
 تق اريظ جنّ از الَمسيح
 الجزء األول

 في َقْبٍر ُوِضْعتَ   يا َيسوُع الَحياة 1
َدْت َتناُزَلك  َفالجنوُد الَسماويَُّة انَذَهَلتْ    ُكلُّها وَمجَّ
 وَسَكْنَت الَقْبرا  َكْيَف ُمتَّ يا َرب   3
 تينضًا ِمَن الَجحيِم المائِ ُمْنهِ   َغْيَر أنََّك َحَلْلَت ُسْلطاَن الَمْوت 
 َسيُِّد الَخليقة  َميِّتًا ُيشاَهدْ  5
 ُمْفِرُغ الُقبوِر مْن مْوتى الدُّهور  ذا في َقْبٍر جديد ْعدَ َويوَضُع بَ  
 َوَأْمٌر َعجيبٌ   َعَجٌب َغريبٌ  7
 إلى الَقْبِر ُمَحنَّطًا بالُطُيوب  ُيْحَمُل ماِئتاً  ماِنُح الَنْسَمةِ  
 يا َمسيحفي َقْبٍر   َوَلِئن قْد ِغْبتَ  9
 إن ُه َأْمٌر َعجيٌب وَغريب  َلِكنََّك َلْم ُتغاِدْر ِحْضَن َأبيك 

 الحياة يا َيسوعُ   في َقْبٍر ُوِضْعتَ  11
 إلهكَ  سريعاً  متَ حينما قُ   فطبيعُة البرايا تجدََّدتْ  

 آَدمْ  يَ جِّ ِلتُنَ   قد أَتْيَت العاَلمْ  13
 َحَدْرَت ِلْلَجحيِم َتْطُلُبهَفانْ   َفُهناَك َلْم َتِجْدُه يا َسيِّدي 



 َعَرَفْت يا َيسوعْ   الَبرايا أْجَمعُ  15
 َوَلِئْن أْوِدْعَت في َقْبٍر َصغيرْ   أنََّك حقًّا َمليُك السَّما َواأَلْرْض  
 

 َنْسُجُد َلَدْفِنك  ُنع ظِّم آالَمكْ  17
 إْذ اْعَتْقَتنا بها ِمَن اآلالم  وُنَسبُِّح اقِتداَرك اإللهي 
لى َدْهر الَداهرين،  آمين 19      .اآلَن َوُكلَّ َأواٍن وا 
 يا عْذراء ُنغب ط  لِك يا ُأمَّ الل ه 
 اإللَهيَّ الُثالِثيَّ األي ام  كِ وُنَكرْم ِبشْوٍق َدْفَن اْبنِ  
 في َقْبٍر ُوِضْعتَ   يا َيسوُع الَحياة     
 َدْت َتناُزَلكُكلُّها وَمجَّ   َفالجنوُد الَسماويَُّة انَذَهَلتْ  

 تق اريظ جنّ از الَمسيح

 الجزء الثاني
 

 باستحقاٍق يا ُمعطي الحياة  ُنَعظُِّمكَ  1
ِِ يديْ  سطَ يا من بَ   ِِ   ليبعلى الصَّ  ِه  العدو سلطانِ  قدرةَ  قاً ساِح
 برُ غْ الذي ال يَ  ورُ الن   ُص لِّ خَ المُ   ها المسيحأي   3    
 تْ فَ تَ نا اخْ سُ مْ شَ وَ  تْ نا مادَ ضُ أرْ   كدِ سَ جَ بِ  رٍ بْ في قَ  تَ بْ ما غِ حينَ  
    



 جاعٍ ال أوْ دي بِ حْ ني وَ إنَّ   هورطَّ ال تِ قالَ  5
 لمَ تَ حْ ما ال يُ  كَ آالمِ  حينَ   لمِ تَ ها أنا أحْ وَ  كَ تُ دْ لَ وَ  دْ قَ  
 عجُّ فَ والتَ  عِ مْ ي بالدَّ يا أم    بينيدُ نْ ال تَ  7    
ِْ البَ  ةَ بيعَ طَ  دَ دِّ أُلجَ   دسَ الجَ  تَ وْ مَ  تُ لْ قبِ  عاً وْ ما طَ إنَّ    رَش
 شقَّ انْ  يا كلمةُ  كَ بِ لْ صَ  حينَ   لكَ يْ الهَ  جابُ حِ  9    
 تيْ فَ تَ اخْ  في األرضِ  ُس مْ ما يا شَ حينَ   هالِّ كُ  بِ الكواكِ  فى نورُ تَ اخْ وَ  
 مْ العالَ  قَ يا خالِ  قاقٍ حْ تِ باسْ   كَ مُ ظِّ عَ نُ  11    
 سادالفَ  نَ نا مِ لُّ نا كُ وْ جَ نَ وَ   فاءْ شِ  لَّ نا كُ لْ نِ  كَ آالمِ بِ فَ  
 سانَ اإلنْ  هِ دِ يَ بِ  لَ بَ جَ  نْ يا مَ   ضاألرْ  تَ حْ تَ  تَ بْ غِ  13    
 روتْ بَ الجَ  ظيمِ العَ  كَ دارِ تِ باقْ   قوطالسُّ  نَ مِ  مينَ العالَ  قيمَ تُ  يْ كَ  
 تاعواارْ  وكَ دُ شاهَ  دْ ما قَ حينَ   السيرافيم إنَّ  15    
 تامائِ  ريحاً طَ  ضِ األرْ لى عَ وَ   صالفِ ال انْ بِ  اآلبِ  عَ في األعالي مَ  

