
 

 

 

   



 

 

 قبل ما نبدأ 

جديدة   معلوماتم  تعلّ أ يإنّ  الهدف مشحاجات جديدة ... لكن   يمن هاتعلّ  ي مدرست

ه لي ... بطقسها و صلواتها و  عايزة توصلّ  ي اللي كنيست عيشأ   ي الهدف إنّ .. 

  ألحانها و لغتها 

  بيه و معاه  عيش فيه وأ ي ... إنّ  شخص ربنا يسوع   :الحياة يالكنيسة عايزة توّصل ل

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

  طقوس ... و ده اللي هانتعّلمه في المدرسة

  

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

  و أصوامها و أعيادها؟  عيش كل صلواتهاأ بقيت من فهمي لطقوس الكنيسة،  

و ُمدرك دقة    فاهم الكالم ده كويس ول أو باسمع كالم بالقبطي،  قهل و أنا با 

  األلفاظ؟ 

؟ فاهم و عايش الكالم ده و عارف  باصّلي بالروح و الذهن أيضاً هل و أنا باقول لحن  

  ؟ هو بيتقال هنا ليه

  

  نا بنعمة ربنا نوّصله لشعبنا و كنيستنا فِس هدفنا اللي نِ هو ده 

  .. و نجاحك  اللي دايمًا بنقيس عليها نجاحناهو ده الهدف و 

  و هو ده شعارنا: 

  صلي ... سبح ... استمتع 
ي   يبيب  مديب
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 أوًال: منهج الطقس

 قداس المؤمنين (األنافورا) 

   
  

 
  

سنا قداس الموعوظين (من  َر في خامسة ابتدائي دَ 

اإلنجيل) ... السنة دي  بداية القداس حتى قراءة  

هندرس قداس المؤمنين (يعني اللي آمنوا و اعتمدوا  

 و يقدروا يتناولوا) 
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صلح ل   صالة ا

  

  

  

  

 

   هنا ر عن صالة الُصلح  تنقدر نعرف أك 

 يعطي مطانية و يطلب السماح من الجميع وجهه للشعب و يقف الكاهن عند باب الهيكل و †

  بد قبل التقدم للتناول أال تكون هناك أي خصومات بيننا و بين أي أحد    لتأكيد أنه ال ل

  ) 24:    5َقدْم ُقْرَباَنَك" (متى    ِحيَنِئٍذ َتَعاَل و   "اْذَهْب َأوًال اْصَطِلْح َمَع َأِخيَك، و 

 

 "السالم لجميعكم" إيريني باسي"صلوا" و  إشليلثم يقول :   †
 

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

  الجميع والبد ان نصالح الناس لكى نقدر ان نتصالح مع السمائيين 

 

 يبدأ صالة الصلج: ثم  †

  النقط المهمة 

 الصلح بين السمائيين و األرضيين ... بصليب ربنا يسوع

 هو الصلح ده بين مين و مين؟

  صالة الصلح 
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ه،  متَ دَ الموت الذي دخل إلي العالم بحسد إبليس َه   ل اإلنسان علي غير فساد. و بَ يا هللا العظيم األبدي، الذي َج 

األرض من السالم    مألَت   صنا يسوع المسيح. و مخلّ  إلهنا و   بالظهور المحيى الذي البنك الوحيد الجنس ربنا و

األرض    ى عل  الذي من السموات. هذا الذي أجناد المالئكة يمجدونك به قائلين: "المجد لله في األعالي، و 

  في الناس المسرة.   السالم، و 

 

    هو عاري    يه الكاهن و يصلّ   سقوطه . و  خلقة اإلنسان و في الجزء األول يتأمل في

 اليدين إشارة إلى العري الي حدث لإلنسان بسبب الخطية 

 

القبلة الطاهرة الرسولية" و يقول الشعب "يا رب  المحبة، و يرد الشماس: "صلوا من أجل السالم الكامل، و †

  ارحم" 

 

 ثم يكمل الكاهن:   †

من كل فعل    من كل رياء، و   من كل غش، و رنا من كل دنس، و طّه   سالمك. و بمسرتك يا هللا، إمأل قلوبنا من  

بقبلة مقدسة.    ل بعضنا بعضاً جعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا، أن نقبّ إ   س الموت. و لبِ من تذكار الشر الُم   خبيث، و 

  لكي ننال بغير انطراح في دينونة، من موهبتك الغير المائته السمائية، بالمسيح يسوع ربنا. 

  
  يصليه الكاهن و   في الجزء الثاني يطلب الكاهن من هللا أن يمأل الجميع بالسالم ، و

اللفافة المثلثة) على وشك أن  المثلثة بين يديه ، فها الختم (   هو ممسك باللفافة 

 القيامة على وشك أن تعلن  يسقط ، و الحجر (اإلبروسفارين) على وشك أن يرفع ، و

 

 ينادي الشماس: ثم  †

بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يارب ارحم. يارب ارحم. يارب ارحم. نعم يارب الذي هو يسوع  قبلوا  

لي  إ   ارحمنا. تقدموا تقدموا تقدموا على الرسم، قفوا برعدة، و   المسيح ابن هللا، اسمعنا و

  . الشرق أنظروا. ننصت 
 

   قبلة السالمة هنا تأكيد عملي على الصلح والسالم بين كل الؤمنين 

 

 ...)   بشفاعات والدة اإللهيقول الشعب لحن ( †

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

 السيد المسيح بتجسده من الروح القدس والعذراء مريم 
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  األنافورا (ارفعوا قلوبكم) 

  

  

  

  

   هنا ر عن األناقورا  تنقدر نعرف أك 

 الشمامسة و مرة نفسه) و هو يقول  يرشم الكاهن ثالث رشومات (مرة على الشعب و مرة †

 ، و نرد "و مع روحك أيضًا"الرب مع جميعكم  .1

 ، و نرد "هي عند الرب"هي األن قلوبكم؟ / ارفعوا قلوبكمأين  .2

 ، و نرد "مستحق و عادل"فلنشكر الرب .3

  
صوات  أ سمع  تُ   بروسفارين ونافورا وتعنى رفع القلب .. يرفع اإل هذا الجزء يسمى األ 

هذا يشير الى الزلزلة التى حدثت فجر احد القيامة.. كما ان ليتوروجية    الجالجل و 

  القداس ايضًا تبدأ بالقيامة

 

ثم جزء شكر و تسبيح لله (بعد أن أصبحت قلوبنا عنده و خرجت من األرض للسماء) ... بعد أن يرد الشعب "مستحق و  †

 عادل" يقول الكاهن: 

الحقيقة مستحٌق وعادل. أيها الكائن السيد الرب اإلله الحق. الكائن قبل  مستحٌق وعادل، مستحٌق وعادل، ألنه حقًا ب 

