
 من الشهر القبطى 21 كل يومذكصولوجية رئيس المالئكة ميخائيل تقال 

ن هو ميخائيل رئيس السمائيي

األول فى الطقوس المالئكية 

 .يخدم أمام الرب

   Mi,ayl `par,wn `nna nivyoui@ `n;of on etoi 

`nsor@ qen nitaxic `naggelikon@ efsemsi `mpem;o 

`mP=o=c. 

ان هللا يرسل لنا مراحمه    

ورأفاته بسؤاالت ميخائيل رئيس 

 .المالئكة العظيم

   Sare V] ouwrp nan@ `nnefnai nem 

nefmetsenhyt@ hiten ni]ho `nte Mi,ayl@ 

pinis] ̀nar,ỳaggeloc. 

وتكمل األثمار بطلبات    

ميخائيل ألنه قريب إلى هللا يسأل 

 .عنا

   Saujwk ebol `nje nikarpoc@ hiten nentwbh 

`mMi,ayl je `n;of etqent eqoun eV]@ ef]ho 

e`hryi ejwn. 

كل عطية صالحة وكل موهبة    

تامة انما تهبط لنا من فوق من 

 .عند أبى األنوار

   Taio niben e;naneu@ nem dwron niben etjyk 

ebol@ eunyou nan ebol `m`pswi@ hiten Viwt `nte 

niouwini. 

فلنسبح ونمجد ونسجد للثالوث    

القدوس المساوى الدائم إلى 

 .األبد

   Marenhwc `nten]wou@ `ntenouwst `n}triac 

=e=;=u@ etoi ̀nomooucioc@ e;myn ebol sa eneh. 

 اشفع فينا أمام الرب   

يا رئيس المالئكة الطاهر  

 ميخائيل رئيس السمائيين

 .ليغفر لنا خطايانا 

   Ariprecbeuin èhryi ejwn@ w pìar,ỳaggeloc 

=e=;=u@ Mi,ayl `par,wn `nna nivyoui@ `ntef,a 

nennobi nan ebol. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 هبؤون 21 وهاتور  21تقال فى رئيس المالئكة العظيم ميخائيل ذكصولوجية 

: رئيس المالئكة ميخائيل        

فخر غير : رئيس السمائيين

 .عين المسيحيينم: المتجسدين

    Mixa3̀l  pìarx3̀ajjeloc : `parxwn  

`nnanif3ovì : `p2ov2ov  `nnìacwmatoc : pibò30oc  

`nnìxrictìanoc . 

: ميخائيل رئيس المالئكة    

وجنوده : نتصر على الشيطانا

 .وألقاهم ألسفل الهاوية: الشريرة

    Mixa3̀l  piarx3ajjeloc : a4`sro  

`mpidiaboloc : nem  ne4dvnamic  `mpon3ron : 

a4berbwrov  capec3t  ̀e`fnovn . 

كان يحـاجج ألجل جسـد         

منتهراً : فخاصم أبليس: موسـى

 .فسجد الناس هلل: له بالرب

    Na4cagi  e0be  `pcwma  `mMẁvc3c : a4gw  

ovbe  pidiaboloc : ge  ere  P̀u  er̀epitiman  na4 : 

nirwmi  ceovw2t  ̀n)èoc. 

فى : كان مع يشوع بن نون    

أعطى قوة : هدم أسوار أريحا

 .وأفهمه الرؤيا :لدانيال

    A42wpi  nem  I3cov  faǹnav̀3 : qen  

`p2or2er  `nnicobt  `nIerixw : a45  `novgom  `eDa 

ni3l : a4̀0re4ka5  ̀mpihorama. 

ودحرج : سماءنزل من ال    

وجلس عليه : جر عن القبرالح

 .وبشر النسوة: ببهاء

    A4̀i  `epec3t  `ebolqen  `tfe : a4`ckerker  

`mpìwni  `mpi`mhav : a4hemci  higw4  qen  

ovmetcaìe : a4hi2ennov4i  ̀nnihiomi . 

واألبـرار : ـاءتقـوى األنبي    

والشـهداء : والتالميذ

 .مـن قِبَـل شـفاعاته: والمعترفون

    Avgemnom5  `nge  nìprof3t3c : nem  nì0m3i  

nem  nima03t3c : nem  nimartvroc  nem  

ni`omolojet3c : èbolhiten  ne4̀precbìa . 