 
 

 ةمَ لِ الكَ وَ  ليُّ األزَ   ها اإللهأيُّ  17
 اإليمان دِ أيِّ  حُ ها الصالِ أيُّ   وحوالر   لِ في األزَ  هُ ساوي لَ المُ  
لى دَ وَ  أوانٍ  لَّ اآلن وكَ  19      .رين،  آمينالداهِ  هرِ ا 
 اإلله ةَ يا والدَ  هورُ يا طَ   ةُ يَّ قِ يا نَ  



 المسَ وَ  دوءٍ هُ ُمليها بِ اشْ وَ   قاقشِ النْ ا الكنيسةِ  دي عنِ عِ أبْ  
 طي الحياةحقاٍق يا ُمعْ باستِ   ُنَعظُِّمكَ      
 العدو طانِ لْ سُ  ةَ رَ دْ قُ  ساحقاً   ليبلى الصَّ عَ  هِ يْ دَ يَ  طَ سَ بَ  نْ يا مَ  
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 حيسييا م   ك  ن  ف  د  ل    بيحَ سْ ُب التَ رِّ تُقَ   يالِ األجْ  لُ كامِ  1
 كعَ جَ أضْ  رٍ بْ في قَ وَ   كْ رَ دَ أحْ  ليبِ الصَّ  نِ عَ   يُّ امِ الرَ  يوسفُ  3 
 سيحييا مَ  ٍِ قوْ شَ بِ   يوبَ الطُ  كَ لَ  تْ دَ أهْ   يبِ الطِّ  التُ حامِ  5 
 قخالِ لْ لِ  ةً مَ رِ كْ تَ   راثيموا المَ دِّ قَ   قُ الئِ ها الخَ أيُّ  7 
 الً وخَ  رارةً مَ   بِّ رَّ لْ روا لِ ضَ أحْ   نَ المَ وا بِ ذَّ غَ تَ  نْ مَ  9 
 ذا أسيرالِ  تَّ بِ   ذْ قِ نْ المُ  تَ عْ بِ  حينَ   هوذا الغاُش يا يَ  11 
 هِ بِ  ليقُ ما يَ كَ   قْ الخالِ  زانِ هِّ جَ يُ   يوسف ونيقوديموس 13 
 م  أُ كَ  تْ بَ حَ تَ انْ فَ   يحاً رِ طَ  الً دَ نْ جَ مُ   ةرَ الطاهِ  كَ أتْ قد رَ  15 
 



 كمالُ ى جَ فَ تَ اخْ  نَ أيْ   يَّ الحْلوَ نَ يا بُ   بَ ذْ يا ربيعي العَ  17
 الالهوت   ة  ر  د  ق  ب    ت  و  تَّ الم  أم   د  ق    يا إلهي أنت   19 
 كآالمَ  مُ رِّ كَ نُ   فٍ وْ خَ نا بِ ألن    رانَ فْ لنا الغُ  بْ هَ  11 
 ْوحوالنَّ  كاءِ إلى البُ   تَّ مالتْ مُ  حينَ   ةيَّ قِ النَّ  كَ مُّ أُ  13 

 
 

 الطيبَ  هُ قَ وْ َيْدُفْقَن فَ   كْ رَ بْ قَ  حاً بْ صُ  نَ ئْ جِ   الطيبِ  التُ حامِ  15
 (تعاد)

      
 ةنيسَ كَ لْ لِ  مَ لْ السِّ وَ   الَص الخَ  كَ بِ عْ شَ لِ   كْ تِ يامَ قِ بِ  حْ نَ إمْ  17
 مالعالَ  يعَ مِ جَ  مْ حَ إرْ   آٌب  ابٌن  روحٌ   الوثُ ها الث  أيُّ  19 
لى َدْهِر الداِهريَن آمين 31   .اآلَن َوُكلَّ أواٍن وا 

 كنِ ابْ  ةِ يامَ أى قِ رْ مَ   تولُ ها البَ تُ أيَّ   كِ بيدَ لي عَ وِّ خَ  
 سيحييا مَ  كَ نِ فْ دَ لِ   بيحَ سْ ُب التَ رِّ تُقَ   يالِ األجْ  كاملُ   
 
 


