
 ذكصولوجيات شهر كيهك للسيدة العذراء

ألني إذا ما تكلمت من أجلك    

لشاروبيمية فأن اأيتها المركبة 

 .لساني ال يتعب أبداً في تطويبك

   Ke gar aisancaji e;by]@ `w piharma 

`n,eroubimikon@ palac naqici an `eneh@ 

tenermakarizin ̀mmo. 

ألنني أمضي حقاً إلي ديار    

بيت داود ألحظي بصوت به 

 .أنطق بكرامتك

   Je ontwc gar ]nasenyi@ sa nìauleyou `nte 

`pyi `nDauid@ `nta[̀i `nou`cmy `ebolhitotf@ e;ricaji 

`mpetaio. 

ألن هللا وقف في حدود    

اليهودية وأعطي صوته بتهليل 

 .سبط يهوذا هفقبل

   Je `a V] `ohi `eratf@ qen ni;ws `nte ]Ioudèa@ 

af] `ntef`cmy qen ou;elyl@ `àtvuly `nIouda 

sopf `eroc. 

العذراء هي سبط يهوذا التي    

ولدت مخلصنا وبعد والدته 

 .أيضاً بقيت عذراء

   Tvuly `nIouda te ]Par;enoc@ ;ỳetacmici 

`mpenCwtyr@ ouoh on menenca `;recmacf@ ac̀ohi 

ecoi ̀mpar;enoc. 

وبصوت المالك غبريال    

نٌعطيك السالم يا والدة اإلله 

 .مريم

   Ebol gar hiten ]vwny@ `nte Gabriyl 

pìaggeloc@ ten] ne `mpi,ereticmoc@ `w 

];èotokoc Maria. 

السالم لك من قبل هللا السالم    

لك من قبل غبريال السالم لك 

السالم من قبلنا نعظمك قائلين 

 .لك

   <ere ne `ebol hiten V]@ ,ere ne `ebol hiten 

Gabriyl@ ,ere ne `ebol hitoten@ je ,ere ne 

ten[ici ̀mmo. 

غبريال المالك الطاهر بشر    

العذراء وبعد أن أهداها السالم 

 .قواها بقولة

   Pìaggeloc =e=;=u Gabriyl@ afhisennoufi 

`n]Par;enoc@ menenca pìacpacmoc@ aftajro 

`mmoc qen pefcaji. 

ال تخافي يا مريم ألنك قد    

وجدت نعمة عند هللا ها ستحبلين 

 .وتلدين إبناً 

   Je `mpererho] Mariam@ `arejimi gar 

`nou`hmot@ qaten V] hyppe gar teràerboki@ 

ouoh ̀ntemici ̀nouSyri. 



 ذكصولوجيات شهر كيهك للسيدة العذراء

ويعطيه الرب اإلله كرسي    

علي بيت  ويملك. داود أبيه

 .يعقوب إلي أبد األبد

   Ef̀e] naf `nje P=o=c V]@ `mpì;ronoc `nte 

Dauid pefiwt@ `fnaèrouro `ejen `pyi `nIakwb@ sa 

`eneh ̀nte pìeneh. 

من اجل هذا نمجدك كوالدة    

االله كل حين إسألي الرب عنا 

 .ليغفر لنا خطايانا

   E;be vai ten]`wou ne@ hwc :èotokoc `ncyou 

niben@ ma]ho `eP=o=c `e`hryi `ejwn@ `ntef,a nennobi 

nan `ebol. 

السالم لك أيتها العذراء الملكة    

السالم لفخر . الحقيقية الحقانية

 .ولدت لنا عمانوئيل. جنسنا

   <ere ne `w ]Par;enoc@ ]ourw `mmyi 

`n`aly;iny@ ,ere `psousou `nte pengenoc@ arèjvo 

nan `nEmmanouyl. 

