
 مديح للسيدة العذراء

 يا يمامة جليلة تصيح    السالم لك يا مريم

 صوتها مبهج وفريح     لنا بسر معظم

 عنقودها قد اثمر    السالم لك يا كرمة

 وفهم عالي معظم    راس ينبوع الحكمة

 قبل كون العالمين    السالم لالناء المستور

 في حضن اآلب كل حين    المحتوي نور من نور

 حامل كل االسرار    م لك يا كن  فييالسال

 لسائر اآلباء واالبرار    وبك الموعد وفي

 أب اآلباء ابراهيم    السالم لك يا مظلة

 احتار فيها كل فهيم    حكمة فيية وظهرت

 مروي ال رع المثمر    السالم لينبوع اسحق

 اشرق في عالم مقير    السالم ليجر مشرق

 صل كل البركاتوا    السالم لتهليل يعقوب

 وبها زالت اللعنات     وراحة للشعوب

 وفي وسطه الجوهر    السالم لحقل مشهور

 وييوق كن ا ابهي    وجده يوسف مبرور

 وفي وسطه فالق ال يري    يا حقل نقي مبرور

 له العظمة والقدرة    صير المشجوب مبرور

 والنجمة البدرية    السالم لسيينة نوح

 نوره لكل البرية    اشراقك فجر يلوح

 من ذاته بغير تيليح    يا حقال غير ميلح

 روحا قدوسا وصريح     سقاه صار ميلح

 وصانعها هو جنينها    السالم للمصنوعة

 وولد كصبي منها    وهي بيده مبدوعه

 متعالي عجيب ورهيب             طوباك يا من سرك

 بل وعقل كل نجيب              احتار عقلي في امرك

 يضئ علي اهل الظلمة              ما ابهج نورك في ضياه

 صيره من اهل النقمة              عبدك ابليس اغواه

 فات العمر وال ادراه       فيا ويلي ويا اسياه

 وانا فالي من االجرة    اجر الكرام اجراه

 ولم اظير بخالص    عبر الشتاء والصيف

 قصاصوانا مربوط ب    قرب الحصاد والهيف

 ام وعرش وعذرا    يا رجاء من فاب رجاه

 ال يحسبني من اليسرا     عيو ابنك اترجاه

 فخابت مني التجره    تافرت في المتجر

 راجي قبض االجرة    جئت في الحادي عشر

 وجرحي بك يبرأ    طمعان فيك يوم الحشر

 في الساعة المرة    وقت فروجي حضر

 يا عذراءفي حسبك     جريني وانا في اليسر

 واوفيني اجرة بكرة    البسيني اكليل الظير

 اجمع يكونوا في سالم    مع كافة المسيحيين

 يا شييعة كل االنام    ولشياعتك طالبين

 كل المؤمنين    تيسير اسمك في افواه

 العذراء مريم اعنا اجمعين    الكل يقولون يا اله

 مديح م ر ي م

 يا ست االبكار      يا م ر ي م 

 من نور االنوار     د نلت تعظيم ق

 قد صار  من عنده     ووهبت تعظيم

 من ذا ال يحتار     وحملت الخالق



 للرؤساء امثال    قد صرت اعجوبة

 وفى االنجيل قد قال      درة محجوبة

 فى كل االجيال      يعطونك الطوبي

 فد فقت الشاروبين     يا ابنة يواقيم

 الرحمة يا ام     من نال ما نلت 

 مملوءة نعمة     وانت قد صرت

 حجابا للكلمة    وللالهوت صرت

 ارباب التيهيم     واحتار فيك 

 يا مجمرة هارون     يا تابوت العهد

 يا ابنة صهيون      يا روح المجد 

 بك نسعد     يا نور العيون

 يا مملوءة نعمة     ونحظى بالنعيم 

 ين انت الحصن الحص     يا مملوءة نعمة 

 يا عون المساكين    انت كن  الرحمة 

 يا شييعة القديسين    بابنك زالت النقمة 

 يا ام الرحيم     شييعتنا فى ال حمة

 يا ست االبكار     نقدم لك التمجيد 

 يا كرسيا مختار     يا ابنة يواقيم

 ازال عنا العار      الملود منك كريم

 فالق االدهار     االله العظيم

 يا قدس االحبار      االبكاريا زين 

 يا نور االنوار      يا طهر االطهار

 يا ام الرحمة     يا كن  النعمة

 المملوءة اثمار     انت هى الرحمة

 قد نلت تعظيم     يا ابنة يواقيم 

 ذات المجد اليخار    انت هى اورشاليم

 يا جوهرا مكنون    انت هى صهيون

 من يد المكار     فككت المسجون

 الخاطى النادم     ابنك فلص آدم

 من كل االضرار     وعتق العالم

 لما راى طهرك     ربك من صغرك

 فى كل االقطار     قد طيب ذكرك

 بمحكم االقوال     ارسل لك غبريال 

 هللا لك افتار     وبشرك اذ قال 

 وسكن فى احشائك    روح قدسه مالكى

 في كل االعصار     يا عدرا طوباك

 الرب القدوس    ير المحسوسان غ

 و نظرته االبصار    منك اى ودعى ايسوس

 والنار فيه تتاجج    موسى راى العوسج

 ما ضرته النار     زاغصانه تتوهج

 ملتهبا بالنار    ان ما راته العينين

 هي مريم زينة االبكار    في العوسج واالغصان

 الرب القدوس    والنار هي ايسوس

 مكتوبا في االحجار     معطينا الناموس

 عن هذا التأويل     اشعياء قد قيل

 الملك الجبار     تلد عمانوئيل

 دفل فيه رب االرباب    عسقيال راي باب

 عالي المقدار    وفتم الباب المهاب

 الن يسوع ابنك     عالي هو قدرك

 ت ينت االمصار     لما ولد منك



 تنبا حيث قال     ايضا دانيال

 عالي عالي المقدار    سي العالرايت الكر

 شبه ابن االنسان    نظرت فوق االركان

 علي كل االقطار     وله السلطان

 ومن حوله الطغمات     وهو رب القوات

 من عظم ووقار     الوف وربوات

 فقت القاروبيم     يا ابنة يواقيم

 وكل اآلباء االبرار     ايضا السيرافيم

 المعبود الرب     منك جاء المولود

 بالعشرة اوتار     يمدح فيك داود

 قول ممجد     الوتر االول

 بالملك الجبار     والعدرا تحبل

 داود باالغاني     الوتر الثاني

 مع ضرب القيثارة     يرتل بااللحان

 انت مؤتمنة     الثالث يا ابنة

 والرب لك افتار     بالنور مشتملة

 اصغ يا سامع     الوتر الرابع

 في كل االقطار     قوال شائع ذا

 حمامة هي تظهر     الخامس افخر

 علي منكبيها صار     بالذهب االصير

 قوال ما افيي     والسادس ابدي

 واشهره اجهار     لكني اروي

 يا جبل هللا العال     والسابع اذ قال

 بال شك وال انكار    تجسد منك المتعال

 العدرا مريم     والتامن رنان

 كللها باليخار     ارها المعظمافت

 يظهر حقا منها    والتاسع قال عنها

 والبكورية في حيظ ووقار     االله وهو ابنها

 هللا القادر     الوتر العاشر

 مسكن االبرار    في صهيون ظاهر

 مثلك ايتها البكر    لم يوجد في الدهر

 عن آدم والعار    النك فككت االسر

 يا فخر االيمان     يا سيدة االكوان

 غارق في االوزار     انا عبدك حيران

 ال تتركي عبدك     عال هو قدرك

 عتقا من النار     قصدي من ابنك

 وللدعا يسمع    النك فير من يشيع

 ضربات المكار     وعنا يدفع

 والبس ثوب اليقين    قم انهض يا مسكين

 فهي تشيع في الحضار     وقول آمين آمين

 مادحها في كل حين     سكينوالناظم الم

 سوي سيدة االطهار     ماله يوم الدين

 مديح للمالك ميخائيل

 رئيس جند السماوات    السالم لك يا ميخائيل 

 فادم رب القوات     مالك السالم والتهليل

 شرفك باعلى الدرجات    البسك حلة واكاليل

 تيسيره عظيم قوات     وسماك ميخائيل

 ومالك حكمة ورافة    قلدك بسيف النقمة

 وفى القيامة وال حمة    واعطاك بوق العظمة

 واعطاك سييا من نار     مالك هللا قدرة



 صاحب سطوة مقدار    واوهبك ع ما ونصره

 من اعلى مرتبته    صرعت سطانائيل

 والى االرض طرحته    اسكنته وطن الويل

 وعساكره قدامه    جعلت الجحيم متواه

 التمحى اجرامه    واهوطعامه النار ج

 عساكرك ملوكها     رياسته و مرتبته

 طغماتك زانوها    جلست على تخته

 فازعينيصيرون من اسمك     جميع جند الشياطين

 يولون منكسيرين    حين نقول يا ميخائيل

 يا مدبر كل الجهات     سالمى عليك دايما

 يا رئيس كل القوات    يا ولى سر النعمة

 مع البار دورثاؤس    تىصنعت عجائب ش

 وافومية وارسترفس     وامراته ثاوبسته

 يا صاحب الصيت اليافر    السالم لك يا ميخائيل

 ذو العجب الباهر     يا معظم بالتبجيل

 يا معونة للمساكين    السالم لك يا ميخائيل

 يا شييع فى المخلوقين    يا قوة لكل ه يل 

 عجائب  صانع كل    السالم لك يا ميخائيل

 مانع كل مصائب     فى الشعوب المسيحيين

 يا شييع فى المخلوقات    السالم لك يا ميخائيل

 وال راعات والثمرات    الطالب عن مياه النيل

 كل المؤمنين    تيسير اسمك فى افواه

 اجمعينالمالك ميخائيل اعنا    الكل يقولون يا اله

 مديح المالك غبريال

 مالك غبرياليا      عظيمة كرامتك

 قائم بكل اجالل    في مجد هللا القوي

 تنادي بالتسبيح     واقف امام هللا

 السيد المسيح    قدوس قدوس قدوس

 عظيم هذا العيد     سرورنا تذكارك

 لكنك لست بعيد    في السماء مكانك

 تطلب من اجل الناس    قريب في الضيقات

 عن كل االجناس    وتسال بالصلوات

 لك محبة عميقة    ا المتواضعةفي قلوبن

 عن كل الخليقة     تتشيع دائما

 في الليل والنهار     امام هللا القدوس

 والثمر واالنهار    تصلي عن ال روع

 مع كل السمائيين    تيرح برجوع الخاطي

 بارا غير محتاجين    اكثر من تسعة وتسعين

 من مكائد الشيطان     للتوبة والخالص

 بعيد عن االح ان     هللاوالعودة الي 

 مالك هللا حال    ولسان داود يقول

 لنا وهم من االهوال     حول كل فائييه

 تعلن ارادة هللا     روحك الخادمة

 عنهم الصالة     للمؤمنين وترفع

 اجنحتك فيها بخور     يا طائر روحاني

 تصعدها بال فتور     صلواتنا وطلبتنا

 بوضوحتعلن له      ظهرت لدانيال

 وتشجع فيه الروح     تشرح له الرؤية



 بيوحنا بشرته     وزكريا الكاهن

 ومعه امراته     فيرح بالرؤية

 ببشري فالصنا     ظهرت للرعاه

 ون وله الرضنا     تجسد ابن هللا

 وعلي االرض السالم    في االعالي مجد هللا

 وافتياء الظالم     بالناس المسرة

 لي مريم العذراءا     وحملت البشارة

 كما قال االنبياء    بها قد تم الخالص

 وبروحه القدوس     تانس منها هللا

 لخالص كل النيوس     قد تم التجسد

 آدم اصبح سعيد     بميالد المخلص

 في مثل هذا العيد     نذكرك يا مبشر

 في الثامن والعشرين    تذكارك في قلوبنا

 نعيد مسرورين     من رابع الشهور

 بالبشري كلمنا     اذكرنا امام هللا

 بالسالم علمنا     وكيف نبشر

 كل المؤمنين    تيسير اسمك في افواه

 اجمعينالمالك غبريال اعنا    الكل يقولون يا اله

 مديح للمالك رافائيل

 يا رئيس جند السموات    السالم لك يا رفائيل 

 دائما فى كل االوقات    القائم امام عمانوئيل

 ميرح قلوب الودعاء    لوء رحمة وع اءمم

 محبوب من الشهداء    ثالث رتب السماء

 تيسيره شياء هللا     اسمك رافائيل

 تشيع فينا للنجاة    القائم فى كل جيل 

 فى طوبيت ذلك ال مان    يا من سالت هللا

 تعطيه شياء و امان   ارسلك الرب اليه

 يتفانار عينى طوب   طلبت من هللا الشييق 

 وحل السالم فى البيت   وعرفت البنه الطريق

 وبنته المبروكة سارة   ذهبت ايضا لراعوئيل

 النها امينة طاهرة   شييتها بيرح و تهليل

 وزوجتها لطوبيا بتدبير   طردت عنها الشياطين 

 وعرفتهم الحقيقة و التيسير   واعطيتهم اوالد كاملين

 من آدم اللى اليوم   دائما فى كل جيل 

 حصنا لنا على العموم   تجد المالك رفائيل

 مع ديونيسيوس وسؤدوسيوس     صنعت عجائبا

 واركاديوس وهونوريوس   و االنبا تاوفيليس البابا

 صاحب االسم االمين   السالم لك يا رفائيل

 يا معونة لكل ح ين     يا شيا لكل عليل

 يا ناصر الصديقين   يا ميرح القلوب االمين 

 يا حنون على الخاطئين   قديسينيا مرشد ال

 بطهارة وفوف هللا    فلنعيد عيدا جليل

 فرح وشياء هللا   رئيس المالئكة رافائيل

 حين ظهر للرسل االطهار   فى ثالث يوم النسئ

 كطلب فيلوبوس البار   بامر يسوع الهنا الحى

 يم تكريس اول بيعة   كيهك31وايضا فى 

 باهرةوظهور عجائب     فى القسطنتينية

 و البائسين و اليقراء   اعطوا كل المساكين 

 تيوزوا برحمة السماء   و ساعدوا المحتاجين

 عن كنيستنا ام الشهداء   اطلب من اله السماء



 يحيظ فيها ايمان االباء   ينجيها من مكايد االعداء

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 ا اجمعينالمالك رافائيل اعن   الكل يقولون يا اله 

 االربعة حيوانات غير المتجسدين

 امجد رب السموات    ابدا بكل ثبات

 االربعة حيوانات    وامدح الكائنات

 لكنهم حاملين   هم غير متجسدين

 االربعة الحيوانات   عرش الرب الثمين

 يمجدون بخوف   حول العرش وقوف

 االربعة الحيوانات    الهنا المخوف

 ام بينونمن فد    مملوئين عيون

 االربعة الحيوانات   ووراء ياحاضرون

 وهو بدون جسد    الول شبه اسد

 االربعة الحيوانات    يصيح بال عدد

 يمجد اله النور    الثاني شبه الثور

 االربعة الحيوانات    ويصيح بال فتور

 يمجد بال نقصان   والثالث شبه انسان

 االربعة الحيوانات    الهنا الحنان

 يسال امام اآلب   ه عقابالرابع شب

 االربعة الحيوانات   عن الطير كل االحقاب

 من االجنحة ستة    لكل واحد منها

 االربعة الحيوانات   يصيحون بغير سكتة

 الهنا رب النور    تسبح بال فتور

 االربعة الحيوانات   بمديح كالدر المنثور

 الهنا الغير ميحوص   قدوس قدوس قدوس

 االربعة الحيوانات   لوسمن اف ي بي ذيافو

 احيانا بعد الموت   قدوس رب الصباؤوت

 االربعة الحيوانات   واعطانا الملكوت

 الذي ال عين تراه    النه الرب االله

 االربعة الحيوانات    وال معبود سواه

 وكائن قبل االكوان    وهو الذي كان

 االربعة الحيوانات   وسياتي في آفر ال مان

 وقال هذا منظرها    نهاح قيال انبا ع

 االربعة الحيوانات    متعبدة اللهها

 بالمجد مرنمة    ارجلها قائمة

 االربعة الحيوانات    والتسابيح مقدمة

 مثل النحاس المصقول    وبارقة بقبول

 االربعة الحيوانات   تمجد الرب المهول

 ولعظمته ساجدين   امام الرب فارين

 يواناتاالربعة الح    واياه شاكرين

 عن الوحوش يركع    االول يتشيع

 االربعة الحيوانات    اللهنا ويتضرع

 يشيع في البهائم    والثاني هو قائم

 االربعة الحيوانات    امام الهنا الدائم

 امام الرب فادينا    الثالث يشيع فينا

 االربعة الحيوانات    منقذنا ومحيينا

 يسال عن الطيور   الرابع يا بني النور

 االربعة الحيوانات   امام الغير منظور

 صنعوا لهم برجاء    هوذا اآلباء

 االربعة الحيوانات    تذكارا يا احباء



 امام عرش الهنا   شياعتهم تكون معنا

 االربعة الحيوانات    فيغقر زالتنا

 عن وجه المسكونة   صلواتهم المقبولة

 االربعة الحيوانات   تشيع يوم الدينونة

 امام الرب الديان    كل آنصلواتهم 

 االربعة الحيوانات    تشيع لنا بحنان

 كل المؤمنين   تيسير اسماءكم في افواه

 االربعة الحيوانات اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 تمجيد للقديس يوحنا المعمدان

 نمجد بال نقصان   فى سماء رب الحنان

 يوحنا المعمدان   يعيش هذا االنسان

 يشيع لنا كل ان    الديان قائم امام

 يوحنا المعمدان   لنحيا بتوبة وايمان

 واليصابات امه العاقم    زكريا ابوه البار

 يوحنا المعمدان    طلبا من القادر

 رئيس جند المتعال    المالك غبريال

 يوحنا المعمدان    قال البيه بكمال 

 لربك و صالتك   قد صعدت طلباتك

 لمعمدانيوحنا ا    سمعها الهك

 وتلد ابنا لك    ستحبل زوجتك

 يوحنا المعمدان   يوحنا يحمل اسمك

 البشارة السمائية   لم يصدق زكريا 

 يوحنا المعمدان    فسمع عالنية

 الواقف بالكمال     انا هو غبريال

 يوحنا المعمدان   امام كرسى المتعال

 بهذا وافبرك    جئت البشرك

 يوحنا المعمدان    شككت فاعلمك

 حتى والده السابق   سوف تصير صامتا 

 يوحنا المعمدان    ابنك هذا الصابغ

 وسجد لربه    حبلت به امه

 يوحنا المعمدان    وامتال من روحه

 فرحت به عشيرته    وعند والدته 

 يوحنا المعمدان   ويوحنا صار اسمه

 يعيش فى البرارى    ظل هذا النارى

 يوحنا المعمدان    اللهنا البارى

 ليهيا بنى اسرائيل    حتى ظهر بديل

 يوحنا المعمدان    بنجئ عمانوئيل

 سياتى بعدى    قال عن يسوع ربى

 يوحنا المعمدان    من هو اقدم منى

 وروح بشبه حمامه    عنداالردن راه

 يوحنا المعمدان    فشهد ونطق بياه

 الرافع الخطايا    هذا هو حمل هللا

 لمعمدانيوحنا ا    العالمو البرايا

 ليعتمد من يوحنا     ذهب مخلصنا 

 يوحنا المعمدان   رفض فقال له الهنا

 لنكمل باتقان    اسمح لى االن 

 يوحنا المعمدان    كل بر و ايمان

 دائما هذا البتول   فى الحق كان يقول

 يوحنا المعمدان    فلم يكن مقبول

 وللملك سرت   ابنة هيروديا رقصت



 يوحنا المعمدان   فاقسمت مهما طلبت

 فقالت عالنية   فتلقنت من هيروديا

 يوحنا المعمدان   اريد راسه على صينية

 وقال عنه بيمه    الرب شهد له 

 يوحنا المعمدان   افضل من نبى عنده

 مالك العهد الجديد   وصار هذا الشهيد

 يوحنا المعمدان    امام ربى الوحيد

 طلباته ترفعنا   صلواته تكون معنا

 يوحنا المعمدان    فيقبلنا للرب

 من كل الدسائس   وتكون لنا حارس 

 يوحنا المعمدان    وللملكوت نرث

 نقول لك اكسيوس   يا سابق الرب القدوس

 يوحنا المعمدان   اكسيوس اكسيوس

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه 

 يوحنا المعمدان اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله 

 نجيلىالقديس متى اال

 وامدح رسول المسيح    ابدا بنشيد ومديح

 القديس متي الرسول   وباعلي صوت اصيح

 تلميذ عمانوئيل   رسول بار وجليل

 القديس متي الرسول    له نعطي التبجيل

 وكان عشار فاطي    كان اسمه الوي

 القديس متي الرسول   لكنه اصبح ناري

 نظر له الرب بعناية    في مكان الجباية

 القديس متي الرسول    عل منه آيهوج

 ربنا يسوع المتعال    اتبعني هكذا قال

 القديس متي الرسول   قام وتبعه في الحال

 كل ما له قيمة    ترك بكل ع يمة

 القديس متي الرسول   وصنع للرب وليمة

 وقالوا لتالميذ البار    تذمر االشرار

 القديس متي الرسول   كيف ياكل مع العشار

 لم آت لالبرار    سوع البارقال ي

 القديس متي الرسول   بل للخطاة واليجار

 أي عطية يهوه   من الوي الي متي

 القديس متي الرسول    عظيم في التوبة

 بمحبة بدون رجوع   سار مع الرب يسوع

 القديس متي الرسول    وبشر الجموع

 كرز في فلسطين    بعد يوم الخمسين

 يس متي الرسولالقد    وبالد الجليليين

 علي هيئة شاب   ظهر له رب االرباب

 القديس متي الرسول    وللحبشة ذهب

 تبعه في اثره وفطاه   سار القديس وراه

 القديس متي الرسول   وفي الحبشة لم يراه

 وبشر بالديان    دفل معبد اوثان

 القديس متي الرسول   ودعا الناس لاليمان

 شيطاناقلق عمل ال    لكن نور االيمان

 القديس متي الرسول   هيج عباد االوثان

 احرقوا هذا الضال    امر الوالي وقال

 القديس متي الرسول   مات ابنه في الحال

 صلي بكل يقين   لكن قديسنا االمين

 القديس متي الرسول   واقام الصبي في الحين



 ها نحن مؤمنين   صرخ الناس هاتيين

 ولالقديس متي الرس    ولربك ساجدين

 وهناك طلب تكريس   فرح الرسول القديس

 القديس متي الرسول    كنيسة للتقديس

 شهادة في كل جيل    ثم كتب االنجيل

 القديس متي الرسول    عن ربنا الجليل

 حرك ابناء ال مان   فلم يحتمل الشيطان

 القديس متي الرسول    وشكوه للسلطان

 وشهد لرب االسرار   صرخ الرسول البار

 القديس متي الرسول   وه باالحجارفرجم

 نال اكليل الشهادة    من بابه 31في 

 القديس متي الرسول    ذكراه لها مهابة

 بي سوتب ام ماثيتيس    طوباك يا قديس

 القديس متي الرسول   مقامك عالي ونييس

 طالبين في تذكارك   اذكرنا احنا اوالدك

 القديس متي الرسول    صالتك وطلباتك

 واذكر راعي الرعاة    ا الصالةقدم عن

 القديس متي الرسول   وكل المرضي والخطاة

 هللوا اليوم فرحين    يا ابناء القديسين

 القديس متي الرسول   في عيد االنجيلي االمين

 كل المؤمنين   تيسير اسمك في افواه

 ماري متي اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس لوقا االنجيلي

 

