
 النسيئ 3و  كيهك13أعياده فى  رئيس المالئكة رافائيل مديح

 ـ السالم لك يا رافائيل1

 القائم أمام عمانوئيل

 ـ مملوء رحمة وعزاء2

 ثالث رتب السماء

 ـ اسمك رافائيل3

 القائم فى كل جيل

 ـ يا من سألت هللا4

 أرسلك الرب إليه

 من هللا الشفيقـ طلبت 5

فت البنه الطريق  وعرَّ

 ـ وذهبت لراعوئيل6

 شفيتها بفرح وتهليل

 ـ طردت عنها الشيطان7

 واعطيتهم أوالداً كاملين

 ـ دائماً فى كل جيل 8

 تجد المالك رافائيل

 ـ صنعت عجائب9

 واألنبا ثاؤفيلس البابا

 ـ السالم لك يا رافائيل11

 ياشفاء لكل عليل

 ألمينـ يا مفرح القلوب ا11

 يا مرشد القديسين

 ـ فلنعيد عيداً جليل12

 رئيس المالئكة رافائيل

 ـ فى ثالث يوم النسئ13

 بأمر يسوع إلهنا الحى

 كيهك 13ـ وأيضاُ فى 14

 فى القسطنطينية

 ـ عيده كله بركات15

 وطلبات وتقديسات

 ـ اعطوا كل المساكين16

 وساعدوا المحتاجين

 ـ اطلب من إله السماء17

 كائد األعداءينجيها من م

 ـ تفسير اسمك فى أفواه18

 الكل يقولون يا إله

 

 يا رئيس جند السموات 

 دائماً فى كل األوقات

 مفرح قلوب الودعاء

 ومحبوب من الشهداء

 تفسيره شفاء هللا

 تشفع فينا بالنجاة

 فى طوبيت ذاك الزمان

 تعطيه شفاء وأمان

 فأنار عينى طوبيت

 وحل السالم فى البيت

 مبروكة سارةوبنته ال

 ألنها أمينة وطاهرة

 وزوجتها لطوبيا بتدبير

 وعّرفتهم الحقيقة والتفسير

 من آدم إلى اليوم

 حصناً لنا على العموم

 مع ديونسيوس وثيئودوسيوس

 وأركاديوس وهونوريوس

 صاحب االسم األمين

 يا معونة لكل حزين

 يا ناصر الصديقين

 يا حنون على الخاطئين

 بطهارة وخوف هللا

 وشفاء هللافرح 

 حين ظهر للرسل األطهار

 كطلب فيلبس البار

 يوم تكريس أول بيعة

 وظهور عجائب باهرة

 وتسابيح وصلوات

 يرفعها للسموات

 والبائسين والفقراء

 تفوزوا برحمة السماء

 عن كنيستنا أم الشهداء

 ويحفظ فيها إيمان اآلباء

 كل المؤمنين

 المالك رافائيل أعنا آجمعين

 

   

   

   



 النسيئ 3و  كيهك13أعياده فى  رئيس المالئكة رافائيل مديح

 السالم لك يا رافائيل. 1

 القائم أمام عمانوئيل

 مملوء رحمة وعزاء. 2

 ثالث رتب السماء

 اسمك مفرح القلوب. 3

 تساعدنا لكيما نتوب

 يا من سألت هللا. 4

 أرسلك الرب إليه

 طلبت من هللا. 5

 ورافقت ابنه طوبيا

 وأيضاً راعوئيل. 6

 شفيتها بالتهليل

 اللعينطردت منها . 7

 وزوجته لها بتدبير

 السالم لك يا رافائيل. 8

 يا شفاء كل عليل

 يا مفرح القلب األمين. 9

 يا مرشد القديسين

 تفسير اسمك فى أفواه. 11

 الكل يقولون ياإله

 

 يا رئيس جند السموات 

 دائماً كل األوقات

 مفرح القلب الوديع

 محبوب من الجميع

 الرحوم لكل الخطاة

 نجاةوتسأل لنا ال

 لطوبيت ذاك الزمان

 لتشفيه بإمكان

 فأنار لطوبيت عينيه

 بفرح وصفاء نيه

 وابنته الوحيدة سارة

 وجعلتها طاهرة

 وعرفت طوبيا التفسير

 من الرب اإلله القدير

 صاحب االسم الثمين

 يا معونة لكل حزين

 يا ناصر الصديقين

 يا حنون على الخاطئين

 كل المؤمنين

 ينالمالك رافائيل أعنا أجمع

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 


