
 

 

   



 

  قبل ما نبدأ

جديدة ..    معلومات إننا نتعلم   الهدف مشمدرستنا هاتعلمنا حاجات جديدة ... لكن  

اللي كنيستنا عايزة توصله لينا ... بطقسها و صلواتها و ألحانها   الهدف إننا نعيش

  و لغتها 

  ... إننا نعيش فيه و بيه و معاه  شخص ربنا يسوع الكنيسة عايزة توّصل لنا الحياة ... 

و عشان ده يحصل، بتقّدم لنا وسائط نعمة ... أسرار و أصوام و صلوات و ألحان و  

  طقوس ... و ده اللي هانتعّلمه في المدرسة

  بتتغّير إزاي؟ أنا حياتي  لكن األهم من المعلومات و االمتحانات و التقديرات هو:  

و أصوامها و    باعيش كل صلواتهاهل بقيت من فهمي لطقوس الكنيسة،  

  أعيادها؟ 

و ُمدرك دقة    فاهم الكالم ده كويس هل و أنا بافول أو باسمع كالم بالقبطي،  

  األلفاظ؟ 

؟ مش مجرد كالم باقوله، ده أنا  باصّلي بالروح و الذهن أيضاً هل و أنا باقول لحن  

  ده و عارف هو بيتقال هنا ليه   فاهم و عايش الكالم 

  هو ده هدفنا اللي نفسنا بنعمة ربنا نوّصله لشعبنا و كنيستنا 

  اللي دايمًا بنقيس عليها نجاحنا  هو ده الهدفو  

  و هو ده شعارنا: 

  صلي ... سبح ... استمتع 
ي  ب بيبي  مدي
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 أوًال: منهج الطقس

 طقس أسبوع اآلالم

   
  

 
  

السنة دي هاندرس طقس أهم األيام في أقدس  

أسبوع في السنة كلها ... عشان لما نحضر و نصلي في 

أسبوع اآلالم نكون فاهمين الكنيسة رّتبت الطقس  

 كده ليه 
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ة   مالحظات عام

  

  

  

  

  هو أقدس أيام السنة كلها   –   1

ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه  ، فقال: "الحب األعظمكلم فيه عن  السيد المسيح ت †

 لحب اإللهي أقدس أيام السنة كلها " لذلك يسمى أسبوع األجل أحبائه

  – نسك  لهذا تتعامل الكنيسة مع هذا األسبوع بهذا المستوى فهو أكثر أسبوع نجد فيه   †

 ميطانيات   – أصوام 

فالناس كانوا يتفرغوا للعبادة طوال هذا األسبوع   التفرغ للعبادةفي هذا األسبوع نجد فكرة   †

ية في  وكانوا يقرأون العهدين القديم والجديد، لذلك الصوم الكبير كان يصل إلى قمة روحان

 أسبوع اآلالم

من رؤية أيقونة الصلبوت  ...  نركز كل صلواتنا علي آالم السيد المسيحفي هذا األسبوع   †

 والشموع  والقراءات الحواس كلها مليئة بهذه األحداث الهامة

  تقام الصلوات في الخورس التاني   –   2

فلنخرج إًذا " )13: 12عبرانيين (أي خارج المحلة (خارج الخورس األول): كما قال معلمنا بولس   †

 : والسبب في ذلك" إليه خارج المحلة حاملين عاره

 خارج أورشليم السيد المسيح صلب   .1

وهذا كان يعني طرح الخطية  ...  (األقداس)  ج المحلةاركانت ذبيحة الخطية تحرق خ .2

 ةيتبرر اإلنسان ويصير في بر وقداسخارج اإلنسان لكي 

   

  النقط المهمة 

أيام  10بصخة = عبور ... زي ما عبر المالك المهلك في الضربة ال

 موسى النبي

 أسبوع اآلالم اسمها بصخة؟ هي ليه صلوات

  مالحظات عامة 
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  خةصبوع الب سيسّمى أ   –   3

 ي عبور بالعربي، أو فصح بالعبري،يعن  القبطية كلمة بصخة †

، فكان المالك يمر تذكار لعبور المالك علي بيوت المصريين لكي يهلك كل بكر فيهاوهو  †

فإذا وجد الدم علي القائمتين والعتبة العليا فكان يعبر عنها  علي كل بيت في أرض مصر 

 وإذا لم يجد الدم كان يقتل كل بكر

ونحن نعتبر آالم السيد المسيح هو عبور, فبالتجسد شابهنا، وباآلالم عبر بنا، وبالقيامة جعلنا   †

هذا أخذ جسًدا مثلنا وتألم عنا لح أراد أن نشابهه لذلك شابها أوًال فنشابهه، فالسيد المسي
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  الستائر و الشموع

  

  

  

  

  الستائر السوداء 
 مجرد إعالن حداد أو حزن عام  تليس الستائر السوداء التي توضع في الكنيسة †

" وكان  أوالدكن  ال تبكين علي بل ابكين علي أنفسكن و المسيح فهو قال لبنات أورشليم " نحن ال نحزن علي السيد †

يوجه النظر إلى اإلنسان نفسه، فهو إن كان تألم ومات لكنه كان يعرف أنه سوف يقوم وينتصر علي يقصد أن  

 .. الخ، فهو كان واثق من كل هذا الموت، ويصعد

حزني يا نفسي علي  إفنحن نقول في القسمة السريانية " ت للرب كل  هذه اآلالمبالحزن علي الخطية التي سبلكن  †

 الحبيب كل هذه اآلالم اغسلي جرحه فيك واحتمي فيه عندما يهيج عليك العدو"التي سببت لفاديك  يخطاياك

توضع الستائر علي الحوائط والعمدان و المنجليات وستورالهيكل (في الكنيسة عموًما) إشارة إلى سيطرة الخطية   †

  "هذه ساعتكم وسلطان الظلمة. " قبل الفداء

 (التالميذ رمز للكنيسة) سمعوا حديث الرب عن آالمه وموتهكذلك تعبيًرا عن حزن التالميذ حينما  و †

   توبة عن الخطية   و  مقدس  لذلك أسبوع اآلالم يسبب للنفس حزن  

  الشموع 
شمعات إشارة إلى النبوات والمزامير    3توضع علي المنارة بجانب المنجلية إشارة لنور القراءات ولذلك توضع  †

 (البشائر) واألناجيل

 التضحية  و بوت توضع الشموع، فهي تعني البذلكذلك أمام الصل  †

ألن السيد المسيح هو نور العالم الذي بذلك ذاته عنا. فهو الذي تنبأ عنه األنبياء كرز الرسل به، وتنادي به   أيضاً  †

  الكنيسة 
 

  النقط المهمة 

 حزنًا على خطايانا التي سببت لفادينا الحنون هذه اآلالم

 هي ليه الكنيسة بتبدل الستائر البيضاء بستائر سوداء؟

الستائر و الشموع    
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  التسبحة و األلحان

  

  

  

  
 

  ثوك تي تي جوم 

 ساعات ليلية  5 و ساعات نهارية 5عندنا  †

) يشير إلى ملكوت 4×  3( 12مرة كل ساعة، ، فرقم  12نقولها " البركة  المجد و   لك القوة و " †

 يملك علي أركان األرض األربعةث هللا، الثالو 

وجد   هلكن (في بستان جسثيماني) قاله المالك للسيد المسيح عندما جاء ليقويه   هذا اللحن †

 ك القوة والمجد والبركة والعزة"أن السيد المسيح هو مصدر القوة قال له " ل

 

 : لألسباب التاليةمزمور  12مرة كل ساعة مكان الـ 12هذه التسبحة نقولها بدل المزامير  †

نركز علي المزامير بها نبوات عن التجسد و الصعود.. لكن نحن في هذا األسبوع   .1

امير التي ُتقال  . لذلك نحن نأخذ من المزامير ما يشير إلى هذه اآلالم في المزاآلالم

"رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مرذول.. كالمه ألين من الدهن وهو  قل األناجيل مثل

 نصال" 
 

تمجيد الرب علي  المزامير فيها تسابيح علي أمور كثيرة، لكننا هنا نركز علي   صلوات .2

