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 مارفأ رام دهعم ىلإ تبستنا ١157 ةنس / لوألا نيرشت / 4 يف

 يف ذئموي ناكو ,موصرب لوألا مارفأ كريرطبلا هسسأ يذلا ءيكيريلكالا

 ةمهم ةينمز ةرتف تناك «ةيسارد ماوعأ ةسمخ هيف تيضمأو .ةلحز ةنيدم

 نم اهيف ام لكب ةسينكلا ةايح ىلع فرعتلا نم تنكمت يننأل «يتايح يف

 ينايرسلا بدألاو توهاللاو سدقملا باتكلا ةصاخ «تاغلو بادآو مولع

 ; 3 ءانثأ يتاساردل اساسأ تحبصضأ ىتلا داوملا نه. اهريغو ܢܠ .قدحلاو

 نيذلا ءالمزلا نيب نأ ىسنأ الو .امور يف يقرشلا دهعملا يف يصصخت

 لضاف ناك روكذملا دهعملا ىلإ ةيساردلا لحارملا نم ةلحرم يف اومضنا

 تناكو .ةروكذملا تاساردلاب اقلعت مهرثكأو مهزربأ نم ةكرابم سويناطم

 هتاعلاطم لالخ نم كلذو ء؛هيلع ةيداب داهتجالاو ءاكذلاو ةهابنلا رداوب

 نم ىلجتت تناك يتلا شافنلا حورو سوردلا دادعإ ىلع هترباثمو ةفثكملا

 ةفرعملا نم ديزملاب هتبلاطم باوبأ نم باب يهو هتاراسفتساو هتلئسأ لالخ

 .ةيساردلا انتايح جمانرب يف تناك يتلا سوردلا لك يف



 15403: 53808: 33 نأ تورظلا تعاشر

 50 ل دل نيب لسونلا ناظم ةفانثلا! ريقركم كنج انأف

 لفتنا مث نمزلا نم ةرتف امهعباوتو هامحو صمح ةينارطم يف ناك وهو

 نأ دعب الإ انضعب رن ملو .سولجنأ سول يف رقتسا اريخأو ليزاربلا ىلإ
 ىف سملأ تنك ةرركتملا انتاءاقل لالخ نمو ܢܠ ܐܐܨ ܒܟܢ

 عم يننكلو“رمألا ةيادب يف هقدصا مل ام ائيش ةكرابم لضاف نوقايدفألا

 هناميإ لالخ نم هللا نم ابيرق نوكي نأ الإ عيطتسي ال هنأ تنقيت مايألا

 ىنغتو ةقشع يذلا ينايرسلا ثارتلا نم ابيرقو «ةسدقملا ةسينكلاب يوقلا
 لب «ريثكلا مهنع ذخأو مهراكفأ رحب يف صاغو مهدئاصقو ءابآلا رمايمب

 هفوّرظ: بسحب ءاطعلاو ةمدخلا طخ يف.امزتلم :مهتسردم يف'امزالم يقب

 هلو دالوألل باكو ةرسآلل برك هتيلوؤسمب رعشي دالوأ هلو جوزتم هنأ ذإ

 العلا كاتاسي ؛ش« قلمي كلا» لك اغير 'هدكلاو “دج فاش هع نصاكلا' ܠܘܣ

 ܐ نعمل مااوألا »بينج رنا« يسجل يفاك ܦ

 اولمح نيدلا ءاوس نييكيريلكالا هتوخا نم نيريثكلا نع ءيشلا اذهب لضاف

 نيذلا وأ ةسدقملا ةسينكلا يف ةيلوؤسملا عقاوم يف مهو تونهكلا ةلاسر

 ةايحلا تالاجم يف نولمعي مهو تونهكلا نيبو مهنيب تدعبأو مايألا مهتقرف

 ؟ءابآلا بتك علاطت تنأو كسفنل لوقت نأ ديرت اذام :ةرم هل تلق .ةفلتخملا
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 :لوقيف ساسحاللا اذه نع ةولح تاملكب ربعي هتمدقم يفو .تونهكلا ةلاسر

 نل فوس ينتكرت نئل ء؛ةيرغم ةيحور تانآب ينيجاني ريدلا تعمس مكو



 ىدم كنم جرخأ نلو .تييح ام كنكسأس ينم تجرخ نئلو ؛ككرتأ

 .كتايح

 موي لك هعمسأ داكأ توصلا اذه :لوقيو لضاف سامشلا درطتسيو

 وهف .ينييحُي ةراتو ينبذعي ةرات َّ ܠܠܟ امثيحو تبهذ امنيأ ينقفاري وهف

 قوفو ايانديص ءاوجأ يف احباس اقلحم ينتدجوو الإ تبه ام ةفصاع حير

 اهشعب سنأتل ريدلا تابنج نيب يردص ةرورحش طحتل ةلحز يباور

 .هيلإ مامضنالل ةبغار شطعتت يهو هنع تلحترا يتلاو فولأملا

 ܟܠ ܝܩ وه ةيكحملا ددص لهأ ةغل يف ةيمارالا اياقب :باتكلا اذه

 امثيحو بهذ امنيأ لوقي امك فلؤملا اهشيعي يتلا تاجلخلاو سيساحألا هذهل

 موي هيف لمعت تناك يتلا حورلا كلت نع هلالخ نم رّبعي نأ ديري وهف .لح

 ني دب رت ابك ةلطيرد نك ريلكل ا رفا رام ديعم ىف ليلا ناط ناك

 هدسجي يركف ءاطع نم هعم شاع امو ءراكفأ نم هنضتحا امو ؛تامولعم

 هيف لوانتي يذلا باتكلا اذه يف هحور ةراصع لالخ نم هملفب مويلا

 ةعلقلا ܪܝܒ لهأ ةغلب ىمارآلا ريثأتلا اذه «بلقلا نم ابيرق اقيش اعوضوم

 .يسكذوثرألا اهناميإب ةخسارلا ءنمزلا تايدحت هجو يف ةدماصلا ةينايرسلا

 ربع يراضحلا لعافتلاب ةيكحملا اهتغل دهشت يتلاو ءابالا دهع ىلع ةتباثلاو

 .هذه انمايأ ىتحو ةمرصنملا لايجألا

 نبا ةينايرسلا ةغللا ةيصان ىلع كلاملا ةكرابم لضاف نوقايدفألاو
 نأ عيطتسي نم ريخ وه نييددصلا ءابآلا كئلوأ دافحأ دحأو رابلا ةزوريف

 بثك نع هفرعي يذلاف .ةيكحملا ددص ةغل ىف ةيمارآلا اياقبلا هذه ململي



 ريثأبتلا اذه فشكتسي نأ امئاد لواحيو ةفلتخم عيضاوم يف نوثدحتي

 :اضيأ هتمدقم يف لوقي .اهتادرفم لكب مهتارابعو مهثيداحأ يف يمارآلا

 ذإ ددص لهأ ةغل ىف ةينايرسلا ظافلألل دصرتو ءاغصإ نم نرق عبرلا

 بيصن نم تناك هنيحب نودت مل اهنم تائملاو تادرفملا هذه تعمج

 .عايضلا

 اذه عطاقتيو ءلبق نم دحأ هيلإ قرطتي مل ديدج عوضوم هنإ

 ةدلبلا هده خيرات بناج ىلإ دا ءارخؤم بتك نم ردص ام عم عوضوملا

 اهتالئاع رذجت ةساردو ملاعم نم اهيف ام فصوو ةيسكذوثرألا ةينايرسلا
 هباتك يف رومألا هذه لك فلؤملا جوتي نمزلا ربع اهتاءاطع يف ثحبلاو

 دهجلل ركشلاو نانتمالا نم ريثكب ددص لهأ الوأ هلوانتي نأ لمأن يذلا مّيِقلا

 نم ىرخأ تاسارد ىلإ الخدم نوكي نأ مث زيزعلا هفلؤم هلذب يذلا ريبكلا

 .ةقطنملا تاغلو تاجهل يف يوغللا ريثأتلا اذه اهيف فشكت عونلا اذه

 اذه يف ابتك انل اومدق نأ ءابدألا نيثحابلا ضعبل قبس دقل

 . ܝ ~ ١ 4 0 .“"إ ܗ مح .

 ثلاثلا بوقعي كريرطبلاو  ةيبرعلا مجاعملا ىف ةينايرسلا ظافلألا

 - ةينايرسلاو ةيبرعلا براقت ىلع ةّيسحلا نيهاربلا :هباتكو )+:١98٠0(

  ةيماس ةيوغل تاقيقحت :هباتكو ( ) 4 14+ ) مانهب سلوب نارطملاو

 لصوملا لهأ ةغل ىف ةيمارآلا ريثأت :هباتكو ىبلجلا دواد روتكدلاو



 لهأ ةغل ىف ةينايرسلا ريثأت :هباتكو تحلش سجرج سقلاو . ةّيكحملا

 ىرقلاو ندملا ءامسأ مجعم :هباتكو هحيرف سينأ روشكذدلا و ܒ ܠܦ

 ةرئاد يف لخدت بتكلا هذه لك .ةيوغل ةسارد / اهيناعم ريسفت / ةينانبللا

 .ةكرابم لضاف نوقايدفألا انل همدقي يذلا ثحبلا

 تاروشنم نمض ديدجلا فلؤملا اذه مدقن رخفو زازتعاب اننإ

 نأل انعفدي ام هنع عمسنو اجاور ىقلي نأ نيلمآ ءاهرلا  نيدرام راد

 نم اهتاليثم ىلإ مضنتل عونلا اذه نم ثاحبأ ةلصاوم يف نيرخآلا عجشن

 اذه ةصاخ ءزيزعلا فلؤملا ةّمه نيركاشو «ةيبرعلا ةبتكملا يف بتكلا

 سويناطم سامشلا موحرملا هدلاو يأ دوجولا ىلإ ثحبلا اذه جارخإ لجأ

 ةزيزعلا هتجوزو .موصرب دارم نوقايدخرألا موحرملا هملعمو ؛ةكرابم

 عبطلا ىلإ باتكلا اذه عفد يف تمهاس ريبكلا اهلّمحتب يتلا ةبذع

 .ءازعألا اهدالوأو اهكرابو هللا اهظفح

 نوثالثلاو ةسداسلا ىركذلا ىهو

 ةلحزب يكيريلكالا مارفأ رام دهعم ىلإ انباستنال



 ܀܀

 هس

 نفس ىداهتت هجاومأ تاوهص ىلع ءرخاز مضخ رحب الإ ةغللا ام

 يضاملا ءادصأ ܪܪ ܡ ءاهبناوج نيب يتلا ءركفلا بكارم ليامتتو «تايندملا

 رسحت يتلا بوعشلا رطاوخ ܘ ܝܒܐ ܒܠܐ لايجألا بكاوم عمستل «قيحسلا

 ةيح ةروص انيطعتل ءاهنئافد جرخت اهرودب يهو ةراضحلا هجو نع راتسلا

 يف زربت هذه لك .مهتافسلفو مهريكفت ةفيرطو بوعشلا رظن تاهجو نع

 راكفأ ىلع لاس ام لقنت يتلا ةيقيقحلا ةيطملا يه ةظفللاف ءمهظافلأو مهتاغل

 .ممألا رطاوخ يف لاج امو بوعشلا

 يذلا مارآ بكارم نم دحاو الإ زيزعلا ئراقلا اهيأ اذه يباتك امو

 يبزعلا ينايرسلا.ركفلا هتلومح ءمانثلا ةيدابب ارام مدقلا رحب بابع رخم

 ةغل تلمح ام لكو ئدابمو عيرشتو ديلاقتو تاداع نم هللخت امو ءليصألا

 اذهو .ةيكحملا ددص لهأ ةغل يف ةيمارالا اياقب باتكلا مساو

 ةيروسلا قطانملا نم اهريغ يف لمعتست مل هيف ةدراولا ظافلألا نأب ينعي ال



 .ةدحاو ةنيدم وأ دحاو دلبب رصحي ال ادج عساو ةغللا لاجم نأ عم

 اهتغلو ةسينكلا بحب اعولو لزأ ملو تنك يرافظأ ةموعن ذنمو
 يبلق اهددر ءيترجنح نم تقلطنا ةمغن لوأب يمف هللا حتف اهب «مألا

 ءاهتامغنو اهراعشأ نم يتلوفط يف تظفح مكو «حيسملا ةسينك يف يناسلو

 يف تنك موي تلهذ مكو ءاهعقوو اهدشنأو اهمظن نمب ةفرعمو ملع امنود

 نب نوعمش رامل ةديصق حفصتن انك امدنع ءالمزلا عم مارفأ رام ةيلك

 ةديصق يهف قرشملا ءادهش ءاثر يف احح ܨ ܪܒ ܢܘܥܡܫ نيغابصلا
 تحرو «رغصلا ذنم اهايإ ينملع هللا همحر دلاولا نأل يتثادح ذنم اهتظفح

 هيبأ نع هرودب اهملعت يذلا يدلاو ةزوحل ةديصقلا هذه تتأ فيك :لءاستأ

 سيدقلا ةديصقب منرتيو نييريمحلا ةداهش ىلع ينثي ناك يذلا ءهدجو

 ةسردملاب قحتلأ نأ ينتدحو يرعاشم تكرح رومألا هذه لك

 .مانهب سلوب نارطملا تامحرلا ثلثم اهسسأ يتلا ةيسقرملا ةيكيريلكالا

 حوزن ىدل ةلحزب مارفأ رام ةيلك عم تدحوو تمحتلا اهرودب يتلا

 .ةلحز ةسردمب انقحتلاف ءدادغبب هقاحتلاو سدقلا نع سلوب نارطملا

 تاغل نم نيد لجر لك اهل جاتحي يتلا ةيرورضلا مولعلا ضعب انلصحو

 جاهنم ىلإ ةفاضإلاب اذه ماعلا يسنكلا خيراتلاو ةيزيلكناو ةينايرسو ةيبرع



 ىلعو ةينانبللا ةيوناثلا جهانم يف سئّردت تناك يتلا مولعلا يقابل يناملع
 ىتح ١15:1 ةنس تلطأ نأ امو .ةيزيلكنالاو ةيبرعلا بادآلا صاخ لكش

 لقح يف هتمدخل ܐܶܠܘ لك زرف اهنمو ةيكيريلكالا مهتاداهش نوجرختملا لان

 .ةسينكلاو ةينايرسلا سرادملا

 هناي ىتل دكات.ةيكيريلكألا ةانيحلل.قوتلا نم. يدل ناكأام لك عمف

 ءايح كيب,ةماوك ىف ܠܟܕ ܙ ؛توينهكلا ةايح ىف ,بيصن الو ܢܬܬܒܥ ܠ

 نيب ريدلا ةايح تعدو - ضضم ىلعو  .ريخألا يفو انأ يعقاو نيبو ريدلا

 ينيجاني ريدلا تعمس مكو .مويلا ىتح امهنم يبلق لمدني مل ؛.ةعولو ةرسح

 ينم تجرخ نئلو .ككرتأ نل فوس ينتكرت نئل " ةيرغم ةيحور تانأب

 ." كتايح ܢܨ ܠܘ كنم جرخأ نلو ؛تييح ام كنكسأس

 امثيحو تبهذ امنيأ ينقفاري وهف موي لك هعمسا داكأ توص اذه

 ينتدجوو الإ تبه ام ةفصاع حير وهف .ينييحي ةراتو ينبذعي ةرات ؛تللح

 ةرورحش طحتل .ةلحز يباور قوفو ايانديص ءاوجأ يف احباس اقلحم

 يهو هنع تلحترا يتلاو ءفولأملا اهشعب سنأتل «ريدلا تابنج نيب يردص

 .هيلا ܘ .٠ )31 ةيغال $ \ ܢܘܪ



 ةمئاعلا ةجرادلا ددص لهأ ةغل نع باقنلا فشك هنم دصقلاو .ريدلا توص

 .ةيمارآلا ةينايرسلا ةمصبلاو عباطلا لمحت «ةينايرسلا رحب ىلع

 لالخ نم يل تحضتا يتلا ةيخيراتلا رومألا ضعب تلوانت امك

 يلهاجلا رصعلا رعشو يبرعلا بدألا يف تاطلاغملا ضعبو ءاهظافلأ

 تجرخ ينأب ئراقلا لاخ نإو ءدحاولا ةغللا كلف يف رودت اهلكو «ةيلهاجلاو

 نم ةيبرعلا ةغللا جالبنا يف اصاخ ايأر اندروأ امك .باتكلا عوضوم نع

 نيتللا ةيبرغلاو ةيقرشلا نيتجهللا صخألا ىلعو ةيمارآلا تاجهللا
 تاغل يقاب يف امهل ليثم ال ةحاصفو نسلب ةيبرعلا ةغللا تفتبنا امهجزامتب
 يتلا ةيقرشلا ةجهللا وحن ةيبرعلا ةغللا تحتنا جزامتلا اذه لك عمو ملاعلا
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 ىلإ ايقرش ءاحلا بلقت ارمح ةملكلا تاذ عقاولا يف يه ذإ ةمئألا اهلاخ امك

 ܐܡܠܫ امالس يهف ةمالس ىف اذكهو «ةثنؤم اهنأكو تذخاف ةيقرشلا ءاخلا

 تذخأ ةيقرشلاو ةيبرغلا نيتقيرطلا ىلع ظافلألا نم تائملا تدراوت امك

 ابارح يه يتلا برح ةملك يف حضاو وه امك نيينعمب ةدحاولا ةملكلا

 ةملك امه ابرخو ابرحف ابرخ ةيقرشلا ةجهللا بسحو ةيبرغلا ةجهللا بسح

 يقرش ظفل ابرخو ؛لاتقلا تلوانت ةيبرغ ابارحف رامدلا ينعت الصأ ܘܠܟܐ ܨ

 ى )5 ܝ; »49 >: 0 362

 .انفلسأ امك رامدلا ينعت ابرخو ابارخ يه اب'رحف



 يف امك جرح الو ثدحف ءامسأ اهنأكو تذخأ يتلا تافصلا يف امأ

 يذلا لابئرلا :اهنم ركذن دسألا تافص يه دسألا ءامسأ لكف دسألا ءامسأ

 0 مرن قيل 39390 31 07 0 اجا: !لوباولاو.لابؤرلا قف

 يف ةحدتمملا تافصلا عيمج ةنازخ وهو احب ام ربزجلا وه

 .ةمدقملا يف هدوجو ةيضرف وه يذلا ثيللاو .يراوضلا

 لك اهعاجرإو فرحألا ليصأت ةيفيك يف مهم ءيش ىلإ دوعأ

 ءرخآلا نع بوني نأ دحاولل زوجي ةليصف لك.فرحأو .هتليصفل فرح

 ْ يه لئاصفلا هذهو

 فرح يهو |!ظمة هم ܐܬܝܫܘ̈ܪܚ ةيقلحلا فرحألا ةليصف - ١

 و - ܗ ب ܥ تالا ;(>. ءارلااءاهلاو نيعلانو:ءاخلاو فلألا

 داصلاو نيسلاو نيزلا يهو | جمسهةهد ةرفاصلا فرحألا ةليصف ١-

 ܝ ܨ ܓ نيشلاو

 - ܘ - ܒ ءافلاو ميملاو واولاو ءابلا يهو ةفشلا فرحأ ةليصف -¥

 . ܐܬܝ̈ܢܬܘܦܣ ىعدتو . ܦ - م

 ܢܪ ܪܬܝ حموش ܐܓ

 نؤنلاو ..ماللاو.ءاطلاو .لادلا:يهو.. ܐ ܬ ܝ̈ܚܩ ܠ. ܚܐܠ فرحأ ةليصف ܇ ܚ

 .(ܐ.- ܢܢ ايز>>ل - مث - ܕ ءاتلاو



 يدتهي يك لئاصفلا هذه ىلإ أجلي نأ باتكلا اذه حفصت نم ىلعف

 ىتح .هيلع رمتس يتلا ريباعتلاو ظافلألا لولدم يف ليصألا ىنعملا ىلإ

 نم لباوب انقشري يلاتلابو .اجنص نري وأ اساحن قرطي هنأكو زربي ال

 .سايذب اياه للاخ 05 هعايس

 اهيف تعقو دق نوكأ دق تاوفه نع قبسملا راذتعالا نم يل دب الو

 .رذدع نم ميركو

 ءيعاولا يبدألا دقنلل ائيش ىقبأ امل ةمصع اذ بتاكلا ناك ولو

 اعمج اعدو ةميلو لمع ناسنإب هبشأ بتاكلا نإ زيزعلا يئراق اي كافخ الو

 ريثكف «هل ذلي لكأمو بارش عون ىلع لوعي لكو هقاذم هل لك .ةميلولا هذهل

 سانأ دوجو نم دب ال نكلو «يعادلا اذه مهل مدق امم نولكأي نييوعدملا نم

 عمسن نأ دب ال كئلوأ رفوتملا بارشلاو ةمعطألا ضعبل قاذملا مهل نكي مل

 اهرضحأ قاوذألا نم قاذم وأ فانصألا نم فنص رفوت مدعل ادقن مهنم

 ةدلولا بحابع

 تفان .ةينضمو ةنمزم ؛ةبعص ةريسم ةصقف باتكلا اذه. ةيضق ܐܩ

 ذإ ددص لهأ ةغل يف ةينايرسلا ظافلألل دصرتو ءاغصإ نم نرق عبرلا نع



 بيصن نم تناك هنيحب نودت مل .اهنم تائملاو تادرفملا هذه تعمج

 .عايضلا

 تيلوبورتم ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام ةفاينلا بحاص ناك

 وه ناك ذإ ةنيفلاو ةنيفلا نيب ينثحتسي ناكف هب موقأ امب ملعلا هل بلح

 يذبحم يديأ نيب هعضوو دوجولا ىلإ باتكلا اذه جارخإ يف ديحولا زفاحلا

 در ىلع برلا انردقو ءليزجلا ركشلا هركشأ ءثوحبلا نم عونلا اذه

 .هبعش ءانبأ ىلعو انيلع هلئامج

 ربصلاب ينتلماع يتلا ةكرابم ةبذع يتجوز ركشلاب صخأ امك

 .باتكلا اذه دادعإ نمز يف هتلمحت ام لك ىلع نانتمإلاو

 .ماع لكشب ايروس يدلب ءانبأل ةمدخ تمتق دق نوكأ نأ لمألا

 يزازتعاو يرخف ريبك عم .صاخ لكشب زيزعلا يددصلا بعشللو

 الإ نضخمتت ملو فارشألا ¥ بجنت مل يتلا ددص مألا دلبلا ىلإ ءامتنإلاب

 .موفلا نم ليبنلاب

 ةكرابم لضاف سامشلا
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 امك رومأملا ىنعم يطعت امك ܝܣܒܐ لوذرم رقتحم :سيسبأ

 :ارومأم امداخ :يأ " نالف ديإ تحت سيسبأ دعاق نالف ' :لاقي

 :اقبأ لصألاب اهنكلو .نيفرحلا براقتل هقبع نويددصلا اهظفل : اقبأ .

 1 اهحأ ܠܠ ܐ ܒܐ ܠܠ ܢܥ

 .قبغمو محام :قّبؤم وأ قّبغمو ‹ |ا.ههحأ :تاقبومو قبومو

 معز ىلع برعلا ييوحن نم هنأ معز :يلؤدلا دوسألا وبأ :

 ينإ امك فورعم ملعم وأ صخشب سيل هنأ وه حيحصلاو «نييوغللا

 بحاص وهف دجو نإو مسالا اذهب ىعدي لجر كلانه ناك هنأ نظأ ال

 ىلع مسالا اذه اهلد يتلا ةحيرصلا ةلالدلل كلذو ةغللا ميظنت يف باتك

 ادووسد ابآ بيرغلا مسالا اذهل ةمجرت كنودو هظفل يف ظفللا ةيروس

 بتك صخش مسإ نع مسإلا اذه اندافأ ܐܠܘܕ | .ةعضو اح ئثؤود

 انيتأ نيأ نم ملعأ الو ليمجلا قئاللا مالكلا وبأ هفلؤم يعدو اباتك

 تلد وأ لأد ܨ ةغللا سوماق ئف لزن لهو يلؤدلا دوسألا يبأب

 نأ مهنم نييددصلا صخألا ىلعو ةماعلا داتعا دفل :ناحرس وبأ

 هتصق صقي يوارلا عمست ام اريثكو بيرغلا بقللا اذهب عبضلا اوبقلي

 .ناحرس وبأ عم هتكرعمب هعم ثدح اذام مهملعيو روهمجلا ىلع

 7 لاك ءافلا ظفل يف ةدعاقلا كافخت ملو وعفأ اذهان عبضلاف

 ܐ



 اهناكم تذخأ يبرعلا ظفللا نم طقسأ دق فرحلا اذه نأ امبو ةيبرغلا

 اهظفل ىلع موقلا داتعا نمزلا عمو وعبأ وعيأ نع اضوع حبصأف ءابلا

 شطابلاو رساكلا وه ناحرسلاو وعبأ نم نيعلا فذح عم ناحرس وبأ

 ناحرسلا يف لعفلا .بئذلا وه دحاو موهفم يف لقانلا اهذخأ امك

 انينع دقف ناحرس وبأ عبضلا نع انلوقبو كتفو شطب : بزعم

 .ناحرس وعبأ : ادسؤعم ܐܥܦܐ .كتافلا ” رساكلا بحل“

 فلألا حاتفب ةيقرشلا ةجهللا ىلع تحب يروس ظفلب تتأ بألا :اَبأ .

 ةقيرطب يتأ اضيأ اهعمجو ىطسولا ءابلا ديدشتبو ܐܒ ةريخألا

 . ]دج ]زادك =: ܒ ܠܬ

 اهل نئاسأ ال ةيصق عشا نالق هل ةحسال آمالك قدتخا :عببأ 8

 يضاملا ܥܒܢ لعف نم ܥܒܐ لعف نع ةيثآ ىهف :سانرُب الو

 هدرجم يدلا ديزملا لعفلا نم ةداع نونلا فذدحت ديزملا يفو درجملا

 درفلل لوألا درفلا فرص يف رخآ ىنعم يطعت امك .نونلاب ئدتبي

 5055 )53 3 ا
 .هل عّبأ .ةقبل ريغ ةقيرطب

 لوقت امك .كشلا عالج ىدل هي ككشملا ربخلا حّحصت ةملك :يراثأ ¥

 لب رودتب يللا سمشلا يه ام " يراثأ " رودتب سمشلا نأ ركفن انك

 كشلا عوقو دنع الإ ةلمجلا يف لخدت ال يراثأ ةملك نأ امبو .ضرألا

 ربخلا ىلع نيقي تادأ لخدت نأ بجي ربخلا حيحصت دنعف ام ربخ يف

 3 لصألا يف يه يراشأ ةملكف .حيحصلا وه يذلا يناثلا



 امك نيفرحلا نيب ةيظفل ةبارق دوجول ءاثلا ىلإ نيشلا تبلق يراشآ

 وهف اهانعم امأ .سكعلاب سكعلاو روثآ ىلإ روشآ ةملك يف تبلق

 لوقلا ىدلف دكأتو قّدص اهانعم راشآ : ܪܦܐ لعفف ديكأتلاو قيدصتلا

 " دي ةاحطأ مل ܝܫܐ ربخلا اذه قدص ينعت رودتب ضرألا يراثأ

 .سمشلا ال رودت يتلا ضرألا نأ " ظفللا ةلوهسل ءاهلا فذحب

 ةملك ينعت امك تسيل يهو .ناكم ارثأ . ش3: ]ܪܬܐ :ارثأ ±

 تنأ له " .هتاذ ءيشلا وأ نيعم ءيشل ناكم يأ ينعت يهف رثألا

 ناك نإو .ماعطلل ناكم يأ دجوي ال يأ " ارثأ الو " :بيجي " ؟ عئاج

 امك::ئنعت هو .غئاج وهف ماعظلل' ناكم ܘܪܐ ܟܕ[ " ارثأ ' :لوقي اعئاج

 .ܐܬܘܒܝܬܠ ܐܪܬܐ ܬܝܐ ܕܥ ةلمج يف

 |[ |(, ܢܨ ܒܬܝܐ اظقلط ܐܐܐܥ ܐܠܡܠ( ܐܢܒܐ( ܨܒ داجأ ܝܶ

 لافت ٠ ܐܕܓ اهردصم افرص ايروس ىتأ دقف اهلامعتساو اهبيكرت

 كداجأ " يف امك .بعت وأ نزح وأ ةبيصم لمحتب اظوظحم ناك نمل

 ىلع كلقع مظعل اي يف امك بجعتلل لمعتست فلألاف .ةبيصملاه ىلع

 نوهداجأو ܼܝܦܕܓܠܐܘ ܟܕܝܓܠܐ :ةييصملا هذه كلّمحت
 هنا دمحا

 لمع غارقة قادأ) ܐܬܢܒܐ يه ةيورنشملا غيجلاكةميجلا لقلب, ܬܬܠ أ

 نال نع. بن نلفت اذجللو ܐܪܒܓ ܘ لوقن امك ةبسنلل

 يأ انيقيبا ولوقس يتقي ةدواربلا ةلادلا يف اذكهو ةليضفلا لجر لجرلا

 أاهدسج عابملا ةأرملا يهف روجألا ءافقل اه دسج عبس يتلا ةأرملا ܠ



 ةيناز يغب ةأرما !:>-هي/9 يأ اركاد ةأرمإ طبضلاب تءاجف نمثب

 .ةيحابإ

 لمعتسي شقلا وأ راخفلا وأ ساحتلا وأ بشخلا خم ءاعو :ينوجأ

 ܢܥܒ اهظفل .نثأ'دإ. ءانوخأ انجل .خلا ةهكافلاو ءزبخلا عضول

 ةرومضملا ءاتلا فذحت ذإ ثينوجأ : نمي يررخل ريغصتلا

 .هرخآ نم

}3 :0 1 

 لايخب ءايشألا روصي يذلا يأ جاجألا وهف لايخ جسان وهف ائطاخ

 وهف لّيختو )ܨ ܝܒܢ . ܓܔܫܨܓܗܘ ܓܒ ةملك نم يهو بذاك

 كلذو ّجأ يف امك ظفللا يف فلألا ىلإ ءاهلا بلقت ام ًابلاغ ܐܔܓܓܗ
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 .اضيأ ةيبرغلا تاغللا يف دراو اذهو .فلألاك ظفلت

 .كليح دشو .كسفن صاحأ موق 0 هسا ا : صحأ

 تصاح ةأرملاو . رمأ.همهؤ ܢܘܚ كفعض يوقو ܟܦܧܦܠܢ ܘܚ

 امو هيلع ترباثو لمعلا يف تدتشا لب حرتستو سلجت مل اهتيب يف

 قش ܐ ܫܒ نما ..أوسب ةضايم وه ةدشب هيف طبرُي

 ةوقلاب نحشلا ىنعم اهنم فشتسا امك ابراه ىلو مث نمو ىوقتو

 مل ام لافتألا عفري ال ةينبلا فيعضف ام لمعب مايقلا يف ةدشلاو

 بئادلاو تباثلاف بأدلاو تابثلا ىنعم يطعت امك ةوقب نحشيو صّيحتي

 .ساوحو صاوحو :صاّيح | ܝܚ وه



 ةدّدشملا ةقيرطلا ىلع ىتأ اهبيكرتف بحأ نم ةغلابملا ܨܬ ܕ :بّحَأ
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 تاذ ةبحأ يهف رانتساو قلأت ملقلاو ةفرعملا ًبحأ اهب لعتشا ةاتفلا

 اهلامعتسا الإ قبي مل فسأللو .سنجلا يف .ءبحلا يف ججأتملا روعشلا

 لاجرلا ةبحمب ةلعتشملا يغبلا يأ ةبحألاك ةئيندلا يناعملا يف

 | ة لانه تي طعا راضيأ لاقي ذا..لفاشف /اهلامعتنسا ܐܒܘ[ ( ܐܢܫ و

 ىنعمب ةّبحلاو .ءالولاو دادولاب ةرعتسم تناك ذا 99 | ܨܠ
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 يددصلا موهفملابو .ابابحلاب تيعد اضيأ ةدجلاو ܢܦܠ يه يوادبلا

 .اهلبق نارطملا ܠܸܢ نالف بح

 يف ةفص يهو ميركلا نآرقلا يف تدرو امك دودخألا لهأ :دودخأ

 اونفدو اولتق ءادهش مهنأب نورسفملا اهرّسف دقو .نييريمحلا ءادهشلا

 يف ريبك أطخ يرظنب اذهو ءدودخألا ىعدي قدنخلاو ريبك قدنخ يف

 يتلا نيسيدقلاو ءارعشلا يثارم ىلع انعلطا اذإو ةملكلا هذه ريسفت

 نيذلا نيحرفلاو نيطوبغملاب مهنوعدي مهارن ريمح ءادهش يف تليف

 ثودحلا لهأ مهف ميظع حرفبو رطاخ بيطب ةداهشلا ليلكإ اولان

9 0 5 5 07907 

 ثحبلا اذه نم ةفلتخم ةنكمأ يف انحرش يف درو امك نيذلا قرشملا

 تلدبت ساف ةدعاقلا تاذ ىلع تدرو انهو ًءاخ ءاحلا نوظفلي مهنأ

 ننم كام جلا هلك : قاما يأ انطلق اكو :ترودخ ىلإ: 1: هزسم ثاودحلا



 مهارن نيسيدفلا يف يثارملا عيمج ىلإ انعجر اذإو ةدحاو ةليصف

 حرفب ةداهشلا ليلكإ مهلينل نيطوبغملا نيحرفلا ةفصلا هذهب نوبقلي

 يهو ىدنلا رخص مهبقلتو ءادهشلا يثرت ءاسنخلا يه اهو .ميظع

 يثرت اهنأب ءاسنخلا رعش لقان لاخف . ܐܕܝܠ ܐܪܫ ادينا ارخش

 ءادهشلا نم اهلهأ ىوس ثرت ملف يه امأ .ىدنلا رخص ىعدي اهل اخأ

 .ادينأ ارخش

 ردق .ءاملا عضول لمعتسي ءاعو :يدوداق وأ :يدودآ *

 000 1: ܒ يه يدودأ ةملك . |ܬܝܕܘܕܐ( 5 ܝ

 م 3:0 0002

 ةيراجلاو .خوردأ ىعدي ةرجشلا يف يعرش ريغلا نضغلا :خوردأ 7

 3 خوردأ ܝ ܗ - ܒܝ ܬ اهنباو اًكحفو ܝܒ

 70 ةرجشلا قاس يف الضابقتم ييتي ةةاع خوودألا ٠ ܐܟܒܐܪ

 نأ دعب هنأ عم .ةرمثملا ناصغألا دادع يف سيل هنأل ةيعرشاللا ةفص

 .ةيعرشلا ناصغألا دادع يف بسحي َوقي

 لعشأ ىنعمب " ةروبعشلا قلع." عارسلا قلغ نلف" تع ) : قلدأ ܝ

 لاوحألا نم ريثك يف نيعلا ىلإ بلقت فلألا . ܩܠܕܐ .مرضأو

 ܐܵܢ صاجألاف «ةيقلحلا فرخألا نم امهنأل نيعلا نم اهتيارقل
 نم الدب نيعلا تظفل اذل لعسا ظفلت ىوادبلا ةجهل يف لأساو صاجع

 ىلإ ̀ نع تيس: ܟܠ يف لادلا اهعم تمغدأو فلألا

 .باتكلا اذه نم ناث ناكم يف تافلعملا
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 .يّدق ب اهرظنا : يد

 برشلل لمعتسا :عرقلاو بشخلا نم ليك وأ ريغص ءاعو :اعوبرأ

 ةينيتنجرألا يتملا هب نوبرشي يذلا ءاعولا ىلع قلطأ ًارخؤمو

 يتملا سأك يف طقف لمعتسا ىتح نييددصلا نيب ميدقلا ذنم لوادتو

 وأ بشخلا نم عنصي يذلا ليكلا يهو  ܐܥܡܒܒ اعوبرب هلصأ

 .ىنعملا تاذ"تدأ يتلا ܥܘܨ عوجرط ةملك انثحب دقو عرفلا

 ايلا ل قمل ل ءاينق نارو مف يقتدي اج وتحلطق نطق نسيك قورقنوأ

 توصك نهملا ضعب نع ةجتانلا ةجضلا وأ نحطلا توص ينعت

 ܝ ةيتأتم شورأي ةملك تناك امبرو ..خلا نيتاحنلاو نيدادحلا

 نأل شورأملا هنوعدي ةجضلاو ثيدحلا نم رثكي يذلا نأ ثيحب

 تكفل اهنا نوانلا نفك ܐܫܘܪܐ اهنم لعافلا

 ةبرضب نالف عرأ نالف " :عارإ ܥܪܐ .برضلاب لباق يأ :$ 7

 ܢ ةلباقملاو ءاقللاو .ةيضاق ةبرضب هلباق يأ " ةيضاق

 ܗܠ

 اهلاخ ذّبحو بحأ ىنعمب ميحر ܡܚܪ نم عراضم لعف :مهحرإ

 فشلتخي ذإ .نالف هللا محر لوقت امك ةمحرلا ىنعمب ةيبرع ةماعلا

 ةيضقرعئف تبلا يف ناصخش ىضافتي امدنعو ةماعلا مد الك يف اهانعم

 فارطألا نم فرط بيجيف مكحب حرصي يضاقلا وأ ةفراعلا امأ ام

 ܐܐܝ ܐܨ نينعي 1 .كنيد محرإ :الئاق

 كك ل ا ف ولو ܚ ܡܚܪܐ 1



 اهتانبو ددص قطانم يف ةرثكب هيلع فراعتم حالطصإلا اذهو هذّبحأو

 كنيد محرإ رخآ هيداني .ملكتم هب قطن ام ريرقت ىلع ةقفاوملا ىدلف

 لكب ةقيقحلا فشاك مكحلا اذه ىله كعم انقفاو يأ ' يشبنلاه ىلع

 محرإ ܟܘܒܐ ممسؤأ .كاب ّبحأ .كوبأ محرإ لوقت امك .اهاوق

 .كوبأ

 هل لاك ينعت انه عزأ .. خلا بابسلابو خيبوتلاب ةبرضب نالف :عزأ
 - ܥܝܐ اهنأ ىرنف ىلصألا اهانعم ىلإ انعجر اذإ نكلو مذلا نم ًائيش

 ناكم ةيبرعلا لالتحا عم تريغت نمزلا عم نكلو عزأ تسيلو عيزأ

 .ام اروعش هب كرحو هكرح .ةيروسلا

 رعزألا نأب ةيبرعلا سيماوقلا يف ىنعملا ىلإ ةفاضإلاب :رعزأ
 يذلا ليصألا ةملكلا ىنعم نم دصقلا ّدؤت مل دراملا فطاخلا صللا

 حاتفو نيزلا ناكسإب ܗܠ / راعز نم يهف :ليلفتلاو رغصلا ىلع لدي

 ةاتروص: ه1 ءيش لك ىلع .قلطتف -  .يبضادلا ةغيبص يف نيعلا

 ضفخناو لزن هنأ يأ ܨܡ )| لجر يف امك ةلماكتملا ريغو ةلماكتملا

 ` يتاح ىلا نع اهلا هل دعو ندع ناك لذ

 ةئيهو دقلا هل نكي مل ذإ لفطلاو ًامارتحا اهلقأو هسفنب لجرلا رغص يأ

 اهنمو ܐܪܘ݇ܪܥܙܘ | ريغص يأ رورعز وهف لماكتملا لجرلا

 ܢܘܪܘܥ = نوروعز مارتحالاو هيصخشلا ليلق نارعزو نرعزت

 اريغص يدتبي ءيش لكف لامكاللاو راغصتسإلا ىلع لدت اهلكو

 حبصيل لامكلا ةجرد ىلا جردتيو «.روعزو وهحاا رورع )
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 ܡ ܬܘܪܝܡܓ وه لماكتلاو .عابشإلا دحو لماك يأ ܿܪܝܡܓ

 نم ريثكلا ىلع نيتظفللا نيتاه قلطتو عابشإلاو ءالتمإلا وهو رمغلاو

 اراصغأو نسمع كيغد ةطنحلا“نامغاك ءاهركذل.لاجمال ئتلا:ريياغتلا

 نم لماكتم ددع ىلإ ةريغصلا ةرورعزلا ةدوصحملا اهلمش تعمج يأ

 .||.ه بصح ܐܕܚܒ دحاو رمغ

 ذإ ريثكلا رعشلا يذ ةيبرعلا سيماوقلا يف رعزأ ةملك تدرو اضيأو

 يه لب رغص محا نم تسيل هذه نأ لفانلاو لحانلا نهذ نع برغ

 5 هايتك عب اداوم انزجتم هللا ܠ هج

 ىلإ ماعطلا غلبو «ةهكافلا تجضن ىنعمب :يوتشا وا :يوتسا :

 نكلو ىوتسا اضيأ يهو .اديج يهط :خيبطلا يوتسا .يهطلا ةجرد
 ܣܐܐ ܝܘܝ( ىزؤتنيا لوقت ذإ: ثدي ئوووييف لظافألاو بيكرتأ)

 انك ܠܐܣܐ[ عاف وف نمل :ةيكاقبوأ )ܐܝ(, )ܐܙ! ايصخش

 ܐ ܘ ܪܘܥ . ܨܕ ̇ܚܸܢܐܕ رورعزلا ةملك يف اندروأ

 ربعن جوضناللاو ܝܘܬܫ | جضنو غلب يأ يوتسا لعف نم اضيأ

 راصُب صح تخأ يه . راصب ܪ ܟܒܘ رصبلا وأ رسيلا ةملكب هنع

 اهوعدن ةغلابلا ريغ ةهكافلاو ءاوتسإلا ةجرد نع لق ينعت يتلا

 يأ مرصحلا نأ ىستت الو !ةرح وأ ܐ̈ܪܣܒ .يرصُب وأ يرسيب

 وأ ميرسح يأ طبضلاب ىنعملا اذه يطعت ةجضانلا ريغ ةهكافلا
. 

 يف صئققنلا لولدم اهلولدم يتلا ممةتعحس ردم عدس نيرسح



 وأ نيريساح وأ سامععس يه مرسحلا ةملك نذإف جوضنلا

 .جوضنلا اهصقني يتلا ةهكافلا يه ميرسحلا وأ مرصحلاف ميريصاح

 ةينايرسلا يف نأ درون حاضيإلا يف ةدايزو .انأ ييأر بسح اذه

 ܝܗܝܬܪ ܕܒܐ 3: > 33 )5399 ܒܒ يطب

 .ةكئالملا ىواس هنأب ينعي اذهو ةكئالملا نم هيندت مل : ܐܦ ܐܠܡ ܢܡ

 ىلا اورقتفا نييأللاو :ةقرعملا ىلإ رقتني :اقمح ف ܐܝܦܚ ܐܪ,

 ميرصحلا وأ مم:مععس ميرصحلاو .نيريساحلا مهيف لوقن ءام ءيش

 حالطصا دجوي نآلا ىتح غلب نمو دعب جضني مل يذلا مرصحلا يأ

 ةياغ تغلب يأ توتسا ةهكافلاو ... خلا بدأو ةفرعم يوتسا نالف

 عباصأ يف زربي ىنعملا رت .رصنبو رصنخ ىلإ دع .ةذللاو بيطلا

 .ءاخلا فرح يف رصنخ ةملك يف تحرش دقو .ءانع يأ امنود «ديلا

 . ܐܢܝܦܪܟܣ :زابنقلا عرد :انيبركس حصألا :ينيبركسا

 سبالو سادقلا ءانثأ نهاكلا اهسبلي يتلا ةلحلاو زابنقلا نع ةريخألاو

 .ضرألا يف هسمالت نم أرهي اليك ءاذحلا اذه سبلي زابمقلا

 ([ ܒ: نا هل لوقي رخآل ةركلا ܠܥ | ܕ يمري امدنع :ىقلسا ¥

 ةركلا طقتلمو كسام ىلإ دوعي ىنعملا نأ انلخ .ايلاع اهفذقأ ينأل

 تح ىلإ كسلا > رين 32 فقر ܒܒ

 تلمعتسا اضيأ قيلستلاو :طقتلي نأ يناثلا فرطلل ىنستي ىتح ءيشلا

 سيردلاب فذقي قلسملا نأ ذإ حمقلا نم سيردلا وأ زيرتلا قيلست يف



 وه نايرسلا دنع قالوسلا نأ كافخ الو ةيقنتلا لجأ نم ءالعلا ىلإ

 . ܐܩܠܘܤ دوعصلا ܩ

 تي ا تح راي كولا“ كدرلاو ܢ

 ܝ هملجف(

 ربخ وأ ببس امنود الوذرم تكرت تينتسا هراظتنا نع باوج

 امك نيشلا فرحب تأت ملو ائيش ةيبرعلا يف تدرو دقل :تسشاإلا

 اهتينايرس حجري ام امأو ةرخؤملا يهو ت تشإلا ةماعلا مالك يف تدرو

 0 6 ا لا ܐܶܢܳܠܽܢܰ ܐܒܪ( ل

 2 رجا ا ا

 .كترخؤم

 ىنعم تذخأ دقو لقح نم ةريغص ةعطق : ܐ ܪܟܫܐ :ةراكشإ

 يف تلمعتسا دقو تالغلا وأ ةهكافلا اهيف رثكت يتلا ةقيدحلا وأ ةحاولا

 .©01120212 ىنعملا تاذب ةيلاغتربلا

 فقلتأ ىن ܐ ايها ܝ
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 وأ ءافلحلا نم لابحب كبح لوطلا يف ىواست شق وأ بصق :اشأ :

 ريعشلاو ةطنحلا سارد مايأ ءاوهلا ܠܝ يف لمعتسي شقلا طويخ
14 

 اقم ثق ةملك يف ريخألا ةلعلا فرح مسكل ةزمهلاب ظفلو يشق



 ىلإ فاقلا بلقت ام ابلاغ ةيددصلا ةقطنملا يفو .ءيشيق ظفلت اهنأكو

 .بلأ :اولاق بلق :يف امك فلألا فرح

 .ارفش يف اهرظنا : ܪܒܫܘ : ܪܦܫ :ربشأ

 ريشا معو. نوللا ناتسي ىلإ مويلا يدلاو بهذ" .ىفانك ؛نيشأ
 يف ةملكلا هذه انل تدرو دقل " ةرذلا سونرع ربشأ نالفو " رجشلا

 صقو اهيذشو اهيذه :ةرجبشلا ܙܢܐ لوألا نيحالطصالا نيذه

 يدلاو هب ماق املكف ةيلاثملا ةرجشلا هبشت اهلعجو اهنيز يلاتلاب اهدئاوز

 اذكه اهلولدم ناك اذإف ليمج قئال رظنمب ةرجشلا زاربإ وه

 فع يه ةيقيقحلا ةملكلا نأ ذإ .ةحيرص ةيروس ةيمارآ يهف

 ةملكو ةيبرغلا 2 لاك ءافلا ظفل ةاعارم عم رفشأو رفش .رههأو

 يقع كلو تشاو رسقر رثش . ܒܫ ܒܒ ܦܫ

 اننكلو اهتالامعتسا لكب درت مل فسألل قئال رظنمب زوربلاو لامجلا

 ܐܵܢ هرظنم لعجتف اهنبإ ربشألت مألا :ةيروسلا يف امك لوقلا ناكمإلاب

 ܇ ܗ ܒܠ ]ܒܩܒ |ܐܪܦܫܡ ܐܡܐ اليمج

 سينارعلا عئاب نأ ذإ ىنعملا تاذ لمحتف سونرعلا ربشأ نع امأ

 ىلع سونرعلا زربي ىتح رعشو رشق نم سونرعلا دئاوز لك حرطي

 رعش نع ليق كلذ ىلع ةدايزو ةصارتملا هتابيبحو ةليمجلا هتئيه

 ىلع تحرط يتلا دئاوزلا يأ .ةربشوأ وأ ةربشوق ًاضيأ سونرعلا

 .ليمجتلا دئاوز تتأف هتابح زاربإ نابإ سونرعلا



 ىف نوطشلاهليد يريشأ جوتلاو هادا اووخارإ نقشلا» ةاراضيأ | كلذ ىنعزويزن

 قلطن هيلعو طبضلاب ةيماعلاو ةيبرعلا يف امك ارفش ܐܪܫ ةنيزملا

 ىنعملا تاذ ىلإ ةيدؤملا ةملكلا نوكت ܐ ܪܦܧ حاسكلا صقم ىلع
 ܐܪܐ |ܪܦܫ ةيلفشلا تناك تاوألاو ةرعش:ةلح_ سأارلا..نضشأو

 يفو نيزملا هنوعدي قالحلا نأ ةيبرعلا دالبلا ضعب يف ىرن ساسألا

 ܐܢܪܦܫ ܐܡܘ ܐܢܪܦܫ رّدشملا وأ رفشأملا وأ ناتروفشلا ةيمارآلا

 نيفيف يدينا ارنا هشام رع ا كا دوقو انكي اذان وخيم

 .ܐܪܦܘܫ لامجلاو ةعورلا ةنيدم :ارفوش

 وأ مرك نم ةعطق يه ةراكشإلا | ܪܟܫ( :ةراكشإو :ةركشأ

 نم ةديدع فانصأ ةعارزل وأ مركلا ةعارزل ةمدختسم ضرأ ةعطق

 وأ امرك اهلعجل هضرأ نم ةعطق صصخي نمك .اهريغ وأ ةهكافلا

 ريغ يضارألا يقاب نع تزيمتف ةهكافلا نم رخآ فنص يأل اناتسب

 ةقيقحلا تناب دقل " لوقت امك :ةركشأ ةملك تتأ اهنمو .ةعورزملا

 زربت امك تزربو ةضماغ تناك ةقيقحلا نأ يأ " ةراكشإ وأ ةركشأ

 ريغ وأ ةلحاق ضرأ طسو ءانغلا ةقيدحلا زربت امك ةحضاو ةراكشإلا

 يدؤت ذإ ةيلاغتربلا ةغللا يف ةملكلا هذه تلخد فيك ملعأ ال .ةمدختسم

 .ءانغلا ةنجلاو درفنملا لقحلا يأ لوألا ىنعملا تاذ

 :نيعشلاا وأ ةطنحلا ةتتبن. قاس لاقي لعمل وأ :لصأ ܖ

 نم ةريبك ةلس ةماعلا دنع ةصوصافلا يناتسبلا لاف :ةصوصأ ':

 يه .اثوصأ اهلصأ ةملكلا حيحص ريغ اذهو .لسلاك نانذأ هل بصقلا



 يهف .هتاذ نيجعلا ينعت انايحأو نيجعلل لمعتسي ءاعو ةطاسبب

 أ لوف امك فلألا ني. ايتيارثل افاق فلألا تنل ܪܝܒ ܐ݀ܘ(

 ءاثلا نع اضوع انيس ضعبلا اهظفل املج ةريخألا ءاثلاو ملقلا ضوع

 لجأ نم اضيأ لمعتست اثوصآلاو بلعث نع اضوع بلعس لوقن امك
 :يلي امك طبضلاب اهلامعتسا ركذأ امك ةيشاملاو ليخلل ماعطلا ميدقت

 لكألا وه ليلبلاف ' لكأت تازنعلا يلخ ةصوصألا يف ليلتبلا طخ '

 نم طقف نكت ملو لكألل ةيشاملل برقيو اتوصآلا يف عضوي دازلاو

 ساحنلاو بشخلاو كنزلاك ىرخأ داوم نم اهعنص زوجي لب بصقلا
 ..خلا

 09 ܐܬ باقليم تاي نك نايس يو سلو لسا وا: ܒ 3

 ام ةظنحلا لشأو ليقارع امنود موربملا لبحلاك .ءيشلا ةماقتسا ىنعم

 بيضق هنأكو رهظ يذلا رونلا عاعش رونلا لشأو اهقاس نم ماقتسا

 ܠܫܐ ܪܿܪܫ .ةقيلخلا يف هللا ةمكح يف كلذب مارفأ رام لاق .ميقتسم

 :فييلسألا ܐܝܘ "حمد .قاحنو )ܐܢܝܦ

 .ةفصاعلا جايه مامأ تبث ܨ

 0 عطتن ليعسي ! طفيت يرحم ليتم : ىقظأ

 مسإلاو ىفبهجلح> لعف نم يهو عطاق دح تاذ فوقعملا فيسلاك

 لأ يه ىفطل ىف ماللا نأ قويددصلا لاخ دقو |ظهيجتح اهنم

 يفطل اهعمجو افطل ܐܦܛܠ نم ةقيقحلا يف يهو فيرعتلا



 ع

 .ةعوطاقلا يه ةفطللاو .عطق .ܦܛܠ اهنم لعفلا اهجح

 .اهولاخ امك يفطقلا تسيلو

 تتتأ :هانيملا!نازخا وهو: ناظآ: حصألاو' :ناظاق:ظفلت؛انايحأو:: ناظأ

 3 وذ هانيملا هئؤطحس وح ؟نيززوألاو .قالوأدا لأ ةملك نع

 .اتيدومعم ܛ |ܬܝܙܘܡܥܡ ܢܙܘ( ةيدومعملا نرج يف لوقت

 سب اجو طار نلوم فلا مجد اياشأباةجرلا الجار ةراقا# ىنسثعأ

 :لوقي كلذ يفو " هوباثأف مجعلا كولم دصق ىتح

 ميل ْشروأو صمحو نامع 2هقافآ لاملل تبوجو

 ةدلج ءانبأ نم نيررضتملل لاملا ةيابج يف حضاو يروس رعش اذه

 يف داهطضا نم ؛هبعش هل ضرعت يذلا ملظلا نع ثدحت ام رعاش

 وهو ملظلا وه ءىشعألا مسا ىنعم نم فشتسا ام ىلعو ؛ميلشروأ

 وأ ܐܬܥ همسا لولدمو ءرعاش لجرب سيلو «تاذلاب ةديصقلا مسا

 ܐ ܐܢܐ( )ܐܬܠܝ ܐܡܠܠ ܨ 141
 .يرعشلا تيبلا ردصم ىشعأ

 مشع :هاح ܬܝܡܚܕ ܢܡܥܠ |ܬ̈ܘܦܢܘ ܐܢܘܡܡ ܬܝܒܓ

 ميلشروأو صمحو نامع _هقافآ لاملل تبوجو

 ثاقفنو لاملل ܐܢܘܡܡ و تبوج ܬܝܒܓ ةملك لقانلا لاخ دقل

 [ نك ةزازفدأنقا ىواء تحور اتقن ܐܒܐ ܨ ܐ ܨ ܐܬܦܢܘ

 ܢܡܥ ةملكف ايروس ةغل يف اعلضتم ناك نمم سيل هنأ ودبيو لقنلا

 ةئيطخلاو ًايلاح ندرألا ةمصاع نامع اهمجرتف ناماع انبعش ينعت



 بوضغملا تيماح مدس ةملك أرق ذإ اهيف قلزنا ىتلا ىرخألا

 انه نمو نامع دعب صمح يه ةيناث ةنيدم اهنأكو اهذختاف هيلع

 ةميظعلا ةنيدملا ميلشروأ رارغ ىلع ندم ثالث جسني نأ .غاستسا

 مل ول ؟ ميلشروأ مسا اهيلع قلطي سدقلا تناك ىتمو ؛سدقلا ةنيدم

 ¥ يصخشلا ييأر اذه امنإ يروس رعش نع ةيتآ ةمجرتلا نكت

 اهب ربخ هل نكي مل نم امأ ينعأ ام يعي ةيروسلا ةغللا ىلع علطملا

 ' ܬܝܡܚ ” نأ ىسنتاال ًاعبطو .يأرلا اذه لبقتي نأ هيلع بعصف

 .دهطضمو راغمو مولظم يأ صيماحو سيماح ظفلت

 حاجنب المع زجنأ نمل حدملا يف لاقت ةظفل مورافعو :مور افأ

 ܡܪ ةيناثلاو ܐܦܐ فا ىلوألا نيتملك نم ةفلؤم يهف .نسح ءادأو
 ما

 عوفرم هجولا يلاع يأ مزاهأ مورافأ وأ مورافع تحبصأف مور

 .سأرلا

 نه 1 روفألاو كينوحألا ةملكل عجرا .نوجألا ىنعم يطعت :اروفأ *

 لمعتسي بشخلا وأ جاجزلا وأ شقلا نم ءاعو ارفوأ ةقيقحلا يف

 .ارفوأ : |:ههأ ةحيحصلا ةملكلاو ىتش ءايشأ عضول

 ظفحل ةصاخ نويددصلا هلمعتسا دق ليبنزلاو لسلاك ءاعو :زينقأ *

 فال ابني ضفدع ܐܩܙܢܩ قزنق يه ةملكلاو نابطرملاك تالوكأملا

 .قزينقأ وأ زينقأ تحبصأف ةملكلا علطم يف فلأ ىلإ تلوحتو ةريخألا

 لكايب ينالفلا لمعلاو .قرغتسا يأ :مايأ £ لمعلا وعم لكأ :لكأ 7

 . ܠܟܐ تاعاس ثالث قرغتسي يأ تاعاس ثالث
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 ܐܛ

 اهانعم ينريح يتلا ةملكلا هذه حرش يف ادج تددرت :اكسالأ

 نإ :ةيروسلا اهتمورأ ىلإ اهئازعإ يف افرطتم زربأ الئل اهنومضمو
 هايمب ةيورملا ضرألا " وه اكسالا لهأ ةغل موهفم يف اكسالأ ةملك

 اقش اهالآ .اقس هللا طبضلاب تنع يروسلا اهموهفم يف اذكه .ةيهلإ

 د ا كاع © .بكرم مسا نم ةفلؤم اهنأل

 مسأ ةيروس لوصأ ىلإ اهتعجر ام اعون دكؤي امو كلذ نم برغألاو

 بكرم مسإ اضيأ وهو ام يقشالا يأ وميكسألا مهف هنومضمو اهلهأ
 اًموازرعُم م يناثلاو اقس ܝ( يقشأ لوألا نيينثإ نييعطقم نم

