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أول :منهج الطقس
ا
طقس أسبوع اآللم
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مالحظات عن هذا األسبوع
 – 1هو أقدس أيام السنة كلها
† السيد المسيح تكلم فيه عن الحب األعظم ،فقال" :ليس حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه
ألجل أحبائه" لذلك يسمى أسبوع الحب اإللهي أقدس أيام السنة كلها

†

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

†

في هذا األسبوع نجد فكرة التفرغ للعبادة فالناس كانوا يتفرغوا للعبادة طوال هذا األسبوع

أصوام – ميطانيات

وكانوا يقرأون العهدين القديم والجديد ،لذلك الصوم الكبري كان يصل إلى قمة روحانية في

أسبوع اآللم
†

في هذا األسبوع نركز كل صلواتنا علي آلم السيد المسيح  ...من رؤية أيقونة الصلبوت
والشموع والقراءات الحواس كلها مليئة بهذه األحداث الهامة

 – 2أن كل الصلوات تقام في الخورس الثاني
† أي خارج المحلة (خارج الخورس األول) :كما قال معلمنا بولس (عربانيني " )13 :12فلنخرج ا
إذا
إليه خارج المحلة حاملني عاره" والسبب في ذلك:

 .1السيد المسيح صلب خارج أورشليم

 .2كانت ذبيحة الخطية تحرق خارج المحلة (األقداس)  ...وهذا كان يعين طرح الخطية خارج
اإلنسان لكي يتربر اإلنسان ويصري في بر وقداسة

 – 3يسمى بأسبوع البصخة
†

كلمة بصخة القبطية يعين عبور بالعربي ،أو فصح بالعربي،

† وهو تذكار لعبور المالك علي بيوت المرصيني لكي يهلك كل بكر فيها ،فكان المالك يرم

علي كل بيت في أرض مرص فإذا وجد الدم علي القائمتني والعتبة العليا فكان يعرب عنها

وإذا لم يجد الدم كان يقتل كل بكر
†

ونحن نعترب آلم السيد المسيح هو عبور ,فبالتجسد شابهنا ،وباآللم عرب بنا ،وبالقيامة جعلنا

نشابهه ،فالسيد المسيح أراد أن نشابهه لذلك شابها ا
جسدا مثلنا وتألم عنا
أول فلهذا أخذ
ا
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الستائر السوداء في أسبوع اآللم
†

الستائر السوداء اليت توضع في الكنيسة ليست مجرد إعالن حداد أو حزن عام

† نحن ل نحزن علي السيد المسيح فهو قال لبنات أورشليم "ل تبكني علي بل ابكني علي

أنفسكن وأولدكن" وكان يقصد أن يوجه النظر إلى اإلنسان نفسه ،فهو إن كان تألم ومات
لكنه كان يعرف أنه سوف يقوم وينترص علي الموت ،ويصعد ..الخ ،فهو كان واثق من كل

هذا
†

لكن الحزن علي الخطية اليت سببت للرب كل هذه اآللم فنحن نقول في القسمة الرسيانية

"إحزني يا نفيس علي خطاياكي اليت سببت لفاديك الحبيب كل هذه اآللم اغسلي جرحه فيك
واحتمي فيه عندما يهيج عليك العدو"

†

عموما)
توضع الستائر علي الحوائط والعمدان و المنجليات وستورالهيكل (في الكنيسة
ا

إشارة إلى سيطرة الخطية قبل الفداء "هذه ساعتكم وسلطان الظلمة".

تعبريا عن حزن التالميذ حينما سمعوا حديث الرب عن آلمه وموته (التالميذ رمز
† و كذلك
ا
للكنيسة)

لذلك أسبوع اآللم يسبب للنفس حزن مقدس و توبة عن الخطية

الشموع في أسبوع اآللم
†

توضع علي المنارة بجانب المنجلية إشارة لنور القراءات ولذلك توضع  3شمعات إشارة إلى

†

كذلك أمام الصلبوت توضع الشموع ،فهي تعين البذل و التضحية

النبوات والزمامري واألناجيل (البشائر)
†

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

التسبحة في أسبوع اآللم
†

عندنا  5ساعات نهارية و  5ساعات ليلية

† "لك القوة و المجد و الربكة" نقولها  12مرة كل ساعة ، ،فرقم  )9 × 3( 12يشري إلى ملكوت
هللا ،الثالوث يملك علي أركان األرض األربعة

†

هذا اللحن قاله المالك للسيد المسيح عندما جاء ليقويه (في بستان جسثيماني) لكنه وجد أن
السيد المسيح هو مصدر القوة قال له " لك القوة والمجد والربكة والعزة"
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†

هذه التسبحة نقولها بدل الزمامري  12مرة كل ساعة مكان الـ 12مزمور لألسباب التالية:

 .1الزمامري بها نبوات عن التجسد و الصعود ..لكن نحن في هذا األسبوع نركز علي اآللم .لذلك
نحن نأخذ من الزمامري ما يشري إلى هذه اآللم في الزمامري اليت تُ قال قل األناجيل مثل

"رفضوني أنا الحبيب مثل ميت مرذول ..كالمه ألني من الدهن وهو نصال"

 .2صلوات الزمامري فيها تسابيح علي أمور كثرية ،لكننا هنا نركز علي تمجيد الرب علي خالصه
العظيم الذي صنعه لنا وشكره علي محبته اإللهية الفائقة

 .3لالشرتاك مع المالئكة في ترنيمتهم للسيد المسيح علي موته وقيامته وذلك ألن السيد
المسيح تألم من أجلنا وخلصنا بموته

"مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغين والحكمة والقوة والكرامة والمجد

والربكة ،وكل خليقة مما في السماء وعلي األرض وتحت األرض وما علي البحر كل ما فيها
سمعتها قائلة للجالس علي العرش وللخروف الربكة ،والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد
اآلبدين" (سفر الرؤيا )13 ،12 :5

 .9مخليص الصالح :اإلعالن أن السيد المسيح تألم بإرادته ولم يكن آلم مفروضة عليه "لي
سلطان أن أضعها ولي سلطان أن آخذها"

 .5نعرتف بأن السيد المسيح مات عنا هو حي إلى األبد
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اإلضافات اليت تقال في تسبحة علي مدار أسبوع اآللم
†

إضافة عبارة "مخليص الصالح " ابتداء من الساعة الحادية عرش من يوم الثالثاء وهي الساعة
اليت بدأ فيها يهوذا التشاور مع اليهود لتسليم سيده ابتدأ يكشف الطريق لعمله الخاليص

†

إضافة عبارة :قوتي وتسبحيت هو الرب و صار خالصاا مقدس ُا ،من ليلة الجمعة (تتميم الخالص)

األلحان والميطانيات في أسبوع اآللم
األلحان
†

تؤدي األلحان والصلوات في هذا األسبوع بالطريقة األدرييب "الحزايين" وهي طريقة طويلة

تتمزي باللحن الطويل ،والعمق في المعين لذلك تكون هذه الطريقة مصدر للتعزية وقت
الحزن

الميطانيات
†

الميطانيات في أسبوع اآللم تجسد معين الخالص ففيها السجود والقيام ،فالسقوط

†

لكي نعلن حزننا ا
أيضا خالل هذا األسبوع المقدس بالصوم الطويل والنسحاق والتذلل

بالخطية والخالص بالمسيح الذي أقامنا

بالميطانيات

† و هي في الطلبات الصباحية حيث تقرتن بالصوم أما في سواعي الليل وحيث يكون الشعب
قد أفطر فال تكون هناك ميطانيات

القداسات في أسبوع اآللم
† ل تقام قداسات خالل الثالثة أيام (الثنني والثالثاء واألربعاء) .ول أحد يدخل إلى المذبح خالل
هذه األيام بسبب:

 .1تذكار الطرد من الفردوس :لنتذكر الطرد الذي نالته البرشية نتيجة المعصية حىت يدخل في
ذهن الناس خطورة الخطية اليت تؤدي إلى الطرد من حرضه هللا ،النفصال عنه

 .2ألن السيد المسيح لم يكن قد أسس رس اإلفخارستيا  ...حيث تم تأسيس هذا الرس يوم خميس
العهد
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األعياد في أسبوع اآللم
†

سيدية:
أسبوع اآللم فيه  3أعياد ّ

 .1أحد الشعانني (عيد سيدي كبري)

 .2خميس العهد (عيد سيدي صغري)
 .3أحد القيامة (عيد سيدي كبري)

تكريم وتقديس األلم ولكي يكون األلم مغلف بالفرح ألنه مرتبط بعطايا روحية خالدة

طقس أحد الشعانني
أحد السعف (الشعانني) هو عيد سيدي كبري يتمزي بدورة الشعانني و قراءات البشائر (األناجيل)

األربعة في القداس  ..و باللحن الشعانيين

طقس دورة الشعانني
†

في رفع بخور باكر ...و هي نفس مسرية موكب السيد المسيح من بيت عنيا إلى أورشليم.

†

ترتيب الدورة:

بعد الدورة ينتهي استخدام السعف.

