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دادـــعا  
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ـــــــــــــاب : اســـــــــــــم الكت  
 
 إعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد :
 

ى : الجمع التصوير 
 الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر :
 المطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
 
 الطبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :
: رقــــــــــــــم اإليــــــــــــــداع  

ــــــــدولي : ــــــــرقيم ال  الت
 العنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان :
 
 

 محاضرة عن أهمية اللغة القبطية 
  ألبناء الكنيسة القبطية

  األنبا ديمتريوس 
 وى وأنصنا واألشمونين أسقف مل  

  مطبعة مطرانية ملوى 
  مطرانية مّلوي

   مطرانيـة ملـوىمطبعة 
  ٠١٢٨١٣١٣٩٢٦موبايل / 
   م ٢٠١٩الخامسة 
٢٠١٥/  ١٥٠٦٧  

I.S.B.N. : 978 - 977 – 5109 – 83 - 5 

٤٩٣ , ٠٧    

 

 
 

 

 

 



 
     

Papa   Abba   Tawadroc 
Pima\    b/    (   pima\   rih?   ) 

H.H. Pope Tawadros II, 118th 

Pope and Patriarch of Alexandria and the See of St. Mark 
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  ١١٨الـ  اإلسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بابا

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

    

 
 

Abba   Dhmhtrioc 
Pìepickopoc   ̀nte   Manlau   nem   An;nwou   nem   ̀  }moun 

H.G. Demetrius 

Bishop of Mallawi, Hermopolis & Antenoepolis  
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١ أهمية اللغة القبطية ألبناء الكنيسة القبطية
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  مقدمــــة
  

"en    `  Vran    `m̀ Viwt   nem 
` P]hri    nem   Pipn?a?     eq?u?    
ounou;    ̀nouwt .   ̀amhn 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

  

 يلقيـــت فـــأُ ة يـــبـــين يـــديك محاضـــرة عـــن أهميـــة اللغـــة القبطيـــة ألبنـــاء الكنيســـة القبط
قـة بكنيسـة لحَ نبـا ابـرآم المُ كنيسـة األ يفـقف الفيـوم والجيـزة م أسـآابـر  نبانهضة القديس األ

  .م ٢٠٠٦يونيو سنة  يف بمصر الجديدة بهليوبوليس مارجرجس
 يمشكورة بتسجيلها واذاعتها واستكماًال للفائدة رأيت إصدارها ف يوقامت قناة أغاب

  ة مرات.طباعتها عدّ  عيدَ أُ التي  ،نبذةهذه ال شكل
بشــفاعات أمنــا العــذراء ن لفائــدة الكثيــرين مــن أبنــاء الكنيســة ه أن تكــو وأطلــب مــن اللــ

أبينــا  وبصــلوات ينجيلــوطلبــات كاروزنـا الحبيــب مــارمرقس اإل القديسـة مــريم والــدة اإللــه
  آمين. يروس الثاناضتو م األنبا عظ البابا المُ 

  
ـ�ـ�ـ
	  ���َّـ�  
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٢ أهمية اللغة القبطية ألبناء الكنيسة القبطية

    
@ 

    

]  غة القبطية ]أهمية الل  
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@    

  
  لســـــــــــت أعلـــــــــــم إن كـــــــــــان يهمكـــــــــــم موضـــــــــــوع  يفـــــــــــ ه اليـــــــــــوماللـــــــــــنـــــــــــتكلم بنعمـــــــــــة 

  .همية اللغة القبطيةأهو ؟ أم ال 
  

نهـتم  لمـاذا .. من زاوية واحدة وهـى زاويـة الكنيسـة سوف نتحدث عن هذا الموضوع
  ؟باللغة القبطية من ناحية الكنيسة

  
ــــــــــتكلم ــــــــــاط يمكــــــــــن ســــــــــوف ن ــــــــــوزّ  أن عــــــــــن أربعــــــــــة نق ــــــــــى ت    شــــــــــكل صــــــــــليبع عل
  :يف اللغة القبطية معين

  

  م الكتاب المقدس. هْ ـ فَ  ١
  م العقيدة االرثوذكسية.هْ ـ فَ  ٢
  ية.چم اآلداء الطقسى والليتور هْ ـ فَ  ٣
  .يـ تحقيق التاريخ الكنس ٤
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@ 
    

 ة القبطيــة ــغـالل  
  ن ــــعيمُ 

  يــف
@@@@@@@@@ 

  

 

 اللغـة القبطيـة 
 ُمعين 
 في

g/ 

  ـ فهـم١
الكتاب المقدس        

  تحقيـقـ ٤
 التاريخ الكنسي

  فهمـ ٣
األداء الطقسي 

 والليتورجية

  ـ فهـم٢
 ثوذكسيةالعقيدة األر 



٤ أهمية اللغة القبطية ألبناء الكنيسة القبطية
  

@ 
   يعين فاللغة القبطية مُ ـ  ١

الكتاب المقدسهم فَ   
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

  :ن أفنتكلم على 
  فهم الكتاب المقدس يعين فاللغة القبطية مُ 

 يالقــرن الثــان يفــإلــى اللغــة القبطيــة م رجِ س تُــقــد ن الكتــاب المُ أنعــرف  يجــب أنأوًال 
 يالقــرن الثــان ية القبطيــة فــس باللغــقــد نســخة مــن الكتــاب المُ  لــدينا أصــبح يأ يالمــيالد

 اآلبـاء عصـر يأ سـلالر  نـائآبا أيـام مـن جـداً  قريـب يالمـيالد يالقرن الثـانو الميالدى .. 
 آلبــاءا هـؤالء ،ةً باشـر مُ  الرســل اآلبـاء مــن يمـاناإل مواسـلّ ت الــذيناآلبـاء  يأ ،نيالرسـولي

س ترجمــوه بطريقــة قــد ترجمــوا الكتــاب المُ  وعنــدما ،جيــداً س قــد كــانوا فــاهمين الكتــاب المُ 
موجــود ال يصـبح الــنص القبطـأف .لهـابوطة ضــالم يالمعـان كيندرِ عايشـين لهــا وُمـكـانوا مُ 

 يالمـيالد يانثـص ألنه من القرن الن حكم ال يوٕانما هو ف ،ترجمة ليس مجرديدينا أبين 
عاصـروا الفهـم الـدقيق  الـذينولـين األاآلبـاء من أيام  ألنهااجتهادية  وليس مجرد ترجمة

 الهميــة خاصــة أباللغــة القبطيــة لهــا التــي النســخة  فلــذلك ،البدايــةتــاب المقــدس مــن للك
 هــاكلمات ،قــت انتشــار المســيحيةو  يفــكانــت أكثــر انتشــارًا  ييــة التــن اللغــة اليونانأ ســيما

 ،فقــطكلمــة واحــدة  أمامهــا يكــون ال يــةالكلمــة اليونانف. تحمــل أكثــر مــن معنــىأن ممكــن 
مـن  يءيكون بينها شقد  يو المعانأدفات االمر هذه دفات و مرا لها عدةيكون ممكن  إنما

  بعد شرح نقطة أخرى هامة جدًا.النقط  سنعود لهذه االختالف ..
 بهــذه يبــدأ ســفر التكــوين يفــصــحاح فيــه أأول  نجــدالكتــاب المقــدس ح عنــدما نتصــفّ 

  :يقولهنا  يالقبط والنص.. "  رضواأل  السموات هالل  خلق البدء يف " اآلية
 (  "en    ouarxh    `a   ̀  Vnou;    qamìo    ̀ǹtve    nem    ̀pka\i   )   ..  

   ''''enenenen            ouarxhouarxhouarxhouarxh     : وكلمة ( arxh  )  كلمـة وهـى أو أصـل .. بدايـة أو رأس يعنت 
 يفـودخلـت  en' يوحـرف جـر قبطـ ( ou ) ينكـرة قبطـ ةت أداذأخـ هالكن أصالً  يةيونان
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٥ أهمية اللغة القبطية ألبناء الكنيسة القبطية

مـع رن و ق اوٕاذ؟ بدء  يولكن أ ،البدء يف يأ en  ouarxh'  .اللغة القبطية تركيبات 
ــ"  يبــدأ باآليــة يالــذنجيــل يوحنــا إ يفــ مــا جــاء هنــا  ولــنالحظ " الكلمــة كــان البــدء يف

 en' تَبــتِ كُ بــل  ،ســفر التكــوينفــي  كمــا en  ouarxh' بكتَــتُ لــم الصــياغة القبطيــة 

arxht̀  كلمــــة حتــــى ولــــم يســــتخدم ] arxh;;;; [ ةداأ إنمــــا التعريــــف العاديــــة ةداأبــــ 
البــدء كلمــة الفــرق بــين  ل مــاءوهنــا نتســا ،الكلمــة خصــصأنــه  يأ، الخاصــة  تعريــفال

   ؟يوحنا إنجيل يالواردة ف "البدء"كلمة سفر التكوين و في  الواردة
  . "هالبدء خلق الل  يف" بداية الخليقة المقصود بها سفر التكوين يالواردة ف

   .فرق كبير يوجد هنا. زلاأل يتعن؟  يماذا تعن "البدء كان الكلمة يف"لكن 
فقــد  نجيــل يوحنــاإ يفــ أمــا (  ou  )  داة النكــرة للمفــردأ اســتعمل ســفر التكــوين يفــ