 .اميكسألاو ܐܝܡܝܩܫܐ " ءام مهاقس برلا ” ܘܐܘ يأ ܐܝܡ ܐܡ

 ܬܙܝ.( ܙ ܐܦܪ ` نهلولا نديلا وذ ..بتفيعبضلا ܐܐܝܠܐ :لّيلئاو : ليلأ

 رومألا يف اذكهو فيعضلا هندب عم ىشمتي ال ءيوقلا هلمع يأ .لّيلئا

 3384 دعا اسيرو . ܐܬܠܠܥܠܐ ىليلا اهنام" اما ةيضقك ةيؤنعملا

 ايروس اظفل ظفلتو فعضلاو نهولا ينعت انهف ةيبرعلا يف لق ةملك

 ةيبرعلا ةقيرطلا ىلع تظفلو ةرثكلاو ةرفولا سكع تطعأ كانهو

 ! اج زيا بحق نا نبك مقشر اوت ةلءادلاو جضاو قرافلاف

 مل لعفلا نأ ملعلا عم اهنم ةفصلا نم ةملكلا انفرعو ةيروسلا يف دري

 .ةيماعلا يف لمعتسي لزي
2  

 هريغ ىلع ةنيغضو دتخ .لمحيو ” ميلأ نالف ܐܡܠܐ ܝܨ ܡ̈

 .نايرسلا ةغل يف ةلصب عجولا وأ ملألل تمت الو ماليإ ܡܠܐ اهلعف

 ܐܠܡܐ ملألاو



 ةداع هايملا هب تعمجت ريغص ءام لصاح : ادلوأ . اثىهأ :ذلأ ܝ

 قباس نود .فيصلا رح يف ءاملا نودجي ذإ نوداصحلا هنم ديفتسي

 يذلا رطملا ءام برستي مل ةيربلا يف نرجك اذه نوكيو ريضحت

 هيلع تزاج مث نزخملاو لصاحلا وهف .هب اظفتحم يقبف هب نزتخا

 اهيلإ امو ةيعارزلا تالوصحملاو نبتلا نزتخي امثيح نزخملا ةملك

 موهفمب ريغصلا ءاملا لصاح يف الإ لمعتست ملو ىتش يناعم نم

 .قالطإلا ىلع نزاخملا عيمجلف ةيروسلا سيماوقلا يف امأ ماوعلا

 لعف يهف .مغلاو دمكلا تارامإ ههجو ىلع ترهظ :مكعو : مكأ

 اهسكعو مّكوأ ܡܦܘܽܐ اهنم مسإلاو هتنحس تريغتو دّوسأ ܡܦܐ

 :- درسا امر ةارسلا ܐ 0: ܝ ܝ ܨ

 ةراوحلا وأ .راوحلا وهف .ةجهبلا ىلع لدي يذلا ضيبملاو .مكأ وهف

 فصوو ضاييبلاب يأ ةراوحلاب هتيب يلطي لك دايعألا يف ىرت ܐܪܐ

 3 همس لا سبلت اهنإ " :لاق ذإ ىتوملا ةافر سيدقلا

 وهف حرفو جهتبا نمو اماكأو اداوس سبل يأ .اماكوأ . ܐܡܟܘ(

 .نايرسلاو برعلا ناسل يف ةكرتشم يهو يراوحلا

 ةلوهسل نيعلا ىلإ ةبولقملا فلوألا اهل تفيضأ .ياولا وأ :هاولع %

 ينعتو ينمت فرح ياول . ܫܘܠ يهف .اهبلص نم تسيل يهو ظفللا

 تأي هتيل يأ " فيصلا يف نالف يتأي هاَولع " لوقت امك .تيل طبضلاب

 .ܐܬܐܕ ܐܝܘܒ ܝܒܢ ܢܘܬܐܢ 555 ل اديب



 ةماقلا ددصب انسل " ناسنإلا عارذ لوط سايق ىطعأ سايقم :يمآ ~

 ةقيرطلا ىلع ظفلت يماعلا طبضلاب يهف .يمآ لب ةيبرعلا يف فاقلاب

 ام ياريزماق تيب وياطجا_ ىف امك لييعلاب_عهجلا ةغيصل ةنيروسلا
 .تاماق اهظفل نم دب الف ةماق نم تناك: ول اهنأل ةماقلا ىنعي

 .يشامقلا قوطلا ىنعم تطعأ .ةدحاو ةملك :خيلمأ وأ :كولمأ

 خينمه وهف .ةبكرلا تحت ام ىلإ .قوطلا سبال قنع نم ىلدت يذلا

 ىلإ نونلاو فلأ ىلإ ةملكلا علطم يف ءاهلا تلوحت خينمه . ܟܝܢܡܗܙ

 ءاسنلا هتسبل ام كولمأ ةملك نأ وه خيلمأو كولمأ نيب قرافلاو .مال

 كولمألا ةقيرط ىلع نهاكلا هسبليف خيلمألا امأ .ماعطلا ريضحت نايإ

 يف دادعتسإلل كلذو نابرقلا ةحيبذ يأ ةيهلإلا ةدئاملا رّضحيل

 وأ كونمهلاو خينمهلا وهف نذإ .يحورلا لمعلل بهأتلاو ريضحتلا

 .خونمهلا

 يفورهتيب رصفلا دقع الإ دوجمولا يف نقيب ܡܠ جالطصا :ي!ءالامأ
 ةلالد لد فرح وهو .هتالامعتساو هانعم ىلع انلد يذلا وحنلا بتك

 لامي لوانيطلل ردح ,ىشدحنتب ܐܘ ܐܪ" نذإ:ىأ ,الإو ةملك ىلع ةحضاو

 دنعل دحأ كدنع نم لسرإ نذإ .تنأ تأت مل اذإ يأ " اتنا لاعت يأ
 م م

 ينعت يهو : ܐܠܡ يلام ليصألا ܢܘ ܨ ܕܚܠܐ مالكلا ܕܘ ܨܬ ܨ ' لدانصلا

 .ندا

 وهف ءام لمع يتق قبللاو ةفرحلا . بحاص وهو. ܐܢܡܘ :ناّمألا *

 هاتيمسأ ادحاو اطخ ديصخي نمق:داصخلا ةنهم ىف الإ اهيغمست مل ناموأ
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 وهف نيطخ ذخأيف هب اريبخو داصحلا يف اينهم ناك نم امأو طاطخلا
 مو

 سيل نامأ وه نقتي لمع لك يفف ناموألا امأ . ܐܢܡܘܐ ܨ ܪܝܒܐܟ

 .داصحلا يف طقف

 ' نالف ىلع لكثأ نالف ' ةيرصملا ةقيرطلا ىلع ميجلا ظفلب :لّجنأ ¥
9 ` 

 لكدأ ىنعم تطعأ اهنأل ظفللا ةلوهسل ًانون لادلا تظفل لكدأ بذك يأ

 * ܛ ابثكم هنم ܨܥ" طيضلاب ܠܓܪ
 يف امك لافطألل ىطعي ماعطلا نم ليلق :ثينونأ وأ :ينونأ

 ليد يسم ليلقلا ماعطلا اذه ذخ يأ " ينونألاه لوك '

 وأ ينونألاو ةريخألا يف ةرومضم ءات دجوت ذإ ܬܝܢܘܢܐ وأ

 لافطألا لكأ ىلع ةماعلا اهرصتقاف ماعط نم ىطعي ام ܬܝܘܢ(

 لماشف اهلامعتسا ܐܝܘ انونأ ܐܢܘܢ نم ةرغصم ىه ينونأ نأل كلذو

 نر ننفرد دسم ب سب ةلا يحول ¬: ܐܪܒ

 ءاعطلا ةبجو ىنعت اهلكو ًاضيأ نيغلابلل ىطعتف ܐܢܘܢ انونأ تناك

 ءاودلا نم ةعرجك اهولمعتسا نييددصلا نأ امك ءترغص مأ تربك

 يف اهلامعتسا زاج يدافتعابو .اهنم ةنيعم هيمك ىلع ءاملاو
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 نمل سانا لانه ب نانلج ܐܳܡ ةيفيتصب ةماعلا

 اهنم تاقاقتشإلا ةيقب امأ .ترثدناو تعاض يتلا ظافلألاو لاعفألا

 ويوشونو وشون .ܐܝܫܢ̱ܐ يناسنإو ܐܫܢܐ ناسنإك .ةلمعتسمو ةدوجومف

 يف اهلامعتسا حصيو ةليصأ اهنأ دقتعأ .ناسنإلا نبا .اشانرب انبأي

 ريغو مهبمو زيمم مسا ىلع فقن امدنع انتداعع :يراشكتا %

 ..خلا دونهلا وأ نيينانويلا وأ مجاعألل امإ هانوزع ةمئألا نيب فورعم

 مهويل لامرلا يف هسأر ܨ ܐܳܢ دراطي امدنع ماعنإلا هبشن انارت اذهبو

 يف اذكهو ريغلا هاري اليك هتريصب يمعي هنأ يأ هعايضب دراطملا

 هيف اولاقف يراشكنإلا شيجلا وه ام ملعي انلكو .يراشكنإ ةملك ليلحت

 ةتحب ةيروس ةملكلاف حداف أطخ كل ابأ ال اذهو .ةيكرت لوصأ نم هنأ

 !بعنلل ܐܳܢ[ ܨܐܳܪ̣ܝܦܦ هيفءانلكىتئبزجلا'كارأحلتملا وأ :نمانقلا-ةلالك خف

 يتلا ءاحلا مث نمو ءاخلا عم ةدحاو اهلوصأ يتلا ءاحلا سابتلإل كلذو

 صانفلا انركذ امك وه يراشكنإلاف ءاخ نويروسلا نويقرشلا اهظفل

 نيبراحملاو ةصانقلاب نوعديو نييروشآ اوناكو ءيرجلا براحملاو

 ىلإ بقللا اذه انيطعأ ةيددصلا عاقصألا يفو .ةوقلاو سأبلا يوذ

 بابسألا نم ببس يأ ىدل مزأتيو رتوتي يذلا فينعلا ضفلا ناسنإلا

 ." يراشكنإ ونإ وش صخشلاه فيطل اي ' :هيف نولوفيف

 وه ماعنإلا نأ تحضوأ ةيرصعلا ثوحبلا نأل ماعنإلا تملظ دقل

 بيبذد عمشي' يك ضرألا.ىلع هنذأ عضي :ناك:هنأ لب كلذ نم ئكذأ
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 امك لامرلا يف هسأر ئبخي الو اديعب مأ ابيرق ناك نإ دراطملا ًبخو

 .ماعنإلا نم ةرذعملاف ليوط نمزل اندقتعا

 اريشكنلا نم ةيتآ نييددصلا ناسل ىلع ةرازغب تدراوت ةملكل دوعأ

 رشحمتي مع نالف " :ةلمجلا هذه يف امك «ةراثإلاو زازفتسإلا تنع دقو

 هيف ظقيأ ܗܪܦܝܝܢ رخآلاب رشحنت نمو رشحنتي حصألا " نالفب

 اهنم مسإلاو م-هسف هلعف .هب رشحتي هلعجو فنعلاو بضعغلا

 نأ نييوغللا حصنأو .اراشكون رشخن نييقرشلا بسح وأ : !:هسهد

 ةراثإلاو زازفتسإلا ىنعمب هايإ مهلامعتسا يف ةيمهأ لعفلا اذهل اوريعي

 يف انلق الثم ةيسنجلا ةراثإلا امأ دنلل دنلا لاجم يف طقف اذه نكلو

 ةيسنجلا ةراثإلا يف ةملك ريخ ةيددصلا شحشح لعف فسعس

 .ةسلس )6 ܨ

 . ܣ 9 ني نعي نى يلقي : ءا رشا ©

 نأب ةقح ةداهش دهشت يتلا ةقيثولا ةلدألا دوجول كلذو ءةيروسلا

 ةغللا دراوتل كلذو .تاذلاب ةيروسلا ةيندملا يه ةيرصملا ةّيندملا

 ديعصلا لهأ ةجهل اصوصخو ةيلاحلا ةيرصملا ةغللا يف ةيروسلا
 فالآ عم ةجرادلا مهتغل يف يروسلا عباطلا ىرت نآلا ىتح نيذلا

 نأ امك ةريثك ةنكمأ يف اليلق اهنم تنود ؛مهتنسلأ ىلع ليست ظافلألا

 كلذو ةفدصلاب تأت مل يكاطنألاو يردنكسالا يسركلا نيب ام ةقالعلا

 ليبس ىلع امأ ةدحاو تانبهرلاو ةدحاو تناك ةغللاو دحاو بعشلا نأل

 + لا 95 5:13130 50:7 )35 ةديف :يعنتمت اذان .ةعللا



 انيمأ امداخ ناك رافيطوف ىلإ لصو ىتح هوعابو رصم ىلإ هوذخأو

 .نجسلا يف جرو هب تشو «ةليذر هنم هتجوز لنت مل موي ىتح ؛هدنع

 هب نايتإلاو نجسلا نم هلاشتنا مث نمو يقاسلل مالحألا ريسفت مث نمو

 رطخ له .عوجلا تاليو نم رصم تجن هتطساوبو نوعرفلا ىلإ

 ناك هنأ باتكلا انملعي مل ؟ ملكتي رابلا اذه ناك ةغل ةيأب كلاب ىلع

 عم ةيمارآ ةيروس ةغل اهملكتي ناك لب مهفيو مهفيل نامجرت كلانه

 ناملكتي هتجوزو ناك رافيطوف نأب انملس ولف اهتاذ ةغللا ملكتي بعش

 هيدل ناك مأ ةغللا هذه ملكتي نجسلا رومأ ىلع مئاقلا ناك له ةيروسلا

 رصم يف ىرخأ ةغل كلانه تناك اذا اهدعبو «هعم هثيدح رسفي ܘ

 وأ رخآ رسفم يأب نعتسي مل هنأل عبطلاب ؟ اهملكتي نوعرفلا ناك له

 ةيأب ىرخأ ةغل كلانه نأب لوقلا حص اذإ ملعن ملو رخآ نامجرت

 ةغلب مهعم ملكتيل رصم ىلإ يتأي ىتح رابلا اهيلإ ىمتنا ةسردم

 هذه لك نيب يوغل زجاح يأ نكي مل يتلا ةيروسلا كانه تناك .اهملعت

 نم اهب يتوأ يتلا لامجلا لامحأ نأ ئراقلا ملعيلو ءاتاتب فارطألا

 نإ ةلئاه دادعأب تناك قرحلل تضرعتو ةيروسلا بتكلا نم رصم

 نأ نم ركنتملا مشاغلا لواح فيكو اهتانونكم عايضل تفسأ اهب تركف

 .ىرخأ ةيندم اهضاقنأ ىلع .ميقيل ةيح ةيندم نفدي

 اهنأ ىرت « مارهألا ةملك ىنعمب ايلم تركف اذإ مارهألا نع انثيدح

 وه مارآو ةيمارآلا يه ةيروسلا نأ انملعو هيلع رابغ ال يروس جسن

 هللا يأ ܐܡܪ امار هلإلا ؛هلإلا اذه نولجي دونهلاو يلاعتملا هللا بقل

 ܐ



 ةيلاع نابم الإ مارهألا امو هلإلا اذهب يدانت مهنايدأ نآلا ىتح ىلاعلا

 وأ مار حأ اهيلع قلطأ ام لك يلاعلا هللا نم برقتلل صاخشأل تميقأ

 ىرت اي نم نع ةروصو يلاعلا هللا ليلخ يأ ܐܡܪ `(

 نويمارآلا اهلثم امك ةرهاسلا هنيع تسيلأ مارهألا قوف يتلا نيعلا كلت

 نآلا ىتحف «نآلا ىتح جراد وهف دبي ملو داس بقللا اذهو .نويروسلا

 وخأ اهالآ حآو يلاعلا هللا قيدص قيدصلا يأ ربحلاب كريرطبلا وعدن

 اهو يلاعتملا ىلاعت هللا نم برقتلا يف ةليسو ريباعتلا هذه لك هللا

 داق كيلا 509 )4: اي <: 8
 ناكم لتحت نأ ءاهلل زوجي ذإ ةيقلحلا ةليصفلا ةرورضل وهف ءاحلا

 :ءاحبلا

 ةيلاحلا ايروس يف ثدح امك باوجلاو ةيطبقلا نع اذامو لئاس لأسي

 .مهتغل لامعتسا ىلع بعشلا اومغرأ ايروس ىلإ نوينانويلا ىتأ امدنع

 ةهيطنزيبلا ةسينكلا عبت يروس رطش نيرطش ىلإ بعشلا رطشناف

 رمألا ناك رصم يف رمألا امأ .نآلا ىتح وه ام ىلع يقب رخآو

 اوسرأو روصعب حيسملا لبق امبر نانويلا اهيلإ لخد دقف امامت اذكه

 لهأ ةغل نمو اهنم اجيزم الإ ةيطبقلا ةغللا امو رصم يف مهتغل سسأ

 يتامولعم تناك امبرو .ةيمارآلا ةيروسلا يه يتلا ةيلصألا دالبلا

 نكلو رصم ىلع تلاتت يتلا ةيخيراتلا تابقحلا هذه يف ةيفاك ريغ

 ىلع يقب مسق نيرطش ىلإ تمسق ديعب نمز ذنم رصم نأب ملعأ



 يأ نيرصملا بقل تذخأ ةفورعم ريغ روصع ذنم ايروس ةغل يف

 ركذن ¥ رصم ركذ يف لزن ملو ةينانويلا رصمو ةيروسلا رصم

 ةيروسلا ملع نمل ةبسنلاب حضاو اذهو نينثإ نيرصم لب ةدحاو ارصم

 درجملا هلعف ايرصم : امو ܕܡ يعد ايوغل : ةطهشملا» ةللاولا# نألا كلذ

 يأ ايرصم ܐܝܪ ܕܡ هلوعفمو ܝܪ ܙܘ يراص هديزمو ارص مزاللا

 تاداع مهتيروس يف ريبك ليلد انلو نينثا نيمسق ىلإ رطش دلب هنأ

 رصم ندمو مهندم ءامسأ صخألابو ديعصلا لهأ مالكو ديلاقتو

 :ܢܿܘܣܐ :ناوسا |ܪܦܘܫܘ ܐܬܢܐ اربشو اطنط لثم ىرخألا

 ءامسألا تائمو .بطلاو ةمكحلا ܠܸܢ اهتم و ܠܕܢ( ܕ .:ءافنشلا

 مهتامارهأ ءامسأ كلذ ىلع دز .اهعيمج اهب ثحبلل لاجملا انب قيضي

 .ءروشآ ينب ميكح راقيحأ ةصق ىلإ عجرا ܠܸܢ ܘܠ تئش نإ ريخألا يفو

 اوناكو ةديج ةقالع تناك نييروسلاو نييرصملا نيب ةقالعلا ىرت

 فاشتكا ܐܒܐ ادلب امهنأ نيدلبلا ةقالع تبثي امو ةمكحلا نولدابتي

 ةيمارآلا ةغللا يف اهلك هلل اهنولتي ةنعارفلا ناك ريمازمو تاولص

 نوعرف عم اهارجم تذخأ يتلا تارتاهملا كلذ ىلإ فضأ .ةيروسلا

 هذه لك .نييروسلا ناربعلا عم وأ نييروسلا ناربعلا نم تناك ءاوس

 سالك عطش اال ةيؤوشلاةعل قيقا نكيتجلا قاوخلا و ةنذانرتاهشلا

 يفو هبنأو هخبوف ايروس جهنل ارياغم اوحن ىحتنا هنأل الإ هنم ىسوم

 .هبعش عم هنع لحترا ريخألا



 هلعف اليصأ ايروس امسا هرن ٠ ܢܘܥܪܒ نوعرف مسا انلوانت اذإو

 كلانه امنإ ةيبرعلا يف امك طبضلاب عرفأو عرف . هنهأه :ܥܪܦ

 ىنعم لمحت يهو .ارش مأ اريخ ءاوس ىزاجو باثأ اهنم ىرخأ ناعم

 هسأر نع فشك نم عّرفمو عّرف هيف انلق ةيماعلا يفو سأرلا قيلح

 روذنلا ءافيإ ىلع هلعف لد ةمزاللا ةغيصلا يفو هسأر رعتال قاج ى

 . ܐ̈ܝܡܕ ܘ ܐܪ ܓ ܘ ܐܡ̈ܝܛ ܥܪܒ روجألا عفدو . ܐܪܕܢ ܥܪܒ

 ءازجلا لقألا ىلع وأ يناعملا هذه قباط نوعرفلا مسا اندجو انه نمو

 38:00 5 = ىلإ سار راسا او اديك مارا

 ليلحت ىلإ انيتأ ام اذإو..امار ىلاعت هللا نم ܢܘܥܪܦ و ܢܥܪܘܦ

 لوصألل اقباطم هرن نييرصملا مالكو تامارهإلا ءامسأو رصم :ىرق

 َ . ىلا

 :عشرك ܒ ىتعملا تاذب انيك ايبا :نشؤقأ

 وأ ةيعارز ليصاحم نم ناك ءاوس نزخملا ىنعم ىلع اتلد ناتملكلا

 : ܐܫܟܒ 5 نم مسإلا وه شووآلاف عامتجإلا ناكم وأ اهريغ

 ܣ ܝ ܒ ܐܫܟ ضفدع ناو انا 505

 .شوواق وأ شووآ تحبصأف

 عم فانصألا عمج .بسانملا ناكملا يف ءيشلا عضو :يوآ ل“

 رابتعا ىلع .ربقلا يف تيملا يوآ .نزخملا يف ةطنحلا يوأ .اهضعب

 دعب ربقلا صخي تيملاو ءارهألا يف ةطنحلا عم .عمجت ةطنحلا نأ



 "~ ܢܐ

 ܢ ܢܝ

 ءايلا نيكستب :يواُي لوقن اهنم عراضملاو ܝܘܐ يف امك طبضلاب

 يأ 3 يروسلا عراضملا يف امك .ةريخألا ءايلا رسكو فلألا دمو

 .ضعبب اهضعب ءايشألا دحوي

 عمجع النجا ¿ܐܢ̱ ىطيمح ميش ܕܕܟܐ ܬܝܐ :عشألا تيب وأ : عشوأ

 يتأت ةراتو عشألا تيب لاقي ةرات .هبشأ امو ةيعارزلا ليصاحملا

 لفل #فنكتحا طم ةيروسلا يف عشألاو .عشألا اهدحول ةدرفنم

 فلألاف ةعارزلا ليصاحم عمجل صصخي يذلا .نزخملا وه يقرشلا

 امك الشدحق ايلاكق ةدلوتغملا«كيرخألاقاللمالا فلا عغدأ ارا كفاك ܐܛܝ

 طبضلاب يهف عشوأ ليق اشوأ اهظفل ضوعف نيعلا ىلإ تبلقف اشوك يف

 طورشلا تاذ اهيف ىرت اهيلت يتلا ةملكلا رظنأ اع مخ طك

 .اهيف ةدجاوتملا

 نيزتتو ةليمجلا اهبايث ةأرملا سبلت امدنع :سالوحو :لاقسوأ /

 يرظنم فيك " اهسالوحو اهلاقسوأ فيك لأستو اهترجح نم جرخت

 هم ![لاقلببلا ناتي وف ناكنلك هيمهاو-تبمبلو ككيزتأ ع

 نييزتلا دعب ةيجراخلا ةئيهلاو مادنهلا :انينعو ܐܣܠܘܚ سالوحلاو

 .قيينألا سابللاو

 يف نييروسلا بلح لهأ ةنسلأ ىلع عاش لثم :يردم ܨܐ

 ظافلألا ميرك نم مكو ةئيذبلا ظافلألا نم ضعبلا هلاخيو .ةالابماللا

 مدعب تمي ال وهف .حيحص سكعلا نكلو توعنلا هذه لثمب قشر

 ةيناكمإو .ةلماعملا يف نيللا ينعي هنكلو لصألا يف ةلصب ةالابملا
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 حلصألاو لضفألا ىلإ اهلوحيو ريكفتلا ةيجيتارتسا ريغي نأ ناسنإلا

 ° كورس 0 ىف ° نامل 49

 ْ ٠ ܪܐܵܐܘ ܪܪ يه ةيروسلا يف ءاوهلاو " اوه لك ىلع يرذي نآلف

 .هتطنح نع هنبت لصفيل ءاوهلا ىلع رديبلا أرذي يذلا يرذملاو ريأو

 أرذي نأ ويطتس هنأ يأ" ܐܪܕܡ وأ ܠܟ ܠܥ " نالف ليق اذل

 لامشلا وأ بونجلا وأ قرشلا وأ برغلا نم به ءاوس ءاوه لك ىلع

 ءاوهلا ىلع نوكي ةطسوتملا ةقطنملا يف ءرذلا نأب فورعملاو

 نم به نإ .ءاوهلاب ديقتي ال يذلا قبللاو نيللا ءيراذلا نكلو يبرغلا

 ةهج ةيأ نم به ءاوه يأ ىلع أرذيو هتطالس لوحي وه لب برغلا

 وه لب ةنيعم حيرب قاسي الو ܠܟ دنع فقي ال يذلا نرملا وهف ܒܢܐ

 نالف ' ةقابللا يف «عئار لثم وهو ءبسانمو حلاص وه امب الإ ديفتي ال

 اذدص ;|| ܠܟ ܠܥܕ ܗܘܬܝܐ ܒ ' اوه لك ىلع أرذي

 .ليصأ يروس غوص اضيأ وهو أرذ لعف نم مسا اضيأ ءرذلاو '

 اعم اتمخدأ نيتملك ةميدقلا ايروس ةغل تافلخم نم معن ىنعمب :|١ويأ ܨ

 ةملك ذإ .راصو لصح معن يأ اوه ܒ ةيناثلاو نيا ܝ ىلوألا

 ؟لتابس لاسي الكم مابقلا ىف نآلا ىثحيو = 5 52 ܒܢ اونا

 3 راع ادي لوقو يامل تأ لك

 ذاينيإلاو خيراتلا يف اماه ارود تذخأ يتلا ةمحلملا كلت :اذايلإ ¥

 نانويلاو قيرغإلا بدأ نم اهنأب اوعمجأو نوريثكلا اهللح .ܐܬ̈ܝܢܝܐ

 حرسيف اهنع ديعب وه نمو ايروس ةغل هقفي نم نيب ام قرافلا انهو

¥ /\ 



 اذايلإلا نأ حضاوف ريعشلا لاقثمب تيزلا لئاكو ليللا بطاحك اهليلحتب

 :نحاوا | هبت أ نان شيا راغب ءاكبلا لاب كافل جيان اة ياروأل اااه

 ىلإ اهنمو ةميدقلا تاغللا نم ديدعلا ىلإ تمجرت .اثايانيأ . ܐܬܝܢܝܐ

 لجر يأ ليجرب ىعدي اهمجرت يذلا نأ رمألاب بيرغلاو .ةيقيرغالا

 ءانبأ لاغلا دالبو لاغنب ةملك يف اهنع انثدحت يتلا ةيلاجلا ءانبأ نم ام

 06-2 ايروس نم ةدحاولا ةيلاجلا

 يفيق راصتخاو ريغصت يهو معن يأ فلألا رسكب :يإ

 يإ بيجيف " ؟ ةراكشلل يش تحئر ' اهنوكسل ةريخألا نونلا ترقتسا

 ܝܨ

 اهب انقحلأ ام اذإو ةيروسلا ةقيرطلا ىلع اهتباتكو اهظفل ديلا يه :ديإ

 انيديإ . هيوم( ه ܟܕܝܐܘ ܝܕܝܐ .وديإو كديإو يديإ لوفن رئامضلا

 ܢܘܗܝܕܝܐܘ ܢܘܟܝܕܝܐܘ ܟܝܕܝܐ .نهيديإاو نهيديإو نكيديإو

 نويروسلا اهعبت يتلا ةقيرطلا يهو ادبأ رئامضلا لامعتسا ريغتي ملو

 .ايروس ةغل يف ةليصألا يه ةجرادلا نأ ىلع اليلد روصعلا مدقأ ذنم

 يف ذؤفنلا ؤذبريبك هيجو .* ديإ وديإ قوف ام خيش سانلا: نم نالفو "
 امامت يهو مذ يهز اة يإ معلاو ايضترأ  ةاقاؤكلا 15416 (ةقلظنتلا

 !| ܝܝ اممأ ل اقباطتخم كأن ܐܛ ܐܟܐ رامنإ: كَيلاك

 لؤقنعمجلا ئفو .ًامامت ةيروسلا ةقيرطلا ىلع اهلكو ܢܚܗܝܕܝܐܘ
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 ىلإ انح حار ' :لوقن ًلثم ةنونيكلا ىلع لدت .نيسلا ديدشتب :انسيإ ¥

 اذه يف يقب مأ تيبلا ىلإ انح بهذ له ' نوه وعسيإ ¥ ܕ تيبلا

 ماللا لخدت دوجولا ىلع لدي يذلا لعفلا يه ܬܝܐ ثيالاو ناكملا

 سيل يف ةبكرم طقف ةيبرعلا يف تدرو دوجولا يفنتف هلوأ يف هيلع

 ةماعلا ةغلو ةجرادلا ةغللا يف اذكهو ةلماكف ةيروسلا يف اهتاقاقتشاو

 اهرد ان كب 3 يناسيإ لوقت ذإ .ةلماكلا تاقاقتشالا:اهلف

 ܝܡ ܗܬ 3 يع ܝܗܘ 6

 نيهعسيإ .نوهيثيأ ܢܘܗܝܬܝܐ نوهعّسسيإو نوهاسيإ : ܝ

 ثيالإ تقحل يتلا رئامضلا لك دفا : ܝܒܗܬ

 جسنلا ىلع لب .يبرعلا ظفللاو بيكرتلا ىلع تأت مل ةيروس سيالإو

 يما آلا يروبللا

 ىلع ءاسنلا هعضت يذلا سأرلا ءاطغ وأ .ليدنملا :براشيإ ©

 ܬܝܐ نم مسا وهو :ةالصلاو نزحلاك تابسانم يف نهسوؤر

 نزحلا ىلع وأ ةالصلا ىلع ةلالدلل عضو يأ .براش تيإ . ܒ

 ىلع تسلو 502141 يف ةيزيلكنا لاق نم مهنمو .سأرلا ولعي امدنع

 .فرطتم يصخش ليلحت اذه امنإ .اهرمأ ةقيقح

 انلقف .يفآ وه يذلا حيحصلا بيكرتلا تذش امل ملعأ ال .افآو :يفيإ %

 الدب يفيإ اقأ اهنوظفلي ةيددصلا ةقطنملا ناكس ناك لهو يفيإ اهيف

 .هللا دنع ملعلا ؟ يفآ . ܐܶܦܐ نم



 ܝ

 ܝ

 ܐܥ

 ܦ

 قفاوو قباط يأ نيقيلا هدعب ثدحف لثمو رّوص ܝܟ݂ ܛ

 ܐ ܒܩܠ ܕ )ܝܣ ىلع.قفاو ܢܸ[: ̂ ܠܐ .نقي:" ةلثمملا:ةروصلا ىلع

 ام ' هلثمو ءيشلا ةروص ىلع قفاوي مل يأ ءيشلاب نقَيُي ملو يهلإلا
 يطعت امك ينهذ يف هلاثمو هتروص ىلع قفاوأ مل ' ءيشلا اهب نقيي

 .روكذملا مالكلا ةروص ىلع ةقفاوملا وه نيفيلاو ناميإلا ىنعم

 انه ةيضقلاه نم يديا تمإو ينع كدي عفرإ يأ .. نع كديإ .:ميإ

 ريثكلا نأش اهنأش ظفللا ةلوهسل ميإ تظفل ميَأ ܫܪܐ ىنعم تطعأ

 يطبضلا هانعمو .ظفللا ةلوهسل فرح اهنم طقسأ يتلا ظافلألا نم

 .كدي عفرإ

 نع راسفتسإلا تادأ .ءاتلا ناكسإو ميملا حتفو فلألا رسكب :تميإ

 تاودألا عيمج ىلع لخدت يهو تم يأ نم ةبكرم يهو نمنزلا

 يأو .يأ يف امك ةيبرعلا يف امك اهنع لصف امنود ةيراسفتسإلا

 ܝܬܡܐ يف امك تاودألا عيمجل ةمزالم يهف ةيروسلا يف امأ اهدحول

 زب يفت ور| صامل نتي يندمب , اهما يني لجدار تيم تعم تمي

 نعو تميإ لوقن نامزلا نع انراسفتسا يفف .نيأ ܐܟܝܰܐ و نبأ
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 يأ " ناكن نيإ ادّح يل لسرإ " ܘ ىنعم يطعت اضيأ . ܘܐ :نيإ
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 انتي فايل 7979 انما ىف نك نرش



 7 ءابلا فرح ܗ



 7 عءابلا فرح

 ىتلع نسح اباب"تعاش دماج هجاو »$ ܢܝܣܚܐܦܐ : نسح اباب

 نم ريثكلا ينعت ةملك اهنأ ىوس اهانعم ام فرعي نم الو ةمئألا ةنسلأ

 نم تفلأت دقو حقولا ناسنإلا يف ةفص نسح اباب ةئيدرلا ةافصلا

 :نيساح ممععس ابآ ظفلت يتلا ܐܦܐ لوألا ءزجلا نيئزج

 .لسكلاو لومخلا ىلإ ليمي بلص دماج حقو هجو يأ ممععس ܐܦܐ

 هجوب زربي هنأ يأ نسح اباب زربي هنأل سانلا نم نالف قفارت ال '

 .لوسكو حقو

 رب را ملا يفطر رج :ةءوفأف وأ ةءوبأب 6

 اهي ةتشوحم ܐܓܘܒܵܓܒ ةغوبغب يه حيحصلاو ةءوفأف

 قرحلا ناكم خفتنيف طيسب قرحل ناسنإلا ضرعت ول امك .اعوبعبو

 ܐ ܓܘܒܓܒ و ةغوبغب ةيروس ةغل يف ىعدت اذكهو

 . ܐܥܘܒܥܒܘ

 ةظفل يه لب .رظناو رظن قارعلا لهأ اهينعي امك تسيل :عواب 6

 توصب قلحلا قيرط نع جرختو ردصلا يف ةنفتحم تازاغب قلعتت

 .ايقتو عجار نالف عوابو .ةعوابملا يه ةيلمعلا هذهف قئال ريغ

 ءاب تحبصاف ةيشفتلاو خيكرتلل ءافلا تعضخ ܩܘܦ قوَف يه ةملكلاف

 ܩܘܦ 9 اهوظفل )ܠܠ فلألاك ةماعلا :اهظفلي ام اريثك فاقلاو
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 يلاتلابو فلألاو فاقلا ظفل نيب ام طسو لح نيعلاف نيعلاك اهظفل امأ

 .قئاللا فرصتلاب اهظفل زاج دقف كافخ ال ةيتوصلا فرحألا نم يه

 نبتلا ىقني هب لبطسإلاو نبتلا ناكم طسوتي ناكم مسا :قيلساب

 نم ىطسولا ةقطنملا يعرازم ةداعكو مئاهبلا وأ ليخلل هتمدقتل زهجيو

 ريبك كيب الوأ .يسدنهلا يلاثلا لكشلا ىلع مئاهبلا ناد: اني نف ايروس

 هل لافي نابتلا نع لصفنم ريغص تيب هيلي نيرصفلاو نبتلا هب عضوي

 تحت تناك اهلكو اهماعطو مئاهبلا تيبمل ريبك تيب هيليو قيلسابلا

 ىدحإ ىرن رديبلا يف ةيفنتلا ةيلمع ىلإ انعجر اذإف .دحاو ففستسم

 ىتح ءالعلا ىلإ سيردلا فذق قلس نمو رديبلا قيلست ةيفنتلا تاكرح

 ىلإ لزنت يتلا ةلغلا نع دعص ام يأ قيلسلا لصفي ءاوهلا ةطساوب

 هاعد قيلسلا ظفحل صخ يذلا تيبلاو نبتلا وه قيلسلا نذإ ضرألا

 مسالا عم. ثيب.لا مهدت ةداغلاكو اقيلس تيب اهيكعم ܬܝ ةماعلا

 يابرعابو ܐܠ̈ܩܚ طمح يلقب يف امك قيلساب حبصتف
 > 33 ܐܬܝܒ

 سأرلا فكعنم بيضق :ةيرصملا ميجلاك فاكلا ظفلب :روكاب

 وهف يرجلا نع اهعنمو ةبادلا لجر رصح لجأ نم ةاعرلا هلمعتسا

 ةهكافلا فطقيل هدم ةهكافلا فطاقو .نايرجلا نع عناملا كساملا

 ركب نم لعاف مسا وه روكابلاو :ةهكافلا نم لئانلا كساملا وهف ةديعبلا

 قئاعلاو عناملا كساملا لولدم تطعأ راكب ܓܒܘ ܪܓܒ

 ¡ܐ ܪ
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 مسا اهنأ حجرأو .ايبرع. ةملكلا هذه بيكرت نأ دقتعأ ال :عاليزاب **

 برقألاو...يلوز ثاب ان ܘ ܐܨܒ ةملك يلوزو ثاب نم بكرم

 نم ريثكلا انتزوح يفو .ايلوصاف ةملك يروسلا ظفللا ىلإ اهنم

 عون يهف يلوّز امأ .ءايلوصافو ءاليزاب طمن ىلع ةبكرملا تاملكلا

 لكشلا ىلعف اهبرقت وأ ءاليزابلا ةتبن هبشت يتلا تاتابنلا عاونأ نم

 :ةينايرسلا يفو ءروكذملا تابنلا يلوزو ةنبإ ينعت ثاب :يلاتلا

 ܠܐܐ ܐܠܨ هيطاخ ةماكرإ مناع[ ترتاك اشعال اح اح

 يفو لقحلا ةنبإ اهنأ يأ العَس مح يأ ًالقاب يف رمألا اذكه .يلوص

 رجتملاو ؛لوقبلاو لوقحلا تاجتنم عيمج ىنعم تذخأ عمجلا ةغيص

 يف وهف ةلاقبلاو 8238013 .يلقح ثاب المح لافبلا هنع ليق لوفبلاب

 يأ لوقحلا تابن نم لوقحلا جتنتام عيمجب رّجتملا ةقيقحلا

 . ܠܘܩܚ طلح
 ةملك :لاق نم مهنمف ىنعملا اذه ىلع ليلد ربكأ ناجنذاب ةملك يف انل

 اوحلفي ملف اهلصأ ىلإ اهعجريل ىرخأ بهاذم بهذ رخآو ةيسراف

 نوكت نأ ضوعو ةيلهألا تاتابنلا نم يهف باوصلا ىلإ اهعاجرإب

 | < ܒܬܬ, ܒܓ | نه يل .نابتجلا, ةلئيإن ܐܬܡ ناك )ܦܠܐܬܐ
 نم تانملا نأش اهنأش .نئانجلا ةنبإ يأ :ةناجنذاب يأ 83156

 يناعم نع شتفن انحرو ليصألا اهانعم انلهج ام ببسل يتلا تاملكلا

 ةليصأ ةيروس يهو اهيلإ امو ةيكرت وأ ةيسراف لوصأ يف اهل
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 دحاو يشم يأ دحاو رثب دحاو ىشم .دعب .يلي يذلا ىنعمب ܨܡ ܠ

 تاذ رثإب ةملك تدأ نئلو هيلي يذلا يلاحلا رثبلا ماعلا وأ .رخآ فلخ

 يروسلا بيكرتلاو ظفلل اقباطم ىتأ اهظفلو اهبيكرت نأ الإ ىنعملا
 و

 .رثوب ةالح

 ناك امجب ناك نمو فلختو هلفع رصق نم يف فصو :مجب 6

 ةملك ةيمارآلا يف اهيهاضت ...خلا مجب ةعامج « مجب بعش .ارصاق

 روصقلاو فلختلا اهلولدمو مجفو مجب .مدجه وأ ܡܓܒ

 فعضو روصق هيدل نالف نأب تينع مجب نالف لوقلا ىدلف فعضلاو

 هيا انا : اصجقو :ܐܡܓܦ .مجب وهف يلقع فلختو

 ةيروس ةملك :رعشلا روحب ددصب نحن امنإ راحب عمج تسيل :روحب 6

 روحب سيلو رعشلا نازوأ يهف رعشلا نزول تبترو تمظن ةتحب

 اديس 009 5 9 يه 3 نر 5

 .صخحافلا ؛نزاولا . ܐܪܘܝܚܒ روحابلا وه = لعافلاو

 بفئاقلا رظتلاب هل دويبشم ىأ ܐܒ )ܒܝ هنع.لاقي ةقراعلاو

 .ريزغ لكشب نييددصلا دنعو ىوادبلا طاسوأ يف لمعتست :ةفرعملاو

 نأ الإ ةيمارآلاو ةيبرعلا يف اهيف ىنعملا كرتشا_:حبحبو :حب 4
 وهف ةيمارآلا اهتلاصأ ىلع تلد اهتاقاقتشاو حبحب يف ةيظفللا ةقيرطلا



 ܐ

 اذه نم ةيتآ ريغصلا زبخلا فيغر اهب دارملا أس هحسح حوبحبلا

 مجحب يفت ماجحأ ىلإ نيجعلا عطق ميسقت دنع زاّبخلا نأ ذإ لعفلا

 زبخ صارقأ اهنم لعجت .ةريغص عطق اهدنع وأ هدنع لئضفي فيغرلا

 احوبحب حبصأ َحيبحُبو اريغص ناك ام نذإ فيغرلا نم ًامجح رغصأ

 حبحبملا لجرلاو .ةريغص هتعطق تناك نإو همجح عسو

 لانفط هادي ةنملكو م نظيبللاذلهؤلو.ةيفؤلا واةعسلا وذ بسكسح

 هاب هياكجل 1 علتتم و ܬ ܪܦ

 .ذفنو ىهتنا

 اهتيمارآل نيشلا فرحب تتأ ثحب ةملك ةيبرعلا يف اهلباقي ام :شحب
 امك ...خلا بارتلا وأ رانلا ܒܐ ܙܥ شتف يأ . هسح لعف نم يهو

 ءاخ ىلإ ءاحلا بلقت ذإ يقرشلا يمارآلا ظفللا ةقيرط ىلع شخب تتأ

 رظنا الف لؤقت!امك..اثودخ, يقرشلا.ظفللا يف |!:ةرس.ةملك [يف.امك

 ܩܝܝܒ لوقت امك ايراعتساو ايزاجم ىتأ ىنعملا انه :هشخبو نالفب
 ܐܩܦ عوظؤ هبوطنسلا ܢܬܥܒ فحح وأ

 هلامعتسا رثك يزاجملا ىنعملاو بفقتلا ىنعم تطعأ امك رعذلا هبلق

 ترظنو لكأي مل يأ .ةكف شحبي مل نالف لوقلا انناكمإبف ةيمارآلا يف

 يفو .مايهلاو بحلا هب تراثأ .مايهلاو بحلا هب تشحبف باشلاب ةاتفلا

 ةاتفلا ةرطن " ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع تلمعتسا ةيددصلا طاسوألا

 يضيق تشكن

 ... خلا رانلاو «بارتلا شحب : شسح كرحو شتف ىنعمب : سحب



 لهأ نم هنخبأ ينأل اقيدص نالف كل ذختت ال كلوق يف امك :َنْحَب

 دنع الإ لصحت ال ةماتلا ةفرعملاو ةماتلا ةفرعملا ىنعم تطعأ .ةنتفلا

 ةملك تتأف رومألا نم رمأ يف ديعبلا ܝ قيقدتلاو صحفلا

 ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع اهظفل امأ ةيروس ةغل يف ܢܚܫ ةملك تاذ نخب

 ا اهلو تاحورشلا ضعب يف اندروأ امك ءاخ ءاحلا بلقت ذإ

 لمع يف © هفورعم يأ نوخبم.نآلف ًالثمف ةلماكلا اهتاقاقتشا

 فورعمو ܢ ةملك تلد امك طبضلاب رشلا وأ ريخلا

 .برجملاو ريبخلا طبضلاب ينعت ܐܢܢܚܿܒܡܘ ܢܢܚܒܡ هيلعو

 . اهح هح بقت يأ :شخب

 ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع ظفل ٌمسإ ةماعلا هانع امك ظحلا وهو :تخب

 :ثحفلا اهلصأف .ءابلا ىلإ ىلوألا هؤافو ءاخلا ىلإ هؤاح تبلق

 ءاوس ناسا انيبف عشقي ىتلا ةرذجلا وه. :تحببلا نأ .ثحفلاو ܐܬܚܦ

 يأ ظحلاب اهنع اوربع اذل .هرشل مأ هريخل لاجملاو ةرفحلا هذه تناك

 ةصالخلاو رطخ يف وأ نمأم يف هرقم نوكيس ايأ ملعي ال ناسنإلا نأ

 نأ امإ هل لصح ام ةليصح يأ هتخب اذهو اهيف عقو يتلا ةرفحلا هذهف

 ىلع اوقلطأ قرشملا ءانبأ نأ امك .هباذعو هترضمل وأ هتداعسل نوكي

 لاق امك ءاسنلا نأ رابتعا ىلع اتخب وأ اًذسح اتحف ةنيرقلاو ةأرملا

 نم يأ ." بيراجتلا الإ اهحيتافم امو ةلفقُم قيدانص " :رعاشلا

 اذل ؛ءتاحلاطلا نم مأ نوكتس تاحلاصلا نم هتنيرق فرعي ال جوزت

 13 0 )ܝ 5 يع ܝܦ وأ اتخبلا اهيف اولاق
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 ريبعتلا يف ةظفللا هذه ىرحألاب وأ ريبعتلا اذه اولمعتسا دقف يناعملا

 دنع ريبعتلا اذه درو دقو ىرخأو ةقش نيب ةفاسملا قرافو لاجملا نع

 نيب قدانفلا نع: قبعم'' نئودافلا.*.ناخنتأ يف مارفأ رام سيدقلا

 يف.عندذتتملا+قئابقتلا ܠܦܠ( ءانطيا )ܬܒܥܐ; 4( ܨܐ ܠܐ

 "' ܐ ܠ[ ܠܒܢܘ ܡ[ -1)& 144( )ܐܒܠܐ ܐܳܠܰܦ

 حصنأو لاوطألا نيب ام ةفاسملا قراف جردأ اذلو ܠܝܠܩܬܬܚܦ

 هنم لعفلاب فّرصتلاو ةفاسملا قرافو ينمزلا قرافلا يف لمعتست نأ

 ܕܚܕ | نفك نادت[ دولا كيك الغم (ويسزلا قفا ايف

 | ܐܒܪܟ | ܐܬܦ > ܭܪ: راهو .ܢܝܠܝܡ ܢܝܪܬܘ |ܐ ܛܡ

 . ܪܫܘ |ܬܪܘܥ ܙܘ

 طسو دوماعك مدختسي هلماكب عطقي امدنع ةرجشلا قاس ܐܘܒ ܠ

 يف ظيلغو ليوط بذشملا ريغ بشخلا وهو فقسلل ةماعد وأ تيبلا

 : اخ دبلا ىعدي ةيروسلا

 .ديشرلا نوراه دنع اريزو ناك يذلا رفعج ريزولا مهنمو :يكمرب
 عفدل اوعضخ اذل مالسإلا يف اولخديل مهنيد اوكرتي مل موق ةكماربلاو

 قلطأ اذل ةيندملا قوقحلا لكب نوعتمتي اونوكي مل نمم وأ ةيزجلا

 نيذللا نيعضاوتملا يكام نبا يأ راب ينع يذلا مسالا اذه مهيلع

}1 
 يف تنكس يتلا بوعشلا نم مهارن خيراتلا ىلع ةرظن انيقلأ اذإو

 دقو «ةئفلا هذه نم الإ رفعج نكي ܟܠܕ .ةئره تويب يف دادغب فارطأ
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 عمجو ديشرلا نوراه ةفيلخللو مالسإلا ةنيزخ ىلإ ريثتكلا لاملا ܬܘܟ

 رمأ مث نمو هب اوشوف هدنع ام ىلع دسحف هئابرقألو هل اريفو الام

 نم ناك هنأل ديشرلا ةلعف ىلع دادغب تراثو هسأر ذتجي نأ ديشرلا

 رفتغت ال ةميرج يهو «ةرادإو ةياردو املع مهرثكأو ةكماربلا ءامكح

 دوقيل مئالم ريغو ةيصخشلا فيعض ناك هنأل هب ىدوأ يذلا ديشرلل

 مهموق نبا لتق هنأل ديشرلا ىلع ةكماربلا ًبهف .نيملسملا سوسيو

 .مهتدلجو

 هملح هل حرشي وأ نالفل ملحلا نزرفي مع نالف مجرتو رّسف :نزرف

 نينثإ نيب زرفلا ىنعمب تذخأ نإو زرف ىنعم لمحت يهو :هرسفيو

 يراعتسالا يزاجملا ىنعملاب اضيأ تنأ يماعلا ىنعملا يف امنإ

 لعفلا رخآ يف نونلا دوجو ܐܘ[ امك وأ ܫܪܦ درحجملا اهلعف .نزرف

 تغيص اهنمو .نزرفملا لعافلا مسإ نم تغيص نزرف ةملك نأل كلذف

 تحبصأ اذكهو . [ܝ )ܦܡ وأ انهشي نزرف لعفلا ةغيص يف

 0 قئاتحلا نيب. لصفلاو لبخف ا منك .نع القلبم العن

 : ܢܙܪܦܘ ܢܫܪܦ

 :أبربتي مع وأ ءاملاب أبرب نالف .ءارلا نيكستو ءابلا حتفب :ًابرب

 نيع اهلصأ ةريخألا فلألاو ًءاف ةملكلا هذه يف اهلصأ ءابلاف .ءابلاب

 نيعلاك عفرف يف نيعلا عضوو عفرف يه اهظفلل ةحيحصلا ةقيرطلاف
 سمغ ينعت ܥܦܪܦ ةملكف ةعباصلا اهلصأ يتلا ةئباصلا ةملك يف

 ءيبربت ةأرملاف هضحرو .هفيظنت لجأ نم هكيرحتو ءاملاب ءيشلا



 همف أبرب لجرلاو ܐ̈ܝܡܒ ܐܫ̈ܘܒܠ ܐܥܦܪܦܡ .ءاملا يف سبالملا

 ...ىهرطأوا دكا وزوعتت ىزاجملاهانعمو ܠ

 يف قيطلاوتاذدملا لفن فعلا :ܐܲܡܐ يف عقزرفتي كمسلاف مقوزفت

 .ءاملا يف سبالملاك ءاوهلا ىقيجبتي ئارقاؤولا

 دري مل هنم لعفلا ܒܠ ܝܗܝܕܫ ربل هحرط اجراخ يأ :ارب

 ܫ .اهناخ,دعبأ ئنعت يتلا ܠ

 امدنع ضيرملا نأ ذإ ىنعملا اذه نم ةيتأتم ةءاربلاو ءرتلا ةملكف

 نم ررحتي امدنع بنذاملاو ضرملا نم اربي ضرملا نم ررحتي

 هنم .أّربت دقف نجسلا نم ررحت ام اذإ نيجسلا هنم ائيرب حبصي بنذلا

 نمو هنم تررحت ينإ يأ نالف نم يّربتم انأ ةماعلا لاق هيلعو

 .اهطورشو اهدويق نمو اهنم ررحت هتلئاع نم ربت .هوحن يبجاو

 يفق لخادلا نأ عيقعملا ܝܣ ܬܝܪ يتلازأ هنحك اةهجي ةملك: يتأتو

 ىلإ مامضنالا ىنعم يطعت اضيأ اهنأ ذا ةلماكلا اهتاقاقتشا اهل ةيمارآلا

 9775 ىو ف عح نك دك تذيزأ انمهاذارلخنيلا

 جراخ يسحلا لولدملا نم دعبأ ىلإ بهذي ةقيقحلا يف هجحه
 ةضاك ]ولع ع ةمظنم ىأ دقتعم .اوأ ةيضقر لك ىففر الثمي هلخلادو :تيبلا

 ب وس يورو ا ܡܣ

 ةريضح نمض نم وأ نينمؤملا ينعا ܘܓܠܕ ܢܘܢܗܘ جراوخلا



 ةمامغ لخاد اولخدي نأب نيدحوتملا يصوي يربعلا نباو .حيسملا

 ܟܣ ܐܠ ܐܘܓܬܡ ܐܠ ܐܚܘܪܕ ܐܢܢܥܒܕ ܢܿܡ لوقب سادقألا
 نأ ردتب ال جورلا ةمامك لكاد جلي مل قع |ܪܝܦܫܠ ܗܠ اس

 ܝܒ ةبيرعلا ܒ ىرع
 > ܒ سنا |ܘܓ ةملك ينعت تحبصأ

 نالعف انيدل .هعوكر دنع ريعبلا طقسي امك ضرألا ىلع طقس :كرب ¥@

 فرحأ كيرحت يف طيسب فالتخا عم ىنعملا سفن ايطعأ ةيمارآلا يف

 نيكستب خرب هيضام عوكرلاو دوجسلا يأ ةبكرلا ىلع عوقولاف لعفلا

 يف امك ءاخ خيكرتلا دعب حبصت يتلا فاكلا خيكرتو ءارلا رسكو ءابلا

 د ردا هني نع هلق دي رنا نا ير نإ اخ

 انهو ܡܕܒ | حاتفو ءابلا نيكستب خرب لب خرب رهاح لوفن

 نم بلطلا ىدلف فلتخت اضيأ رمألا ةغيص نإف هيلعو طقس ينعت

 خيكرتب ܣ̈ ܠܪ . رههدحه خورُب هب لاقي دوجسلاو عوكرلا نمؤملا

 رم هرح هرمأنف طوقسلاو عوقولا ةلاح يف امأو ءاخ بلقت يتلا فاكلا

 ىنعملاو ةريخألا فاكلا ظفل يف رييغت يأ نود افاك فاكلا ظفلب

 .يراعتساو يزاجم ريخألا

 يأ ةبكرلا نأ ليلدب ةيمارآلا ىلإ ىنعملا عجرن رمأ نم نكي امهمو

 املجو ةبكر اكروب ܐܟܪܘܒ ىعدي قاسلاو ذخفلا مظع نيب لصفملا



 ةعباتايهف.ىنعم نُم.ةملكلا ,تدأ امهم.تادجسلاو ةدجسلا يأ :احوهح

 .اهجارفناو اهئانحنا وأ صلقتلا وأ ةماقتسالا يف ةبكرلا لعفل

 لصأ يه اكروبلاو ةكرّب ةكرحلاو هتكرح يف ناسنإلا ܦ ܡ نأ امبو

 نع طقاس وهف هيتبكر يف ةوق الف ادعقم ناك نمو ةبكرلا يأ ةوقلا

 .هتكرح تلش يأ ܐܟܝܪܒ اكيراب برحلا رساخ وعدن هيلعو ؛ةكرحلا

 طقاسلا وه كرابلاف اكروب ܐܟܪܘܒ لا ةبكرلا يه ندبلا يف ام ىوقأو

 .ةوقلا لولشمو ةكرحلا نع

 وهف اهيحاونو ددص ةيحان يف ةلمعتسملا خروبو خرب ىنعم امأ

 ءاوقايززم ܐܬܢ ܪ ܝܡܘ ܚܫܐ ܐܢܫ ܣܐܐ نما ܢܣ̈ܘܠܚܦܐܐܐܥ; ܐܦܐ. ܪܝܒ( هئاشإل

 كاطخل يذلا ܐܸܢ ܐܒܢ 45: اغار 'يكخ ܘܡܕܠ( | ملشت/5 ةكماعلا

 كفافز موي وأ كدامعب وأ كداليمب ءاوس كيلع ىلص يذلا يأ ةكربلا
1 “ 

 . .ܐܟܪܘܒ اخاروب اهنم مسالاو ܟܒ يروس لصأل ةعبات يهف

 اضيأ كلانهو خرب لعف وه اهيحاونو ددص يف دئاس لعف اضيأ كلانهو

 ' كرحتي دانع امو ينرقلا يف خرب نالف " تبثو سلج ىنعمب لعف
 ةيأ نود كلانه تبثو ةيوازلا يف عبق يأ |ܐܬܝܢܪܘܩܒ ܟܪܒ

 اكروبلا ةبكرلا ءاوطنا نع جتن ةكرحاللاو تابثلا لعف نأ دقتعأ ةكرح

 .اهانعمو ةنكربلا ىلإ عبات:وهو ةكرحلاو ريسلا يف.ةوقلا ردصم

 يهو ةكرحلاو ةوقلا يطعي كرابي نمو ةوقلا يه انفلسأ امك ةكربلاو

 .ةيحورلاو ةيفسلفلا يناعملاب ةريزغ ةملك

1 



 يذلا زبخلا صارقأو .ءاودلا صارقأ وأ ءاودلا ةبح :يناشرب 3

 ةملك نع تتأ .همدو حيسملا دسج حبصيل رمخلا عم نهاكلا هسدقب

 صرقلاو ةبحلا لوألا ىنعملا يفف .لصفو زرف ينعت يتلا ىذه

 أفه و هه ىعذي نيجعلا صرف ًالثم ةلقتسملا ةعطقلا نع ةيانك يف

 .ام ءيش وأ ام ةيضقل زرفلا ىنعم نم هنأل

 لوأ يف اهانعم ةماعلا رصح .ءارلا رسكو ءابلا ناكسإب :تشرب

 لاجمل ئرخأ يتاعمب اذج ةيصخ اينكل نطيبلا ءاوتسا ܐܫܕ

 اليوط ءاملا هيلع لغت مل يذلا ضيبلا وه تشربلا ضيبلاف اهحرشل
 ةملك طبضلاب يهو هئاوتسا لوأ يف يلاغلا ءاملا نم لشتنا لب

