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  دد والروح القدس اله واح والروح القدس اله واحواالبنواالبنبسم اآلب بسم اآلب 
  

نبتدي بعون اهللا تعالى وحسن توفيقه بنسخ كتاب نبتدي بعون اهللا تعالى وحسن توفيقه بنسخ كتاب 
  األدلة الربطيةاألدلة الربطية

   اللغة القبطية اللغة القبطيةألفاظألفاظفي صحة في صحة 
  آمينآمين  اإلعانةاإلعانةوعلى اهللا وعلى اهللا 

  
  المقدمةالمقدمة
  النطقالنطق   بموهبة بموهبةاإلنسانياإلنسانيالحمد لمن جاد على الجنس الحمد لمن جاد على الجنس 

شرفه على شرفه على   ققكية في العقل والخلكية في العقل والخلئئوشاركه في العطية المالوشاركه في العطية المال
 حسن التدبير فهو  حسن التدبير فهو  و أودعه و أودعهالحيوانية بهذا الفضل العظيمالحيوانية بهذا الفضل العظيم

باين اللغات بعضها عن البعض لتجتمع عقال باين اللغات بعضها عن البعض لتجتمع عقال   نعم الكريمنعم الكريم
  بروبيتهبروبيته  اإلقراراإلقرارعلى على 

ونوع األحكام والممالك لنخضع وجبا لجالل عزته حمدا ونوع األحكام والممالك لنخضع وجبا لجالل عزته حمدا 
 و ال فتور وشكر يمجد به كما  و ال فتور وشكر يمجد به كما إهمالإهمالما بال ما بال ئئيسبح به دايسبح به دا

  الغفورالغفور  يليق فانه العزيزيليق فانه العزيز
  
  

 ٤

  
   بعد بعدأماأما
  

 طاعة مواله الراجي من لدن  طاعة مواله الراجي من لدن إلىإلى فيقول العبد الفقير  فيقول العبد الفقير 
ل من ربه الفوز ل من ربه الفوز ئئ مراحمه و رضاه السا مراحمه و رضاه الساإسباغإسباغمكارمه مكارمه 

  بكمال النجاح الحقير عريان جرجس الملقب بمفتاحبكمال النجاح الحقير عريان جرجس الملقب بمفتاح
 القطر المصري كان من القديم معدنا للحكم الفلسفية  القطر المصري كان من القديم معدنا للحكم الفلسفية أنأن

  وينبوع يروي ما علومه ساير األثواب العقليةوينبوع يروي ما علومه ساير األثواب العقلية
كه بالبطش على مفارق المسكونة وسلطتهم في كه بالبطش على مفارق المسكونة وسلطتهم في سائره ملوسائره ملو

  سرادق العز واألمان مصونةسرادق العز واألمان مصونة
ن ن  لتوقيع العلوم يرشف م لتوقيع العلوم يرشف مأصالأصال تلك القبطية  تلك القبطية أهلهأهلهولغة ولغة 

 وهو تلميذ  وهو تلميذ إالإال  فليسوففليسوفزادها كل علم و معلوم ما كان زادها كل علم و معلوم ما كان 
ها ولكن ها ولكن ئئ واقتبس من حكما واقتبس من حكماإالإالها وال وجد حكيم ها وال وجد حكيم ئئلعلمالعلما
للشيطان للشيطان وو   كانوا برقام الضاللة مقتادين وللشيطان كانوا برقام الضاللة مقتادين وللشيطانأهلهاأهلها

  ..عدو الخير متعبدينعدو الخير متعبدين
  

 الكفر بطاعة  الكفر بطاعة إلىإلىكافين عن عبادة مبدع األنام ومنعطفين كافين عن عبادة مبدع األنام ومنعطفين 
 عن  عن ااحقوق العلي وضلوحقوق العلي وضلو   اللذين جهلوا اللذين جهلواأولئكأولئكاألصنام األصنام 

 والسيما  والسيما آياتهآياته  سبيل هذا الواضح الجلي جاحدين صنعسبيل هذا الواضح الجلي جاحدين صنع
 من الكفر بتلقين  من الكفر بتلقين أتوهأتوه بما  بما أمامهمأمامهم  إسرائيلإسرائيلالمصنوعة مع المصنوعة مع 

في الضاللة الوثنية وسموا في الضاللة الوثنية وسموا ولكثرة ما تناهوا ولكثرة ما تناهوا   أمامهمأمامهمالعدو العدو 
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 األسماء من  األسماء من وأكثرواوأكثرواحروفهم بصور مخالفة مبتدعة حروفهم بصور مخالفة مبتدعة 
  ..الضمنية النجسة الشنعةالضمنية النجسة الشنعة  األنساباألنساب

  إلهيةإلهية الحق بصفات  الحق بصفات اإللهاإللهوخصصوا معبوداتهم دون وخصصوا معبوداتهم دون 
ل الشيطانية وحق عليهم القول ل الشيطانية وحق عليهم القول ئئ تعالى بتلك الرذا تعالى بتلك الرذاوأغضبوهوأغضبوه

 على  على ١١وآثروهاوآثروها عبدوا المخلوقات  عبدوا المخلوقات أنهمأنهمالرسولي الصادق الرسولي الصادق 
  ..الخالقالخالق

يع لم يزالوا في يع لم يزالوا في لما كانوا متمادين في هذا الجهل الفظلما كانوا متمادين في هذا الجهل الفظفف
  ن وضيع ن وضيع أأ كل ش كل شإلىإلىانحطاط انحطاط 

القاسي القاسي    ذاك ذاكاإلسرائيلياإلسرائيليحيث ضل بكفرهم الجمع حيث ضل بكفرهم الجمع   سيماسيماوالوال
  القلبالقلب

الغضب األقصى من ديوان عدل الغضب األقصى من ديوان عدل   حينئذ نهى على مصرحينئذ نهى على مصر
  ١٠١٠ : :٤٣٤٣ يشير تعالى على لسان ارميا النبي ص  يشير تعالى على لسان ارميا النبي ص  إذ إذالربالرب
    ١٣١٣  إلىإلى

هنذا مرسل هنذا مرسل   إسرائيلإسرائيلاله اله هكذا قال لهم رب الجنود هكذا قال لهم رب الجنود ""
  واتخذبختنصر ملك بابل عبدي واجعل كرسيه على هذهواتخذبختنصر ملك بابل عبدي واجعل كرسيه على هذه

   وينصب كرسيه عليها وينصب كرسيه عليهاأخفيهاأخفيهاالصخرة التي الصخرة التي 
 ويضرب ارض مصر الذي للموت للموت  الذي للسبي  ويضرب ارض مصر الذي للموت للموت  الذي للسبي 

   . .والذي للسيف فللسيفوالذي للسيف فللسيف  فللسبيفللسبي
   مصر فيحرقها ويبيدها مصر فيحرقها ويبيدهاآلهةآلهة نارا في مناسك  نارا في مناسك وأشعلوأشعل
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برداته برداته مصر كما يلبس الراعي مصر كما يلبس الراعي   أهلأهلويلبس ارض ويلبس ارض 
بيت شمس التي بيت شمس التي   أصنامأصنامويخرج من هناك بسالم ويسحق ويخرج من هناك بسالم ويسحق 

  "" مصر يحرقها بالنار  مصر يحرقها بالنار آلهةآلهةفي ارض مصر وتماثيل في ارض مصر وتماثيل 
  اإللهياإللهيتم عليها ما صدر به الوحي تم عليها ما صدر به الوحي أأهذا وقرهذا وقر
    ١٦١٦ الى  الى ١١ عدد  عدد ٢٩٢٩ حزقيال النبي ص  حزقيال النبي ص وأيضاوأيضا

  
 ارض قفرا  ارض قفرا وأعطيوأعطي  أنهاركأنهارك والى  والى أليكأليك) ) ؟؟((أجيزأجيزقلهم قلهم ""

دود كوش ال دود كوش ال  ح حإلىإلى  أسوانأسوان  إلىإلىمخفية بالسيف من مجد مخفية بالسيف من مجد 
م بهيمة تمشي فيها وال م بهيمة تمشي فيها وال ئئ و ال قوا و ال قواإنسانإنسانرجل رجل   تمر بهاتمر بها
   سنة سنةأربعينأربعينتعمر تعمر 

  المخربةالمخربة  ارض مصر قفرا في وسط  األرضارض مصر قفرا في وسط  األرض  وأعطيوأعطي  
  أربعينأربعينوقراها في وسط القرى المهدومة وتكون خربة وقراها في وسط القرى المهدومة وتكون خربة 

 األرض  األرض إلىإلىف واذريهم ف واذريهم ئئ الطوا الطواإلىإلىسنة وابرد المصريين سنة وابرد المصريين 
  نة اجمعنة اجمع س سأربعينأربعين بعد  بعد اإللهاإلله هكذا قال الرب  هكذا قال الرب أنأنمن اجل من اجل 

مصر من الشعوب الذين فيهم تبددوا وارد جال مصر و مصر من الشعوب الذين فيهم تبددوا وارد جال مصر و 
  اجعلهم في ارض فتروساجعلهم في ارض فتروس

في ارض ميالدهم ويكونون هناك مملكة صغيرة وتكون في ارض ميالدهم ويكونون هناك مملكة صغيرة وتكون 
ف ف ئئ فال ترتفع فيما بعد على الطوا فال ترتفع فيما بعد على الطواأحقرهاأحقرهابين الممالك بين الممالك 

 لبيت  لبيت أيضاأيضا كيال يتسلطوا على األمم وال يكونوا  كيال يتسلطوا على األمم وال يكونوا وأقللهموأقللهم
    "" الرب اهللا الرب اهللاأناأنا  إنيإني ويعلمون  ويعلمون إسرائيلإسرائيل
 هكذا قال الرب اهللا  هكذا قال الرب اهللا ١٣١٣ الى  الى ١٠١٠ عدد  عدد ٣٣ ص صأيضاأيضاومنه ومنه 
 جمهور مصر بين بختنتصر ملك بابل هو و  جمهور مصر بين بختنتصر ملك بابل هو و أزيلأزيل  إنيإني
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شعبه مع اشد األمم يجلبون ألهالك األرض ويسلون شعبه مع اشد األمم يجلبون ألهالك األرض ويسلون 
 األرض من قتالها واجفف  األرض من قتالها واجفف ويملئونويملئونسيوفهم على مصر سيوفهم على مصر 

   األنهار واسلم األرض بأيدي األنهار واسلم األرض بأيديأوديةأودية
  أناأنا  إنيإنيغرباء غرباء بأيدي خبيثين وابرد األرض  و ملوها بيد البأيدي خبيثين وابرد األرض  و ملوها بيد ال

  وأبطلوأبطلصنام صنام  األ األوأبيدوأبيد  اإللهاإللهالرب تكلمت هكذا قال الرب الرب تكلمت هكذا قال الرب 
  د من ارض مصر ال يكون بعدد من ارض مصر ال يكون بعدئئاألوثان من نوف  وقااألوثان من نوف  وقا

  "" خوفا في ارض مصر خوفا في ارض مصروأعطيوأعطي
  

  اإللهياإللهي حسب األمر  حسب األمر تتالتأديبياالتأديبيا  أدركتناأدركتنا وقد  وقد 
 عبرة بين  عبرة بين وأضحتوأضحتب األحكام ب األحكام ئئوسلطت عليها غراوسلطت عليها غرا
ها ها ئئد حكماد حكما تلك الموصوفة اضمحلت بتبد تلك الموصوفة اضمحلت بتبداألحكام فحكمتهااألحكام فحكمتها

  أساسأساسها وتقلقل ها وتقلقل ئئعلماعلما  وعلومها المعروفة اندثرت بزوالوعلومها المعروفة اندثرت بزوال
   الحاالت الزمية الحاالت الزميةإلىإلىلغتها القبطية وصارت بالتداول لغتها القبطية وصارت بالتداول 

األعوام يندبها كل األعوام يندبها كل   استقرت مصر في هذه الحالة مره مناستقرت مصر في هذه الحالة مره منوو
بير العلي بتسلط بير العلي بتسلط  سمح التد سمح التدأنأن  إلىإلىعليها األنام عليها األنام   ناظر وتنوحناظر وتنوح

  إليهاإليهاها ها  ل لأثارأثار جمعوا من األطراف  جمعوا من األطراف أنأن  الروم عليها بعدالروم عليها بعد
 درجات األحياء و  درجات األحياء و إلىإلىولو صارت بالتدريج ترتقي ولو صارت بالتدريج ترتقي 

يض يض فففي عناء حتى عم الفي عناء حتى عم اللكنها من تقلبات األحكام لكنها من تقلبات األحكام 
  وكرز باأليمان المسيحي الزاهيوكرز باأليمان المسيحي الزاهي  اإللهياإللهي
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   من المخطوطة االصلية من المخطوطة االصليةجزء مفقودجزء مفقود
  حتىحتى.............. سطور سطور٤٤حوالى حوالى 

  األمانةاألمانةة واستحرموا موابقاء تلك الصور في كتب ة واستحرموا موابقاء تلك الصور في كتب يئيئالردالرد
  الحقيقية الحقيقية 
يقول القمص عبد المسيح صليب البراموسي يقول القمص عبد المسيح صليب البراموسي ""حاشية حاشية 
 الحيوانات  الحيوانات بصوربصور كتابة حروف المصريين  كتابة حروف المصريين إنإن  األرجحاألرجح

 ذلك ال يقصر بها  ذلك ال يقصر بها أشبهأشبه الجسم و ما  الجسم و ما وأعضاءوأعضاءوالطيور والطيور 
 بل فقط استعانوا على رسم الحروف بتلك  بل فقط استعانوا على رسم الحروف بتلك األصناماألصنامذكر ذكر 

  مأخوذمأخوذ صليب  صليب أيأي) ) لعدم معرفة بالرسم السهللعدم معرفة بالرسم السهل  (  (األشكالاألشكال
فكذلك قل فكذلك قل ) ) تَاوتَاو(( تدعى تدعى الجمال الجمالأفخاذأفخاذمن عالمة تجعل في من عالمة تجعل في 

  عن صور الحروف المصرية القديمةعن صور الحروف المصرية القديمة
 بعده بالحروف اليونانية  بعده بالحروف اليونانية أوأوسواء كانوا بدلوها قبل المسيح سواء كانوا بدلوها قبل المسيح 

لسهولة كتابتها جدا عن الحروف الفرعونية وليس لسهولة كتابتها جدا عن الحروف الفرعونية وليس 
  .. صور وثنية صور وثنيةأنهاأنهالألفتكار لألفتكار 

 انه  انه أرىأرى فانا  فانا ١١ وجه  وجه ٢٣٢٣ وورقة  وورقة ٢٢ وجه  وجه ٢٢٢٢وانظر ورقة وانظر ورقة 
ي صور اصنامية ي صور اصنامية غلط القول بأن الحروف الفرعونية هغلط القول بأن الحروف الفرعونية ه

 القبط المسيحيين استخدموا تلك الصور االصنامية  القبط المسيحيين استخدموا تلك الصور االصنامية أنأنهو هو 
   بالحروف اليونانية كال ليس هكذا بالحروف اليونانية كال ليس هكذافأبدلوهافأبدلوها
 عن هذه الشبهات  عن هذه الشبهات نائيةنائية  نناليونانيياليونانيي كانت حروف  كانت حروف وإذاوإذا

  االصطالحاتاالصطالحاتنوعا عن هاتيك نوعا عن هاتيك   ومتلطفةومتلطفة



 ٩

المصرية المصرية    الحكومة الحكومةأصحابأصحاب وكانوا في ذاك الحين هم  وكانوا في ذاك الحين هم 
 قد  قد األقباطاألقباطوكانوا وكانوا   القبطيةالقبطيةفة األهلية فة األهلية ئئومتحدين بالطاومتحدين بالطا

اكتسبوا معرفة لغتهم اليونانية وحروفها وفهموا اكتسبوا معرفة لغتهم اليونانية وحروفها وفهموا 
  اصطالحتها لموضوعها اصطالحتها لموضوعها 

ونظروا ان تلك الحروف يمكن استعمالها في لغتهم ونظروا ان تلك الحروف يمكن استعمالها في لغتهم 
  ٢٢ ومنطوقهم ومنطوقهمكأصواتهمكأصواتهمالقبطية لما فيها من مقارنة اللفظ القبطية لما فيها من مقارنة اللفظ 

فاستحسنوا ترك صور الحروف المصرية واتخذوا فاستحسنوا ترك صور الحروف المصرية واتخذوا 
وها كل حرف بما يخصه وها كل حرف بما يخصه عوضها الحروف اليونانية ورتبعوضها الحروف اليونانية ورتب

  األصلاألصلفي العمل وميزوا الصوتيات بما وافقها في في العمل وميزوا الصوتيات بما وافقها في 
ذ نسخوا كتبهم ذ نسخوا كتبهم ئئ وحين وحيناألكملاألكملوالمستخرجات على الوجه والمستخرجات على الوجه 

لسانهم المعروف لسانهم المعروف   بهذه الحروف وصارت مستعملة فيبهذه الحروف وصارت مستعملة في
  أنأنوكل ما كان مشتبها استبدلوه من اللغة اليونانية بعد وكل ما كان مشتبها استبدلوه من اللغة اليونانية بعد 

   . . من كتب البيعة كل صفة وثنية من كتب البيعة كل صفة وثنية٣٣دحضوادحضوا
  ألفاظاألفاظا رتبوا  رتبوا اإليماناإليمانفتين في فتين في ئئة التحاد الطاة التحاد الطاهذا ومراعاهذا ومراعا

