
 

 

   



 

 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

 من كتاب كنيستي األورثذكسية، ما أجملك

   
  

 
  

هاندرس طقوس كتير ... أصوام و أعياد و صلوات و  

 جدًا في الطقسمعلومات كتييير ... من مرجع جميل  
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 )كنيستي األورثذكسية، ما أجملك(من كتاب  †

  

  أهم مالمح الكنيسة القبطية األرثوذكسية

 الفصل  المنهج 

: أهم مالمح الكنيسة القبطية األرثوذكسية 13النقطة    
مقدمة عن    :الفصل األول 

  الكنيسة 
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  مقدمة عن طقوس الكنيسة

 الفصل  المنهج 

  مقدمة عن طقوس الكنيسة  :الفصل الثاني  الفصل كله 

 في الكتاب)  35(رقم  41في الكتاب) لصفحة  22(رقم  28صفحة من  †

  محتويات المبنى الكنسي

 الفصل  المنهج 

  الكنسيالفصل الثالث: المبنى   ثانيًا: محتويات المبنى الكنسي

 في الكتاب)  63(رقم  69في الكتاب) لصفحة  43(رقم  49صفحة من  †

 KG2راجع منهج الطقس من كتاب  †

  عقائد و طقوس تتعلق بالمبنى الكنسي

 الفصل  المنهج 

  عقائد و طقوس تتعلق بالمبنى الكنسي  :الفصل الرابع   الفصل كله 

 الكتاب) في  81(رقم  87في الكتاب) لصفحة  58(رقم  64صفحة من  †
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  قداسات الكنيسة

 الفصل  المنهج 

  الفصل السادس: قداسات الكنيسة  الفصل كله 

 في الكتاب) 175(رقم  181في الكتاب) لصفحة  144(رقم  150صفحة من  †

راجع منهج الطقس من كتاب تانية ابتدائي و رابعة ابتدائي و خامسة ابتدائي و سادسة  †

 ايتدائي 

  صلوات األجبية

 الفصل  المنهج 

  الفصل التاسع: صلوات األجبية  الفصل كله 

 في الكتاب) 229(رقم  232في الكتاب) لصفحة  222(رقم  225صفحة من  †

  األعياد الكنسية

 الفصل  المنهج 

  الفصل الثاني عشر: األعياد الكنسية  الفصل كله 

 في الكتاب) 284(رقم  287في الكتاب) لصفحة  265(رقم  268صفحة من  †

  الكنيسةأسرار 

 الفصل  المنهج 

  أسرار الكنيسة   :الفصل الخامس  الفصل كله 

 في الكتاب) 145(رقم  150في الكتاب) لصفحة  82(رقم  87صفحة من  †

  القراءات الكنسية

 الفصل  المنهج 

  القراءات الكنسية   :الفصل السابع  الفصل كله 

 الكتاب)في  201(رقم  206في الكتاب) لصفحة  177(رقم  182صفحة من  †
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  ألحان و تسابيح الكنيسة

 الفصل  المنهج 

  ألحان و تسابيح الكنيسة   :الفصل الثامن  الفصل كله 

 في الكتاب) 222(رقم  225في الكتاب) لصفحة  201(رقم  206صفحة من  †

 راجع منهج الطقس من كتاب ثالثة ابتدائي  †

  طقوس المناسبات الكنسية

 الفصل  المنهج 

  طقوس المناسبات الكنسية   :العاشر الفصل   الفصل كله 

 في الكتاب) 253(رقم  256في الكتاب) لصفحة  229(رقم  232صفحة من  †

  أصوام الكنيسة

 الفصل  المنهج 

  أصوام الكنيسة   :الفصل الحادي عشر الفصل كله 

في الكتاب) 265(رقم  268الكتاب) لصفحة في  253(رقم  256صفحة من  †
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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 

Wik خبز 

 أويك 

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 
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 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



 ثانوي و جامعة مدرسة شمامسة مار إفرام السرياني  قبطي 

 29 

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 
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  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  بالضميريلتصق  

 اإلثبات 

Ai  أنا  

An  نخن  

Ak   أنَت  

Are   أنِت  

a4  هو  

Ac  هي  

Ateten   أنتم / أنتن  

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
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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