نسألك أن تذكرينا أيتها    

الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع 

 .المسيح ليغفر لنا خطايانا

   Ten]ho `arepenmeùi@ `w ]`proctatyc `etenhot@ 

nahren pen=o=c I=y=c P=,=c@ `ntef,a nennobi nan 

`ebol. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 تقال فى كيهك  ذكصولوجية ثانية للسيدة العذراء

بنة ازينتك يا مريم العذراء يا    

الملك داود هي عن يمين يسوع 

 .المسيح إبن هللا الحبيب

   Ere `pcolcel `n]Par;enoc@ Maria `tseri 

`m`pouro Dauid@ caouinam `nI=y=c P=,=c@ `pSyri `mV] 

pimenrit. 

كقول داود الملك المرتل في     

المزامير قامت الملكة عن يمين 

 .العرش

   Kata `pcaji `nDauid `pouro@ pihumnodoc qen 

pi'almoc@ je ac`ohi `eratc `nje ]ourw@ caouinam 

`mpì;ronoc. 

أنت ارفع من الشاروبيم     

وأكرم من السارافيم في السماء 

وعلي األرض يا أم هللا ذي 

 .عزةال

   Te[oci `eni<eroubim@ `w `;mau `mV] va 

pìamahi@ tetaiyout `eniCeravim@ qen `tve nem 

hijen pikahi. 

طوباك أنِت يا مريم ألنك       

الحقيقي وبتوليتك ( اإلله)ولدت 

 مختومة وانت باقية عذراء

   Wounia] `n;o Maria@ je `arèjvo 

`mpìAly;inoc@ ectob `nje tepar;enia@ `erèohi 

`ereoi ̀mpar;enoc. 

كما قال أشعياء بصوت     

التهليل ها فتاه عذراء ستلد لنا 

 .عمانوئيل

    Kata `vry] `etafjoc@ `nje Ycàyac qen ou`cmy 

`n;elyl@ je ic `alou `mPar;enoc@ ec̀emici nan 

`nEmmanouyl. 

نعظمك كل يوم قائلين مع     

يا ممتلئة نعمة غبريال أفرحي 

 .الرب معكِ 

   Ten[ici `mmo `mmyni `mmyni@ enjw `mmoc nem 

Gabriyl@ je ,ere ke,aritwmeny@ `o Kurioc meta 

cou. 

السالم لك أيتها العذراء     

السالم . الملكة الحقيقية الحقانية

ولدت لنا . لفخر جنسنا

 .عمانوئيل

   <ere ne `w ]Par;enoc@ ]ourw `mmyi 

`n`aly;iny@ ,ere `psousou `nte pengenoc@ arèjvo 

nan `nEmmanouyl. 

نسألك أن تذكرينا أيتها     

الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع 

 .المسيح ليغفر لنا خطايانا

   Ten]ho `arepenmeùi@ `w ]`proctatyc `etenhot@ 

nahren pen=o=c I=y=c P=,=c@ `ntef,a nennobi nan 

`ebol. 

 



 واطس للسيدة العذراء فى رفع بخور عشيةذكصولوجية 

زينة مريم فى السموات    

العلوية عن يمين حبيبها تطلب 

 .ه عنامن

   Ere `pcolcel `mMariam@ qen nivyouì e`tcàpswi 

caou`inam `mpecmenrit@ `ectwbh `mmof `èhryi 

`ejwn. 

كما قال داود فى المزمور    

قامت الملكة عن يمينك أيها 

 .لملكا

   Kata `vry] `etafjoc@ `nje Dauid qen 

pi'alomc@ je ac`ohi `eratc `nje ]ourw@ caou`inam 

`mmok `Pouro. 

سليمان دعاها فى نشيد    

األنشاد وقال أختى صديقتى 

 .أورشليممدينتى الحقيقية 

   Colomwn mou] eroc@ qen pijw `nte nijw@ je 

tacwni ouoh tas̀veri@ tapolic `mmyi 

Ieroucalym. 