 ولم تزل  ولم تزل واأللحانواأللحانكثيرة يونانية في القداسات والصلوات كثيرة يونانية في القداسات والصلوات 
اللغة القبطية على الدرج المستقيم مادام اليونان حكاما ال اللغة القبطية على الدرج المستقيم مادام اليونان حكاما ال 

  يشوب نظامها تحريف وال سقاميشوب نظامها تحريف وال سقام

                                                
 أي طریقة نطقھم 2
 ازالوا 3

 ١٠

  أثارأثار بما  بما الشقاقالشقاق  إيقاعإيقاع  وأوجبوأوجب ركض العدو المحال  ركض العدو المحال أنأن  إلىإلى
  األمماألمم واستولت  واستولت االفتراقاالفتراقى ى من الفتن والظلم حتى بلغ المن الفتن والظلم حتى بلغ ال

  ٤٤سمعيليهسمعيليهاالاال
   واألمان واألمانوجرى العدلوجرى العدل) ) في البدءفي البدء((ءء نعم انه حصل الهدو نعم انه حصل الهدو

 انه مع نشر اللغة العربية على طول الزمان على السن  انه مع نشر اللغة العربية على طول الزمان على السن إالإال
  األعواماألعوام على طول  على طول األقباطاألقباطالعوام وامتداد استعمالها عند العوام وامتداد استعمالها عند 

صطالحية غافلين عن التفقه صطالحية غافلين عن التفقه االاال  ظظباأللفاباأللفاوهم مكتفين منها وهم مكتفين منها 
 من تغيير  من تغيير أصابهمأصابهم النحوية ولسبب ما  النحوية ولسبب ما األصليةاألصليةفي معانيها في معانيها 
 صارت لغتهم  صارت لغتهم األجيالاألجيال وتقلب الحكام في كرور  وتقلب الحكام في كرور األحوالاألحوال
صارت صارت    العامية قد العامية قدةة المتعارف المتعارفالعربيةالعربية االنحطاط وكانت  االنحطاط وكانت إلىإلى
 التحريف  التحريف إلىإلى  اللغةاللغة قواعد  قواعد ٥٥آلتآلت حتى  حتى األقباطاألقباطلغة لغة 

 وكان  وكان األشخاصاألشخاص نادر  نادر إالإال يدركها  يدركها أنأن ولم يمكن  ولم يمكن واإلنقاصواإلنقاص
 المتنورون  المتنورون أولئكأولئكعصر القريبة عصر القريبة  في اال في االاألقباطاألقباطعلما علما 

 على  على الصائرةالصائرة  الحالةالحالة تلك  تلك ٦٦ قد استشنعوا قد استشنعواالنحويةالنحويةبالمعارف بالمعارف 
    األصليةاألصلية  لغتهملغتهم

 بترتيب قواميسها واجرومياتها و ربطوا فيها  بترتيب قواميسها واجرومياتها و ربطوا فيها وأسرعواوأسرعوا
قواعد وعالمات وهم من كان لهم في العلوم الشهيرة قواعد وعالمات وهم من كان لهم في العلوم الشهيرة 

الشيخ السمنودي والشيخ الزهيري والسادات الشيخ السمنودي والشيخ الزهيري والسادات    مثل مثلاإلقبالاإلقبال
   العسال العسالأوالدأوالد

                                                
 یقصد العرب 4
 أصبحت 5
 أي كرھوا واعتبروھا شنیعة 6



 ١١

 وقواعدها كما يليق  وقواعدها كما يليق اللغةاللغةوتلك الموضوعات مبينه فيها وتلك الموضوعات مبينه فيها 
   حروفها حروفهاوإيضاحوإيضاح  وأسمائهاوأسمائها  أفعالهاأفعالهابتصريف بتصريف 

  االستقامةاالستقامة انه لو ترتب على هذه  انه لو ترتب على هذه إالإالعلى التحقيق على التحقيق 
 وضعها  وضعها أنأنووضعت لمطالعة كل فهيم عالمه ولكن بما ووضعت لمطالعة كل فهيم عالمه ولكن بما 

   من يستفيد عن مفيد الكالم من يستفيد عن مفيد الكالمإلفادةإلفادةكان كان 
  

ما كانت تفتح ما كانت تفتح  الباحث فيها عن كمال االنتظام و الباحث فيها عن كمال االنتظام وواإلرشادواإلرشاد
  يأتيهايأتيهالها مدارس تروي الدارسين من زالل ينبوعها ولم لها مدارس تروي الدارسين من زالل ينبوعها ولم 

ت عليها صروف ت عليها صروف ررتلميذ يمارس موضوعها حتى جاتلميذ يمارس موضوعها حتى جا
  الزمان وانطوى زمانها في خبر كانالزمان وانطوى زمانها في خبر كان

 القبطية تستعمل  تعودا  القبطية تستعمل  تعودا اللغةاللغةفمن جرى ذاك صارت فمن جرى ذاك صارت 
وتقليدا ولم يقصد بتالوتها اعتبار لفظ مغير ووقع  على وتقليدا ولم يقصد بتالوتها اعتبار لفظ مغير ووقع  على 

 مقارنة   مقارنة  أوجبأوجبريف وربما ريف وربما منطوقها رجم الغلط والتحمنطوقها رجم الغلط والتح
  لفظة اعتراف بتحريفلفظة اعتراف بتحريف

 ال  ال األلحاناأللحان وصار استعمالها في حاالت الترتيل بما يوافق  وصار استعمالها في حاالت الترتيل بما يوافق 
 كنت قد مارست هذه اللغة قاصد  كنت قد مارست هذه اللغة قاصد أنيأني ولما  ولما ٧٧التأويلالتأويلبتمييز بتمييز 

  االسترشاد ودرست من البدء بعض كتبها متعمدا االقتياداالسترشاد ودرست من البدء بعض كتبها متعمدا االقتياد
 موضوع ترتيبها مستقيم  موضوع ترتيبها مستقيم فأجدفأجد  ألفاظهاألفاظها في  في أتلوأتلووطالما كنت وطالما كنت 

 كلمات شتى  كلمات شتى أجدأجد  أنيأني  إالإالام عالماتها يسر العالم الفهيم ام عالماتها يسر العالم الفهيم ونظونظ
متباينة في المعاني باختالف التفاسير وبناء اختالفها تغيير متباينة في المعاني باختالف التفاسير وبناء اختالفها تغيير 

                                                
  خاصة للصوت ةان تفرض طبیعمستمر حتى اآلن  فاأللحھذا  7

 ١٢

حرف بخالفه في حال الهجاء والتسطير وهي في الوضع حرف بخالفه في حال الهجاء والتسطير وهي في الوضع 
بتلك الحالة مميزة بعضها عن بعض ولكن استعمال بتلك الحالة مميزة بعضها عن بعض ولكن استعمال 

تالوتها مساويا لتلك المضادات كناطق لفظة السماء مثل تالوتها مساويا لتلك المضادات كناطق لفظة السماء مثل 
ما متفيهيا وفي ذلك الخالف ما متفيهيا وفي ذلك الخالف ئئ فكنت في فكري دا فكنت في فكري دااألرضاألرض

  .. مستغربا مستغرباأالستعماليأالستعمالي
  

 كون اصطالح الحروف هو كما  كون اصطالح الحروف هو كما إلىإلى القواعد تشير  القواعد تشير أرىأرى
 بهما شيئان  بهما شيئان فإذافإذا بين الطرفين  بين الطرفين األصواتاألصوات  وأميزوأميزعند اليونان عند اليونان 

ولعدم المرشد والهادي ما كنت احصل على طريق ولعدم المرشد والهادي ما كنت احصل على طريق 
يام يام  الكرازة المرقسية بق الكرازة المرقسية بقاإللهياإللهي عم الفيض  عم الفيض أنأن  إلىإلىانقيادي انقيادي 

غبطة وطوبانية الحضرة الكيرليسية هذا الذي رفع قتام غبطة وطوبانية الحضرة الكيرليسية هذا الذي رفع قتام 
فته ومهد لهم سبل المعارف فته ومهد لهم سبل المعارف ئئ طا طاأعينأعينعن عن    العلمي العلمياإلهمالاإلهمال

    أبويتهأبويتهبمباشرة ذات بمباشرة ذات 
المشهور المشهور  فتح باب العلوم بمدرسته الكبرى العامرة تلك  فتح باب العلوم بمدرسته الكبرى العامرة تلك إذإذ

  ةة بمصر القاهر بمصر القاهرنهانهاؤؤكيانها وحسن شوكيانها وحسن شو
ا كيرلس ا كيرلس بنى المدرسة الكبرى بالبطركخانة بمصر انببنى المدرسة الكبرى بالبطركخانة بمصر انب::حاشيةحاشية((

  )) اميركيه اميركيه١٨٥٩١٨٥٩ للشهداء  للشهداء ١٥٧٥١٥٧٥حوالي سنة حوالي سنة 
   فيلسوف نجيب فيلسوف نجيبأليألي وهي مورد لكل عالم لبيب ومقر  وهي مورد لكل عالم لبيب ومقر 

  
 بمباشرتها  بمباشرتها أحوالهاأحوالهافكنت مالزما على مواظبتها مستكشفا فكنت مالزما على مواظبتها مستكشفا 

  أوأو كاهن  كاهن وأيوأيوكلما حضر بها عالم يوناني اتخذته رشيدا وكلما حضر بها عالم يوناني اتخذته رشيدا 
 استوضح من  استوضح من أزلأزلترجمان زارها كنت عنه مستفيدا ولم ترجمان زارها كنت عنه مستفيدا ولم 



 ١٣

 الحروف  الحروف أصواتأصواتحة واستفسر كيفية حة واستفسر كيفية اجرومياتهم الصحياجرومياتهم الصحي
  إلىإلى فاستدللت بعد المشقة واهتديت  فاستدللت بعد المشقة واهتديت القريحةالقريحةومخارجها ومخارجها 

  الطرق الواضحة المحقةالطرق الواضحة المحقة
 وحصلت على ما  وحصلت على ما ألفاظهاألفاظهاوعرفت كيفية الحروف وترتيب وعرفت كيفية الحروف وترتيب 

  إللهيإللهي بسطت  بسطت أنأن بعد  بعد إنجازهاإنجازها  إلىإلى  و يؤلو يؤليميز اللغة يميز اللغة 
   لجناب عزته ثناء الشكر وزهي لجناب عزته ثناء الشكر وزهيوأديتوأديتفروض الحمد فروض الحمد 

  المجدالمجد
 ما كنت فيه  متوهم ويسر لدي  ما كنت فيه  متوهم ويسر لدي ةةحقيقحقيق  لىلىإإ  أرشدنيأرشدني  إذإذ  

  باإلعراضباإلعراض ذلك  ذلك أمرأمرذ رفعت ذ رفعت نئنئ استعظم حي استعظم حيتتما كنما كنصعوبة صعوبة 
 لسيادته ذلك  لسيادته ذلك وأوضحتوأوضحتلدى السيد البطريرك المعظم لدى السيد البطريرك المعظم 

 النظر  النظر أمعنأمعن التصحيح االتم فلما  التصحيح االتم فلما أنواعأنواعالخلف اللفظي ثم الخلف اللفظي ثم 
 ممن اقصى  ممن اقصى أمرأمرفيه وتحقق صحته لديه وان استقامة كل فيه وتحقق صحته لديه وان استقامة كل 

  مقصودهمقصوده كل شاذ هو عين  كل شاذ هو عين وإصالحوإصالح  مرادهمراده
 بيان عن كيفيات االختالف موضحا به  بيان عن كيفيات االختالف موضحا به بتأليفبتأليف  ٨٨امرنيامرني

فرق كل حرف جاري نطقه بخالف حتى ينشره على فرق كل حرف جاري نطقه بخالف حتى ينشره على 
وتحصل لغتهم على االستقامة وتحصل لغتهم على االستقامة  ليفهموه  ليفهموه األقباطاألقباطعامة عامة 

واالنضباط فطاعة لما توجه به حسن فكره وعمال بما واالنضباط فطاعة لما توجه به حسن فكره وعمال بما 
  أمرهأمره به سامي  به سامي أشارأشار

                                                
القمص (درج على ھذا المنوال قداسة البابا شنودة  حیث رعي الشماس امیل ماھر 8

للبح ث ف ي اللغ ة القبطی ة وق د خ رج أبون ا ش نودة بنت ائج تؤك د             ) شنودة ماھر حالی ا   
  البابا عن مساندتھعأصالة القبطي قبل عھد المعلم عریان لكن ألسف الشدید تراج

 ١٤

لف الصغير الحجم مبينا به تصحيح لف الصغير الحجم مبينا به تصحيح ؤؤقد وضعت هذا المقد وضعت هذا الم
 حقسقة اللفظ  حقسقة اللفظ دراسةدراسةحروف بمنطوقها االتم ليعلم كل حروف بمنطوقها االتم ليعلم كل الال

الموضوع ويفيد السامع المسترشد صحة المسموع ثم الموضوع ويفيد السامع المسترشد صحة المسموع ثم 
   األدلة الربطيه في صحة األلفاظ القبطية األدلة الربطيه في صحة األلفاظ القبطيةأسميتهأسميته

 لكل  لكل الفائدةالفائدة يجعل فيه حسن  يجعل فيه حسن أنأناهللا تعالى اهللا تعالى راجيا من راجيا من 
  العلويةالعلويةه وسامعه برحمته ه وسامعه برحمته ئئمطالعة وخير النتيجة لقارمطالعة وخير النتيجة لقار

   ممن يتلو فيه من ذوي المعارف ممن يتلو فيه من ذوي المعارف وطالبا وطالباالسماويةالسماويةونعمته ونعمته 
الحقيقية ان يتقن ما يوجد به من الغلطات المعنوية ومن الحقيقية ان يتقن ما يوجد به من الغلطات المعنوية ومن 
فعل خيرا فيجازي بمثله واهللا وحده ال يماثل في سموه فعل خيرا فيجازي بمثله واهللا وحده ال يماثل في سموه 

  وكماله وهو حسبنا ونعم االمين آمين امينوكماله وهو حسبنا ونعم االمين آمين امين
  تم بمنه تعالىتم بمنه تعالى

  مم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥

  
  آمينآمين الواحد  الواحد اإللهاإللهبسم االب واالبن والروح القدس بسم االب واالبن والروح القدس 

  
 اللغة القبطية تتضمن  اللغة القبطية تتضمن ألفاظألفاظطية في صحة طية في صحة  الرب الرباألدلةاألدلة
   المستقيمة المستقيمةواأللفاظواأللفاظ الجارية  الجارية األلفاظاأللفاظ الفرق بين  الفرق بين إيضاحإيضاح

  
 حروفهم القديمة وهي مثل  حروفهم القديمة وهي مثل أشكالأشكال المصريين قد تركوا  المصريين قد تركوا إنإن

 في البرابي  في البرابي األحجاراألحجار مرسومة على  مرسومة على اآلناآلنالتي توجد التي توجد 
 الحروف اليونانية لخفة  الحروف اليونانية لخفة أشكالأشكالوغيرها واتخذوا بدلها وغيرها واتخذوا بدلها 

  ww  إلىإلى  aaوعشرين حرفا من وعشرين حرفا من   أربعةأربعة اخذوا  اخذوا إذإذكتابتها كتابتها 
  أحرفأحرف سبعة  سبعة إليهاإليها  فأضافوافأضافوا لم تكن كافية للغتهم  لم تكن كافية للغتهم أنهاأنهاوحيث وحيث 

   برسم خالف القديمة  برسم خالف القديمة [[ الى  الى ssمن من 
  

  إلىإلىومن المعلوم انه عند استبدال الحرف من صوره ومن المعلوم انه عند استبدال الحرف من صوره 
 يكون صوته ولفظه كما هما بدون  يكون صوته ولفظه كما هما بدون أنأنغيرها ضروري غيرها ضروري 

 ان نستبدل الحروف العربية  ان نستبدل الحروف العربية اآلناآلن  أحببناأحببنا  إذاإذاتغيير مثال انه تغيير مثال انه 
 والواو  والواو األلفاأللف عوض  عوض األلفاأللف  فنأخذفنأخذروف سيريانية روف سيريانية بحبح

  عوض الواو والياء عوض الياءعوض الواو والياء عوض الياء
 وال اليا عوض  وال اليا عوض األلفاأللفوال يمكن ان تكون الواو عوض وال يمكن ان تكون الواو عوض 

 االلفا اليوناني  االلفا اليوناني ةةاخذوا صوراخذوا صورالواو وكذلك المصريون الواو وكذلك المصريون 
  القبطي والقبطي و) ) شكل الفاشكل الفا((عوض االلفاعوض االلفا

 ١٦

ee عوض  عوض ee   و وyy عوض  عوض yy  
  OO عوض  عوض OOو و   ii عوض  عوض iiو و 

  ww عوض  عوض ww و  و uu عوض  عوض uuو و 
    aa عوض  عوض EEمكن ان تكون مكن ان تكون وال يوال ي
  yy عوض  عوض uu  وال   وال EEعوض عوض yy        والوال

  yy عوض  عوض ii وال  وال oo عوض  عوض wwوال وال 
   على هذا المنوال على هذا المنوالاألحرفاألحرفوكذلك باقي وكذلك باقي 