الثانى : فى مجىء المسيح    

: سيبوق ميخائيل: المخوف

 .قدين سيقومونوالرا

    Qen  `pgin`i  `mP˜ƒ : `n5mah  `cnov5  

`mparovcìa : `4nacalpizin  `nge  Mixa3̀l : 

n3etavenkot  cenatwovnov . 

تصعد : مياه األنهار    

الزروع تكمل  :كمقدارها

من قِبَل طلبات : بالبركة

 .ميخائيل

    Nimwov  `nte  `fiaro : a4mo2i  `e`p2wi  kata  

nov2i : nici5  e4g3k  qen  pi`cmov : hiten  nitwbh  

`mMixà3l . 

: يكون معيناً للمساكين      

يحمل جميع : والذين فى الشدائد

إلى الرب صانع : القرابين

 .الخيرات

     ̀$oi  `novbò30oc  `enih3ki : nem  n3etx3  qen  

nihogheg : e4`wli  `nnidwron  t3rov : 2a  `Pu  

pire4erpe0nane4 . 

واألجنحة : ذو الحلة الذهبية   

: ذو المنطقة الجوهرية: لفضيةا

 .والقيثارة الروحية

    Fa  5̀ctol3  `nnovb : nem  nitenh  etoi  `nhat 

: fa  piqwk  `mmarjerit3c : nem  5kv0ara  

`m`pnevmatikon . 



 هبؤون 21 وهاتور  21تقال فى رئيس المالئكة العظيم ميخائيل ذكصولوجية 

: العساكر المالئكية        

يفرحون : عالموقديسو هذا ال

فى عيد ميخائيل رئيس  جميعاً 

 .المالئكة

    Nìctrati`a  `najjelikon : nem  ni`0m3i  

`mpaikocmoc : evra2i  t3rov  qen  pi2ai : `nte  

Mixa3̀l  pi`arx3̀ajjeloc . 

يا : ب عناأطلب من الر        

ميخائيل : رئيس المالئكة القديس

 : ئيس السمائيينر

 .خطاياناليغفر لنا 

      ̀Ari`precbevin . . . . . : `w pi`arx3ajjeloc  …Ÿ–

 : Mixa3̀l  `parxwn  `nnanif3ovì : `nte4xa  

nennobi . . . . . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 رئيسى المالئكة ميخائيل وغبريالذكصولوجية 

 م8091الطبعة األولى  -بصلمودية اقالديوس لبيباالنص القبطي منقول عن 

ميخائيل وغبريال رئيسي    

, المالئكة العظيمين الذين لك

يسبحونك ياملك المجد صارخين 

 .قائلين

   Mi,ayl nem Gabriyl@ neknis] 

`nar,yaggeloc@ cehwc erok `pouro `nte `pwou@ 

euws ebol eujw ̀mmoc. 

. المرضى اشفهم. قدوس هللا   

الذين رقدوا يارب . قدوس القوي

 .نيحهم

   Agioc o :eoc@ nyetswni matal[wou@ agioc 

Ic,uroc@ nyetauenkot P=o=c màmton nwou. 

 Agioc A;anatoc@ ̀cmou    بارك . قدوس الذي ال يموت   

 بابه يقال 0بؤونة الى  88وفى أيام النيل من 

 enimwou ̀nte `viaro    مياه النهر   

 طوبه يقال 89بابه الى  89وفى أيام الزراعة من 

 الزروع والعشب   
    enici] nem nicim 

 بؤونة يقال 89طوبه الى 88واألثمار من وفى أيام النبات 

 eniayr ̀nte `tfe    أهوية السماء   

 فلتكن رحمتك وسالمك    

 .حصناً لشعبك
   mare peknai nem tekhiryny@ oi `ncobt 

`mpeklaoc. 

اشفعا فينا يارئيسي المالئكة 

ميخائيل وغبريال ; الطاهرين

 .ليغفر لنا خطايانا

Ariprecuebin èhryi ejwn@ w niar,yaggeloc 

=e=;=u@ Mi,ayl nem Gabriyl@ `ntef,a nennobi nan 

ebol. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