 .1نعمل  3دورات بالصليب حول المذبح

 .2نخرج خارج الهيكل ونبدأ الدورة في صحن الكنيسة
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تبدأ الدورة في الهيكل ألن الهيكل هو السماء وتكون الدورة بسعف النخل
والصلبان و المجامر إشارة إلى موكب النرصة وفي هذا الموكب فرحة اللقاء بني

المسيح والكنيسة (العريس والعروس) اليت تقول هوشعنا أو أوصنا بعين خلصنا

فقد أنطلق هذا الموكب من الهيكل (السماء) خالل ذبيحة الصليب (المذبح) بعمل

الثالوث القدوس ( 3دورات) فالهيكل هو قدس األقداس وفيه المذبح الذي هو
عرش هللا يرتبع عليه هللا الكلمة الذبيح

 .3الدورة في صحن الكنيسة :في  12مكان يقفون فيه أمام األيقونات
 المكان األول :أمام باب الهيكل :الذي يرمز للسيد المسيح فالسيد

المسيح هو الباب  ...علي يمينه توضع أيقونة السيدة العذراء وعن يساره
توضع أيقونة يوحنا المعمدان

 المكان الثاني :عند أيقونة السيدة العذراء

 المكان الثالث :عند أيقونة المالك ميخائيل
 المكان الرابع :عند أيقونة البشارة و المالك غربيال

 المكان الخامس :عند أيقونة القديس مار مرقس الرسول
 المكان السادس :عند أيقونة الرسل الثين عرش

 المكان السابع :عند أيقونة الشهيد مار جرجس أو أي شهيد

 المكان الثامن :عند أيقونة القديس األنبا أنطونيوس أو أيقونة أي قديس
 المكان التاسع :عند الباب البحري

 المكان العارش :عند أيقونة عند مكان اللقان
 المكان الحادي عرش :عند الباب القبلي

 المكان الثاني عرش :عند أيقونة يوحنا المعمدان
يقرأون فيها  12مزمور و 12إنجيل مع مرد خاص يناسب األيقونة ثم الرمد الخاص
بأحد الشعانني إشارة إلى الرتباط بني العهد القديم (في الزمامري) و العهد الجديد

(فصل اإلنجيل) وصلوات المنترصين (األيقونات) مع تسابيح المجاهدين (الشعب)
واحدا
حيث في ذبيحة الصليب صار الكل
ا

†

بخورا لله أمان أيقونات العذراء ،و السمائيني واإلنجيليني والرسل
في هذه الدورة نقدم
ا

رافعا تسابيح الشكر لله علي خالصه العجيب
معا بالروح
ا
والشهداء والنساك ،كأنما يقف الكل ا
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إنجيل باكر
†

في نهاية الدورة تصلي أوشية إنجيل باكر ،ثم إنجيل باكر عن لقاء زكا بالسيد المسيح عرب
الجمزية (لو )14
زكا يشري إلى الكنيسة والجمزية تشري للصليب فلقاء زكا بالسيد المسيح إشارة إلى

البرشية اليت كانت محتاجة للخالص

القداس
†

نصلي فيه صلوات سواعي الثالثة ،و السادسة ،و تقديم الحمل …

†

طقس القداس فرايحي و يقال الرمدات الخاصة بأحد السعف (مثل مرد اإلبركسيس و لحن

†

نقرأ األناجيل األربعة (مىت – مرقس – لوقا – يوحنا) الفصول اليت تتكلم عن دخول السيد

إفلوجيمينوس و األسبسمس )...
المسيح أورشليم

الجناز العام
†

يعمل الجناز العام بعد انتهاء القداس اإللهي يوم أحد الشعانني لجميع الراقدين في الرب
خالل أسبوع اآللم حيث ل تقام جنازات تذكارية عن أنفس المسيحيني المنتقلني خالل هذا
األسبوع لألسباب التالية:

 .1هذا األسبوع خاص لعمل تذكار آلم و صلب و موت السيد المسيح
 .2ل تشرتك الكنيسة في حزن آخر غري حزن يسوع عريسها

 .3للتفرغ للصالة والتسبيح والصوم وهي حزينة علي خطاياها
 .9ألنه ل يرفع بخور في الكنيسة خالل الثالثة أيام األولى من أسبوع البصخة المقدسة

13

مدرسة مار إفرام الرسياني
منهج إعدادي – طقس

طقس خميس العهد
في هذا اليوم نتذكر  3أشياء هامة هي:

 – 1باكر (تآمر يهوذا على السيد المسيح)
†
†
†

نبدأ بالنبوات ثم رفع بخور باكر حىت أرباع الناقوس ثم أوشية الرمىض و القرابني و تسبحة
المالئكة و الذكصولوجيات ..إلخ.

ثم اإلبركسيس يحكي قصة خيانة يهوذا بعدها نعمل زفة معكوسة تمثل يهوذا رمز

المخالفني ،و تذكرنا بنتائج الخطية حىت نتجنبها

في هذه الزفة تقال عبارات تدل علي أنه مخالف الناموس" :يا يهوذا يا مخالف الناموس

بالفضة بعت المسيح لليهود مخالفي الناموس"

 – 2اللقان (غسل أرجل التالميذ)

†
†

بعد صالة الساعة  3و  6و  4من البصخة يعمل اللقان :وهو تذكار غسل أرجل التالميذ
غسل األرجل يشري إلى أهمية التوبة.

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

فليس لك معي نصيب" وقال له أيضاا  :الذي قد اغتسل مرة (المعمودية) ل يحتاج إل

لغسل قدميه (التوبة)  ...لذلك غسل األرجل له عالقة بالغسل األول (المعمودية) لذلك
تسمى التوبة معمودية ثانية
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منهج إعدادي – طقس

†

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

†

فهو المعلم ،السيد الذي رسم لنا رسم المحبة وترتيب التضاع ،فهو إعالن عن خدمة العهد

وهي سمة التضاع

الجديد وهي خدمة غسل األرجل ،وغسل أرجل التالميذ يشري إلى القيادة للتوبة

 – 3القداس (تأسيس رس الفخارستيا)
يسمى خميس العهد ألن في هذا اليوم بدأ عهد دم المسيح سلم فيه الدم المقدس ،فالعهد
القديم كان قائم علي دم الذبائح ،أما العهد الجديد فهو قائم علي دم المسيح

†

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

 oشكر :ألن أول مرة يجتمع فيها برش مع هللا بعد الطرد من الفردوس ،فالبن هنا شكر
األب نيابة عن الكنيسة كرأس عن الكنيسة

 oبارك :أي نزع اللعنة

قسم( :أو كرس) تفيد اآللم
o
ّ

†

جدا ألنه يعرب عن رشكة
قدس خميس العهد هو أقرص قداس في السنة كلها ولكنه مهم ا

†

في هذا القداس:

البرش مع هللا

 oل قرأ الكاثوليكون ول اإلبركسس  ...ألن البركسيس قرأناه في باكر أما الكاثوليكون
فلم يكن جماعة الرسل بدأت عملها في الخدمة

 oل تقال سوتيس آمني أي (خلصت ا
حقا) ألن الخالص لم يكن قد تم
 oل تصلي صالة الصلح باعتبار أن الصلح لم يتم

 oل يصلي المجمع باعتبار أن جماعة القديسني لم تكن قد نقلت بعد إلى الفردوس
 oل يصلى الرتحيم ألنه ل يوجدنياح ألن الكل كائن في الجحيم
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ا
احتفال بعودة الحياة الملكوتية المفقودة و التناول قبل الساعة
نحن نعمل القداس
التاسعة لعدم مشاركة اليهود في فصحهم
†

ينتهي القداس بالتناول ويقال في التوزيع تقال الساعة  11من يوم الخميس

طقس الجمعة العظيمة
†

ا
وفورا .حيث سيق فيه الرب يسوع للصلب كشاه
مهيبا
احتفال
تحتفل الكنيسة في هذا اليوم
ا
ا
إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها

 oيكون الصوم في هذا اليوم بزهد وتقشف شديد (حىت الساعة  5أو  6مساء)
 oألحان هذا اليوم حزايين كلها

 oالرتكزي علي انتظار البرشية لهذا الخالص و هذا المخلص  ...نلمسه من خالل القراءات
اليت تدل علي مشتهى كل األجيال قد تحقق في هذا اليوم

 oالقراءات تعمق فيما التشبه بالمسيح الذي قابل الرش بالخري وهكذا ينبغي أن نسلك
وهو الذي بذل نفسه ألجلنا فنبذل أنفسنا نحن ا
أيضا ألجل اآلخرين

أيقونة الصلبوت
†

هي من أهم إعالنات هذا اليوم العظيم فهي توضع في

وسط الكنيسة في مكان مرتفع "ارسمي جرحه أمامك

وأحتمي فيه عندما يهيج عليك العدو" (القسمة الرسيانية)
†

لذلك نرسك أمامنا صورة اآللم مجسمة وكأننا نقف مع

العذراء و يوحنا الحبيب والمجدلية أمام الصلبوت وكأننا علي
جبل الجلجثة.

