
الرب المتعالي: أبدي باسم القدوس 

العالم باحوالـــــــي: سيدنا بخرستوس 

ذات االسم الغالي: و امدح تي بارثينوس 

أم هللا المتعــــال  : و هي تدعى مريم 

أ



صار العالم فرحــان: البـــاء بوجود مريم 

منها عـقب األزمــــان : باالبن المتجســـد 

يا أم هللا الديــــــــــــان: بانت منك رحمة 

أصلح كل األحوال  : بحلوله في أحشاك  

ب



كيا مريم في وصف: التاء تاهوا النـُظــّام  

لما رأوه في حجــــرك: تاهت كل األفهام 

ـكقد شيلتيه في بطنـ: تسعة أشهر بتمام 

واحد من جوهر عال  : الهوت يشعل بالنور 

ت



غبريال حين جاكي: التاء تمت األقوال 

يا مريــم طوباكــي: تكلم معـكي و قال 

يسكن في أحشاكي: واحد من جوهر عال 

الحكماء  والعـُـقــّال  : تمت عنك  أقوال 

ت



يا مريم أم يسوع : الجيم جيري عبدك 

يا من اسمك مرفوع: جيتك طالب مدحك 

الخالص من بعد وقوع: جيرني ألجل ابنك 

أعلى من كل جبال  : جار حملي فوق راسي 

ج



الكلمة األزلي : الحاء حل في أحشاكي 

طـــاهـر بالكـلـيــة : حملتيه بين يديك 

يا بكر و نقية: حار عقلي ف معناك  

يا مريم في األفواه  : حلو ٌ هو اسمك 

ح



أنا فعـلى مذموم: الخاء خاطي  ومسكين 

مرعوب من ذلك اليوم : خايف حيران و حزين 

ــومبـك  يا مـريـم معــل: خالصـي بـالتـمـكيــن 

و سترك ذاك العال  : خبيني في كنفك 

خ



يا أم المتعال  : الدال داوي جرحي 

محتار في أحوالي : دا ذنبي يطول شرحه 

عمله شبه أعمالي: دا مين في الناس مثلي 

على كل األحوال  : دا أنا زايد في اإلثم 

د



نو رجع خايب في الحي: الدال دا مين قَصدك 

ك  يا فرحة كل حزين : دا أنا غاوي مدح 

عشمان فيكي بيقين: دا أنا قاصد نحو ك 

غارق في األهوال  : ألني خاطي  ومسكين 

د



و قابل من أتــــــــاه: الراء ربي رحمان 

يسامح كل خطاه : راجي منه الغفران 

يرحم تكوين يداه: رازق خالق ديان 

و ال يؤاخذ بأفعال  : رؤوف و متحنن 

ر



على كل الطغمات: الزين زادك تعظيم 

واألربع كائنات: زدت  على الشاروبيم 

من فم المخلوقات: زادك من له التعظيم 

و اسمه في الناس متعال  : زادك شرف الخالق 

ز



يا مريم كل صباح: السين سائل جملة 

و الطوبى و األفراح : سألت ك بالنعمة 

أن يشملنا بسماح: إسألي رب الر حمة 

أعطيهم كل كمال  : وسائر شعب البيعة 

س



يا مريم بأنوارك: الشين شافك موسى 

و النار في أغصانك : شبه ك بالعوسج 

و ُشف تيه بأعيانك: شلتي رب القدرة 

بنبوات مع أمثال  : شهدوا عنك جملة 

ش



بالمولود من أحشاك  : الصاد صرنا فرحين 

ك  حملتيه بين يدي: صرتي كرسي بيقين 

يرضع من ثدييك  : صار طفالً مثل جنين 

عند هللا المتعال: صرنا نرجوك  دايمــــاً 

ص



يا مريم في األكوان: الضاد ضوئك قد الح 

شارق للناس أعيان: ضيائك شبه الصباح 