 اللغة القبطية هي على  اللغة القبطية هي على أنأنفبناء على كل ذلك قد تحقق فبناء على كل ذلك قد تحقق 
 كما يشهد بذلك  كما يشهد بذلك واأللفاظواأللفاظ اليونانية في الحركات  اليونانية في الحركات اللغةاللغةحكم حكم 

 لم  لم نناليونانيياليونانيي  أنأنكتاب السلم واجروميات المعلمين وحيث كتاب السلم واجروميات المعلمين وحيث 
  أقطارأقطار منتشرة في كل  منتشرة في كل وأنهاوأنهايزالوا محافظين على لغتهم يزالوا محافظين على لغتهم 

  أوأو  وهي اصل للحكمة والفلسفة وان كل حكيم   وهي اصل للحكمة والفلسفة وان كل حكيم األرضاألرض
 ال يتعلم الحكمة والديانة والفلسفة  ال يتعلم الحكمة والديانة والفلسفة األقطاراألقطارفيلسوف في تلك فيلسوف في تلك 

   بها بهاإالإال
 داخلة في  داخلة في وأنهاوأنها كان يتعلمها  كان يتعلمها إذاإذا  إالإال  ٩٩وال يتقلد بوظيفةوال يتقلد بوظيفة

  جملة لغات وباألخص في اللغة القبطيةجملة لغات وباألخص في اللغة القبطية
 منها  منها واأللفاظواأللفاظ  األسماءاألسماءالحروف وكثيرا جدا من الحروف وكثيرا جدا من  اغلب  اغلب فانفان

 وبعض من القداس  وبعض من القداس الشمامسةالشمامسةوبعض ترتايل البيعة وخدمه وبعض ترتايل البيعة وخدمه 
  ومن االبصاليات والذكصولوجيات بها ومن االبصاليات والذكصولوجيات بها 
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وان المصريين لما استولت العرب على بالدهم وتمادى وان المصريين لما استولت العرب على بالدهم وتمادى 
 في التناقص  في التناقص تأخذتأخذالزمان فصارت اللغة القبطية الزمان فصارت اللغة القبطية 

   ما آل ما آلإلىإلى  أمرهاأمرها حتى آل  حتى آل واالضمحاللواالضمحالل
وانطبعت اللغة العربية في السن المصريين بالنوع وانطبعت اللغة العربية في السن المصريين بالنوع 

 المستعمل في الكالم وكما هو معلوم ان فيها  المستعمل في الكالم وكما هو معلوم ان فيها االصطالحياالصطالحي
 والواو والياء فصاروا  والواو والياء فصاروا األلفاأللفحروف العلة ثالثة وهي حروف العلة ثالثة وهي 

 باقي  باقي اايستعملون لغتهم القبطية على موجبها واعدمويستعملون لغتهم القبطية على موجبها واعدمو
  aa يلفظونه مثل حرف  يلفظونه مثل حرف eeالسبعة فحرف السبعة فحرف   األصواتاألصوات
  وفي   وفي aaالكالم مثل حرف الكالم مثل حرف  يلفظونه في بعض  يلفظونه في بعض yy وحرف  وحرف 

   ياء ياءأصلهأصلهوفي بعضه يلفظونه على وفي بعضه يلفظونه على   iiبعضه مثل حرف بعضه مثل حرف 

 يلفظونه  يلفظونه oo وحرف  وحرف oo يلفظونه مثل حرف  يلفظونه مثل حرف wwوحرف وحرف 

 كان معه  كان معه إذاإذا وتارة يلفظونه طويال مثلما  وتارة يلفظونه طويال مثلما wwمثل حرف مثل حرف 
    uuحرف حرف 

  BBيلفظونه واوا مثل الحرف يلفظونه واوا مثل الحرف   uuوحرف وحرف 
 كنا لم نميز بين الرفع والخفض وبين الضم والفتح  كنا لم نميز بين الرفع والخفض وبين الضم والفتح فإذافإذا

  تأويلتأويل يعرف لكالمنا  يعرف لكالمنا أينأينن ن وغير ذلك فموغير ذلك فم
 مركبة على الرفع والخفض والفتح  مركبة على الرفع والخفض والفتح األلفاظاأللفاظ جميع  جميع أنأنمع مع 

  والضم والمد والتطويل والتقصيروالضم والمد والتطويل والتقصير
  موجودةموجودة اليمين  اليمين إلىإلى التي تكتب من اليسار  التي تكتب من اليسار األلسناأللسن فجميع  فجميع 

  )) الحروف المتحركة الحروف المتحركةأيأي((حروف العلةحروف العلة  بهابها
 ١٨

 فباختالف ترتيبها  فباختالف ترتيبها األصواتاألصواتوالحركات التي تقوم مقام والحركات التي تقوم مقام 
ما ما  انه في بعض الكلمات بدل  انه في بعض الكلمات بدل إيإي  ضدهضده  إلىإلىتنقل المعنى تنقل المعنى 

 تعظيما يصير ترذيال والدعاء يصير سخطا والبركة  تعظيما يصير ترذيال والدعاء يصير سخطا والبركة ننيكويكو
  والحال ماضيا واالسم بعكسه والمؤنث مذكر والحال ماضيا واالسم بعكسه والمؤنث مذكر   لعنةلعنة

 كان  كان أنأن وال يعرف  وال يعرف شيءشيءوال يستفيد السامع من المعنى وال يستفيد السامع من المعنى 
  أنأن  ررال يقدال يقد لغيره فانه  لغيره فانه إمالءإمالء  اإلنساناإلنسان  أملىأملى  وإذاوإذا كذا  كذا أمأمكذا كذا 

ها من تحريف لفظ المملي ها من تحريف لفظ المملي يكتب كلمة كاملة على صحتيكتب كلمة كاملة على صحت
 الكتب المشهورة بالصحة التي  الكتب المشهورة بالصحة التي أعظمأعظمكما نشاهد ذلك في كما نشاهد ذلك في 

  هي نساخة اشهر النساخين المتقدمين  هي نساخة اشهر النساخين المتقدمين  
  األلفاظاأللفاظمنهم هذه منهم هذه    الذين نحن قد استلمنا الذين نحن قد استلمناناناؤؤآباآباوقد تالها وقد تالها 

 كان هكذا حكم  كان هكذا حكم فإذافإذاكما يرتكن على ذلك بعض الناس كما يرتكن على ذلك بعض الناس 
فعلى فعلى وهكذا لفظها الغير منتظم المشابه بعضه بعضا وهكذا لفظها الغير منتظم المشابه بعضه بعضا   اللغةاللغة

نخاطب بعضنا بالكتابة دون التكلم وهذا من نخاطب بعضنا بالكتابة دون التكلم وهذا من   أنأنذلك يلزمنا ذلك يلزمنا 
   لتسجيل لتسجيلألجلألجل  إالإالالمستحيل الن الكتابة ال تستعمل المستحيل الن الكتابة ال تستعمل 

  إلىإلى حيث ال يبلغ الصوت  حيث ال يبلغ الصوت باإلرسالياتباإلرساليات او للمخاطبة  او للمخاطبة الشيءالشيء
 الحاصلة بين  الحاصلة بين المفارقةالمفارقة المكاتبات لداعي  المكاتبات لداعي إليهإليه  للما تصما تص

  إليهإليهالمرسل والمرسل المرسل والمرسل 
  أمرأمرلهجاء حرفا حرفا وهذا لهجاء حرفا حرفا وهذا  نقرأ با نقرأ باأوأواو يلزمنا ان نتكلم او يلزمنا ان نتكلم 

  األمريناألمرينمستشنع مستهجن ال يصير مطلقا ومع ذلك فان مستشنع مستهجن ال يصير مطلقا ومع ذلك فان 
   من الناس كثيرين  من الناس كثيرين أنأن  إذإذال يتيسران لجميع العالم ال يتيسران لجميع العالم 

  يءيءشش ومنهم كفيف ومع ذلك يكون هذا  ومنهم كفيف ومع ذلك يكون هذا القراءةالقراءةال يدرون ال يدرون 
  يشنع اللغة ويعسر حفظها ويكره جميع الناس فيهايشنع اللغة ويعسر حفظها ويكره جميع الناس فيها



 ١٩

  وال تعد لغة بل لعب صغاروال تعد لغة بل لعب صغار
 لغتنا  لغتنا أنأنكله مع كله مع    ذلك ذلكإلىإلىاضطرنا اضطرنا ادنا وادنا وؤؤ ف ف١٠١٠أعناأعناما ما مم

  األلسناأللسن و مضبوطة وممدوحة عند ساير علماء  و مضبوطة وممدوحة عند ساير علماء أصيلةأصيلة
 القواعد  القواعد أحسنأحسن مرتبة على  مرتبة على أنهاأنها  إذإذالذين يعرفونها الذين يعرفونها 

اللغات اللغات  من كثير من  من كثير من أكثرأكثرومستسهلة اللفظ والحفظ ومستسهلة اللفظ والحفظ 
نا على الكالم المشابه نا على الكالم المشابه ما تنبهما تنبهئئوقواميسها واجرومياتها داوقواميسها واجرومياتها دا

 تحريف اللفظ  تحريف اللفظ بعضه لبعض وترينا الفرق الذي يصير منبعضه لبعض وترينا الفرق الذي يصير من
 بعضها ببعض كما ورد ذلك بكتاب السلم  بعضها ببعض كما ورد ذلك بكتاب السلم األحرفاألحرفبمساوة بمساوة 

المتشابه في مقدمة الشيخ المتشابه في مقدمة الشيخ    الكالم الكالمبأبواببأبوابفي موضعين في موضعين 
السمنودي وفي بحر كتاب السلم وهو الفصل الخامس السمنودي وفي بحر كتاب السلم وهو الفصل الخامس 
والعشرون ويشهد لنا كتاب السلم في مقدمة حروف والعشرون ويشهد لنا كتاب السلم في مقدمة حروف 
الهجاء وهي فاتحة الكتاب على ان الحروف القبطية الهجاء وهي فاتحة الكتاب على ان الحروف القبطية 

 هي على  هي على ww حرف  حرف إلىإلى  aaعشرين من حرف عشرين من حرف  وال والاألربعةاألربعة
  حكم اللغة اليونانية حكم اللغة اليونانية 

 لو لم تكن  لو لم تكن الحروف الزوايدالحروف الزوايد  أنهاأنهاويسمي الحروف السبعة ويسمي الحروف السبعة 
 في اللغة لما كان  في اللغة لما كان أصليةأصلية والثالثين  والثالثين االثنيناالثنينجميع الحروف جميع الحروف 

  معلمو اللسان يسمون السبعة الحروف الزوايدمعلمو اللسان يسمون السبعة الحروف الزوايد
 جملة كلمات يونانية داخلة في اللغة القبطية  جملة كلمات يونانية داخلة في اللغة القبطية أوردواأوردواوكذلك وكذلك 
   عنها قواعد خصوصية عنها قواعد خصوصيةحواحواوأوضوأوض
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 الذين هم اليونان  الذين هم اليونان أهلهاأهلها تلفظ كذا عند  تلفظ كذا عند أنهاأنهاعلى على   وذكروا لناوذكروا لنا
   ككلمة ككلمةأصولهاأصولهافي لفظها بخالف في لفظها بخالف   واظهروا غلطناواظهروا غلطنا
''uu,,yyوذات اهلها الذين وذات اهلها الذين    وهذه اللفظة يونانية محض وهذه اللفظة يونانية محض

 نفس والقبط يلفظونها  نفس والقبط يلفظونها إيإيهم اليونان يلفظونها ابسيشي هم اليونان يلفظونها ابسيشي 
  ابسيكاابسيكا

  
  ظونها اوكاظونها اوكا افشي اي صالة القبط يلف افشي اي صالة القبط يلفeeuu,,yyكذلك كذلك 

  إيضاحاتإيضاحات اظهروا لنا الغلط في جملة  اظهروا لنا الغلط في جملة ١١١١فالمعلمونفالمعلمون
 يسمون الصلوات المختصة بالكنيسة  يسمون الصلوات المختصة بالكنيسة اآلناآلن  إلىإلى  إنهمإنهممع مع   . . متعددةمتعددة

   وباقي االواشي وباقي االواشياإلنجيلاإلنجيل مثل اوشية  مثل اوشية ""اواشياواشي""
يونانية ال عربية يونانية ال عربية   وهي كلمةوهي كلمة   تفسيرها صالة تفسيرها صالة""ههاوشياوشي""وكلمة وكلمة 
  وو" " اوكيهاوكيه"" فلماذا لم يقولوا  فلماذا لم يقولوا ""اوكااوكا"" كان صحة لفظها  كان صحة لفظها فإذافإذا

   معناها الصلوات معناها الصلوات""االفاشيناالفاشين""  " " اواكياواكي""
 الجمع والمفرد على  الجمع والمفرد على وأدواتوأدوات هي موزونة بالتعريف  هي موزونة بالتعريف وإنماوإنما

 لنا ذلك لكي نسمع من  لنا ذلك لكي نسمع من أوضحواأوضحواوالمعلمون والمعلمون   وزن العربيوزن العربي
     الذين هم اليونان الذين هم اليوناناألصلاألصل  أصحابأصحاب

 ومنتشرة فنصحح لغتنا التي  ومنتشرة فنصحح لغتنا التي أصلهاأصلها لغتهم باقية على  لغتهم باقية على أنأن  إذإذ
بين الباقي بين الباقي  على تحريف م على تحريف مأوالأوالتالشت وتحرفت ونحن كنا تالشت وتحرفت ونحن كنا 

  اآلناآلن  إلىإلى  آثارهآثاره
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مشابهة والشكوك مشابهة والشكوك ما في حالة االستغراب من الما في حالة االستغراب من الئئ كنا دا كنا داوإذاوإذا
   مفترقين في الكتابة مفترقين في الكتابةواإلثباتواإلثبات ننظر النفي  ننظر النفي إذإذ  مةمةئئالداالدا

ومتحدين في اللفظ مع ان بين هذين الضدين فرق عظيم ومتحدين في اللفظ مع ان بين هذين الضدين فرق عظيم 
   قصدنا لفظة قصدنا لفظةإذاإذا  ١٢١٢مثالمثال    وباتحادهما يقع كفر عظيموباتحادهما يقع كفر عظيم

aabb\\ee;;PPii``ppnneeyymmaa``  
  نلفظهانلفظها  وح القدسوح القدس التي تفسيرها الر التي تفسيرها الر

oouuaabbaa;;nnaa==pp==PPii  
   التي تفسيرها الروح الغير طاهر اي النجس التي تفسيرها الروح الغير طاهر اي النجس

  وو
tt\\ttaaiiyyeettaabb  nneemm  ppii``ccnnooff\\``ee;;PPiiccwwmmaa  

  نلفظهانلفظهاالجسد المقدس والدم الكريم الجسد المقدس والدم الكريم 
tt\\ttaaiiyyaattaabb  nneemm  ppii``ccnnooff\\``eettPPiiccwwmmaa  

  الجسد النجس والدم المهانالجسد النجس والدم المهان
  وكذلكوكذلك

PPaa==oo==cc  vvyyeettccww\\nn  ``nnnniihhyytt  nn``ttee  \\oonnnniibbeenn  
   كل احد نلفظها كل احد نلفظهاالرب العارف بقلبالرب العارف بقلب

PPaa==oo==cc  vvyyaattccww\\nn  ``nnnniihhaatt  nn``ttee  \\oonnnniibbeenn  
  الرب الغير عارف بفضه كل احدالرب الغير عارف بفضه كل احد

  وكذلكوكذلك
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``;;oouu``iinnaamm``mm``pp[[ooiicc  
  يمين الربيمين الرب
  نلفظهانلفظها

;;\\iinneemm``mm``pp[[wwcc  
  اجل اهللا السامعين مركوب مع الغسواجل اهللا السامعين مركوب مع الغسو

  وقرأتناوقرأتنا  ألفاظناألفاظناوقس على ذلك في جميع وقس على ذلك في جميع 
 نفهم  نفهم وان اهللا يعرف نياتنا فنحن الوان اهللا يعرف نياتنا فنحن ال   فاذا ارتكنا على النية فاذا ارتكنا على النية

   ما نقول سواء كان كذا او كذا ما نقول سواء كان كذا او كذاتأويلتأويل
   من الذنب من الذنبأقبحأقبح نعرف فيكون العذر  نعرف فيكون العذر إنناإنناوحتى اذا فرضنا وحتى اذا فرضنا 

 ارتكنا على صحة الكتابة في الكتاب فال ينفعنا هذا  ارتكنا على صحة الكتابة في الكتاب فال ينفعنا هذا وإذاوإذا
 كتابنا يشهد عن  كتابنا يشهد عن إنإن  إذاإذا حجة علينا  حجة علينا أقوىأقوىاالرتكان بل يكون االرتكان بل يكون 

  انحرافنا عن االستقامة انحرافنا عن االستقامة 
  ضد وضعهاضد وضعهابب  وما منفعتنا بالكتابة اذا كنا نلفظوما منفعتنا بالكتابة اذا كنا نلفظ

سان سان لل الكالم بحركة ال الكالم بحركة الإلخراجإلخراج فقط واسطة  فقط واسطة أنهاأنها  أليسأليس
  والشفتين الذين هم االت المتكلموالشفتين الذين هم االت المتكلم

والكالم هو المقصود به معرفة النتيجة التي تحصل من والكالم هو المقصود به معرفة النتيجة التي تحصل من 
  حيثية المعنىحيثية المعنى

