


الصوم الكبير –تسبحة عشية   



 الهوس الرابع



. أسمو ابشويس ايفول خين ني فيؤيي الليلويا

 .  ازمو ايروف خين ني اتتشوسي 

سبحوه في . سبحوا الرب من السموات الليلويا

  .األعالي 

`cmou ̀eP[oic ̀ebol qen nivyou`I =a=l@ 

`cmou ̀erof qen nyet[oci. 



:  اسموايروف نيف انجيلوس  تيرو الليلويا

 .ازموايروف نيف ذيناميس تيرو 

سبحوه يا جميع مالئكته الليلويا سبحوه يا 

 .جميع جنوده 

`cmou ̀erof nefageloc tyrou =a=l @ 

`cmou ̀erof nefdunamic tyrou. 



 الليلويا الليويا الليلويا

 هلليلويا هلليويا هلليلويا

=Al =a=l =a=l 



جي اري : جو ام ابشويس خين اوجو امفيري الليلويا 

 بيف أزمو خين ات اكليسيا انتي ني اثؤواب

ألن تسبحته : انشدوا للرب نشيداً جديداً الليلويا 

 في بيعة القديسين

Jw ̀mp[oic qen oujw ̀mberi =a=l @ Je 

`are pef`cmou qen ̀tekklyci`a 

`ntenye;ouab . 



ماريف اونوف انجي بي اسرائيل ايجينبي ايطاف 

نين شيري أنسيون مارو ثيليل : ثاميوف الليلويا 

.أيجين بو أورو   

وبنو صهيون : فليفرح اسرائيل بخالقه الليلويا 

 . فليتهللوا بملكهم 

Marefounof ̀nje Pi=c=l `ejen 

vy`etaf;amiof =a=l @ Nensyri ̀nciwn 

marou;elyl ̀ejen pououro . 



 الليلويا الليويا الليلويا

 هلليلويا هلليويا هلليلويا

=Al =a=l =a=l 



اسمو اى افنوتي خين ني اثؤاب تيرو انطاف 

 .الليلويا 

 .سبحوا هللا في جميع قديسيه الليلويا 

`cmou `ev] qen nye;ouab typou 

`ntaf =a=l @ 



اسمو ايروف خين بي طاجرو انتي تيف جوم 

 .الليلويا

 .سبحوه في جلد قوته الليلويا 

`cmou erof qen pitajro ̀nte 

tefjom =a=l. 



نيفي نيفين مارو ازمو تيرواى افران ام 

 .ابشويس بين  نوتي  الليلويا 

 .كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا الليلويا 

Nifi niben marou`cmou tyrou 

`evran `mp[oic pennou] =a=l @ 



 ذوكسابتري كي اييو كي اجيو بنفماتي الليلويا

 .المجد لألب واألبن و الروح القدس الليلويا

Doxa patri ke ``ui`w ke `agi`w `p=n=a 

ti =a=l . 



ايستوس اى اوناس تون  كى كي نين كي أ اي

 اي اونون آمين الليلويا

األن و كل أوان والي دهر الداهرين آمين 

 الليلويا

Ke nun ke `a `I ke ictouoc `e`wnac 

twn `e`wnwn `amhn =a=l @ 



الليلويا الليلويا ذوكساسى اوثيؤس ايمون 

 .الليلويا 

 .هلليلويا هلليلويا المجد أللهنا هلليلويا 

Al =a=l Doxaci o ;eoc `umwn =a==l 



 .الليلويا الليلويا بي اووفا بين نوتي بي الليلويا

 .هلليلويا هلليلويا المجد أللهنا هلليلويا

Al =a=l Pi`wou va pennou] 

pe =a=l . 



ابصالية واطس السبت 
«في الصوم الكبير»  



  أنتني أرنستتيني  اموينى :
: انهان نستتاا ياتا اييتو    

هاتني بى أشلال نتا  ىتى   
أنتتى أبوتويك  تو    : نستاا

 .نان أييو 

  ىعتتتتالوا لن تتتتو/ 
ألن  /أصتتوام ا  املتت  

 /بال تتتوا صال تتتو 
 يغير لنا الرب

     فون أص أىوتو يتا  أن نتني
هات مارين طوفف يني ىى 

هتتاب بتتى اشتتلال  : اغتتابى
نتا  هتان   : نا  ىتى نستتاا  

 أهيئوى اف اير ابريبى

   دنتتتتك نلوبنتتتتتا/  
  /فلنطهتتترا با بتتت 

بواستتتتط  ال تتتتوا  
صاألعمتتا    /صال تتو 

 الوئق 



   جتتى غتتار ابوتتويك أفتتتى
يني باف اجنلاتون  : اثيونان
انتتتني اىوتتوجى  .. هاتتتني

 انسانى ذى مون

ألن التتترب علمتتتن ا/  
انتتتتت    /يف إجنالتتتتت 

  /بال تتتوا صال تتتو 
 نطرد الوااطني

 ذيتتك بوىتتا اف إيتتر إبتتومني
انتتى ايطتتاف ايرنستتتايني   

يتتتني .. هاتتتتني: هتتتارصف
 اصميئى أن ات سوف

التيين    /مدح الساد
بال توا    /صاموا ل  

بيكتر غت      /صال و  
 جنك



 إيتترى نتتني يتتوىى ايرماطتتا
ناون يني اص ماثمتى نتا    
اص طوفو هاتني بتى اشتلال   

اف ايترابا  ابوتا انتتى    … 
 .مات أصرص

 بتتت    /ىتتتاب ؤبا نتتتا
صبال تتوا   /صطهتتارا 
استتتوقوا   /صال تتو  

 امللكوت

اثيى : ذصأ نا  ؤدا  باناوت
: بتتى بتتاراذيثو  ؤف ر تتى

أف : … هاتني بتى أشتلال   
 .ىاسو أجنى بى ماى رصمى

  بكتتتتتن أبونتتتتتا ؤد
ألجتتتتتل   /صحتتتتتوا 
صبال وا   /اليردص 
ردهمتتتا   /صال تتتو 

 .حمب البور 



  أيلاا  أف أش ثا  أن أىيتى
ايثو إن ؤفتوت نتا  ىتتى    

أص ذى … هاتتني  : انرصمبى
 امبو صهو اجنى نى اىوابى

   ايلاا اغلت  الستما/  
ثوثتت  ستتنني صستتت   

بال تتتتوا   /اشتتتتهر 
فل  متطتر   /صال و  
 السوب

 ثاستتاا امتتبني يتتوت ؤفتترؤ :
ؤفوتتتويك اجنتتتى افنتتتوىى  

… بالاستتتبوىاك هاتتتتني 

أصصا ؤفثاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتف 
 .امباطريارشاك

 ذباوتتتتتت  أبانتتتتتتا
نبلها اإلل   /إبراها  
بال تتتتوا   /الستتتتاد

صجعلتتت   /صال تتتو  
 رئاك ؤبا  



  استتتتفس ؤفستتتتونف اجنتتتتى
اثريتتتتف إنتتتتف : باياتتتتوت

.. انؤثاساا ايسواب هاتني
ؤفتتتى شتتايبو نتتاف امبتتى  

 هااف

استتو  ربطتت  ابتتوا/  
لكتتى يقدمتت  ذباوتت  

بال تتتوا   /مقبولتتت 
عتتتتو   /صال تتتتو  

 بالكبش

  تتتى بتتتالني يتتتا وف بتتتى 
استترائال اثيتتى نايمايئتتى 

هاتتتني ؤفتوتتى : ايتنهتتوت
 انؤايسو يني باياوت

 صايضتتتتتا يعقتتتتتوب
متن أجتل    /اسرائال 

  /نوايتتتتاا ال تتتتادن 
  /بال تتتوا ص ال تتتو 

 نا  بر   من ابا 



     لوت بى امثتى ؤفتئ  إبتا
إثترصإى شتار ف اجنتى    : إبوا

.. نتتتى ؤجنالتتتو  هاتتتتني  
ؤفنتتوها  اييتتو  هتتا باتتا   

 .انيينو 

   لوط البتار استتو/  
ان يتتتتتتيىى إلاتتتتتت  

بال تتتوا   /املو تتتان
صيلص من  /صال و  

 الودا

   مويستتاك ؤفتوتتى إنتتتى
إبو ك استنوىى يتني ىتى    

… هاب : اسكني أصصا ؤفكاف

ؤفوتتتتارى إإفاتتتتو  افتتتتئ  
 .اسنوىى

 موستتتتتتى أيتتتتتتي
صصضعهما  /اللوجني 
ص بال تتوا   /يف القبت  

ضتتتترب  /صال تتتتو  
 البور ف ار طري 



    موإى بى امثتى افتوتوري
اجنتتى افنتتوىى يتتني  : نتتاف

.. هاتتتتني: ىاتتتا فوىتتتو 
ؤفنوها  اييو  ها بتى  اىتا   

 إ لاسمو  

  نوح البار اشار إلات/  
. /اهلل باليلتتتتتتتتتتتا
  /صبال تتوا صال تتو  

 يلص من الطوفان

  ا ستتتابانا ن متتتني نايتتت
ؤإفنتتتوىى ىاستتتتو إمباتتتف 

أفكتا  .. هاتتني : جونت إجيؤص
 .نو اهيائوى نؤص إيتهؤص

  عتتن  /رد اهلل غضتتب
 /اهتتتتتتل نانتتتتتتوى
  /صبال تتوا صال تتو  

ىتترس  تت  اعمتتا   
 الوريرا



     حقا يونتان  تان فتى
ثوثتت    /بطتتن اتتتوت

صبال تتتتوا ص  /أيتتتتا 
نيفتتت  ا    /ال تتتو  
 الاابس 

   الثوثتتتتتت  فتاتتتتتت
رفضتتوا   /القديستتني 

ص  / تتتتتتو  امللتتتتتتا
  /بوصتتتوا صال تتتو 
 أطييصا  اب األىون



    أفتتواا األستتود فتتى
تستتتتتت  /اجلتتتتتب 

  /نتتتتدمى داناتتتتا  
  /صبال تتوا صال تتو  

صتتتار عًام تتتا فتتتى  
 إسرائال

    صتتتموئال ماستتت
ندست  ابتوا     /امللوس

ص   /ا  باتتتت التتترب
  /بال تتتوا صال تتتو 

 دعى املاس 



 حًقا يوسف العياف/  
ص   /يلص من الزانا 

  /بال تتتوا ص ال تتتو 
جعتتل رئاستتا علتتى   

 م ر

   هتتتا األثنتتتى عوتتتر
 رزصا باالس   /رسوال 
صبال توا ص    /املبارس

انتتتتاموا   /ال تتتتو 
 االموات



 داصد ذص القاثتتتتتتار/  
ص   /اعطات ل  النبوا

  /بال تتتوا صال تتتو 
 صارت ل  اململك 

    ل التنع  العالات /  
  /أدر تتتتت النستتتتاس
  /بال تتتوا صال تتتو 

 صالتقوى



   ل النيتو  التتى /  
ارضتتت التترب األلتت   

بال تتوا   /باألعمتتا 
فتتتتازت   /صال تتتتو 

 مبلكوت السماصات

   فلهتتتيا فلنستتتبو/  
بال تتتوا  /صمنجتتتدا 
صالستجود    /صال و  

 امام 



مديحة أنت يا رب 
 تعطيني أغراضي



 الماضيوتمحي ذنبي واثمى 

 
 نانناي نان افنوتي أووه ناي 

 
 باألنواريظهر كوكب يضئ 

  
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 أغراضيأنت يا رب تعطيني 

 
 أمراضيوتشفيني من 

 
 األسحارباكر في وقت 

 
 الباريشبه البتول يوحنا 



 موجوديننخلة كسبعين 

 
 نانناي نان افنوتي أووه ناي  

 
 كسبعين نخلة واثنى عشر ابيار

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 سبعينتالميذ يسوع كانوا 

 
 معدودينفي نص ناموس موسى 

 
 األطهارجمع يسوع تالميذه 

 
 ينابيع منهم تجري األنهار



 يفديناومن دمه وجسده 

 
 نانناي نان افنوتي أووه ناي 

 
 فخلص الشعب من األتعاب

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 الميناحلت البيعة على 

 
 يرويناومن ينبوعه 

 
األبوابخروف دمه طلي   

 
 ففدانا بدمه ابن االب



 ورافازينبين طور سينا 

 
 نانناي نان افنوتي أووه ناي 

 
 العهدينأربعة موجودة في 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 الجبليندخل موسى بين 

 
 لوحينوهللا تعالى اعطاه 

 
 لوحينعشرة وصايا في 

 
 وستة علينا طلب ودين



 فالحأن كنت تاجر أو 

 
 نانناي نان افنوتي أووه ناي 

 
 الناموسيوم السبت قراءة 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 مباحرتب ستة أيام 

 
 ترتاحواليوم السابع فيه 

 
 النفوسرتب الراحة لكل 

 
 ورفع الختان فوق كل طقوس



 الكثيروزكا من ماله 

 
 نانناي نان افنوتي أووه ناي 

 
 الرحمةنزل من السماء ألجل 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 قصيرزكا أيضا كان 

 
 القديرفزكاه ابن هللا 

 
صاحب العظمةسيدنا الصالح   

 
 انزل زكا عن الكرمة



 الجرجسييندخل كورة 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 
 عظيميوم التجديد تذكار 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 البنينشفوق كاآلباء على 

 
 المسجونينوحل قيود 

 
 ألورشليمصعد يسوع 

 
 ويود العيد وضع التعليم



 اإليمانوقال عن الروح ونهر 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 
 الموضوعكقول يوئيل في هذا 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 األسطوانصرخ يسوع في 

 
 العطشانينبوع يخرج يروى 

 
 مسموعضرب مثل بصوت 

 
 من صهيون يخرج ينبوع



 الضأنصعد إلى بركة 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 
 العجيبةبلمس ثيابه 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 العميانطبيب أيًضا طبيب 

 
 مرضانوشفى عليل مقعد 

 
 غريبةظهرت أية 

 
 شفى األمراض العصيبة



 والخطيةتمحي الذنوب 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 
 باآلثامللكهنة ليعترفوا 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 الرسميةعلى ايدي الكهنة 

 
 النقيةباالعتراف والتوبة 

 
 بالتمامأرسل البرص عشرة 

 
 وقد شفيوا من األسقام



 يسوعوشكر وخضع للرب 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 
 اسرائيلوالتسعة من شعب 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 بخضوعغريب الجنس رجع 

 
 الرجوعوالتسعة زاغوا عن 

 
اإلنجيلتسعة قال غابوا   

 
 شعب خاين خان الجميل



 التوراةعنها قالت 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 
 الصديقإيلياس النبي 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 امرأةفي صرفية صيدا كانت 

 
 هللاقبلت إيليا رجل 

 
بحقيقاالمرأة إليها قبلته   

 
 يوم بارك الزيت والدقيق



 باإليمانوقال ملكة سبا أتت 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 
 اسرائيلوقال كن أرامل في 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 يونانفسر يسوع آية 

 
 سليمانلتسمع من حكمة 

 
عمانوئيلعيرهم قد   

 
 يشبهون ارامل هذا الجيل



 اإلنجيلفي أيام اليشع قال 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 
 أثماراشجار خرافية بدون 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 اسرائيلبرص كثيرين كانوا في 

 
 العليلوما شفى منهم اال نعمان 

 
 البارقال عنهم يهوذا 

 
 وسحاب يسير بغير أمطار



 تينجاء إلى الشجرة 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 
 الشجرةيشبهون هذه 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 البساتينكرام يغرس 

 
 الحينفلعنها ويبست في ذاك 

 
 الكفرةكان شعب اليهود 

 
 خرافية وخالية من الثمرة



 الثامنومختون في اليوم 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 
 األبكاروخدم في بيعة 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 ومآمنإن كنت يهودي 

 
 للكاهنامضى وأرى نفسك 

 
 األسراركاهن أيًضا خادم 

 
 دعته البيعة رئيس األحبار



 السحورنام وقام وقت 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 
 والوقاربزيت البهجة 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 بالنورلبس الحلة واشتمل 

 
 والبخوروقدم الذبيحة 

 
األحباررئيس مسحه   

 
 كما قال داود النبي البار



 األغالسوقام باكر وقت 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 
 اآلنامقال يسوع رب 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 األقداسنام الرئيس في قدس 

 
 القداسوفوق المذبح صلى 

 
 بالتمامهدوا الهيكل 

 
 وأنا اقيمه في ثالثة أيام



 الموتتألم به واق 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 
 اإليمانالمبني على حجر 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 الناسوتهيكل جسده حجاب 

 
 الالهوتوانبعث بقوة 

 
 اإلنسانهيكل طاهر قلب 

 
 أفضل من هيكل سليمان



 المسيحاإليغومانس عبد 

 
 ناي نان افنوتي أووه ناي نان

 المذبحواضع ايضا هذا 

 
 زينة البيعة هو التسبيح



 ايشوب انشان ايربسالين



E]wp an-
]aneryalin> 
marenjoc '‘en 
où\loj> je 
Pen_ Ih/c/ 
Px/c/> `ari 
ounai nem 
nenyuxh. 