وليسـت حتـى أداة التعريـف العامـة  ، (  t̀  )فـرد المؤنـثللمُ داة التعريـف الخاصـة أ اسـتعمل
  .جداً عتقد واضحة أفهنا  (  ;  ) لمؤنثلمفرد ال

 ز هـذامّيـأن يُ  سـوف يسـتطيع يـةالقبط يعـرف اللغـة كـان إذا الشـخصن أ جداً واضح 
خلـط وعـدم  يحـدثعليـه وممكـن  القبطية سوف تمـرّ  يعرف اللغة لم يكنالكالم لكن لو 

كـل مـن سـفر  يفـ )البـدء يالعربيـة (فـ أنـه يجـد الترجمـة  ( miss understanding ) فهـم
   خطـــــاءأ يممكـــــن يقـــــع فـــــو وقـــــد يظـــــن أنهـــــا بـــــنفس المـــــدلول  ،نجيـــــل يوحنـــــاإ التكـــــوين و 
  ...الهوتية 
 :نقــول فعنــدماممكــن يكــون لهــا أكثــر مــن معنــى  يــةن الكلمــات اليونانإ لنقطــة نعــود

)  ١١:  ٦( مـت نجيـل متـى إ يفـ " نجـدللغـد يخبزنـا الـذإلى اآلية " يونأت ي"أبانا الذ"
 (  ;Penwik   `nte   rac  ) وهنـا ..…  ;Penwik   `nte   rac: يالـنص القبطـ يفـ

ــا [ وقــاطع تمامــاً  واضــح الكــالم هنــا. جــدال لــيس بهــا ــذ خبزن  يعنــت ;rac .. ] للغــد يال
وهـذا يتفـق مـع مـا ورد  "،للغـد يخبزنـا الـذ". أخـرى يد ال يحمـل معـانحد معنى مُ  ."الغد"
 يتـالخبـز اآل]  يتخبزنا اآل[  (  Penwik   eqnhou  ) ) ٣:  ١١لوقا ( لو  نجيلإ يف

  .]كفافنا[ جمتها العربيةولكن تجد تر  ..بدية خبز الحياة األأي 
  

e/ 



٦ أهمية اللغة القبطية ألبناء الكنيسة القبطية

  :يقول يليونانا والنص ي،الترجمات للكلمة اليونان ىحدإ هذه

 ton   arton   ̀hmwn   ton   ̀epioucioc   ..   

  : يمعان ةثالثب ياليونانفي ممكن تترجم  (  epioucioc̀  )  والكلمة
  .الغدـ  ١
  .يالجوهر ـ  ٢
   الكفاف. ـ  ٣

   ."الكفاف"  يمعنى هذه الكلمة أفي  ترجمة فضعأ تذأخ ةالبيروتي الطبعةف
أقـول أريـد أن لكـن  ؟!كفافنـا  Penwik  eqnhou لوقـانجيـل إ يترجموهـا فـ وكيـف

أم ترجمـة الترجمـة  ذ هـذهخـآواضح وال يحتمل أن أقول ممكن  ين القبطإ مدى يإلى أ
  . ضحة انقطة صريحة وو  هنا..  ال. . أخرى

كـان أمـين مكتبـة الـذي ى عبـد المسـيح سـتاذ يّسـاال قـام بـهبحث جميـل  يوجدالحقيقة 
في  ونشر هذا البحث. كية زمانياالكلير في  يةستاذ اللغة اليونانأوكان القبطي المتحف 

البابــا كــان قداســة  عنــدما، ســنة ٥٥ نحــومــن أي  م١٩٥١حــد ســنة مجلــة مــدارس األ
البحث هذا و فكانت المجلة لها قيمة علمية كبيرة . هو المسئول عن هذه المجلة شنوده
نبــذة صــغيرة عــن هــذا ك يو مّلــ يوطبعنــاه فــشــنوده دنا البابــا ســيّ  تذنســتأاأنــا  هاللــبنعمــة 

  ."للغد يخبزنا الذ"الموضوع 
  

  + تسبحة العذراء : 
 ةيـــر ثككلمــات ذراء القديســة مــريم تســبحة العــ يفــ .. ءراذتســبحة العــ إلــىمــثًال  نــأتى
  :كلمة صغيرة تقول ذخأنلو  جداً جميلة 

Afrw't   Afrw't   Afrw't   Afrw't   `n`ǹn`n\\\\anjwri   `ebolanjwri   `ebolanjwri   `ebolanjwri   `ebol\\\\i  i  i  i  \\\\an`qronoc   ouoan`qronoc   ouoan`qronoc   ouoan`qronoc   ouo\\\\                afsiciafsiciafsiciafsici    

    `nnhetqebi`nnhetqebi`nnhetqebi`nnhetqebihhhhout   .out   .out   .out   .     

  ."ورفع المتضعين يعزاء عن الكراسنزل األأ"

,/ 



٧ أهمية اللغة القبطية ألبناء الكنيسة القبطية

ل و نـز د هـل هـو مجـر  يالنص القبطـفي مق هذه هى الترجمة العربية ولكن لنرى العُ 
الكلمـة القبطيـة المسـتخدمة هنـا ؟ أو مـن الجلـوس سـلم  مـن علـى عادى كنزول شـخص

  .. Afrw't ىه

   : يتعن rw't  وكلمة

ــ  بــاد ــ الشـى قلب ـ أفنى ـنـ هدم ـ أقلب ـ قلب ـ إ أخربطرح ـ رمى ـ أسقط ـ حدف ـ 
ــ أهلــك ــ أنــزل ـ ــ حــط ـ ــ ربضـــــ  نــزل ـ ل أو يطــرح إلــى أســفل بقــوة كالــذين نــزِ يُ أي  ،أصــرع ـ

  ،نــــــدلج"  ) بلــــــدى شــــــوية أخــــــرى بالقــــــاموس ( .. وتوجــــــد معــــــانٍ  يلعبــــــون المصــــــارعة
 أنــهأي نــوع مــن المهانــة  وفيــه ســقوط شــديد أنــهأي  ،ســقوط بإهانــةأي  " قــع علــى قفــاهو 

 اسـتعمل كلمـة أيضـاً    Afrw't   `n\anjwriمـثالً  وهنـا يقـول. سـقوط مجـردلـيس 

jwri  (   \an   jwri  ) الكلمات  يفاهم معانفالشخص عندما يكون ]  أقوياء[  ييعن
  .كثر عمقبأيفهم الكتاب المقدس  بدقة يستطيع أن

   Afrw't  `n\anjwri   `ebol\i ) يالكراســ لكلمــةالقبطــي وهنــا الــنص 

\aǹqronoc  )   فالنزول هنا ] العروش على من  األقوياءنزل أ[ أتت بمعنى العروش
لعلـك  . "من العـروش مسقطهأ" وضوح أكثر للمعنى وهنا .. يعاد يكرسأي من  ليس

  .يرثير وأقوى كثوضح كأ يالقبطفي نى المع أنأي . فرق واضح  أن هناك يترى مع
   afsici    `nnhetqebihout   رفع المتضعين يقول :التعبير عنفي ثم 

  

   : ;\Monon  naآمن فقط + 

  قامة ابنة يايرس :إمعجزة )  ٥٠:  ٨( لو لوقا في 

   ..لحظـــــة ) فـــــي كشـــــاهد ( لبدعـــــة الخـــــالص يســـــتغلها البروتســـــتانت زمـــــان  كـــــان
  .  ) ٥٠:  ٨لو  ("  من فقط فتخلصآ" 

 ouo\  ̀cnano\em من فقطآ..  ;\monon  na  ليايروسربنا يسوع كان يقول 

   ..ص ( هى ) فتخلُ  
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٨ أهمية اللغة القبطية ألبناء الكنيسة القبطية

     `cnano\em  عليـك فقـط أن تـؤمنأي  .. ىشـفَ تُ  ، فهـى ) المـوت مـن ( تنجـو فهـى 
الطبعـــات فـــي هـــم .  فلـــيس المقصـــود بـــه الفـــداء ،ىشـــفَ تُ ســـوف  وأ ســـوف تقـــومت نـــوالب

ها و اسـتغلالبروتسـتانت ن إقصـد ألكـن  ى "شـفَ مـن فقـط فهـى تُ " آ بيكتبوها آلناالموجودة 
  ..ص" من فقط فتخلُ آ" لحظةفي الخالص  للترويج لبدعةوقات وقت من األفي 

  

+ enaXhmienaXhmienaXhmienaXhmi`` ` ̀   Vhetaf]ari   Vhetaf]ari   Vhetaf]ari   Vhetaf]ari       ١٣٥المزمور في*  :  

 ١٣٥المزمور فـ . دسـمقـال كتـابال وهـى أيضـًا مـنة ـالتسبحـفـي جميلـة  توجد أجـزاء
  :فيه نقول يالهوس الثانوهو بصلمودية االفي  وموجود الكتاب المقدسفي وجود م

nem  nou]amici      naXhminaXhminaXhminaXhmie ̀   Vhetaf]ari  

فــي  عنــد تحليلهــالكــن  ."بكــارهمأن مــع يضــرب المصــري يالــذ" يالعربــفــي ترجمــة مُ 
  يينتمــ مــا]  to belongs[ عنــىت ))))    XhminaVhetaf]ari   `e   ))))    na  يالقبطــ

ضـــربة  ولـــيس.. ضـــرب كـــل مـــا لمصـــر عشـــر ضـــربات  ربنـــا .. مـــا لمصـــر كـــلف .. إلــى 
فـــي فالترجمـــة هنـــا . "مصـــرلضـــرب كـــل مـــا " أنـــهأي  ،ضـــربات فضـــرب عشـــر ،واحـــدة

  .يير من العربثقوى كأالقبطي 
  

  :بمعنى قام  Aftwnf تعبير +

 Aftwnf كلمــة وهــىأيــام الخمســين المقدســة فــي  تكــرر كثيــراً جميلــة  ةانيــثكلمــة 

  : ربعة جيل األاناألفي هى موجودة و  "قام" يلعربترجم باوتُ 
  

  : ) ٦:  ٢٨( مت + 
نـــا بـــل قـــد هُ لـــيس هـــو هَ ) ٦( 

قــام كمــا قــال هلمــا انظــرا المكــان 
   كان الرب موضوعًا فيه.الذي 

(,/)  `  Ǹfxh   `mpaima   an  alla   

aftwnfaftwnfaftwnfaftwnf  gar   `m`vrh;  etafjoc  >  

`amwini   ̀anau   ̀epima   ̀enafxh  `mmof   . 

