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 قالُ: فشٍيطُا )قٌوقُيُا(

 

 ةِشبٌوحةُا ملُريُا

 بَزقٍيفُا آَشـِّلِم نَفشِؤ بَر ءَلُؤُا

 ويَـِّؤْب رٌوحِؤ بٍايدَيً آَبٌوؤْي ؤَََّو مُرُا دعُلمًِا

 وَفـِّقَعوْ قَبإِا وِآأطَـِّريوْ شٌوعًِا

 وآِحَـِّد ةِمؤُا لكٌلؤِين بِإيُةُا

 وَبرٌوحمُا ةرَعٌوؤََّ لدَفنِؤ دبُرٌويُا دكٌالُ

 وَردَو مِنُؤََّ دمُا ومَيًُا حٌوسُيُا لعُلمُا

 

 

 

 

 

 



 صّف اللغة الرساينّية

ييل خويرياخلوري   ا 

 زايح الصليب
 2021 ش باط 18امخليس 

 

 ةِشبٌوحةُا ملُريُا

 لعِل مِن قَيسِؤ دَألٍيبُا حـزُةِِّؤ عٍدّةُا

 لؤَََّو شِمشُا دزَدٍيقٌوةُا دمَََّـنؤَر لِؤ لعُلمُا

 مَحًوُةِؤ وسَجٍي كِـريَة ِّ لُؤََّحـزُة ِّ 

 وأِأًِا بٍايًدَوؤْي ولٌوكُيةُا بدَفنِؤ

 لِؤ ة ِّلِؤ وؤُكَن آِمـرَ ة ِّأِيدَوؤْي وسِـجدَ ة ِّقِـربَ

 دِآنُا ويَلدَيً سُـََّجدٍين لُك دمِطٌلُةَن مٍـِّيةة
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ىل الميني جتدون فامي ييل النّص الرسايين ىل اليسار ترمجة النّص  اللكامتترمجة و  ا   بني السطور، وا 

 قالُ: فشٍيطُا

 اللحن: البس يط 

 

 ملُريُا ةِشبٌوحةُا
 أ جملد للرّب 

  للرّب  )التسبيح( اجملد

 

 ءَلُؤُا بَر نَفشِؤ آَشـِّلِم بَزقٍيفُا
 هنفس  ابُن هللِا  أ سمل يف الصليب

ه أ سمل يف الصليب   هللا ابنُ  نفس 

 

 آَبٌوؤْي بٍايدَيً رٌوحِؤ ويَـِّؤْب
ي روحه وأ عطى  أ بيه يف يد 

ي وحهر  (وأ عطىووهب )   أ بيه يف يد 

 

 دعُلمًِا مُرُا ؤَََّو
 س ّيد العوامل

  )الآابد( العوامل الس ّيد ذاك

 

 قَبإِا وَفـِّقَعوْ
 وانفجرت القبور

  القبور وانفجروا
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 شٌوعًِا وِآأطَـِّريوْ
 الصخور وتشقّقت

  الصخور  وتشقّقوا

 

 بِإيُةُا لكٌلؤِين ةِمؤُا وآِحَـِّد
 وأ خذ العجُب لكَّ الربااي

ب وأ خذ   الربااي لكّهنّ ل  العج 

 

 لدَفنِؤ ةرَعٌوؤََّ وَبرٌوحمُا
 وابلرمِح فتحوا جنب  

  هجلنب فتحوها وابلرمح

 

 دكٌالُ دبُرٌويُا
 ابري الكّ 

  الكّ  الباري

 

 ومَيًُا دمُا مِنُؤََّ وَردَو
 وجرى منه دٌم ومياه

  واملياه ادلم مهنا وجرى

 

 لعُلمُا حٌوسُيُا 
 غفراًنا للعامل

 للعامل غفرانال
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 ملُريُا ةِشبٌوحةُا
 أ جملد للرّب 

  للرّب  )التسبيح( اجملد

 

 دَألٍيبُا قَيسِؤ مِن لعِل
 فوق خش بة الصليب

  الصليب خشبته فوق

 

 عٍدّةُا حـزُةِِّؤ
 رأ ت البيعة

  البيعة رأ ته

 

 دزَدٍيقٌوةُا شِمشُا لؤَََّو
 مشس الربّ 

  الربّ  الشمس ذلاك

 

 لعُلمُا لِؤ دمَََّـنؤَر
 املنري العامل

  للعامل هل املنري

 

 مَحًوُةِؤ حـزُة ِّ
 رأ ت جراحه 

  جراحه رأ ت
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 لُؤََّ كِـريَة ِّ وسَجٍي
ا  وحزنت جدًّ

  نتحز  اوكثريا 

 

 بدَفنِؤ ولٌوكُيةُا بٍايًدَوؤْي وأِأًِا
 واملسامري  يف يديه واحلربة يف جنبه

  يف جنبه واحلربة يف يديه واملسامري 

 

 لِؤ ة ِّوسِـجدَ أِيدَوؤْي ة ِّقِـربَ
 هل وجسدت حنوه اقرتبت

  هل وجسدت حنوه اقرتبت

 

 لِؤ ة ِّآِمـرَ وؤُكَن
 :هل قالت وهكذا

  هل قالت وهكذا

 

 لُك سُـََّجدٍين ويَلدَيً دِآنُا
 "أ ًن وأ والدي ساجدون كل

  كل ساجدون وأ والدي أ ن أ ًن

 

 مٍـِّيةة دمِطٌلُةَن
 ل نك ُمتَّ ل جلنا"

  تَّ مُ  ل ن ل جلنا
 


