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 منهج الطقس: أولا 
(األنافورا)المؤمنني قداس   
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 (من بداية القداس حىت قراءة اإلنجيل)في خامسة ابتدائي درسنا قداس الموعوظني 

 (يعين اللي آمنوا و اعتمدوا و يقدروا يتناولوا)المؤمنني السنة دي هندرس قداس ... 

 (مصالحة السمائيني مع الرضيني) صالة الصلح – 1

 

 ويعطي مطانية يطلب السماح من الجميع يقف الكاهن عند باب الهيكل ووجهه للشعب و †

 
" أحد  بد قبل التقدم للتناول أل تكون هناك أي خصومات بيننا و بني أي لتأكيد أنه لل

ْم ُقْرَباَنَك  لا اْصَطِلْح َمَع َأِخيَك، َوِحيَنِئٍذ َتَعاَل َوَقدِّ  (11:  5مىت " )اْذَهْب َأوَّ

 "السالم لجميعكم" إيريين بايسو " صلوا" إشليل: ثم يقول  †
 

 
ونطلب السالم مع ( ولروحك ايضاا )الكاهن يطلب السالم لنا و نحن نطلب السالم له 

 نصالح الناس لكى نقدر ان نتصالح مع السمائينيالجميع ولبد ان 

 :يبدأ صالة الصلجثم  †
والموت الذي دخل إلي العالم بحسد . يا هللا العظيم األبدي، الذي جبل اإلنسان علي غري فساد

. إبليس هدمته، بالظهور المحيى الذي لبنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح
المجد : "هذا الذي أجناد المالئكة يمجدونك به قائلني. السالم الذي من السمواتومألت األرض من 

 .لله في األعالي، وعلي األرض السالم، وفي الناس المرسة
 

 
ويصليه الكاهن وهو عاري اليدين . في الجزء األول يتأمل في خلقة اإلنسان وسقوطه 

 إشارة إلى العري الي حدث لإلنسان بسبب الخطية

و يقول " صلوا من أجل السالم الكامل، والمحبة، والقبلة الطاهرة الرسولية: "الشماسيرد  †
 "يا رب ارحم"الشعب 
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 : ثم يكمل الكاهن †
وطهرنا من كل دنس، ومن كل غش، ومن كل رياء، ومن . بمرستك يا هللا، إمأل قلوبنا من سالمك

كلنا يا سيدنا، أن نّقبل بعضنا  واجعلنا مستحقني. كل فعل خبيث، ومن تذكـار الرش الملبس الموت
لكي ننال بغري انطراح في دينونة، من موهبتك الغري المائته السمائية، . بعضا بقبلة مقدسة

 .بالمسيح يسوع ربنا

 
في الجزء الثاني يطلب الكاهن من هللا أن يمأل الجميع بالسالم ، ويصليه الكاهن وهو 

على وشك أن يسقط ، ( اللفافة المثلثة)المثلثة بني يديه ، فها الختم  ممسك باللفافة
 على وشك أن يرفع ، والقيامة على وشك أن تعلن( اإلبروسفارين)و الحجر 

 :ينادي الشماسثم  †
نعم يارب الذي هو يسوع . يارب ارحم. يارب ارحم. يارب ارحم. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة

تقدموا تقدموا تقدموا على الرسم، قفوا برعدة، والي الرشق . اسمعنا وارحمناالمسيح ابن هللا، 
 .ننصت. أنظروا

 

 قبلة السالمة هنا تأكيد عملي على الصلح والسالم بني كل الؤمنني 

 ...( اإللهبشفاعات والدة )يقول الشعب لحن  †

 
نتذكر العذراء مريم في هذا الوقت من القداس ألننا نتذكر هنا السالم الذي صنعه 

 السيد المسيح بتجسده من الروح القدس والعذراء مريم

 (ارفعوا قلوبكم)األنافورا  – 2
 و هو يقول( الشمامسة و مرة نفسه مرة على الشعب و مرة)يرشم الكاهن ثالث رشومات  †

 "و مع روحك أيضاا "، و نرد الرب مع جميعكم  .1
 "هي عند الرب"، و نرد ارفعوا قلوبكم/ هي األن قلوبكم؟ أين  .1
 "مستحق و عادل"، و نرد فلنشكر الرب .1

 
يرفع البروسفارين وتسمع اصوات .. هذا الجزء يسمى النافورا وتعىن رفع القلب 

كما ان ليتوروجية القداس .. القيامةالجالجل وهذا يشري الى الزلزلة الىت حدثت فجر احد 
 ايضاا تبدأ بالقيامة

http://al7an.madraset-elshamamsa.com/php/Odas/Beshafa3at.php
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بعد أن ( ... بعد أن أصبحت قلوبنا عنده و خرجت من األرض للسماء)ثم جزء شكر و تسبيح لله  †
 :يقول الكاهن" مستحق و عادل"يرد الشعب 

مستحٌق وعادل، مستحٌق وعادل، ألنه حقاا بالحقيقة مستحٌق 
الكائن قبل الدهور . الرب اإلله الحقأيها الكائن السيد . وعادل

الساكن في األعالي والناظر إلي . والمالك إلي األبد
. الذي خلق السماء واألرض والبحر وكل ما فيها. المتواضعات

هذا الذي خلقت الكل . أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح
الجالس علي كرىس مجده، المسجود . به، ما يري وما ل يري

  يع القوات المقدسةله من جم
 

 :، يكمل الكاهن"أيها الجلوس قفوا"بعد أن ينبه الشماس  †
 الذي يقف أمامه المالئكة ورؤساء المالئكة، والرئاسات والسلطات والكراىس، والربوبيات والقوات

 

 وبذلك نؤكد على استحقاق هللا للشكر 

 :و يقول يديه و عليهم اللفافةيرفع الكاهن " و إلى الرشق انظروا"بعد أن ينبه الشماس  †
أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون أعينا، والسارافيم ذوو الستة األجنحة، يسبحون 

 على الدوام بغري سكوت قائلني

 ...( يسجدون لكالشاروبيم )يقول الشعب لحن  †

 
تغطية اليدين باللفافة مثال السريافيم الذين يقفون امام الرب وهم يغطون 

و هذا الجزء دليل على الرشكة بني السمائني والرضيني عندما .. اجسامهم باجنحتهم 
 يرصخ الشعب بنفس تسبحة السمائيني

 قدوس – 3
 يبدل الكاهن اللفايف بطريقة دائرية †

 حضور السمائيني والرفرفة باجنحتهموذلك دليل على  

 (يرشم مرة على نفسه ومرة على الشمامسة ثم الشعب)يقول الكاهن اجيوس ثالث مرات  †
 قدوس، قدوس، قدوس، بالحقيقة أيها الرب إلهنا... اجيوس، اجيوس اجيوس 

†  

http://al7an.madraset-elshamamsa.com/php/Odas/AlSharobimYasgodon.php
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اجيوس من اقوى الصلوات واكرثها ردعا للشيطان وفيها واعرتافا مننا بقداسة  *