  حسب الترجمة الدارجة. ١٣٦مزمور  *
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٩ أهمية اللغة القبطية ألبناء الكنيسة القبطية

  : ) ٦:  ١٦( مر + 
 )٦(  فقـال لهُـ ا هـوأم ال  :ن

أنـــــــتن تطلـــــــبن يســـــــوع  ،تخفـــــــن
ــــد قــــام.  المصــــلوب يالناصــــر  ق

نــــا وهــــا الموضــــع هُ لــــيس هــــو هَ 
  فيه. وضعوهالذي 

(,)  ` Nqof    de    pejaf   nwou     

je  `mperer\o;  Ihc?   pe  tetenkw;  

`ncwf   Piremnazareq vhetaua]f  

aftwnfaftwnfaftwnfaftwnf  `f\àmnai  an   ic  pima  

etauxaf           `mmof   . 

  : ) ٦:  ٢٤( لو + 
نا لكنه قـام هُ ليس هو هَ ) ٦(

ن وهـــو بعـــد مُكـــرن كيـــف كلّ ذُكـــا
  الجليل.في 

(,) `  Ǹfxh    `mpaima    an    alla    

aftwnfaftwnfaftwnfaftwnf      `ari`vmeùi     `m`vrh;  etafcaji   

nemwten    `eti      ef'en      ;Galilèa     .    

  : ) ٩:  ٢٠( يو + 
(q)   Ne    `mpatoucouen      ;`gravh    

gar     pe   je   \w ;   `erof   pe    

`nteftwnfnteftwnfnteftwnfnteftwnf         ̀ebol'en      nheqmwout   . 

ألنهـــــم لـــــم يكونـــــوا بعـــــد ) ٩(
أن  ييعرفــــون الكتــــاب أنــــه ينبغــــ

 يقوم من األموات.
  ول ن مــــــــــن األتيْ مــــــــــرّ  يأخــــــــــذ تصــــــــــريففعــــــــــل  عبــــــــــارة عــــــــــن Aftwnf فكلمــــــــــة

  .خرآلومن ا
Af  و خاصة بالفاعل  twn الـو  أصل الفعل ffff  فيكـون معنـى خاصة بـالمفعول بـه

 فالدارس لللغة القبطية سيجد المعنى أوضح ويكـون المعنـى..  "نفسههو أقام ": الكلمة
  .رثله عمق أك

  

  :  ير يونان النب+ من سف
  : ) ٦:  ١( يون القبطي في نجد بعض الكلمات لها وضوح أكثر  سفر يونانفي 

 تجــدهاالقبطي وبــ ."وقــال لــه مــا لــك نائمــًا أو مــا بالــك نائمــاً  ةليــه رئــيس النوتيــإفجـاء "

a'ok  `nqok  `k'er'er` .. هنـا أوًال أكـد علـى ضـمير المخاطـب (  k  ) ثـالت مـرات 
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١٠ أهمية اللغة القبطية ألبناء الكنيسة القبطية

'er'erk`  k`nqo  ka'o` ـالـ k  فـي يالتـ kkkka'o المفـرد  ( المخاطـب ضـميرب خاصـة
 `k و  er'erkkkk̀' لمفــــرد المخاطـــــب المـــــذكرل يالضـــــمير الشخصـــــ  `kkkknqo ، ) المــــذكر

  .مالحظةأول  هذهالمخاطب المفرد المذكر  ضمير
  .شخصياً إليه  الموجه السؤالفي  يونان على ديؤك  أن يريد أنهأي 

  
  ؟ بالضبط يماذا تعن er'er'er'er'er'er'er'er' كلمة+ 

'er'er ع المعنىتوقّ  يموسيقى الكلمة تعط 'er'er  وليس مج-ردبيشخر واحد 

 ) خ-الص س-طيح راي-ح ( نوم-ه عم-قف-ي  ش-خص يعنت er'er' ينوم عادنايم واحد 

 عن-دماحت-ى . ج-داً   جداً جداً  عميقٍ  نومٍ في ق ستغرِ مُ  شخص ي،مجرد نوم عاد وليس

يكتبوه-ا  ن-وم عمي-قف-ي ق س-تغرِ مُ  ش-خصن روا ع-يعبّ  ويريدوا أنتير اكيرايرسموا ك

فه--و تعبي--ر  er 'er 'er 'er 'er 'er'تبق--ى القبطي ل--و كتبته--ا ب--ف خ خ خالعربي ب--

  .المعنى أكثر ..  أوضح ويقرب
  

  :) ٤:  ١ ن( يو أيضاً سفر يونان في 
Ouo\   `a  P_  tounoc  tounoc  tounoc  tounoc  `nouni];    

`nqhou   `è'rhi   `èviom  ouo\  af]wpi  `nje  

ouni];  `n\wimi   'en  `viom  ouo\   naf-

erkundineuin   `nje   pijoi   ̀ebwl  `ebolebwl  `ebolebwl  `ebolebwl  `ebol  . 

ـــــــــــــــرب ريحـــــــــــــــًا    فأرســـــــــــــــل ال
ـــــــــى البحـــــــــر فحـــــــــدث    شـــــــــديدًا إل

حتـــــى  البحـــــرفـــــي نـــــوء عظـــــيم 
 تنكسر . كادت السفينة
فـي وهنـا ] أيقـظ  ،نهـضأ[ عنـى بم a  P_   tounoc  ..( tounoc )` نجـد كلمـة

وتهــب علــى  ،يحظ الــرّ قِ و ُيــو ض نهِ ُيــالــذي ه واللــ ) ربيشــخ (  النــائم مــا بــين يونــان ةمقابلــ
نسـان يسـتيقظ اإلا لّمـقـال . مـه لنـا اآلبـاء عل يُ وهـذا مـا  ،السفينة وتعمل هذا النـوء العظـيم

 لكـن .تهيج عليـه صحيحممكن الشياطين . عنه الرياح  ئربنا يهد يجد يللجهاد الروح
نســان اإل علــى العكــس عنــدماو  ،والعواصــف الريــاح هعنــ ئويهــد وبيســنده جنبــه ربنــا تجــد

 ،الـدنيا اتقلبـت عليـه وهاجـت عليــه يجـد ،وينـام ويطلـب مـا للجســد ييتـرك الجهـاد الروحـ
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١١ أهمية اللغة القبطية ألبناء الكنيسة القبطية

 لـذلك ،أخـرىيستيقظ ويتوب ويرجع لربنـا مـرة  لكىيقظ ريحًا شديدة أأو رسل أيبقى ربنا 
هــو فربنــا )  ٧:  ١٦م أ(  "هســالمونه يُ ءعــداأجعــل نســان إرق ُطــالــرب  ترَضــأ ذاإ"يقــول 
  . مورهذه األك حرّ يُ الذي 

القبطـي فـي  هنـا "تنكسـر السفينة كادت حتى" هنا تجدها يةاآل نفسفي  "تنكسر"وكلمة 
...  ouo\   naferkundineuin   `nje   pijoi   `ebebebebwwwwl  `eboll  `eboll  `eboll  `ebolتعبيـر يسـتخدم

تنكسـر  فممكـن ،تنكسـر ولـيس مجـرد] تنحـل تتالشـى [  يعنـت ( bwl   `ebol ) وكلم-ة
  تمامًا .ك تتفكّ  يعنتتتالشى أو لكن تنحل  ،قطعتين إلى

  

  ) : ١٤:  ١( يون  النوتية نجد صراخسفر يونان في أيضًا 
 (  id?  )  Ouo\   auw]   `èp]wi   \a  P_  

ouo\  pejwou  >  je   `mvwr  ` Psoic    

`mpeǹqrentako   eqbe   `tyuxh   `nte    

pairwmi   ouo\   `mper̀ini    `nou-

`cnof   `ǹqmhi   `è\rhi   `ejwn   je   `nqok   pe    

`  Psoic     ̀m`vrh;     etakouw]     ak̀iri  . 

