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أول :منهج الطقس
ا
قداس الموعوظني
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احنا عايشني فى نعمة كبرية مش عند ناس كتري عشان احنا المؤمنني اللى بنقدر
نكمل كل القداس و نتحد بالمسيح بالتناول فى اخر القداس

سبب السم (قداس الموعوظني)
† هل اتسمى كدا عشان هو خاص بالموعوظني بس؟
†

الجابه (ل)  ...ألن الجزء ده بس هو الى بيقدر يحرضه الموعوظني لكن هو طبعاا لكل
الموعوظني والمؤمنني...

ماتعمدوش
الموعوظني هم الناس اللي في طريقهم لدخول اإليمان ،لكن لسة
ّ
فميقدروش يتناولوا

مكونات قداس الموعوظني
† الجزء التعليمي في القداس  ...القراءات (بولس و كاثوليكون و إبركسيس و سنكسار و
مزمور و إنجيل)

معلومات تاريخية عن قداس الموعوظني
† فى مرحله من الرماحل الىت مرت بها الكنيسه كان هناك قداس موعوظني فقط (توجد به
قراءات فقط)

† بعد كده أضيف الى قداس الموعوظني األواىش الكبار (السالمه-الباء-الجتماعات)
† بعد كده أضيفت صاله الصلح (ألن الكنيسه تصالح الناس مع هللا)

القراءات في القداس
القراءة

التفاصيل

الكاتب

البولس

القديس بولس الرسول

 11رسالة

الكاثوليكون

القديس يعقوب (رسالة واحدة)

 7رسائل

القديس بطرس (رسالتني)
القديس يوحنا ( 3رسائل)
القديس يهوذا [أخو الرب] (رسالة واحدة)
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اإلبركسيس

القديس لوقا الرسول

سفر أعمال الرسل

السنكسار

اول من كتبه األنبا ميخائيل اسقف (اتريب) و هو

سري القديسني

من اباء القرن ال13
الزممور

داود النيب و الملك

نبوات عن ربنا يسوع

اإلنجيل

مىت -مرقس -لوقا -يوحنا

حياة السيد المسيح

ما يتخلل القراءات في القداس
 .1الصلوات الرسية
صلوات يقولها ابونا وسط قراءة القراءات لتعمل كلمة هللا فى السامعني
† فى رس البولس يصلى الكاهن ويقول رسا:

"انعم لنا ولشعبك بعقل غري منشغل وفهم نقي لكي نعي ونفهم ما هى منفعة تعاليمك
المقدسة الىت تقرأ علينا  -إجعلنا مستحقني ان نكون متشبهني به (بولس) فى العمل و
اليمان"......

† فى رس الكاثوليكون يصلى ويقول:

"اجعلنا مستحقني نصيبهم (الرسل) و انعم لنا كل حني ان نسلك فى اثارهم ونكون
متشبهني فى جهادهم".

† فى اإلنجيل يصلى ويقول:

"فلنستحق سماع أناجيلك المقدسة ونحفظ وصاياك ونثرم فيها"

 .2األلحان
فى وقت اللحان احنا بنصلى وبرنفع قلبنا لربنا بالتوبة علشان ينضف قلىب وعقلى

فاعرف اسمع وافهم كالمه فى القراءات..

†

قبل البولس:

 .1لحن تى شورى (في األصوام و سبوت و آحاد الصوم الكبري) أو طاى شورى (في كل أيام
الفطر)  ...وهذا اللحن يدور حول السيدة العذراء.
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فالعذراء مريم تقودنا في التسبيح في القداس رحلتنا للسما تماماا كما فعلت مريم
اخت موىس حينما قادت الشعب بالتسبيح بعد أن أنقذ الرب شعب بىن إرسائيل من
فرعون بعبور البحر األحرم

 .2الهيتنيات :تمجيد للقديسني

( .3بى اهموت غار) :يقال هذا اللحن وجود األسقف و في األعياد
† قبل الكاثوليكون :قد يقال مرد الكاثوليكون لحن (ابتجيك ايفول)
† قبل اإلبركسيس :مرد اإلبركسيس )السنوي :شريي ني ماريا)

 .3الدورات
 .1دورة البولس
†

يقوم الكاهن بوضع يد بخور فى الشوريه  ..و يقوم بقراءة رس بخور البولس رساا  ...ثم يبخر 3

دورات داخل الهيكل حول المذبح وهو يقول الثالث اواىش الصغار (السالمه-الباء-
الجتماعات)...ثم يقوم بالخروج من الهيكل ويقف امام باب الهيكل