 ام اريثكو يقرشلا ظفللا بسح تيشوربو تيشيرب طمعمزح

 اذيح را . !مهمؤو ܐܐܝܫܝܪܒ ܐܠܝܒ ةيبارآلا ىنف ܐܦܩ

 . اهدهو ܐ̈ܥܝܒ هأ ܐܬ̈ܕܥܪܡ

 روبع ܪܘܒܥ نم تذخأ ةيروس ةملك حمقلا وه ربلا :لغرب

 ريدتسملا حمقلا يأ ريدتسملا وه ليلغو لغو :رْبلا يف ترصتخاو

 يأ ܠ ܝܠܓ ليلغ سيل حطلفم حمقلاو ةطنحلا نأ ملعي انلكو

 1 روب ܠܝܠܓܪܘܒܥ يأ لغرب تحبصأف ريدتسم

 وأ أدص نم هلقسي ىتح افح هفحي .ديدحلا وأ بشخلا غدربي :غدرب

 1 . رهظأ .فح .شدرب ومكه نم لعف وهو .هتباتنا تاءوتن نم

 حطسلا نايبت دصق فحلا وه ةغدربلا وأ ةشدربلاب هينعن ام اذهو



 يأ " غدربمونام " سانلا نم نالفو بشخ وأ ديدح نم لوقسملا

 ]اوفس بريقت د 2006 ܐܠܕ يجمه

 ܩܒܪܒ . ܐܘ ءاعو نم بكسي امدنع ءاملا توص :قبرب وأ أبرب

 نم أبرب يف اهحرش مدقت يتلا .أبرب ةملك نع فلتختو قبرب يعابر

 . ܥܦܪܦ

 هتقاشر رثكتو ةيربلا يف تلفي يذلا ناويحلا يف ةفص :عطرب %

 يأ .«لبهتإ وةك ܐ ܠܕ ܐܨ )ܐܬܕ ]ܐܟܠ ثم ܬܘܒ( اًينأب اهحلجوأ

 اضيأ اهنمو ةقاشرلا ينعتو ىنعملا يفو ىنبملا يف اههباشتل ثوغربلا

 نمو انعترفلاك ةكرحلا ريثكو اقيشر حبصأ يأ .نترف ةملك تغيص

 وأ: لكنا ة تعاقد شلع الوب ناشينعتملاو:نيعلا اهتم ةسفذح ܕܢܒܠ

 يأ :نترف نالفو انعترف .ادحابؤ هه كلا هبشي نالف'لوقنف ناويخلا

 يصخش يأر اذه امنإ .ظفللا ةلوهسل نيعلا فذحب ىنعترفلاك

 ىلإ لخادلا اهيلع أطي ماخر وأ ةراجح نم تيبلا ةبتع :شاطرب ¥

 : وبل ܢܠ ܝ لعفاو لالطألا ةقاروسةلوهاو قياسلا بوقءاهحاؤش $ ܐܼ: كيبلا

 شوطربلاو اهب هه اشوطرف اهنم مسإلاو شيطرب .ءاب ءافلا ظفلب

 ازاجم تيبلا موطرخ تيعدو :لاط مأ رصق موطرخلا وه شاطربلاو

 الوأ زرابلا وضعلاو الثم ليفلا ةمدقم وه موطرخلا نأ رابتعا ىلع

 ذإ تيبلا ةمدقمك تذخأ هيلعو ةمدقملا وهف اذل هنع ءيتانلا هسأر يف

 .هشاطربو هتبتع ىأ هتمدقم نم الا هلخدي ال تيبلا ىلإ لخادلا نأ



 اشاطربلا = ܐܦܛܪܦ ًازاجم تيبلا ةفكسا وه شاطربلاو شوطربلاف
 .اتفوكسإ |!طههحعم/ ܘ

 انه دارملا .عمليو قربي ام ةيبرعلا يف دراولا ىنعملا فالخب :قرب

 هرهظ يف ناسنإلا باتني يذلا يئاجفلا ملألا يأ نانسألاو رهظلا ةقرب

 .رهظلا ةقرب ملألا اذه نع انربع ةيددصلا ةقطنملا يفو .هسارضأو

 نسلا قربو رهظلا قرب . هزح هلعف ليصأ يروس جسن اذه امنإ

 مجرت ىنعملا اذه نمو :هتاذ دحب سرضلا اضيأ تنع دقو سرضلاو

 رهظلا يف ملألا نع اريبعت ... خلا سرضلا عملو رهظلا ناعمل ةماعلا

 .اقرب ܐܩܪܒ هيف انلقو سارضألاو

 نوكت ام ابلاغو ةيروسلا يف ءاف بتكت يتلا ب اهلصأ ءابلا :جرب
 . يزكهأأ ةملك يف امك اهلوأ يف فاضت يتلا فلألا فرحب ةديزم

 نيو مهدحأ لأسي امك ىوادبلا لهأ دنع اهلامعتسا بلغو نادزا يأ

 بك ܨ ܥ 39 يل بن كنك بيحتن ادع ان كنك

 ةيروسلا ܓܪܦܵܐ نذإ اهلصأف .ليمج قئال رهظمب زربتل كلذو

 ةملك لمجأ لعل .ثنؤملاو ركذملل ينك( يف اهلامعتسا زوجيو

 لكب ةنيزلا يأ جايكم ةيسنرفلا ةملكلا يه ليصألا اهانعم تطعأ
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 يف تدرو يدثلا ةملح يهو يزيبو ازيب اك ܒ |ܙܒ :رب 7

 .ةماعلا ناسل يف طفقف ةيبرعلا



 دنع لسانتلا وضع ىلع ةلالدلل |ܐ تدرو امك

 ]ܒ |. ܢ لا يأ اًمسبلا 8: 0303 5 امنت“ 55 650
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 010: 5005 اعلاف دايك | 400 : اك

 ܐܝܢ; ايلاغ ¿ܙܘ اهلباقي ام زيبازب ىعدت ܐܘ يدلج ضرم

 .يزوبزب يروسلا عمجلا بسح طبضلاب

 01 5 لاتمام نع ىظتك .اكيو هكر لاصار

 ܠ ١ ةلعألا رق ةوودلبا ايضا ل عفوت او

 كرر زن فا بنو ةازبا 1 قم دف تملأ اف ويفك

 39000 ܣ ]5 5 5 15

 ةيدسجلا ةئيهلا كاطعأ نمو .كرسب نم يدعتملا ةغيص يف تتأ دقو

 ادسعب ܪܰ( نرش ܪܲܒ £ 5 ܐܦܝ 4, وأ ܙ ܐܳܣܘܛܐ[ ܫܦ ناو

 كلذو كرذب لعف نم تقتشا دق " كرسب " يذلا نأ لاق نم أطخأو

 لصألا يف نعت مل ةرذبو رذب ةملكف نيتملكلا نيب ام لقانلا كابترال

 مل روذبلاو ضرألا يف روذبلا ءاقلإ يه راذبلاو رذبلا نأل كلذو راذبلا

 وأ ارزب يه يلاحلا اهموهفم يف ةرذبلا ܨ ةرذبلا ينعت اموي نكت

 ةثنفبا ملا ܐܠ 6 ܕ دضتحا هدو« صوتو وبعمل" ܐܝܛܐ

 انه ܐܝܪ(; ¬ اكتجراز ١ 9 : ܐܥܪܙ ܪܒ وا ܐܥܪܙ ܐܪܒ

 ضعب طاقسإ يف يفاكلا حرشلا اهيف ىرت الفبلا ىلإ عجرإ .رزب



 ܐܓ

 نأ امامت ملعي علطملا انهف ارزب هذهك ةبكرملا ءامسألا يف فرحألا

 بيلا نيل ܒ ܗ دج 3:0433 1 53 ܘܐ

 .بيبسلا تاذل تطقسأ ةرومضم

 لوقيو دراشلا هليمز لئاس لأسي :ناحرس نام ةّبصب :ةبيسب
 دراش تنأ نم ببسب :اهعمس نم اهلاخ :ناحرس نام ةبصب

 ܬܘܒ , 5 ܪ“

 ܢܡ ܬܘܒ ܨܒ :لوقيف اهيلع ءاتلا لخدتو . ܐܬܘܒ ܨ

 ܝ ببزرعه

 .حراس تنأ نم ةيضقب لاؤسلاو ةيضقلا

 يهو هتفلا رضحت امك رضحت تالوكأملا نم عون يهو :ةسيسب

 . |ܬܫܝܫܦ . ܐܬܝܬܦ ًاضيأ

 نع أمامت ءانعم فلتخي اذهو رسب يف رخآ لعف انيدل دجوي امك : ܨܡ
 :انلق ول امك ليلقتلاو راقتحإلا ىنعت انهو .هلبق يذلا لعفلا يف ىنعملا

 رفتحم وهف ؛ ܝܘܗܘ̈ܪܒܚ مم :معمح هئالمز نم روسبم نالف

 433 خيب ةميف ال ودل رذقال

 دحاولا لأسي امدنع نويروسلاف يقارعلاو يروسلا اهانعمب :طسب

 نم لاخ لاحب ةطاسبب يهو طوسبم هبيجي هفيدص لاح فيك

 اونعف يلاحلا يقارعلا ىنعملا امأ اجهمهكه ةطيسب ةايح يأ تاديقعتلا

 املجو ةيبرعلا يناعملا يف تدجو املقو برضلا نم ناسنإلا ةاناعم هب

 ܝܢܛܫܦ اذك مارفأ رام لوقيف هريغو مارفأ رام رعش يف تدرو



 ܐܝ

 ܝܶ

 ܢܐ ܐ( ܠܕܢ( ܢ (ينعيشأو اضرأ ينطسب يأ يرحم ܡܕ

 تابرضب نولكنيو اضرأ ةيحضلا اوحرطي نأ مايألا كلت يف ةداع

 . £ ددع ١8 ص ̈ © نيبيصن راعشأ .ةفينع

 يوصل ةلبحمج هش الائرو وأ نقلا و اقودضلا .كاحأ عمير: نقم

 وأ الزغي فوصلا نيم عنص : اههح : ىح .مربو لزغ :ًالزغ

 ةنعاتشملا ماله و , يشيشي تيب ةحنصلا ثنهتما,تالئاع, فلانه و ةكايحلا

 لونلا ىلع جسانلل لزغلا نئيهي نك ذإ تايددصلا ءاسنلا عيمج اهتداجأ

 .خلا .. اطحلاو حلشملاو ةءابعلا كيحيل

 نايبت لجأ نم ةيدابلا ܐܿ ܙ اهذختا ةداع يهو : احمح :ةعشب

 ىلع ىقلي نأ ةليبقلا خيش هيلع مكحي عشابلاو دقوت ران يهو ام ةقيقح

 فيسلا ܠܟܢ دقُي قرح امو رانلا تهجاو يتلا ةهجلا قرحت يتلا رانلا

 دئيبت "ال ,ىنتلا,ةطيسوتملا,ةرارحلا يف ازاجم:تذخأ“ةيروسلا يفو

 اقباس اندروأ امكو اعشبلا اهيلع اوقلطأ اذل طقف هدلج قرحت لب ناسنإلا
 اعشفلا يهف نيفرحلا جراخم ةبارقل ءافلاب ال ءابلا فرحب تظفل

 اد. فكم ءاحهه ناسقلا ثيسنلو

 هبحصي ملأ وهو .ةيرصملا ميجلاك فاقلا ظفل ةاعارم عم :اهشب
 ܀

 . ܐܓܫܦ ܘ ܐܓܫܒ ةملك اهلباقت ىوقلا رايهناو فعضلا



 يف انفلسأ امك وه انه ثدحي ام ابلاغو ةيوفشلا ةيظفللا ةعومجملا

 هتحص لماكب اناسنإ ىرن نأ اندتعا الثمف ظافلألا نم اهريغ حرش

 دح ىلإ نهوو بحش دق هارن ةفدصو ةيفاعلا يناعمب حفاطلا ههجوو

 انه ناتملكلاو ' عولبمو صوصمم نالف هجو نإ " :هيف لوفن انهف ام

 ند .ܝܘ̈ܗܘܦܐ ܢܥܰܝܠܿܒܘ ܒ ةيروسلا ةلاصألا نهيف

 .عولبم حرش

 نيم انه ةديقلا تاه ءاصحتتم ءيىشلاب قدح ةانضي حصألاو ؟ ضن 5

 ام . | ܟܒ ىلإ لعفلا لدبتساف ريخألا ةلعلا فرح ناكم

 ياصبلا وهف دئاوفلا نم هب ام طابنتسال دئاز فغشب باتك يف صبي
 ܣ

 . ܐܝܘ ܟܒ صاصلاب سيلو

 نم بكرم مسا :ةكرحب تأي ملو نكتساو نّْبَج نم ةفص :اطيرضب 7

 ܐܬܝܬܪ ܬܪܒܘ ܐܬܝܬܪ ܪܒ .اتيتر ܝܐܢ ثنؤمللو اتيتر راب

 ` ا
 ܝ يب هنأل ܢܒ 3:4: عض دلو تنحل محلا

 .جحضنو خبط :اهانعم

 نم بكرم وهف .سرتفملا سرشلا عبضلا وه لافطألا ةغلب :شيبعب ”*
 يناشلا عطقملاو ܐܠܦܐ اعفأ عبضلا ىنع ام لوألا عطقملاف ةفصو مسا

 ܒܝ نيسملار رشا ܨ 1 اهنيك ) يضل كلذ 3:3 رق

 امفأ ܐܠܦܐ عيضلاف ةيمارآلا يف ريغصتلا ةغيصل اعضخو ًامزج

 انحر شو انقبس .شيب همح هرضتقم ܐܩܦ ܕ ܥܦܳܐ عفأ هرصتخم

4. 
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 نذإ يه شيبعب ةملكف ءاب بلقت انه ءافلاو ظفللا يف ءابلاو ءافلا ةبارق

 عبضلا يأ . هىمححكه وأ شيبعب تحبصأف سمح ܥܦ .شيب عفأ

 : .سرتفملا يراضلا شحولاو

 وأ ܐܠܝܒ اتعيب وأ اًعيب يهو لافطألا ةغل يف ةظيبلا يأ :اعبعب

 .اتعبفقب ܐܬܠܒܒ اهديزم ىدلو | ܬܥܒ

 اوأدبي نأ اهغباوتو ددص لهأ نم ماوعلا داتعا .ركذأ ىنعمب :دهعب

 . ܐܦܐ :لكاب .كهذأ يأ حورب : مه دحأ لوفي امك ءابلاب ع راضملا لعفلا

 افلأ نيعلا ظفلب وهيه تاذلاب يه دهع ةملكو .دهعأ يأ : ܠܨܫܲܢ

 1101101 ةملك لثم ةيزيلكنإلاك ةيبرغلا تاغللا يف ظفلت امك طبضلاب

 ةئدابلا لاعفألا نم اريثك ةغللا يف كيلاود اذكهو ءاهلا فرحب ةئدتبم

 يأ ها ماعلا ظفللا يف اهلصأ حجريف افلأ ءاهلا اهيف ظفلت ءاهلاب

 :ةملك اذل مهدنع عراضملا لعفلا فرح يه دهعب يف ءابلاو ܕܗܥ

 اهلو اخ ا يأ ديني ܐ ان ܐܵ _ܢ

 .ةيقابلا اهتاقاقتشا

 نالف.لذهب ًالثم.ةحيضفلاو راعلا يأ :يلذهب ةملك اهتاقاقتشا دحأ نمو

 ܒܝܐ ܣܐܨ  طالضتملا/ وأ: هلكتملا ,نكذ/اًمدنع !تدلصح ةيبحيضفلاف

 اهددعي يتلا راعلا فقاوم ركذ يه ةلذهبلا نذإف ةلجخملا فقاوملاب

 وأ ,هح ةملك نوكت هيلعو راعلاب هقشري ىتح سانلا دحأ بطاخملا

 يفودجلل ,انإ وهج. هلا ركذأ :ينإ يأ :يلذهبلا :يله:.ىتلا ܨܠܡ



 هركذ دكأو ءوسلا لامعأ نم الودج هل دروأ :يلدهتب ةماعلا عراضم

 .اهل

 هبذك " نالف صعب نالف " ب ريقحتللو :ليلقتلا :ىلع لد لعف :صعب

 عبصألا حيولت نع ةيانك لدت امك .هتملكب وأ هفرش يف قلعتم رمأ يف

 ّقيلي ال ىنعم ذخأ هيلعو هفرشب عماسلا سم يف اناعمإ طسوألا
 ةملك ىنعم ىلع ةحضاولا ةلالدلا تلد اذل يناثلا فرطلا فرشب

 لاخي دق ظفللا يف اهذوذش امأ ءاحلا حتفو ءافلا نيكستب زحف : اسك

 |" رازسك لدن نس نطع طل نب ةيررسلا نيج

 يه ءابلا نأ دجت ةيمارآلا ةينايرسلا ةقيرطلا بسح هتعبتت نإ ظفللاف

 نم ديدعلا يف ءاب ظفلت ام اريثكو نايحألا نم ريثك يف ءابلا ةلثمم

 نأل قلحلا فرحأ ةبارقل هذه نيعلا ىلإ ةبولقملا ءاحلا امأ ظافلألا

 ܝ )36 )£: و ¬ د > يح ىاحلا

 ܒ 3 1 سلا كح دعت امك ريفصلا فرحأ فينصت يف داصلا

 ةيماعلا يف هتاذ لولدملا تدأ يتلا ܙܝܦ ܥ ܣ ܐ ܝ 1

 بيعلا لهأ نم هلعج يأ اممه زحف ةكرحب تديزأ ام اذإو ةيمارآلاو

 .قالخأاللاو

 طاّعبلا وهف لاومألاب لابم ريغ ًافرسم ناك نمل ةفص :طاعبو طيعب
 لدتبم ىلع زاج لكرلاو لجرلا يف لكرلا وه طعبلاو .طيعبلاو

 ام امأ هب ظفتحيو هديب ناسنإلا هلوانتي ةميق اذ ناك اذإ ءيشلاو ءايشألا

 ينعن طبضلاب اذكه هل ةميق ال هنأل لجرألاب لكرُيف هتميق دقفو سخب
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 وه طاعبلاو طوعابلاو لكر يأ كحح لعف نم يهف ةملكلا هذهب

 اذه لاخدإ حرتقأ :اطوعاب اهب هحح لكارلا يأ اهنم لعافلا مسا

 يطعي ال يذلا فرسملا اطوعابلا يأ ةينايرسلا سوماق ىلإ حلطصملا

 احوراف . ايؤححمه اسك لتنقل نقول قنا خئلمتو ديا وطرد

 .اناردبمو

 يف قعَبلا نأ ذإ ةيبرعلا يف قعب لولدمل لعفلا اذه تمي ال :قعب
 قاعب ܐܠܥ وهف يمارالا هلولدم امأ ملألا ةدش نم خارصلا ةيماعلا

 حيربتلاو شطبلا .طبضلاب ينعت ܩܠܒ و نيعلا حتفو ءابلا نيكستب

 وأ قيعبلا وأ قوعبملاف .ماع لكشب باذعلاو سارتفإلاو سفرلاو

 هذه ءارج نم هباذع ىلع ةلالدلل ابيرغ اتوص يطعي هب قوعبملا
 ةدش نم قعبي نيجسلاو .هب شطبلا ىدل قعبي لازغلاف لاعفألا

 ةلالدلل قعبي هدسج ءاضعأ دحأ ىلع سفر نمو هنجس نابإ تابرضلا

 لكو بئذلا هسرتفي امدنع قعبي فورخلاو قعبلا ةدش نم همالا ىلع

 ةطساوب حيربتلا ةفص ذخأ قعبلاف هب باذعلا طلست ىدل قعبي سح يذ

 قعَب اح طن 3 )7 9020 1 5 75

 .باذعلاو ملألا ةدش نم خرص

 نويددصلا اهظفلي امك لب ريخألا فاقلا فرحب تسيل يهو :ًاَعَب

 لعف نم يهو ءاغثلا توص هبشي توصب ىنأو خرص ىنعمب يأ .أعب

 ىغث يأ 288 ةخكرملا ءابلا يه الصأ اهنأل ءافلاب تظفل احه



 اضيأو .هتوص ردصُي وأ خرصي امدنع لمحلا توص هتوص هباشو

 .اعميو قعبي فورخلا اولاق

 ىلع لد ام اهنمف ةديدع ناعمب ةمئألا ناسل ىلع تدراوت :لعبلا ¶%

 .رّبك ريبك يأ لعبلا دق ريبك نالفو لعُبلا اهيف انلقو .جوزلاو ديسلا

 ىقست لب ܢܩ ܙ ܙܩ ¥ لَعَب ضرأو نويروصلا هدبع يذلا لعبلا هلإلا
 ىلإ بهذأ اهنم لعفلا حاضيإ لجألو .ضرألا ةبوطرو رطملا هايمب

 ىوح ܠܠܰܠ݁ܒ لعفف حيرصلا اهلولدم ىلإ يتاعملا هذه لك نم دعبأ

 ابيناك ةدايسلاو ًالوأ ةيلسانتلا ىنعم لغفلا يقف جوازتلا ىنفعم

 جوزت .انلوتبل ادوداج لهي ) ܬܠܘܬܒܠܐܕ ܘܕܓ ܠܥܒ

 جوزت نم ةميدقلا ميهافملاكو اهديس حبصأ اهجوزت امدنعف ةاتفلا باشلا

 ةهجوك ىرأ ءجضنت نأ نم تند ةهكافلاو .اهديس يأ اهلعب راص ةاتفب

 ماعلا موهفملا يف رثكأ ةيقطنم اهيف ىرأ امنإ ءاهحجرأ ال ةصاخ رظن

 ىلع نكلو " لَعف ' لعف تاذلاب وه ܠܥܒ لعف نإ :ةملكلا هذهل
 تطعأ لعف لعفو ܠܠܠܒ نيب ةبارقلا ًالثم صصخم دودحم قاطن

 يف جوازتلا لاجم يف طقف انلق ܠܠܠܒ امأو لعفلل لماشلا ىنعملا

 ءامسلا ديس يأ ܢܝܡܧܠܥܠܒ ءامسلا لعب لوقن ديسلا يأ لعبلا ىنعم

 لعب ضرأ ءامسلا عناص يأ رثكأ ةيلومش دجوي ءامسلا لعاف يف امأو

 يدؤتف لعف ضرأ امأ اهقورعو اهسفن ىلع دمتعت اهنكلو ىقست ال

 امك يذلا لعفلا لعفب لالغلا يطعتو رمثت اهنأ ذإ ىنعملا يف ةيلومشلا

 .اهلالغو اهبصخ لعافو ردصم يأ ."”حتك لعبلا وه ىرأ



 :هل لوقنف ضضرتيو عقي الأ اهصرح يعادب اهلفط مألا يدانت : ܬ ع
 و

 يتلا . ىف عب ةملك تاذلاب يهو " عُب عقت كنأل جردلا دعصت ال '

 نم ءاقلا:ةبارق.يه.ام كيدل مولعمو ضرلاو ميشهتلاو نسكلا ىلع لدت
 .ىرخألل ةدحاولا ليحتست ىتح ءابلا

 ةنيدم اهانفرع دقل .ةولحلا ةشكرزملا ةشمقألاو جيسنلا دلب :دادغب ¥!

 ةحيحصلا هلوصأ يف ثحبي مل يذلا بيرغلا مسالا اذهب تيعد ةريبك

 كلملا دبع نب ناورم ىلإ ةملكلا هذه تمت لهو لبق يذ نم ناسنإ يأ

 نإ « جيسنلا دلب وهف نادلبلا ددؤسو ميدقب ناورم انمظع اننأ مأ ةلصب

 دادنك دهس زو و اطيح ܐܬܬ ܒܶܐܫ نيرا ردص نم ةفلؤم دادغب ةملك

 نيغلا ةيروسلا لوصألا بسح اهنأل ةيرصم اميج فاكلا ظفل عم

 .ةيساق ىرخألا تيقبو نييلتلا نوناقل ةدحاو تعبت دحاو فرح ميجلاو

 يف ةبسن يه تيبلاو دادك تيب هع نايك رشللا هليجومو رك

 تيبو ينازح تيب ينازحبو اقيشع تيب اهلصأ اقيشعب يف امك دلبلا

 ؟ىرت اي هانعم وه امف دادك يأ زجعلا امأ... خلا ىلإ نيدلا

 ءاشلا ܒܗ اهفررعب انمكىوأ اديس دادكلا وقتي انج رق راويس قل

 .اضيبلا ةضاضكلا وبأ ىلع قيفوت ةريمس انتنغ دقو اضاضك ندرألاو

 تناك شامق وه دادكلاو ܨܡ ادادكلا وأ اضاضكلا هذه يه امف

 هسأر ىلع اضاضكلا عضو نم لكل عابي ناكو دادك تيب دادغب هجتنت
 اضاضك هذه لوقيو عئابلا يتأي نآلا ىتحو قادعلاو لاقعلا سبلو

 ةدوج نوفرعي مهنأل ةضوفرم نوكتف ةيدادغب نكت مل نإو هيدادغب



 اذه وأ جيسنلا يأ ܐܕܕ ادادكلا يه اضاضكلا ةيدادغبلا اضاضكلا

 حضوأ ريسفتلاف ددص ةقطنم يف امأ .ىرحألاب جيسنلا نم عونلا

 نويددصلا يأ مهف .ةفرعملا نم ديزملا دارأ نمل ءالج رثكأو لمكأو

 دادك شامقلا نم عونلا اذه هنم جسني يذلا فوصلا ىلع نوقلطي

 هريغو جيسنلا نم عونلا اذه جيسن لجأ نم اصيصخ هنورتشي يذلا

 ماع لكشب ܒ ܀ ]ܓ ايطادحكلا وأ 3033 نأل ةحسنألا خم

 فرع ܠܢܘ مسالا اذهب ترهتشا دق دادغب نوكت هيلعو زييمت امنود

 .جيسنلا نويدادغبلا

 > < - 35 55 5 هذه 7 " 

 .تاضاضكلاو

 نمو رع ب اير اس تا حبا ܝܝ

 وأ ܐܵܘܓܦ ةقيرطلا هذه ىلع عمجت تناك اهنأ ودبيو ܐܓܦ ةفص

 21220500 |هيه و درفملا ةلاح نم |ܐܘܓܦ ظفنت تناك اهنأ

 الصأ يه ءافلا نأل ةيبرغلا 2 لاك اهيف ءافلا ظفل ةاعارم عم عمجلا

 غلبي نأ لبق بوبحلا تاوذ نم فطق ام وهف اهانعم ܐܳ .ةيبرغ 5

 يتلا ةرذلا يف الإ اهعمسن ܟܠܕ سدعلاو يناطفلاو ةرذلاكو يوتسيو

 ܘܓܦ وغب ةربخلا ليلق ةفص يف تليقو اهناوأ لبق اهسينارع فطقت

 يوغب وهف ام ءيش يف هدعاس دتشي مل نمو اوغب !هجف وأ
 يف ةقيرطلا هذه نأ ةدشب دقتعأ ; ܐܘ ܓܦ ܥ ܐܘܓܦ
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 يروسلا مالكلا ܟܠܥ نم اذهو . !ههح يوجع اهعمج ةرذبو

 اضيأ رشبلا يفو لوقبلاو ةهكافلا يف جوضنلا مدع :نذإ يوغبلاف

 ܐܟܢܫܘ ܐܐ ܥܦܘ 3 |ܢܝܡܠܬܘ . ܐܘܓܦ يوغب سليئر

 رغلا وهف ةربخلا هصفنت = يوغب سيئرو لعافو ذيملت . همح هو

 .ئدتيملا

 2 ةتغابملا هادا ارت ور ذا قا لمع بو لعق + رهفم :اْعَب وأ :ْعَب

 لمعأو ةقبل ريغ ةجهلب هتغاب يأ " نالف هجوب اغب نالف " لوقن

 اهتاوخك اهعضنل دوعن .ككشتلاو كابترإلاو شوشتلا رخآلا فرطلاب
 © - 9 عع ًاضاوع اهواي دك القلاب مقلق

 للضو كبرأ = تنع دقو .ةيشقتلاو خيكرتلا ةدعاقل ءافلا عاضخإب

 .عدخو

 ريثك وه قاقفلاو .ةيبرغلا 2 لاك ء«ءابلا ظفلب قاقفلا اهلصأ :قاقب

 ܒ ܫ ܣܩܠ( مهجلاك افاكلا:ظفالب-نزاركلا ةقلكاهلداعتو :مالكلا

 :ا رواه قاف. ܪܘܪ ܓ ةيناثلاو ܐܩܩܦ لوألاف 1 خم

 قب ةملكو قبلا هيف رثك ناكملا قب ىنعمب قب يتملك يناتسبلا لمش دفل

 فلتخي نيلعفلا لصأ نأل كلذ حيحص ريغ اذهو مالكلا رثكأ ىنعمب

 لعف نم هنأل حيحص وه قبلا رثك ىنعمب قب لعفف رخآلا نع دحاولا
 ... خلا قبلا ريثك . ܩܩܒ اهلصأ يتلا ܩܒ ةيمارآلا يفو قب

 تحت مالكلا رثكأ ىنعمب قب ܐܫܪ لاخدإ وأ عضو زوجي ال نكلو



 ظافلأ يف اهحرش مدقت امك ءاب ءافلا ظفل ةاعارم عم لصألا يمارآلا

 لوصأ يف طلخلا نود هلوصأ ىلإ لعفلا ةدوع حرتقن هيلعو ةريثك

 ةماعلا هلمعتست يتلا قاقبلاف . ܦܩܦܘ ܩܦ :ܪܐܨ قب نيلعفلا

 هلولدمو ةيبرغلا 7 لاك ءافلا ظفلب قاقفلا وه مالكلا ةرثك ىنعمب

 نم هانع ام امأ .مالكلل ىنعم يأ نودرذهلاو :مالكلا رركمو .يذاهلا

 قبلا دالوأ ةرازغل ةدوهعم ةرازغب اهباجنإ نع ةيانك وهف ضرألا تقب

 ةرازغ يف اذكهو لمنلا ةرازغب يأ لمنلا لثم اهدالوأ ةماعلا لوقي امك

 ... خلا راطمألا

 هجروا لع > ىف سا هع ناس )3 ىرمخلا ذي
 00 رييضصلا انبو. .منلا اني.يف ` 9 :لداعي رخآ حاللطصاإ

 3 5:8 40 لاخي .باتكلا اذه هباتك يف يرمخلا

 ܝܢܩܒܘ © 999 989 9

 اذهب اهانعم تبثّيو مجرتي امو ازاجم تعرجت تبرج تقذ اهانعمو

 نرلا ره ىريشلا» "| دهني رشا يت ىتلا ةملقلا رج حفلا

 رمخلا نول يه تاذلاب رمحأو .رمخلا نم ذوخأملا رمحألا يناقلا

 ܒ ܫ جيمي ير يشل

 نإو رمخلا نول نع ذوخأم رمحألا نول ءاجف يقرشلا ظفللا بسح

 بسح ܐܪܡܚ نم رمخو ܐܪܡܚ ܢܡ ܪܡܚ رمحلا لوفنف انلدع

 زبخلا لخد دقو ال فيك .مدلا وه انه ىنعملا يرمخلا امأ .قرشلا ظفل

 راسن امم انام ىف اريج بع مقيم يرعألا ريقتاو

 ܟ



 لهأ نم نحن " :مهدحأ نع درو امك .حيسملا مدو دسج ىلإ ناليحتسي
 نم امهنع ربع امك انه ناضيبألاو ." نيرمحألا لهأ نم ال نيضيبألا

 ليبس للحملا ذش دقل ءرمخلاو محللا نيرمخألا لهأ نم ال «ءاملاو ܙܒܠܐ

 ناتشو رمخلاو محللا نيرمحألا لاخ ذإ ةحيحصلا ةمجرتلاو ليلحتلا

 لهأ اهم جألاب3أ :نيارتكألاف_(كتتانضلا, ليلحتلا و: احلا ةليلعت قّيِب'انم

 يذلا رمخلاو رمخملا زبخلا نوسدقي نيذلا ىراصنلا مه :نيرمحألا

 تاذلاب وه محللا نأب هلاب نع برغو رمخم وه لاحلا ةعيبطب اضيأ

 وأ رمحأ هنأب ريمخلا نع هلوق يف رّبع دقل .ايروس ةغل يف زبخلا

 ام نأب هقفي مل هنكلو ايقرش تهل ناخترنا جمالا[ نقع ن فار معا

 لهأ مه ةيحيسملا ةديقعلا لهأ معن تاذلاب زبخلا وه محللا نع هانع

 | تخت فقم [ هه لانا ةيئايزلا ىلا ربط نرقلا رشادتلا ܗܠܠ

 .رمخلاو زبخلا ارمخو امحل |ܐܪܡܚܘ

 ܐܩܒ وأ . ܐ̈ܪܡܚ ܝܩܒ مدل قاذ يأ يرمخلا اقب ىنعم يتأي هيلعو

 .ܐ̈ܪܡܚ
 ءالقابلاك لوقبلا نم ريثكلا اهنمو .تابنلا يأ 8 المح :القب

 اذهو ةيبرعلا سيماوقلا يف اهلولدم درو اذكه ... خلا ىلإ وو الفبلاو

 وأ ةملكلا نأ ارصم مزجأ .ليصألا اهانعم ىلع ةلالدلل فاك ريغ

 لوألا عطقملا نيعطقم نم بكرم مسا وه القب وأ لقب مسالا ىرحألاب

 وه يذلا يناثلا عطقملا يفو ةنباو نبا ܪܒ وأ ܐܒ يأ اهتدالو نيبي

 .لعفلا يأ اهبسنو اهبسح ىلع انلدي يذلا ܐܩ القح وأ لقح



 المس ܐܬܒ ܐܨܦ انلقف دحاو مسا يف يناثلاو لوألا ناعطقملا مغدأ

 رمألا ناك اذإف لوقحلا ةنيإ يأ ألمح وأ التب 30 993 1

 اذإو ماع لكيشب اذه لقحلا تتبنأ ام لك ىلع القبلا قالطإ زاج اذكه

 ةضماحلاو ةيرصمو هينامي هلقبو ءالقابو ةلقب انلنق صيصختلا انئش

 .الوأ اهبسنو اهبسح فرعن نأ بجي نكلو .. خلا
 تالوكأملا نم ريثكلا يف لمعتسي يذلا تابنلا وهو :سيئنودقب

 باشعألاو راضخلا ءامسأ رئاسك هنأش اينايرس جسنلا اذه نأ لاخأ

 يف امك اهتبسن ىلع لدت اهيف ءابلاف .ءابلا فرحب أدبت يتلا

 نيفرح لوأبف ظوج ® 18033 اذه و ذك

 ܠܩܒ 5 ܠܩܚ ܬܪܒ بكرمل راصتخا امه فاقلاو ءابلا

 هلإلا دباعم لوقح يلاوح تبني ناك تابنلا | ܒܒܢ ܩܒ

 يعد وأ سينودأ لوقح نيإ وهف . ܣܝܢܘܕܐ وأ ܝܢܘܕܐ رابجلا

 امنإ .. ܣܝܢܘܕܩܒ كنيق راصتخإلل ܝܢ̈ܘܕܐ سيئودأ كابن ܪܚܐ

 .يدرفو يصخش ليلحت اذه

 ناسنإلا مسج يف رهظت يتلا تاخافتنإلا ضعب :اقوبقبو :قبقب

 | ܓ ܘܒܓܒ اقوبقب اهيمسن ىرخأ بابسأ وأ قرحلا ءارج نم
 33 ܒ ميجلاك فاقلا ظفل عم ييجي اهلعفو

 نذألا هيلع تفلأو ىوادبلا ةنسلأ ىلع دراوت مسإ :حاصولا ركب
 رج

 ركبلا ةفص اضيأو ' ܗܓܢܕ امدح ' جلابلا رجفلا وهف ةيددصلا



 حوبصلا ركبلا هيف ليق نمزلا نم ةديدع ماوعأ دعب دلوي يذلا

 ܐ
 :جاجدلا نيب رتخبتي يذلا كيدلا وه : اححح وأ احح :كاكبلا

 امدنع هتجهل يف امك كاكبلا وهف هتاجاجد نم وندي نأ هريغ كرتي الو

 89:9 ئدعملا,تاذرهل ܣܣ نيب لاتخي

 كيتاظ رقباء يقلل ركذلا نه نيكني ب انضمي احم.
 .ايسنج نهلماعتيو مارغلا نهحراطي يأ َنهكبيو ةيسنجلا

 ىلع بابلا حتف ؛بابلا قلب: والف. :ليصأ يروس لعف قلبو :قلب

 'وه ريخألا ىنعملاو اديدش احتف اهحتف هينيعب لجرلا قلبو .هيعارصم
 احتفإابههحتف/:".هينيعب. لجرلا قلب يناثلا لولدملا .امأ...ةّمآعلا مالك"نم

 ءيش ةفرعمل حومجلا لب طقف نينيعلا حتف نم دصقلا سيل ذإ .اديدش

 هئادعأ عم دادش نب رتنع ةكرعم نع ملكتي يوارلا ناك .الثم ام

 ىنعملا اذه يف قّلب ةملكف .هب روهمجلا قلبف رسألا يف عقو ةأجفو
 رسأ ةجيتن ةفرعمل ةحماجلا روهمجلا ةبغر ىلع ةحيرص ةلالد تلد
 نونمؤملا قلب موصلا ةبطخ عامس ىدلو .هل ثدحيس اذامو ةرتنع

 طبضلاب تتأ انه موصلا ةبطخ عامسل مههابتنا لك اوزكر يأ يعارلاب

 ܀ ! ܦܐ وأ :ديزملا ,ةفرعمل, زيكرتلا, ܩܠܒ يمارآلا لولدملا يف امك

 (ماح ܐܬܝܒܗ مام تعمق كدارو, امك يئانغلا رمد يرفاولا

 يأ .عالطتسإلا بح تنع دقو ܡܕܡܠܟ ܝ |ܘܗܬܕ ܐܫܦܢ

 ةملكلا هذه نأ لوقلا انناكمإبو .ءيش لك فرعت نأ حمجت سفنلا نأ



 امكن اممكح عالطتسالا بح يف اهلامعتسا ازاجم زاج

 .عالطتسإلل سفنلا بح يأ . |ܬܥܕܝܠ

 ىعرتساو مالكلا قذح نمل ءارطإ ةملك :يوهلب وأ يوهلف

 يأرلا دادسب فصتا نمف .قراخلا ءاكذلا يف حيدمو .عماسلا هابتنا

 ܝܠ لعف نع تتأ يوهلفلا وهف قراخلا ءاكذلاو ةجحلا ةحاجرو

 لمعتست ام اريثكو .باجعإلا يف ةتغابملا ىلع لدي ضام لعف يهلب
 " تمصا نالف يوهلفلل لق " يف امك .حدملا ضرعم يف مذلا يف

 ىلإ دوعي اهلصأف " نامهفو يوهلف نالف " يف الثم لدت ام فالخب
 «؛نيفرحلا ةبارقلف سكعلابو ءافلا ناكم ءابلا ظفل ܐܘ .ةيروسلا ةمورألا

 وهف لماكلا باجعإلاب روهمجلا تغابي نم ةماهفلا ديجلا ثدحملاو

 هيعماس لوفع ريح يذلا بيجعلا ܐܝ ܗܠܘܒ اياهلوفلا وأ اياهلوب لا

 .هئاكذ طرفب

 ام يكلب ' ةيلامتحالا نع ريبعتلا يف مالكلا ولح نم ةملك :يكلب 6

 ةظفل اهنكلو ةيوغللا تاعوسوملا يف حرش ىلع اهل فقأ مل ' تحر

 ىلعو ايروس ءاحنأ عيمج يف امبرو ددص لهأ ناسل ىلع ةجراد

 ةجرادلا ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع ةيروسلا ملكت نم دنع صخألا

 ار يكلي ' امير تعم لمست ܠ نييروقآلا رو: ناذلكلاك

 ةداعإ حرتقأ .تأي مل هنأ ضرتفنل يأ " لعف ام يكلبو يج يكلبو

 .مالكلا حيصفو قيقد نم اهنأل يوغللا لقحلا يف اهلامعتسا



 ريغصلا بوبنألا هبشت قيربإلا يف ةحتف يأ قيربإلا 5 :ةزولب اح

 نع امنو أتن ام يأ ةصولبلا يهف .قيربإلا بناوج دحأ ىلإ بكرت

 ܠܠܐ ܨܛ

 قيربإلا مسج نم صلبت ةصولبلا انيأر اذكه ةرجشلا يف معاربلا تبنت

 ءابلا ناكسإب صالب لعف نم اصولاب ܐܘܠ خاج

 فرحب ةزولب يه تسيل نذإ .اًصولابلا وأ .صلابلا اهنم لعافلاو

 :نيزلاو نيسلاو داصلا فرح ةبارقل كلذو داصلاب ةصولاب لب نيزلا

 اماه ءاوامبال عاش الا تامالعب اتن يأ »ܟܠܒ هطنب ههجوو

 ءاب اهلصأ ءافلاو ازوليف وأ ܐ ܐܫܠ ܕ

 .اهرمأ ةقيقح ىلع فقأ مل

 نصلي يف ܒܫܠ ܠ( ©: ( ܟ 5 صلف وه رخآ لعف انيدل دجوي هنأ امك

 رضي:انمدنع الثم صلب ىنعم يطعت صلف ةملكو .ءاب اهلصأ ءافلاف

 رح: يأ :صلفت هتاهج ىدحإ نأ ىرن ليدنم يف ام ًائيش مهدحأ

 يهف رورصملا ليدنملا مسج نع اجراخ جرخت اهتاهج ىدحإ نأ يأ

 يكول )ܐܐܐܕ ܟ ملحن حج :ةصلابلا: وأ ةصلافلا

 هلق لاق ن ينال ومقر سكعنأ 9503 0 لِي شك

 نيأ نمو اهردصم نع ثحبي ملو ةيماع اهنأ يناتسبلا اندافأ .رديبلا

 مك ماللا حتفو ءابلا نيكستب مَلْب رهكح طبضلاب يهف ةيبرعلل تن
 دالة و : ܟܪܕܡܕ اذهل. ܡܘܠܒܬ ال .ًاسراد اروث مكت ال روثلا



 يأ رشلا ملب يف امك .ةيراعتسا ىرخأ يناعم اهلو . خردّمد اروث

 .اذكهو اهزجحو اهعنم سفنلا ملبو هتكسأ

 ةماعلا يف شايتملك ىنعم يف رظنلا انعمأ اذا ردابو أدتبا : شلي

 ءانب ريغ يبيرخت ءيش يف ةردابملا نابإ الإ قلطت اهارن ال اهانعم يف

 شلب يذلا نالفو رمثملا ريغ راحجلاو لدجلا شلب .لاتقلا شلب نمك

 > ܒ شب ܡ
 يف هتلالد هذهو ؛ةلهو لوأل ررضلا عقوأ طبضلاب ينعي ليصأ

 .ةيروسلا

 راقبألا نم عيطقلا ينعت اهنألو :لبطسإلا ينعت ةماعلا مالك يف :ةلب

 نع ܒܒ ناكملا مسا تذخأ امححأ 3 حصألاو .لامجلاو

 تيبي يذلا ناكملا يه |[ ܬܠܘܦܘ .اثلبإلا هيف زجتحت يذلا عيطقلا

 : لك هح ܢܡ ܝܗܘܬܝܠܕ |ܪܝܥܒ :هلبلا هيف انلق مئاهبلا هب

 :انلبطسا نم تسيل يتلا ةميهبلا نأ يأ : لمح |ܬ( ܘܗ ܢܟܝ

 .انبناج ىلإ يتأت فيك
 ةيماعلا يف الإ درت مل ناويحلل مدقي يذلا فلعلاو نبتلا ىنعمب :ليلب ”*

 ينعي يذلا ألمحح اليلاب : ܐܠܝܠܒ ةملكل ةعجار يهف ةيروسلا يفو

 .مئاهبلا لكأ يأ نبتلاو فلعلا انركذ امك

 هتاذ دحب لعفلا ىنعم يف انرظن اذإ :هةمعنلا طلابو طالبو طلب

 ثاع نم وه طالبلاف هدسفم وأ ءيشلا ركانلا ىنعم يطعي هنأ دجن



 يح :انلق ام اذإف:يروسلا هانعم وه اذهو ةدساف قيرط يف بهذو

 .دسفملا وه طالبلاو سوسلا نم بشخلا دسفأ يأ اسيق طلب : اععمه

 كاكا اوننإ ܝܐܬ رؤس ونا حكت نازله وف قحآ نيبغتر اكيدل لامك

 1: جيلحخ ܐܰܦ ܐ( ܫ( اهغاورقتلا اًةهرويتاةمقل يةشنلا

 ركنت نم ةمعنلا طلاب :الثمف .بابلا داصيإو قالغإ وأ فرطلا ضغ

 ةيروسلا يف يهو اهلغتسي ملو هتتأ ةمعن نع هينيع ضمغأو ةمعنلل

 ئنفأنجؤزبسلا:اهللعتشنا اوقو / ܘܒܲܛܠ ينةدبح . ܠܒ

 ܘ ܘܒܝܛܕ اميمنر ܠܠܐܕܚܒܪ̄ܠܬܕ ܘܗ :لاق رخآ ىنعم

 ردحناو ةمعنلا ردص ىلع ىبرت يذلا ' !زدحتا:ئأ ةعجحبححالا

 ىرق يف عئاشلا حالطصإلا لعل .ةمعن تيب نم اهانع اعبط " اهنع
 يف ناسنإ فصول نويددصلا هنع ربع دق ةمعنلا طلاب اهتانبو ددص

 ܠ

 .ىنعملا نم ةحص ىلع ناريبعتلا نوكيف ةمعنلا هذهل ةميقو

 ةكرحك ةنزتم ريغلا ةكرحلا ينعي :يعابر لعف :طعرب وأ طعلب

 قيس لما ونو ىاطنملا اوني هلابشتلا اذن ةفامتملا» هلك توا الئ ل فشلا

 . ܐܢܘܢ ܛܥܪܒܘ ܐܝܠܛ ܛܥܪܒ لوقلا حصيف ܛܥܪܒ

 ةيشخ مهباوبأل ةميدقلا لافقألا عضو نييورقلا ةداعك :ةطوقلب
 تحك | همم ةركسلاو ةركسلا ىعدت ةميدقلا لافقألاو ةقرسلا

 حتفلا .نم ةركُسلا حتف عنمت ريماسم هنم تلدت بشخ نم قودنص يهو

 ريماسملا هذهو ةركسلا هذه وأ لفقلا اذهل صاخ حاتفمب الإ حتفت الو



 رادقمب الإ لزنت الو ةقلعم ىقبت لب ايلك اهيلدت عنمي سأر تاذ

 7970 ܣ 50 9 95 7 سال ®«

 وبأ حاتفم ىعدي حاتفملا نأ ركذلاب ريدجلاو «ةطولفق : ان ܘܠܦܩ

 فيكو ةطوقلب ىلإ اطولفق ظفل رييغت يف ببسلا ام ملعأ ¥ ؛ةطوقلب

 امهمو فرحألا لك عمجي يذلا بيكرتلا اذه يف اهفورح لك ترثعبت

 وه ريماسم وبأ يأ ةطوقلب وبأ حاتفمو ةطوقلبلا يه ةطولفقلاف تريغت

 : | هكهه ينعت يتلا ريماسملا حاتفم هينعن يذلا حاتفملا

 .يطولفق

 اديب نيمار ليسا ܢ(
 .ةيروسلا يف ةمزال ةغيص هل دجأ ملف مزاللا ىنعملا يف امأ دعتم

 ناعم نم اهيلإ امو ةدعملا ىلإ ةمقللا بذج وه فورعم علبلاف

 الثم ايبرع اجسن هنظأ ال حالطصا كلانه نكلو ةيزاجمو ةيراعتسا

 عولبم ههجو :باذعلا تارامإ ههجو ىلع تدب ناسنإ يف ةماعلا لوقي

 ناسنإلا ةاناعم ةيعون ىلع لدي ةيروسلا يف علب لعفو اقأ ܥܝܠܒ

 علب : ܢܘܚܝܡ ܢܝܥܒܪܿܐ ܥܠܒ :لوقت ةدلج نيعبرأ دلج نمو

 8 10 08 تلت 5:35 اين 3:43253 >)

 بحأ ناسنإو ءاهلكأ :لوقن هنم صالخ ال قلزنُم يف كبترا نمو ةدلج

 حصألاو .. كيلاود اذكهو اهبحب ينضأ يأ هحدسح ܥܠܒ ةاتف

 :لوقن هينيع يف راهجإلا نم يسافي نمك نيعم ءيش نم ىساق



 ربع اهلكو «نينيعلا رهج نم ىساق يأ امي هي مح ܥܠܒ

 ملو ܥܠܒ علب ةملكل ةميقس ةمجرت وه يذلا لكأ لعفلاب ةماعلا اهنع
 ملأ نم يساقي هنأ يأ هجولا عولبم وه دحاو حالطصا ىلع الإ فقأ

 .ةاناعملاو ملألا يف يددص ريبعت اذهو .ههجو ىلع كلذ نابو ام

 ركذيو ܥܠܒ ܪܨ نفدم ܬܦܐ [ܬܘܥܠܒ نامدإلا ةملك نأ امك

 .. خلا تاردخملا «نيخدتلا ىلع هنامدإ عون انه

 ةيناياؤنفتنلا كتف تدووو انثمكا نواسيددلصلا الن ܐܢܐ نا ܠܐܦ

 :ناجن تانب اضيأ اهنم اوجسن انه نمو «نيتزوللا يهو ܐܢ̈ܕܐ طّتح
 كنف )ܵܬܝܵܢܡ ܠܶܒܐ ܚܠ تانبو ܨܐ ܼܟܢܪܐܸܝܐ) انه طتح

 :رارجلا تانبو ܐܣܪܥ ظقح :شعن تانبو سرع تانبو .لظنحلا
 اوقلطأ امك خوخلا وهو رارجلا هبشت يتلا ةهكافلا.يأ : اهةهزح

 . ܢܡܝܬ تح حصألا وأ ܢܡܝ طقح :نميلا ةانب ةوهقلا ىلع

 ةيبرعلا يف ܐܫܢܐ دراوبت.نم مغرلاب ܗܒ :تهاب :تهب :

 لوقت:اّصك«لجخ ىنعمب تتأ ةيماغلا :يفف ايلك هانغم .فلتخا ..ةيمارآلاو

 هنأ هانعم امب هنع قئاقحلا ضعب فرعي هنأل نالف نم نالف تهب

 .ًايحتيباو لجخيت |. هيح هليكروف أهعظبضلاو هشة ل جخ

 تيوب تكد قينبفم نجي هكا ناد لعق لشهب او للذهب

 ܪܣ ءلمحتسن| الم !نيثك. ܠܠܗ مللهب ةماعلا: اهظفل ”هديزماؤ.دمخو

 :لافطأل اعيش ةوص جيلعأأ» ناومأن ملكتي ܐܬܒ ع اكذ نمايالثم.ةشفانلا
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 135 1: هعامس ىذل ناستألا تمصي اه ايلاغو ةهدلا

 نم نطبي ام ريغ صخشلا راهظإ وأ ليثمتلا يه ةروهبلاو :روهب

 :ةنالف نم هتبطخب نالفل نالف حرف :ام ةيضق هاجتا رعاشمو سيساحأ

 ىنعم ءادا يف كلذ نم دعبأ ىلإ بهذأ انأو .ةروهب اهلك :رخآ بيجيف

 روعش وأ ام ةيضق يف ليثمتلا صحف زايتجا ةقيقحلا يف يهف ةملكلا
 ةدمب ءاحلا حتفو ءابلا ناكسإب راحب . ܪܒܝ لعف نع ةيتآ ةملكلاو ام

 يذلا وه اروحابلاو اروحاب ܐܪܘܝܚܒ وهف لثم نمو ءارلا ناكسإو

 برضيف روعش نم هل بيطي ام فرعيو يناثلا فرطلا بلق سملي

 تذخأ روحبملا وأ روهبملاو .هيضري امب هفطاوع كرحيو هرتو ىلع
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 طبتغيو ةجاحلا دنع ءاكبلا عنصتي يذلا عرابلا لثمملا قذاحلا ريبخلا

 .موزللا دنع احرف

 ينفلاو يملاب أبربتيو كنهبتي مع .ذتلي هنأ يأ كنهبتي مع نالف :كنهب
 ءاف لوألا فرحلا ظفل ةاعارم عم اذه هايملاب دربتيو ذتلي هنأ يأ

 ةدحاو اظفل تلوحت فاقلا يه فاكلاو 2211 يف امك ةيبرغلا 2 لاك

 نذإ ةدحاو ةليصف تانب فاكلاو ءافلا نأل ؛ةليصفلا ةبارقل ىرخأل

 يماعلا اهانعمو أبربتي ܥܦܪܦ ܬܡܘ ܩܢܦܬܡ قنافتي مع لعفلا

 نذل لستم ريغ ةردملا اين كن فيكأب ىننك تالا



 مع يه يه ܩܢܦܬܡ قنفتي مع نالفو ّ هده قناف اهنم ديزملا

 .كنهبتي وأ قنهبتي

 ܐ

 .فاخأو أجافو 464 ةيعابرلا اهتغيصب

 يأ نالف لذهب نالف :نأشلا طحي امب لماع تنع ةيماع ةملك :لذهب

 .يعابر لماكتم لعف هنأ ةلهو لوأل عماسلا لاخي .هصئاقن ددعو هّمذ

 نازل حيض: ܡ ܗܒ نيعطقم نم بكرم لعف وه امنإ

 صئاقن دروأو مذ لادع لعفو .لاذع هِي ܠ ܗܒ تحبصأف

 ܠܝܥ حبلا واج لاا ܗܒܠܝ ܬܐܪܒ ܐܐܠ

 تتأف مذو حدق هبو بطاخملا صئاقن دروأ ملكتملا نأ يأ .لاذع هب

 ةمغدملا ܠܕ ܗܒ ةمذملاو حئابقلا ركذ لولدمب .طبضلاب ةملكلا

 :(ܨ 5 كين ووح

 يف طقف تدرو |! .هحةح ديربلا عباوط يأ .لوبلا قاروأ :لوب

 .هل درفم الو عمجلا ةغيص

 وهف أجوبت نمو لضم بولسأب ملكتي هنأ يأ أجوبتي مع نالف :ًاجوب 6

 ةهيظفللا دعاوقلل لعفلا اذه عضخ ܠܦ ܕ :ليلضتو عادخب ثدحتملا

 هعراضمو ةيبرغلا 2 لاك ظفلت ءاف لصألاب يه ءابلاف امدقم ةروكذملا
. , 
 أجوب يف :ربعملا ىنعملا تاذ يطعي ܐܓܦ يأ اجفو اجوف ܐܓܦ

 "5 7 8. ܨ
 ܨܦ للص ܘܥܕ ܐܦܠ , ةياكيئكحانا ااههءاضوق قذإ"ةنلكلاف
 ܘ



 يعرلاو ةحالفلاك ماهملا باعصب مايقلل درفلا هلعتنا ءاذح :راطسوب :