ـــــرب )  ١٤(  ـــــى ال فصـــــرخوا إل
ال نهلك ( حاشا )  آه يارب :وقالوا

وال  ،مـــــن أجـــــل نفـــــس هـــــذا الرجـــــل
كيـــًا فإنـــك أنـــت ز تجعـــل علينـــا دمـــًا 

  الـــــــــــــــرب قـــــــــــــــد صـــــــــــــــنعت  أيهـــــــــــــــا
 شئت .كما 

``        [Ouo\   auw]auw]auw]auw تجـــــدهاالقبطـــــي فـــــي  ``eeee `` ``p]wip]wip]wip]wi ..( auw] )  يعنـــــت   

 يريـد أنهنـا   _auw]   `èp]wi  \a Pلكـن [auw  فـيكـان ممكـن تك ] واصـرخ [
نحـو  صـرخوا إلـى فـوق يتعنـ ولكنهـا ،مجرد صراخ ليس ،راخالص هذا م ) جس ( يُ د كّ ؤ ي

  . الرب
والمعنـى  .آه يـارب  :وقـالوا:  تَمـرجِ تُ  ouo\  pejwou  je  `mvwr كلمةفي ثم 

 m̀vwr ..( `mvwr ) اسـتخدم كلمــةلكـن هنــا  "آه"مجــرد كلمـة توجــع لـيس القبطــي فـي 

ـــتُ لـــه جمـــال وقـــوة ..  رآَخـــلـــه طعـــم القبطـــي فـــي الكالم فـــ] حاشـــا [  يعنـــت م المعنـــى جس
  .أن تشعر بها أكثر يعفتستط
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١٢ أهمية اللغة القبطية ألبناء الكنيسة القبطية

  mpen`qrmpen`qrmpen`qrmpen`qreeeennnntakotakotakotako` ] حاشــــا يــــارب[  ( mvwr  `  Psoic`  ) أيضــــاً  هنــــا

eqbe ̀tyuxh   `nte   pairwmi    ،  ال تجعلنـا  ال نهلك من أجل نفس هذا الرجـل ]  
  .نهلك ] 

`mpeǹqre صـــــــحاح ألافـــــــي يـــــــة آول أ نجيـــــــل يوحنـــــــاإفـــــــي جـــــــدها نضـــــــًا يوهـــــــذه أ  
١٤ (  `  Mpeǹqre  peten\ht   `]qorter  )  ]الترجمــة ]  ال تضــطرب قلــوبكم

 ، ] تجعلـوا ال [ عنـىت( Mpeǹqre ` )  أقـوىالقبطـي  الـنصلكـن .  جميلـة وقويـةالعربيـة 
 ( peten\ht )  ]قلــوبكم ، [ ( `]qorter )  ]ال تجعلــوا قلــوبكم  ..]   تضــطرب "

  تضطرب " .
  ال تجعلنــــــا نهلــــــك بســــــبب نفــــــس " ر عنـــــه النوتيــــــة فـــــالمعنى األكثــــــر دقــــــة بمــــــا عبــــــ

  . " هذا الرجل
ــــانإ وتجــــد ــــاً  ن ــــداسفــــي  c̀qerter أو qorter[` نســــتعمل نفــــس الكلمــــة تقريب  الق

ouw]t  ̀mV:  'en   ou\o;  nem  oùcqerter  " ه بخـوف ورعـدةـاسجدوا لل 
  . "رعدة"بمعنى  يتأتفهنا  "

ـــــدما qorter[` والكلمـــــة ـــــي  عنهـــــا تكشـــــف عن ـــــق  : معناهـــــا تجـــــد القـــــاموسف    ـأقل
 ـر ّيــتح ـاحتــار  ـعلــى  رّ صــ ـــ طقــرق ـارتعــش  ـارتعــد  ـتهــيج  ـهــاج  ـضــطرب ا ـأزعــج 
  . أخرى كثيرة يناومع. ..ارتجف  ـتزلزل 

  . رثن الكلمات القبطية لها رنين خاص لها وضوح أكإالمقصود 
  

  :   ةـالبصخفي + 
الســـاعة  الجمعـــة العظيمـــةفـــي فمـــثًال القبطـــي فـــي نجـــد كلمـــات كثيـــرة أكثـــر وضـــوحًا 

 ؟القبطي بــــ ر عنهــــاكيــــف عّبــــ "أنــــا الحبيــــب  يرفضــــون "يقــــول  المزمــــورفــــي  السادســــة
auberbwrt ..  

auberbwrt  يرفضــــون تجــــدها :القبطــــي القــــاموس فــــي عنــــدما تكشــــف عنهــــا  ،
  ..  يلقونأ،  يأطاحوا ب،  يطرحون

ib? 
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الشــخص يعــرف فعنــدما  ،هينــةمُ بطريقــة لقــاء إ فهــى لــيس مجــرد رفــض ولكنهــا طــرح و 
ـــيشـــعر كـــم  ل فيهـــاللكلمـــة ويتأّمـــالجميـــل  يالمعنـــ مـــن أجلـــه هـــذا االمتهـــاناللـــه ل تحم ،

  ح كيفية الرفض.م وتوض جس فهى تُ  .رثع أكشّ يتخف
  : نفس الساعة تقريبًا يقوللنجيل اإلفي  وتجد أيضاً 

   ( aucaji    'en   noùcvotou )  ّموا بشفاههم ] [ تكل  

  ( aukim   ̀ntou`avetou`avetou`avetou`ave )    ّكوا رؤوسهم ][ وحر   

  ..  aukim   ̀ntoùave   القبطيفي لكن 

   toùave ــــت    فكــــر ،كــــان لهــــم فكــــر واحــــد أنهــــمأي رأس واحــــدة  ] رأســــهم[  يعن
  . نهم يقتلوا المسيحأشرير من أجل  يأشرير .. ر 

 الكلمـات مـن يـرثر كثـفيهـا جمـال أك يجـدالكلمـات القبطيـة فـي ن يـتمعّ الـذي نسان اإل
   .العربية

 لكــن. لهــا جمالهــا الخــاصكــل لغــة  أن يأ ... شــابهيُ  مــا ســتجد لغــة كــلفــي  الحقيقــة
 يانثــالقـرن الفـي  مَ رجِ تُـالكتـاب المقـدس  أنالبدايـة فـي  ذكرنـامـا كو . لـذاتباالقبطـي فـي 

. ترجمـــة ولـــيس صـــبح الموجـــود معنـــا نـــّص أف. عة بفكـــر اآلبـــاءشـــبّ بـــالروح المُ  يالمـــيالد
  .هلُ همِ نُ  ونحن يديناأ بين كنز..  نضيعها نناإ فخسارة

  

  : )  ٢٧:  ٢٧( مت إنجيل متى في  أيضاً + 
 (kz?)  Tote   nimatoi   `nte   pi-

\hgemwn   auel   Ihc?   `e'oun   `epi-

`pretwrion  auqwou;   `n;`cpira   

thrc       ̀è\rhi       `ejwf   . 

ـــــــٍذ ٢٧( جنـــــــد أخـــــــذ ) حينئ
يسوع وأدخلـوه إلـى دار  يالوال

الواليـــــــة وجمعـــــــوا عليـــــــه كـــــــل 
  الكتيبة .
    (  nte   pi\hgemwn` ) ] ، حينئ--ذ العس--اكر[  ( tote   nimatoi ) يق--ول

aùwli   `nIhc ) ،  ] الح-اكم أو يالوالب- الخاص-ين [ ولكـن الترجمـة ..  ] يسـوع حملـوا [ ( ?
  .دخلوه إلى االيوانأجند الوالى يسوع و  أخذقول حينئذ ت يالعرب

ig? 
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دق أن وصـف بـيّ تُ هـذه شـالوه . يشـيله  ]يرفـع ــ  يحمـل[  يعنـت ( wli` ) .. كلمـة لكـن
  .يعربالترجمة الفي  من الوصف

  

  : Eu;`]Eu;`]Eu;`]Eu;`]````snhnsnhnsnhnsnhn رــييالتع+ 

  

(md?)  Vai   de   nare   nikeconi   

jw   `mmof   nhetaùa]ou   nemaf   

eu;`]eu;`]eu;`]eu;`]````snhn   nemaf   .snhn   nemaf   .snhn   nemaf   .snhn   nemaf   . 

اللصـــــــــــان  ذلككـــــــــــ) و ٤٤(
ــــــــذان ُصــــــــ ــــــــا با معــــــــهلِ الل    كان

  رانه .عي يُ 
ذان " وكـذلك اللصـان اللـ :المسـيح يقـول نراعّيـكانا يُ  اللذانن اموضوع اللصفي  تجد

( الكلمـــة  [o[; لـــم يســـتعمل كلمـــةالقبطـــي فـــي  وتجـــد أنـــه" كانـــا يعيرانـــه  صـــلبا معـــه
،  د ، المَ ، تمـرّ  مّ ذ،  رعّيـ :كلمة خاصة معناهـا  eu;̀]̀snhn استعمل بل المعتادة )

فهنــا وضــعت الكلمـــة ..  عــاكس ر نفـــس ، تماحــك ،تشــاجر ، مــرّ خاصــم ، عــاب ، 
  .  [o[;  العامة وليست الكلمة snhǹ[̀; يريتصف هذا التع يالقبطية الت
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@ 
  في عينة مُ ـة القبطيـاللغـ  ٢

  العقيدة األرثوذكسيةم هْ فَ 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

  رثوذكسيةفهم العقيدة األ في  عينالقبطية مُ  اللغة :نأهى و انية ثننتقل للنقطة ال
ؤطوكيــات بصــفة يثالوهكــذا .. يــرةثك أشــياءفيهـا  نجــدات طوكيـة يــوم الخمــيس بالــذّ يؤ ث

والرابــع  ثالــثالقطعــة الخامســة الربــع الفــي  فمــثالً  .حــد والخمــيساأل ولكــن بــاألكثرعامــة 
  :يقول

Ou  gar   `mpe  ougamoc >  

er]orp  `epijinmici  >  oude  on   `mpe  

pijinmici    bwl     ̀ebol     ̀ntecparqeni`a  . 

ـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــم يســـــــــــــــــــبق    ألن
يحــــــــــــّل  المـــــــــــيالد زواج ولــــــــــــم

  بتوليتها. يالد أيضاً الم
  ، ] الــــزواج لــــيس نــــهأل [ ( Ou   gar  `mpe  ougamoc  ) يق----ول هن----ا

( er]orp  `epijinmici )  ]أنأي نــه لــم يســبق المــيالد زواج أو أل] المــيالد  ســبق 
  . عن طريق الزواج ليسنجبت المسيح أ ءراذالع

  . زواج أو زرع بشر ليس هو
( oude on `mpe pijinmici )  ]المـيالد وال ، [ ( bwl `ebol  `ntecparqeni`a ) 

نفـس الكلمـة هـى    bwl  `ebol كلمـةو  ] ) بتاعتهـا البتوليـةبتوليتهـا (  حـل [ المـيالد وال
  لــم يحــل .. بتوليتهــا  يالشــأنــه لــم يُ أي . يونــان آيــات ســفر فــي  قبــلمــن ناها ذاللــى أخــ
  . وال الميالد الشى بتوليتها.. بتوليتها 

  
  :  يالميالد البتولفي  العذراء+ دور السيدة 

  : الربع الثانى من القطعة السادسةفي  ثيؤطوكية يوم الخميسفي  أيضاً 
Pioùw]em   thrf   `nte   ;metrwmi   >   

acthif   'en   oujwk   `ebol  >  `m` Vnou;   

  كــــــــــــل عجينــــــــــــة البشــــــــــــرية 
  أعطتهـــــــــــــــــــــــــــــــا بالكمـــــــــــــــــــــــــــــــال 

ie? 
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pidimiourgoc   >  ouo\   `nLogoc    

`nte        `  Viwt   . 

  ه الخـــــــــــــــــــالق وكلمـــــــــــــــــــة للـــــــــــــــــــ
  اآلب .

  

   ( nte   ;metrwmi` ) ] ، كله-االعجين-ة [  ( Pioùw]em   thrf ) نج-ده يق-ول

  en   oujwk' )] ، عطته-ا ل-هأ[   (  acthif ) ، عجين-ة البش-رية]  يةبتاعة البش-ر[ 

 ̀ebol  )   ]بالكم--ال [ ، ( `mV:  ) ]لل--ه، [ ( pidimiourgoc )  ]قـ--ـالخال ، [  

  ( ouo\   `nLogoc   ̀nte  ̀  Viwt )  ]دور ل- يقدم وص-ف دقي-قفهنا ] . بوكلمة اآل

  .وربنا اتخذ منها جسد عجينة البشرية كلها تقدمنها إ: موضوع التجسد في  ءراذالع

   ] . من العذراء [  ( ebol'en ;parqenoc` )، ] جسداً  أخذ [ ( ]Afsicar ) نقول

  

 + ً   الربع الرابع من نفس الثيؤطوكية :في القطعة الخامسة في  أيضا

Vh   gar   etaumacf   \wc   

Nou;   >   `apaqhc   `ebol'en   ` Viwt >  

aumacf   on   kata   car[   `apaqhc   

`ebol'en    ;parqenoc   . 

إلــه بغيــر  دَ ِلــوُ الــذي ألن 
أيضــــــًا ُوِلــــــَد ألــــــم مــــــن اآلب 

جســد بغيــر ألــم مــن حســب ال
  العذراء.

  
ــ ( paqhc ) وكلمــة .. paqhc هنــا اســتعمل كلمــة  ولــيس،  ] لــم الخطيــة[ أ يتعن

د كـؤ ي يريـد أنفهنـا ، ( \mka` ) أخـرىوى بنسـتعمل كلمـة ـلـم العضـ.. األ يلم العضـو األ
  مـــــن مشـــــيئة رجـــــل  أومـــــن زرع بشـــــر  أنـــــه لـــــيسأي . خطيـــــة اللـــــم أن المـــــيالد بـــــال إ

القبطيــة أقــوى  يالمعــان فتجــد. )  ١٣:  ١يــو ( م وال مــن مشــيئة جســد وال مــن مشــيئة د
  ير. ثوضح كأو 
  

  

  

i,? 



١٧ أهمية اللغة القبطية ألبناء الكنيسة القبطية

  :    Cumvwnìaتفاق وتحقيق النبواتا+ 

  : الربع الثامن فيالقطعة السابعة  ؤطوكية الخميسيثفي  أيضاً 
  

`  W  nim   nai   cumvwnìa   >   `nte   

naìprovhthc   eucop  > nhetauer-

`provhteuin   'en   paìpneuma   

`nouwt    >    eqbe    ̀pjiǹi    ̀mPìxrictoc  . 

الــــــــذي يــــــــا لهــــــــذا التوافــــــــق 
ألولئــــك األنبيــــاء الــــذين تنبــــأوا 
بهـــذا الـــروح الواحـــد مـــن أجـــل 

   المسيح. يءمج
  

 ن وعملنـا بـيهميْ الكلمتَـ نيْ والكنيسـة أخـذت هـاتَ  W   nim   nai  cumvwnìa ̀  يقـول

واحـد  فتصِ . ليلة عيد القيامة في  قاليُ   W  nim   nai  cumvwnìà جداً لحن جميل 
ن ربنــا إالعجيــب للنبــوات .. االتفــاق  نــدهش مــن هــذامُ ..  الجمــال نــدهش مــن كــل هــذامُ 

مفونية جميلــة يســ يتعطــالنبــوات أن هــذه أي  .مفونية جميلــة مــن النبــوات ييعمــل لنــا ســ
فـي  ةقـتحق مُ  ويرى كيف هىالنبوات  هذهي ف ليدرس ويتأمّ ا واحد لمّ . عن حياة المسيح
هـذه ربنا يسوع بفي  قتتحقّ  أنالنبوات هذه كل لمكن ي كيف. اً عجب يجدحياة ربنا يسوع 

 قةالد !   
 نبيــاء مــعاأل هــؤالء كــل   (  nte   naìprovhthc   eucop` ) يقــولل و ثـم يكّمــ

   ( nhetauer̀provhteuin ) ، ] بعـــض مـــع [ يعنـــت ( eucop ) فقـــينتّ مُ  بعـــض

 . ) سدُ الـروح القُـ ( الواحـد الـروح بهـذا ( en   paipn?a?   `nouwt' ) ، ] اأو تنبـ الـذين[ 
 eqbe )  . بــالروح الواحــدتنبــأوا كلهــم  هــؤالءفهنــا .. ه الكتــاب كلــه مــوحى بــه مــن اللــ

 ̀pjin `i   `mPxc?  )  ]ألولئــك الــذي .. يــا لهــذا التوافــق ] المســيح  يءمــن أجــل مجــ
نمــاذج  هنــا فتجــدالمســيح ..  يءاء الــذين تنبــأوا بهــذا الــروح الواحــد مــن أجــل مجــاألنبيــ

  بنفس هذا الوضوح. مليئةاالبصلمودية ... يرة ثك

iz? 
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@ 

  في  عينغة القبطية مُ اللّ ـ  ٣
  يـةچالليتور هم فَ 

@@@@@@@@@@@@@@@ 

  

   تورجية يهم اللفَ في  عيناللغة القبطية مُ  :هىو  ةثالثالالنقطة  إلى ينأت
جـدها ت. و عامـةالصلوات بصفة  ولكنها ،فقط القداس ليستالكنيسة في  ياتچتور يلال

   .مفونيةير من سثأكبل .. مفونية يس بداع مثلمن اإل
  تركيبة عجيبة: 

مع المعنى العميق لكل كلمة مـع المكـان  يداء الطقسمع األ اندماج اللحن مع اللغة
  ..فيه الطقس نفسه  ىيؤد الذي 
، الخــورسفــي  أول الكنيســةفــي  القنــديل نعملــهو ، ر الكنيســةِخــآي فــ البصــخة نعملهــاف

ز مّيـالمُ ولهـا الـرتم  الخـاص بهـاكل حاجة لها المكان . على المذبحتبقى والذبيحة طبعًا 
  .لها

ولـيس مجـرد .. ر القـداس موسـيقى ِخـآفـي  وسـط القـداس غيـرفـي  س غيراقدالأول 
  ...  يالبشر  نساناإلعليها يعجز ممزوج مع بعضه بطريقة  إنما تجد كل هذا ،موسيقى

الـروح القـدس  أنأي . بـالروح القـدس لَ ِمـعُ  .. هفبالضرورة يكـون هـذا مـن عمـل اللـ
يصـل الـذي ع شـبِ سـم المُ الد هـذا لنـا  وأنـتجاآلبـاء فـي  الكنيسـة وعمـلفـي  عمـلالـذي هو 

من مرة في  لحان القبطيةدكتور راغب مفتاح يصف األالكان ما ك. عجازإلى درجة اإل
فــي  هــى بســيطة جــدًا ولكــن تصــلف. عجــازومــن اإل طةانهــا مــن البســإ: يقــولو مــرات ال

  .عجازبساطتها إلى درجة اإل
فــــي  فمــــثالً  ،م لنــــا تفســــير للكتــــاب المقــــدسأن التســــبحة تقــــد نجــــد إلــــى جانــــب هــــذا 

  :ولـيقالربع السادس في القطعة الخامسة الخميس يوم ؤطوكية يث

ih? 
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 موا لــــــــــــــــــــــــه لبانــــــــــــــــــــــــاً قــــــــــــــــــــــــد  
   ومـــــــــــــراً  كملـــــــــــــك اً كإلـــــــــــــه وذهبـــــــــــــ

   عالمــــــــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــــــــى موتــــــــــــــــــــــــه
  .يحيالمُ 

Aùini  naf  `noulibanoc  \wc   

nou;  >  nem  ounoub  \wc  ouro  >  

nem  ou]al    eu;mhini > `epef-

jinmou   ̀nreftan'o  . 
 