† و يبخر

 3 .1مرات ناحيه الرشق للثالوث المقدس و هو يقول " نسجد لك ايها المسيح الهنا مع ابيك
الصالح والروح القدس ألنك اتيت وخلصتنا " و " أما انا فبكرثة رحمتك أدخل بيتك وأسجد قدام

هيكل قدسك "

 .2مرة ناحية الشمال للسيدة العذراء ويقول " نعطيك السالم مع غربيال المالك ...السالم لك يا
ممتلئة نعمة الرب معك"

 .3مرة ناحيه الغرب للماليكه والقديسني " السالم لمصاف المالئكة وسادتي الباء الرسل
وصفوف الشهداء وجميع القديسني"
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 .1مرة ناحيه الجنوب للقديس يوحنا المعمدان وهو يقول " السالم ليوحنا بن زكريا ،السالم
للكاهن ابن الكاهن "

 .5ثم يبخر رشقا ناحية الهيكل ويقول " فلنسجد لمخلصنا محب البرش الصالح ألنه ترأف علينا
وخلصنا"

†

ثم يذهب ويأخذ بركه النجيل و يقوم بعمل الدوره من بحرى الى قبلى (من ناحيه الرجال-الى

النساء) و هو يقول (بركه بخور البولس فلتكن معنا امني)  ...الدورة دي تشري الى كرازة بولس

الرسول حول العالم

فى اثناء قيام ابونا بالدورة :احنا بنقوم بتقديم اعرتافتنا الرسيعة واحنا كلنا ثقه انها

هتوصل لربنا ألنها بتصعد مع البخور المتصاعد من الشورية

†

ثم يرجع ويقف امام الهيكل ويقول رس الرجعة  ..يقدم لربنا اعرتافات شعبه الىت أخذها اثناء
عمله الدوره
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†

ثم يدخل الى الهيكل ويقوم بعمل دوره واحده داخل الهيكل  ...تشري الى رجوع بولس الى

اورشليم مرة اخرى بعد رحالت التبشري

بالنسبة للكاثوليكون،مفيش دورة  ...أبونا بيقرأ رس الكاثوليكون رساا من غري دورة...

إشارة لوعد الرب الى تالميذه بأل يربحوا أورشليم حىت يأخذوا قوة من األعالى (الروح

القدس)

 .2دورة اإلبركسيس
†

يبدا الكاهن بقراءة رس البركسيس رساا  ..ثم يبخر  3دورات داخل الهيكل حول المذبح و هو
يقول الثالث اواىش الصغار (السالمه-الباء-الجتماعات)
†

ثم يقوم بالخروج من الهيكل ويقف امام باب الهيكل و يبخر مثل دورة البولس

† ثم يقوم بدورة فى مكان الخورس األول بس (يذكرنا بأن الرسل كانو قد بدأوا عملهم الكرازى
داخل اورشليم و اليهوديه فقط) حسب وصيه السيد المسيح

†

و يقول أبونا أثناء الدورة "بركه سادتى الباء الرسل بركتهم المقدسه فلتكن معنا امني"

† و يطوف أبونا فى الدورة من ناحيه قبلى إلى بحرى عكس دورة البولس ( اشارة الى تقديس
جميع جهات الرض)

†

ثم يرجع الكاهن ويقف عند باب الهيكل ويعطى الشورية الى الشماس دون ان يقوم بعمل

دورة فى الهيكل مثلما عمل فى دورة البولس (إشارة أن جميع الرسل قد استشهدوا جميعا
خارج اورشليم ولم يعد احد اليها)

أبونا كده يبقى عمل  7دورات كاملة حول المذبح " 1فى البولس و  3فى البركسيس"

و هذا يذكرنا بدوران شعب بىن ارسائيل مع كهنتهم وتابوت العهد  7مرات حول اسوار

أريحا حىت سقطت اسوار الرش
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السنكسار
† بعد البركسيس يقرأ السنكسار مبارشة وهذا يشري الى أن السنكسار من الناحية الكنسية
هو امتداد لسفر أعمال الرسل

أيام الخماسني ل نقرأ السنكسار (ألننا نركز مع فرحنا بقيامة السيد المسيح)  ...و بدل
السنكسار بنعمل دورة القيامة

أجيوس
†

تعترب هذه التسبحه من اقدم التسبيحات حيث سمعها اشعياء النىب من فم السريافيم (وهذا
نادى ذاك وقال« :قدوس ،قدوس ،قدوس رب الجنود .مجده ملء كل األرض» إشعياء )3 : 6