 لوألا نيعطقم نم ةفلؤم ةملك .ةرعولا ضرألاو راجحألا نيب ريسلاو

 :راطسبلا وأ ܪܬܣܒ وه نذإ .يقاولا وه ܐܪܬܣ : تيب ܬܝܒ

 .اهكاوشأو ضرألا ةروعو نم اهيقاوو لجرألا دمغ يأ

 ةبسنلا هنكلو ءانبلا نم فقستسملا وأ تيبلا انه دوصقملا سيل : تيبب ¥

 اذه :لوقن ًالثمف بسنو بسح ىلإ وأ ةلئاع ىلإ ناسنإلا عجرت يتلا

 ىلإ هبسنب عجري يأ نورصح تيب نم كاذو دارط تيب نم لجرلا

 يدصلا تيب يف ةيمارآلا يف لوقن امك طبضلاب ةينالفلا ةلئاعلا

 معو .تتيب ܝܬܝܒ تيبلا ىلإ ءيشلا لاخدإ ىنعم يطعت امك

 .تيبلا فقستسم تحت لخدي وأ .بستني ىأ تتيبتي

 ةهوفب زاتمي يذلا ءاذحلا ىنعمب ذخأ ةيددصلا ةقطنملا يف :نوتيب 3%

 عاض دقو :انوطيفو نوطيف حبكم قاسلا نم امسق يطغت ةليوط

 ىلع اظفتحم مسإلا يقب امنإ ةيوغللا تاعوسوملا نم ىنعملا اذهب

 يف لوألا ىنعملا ظفح دقو ةسبلألا نم عون ينعي يذلا يناثلا ىنعملا

 .اذه انموي ىلإ ةيماعلا

 يهف عامتجالا وأ ةالصلل نينمؤملا عمجت ناكم وأ ةسينكلا :اتعيب %

 تفذح نينمؤملا عامتجا ناكم يأ ادعو تيب نيتنثا نيتملك نم ةفلؤم

 ܐ: ܝ ܒ |[مكةطيخح لفللا ةلوؤسل " لادلا ال * ءاشلا ܐܢܟ

 اضيوبلا ىعدت يتلا ةدلبلا مسا انضرعتسا اذإو .اتعيب ىلا ترصتخا



 اةهوهسلالا ܢܐ ܐܐ

 وأ ܐܬܥܘܒ اضيوبلا ىعدت دجن يف ةنيدم دوجول موهفملا

 ܪ ةياطجح

 اذه املا تعيفوبلاب , ܙ, $ رحمه اجيخوت يحفر 68, ܐ يغذي

 .يدرف يصخش ليصحت

 نيبعاللا فادهأ دايطصا ܐܒ )ܙܘ لمعتست .ةريغص ةرفح : شيب

 ةاون وأ لالكأ فادهألا تناك ءاوس " شيبلا " ىعدت يتلا ةبعللا هذهب

 ةبعل يف رويبلا فده عالتبا لجأ نم وأ ... خلا رمتلا وأ شمشملا

 ئةم وتبعا بق ةنحل ܂ ܝܚ هك مر ووك :شيبااو قاوزفلا

 يف عقو نمف حلاطلا نم حلاصلا فرطلا نايبت اهنم ىزغملا .اريثك

 نم صلخو اجن نمو .ءيسلا وأ حلاطلا ىعدي اذهف همح ܢܝܢܝܐ

 يف رثكأ حوضوب ىلجتت دقو ارصتنمو ازئاف ناك شيب همح لا

 برعلا نيب هتريس تءاس نم ىلع نوقلطي مهف ىوادبلا لهأ مالك

 سانلا شبو اهنم ةفصلا شيبو ىدانملل يه تظحال نإ واولاف شبو

 نيب ءيسلا اهيأ :اشانب شيبو ءاشانب شيب وأ اهباح ܫܝܒ ܘܙ

 .موقلا

 عيرس .ةيبرعلا يف ةملكلا هتطعأ يذلا ىنعملا ريغ .رويفلا وأ :رويب

 اهلوط ةيبشخ ةعطق |!ؤهمه رويبلا وأ رويفلا نكلو .بضغلا

 هلمعتسي دحاو فرط نم وأ هيفرط نم ببدم ربشلا ىدعتي ال

 ةفولأم يهف رويبلا ةبعل امأو ... خلا رفحلا وأ بقثلا يف نوراجنلا



 فرط نم قشرت نيفرطلا ةببدم بشخ نم ةعطق يهو نييددصلا دنع

 لاجم ال ةديدع سيياقم ىلإ ةبعللا عضختو رخآ فرط نم فقلتو

 يهف .نيفرحلا ةبارقل ءابلاب تلدبتسا ءافلا نأ كافخ الو .اهركذل

 .رويفو اروياف ؤهمه اهرصتخم ܐܪ

 هبو نينحلاو قوتلا ىلإ ليمي ذيذل ولح مغن وهو .تايبلا مغن :تايب

 [. ܙܓܡܘ : ܐܦܲܛܥ اناجيملاو اياتعلا تايبأ نويددصلا ىنغ

 يهو ىرخأ ةفص اضيأ هيلإ اوفاضأ دقو  ةبحألا دعب  تايقارفلاو

 وه يقورشلا تايبلاو يجورشلا اًيرصم ميجلا ظفل ةاعارم عم تايبلا

 يري راف 3953 093 بلا ̀ نابع

 ينعي رعشلا اذه نأب دحأ فرعي مل تقولا عم نكلو يجورسلا

 ةملكف ضوفرم اذهو يقرش نم يأ يقورش هوبسح لب يجورسلا

 روتي سان ناك نيا طفلا ب يف امه انك ® 9

 ܬܝܐܵܦ ܬܝ تايابلا نع اضوع تاياب بعشلا اهظفل نمزلا

 .تاليمجلا ناسحلا = |ܬܝܦ ظنه

 اذهو ؟ يجورسلا بوقعي رام نزو وه يجورشلا نأ انفرع فيك

 نزولا ىلع تأ امئاذ ܐܦܛܥ لا اباتعلا تايبأف ليلدلا كنود .حضاو

 :هنزو اذهو ܘ ܢܢ رشع يتنثإلا يد يأ يرشع نينثإلا يجورسلا

 ܐܡ ܚܠ ܢܠ ܢܒܙ ܐܬ̱ܢ ܝܕ ܡܠ ܘܥ ܐܟ ܝܠ ܡܝ موق
 ) ¥ 1١١ ) ܀ 48 / ܢ 0 2 20 1 )



 :هنزو عم تايبلا اباتعلا تايبأ نم تيب اذهو

 الصلاو ةيحتلل يفيلو اي موق
 ةلصلا ܒ يشمل عطقنا يليح

 يجورسلا وأ يقورشلا نزولا ىلع هرن تيبلا اذه انعطق ام اذإف

 :ليلدلا كيلإ يرشع نينثا هرن تايبلا

 واعفو اهيح تاذلاب يه تايبلا يجورشلا اباتعلا نذإ

 ةيروسلا ةغللا- يف تاظفل اذكه اهنأل.2 لاك ءافلا ظفل عم |ܬܝ̈ܐܦ

 . ܐܢ عماسلاو لقانلا اهلاخ اذل ةميدقلا

 يجورشلاو تايبألا هذه نأ يف ليلد ريخ نيسحلا ةملك يف اضيأ انلو

 ܢܝܣܚܕ ܐܳ݁ܬܳܝܐܦ نيسحد اثاياف ܐܬ̈ܝܐܦ اهنع ليق ًانايحأ تايبل
 تايكورشلا تايبلا وأ .تايافلا ءايقتألا لاجرلا تايبأ نم يأ

 ىلإ نينحلا يف .ءايقتألا تاقتلا لاجرلا ضعبل . ! 8م هذه

 ةبحألا ةاجانم يف بعشلا اهذختا اريخأو ؛برلا رايد ܢܨܠܐ ܕ هللا توكلم

 رعشلا يف ليق ام ابلاغو .بابحألاو لهألا ىلإ نينحلا يفو نيبئاغلاو

¥" 



 نيديعبلا يأ ܢܘܗܢܡ ̱ܘܩܪܦܕ ܢܝܠܝܐ تايقارفلا :هنحلو

 نيحزانلاو نيبرتغملاو

 انه ثيب .ثيح نيب نالف عقو :صيب صيح :ثيح - ثيب
 كده ري طيب انا 33 © 31 1 :33)

 ةينايرسلا يف اهانعم امأ ىنعملا يف اعنقم يناتسبلا حرش نكي مل

 لحل برقأ وه نالف :انلقل ايناث ثيبلاو ¥ ܨܐ فلألاب انيتأ ولف حضاوف

 نكلو ءفدألا دعب ةرشابم يتأت ءابلا نأل ءابلا ىلإ فلألا نم ةلكشملا
 يف ريبك دعابت كلانه نوكيف ءثيبو ثيح نيب ام عقو نالف :انلق نإ

 )ܒ: و كلادلا و كاملا و: واوا )30:30 )3

 فلألا نيب ام رمألا ناك ول سكعب ءلحارم سمخ دعب ةلكشملا

 يف ميلس ريكفت وهو .صيبو صيح نيب عقو نالف :ليق اذل .ثيبلاو

 يف عقو صيب صيح نيب عقو نمو ܐܘ ةيضق لح يف ةلحرملا دعابت

 ةرشعلاب ةهسمخو ميمصتلا نم ةرشعلاب ةسمخ ينعت انه ةريحلاو ةريحلا

 وأ صيطو صيح نيب ام عقو نالف :رمألا ناك ولف ضفرلا نم

 يأرلا 5 ةريخلا نأل ءريحلا نم لابخ نيألا ناك ب كيطلا

 ياقلب ܠ

 صيطو صيح نيب سيل ܬܝܒ ܘ ܬܝܚ صيبو صيح نيب

 ديلا )3 3:83 ني نإ يول ܬ ' ܗ

 حالطصا وهو ... خلا ةئملاب نيسمخو هنم ةرشع نم ةسمخ وأ

 ريكفتلا ىلع لد ام .ميمصتلا ةفصانمو ةريحلا يف ميدق يفطنم

 ܫ



 د

 ܐܛ

 ىرخألا» ىلوألا“ةيدانه.ءاسنلاقشارتت:ام ابلاغ :ةراعيب_ وأ. راعيب

 بقل وهو اياريرعبلاو ريرعبلا يهف ةحيحصلا اهتغيص امأ «بقللا اذهب

 وأ ةناويحلا بقلب ىرخألا ةدحاولا ءاسنلا قشرت اذل مجعأ ناويح لك

 هدحو لمجلا يأ ريعبلا ىلع ةملكلا هذه تقلطأ ةيبرعلا يفف ناويحلا

 $ ܕܚܝ فرصت نمو عبرأ ىلع ةيشاملا تاناويحلا لك بقلف وه امأ

 .اياريرعبو
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 وهو ܪܕܢ يناثلاو لمح لوألا نيعطقم نم ةبكرم ةملكلا :رديب

 مخل فلا ةلوهسلو انهتيقنتو اهسردل.لالغلا-هيف عمتجت قيذلا_ناكملا

 ܒ وأ ܕܒܝܬܝ رديبلا وق.دجاو ميما, ىفيواعطقملا

 عم " ينبو ينب لك نم تعمج نالف ةلفح " يف امك :يئبو يندب

 لك نم تعمج نالف ةلفح نأ ةلمجلا هذه نم دصقملاو :ءابلا رسك

 ظفلت امك ثينب اهمزج يتلا اثينف مده ةملك يهف بوصو بدح

 ةرومضم يهفات ةريخألا | ثينأتلا ءات امأ 11[©2116 ةيبرغلا ]7 لا

 تداعو ءاتلا تفذحو ܬܝܢܦ ܬܝ̈ܢܦ نم تحبصأف .ظفللا ةلوهسل



 5 عاتلا فرح ܗ



 >> ءاتلا فرح ܨ

 ءاذحلاو ينؤست حصألاو تيبلا يف ناك نم هيذتحي ءاذح :ىموسات ¶%

 يفو ܐܢܘܐܣ ܘ ܐܢ ܐܣܡ ܢܕ نه ماعلا يتدملاب

 اهيف لاقي .ةطاحشلا ىنعمبو انؤست ءاذحلا يعد تالاحلا نم ريثكلا

 هيجل ةعاإقلا تفذح ظفللا:ةلوهسلو كيتؤوؤس ܬܝܢܘ ܐܣܬ

 ينؤست ܐܢܘ ܐܐܝ عمجلا ةفصب تدرو اهنأ وأ ينؤست تحبصأف

 سيل نكلو هجراخ وأ تيبلا لخاد لقتنُي يذلا ءاذحلا ىلع تلد اهلكو

 .ةقاشو ةريسع لامعأل

 .ةدلاولا خيشت امدنع الثم . |( زمرلاو ةمالعلا يبياثلا :يِيياث %

 ةيح اهاقبأ يذلا هلل هدمحب ملكتملا اهبقعيو " تيبلاب يياث اهنإ " لوقن

 ةجوزتم تناك ةيرماسلا ةأرملاو .تيبلا يف ارّيخ ازمرو ةمالع ىقبتل

 نأ هنم اهمزلي ام لك اهنأل اهل واثلا وأ يياثلا وهف زوجع خيش لجرل

 قيقا نقلا ` )5 15 0 5 .نربتغتا ىتح اهل. ىقبي
 ` 330 ايدو قوس لاسم ةدجوب هنأل كلذو ؟هيف واثلاو

 ياث وهو .يه ياث يه اهمهف يف ةدايزو ܘܗ || وهو ܝܗ ܨ

 ميهافم نأل كلذو ركذملا ةغيص يف اهعمسأ ملو يياث اهيف ليق اذل .وه

 ةأرملا لب ةأرما ةمذ ىلع نوكي نأ لجرلا نم بلطتت مل رصعلا

 .لجر ةمذ ىلع نوكت نأ بجي اهتعمس ىلع اظافح



 :نالف لهأت اهب ينعن يتلا ةملكلا هذه نظأ ال :لّهقت وأ :لهأت ±

 ܠܗܩ نم يه لب .لهأ يف يناتسبلا اهحرش امك جوزت يأ

 .هريغ ىلإ هسفن ناسنإلا مض وأ عامجلا ىنعم يطعت يتلا ةينايرسلا
 .جاوزلا وه اذهو رخآ ناسنإب عومجم - اليهق المده حبصأف

 .يجوز طابر يف رخآب دحاو عامتجإلاو مامضنإلا اهانعم نذإ لّهقتف

 رثكأ ةيروسلا يف اهنكلو ىنعملا تاذب ةيبرعلا يف تدجو نئل :ةرابت **
 رسك نع جتتنت يتلا روسكلا وأ تاتفلا يه ةرابتلاف الامعتساو اعويش

 |ادحاب ةراّبت رخآ ريغ ىقب ام :لوقت الثمف ام ءيش قحس وأ

 لوقف ءاقتنالا ىنغم ىف ايضيأ .لمعتست اه ايلاَعَو .ܐܪܒܬ | وأ

 مزتلي اكو يدكا 404 >6:3:3 ܒ

 بيتش ܥܢ. :-ܦ راق ير ربطلا نسل اذه

 يهف ܢܶܐ ܘܠܐ ىنعمب امأ .رساكلا يراضلا شحولا يأ : ܪܒܬܡܠ

 نك افتار تا مار يلا ردي ا: مط حال

 .بهذلا قوحسم وه ربتلا امأو .اثارابت :ܐܬܪܒܬ

 .رئاجسلا مسإ يف ܚ ` ܒ نوح
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 يتلا ظافلألا تائم نم ةدحاو يهو ܢܝܢ نونيت وأ نونوت حيحصلاو

 ناحلألا يف ةميدقلا لوصألا ىلع اوظفاح امك كارتألا اهيلع ظفاح

 ىلإ لامجلاو ةعورلا نم اهيلع امب هذه مهاقيسوم نوزعي ذإ ةيجشلا

 قمنو بذه يذلا يروسلا مارفأ خيشلا يأ ينايروس ميرفأ ظابابلا
 .ةعئارلا ةيجشلا ناحلألا هذه مهيلإ لقنو



 هيلا ءاسملا أدبي اًيئَغ ءيسملا نوكيو ةءاسإلا ثودح ىدل لفل

 وهو ' يلتقب هل فلحتي وه " :هيف لوقن ديعولا اذهو لثملاب هل دعوتي

 وأ ܐܪܒ انور نلجأ ܐܡܕܘ( |( ]ܘܐܶܢ ܕܠ هالكلا, قم

 فِلاَح ܦܠܚ لعفلاو ءلثملا يف هلدابي نأ يوني وهف رخآ ىنعمب

 يفق رخو ܒܠܐ )ܘܦܠܐܬܐ ܫܡܐ لؤيجمللء(ينوبلابو

 لسجل قفا انا مفالحقي ل لنوجسلا ما نيفلا قي ܙܝ بهلقت

 ةقيرط ىلع تتأ دقف .ةظفللا هذه يف اهثحبن ةريثك نوؤش فلخلاو

 . ܐܦܘܠܚܬܘ . | هناك ةيهح بم ين فل هللا ܐܠ

 ليثملاو ونصلا وه دحاو ىنعمب تتأ اهلك افولختو ةفيلخو فلخ

 نظأو ددصو ماشلا رب يفو افيلخ نويقرشلا اهنع رّبع امكو بئانلاو

 كلغ هنأت“ :اولاق دولوم ناسنإل دلوي امدنع ةيلاحلا ةيروس ءاحنأ لك

 ܐ

 اهبجنأ يتلا ةروصلل اقبط .. خلا نيتخسن وأ ةخسن هلف لحترا نا كلذ

 مهو نييروسلا ىوادبلا ناسل ىلع فيلخو فلخ مسإ درو دقو اهفلخو

 ىلع نيظفتحم اولزي مل ܘܛܢ مهيف مارا ينب مالك سسحتن نم ريخ

 ول امك رّيغو لدب تنع امك .ةليمجلا ةولحلا ةغللا هذه نم ريبك ردق

 يفضت يتلا نيشلا لخدت ابلاغو فلاخ كاكا اهشتالم رانا ًازيخ

 ܠܐ مقل هيجمزلا ادق ىلطم ادئاوم

 تابلح يف مأ سئانكلا يف ءاوس رخآ ىلإ نحل نم ناحلألا ليدبت يف

 هيف لاق لّدُب امو ةمغنلا لدب يأ فلحش ينغملل روهمجلا لوقيف ءانغلا
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 جردمل ناث نحل صاخ لكش ىلع فلحشملاو فلحشم نويددصلا

 دحأ وأ موصرب رام ديع يف هنظأو نيتقيرط ىلع ليق ام يقيسوم

 الا .قوف ضيفن يه يتلا تحت ىنعم ملعي انلك :تحت وأ : تحت

 يف دوقفم لعفلا اذه نأ ذإ يدعتملا لب مزاللا لعفلا ددصب انسل اننأ

 :لفسأ ىلإ طغض يأ تّحَت انلق ذإ «ةيماعلا يف امئاق لزي ملو ةيبرعلا

 رخآو قمعتلا ىلإ راشأ لعف ." ةكسلا فقزو ةكسلا حالفلا تّحت '

 نيلعفلا نيذه يف رظنلا انعمأ ام اذإو .ةحالفلا يف ةيحطسلا ىلع راشأ

 ܒ ܒ > )5: )3 >: : مه او ܬܒ

 ܬܬܘܦ نم ريع مف ܝܬܒ 33 3

 نع هيونتلا ديرأو .اليلق ةكسلا عفر يأ ܦܩܐ ةكسلا ىلع طغض

 ةيسراف اهنأب يناتسبلا اهحرش يتلا ريرسلا اهب ينعن يتلا تخت ةملك

 ماني ال مئانلا نأل اهتيروس ىلإ اهديعأو اهتيسرافب ككشأ ذإ

 عضو امو .خلا ... طاسب وأ بشخ نم هتحت ام ائيش شرتفا دقو الإ

 ءاخلا نأ كافخ الو .مئانلا تخت وأ مئانلا تحت :هيف لوقن مئانلا تحت

 مجعلا ويروس نأل ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع اهظفلل ءاحلا نع ةبولقم انه

 يسرافلا جسنلا نم اهنأكو تذخأف ةيقرشلا ةقيرطلا بسح مهتغل اوظفل

 .ليصألا يروسلا اهلصأ ىلإ اهعاجرإ
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 ءاخللا و اكاشلا ܡܦܠ اهئاعلا ناكسإب مدس اهلعف':دؤذحلا ينعت :مختلا 71

 نويوغللا لاخ «ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع تظفل ؛ًءاح اهلصأ مخت يف
 ملوش عقابا ةّيئآ, لكألا ىف طارفألا: لينقت اضرىأ:ةمقكأةملك

 اماعط هتدعم ألم نم وه ةهارشو مهنب لكأ نم نأب مهلاب ىلع رطخي

 :لوقن ايروس اهانظفل اذإو ءدحلا ىلإ دحلا نم «مختلا ىلإ مختلا نم
 )ܐܒ ܐܡܘܬ 1 تكا شا وأ الخ غلكأ

 هتدعمب دعب غراف الو ًالتماف ܠܦܠ ىلإ دحلا نم يأ ( يامن لقا

 ܕܟ وهو ܡܚܬ وأ مخت لعف نع ةيتآ ديكأت لكب ةمخت ةملك نوكتف
 هأبع :ءيشلا مخطو .كلذ نم رثكأل ةدعملا دودح عستت ال دإ عابشإلا

 .ءاخ ءاحلا ظفل ةاعارم عم هدم هسأب .هدودح رخآ ىلإ

 5" 55705 اع قم اهو 5 لاك: انام ختد#

 لادلا نم اهتبارقل ءاتلا ىلإ هلاد تبلق 39 1 لعق بزلا يعيلالسا قاف

 بلقت ذإ يقرشلا ظفللا بسح تتأ اهنكلو ءاح لصألا يف يه ءاخلاو

 :لوقي يبرغلاف لصألا يف دحاو فرح نهنوكل ءاخلا ىلإ ءاحلا ةداع

 9 3 يأ خت لعفف اخيشم :اهظفلي يقرشلاو احيشم ܐܝܫܡ

 لوقي امك طبضلاب احيحدو ابارت عجرو ءرهو ثر ءيشلا نأ :هدافم

 يف امك ثرلا بارتلا حيحدلا يأ خيختلا ددصل ةرواجملا ىرقلا ضعب

 بارتلا نم موقت ىتوملا داسجأو ' . اسمسو ܝܹ افيدك عيتربنرفأ

 .خيختلا ةيقرشلا ةجهللا يفو ° حيحدلا نم ضفتنتو
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 مالك يف تلخدأ ةملك ليخدلا :يناتسبلا لاق :ليخد وأ ليخت

 لمحت لب برعلا ناسل نم نكت مل نإو يهف .هنم تسيلو برعلا

 لوألاف .ليختلاو ليخدلا ىنعم نارسفت نيتملك انيدلف ةيروسلا ةيوهلا

 ةينايرسلابو لخد حبصت درجملا اهلعف ىلإ اهانعجرأ اذإ :ليخدلا

 .فاخو عزف :اهانعمو ءاخلا رسكو لادلا ناكسإب ليد وأ ܠܚܕ

 ليخاد هنأل هتيامحل تيبلا لهأ عراسي تيب ىلإ لخدو بره نمف نذإ

 .نمأم يف حبصي تيبلا هجولوبو ؛عزفو " فئاخ ' ܠܒܕ يأ

 ةوقو سأب يذ تيب ىلإ عزفلا لخدي امدنع حاضيإلا يف ةدازتساو

 اذ هنأ يأ :برعلا لك ىلع ليخد وه ينالفلا خيشلا تيب نأب لوقن

 ليخدلا يقحالم هنم عزفيف ةقطنملا لهأ عيمج ىلع سأبو ةوطس

 وه يذلا تيبلا لخد " ليخدلا " فئاخلا هنأل كلذ مهدودح نومزليو

 5-2 ܠ ܨ )030 لك نس فرت

 ܡ يوقو بوهرم .لادلا ناكسإب لخد ܠ وذ كيلا

 .فئاخلا عزفلا

 لوقي ًالثم رخآ ىنعم يطعتف ءاتلاب أدبي يذلا لعفلا يأ ليختلا يف امأ

 ذإ .هللا ىلع لخات انأو ءام عورشمب موقأس اعبط :ةماعلا نم لئاق

 ليف نحر يع هللا لس ܠܝܟ ܬ 5 1 ] تيم ان قلع

 ¥ ةيروسلا ةغيصلا ىلع انه تتأ امنإ ةيبرعلا يف هللا ىلع لكتا

 لكتم يأ ليخنت لب ليكنت :لوقن الف ءاتلا اهقبست امدنع تخكر فاكلا

 .نايرسلا مالك نم اذهو



 ةماعلا دنع اهظفل نكلو قلعتو ىلدت ةيبرعلا اهتخأك :ىلدت ܝ

 : ܝܠܬܐ ةيروسلا ةغيصلا ىلع تءاج .يلتتي اولاق ' نويددصلا '

 .يروسلا لوهجملل ينبملا بسح يلتتيو يلدتي لب ءالتتي تسيلو

 نالف بهذ " هنم ةمهلا ثحأ :حصنتسيو حيمتسي :قردتي :قردت
 حامستسالا ىنعم يطعت يهو " ام رمأب لبقي يك نالف قردتيل

 ܩܪܛܿܬܫܐ وأ قرطت ܩܪܛ لعف نع ةذوخأم اهنظأ .فاطعتسإلاو

 معد ܝܥ :عجش :اهانعمو امني اينينح ةينالا فيهن ( وأ

 نم: !ئتققتلا ܥ ܐܩܠ( ٠ (تاتخملا! ءنخافلا. ܐܦܠ وه ܐܩܪܛ اقرطلاو

 لك هيف ثحتسي وهف هريغ ܩ̈ܪܛܿܬܫܐ وأ ܩܪܛܐ قرطت وأ قردت

 ىنعملا وه اذهو ام رمأب لبقي هلعجي نأ ةيغب ةنسحلا ةافصلا هذه

 /قرطتاة بتل لن( ىردعا لافي تن ةاراولا

 تجردأ ةدئاز يه لعفلا اذه يف ءارلا نأ دقتعا :عقو ىنعمب :لفردت

 دنعلاو؛لافن: ”حكهس«ةّملك نم ܝܢܐ ܫܦ( نآل. ..طقفاظفللا ؛ةلوهسل ”لعفلاب

 لوقن ىرخأل ةغل نم تارييغتلا ضعب يعارن لوهجملل اينبم هغوص
 نذإ وهف هذهك ةلاح يف ظفلت ال اهنأل نونلا طاقسإب ܠܦܬ( هيف

 | ܝ ̀ طيللااملوشنا ܗܝܡ ܫܠܐ مصعب ا وزن ܬܕܐ <ܝܢ݂ܰܕܒܰܡܰܢ ܘܠܕܠܐ ]ܕ.ܐ

 ناكمف تونر ܒܣܬ [ |! فيما نما ܠܠܒܝ ܐ |'( ܝܪ ءافلاا ددشندنأ

 وأ ءاتلا ذخأت نأ دراو اذهف .لادلاب ءاتلا لادبإ .امأ لفردتإ تظفلف ةدشلا

 لعفلا اذهل ىنعملا تبثي امو ةيظفللا ةبارقلل ىرخأ ناكم ةدحاو لادلا

 ܕ ܣܦܐ ܙܐܢ ܐܦܠܘ ܕܟܲܪ يأ الةكبأ اهلصأ يتلا يلوفرد ةملك

/\ ( 



 اضيأ كلذ ىلإ فيضأ ىنبملاو ىنعملل تعضخ اضيأ لع نم تعقو
 ܗ 2

 عقتو فيغرلا نم خلسنت يتلا نيجعلا عطق يأ ܐܳܠܘܽܿܦܢ يلوفنلا ةملك

 ألههؤأ. يلوفردوأ .يلوفقن طقاوسلا يأ ܐܠ̈ܘܦܢ اهيف لوقن رونتلاب

 .ةطقاسلا ةريثكلا عطقلا وأ ةطقاسلا ةريبكلا ةعطقلا

 ,صارت نمو .ماقتسا ينعي مزالو دعتم لعف وه :سرت وأ : صرت 4

 رثكأ لعفلاو يناتسبلا حرش يف لماكلا ىنعملا دؤت مل ؛ميقتسملا وهف

 تقولا يف مزالو دعتم لعف هنأ ىلإ ةفاضإلاب ةينايرسلا يف اعويش
 يف ىنعملاو ام ءيشب هتأبع يأ ءاعولا تصرت :ةماعلا لوقيف .هتاذ

 ىلإ ءيبعو ىوتسا يأ .صورتم وهف غارف دعب دجوي مل هنأ كلذ

 رثكأ هعويش عم ايروس ايبرع ܕܪܬ صرت لعف نوكي هيلعو «هتفاح

 لجرو ميقتسملا نازيملا وه صيرتلا نازيملاف .حضوأو ةيروسلا يف

 يف ء؛مكحلا يف كيلاود اذكه نس نال ب نيرا علا

 .موقو هجوو .حص :صرات ܝܪܬ لوقت اضيأ اهنمو :قيرطلا

 : | ܝܪܬ ܕ اسيرط : ܐܣܝܪܛ

 ردص ىلع قلعت تايلادم اهنأ ةملكلا هذه نع فرعي ام لك ܐܨܠܐ ܨܠ

 ام صخش حادتما يف ةغلابملا ىدلو .ةيبهذ اهنمو ةيضف اهنم ىتفلا

 يأ يكارت وبأ هيف انلق ةنسحلا ةعمسلاو تالوطبلا باقلأ هيلع ترثك

 هكالوطبر ةمبلط ىلع )39 > )ܒܒ 8: ني

 ؛ةيمستلا هذه هنم تتأ يذلا لعفلاب اندع ام اذإف :ةنسحلا هتعمسو

 ننعم: 3 "ىلا عقاري + فاس لعف نم ةيتآ ةملكلا نأ اندجو

/ ¥ 
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 موقلا زيزع اقرط :ܐܦܪܓܛ هنم ةغيصلاو ؛ئّوق ءغجش ؛لضف «راتخا

 مساو .قراط ܩܪܛ هديزم عاجش راتخمو لاضفم سيئر مهديسو

 وه يقاروط وبأو يقراوط : ܐܦܪܘܛ اهعمجو : ܐܩܪܘܛ هنم لعفلا

 تايلاديم يلاتلاب هل تقلعو ةديمحلا تافصلا هذه لك هيف تعمجت نم

 اذه ىلع غيص دق دايز نب قراط مسا لعلو تافصلا هذه لك يف

 قراط ةرادجب وهف ةديمحلا تافصلا هذه لكل ٌعّمجم هنأل وحنلا

 سوو حالو بلا وااوق كتموب وكانا وانا اوبهوظ ܐܩܪ

 نويددصلا ربع اذل ܐܩܪܘܛ ةيروسلا يف يه تالوطبلاو دماحملا

 يف اهانعم ىلإ اندع اذإو .يكارت وبأ تالوطبلاو دماحملا لجر نع

 ةدع يهو نيكارتب نويددصلا اهنع ربع .ةيبهذ وأ ةيضف ةيلاديم

 تايلاديمك اهعمجو اقرط امم تلقل*تذتخأ ܠ ܥ( ܙ لثك+تال“ودلطب

 دالبل تمت الو .طبضلاب نيكارت ايددص تدرو امك نيقرط ܢܝܩܪܛ

 دقف كارتأو ايكرت مسإ يف ليصألا مسإلا كردتسأ .ةلص ةيأب ايكرت

 نوكت نأ دعبتسُي ال اذهو يياقرط ܐܝܩ̈ܪܛ يربعلا نبا يف تدرو

 كلذب انليلدو زجاوح الو دودح كلانه نكت مل امدنع تالوطبلا ضرأ

 .ةيروسلا ةمورألا ىلإ دوعت يتلا اهارقو اهندم ءامسأ

 لاق يذلا بورشملا ديذل قايرتلا نم يه قايرطلا ةملك لعل :قايرت

 فرح هبش وه قرافلا لعلو قايرطلا ال ܐܢܝܪܬ نايرتلا نايرسلا هيف

 لعلو .ملعأ ال ؟ نونلا نع اليدب افاق تلخدأف .ةباتك فاقلا نم نونلا

^ 



 أدم ؤأ انايرت نايرسلا لاق امك ًاقايرت مهلوق يف هيف مسإلا هباشت

 .ام اعون اهلوصأ حضوي

 وأ ناسنإلا يوطي امدنع .ضبر ةيبرعلا اهتخأك يهو :عبرت 8

 ةيروسلا ةقيرطلا ىلع تتأف اضبار يأ اعبرتم سلجيو هيلجر ناويحلا

 . 2638+0(8 وأ 2528 عابارتإ ܥܒܪܬ و .عابر ضبر يأ ܥܒܪ

 الإ لمعتست ال يهو هدصح اهنم لعفلا |ܐܬܫܡܫܬ :تشمشت ¥

 .اهغيصو اهتاقاقتشا لك تذخأ ايروس اهنأ عم ةيسنكلا تامدخلا يف

 بهات مله " 5 كلك ول ابق دام ريغ ناكم : نت 86 ® °

 ܝ تا يس اطل :شّكلل

 .طبضلاب ىنعملا اذه يطعتو . ܝܒ / ܫ ܨ

 ܝ بلا

 ܝܘ ܢܠ تاذلاب ةدعملا يف ةيووسلا ىفامأ ديباش ام وأ لاهسالاك

 نالف لوفت امك ةدعملل ثدحي ئراط لك تنع ةيماعلا يفو .وتيونع

 .هتاذ ܠܟܢ بلقلا ال بلقلا يف )ܕ هباصأ تنع انهو .بلقلا هباصأ

 وهف ملس وأ جرد يأ امنود ام ناكم ىلإ قلستلا لواح :قبشعت 4

 مث اهب كسمي يتلا ءايشألا ضعبب ىلدتيو هحع لدم قبشعتي

 ةقيرطلا هذهو ينعملا ناكملا ىلإ قلستلا لمكيل اهريغ نع شتفي

 هلعف .هب ايلدتم كرتي وأ هنم ىلدتيو ضبقمب كسمي هنأ يأ قّبشأتلا

 ىأ ܩܒܫܬܬ( لوهجملل ىتبم وهف قبشعت امأو قبس كرت فكه
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 لأسي يف امك نيعلا ىلإ لاوحألا نم ريثك يف بلقت فلألا نأ فرعت

 يتلا ةحتفلا ىلإ ةفاضإلاب صاجع :اهيف ليق صاجأو ؛لّعسي :اهيف ليق

 ܐ ) نبع دسلا بر نع غب نب

 يف كّواعتو كواع ريهجألا و : ܟܘܥ لعف:نم.رخأت يأ :كوعت

 ليش وكم ܝܥ لعف نيب ام ىنعملا طلتخا ةيبرعلا ريسافتلا

 لوألا لعقلاف ًايلك ىنبملاو ىنعملا يف نافلتخي نالعفلاو ءقياَع ܦܝܠ

 انلوانت اذإ يناثلا لعفلا امأو لمعلا يف ليجأتلاو ريخأتلا ىنعم ىطعأ

 هتحرش امم رثكأ حضتي ىنعملا نأ رن يقيقحلا هانعم ىلع هريسفت
 07500 ܣ هي: 0 7979
 ءاعرذ تقاض :" ةأرملا تقاع " :انلق ام اذإف .سفنلا يف قيضلا وأ

 تيبلا' قاع «ةيئاذغلا داوملا اهب تقاض :دازلا ةلق نم ةبادلا تقاعو

 .قيضو ملأب توص :بارغلا قاع ؛هنكسي نمب دعب عستي مل :هناكسب

 اذكهو ... شيعلا لبس هب تقاض نم عئاجلا يأ :قئاعلا لجرلاو

 يأ نم قيضلا ديفي قياعو ريخأتلا ديفي ܟܘܠ كواع لعف نوكتي

 .نيلعفلا نيذه يف يداهتجاو انا ييار بسح ܐܠܬ .ناك عون

 امدنع نيجعلا ܨܘ صرقلا ةيبرعلا يف :ةصيرقت وأ :ةصورقت :

 ذإ ةيروسلا ةقيرطلا ىلع ىتأف ىنبملا يف امأو :اصرق اصرق مسقي
 . 1[ 12 وأ 8 ̣ ܐܬ ܕܝܪܓܘ . اا. ܝܪܓܬ اهيف ليق

 هيف ليصأ روب جيش نم امه نيلعفلاو :صيفرقتوأ نبنقت



 ىنعملا اذه يف انققدو رظنلا انعمأ ام اذاف بكام ܡ

 سكعلا ىلع ىوط ܣܦܩܬ و . ܣܦܩ لعف نم تآ لعفلا نأ رن

 ةقيرطلا ىلع هظفل ةماعلا دجي مل بيرغ لعف هنأ امبو .طسب نم

 تنل 3 0 يه 9 95 0 5

 زاج ريفصلا فرحأ نم اهنأ كافخ الف نيزلا امأ .ةيبرغلا 2 لاك

 :ريفصلا فرحأ نم اضيأ يه يتلا نيزلا ىلإ نيسلا نم رييغتلا اهيلع

 ظفللا ةلوهسلو لوألا ىنعملا تاذب ةيتآ صفرق ةملك نوكت هيلعو

 ىوط يأ سفق نع اضوع صفرق تحبصأف ءارلا اهيلع تلخدأ

 .زينفت | ܣܦܩ اهنم لوهجملل ينبملاو هيتبكر

 0:39 5 5 × 9 بحمل :كتكت

 .زاجملا باب نم اذهو ابضغو اقنح يلغي هنأكو اتوص ردصي هبضغ

 ريسكت نع جتني يذلا توصلا يف لعفلا لوادت ددص ةقطنم يفو

 فلتخاو ةسبايلا بنعلا راجشأ وأ يلاودلا ناصغأ يأ نوزرجلا داوعأ

 ىلإ ةقطنم نم دراو اذهو كطكط لدب أطأط اهيف انلق ذإ ًاليلق اهظفل
 .ىرخأ

 ميدقلا اهمسإ ىلع تظفاح .صمح راوج يف دلب مسإ :يسيب لت

 يصعتسي ءىصعتسم وأ أبخم لتلا اذه ناك امبرلو رارشألا لت يهو

 181 8زوارو اقهمح هل. .سانلا رارشا هب

 .ةيربعلاو ةيروسلاو ةيبرعلا نيب تعمج معن . ܐܕܝܡܠܬ :ذيملت

 .قيفوتلاو عمجلاو مامضنإلا اهانعمو . ܡܠ وه اهنم درجملا لعفلا



 كما ع ين نا لعفلا ىلع تلخد ةدئاز ذيملت يف انه ءاتلاو

 اذيمل راص دقف نيملعملا دحأ ةسردم ىلإ مضنا نمف ىلإ مض يأ

 ام لمع يأ يف ئدتبملاو هتسردمو هتعبت ىلإ متضنُم يأ ماللا ناكسإب

 بماي درت لبن سفرنا | يمحي ماده نق فرم ا بلا :ةيافر كوع

 ܡܠܘ
 ... خلا .ةسينك

 امك طبضلاب يه نالف صخي امب وأ نالف ىلع اقيلعت :نالف ثالت

 اهيف حصي اضيأو .نالفب قلعتي امب . ܢܠܦܠ ܐܠܬ :ةينايرسلا يف
 ܨܠ ܒܕܝ : ܢܠܦܬܘܠܬ وأ حف ܠܥ ܐܬܘܠܬ :لوقلا

 ܐܒ ܐܐܐ ةزعطمت
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 ةداعكو ܬܬܐ ززاتإ هيضامو قا لانكم ܙܙܬܬܡ :لوفقن لوهجملل

 فلألا ناكم تذخأ ةحتفلا نأل نيعلا ىلإ ةحوتفملا ءاتلا بلقت ةماعلا

 قا نفسو ل بفرد نود وكت مناجم ال كلباص ا ف:ةفقفتلا

 نالف " :هيف انلق نزولا تاذ ىلع هعراضم يتأف قابشتتا فحم

 رزانم : ܙܙܬܬܡ لصألاب يهامأ " زّعطتي وأ زعطمتي مع

 ناك امبرو نيئجافم ءايربكو ممش ضارعأب ܬ

 ܐ ܕܝܟ ܬܠ
4 

 . اح ريخألا لعفلا يف
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 هماصخ ةيغب رخآ فرطل فرط زفتسا .رشحنت حصألاو :رشحمت @¶

 تاعامجلاو دارفألا ىوتسم ىلع اهلامعتسا زوجيو هعم لاتتقإلاو

 ةئدتبملا لاعفألا ضعب يف انفلسأ امكو :همم/ ليصأ يروس لعفلاو

 رشحنت :هسنأ.أ :هسف لعق حبصيف لوهجملل ةيئبم يهف ءاتلاب

 هعم ماصخلل هزفتسا يأ نالفب رشحنت نالف انفلسأ امك طبضلاب يهو

 ةيروسلاب ܨ ܧܨ داًّيصلا نأ يأ ديصلا ىنعم ىطعأ اضيأو

 اهتم لئيتلا ةبيغب هفديرطل سشحتتي وهق .ناتريشحت ܐܢܬܪܒܧܚܢ
 .رشحنتلا وهو اهدايطصاو

 ةدش نم تردخو تلمنو مسجلا ءاضغأ تمّروت ىنعمب : بندق ©

 :اولاق ذإ لعفلا لامعتسا نم لّمرلا برع رّثكأ ءاهيلع برضلا

 نيتلاحلا ىلعو ءاطلا ىلإ ةلئام ءاتلا ظفلب ' بنت ىتح ًالتق لكأ نالف '

 برضلا ةدش نم وضعلا صنت يأ بينت ܝܢܬ لعفلا نع تآ طفلاف

 .هيلع

 نيعم ءيش ىلع اوعمجأ ةعومجم نم ادرف فصو لعف وه ܐܥ +

 وأ مهعم ةريسملا ىلع فقوتو دهنت ذإ مهعامجإ ىلع وه قفاوي ملو

 3 .حنتملاب ىعديف مهيأرب ذخألا

 ىلع قفاوي نأ هاعنم نيذلا يسفنلا قيضلاو دهنتلا هدافم يذلا 916

 .ةعومجم نمض نيعم يأرب هدارفنا ءارج نم وأ هريغ يأر

 ̀ رحل يو ا رولا ع 6
 ةفيضلا ةهوفلا يذ عساولا بوبنألاك يه :هفصو هزيهجت وأ هئانب
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 ܐܛ

 ىلإ ةرارحلا لفتنتو رانلا هيف مرضت روك ىلع تبثي عيسولا لفسألاو

 نيجعلا ةزباخلا قصلت هناردج ىلعو واستمو لدتعم لكشب ىلعألا

 ةرارحلا ءارج نم هناردج ىلع قصلتف رئاود لكش ىلع قوقرملا

 .ايهش ازبخ رونتلا نم لشتنت تزبخ نأ امو

 يذلا تايتفلا سابل نكلو هب زبخُي يذلا رونتلا ددصب انسل انه انكلو

 وهو ارونت هل لاقي نيمدقلا صمخأ ىلإ ىلدتيو رصخلا يطغيل هنسبلي

 ىلع طيخ دقو امامت بوشلا اذه هبشي يذلا رونتلا لكش نع ةيانك

 .ارونت ܐܪܘܢܬ رونتلا رارغ

 ينبملا يف ةغيص هب طينأ لمعب موقي اليك أطابتو برهتي :صكهتي
 تاكلا_ 0 5 0 9 ܣܓܚܬܐ ܣܣ

 ܠܥ[ نأ داصلل زاج صاجح فخ جيم درجملا هلعف .ةيرصملا ميجلاك

 .ءاحلاو ءاهلا يف كلذك ةيريفصلا ةليصفلا ةيوخأل اظفل نيسلا ناكم

 هيلعو ؛هيلع بجوتملا لمعلا نع برهت صكهتو سجحت نمو

 .صايهملاو عح جيم ܬܡ صكهتملا ةيلوؤسملا نم برهتملاف

 خفت تما ا مهو ةلطامملا ىف ܐܣܓܘܚ لاو |

 لوهجملل ينبملاو اضيأ برهتو . عديم لطام يروسلا موهفملا
 .ام لمع نم لصنتو .لطامو برهت : عه جيسأ-أ هنم

 يأ .ةكوتم ديز دي :لوقن ذإ ًابلاغ مسجلا ءاضعأ ىلع قلطنو :كوت
 لعف نم يهف ةداعلاك اهتكرح دعت ملو تفعضو تنهوو للخ اهباصأ
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 و

 رييضلا يراك تن تل ا اما ܗ ܟܬ

 يف ري ل )3 ركام ننام لابي كرت بلك ىف يملا
 مسالا اذوهف هجاوز ليجأت ببسو نالف ةلع يه ام انه كوتلاف «نآلا

 دقو ܟܘܐ: كوت اهراصتخاو ܐܟܘܬ ܡܬ نم 3 ميبالا

 نم لاخ ناك نمو .ةلعلاو ببسلا ةملكل يطبضلا ىنعملا تطعأ

 ةيونعم ةيذأ لك نم ملاس هنأ يأ " كوت هيف ام " :هيف نولوقي بئاعملا

 .' ةيدسج مأ تناك
: 

 فسألل ديكأتلل جودزيو ةدحاو وت هدرفم جودزم لعف ܐܐܬ :وتوت **
 اهددرت 50 0( يلكلا 7: ̀ اذه ىلع. قفقن مل

 وت :لاعت يأ ءاعدتسالل يروسلا لعفلا وهو نيتنثا نيترم نم رثكأ

 .رثكأ وأ نيترم نم رثكأ ىلإ هدادرت زوجيو |!



̣ 6 > 

 ܢ ܝ ܝ امم

 ويعني يقع توصل لاو“ هلع دب نب تعري لقوم

 ١ ܐܳ 6 ܝ

 ܐܬܬܘܝ ܐܫܝ ܝܝ ܐܳܢ ةلوغل (/2: لت ةجاق ܨ ܥ

 ܠܝ ܐ ܐ 0 مص هنن

 . ܢ ܚ ادعم اأو ܆ £ دور بر “جلا

 ¥ نما: لالا ܪܝܐ هبي و هفير دم & += ܣ? لأ ܀ < 5 ܐܳܐܝܫ ܝ

 105 ديالا © 0 ܓ قم ( ܝܶ

 ܝܐ ܢ ܝܨ ܨ ܐ 00211 ܚܫ ܕ 3 ܝܨ ܨܝ

 : فاؤإلا ܢܠ , رن كفل ܙܐ 0 : £: 0 # ܇ “ ܗ :
 : ¥ لإ - ܧܨ ¿ܝ̈ 5 كليا 7 0 ܓ

 < ܕ 2

 ܝ̈ كا لا كامصلا 0 2 > ܢܚ

 ܐ ܢ _ ¦ 0 ١

 ܙ © ܢܠ و $ ܒܬܐ ܨܐ تبا _ < : 24
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 ٠ نعت سدهشسلا و 1+5 ܓܒ ܐܐܢ : 5 ܗ <

 ܝܥ

1 1 ¦] ± _ 
 ܣ ܠܨ 3 0@ هج 0 0-7

 لويجسملا ينيدلا و ܐܥܦܐ ܠ{ ܟ ܝ 30 ܓ ܗ ܝ

 ; ابك | ܡ نمي 1 8 0 8 ܘ 1 ܓ . _

 7 3 ديز دب ܓܘܐ ذإ ܐܝܝܣ محا' ܒܪܝܟܐ ܨܐ ܕܬܘ ܕ ܐ ܠ

 ܝ دن ال و ههكعضص تعملو 6 2 & 
 عيه حا



 > ميجلا فرح ارح <



 7 ميجلا فرح +

 رضتلا: يأ نمزلا نم ةبقحلا هذه تفلغ دقل ةيلهاجلا رصع :ةيلهاج +

 %9 اب 1 (#  * ارم تحاحلا
 لاق اك ܝ 1 ܐ ܪ بهاذم

 40064 ܙܒ ܢܒܠ ناك ىتلا ةبقحلا:يخ ةيلهاجلا ܒܦ ضعبلا
 ينس 7 نذإ 5 00 .يورد:ال ىبصخبش لزيصحت 7 5

 نم مه ةيلهاجلا رصع يف ناك نم نإ خيراتلا يف ةقلأتملا ةبقحلا هذه

 ܠܟ رصع ةيروسلا يف امك هنأل لثملاو ةمكحلا رصع اهوعد

 امك تلهوجلا :اهيف اولاق لب طق افاق فاقلا ةيلهاجلا بعش ظفلي ملو

 ةيرصملا ميجلا يف امكو اميج اهوظفل دقف اعلجو ةعلج ةعلقلا يف

 ݂ܬܠܗܘܩ و تلهوج :اولاقف ةيداعلا ميجلاك طق اهوظفلي مل نكلو

 دقلو اهجوأ ايروس ةغل تغلب رصع كاذو مكحلاو لثملاو ةمكحلا يه

 ةمكحلا رصع كش الب هنإ مكحلا عئاورو دئاصقلا حالم هنم انثرو

 نأ دكؤأ امك .ميظعلا ܬܠܗܘܩ تلهوجلا رصع ةميكحلا لاثمألاو

 كلت يف ًانودم ارعش نكي مل ةيبرعلا يف بتك يذلا ةيلهاجلا رعش
 ةينمزلا ةبقحلا كلت يف ةدئاس تناك يتلا بادآلا نع الوحنم لب ةبقحلا

 ثحب انلو ؛كلذ يف ليلد ربكأ انيدلو كلذ ىلع نوددشي نم نوريثكو

 هذهف ةقيلسلاو ةيزملاب رعشلا ءاقلإ ةصقو ىرخأ تالاجم يفهب
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 ةفرح يه مالكلا ةعانص نأل ادبأ اهمهفأ نأ ردقأ نكأ مل ةروطسأ

 ةعجارملاو ةقدلا يفوتست نأ بجي يتلا عئانصلا يقابك ةعانصو

 ءارعش ءامسأ يف لودج انلو .قيوستلا يف تلشف الإو حيقنتلاو

 اهلوصأ ىلإ اهانعجرأ مهنم دحاو لكل دئاصقلا ضعبو ةيلهاجلا

 لوطم ثحب انلو .انه اهركذل لاجم الو ةفلك وأ ءانع امنود ةيروسلا

 اذه نوذ فيك نيبنسو هللا انردق نإ هلمكنس ةيلهاجلا ءارعش يف

 هتئيه ىلع انيلإ لصو ىتح بتك ةغل ةيأبو .هؤارعش ناك نمو رعشلا

 .ةيلاحلا

 عاجرإ يف نوثحابلا حلفي مل ءرعش ةقيرطلا هذهب رعشلا ةيمست نع امأ

 اذه يف مهرثكأ ام لايخلا جاّسنو ءاهتمورأو اهلوصأ ىلإ ةملكلا

 ادبأ لبقي ال اذهو روعشلا نم ىتأ رعشلا نأب حّجر مهبلغأو لاجملا

 .مسالا عوص فلتخال ناك ولو

 روصع ىلإ دئاع كلذ " ةديصقلا يأ " رعشلا ةملكل يقيقحلا ىنعملا امأ

 ܐܝܡܣ ܘܒ : ܒܫ نويروسلا اهاعد مدقلا يف تلغوأ

 تارعش يأ نيريش تاريش يف امك ةانغملا ةديصقلا يهو ادع

 ميكحلا ناميلس اهينغي ناك يتلا ةديصقلا مةتمع ܬܪܚܫ نيرعش

 ܟ ܒܫ .هملعم " تاملك ' تاريش بلاطلا ىنغو هتبيبحل

 يف نيعلا لوخد وأ ةانغملا دئاصقلا عيمج يف كلذ ىلع نزو ܗܠܝܕ

 نم ريثكلا يف هانحضوأ كلذو ترعش حبصت يك تريش وأ تاريش

 ريثك يف فلألاو ءايلا ناكم ذخأتف انه امأ ةليصفلا ةدحو يف ةلثمألا



± 

 لوقتشاهجا:ؤبجت فاتك (ربككلا ناجاو,لماف«لأس: ئفئامك تالاحلا نم

 ." ايرط ارجأو اينه ابطر انلكأ ” رجأ وأ روجأ تبلق روُجعو راج

 يه لب .لاجو دلبلا يف فاط ةيبرعلا يف اهانعم ريغ .لوجي :لاج

 )ܒ( ܓ لعف نم

 هايإ اعمجم شيشحلا لاج اضيأ شئاشحلا يف لاقيو بوبحلا نم هلصف

 - لاجُي ىنعملا اذهب لوقي يربعلا نباو .بارتلا نع هلصفيل هضعب عم

 ܪܦܣܠ ܠܝܓܔܬܬܡ ܐܒܣܥܐ نانحبلا:طابونت لإ هبيشمعلا

 ' :دليب نقلا لاج ؛ًالثم :ئف.لعفلا اذه اولمعتسا_.قويددبصلاو :: اوخهنب

 ذئدعبو هديب هدحو شقلا يقب ىتح ةرسيو ةنمي هايإ اكرحم هب كسمأ يأ

 .هعمج

 ةقبللا تافصلاو ظافلألا ضعب ةراعتسا نووويددصلا داتعا :ياج

 ةملكب اوضاعتسا اذإ ةقابللا مدعب نوزربي الئل ةئيذبلا ظافلألا ضوع

 ميِجلا كك "ܢܨ ܦܠ( هيف اولاقف يلسانتلا وضعلا نع: ريبغتلل ليمجلا

 روينا ونقف زخم. قامت ألا. ةعئاج ةزيزهر هلا جرم مهيأ ةيوضفلا

 تفي ` 0650 5 0 98 ئلتكادتلاوضعلات نع
 .ليمجلا ولحلا تنع ايروس ةغل

 تالززوي امكن ةهازلاكدتكيقبو:هايملا: تعفجت:هيف' ناكم ,ىهو : :كقوماج

 ريثك تفش " :لاق هآر املو هتايح يف رحبلا ري مل مهدحأ نع ةثكن

 انيق لاا اممم لن حانت وع" ةكفش اي ةقزرناجلا مده! لثمو قيساوج

 : ܬ ܕܡܔ لعفلا ثنؤمو ردهم اهيف#يناياؤبسلاب لعقلاو:..تقموج

 ܘܨ



 ليق ةقوماجلاو . ܥܠܦܓܔ هب هيبش رخآ لعف دجوي امك .تصمج

 .اتعموجو . |ܐܬܥܡܘܓܘ : | ܕܡܘܓ اهيف

 لعفلا ` ܣ( نيرعلا أل هه مسالا اذه تمي ال :لهاج

 جاوزلل ةحلملا ةبغرلا وهو رخآ ىنعم ىطعأ لاهج >> اهنم

 رشلا نم ريخلا لهجي هنأل سيل قهارملا ناسنإلا ىلع اهقلطن ابلاغو

 ةيروسلا يف اهنم لعفلا ؛ةقهارملاو بابشلا ناوفنع يف هنأل لب
 ما ,

 ةملكلا هذه يف انلو .الهوج ܐܠܗܔ اهنم مسالاو ܠܠܗܓ

 ܒܪܫ ةلحب زربي ئذلا قينألا باشلاف ةريثكو ةديدع تاحالطصا

 يف امك سيل انه ىنعملاو لهاج هنأب ةفصلا هذه هيلع قلطت ةقينأو

 انسح ازربم زربي يذلا قينألا باشلا ةيروسلا يف وه امك لب ةيبرعلا

 ةقهارملا يأ لهجلا نس يف هنأل هل ةسورع ءاقتنا دصقب كلذو

 .اضيأ ىثنألا يف لاقي اذكهو جاوزلل حونجلاو

 ةيبرع نوكت نأ امإ ةنابجلا ةملك نأ نويوغللا ربتعي ةربقملا :ينابج

 ةربقملا اهتاذ يه ينابجلا نأل لوقلا اوقدصف ىرخأ لوصأ نم مأ

 ܒ ܐܢܒܘܓ ةريغصلا رفحلا :اهلولدم بسح يقيقحلا اهانعمو

 ةريغصلا رفحلا يف هيف كشال يروس اهانعمف نويقرشلا اهظفلي امك

 دجوت امك . ًܐܒܘܓ بجلا ريغصت يهو .ىتوملا اهب نوراوي يتلا

 ضرألا نم ضفخنم يهو ابوجلا ىعدت يروسلا دامحلا يف ةقطنم

 ىلإ عفتو 35 انكار حب هايملا هيف عمتجت

 اهي تبق ةلحز:ىف ܒܒ .داليص ةنيدم نم ةيبونجلا ةيقرشلا ةهجلا



 يذلا دسلاك هايملا نم عمجم دجوي ددص ةدلب نم ةيقرشلا قطانملل

 ايروس ظفلت امك ابوج مسالا اذه هيلع اوقلطأ اهلخاد ةريثك هايم زجحي

 .ريبكلا رئبلا وأ هايملا لصاح ينعت يتلاو ابوج ܐܒܘܓ

 نم وهو ةيروسلا ةريزجلا لهأ اهظفل امك شبز اهلصأ :سبج

 شبدو ةشبزو ةيشبد تيعد ةخيطبلاف لسعلا ةوالح يف يروسلا مالكلا

 نم مه :انحضوأ امك ىوادبلا لهأو سبدلاو لسعلا وأ اشبدلا ىلإ ةبسن

 اًيشبدلا :اهيف اولاق ةيروسلا ةيلصألا ظافلألا نم ريثكلا ىلع ظفاح

 ليبقلا اذه نم يجر اهومسأ نيذلا قارعلا لهأ لعل [ܬܵܘܒ̈ܒܢ

 اونع مهنأل عمجلا ةغيص يف تءاجو ةولحلا ةبيطلا اهنم ىنعملاو

 ولح نم ناسنإلا يهتشي ام لك يجرلاو ماع لكشب رمحألا خيطبلا

 ةيناثلاو ىلوألا ميجلا ظفل ةاعارم عم يجيجر ܐܓܝܓܪ بيطو

 مامش ىلإ ”عجرإ .ةبيطلا : ةاهقلشملا,ةزمثلا يجز -ىف ترصتخا ايرصم

 .اهحرش يف ديزملا ىرت خيطبو

 صَّمفت يذلا ܐܒܼ ةيصخش يف ىتش بهاذم نولصحملا بهذ :احج :

 يمهو لجر هنأب هيف اولاق نورخآو .كحضملاو ةتكنلا وذ لجرلا

 36814 ايش د الة وجل ةقيقحلا ىف ىجواجغلا فقفختو ةهاكفلا ܨܸ

 نايراقملا ميلف هيلا قوابلتبا وردا سور قدمو ةمالستبالاو معصخلا اوديو

 ةخحجلا يه نذإ ةكحضلاف اخحج ܐܦܢ كحضلاو خحج ܟܝܓ

 اههيشي فه مقوقلطيءاوذخلو 41 4/)1 ܝܢܝܐ اهتلوانتف ؛ احسه لاو



 هظفلي امك يأ ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع لعفلا اذه ظفل دقل ܐܠܠ :خج ¥

 احسنتم 3 ܐܢܬܘ يف امك .ًءاخ ءاحلا ظفلب قارعلا لهأ

 نرحل يه ريك يقر ءافيسو يرحل ءادا دقاب اسمر
 دراو اذهو ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع ءاحلا نييددصلا ظفل يف لثملا ىرن

 : _ 7 1 مج 5 3
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 ىلع رمع خجي امدنعف :ءيشلا يف ضيفلا ينعي يذلا ܒܓ لعف

 مركو ةرازغب مهيلع فرصيو هلام نم مهيلع ضيفي وهف هئالمز

 ةبيكرت «كلتخا ةيماغلا © نأ نع راكنلا - اذه ايف
 يتلا لاعفألا نم ديدعلاك وه وه ةغيصلا فوجأ هنأل ةينايرسلا يف