†

توضع أيقونة الصلبوت في هذا اليوم لألسباب اآلتية:

 .1ترسم في ذهننا صورة صلب مخلصنا الصالح

 .2نتذكر اآللم اليت احتملها الرب ألجلنا فنتوب عن خطايانا
 .3حىت تبث فينا روح الصرب والحتمال  ...ناظرين إلى رئيس
إيماننا ومكمله (عربانيني )3-1 :12

 .9تبث فينا روح الرجاء فنأتي إلى الرب لننال الخالص
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†

و توضع أيقونة الصلبوت في مكان عالي:

 oإشارة إلى تأثريها في رفع النفس فوق الضعف البرشي
 oإشارة إلى ارتفاع الرب علي الصليب "وأنا إن ارتفعت أجذب إلى الجميع" (إنجيل يوحنا
)32 :12

 oكما رفع موىس الحية هكذا ينبغي أن يرفع ابن اإلنسان (يو )3

 oلننظر إليها نحن المؤمنني فنتقوى ونثبت في الحرب مع الشيطان عدونا مثل الراية
في الحرب

†

مصلوبا (رسالة كورنثوس األولى :1
و يوضع اإلنجيل أمام أيقونة الصلبوت :حىت نبرش بيسوع
ا

†

وفاديا
مخلصا
و نقدم البخور أثناء قراءة البولس إشارة إلى كرازة الرسل بالسيد المسيح
ا
ا

†

)23

توضع الشموع مضيئة حول أيقونة الصلبوت:
 oحيث المصلوب هو نور العالم.

 oإشارة إلى الحياة اليت ل يغلبها الموت

الظلمة و إطفاء األنوار
† في إنجيل الساعة السادسة (وقت صليب السيد المسيح) ،عندما يقول القارئ "و كانت ظلمة
علي األرض كلها من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة" (إنجيل مىت )95 :22

†

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

†

وبعد الساعة السادسة تُ قال أمانة اللص وهي تعرب عن أمانة اللص أثناء الصلب؛ فهو لم يري

صلب المخلص له المجد

ليا علي طور تابور بل رآه مصلوباا َ "...م ْن يؤمن بإله مصلوب؟!!"
السيد المسيح وهو متج ا

(القديس أغسطينوس)
†

الشمس أظلمت لألسباب الآلتية:

 oحزناا علي مبدع الشمس ونور العالم

 oحزناا علي خطايانا اليت سببت لفادينا الموت واآللم
 oشهادة أن المصلوب هو اإلله المتجسد

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

تقرأ مراثي إرميا في بداية صالة الساعة الثانية عرش بلحن ممزي
فيها ترثي صهيون نفسها وتعلل نفسها برجاء مراحم هللا متوقعة خالص الرب

(إنجيل مرقس )26 :31
†

الرماثي فيها من العبارات والمعاني اليت تنئب بصلب الرب واآللم اليت أحتملها من اليهود

†

بعد الرماثي يقولون لحن (بيك إثرونوس) كرسيك يا هللا إلى دهر الدهور (مزمور  )2 ،4 ،99ثم

†

يعد ما يستخدم للدفن (أيقونة الدفن – الورود – الحنوط) مثلما فعل يوسف الرامي و

الزممور واألناجيل والطرح والطلبة

نيقوديموس عند تكفني السيد المسيح

الميطانيات
†

تنتهي بها اليوم  122 ...ميطانية في كل اتجاه (نبدأ بالرشق ثم الغرب ثم الشمال ثم

الجنوب)  ...فيها يرصخ الشعب كله طالباا الرحمة بصوت واحد وبنفس واحد قائلني،
كريياليسون

نطلب مراحم هللا ورأفته علي البرش دليل علي أن ذبيحة السيد المسيح كافية للعالم
كله
†
†

ثم  52ميطانية أخري جهة الرشق إشارة إلى اليوبيل والحرية اليت نلناها بالصليب.
ا
اعرتافا بـ:
الميطانيات فيها

 oأن الذي مات علي الصليب هو يسوع المسيح رب المجد الذي يجب له العبادة
والسجود

 oأنه حارض في كل زمان مالئ الكل و في الكل و ل يخلو منه مكان

 oأن يسوع المسيح مات عن جميع الناس في كل أقطار األرض األربعة كفارة لجميع
خطايا البرشية كلها فهو مات عن الجميع كي يحيا الجميع

 oأن هللا سوف يرسل مالئكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من األربع جهات
"رياح" من أقصاء األرض إلى أقصاء األرض إلى أقصائها
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الزفة
†

إشارة لحمل جسد المسيح ودفنه

†

في الزفة يطوف الكهنة والشمامسة وكل الشعب بأيقونة الصلبوت وكتاب البصخة

واإلنجيل المقدس حاملني الشموع والصلبان و المجامر في الكنيسة والهيكل وهم يرتلون
بالدفوف كريياليسون
إشارة إلى يوسف ونيقوديموس حيث أنزل جسد الرب عن الصليب وحماله بكل إجالل

وتعظيم وإكرام وذهبا به إلى القرب
†

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

النبوات اليت تدل علي إكرام الرب وموته و لكي نلم بفصول اإلنجيل اليت قرأناها ولكي
نقتدي بمخلصنا في تواضعه ومحبته وصربه واحتماله

الدفن

†

†

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

الحنوط والورود (إشارة للحياة) ثم نثين السرت األبيض من جهاتهاألربع ثم نضع شمعدانات
جهة اليمني وجهة اليسار إشارة إلى المالكني واحد عند الرأس واآلخر عند الرجلني

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

تصلي الكنيسة الزمامري  3 ،2 ،1إلى قوله " أنا اضطجعت ونمت بل ا
أيضا أنام ()8 :9
وبعض الزمامري أو صالة الستار حيث تشري هذه الزمامري إلى موت الرب ودفنه
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ا
ثانيا :منهج القبطي
بعض قواعد اللغة القبطية
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حروف اللغة القبطية
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تتكون اللغة القبطية من  32حرف

 7حروف متحركة

 24حرف ساكن

رقم ستة 6 6

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

الحروف المتحركة
قابلة للفتح
ألفا A

قابلة للكرس

قابلة للضم

اى
ّ

E

أو قصرية

O

ايتا

3

أو طويلة

W

يوتا

I

ابسيلون

V

عالمة الجنكم ) ´ , ˙ , ` ( :
† توضع فوق الحروف الساكنة لينطق كأن قبله ( إ ) مكسورة .
† توضع على الحروف المتحركة لتفيد استقالله فى النطق.
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ألفا a A
في أول

نطقه:

قيامة

الجملة

(أ)

أناسطاسيس

غري كده

نطقه:

عني

(ا)

ڤال

`Anactacic
Bal

ڤيتا b B
بعده حرف
متحرك
غري كده

نطقه( :ڤ)
نطقه( :ب)

خطية

Nobi

نوڤي
كاهن

Ov3b

أويب
ّ

غما j J
بعده حرف
متحرك للكرس

نطقه جنس
( :ج)

Jenoc

جينوس

e,i,v,3
بعده حرف
حلقي

نطقه حربة
( :ن)

ejxoc

إنكوس

j,, k , x, 7
غري كده

نطقه لنب
( :غ)

jala

غال
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دلتا d D
في أسماء
األعالم (الناس
أو البالد)
في األسماء

نطقه:
(د)
نطقه:

اليونانية

(ذ)

غري كده

دانيال

Dani3d

دانييل
ثيئوذوروس

)e0dwroc

ثيوذوروس

نطقه:

هدية

(ذ)

ذورون

Dwron

اي e E
ّ

نطقه( :ي) خفيفة
يحفظ

أريه

Areh

e

سوو ^ 6
استخدامه :رقم ()6
لنه فى ستة ايام

6 jar 1`nehoov ak0amio

خلقت الخليقة كلها

1`n5kt3cic t3rc

24

مدرسة مار إفرام الرسياني
منهج إعدادي– قبطي

زيتا z Z
نطقه( :ز)
حي  /كائن زؤون
ّ

zwon

Z

ايتا 3 #
في أول الجملة نطقه( :إي) خرم
غري كده

عميقة

إيرب

نطقه( :ي)

ّ
يصلي

عميقة

إشليل

#rp
`2l3l

ثيتا ) 0
قبله حرف

نطقه:

رائحة البخور

2c

(ت)

استوينوفي

غري كده

نطقه:

قدوس

(ث)

إثؤواب

`c0oinov4i
e0ovab
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يوتا i I
في أول الجملة

نطقه( :إ)

ُيحرض

`Ini

إيين

بعده حرف

نطقه:

قرم

متحرك

(ي)

يوه

غري كده

نطقه:

تلد

(كرسة)

مييس

Ioh
Mici

كبا k K
ّ
نطقه( :ك)
دف

كيمكيم

Kemkem

لول (لڤال) l L
نطقه( :ل)
شعب لؤس

Laoc
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مي m M
نطقه( :م)
ماء

موؤو

Mwov

ني n N
نطقه( :ن)
سعيد

نوفري

Nov4ri

N

اكيس & 7
نطقه( :اكس)
مستحق أكسيوس

a7ioc

7

أو قصرية (األوميكرون) o O
نطقه( :أو) خفيفة

مستقيمة الرأي أرثوذكسية or0odo7ia
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بي p P
نطقه( :پ)
الطغمات السمائية

p nitajma nepovranion

رو r R
نطقه( :ر)
ا
غدا

راسيت

r

rac5

سيما c C
بعده حرف ()m

نطقه:

تجربة

في كلمة يوناني

(ز)

پريازموس

بعده حرف

نطقه:

ّ
مخلص

تضخيم ()a, w

(ص)

صوتري

غري كده

نطقه:

يبارك

(س)

اسمو

Piracmoc
Cwt3r
`Cmov
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تاڤ t T
قبله حرف  nفي

نطقه:

وصية

كلمة يوناني

(د)

إندولي

بعده حرف

نطقه:

كرامة

تضخيم ()a, w

(ط)

طايو

غري كده

نطقه:

طريق

(ت)

مويت

Entol3
Taio
mwit

إبسيلون v V
قبله حرف ( )a,eنطقه:
قبله حرف ()o
غري كده

أمي

(ڤ)

طاماڤ

نطقه:

يطهر
ّ

(أوو)

طوڤو

نطقه:

ذبيحة

(ي)

ثيسيا

Tamav
tovbo
0vcia

في f F
نطقه( :ف)
قداس أنافورا

Anafora
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كي x X
في كلمة يوناني:
بعده حرف متحرك

نطقه صالة
( :ش)

Evx3

إڤيش

للكرس e - i - v – 3
نطقه صف

في كلمة يوناني
غري كده

( :خ)

في الكلمات

نطقه نار
( :ك)