: َوهَذا َناَدى َذاَك َوَقاَل "  1:  6في إشعياء ... وبها نشرتك مع طغمات السريافيم هللا 
وٌس َربُّ اْلُجُنوِد » وٌس، ُقدُّ وٌس، ُقدُّ  "َمْجُدُه ِمْلُء ُكلِّ اأَلْرِض . ُقدُّ
وإذ نشرتك مع المالئكة فى تقديس هللا فيجب علينا ان نكون قديسني كما هو  *

 قدوس

خلق النسان وسقوطه وتعهد هللا بالخالص الى ان ارسل ابنه الوحيد يبدأ الكاهن بقصة  †
 وخلصنا

وفي آخر اليام ... خالفنا وصيتك بغواية الحية، سقطنا  ...جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم
بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذى من الروح القدس ومن ...  ظهرت لنا

 قديسة مريمالعذراء ال

 تجسد و تأنس – 4

 

 :يد بخور واحدة يقول الكاهن يضع †
...  وجعلنا له شعباا مجتمعا، وصرينا أطهارا بروحك القدوس...  تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخالص

 هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، وسلم ذاته فداءا عنا، إلي الموت الذي تملك علينا
 

 تجسد مرة واحدة من بطن العذراء الى ترمز اليها المجرمة اليد الواحدة تدل انه 

 لكن قبلها الدينونة... و القيامة التانية لنا ... ثم نتذكر قيامة المسيح  †
ورسم يوما للمجازاة، هذا الذي يظهر ...  وصعد إلي السموات. وقام من األموات في اليوم الثالث

 حسب أعمالهفيه ليدين المسكونة بالعدل، ويعطى كل واحد 
 

 
هنا يقرع الكاهن صدرة نادما على خطاياه متذكرا دينونة ذلك اليوم الرهيب  و

 ......"كرحمتك يارب "والشعب يطلب الرحمة من ربنا عندما يقول 
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 التقديس – 5

 

الشورية و يديه فوق  الكاهن يضع و...  يضء الشمامسة الشموع ويقربونها من المذبحي †
 يقول

ألنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة . الرس العظيم الذي للتقويووضع لنا هذا 
 العالم

 

 يطهر الكاهن يديه لنه سيمسك القرابني بيديه والبخور هنا يرمز الى التطهري 

 تقديس الخزب
 يقسم الكاهن القربانة الى ثلث وثلثني †

 
الى السيد المسيح الذى لم يكرس عظم  إشارةوذلك حىت يبقى السباديقون سليماا 

 من عظامه

 :يقول †
وأعطاه ... و قسمه ... و باركه ... و شكر ...  ونظر إلي فوق...  أخذ خزبا علي يديه الطاهرتني

خذوا كلوا منه كلكم، ألن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن : "قائال...  لتالميذه القديسني
 "كثريين، يعطي لمغفرة الخطايا

 

 
نفخة الروح القدس إستعداداا لوقت ..  وينفخ فى القربانة" و قسمه"يقول الكاهن 

 تحول القربانة الى جسد الرب
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 تقديس الخرم
 :ثم يقول الكاهن †

ذاق و  و... و قدسه ... و باركه ... و شكر ...  هكذا الكأس أيضا، بعد العشاء، مزجها من خرم وماء
خذوا ارشبوا منه كلكم ألن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد،  : "قائال...  أعطاه لتالميذه القديسني

 "الذي ُيسَفك عنكم وعن كثريين يعطي لمغفرة الخطايا
 

 
نفخة الروح القدس إستعداداا لوقت .. الكاس وينفخ فى " ذاقو "يقول الكاهن * 

 الرب دمالى  الخرم المزموج بالماءتحول 
مشريا انه بالصليب قد تم توزيع دم ربنا  بالكأسيرشم الكاهن عالمة الصليب * 

 يسوع على ارجاء المسكونة الربعة

 ...(آمني آمني بموتك يا رب نبرش  آمني)يقول الشعب لحن  †
 يتعهد الشعب بان يقوم برسالته للكرازة تجاه العالم 

 استدعاء الروح القدس – 6
 يسجد الكل، و يقول الكاهن †

نقرب لك قرابينك من الذي ...  آلمه المقدسة، وقيامته من األمواتففيما نحن أيضا نصنع ذكر 
 لك، علي كل حال، ومن أجل كل حال وفى كل حال

 

و يكمل ..." نسبحك نباركك "و يقول الشعب ...اسجدوا لله بخوف و رعدة : يرد الشماس †
 الكاهن

 للعهد الجديد الذي لهوهذه الكأس أيضا دماا كريماا ...  وهذا الخزب يجعله جسدا مقدسا له
 

 
ستدعى الكاهن الروح القدس بصالة رسية وفى هذه اللحظات الرهيبة تسجد ي* 

 الكنيسة كلها بخشوع و ورع
 فى هذة اللحظات صار الموضوع على المذبح هو جسد ودم المسيح* 

من هذه اللحظات ل يجوز للكاهن ان يرشم الشعب بالصليب او بيده بل  و*
 ن هللا حارض بذاته على المذبحو بهما وذلك ألبعد منهما ايرشمهم فيما 
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 األوايش – 7
 -الكهنة و الشمامسة  –البطريرك والساقفة  -سالمة الكنيسة ) اواىش 7اليقول الكاهن  †

ويرد عليه الشماس  (القرابني–مياه النهر /الزروع/الهوية -العالم والمدينة  -كل الشعب 
 بالرمد ويوافق الشعب بقولهم يارب ارحم

 

 
الكنيسة بعدما صار المسيح حارضا بجسده ودمه على المذبح تطلب من اجل 

سالمها وبطريركها واساقفتها وكهنتها والشمامسة والكلريوس وكل الشعب 
على والمدينة والعالم ومن اجل الطبيعة واخريا من اجل القرابني الموضوعة 

 المذبح

 المجمع – 8

 

 يصلي أبونا المجمع †
تفضل يا رب، أن تذكر جميع  .ألن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد، أن نشرتك في تذكار قديسيك

 ... القديسني الذين أرضوك منذ البدء
 

 
 تؤكد صالة المجمع على رشكة الكنيسة الواحده السمائني مع الرضيني* 
 حياه هؤلء القديسني امامنا كقدوة صالحةعندما نصلى المجمع نضع * 

 ...(بركاتهم المقدسة )نرد بلحن  †
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 الرتحيم – 9
 :يصلي أبونا †

ونحن أيضاا الغرباء في هذا ...  أولئك يا رب، الذين أخذت نفوسهم، نيحهم في فردوس النعيم
 المكان، احفظنا في ايمانك، وأنعم لنا بسالمك إلى التمام

 

 
المنتقلني والحياء وذلك لنها رشكة بينهم والمنتقلني هم  الكنيسة تصلى من اجل

 احياء الكنيسة المنترصة

 :يرد الشعب †
 آمني. كما كان وهكذا يكون، من جيل إلي جيل، وإلي دهر الدهور

 