ة ة ءء يعرفوا القرا يعرفوا القراأنأنق ق ئئ ال نقدر ان نحكم على عامة الخال ال نقدر ان نحكم على عامة الخالومع ذلكومع ذلك
  والكتابة والكتابة 

 ان  ان أيضاأيضاك فال نقدر ك فال نقدر ولو فرضنا ان التكلم يكون مع من يعرف ذلولو فرضنا ان التكلم يكون مع من يعرف ذل
   بالكتابة او يعرفوا نياتها هي بالكتابة او يعرفوا نياتها هيإالإال ال يتكلموا  ال يتكلموا أنأننحكم عليهم نحكم عليهم 

  منطوية على اي معنى من االثنينمنطوية على اي معنى من االثنين



 ٢٣

  م م ذذان كان المدح او الان كان المدح او ال
 ونحررها على حسب  ونحررها على حسب ألفاظناألفاظنافعلى ذلك يلزمنا ضرورة ان نتقن فعلى ذلك يلزمنا ضرورة ان نتقن 

  ي بنا الى صحة المعنى المقصودي بنا الى صحة المعنى المقصودأتأتحروفها حتى تحروفها حتى ت  رتبرتب
 من  من ""الخمرالخمر""جام الذين ال يميزون جام الذين ال يميزون  االع االعأوأو  كاألطفالكاألطفالوال نتكلم وال نتكلم 

 مثال في اللفظ بواسطة  مثال في اللفظ بواسطة ""السكرالسكر"" من  من ""الشكرالشكر"" و و""الجمرالجمر""
  ألفاظهمألفاظهمنقصان نقصان 

  ""سلْطَهسلْطَه"" من  من ""سلطةسلطة""وعجزهم عن صحة التكلم وكذلك وعجزهم عن صحة التكلم وكذلك 
  ""سنطةسنطة""  ومنومن

 كيف تنقل  كيف تنقل األصواتاألصواتفبواسطة الحركات التي تقوم مقام فبواسطة الحركات التي تقوم مقام 
  المعنى بفرق عظيمالمعنى بفرق عظيم

الغفلة عن الغفلة عن  اهللا سبحانه وتعالى بكشف حجاب  اهللا سبحانه وتعالى بكشف حجاب أرادأراد  وإذاوإذا
 اليونانيين  اليونانيين ءءوممارسة علماوممارسة علما   بواسطة المدرسة بواسطة المدرسةأبصارناأبصارنا

  المترددين فيهاالمترددين فيها
   لنا البيان الحقيقي ببراهين جليه لنا البيان الحقيقي ببراهين جليهأوضحواأوضحواقد قد 

 في لغتهم كما سبق  في لغتهم كما سبق أصلوهاأصلوهاوارونا اجرومياتهم محفوظة وارونا اجرومياتهم محفوظة 
  ألجلألجل  للال خلال خل و  و ١٣١٣ وان لغتهم ما اعتراها نقص وان لغتهم ما اعتراها نقصاإليضاحاإليضاح

  الحياةالحياةوجودها في حالة وجودها في حالة 
العالم بسبب الحكمة والفلسفة العالم بسبب الحكمة والفلسفة  مدن  مدن أكثرأكثروانتشارها في وانتشارها في 
  المرقومة بهاالمرقومة بها
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 تغیرت الى الشكل الحال
 ٢٤

ما يتلقون عن المصريين العلوم ما يتلقون عن المصريين العلوم ئئ كان اليونانيون دا كان اليونانيون داإذإذ
والفلسفة واستلموها منهم بالكمال ولما ضعف والفلسفة واستلموها منهم بالكمال ولما ضعف   والحكمةوالحكمة

    عند اليونانيينعند اليونانيين  المصريون بقيت الحمةالمصريون بقيت الحمة
فلذلك قد التزمنا بهذا اليقين الصحيح المثبوت من عين فلذلك قد التزمنا بهذا اليقين الصحيح المثبوت من عين 

  أنأنكتب بيعتنا وتالوتنا كتب بيعتنا وتالوتنا لغتنا وقوامسيها واجرومياتها ولغتنا وقوامسيها واجرومياتها و
  أصلهاأصلها محل  محل إلىإلى لغتنا من محل وداعتها  لغتنا من محل وداعتها أصولأصولنعيد نعيد 

   اللغة القبطية اللغة القبطيةإلىإلى من اللغة اليونانية  من اللغة اليونانية إيإي  وصحتهاوصحتها
  تضحت صحته لديناتضحت صحته لديناااولما تم المقصود بحسب ما ولما تم المقصود بحسب ما 

   كان العامة من الناس ال يدرون اصل الكيفية كان العامة من الناس ال يدرون اصل الكيفيةوإذوإذ
 وبراهين  وبراهين وأدلةوأدلة نكشف لهم ذلك بتفهم  نكشف لهم ذلك بتفهم أنأن  األمراألمر  فأوجبفأوجب

من معلمي من معلمي   ن عين كتبنا المعتمدة لدينا المرتبةن عين كتبنا المعتمدة لدينا المرتبةواضحة مواضحة م
   وجيز مفيد بنعمة اهللا تعالى وجيز مفيد بنعمة اهللا تعالىبإيضاحبإيضاحلغة ملتنا لغة ملتنا 

 في عدد الورق  في عدد الورق ١٤١٤ بعده بالوجه الثاني بعده بالوجه الثانياإليضاحاإليضاح  سيأتيسيأتيكما كما 
  وعلى اهللا التمام والكمالوعلى اهللا التمام والكمال  ٢١٢١
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 الوجھ الثاني ھو العنوان التالي مباشرة



 ٢٥

  
   الواحد الواحداإللهاإللهبسم االب واالبن والروح القدس بسم االب واالبن والروح القدس 

   توكلت على اهللا توكلت على اهللا----له المجد له المجد 
  

   الطنطاوي الطنطاويإبراهيمإبراهيميلوثاوس يلوثاوس يقول الحقير فيقول الحقير ف
  احد خدما المدارس الكيرليسة القبطيةاحد خدما المدارس الكيرليسة القبطية

جرجس مفتاح في تعليم اللغة جرجس مفتاح في تعليم اللغة   أبوأبو  ١٥١٥))فارغفارغ((التلميذ للمعلم التلميذ للمعلم 
  القبطيةالقبطية
 لما كان من الواجبات على عبوديتي المبادرة الى  لما كان من الواجبات على عبوديتي المبادرة الى أناأنا

 البطريرك وتقبيل  البطريرك وتقبيل األباألبسيدنا سيدنا   التماس البركات من لدنالتماس البركات من لدن
   الشريفة كما هو فرض علي الشريفة كما هو فرض عليأقدامهأقدامه
ص اللغة ص اللغة ئئاة معلمنا واالسترشاد منه عن خصااة معلمنا واالسترشاد منه عن خصاققومالومال   ثم ثم

 ولما كنت  ولما كنت اإللهاإللهالقبطية وقد حصلت على ذلك بتدبير القبطية وقد حصلت على ذلك بتدبير 
 على  على أطلعنيأطلعني  أريدهأريده منه عما  منه عما اإليضاحاإليضاحمجتهدا في طلب مجتهدا في طلب 
   الربطية في القواعد القبطية الربطية في القواعد القبطيةاألدلةاألدلةله له   يقاليقال  صورة كتابصورة كتاب

 هذه اللغة مبينا به  هذه اللغة مبينا به ةةحقيقة قاعدحقيقة قاعد  إثباتإثباتمؤلفه بنفسه عن مؤلفه بنفسه عن 
  وما يلزمه وما يلزمه باستعمال كل حرف باستعمال كل حرف 

   بمحروسة مصر بمحروسة مصراإلقامةاإلقامة لست مداوم  لست مداوم أنيأنيوبما وبما 
 ما هو خاطر بفكري  ما هو خاطر بفكري أوضحأوضحالتمست منه ان يسمح لي بان التمست منه ان يسمح لي بان 

من بعض ملحوظات عن هذه القاعدة بباب مخصوص من بعض ملحوظات عن هذه القاعدة بباب مخصوص 
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 ٢٦

  إدراكإدراكيلي مقدمة كتابه قصدا من ان يكون سهال للعوام يلي مقدمة كتابه قصدا من ان يكون سهال للعوام 
   المتعارفة المتعارفةاألمثلةاألمثلةبما يورده فيه من بما يورده فيه من   شرحهشرحه

كثرة عمله فسيادته كثرة عمله فسيادته   لغة بخاللغة بخال مشتغل في هذه ال مشتغل في هذه الاآلناآلن  أنيأنياذ اذ 
 منه  منه إحساناإحسانا  صرح لي بذلك بنوع اشتراكي في هذا الكتابصرح لي بذلك بنوع اشتراكي في هذا الكتاب

 محلي شرحت هذا القول  محلي شرحت هذا القول إلىإلىفضله ومن عدت فضله ومن عدت   فشكرتفشكرت
  معتمدا على مراجعة حضرته اياهمعتمدا على مراجعة حضرته اياه

  أصوبأصوب  فأمرهفأمره   إال إالفان الق وضعه بكتابه وفان الق وضعه بكتابه و
 منذ القديم لم يتخذوا  منذ القديم لم يتخذوا األقباطاألقباط المتقدمين من علماء  المتقدمين من علماء إنإن  فأقولفأقول

  أصواتهاأصواتها لكون  لكون إالإالنية ويستعملوها في لغتهم نية ويستعملوها في لغتهم الحروف اليوناالحروف اليونا
ومخارجها جارية في ذات تلفظ اللغة القبطية ولم يكن ومخارجها جارية في ذات تلفظ اللغة القبطية ولم يكن 

  وإنماوإنما نظامها  نظامها وإفسادوإفساد  األصليةاألصلية تحريف لغتهم  تحريف لغتهم بأخذهابأخذهاالقصد القصد 
 اليونانية لتلطف  اليونانية لتلطف األحرفاألحرفاالتخاذ كان من جهة استصواب االتخاذ كان من جهة استصواب 

   القبطية القديمة التي دلت القبطية القديمة التي دلتاألحرفاألحرفصورها عن صورها عن 
صور تماثيل الحيوانات صور تماثيل الحيوانات   ت علىت علىعنها التواريخ انها كانعنها التواريخ انها كان

   القديمة القديمةاألحجاراألحجار في  في أثارهاأثارهاوالطيور تلك الموجودة والطيور تلك الموجودة 
   اليونانيون اليونانيونأجراهأجراه االستصواب بمماثلة ما  االستصواب بمماثلة ما وذلكوذلك

  واالورباويونواالورباويون
 المتقاربة عن اصل  المتقاربة عن اصل األزمنةاألزمنة قد لطفوا حروفهم من  قد لطفوا حروفهم من أنهمأنهماذ اذ 

جسامتها وذلك التطلف المشهور في تحريراتهم ودفاترهم جسامتها وذلك التطلف المشهور في تحريراتهم ودفاترهم 
لك الحروف في لغتها للموافقة لك الحروف في لغتها للموافقة ومما يدلنا على كون اخذ تومما يدلنا على كون اخذ ت
  فقط وليس لنسخ نظامهافقط وليس لنسخ نظامها



 ٢٧

 نسخا حقيقيا ال يقبل في  نسخا حقيقيا ال يقبل في لشيءلشيء الناسخ  الناسخ األمراألمر  أنأنهو هو 
  ألنهألنهمن طبع المنسوخ من طبع المنسوخ   قوامه عند النسخ مساعدة ماقوامه عند النسخ مساعدة ما

  ه خارجا عن المدحوضه خارجا عن المدحوضؤؤبل يكون اكتفابل يكون اكتفا  ضدهضده
  ونحن ننظر ان الحروف اليونانيةونحن ننظر ان الحروف اليونانية

  
وهي من وهي من   أخذوهاأخذوهالم يكتف بها لقوام اللغة القبطية بل لما لم يكتف بها لقوام اللغة القبطية بل لما 

 ووجدوا انها ال تقوم بتمام لغتهم  ووجدوا انها ال تقوم بتمام لغتهم ww الى حرف  الى حرف aaحرف حرف 
  [[ حرف حرفإلىإلى  ss اليها من حرف اليها من حرفأضافواأضافواعند ذلك عند ذلك 

  اآلناآلنمة مة ئئونظموها بصورها القاونظموها بصورها القا
  ألبتهألبته اللغة شيئا  اللغة شيئا أصولأصولوبهذا لم ينحرف من وبهذا لم ينحرف من 
   صورة الحروف فقط صورة الحروف فقطإالإالاو يزاد عليها شيئا او يزاد عليها شيئا 

 والمخارج التي وضعت لها جملة تلك  والمخارج التي وضعت لها جملة تلك األصواتاألصواتوان تلك وان تلك 
ي اصلية في اللغة من قديم اي انه لما كان عند ي اصلية في اللغة من قديم اي انه لما كان عند هه  الحروفالحروف

وله لزوم خاص حينئذ وله لزوم خاص حينئذ ) ) اا((القبط صوت مفتوح ممدود مثل القبط صوت مفتوح ممدود مثل 
الن صوته ناطق بهذا الن صوته ناطق بهذا    من اليوناني من اليونانيaaاخذوا له االلفا اخذوا له االلفا 
عندهم صوت متوسط بين الفتح والكسر عندهم صوت متوسط بين الفتح والكسر   الوضع ولما كانالوضع ولما كان

 خاصة اخذوا له حرف اي  خاصة اخذوا له حرف اي ضرورةضرورة له  له أيضاأيضامثل اي وهذا مثل اي وهذا 
  الناطق بهذا الصوتالناطق بهذا الصوت

 ٢٨

 نهاية الحروف المأخوذة لم يؤخذ منها حرف  نهاية الحروف المأخوذة لم يؤخذ منها حرف إلىإلىهكذا هكذا وو
 القبطي وقد جاء  القبطي وقد جاء ألفاظألفاظاال و موجود ما يشبه في ذات اال و موجود ما يشبه في ذات 

   بعينها بعينهالأللفاظلأللفاظموافقا موافقا 
 في العدد فقط  في العدد فقط  انه ال يكون له لزوم اال انه ال يكون له لزوم االألجلألجل  ̂^حتى حرفحتى حرف

ه في الهجاء وتميز بكونه يدل على ه في الهجاء وتميز بكونه يدل على جج عن ادار عن ادارأنكفأنكففقد فقد 
ما سمحت ما سمحت  من العدد بهذه الصورة سو وعلى ذلك ل من العدد بهذه الصورة سو وعلى ذلك لستةستة

 وشمل الخير العلوي كافة الخليقة بتجسد  وشمل الخير العلوي كافة الخليقة بتجسد اإللهيةاإللهية  اإلرادةاإلرادة
   الناس برسله الكرام الناس برسله الكراموإنذاروإنذارابن اهللا الحي ابن اهللا الحي 

وبالجملة نعمة اهللا ادركت الديار المصرية وامنوا بكرازة وبالجملة نعمة اهللا ادركت الديار المصرية وامنوا بكرازة 
وفي ذلك وفي ذلك    احد السبعين تلميذا احد السبعين تلميذااإلنجيلياإلنجيليماري مرقس ماري مرقس 

   متحدين سوية في الوطن متحدين سوية في الوطنواألقباطواألقباطالزمان كان الروم الزمان كان الروم 
   الجميع كانوا باالتفاق الديني واحدا  الجميع كانوا باالتفاق الديني واحدا ولما امنولما امن

منون في ذلك الوقت ادخلوا منون في ذلك الوقت ادخلوا ؤؤ الم الماألقباطاألقباطذ علماء ذ علماء ينئينئفحفح
 لغتهم بعضها جعلوه  لغتهم بعضها جعلوه إلىإلى كثيرة من اللغة اليونانية  كثيرة من اللغة اليونانية ألفاظاألفاظا
ما بذاته وذلك ما بذاته وذلك ئئ في الصلوات ضمن اللغة وبعضها قا في الصلوات ضمن اللغة وبعضها قاداخالداخال

  كان على نوعينكان على نوعين
 نظرا لشناعة لفظها  نظرا لشناعة لفظها أخذهاأخذها استصوبوا  استصوبوا أسماءأسماء بعض  بعض األولاألول
 التي كان  التي كان األصناماألصنام  أسماءأسماء في اللغة القبطية مثل  في اللغة القبطية مثل ألصليألصلياا

     مصر مصرأهلأهليعبدها يعبدها 
 في  في األسماءاألسماء تلك  تلك إدخالإدخال  إلىإلى اضطر الحال  اضطر الحال اإليماناإليمانوعند وعند 
 بالكلية من  بالكلية من األوثاناألوثان حذف ذكر  حذف ذكر وألجلوألجل  األيماناأليمانكتب كتب 



 ٢٩

عوضها من اليوناني كاسم عوضها من اليوناني كاسم  االعتقاد فقد استحسنوا  االعتقاد فقد استحسنوا ألفاظألفاظ
ه ه يعبديعبد وهذا االسم كان لصنم كان  وهذا االسم كان لصنم كان nniiffiiالروح في القبطي الروح في القبطي 

 اسم  اسم إدخالإدخال  إلىإلىمنون منون ؤؤالمصريون سابقا ولما احتاج المالمصريون سابقا ولما احتاج الم
  اا واستعملو واستعملوأصالأصالالروح في البسملة الشريفة حذفوه منها الروح في البسملة الشريفة حذفوه منها 

   الذي هو روح  الذي هو روح ppnneeuummaa``  عوضه من اليونانيعوضه من اليوناني
لو من ان لو من ان فتين كما تقدم كانتا واحدا وال يخفتين كما تقدم كانتا واحدا وال يخئئوالثاني ان الطاوالثاني ان الطا