 الذى العين تراه     سم االله ابدا با

 القديس لوقا الطبيب   وامدح رسول مواله 

 هذا الرجل ذو الجود    فى انطاكية مولود 

 القديس لوقا الطبيب   عبد الرب الودود 

 بقلبه كل حياته     تبع الرب الهه 

 القديس لوقا الطبيب   حتى اكمل جهاده 

 وبطرس كان صديقه     بولس هو رفيقه 

 القديس لوقا الطبيب   ا له بتكري ه  شهد

 وفيلبى باحتراس    فدم معه فى ترواس 

 القديس لوقا الطبيب   واورشليم باحساس 

 رسوال يا مؤمنين    وهو احد السبعين 

 القديس لوقا الطبيب   فدم الرب المعين 

 بطرس وبولس رفيقيه    بعد استشهاد حبيبيه 

 الطبيب القديس لوقا   كرز بانجيل فاديه 

 بشر بالمسيحيه    فى نواحى روميه 

 القديس لوقا الطبيب    بغيرة وحمية 

 مع اليهود الخوان    فاتيق عابدو االوثان 

 القديس لوقا الطبيب    وذهبوا باتقان 

 نيرون الطاغى المجنون    الى الملك الملعون 

 القديس لوقا الطبيب    ووشوا له بينون 

 بسحره العظيم  رد    بانه ساحر لئيم 

 القديس لوقا الطبيب   قوما بيعل التعليم 

 اعطى كتبه يا افوان     اما القديس فكان 

 القديس لوقا الطبيب   لرجل صياد منصان 

 وبدا بسؤاله     فامر باحضاره 

 القديس لوقا الطبيب   عن سحره وضالله 



 انا لست عبد البليس    فاجابه القديس 

 لقديس لوقا الطبيبا    بل رسول نييس 

 ابن هللا بالصحيح    للرب يسوع المسيح 

 القديس لوقا الطبيب   به احيا واستريح 

 فافذها بقوة ربه     فامر بقطع يده 

 القديس لوقا الطبيب    والصقها فى كتيه 

 وافذها والصقها    ثم عاد فيصلها 

 القديس لوقا الطبيب   فصارت كطبيعتها 

 وصاروا مؤمنون    فتعجب الحاضرون 

 القديس لوقا الطبيب   باسم الرب المصون 

 وزوجته بتدبير     وامن الوزير 

 القديس لوقا الطبيب     مع جمع كبير 

 وستة سبعين باتقان     عددهم مائتان 

 القديس لوقا الطبيب   قد اعلنوا االيمان 

 وامر بافذ رؤوسهم    علم الملك بقضيتهم 

 ديس لوقا الطبيبالق    فتمت شهادتهم 

 موضوع فى دافل كيس    وجعل جسد القديس 

 القديس لوقا الطبيب   من فعل ابن ابليس 

 وبتدبير من هللا   فى البحر قد القاه 

 القديس لوقا الطبيب   رجل مؤمن وجده 

 الشاهد لمسيحه     كتب لنا انجيله 

 القديس لوقا الطبيب   ونال مجده واكليله 

 للرسل ذوى االفضال    ل وكذلك سير االعما

 القديس لوقا الطبيب     كتبه لنا بكمال 

 شياعته تسندنا    صلواته تكون معنا 

 القديس لوقا الطبيب   ومن ال لل تمنعنا 

 من كل الدسائس    وتكون لنا حارس 

 القديس لوقا الطبيب    وللملكوت نرث 

 نقول لك اكسيوس    يا مرشد النيوس 

 القديس لوقا الطبيب   اكسيوس اكسيوس 

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه 

 مار لوقا اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله 

 القديس يوحنا االنجيلى

 للسيد المسيح    التمجيد والتسبيح 

 ماريوحنا الحبيب    ونبدا بمديح 

 يعقوب وزبدى ابوه   كان صياد مع افوه 

 يبماريوحنا الحب   وسالومة كانت امه 

 مع افوه بوانرجس    دعاه المخلص 

 ماريوحنا الحبيب   ومعناه ابنى الرعد 

 فى اقامة ابنة يايروس   رافق الرب ايسوس 

 ماريوحنا الحبيب   وعلى جبل التجلى 

 مع الرب المسيا    شاف موسى وايليا 

 ماريوحنا الحبيب    بهيئة نورانية 

 وبالنعمة امتال    من يسوع اقترب 

 ماريوحنا الحبيب    ه اتكا على صدر

 وبتسمع دقات قلبه    كنت بتسند على صدره 

 ماريوحنا الحبيب   فياض قلبك من حبه 

 من المحاكمة للصليب    ومشيت ورا المسيح 

 ماريوحنا الحبيب   شاهدت االالم والتعذيب 

 تحت اقدام الحبيب    وحدك عند الصليب 



 بماريوحنا الحبي   عالمة حبك العجيب 

 على العدرا فى حياتك    ائتمنك الهك 

 ماريوحنا الحبيب    وقال هو ذا امك 

 وجه المه كالمه     وفى وسط االمه 

 ماريوحنا الحبيب    وقال هوذا ابنك 

 قصد القبر الخالى    بعد قيامة اليادى 

 ماريوحنا الحبيب   كان اول من امن 

 شيى االعرج المقعود     وبعد الصعود 

 ماريوحنا الحبيب   س الرسولمع بطر

 وكل ربوع اسيا    بشر فى افسس 

 ماريوحنا الحبيب   ونيى الى بطمس 

 انجيله وسير الرؤيا   كتب اسيار فمسة 

 ماريوحنا الحبيب    ورسائل ثالثة 

 كنت توعظ اوالدك     وفى افر ايامك 

 ماريوحنا الحبيب    بمحبة الهك 

 عمالكالمحبة فى ا   المحبة هى حياتك 

 ماريوحنا الحبيب    وفى كل كالمك 

 يثبتنا على االيمان    صلى امام الديان 

 ماريوحنا الحبيب   الى افر االزمان 

 بنعيد البونا    فى اربعة طوبة 

 ماريوحنا الحبيب    عيد نياحة مهيبة 

    طلباته ترفعنا    صلواته تكون معنا 

 ماريوحنا الحبيب    للرب فيقبلنا 

 محبة نارية    با مسيا  اعطنا

 ماريوحنا الحبيب   كما كانت لحبيبنا 

 ايها الحبر المانوس   طوباك ثم طوباك 

 1(اكسيوس )    الماليكة ترتل لك 

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه 

 ماريوحنا اعنا اجمعين   الكل يقولون يااله 

 القديس بطرس الرسول+

 رب سواه واحد ال   ابدا باسم هللا االله

 ماربطرس الرسول   وامدح رسول مواله

 من الروح مآلن   اسمه االول سمعان

 ماربطرس الرسول   اسمه علي كل لسان

 ونيسه متضعة   مولود في بيت صيدا

 ماربطرس الرسول    اللهنا شاهدة

 يسوع رب القوات    وذلك قبل ميالد

 ماربطرس الرسول    بخمس سنوات

 ب قد شغلهوالر   صيد السمك عمله

 ماربطرس الرسول   ترك الصيد وتبعه

 عن الرب القدوس    افبره اندراوس

 ماربطرس الرسول   واصطحبه الي ايسوس

 ليصطاد النيوس   دعاه الرب ايسوس

 ماربطرس الرسول   لتكون له عروس

 الكرازة تكون عملك   قال له بطرس اسمك

 ماربطرس الرسول   والرسولية تكون شرفك

 يقيم ابنة يايرس    لقدوسقد شاهد ا

 ماربطرس الرسول   من الموت المحسوس

 مع النبي مويسيس   عاين تجلي ايسوس

 ماربطرس الرسول   وايليا بي ابروفيتيس



 مع الرب الديان    في جثيماني كان

 ماربطرس الرسول   عاين صالته بايمان

 مع تلميذ للقدير    وذهب بالتدبير

 رس الرسولماربط   اعد اليصح االفير

 لسيده الكريم   وكان له حبا عظيم

 ماربطرس الرسول   من مات فارج اورشليم

 في قلبه مشتعلة    وغيرة ملتهبة

 ماربطرس الرسول   علي الخدمة والكرمة

 بالهوت المسيح نطق    وايضا اعترف

 ماربطرس الرسول    وبقيامته كرز

 فانكر الديان   في حالة ضعف كان

 ماربطرس الرسول   ثالث مرات ولعن

 والي رشده عاد    ولكنه قد تاب

 ماربطرس الرسول   فصار من االحباب

 فجر قيامة المسيح   ذهب بقلب صحيح

 ماربطرس الرسول    الي قبره اليسيح

 في رفق وعاتبه    الرب قبل توبته

 ماربطرس الرسول    رده الي مرتبته

 بنيس قوية    صلي في العلية

 ربطرس الرسولما    فنال العطية

 ورد كل جحود    فدم بين اليهود

 ماربطرس الرسول   الي الرب المعبود

 عند الباب الجميل   شيي المقعد العليل

 ماربطرس الرسول   فقام يمشي بتهليل

 شيي اينياس بجد    وفي مدينة اللد

 ماربطرس الرسول    والرب تمجد

 طابيثا  هذا الهمام    وفي يافا اقام

 ماربطرس الرسول    نامفادم رب اآل

 مع يوحنا ويعقوب   ذكره بولس المحبوب

 ماربطرس الرسول    اعمدة بال عيوب

 فكان استشهاده   في روما فتم جهاده

 ماربطرس الرسول   مصلوب مثل الهه

 استشهد الحبيب   في الخامس من ابيب

 ماربطرس الرسول   ونال اكليل عجيب

 اطلباته ترفعن   صلواته تكون معنا

 ماربطرس الرسول    للرب فيقبلنا

 من كل الدسائس   وتكون لنا حارس

 ماربطرس الرسول    وللملكوت نرث

 نقول لك اكسيوس   يا شهيد وابوسطولوس

 ماربطرس الرسول   اكسيوس اكسيوس

 كل المؤمنين   تيسير اسمك في افواه

 ماربطرس اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس بولس الرسول

 يعيش هذا االنسان   في سماء ربي الحنان

 ماربولس الرسول   من كرز بااليمان

 هذا المملوء بالروح   معني اسمه ممدوح

 ماربولس الرسول    اسمه علم يلوح

 هذا الرسول المأنوس   مولود في طرسوس

 ماربولس الرسول   حبيب ربي القدوس

 هذا الرجل االمين    من سبط بنيامين



 ماربولس الرسول   لمعينفادم يسوع ا

 شاول بالعبراني    اسمه الروحاني

 ماربولس الرسول   وبولس بالروماني

 في المذهب فريسيين    ابويه يهوديين

 ماربولس الرسول   اضطهد المسيحيين

 وحيظ العبرية    اجاد اليهودية

 ماربولس الرسول    بغيرة نارية

 ثياب راجمي اسطيانوس   وحرس هذا المأنوس

 ماربولس الرسول   هيد الرب ايسوسش

 افذ رسائل الطغيان    وحدث انه كان

 ماربولس الرسول    ضد عبيد الديان

 من دمشق ابرق    وعندما اقترب

 ماربولس الرسول    حوله نور فسقط

 شاول يا شاول   وسمع صوت يقول

 ماربولس الرسول    انا ربك المهول

 انا ومن يتبعني    لماذا تضطهدني

 ماربولس الرسول    اله افبرنيفس

 يا ربي وجابلني    ماذا تريد مني

 ماربولس الرسول   قال اذهب الي ابني

 الي حنانيا القديس    ذهب هذا النييس

 ماربولس الرسول    عمده بالتقديس

 وسقط من عينه    فمأله روح فاديه

 ماربولس الرسول    قشورا لينقيه

 ثباتفي الصحراء ب   مضي ثالث سنوات

 ماربولس الرسول    ينال من البركات

 يكرز بين الشعوب   جال بولس المحبوب

 ماربولس الرسول   باسم يسوع المصلوب

 في اصوام واسهار    جاهد هذا البار

 ماربولس الرسول   وجال في االقطار

 اوفر في الضربات   كان افضل في االتعاب

 ماربولس الرسول    اكثر في الجلدات

 في صبر ودموع   جوعفي عطش و

 ماربولس الرسول   من اجل الرب يسوع

 ذقت عذابا اليم   يا كاروزنا العظيم

 ماربولس الرسول   من اجل الرب الرحيم

 مع اح ان وشجون   في جلدات وسجون

 ماربولس الرسول   قواك الهنا الحنون

 وجهادك كان فريد   وكان حبك عجيب

 ماربولس الرسول   عشت كرسول غريب

 رسالة للبشر    تب اربعة عشرك

 ماربولس الرسول   وفدم بدون ضجر

 بكثير من الرحالت   وقام ذو التطويبات

 ماربولس الرسول    للكرازة بثبات

 آمن بالرب ايسوس   الوالي سرجيوس

 ماربولس الرسول  والساحر صار في عبوس

 بقوة ربنا    شيا في لستره

 ماربولس الرسول    المقعد بقدماه

 قائم يطلب عنا    أي في الرؤيةور

 ماربولس الرسول    اعبر الينا اعنا

 وتحمل االمين    اسروه مرتين



 ماربولس الرسول    العذاب بيقين

 بايمان بولس الغالي   ارتعب فيلكس الوالي

 ماربولس الرسول   وكالمه عن العالي

 شهد السم ايسوس   ايضا امام فستوس

 س الرسولماربول   بايمان قوي محسوس

 قد اكملت الجهاد   يا عظيم في االرشاد

 ماربولس الرسول    وف ت باالمجاد

 بالسيف صعدت روحه   قطع نيرون رأسه

 ماربولس الرسول    عند يسوع ربه

 استشهد الحبيب   في الخامس من ابيب

 ماربولس الرسول   في البيعة عالي النصيب

 طلباته ترفعنا   صلواته تكون معنا

 ماربولس الرسول    قبلناللرب في

 من كل الدسائس   وتكون لنا حارس

 ماربولس الرسول    وللملكوت نرث

 نقول لك اكسيوس   يا شهيد وابوسطولوس

 ماربولس الرسول   اكسيوس اكسيوس

 كل المؤمنين   تيسير اسمك في افواه

 ماربولس اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس اسطفانوس

 

 يا رئيس الشمامسة   ااسطيانوس السالم لك ي

 يا اول الشهداء   السالم لك يا اسطيانوس

 شمامسة سبعة    الرسل افتاروا

 من كل نعمة    رجاال مملوئين

 تيمون وفيلبس   ميكانور وبروفوس

 و اولهم اسطيانوس   برميناس ونيقوالس

 كان يصنع االيات   قديسنا اسطيانوس

 وليضا معج ات    وعجائب عظام

 وايضا اليهود    حسده الشيطان ف

 كانوا عنده شهود    فحرك ايناسا

 وظهروا مخادعين   فى شهادتهم كاذبين

 وعليه قائلين    ليتهموا االمين

 هذا االنسان    يجدف على هللا

 وهيكل سليمان   وايضا على موسي

 عن محبة هللا    فوقف وتكلم

 ما قد جاء فى التوراة    ولخص و شرح

 تبكيت ضمائرهم    بهوفتم فطا

 هم وابائهم   على كل ما فعلوه

 اباكم اطاعوا    ايا من االنبياء

 قتلتوه و صلبتوه   وكذلك يسوع المسيح

 بقلوبهم و افذوه    فغتاظوا و حنقوا

 هناك قد رجموه   وفى فارج المدينة

 ونظر الى السموات   فشخص اسطيانوس

 وحوله قوات    فراى مجد هللا

 السموات ميتوحة    ا انظرفقال ها ان

 عن يمين هللا   وابن االنسان قائم

 بنية نقية    فصلى لالله

 هذه الخطية    يارب ال تقم لهم

 غير لصالبه    يسوع المسيح



 قد سامح راجميه   والقديس اسطيانوس

 يا حبيب ايسوس   فى يوم واحد طوبة

 الى اليردوس    يوم انتقالك

 ة القبطيةفى السن    توت  31ويوم 

 لمدينة القسطنطينية   تذكار نقل جسدك

 اذكرهم فى صالتك    ابنائك الشمامسة

 ويقتدون بصياتك   ليبشروا باالنجيل

 امام رب القوات    اذكرنا كلنا

 فى ملكوت السموات    لنحظى بوجودنا

 كل المؤمنين    تيسير اسمك فى افواه 

 ا اجمعين القديس اسطيانوس اعن   الكل يقولون يا اله 

 القديس مارمينا العجائبى

 و ارتل بالتسبيح   افتح فاى باالفراح

 شهيد يسوع المسيح    السالم لمارمينا

 افبركم عن هذا المبرور    بارادة هللا ابدى

 بطل قوى و غيور    اصله كان جندى

 هذا البار القديس    اصله من بيت امراء

 و ابيه اودكسيس   وامه تدعى اوفومية

 كانت امراة عاقر    اوفومية امه

 العذراء ام القادر    طلبت من النقية

 وقالت لها امين   فاجابت لها طلبها

 هو مارمينا االمين    فرزقت بولد

 وتقدم فى الجندية    كبر هذا الطاهر

 فى العلوم المسيحية    وكان عالم ماهر

 موصوفا بالشجاعة    كان محبا لالله

 ملنحيا بالوداعة   مداوم الصوم و الصالة

 لعبادة االوثان   دعى هذا المختار

 انا عبد الديان    فاعترف باجهار

 وكل ما فيها   تركت االرضيات

 محبة لباريها   وطلبت السمائيات

 يا ابن اودكسيس    طوباك يا مختار

 اوالد ابليس اللعين   يا من قهرت االشرار

 يا رئيس كل الشجعان   السالم لك يا بطل

 يا م يل كل االح ان   سالم لك يا بطل ال

 ليها البطل الشجاع   السالم لك ليل ونهار

 والبالد كل البقاع   ذكرك مال االقطار

 صانع كل العجائب    السالم لمارمينا 

 مانع كل المصائب    السالم لمارمينا 

 دون سائر الشجعان   مشهور بالعجائبي

 يوم نصب المي ان    اسالك تشيع لى

 ايها البطل المحروس   ائبك كثيرة جداعج

 يا شهيد الرب القدوس   ال يحصى لها عدد

 مع كل من قصدك    صنعت عجائب عظام

 اعترف بعجائبك   وايضا راعى االغنام

 مارمينا االمين    السالم للعجائبى

 اشيع فى المؤمنين   السالم للبطل القوى

 من الرب القدوس    نلت ثالثة اكاليل

 ايها البطل المحروس    تهليل بيرح و 

 وواحد للبتولية    واحد للشهادة

 انيرادك فى البرية    اما الثالث الجل 



 ايها الحبر المانوس   طوباك ثم طوباك

 اكسيوس اكسيوس   المالئكة ترتل لك

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواة 

 مارمينا اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله 

 اكسيوس...كسيوسا...اكسيوس 

 افا مينا انتى نى فايات

 القديس تادرس المشرقي

 

 الحي االزلي القوي الجبار   ابدي باسم هللا الغيار 

 السالم لك يا تاودروس  وامدح تاؤدوروس االسيهسالر

 افبركم عن تادرس االمير    بمعونة رب قدير

 السالم لك يا تاودروس   اصل ابوه كان وزير

 نمجد ربنا في كل حين   لمؤمنينتعالوا يا جميع ا

 السالم لك يا تاودروس   ونصرخ جميعا قائلين

 وكلمة االيمان بها ناديت   ثوب النعمة به تحليت

 السالم لك يا تاودروس  وعن العظمة والجاة تخليت

 من نسل سداريخوس الوزير   جئت كالبدر يا امير

 السالم لك يا تاودروس  وكنت للروم احسن نصير

 اتاك المالك الجليل ميخائيل   تيت للبيعة يا نبيلحين ا

 السالم لك يا تاودروس  واعطاك بيده سيف التهليل

 الغلبة والنصرة علي اعداءك  فذ هذا السيف ربك اعطاك

 السالم لك يا تاودروس   هللا افتارك واصطياك

 علي الرومان فاشتد الكرب   دبر ملك اليرس الحرب

 السالم لك يا تاودروس  الرب وقالوا هذا الجندي ارسله

 لما سمع باسمك يا مختار   ذهل الملك حقا واحتار

 السالم لك يا تاودروس  ان القوي في الحرب جبار

 فجعلت علي الحدود حارس  رآك ملك الروم انك فارس

 السالم لك يا تاودروس  النك لثوب الشجاعة البس

 وفى الحرب شجاع صنديد  ذاع صيتك النك للدين عنيد

 السالم لك يا تاودروس  ولحب االستشهاد ترغب و تريد

 لما سمعوا بصيتك يا محروس  سميت عند البربر بثيئودوروس

 السالم لك يا تاودروس  فصار منهم قوم على اسم ايسوس

 الذي رآه يعقوب الطوباوي   شاهدت السلم النوراني

 السالم لك يا تاودروس  عليه جالس االبن الوحداني

 اتي تاودروس ليهلكه   بربر اف عهصوت في ال

 السالم لك يا تاودروس   فخافوا وبطلت حركتهم

 علي رجال البربر قد حلت   ضجة عظيمة قد حصلت

 السالم لك يا تاودروس   وانه مت قواهم وبطلت

 والسيف في يدك يلمع   طلعت امامهم تتوعد

 السالم لك يا تاودروس   والمالك يناديك تشجع

 ولم يقيوا امامك يا مختار   الغبارطاروا جميعا ك

 السالم لك يا تاودروس   الن بيدك سييا من نار

 ان تسجد وتبخر لالوثان   طلب منك الملك الجبان

 السالم لك يا تاودروس   فقلت انا عبد للديان

 وكالمك هذا كالم مجنون   ظنك فاسد ايها الملعون

 السالم لك يا تاودروس   وانت واصنامك تهلكون

 عند ملك الروم ايها اليارس  لي قدرك يا امير تادرسع

 السالم لك يا تاودروس  الذي كان علي المملكة جالس

 وفي الحال استدعي الصناع   غلب عليه ابليس الخداع

 السالم لك يا تاودروس  صنعوا له صنم من ذهب لماع



 لجميع الشعب لكي ياتون   فاصدر امره هذا الملعون

 السالم لك يا تاودروس   دونلالله الصنم ويسج

 نحن نصاري مسيحيون   قال جميع المؤمنين

 السالم لك يا تاودروس  والقوا باجسادهم في االتون

 فنالوا الشهادة مع االبرار  كلهم القوا نيوسهم في النار

 السالم لك يا تاودروس  والمالئكة تناديهم باستبشار

 يرقال له تاتي يا ام   لما سمع الملك المكير

 السالم لك يا تاودروس   ان اطعتني اجعلك وزير

 للشهيد تادرس بدون شيقة   مدوا اياديهم الكيرة

 السالم لك يا تاودروس   وصلبوه فوق الشجرة

 يجري علي االرض يا ايهاالمبرور   مثل الماء دمك نهور

 السالم لك يا تاودروس  وكيف علي هذا كله صبور

 ل افرح وتقوي يا اميروقا  نيخ في وجهك الرب القدير

 السالم لك يا تاودروس   قد اعد لك مسكنا منير

 لقدومك وصاحوا بنغمات   هتيت اجناد السموات

 السالم لك يا تاودروس  مستحق الطوبي والغبطات

 ان تثنت دين األرثوذكسية   اسالك يا رب البرية

 السالم لك يا تاودروس   وترفع عنا كل بلية

 يا ربنا يسوع المسيح  بيحيجب لك السجود والتس

 السالم لك يا تاودروس   ونصرخ جميعا ونصيح

 القديس تادرس الشاطبي

 وانده واقول يا تاودروس   انا افتح فاى و اصيح

 نى اسؤاب تاودروس   السالم لشهيد المسيح

 محمى باسم القدوس   مشهور بين الوزراء

 نى اسؤاب تاودروس   مسيحى بين االمراء

 اسم ابيه يوانس   امراء اصله من بيت

 نى اسؤاب تاودروس   بلده شطب الحمرا

 من القصعة للكربوس   مركوبه سرج ذهب

 نى اسؤاب تاودروس   وحصانه احمر اشهب

 من مدينة اوفيتوس   جاءت له امراة تشتكى

 يا امير تاودروس   وقالت له ارحمنى

 باسم الرب القدوس    سالت يا استاذى

 ا امير تاودروسي   تخلص لى اوالدى

 للتنين المنجوس   افذوا اوالدى منى 

 يا امير تاودروس    اسالك تنقذنى

 شيق قلبه عليها   لما سمعها القديس 

 و فلص ولديها    قتل التنين ابليس

 لدقلديانوس    شكا كل الكهنة 

 قتله تاودروس   وقالوا عظيم االلهة

 فارسل ساعى مخصوص   غضب دقلديانوس

 بى اسؤاب تاودروس   القديس فحضر عنده 

 انتى تى ميت مارتيروس   ن ل وسط الميدان

 بى اسؤاب تاودروس   واهلك عباد االوثان

 ودقلديانوس   تلطف به االمراء

 فلم يرضى تاودروس   واعطوه شيئا بكثرة

 واعترف باسم القدوس   رما سالحه فى الحضرة

 بى اسؤاب تاودروس   انا مسيحي يا كيرة

 باسم الرب القدوس   ذوا راسهافيرا اف

 بى اسؤاب تاودروس    وانقهر جالسه

 باكليل مخصوص   يسوع المسيح جاله



 1(اكسيوس)   والمالئكة بتهلل له

 ابن يوحنا الشطبى   السالم لتاودروس

 ابشوشوانى مارتيروس   السالم لتاودروس

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواة

 روس اعنا اجمعينتاود   الكل يقولون يا اله

 القديس ابو سيفين

 ونرتل لليادى الديان    تعالوا نتهلل بااللحان 

 فيلوباتير مرقوريوس   فى عيد الشهيد بطل االيمان 

 فى قديسك شهيد المسيح    يا الهنا نهدى لك المديح 

 فيلوباتير مرقوريوس   محب االب ايمانه صحيح 

 اوالدك بالنعمة ثبت   بالبرك اشملنا يوم عيدك 

 فيلوباتير مرقوريوس  نلت االكاليل اكملت جهادك 

 له قصة تلحن باالوتار    ابو سييين بطل مغوار   

 فيلوباتير مرقوريوس  شجاع صامد ال يهاب النار 

 صار بشجاعته من االمراء   والده كان صياد فى الصحراء 

 فيلوباتير مرقوريوس   عاش بين اكابر ووزراء 

 واالم سيينة مملؤة بالروح    ده نوح صار الوالد بعما

 فيلوباتير مرقوريوس  ومالك اعطاه اسما ممدوح 

 قادها فى فوف عمانوئيل   وشييع العيلة المالك ميخائيل 

 فيلوباتير مرقوريوس   ثمرتها هذا البطل النبيل 

 ولذا اسند له عمل االب    فروسية تعلم وهو شاب 

 ير مرقوريوسفيلوبات  وتعاظم فصار اركان حرب 

 فجمع جنوده والعسكر  اف ع داكيوس حرب البربر

 فيلوباتير مرقوريوس   رئيسهم ثابت لم يتكدر 

 الهى قادر يعطيك مناك  ال تخشى يا قيصر من اعدائك

 فيلوباتير مرقوريوس   بهالكهم على يد فتاك 

 قائال اذا اهلكت البربر  ميخائيل اعطاه سييا من نار 

 فيلوباتير مرقوريوس   ار ال تنس الهك يامخت

 و فى يديه يلمع سييان   دفل الحرب بقوة وايمان 

 فيلوباتير مرقوريوس  فارت االعداء اسيل حصان 

 وجنود رومية هتيوا وقالوا    بسرعة انجلوا وزالوا

 فيلوباتير مرقوريوس   اميرنا قد نصره الهه 

 وكرامات للرؤساء القادمين   اعطى الملك رتب ونياشين 

 فيلوباتير مرقوريوس   اكثرها لبطله ابى سييين 

 والتبخير البولونالمعبود    دعاهم الكافر للسجود 

 فيلوباتير مرقوريوس  تخلف عنهم وصار فى جحود 

 الهتك لم تنيع فى الحرب   انا ال اسجد لحجر وذهب 

 فيلوباتير مرقوريوس   ن ع المنطقة مع الرتب 

 بان وبخوره مرفوع له القر   الهى ومعبودى يسوع 

 فيلوباتير مرقوريوس   انا اسجد امامه بخشوع 

 ومن الجحيم نجانى    على الصليب هو فدانى 

 فيلوباتير مرقوريوس   ال انكره واترك ايمانى 

 بوعود براقه اثنى عليه   دهش داكيوس وطلب اليه 

 فيلوباتير مرقوريوس   وعدك فانى ال انظر اليه 

 لئال تهان وسط الجماعة    ة ال تخالف وقدم الطاع

 فيلوباتير مرقوريوس  شهيدنا رفض قواه بشجاعة 

 بالهنبازين عظمه تكسر   امر بجلده امام العسكر 

 فيلوباتير مرقوريوس   كشطوا جلده فلم ينكر 

 والنار على جنبيه تقيد    مدوه على اسياخ وحديد 

 فيلوباتير مرقوريوس  ذاق عذابات مرة هذا الشهيد



 فشياه مالك وذاق الملكوت  ضع فى حبس بامر الممقوت و

 فيلوباتير مرقوريوس  من يؤمن بيسوع ال يموت 

 له نسجد ونحن عبيده    ربه اقامه صرخ جنوده 

 فيلوباتير مرقوريوس  ال نهاب الموت بل معه نريده 

 بعد ان ع اه عمانوئيل    فى قيصرية افذ االكليل 

 يلوباتير مرقوريوسف   قبل االم السيف بتهليل 

 ترك الدنيا وسكن فى النور    هاتور 11شهادته فى 

 فيلوباتير مرقوريوس   من يستشيع به ال يخور 

 ترك الدنيا وسكن فى النور   هاتور  11شهادته فى 

 فيلوباتير مرقوريوس    من يستشيع به ال يخور 

 بدالة يصيحون قائلين   ينادى كل المؤمنين 

 فيلوباتير مرقوريوس    ى سييين انجدنا يا اله اب

 ويهدينا لنسلك فى صياتك    هللا يرحمنا بصالتك 

 فيلوباتير مرقوريوس    وي يد افراحنا ببركاتك 

 دفول عضوه لمصر بتماجيد   فى تسعة بؤونه له تذكار عيد 

 فيلوباتير مرقوريوس    ذفيره ثمينه تمنح تجديد 

 ده من الشيطانوانقذ اوال  كم شيى مرضى وفتح عميان 

 فيلوباتير مرقوريوس   قاضى ماهر ينصف ببيان 

 فى فمسة وعشرين ابيب    وله ايضا ذكرى تطيب 

 فيلوباتير مرقوريوس    تدشين كنيسة الحبيب 

 كان يصلى فى بلده لسنين  انطونيوس كبير القديسين 

 فيلوباتير مرقوريوس   فى كنيسة الشهيد ابى سييين

 كالقديسة دميانة البارة     هو شييع قةى للعذارى

 فيلوباتير مرقوريوس   وجميع من يسلك بطهارة 

 قتلهم يوليانوس فى ساعة  وصوفية من عذارى الرهه 

 فيلوباتير مرقوريوس    بطلنا نقم لهم فى الساحة 

 كما فاصت االب باسيليوس   نجنا من شر بذيافولوس

 فيلوباتير مرقوريوس    وقتلت الجاحد يوليانوس 

 راسه مائلة اجابه منظورة   فارس حصانه ادهم فى الصورة 

 فيلوباتير مرقوريوس   سيياه صليب فوقه مرقورة 

 علمنا كيف نرضى هللا   ال تهملنا نحن الخطاة 

 فيلوباتير مرقوريوس   نحبه فنتمثل بك يا فتاه

 شدد سواعد الكسالن    ثبتنا يارب على االيمان 

 وباتير مرقوريوسفيل   نغلب فقد فاز ببيان 

 واعمل معنا كاعاجيبك   يا رب انصرنا بصليبك 

 فيلوباتير مرقوريوس   بشياعة الشهيد حبيبك 

 فى مدح صييك اثلوفوروس   ساعدنا يا الهنا القدوس 

 لييلوباتير مرقوريوس   ونقول جميعا اكسيوس 

 اكسيوس. . . اكسيوس . . . اكسيوس 

 فيلوباتير مرقوريوس

 وس ابو سيفينالقديس مرقوري

 وامجد اسم ايسوس   افتح فاى بالتسبيح 

 بى اثؤواب مرقوريوس   وامدح شهيد المسيح 

 وتقوى بالقدوس    لبس الدرع والخوذة 

 بى اثؤواب مرقوريوس    صاحب ع م وجودة 

 فيلوباتير مرقوريوس    طوبى البى سييين 

 حنانيا نيم جوارجيوس   صار قدوة للبطلين 

 وفى يده اعطاه    اه مالك هللا الق

 بى اثؤواب مرقوريوس    سييا يغلب اعداه 

 ليهلك االشرار    افذ سييا من نار 



 بى اثؤواب مرقوريوس    ويذكر الرب الجبار 

 وهو فرح فاشع    مسك السيف الالمع 

 بى اثؤواب مرقوريوس    وصار صيته شائع 

 بعالمة بى استافروس    سار قدام العسكر 

 بى اثؤواب مرقوريوس    ب البربرومضى لحر

 وبسرعة انجلوا   لما نظروا السييين ولوا

 بى اثؤواب مرقوريوس     امام البطل 

 ان اله بى ذيا فولوس   ظن الطاغية داكيوس 

 حتى صار بى اثلوفلوروس   قد اعان مرقوريوس 

 يعطى شكرا الصنامه    امره يسير فى ركابه 

 مرقوريوس  بى اثؤواب   فلم يخش طغيانه 

 الى العاتى المغرور   فمضى بكل سرور 

 بى اثؤواب مرقوريوس    وصار قدام الجمهور 

 سيدى القوى بى افرستوس    انا عبد اليسوس 

 بى اثؤواب مرقوريوس   محيى كل ارواح ونيوس 

 وامر قدام الحضار   ثار الملك واحتار 

 بى اثؤواب مرقوريوس    هالك البطل المختار 

 شعلة ملتهبة بالنار   عسكر باحضار امر ال

 بى اثؤواب مرقوريوس    توضع على جنب البار

 وكثير من العطور    فياح من جسده بخور 

 بى اثؤواب مرقوريوس   وكان قلبه مسرور 

 بين الوزراء واالمراء   ونال عذابات مرة 

 ميخائيل بى انجيلوس   وحرسه فى كل مرة 

 قضية متيقة  وكتبوا   ف ى داكيوس والكيرة

 بى اثؤواب مرقوريوس   تؤفذ راسه بالمرة

 فى ساعة استشهاده   وقف المسيح بجواره

 بى اثؤواب مرقوريوس    فابيضت عظامه

 وهى تسطع بالنور   صارت مثل البلور 

 بى اثؤواب مرقوريوس    وفاح منها بخور

 فاز الشهيد باكلوم ان اتلوم   فمسة وعشرين هاتور

 بى اثؤواب مرقوريوس   نورومضى لمواطن ال

 اكسيوس اكسيوس اكسيوس  صاحت المالئكة فى اليردوس 

 بى اثؤواب مرقوريوس   بى منريت ام مارتيروس

 القديسين اباكير ويوحنا

 واالبن فادينا والروح مقدسنا   ابدى باسم االب فالقنا 

 اباكير وافيه يوحنا   وامدح شهداء الهنا

 سيرة الشهداء الشجعاناشرح    بدء نظامى يا افوان

 اباكير وافيه يوحنا    عبيد يسوع الرب الديان

 فى قلوب اوالد اسكندرية   تحركت النعمة االلهيه

 اباكير وافيه يوحنا    فمضوا الى القسطنطنية 

 فطافوا القرى والبلدان   ثبت ع ائم الشجعان

 اباكير وافيه يوحنا   واعترفوا وكرزوا بااليمان

 معترفين امام الجموع  باسم يسوع جالوا مبشرين 

 اباكير وافيه يوحنا   وبحثوا على التوبة والرجوع

 قلب الملك دقلديانوس  حرك الشيطان المنجوس 

 اباكير وافيه يوحنا    فبحث عن عبيد ايسوس

 نحن نؤمن بيسوع المعين    فاطبه القديسين

 اباكير وافيه يوحنا    وامامك جهرا معترفين

 اباكير وافيه يوحنا    االوثان دعاهم لعبادة

 وان يكيروا بالرب الديان  ووعدهم بعطايا ذهب والوان



 اباكير وافيه يوحنا    ذلك الكالم من المحال

 ال نعبد اال الرب المتعال  ذهبك وملكك فيال وزوال

 اباكير وافيه يوحنا    رب البرايا قوى الشهداء

 السماء ومالهم من حكمة  حتى انتصروا على االعداء

 اباكير وافيه يوحنا    زادوا فى الصراخ قائلين

 نحن نصارى مسيحين   بيسوع المسيح معترفين

 اباكير وافيه يوحنا    سمع الملك هذه االقوال

 من فم الشهداء االبطال   فامر بعذابهم فى الحال

 اباكير وافيه يوحنا   شاهدوا جميع الحاضرين 

 هداء القديسينعذاب الش   وهم محتملين وصابرين

 اباكير وافيه يوحنا   صاح الملك بصوته عالنيه

 امضوا بهم الى االسكندرية   لينالوا عذابات قوية

 اباكير وافيه يوحنا   ضرب الجنود اجسام القديسين

 بامشاط حديدية مسنونين   وهم بسرور محتملين 

 اباكير وافيه يوحنا   طار عقل الوالى من التيكير

 فافذ راس يوحنا واباكير  س من امشيرفى اليوم الساد

 تسبح وترتل لرب السما   ظهرت مالئكة فى العال

 اباكير وافيه يوحنا    وافذت نيوس الشهداء

 نظروها جميع الحاضرين  عجائب كثيرة ظهرت بيقين

 اباكير وافيه يوحنا  فصاحوا نؤمن باله القديسين

 وهنات الشهداء باليردوس  غنت طغمات نى انجيلوس

 اباكير وافيه يوحنا  وهتيت اكسيوس اكسيوس

 ولبسوا اكاليل نورانية   فازوا بالحياة االبدية

 اباكير وافيه يوحنا   وسكنوا اورشليم السمائية

 