 الذي صنعه لنا وشكره علي محبته اإللهية الفائقة  خالصه العظيم

 

وذلك ألن  للسيد المسيح علي موته وقيامتهلالشتراك مع المالئكة في ترنيمتهم  .3

 السيد المسيح تألم من أجلنا وخلصنا بموته 

  النقط المهمة 

ده اللحن اللي قاله المالك للسيد المسيح في بستان 

 جسثيماني في صالته ليلة الجمعة العظيمة

 إحنا ليه بنقول ثوك تي تي جوم؟

التسبحة و األلحان    
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القدرة والغني  والحكمة والقوة والكرامة والمجد  مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ  "

، وكل خليقة مما في السماء وعلي األرض وتحت األرض وما علي البحر كل ما فيها والبركة

سمعتها قائلة للجالس علي العرش وللخروف البركة، والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد  

  )13، 12: 5ا (سفر الرؤي" اآلبدين
  

ادته ولم يكن آالم مفروضة عليه  اإلعالن أن السيد المسيح تألم بإر مخلصي الصالح:  . 4

 لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها""
 

 إلى األبد   ا هو حي نعترف بأن السيد المسيح مات عن . 5

  ثوك تي تي جوم اإلضافات ل 

" ابتداء من الساعة الحادية عشر من يوم الثالثاء وهي الساعة  مخلصي الصالحإضافة عبارة "  †

 التي بدأ فيها يهوذا التشاور مع اليهود لتسليم سيده 

(تتميم   ، من ليلة الجمعةاُ مقدس  اً قوتي وتسبحتي هو الرب و صار خالصإضافة عبارة:   †

 الخالص)

  األلحان 

" وهي طريقة طويلة  الحزاينياألدريبي "تؤدي األلحان والصلوات في هذا األسبوع بالطريقة  

 تتميز باللحن الطويل، والعمق في المعني لذلك تكون هذه الطريقة مصدر للتعزية وقت الحزن
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د ات و األعيا   القداس

 

  الميطانيات 
السجود  الميطانيات في أسبوع اآلالم تجسد معني الخالص ففيها   †

 أقامنا والقيام، فالسقوط بالخطية والخالص بالمسيح الذي  

لكي  نعلن حزننا أيًضا خالل هذا األسبوع المقدس بالصوم الطويل   †

 واالنسحاق والتذلل بالميطانيات 

هي في الطلبات الصباحية حيث تقترن بالصوم أما في سواعي  و †

 الليل وحيث يكون الشعب قد أفطر فال تكون هناك ميطانيات 

  القداسات 
والثالثاء واألربعاء). وال أحد خالل الثالثة أيام (االثنين  اتقداس ال تقام †

 بسبب:  ى المذبح خالل هذه األياميدخل إل

: لنتذكر الطرد الذي نالته البشرية  تذكار الطرد من الفردوس .1

نتيجة المعصية حتى يدخل في ذهن الناس خطورة الخطية  

 التي تؤدي إلى الطرد من حضره هللا، االنفصال عنه 

تم  حيث  ...  اإلفخارستياألن السيد المسيح لم يكن قد أسس سر  .2

 العهد   هذا السر يوم خميس  تأسيس 

  األعياد 
 أعياد سّيدية:  3أسبوع اآلالم فيه  †

 (عيد سيدي كبير)  أحد الشعانين .1

 خميس العهد (عيد سيدي صغير) .2

 أحد القيامة (عيد سيدي كبير) .3

    مغلف بالفرح ألنه  تكريم وتقديس األلم ولكي يكون األلم

  مرتبط بعطايا روحية خالدة 
 

  

 

 

   

  النقط المهمة 

ألن تأسيس سر اإلفخارستيا كان 

يوم خميس العهد ... و من يوم 

األحد للخميس كان خروف الفصح 

 (تحت الحفظ) قبل الذبح

هو ليه مافيش قداسات في 

 أسبوع اآلالم؟

القداسات و األعياد    
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ن لشعاني   أحد ا

  

  

  

  

في القداس .. و  هو عيد سيدي كبير يتميز بدورة الشعانين و قراءات البشائر (األناجيل) األربعةأحد السعف (الشعانين) 

 باللحن الشعانيني 

  دورة الشعانين 
ينتهي  . بعد الدورة  مسيرة موكب السيد المسيح من بيت عنيا إلى أورشليمهي نفس  و ... في رفع بخور باكر †

 استخدام السعف. 

 ترتيب الدورة:  †

 دورات بالصليب حول المذبح   3نعمل  .1

 يكل ونبدأ الدورة في صحن الكنيسة نخرج خارج اله .2


تبدأ الدورة في الهيكل ألن الهيكل هو السماء وتكون الدورة بسعف النخل والصلبان و  

فرحة اللقاء بين المسيح والكنيسة  المجامر إشارة إلى موكب النصرة وفي هذا الموكب  

صنا بعني خلصنا فقد أنطلق هذا الموكب من  و (العريس والعروس) التي  تقول هوشعنا أو أ

دورات) فالهيكل هو    3الهيكل (السماء) خالل ذبيحة الصليب (المذبح) بعمل الثالوث القدوس (

  مة الذبيح قدس األقداس وفيه المذبح الذي هو عرش هللا يتربع عليه هللا الكل

 أمام األيقونات  مكان يقفون فيه 12الدورة في صحن الكنيسة:  في  .3

أمام باب الهيكل: الذي يرمز للسيد المسيح فالسيد : 1

علي يمينه توضع أيقونة السيدة   ...   المسيح هو الباب

  العذراء وعن يساره توضع أيقونة يوحنا المعمدان 

  : عند أيقونة السيدة العذراء 2

  : عند أيقونة البشارة و المالك غبريال4  : عند أيقونة المالك ميخائيل 3

  : عند أيقونة الرسل االثني عشر6  : عند أيقونة القديس مار مرقس الرسول5

  النقط المهمة 

 لمسيرة ربنا يسوع و هو داخل أورشليم

 هي دورة أحد السعف ترمز إليه؟

  أحد الشعانين 
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: عند أيقونة القديس األنبا أنطونيوس أو أيقونة أي 8  أيقونة الشهيد مار جرجس أو أي شهيد : عند  7

  قديس 

  : عند أيقونة عند مكان اللقان 10  : عند الباب البحري 9

  : عند أيقونة يوحنا المعمدان12  : عند الباب القبلي 11

 


األيقونة ثم المرد الخاص بأحد الشعانين إشارة  إنجيل مع مرد خاص يناسب    12  مزمور و  12فيها    نقرأ 

إلى االرتباط بين العهد القديم (في المزامير) و العهد الجديد (فصل اإلنجيل) وصلوات المنتصرين  

  (األيقونات) مع تسابيح المجاهدين (الشعب) حيث في ذبيحة الصليب صار الكل واحًدا 

عذراء، و السمائيين واإلنجيليين والرسل والشهداء والنساك، كأنما في هذه الدورة نقدم بخوًرا لله أمان أيقونات ال †

 يقف الكل مًعا بالروح رافًعا تسابيح الشكر لله علي خالصه العجيب

  إنجيل باكر 
 )19عبر الجميزة (لو   لقاء زكا بالسيد المسيحفي نهاية الدورة تصلي أوشية إنجيل باكر، ثم إنجيل باكر عن   †

  الكنيسة والجميزة تشير للصليب فلقاء زكا بالسيد المسيح إشارة إلى البشرية التي كانت  زكا يشير إلى

  محتاجة للخالص 

  القداس 
 لثة، و السادسة، و تقديم الحمل … نصلي فيه صلوات سواعي الثا †

طقس القداس فرايحي و يقال المردات الخاصة بأحد السعف (مثل مرد اإلبركسيس و لحن إفلوجيمينوس و  †

 مس ...)األسبس

 الفصول التي تتكلم عن دخول السيد المسيح أورشليم يوحنا)  –لوقا  –مرقس  –نقرأ األناجيل األربعة (متى  †

  الجناز العام 
حيث ال   يعمل الجناز العام بعد انتهاء القداس اإللهي يوم أحد الشعانين لجميع الراقدين في الرب خالل أسبوع اآلالم †

 : تقام جنازات تذكارية عن أنفس المسيحيين المنتقلين خالل هذا األسبوع لألسباب التالية

 السيد المسيح هذا األسبوع خاص لعمل  تذكار آالم و صلب و موت  . 1

 ال تشترك الكنيسة في حزن آخر غير حزن يسوع عريسها . 2

 للتفرغ للصالة والتسبيح والصوم وهي حزينة علي خطاياها . 3

  يرفع بخور في الكنيسة خالل الثالثة أيام األولى من أسبوع البصخة المقدسةال ألنه 
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د العه   خميس 

  

  

  

  
  :أشياء هامة هي 3في هذا اليوم نتذكر 

  باكر (تآمر يهوذا على السيد المسيح) 
المالئكة و  القرابين و تسبحة  وى ثم أوشية المرضبالنبوات ثم رفع بخور باكر حتى أرباع الناقوس   نبدأ †

 الذكصولوجيات.. إلخ. 