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

. الجالس علي كرسى  فيها. أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي خلقت الكل به، ما يري وما ال يري 

  مجده، المسجود له من جميع القوات المقدسة 

 ، يكمل الكاهن:بعد أن ينبه الشماس "أيها الجلوس قفوا" †

  النقط المهمة 

 تغطية اليدين باللفافة مثال السيرافيم الذين يقفون

 جنحتهمأجسامهم بأون ّط َغ هم يُ  مام الرب وأ

هو ليه أبونا بيغطي يديه باللفائف لما 

 يتكلم عن الشاروبيم و السيرافيم؟

األنافورا (ارفعوا قلوبكم)    
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  الذي يقف أمامه المالئكة ورؤساء المالئكة، والرئاسات والسلطات والكراسى، والربوبيات والقوات 

  وبذلك نؤكد على استحقاق هللا للشكر 

 

 و يقول:  يرفع الكاهن يديه و عليهم اللفافةبعد أن ينبه الشماس "و إلى الشرق انظروا"  †

أنت هو الذي يقف حولك الشاروبيم الممتلئون أعينا، والسارافيم ذوو الستة األجنحة، يسبحون  

  على الدوام بغير سكوت قائلين 

 ...)   الشاروبيم يسجدون لكيقول الشعب لحن ( †

   هذا الجزء دليل على الشركة بين السمائين واالرضيين عندما يصرخ الشعب بنفس

 تسبحة السمائيين 
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  قدوس 

  

  

  

  

    هنا نقدر نعرف أكتر عن الجزء ده 

 يبدل الكاهن اللفايف بطريقة دائرية  †

  باجنحتهمذلك دليل على حضور السمائيين والرفرفة    و 

 مرة على الشمامسة ثم الشعب) جيوس ثالث مرات (يرشم مرة على نفسه وأيقول الكاهن  †

  جيوس ... قدوس، قدوس، قدوس، بالحقيقة أيها الرب إلهنا أ جيوس  أ جيوس،  أ 
†   


فيها اعتراف مننا    للشيطان و   كثرها ردعاً أ   قوى الصلوات و أ جيوس من  أ  * 

"هَذا َناَدى    3:    6طغمات السيرافيم ... في إشعياء  بها نشترك مع    بقداسة هللا و

  "َقاَل: «ُقدوٌس، ُقدوٌس، ُقدوٌس َرب اْلُجُنوِد. َمْجُدُه ِمْلُء ُكل اَألْرِض   َذاَك و 

إذ نشترك مع المالئكة فى تقديس هللا فيجب علينا ان نكون قديسين كما    و  * 

 هو قدوس 

  رسل ابنه الوحيد وأن  ألى إد هللا بالخالص تعه  سقوطه و االنسان ويبدأ الكاهن بقصة خلق  †

 صنا خلّ 

في آخر    و ...  خالفنا وصيتك بغواية الحية، سقطنا    .. وضعنا في فردوس النعيم.   خلقنا و   جبلنا و 

صنا يسوع المسيح هذا الذى من الروح  مخلّ   إلهنا و   بابنك الوحيد ربنا و ...    يام ظهرت لنا األ 

  العذراء القديسة مريم من    القدس و 
 

    

  النقط المهمة 

إشعياء النبي في رؤيا شاف الماليكة 

 بيسبحوا ربنا و يقولوا له: قدوس

 هي (أجيوس) إيه أصلها في الكتاب المقدس؟

قدوس    
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س أن   تجسد و ت

 
 هنا نقدر نعرف أكتر عن الجزء ده 

 : يد بخور واحدة يقول الكاهن يضع †

  ، و جعلنا له شعبًا مجتمعاً   و ...    منا طرق الخالص علّ  تأنس و  تجسد و 

هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم،  ...    بروحك القدوس   رنا أطهاراً صيّ 

  ك علينا م ذاته فداًء عنا، إلي الموت الذي تملّ سلّ   و
 

    ى  لبطن العذراء ال اليد الواحدة تدل انه تجسد مرة واحدة من

 ترمز اليها المجمرة 

 ثم نتذكر قيامة المسيح ... و القيامة التانية لنا ... لكن قبلها الدينونة  †

رسم    و ...    صعد إلي السموات  قام من األموات في اليوم الثالث. و   و

يعطى    للمجازاة، هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل، و  يوماً 

  كل واحد حسب أعماله 
 

  على خطاياه متذكرا دينونة    هنا يقرع الكاهن صدرة نادماً   و

  ذلك اليوم الرهيب 

الشعب يطلب الرحمة من ربنا عندما يقول "كرحمتك يارب    و

 "...... 
 

  

 

 
   

  النقط المهمة 

الشورية رمز للعدرا مريم اللي 

 حملت جمر الالهوت في بطنها

هو ليه أبونا بيحط إيده فوق 

الشورية و هو بيقول (تجسد و 

 تأنس)؟

تجسد و تأنس      
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س   التقدي

  

  

  

  

 هنا نقدر نعرف أكتر عن الجزء ده  

 الشورية و يقول يديه فوق  الكاهن يضع و...  بونها من المذبحيقّر  ضيء الشمامسة الشموع وي †

  م نفسه للموت عن حياة العالم وضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوي. ألنه فيما هو راسم أن يسلّ   و
 

   البخور هنا يرمز الى التطهير  و ..  ر الكاهن يديه النه سيمسك القرابين بيديه  يطّه 

  تقديس الخبز 
 ثلثين  يقسم الكاهن القربانة الى ثلث و †

  الى السيد المسيح الذى لم يكسر عظم من عظامه   إشارة سليمًا   سباديقون ذلك حتى يبقى اإل   و 

 يقول:  †

  أعطاه لتالميذه القديسين   و مه ...  ... و شكر ... و باركه ... و قّس   نظر إلي فوق   و ...    علي يديه الطاهرتين   أخذ خبزاً 

  " عن كثيرين، يعطي لمغفرة الخطايا   م عنكم و قَس قائال: "خذوا كلوا منه كلكم، ألن هذا هو جسدي الذي يُ ...  
 