 نظروا عذاب الشهداء بيقين   قبل االيمان جميع الذين 

 اباكير وافيه يوحنا  وقالوا نؤمن باله القديسين

 ترجعوا عن ذا الضالل ان لم   كلمهم الملك المحتال

 اباكير وافيه يوحنا   اقطع رؤوسكم كاالبطال

 وقالوا اقطع رؤوسنا فى الحين   لم يطيعوا امره المؤمنين 

 اباكير وافيه يوحنا   لنيوز بما فاز به القديسين

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 اباكبر ويوحنا اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 نوب النهيسىالقديس ابا

 كامل طاهر حكيم   السالم لقديس عظيم 

 السالم للشهيد ابانوب    يليق له التكريم 

 من مريم القديسة    ولد بنهيسة

 السالم للشهيد ابانوبو    وابوه مقاره

 انتقال للسما    سنة 31بعد 

 السالم للشهيد ابانوب    وتركوه فى صباه 

 سرارليتناولمن اال   ذهب لكنيسة االبرار

 السالم للشهيد ابانوب    فى وداعة ووقار

 سمع عن دقلديانوس    فى عظة القداس

 السالم للشهيد ابانوب  واضطهاده لشعب ايسوس

 الذهب والمتاع   ذهب القديس وباع

 السالم للشهيد ابانوب    واعطاه للجياع

 يطلب مكان الواله    وصلى الى هللا

 شهيد ابانوبالسالم لل   لينال اكليل الشهادة

 من قبل عمانوئيل   ظهر له ميخائيل 

 السالم للشهيد ابانوب    ووعده باالكاليل 



 مرات على بطنه 4    امر الوالى بجلده

 السالم للشهيد ابانوب    فخرجت احشاؤه

 ومن الوالى نجاه   اتى المالك وشياه

 السالم للشهيد ابانوب    وقام بكل قواه

 وقال القوه فى السجون   صار الوالى كالمجنون 

 السالم للشهيد ابانوب   مع افوانه المسيحيون

 فتمسكوا بالدين   شجع كل المسجونين

 السالم للشهيد ابانوب   وقالوا نحن مسيحيين

 وقتلهم باجمعهم   امر الوالى بتجميعهم

 السالم للشهيد ابانوب   اكثر من الف عددهم

 على صارى المركب    فعلق ابانوب

 السالم للشهيد ابانوب   ه الى اتريبواتج

 فاتى المالم وشياه    ن ف انيه وفاه

 السالم للشهيد ابانوب    وفك رباطاته

 وعمى الجنود    شل والى سمنود

 السالم للشهيد ابانوب   فامنوا بالحى الموجود

 فعيى الرب عنهم    اعلنوا ايمانهم

 السالم للشهيد ابانوب    بصالة قديسهم

 انه االله الصحيح   ا بالمسيحواعترفو

 السالم للشهيد ابانوب    الذى فيه نستريح

 من ايمانهم العجيب   اغتاظ والى اتريب

 السالم للشهيد ابانوب   فقطعهم ارب ارب

 ان يقف وسط الوالة   واتى بالقديس ودعاه

 السالم للشهيد ابانوب    فلم يخشى امره

 بكى جسده    فامروا بتعذيبه

 السالم للشهيد ابانوب    اؤهوحرق اعض

 ومن الحرق نجاه   فاتى يسوع وشياه

 السالم للشهيد ابانوب    وبالمالئكة قواه

 وايضا يديه    وقطعوا رجليه

 السالم للشهيد ابانوب    ليقضوا عليه

 ومن الوالى نجاه   اتى المالك وشياه

 السالم للشهيد ابانوب    وقام بكل قواه

 وقسوة مريرة   وبعد عذابات شديدة

 السالم للشهيد ابانوب   نال اكليل الشهادة

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 ابانوب اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس موسي االسود

 في مجمع االطهار   في كنيسة االبكار

 بي جوري آفا موسي    قائم بكل وقار

 قاطع طريق ل مان   كان اصله عابد اوثان

 بي جوري آفا موسي    أل عن الديانوس

 حياته مليئة بالشر   كان موسي من البربر

 بي جوري آفا موسي    وطلب ان يتبرر

 حب العالم الياني    سارق قاتل زاني

 بي جوري آفا موسي    غسله الدم القاني

 عن اآلباء الرهبان   سمع موسي العطشان

 بي جوري آفا موسي   بشيهيت كانوا سكان

 له العظمة والجاة    هل فيه اله وسأل

 بي جوري آفا موسي   قلبي مشتاق لسماه

 الهنا قوي قدوس   اجابه آفا ايسيذوروس



 بي جوري آفا موسي   تنحني له الرؤوس

 افذ شكل انسان   الهنا رؤوف حنان

 بي جوري آفا موسي   من محبته رضي الهوان

 يقبل كل التائبين    الهنا وعده امين

 بي جوري آفا موسي   نسحقينويحب الم

 واترك ماضيك علي    سلم نيسك اليه

 بي جوري آفا موسي   بالنعمة تتوب في ايديه

 اقبلني كابن ضال   وقف موسي وقال

 بي جوري آفا موسي   توبني اتوب في الحال

 بتنهد وب فرات   بدموع وابتهاالت

 بي جوري آفا موسي   وندم علي كل ما فات

 بيؤاد مح ون وجريح    اتقدم للمسيح

 بي جوري آفا موسي   واراد ان يستريح

 علنا وبال رجعة    قدم توبة ورعة

 بي جوري آفا موسي    تياصيلها متسعة

 يمسح فطاياه السود   واذا بمالك موجود

 بي جوري آفا موسي   بيض لوحه مشهود

 ربه سامحه ونجاه   انبا مكاريوس رآه

 فا موسيبي جوري آ   وانكتبت له الحياة

 بالماء والروح والنار   نال اول االسرار 

 بي جوري آفا موسي   وازال كل االوزار

 تشعل في القلب لهيب   دي توبة أثرها عجيب

 بي جوري آفا موسي   والشارد يبقي قريب

 والخاطئ اناء مختار    القاتل اصبح بار

 بي جوري آفا موسي   والسارق من االفيار

 تجعل ال اني بتول    التوبة لها ميعول

 بي جوري آفا موسي    والمتمرد مقبول

 النعمة عطت له فخار   عبد الشهوات والعار

 بي جوري آفا موسي   وصبح اقوي االحرار

 من الظلمة لألنوار   والروح قاد الجبار

 بي جوري آفا موسي   ووهب لحبيبه ثمار

 وع م يسلك في الخير   اشتاق لحياة الدير

 بي جوري آفا موسي   رفرسم له فط سي

 كان يخدم الرهبان   في نسكه فاق األقران

 بي جوري آفا موسي   بتواضع السهران

 يمشي آالف األمتار   يتعب نيسه باصرار

 بي جوري آفا موسي    يمأل لهم الجرار

 في ثبات مع تدقيق   سار يقطع الطريق

 بي جوري آفا موسي    وتقدم فيما يليق

 في صوم في نسكيات   في فضائل في صلوات

 بي جوري آفا موسي   بتخشع ومطانيات

 وايمانه اساسه متين    عابد زاهد وأمين

 بي جوري آفا موسي    يرعب الشياطين

 للكهنوت وانتخبوه   حب األفوة وحبوه

 بي جوري آفا موسي   رفعوا الرغبة وطلبوه

 ثار الكهنة وطردوه   لكن حين امتحنوه

 جوري آفا موسيبي    وفضع لما أرادوه

 نبذوك يا أسود اللون   قال استحقاقي يكون

 بي جوري آفا موسي   يا رمادي الجلد تهون

 وعرف تقوي أحواله   سمع البطرك اقواله



 بي جوري آفا موسي   واتضاع روحه وكماله

 وصوت قال أكسيوس   رسمه بأمر القدوس

 بي جوري آفا موسي   سمعته كل النيوس

 قد نلت رضا موالك   اكطوباك يا موسي طوب

 بي جوري آفا موسي   رب الكرمة قواك

 لراهب استذنبوه   وفي مرة جم طلبوه

 بي جوري آفا موسي   وفي المجمع هايحاكموه

 علي ظهره الرمل في كيس   جالهم موسي القديس

 بي جوري آفا موسي   ودفل مهموم وتعيس

 وايه الحمل اللي معاه   سألوه ايه جاب وياه

 بي جوري آفا موسي   ه شايل فطاياهقال ان

 قبله الرهبان بسرور   كان درس مييد مشهور

 بي جوري آفا موسي  سامحوا الخاطي المكسور

 يا ريتنا في صياتك   يا ريت نحيا حياتك

 بي جوري آفا موسي   أذكرنا في صالتك

 وامام الرب الوالي   قدام العرش العالي

 آفا موسي بي جوري   اذكرنا يا أبينا الغالي

 يعطي له عمر طويل    الجليل..... أنبا

 بي جوري آفا موسي    ليكرز باالنجيل

 احميهم يا قدوس   واألساقية واالكليروس

 بي جوري آفا موسي  حوطهم بعساكر أنجيلوس

 والخدام في كل مكان   والشمامسة والرهبان

 بي جوري آفا موسي   يارب امألهم ايمان

 نلت رضا موالك قد   أنبا موسي طوباك

 بي جوري آفا موسي  رب الكرمة صانك وحماك

 كل المؤمنين   تيسير اسمك في أفواه

 األنبا موسي أعنا أجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس البابا بطرس خاتم الشهداء

 لربي يسوع المسيح   افتح فاي بالتسبيح 

 القديس أنبا بطرس   وبكل قواي أصيح

 بيب مسيحيالي ح    أوجه مديحي

 القديس أنبا بطرس    من نال التجريح

 االبرار االنقياء    هو فاتم الشهداء

 القديس أنبا بطرس    مكانه في السماء

 من بين الباباوات   وهو السابع عشر

 القديس أنبا بطرس   بايمانه الواضح ظهر

 كاهن بار وقديس    والد هذا الطاهر

 بطرسالقديس أنبا    قي االسكندرية ظاهر

 ولد يقر عينه    ولم يكن لوالده

 القديس أنبا بطرس    فصلي الي ربه

 ذهبت أم القديس   في الخامس من أبيب

 القديس أنبا بطرس   الي كنيسة المهيب

 حامالت أوالدهن ببهاء   ورأت فيها النساء

 القديس أنبا بطرس   فبكيت الي السماء

 رسوال ربها   في الليل ظهرا لها

 القديس أنبا بطرس   س محبيهابطرس وبول

 أن الرب األمين    وأعلماها بيقين

 القديس أنبا بطرس   سيرزقها ولد ثمين

 بطرس ومضت كقوله   وسوف يكون اسمه

 القديس أنبا بطرس    الي رئيس شعبه



 بالرؤية ووضحت    زوجها عرفت

 القديس أنبا بطرس    فيرح بما رأي

 طلب لها معونة    والبابا ثاؤنا

 القديس أنبا بطرس   من رب المسكونة

 أن رزقت بها الجليل    وحدث بعد قليل

 القديس أنبا بطرس   فأسمته بطرس بتهليل

 سلموه بيقين   في كمال سبع سنين

 القديس أنبا بطرس    الي البابا الثمين

 الالهوتية المقدسة    فألحقه بالمدرسة

 القديس أنبا بطرس   فصار حجة فالصة

 والوعظ واالرشاد   االجتهاد وبرع في

 القديس أنبا بطرس   وتكرس لرب العباد

 ثم قسا للقداس   أغنسطس فشماس

 القديس أنبا بطرس    فحمل باحتراس

 كثيرا من شئون   عن البابا المصون

 القديس أنبا بطرس    البيعة بينون

 البابا ثاؤنا المهاب    ثم تنيح يا أحباب

 نبا بطرسالقديس أ    فجلس ها األب

 بعلومه النييسة   فاستضاءت الكنيسة

 القديس أنبا بطرس    وصالته الوديعة

 من بعد ما نصحه   آريوس المخالف قطعه

 القديس أنبا بطرس    للوالي رفع أمره

 وقتلوا من شعبه    فأمر بقطع رأسه

 القديس أنبا بطرس    كثيرين له شهدوا

 دأن يسلم نيسه باشها    فرأي فخر العباد

 القديس أنبا بطرس   عن شعبه باجتهاد

 وطلب منه بنقاء   وصلي لرب السماء

 القديس أنبا بطرس   أن يكون آفر الشهداء

 يقولون له آمين   فسمع صوت حنين

 القديس أنبا بطرس    فيرح هذا الثمين

 تقدم لسيافه    لما أتم صالته

 القديس أنبا بطرس   فقطع بعنف رأسه

 كل المؤمنين   اهتيسير اسمك في أفو

 البابا بطرس أعنا أجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس بشنونة المقاري

 المسيح الي ارض مصر   في يوم تذكار دفول

 بنيوت آفا بشنونه   كان يوم استشهاد بتول

 في طقسه عريف   قديس عظيم وشريف

 بنيوت آفا بشنونه   في السيرة كان عييف

 نيا أسماكوفي الد    من البطن دعاك

 بنيوت آفا بشنونه   بشنونه قس ومالك

 تسكن في ديره معاه    ناداك أبو مقار

 بنيوت آفا بشنونه   فكنت له ابنا بوقار

 كلك جالل وحبور    كنت كاهن وقور

 بنيوت آفا بشنونه   علي ايمانك غيور

 انتخبوك للكهنوت   سيرتك كانت غالية

 نونهبنيوت آفا بش   فدمت االسرار العالية

 فصرت كاهن جليل   مشيت بتعاليم االنجيل

 بنيوت آفا بشنونه    تعلم في كل جيل

 في مصر القديمة بالذات   في فدمة القداسات



 بنيوت آفا بشنونه   حرقوك وجسدك مات

 في أبي سرجة األمين    شالوك المؤمنين

 بنيوت آفا بشنونه   دفنوك في ذاك الحين

 هللا عرفت طريق    يا راهب وناسك

 بنيوت آفا بشنونه   دايما في ايديه ماسك

 تنكر من مات عنك   عرضوا األشرار عليك

 بنيوت آفا بشنونه   فليته جوه عينيك

 وحياتي من عنده   في االرض أنا عايش بيه

 بنيوت آفا بشنونه   تخلص فاتح لي ايديه

 ونلت هنا اكليلك   أكملت هنا جهادك

 بشنونهبنيوت آفا     أشيع في أوالدك

 كل أيام غربتنا   صل لنا نعيش وياه

 بنيوت آفا بشنونه   علشان نيرح في سماه

 في مارجرجس فم الخليج   أمير الشهداء ناداك

 بنيوت آفا بشنونه   جيتنا والبركة معاك

 والمعج ات وياك   جيت بالبركة يا قديس

 بنيوت آفا بشنونه   ذكرك غالي ونييس

 من كان في ضيقاتأو    جاك كل من كان تعبان

 بنيوت آفا بشنونه   فصار الكل بك فرحان

 في كنيسة مارجرجس   سمع عنك كل الناس

 بنيوت آفا بشنونه   في فم الخليج ماسياس

 والرب يقوينا   ناظرين نهاية سيرتك

 بنيوت آفا بشنونه    يشملنا ببركتك

 )....(البابا األنبا   بصلوات أبينا البار

 بنيوت آفا بشنونه   بطريركنا المختار

 كل المؤمنين   تيسير اسمك في أفواه

 آفا بشنونه أعنا أجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس سيدهم بشاي

 فاغير لي كثرة ذنوبي   توكلت عليك يا الهي

 والقديس سيدهم بشاي   بشياعة والدة االله

 من اجل تذكارك مجتمعون   كلنا اليوم مبتهجون

 القديس سيدهم بشاي   في يوم عبدك يذكرون

 يكرمون البطل االمين   كل أجناس المؤمنين

 القديس سيدهم بشاي  حبيب المسيح الهنا المعين

 لنسبح مع أولئك القوم   تعال معنا يا داود اليوم

 القديس سيدهم بشاي   بكرامة أبينا المكرم

 كرامة ذلك الشهيد  من في الحكماء يقدر ي يد

 لقديس سيدهم بشايا   تحمل العذاب الشديد

 يا ربنا ملك السالم   لك القوة مولي األنام

 من اجل القديس سيدهم بشاي   نسألك اغير لنا اآلثام

 من كل نعمة وقواه   رب الحكمة قد ماله

 القديس سيدهم بشاي   حتي أكمل كل مسعاه

 والشعوب والطوائف في كل مكان   كل اللغات واأللسن

 يس سيدهم بشايالقد   نعيد له كل األزمان

 بتسابيح وتراتيل مبتهجين   فلنصل نحن المؤمنين

 القديس سيدهم بشاي  في عيد هذا البطل فرحين

 وارفع غضبك عنا   اسمعنا يا هللا وارحمنا

 من اجل الشهيد سيدهم بشاي   في شدائدنا وضوائقنا

 يبلغ من العمر فمسين عاما    كان رجال كهال

 سيدهم بشايالقديس     قالوا عليه كذبا



 فظنوه يحارب االسالم   تكلم معهم بكل سالم

 القديس سيدهم بشاي    ليقوا عليه الكالم

 شابهت سيدك المسيح   طوباك ايها السايح

 يا أبانا القديس سيدهم بشاي  اتهموك بكالم غير صحيح

 في كل مدينة آل دمياط   طافوا بك بكل احتياط

 القديس سيدهم بشاييا أبانا   يضربونك بالعصا والسياط

 أهانوك أولئك الحنياء  أركبوك فوق جاموسة بجياء

 يا أبانا القديس سيدهم بشاي   هذا رفعك بين الشهداء

 نتيوا اللحية مع الشارب  أجلسوك علي الحيوان بالمقلوب

 يا أبانا القديس سيدهم بشاي   أطلقوا حولك جملة كالب

 ونةفي كل البلدة الميم   جالوا بك كالطاحونة

 يا أبانا القديس سيدهم بشاي   صرفت وقلت يا حنونة

 تدعوها تطلب من اجلك   ظنوك تنادي امرأتك

 يا أبانا القديس سيدهم بشاي   كنت قريبا من من لك

 يحضر كرسي من الحديقة   طلبت لصديقك مليكه

 يا أبانا القديس سيدهم بشاي  ألنك عاينت امرأة صديقة

 هدت السيدة العذراءشا  رفعت وجهك نحو السماء

 يا أبانا القديس سيدهم بشاي  أزالت عنك كل وجع وشقاء

 مريم الحمامة الحسنة   السالم لك ايتها العذراء

 يا أبانا القديس سيدهم بشاي  السالم للعظيم في الشهداء

 صرفت وقلت طاهرة ويا يسوع  صبرت بغير ضجر ورجوع

 شايايها الشهيد سيدهم ب   سيمسح عنك كل الدموع

 ويرفع عنك كل عناء  سيلبسك المالبس البيضاء

 يا أبانا القديس سيدهم بشاي   هناك تيرح في السماء

 وظهرت اليوم بالتمجيد   حسنا جئت ايها الشهيد

 يا أبانا القديس سيدهم بشاي   من اجل جهادك الحميد

 الحاضرين معنا والغائبين   كل شعوب المسيحيين

 يا أبانا القديس سيدهم بشاي  يطلبون شياعتك في كل حين

 ......البابا المكرم األنبا   يارب اذكر بطركنا

 بشياعة الشهيد سيدهم بشاي    واآلباء أساقيتنا

 الحاضرين معنا والغائبين   كل شعوب المسيحيين

 بشياعة الشهيد سيدهم بشاي   اجعلهم في ايمانك ثابتين

 كل المؤمنين   تيسير اسمك في أفواه

 سيدهم بشاي أعنا أجمعين. ق   لون يا الهالكل يقو

 القديسين قزمان ودميان

 البررة المباركين    االفوة القديسين 

 ق مان وافوه دميان   تمجيدهم فى كل حين

   مهنتهما طبيبان    ف مان ودميان

 ق مان وافوه دميان   المرضى يعالجان

 والنديوس وابرابيوس   افوتهما اتيتموس

 ق مان وافوه دميان   سمحبى هللا القدو

 ثاوذوتى النييسة    امهم القديسة 

 ق مان وافوه دميان   على ايمانهم حريصة

 عليهم قد صبرت    لما ترملت 

 ق مان وافوه دميان   حتى كبروا و حصدت 

 للبرية يترهبوا   افوتهما قد مضوا 

 ق مان وافوه دميان    والرب يعبدوا

 فرسمع سمع فا   دقلديانوس الكافر

 ق مان وافوه دميان    عن محبى القادر

 فى كل زمان ومكان     انهما يبشران



 ق مان وافوه دميان   بيسوع ابن الديان 

 كل فرد وانسان   وايضا يحرضان 

 ق مان وافوه دميان   بعدم عبادة االوثان

 وللوالى سلمهم    فامر باحضارهم

 ق مان وافوه دميان    وهو قد عذبهم 

 عن مكان افوتهم    منهم  ثم استعلم

 ق مان وافوه دميان   عرف فاستحضرهم

 لالوثان و يسجدوا   امرهم ان يبخروا 

 ق مان وافوه دميان    بامره لم يعملوا

 االفوة الخمسة عنده   فامر ان يعصروا

 ق مان وافوه دميان    فاعانهم ربهم 

 فى اتون النار طرحهم   من العصرة افرجهم

 ق مان وافوه دميان   مهمثالث ليال بايا

 فى مستوقد ليحرقهم    ثم عاد طرحهم 

 ق مان وافوه دميان    والنار لم تلمسهم

 من الحديد صنعهم   على اسرة وضعهم

 ق مان وافوه دميان    بالنار سخنهم

 يسندهم و يشييهم   كان الرب يقويهم

 ق مان وافوه دميان    ومالكه يع يهم

 عذابهم المتوالىمن     فلما تعب الوالى 

 ق مان وافوه دميان   ارسلهم للملك البالى

 باالته و يعذبهم    فظل يعذبهم

 ق مان وافوه دميان    حتى تعب منهم 

 تتالم لعذابهم    قد كانت امهم 

 ق مان وافوه دميان   ودابت على تشجيعهم

 على تشجيعها الوالدها    الملك انتهرها

 ه دميانق مان وافو    واراد مهادنتها

 مع كل الهته    فلعنته فى وجهه

 ق مان وافوه دميان   فاصدر عليها امره

 فنالت اكليلها    بقطع راسها

 ق مان وافوه دميان    وصعدت لحبيبها

 مطروحا فى مكانها    قد بقى جسدها 

 ق مان وافوه دميان   لم يقدر احد ان يدفنها

 ق مان يصرخ ويصيح   فصار ابنهاالقديس

 ق مان وافوه دميان   جد قلب حسيس اال يو

 يدفن هذه المراة    يوجد فيه رحمة

 ق مان وافوه دميان    ويوارى جسدها

 وجسدها قد اكرم    مار بقطر تقدم

 ق مان وافوه دميان    فامر بنييه االظلم

 فنالوا اكليلهم   ثم قطعوا رؤوسهم

 ق مان وافوه دميان    من عند فالقهم

 بركاتهم ترفعنا     صلواتهم تكون معنا

 ق مان وافوه دميان    للرب فيقبلنا 

 كل المؤمنين    تيسير اسماءكم فى افواة

 ق مان ودميان اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله 

 الشهيد

 كيرياكوس و يوليطة امه

 مخلصنا محيي النيوس   ابدا باسم االله القدوس 

 السالم للشهيد كيرياكوس   و امدح هذا البطل

 اهدى للبطل سالمى   ابدا كالمى و نظامى



 السالم للشهيد كيرياكوس   واقول بيمى ولسانى

 باالنتصار و اف ى اعدائك   جاهد فى مجد الهك

 السالم للشهيد كيرياكوس  الشياطين تدوسهم باقدامك

 وامه يوايطة االصل النييس  حقا نطوب هذا الطيل القديس

 للشهيد كيرياكوسالسالم    ونصيح جميعا بالتطقيس 

 وساروا بالقدرة االلهية   فرج مع امه من ايقونة

 السالم للشهيد كيرياكوس  الى مدينة طرسوس عقدوا النية

 ممجدين ليسوع المسيح البار   دفلوا المدينة باستبشار

 السالم للشهيد كيرياكوس   فحسدهم االعداء الكيار

 سالهم عن معتقداتهم   دهش الوالى لما راهم 

 السالم للشهيد كيرياكوس  رف ان المسيحية ديانتهموع

 وهو طيل ينطق الكالم  راى الحاضرين ذكاء الغالم

 السالم للشهيد كيرياكوس  انا مسيحي اعبد هللا الديان

 ثم افذه على يديه   زاد الوالى عجبا به

 السالم للشهيد كيرياكوس   وامر بعذاب يوليطة امه

 لغت االمل يا من ب   السالم لك يا بطل 

 السالم للشهيد كيرياكوس    بالقول والعمل

 يا طيل امين     السالم لك 

 السالم للشهيد كيرياكوس    يا نسل القديسين

 التى جاهدت بامانة   السالم المك يوليطة

 السالم للشهيد كيرياكوس   ونالت اكليل الشهادة

 هذه البيعة و ثبتت   على اسمك قد بنيت 

 السالم للشهيد كيرياكوس   اءت والناس اليها ج

 كل المؤمنين   تيسير اسماءكم فى افواه

 الشهيد كيرياكوس اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 شهداء الفيوم

