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CUN YEW IC<UROC 

 باسم هللا القوى

 
 تقديم

  الطبعة الثالثة 
 

ذبح هلل ذبيحة التسبيح. أوف العلىَّ يعلمنا الكتاب المقدس عبادة هللا كما يقول في المزمور: "أ

فلنقدم به في  لمنا بولس الرسول يكتب في رسالته: "الطبعة القبطي(.  وأيضا مع 12: 49)مز "نذورك.

 (.15:  13)عب  كل حين هلل ذبيحة التسبيح، أي ثمر شفاه معترفة باسمه." 

ولذلك نجد في ليتورجيا  0إن تمجيد هللا وتسبيحه يعكس إيمان الكنيسة وعقيدتها وتاريخها 

تكريم القديسين هو جزء اساسي  0القداس ورفع بخور باكر وعشية العديد من ذكصولوجيات القديسين

 0في التراث االرثوذكسي والتقليد المقدس الذي تسلمناه وبدورنا يجب الحفاظ عليه

 

ثُمَّ " :وحينما نسبح هللا فنحن نقتدي بالرب يسوع نفسه كما هو مكتوب عنه بعد العشاء االخير

ْيتُونِ  كما كتب في سفر  أيضا نتمثل بالرسل القديسينو 0(30:  26)مت  0َسبَُّحوا َوَخَرُجوا إِلَى َجبَِل الزَّ

" )أع َونَْحَو نِْصِف اللَّْيِل َكاَن بُولُُس َوِسيالَ يَُصل ِيَاِن َويَُسب َِحاِن هللاَ َواْلَمْسُجونُوَن يَْسَمعُونَُهَما.: "أعمال الرسل

16  :25)0 

االكليروس والعلمانيين.  ساك،الكنيسة مليئة بالقديسين والقديسات، الصغار والكبار، الشهداء والنإن 

: 2كو 2َرائَِحةَ َمْعِرفَتِِه فِي ُكل ِ َمَكاٍن" ) 000يعيشون في كل جيل على األرض ومن خاللهم "يظهر هللا 

ِ، فِي الَِّذيَن يَْخلُُصوَن َوفِي الَِّذيَن 14  اْلَمِسيحِ الذَِّكيَِّة ّلِِلَّ
(، وبواسطة أعمالهم الحسنة يصيرون "َرائَِحةُ

سبحوا هللا فى  وهكذا تكمل الكنيسة وصية الكتاب المقدس في المزمور" 0(15: 2كو 2ِلُكوَن." )يَهْ 

عن طريق تسبيح هللا في أعماله العظيمة مع القديسين  الطبعة القبطي( 1: 150)مز " 0جميع قديسيه

 0مقدمة لهم التمجيد ومعلمة إيانا ان نتمثل بهم

ن التمجيد ومدائح القديسين المدونة في كتب يحتوي هذا الكتاب على مجموعة من ألحا

وال يغفل عن الذكر أن هناك العديد من المدائح  0الكنيسة القبطية عبر القرون باللغة القبطية والعربية

األلحان والمدائح مقدمة باللغات الثالثة: القبطية  0التي صدرت حديثا ولكن لم تتم إضافتها لهذا الكتاب

ويجدر بالذكر هنا أن األلحان القبطية هي نصوص  0ن أجل استفادة الجميعواإلنجليزية والعربية م
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ولذلك نجد الكثير من  0كتابية وإنجيلية وهي غنية بالمعاني الروحية وإيقاعها الموسيقي حلو للنفس

لذا نعتبر  0األطفال والشباب والرجال والنساء يتشوقون لتعلم اللغة القبطية حتى يستطيعوا التسبيح بها

الكتاب عالمة متضعة على مجهوداتنا المتواصلة للحفاظ على تقليد الكنيسة األرثوذكسية في  هذا

مصر أى الكنيسة القبطية، حتى يتيسر لألجيال الجديدة في المهجر حفظ اإليمان بواسطة الحفاظ على 

رفت ونسأل الرب ان يقبل هذه التقدمة، ويعوض الخادمة المباركة م 0عالقتها بكنيستها العريقة

. الرب يعوض الجميع اعداد هذا الكتاب  اسكندر التى أخذت بركة هذا العمل، هى وكل من ساهم في

بشفاعات والدة االله وجميع القديسين  أجرا سمائيا، ويبارك من يقرأ ومن يسبح بهذا الكتاب 

 0بصلوات ابينا المحبوب المكرم قداسة البابا تاوضروس الثاني حبيب المسيحو

 

 

 

 ويس عوضالقمص ر

 خادم في الكنيسة القبطية األرثوذكسية
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CUN YEW IC<UROC 