  ايووب انوتان
: ايربستتتتتتالني

متتارين جتتو   
: يني أص أهلتو  

جتتتتتى بتتتتتني  
شويك ايسو  
بتتتتتتتتتتتتتتتتن 
: أيرستتتتتتو 

أرى أصناى نتا   
 .نني ابساوى

إذا ما رىلنا :
فلنقتتتتتتتتل 

يتتا : بعيصبتت 
ربنتتا يستتو  
: املستتتتتتا 

اصتتتتتتتتن  
 رحتم  مت   

 .نيوسنا



Do[a Patri 
ke `ui`w> 
ke `agi`w ~Pneu
mati> ke nun 
ke `a`i ke 
ictouc> `e`wnac 
twn `e`wnwn `a
mhn 

 ذص ستتتاب ى
 تى  :  ى أيتو 

أجاتتتتتتتتتتتتو 
: ابنيمتتتتتاىى

 ى نتني  تى   
أأى  تتتتتتتتى 

اى : يستتتو 
اصنتتا  ىتتون  
اى اصنتتتتتتون 

 .امني

 اجملد لآلب
صاالبتتتتتتتن 
صالتتتتترصح  
القتتتتتد  
اآلن ص تتتل 
أصان صإ  
دهتتتتتتتتتر 
التتداهرين 

 .ؤمني



القطعة األولي ثيؤطوكية السبت  



:atqwleb `n-
cemne> ouo\ 
e/q/u/ ‘'en \wb 
niben> 
qh`etac`ini 
nan `mV;> 
eftalhout `ej
en nec`jvoi. 

  ىتتتن اىثولاتتتب
اصصا : انستتامنى

اثتتتتؤصاب يتتتتني 
: هتتتوب نتتتايني 

ثائطتتا  اينتتى  
: نان ا  افنتتوىى 
 افطتتتتتتتتتتالاوت
اجيتتتتني نتتتتاك  

 .اجيوى

   أيتهتتا غتت
الدنستتتتتتت  
: العيايتتتتتت 

القديستت  يف 
:  تتتل شتتت 

اليت نتدمت  
: لنتتتتتتتا اهلل

حممواًل على 
 .ذراعاها

 القطعة األولي



 ~Cra]i neme `nje 
;̀kthcic thrc> 
ecw] `ebol 
ecjw `mmoc> je 
xere 
qheqme\ `n`\mot> 
ouo\ P_ ]op 
neme. 

  اسراشى نامتى
اجنتتتتتى ىاتتتتتا  
: ىاستتا  ىتت  

ستتاؤصش اييتتو  
: ايستتجو استتو 

جى ش ى ثات   
: ما  ان اهمتوت 

اصصا ابوتتتتتويك 
 .شوب نامى

  ىيرح معتا 
:  ل اخللاق 

صتتتتتتتاري  
: نائلتتتتتتتتت 

 الستتو  لتتا 
يتتا ستلئتت   

الرب : نعم 
 .معا

 القطعة األولي



Xere qheqm-
e\ `n\̀mot> 
xere 
qh`etacjem `\
mot>  xere 
qh`etacmec 
Px/c/> ouo\ 
P_ ]op neme. 

  ش ى ثا  ما
: ان اهمتتتتتتتوت

ش ى ثائطتا   
: جتتا  اهمتتوت 

ش ى ثائطتا   
متتتتتاك بتتتتتن 
: ايرستتتتتتتو 

اصصا ابوتتتتويك 
 .شوب ناما 

  السو  لا يتا
ستلئتتتتتتتت  
: نعمتتتتتتتتتت 

السو  لا يتا  
متتن صجتتدت  
: نعمتتتتتتتتتت 

السو  لا يتا  
متتتن صلتتتدت 

الرب : املسا 
 .معا

 القطعة األولي



 مديحة للقطعة األولي



 طغيانهوالزهد يهزم 

 
 نيرانهوالتواضع يخمد 

 
 بشأنهفإن الغد يهتم 

 
 وهذا كله تزدادونه

 الشيطانوالصالة يخزيان الصوم 

 
 البنيانوالمحبة اساس كل 

 
 بشىءقال ال تهتموا للغد 

 
 اطلبوا أوال ملكوت هللا



 الميراثلتشاركوهم في 

 
 وزناتوتاجروا في العشرة 

 
 تاجاتفي دار النعيم البسين 

 
 ودودا ال ينام شبه الحيات

 للمنقطعيناعطوا صدقة 

 
 ثابتينوكونوا في اإليمان 

 
 للفائزينأكاليل معدة 

 
 وعذابا مخلد للحائدين



 فيهاوالشرائع ال تحابوا 

 
 فإن األثمة اعمالهم تخزيهم

 لسانينال تكونوا ذوي 

 
 وال تمشوا أيًضا بوجهين

 عليهمفإن الرحمة تحل 

 
 ويحل بروح قدسه فيهم

 المساكينطوبى للرحما على 

 
 والمسيح يرحمهم في يوم الدين



 مديحة للقطعة الثانية



 بالمساكينالصوم والرأفة 

 
 كاملينأربعين يوما في الجبل 

 
 بيقينفجسر المجرب وناداه 

 
 خبزا يحي الجائعينتصير 

 الجراحاتدواء يبرى كل 

 
 صاممن بعد العماد سيدنا 

 
 بآالمفجاع في اآلخر جوعا 

 
 قال له قل للحجارة أنت بكالم



 اإلنسانقال ليس بالخبز يحيا 

 
 شيطانإهرب من خلفي يا 

 
 الدخانمثل ذائب وصار 

 
 وصار مخزي مطرود مهان

 فيهفرشقه سيدنا من 

 
 بل بكل كالم هللا 

 
 تاهفلما سمع ذا القول 

 
 فخاب أمله وانقطع رجاه



 يسطو عليهموالسهارى ال 

 
 في وسط اشراكه يرميهم

 مسكينألنه لصا سارق 

 
 بل يجئ للمتغافلين

 عليهمفإن الرحمة تحل 

 
 ويحل بروح قدسه فيهم

 المساكينطوبى للرحما على 

 
 والمسيح يرحمهم في يوم الدين



 مديحة للقطعة الثالثة



 الذنوبوالوعظ يمحي كل 

 
 عيوبوالمحبة تستر كل 

 
 المكتوببها يكمل كل 

 
 بالمحبة صار عنا مصلوب

 األرواحكالم الكتب يحيي 

 
 جراحوالتوبة مرهم لكل 

 
 واألفراحأما الفضائل 

 
 سيدنا هو رضى بسماح



 باكروصلوا عشية مع 

  

 كما فعلل االبن الشاطر 

 
 متيقظينبعقل حريص 

 
 وال تتهاونوا في شروط الدين

 المذمومتجنبوا المكسب 

 
 المقسومواستكفوا بالزرق 

 
 حينارفعوا القرابين في كل 

 
 وكونوا دائما سهرانين



 سهرانينالنهم عنكم 

 
 النجاة والخالص من باريهم

 فيهموالرؤساء ال تشكوا 

 
 يصلوا الليل والنهار طالبين

 عليهمفإن الرحمة تحل 

 
 ويحل بروح قدسه فيهم

 المساكينطوبى للرحما على 

 
 والمسيح يرحمهم في يوم الدين



 مديحة للقطعة الرابعة



 إنساناتضع ولبس صورة 

 
 عطشانقال لها اسقيني فإني 

 
 انسانوليس لك دلوا يا 

 
 كيف يعطش وهو الديان

 العلويةرب الجيوش 

 
 سامريةوتكلم مع امرأة 

 
 فارغة الهدريةقالت له 

 
 تعالوا وانظروا خالق كل برية



 صدقاتمهيأ لمن يعمل 

 
 والنياتبحسب اإليمان 

 
 الخيراتويشبع من كل 

 
 ويكسى العريان في خفيات

 نعيمربح جزيل وعزاء 

 
 ابراهيمحقا يصير ابن 

 
 النعيمويصير وارث فردوس 

 
 هذا جزاء من يأوي سقيم



 تنميهموكل الفضائل 

 
 وهو نور يشرق فيهم

 المحبة هي برج حصين 

 
 وسراج مضيئ لكل الطالبين

 عليهمفإن الرحمة تحل 

 
 ويحل بروح قدسه فيهم

 المساكينطوبى للرحما على 

 
 والمسيح يرحمهم في يوم الدين



 مديحة للقطعة الخامسة



 الزحمةطيما ابن طيما في 

 
 والرحمةيا إله الرأفة 

 
 األعمىوطلى به عيني ذلك 

 
 وابصر النور بعد الظلمة

 كالم الكتب يحيي األرواح

 
 والتوبة مرهم لكل جراح

 
 أما الفضائل واألفراح

 
 سيدنا هو رضى بسماح



 الجرايانوالنازفة منع عنها 

 
 سمعانوالخاطية قبلها في بيت 

 
 األدنانخمرا طيب وسط 

 
 وانتشرت في كل البلدان

 ظهرتكما عجائب لسيدنا 

 
 طهرتوبلمس ثيابه قد 

 
 انقلبتوالمياه من هيبته 

 
 واألمانة الصحيحة به ثبتت



 عليهمواشرق في الظلمة 

 
 من زلة آدم أبيهم

 الموثوقينبموته حل 

 
 وخلص كل المسبيين

 عليهمفإن الرحمة تحل 

 
 ويحل بروح قدسه فيهم

 المساكينطوبى للرحما على 

 
 والمسيح يرحمهم في يوم الدين



 مديحة للقطعة السادسة



 الصلواتودقوا صدوركم في 

 
 الظلماتفهو كائن في وسط 

 
 الخالياتالذ من شهد 

 
 أحرار وعبيد ذكور وأناث

 القراءةواظبوا على الكنائس واتلوا 

 
 أخاهوأي إنسان ال يحب 

 
 أحالهقول الرسائل يا ما 

 
 بولس رد به كل عصاه



 األرثوذكسيةالبيعة 

 
 النصرانيةبيت األمة 

 
 البشريةألجل خالص 

 
 في المواعظ والدسقولية

 واإلرشادبيت العبادة 

 
 واألجنادبيت المالئكة 

 
 وزادموضوع لنا فيها ماء 

 
 يذكر عنه نشيد األنشاد



 ترويهميكونوا عطاشى 

 
 والقائمين فيها تسقيهم

 بالبنينأم األوالد تفرح 

 
 وأوعيتها دايما مآلنين

 عليهمفإن الرحمة تحل 

 
 ويحل بروح قدسه فيهم

 المساكينطوبى للرحما على 

 
 والمسيح يرحمهم في يوم الدين



 مديحة للقطعة السابعة



 المتعاللتصيروا بنين هلل 

 
 بكمالكما قال في اإلنجيل 

 
 قتالألن الشر آخره 

 
 عن ملك نعيم المجد المتعال

 إخوتكمحبوا األعداء وسامحوا 

 
 يشتمكموباركوا على من 

 
 يطردكمال تقاوموا من 

 
 وال تدعوا شيئا يشغلكم



 السمواتيوم القيامة في 

 
 دائما يقاسى في عقوبات 

 
 وهو ينجيك من اآلفات 

 
 هانت عليه كل األشياء

 يلقاهمن يعمل خيرا 

 
 شقاهومن يعمل شرا يا 

 
 وصاياهخف إلهك واعمل 

 
 ومن نصب الموت بين عينيه



 عليهموحنوا بالشفقة 

 
 فأن األعضاء تساعد بعضهم

 المحبوسينافتقدوا اخوتكم 

 
 في المصائب كونوا لهم مشاركين

 عليهمفإن الرحمة تحل 

 
 ويحل بروح قدسه فيهم

 المساكينطوبى للرحما على 

 
 والمسيح يرحمهم في يوم الدين



 مديحة للقطعة الثامنة



 األقراصأحلى من عسل 

 
 األعراسوهي أجمل من حلل 

 
 تيسكقول دافيد بي أبروفي 

 
 وبها تحيا كل نفوس

 الصلواتنعم ما أحلى طعم 

 
 نباتداخل فمي كسكر 

 
 البركاتمنها يفيض ينبوع 

 
 وهي تكمل القداسات



 مفقودأتاه الشيطان وصبح 

 
 المعبودوتآمر معهم على 

 
 بعدودوأخذ ثالثين فضة 

 
 وصار من مرتبته مطرود

 صاريهوذا اللعين بعد ما 

 
 األشرارومضى إلى القوم 

 
 اندارفي دار الوالية عقله 

 
 وانشطب اسمه دون األبرار



 تعميهموالراغبين فيها 

 
 دعا بطرس قد حاق فيهم

 الدارينبحب الفضة عدم 

 
 حنانيا وسفيره الطماعين

 عليهمفإن الرحمة تحل 

 
 ويحل بروح قدسه فيهم

 المساكينطوبى للرحما على 

 
 والمسيح يرحمهم في يوم الدين



 مديحة للقطعة التاسعة



 ونيقوديموسكما ذكرت يوسف 

 
 الفردوسالقائل امضى إلى 

 
 فلوساخزى عنا بي ذيا 

 
 بصالة مريم تي بارثينوس

 إذكرني يا رب في ملكوتك 

 
 صوتكواللص اليمين سمع 

 
 بصلبوتكيا من احييتنا 

 
 واحفظنا بقوة الهوتك



 اإللهيةمشمول بالنعمة 

 
 خطيةطهرنا من كل 

 
 حراميةوصلب بين لصين 

 
 وهبنا ملكوتك األبدية

 سالمشعب المسيح يكون في 

 
 واألسقاميا طبيب المرضى 

 
 اآلالميا من قبل عنا 

 
 اذكرنا في يوم الزحام



 اجمعينواألساقفة والكهنة 

 
 اشفيهمومرضى البيعة 

 
 مسموعان يجعل دعاءنا 

 
 لنفوز بنعيمه السرمدية

 الدينالبابا بطركنا عمود 

 
 والوالدينوالبنين واألخوة 

 
 يسوعونسأل من ربنا 

 
 ونتضرع إليه بكل خشوع



 عليهمفإن الرحمة تحل 

 
 ويحل بروح قدسه فيهم

 المساكينطوبى للرحما على 

 
 والمسيح يرحمهم في يوم الدين



 الشيرات األولي



Xere qheqm-
e\ `n\̀mot> 
;parqe-
noc `natqwle
b> 
pikumillion 
etcwtp> `nte 
;oikoumenh 
thrc. 

  ش ى ثى إمثا
: إن اهمتتتتتتتوت

ىتتن بتتارثانو  
: إن ؤىثولاتتتتتب

بتتتن  امالتتتون 
إنتتيت : إىستتوىب

ىتتن إيكتتومانى 
 .ى  

  السو  لا يتا
ستلئتتتتتتتت  
: نعمتتتتتتتتتت 

العتتيرا  غتت  
اآلنا  : الدنس 
لكتتل : املختتتار

 .املسكون  



Pilampac `n-
atseno> `p]ou
]ou `nte 
;parqeni`a> 
per-
vei `natbwl `eb
o-l> ouo\ 
pi`]bwt `nte 
pina\;. 

 بتتن المبتتا  إن
: ؤىوتتتتتى نتتتتتو

إبووشتتتو إنتتتيت 
: ىتتن بارثاناتتتا 

بتتتتتتتتن إريف إن 
: أىيتتتو  إييتتتو 

أصصا بن إشيوت 
إنتتتتتتيت بتتتتتتن 

 .ناهتتى

  امل تتباح غتت
 فختتتر : املطيتتتي

: البتولاتتتتت 
 ا اكتتتتتتتتتل 
: غتت  املتتنق 

 صنضتتتتتتتاب 
 .اإل ان 



Ma;\o `mvh-
`etaremacf> 
Penc-
wthr `n`agaqoc> `n
te-
f`wli `nnai'ici `ebo
l-
\aron `ntefcemni 
nan `ntef\irhnh. 

  متتاىاهو إميتتن
: إت أرى ماستتف

بتتني ستتوى  إن  
إنتاتف  : أغاثو 

أص  إن نتتتتتتتاى 
ياستتى إييتتو   

إنتاتتف : هتتارصن
ستتتامنى نتتتان  

 .إنتاف ه ينى

  إستت   التتي
: صلدىتتتتتتتتت 

خمل تتتتتتتتنا 
أن : ال تتتتتاح

يرفتتتت  عنتتتتا 
هيا األىعتاب  

 صيقتتترر لنتتتا : 
 .سوم  



Xere qheq-
me\ `n\̀mot> 
;lux-
ni`a `nkqaroc> 
qh`et-acfai 'a 
pilampac> pi-
`xrwm `nte ;-
meqnou;. 

  شتتتت ى ثتتتتتى
إمثاتتتتتتتتتتت  إن 

ىتتتن : اهمتتتتوت
لاخناتتتتتتتتتا إن 

ثتتتى :  اثتتارص 
إيتتتا  فتتاى يتتا 
: بتتتن المبتتتتا 

بن أ ترص  إنتيت   
 .ىن ماثنوىى

  افرحتتتى يتتتا
ستلئتتتتتتتت  

 املنارا : نعم 
: النقاتتتتتتتتت 

حاملتتتتتتتتتت  
 : باح تتتتتتتامل

 .نار الوهوت 



Xere ;\elp-
ic `noujai> `nte 
;oikoumenh 
thrc> eqbh; 
gar an 
errem\e> `ebol
\a 
pica\ou`i `nte 
Eu`a. 

  شتتتت ى ىتتتتتن
هالبتتتتتتاك إن 

إنيت ىن : أصجاى 
إيكتتتتتتتتومانى 

إثيتتايت : ىتت   
: غارؤن إرر هى

إييتتتو  هتتتابن  
ستتتاهو  إنتتتيت 

 .إييا

  افرحتتتن يتتتا
 :رجا  يتو  

 : ل املسكون  
ألننتتتتا متتتتن  

ٌعتقنتا  : أجلا
 متتتن لعنتتت  

 .حوا  



Eqbh; on 
anerma`n]wpi
> `m-Pip/n/a/ e/q/u/> 
vai `etaf`i `e`\r
hi `ejw> 
afer`agi`azin `m
mo. 