 وامدح يا افوتنا     باسم الهنا ابدا 

 شهداء الييوم    شهداء كنيستنا 

 فى مجمع االطهار   فى كنيسة االبكار

 داء الييومشه   شهداء الييوماالبرار

 بالمجد اكاليل    قد نالوا التهليل 

 شهداء الييوم   من عند عمانوئيل

 للرب عابدين    قد كانوا قديسين 

 شهداء الييوم   فى حياتهم مجاهدين 

 لهم حب روحانى     وكانوا يا افوتى

 شهداء الييوم    و شوقا نورانى 

 ان ينتطلقوا الى السماء    فاشتاقوا يا احباء

 شهداء الييوم   رسول الرجاء مثل 

 الههم و حبيبهم   ليكونوا مع مسيحهم

 شهداء الييوم   من مات و قام عنهم

 للمسيح يسجدون    قالوا انهم مسيحيون

 شهداء الييوم   و بالحق يعبدون 

 وتقطيع اجسادهم    فامر بحرق اجسادهم

 شهداء الييوم   حتى االطيال منهم 

 براى سديد بقوا   رغم العذاب الشديد

 شهداء الييوم    لم يرهبوا التهديد

 يسندهم و يشييهم   كان الرب يقويهم

 شهداء الييوم    ومالكه يع يهم

 الوف محبى الديان   وعددهم يا افوان

 شهداء الييوم   استشهدوا بااليمان 



 الكل يراه بوضوح   كنتم انجيل ميتوح

 شهداء الييوم   برج عالى الصروح

 فى وسط القديسين   نتصرينفى سماء الم

 شهداء الييوم   اشيعوا فينا كل حين

 رتلنا يا هنانا    بقلوبنا اليرحانة

 شهداء الييوم    لما عيدكم جانا 

 نقرا حياتكم الروحية   فى تاريخ المسيحية

 شهداء الييوم   فيها محبة و تضحية

 هى لنا معين    بركات القديسين 

 يومشهداء الي   نصلى فى كل حين

 كل المؤمنين   تسير اسماءكم فى افواه 

 شهداء الييوم اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله 

 القديس مارجرجس المزاحم

 كم فاسيت مظالم   مارجرجس يا م احم

 من لدن المسيا    وف ت بالمراحم

   صاحب مجد و قيمة    كرامتك عظيمة 

 يا فخر المسيحية   اسمك صار ترنيمة 

 فى صبر و وداعة   جاعة فى قوة و ش

 ايمان رب البشرية   اعلنت كل براعة

 حاولوا يغروك    والة و جنود

 بعت الدنيا دية    لكن هم شافوك

 واذاقوك االم الموت   اظهرت الجبروت 

 ع يمتك قوية   و ضربوك بالسوط

 لكنها بتولية   عشت حياة زوجية

 حيى فى البرية   اسمك صار مشهور 

 البلد المليانة   اط سكنمت فى دمي

 حياتك كانت نقية    بالبر و االمانة

 و طلبت العماد    اعلنت الجهاد 

 ودى اعظم عطية    حيث االستشهاد 

 وبامولهم يعثروك    افذوا يوعدوك

 بعت الدنيا دية   ماسالتش فى ملوك

 قلت لهم دا محال    طرقوا كل مجال

 يا حبيب المسيا   ورفضت االموال

 قضيتها فى الجهاد    ن عذابياما سني

 بشهامة و رجولة   حتي نلت االستشهاد

 بحب وارادة    قبلت الشهادة 

 فى سماء البهية    ونلت السعادة 

 جت نحوك بوقار    ماليكة النور 

 الحلة النورانية   حطوا لك بسرور

 شهد عنك مينا     يا شهيد دميرة

 فى البيعة المخيية    باقوال كثيرة

 من يد ميخائيل    ث اكاليلنلت ثال

 فى رؤيا بهية   نظرك ابوك الخير

 زوجتك البتولية    قالت عنك سيوال

 من اجل العطية   وهى فرحة مسرورة

 يا م احم الى اليردوس   طوباك يا جورجيوس

 فادى البشرية   افتارك الرب ايسوس

 نقلوه من بساط   جسدك فى دمياط

 بسياسة علوية    تدبير الخطوات

 كل المؤمنين    تيسير اسمك فى افواة 



 مارجرجس اعنا اجمعين   الكل يقولون يل اله

 القديس ماريعقوب المقطع

 كى احيظ كالمك     امنحنى سالمك 

 بصالة آفا يا كوبوس   وال انسى احكامك

 الذين لبوا النداء   فى مجمع الشهداء

 بى اسؤواب آفا ياكوبوس    محبين االعداء

 وحياة روحية   حيةفى اسرة مسي

 بى اسؤواب آفا ياكوبوس    محبة و تضحية

 وسيرتك نقية    امراتك نقية

 بى اسؤواب آفا ياكوبوس    امجادك حقيقية

 ف ت باحسن تعليم   مرك ك كان عظيم

 بى اسؤواب آفا ياكوبوس   ونلت اعظم تكريم

 تبعت احد الوالة    تركت عبادة هللا 

 ب آفا ياكوبوسبى اسؤوا    وللشمس الصالة

 لضياع حياتك    فح نت زوجتك

 بى اسؤواب آفا ياكوبوس    صلت لعودتك 

 يارب اسالك    وامك طلبت لك 

 بى اسؤواب آفا ياكوبوس    بحق انجيلك

 بمحبة ودالة    كتبت لك رسالة

 بى اسؤواب آفا ياكوبوس    تسال عن الحالة

 وقررت العودة    تاثرت بشدة

 سؤواب آفا ياكوبوسبى ا    بتوبة وجدة

  رجوعك كان اكيد    بكاؤك كان شديد

 بى اسؤواب آفا ياكوبوس    قلبك اصبح جديد

 فضلت عذاباتك    رفضت عبادتك

 بى اسؤواب آفا ياكوبوس    احتقرت صداقته

 حتى وانا جريح    لن انكر المسيح

 بى اسؤواب آفا ياكوبوس    انا فيه مستريح

 حبيب تقدمت يا   لموضع التعذيب 

 بى اسؤواب آفا ياكوبوس   متمسكا بالصليب 

 وقطروا دمائك    قطعوا اعضائك

 بى اسؤواب آفا ياكوبوس    بغ ارة ورائك

 واليد واالرجل   االصبع و الميصل

 بى اسؤواب آفا ياكوبوس    اطرافك باالكمل

 سمعت صوت التهليل    من الصبح لليل

 بوسبى اسؤواب آفا ياكو   وافذت اعظم اكليل

 مقبوال تقيا    قربانا زكيا

 بى اسؤواب آفا ياكوبوس    حيا حقيقيا 

 بصوت عالى مسموع   صليت للرب يسوع

 بى اسؤواب آفا ياكوبوس    امام كل الجموع

 ارفعهما اليك     ليس لى يدان

 اقف بهم امامك    وال لى قدمان 

 اقبلنى اليك    اشكرك يا سيدى

 فى سماك احسبنى    انت االله االبدى

 استشهادك بسرور    هاتور 12

 بى اسؤواب آفا ياكوبوس   سكنت هناك فى النور

 من كيهك نتذكر    فى اليوم السادس عشر 

 بى اسؤواب آفا ياكوبوس   تدشين البيعة بيخر

 لنقاوة اعمالك    اطلب من اجلنا 

 بى اسؤواب آفا ياكوبوس   واستنارة عقولنا  



 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواة 

 القديس يعقوب اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله 

 القديس ابسخيرون القلليني

 مع الرائى االمين   فى كنيسة الغالبين

 بى اسؤواب اباسخيرون   فى وسط القديسين

 بمنتهى االكرام   فى موضع السالم 

 بى اسؤواب اباسخيرون    بعد اشد االالم

 هللا اكليلاعطاك    فى مسكن التهليل

 بى اسؤواب اباسخيرون    ليس له مثيل 

 تذكار اسمك ثمين    ولدت فى قلين 

 بى اسؤواب اباسخيرون   فى قلوبنا فى كل حين

 اعترفت بالقدوس  فى زمان دقلديانوس            

 بى اسؤواب اباسخيرون   مؤمن بالرب ايسوس

 وهى وكر الشيطان     لم تسجد لالوثان

 بى اسؤواب اباسخيرون    انلم تنكر االيم

  انتصرت على ابليس    بكالمك النييس 

 بى اسؤواب اباسخيرون    طوباك يا قديس 

 غظيم فى شجاعتك    قوى فى ثباتك

 بى اسؤواب اباسخيرون   اذكرنا فى طلباتك

 فاؤسل لك مالك    صليت اللههك

 بى اسؤواب اباسخيرون    شجعك وقواك

 اهج الملوكبمب   فى محاكمتك و عدوك

 بى اسؤواب اباسخيرون    النصنا ارسلوك

 فى السيينة امام الجنود    انحلت القيود

 بى اسؤواب اباسخيرون    فكانوا هم شهود

 باضطهاد فيالى    عذبك الوالى 

 بى اسؤواب اباسخيرون   سال دمك الغالى 

 طرحوك فى نار الحمام   احتملت اشد االالم 

 سؤواب اباسخيرونبى ا    امضيت سته ايام

 الممجد فى عاله     كنت تسبح هللا

 بى اسؤواب اباسخيرون   فلصت من الوالة 

 حتى فى اهوالك   عظيم فى اعمالك

 بى اسؤواب اباسخيرون    هللا قد شهد لك

 فى دهائه ماهر   احضروا لك ساحر

 بى اسؤواب اباسخيرون    اعطاك سما نادر

 الحبيبواتكلت على   صليت و رشمت الصليب

 بى اسؤواب اباسخيرون   وشربت بثبات عجيب 

 امام الملك الكافر    اعترف الساحر 

 بى اسؤواب اباسخيرون   و افذ اكليل باهر

 شهادتك لها شمعة   فى بؤونة يوم سبعة

 بى اسؤواب اباسخيرون   والكنيسة مجتمعة

 كان الناس مجتمعين    فى كنيستك بقلين

 ؤواب اباسخيرونبى اس   بسر ال يجة فرحين

 وقت هجوم االشرار    طلبوك باصرار

 بى اسؤواب اباسخيرون   نجيتهم من االفطار

 الى البلدة البيهو    بنقلك البيعة

 بى اسؤواب اباسخيرون    فهللوا و فرحوا

 تشهد بعظم القوات    هذه احدى االيات

 بى اسؤواب اباسخيرون   اذكرنا فى الصلوات



 ا شييعنا كلنا ي    اطلب من اجلنا 

 بى اسؤواب اباسخيرون    من الشر نجنا 

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواة 

 اباسخيرون اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله 

 القديس ابو فام

 يا حبيب كل االنام   السالم لك يا ابا فام 

 من الرب االعظم   السالم لك يا مكرم

 ابوكالنسطاسيوس    السالم الوسيم بلدك

 لطما دى فيها جسدك    لسوسنة امك 

 قد نلت اكليل نييس   السالم لك ياقديس

 له انت انيس   وكل مريض تعيس

 يا قائد كل الشجعان   السالم لك يا ابو حصان

 ذاع صيتك فى كل مكان   افتارك الرب الديان

 صالتك ال تعرف ليل   السالم لك يا جليل

 ائيليا صديق لميخ   يا حبيب عمانوئيل

 ركبت حصانك    فى يوم تعذيبك 

 لتالقى حبيبك   ولبست ثياب عرسك

 قلت له ال سالم   قال لك الوالى سالم

 لالشرار ال كالم   قال الرب االعظم

 وامر بضربك   فاغتاظ الوالى منك

 وابتدات اوجاعك    فيرحت من قلبك

 جرجروك مسرعين   ربطوك فى حصان متين

 ح قوى عظيموسال   كان لك الرب معين

 ومعها عبيدك   وبسرعة قامت امك

 واستشهدوا قدامك    اعترفوا بالهك

 للملك الطاغية    جروك النطاكية

 عبادتكم كلها واهية   صرفت بحجة قوية

 لم نر لك مثال   صاح الملك وقال

 فضوعك لنا محال   على مر االجيال 

 وافرجك القدوس  رموك فى البحر المتعوس

 انقذك الرب ايسوس   سزى ما انقذ بطر

 يا برج عال حصين   وضعوك فى الهنبازين

 بصالتك كل حين   ياللى ه مت الشيطان

 وحذاء قد البسوك    بسالسل قيدوك

 ان تمشى ليذلوك   به مسامير وامروك

 صلبوك زى المسيح   اعترفت بايمان صريح

 فى افواهنا والتسابيح    لذا يحلو المديح

 يا حبيب ارفع نظرك   ظهر لك ايسوس ونداك

 وسجدت لمن دعاك    وفك كل قيودك

 سيصير اسمك مشهور   قال لك يا ابنى المبرور

 بيعتك بسرور   والكل يجى ي ور

 ستكون قوتى هناك   وفى موضع جسدك

 استجيب له بصالتك    وكل من طلبك 

 بامر الملك   الفميم ساروا بك

 عند طما يا صديق   المركب وقيت بك

 وكمان جابوا سحره    كل قوةحاولوا ب

 فشلت كل محاولة    ليحركوها فطوة

 فى طما بلدنا   فقطعوا راسك هنا

 نظرت لمذلتنا    نشكرك يا الهنا

 زى ما قالك ميخائيل   فذاع صيتك يا جليل



  للحيران انت دليل    هناك التهليل

 لما يطلب المسيح   وكل كئيب جريح

 ياريحويخرج بالت   فى كنيستك يستريح

 اذكر بطريركنا   فى صلواتك يا شهيدنا

 وسائر ملتنا   وشركاؤه اساقيتنا

 هذه السيرة    وكاتب لك

 اعطيهم حسن السيرة    وكل قاريها

   كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 ابو فام اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس ونس

 واشهد بقلب جريح   افتح فاى بالتسبيح

 طوباك ياشهيد ونس   ح حبيب المسيحوامد

 وبالحب اترجيت    بالنعمة اتمليت

 طوباك ياشهيد ونس   وبالصلوات اهتديت

 بالكلمة المحيية    تممت الوصية

 طوباك ياشهيد ونس    صباحا وعشية

 امام رب االنام    ثقتك على الدوام

 طوباك ياشهيد ونس    تشهد كل االيام

 ات الروح وضحتعالم   جمال النعمة ظهرت

 طوباك ياشهيد ونس    السما لك انيتحت

 وتصيح بغير فتور   حامل رسالة نور

 طوباك ياشهيد ونس   مع الحان الم مور

 ناظر الى السموات   فادم رب القوات

 طوباك ياشهيد ونس   شييع كل االوقات

 وجمال العبادة    دعيت للشهادة

 طوباك ياشهيد ونس    لتعاين امجاده

 شييع وحبيب زوار   فى االقطار ذكرك

 طوباك ياشهيد ونس    السم الرب صار

 نظر قارورة طيب    ربك الحبيب

 طوباك ياشهيد ونس    السمه العجيب

 تركت الرزيلة    زينت اليضيلة

 طوباك ياشهيد ونس    بكل وسيلة

 عن سر البتولية   سمعت العظم قول

 طوباك ياشهيد ونس    وما فوق العقول

 تخدمه وتترجاه    كنت هلل  شماس

 طوباك ياشهيد ونس   وحده وليس سواه

 وحياة بتولية    صلواتك النقية

 طوباك ياشهيد ونس   والخدمة الروحية

 بالحب اليريد    ضامن المواعيد 

 طوباك ياشهيد ونس    البن هللا الوحيد

 فى كل يوم بت يد    طلباتك ياشهيد

 د ونسطوباك ياشهي   من اجل عهد جديد

 النعمة اليريدة   ظهوراتك المجيدة

 طوباك ياشهيد ونس    البدية سعيدة

 المصلوب على الصليب    عهدك بالحبيب

 طوباك ياشهيد ونس   يا رب كن مجيب

 يا ناظر للسماء   غالى اسمك ياضياء

 طوباك ياشهيد ونس   كوكب بين العظماء

 فى ذلك ال مان   فقت جميع الخالن

 طوباك ياشهيد ونس   انالجل ابن االنس



 الملتحف بالنور    قبرك المشهور

 طوباك ياشهيد ونس   مع رائحة البخور

 فى وسط القديسين    كنت نعم االمين

 طوباك ياشهيد ونس   ونحن بك فارحين

 شياعة تشيى العليل    السمك الجميل

 طوباك ياشهيد ونس   وفالص من كل ذليل

 كوجميل هو رسم    مبارك هو اسمك

 طوباك ياشهيد ونس    وسعيد من احبك

 بضياء القديسين   نحن اليوم فرحين

 طوباك ياشهيد ونس   وشياعتك كل حين

 ولشياعتك عارفون   ها ونحن شاهدون

 طوباك ياشهيد ونس   من اكل فب  الحنون

 اسمك للكل منار    وانت يا مختار

 طوباك ياشهيد ونس    يا مرشد المحتار

 اعنا اجمعين   نينيا اله كل المؤم

 طوباك ياشهيد ونس   عندما نصرخ قائلين

 القديسة مارينا

 الشهيدة مارينا    السالم للقديسة

 القديسة االمينة    السالم للمختارة

 يشتمها االبرار   رائحة الطيب تيوح

 يا زهرة االزهار    يا بكر وعروس

 من اسرة وثنية   نشات فى انطاكية

 نكرون المسيحيةوي    يعبدون االصنام

 والى اليرس الكافر   فى عهد داريانوس

 وعلى عذابهم ساهر   مضطهد المسيحيين

 من كهنة االصنام   كاسيوس هو ابوك

 فى شدة واهتمام    متمسك بعبادته

 عن سير الشهداء    حدثتك مربيتك

 للصعود الى السماء    فاشتقت مثلهم

 بصحبة فادمتك    فرجت يوما ما

 واعجبه جمالك    وسفراك لوفاري

 باحضارك فورا   امر الوالى لوفاريوس

 المملؤين شرا    ارسل لك جنوده

 وسط الجماعة    ذهبت الى الوالى

 قلتيها بشجاعة    انا مسيحية

 لم تنكرى المسيح    كم انت جريئة

 ايمانك الصحيح    علمينا بصالتك 

 ووعدك بال واج    لم يياس الوالى 

 معلنة االحتجاج    فاحتقرت كالمه 

 واستوجبت العذاب    حققت امالك

 فى كنيسة هللا االب   واصبحت شهيدة 

 وقطعوا لحمك    ضربوك بالعصا

 بغ ارة من جسدك   ودمك الطاهر سال 

 فى وحشية واجرام   مشطوك باالمشاط

 يا لها من االم  فى جروحك وضعوا الملح

 وظنوك قد مت   فى السجن وضعوك

 وشياك فنجوت   ل زاركالمالك ميخائي

 الكثير من العذابات    احتملت بالصبر

 بشكر مع ثبات   وافضعت جسدك

 ثعبان مي ع لعين   فى حبسك ابتلعك



 بحرارة وايمان كاملين    لكنك صليت

 مثل عالمة الصليب   كانت يدك مبسوطة

 وانسحق بسر عجيب    وانثق الى نصيين

 اكليل الغذارى   شكرت الرب يسوع

 اليه بحرارة    ن الملتجئينمعي

 واتهمك بالسحر   تعجب منك الوالى 

 لذا وصيك بالمكر   واغراك فرفضت

 انك مسيحية    لقد علمتيهم 

 عن مبائدك الروحية    بامانة افبرتيهم

 لم يشيقوا عليك   عصروك بال رحمة

 وسالت يسوع ربك    لم تنثنى ابدا

 شييع المؤمنين   ظهر لك المالك ميخائيل

 وطمانك فى هذا الحين    شياك ثانية

 وظهر لك يا بتول   فى السجن جاء الشيطان

 كيف يستهوى العقول    وعرفت منه

 رئيس الشياطين    ربطت بعل بول

 ميسد المبشرين    مصدر الخطايا

 افذتيه الى ال اوية    بقوة الصليب

 وطرحته فى الهاوية   وارض السجن انشقت

 دت يا عروستشد    بمعونة المسيح

 و لصغار النيوس    انت قدوة لنا 

 بكشف جسدك   امر الوالى الظالم

 يبغضه الهك   ياله من امر فظيع

 فى احد البراميل   ووضعوا الماء المغلى

 ليس لها مثيل   القوك فى وحشية

 بحرارة وفشوع    لكنك صليت  

 بيد الرب يسوع    ان تنالى العماد

 ك قال ايسوسومال   كان الماء معمودية

 العادل القدوس    فتمجد اسم هللا

 علم الناس امرك    من بعد عمادك 

 ايمانه بربك    لذا اعلن بعضهم

 بضرب اعناقهم   امر الوالى الظالم

 ومضى السياف بك   وافيرا صدر الحكم

 ومعه اكليلك   حيث انتظرك مالك

 فامن بيسوع    شاهده السياف 

 عر بخشوعوهو يش   ورفض تنييذ الحكم

 بحكمة و ترتيب    لكنك اقنعتيه

 ايضا نيس النصيب    حتى يكون لك 

 واتبعها بضربات   ضرب عنقك مرة

 فاز بملكوت السموات    فى عنقه وفعال

 لعريسك الحبيب    ذهبت يا نقية

 والعشرين من شهر ابيب    فى اليوم السادس

 كرست فى هاتور   كنيستك فى انطاكية

 نتهلل بسرور   رينفى الثالث والعش

 لم ترفضى السؤال   اعاجيبك عظيمة 

 بكافة االحوال    معينة لكل الناس

 ميخائيل بالنهادين   فى كنيسة المالك

 لجماعة المؤمنين    صنعت اعجوبة

 باسمك للكنيسة   ارادوا شراء حجاب 

 بصلبان نييسة   وجدوه فى سوق الخشب 



 من احد العمال   لما اشتراه التجار

 فى مكانه بالبيعة   مقاسه كان مضبوطو

 قوية هائلة    يا لها من معج ة

 شرفت بلدنا     بتدبير الهى

 اتيت الينا   من دير جبل الكرمل

 لم يكن لك شهود   فى حصار احدى المدن 

 افذها احد الجنود    اعضائك غنيمة

 ووضعها فى بيته    اشتراها مسيحي

 وقارب الموت   واصيب بمرض فطير

 ووضحوا له االمر    اه المؤمنينر

 والكنيسة له مقر    انه عضو مقدس

 وشيى من دائه   بسرعة وهب جسدك 

 وسبب شيائه    كنت معينة له

 بمنتهى االكرام   وضعوك فى البيعة

 من احد االروام    وعرفوا قصتك

 لكنه من االسرى   كان من بالد الروم

 ووهبته النصرة   وتشيع بك يا عروس

 بقوة صلواتك    له طلبه  تحقق

 فرحا بمعج اتك    وعاد الى بلده

 انت افتخارنا   طوباك يا طاهرة 

 عند الرب الهنا   فى ملكوت السموات

 من الخطية بصالتك    احيظينا يا حنونة

 بقوة طلباتك   انجدينا من الشيطان

 يا قديسة مارينا   التجانا الى عطيك

 نسينادائما الت   فى حروبنا مع ابليس

 اسم الرب القدوس    كم هو ممجد

 منها جسدك يا عروس    ووهبنا العطايا

 الشهيرة بالمغيثة   فى كنيسة العذراء

 مارينا القديسة   نتبارك من جسدك

 بطريرك االقباط   فى عهد االنبا يؤانس

 كتب سيرتها باغتباط    الثالث بعد المائة

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 مارينا اعنا اجمعين   يقولون يا الهالكل 

 القديسة دميانة

 وباقوال بهية    انا ارتل باالنغام

 لطهرك يا نقية   واقول ايضا السالم

 فى طلب الرحمة    ذلك قصدا منى

 معطى كل النعمة   من عريسك االبدى 

 فى وصف عجائبك    كى يلهمنى بقليل

 فى قوة امانتك    ويعطينى الدليل

 يا عروسة موالك     نلتربحا ج يال

 من الكير اباك   حين بوعظك رديت

 فى وقت وقوفك    يا لهذه الجسارة

 كلهم ناظرين نحوك    قدام االمراء

 على صغر سنك    اقوال حسنة قلت

 ومشددة قلبك    قدام اعداك

 االتى لعذابك    رد عليك االمير

 نظير فايف على شبابك   انا جئت يا دميانة

 اتركى عنك االيمان   ا اقول لكبالصدق ان

 وضحى لالوثان   وطيعى امر الملك



 لمن يذكر المسيح   عنده االت غير معدودة

 لمن يتلو له التسبيح    وجنود مشدودة

 اليوم اليك    بعثنى يا دميانة

 الحاكم فيها ابيك    بمدينة ال عيران

 قبل عذابك   دبرى لنيسك امرا

 بابكوارثى لش   واسمعى منى ايضا

 وانت طيلة صغيرة   كيف تتحملى العذاب

 واالت كثيرة   بالضرب مع النشاب

 وانا اشيع ذكرك   باكر ضحى لالوثان

 انه يشرف قدرك    واكتب للسلطان

 بعد ما فاطبها يا افوان   طاطا االمير راسه

 قالت له حقيقى انك ندمان   وعساكره من حوله

 عن عبادة الديان    راغب تصدنى

 اضحى لالوثان    ك تطغينىوبجهل

 هذا الكالم منها   حين سمع الملك الكافر

 يحلقوا شعر راسها    امر كل العساكر

 بضرب شديد مؤلم   ن لوا عليها العسكر

 جيرينى يا مريم   وهى تقول وتذكر

 هى اللى تحمينى   ستى مريم العذراء

 يا عباد االوثان   من عذابكم يا كيرة

 يوم نصب المي ان   ليست االوثان تنيع

 طلبات االنسان    وااللهه لن تسمع

 وطاغيك ابوك الشيطان    نعم انك اعمى

 واللهيب مع النيران   لتسكن معه فى الظلمة

   باقوال لينة    رد عليها االمير

 فايف عليك يا دميانة   انا جئت لك نظير

 واحيظيه فى صميم قلبك   اسمعى قولى الصحيح

 انا حاضر لعذابك  المسيحان ما تركت عبادة 

 كالم الكافر   فى الحال لما سمعت

 االلهه ومن حاضر   قامت لوقتها وسبت

 انا اليوم فرحانة    يا ويلك يا ظالم

 ولست انا ح نانة   بخروجى من العالم

 مدة ثالث سنوات    مكث يعذبها

 بعبادة المصنوعات    كل يوم يطالبها

 ل المدينةودار بها حو   ربطها باذناب فيل

 والعذارى عليها ح ينة  ون ل دمها يجرى كالسيل

 وحرس عليها العسكر   القوها فى جب ظالم

 فى امرها يتيكر    وبات ليلة بتمام

   طلب االمير حضورها    هل النور وبان

 بافذ راسها   وللوقت نصحه الشيطان

 فى ثالث عشر طوبة   افذت راسها الطاهرة

 المحبوبةللديار     وصعدت بمسرة

 يا عروسة الديان   اسالك اشيعى فينا

 يوم نصب المي ان    يا عييية دميانة

 يا عبدة الديان   السالم لك يا راهبه

 االن وكل اوان   السالم لك يا ناسكة

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 الست دميانة اجمعين   الكل يقولون يا اله



 القديسة مهرائيل

 مع الرب القدوس   هناك فى اليردوس

 يا قديسة مهرائيل   ومجد بخرستوس

 بك ونتمثل    نحن اليوم نتهلل

 يا قديسة مهرائيل    ومن الرب نسال

 الملك اشتهى حسنك   اسمعى واميلى اذنك

 يا قديسة مهرائيل    وبالذهب زينك

 ابويك فرحت   فى الكنيسة نشات

 يا قديسة مهرائيل   وفى النعمة تربيت

 كان يدعى يؤانس    سيسوالدك الق

 يا قديسة مهرائيل    رجل بار قديس

 طلبت بايمان    والدتك العاقر

 يا قديسة مهرائيل   لترزق بنسل طاهر

 انسان بطلعة بهية   رات رؤية روحية

 يا قديسة مهرائيل    يثبتها على النية

 قبول الصالة والبخور    اعلن لها بسرور

 مهرائيليا قديسة    والصوم مع النذور

 من البطن بررك    الرب افتارك

 يا قديسة مهرائيل    هو اكليل فخرك

 ومدحت اعمالك   العذراء ظهرت لك

 يا قديسة مهرائيل   فى السماء اكليلك

 حيظك من الشر    ودهنتك بالعطر

 يا قديسة مهرائيل    يا له من فخر

 بقرب استشهادك    ووعدت والدك

 مهرائيليا قديسة     بعيدا عن بلدك

 بقوة المعين    وسوف تعودين

 يا قديسة مهرائيل   منتصرة على اللعين

 لن يه  لك ايمان   هو ابليس الشيطان

 يا قديسة مهرائيل   انت قدوة لكل انسان

 وانت شابة صغيرة    عجائبك كثيرة

 يا قديسة مهرائيل   بالذكر هى جديرة

 قد صارت فى شدة    امراة فى والدة

 يا قديسة مهرائيل    صليت بجدة

 هللا اقامها من الموت    دهنتيها بال يت

 يا قديسة مهرائيل    فشييت وولدت

  تسبيحك كان بي يد    سافروا بك بعيد

 يا قديسة مهرائيل    فى كل يوم جديد

 وانت فى التسبيح    ظهر لك المسيح

 يا قديسة مهرائيل   وجسدك فيه تجريح

 كما وعد والدك    وصلك الهلك

 يا قديسة مهرائيل    لدفن جسدك

 انتقالك يا محبوبة    طوبة 34

 يا قديسة مهرائيل    علمينا التوبة

 لتطهير اعمالنا    صلى من اجلنا

 يا قديسة مهرائيل    فنخلص كلنا

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 الشهيدة مهرائيل اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديسة بربارة

 واقدم لجالله التسبيح   جد الهى بلسان فصيحام

 عروس المسيح بربارة  وامدح الشهيدة عروس المسيح



 افبركم عن هذه الصبية   بمعونة العناية االلهية

 عروس المسيح بربارة   ولدت من عائلة وثنية

 كان يحبها حبا وافر   ديوسقورس والدها الكافر

 ةعروس المسيح بربار   بنى لها قصرا فافر

 وصنع حوض وسط الحمام   اتم القصر باحسن نظام

 عروس المسيح بربارة   من افخر مرمر ورفام

 حسب رسم المهندسين   وفى الحمام صنع طاقتين

 عروس المسيح بربارة   فكان تحية الصانعين

 ومعها يوليانة واالمارة   فى القصر دفلت بربارة

 رةعروس المسيح بربا   ف اد قلبها فرحا واستنارة

 والشمس والقمر ما احمل نورها   تاملت فى السما وجمالها

 عروس المسيح بربارة   فقالت من الذى ابدعها

 بقلبها الطاهر يا سامعين   لقد علمت علم اليقين

 عروس المسيح بربارة   بوجود مبدع للعالمين

 وقالت يا فالق الموجودات   رفعت قلبها الى السموات

 عروس المسيح بربارة  عرفنى طريقك قبل الممات

 ارسل العالمة اوريجانوس   بتدبير الرب القدوس

 عروس المسيح بربارة  دفل القصر ل يارة العروس

 من بدء فلقة االنسان   شرح لها اصول االيمان

 عروس المسيح بربارة   الى تجسد اليادى الديان

 باسم يسوع الرب المتعال   امنت بربارة فى الحال

 عروس المسيح بربارة   الضاللانه انقذها من 

 على مثال الثالوث قصدت  طاقة ثالثة فى الحمام صنعت

 عروس المسيح بربارة  وعلى الحوض صليب رفعت

 فنظر ما صنعت بربارة   دفل والدها ل يارة

 عروس المسيح بربارة   فقال لها ما اصل العبارة

 الثالث طاقات كثالث اقانيم   قالت له بصوت عظيم

 عروس المسيح بربارة   حد بغير تقسيمالله وا

 عالمة يسوع رب االنام   اما يا ابى الصليب المقام

 عروس المسيح بربارة   اذ بدمه وهبنى السالم

 حجارة صناعة الشياطين   الهتك يا ابى كاذبين

 عروس المسيح بربارة   فتب وارجع فى الحين

 والدها السالك فى الضالل   سمع منها هذه االقوال

 عروس المسيح بربارة  تحول كالوحش فى الحالف

 وقد ماله الشيطان   جرد سييه ديسقوروس

 عروس المسيح بربارة   واراد ان يقتل العروس

 فصادفها صخرة يا سامعين  هربت الحرة منه فى الحين

 عروس المسيح بربارة  بالقدرة انقسمت لها قسمين

 متوبقدرة هللا عليهاانض  فى الصخرة العروس دفلت

 عروس المسيح بربارة  وهى تصلى دافل المغارة

 وهجم عليها بكل جسارة  بحث على الحرة المختارة

 عروس المسيح بربارة  وهى تصلى دافل المغارة

 ولمركيانوس الوالى سلمها   مثل الوحش وثب عليها

 عروس المسيح بربارة   فالطيها الوالى ثم هددها

 سماء مرفوعوقلبها لل   اذاقها العذاب بكل نوع

 عروس المسيح بربارة   وام تترك عريسها يسوع

 وقالت اقبلنى يا رب السماء   رفعت نظرها الى العال

 عروس المسيح بربارة   وكمل جهادى يا ابن هللا

 ان تقطع راسها فى الحال   بيد ابيها امر الوالى

 عروس المسيح بربارة   وهى صابره ال تبالى



 الى الجبل بشدة وتعنيف  افذها والدها غير الشريف

 عروس المسيح بربارة  وبقسوة قطع راسما بالسيف

 ونالت االكليل مع الشهيدات  صعدت روحها الى السموات

 عروس المسيح بربارة  ودفلت العرس مع الحكيمات

 فى الثامن من كيهك المشهور  نالت الشهادة بيرح وسرور

 عروس المسيح بربارة   وفازت بمساكن النور

 السالم للعيييه الحرة   م لبربارة الدرةالسال

 عروس المسيح بربارة   التى نبتت بين االشواك

 التى جاهدت بامانة   السالم للشهيدة يوليانة

 عروس المسيح بربارة   صاحبة الشهيدة المعانة

 تشيع فى جميع الحضار  والسالم لمريم طهر االطهار

 بارةعروس المسيح بر  من حضروا واحتيلوا بتذكار

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 بربارة اعنا اجمعين. ق    الكل يقولون يا اله