القبطية

xoroc

خوروس

`Xrom

إكروم

إبيس y Y
نطقه( :ابس)
نفس

اپسييش

Yvx3

Y

أوميجا (أو طويلة) w W
ّ
مضخمة
نطقه( :أو)
يكون

شوبي

2wpi
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شاي @ 2
نطقه( :ش)

@

ا
شكرا أوشيب إهموت ov2ephmot

فاي 4 $
نطقه( :ف)
نيفي

نسمة

4
ni4i

خاي q Q
نطقه( :خ)
يسحق خومخيم

qomqem

q

هوري h H
نطقه( :ه)
نعمة

إهموت

`hmot
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چنچا g G
بعده حرف
متحرك للكرس
e,i,v,3
غري كده

نطقه:
(چ)

يد

gig

چيج

نطقه:

قوة

(ج)

جوم

Gom

تشيما s S
نطقه( :تش)
حمامة ترشوميب

srompi

تي 5 %
نطقه( :تي)
إفنوتي هللا

`Fnov5
)(F5
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الكلمة دي قبطي ول يوناني؟
#

1

مثال

القاعدة
فيه  2حروف عادة تأتى فى الكلمات القبطية:

s-g-h-q-4–2-5

النهايات اآلتية:

3ov - wten - wov5 - wovi - wov
3

4

فيه  2حروف عادة تأتى فى الكلمات اليونانية:

y-7-z-d–j

)wov5
أجيا) و معناها :قديسة  ...أو
كلمة ( ّ
(إكسومي) و معناها :مسطرة

Ajia

الكلمة الىت ينطق فيها الحرف ” vى“ عادة

كلمة (إبسييش) و معناها :نفس

تكون كلمة يونانية

Yvx3

النهايات اآلتية:

3c - oc - ac - 3n - on - an - con
- t3r - ec0e - 7ac0e - cac0e
يمكن أن تكون الكلمة يونانية إذا بدأت بإحدى

6

كلمة (ثووتي) و معناها :جمع أو حشد

- 7om3

يمكن أن تكون الكلمة يونانية إذا انتهت بإحدى
5

(تشويس) و معناها :رب

@ovr3 -

Soic

يمكن أن تكون الكلمة قبطية إذا انتهت بإحدى
2

كلمة (شوري) و معناها :شورية  ...أو

البدايات اآلتية:

كلمة (أجيوس) و معناها :قدوس  ...أو
ّ
مخلص
(صوتري) و معناها:

Ajioc -

Cwt3r
كلمة (بروس إفيش) و معناها :صالة

Procevx3

arx - pro – apo
مالحظات هامة
†

حروف - 7 - z

 yيأتون فى الكلمات اليونانية  ،ولكن فى حالت نادرة يأتون فى كلمات

قبطية
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مثال :كلمة (أنزيب) و معناها :مدرسة Anz3b

 ...أو (إبسيت) و معناها :رقم  ...yit 4أو

(ليكس) و معناها :ستارة li7
†

الحرف  hيأتى فى الكلمات القبطية  ،ولكن احيانا يستخدم قبل كلمات يونانية ليعرب عن
عالمة التنفس الهائى اليونانية وتكون فى أول الكلمة فقط

مثال :كلمة (هرييين) و معناها :سالم  ...Hir3n3أو (هوذي) و معناها :تسبحة Hwd3
†

لمعرفة إذا كانت الكلمة قبطية او يونانية نأتى بجذر الكلمة أى نحذف أدوات المعرفة
والنكرة  ....وهكذا

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

اليونانية 5ajia  ajia
األرقام القبطية
#

الرمز

رقم مذكر

مذكر

رقم مؤنث

1

=a

ovai

أواي
ّ

ov`i

أووي

2

=b

c` nav

إسناڤ

`cnov5

إسنوتي

3

=j

2omt

شومت

2om5

شوميت

4

=d

`4tov

إفتو

`4te

إفيت

5

=e

`tiov

إتيو

5

تي

6

6

coov

سوو

co

سو

7

=z

2a24

شاشف

2a24i

شاشفي

8

=3

`2m3n

إشمني

`2m3ni

إشميين

9

=0

Yit

إبسيت

Yi5

إبسييت

10

=i

m3t

ميت

m35

مييت
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11

=ia

m3tovai

أواي
ميت ّ

m35ov`i

مييت أووي

12

=ib

m3t`cnav

ميت إسناڤ

m35`cnov5

مييت إسنوتي

20

=k

govt

جوت

gov5

جوتي

30

=l

map

ماب

map

ماب

92

=m

h
` me

إهمي

`hme

إهمي

أدوات التعريف و التنكري
أدوات التعريف
المفرد المذكر

الجمع بنوعيه

المفرد المؤنث

أداة عامة

أداة خاصة

أداة عامة

أداة خاصة

أداة عامة

أداة خاصة للمضاف

pi-xxx

p
` -xxx

5-xxx

t
` -xxx

Ni-xxx

Nen-xxx

Pi123ri

p
` 123ri

`t12eri ... 52eri

Ni2iri

Nen2iri `m`fnov5

البن

البن

األبناء

أبناء هللا

†

البنة

البنة

تتغري أدوات التعريف الخاصة (للمفرد) أمام الكلمات اليت تبدأ بأحدي الحروف:

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

†

من

إلى

p
`

f
`

t
`

0
`

أمثلة
مؤنث

مذكر
األب

f
` iwt

األم

`0mav

األخ

p
` 1con

األخت

t
` cwni
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أدوات التنكري

†

المفرد بنوعيه

الجمع بنوعيه

Ov-xxx

Han-xxx

Ov123ri

Han2iri

ابن

أبناء

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

†

باألداة الخاصة

الشعري

Piiwt

األب

0
` iwt

المعرصة

Piiom

البحر

0
` io,m

بعض الكلمات يتغري شكلها عند الجمع :
الجمع

المفرد
السماء

t
` fe

السموات

Nif3ov`1i

األب

f
` iwt

الباء

niio5

األخ

p
` con

األخوة

Ni`cn3ov
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أمثلة على أدوات التعريف و التنكري
الكلمة
أرض

اسم

أخت

أم

مفرد نكرة

مفرد معرف

جمع نكرة

جمع معرف

أرض

األرض

أرايض

األرايض

Ovkahi

Pikahi / `Pkahi

Hankahi

Nikahi

اسم

السم

أسماء

األسماء

Ovran

Piran / `fran

Hanran

Niran

أخت

األخت

َ
أخوات

َ
األخوات

Ovcwni

5cwni / `tcwni

Hancwni

Nicwni

أم

األم

أمهات

األمهات

Ovmav

5mav / `0mav

Hanmav

Nimav

الضمائر الشخصية المنفصلة
†

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

(متكلم ،مخاطب ،غائب ) وغالبا تأتى كمبتدأ
العربي

القبطي

أنا

`Anok

أنت
َ

`N0ok

أنت

`N0o

هو

`N0o4

هي

`N0oc

نحن

`Anon

أنتم  -أننت

`N0wten

هم  -هن

`N0wov
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روابط الكينونة
†

تستخدم روابط الكينونة للربط بني المبتدأ والخرب فى الجملة اإلسمية

† مالحظة هامة :إذا كان الخرب معرفاا فإن رابطة الكينونة توضع قبله  ،وإذا كان نكرة توضع
بعده

للجمع بنوعيه

للمفرد المؤنث

ne

te

للمفرد المذكر

pe

أمثلة
العربي

القبطي

أنا (أكون) الصغري

`Anok pe pikovgi

أنت (تكون) صغري
َ

`N0ok ovkovgi pe

هو (يكون) هللا

`N0o4 pe `fnov5

هي (تكون) عذراء

`N0oc ovpar0enoc te

أنتم (تكونون) رجال

`N0wten hanrwmi ne

هم (يكونوا) شمامسة

`N0wov ne nidiakwn

أنا هو خزب الحياة

`Anok pe piwik `nte `pwnq

أنت هو إلهي
َ

`N0ok pe panov5

أدوات اإلشارة للقريب
†

فى حالة أدوات اإلشارة المتصلة تتصل أداة اإلشارة بالسم  ،دون رابطة الكينونة او أداة

†

أما أداة اإلشارة المنفصلة تكون منفصلة عن الكلمة المشار اليها ،وتحتاج إلى رابط كينونة و

تعريف

أداة تعريف لالسم الذى يتبعها  ،ونالحظ أن رابط الكينونة مش بالرضورة يرتجم :
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للجمع بنوعيه

للمفرد المؤنث

للمفرد المذكر

أدوات اإلشارة المتصلة

nai

tai

pai

أدوات اإلشارة المنفصلة

nai

0ai

Fai

أمثلة
هذا الرجل
1

pairwmi

هذه االبنة

tai2eri

هؤالء األبناء

nai23ri
fai pe pigwm

هذا هو الكتاب

fai ovgwm pe
0ai te 5baki

هذه هي المدينة

0ai ovbaki te
nai ne niqelloi

هؤالء هم الشيوخ

nai hanqelloi ne

زمن الحارض األول
†

يعرب عن حدوث فعل معني في الوقت الحالي لحظة التكلم  ,مثلما ما تقول :أنا أتكلم  ,هو
يقرأ و هكذا  ..و يرصف الفعل مع الضمائر كما يلي:
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ترصيف الزمن مع الضمائر بإستخدام فعل