 
 

  

 
  

   

ناسبات ألحان كتييير من مهنتعلم 

 مختلفة و أعياد
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ي وس التان ش اله   لب

  

  

  

  
فلنشكر المسيح إلهنا، 

  مع المرتل داود النبي

اخريستوس  مارين اؤونه ايفول : امبي 

بينوتي : نيم بي ايروبسالتيس : دافيد  

 بي ابروفيتيس

Marenovwnh ̀ebol: `mPi`xr3ctoc 
Pennov5 : nem pieroyalt3c : 
David pi`prof3t3c 

ألنه خلق السماوات  

وجنودها، وأسس األرض 

  على المياه 

جى اف ثاميو اني فيؤوي : نيم  

نوذيناميس : افهيسنتي : امبي 

 موأو كاهي هيجين ني 

Ge a40amio `nnif3ov`i : nem 
novdvnamic: a4hicen5 `mpikahi : 
higen nimwov 

هذان الكوكبان  

العظيمان الشمس 

والقمر، جعلهما ينيران  

  في الفلك 

ناي نيشتي امفوس تير : بيري نيم  

بيوه : افكاف إف ايرأوأويني : خين  

  بيستير اوما

Nai ni25 `mfwct3r : pir3 nem piioh 
: a4xav ev`erovwini : qen 
pi`cterèwma 

خرج الرياح من خباياها، أ

نفخ في األشجار حتى 

  أزهرت

افئيني ان هان ثيوو : ايفول خين نيف  

اهور : افنيفي انسا ني اششين : شا 

 انتو فيري ايفول 

A4`ini ̀nhan03ov : `ebolqen 
ne4`ahwr : a4ni4i `nca ni`223n : 
2a`ntovfiri `ebol 

مطرًا على وجه أمطر 

األرض حتى أنبتت  

  وأعطت ثمرها

افهوأوو انؤمون هؤو : هيجين ابهو  

ام ابكاهي : شانتيف روت ابشوى :  

  انتيفتي امبيف اوطاه 

A4hwov `novmovnhwov : higen `pho 
`m`pkahi : 2a`nte4rwt ̀e`p2wi : 
`nte45 `mpe4ovtah 

  :لحن جميل جدًا بنمجد فيه ربنا الخالق العظيمعن اللحن 

  بعد الهوس الثاني في التسبحةال يقبيتقال امتى؟ 

 التاني  لبش الهوس 
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خرج ماء من صخرة أ

وسقى شعبه في 

  البرية 

ان أوموؤو : ايفول خين اوبترا :  افئيني 

اف اتسو امبيف الؤس : ان اهري هي 

  ابشافى 

A4`ini ̀novmwov : ̀ebolqen ovpetra 
: a4`tco ̀mpe4laoc : ̀ǹhr3i hi `p2a4e 

صنع اإلنسان كشبهه  

  وصورته لكي يباركه 

افثاميو امبي رومي : كاطا بيف ايني 

: نيم تيف هيكون : اثريف اسمو 

  ايروف

A40amio ̀mpirwmi : kata pe4̀ini : 
nem te4hikwn : e0re4`cmov `ero4 

فلنسبحه و نرفع اسمه 

إلى األبد  ونشكره ألن 

  رحمته

مارين هوس ايروف : تين اتشيسي ام  

بيف ران : تين اؤونه ناف ايفول : جى 

  بيف ناي شوب شا اينيه 

Marenhwc ̀ero4 : tensici ̀mpe4ran : 
tenovwnh na4 `ebol : ge pe4nai 
2op 2a ̀eneh 

بصلوات المرتل داود، يا 

رب انعم لنا بمغفرة  

  خطايانا 

هيتين ني افشي : انتى بي 

ايروبسالتيس دافيد : ابتشويس اري  

اهموت نان : امبيكو ايفول انتى نين  

  نوفى

Hiten nievx3 : ̀nte piieroyalt3c 
David : Pu `arìhmot nan : `mpixw 
`ebol `nte nennobi 