 باسم هللا القوى

 

   تقديم

  الطبعة االولى والثانية
 

  معهم قيثارات هللا . وهم يرتلون ترنيمة موسى عبد هللا وترنيمة الخروف  …والغالبين…   

 (3ـ  2: 15)رؤ 

 كنيستنا كنيسة فرح :  

ب: "افرحووا فوي الورب يغلب على طابع الكنيسة القبطية األرثوذكسية الفرح عمال بقوول الكتوا 

ف افرحووا." )فوى ( حتوى فوي نسوكياتها، فحوين وصوف القوديس يوحنوا كاسويان 4:4كل حوين وأقوول أيضوا

رهبان مصور المنتشورين فوي كول بقاعهوا قوال: "إن صووت التسوبيح يصودر عون األديورة والمغواير بوال 

 انقطاع كأن مصر تحولت إلى فردوس مبهج."

ف بوذلك  وكذلك يخبرنا القوديس جيوروم عون رئويس  ديور يُودعى أبوللوو كوان دائوم البشاشوة مجتوذبا

كثيرين إلى الحياة النسكية كحياة مفرحة في الداخل وُمشبعة للقلب بربنا يسوع المسويح. كثيوراف موا كوان 

يووردد القووول: "لموواذا نجاهوود ووجوهنووا عابسووةة ألَسوونا ورثووة الحيوواة األبديووةة اتركوووا العبوووس والوجوووم 

ة. أموا األبورار والقديسوين فحوري بهوم أن يفرحووا ويبتسوموا ألنهوم يسوتمتعون للوثنيين، والعويل للخطوا

 بالروحيات."

 تكرم القديسين: كنيستنا  

 كما جاء في "تعليم االباء الرسل" هذا النص: 

ف: إذا فارق أحد هذا العالم بشهادة حسنة لإليمان بالمسيح، وبشدائد احتملها من 18] . وقرر الرسل أيضا

 لوا تذكاراف لهم فى اليوم الذى ُوِضعوا للموت فيه.[أجل اسمه، اعم

ف بعد يوم، ألنه مكتووب عون هوذا: 19] روا تسابيح داود يوما ف: فى خدمة الكنيسة كر ِ . وقرر الرسل أيضا

ف: "فوى النهوار  1: 33"أبارك الرب فى كل وقت، وفى كل حين تسبحته فى فمى." )موز قبطوى( وأيضوا

ذ واتكلم واجعل صو ف لديك."[والليل سأه ِ )متورجم عون الونص  قبطي( 15: 54)مز   تى يكون مسموعا

 Parag. 8Volume , Nicene Fathers-(Ante ,18 ,19 في
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( ألننوا 48: 1نحن نفرح بالقديسين ونطوبهم: "فهووذا منوذ ا ن جميوع األجيوال تطووبنى" )لوو  

ف أمثلة حيوة نجد فيهم رائحة المسيح الزكية، وهم عالمات على الطريق في جهادنا للملك وت، وهم أيضا

ف إذ لنوا سوحابة  في تطبيق الوصية وأنها ممكنة للبشر بمعونة الرب كما هوو مكتووب: "لوذلك نحون أيضوا

 من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة.." 

 (1:12)عب 

 عزيزي الُمرتل والُمصل ِى الفَرح القلب: 

يك هو محاولة متواضعة أن يتمتع الجميع رجال وسيدات وشوباب وأطفوال الكتاب الذي بين يد 

بألحان التماجيد في أعياد القديسين بصرف النظر عن مقدرتهم اللغوية فيوجود بالكتواب األلحوان باللغوة 

اإلنجليزيووة والقبطيوووة والعربيوووة واللغووة القبطيوووة مكتوبوووة بوووالحروف العربيووة واللغوووة القبطيوووة مكتوبوووة 

 جليزية لتناسب الجميع. بالحروف اإلن

هووذه هووي الطبعووة الثانيووة موون الكتوواب األول بعوود اضووافة المزيوود موون ألحووان التماجيوود وموودائح  

 القديسين والقديسات في الثالثة أشهر األولى من السنة القبطية أي توت وبابه وهاتور.

بركوة الرب يتقبل ويبوارك هوذا العمول ويعووض مون قاموت بوه بواألجر السومائى ويجعلوه سوبب  

 وتعزية روحية بصلوات أبينا الحبيب صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم األنبا شنودة الثالث.

 

 القمص رويس عوض       

 خادم في الكنيسة القبطية األرثوذكسية      
  Pih/goumenoc Rwic Aouad 
Ourefsemsi qen }ekk>l/cia N*remn>,/mi N*oryodoxoc  
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  نياحة العذراء مريم والدة االلهعيد 
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