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

 الى جسد الرب 

  

  مر تقديس الخ
 ثم يقول الكاهن:  †

  النقط المهمة 

في استدعاء الروح القدس ... لما أبونا يقول: و هذا الخبز 

 مًا كريماً يجعله جسدًا مقدسًا له ... و هذه الكأس أيضًا د

 هو امتى الخبز و الخمر بيتحولوا جسد و دم ربنا؟

  التقديس 
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أعطاه لتالميذه  ذاق و    و ... و شكر ... و باركه ... و قدسه ...    هكذا الكأس أيضا، بعد العشاء، مزجها من خمر وماء 

للعهد الجديد، الذي ُيسَفك عنكم وعن  قائال: "خذوا اشربوا منه كلكم ألن هذا هو دمي الذي  ...    القديسين 

  " كثيرين يعطي لمغفرة الخطايا
 


نفخة الروح القدس إستعدادًا لوقت  الكاس ..  " وينفخ فى  ذاق يقول الكاهن "و  *  

  الرب   دم الى   الخمر الممزوج بالماء تحول  

مشيرا انه بالصليب قد تم توزيع دم ربنا    يرشم الكاهن عالمة الصليب بالكأس*  

 األربعة يسوع على ارجاء المسكونة  

 

 آمين آمين بموتك يا رب نبشر ...)  آمينيقول الشعب لحن ( †

  يتعهد الشعب بان يقوم برسالته للكرازة تجاه العالم 

  استدعاء الروح القدس 
 يسجد الكل، و يقول الكاهن †

نقرب لك قرابينك من الذي لك، علي كل  ...    المقدسة، وقيامته من األموات ففيما نحن أيضا نصنع ذكر آالمه  

  حال، ومن أجل كل حال وفى كل حال 
 

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

  للعهد الجديد الذي له وهذه الكأس أيضا دمًا كريمًا  ...    وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له 
  


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

  الكنيسة كلها بخشوع و ورع 

  فى هذة اللحظات صار الموضوع على المذبح هو جسد ودم المسيح *  

 * من هذه اللحظات ال يجوز للكاهن ان يرشم الشعب بالصليب او بيده بل   و

 ن هللا حاضر بذاته على المذبح و بهما وذلك أل فيما بعد منهما ايرشمهم  
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م  رحي   األواشي و المجمع و الت

  

  

  

  

  األواشي 
  هنا نقدر نعرف أكتر عن الجزء ده  

العالم    - كل الشعب    - الكهنة و الشمامسة    – ساقفة  األ   البطريرك و   - سالمة الكنيسة  (  اواشى  7ال يقول الكاهن   †

 يوافق الشعب بقولهم يارب ارحم  يرد عليه الشماس بالمرد و و )القرابين – االهوية/الزروع/مياه النهر    - المدينة    و
  

  
الكنيسة بعدما صار المسيح حاضرا بجسده ودمه على المذبح تطلب من اجل سالمها  

والمدينة والعالم  وبطريركها واساقفتها وكهنتها والشمامسة واالكليروس وكل الشعب  

 ومن اجل الطبيعة واخيرا من اجل القرابين الموضوعة على المذبح 

  المجمع 
  هنا نقدر نعرف أكتر عن الجزء ده  

 يصلي أبونا المجمع †

تفضل يا رب، أن تذكر جميع القديسين الذين   .نشترك في تذكار قديسيك ألن هذا يا رب هو أمر ابنك الوحيد، أن  

  ...   أرضوك منذ البدء 
 

    * تؤكد صالة المجمع على شركة الكنيسة الواحده السمائين مع االرضيين  

 عندما نصلى المجمع نضع حياه هؤالء القديسين امامنا كقدوة صالحة *  

  

 

  النقط المهمة 

عشان إحنا كنيسة واحدة ... متقسمة لكنيسة منتصرة (الناس 

 اللي سبقوا على السماء) و كنيسة مجاهدة (على األرض)

هو إحنا ليه بنذكر القديسين و اللي سبقونا على 

 السماء في القداس؟

األواشي و المجمع و الترحيم    



 سادسة ابتدائي  مدرسة شمامسة مار إفرام السرياني  طقس 
 

 13 

  نرد بلحن (بركاتهم المقدسة ...) †

 

  الترحيم 
 يصلي أبونا:  †

ونحن أيضًا الغرباء في هذا  ...    أولئك يا رب، الذين أخذت نفوسهم، نيحهم في فردوس النعيم 

  المكان، احفظنا في ايمانك، وأنعم لنا بسالمك إلى التمام 
 

    الكنيسة تصلى من اجل المنتقلين واالحياء وذلك النها شركة بينهم والمنتقلين هم

 الكنيسة المنتصرة احياء  

 يرد الشعب: †

  كما كان وهكذا يكون، من جيل إلي جيل، وإلي دهر الدهور. آمين 
 

    زمنة السابقة ان  كما كان مع اولئك القديسين فى األ الكنيسة تطلب من الرب انه

 يكون معنا فى هذا الزمان ايضاً 
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  القسمة 

  

  

  

  

  
  هنا نقدر نعرف أكتر عن الجزء ده  

  اهدنا يا رب إلى ملكوتك

 يصلي أبونا:  †

يرتفع اسمك    يتبارك، و   في كل شئ، يتمجد و   بهذا، كما أيضاً   هدنا إلي ملكوتك. لكي و إ   و

  الروح القدس   مبارك، مع يسوع المسيح ابنك الحبيب و   العظيم القدوس، في كل شئ، كريم و
 

   وهذا هو غرضنا ان نطلب اوال ملكوت هللا وبره 

 و يكمل †

  السالم لجميعكم 
 

   ال يرشم الكاهن بالصليب ألن السالم ياتى مباشرا من هللا الموجود على المذبح 

  القسمة 

سنة  تختلف حسب التاريخ والمناسبة فى اليصلي أبونا صالة القسمة المناسبة لليوم ...   †

 )....-صوم كبير-القبطية (سنوى

 في آخرها نصلي (أبانا الذي في السماوات ...) †

  صلوات الخضوع + التحليل

 الكل بيكون ساجد، و أبونا بيصلي صلوات سرية  †

  النقط المهمة 

جزء (إشارة للسيد  13فى القسمة يقسم الكاهن الجسد الى * 

 المسيح و تالميذه)

 ال وقت التناول؟ هو أبونا بيقسم الجسد في القسمة و

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

االعمال الشريرة وان يذكر من نريد ان نصلى من اجلهم ثم فى النهاية يصلى من  

 اجل ضعفه 

ويرفعة فوق الصينية و يصلي سرًا أوشية سالمة الكنيسة و  سباديقونيمسك الكاهن اإل †

 " اجتماعتنا باركهااذكر يارب  أوشية األباء ثم يقول جهرا اوشية االجتماعات " 

  يشير الى ان السيد المسيح هو رأس الكنيسة وهو محور كل اجتماعاتها 

 " مع روحك ننصت بخوف هللا  و  خلصت حقاً يرفع الشماس الصليب ويقول "  †

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

 للكاهن الذي تعب حتى يوصلنا للمسيح و هي دعاء بالخالص و النجاة  
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  االعتراف 

  

  

  

  

  
  رشومات قبل االعتراف 

القدسات  به الكأس بعالمة الصليب ويقول " بيده ويرشم  سباديقونهنا يرفع الكاهن اإل †