بشفاعات والدة اإلله 

القديسة مريم، يا رب  

  انعم لنا بمغفرة خطايانا 

هيتين ني ابريسفيا : انتى تي 

ثيؤطوكوس اثؤواب ماريا : ابتشويس  

اري اهموت نان : امبيكو ايفول انتى 

  نين نوفى

Hiten ni`precbìa : `nte 50e`otokoc 
=e=0v Mari`a : Pu ̀ari`hmot nan : 
`mpixw `ebol ̀nte nennobi 

بشفاعات كل صفوف  

المالئكة، يا رب انعم لنا  

  بمغفرة خطايانا 

هيتين ني ابريسفيا : انتى ابخوروس 

تيرف انتى ني انجيلوس : ابتشويس  

اري اهموت نان : امبيكو ايفول انتى 

  نين نوفى

Hiten ni`precbìa : `nte `pxoroc t3r4 
`nte niajjeloc : Pu `arìhmot nan : 
`mpixw `ebol ̀nte nennobi 

مبارك أنت بالحقيقة مع  

أبيك الصالح والروح 

القدس، ألنك أتيت  

  وخلصتنا 

اك اسمارؤوت اليثوس : نيم بيك يوت  

ان اغاثوس : نيم بي بنيفما : اثؤواب  

  جى اك اى اك سوتى اممون 

`K`cmarwovt `al30wc : nem Pekiwt 
`ǹaja0oc : nem Pi=p=na =e=0v : ge ak`i 
akcw5 `mmon 
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د الميال س    ابينشوي

  

  

  

  
:   يا ربنا يسوع المسيح

الذي ولدته العذراء : في 

بيت لحم اليهودية :  

 كاألصوات النبوية 

ابنشويس ايسوس بى اخريستوس : فى 

ايطاس ماسف انجيه تى بارثينوس : خين  

فيثلئيم انتيه تى يوذى آ : كاطا نى ازمى 

 ام ابروفيتيكون 

Apensoic I_119=3c P=xc f3`etac 
mac4 ̀nge 5par0enoc : qen 
B30leem ̀nte 5Iovde`a kata 
ni`cm3 `m`prof3tikon 

الشاروبيم والسيرافيم :  

المالئكة ورؤساء المالئكة 

: العساكر والسالطين :  

والكراسي والربوبيات  

 والقوات 

ني شيروبيم نيم ني سيرافيم : ني 

انجيلوس نيم ني ارشي انجيلوس : ني 

ستراتيا نيم ني اكسوسيا : ني اثرونوس  

 نيجوم ني ميت تشويس 

Nixerovbim nem niCerafim 
ni`ajjeloc nem ni`arx3`ajjeloc 
ni`ctratia nem nìe987ovcìa 
ni`0ronoc nimetsoic nigom 

صارخين قائلين : المجد لله 

في األعالي : و علي األرض 

السالم : وفي الناس 

 المسرة

افؤش ايفول افجو امموس : جيه أوؤ أو 

نيم أو   ام افنوتي خين ني اتتشوسي :

هيريني هيجين بي كاهي : نيم أوتي  

  ماتي خين ني رومي

Evw2 `ebol evgo ̀mmoc : ge 
`ov̀w`ov `mF5 qen n3̀etsoci : 
nem ovhir3n3 higen pikahi : 
nem ov5ma5 qen nirwmi 

  

  :نبتهج مع الماليكة بميالد مخلصنا ربنا يسوع ... زي ما جه في نبوات العهد القديمعن اللحن 

  قبل اإلنجيل في قداس عيد الميالدال يقبيتقال امتى؟ 

 ابينشويس الميالد 
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د زمور الميال  مرد م

  

  

  

  
الليلويا الليلويا . يسوع المسيح ابن هللا  

: ولدته العذراء : فى بيت لحم 

اليهودية : كاألصوات النبوية : الليلويا  

  الليلويا 

خريستوس  يا . ايسوس بى الليلويا الليلو

فنوتى: اس ماسف انجي ا ابشيرى ام

تى  تى بارثينوس : خين فيثلئيم انتي

يوذى آ كاطا نى اسمى ام 

  ابروفيتيكون . الليلويا الليلويا 

A=l =A=l . I_119=3c P=xc ̀p23ri 
`mF5 : acmac4 ̀nge 

5par0enoc : qen 
B30leem ̀nte 5Iovde`a 

kata ni`cm3 `m`prof3tikon 
. =A=l =A=l  

 