تذكرنا بنتائج   بركسيس يحكي قصة خيانة يهوذا بعدها نعمل زفة معكوسة تمثل يهوذا رمز المخالفين، وثم اإل †

 الخطية حتى نتجنبها 

بعت المسيح  في هذه الزفة تقال عبارات تدل علي أنه مخالف الناموس: "يا يهوذا يا مخالف الناموس بالفضة  †

 لليهود مخالفي الناموس"

    اللقان (غسل أرجل التالميذ)

  
  

  

 

  النقط المهمة 

اللقان (غسل األرجل) + تأسيس اإلفخارستيا + صالة السيد 

 المسيح الوداعية قبل القبض عليه

 إيه أهم حاجات حصلت يوم خميس العهد؟

خميس العهد    
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 ن: وهو تذكار غسل أرجل التالميذ اللقا  من البصخة يعمل 9و  6و  3بعد صالة الساعة  †

 . التوبة غسل األرجل يشير إلى أهمية  †

  فليس لك معي    قدميك  في حديث السيد المسيح مع بطرس قال له السيد المسيح: "إن لم أغسل

لذلك  ...  غتسل مرة (المعمودية) ال يحتاج إال لغسل قدميه (التوبة)  ا الذي قد    : اً نصيب" وقال له أيض

  غسل األرجل له عالقة بالغسل األول (المعمودية) لذلك تسمى التوبة معمودية ثانية 

 االتضاع اتضاع السيد المسيح وغسله ألقدام التالميذ يدل علي سمة أساسية في العهد الجديد وهي سمة  †

االتضاع، فهو إعالن عن خدمة العهد الجديد وهي خدمة غسل   فهو المعلم، السيد الذي رسم لنا رسم المحبة وترتيب

  األرجل، وغسل أرجل التالميذ يشير إلى القيادة للتوبة 

    القداس (تأسيس سر االفخارستيا) 
هذا اليوم بدأ عهد دم المسيح سلم فيه الدم المقدس، فالعهد القديم كان قائم علي   ييسمى خميس العهد ألن ف

 دم الذبائح، أما العهد الجديد فهو قائم علي دم المسيح 

 بارك وقسم. لماذا؟ دمه للتالميذ شكر و هو يسلم جسده و السيد المسيح و †

o ن أول مرة يجتمع فيها بشر مع هللا بعد الطرد من الفردوس، فاالبن هنا شكر األب نيابة عن  : ألشكر

 الكنيسة كرأس عن الكنيسة

o أي نزع اللعنة بارك : 

o  (أو كسر) تفيد اآلالممقّس : 

 نه  يعبر عن شركة البشر مع هللاجًدا أل  مهم هكلها ولكن قداس في السنة  أقصر س خميس العهد هو  قد †

 : القداسفي هذا  †

o ماعة في باكر أما الكاثوليكون فلم يكن ج قرأناهاالبركسيس  ألن ...  بركسسال قرأ الكاثوليكون وال اإل

 الرسل بدأت عملها في الخدمة

o حًقا) ألن الخالص لم يكن قد تم  ال تقال سوتيس آمين أي (خلصت 

o ة الصلح باعتبار أن الصلح لم يتم ال تصلي صال 

o  لم تكن قد نقلت بعد إلى الفردوس ن جماعة القديسينال يصلي المجمع باعتبار أ 

o  وجدنياح ألن الكل كائن في الجحيم ال يال يصلى الترحيم ألنه 

  التناول قبل الساعة    و عودة الحياة الملكوتية المفقودة  نحن نعمل القداس احتفاًال ب

  التاسعة لعدم مشاركة اليهود في فصحهم 

 من يوم الخميس 11تقال الساعة ينتهي القداس بالتناول ويقال في التوزيع  
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ظيمة (قبل الساعة    )12الجمعة الع

  

تحتفل الكنيسة في هذا اليوم احتفاًال مهيًبا وفوًرا. حيث سيق فيه   †

 مام جازيهاالرب يسوع للصلب كشاه إلى الذبح وكنعجة صامتة أ 

o   حتى الساعة  شف شديدقفي هذا اليوم بزهد وت  الصوميكون)

 مساء) 6أو  5

o هذا اليوم حزايني كلها ألحان 

o هذا المخلص  و التركيز علي انتظار البشرية لهذا الخالص...  

التي تدل علي مشتهى كل األجيال    القراءات نلمسه من خالل  

 قد تحقق في هذا اليوم

o  القراءات تعمق فيما التشبه بالمسيح الذي قابل الشر بالخير

وهو الذي بذل نفسه ألجلنا فنبذل   وهكذا ينبغي أن نسلك

 أنفسنا نحن أيًضا ألجل اآلخرين

 أيقونة الصلبوت 
توضع في وسط  هي من أهم إعالنات هذا اليوم العظيم فهي   †

"ارسمي جرحه أمامك وأحتمي فيه عندما   لكنيسة في مكان مرتفعا 

 عليك العدو" (القسمة السريانية)   يهيج

 لذلك نرسك أمامنا صورة اآلالم مجسمة وكأننا نقف مع العذراء و †

 الصلبوت وكأننا علي جبل الجلجثة. حنا الحبيب والمجدلية أمام وي

 

 :لألسباب اآلتيةتوضع أيقونة الصلبوت في هذا اليوم  †

 ترسم في ذهننا صورة صلب مخلصنا الصالح  .1

 فنتوب عن خطايانا التي احتملها الرب ألجلنا   نتذكر اآلالم .2

ناظرين إلى رئيس إيماننا  ...    الصبر واالحتمالحتى تبث فينا روح   .3

 )3- 1: 12ومكمله (عبرانيين 

 فنأتي إلى الرب لننال الخالص  الرجاءتبث فينا روح  .4

  

 

 
 

  النقط المهمة 

ده يوم الصليب ... الزم الصورة دي 

(فادينا الذي أحبنا إلى المنتهى) 

تفضل مرسومة قدامنا و في 

 مّخنا على طول

هو إحنا ليه بنهتم بأيقونة 

 الصلبوت خصوصًا في اليوم ده؟

)12الجمعة العظيمة (قبل الساعة     
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 :توضع أيقونة الصلبوت في مكان عالي و †

o   فوق الضعف البشري رفع النفسإشارة إلى تأثيرها في 

o  وأنا إن ارتفعت أجذب إلى الجميع" (إنجيل يوحنا   ارتفاع الرب علي الصليبإشارة إلى"

12 :32( 

o  3كما رفع موسى الحية هكذا ينبغي أن يرفع ابن اإلنسان (يو ( 

o   لننظر إليها نحن المؤمنين فنتقوى ونثبت في الحرب مع الشيطان عدونا مثل الراية

 في الحرب

: 1رسالة كورنثوس األولى : حتى نبشر بيسوع مصلوًبا (اإلنجيل أمام أيقونة الصلبوتيوضع  و †

23( 

 إشارة إلى كرازة الرسل بالسيد المسيح مخلًصا وفادًيا البولسنقدم البخور أثناء قراءة   و †