 القديسة رفقة واوالدها

 فى بالدنا المصرية    سنباط غنية

 والشهداء اوالدها    برفقة التقية

 ربت بجدارة   ام الشهداء مختارة

 رفقة واوالدها    عاشت بطهارة

 ييةواصولها شر    يمامة منيية 

 والخمسة اوالدها    رفقة العييية 

 ربت اوالدها   رفقة شبت بالتقوى

 بكاملها    واحبت الشريعة

 للصليب حملت    للعالم بغضت

 والخمسة اوالدها    باليضائل كملت

 بطرس الياضل    اغاثوا الكامل

 بالشريعه وكمالها    يوحنا العامل

 نور امونة الباهر    امون الطاهر

 عائلة ما اشرفها    رفمسة اكاب

 بحواس متيقة    فمسة بالشيقة

 بحسن تعاليمها    جمعتهم رفقة

 حتى الشبوبية    منذ الطيولة

 علمت اوالدها    رفقة النقية

 وزعوا اموالهم    فى قوس بلدهم

 رفقة واوالدها    على اسم الههم

   صار زعالن    راهم الوالى

 رفقة واوالدها    صرخ تعالى

 رجعى اوالدك    فؤادك ما اقسى

 فيرات ما اكثرها    انا ازيدك

 نحن اكابر   قالت اصمت يا كافر

 عطاياك نرفضها    والهنا قادر 

 اغصان بالحكمة    نحن بنوا النعمة

 ما احد ين عنا   ثابتين فى الكرمة

 فى الرب الهنا    ثابت ايماننا

 اصنامك نرفضها    مهما عذبنا

 ا االمجدباصلن    اهل قوص تشهد

 رفقة واوالدها   لن تتعبد لالصنام

 وايضا اهانوهم    كم عذبوهم 

 ما اشنعها    واذاقوهم ميتات

 قبلوا فى مرة    كذا فى شبرا



 رفقة مع اوالدها    عذابات مرة

 كيرة ما اكثرهم    امن بسببهم

 رفقة ما اشجعها   ال يحصى عددهم

 ابو قير وديبة    دير مارمينا

 شرفت اصقاعها    ةرفقة العجيب

 بمحافظة الغربية    سنباط المسمسة

 لرفقة واوالدها    البيعة النورانية

 عظيمة مقيمة    اجسادهم هناك

 برفقة واوالدها    بالقيمة 34

 تنبع بالقدرة    هناك الصخرة

 بركة ل وارها    مياه عذبة

 السابع بثبوت    فى توت اليوم

 ارفقة واوالده    قد زفت للملكوت

 الجوهرة المكنونة    تعالوا للمصونة

 والشهداء اوالدها    رفقة الحنونة

 تدر ارزاقكم    تشيى امراضكم

 والشهداء اوالدها    برفقة البهية

 كل المؤمنين   تيسير اسماءكم فى افواه

 القديسة رفقة اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديسة ايالرية

 لطهارةشهيدات ا   فى صيوف العذارى

 تى اجيا ايالرية    الملكة المختارة

 كشيت سرا مكنون   بنت الملك زينون

 تى اجيا ايالرية   سر يسوع الحنون

 وعبادة سرية    فى صلوات قوية

 تى اجيا ايالرية    عشقت البتولية

 يرشدها فى الموضوع   طلبت من الرب يسوع

 تى اجيا ايالرية   وانتظرت بخشوع

 رذلت مجد العالم    بشجاعة وايمان

 تى اجيا ايالرية    وقبلت االيمان

 لدير انبا مقار    رافقها مالك هللا

 تى اجيا ايالرية    العذراء المختارة

 باسم االب ايالرى   عاشت بجهاد عالى

 تى اجيا ايالرية    تخدم بال تعالى

 يكشف سرها المكنون   اراد الرب الحنون

 الريةتى اجيا اي   مرضت افتها بجنون

 فى كشف هذه الداء    فشل كل الحكماء

 تى اجيا ايالرية   فطلبوا من السماء

 طلبة الملك زينون   سمع الرب المعين

 تى اجيا ايالرية    فطلب القديسين

 لبرية الرهبان   ارسل بنته بايمان

 تى اجيا ايالرية   وقلبه فى اطمئنان

 باالباء الرهبان   فى المجمع العمران

 تى اجيا ايالرية   بايمان صلى الكل

 والحالة عسيرة    مرت ايام كثيرة

 تى اجيا ايالرية    فافتاروا الوسيلة

 للراهب ايالرى   يافذها االب الغالى

 تى اجيا ايالرية   فبكى بصوت عالى

 وصلت بدموع   افذتها افتها بخشوع

 تى اجيا ايالرية    وقلبها مرفوع



 مختارمن القلب ال    سمع هللا الصالة

 تى اجيا ايالرية   شييت افتها فى الحال

 وابوها استقبلها    عادت الى بلدها

 تى اجيا ايالرية    وعن السر سالها

 كان يبكى ويصلى    االب ايالرى

 تى اجيا ايالرية    ويميل ليقبلنى

 رؤية هذه االب   دهش الملك وطلب

 تى اجيا ايالرية   رئيس الدير رغب

 صلوا لى انا غلبان   بكت لكل الرهبان

 تى اجيا ايالرية   العود لهذا المكان

 الملك رحب بيها    وفى قصر ابيها

 تى اجيا ايالرية    ولم ييطن لها

 عن السر المسموع    سالها بخشوع

 تى اجيا ايالرية    فاقرت بدموع

 تمال القصر وراح    ابتدات االفراح

 تى اجيا ايالرية   الكل بقلب مرتاح

 للبرية يعيدوها    بوها وعدها ا

 تى اجيا ايالرية    والكل باركوها

 يا قوية يا نقية   طوباك يا ايالرية

 تى اجيا ايالرية   صلى لنا صالة قوية 

 يمال بحبه حياتنا   اطلبى من الرب عنا

 تى اجيا ايالرية   ومجده يكون هدفنا

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 القديسة ايالرية اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله 

 االنبا صموئيل المعترف

 

 فخر المجاهدين   فى صيوف المعترفين

 بنيوت افا صموئيل   نجم بين القديسين

 قصدت البرية    بدعوة الهية 

 بنيوت افا صموئيل    فى محبة نارية

 اقتادك بمهارة    مالك كله طهارة

 بنيوت افا صموئيل   السقيط انبا مقاره

 ناسكا كل ال مان   خ بين الرهبانلشي

 بنيوت افا صموئيل   قهر العدو الشيطان

 والمحبة النقية    نصحك بالبتولية

 بنيوت افا صموئيل   والتواضع بوصية

 ضعيين من روحه    اعطيت بنعمته

 بنيوت افا صموئيل    عند نياحته 

 وقهرك لذاتك    زدت من اتعابك

 لبنيوت افا صموئي    وحبك اللهك

 ومحبة مقاريوس   نلت ابوة انطونيوس

 بنيوت افا صموئيل   وايمان ديسقوروس

 وعشرتك االلهيه    برائحتك الذكية

 بنيوت افا صموئيل    مالت البرية

 والحياة النسكية    علمتهم الرهبانية

 بنيوت افا صموئيل   وتعاليم ارثوذكسية

 مكتوب من الشيطان   ارسل المقوقس ببيان

 بنيوت افا صموئيل   ء الرهبانالى االبا

 وغير متحدتين    يقول بطبيعتين



 بنيوت افا صموئيل   للرب اليادى االمين

 من يعترف باالبن الوحيد    هدد بقتل ووعيد

 االنبا بنيامين   ويتبع باباه الحبيب

 االشرار االقوياء   هجم على الصحراء

 بنيوت افا صموئيل   رفضت بشمم واباء

 اعتراف واضح وصريح    يحاعترفت بالمس

 بنيوت افا صموئيل   وم قت التصريح

 الهوتية وناسوتية   طبيعة واحدة نقية

 بنيوت افا صموئيل    متحدة بالكلية

 وااللهه صار معنا   الكلمة صار جسدا

 بنيوت افا صموئيل   وراينا مجده مجدا

 جلدوك بوحشية   ضربوك بايدى قوية

 ت افا صموئيلبنيو   االيمان وديعة غالية

 بيسوع برجك الحصين   اعترفت بايمان ويقين

 بنيوت افا صموئيل   قلعوا عينك اليمين

 ليحيظوا االيمان   اوصيت اربعة رهبان

 بنيوت افا صموئيل   اتخذت القلمون مكان

 ودموعك ومطانياتك    قدسته بصالتك

 بنيوت افا صموئيل    وصلبك لذاتك

 نذر البتوليينكسر    حاول البربر المجبرين

 بنيوت افا صموئيل   صرفت ليسوع المعين

 بقلب كئيب جريح    مر بك كسيح

 بنيوت افا صموئيل   شييته بقوة المسيح

 لكل مرض وداء   صرت ينبوع شياء

 بنيوت افا صموئيل   حتى البربر االعداء

 سالك ايها البار   قائد البربر الجبار

 لبنيوت افا صموئي   زوجتى عاقر محتار

 بايمان غير مرتاب   طلبت من هللا االب

 بنيوت افا صموئيل    فوهبهما االنجاب

 ليتعلموا جهادك    عدت الوالدك

 بنيوت افا صموئيل    وف ت بامجادك

 امام عرش االله   اذكرنا فى الصالة

 بنيوت افا صموئيل   ليرحمنا نحن الخطاة

 يثبتنا فى االيمان    صلى عنا للديان

 بنيوت افا صموئيل    زمانالى افر اال

 وشركاؤه اساقيتنا   احيظ يا رب بطركنا

 بصالة االنبا صموئيل    ورهباننا وكهنتنا

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 انبا صموئيل اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس البابا اثناسيوس

 حبنا لك على طول   اثناسيوس يا رسول

 السالم لك يا اثناسيوس   لكلنا باجمعنا نقو

 يا كاشف حيل ابليس   اثناسيوس ياقديس

 السالم لك يا اثناسيوس   يا ناقد بدعة اريوس

 ك هرة فى بستان   يا مشرف الرهبان

 السالم لك يا اثناسيوس   تروى كل عطشان

 يا حبيب ابن االنسان   حامى حمى االيمان

 السالم لك يا اثناسيوس   اعطاك قوة وسلطان

 واستهنت باالالمات   نييت فمس مرات

 السالم لك يا اثناسيوس   وربحت الوزنات



 فى قوة ال تلين   صمدت لقسطنطين

 السالم لك يا اثناسيوس   واف يت المبتدعين

 يا ظافر بمرادك   يا غالب فى جهادك

 السالم لك يا اثناسيوس   اشيع فى اوالدك 

 حياتك نور من نور   يا عالم بغير غرور

 السالم لك يا اثناسيوس    ا مبدد الشروري

 بروح ح م حنونة    يا معلم المسكونة

 السالم لك يا اثناسيوس   سعدك يوم الدينونة

 فرحان ومستريح    ذهبت للمسيح

 السالم لك يا اثناسيوس    بالبهجة والتسبيح

 لما غرسته يداك    تطلع من سماك 

 يوسالسالم لك يا اثناس   صرنا فرحين بلقاك

 بمحبة معهودة    جابك انبا شنودة

 السالم لك يا اثناسيوس    بركاتك مشهودة

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 البابا اثناسيوس اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس البابا ديسقورس

 فى الكنيسة المسيحية   بطل االرثوذكسية

 بابانا ديسقورس   فضح النسطورية

 افحم المبتدعين    وامين بطل قوى

 بابانا ديسقورس   اذ حادوا عن اليقين

 وظنوا فى سعيهم   ضربوك بعصيهم 

 بابانا ديسقورس    تسير فى بغيهم

 بالرغم من الجروح   صمدت شامخ الروح

 بابانا ديسقورس    بحق كله وضوح

 ليسكتوا لسانك    كسروا اسنانك

 بابانا ديسقورس    فتخيى بيانك

 ليقهروا رايك   تيوا شعركايضا ن

 بابانا ديسقورس    فحيرهم امرك

 بذلت اقصى وسيلة   بوليشريا الشريرة

 بابانا ديسقورس    فنيتك لج يرة

 ليطمئن النيوس   ارسلت انبا مكاريوس

 بابانا ديسقورس    بعظات ودروس

 فالهب القلوب    بلغ المطلوب 

 بابانا ديسقورس    لما قرا المكتوب

 على هديك سائرين    ى ويقينعهدا اب

 بابانا ديسقورس    فى ايمانك ثابتين

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 البابا ديسقوروس اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس يوحنا ذهبى الفم

 اللهنا عمانوئيل   افتح فاى بالتهليل

 يوحنا ذهبى اليم   وامدح قديس جليل

 هذا الرجل ذو الجود   فى انطاكية مولود

 يوحنا ذهبى اليم   عبد الرب الودود

 اسمه ساكوندس   من اب غنى مانوس

 يوحنا ذهبى اليم   يعبد الرب القدوس

 طاهرة مانوسة    وامه انثوسا

 يوحنا ذهبى اليم    للرب محروسة

 تربية ترضى مواله    ابواه ربياه

 يوحنا ذهبى اليم   باداب البيعة ادباه



 الى مدينة اثينا    ناومضى ابي

 يوحنا ذهبى اليم    فتعلم فيها 

 وترهب بالكلية    الحكمة اليونانية

 يوحنا ذهبى اليم    ليادى البشرية

 يدعى باسيليوس الصديق    وكان له صديق

 يوحنا ذهبى اليم   ترهب قبل الرفيق

 ومارسا لربهما   فتجانست ميولهما

 يوحنا ذهبى اليم    فضائل بقلبهما

 لم يبقى ما تركه    ولما توفى والده

 يوحنا ذهبى اليم    وبحبه وزعه

 والمساكين بنقاء   على االفوة اليقراء

 يوحنا ذهبى اليم   بقى له كن  فى السماء

 فى النسك والجهاد    وسلك باشهاد

 يوحنا ذهبى اليم    اللهنا رب العباد

 عابد طاهر حبيس   وكان بالدير قديس

 يوحنا ذهبى اليم   رئيس سوريانى الجنس

 فابصر عبد القدوس   اسمه انثوسنيوس

 يوحنا ذهبى اليم    ويوحنا وبطرس

 ودفعا له باهتمام   دفال عليه فى المنام

 يوحنا ذهبى اليم   انجيال وقال بسالم

 يكون مربوطا باسمه   ال تخف من ربطته

 يوحنا ذهبى اليم   ومحالل من حاللته

    ان هذا القديس   فعلم الشيخ الحبيس

 يوحنا ذهبى اليم   سيصير راعى ورئيس

  انسكبت فى قلبه    ونعمة هللا ربه

 يوحنا ذهبى اليم   وحل عليه روحه

 مواعظ وميامر   فوضع هذا الماهر

 يوحنا ذهبى اليم   وصار فى تيسير باهر

 الى شماس رقاه   البابا ميالتيوس اباه

 ميوحنا ذهبى الي    ليخدم مذبح هللا

 جعله من القسوس   والقديس فالبيانوس

 يوحنا ذهبى اليم   بارشاد بى انجليوس

 البطريرك المانوس   لما تنيح نكتاريوس

 يوحنا ذهبى اليم   احضره الملك اركاديوس

 فسار بقلبه    بطريركا قدمه

 يوحنا ذهبى اليم   سيرا رسوليا بنسكه

 اغتصبت بحمية    الملكة اوذوكسية

 يوحنا ذهبى اليم    ارملة تقية

 فتوجه ووعظها    للقديس شكتها

 يوحنا ذهبى اليم   وطلب ارجاعه منها

 منعها من دفول   واذ لم تطع البتول

 يوحنا ذهبى اليم   البيعة هذا المقبول

 من تناول القربان    ومنعها بامكان

 يوحنا ذهبى اليم    جسد ودم الديان

 وابعاده عن مدينته    فحكمت بنييه

 يوحنا ذهبى اليم    م يصمت ربهفل

 وتجمهر بالحب   اذ هاج جميع الشعب

 يوحنا ذهبى اليم    طالبا عودة االب

 كادت تدمر المدينة   حدثت زل لة عظيمة

 يوحنا ذهبى اليم   والقصور الحصينة



 من السماء وجب   فقالوا هذا غضب

 يوحنا ذهبى اليم    لنيى ذلك االب

 وانقلب الح ن سرور   ارجعوا االب المبرور

 يوحنا ذهبى اليم   لكن الشيطان مغرور

 وهيج عليه عدوه   انته  فرصة وعظه

 يوحنا ذهبى اليم   فامر مرة افرى بنييه

 اعتلت صحة ابانا   وهناك فى كومانة

 يوحنا ذهبى اليم   وتنيح لدى من فدانا

 ابن الملك اركاديوس   وفى عهد ثاؤذوسيوس

 وحنا ذهبى اليمي   نقل جسده المحروس

 ووضع ذات البتولية    الى القسطنطينية

 يوحنا ذهبى اليم   فى الكنيسة المسمية

 عجائب ومعج ات   ظهرت من جسده ايات

 يوحنا ذهبى اليم   تعطى المؤمنين ثبات

 شياعته ترفعنا   صلواته تكون معنا

 يوحنا ذهبى اليم    للرب فيقبلنا

 سنقول لك اكسيو    يا مرشد النيوس

 يوحنا ذهبى اليم   اكسيوس اكسيوس

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 القديس يوحنا اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس غريغريوس العجائبي

 وأمدح من قلبي   ابدأ باسم هللا ربي

 القديس غريغوريوس    قديسا ليشيع لي

 من عائلة وثنية   مولود في قيصرية

 القديس غريغوريوس    بالغني مسبية

 الحكمة وتسلم    منذ صغره تعلم

 القديس غريغوريوس    اليلسية والتكلم

 من اترابه هذا الثمين    حتي فاق كثيرين

 القديس غريغوريوس   ومضي الي بيروت بيقين

 ومضي بحمية    فدرس اليونانية

 القديس غريغوريوس   الي فلسطين المسمية

 أوريجانوس العالمة   حيث كان المأنوس

 القديس غريغوريوس  فدرس انتي افريستيانوس

 والتيسير الضبوط    وتعلم الالهوت

 القديس غريغوريوس   لكتب رب الصباؤوت

 واصطبغ غير الملوم    ثم اكمل العلوم

 القديس غريغوريوس   بالمعمودية والميرون

 ان العالم فناء    وتيقن يا احباء

 غريغوريوسالقديس    والباقية هي السماء

 من اجل مساعدته    اسقف بلدته طلبه

 القديس غريغوريوس    فهرب لوقته

 وتيرغ للصلوات    الي البرية بثبات

 القديس غريغوريوس   بالدموع والميطانيات

 ومكانه لم يعرفوه   رقد االسقف فطلبوه

 القديس غريغوريوس   فاجتمع بالبيعة شعبه

 ثيئولوغوسغريغوريوس ال   مع القديس المأنوس

 القديس غريغوريوس   فسمعوا صوتا بحسوس

 هاتوا غريغوريوس البتول    من السماء يقول

 القديس غريغوريوس   السائح القوي المهول

 عليكم وجلسوه    اسقيا اقيموه



 القديس غريغوريوس   فبحثوا ولم يجدوه

 افذوا انجيل وصلوا عليه   واذ لم يعثروا عليه

 لقديس غريغوريوسا   كانه حاضر بنيسه

 للقديس المحب   فظهر مالك الرب

 القديس غريغوريوس    وقال له في القير

 وشعبك النه احبك   قم اذهب الي بلدك

 القديس غريغوريوس    وافتارك باسمك

 اسقيا واسموك   قد قاموا وكرسوك

 القديس غريغوريوس   غريغوريوس واحبوك

 النه من ربك   فال ترفض من قلبك

 القديس غريغوريوس   للقاء شعبكفان ل 

 والشعب قد قبله    فن ل الي بلده

 القديس غريغوريوس    بكرامة واجلسه

 عجائب علي يده    فقد اظهر ربه

 القديس غريغوريوس    حتي صار اسمه

 النه صنع ببهاء    العجائبي يا آباء

 القديس غريغوريوس   عجائب بكل من جاء

 ترفعناشياعته    صلواته تكون معنا

 القديس غريغوريوس    للرب فيقبلنا

 كل المؤمنين    تيسير اسمك في أفواه

 القديس غريغوريوس اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس األنبا رويس

 واحدال رب سواه   افتح فاي باسم هللا

 القديس انبا رويس   وامدح قديس اصطياه

 امدح هذا االنسان   بدء كالمي يا افوان

 القديس انبا رويس   كره علي كل لسانذ

 بالغربية بيقين   مولود في منية يمين

 القديس انبا رويس   هذا الرجل االمين

 وامه سارة يا رفاق    ابوه هو اسحق

 القديس انبا رويس   مؤمنين بالرب الخالق

 فريج ودعياه    لما ولد اسمياه

 القديس انبا رويس    وهو ناظر االله

 في اليالحة مع والده   ن صغرهوكان يعمل م

 القديس انبا رويس   ويبيع الملح علي جمله

 يحرك الرأس كثير   جمله قاعود صغير

 القديس انبا رويس   فدعي رويس بتدبير

 بضيقة للمسيحيين   اتي الشيطان اللعين

 القديس انبا رويس   فجاء الي مصر االمين

 في مصر يا افوة   ولم يكن له مأوي

 القديس انبا رويس   ملح بالبركةويبيع ال

 في صالته لربه   قضي اغلب وقته

 القديس انبا رويس    ساهر طول ليله

 او ثوبا يا احباء    لم يقتني رداء

 القديس انبا رويس   عاش فقر اله السماء

 ومن الروح مآلنا    وكان عريانا 

 القديس انبا رويس    تقوي وايمانا

 يا مختاريومنظره    وكان رأسه عاري

 القديس انبا رويس    كسواح البراري

 من كثرة البكاء    وعيناه حمراء

 القديس انبا رويس    وهو من االنقياء



 كنذير لربه    ولم يحلق شعره

 القديس انبا رويس    الهه من احبه

 هذا الرجل الهمام    وكان قليل الكالم

 القديس انبا رويس   مملوء من السالم

 الي السماء رفعه    هيسوع قد افذ

 القديس انبا رويس    وناوله بيده

 ضربه بقسوة يا حضار   واحد من االشرار

 القديس انبا رويس    لم ييتح فمه البار

 الرجل الطوباوي   كان حاضر يا افوتي

 القديس انبا رويس   انبا مرقص االنطوني

 كان ينادي ام الهه    في آفر حياته

 ديس انبا رويسالق   ويقول في صلواته

 من همي فلصيني    يا عذراء فذيني

 القديس انبا رويس    من العالم نجيني

 وانا قلبي ذليل   الحمل علي ثقيل 

 القديس انبا رويس   اعطيني فرح وتهليل

 قد رفضوا باصرار   الن الناس االشرار

 القديس انبا رويس    سماع كالم البار

 البابا متاؤوس   قد عاصر المأنوس

 القديس انبا رويس    فليية مارمرقس

 انه حبس نيسه   ومن غريب امره

 القديس انبا رويس   دافل مخ ن وحده

 فاتاه عمانوئيل   عند تلميذه ميخائيل

 القديس انبا رويس   اعطاه السالم والتهليل

 في ذلك المكان االمين    واقام تسع سنين

 القديس انبا رويس    حتي تنيح بيقين

 صعدت روحه بمهابة   وعشرين بابهفي واحد 

 القديس انبا رويس    ونال السعادة

 اشيية وآيات   كم صنع من معج ات

 القديس انبا رويس    لكل غاد وآت

 شياعته ترفعنا   صلواته تكون معنا

 القديس انبا رويس    للرب فيقبلنا

 من كل الدسائس   وتكون لنا حارس

 القديس انبا رويس    وللملكوت نرث

 كل المؤمنين   تيسير اسمك في افواه

 انبا رويس اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس أبو مقار الكبير

 تحملت اآلالم    في  برية شيهات

 بنيوت آفا مقاريوس   عشت بصبر وثبات

 بقلب طاهر ونبيل    عشت لعمانوئيل

 بنيوت آفا مقاريوس    وفكر نقي جليل

 هيم والدكوابرا   شنشور هي بلدك

 بنيوت آفا مقاريوس    كاهن يخدم ربك

 رأي ابوك الغالي    في احد الليالي

 بنيوت آفا مقاريوس    مالكا متاللي

 سيرزقك ولدا    يقول له ان هللا

 بنيوت آفا مقاريوس   يكون ذكره شائعا

 نلت مجدا وفخار    سموك أبو مقار

 بنيوت آفا مقاريوس    عمرت القيار

 منذ صغرك عليك    ديكحلت نعمة فا



 بنيوت آفا مقاريوس    وأطعت والديك

 بدون قصدك ورضاك    زوجك والداك

 بنيوت آفا مقاريوس   ويسوع قد دبر لك

 قاروبيم امسك يدك   في البرية ظهر لك

 بنيوت آفا مقاريوس   وبصوتا عالي قال لك

 الجبل اليسيح   قد اعطاك المسيح

 ا مقاريوسبنيوت آف    لتعمره بالتسبيح

 قسا وكرموك   اهل بلدك رسموك

 بنيوت آفا مقاريوس   لك الشياطين حسدوك

 وقعت في الرذيلة    فتاة شريرة

 بنيوت آفا مقاريوس    دبرت لك حيلة

 صبرت بال زفرات    تحملت االهانات

 بنيوت آفا مقاريوس    ولما جاء الميعاد

 نقاوتك وطهرك   اظهر يسوع ربك

 نيوت آفا مقاريوسب    فهربت لوقتك

 اب جميع الرهبان    شهد عنك بايمان

 بنيوت آفا مقاريوس   انطونيوس المصان

 ال يوجد غش فيك    انك حبيب فاديك

 بنيوت آفا مقاريوس    البسك اسكيمك

 وديرك المأنوس   بنيت دير البراموس

 بنيوت آفا مقاريوس   كقول بي انجيلوس

 الئيم شيطان المجد   ابعد عنك الكاروبيم

 بنيوت آفا مقاريوس   عشت باتضاع عظيم

 حضرت تافذ روحك    وفى يوم نياحتك

 بنيوت آفا مقاريوس   مالئكة جنود ربك

 وانبا بافوميوس   مع انبا انطونيوس

 بنيوت آفا مقاريوس   فاذكرنا امام ايسوس

 من برمهات يا امين   فى السابع والعشرين

 وسبنيوت آفا مقاري    نلت مجدا ثمين

 طلباته ترفعنا   صلواتة تكون معنا

 بنيوت آفا مقاريوس    للرب فيقبلنا

 من كل الدسائس   وتكون لنا حارس

 بنيوت آفا مقاريوس    وللملكوت نرث

 نقول لك اكسيوس   يا اب نى مونافوس

 بنيوت آفا مقاريوس   اكسيوس اكسيوس

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 القديس ابو مقار اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس االنبا انطونيوس

 فى مجمع االطهار   فى كنيسة االبكار

 بنيوت افا انطونيوس    قائم بكل وقار

 مع لباس االسكيم    قائم بمجد عظيم

 بنيوت افا انطونيوس   فى طقس السيرافيم

 بحياة الهية    بصالة روحانية

 وسبنيوت افا انطوني    دشنت البرية

 عشرات السنوات   بجهاد فى الصلوات

 بنيوت افا انطونيوس   بدموع فى المطانيات

 على مدى االيام   بنسك فى االصوام

 بنيوت افا انطونيوس    بنيس التنام

 بهذيذ فى االلهيات    ب هد فى اللذات

 بنيوت افا انطونيوس   وتامل فى الروحانيات



 وحنة النبية   اعطيت روح ايليا

 بنيوت افا انطونيوس   ا ابن زكرياويوحن

 من قلبك االمين    ارتاع الشياطين

 بنيوت افا انطونيوس   وصلواتك كل حين

 بذلوا كل وسيلة   حاربوك مدة طويلة

 بنيوت افا انطونيوس    بكم حيلة وحيلة

 لكيما يقلقوك    بافتك ذكروك

 بنيوت افا انطونيوس    بهذا ويرجعوك

 امامك على الجبال   نثروا الذهب والمال

 بنيوت افا انطونيوس   يضوى بين الرمال

 وصورة النساء   اتوك بطرب وغناء

 بنيوت افا انطونيوس   لتسقط فى االغراء

  ونمور وفهود   واتوك فى شكل اسود

 بنيوت افا انطونيوس    بصياح كالرعود

 لتخاف من رؤياهم    جاءوك باذاهم

 يوسبنيوت افا انطون   تواضعك اف اهم

 لماذا هذا العناء   صرفت يا اقوياء

 بنيوت افا انطونيوس    تراب انا وهباء

 على ضعيى وتظاهركم    عجبى لتجمهركم

 بنيوت افا انطونيوس   انا اضعف من اصغركم

 يا مثال للمنسحقين   يا برج عالى وحصين

 بنيوت افا انطونيوس   تتواضع للشياطين

 لعلى مدى االجيا    يا قدوة ومثال

 بنيوت افا انطونيوس    يا ساكن الجبال

 والقوة الروحية    يامثال للبتولية

 بنيوت افا انطونيوس    وهدوء البرية

 كانغام الم مور    كرائحة بخور

 بنيوت افا انطونيوس   حياتك نور من نور

 يا حكيم فى ارشادك   ياعظيم فى جهادك

 بنيوت افا انطونيوس    اشيع فى اوالدك

 لم نسلك كصياتك    كحياتك لم نحيا

 بنيوت افا انطونيوس   اذكرنا فى صلواتك

 وضعف طبيعتنا    اشيع فى مذلتنا

 بنيوت افا انطونيوس    فى مدة غربتنا

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 انبا انطونيوس اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس االنبا بوال اول السواح