 " مبارك الرب يسوع المسيح ابن هللا، وقدوس الروح القدس. آمين .  للقديسين 

   ي المستعدين و أ الدم المقدسين هم للقديسين فقط   تحذير للشعب بأن الجسد و  

 مام الكاهنأ المعترفين بها    التائبين عن خطاياهم و 

يرشمه بعالمة الصليب ثم   ينزل به الى الجسد و في الدم ثم يرفعه و  سباديقوناإل ثم يغمس †

 ثناء القسمةأيصبغ به الجروح التي عملها في الجسد في 

    * يحاول ان يلطف برفق جراح  أبونا    وكأن تسمى هذه العملية بصبغ الجروح

  المسيح 

و   ) قيامته  تذكار موت الرب و( لى العماد إ يشير  في الدم    سباديقون وضع اإل * 

ن هذا الجسد لهذا الدم و الدم للجسد و أن  إلى أ يضا اتحاد الجسد بالدم يشير  أ 

 ال طرفة عين الهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة و 

 " هو الروح القدس. آمين  هو االبن القدوس. واحدٌ   هو اآلب القدوس. واحدٌ   واحدٌ  " يرد الشعب †

  وحده الثالوث القدوس ه  ن القداسة الحقيقية هي للّ أ يعترف الشعب ب 

مين ثم  آالمغموس بالدم و يجاوبه الشعب  سباديقونرشومات الجسد باإل 3يرشم الكاهن  †

 في الدم مقلوباً  يتركه الى الكأس و يرفعه مقلوباً 

  دم كريم حقيقي، ليسوع المسيح ابن إلهنا. آمين   جسد مقدس، و 

  النقط المهمة 

 االعتراف ... بنفتكر إننا داخلين نتناول جسد و دم ربنا يسوع

  هنا نقدر نعرف أكتر عن الجزء ده  

 صالة قبل التناول؟إيه آخر 

االعتراف    
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  إلهنا. آمين دم حقيقي، ليسوع المسيح ابن   كريم، جسد و  مقدس و 

  دم عمانوئيل إلهنا، هذا هو بالحقيقة. آمين  جسد و 
 


  3ال لى  إ ثم رفعه و وضعه في الكأس يشير    سباديقون مرات باإل  3رشم الجسد  *  

  في اليوم الثالث قام حياً   يام التي مكثها الرب يسوع في القبر و أ 

السيد المسيح  لى عملية صلب  إ في الدم يشير    مقلوباً   سباديقون اإل وضع  * 

كما يفعل    يضاً أ   يديه و   الذي رقد على ظهره على الصليب لتسمير رجليه و

 الجزار عند ذبح الخروف 

  االعتراف 

   يقول االعتراف و يرفع الكاهن الصينية قليالً  †

عترف إلي النفس االخير. أن هذا هو الجسد المحيي، الذي أخذه  أ   آمين. آمين. آمين. أؤمن. أؤمن. أؤمن. و 

له القديسة  مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا و ملكتنا كلنا والدة اإل   إلهنا و   ابنك الوحيد الجنس، ربنا و 

ف االعتراف الحسن  اعتَر   و...    ال تغيير  ال امتزاج و  مع الهوته بغير اختالط و   جعله واحداً   الطاهرة مريم. و 

ا كلنا. بالحقيقة أؤمن،  بإرادته وحده، عنّ ا علي خشبة الصليب المقدسة،  مه عنّ سلّ   أمام بيالطس البنطي. و 

حياة أبدية    للخطايا و   غفراناً   و   ا خالصاً ى عنّ ال طرفة عين. يعَط  أن الهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة و 

  لمن يتناول منه. أؤمن. أؤمن. أؤمن. أن هذا هو بالحقيقة. آمين 
 

    العذراء مريم حتى موته على خشبة الصليب ول تجسد المسيح من  أ يلخص عملية الفداء من 

 اً لي سّر يّص  يسجد و ثم يضع الصينية على المذبح و †

   ّينا  عِط ن يُ أ ارتضى    ه الذي تواضع و ي الكاهن صلوات إعطاء مجد و كرامة للّ يصل

قبل    ّل اعتراف بعدم االستحقاق ثم طلب الِح   ل و دمه لنشربه مع تذل   جسده لنأكله و 

 سرار المقدسة التناول من األ 

بيده اليسرى شمعة   و عند انتهاء اعتراف الكاهن يمسك الشماس بيده اليمنى صليباً  †

 يقول االعتراف  مام عينه وأوسطهما لفافة يضعها  موقدة و

المسيحيين الذين  عن كل    ا و. أن هذا هو بالحقيقة. آمين. اطلبوا عنّ أؤمن .  أؤمن آمين. آمين. آمين. أؤمن.  

  . ذكرونا في بيت الرب ا   : قالوا لنا من أجلهم 

  . لوا بنشيد هلليلويا محبة يسوع المسيح تكون معكم، رت   سالم و 

  يا رب ارحم   سرار المقدسة الطاهرة السمائية. وا من أجل التناول باستحقاق من هذه األ صلّ 
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ما جاء باعتراف  يصدق نيابة عن الشعب على كل   الشماس باعترافه يؤمن و *  

الكاهن ثم يطلب من الشعب الصالة من اجل المتناولين لكي يكون تناولهم  

  وبة لئال يأخذوا دينونة ألنفسهم  ت باستحقاق و 

.... "   يجب علينا عندما نسمع نداء الشماس "صلوا من اجل التناول باستحقاق *  

المتناولين لكي  رحمته على جميع   ان نرفع قلوبنا الى هللا طالبين بركته و 

ثبات المسيح   ثباتهم في المسيح و  يكون هذا التاول سبب بركة لحياتهم و

 فيهم 
  


بسبب    مام عينيه هو أ مسك الشماس اللفافة بهذه الطريقة بحيث يضعها  * 

مثال السيرافيم الذين بجناحين يغطون  ( مجد المسيح الحال على المذبح  

  ) وجوههم 

  نه بدرجته الكهنوتية يقسم جسد المسيح و ما الكاهن فال يفعل هذا أل أ   * 

نه هللا أن يقف على أول  رنا بالسيرافيم الذي عيّ يلمسه بيديه. و هو أيضًا يذك 

دم  آ رمز لربنا يسوع المسيح نفسه) لكي ال يأكل منها  الحياة (   طريق شجرة 

 بعدما فسدت طبيعته فال يعيش في الخطية إلى األبد 
  


يشيران الى المسح الذي تحمل آالم الصليب وبذل ذاته  الصليب والشمعة هنا  

عليه ليعطي الحياة االبدية للعالم مثل الشمعة التي تبذل نفسها لتضيء  

سفك دمه على الصليب لينير للذين في   لآلخرين هكذا المسيح قسم جسده و 

 يخرجهم الى نور ملكوته   ظالل الموت و  الظلمة و 

ثم يبدأون في التناول و في أثناء ذلك يقال   )ذوكصاسي كيريييقول الشعب المجد لك يارب ( †