 
زمنة السابقة ان كما كان مع اولئك القديسني فى األالكنيسة تطلب من الرب انه 

 يكون معنا فى هذا الزمان ايضاا 

 اهدنا يا رب إلى ملكوتك – 11
 :يصلي أبونا †

لكي وبهذا، كما أيضا في كل ئش، يتمجد ويتبارك، ويرتفع اسمك العظيم . واهدنا إلي ملكوتك
 القدوس، في كل ئش، كريم ومبارك، مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس

 

 وهذا هو غرضنا ان نطلب اول ملكوت هللا وبره 

 و يكمل †
 لجميعكم السالم

 

 ل يرشم الكاهن بالصليب ألن السالم ياتى مبارشا من هللا الموجود على المذبح 

 القسمة – 11
سنة تختلف حسب التاريخ والمناسبة فى ال... يصلي أبونا صالة القسمة المناسبة لليوم  †

 (....-صوم كبري-سنوى)القبطية 
 ...(أبانا الذي في السماوات )في آخرها نصلي  †
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 (إشارة للسيد المسيح و تالميذه) جزء 11القسمة يقسم الكاهن الجسد الى فى  

 التحليل+ صلوات الخضوع  – 11
 الكل بيكون ساجد، و أبونا بيصلي صلوات رسية †

 
يطلب ان نتحد بالله وان ل يدخلنا فى تجربة وان ل يتسلط علينا اثم وان ينجينا من 

نصلى من اجلهم ثم فى النهاية يصلى من اجل العمال الرشيرة وان يذكر من نريد ان 
 ضعفه

يمسك الكاهن السباديقون ويرفعة فوق الصينية و يصلي رساا أوشية سالمة الكنيسة و  †
 "اذكر يارب اجتماعتنا باركها"أوشية األباء ثم يقول جهرا اوشية الجتماعات 

 اجتماعاتهايشري الى ان السيد المسيح هو رأس الكنيسة وهو محور كل  

 "خلصَت حقا ومع روحك ننصت بخوف هللا"يرفع الشماس الصليب ويقول  †

 
ه الشماس الكالم للكاهن حيث يقول له أنه هو أيضاا نال الخالص من قبل الرب ، و يوج

 هي دعاء بالخالص و النجاة للكاهن الذي تعب حىت يوصلنا للمسيح

 رشومات ما قبل العرتاف – 11
القدسات "به الكأس بعالمة الصليب ويقول  السباديقون بيده ويرشم هنا يرفع الكاهن †

 "آمني . مبارك الرب يسوع المسيح ابن هللا، وقدوس الروح القدس. للقديسني

تحذير للشعب بأن الجسد والدم المقدسني هم للقديسني فقط اي المستعدين  
 والتائبني عن خطاياهم والمعرتفني بها امام الكاهن

في الدم ثم يرفعه ويزنل به الى الجسد ويرشمه بعالمة الصليب ثم  السباديقون ثم يغمس †
 يصبغ به الجروح اليت عملها في الجسد في اثناء القسمة

 
 يحاول ان يلطف برفق جراح المسيحأبونا  وكأنتسمى هذه العملية بصبغ الجروح * 
و ايضا  (وقيامته تذكار موت الرب)لى العماد إيشري ون في الدم قوضع السبادي* 

اتحاد الجسد بالدم يشري ان هذا الجسد لهذا الدم و الدم للجسد و أن لهوته لم 
 يفارق ناسوته لحظة واحدة ول طرفة عني
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 "آمني. واحد هو الروح القدس. واحد هو البن القدوس. واحد هو اآلب القدوس " يرد الشعب †

 وحده الثالوث القدوسيعرتف الشعب بان القداسة الحقيقية هي لله  

مني ثم آن المغموس بالدم و يجاوبه الشعب رشومات الجسد بالسباديقو 1يرشم الكاهن  †
 يرفعه مقلوبا الى الكأس ويدعه في الدم مقلوباا 

 آمني. جسد مقدس، ودم كريم حقيقي، ليسوع المسيح ابن إلهنا
 آمني. مقدس وكريم، جسد ودم حقيقي، ليسوع المسيح ابن إلهنا

 آمني. جسد ودم عمانوئيل إلهنا، هذا هو بالحقيقة
 

 
 1المرات بالسباديقون ثم رفعه و وضعه في الكأس يشري الى  1رشم الجسد * 

 ايام اليت مكثها الرب يسوع في القرب وفي اليوم الثالث قام حيا
وضع السباديقون مقلوبا في الدم يشري الى عملية صلب السيد المسيح الذي * 

ظهره على الصليب لتسمري رجليه ويديه وايضا كما يفعل الجزار عند ذبح  رقد على
 الخروف

 العرتاف – 11
  يرفع الكاهن الصينية قليال ويقول العرتاف †

أن هذا هو الجسد المحيي، الذي . واعرتف إلي النفس الخري. أؤمن. أؤمن. أؤمن. آمني. آمني. آمني
ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا و ملكتنا كلنا والدة الله أخذه ابنك الوحيد الجنس، ربنا وإلهنا 

واعرتف ...  وجعله واحدا مع لهوته بغري اختالط ول امزتاج ول تغيري. القديسة الطاهرة مريم
وسلمه عنا علي خشبة الصليب المقدسة، بإرادته وحده، . العرتاف الحسن أمام بيالطس البنطي

يعطى عنا . لهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ول طرفة عنيبالحقيقة أؤمن، أن . عنا كلنا
 آمني. أن هذا هو بالحقيقة. أؤمن. أؤمن. أؤمن. خالصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه

 

يلخص عملية الفداء من اول تجسد المسيح من العذراء مريم حىت موته على خشبة  
 الصليب

 المذبح ويسجد ويصلي رساثم يضع الصينية على  †

يصلي الكاهن صلوات إعطاء مجد و كرامة لله الذي تواضع وارتىض ان يعطينا جسده  
لنأكله ودمه لنرشبه مع تذلل واعرتاف بعدم الستحقاق ثم طلب الحل قبل التناول من 

 الرسار المقدسة
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رسى شمعة موقدة عند انتهاء اعرتاف الكاهن يمسك الشماس بيده اليمىن صليبا وبيده الي †
 ووسطهما لفافة يضعها امام عينه ويقول العرتاف

اطلبوا عنا وعن كل المسيحيني . آمني. أن هذا هو بالحقيقة. آؤمن. آؤمن. أؤمن. آمني. آمني. آمني
سالم ومحبة يسوع المسيح تكون معكم، رتلوا . الذين قالوا لنا من أجلهم، أذكرونا في بيت الرب

يا  .من أجل التناول باستحقاق من هذه الرسار المقدسة الطاهرة السمائية بنشيد هلليلويا صلوا
 رب ارحم

 

 
الشماس باعرتافه يؤمن ويصدق نيابة عن الشعب على كل ما جاء باعرتاف * 

الكاهن ثم يطلب من الشعب الصالة من اجل المتناولني لكي يكون تناولهم 
 وبة لئال يأخذوا دينونة ألنفسهم باستحقاق وت