 إثيتتتتايت أصن أن
: إرمتتا أنوتتوبن 

إمتتتب ابنيمتتتا  
فتتتاى : إثتتتؤصاب

إيتاف إ  إهترى  
أف إيتتر : إجيتتون

 .ؤجاا زين إسو

  صمتتن أجلتتا
أيضتتتًا صتتترنا 
: مستتتتتتتتكنًا

للتتتتتتتتتترصح 
الي  : القد 

: حتتل علاتتا 
 .صندسا



Xere qh`eta 
Gabrihl> er-
xeretizin `mm
oc> je xere 
qheqme\ `n\̀mo
t> ouo\ P_ 
]op neme. 

   ش ى ثتى إيتتا
: غابرياتتتتتتتتتتل

إرش ى ىن زين 
جتتتى : إستتتو 

ش ى ثى إمثا  
 :إن إهمتتتتتتتوت

أصصا إبتوتتويك  
 .شوب نامى

 السو  للتيت 
: أنرئهتتتتتتتتتا
: غ يا  نتائوً 

 الستتتتتتتتتو  
 لتتتتتتتتتتتتتتا 
: يتتا ستلئتت  

 نعمتتتتتتتتتتت  
 .الرب معا 



 ~A `p;ma; 
gar `m~Viwt> 
]wpi 'en 
pejinerboki> `
a `tparouci`a `m
Pi]hri> 
]wpi `n\̀rhi 
'en temhtra. 

  ؤإب ىتتن متتاىن
: غتتار إ  إفاتتوت 

شوبن يني بتن  
ؤ :جني إيرفتو ى  

إىبارصساا إمتب  
شتتوبن : شتت ى 

إن إهتترى يتتني  
 .ىن ما ا

 ألن مستتتتترا
  انتتتتت : اآلب

: يف حبلتتتتتا 
صظهور االبتن  

: 
  تتتتتتتتتان يف  

 .أحوائتا 



 ~A Pip/n/a/ e/q/u/> 
mo\ `mmai 
niben `nte> 
teyuxh nem 
pecwma> `w 
Mari`a `qmau `m
V;. 

 ؤبتتتن إبنايمتتتتا
متتتوا : إثتتتؤصاب

إستتتاى نتتتايني 
ىتتتتتن : إنتتتتتتى

إبساوتتى نتتا   
: بتتتتن ستتتتوما 

أصماريتتتا إمثتتتاف 
 .إ  إفنوىتى

 صالتتتتتتتتترصح
متت  : القتتد 

 تتل موضتت   
نيستتا :منتتا

يتتا : صجستتدس
 .مري  أ  اهلل



Eqbe vai 
tener]ai \wn> 
'en 
ou]ai `mp/n/a/tiko
n> 
ouo\ `m`provhtik
on eucop> 
enw] `ebol 
nem `pouro 
Dauid. 

 إثيتتن فتتاى ىتتني
: إرشتتتاى هتتتون 

يتتني أصشتتاى إ  
: إبنيمتتتتاىاكون

أصصا إ  
إبرصفاتاكتتتتتون 

إنتتؤش : إفستتوب
إييتتو  نتتا  إب  

 .أصرص دافاد

  ألجتتتل هتتتيا
: نعاتتد  تتن  

 أيضتتتتتتتتتتتتًا 
 : عاتتدًا رصحاتتًا
 :صنبويتتًا معتتًا

صاريني مت    
 .امللا داصد



Je twnk 
P_ `epek`mto
n> `nqok nem 
;kibwtoc> `nt
e pima 
e/q/u/ `ntak> `ete `
nqo te `w 
Mari`a. 

 جتتتتتى ىونتتتتتا
إبوتتويك إباتتا 

إنثتتوس : إمتتتون
نتتتتتتا  ىتتتتتتن 

إنيت :  ايوىو 
بتتن متتا إثتتؤاب  

إى ىتتن : إنتتتاس
إنثتتتتو ىتتتتن أص  

 .ماريا

  نتتتائلني نتتت
إ  : يتتتتتتارب

أنتت  : راحتا
صىتتتتتتتتابوت 

الي  : ندسا
هتتو أنتتت يتتا  

 .مري  



Ten;\o `ari-
penmeu`i> `w 
;̀proct-
athc `eten\o
t> na\ren 
Pen_ Ih/c/ 
Px/c/> `ntefxa 
nennobi 
nan `ebol. 

  ىتتني ىاهتتو ؤرى
: بتتتني مايئتتتى 

اصىتتتن إبتتترص  
ىتتتاىاك إيتتتتني 

نتتاهرين : هتتوت
بتتتني ىوتتتويك  
إيستتتتتتتتتتتتو  
: خبرستتتتتتتتو 

إنتاتتتف  تتتانني 
 نويف نان

 نستتتتتتتتتيلا
: أذ تتتتتتترينا

أيتتتتتتتتتتتتها 
العيايتتتتتتتت  
: األمانتتتتتتت 

لتتتتدى ربنتتتا 
يستتتتتتتتتتتو  
: املستتتتتتتتا 

لاغيتتتتر لنتتتا 
 .يطايانا



 طرح واطس لألحد الرابع
Ny`etauswpi `n[enne@ aujwk `mpoucyou 

 ̀natbe,e@ cwtem ̀e`t`cmy `mpiref;whem@ 
 ̀Vnyb `mpiiah`aloli `mmyi Iycouc. 

أن الذين هم كسالى قد 

أكملووووا زموووانهم ب يووور 

إسووومعوا صووووت . أجووور

الوووداعيس يسوووو  سووويد 

 الكرم الحقيقي

: إنتشووينيه نووى إيتوواف شوووبى

أفجوووووب إمبوسوووويو إناتفيووووه 

سوووتيم إيووه إت إسوومى : شوويه

إفنيب إمبوى : إمبير ايفثوهيم

 .اه ألولى إممى ايسوس



Efws ̀ebol qen 

hanparaboly@ `nny`etenouf `n`cnyou@ je 

hina `ntoùemi hwou@ `etefnis] m̀metnayt. 

يصوووووورا ب مثووووووال 

إلخوتووه وخواصووه 

لكووووي يعلموووووا هووووم 

ووووووووووم  أيضوووووووووواً ع   

 .مراحمه

ايفووووووول ايفووووووول خووووووين هووووووان 

إنووووووى ايتينوووووووف إن  :بووووووارافولى

جووووى هينووووا إنتووووو ايمووووى : إسوووونيو

إيتيووووف نيشووووتى إميوووو  : هووووو و

 .نائي 



وب ير مثل لم يكن يكلمهم لكن على قودر قووتهم كوان 

ولكي يعلم أيضاً جميع الوذين لوم . يشبه لهم الملكوت

ويعلوم التوائبين . يتعبوا أن ليس لهم ح واً فوي مجي وه

أيضوواً أن يصوويروا متسوواويين بالصووديقين فووي مجوو  

ث وووول المكتوووووب ليعلموووووا  .المسوووويح ضوووورب لهووووم الم 

وليفهموا كمال فضائله من أجول أننواس الوذين عملووا 

فوووي الكووورم األولوووون ثوووم أصوووحاب السووواعة الثالثوووة 

وأصوووحاب السادسوووة وأصوووحاب التاسوووعة وأصوووحاب 

الحادية عشرس عملوا سواعة واحود س ف خوذوا نصويباً 

وونذ ذا .كووامالً مووع األوائوول الووذين تعبوووا النهووار كلووه  م 

 



يشووبه إلهنووا فووي كثوور  رحمتووه وع   ووم محبتووه للبشوور 

أمووا األولووون فهووم البطاركووة . ألجوول رجووو  الخطووا 

الذين قد صار لهوم الوعود . إبراهيم وإسحق ويعقوب

ثم من بعدهم األنبياء ف نهم بشروا بإسومه . والميثاق

ويتلووهم األبورار . ونطقوا بمجي ه أنه مخلص العوالم

والصووديقون وموون بعوودهم الرسوول الووذين بشووروا فووي 

. الخليقوووة الجديووود  أن المخلوووص ذو العووو   والقووودر 

ومووون بعووود ذلووو  العوووذارى الحكيموووات فووو نهن كملووون  

زمووانهن  فووي الطهووار  حتووى أخووذت األجوور  موون رب 

 والشووهداء الووذين إحتملوووا األتعوواب والعووذابات. الكوورم

 



ولما  .كان رجا هم ومعونتهم من رب الكرم. الكثير 

جوواء األثمووة وعملوووا فووي الكوورمس أخووذوا األجوور  كمووا 

أخذوا الفعلة األولين لكي يجذبهم صاحب الكورم إلوى 

ولكونووووه صووووالح . التوبووووة ويحسووووب لهووووم المكافوووو  

ورحوووومس أنعوووم لهوووم بهوووذا وتووورآف علووويهم وجعلهوووم 

فوووو فرحوا وتهللوووووا وسووووروا . متسوووواويين بوووواألولين

نذ تمسكتم برجواء التوبوة ألنكوم . وابتهجوا بإلهنا يا م 

بتوووبتكم نلووتم جوو اء صووالحاً فووي ملكوووت السووموات 

 .آمين. برحمة إلهناس الذي له المجد إلى األبد

 

 



إتهيل إإب تشيسي : بي إنجيلوس إنتي باي إهوؤو 

أري بين ميفئ خا إتهي إم : نيم باي هيمنوس 

.إنتيف كانين نوفي نان إيفول: إبشويس   

Piaggeloc `nte pai`e\oou > et\hl ``e`psici nem 
pai\umnoc > aripenmeu`i 'a `t\h `mP_ 

> ǹtefxa nennobi nan  `ebol.  

: الطائر( هذه الليله ) يا مالك هذا اليـوم + 

اذكرنا قدام الرب : الى العلو بهذه التسبحة

.ليغفر لنا خطايانا:   



ني إيتاف إن كوت إبشويس : ني إتشوني ما تاليتشوؤ 

نين إسنيو إتكي خين هوج هيج : ما إمتون نوؤو 
.باشويس أري فو إيثين إيرون نيموؤو: نيفين   

Nhet]wni matalswou > nh`etauenkot P_ 
ma`mton nwou > neǹcnhou etxh 'en \oj\ej 

niben > Pa_ `aribo`hqin ̀eron nemwou.  

والذين رقدوا يارب : المرضى اشفيهم + 

يارب : وأخوتنا الذين فى كل شدة: نيحهم

.أعنا وإياهم  



تينا إزمو : إف إإزمو إيرون إنجي إفنوتي 

إنسيو نيفين إري بيف : إبيف ران إثؤواب
.ناشو بي إفمين إيفول خين رون: إزمو  

Ef`e`cmou `eron `nje V; > tenna`cmou `epefran 
equ? > `nchou niben `ere pef`cmou > na]wpi 

efmhn `ebol ‘'en rwn.  

فى : ونبارك اسمه القدوس: ليباركنا هللا+ 

.دائمة فى أفواهنا: كل حين تسبحته  



نيم : جي إف إسمارؤوت إنجي إفيوت نيم إبشيرى

تين : تي إترياس إتجيك إيفول: بي إبنيفما إثؤواب 

.أوو أوشت إمموس تين تي أوؤوناس  

Je `f`cmarwout `nje ~Viwt nem ~P]hri > nem 
Pi`pneuma `eqouab > :`triac etjhk `ebol > 

tenouw]t `mmoc ten;`wou  nac.  

والروح : ألنـه مبارك اآلب واإلبن+ 

.نسجد له ونمجده: الثالوث الكامل: القدس  



 اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر

، ليتقاادس أساامك، أبانااا الااذى فااى السااموات

ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك، كما فى الساماء 

خبزناااا كفافناااا اعطناااا  كاااذلك علاااى األرض،

اليوم، وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحان أيضااً 

للمذنبين إلينا وال تدخلنا فى تجربة لكن نجناا 

ماان الشاارير بالمساايح يسااوع ربنااا، ألن لااك 

 .الملك والقوة والمجد إلى األبد أمين





 قوموا يا بني النور



قومووووووووووو    
بووول  ر وووو  
ر سوووووووووووووو   

 ب 
 . رقو ت

توووي و  وووو يي ب وووو  
ين شوووون  ي وووو    /

أوأويووووووووووووول ي  وووووووووووووي 
أ   /هووووووووووووووووووووووووووووووووو 

يب  ووووويىت ي وووو    
 .جوم

Tenqhnou `e`p
]wi 
ni]hri ̀nte 
piouwini `nten
\wc `eP_ `nte 
nijom. 



ركي يو م  
ر وووووووووووووووووووووووووووو  
خبووووووووووو   

 . فوس  

هوبووووو  ي   وووو  
 /ي يمهووووووووت   

يم يبسوووتإ ي وو  
 . ي يبس  إ

|opwc `ntef
er\̀mot 
nan `m`pcw; `n
te  
nenyuxh. 



ع وووووووووووووووووو م  
 قوووووووووووووووووووووو  
أم مووووووووووووووو  

 .جس  ا 

 /خوووووووووي ي وووووووووي
رين أوهوووووووووإ ووووووووووي

يم  ووو   /ييووور تي
يمثوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 

 .سوم ت كو 

"en `pjin`qr
en`o\i `erate
n `mpek`mqo 
cwmatikwc 



ي وووعن عووون 
عقور ووووووووووووو  
 وووووووووووووووووووووووووم 

 . رغفلة

آىل أوى ييفووووو  
ه  وي بوي  ووو  
 /يموووووووو  ه  وووووووو  

 . إفي   تإ ي

 ~Aliou`i `ebol 
\iten 
pennouc `mpi
\unim `nte 
;eb]i.  



أعط وووووووووووووووووووووو  
  ب يقظوووة 
ركوووي  ف ووو  
أ   قووووووووووووو  
أم مووووووووووووووووووو  
وقوووووووووووووووووووووووو  

 . رص ة

مووووى     ب  وووويىت 
 /ي  أوم ووووووو   يووووووو 

هوبوووووو   /ي   مفوووووي
ي  ووووووي نوووووو تإ ي  ووووووي 
أوهإ ييور تي يم  و  

يم يف ووووووووو    /يمثوووووووووو
ي ووووووو  توووووووإ يبووووووورو  

 .يف إ

Moi nan 
P_ `noumet-
refernumvin> 
\opwc ̀ntenka; ̀n
ten`o\i `eraten `mp
e`mqo `m̀vnau `nte 
;`proceuxh. 



و رسل ر  يىل 
فوووول  ر م  ووو  
 ر ئوووووو و فوووووو  
بغفووووووووووووووووووووووووووووووور   
خطووووووووووووووووووووووووووو    

 جملوووو  :  ركثوووونة
روووووو     وووووو  

 . ر  ر

أووه ي  ووووووووووووووي أو أو ب 
يب وووووووووووى ي وووووووووو  أ / ك
يوووووو  وروج   يتن صووووووذون
أووه ي  ووووووووووووووي : يبيوووووووووووووو  

ش شووووووول أ يبكوييفوووووووو  
: ي ووو   وووي  وووو  يتووو  

 صوووووووووووإ فووووووووووو   صذو ن
 .  ثرويب

Ouo\ ̀ntenouwrp 
nak `e`p]wi ̀n;do[
ologìa `eter`prepi> 
ouo\ `nten]a]ni `
e`pxw `ebol ̀nte 
nennobi  eto]> 
do[a ci 
vilan`qrwpe. 



 _P ق
ek`e`aouwn `nna`
cvotou> 
ouo\ `ere rwi 
jw `mpek̀cmou. 