† و حسب التقليد سمعها القديس يوسف الرامي أثناء تكفني جسد السيد المسيح

أوشية اإلنجيل
† أبونا :بيحط يد بخور واحدة ثم يبدأ الصالة "اشليل" ...
†

ثم يخرج خارج الهيكل و وجهه متجه ناحيه الرشق و يقول أوشية النجيل

†

وفى منتصف األوشية يقول الشماس مرد "صلوا من اجل النجيل المقدس"

† الشماس بيقف وراه و هو ماسك البشارة و قدامها الصليب و رافعهم بإيديه
†

يكمل أبونا أوشية اإلنجيل وفى نهايتها يدخل هو و الشماس الهيكل ثم يضع أبونا يد بخور

واحدة

† بعد كده يدور بوجهه والشماس قدامه بضهره و يسلم الشماس البشارة الى الكاهن (إشارة
إلى سمعان الشيخ عندما حمل السيد المسيح و قال "اآلن ياسيدى تطلق عبدك بسالم حسب
قولك)"..

الدوران بالبشاره و الصليب معناه أن البشارة بالنجيل (بعد الصليب و القيامة) بلغت

العالم كله
†

عند النتهاء من الدوره يقف الشماس يمني المذبح ويقول مرد "إستايس تيه " ...الذى

معناه "قفوا بخوف أمام هللا" ويقف الكاهن على شمال المذبح ويقول "اف اسمارؤوت"...
الذى معناه "مبارك التى باسم الرب"ثم يقول اسم اإلنجيل الذى سيقرأ.
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قراءة اإلنجيل

†

أبونا يخرج و يقف عند اإلنجيل و يبخر  3مرات وهو يقول " مبارك اآلتى باسم الرب اسجدوا

†

يقرأ أبونا أو الشماس 1الزممورو اإلنجيل و هو قدامه البشارة أو ماسكها  ...يعين ربنا اللي

إلنجيل يسوع المسيح"
هيتكلم دلوقيت

قراءة اإلنجيل تشري لحضور السيد المسيح كمعلم وسط شعبه لذلك يقدم الكاهن
البخور لإلنجيل و يردد الكاهن والشعب "مبارك التى باسم الرب" وهى نفس العباره
الىت قيلت للسيد المسيح عند دخوله ألورشليم

†

كل الناس يتقف بخشوع و إنصات عشان تسمع كالم ربنا  ..واذا دخل أحد وقت قراءة اإلنجيل
يقف فى مكانه ول يتحرك عشان ربنا بيتكلم

†

أثناء قراءة اإلنجيل يقف شماسان ممسكان بشمع مئض واحد عن يمني النجيل و الخر عن

يساره (الشمع ل يضاء للقارئ ول لتبديد الظالم  ..بل إلظهار الفرح و الرسور باإلنجيل وقد قيل

فى الزممور "رساج لرجلى كالمك ونور لسبيلى")
†

من تأخر عن حضور النجيل فليمتنع عن التناول

†

يمكن أن تكون هناك عظة بعد ذلك

1األصل أن الذى يقرأ النجيل هو "السقف" واذا لم يقرأه السقف يقرأه الكاهن واذا لم يقرأه الكاهن يقرأه
الشماس
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صالة الحجاب
†

يقول الكاهن صالة الحجاب أثناء قراءة النجيل بعد إعطاء النجيل البخور

†

يذهب الكاهن و يقف أمام باب الهيكل ويصلى صاله الحجاب
فيها ينتهز فرصه وجود السيد المسيح و يطلب طلبات و أواىش

†

يقول" :يا هللا الذي من أجل محبته للبرش اليت ل ينطق بها أرسلت أبنك الوحيد إلي العالم

†

ويطلب من هللا عن سالم الكنيسة  -األب البطريرك واألساقفة وعن جميع طغمات الكنيسة

لريد لك نسلك"....

وعن الشعب وعن المتضايقني وعن المتعبني..

قانون اإليمان
†
†

بعد نهاية اإلنجيل أو العظة يمكن أن تقال األوايش

بعد كده يقف شماس ممسكا بالصليب ويردد مرد "ان صوفيا" اى "انصتوا بحكمة"
قديما كان الموعوظني و هم خارجني من الكنيسة ساعات بيحصل صوت ممكن يشتت

المؤمنني شوية عن القداس
†

بعد كده بنصلي قانون اإليمان  ...و ده قانون اتحط في مجامع مسكونية عشان يحافظ على
اإليمان المسيحي الصحيح
كلنا بنؤكد و نراجع إيماننا بفكر و عقيدة الكنيسة األرثوذكسية فنصبح كنيسة واحدة
في الفكر و اإليمان فنقدر أن نتحد جميعاا في جسد المسيح الواحد بالتناول في أخر