ان .... " صلوا من اجل التناول باستحقاق"يجب علينا عندما نسمع نداء الشماس * 
نرفع قلوبنا الى هللا طالبني بركته ورحمته على جميع المتناولني لكي يكون هذا 

 التاول سبب بركة لحياتهم وثباتهم في المسيح وثبات المسيح فيهم
 

 
بسبب مجد  امام عينيه هو مسك الشماس اللفافة بهذه الطريقة بحيث يضعها* 

 (مثال السريافيم الذين بجناحني يغطون وجوههم)المسيح الحال على المذبح 
ما الكاهن فال يفعل هذا لنه بدرجته الكهنوتية يقسم جسد المسيح ويلمسه أ *

 نه هللا أن يقف على أول طريق شجرةو هو أيضاا يذكرنا بالسريافيم الذي عيّ . بيديه
لكي ل يأكل منها أدم بعدما فسدت ( لربنا يسوع المسيح نفسهرمز )الحياة 

 طبيعته فال يعيش في الخطية إلى األبد
 

 
الصليب والشمعة هنا يشريان الى المسح الذي تحمل آلم الصليب وبذل ذاته عليه 

ليعطي الحياة البدية للعالم مثل الشمعة اليت تبذل نفسها لتيضء لآلخرين هكذا 
جسده وسفك دمه على الصليب لينري للذين في الظلمة وظالل المسيح قسم 

 الموت ويخرجهم الى نور ملكوته

ثم يبدأون في التناول و في أثناء ذلك يقال  (ذوكصايس كرييي)يقول الشعب المجد لك يارب  †
 التوزيع

هنا يعطي الشعب المجد لربنا الذي انعم لنا بارساره اللهية شفاء للنفس والجسد  
 وغفرانا للخطايا وثباتا في المسيح والروح
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 القبطيمنهج : ثانياا 
 بعض قواعد اللغة القبطية
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 حروف اللغة القبطية
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 :الحروف المتحركة 

وتمثل العمود الفقرى للغة القبطية وهى الىت تتحكم فى قراءة الحروف 
الساكنة حيث انها بمثابة عالمات التشكيل ، كما انها اذا جاءت مع بعض الحروف 

 تقوم بتغري نطقها

 

 ( ´ ,  ˙  `  ,  : )  الجنكمعالمة 

 . مكسورة( إ ) لينطق كأن قبله توضع فوق الحروف الساكنة  †
  .توضع على الحروف المتحركة لتفيد استقالله فى النطق †

 حرف   32تتكون اللغة القبطية من  

  6  حرف ساكن 24 حروف متحركة 7     6رقم ستة    

 الحروف المتحركة
 

 قابلة للضم
O     أو قصرية 

W      أو طويلة 
 

 قابلة للكرس
E           اّى 
ايتا           3  
I           يوتا 

V     ابسيلون 

 قابلة للفتح
  A    ألفا  
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 a A ألفا

a 
Àfe رأس 

 أفي
(أ): نطقه في أول  

 الجملة

Ran اسم 
 ران

(ا): نطقه  غري كده 

 

 b B ڤيتا

 
Bal عني 

 الڤ
(ڤ): نطقه بعده حرف  

 متحرك

N3b سيد 
 نيب

(ب): نطقه  غري كده 

 
 

 j J غما

 

J3 أرض 
 جي

نطقه
(ج):   

بعده حرف 
 متحرك للكرس

e   , i   , v   , 3 

Ajjeloc مالك 
 أنجيلوس

نطقه
(ن):   

بعده حرف 
 حلقي

j,, k , x, 7 

Ajap3 محبة 
يپأغا  

نطقه
(غ):   

 غري كده
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 d D دلتا

 
Adam آدم 

 آدام
(د): نطقه في أسماء  

الناس )األعالم 
 (أو البالد

Ìcidwroc ايسيذوروس 
 ايسيذوروس

(ذ): نطقه سماء األفي  
 اليونانية

Dwron هدية 
ونذور  

(ذ): نطقه  غري كده 

 

 e E ايّ 

 
خفيفة( ي): نطقه  

@eri ابنة شريي 
 
 

 ^ 6 سوو

 
(6)رقم : استخدامه  

6 m̀bw  وڤإمسوو  شجرات 6 
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 z Z زيتا

 
(ز): نطقه  

Anz3b مدرسة أنزيب 
 

 

 # 3 ايتا

 
#i بيت 

 إي
 (إي): نطقه

 عميقة
 أول الجملةفي 

@3ri ابن 
 شريي

 (ي): نطقه
 عميقة

 غري كده

 
 

 ( 0 ثيتا

 
c̀0oi رائحة 

 استوي
 حرفقبله   (ت): نطقه

2 c 

0̀rir صينية 
 إثرير

 غري كده  (ث): نطقه
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 i I يوتا

 
Ì4t مسمار 

 إفت
(إ): نطقه  أول الجملةفي  

Iom بحر 
ميو  

: نطقه
(ي)  

بعده حرف 
 متحرك

Li7 ستارة 
 ِلكس

: نطقه
(كرسة)  

 غري كده

 
 

 k K كّبا

 
(ك): نطقه  

Wik خزب أويك 
 
 

 l L (لڤال)لول 

 
(ل): نطقه  

Lac لسان لس 
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 m M مي

m 
(م): نطقه  

Am3n حقاا  أمني 
 

 n N ني

 
(ن): نطقه  

Con أخ سون 
 

 & 7 اكيس

 
(اكس): نطقه    
7ovr راكسو  خاتم 
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 o O (األوميكرون)قصرية أو 

 
خفيفة( أو: )نطقه  

Gom  قوة جوم 
 
 

 p P بي

p 
( پ: )نطقه  

P̀nevma ماڤنييپإ  روح 
 

 r R رو

r 
( ر) :نطقه  

Menre يميرن  يحب 
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 c C سيما

c 
Piracmoc تجربة 

 ريازموسپ
: نطقه

(ز)  
( m)بعده حرف 

 في كلمة يوناني

Cagi يتكلم 
يچاص  

: نطقه
(ص)  

 بعده حرف
 (a, w) تضخيم

C̀mov يبارك 
 اسمو

: نطقه
(س)  

 غري كده 

 

 t T تاڤ

 

Lention منديل 
 لنديون

: نطقه
(د)  

في  nقبله حرف 
 كلمة يوناني

Twbh طلبة 
 طوبه

: نطقه
(ط)  

 بعده حرف
 (a, w) تضخيم

Iwt أب 
وتي  

: نطقه
(ت)  

 غري كده
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 v V إبسيلون

 

Mav أم 
 ڤما

: نطقه
(ڤ)  

 (a,e)قبله حرف 

Nov15 هللا 
 نووتي

: نطقه
(أوو)  

 (o)قبله حرف 

Nvn اآلن 
 نني

: نطقه
(ي)  