 ثياب بر نقية   ةفى رحلة نوراني

 بنيوت افا بافلى   فى اورشليم السمائية

 حياة بر نقية    ذبيحة حب قوية

 بنيوت افا بافلى   سيرة عطرة حقيقية

 قد تم سر الم مور   داود اليوم مسرور

 بنيوت افا بافلى   حين قال البنة صهيون

 افتارك واحبك    قال يا ابنة ربك

 افلىبنيوت افا ب   فاصغى وانسى شعبك

 انطونيوس الحكيم   حدثنا ايها القديس

 بنيوت افا بافلى    عن سيرة العظيم

 اطلب بنيس قوية    سرت فى البرية 

 بنيوت افا بافلى    رؤية اب البرية

 الحر مثل الحريق   تعبت فى الطريق 



 بنيوت افا بافلى   حتى وصلت بتدقيق

 افتح لى باسم يسوع    سالته بدموع 

 بنيوت افا بافلى   جوعاتيت بعطش و

 وتوسل للمسيح    بعدالحاح صريح

 بنيوت افا بافلى   ظهر وجهه المريح

 بحب وفرح عجيبان    تعانق البطالن

 بنيوت افا بافلى   حتى نسيا ال مان

 شهدت منظر عجيب    مالئكة عمانوئيل

 بنيوت افا بافلى    فاشتركت بترتيل

 عن السماء وااليمان    تحدث العظيمان

 بنيوت افا بافلى   كيف اتى هذا المكان

 اتكلت عاى المسيح    قال بلسان فصيح

 بنيوت افا بافلى   على وعده الصريح

 وانا بهمومى مشغول   رايت ميتا محمول

 بنيوت افا بافلى   فسالت فى فضول

 وافرح فى مماتى   كيف اربح حياتى

 بنيوت افا بافلى   فبدات فى جهادى

 بحث عن االبديةا    قصدت البرية

 بنيوت افا بافلى    وسر البنوية

 محيوظ فى قلب الحبيب   سر حياتى عجيب

 بنيوت افا بافلى   وعمله فى غريب

 يقضى بواجب الترحاب   واذ بصوت الغراب

 بنيوت افا بافلى   فب ة كاملة لالحباب

 ياتيه بثوب اثناسيوس   سال االنبا انطونيوس

 ت افا بافلىبنيو   فاطاع من اجل ايسيوس

 قارعا على صدره     رجع الى ديره

 بنيوت افا بافلى   رايت يوحنا فى بره

 بل موسى فى البرية    رايت النبى ايليا

 بنيوت افا بافلى   لست راهب بالكلية

 حامال ثوب اثناسيوس   ورجع انبا انطونيوس

 بنيوت افا بافلى   حملته نى انجيلوس

 كععلى رجليه را   شاهد جسد فاضع

 بنيوت افا بافلى    فنظرته فاشع

 فى حضن ابراهيم وارتاح    رقد بوال بنياح

 بنيوت افا بافلى   فصار اول السواح

 راى الجسد موضوع   فى رهبة وفشوع

 بنيوت افا بافلى    فارتمى بالدموع

 واقتربا هادئين    ظهر اسدين عظيمين

 بنيوت افا بافلى    ولالرض نابشين

 بكن  هذا الشهيد   حيدعاد الوريث الو

 بنيوت افا بافلى   تونية من ليف النخيل

  قضى عمره الطويل   فى نسك وصبر جميل

 بنيوت افا بافلى   حتى مضى بالتهليل

 بال حكمة بشرية    نيذت الوصية

 بنيوت افا بافلى    سكنتك الروحية

 ام واب وافوان   من يترك هذا ال مان

 افا بافلى بنيوت   ييرح بيسوع فى كل ان

 فى حبك العظيم   تشبهت بالشاروبيم

 بنيوت افا بافلى    وقلبك االمين

 تسبح القوات   يا قائم بين الربوات



 بنيوت افا بافلى    ترتل بالقيثارات

 كشف سرك بمديح   هوذا يسوع المسيح

 بنيوت افا بافلى   وذكرت فى التسابيح

 قد ذابوا لما راوك    حقا قال محبوك

 بنيوت افا بافلى   الكل واتوكتركوا 

 ين ع الكل عنا   اطلب من الرب عنا

 بنيوت افا بافلى   لنعيش كما يامرنا

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 االنبا بوال اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 طوباك يا انبا بوال

