
 بشنس 6تقال فى  للقديس الشهيد اسحق الدفراوى واطس ذكصولوجية

 

 عن اليوم أقول ماذا ألنه  
 لجهادك التى الكثيرة الفضائل
 .كثيرة بأنواع المزين المكرم

  Ougr pe ]najof m>voou: qen hanm/s 
n>niaret/: n>te pekagwn etcaiwoi: 
etcelcwl n>ouyo n>r/t. 

  اسحق األنبا القديس  
  كثيرة مرات رفعت
  أقرانك من أكثر

 .البشر محب وألجل

  Wpiagioc apa Icaak: je akwli 
n>hanm/s n>kopoc: ehote n/et qayouwk: 
eybe ni m>eyreu m>vulanyropoc. 

 الناموس مخالفى أخجلت  
  المرذولة وعبادتهم
 ونلت سعيك وأكملت
 .مجدا   مملوء إكليل

  Ak]sipi n>ni paranomoc: nem 
noui>dwlon ethwou: akjwk ebol 
m>pkd>romoc: ouoh ak[iw,>low eymeh 
n>wou. 

  مضئ قنديل أنت  
  الشمس من أكثر

 اسحق األنبا القوى والشجاع
 .الدفراوى

  N>yok pe pilaqmet vori: etaferouwini 
ehote v>r/: nem pigenmeoc etjwri: apa 
Icaak pirem ]v>re. 

 السالم الشهيد أيها لك السالم  
 لالبس السالم المجاهد للشجاع
 .الدفراوى اسحق أنبا الجهاد

  <ere nak wpi&: ,ere pi[wij 
ngenneoc: ,ere pi aylovoroc: apa Icaak 
pirem ]v>re. 

 الجهاد الالبس …أطلب  
. اسحق األنبا القديس الشهيد
 .. ليغفر

  Twbh: piaylovoroc m>&: piagioc apa 
Icaak: n>tef.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 بشنس 6للقديس اسحق الدفراوى تقال فى  آدام ابصالية

 

  باتفاق فلنسبح  
  الشهيد أيها جسدك أمام

 .الطاهر

Marenerhumnoc: qen oucumvonia: 
m>pe>myo n>tekcarx: w>pimarturoc e>youab. 

  الدفراوى اسحق أنبا  
 الجهاد إلى وأسرع المالك سمع
 .طوه مدينة فى

  Apa Iccak pirem ]v>re: afcwtem 
e>piaggeloc: afiwc epipolemoc: qen 
y>baki taubah. 

  قائالا  عالنية واعترف  
 .بالمسيح آمنت مسيحى أنا

  Afero>mologin: qen ouparr/cia>: anok 
ou,>rictia>noc: ainah] e>p,\c\. 

  العذابات هى كثيرة  
  جميعها قبلها التى

 .جميعها من نجاه والرب

Nasw nibacnoc: etafsopou t/rou: 
afnahmef nje p,\c\: ebol nq/tou t/rou. 

 رأسه قطعت كله ذلك وآخر  
 .مضمحل الغير اإلكليل ولبس

  E>pqae n>nai t/rou: ouw>li n>tfa>v: ouoh 
afervorin: m>pi,>lom n>atlwm 

د الرب     جسدك مجَّ
  الكثيرة باآليات الطاهر

 .والعجائب

  Af]w>ou nje p%: m>pekcwma eyoub: 
qen hanm/s m>m/ini nem hans>v/ri. 

  اليوم فلنتهلل  
 مجئ أجل من المصريين نحن
 .اسحق أبا القديس جسد

  Marenyel/l m>voou: anon qa 
niremn>,/mi: eybe p>jini n>t>carex: 
m>pia>gioc apa Icaak 

  الشهيد أيها لك السالم  
 القوى الدفراوى اسحق أبا

 .والسماء األرض فى الشجاع

  <ere nak wpimarturoc: apa Iaak 
pirem ]v>re: pijwri pigenneo: qen p>kahi 
nem t>ve. 

  أفواه فى اسمك تفسير  
  اسحق أبا إله يا هو المؤمنين

 .أجمعين أعنا

  Pijinouw>hem m>pekran: qen rwou 
n>nipito: pe V] n>apa Iaak: a>ribo/>yin 
e>ron. 

  اسحق أبا بصلوات  
  لنا انعم يارب الدفراوى

 .خطايانا بغفران

  Hiten nie>u,/: n>te apa Icaak pirem 
]v>re: p% a>r0hmot nan: m>pi,w ebol n>te 
nenobi. 

  

  

  

  

  

  

  
 