 التوزيع 

    الجسد    لهية شفاء للنفس و سراره اإل أنعم لنا ب أ هنا يعطي الشعب المجد لربنا الذي

 في المسيح   ثباتاً   للخطايا و   غفراناً   الروح و  و

 

"
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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  بط   حروف الق

  

 

  

القبطي  حروف   
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 الحروف المتحركة :

م فى قراءة الحروف  هى التى تتحكّ  غة القبطية ول العمود الفقرى لل تمثّ  و

ذا جاءت مع بعض الحروف  إنها أنها بمثابة عالمات التشكيل، كما أالساكنة حيث 

 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

a `Afe رأس 

 أفي 
) أ ( نطقه:    

أول  في 

 الجملة

Ran اسم  

 ران
(ا) نطقه:    

 غير كده 

 B b  ڤيتا

 
Bal عين 

  ال ڤ
(ڤ) نطقه:    

بعده حرف  

 متحرك

N3b  سيد  

 نيب 
) ب ( نطقه:    

 غير كده 

 

 j J غما

J3  أرض 

 جي 

نطقه 

) ج ( :   

بعده حرف  

 متحرك للكسر 
e     , i    , v     , 3 

Ajjeloc مالك  

 أنجيلوس

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 

`Icidwroc  ايسيذوروس 

 ايسيذوروس 
) ذ ( نطقه:    

سماء  األفي 

 اليونانية 

Dwron  هدية 

 ذورون 
) ذ ( نطقه:    

 غير كده 

 e E ايّ 

 
ي) خفيفة( نطقه:   

@eri  ابنة  شيري 
 

 ^ 6 سوو

 

) 6رقم ( :  استخدامه  
6 `mbw   و ڤإمسوو  شجرات   6 
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 z Z  زيتا

 
ز) ( نطقه:   

Anz3b مدرسة  أنزيب  

 # 3 ايتا

#i  بيت 

 إي

نطقه:  

  ) إي ( 

 عميقة 

 أول الجملةفي 

@3ri ابن 

 شيري

  ) ي ( نطقه:  

 عميقة 

 غير كده 

 ( 0  ثيتا

 
`c0oi رائحة 

 استوي
   ) ت ( نطقه:  

 قبله حرف 

2 c 

`0rir  صينية 

 إثرير 
   ) ث ( نطقه:  

 غير كده 
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 i I  يوتا

 

`I4t  مسمار 

 إفت 
) إ ( نطقه:    

 أول الجملةفي 

Iom بحر 

 يوم 

نطقه:  

) ي (   

بعده حرف  

 متحرك

Li7  ستارة 

 ِلكس 

نطقه:  

) كسرة (   

 غير كده 

 

 k K كّبا

 
ك) ( نطقه:   

Wik خبز  أويك 

 

 l L  لوال (لڤال)

 
ل) ( نطقه:   

Lac لسان  الس 
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 m M مي

m  :م) ( نطقه  
Am3n  حقاً  أمين  

 

 n N ني

 
ن) ( نطقه:   

Con  أخ سون 

 

 & 7  اكسي

 
اكس) ( نطقه:     
&ovr خاتم  اكسور 

 

 o O  أو قصيرة (األوميكرون)

 
: (أو) خفيفةنطقه  

Gom   قوة  جوم 
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 p P بي

p پ: (نطقه  (  
`Pnevma ما ڤنيپإ   روح  

 r R رو

r ر: (نطقه  (  
Menre يحب  مينري 

 c C  سيما

Piracmoc تجربة 

  يرازموس پ

نطقه:  

) ز (   

)  mبعده حرف ( 

 في كلمة يوناني 

Cagi  يتكلم 

 صاچي 

نطقه:  

) ص (   

  بعده حرف

 ) a, w( تضخيم 

`Cmov  يبارك 

 اسمو

نطقه:  

) س (   

 غير كده  
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 t T تاڤ

 

Lention  منديل 

 لنديون 

نطقه:  

) د (   

في   nقبله حرف 

 كلمة يوناني 

Twbh طلبة 

 طوبه

نطقه:  

) ط (   

  تضخيم  بعده حرف

)a, w( 

Iwt  أب 

 يوت 

نطقه:  

) ت (   

 غير كده 

 v V  إبسيلون 

mav  أم 

 ڤ ام

نطقه:  

ڤ) أ (   

 ) aقبله حرف (

evajjelion 
 بشارة 

  أنجيليون ڤإ

نطقه:  

ڤ) إ (   

  ) eقبله حرف (

Nov15 هلإ  

 نووتي 

نطقه:  

) أوو (   

 ) oقبله حرف (

Nvn اآلن  

 نين

نطقه:  

) ي (   

 غير كده 

 f F  في

 
)  ف: (نطقه  

Feq  بطيخ فيخ 
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 x X كي

 

Lojx3 حربة 

 لونشي 

نطقه:  

) ش (   

في كلمة يوناني:  

بعده حرف متحرك  

 e - i - v – 3للكسر 

Lvxnia  منارة  

 ليخنيا 

نطقه:  

) خ (   

في كلمة يوناني  

 غير كده 

X3mi مصر 

 كيمي 

نطقه:  

) ك (   

في الكلمات  

 القبطية 

 y Y  إبسي

 
)  ابس: (نطقه  

Yali  ترتيلة  ابصالي 

 w W  أوميجا  (أو طويلة) 
   مضّخمة )أو: (نطقه

Cwni  أخت  صوني  
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 @ 2 شاي

 
) ش: (نطقه  

Mo2i  يمشي  موشي 

 $ 4 ايف

 
) ف: (نطقه  

4wi  شعر  فوي 

 q Q ايخ

 
)خ: (نطقه  

Wnq حياة  أونخ 

 h H هوري

 
) ه: (نطقه  

Kahi  أرض كاهي 

  



سة ابتدائي ساد مدرسة شمامسة مار إفرام السرياني  قبطي   

 31 

 g Gچنچا 

 
Gerger  يلعب 

  ير چيرچ
نطقه:  

) چ (   

بعده حرف  

 متحرك للكسر 

e     , i    , v     , 3 

Gagi و دع  

 جاچي 

نطقه:  

) ج (   

 غير كده 

 s Sتشيما 

 
) تش: (نطقه  

Soic  رب تشويس 

 % 5 تي

 
) تي: (نطقه  

Nah5  إيمان  ناهتي 
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ي  ي وال يونان   الكلمة دي قبط

  

  

  