 يا اول السواح    يا انبا بوال

 بتنور كالمصباح    يا قديس وبار

 جيت هنا بسماح     سيرتك نقية

 وقلبك بيه ارتاح    من رب القوات

 وال بصيت وراك    سيبت العالم كله

   بالرب اللى فداك   وقلبك كان مشغول

 دا يسوع هو اللى هداك   مين زيك يا حبيب

 وحدك وال حد معاك    تسكن ده المكان

 مع كل غروب غراب    رب القدرة يامر

 اتافر يوم وال غاب ال   معاه نصف فب ة

 تحتار فيه االلباب   ده امر غريب وعجيب

 ال ده رب االرباب   طير بيعول انسان

 قرار

 يا حبيب المسيح   طوباك يا انبا بوال+

 وجهك حلو ومريح    يا ضياء منير

 تشيى القلب الجريح    صلواتك بلسم

 من كل كالم فصيح    وصمتك اقوى

 عنده كثيروالمال كان     لما مات ابوه+

 وقال له انت صغير    طمع فيه افوه

 ونصيبى انا الكبير   نصيبك يبقى قليل

 اللى الزم تصير    هى دى القسمة

 من اللى ظلموه    حب ينصيوه

 يحكم ما بينه و بينه    قام راح للقاضى

 جنازة وناس يبكوه    قابل فى السكة

 وساب ماله الفوه    رجع فى رايه

 علشان نتمسك بيه    العالم فيه ايه

 والعين ما تشبع به   الكل باطل باطل 

 نيسك طمعانة فيه    بتجرى ورا ايه

 تبقى تدوم ليه    ان دامت لحد 

 لو ربحت العالم    انا ايه ينيعنى

 واعيش فى فصام    وافسر نيسى

 اغرت ابونا آدم    الحية زمان

 ويعيش فى ظالم    وفليته يقع

 سبيلى واهدى    يا رب ارشدنى

 وياك يحلى لى    وشق لى طريقى

 ويمينك تسندنى    تختاره ايدك 

 اسرع و اعنى    يارب اسمعنى

 على افوك االنسان    ابكى يا انسان 

 المهموم و الحيران    التايه و التعبان

 محتاج لالمان    المحتاج لحنان



 لمكون االكوان    قلبه بيصرخ

 وحيله مع االبرار    شوف المكار

 ويحولهم اشرار    يدفل فكر الناس

 من شر الغدار    يارب نجينا 

 نكون ويا االبرار   واحيظنا فى اسمك

 يبيت فيها و يرتاح    لمقبرة راح

 ويطلب بالحاح    ثالثة ايام يصلى

 ويكتب له النجاح    الرب يتحنن

 ويحتاج اليضاح   القرار مش سهل 

 قواه وع اه    ظهر له مالك

 صحبه وصار معاه    يةارشده للبر

 فرح لما راه    وصلوا المكان

 واتغطى بسماه   هنا نام على الصخر

 صوم وصالة ودموع    بدا جهاده 

 وسجود بخشوع    نسك وطهارة

 ويصبر على الجوع    يتحمل البرد

 ويشرب من الينبوع   ياكل نصف فب ه

 فمك ما داق طعام    مت عن العالم

 اظرةهلل دايمان   عينك ما شافت انسان

 ما تركته لحظة   ورجليك الطاهرة

 االرض نالت بركة    حتى اتقال عنها 

 على جسدك النحيف   لبست ثوب الليف

 عشت غريب و ضيف   وصار حمله فييف

 بصلوات البار   ظالم المغارة انار

 سيرة مملوءة فخار    تشهد لك بوقار

 يا ايليا الجديد   يا موسي فى البرية

 يا يوحنا العتيد    الوديعيا داود 

 نلت الكن  االكيد   تركت غنى العالم

 كل يوم ي يد     كان حبك اللهك

 مال الدنيا افراح   بخور طيبك قد فاح

 وال ندى يحيي االرواح   لوالك ما ن ل مطر

 يروى االرض براح   وفى اوانه النيل يييض

 يحتار فيه المداح   ومعاك الخير يجى

 يظهر برك وضياك    لما اراد هللا

 انبا انطونيوس هناك   ارسل مالكه لالب 

 بيطلب رؤياك   مشى لك يوم بتمام

 وقيلت الباب وراك    فدفلت المغارة

 وقال لك با مبارك   صرخ االنبا انطونيوس

 اقبلنى التبارك   قبلت اليك وحوش

 طلبت فوجدت    سالت فاعطيت

 اؤمن انه ييتح لى    قرعت وانا

 جه غراب و معاه    لغروبلما جاء ا

 لضيف االنبا بوال    فب ايا كاملة

 لك دالة عند هللا   قال له انت حبيبه

 يرسل نصف فب ة    لى سبعين سنة

 ان الوقت قد حان   لما عرف القديس

 والتعب واالح ان    يترك العالم 

 ارجع ديرك االن   قال لالنبا انطونيوس

 نحامى االيما   هات توب اثناسيوس

 رجع بتوب اليقين   وهو فى الطريق 



 ولروح البار حاملين   شاف ماليكة تتهلل

 بعد جهاد سنين    نال ابونا االكليل

 وبكى عليه بحنين    وكينه بالثوب

 اتبارك من جسده    لما اراد دفنه

 سجدوا امام جسده    وحاال جاء نمرين

 من بعد االستئثان    وحيروا له مكان

 وما احتجت النسان    على ربك اتكلت

 عشت على االرض مالك   طوباك طوباك طوباك

 لما شاف قلبك    الرب افتارك

 وحوش تخضع بسرور    فدمتك الطيور 

 اسمك صار م مور    دفنتك النمور

 الرب بخرستوس   طوباك يا جبيب ايسوس

 اللى اعطاك القدوس   ربحت العشر وزنات

 كان عندك ايمان    الوزنة االولى 

 يحيظ حياتك فى امان    ان الرب الديان

 رجاء مع اطمئنان    الوزنة الثانية

 زى ما عال شعبه زمان    الرب يعولك

 كاملة و محتجبة    الثالثة محبة 

 كبرت حبة بحبة    كانت االول حبة

 عيشة بين الجبال    الرابعة احتمال

 ده من المحال   مين بس اللى قال 

 وان ابدا و فشيتحي   الخامسة ما رايت

 نلت نعمة و قويت    لكنك صليت

 على الطبيعة كمان    السادسة سلطان 

 بحب الهك شبعان    يا بتول طاهر 

 وصايا الرب و فاضع    السابعة سامع

 جسدك كله فاشع    وايدك رافع

 وللذات سالب    الثامنة هارب 

 على كل التجارب     وبيسوع غالب 

 الجل الملك تركت    التاسعة ممالك

 وعلى قلبك مالك    فى طريقه سالك

   ما حالكى يا وحدة    الوزنة العاشرة

 لذيذة وطعمة    والثمرة الحلوة

 العيشة فى حاله   من ذاقك تحلى له

 ويرتاح باله    تتحسن احواله

 فى السما ويا الهك   طوباك طوباك طوباك

 فرحان مع سيدك    نلت النعيم هناك

 اوالدك محتاجين    امينانبا بوال يا 

 تحرسهم كل حين    صلواتك عنهم

 يا ساكن المغارة   طوباك با انبا بوال

 بقيت لينا منارة   صارت سماء ثانية

 سيرتك نقية    سيرتك شهية

 لينا منورة    سيرتك تقية 

 يا حبيب المسيح    طوباك يا انبا بوال

 وجهك حلو ومريح    يا ضياء منير

 تشيى القلب الجريح    صلواتك بلسم 

 من كل كالم فصيح    وصمتك اقوى 

 القديس االنبا كاراس السائح

 ثالثة مرات الصوت    سمع االنبا بموا

 بنيوت آفا كاراس    اسرع للبرية



 حائر في السيرة دية   فمشيت في البرية

 بنيوت آفا كاراس    سيرة بر نقية

 اهديني بصالته    طلبت ارشاده

 بنيوت آفا كاراس    العرف حيلته

 وانا ساير في الطريق    فمضي ثالثة ايام

 بنيوت آفا كاراس   ابحث عن القديس

 فقرعت بجسارة    فوجدت مغارة

 بنيوت آفا كاراس    العرف من فيها

 فاجابني بصوت حاني    فقلت اغابي

 بنيوت آفا كاراس   فقال لي يا مبارك

 جيد تكون هنا   فقال لي ابي القديس

 بنيوت آفا كاراس   بموا كاهن شيهيتيا 

 القديسة الطوباوية    يا مكين ايالرية

 بنيوت آفا كاراس    ابنة الملك زينون

 فقال سمعان القالع    فساله عن اسمه

 بنيوت آفا كاراس   فسالته عن القديس

 لم تستحق االرض   يوجد قديس عظيم

 بنيوت آفا كاراس    وطأة من قدميه

 بعد صالة وتسبيح   جفاذن لي بالخرو

 بنيوت آفا كاراس   البحث عن القديس

 افري كانت بتمام    فسرت ثالث ايام

 بنيوت آفا كاراس    فوجدت مغارة

 العرف صاحبها   فقرعت علي بابها

 بنيوت آفا كاراس   فكان بامود القالع

 مبارك يا بيموا    فقال ابي القديس

 بنيوت آفا كاراس    يا مكين ايالرية

 بصالته القوية   دثني عن القديسح

 بنيوت آفا كاراس   يبطل غضب السماء

 بعد البركة منه   فخرجت من عنده

 بنيوت آفا كاراس    وسرت قليال

 فغطت قليال    تعبت من المسير

 بنيوت آفا كاراس    حتي الستريح

 اذ بي اري طريق   وبعد مضي وقت

 بنيوت آفا كاراس    في مغارة افري

 فتكلم بصوت حاني    ابيفقلت اغ

 بنيوت آفا كاراس    ادفل يا مبارك

 كان بهيبة ووقار    فدفلت المغارة

 بنيوت آفا كاراس    وعينه مضيئتان

 فكان االنبا كاراس    فسالته عن اسمه

 بنيوت آفا كاراس   سبعة وفمسين سنة

 كان راقدا االنبا كاراس   لما اشرقت الشمس

 آفا كاراس بنيوت    ال يقدر الحراك

 علي باب المغارة    فاذ بنور عظيم

 بنيوت آفا كاراس   فدفل انسان منير

 له مجد وتسبيح    فكان هو المسيح

 بنيوت آفا كاراس   فجلس بجوار رأسه

 لحبيبه االنبا كاراس    فوعد هللا بوعود

 بنيوت آفا كاراس    تبهر كل محتاج

 يا ابني حبيبي كاراس    فقال اطلب مني

 بنيوت آفا كاراس   نياحتك فتجاب قبل



 بالم مار والقيثار    فقال رؤية داود

 بنيوت آفا كاراس   علي العشرة اوتار

 بالم مار والقيثار    فظهر داود البار

 بنيوت آفا كاراس   علي العشرة اوتار

 وضمها لصدره    افذ الرب روحه

 بنيوت آفا كاراس   واعطاها لجند الرب

 ن يطلب بصالتهم    وعده رب كل

 بنيوت آفا كاراس    يجاب في طلباته

 يا حبيب مخلصنا   اطلب عنا من الرب

 بنيوت آفا كاراس    يرعانا ويحرسنا

 يا قوي في صالتك   يا عظيم في جهادك

 بنيوت آفا كاراس   اذكرنا في صالتك

 عظيمة وبهية    سيرتك مالئكية

 بنيوت آفا كاراس    مصباح للبرية

 ليغير له المسيح   المديحاذكر كاتب 

 بنيوت آفا كاراس   بصالة ابينا القديس

 كل المؤمنين   تيسير اسمك في افواه

 انبا كاراس اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس االنبا شنودة

 لمن طبعه الجودة   التمجيد والتقديس

 العظيم االنبا شنودة   الذى افتار القديس

 ية من افميمبقر    نشا هذا القديس

 البسه اسكيم   ويسوع رب التقديس

 ودعته ام االله    افتاره منذ صباه

 تيسيره ابن هللا    شينوتى ما احاله

 فكر وبدا يقول    والده المبارك

 من االنبا بيجول    نذهب نتبارك

 تنبا باعالن    انبا بيجول فاله

 انه اب للرهبان    ونطق بافضاله

 رئيس المتوحدين   السالم النبا شنودة

 قاهر الشياطين   السالم النبا شنودة 

 الذى حضر المجمع    السالم للغيور

 عسى ان يرجع    وبكت نسطور

 واضع الناموس   السالم لموسي الجديد

 للرب القدوس    بك يليق التمجيد 

 المحامى عن االيمان   السالم النبا شنودة

 معلم الرهبان   السالم لالنبا شنودة 

 بكنيسة االبكار    سالم لمن تملىال

 وكشف له االسرار   والمسيح له تجلى

 الملتحف بالنور    السالم للمبرور

 نعمة وبهجة وسرور    منه ييوح بخور

 باليضائل المسيحية    السالم للمتحلى

 ينير فى البرية    ونوره يتاللى

 يا سراج الرهبان   اشيع فى الحاضرين

 نعمة االيمانفى     واجعلهم ثابتين

 يا مرشد النيوس   طوباك ثم طوباك

 اكسيوس اكسيوس   المالئكة ترتل لك

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواة 

 انبا شنودة اعنا اجمعين   الكل يقولون يت اله 



 القديس االنبا بيشوى

 االبرار البتولين   فى كنيسة الغالبين

 بنيوت آفا بيشوى    مثال للكاملين

 يضئ وجهك كمالك   النساك فى مجمع

 بنيوت آفا بيشوى   يقولون طوباك طوباك

 زينة وادى هبيب   االسكيم والصليب

 بنيوت آفا بيشوى   منك ييوح الطيب 

 هللا االب ودعاك   افتارك منذ صباك

 بنيوت آفا بيشوى    اشار اليك بمالك

 فى طريق الكمال   صرت لشيهيت مثال 

 آفا بيشوى بنيوت   الى مدى االجيال 

 بل صرت له حبيب    كنت هلل قريب 

 بنيوت آفا بيشوى   فجائت كشخص غريب

 يداك افذت مياه    جالس عند قدميه

 بنيوت آفا بيشوى    لتغسل له رجاله

 و تباركت اقوالك   فاضاءت اعماقك

 بنيوت آفا بيشوى    واكملت اعمالك 

 فى سجود و ركوع   فى صالة بخشوع

 بنيوت آفا بيشوى    فى توبة ودموع

 ساهر فى حب هللا   فاضات الليل صالة

 بنيوت آفا بيشوى    بهمس ومناجاة

 مثل اوتالر العود   الحبل كان مشدود

 بنيوت آفا بيشوى   تتلو م امير داود

 بعيون ال تنام    وديعا كالحمام

 بنيوت آفا بيشوى   ال تخطئ فى الكالم

 على كتييك بوقار   حملت يسوع البار 

 بنيوت آفا بيشوى   صرت كرسي مختار

 بقلب فرح وامين    حملته كمسكين

 بنيوت آفا بيشوى   وهو فادى العالمين

 واضاءت الجروح   تجلى لك بوضوح

 بنيوت آفا بيشوى   فصحت بنار الروح

 تواضعك ما احاله   يا ممجد فى سماه

 بنيوت آفا بيشوى    انا اول الخطاة

 ض موطئ قدميكواالر   السماء هى كرسيك

 بنيوت آفا بيشوى    وانا صنعة يديك

 وبنارك لم اموت    لم يحرقنى اللهوت 

 بنيوت آفا بيشوى   يارب الصباؤوت 

 وانت رب االمجاد    انا تراب ورماد

 بنيوت آفا بيشوى    الى ابد االباد

 اليك يا وحيد االب    اسجد الى التراب 

 ىبنيوت آفا بيشو   ازلى قبل االحقاب 

 المملوءة تعظيم    مركبة الشاروبيم

 بنيوت آفا بيشوى    تحملك يا كريم

 انت هو حسبى    وانا فاطئ ياربى

 بنيوت آفا بيشوى   تغاضى عن ذنبى 

 يا بيشوى لك السالم    فقال رب االنام

 بنيوت آفا بيشوى    مغيورة لك االثام

 امرت الى االباد    انا رب االمجاد 

 بنيوت آفا بيشوى   دال يرى جسدك فسا

 يضئ وجهه بحبور    فنهض فرحا مسرور



 بنيوت آفا بيشوى    ويرنم الم مور 

 اذ احتضنتنى     اعظمك يا ربى 

 بنيوت آفا بيشوى   عدوى لم يشمت بى 

 يا ايها الينبوع    امجدك يا يسوع 

 بنيوت آفا بيشوى   اليك اعطش واجوع

 وتبتهج روحى     تعظمك نيسي 

 بنيوت آفا بيشوى    مخلصى باهلل 

 فى اتضاع قلبى     لقد نظرت لى 

 بنيوت آفا بيشوى    حملت بجسدى 

 االجيال تطوبنى     العالم ييرح بى

 بنيوت آفا بيشوى    الدود ال ييسدنى 

 يا ضياء مي ان القلوب   اسمك فى شهيت محبوب 

 بنيوت آفا بيشوى   علمنى كيف اتوب 

 لب دوما عنا واط    اذكلر نقائصنا 

 بنيوت آفا بيشوى    بصالتك اعنا 

 و شركاؤه اساقيتنا    يارب احيظ بطركنا 

 بنيوت آفا بيشوى   وكهنتنا و رهباننا 

 سائر كل االحباب    واحيظ يارب االرباب 

 بنيوت آفا بيشوى   الحضور والغياب 

 كل المؤمنين    تيسير اسمك فى افواة 

 بيشوى اعنا اجمعين انبا   الكل يقولون يا اله 

 القديس االنبا بوال الطموهى

 واقول السالم لك يا مريم   انا افتح فمى واتكلم 

 انبا بوال الطموهى   وامدح هذا المكرم

 لالنيراد بربه    مال منذ حداثته

 انبا بوال الطموهى   فسكن فى مغارته

 عاش هذا الكريم   فى جبل انصنا العظيم

 انبا بوال الطموهى   وجحد الشيطان اللئيم

 تلميذه العظيم النساك    اقام معه هناك 

 انبا بوال الطموهى   انبا ح قيال المالك

 وحدثنا عن فضائله   هذا الذى شهد له 

 انبا بوال الطموهى    وكتب لنا سيرته

 اللهه و فالقه   ان من فرط محبته

 انبا بوال الطموهى   اضنى بال هد جسده

 ستمرة بطول االيامم   بتقشف مع اصوام 

 انبا بوال الطموهى    فياق طبع االنام

  من فم السيد المسيح    واستحق المديح 

 انبا بوال الطموهى   فظهر له بالصحيح

 على سلوكه الساهر    وطوبه بيمه الطاهر 

 انبا بوال الطموهى   مسلك المجاهد الباهر 

 وتغلب عليه يا افوان    ضد الجسد والشيطان 

 انبا بوال الطموهى   الرب الديان  بنعمة

 كل هذا بعنايتك   فقال له هذا المالك

 انبا بوال الطموهى   يا فالق وفادى جبلتك

 غير المستحقين العصاة   بموتك عنا نحن الخطاة

 انبا بوال الطموهى   فع اه الرب وقواه

 انبا بيشوى النييس    لما مضى ابونا القديس 

 انبا بوال الطموهى   الى جبل انصنا الرئيس 

 وافبره عن المالك    اجتمع معه هناك

 انبا بوال الطموهى  سيوضع جسده مع جسدك



 لما تنيح على الرجاء     وتم هذا يا احباء 

 انبا بوال الطموهى   وضعوا جسده بثناء

 وضعوه وارادوا ينقلوا   مع جسد انبا بيشوى 

 هىانبا بوال الطمو   جسد االنبا بيشوى حبيبه 

 مقاريوس النييس    الى البرية القديس 

 انبا بوال الطموهى   حملوه فى مركب رئيس 

 فلم تبرح المركب مكانه   وجسد االنبا بوال تركوه 

 انبا بوال الطموهى   فاحضروا اليها جسده

 فى الدير و اكرموه   فى جبل شيهات وضعوه

 انبا بوال الطموهى   بجوار جسد حبيبه 

 طاهرة مع ايات     اتمنه ظهلرت معج

 انبا بوال الطموهى   تعطى للمؤمن ثبات 

 شياعته تسندنا    صلواته تكون معنا 

 انبا بوال الطموهى   من الخطر تمنعنا 

 كل المؤمنين    تيسير اسمك فى افواة 

 االنبا بوال اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله 

 القديس االنبا ارسانيوس 

 ظاهر باجلى بيان    فى بستان الرهبان 

 بنيوت آفا ارسانيوس   معلم ملوك الرومان 

 فى بالد الرومية   نشا فى اسرة نقية

 بنيوت آفا ارسانيوس    نال احسن تربية

 وعلمه وقداسته    سمع الملك بحكمته

 بنيوت آفا ارسانيوس    افذه الى فاصته

 لك هما فاضعان   ها ابناى االميران

 يوت آفا ارسانيوسبن    وبعلمك ينتيعان 

 اهرب للبرية   سمع دعوة سماوية

 بنيوت آفا ارسانيوس    فتخلص بالكلية 

 الى اباء االسقيط    جاء الىشيهيت 

 بنيوت آفا ارسانيوس   وبسرعة انتشر الصيت

 بعيدا عن العيون   عاش فى هدوء و سكون

 بنيوت آفا ارسانيوس   يناجى الرب الحنون

 ا ما ندمت كثير    قال حين تكلمت 

 بنيوت آفا ارسانيوس   لكن بالصمت فرحت 

 يختيى عن الناس     فى اثناء القداس 

 بنيوت آفا ارسانيوس   يصلى بكل حواس 

 وحديث مع االله    الليل كله صالة 

 بنيوت آفا ارسانيوس   ساهرا كالعذارى 

 قال انا الخاطئ     اثناء االغابى 

 ارسانيوسبنيوت آفا    واللطمة على وجهى 

 بكيت طول الحياة    قال وقت النياحة 

 بنيوت آفا ارسانيوس   الجل هذه الساعة 

 بكيت هنا على فطاياك    فقالوا له طوباك

 بنيوت آفا ارسانيوس    فلن تبكى هناك 

 يا عظيم بين االباء     يا معلم االمراء 

 بنيوت آفا ارسانيوس   اذكرنا فى السماء 

 كل المؤمنين    ة تيسير اسمك فى افوا

 انبا ارسانيوس اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله 

 القديسين مكسيموس و دوماديوس

 سيدنا ايسوس بى افرستوس   ابدا باسم هللا القدوس 

 مكسيموس ودوماديوس   وامدح فى شرف معنى 



 لمريم تى بارثينوس    اوجه مديحى وكالمى 

 ئوساتشيرى انذيكي   واياها اقرب سالمى 

 وارجوك باسم ايسوس    اسالك ان تقوينى 

 مكسيموس ودوماديوس  فى مدح االفوين ساعدينى 

 وملك الونديوس   فقد هجرا الرومانية 

 مكسيموس ودوماديوس   وسكنا فى البرية 

 والقائها عن الرؤوس    بداا بخلع التاجات 

 مكسيموس ودوماديوس   محبة فى ملك السموات

 وعمال باوامر الناموس    وتبعا قول االنجيل

 مكسيموس ودوماديوس   واتكاا فى حضن الخليل

 حين دفال اليردوس    وشرفهما قد ازدان 

 مكسيموس ودوماديوس   وعلى راسهما تاجان

 وتانسا بالوحوش   احبا سكنى الجبال 

 مكسيموس ودوماديوس   وزهدا الممالك والمال 

 س وقهرا ابليس المنجو    تركا مجد العالم

 مكسيموس ودوماديوس    ناال اليرح الدائم

 ابيهما انبا اغابيوس    دلهما قبل الممات 

 اسقيط مقاريوس   ان يمضيا لجبل شيهات 

 شرح فى ابصالموس     ذو القيثارة داود

 يا انبا مقاريوس    اوالد الملوك قصدوك 

 يشبه نى انجيلوس   منظرهما فى البرية 

 مكسيموس ودوماديوس   وصار اهال للبطريركية

 رتب نى اسوماتوس    زانا صيوف الرهبان 

 مكسيموس ودوماديوس  وساحا فى اقصى الوديان 

 ودلهما نى انجيلوس    سارا بغير سابق دليل 

 مكسيموس ودوماديوس    الى سواء السبيل 

 باسم الرب القدوس     شييا كل العالت 

 مكسيموس ودوماديوس   فى الشام وجبل شيهات 

 حبا فى الرب القدوس   ترنما بتراتيل والحان

 مكسيموس ودوماديوس   وصارا من الشجعان 

 حين وضعت على الرؤوس    ضاءت االكاليل بلمعان 

 مكسيموس ودوماديوس   والقير صار فرحان 

 يا اوالد مقاريوس   طوباكم فى السموات 

 ومصابيح دير البراموس   يا كواكب جبل شيهات 

 طوباك يا مقاريوس    لبار طوباك ايها ا

 مع االباء الرؤوس    انت لشيهات فخار

 وانا فى هموم و بؤوس   ضاع منى الصبا و الشباب 

 بصالة تى بارثينوس   حمانى ربى شر العذاب 

 يا مريم رجاء النيوس     عال هو قدرك 

 وابعدى عنى العكوس   ال تنسينى انا عبدك 

 القدوسباسم الرب    غلبا روح الشياطين

 مكسيموس ودوماديوس  وصارا فى حصن حصين

 ابؤرو الونديوس   فخرا لكل الرهبان 

 مكسيموس ودوماديوس   ابنا الملك السلطان 

 انبا مقاريوس    قال عنهما ابو الرهبان 

 مكسيموس ودوماديوس   ثوب الرهبنة بهما ازدان 

 مع االباء الرؤوس    كتب اسمهما 

 كسيموس ودوماديوسم   فنال النعمة كالهما

 حين دفال اليردوس     لبسا حلال بهية 

 مكسيموس ودوماديوس    واكاليال نورانية



 ودفال جنات اليردوس   مضيا عريسا المسيح

 مع طغمات نى انجيلوس    وصاحا حقا بالتسبيح

 باسم الرب القدوس    ناال ج يل االنعام

 مكسيموس ودوماديوس   وصارا فى امن وسالم

 عند ربنا القدوس     مذفرةهدية 

 عند الرب القدوس    ال تنسيا بطريركنا 

 مكسيموس ودوماديوس   وشركاؤه اساقيتنا 

 صيوف نى مونافوس     ال تنس يا سيدنا 

 بى اواى ان نى افرستيانوس  وكل مراتب شعبنا بى اواى 

 وكل االباء الرؤوس   وسالمى للثالثة المقارات 

 سقيط مقاريوسا   السكان بجبل شيهات

 بى هيغو مينوس    وسالمى لالنبا يؤانس 

 بى رومى انتى ليوس   واالب االنبا بيشوى 

 و االنبا ايسيذوروس    وسالمى لالنبا دانيال 

 االنبا ارسنيوس    والمكرم بكل اكرام 

 واالنبا انطونيوس    وسالمى االنبا بوال 

 االنبا بافوميوس    ومن له فى الشركة 

 وانبا جاورجيوس   لالنبا ابرام وسالمى 

 من فم الرب القدوس    وللذين ناال االنعام 

 بعالمة بىاستافروس   ورشمهما حقا بالصليب

 فى اسقيط مكاريوس    وصارا فادمين للديان 

 واالنبا زفاريوس    وسالمى لالنبا مويسيس

 كاما بى ابريسييتيروس   وابينا االنبا يؤانس

 منذ القدم باليردوس   يا وادى هبيب شبهوك

 مكسيموس ودوماديوس   اوالد الملوك سكنوك

 متشبها باليردوس   يا جبال عظيم الشان 

 اسقيط مكاريوس    مسكن االباء الرهبان 

 الغاسل صدا النيوس   انت كالبحر ال افر 

 اسقيط مكاريوس    يا صاحب االسم اليافر 

 لكل اباء الرؤوس  موضع الصلوات والطلبات 

 اسقيط مكاريوس    سكان بجبل الشيهات ال

 وماوى للصوص   كنت مكمنا لالشرار 

 متشبها باليردوس   صيرك ابوك مقار 

 جمعت من كل الجنوس     يا شبكة روحية 

 وصيرتهم اباء الرؤوس  اصلحت بها النيوس الرديئة

 يا من تطوعهم للقدوس  طوباكم يا طغمة الرهبان 

 اضنيتم الجسم لراحة النيوسو  وهجرتم ذويكم واالوطان 

 بطاركة واساقية وقسوس   وقد صرتم روحانيين

 يا اوالد البار مقاريوس   واصبحتم للتيجان البسين

 تتالال فوق الرؤوس    والتاجات النورانية 

 نالها اوالد مقاريوس   واالكاليل الروحانية 

 طوباك يا مقاريوس    طوباك يا ابو مقار 

 ومصابح اديرة بى افرستوس    يا كوكب جبل شيهات

 وغاسل صدا النيوس     يا قابل االشرار 

 اسقيط مقاريوس    لكل من سكن اوزار

 يا زمرة نى مونافوس     طوباكم يا ابرار

 يا قادة نى افريستيانوس   شاع ذكركم فى االقطار 

 الشييعة فى كل الجنوس    وسالمى الى مريم 

 اب اليردوسوميتاح ب   صاحبة االسم االعظم 

 كل المؤمنين    تيسير اسماءكم فى افواة 



 مكسيموس ودوماديوساعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله 

 القديس يحنس كاما

 وارتل بالتسابيح   افتح فاى باالفراح

 انبا يحنس كاما   واذكر حبيب المسيح

 وكبر فى بيت فاضل    نشا هذا الطاهر 

 اماانبا يحنس ك    واقتنى اليضائل 

 مياال بحواسه    كان هادى فى طباعه 

 انبا يحنس كاما    نقيا فى افكاره 

 مضييا للغرباء    عاش محبا للوحدة

 انبا يحنس كاما    واقتنى الحكمة 

 حارا فى صلواته    كان نقيا فى ايمانه

 انبا يحنس كاما    تقيا فى اعماله 

 رغبته فى بتوليته    صارح زوجته 

 انبا يحنس كاما    ووهب هلل ذاته 

 وشكرت السماء     فرحت العذراء 

 انبا يحنس كاما    النها لبت النداء 

    وسؤال قلبها     شهوة نيسها 

 انبا يحنس كاما     اعطتها لها 

 فى طهارة الحكيمات    عاشت بتقوى وثبات 

 انبا يحنس كاما    وطلبا االبديات

   ات فى اصوام ومطاني   اشتركا فى الصلوات 

 انبا يحنس كاما    ب هد وتقشيات 

 طلبت الحرية     عوض العبودية 

 انبا يحنس كاما    لتحيا مع المسيا

 وتركت االرضيات     غلبت الشهوات 

 انبا يحنس كاما   و طلبت السماويات 

 نبتت كرمة فى فدرك    من مثلك فى طهرك 

 انبا يحنس كاما    شهادة لعيتك 

 وقال اذهب الى هناك     ظهر لك المالك 

 انبا يحنس كاما     اعبد الرب الهك 

 وعاش فى سيرة نقية     ذهب للبرية 

 انبا يحنس كاما    حب الوصية 

 قلت لهم ارشاداتك     جمعت اوالدك 

 انبا يحنس كاما    بنيت لهم ديرك 

 ظهرت لك ام هللا    طوباك يت البس االله 

 نس كاماانبا يح   مع كالئكة جنود هللا 

 وباركت المكان والدير   اعطتك ثالثة دنانير 

 انبا يحنس كاما   ليها السراج المنير 

   علمت بالوصية    زوجتك الطوباوية 

 انبا يحنس كاما    وفضلت االبدية 

 لعلمك بالخيية    شاع اسمك فى البرية 

 انبا يحنس كاما     وسيرتك النقية 

 مجتمعين فى شيهيت    واوالدك المطيعين 

 انبا يحنس كاما   رتبت لهم قوانين 

 للتسبحة وااللحان     عملت لهم مكان

 انبا يحنس كاما    والصالة بايمان 

 صلوات بال انقطاع     اصوام بتقشيات 

 انبا يحنس كاما   م امير ومطانيات 

 وقال لك اكسيوس    ظهر لك اثناسيوس

 انبا يحنس كاما   مكانك فى اليردوس 



 فى بالد الصعيد     مة دعيت للخد

 انبا يحنس كاما    بالمحبة ناديت 

 فى اعمالك وغربتك     روح هللا ساندك 

 انبا يحنس كاما    بارك فدمتك 

 واجتمعوا معاك فى الدير    صار لك ابناء كثير 

 انبا يحنس كاما   ايها العمود المنير 

 ستستريح من اتعابك     قال لك المالك 

 انبا يحنس كاما    ك لقرب ايام

 وتركت لهم ميراثك    باركت اوالدك 

 انبا يحنس كاما   محبتك ونكران ذاتك

 بتهليل وفرح وبهاء    سلمت روحك لالله 

 انبا يحنس كاما   نلت ميراث االباء 

 افذت نيسك البهية     جضرت مالئكة 

 انبا يحنس كاما   الورشليم السمائية 

   القديسين  مع   فى صيوف السمائيين 

 انبا يحنس كاما   ايها الراهب االمين

 انتقلت بجسدك    فمسة وعشرين كيهك 

 انبا يحنس كاما   ودفنت فى ديرك 

 الذكى المقبول    رائحة جسدك كالبخور

 انبا يحنس كاما    يا البس النور 

 فى السماء بوقار    راك احد االبرار 

 ماانبا يحنس كا   مع الطوباوى ابو مقار 

 وسار على طريقك     ذهب الى ديرك 

 انبا يحنس كاما   واحتيظ بايقونتك 

 حافظت على ديرك     بعد انتقالك 

 انبا يحنس كاما   وطلبت الجل اوالدك 

 امام الرب الهك    اذكرنا نحن اوالدك 

 انبا يحنس كاما    لنحيا كامثالك 

 وشركاؤه اساقيتنا     اذكر بطركنا 

 انبا يحنس كاما   سنا وكهنتنا و شمام

 فى ديرك بالسريان    اذكر اوالدك الرهبان 

 انبا يحنس كاما   امام الرب الديان 

 سالم لقارئها    رحمة لكاتبها 

 انبا يحنس كاما    فهما لسامعها 

 كل المؤمنين    تيسير اسمك فى افواة 

 انبا يحنس كاما اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله 

 ا القصير القديس يوحن

 امدح بكل صياء    ابدا يا احباء

 القديس االنبا يوانس   اب عظيم الضياء

 هذا الرجل السعيد   كان من اهل الصعيد

 القديس االنبا يوانس   وفى االيمان صنديد

 وهلل فائيين   من ابوين صالحين

 القديس االنبا يوانس   فى االيمان ثابتين

 والشهواتزهد العالم    وعمره ثمانى سنوات

 القديس االنبا يوانس   واشتاق للرهبنة بثبات

 ان يذهب بحكمة    فحركته النعمة

 القديس االنبا يوانس    للبرية العامرة

 الى شيخ يرعاه    الرب قد هداه 

 القديس االنبا يوانس    انبا بموا اباه

 باالقامة عنده   وساله ان يسمح له



 وانسالقديس االنبا ي    فافتبره بقوله

 على االقامة عندى    ال تقدر يا ابنى 

 القديس االنبا يوانس   ارجع واعبد ربى 

 ال تردنى يا طوباوى    فاجابه الروحانى

 القديس االنبا يوانس   من اجل من فدانى

 ان يكشف له امره    ابوه سال ربه

 القديس االنبا يوانس    فارسل له مالك

 ان هذا المختار    يعلمه باجهار

 القديس االنبا يوانس   حبيب رب االنوار

 وراى مالك ربه    فالبسه مالبسه

 القديس االنبا يوانس   يصلب عليها بيده

 وقلب مستقيم   وابتدا بنسك عظيم

 القديس االنبا يوانس   للرب الهنا الكريم

 اراد ابوه الهمام    وفى احد االيام

 القديس االنبا يوانس    ان يمتحنه بسالم

 فاقام عند باب قاليته    ه من عندهوطرد

 القديس االنبا يوانس   سبعة ايام بتواضعه

 يخرج ابوه المنصان    وفى كل يوم كان

 القديس االنبا يوانس   ويقرع هذا االنسان

 فيسجد له ذا المجد    بجريدة من نخل

 القديس االنبا يوانس    قائال له افطات

 ةمالئكة سبع   فى اليوم السابع راى 

 القديس االنبا يوانس   تضع على راسه بقدرة

 على راسه بتهليل   سبعة من االكاليل

 القديس االنبا يوانس    بيرح وبتبجيل

 العود اليابس نما    بطاعته الباه

 القديس االنبا يوانس    وافرج ثمره

 اثناء مرضه الجبار    فدم ابوه البار

 القديس االنبا يوانس    سنة باقتدار 31

 جمع الشيوخ عنده    عند نياحة ابوهو

 القديس االنبا يوانس    وامسكه بيده

 قائال انه     ولهم قد سلمه

 القديس االنبا يوانس    مالك بجملته

 يمي  االبرار  وكان وقت فدمة االسرار

 القديس االنبا يوانس    ويعرف االشرار

 احضار اجساد العباد   البابا ثاؤفيلوس اراد

 القديس االنبا يوانس   ية باجتهادالثالثة فت

 الى مدينة بابل   فارسل هذا الكامل

 القديس االنبا يوانس    فسافر هذا العاقل

 بكرامة اوصلته    سحابة حملته

 القديس االنبا يوانس    لالجساد بكرامته

 سمع صوت فارج منها   لما اراد ان ينقلها

 القديس االنبا يوانس    يقول له اتركها

 ان تبقى هنا االجساد    الرب اراد الن

 القديس االنبا يوانس    الى قيامة العباد

 ومحبة من ارسلك    لكن الجل تعبك 

 القديس االنبا يوانس   ستظهر عالمة لك

 وصالة البابا النبيل   بامر الرب الجليل

 القديس االنبا يوانس    اضاءت القناديل

   نياحته يا عباد    ولما الرب اراد



 القديس االنبا يوانس   ارسل اليه بارشاد

 وانبا انطونيوس افاه    ابو مقار اباه

 انبا يوانس    يع ياه ويعرفاه

 فمرض لحاله    بيوم انتقاله

 القديس االنبا يوانس    وارسل له الهه

 وجماعة القديسين   المالئكة المختارين

 القديس االنبا يوانس   وصاروا بنيسه صاعدين

 نيس القديس ابيه   راى بعينيهالخادم 

 القديس االنبا يوانس   وجماعته تحيط به

 ترتل قدامها    والمالئكة امامها

 القديس االنبا يوانس    وتمجد الهها

 شياعته ترفعنا   صلواته تكون معنا

 القديس االنبا يوانس    للرب فيقبلنا

 من كل الدسائس   وتكون لنا حارس

 االنبا يوانس القديس    وللملكوت نرث

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 انبا يؤانس اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس االنبا برسوم العريان

 ومدح حبيب المسيح    ابدا بنشيد ومديح

 بى اجيوس افا برسوم   وباعلى صوتى اصيح

 احببت البتولية    بمحبة روحانية

 برسومبى اجيوس افا     ومضيت للبرية

 بقلب طاهر بصير   تركت عالم شرير

 بى اجيوس افا برسوم   وبصبر حملت النير

 شربت من ينبوع   ثقتك فى اسم يسوع

 بى اجيوس افا برسوم    بنيس ال تجوع

 وكنت نور العيون   جاهدت الى السجون

 بى اجيوس افا برسوم   ايمانك كان حصون

 وعن االيمان يثنوك   حاول االشرار يؤذوك

 بى اجيوس افا برسوم    قا لم يعرفوكح

 وصداقة الثعبان   فبر ذاع فى االركان

 بى اجيوس افا برسوم   كنت مثال للشجعان

 بحب يسوع البار   دوى اسمك فى االقطار

 بى اجيوس افا برسوم   صرت مرشد ومنار

 وكل من قصدك    ذاع الخير بسببك

 بى اجيوس افا برسوم   رجع مادح اسمك

 وتماجيد مدى االيام    ك بتمامربنا احب

 بى اجيوس افا برسوم    ونيسك ال تنام

 بروحانية اصيلة    زينت اليضيلة 

 بى اجيوس افا برسوم    بوداعة جميلة

 تركت الكسوة والقوت   سعيت الى الملكوت

 بى اجيوس افا برسوم   تصيح باعلى صوت

 وملتحف بالنور   شهران اصبح مشهور

 بى اجيوس افا برسوم    بقديسه المستور

 ودموع مع مطانيات   صلوات وابتهاالت

 بى اجيوس افا برسوم   تسابيح كل االوقات

 وامراض البرية    ضعيات البشرية

 بى اجيوس افا برسوم    صارت متالشية

 وتعاليم مدى االيام    طهارة وسالم

 بى اجيوس افا برسوم   كنت حمامة سالم



 اتكوقوة شياع    ظهرت بركاتك

 بى اجيوس افا برسوم   فى عديد معج اتك

 برغم ثياب برك    عريان هو اسمك

 بى اجيوس افا برسوم    يسوع هو سترك

 وسجنوك ايها البار   غار منك االشرار

 بى اجيوس افا برسوم   برك وضح بوقار

 واقف يا بار وامين   فى صيوف القديسين

 بى اجيوس افا برسوم    ونحن متشيعين

 فكنت نعم االمين   ك الشياطينقام ضد

 بى اجيوس افا برسوم   فى صيوف المنتصرين

 وبشماتة اهانوك   كم من مرة ظلموك

 بى اجيوس افا برسوم    وهم لم يعرفوك

 بين صيوف االباء   لمع اسمك يا ضياء

 بى اجيوس افا برسوم   قديس من العظماء

 ظهرت لالحباب   مرات فوق القباب

 بى اجيوس افا برسوم   الحضار والغياب

 شياعتك طالبين    نحن لك ناظرين

 بى اجيوس افا برسوم   ورحمة يوم الدين

 امام قبرك صارفين    ها نحن واقيين

 بى اجيوس افا برسوم    واسمك ممجدين

 وغافر معاصينا   وجوهنا الى فادينا

 بى اجيوس افا برسوم   كى نصل الى الميناء

 كان شهران معلومما    لوالك يا انبا برسوم

 بى اجيوس افا برسوم   وقصده ذاك القوم

 ارحمنا اجمعين   يا اله كل المؤمنين

 انبا برسوم اعنا اجمعين  عندما نصرخ قائلين يا اله

 القديس االنبا توماس السائح

 واصيح بلسان فصيح   افتح فاى بالتسبيح

 السالم لك يا انبا توماس    السالم لك والمديح 

 من قرية تدعى شنشيف    يت شريف قديس من ب

 السالم لك يا انبا توماس    ليس لك مثيل 

 تركت البشرية    بقوة الهية

 السالم لك يا انبا توماس    وسكنت البرية 

 الى برية شنشيف   وتركت العالم وجيت 

 السالم لك يا انبا توماس    وللمجد اشتهيت 

 للصوم والصالة     كنت محبا لالله 

 السالم لك يا انبا توماس    ورضاه بخوفه

 كنت بالروح مستنير    يا كوكب مشرق منير

 السالم لك يا انبا توماس   سائح مالكش نظير 

 القتدائكالكريم   طوباك يا ابن بوال العظيم 

 السالم لك يا انبا توماس   وعلى طقس مستقيم 

 وه مت بااليمان     امنت بالديان 

 السالم لك يا انبا توماس   حصون وفخاخ الشيطان 

 زارك مرارا القدوس    لمحبتك لالله ايسوس 

 السالم لك يا انبا توماس   تحيطه نى انجيلوس 

 شنودة رئيس المتوحدين   زارك القديس العظيم 

 السالم لك يا انبا توماس   المور تهم الديان 

 زارك وزرته بالتكرار   بقوة الرب الجبار 

 السالم لك يا انبا توماس   بدون سيينة لالبحار

 والمقابلة باليردوس    لما دنت ايام القديس 



 

 

 السالم لك يا انبا توماس   اعلمته بالطقوس 

 ليكون الوالده آية   اعلمته باليوم والساعة

 السالم لك يا انبا توماس    واعطيته عالمة 

 واعطيته دليلك     افبرته برحيلك 

 يا انبا توماس السالم لك   ليحضر تجني ك 

 بقيثارة و عود     رتل النبى داود 

 السالم لك يا انبا توماس   مبارك االتى باسم الودود

 بروحك لليردوس    صعد الرب القدوس 

 السالم لك يا انبا توماس    وحوله انجيلوس

 واكمات سعياتك    جاهدت فى حياتك 

 السالم لك يا انبا توماس   بقوة زهدك وصالتك

 فى سائر الديار   ايها البار طوباك 

 السالم لك يا انبا توماس   ذكرك يمال االقطار

 ذكرك يا ابن االيمان    اسمك على كل لسان 

 السالم لك يا انبا توماس   الى ان ياتى الديان 

 واف ى عنا ابليس    اشيع فينا يا قديس 

 السالم لك يا انبا توماس   بصالتك امام القدوس 

 كل المؤمنين    ى افواة تيسير اسمك ف

 االنبا توماس اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله 

 القديس ابو نفر السائح

 واسبح بالقيثار    ارتل بالم مار

 بنيوت افا نوفير   وامدح هذا المختار

 المكرم فى االبرار   ذو االصل الطاهر 

 بنيوت افا نوفير   ما للشهوات ظافر

 وحوش القيروتانس ب   سكن فى البرارى

 القديس ابو نير    مدة طويلة زمنية

 حامال صليب ايسوس    واقيا على قدميه

 غالبا بذيافولوس    ورافعا اياديه

 يقتات من االشجار    اعواما طويلة

 حولها مياه غ ار   اهداه هللا نخلة جميلة

 يسوع ذو القدرة   كنت تشرب من ينبوع

 وفرح ومسرة    متعبدا بخشوع 

 يسوع المسيح المرهوب    ك يشيينابشياعت

 ويمحو كل الذنوب    من كل وجع فينا

 يا ابو نير يا نبيل    اطلب لنا الرحمة

 حبيبك عمانوئيل    كى يرفع النقمة 

 راجى عيو الديان   اذكر عبدك المرتل

 وييوز بالغيران   لينجو من القصاص

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 ابو نير اعنا اجمعين   لهالكل يقولون يا ا

 القديس سمعان الخراز

 يا قديس المقطم   السالم لك يا سمعان 

 السالم لك يا سمعان   يا عييف وبطل ايمان 

 عالمتها مكشوفة   طهارتك معروفة

 السالم لك يا سمعان    العين المكيوفة 

 بطريقة حرفبة     نيذت الوصية 

 معانالسالم لك يا س    فى بساطة قلبية 

 وضميرك ما انقاه     امانتك لالله 



 السالم لك يا سمعان   رفض دنس الخطية

 مثل الرب الحبيب   تواضعك العجيب 

 السالم لك يا سمعان   اعطاك فىالسما نصيب 

 فى قدرة هللا    ايمانك ما اقواه

 السالم لك يا سمعان   رفع الجبل و رماه

 رمريم فخر االدها   يا حبيب ست االبكار

 السالم لك يا سمعان   قالت عنك اسرار 

 والكنيسة الميدية    انقذت المسيحية 

 السالم لك يا سمعان    م الحيلة الردية 

 امام الرب الحنان   شياعتك يا سمعان

 السالم لك يا سمعان    ينعم لنا بغيران

 بطرك هذا ال مان     واالنبا ابرام 

 عانالسالم لك يا سم    له منا االكرام 

 االنبا شنودة حبيبنا    يا رب احيظ بطركنا 

 بشياعتهم عنا     وارفع كنيستنا 

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواة 

 القديس سمعان اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله 

 القديس بستافروس

 بستافروس الجديد   السالم للبطل الشهيد 

 وسار وراء الحبيب   الذى حمل الصليب

 سحق قوة الشيطان   وس فخر الشجعانبستافر

 من الرب الديان   ونال اكاليل وتيجان

 بدون اى م اج   ارغمت على ال واج

 العيشة البتولية    فنذرتما سوية

 وظل حولكما   ميخائيل حيظكما 

 بحب عريسكما   حتى التهب قلبكما

 لتخدم عمانوئيل   ع مت على الرحيل

 بقوة ولهيب   كرزت باسم الحبيب

 وسعيت له باجتهاد   اشتهيت االستشهاد

 كسيدك ويميتوك   تمنيت لو يصلبوك

  بالحديد كبلوك    والداك قيدوك

 وظهرت دالئل    فانحلت السالسل

 محصى شعر الرؤوس   ان الرب محيى النيوس

 وحلك من كل حبوس    مديمينه القدوس

 فظهرت لك على طول   طلبت امك البتول

 دت صمودان صم    وعدتك بوعود

 مريرة وعذابات   قالت ستنال اضطادات

 وال حتى تهديدات   فال يهمك اغراءات

 يدعوك لكيما تخور   واذا بالوالى المغرور

 فصار الوالى مغلوب   لكنك شهدت للمصلوب

 بالحديد كبلوك   ربطوك وعذبوك

 حتى الموت يذيقوك    ولمصر رحلوك

 واستجاب الشتياقاتك   سمع الرب الناتك

 وفاحت رائحة طيب   مروك على الصليبفس

 فصمت كالحمل   اركبوك على جمل

 وانت للرب فاضع   طافوا بك الشوارع

 بقوة الصليب   صبؤت على التعذيب

 كنت تلهج بالتماجيد   وبايمان ثابت شديد

 رئيس المالئكة ميخائيل   اتاك المالك الجليل

 يعلنك باالكاليل    بيرح وتهليل



 لدفول ست االبكار   ذكاروفى يوم اعظم ت

 قطعت راسك يا مختار    الهيكل بكل وقار

 بيضل محب البشر   وذاع صيتك وانتشر

 للقرن السادس عشر   وسجل هذا الخبر

 اذ غلبت كل الشرور   كيهك مشهور 1وصار 

 لتسبح بال فتور   وروحك صعدت بحبور

 فالبابا يؤانس الساهر   اما جسدك الطاهر

 بحارة زويلة العامرة   ذراءاودعه كنيسة الع

 ارجعه البشادات بحين    ولما حان الحين

 ابانا االنبا شنودة   المثلث الطوباوى 

 اسقينا انبا ديمتريوس   وشريكه فى الليترغوس

 وادم رئاستهما    يا رب احيظهما

 ويمجدوا اسمك القدوس   ليرعيا كل النيوس

 افروسبصلوات شهيدك بست  يا سيدنا ايسوس بخرستوس

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 بستافروس اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس يوسف النجار

 فطيب العذراء المختار   السالم ليويف النجار

 ذو الشيبة والوقار   المشهود له انه بار

 من عشيرة داود المختار   هو من نسل االبرار

 ووقار وفصه بكرامة   عينه الرب باقتدار

 يكون فطيبا المه   عينه الرب وائتمنه

 طارت شبه حمامة   عصاته اظهرت عالمة

 البتول الطاهرة النقية   فافذ مريم الصبية

 لتتميم المشيئة االلهية   الي بيته بكل حنية

 وهي مشتهية البتولية   ظنوها زوجة عادية

 في الناصرة واليهودية   فياضت نعمة سماوية

 طوبي لبيتك المختار    ارطوباك ايها الب

 بميالد فادي البشرية   فيه اتت البشري الهنية

 بشارة ميالد ربها   الصبية حيظت في قلبها

 تحير ولم يقل لها   ويوسف رأي بطنها

 كما شهدت عنه االسيار    حقيقي هو البار

 فلم يتركه أب االنوار   لكن االمر جعله يحتار

 الك نورانيلذا ارسل م   االمر يخص اليادي

 فصاح ده مش استحقاقي   يطمئنه بالحبل االلهي

 الذي يسبي العقل   ها قد اقتنيت الحقل

 يسوع غالي القيمة   به الجوهرة الثمينة

 وسهرك وترحالك   السماء لن تنسي اتعابك

 وشهامتك وكمالك   وبذلك في فدماتك

 بل افذت اللقب الصريح   لم تكن أبا للمسيح

 بل تكريما لشخصك الخديم   ديحال علي سبيل الم

 بحمل الكلمة االزلية   سمعان حظا لحيظة

 يالهذه النعم السنية   وحملته انت كم مرة

 وعظمك الرب بقوة   نلت كرامة االبوة

 مصر تكون ملجاك   وارسل مالكه يعلنك

 لذا جاك المالك مرسول  واصبحت الشخص المسئول

 طول والي مصر قم علي   فذ الطيل وام النور

 فطافوها معك يا مقدام   لم يعين في مصر مكان

 بال يارة اليريدة المنال  وتبارك وادينا وجبل قسقام

 بالطيل يسوع لما جاك   مصر يا بختك يا هناك



 هي العذراء االم العييية   راكبا سحابة فييية

 ويعول الصبية وابنها البار   يوسف ظل يعمل نجار

 اتاه المالك لثالث مرةو   حتي جاء الوحي بالعودة

 من مصر دعوت ابني المحبوب    هكذا تم المكتوب

 والخطر مضي وزال   فالوقت في مصر قد طال

 واسرح دابته وقال   اطاع يوسف في الحال

 ارافق االله وامه القديسة   يالهذه االتعاب اللطيية

 الي الناصرة بسالم  ورجع مع العذراء والغالم

 ممتلئ نعمة وحكمة تامة   ةوالصبي ينمو في القام

 ونسال توبة وغيران   لذا نطوبك بااللحان 

 الذى تجسد وصار انسان   من لدن الرب الديان

 السالكات بالبر والطهارة   وتطوبك كل العذارى

 تضىء لجميع السهارى   يا من صرت منارة

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 اعنا اجمعينيوسف النجار    الكل يقولون يا اله

 القديس االنبا باخوميوس

 يا انبا بافوميوس   السالم لك ياقديس

 اجيوس اجيوس اجيوس   افذت اكليل نييس

 نسر يحلق ويطير   اسمك معناه جميل

 وانتصرت على الشرير   جهادك كان طويل

 من عائلة وثنية    نشات فى طيبة

 من الجيوش الرومانية    وفرجت محاربا

 جذبك للمسيحية    لقاؤكيي اسنا

 لمست التضحية    في معاملة اهلها

 بيد انبا سرابيون   اعتمدت وافذت الميرون

 بيد انبا بالمون    واسكيم الرهبان

 وامرك ببناء الدير   ظهر لك مالك هللا

 وقد اعطاك تدبير   للشركة الرهبانية

 الرشاد الرهبان   علي لوح من نحاس

 الشبانكثيرا من    بيضائلك قد جمعت

 انتشر في كل مكان   نظام الشركة البافومية

 موجود حتي اآلن   للرهبان والراهبات

 بدون أي رياء    قيادتك حكيمة

 احببت الضعياء    بأبوة عظيمة

 امام كل اوالدك   قدوة ومثال واضح

 فهموا ارشادك    بطول االناة

 في طاعة وفضوع   تادرس كان تلميذك

 الرب يسوعوفدم     اتعلم فضائلك

 في كل حياتك    طلبت ارادة هللا

 بلجاحة في صالتك   وطلبت للرهبان النسك

 هللا قد ظهر لك    في رؤي كثيرة

 قد مدح اعمالك    بمحبة كبيرة

 الكهنوتية   هربت من الرتب

 لحياة البرية   ونصحت اوالدك

 في منظر امراة   ظهر لك الشيطان

 قاومته بجراءة    بقوة المسيح

 انه ضعيف جدا   ترف لك الشيطاناع

 المملوءة مجدا    امام قوة يسوع

 بالصوم مع الصالة   فنصحت الرهبان

 واالتكال علي هللا    والسهر الدائم



 هي توبة الخطاة   اعظم معج ة عندك

 لييوزوا بالنجاة   ورجوعهم اللهك

 انتشر مرض الطاعون   في بعض االديرة

 العونوطلبت لهم     شجعت اوالدك

 فاصابك الوباء  فدمت المرضي باتضاعك

 فافبرت اآلباء    وعلمت بانتقالك

 هو يوم نياحتك   اربعة عشر بشنس

 وكثيرة عجائبك    قوية شياعتك

 حتي نغلب ابليس   وصل لنا كل حين

 والعبادة والتقدير    وننمو في المحبة

 امام عرش الهك   اذكرنا نحن اوالدك

 درس تلميذككتا    فنتمثل بجهادك

 وشركاءه اساقيتنا   يا رب اذكر بطريركنا

 ورهباننا وشمامستنا    وسائر كهنتنا

 احيظهم في االيمان ثابتين   وكل الشعوب المسيحيين

 انيوز بااليمان آمين    كن لنا معين 

 كل المؤمنين   تيسير اسمك في افواه

 انبا بافوميوس اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 انبا تكال هيمانوت القديس