ألنه أعطى عالمة عنها    

بأسماء كثيرة عالية قائال 

أخرجى من بستانك أيتها العنبر 

 .المختار

   Af]myini gar `eroc@ qen hanmys `nran eu[oci@ 

je `amy `ebolqen pek̀ypoc@ `w ;yetacwtp 

`n`arwmata. 

السالم لك أيتها العذراء الملكة    

السالم لفخر . الحقيقية الحقانية

 .ولدت لنا عمانوئيل. جنسنا

   <ere ne `w }par;enoc@ ]ourw `mmyi 

`n`àly;iny@ ,ere `psousou `nte pengenoc@ `arèjvo 

nan `nEmmanouyl. 

نسألك أن تذكرينا أيتها    

الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع 

 .المسيح ليغفر لنا خطايانا

   Ten]ho arepenmeui@ `w ]̀procatatyc 

`etenhot@ nahren pen=o=c I=y=c P=,=c@ `ntef,a 

nennobi nan `ebol. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 ذكصولوجية السيدة العذراء تقال فى تسبحة نصف الليل

 

عظمتِك يا مريم، العذراء غير    

الدنسة، تشبه ُعلو النخلة التي، 

 .تكلم عنها سليمان

   Temetnis] `w Maria@ }par;enoc `nat;wleb@ 

`c`oni ̀mpi[ici ̀mpibeni@ ̀eta Colomwn caji e;bytf. 

ينبوع ماء الحياة، الفائض أنِت    

من لبنان، التي نبعت لنا منه، 

 .نعمة الالهوت

   N;o te ]moumi `mmwou `nwnq@ etqa] 

`mPilibanoc@ `eta pìhmot `nte ]me;nou]@ bebi 

nan `ebol ̀nqytc. 

ولدِت لنا عمانوئيل، من    

أحشائِك البتول، وصيرنا 

 .وارثين، في ملكوت السموات

   Aremici nan `nEmmanouyl@ qen temetra 

`mpar;eniki@ afaiten `n`klyronomoc@ `n`hryi qen 

`;metouro ̀nnivyouì. 

كالوعد الذي وعد به، أبانا    

رئيس اآلباء، الذي هو الملك 

 .داود، أتى وأكمله لنا

   Kata piws `etafws `mmof@ `nte peniwt 

`mpatriar,yc@ `ete vai pe `pouro Dauid@ af̀i 

afjokf nan ̀ebol. 

السالم لِك أيتها العذراء،    

الملكة الحقيقية الحقانية، السالم 

لفخر جنسنا، ولدت لنا 

 .عمانوئيل

 

   <ere ne `w }par;enoc@ ]ourw `mmyi 

`n`aly;iny@ ,ere `psousou `nte pengenoc@ `arèjvo 

nan `nEmmanouyl. 

نسألك أن تذكرينا، أيتها    

الشفيعة المؤتمنة، أمام ربنا 

يسوع المسيح، ليغفر لنا 

 .خطايانا

   Ten]ho `arepenmeùi@ `w ]`proctatyc `etenhot@ 

nahren Pen[oic Iycouc Pì,rictoc@ `ntef,a 

nennobi nan `ebol. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 رفع بخور باكرالعذراء تقال فى واطس للسيدة ذكصولوجية 

طوباك أنت يا مريم الحكيمة    

العفيفة القبة الثانية الكنز 

 .الروحى

   Wounia] `n;o Mari`a@ ]cabe ouoh `ncemne@ 

]mah̀cnou] ̀n`ckyny@ pìAho ̀m̀Pneumatikon. 

اليمامة النقية التى نادت فى    

 .أرضنا وأينعت لنا ثمرة الروح
   }[rompsal `nka;aroc@ ;yetacmou] qen 

penkahi@ ouoh acviri nan `ebol@ `noukarpoc `nte 

pìPneuma. 