 مضيئة حول أيقونة الصلبوت:  الشموعتوضع  †

o  .حيث المصلوب هو نور العالم 

o  إشارة إلى الحياة التي ال يغلبها الموت 

 الظلمة و إطفاء األنوار 

كانت ظلمة  ويقول القارئ "  ماعند (وقت صليب السيد المسيح)، الساعة السادسةفي إنجيل  †

 )45: 27" (إنجيل متى علي األرض كلها من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة

والظلمة التي حدثت علي األرض كلها عند  تطفأ الشموع واألنوار إشارة إلى كسوف الشمس  †

 صلب المخلص له المجد 

الساعة السادسة ُتقال أمانة اللص وهي تعبر عن أمانة اللص أثناء الصلب؛ فهو لم يري  وبعد  †

"َمْن يؤمن بإله مصلوب؟!!"  ...   اً لًيا علي طور تابور بل رآه مصلوبالسيد المسيح وهو متج 

 (القديس أغسطينوس)

 الشمس أظلمت لألسباب الآلتية:  †

o علي مبدع الشمس ونور العالم  اً حزن 

o  ًيانا التي سببت لفادينا الموت واآلالمعلي خطا حزنا 

o  شهادة أن المصلوب هو اإلله المتجسد 

    عند الساعة التاسعة تضاء األنوار وذلك إشارة إلى زوال الظلمة عن األرض في الساعة

  التاسعة 
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اعة  ظيمة (الس   )12الجمعة الع

  

  

  

  

  
 مراثي إرميا 

 ة  الساعة الثانية عشر بلحن مميزتقرأ مراثي إرميا في بداية صال †

    متوقعة  خالص الرب  فيها ترثي صهيون نفسها وتعلل نفسها برجاء مراحم هللا

  ) 26:  31(إنجيل مرقس  

المراثي فيها من العبارات والمعاني  التي تنبئ بصلب  الرب واآلالم التي أحتملها من  †

 اليهود 

) ثم 7، 9، 44كرسيك يا هللا إلى دهر الدهور (مزمور  (بيك إثرونوس) بعد المراثي يقولون لحن †

 المزمور واألناجيل والطرح والطلبة 

مثلما فعل يوسف الرامي و  الحنوط) –الورود  –ما يستخدم للدفن (أيقونة الدفن  دّ َع يُ  †

 نيقوديموس عند تكفين السيد المسيح 

 الميطانيات 

نبدأ بالشرق ثم الغرب ثم الشمال ثم  (   ميطانية  في كل اتجاه   100  م ...تنتهي بها اليو †

وبنفس واحد قائلين،   الرحمة بصوت واحد   اً فيها يصرخ الشعب كله طالب...   ) الجنوب 

 كيرياليسون 

 ل والحرية التي نلناها بالصليب. ميطانية أخري جهة الشرق إشارة إلى اليوبي  50ثم  †

 الميطانيات فيها اعتراًفا بـ: †

  النقط المهمة 

نطلب مراحم هللا ورأفته علي البشر دليل علي أن ذبيحة 

 السيد المسيح كافية للعالم كله

 400هو إحنا ليه في آخر الجمعة العظيمة نعمل 

 ميطانية؟

)12الجمعة العظيمة (الساعة     
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o ع المسيح رب المجد الذي يجب له العبادة  أن الذي مات علي الصليب هو يسو

 والسجود

o  ال يخلو منه مكان  في الكل و مالئ الكل و زمانأنه حاضر في كل 

o ار األرض األربعة كفارة لجميع طأن يسوع المسيح مات عن جميع الناس في كل أق

 خطايا البشرية كلها فهو مات عن الجميع كي يحيا الجميع

o  ربع جهات  مالئكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من األأن هللا سوف يرسل

 "رياح" من أقصاء األرض إلى أقصاء األرض إلى أقصائها

 الزفة 

 إشارة لحمل جسد المسيح ودفنه †

في الزفة يطوف الكهنة والشمامسة وكل الشعب بأيقونة الصلبوت وكتاب البصخة   †

ر في الكنيسة  والهيكل وهم يرتلون  المجام و واإلنجيل المقدس حاملين الشموع والصلبان

 بالدفوف كيرياليسون 

    إشارة إلى يوسف ونيقوديموس حيث أنزال جسد الرب عن الصليب وحماله بكل إجالل

  وتعظيم وإكرام وذهبا به إلى القبر

أما كتاب البصخة واإلنجيل في الزفة فلكي نتذكر ما قرأناه فيهما من أول األسبوع من  †

قرأناها ولكي  لكي نلم بفصول اإلنجيل التي تدل علي إكرام الرب وموته والنبوات التي 

 نقتدي بمخلصنا في تواضعه ومحبته وصبره واحتماله

 الدفن 

يوضع ستر أبيض علي المذبح، نضع فوقه صورة الدفن والصليب مع خمس فصوص مر +  †

ضع شمعدانات نثم  الحنوط والورود (إشارة للحياة) ثم نثني الستر األبيض من جهاتهاألربع 

 جهة اليمين وجهة اليسار إشارة إلى المالكين واحد عند الرأس واآلخر عند الرجلين 

 الدفن: يمثل ما فعله يوسف ونيقوديموس وقت وضع جسد الرب في القبر †

    8:  4إلى قوله " أنا اضطجعت  ونمت بل أيًضا أنام (   3،  2،  1تصلي الكنيسة المزامير  (

  حيث تشير هذه المزامير إلى موت الرب ودفنه   الستار وبعض المزامير أو صالة  
  

 

"
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 القبطي: منهج ثانياً 

 بعض قواعد اللغة القبطية

 

 
 

  

هانراجع على الحروف كلها و على 

أبانا الذي ... و نتعلم شوية قواعد 

 نفهم منها الجمل القبطي
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ي قبط   حروف ال

  

  

القبطي  حروف   
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 الحروف المتحركة : 

وتمثل العمود الفقرى للغة القبطية وهى التى تتحكم فى قراءة الحروف  

اذا جاءت مع بعض الحروف  الساكنة حيث انها بمثابة عالمات التشكيل ، كما انها 

 تقوم بتغير نطقها 

 

 : ( `  ,  ˙  ,  ´ )   الجنكمعالمة  

 .  لينطق كأن قبله ( إ ) مكسورةتوضع فوق الحروف الساكنة   †

 توضع على الحروف المتحركة لتفيد استقالله فى النطق.  †

   

حرف   32تتكون اللغة القبطية من  

  6 حروف متحركة 7    6رقم ستة     حرف ساكن 24

الحروف المتحركة

 قابلة للضم

O    أو قصيرة 

W  أو طويلة 

 قابلة للكسر

E           اّى 

ايتا           3  

I           يوتا 

V     ابسيلون

 قابلة للفتح

  A    ألفا
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 A a ألفا

 
`Afe رأس 

 أفي 
) أ ( نطقه:    

في أول  

 الجملة

Lac  لسان  

 الس
(ا) نطقه:    

 غير كده 

 B b  ڤيتا

 

Bw شجرة 

  وڤ
(ڤ) نطقه:    

بعده  

حرف 

 متحرك

Anz3b  أنزيب  

 مدرسة 
) ب ( نطقه:    

 غير كده 

 

 j J غما

 

Ajioc أجيوس 

 قديس 

نطقه 

) ج ( :   

بعده حرف  

 متحرك للكسر 

e     , i    , v     , 3 

Lojx3  لونشي  

 حربة

نطقه 

) ن ( :   

بعده حرف  

 حلقي 
j,, k , x, 7 

Ajap3 محبة 

 أغاپي 

نطقه 

) غ ( :   

 غير كده 
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 d D  دلتا

Adam  آدم 

 آدام 
) د ( نطقه:    

في أسماء  

األعالم (الناس  

 ) أو البالد 

)eodwroc  ثيئوذوروس 

 ثيئوذوروس 
) ذ ( نطقه:    

سماء  األفي 

 اليونانية 

Dipnon  عشاء 

 ذيبنون 
) ذ ( نطقه:    

 غير كده 

 e E ايّ 

 
ي) خفيفة( نطقه:   