 # القاعدة  مثال 

  ovr3@ شوريةكلمة (شوري) و معناها:  

  Soicأو (تشويس) و معناها: رب

 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  

  Ajia كلمة (أجّيا) و معناها: قديسة

  7om3  أو (إكسومي) و معناها: مسطرة

 - 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 

  Ajioc كلمة (أجيوس) و معناها: قدوس

  Cwt3rأو (صوتير) و معناها: مخّلص 

  : 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 

 

 ي نفّرق بين الكلمة إزا

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  
 

ستخدم قبل كلمات يونانية ليعبر عن  يُ  حياناً ألكن  يأتى فى الكلمات القبطية ، و hالحرف  †

 ول الكلمة فقط أ فى  تكون   اليونانية و التنفس الهائىعالمة 

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

  و ذر الكلمة أى نحذف أدوات المعرفةنأتى بَج لمعرفة إذا كانت الكلمة قبطية او يونانية   †

 هكذا  النكرة .... و

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

 ajia(أجّيا) اليونانية 
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ر  تنكي عريف و ال  أدوات الت

  

    

  التعريف في القبطي لّما بييجي بعد الكلمة المَعرفة مضاف إليه ... أو لّما بنقصد بالكلمة

 حّد أو حاجة معّينة ... أدوات التعريف نوعين 

o  كلمةأدوات تعريف عامة ... دي زي (ال) في العربي ممكن نستخدمها مع أي 

o  أدوات تعريف خاصة ... دي خاصة ببعض الكلمات 

  بينما التنكير لو باتكّلم عن حاجة عامة مش حاجة أو حد بعينه  

  :أدوات التعريف

 الجمع بنوعيه  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 

  

   

  القبطي فيه شوية

مرادفات مساوية ل (ال) 

التعريف بتاعة العربي ... 

المرادفات دي بتختلف من 

 المذكر للمؤنث للجمع ...

 هنانقدر نعرف أكتر 

  أدوات التعريف و التنكير 
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 :تتغير أدوات التعريف الخاصة (للمفرد) أمام الكلمات التي تبدأ بأحدي الحروف †

    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 
  

  :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 الخاصة لمعنى آخر فتستخدم األداة العامة لمعنى، والمعانى المتعددة 

 باألداة الخاصة  باألداة العامة 

  0iwt`  ب األ   Piiwt  الشعير 

  0io,m`  البحر  Piiom  المعصرة 

 بعض الكلمات يتغير شكلها عند الجمع :  †

 الجمع المفرد 

  Nif3ov̀1i  السموات    tfe`  السماء 
   niio5  االباء    fiwt`  األب 

  Ni`cn3ov  األخوة   pcon`  األخ 
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  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 
 



سة ابتدائي ساد مدرسة شمامسة مار إفرام السرياني  قبطي   

 37 

  الضمائر الشخصية المنفصلة 

  

  

  
  

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

 تأتى كمبتدأ  غالباً  (متكلم، مخاطب، غائب) و

 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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لكينونة    روابط ا

  

  

 

  

  

 اإلسمية للربط بين المبتدأ والخبر فى الجملة  تستخدم روابط الكينونة   †

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

 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   (يكونوا) شمامسة الهم  

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

`N0ok pe panov5  هو إلهي أنَت  
 

 جليزي، في اإلن

الكينونة ليها كلمة 

).. I am x(يعني نقول 

تعالوا نشوف إيه البديل 

 في القبطي

  روابط الكينونة 
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ول  ضر األ   زمن الحا

  

  
  

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

 هكذا .. و يصرف الفعل مع الضمائر كما يلي:

 تصريف الزمن مع الضمائر تصريف الزمن مع الضمائر بإستخدام فعل 

5 ̀2lil  أنا  5  أصّلي  أنا  

`k ̀2lil  تصّلي  أنَت  `k  أنَت   

te ̀2lil  تصّلين  أنِت  te  أنِت   

`4 `2lil هو   4`  هو يصّلي  

`c `2lil   هي تصّلي  `c   هي  

ten ̀2lil نحن نصّلي  ten   نحن  

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

ce ̀2lil   هن يصّلون   - هم  ce   هن    - هم  
 

 ملحوظة  مثال 

`Xnah5 
(أنَت) 

  ُتؤمن 

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

  

  في اإلنجليزي في الing 

اللي بتيجي في آخر األفعال 

اللي باعملها دلوقتي (زي 

I am praying إيه اللي ... (

 زيها في القبطي؟

  زمن الحاضر األول
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  طرق النفي 

  

  

  

 

 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 
  

   

 الوا نشوف إيه أدوات النفي في تع

 القبطي

  طرق النفي 



سة ابتدائي ساد مدرسة شمامسة مار إفرام السرياني  قبطي   

 41 

  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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ط المفعول به   أدوات رب

  

  

 

  

  

  لو المفعول به اسم ظاهر   –   1

ُيرِبط الفعل بالمفعول به بإحدى أدوات   ، و مفعول به  فعل و  ترتيب الجملة فاعل ويكون   †

 الربط اآلتية 

  األداة  مثال 

`4colcel ̀nniyvx3 

5mei ̀nn`icn3ov 
 (هو) يعزى نفوسنا 

  (أنا) أحب اإلخوة 

`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  

 أفعال الحواس والكالم والحركة 
 أفعال الحواس و العقل:  †

   

cwtem سمع  nah5  آمن 

nav  رأى  ka5 قهم   

 زاي نربط المفعول به إ

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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  األرقام القبطية 

  

  

مؤنث رقم    رقم مذكر  
 الرمز 

 مذكر 
# 

ي أوو   ov`i  أّواي ovai =a 1 

  زي ما بنقول في أوشية الراقدين (بي أواي بي أواي) ... يعني كل واحد و واحد

 

 cnav =b 2` إسناڤ  cnov5` إسنوتي 

  إسكيني) ... يعني القبة الثانية زي ما بنقول في ذكصولوجية باكر للعدرا (تي ماه إسنوتي إن 

 

 2omt =j 3 شومت  2om5 شومتي 

  القديسين   فتية  3ال يعني) ... أجيوس إن آلو  إن شومت بي( بنقول ما زي

 

 4tov =d 4` إفتو 4te` إفتي 

  متجّسدين  الغير كائنات 4ال يعني) ... أسوماطوس إن زوؤزن إن إفتوو بي( بنقول ما زي

 

 tiov =e 5` إتيو  5 تي 

 coov 6 6 سوو  co سو 

  السادس  كيرلس البابا يعني) ... سوو ما بي  كيرلس بابا( بنقول ما زي

 

 نتعلم األرقام الرئيسية بالقبطي 

  األرقام القبطية 
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 2a24 =z 7 شاشف  2a24i شاشفي 