الروح المعزى الذى حل على    

 .ابنك فى مياه األردن كمثال نوح
   PìPneuma `mparaklyton@ vyètaf̀i ejen 

peSyri@ hijen nimwou `nte piIordanyc@ kata 

`ptupoc ǹNẁe. 

حمامة هى بشرتنا ألن تلك ال   

 .بسالم هللا الذى صار للبشر
   }[rompi gar ete `mmau@ `n;oc achisennoufi 

nan@ ̀n]hiryny ̀nte V]@ ;yetacswpi sa nirwmi. 

وأنت أيضا يا رجاءنا اليمامة    

العقلية أتيت لنا بالرحمة حملته 

 .فى بطنك

   N;o hwi `w tenhelpic@ ][rom̀psal `nnòyte@ 

arèini `mpinai nan@ arefai qarof qen teneji. 

أى يسوع المولود من اآلب    

 .ولد لنا منك وحرر جنسنا
   Ete vai pe I=y=c@ pimici `ebolqen `Viwt@ aumacf 

nan `ebol ̀nqy]@ afer penjenoc ̀nremhe. 

فلنقل هذا من قلبنا أوالً وبعد    

ذلك بلساننا أيضا صارخين 

 .قائلين

   Vai gar marentaouof@ `ebolqen penhyt 

`nsorp@ menencwc on qen penkelac@ enws `ebol 

enjw ̀mmoc. 

يا ربنا يسوع المسيح اجعل    

لك فينا هيكالً لروحك القدوس 

 .يعطيك تمجيدا

   Je pen=o=c I=y=c P=,=c@ ma;amiò nak `n`qryi 

`nqyten@ `nou`ervei `nte PekP̀neuma =e=;=u@ 

eu]doxologìa nak. 

الملكة  السالم لك أيتها العذراء   

السالم لفخر . الحقيقية الحقانية

 .ولدت لنا عمانوئيل. جنسنا

   <ere ne `w }par;enoc@ ]ourw `mmyi 

`n`aly;iny@ ,ere `psousou `nte pengenoc@ `arèjvo 

nan `nEmmanouyl. 

نسألك أن تذكرينا أيتها    

الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع 

 .المسيح ليغفر لنا خطايانا

   Ten]ho arepenmeui@ `w ]̀procatatyc 

`etenhot@ nahren pen=o=c I=y=c P=,=c@ `ntef,a 

nennobi nan `ebol. 

 



 ختام الذكصولوجيات للسيدة العذراء

ى كونى أنِت ناظرة علينا ف   

المواضع العالية التى أنِت كائنة 

يا سيدتنا كلنا والدة اإلله . فيها

 .العذراء كل حين

   Swpi `n;o `ere comc `ejwn@ qen nima et[oci 

`etere,y `nqytou@ `w ten[oic `nnyb tyren 

];èotokoc@ etoi `mpar;enoc ̀ncyou niben. 

إسألى الذى ولدته مخلصنا    

الصالح أن يرفع عنا هذه 

  .األتعاب ويقرر لنا سالمه

   Ma]ho `mvyètaremacf@ Pencwtyr `n`aga;oc@ 

`ntef`wli `nnaiqici `ebolharon@ `ntefcemni nan 

`ntefhiryny. 

السالم لك أيتها العذراء الملكة    

السالم لفخر . الحقيقية الحقانية

 .ولدت لنا عمانوئيل. جنسنا

   <ere ne `w }par;enoc@ ]ourw `mmyi 

`n`aly;iny@ ,ere `psousou `nte pengenoc@ `arèjvo 

nan `nEmmanouyl. 

نسألك أن تذكرينا أيتها    

الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع 

 .المسيح ليغفر لنا خطايانا

   Ten]ho arepenmeui@ `w ]̀procatatyc 

`etenhot@ nahren pen=o=c I=y=c P=,=c@ `ntef,a 

nennobi nan `ebol. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