@eri  ابنة  شيري 
 

 ^ 6 سوو

 
) 6رقم ( :  استخدامه  

6 `ǹi4t   إن إيفت سوو  مسامير  6 

 z Z  زيتا

 
ز) ( نطقه:   

Zenzen سحلية  ِزنِزن  
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 # 3 ايتا

 

#rp خمر 

 رب إي

نطقه:  

  ) إي ( 

 عميقة 

 أول الجملةفي 

`Kg3ma غصن 

 إكليما 

  ) ي ( نطقه:  

 عميقة 

 غير كده 

 ( 0  ثيتا

 
Ma20o5 مشط 

 وتي تماش
   ) ت ( نطقه:  

 قبله حرف 
2 c 

Par0enoc  عذراء 

 بارثينوس 
   ) ث ( نطقه:  

 غير كده 

 i I  يوتا

 

`I4t  مسمار 

 إفت 
) إ ( نطقه:    

 أول الجملةفي 

Ioh قمر 

 يوه

نطقه:  

) ي (   

بعده حرف  

 متحرك

Mici  تلد 

 ميسي 

نطقه:  

) كسرة (   

 غير كده 
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 k K كّبا

 
ك) ( نطقه:   

Ka2  قلم  كاش 

 

 l L  لوال (لڤال)

 
ل) ( نطقه:   

Aloli  عنب  ألولي 
 

 m M مي

 

م) ( نطقه:   
Mwit  طريق مويت  

 

 n N ني
ن) ( نطقه:   

`Amin  أمين  أمين 
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 & 7  اكسي

 
اكس) ( نطقه:     
Li7  ستارة  ليكس 

 

 o O  أو قصيرة (األوميكرون)

 
: (أو) خفيفةنطقه  

Gom   قوة  جوم 

 p P بي

p پ: (نطقه  (  
Kap پ كا  وتر  

 r R رو

r ر: (نطقه  (  
Ran اسم  ران 
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 c C  سيما

Kocmoc  عالم 

  كوزموس 

نطقه:  

) ز (   

)  mبعده حرف ( 

 في كلمة يوناني 

Cabe  حكيم 

 صاڤ ي 

نطقه:  

) ص (   

  بعده حرف

 ) a, w( تضخيم 

Cim عشب 

 سيم 

نطقه:  

) س (   

 غير كده  

 t T تاڤ

 

Lention  منديل 

 لنديون 

نطقه:  

) د (   

في   nقبله حرف 

 كلمة يوناني 

Talso  يشفي 

 طالتشو 

نطقه:  

) ط (   

  تضخيم  بعده حرف

)a, w( 

Iwt  أب 

 يوت 

نطقه:  

) ت (   

 غير كده 

 v V  إبسيلون 

Eva حواء 

 ا ڤإي

نطقه:  

 (ڤ) 

 ) a,eقبله حرف (

Ov1ro ملك  

 أورو 

نطقه:  

) أوو (   

 ) oقبله حرف (

Kv0ara  قيثارة  

 كيثارا 

نطقه:  

) ي (   

 غير كده 
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 f F  في

 
)  ف: (نطقه  

Afot  كاس  أفوت 

 x X كي

Yvx3  نفس 

 بسيشي 

نطقه:  

) ش (   

في كلمة يوناني:  

بعده حرف متحرك  

 e - i - v – 3للكسر 

Mi`xrict
oc 

  المسيح 

بي  

 اخريستوس 

نطقه:  

) خ (   

في كلمة يوناني  

 غير كده 

`Xrwm  نار 

 إكروم 

نطقه:  

) ك (   

في الكلمات  

 القبطية 

 y Y  إبسي

 

)  ابس: (نطقه  
Yalmoc موس ابصال  مزمور 
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 w W  طويلة) أوميجا  (أو 

w مضّخمة )أو: (نطقه   
Cwni  أخت  صوني  

 @ 2 شاي

 
) ش: (نطقه  

@3ri  ابن  شيري 

 $ 4 ايف

) ف: (نطقه 4  
A4 لحم  أف 

 q Q ايخ

 
)خ: (نطقه  

Wnq حياة  أونخ 

  



 إعدادي  مدرسة شمامسة مار إفرام السرياني  قبطي 

 29 

 h H هوري

 
) ه: (نطقه  

Kahi  أرض كاهي 

 g Gچنچا 

 
Kovgi  صغير 

  ي چكو

نطقه:  

) چ (   

بعده حرف  

للكسر متحرك   

e     , i    , v     , 3 

Gom  كتاب  

 جوم 

نطقه:  

) ج (   

 غير كده 

 s Sتشيما 

 
) تش: (نطقه  

Soic  رب تشويس 

 % 5 تي

 
) تي: (نطقه  

Nov5  إله نوتي 
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ي ان   الكلمة دي قبطي وال يون

  

  

  

 # القاعدة  مثال 

كلمة (شوري) و معناها: شورية ... أو 

 – ovr3@(تشويس) و معناها: رب 

Soic  

 s - g - h -   5:  القبطية حروف عادة تأتى فى الكلمات    7فيه 

- q - 4 – 2 
1 

 كلمة (ثووتي) و معناها: جمع أو حشد

)wov5  

  : إذا انتهت بإحدى النهايات اآلتية   قبطيةيمكن أن تكون الكلمة  

3ov - wten - wov5 - wovi – wov  
2  

كلمة (أجّيا) و معناها: قديسة ... أو 

 - Ajia  (إكسومي) و معناها: مسطرة
7om3  

 - y - 7 - z:  اليونانية حروف عادة تأتى فى الكلمات    7فيه 
d – j 

3  

 4  يونانية ”ى“ عادة تكون كلمة    vالكلمة التى ينطق فيها الحرف    Yvx3كلمة (إبسيشي) و معناها: نفس 

كلمة (أجيوس) و معناها: قدوس ... أو 

 - Ajioc(صوتير) و معناها: مخّلص 
Cwt3r  

  : إذا انتهت بإحدى النهايات اآلتية   يونانية يمكن أن تكون الكلمة  

3c - oc - ac - 3n - on - an - con - t3r - ec0e 
- 7ac0e - cac0e  

5 

كلمة (بروس إفشي) و معناها: صالة 

Procevx3  

  : اآلتية   البدايات بإحدى    بدأت إذا    يونانية يمكن أن تكون الكلمة  

arx - pro – apo  
6 

  إزاي نفّرق بين الكلمة

القبطي و اليوناني ... 

عشان فيه شوية حروف 

نطقها بيختلف بين 

 اللغتين

  الكلمة دي قبطي وال يوناني 
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  :مالحظات هامة

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

 قبطية 

... أو yit 9... أو (إبسيت) و معناها: رقم   Anz3b : كلمة (أنزيب) و معناها: مدرسةمثال

 li7(ليكس) و معناها: ستارة  
 

بر عن  يأتى فى الكلمات القبطية ، ولكن احيانا يستخدم قبل كلمات يونانية ليع hالحرف  †

 ول الكلمة فقط أ فى  اليونانية وتكون   التنفس الهائىعالمة 

 Hwd3... أو (هوذي) و معناها: تسبحة Hir3n3كلمة (هيريني) و معناها: سالم : مثال
 

  نأتى بجذر الكلمة أى نحذف أدوات المعرفةلمعرفة إذا كانت الكلمة قبطية او يونانية   †

 والنكرة .... وهكذا 

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

 5ajia  ajiaاليونانية  
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ة   األرقام القبطي

  

  

  
مؤنث رقم    # مذكر   الرمز  رقم مذكر  

ي أوو   ov`i  أّواي ovai =a 1 

 cnav =b 2` إسناڤ  cnov5` إسنوتي 

 2omt =j 3 شومت  2om5 شومتي 

 4tov =d 4` إفتو 4te` إفتي 

 tiov =e 5` إتيو  5 تي 

 Coov 6 6 سوو  co سو 

 2a24 =z 7 شاشف  2a24i شاشفي 

 2m3n =3 8` إشمين  2m3ni` إشميني 

 Yit =0 9 إبسيت  Yi5 إبسيتي 

 m3t =i 10 ميت  m35 ميتي 

أووي ميتي    m35ov`i   أّواي ميت  m3tovai =ia 11 

إسنوتي ميتي    m35̀cnov5   إسناڤ ميت  m3t`cnav =ib 12 

 govt =k 20 جوت  gov5 جوتي 

 map =l 30 ماب  map ماب 

 hme =m 40` إهمي  hme` إهمي 

 نتعلم األرقام الرئيسية بالقبطي 

  األرقام القبطية 
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رأدوات  ي لتنك تعريف و ا  ال