Aùini  naf  المجـــوس ،المقصـــود بهـــم ( Aùini  naf )  موا لـــه ] ،[ قـــد   

( `noulibanoc )    لـه [ لبـان ] ،قـدموا \wc   Nou; ..  ( \wc   Nou; )  يعنـى
لـه اللبـان ألنـه  موافقـدّ ه ـبصفتِه إلهًا ، هو الل  والمقصود ،[ بصفتِه إلهًا ] .. بتترجم كإلهٍ 

 ، ] كملـكٍ  ملكـًا أو [ بصـفتهِ  ( wc  Ouro\ )، ] هبذوال [   ( nem  ounoub )، اللـههو 
( nem  ou]al )  ّوُمــر ] [ ،( eu;mhini  `epefjinmou  `nreftan'o ) 

   ] . يحي[ عالمة على موته المُ 

  :تجد بها ثيؤطوكية الخميس في  القطعة األخيرة
 

ــــــــــة ظهــــــــــرت ــــــــــت آي   فــــــــــي  رأي
ـــــــــــامرأةالســـــــــــماء ة تســـــــــــربلَ مُ  ، إذ ب

  ، والقمــــــــــــــر أيضــــــــــــــاً  ،بالشــــــــــــــمس
  .تحت رجليها

Ainau   `eoumhini  afou-
on\f   'en  `tve  >  ic  oùc\imi 
ecjol\  `m̀vrh  >      `nqoc   on  `ere  
piio\  >  capecht `nnecsalauj   . 

  

ـــــــــــــــــا عشـــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــاً واثن   ، كوكب
   وهـــــــــــــــــــــــى ل رأســـــــــــــــــــــــها،تكلـــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــى ـــــــــــــتمخّ  ُحبل   ، صـــــــــــــارخة ضت

  .لتلد

`  Ere   ouon   mht   `cnau   
`nciou   >   oi   `xlom   `ejen   
tec̀ave >  ec̀mboki   ec;nak\i  >   
ecw]     `ebol    ecnamici  . 

  

iq? 
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هـــى مـــريم ، الســـماء الجديـــدة 
  ق التـــــــــى علـــــــــى األرض، الُمشـــــــــرِ 

  شــــــــــــــــــــــــــمس  لنــــــــــــــــــــــــــا منهــــــــــــــــــــــــــا،
  .رّ البِ 

` Ete  qai  te  Marìa  >  
;ve `mberi et\ijen  pika\i   >   
`eta   pirh   `nte   ;meqmhi   >   ]ai     
nan      `ebol̀n'htc   . 

  

   ةلَ تســـــــــــــــــربِ المُ  الشـــــــــــــــــمس ألن
   يســــــــــــــــوع بنــــــــــــــــار  هــــــــــــــــى ، بهــــــــــــــــا

 تحـــــــتالـــــــذي المســـــــيح، والقمـــــــر 
  رجليهـــــــــــــــــــــــا، هـــــــــــــــــــــــو يوحنـــــــــــــــــــــــا 

  المعمدان.

Pirh   gar   etecjol\    `m-    
mof    >   pe   Pensoic    Ihcouc  

Pìxrictoc   >   ouo\    piio\  et  
'a necsalauj > pe  Iwannhc  
piref;wmc . 

  

لـــة كل واالثنـــا عشـــر كوكبـــًا، المُ 
ــــــــــــا هــــــــــــى رأســــــــــــها،    عشــــــــــــر االثن

  رســــــــــــــــــــوًال، يحيطــــــــــــــــــــون بهــــــــــــــــــــا 
  .مونهاكر ويُ 

Pimht   `cnau   gar   `nciou   >   
etoi   `n`xlom  `ejen   tec̀ave    >   
pe  pimht   `cnau    `n`apoctoloc   >   
eukw;   `eroc  eu;taìo   nac . 

  

ــــــع الشــــــعوب،  ــــــا جمي فلهــــــذا ي
ــــــــ نمجــــــــد   ت دَ العــــــــذراء، ألنهــــــــا وَل

ـــــــــــــــــــــــا اللـــــــــــــــــــــــ   وليتهـــــــــــــــــــــــا ه، وبتـلن
  مختومة.

Eqbe   vai   nilaoc  throu > 
maren;`wou `n;parqenoc >   
je    acmici    nan   `m̀ Vnou;  >  
ectob    `nje   tecparqenìa  . 

  عشر. يصحاح الثاناأل ،سفر الرؤيافي  ا جاءمَ لِ  يويعتبر هذا تفسير آبائ
  Ainau    ̀eoumhini   afouon\f    'en   ̀tve 

  السماءفي  رتظه يةً آ رأيتُ 

k/ 
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 ic   oùc\imi   ecjol\   ̀m`vrh      بالشمس ةلَ تسربِ ة مُ أامر   

ǹqoc    on   ̀ere   piio\     القمر .. أيضاً وهى   

 capecht   ̀nnecsalauj     تحت رجليها   

  ̀ere   ouon   mht   ̀cnau   ̀nciou    اً كوكب اثنا عشريوجد  

    oi   ̀xlom   لكلّ تُ   كإكليل موجودين 

 ̀ejen  tec`ave    (  `ejen  tec`ave )   ل رأسها ]على رأسها [ تكل  

ec`mboki   ec;nak\i  ُىبلَ ح  ضوتتمخ    

 ecw]    ̀ebol   ecnamici      دتلِ ل وتصرخ   ..  

  : يقولو  الكالم هذا رفسّ يُ  ذلك بعد
`ete  qai  te  Marìa   مريم ءراذالعهذه هى  

 ;ve  `mberi  السماء الجديدة  

et\ijen   pika\i  رضعلى األ يالت  

   رضعلى األ التىالسماء الجديدة 
`eta   pirh   ̀nte   ;meqmhi   شمس البرالتى   

]ai  nan   ̀ebol̀n'htc  شرق لنا منهاأ  

  : يقول ذلك وبعد
Pirh   gar   etecjol\    ̀mmof                   هى ُمتسربَلة بهاالشمس التي  

pe     Pen_   Ihc?    Pxc?     هى ربنا يسوع المسيح  

ouo\    piio\   et 'a necsalauj      تحت رجليهاالذي القمر و  

pe   Iwannhc piref;wmc    هو يوحنا المعمدان  

pimht   `cnau   gar   `nciou     ًواالثنا عشر كوكبا  

 etoi   ̀ǹxlom  ̀ejen   tec`ave    رأسهاالذين يكللون  

pe  pimht   ̀cnau   ̀ǹapoctoloc  eukw;   ̀eroc   eu;taìo   nac  ..  

  دونها.مج حيطين بها يُ عشر رسوًال مُ  ام االثنهُ 

ka? 
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. يالتفسـير اآلبـائ هـو فهـذا نـوع مـن االجتهـادي أل محتـاج غيـرم لنـا تفسـير قـد فهنا يُ 
ـــى التســـبحة متعـــو النســـان واإل ـــنفســـه حَ  ســـوف يجـــدع مـــن التســـبحة بيشـــبو د عل هـــذه  ظَ َف

فــي  وتــدخلقبلهــا ويَ  ،تعــب بــدون ،مجهــود بــدون يالمعــانعنــده هــذه  تخَ َســورَ التفاســير 
  .يمان بقوةاإلفي  وتدخلالقلب 
 إلــى الخــامس  ثالــثالربــع المــن القطعــة التاســعة  نــينثاال يــوم ؤطوكيــةيثفــي  آخــر مثــلٌ 

  :يقول
س أيق-----ظ داود دُ ال-----روح القُ-----

ِّ--- مقُ---: ق---ائالً     ألن الن---ور ق---د، لرت

  أشرق.

`  A   Pipn?a?    eq?u?   >  ne\ci   'en   
Dauid  >  je  twnk   `ariyalin   >   
je    `a    piouwini    ]ai   . 

  

  ، فق----------------------------------------------ام داود

ِّ---المُ     وأخ---ذ قيثارت---ه ،الق---ديس لرت

  الروحية.