يب  ووويىت يك ي آ 
أوأو  ي  ووووووووووووووووووووووووووووو  
يسفوتو أووه ي ى 
 وى جوووو يم  ووو  

 .يمسو

  ب  فووووووووووو   
شف  ور  طوو 
فمووووووووووووووووووووووووووووووووووإ 

 .ب س  ح 
 



 ُهوس الصَّوم الكبير



ااا• ااا /تسااابيًحا جدياااًدا وا الاااربَّ حُ ب   س  وا حُ ب   س 

اااااا/ األرض   كاااااالَّ يا الااااااربَّ   وا الااااااربَّ حُ ب   س 

ارُ ش   ب  / هُ كوا اسم  وبار    إلاى ياوم   ن ياوم  وا م 

اا وفااي  ه  بمجااد   وا فااي األماام  رُ ب  ااخ  / ه  بخالص 

 عظايم   الربَّ  ألنَّ / ه  بعجائب   عوب  الش   جميع  

 اآللهااة   علااى كاال   رهااوب  جااًدا م   ح  بَّ س ااومُ 

 . الليلويا



اا أياان أذهاابُ • اام  اا ك  ن روح  ااوم  أياان  ك  ن وجه 

ااا إن  ./ أهاااربُ   فأنااات   ُت إلاااى الساااماء  د  ع  ص 

 فهناك أنت   ن نزلُت إلى الجحيم  إو./ هناك

/ داةبالغ اا ين  ناااح  ن أخااذُت لااي ج  إو./ أيًضااا

ن إفا/ البحار   فاي أواخار   سكنُ أ  هما ووأقمتُ 

ااك تُ ويمينُاا/دينااي هَ  ت ك  هناااك ياادُ  ني كُ مس 

 . الليلويا



باااركي يااا نفسااي الاارب وجميااع مااا فااي •

بااركي ياا ./ باطني يبارك السمه القدوس

/ نفسااي الاارب وال تنسااي جميااع تسااابيحه

اااك الاااذي يشااافي / الغاااافر لاااك  جمياااع آثام 

  .الليلويا. سائر أمراضك



ن كنت  لآلثام راصاًدا ياا رب ياا رب مان إ•

مان / الن من عنادك هاو االغتفاار./ يثبت

ت  / أجاال اساامك صاابرُت لااك يااارب صاابر 

  .نفسي لناموسك الليلويا



كمااا يتاارأف األب علااى بنيااه كااذلك تاارأف •

مثال ارتفااع الساماء /. الرب على خائفيه

ى الارب رحمتاه علاى كال  من األرض قاوَّ

 . الليلويا. خائفيه



ك ت لهم آثااُمهم• والاذين / طوباهم الذين تُر 

طاوبي للرجال الاذي لام / ُست رت خطايااهم

وال فااي فمااه / يحسااب لااه الاارب خطيئااة

  .غش الليلويا



نااااي أحفااااظ طريقااااي لاااائال أخطاااائ إقلااااُت •

وضاااعُت علاااى فماااي حافًظاااا إذ / بلسااااني

  .الليلويا. وقف الخاطئ تجاهي



ادخلااااوا أمامااااه  بااااالفرح   اعباااادوا الااااربَّ •

ناا هاو هو إلهُ  ا علموا أن الربَّ / بالتهليل

 ه وغانمُ ونحان شاعبُ ./ صنعنا وليس نحان

  .الليلويا. ه  رعيت  



فااإن نفسااي / ارحمنااي يااا هللا ثاام ارحمنااي•

أن  ىإل جناحيك اتكل   وبظل   / عليك ت  توكل  

  .الليلويا. ثمُ اإل ر  بُ ع  ي  



ال / ياا رب الاتمسُ  ك  جه  و  ول   ك  طلبُت وجه  •

ااا تصااارف   اااعناااي وال تُ  ك  وجه   ز  ج  باااالر    ل  م 

وال  صانيقكن لاي معينًاا ال تُ / كعلى عبد  

أباي وأماي  فإنَّ / ترفضني يا هللا مخلصي

  .الليلويا. نيل  ب  فق   قد تركاني وأما الرب  



اااا•  ناموًسااااا فااااي طريااااق   لااااي يااااا رب   ع  ض 

فهمناااي / فاطلباااه فاااي كااال حاااين/ ك  حقوق ااا

  .الليلويا. كناموس   فافحصُ 



ااااأُ •  يااااا رب   اسااااتمع  ./ للاااارب لُ ت  اااار  وأُ  حُ ب   س 

ارحمنااااي ./ كصااااوتي الااااذي بااااه دعوتُاااا

  .الليلويا. قال قلبي لك   لي فإنَّ  واستجب  



/ صاا   إلااى صااالتيإطلبتااي  يااا هللاُ  اسااتمع  •

/ صاااالواتي ت  يااااا هللا اسااااتمع   أناااات   ألنااااك  

. ك  باااون اسااام  ره  عطيااات  ميراثًاااا للاااذين ي  أ  

  .الليلويا



اااخ  • / علياااك   ياااا إلهاااي المتكااالُ  ك  عباااد   ص  ل  

 إليك النهار   تُ فإني صرخ   ارحمني يا رب  

نفساي  تُ فع اك فإني ر  عبد   ح نفس  ر   ف  / هلَّ كُ 

. صااالح   يااا رب   أناات   ألنااك   يااا رب  /إليااك 

  .الليلويا



اااايُ ول  / ناااااعلينااااا ويبارك   هللاُ  ليتاااارآف  •  ر  ظه 

ااا فاااي  ف  عااار  لتُ ./ نااااعليناااا و يرحم   هُ وجه 

 األمااااام   وفاااااي جمياااااع  / كطريقُااااا األرض  

  .الليلويا. ك  خالص  



/ نايعينُ تُ  ك  وأحكاُما/ ك  حُ ب   س ايا نفسي وتُ ح  ت  •

 طلاااب  اف./ الضاااال روف  خاااال ضاااللُت مثااال  

  .الليلويا. لم انس   ني لوصاياك  إف ك  عبد  



اهااا أعط   واألرضُ / لاارب   ل   السااماء   سااماءُ •

ياا  ك  حون  ب   س  يُ  األمواتُ  ليس  / البشر   ألبناء  

 لكان  . /فاي الجحايم   الهابطين   وال كل  / رب  

اا يااا رب   ك  ُكاابار  نُ  الااذين   األحياااءُ  نحاانُ   ن  م 

  .الليلويا. اآلن وإلى الدهر



 وهُ كُ بااار  يُ ول  / ه  شااعب   فااي كنيسااة   وهُ عُااف  ر  ي  ل  ف  •

ةً م  بُاأُ  عال  ألنه ج  / يوخ  الش   على منابر    ثال  وَّ

. فرحاونوي   المساتقيمون   رُ بص  يُ / راف  الخ  

  .الليلويا



إلى  هو الكاهنُ  ك  إنَّ / ندم  ولم ي   ب  الرَّ  ف  ل  ح  •

 .الليلويا. لشيصاداقم   على طقس   األبد  

•+++++++++++++++++++  



 إبصالية آدام
  على الهوس األول



























األولالهوس   



نيم نينشيري إمبيسرائيل  /أفهوس إنجي مويسيس هتوتي

إثروجوس جي  /إيطاي هوذى إنتي إبشويس أووه أفجوس

غار أفتشى  /إبشويس جي خين أوو أو أوو اى/ مارين هوس

 .  أو أوو

 ةسرائيل بهذه التسبحإحين ذ سبح موسى و بنو  

 .  للرب و قالوا فلنسبح الرب ألنه بالمجد قد تمجد

Tote afhwc ̀nje Mw`ucyc nem 

nensyri ̀mPicrayl ̀etaihwdy ̀nte P=o=c ouoh 

afjoc e;rou-joc @ je marenhwc ̀eP=o=c je qen 

ouw`ou gar af[i`wou. 



أف فيرفورو إي  /نيم أو تشاسى إهثو /أو إهثو 

إيفول هيجوى  /وس نيم أوريف هوبسثيا إفيوم أوفو

   . سوتيرياأ أفشوبى ني إن

الفرس و راكبه طرحهما في البحر معيني 

 ً    .وساتري صار لي خالصا

Ou`h;o nem ou[aci`h;o afberbwrou ̀e`viom 

@ ouboy`;oc nem ourefhwbc ̀ebol hijwi @ 

afswpi nyi ̀noucwtyri`a. 



 /أو ناف إفنوتى إمبايوت تيؤفاى بي بانوتى تينا 

 .تشاسف اتينا 

  .هذا هو إلهى ف مجده إله أبى ف رفعه 

Vai pe Panou] ]na ]w`ou naf @ 

V] `mpaiwt ]na[acf. 



بي  /إبشويس بيتخوم خيم إني فوتس إبشويس

 تس إنتي فارا  نيم تيف أ بيفران ني فير إتشو

   .أف فيرفورو إي إفيوم /جوم تيرس

سمه مركبات االرب مكسر الحروب الرب 
   .ته طرحهما في البحرافرعون وكل قو

P=o=c petqomqem ̀nnibwtc @ P=o=c pe 

pefran @ nibere[woutc ̀nte Vara`w 

nem tefjom tyrc afberbwrou ̀e`viom 



أو إهثو نيم أو إتشاسى إهثو آففير فورو إيه إفيوم 

جيه مارين هوس إيه إبشويس جيه خين أوو أو أوو 

 .غار آفتشى أو أوو

:  الفرس و راكب الفرس طرحهما فى البحر 

 .فلنسبح الرب ألنه بالمجد قد تمجد

Ou`h;o nem ou[aci`h;o afberbwrou 

`e`viom @ je marenhwc ̀eP=o=c @ je qen 

ou`wou gar af[i`wou . 



 لبش الهوس األول



:  إنجي بيمو  إنتي إفيوم : خين أوشوت أفشوت   

   .أفشوبي أن أو ما إمموشي : أووه إفنون إتشي  

قطعاً أنقطع ماء البحر و العمق العميق صار 

 ً  مسلكا

Qen ouswt afswt @ ̀nje 

pimwou ̀nte v̀iom @ ouoh `vnoun 

etsyk @ afswpi `nouma`mmosi. 



:  آ إفري شاي هيجوف : أوكاهي إن أثؤ أونه 

 .أفموشي هيوتف: أوموي  أن تسيني 

أشرق  الشمس عليها و   أرض غير ظاهر

 .طريق غير مسلوكة مشوا عليها

Okahi ǹa;ouwnh @ ̀a`vry sai hijwf 

@ oumwit ̀natcini @ aumosi hiwtf. 



إنتي مويسيس بي أرشي : هيتين ني إفشي  

إمبيكو : إبتشويس أري إهموت نان : إبروفيتيس 

 .إيفول إنتي نين نوفي

بصلوات موسي رئيس األنبياء يا رب إنعم لنا 

  .بم فر  خطايانا

Hiten nieu,y ̀nte Mw`ucyc 

piar,y`provytyc P=o=c ̀ari`hmot nan 

`mpi,w ̀ebol `nte nennobi. 



هيتين ني إبريسفيا إنتي تي ثيؤطوكوس إثؤواب  

إمبيكو إيفول : إبتشويس أري إهموت نان: ماريا 

 .إنتي نين نوفي

بشفاعات والد  اإلله القديسة مريم يارب أنعم 

 ياناالنا ب فران خط

Hiten ni`precbi`a ̀nte 

];eotokoc =e=;=u Mari`a @ P=o=c 

`ari`hmot nan ̀mpi,w ̀ebol `nte 

nennobi. 



يوت إن  نيم بي : مموب أوبخريستوسإتين أو ش   

إي  جي أب: نيم بي إبنفما إثؤواب : آغاثوس 

 .   أكسوتي إممون

نسجد ل  أيها المسيح مع أبي  الصالح و الروح 

 .وخلصتنا  أتي   القدس ألن  

}enouwst ̀mmok ̀w P=,=c nem 

Pekiwt ̀n`aga;oc @ nem 

Pi`pneuma =e=;=u @ je ak`i akcw] 

`mmon. 



 ابصالية آدام 

 على

الهوس الثاني   



































 الهوس الثاني



أوأونه إيفول ام إبشويس جي أواخريستوس أو 

 .جى بيف ناى شوب شا إينيه : آغاثوس بى الليلويا 

ألن . شكروا الرب ألنه صالح و خير الليلويا أ

 . بد رحمتهإلى األ

Ouwnh ̀ebol `mP=o=c je ou`,ryctoc 

ou`aga;oc pe allyloui`a @ je 

pefnai sop sa ̀eneh. 



:  الليلويا أو أونه إيفول ام إفنوتي انتى ني نوتي 

 .جى بيف ناى شوب شا إينيه 

بد ألن إلى األ. أشكروا إله اآللهة الليلويا 

 .رحمته

Ouwnh ̀ebol `mv] `nte ninou] =a=l @ 

je pefnai sop sa ̀eneh . 



جى بيف : الليلويا أوأونه ايفول ام افنوتي انتيه 

 .ناى شوب شا إينيه 

بد ألن إلى األ. ويا لحمدوا إله السماء  الليا

 .رحمته

Ouwnh ̀ebol `mV] `nte `tve a=l @ je 

pefnai sop sa ̀eneh . 



أوأونه ايفول ام ابشويس انتيه ني تشويس جي 

جى بيف ناى : الليلويا اواخريستوس او أغاثوس بيه 

 .شوب شا إينيه 

. ويالرباب ألنه طيب و صالح  اللياحمدوا رب األ

 .بد رحمتهألن إلى األ

Ouwnh ̀ebol `mP=o=c ̀nte ni=o=c je 

ou`,ryctoc ou`aga;oc pe a=l @ je 

pefnai sop sa ̀eneh . 



 لبش الهوس الثاني



إمبي خريستوس بين : مارين أوو أونه ايفول 

دافيد بي : نيم بي ييروبصالتيس : نووتي 

 .إبروفيتيس 

 فلنشكر المسيح إلهنا مع المرتل داود النبي

Marenouwnh ̀ebol @ `mP=,=c 

Pennou] @ nem piiero'altyc @ 

Dauid pi`provytyc . 



نيم نووذيناميس أفهي : جيه أفثاميو إنني فيؤوى 

 .إإهري هيجين نيمو أوو : سينتي إمبي كاهي 

ألنه خلق السموات و جنودها وأسس االرض 

 . على المياه

Je af;ami`o ̀nnivyou`i @ nem 

noudunamic @ afhicen] ̀mpikahi @ 

`e`hryi hijen nimwou . 



:  إنتيه بي ييربصالتيس دافيد : هيتين ني إفشي 

إمبي كو إيفول إنتيه : إبتشويس أرى إهموت نان 

 .نين نوفي 

نعم لنا بم فر  أ بصلوات المرتل داود يا رب

 .خطيانا

Hiten nieu,y @ `nte piiero'altyc 

Dauid @ P=o=c ̀ari`hmot nan @ `mpi,w 

`ebol `nte nenobi . 



إنتيه تي ثيؤطوكوس إثؤواب : هيتين ني إبريسفيا 

إمبي كو إيفول : إبتشويس أرى إهموت نان : ماريا 

 .إنتيه نين نوفي 

  له القديسة مريم يارب انعموالد  اإل اتبشفاع

 .يانا النا بم فر  خط

Hiten ni`precbi`a @ `nte ];e`otokoc 

e;ouab Mari`a @ P=o=c ̀ari`hmot nan @ 

`mpi,w ̀ebol `nte nenobi  



إنتيه إبخوروس تيرف إنتيه ني : هيتين ني إبريسفيا 

إمبي كو : إبتشويس أرى إهموت نان : أنجيلوس 

.إيفول إنتيه نين نوفي   

لنا  نعمأيارب  كل صفوف المالئكة اتبشفاع

.يانا ابم فر  خط  

Hiten ni`precbi`a @ `nte `p,oroc tyrf 

`nte niaggeloc @ P=o=c ̀ari`hmot nan @ 

`mpi,w ̀ebol `nte nenobi . 



نيم بي  يوت إن أغاثوس : إب إسمارو وت آليثوس 

 سوتي إممونأكجي أب إي : نيم بي بنيفما إثؤواب : 

بارب أن  بالحقيقة مع أبي  الصالح والروح م

 . القدس ألن  أتي  و خلصتنا

` K`cmarwout ̀aly;wc@ nem Pekiwt 

`n`aga;oc@ nem Pi=p=n=a e;ouab @ je 

ak`i akcw] ̀mmon . 



 

 ابصالية آدام 

 على 

 الهوس الثالث
 



























 الهوس الثالث



إب : إب إسمارو ت أبتشويس إفنوتي إنتي نين يوتي 

إيرهو و إسمارو ت إب إير هو و تشيسي شا ني 
  .نيهيإ

مبارب أن  أيها الرب إله آبائنا و مت ايد بركة و 
 .مت ايد علواً إلي األبد

 ` Kcmarwout ̀ P[oic V] `nte 

nenio] @ `k`erhou`o ̀cmarwout 

`kerhou`o [ici sa ni`eneh. 



إف إسمارو ت إنجي بيران إثؤواب إنتي بي  أو 

سمارو ت إف إير هو و تشيسي إإف إيرهو و : أوو

 .نيهيشا ني إ

مبارب اسم مجدب القدوس  و مت ايد بركة و 

 .مت ايد علواً إلي األبد

` F`cmarwout ̀nje Piran =e=;=u ̀nte 

pek`wou @ `ferhou`o ̀cmarwout 

`fehou`o [ici sa ni`eneh. 



إسمو إبشويس آنانياس آزارياس ميصائيل كي 
تشاسف شا ني  هوس إيروف آري هو : دانييل

  .إينيه

باركوا الرب يا حنانيا و ع اريا و ميصائيل و 
  .دانيال سبحوه وزيدوه علواً إلي األبد 

` Cmou ̀eP=o=c ̀ Ananiac ̀ Axariac 

Micayl @ hwc `erof ̀arihou`o[acf sa 

ni`eneh. 



إسمو إبشويس ني إيتر سي فيستي إمبتشويس 
 هوس إيروف آري هو : إفنوتي إنتي نين يوتي  

 .تشاسف شا ني إينيه

سبحوه و باركوا الرب يا عابدي الرب إله آبائنا 

 .علواً إلي األبد  زيدوه

` Cmou ̀eP=o=c ny`etercebec;e ̀mP=o=c 

V] `nte nenio]@ hwc `erof 

`arihou`o[acf sa ni`eneh. 



 مديحة أريبسالين



هري إيجون أووه إى إ:بسالين إفي إيطاف أشفيأر 

:  أفطونف أفكورف أمفمو أفتي شوشف :أفكوسف

 .هوس إيروف أري هو  تشاسف

رتلوا للذي صلب عنا وقبر وقام و أبطل الموت  

 .و أهانه سبحوه و زيدوه علواً 

Ari'alin ̀evy`etauasf @ `e`hryi `ejwn 

ouoh aukocf aftwnf afkwrf `m`vmou 

af]sosf @ hwc `erof `arihou`o [acf. 



أووه جوله أمبي : فول أمبي رومي أمباليؤس 

هوس : أووه إيخون  إمي اإليؤس : فيري أفكليؤس 

 .إيروف أري هو  تشاسف

إخلعوا اإلنسان العتيق و ألبسوا الجديد الفاخر و 

 .أقتربوا إلي ع م الرحمة سبحوه و زيدوه علواً 

Bws ̀mpirwmi ̀mpaleoc @ ouoh jwlh 

`mpiberi eu`kleoc @ ouoh `eqwnt 

`emega`eleoc @ hwc `erof `arihou`o [acf. 