 غري كده

 f F في

 
( ف: )نطقه  

Feq بطيخ فيخ 
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 x X كي

 
Lojx3 حربة 

 لونيش
: نطقه

(ش)  
: في كلمة يوناني

بعده حرف متحرك 
 e - i - v – 3للكرس 

Lvxnia منارة 
 ليخنيا

: نطقه
(خ)  

في كلمة يوناني 
 دهري كغ

X3mi مرص 
 كيمي

: نطقه
(ك)  

في الكلمات 
 القبطية

 

 y Y إبيس

 
( ابس: )نطقه  

Yali ترتيلة ابصالي 
 

 w W (أو طويلة) أوميجا 

w 
  مضّخمة (أو: )نطقه

Cwni أخت صوني 
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 @ 2 شاي

 
(ش: )نطقه  

Mo2i يشمو  يميش 

 $ 4 ايف

 
(ف: )نطقه  

4wi شعر فوي 

 q Q ايخ

 
(خ: )نطقه  

Wnq حياة أونخ 

 h H هوري

 
(ه: )نطقه  

Kahi أرض كاهي 
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 g Gچنچا 

 
Gerger يلعب 

 ريچريچ
: نطقه

(چ)  

بعده حرف 
 متحرك للكرس

e   , i   , v   , 3 

Gagi عجو 
چياج  

: نطقه
(ج)  

 غري كده

 

 s Sتشيما 

 
(تش: )نطقه  

Soic يستشو  رب 
 

 % 5 تي

 
(تي: )نطقه  

Nah5 إيمان ناهيت 
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 الكلمة دي قبطي ول يوناني؟
 # القاعدة مثال

أو ... شورية : و معناها( شوري)كلمة 

 - ovr3@رب : و معناها( تشويس)
Soic 

: القبطيةحروف عادة تأتى فى الكلمات  7فيه 

5 - s - g - h - q - 4 – 2 
1 

 جمع أو حشد: و معناها( ثووتي)كلمة 

)wov5 

إذا انتهت بإحدى  قبطيةيمكن أن تكون الكلمة 
 :النهايات اآلتية

3ov - wten - wov5 - wovi - wov 
1 

أو ... قديسة : و معناها( أجّيا)كلمة 

 Ajia مسطرة: معناهاو ( إكسومي)

- 7om3 

: اليونانيةحروف عادة تأتى فى الكلمات  7فيه 

y - 7 - z - d - j 
3 

نفس : و معناها( إبسييش)كلمة 

Yvx3 
عادة “ ى” vالكلمة الىت ينطق فيها الحرف 

 يونانيةتكون كلمة 
4 

أو ... قدوس : و معناها( أجيوس)كلمة 

 - Ajiocمخّلص : و معناها( صوتري)

Cwt3r 

إذا انتهت بإحدى  يونانيةيمكن أن تكون الكلمة 
 :النهايات اآلتية

3c - oc - ac - 3n - on - an - con 

- t3r - ec0e - 7ac0e - cac0e 

5 

صالة : و معناها( بروس إفيش)كلمة 

Procevx3 

بإحدى  بدأتإذا  يونانيةيمكن أن تكون الكلمة 
 :اآلتية البدايات

arx - pro - apo 
6 

 هامةمالحظات 
يأتون فى الكلمات اليونانية ، ولكن فى حالت نادرة يأتون فى كلمات  y - 7 - zحروف  †

 قبطية
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أو ... yit 9رقم : و معناها( إبسيت)أو ...   Anz3b مدرسة: و معناها( أنزيب)كلمة : مثال
 li7ستارة : و معناها( ليكس)

يأتى فى الكلمات القبطية ، ولكن احيانا يستخدم قبل كلمات يونانية ليعرب عن  hالحرف  †
 ول الكلمة فقطأفى اليونانية وتكون  التنفس الهائىعالمة 

 Hwd3تسبحة : و معناها( هوذي)أو ... Hir3n3سالم : و معناها( هرييين)كلمة : مثال

 الكلمة أى نحذف أدوات المعرفةنأتى بجذر لمعرفة إذا كانت الكلمة قبطية او يونانية  †
 وهكذا.... والنكرة 

( أجّيا)إذا حذفنا أداة التعريف أصبح عندنا كلمة : القديسة: و معناها( تي أجّيا)كلمة : مثال
 5ajia  ajiaاليونانية 

 أدوات التعريف و التنكري

 أدوات التعريف
 الجمع بنوعيه المفرد المؤنث المفرد المذكر

 أداة عامة

pi-xxx 

 خاصةأداة 

p̀-xxx 

 أداة عامة

5-xxx 

 خاصةأداة 

t̀-xxx 

 أداة عامة

Ni-xxx 

 خاصة للمضافأداة 

Nen-xxx 

Pi123ri 

 البن

p̀123ri  

 بنال

52eri 

 ةالبن
`t12eri ...  

 ةبنال
Ni2iri 

 اءبناأل

Nen2iri m̀`fnov5 

 أبناء هللا

 :تبدأ بأحدي الحروفأمام الكلمات اليت ( للمفرد)تتغري أدوات التعريف الخاصة  †
  b - i - l - m - n - ov - r 

 إلى من

p̀ f̀ 

t̀ 0̀ 
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 أمثلة †

 مؤنث مذكر

 0̀mav ماأل f̀iwt األب

 t̀cwni تاألخ p̀1con األخ

 أدوات التنكري
 الجمع بنوعيه المفرد بنوعيه

Ov-xxx Han-xxx 

Ov123ri 

 ابن

Han2iri 

 اءبنأ

 الكلمات للتفرقة فى الكلمات  ذاتقد تستخدم أدوات التعريف الخاصة والعامة فى بعض  †
 :  أمثلة...  المعانى المتعددة فتستخدم األداة العامة لمعىن ، والخاصة لمعىن آخر

 باألداة الخاصة باألداة العامة

 0̀iwt باأل Piiwt الشعري

 0̀io,m البحر Piiom المعرصة

 :يتغري شكلها عند الجمع بعض الكلمات  †

 الجمع المفرد

  Nif3ov`1i  السموات  t̀fe  السماء

  niio5  الباء  f̀iwt  األب

  Ni`cn3ov  األخوة  p̀con  األخ
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 أمثلة على أدوات التعريف و التنكري
 جمع معرف جمع نكرة معرفمفرد  مفرد نكرة الكلمة

 أرض
 أرض

Ovkahi 

 األرض

Pikahi / ̀Pkahi 

 أرايض

Hankahi 

 رايضاأل

Nikahi 

 اسم
 اسم

Ovran 

 السم

Piran / ̀fran 

 أسماء

Hanran 

 األسماء

Niran 

 أخت
 أخت

Ovcwni 

 األخت

5cwni / `tcwni 

 أَخوات

Hancwni 

 األَخوات

Nicwni 

 أم
 أم

Ovmav 

 األم

5mav / ̀0mav 

 أمهات

Hanmav 

 األمهات

Nimav 

 الضمائر الشخصية المنفصلة
الجملة األسمية مع فعل الكينونة للتعبري عن الضمائر الشخصية المختلفة تستخدم فى  †