 نسبح الهنا العظيم    نبدا يا مؤمنين

 النبا تكال هيمانوت    ونرتل بالتهليل

 امام الرب القدوس    ارتيعت بالحقيقة

 افا تكال هيمانوت   ايها االب الطاهر

 الصابغ الشهيد    النك مثل يوحنا

 افا تكال هيمانوت   طوباك يا ابن الوعد

 لكاهن والقديسا   طوبى البيك سجاز اب

 افا تكال هيمانوت   طوبى المك سارة

 فى وسط البحيرة صار   هرب ابوك من االشرار

 افا تكال هيمانوت   فاتاه ميخائيل طيار

 لكن المالك نجاه    ناله كثير االالم

 افا تكال هيمانوت   حيظه من اجل ميالد

 ان يؤذوا ام البار   اراد الجند االشرار

 افا تكال هيمانوت   الرب بنجاتها اشار

 وتانست بالوحوش    قصدت البرية

 افا تكال هيمانوت   وعشت فى روحانية

 والبدع الشيطانية    هدمت الوثنية

 افا تكال هيمانوت    بالقوة االلهية

 قد صنعت بامانة    عجائب فى كتانا

 افا تكال هيمانوت    بصلوات ابانا

 حين بشرت باالنجيل    اتيت بيرح كثير

 افا تكال هيمانوت   سموك رسوال جليلف

 فلصت الناس من الموت   فى مدينة تدعى داموت

 افا تكال هيمانوت   حين هلك االله الممقوت

 فى حرب روحية قوية   واجهت قوة الشيطان

 افا تكال هيمانوت   فانتصرت بقوة الديان

 فى كل مكان مالن اشجار   ظهر لك الشيطان

 ا تكال هيمانوتاف   ليخييك بقوة النار

 وقوة طهارتك    اف يته بصالتك 

 افا تكال هيمانوت    فير من امامك

 انقذك المالك من الضيقة   القوك فى بئر عميقة



 افا تكال هيمانوت   فتمجد هللا بالحقيقة

 فالتوت الشجرة فى الحال   علقوك على شجرة بحبال

 افا تكال هيمانوت   فانذهل كل الرجال

 تيقدت االقاليم   رشليمفى زيارة الو

 افا تكال هيمانوت   يا محب يسوع المعين

 وربحت الوزنات   اكملت جهادك بثبات

 افا تكال هيمانوت   فاستحقيت الميراث

 ظهر طيب طهارتك    ايضا بعد نياحتك

 افا تكال هيمانوت    وعطر قداستك

 وبيوم عيدك افبرت   النبا ح قيا ظهرت

 هيمانوت افا تكال   ولحضورك اشرت

 حول المذبح تصلوا   فقلت بجسدى طوفوا

 افا تكال هيمانوت   فاضاء قنديل من ذاته

 الطاهر والمختار    طوباك ايها البار

 افا تكال هيمانوت   يا ساكن بين االبكار

 ونذكر اسمك العظيم   نكرمك فى كل حين

 افا تكال هيمانوت   فى مجمع القديسين

 افر بالرهبانيا ز   طوباك يا جبل شيهيت

 افا تكال هيمانوت   سريان واحباش ورومان

 وننال من بركاتك    تسندنا صلواتك

 افا تكال هيمانوت   واحنا بنقبل رفاتك

 نيرح بسيرة المغبوط   تعالوا اليوم بسرور

 افا تكال هيمانوت   ابونا القديس المبرور

 يا عظيم فى قوتك   يا حارس الوالدك

 فا تكال هيمانوتا   يا امين فى دعوتك

 وكل البعيدين   ال تنسى الخاطئين

 افا تكال هيمانوت   اطلب عن الساقطين

 وكل الماسورين   اشيع فى المتروكين

 افا تكال هيمانوت   وايضا المتضايقين

 وشركاءه واساقيتنا   ال تنسى بطريركنا

 افا تكال هيمانوت    وكل كنيستنا 

 نكل المؤمني   تيسير اسمك فى افواه

 انبا تكال اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 البابا كيرلس السادس

 فادم الرب ايسوس   فى كواكب اليردوس

 بنيوت افا كيرلس   ضياء دير البراموس

 اثر ان يستقيل    افتاره عمانوئيل

 بنيوت افا كيرلس   ليكون فادم االنجيل

 فغادر االكليريكية    رشح لالسقيية

 بنيوت افا كيرلس    ميضال البرية

 سلك طريقا كربة   فضل حياة الخلوة

 بنيوت افا كيرلس    اعطاه هللا حكمة

 صلى القديس برجاء    اشيق عليه االباء

 بنيوت افا كيرلس   ساندته عناية السماء

 فوهب نيسه لخدمة   فرج الرهبان السبعة

 بنيوت افا كيرلس   اللذين طردوا بالقوة

 الرهبان فرحينرجع     ولما جاء الحين

 بنيوت افا كيرلس   الى ديرهم مسرعين

 باكر وعشية   صلى فى الطاحونة

 بنيوت افا كيرلس    اعطاه هللا معونة



 قام بعمل جليل    ارشده عمانوئيل

 بنيوت افا كيرلس   فى دير انبا صموئيل

 ليكون راعى الرعاة   افتارته عناية هللا

 بنيوت افا كيرلس   كان يبكى بمرارة

 حكيم فى ارشاده    عظيم فى جهاده

 بنيوت افا كيرلس   افتاره الرب الهه

 ووبخ الكسول   سمع قول الرسول

 بنيوت افا كيرلس    فدم نيسه البتول

 لم يتركه يضيع   اشيق على القطيع

 بنيوت افا كيرلس    رافقه بقلب وديع

 ارشد المنافقين   لم يخطب ود المادحين

 نيوت افا كيرلسب   كان الرجل االمين

 محب الخليقة    متضع بالحقيقة

 بنيوت افا كيرلس    صديق الماليكة

 فى القوة واالمراض   قام وقت االسحار

 بنيوت افا كيرلس   ليسبح رب القوات

 وبخوره مع اصوامه    هللا اشتم صلواته

 بنيوت افا كيرلس    قبلها قدامه

  السالم لمحب االله   السالم لرجل الصالة

 بنيوت افا كيرلس    قابل الخطاهو

 صاحب النسك الشديد   السالم الرميا الجديد

 بنيوت افا كيرلس   ذو الدموع والتنهيد

 وكهنوت هارون    نلت نعمة موسى

 بنيوت افا كيرلس   وحكمة سولومون

 لصداقة مارمينا    الى النور هدانا

 بنيوت افا كيرلس    وكنيسته بناها

 م باعمال كثيرةقا    فى مدة قصيرة

 بنيوت افا كيرلس   بمعونة رب الخليقة

  وكنائس كثيرة    بنى الكاتدرائية

 بنيوت افا كيرلس    نشر المسيحية

 رفات حبيبنا    باعجوبة اعاد لنا

 بنيوت افا كيرلس   مارمرقس كاروزنا

 المرضى شياهم   المساكين اعطاهم

 بنيوت افا كيرلس    الح انى ع اهم

 راعى الكنيسة   حبشةاحب اهل ال

 بنيوت افا كيرلس    عاملهم بمحبة

 ظهرت البتول   فى كنيسة ال يتون

 بنيوت افا كيرلس   فى عهد الراعى الحنون

 بين المؤمنين   بيده عمل الميرون

 بنيوت افا كيرلس   من بعد طول السنين

 الى السماء اسيار   سمى انتقال االبرار

 يرلسبنيوت افا ك   طلب رب االنوار

 ان يدفن فى ديره    ترك وثيقة

 بنيوت افا كيرلس    بجوار شييعه

 فلبى النداء    دعته السماء

 بنيوت افا كيرلس    ورحل لالباء

 قال الرب يرعاكم    فى ساعة انتقاله

 بنيوت افا كيرلس    واكمل جهاده

 واذكرنا فى كل اوان   اذكر وحدة االيمان

 ا كيرلسبنيوت اف    امام هللا الديان



 انظموا اليوم مديح    يا ابناء التسبيح

 بنيوت افا كيرلس   لحبيب يسوع المسيح

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه 

 البابا كيرلس اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس مرقس االنطونى

 على اعلى منار    فى مدينة االنوار

 بنيوت افا مرقس   يضىء بين االبرار

 سلك منذ صباه   ك وصوم وصالةبنس

 بنيوت افا مرقس    فجذب قلب االله

 القديسة التقية   ارشد امه اودكسية

 بنيوت افا مرقس   بحب وحكمة الهيه

 ترك زاده للرعاه    فضل فب  الحياة

 بنيوت افا مرقس    احبه كل من راه

 ليدفل بيعة االطهار   بايمان ربط الحمار

 وت افا مرقسبني   وينال سر االسرار

 للبرية فرج فرحان   زهد لهو الصبيان

 بنيوت افا مرقس   بنسكه فاق الرهبان

 يشكو ضعف الرهبان   المه عاد غضبان

 بنيوت افا مرقس    ردته بقوة ايمان

 سكن محب الديان   فى دير اب الرهبان

 بنيوت افا مرقس   فاعاد مجد ال مان

 موالليالى للصالة قائ   طوى االيام صائم

 بنيوت افا مرقس   والعمر ببكاء دائم

 الشاره استجاب   ايسيذوروس باعجاب

 بنيوت افا مرقس    فصام مع الدواب

 ل م ديره الحبيب   بصبر وثبات عجيب

 بنيوت افا مرقس   رغم القحط العصيب

 وعد رب السماء   الجل محبى العطاء

 بنيوت افا مرقس    اال يعود الغالء

 لحكمته وعمقه استشار   برقوق حاكم الديار

 بنيوت افا مرقس    فاعطاه هللا عمار

 الح ين نال ع اء   المريض افذ شياء

 بنيوت افا مرقس   موضعك صار سماء

 شابه سيده االمين    كمثال للمتضعين

 بنيوت افا مرقس    والفيه لم يدين

 فى موكب الروحانين   فى مجد القديسين

 رقسبنيوت افا م    ارتيعت يا امين

 لو لم تمسكه النار   لجسدك القنديل انار

 بنيوت افا مرقس    شاهد المجد البار

 لم نسلك فى صياتك    لم نحيا لحياتك 

 بنيوت افا مرقس   اذكرنا فى صالتك

 القديس االنبا ابرام

 حبيب كل مسكين   في مجد السمائيين

 بنيوت آفا ابرآم    شييع المؤمنين

 د ابونا المغبوطول   في دجال مرك  ديروط

 بنيوت آفا ابرآم    والكل به مبسوط

 عبادة الرب االله    ابواه للدين علماه

 بنيوت آفا ابرآم   باسم بولس سمياه

 والصيات الجميلة   كان ينمو في اليضيلة

 بنيوت آفا ابرآم    يقنع بالقليلة



 صار يتيم منذ صباه    ودع للسما ابواه

 فا ابرآمبنيوت آ   والرب يسوع قواه

 كرس ليسوع قلبه   من عمره 32في ال

 بنيوت آفا ابرآم   راهب منذ صغره

 وعلي اليقراء كان يغدق   صار رئيس المحرق

 بنيوت آفا ابرآم    يضحي وينيق

 اثار ضده النيوس   اما ابليس المنجوس

 بنيوت آفا ابرآم   فذهب الي البراموس

 ليحيا في صالة وصوم   ثم صار اسقف الييوم

 بنيوت آفا ابرآم    محبوبا بين القوم

 وسيرة روحانية    بمحبة الهية

 بنيوت آفا ابرآم    وزهد البرية

 في الدار العلوية    بنيت اسقيية

 بنيوت آفا ابرآم    بجهاد وتضحية

 سهران علي الرعية    بحكمة روحانية

 بنيوت آفا ابرآم   وصالة كل عشية

 ينشاركت المحتاج    مثال للمتضعين

 بنيوت آفا ابرآم   تاكل مع المساكين

 من مرضي كثيرين    قهرت الشياطين

 بنيوت آفا ابرآم   صلواتك كل حين

 علي يديك وآيات   كم ظهرت معج ات

 بنيوت آفا ابرآم   والشعب نال بركات

 وتواضع مدي الحياة   جاهدت بطول اناه

 بنيوت آفا ابرآم   بالروح القدس ال سواه

 يا نجم في السماء    راءيا صديق اليق

 بنيوت آفا ابرآم   صلواتك لنا رجاء

 تضئ وسط الظلمة   حياتك كانت شمعة

 بنيوت آفا ابرآم    قلبك كان رحمة

 محب للجميع    حازم ايضا وديع

 بنيوت آفا ابرآم    لمن يدعوه شييع

 وبناؤه في السماء    اشتهر بالعطاء

 بنيوت آفا ابرآم   وعمله في الخياء

 عن الشهوة تعيف    احب التقشف

 بنيوت آفا ابرآم    بالبساطة يعرف

 والحكمة يسوع اعطاه    حياته كلها صالة

 بنيوت آفا ابرآم   والكل طلب رضاه

 وصراحة وسماحة   بالروح صار في سياحة

 بنيوت آفا ابرآم   من يراه يبقي في راحة

 افراحه واح انه    يشارك اوالده

 بنيوت آفا ابرآم    عظيم في جهاده

 حازم بكل رفق   وديع وشجاع في الحق

 بنيوت آفا ابرآم    احبوه بكل صدق

 في وسط القديسين   في سماء المنتصرين

 بنيوت آفا ابرآم   يشيع في كل حين

 في قداس المؤمنين   اسمه في مجمع القديسين

 بنيوت آفا ابرآم   شياعته قولوا آمين

 تشيع فينا نرجوك    السالم لك يا ابينا

 بنيوت آفا ابرآم    وصالتك تحمينا

 في الموضع النييس   السالم لك يا قديس

 بنيوت آفا ابرآم   اكملت كل تقديس



 يا ناسك بالدموع   السالم لحبيب يسوع

 بنيوت آفا ابرآم   اسمك مأل الربوع

 يسبح في سماه    السالم لرجل هللا

 بنيوت آفا ابرآم    شياعته نترجاه

 معنا في كل يوم   م لشييع الييومالسال

 بنيوت آفا ابرآم   ذكري الصديق تدوم

 كل المؤمنين   تيسير اسمك في افواه

 االنبا ابرآم اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس ميخائيل البحيري

 

 قائم بمجد عظيم   في كنيسة القديسين

 بنيوت آفا ميخائيل    مع كل المؤمنين

 بمحبة وسالم   امفي دير جبل قسق

 بنيوت آفا ميخائيل    بنيس ال تنام

 بتقوي في صالتك    بجهاد كل حياتك

 بنيوت آفا ميخائيل    وفدمة الفوتك

 علي مدي االيام    بنسك مع صيام

 بنيوت آفا ميخائيل   وحكمة في الكالم

 ومحبة لمبغضيك    بطاعة لمرشديك

 بنيوت آفا ميخائيل    وتسامح لظالميك

 علي مدي السنين   ت جهاد عظيمجاهد

 بنيوت آفا ميخائيل   وغلبت الشياطين

 يا نور لكل القلوب   اسمك في قسقام محبوب

 بنيوت آفا ميخائيل   علمني كيف اتوب

 علي مدي ال مان   في مجمع الرهبان

 بنيوت آفا ميخائيل    الكل بك فرحان

 يضئ وجهك كمالك   في مجمع النساك

 بنيوت آفا ميخائيل   الكل يقول طوباك

 في سجود مع ركوع   في صالة بخشوع

 بنيوت آفا ميخائيل    وتوبة ودموع

 يا منارة لألنام   يا ضياء جبل قسقام

 بنيوت آفا ميخائيل    يا حمامة السالم

 تعاليم يسوع ربك    انبا ابرآم سقاك

 بنيوت آفا ميخائيل   يا هناك يا طوباك

 لرب عناواطلب من ا    اذكر نقائصنا

 بنيوت آفا ميخائيل    وبصالتك اعنا

 احنا الكل اوالدك   اذكرنا في صالتك

 بنيوت آفا ميخائيل    طالبين شياعتك

 انظموا اليوم مديح   هيا يا ابناء التسبيح

 بنيوت آفا ميخائيل   لحبيب يسوع المسيح

 السالم لمحب االله   السالم لك يا رجل هللا

 نيوت آفا ميخائيلب   السالم لشييع الخطاة

 وبخوره مع صيامه    هللا اشتم صلواته

 بنيوت آفا ميخائيل    قبلها قدامه

 ووحدة االيمان   اذكر ابناءك الرهبان

 بنيوت آفا ميخائيل    امام هللا الديان

 وشركاؤه اساقيتنا   يارب احيظ بطركنا

 بنيوت آفا ميخائيل    وكهنتنا ورهبانا

 ئر كل االحبابسا   واحيظ يارب االرباب

 بنيوت آفا ميخائيل   الحضار والغياب



 كل المؤمنين   تيسير اسمك في افواه

 ابونا ميخائيل اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس االنبا مكسيموس المتنيح

 محب الرب ايسوس   في كواكب اليردوس

 بنيوت آفا مكسيموس   فادم الرب القدوس

 رح المعانيفي ش   يحتار عقلي ولساني

 بنيوت آفا مكسيموس    لمطراننا الغالي

 وعمل تدبيره غريب   سر حياته عجيب

 بنيوت آفا مكسيموس   طوبي لك يا حبيب

 في مدينة افميم    ولد هذا العظيم

 بنيوت آفا مكسيموس    ابريل 1في يوم 

 ظهرت ام الحبيب   يوم ميالدك عجيب

 بنيوت آفا مكسيموس   والشعب كان رقيب

 فضلت صيوف الرهبان   ركت االهل والخالنت

 بنيوت آفا مكسيموس    عابد هللا الديان

 ولجبل قسقام ذهبت   غني العالم تركت

 بنيوت آفا مكسيموس   حب المسيح افترت

 لتواضعك المحسوس   دعوك بابونا انجيلوس

 بنيوت آفا مكسيموس   حبيب الرب القدوس

 طوباكيا ابونا انجيلوس    طوباك ثم طوباك

 بنيوت آفا مكسيموس    حقا انك مالك

 لسيرتك النقية    رشحت للبابوية

 بنيوت آفا مكسيموس    دي نعمة الهية

 وايضا المطرانية    نلت االسقيية

 بنيوت آفا مكسيموس   لقويسنا والقليوبية

 وسرت وراه بخشوع   حبيت يسوع بخضوع

 بنيوت آفا مكسيموس   دا سر فيك موضوع

 يا حكيم في كلمتك   ي محبتكيا عظيم ف

 بنيوت آفا مكسيموس    يا غالي بنعمتك

 عن زهدك ووداعتك    قاليتك تشهد لك

 بنيوت آفا مكسيموس   وعن وصيها نقول لك

 يا صديق مارمينا الهمام   اعطيت كاالنبا ابرآم

 بنيوت آفا مكسيموس   والبابا كيرلس تمام

 كل المؤمنين   تيسير اسمك في افواه

 االنبا مكسيموس اعنا اجمعين   ل يقولون يا الهالك

 القديس اندراوس الصموئيلي

 مالك كله انوار   في كنيسة االبكار

 بنيوت آفا اندراوس    ينير بيت االبرار

 فخر المتوحدين   في صيوف القديسين

 بنيوت آفا اندراوس   عظيم بين كثيرين

 قصدت البرية    بدعوة الهية

 نيوت آفا اندراوسب    لتعيش لالبدية

 عشت كل اوقاتك    قهرت لذاتك

 بنيوت آفا اندراوس    تعلم افواتك

 لم تيقد نور عينيك    فقدت مقلتيك

 بنيوت آفا اندراوس   بقلبك رأيت فاديك

 اربع شهور جوعان   تركوك االباء الرهبان

 بنيوت آفا اندراوس    فخدمك الحيوان

 غلبت طبع الحية    بقوة الهية

 بنيوت آفا اندراوس    ارب الرديةوالعق



 بصبر واجتهاد   عاش حياته بجهاد

 بنيوت آفا اندراوس   يسبح كل االوقات

 سواح رب السموات   يا قائم بين القوات

 بنيوت آفا اندراوس    ترتل بالقيثارات

 راعيتهم بحنانك   من حبك الوالدك

 بنيوت آفا اندراوس   ذاكرهم في صالتك

 تطلب رب القوات   اتدايما كل االوق

 بنيوت آفا اندراوس   ابانا الذي في السموات

 واثقا في اطمئنان   قولك دايما بايمان

 بنيوت آفا اندراوس   باستجابة علي الدوام

 وطلبت الخير لينا    عارفنا باسامينا

 بنيوت آفا اندراوس    من نعمة فادينا

 الصابر بكل اقتدار    تشبه ايوب البار

 بنيوت آفا اندراوس   يوم الخوارلم تعرف 

 حتي ولو بالكالم   لم تعرف يوم الخصام

 بنيوت آفا اندراوس   محب دوما للسالم

 والكبار مع الرضعان    محب لالطيال

 بنيوت آفا اندراوس   ومبغض للشيطان

 تعرف المكنون واالفكار   مملوء نعمة وافراز

 بنيوت آفا اندراوس    كالم بدون اكثار

 لترحل لالمجاد    ان الميعادلما ح

 بنيوت آفا اندراوس    اعلنتها باثبات

 وسكن لالبد    تركنا بالجسد

 بنيوت آفا اندراوس   مسكن رب المجد

 أفا كيرلس وانبا صموئيل    قديس هذا الجيل

 بنيوت آفا اندراوس    كرموك بالتبجيل

 امام عرش الهك   اذكرنا في صالتك

 ت آفا اندراوسبنيو    يعطينا كميراثك

 نقول لك اكسيوس    يا مرشد النيوس

 بنيوت آفا اندراوس   اكسيوس اكسيوس

 كل المؤمنين   تيسير اسمك في افواه 

 ابونا اندراوس اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله

 القديس يسطس االنطوني

 محب الرب ايسوس   في كواكب اليردوس

 بنيوت آفا يسطس   فادم الرب القدوس

 وعمل تدبيره غريب   ياته عجيبسر ح

 بنيوت آفا يسطس   طوبي لك يا حبيب

 حبيتنا وحبيناك    بيعوننا نظرناك

 بنيوت آفا يسطس    واشتقنا لرؤياك

 وغالية هي اقوالك    قليل هو كالمك

 بنيوت آفا يسطس   اذكرنا في صالتك

 يكيينا ننظر اليك    جلسنا حواليك

 يسطسبنيوت آفا    ولو لم ينطق فمك

 وقضيت عمرك في سالم   علمتنا بدون كالم

 بنيوت آفا يسطس    تركت دار اآلالم

 محبته لياديه    قاليته تشهد له

 بنيوت آفا يسطس   رذل العالم وما فيه

 مخلص كل النيوس   افتارك الرب القدوس

 بنيوت آفا يسطس   نقاك الي اليردوس

 انبا انطونيوس الحكيم   من جبل ابونا العظيم



 بنيوت آفا يسطس   مضيت الي النعيم

 وروحه لم تكن معنا    بالحب كان معنا 

 بنيوت آفا يسطس    وكانه ال يسمعنا

 يا ابونا يسطس العييف   صمتك حلو لطيف

 بنيوت آفا يسطس   عبرت مثل الطيف

 ويشتهي الهوان   من يبغض نيسه اآلن

 بنيوت آفا يسطس   السما تصير له مكان

 بسرعة حبيناك   طوباكابونا يسطس 

 بنيوت آفا يسطس   يا ريتنا نكون معاك

 يا حكيم في كلمتك   يا عظيم في محبتك

 بنيوت آفا يسطس   يا عالي في حكمتك

 فارتعب كل الجنود   نورك اضاء الحدود

 بنيوت آفا يسطس   قد صرت بال قيود

 وفرح قلبنا بك   جلسنا تحت قدميك

 يسطس بنيوت آفا    رجاءنا نلتقي بك

 سيرتك بتع ينا    اسمك ميرح لنا

 بنيوت آفا يسطس   صالتك تشيع فينا

 وسرت وراءه بخشوع   حبيت يسوع بخضوع

 بنيوت آفا يسطس   ده سره فيك موضوع

 يجعل حبه حياتنا   اطلب من الرب عنا

 بنيوت آفا يسطس   واسمه ال ييارق بالنا

 القديس عبد المسيح المنهري

 ارنم بلحن المديح   بيحانا افتح فمى بالتس

 ابونا عبد المسيح  احكيلكم عن حبيب المسيح

 قال امين وده كان مناه   للرهبنة الرب دعاه

 مع رهبانه عاش السماء   بقى دىر ابو مقار دنياه

 ناداه وقال له يا قديس هللا   لالسقيية البابا دعاه

 راح المناهرة طوباه طوباه  عمل اهبل وهرب برضاه

 قال لها فى الحال قومى صحيحه   نت بنت كسيحةوهناك كا

 غضب وقال عودى كسيحه   نادت باسمه فى تسبيحه

 وقال قومى ما ت عليش   حن عليها ابونا القديس

 ده انا الضعيف عبد المسيح   بس تمجدى اسم المسيح

 قال لها ليه يا بنتى ح ينة   ومعدى لقى بنت فقيرة

 تها على الكومةماتت ورم   قالت له البطة يابونا

 وقال لها هاتيها وما تبكيش   حن عليها ابونا القديس

 تالقيها قامت مرة تانية   وغطسيها فى المية

 للى ي وره بنيس ذليلة   وبركاته كانت كثيرة

 صلواته تكون لينا معينة  فى المناهره فى كنيسة صغيرة

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 ونا عبد المسيح اعنا اجمعيناب    الكل يقول يا اله

 القديس القمص ميخائيل ابراهيم

 نكرم اب عظيم    باللحن والترنيم

 بينوت افا ميخائيل    يجب له التكريم

 بل اقول عاشرناه   افذنا بركة رؤياه

 بينوت افا ميخائيل    اذكرنا يا ابتاه

 عاش كالقديسين    اب وراعى امين

 يخائيلبينوت افا م    مع هللا كل حين

 مرفوعة كل االوقات    حياتك صلوات

 بينوت افا ميخائيل    كبخور للسموات

 يرفع لنا قداسات   فى اليرح او الضيقات



 بينوت افا ميخائيل   مع صوم ومطانيات

 يا محب الوالدك   يا امين فى فدماتك 

 بينوت افا ميخائيل    بل ايضا اعدائك

 لشكوى الكل سميع    قلب يسع الجميع

 بينوت افا ميخائيل    االن لنا شييع

 على البائس والحيران    اب يييض حنان

 بينوت افا ميخائيل    يريح كل انسان

 يا عظيم فى ايمانك   يا عجيب فى اتضاعك 

 بينوت افا ميخائيل    وقوة ثباتك

 وثقة وع اء   نيس تييض رجاء

 بينوت افا ميخائيل    تقوى الضعياء

 حكيم فى اقوالك   يا دقيق فى اعمالك

 بينوت افا ميخائيل    من هللا ارشادك 

 واليرح والبشاشة    تحليت بالوداعة 

 بينوت افا ميخائيل   وال هد والبساطة

 والحب الى التمام   قلب ملىء بالسالم

 بينوت افا ميخائيل   يعطيه على الدوام

 فى حياة االتكال    ياقدوة ومثال

 فا ميخائيلبينوت ا   والصمت واالحتمال

 رحيم باليقراء   يا كريم فى العطاء

 بينوت افا ميخائيل    مضيف للغرباء

 يا حبيب عمانوئيل   طوباك يا راعى جليل

 بينوت افا ميخائيل   طوباك باالكاليل 

  ال تنسى اوالدك    االن فى امجادك

 بينوت افا ميخائيل   اذكرهم فى صلواتك

 شعب واكليروس    كنيسة مارمرقس

 بينوت افا ميخائيل   ذكرهم عند القدوسا

 الساهرين عنا    اذكر كهنة بيعتنا

 بينوت افا ميخائيل    ليقويهم الهنا

 كى هللا يحيظنا    اشيع فينا يا ابانا

 بينوت افا ميخائيل    فى ايام غربتنا

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواه

 ينابونا ميخائيل اعنا اجمع   الكل يقولون يا اله

 القديس القمص بيشوى الكامل

 وصالة روحانية    بحكمة الهيه

 بنيوت امنريت بيشوى   عطرت اسكندرية

 اشيق على القطيع   بقلب يسوع المسيح

 بنيوت امنريت بيشوى    روحه الوديع

 وبسهره وتهليله    بصليبه وانجيله

 بنيوت امنريت بيشوى   فاق كثيرين من جيله

 اليادى بقوة    وبذله المثالى

 بنيوت امنريت بيشوى    الى الميل الثانى

 صرت لعصرك انجيل    ببذلك الج يل

 بنيوت امنريت بيشوى   يا حبيب عمانوئيل

 ينبوع حبك قد فاض   يا نبع جارى فياض

 بنيوت امنريت بيشوى    علينا وايضا زاد

 على مدى االجيال    يا قدوة ومثال

 بيشوىبنيوت امنريت     يا زاهد االموال

 يا حبيب يسوع العريس   السالم لك يا قديس

 بنيوت امنريت بيشوى    نلت مقام نييس



 والشباب قد راعيت   حبيت االطيال الصغار

 بنيوت امنريت بيشوى    وللخطاة صليت

 وذاب مثل الشموع   السالم لمن جال الربوع

 بنيوت امنريت بيشوى   فجذب حوله الجموع

 صاحب الراى السديد   هو انطونيوس الجديد

 بنيوت امنريت بيشوى    ذو الحب الشديد

 بذفائرها النييسة    عرفنا الكنيسة 

 بنيوت امنريت بيشوى   باسرارها وقديسيها

 كان هو عليها مسنود   عرفنا بسحابة شهود

 بنيوت امنريت بيشوى    اولهم ام المعبود

 وميخائيل البليس مريع  دى الست العذراء مقامها رفيع

 بنيوت امنريت بيشوى   وفى النجدة سريع

 ومارمرقس الرسول   ويوحنا الصايغ مرسول

 بنيوت امنريت بيشوى   ودميانة ويوستيناالبتول

 افتارت اقدام الصليب  والمجدلية صاحبة النصيب

 بنيوت امنريت بيشوى   بالتوبة وسكب الطيب

 ومارجرجس حبيبه   وانبا بيشوى شييعه

 بنيوت امنريت بيشوى    والعجايبى معينه

 ويؤنس كامى كمان   انبا مقار والروميان

 بنيوت امنريت بيشوى   وبيصاريون صياد تمام

 وفادم الشهداء بطرس   اثناسيوس وديقسقوروس

 بنيوت امنريت بيشوى   وانبا ابرام وكيرلس

 بشجاعة وغيرة    انشا مذابح كثيرة

 بنيوت امنريت بيشوى    باتعاب مريرة

 فدم حبيب المسيح   المهجر اليسيح ايضا فى

 بنيوت امنريت بيشوى   بقوة بولس السايح

 اللى رسمه امامنا    اما قوة صليبنا

 بنيوت امنريت بيشوى   هو حياته وحياتنا

 فى وسط امراضه    لم ينسى اوالده

 بنيوت امنريت بيشوى    اعطاهم ارشاده

 بيرح وسالم    تحمل االالم

 نيوت امنريت بيشوىب    واكملها بتمام

 دعاه رب القوات    برمهات 31فى 

 بنيوت امنريت بيشوى   ليستوطن السموات

 جاهد حيظ االيمان    انهى غربته قوام

 بنيوت امنريت بيشوى   واكمل سعيه بسالم

 والماليكة تهنئك    شعبك يطوبك

 بنيوت امنريت بيشوى    والمسيح يكللك

 الدك كمانالخدمة واو   اذكر وحده االيمان

 بنيوت امنريت بيشوى   امام اليادى الديان

 رتلوا بانتصار   يا ابناء ابونا البار 

 بنيوت امنريت بيشوى    بالدف والم مار

 كل المؤمنين   تيسير اسمك فى افواة 

 ابونا بيشوى اعنا اجمعين   الكل يقولون يا اله 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

 

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

    

 
     

 

    

 

 

  

 

     

 

 


