
 مسرى  91طوبه و  8برمهات و  72تقال فى  ذكصولوجية القديس مقاريوس الكبير

السالم للعظيم أنبا مقار    

مصباح الرهبنة الذى صار 

منارة ذهبية تُضئ أكثر من 

 .الشمس

   <ere pinis] abba Makari@ piqybc `nte 

]metmona,oc@ vyètafswpi `noulu,ni`a `nnoub@ 

ecerlampin ̀ehote `vry. 

 ألن نفسك مضيئة فى    

 . أورشليم السمائية

 وجسدك المع فى 

 .كنيستك

   `Cerouwini gar `nje teku,y@ qen Ieroucalym 

`nte `tve@ `f]moùe `nje pekcwma@ qen ;yète ;wk 

`nekklycia. 

 نعم نؤمن أنك كائن معنا    

 . نفساً وجسداً وروحاً 

وصائر لنا معزياً ومزيناً 

 .وسنالنف

   Ce tennah] je `k,y neman@ 'u,y nem cwma 

nem `pneuma@ `ksop nan `mparaklycic@ ouoh 

`ncolcel ̀nnenu,y. 

 كل طائفة الرهبان    

 تسبح وتبارك هللا ألجل 

مجبئك الينا ياأبانا القديس أنبا 

 .مقار

   Fhwc ouoh `f̀cmou `eV]@ `nje pìslol tyrf 

`nte nimona,oc@ `e`hryi `ejen pekjiǹi saron@ 

peniwt =e=;=u abba Makari. 

 فلهذا نسألك كابناء لك    

 فى الصالة إسأل الرب عنا 

 لكى يصنع رحمة مع 

 .نفوسنا

   O;en ten]ho `erok@ hwc syri `nte nekeu,y@ 

ma]ho `eP=o=c `e`hryi `ejwn@ `ntefer̀ounai nem 

nen'u,y. 

 عنا من الرب اطلب 

 ياسيدى اآلب أنبا مقار 

 وأوالده البسى الصليب 

 .لنا خطايانا ليغفر

   Twbh `mP=o=c `èhryi `ejwn@ `w pa=o=c `niwt abba 

Makari@ nem nefsyri `n`ctaurovoroc@ `ntef ,a 

nennobi nan `ebol. 

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 بشنس 6مقاريوس االسكندرى تقال فى القديس ذكصولوجية 

 قيقة يشهد عنك بالح   

 التى  المغائر المظلمة

 أنبا  سكنت فيها يا

 .مقار القس

   Cèermeyre qarok qen oumeymyi@ `nje 

ni`cpyleon `n,aki@ `etakswpi `n`qryi `nqytou@ abba 

Makari pìprecbuteroc. 

 ستحققت احتى أنك    

 أن تقف أمام الرب 

 . خمسة أيام وخمسة ليال

 .وعقلك فى السموات

   Hwcte `nteker`pem̀psa@ `n`ohi `eratk `mpèm;o 

`mP=o=c@ `n`etioou (=e) `n`ehoou nem `etioou `n`ejwrh@ 

`ere peknouc ,y qen nivyoùi. 

 تسبح مع المالئكة    

 والطغمات السمائية 

وكل مصاف القديسين ممجداً 

 .الثالوث

   Ekhwc nem ni`aggeloc@ nem nitagma 

`n`epouranion@ nem `p,oroc tyrf `nte ny=e=;=u@ 

ek]̀wou `n}̀triac. 

 عنا من الرب أطلب    

 أنبا مقار القس  يا

 وأوالده البسى الصليب 

 .لنا خطايانا ليغفر

   Twbh `mP=o=c `e`hryi `ejwn@ `w abba Makari 

pìprecbuteroc@ nem nefsyri `n`ctaurovoroc@ 

`ntef ,a nennobi nan ̀ebol. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