  س القبط للصالة فيهاس القبط للصالة فيهائئالروم كانوا يدخلون كناالروم كانوا يدخلون كنا
كان بينهم من االتحاد الروحي وربما كانت كان بينهم من االتحاد الروحي وربما كانت نظرا الى ما نظرا الى ما 

  اللغة القبطية عسرة الفهم عليهماللغة القبطية عسرة الفهم عليهم
  العلماء في البيعة مردات القداس وخدمة الشماسالعلماء في البيعة مردات القداس وخدمة الشماس   فرتب فرتب

  اآلباءاآلباء وتجليسة  وتجليسة األقدساألقدسوتمجيد الثالوث وتمجيد الثالوث   والثالثة تقديساتوالثالثة تقديسات
 مدايح وذكصولوجيات اي  مدايح وذكصولوجيات اي إيإيوغير ذلك مثل ابصاليات وغير ذلك مثل ابصاليات 

  تمجيداتتمجيدات
 ضمن  ضمن أوردوهاأوردوهااليونانية اليونانية وعلى الجملة قداسات من اللغة وعلى الجملة قداسات من اللغة 

الطقس القبطي بعد ان ترجموه من ذات اللغة القبطية حكم الطقس القبطي بعد ان ترجموه من ذات اللغة القبطية حكم 
لتكون الصالة معروفة في سماع الطرفين وال لتكون الصالة معروفة في سماع الطرفين وال   ترتيبهاترتيبها

 بالضبط  بالضبط إالإال ال يكون  ال يكون المذكورةالمذكورة  األلفاظاأللفاظ  إدخالإدخالريب ان ريب ان 
الشافي كاستعمالها في لغتها بعينه ان كان في النطق ام الشافي كاستعمالها في لغتها بعينه ان كان في النطق ام 

  الهجاء بصحة ترجمتهاالهجاء بصحة ترجمتها
  مادامت حروف القبطيمادامت حروف القبطي   لمن يسمعها لمن يسمعهااإلفادةاإلفادةوحصول وحصول 

 ٣٠

 اللغتين كما ينبغي كما ان الحروف الالتينية  اللغتين كما ينبغي كما ان الحروف الالتينية بألفاظبألفاظناطقة ناطقة 
جارية في اللغات االورباوية والحروف العربية جارية في جارية في اللغات االورباوية والحروف العربية جارية في 

 تجري في  تجري في السريانيةالسريانيةاللغة التركية والفارسية والحروف اللغة التركية والفارسية والحروف 
  اللغة العربيةاللغة العربية

 ينقلها عن  ينقلها عن أوأو اللغات  اللغات إحدىإحدىوهذا االتفاق الحرفي ال يغير وهذا االتفاق الحرفي ال يغير 
  االثنيناالثنين عن جملة  عن جملة وإماوإما  األنحاءاألنحاءاصطالحها في نحو من اصطالحها في نحو من 

 ضروري  ضروري والثلثين حرفا هذه الموجودة في لغتنا فانهوالثلثين حرفا هذه الموجودة في لغتنا فانه
يستغنى في كمال يستغنى في كمال   استعمالها في مواضع كل منها والاستعمالها في مواضع كل منها وال

  نظام اللغة عن احدها وكل حرف له فعل خصوصينظام اللغة عن احدها وكل حرف له فعل خصوصي
 ونطق خاص به  ونطق خاص به اآلخراآلخر له صورة خصوصية دون  له صورة خصوصية دون أنأنكما كما 
  أيضاأيضا

مال كل حرف منها بحسب وضعه لقيام مال كل حرف منها بحسب وضعه لقيام استعاستع  ويجب حتماويجب حتما
  إعدامإعدام عدم  عدم إلىإلى انتظام اللغات يفتقر  انتظام اللغات يفتقر أنأن  إذإذترتيب اللغة تاما ترتيب اللغة تاما 

  أرادأراد كما نمثل عن ذلك ونقول انه لو  كما نمثل عن ذلك ونقول انه لو أصلهأصلهحرف عن حرف عن 
مريد ان يحرف حرف الباء العربي من كتابه فان حرف مريد ان يحرف حرف الباء العربي من كتابه فان حرف 

 يبطل من كتابته جميع  يبطل من كتابته جميع أنأن  أماأماالتاء ال يغنيه عنه ويلتزم انه التاء ال يغنيه عنه ويلتزم انه 
 ولهذا يصير  ولهذا يصير أصالأصالفيها حرف الباء فيها حرف الباء الكلمات التي يقع الكلمات التي يقع 

عاجز اللغة او انه يبدل الباء بالتاء فيكون مخترع لغة عاجز اللغة او انه يبدل الباء بالتاء فيكون مخترع لغة 
  جديدة غير مقبولةجديدة غير مقبولة



 ٣١

وعلى الحالتين فاسد العمل وهكذا ولو انه يوجد في اللغات وعلى الحالتين فاسد العمل وهكذا ولو انه يوجد في اللغات 
حروف مقابله بعضها لبعض في النطق دون غيرها كما حروف مقابله بعضها لبعض في النطق دون غيرها كما 

  وو .  . ""سس""و و   ""ثث"" في العربي مثل  في العربي مثل أيضاأيضايوجد يوجد 
  " ." .زز"" و  و " " ذذ " " و و١٦١٦""ڮڮ"" و  و ""جج""  

فانه مع مقاربتهم بعضهم لبعض دون سواهم ال يقومون فانه مع مقاربتهم بعضهم لبعض دون سواهم ال يقومون 
 فان  فان األسماءاألسماء و ال في  و ال في األفعالاألفعالبعضهم مقام بعض ال في بعضهم مقام بعض ال في 

من من   ""ثبتثبت""  األفعالاألفعالكان الثاء والسين  ممثلة هكذا في كان الثاء والسين  ممثلة هكذا في 
  ""اوسقاوسق"" من  من ""اوثقاوثق"  ""  "سبتسبت""

 وحرف  وحرف ""كسرهكسره"" من  من ""كثرهكثره""  أوأو  ""اسماسم"" من  من ""إثمإثم""  األسماءاألسماءوفي وفي 
  ""كرىكرى"" من  من ""جرىجرى""  عالعالاألفاألفهكذا في هكذا في   الجيم والكافالجيم والكاف

    ""كالكال"" من  من ""جالجال""او او 
  ""كاريهكاريه"" من  من ""جاريةجارية""  أوأو  ""كرةكرة"" من  من ""جرةجرة""  األسماءاألسماءوفي وفي 

 على النحو  على النحو اآلخراآلخروهكذا الذال والزين ال يوافق احدهما وهكذا الذال والزين ال يوافق احدهما 
  المتقدمالمتقدم
  نهاية الحروف وعلى الجملة فان ثالثة   نهاية الحروف وعلى الجملة فان ثالثة إلىإلىوكذلك وكذلك 
 والواو والياء تستبدل بعضها  والواو والياء تستبدل بعضها األلفاأللف وهي  وهي العلةالعلةحروف حروف 

علم العربي لضرورة علم العربي لضرورة   المبينة فيالمبينة في  األسماءاألسماءببعض في ببعض في 
قليلة جدا ومع هذا ال قليلة جدا ومع هذا ال معرفة الرفع والنصب والجر وهي معرفة الرفع والنصب والجر وهي 

  يستبدل في اللغةيستبدل في اللغة
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 ٣٢

 وال في  وال في األفعالاألفعالوال يقوم بعضها مقام البعض ال في وال يقوم بعضها مقام البعض ال في 
  أوأو  ""خذخذ " " الذي هو فعل ماضي و الذي هو فعل ماضي و""اخذاخذ"" اي ال يقال  اي ال يقال األسماءاألسماء

  ""يخزهيخزه""
  ووأأ  " " اتكواتكو " "  ""اتكياتكي"" بدل  بدل أوأو  ""فوقفوق"" او  او " " فيقفيق " "  ""فاقفاق""وال بدل وال بدل 

  ""يحمريحمر " " و و""حمرحمر " " و و""احمراحمر"" ال يقال بدل  ال يقال بدل األسماءاألسماء وفي  وفي ""اتكااتكا""
    أوأو  " " بلودبلود""  " " بالدبالد"" وال بدل  وال بدل ""غزيلغزيل " "أوأو  ""غزالغزال""وال بدل وال بدل 

   الخ الخ""بليدبليد""
وعلى هذا النسق كل حرف قايم بذاته الخصوصية وكذلك وعلى هذا النسق كل حرف قايم بذاته الخصوصية وكذلك 

  ت وفي القبطي ايضا ال يجوز للعقلت وفي القبطي ايضا ال يجوز للعقلفي ساير اللغافي ساير اللغا
   بعضها بدون بعضها بدونكأسوةكأسوةالصافي استعمال بعض الحروف الصافي استعمال بعض الحروف 

    اآلخراآلخر الواحد من  الواحد من تمييزتمييز
ومالحظة موضع كل حرف ولزومه اي من حيث يثبت ومالحظة موضع كل حرف ولزومه اي من حيث يثبت 

للعاقل ان الحروف لم توضع في اللغة للزخرفة بل للعاقل ان الحروف لم توضع في اللغة للزخرفة بل 
للضرورة اللزومية كان وضعها حينذ ال يسلم بان حرف للضرورة اللزومية كان وضعها حينذ ال يسلم بان حرف 

EE مثال ينطق كحرف  مثال ينطق كحرف aa  
  ww  كنطقها او مثال   كنطقها او مثال yyاو حرف او حرف 

  وبعد ان يكون القصد في وضع حرفين   وبعد ان يكون القصد في وضع حرفين OOينطق كحرف ينطق كحرف 
aa واي  واي ee  
  ww و  و ooاو او 
 والقاري  والقاري األخرىاألخرى تمييز كلمة عن  تمييز كلمة عن ألجلألجل  األصلاألصلمن من 

يساويهما في النطق فهناك بواسطة المساواة يعدم ذلك يساويهما في النطق فهناك بواسطة المساواة يعدم ذلك 



 ٣٣

م بلفظه وهذا م بلفظه وهذا ذذللالتمييز من اللغة ويوجب اقتران المدح واالتمييز من اللغة ويوجب اقتران المدح وا
  غير جايز غير جايز 

ال يكون اال ال يكون اال    بالضبط كما ينبغي بالضبط كما ينبغياإلجراءاإلجراء هذا  هذا إتقانإتقان ان  ان وإذوإذ
سليم واالستالم سليم واالستالم بوجود المدارس و دوام التعلم بصحة التبوجود المدارس و دوام التعلم بصحة الت
  ولغتنا قد عدمت كل ذلك من السابقولغتنا قد عدمت كل ذلك من السابق

   غياهب الجهل بها غياهب الجهل بهاألفاظهاألفاظها على نظام  على نظام وأسدلتوأسدلت
 االنحراف  االنحراف إلىإلى  ألفاظهاألفاظها بالكلية ومالت  بالكلية ومالت إتقانهاإتقانهافحقا قد عدمنا فحقا قد عدمنا 

 وجرى استعمالها  وجرى استعمالها األحرفاألحرفوارتفع التمييز من غالب وارتفع التمييز من غالب 
 من طبعها مفتوحة الصوت  من طبعها مفتوحة الصوت aa  كبعضها وهو ان االلفهكبعضها وهو ان االلفه

 يستعملونها  يستعملونها ee  غلطا واآليطهغلطا واآليطهفيستعملون اآلي نظيرها فيستعملون اآلي نظيرها 
 كمثل اليوطه مع انه موضح عنها في  كمثل اليوطه مع انه موضح عنها في وأخرىوأخرىكمثلها تارة كمثلها تارة 

  مقدمة السلم انها مقدار يوطتين في االستعمالمقدمة السلم انها مقدار يوطتين في االستعمال
 التي هي  التي هي ww مضمومة صغيرة ويستعملون  مضمومة صغيرة ويستعملون فأنهافأنهاوهكذا او وهكذا او 

  من طبعها متضاعفة عنها نظيرهامن طبعها متضاعفة عنها نظيرها
  ff   بالفاي بالفايvv   يساوونها بجمه والفي يساوونها بجمه والفيفإنهمفإنهمجنجه جنجه    وهكذا وهكذا

   وحرف الكي وحرف الكيss  كالشايكالشاي]]     تارة والشيمه تارة والشيمهتارة وبالبيتارة وبالبي
   وكالشاي  وكالشاي kk وكالكبا وكالكباqq  يتعملونه اجتهادي كالخاييتعملونه اجتهادي كالخاي  ,,
ss  

 ٣٤

ولم تالحظ مغايرة صورها وتفاسيرها الواضحة في الكتب ولم تالحظ مغايرة صورها وتفاسيرها الواضحة في الكتب 
و ال كونها عند استبدالها بعضها ببعض تنقل المعاني الى و ال كونها عند استبدالها بعضها ببعض تنقل المعاني الى 

  غيرهاغيرها
 الواجب ولما  الواجب ولما اإلفرازاإلفراز بل عدم هذا  بل عدم هذا واإلهانةواإلهانة  كاإلكرامكاإلكرام
  أصالأصالذه الحالة وعدم التكلم باللغة ذه الحالة وعدم التكلم باللغة  به بهاألياماأليامتمادت تمادت 

 في الطقوس فقط ثبت في عقول  في الطقوس فقط ثبت في عقول إالإالوصارت ال تستعمل وصارت ال تستعمل 
 في النطق نظام اصلي في  في النطق نظام اصلي في األحرفاألحرف مساوة هذه  مساوة هذه أنأن  األجيالاألجيال

اللغة واكتفوا بما فهموه وكفوا عن البحث عما يفيد لعدم اللغة واكتفوا بما فهموه وكفوا عن البحث عما يفيد لعدم 
 لما  لما واآلنواآلن جيلنا هذا  جيلنا هذا إلىإلىحتى تواصلت تلك الحالة حتى تواصلت تلك الحالة   المرشدالمرشد

  ١٧١٧ تعليم ترجمة هذه اللغة آللها تعليم ترجمة هذه اللغة آللها بافتتاح بافتتاحاإلرادةاإلرادةسمحت سمحت 
بقيام حبرنا و راعينا السيد البطريرك انبا كيرلس وكان بقيام حبرنا و راعينا السيد البطريرك انبا كيرلس وكان 

المختار في تعليمها المعلم اللبيب عريان لدرايته بها فقد  المختار في تعليمها المعلم اللبيب عريان لدرايته بها فقد  
 في هذه الحروف  في هذه الحروف التأملالتأمل حصول  حصول إلىإلىاداه وجوب التعليم اداه وجوب التعليم 
  ومعرفة استعمالهاومعرفة استعمالها

 له ان اصل اللغة  له ان اصل اللغة فأتضحفأتضح صوت وصوت لهذا و هذا  صوت وصوت لهذا و هذا وأيوأي
رتيب مستقيم وهجاها مميز تمييزا واضحا وان رتيب مستقيم وهجاها مميز تمييزا واضحا وان منظم بتمنظم بت

    اآلخراآلخركل حرف له عمل خصوصي دون كل حرف له عمل خصوصي دون 
  ان تقدم الكلمة فسر كذا وان بدل بعوضه فسر بخالفان تقدم الكلمة فسر كذا وان بدل بعوضه فسر بخالف

  وان هذه اللغة غيروان هذه اللغة غير
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 ٣٥

غير كثيفة في ذاتها من حيث موضوعاتها ولها عالمات غير كثيفة في ذاتها من حيث موضوعاتها ولها عالمات 
واضحة ما ينبغي وما يثبت وما يجعل الكلمة فعال وما واضحة ما ينبغي وما يثبت وما يجعل الكلمة فعال وما 

طيفة بتقدم حروف او تأخرها طيفة بتقدم حروف او تأخرها يصيرها اسما بمالحظات ليصيرها اسما بمالحظات ل
او حذفها من الكلمات ولكن عند المالحظة في لفظنا او حذفها من الكلمات ولكن عند المالحظة في لفظنا 

  الجاري وجد انه غير مميزالجاري وجد انه غير مميز
 حسبما تقدم  حسبما تقدم األحرفاألحرفهذه العلمات وغير مودي حقوق هذه العلمات وغير مودي حقوق 

 بعضها  بعضها المضادةالمضادةومن جرى ذلك نتجت مساواة الكلمات ومن جرى ذلك نتجت مساواة الكلمات 
  لبعض في المعاني باللفظ الواحدلبعض في المعاني باللفظ الواحد

  ""الجبرالجبر""كمن يساوي في العربي مثال كمن يساوي في العربي مثال 
  ""ذو مالذو مال"" مع  مع ""ذو ميلذو ميل"" او  او ""لجيرهلجيرهاا""مع مع 
  ""قَتََلقَتََل"" مع  مع ""قُِتَلقُِتَل""او او 

  وهذه قياس عن تلك المساوة الجارية على الكلماتوهذه قياس عن تلك المساوة الجارية على الكلمات
  المفارقة بعضها لبعض مثال لذلكالمفارقة بعضها لبعض مثال لذلك

  nneennccaajjii  كالمناكالمنا
  nnaannccaajjii  كنا نتكلمكنا نتكلم مثل  مثل 
  eettttaaiiyyoouutt  المكرمالمكرم
  aattttaaiiyyoouutt  غير مكرمغير مكرم مثل  مثل 

  eeffnnyyoouu  اتيااتيا
  aaffnnaauu  نظرنظرمثل مثل 
  ppaassyyrrii  ابنيابني
  ppeessyyrrii  ابنكيابنكيمثل مثل 

