــــــــ
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  بيعتني بيَّالرب يسوع 
ـــــــق الســـــــما والنـــــــور ـــــــي خل   الل
  (ربــــــي حبیبــــــي الــــــرب یســــــوع
  كـــــــــــــل یـــــــــــــوم مـــــــــــــن األیـــــــــــــام
  متأكــــــــــــــــــــد تمــــــــــــــــــــام تمــــــــــــــــــــام
  دایمــــــــــًا واخــــــــــد بالــــــــــه منــــــــــي

ـــــــــــــــــــ   منيا بقـــــــــــــــــــع بیقـــــــــــــــــــوِّ لمَّ
 

  وبیرعــــــــــــــى كــــــــــــــل الطیــــــــــــــور 
  ٢)يَّ عینــــــه علــــــ يَّ بیعتنــــــي بــــــ

  نــــامأكــــل یــــوم أنــــا بصــــحى و 
ــــــــــــــه مــــــــــــــش ناســــــــــــــیني   ٢)(إن

  دایمـــــــــــــــــًا هـــــــــــــــــو بیرعـــــــــــــــــاني
  ومـــــــــــــش ممكـــــــــــــن ینســـــــــــــاني

 

 نبا برسوم العريانتمجيد األ
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 Pikouji    ̀n`abot  

 
  

   المنهج
  

 محفوظات واأللحان الترانيم الدرس
  
 :١٤الوحدة 

م نتعلَّنحن 
 العطاء

  والمشاركة
  
 

  
  

  )١٢٦(أنا ومالكي رقم  العطاء
 

  فـــــــــي صـــــــــندوق العطـــــــــا
  الحـــــــــــــــــــــــــب إللهـــــــــــــــــــــــــيب

ـــــــــا ـــــــــي مـــــــــن  ی   یـــــــــدكارب
ـــــــــــه مـــــــــــن خیـــــــــــرك   دا كل
  دي األرملـــــــــــــــــة زمـــــــــــــــــان
  كـــــانوا فـــــي نظـــــر یســـــوع

ــــــــــــ   خــــــــــــوتيإا أفتكــــــــــــر لمَّ
  لــــــــــــن ینســــــــــــاني إلهــــــــــــي

ـــــــــرش أو قرشـــــــــین  ـــــــــو ق   ل
  والعطـــف علـــى المســـكین

  دیـــــــــــــــكأخـــــــــــــــد أنـــــــــــــــا و أب
ــــــــــك  ــــــــــه مل   یــــــــــدیكادا كل
  تنـــــــــیناحطــــــــت فلســـــــــین 

ــــــــــــین ــــــــــــر مــــــــــــن مالی   أكت
  الفقـــــــــــــــــــرا المحتـــــــــــــــــــاجین
  ألنــــــــــه صــــــــــادق وأمــــــــــین

  
  

  )٣١(أنا ومالكي رقم  ؟ري ونلعبفي العيد نج
  

  فـــي العیـــد نجـــري ونلعـــب
  !نعمــــــــــل بیتنــــــــــا ملعــــــــــب

ـــــــــي عایزینـــــــــه   نعمـــــــــل الل
  أربـــع أعمـــال منهـــا العیـــد
  أزور صـــاحبي المـــریض
ـــــي   وأدعـــــي مـــــن كـــــل قلب

  ي الفقـــــــــــــــــــرا كمـــــــــــــــــــانأدِّ 
  دا یســـــــــوع قـــــــــال زمـــــــــان

ـــــــــــــه    ؟أمـــــــــــــال نعمـــــــــــــل إی
  ؟!ازاي نقضـــــــــــیهأمـــــــــــال 

  ننســــــــــــــــــــــــاشِ ابــــــــــــــــــــــــس م
  یخالشِ اعمــــــــــــــــــــره مــــــــــــــــــــ

  وأســــــــــــــــــــــــــــــلم علیــــــــــــــــــــــــــــــه
  ع یشـــــــــــــــــــــفیهإن یســـــــــــــــــــــو 

  مـــــــــــــــــــــــــــــن عیـــــــــــــــــــــــــــــدیتي
ـــــــــــــــــوا    خـــــــــــــــــوتيإدول یبق
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  (شریط قصاقیص) سودأواحد أبيض وواحد 

  
  واحــــد أبــــیض وواحــــد أســــود

  يبــــــن النــــــور والتــــــاناواحــــــد 
  الهیكــل يمــرة یســوع كــان فــ

  شایلة معاها كیس عطایاهـا
  للهیكــــل يودخــــل واحــــد غنــــ

  أعطــى مــن فضــالته يالغنــ
  مــــــــــن أعوازهــــــــــا يَ ت هــــــــــادِّ 

  واحــــد أبــــیض وواحــــد أســــود
 

  تمـــــام يواحـــــد عكـــــس التـــــان 
ــــــد بیحــــــب المــــــال ــــــه عنی   قلب
  دخلـــــت واحـــــدة فقیـــــرة علیـــــه

  دوب فلســـین اهـــا یـــاكـــان ویَّ 
  اه من الفضة كیسینكان ویّ 

  كــیس بشــماله وكــیس بیمینــه
  رغـــــــــــم حاجتهـــــــــــا للفلســـــــــــین

  تمـــــام يواحـــــد عكـــــس التـــــان
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  