القداس اإللهي
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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
الجملة
غري كده

نطقه( :أ)
نطقه( :ا)

كزن

Aho

أهو
عني

Bal

ڤال

ڤيتا b B
بعده حرف
متحرك
غري كده

نطقه( :ڤ)
نطقه( :ب)

خطية

Nobi

نوڤي
عمل

Hwb

هوب

غما j J
بعده حرف
متحرك للكرس

نطقه أرض
( :ج)

J3

جي

e,i,v,3
بعده حرف
حلقي

نطقه بوق
( :ن)

صالبينغوس

Calpejjoc

j,, k , x, 7
غري كده

نطقه صالح
( :غ)

Aja0oc

أغاثوس
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دلتا d D
في أسماء
األعالم (الناس

نطقه( :د)

آدم

Adam

آدام

أو البالد)
في األسماء
اليونانية
غري كده

نطقه( :ذ)
نطقه( :ذ)

ايسيذوروس
ايسيذوروس
هدية

`Icidwroc
Dwron

ذورون

اي e E
ّ

نطقه( :ي) خفيفة
هيكل إرفي

Erfei

سوو ^ 6
استخدامه :رقم ()6

 6أقالم سوو إنكاش 6 `nka2
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منهج خامسة ابتدائي – قبطي

زيتا z Z
نطقه( :ز)
حزام

زوني

Zwn3

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

عميقة

إي

نطقه( :ي)

قلب

عميقة

هيت

#i
H3t

ثيتا ) 0
قبله حرف
2c
غري كده

نطقه( :ت)
نطقه( :ث)

رائحة

`c0oi

استوي
حقيقي

Me0m3i

ميثمي
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يوتا i I
في أول الجملة

نطقه( :إ)

يسوع

I3covc

إيسوس

بعده حرف

نطقه:

قرم

متحرك

(ي)

يوه

غري كده

نطقه:

ابن

(كرسة)

شريي

Ioh
@3ri

كبا k K
ّ
نطقه( :ك)
أرض

كاهي

Kahi

لول (لڤال) l L
نطقه( :ل)

كنيسة إككليسيا Ek`kl3cia
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مي m M
نطقه( :م)
طريق مويت

Mwit

ني n N
نطقه( :ن)
إيمان

ناهيت

Nah5

اكيس & 7
نطقه( :اكس)
مسطرة اكسومي

7om3
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أو قصرية (األوميكرون) o O
نطقه( :أو) خفيفة
نعمة

إهموت

`hmot

بي p P
نطقه( :پ)
پيرتا

صخرة

Petra

رو r R
نطقه( :ر)
ُحجرة

ري

Ri
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سيما c C
بعده حرف ()m

نطقه:

ُجبلة

في كلمة يوناني

(ز)

پالزما

بعده حرف

نطقه:

يرشب

تضخيم ()a, w

(ص)

صو

غري كده

نطقه:

يدق

(س)

سينسني

Placma
Cw
Cencen

تاڤ t T
قبله حرف  nفي

نطقه:

وصية

كلمة يوناني

(د)

إندولي

بعده حرف

نطقه:

كرامة

تضخيم ()a, w

(ط)

طايو

غري كده

نطقه:

يد

(ت)

توت

Entol3
Taio
Tot
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إبسيلون v V
قبله حرف ( )a,eنطقه:
قبله حرف ()o
غري كده

أم

(ڤ)

ماڤ

نطقه:

يريد

(أوو)

أوومش

نطقه:

قبيلة

(ي)

فيلي

Mav
Ovw2
Fvl3

في f F
نطقه( :ف)
قداس أنافورا

Anafora
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كي x X
في كلمة يوناني:

نطقه:

ثلج

بعده حرف متحرك

(ش)

شيون

Xiwn

للكرس e - i - v – 3
في كلمة يوناني

نطقه:

نعمة

غري كده

(خ)

خاريس

في الكلمات

نطقه:

مرص

القبطية

(ك)

كيمي

Xaric
X3mi

إبيس y Y
نطقه( :ابس)
ترتيلة

ابصالي

Yali

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

أوش

W2
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شاي @ 2
نطقه( :ش)
رمل

شو

@w

فاي 4 $
نطقه( :ف)
دودة

فينت

4ent

خاي q Q
نطقه( :خ)
امتحان خوتخيت

Qotqet

هوري h H
نطقه( :ه)
وجه

هو

Ho
26
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چنچا g G
بعده حرف
متحرك للكرس
e,i,v,3
غري كده

نطقه:
(چ)

تفاح

Gemfeh

چيمفيه

نطقه:

كتاب

(ج)

جوم

Gwm

تشيما s S
نطقه( :تش)
رب

تشويس

Soic

تي 5 %
نطقه( :تي)
نوتي

إله

Nov5
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منهج خامسة ابتدائي – قبطي

الكلمة دي قبطي ول يوناني؟
#

1

مثال

القاعدة
فيه  7حروف عادة تأتى فى الكلمات القبطية:

s-g-h-q-4–2-5

النهايات اآلتية:

3ov - wten - wov5 - wovi - wov
3

4

فيه  7حروف 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 9أو

(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
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
`
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†

أمثلة
مؤنث

مذكر
األب

f
` iwt

األم

`0mav

األخ

p
` 1con

األخت

t
` cwni

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

صفات الملكية
†

الحرف األول فى صفة الملكية - t - p

 nيعرب عن نوع الكلمة الىت تتفق مع نوع السم

المملوك إذا كان مذكر أو مؤنث أو جمع
†

أما الضمري المتصل بها فيعود على الشخص المالك

الشخص المالك

للجمع بنوعيه

للمفرد المؤنث

للمفرد المذكر

أنا my

na

ta

pa

أنت your
َ

nek

tek

pek

أنت your

ne

te

pe

هو his

ne4

te4

pe4

هي her

nec

tec

pec

نحن our

nen

ten

pen

أنتم  -أننت your

neten

teten

peten

هم  -هن their

nov

tov

pov
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أمثلة
للجمع بنوعيه

للمفرد المؤنث

للمفرد المذكر

أبناء 23ri

أم mav

أب iwt

أبنائي

na23ri

أمي

tamav

أبي

paiwt

أبنائك

nek23ri

أمك

tekmav

أبيك

pekiwt

أبنائك

ne23ri

أمك

temav

أبيك

peiwt

أبنائه

ne423ri

أمه

te4mav

أبيه

pe4iwt

أبنائها

nec23ri

أمها

tecmav

أبيها

peciwt

أبنائنا

nen23ri

أمنا

tenmav

أبينا

peniwt

أبنائكم

neten23ri

أمكم

tetenmav

أبيكم

peteniwt

أبنائهم

nov23ri

أمهم

tovmav

أبيهم

poviwt

أدوات ربط اإلضافة
األداة

الوظيفة

`nte

األداة العامة لإلضافة،
وتأتى منفصلة بني
المضاف والمضاف إليه

n
`

أداة لإلضافة تأتى متصلة
بأول المضاف اليه

m
`

أداة لإلضافة تأتى متصلة
بأول المضاف اليه مع
الحروف الخمسة

أمثلة
رب القوات

(`psoic `nte nigom

كتب الكنيسة

Nengom `nte 5ek`kl3ci`a

أم يسوع

(`0mav n
` I3covc

قلم سارة

`pka2 n
` Cara

باسم اآلب

Qen `fran m
` fiwt

بيت هللا

y-f-p-m–b
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مثال

ملحوظة

m
تتغري  nenإلى  niفى حالة وجود `
n
أو `

كأداة إضافة ملتصقة بالمضاف

رجال هللا

Nenromi `mfnov5

إليه

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 :
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
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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

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

11

=ia

m3tovai

أواي
ميت ّ

m35ov`i

مييت أووي

12

=ib

m3t`cnav

ميت إسناڤ

m35`cnov5

مييت إسنوتي
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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

محادثة
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صباح الخري

ناني طوئوي

لما نصحى بنقول:
ّ
ّ
نصلي بنقول:
لما
ّ

يا رب ارحم

كرييي إليسون

لما ناكل بنقول:
ّ

يا رب بارك

إبتشويس إسمو

لما نميش بنقول:
ّ

مع السالمة

لما نيجي بنقول:
ّ

سالم لكم

Nane toovi
Kvrie `ele3con
`Psioc `cmov

أوجاي

ovgai

شريي نوتني

xere nwten

خا بيكهون

Qa pekhwn

لما نشكر بنقول:
ّ

شكراا

أوشيب إهموت

ov2ep` hmot

لما ننام بنقول:
ّ

تصبح على خري

نوفري إيجوره

No4ri `egwrh

اذنك
لما نستأذن بنقول :بعد
َ
ّ

(ليلة سعيدة)

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

ov2ep`hmot
Ge peniwt etqen nif3ov`i

نيفيؤوي

Mare4tovbo `nge pekran

بيكران

Marec`i `nge tekmetovro

أوورو

كما في السماء:

إم إفرييت خني اتفي:

خزبنا الذي للغد

بني أويك إنيت راسيت

كذلك على األرض .نيم هيچني بيكاهي

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
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و أغفر لنا

أووه كا ني إت إيرون

كما نغفر نحن

إم إفرييت هون إن تينكو

ذنوبنا

أيضا

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

بالمسيح يسوع

خني بي اخريستوس

ايسوس بني تشويس

Pen_soic

ألن لك الملك

چي ثوك تي تي ميت

Ge , 0wk te 5metovro nem

تجربة.