 وغالبا تأتى كمبتدأ( متكلم، مخاطب، غائب )

 العربي القبطي

`Anok أنا  

`N0ok  أنَت  

`N0o  أنِت  

`N0o4  هو 

`N0oc  هي 

`Anon  نحن 

`N0wten  أننت  -أنتم 

`N0wov  هن  -هم 
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 روابط الكينونة
 للربط بني المبتدأ والخرب فى الجملة اإلسميةتستخدم روابط الكينونة  †
إذا كان الخرب معرفاا فإن رابطة الكينونة توضع قبله ، وإذا كان نكرة توضع : مالحظة هامة †

 بعده

المذكرللمفرد   للجمع بنوعيه للمفرد المؤنث 

 pe  te ne 

 أمثلة
 العربي القبطي

`Anok pe pikovgi  الصغري (أكون)أنا 

`N0ok ovkovgi pe  صغري( تكون) أنَت 

`N0o4 pe `fnov5  هللا( يكون)هو 

`N0oc ovpar0enoc te  عذراء( تكون) هي 

`N0wten hanrwmi ne  رجال( تكونون)أنتم 

`N0wov ne nidiakwn  شمامسة( يكونوا)هم 

`Anok pe piwik `nte `pwnq أنا هو خزب الحياة 

`N0ok pe panov5  هو إلهي أنَت 

 زمن الحارض األول
هو , أنا أتكلم : مثلما ما تقول, لحظة التكلم  حدوث فعل معني في الوقت الحالييعرب عن  †

 :و يرصف الفعل مع الضمائر كما يلي.. يقرأ و هكذا 
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 ترصيف الزمن مع الضمائر ترصيف الزمن مع الضمائر بإستخدام فعل

5 ̀2lil أنا 5 أصّلي أنا  

`k `2lil  تصّلي أنَت k̀  أنَت  

te ̀2lil  تصّلني أنِت te  أنِت  

`4 `2lil هو  4̀ هو يصّلي 

`c `2lil  هي تصّلي c̀  هي 

ten ̀2lil نحن نصّلي ten  نحن 

teten ̀2lil  أننت تصّلون -أنتم teten  أننت  -أنتم 

ce `2lil  هن يصّلون -هم ce  هن  -هم 
 

 ملحوظة مثال

X̀nah5 ( أنَت )ُتؤمن 
 `xإلى ` kتتحول ( أنَت )في حالة الضمري : ملحوظة 

 b - i - l - m - n - ov - rأمام حروف 

 طرق النفي
 الطريقة مثال

`̀Cw2 an qen pigwm نفي عادي باستخدام  هي ل تقرأ في الكتابan بعد الفعل 

`̀̀ǸCw2 an qen pigwm 
في  مطلقاا  هي ل تقرأ

 الكتاب
بعد  anباستخدام  مطلقنفي 

 الفعل قبل n`1و  الفعل

 تكوين الجملة الفعلية
تأتي قبل الفاعل اإلسم إذا جاء بعد الفعل ول (  `ngeأقصد / أعين )لحظ أن عالمة الفاعل  †

 ترتجم
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 الطريقة مثال

Pavloc w2 qen pigwm الفاعل اسم بولس يقرأ في الكتاب 

4̀w2 qen pigwm ضمريالفاعل  يقرأ في الكتاب هو 

Pavloc ̀4w2 qen pigwm  ضمري+ اسم الفاعل  يقرأ في الكتاببولس 

4̀w2 ̀nge Pavloc qen 

pigwm 
 اسم+ ضمري الفاعل  بولس في الكتاب( أقصد)يقرأ 

 أدوات ربط المفعول به

 المفعول به اسم ظاهر – 1
، وُيرِبط الفعل بالمفعول به بإحدى أدوات الربط  ترتيب الجملة فاعل وفعل ومفعول بهيكون  †

 اآلتية

 األداة مثال

4̀colcel ̀nniyvx3 
5mei ǹn`icn3ov 

 يعزى نفوسنا( هو)
 أحب اإلخوة( أنا)

ǹ 

 أمام معظم الحروف

Tenovw2t ̀m`fiwt 
5mei m̀f̀nov5 

 بنسجد لآل
 أنا أحب هللا

m̀ 

 : امام الحروف اآلتية

y - f - p - m – b 

Hwc ̀̀e`psoic 

Tennah5 ̀eovnov5 novwt 

 سبحوا الرب
 نؤمن بإله واحد

è 

تستخدم مع بعض األفعال الخاصة 
مثل أفعال الحواس والكالم 

 والحركة
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 :أفعال الحواس و العقل †
   

cwtem سمع nah5 آمن 

nav رأى ka5 قهم  

 :تدل على الكالمأفعال  †
   

2ini يسأل `cmov بارك 

mov5 دعى Hwc سّبح  

 :الحركةتدل على أفعال  †
   

kim 2 حّركari رضب 

 المفعول به ضمري منفصل – 1

  m̀mo فى الصورة يكون `mأو ` nإذا جاء الضمري متصالا باألداة  †

  ero` فى الصورة يكون` eإذا جاء الضمري متصالا باألداة  †

è `n - m̀  

`eroi `mmoi إياي  

`erok `mmok  إياَك 

`ero `mmo  إياِك 

`ero4 `mmo4 إياه 

`eroc `mmoc اإياه 

`eron `mmon ناإيا 

`erwten `mmwten إياكن  –كم إيا 

`erwov `mmwov إياهن  –هم إيا 
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 أمثلة
 العربي القبطي

Tenhwc ̀erok `nc3ov niben نسبحك فى كل حني 

Tenhwc ̀erok ,, Ten`cmov ̀erok نسبحك ، نباركك 

Ten2em2i ̀mmok ,, Tenovw2 ̀mmok نخدمك ، نسجد لك 

Tensici ̀mmo ̀0mav `mpiovwini نعظمك يا أم النور 

 األرقام القبطية

مؤنثرقم   رقم مذكر 
 الرمز
 مذكر

# 

يأوو  ov`i أّواي ovai =a 1 

 c̀nav =b 2 إسناڤ cnov5` إسنوتي

 2omt =j 3 شومت 2om5 شوميت

 4tov =d 4` إفتو 4te` إفيت

 tiov =e 5` إتيو 5 تي

 coov 6 6 سوو co سو

 2a24 =z 7 شاشف 2a24i شاشفي

 2m3n =3 8` إشمني 2m3ni` إشميين

 Yit =0 9 إبسيت Yi5 إبسييت

 m3t =i 10 ميت m35 مييت

أوويمييت   m35ov`i  أّوايميت  m3tovai =ia 11 

إسنوتيمييت   m35`cnov5  إسناڤميت  m3t`cnav =ib 12 
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 الختصارات
بالقبطيالختصار   الكلمة بالعربي الكلمة بالقبطي 