 ٣٦

  ppii``eehhoooouuم م اليواليو
  ppii``eehhwwoouu  الثورالثورمثل مثل 
  ccnnooff``  دمدم

  ccnnoouuff``  عام اولعام اولمثل مثل 
وال تمييز بين ذلك في النطق الجاري بل مرتكن فيه على وال تمييز بين ذلك في النطق الجاري بل مرتكن فيه على 

  ضمير القارئ فقط ضمير القارئ فقط 
  تباس في ذلك النطق كيف ان الكتابتباس في ذلك النطق كيف ان الكتابوحينئذ وقع االلوحينئذ وقع االل

  يبرهن لنا هذا الفرق بما فيه من الصور المختلفةيبرهن لنا هذا الفرق بما فيه من الصور المختلفة
 عن بعض وصحايح الكتب ال  عن بعض وصحايح الكتب ال والتفاسير المتباينة بعضهاوالتفاسير المتباينة بعضها
  تحول عن هذا التمييزتحول عن هذا التمييز

ولو غلط ناسخ وبدل حرفا بحرف لرده عن ذلك العارفون ولو غلط ناسخ وبدل حرفا بحرف لرده عن ذلك العارفون 
   ونجمعها في لفظنا ونجمعها في لفظنااألضداداألضدادومع هذا نحن نساوي تلك ومع هذا نحن نساوي تلك 

   تصحيح تصحيحأيضاأيضاقهرا نالحظ تصحيح التهجي و ال نباشر قهرا نالحظ تصحيح التهجي و ال نباشر 
اللفظ الضروري وان قيل بماذا ينتظم الكالم مادام بهذه اللفظ الضروري وان قيل بماذا ينتظم الكالم مادام بهذه 

 هذه الحروف المشابه مع كون نطقها  هذه الحروف المشابه مع كون نطقها الحالة ولماذا وجدتالحالة ولماذا وجدت
      yyوعن وعن   ee عن حرف  عن حرف aaواحدا اما كان يغني حرف واحدا اما كان يغني حرف 

    ww  عن   عن ooوحرف وحرف 
    yy عن  عن   iiوحرفوحرف
  qqوعن وعن   kk عن حرف  عن حرف ,,وحرف وحرف 
  ff عن  عن vv  وحرف  وحرفpp عن  عن bbوحرف وحرف 
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فيجب انه عند فيجب انه عند   ]]عن عن ss   وحرف  وحرف gg عن  عن jjوحرف وحرف 
  التفطن في ذلك نرى ان كل حرف له خاصية التفطن في ذلك نرى ان كل حرف له خاصية 

بقيت اللغة ناقصة بقيت اللغة ناقصة لعدم معه الوف كلمات ولعدم معه الوف كلمات و  ولو عدم حرفولو عدم حرف
  كما سبق التمثيل عن ذلك بالباء والتاءكما سبق التمثيل عن ذلك بالباء والتاء

   الكالم اترى الكالم اترىإفادةإفادةقيل وبماذا تظهر قيل وبماذا تظهر 
 والسامع ظن  والسامع ظن wwاذا اريد التكلم ولزم ان ينطق بكلمة فيها اذا اريد التكلم ولزم ان ينطق بكلمة فيها 

   وهاتان مختلفتان  وهاتان مختلفتان ooانها بحرف انها بحرف 
  او بحرف   او بحرف EE  والسامع ظن انها بحرف   والسامع ظن انها بحرف yyاو بلفظة فيها او بلفظة فيها 

aa  مختلفين في التفسير مختلفين في التفسيرأيضاأيضاك ك ئئاولاول  وو   
المتكلم ان ينبه السامع على ان الكلمة الفالنية المتكلم ان ينبه السامع على ان الكلمة الفالنية ل يلزم ل يلزم  فه فه

   ام كيف ام كيفyy  األخرىاألخرى او  او wwبحرف بحرف 
  أحرفأحرف حذف  حذف ززال يجوال يجوطبعا ال قيل هذا وال يقال ولما كان طبعا ال قيل هذا وال يقال ولما كان 

  أيضاأيضا  ةةئدئدال فاال فا و  و اآلخراآلخرضعها وال تغني عنها ضعها وال تغني عنها  و وأصولأصولعن عن 
 في الكتابة دون اللفظ وال  في الكتابة دون اللفظ وال يصيريصير كان التمييز  كان التمييز إذاإذافي التعليم في التعليم 

 و ال يجمل ان ال تتميز  و ال يجمل ان ال تتميز كاألطفالكاألطفاليصح التكلم بالهجاء يصح التكلم بالهجاء 
  ppii``aavvoott``mmmmwwoouu  كلمة مثل كاس الماءكلمة مثل كاس الماء

ppii  كاس الموتكاس الموت ``aavvoott``mmmmoouu  
 الرومية المندرجة  الرومية المندرجة األلفاظاأللفاظالزم الحال الى التركيز في تلك الزم الحال الى التركيز في تلك 

في طقسها وصار العزم على افتقاد صحتها وعدمه من في طقسها وصار العزم على افتقاد صحتها وعدمه من 
   اليونان اذ كانوا اليونان اذ كانواأصحابهاأصحابهاطرف طرف 
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ودة ودة یوجد عدة صفحات مفقیوجد عدة صفحات مفق........................................
  من المخطوطة اآلصلیةمن المخطوطة اآلصلیة

  
غير موجودة في القبطي غير موجودة في القبطي   ""ڮڮ""وو  ""ڤڤ"" و و""ثث""متنوعة مثل متنوعة مثل 

مثل مثل  الموجودة أ او اي أو وال يوجد  الموجودة أ او اي أو وال يوجد األصواتاألصواتبل بل   أصالأصال
  األلفاظاأللفاظ وكيف يمكن تصحيح تلك  وكيف يمكن تصحيح تلك   ""ڮڮ""وو  ""ڤڤ"" و و""ثث""

  األصلياألصلي في طقسنا حسب وضعها  في طقسنا حسب وضعها الداخلةالداخلةاليونانية اليونانية 
فصار التوضيح منهم كاجروميات اللغة اليونانية ان فصار التوضيح منهم كاجروميات اللغة اليونانية ان 

 والمخارج هي الموجودة في اللغة  والمخارج هي الموجودة في اللغة األصواتاألصواتوف هذه وف هذه حرحر
القبطية بعينها وهو ان االلفا صوتها مفتوح ممدود واالي القبطية بعينها وهو ان االلفا صوتها مفتوح ممدود واالي 
صوتها متوسط بين الفتح والكسر واليوطه حرف مكسور صوتها متوسط بين الفتح والكسر واليوطه حرف مكسور 
قصير وااليته مخفوض طويل بمقدار يوطتين وحرف ُأ قصير وااليته مخفوض طويل بمقدار يوطتين وحرف ُأ 

   مضموم طويل مضموم طويلwwمضموم قصير و مضموم قصير و 
   المضموم كان المضموم كانoo كان بعد الحرف  كان بعد الحرف إنإن  uuوحرف وحرف 

 او بتطويل الضم  او بتطويل الضم oouuان مساعدا على تطويل الضم مثل ان مساعدا على تطويل الضم مثل كك
وان كان مع المكسور كان مبالغا في الخفض وايضا وان كان مع المكسور كان مبالغا في الخفض وايضا 

  ;; ليس استعماله غالبا كالدال بل كالتاء و  ليس استعماله غالبا كالدال بل كالتاء و ttحرف حرف 
  تنطق كالثاءتنطق كالثاء

    مع المكسور تكون كاف معطشة بين الخا والشين  مع المكسور تكون كاف معطشة بين الخا والشين,,وو
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   كانت مع المضموم تكون خا وهكذا كانت مع المضموم تكون خا وهكذاوإذاوإذا
 هو فاقد هذه  هو فاقد هذه اآلناآلن القبطي الى  القبطي الى  هذا اللفظ الجاري في هذا اللفظ الجاري فيوإنماوإنما

  المذكورةالمذكورة ما بينوه عن الحروف  ما بينوه عن الحروف ددتأيتأيبالكلية وقد بالكلية وقد   التنويعاتالتنويعات
  مما تالحظ من استعمالهم كل حرف بما يلزمهمما تالحظ من استعمالهم كل حرف بما يلزمه

  
 لم تكن االلفا مفتوحة بخالف األي لم يكونوا  لم تكن االلفا مفتوحة بخالف األي لم يكونوا إذاإذاوهو انه وهو انه 
 بما انه الفا  بما انه الفا هاهاللووأأبفتح بفتح ) ) قدوسقدوس((  aaggiiooccعلى على   يصادقوايصادقوا

  eelleeyyccoonn  ``yymmaaccوكلمة ارحمنا وكلمة ارحمنا 
 في الحرف  في الحرف ""أيأي""مثل مثل   صوت متوسط بين الفتح والكسرةصوت متوسط بين الفتح والكسرةبب

  اآلول منها والثالث لكونها بخالف فتح االلفااآلول منها والثالث لكونها بخالف فتح االلفا
 لما كانوا  لما كانوا yyوان لم تكن يوطه حرفا مكسورا قصيرا عن وان لم تكن يوطه حرفا مكسورا قصيرا عن 

 عنه في اجيوس ان ثالثها مكسور قصير  عنه في اجيوس ان ثالثها مكسور قصير أوضحواأوضحوا  أيضاأيضا
  بما انه يوطه بما انه يوطه 

  iirryynnyycc في لفظة  في لفظة أوضحواأوضحوابخالف ما بخالف ما 
امس منها لكونهما ايطة امس منها لكونهما ايطة انه هكذا بتطويل الثالث والخانه هكذا بتطويل الثالث والخ

  wwوكذلك تبين قصر ضم او عن طول ضم وكذلك تبين قصر ضم او عن طول ضم 
  إلهناإلهناoo;;eeoocc  ``yymmwwnn``    في كلمة في كلمة 

  oo  أُُأ   والرابع لكونهما والرابع لكونهمااألولاألولبتقصير ضم بتقصير ضم 
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  wwوتطويل ضم ما قبل اخره لكونه وتطويل ضم ما قبل اخره لكونه 
 ومع بعض  ومع بعض ""ڮڮ""  فانه كما قالوا مع المكسور   فانه كما قالوا مع المكسور ,,وهكذا وهكذا 

  pprroocceeuu,,yy`` كما ظهر لنا من  كما ظهر لنا من ""خخ""المرفوع المرفوع 

   صالة صالةأيأي  ""كيكي  ڤڤبروس ايبروس اياا""الناطق عندهم هكذا الناطق عندهم هكذا 
 اي  اي ""ابروس خومينابروس خومين""الناطق الناطق     pprroocc,,wwmmeenn``ومثل ومثل 

  ننصت انصتواننصت انصتوا
  ءء عنه انه غالبا كالتا عنه انه غالبا كالتاأوردواأوردوا الذي  الذي tt  ڤڤ حرف طا حرف طاوأيضاوأيضا

فان من ذات استعماله عندنا ظاهر انه ليس على استقامة فان من ذات استعماله عندنا ظاهر انه ليس على استقامة 
   الضاد الضادأوأو كالدال  كالدال وأخرىوأخرى  ءء الطا الطاأوأو مرة نجده كالتاء  مرة نجده كالتاء ألنناألننا
  ttwwbbhh   و و""خاضوضفخاضوضف""ننطقها ننطقها qqaattoottff    مثل مثل 

    ""باديربادير""ننطقها ننطقها  اب  اب ppaattyyrr      وو  ""طبحطبح""ننطقها ننطقها 
  ""سوتيرسوتير""مخلص ننطقها مخلص ننطقها ccwwttyyrr      وو

فاليونان يلفظونها مثل ذلك اعني كالتاء والدال والطاء فاليونان يلفظونها مثل ذلك اعني كالتاء والدال والطاء 
غير ان لفظنا ليس له ميزانية ان يكون غير ان لفظنا ليس له ميزانية ان يكون   الرطبة والضادالرطبة والضاد

مع المرفوع كذا ومع المكسور كذا بل هو مختلف عن مع المرفوع كذا ومع المكسور كذا بل هو مختلف عن 
  قاعدتهمقاعدتهم

ا القول ا القول فانه كما قالوا ال شك فيه وهذفانه كما قالوا ال شك فيه وهذ  uu حرف  حرف وأيضاوأيضا  
به وبما انه ال به وبما انه ال   بالتمييز العقلي واجب قبوله والتصديقبالتمييز العقلي واجب قبوله والتصديق

 يكذبون واما يصدقون فما  يكذبون واما يصدقون فما أماأمايخلو الحال من وجهين يخلو الحال من وجهين 
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علمنا منهم هو هكذا فان كذبهم احد فباطل تكذيبه واال علمنا منهم هو هكذا فان كذبهم احد فباطل تكذيبه واال 
  فيقيم البرهان على ذلكفيقيم البرهان على ذلك
فهو الحق فهو الحق  من حروفهم  من حروفهم أوضحوهأوضحوهوان صدقهم على ما وان صدقهم على ما 

ة ما تقدم والتصديق به فنقول ة ما تقدم والتصديق به فنقول والبد من السؤال عن كيفيوالبد من السؤال عن كيفي
 الذين احتووا على معارف  الذين احتووا على معارف ككئئأولأول ان العلماء المتقدمين  ان العلماء المتقدمين أوالأوال

  اللغة اليونانيةاللغة اليونانية
حتى اتخذوا ما اتخذوه في طقسهم منها لوال ان استعمال حتى اتخذوا ما اتخذوه في طقسهم منها لوال ان استعمال 

   لمنطوقات اليوناني كما ينبغي لمنطوقات اليوناني كما ينبغي١٨١٨كفواكفوا  حروفهم كانحروفهم كان
 لم تكن  لم تكن إذاإذا انه  انه إيإيلما كانوا ادخلوها في بيعتهم من االبتداء لما كانوا ادخلوها في بيعتهم من االبتداء 

       وهي  وهي أحرفأحرف  أربعةأربعةالمركبة عند اليونان من المركبة عند اليونان من    اهللا اهللالفظهلفظه
;;eeoocc   تركيبها كذلك في القبطي ويمكن نطقها تركيبها كذلك في القبطي ويمكن نطقها يمكن يمكن
 قيل انه يمكن  قيل انه يمكن وإذاوإذا بحروفه لما كانوا اتخذوها  بحروفه لما كانوا اتخذوها أيضاأيضا

   وال يمكن النطق بها كاملها وال يمكن النطق بها كاملهااألحرفاألحرفتركيبها لوجود تركيبها لوجود 
الختصاص الحروف باستعمال مغاير لليوناني فيكونون قد الختصاص الحروف باستعمال مغاير لليوناني فيكونون قد 

 فذلك عار  فذلك عار أصلهاأصلها تنطق تاوس بخالف  تنطق تاوس بخالف نهانهاأأادخلوها بكيفية ادخلوها بكيفية 
على ان العلماء يتقلدون بالمخالفات كما انه عار على على ان العلماء يتقلدون بالمخالفات كما انه عار على 

 اتخذ لفظة من العربي مثال  اتخذ لفظة من العربي مثال إذاإذاالعالم االسالمبولي مثال العالم االسالمبولي مثال 
    ""مرخمةمرخمة"" وينطقها  وينطقها ""مرحمةمرحمة""

 وان كنا نقدر المحال ونسلب  وان كنا نقدر المحال ونسلب ""احسينااحسينا"" وينطقها  وينطقها إحساناإحسانااو او 
  اللوم عن العلماء الذين دخلوا على اليوناني علىاللوم عن العلماء الذين دخلوا على اليوناني على
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دة من ذلك دة من ذلك ئئ نتيجة عا نتيجة عاأيةأيةة فيلزمنا البحث عن ة فيلزمنا البحث عن غير صحغير صح
 كان لنوعين  كان لنوعين أوالأوال  أوضحناأوضحنا مادام القصد كما  مادام القصد كما ألنهألنه

استصواب تغيير بعض كلمات استسمجوها ثم استعمال استصواب تغيير بعض كلمات استسمجوها ثم استعمال 
 الصورة  الصورة هه بهذ بهذفاآلنفاآلن  نناليونانيياليونانيي من يسمعها من  من يسمعها من إلفادةإلفادة  ألفاظألفاظ

 بالوجهين فان كان الذي  بالوجهين فان كان الذي أجروهأجروهدة فيما دة فيما ئئال يرى فاال يرى فا
 فالمستصوب الزم ان يكون صوابا مثلما انه لو  فالمستصوب الزم ان يكون صوابا مثلما انه لو استصوباستصوب

استصوب احد لفظة باشا من التركي بدل لفظة رئيس من استصوب احد لفظة باشا من التركي بدل لفظة رئيس من 
في النطق بيش التي في النطق بيش التي   العربي فال يجوز له ان يقولهاالعربي فال يجوز له ان يقولها

  تفسيرها خمسهتفسيرها خمسه
دة لهم دة لهم ئئدرج من اجل تفهيم اليونان فال فادرج من اجل تفهيم اليونان فال فاوان كان الذي وان كان الذي 

ومادام ال يكون مفيدا ومادام ال يكون مفيدا   فيه مادام ال ينطق كما عندهمفيه مادام ال ينطق كما عندهم
 استعمال لفظ  استعمال لفظ األقباطاألقباط وال يفيد من كان مريدا من  وال يفيد من كان مريدا من ابهابهألصحألصح