Aftwnf     `nje   Dauid  >  
pi\umnodoc   eq?u?  >   afsi  `n-
tefkuqara >  `m `pneumatikon  . 

  

  ، يع--------ةومض--------ى إل--------ى الِب 

  ح بي-----------ت المالئك-----------ة فس-----------بَّ 

  القدوس. للثالوث، لورتَّ 

AfAfAfAf\\\\wlwlwlwl `e;ek̀klhcìa  >   `phi   
`nte   niaggeloc  >  af\wc   af-
er\umnoc    >    `e;`  Triac    eq?u?  . 
`a   Pipn?a?     eq?u?   ُسدُ الروح الق   

ne\ci    'en   Dauid     داودفي  استيقظ  

   داودفي  س استيقظدُ الروح القُ   

je    twnk    ̀ariyalin   ُلورتِّ  حسبِّ  مْ ق   

je    ̀a   piouwini    ]ai   أشرق نورال نأل   

Aftwnf    `nje   Dauid  داود فقام   

pi\umnodoc   eq?u ?    ل القديسرتِّ المُ  

kb? 
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afsi    `ntefkuqara   تهقيثار  ذخأ   

m̀`pneumatikon   الروحانية   

    Af\wl  ̀e;ek`klhcìa:يقول القبطي في  هنا

( Af\wl `e;ek`klhcìa )  يعة مضى إلى البِ و [  مةترجَ مُ هنا العربي في[  ..  

ــى الكنيســة ..  ] طــار[  ييعنــ ( wl\ )بط ضــبال يمــاذا تعنــ wl\لكــن  طــار عل
أقــول طــار علــى الكنيســة  ينــإ يعــة و ى إلــى البِ أقــول مضــ ينــإفــرق كبيــر بــين ..  طيــران
لـذلك الشـخص ، طـار علـى الكنيسـة طيـران مترجَ أن تُ  معقولولكن ليس من ال.. طيران 
 إلـى أعماقـه تـدخلالقبطيـة  يوالمعـانالقبطي  ويحبالقبطي ويدرس القبطي م تعلّ اللي بي
التعبيــر فــي  قــةالد (ألن  .فرحــان بيهــا وبــذلك يكــون ،تهــا ومعناهــاح يعــرف قوّ ســب يُ  فعنـدما

  ترتفع فوق مستوى الترجمة).
  . قوى من معنى الترجمةأالكلمات القبطية لها معنى 

ـــــــــل ـــــــــار يكـــــــــون حيانـــــــــاً أ ب ـــــــــرجم الكلمـــــــــة  كيـــــــــف الواحـــــــــد محت  كلمـــــــــة مـــــــــثالً ف ..يت
Pekmonogenhc    `n}hri ..  

 Pekmonogenhc    `n}hri ؟ مترجَ تُ  كيف  
  ( Pek ) ما يخصك ( يعنت  your ( ،  

 (  monogenhc ) وحيد الجنس[  ييعن [ ،  
( `n}hri )  ]ا هنـا لّمـ ولكـن..  ممكـن ؟ الجـنس وحيـد بنـكا هتقولهـا فهنـا .. ] االبـن

   Pekmonogenhc    ̀n}hri هتالقيها أعمقالقبطي في  معاك يازا ماشيةفها و تش

  ر . ثبيها أك سوف يشعر يس قبطيدرِ  يالل ييعنأجمل القبطي في  أكيد
  

خطـاء ح األح يصـ أن ييعرف قبطالذي يستطيع الشخص  أحياناً  طة أخرىهناك نق+ 
  :كتب الكنسيةالفي  موجودةالالمطبعية 

هــذه تــرجم ب ممكــن واحــد ال نعــرف كيــف وقــع هــذا الخطــأ.لألســف نجــد أشــياء أحيانــًا 
فـإن  كيفمـا اتفـقتـرجم يُ ف..  *من هذا القبيـل يءأو شممسوحة قد تكون الكلمة : الطريقة
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٢٤ أهمية اللغة القبطية ألبناء الكنيسة القبطية

بصــالية افــي  فمــثالً ،  اســتطاع امــ ريترجمهــا علــى قــد وأرادلمــة ممســوحة مــثًال الك كانــت
  :يقولالصوم الكبير في  آدام على الهوس الثالث

 Ia   nalelexhmi   'en   `vne\   `nnitwb\   nem   nicwnt   `nte 

 ̀vrimi    ̀ǹ\rhi   'en   pi`ejwr\ .. 

 وفعالً .  مصر ييعن Xhmi مها ظنيقسّ و    ia  nalelexhmiميترجِ  حاولا لمّ  فهنا

Xhmi وظن ، يحصحهذا مصر  يعني lele تـرجم وهـى كـذلك ف أليـتألو يلمـع  ييعن
 !! فهى معنى مختلـف.. تلمع مصر بدهن الصنوبر : عن المعنى قال جداً بعيد  يءش

  .تماماً 
  [ جراح ] ييعن واحدة كلمة هذه ( lelexhmi )، ] يغسل [ ييعن ( iwi )من ia ولكن

nalelexhmi فتكون ترجمتها يجراحات ، ia  nalelexhmi ياغسل جراحات   

  'en   ̀vne\   `nnitwb\   :  

 ( ne\ ) زيت [ ييعن [ 'en   ̀vne\ [ بدسم ] ،  

 `nnitwb\  ..( twb\ ) صالة أو طلبة [  ييعن ، [  
بدســم الصــلوات والطلبــات .. المعنــى اختلــف تمامــًا  ياغســل جراحــات فيكــون المعنــى

  " .. اغسل جراحاتي بدهن ودسم الصلوات والطلبات"
فـي  !! مصـر هتلمـع؟الصوم الكبير في  مصرتلمع جاب  ييه اللإلكن تلمع مصر 

جعلــت ! أخطــاء مطبعيــة لكــن .. ؟إيــه  ودهــن الصــنوبر؟!  ييعنــ يالصــوم الكبيــر ازا
  ترجمـــــــة غيـــــــر  يعطـــــــيُ  يإلـــــــى العربـــــــالقبطـــــــي لـــــــنص ايحـــــــاول الترجمـــــــة مـــــــن الـــــــذي 
فأراد أن  يعربنهر  باالبصلمودية م يكنول يقبطكلها تقال  تكانن التسبحة أل. سليمة

  .فاجتهد فترجم غلط يترجمة عرب عضي
يســتطيع  دوقــ حســن.أ ع بالتســبحةكــويس يقــوم يقــدر يتمتّــ يكر قبطــايــذ انســان لّمــفاإل

   الترجمة. تصحيح األخطاء المطبعية أو أخطاء
  

حتمـال هنـاك ايكـون  يوبالتـال ،تهتم بمراعاة المسافات بين الحروف والكلمـات حيان الأو ألن المخطوطات في معظم األ* 
    كبير لوقوع المترجم في أخطاء.
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٢٥ أهمية اللغة القبطية ألبناء الكنيسة القبطية

@  
  في عينغة القبطية مُ ـ اللّ  ٤

  يتحقيق التاريخ الكنس
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

تحقيــق التــاريخ فــي  عــينن اللغــة القبطيــة مُ إ :ال أطيــل علــيكم يلكــ ةخيــر النقطــة األ
  الخ. ... رياتاوالجد من خالل المخطوطات والبرديات وشواهد القبور، يكنسال
  

  :  Abba   BeniAbba   BeniAbba   BeniAbba   Beni + سيرة القديس أبو فانا

  .)يينڥا ڥ(آالقديس أبو فانا  يو ملّ في  عندنا :بسيطة ةمثلأ ذخأن
المخطوطـات فـي  نبحـث ؟ هو أبو فانامن  حيرةفي  ونحنفترة طويلة  مكثناالحقيقة 

. أبو فانا العربي  يوف Epivanioc القبطيفي  فانيوسبيأ تكتبة مثًال مخطوط نجد
  . عتبرناها مرجعافمخطوطة 

 اللـــه رســـخّ إلـــى أن  أبـــو فانـــا هـــو أبيفـــانيوس أن عتقـــدينوظللنـــا فتـــرة ليســـت بقليلـــة مُ 

جـدًا جــدًا  اً صـخلِ وكـان مُ  يو ملّـفـي  وعمــل حضـر * النمسـاوية ةالبعثـ رئـيس شخصـًا هـو
مـن كـل متـاحف  يجـدهالغـة أي بو فانا بأما يعثر عليه عن  كل يّ لإ رحضِ يُ  وكانجدًا 

باللهجـــة القبطـــي  الـــنص ،ســـيرة أبـــو فانـــاب الخـــاصالقبطـــي الـــنص  يلـــ رفأحَضـــ ،العـــالم
   .]  نخلة[  ييعن ( Beni ) .. ]آڥا ڥيني[ Abba  Beni فكانالصعيدية 

 توجــــد إنــــهرغــــم  . لكــــان الموضــــوع يظــــل ُمبهمــــًا.قبطــــي ال يعــــرف الشــــخص أنلــــو 
 عندما يكون هناكلكن . مخطوطة مكتوب فيها أبيفانيوس وُمترَجمة في العربي أبو فانا

 الخاص) المضبوط textللـنص ( نستطيع أن نصلمزيد من البحث ومزيد من الدراسة 
  .أي نستطيع أن نصل إلى شيء أفضلالسيرة ب