ترصيف الزمن مع الضمائر
أنا

5

أنا ّ
أصلي

5 `2lil

أنت
َ

k
`

ّ
تصلي
أنت
َ

`k `2lil

أنت

te

ّ
تصلني
أنت

te `2lil

هو

4
`

ّ
يصلي
هو

`4 `2lil

هي

`c

ّ
تصلي
هي

`c `2lil

نحن

ten

ّ
نصلي
نحن

ten `2lil

أنتم  -أننت

teten

ّ
تصلون
أنتم  -أننت

teten `2lil

هم  -هن

ce

ّ
يصلون
هم  -هن

ce `2lil
مثال

ملحوظة

أنت) تتحول  `kإلى `x
ملحوظة  :في حالة الضمري ( َ
أمام حروف b - i - l - m - n - ov - r

أنت) تُ ؤمن
( َ

X
` nah5

طرق النفي
مثال

الطريقة
نفي عادي باستخدام  anبعد الفعل

هي ل تقرأ في الكتاب

نفي مطلق باستخدام  anبعد

هي ل تقرأ مطلقاا في

الفعل و  1`nقبل الفعل

الكتاب

C
` w2 an qen pigwm
` `Cw2 an qen pigwm
N

تكوين الجملة الفعلية
†

لحظ أن عالمة الفاعل (أعين  /أقصد  ) `ngeتأتي قبل الفاعل اإلسم إذا جاء بعد الفعل ول

ترتجم
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مثال

الطريقة
الفاعل اسم

بولس يقرأ في الكتاب

Pavloc w2 qen pigwm

الفاعل ضمري

هو يقرأ في الكتاب

4
` w2 qen pigwm

الفاعل اسم  +ضمري

بولس يقرأ في الكتاب

Pavloc `4w2 qen pigwm

يقرأ (أقصد) بولس في

الفاعل ضمري  +اسم

الكتاب

4
` w2 `nge Pavloc qen pigwm

المايض التام األول
†

يدل علي حدث ميض و انقيض تماماا  ,مثلما تقول :أنا تكلمت  ,هو قرأ و هكذا  ..و يرصف
كما يلي

 – 1الفاعل اسم
الحالة

القاعدة

مثال

اإلثبات

يسبق الفاعل حرف a

مينا نام

a m3na enkot

النفي

يسبق الفاعل كلمة `mpe

مينا لم ينم

`mpe m3na enkot

 – 2الفاعل ضمري
الحالة

مثال

القاعدة

يلتصق بالضمري حرف a

اإلثبات

أنا

ai

نخن

an

أنت
َ

ak

أنت

are

هو

a4

هي

ac

أنتم  /أننت

ateten

هم  /هن

av

)هو) نام
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يلتصق بالضمري كلمة `mp
أنا

`mpi

نخن

`mpen

أنت
َ

`mpek

أنت

`mpe

هو

`mpe4

هي

`mpec

أنتم  /أننت

`mpeten

هم  /هن

`mpov

النفي

)هو) لم ينم

`mpe4enkot

أدوات ربط المفعول به
 – 1المفعول به اسم ظاهر
†

ويربط الفعل بالمفعول به بإحدى أدوات الربط
يكون ترتيب الجملة فاعل وفعل ومفعول به ُ ،

اآلتية

مثال

األداة

n
`

(هو) يعزى نفوسنا

4
` colcel n
` niyvx3

أمام معظم الحروف

(أنا) أحب اإلخوة

5mei n
` n`icn3ov

نسجد لآلب

Tenovw2t m
` `fiwt

أنا أحب هللا

5mei m
` f
` nov5

m
`
امام الحروف اآلتية:

y-f-p-m–b
`e
تستخدم مع بعض األفعال الخاصة

سبحوا الرب

Hwc e` `psoic

مثل أفعال الحواس والكالم

نؤمن بإله واحد

Tennah5 e` ovnov5 novwt

والحركة
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†

†

†

أفعال الحواس و العقل:
آمن

nah5

سمع

cwtem

قهم

ka5

رأى

nav

أفعال تدل على الكالم:
بارك

`cmov

يسأل

2ini

سبح
ّ

Hwc

دعى

mov5

أفعال تدل على الحركة:
رضب

حرك
ّ

2ari

kim

 – 2المفعول به ضمري منفصل
†

m
متصال باألداة  `nأو  `mيكون فى الصورة ` mo
إذا جاء الضمري
ا

†

متصال باألداة  `eيكون فى الصورة `ero
إذا جاء الضمري
ا
`n - m
`

`e

إياي

`mmoi

`eroi

إياك
َ

`mmok

`erok

إياك

`mmo

`ero

إياه

`mmo4

`ero4

إياها

`mmoc

`eroc

إيانا

`mmon

`eron

إياكم – إياكن

`mmwten

`erwten

إياهم – إياهن

`mmwov

`erwov
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أمثلة
العربي

القبطي

نسبحك فى كل حني

Tenhwc `erok `nc3ov niben

نسبحك  ،نباركك

Tenhwc `erok , Ten`cmov `erok

نخدمك  ،نسجد لك

Ten2em2i `mmok , Tenovw2 `mmok

نعظمك يا أم النور

Tensici `mmo `0mav `mpiovwini

الختصارات
الكلمة بالعربي

الكلمة بالقبطي

الختصار بالقبطي

هلليلويا

all3lovia

=al

آمني

am3n

=a=m

اشفع

ari`precbevin

=a=ri

داود

David

=d=a=d

المجد لك

Do789aci

=D=o=7

الق ُدس
ُ

e0ovab

=e=0=v

اإلنجيل

evajjelion

=ev=a=j

يسوع

I3covc

I=3=c

الرب

Pisoic

Pu - P=s=c

لوقا

Lovkac

L=o=vk

مرقس

Markoc

M=a=r

مىت

Mat0eoc

M=a=t

يوحنا

Iwannic

I=w=a

مزمور

Yalmoc

=y=a=l
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المسيح

Pi`xrictoc

P=x=c

هللا

`Fnov5

F5

سالم

Xere

=x=e

يا رب ارحم

Kvrie `ele3con

=K=e - K=e=n

البسملة

باسم اآلب

خني إفران إم إفيوت

و البن

نيم إبشريي

و الروح القدس:

نيم بي إبنيڤما إثؤواب:

إله واحد  :آمني

أونوتي إن أوأوت :آمني

Qen ` fran `m`fiwt
nem `p23ri
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محادثة
أهال
ا
مع السالمة
شكراا

خني أوتيماتي
أوجاي

Qen ov5ma5
ovgai

أوشيب إهموت

ov2ep` hmot

اذنك
بعد
َ

خا بيكهون

Qa pekhwn

بعد اذنك

خا بيهون

Qa pehwn

صباح الخري

ناني طوئوي

Nane toovi

تصبح على خري

نوفري إيجوره

No4ri `egwrh

(ليلة سعيدة)

سالم لكم

شريي نوتني

xere nwten

لك
سالم َ

شريي ناك

xere nak

سالم لك

شريي ني

xere ne

اسمك؟
ما هو
َ

أش بي بيكران؟

A2 pe pekran

ما هو اسمك؟

أش بي بيفران؟

A2 pe pe4ran

اسمي هو ...

باران بي ...

param pe ...

كيف هو حال َك؟

أش بي بيكرييت؟

A2 pe pekr35

كيف هو حالك؟

أش بي بيفرييت؟

A2 pe pe4r35

أنا كويس
(أنا) أشكر هللا
عيد سعيد

أووج
تي ّ

5ovog

تي شيب إهموت إم إفنوتي
نوفري شاي

52ep`hmot `m`fnov5
No4ri 2ai
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الصالة الربانية
اجعلنا مستحقني

أريتني إن إم إبشا إنجوس

يا أبانا الذي في

چي بينيوت اتخني

ليتقدس اسمك

ماريفطووڤو إنچي

ليأت ملكوتك

ماريسيئ إنجي تيك ميت

لتكن مشيئتك.

بييت هناك ماريف شوبي:

أن نقول ب شكر
السموات

خني أوشيب إهموت
نيفيؤوي

Mare4tovbo `nge pekran

بيكران

خزبنا الذي للغد

بني أويك إنيت راسيت

و أغفر لنا

أووه كا ني إت إيرون

كما نغفر نحن

إم إفرييت هون إن تينكو

كذلك على األرض .نيم هيچني بيكاهي

أيضا

Marec`i `nge tekmetovro

أوورو

كما في السماء:

ذنوبنا

ov2ep`hmot
Ge peniwt etqen nif3ov`i

إم إفرييت خني اتفي:

أعطنا اليوم.

Ariten `nem`p2a `ngoc qen

مييف نان إمفوأوو

:

mare42wpi

Petehnak

`m`fr35 qen `tfe:
nem higen pikahi :
Penwik `nte rac5
m3i4 nan `mfoov

نان إيڤول

Ovoh xa n3 et`eron
nan `ebol

ايڤول

` m`fr35 hwn `ntenxw
`ebol

للمذنبني إلينا.

إن ني إتي أو أون إنتان

إيريؤو

`nn3`ete ovon `ntan `erwov

ول تدخلنا في

أووه إمبري إنتني إيخون

Ovoh `mperenten `eqovn

لكن نجنا من

الال ناهمني إيڤول ها بي

تجربة.

الرشير.

إيبرياسموس

`epiracmoc :

بيتهوؤو

alla nahmen `ebol ha
pipethwov
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بالمسيح يسوع

خني بي اخريستوس

ايسوس بني تشويس

Pen_soic

ألن لك الملك

چي ثوك تي تي ميت

Ge , 0wk te 5metovro nem

ربنا

والقوة

و المجد إلى األبد.

آمني.