 .ظفللا ةلوهسل نمزلا عم تريغت

 بحسو بذج : ܪܓ لعف نم ܨܦ ܙ .مالكلا ريثك ىنعمب :راركلا %

 ظفل ةاعارم عم راركلا وهف .ام صخش لوح وأ ةيضق لوح مالكلا

 وهف .هتبثيو هروطيو ارج مالكلا رجي يذلا .ةيرصملا ميجلاك فاكلا

 اسك ܐܪܘܪܓ .ةيرصملا ميجلاك فاكلا ظفلب .اروروك لا

 1:0 ىف 3 3: 3 6 ]̀ اذ همجي

 ܓܓ 7 3 136: ܒ )3339

 . ܐܘ صخش وأ ةيضق لوح ام ثيدح بحسيل ܐܘ اطقل عضي نم
 يف ةديدع داوعأ عضو .|ذ هه : ܐܓ :زرجو در ܡܠ

 دورو وأ داوعأ ةدع نم ةفلؤملا ةقابلا يه ازرُجلاو ةدحاو ةمزح

 تدجو اهنكل ةيروسلا يف العف اهل رأ مل ةليصأ ةيروس يهو ةهباشتم
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 ܥ

 اهنم ْعَصُي مل نييددصلا دنعو ةمزحلا يأ |ܐܪܧܓܓ :زرجلا مسالا يف

 : 7-2320 ةغل يف يقبو سوماقلا كلاسم ذش هنأ دقتعأو لعفلا

 زرجو زرج يف نييددصلا دنع ةرازغب لوادتم لعف وهو | ܐܪ ܘܓܘ

 حبصت )ܒܵܢ امدنع اهلكو .يصعلاو قاروألاو دورولاو «ناديعلا

 يناوقلا ةيوغاةلمدازئوجلا :ءاوزملا احلم مكتوأتامكرر ܐܙܪܘܓ ازروج

 ءاجقإء انكر ركن لاهو لمعلا شا ويتعلق كلر ܐܢܙ̈ܪܘܓ ً ةفاجلا

 .نوزرج وأ نوجرزك ارخؤم ةيبرعلا ةغللا يف ةملكلا

 درف يف امك ايبرع حالطصالا اذه ضعبلا لاخ ܥܰܐ :لبحلا ܘ ةرج

 لاب ىلع رطخي ܟܠܕ .لبحلا اًرجو ولدلا تلفأف رئبلا نم ܘܐܘ ولدي ناك

 ةرج ردصلا ذخأنل ليصألا يمارآلا يروسلا مالكلا نم هنأب دحأ

 ديكناكقاىأاراطدعبلار قاتم: لأ الخدس ܬܝܪ ايرج ًܐܝܪܓ

 ةئيسلا ثادحألا نأب ايروس نكس نم عيمج نيب ميدق دقتعم كلانهو

 ميدقلا نم هونع ام اذهو .ىرخأ اهءارو ثّرج ةدحاو يتأت امدنع

 : الخهسو ܐܬܝܺܪܓ يلابحد ايرج بئاصمملاو ءازرألا عُباتت

 .يلابحد ايرج ܒ 50

 بارتلا نم ةريغص لالت ددص لهأ ةغل يف يه .تامارجلا :مارج

 دعتت ةليوط نوكتو اهتيفنتو اهسردل ردايبلا اهنيب عضوت ةراجحلاو

 راكبا يعن طل وو إلا ةططق ܒ رثكأ وأ رتم يتنملا

 ܓܝ رجيلا وأ رغَيلا :مارو رغَي .نيعطقم نم فلؤم مسا وهف ܝܚ

 :لوقن نيعطقملا ماغدإ ىدلو ضرألا حطس نع نئتانلا يلاعلا ܡܪ :
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 :لاقيف هراصتخاو همزج ةلاح يفو . ܐܡܪ ܐܪܓܝ يأ مارجيو مارج

 يف لمعتسي امك .اهل يقيقحلا ىنعملا وه اذهو مارجلا يأ رد :-جيم

 .نالف تيب مارج دنع نالف تيب مارج لوقنف دودحلا زاربيإ

 .ام دح ىلإ ةينايرسلاو ةيبرعلا نيب ىنعملا هيف كرتشا :بارج

 ارمخلا هيف عضوت يذلا ءاعولا راوي اكد وأ نا ردت

 عيضاوملا يف اهلامعتسا امأ .ةبرق يف امك ... خلا سبدلاو لسعلا وأ

 ءايشألا يوحي ءاعولا اذهف ةيبرعلا يف لمعتسي الف ةيونعملا ةيبدألا

 يأ " كبارج يبعي ثيدحب ثدحتي نالف " :لئاق لوقي ةبيطلاو ةولحلا

 بارج وأ ءاعو كيدل ناك نإف .لسعلا معطك ذيذل ولح قبل هثيدح

 ܐܒܪܓ وأ بارجلا كل ئبعي يذلا لجرلا اذهف .لسعلل صاخ

 :هيف لافيف مالكلاب قدشتي نم سكعلا ىلعو .ابيط امالكو السع امعط

 عماسلا رابتعا ىلع .ولحلاب سيل همعط يأ .بارجلا ئبعي ال همالك

 اذه هل عستي الف قبل ريغ ناك نإو ولحلا ءيشلاب أبعي ءاعو وه

 ܐܐܡܡ يروسلا مالكلا ܟܠܟ نم لثم تظحال نإ اذهو .ءاعولا
 0 > 50 ̀ ىوادبلا اهاعد ةبرقلاو . ܐܒܪܓ ܐܒܠܡ احس

 قطنملا يف نييددصلا دنع رخآ ىنعم اهلو .ليصألا يروسلا غوصلا

 ءاعو يأ ابرجلا يف هناكم فرعي يذلا ليمجلا ولحلا مالكلاو ميلسلا

 :لوقي روز ةداهش عمسي يضافلاو يفطنملا ليمجلا ولحلا قطنملا

 . ° حيحص ريغ :بارجلا يبعي ال مالك '
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 هنم ىنعملاو ءارلا ناكسإو ايرصم اهظفلو ميجلا رسكب : مرج 7

 ينايرسلا لعفلا نع ةراعتسا ذخأو ةبالصلاو ةوقلاب نناسنإلا فصو

 مسج يف بلصلا مظعلا هانعمو .مرج ܡܪ ܓ همزج يذلا اصح

 ناسنإ :اهيف لوقنف ةوقلا عضوم ةواسقلا ىنعم ذخأف .ناويحلاو ناسنإلا

 .هعارذ ىولت ال ةينبلا ديدش يأ ماريج .مارك

 صصخملا عوطقملا ناكملا :ةجرادلا ةيعارزلا ةغللا يف :مارج

 ردايبلا لجأل ضرألا نم صخ ام ضرألا ىلعو .ام دصق لجأل

 ىرخألا نيبو اهنيب لصف لكشلا ةيسدنه ضرألا نم تاعطتقم يهو

 نم لتلا هبشيو 0 ܐܡܪܓ عطاقلا يأ .مارجلاب ىعدي ام

 نع نالف ردايب نيب لصفلل ىرخأو ضرأ ةعطق نيب لصفلل بارتلا

 مارجلا يف امأ .عطتقاو لصف : رد :-> اهنم لعفلاو .نالكث ردايب

 ܐ يهف هتاذ دحب

 دقو .مارج ܙ ماوكألا يأ امار ارغي . ܐܡܪ

 .يناثلا ىنعملاب انعم ترم

 كلانهو أكتا ةقوردلا ارو نينكلاع مجحلا لكنا نع: عتمج

 ىوادبلا ةغل يف لامعتسالا ديق الازي مل ىنعملا اذه يف ناحالطصا

 عّسجم نالف :ًالثم لوقن اهعباوت ' اهيلاوحو ددص يلاهأو نييمارآلا

 ܠܡ ܐܩܟܓܡ يعجتمو

 كيتا فلل 1 ܐܓ مسالا نم تغيصف عّسسج ةملك امأ . ܣܓ

 نم اهتمرب ةملكلا تذخأ مسالا نم لعفلا غوص ىدلو ةرصاخلاو
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 ديدرشلو .ميجلا تلي اساح امه :اولاقف .كروولاو :بناجلاو ÷ ܐܒܐ

 تحبصأ اذكهو ديزملا نوظفلي ءامدقلا نويروسلا ناك امك نيسلا

 تددش نيسلاو ةيرصملا اهتخأ ىلإ تبلق " ميجلا " لماجلا اه

 وأ عّسِج تحبصأف تايقلحلا ةليصف نم يه فلألاو ةداعلا بسح

 ىلع اكتا اهحه ةملك ينعت امل يطبضلا ىنعملا تطعأ انهو :ًامدج

 ءيكتملا وه ًاعهيينم لا نأ كافخ الو مات حايتراب هترصاخو هكرو

 حايتراب اكتا ىنعملا تاذ تطعأ دق خمتسا ةملك كلاب نع برغي الو
 0 ܪ

 .يسجو خِمتسإ : ܝܣܓܘ ܟܡܬܤܣܐ مات

 انصحك : | ܓ اينايرس ىعدت ةراجح :صج ¥%

 ةعطق نم ةريغص ةعطق لصف نيينعم ىلع لمعتست .ظوجي :ظج ©
 لوألا ىنعملا ظكي مع نالف اهيف لاقي .نيجعلاك هديب وأ همفب ةريبك

 رخآلا ىنعملاو هريغ وأ فيغر نم ةريغص ةعطق لصفيو لكأي

 يف امك هب قدشتي هنأ يأ ثيدح ظكي مع نالف هيف ليق يراعتسا
: 

 : ܨ ܠܓ ܐ ܚܐܠ يف لعفلاو .ضعب نع هضعب لصفي ماعطلا

 .ازوجو اصوج : أ ܘܓ اهنم مسالاو صوج

 اذه جراخم عمسي نم لاخي :زوعجم وأ :صوعجم :صعج ¥@

 : ܨܠܓ :صتج وهف .حيحصلا لعفلا امأ جعز لعف نم هنأب لعفلا

 نأ الإ صعج ةملك اهسفن يه جعز ةملك نأ دقتعأ .رفنو جعزنا
 ىرخألا ىلع ةدحاولا تقبسو هفرحأ تطلتخا جعز لعف يف فرحآلا



 “ܨ

 :ةدحاو اًتمض,. ܢܟܦ

 نأ ييأر يف حجرألاو ةيروسلاو ةيبرعلا نيب ام كرتشا لعف :عجعج

 هدرجم ديزم لعف وهو .ةيبرعلا نم رثكأ ىنعملاو نينرلا يطعي لعفلا

 يوقلا خارمصلا ليصألا هانعمو .اثاعج |ܬܥܓ ةرملا مساو ܐܥܓ

 ءاقلل .ܟܲܒܫ̣ܒܸܨ ܘܠܠܐ «روثلا توص يف بلاغلا يف لمعتستو ةرجنحلا نم

 يف لوقن الشم قايتشإلاو قوتلا نع ازاجم ذخأو ةرقبلا هتليمز

 ىتح هللا ىلإ سفنلا .رطملا ءام نم وتريل لقحلا عجعجي ةيروسلا

 ىحرلا امأ ءاملاب هيورتل ةيقاسلا ىلإ قبمزلا عجعجيو بونذلا اهل رفغي

 ةعجعج حمسأ ليق اذل اهنحطتل حمقلا تابح ىلإ عجعجت وأ عجتف

 .قوتلا يف لب توصلا يف طقف سيل عوضوملاف انيحط ىرأ الو

 وأ ايعابر لعفلا اذه حبصأ فيك زيزعلا ئراقلل حضوأل انه كردتسأ

 يسادسلاب الو يعابرلاب سيل وهف حرشلا يف زربي امك ايسادس امبر
 اجيسن حبصأف اعج لعفلا تاذب اهانقحلأو اعج لعفلا فعاضم وه لب

 ܓ ܠܠ
 انهو اعجو اعج هلل سفنلاو ةيقاسلل قبنزلا رطملل ضرألا ديدشلا

 نالف " :لئاق لوقي البق تيبثتلا ةغيصب لاعفألا كبس يهابتنا يعرتسي

 دهج امنود ىنعملا ىطعأ دحاو لعفف ' لصحو لصح ' " ردقو ردق

 هنأ يأ " سردو سرد هللاو نالف " :لوقن امل نكلو حاحلإ وأ ءانع وأ

 اعيسو اباب انمامأ حتفني انهو .جرختو لصحو ملعت ةرباثمو داهتجاب



 ده ܥܦ أفأف لعف لثم ةرازغلاو ةدشلا وأ ءيشلا يف حاحلإلا يف

 ... كط كط ܟܛ ܟܛ ܚܬ ܚܬ خت ختا .رجرج . دج ܪܓ

 هذه ىلع تّبشتو دّدشتو رّزغت يتلا لاعفألا فالآ يف كيلاود اذكه

 عباسلا نرقلا دعبو ميدقلا ذنم ناك ليصأ يروس اذه امنإ ةقيرطلا

 .نيرشعلا نرفلاو

 كولملا ئكتي امك ءاخرتساو ةمات ةحارب ܐܦܢܐ يأ :يعجني :ىعج 6

 ةلدبتسم يه ةملكلا طساوأ يف نيعلا نأ تظحال امبرو .كئارألا ىلع

 دحاولا فرحلا ظفل زوجيف ܙ ܠܝܒܐ ةيقلح اهنأل فلألا ناكم تذخأ

 ميجلاك فاكلا ظفلب .يئك : ا يف جسن نذإ يهف ءرخآلا لحم

 ةطبغب حارتسا :يعج ةملك يف هتاذ ىنعملا تطعأ انهو «ةيرصملا

 .يكلم شرع ىلع هنأكو ؛خومشو ءايربكو ءاخرتساو حارشناو

 سلوم 2 0 = )5 دقن ܒ 963 1 )ܙ

 هنأ يأ : ' نيميلا ىلإ ولاح عجأ رخآو .مرعمو يعجنم مهدحأ ىأرو

 يضخ هوكي ܝܠ ايي ةيب 13: ܗܝ

 .لامأ يأ | !ܓܬܡܘ

 :رخآ دشع وأ رخآ ديبام ًائيش مّلس ليعج ܠܥܓ :ةليعج +

 يلغو سبدلا خبط يف نويددصلا هلمعتسا ريبك ءاعو يه ةليعجلاو

 هذه هب عضوت وأ ملسي يذلا ردقلا يه ةليعجلاو غابصلا دنع لزغلا

 0 = يع ليما ردا رو هي ممل أ )



 .ايرصم ظفلت ميجلاو اثليعجو اليعج !طحمحجوم ابحي يَم

 .نيعم ءيش ىلع نمتؤملا تنع امك

 يه ܐܚܘܐ .ةمزاللا ةغيصلا يف ةيماعلا يف اهلامعتسا رثك :رعج ¥@

 رعجو .لاع توصب ايكاب ىنجت يأ رعج لوقلا اهيف حصيف ةيدعتمف

 بنأو خبو . ܪܓ لعف نم يهو هبنأو هفنع :انالف وأ نالفب نالف

 رعج نع ىنعملا فلتخي ذإ . رأج « بنأ ةيبرعلا اهتغيص امأ ءراعك

 سئانكلا يف سارجألا نأ ئراقلا هابتنا ًاشأ امك .ةلصب هل تمي الو

 ذإ ةروجهملا نيراّوح ةسينك يف درو امك روعاجلا بقل ذخأت تناك

 اميفو اروعاج ܐܪܘܥܓ وأ ىراعج صريجب ةسينكلا سرج اوعد

 ةدلب يف ةسينك يهو روعاجلا سوقانلا ةسينك اهنأب اهيلع تذخأ دعب

 اهيف ليتغا يتلا ةسينكلا يهو .ددص ةدلب يقرش ةعقاولا نيراوح

 .ئناسغلا ثراحلا

 وهف فنألا نم جرخي يذلا طاخملا .نيناعجو :يبوتعج 6

 ينو كايد لدنبك لامحتيمالا هل ويعلو ܝܫ : انهحج

 ܐܢ̈ܘܢܥܓ .طاخملا : ܐܢ̈ܘܠܓ

 ةقيرطب ءاذغلا يجمهلا لوانت ىدل اهلمعتسي ام ابلاغ .زامسا :طعج ¥

 ̇ ܕܛܝܠܓ لعف نم هيلإ رظانلا اهب زئمشي ةيجمه

 اصحجوم : رمححجي اهنم لعفلا .خاسوألاو ةراذقلا :ماعج 1

 ܀ 146 110 بو لك يرام دلع لبغلللا داقم هسا انفاعج
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 ام لكو اصح :ماعج ههجو ىلع هيف لافيف باعللاو طاخملاو

 .ماعج اضيأ خاسوأ نم ضرألا ىلع نوكي

 هجوت ܝܘܠ ةدشب خرصي ءرعجي معو «رعوجي معو رعوجو :رعج 6

 ܫܒ

 ܟ. ܐܪܘܥܓ : ܘܠܓ راجل هي ملا ܢ

 يفو اهتعلق يف ةريهشلا نيراوح ةدلب دجوت ددص ةدلب نم قرشلا

 يف ةيأ ةيئاردتاك يهف .اهنيشدت يف لتق رذنملا نأ ليق يتلا اهتسينك

 دقو ءددص ىلإ عمسُي سوقان وأ سرج اهيف ناك .ةعورلاو لامجلا

 يوقلا توصلا يذ يأ : !ةهحجي اروعاجلا ةقطنملا لهأ هاعد

 .خ راصلا

 جعزنا زوعجم هنم مسالاو « .ܨܠܓ يف لعف :زعج : صعج 6

 يف امك هفرحأ لّبلبت عم لعفلا لقن دقو خيسم وه جعزناو جعز لعفو

 .اقبسم اهحرش رم دقو . ܨܠܓ صعجو زعج حصألاو جعز

 ةهيركو ةقبل ريغ ةقيرطب هديب ماعطلا لوانتي ام اناسنإ ىرت :طعج :*

 ةقابل نودب ماعطلا لوانتي هنأب ةماعلا اهذخأ طعجي وهف هيف لوقت

 0 دبل ري هيرست يفوت لي يلا كن ينقال ايار
 مدعب هعم لكألا نم مهرفنيو مهقياضي وهف هعم نولكأي نيذلا نيرخآلا

 .ايرصم ميجلا ظفل عم طاعج 4-حج :اهلعف هتقابل

 الفم بيرت قودي ةكرولا ܠܦ قا كلعج. ©

 اهمريل بيترت نود ةوقب اهسبكو هعباصأ نيب اهعضو ةقرولا كلعج



 اهنم درجملا لعفلاو ميجلاب ئدتبت ¥ ةملكلا تالمهملا ةلس يف

 ةقيرطلا ىلع ىتأ اهكبس نكلو .َقِلَع ةيبرعلا يف امك هكحح

 يف نيشلا لخدت ةيعابرلا ةقيرطلا ىلع لعفلا غيصن امدنع ةيروسلا

 قلعش يه حيحصلا ظفللاف نيش يه لصألا يف ميجلاو لعفلا لوأ

 يف وه وه هحح لعفو .ةيظفللا ةبارقلل اضيأ اميج نيشلا تظفل

 ءعيمج نم قلاع هينأ_ىأ :اهحجهدم لوقن ديزملا دنع .نكلو,ةيبرغلا

 سبك ىدلف هتاهج عيمج نم محالتملا قلاعتملا ىنعم يطعت امك هتاهج

 اهفارطأ عيمج نم ضعبب اهضعب ةقلعم حبصت عباصألا نيب ةقرو

 قلعت: ىتلإ ,ةقلعلاك ¦ ܐܩܠܥܡܘ ܐܩܠܥܫܡ ةقلعشم ةقرو اهيف انلقف

 وه وه كلعجملاف .ًءام وأ .امد اهنم صتمتل ةندللا ماسجألا يف

 ܩܠܥܫܩܡܘ .درجملا هحكح اهيف لعفلا كلعجملا وأ قلعشملا

 يه ةقلاعلا رومألاو ايروس لب ايبرع هجسن سيل نيشلا ديزمو ديزملا

 ءيشلا يواست مدعو يواست ةلاح فصيل ةداع لمعتسي ܐܫܦ :نبعج

 اهنأ ىرن ةطاخإلا دعب شامقلا ةعطقو .نبغَجُم صيمقلا نأ لاقي الثم
 نع ةهج تلتعا اهب يتلا ةريخألا ةئيهلاو يواست نود نم تصق

 يف ينعت امك طبضلاب يهو ينبغجمو انبغجم :اهيف لوقن ىرخأ

 لعف لعفلا ܐܝܩܐ ىلع ةرظن يقلنل .انبغشم ادحج هدم ةينايرسلا
 ايساق ازاضو هتنوزمو هتيوام,تبهذ يأ. : بتحب وه درجملا

 يف امك .ًانرم وأ ايدن دعب نكي مل هنأ ىنعمب لب ةواسقلا ىنعمب ال

 ١ ܀ ܘ



 .انبج راص حم هيف لوفنف دمجيف ةيواملا هنم ليزن يذلا بيلحلا

 بسح هنم ديزملاو .هايملا ܘܫܘ تدجو ول امك ةنورم ام نود دمج يأ

 حبصيف نيشلا فرحب هديزن ةدع تالاح يف نييروسلا دنع لعفلا ديزم

 ريع ܢ

 انوه :انبغشم انوه ܐܢܠܓܦܡ ܐܢܘܗ :اهيف لوقنف .ةبطرلا ةنرملا

 هيلع نز ليمجلا ردصملاو ليصألا لعفلا اذه هينعي ام اذهو « انبغشم

 اذل .نبغشم : ܢܒܓܦܫܡ ادماج ًايساق حبصأو بلص يوام لك يف

 .نبعجم وأ نبغشم ظفللا اذه ىلع تتأ

 هاف حتف نم ىلع ةملكلا هذه قلطت :نيغالجلا وأ :ميغالجلا

 نالف :هبف لوقنف مف انهاق لكاي ناك" نم.ىلغ وأ ¥ توهظو

 ܢ ىلإ ليصألا اهانعم ديعأ .هنيغالج وأ هميغالج حتف

 نيتفشلا حتفو راتسلا حتف نيب ام ةقالع دجوتو .راتسلا حتف لثم .حتف

 هيتفش قشنت يذلا مفلا اذكه راسيلا ىلإو نيميلا ىلإ جرفني راتسلاف

 حصي هنأب دقتعأ امك: م ايد يس تاس

 غالج ܐܬܦܣ يحجي وأ هبا. ةكعم ههححللا :لوقلا

 يف تلمعتسا ىنعملا اذهبو .يراعتسإلا ىنعملا يف مسبت يأ ءاثفيس

 دافملاو ةفش قشي ال وأ نيس قشي ال نالف ليق ذإ ةيددصلا عاقسألا

 نب ܒ ين اج ابك اح ضو يح
 رمثلل ءاذغلا ىقبيل دتمي ال ىتح ؛خيطبلا خلس ءرتب يأ :مجي :مج

 يأ قوباشلا سأر صق .٠ )هه لعف نم يهو «بينارطلا يف ال

 )| ܀܆ 1



 ܝ !اويسيفملا

 مدمج
 ةبشخ هطساوأب اوعضو يذلا تيبلا نم يلاعلا مسقلا :نولمجلا %

 لمجلا رغصم يهو .نولمجلا ىعدتو اهتوقل اهيلإ دنسي ام لمحت ةيوق

 هذه ةبارقل كلذو .ܐܢܘܠܡܓ ܘܰܐ ܢܘܠܡܿܓ ةيروسلاب هيف ليق

 نسحتسا امك . ܐܠܡ لمحتلا ةردقو ةوقلا يف لمجلا نم ةبشخلا

 ان هحض خيم .يزرقفلا .دومعلاؤ .ةؤقلا::نكرمتوةماعدلا يف اَهلامعتسا

 لمعتست ةملك ريخ يهو .هلفت هيلع عفي نمو هتماعد وه :ܐܬܝܒܕ

 .ةرايسلا يساشل

 .ام ندعم نم ءانإ يتأت ًايرصم ميجلا ظفلب :يانج وأ :ينانك *

 .اهسأر يف ةركلاك انيخث ܐܚܐ اهل نوكي يتلا ىصعلا رخآ ىنعمبو

 |ܐܬܢܘܓܘ ܐܢܘܓ يهو ء؛موركلا ريطاونو ܝ يلمعتسي

 .يانوج ܚܢܘܓ اهعمجو

 ليلق زربي امدنع رجفلا ىدل وأ سمشلا غوزب دنع لاقي لعف :هجهج ¥

 هجهج اهيف انلقف :سمشلا غوزب برقب انلعم ءاضفلا يف رونلا نم
 ܗܓ يف يعابر ينايرس لعف وهو .اليلق ءوضلا ناب 5 ܐ

 هيعابرو هاج .رجفلا وند يف هتاد ىنعملا تدافأ يتلا ٠ ܗܓܗܓܘ

 . ܘܐܟ هاج

 :هنم لعفلا هيلع رابغ ¥ ليصأ يروس مالك :زانوج وأ :لابوج

 "0 5 ليمللا نبط تأ رج 3 : 1 ܨ : ܨ

 بارتلا هتاراومو سانلا نع تيملا ءافخإ هانعمو ةيروسلا يف هقافتشا
٠١ ١ ¥ 



 ىوأم لوألا ىنعملا يف درو دقو ةيرسلا ىنعم يطعي امك .هتوم دعب

 , راجل يل لوس وصلا تايداع زم ناس او رعي رم

 تيملا وه : | ܙܢܓܡܘ ܙܢܓܘ زاناكملاو أاجلمو أبخم يأ |ܙܢܓ

 .هارث ىراوي يذلا

 ةحيش نر ܨ لخادلا يف :يلخادلا لاجملا يف يأ :اًوج ©

 جراخو لخادو .اواغ يروسلا جسنلا نم ناتتنثالاو ܐܬܢ
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 اهيف هيلجر دميل لونلا ىلع جسانلا اهيف لزني ةريغص ةرفح :اموج ¥

 يه لب لاونألا رفح ىلع رصتقت ملو .اموج ٠ ܐܡܘܓ يهو

 اموج درفملا ةغيص يف درت ملو .رفحلا عاونأ لك ىلع قلطت ةعئاش

 ܐܡܘܓ اهدرفم .عمجلا ةغيص يف ܐ̈ܡܘܓ يموج لب

 د

 ىلإ ريرسلا عفتري امدنع لفطلا ريرس يأ :ةحجوجو :حجوج «
 يناثلا باح ىلا ةوفلا هذهب ضيفي ىتح ةيئاقلت ةوقب ردحني ءام بناج

 وج ܐܚܘܓܘ اسةدجم أس ܘܓ ىعديو رادحنإلااذهو

 اذهبو ةوقب طوقسلا ينعت امك ةنوحشملا ةوقلا ضيف .احوجو احوجو

 ` يع دنع لي و هيلا يسامتما فا

 ليسبلاك :ةردصفملا ةردقلا نكيين يبهر «قوجأ لمفلا نأل ةنقيرطلا
 .ردحنملا

 ܝ نوقلزني لاجرلا لعجت يتلا ةأرملاو لجرلا :يداوكو :داويج ܝ

 ءداق لعف نم تغيص ةفصلا هذه نأب دقتعي ريثكلاو :ةراعدلاو ىنزلا

 ^ ܀ ١



 ىرخأ ةغيص تذخأل تناك ول اهنأل أطخ اذهو داوقلاو ةداوقلا حبصتف

 .دفبورخ خيتو دخل" اليكنضيورداقننميوبللاب ةقلؤصر قققدمإللا يرض

 ܐܚܘ ܝܘܝܢ ܙ تورت ديمي ܨ ܝܓ( ܢܟ( انما

 اتيوجج يهف اهثنؤم امأ نيكدملا ةدربص يل اون اناصحلاو قارججلا

 اهدعب تبلقنا يتلا اتيوج ةغيص ىلع تأ ًاراصتخاو ܬܝܘ

 ܪܐ ܐܬܝܘܔܓ نعأ ًاضوع اداوج ىلإ

 .اداوجلا ܐܬܝܘܓ ܒܚܐ



 5 ءاحلا فرح <



 7 ءاحلا فرح

 .فلألا فرح يف صاحإ يف اهرظنا :ساح

 .فينعتلاو خيبوتلاب ةردابملا ىلع لد لعف .يفوُح هنم مسالاو :فاح 7

 ذوخأملا ىنعملا .اذكو اذك لعف هنأل يريبك يفوح نالف تفُح :الثم

 نالف ىتأ امل ' :وه طبضلاب هنع ربعي امو ايراعتسا ىنعم وه انه

 طبضلاب مامحلا يه يفوحلاف افينع اخيبوت هتخّبو يأ " ماّمح وتعقر

 ةدام يف ناسنإلا صوغ وه مامحلاو خيبوتلا نيب ام .هباشتلا ةهجوو

 يهو ءاملاب هسفن رّمْغي ناسنإلا محتسي املف لئاذرلا يف هصوغو ءاملا

 هبشلا ةهجوو ةينايرسلاب افوح فوح ܐܦܘܚ كس ينعت طبضلاب

 انه لعفلا .ام صخش خيبوتب اسمغنم محتسا رخآو ءاملاب محتسا ةدحاو

 رج 3 ديزم

 ةيروسلا دعاوقلل اقبط دوصاح اهيف انلق :دصاحلا يأ :دوصاح ¥

 ܒ
 يف ًاقبسم انلقو نالف ىلع قوحي ال بوثلا الثم :قوحي - قاح

 ائيش انحرشو |! عس لاو ةرئادلاو اثجوح !-جيهس ةقحلا

 ىلإ عستي ¥ بوشلا رطق يأ عستا ىنعم يطعت قاحو .اقبسم اهنم
 نوكُي امدنع نذإ بوثلاف عستاو طاحأ ىنعمب نذإ يهف .نصخشلا مسج

 . يس اهنم لعفلاف عستي ال يأ سباللا مسج ىلع قوحي ال ًاريغص

 ) ) ܀
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 يساقلا شقلاو ةسبايلا باشعألا يه | ܕܘܒ ܘ

 | ܣܙ ܒܘܟ .كرحتملا وبوبادلاو

 , ܐܘܒܕ ܢܡܘ ܐܒܘܒܚ ܢܡ

 اهيف انلق :ةرجلا نم ربكأ راخفلا نم ريبك قز :ةيباخلاو ةيباحلا ¢

 ةيباخ تحبصأف .يقرشلا اهظفلل ارظن ءاخ ىلإ اهؤاح تبلق ةيباخلا

 سارقلا نأ ءاقدفألا حا نم تيلعو ..ا!ظبحس ةياح نع ضرع

 يهو ةيناتيعلا ةيباخلا اهنم ركذ ةديدع فانصأو عاونأ اهل اضيأ

 ذيبنلاو رمخلا ظفحل اصيصخ تفنص «ديجلا عنصلا تاذ ةييباخلا

 .اثيناتيع |مئأ.ح ةيناتيعلا اهوعد اذل ىسنكلا

 مجحي نأ رخآ نم ܠܨܦ بلط ىدل ابلاغ لاقتو يفكي ىنعمب :جاح ¥

 1 ش يكحت جاح " يف امك مالكلا نع تمصي نأ وأ ءام لمعب مايقلا نع

 هنم مسالاو .٠ ܓܝ ةيئايرسلا يف هانعمك فوجأ لعف وهف ' رحرحتو
 لجخلاو مثعلتلا :اهنم يناعم ةدع ينعت يتلا اجايح : ܓܒ

 ىنعم يف الإ انيلإ لصت مل ةيماعلا يفف .ام بصنم نم ةلاقتسالاو
 جاح ܒܘ لجخلا ىنعم اهنم ُفشتسأ امك . ܓܘܝ جاح ܠܒܐ

 يه اكويحلاو كمالك نم ܠܥ وأ تمصاو لجخا ينعن كلذو ؛يكحت

 روسلا يف ةنيدملاو جايسلا يف مركلاك ةنيعم ةرئاد نمض ءيشلا طبض

 اندرأ ذإ نآلا ىتحف بجع الو لجخلا نم ةهكن عم تمصلاب مالكلاو



 ܓܕܚ يكحت جاح تمصا يأ لجخا هل لوقن ناسنإل مالك هيجوت

 .تمصلا ةرئاد نمض كمالك عض وأ .ܿܐܩܬܫܒ ܟܠܡܡ

 يأ ' ءيش شبحي ملف نيدملا نم نيدلا درتسيل نالف بهذ ' : شبح

 هنم متهفن ممل“ نلف ܐܨܠܐ ܘܨܘ ܨܠܡ انشبخ امو: هائيش هنم_ذخأي:مل

 ܝ نتن نطو أعين

 أر انامل بقل وتنام ܐܬܵܥܕܝ ܫܒ ܠ

 رصحلا وه لعفلا اذهل ماعلا ىنعملاو :نويددصلا اهلوادت ىنعملا اذهبو

 .باعيتسالاو ةرطيسلاو

 وأ قيدصلا ينعتو ةيلصألا ةيروسلا ءامسألا اياقب نم :نوربح

 عجرإ .قيدصلا اهانعم ܐܪܒܚܘ : ܐܢܘܪܒܚ . ܢܘܪܒܚ اهرغصم

 .رفحلا مسا ىلإ

 عرس ءافهوركا اعلا #خشفأ اءانهلا و ءايتاب كوزاتالامايلاشت قيمت و: ليح د

 لّبهتي وأ لّبحتي مع نالف .دحاو ىنعم لّبحتو لبهت تناك ܐܠܠ تايقلحلا

 يف ناك نمو .اهلكأ يف ابغار قوتي هنأ يأ ىولحلا ةعطق ىلع

 هدلب ىلإ باهذلل لبحتي وهف هدالب ةيؤرل قوشلا هب دازو بارتغالا

 .قنعتملا اذه يف الإ انتجهلب درت ܕܐܕ ܠܚ هدرجم .قوشو قوتب

 عيمج اهلوانت ةظفللا هذه نظأ ܘܗ ܠܚܘ ܨܐ قنات :هيتلابح

 5 وأ ܠ ةرملا مسا تذخأ دقو .ماشلا دالب لهأ

 ܐܡܐ .شدخو حرج ىنعمب :رّبح وأ رّبه ¥@
 اهانعمو :ةكحلا ةدش نم هيدي رّبه نالف :لوقن ةيددصلا ةقطنملا يفو



 نم اهحرج يأ ةكحلا نم همسج ربحو هيدي رّبح .حيرجتلا :يطبضلا

 شامقلا جسن نم مه نويددصلاف يعانصلا ىنعملا يف امأ .ةكحلا ةدش

 جاتحت مهلامعأ تناكف ءادج ميدق نمز ذنم داجسلاو طاسبلاو ةءابعلاو

 يفف «هتكايحو هلزغو هشفن لجأ نم فوصلا عّوطت يتلا تاودألا ىلإ

 طشم اهنم فوصلا شيفنت يف ةصاخ طاشمأ اولمعتسا ىلوألا ةلحرملا

 هورّبحي مهف هُشفنيو دبلتملا فوصلا حّرجي يذلا يأ راّبحلا وأ رابهلا

 1 ܒܬ ܒ ܬܒ وفي يذلا رزابهلا أ 114

 ا ايه ىف مع نرد راك ܒ 4136

 ريخألا ىنعملا امنإ ناسنإلا مسج يف نوكت ءادوس تابيبح يه

 .يصخش داهتجاو يليصحتف

 يف اهنم قمعأ ةينايرسلا يف اهعويش امنإو لبحلا ينعت اعبط :لبح 6

 لبح وهف يوس لكشب عورزملا طخلا يأ مركلا لبح لوقنف ةيبرعلا

 1 ديلا لح مين لوقت را يي ܐܟܚ

 لهأ امأ ةراحلاو ܢܨܒ يف رصم ىلاهأ اهلمعتسا ةيروس ةظفل ܐܵܢ **

 يف ةايحلا بيبد ىلع لدت اهلك يهو .يحلا اهيف اولاقق ةيلاحلا ةيروس
 يحلا نأ ىلع ظفللا يف حصألا مه نويرصملاف ةعقبلا وأ ةراحلا كلت

 وأ ܐܬܝ :اهيف اولاق اثيرشملا ةفصو |ظمزهتم اثيرشملا وه

 سلع الو اهدرتمي ادرج ܐܬܒ )ܬܒ |ظيافقو ܨܒ

 ادعو انيح ܬܒܝ ܟ ريمادعلا قلبا ىذلا ناكنلا
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 ليبس ىلع رخآ لعف انيدلو ءىرغأ ىنعمب : اعاني ܒ ܨ

1 

 : ܓܢܫܘ .ىرغأ تحتح ܬܝܚܬܚ امهيلع رابغ ¥ نايروس

 هكنشيب هنإ.:هيف لاقيف عئاجلا مامأ ىولح ةعطق,لكأي نمك ءىرغأ ًاضيأ
 نالعفلاو :مايسطلا_نلإ ةيهشلا هبيف اريثم.. بح ܓܢܟܡ :ىأ

 :شحشح ىنعملا تاذب رخآ ٌلعف انتزوح يف دجوي امك .نايروس

 نم ملأتي نالف لعج .يروسلا مالكلا فيرظ نم وهو فسهس

 |ܐܬܓܪ ܗܒ فسح :همامأ ىرخأ وأ ىولح ةعطق هماهتلإب عوجلا

 يقرشلا ظفللا ىلع ىتأ هبيكرت .ءايربكلا ىنعمب ذخؤُي لعف :رثح

 دورو امأ .راتخ :لوقن ܪ ܬܚ نع اليدب حبصيو ءاخ ءاحلا ظفليو

 يضاسملا ىلإ هانعجرأ اذإ :يلاتلاك وهف ةيبرغلا ةجهللا يف لعفلا

 ءاتلا ايهيقزتبلقورثبختتا نإ ركجتي 9590 ءايبف 5

 وهف هانظفل امفيكو ءرثخبتا ؤطظلسحأ./ تحبصاأف ءابلا ىلإ ةيناثلا

 همزأاللا هتاقاقتشا لك دورول كلذو ءىنعملاو بيكرتلا يروس

 :فيشخوبا ةايفمم ىف. ةروسلا ل ركألا. نم: وق: ةيدعتملاو

 لعفلا اذه يف حرشلا نم ديزملا ىرت رضخو ىرتحب ىلإ عجرإ

 يحوت يتلا ةجرادلا ةغللا يف ةدراولا باقلألا ىلإ انعجر اذإو .ليمجلا

 ةليصأ سرف هيدل تناك يلالهلا ديز وبأف ةريثك اهنأ رن ةعفرلاو رخفلا

 سيدقلاف صاخشألا قاطن ىلع امأ .ليخلا ةرخفم يأ ةرضخلاب اهاعد



 ܝ

 ةلمعتسم ةظفللا هذه تيقب دقو .ءابآلا رخف يأ رضخلاب يعد سجرج

 :اهلهتسن ام صخش ىلإ ةلاسر ةباتك ىدلف حيصفلا يبرعلا مالكلا يف

 رخف ةفص هيلع يفضي بطاخملا نأب اهنم دافملاو ܨܒܐ ديسلا ةرضح

 ةفص يهو ܢܝܠܦ ܬܘܪܬܘܚ ةيروسلا يفو .لاجرلا زعوو ةداسلا

 ةيبرغلا ةقيرطلا ىلعو رضخلا يف ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع ظفل ܝܚܐ ܕ

 $ ܡܒܒܫ وأ 3: ܒܡܟ ܢܠܦ ܬܘܪܬܘܚ ديسلا ةرضح يف

 داق

 .اذكو اذك موي نالف موحرملا ماثح ناك .ةرخآلا :ةمتاخلا : ماّحلا

 اهلعف يبس وداعا رخآ يأ هاوار ܝ

 همارح احلا ܐܡܬܘܚ اهنم مسالاو ىهنأو متخ يأ : ماكس

 . | ܙܢܘܓܘ اصا.هس زانجلا ىنعم تذخأ امك .ةياهنلاو ةرخآلا

 يطعت يهو . ܐܓ ةيرصملا ميجلاك فاكلا ظفلب :لجح :لكح

 مل يأ " يتابلط نم ةدحاو ىلع الو تلكح ام " ءىلع لصح ىنعم

 قوط يف عقو امف قيوطتلا ىنعمب يه ܐܓܝ وأ :لكحأو لصحأ

 .ةبادلا لجر قوطي يذلا قوطلا وه لكحلاو .يتزوح يف وأ يدي

 اهريغ وأ ةبادلا لجر قوط يأ ءبرهت ال ىتح اهيلجر يف عضوي

 قوطلاك اهتزوح يف ام قوطت عباصألا وأ ديلاف هتاذ انه ىنعملاو

 انلجح امو طبضلاب ىنعملا اذهب اهذخأنو اهنم تلفي ملو ىقبي يذلا

 تقوط امو ةغراف اندي نأ يأ ءيش ىلع لصحن مل يأ ءيش ىلع



 ةاتفلاو .ارصتخم اهانحرشو قبس امك ””جيمه ܠܠܓ اهب ائيش

 .اهدي قوط تحت حبصأ هنأ يأ دّيج سيرع ىلع تلكح

 تيب ىلإ جحلا يف امك ةيناراملا دايعألل ةينيد تالفح يهو :جحلا ©

 ديع يف جحلاو سدقملا تيب ةرايز يف ماقت يتلا ةلفحلا يأ سدقملا

 ينيدلا لفحلا وه نذإ جحلاف ةمايقلا ديع يف ماقت ةلفح وه ةمايقلا

 تاجرعنملا هيف ترثك ةميدقلا ةيروسلا ناحلألا نم نحل :زاجح

 نحل وه العفو لفسألا ىلإ ىلعألا نم توصلا يف الوزنو ادوعص

 هرت " ىوهلا عرش يف يداؤف متكلم " :تينغ ام اذإف هتارييغت ترثك

 ىتح اًولع كعم جرعت هنأ ىرت ةظحل دعبو ةفيفخ ةيناتحت ةجردب أدبي

 هتدعاق ىلإ لصي نأ ىلإ الئاه الوزن لزني مث نمو ةمقلا لصي نأ داك

 وأ عح جيم هلعفو اع مس ساكوحلا ىعدي جيرعتلا اذهف ىلوألا

 ̀ ناك حمير ندد بسخمو هت ىعناللا

 سانلا داعتباو .نمزلا عنص نم اذهف زاجحلا يأ ظفللا يف هيلع وه

 ناسنإلا ريغ ثلا اع اسيألا نم ةيبيسل ةيدجلا جيف مهقآصتلااو :ميدقلا نع

 الف بنعلا نم هنأ هيسني نمز يتأي نأ ىلإ ةلاصألا ةحود نع هدعبتو

 .اكوش وأ اجسوع ريغلا هامسأ نإ همهي
 كاس كرو رقد دال خا < لداترؤلا قيولطربا ةئوطقلا ملعفلا اذ ةاقلجن: احن را

 ىلإ تلفت الئل باودلا لجرأ قيوطت يف اهنولمعتسي نوحالفلا ناك
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 »يمص لجحملاو قوط .لاجح ܠܓ° لعف وهو رواجم لفح

 جاوزلاب قوط نم ةيعامتجالا تاداعلا يف لجحملاو قوطملا وه

 جوزتملا ىنعم لجحملا ةملك تطعأ اذل :ةأرماب امزتلم ناكو

 .طبترملا

 ܒܨ نوعدي اهريغو ددص قطانم يف حارفألا يف :ةيجح ܝ

 ميسارملاب موقي يذلاو .سرع وأ حرف وأ لفح ءايحإ يف نييئاصخألا

 جزهتو صقرت ةأرما نوكت ةداعو ايجحلا هيف اولاق لفحلا ييحي نم وأ

 ܐܬܐ ܕ سيرعلا بقانم دادعتو ءارطإلا ديزتو سرعلا لهأ حدمتو

 ةينايرس ةملك يهو ايجحلا اهيف اولاق ميسارملا هذهب تماق نمو سرعلا

 : ايس لعافلاو كي را ير نيد

 لفحلا نأ امك .شالودلا يه ىرخأ ةملك موهفملا اذه يف انلو .اياجاح

 3 3 ܗ ܒ 333 ܒ ܐܒܥ د

 انلق ةيسنكلا ميسارملا لكو انه نم ةيتآ يه جحلا ةملك امبرلو حرفلا

 اجاح شلمع ام رصم يفو .ةينيد ةلفح اياناحور اًجح وأ اجاح اهيف

 ܓ وس ܥ 0:8: 9
 ܐܓܚܝ درجملا اهلعف .ةطبغلاو حرفلا عفادب كرحت يأ :جحي جح

 ̣ ܨ
 جحلا ةملك نأب مزجأ امك حرفلاو صقرلاب :دّيع . ܓܝ اهديزمو

 ديعب جاحلا نأ يأ .لعفلا اذه نم تآ وه :ةسدقملا نكامألا ىلإ

 جح اهلك حيسملا داليمو يوبنلا دلوملاو ةمايفلا ديعو رطفلاو ناضمر

 ديع قرشملا سئانك يف امك :حارشنإلاو حرفلاب ديعلاب لافتحإلا يأ



 يف لافتحالا وأ جحلا يأ . | ܬܡܝܩܕ |واحو ام كاس :هل لاقي

 تدرو دقو .جحلا يأ .اّجح : ܐܓ اهنم مسالاو .همايقلا ديع

 مدق دقل ةيماعلا يف لوقن :ءيشلا يف ةرازغلاو ةرفولا ينعت :جدح `

 ةيماعلا يف دري ملو .ةرفوو ةرثكب يأ :جدح تاريخ هتلفح يف نالف

 وه ةينايرسلا يف جودحلا وأ جدحلاف .ةفصو مسا وهف لعف يأ اهل

 مركب لكأملاو برشملا مدق نم ىنعم ذخأو هنيبشاو نتخلا قيدص

 يه ܨ ܠܟܢ نأب كش الف . ܢܘ جودحلا وهف .لفحلا ءاسلجل دئاز

 تاريخ مدق ذإ .نييوعدملل برشملاو لكأملا مدق نم يف مركلا ةفص

 .جودح :لفحلا ءاسلجب متهي يذلا ܐܓܘܕܚ لأ لثم :جدح

 يف اريثك ةفولأم ريغ تناك نإو ةرم اهتعمس ينإ ركذأ :ريحدح 9

 زيحدحلا وهف ميخرلا توصلا وذ ليمجلا رئاطلا وهف اذه انموي

 يع نيل ناعم ةاطف امال لاغو. - اعيم نم

 لاقتو ببحتلل هبنذب حولي يذلا بلكلا ىلع ابلاغ لاقت :شكرح

 ةداعو : هحزس :ريشلا لشكرخي معا ةنيف نطلب نميف اضيأ

 شكربيو شكرحي مع نالف :لوقن ذإ رخآ لعفب لعفلا اذه قحلن

 .ةبحألا نيب ام قرفيو ةنتفلا لمعي مع .ܦܟܪܦ :شكرفيو

 نميف ازاجمو كرحتيو زتهي يذلا ليذلا ةكرح نع ذخأ :رحرح
 انلق .ةدئاف يأ نود مالك فص :ةرحرحلاف ىنعم يذ ريغ مالكب ىده

 نالف :لوقن ةينايرسلا يف اضيأو . ܝܪܚ رحرحي مع نالف :اهيف



 و

 هوشيو هباتغي :نالف ىلع رحرحي مع يأ ܘ |. ܚܝܪܘܚܒ ܠܠܡ

 و.

 . 4 ܢܫܘܝܚ

 لوألا نييددصلا ةنسلأ ىلع الوادت نالعف :شكربو شكرح ¥

 تاعوسوملا يف ىنعم ىلع هل فقأ مل يناثلاو فهحزهه ىحكزس
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 ريتك ىنعمي ةنياعلا اهذخأ «رارح سانلا نم جذاق : نازح : رخ

 3 درجملا اهلعف .رارهلا حصألاو رارحلا وهف ناسللا طلسو مالكلا

 ܒ > ܢ بعدما =: )36 ܙ)

 ܐܣ ܢܢ( سال قع رع رحنا ناك

 هانعم ىرن ديزملا لعفلا ةغيص يفو ܒܠ هيف ةماعلا لاق :اراره

 ܗܪܗ .نالف رهأ نالف ةرضملا ىلإ ريغتي " رحرح ىلإ عجرإ '

 لاهسإلا ىنعم يماعلا لاجملا يف تطعأ دقو راضملا هب عقوأو هرضأ

 ةدعتلا ثدح ررضت ܣ لايسإ هيدا ىأ ناره ةعم نالف

 رح ةيماعلا يف يه امك تظفل ايروس نم ىرخأ قطانم يفو

 ܪܗ تاذلاب يه رخو رخ وأ ةيروسلا ةقيرطلا ىلع اهظفل مهضعبو

 ع ديال سس رسل ىف ربما ل هز تل

 ضعب لمحي يصخش يأر وه ريخألا ىنعملاو ضاحرملا ىلإ باهذلا

 .ام دح ىلإ هانعمو لعفلا روذج

 حلصي نأ لواحي ناسنإ يف تليق ' كترحت مع كارأ يلام " :كترح *
 تذخأ .ةمهملاب موقي ال انايحأو هنأش نم حلصي انايحأ .ام رمأ نأش
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 اهلعف ةينايرس يهو .ءيشلا غدغدي هيف انلق .لواحي نم ىلع ازاجم

 نيينايرس نيلعفلاو .قودرح اهيف لوقن انايحأ اضيأو : ܟܐܬܪܚ

 يف ةلواحملا وأ ةغدغدلا ىنعم تطعأ ناتنثإلاو . ىوؤسه ܇ ܨ

 ةاتفلا لزاغ يف اهلمعتسن نأ انل زاجو .ام ءيش حالصإ

 . ܗܠ ܟܬܪܚ

 يف.اًنضيأ تدرو دقو . ܕܪܚ بأتكاو عزف :نادرحو :درح

 .ضعتماو بضغ ىنعمب ةيبرعلا

 ةكرح يف لاقتف «هليذ بلكلاك :كرح ىنعمب .يعابر لعف :شكرح %

 وأ ام ةديكم كوح يف كمهنم ام صخش يف تليق ازاجمو هليذل بلكلا

 .شقربي وأ شكربيو شكرحي مع نالف :لوقنف .ةلكشم ظاقيإل

 ةلكشم ظقيأو ةديكم كرح نيلعفلاب ينعنو ܩܟܪܦܡܘ ܝܒ

 .ةلواحملا ىنعم اضيأ اهيفو .نازتاو ءودهب

 رخآلا عضي نأ ةردق هيدل يذلا صخشلا فصو يف لاقت :قوبرح

 .وه اهديري ام ىلإ رومألا لوحي نأ ةيلباقلا هل نمو هتيعانقم تحت

 رزلا ىلع رطيست يتلا بوشلا ةورع يه ةينايرسلا يف اقوبرحلاو

 يتلا يهو هيلع رطيست يهف ءاهدحو اهكلف يف الإ رودي هلعجت الو

 يللا نقب حمل ا تل يو نب عا سعى ا

 دس نوع. فاطمكت م دانا طيصةحتنم ةورماق ةووعلاو

 .قيللا ون طانقلا



 © .ةاربلا صرف ىرريبلا بهنللا صعب اهي ليات :ةفيصرخ +

 . |ܬܦ رس يفصرح :اهيف اولاقف .ةريغصلا

 ܨܬ ܕ شيبلا يددصلا بعشلا اهامسأ ةبعل كانه :شيبلا شكرح

 وأ بشخ ةعطقب هيلإ راشيو .ءيسلا لعفلا وذ اهيف عقي ةريغص ةرفح

 نإف ةرفحلا يف هوعقوي نأ نيبعاللا روهمج لواحي ءرجح وأ ديدح

 اهانفلأ يتلا رصنلا ةينغأ هل اونغو هلطاب ىلع مهقح رصتنا اهب عقو

 يذلا ءيسلا نأ يأ " راتك شيبلا شيكارح " :نيلئاق رغصلا ذنم

 .هيلع انرصتنا نآلاو ةئيسلا تاكرحلا يوذ نم وه ةرفحلاب هانعقوأ

 ܐܫܟ̈ܪܘܚ اهب ينعن ىنعملا اذه يفو .اهانحرشو قبس شيكارحف
 ܦܪܩܘ |ةل ةيرخملا روردشلا لامعا ىأ شيلا ܐܡܝܕ

 ريرشلا نأ ذإ اضيأ ريرشلا سئاسد لب بلكلا بنذ ةكرح طقف ينعت ال

 995 9939 ايكاربو شيكا رخ هل ان ܕ

 ءافلا تظفل .شكرف وأ شكرب لعف ىلإ عجرإ .شكربو شكرح

 .ةيبرغلا 2 لا ضوع

 :قلحلا فرحأ نم اهنوكل ءاه اهلصأ ءاحلا :لجرهم :لجرحم +

 اهضعب عم قسانتت مل بايثو قئال ريغ رهظمب زربي نميف تليق

 ريغ زربمب زربو هتحنجأ دقف يذلا دارجلا وه لوكرحلاو ضعبلا

 هنأب هنع فورعم دارجلاف ءلصألا يف اهب زيمتي يتلا ةروصلل قئال

 وه رخآ امسا ذخأ ىتح حانجلا دقف نأ ام ةحنجأ نمو مسج نم نوكم

 وأ لوجرهلاب ينعن امك طبضلاب اال جس لوكرهلا وأ لوكرحلا

 ) ¥ ܙ



 ܛ

 003 يذلا لجرحملا وأ لجرهملا

 دقف يذلا دارجلا هنأكو حبصأ هرظنمب نازتالا دقفل نآلا امأو اقئال

 ددع انتزوح يف دجوي هنأ امك .اهنود نم ةدود هنأكو رهظو حانجلا

 بحتسملا ريغ رظنملاو ةقابللا مدع ىلع لدت يتلا ريباعتلا نم ريبك

 ريغ رظنملا وذ - شمرحم هدؤسنم وأ شمرهمو لجرهم اهنم

 شامح فدعمم ىلإ هنم درجملا لعفلا دوعيف ةدئاز اهيف ܀| ܠ[ قئاللا

 حاضيإلا ةدايزلو هتيمك سمخ دفف نم وه شماحملاو ܫܡܚܡܘ

 لكأي = بنعلا دوقنع شمرحي بلعثلاو شمح وأ شمه ىلإ عجرإ

 :ةطاكتللا هتلاح ءيقاعاميقب لالا وو لون دست

 ܒܫܢ نالف“:لؤقناذإ  ܐܢܐ يف انهلوقن نطانخ لكش ئلعاو :كّرخ

 ناكم نم اهلقني وأ اهكرحي نم انه بولطملا سيلو .رانلا كرحيو

 بيهللا اهب ىكذأ .رانلا شحي نمو اهبهليو اهمرضي نم لب رخآل

 قرح ةيبرعلا يف اهل لباقملا ىنعملا ناك امبر ججأتتو قلأتت اهلعجو

 رانلا شحب ةيروسلا يف امك طبضلاب تدرو اهنكلو كرح نم الدب

 51 ܐܪܘܢ ܘܢܝܐܵܦܕܐܵܨܵܩ ܐ

 : فدع ܘ ܩܫ تابثو ةوقب طبر يأ : قزح

 ةيجحأ هيلع ىقلأ ةروّزح نالف رّزح نالف ةيجحألا يه :اروزح

 .اثوزاح |ܐ مسا نم اهنأب اهيلع مزجأ .اهمسالط لحي يك
 م م

 ¦ ܝܟܐ ܥ ܐܚ رعس ئزاخلاةيجحألاكنقي لذلا <سفجشلا“وخ-نازاقلاو
 رجس جي رج

 أم ةبني2:لوزاتلاو هوا ܢ ܐܠ كافي ئذلار وها ܨ ܐܐܐܕ



 5 لا وأ اثوزاحلا ينعت اهنأ امك بيغلا يف ام ملعي يذلا وه

 ܐܝܘܙܚ لا وهف ؛:ةضماغ تناك نإو ةيجحألا مسالط ككفي يذلاو

 .ةروزحلا تسيلو .اثوزاح : ܐܬܘܙܚ لا يه ةيجحألاو

 العف يفني رارق يهو .ةماعلا ةنسلأىلع ةلمج تدرو دقل :نونزحي

 بيجيف " درف نم مهقح اوعجرتسي مل نالف تيب " :الثم .لاعفألا نم

 ىنعم ناك اذإف " نونزحي مه الو مهقح اوعجرتسا ام " :لوقيو رخآ

 مغلل الو انه نزحلل ناكم الف ةلمجلا هذه يف انه ىنعملا وه نزحلا

 .عاطتساو ردق يأ ناسح مععس وه انه ينعملا نزحلا نكلو

 يأ نونسحي ܢܘܢܝܢ عمجلا ةغيص يف ܢܣܝ عراضمو

 ܢܘܢܗ ܐܦܐ ىفنلاب ىلوألا 3 ܣ 1 0 0 95

 .نونسحن وأ نونسحي نونه الو " اوعيطتسي اًملو"' .,دلدععسم

 ىلع ةردقلا مدع يف ايروس ندم عيمج يف امئاد تدرو نسحي ةملكو

 :لوقيف ءاذح نود شماو مق :الئاق لوقيف ءيشلا ةعاطتسا وأ ءيشلا

 يف ىروسلا ± نم اذهو عيطتسا الوأ ميطتما نصي رأ 09

 ىلإ نيسلا تبلق ةعلقلاو روسلا وهو ادعدس نسحلاو .ناسح مععس

 ةقيقحلا يف يهف نصحلا ةعلق يف امك نصحلا ليقف ةيبرعلا يف داص

 نيسحو نسحلا مسا امأو اهسارم بعصي يتلا ةعلقلا يأ نسحلا ةعلق

 عاقبلا لهأ ظفلو ةبيطلا ةنسحلا ةافصلا ةوق اوطعأ سانأل ءامسأ امهف
 44 رج

 ناتشو مسععس :نيساح .نيسح يف نيسح هلوصأ ىلع مسالا اذه



 اهنأ ليق يتلا ةعلقلا نيب امو نسجحلا اهمسا يتلا ةّعلقلا ىنعم نيب

 .نييبيلصلا نصحأل لقعم اهنأكو تذخأو نصحلا

 1:0936 99ܣ' 5 ܣܩ
 ܚܡ
 ةيبرعلا نصحخلا ةملكو ܢܩܦ لعف نم يهو عيطتسي ال مععس

 ةعلقلاو عينملا جربلا يأ نسحلا اهلصأ داص ىلإ اهنيس تبلق يتلا

 ةديمحلا تافصلاب خسارو تباث وه نم :نسح مساو ءنصحلاو

 ةةنمادكمملا

 :يهو الامجإ نييروسلا ناسل ىلع ىنعملا اذهب ةملك تدرو دقل

 :لوقت رخآ ناكم يف نظأ ام ىلع اهانحرش دقو ' نونزحي الو '