 كان قصدا بتحريفه عن  كان قصدا بتحريفه عن وإماوإما جهال  جهال أخذهأخذه كان  كان فإمافإمايوناني يوناني 
    أصلهأصله
هو هو   عادما صحة اللغتين ال يعرف انه قبطي و العادما صحة اللغتين ال يعرف انه قبطي و ال  ويبقىويبقى

  يوناني حقيقي وهذا وذاك محال ال يجوزه العقل يوناني حقيقي وهذا وذاك محال ال يجوزه العقل 
نا نا  في طقس في طقساليونانيةاليونانية  وثانيا لوال ان العلماء وضعوا الكلماتوثانيا لوال ان العلماء وضعوا الكلمات

 نطق حروفنا باللغتين والشك  نطق حروفنا باللغتين والشك أمكانأمكانكاملها لما يعلمونه من كاملها لما يعلمونه من 
 كبيرة  كبيرة ww  أوأوان اآلي تقديرا نطقها أي وااللفا آ وحرف ان اآلي تقديرا نطقها أي وااللفا آ وحرف 

   صغيره وهلم جرا صغيره وهلم جراoo  أوأوعن عن 
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ونحن فقط جهلنا عوامل الحروف فما كنا نجد هجاء تلك ونحن فقط جهلنا عوامل الحروف فما كنا نجد هجاء تلك 
 كما ظهر لنا على  كما ظهر لنا على كأصلهكأصله اليونانية عندنا صحيحا  اليونانية عندنا صحيحا األلفاظاأللفاظ
  األصواتاألصواتونا على تصحيح ونا على تصحيح  كما عندهم ونبه كما عندهم ونبهأنهاأنهاه ه ئئالتهجالتهج

و في كتبنا و في كتبنا eeoocc;;    عندهم من عندهم من مثل كلمة اهللا المركبة مثل كلمة اهللا المركبة 
  كذلككذلك
 فلو كان  فلو كان ""ثيوسثيوس"" وحقيقتها  وحقيقتها ""تاووستاووس"" نطقها عندنا  نطقها عندنا أنأن  إالإال

  ww  مثل   مثل oo محققين ان اي مثل الفا و  محققين ان اي مثل الفا و األقباطاألقباطعلماء علماء 
 النساخ المتخلفين عنهم جوزوا كتابة  النساخ المتخلفين عنهم جوزوا كتابة وأفاضلوأفاضللكانوا هم لكانوا هم 

  aawwcc;;  تلك الكلمة بهذه الحروف تلك الكلمة بهذه الحروف 
 التي تفسيرها تلميذ باللغة  التي تفسيرها تلميذ باللغة mmaa;;yyttyycc  او مثال او مثال 

    mmaa;;iittaacc    اليونانية كانوا جوزوا كتابتها هكذا اليونانية كانوا جوزوا كتابتها هكذا 
  aaggiioocc بدال من  بدال من eejjiiwwcc  او مثال او مثال 

فان كان احد يجوز فان كان احد يجوز   مادام يقال ان الحروف عملها واحدمادام يقال ان الحروف عملها واحد
كون الكلمة التي تكتب بحرف خصوصي تسوغ كتابتها كون الكلمة التي تكتب بحرف خصوصي تسوغ كتابتها 

  ..كما مثلناكما مثلنا  بغيرهبغيره
 باالصطالح الغير اصلي وال  باالصطالح الغير اصلي وال اآلناآلن  إلىإلىفال المتمسكون فال المتمسكون 

 يوجب  يوجب ألنهألنهالذين وقفوا على الحقيقة يسلمون له بذالك الذين وقفوا على الحقيقة يسلمون له بذالك 
سس على استقامة ويخالف سس على استقامة ويخالف ؤؤاللغة الماللغة الم   نظام هجاء نظام هجاءإفسادإفساد

  ساير العلماء ساير العلماء 

 ٤٤

والنساخ الذين ارتبطوا بتصحيح ذلك الهجاء وتخصص والنساخ الذين ارتبطوا بتصحيح ذلك الهجاء وتخصص 
  ييالتمييز فالتمييز ف  إعدامإعدام  أيضاأيضاكل كلمة بحروفها ويترتب منه كل كلمة بحروفها ويترتب منه 

بالهجاء وبالنطق وهذا وذاك غير مقبولين عقال بالهجاء وبالنطق وهذا وذاك غير مقبولين عقال   الوجهينالوجهين
 كل  كل ءءإعطاإعطا ترتيب الهجاء ويلزمه  ترتيب الهجاء ويلزمه إفسادإفسادوان كان ال يجوز وان كان ال يجوز 

  كلمة حروفهاكلمة حروفها
فضروري معاملة كل حرف بمجراه الحقيقي وعلى هذا فضروري معاملة كل حرف بمجراه الحقيقي وعلى هذا 

   كل حرف حقه و كل حرف حقه وبإعطاءبإعطاءالنسق ينبغي تمييز التكلم القبطي النسق ينبغي تمييز التكلم القبطي 
الكلمات التي تتساوى في النطق الكلمات التي تتساوى في النطق ق ق ئئنعرف حقانعرف حقا فبماذا  فبماذا إالإال

  بإيرادبإيرادوهي مفترقة في الحروف والتفاسير كما تبين ذلك وهي مفترقة في الحروف والتفاسير كما تبين ذلك 
  آخرآخر التي بواسطة تغيير حرف منها عن  التي بواسطة تغيير حرف منها عن األسماءاألسماءبعض بعض 

  من الجاري مساواتهم ينحرف المعنى جدامن الجاري مساواتهم ينحرف المعنى جدا
   القبطية هو كقولك  القبطية هو كقولك األلفاظاأللفاظ عن اي في  عن اي في ألفاألفافاختالف فاختالف 
ssaarriiوو   اضرب اضرب  sseerriiبنتبنت  

   قطف قطفlleehh]]و و   حزنحزنllaahh]]  و و 
   عن ايطه كقولك عن ايطه كقولكلفالفاالف االالف االواختواخت
hhaatt   ووفضه فضهhhyyttقلب قلب   

ssaarriiاضرب و اضرب و ssyyrriiابن ابن   
  hheebbiiواختالف اي عن ايطه كقولك واختالف اي عن ايطه كقولك 

   نوح نوحhhyybbiiفدان وفدان و

mmeeiiحب و حب و mmyyiiحقيقي حقيقي   



 ٤٥

  اختالف حرف ايطه عن حرف يوطه كقولكاختالف حرف ايطه عن حرف يوطه كقولك
      ccyyoouu زمن زمن    cciioouuكوكبكوكب  

    ww عن حرف  عن حرف ooاختالف حرف اختالف حرف 
   اخت اختccwwnnii  لص ولص وccoonnii    كقولك كقولك 

    jjoommقوة وقوة و    jjwwmmكتاب كتاب   
  PP عن حرف  عن حرف BBالف حرف الف حرف واختواخت
wwbb خص و  خص و   wwppحسابحساب  

  ss عن  عن ]]  واختالف واختالف 
   ميزان ميزانssii خذ و  خذ و ii]]كقولك كقولك 

 فانه ال يفهم الكالم اال اذا كان مميزا ال  فانه ال يفهم الكالم اال اذا كان مميزا ال األفعالاألفعالوهكذا في وهكذا في 
   ماضي ماضينناذا اعتبرنا هذه المساواة فنتوقف على ما يدلنا عاذا اعتبرنا هذه المساواة فنتوقف على ما يدلنا ع

  االفعال من مضارعها عند النطق االفعال من مضارعها عند النطق 
  وهو اننا نجد لفظة وهو اننا نجد لفظة 

EEiieerrpprroocceeuu,,eecc;;ee    اصلياصلي  
  فعال مضارعا حاالفعال مضارعا حاالمثال مثال 

aaiieerrpprroocceeuu,,eecc;;ee    صليت فعال ماضياصليت فعال ماضيا  
  

 وما ميزنا  وما ميزنا ""اصلياصلي""فلواردنا التكلم قاصدين الفعل الحال اي فلواردنا التكلم قاصدين الفعل الحال اي 
  ee من  من aaلفظ لفظ 

 ٤٦

  إيإي ماض  ماض أنهاأنها يفهم  يفهم أنأنفال يبقى مانع يمنع السامع من فال يبقى مانع يمنع السامع من 
   بين الطرفين بين الطرفيناإلفادةاإلفادةصليت وحينئذ تكون قد فقدت صليت وحينئذ تكون قد فقدت 

   قص او حلق قص او حلقwwpp]]وهكذا نجد مثل وهكذا نجد مثل 
  اا شر شرsswwpp  وو

  احدنا وقلنااحدنا وقلنا  شيئنا ان نخاطبشيئنا ان نخاطب فلو  فلو 
aa  ppeenniiwwtt  [[wwpp  eeppjjwwff    

  اي ابينا حلق راسه والسامع ظناي ابينا حلق راسه والسامع ظن
  ss بل بحرف  بل بحرف ]] ليس بحرف  ليس بحرف wwpp]]ان ان 
  رأسهرأسه اشترى  اشترى أبيناأبينايكون تفسيرها يكون تفسيرها   وتلكوتلك

   المجرورة  وغيرها المجرورة  وغيرهااألسماءاألسماءوهكذا في وهكذا في 
  ر والمضاف اليها انا نجدر والمضاف اليها انا نجدئئوالضماوالضما

    hhoopp  عرس وعرس و  hhwwbbعمل عمل   
  
   لم نميز هذه لم نميز هذهفإذافإذا
  مو نما اي ب هوب مو نما اي ب هوب  ا ا

aammoouu  nneemmaann  ``eeppiihhoopp  
   من منالتي تفسيرها هلم معنا الى العرسالتي تفسيرها هلم معنا الى العرس

aammoouu  nneemmaann  ``eeppiihhwwbb  
  التي تفسيرها هلما معنا الى العملالتي تفسيرها هلما معنا الى العمل

  



 ٤٧

   قلنا مثال قلنا مثالوإذاوإذا
aaffmmoouu  ``nnjjee  ppaassyyrrii  

   مات ولدي فبماذا نميزها عن  مات ولدي فبماذا نميزها عن أيأي
aaffmmoouu  ``nnjjee  ppeessyyrrii  

  
  ييالتي تفسيرها مات ولدكالتي تفسيرها مات ولدك

  األضداداألضداد كانت كل هذه  كانت كل هذه إذاإذا
  رى يلزمنارى يلزمناتصير مساواتها في اللفظ اتتصير مساواتها في اللفظ ات

  أخرىأخرىمثل ذلك ان نخاطب السامعين بالحروف ام بلغة مثل ذلك ان نخاطب السامعين بالحروف ام بلغة 
دة في اللغة لهذا الوضع دة في اللغة لهذا الوضع ئئ ال تبقى فا ال تبقى فاوحينئذوحينئذحتى نفيدهم  حتى نفيدهم  

  ههززييوان كان ال سبيل لنا الى االستحصال على الموان كان ال سبيل لنا الى االستحصال على الم
 من  من أفعالهاأفعالهاالمقصودة في حقيقة هذه اللغة ومعرفة ماضي المقصودة في حقيقة هذه اللغة ومعرفة ماضي 

ها وتمييز ها وتمييز من ذممن ذم   مدحها مدحهاأسماءأسماءمضارعها ومعرفة بعض مضارعها ومعرفة بعض 
 كنا نعطي هذه  كنا نعطي هذه أنأن  إالإال وهكذا  وهكذا إليهإليه ضمير مضاف  ضمير مضاف للكك

الحروف حقها في النطق كما هي واضحة في الوضع الحروف حقها في النطق كما هي واضحة في الوضع 
  أذهنأذهن ال يثبت التعليم في  ال يثبت التعليم في ألنهألنه  األصلياألصلي

  إالإالس س ئئ في الكنا في الكناوبالقراءةوبالقراءةما في المدارس ما في المدارس المتعلمين والسيالمتعلمين والسي
  ان تكونان تكون

  ""أبيأبي " "وو  ""ذهبذهب"" من  من ""ذاهبذاهب"" حتى تدرك كلمة  حتى تدرك كلمة اإليضاحاإليضاحبهذا بهذا 
  ""ابيكيابيكي""من من 

 ٤٨

 وهكذا بعلم كل  وهكذا بعلم كل أولأولالطاهر من الدنس والدم من عام الطاهر من الدنس والدم من عام وو
   حقيقية ال وهمية حقيقية ال وهميةإفادةإفادةكلمة تغير عن المراد بها كلمة تغير عن المراد بها 

  كما قيل الكالم هو اللفظ المركب المفيد بالوضع كما قيل الكالم هو اللفظ المركب المفيد بالوضع 
  

  أشارأشار عريان حسب ما  عريان حسب ما بباللبياللبي قد استعد المعلم  قد استعد المعلم واآلنواآلن
  وإيجابوإيجاب لصحة لفظ هذه الحروف المختلفة  لصحة لفظ هذه الحروف المختلفة أبوابأبواببوضع بوضع 

  ححال يصلال يصلوضعه وسلبه عما وضعه وسلبه عما استعمال كل حرف منها في ماستعمال كل حرف منها في م
  يايامنه كما قلنا بدمنه كما قلنا بد

ذاك الذي وضع فيه ما يغير كل جاهل و يسر خاطر كل ذاك الذي وضع فيه ما يغير كل جاهل و يسر خاطر كل 
  لبيب فاضل وقد سمح لي بتقديم هذا القول وقدلبيب فاضل وقد سمح لي بتقديم هذا القول وقد

  
   ديوان معارف ذلك ديوان معارف ذلكإلىإلىبا يتوصل به با يتوصل به وقد جعلته باوقد جعلته با
ق ق ئئ تلك الحقا تلك الحقاإدراكإدراكب به العوام الى ب به العوام الى  وقياسا يتقر وقياسا يتقراإليضاحاإليضاح

را ان هذا القول وان كان ناصح را ان هذا القول وان كان ناصح الصحاح وكان الفكر متذكالصحاح وكان الفكر متذك
من عاليق الشبهات و زاهيا لذوي المعارف الصافيات من عاليق الشبهات و زاهيا لذوي المعارف الصافيات 

مكتوب في مصاحف مكتوب في مصاحف ومثبوتا من الكتب الدينية كما هو ومثبوتا من الكتب الدينية كما هو 
  العقول المضيئةالعقول المضيئة

لكن ال يخلو الحال من حسد الشرير المحتال ذلك الباغض لكن ال يخلو الحال من حسد الشرير المحتال ذلك الباغض 
والمعاند لكل قول صادق وربما يثير والمعاند لكل قول صادق وربما يثير   لكل خير و حقلكل خير و حق

امض ويتصدى ان يكون للحق امض ويتصدى ان يكون للحق حركاته بعقل سباه متغحركاته بعقل سباه متغ
  مناقضمناقض



 ٤٩

ان من لم يقنع بما تقدم من الشرح ويسترشد به عن ان من لم يقنع بما تقدم من الشرح ويسترشد به عن   فلهذافلهذا
 فال نزال نالطفه مالطفة التهذيب ونهاديه  فال نزال نالطفه مالطفة التهذيب ونهاديه األوضحاألوضحالحق الحق 

  بنصيحة شفوق حبيببنصيحة شفوق حبيب
ونسأله ما هي المناقضة فان توهم وقال ان تلك القاعدة ونسأله ما هي المناقضة فان توهم وقال ان تلك القاعدة 

ف ف  مطهرين وكي مطهرين وكيوأناسوأناس سابقين  سابقين آباءآباء عن  عن مأخوذةمأخوذةالمتعارفه المتعارفه 
يقبل التناقض فيما تقلد عنهم ويستعظم ذلك فنجيبه ان يقبل التناقض فيما تقلد عنهم ويستعظم ذلك فنجيبه ان 

ى علم احد من ى علم احد من النقض الواقع ليس على قداسه او علالنقض الواقع ليس على قداسه او عل
  مين بل النقض على نطق هجاءمين بل النقض على نطق هجاءئئالمتقدمين وال القاالمتقدمين وال القا

   ينطقونها بدون ينطقونها بدونأنهمأنهمجاري بغير معرفة وال يعجب من جاري بغير معرفة وال يعجب من 
 انهم ال يدرون ما  انهم ال يدرون ما األعجباألعجببدون صحة مرة كذا بل بدون صحة مرة كذا بل 

 دليل  دليل أقوىأقوى هو  هو أجيالهمأجيالهمقد تعليمها في قد تعليمها في  ف فأنأن اذ  اذ ١٩١٩يقولونيقولون
على حدوث الغلط حتما مع ان علة نظام اللغة هي التكلم على حدوث الغلط حتما مع ان علة نظام اللغة هي التكلم 

  بهابها
  أيضاأيضاينعدم النظام ينعدم النظام   وحيث تعدم تلك العلة هكذا فبالشكوحيث تعدم تلك العلة هكذا فبالشك

وكيف يستعظم حصول الغلط في اللغة الفاقد استعمالها و وكيف يستعظم حصول الغلط في اللغة الفاقد استعمالها و 
 تفطن في اللغة العربية تلك التي لم تضعف  تفطن في اللغة العربية تلك التي لم تضعف ررال يصيال يصي

  األقطاراألقطارة ومشهورة في ساير ة ومشهورة في ساير علومها بل هي متضاعفعلومها بل هي متضاعف
  أيضاأيضا وهي  وهي أصحابهاأصحابها ونحن متحدون مع  ونحن متحدون مع فإننافإنناومع ذلك ومع ذلك 