  

  

  

  :أدوات التعريف

 بنوعيه الجمع   المفرد المؤنث  المفرد المذكر 

  أداة عامة 

pi-xxx 

  خاصة أداة  

`p-xxx 

  أداة عامة 

5-xxx 

  خاصة أداة  

`t-xxx 

  أداة عامة 

Ni-xxx 

  خاصة للمضاف أداة  

Nen-xxx 

Pi123ri 
  االبن 

`p123ri  
  بن اال 

52eri 
  ة االبن

`t12eri 
  ة بناال 

Ni2iri 
  اء بناأل 

Nen2iri m̀`fnov5 
  أبناء هللا 

 :(للمفرد) أمام الكلمات التي تبدأ بأحدي الحروفتتغير أدوات التعريف الخاصة  †

    b - i - l - m - n - ov - r 
 إلى  من 

`p  `f  

`t `0 
 أمثلة  †

 مؤنث  مذكر 

  0mav`  م األ  fiwt`  األب 

 tcwni`  ت األخ p1con`  األخ 
  

  إزاي نقول (االبن) بدل

(ابن)؟ إيه اإلضافة اللي 

تساوي (ال) في 

 القبطي؟

  أدوات التعريف و التنكير 
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  :أدوات التنكير 

 الجمع بنوعيه  المفرد بنوعيه 

Ov-xxx Han-xxx 

Ov123ri 
  ابن 

Han2iri 
  اء بنأ 

 الكلمات للتفرقة فى الكلمات  ذاتقد تستخدم أدوات التعريف الخاصة والعامة فى بعض  †

 :   ... أمثلة المعانى المتعددة فتستخدم األداة العامة لمعنى ، والخاصة لمعنى آخر

 باألداة الخاصة  باألداة العامة 

  0iwt`  ب األ   Piiwt  الشعير 

  0io,m`  البحر  Piiom  المعصرة 

 الكلمات يتغير شكلها عند الجمع : بعض  †

 الجمع المفرد 

  Nif3ov̀1i  السموات    tfe`  السماء 
   niio5  االباء    fiwt`  األب 

  Ni`cn3ov  األخوة   pcon`  األخ 

  أمثلة على أدوات التعريف و التنكير 

 جمع معرف  جمع نكرة  معرف مفرد   مفرد نكرة  الكلمة 

 أرض 
  أرض 

Ovkahi 
 األرض 

Pikahi / `Pkahi 
  أراضي

Hankahi 
  راضي األ 

Nikahi 

 اسم 
  اسم 

Ovran 
 االسم 

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 
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ةالضمائر    الشخصية المنفصل

  

  

  
  

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

 (متكلم، مخاطب، غائب ) وغالبا تأتى كمبتدأ 

 العربي القبطي 

`Anok  أنا  

`N0ok  أنَت   

`N0o  أنِت   

`N0o4   هو  

`N0oc   هي  

`Anon   نحن  

`N0wten   أنتن    - أنتم  

`N0wov   هن    - هم  
  

   

  يعني إيه (أنا) و (انت) و

 (انتي) بالقبطي؟

  الضمائر الشخصية المنفصلة 
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ة ينون   روابط الك

  

  

 

  

  

 اإلسمية للربط بين المبتدأ والخبر فى الجملة  تستخدم روابط الكينونة   †

مالحظة هامة: إذا كان الخبر معرفًا فإن رابطة الكينونة توضع قبله ، وإذا كان نكرة توضع   †

 بعده 

المذكر للمفرد    للجمع بنوعيه  للمفرد المؤنث  

 pe  te Ne 
 أمثلة 

 العربي القبطي 

`Anok pe pikovgi  (أكون) الصغير أنا  

`N0ok ovkovgi pe  (تكون) صغير  أنَت  

`N0o4 pe `fnov5  هو (يكون) هللا  

`N0oc ovpar0enoc te  هي  (تكون) عذراء  

`N0wten hanrwmi ne  أنتم (تكونون) رجال  

`N0wov ne nidiakwn  هم (يكونوا) شمامسة  

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

`N0ok pe panov5  هو إلهي أنَت  
 

 في اإلنجليزي ،

الكينونة ليها كلمة 

).. I am x(يعني نقول 

تعالوا نشوف إيه البديل 

 في القبطي

  روابط الكينونة 
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ريب   أدوات اإلشارة للق

  

  

 
 

  
رابطة الكينونة او أداة   ، دون اإلشارة المتصلة تتصل أداة اإلشارة باالسمفى حالة أدوات   †

 تعريف

  اإلشارة المنفصلة تكون منفصلة عن الكلمة المشار اليها، وتحتاج إلى رابط كينونةأما أداة   †

 سم الذى يتبعها ، ونالحظ أن رابط الكينونة مش بالضرورة يترجم : لال تعريفأداة    و

المذكر للمفرد     للجمع بنوعيه  للمفرد المؤنث  

 pai  Tai nai  أدوات اإلشارة المتصلة 

 Fai  0ai nai  أدوات اإلشارة المنفصلة  

  أمثلة 
 

Pairwmi  ا الرجل 1هذ  

tai2eri  هذه االبنة 

nai23ri   األبناء هؤالء  

fai pe pigwm 

fai ovgwm pe 
 هذا هو الكتاب 

0ai te 5baki 
0ai ovbaki te 

 هذه هي المدينة 

nai ne niqelloi 
nai hanqelloi ne 

 هؤالء هم الشيوخ 

  

  .. (هذه) عندنا في العربي (هذا) و

تعالوا نشوف إيه أدوات اإلشارة في 

 القبطي

  أدوات اإلشارة للقريب 
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ألول اضر ا   زمن الح

  

  
  

لحظة التكلم , مثلما ما تقول: أنا أتكلم , هو يقرأ و  حدوث فعل معين في الوقت الحالييعبر عن  

 ف الفعل مع الضمائر كما يلي:هكذا .. و يصر

 تصريف الزمن مع الضمائر تصريف الزمن مع الضمائر بإستخدام فعل 

5 ̀2lil  أنا  5  أصّلي  أنا  

`k ̀2lil  تصّلي  أنَت  `k  أنَت   

te ̀2lil  تصّلين  أنِت  te  أنِت   

`4 `2lil هو   4`  هو يصّلي  

`c `2lil   هي تصّلي  `c   هي  

ten ̀2lil نحن نصّلي  ten   نحن  

teten `2lil   أنتن تصّلون   - أنتم  teten   أنتن    - أنتم  

ce ̀2lil   هن يصّلون   - هم  ce   هن    - هم  
 

 ملحوظة  مثال 

`Xnah5 
(أنَت) 

  ُتؤمن 

  ̀ xإلى  `  kملحوظة : في حالة الضمير (أنَت) تتحول  
 b - i - l - m - n - ov - rأمام حروف  

  

  في اإلنجليزي في الing 

اللي بتيجي في آخر األفعال 

اللي باعملها دلوقتي (زي 

I am praying. ( إيه اللي ..