 ܢܘܢܣܝܢ ܢܘܢܗ 1 انهم ليأنا قوتي عهااأل ين ازرق ااه
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 .نونسحُي امل مهو ܢܘܢܝܢ ܢܘܢܗ ܐ

 11 لاثلا س١ له ذ نتسيجت+# رشح +

 اهانعم زاربإ نم دب الف ةيروسلاو ةيبرعلا نيب ةكرتشم تناك نإ

 هضرم ىلع هبلغت ىدل ضيرملاف ام ءيش ىلع بلغتلا يأ ينايرسلا

 ܢܣܚܬܐܘ ܟܒ ܝܛ قوق

 ܠܐ{ جحد

 ܝܕܵܟ :ܝܗܘܠܥ ܢܣܚܬܐ و هنسح : هيدععس دقق هودع ىلع



 ام ءيشب لعفناو رثأت يذلا ناسنإلا هاج ني لك دهس 1 كح 1:

 )1.300 3 اي نكي نإ 3 3 هع ملكتي ذخأف

 مع :هيف انلقف هنع ثيدحلا رثكأو ام لاعفناب رثأتملا وهف .عماسلل
: , 

 . ܪܝܚܪܚܡܘ ܫ ܒܕ ܘܗ شاشحلا وهو ܫ ܐܚ لعفني يأ :شحُي

 قطنم وأ نازتا امنود ملكت نم شحي يذلاو نايذهلا ىنعمب تذخأ دقو

 .راكفألاب لسلستو

 هلعف ىلإ مسالا انعجرأو شاشحلا يف رظنلا انعمأ اذإ :شحشح

 «قبس امكو ءءارغإلا يف بذع ينعيو ٠ سس دلل ار

 07 امك نكح . :فسعسو كاش ܐܗ لوزن نخلي ذيل

 هبذعي يأ هشحشحي وهف عئاجلا مامأ ىولح ةعطق لكأ نمك اقبسم
 >: ܢ ند داتا ستكر رطل ذر هيئا رشم

 سانأ ةدلبلا مؤي ناك امدنع رغصلا مايأ ركذأ . ܬܚ اس تحتحو

 درفلا وعدن انك ةسبلألا بئارغ نم نوسبليو كرسلا يبعال ىلإ هبشأ

 وهو انكحضأ نم مهنمو اناكبأ نم مهنم سانأ مهو وشيشح وبأ مهنم

 ردد ; همس ܐܦܐ مهيلع انقلطأ ميدق رولكلوف

 ىنعيم :تلواتت لبي :بشعلا نأ نيقعلا نإ اهاتعم تبا : نتاشح

 هيف انلقف اهب يذهي ذخأو ةفلتخم تالاعفنا ىلإ هسفن عضخأ نم

 ًاضيأ شاشحلاو ܗܠܝܕ افسح ,تحهدم وهف .رارحلا وأ شاشحلا

 9 ܬ افق ܐܫܘܡ ا ري ܟ ܒ ܘܟ ١

 .شاشحلا وهف هتالاعفناو هسيساحأل عضاخ وهف هضرغ نع ثيدحلا



 يف بذعي نم لوانتي وهف .كبّسلا نيتم ىنعملا يوق لعف :شحشح ¢

 يأ هشحشحي وهف ؛عئاج مامأ ةريطف لكأي نالف دلال ياا سلعحلا

 لاو م ܠܛܡ

 .هلانم بعص ًاماعط هماهتلإب هايإ ًابذعم ةوهشلاو ةبغرلا هب راثأو

 كيتو ةقييتب رسعنور طيس اصاب ميا امرأ فسأل ܐܳܦ

 ܕ ܦܠܐ ܠܒ ܐܥܠܘ( ܐܥ( ܟܝ دحاو ملكت ذإ.:كشحو:هقياضي يأ رخآلا

 ام. سس ير ܨܦ

 13 راع 3 ةويزظام اق لافي لطف لدف تجتؤرف

 ريغ اعلم ورام اود يعطومم طيظ وودي دو :ر دو طر حشسا أبغ
 نوكي ال رظنلا دادتما نألو صلقتلا يه ةملظلاو عاستا وه رونلا نأل

 داكيو ناسنإلاب لاجملا قيضي مالظلا يفو راهنلاو ءوضلا يف الإ

 : فراس مسك سلا + اك فش اننيغم قافحيا ةاسقللا يوقال

 ܠ نم ةحسف هل تسيل يأ قئاضتم

 ܟܫܚܐ(ܘ نه وعن هن يشأ ܚ :لوقنف ىنعملا :تاذ ازاجم يطعت

 ابملظل يبق ناك 1 + ةوكغما نأ اك ܐܬܡ

 فورعم ريغو لوذرم : .كيشح احمهس هيف لوقن ارومغمو

 ܠ رومغمو

 يام لتز اهجلعر 'نافهتفعس جسدك ]501 ةوباوسلا

 ةسفانملا يه ةكشاحملا نأب امزاج دقتعأو ةرازغب ةيددصلا ةقطنملا

 .لاجملا اذه يف اهلامعتساب حصنأو احع هس



 ناقم ةذجاولا تذخآ 0 7 5 ءاهلا ؛لاشح )3

 هتركاذ تبصخأ يذلا لايخلا جسان وه لاشهلاو لاشحلا .ىرخألا

 هدنع نم جسني ذخأو لايخلا يف طش ثدحتم برو .ماهوألاو لايخلاب

 : ܠܫܚ :درجملا اهلعفو :لاشح هيف انلق ًايلايخ ًامالك غوصيو

 . ܐܠܫܚܘ الدهس غئاصلا يأ : ܠܫܚ :لعاقلا مسالاو .لاشح

 ناكم يأ يف يأ لشاح نيأ هيف لوقن لشهلاو لشحلا يف رمتسا نمو

 يف قمن وهف ةقابللا نم لاخ لاشحلا نوكي ال ابلاغو ليختيو لشحي
 ريغ ىلع. رئامسلاب | ܒܒ 53 ; .لاشحلاب يعد كلذلو هتغاصإ

 .ىده

 و : ܐܬܝ̈ܪܘܥܙ اقاح : ܐ̈ܩܙܒ : ܟ :ىصح

 :اضخا رماسع ܠ

 يأ دعب ةجضان نكت مل يتلا بنعلا تابح نيرصح وأ :مرصح %

 لمفلاو ܐܢܪܣܘܚ ܪܐ ܚܐܠ يف صقتلاو جوضنلا ܥܥ نع ةصقا
 هل ل ل ل كيسي

 .ميرصحلاو نيرصحلا ميرسح ܡܝܪܣܚ ܡܝܪ رس وأ ܢܝܪܣܘܚ

 لعدم ܡܝܪܣܚ يأ اجوضن ةصقانلا بنعلا تابح تيعد اذلو

 لئامي رخآ لعف انيدل هنأ امك . " هحمح ܐܠ ܠܝܟܕܥܕ '

 ديلا يف عباصألا انذخأ اذإ الثم سيياقملا يف لمعتسي وهو نيرصحلا

 اهيف انلق اهيلت يتلاو اتخيرأ |ܬܟܝܪܐ ةليوطلا ةطسوتملا انيدلف

 ءيشب ةليوطلا نع رصقت يتلا يأ ءرّصبلا الصأ يه يأ رصنبلا
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 يأ .رّصبلا حصألا وأ رصنبلا اهيف انلقف ܐܳܬܪܚ رح يهو طيسب

 اهيف لوقنف اهنم رصقأو اهيلت يتلاو ܐܬܟܝܪܐ ܢܡ ܐܬܪܝ ܟܒ لا

 اهيف انلقف يقرشلا ظفللا ةقيرط ىلع ءاخ اهيف ءاحلا تظفل رصنخلا

 نع نيفسقت تا لقت نقلا (يطضاسالا نا مانجو( |!.بعصس ܠܐܚ[ +: ܒܫܠ

 ىلوطلا يهف .ةطسوتملا ىلوطلا نع اليلق رصقي رّصْبلاو رّصْبلا

 ܡܬܩܠ ܐܬܪܝ ܟܒ اتريصب اهنع رصقت يتلاو . ܐܬܟܝܪܐ

 ىداقمتا ذة تاتا هاهقاد ܐ ܐܳܦ ܝܬ( ܡܥܠ; )ܐܡ ]ܐ ܢܠ

 .جردتملا يقطنملا اهقاقتشا يف انأ

 اداض تحبصأف ةخكرملا لادلا الصأ يه ةيبرعلا داضلا :يبيضح

 ܝ نالف ام ءيش ܡ ܚܘ

 هع الزز تاه يسساوم انيتيضلا»:ىنطح فيسم. نهك نيلطعلا سعيواعب

 ظفل عم داك نإ ةيدابلا بارعأ لاقو .ةيبرعلا داضلاك لاذلا ظفل ةاعارم

 مح :ي4-:انيمي تيضح انودهدلاتلزن ءاداش ا ظفلت:اتمك فاكلا

 انمح ܬܝܹܕܚ اميل ܬܚܬ ܠܙܐܬ
 نم ةفلؤم يهف طرش ةادأ يهو داكن لوألا عطقملا نأ ظحال

 لرد دواب ينس رطي شنايوب الكس: | صحيصأا# يبحمو منفرد
 يه ارودهدلا#ةّملُكأ يتاتهانقو: لزنت :تنأ ثنك نإ ܠܠܐ بهذت ىأ

 ܐܪܘܛܐ 1 ܝܢܝ ܬܚܬ لوألا نينثا نيعطقم نم ةفلؤم

 .اممح ܬܝܕܚ |ܪܘܛ ܬܚܬ ارودهد تحبصأف للطلا وأ لبجلا

 اوبلقو ةيروسلا ةغللا يف ةليوط اعاب مهل سيل نيذلا لاقنلا أطخأ انهو
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 ` نرسل يا ايري طبع هيسات يل
 نم دعي اذه نكلو .ليبسلسلا ءاملاب تحرف نع الدب ءاملا تدجوو

 ܐܝܡ ةريخألاو حيحصلا موهفملا بسح ةغللا هقف مدعو ةغللا بئاوش

 ؛اّيم .هايملاو ءاملل حيحصلا يقرشلا ظفللا وهو ܐܝܠܟ

 > 30:4 ܒ. بع وع ܒ 530: )ܒܥ

 ةباتكلا كلاسم تذش فيكو لكشلا اذه ىلع تظفلو تليق امل ملعأ الو

 + نرشلا ب راذجلا ىفعت ندحلا يما رق نوحلا» اديحرفلا

 ءادعألا ةمهادمو نمزلا تايداع نم نمأمب هلخاد يف نم نوكي يذلا

 ىنعمب تدرو ازاجمو ةيونعملاو ةيداملا رومألا نع تربع دقو

 هنأ نضع ىف نركب يذلا لطلاك فس انعكس ܚܟ

 انهو نئمطُم نمآ وهف هّمأ ناضحأ يف يأ . ܗܡܐܕ ܐܢܣܚܒ

 عم نسح يف رخآو نضح يف ٌدحاو نيتقشب دحاولا مسالا اذه زربي

 يأر بسح اذهو ىرخأب ىرخألاو ةقيرطب تمهف ةدحاو ةملكلا نأ

 ܒ
 £ ܚܝ̈ܚܘܠܐ :لامجلا طح كدنع وأ لامجلا طح انه :لامجلا ܐܟ ¥@

 ةكرب يفو ام ءيش يف ܐܢܢ يف ريخألا هيأر يطعي يذلا ريخألا

 : الضي ܬܚܢ هوب ܗܬܘܠ لامجلا طخ هدنع لاقي سارعألا

 .ةولحلا ةيددصلا ةلثمألا نم وهو .ريخألا يأرلاو فاطملا

 فوصلا جلح يف ابلاغ لمعتست :ىصعلاب برض ܐ ܠܟܨ ؛رطح <

 ܛܚܘ .خلا ... داجسلا رطحو فوصلاو نطقلا رطح «نطقلاو
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 يأ اهنم مسالاو :يس .ىصعلاب برضلا انديفت ةينايرسلا يف
 5 يو ¶ 33535 40 ܐܚܘܣ

 نأل ܐܛܒܫܒ ܪܝܛܚ هلوقت ام طبضلاب اصعلا يف برض يأ

 طيش يمل م. :طابش ܦ ةغلإ يف ةليوطلإ ئبصعلا اطبشلا

 ىسقو لتاقو برض امهم طابش رهش نا " هيف ضيجلا ةحئار طّبلو

 رهش يف ليصألا يروسلا جسنلا نم اذهو .فيصلا ةحئار هنم ثعبتف

 وه يذلا فيصلا يأ ضيجلاو . ܛܒܠ طَبلو .طابش ܕܛܒܫ

 عبات طَّبلو طَّبش ىنعمو .ام ءيش ىلع ةرباثملا يه اطابوُلاو ܐܛܚܦ

 ܒ ܛܒܫ تابرضلا

 ܡ

 ܨ ܬܙ ܝ̈ܒ :يأ,لئيصأ يروس لعف وهو ةلواطلا, ىلع كديإ:طُح

 لازنإلاو عضولا ىنعم تطعأ ةيبرعو ةينايرس نيب ام ةكرتشم

 ̇ ܬܘܚܐ ܬܚܐ
 ايرويب .ئلاهأ. ىقابك,ريمضو ةمذ.لهأ نويددصلا :ضخ وأ: :ظح ¥

 دل دفييطلاا اهفلاقلب نأ ميعتمي ام لاوقألاو مكجلاو لاثمألا_نم مهيذلو

 3 دقو ؛ءىوادبلا لهأ اضيأ اذكه .مهديعاومب اوثنحي

 رخآ ناكم يف هتحرش يننظأو نيددصلا نيبو ىوادبلا ناسل ىلع

 نايحألا .ضعب يف ظفلت مل ميدقلا ذنم لادلا نأ اقبسم انلق سأب ¥ نكلو

 يمه اضاضكلاو ًادادكو دادك اضاضكو ضاضك يف امك ءاداض الإ

 ىعدُي امدنع :اذكه وه لوادتملا لوقلاو ' جيسنلا " ܐܕܕܓ :ادادكلا

 ܕ݁ ܀



 لوقيف اروز ملكت نإ فاخي اهعمس وأ اهآر ةيضق نع دهشيل ام ناسنإ

 ىف ماعلا لييح نيد 53 ) 15:15:59 )500 0

 ةملكلاف «ناسنإ لك ردص يف هللا توص ريمضلا ىلإ ناسنإلا عاضخإ

 وه امف ءاداض لاذلا ظفل عم ايذح ماس يذَحلا يأ :ردصلا يه

 هردص يف ةايحلا كرحت يتلا ءاشحألاو بلقلا وه نذإ ردصلا نونكم

 لحدت قداح هللا ىلع لشدت ىكح احح ܠܚܕܢ ܝ

 ةمحرلا ىلإ ءاشحألاو بلقلا عضخت ةيروسلا ةيندملا نأ امبو ءاياليع

 ناسنإلا نونكم وه نذإ ردصلا ناك .خلا ... ريمضلاو ةبحملاو

 يذلا بوثلا كيرحتب نويددصلا ماق اذل .هب لمعي يذلا يحلا هريمضو

 ' تنع ام يهو " هللا ىلع لخدي يضح ' :نيلئاق ردصلا ىلع

 ܝ ع ܗܕܚ
 قوف يذلا هبوث لئاقلا ضفني وأ نوزهي اذل يلاعلا هللا نم فاخي

 دم > )ܒ زخول ةسيرف نوكي اليك هيذح وأ هردص

 عمسنو ىرن رخآ ناكم يراشم رز ب ايس رب ܒܒ

 بموسم ماك تيت ܝ ܝ

 رسب و ريكس ܝ نق 7:2 مدمج ܐܫܝܒܒ

 ةيفنلا مهتيوطو " سانلا ءالؤه ندعم ةدوج ىلعف كلذ لد نإو " لمعلا

 ܝ
 ,& ܨܠ .لمعتلاب

 ܝܣ



 يفاح ةفص وهف نايفحلا هيف ليق هلجرب ءاذح لعتني مل نم :نايفح ¥@

 يهف ظفللا ةلوهسل نونلا ىلإ هؤاي تبلق يايفحلا هلصأو نيمدقلا

 تاب اب دعا نيم (رارمدقلاوفالج نأ يفاسلاو نمر هقلتعت

 هن و ادق مسكس تقلل قد شاب تشو ܚܢܣ

 نأ وه امهنيب قرافلا . ܒ يايفح ةفص نم ىوقأ ةيروسلا

 نايفح وهف ةيداملا هتلاح يف رقفو زوعل نيمدقلا يفاح نوكي يايفحلا

 ܒ̈ امأ سابللاو ءاذحلا ءارش لجأ نم لاملا كلمي ال يأ نايرعو

 سيل نكلو نيمدقلا راع حبصأو هبراوجو هئاذح نم هيمدق ىرع نم

 .نيتفصلا نيب قرافلا وه اذهو ةجاحلاو زوعلا ءارج نم

 اموي عنتقأ مل ءاقدصألاو ةءورملا دلب ةماهشلاو ةلوجرلا دلب :رفح ¥

 ةظفللا هذه هباش ام وأ رفحلاك ةرباع ةيمست تيمس ةدلب يه رفحلا ܢܳܐ

 ةوخألاو ةقادصلا ركذ يتليخم يف تلاج اهمسا تعمس املك يتلا

 مسالا اذه طبر يف ركفأ تنك مايألا تاذ نم موي يف ىتح ةءورملاو

 اهتدجو ىتح اهركذ ىدل هذهك ةافصب يروعش ةقالع امو ةدلبلا هذهب

 ةدلب يه رفحلا نأ نييرفحلا ءاقدصألا ضعب نم تعمس دصق امنود

 ܠܫܒ 1 تفتكر تالئاعب نابمث نم. .ةفلؤماهادمأ ةفرضي:الا ܒ ܐܘ

 اهونبو اضرأ اولزنو ددص نع اوحزن ىرعلا قيثوب مهطبرت ةقادصلا

 هذه اونب «نامثلا تالئاعلا هذه نيب ام ةقادصلاو ةطبارلا كلت مساب

 ىلع اودهاعتو اودعاوت نيذلا ءاقدصألا دلب اهمسا ىلحأ امو ةدلبلا

 يهف .ةلكشم وأ لماع يأ مهنيب فلخي ال نآلا ىتح ءاخإلاو ةقادصلا



 امك ةيبرغلا 7 لاك ءابلا ظفل عم !:حس قيدصلا ينعت يتلا رفحلا

 اهعمجو رفح ܝܠ اهدرفم نيماتيفلا ةملك يف فرح لوأ ظفلن

 ܝܐ ܝܠ ܙ ةوخألاو ءاقدصألا دلب كش الب يهف يرفح . !دحس

 .ةيقاسو رئب وأ ةرفح ةيأب اهل ةقالع الو

 نأ لبق ةينبم تناك رفحلا نأ اهنم دافتسي يتلا ليواقألا ضعب دجويو

 اهلبق ىرخأ ةمغط ءالؤه قبس امبرو ءاقدصألا ءالؤه اهيلإ حزني

 ريغ نمز دعب مهدعب نم مهؤانبأ داعو اهنع تعجارتو رفحلا تم

 ةكراطب نأ ىلإ رفحلا ةدلب ىنعم يف ككشتملا رظن تفلأ امك .مولعم

 ." هللا ءاقدصأ " هللا رابحأ مسالا اذهب اوعد نويروسلا ةيكاطنأ

 ܐ̈ܪܒܚ يرفحلاو ." قيدصلا دلب ' رفحلا دلبو (' ليلخلا ' نوربحو

 ةءورملاو ءاقدصألاو ةقادصلا ܠܠܢ لعفلاب يهو ." ءاقدصألا '

 :ةمايبتلاو

 بلغألا ىلع اهلمعتسنو ةريغص عطق هيف عضوت ريغص ءاعو :ةقح
 ةرخبملا كسمي سادقلا ةمدخب موقي يذلا سامشلاو روخبلا عضول

 توضأ اني طفلا 030 1 ايس 8

 يهو ةقيوحلا وأ :ةقوخحلا انلق اهنمو ةريدتسم اهنأل الإ ةروصلا هذه

 س1 و . را بانل بيع ل يدي

 .اييفس ܐ

 ىلع تدروف ܫ انلق هديزمبو بئدو طشن :ليصأ لعف :ظبقح 6

 ركب )ܥ لاملا عمج يف طشن نم يف انلق ءظبقح ةقيرطلا هذه
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 ܐܛ

 يأ :صابخلا هيف لوقن ثيدحلاب همهس شاطو مالكلا رثكأ نمو

 ةينايرسلاب هيف ديك كج هلليتصعوب ف بئد نمو . ܨܒܚ :صايحلا

 نالف .ظبقحملا ةيماعلا يفو : | رحس وأ | ܘܒܚ وأ ان رحسم

 ܨܒܚܬܡ ةينايرسلا يف ينعت امك طبضلابو لاملا عمجي ظبقحي مع

 ملعلا!لّيضحتلا ܢܝܕ ܟ ܝܝ ܦܙ. ܐܐܝ ܐܝ̈ ܐܪ ܘܥ فتكنو

 |ܬܡܟܚܘ ܐ ܢܦܠܘܝ ܐܢܩܢܕ ܨܒܚܬܡ دس 2 2

 تنسوا لسوف اري شألا"ةيعارلاهةلخرجاملعا عفت وانا ܟܢܘ

 .يصخش يدرف يأر اذهو .نمزلا

 ذخؤي امك ال ملكت ىنعمب اهذخأن .ةيرصملا ميجلاك فاكلا ظفلب ; ܐܠܠ

 تتأ يكحي مع وأ يكحلاف .لئاميو هبشي ةيبرعلا يف اكح وأ اهانعم

 جرمو € )ܬܙ حرفو ديع نع ربعي هنأب ناسنإ نع لوقن امك طبضلاب

 معو ܐܓܝܡ يكحيو جيم يهف .ةنيعم ةبسانمبا 6
 ةبسانمب حرفلا ىلع تلد اهلك . امكن ܨ ܝ

 .اهريغو ةبسانملا هذه نع لدي مالكب ام

 : ܣܝܓܚ صحه يف اهانحرش :صكهتي :صكح

 .ܐܣܓܘܚ
 : ܟܠܗ : خله .ةدحاو لجر ىلع ىشم نميف اهلمعتسن :جلح

 يف امك ءاحلاو ءاهلاك اهتاوخ نم ةدحاو ىلإ بلقت فرحألا نم ريثكلا

 يف ناقفتت امهارن خلهو جلح لعف يف رظنلا انعمأ اذإو «لعفلا اذه

 يتلا فرحألا ضعب ىلع أرط يذلا رييغتلا نم ليلق عم ىنعملا



 لعفل هعجرأ دحاو لعف جلحلاو خلهلاف ىرخألا ناكم ةدحاو تذخأ

 وأ ةدحاو لجرب ىشم اهب انينع ءاوس يشمو خلاه .راس يأ ܟܠܗ

 وأ ' اللاي ' :الئاق رخآلا ثحتسي دحاو ةداع عمسن اننأ امك .نيتنثإب

 ثحلا يف انه تتأ ّمل نكلو .ام لمعب مايقلل هللا وعدي هنأكو «" اللي '

 + يذلا وتحمي تلح لعق وه. لعتلا قآل كلذ زيسلا نع

 * ميدلت" لوتلا ̀ اهلكنلل !رياكم الكفل تاك ءاهلا انهو ريسلا ىف

 نم ءاخلا تفذح نمزلا عمو " خلي ' ةعيرسلا ةقيرطلا ىلع تظفل
 د ا لا رك

 اهب ينعن انهف لحلاو لالحنالا ىلع لد يذلا ريغ ىنعمبو ܐܢ ܐܦ ¥
 :لحل اه ىلإ لحلاه نم باتكلا ذيملتلا ذخأ :انلق ول امك ناكم فرظ

 ءيش نكلو ةجرادلا يف اهلامعتسال ىنعملا يف اتاتب ىنعملا فلتخي مل

 ذخأت يتلا فرحألا ضعب يف دراو وهو ىنبملا يف اهيلع أرط طيسب

 زاج نكلو ءاه اهلصأ ءاحلاف اهتليصف نم اهنوكل ىرخأ ناكم ةدحاو

 384 الار 4 واحلا نجلا ني اينوفا ماجي يلق قا ين

 ةيح ܒܐܒܠ تح ةينايرسلا يف انلق امك ناكم فرظ

 يف درو امك وأ ءاه ءاحلا ظفل ةاعارم عم لحلاهو لحلاه ܠܠܗܠܘ

 ܠܰܒܪܐ ىلإ ءلحلاه ىلإ ܒܪ ܠܠ ىلإ لحلاه نم

 .نم

 كف ىأ ءءيبشلا لح ةيبرعلا ىف دراولا ةملكلا 5 لواقأ ` 305 `

 اهانعم نم ئرقتسا ام ىلعو .اًضافو ابقنم لسغ ىنعمب :لب ؛هأزجو



 ع

 ܝ

 رمألا ئداب يفف .ةفاظنلا نم ةريخأ ةجرد ةلحرم ىنعم يطعت يهف

 اهب تقلع بساور نم لسغت وأ لّحت مث ًالوأ لزغلا ܬܠܒ ًالثم لسغت
 انهتفاظنل تلمعتلشا قاخألا ااوملا نم انه ريغ وأ تاوباص"رانثآ نم

 : همن نيشم يعتسلا ܐ̈ ܫܫ دجال |( ]ܕ݂

 ܐܓܣܐ ܠܬܘ

 ' ܠܡܠܥܣ ܠܠܝܐ :ܐܗܠܐܕ اح ܝܠܘܥ ܢܡ ̱ܝܢܝܓܝܫܐ

 3 ܐܫܝܕܩܘ اس ܟܡܕܒ ̱ܝܬ̈ܡܬܘܟ

 185. 51 ءىشلا عاقل 0 )95 5

 نم اهنظأ :ائيش هنم ىقبي نأ نود رعشلا قلح ىنعمب :طلح

 امك .هلك هلكأي يأ الماك عرزلا طلحي يذلا دارجلاك وهو :طولاحلا

 ف دكر إبل ورحعسا ܢܠ ¥; 31 نه ديرجتلاب نوفل ويف تقرأ

 مدار ܘܠܥܘ ܐܘܝܠ !تحعملا نيت ܠ لزتشافلا

 طلخلا ىنعم لعفلا اذه ءادأ نم مغرلا ىلعو .طولاحلاو طوشاملا

 هقحمو نالف درج نالفو .قحمو درج اضيأ ىنع دقف طالتخإلاو

 درج .طاشمو طالح ܛܛܫܡܘ ܛܠܚ  هجمنمو ܗܛܠܚ

 .دتجاو قحمو

 اذه ليلحت يف ىتش بهاذم نوريثكلا بهذ دقل :ءابهشلا بلح

 ةهفاتلا ةفيخسلا ليلاحتلا عمست نأ كحضي اممو «ءابهشلا بلح مسالا

 اهوزَع ةرقبل مسا ءابهشلاو ضام لعف بلح نأب ميظعلا دلبلا اذه يف

 اهبلح املك: اهيلحي ناكو اذك اهتفضو اذك اهعون ليلخلا ميهاربا ىلإ
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 مسالا اذه اوركذ ةرقبلا بلح يأ ابهشلا بلح ليلخلا ميهاربا اولاق

 ةهافتل ايو لايخلا عسول ايو ليلحتلل اي ابهشلا بلح تحبصأ مث نمو

 .يأرلا اذهب ملس نم

 انل ىنأ نكلو ايروس ةغل يف ܐܠܠܚ ابلح وه بيلحلا نأب رقن معن

 وه اباهشلاو افاحشلاو اباهشلا ءابهشلاو ءابهشلا يه يتلا ةيناثلا ةملكلاب

 ܐܒܠܚ افاحش ابلح ينعي هنا ينعي بيلح يأ نكلو بيلح ًاضيأ

 عرض نم لزني يذلا يمسوملا بيلحلا وه اباحشلاو اهسح

 مسا هيلع قلطأ ةيددصلا ةقطنملا يفو ةدالولا دعب ةرتف يف ةيشاملا

 ىتأ اضيأ اذهو اروضنمشو ܪܕ ܢܡܫܘ ܐܕܕ صح روضنمشلا

 عرض نم جرخي يذلا يمسوملا بيلحلا وهف افاحش ةملكل فدارمك

 0 نيك ܝ ) 33:33 ; @ 5 ولا: دعب مايغألا

 .روضنمش وأ رودنمش .مسوملا ”ردو

 نم. قرشلا نم ةدكمملا ةيروسلا ءارحضلا ىلع قلطأ بقل :دامح ¥

 هذه بقل اذهو .ةميظعلا راثالا ةدلب رمدت ىلإو رفحلاو ددص ةدلب

 يف اع ܒܕ 3 )1 لا ىتح يرقلا ܬܘܡ

 لصت نأ ىلإ ائيشف ائيش ىلاعتت ةرارحلا نأ رت ةقراحلا فيصلا مايأ
 ىلإ " دامحلا " ةملكلا تعجرأ ام اذإف .اهتدش نم قاطي ال ام ىلإ

 دامحلا تسيلو تاموحلا وهف لولدملا تاذ لمحت اهرت اهلوصأ

 33 ©: 0 مد ضع ,د ضد
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 ملو بساورلا ىنعم يطعت ةماعلا مالك يف ةدراو ةملك :يلوثمح

 ةحورطألا هذه يف اهتجردأو يروسلا مجعملا يف فدارم يأ اهل رأ

 بساور نم تناك امبرو ءاتحب اينايرس ابيكرتو ةيوه لمحت اهنوكل

 نوكي دق اهلعف نأب اضيأ مزجأ ال امكو ةقطنملا يف ةجرادلا ةغللا

 امبرو ملعأ هللا بساور : ألة دعس ̣ بسرت يأ : ܠܬܡܚ

 لفة من عصام ملا هممعمر ܟܦܝܪ كان واك

 :ظفللا:ةلوهسل لعفلا يف.ميملا تدانو ܠܬܚ

 الإ ناسللا ىلع هركذ ىتأ ام ةيبرعلا بادآلا يف دراوت مسا :ةزمح ¥

 :ز يملا" لهوا اإل اع. لحاعش#بحصضتست ةميكشلا:ةوقب اننعنتو

 ىلإ هئامتنال ةيمالسإلا ةوعدلا ةفك حجر نم ازمح ناك ةيمالسإلا

 نال يفركملا تارا ى اواي ةةعفصلا 3ك قاع ميشا حملا( فرق

 ةقيرطلا هذه ىلع بتكت رمألا ئداب يف نكت مل :يلاتلاك انه اهانعم

 يفو اسمحو اثمح |! دعس ةيوقلا ةبضغلا يه اثمحو اتمح يهف

 ܬܒ نيسلاو انيس ءاثلا نوظفلي ةمئألا ضعب ىرت ايروس ءاحنأ عيمج

 نتاعك طملرفا مناقل انفاق فيلم نأ ةديك هيه اق طيبع تهراامأف

 ܬ ܡܩܘ ܡܠ رم ا كبف ܕܰ( ܙ ةميكسشلاو ةوقلا ئف:ةفصلا هذه

 انه ةةي زبور امج اينو عاتي كلير صام ) اهاز ويانئرلاو نر اللملا لاطضاملابل



 ةيبرعلا $ ܢܘܟ تاذلاب يه يه |ܬܡܚܘ سمختلاو سامحلا

 تنع امك .ام لمعب مايقلل ةميكشلاو ةريغلا هتعفد نم وه ثّمحمو

 ܕܦ ܝܫ ىلع ةريصا ب ا كلا ܒܫ

 5. ساسمحلا ةملك تنتأ. + > ܕ .ففتمرسم ܡܒ ܐܢܒܡܡ ܒ

 5 0 ܗܘܕ

 اوناك نيذللا نييقرشلا نييروسلا نم نميلا دالب ناكس ناك .( نميلا

 نم مه ىراصنلاو ةيحيسملل ىلوألا روصعلا ذنم ةينارصنلاب نونيدي

 نياق 5: 05 = 53 يقل نا شت
 ةيعد ذل ءارمتم ناك امالا ١ زيخ_ 5 زبخلاو ءريطفلا نولكأي

 ܒ > )ܡܠ ]3 ܝ

 ناكو ةيقرشلا ةجهللا بسحب ةيروسلا اوملكت نيذلا ماوقألا نم اوناكو

 ىتح ةينارصنلاو ةيدوهيلا يأ ريطفلاو ريمخلا نيب ام مئاق فالخلا

 ةيوسوملا ىلإ يمتني هيدلاو دحأ ناك يذلا ساون وذ قورسم ىتأ

 يقابلاو لتق نم لتق مهنم نينمآلا يف فيسلا لمعأو « " ريطفلا '

 مهنمو «برغملا ةسينك ىلإ قرشملا ةسينك نم ىرخأ حاون ىلإ بره

 اروبي ارك 7 09539 55 59 نيلا ]5 6

 اولو نيذلاو " يزبخ ' يمخل بعش مه نذإ ايلاح ايروس ةيبرغلا
 و

 ىلإ مهدالب نم نيبراهلا يأ ܢܝܩܘ̈ܝܥ نيقراعلاب اوعد نيبراه
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 ܥ

 اذهو نييمخللا نم نيبراهلا مسا ىلع نيقراعلاب قارعلا تيمسف ىرخأ

 ܢܠ وا ةتربيلاريعأز قاراعلا عشا

 عم ايلاح ايروس ىلإ اوبره دقف ةنساسغلا امأ ةليبقو قرع يأب ةملكلا

 .نيبراهلا : سمه هزه نيقراعلا نم يناثلا قشلا مهنأ ملعلا

 اتيلاجن ܐ ,ةيبلغأ ديدضقو هتكارجو هته دجلقأل نميف تليق: اطيمح

 تاون كة جيحفني. ىسةيوونولاب ىفاةنظمحلاو رقكرجت نودي

 ةنورم نودب تيبلا يف ناسنإلا مزالت يتلا حورقلاب بيصأ دعس

 اطيمح حبصأف ءادلا اذهب يلتبا نم اهسمس ةدئاز ةكرح وأ

 اه مدعس اطيمح هنأب لوسكلا تعن يف اضيأ لاقتو اريثك كرحتي ال

 ܛܚ طمجلا ةباثمب وه لسكلا نأل ًازاجم تذخأ دقو .ةكرحلا ةلقل

 امبر وأ .اطيمح :هيف لاقيف ةكرحلا نع لوسك وهف طمحلاب يلتبا نمو

 هناكم: يلف اعباقو.انينضاغ ناك نم | تحس اتثيماح نم ةيتأتم يه

 .يصخش ليصحت ريخألا ىنعملاو .انيزح ابضغ

 لزيمل نالف ' :لمعلا يف قرعو لمعو بئد ىنعمب :نحي :نح

 همسج ةحئار تحافو قرعو بعت يأ : حمم ةراجحلا لقن يف نحي

 مع نالف " :ضرملا نع ازاجم لاقتو .بأدلاو بعتلا ءارج نم هنم

 ىلإ ةجاحب راصو قرعو تلاعت هترارح نأ يأ .ضرملا يف نحي

 قرعتلا همزالي يذلا بعتلاو بأدلا نذإ يهف .لاستغإلا

 ىلوألا نونلا ديدشتو ءاحلا حتفو ميملا اكساس زخم فرح

 دسف : حمم لعف نم يهو دساف يأ .ةيناثلا نونلا نيكستو اهرسكو



 داسفلا معط يطعي يذلا دسافلا زوللاو زوجلاك نفعتو دسف .. نآخ

 .نفعتم دساف حاسدم ننحملا زوللا وأ زوجلا هيف انلق نفعتلاو

 نع لاقت :ظفللا ةلوهسل ةدئاز نونلا اهنم يناثلا فرحلا :تيتدح ¥

 :الثم هتعانقو هقطنم هيلع هيلمي امب الإ لبقي ال هباسح يف قيقد لجر

 ديري امم دكأتمو تباث يأ تيتنح وهف ام ةيضقب نالف لداجت ال

 يف هثبشتل تيتنح ليخبلا ىعدي ابلاغو هقطنم هيلع هيلمي امب عنتقمو

 كد يخي نذإ وهف هينتفي مهرد لكل قيقدلا هباسحو ةداملا

 .هراخداو هفرصتب قثاولا دكأتملا :ةيماعلاب اهينعن امك طبضلاب
 واع 2

 ܢܝܢܝܚ اهتينايرس ىلع تظفاح دارفألاو تالئاعلا ءامسأ نم :نودح %

 .خلا ... نوربحو نوعدجك هذهك ءامسأب تالئاعلا نم ريثكلا

 ددص قطانم يف ةماعلا نكلو ءفدلاو ةرارحلا يه موحلا :موحلا %

 ܒܪܥ ܐܡܘܡ ةرارحلاو ܬܒ ܚܡ ¦. )ܟ 3

 مالك وهو «' دامح ' اهيف اولاق اهيلاوحو رمدت ةنيدم نم قرشلاو

 يأ .ةراحلا ةيوارحصلا قطانملا يأ ثاموح ل »هس يف يروس

 :دامحلا ,كاييماحر كامرح 0 ةراحلا 7

 مَهادي امدنع " بلكلا يّوح " يف الإ ةيماعلا يف درت مل :يوح

(± ( 



 ܐ̈

 قراسلا ةهج هيوحي بلكلا بحاصف :رطخلا ةهج ىلع هلديو هضرحي

 ضيرحتلاو تن ع ينايرس لعف وهف :هعم لتتقيو بهذي يك

 لد يأ يوح عمم طبضلاب لعفلاف قراسلا ىلع بلكلا لدي وهف

 0 5 لد يف ناوكتا ةلالدلاف 5
 هديا 17 ليجسلا ܐܟܝܫ |; لاطضلا ودا زاطلا هلله

 ةنيدم قدم ¿ܙ ܫܠ( ىلإؤ.٠:>!!و هس 'ضبيبألا نوللا يأ :ةراوحلا

 200 ائءأ ”تيواوس نزيعذت ةدسلب دكت ܪܣ

 276 يأ يتروح لتب يعد ددص ةدلب يلاوح ( ܐܠܐܒ دجوي

 .نوللا ضيبأ

 اند ازال عال ܨܥ: | وا ؤ يفلت ءانايحنأ ܢܠ 2 موش ܟܠ

 مركلاو رادلا شبحي طئاحلا ىلع هقلطن مسا شوحو . ىهحس
 .روس وأ رادج نمض هراقع سبح يأ شّوحو

 يف ةّزيثك :نصانع جزم: يف ليق لعف .ديكأت امنود اهجردأ ::جوح

 لفمتعإ مل اهماق عما هظلسلا» فرخ ام 1 ىيإلادهبزوا لوقا لقسم طخ

 ܒ

 1 يأ ܝ̄ اهديزمو جوح : : ܓܝ لعفل ةدئاع ةملك ܐ

 : ًܐܓܝܘܚܘ ܝ

 اهنم انلو .ةيسيئرلا ةداملا ىلع اهترادإو ةريثك ءايشأ ترمغ ينعت

 يأ ناولألا عيمج نم ةجوحم ةجاجزلا هذه :لثم لوقت ذإ رخآ ىنعم
 ةرئاد نمض ةعمتجم ناولألا نأ يأ ناولألا لك ةبعوتسمو ةطاحم



 :ىولحلا عئاب لوقي ابلاغو تالوكأملا قبط يف اذكهو ةجاجزلا هذه

 هنأ يأ جّوحم اهيف انلق ددص ىرق يفف " لكشم قبط يدنع '

 .ىولحلا عناص اهعنصي يتلا فانصألا لك هترئاد نمض بعوتسي

 رادأ ينعت ةيروسلا يف قوحو ةقيوحلا ةملك يف اهحرش قبس :قوح

 .قاحأو

 نالف .هريغك ريكفتلا ةردق هيدل تسيلو فعض نميف لاقت :يبوح

 نم ةيتا يهو روس اس اسس حارا :يبوح

 ىلا ةفاضإلاب اثبوح . | طخ هس هنم مسالاو بوح : 5806

 لك يف فعضلاو ةيطخلاو مثإلاو بنذلا ديفي يذلا رخآلا اهانعم

 0: ريكفتلا يف طفف تدروف تالاجملا

 اذهب :تذخأ اهنأ الإ ةيئاحلا ىفاهب ىتعت امك مختلاو .دحلا ىأ .:نيح ة+

 يف رفح طخ وأ ةرفح يه . |اسم لا وأ زيحلا نأل ةراعتسا ىنعملا

 يأ سبجلا |: اريج ]اسم لا نيك ام مكت نأ ام ذه نيببل نضرألا

 .هقشو هّدح ترهظأو «نيكسلا هتلمعأ يذلا دحلا

 ܇ 18:5 34 ةملك ني نوال ترخلا 3:5 ܨ 05 3

 ءاحلا ناكم تذخأ ءاهلاو :لمعلا يف سعاقتي نميف تليق : صايهم @

 ريهظي نم يقيقحلا اهانعمو :صايحم يهو .قلحلا فرحأ نم اهنوكل

 ܗܫܦܢ ميس يأ انيس لس الر محتل اصول

 .ائيش لمعي ال هنكلو لمعي هنأب رهظي هنأ يأ : ܕܒܥ ܐܠ ܡܕܡܘ



 رج رج

 لمعي الو ُدتشي رمس ده وهف لمع يأ جتني الو لمعلا يف ُدتشي
 .برهتيو براوي لب لمعي الو ةمه رهظي : | رسسص

 امدنعاز: احراش هوقلا: [نيدن قلحلا 1( ةهيفان اوك صر نالف و تيعلااو ܐܬܢ

 يف انينع امك وأ هتوق ىلع فسأن يأ وفيح اي لوقن ام صخش روخي

 رئاخ ادبو .تفعض فيك هتوق ىلع فسأن ܗܦܐܚܠ ܘܐ هال
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 ܝܚܐ ..يه ܐܚܠ ܘܐ .كفيح اي :نيلئاق هؤالمز هضهنتسي ىوقلا

 .كتوقو كسأب ىلع

 امم هنظأ رصق اياقب ةيروسلا ءارحصلا يفو :ةعلقلاو رصقلا :ريحلا %

 ىلع وهو .ةعلقلا يأ ريحلا رصق :هيف اولاق ةنساسغلا روصق نم يقب

 ةنساسغلا ءارمأ دحأ هانب رصق نييحايسلا نيلادلا دحأ ىلدأ ام دقتعأ ام

 يف ةيا وهو ةيروسلا ءارحصلا قمع يف دهزلاو ةنبهرلل هتنبال

 .ةسدنهلاو لامجلا

 يننعا يذلا ,الونلدملا“ ܒܐܠ( ܨܒ لدقؤ:ىنعت"ظافلأ ܠ ܧ( انيذل طيح %

 قع الكمي( لكون ذخأو مزأت نميف لوقنف .بلصتملا فقوملا

 < ܐ( ل وع ينكر نبدا( ܗܒܐ ܪܓܛܬܐ :رججنطو .܆ܢܛܝܚܘ

 :حنت لعفف .ًايبلس افقوم ذختاو ايسفن مزأت نم اهب رمي ةيسفن تالاح

 .دايزلؤ وباقل ةفيكاوب لاصقتشلا وفات يلج لد: تافاكإ ب هلع | ءأنآي وه: يقال

 يأ رجنط ةملكو ثيدحلا يف هعم بواجتي مل يناثلا فرطلا نأل

 ايبلس افقوم هنم ذخأو يناثلا ىلع رمذت رّجطتإ وأ راجت هيفا

 ايراعتسا ىنعم لمحت اهنكلو طّيخو طاخأ اهلولدم ناك نإو طّيح امأ



 نيفرط قاصلإ ىلع ةحضاو ةلالد لدتف يقيقحلا ىنعملا بناج ىلإ

 يذلا صخشلا نأ وه يراعتسالا ىنعملاو ةربإلاو طيخلاب نيدعابتم

 طيخي وهف ةكرح ةيأب نايتإلا وأ مالكلا نع مجحيو تنعتي .طّيحي

 لجأ نم اهلمعتسي الو ءلقعلاو ناسللا ءمهافتلا تاودأو باوبأ

 ءامسأو لاعفأ اهلكو .حنتملاو رجنطملاو طّيحملا وهف ةيباجيإلا

 .حنتاو رجطتا طياح . ܚܢܬܬܐܘ ܪܓܛܬܬܐܘ ܕܛܚܚ ةينايرس
®« 

 .كرتشم لعف وهو كئاحلا : ܐܦܘ :كاّوحلاو كابحلا ®

 .رديبلا ىلع شقلا سرد يف نالمعتست نيتلآ جرونلاو :ناليحلا ¥
 اهعجرأ "الس لعفلا يف اهتقالعل ارظن ينكلو اهانبم نم ادكأتم تسل

 نه فلاشي ناليحلا ܝ لوصألل انهزاح ريغ

 هتحت نمو ضرألا نع ىلتعم يف ةبادلا قئاس هيلع سلجي يسرك

 اهنأل تالالس :اهيف ليقو تالالسلا ىعدت نيتيبشخ نيتضيرع دجوت

 عطقلا هذهو ܘܠܟܐ ܕ لك يف عبرألا تزواجت ةريدتسم عطق لمحت

 أطت تاننسم لكش ىلع ترفح تايلبطلا هذهو تايلبطلا اهانيمسأ

 ناليحلاف ةقالعلا انهو ءبوبحو نبت ىلإ هلوحتو هطرفتو شقلا سادكأ

 .ترفحو تبفت لبطلا اهترادتسا هبشت ةريدتسم عطق يه تاننسملا وأ

 ةينايرسلاب هيف لوقت يذلا رفحلا وأ ننستلا نم تآ اهانعم بلغألاو
2 

 ܢܠܝܠܚ ܿܒܐܲܐܸܝܐܟܠ) اهيف انلق ةثنؤم يه تايلبطلا نأ امبو المكس

 :شقلا نحلم لجأ نم ةنتبمو ܠܠ ܕ ܬܝܠ̈ܒܛ يأ

 .ةينايرسلا اهتحود ىلإ اهعجرأ اذل
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 5 ءاخلا فرح <«



 %3 ءاخلا فرح ®

 عبات فرح وهف ةينايرسلا ةيدجبألا نيب هل دوجو ال ءاخلا فرح

 .ظفللا يف فطلتو خكر اذإ هنأ وأ ءاخ ءاحلا ظفلي يذلا يقرشلا ظفلل امإ

 تالاح يف ءاخ ظفلي وهف صوصخلا اذهب دعاوق هلو افاك هلصأ نوكي

 اذإ مركلا امرك ًܐܡܪܟ مسا انيدل ًالثم ةلعلا فرحأ دحأ هقبسي اهيف ةنيعم

 ܬ .ى .ܟܟ . ܕ . ܓ .ܒ يف ةلعلا فورح دحأ فاكلا قبس

 امركب نع الدب امرخب ܐܡܪܟܒ : ًالثم لوقنف فاخ ىلإ فاك نم هتبلق

 هيلع اهادحإ لوخدب رثأتي ال وه امك فرحلا ىقبي تالاحلا هذه ضعب يفو

 .هايبتنالا ىجريف

 يروس لعف وه بلغألا :ةيروسلاو ةيبرعلا نيب عمج لعف :باخ ¥%

 ܢ
 .بوخ ܒܚ حبصأف ءاخ ىلإ هؤاح

 اهظفلي امك ءاحلا ظفل ةاعارم عم ايوجاح حصألاو :اقوجاخ ¥

 اء ب اكن ܝܒ درجملا اهلعف :ةيرصملاك ميجلاو ةقراشملا

 رادو دّيع .حرفلا ةدش نم صقرو حرف :يجاح اهنم ديزملاو .ايوجاح

 اريبعت ةيئاوعش ةقيرطب كرحتي يذلا صقارلاك هحرف نم هسفن لوح
 نأ لمألا ليوط حرش جحلا يف اهيف انلو .هحرفو هجاهطصا نع



 يه يتلا اقوجاخلاو .حرشلا نم ديزملا تدرأ نإ جحلا ىلإ عجرت
 هنأكو ءيجملاو باهذلا نم رثكأ ناسنإ ىلع تلد آم دهيم ايوجاخ

 اذهو ܐܟ( ܚܢܢ نع ريبعتلل هسفن لوح فلي هنأ وأ ام ديع يف ديعملا

 ليطي هنأ يأ ةقوجاخلا لثم نالف نأب مهلوق يف ددص لهأ هانع ام

 مهنأ امك .ام ديع يف ديعملا هنأكو ءيجملاو باهذلا نم رثكيو

 هبيجيف لمعي مع نالف اذام لاقف ىرخأ ةغيص لعفلا اذهل اوغاص

 مالكلا انلصأ اذإو ܐܓܚܡ تاذلاب يه يتلا ؤجخي مع :نورخآلا

 .سكعلاب سكعلاو يبرغلا ىلإ يقرشلا نم هانعجرأو

 ةيبرغلا ةقطنملا ناكس اهلمعتسا .ةريبكلا ةيبشخلا ةقعلملا :اكوشاخ ¥

 ةفغرملا يهو اكوشاخلاب تسيلو .ةبوشاخلا اهنظأ .ةيروس نم

 : |احدهح يه نزذإف اهخيبط كيرحتل ةيهاطلا اهلمعتست ىتلا ةيبشخلا

 لَ حيدفلا يف ةيندعم نكت مل قعالملا نأل كلذ . ܐܓܘܫܟ تسيلو

 امك .درجت امنود ىرخأ ةنف ىلع ةئف رصانو ألام ىنعمب :زواخ ¥

 روعشل كلذو :ءسولبأ دض سلوب عم زواخي وهف :الثم ملعملا يف لوقن

 يهف «سولبأ نم رثكأ سلوب ىلع قفشأ وأ بحأ ܨ ملعملا دنع

 نم رثكأ دحاو ىلع قفشأ يأ سيوُح ا :لوقن امك طبضلاب

 قافشإلا نم رثكأ يأ | ܘܗ زواخملا وهف رخآ

 انه اهظفلو ؛هيلع ةقفشلا يعادل هبناج ىلإ فقوو هرصان اذل «هيلع

 فرحأ نم اهنوكل نيسلاو ءاخلا ىلإ هؤاح تبلق يقرش انفلسأ امك



 نم وهو .سكعلاب سكعلاو نيزلا ناكم ذخأت نأ اهل زاج ريفصلا

 يف امك رخآلا نود دحاو ةرصانم يف قّمنملا يروسلا مالكلا

 اذل .ةئف دض ةئف عم فطاعت :سياخ وأ هر ܝܠܛ ܨܐ

 .سلوب نم رثكأ سنوللبأ ىلع زواخم وأ زياخم ” صدحح هه
 1110 158 اهتنه:لعفلا»7لدصأ .نبلإز اهب :دوعأ::: شيخ

 دحأ نم بلاخملا نكمت ىلع لدي وهو ءاخ ىلإ تلوحت يقرشلا

 ىلع رطيس .هيلع بلاخملا ةرطيس ءارج نم هحيرجتو مسجلا ءاضعأ

 .هب حربو

 :هيف لوقن .يلقع روصق هيدل ناك نم يف ةفص :لبخم :لبخ

 يف اهلامعتسا لقو قارعلا يف ةملكلا هذه لامعتسا رثك «ءلبخم نالف

 امهل ناتملكلاو ؛ةيروس يف يليبهلا ةملك اهناكم تذخأو ؛ةيروس

 ىلجوي تحتم ,: وه ܬܨܠܐ اهنم لعفلا, ىلإ: انعجر ܐܩ !ذإف «دحاو:لولدم

 يه يتلا ءاخلاب ءاحلا لدبن يقرشلا ظفللا بسحو بيرختلا ىنعم
 يأ اتروص لباح ܐܬܪܘ ) ܥܢ ܠ ܪܐ 31 ܨ ناجلل الأ

 لعفلاو ءبرخُم يأ ܠܒܚܡ وهف لّبخم ناك نمو .ةروصلا برخ

 نأ ىلإ دوعي اذهف لبهلا يف اهدورو امأ .لّبخملا تاذلاب وهف برخملا

 نأ ةدحاولل تزاج ةيقلحلا فرحألا ةعومجم ىلإ نادوعي ءاحلاو ءاهلا

 :لوقن ةينايرس سسأ ىلع ظفلتف تظفل اذإ امك ءىرخألا ناكم ذخأت

 ىف .اذكهأ نلبخشلا ةيأ قيس: زيف, | بحش م, +. .ححسأ( لاباختإ



 امأ يليبخ وأ .يليبه اًحتحسم اهيف ةريخألا ماللا ناكسإب لبتها

 ليبس ىلعو ةدحاو ةليصف نم امهنوكل ءاهلاب ءاحلا فرح لادبتسا

 تاذل عيطخي ىتلا ܒܪܚ 3 ܠ 3: >:

 ربتعاو ةدحاو ةملكلا بارخلا يهو برحلا يهف رابتعالاو ةيرظنلا

 .فراعلا يعاولا ريغ مالكلا لحن يف ءوس اذه

 .هبرض يأ . ܗܪܛܒܚ هسأر ىلع نالف طبخ نالف :برضلا :طبخ
 هّمغأ يأ نالف طبخ نآالف ّمغلا يف ةراعتسا درو امك . ܛܒܚ اهلعف

 طبخلا يف اهتخأ نع فلتخت ةينايرس اهنأب احجرم اهتجردأ هنزحأو

 طيبخ لوقت الثم ةينايرسلا ىلإ رثكأ ليمت اهتاقاقتشا نأ ذإ .ةيبرعلا

 ءاخلا ىلإ هؤاح تبلق يقرش يروس انه ظفللاو .طبخلا نع اضوع
 .ةداعلاك

 ةينايرسلاو ةيبرعلا يف ةملكلا هذه دوجو نم مغرلاب :ىتخي ܐ ܨܠ

 نكلو «ةيبرعلا يف يفخ يأ يتخ لولدم ءوض ىلع ال اهحرش ديرأ

 وأ ةملكلا نأ رمألا يف مزج امنود دقتعأف .يماعلا اهلولدم ءوض ىلع

 ءاحلا نأ قبس اميف انلقو ثادخ ءدجتسا يأ ܬܕܚ اهنم درجملا لعفلا

 ةغيصب لعفلا انعضو ام اذإف ءيقرشلا ظفللل ةاعارم ًءاخ انايحأ ظفلت

 ." يتافخي الو اذنك ىلغ ܕܐܐܢ ينإ ' :يأ اذكك يناتخي ال عراضملا

 امأو .يناثدخ ام : ܝܢܬܕܚ أدم اهيف لوقن يقرشلا اهظفل يف لوقنف

 .ءاثلا نم لاذلا ةبارقل اذهف اهدحو ءاثلا يف ءاثلاو لادلا ماغدإ

 اذإف ءىمع ىلع ةملكلا ذخأن نأ نم اذه يليلحتل ادج بيرق ىنعملاو



 ܢܝܐ

 يه نوملعت امك ا. بككتةلدبل كن نال يندكتفيشلا لي ةرأ نقال ةوقم-:انلقمام

 يف ليثقيللا 037 603 7 209 5

 ܐܫܩܠ ديدجلا مالكلا .ةدحاوو رخأتملا مالكلا تنع ةدحاو ددصلا اذه

 ىبلمتاو نقلا فلك هي طع ܐܒܢܐ ܪܢܐ. ܐܟ عا بع ف» اهيفححم

 ةملكلا يه يشقللاو ةرخآأتلا ءابنألا وأ هنم رخأت ام وأ مالكلل فدارم

 .ينايرس نيتشقل وأ يشقل فرعيب نالف نأب :نويددصلا لاق اهيفو

 وتد فنعلا يل ختقللااو ةقكزرتلاب ةنغللا وه نيك وتلا ةرغقللا ܐܦܠ

 .ܐܝܩܪܛ ܐܫܩܠܘ ܐܝܪܘܣ ܐܫܩܠ ةيبرعلا ةغللا

 برخ تزس درجملا هلعف ًءاح هءواخ لصأ يقرش ظفل :بّرخ

 ابرخ ܐܒܪܚ برخلا نييقرشلا بسح وأ برحلا ةملك تتأ انه نمو

 برحلا ةملك تقتشا .اهنمو :رامدلاو بارخلا ينعتف اهيتلاح اتلك ىلعو

 بيرختلاو ريمدتلل بهذ دقف برحلل بهذ نمو بارخلا تاذلاب يهو

 نع ىلوألا فلتخت نيتملك امهنأكو ةيبرعلا يف تدرو .رامدلاو

 :ةيقرشلا نيتقيرطلا ىلع تظفل ةدحاو ةملك امهنأ لاح يف ىرخألا

 .هرييغتو مالكلا لحن لوصأ يف مقس اذهو .ابرح :ةيبرغلاو ابرخ

 ءيش ىلإ قات نم وه ةجرادلا ةغللا يف مرخلا وأ نامرخلا :مرخ ١

 نْمأ الإرلا تاينالا ولخلار اة جو ةةزاكيحس نينلع ماس ازخ -نالاف :القم , نيحم

 اهلصأ نوكيف ءاهيلإ قاتشيو اهنم مورحم وهف ءاهنم هنامرح ءارج

 مورحملا وهف .ءاخلا هلحم تذخأ يقرش ظفل ءاحلاو مرح : ܡܪܚ



 وه امو . ܡܚܪ ميرخ يقرشلا ظفللا يفو ميرح . مدمؤمم لا وأ

 قاتشملا قئاتلا ىنعم تذخأ هنيع ببسلا اذهل .بوغرم وه بوجحم

 يذلا ناكملاو .تالضفلا حرط : هس انلقف .هتالضف غرفأ :يرخ

 ثطعأ امك . ماسح :ارخملا وأ ىرخملا ليق تالضفلا هيف حرطت

 كلانه تناك اذإف «لوألا ىنعملاب ةماعلا اهذخأ امك ال ماصخلا ىنعم

 لوقي اهلجأ نم ةعزانتملا فارطألا نم فرطل قورت ال ام ةيضق

 امنإ لوألا ىنعملا يف تزرب امك ال .يرخيب ءيش :يناثلا فرطلا

 لعج يقرشلا ظفللا بسح يراخ يأ كنس لمفف .ماصخلا ىنعمي

 نم ناسنإلا لتتقي نأ الهأ يه ةيضقلا يأ ءام ةيضق لجأ نم مصتخي

 ܨ 55 ܡܕܡ : 9 99 " :لوشت اذل ءايلحأ

 ناسل ىلع لثم درو امك .ةيضقلا لجأل يناثلا فرطلا عم مصتخي

 لاثمألا عئاور نم لثملاو «" هوقنش يرخ ام لحم " :نييددصلا

 مصتخا |:مم وأ ܝܪܚ رابتعا ىلع " ݂ܝܢܳܠܰܩ مصتخا امثيح ' :هانعمو

 0 ܝ ܒ | . ܝܒ ܘܩܢܥܒܥܫ هوقنشو

 .ةيقرشلا ةجهللا بسح انه ظفللاو "هوقناش يرخثيد راك '

 ىنعملاب تذخأ ةينايرس ةيبرع .بذكلا يف نعمأ ىنعمب :طرخ :*

 ___ܡ

 ريغ ةلماكتم ةدحو نوكي نأ ضوع طرخلاب ادّدخم ام مسج )ܨܐ

 يأ :ةبذكلا نع اطرخ لوقن ذإ اتحب ايروس ىتأف اهنم مسالا امأ ةددخم

 .فيزم بابلجب ةقيفحلا زاربإ



 امك انيعم ائيش لكأي نأ ةبغرلا ديدش ناك نميف ةفص :نامرخ ܝܳ

 اهيف يل .رمخ سأك ىلع نامرخو ةراكيس ىلع نامرخ نالف :لوقن

 مورحم لكو ءيشلا نم نامرحلا لولدم يطعي لوألا حرشلا :ناحرش

 دعبف ةينمز ةرتف هنع عطقناو ܒܐܘ نيخدتلا ىلع نمدملاك .بوغرم

 اهنم مورحم هنأ يأ ةراكيس ىلع نامرخ وأ مرخ انأ :لوقي ةرتف

 يطعت اهنأ امك .ءاخ ءاحلا ظفل ةاعارم عم .نم ميرح :ܢܡ ܡܝܪܚ

 ناكمرح ةملك نم يه نذإ انلق بيطلا ماعطلا لوانت يف مهنلا ىنعم

 يذلا مهنلا بلكلا وه ܢܟܡܪܘܚ ماك زمنا ركنا ܢܟܡܪܘܚ

 نالعفلاو عشجلا مهنلا وه اذهو هتالضف لكأيل عجريو عبشيو لكأي
. 