ني إبريسفيتيروس كي  : خريستيانوسني جينوس إن

  بتشويس جي أوهيكانوسإ ما أو أوو أم :ذياكونوس

 .ري هو  تشاسفآهوس إيروف 

أعطوا  مسةيا جنس المسيحيين القسوس و الشما

 .مجداً للرب ألنه مستوجب سبحوه و زيدوه علواً 

Genoc ǹni,rict`ianoc @ ni`precbuteroc 

ke di`akonoc @ ma`wou m̀ ` P[oic je 

ouhikanoc @ hwc `erof `arihou`o [acf. 



ايطا  بخريستوس :ذيفتي هارون أوبي شوم  إن ألو

هوس : أفناهمو إيفول ها بي ذيافولو :بينوتي أولو 

 .إيروف أري هو  تشاسف

هلم إلينا أيها الثالثة فتية الذين رفعهم المسيح 

 .إلهنا و أنقذهم من إبليس سبحوه و زيدوه علواً 

Deute haron ̀wpisomt ̀n`alou @ `eta 

Pi`,rictoc Pennou] ̀olou @ afnahmou 

`ebolha pidi`abolou @ hwc ̀erof `arihou`o [acf. 



أونى إيتير : كوليم خين أو نيشتي إن إشرويس  

 يطافنيم ني فيسيس تيرو إ: سيفيستي إمبتشويس 

 .هوس إيروف أري هو  تشاسف: أيس 

أسرعوا بحرص ع يم يا أتقياء الرب و كل 

 .الطبائع التي صنعها سبحوه و زيدوه علواً 

<wlem qen ounis] ǹ`srwic @ 

`wnyetercebec;e ̀mP=o=c @ nem nivucic 

tyrou etafaic @ hwc ̀erof `arihou`o [acf. 



موي نان تيرين : إبسيخوس كي أنا بافسيس  

إثرين جو خين أو أبو الفسيس : رافسيس ثخوريس إ

 .هوس إيروف أري هو  تشاسف: 

برود  و نياحاً أعطنا كلنا ب ير إنقطا  لنقول 

 .بتمتع سبحوه و زيدوه علواً 

"u,oc ke anapaucic @ moi nan tyren 

,wric ̀;raucic @ e;renjw qen 

ou`apolaucic @ hwc ̀erof ̀arihou`o [acf. 



ساركيس أريتف : أوسافتوس بي  فوب بي إبتوخوس 

إيساجي نيم ناي هوس مي : أفؤوي إن إينوخوس 

 .هوس إيروف أري هو  تشاسف: توخوس 

كذل  عبدب المسكين سركيس إجعله ب ير دينونة 

 .ليقول مع هؤالء كشري  سبحوه و زيدوه علواً 

Wcautwc pekbwk pi`ptw,oc @ Carkic 

`aritf efoi ̀n`eno,oc ̀ecaji nem nai hwc 

meto,oc @ hwc ̀erof ̀arihou`o [acf. 



 تين اويه انسوك



Tenoue\ ̀ncwk 
'en pen\ht 
thrf> 
tener\o; 'a 
tek\h> ouo\ 
tenkw; `nca 
pek\o> 
V; ̀mper;]ipi 
nan. 

 ي سوك أويه تي
 ه   بي خي
 ي هوتإ تي :تن 

 أووه :هإ خ ت  
 ي ص ب   نوتإ  تي
 يم ن يف وتإ :هو
 .   ش   تإ

 بكل    م 
 :قلوب  

 :وخن ف 
 و طل 
 :وج  
  هللا

 .الختع 



 Alla ̀ariou`i ق
neman> kata 
tekmet`epikhc> 
nem 
kata ̀p`a]ai ̀nt
e peknai> 
P_ `aribo`hqin ̀e
ron.  

 أووى آ ى آال
 ت   ن ات  :  م  
 :ن ىت    يى م  
 آش ى يب ن ات     
 : ى ب   ي  

 فو آ ى يب  ويىت
 .ييرو  ييثي

 أص ع بل
 :مم  

 حبس 
 :دع  
 ونكثرة
 : مح  
 .أع     ب



Mare 
ten`proceuxh 
pennhb> `i `èp]wi `m
pek`mqo> ̀m`vrh; `n
\an`slhl `nte 
\an-wili> nem 
\anmaci 
eukeni`wout. 

 يبرو  تي م  ى
 :    بي يف إ
 يم ييب وى يى
 يم :يمثو ب  

 يهن   يفري 
 ه   ي   يت ل ل
 ه       :أويلي
 أو   يفكإ م سإ
 .أوت

 فل صم 
 :ص ت  
 أم م 
 : س   

  رق ت مثل
 :ن   

 وع و 
 .مس  



ق
 ~Mperer`pwb] ̀n;-
di`aqhkh> 
qh`etak-
cemnhtc nem 
nenio;> 
Abraam ~Icaak 
Iakwb> Pic/l/ 
pee/q/u/ `ntak.  

 أوبش يب ي  يم ن
 وإ :ذ و كإ ي  
    ىت س   يي  ك
 :يوتإ  ي    

 آك ييس  آبر م
   : نوب
 يو و ب   يسر ئ ل
 .ي   ك

  رم   الت ىت
 قطم ه : رذ 
 :آابئ   مع

 يبر ه  
 ويسحو
 :ويمقوب
 يسر ئ ل
 .ق يس 



~Cmou ̀eP_ 
nilaoc throu> 
nivulh 
niacpi ̀nlac> 
\wc `erof 
ma`wou 
naf> ̀ari\ou`o 
sacf ]a `ene\. 

 يب  ويىت يمسو
   :تنو    ؤ 
 يس    ف لإ
 هو  :ي   
 م أو ييرو 
 آ ى :أوو  

 هوؤت  س 
 .يي  ه ش  

  ررب اب نو 
  مج ع

  ر موب
 ورغ ت و رق  ئل
 س حوه  ألرسن
  ي وه وجم وه
 . آلابد  ىل علو ا 



 ق
Twb\ `mP_ `e`\
rhi `ejwn> `w 
pig/ `n`alou `n`agi
oc> Cedrak 
Micak 
Abdenagw> `nt
efxa nennobi 
nan `ebol. 

 يب  ويىت يم طوبه
 :يجيو  يهرى يى
 ي  شوم  أو 
 :آج و  ي  آرو

 م ص ك س    ك
  ي     :يب ي  غو
     وىف ن  ي
 .ييفو 

 من أطل و 
 أي   ع    ررب
 ف  ة  رث وة

  رق يسي
  كسم  س   ك

 ر غفر وأب  غو
 .خط    ر  



ابصالية واطس 

ع  م  ج  على م 

  التسبحة

























+++++++ 



 مجمع القديسين



Ari`precbeuin ̀e`\
rhi ̀ejwn> ̀w 
ten_ ̀nnhb thren 
;qe`otokoc> 
Mari`a ̀qmau ̀mPe
nc/w/r/> ̀ntefxa 
nennobi 
nan ̀ebol. 

آ   يبريىت ف في ي  
أوتوووووي :يجيوووووو  يهووووور 

شويىت ي      تونين 
موو    : ونووو  طيت و   

: يمثووو   يم وووي سووووتن
ي     نو  ي  وو     

 .ييفو 

 شوووفمي ف  ووو    
سووووووو  ت   نل ووووووو  
 رسوووو  ة و روووو ة 
 إلرووووووه موووووور  أم 
خملصوووو   ر غفوووور 

 .ر   خط   



~Ari`precbeuin ̀e`
\rhi ̀ejwn> ̀w 
ni`arxhaggeloc 
e/q/u/> Mixahl 
nem 
Gabrihl> ̀ntef
xa nennobi 
nan `ebol.  

آ   يبوووريىت ف فوووي 
: ي  يهوووور  يجيووووو 

أوين أ شوووووووووووووووووووووووووووووووي 
: أجن لوووو  يوووو و ب

م خ ئ ووووووووووووول  ووووووووووووو   
ي   ووووووو   : غ بري ووووووول

نوووووووو  ي  ووووووووو     
 .ييفو 

 شووووووفم  ف  وووووو  
   ئ سوووووووووووووووي 
 مل ئكووووووووووووووووووووة 
 رطووووووووووووووو هرين 
م خ ئ وووووووووووووووووول 
وغوووووووووووووووووووو    
ر غفووووووووور ر ووووووووو  

 .خط   



~Ar/i/p/> `w 
niarxhagge
loc e/q/u/> 
Ravahl nem 
Courihl> ̀nt/
e/f/.. 

أوين ..: أ  
أ شووووي أجن لووووو  

  ف ئ ول : يو و ب
:  وووووووو   سووووووووو ي ل

 ..ي    

  .. أشووووووووووفع
 ئ سووووووووووووووووووووووي 
 مل ئكووووووووووووووووووة 
 رطوووووووووووووو هرين 
  ف ئ ووووووووووووووووووووول 
وسوووووووووووووووو    

 ..ر غفر



 Ar/i/p/> `w~ ق
niarxh-
aggeloc e/q/u/> 
Cedakihl 
Caraqihl nem 
Ananihl> `nt/e/f/
.. 

أوين أ شوووي .. : آ  
:  بأجن لوووووو  يوووووو و 

سووو   ن  ل سووو   و  ل 
:  ووووووووووووووو   أ    ووووووووووووووول 

 ..ي    

  ..  شووووووووووووووووووووووفمو 
 ؤسووووو ئ  مل ئكوووووة 
 ألط ووووووووووووووووووووووووووووووووووو   
سووووووووووووووووووووووووووووووو  ن    
وسووووووووووووووووووووووووووووووور و    

 ..وأ      ر غفر



Tw/> 
na_ `nio; `mmai
nou]hri> ~Ant
wnioc nem abba 
Paule> `nt/e/f/.. 

 شووووووووويىت .. : طوووووووو 
   ووووووووووتإ   ووووووووو ى  ووووووووو 

أفوووووووووووووووووووو  : شوووووووووووووووووووونى 
أ طووووووو  و    وووووو  أفوووووو  

 ..ي    : ابفولإ 

  ..  طل ووووووووووووووووووووو 
سوو     ألبوووين 
 وووويب أوالدمهوووو  
أ طو  وووو  أ  ووو  

 ..بوال ر غفر



Tw/> 
nixoroc ̀nte 
ni`ctaurovor
oc> ̀etaujwk `
ebol 
\ini]afeu> `n
t/e/f/.. 

ين .. : طوبووووووووووووووووه
خو و  ي   ه ين 
يسووط فروفو و 

ييطووو   جووووك : 
ييفووووووووووو  ه وووووووووو  
: شوووووووووووووووووووووووووووو ف  

 ..ي    

  ..  طل ووووووووو 
مصووووووووووووووووووووو   
ر وووووووووووووووووووووووووووو   
 رصوووووووووووووووول   
 روووذ  نملوووو  
   رووووووووووو     

 ..ر غفر



 </Tw ل
nhe/q/u/ `nte 
pai `e\oou> 
piouai piouai 
kata 
pefran> ̀nt/e/f/
.. 

  .. : طوبوووووووووووه
يووووووو و ب ي وووووو  
: ابى يي وووووووووووؤ 

ىي أو ى   
أو ى نووووووووووووووووووووو ات 
: ب فووووووووووووووووووووووووور   

 ..ي    

  ..  طل ووووو 
ق يسوووووووووووووووإ 
هووووذ   ر وووووم 
نووول و  وووو  
ابمسوووووووووووووووووووووووووه 

 ..ر غفر



255 

~Wcautwc 
tensici `mmok> 
nem pi\umnodoc 
Dauid> je `nqok 
pe piouhb 
]a `ene\> 
kata `tta[ic `mM
elxicedek 

و  تووي ط فصووأو 
: ت  سووإ ي وووك 

 وووووووو     ه م ووووووووو 
: ذو  د ف ووووووووووو  

جووإ ي ثوووك   يب 
: أوي  شو  يي  وه 

نووووووووووووووووووووووووووووووو ات يت 
اتنسوووووووووووووووووو ىت يم 
 .م ل  س  ي  

نوووووووووووووووووووووووووووذر  
 مظمووووو  موووووع 
 ملرتووووووووووول د ود 
قوووووو ئلي أ وووووو  
هووووووو  ركوووووو هن 
ييل  ألب  علإ 
طقووووووووووووووووووووووووووووووىت 
 .مل  ص د ل



 </Tw ل
peniwt `eqou
ab `mp̀atriar
xhc> abba (..) 
piarxh`ereuc>
 ̀ntef.. 

.. : طوبووووووووووووووووووووووووووه
ب   ووووووووووووووووووووووووووووووووووت    
يووووووووووووووووووووووووووووووووو و ب 
: يم  تر  شووو ىت 

  )... ( أفووووووووو   
: أ شإ ييوريفىت 

 ..ي    

  .. أطلوووووووو 
أاب   رق يىت 
 ر طريووووووووووووووورك 

)..( أ  ووووووووووووووووو  
 ئووووووووووووووووووووووووووو ىت 
 رك  وووووووووووووووووووووووة 

 ..ر غفر



 ذكصولوجية للصوم المقدس



نيااك ناااى أو باشااويس تااى ناااهوس إممااوؤ، شااا 
إينياااه انتاااى باااى إينياااه، أووه يسااا ين جاااوؤ شاااا 

 .جوؤ، تينا جو انتيك ميثمى خين روى
 

ك ياا رباى، إلاى أباد األباد، ومان أسبح مراحم  
 .جيل إلى جيل، بفمى أخبر بحقك



نا آنوميا آفتشيساى إى طاا آفاى، أووه آف +•

، افنااوتى سااوتيم يإهااروش إى إهاارى إيجااو

إيباااا فياااا هاااوم، هاااي اؤياااى إمماااوؤ إي اااول 

 .هاروى

 

، ياا ل اع   ت  ل اقُ على رأساى، وث   ت  ل  آثامى ع  + • ى 

 .هللا إسمع تنُهدى، وإطرحها عنى



آريتااي إم إفريتااى إمبااى تيلااونيس، فااي ايطاااف •

إرنوڤى إيروك، أكشين هيت إى إهرى إيجوف، 

 .أك كانيڤ نوڤى ناف إي ول

 

وتراءفاات ،أجعلنااى مثاال العشااار،الذى أخطأإليك•

 .له خطاياه ت  ر  ف  عليه، وغ  



، ثاااى يإم أفريتاااى إن تاااى باااورنآريتاااي  +•
إيطاااك سااوتى إممااوس إي ااول، أكتوجااوس 
أكناااوهيم إمماااوس،  اااى أساااراناك امبياااك 

 .إمثو

 

ها، إجعلناااى مثااال الزانياااة، التاااى خلصااات  + •
 .كأمام   ك  ها، ألنها أرضت  ها ونجيت  وأنقذت  



آريتااي إم افريتااى إمبااى سااونى، فااي ايطاااف •

آشف إنسا تيك أويى نام، أفئير اومولوجين 

 .إمموك، إمباي ريتى إفجو إمموس

 

إجعلنى مثل اللص، الذى ُصلب عن يمينك، •

 .بك، هكذا قائالً  وإعترف  



 اااى آرى باااامي ئى أو باشاااويس، آرى  +•
باااااااامي ئى أو باااااااانوتى، آرى باااااااامي ئى أو 

 .باأورو، أكشانئى خين تيك ميت أورو

 

اذكرناااى ياااا رباااى، اذكرناااى ياااا إلهاااى، + "•
 ."فى ملكوتك جئت   متىاذكرنى يا ملكى، 



إنثوك ذى أو باستوير، أكشوب إيروك أنتيف •

ؤمولوجيا، أكشينهيت إيى إهرى إيجوف، أك 

 .ؤؤربف إيبى باراذيسوس

 

 ، وترأفت  هُ إليك اعتراف   يا مخلصى، قبلت   فأنت  •

 .ردوسإلى الف   هُ عليه، وأرسلت  



آنوك هو خا بيريف إرنوڤى، إيسوس  +•

بانوتى با أورو إممى، شانا إهثيك إى إهرى 

 .إيجون، آريت إم إفريتى إن إواى إن ناى

 

وأنا أيضاً الخاطئ، يا يسوع إلهى وملكى + •

،الحقيقى، تحنن ع  .هؤالء واجعلنى كأحد   لي 



تااى سااوؤن  ااى إنثااوك أو آغاااثوس، إنريااف •

، آرى باامي ئى خاين تشينهيت أووه إن نائي

 .بيك ناى، شا إينيه إنتى نى إينيه

 

ورحاايم،  صااالح، رؤوف   أنااا أعاارف أنااك  •

 .األبد ك، إلى أبد  اذكرنى برحمت  



ه إمموك أو باشويس إيساوس، امبيار بتى طو +•

سوهى إمموى خين بيك جونت، أوذى أون خاين 

 .بيك إم ون، إمبير تى إس و إنطاميت آت إيمى

 

يااا ربااى يسااوع، أن ال تبكتنااى  إليااك   بُ طلُااأ  + •

 .تىال  ه  ج   ب  ؤد   ، تُ ك  جز  ر  بغضبك، وال ب  



 ى إكؤؤش إم إفمو آن، امباى رياف ارناوڤى، إم •
افريتااى انتيااف كوتااف أووه انتيااف أوناا ، شااانا 
إهثيااك كاطااا مياات جااوڤ، امبيرسااومس ايااروى 

 .خين أو إم ون

 