  أصليةأصليةمة لنا كلغة مة لنا كلغة ئئقاقا
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لعدم المدارس والمعلمين من طايفتنا صرنا فاقدين لعدم المدارس والمعلمين من طايفتنا صرنا فاقدين   فإننافإننا  
 الجارية  الجارية ألفاظناألفاظناصحة الكالم بها الى الغاية ولو اعتبرنا صحة الكالم بها الى الغاية ولو اعتبرنا 

  إلىإلى من النسبة  من النسبة ألخرجوهاألخرجوهاعند ذوي المعارف بحقايقها عند ذوي المعارف بحقايقها 
 بواسطة  بواسطة أيضاأيضا  ٢٠٢٠لغة العربية الننا نحن وغالب االسالملغة العربية الننا نحن وغالب االسالمالال

التي هي من حروف العطف التي هي من حروف العطف ) ) ثمثم((الجهل فيها نساوي كلمةالجهل فيها نساوي كلمة
 قاتل وكلمة قال التي هي فعل  قاتل وكلمة قال التي هي فعل شيءشيءالذي هو الذي هو ) ) سمسم((بكلمة بكلمة 

 قد تكلم نساويها بكلمة  قد تكلم نساويها بكلمة إنسانإنسانماضي يراد التعبير به عن ماضي يراد التعبير به عن 
  التي معناهاالتي معناها) ) آلآل((

ر لفظة قال ر لفظة قال  المهموزة تصي المهموزة تصياأللفاأللفاهل وبمساواة القاف مع اهل وبمساواة القاف مع 
  اهللا لموسى مثل ال اهللا لموسىاهللا لموسى مثل ال اهللا لموسى

ال ينبغي االستغراب في غلط القبطي الذي كان ال ينبغي االستغراب في غلط القبطي الذي كان   ذذئئوحينوحين
 العربية مع انتشارها  العربية مع انتشارها أنأنالتكلم به معدوما بالكلية حيث التكلم به معدوما بالكلية حيث 

 كان  كان وإذاوإذاها ها ئئ فيها ذلك الغلط الفاحش عند علما فيها ذلك الغلط الفاحش عند علمايوجديوجد
 يتوهم السالفين ماداموا يكونون في حالة  يتوهم السالفين ماداموا يكونون في حالة أنأنالمفترض المفترض 
   العجز في قداستهم العجز في قداستهمإيجابإيجابذا فالبد من ذا فالبد من الغلط هكالغلط هك

فنجيبه ان الغلط الغير المدرك ال يعد خطا على فاعله اذ فنجيبه ان الغلط الغير المدرك ال يعد خطا على فاعله اذ 
 لم ينذر المتقدمون  لم ينذر المتقدمون وإذاوإذاان الخطية هي مخالفة الوصية ان الخطية هي مخالفة الوصية 

بمرشد وكان سبب عدم وجود المرشد عدم وجود بمرشد وكان سبب عدم وجود المرشد عدم وجود 
  المدارسالمدارس

   الن حالة الن حالةأصالأصال ال جناح عليهم  ال جناح عليهم فإذافإذاالراعية الى التفقه الراعية الى التفقه 
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 ٥١

 ممن يلحنون  ممن يلحنون أهونأهون  أصولهأصوله ال يعلم  ال يعلم شيءشيء في  في من كان يلحنمن كان يلحن
 نحن اذ تبين لنا صحيح اللفظ  نحن اذ تبين لنا صحيح اللفظ وأماوأما  اآلناآلنفي العربية الى في العربية الى 

  من فاسده و زها لدينا ما كان مغيهبامن فاسده و زها لدينا ما كان مغيهبا
 ما قاله الرسول من عرف خيرا ولم  ما قاله الرسول من عرف خيرا ولم إالإالفال يقال في حقنا فال يقال في حقنا 

    اخطأاخطأيصنعه فقد يصنعه فقد 
 وتداول الناس ذلك  وتداول الناس ذلك األياماألياميفسر بتمادي يفسر بتمادي وهكذا اذا كان وهكذا اذا كان 
ري تصحيحه ويقال بماذا يصدق المصحح ري تصحيحه ويقال بماذا يصدق المصحح االصطالح الجااالصطالح الجا

 ليت  ليت فأقولفأقول من السابقين  من السابقين أكثرأكثر فهما  فهما  أعطي أعطيهو قدهو قد  وهلوهل
شعري فان هذا وان كان هو غلط علي فليس هو كالغلط شعري فان هذا وان كان هو غلط علي فليس هو كالغلط 

  اإللهياإللهيالروحي الذي كان شامل الخليقة قبل التجسد الروحي الذي كان شامل الخليقة قبل التجسد 
  

  إقليمإقليم وهم في  وهم في وأغنياءوأغنياء كانوا ملوكا و فالسفة  كانوا ملوكا و فالسفة فإنهمفإنهم  اإللهياإللهي
فر يسير عديمين القدرة في فر يسير عديمين القدرة في متباعدة وكان الهادي لهم نمتباعدة وكان الهادي لهم ن

  ومع ذلك ومع ذلك   المال والرجالالمال والرجال
  بباللبياللبي  اإلماماإلماموعالمنا وعالمنا    السيد النجيب السيد النجيبأوردهأورده نتخذ ما  نتخذ ما فإننافإننا

رحمة اهللا في كتابه المعروف رحمة اهللا في كتابه المعروف   موالنا الشيخ العسالموالنا الشيخ العسال
 الدين في الباب الثاني عشر قيل ان  الدين في الباب الثاني عشر قيل ان أصولأصولبمجموع بمجموع 
  ٢١٢١للبب ان يرى القا ان يرى القاأولهاأولها  أربعةأربعةها الحق ها الحق  التي يقبل ب التي يقبل باألسباباألسباب
 وهذا القول عن قبول  وهذا القول عن قبول اإلنساناإلنسانز عنها طاقة ز عنها طاقة  تعج تعجآياتآيات

حقيقة الديانة فهو ان كان قبول حقيقة القبطي بصورة حقيقة الديانة فهو ان كان قبول حقيقة القبطي بصورة 
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 يحتاج للتفطن  يحتاج للتفطن وإنماوإنما للقابل  للقابل اآلياتاآليات  بإظهاربإظهار  أيأيقبول الديانة قبول الديانة 
 فال  فال اآلياتاآلياتالعقلي ولكن اذا شاء القابل هذه الحقيقة نظر العقلي ولكن اذا شاء القابل هذه الحقيقة نظر 

 العجيبة وهي عنا نحن تالميذ  العجيبة وهي عنا نحن تالميذ اآلياتاآلياتبأس من ان نريه بأس من ان نريه 
ب القبطي الذين بعضنا لم يبلغ سنة وبعضنا نصفها ب القبطي الذين بعضنا لم يبلغ سنة وبعضنا نصفها مكتمكت

الى ثالثة شهور بواسطة تعليمنا هذه القاعدة الحقيقية الى ثالثة شهور بواسطة تعليمنا هذه القاعدة الحقيقية 
استطعنا ان نكتب مخاطبات بهذه اللغة ولو لم نبلغ الى استطعنا ان نكتب مخاطبات بهذه اللغة ولو لم نبلغ الى 
كمال االنتظام في التعليم اال انه لم يزل بعد على علماء كمال االنتظام في التعليم اال انه لم يزل بعد على علماء 

 ما استطعنا تركيبه  ما استطعنا تركيبه اآلناآلنالمكاتب القديمة الموجودين المكاتب القديمة الموجودين 
  بت ذلك االمتحانبت ذلك االمتحانوالمثوالمث
ثاني قوله ان يكون ظاهر ما يدعو اليه الداعي دليال ثاني قوله ان يكون ظاهر ما يدعو اليه الداعي دليال وو

شاهدا على حقيقة ما هو خفي عنه ونحن دليلنا القوي شاهدا على حقيقة ما هو خفي عنه ونحن دليلنا القوي 
الشاهد عن حقيقة ما خفي عن نظام القبطي في تكميل الشاهد عن حقيقة ما خفي عن نظام القبطي في تكميل 

وكيف وكيف   أوضحناهاأوضحناها الحروف هي تلك الكلمات التي  الحروف هي تلك الكلمات التي أصواتأصوات
يير حرف يير حرف ها عن بعض بواسطة تغها عن بعض بواسطة تغتتغير معانيها بعضتتغير معانيها بعض

   مثال  مثال wwالى الى   ooاو من او من   ee  الىالىaa    ان كان من ان كان من   واحدواحد
  أصحابأصحابثم وجود هذه القاعدة عند اليونانيين الذين هم ثم وجود هذه القاعدة عند اليونانيين الذين هم 

  الحروفالحروف
 قبوله من جهة هذه القاعدة  قبوله من جهة هذه القاعدة إلىإلىوثالثا البرهان المضطر وثالثا البرهان المضطر 

 ماضيها من مضارعها  ماضيها من مضارعها األفعالاألفعالالى تمييز الى تمييز   هو كونها تشيرهو كونها تشير
الى قبوله الى قبوله ر ر  من ذمها وهذا مضط من ذمها وهذا مضطاألسماءاألسماءوتمييز مدح وتمييز مدح 

  ر اللغاتر اللغاتئئلوجوبه في التعليم كسالوجوبه في التعليم كسا



 ٥٣

 وان  وان ألولهألوله موافقا  موافقا األمراألمر  آخرآخروهكذا رابع قوله ان يكون وهكذا رابع قوله ان يكون 
  والشكوالشك) ) الخالخ(( وهو الصحيح وهو الصحيحاألصلاألصليكون يكون 

 و هو الصحيح  و هو الصحيح األصلاألصل في هذه القاعدة هو  في هذه القاعدة هو اآلناآلنان كالمنا ان كالمنا 
 موافق ألوله فان كان عن الحروف فان صورها لم  موافق ألوله فان كان عن الحروف فان صورها لم وأخرهوأخره
  ))))تاء مضمومةتاء مضمومة((((تفسختفسخ

 حسب  حسب أصواتهاأصواتهاءها لم ينقص بل تميزت ءها لم ينقص بل تميزت وترتيب هجاوترتيب هجا
  األصلاألصل وان كان عن الكالم فهو  وان كان عن الكالم فهو األصلياألصليوضعها وضعها 

  اآلناآلن  ثثوما حدوما حدالصحيح المرتبط عليه الصحيح المرتبط عليه 
  

 التي  التي ttvvee   هو ماال يشك فيه اي انه ال يقال  هو ماال يشك فيه اي انه ال يقال اآلناآلن
  ppiikkaahhiiتفسيرها السماء معناها األرض التي هي تفسيرها السماء معناها األرض التي هي 

  aa الذي في كلمة السماء له نطق و الذي في كلمة السماء له نطق وee قيل ان حرف  قيل ان حرف وإنماوإنما
   وهذا الشك فيه وهذا الشك فيهآخرآخر له نطق  له نطق األرضاألرضي كلمة ي كلمة الذي فالذي ف

وان قال قائل ان هذا التمييز الذي تبين عن تلك الحروف وان قال قائل ان هذا التمييز الذي تبين عن تلك الحروف 
   اليونانية فقط اليونانية فقطباأللفاظباأللفاظ يليق  يليق إنماإنماالموضحة الموضحة 

 الدليل  الدليل أقامةأقامة القبطي فال مانع يمنعنا من ان نسأله عن  القبطي فال مانع يمنعنا من ان نسأله عن وأماوأما
 العلمية ان  العلمية ان شاراتشاراتاإلاإلان يثبت لنا ما يؤيد قوله من ان يثبت لنا ما يؤيد قوله من وهو وهو 

  الحرف الفالنيالحرف الفالني
 الداخلة  الداخلة eeيستعمل في اللفظ اليوناني بخالف القبطي مثل يستعمل في اللفظ اليوناني بخالف القبطي مثل 

  في القبطي يونانية وقبطيةفي القبطي يونانية وقبطية

 ٥٤

هل يقال انها في هل يقال انها في ee;;oouuaabb  وفي وفي eeoocc;;    اي في اي في 
   تنطق اي وفي الثانية آ تنطق اي وفي الثانية آيونانيةيونانيةالكلمة االولى بما انها الكلمة االولى بما انها 

  األلفاظاأللفاظ ال يميزون  ال يميزون األقباطاألقباطفان قيل ذلك فنقول ان معشر فان قيل ذلك فنقول ان معشر 
لغتين ولو عرف ذلك لكان لغتين ولو عرف ذلك لكان اليونانية من القبطية لجهلهم بالاليونانية من القبطية لجهلهم بال
 توضع على الحرف  توضع على الحرف إشارةإشارةنادرا من المعلمين فهل توجد نادرا من المعلمين فهل توجد 

مرة ليستعمل بهوى اليوناني وتحذف لينطق بهوى القبطي مرة ليستعمل بهوى اليوناني وتحذف لينطق بهوى القبطي 
بماذا نميز هذا بماذا نميز هذا   قيل ال توجد عالمة وهو الحق قلنا وقيل ال توجد عالمة وهو الحق قلنا و  فانفان

من ذاك فان قيل ان التمييز يكون بدون عالمة فنقول من ذاك فان قيل ان التمييز يكون بدون عالمة فنقول 
 اليونانية هكذا تاووس  اليونانية هكذا تاووس لفاظلفاظاألاألللمدعي ولماذا ال تقرأ للمدعي ولماذا ال تقرأ 

وبادير و طاناضو وال تقراها بالتمييز العقلي حسب وبادير و طاناضو وال تقراها بالتمييز العقلي حسب 
   بل تعدمها من التفسير ال صارت قبطية و ال بل تعدمها من التفسير ال صارت قبطية و الأصولهاأصولها
ص الحروف حتى ص الحروف حتى ئئ جهال بخصا جهال بخصاإالإال يونانية فليس هذا  يونانية فليس هذا بقيتبقيت

  عم التحريف على اللغتينعم التحريف على اللغتين
 كان  كان إذاإذاوما لي اغفل عن مخاطبة االراخنة معلمين البيعة وما لي اغفل عن مخاطبة االراخنة معلمين البيعة 

  وأقولوأقولكا في هذا التصحيح كا في هذا التصحيح احدهم متشكاحدهم متشك
 له ان االستعمال  له ان االستعمال ىىءءلترالتراالقارئ الذي لو تميز فيه قاريه القارئ الذي لو تميز فيه قاريه 

 واذا كان الواقع هكذا فالواجب  واذا كان الواقع هكذا فالواجب أصوليأصولياجتهادي ال اجتهادي ال 
االمتثال لقبول تصحيح لفظ هذه اللغة من معلمها مع دوام االمتثال لقبول تصحيح لفظ هذه اللغة من معلمها مع دوام 
بسط اكف الشكر والحمد للسيد المسيح مانح النعم ومبدي بسط اكف الشكر والحمد للسيد المسيح مانح النعم ومبدي 

ياسة من يزيل عن قلوبنا قتام ياسة من يزيل عن قلوبنا قتام الكرم الذي تفضل علينا برالكرم الذي تفضل علينا بر



 ٥٥

الجهل العلمي وبصالح دعاية قد تيسر لنا وجود معلمنا الجهل العلمي وبصالح دعاية قد تيسر لنا وجود معلمنا 
  البيب عريان من بدعاءالبيب عريان من بدعاء

سيدنا المعظم سيمحو عنا صك الغلط القبطي اللغوي سيدنا المعظم سيمحو عنا صك الغلط القبطي اللغوي 
  ويضيئنا بالمعارف الكنايسية تلك التي يليق هللا المجدويضيئنا بالمعارف الكنايسية تلك التي يليق هللا المجد
  كما انعم علينا بها على الدوام والى ىخر الدهور امينكما انعم علينا بها على الدوام والى ىخر الدهور امين

  

 للشهداء على يد اخينا االكرم  للشهداء على يد اخينا االكرم ١٦٢٥١٦٢٥ سنه  سنه صار نسخهصار نسخه
المعلم ابراهيم صليب بناحية الشيخ مسعود بمديرية المعلم ابراهيم صليب بناحية الشيخ مسعود بمديرية 

  جرجا والشكر هللا دايماجرجا والشكر هللا دايما
..................................  

 ال يخلو ان يكون في نقلته ذاتها غلط من  ال يخلو ان يكون في نقلته ذاتها غلط من وإنماوإنماقوبل قوبل 
النساخ ونقل عن نسخة في البطركخانة القبطية بمصر النساخ ونقل عن نسخة في البطركخانة القبطية بمصر 

بخط ميخاييل ابن بخط ميخاييل ابن  امشير للشهداء  امشير للشهداء ٦٦تاريخها يوم الجمعة تاريخها يوم الجمعة 
حبشي ابن القمص اسكاروس خادم دير الشهداء باخميم حبشي ابن القمص اسكاروس خادم دير الشهداء باخميم 

  ولربنا المجد دائماولربنا المجد دائما
  

  نبيهنبيهتت
   كل وجه  كل وجه ٢٢٢٢ وورقة  وورقة ١١ وجه  وجه ١١١١ قوله في ورقة  قوله في ورقة رأيترأيتاذا اذا 

 الربطية لفظ كل الحروف  الربطية لفظ كل الحروف األدلةاألدلةيظهر لنا انه قد شرح في كتاب يظهر لنا انه قد شرح في كتاب 
 الحاضر المقدمات ال  الحاضر المقدمات ال الهجائية القبطية ولكنا نجد في هذا الكتيبالهجائية القبطية ولكنا نجد في هذا الكتيب

   ياالسف ياالسفإليهإليهنجد شرح لفظ الحروف المشار نجد شرح لفظ الحروف المشار   ر و الر و الغيغي