 تاذ ناينعي :ناكمروخ محصؤهس و نِم ميرح ܢܝܡ ردماإس

 .نامرخ ةملكب هيف لوقن يذلا ىنعملا

 ؛يجاتل سلسال ܐܨ ܐܨ ܒܦ

 الثم ءادج نزح ܝܪܦ هدرجم يروس لعف وهو ملأتو ةدشب عزف نم

 ܩܪ ܕܒܚ لاوقبكتلا + قبعلا ءابيضاكأر -كطيزخكو "| ربك فكك

 نزحلا لولدم نذإ يطعت يهف .ءاخلا ىلإ ءاحلا ظفل بلق ةاعارم

 ةمدص ثودح ىدل قيمعلا رثأتلاو ام ربخ عامس نم فوخلاو قيمعلا

 هيلع قبطنت اضيأ ةدعاقلا نأ ىرن ءابلاب طبرخت لعف ثحب ىدلو .ام

 ةيقرش نيتقيرط ىلع اظفل دحاو لعف امه برخو برح رابتعا ىلع

 .هيبرغو



 تزس لعف نم تآ بارخلاو رامدلا ىنعم يف يقرش ظفل :تبرخ %

 .يفاولا حرشلا دجت برح ةملك ىلإ دع ءبارخ تبلق ايقرشو
 هيجهَي هنا :نالف ليبزخي مع نالف :ءابلا رسكو ءاخلا حتفب :لبزخ %

 نم ةبكرم ةملكلاف .ءاقمح اهنأل اهتراج تلبزخ ةنالفو .هخبويو

 دنعو ܀ ܐܒ ܠُܝܒܙܝܐ :يناثلاو .خأ 5 عطفقملا نيعطفم

 تري 5:33 رار ةقاحلا )© © 1:8

 هذهلو ءاهتقامحل اهفنعو ليبازيإ عرق يذلا سايلا يبنلا ةصق مهيلع

 زمر ريخ ليبازيإ يف اوقال مهنأ ذإ «نينمؤملا دنع نسح عقو ةصقلا

 كي 0 اذ كم ` 7 ( ناك اهنا 7 5

 .ليبزيإ خأ ܠܝܒܙܝܐ ܟܳܐ ةحقولا يف اولاقق .ةحيبقلا ةفصلا هذه هيف

 :ةحقولا اهتراج تلبزخ ةنالف :اهيف اولاق يضاملا يفو

 وأ لبزخ لعفلا غيص انه نمو . |ܬܝܛܫܠ ܬܠܒܐܙܝܐ 5

 ليبازيإ ةحاقو اهب تقصلأ اهتراج تلبزخ ةراجلاو تلبزخ

 ܗܬܒܒܫ ܬܳܠܒܙܝܐ ܟܳܐ
 طلتخا ° مويلا ايروس ' ةيلاحلا ةيروس نم قطانملا ضعب يف ܝܠ

 مهلوصأ نأل يقرشلا ظفللا ىلع ىقبأ نم مهنمف ةبراغملاو ةقراشملا

 ةقيرطلا ىلع ةغللا ظفل يف وه ام ىلع ىقبأ نم مهنمو ةيقرش

 وأ ةحنادملا قيرط نع انيتأت فالآلا نم ىرخأ ةملك هذهو .ةيبرغلا

 ةيبرغلا ةقيرطلا ىلع تدرو دفف مهتقيرط بسحو مهظفلب ةقراشملا

 3 > درجملا لعفلا نم ةقتشملا شحشح يف
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 ܐܫܠ( اذه يف امأ ءاقبسم اهانحرش دقو ىمسعس ىف ًافعاضم ًابيكرت

 ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع نكلو ىنعملا تاذب ىتأ دقف هنم قتشا امو

 ىرحألاب وأ فوخلا وه :يشخلاو تاذلاب ءاحلا يه يه ءاخلاف

 شاخو همس لعفف ءروعشلا ىلع تلد اضيأ يهو فوخلاب روعشلا

 :يشاخ ةيددصلا ةقطنملا يف ظفل امنإ ءدحاو ىنعمو دحاو لعف امه

 الثم .يشخ اولاقف فوخلاب روعشلا باب نم ةيبرعلا ىلإ تقرمو عزف

 امل فوخ روعش هباتني هنأ يأ ' يشخ ولإ ناكملاه " :يددصلا لوقي

 5 مينقاخب خي ظفل | هت ءااطملا نيف ةعراجم لدقز اب عيا ناكل كخني

 اهلك شوختو شختاو شختناو شحشحو شخشخ تاقافتشا نم يفب

 سحأو ًسح يف لعفلا تاذ دورو وه اهتيروس ةلالدو ةدحاو لوصأ

 وأ خسانلا اهلاخ لاعفأ سيدكت يف فعضلا زربي انهو ساسحإو

 لعفلا وأ ةملكلا ليصأت فرعي ال هنأل كلذ ةفلتخم لوصأ نم يوغللا

 يال اور بقاع ووكيعب كنمزلا هكا ذر ظلطمتسأا: ܨ ܐܒܥ( ܐܢܐ

 .ريبعتلا يف ةليصأ ةيروس اهلك

 حيسملا ليبس يف داهج نم همدق امل رضخلا ديع هديع ىلع اوقلطأو

 وأ 3 1 رخف ينعتو ܠܚ ةيروسلا نم ةردحتم ةملكلاف

 ܪܬܘܚ لصألا يف يهف ءاخ ىلإ اهئاح بلقب ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع



 انيلع لطي سجرج سيدقلا اذوهو ءادهشلا رثوخ العف مه نيذللا يفو

 تفلأ امك ءادهشلا رخف ܐܵ̈ܖܗܣ ܪܘܬܚ نيسيدقلا رخف بقللا اذهب

 بقل لقألا ىلع وأ ردحتم هنأ ىلع همسا انلد يذلا يرتحبلا ىلإ رظنلا

 ايضيأ وهو ىرتخولا ܪܐܬܘܒܣ يح ܐܪܘܣ ܒܢ نم هنأب هسفن

 ديز وبأو .ءارعشلا رخف يأ هنامز يف ءارعشلا رضخ بقل ذخأي

 ليخلا رخافم نم تناك اهنأل " ارضخ " هسرف بقلي ناك يلالهلا

 0 ܒ

 اهيف لوقن نيعم قش نم يتأت يتلا رونلا طويخ :اطوخطخ ¢

 نكلو اطوخلاو طخلاو طيخلا نيب ام تعمج اعبط .ةطوخطخلا

 يف هيي 3 -) 3 © ) 3 ياسا اعلا
 يطرخ .ܐܳܛܿܘܛܚܘ ܐܛ̈ܘܚܛܚܘ اهّدس يهف ةيبرعلا
 نرش )34 ܟ 0 > ا طبل ربل
 اظوخلاو ايقرش# ܒܠ اطوحلا نه ةطوخلاو. ܐܛ اطوخلا

 هب حمسي يذلا دحلا وأ دودحلا ىلع فراعتلل مسرُي يذلا طخلا وه

 ىدعت يأ اطوخلا طن :هيف ليق زواجت ܨܐ ܩ اذل هزواجتب حمسُي الو

 ةفيرطلا ىلع ظنا هب حومسملا 1 دسلا ىأ ايل هنن ىلا
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 رطحلا ةملك سفن يه ىصعلاب برضلا :رطحلا نأ ملعت له :رطخ 6

 هذهو ةيبرغلا ةقيرطلا ىلع تظفل ةدحاو اهنإ اهنع ثيدحلا مدقت يتلا

 يه ىصعلاب برض ܪܝܧܛܚܚ و ةيقرشلا ةيروسلا ةقيرطلا ىلع تظفل



 .ارطوخو |: هس ىصعلاو ىصعلاب برض ܪܛܚܚ راطخ يه

 يف برضي براضو مهاد يأ رطاخ وه لابلا ىلع رطخيامو

 ضليت, لكيلع اء هول هني اانذلا نقيس فأر نأ طخلا قءاهداه ا دياو عواكاذلا

 رطاخلاو ةرغ نيح ىلع اهيلع ىصعلا وأ رطوخلا ةبرض لزنت املثم

 اعبط ةبرضلا هيلع تلزن نم وه :مهجك ريطخلاو :مهجس لا وه

 ܗܪܪܛܚܚ يلابب رطخو ركفلا ةمهادم ىلإ ةبرضلا لوحتت انه

 انيلع تلح ةاتفلا ترطخو .ام ةركف يرطاخ تمهاد يأ يححح

 م كا ܠ ܧ ܐܝܐ ܒܐܠ نايسكا كلذ جلع ندكو ܕ, + ܕܫ لع

 .ةضيفتسم ءارآب هتغاب :|ܐ̈ܝܓܣ ܐܵܖܿܘܫܵܒ 5-55 ܛܚ

 ىلإ ' سجرج رام " رضخلا ةملك عاجرإ يف ةريحلا ينذخأت داكتو

 رضخلا " رخفلا " :ينعي يذلا رثوخلا نم امإ يهف نيحالطصالا دحأ

 لاحلا يف رضحي هنأل وأ " سجرج رام ءادهشلا رخف " سجرج رام

 نمؤملا روزي يذلا ' سجرج رام رطخلا " نمؤملا هوعدي امدنع

 وهف ؛ةأجف رضح هنأ يأ : عقم جيف هج ܝܪܡ ܪܛܚܘ .لاحلل

 نولزني نيذلا فويضلا مه راطخلاو ؛بيجتسملا ارطوخلاو رطوخلا

 ܝܢܘܪܛܚ ܐ ܛܘܚܕ ܐܦ ܢܘ(

 نيرئازلا نم طهر ينرطخ يأ :ܐܬܠܝܠܩ ܐܬܘܪܘܥܣܒ

 .يصخش يأر وه يناثلا ىنعملاو .ةفطاخ ةرايزب

 < ܠܐ زتيش الع يقشلا دوي ارألا (ذوسجلا#لوهنيجيان| مهتما »ا دؤتخمد

 1 اا دعو يل رفق لاوس لق مزبف ܬܒ ܬ̈ܢܘܚܠ ܐܫܒܚ ܕ



 دحوألا هللا مسا وهو يدوخو ادوخاي اهيف :تلاق ةيرآلا بوعشلاو

 ܐܠ : 0 0 اهظنل امك © ` 5 يذلا

 .33)) ددع لقو . ܗܕܘܚܠ يدوخ هنع تذخأ ىدوخو ادوخ دحوألا

 اهوزع نيذلا ددع رثكو هللا ةينادحو يف ةظفللا هذه لوصأ اوفرع

 لوصألا كرتن انبأد اذهو ةيبوروألا دنهلاو ةيدركلا لوصألا ىلإ

 .هبيصم كلتو ديعبلا بيرغلل يمتننو

 نع تلتعا ةدحاو اهرت كدي عباصأ ىلإ ترظن اذإ ܒ

 ينعأ ¥ ةديدع لاوطأ نيب اهعقوم عم بسانتي مساب تيمسو ىرخألا

 ىطسولا اهيلتعت يتلا ةثالثلا عباصألا هتينع ام لب ةبابسلا الو ماهبإلا

 ىلوطلا ܐܬܝܥ ܕܡ اتيعصم ܐܬܟܝܪܐ | ىتواحلا

 يتلا يأ اتريصب !!..م ܕܒ :رّصْبلا حصألاو ءرصنبلا اهيليو ىطسولا

 < هما رممعلا تاك 0 ` ° 9 - نتن

 ܂ܰܚܩ݂ܽܒܠ) وه امو يروسلا يقرشلا ظفللا عم ايشامت ءاخ ܐܬ ܨ ܐܥ تظفل

 دع صنت اذ ܕܒ ܢܡ :مععس نوكي يذلا عبصألا وه ؟نذإ

 ܪܝ ܨܒ ةليوطلا ةطسوتملا نع لقي يأ رّصْبلا وه رصنبلاو ءرصنبلا
 ءاهلاوطأ عم قفتي يذلا يقطنملا لسلستلا بسح تمست اهؤامسأ نذإف

 اب اتريساخو اتريصب |أ.:م رح ةصقانلاو ܐܬܟܝܪܐ ىلوطلا

 يملعلا لسلستلاو .عيفرلا قطنملل اي .ىلوطلاو رصبلا نع ةصقانلا

 .مظنملا



 يهم يلزم غيل ةميؤملوو هين ويديم اضءابانقاتخ +
 ةراعتساو اهديج ىلع ىشنألا هعضت يذلا دقعلا يهف ةينايرسلا

 نم ةيتآ اهلكو .ةبادلا ةبقر ىلع رينلا طبر يف نوحالفلا اهلمعتسا

 يف قالطإلا فلأ دوجول اينايرس ܚ ايقرش تظفل .قنخ : قدس
 يراعتسالاو يداعلا نيينعملا يف ܐܩ :اقانخ :ليقف ܐܬ ܙܿܟܐ

 يذلا دقعلا :ىنعملا اذه يف رخآ فدارم كلانهو . ܐܩܢܘܚ ܐܩܵܘܢܚ

 ܨܠܐ ةفلاعتشا لا ܐܫܕ ىشادق : هيف هلق -هاقفلا اف ادع

 : + (& 4 ܐܦܢ ةنادكلا يبطق اطبار ةبادلا قنع نم ىلدتي يذلا

 هام
 نم .سيساحألا ةضايفو روعشلا ةقفدتم ةيلهاجلا ةرعاشلا :عاسنكخ ¥

 اهيدل ناك لهو ؟رخص اهوخأ ناك نمو ؟ينعي اذامو ؟اهمسا امو يه

 ؟ ىدنلا رخص وأ ؟ لعفلاب رخص همسا خأ
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 ءاخلا ىلإ بلقت ملعت امك ءاحلا ءاثنناح ةقيقرلا ةنانحلا ينعت ةيقرشلا

 ةبارقلل كلذو ءايروس يف انيس تظفل املج ءاثلاو ءيقرشلا ظفللا بسح

 اصفخ الثم مسالا اذهب مهتاباش نوحدتمي ܠܝܩ لهأ لزي ملو .ةيليصفلا
 تتأ نيأ نم فرعن نأ انيلع يقب .اهمامتهاو اهروعش يف يسنخلا لثم

 بلغألا ىلعو ريمح ينب تايتف نم يه يداقتعا بسح «ةنانحلا هذه

 اهتسينك ئلع اريبك اظافح ظفاحت تناك قاوتلا عونلا نم ةسامش تناك

 رخص ىأ | ملف رخص اهيخأ ءاثر يف اهتديصق تدعأ دقو اهئابآو



 ناك دقف ىدنلا رخصب يعد نم امأ هيكبتو هبدنت اهل اخأ الو اهيف

 كلذ دروأ دقو .ادينأ ارخش ءادهشلا عيطق يأ ܝܥ ܝܚ

 4 يبي م

 > )ܝܠ ܒܫ , ܐܝܢܒܕ

 :يدنلا رخص يف اهتلاق يتلا ةديصفلا كنودو

 ادمجت الو ادوج ينيعأ

 انمصدجحو ܐܕܘܓ اسح
 ىدنلا رخصل نايكبت الأ

 ܐܕܝܢܥܕ ܐܪܚܫܠ ܐܟܒܢܕ

 ليمجلا ءيرجلا نايكبت الأ

 التصم ܐ̈ܪܐܓ ܢܠ هصحأ
 اديسلا ىتفلا نايكبت الأ

 | ܫ ܐܥܛܦ ܢܘܘܟܒ ܐܠܘ

 داجنلا ليوط دامعلا عيفر

 ابك ܐܐ̈ܘܥܕ ܐܕܝܡܥ ܘܥܒܕ

 ادرمأ هتريشع داس

 أو هدحمو اد ܟ

 مهيديأب اودم موقلا اذ
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 ادي هيلإ دم دجملا ىلإ

 مهيديأ قوف يذلا لانف

 ܢܘܗ̈ܝܕܝܐ ܘܥܦܘ ܘܠܘܢ ܦܐ

 ادعصف ىمتنا مث دجملا نم

 ܗ
 مهيلع ام موقلا هلمحت

 ܐܐ̈ܘܥܕ ܐܬܡ̈ܘܩ ܢܠܝܡܚ

 ادلوم مهرغصأ ناك نإو

 |ܘܠܝܠ ܢܘܗܪܥ ܨ ܢܟܘ

 هتيفلأ دجملا ركذ نإو

 ܢܠ̱ܘܦܠܠܕ ܐ̈ܕܖܓܢ ܪܟܕܬܢܘ

 ىدترا مث دجملاب رزأت

 أدق اميح ܢܚܠ ܪܣܐܕ

 لقنلا ىدم وه ام لمأتف ةديصقلا هذه هينعت امل ةيليصحت ذخآم هذه

 قلتخي مل هنأب لحانلا نم انونمم تنك ينكلو ىمعألا لحنلاو يطاخلا

 ىلع ةيلهاجلا ءارعش نع امأ .اهتعمسو اهقالخأب حربيل اقيشع اهل

 وأ نوجم ءارعش اونوكي مل مهنأب اموي كشلا ينجلاخي ملف قالطإلا



 ساون يذ " قورسم ةحبذم نم ابره ةيلخادلا ايروس ىلإ نميلا ܝܐܢ

 مه مهئادهش باقر يف فيسلا لمعأو مهرايدأو مهسئانك مده يذلا

 راوجلا ىلإ اوبره نيذلا نم ناك مهنم ريبك ددع لقألا ىلع وأ اضيأ

 نأل لماش ريغ يبسن اذه يمالكو اهعباوتو دنهلاك ةديعب قطانم وأ

 - ةيقرشلا ةراحلا  ةقراشملا مهنم دقتعأ ام ىلع مويلا ةيددصلا تائفلا

 ميقملا بعشلا مه نويبرغلا  ةيبرغلا ةراحلا  ةبراغملا مهنمو

 ايروس ىلإ ريمح دالب نم بره نمم بلغألا ىلع نييقرشلاو

 ةريزجلا نع ىلج نم مهنم نأل يبسن اذه اضيأو ةيبرغلا ةيجراخلا

 ىلإ مهنمو رصم ىلإ مهنمو ءالجإلا دعب ةيلاحلا ايروس اوتأو اضيأ

 .اروفاغ نيسو شدالغنبو ةيلاحلا دنهلا

 دوروو «ةدياعصلاو نييددصلا نيب مالكلا هباشت وه لوقأ اميف يليلد

 ردنو ريثكلا هنم اذهف ةيددصلا ءامسألا يف نييريمحلا ءادهشلا ءامسأ

 ظفللا اوفو دقو اصفح وأ اصبخ ةديهشلا ركذ ييحي مل يذلا تيبلا

 ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع اصبخ اولاق اضيأ يبرغلاو هقح يقرشلا

 .ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع اسبح وأ يسبحو

 ريخ وهف ةسينكلا ناحلأ يف نييددصلاو دونهلا نيب هباشتلا امأ

 .هلل دجملاب نينمؤملا رجانح زتهت املاط نامزلا هحمي مل عباطو ليلد

 لثم يروسلا عمجلا نم نيفرح ܟ 00 يف ةصاخ ةقيرط كلانهو
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 ܢܝܢܒ̈ܪܘ 9641

 .لمأتف نييوبارو نيحآ

 تالئاع دجوت يسبح وأ اصفح وأ اصبخ ةديهشلا ركذ ىلإ ةدوعو

 هيف يذلا تيبلا يأ نيزبخ تيب مهوعدف نيترم ةصبخ مسا تمسأ

 ةديهبشلا (هذهن.انميت ܠܒ كيب, ققباتنبم تت شالا, اذهب رثكأ, وأ ناتاتف

 .ناتصبخ مض يذلا تيبلا يأ .نيزبخ وأ نيصبخو نيصفح اهعمج

 يهف ءاخ ىلإ ءاحلا بلقب ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع تظفل :ةذوخلا ©

 نإو الصأ ةيروس يهو جاتلا وأ سأرلا ىلع عضوت يتلا ةوسنلقلا

 .ةيروسلاو ةيبرعلا نيب ام تعمج

 انأ ܐܬܝܒ 4 ثدحي نأ عقوتي امم نزحو عزف يأ :شوخت ܝ

 اهنم عراضملا لعفلاو . همم لعف نم يهف .نالف ةيربخ نم شؤوختم

 شيوخ بح ماتم يارا هدا 2 طيزك رع اسر ديف انك

 ملألاب روعشلا ديفي يذلا شيوخ ® أدم ]ܘ امامتراقئاطعم ܝܘܒܠ

 .يقرش ظفل يهو .ىرخألا ةيسفنلا تالاعفنالاو نزحلاو عزفلاو

 ناكملا اذهل هيف لوقن عمجلا ةغيص يف اهنم مسالا ىلإ انعجر اذإو

 لرفع ولو نوويعتلا راه ملا نراغلا ينيب اسقم يبا يتقخ

 ܠܪ مهن هيغل هنو لفن اهنا ذو اهتم فال تاه يمحو

 يف اهفدارم نأل ةيروس اهنأ ىلع رصأ «؛فوخلا ىنعمب يأ هيشخ

 فوخلاب ناسنإلا ساسحإ وه ةيشخلاو ساسحإلاو سجحلا وه ةيبرعلا



 ܗ

 ܫܚ ةليصأ ةيروس اهيف لدج ¥ يه يشخلا نذإ .ام ءيش نم

 اكن بيلا ةنسي نا اخ

 تاوقلا لك كلملا دنعو ةوق نم كلمي ام لك حالفلا دنع ليخلا :ليخ ¥@

 يفف .تناك عون يأ نم تاوقلا اهيلع قلطن نأ انتعاطتسابو ةيكلملا

 يف اهنكلو سرفلاو ناصحلا يه يتلا لويخلا ىلع طقف تتأ ةيبرعلا

 ةوقلا يه لويخلا تناك ةميدقلا روصعلا يفف ةوقلا تاذلاب يه ةيقيقحلا

 يفف ةيروسلاو " ليخلا " ةيبرعلا نيب ام قرافلا اذهو ناسنإلا دنع

 دنع وأ كلملا دنع وأ حالفلا دنع ةماعلا ةوقلا ىلع قلطت :ةيروسلا

 لويخلا امأ . المس ܠܝܚܘ ليخو هل ةوق وهف كلتمي ام لك ةلودلا

 نادصحلاو سرفلا طق ينبت تلا اشكر .اههو يهرب نخأ مسا اهلف

 ىشم نميف مهلوقب ءابدألا هفلأ ام وه كلذب انمالك تبثي امو ... خلا

 يأ اليخب . ܐܠܝܚܒ يبلع نو نعال ىف يت احب را 3

 ةقيرطلا ىلع تا ظفللاو ةيدسجلاو ةيسفنلا هاوقب زازتعاو ةوقب

 ° ليخلا ةملك يف لحانلا طخ ىرد اضيأ انهو. «ةيفربقلا

 تظفل ةدحاو ةملك يه ىلوحلاو ءاليخلاو اليخلاو ليخلا نأل ىلوحلا

 .ةيبرغ ةقيرطب انايحأو ايقرش انايحأ

 ةماعلا مالك يف تدرو ةملك :اشيخلا يف حمقلا أبع نالف :اشيُخ ¥

 لمعتسي يذلا ريبكلا سيكلا وه اشيخلاو ينايرسلا سوماقلا تذشو

 ءاخلاو اشيك ًالصأ يهف نابتلا روعلاو نيرصقلاو نبتلا ةئبعتل ابلاغ

 عقاولا مكحب اهدرفمب اشيخ انلق اذإف ةخكرملا فاكلا فرح تاذلاب يه



 اهفطلتو اهخكرت ةلعلا فرحأ دحأ لوخدل نكلو اشيك ظفلت نأ بجي

 انهو اهتاذ دحب ءاخلا يه ةفطلملا فاكلاو ةفطلم وأ ةخكرم ظفلتف

 وه ةيبرعلا يف اهلباق امو اشيخ ىلإ اشيك نم اهبلقتف ءابلا اهيلع تلخد

 ܐܫܝܟ اشيخب وأ اسيخب لوقن ءابلا فرح لوخد ىدلو سيكلا وأ اسيك

 .ةدحات ةاق 1 وسأل لاو ܐܐܠ! 1



 5 لادلا فرح <



 >> لادلا فرح

 .همادقأ ىلع شام يأ .هيلجر ىلع شياد ܚ :شياد : شاد :

 لقت لخا 5 507 ياما و دعب نئاودلاجبو كلن ايوب كتف 1ذهكو

 ىلع لئاجلا وهو .ىرخأ ةيطم وأ ةباد ةيأ بكري ال هيلجر ىلع

 .مئاهلاو حئاسلا ىنعم تذخأ دقو هيلجر
1 

 لاج نمو ܫܕ .عاضف ىده نود نع ىشمو ضرألا أطو :شاد :

 يأ دو شيادلاب هوعدن ههجو ىلع امئاه هب ديفتسي لمع امنود

 وأ شادنملا مركلاو .ىده نود نع ريسي يذلا عئاضلا لاطبلا رئاسلا

 ضرألاو رمثلا هنم تنجو ةلفاق هب ترم يذلا وه ܐܦܝܕܡ لا

 مانغألا ناعطق اهب ترم ىتلا ضرألا يه |ظاعمبدم ةشادنملا

 الئاق موقلا ديقع هب خرص رصانعلا دحأ طابت نإو اهشئاشح تلكأو

 شادملا وأ سادملا :هيف اولاق ءاذحلاو .ىطخلا ثحو عرسأ يأ شود

 ܨ ܥ ܐܠܥ ܐܫܕܡ

 مئاهلا قب زك ل هئار الملا ناسكلا تعف ةوسقلاو ܒܝܡ

 ܝܠ ىتعم اهتم ܐܒ امك ܒ ܒܥܝ

 اولمعتسا ةيروس نم ىطسولا ةقطنملا لهأ نأ ريغ لوألا حرشلاك

 :شياد وه رخآ بيجيف نالف نيأ :لأس نم مهنمف ةرازغب ةملكلا هذه

 ةماعلا نيب زيمي نأب ئراقلا نم وجرأ .ىده نود ىلع رئاس هنأ يأ



 هذه يف شادف ؛ةيدعتملاو ةمزاللا ةغيصلا :نيتغيصلا يف اهلمعتسا

 5 «ئده.نود نيع المجاز بهذ نثاد نمو ةمزاللا يه ةغيصلا

 شادو صمح ىلإ نالف بهذ جرفتملا حئاسلا ىنعمب نورخآ اهذخأ

 ةيمارآلا ةيوهلا ىلع ظفاح نم قدأ مهو ىوادبلا لهأو .صمح يف

 عيطقلا بحاص هنم بلطي ام ضرأ داصح نم عرازملا يهتني امدنع

 يف ىعري نأ عيطقلل نانعلا قلطي هكرتي نأ ضرألا شودي نأ يودبلا

 |ܐܬܝܠܫ ܬܫܕ يفقشلا يف ةيلشلا تشاد :كلذ يف لوقنو «لقحلا

 بطعلاو لغلغتلا وه انه طيسبلا ىنعملاو ܐܦܝܩ̈ܦܒ وأ اقممح

 ضرألاف ىنعملا اذهب ةديدع داعبأو تابعشتو ةّمج دئاوف ةملكلل نكلو

 يراربلا شاد نّمو ءاركب دعب دعت ال يتلا ضرألا يه ةشادنملا

 : اهمو شاودلا وه حئاسلاو حاس شاد نمف اهحاس هنأل اهفرعي

 وه ةيلوؤسملا - اح ةشودلا هيلإ طانت يذلا ناسنإلاو .شويادلا

 يه ةشودلاو اهنع لوؤسملا وهو اهبيترتبو رومألا لكب موقي يذلا

 ضرألا يف رخآ ريبعت انيدلو .ةيلوؤسملا نم ءيش لك ىلع فوقولا

 1: اتساع ܐܬܦܪ | 3003 ىلا ىلإ ةيادعلا

 .هحابمو ءارذع دعب نكت ملو تاع نم :يشادنم

 اضيأ قبدلاو .يروسلا موهفملا يف غمصلا وه قبدلا : ܩܒܕ :قبد

 تقصل اهنأل اهتنورم قيعتو ܠܐܘ عباصألا يف قصلت ةيغمص داوم

 .ܢܠܦܒ ܩܒܕ هب قصل يأ نالفب قّبد نالفو ضعبب اهضعب

 يذلا مدلا ليقثو ءاضيأ ةقصالملاو ةمزالملا ىنعم تطعأ امك



 امك . اهحبصو ܐܩܝܒܕܘ ܐܩܒܕ قبدملا هيف ليق ةلوهسب حرابي ال

 نوينانبللا هصقر يذلا قصتلملا صقرلا نأب مزجأو حجرأ

 درفنملا صقرلا نأل ءيروسلا جسنلا نم وه ايلاح نويروسلاو

 يأ ܐܩ̈ܒܕ نوكبادلا مه نوكفبادلاو ܐܩܒܕ وأ اكبد نوكي نأ نكمي ال

 هليمزب : قضال .لكالبادازفنا' ىلع. نوطصقري ال. نيذللا يدايألا:يقصتلم
 طعما لإ ܐܳ( نحل امحو ناي ܐܠܐ ܐܟܒܪ لا مهف

 قطالنعتا فب ܐܒܕܐ ةيشيد

 لسعلا معطك اهمعط 6

 | 6 ܛܒ ܐܬܒܕ 13 األ: اهادمسسي( ود اةلقملاو اجو

 لا يأ شبز اهنوعدي ماوقألا ضعب ىرن ايروس نم ىرخأ قطانم ىلإ

 ىلإ لاذلاو لاذ ىلإ لادلا ليوحت ةيناكمإ ةاعارم عم لسعلا يأ ܬ݂

 تحت ىرخألا ىلإ لوحتت نأ ةدحاولل زاج تايناسللا نم امهنوكل لادلا

 لادلا ليوحتب اضيأ سبجلاب اهوعد ىرخأ قطانم يفو ةفورعم دعاوق

 .ةليصألا ةمورألا نع بعشلا داعتبال نمزلا رورم عم ميجلا ىلإ

 نم ًاضيأ خيطبلاو ةخيطبلا يه | ط١مهجو ةيشبدلا ةملكل ماعلا .مسالاو

 ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع ناك اهظفلو ءليصألا يروسلا يمارآلا جسنلا

 حطلفملا مسجلا تاذ ةهكافلا ينعنو اخيطاب اهيف انلق يبرغلا ظفللا يفف

 نم رثكأ وأ ناعون كلانه ناكو ܝܝܛܛܦ وه يذلا عئاض اهنم لعفلاو

 55 ܐܝܢܘ يناثلاو . .ܐܝܝܝܛܦ لوألا ܐܚܝܛܦ .خيطبلا

 عمجلاو يماشلا خيطبلا يهو مامشلاب ندرألا يقرش لهأ هنع برعأو



 قيدصلا حون ءانبأ دلب ماشلا خيطب يماشلا خيطبلا امبرلو «ميميش اهنم

 بسحب نويماسلا مه نويماشلاو ؛مهدلب ماشلاو ماس ܡܝܫ همسا يذلا

 ىقلأ ىنعمب حطب لعف كلانهف نييددصلا ةجهل يف امأ .ةيروسلا ةغللا

 .يلع رصتناو ينبلغ ىكاممجكه يلع رصتناو بلغ ىنعمبو اضرأ

 0 رخو يم نار هل 1 هبل نيرخ نر دلت سودا

 يف هلوخد ىدل داحلا هلعفل .سوبدلاب يمس ريغص يورك لكش

 وأ روبدلا ةربإ لوخد يف هيبش وهف رخآ ءيش يأ يف وأ شامقلا

 وه ةيروسلا يف عسل نم لعفلاو هتربإب لك عسلي نانثإلاو ةلحنلا

 صبد .عذداللا ܫܝܚ ܨܘܒܕ صوبادلا وه لعافلاو ءصابد : ܨܒܕ

 .سوبدلاك اهلعج :هدي
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 كسامتلا وأ قاصتلإلا وه قبدلا ةيبعشلا مهتصقر نوصقريو نوقبادلا

 يأ اقبد ܐܩܒܕ وه قبدلا نذإ درفنملا صقرلا فالخب ديلاب ديلا

 وه قبدلاف تاقاقتشالا عيمج اهلو .ديلاب ديلا ذخألاو قاصتلإلا

 وه قبدلاو .قابد غمصلا وعدن انك يتثادح يف ركذأو قاصتلإلا

 هيف اولاق مهدنع ءاقبلا لاطأو مدلا ليقث موقلا نيب لح اذإو .جزللا

 ىلع نالف حلأ اذإو موقلاب قصتلا يأ ܒܕ َقّبَد اهنم لعفلاو قبدلا
 .لوضفلا يعادب قصتلا يأ هيف قَّبَد هيف لوقن نالع

 يتلا يغبلا ةأرمإلا ىلع ةفصلا هذه ܒܰܢܐ ÷ ركذ وأ 0

 يتلا ةأرملا وأ :ةروجأملا يهف ءرخآ يف زبختو ناكم يف نحطت

١1 



 ةبسنلا لاد يه ىلوألا لادلا نأ تظحال اذإف ءروجأو نامثأب ىرشت

 روجألا يهف ارغأ و 1015 ةيسنرفلاو ةينيتاللا لادلا يهو فيرعتلاو

 نع ةحضاولا ةلالدلا انتلد ةملكلا هذه نأ انل حضتي اذكهو نمثلا وأ

 اهعباوتو ددص ةقطنم لهأ اهانع امك روجأب ىرشت يتلا ةأرمالا

 اهيف انلق اذل .نامثألاو روجألاب ةحابملا يغبلا وأ ةروجأملا ةأرملا

 : 55 |ܐ ܬܢܐ 6 ةأرما

 ءايشألا يف قحسلا ىنعم تطعأ ءقحسو ةوسقب برض يأ :محد
 امك هقحس يأ .ةلتق نالف حد نالف :لوقن ازاجمو قحسلل ةلباقلا

 فلان هإق الطبع حش افجلس وب لسا هّيزملا# اهكافاقطلا دن كلفت
 مع :لوقن بارتلا ىلع هفحزو لفطلا وبح يف اضيأ لاقتو لوألا

 ةتملك« تدار ܐ ܟܢ | رتنلا .ائسلغ ܠܦܣܬ هنأ يأ تكس ة خم حدحدي

 نوموسوملا " ةالص ةعوطقم يف لوفن امك .بارتلا ىنعمب احيحدلا

 بارتلا نم نوصلخي امهب همد وبراشو هدسج ولكآو حيسملا يف

 يف اهدافمو اهانعم اذهو بارتلاو رابغلا يأ حيحدلا نم نوجنيو

 .حيحّدلا ضرألا بارت يأ ܐܝܐܕ :انلوق ىدل ةينايرسلا

 لادلا .يحّد وهف ةءورملاو ةايحلاب ءيلملا باشلا ىلع تقلطأ :يَحَد

 " باش تنع يحدلاف «ةايح رصتخم وه ياحو ةيروسلا يف ةبسنلا لاد

 يكيمانيدلا ةملك ةملكلا هذه يف ةملك ريخ لعلو " ةايحلاب ءيلم
ܰ 

 .ةايحلاب ءيلم يكيمانيد لجر : ܝܚܕ تاجا .ܝܚܕ 1111
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 لعجو قحس ىنعمب : فهو لعفلا نم تذخأ دقو .بارتلا وه :حيحد ±«

 حيحد نم رشبلا ينب داسجأ هللا ميقيو جيحدلا رهف قب ܢܦܠܐ ءيشلا

 ا ل ل ل ا . اح :ضرألا

 يدل لدا نحر : ܚܕ .حيحدلاك هلعجو هقحس يأ «نالف حد نالف

 ܒ ܡܕܒ ا :هيف أولاق حيحدلا ىلع وبحيو فحزي

 : مممو اسمو ؤفك يأ يحد باش نالقو ܐ هنالك قاع

 .ةلصب حيحد ةملكل تمت الو ةايحلاب ءيلملا باشلا

 ةئبعت يف ةملكلا هذه تلمعتسا ام اريثكو هعفدو هدعبأ ءيشلا : احد :*

 .سيكلا يف ةطنحلا احدو سيكلا يف نبتلا احد نالف «نبتلا سايكأ

 ةسكاعملا ةملكلا نوكت فتن ةملك لعلو عفدو دعبأ =ܗ <

 فتانلا عفادلاو بذاجلا «عفد ܐܢ ܨ ܦܿܬܢ بذجلا رايت يف اهل

 مالك يف ليلج ريبعت كلانهو . ܐܝܘܚܕܘ ܐܿܦܘܬܢ يحادلاو

 ةمهت عفد يف ناسنإ لسبتسا ام اذإف ءام ةيضق نع عافدلاو تاماحملا

 يف ليصأ ريبعت يهو هنع يحادي هنإ هيف انلق ءرخآ ناسنإ نع

 ءام ةيضق نع عافدلا نع قيقدلا حيحصلا ريبعتلا تربع يمارآلا

 وأ اياضقلا نع عفادملا وه نوناقلا ةغل يف يحادملاو . فسأل

 نع لولدم ريخ لعلو ادمسبدم ينوناقلاو يماحملا ىرحألاب

 اربي ني تلا اا ع ير انيس هل ل يدم

 .رخآب قصتلت اليك ةمهتلا



 تيبلا ىلإ لخد غوص نم اهنأب ليخد ةملك عمس نم لاخ دقل :ليخد

 نم اهنإ مهنم دحأ لاب ىلع رطخي ملو ؛هنم جرخ اهسكع يتلا
 اولمعتسا نيذلا ىوادبلا ةغل يف ةيلج زربت يتلا ايروس ةغل تافلخم

 فرح يف رظنلا تنعمأ اذإف .ةيندملا يوذ نم رثكأ حالطصالا اذه

 يقرشلاف نيفرطلا دحأ عبتي اذهو ءاحلا نع اخكرم افرح هارت ءاخلا

 نيعم فرط نم فئاخلا وه ليخدلاو .ءاح هظفل يبرغلاو ءاخ هظفل

 فاخف هنم رأشلاب اودعوو ام ةعبت هيلع اوعضو مهنأل ةنيعم ةليبق وأ

 عالقإلاو فالخلا ةيوست يف ةميدفلا ماوقألا دنع ةعبتملا ةداعلاو ةفوخ

 هنأب بنذملا فارتعاب يأ " لوخد " وه رآثلاب ذخألا ىلع ميمصتلا نع

 هذهب هل ببس يذلا نأشلا بحاص تيب ىلإ بهذيف ةعبتلا نم فئاخ

 طب ܐܨܒ ܝܦ ܠܐܠ ܒ روس زفوب ܐܢܩܐ ܢ ܐܐܝ

 .هتيب طسو يف رسألاو باقعلل هسفن عضخأ يأ هتيب بانطأ يف هسفن

 رأثلا هنع عفريو ديسلا وأ ديمعلا كاذ مركتيف ماركلا ميش نم ةرذعملاو

 * [  ها فس لبا آلا ܐܐܨ ܐ 4 دق“ هءايإ ايدام ܬܨܒܐ نمد ܐܪܟܢ

 ظفلت ةيبرعلا ماوقألا عيمج نأ اوظحال .مئاد مالسب فئاخلا كاذ معنيف

 ءالشللاةقنؤم.ةغيص .دجاوتاال. هنأ ܐܡܠܠ ܐܝܠܢܐ اقمار ܕܠܠܝܐ

 . | ܐܐܠ لاق رةلهشألا ةيمارالا نوملكتي اولازي مل مهنكلو

 دبل الامم (يبلحلا خا ܢ ا هظفل المك

 امالسلا ܡܟܠܥ فاكلا رسكب مكيلع اولاق قارعلا لهأو .مالسو



 ~ | هك لل ةرلجلا داع كو ܝܠܝ ܡܟܠܥ

 .نييلجملا يأ

 ناك «؛ةيدلجلا ضارمألا ضعب يفشت مهرملاك ءادوس ةدام :ينولخد ܝ

 عم ينولخد تظفل .ةيدلجلا ضارمألا يوذل اهنوطعي ةثارولاب ءابطألا

 اهنع ربعي ًامئاد ةينايرسلاب ةبسنلاو .ينولقألا تيز يهو روصعلا رم
 امل نكلو ؛ينولقأ ܐܢ̈ܘܠܩ لصألاب ىلوألا لادلا يف امك لادلاب

 ܐܢ̈ܘܠܩܐܕ اسهنم :انلقق اهل ةبسنلا لاخدإ بجو تيزلا مسا لخد

 نم عونب ܒ يرغص مايأ ركذأ .ةيولقلا ةداملا ينولقألا 3 يأ

 ىتح يجالعب اوحجني ملو ءابطأ سمخ دنعل تبهذو ةيدلجلا ضارمألا

 هلامعتسا دعب هنم تيفوع ܢ ܬܦܠ نم ةأرما ءاودلا اذه ينتطعأ

 يأ ܐܢܘܠܩܐܕ ܐܚ ܫܡ :ةيروسلاب هيف لوقن ام وهو تارم ثالث

 .ينولقألا تيز
 لثملا اذه ىنعمو " وتيم ܕܪ ܙܪ ناحطلاو ܠ ܙܠ ودرد نم لك ' مرد 9

 هايملا لغاشلا هلغشف ناحطلا امأ ܘܒܐܠ ىلع ينغي ناسنإ لك نأ وه

 ودردف .ماري ام ىلع ارئاس هلمعو هتنهم ىقبت ىتح تلق وأ ترثك نإ

 وه دردلاو هلفح ودرد عرازملاو هسورد ودرد بلاطلاو هايملا وه

 ةليصنلاب لادلا نم اهقيارتل الاد عقلا .ثلكنل ”!]ف |! ثرثلا وأ اكرتلا

 ريمضلا وه لوألا ىنعملا ناينعم اهل اثرتلا وأ ادردلاف .ظفللاو

 دحأ لك .سوجاهلا وأ لغاشلا ركفلا لغشو ركفلا وه يناثلا ىنعملاو



 جرادلا لثملاف .نوحاطلا ءام يف سجهي ناحطلاو هلمعب سجهي

 . ܗܬܪܐܬ اشم ܐܢܚܛܘ ܝ̱ܗ ܐܬ ܪܐܬ ܗܬܪܐܬ ܢܡ ܠܟ

 1 ܐܝ الا ا جا هيف اس ا اك

 هملع يذلا يأ :هأرط يذلا نالفل بس نالف ةديفم ةلمج يف حضوت

 ىلع بابسلاب ىتأ اذل ميقتسم ريغ لذتبم مالكلا ءيذب ناك هنأل هابرو

 لعافلاو ءبذهو ملعو ىبر :أروت ܪܬ ܘܐܠ! ܕ ܘܐܸܢ ܕ هملع نم

 1 ܘܢ |[ ܪܬ اهنم

 هب موقي هلعجو هجردتسا يأ :ام لمعب موقيل نالف أردتي نالف :ارد

 قولان زايشعم ا ينالوغي لسفلاب لانا مكبس حلوا عارم اهليصأ ةًانوفتبا نيش
 ܝܫܝ نطلب و هكا اج ال : لتتم: ܢܐ

 هبش ܐܥܪܘܕ ةعاردلاو عرذألاب ءيشلا ساق يأ عرذ ܥܲܘܕ نم

 < هدة عا امك ::احيفوو اعارذ :ةنماعلا :اهيف:لاق :ةءابعلاب

 وح ةح هتوفب يأ ܐܥܪܕ هعارذب كلدب ماق نالف .ءيشلا لمع يف

 امك .هبعتو هتوق نم اغا لكشي يأ :نميألا نالف عراذ نالفو

 اهلامعتسا نم سأب الو ةرئاطلاو ةرايسلا قوس ىنعم اهنم فشتسأ

 ةليذرلاو رشلاو ريخلا لمع ىلإ قوسلا ىنعم اهيفو ىنعملا اذهب

 اهلكو عارادتإو عارد < ܥܪܕܬ(ܘ ܥܪܕ ةجاردلاو ةبرعلاو ةليضفلاو

 يتوق = يعارذو يتوزع نالفو عارد >99 ليمجلا لعفلا اذهل دوعت



 ةيددع دصاقمل نوؤانبلا اهلمعتسي ةريغص باشخأ عطق :يفرد ܝ

 اهلمعتسي يتلا ةيبشخلا عطقلا يأ ܐܦܪ لصألا يف اهنأ عقاولاو

 يأ ةبسنلا لاد يه نظأ ام ىلع لادلاو عمجلا ةغيصب تتأ نوؤانبلا

 انايحأ ةبسنلا لاد لخدت امدنغو يقرفذ ةريغصلا باشخألا ضخي ام

 اضوع يفرد تحبصأف ظفللا يف هزورب مدعل اهيلي يذلا فرحلا طقسي

 :ينردناوع

 فارطأ بذاجت ىف و هلصأو ةماعلا مالك نم ةشدردلاو :شدرد :*

 ةملك ىلإ ةشدردلا ةملك تلام دقو ووو ةيعابر هتغيصو ثيدحلا

 لدجلاو ثيدحلا يف درلاو ذخألا .ةشاردلاو ܐܫܪܕܘ ܐܡܘ
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 نيسلا اهيف تطلتخا سردو شرد ܝܧܝܦܟܕ ةملك نم يهو :شوردم 9%

 ةدعاقلا نع رخآ ناكم يف انهون دقل ءىرخأ انايحأ نيشلاو انايحأ

 يفو ةساردلاو ةسردملا رومأ يف اهذاختاو اهلحارمو ةيعارزلا

 رديبلا اشارد تاذلاب يه سردلاو شردلاف .خلا ... رتويبموكلا

 سردي امكف ܥ تحس ناليحلاو جرملاب ܫܪܕ

 حمفلا ئرذي مث نمو فراعملا رديب ففثملا سردي سشفلا شرادلا

 شردلا ةملك زاربإل سيل دصقملا نأ امك .خلا ... عمجيو طنسيو

 وهو ܫܪܕܡ شوردملا وأ شارادملا اهتاقتشم دحأ زاربإل امنإو

 نييددصلا موهفم يفو .ةيفاكلا ةريبكلا ةربخلا بحاص ريبخلا

 .ةيفاكلا ةربخلا ود وه شوردملا



 دنعو نييددصلا دنع ةعئاش ةملك يهو .اتست ىرحألاب وأ :اثدسد 6

 اسكر ةجيوسفل فخ( هريس ܢ

 انلق ةيروسلا يفو 12056113 وأ 120561 ةنيزدلاب نويبرغلا اهنع ربع

 نيستا فلا فلاش 1 دلسو .لايجمحيار يرشع يىنثالا ددعلا يف

 هذهو .لصألل ةبيرقو ةعيرس ظفللا ةلهس ةملك اهنم اوغاصو ܘܠܠܐ
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 ܐܵܚ ܬܩܠ اه ܨܐܬܟ̈ܢܿܒܐ ܐ̈ܢܙܚܩܐܬܪ̈ܣܸܠ ¬)

 لقمع 6

 ءانامس وانام ܬܘܬ :اهرزانصتخا لترسغ رت (انهضحي وأ ب«

 .اتسلث ]ܬܩܦܠܬ اهراصتخا ܐܵܢ ܚܝܢ ܕܐܺܢ ܐܬܪܣܥ ܬܠܬ -؛

 .اتشيرأ ܐܬܩܪܐ له راصتخا اتريسيرأب |: كححفا و

 ܠܡ

 .اتستش |ܬܩܦܠܬܫ اهراصتخا ܐܵܢ ܵܚܢܰܢܶܩ ܐܬܪܣܥܬܫ ܥ

 ديت | يصحمء نسل قتخا اتي || صخحمب تا

 اننا )ܐܠܝ : او رايت اةويسز ويت ܐܬ ܣܥܢܡܬ -ه

 ܣܝܐ ܐ ܫܬ ܙ

 1 مهر ܬܢܝ صحو

 .اتسدلا

 .سراطتلا اين املا فعلنا معنا بقعة ةدرزلا_عجرألا دع ةنسوهد

 ةغيص الإ ةجرادلا ةغللا يف اهنم قبي ملو غدل ܟܠܕ لعف نم تتأ

 ܘ ١



 و

 نالف :الثم ةتباثلا ريغ ةأطولا ىنعم يطعت هذهو : ܦܠܛ سعتي

 وه ܢܐܫ اذهو ةتباث ريغ ةصقان ةأطو أطيو جرعي هنأ يأ سعتي مع

 وأ شعاطلا وهف هتوطخ يف تابث امنود أطو يأ ܦܠܛ لعف تاذلاب

 ةدهابق نع. :ءاثو. 4333 ܠ نم.قوق و ܐܫܘܥܛ شوعاطلا وأ سعاطلا

 . ܢ

 نابو لمعتسم يأ كوعدم صيمقلاف صيمقلاك ءيشلا لمعتسا : كنعد

 لب هتاذ دحب لامعتسالا سيل انه دوصقملاو .لامعتسالا مئالع هيلع

 وأ كوعدملا لمعتسملا بوثلاو ديدجلا بوثلا نيب ام قرافلا دوجو

 يف امك أفطنا اهلولدم يتلا . هحو اهلصأ كعد .قوعدملا

 اذكهو « ايي:هملا حل و/ جارسلا انقعد :انلق هئافطإ لاح يفو

 لمعتسا ام اذإو اديدج نوكي امدنع قلأتو ةجهب هيفف ديدجلا بوثلا يف

 .ܿܐܩܥܕܡ ًاقوعدم حبصأو هقلأتو هتجهب تلاز يأ اقوعدم حبصأ

 لصألاف هينرقب رخآ اروث رعدي يذلا روثلاك هسأرب عفد حطن :رعد

 يأ رعاد ديزملاو .لادلا ناكسإب راعد : :>و وه لعفلا اذه نم
 ܐ ܐ ܐ ܐ ريس

 ديرأ .اراعود :رعاد : ܐܪܥܘܕ محو :ةرعادملا وه حاطنلاو حطان

 قذحب تذخأ يتلا ةيبرعلا ةراعدلا ةملك ىلإ ئراقلا رظن تفلأ نأ



 هذه نيب هبشلاو ةعجاضملا يأ ادلع تور الا كرات ينل

 يذلا روثلا نأ وه ةيبرعلا نم ةيروسلا ةملكلا براقت ةهجوو كلتو

 يناثلا فرطلا يف اهغيرفت يف اهفظويو ىوفلا عمجتسي هليمز حطني

 اراعودلا وأ ةرعادملا لصحتف لثملاب هلباقي يناثلا فرطلا اذكهو

 ܐ( اياك سلا ركاب ܠܐܠ اخيه راوغا مم رديت

 1: د تاك راهو بتبللا أ نزل نإ كلاتك ريتا ره شرد

 ةوقلا نم يتوأ ام لك جزي يناثلا فرطلاو يناثلا فرطلا يف اهجزي

 ىنعم لمحت ةرم اهتعمس امك :اذكهو لوألا فرطلا يف ةيسنجلا

 هل ضّرعت يأ ملكتي وهو نالف رعد نالف :الثم ضرعتلاو رجزلا
 لهأ ةجهل يف اهانعم انلوانت اذإو .هدص ܗܪܪܠܕ هخبوو هرجزو

 ووقلا ܐܥܕܡ عجرأ يأ رعد يف يناعملا تاذ لمحت اهرن روطلا

 يأ ةرعادملاب يناثلا فرطلا ىلإ ةواسق نم هب لبوق ام ܟܟ ܨܐ

 فورعملاو لضفلا عجرأ :ةنسحلا يناعملاب ذخؤت اضيأو ؛عيجرتلاب

 .لكملاب

 ءزييمتلا ةغيص يف لب ةيلعفلا اهتغيصب ةماعلا اهلمعتسي مل :شغد :

 نالفرمابقر ': يخوف ܗ رغد ىنعم طبضلاب تطعأ شغدف

 امنود ذفني يذلا مهسلا لثم ةرغ نيح ىلع ܟܐܦ يأ " يشغد ليللاب

959 5 5 1 89 9097 ` 
 ܦ

 حمارلا ردابي امك هأجافو هتغاب يأ ' رخآ ىلع نالف شغد " اهنم
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 لدت يلاتلاب يهو ءاهعقوتي نكي ܬܐ ܕ اهل بّسحتي نكي مل ةنعطب هودع

 اقباس اهانحرش دقو رغد ةملك هتلمح يذلا لولدملا كاذ ىلع اهانعمب

 . ܕܓܕ رغد ةملك يف

 نذأ وأ ةيعرش امنود لضافت هنأ يأ ةعامجلا طسو رغد نالف :رغد

 يأ رغادلا وهف ام ثيدح يف وأ ؛ةعامجلا طسو يف لوخدلاب هل

 رغادلا وهف هب دحأ ملع نود مهسلا لثم لخد حي لعفلاو لضافتملا

 هل نذأو ةصخر امنود ًايئاقلت هقيرط قشي يذلا لضافتملا ܐܪܘܓܕ

 ملعأ ملو .يراعتسا ىنعملاو ةعامجلا طسو وأ ثيدحلا يف جولولا يف

 رجاد 038861 ةملكو ܩܕܘ :>+يت نيب ام ىنعملا ىوتسا فيك

 ةيكرتلا ةيبرعلا ةملكلا نم دكأتمل ينإو .رجنخلا ىنعمب ةيزيلكنإلا

 ملكتي يذلا وه يرغودلاو ةتحب ةيروس لوصأ نم وه يرغود

 ءاوهلا مهسلا قشي امك جيرعت امنود قيرطلا يف بهذيو قدصلا

 ." نيميفتسملا ' اجيد حب راغد قلطنيو

 هل يدحتف ماني اهنبإ لعجت يك بيلاسألا لك مألا لواحت :سفد ¥%

 " مانو سفدنا " :هيدانتف هذه اهبيلاسأل خضري ال هنكلو لترتو ينغتو

 اهعيطيو اهبلطل خضريو رمألل لثتمي نأ هنم بلطت اهنأ حضاولاف

 هرمأل اعئاط نوكي نأ رخآ نم درف بلطي امدنع اذكه .مونلل ملستسيو

 لعفلاو سفدنا لعف يف انربع امك وأ سيفطا ܣܝܦܛܬܐ هل لوقيف
 ره فرعي ترمي لاديكيلا اعبطو ةعاطلاو لاتامللا ىف ܒܨ

 .ةدحاولا ةليصفلا دعاوفل عضاخ

١ ¥, 



 لوهجملل ينبملا لعفلا نم يروس مالك وهو هيلجرب سفر :رفد 7
 فرس لمت الدال ةنازحا ين (ئيتيفحلا رد قينطي وب ريفتإ يكمل