ا• الخااطئ، مثال أن يرجاع  وت  ألنك ال تشااء م 
 يَّ ويحياا، تاراءف علاى ضاعفى، وال تنظار إلاا

 .غضبب  



آى إرناوڤى إيساوس باشاويس، آى إرناوڤى  +•

إيسوس بانوتى، باأورو إمبيروب إيروى، إينى 

 .نوڤى ايطاى أيتو

 

يااا يسااوع  يااا يسااوع ربااى، أخطااأتُ  أخطااأتُ + •

، الخطايااا التااى ي  إلهااى، يااا ملكااى ال تحسااب علاا

 .هاصنعتُ 



تى تيهو إيروك أوبا ساوتير، ماارى نياك ميثناإيات •

، إت يآناااك يخااين ناا ي، إنتونااوهيم إممااويطاااهو

 .بسيشىإى ايطا فأو يت

 

ك، ُماااانى مراح  ك يااااا مخلصااااى، فلتاااادرك  أسااااألُ •

 .ىة لنفس  ضادَّ نى من الشدائد، المُ لتخلص  



امبياار هااى إكااروم إيطااا مياات آتسااوؤن،  +•

إميفريتى هوف إنسودوما، أوذى أون امبيار 

 .تاكوى، إميفريتى هوف إنجومورا

 

اا ثاال  عاادم معرفتااى، م   ال تحاارق  + • وم، وال دُ س 

 .مورةع   ثل  نى أيضاً، م  تهلك  



الال باشويس آرى أويى نيمى، اميفريتاى ان •

ني ريم نى ني ئى، ناى ايطااڤ ئيار ميطانياا، 

 .أك كا نونوڤى إي ول

 

ينااوى، ن   أهاال   ثاال  معااى، م   لكاان يااا ربااى إصاانع  •

 .مم خطاياهُ هُ ل   ت  فر  الذين تابوا، فغ  



الاااال ماااارى نياااك ميثنائيااات، طااااهوى  +•

خين أو ئيس، انطاؤش إي اول نايم  باشويس  

 .باى الؤس، خين أو إسمى إن آتكاروس

 

نى ساريعاً، مراحماك ياا ربااى، لكان فلتادرك  + •

 .ال يسكت صوت  ، ب  ألصرخ مع هذا الشعب  



إث اااى فااااى تاااى طوڤاااه إمماااوك، ابشاااويس •

افنااوتى باسااوتير، إمبياار إياارى إنؤهاااب نااى 

 .مى، آنوك خابى جوب إنريف إيرنوڤى

 

اا• اإللااه  إليااك، أيهااا الاارب   بُ طلُاان أجاال هااذا أ  م 

 .الخاطئ اكمنى، أنا الضعيفُ ح  مخلصى، ال تُ 



الااال ڤااول إي ااول كااو نااى إي ااول، إن نااا  +•
بارابطومااااا إتااااؤش، هااااوس آغاااااثوس أووه 
إمماى رومى، ناى نان كاطا بياك نيشاتى إن 

 .ناى

 

ى الكثيااارة، زالت ااا ،واغفااار لاااى لكااان حااالَّ + •
 البشاااار، إرحمنااااا كعظاااايم   كصااااالح ومحااااب   

 .كرحمت  



 ختام الذكصولوجيات



}wpi `nqo 
erecomc `ejwn> 'en 
nima etsoci 
eterexh `n'htou 
> `w ten_ `nnhb 
thren ;qe`otokoc 

> 
etoi `mparqenoc `nc

hou  niben . 

شوووووووو  يو وووووووو ييووووووورى 
: سووووومىت يجيووووو  

خووووووووووووووي ين موووووووووووووو  
يت وسووووووووي ييوووووووو  
:   يكووووووي يخن  ووووووو 

 وتووي ت ووويىت ي  
    تنين تإ ووي 

يتوو ى : أوتونووو  
يم   و  و  ي س و 

 .  في

نوين أ    ظورة 
  : عل  ووووووووووووووووووو 

 ملو ضوووووووووووووووووووووووع 
 رم ر وووووووة  رووووووو  
أ وووووووو  ن ئ ووووووووة 
: ف  ووووووووووووووووووووووووووووووووو 

 سووو  ت   نل ووو  
: و رووووو ة  إلروووووه

 رمووووووذ  ئ نوووووول 
 . ي



 ل
Ma;\o `mvhetr
emacf > 
Penc/w/r/ `n`agaqo

c 
> `ntef`wli `nnai'
ici `ebol\aron 
> `ntefcemni nan 

 `ntef \irhnh. 

موو  ت  ووو يمفووإ ييوو  
: آ ى موووو  سوووو  

بوووووووي سووووووووتن ي  
: آغوووووووووووووووووووووووو وو  

ي   ووووو  ألوىل ي  
 ى خ سووووووووووووووووووووإ 
: ييفووووو  هوووو  و  

    ووووووو  سووووووو مل 
   ي   وووووووووووووووووووووووو  

 .هنيل 

يسووووووووو يل  روووووووووذ  
: ور توووووووووووووووووووووووووه

خملصوووووووووووووووووووووووو   
أ  :  رصوووووووو ح

يرفوووووووووع ع ووووووووو  
هووووووووووووووووووووووووووووووووووذه 
:  ألتموووووووووووووووو ب

ويقووووووووور  ر ووووووووو  
 .س مه



Xere ne `w 
;parqenoc > 
;ourw `mmhi `n`a
lhqinh > 
xere `p]ou]ou `
nte pengenoc 
> `are`jvo 
nan `nEmmanou

hl .. 

شووووووووونى   أوتوووووووووإ 
تووووإ : اب و  ووووو  

أو و ي ووووووووووووووإ ي  
شوونى : آر ث وول 

يب وشوووووووو ي ووووووو  
: بووووووي ج  ووووووو  

آ ى يجفووووووو    
 .ي  ي   وئ ل

 رس م ر  أي    
:  رمووووووووووووووووووووووذ  ئ

 مللكووووووووووووووووووووووووووووووة 
 حلق ق ووووووووووووووووووووووووة 
:  حلق   وووووووووووووووووووووة

 رسوو م رفخوور 
أل و  : ج س  

ورووووووووو ت ر ووووووووو  
 .عم  وئ ل



 ل
Ten;\o `aripe
nmeu`i > `w 

;`proctathc 
eten\ot> 

na\ren Pen_ 
Ih/c/ Px/c/ 
> `ntefxa 

nennobi 
nan `ebol. 

تووووي ت  ووووو آ ى بووووي 
 وتوووووووووإ : م فئوووووووووإ 

يبوووووووورو  اتتوووووووو ىت 
: يي وووووووووي هووووووووووت 

 هوووووووووووووورين بووووووووووووووي 
ت وووويىت ييسوووو  
: خبرسووووووووووووووووووووووو و  

ي   وو  نوو  ي  ووو  
 .    يفو 

 سوووووووووووووووووووووووووو ر  
: أذنري ووووووووووووو 

أي  وووووووووووووووووووووووووو  
 رمف فوووووووووووووووووة 
:  ألم  ووووووووووووووة

رووووو ى  ب ووووو  
يسوووووووووووووووووووووون 
:  ملسووووووووووووو  

ر غفوووووور ر وووووو  
 .خط   



 رط ئر يىل  / ر وم    م ك هذ
أذنر   / رملو هبذه  ر س حة

  ر غفر ر   خط    /ق  م  ررب



و رذين  ق و    ب / ملرضي يشف   
ويخوت    رذين   نل  /  ح   
     ب أع   وأ ه  /ش ة



ور    ك  مسه  /فل    ن   هللا
  نل  يا / رق و  
 د ئم ا    فو ه   /تس ح ه 



جي   مس  ؤوت  جني يف وت     
يب نى     يب  ب فم  يووؤ ب يت 
يتر    جت   ييفو  تي أوؤش  

     أ و  تي يت أو  



 ابصالية آدام 

 على

الهوس الرابع    



































 الهوس الرابع



. أسمو ابشويس ايفول خين ني فيؤيي الليلويا

 .  ازمو ايروف خين ني اتتشوسي 

سبحوه في . سبحوا الرب من السموات الليلويا

  .األعالي 

`cmou ̀eP[oic ̀ebol qen nivyou`I =a=l@ 

`cmou ̀erof qen nyet[oci. 



:  اسموايروف نيف انجيلوس  تيرو الليلويا

 .ازموايروف نيف ذيناميس تيرو 

سبحوه يا جميع مالئكته الليلويا سبحوه يا 

 .جميع جنوده 

`cmou ̀erof nefageloc tyrou =a=l @ 

`cmou ̀erof nefdunamic tyrou. 



 الليلويا الليويا الليلويا

 هلليلويا هلليويا هلليلويا

=Al =a=l =a=l 



جي اري : جو ام ابشويس خين اوجو امفيري الليلويا 

 بيف أزمو خين ات اكليسيا انتي ني اثؤواب

ألن تسبحته : انشدوا للرب نشيداً جديداً الليلويا 

 في بيعة القديسين

Jw ̀mp[oic qen oujw ̀mberi =a=l @ Je 

`are pef`cmou qen ̀tekklyci`a 

`ntenye;ouab . 



ماريف اونوف انجي بي اسرائيل ايجينبي ايطاف 

نين شيري أنسيون مارو ثيليل : ثاميوف الليلويا 

.أيجين بو أورو   

وبنو صهيون : فليفرح اسرائيل بخالقه الليلويا 

 . فليتهللوا بملكهم 

Marefounof ̀nje Pi=c=l `ejen 

vy`etaf;amiof =a=l @ Nensyri ̀nciwn 

marou;elyl ̀ejen pououro . 



 الليلويا الليويا الليلويا

 هلليلويا هلليويا هلليلويا

=Al =a=l =a=l 



اسمو اى افنوتي خين ني اثؤاب تيرو انطاف 

 .الليلويا 

 .سبحوا هللا في جميع قديسيه الليلويا 

`cmou `ev] qen nye;ouab typou 

`ntaf =a=l @ 



اسمو ايروف خين بي طاجرو انتي تيف جوم 

 .الليلويا

 .سبحوه في جلد قوته الليلويا 

`cmou erof qen pitajro ̀nte 

tefjom =a=l. 



نيفي نيفين مارو ازمو تيرواى افران ام 

 .ابشويس بين  نوتي  الليلويا 

 .كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا الليلويا 

Nifi niben marou`cmou tyrou 

`evran `mp[oic pennou] =a=l @ 



 ذوكسابتري كي اييو كي اجيو بنفماتي الليلويا

 .المجد لألب واألبن و الروح القدس الليلويا

Doxa patri ke ``ui`w ke `agi`w `p=n=a 

ti =a=l . 



ايستوس اى اوناس تون  كى كي نين كي أ اي

 اي اونون آمين الليلويا

األن و كل أوان والي دهر الداهرين آمين 

 الليلويا

Ke nun ke `a `I ke ictouoc `e`wnac 

twn `e`wnwn `amhn =a=l @ 



الليلويا الليلويا ذوكساسى اوثيؤس ايمون 

 .الليلويا 

 .هلليلويا هلليلويا المجد أللهنا هلليلويا 

Al =a=l Doxaci o ;eoc `umwn =a==l 



 .الليلويا الليلويا بي اووفا بين نوتي بي الليلويا

 .هلليلويا هلليلويا المجد أللهنا هلليلويا

Al =a=l Pi`wou va pennou] 

pe =a=l . 



 ابصالية آدام 

 على 

 ثيؤطوكية االحد

  



























 ليبون أنشان ثو أوتي



وأيضوووووووو ا  ذ   
مووووووووووووووووووووووووووووووو  
 ج مم ووووووووووو  
رلصوووووووووووو ة 
فل  وووووووووووو  ك 
 سووووووووو   يب 

 .يسون

ر  وووووو  أ  ووووو    
ييت : ووووووووو أويت

يبرو  يف وي 
موووووو  ين يمسووووووو 
: ييووووووووووووووووويب    

ي وو  ابشووويىت 
 .ييسو 

Loipon 
an]anqwou
;> `e;`proceu
xh> 
maren`cmou ̀e
piran> ̀nte 
Pa_ Ih/c/. 



أل  وو      نوو   
   يب 
يسوووون جن ووو  
ابمسووووووووووووووووووو  
أل  وو  تونل وو  

 .عل  

جوووي توووي   يمسوووو  
: ييوووووووووووووووووووووووووووووووووروك

أوابشووووووووووووووووووووويىت 
 مهي : ييسو 

: خووي ب وو     
جوووووووووووووووووووووووووووووووي أ  
ي ه ل ووووووووووووووووووووووو ىت 

 .ييروك

Je 
tenna`cmou ̀er
ok> ̀w Pa_ 
Ih/c/> na\men 
'en pekran> 
je 
aner\elpic `er
ok. 



ركوووي  سووو ح   
موووووووووع أب ووووووووو  
 رصووووووووووووووووووووووووو ح 
و روووووووووووووووووووووووووورو  
 رقو   أل و  
قموووووووووووووووووووووووووووووو  

 .وخلص   

: يورين هو  ييروك 
    ب   يوت ي  

 ووو   يب : آغووو وو 
: يب فمووووو  يوووووو و ب

جوووووووي أك تو ووووووو  
 .أنسويت ي و 

Eqren\wc ̀erok> 
nem 
Pekiwt `ǹagaq
oc> nem Pip/n/a/ 
e/q/u/> je 
aktwnk 
akcw’; `mmon 



 جملوووووووو  روووووووو ب 
و إلبووووووووووووووووووووووون 
و رووووووووووووووووووووورو  
:  رقووووووووووووووووو  

 آل  ونووووووووووول 
أو   ويىل 
دهر  رو هو  

 . آمي

نووووإ   ذونسوووو ب   
نووإ  ج ووو :  يووو

نوووإ :  ب فمووو تإ
 وووووووي نوووووووإ   ى  
: نوووإ  يسووو و 

 ى  و   
طو   ى  و وو  

  مي

Do[a Patri 
ke ~Ui`w> 
ke ̀agi`w 
Pn/a/ti> ke 
nun ke `a`i ke ic 
touc> ̀e`wnac 
twn `e`wnwn `a
mhn. 



ؤطوكية األحديث  



مووووووووووووووووووووووووووو عوة 
: صووووووووووووو يقة

أي  ووووووووووووووووووووووووووو  
  :  مل   نوووة

:  ر سووووووووووووووو ئ
 رق ووووووووووووووووووووووووووة 

 . رث   ة

سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو مويت  
: ييروذيك ووووووووووووو  

أووووووووووووووووووووووووووووووووي يت 
: يمسووووووووووووووووووو  وؤوت
: خوووي ين ه وووومي

جووووووووووووي يت موووووووووووو ه 
يسووووووووووووووووووووووووو ويت ي  

 .يسك  

Cemou; ̀ero 
dikewc> ̀w 
qhet`cmarw
out> 'en 
ni\i`omi> je 
;ma\`cnou; ̀
n`ckhnh.  

 القطعة األولي



:  رووو  تووو عإ
: قووووووووووووووو  
:  ألقووو   

وف  ووووووووووووووووووو  
 .رو  

وووووووي يي ووووووو مووووووويت  
جوووووووي : ييووووووورو 

: ووووووووي يوووووووو و ب
ي ووووووووووووووووووووووووووووووووو  ين 

ييوووور  : يووووو و ب
ين يب نووووووووووووووووووىت 

 .يخن  ىت

 ق
Qh`etoumou;
 `eroc> je 
qhe/q/u/> ̀nte 
nhe/q/u/> ̀ere 
ni`pla[ `n'ht
c. 



:  رم ووووووووووووووووووووو  
و رم وووووووووووووور  
: نلموووووووو ت

هوووووووووووووووووووووووووذه 
:  ملك وبووووووووة

إبصووووووووووووووووو ع 
 .هللا

يت  هي   ووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 
 ووووو   : ذ و كوووووي

يب م وووووووووووووووووووووووووووووو  
   : ي سوووووووو جي

: يي    يسخ  و
يجنووووووي يب ت ووووووو  

 .ي   يف ويت

~Nte 
;ki`aqhkh> 
nem 
pii/ `ncaji> 
nai `etaf`c'h
tou> ̀nje 
pithb `nte 
V;. 



سوووووووووووووووووووو ق  أ   
علووووووإ : در  وووووو 

: 1 ر وطووووووووووووووووووة
 سووووووووووووووووووووووووووووووووووو  
:  خلووووووووووووووووو  

 رووذ  ر سووون 
 . ملس  

سووي ي شووو ب ي   
: ي سوووووو   م  ووووووي
:    يموووويب يوووووات

بوووووووووووووووووووووووووووون   ي  
ي ووووووو  : أوجووووووو  

ييسووووووووووووووووووووو  يب 
 .يخرس و 

 ق
Ceer]orp `n
ercummenin
> 
nai `mpiiwta
> 
piran `nouj
ai> ̀nte Ih/c/ 
Px/c/. 



هووووووذ   رووووووذى  
جتسوووووووووووووووووووووو  

بغوون : م وو 
: تغ ووووووووووووووووووووون

وصووووووووووووووووووووو   
: وسووووووووووووووو ط ا 

رم وووووووووووووووووووووووو  
 .ج ي 

فووووووو   يي  ف  وووووووي  
سوووووووووووووووووو  نىت ي  

خوووووووووي : خ ووووووووو 
أوم وووووووووووووووو  آت 

أف ووويب : شوو   
: يم م سي تو ىت

ي  ذ و كووووووووووووي 
 .يمفن 

Vai ̀etafsicar[
 ̀n'h;> 'en 
oumetat]ib
l> 
af]wip `mmeci
thc> 
eudi`aqhkh `mb
eri. 