أوورو نيم تي جوم

نيم بي أوأوو شا إينيه:

آمني

Qen Pi`xrictoc I3covc

5gom
nem pi`wov 2a `eneh :
Am3n
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مرد إبركسيس عيد النريوز
يقال قبل اإلبركسيس في قداس عيد النريوز و فرتة بداية السنة القبطية

بارك إكليل السنة بصالحك يا

إسمو إى بى إكلوم إنىت تى

`Cmov `epi`xlom nte 5rompi :

رب  .األنهار و الينابيع و الزروع

رومىب :هيتني تيك ميت

Hiten tekmetxr3ctoc Pu :

و األثمار

إخرستوس إبتشويس :نى ياروؤو
نيم نى مومى نيم نى سيىت نيم

Niiarwov nem nimovmi Nem
nici5 nem Nikarpoc

نى كاربوس

الهوس الثالث
يقال بعد لبش الهوس الثاني في تسبحة نصف الليل

أنت أيها الرب إله إك إسماروؤت إبشويس إفنوتى إنتيه
مبارك َ
ُ
آبائنا ومزتايد بركة

نني يوتى :إك إيرهؤو إسماروؤت إك

ومزتايد علواا إلى اآلباد

إيرهؤ تشيىس شا نى إينيه

`Kcmarwovt Pu F5 n
` te
nenio5: k
` erhov`o `cmarwovt
`kerhov`o sici 2a ni`eneh
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مبارك
ُ

اسم

مجدك إف إسماروؤت إنجيه بريان إثؤواب

القدوس ومزتايد بركة إنتيه بيك أوأوو :إف إيرهؤو

ومزتايد علواٌ إلى اآلباد

`nte pek`wov: `4erhov`o

إسماروؤت إف إيرهؤو تشيىس شا نى
إينيه

المقدس بيك أوأوو إثؤواب :إك إيرهؤو

ومزتايد بركة ومزتايد
علواا إلى اآلباد

إسماروؤت إك إيرهؤو تشيىس شا نى

إلى األعماق الجالس إفهيمىس هيجني نى شريوبيم :إك

اآلباد

إيرهؤو إسماروؤت إك إيرهؤو تشيىس
شا نى إينيه

ومزتايد بركة ومزتايد إنتيه تيك ميت أورو :إك إيرهؤو

إسماروؤت إك إيرهؤو تشيىس شا نى
إينيه

السماء ومزتايد بركة إنتيه إتفيه :إك إيرهؤو إسماروؤت إك

أعمال

إيرهؤو تشيىس شا نى إينيه

َّ
سبحيه إنتيه إبشويس :هوس إيروف آرى

وزيديه علواا إلى اآلباد
باركي
السموات

الرب

erhov`o `cmarwovt `ke-rhov`o

`K`cmarwovt higen pi0ronoc
`nte tek-metovro: k
` erhov`o
`cmarwovt k
` erhov`o sici 2a

`K`cmarwovt qen pictere`wma
`nte `tfe: `kerhov`o `cmarwovt
`kerhov`o sici 2a ni`eneh

باركي الرب يا جميع إسمو إيه إبشويس نى إهفيؤيى تريو
الرب

e4hemci higen Nixerovbim: `k-

ni`eneh

أنت في فلك إك إسماروؤت خني بى إستريى أوما
مبارك
َ
ُ
ومزتايد علواا إلى اآلباد

`K`cmarwovt f3e0n-av `eninovn

sici 2a ni`eneh

أنت عرش ُملكك إك إسماروؤت هيجني بى إثرونوس
مبارك َ
ُ
علواا إلى اآلباد

`cmarwovt k
` erhov`o sici 2a ni`eneh

أنت أيها الناظر إك إسماروؤت فى إثناف إيين نون
مبارك
َ
ُ

بركة ومزتايد علواا إلى

`K`cmarwovt qen pi-erfei `nte
pek`wov =e=0=v: `kerhov`o

إينيه

على الشاروبيم ومزتايد

`cmarwovt 4
` erhov`o sici 2a ni`eneh

أنت في هيكل إك إسماروؤت خني بى إيرفيى إنتيه
مبارك
َ
ُ
مجدك

`$`cmarwovt n
` ge pi-ran =e=0=v

هؤو تشاسف شا نى إينيه

`Cmov `ePu ni`hb3ov`i t3rov `nte
Pu: hwc e` ro4 arihov`o sac4
2a ni`eneh

أيتها إسمو إيه إبشويس نى فيؤيى :هوس

`Cmov `ePu nif3ov`i: hwc e` ro4

َّ
سبحيه إيروف آرى هؤو تشاسف شا نى إينيه

arihov`o sac4 2a ni`eneh

وزيديه علواا إلى اآلباد
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باركوا الرب يا جميع إسمو إيه إبشويس نى أنجيلوس تريو

مالئكة الرب
َّ
سبحوه إنتيه إبشويس :هوس إيروف آرى

وزيدوه علواا إلى اآلباد
باركي

المياه

الرب

اليت

هؤو تشاسف شا نى إينيه

فوق إيتصا إبشوى إن إتفيه :هوس إيروف

علواا إلى اآلباد

آرى هؤو تشاسف شا نى إينيه

باركي الرب يا جميع إسمو إيه إبشويس نيجوم تريو إنتيه

قوات

الرب

باركا

الرب

َّ
سبحيه إبشويس :هوس إيروف آرى هؤو

وزيديه علواا إلى اآلباد

تشاسف شا نى إينيه

الشمس والقرم َّ
سبحاه هوس إيروف آرى هؤو تشاسف شا

نجوم السماء
َّ
سبحيه إتفيه :هوس إيروف آرى هؤو
باركي

األمطار

الرب
مع

باركي

الرب

تشاسف شا نى إينيه

Pu: hwc e` ro4 arihov`o sac4

`Cmov `ePu pir3 nem piioh: hwc
`ero4 arihov`o sac4 2a ni`eneh

`Cmov `ePu niciov t3rov `nte

تشاسف شا نى إينيه

`Cmov `ePu nimov-nhwov nem
niiw5: hwc `ero4 arihov`o sac4
2a ni`eneh

أيتها إسمو إيه إبشويس نيتشيىب نيم

السحب والرياح
َّ
ُ
سبحيه نيثيو :هوس إيروف آرى هؤو تشاسف

وزيديه علواا إلى اآلباد

`Cmov `ePu nigom t3rov `nte

2a ni`eneh

األنداء ّنيوتى :هوس إيروف آرى هؤو

اآلباد

sac4 2a ni`eneh

`tfe: hwc e` ro4 arihov`o sac4

أيتها إسمو إيه إبشويس نيمون هؤو نيم

سبحيه وزيديه علواا إلى
َّ

`p2wi n
` `tfe: hwc e` ro4 arihov`o

نى إينيه

باركي الرب يا سائر إسمو إيه إبشويس نيسيو تريو إنتيه

وزيديه علواا إلى اآلباد

`Cmov `ePu nimwov t3rov etca

2a ni`eneh

أيتها إسمو إيه إبشويس بريى نيم ّبيوه:

وزيداه علواا إلى اآلباد

`nte Pu: hwc `ero4 arihov`o
sac4 2a ni`eneh

يجميع إسمو إيه إبشويس نى موؤ تريو

سبحيه وزيديه
السماء َّ

`Cmov `ePu niajjeloc t3rov

شا نى إينيه

`Cmov `ePu nis3pi nem ni03ov:
hwc e` ro4 arihov`o sac4 2a
ni`eneh

باركي الرب يا جميع إسمو إيه إبشويس نى إبنفما تريو:

`Cmov `ePu ni=p=n=a t3rov: hwc

األرواح
َّ
سبحيه وزيديه هوس إيروف آرى هؤو تشاسف شا

`ero4 arihov`o sac4 2a ni`eneh

علواا إلى اآلباد

نى إينيه
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َ
أيتها النار إسمو إيه إبشويس بى إكروم نيم بى
باركا الرب

والحرارة َّ
سبحاه وزيداه كافما :هوس إيروف آرى هؤو
علواا إلى اآلباد

تشاسف شا نى إينيه

والحر

علواا إلى اآلباد
باركي

الرب

األهوية

وزيداه كافسون :هوس إيروف آرى هؤو
تشاسف شا نى إينيه

واألنداء نيفى :هوس إيروف آرى هؤو

اآلباد

باركي

الرب

تشاسف شا نى إينيه

تشاسف شا نى إينيه

والظلمة َّ
سبحاه وزيداه كاكى :هوس إيروف آرى هؤو
تشاسف شا نى إينيه

والصقيع َّ
سبحاه وزيداه أوجيب :هوس إيروف آرى هؤو
تشاسف شا نى إينيه

والثلج
َّ
سبحاه وزيداه شيون :هوس إيروف آرى هؤو
باركي

تشاسف شا نى إينيه

pixaki: hwc `ero4 arihov`o sac4

`Cmov `ePu piga4 nem pi`wgeb:
hwc e` ro4 arihov`o sac4 2a

`Cmov `ePu 5paxn3 nem
pixiwn: hwc e` ro4 arihov`o sac4
2a ni`eneh

َ
أيتها إسمو إيه إبشويس نيسيتيف ريج نيم

الربوق والسحب َّ
سبحيه نى تشيىب :هوس إيروف آرى هؤو

وزيديه علواا إلى اآلباد

`Cmov `ePu piovwini nem

ni`eneh

باركا الرب أيها الجليد إسمو إيه إبشويس تى باخىن نيم بى

الرب

ni`ehoov: hwc `ero4 arihov`o

2a ni`eneh

باركا الرب أيها الربد إسمو إيه إبشويس بيجاف نيم بى

علواا إلى اآلباد

`Cmov `ePu ni`egwrh nem

sac4 2a ni`eneh

باركا الرب أيها النور إسمو إيه إبشويس بى أوؤيىن نيم بى

علواا إلى اآلباد

`Cmov `ePu niiw5 nem nini4i:

ni`eneh

الليالي واأليام
َّ
سبحيه إيهوؤ :هوس إيروف آرى هؤو

علواا إلى اآلباد

pikavcwn: hwc e` ro4 arihov`o

hwc e` ro4 arihov`o sac4 2a

َ
أيتها إسمو إيه إبشويس نى إيجوره نيم نى

وزيديه علواا إلى اآلباد

`Cmov `ePu pi`wgeb nem

sac4 2a ni`eneh

َ
أيتها إسمو إيه إبشويس ّنيوتى نيم نى

سبحيه وزيديه علواا إلى
َّ

pikavma: hwc e` ro4 arihov`o
sac4 2a ni`eneh

باركا الرب أيها الربد إسمو إيه إبشويس بى أوجيب نيم بى
سبحاه
َّ

`Cmov `ePu pixrwm nem

تشاسف شا نى إينيه

`Cmov `ePu nicet-ebr3g nem
nis3pi: hwc `ero4 arihov`o sac4
2a ni`eneh
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باركي الرب َ
أيتها األرض إسمو إيه إبشويس بى كاهى تريف:
كلها
َّ
سبحيه وزيديه هوس إيروف آرى هؤو تشاسف شا