  
وك-ان يت-ابع العم-ل والت-رميم  ،م ١٩٩٢ت-ى م ح ١٩٨٧ يب-ين ع-امآڤا ڤين-ي آثار دير في  . هلموت بوشهاوزن عملأ. د* 

  م.  ٢٠١٤/  ٧/  ١في  حلسنوات أخرى وتنّي 
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٢٦ أهمية اللغة القبطية ألبناء الكنيسة القبطية

  
  ا:ـداء أنصنـ+ شه
فـي  .. والشـهداء القديسـين كميـات كبيـرة جـدًا مـن رفـات.. نصـنا أفـي  يو ملّ في  مثالً 

   .عنه تسمع الناس كل طبعاً  هذا ريانوسأأيام 
  :القبطيب طبعاً  عليه مكتوب قبر شاهد كتشفواا ثاراآل يشفتّ مُ  المرات من ةمرّ  ففى

pimakarioc  يالطوباو  

Apa   Akthonit     نبا اكتيئونيت أ  

af`mton    ̀mmof   'en   P_    الرب في  استراح  

'en    cou   الموافقفي  

mht    yit    ̀mVarmouqi   هبرمود ١٩   

  . قصدتاريخ السنة أ.. تكون التاريخ  قدبعض حروف  هفي ذلكوبعد 

  :يقولهنا  المهم النصّ 

pimakaric  Apa  Akthonit 

af`mtonaf`mtonaf`mtonaf`mton                `mmof`mmof`mmof`mmof                'en   P_'en   P_'en   P_'en   P_            ............    

    ... الربفي  استراحأنبا اكتيئونيت  يالطوباو

أنصـنا هـى بالضـرورة فـي  (فليست كل الرفات الموجودة. .شهيد  أنه ليس ييعن هذا
 مكتـــوب عليهـــارفـــات) ( فيهـــا سئبعـــض كنـــافـــي  تحظـــوالحقيقـــة أنـــا الرفـــات شـــهداء). 

نبـا نصـنا وال نيافـة األأ مـنمن الرفات  يئاً ع شوز لم أُ ! أنا  نصناأ شهداء .. نصناأ شهداء
فـي  يالتـمـن  يءشـأي  تقـتوتل تـذهبن فيـه نـاس إ يحـدثالـذي . يئاً شع وزّ  يبلبيمن قَ 
  (شهداء أنصنا)... .وتقول كذا  ذخأثار وتاآلفي  الجبل
شهداء مكتوب عليها نبوبة أ جدتو و ديرة الصعيد أ دير منذهبت ل إحدى المرات يف
مسـئول المت بو فانا ؟! وكل أ شهداء دير مهُ  نْ مَ بو فانا !! أفانا .. شهداء دير  بوأدير 

  ..  لست أعلملكن . يد الحكاية لوايشي اه يوقال ل ،عن الدير
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٢٧ أهمية اللغة القبطية ألبناء الكنيسة القبطية

 قـةللحقي يوصـل ريقـد يقبطـ يـذاكر الّمـ الواحد أقصد ممكن تحصل أخطاء لكن ييعن
  .بوطةضم ةالتاريخي

  

 دخول السيد المسيح أرض مصر: يتحك ي+ البردية الت
على مصر في  ربنا يسوع قضاها يالمدة الت وال نعرفطين تخبّ سنين طويلة مُ  مكثنا

 ،ةثــالثيقــول  وآخــر، ســنتين واحــد يقــول .. اً مختلفــ يئاً يقــول شــكــل واحــد ؟ وجــه التحديــد 
ـ إلى أن ،رو شه بضعةيقول  وآخر، يقول سنة  وآخر ـد تمججامعـة م١٩٩٧وسـنة ه الل 
ربنـا  التى مكثهاحسمت الفترة  يالتلمانيا نشرت تحقيق البردية أفي  (كولونيا) نلكيفي 

وترجمنـا  يللعربـ يلمـانترجمنـا األ ،هنشـكر اللـالبرديـة ترجمناهـا  هـذه. مصـر في  يسوع
 الفتـرة حسمت وهى .. * تصدر قريباً  الله وٕان شاء .. يبحير  يلقبط يالصعيدالقبطي 

  .. مجال لالجتهاد  صبح ال يوجدأف. شهر ١١سنين و ٣ مصرفي  مكث يسوع ن ربناإ
فلــم نكتــِف بــأن نأخــذ الترجمــة  ،لضــاع علينــا معرفــة الحقيقــة يقبطــالنعــرف  لــمفلــو 
واشـتغلنا فيهـا شـغل كثيـر ...  يبـل أخـذنا الترجمـة األلمـانكمـا هـى  as it isاأللمـانى 

وبعد ذلك اشتغلنا بطريقة أخرى.  ،اشتغلت فيها يوزوجته وأوالده وناس تانأبونا بيجول 
أخـــد شـــوط كبيـــر عـــدة  يبحيـــر  يإلـــى قبطـــ يأو الفيـــوم يالصـــعيدالقبطـــي ق بـــدأنا نحقـــ

  تحقيق المخطوطة. في  سنوات شغالين
  اللغة القبطية لغة سهلة جداً  :نإَبقَي أن نقول 

 .. الكتـاب المقـدس ناحيـة مـن مهمـةورأينـا كيـف هـى  ،مهمـة جـداً كانـت  اإذ فهى
ــدةمــن ناحيــة  ــةچالليتور .. مــن ناحيــة  العقي ــاريخ الكنســ.. مــن ناحيــة  ي فهــى ... يالت

سـيجد  مـا شـابه أو يفرنسـ أو ينجليـز إ مبادئ لغـةبيعرف  شخصأي  ،أيضًا لغة سهلة
ه شـــبِ يـــرة تُ ثحـــروف ك ألنـــه توجـــد فقـــط.حـــروف  ٧ هـــى كـــل الحـــروف الجديـــدة عليـــه أن

  العربي ..

مص-ر م-ع دراس-ات قبطي-ة أخ-رى في  حسمت الفترة التى قضاها الرب يسوع يالت تحقيق البرديةصدر الكتاب بعنوان  *

  م. ٢٠٠٧م ، الثانية  ٢٠٠٦الطبعة األولى 
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مـــا و . ينجليـــز ه اإلشـــبِ تُ يـــرة جـــدًا ثحـــروف كو . العربـــيشـــبه تحـــرف  ١٢ ، ١١ يحـــوال
ــ حــروف  فقــط. هــذا وتوجــدف حــرو  ٧ هــى حــروف نعتبرهــا جديــدة علــى الــدارس ىيتبّق

ويشـــبه العربـــي ه بِ شـــيُ  أنـــهأي . القبطـــيه شـــبِ تُ  يالتـــ ينجليـــز واإلالعربـــي رة مـــا بـــين تكـــر مُ 
 الهيروغليفـىفـي  يرسـم ( يكتـب ) Nمثًال حرف الــ [ نى ]  Nالـ  مثل حرف االنجليزى

 ـالـ وتعطيك Nالـ سوف تعطيك  فقطواحدة  waveت دخأفلو    النيل ةموج مثل
تنطبــق عليهــا نفــس  ةيــر ثك حــروف يــهفف.  N ينجليــز وتشــبه اإلالعربــي تشــبه ة الرقعــن 

يشـبع و دراسة الكتاب المقدس والتسبحة  يالكنيسة وففي  قيتعمّ يريد أن الذي ف. الفكرة 
  .. حروف فقط  ٧م يتعلّ  نأعليه منها 
المكتبــة  مســئول عــنســقف كنــت أســم ترِ أوأنــا كنــت قبــل مــا  شــخص يجــاءنمــرة  يفــ

 لـــيس القلـــت لـــه . جـــداً صـــعب القبطـــي  ييقـــول لـــ وكـــان ،ديـــر مارمينـــافـــي  ةاالســـتعاري
 ،نعمقلت له  ؟! هل معقول يقال ل. يم قبطربع ساعة ممكن تتعلّ في  نكإ جداً صعب 

   .يقبط أيقر  أصبحوبعد ربع ساعة  ساعتكبط ضوا
  : لغـــــــة أي فـــــــي  وقـــــــت يتعطـــــــمـــــــا  رعلـــــــى قـــــــد. وقـــــــت ةلغـــــــة محتاجـــــــأي  ومثـــــــل

ـــــة، ةءقـــــرا   يهاوشـــــوية شـــــوية بنســـــم .. وقواعـــــد ، وُجمـــــل  يمـــــات ومعـــــانحفـــــظ كل ،كتاب
kata    kouji   kouji ..kata    kouji   kouji  ّويكتـب أ،م يقـر الواحـد يـتعل ،

يتمتع بيها  ،شوية كلمات قطيل ،التسبحةفي  شوية شوية يخش .. ويحفظ شوية كلمات
 ،تحيـات بعـض، جمـل بعـض، كلمات بعضيذاكر  ييبتد ،يحبها أكتر ،يفرح بالتسبحة
Nofri   ]ai   ،عيد سعيدNane   `atooùi  .. أشـياء مـن هـذا القبيـلصباح الخير 

  .  أصبحت سهلة ولذيذةالحكاية  تجد
وكـل  يتواضروس الثاننبا م األعظ نعمة بصلوات قداسة البابا المُ  يعطيناو ربنا يبارك 

  ..نا القديسين ئآبا
        مين . آ .بدإلى األ وكرامة مجدإللهنا كل 
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