مووووووووووون ق ووووووووووول  
دمه :  ش  

:  ملقوووووووووووووو  
ط وووووووووووووووووووووووووووور 
:  ملوووووووووووووو م ي
 .شم  ا م   ا 

ييفووو  ه  ووي ي   
ي وووووووو  :  وووووووووج 

ب وووووو  يسوووووو و  
: يوووووووووووووووووووووووووووو و ب

أف وفوووووووووووو ي  ين 
: يو ووووووووووووووووووووووووووووو ه 

يفوووووووووووو ؤ  ي  
 .يمث يو 

ق
 ~Ebol\iten ̀v
nouj'> ̀nte 
pef`cnof e/q/u/> 
aftoubo ̀nnh
eqna\;> 
eulaoc 
eu`qmaiof. 



: موون أجوول هووذ  
نوووووووول و  وووووووو  

  : يمظمووووووووو 
سووو  يت و رووو ة 
:  إلرووووووووووووووووووووووووووووووه

 رق يسوووة نووول 
 . ي

يوفوووووي فووووو   أوأو   
سوووووووووووي :   فوووووووووووي

: يت  سوووووي ي وووووو
اتشووووووووووووووووووووويىت يت 
: و  طونووووووووووووووووووو 

يوووووو و ب ي سووووو و 
 .  في

Eqbe vai ouon 
niben> 
cesici `mmo> 
ta_ 
;qe`otokoc> 
e/q/u/ `nchou 
niben.  



: وحنووون أيضووو ا  
 طلوووووووو  أ  

برمحة :  فو 
: شووووف ع ت 

ع وووو   وووو  
 . ر  ر

آ ووووو  هووووو  تووووي 
يوووووووورين : توبوووووووه

: ش ش  يف   
ه  وووووووووووووووووووووووي ين 
: يبوووووووريىت ف ووووووو 

ي  وتووووو  يمووووويب 
 .م    ومي

 Anon \wn~ ق
tentwb\> 
eqren]a]ni 
eunai> \iten 
ne`precbi`a> `nt
otf ̀mpimair
wmi. 



اآلن يا سيدي تطلق عبدك بسالم حسب قولاك 

ألن عينااي قااد أبصاارتا خالصااك الااذي أعددتااه 

نوراً تجلي لألمام ومجاداً  ،قدام جميع الشعوب

ً  ـهوالمجد لل..... لشعبك إسرائيل          .دائما



شيري ني ماريالحن   



:  رس م ملر  
 حلم مووووووووووووووووة 
:  حلسوووووووووووووو ة

 روو  وروو ت 
هللا : ر ووووووووووووووووو 
 . ركلمة

: شوون  ين موو    
يت يت ووووووووروميب 

وووي : يو  سووو 
يي وووو   م سووووي 

يم :   
يف وووووووووووووووووووووويت يب 

 .روغو 

Xere ne Mari`a> 
;`srompi 
eqnecwc> 
qh`etacmici 
nan> ̀mV; 
pilogoc. 

 القطعة السابعة



: أ وووووو   هوووووورة 
:  ر خوووووووووووووووو 
:  ر  أي م 

موووووون أصوووووول 
 .يسإ

: ي ثوووويت يت يهريووور  
ي ووووو  يب يسووووو و  

ووووي يي ووو   :  وووو 
: فووووووووون  ييفوووووووووو 

خووووووي يو وووووووين ي  
 .ي سي

 Nqo te~ ق
;\̀rhri> `nte 
pi`cqoinoufi> 
qh`etacviri `ebo
l> 
'en `qnouni `nIec
ce. 



: عصوو  هوو  و  
 رووووووووووووووووووووووووووووووو  
: أ هوووووووووووووووورت

بغوووون غوووور  
: وال سوووووووووقي

هووووووي مثوووووو   
 .ر 

يب يشوووفوت ي ووو  آ  
يي وووووووووووووووو   : آ و 

: فووووووووون  ييفوووووووووو 
خووو يىت يت ووو    

يفووو   ي  : يتسوووو
 .ت  و  ين

Pi`]bwt ̀nte ~
A`arwn> ̀eta
fviri `ebol> 
xwric so 
nem ̀tco> `foi `n
tupoc ne. 



  موووووووووووووووووووووون  
وروووووووووووووو ت 
:  ملسووووووو  

يهل ووووووووووووووووووووووو  
: ابحلق قووووة

بغوووووون   ن 
 .ب ر

أوووووي يي ووو   مووو ىت  
: يب يخريسوووووووو و 

بووووووي  ووووووويت خووووووي 
أت وو   : أوم ثمووي

يسووووووووووو ن مووووووووووو  ي  
يسوووووووو   :  ومووووووووي

 .يم   و  و 

 W qh`etacmec~ ق
Px/c/> 
Pennou; 'en 
oumeqmhi> 
asne `cperma ̀n
rwmi> 
ecoi `mparqeno
c. 



: موون أجوول هووذ  
نوووووووول و  وووووووو  

  : يمظمووووووووو 
سووو  يت و رووو ة 
:  إلرووووووووووووووووووووووووووووووه

 رق يسوووة نووول 
 . ي

يوفوووووي فووووو   أوأو   
سوووووووووووي :   فوووووووووووي

: يت  سوووووي ي وووووو
اتشووووووووووووووووووووويىت يت 
: و  طونووووووووووووووووووو 

يوووووو و ب ي سووووو و 
 .  في

Eqbe vai ouon 
niben> 
cesici `mmo> 
ta_ 
;qe`otokoc> 
e/q/u/ `nchou 
niben.  



: وحنووون أيضووو ا  
 طلوووووووو  أ  

برمحة :  فو 
: شووووف ع ت 

ع وووو   وووو  
 . ر  ر

آ ووووو  هووووو  تووووي 
يوووووووورين : توبوووووووه

: ش ش  يف   
ه  وووووووووووووووووووووووي ين 
: يبوووووووريىت ف ووووووو 

ي  وتووووو  يمووووويب 
 .م    ومي

 Anon \wn~ ق
tentwb\> 
eqren]a]ni 
eunai> \iten 
ne`precbi`a> `nt
otf ̀mpimair
wmi. 



:  رسوووو م ملوووور  
 رووووووو  شووووووو   

مج ووووووووع : هلوووووووو 
:  أل   وووووووووووووووووو ئ

 .وق رو 

: شووووووووووووون  ين مووووووووووووو    
يي وووووووووو   ي م ثوووووووووور  

يجنوووووووووووووووووووووووي ين :   
: يبوووووووروف   ىت تووووووونو
 .أووه أف و ي و 

 Xere ne Mari`a ل
etauermeqre 
nac> ̀nje 
niprovhthc 
throu> ouo\ 
aujw `mmoc.  هوذ  هللا  ركلمة :

 روووووووذ  جتسووووووو  
: م وووووووووووووووووووووووووووووووووو 
ال : بو     وووووووووة
 .ي طو مبثل  

: ه وويب يف ووويت يب روغووو  
يي  ف  ووووووووووي سوووووووووو  نىت 

خوووووي أوم ووووو  : يخن ووووو 
ي  أت سووووووو جي : أو  

 .يم  ىت  ي 

 ;hppe V| ل
pilogoc> `etafsicar[ `
n'h;> 'en 
oumetouai> `natcaji `
mpecrh;. 



: مرتفموووووووة أ ووووووو  
: ابحلق قة أنثر

مووووووووووون عصووووووووووو  
أي  وووو  : هوووو  و 

 . ملم لئة  ممة

: ت   وسووي آر ثووو  
يي وووووووووووووووووووووووووووووووويت يب 

ي وووووووو  : يشووووووووفوت
أووي يمث ه : آآ و 

 .ي  يمهوت

Tesoci ̀alhqwc> ̀
e\ote 
pi`]bwt> `nte ~
A`arwn> `w 
qh`eqme\ ̀n`\mo
t. 

: م  هوي  رمصو  
: يال موووووووووووووووور 
: ألهنوووو  مثوووو  

 .ب ور    

: أ  يب يب يشوووووووووفوت 
جووي : ييف وول ي موو   

ي ثووووووووووووووووووووووو  يب يب 
ي  وووووووووو ىت : ت  ووووووووووو 
 .اب و    

A]pe 
pi`]but> `ebhl ̀e
Mari`a> je `nqof 
pe `ptupoc> `nte
cparqeni`a 



:   لوو  ووروو ت 
: بغن مض جمة
:  بووووووون  رملوووووووي

 ركلمووووووووووووووووووووووووووووة 
 . رذ يت

: أ  ييرفوووني أمس سووي 
: خووووووو يىت س  وسوووووو  

يم أب ووووووووون  يمفوووووووووي 
يب : يت  وسوووووووووووووووووووووووووووي
 .روغو  ي  أيذ 

 <Acerboki acmici ل
xwric 
cunouci`a> ̀m`p]hr
i `mvhetsoci> 
pilogoc `naidi`a. 

: بصوووووووووووووووووووووووولو   
: وشووووووووف ع   

 فووووووووو   ر ووووووووو  
ابب :   ب

 . رك  سة

: ه  ووووي  وووو ىت يف ووووي 
:  وو    وو ىت يبريسووف  

آ أو أو     
يم يفووورو : يب  وووويىت

 .ي   يت ينل س  

 <iten neceuxh| ل
nem 
nec`precbi`a> ̀aouw
n nan 
P_> `m`vro `nte 
;ek`klhci`a. 



  و روووو ة :  سوووو ر  
يجملوووووووي :  إلرووووووه

أبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ب 
:  رك ووووووووووووووووووووووووو ئىت

مف و ووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
 .رلم م ي

أويت : يت يت هو ييرو 
نوووووو  : و  طونووووووو 

يفووووووووووووووورو ي  ين يك 
يفووووو ين : ينل سووووو  

 .ي  ين ب س و 

:;\o `ero> `w 
;qe`otokoc> 
xa `vo `nniek`klh
ci`a> 
euouhn ̀nnipcto
c. 

أ  : فل سووووووووو هل  
: تطلووو  ع ووو 
: ع        و 

 .ر غفر ر  

: موو  ين ت  ووو ييوورو  
: يووورين توبووه يجيووو 

 هوووووووووووورين بوووووووووووو ىت 
يوريوووووو  : م  ريوووووو 

 .نو   ييفو 

Maren;\o `eroc> 
eqrectwb\ `ejwn> 
na\ren pecmenrit> 
eqrefxw nan ̀ebol. 



  : دع وووووووووووووو  
موووووووووووووووووووووووووووووور  
:  رموووووووووووووووذ  ئ

 رعهووووووووووووووووووووووورة 
:  ملق سوووووووووووووة

 رووووووووووووووووووووووووووووووو  
 .رل خو 

م    : أفمويت ييرو 
: يت اب و  ووووووووووووووو 

جووووي يت يهريوووور  
ي وو  يب : يووو و ب

 .يس و   و 

 ل
Aumou; ̀er
o> Mari`a 
;parqenoc> 
je ;`\rhri 
e/q/u/> ̀nte 
pi`cqoinoufi 

 القطعة التاسعة



 روو  طلموو   
: وأ هووووورت

مووون أصووول 
 ؤسوووووووووووووووو ئ 

:  آلابئ
 .و أل    ئ

ووي يي و   يت أوأو  
ييب و  أسفن  

خوووووووووي : ييفوووووووووو 
يو ووووووووووووو ين ي  ين 
: ابتر  شووووووووووووووو ىت

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   ين 
 .يبروف   ىت

Qh`et 
ac;ou`w ̀e`p]
wi> 
acviri ̀ebol> 
'en `qnouni ̀n
nipatriarxh
c> nem 
ni`provhthc. 



: مثووول عصووو  
هوووووووووووووووو  و  
:  ركوووووووو هن
: أ هوووووووووورت

وأوسووووووق  
 .مثر ا 

يم يفووووووري  يموووووويب  
ي وووو  : يشووووفوت

آآ و  يب 
يي ووووو   : أويووووو 
ييفووووووو  : فوووووون 

أ  أوبووووووووو  ي  
 .ن  بو 

 ل
M`vrh; `mpi`]
bwt> `nte ~A`a
rwn 
piouhb> ̀etaf
viri ̀ebol> 
afopt ̀nkarp
oc. 



أل   ور ت  
:  ركلمووووووووووووة

بغووووووووووون   ن 
: ب وووووووووووووووووووووور
: وب ور  ووووو 

بغووووووووووووووووووووووووووون 
 .فس د

جووووي آ   يجفووووو  
: يموووويب روغووووو 

أت وو   يسوو نم  
يسوو   : ي رومووي

: أ  أت اتنووووووووو
يجنوووووووووووووووووووووووووووووووي يت 

 .اب و    

Je `are`jvo `mpi
logoc> 
asne `cperma `n
rwmi> 
ecoi `nattoko
> `nje 
teparqeni`a 



فل وووووووووووووووووووووووووووذ   
: من وووووووووووووو ك

نو رووووووووووووووووو ة 
:  إلروووووووووووووووووووووووه

 سووووووووووووووووووووووو يل 
:  ب ووووووووووووووووووووو 
 .ر غفر ر  

يوفووووي فوووو   تووووي  
: يت أو أوين

هووووووووووووووووووووووووووووووووووو  
: و  طونوووووووووووو 

مووو يت هوووو يمووويب 
يوريوو   : شوون 

 .نو   ييفو 

 Eqbe vai ل
ten;`wou ne> 
\wc qe`otokoc> 
ma;\o `mpe]h
ri> eqref xw 
nan `ebol. 



 تي أوي إنهي كانوس



أ   مسو حقة 
أنثوووووور موووووون 
مج وووووووووووووووووووووووووع 
:  رق يسوووووي

أ  تطلوووووووووويب 
أي  وووو  : ع وووو 

 ملم لئوووووووووووووووووة 
 . ممة

يت أو  يهنووووووووووووووي   
: نوووووووووووووووووووووو  و 

يي ووووووووووووووووووووويت ين 
: يوووو و ب تووونو

يوريووووووووه طوبووووووووه 
أوووووووي : يجيوووووو 

يمثووووووووووووووووووووووووووي ي  
 .يمهوت

Teoi ̀n\ikanoc
> `e\ote nhe/q/u/ 
throu> 
eqretwb\ ̀ej
wn> ̀w 
qheqme\ ̀n`\m
ot. 

 القطعة العاشرة



أ ووو  مرتفموووة  
أنثوور : جوو  ا 

مووون  ؤسووو ئ 
:  آلابئ

ومكرموووووووووووووووة 
أفضووول موووون 

 . أل    ئ

ت   وسووووووووووي ي   
يي ووويت : م شووو
ين 

: ابتر شووووووووووو ىت
أووه يت اتيوت 
يي ووووووووووووووووووووويت ين 

 .يبروف   ىت

 ل
Tesoci ̀ema]
w> ̀e\ote 
nipatriarxh
c> ouo\ 
tetaihout> ̀e
\ote 
ni`provhthc. 



: ورووو  سووومي 
: ب  رة أنثر

موووووووووووووووووووووووووووووووون 
 ر وووووووو  وب   

و 
 . رسن ف  

أوأو  يت جووووووووي  
خووووي : موشووووي

: أو اب يسوووووووووووو  
يي ووووووووووووووووووووويت ين 

 ووو   : شووونوب  
 .ين سن ف  

Ouon te 
jinmo]i> 'en 
ouparrhci`a> ̀e
\ote 
Nixeroubim> 
nem 
Niceravim. 



أل ووووو  أ ووووو   
: ابحلق قوووووووووووة

فخوووووووووووووووووووووووووور 
: ج سووووووووووووووو  
: وشووووووووووووف مة

 . فوس  

ي ثووووووووووووووو غوووووووووووووو    
يب : آر ثوووووووووووو 

يب وشو يم وي 
أووه : ج  وووو 

يت يبوووووووووووووووووورو  
ي ووووو  : اتتووووو ىت

 . ي يبس  ي

 Nqo~ ل
gar `alhqwc> 
pe `p]ou]ou `
mpengenoc> 
ouo\ 
;`proctathc>
 `nte 
nenyuxh. 



 شوووووووووووووووووووفمي  
أموو م : ف  وو 

: خملصوووووووووو  
ركووووووووووووووووووووووي 

  : يث   وووووو 
 إلميووووووووووووووو   

 . ملس ق  

أ   يبووووووووووووووووووووووريىت  
: ف فووووووي يجيووووووو 

 هوووووووووورين بووووووووووي 
هوبوو  : سوتن

: ي     اتجرو 
خوووووي يب  هووووو  

 .يتسوتو 

~Ari`precbeuin ̀e
jwn> na\ren 
Pencwthr> 
\opwc `nteft
ajron> 'en 
pina\; 
etcoutwn. 



: ويووووووو م  ر ووووووو  
مبغفوووووووووووووووووووووورة 
: خطوووووووووووو   

ر فووووووووووووووووووووووووو  
: برمحووووووووووووووووووووة
ب ووووف ع ت 

. 