الرشير.
ربنا

والقوة

و المجد إلى األبد.

آمني.

إيبرياسموس

`epiracmoc :

بيتهوؤو

alla nahmen `ebol ha
pipethwov

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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ا
ثالثا :منهج األلحان
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بي جني مييس
تقال قبل (أبينشويس) في قداس عيد الميالد

الميالد البتولى :

بى جني ميىس ام بارثنيكون  :أووه نى

والطلقات الروحانية :

ناكهى ام بنفماتى كون  :أو اشفريى

عجب عجيب  :كاألخبار

امباراذوكسون  :كاطا نى اسمى ام

النبوية

ابروفيتيكون

Piginmici `mpar0enikon : ovoh
ninakhi `m`pnevmatikon :
ov`2f3ri `mpardo7on kata
ni`cm3i m
` `prof3tikon

المجد لك أيتها العذراء النقية اليت حملت في أحشائك الطاهرة جرم الالهوت

مرد إبركسيس الميالد
تقال بعد اإلبركسيس في قداس عيد الميالد

السالم لبيت لحم :

شريى بيثليئيم إتبوليس إنىن

مدينة األنبياء  :اليت

إبروفيتيس ،ثى إطاف ميس

ولد فيها المسيح  :آدم

بخريستوس إنخيتس ،بى ماه إسناف

الثاني

إن آدام

Xere B30leem : `tpolic
`nni`prof3t3c : 013etavmec P=x=c
`nq3tc : pimah `cnav n
` Adam

المجد لك يا بيت لحم  ...مدينة داود و ابن داود مخلص العالم
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نيف سينيت
تقال بدل (سوتيس أمني) في قداسات أيام الصوم الكبري و صوم نينوى

أساساته في الجبال

نيف سينيت خني ني توؤو اثؤواب :

المقدسه أحب الرب ابواب

`a`Psoic mei `nnipvl3 n
آإبتشويس مي انين بيلي إنىت سيون ` te Ciwn

صهيون  .أفضل من جميع

 :إهوتي نيما إنشوبي تريو انىت

: e` hote nima`n2wpi t3rov `nte

مساكن يعقوب أعمال

ياكوب  :أفساجي اثفيىت انهان

Iakwb : a4cagi e0b35

مجيدة قد قيلت عنك :يا

اهفيؤوي افطايوت  :تي فاكي انيت

مدينه الهنا  .هلليلويا

افنوتي  .آلليلويا

صهيون األم ستقول :ان

سيون تي ماف ناجوس  :جى أورومي

Ciwn 5mav nagoc : ge

انسانا و انسانا صار فيها :و

نيم أورومي أفشوبي انخيتس  :أووه

ovrwmi nem ovrwmi a42wpi

هو العلي الذي اسسها

انثوف بي اتشويس أف هيسنيت

إلى البد هلليلويا

امموس شا إينيه الليلويا

Ne4cen5 qen nitwov =e=0v :

`nhan`hb3ov`i evtai3ovt 5baki
`nte F5 : =al

`nq3tc : ovoh `n0o4 petsoci
a4hicen5 m
` mo4 2a eneh : =al

هو جزء من الزممور  37من الكتاب المقدس  ...و يقال أيضاا هذا الزممور في صلوات
الساعة السادسة
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هيتنية عيد الغطاس
تقال بعد هيتنية السمائيني في قداس عيد الغطاس

بشفاعات  :السابق

هيتني نى ابريسفيا  ،انيت بي

Hiten ni`precbia : `nte

الصابغ :يوحنا المعمدان بروذروموس امفاب تيس تيس،
 :يا رب أنعم لنا بمغفرة

يوأنس بي ريفيت أومس  ،ابتشويس

خطايانا

أري اهموت نان ابيكو ايفول انىت نني

piprodromoc `mfaptectic:
Iwann3c pi refit omc: `Psoic
ari `hmot nan m
` pixw `ebol `nte

نوفي

nennobi

القديس بوحنا هو السابق (خدمته قبل السيد المسيح) و الصابغ (المعمدان)

غولغوثا
تقال في ختام الساعة الثانية عرش من يوم الجمعة العظيمة
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الجلجثة بالعربانية:

غولغوثا إمميت هيربيئوس :بي

Joljo0a m
` methebreoc:

واإلقرانيون باليونانية:

إكرانيون إمميت أوي إينني :بيما

pi`kranion `mmetovenin:

الموضع الذي صلبت

أيطاف أشك إبتشويس إنخيتف:

فيه يارب :بسطت يدك:

أكفورش أننيك جيج ايفول :أف إييش

وصلبوا معك لصني :عن

نيماك أنكى سوني إسناف :ساتيك

nemak n
` keconi =b: catekov`inam

يمينك وعن يسارك:

أوي نام نيم ساتيك جاتيش :إنثوك

nem catekgas3: n
` 0ok `kx3 qen

وأنت كائن في الوسط

أككي خني تو مييت أو بيسوتري إن

tovm35 w
` pic=wr n
` aja0oc

ايها المخلص الصالح

أغاثوس

المجد لآلب واإلبن

ذوكصاباتري كى إيو كى أجيو

والروح القدس

إبنفماتي

فرصخ اللص :اليمني

أفؤش ايفول انجى بي سوني:

قائال :اذكرني يارب:

ايتساؤي نام إفجو إمموس جي أري

أذكرني يامخليص:

باميفي أو باتشويس :أري باميفي أو

aripamev`i w pau: aripamev`i w

أذكرني ياملكي:مىت

باسوتري :أري باميفي أو باأورو:أكشان

pac=wr: aripamv`i w paovro:

جئت في ملكوتك:

إي خني تيك ميت أورو :أفئري أوؤناف

pima`etava2k Pu n
` q3t4:
akfwr2 `nnekgig e` bol: av`i2i

Do7apatri ke viw ke ajiw
`pnevmati

أجابه الرب :بصوت وديع :أنجى أبتشويس :خني أو إيثمي

A4w2 `ebol n
` ge piconi:
etcaov`inam e4gw m
` moc ge

ak2an`i qen tekmetovro:
a4erov`w na4 `nge `pu: qen

اليوم تكون معي في

امميت ريم رافش :جى إمفوؤو اكىئ

o`cm3 `mmetremrav2: ge `mfoov

ملكوتي

شوبي نيمي :إنهري خني تاميت أورو

ek`e2wpi nem3i: n
` `hr3i qen

اآلن وكل آوان والى

كى نني كى آإي كى إستوس إي

دهر الدهور ،آمني

أوناس طون أؤنون آمني

tametovro
Ke nvn ke `a`i ke ictwc ewnac
twn ewnon am3n
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أتيا الصديقان :يوسف

أفيئ إنجي ني ذيكيئوس :يوسيف

Av`i n
` ge nidikeoc: Iwc3f nem

ونيقوديموس :وأخذا

نيم نيكوديموس :أفتيش إن

Nikod3moc: avsi `n`tcar7 n
` te

جسد المسيح :وجعال

إتساركس إنىت بي خريستوس :أفيت

P=xc: av5 `novcogen e` `hr3i

عليه طيبا :وكفناه

إن أسوجني إإهري إيجوف :أفكوسف

`egw4: avkoc4 avxa4 qen

ووضعاه في قرب:

أفكاف خني او إمهاف :أفهوس

وسبحاه قائلني :قدوس

ايروف إفجو إمموس :جى آجيوس أو

`mmoc ge ajioc `o)eoc: ajioc

هللا :قدوس القوي:

ثيئوس  :أجيوس يس شريوس :آجيوس

icxvroc: ajioc a0anatoc: `o

قدوس الذي ل يموت:

أثاناتوس :أو إستافروتيس ديماس

الذي صلب عنا ارحمنا

اليسون إيماس

المجد لآلب واإلبن

ذوكصاباتري كى إيو كى أجيو

`ctavrow0ic d3mac `ele3con
`3mac
Do7apatri ke viw ke ajiw

والروح القدس:اآلن وكل إبنفماتي :كى نني كى آإي كى
آوان والى دهر الدهور .

ov`mhav: evhwc ero4 evgw

إستوس إي أوناس طون أؤنون آمني

`pnevmati :Ke nvn ke `a`i ke
ictwc ewnac twn ewnon am3n

آمني
ونحن أيضا نسجد له:

أنون هون مارين اوؤوشت إمموف :إن

صارخني قائلني :أرحمنا

أوش إيفول إنجو إمموس :جى ناي

يا هللا مخلصنا :الذي

نان إفنوتي بني سوتري :فيئطاف أشك

ge nai nan F5 pen=c=wr:

صلبت على الصليب:

إبي ستافروس :إكىئ خوم خيم

f3etava2k `epi`ctavroc:

وسحقت الشيطان :تحت إمبساتاناس :سابيسيت إننني تشالفج:
سوتي إممون...