=al all3lovia هلليلويا 

=a=m am3n آمني 

=a=ri ari`precbevin اشفع 

=d=a=d David داود 

=D====o=7 Do789aci المجد لك 

=e==0=v e0ovab الُقُدس 

=ev=a=j evajjelion اإلنجيل 

I=3=c I3covc يسوع 

Pu - P=s=c Pisoic الرب 

L=o=vk Lovkac لوقا 

M=a=r Markoc مرقس 

M=a=t Mat0eoc مىت 

I=w=a Iwannic يوحنا 

=y=a=l Yalmoc مزمور 

P=x=c Pi`xrictoc المسيح 

F5 `Fnov5 هللا 

=x=e Xere سالم 

=K=e - K=e=n Kvrie `ele3con يا رب ارحم 
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 البسملة

 

 اآلب اسمب
  البنو 
 : القدس الروح و

  آمني:  واحدإله 

 إم إفيوت إفرانخني 
 إبشريينيم 
 :إثؤواب ماڤبي إبنينيم 

 آمني: إن أوأوتأونوتي 

Qen ` fran  `m`fiwt 

nem  ̀p23ri 

nem  pi`pnevma  `e0ovab: 

Ovnov5  ̀novwt: Am3n   

 محادثة
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     Nane toovi يطوئوناني  الخريصباح  :لّما نصحى بنقول

 Kvrie ̀ele3con إليسونكرييي  ارحم يا رب :بنقول نصّليلّما 

 Psioc `cmov` إسموإبتشويس  بارك يا رب :بنقول ناكللّما 

 ovgai أوجاي مع السالمة :بنقول نميشلّما 

 xere nwten نوتنيشريي  لكمسالم  :بنقول نيجيلّما 

  Qa  pekhwn بيكهونخا  اذنَك بعد  :بنقول نستأذنلّما 

  ov2ep ̀hmot إهموتأوشيب  شكراا  :بنقول نشكرلّما 

 تصبح على خري :بنقول نناملّما 
 (سعيدة ليلة)

  No4ri   ̀egwrh إيجورهنوفري 

 الصالة الربانية
 مستحقنياجعلنا 

  شكر ب أن نقول
 إنجوس إن إم إبشاأريتني 

 أوشيب إهموتخني 
Ariten   ̀nem`p2a  `ngoc  qen  

ov2ep`hmot 

 الذي في أبانايا 
  السموات

 اتخني بينيوتي چ
 نيفيؤوي

Ge peniwt etqen nif3ov`i  

 يچإنو ڤماريفطوو سمكاليتقدس 
 بيكران

Mare4tovbo ̀nge pekran 

تيك ميت  إنجيماريسيئ   ملكوتكليأت 
 أوورو

Marec`i `nge tekmetovro    

 . مشيئتكلتكن 
: السماء فيكما 

 .األرضعلى  كذلك

 :ماريف شوبيبييت هناك 
 :اتفي خنيإم إفرييت 

 بيكاهي نيچهينيم 

Petehnak    mare42wpi    :  

`m`fr35   qen  ̀tfe: 

nem  higen  pikahi  :  

  لغدل الذيخزبنا 
 .اليوم ناأعط

 راسيت إنيتبني أويك  
 إمفوأوو نانمييف 

Penwik   ̀nte  rac5  

m3i4  nan  ̀mfoov  
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 لنا أغفر و
  ناذنوب

 إت إيرون ني اكأووه 
 ولڤإينان 

Ovoh   xa  n3 et`eron 

nan  ̀ebol    

 نحن نغفركما 
 أيضا 

 
 . إلينا مذنبنيلل

ينكو تإن  هونإم إفرييت 
 ولڤيا

 إنتانإن ني إتي أو أون 
 إيريؤو

` m`fr35 hwn   ̀ntenxw   

`ebol  

ǹn3̀ete  ovon  ̀ntan  ̀erwov  

في  تدخلناول 
 . تجربة

إيخون  إمبري إنتنيأووه 
 إيبرياسموس

Ovoh   ̀mperenten   ̀eqovn  

èpiracmoc    :   

من  نجنالكن 
 . الرشير

بي ها  ولڤناهمني إيالال 
 بيتهوؤو

alla  nahmen  `ebol ha 

pipethwov  

 يسوع المسيحب
  ربنا

 بي اخريستوسخني 
 بني تشويس ايسوس

Qen    Pìxrictoc   I3covc  

Pen_soic  

 الملك لكألن 
 والقوة 

 
. األبدإلى  المجد و

 . آمني

تي ميت تي  ثوكي چ
 نيم تي جوم أوورو

: شا إينيه بي أوأوونيم 
 آمني

Ge , 0wk te  5metovro  nem  

5gom 

nem  pi`wov   2a  ̀eneh  :  

Am3n  
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 منهج األلحان: ثالثاا 
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 الكيهكى في الهوس الرابع 151مرد الزممور 
 في الهوس الرابع في كيهك 151مرد للزممور  قالت 

    
المجد و . يليق للهنا 

سبحوا الرب : التسبيح 
 بحسن الزممار. الهنا 

انجي بي : ايراناف امبني نوتي  اف
اسمو ابتشويس : أوأوو نيم بي اسمو 

 جي ناني أووابسالموس: بني نوتي 

E4erana4 b̀mPennov5 : ̀nge 

pi`wov nem pìcmov : ̀cmov 

`e`Psoic pennov5 : ge nane 

ovyalmoc 

 ذكصولوجية كيهك
 ذكصولوجية السيدة العذراء في شهر كيهك قالت 

    
ألني إذا ما تكلمت من 

أجلك ، أيتها الرمكبة 
الشاروبيمية ، لساني ل 

 يتعب، أبداا نغبطك

أوبي : كيه غار أيشان صاجي إثفييت
بالس : هارما إن شريووبيميكون

تني إيرماكاريزين : ناخييس أن إينيه
 إممو

Ke jar ai2ancagi e0b35 : ̀w 

piharma ̀nxerobimikon : palace 

naqici an ̀eneh : 

tenermakarizin ̀mmo 

ألنين حقاا اميض ، إلي 
ديار بيت داود ، آلخذ صوتاا 

من ِقَبله ، لكي انطق 
 بكرامتك

شا : جيه أوندوس غارتي نا شيين
: أفليوو إنتيه إبيئ إن دافيدني 

إنطاتشين إنؤو إسمي إيفول 
 إثري صاجي إمبيه طايو: هيتوتف

Ge ontwc jar 5na2en3i : 2a 

niavl3ov ̀nte `p3i ǹDavid : 

`ntasi ǹov̀cm3 ̀ebolhitot4 : 

e00recagi m̀peti`o 

https://dl.dropbox.com/s/tn43e7tn1pqzy6k/YalikLelahna.mp3
https://dl.dropbox.com/s/tn43e7tn1pqzy6k/YalikLelahna.mp3
https://dl.dropbox.com/s/h0z4wta4nucc6d8/ZoksKeyahk.mp3
https://dl.dropbox.com/s/h0z4wta4nucc6d8/ZoksKeyahk.mp3
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ألن هللا وقف ، في حدود 
اليهودية ، وأعطي صوته 