  ماليكة رؤساء  7 يعني) ... أنجيلوس أرشي إن شاشف( بنقول ما زي

 

 2m3n =3 8` إشمين  2m3ni` إشميني 

  ) نيقية بمجمع المجتمعين على( 318  يعني) ... إشمين ميت شيه شومت بي( القداس مجمع في بنقول ما زي

 

 Yit =0 9 إبسيت  Yi5 إبسيتي 

  التاسعة  الساعة يعني) ... إبسيتي أجب( التاسعة الساعة  قطع في بنقول ما زي

 

 m3t =i 10 ميت  m35 ميتي 

أووي ميتي    m35ov`i   أّواي ميت  m3tovai =ia 11 

  ) أواي( 1 بعدين و) ميت(  10 بُتنَطق...  1+   10=   11...   الفرنساوي زي هنا القبطي

 

ميتي  

 إسنوتي 
m35̀cnov5 

ميت  

 إسناڤ 
m3t`cnav =ib 12 

  ) القديم العهد من المختومين على( ألف 12  يعني) ... إنشو إسناف ميت( الرؤيا سفر  مردات في بنقول ما زي
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  االختصارات 

  

  

 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  

  كلمات ممكن في القبطي فيه

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 

  

  
  

لّما نصحى  

  بنقول:

      Nane toovi  ي طوئوناني  الخير صباح 

  نصّليلّما 

  بنقول:

 Kvrie ̀ele3con إليسون كيريي  ارحم  يا رب

  ناكللّما 

  بنقول:

 Psioc `cmov` إسمو إبتشويس  بارك   يا رب

  نمشيلّما 

  بنقول:

 Ovgai أوجاي  مع السالمة 

(خالص) زي مزمور (خالصي و مجدي هما بإلهي) = (با أوجاي نيم با أوؤو إفخين  و تيجي كمان بمعنى 

 بانوتي)
  نيجيلّما 

  بنقول:

 xere nwten نوتين شيري  لكم سالم 

  نستأذنلّما 

  بنقول:

  Qa  pekhwn بيكهونخا  اذنَك بعد 

  نشكر لّما 

  بنقول:

   ov2ep` hmot إهموت أوشيب  شكراً 

  نناملّما 

  بنقول:

  على خير تصبح 

 سعيدة)  ليلة(

   No4ri   `egwrh إيجوره نوفري 

  

 نتعلم كلمات نتكلم بيها مع بعض 

  كلمات للمحادثة 
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ي  ا الذ   أبان

  

  

 مستحقين اجعلنا 

   شكرب   أن نقول 

 إن إم إبشا أريتين 

أوشيب  خين  إنجوس

 إهموت 

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 
Marec`i `nge tekmetovro      

 .  مشيئتكلتكن 

:  السماء في كما 

 . األرضعلى  كذلك

ماريف  بيتي هناك 

  :شوبي

  : اتفي خينإم إفريتي 

 بيكاهي   هيچيننيم  

Petehnak    mare42wpi:  
`m`fr35   qen  `tfe: 

nem  higen  pikahi    :  

    لغدل الذي خبزنا 

 . اليوم ناأعط

  راستي  إنتي بين أويك  

 إمفوأوو  نانمييف 

Penwik   `nte  rac5  
m3i4  nan  `mfoov  

  

   

  نتعلم أيانا الذي بالقبطي عشان

 نصليها كل يوم الصبح و بالليل

  أبانا الذي
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  لنا  أغفرو 

   ناذنوب

  إت إيرون   ني  كاأووه  

 إيڤول نان 

Ovoh   xa  n3 et`eron 

nan  `ebol     
  أيضا   نحن نغفركما 

  

 .  إلينا مذنبين لل

إن   هونإم إفريتي 

  تينكو ايڤول 

 إنتان إن ني إتي أو أون 

 إيريؤو 

` mf̀r35 hwn ̀ntenxw `ebol  
`nn3`ete  ovon  `ntan  ̀erwov
  

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   I3covc  
Pen_soic   

  والقوة   الملك لكألن 

  

.  األبدإلى  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

 
 

  

 
  

   

هانركز السنة دي على ألحان قليلة 

 لكن نحاول نحفظها عربي و قبطي
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مور  اب 150مرد المز س الر هكى في الهو لكي   ع ا

  

  

  

  
  لهنا . يليق إل

  المجد و التسبيح : 

  سبحوا الرب الهنا. 

  سن المزماربُح 

  اف ايراناف امبين نوتي : 

  انجي بي أوأوو نيم بي اسمو :

  اسمو ابتشويس بين نوتي :

  جي ناني أووابسالموس

E4erana4 b̀mPennov5 :   

nge pi`wov nem pìcmov : 
`cmov ̀e`Psoic pennov5 :  

ge nane ovyalmoc  

  
   

  اللي داود بيسبح فيه ربنا بكل أدوات الموسيقى 150ده مرد المزمور ال اللحن:  عن 

  في الهوس الرابع في كيهك 150د للمزمور مربيتقال امتى؟ 

 الكيهكى في الهوس الرابع  150ور مرد المزم 
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ك    ذكصولوجبة كيه

  

  

  

  
ألني إذا ما تكلمت من أجلك 

، أيتها المركبة الشاروبيمية  

  ، لساني ال يتعب،

  أبدًا نغبطك 

  كيه غار أيشان صاجي إثفيتي:

  يميكون: أوبي هارما إن شيرووب

  باالس ناخيسي أن إينيه: 

  تين إيرماكاريزين إممو 

Ke jar ai2ancagi e0b35 :  

`w piharma `nxerobimikon : 
palace naqici an `eneh : 

tenermakarizin `mmo  

  ألنني حقًا امضي،

  إلي ديار بيت داود،

  آلخذ صوتًا من ِقَبله، 

  لكي انطق بكرامتك 

  جيه أوندوس غارتي نا شيني:

ني أفليوو إنتيه إبئي إن دافيد:  شا 

إنطاتشني إنؤو إسمي إيفول هيتوتف:  

  إثري صاجي إمبيه طايو 

Ge ontwc jar 5na2en3i :  

2a niavl3ov ̀nte `p3i `nDavid : 
`ntasi ̀nov̀cm3 `ebolhitot4 : 

e00recagi `mpeti`o 
  ألن هللا وقف 

  في حدود اليهودية 

  أعطي صوته بتهليل  و

  قبله إليه و سبط يهوذا 

  ي إيراتفوتي أوهجيه أه إفن

  ه: آيذخين ني ثوش إنتيه تي يو 

  أفتي إنتيف إسمي خين أوثيليل: 

  ا شوبف إيروسذأه إتفيلي إن يو

Ge ̀a F5 `ohi ̀erat4 :  

qen ni0w2 `nte %iovde`a :  

a45 `nte4`cm3i qen ov0el3l :  