علواا إلى اآلباد

`Cmov `ePu pikahi t3r4: hwc
`ero4 arihov`o sac4 2a ni`eneh

نى إينيه

باركي الرب َ
أيتها الجبال إسمو إيه إبشويس نيتوؤو نيم نى

وجميع واألكام َّ
سبحيه كالمفوؤو تريو :هوس إيروف آرى
وزيديه علواا إلى اآلباد

هؤو تشاسف شا نى إينيه

nikalamfwov t3rov: hwc `ero4
arihov`o sac4 2a ni`eneh

باركى الرب يا جميع ما إسمو إيه إبشويس نى تريو إتريت
َينبت على وجه األرض هيجني إبهو إم إبكاهى :هوس

سبحه وزده علواا ٌ إلى
َّ

`Cmov `ePu nitwov nem

`Cmov `ePu nit3rov etr3t
higen p
` ho m
` -`pkahi: hwc `ero4

إيروف آرى هؤو تشاسف شا نى إينيه

arihov`o sac4 2a ni-`eneh

أيتها إسمو إيه إبشويس نى مومى :هوس

`Cmov `ePu nimovmi: hwc `ero4

الينابيع
َّ
سبحيه وزيديه إيروف آرى هؤو تشاسف شا نى إينيه

arihov`o sac4 2a ni`eneh

اآلباد

باركي

الرب

علواا ٌ إلى اآلباد

باركي الرب أيتها البحار إسمو إيه إبشويس نى آمايو نيم نى

واألنهار َّ
سبحيه وزيديه ياروؤ :هوس إيروف آرى هؤو تشاسف
علواٌ ا إلى اآلباد

شا نى إينيه

باركي

الرب

الحيتان

وجميع

يتحرك

في

`Cmov `ePu ni`amaiov nem
niiarwov: hwc `ero4 arihov`o
sac4 2a ni`eneh

أيتها إسمو إيه إبشويس نى كيتوس نيم

`Cmov `ePu nik3toc nem enxai

ما إنكاى نيفني إتكيم خني نى موؤ:

niben etkim qen nimwov: hwc

المياه

سبحيه وزيديه علواا إلى
َّ
اآلباد

هوس إيروف آرى هؤو تشاسف شا

`ero4 arihov`o sac4 2a ni`eneh

نى إينيه

باركي الرب يا جميع إسمو إيه إبشويس نى هالتى تريو

`Cmov `ePu nihala5 t3rov `nte

طيور السماء
َّ
سبحيه إنتيه إتفيه :هوس إيروف آرى هؤو

`tfe: hwc e` ro4 arihov`o sac4

وزيديه علواٌ ا إلى اآلباد

تشاسف شا نى إينيه

2a ni`eneh
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باركي

الرب

أيتها إسمو إيه إبشويس نيثرييون نيم نى

نوأووى تريو :هوس إيروف آرى
الوحوش وكل البهائم تيف
ّ

سبحيه وزيديه علواا ٌ إلى
َّ
اآلباد

هؤو تشاسف شا نى إينيه

`Cmov `ePu ni03rion nem
nitebnwov`i t3rov: hwc e` ro4
arihov`o sac4 2a ni`eneh

باركوا الرب يا بىن البرش إسمو إيه إبشويس نى شريى إنتيه

`Cmov `ePu ni23ri `nte nirwmi

وأسجدوا للرب
َّ
سبحوه نى رومى أوؤشت إم إبشويس :هوس

ovw2t m
` Pu: hwc `ero4

إيروف آرى هؤو تشاسف شا نى إينيه

arihov`o sac4 2a ni`eneh

وزيده علواٌ ا إلى اآلباد

بارك الرب يا إرسائيل إسمو إيه إبشويس بى إرسائيل:

َّ
سبحه وزده علواا إلى هوس إيروف آرى هؤو تشاسف شا
اآلباد

`Cmov `ePu Pi=c=l: hwc `ero4
arihov`o sac4 2a ni`eneh

نى إينيه

باركوا الرب يا كهنة إسمو إيه إبشويس نى أويب إنتيه

`Cmov `ePu niov3b `nte Pu:

الرب
َّ
سبحوه وزيدوه إبشويس :هوس إيروف آرى هؤو

hwc e` ro4 arihov`o sac4 2a

علواٌ إلى اآلباد

تشاسف شا نى إينيه

ni`eneh

باركوا الرب يا عبيد الرب إسمو إيه إبشويس نى إيفى أيك

`Cmov `ePu ni`ebiaik `nte Pu:

إنتيه إبشويس :هوس إيروف آرى

hwc e` ro4 arihov`o sac4 2a

سبحوه وزيدوه علواا
َّ
إلى اآلباد

هؤو تشاسف شا نى إينيه

ni`eneh

باركوا الرب يا أرواح إسمو إيه إبشويس نى إبنفما نيم نى
الصديقني إبسيكى إنتيه نى إثمى :هوس

وأنفس

سبحوه وزيدوه علواا
َّ
باركوا
القديسون

والمتواضعوا

`nte ni`0m3i: hwc `ero4 arihov`o

إيروف آرى هؤو تشاسف شا نى إينيه

sac4 2a ni`eneh

أيها إسمو إيه إبشويس نى إثؤواب نيم نى

`Cmov `ePu n3=e=0=v nem n3et

إلى اآلباد

الرب

`Cmov `ePu ni=p=n=a nem niyvx3

القلب

سبحوه وزيدوه علواا
َّ

إيتثيفيوت خني بوهيت :هوس إيروف
آرى هؤو تشاسف شا نى إينيه

إلى اآلباد
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باركوا الرب يا حنانيا إسمو إيه إبشويس آنانياس آزارياس

وعزاريا

`Cmov `ePu Ananiac Azariac

وميصائيل ميصائيل :هوس إيروف آرى هؤو

سبحوه وزيدوه علواا
َّ
إلى اآلباد

Mica3l: hwc `ero4 arihov`o

تشاسف شا نى إينيه

sac4 2a ni`eneh

باركوا الرب يا عابدي إسمو إيه إبشويس نى إيتريسيه

`Cmov `ePu n3et-ercebec0e

الرب إله آبائنا
َّ
سبحوه فيستيه إم إبشويس إفنوتى إنتيه نني

`mPu F5 n
` te nenio5: hwc

يوتى :هوس إيروف آرى هؤو تشاسف

`ero4 arihov`o sac4 2a ni`eneh

وزيدوه علواا إلى اآلباد

شا نى إينيه
في الهوس ده بندعو كل الخليقة إنها تبارك معانا ربنا

الزممور السنجارى لعيد الميالد
يقال قبل اإلنجيل في قداس عيد الميالد

هلليويا هلليويا هلليويا

الليلويا الليلويا الليلويا الليلويا

هلليويا الرب قال لي

إبتشويس أفجوس ني جيه إنثوك بيه

ge `N0ok pe Pa23ri : a
` nok

انت ابين أنا اليوم ولدتك

باشريي .آنوك آي إجفوك إمفؤو  :آري

ai`gfok `mfoov : `ari`et3n n
` tot

 .إسألين فأعطيك األمم

إيه تني إن طوت إن طاتي ناك إنهان

مرياثك وسلطانك الى

إثنوس إيه تيك إكلريونوميا  :أووه

أقصاء األرض

بيك آماهي شا أفريجف إم إبكاهي

A=l =a=l =a=l a=l Pu A4goc n3i

`nta5 nak n
` hane0noc
`etek`kl3ronomi`a : ovoh
pek`amahi 2a avr3g4 m
` `pkahi

مزمور  2آية  2و  ... 8ينطبقوا على السيد المسيح (طبعاا هو مولود من اآلب قبل كل
الدهور)
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إنثوتي تي شوري
بدل من تي شوري قبل البولس في أيام الصوم الكبري (ما عدا السبوت و اآلحاد) و أيام
يقال ا
صوم نينوى

انت هي المجرمة

إنثوتي تيشوري إن نوب إنكاثاروس

الذهب النقي الحاملة

إت فاي خابي جيبس إن إكروم إت

جرم النار المبارك

إسماروؤوت

`N0o te 52ovr3 : n
` novb
`nka0aroc : et4ai qa pigebc :
`n`xrwm `et`cmarwovt

* أثناء ترتيل هذا اللحن ،يحمل الكاهن الشورية و يدور (دورة البولس)
* كلما نرى الشورية بداخلها الجرم و هي ل تحرتق  ...نتذكر العليقة اليت رآها
موىس النيب في الربية  ....حني كلمه هللا أثناء عبودية بين إرسائيل في مرص و
وعده بالخالص (سفر الخروج إصحاح )3
* و قد سمع هللا لرصاخ البرشية كلها و خلصها من خطاياها حني تجسد من
الشورية الحقيقية (العدرا مريم) اليت حملت جرم الالهوت بداخل أحشائها الطاهرة

تي شوري الحزايين
تقال بعد ثوك تي تي جوم في الساعة التاسعة من يوم الجمعة العظيمة
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المجرمة الذهب هي

تي شوري ان نوب تيه تي بارثينوس .