بتهليل ، و سبط يهوذا 
 له إليهقب

ي إيراتف خني وتي أوهجيه أه إفن
أفيت : هآيذني ثوش إنتيه تي يو

أه : إنتيف إسمي خني أوثيليل
 ا شوبف إيروسذإتفيلي إن يو

Ge `a F5 òhi ̀erat4 : qen ni0w2 

`nte %iovde`a : a45 ǹte4`cm3i 

qen ov0el3l : ̀a t̀fvl3 ̀nIovda 

2op4 `eroc 

سبط يهوذا هو العذراء ، 
ولدت مخلصنا ، و اليت 

أيضاا بعد ما ولدته ، بقيت 
 عذراء

: تي بارثينوس تيا ذيوإتفيلي إن 
: ثي إيطاس مييس إمبني صوتري
: أووه أون مني إنصا إثريه ماسف

 أسؤهي إسؤى إمبارثينوس

Tfvl3 ̀nIovda te 5par0enoc : 

03etacmici m̀Pen=c=w=r : ovoh on 

menenca ̀0recmac4 : ac`ohi ecoi 

`mpar0enoc 

من ِقَبل صوت ، غربيال ف
المالك ، نعطيك السالم ، 

 يا والدة اإلله مريم

إنتيه : إيفول غارهيتني تي فوني
تني تي نيه : غاربييل بي أنجيلوس
أوتي : إميب شرييه تزيموس

 ثيؤطوكوس ماريا

Ebol jar hiten 5fwn3 : ̀nte 

Jabri3l piajjeloc : ten5 ne 

`mpixereticmoc : ̀w 50èotokoc 

Mari`a 

السالم لك من قبل هللا ، 
السالم لك من قبل 

غربيال ، السالم لك من 
قبلنا ، قائلني السالم لك 

 نرفعك

: شريي ني إيفول هيتني إفنوتي
: ييلر بشريي ني إيفول هيتني غا

جي : شريي ني إيفول هيطوتني
 تني تشييس إممو شريي ني

Xere ne ̀ebolhiten F5 : xere 

ne `ebolhiten Jabr3il : xere ne 

`ebolhitoten : ge xere ne 

tensici m̀mo 

، غربيالالمالك القدس 
برش العذراء مريم ، و بعد 

 السالم ، قواها بقوله

: ييلر ببي أنجيلوس إثؤواب غا
: وفي إنيت بارثينوسأفهي شني ن

أفطاجرو : مني إنصا بي أسبازموس
 إمموس خني بيف صاجي

Piajjeloc =e=0=v Jabr3il : 

a4hi2ennov4i ǹ5par00enoc : 

menenca piacpacmoc : a4tagro 

`mmoc qen pe4cagi 

ل تخافي يا مريم ، ألنك 
وجدت نعمة، عند هللا ها 

 ستحبلني ، و تلدبن ابنا

أري : إيرهوتي ماريام جي إمبري
خاتني : إهموت جيمي غار إن أو

: تريا إيرفوكي غار إفنوتي هييب
 شريي إنيت مييس إن أوأووه 

Ge `mpererho5 Mariam : 

aregimi jar ̀nov`hmot : qaten 

F5 h3ppe jar teraerboki : 

ovoh ̀ntemici ̀nov23ri 
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ويعطيه الرب اإلله ، 
كريس داود أبيه ، و يملك 

علي بيت يعقوب ، إلي 
 أبد األبد

إف إيه تي ناف إنجي إبتشويس 
إميب إثرنوس إنيت دافيد : إفنوتي

ني إبىئ ورو إيجإفنا إيه أ: بيف يوت
 بي إينيه شا إينيه إنيت: إن ياكوب

E4̀e5 na4 ̀nge Pu F5 : 

`mpi`0ronoc ̀nte David pe4iwt : 

`4naerovro ègen ̀p3i ǹIakwb : 

2a èneh ̀nte pi`eneh 

من أجل هذا نمجدك ، 
كوالدة اإلله كل حني ، 

إسألي الرب عنا ، ليغفر 
 لنا خطايانا

هوس : إثفيه فاي تني تي أوأوو ني
ماتيهو : نيفني ثيؤطوكوس إنسيو

إنتيف : إبتشويس إإهري إيجون إي
 كانني نوفي نان إيفول

E0be fai ten5`wov ne :hwc 

0eotokoc ̀nc3ov niben : ma5ho 

`e`Psoic ̀e`hr3i ègwn : ǹte4xa 

nenobi nan ̀ebol 

أيتها العذراء ، السالم لك 
الحقيقية ، الملكة 

السالم لفخر جنسنا ، 
 ولدت لنا عمانوئيل

تي : أو تي بارثينوس  شريي ني
شريي : إممي إن أليثيين أوورو 

 أري: إبشوشو إنيت بني جينوس 
 إجفو نان إن إممانوئيل

Xere ne w 5par0enoc : 5ovro 

`mm3i ̀nal30in3 : xere ̀p2ov2ov 

`nte penjenoc : arègfo nan 

`nEmmanov3l 

نسألك أذكرينا أيتها 
الشفيعة المؤتمنة أمام 
ربنا يسوع المسيح ليغفر 

 لنا خطايانا

أوتي :  يئتني تيهو أري بني ميف
ناهرين بني : إتينهوت  بروستاتيس

: وس بي خريستوس تشويس إيس
 إنتيف كا نني نوفي نان إيفول

Ten5ho aripenmevi : w 

5proctat3c etenhot : nahren 

pensoic I3covc pixrictoc : 

`nte4xa nennobi nan ebol 

 

 و عن بشارة غربيال المالك لها... كالم الذكصولوجية برتكز عن ولدة العدرا لربنا  

 مرد ابركسيس الغطاس
 قبل البركسيس في قداس عيد الغطاس قالت 

    

https://dl.dropbox.com/s/2b4b1w5i8qkipq0/%D9%85%D8%B1%D8%AF%20%D8%A5%25…8%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%B3.mp3
https://dl.dropbox.com/s/2b4b1w5i8qkipq0/%D9%85%D8%B1%D8%AF%20%D8%A5%25…8%D8%B1%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D8%B3.mp3
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: هذا هو ابين حبييب 
: الذي به رست نفيس 

اسمعوا صنع مشيئيت 
 ألنه هو المحيي: له 

: جيه فاي بيه باشريي بامني ريت 
: إيطا طا إبسييش تي ماتي إنخيتف 

: سوتيم إنسوف : أف إي ربا أأوش 
 جيه إنثوف بيه بي ريف طانخو

Ge fai pe pa23ri pamenrit : 

`eta tayvx3 5ma5 ǹq3t4 : 

a4erpaovw2 cwtem `ncw4 : ge 

`n0o4 pe pire4tanqo 

  

البن في نهر األردن و الروح القدس على شكل حمامة و ... هو جه عيد الظهور اإللهي  
 صوت اآلب من السماء
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