 زيها في القبطي؟

  زمن الحاضر األول
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في   طرق الن

  

  

  

 

 الطريقة  مثال 

``Cw2 an qen pigwm  هي ال تقرأ في الكتاب  
بعد    anنفي عادي باستخدام  

 الفعل 

```ǸCw2 an qen 
pigwm 

في  مطلقاً  هي ال تقرأ

  الكتاب 

بعد    anباستخدام    مطلق نفي  

 الفعل  قبل   n`1و    الفعل 
  

   

  إيه أدوات النفي في تعالوا نشوف

 القبطي

  طرق النفي 



 إعدادي  مدرسة شمامسة مار إفرام السرياني  قبطي 

 40 

  تكوين الجملة الفعلية

  

  

  
 

) تأتي قبل الفاعل اإلسم إذا جاء بعد الفعل وال  `ngeالحظ أن عالمة الفاعل (أعني / أقصد  †

 تترجم 

  الطريقة  مثال 

Pavloc w2 qen pigwm  الفاعل اسم   بولس يقرأ في الكتاب 

`4w2 qen pigwm ضمير الفاعل    يقرأ في الكتاب  هو 

Pavloc `4w2 qen pigwm  ضميراسم +  الفاعل    بولس يقرأ في الكتاب 

`4w2 ̀nge Pavloc qen 
pigwm 

يقرأ (أقصد) بولس في 

  الكتاب 
 ضمير + اسم الفاعل  

  

   

  تعالوا نشوف إيه الطرق المختلفة

اللي ممكن نكّون بيها جملة فعلية 

 في القبطي

  تكوين الجملة الفعلية 
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 الماضي التام 

  

    

  الفاعل اسم   –   1

  الحالة  القاعدة  مثال 

a m3na enkot  يسبق الفاعل حرف  مينا نامa   اإلثبات 

`mpe m3na enkot  لم ينم مينا   النفي   mpe` كلمةيسبق الفاعل  

  ضمير الفاعل    –   2

  الحالة  القاعدة  مثال 

a4enkot )هو) نام  

  aحرف  يلتصق بالضمير

 اإلثبات 

ai  أنا  

An  نخن  

Ak   أنَت  

Are   أنِت  

a4  هو  

Ac  هي  

Ateten   / أنتن أنتم  

Av  هم / هن  
 

  

 اي أقول في هو أنا إز

القبطي إني عملت حاجة 

 و خالص بّطلت أعملها؟

  الماضي التام
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  الحالة  القاعدة  مثال 

`mpe4enkot )(ينم  لم هو  

  mp`  كلمة يلتصق بالضمير

 النفي 

`mpi  أنا  

`mpen نخن  

`mpek  أنَت  

`mpe  أنِت  

`mpe4 هو  

`mpec هي  

`mpeten  أنتم / أنتن  

`mpov هم / هن  
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 أدوات ربط المفعول به

  

  

 

  

  

  لو المفعول به اسم ظاهر   –   1

، وُيرِبط الفعل بالمفعول به بإحدى أدوات الربط   ترتيب الجملة فاعل وفعل ومفعول بهيكون   †

 اآلتية 

  األداة  مثال 

`4colcel ̀nniyvx3 

5mei ̀nn`icn3ov 
 (هو) يعزى نفوسنا 

  اإلخوة (أنا) أحب 

`n 
 أمام معظم الحروف 

Tenovw2t ̀m`fiwt 

5mei `m`fnov5 
  ب نسجد لآل

  أنا أحب هللا 

`m 
  : امام الحروف اآلتية 

y - f - p - m – b 

Hwc `è̀psoic 
Tennah5 ̀eovnov5 novwt 

 سبحوا الرب 

  نؤمن بإله واحد 

`e 
تستخدم مع بعض األفعال الخاصة مثل  

 والحركة أفعال الحواس والكالم  
 أفعال الحواس و العقل:  †

   

cwtem سمع  nah5  آمن 

nav  رأى  ka5 قهم   

  إزاي نربط المفعول به

بالفاعل و الفعل في 

الجملة الفعلية في 

 القبطي؟

  أدوات ربط المفعول به 
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 : تدل على الكالمأفعال  †
   

2ini  يسأل  `cmov  بارك 

mov5 دعى  Hwc  سّبح   

 الحركة: تدل على أفعال  †
   

kim  2  حّركari  ضرب 

  ضمير منفصل لو المفعول به    –   2

  mmò فى الصورة يكون `mأو ` nإذا جاء الضمير متصًال باألداة  †

  erò فى الصورة يكون` eإذا جاء الضمير متصًال باألداة  †

`e `n - `m  

`eroi  `mmoi  إياي  

`erok  `mmok  إياَك 

`ero  `mmo  إياك ِ  

`ero4  `mmo4  إياه 

`eroc  `mmoc ا إياه 

`eron  `mmon  نا إيا 

`erwten  `mmwten  إياكن    – كم  إيا 

`erwov  `mmwov  إياهن    – هم إيا 

 أمثلة 
 العربي القبطي 

Tenhwc ̀erok ̀nc3ov niben  نسبحك فى كل حين  

Tenhwc `erok ,, Teǹcmov `erok  نسبحك ، نباركك  

Ten2em2i `mmok ,, Tenovw2 `mmok  نخدمك ، نسجد لك  

Tensici ̀mmo ̀0mav `mpiovwini  نعظمك يا أم النور  
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ت   االختصارا

  

  

 الكلمة بالعربي الكلمة بالقبطي  االختصار بالقبطي 

=al all3lovia  هلليلويا 

=a=m am3n  آمين  

=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  متى  

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  

  في القبطي فيه كلمات ممكن

تتكتب مختصرة بحروف أقل ... 

 تعالوا نشوف

  االختصارات



 إعدادي  مدرسة شمامسة مار إفرام السرياني  قبطي 

 46 

شم الصليب   ر

  

  

  

 اآلب  اسم ب

   االبنو 

 :  القدس الروح و 

    آمين:  واحد إله 

  إم إفيوت  إفران خين 

  إبشيري نيم 

  :إثؤواب  بي إبنيڤمانيم  

  آمين: إن أوأوتأونوتي 

Qen ̀ fran  `m̀fiwt 
nem  `p23ri 
nem  pi`pnevma  `e0ovab : 
Ovnov5  `novwt: 
Am3n    

  

    

  إزاي

نرشم 

الصليب 

 بالقبطي

  رشم الصليب 
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  كلمات للمحادثة

  

  

  

   Qen  ov5ma5  خين أوتيماتي  أهًال 
  ovgai أوجاي  مع السالمة 

  ov2ep ̀hmot إهموت أوشيب  شكراً 
  Qa  pekhwn بيكهونخا  اذنَك بعد 
  Qa  pehwn بيهون خا  اذنِك بعد 

      Nane toovi طوئوي ناني  الخير صباح 
  تصبح على خير 

 سعيدة)  ليلة(

   No4ri `egwrh إيجوره نوفري 

 xere nwten  نوتين شيري   لكم سالم 
 xere nak  اك نشيري   لَك سالم 
 xere ne  ي نشيري   لِك سالم 

 A2 pe pekran  ؟ بيكران  بيأش   ؟ اسمَك  هوما 
 A2 pe pe4ran  ؟ بيفران  بيأش   ؟ اسمِك  هوما 

 ... param pe  ... بي باران   ... هواسمي 
 A2 pe pekr35  ؟ بيكريتي  بيأش   ؟ حالَك   هوكيف 

 نتعلم كلمات نتكلم بيها مع بعض 

  كلمات للمحادثة 
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 A2 pe pe4r35  ؟ بيفريتي   بيأش   ؟ حالِك   هوكيف 
 5ovog  أّووج تي   كويس أنا  

إم   شيب إهموت تي   هللا  أشكر(أنا) 

  إفنوتي 
52ep`hmot m̀`fnov5 

    No4ri 2ai شاي نوفري   سعيد   عيد
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ي نا الذ   أبا

  

  

أن   مستحقيناجعلنا 

   شكرب  نقول 

 إنجوس إن إم إبشاأريتين 

 أوشيب إهموت خين 