  

 :زي ما تنبأ ميخا النبي ... أمنا العدرا ولدت ربنا يسوع في بيت لحم عن اللحن 

  قبل المزمور في قداس عيد الميالدال يقبيتقال امتى؟ 

 الميالد مرد مزمور 
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يل عيد الميالد   مرد إنج

  

  

  

  
نجم اشرق فى المشارق :و 

المجوس تبعوه : حتى أدخلهم  

بيَت لحم : وسجدوا لملك 

  الدهور 

أوسيو افشاى خين نى مان شاى :  

انى ماغوس موشى إن سوف : شا 

انتيف اينو اي فيثلئيم : أف أوؤشت 

  ام ابؤرو إن نى إيه أون 

Ovciov a42ai qen niman2ai : 
animajoc mo2i `ncw4 2a 

`nte4enov `eB30leem avovw2t 
`m`povro `nnìewn  

) : يسوع المسيح ابن   4الليلويا ( 

  هللا ولد فى بيت لحم 

). ايسوس بخريستوس   4الليلويا ( 

ى ايطاف ابشيري ام افنوتي ف

  ماسف خين فيثلئيم 

= A=l A=l A=l A=l : I_119=3c P=xc 
`P23ri `mf5 : ̀f3etavmac4 : qen 

B30leem 
هذا الذي ينبغي له المجد مع 

أبيه الصالح والروح القدس من 

  اآلن وإلي األبد 

ف بي نايبري برإري بي أوؤ إفاي 

نيم بيف يوت أن آغاثوس نيم بي  

س جين تينو نيم شا يواب  ؤثإبنفما إ

  إينيه 

Fai `ere pìwov `ere prepina4 nem 
pe4iwt `naja0oc nem pi`pnevma 
e0ovab icgen 5no nem 2a eneh 

ب واالبن والروح آلألنه مبارك ا

القدس الثالوث الكامل نسجد 

  له ونمجده

افيوت  وت انجى ؤجى اف اسمارو

ؤواب  نيم ابشيري نيم بي ابنفما اث

تى ترياس اتجيك ايفول تين 

  اوناستي   نؤوشت امموس تيوا

Ge ̀4`cmarwovt ̀nge `fiwt nem 
`p23ri nem Pipna e0v : 5triac 
etg3k ̀ebol tenovw2t `mmoc 

ten5`wov nac 

  :المزود على وّصلهم اللي النجم تبعوا...  كمان المجوس وعن اللحن 

  الميالد عيد قداس في اإلنجيل بعدال يقبيتقال امتى؟ 

 الميالد عيد  إنجيل  مرد 
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 أوكاتي

  

  

  

  
  عظة ألبينا القديس انبا

  شنودة رئيس المتوحدين -

  يوحنا فم الذهب -

  اثناسيوس الرسولى -

  ساويرس -

أوكاتي كيسيس انتي بين يوت  

  اثؤواب أفا

  شينوتي بي أرشي مانذريتيس -

  يوأنس بي اخريزوستوموس -

  أثناسيوس بي أبوسطوليكوس -

  سيفيريانوس  -

Ovkathx3cic ̀nte peniwt e0ovab 
abba  

- @enov5 piarx3maǹdrat3c  
- Iwann3c pi`xrvcoctomoc  

- A0anacioc pìapoctolikoc  
- Cev3rianoc  

المقدسة تكون معنا .  بركته 

  آمين 

ايري بيف اسمو اثؤواب شوبي نيمان  

  : أمين 

ere pe4`cmov e0ovab 2wpi neman : 
`am3n 

 

 :معظم العظات تتكلم عن الدينونة و حساب النفس و السلوك المسيحي الصحيح و النقاوة و هي  عن اللحن

 اآلالمتتماشى مع روح أسبوع 

  قبل العظة في ساعات البسخة المقدسةال يقبيتقال امتى؟ 

  أوكاتي 
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عظة  ختام ال

  

  

  