`a ̀tfvl3 `nIovda 2op4 ̀eroc 

  :كالم الذكصولوجية بتركز عن والدة العدرا لربنا ... و عن بشارة غبريال المالك لهاعن اللحن 

  صولوجية السيدة العذراء في شهر كيهكذكبيتقال امتى؟ 

  ذكصولوجبة كيهك 



 سادسة ابتدائي  مدرسة شمامسة مار إفرام السرياني  ألحان 

 54 

العذراء،  سبط يهوذا هو  

  التي ولدت مخلصنا 

  و أيضًا بعد ما ولدته 

  ت عذراء قيَ بَ 

  تي بارثينوس:  تيا ذيوإتفيلي إن  

  ثي إيطاس ميسي إمبين صوتير: 

أووه أون مين إنصا إثريه ماسف: 

  أسؤهي إسؤى إمبارثينوس

Tfvl3 ̀nIovda te 5par0enoc : 
03etacmici `mPen=c=w=r :  

ovoh on menenca ̀0recmac4 : 
ac`ohi ecoi `mpar0enoc 

  من ِقَبل صوت ف

  غبريال المالك 

  نعطيك السالم 

  يا والدة اإلله مريم 

  إيفول غارهيتين تي فوني:

  إنتيه غاربييل بي أنجيلوس:

  تين تي نيه إمبي شيريه تيزموس:

  أوتي ثيؤطوكوس ماريا

Ebol jar hiten 5fwn3 :  

`nte Jabri3l piajjeloc :  

ten5 ne ̀mpixereticmoc :  

`w 50e`otokoc Marìa 
ل هللا ،  بَ السالم لك من ِق 

ل غبريال ، بَ السالم لك من ِق 

  لنا ، بَ السالم لك من ِق 

  قائلين السالم لك نرفعك

  شيري ني إيفول هيتين إفنوتي: 

  ييل: ر بشيري ني إيفول هيتين غا

  شيري ني إيفول هيطوتين:

  تين تشيسي إممو جي شيري ني

Xere ne ̀ebolhiten F5 :  

xere ne ̀ebolhiten Jabr3il : 
xere ne ̀ebolhitoten :  

ge xere ne tensici `mmo 
  غبريال المالك القدس 

  بشر العذراء 

  و بعد السالم

  اها بقوله قّو 

  ييل: ر ببي أنجيلوس إثؤواب غا 

  وفي إنتي بارثينوس: أفهي شين ن

  أسبازموس: مين إنصا بي 

  أفطاجرو إمموس خين بيف صاجي 

Piajjeloc =e=0=v Jabr3il : 
a4hi2ennov4i `n5par00enoc : 

menenca piacpacmoc : 
a4tagro ̀mmoc qen pe4cagi 

  ال تخافي يا مريم

  ألنك وجدت نعمة 

  عند هللا ها ستحبلين 

  

  و تلدبن ابنا 

  إيرهوتي ماريام: رجي إمبي

  إهموت:  أري جيمي غار إن أو

  تيرا إيرفوكي:  غار خاتين إفنوتي هيبي

  

  شيري أووه إنتي ميسي إن أو

Ge ̀mpererho5 Mariam : 
aregimi jar ̀nov̀hmot :  

qaten F5 h3ppe jar 
teraerboki :  

ovoh ̀ntemici ̀nov23ri 
  ويعطيه الرب اإلله 

  كرسي داود أبيه

و يملك علي بيت يعقوب ، 

  إلي أبد األبد 

ناف إنجي إبتشويس إفنوتي:  إف إيه تي 

  إمبي إثرنوس إنتي دافيد بيف يوت: 

  ين إبئى إن ياكوب: ورو إيجإفنا إيه أ

  بي إينيه  شا إينيه إنتي

E4`e5 na4 ̀nge Pu F5 : 
`mpì0ronoc ̀nte David pe4iwt : 

`4naerovro ̀egen ̀p3i `nIakwb : 
2a `eneh ̀nte pi`eneh 
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من أجل هذا نمجدك ،  

  اإلله كل حين كوالدة 

  اإسألي الرب عنّ 

  ليغفر لنا خطايانا 

  إثفيه فاي تين تي أوأوو ني:

نيفين:   هوس ثيؤطوكوس إنسيو 

إبتشويس إإهري إيجون:   ماتيهو إي

  إنتيف كانين نوفي نان إيفول 

E0be fai ten5`wov ne :  

hwc 0eotokoc ̀nc3ov niben : 
ma5ho ̀e`Psoic ̀e`hr3i `egwn : 

`nte4xa nenobi nan ̀ebol 
أيتها العذراء ،  السالم لك 

  الملكة الحقيقية ، 

  السالم لفخر جنسنا ، 

  لنا عمانوئيل  ولدِت 

  أو تي بارثينوس : شيري ني

  إممي إن أليثيني :تي أوورو 

  شيري إبشوشو إنتي بين جينوس : 

  إجفو نان إن إممانوئيل أري

Xere ne w 5par0enoc :  

5ovro ̀mm3i `nal30in3 :  

xere `p2ov2ov ̀nte penjenoc : 
arègfo nan `nEmmanov3l 

  نسألك أذكرينا 

أيتها الشفيعة المؤتمنة  

  أمام ربنا يسوع المسيح 

  

  ليغفر لنا خطايانا 

  ي :ئتين تيهو أري بين ميف

  إتينهوت :  أوتي بروستاتيس

وس بي ناهرين بين تشويس إيس

  خريستوس : 

  إيفول إنتيف كا نين نوفي نان  

Ten5ho aripenmevi :  

w 5proctat3c etenhot : 
nahren pensoic I3covc 

pixrictoc :  

`nte4xa nennobi nan ebol 
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س  طاس مرد ابركسي  الغ

  

  

  

  
  ابني حبيبي : هذا هو 

  ت نفسي : ر الذي به ُس 

  صنع مشيئتي اسمعوا له :

  ألنه هو المحيي

جيه فاي بيه باشيري بامين ريت :  

  إيطا طا إبسيشي تي ماتي إنخيتف 

أف إي ربا أأوش سوتيم إنسوف :  

  جيه إنثوف بيه بي ريف طانخو

Ge fai pe pa23ri pamenrit :  

`eta tayvx3 5ma5 `nq3t4 :  

a4erpaovw2 cwtem `ncw4 :  

ge `n0o4 pe pire4tanqo  

 :ه عيد الظهور اإللهي ... االبن في نهر األردن و الروح القدس على شكل حمامة و صوت اآلب دهو  عن اللحن

 من السماء

  ل االبركسيس في قداس عيد الغطاسقببيتقال امتى؟ 

  الغطاس مرد ابركسيس 
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