أقدامنا :خلصنا...

Anon hwn marenovw2t
`mmo4: enw2 `ebol engw m
` moc:

ek`eqomqem `m`pcatanac:
capec3t n
` nensalavg: cw5
`mmon ...

اللحن بالهزات:
http://al7an.madraset-elshamamsa.com/php/Osbo3ElAlam/Gholghotha.php
اللحن كموسيقى كان يردده القراعنة أثناء التحنيط و قي الجنازات (نغمة بسيطة حزينة
متكررة)  ...تعلى في رصخة اللص  ...و تخشع في صالتنا و وقت تكفني السيد المسيح
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تني أويه انسوك
تقال كمقدمة للمجمع بعد الهوس الثالث

نتبعك بكل قلوبنا

تني أويه إنسوك خني بني هيت تريف:

Tenoveh `ncwk qen penh3t

ونخافك ونطلب وجهك

تني إرهوتى خاتيك هى :أووه تني

t3r4 : tenerho5 qatekh3 :

يا هللا ل تخزنا

كوتى إنسا بيك هو :إفنوتى إمبري تى
شيىب نان

ovoh tenkw5 `nca pekho : F5
`mper52ipi nan

بل اصنع معنا بحسب

الال آرى أوى نيمان كاطا تيك ميت

دعتك و ككرثة رحمتك

إيىب كيس :نيم كاطا إب آشاى إنىت

يارب أعنا

بيك ناى :إبشويس آرى فويثني إيرون

فلتصعد صالتنا أمامك

مارى تني إبروس إفىش بني نيب إى

يا سيدنا مثل محرقات

إبشوى إم بيك إمثو :إم إفريىت إنهان

كباش وعجول سمان

إتشليل إنىت هان أويلى :نيم هان

Alla ariovi neman : kata
tekmet`epik3c : nem kata
`p`a2ai n
` te peknai : P(_u
aribo30in eron

ماىس إفكيىن أوؤوت

`Mare tenprocevx3 penn3b : i
e`p2wi m
` pek`m0o : m
` `fr35
`nhanslil n
` te hanwili : nem
hanmaci evkeniwovt

ل تنس العهد الذى

ذياثيكى :ثى
إمبري إىر إبؤبش انىت ّ

قطعه مع آبائنا

إيطاك سيم نيتس نيم نني يوتى:

إبراهيم واسحق

آفراآم إيساآك ياكوب :بى إرسائيل بى

ويعقوب إرسائيل

إثؤاب إنطاك

`Mperer`pwb2 n
` 5dia03k3 :
03etakcemn3tc nem nenio5 :
Abraam Icaak Iakwb : Pi=cl
pe=e=0v `ntak

قديسك
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باركوا الرب يا جميع

إسمو إى إبشويس ني لؤس تريو :نى

`Cmov `ePu nilaoc t3rov :

الشعوب والقبائل

فيلى نى أس بى إنالس :هوس إيروف

nifvl3 niacpi `nlac : hwc ero4

ولغات األلسن :سبحوه

ما أوؤ ناف :آرى هؤو تشاسف شانى

و مجدوه و زيدوه علواا

إينيه

ma`wov na4 : arihovo sac4 2a
nieneh

الى األبد
اطلبوا من الرب عنا

Twbh m
طوفه إم إبشويس إى إهرى إيجون :أو ` Pu e`hr3i egwn : `w pi=j

أبها الثالثة فتيه

بى شومت إن آلو إن آجيوس :سيدراك

`nalov `najioc : Cedrak Micak

القديسني سدراك

ميصاك أبديناغو :إنتيف كانني نوفى

Abdenajw : `nte4xa nennobi

وميساك وأبدناغو

نان إيفول

nan ebol

ليغفر لنا خطايانا
* هذا المديح هو جزء من صالة عزاريا الىت صالها بمفرده وهو مع حنانيا وميصائيل
فى وسط آتون النار
* وردت فى تتمة سفر دانيال وهو من األسفار القانونية الثانية
"فكانوا يتمشون في وسط اللهيب مسبحني هللا ومباركني الرب و وقف عزريا
وصلى هكذا وفتح فاه في وسط النار وقال  :مبارك انت ايها الرب اله ابائنا وحميد
واسمك ممجد الى الدهور" (تتمة دانيال )26 - 21 : 3
* هذا اللحن يقال ب طرق كثرية (سنوي رسيع  /سنوي بطيء  /كيهكي )...
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