العذراء وعنربها هو

بس اروماطا بى بني سوتري .

مخلصنا ،قد ولدته و

اسمييس امموف افسوتي اممون

خلصنا و غفر لنا خطايانا

اووه افكانني نوفي نان ايفول

52ovr3 `nnovb te 5par0enoc :
pecarwmata pe pencwt3r :
acmici m
` mo4 a4cw5 m
` mon ovoh
a4xa nennobi nan `ebol

كلما أمسك الكاهن بالشورية و أعطى بخوراا  ...نتذكر الشورية الحقيقية (العدرا مريم)
اليت حملت جرم الالهوت بداخلها
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محري القيامة
يقال في ختام دورة القيامة (قبل أجيوس)

يا ربي يسوع المسيح

باتشويس ايسوس بي خرستوس :في

الذي قام من األموات :

ايطاف تونف ايفول خني ني ايث

في اليوم الثالث أقمنا

موؤوت :خني بي اهؤو ام ماه شومت

بقوتك

اكئيه تونوس تني خني تيك جوم

ek`etovnocten qen tekgom

الشاروبيم والسريافيم

ني شريوبيم نيم ني سريافيم ني

Nixerovbim nem niCerafim

المالئكة ورؤساء

انجيلوس نيم ني اريش انجيلوس  :ني

niajjeloc nem

المالئكة  :العساكر

سرتاتيا نيم ني اكسوسيا ني اثرونوس

niarx3ajjeloc : nictrati`a

والسالطني والكرايس

ني ميت تشويس نيجوم

Pa,u I=3c P=xc : f3eta4twn4
`ebol qen n3e0mwovt : qen
pi`ehoov m
` mah2omt

nem nie987ovci`a ni`0ronoc

والربوبيات والقوات

nimetsoic nigom

صارخني قائلني قدوس

ان اوش ايفول انجو امموس جى

Enw2 ebol engw m
` moc ge

ثم قدوس قدوس  :رب

اكؤواب أووه اكؤواب :اكؤواب

`xo998vab ovoh `xo998vab : `xo998vab

الدهور المسيح قام من

ابشويس ان نى ايه اون خريستوس

األموات

انيسىت اكنكرون

P1u n
` ni`ewn `xrictoc `anect3
eknekrwn

59

مدرسة مار إفرام الرسياني
منهج إعدادي – ألحان

مرد ابركسيس الصعود
يقال بعد البركسيس من عيد الصعود حىت حلول الروح القدس

السالم لصعوده لما

شريي تيف آناليم ابسيس  :إيطاف

صعد إلى السموات:

شيناف إيه إبشوي إيه ني في أووي

بمجد و كرامة :جلس عن  :خني أوو أو أوو نيم أوو طايو :
يمني ابيه

آفهيميس صا أووي نام إم بيفيوت
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Xere te4analvmyic :
eta42ena4 e`p2wi enif3ov`I :
qen ovwov nem ovtaio :
a4hemci caov`inam `mPe4iwt
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أسومني
يقال في توزيع صوم الرسل بعد الزممور

آسومني تو كرييو  :إنذوكسوس غار ذيه

Acwmen tw Kvriw : endo7wc jar de

ذوكساستيه  :آنيلثون يس أورانوس  :آكسيتون
باراكليتون  :تو بنيفما تيس آليثياس  :آمني الليلويا

do7ac0e : a
` nel0wn ic ovranoc :
`a7iton parakl3ton to `pnevma t3c
`al30iac : a
` m3n a=l

مارين هوس إيه إبتشويس  :چيه خني أوو أوأو غار

Marenhwc `ePu : ge qen ov`wov jar

افتيش أوأوو  :آفشيناف إي إبشوي إي نيفيئوي :

a4si`wov : a42ena4 e` `p2wi e` nif3ovi :

آف أوأورب نان إميب باراكليطون  :بي بنيفما إنتيه

a4ovwrp nan m
` pi parakl3ton : pi

تي ميثمي  :آمني الليلويا

`pnevma n
` te 5me0m3i : am3n a=l

فلنسبح الرب ألنه بالمجد تمجد  .صعد إلى أعلى السموات وأرسل لنا الباراقليط روح الحق المعزي .
آمني الليلويا
توس ذي أو إكتيصاس يس إينا  :طون أورانون
كي تني جني  :آنيلثون يس أورانوس  :آكسيتون
باراكليتون  :تو بنيفما تيس آليثياس  :آمني

Tovc dv`o k
` ticac ic `ena : ton ovranon
ke t3n j3n : anel0wn ic ovranoc :
`a7iton parakl3ton to `pnevma t3c

الليلويا
بني طاف إيربي إسناف إن أوواي  :إييت فاي بي

`al30iac : a
` m3n a=l
Penta4er pi`cnav n
` ovai :`ete fai pe `tfe

إتفي نيم إبكاهي  :آفشيناف إيه إبشوي إي

nem `pkahi : a42ena4 e` `p2wi e` nif3ovi :

نيفيئوي  :آف أوأورب نان إميب باراكليطون :

a4ovwrp nan m
` pi parakl3ton : pi

بي بنيفما إنيت تي ميثمي  :آمني الليلويا

`pnevma n
` te 5me0m3i : am3n a=l
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جعل اإلثنني واحداا  .أى السماء واألرض  .صعد إلى أعلى السموات وأرسل لنا الباراقليط روح الحق
المعزى  .آمني الليلويا
ذيفتيه بانديس إيالئي  :ابروس كينيسومني

Devte pantec `ila`i : p
` rockvn3cwmen

إيسو اخريستو  :آنيلثون يس أورانوس :

I3cov Xrictw : anel0wn ic ovranoc :

آكسيتون باراكليتون  :تو بنيفما تيس آليثياس :

`a7iton parakl3ton to p
` nevma t3c

آمني الليلويا
آمويين ني لؤس تريو  :إنتني أوأوشت إن
إيسوس بي خريستوس  :آفشيناف إي إبشوي
إي نيفيئوي  :آف أوأورب نان إميب باراكليطون :

`al30iac : `am3n a=l
Amwini nilaoc t3rov : `ntenovw2t
`nI=3c P=xc : a42ena4 e` `p2wi e` nif3ovi :
a4ovwrp nan `mpi parakl3ton : pi

بي بنيفما إنيت تي ميثمي  :آمني الليلويا

`pnevma `nte 5me0m3i : am3n a=l

تعالوا يا جميع الشعوب  .لنسجد ليسوع المسيح  .صعد إلى أعلى السموات وأرسل لنا الباراقليط روح
الحق المعزى  .آمني الليلويا
أوطوس إستني أوثيؤس أوسوتري إيمون  :كي

Ovtoc ectin o` 0eoc `o cwt3r `3mwn : ke

كرييوس باسيس ساركوس  :آنيلثون يس

Kvrioc pacic carkoc : anel0wn ic

أورانوس  :آكسيتون باراكليتون  :تو بنيفما

ovranoc : `a7iton parakl3ton to

تيس آليثياس  :آمني الليلويا
فاي بي إفنوتي بني سوتري  :اووه إبتشويس
إنساركس نيفني  :آفشيناف إي إبشوي إي ني
في أووي  :آف أوأورب نان إميب باراكليطون :

`pnevma t3c `al30iac : `am3n a=l
Fai pe F985 pencwt3r : ovoh `psoic
`ncar7 niben : a42ena4 e` `p2wi e` nif3ovi :
a4ovwrp nan `mpi parakl3ton : pi

بي بنيفما إنيت تي ميثمي  :آمني الليلويا

`pnevma `nte 5me0m3i : am3n a=l

هذا هو هللا مخلصنا  .ورب كل جسد (أو أحد)  .صعد إلى أعلى السموات وأرسل لنا الباراقليط روح الحق
المعزى  .آمني الليلويا
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ترياسني موناذي  :كي موناسني ترياذي :
اوباتري كي أو إيوس  :كي طو آجيون بنيفما تو
بنيفما تيس آليثياس  :آمني الليلويا
أو اترياس إسجيك إيفول  :إس أوي إنشومت

Triac en monadi : ke monac en `tri a
` di :
`opat3r ke `o`vioc ke to `ajion `pnevma :
to p
` nevma t3c `al30iac : `am3n a=l
Ov`triac ecg3k ebol : ecoi `n2omt ecoi

إس أوي إن أوواي  :إينيه فاي بيه إفيوت نيم

`novai : `ete fai pe ~Fiwt nem ~P23ri nem

إبشريي نيم بي بنيفما إثؤواب  :بي بنيفما

Pi`pnevma e=0v : pi `pnevma `nte 5me0m3i

إنتيه تي ميثمي  :آمني الليلويا

: am3n a=l

ثالوث فى واحد و واحد فى ثالوث  .اآلب و اإلبن والروح القدس  .روح الحق المعزى  .آمني الليلويا
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