Ariten   `nem`p2a  `ngoc  
qen  ov2ep`hmot 

  الذي في  أبانايا 

   السموات

  اتخين  بينيوتچي 

 نيفيؤوي 
Ge peniwt etqen 
nif3ov`i  

  إنچيماريفطووڤو  اسمك ليتقدس 

 بيكران 
Mare4tovbo `nge 
pekran 

تيك   إنجيماريسئي    ملكوتك ليأت 

 ميت أوورو 
Marec̀i 
`nge tekmetovro     

 .  مشيئتكلتكن 

:  السماء في كما 

 . األرضعلى  كذلك

ماريف  بيتي هناك 

  :شوبي

  : اتفي خينإم إفريتي 

 بيكاهي   هيچيننيم  

Petehnak    mare42wp
i    :  ̀m`fr35   qen  `tfe : 

nem  higen  pikahi    :  

    لغدل الذي خبزنا 

 . اليوم ناأعط

  راستي  إنتي بين أويك  

 إمفوأوو  نانمييف 
Penwik   ̀nte  rac5  
m3i4  nan  `mfoov  

  

   

 ا الذي بالقبطي عشان نتعلم أيان

 نصليها كل يوم الصبح و بالليل

  أبانا الذي
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  لنا  أغفرو 

   ناذنوب

  إت إيرون   ني  كاأووه  

 إيڤول نان 
Ovoh   xa  n3 et̀eron 

nan  `ebol     
  أيضا   نحن نغفركما 

  

 .  إلينا مذنبين لل

إن   هونإم إفريتي 

  تينكو ايڤول 

 إنتان إن ني إتي أو أون 

 إيريؤو 

` m̀fr35  
hwn   `ntenxw   `ebol  
`nn3`ete  ovon  `ntan  `er
wov  

إيخون   إمبير إنتينأووه  .  تجربةفي   تدخلناوال 

 إيبيراسموس
Ovoh   
`mperenten   ̀eqovn  
`epiracmoc     :     

ها   ناهمين إيڤول الال  .  الشريرمن  نجنا لكن 

 بي بيتهوؤو 
alla  nahmen  `ebol ha 
pipethwov   

  بي اخريستوسخين    ربنا يسوع المسيحب

 بين تشويس  ايسوس
Qen    Pi`xrictoc   I3cov
c  Pen_soic   

  والقوة   الملك لكألن 

  

.  إلى األبد المجدو 

 آمين. 

تي ميت  تي  ثوك چي 

  نيم تي جوم  أوورو

: شا إينيه بي أوأوونيم  

 آمين

Ge , 0wk te  5metovro  
nem  5gom 
nem  pi`wov   2a  ̀eneh  :  
Am3n   
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 ثالثًا: منهج األلحان

 
 

  

 
  

   

لحن جميل جدًا بيتقال في هنتعلم 

 التسبحة في الخماسين
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 نيم غار

  

 

 

  

  
من في اآللهة، يشبهك  

يارب، أنت هو اإلله 

  الحقيقي، الصانع العجائب

نيم غار خين نى نوتى: إتؤنى إمموك 

إبشويس: إنثوك بى إفنوتى إممى : 

  إتئيرى إنهان إشفيرى

Nim jar qen ninov5 : `t̀oni `mmok 
Pu : `n0ok pe `Fnov5 ̀mm3i : et̀iri 

`nhan`2f3ri  

أظهرت قوتك، في 

صت شعبك، خلّ  الشعوب، و

  بذراعك 

أك أوأونه إنتيك جوم: إيفول خين نى 

الؤس: أكسوتى إمبيك الؤس: إن  

  شوبش إهرى خين بيك 

Akovwnh ̀ntekgom : `ebolqen 
nilaoc : akcw5 ̀mpeklaoc : `n`hr3i 

qen pek2wb2  

 مضيت إلى الجحيم، و

أصعدت، السبى، من ذلك 

  المكان

أكشيناك إى امينتى: أكئينى إى  

إبشوى: إن تى إخمالوسيا: خين بى ما 

  إيتيه إمماف

Ak2enak `e`amen5 : ak̀ini `e`p2wi : 
`n5exmalwcìa : qen pima `ete 

`mmav  

  :اللحن ده بيفهمنا أهمية القيامة اللي حّررتنا من سلطان الشيطان ... و بيقول عظمة دور عن اللحن

 ما بنقرا في إنجيل عيد القيامة)(زي  أول شاهدة و كارزة للقيامة: مريم المجدلية

  من أحد القيامة إلى أخر الخمسين في أيام اآلحاد واأليام وبعد الخمسين يقال ال يقبيتقال امتى؟

 في اآلحاد فقط إلى األحد األخير من هاتور

  نيم غار خين نين نوتي 
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أنعمت علينا، مرة أخرى   و

بالحرية، كإله صالح، ألنك 

  صتنا خلّ  قمت و

آك إير إهموت نان إنكيسوب: إن تى  

إيليف ثيريا: هوس نوتى إن آغاثوس :  

  جى أكتونك أكسوتى إممون 

Aker`hmot nan ̀nkecop : 
`n5`elev0eri`a : hwc nov5 `n`aja0oc : 

ge aktwnk akcw5 ̀mmon  

 

المسيح إلهنا: قام من األموات:  

  باكورة : الراقدين  وهو

آبيخرستوس بين نوتى: تونف إيفول  

خين نى إثموؤوت: إنثوف بى إت  

  آبارشى: انتى نى إيطاف إنكوت 

A P=x=c Pennov5 : twn4 
`ebolqen n3e0mwovt : `n0o4 pe 

`t`aparx3 : `nte n3etav`nkot  

ظهر لمريم: المجدلية: وخاطبها:  

  هكذا قائالً 

أف أوأونهف إى ماريا: تى ماجدالينى: 

أفساجى نيماس: إمباى ريتى إفجو  

  إمموس

A4ovonh4 ̀eMarìa : 
5Majdalin3 : a4cagi nemac : 

`mpair35 e4gw `mmoc  

خوتى: أن يذهبوا: إلى إأعلمى 

  الجليل :هناك يروننى 

إسنيو: هينا إنثو  جى ماطامي نا 

ناناف إيروى يشينوؤو: إيتى جاليليآ: س

  إمماف

Ge matame nàcn3ov : hina 
`ntov2enwov : `e5Jalilèa : 

cenanav `eroi ̀mmav  

 فجاءت مريم: إلى التالميذ :و

أنه قال   قالت أنها رأت الرب: و

  لها هذا 

أسئى إنجى ماريا: شا نى ماثيتيس: 

إبشويس: أووه  بيجاس جى أيناف إى 

  ناى بى طاف جوتو ناس 

Ac`I `nge Mari`a : 2a nima03t3c 
: pegac ge ainav ̀ePu : ovoh 

nai peta4gotov nac  

 

هتمام: القديسة  اكان بالحقيقة: 

  مريم :المجدلية حسناً 

كالوس خين أو ميثمى: أسثوبى خين  

أوفيروؤوش: إنجى ثى إثؤاب ماريا: تى  

  ماجدالينى

Kalwc qen ovme0m3i : ac2wpi 
qen ov4irwov2 : `nge 03e0ovab 

Mari`a : 5Majdalin3  

في أحد السبوت: أتت إلى القبر:  

  طالبة باجتهاد: قيامة الرب

أسئى إيبى إمهاف: خين إفؤاى إنتى  

نى ساباتون: أسكوتى خين أو 

إسبوذى: إنسا إت آناسطاسيس إم 

  إبشويس

Ac`I `epìmhav : qen ̀fovai `nte 
nicabbaton : ackw5 qen 

ov`cpovd3 : ̀nca `tanactacic 
`mPu  
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فرأت المالك: جالسًا على الحجر: 

صارخًا قائًال: قد قام ليس هو 

  ههنا

أسناف إيبى آنجيلوس: إفهيمسى 

هيجين بى أونى: إفؤش إيفول إفجو  

إمموس: جى أفطونف إفكى إمباى 

  ما آن

Acnav `epiajjeloc : e4hemci 
higen pi`wni : e4w2 ̀ebol e4gw 

`mmoc : ge a4twn4 ̀4x3 
`mpaima an  

فلهذا نمجده: صارخين قائلين:  

مبارك أنت يا ربي يسوع: ألنك 

  قمت وخلصتنا 

إتفى فاى تين تى أو أوو ناف: إنؤش  

إيفول إنجو إمموس: جى إكسماروؤت 

أوباشويس إيسوس: جى أك تونك  

  أكسوتى إممون 

E0be fai ten5`wov na4 : enw2 
`ebol engw ̀mmoc : ge 

`k`cmarwovt `w Pau I=3=c : ge 
aktwnk akcw5 `mmon  
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