  
فلنختم عظة أبينا  

  القديس

شنودة رئيس  -

  المتوحدين

  يوحنا فم الذهب -

  اثناسيوس الرسولى -

  ساويرس -

مارين ايرس افراجيزين انتي كاتي 

  بين يوت اثؤواب أفاكيسيس انتي 

  شينوتي بي أرشي مانذريتيس -

  يوأنس بي اخريزوستوموس -

  أثناسيوس بي أبوسطوليكوس -

  سيفيريانوس  -

Marenener cfrajizin 
`n5kat3x3cic `nte peniwt e=0v 

Abba  
- @enov5 piarx3maǹdrat3c  

- Iwann3c pi`xrvcoctomoc  
- A0anacioc pìapoctolikoc  

- Cev3rianoc  

الذي أنار عقولنا وعيون  

قلوبنا بسم اآلب واإلبن  

والروح القدس إله واحد  

  آمين 

في ايطاف اير أووأويني امبيننوس نيم  

ني فال انتي نين هيت : خين افران ام 

افيوت نيم ابشيري نيم بي ابنيفما 

  اثؤواب أوونوتي ان أووأوت : أمين 

F3eta4erovwini `mpennovc nem 
nibal `nte nenh3t: qen ̀fran 
`mFiwt nem P̀23ri nem Pip=na 

e=0v: ovnov5 `novwt am3n 

 :العظات آلباء عظماء في تاريخ الكنيسة ... فالكنيسة واحدة و التعليم واحد ال يتغير مع الزمن عن اللحن 

  بعد العظة في ساعات البسخة المقدسةيقال بيتقال امتى؟ 

  ختام العظة 
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ي اين شوري الحز  تي 

  

 
 

  

  
المجمرة الذهب هي العذراء 

وعنبرها هو مخلصنا، قد ولدته و 

  خلصنا و غفر لنا خطايانا 

نوب تيه تي بارثينوس .  تي شوري ان 

بس اروماطا بى بين سوتير . 

اسميسي امموف افسوتي اممون 

  اووه افكانين نوفي نان ايفول 

52ovr3 ̀nnovb te 5par0enoc : 
pecarwmata pe pencwt3r : 
acmici `mmo4 a4cw5 `mmon 

ovoh a4xa nennobi nan `ebol  

 

 :مريم) التي كلما أمسك الكاهن بالشورية و أعطى بخورًا ... نتذكر الشورية الحقيقية (العدرا  عن اللحن

 حملت جمر الالهوت بداخلها

  بعد ثوك تي تي جوم في الساعة التاسعة من يوم الجمعة العظيمةال يقبيتقال امتى؟ 

  تي شوري الحزايني 
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اثوليكون  مقدمة و ختام الك

  

 

 

  

  
 المقدمة 

الكاثوليكون من رسالة  

 ابينا (فالن) يا احبائي

كاثوليكون إيفول خين تي إبيستولي  

 إنتي بين يوت ( . . . . ) نامين راتي

Ka0olikon `ebol qen 
5`epictol3 ̀nte peniwt ( . . . 
namenra5 

 الختام 

ال تحبوا العالم وال شيئا  

مما في العالم . العالم 

يزول وشهوته . والذي  

يصنع إرادة هللا يدوم الي 

 االبد آمين 

نا إسنيو إمبير مينريه بي كوزموس :  

اوذيه ني إتشوب خين بي كوزموس :  

بي كوزموس ناسيني نيم تيف  

إبيثيميا : في ذيه إت إيري إم 

إم إفنوتي : إفناشوبي شا  أوشإفؤو

 إينيه آمين 

Nàcn3ov `mpermenre 
pikocmoc: `ovde n3̀et2op qen 
pikocmoc: pikocmoc nacini 
nem tef`epi0vmia: f3 de et̀iri 
`m`f`ov`w2 `mF5 `4na2wpi 2a 
`eneh: ̀am3n 

 :عن اللحن 

 * نفس المقدمة و الختام اللي بالعربي، بس بنقولهم بالقبطي باللحن

... و معنى العالم هنا: األشياء التي في العالم ... يعني قلبنا مايتعّلقش  15:  2* الختام هو يوحنا األولى 

 بالماديات

  الكاثوليكون في القداس الباسيلي (و الختام بعد) قبلالمقدمة ال يقبيتقال امتى؟ 

 مقدمة و ختام الكاثوليكون 
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