القدوس الديان: طيفك محيي األرواح 

الموضع ذلك العال  : ضمنتي لنا الفردوس  

ض



يا مملؤة نعمة: الطاء طوباكي طوباكي 

معدن كنز الرحمة : طوباكي مع ابنك 

يا والدة الكلمة: طوباكي يا مريم 

يا أم هللا المتعال  : ثيئوس يدعى ابنك 

ط



نور عم األكوان : الظاء ظهر من ك 

يسوع الديان   : ظهر المولود ابن ك 

المالئ كل مكان:  ضافك هللا باريك  

و ينظم أقوال  : ظفر من يمدح فيك  

ظ



يا ست يا عدرا  : العين عيني عبدك 

رة  اليوم بيزيد نص: عينيني واوفي بوعدك 

موضع عند الخضرة  : عينيني من فضلك  

وسط الفردوس العال  : على ماء الراحة 

ع



أوالد المعمودية : الغين غيثي شعبك 

يا بكر ونقية :  غيثيهم من فضلك  

بَشر ك بهدية:  غبريال حين جاك  

يدعى عمانوئيل: غالم سوف تلديه  

غ



حل رب الصباؤوت:  الفاء في أحشاك   

القبة و التابوت :  الفاخوري يدعوك  

عليت  في الملكوت  : فقت  كل الطغمات 

من كل األهوال  : فُتنا بك  يا مريم 

ف



الحكماء و األلباب : القاف قالوا عن ك  

يسوع رب األرباب  : قوالً واثق ألجل ابنك 

وال ينفـّك الباب:  قالوا يولد من بطنك  

مختــوم بأقــفــال  : و ال الختم اتغـير 

ق



كم لك  آيات عـ ظام: الكاف كم لك  اعجاب 

ام  كم عجزوا فيك  نـُظــّ : كم حيرت  األلباب 

كالم موضوع بتمام:  وكم وضعوا كـُتـّاب 

كشمس وقمر وهالل  : كم لك  أنوار تشرق  

ك



و المولود فدانا : الالم لوالك  في الحين  

بقيود من أعدائنا  : لكنا مأسورين 

وبفضل ه أحيانا  : لما أتانا بيقين  

ما انصلحت األحوال  : لوالك  يا مريم  

ل



يا ابنة يواقيم :  الميم ما ليا غير ك  

أعطى هذا التعظيم : من في النساء مثلك 

فقت  على الشاروبيم  : مرفوعة مع طهرك 

أو يبلغ فيك  أمال  : من يقدر يوصل لك 

م



من ك يا أم الديان: النون نرجو رحمة  

ن ليعطينا الغفرا:   نرجو العفو من ابن ك  

يرحم شعبه لزمان:  ونسأله  من قبل ك  

باسم الثالوث العال  : وجميع َمن يتعمد  

ن



ومذبح للثالوث  : الهاء هيكل طاهر 

أحيانا من بعد الموت  : هيبة ابن ك فاخر  

تعن قائل جي بنيو:  َهدي نـُُصب الماكر  

عال  مسكن في الفردوس ال: هيئي ليا يا مريم 

هـ



و الدهر تاعبني: و أنا خاطي ومسكين 

في إنجيله وعـدني: و رب المخلوقين 

و اقـتــربـوا منــي : تعـالـوا يا متعـبـيـن 

سائر ثُقل  األحمال  : و أنا أخفف عنكم 

و



يا مريم في كل حين:  ال تنسي بطركنا 

ـن األنبا تاوضروس بيـقـيـ:  اللي ساهر عنا 

ناألنبا مينا بالتمكي: و شريكه في الخدمة 

أعطيهم كل كمال  : و سائر شعب البيعة 

ال



على اإليمان باسمك:  يارب ثبتهم 

وسوسهم من فضلك   : وارعهم واحفظهم 

ـــــكالقـــديـســـة أم:  بشـفاعــة تي بارثينوس

قـدامـك يا متعال  : وجميع من يتشفع 

ي

HOME