ي   ووو  ي مهووووت  
يمووويب نوووو :   

ييفو  ي    ي 
ي  وووووووي :  وووووووو 

ش شوووووووووووووووووووووووووووو  
ه  وووي : يف ووو  

يت ين 
 .يبريسف  

 Ntefer\̀mot~ ل
nan> ̀mpixw `e
bol `nte 
nennobi> `nten
]a]ni eunai> 
\iten 
ne`precbi`a 



 

 

ح  الطَّر 

 



طرح آدام األحد الرابع 

 للصوم الكبير
 الرب أقوال تتأملوا لكي وتعالوا الخطاة أيها بسرعة ضوانها•

 . شيطانه وكل قواته وجميع الشيطان حيل كل أبطل قد فأنه

 سهام وأطفا . التوبة إلى أحد كل ،جذب خليقته على لتحننه

 مقدًسا قوال   اإلنجيل في دلمجا له المسيح السيد قال. المهلك

 الفاعل أن . والفعلة بالكرم السموات ملكوت وشبه محييًا

  . أجرته مستحق

 

 



 ملكوت أجل من ويخبرهم هكذا خواصه يخاطب كان وبأمثال•

 الخاطئ يرد الذي هو أنه يفهموا لكي العتيد والدهر هللا

 كان مداو حقيقي وكطبيب . النياح مواضع إلى به ويقبل

 أرسل كرم رب إنسان كان :قال .الجراحات من مجانًا يشفي

 اخذ على ال  ًأو فشارطهم ، فيه يعملوا لكي لكرمة فعلة

  . كرمه إلى وأرسلهم اليوم في واحد لكل ديناًرا األجرة



 . كرمه إلى فأرسلهم آخرين أناًسا وجد الثالثة الساعة وفي•

 أخر أناًسا وجد التاسعة والساعة السادسة الساعة وفي

 . الفعلة مع ليعملوا كرمة إلى أيًضا فأرسلهم بطالين قياًما

 بطالين قياًما أخر قوًما وجد عشر الحادية الساعة وفي

 له فقالوا . بطالين قياًما انتم لماذا قائال ببشاشة فخاطبهم

 إلى امضوا أيًضا وأنتم لهم فقال . أحد يستأجرنا لم ألنه

 المتغافلون الجهال أيها . لكم مايحق أعطيكم وأنا كرمي

 ألهنا صالح إلى انظروا تعالوا واآلثام بالخطايا المثقلون

رين لألولين أعطى و بالصديقين اآلثمة ساوى كيف  ولآلخ 

  . حقيقية بمحبة واحدة أجرة



 إليه فاجتمع األجرة ليعطي وكيله مع الكرم رب جاء اسمعوا•

 رب فقال . األجرة ليأخذوا واآلخرون األولون الفعلة سائر

 هكذا الوكيل فصنع . اآلخرين الفعلة أوال قدم لوكيله الكرام

 لكل ديناًرا ديناًرا وأعطاهم سيده أمره كما اآلخرين وقدم

 ألجل أكثر يأخذون منهأ وظنوا األولون ففرح . منهم واحد

 كما منهم واحد لكل ديناًرا ايضا األولين فأعطى . تعبهم

  . شارطهم



 بالفعلة تساوينا كيف قائلين الكرم رب على جميعهم فت ق مقم•

رين  الكرم رب فدعا وحره النهار ثقل احتملنا الذين نحن اآلخ 

 أليس اظلمك لم صاحب يا قائال وخاطبه الفعلة من واحًدا

 أعطي أن اريد ألني لك الذي فخذ شارطتك، دينار على

  . أريد ما بمالي افعل . مثلك األخير



 ألنه جبلتك على وتحننك ورأفتك إلهنا يا مراحمك هي كثيرة•

 اذ مستقيًما سمائيًا وطريقًا مسلًكا لنا صنعت   بتواضعك

 التوبة إلى جذبتهم الذين األشرار والظالمين الخطاة ساويت  

 واألنبياء البطاركة اآلباء هم الذين والصديقين باألبرار

 والشهداء الحكيمات والعذارى المبشرين والرسل المرسلين

 والجليد البرد تحملوا الذين والقديسين واألصفياء المتوجين

  . الحسن الجهاد وجاهدوا والعذابات األتعاب وكثرة



 . إليك ورجوعه توبته تحب بل الخاطئ موت التشاء ألنك•

 . يقبلون الحق معرفة وإلى يخلصون الناس جميع أن وتريد

 باًرا وتسعين تسعة من أكثر يتوب واحد بخاطئ وتفرح

 يسوع ومخلصنا فادينا فلنشكر . التوبة إلى اليحتاجون

 بكل أنه إذ اآلدمية الجبلة على تحننه كثرة على المسيح

 وفتح المآثم عن والرجوع التوبة على حثنا الممكنة الوسائل

 وهو وأفكارنا قلوبنا كل من إليه لنرجع القدوسة أحضانه لنا

 إلى واإلكرام دلمجا فله لها حد ال التي رحمته كعظيم يقبلنا

 . آمين األبد

 



ؤطوكياتيختام الث  



سي : هان اتتشي ايبي اممو :ني  ناي او بانوتي 

 .انجي ني  مي  شينهي : اول ايماشو 

:  و كثير  جداً : غير منحصا  : مراحم  يا إلهي 

 .هي رأفت  

Neknai ̀w panou] hana t[i`ypi 

`mmwou @ Ceos ̀emasw @ `nje 

nekmetsenhyt . 



:  سي أيبي أنتوت  تيرو : ني تيل تيلي أممون هو  

 .سيكي ناهرين ني  فال : بي كيشو انتي افيوم 

ورمل : منحصا  عندب جميعها : قطرات المطر 

 كائن أمام  عيني : البحر

Niteltili ̀mmounhwou @ ce`ypi 

`ntotk tyrou @ Pikesw ̀nte`viom 

@ce,y nahren nekbal . 



ناي : ني نوفي انتي تا أبسيكي :بي افير ماللون 

 .امبي  امثو باشويس : اث اوونه ايفول 

: هذه ال ــاهر  . فكــم بالحــري خطـايا نفســي 
 .أمامـ  يا ربي 

pe auyr mallon@ninobi ̀nte 

ta'u,y@ Nai e;ouwnh ̀ebol @ 

`mpek`m;o pa[oic . 



باشويس ان ني  اربوميف ي : ني نوفي ايطاي ايتو

 .اينا اينوميا : اوذي امبير تي أهثي  : 

و ال : يا ربي ال تذكرها : الخطايا التي صنعتها 
 تحسب آثامي 

Ninobi ̀etaiaitou @ pa[oic 

`nnekerpoumeu`I @ Oude 

`mper]`h;yk @ `ena`anom`ia . 



تي بورني اكسوتي : جي بي تيلونيس اكسوتبف 
باشويس اب أر : بي سوني اتسا أويي نام : امموس

 .بيف ميف ي

و اللص : فإن العشار اخترته وال انية خلصتها 
 .اليمين يا سيدي  ذكرته

Je pitelwnyc akcotpf @]porny 

akcw] ̀mmoc @ Piconi etcaou`inam 

@Pa[oic akerpefmeu`I . 



ما اتسا : رنوفي اف رخا بي: أنوب هو باشويس

.انؤ ميطانيا : فوي انطا ايرى   

أن : علمني : يا سيدي : وأنا أيضاً الخاط  

 .أصنع توبة 

anok hw pa[oic @ qa  pirefernobi @ 
Ma ̀tcaboi ̀nta`iri @`noumet`ano`ia ̀ 



ام : امبي ريفير نوفي : جي اب او ل ام افمو آن 

انتيس اونخ انجي تيف : افريتي انتيف طاستوف 

 .ابسيكي 

: مثل ان يرجع : موت الخاط : ألن  ال تشاء 
 .و تحيا نفسه

Je `,ouws `m`vmou a n @`mpirefernobi 

@ m`vry] `nteftac;of@ ̀ntecwnq `nje 

tef'u,y . 



آري : ايخون اي بي  اوجاي :ما طاستون افنوتي 

 .كاطا تي  مي  آغاثوس : اويي نيمان 

 .وعاملنا كصالح  : الي خالص  : ردنا يا هللا 

Matac;on v] @ `eqoun  `epekoujai @ 

apiou`I neman @kata tekmet`aga;oc 



مارو : أووه ان نائي :جي انثوب او اغاثوس 

 .انجي ني  مي  شينهي  :طاهون انكوليم 

 .فلتدركنا رأفت  سريعاً : ورحوم : ألن  صالح 

je `n;ok ou`aga;oc @ouoh ̀nna`yt @ 

Maroutahon ̀n,wlem @ `nje 

nekmetsenhyt . 



ابشويس افنوتي : شينهي  خارون تيرين 

 كاطا بي  نيشتي ان ناي:اووه ناي نان : بينسوتير 

و : ترأف علينا كلنا أيها الرب اإلله  مخلصنا 
 .كع يم رحمت : ارحمنا 

Senhyt qaron tyren @ p[oic vt 

pencwr@ Ouoh nainan @kata 

peknis] ̀nnai . 



:  او بين نيب بخرستوس :ناى اكي ري امبو ميف ي 

اكؤل ايفول اكجو : اك ي شوبي خين تين ميتي

 .امموس 

كن في : يا سيدنا المسيح : هؤالء اذكرهم 

 :وسطنا صارخاً قائالً 

Nai ̀k`ipi `mpoumeu`I @`w pennhb 

pi,rictoc@ ekws ̀ebol ekjw ̀mmoc 



:  تي تي امموس نوتين : جى طاهريني أنوب

 :تي كو امموس نيموتين: اتهيريني امبايوت 

 .أتركه معكم : سالم أبي : اعطيكم: سالمي انا 

Je tahiryny ̀anok@ ]] `mmoc 

nwten @ thiryny ̀mpaiwt @ `],w 

`mmoc nemwten . 



:  موي نان انتي  هيريني : ابؤرو انتي هيريني 

 .كانين نوفي نان ايفول: سيم نان انتي  هيريني 

قرر لنا سالم  : أعطنا سالم  : يا مل  السالم 

 .و اغفر لنا خطايانا : 

`pouro ̀nte ]hiryny@ moi nan 

`ntekhirynt@ Cemninan ̀ntekhiryny@ 

,a nennobi nan ̀ebol . 



آري : انتي تي اكليسيا: جور ايفول ان ني جاجي 

 .ان نيسكيم شاأينيه: سوف  ايروس 

فال تت ع   : و حصنها : فرق أعداء الكنيسة 

 .الى األبد 

Jwr ̀ebol `nnijaji @ `nte ]ek`klyci`a 

@ `aricobt ̀eroc aricobt ̀eroc`nneckim 

sa`eneh 



خين : خين تين ميتي تينو : أممانوئيل بين نوتي 

 .نيم بي أبنفما أثؤاب: ابؤأ  انتيه بيف يوت 

بمجد أبيه : في وسطنا اآلن : عمانوئيل الهنا

 والروح القدس

Emmanouyl pennou] @qen tenmy] 

]nou@ Qen ̀p`wou ̀nte pefiwt @nem 

p`ipneuma e;ouab . 



انتيف توفو ان نين هي  : انتيف ازمو ايرون تيرين 

أنتي نين ابسيكي نيم : انتيف طالتشوان ني شوني: 

 .نين سوما 

:  ويشفي أمراض . ليباركنا كلنا و يطهر قلوبنا 
 .  نفوسنا وأجسادنا

`ntef`cmou `eron tyren@ ̀nteftoubo 

`nnenhyt @ nteftal[o ̀nniswni @ ̀nte 

nem'u,y nem nencwma. 



نيم بي  يوت : تين ا وش  امموب اوبي اخرستوس 

 إي جي اب: نيم بي ابنفما اثؤاب : ان اغاثوس 

 .سوتي اممون أك

: مع ابي  الصالح : نسجد ل  ايها المسيح 
 .الن  اتي  و خلصتنا : والروح القدس 

Tenouwst ̀mmok `w pi,rictoc@nem 

pekiwt ̀n`aga;oc @ Nem pipneuma 

e;ouab @je ̀ak`i akcw] ̀mmon . 



نعظماااااك ياااااا أم الناااااور 

الحقيقى ونمجدك أيتهاا 

العذراء القديساة والادة 

ألنااك ولاادت لنااا  ،اإللااه

مخلاااااص العاااااالم أتاااااى 

المجد  ،وخلص نفوسنا

لاااك ياااا سااايدنا وملكناااا 

 فخر الرسل، : المسيح



إكلياال الشااهداء، تهلياال 

ثبااااااااااات  الصااااااااااديقين،

الكناااااااااائس، غفاااااااااران 

الخطايا، نبشر بالثالوث 

المقاادس الهااوت واحااد، 

ياارب  نسجد له ونمجده

ارحاااام، يااااارب ارحاااام، 

 .يارب بارك آمين



ه اآلب ـاللااا ،بالحقيقاااة ناااؤمن بإلاااه واحاااد

ضااابط الكاال خااالق السااماء واألرض، مااا 

نؤمن برب واحد يساوع . يرى وما ال يرى

ه الوحيااد، المولااود ماان ـالمساايح اباان اللاا

اآلب قباال كاال الاادهور، نااور ماان نااور، إلااه 

حااق ماان إلااه حااق، مولااود غياار مخلااوق، 

مساو لآلب فى الجوهر، الذى به كاان كال 

 هذا الذى من أجلنا نحن البشر، . شىء



ومااان أجااال خالصااانا، نااازل مااان الساااماء 

وتجسااد ماان الااروح القاادس، وماان مااريم 

العااذراء، وتااأنس وصاالب عنااا، علااى عهااد 

باايالطس البنطااى، وتااألم وقباار، وقااام ماان 

باااين األماااوات فاااى الياااوم الثالاااث كماااا فاااى 

الكتااب وصااعد إلااى السااموات وجلااس عاان 

يمااين أبيااه، وأيضاااً يااأتى فااى مجااده لياادين 

 الذى ليس لملكه ،األحياء واألموات



نعام ناؤمن باالروح القادس الارب . انقضاء

نساااجد لاااه  ،المحياااى، المنبثاااق مااان اآلب

ونمجاااده ماااع اآلب واالبااان، النااااطق فاااى 

وبكنيساااااة واحااااادة، مقدساااااة،  ،األنبيااااااء

جامعاااااة، رساااااولية ونعتااااارف بمعمودياااااة    

            .واحدة لمغفرة الخطايا

وننتظر قيامة األموات، وحياة الدهر  

.اآلتى آمين  



 الطلبة



 هللا  
 .   مح 

    يف ووووووووووووووووووويت
  . 

 V; nai nan. 

 هللا  
 . مسم  

   يف وووووويت سووووووت
 .ييرو 

 V; 
cwtem `eron. 

 هللا أ ظووووووور  
 .ير   

 يف وووويت سوووومىت
 .ييرو 

 V; comc `eron. 



 هللا  طلوووووع  
 .عل   

  يف ووويت جوشوو
 .ييرو 

 V; 
jou]t `eron. 

 هللا  
 .تر ئ  عل   

      يف ويت شو
 .خ  و 

 V; ]en\ht 
'aron. 

  حنن شم.   آ ووووووو  خ ب وووووو
 . الؤ 

 Anon 'a 
peklaoc. 



 حنوووووووووووووووووووووووووووووووون
 .ج ل  

  آ ووووووو  خ ب وووووو
  .يب مس 

 Anon 'a 
pek`placma. 

 جن وووووووووو  موووووووووون
 .أع  ئ  

  مهووووووي ييفووووووو 
 .خي  ي ج جي

 Na\men `ebol 
'en nenjaji. 

 جن وووووووووو  موووووووووون
 . رغ ئ

  مهووووووي ييفووووووو 
 .ه  أو يهفو 

 
Na\men `ebol\a 
ou\̀bwn. 



حنن ع   ك.   آ ووووووو  خ   وووووو
 .ييفي أي 

 Anon 'a 
nek`ebiaik. 

 أ    بن
 .هللا

  ييوووووووووووووووووووووو
 .و    ي ثوك

 ~ Uioc 
Qeoc `nqok. 

  آم وووووووووووووووووو
 .ب 

  أ   هووووووووو
 .ييروك

 
Anna\; `ero
k. 



  أت ووو   أل ووو 
 .وخلص   

 ي جووووووووووووووووي أك 
 .أنسويت ي و 

 Je ak`i 
akcw; `mmon. 

   تم وووووووووووووووووووووو
 .خب ص 

   جوو   بووي شوو
 .خي ب   أوج  

 Jempen]ini 
'en pekoujai. 

  وأغفوووووور ر وووووو
 .خط   

 أووه نوووووووووووووووووووو  ي
 . و     ييفو 

 Ouo\ xa nennobi 
nan `ebol. 



قااادوس قااادوس قااادوس رب الصاااباؤوت، 

الساااماء واألرض مملوءتاااان مااان مجااادك 

وكرامتاااك، ارحمناااا ياااا اللاااـه اآلب ضاااابط 

الكل، أيها الثاالوث القادوس ارحمناا، أيهاا 

الاارب إلااه القااوات كاان معنااا ألنااه لاايس لنااا 

 . معين فى شدائدنا وضيقاتنا سواك



اللـه عن سيئاتنا،  حل واغفر واصفح لنا يا

التى صنعناها بإرادتنا والتى صنعناها بغيار 

إرادتنا، التى فعلناها بمعرفة والتاى فعلناهاا 

بغيااار معرفاااة، الخفياااة والظااااهرة، ياااارب 

اسامك القادوس الاذى  مان أجال. اغفرها لنا

 .كخطايانا دعى علينا،كرحمتك يارب وليس



 اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر

، ليتقاادس أساامك، أبانااا الااذى فااى السااموات

ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك، كما فى الساماء 

خبزناااا كفافناااا اعطناااا  كاااذلك علاااى األرض،

اليوم، وأغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحان أيضااً 

للمذنبين إلينا وال تدخلنا فى تجربة لكن نجناا 

ماان الشاارير بالمساايح يسااوع ربنااا، ألن لااك 

 .الملك والقوة والمجد إلى األبد أمين