 :ةليصقلا كيل 10 الاد هؤات تظفل .لادلا

 نيت ܬܒ ܒܘܬ ܙ ܢܝܟ ܘ ܢ ± 3

 ܨ 491 ܠܬ[ . ܟܬܝ قيقدلاو (قحتيملا

 ناكمإلابو .٠ قوقدمو قوحسم ܢܨ ܐܩܝܩܕ هانيمسأ 121! قلطلاو

 انهو قدقد ܩ ةماعلا هلمعتسا امك ؛يعابرلا ديزملا هديزم

 راغصلا لافطألا امأ .ام ءيش ىلع وأ بابلا ىلع قرطلا ىنعم يطعي

 يأ ىنعملا اذهب ةراعتسا كذحأ ܛ( ܠܰܘ م قدقُد مهيف انلقف

 راغصلا < اعنا د اااقا ةجهللا يف امكو راغصلا دالوألا

 .لافطألاو

 كربحلا نه عقلاتت يتلا ع ردسجملا :ىلع .نويرصملا ماعد عسا ܐܦܢ

 بوبحلا ينعت اقدلاو رسكملا قولسملا حمقلا يأ لغربلاو سدعلا

 .ديلاب وأ عبصالاب ؛ةبرحلاب ءىصعلاب ءفيسلاب نعط ىنعمب :رَقَد
 رقاد هديزمو .لادلا ناكساب راقد فو هنم لعفلا .ناعطلا وه رقدلاو

 ميجلاك فاقلا ظفلب ىنعملا اذهب اوتأ 0 1 بازعلاد < راقاد ܩܕ

 ` ܢܘܽܗܠܨܶܡܐ ܨ ܨܘܬ ؟ ينع دعيإ ` ܡ

 1 $± اكد 5570):510:041); ܝܠܠ ܝܨ ܐ

 0 يل ܙ | 1
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 ةأرما اهيف انلق يتلا ةراعدلل اهدسج عيبت يتلا يغبلا ىنعمب ؛فلألا

 لوف ني يا ير ل ا ير ةرووع ا كج

 ܝܗܘܠܥܪܩܕ هيلع رغد .ةروجأم يغب اذهيأو ةأرما اهيف

 تلدبتسا .ملع قباس نود افيض هيلع لزنو ةرغ نيح ىلع هتغاب
 اذه يف ىرخأ ةملك انيدلو ظفللا ةلوهسل نيغلا ىلإ " ميجلا " لماجلا

 نالف دنعل تبهذ " ةأجافملا يه يشغدلاو ܫܓܕ شغد ىنعملا

 .ةرغ نيح ىلع ܐܦܓܘܕ يشغد

 اهديعأ .هارحتي يأ نالف ىلع سدقدي مع نالف .ىرحتي :سدقد ܝ

 هيف لاقي يأ اهنم ديزملا زاج يتلا ܫܓܕ لعف ىلإ مزج امنود

 3 8 نذل يضيق نما يرق ب دلع يتلا ܫܕ ܓܕ

 صخشلا نأ وأ عيصالاب وأ فيسلاب نمط اهانعم ܣܓܕ ةملكا
 اهديزمو مسجلا يف فيسلا لوخدك ةرغ نيح ىلع ًاللستم يتأي هسفنب
 امئاق يناثلا فرطلا زربيل ىنعملا اذه ند يبى در نشا

 ܝܒ | رسم تعاطي ناك ول امك ةلئبألا هل ةعويو لوألا هقرظلا. مامأ

 + .سدقد اهيف انلق ظفللا ةلوهسلو سسجتلاو ةيرحتلا

 :حاضيإلل ةلمج هذهو سدقد لعف نم طبضلاب هينعن ام انهو .شدكد

 ܗܠ ܫܕܓܕ " هيلع سدقدو ولقع قورس نالف دنعل حور '

 يفو .هلقع قرسو .ضبنلا سج ىنعم تطعأ انهو .هتيوط فرعأو

 يهو عونلا اذه نم ةملك اضيأ تلمعتسا صمحل ةرواجملا ىرقلا



 ܡܒ

 107 99 دا
 لزن يأ .ةينايرسلا شاغد هو لطفا نم االهناوام زدجيقتزجأ :بقتعو

 مهل قباس ملع يأ امنود مهيلع ةرغ نيح ىلع مهسلا لوزن روطانلا

 نم ليلق عم نعطلا ينعن تاذلاب اشغد . ܓ

 يئاجفلا نعطلا يأ ةأجف يتأت ةيماعلا يف اهنأل ىنعملا يف فالتخا

 لوزنو مهسلا لوزن وه نيتنثالا نيب ةبارغلا ةبسنو يئاجفلا لوزنلاو

 ئدتلإ هين ناكلا7 ىبف 4 و اشغدلاو .ةرغ نيح ىلع نينثإلا روطانلا

 وه ܫܘܕܓܕ شودغدلاو مهسلا لوزنو لولح اهلهأ ىلع لحت

 .يرسلا سيلوبلاو يرحتلا

 يتلا تاقاقتشالا دحأ ىوس ةماعلا ثيدح يف ةدراولا شكد ةملك امو

 ةنوزخملا ءايشألا مكارت اهنم دافملاو هيو شغد نم تقتشا

 املك يأ " ريثك شكد ودنع نالف " :نأب اهيف انلق ضعب ىلع اهضعب

 انلق اهلبق يتلا ءايشألا قوف ةيشغد ةقيرطب هيمري ائيش نزخي نأ دارأ

 لدابتلا يه ةشكادملاو .اشغد ܐܫܓܕ .مردغتد وأ ܙܠ :اهعيمجلا اهيف

 وأ ةينايقكأ ܠ اهاجمب ܦܕ 1

 يراجتلا لدابتلاب ايروس قطانم ضعب يف تلمعتسا دقو .ةنعاطملا
 رج 2

 . ܐܫܓܘܕ اشغادمو ةشكادم

 كازيينإلاللا ٠ قدمك قاكدلا نفانيف دا وق تذياحلا + ناكد

 هتلؤهاسل ئلطفللا ني بلا أقم ئشر غم ناكذلاقنعم :ئيطعي'لحتفلا نأ

 لحملاو ناكملا اكود 3 اهدرفم نايكذ <> لصألا يو



 لحملا تنع يتلا ناكودلا ةملك يهو نويكود بحاذو اهتم جنا

 .نايكود لصألاو ءءارشلاو عيبلا ناكمو توناحلاو

 هيدي ىلع هلقثو همسج ىخرأو هيديب ةبشخ يف قّلعت نمك :يلد *

 تاذ ىلدتي اهبيكرت يف تنع نإو يروسلا جسنلا نم اهانعمو اهانبم

 موهفملا يف قرفلا ضعي عم يلدتيو يلدتي يف قرافلا اذهو ىنعملا
 ܝܠܬ لوقت ديزملا يفو ܐܠܬ ماللا حتفو ءاتلا ناكسإب الت لعفلاف

 اهنأب حضاوف ܐܠܬܬܢ ىَلَتتي لوهجملل ينبملا يضاملا يفو .يلات

 ريخألا يفو ةيبرعلا ةدعاقلا يف اهنم رثكأ ةيروسلا ةدعاقلا عبتت

 .ةذحاو لوصأو ةدحاو ةمورأ نم نيتنثالا

 ىلوألا يبعلا ةملك عم بنج ىلإ ابنج ةملكلا هذه تلوادت دقل :ليلد :*

 عورزلا يف ةفاثكلا ىلع تلد ىرخألاو فيثكلا ريغ عرزلا ىلع تلد

 ةيروس يه قالطإلا ىلع ةيعارزلا تاحالطصالا عيمج عم امهو

 : امحح يبعلاو . ܐܠܝܠܕ ليلدف هفرح يف الك انود دقو ةليصأ

 .فيعضلا ܐܠܝܚܡ لّيحملا ًاضيأ اهعبتتو .فيثكلا ريغو فيثكلا ايبع
 .فيثكلا = امحح ىبعو فيثكلا ريغ = ليد :ܐܠܝܠܕ

 يه لب يبرع جسن نم نكت مل ةيبرعلا لمدناو لمد ةملك :لمد :*

 نمزلا عمو حم. اهنم لوهجملل ينبملاو ܐܠܟ لعف نم ةخيسم

 نأل يلمثإ نوكت نأ بجي يذلا تقولا يف .لمدنا لعف ىلإ تخسم

 لمد ةملكل دوجو الو ءيلتميو ديدج نم أبعتي أربي امدنع حرجلا

 .متخلاو ءالتمإلا يف ريبعتلا اذه الول ييأرب



 يماعلا انناسل يف اضيأ اهلو يلد :اهيف لوقن ةرذقلا حورقلا :يلمد ¥

 لمعلا بت اونا ىرشكلور ܫܫ ةيلطعي داك فدارم

 ܠܡܛ اهنم لعفلا «ةراذقلا يه يلّمُدلاف ءامهضعب عم ناتنثإلا

 ܠܦܦܐ ديازلملا ܙ

 لعفلا نم ديزملاف ؛ةدحاو ةليصف نم امهنوكب ىرخألا ناكم ذخأت
 ܓ : .
 ىنعمب طبضلاب حبصتف احدهم عمجلاو ܐܠܡܘܛ :لوقن ܠܡܛ
 ينوخس اهفدارم انفلسأ يتلا حورقلا جتنت اهنم يتلا ةرذقلا يأ .يلمذلا

 انيجعيع ܬ ينوخس ? :لوقنف حورقلا يهو ܐ̈ܢܝܚܘܫܘ اتةسح

 : ةيبرعلا يف اهدوجو نم مغرلا ىلع اذه .ةرذق حورق يأ الضد ه

 :لموط ”حدصهبأ نم ةخيسم اهنأب دقتعأ ينكلو ” ܢܘܠܐ

 مروان الك قالخألا ةثامد( دس انلكإ اة ةاتغت ܝ ܐܫܠ يثامدلا :يثامد ܝ

 ةمالعلاو هبشلا امو دعا ا اعلا

 فاشف اهيلع رودي ةيربلل بهذف يزنع ينح عاضأ ' الثم ةروصلاو

 اثومد يأ يروسلا اهلصأ يف كش الف ' وتزنع اهركفو يثامد دعب نع

 لاق امك .روصو هّبش يماد ܝܡܕ اهنم ديزملا لعفلاو ܕ ܐܬܘܡܕ

 نباو رسنلاو روثلاو دسألا هابشأ عبرأ اهيف ىأر لايقزح ةبكرم مهدحأ

 نم ܢܬܒ ܝܥ ܠܬ ܪܩܬ( رق ةنيماخلا ܝܒ(. امد ܐܠܨ ناسنإلا

 .يثامد ةيماعلا ܐܡܕ

 ىلإ لصي ىتح عابت ضفخنو لاع ناكم يم ارودنلا اروذقا
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 ينعت طبضلاب يهو لابجلا نم لبج وأ لالتلا نم ةلت دعب ضرألا

 ءاتلا اهلصأ انه لادلا 5 ܬܚܬ لبجلا لفسأ 5 >

 تلزن " :اهتخأ ناكم ذخأ ةدحاولل زاج تايقلحلا ةليبق نم ءاهلاو

 تظفل اروط وه لبجلاو لبجلا تحت تلزن يأ ارودهدلا ىلإ ةبرعلا

 تحت لصألا يف اهنكلو ضعب نم امهظفل براقتل اروط ܐܪܘܛ ارود

 >7 مح ܢܐܘ اروذهد ܒܐܒ 56 ܬܚܐ :اروط

 ةرودهدلا تلزن داج نإ ܐܝܡܒ ܬܝܕܚ ܐܪܘܛ ܬܚܬ

 .ةديدع ةنكمأ يف اهانحرش .اّيمب

 ىحرجلا هيلع نولمحي يذلا ملسلابو ملسلاب ةهيبش ةجاح :ركسد ¶%

 دعبت ىرخألا بنج ةدحاو نيتليوط نيتيزاوتم نيتبشخ نع ةرابع وهو

 ةعطق نيتبشخلا نيب اهطسو يف تتبث رثكأ وأ رتم فصنلا ةبارق اهنع

 نبللا نوعضي امدنع ىرخأ ءايشأ لقنل وأ نيطلا اهب نولمحيل بشخ

 فاكلا تلدبتسا ركسك هلصأ :ركسد هوعدن ءيشلاو ةيلمعلا هذه ءانبلل
 ܇ 3 1

 !تفخ ركسك نع ًاشوع ركسد تحبصأو نمزلأ نورم عم لادلاب

 كعصحك

 ليجلا ءانبأ نع هب اورّبع رصم يف هلامعتسا بلغ ريبعت وه :رود 8

 ليصأ يروس ريبعت وهو ضعب رود نم نينثالا انحن الثم :دحاولا

 دحاولا ليجلا ءانبأ نع انربع ىطسولا ايروس يفو : 1 ام ܥ

 تلخد فيكو نينسلاو رامعألا نع هيونتلا ديرأ امك .ةلياجم ةملكب

 |ܡܘܡ ܒ [) )ܚܫ ܒ دك 0430 >) 0 1



 ܓ݂

 لاخو تيم وهف هنودبو ,حورلا نكسم وه دسجلاو ءنكسملا وه

 يأ كنكسم ىلع تّرم ةنس مك :انلأس ةايحلا ديق يف وه املاطف ءواخو

 يف ئطاخلا حالطصإلا نع هيونتلا ىلإ دوعأ ; ¥ ܟܵܪܡܘܥ كرمع

 نيب طلخلا زوجي الو «ةنس ةنسلاو «نس نسلا ءنسلا يف نعط نالف

 مل نم ىلع رذعتيو أطخ وه نسلا يف نعط نالف حالطصاف نينثالا

 نعط ةملكلف حلطصملا اذهل يقيقحلا ريبعتلا هنكي نأ ةيروسلا ملكتي

 .ةريثك نينس لمح ناسنإ يهف نينسلا يه نسلاو لمح يه محم
 لمان في ܐ "كراع ريع ترك :٠" رك دوك تبلاشي أ انهنحو

 ينس يه مك :لاؤسلا وه حصألاو هرمع نع لأسي هنأ ديكألا ملعلا

 لفعتي ܭܰ مو يصح تخو ܟܝܢ ܘܐܡܟ ¥̀ ܚܩ

 .كدسج ينعي يذلا كحور نكسم يأ ؟كنكسم

 قدس اماما نمل لا مؤ شاف قفا تأ < ܡܠܠ ذه ادا عقول ܓܘ

 دودم ىيعيبطلا هلاح ىلع سيلو كبترملا صخشلا فصو يف انلقف

 دفاعي ذنوب عيار بنة د طفوا ܕܘܡ

 يكبي لعفنم لفط جذومنلا كيلإو ضعنبلا اهلاخي امك تارشحلاو

 21 ܠ ܘܠܦ ظ0ا0 8 او وفم ܘܕܥܠ[

 ܨ

 قلود تظفل ظفللا ةلوهسلو قنود حجرألاو :قلود وأ :قئود

 ةعتمو ءانهب لكأي نأ رخآ ناسنإل ناسنإلا هانمتي ام فالخ ىلع تليق

 مع ةنالتفاو “اهلا انباذعا ^ 41 ܐܢܳܟ هفلخ“يق'ذازلا -لّزن اول قنمت هتكلو



 ةحص ' :هل هلوق ضوع ءاباذعو امس لكأي هنأ يأ :قنودتيو مموستي

 ܩܢܕ لعفلا انصحفت اذإو ءام ضرغ نم هيلع هلمحتل كلذو " ةيفاعو
 ىنعملا اذهبو .ةرارملاو باذعلا ينعي :اقانود ܐܩܢܘܕ هنم مسالاو

 همامأ فقي عئاج وهو لكأي هريغ ىأر نمو مموستي مع :ةملك تدرو

 يف ةوهشلاو باعللا ليس ىنعم ذخأ دقو بذعتي يأ :قنديو هيلإ رظني

 يذلا تقولا يف هعوج ءارج نم بدعتي وهف ةقيقحلاو ماعطلا لوانت

 .ماعطلا مهتلي هريغ

 نه 1 ةلويسل قاود اهطقنن اه ابلاغ :قلود ىأ .قئود

 انمدق ناسنإل لوقن امك باذعلاو بيذعتلا وه دحاو لامعتسا الإ اهراثآ

 ذخ " :اهيف انلق ام ةبجو لكأي نأ قحتسم ريغ وهو لكأيل ماعطلا هل

 ءانه امنود لك ذخ يأ باذعلا وه ع نايرالا ركل" كر

 بدع | ܘܦܢܐ يملا ضني )0 انج

 ܝܒ ܡ فيل ردسي > ع ܒܒ 5010 اي نال ار

 ايصخش دقتعأ ال .خلا ... ملأو عادص .سأرلا راود يف امك :راود @

 فالتخال درو أطخ جيسن وه امنإ ةيبرعلا يف ليصأ ريبعتلا اذه نأ

 سيلو ܕ ° داودلا ° وه راودلاف ايروس ةغل يف لادلاو ءارلا نيب طيسب

 وأ ܕܘܘܕ وه سأرلا يف طغل نم ثدحي ܐܚ نأل كلذو راودلاب

 تحت تعضو ةطقنب ءارلا نع فلتخت ةيروسلا يف لادلاو و

 ناتنثالاو ؤ ءارلا قوف ةطقنب لادلا نع فلتخت ءارلاو و لادلا



 فرشلا#تنخت تعفو نإ: ةلقنلا"ألا :لاذلا.خم:ءارلا ةيميآالؤ نائهنباشتت

 ܕܘܘܕ ةيروسلا يف مسالا لمجمو .ءار يهف فرحلا قوفو لاد يهف

 امنإ دحاو ىنعملاو ينبملا ظحال نال جق 6 هوا للا: يشر لاا

 ملو ءارلا قوف ةطقنلا عضوب هتوفه وأ خسانلا لهجل ةملكلا تفلتخا

 وه ܐܫܝܪܕ ]8 ءارلا تحت ةطقنلا عضوب اهريفاذحب ةملكلا جسني

 ظحالو. «ةلبلبلا يه زاودلاو:انايحأ سأرلا باتني يذلا ظعللاو عادصلا

 دود هنب دجوني' هنأب ىنعي ال اذهو رخآ ناكم يف دودم ةملك انحرش انأ

 مخز نم عادص هباصأ نمو لبلبتملا كبترملا |ܕܘܕܡ دودملا امنإ

 .يصخش يأر اذه امنإ .خلا ... سجهلا وأ ريكفتلا
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 > لاذلا فرح ܗ



 >> لاذلا فرح 4

 اوملع ام اذإ خيراتلا يف تلاط مهعاب نمم ديدعلا تلأس :راق يدذ @%

 ام اذك مهنمو اذك مهنمو ناكم فرظ :لاق مهنم ءراق يذ ىنعم ام

 .راق يذ طقف ةكرعملا مسا يه :لاق ريخألاو انيلع

 يداني ذخأو نابزرملا يبلغتلا ىتفلا لتق اهيف يتلا ةكرعملا يه راقيذ

 يهو انابزرملا لتق نم انأ يبلغتلا ىتفلا انأ :نيملسملا شويج نيب

 ىلع نييروسلا نيملسملا شويج اهب ترصتنا يتلا ىلوألا ةكرعملا

 دنجلا سيئر مهنم نيلتاق ةميزه رش مهومزهأو مهودرو سرفلا تاوق

 ةملك ريسفت ىدلو راق يذ ةكرعملا هذه اومسأو راصتنالاب اورخفف

 برعلا شويج تداعتسا ذإ مارتحالاو ةماركلا ينعت اهارن راقيد

 . |ؤاهم|و وأ ܪܩܝܐܕ . سرفلا نم ةرم لوأل ةرودهملا ةماركلا

 ةكرعم يأ ةبسنلا لاد يه لوصا ىلإ اهتعجرأ نإ لادلاو |ܪܩܝܐܕ

 4 ناسنإ عطتسي ال يروسلا جسنلا | ܠܬ ܨ ܐܪܩܝܐ و يه ؟ نذإ اذام

 .اتاتب هيف لداجي

 م/ ١
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 قبح مدنيدعإ €: ܙ ܐܒ 5 11

 ܥܪ لعفلاف يلجو حضاو يروس لعف وهو فيغرلا لكشب حبصأ

 نيعلا تظفل قطانملا ضعب يفو عرعرو عار >:حؤ هنم ديزملاو

 فيلألاو :نيخلا ءابمتناإل ةثبابصلا اههظفل اححر ةعئابسلا_لثم قلألاك

 ܥܿܪܥܪܡ يأ | ܨܿ ܨܘ هيف انلق طوغضملاو .تايقلحلا ةحود ىلإ

 نوعرعرم مه لب مهتاذب مايق مهل نكي مل نم سانلا عاعرو .عرعرم

 مراكملا عاستإل مهيدل لاجم ال نييحطس نيحطسم ܢܝܠܪܥ ܪܡ

 ةركلاك اذه يف انلثمو عاعرلا نمو نوعرعرم مهف .خلا .. لئاضفلاو

 ةأرأرم يهف ةيلاخ تناك اذإو ةأبعم يهف ءاوهلاب ةئيلم نوكت امدنع

 ةيأل ءاضتلال خراعف ابي ةئينتلاولاجمو ةحطبب يأ ,احبحرمم

 :نيتنللا ىف ننعملا تاذ تطغأ فو قرروأ ̀ نأ امك ܗ

 ܐ ܩܪܩܪ :قرفر اهديزمو

 ام ةدامب زبخلا ةعطق سّمغو .ام ةدامب ءيشلا شرو لب :هزار

 ل ܣܕ
 نم امهنوكل نيزلا ىلإ نيسلا تبلق ܡܣܪ نم لعف لكأيو سبدلاب

 ريبعتلا يف نويددصلا اهلمعتساو ظفللا ةلوهسل ريفصلا فرحأ

 :هيف اولاق ةنالف نم نالف جاوز :جاوزلا موهفم يف يراعتسالا
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 مزار ام " :لاقي ؤفاكتلا ىدلو جاوزلا ىلع اقفتا يأ " ضعب اومزاز "

 قبط نش قفاو :اضيأ ةماعلا لاق امك يأ ' تاسبدلاه ريغ يربخلاه

 10 ܨܒܘ )ܗ ܨ: 5 ܐܟܕ ܐܝܫ ܩܦܘܥ

 »ܦܐ 7 ايس( 7 9 9" ܪ ®

 يف ايروس ةغل اياقب نم اهلك هذهو لجرلا |ܗ نحصلا |ܗ تاسبدلا

 ܬܒ ܐܗ ةيئارآلا مهتكل يف ناربعلا ىنع امك فيرعتلا ةقيرط
 .موي اهو تاباش اه : )وهم

 ةرفولا لهأ دوعار تيب ةيروسلا تالئاعلا ءامسأ اياقب نم :دوعاأر

 هذه نمو .داعر دغر مهو لعف نم تتأ .ءينهلا دغرلا شيعلاو

 وريح تير اكعم طبخ اناس ةيس التم ةقلئاعلا

 شق تيب ؛الهيهح طلح يلجوع تيب « ܢܘܪܒܚ ܬܝܒ

 ܐܪܒܥ طيف ¬ ܫܦ ܬܒ

 ...اًرج ملهو

 ةمورأ نم وه لعفلا نأ وه لعفلا اذه جاردإ يف ببسلا :ىعار 6

 ةاعارملا نأب ليلدلا ܢܟܠ ܐܰܦ كلذ ىلع ةمئألا دحأ جتحا اذإو ةيمارأ

 جسن اذهو نالف ىضري نالف انلق ةيبرعلا يفف ةدحاو يه ةاضارملاو

 لوقن امك نيعلا اهلصأ داضلا نأل ينايرس جسن يهف ةاعارملاو يبرع

 ةيبرعلا يف عرألا ةملك انلمعتسا اذإو .عرأ ةينايرسلا يفو ضرأ

 ةدحاو نكلو نيتفلتخم نيتملك امهنأ ينعي ال اذهف ضرألا ضوع

 انيدلو يبرعلا ظفللا بسح ىرخألاو يروسلا ظفللا بسح تظفل
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 نذإ لعفلاف ܟܦ ةينايرسلا يفف ضف يف لوقت امك تاملكلا نم ديدعلا

 ءاطخأ نم يهو .ةيبرعلا يهف يضار امأ .يعار ` ܗ

 .ىرخأ ةغل وأ ةجهل نم لخنلا

 لب شمري وأ نيعلا شمر ىنعمل ةملكلا هذه ثحبأ مل :يشومار

 سأب الف ةماعلا ناسل ىلع تلوادت يتلا تاحلطصملا ضعب دوجول

 شمرلاو شمرلا نيب ةقالع كلانه ناك نإو ةلماك اهحرش جولو نم

 ثيح راهنلا ءاهتنا يأ ءاسملا وه شُمرلاف ةينايرسلاو ةيبرعلا يف

 انديفي يروسلا لعفلا اذهف ضرألا ملظتو راظنألا نع سمشلا يفتخت

 اهب ينعن شمر يأ شامر هدعو لوقن امدنعف ءاهتنالاو ءافتخالاب

 (هكعط ىدهؤ رب لوثقنا نمم ثلا يفتخت انهدنغي ءامطملا«قفف خيفتخا

 إف 1 ܦܟ .اطجهو :هيفن للك ابجي ܩܙ ܦܚ رع جازباوأ, ايفلتكتحزكمر

 ةيروس اهنأ حجرأ اضيأف نيعلا شمر يبرعلا ىنعملا ىلإ اندع ام

 .اشمر اهو شمرلا وهف نيعلا ؤبؤب ئبخي شمرلا نأل ًالصأ
 |ܬܼܝܵܧܘܡܪ ؛ىشومار :اهيف.لوقن ًءاسم.دقوت يتلا رانلا نأ بيرغلاو

 ءاسملا يأ شمّرلا دنع مرضت اهنأ لوألا نيينعم لوانتتف تيشومار

 كلذ نم برغألاو تيشومار :اهيف انلقف .ةملظلا ئبخت اهنأب يناثلاو

 فلتخا انهو ." رانلا رفاص اندجو امف موقلا ةريدل انيتأ ' :لئاق لوقي

 يتلاو .حابصلا وه يذلا امهر رققعا) لإ, 10 901

 اوربع حابصلا رانف ًاحابص رانلا بهلي يذلا وه رانلا رفاصو رونلا
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 اولاق' ءاببملا: .دنع..علوت قتلا: رانلاو انهرو أدت زاتلا رقاصي اهنغ

 ܐܒܪ نأب ًايصخش دقتعأ ينإ امك اهصؤو ܐܪܘܢ تيشومار :اهيف

 ةدحاو اتلد نينثالاو هده سكعب فشكلاو رسحلا انديفي رافص ܪܦ ,

 نع راتسلا رسح ىلع تلد ىرخألاو سمشلا وأ رونلا ءافتخا ىلع

 .رونلا جالبناو سمشلا رون

 نم ةفلؤم تناكو نومدقألا اهلمعتسا ةيقيسوم ةميدق ةلآ :بابرلأ 3%

 تسيل ةقيقحلا يف يهو بابرلا :اهيف ليقف دحاو رتو اهل راتوأ ةعبرأ

 راتوألا ةعبرم ܐܠܒܪ عابرلا اهنكلو ريغلا اهلاخي امك بابرلا

 يه ةيرتولا تالالاف بابرلا ىلإ عابر نم تبلق فيك يل ملع الو

 تم 113 )0 1:0435 © :3 ܨܝ

 راتوألا ܟܢ ܙܘ حبصأ ةحيحص ةمجرت مجرت ام اذإ مسالا ةينبف .راتيكلا

 دجو يتلا ةلآلا مسا راتيكلاو ةعبرأ مقر يه ةينيتاللا يف رتاوك نأل

 نامكلا يهف عابرلا وأ بابرلاب هينعن ام امأ راتوأ عبرأ وأ رتاوك اهيف

 0 اعابورلاو .ةبابرلا يأ يعيبر ܐܵܥܝܒܪ

 ةيمستلا هذه لصأ ةفرعم يف تاليلحتلا ترثتك :يلاخلا عبرلا ”*

 عبر اهنأ :لاق نم مهنمو ناكسلا نم ةيلاخ ةيواخ اهنأ :لاق نم مهنمف

 ىلع رطخي ملو اهيف ةايح ال اهنأب :لاق نم مهنمو ةيدوعسلا يضارأ

 ىوادبلا خويش دنع لمعتست لزت مل ܐܠܒܘܪ اعبورلا نأ ناسنإ لاب
 وهو نورئازلاو نووعدملا هيف ئكتي يذلا ناويدلا وه خيشلا ةعبورف

 يه يلاخ ةملك امأ دارفألا هيف عمتجت يذلا رقملا وأ أكتملا رخآ ىنعمب
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 ناتاهو رابغلاو لامرلا اهنأب دحأ لاب ىلع رطخي مل يذلا ديصقلا تيب

 ܒܪ يلاخد اعبور :انلوق يفف ىرخألا ةدحاولا نالمكت ناتملكلا

 : ܣܒ 05.53 ل اي مك او

 يذلا خيشلا ةعبور هبشت امك عجتنملا اذه يف لامرلا نم نابثكلا هذه

 امئاد ةملكب ليلحتلا اذه لّيذأ امك .خيشلا راوزو خويش هتيب لخاد متلي

 اهلصأ يتلا نابثك ةملك يهو يوارحصلا رابغلاو لامرلاب تقحل

 لخومف لخوملا وه اهههدم فطقمو انكي هه نافطوق

 لزي ملو يداعلا لوخوملا نم رغصأ هتاحتف نوكت يدلا ܢ

 امك فطق هنم لعفلاو فطفم هيمست صمح يقرش قطانم يف لمعتسي

 يفاطق يمس هنم لوخنملاو لخن ىنعمب نكلو ةهكافلا فطق يف

 1:0 ©( كيف لوحت يفاطقلا تلتعا ܕ ܐܦܳܛ̈ܩ

 عمجلا نأ امامت فرعي ايروس ةغلب ܐܩܠܘ ناك نمو يفاطقلا ماوكأ ىلإ

 ةعمتجملا لامرلا هبشت يتلا ماوكألا يأ انكي هم ينافطوق اهنم

 نأ اهل زاج ىلوألا فاقلا يف رظنلا تنعمأ اذإو ىرخألا بناج ةدحاو

 اذكه ةينيتاللا 2 لا لصألاب يه ءافلاو «ءاثلا ىلإ ءاطلاو افاك ظفلت

 ةجاح ¥ دوجوم هبشلاو نابثوك ىلإ نافطوق ܐܵܢܦܛܘܩ نم تلوحت
 وأ لخني امدنع .لامرلا ماوكأ هبشت هماوكأ تداك نيحطلاف هيف حرشلل

÷ 
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 يف اهلاح ىلع ةملكلا تيقب فتكلا مظع اشفور : ܐܦܦܪ :شبر @

 ذإ ليدعتلا ضعب عم .نييددصلا دنع ةلوادتم لزت ملو ةماعلا مالك

 .شفر ضوع شبر اهوظفل

 ضرألا حلصتسن هب يذلا شفرلا ددصب انسل .شفرلا وأ :شبر 8

 شبرلا وهف فتكلا ىلع يذلا يراعتسالا ىنعملاب لب بارتلا فرغنو

 ةفاسمو رخآ فرح ناكم فرح لاغشإ دعاوق ةاعارم عم اههؤ وأ

 .فلخلا نم نيفتكلا نيب ام يأ نيشبرلا نيب ام

 تحت بلغألا ىلعو مسجلا يف رهظت ةريغص تاءوتن :ةيبوبر
 ءاسنلاو لاجرلا اهب رعشي ام اهنمو لافطألا يف ةكحلا ضرحت ܠܟܢ )

 نم ملؤت نينفجلا تحت وأ طبإلا تحت جرخت ام ةكعو باقعأ ىلع

 اهوعدن ام يهو يفتختو ةدودعم مايأ مودت ةداعو اهب ىلتبا

 .اثيفوفارو اتفوفار وتفوفر وأ ةيبوبر اثيفوفار ܙ [ܬܝܦܘܦܪ

 تنع «سانلا نيب ثوتر نوكي نأ اهنبإل ةحيصن مألا مدقت :ثوتر

 سلج نم يأ ܬܝܬܪܘ أ.ؤ نم ةيتآ ةفصلاو .مرتحمو بّيهتم نزتم

 نم ترجل > م تجلب سلجبت نقلا نابع د بيتر مرعب
 |ܬܝܐܪܘ اثوتر |ܬܬܪ ىهف رابكلا نيعأ يف نيشم وه امب طرفي نأ

 سلج ܬܝܬܪ ܕܟ ܒܬܝ ثيتار وأ ثوتر سلج نالفو اتيترو

 .نازتاو مارتحاب

 رحبأ نم رحب هنأ ىلع برعلا هنع رّبع امك زجرلا سيل :زجرلا %



 هنم مسالاو ةيرصملا ميجلاك زاجر ܦܨ اهنم لعفلاو بضغلا

 ىلإ زجرلا رحب عجرأ ينإو بضغلا وه ازجورلاو . أ هيمذ

 ناك زجرلا رحب نأ هيف مزاج ريغ ينم ليصحت اذهو «ةيروس ةمورأ

 مهءاجه نوجاهلا جسني ناك نزولا اذه ىلعو انوزوم ايرعش ارحب

 ىلع رعاش بضغ وأ ىرخأ ىلع ةئف بضغ يعادل الإ ءاجهلا امو

 نذإ وهف .زجور 5 ܘܗ ةينايرسلا يف وأ زجارلا وهف رخآ

 دقو .هاجه نم ىلع يجاهلا اهقلطي يتلا ةخرصلا وأ بضغلا رعش

 لتقو مهتدابع لكايهو نييريمحلا تويب تك نأ دعب زجرلا رعش طشن

 لمعأ يذلا قورسم ىلع بضغلا تاماج نوقلطي اوناك مهؤادهش

 رعشلا نم عونلا اذه اودشنأو ماشلا دالب اوّمأف مهباقر يف فيسلا

 .اقبسم ةرتفلا هذه نع انحرش دقو ساون يذ وأ قورسم يف يئاجهلا

 نيطلا يناتسبلا لوق ىلع خرخرملاو اخر رطملا لزن يأ :خرخّر
 :ةةءايبلاع أل د ]وف 0175 50:34 5 0 `

 اخيكر هلعجيو بارتلا للبي ضرألا ىلع لزني امدنع رطملا نأ هدافم

 الاذيك يمال, لطول نأ« يشنتءال ءاخيخاار :وأ اخيكاذز ܐܟܝܟܪ

 يف هينعن ام اذهو اهتخأل ةدحاولا بلقتو فاكلا وه دحاو فرح

 و اخاخور احح هؤ .يساق رخآو وخر فرح يأ ةيشقتلاو خيكرتلا

 تلا لوفظمللبخ ا (عكسألا ܐ اهيلع نزو ءاياشرق ܐܝܫܢܘܦ

 ىنعم يطعي لعفلا انلخ امك ال ةيساقلا ضرألا يررطي يذلا وه



 وهف ةوقلا هصقنت يذلا مالكلا :مالكلا نم كيكرلاو .لوزنلاو طوبهلا

 .هيف ةواسقو ةوق ال نيل .اخيخرو اكيكر احمحؤ فيعضلا

 نايلغلا نع ربع ةينايرسلا لاعفألا نم لعف .حدري :حّتر وأ حدر ¥

 وهو ىتأ ° حدري مع نالف ءاج " :ةلمجلا هذه يف امك ةدئازلا ةكرحلاو

 لعفلا نأب ملعلا عم ةغيصلا هذه ىوس ّقبتي ملو .ةدئازلا ةكرحلاب يلغي

 ةغيصلا يف امأو ةدئاز ةرارحب سروم ءيش لك نع ربعي لماش

 لعفلا ةدايز لجأ نم لخدت ةدئاز نيسلاف رثك يأ جترش انيدلف ديزملا

 لابفألا نم نيثكلا ` 5 نينثلا فرح يفافاو.حرنت اهلو
 يذلا بوشلا وه حترشم لا بوثلاف .نيشلا فرحب ةئدتبملا ةديزملا

 . ܚܬܪܩܡ ةرفولا يه ةحترشلاو اثر حبصأو بوفتلا هيف ترثك

 سبالملا قوف ءاسنلا اهمدختست يتلا ةحرطلا وأ رفعملا يهو :يدر @

 تفذحو ديدر لصألا يف يهف ءادرلا ةملك ىلإ ةلصب تمت اهنظأ الو

 "7 7 0 ىف ةريخألا لادنلا 9 ىدر ةحيصاف اهلاد

 .ءارلا ناكسإب ديدر = مموو هرصتخم .اديدر

 ةلوهسل قتسرم تظفل قّسرم حصألاو :قتسرم نالف :قتسر 4

 وأ قتسرم نالف " :لوقنف ءايشألاو رومألا بيترت يف ليق لعف .ظفللا

 زرخك ةمظنم ةلسلسب هرومأ عضو يأ :" حينم هرومأ قتسرم

 :اهنم لعفلاف اقيسور = اهمهوؤ .نايرسلا اهاعد ىتلا :ةحبسملا
/ «× 



 ܐܩܣܪܡ هيف انلق قينألاو .ةحبسملا زرخك لسلستلاب بتر

 ܢ ا اماؤ عم: دمه

 هجو ىلع لمعلاب مايقلا مدعو فعضلا يف ةفص :يلشر :لشر

 ةيروسلا يف اهدافم اذهو ةلوسك ةفيعض يأ يلشر ةأرما ءضرم

 اجا يفلان ةأازسسلا» القنا مدلل اههتينعب تزاغتو نيم يعيق للعنف

 لشر نمو لمكأ هجو ىلع اهلمعب ةمئاقلا ريغ ةفيعضلا اهب ينعن

 ىلع يخرتسمو يلدتم لشر رعشو ءنهوو ءراخ نم وه ܠܫܪ

 .ةاتفلا فاتكأ

 ىلع بيلصلا ةروص مشر نمو .مسرلا ةيبرعلا يف اهتلباق : حشر

 ةديفعلا يف مشرلا ةقالعل ريثكلا تنع نايرسلا دنعو همسر دقف ؛ههجو

 دإ دومعملا اهب زيمتي يتلا ةمالعلا ةيدومعملا مشر نولوفي ذإ ةيحيسملا

 ةيعبتلا لاني مسرلا اذهبو صاخ مشرب دلوي ةيدومعملا محر ىلإ هلوزنب

 مانغألا عيطق ناك امك .حيسملا عيطق ىلإ ءامتنإلا هنأ ذإ ةيوضعلا وأ

 اولوانت ةماعلا نأ امك ناعطقلا يقاب نع هزيمي صاخ مشرب لك زاتمي

 :لوقي ذإ يراعتسالا ىنعملاب يتأت انهو ألم يأ مشر لعفل رخآ ىنعم

 يطعي هب مشري امدنع سدقملا تيزلاف " ءاملاب سأكلا مشر نالف '

 ةروص ܟܚ ܙ ىدلف . ܥܒܛ ܐܫܕ قرغأ يأ قارغإلا ىنعم اضيأ
 وهو ىنعملا اذه تطعأ اذل ةروصلا يف روصملا قرغي رخآ ءيشل ام

 ذإ حيسملا سبلي سدقملا تيزلاب موشرملا نأل يدئاقع يحيسم جسن

 ةروصلا نأ امك ةيدومعملا يف ܢܢ حبصيو ةحسملابو تيزلاب قرغي

 ]ܡ



 هالمو هقرغأ همشر يأ سأكلا مشر انلق اذل .ةروصلا بحاصب قرغت

 امشر عضي يباجلا ناك ينامثعلا مكحلا مايأ يفو .ماشر ܡܫܪ

 ةصح مك رّدقيل ردقملا تأي هدعبو ءرذلا ةطنحلا ةموك ىأ " ةّبصلل

 ماوكأ ىلع يباجلا هعضي مسر وه نذإ مسرلاف .حمقلا نم ةلودلا

 . مهد

 ىهاض دقل :كّتشرت اطقن :كّشرت اطقون وأ اثكون حالطصا يف :شر

 لوفي هركع ناسنإل يدانملا ههجوي يذلا حالطصالا حالطصالا اذه

 تاذلاب يه اطقن :الوأ كلذ يف ليلحتلاو ' كنم مقثني برلا ' :هاتعم ام

 يف ريق الو ةنكاس اينأل ميبلا اهنم ܡܩ

 اثقن :اثمقن نع الدب :اهيف ليقف ءاهيف يتلا فورحلا يقابك ظفللا

 شار ܫܪ لعف وهف كثرت ةملك اهلمكي امو |ܬܩܢ :ܐܬܡܩܢ

 ىنعملا نمكي انهو ؛ةضرضرلا ةجرد ىلإ ةوقفب برضلا هدافم يذلا

 انأ :مهدحأ لاق ذإ ىنعملا اذه يف رخآ احالطصا تعمس دقو ' ةفينعلا

 جلامو .هخبوأو هفنعأ ينإ يأ : ܝܗܘܫܪܐ هوبأ شرأو وُتثرأ

 و

 ضرضري يأ شرميو ادعزدم يشرملا هيف ليق نآلا ىلإ يرامعملا

 ةنبقلا ةفحيم وأ ةقاقدملا ىلعم ثطغأ ايطبأ ىشرملاو اهانك ܣܝ

 . ܐܫܪܡ يشرمو فو نم اهلكو ؛ةوهقلا شابهمو نواهلا ةاصعو
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 يافا طم هي نيش راودللا قوؤكت ا اهنا كيشرفزهليقتو تأ ف ىذتقل ا ةامكت

 ىنعملاو .رخآ ناكم يف ريخألا ىنعملاب اهتجردأ دقو ؛ةبسللاو ةضعلا

 .يصخش يأر وه ريخألا

 لعفلا ىنعم اذهو تيكبتلاو خيبوتلا ءارج نم ملآو تكبو خبو :اشر

 نينوي ا ةبامت ور لوقت ابكا والد لتج ىونالفز بلك زم لذكر قددلا لف
 نع نويددصلا هفرعي ام لك :كشارت اطقون حالطصا لعفلا اذه اياقب

 اهلك" ܐ: ܐܝܠܐ .:لكمانرأ :نوياشن وه ف ودنس مهنأ وه حالطصالا اذه

 لصألا يف يهف " اطقون ظفللا بسح ' وأ اتكونلا ةملكف ." كشورت

 كيتشن ةيقيئيصازفلا ىدحألا فرو ةبسحللاوا ةئاينللا وبلد ةقشلعي ةعبتل

 كتكبن ريمضلا ةزخو ىنعمب يراعتسالا ىنعملا يف اتلمعتسا ناتملكلا

 كخبوتو ريمضلا ةزخو كتكبتل كيشرت اتكون : نيم ܐܬܟܘܢ

 ةدايز رخآ ئىنعم يف امدقم تدرو دقو .هتلعف يذلا نيشملا .لعفلا ىلع

 .اهمهف يف
 نيالا عفا الانتيم دانيت بيقننو أ :فلك.هتثطر.:شطر.*

 نانثإ ناريبعت اهيف انلو ظفللا ةلوهسل ماللا ىلإ ءارلا تبلقو شطر ال

 ܚܦܩܘ فيو " يلتق وخفكو فك وشطر وأ وشطل نالف ° :لوقنف

 ܦܝܠ لثعفاضتأ ܐܳܢܟܐ ܙ ܟ ܙܠܐ( ܒ ܫܘܠܐ تظعأ ناتنثالاو

 09 ܐܟ{ زرأ ا ظشيالا> ܀܀./(ܙܐܟ1

 ةيقرش نم جيزم يه ةيددصلا ةجهللا نأل كلذ بمكه حافاق

 .هيبرغو
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 سا انه ةونصقملاو دك ىلع قنك نالق نكطل نالف :نشطظي.

 هتغيص تعاضف ظفللا يف ءارلاو ماللا براقتل شطرلا لب شطللا

 اهنم لعفلاو ءشطر ضوع شطل يف مهظفل سانلا عبتاو ىلوألا

 وأ شطرلا لعف .عفص شاطر : ܐܦܟܘ ܐܟܦ اسم فيلو

 شطر وأ شطل نالف :ليقف ةقرسلا وه رخآ ىنعم تذخأ عفصلا

 يف كلذ زاجو هنم اهلشتنا ةقئاف ةفخو ةعرسب هنأ يأ :نالف يراصم

 هليمز شطر : ܗܪܒܚܠ ܗܩܛܪ ܢܝܠܦ :لوقن امدنع ةيمارآلا

 ܫܩܝܛܠ نم .ةيراعتسا ةغيص هذهو ةقئاف ةفخب همهارد ذخأو

 .شطرو شطل ܣܛܪܘ

 نوبرع :برعلا هيف لاق اهتينايرسب كش ال :نوبهر وأ نوبعر ¥
 ܢܘܒܗܪ .ظفللا يف ةلوهسل نوبعر وأ نوبهر ابةحميو يهف

 .نوبهر

 ىلع مزاج ريغ دقتعأ ينكل ةيبرعلا يف تدجو نإو :صقر :

 ءارلا فرح ناكسإي ذاقر وه يمارآلا لعفلا ܐܝܩܐ نأل كلذو اهتيمارأ

 ءاثلا فرح يف امك نيز ىلإ لاذلا فرح ريغتي ام ابلاغو ܩܪ

 فرحف ܦܐܠ ܨ :ܐܨܠܐܵܦ :كلذ يفو بلعس بلعث يف تظفل امك اضيأ

 فرحأ ةعومجم يه ةدحاو ةمورأ نم لصألا يف امه داصلاو نيزلا

 358: نحل ܘܣܡ 00 ناك ناكل ܒ 3: ܫ ܐܒ

 . مهؤ اهدرجم نأ ملعلا عم ذقرو زقر نع



 اهلامعتسا ةرثكلو ةينايرسلاو ةيبرعلا يف دحاو ىنعملا اعبط :حمر 6

 لمعتست ةيروسلا اياقب نم اهجردأ ةيروسلا ةقيرطلا ىلع ةيماعلا يف

 ةلبن اهسأرب توح يتلا ةيبشخلا ىصعلا وهو حمرلا وهو مساك

 ' حمرت. ܕ̈ܧ دالوألا ".:الثم ”لؤوقنف لعفك هلامعتسا امأ فيسلا فالخب

 ءودهلا مدع اهيف هبشلاو .لافطألاو حمرلا يلماح نيب غيلب هيبشت وهف

 هودعب عافيإلا صرف بقرتي هحمر هديب يذلا حمارلاك نيعم ناكمب

 :هيف انلق .قورخلا هيف ترثك يذلا ثرلا بوثلل ةفصك اضيأ تليقو

 لمفلا| ضي مل ا كسسع قاعة قا خه نو شلا جت: اشم »جم شم بوكد
 نويددصلاو اسيلاب اثر: حبصأ ىتح تانعطلا هيف ترثك ءاضانعمو

 ܣܐ ܬܝܬ ܨܛ ضيرخانتملك ܗܝܡ ܐܠܒܐ ܥܒ

 هبعزايضمو؛:تمأ.ؤ ܐܢܘ ܨ ܝܩܐܠ(, ܐܒܢ( .(ܨ ܐܢ ܲܙ ܫ ܨܢ 66 أ نجمه

 .ةكرحلاب يلغي = حدري ܚܬܪ

 ةافص نم ةفص وهو امار نينثا نيعطقم نم ةفلؤم ةملكلا :ناصمر :

 .هللا ىلع نويمارآلا اهقلطأ يتلا يلاعلا برلا ةغيص يهو ىلاعت هللا

 ةيمارآ ةملكلا نوكتف ام ةضيرف ضرفو مكح :نادو يلاعلا ܝܢ ܨܠܐ يأ

 سبلأ وأ " ضرف ىيلاعلا " انعم رم امك 5 ܐܡܪ ىلاتلا لكشلا ىلع

 ةينالزلار هنلطعبدا ب هر ܓ اال وقتع النيك ايف شبع هيعش لص ةكحو

 امارلايلاعلا بلا اهضرفو اهسبلأ يتلا: ىونيت موص ةضيرف يه
 فاعيصأ ةنرشع ةّيلإ حج داك مل: نمو. مايا ةقالث, موصلا. ىف ىونين بعشل

 ةمعطألا نع ماتلا عاطقنالا وه يونينلا موصلا نأل يونينلا موصلا



 لك ماعطلا لوانت هيف زاج يأ لهسأ ةقيرطب ةيمالسالا ةمألا هتذختاف

 ةثالثلا ضوع نيثالثلا ىلإ موصلا مايأ تدّدم لهاستلا اذه ءاقلو موي

 رهشلا مايأ ددع يف رخآ ليلحت كلانهو يصخش يأر وهو مايأ

 ةعشأ هيف زربت يذلا رهشلا يأ ارهس |!ؤهدعه يعد يذلا يرمقلا

 نحن نآلا ىتحو حربيلا يه ةميدقلا ايروس ةغل يف رمقلا نأ امك رمقلا

 دع حاضيإلا لجأ نمو ܨ )ܚܕ بام اساسا ܡ ܡ"

 خيراتلا يف مسالا اذه دادتما ىلع علطاو رمقلا ان تيس ةملك ىلإ

 نودب وهف ناضمر ىلإ ةدوعو .رهشلا مايأ يف ناضمر موص ةقالعو

 ىلاعت " وأ يلاعلا هلإلا هضرف يذلا سدقملا موصلا ةضيرف كش

 سدقملا ناضمر موص وهف هماوصأو هضئارف ظفحيل هبعشل " ىمارتو

 .ةميظعلا ىونين موص ةضيرف وه يذلا

 :نيعلا ضامغإو حتف ةكرح يف رثكأ نَم ةلاح فصي ܐܫܦ :صمر 6

 يف ةواخر ةجيتن امإ كلذو اريثك شمري يأ " ونويعب صّمري نالف '

 زمرلا حصألاو هينيعب زمغلا دمتعا هنأ وأ هيف ةداعل نيعلا باصعأ

 نم امهنوكلو نيفرحلا هباشتل داصلا ىلإ اهؤاز تبلق صمرلا تسيل

 انمو ةيروسلا يف اهلعف ؛ةيريفصلا فرحألا ةليصف ةدحاو ةليصف

 . ܙܡܪ صيار اريثك هينيعب زمغ .زمار اهو اهديزمو ܐܩ ܨ

 يتلا لشر يف ىنعملا تاذ تطعأ .ءارفص ةدام :يهري :ىهر 8

 فعض ىدلف ܐ ܝܥܐ يف اضيأ لمعتست امك .نهوو فعض ىأ اهلبق

 لايرلا :اهيف اولاق ةيباعل ةدام مهيف نم لزنت خويشلا وأ لافطألا كنح
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 اولاق فيعضلا كنحلا نم لزنت ءارفص ةدام يأ “>هبؤ لا يهو

 بهتلا اذإو .لهور ١ لهري الصأ يهو لّيري مع :اهيف

 يهري معو جعلأ حرجلا :اهيف لوقن ءارفصلا ةداملا جرخأو حرجلا

 ܐܢܚܘܫ ܠܠ 6 ܐܳ

 ܒܠܫ >> هقأم

 ةدام جرخت نذألا يف باهتلإب ةباصإلا ىدل .يهرت نذألا :يهر

 بجي تاظحالملا ضعب كلانه .نذألا ةهوف نم رهظتو ءارفص اهنم

 ةيقلح ةدحاو ةليصف نم امه نيعلاو ءاهلا نأ ئراقلا اهيعاري نأ

 ءاهلا يهرت ةملك يف انهف ءىرخألا ناكم ذخأت نأ ةدحاولل تزاج

 زج ات ط دي للشر تالاوق ܐܐ اروفك لب ܡ ]ܬܘܙܦ ܆ܐܨ ܬܐ

 يأ ةوغر تجرخأ يأ ثعرت يأ يهرت نذألا يف انه لعفلا لصأو

 اهنم مسالاو يغرت يأ ثيعرأ ܬܥܪܐ ليصألا اهلعفو ؛ءتحاق

 ليلختلا يف:ةدايز انهلبق ةملكل ناث حرش اذهو.. [.ܬܥܘܪ :اثعور

 داخل وتعبلا رق ةيبصخيش لزلطحت ووفنو

 قاض ܥ سكع ىلع حسفت حاور : تقم قم لعق :نحور :

 حور هؤ ل لعفلا اذه تمي الو ءادعصلا سفنت ىنعم يدؤت :قوع

 ةراعتسالاب ىنعملاب ريبعتلا ىدل نايقتليو ةحارلا هدافم يذلا ةلص ةيأب

 اكعط ةن وزر اق ܠ لكجفلا ¥ ܐܶܢ

 ܝܐܬ ܐܒܕ جازان لدقلا دماتغأ عوميوزرتر قلف د ىقو اشم هؤ



 سفنت مممهؤ نحور اهيف :اولاق ܚܘܪ ضوعف ىنعملا ىدأف

 .نحورت = ܢܝܚܘܪܬܶܐ .حرشناو ءادعصلا

 نم فوجأ لعف . ىحلا لهأ بور نالف :انلق .بغشلا لمعأ :بوور

 ܒܘ ܒܠ > عل 09 )7 بدر ܒ

 سفن ابيرقت ىطعأ رخآ ينايرس فدارم لعفللو بغاش .بيرأو بيار

 ةراحلا ܐܬ[ سّجسو بور نالف .سّجس لعف وهو ىنعملاو لولدملا

 تن نع اما .يحلا يف رشلا كرحو بغشلا لمعأ يأ

 .ةيددصلا ةقطنملا يف ريزغ لعف وهو .سجسو بّير ܦܓܔܫܘ

 لعف نم الصأ يهو ىلست يأ " هسفن نع حور نالف " :حور 7

 .ام رمأ نم ةيلستو ةحسف هسفن ىطعأ نم ينعت يتلا حاور ܒ

 لوقنف ديزملا ةغيصب لعفلا اذه لمعتسا امك . | ܬܚܘܪ ܐ

 حبصأ لصألا يف اهنكلو حسفت ةماعلا اهانع ܢܝܚܘܪܬܐ نحورت نالف

 .حسفتو ءادعصلا سفنت نم ىلع ييأرب اضيأ تزاجو .ايناحور

 هسأر ضرعتي ملو اجن يأ ' وشيرب نالف بره " .سأرلا :شير @

 هلك مسجلا دوقي يذلا يجنملا ربدملا وه سأرلا نأل كلذو رطخلا ىلإ

 اهمهادت امدنع اهنأل ةميكح تربتعا ةيحلاو راطخألا نم برهلل

 اهي 9 ربل كابرس هس سا هر ارد يبيك حملا
 .ةيروسلا ةقيرطلا ىلع تظفل

 .ةماعلا مالك نم هنأ يناتسبلا هونيو ةيبرعلا يف مسالا اذه ىتأ :قبر 8

 العفو امسا ينايرس وهف ةيمارآلا ةليصألا هتمورأ ىلإ هعجرأ 3
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 لعفلاو اقور .اههؤ.باعللا وه قيرلاف ةبلطتملا تاقاقتشالا عيمج هلو

 تدرو ةيددصلا طاسوألا )ܨ «لفت ىنعمب قور 5 »>

 ܥ̈ܢܧ الوأ ناسنإلا هلوانتي يذلا ءاذغلا يأ اقيورت : ܐܵ اا تنبع

 ساق ريغ انرم ناك نم وه قيارلاو قيرلا ىلع روطفلا وهف حابصلا

 ةنيل ةبطر تارابعلا جرختل قلحلا للبي يذلا باعللا وأ قيرلاك ابطر

 : الضب عنو بكير ناك نفر 7 6 نفح

 ةّيوام = ܐܩܘܪ دوي ܬܐܬܪ تابنلاف ىنعملا اذه نم دعبأ ىلإ بهذأ

 وأ ةبلص ريغ ةنرم هذه لاحلاو ىهف اغمص اثعود + ܥܩ

 .اقورمو ܐܵܦܸܢ ܘ : اهم ܐܩ̈ܝܪܡ وهف .ةسباي

 لافطألا مف نم لزني يذلا باعللا نع اتربع ناتنثالا :لايرو :رير

 باعللا ىلع لد ةيمارآلا يف مسا وهو .لافطألا لايرو رير :لاقيف

 ܐܡܘܦ ܢܡܕ ܐܠܝܫ :ܐܪܚܪ دالوألا نقذ ىلع لزني يذلا

 مهيب حج اهم احل



 75 ¿ܨ فرح <



8 
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 >>. نيزلا فرح <

 لعف اذه .خلا .. قيدصلا وأ ضيرملا ةرايز لجأ نم بهذ :راز

 هلوصأ ةاعارم نود ةيبرعلا ىلإ أطخ نولقانلا هلقن ةيروسلا نم خيسم

 اراعوس هنم مسالا راز اموي نكي ملو راعس :حعه لعف وهف هانبمو

 لاق نم عقو يتلا اهتاذ ةئيطخلاب عقو لقانلا نأ اودبيو . اح همم

 رعسألا نوكي نأ بجي رعشلا ريثك نأ عم رعشلا ريثك رعزألا

 فالآ ةيبرعلا سيماوقلا يفو > سيلو ܐܪܠܣ نم .رعزألا ¥

 5 سطح ܠܦ ܐܣܐ ىشعملاو عيفبملاترزؤتقاو تلذبت لاحفألا دوم

 لقوا. ܥܘ ܩ .عزاؤزتو رحم !ىس نناؤاؤتإ .ةغللا رمأ يف ثدحي

 :اهيف انلق مهدقفتو ىضرملا ةحار لجأ نم ىلتت يتلا ةالصلا

 ةملك نم تذخأ هتمحرب ىضرملا برلا دقفت يهو ينارهسلا

 ܢܘܗܬܘܢܪܥܬ ܣܡ ܠܛܡ دقفتلاو ةرايزلا : ܐܢ̈ܪܥܘܣ

 يتلا ةيعرفلا ةريغصلا تاقرطلا مدح قوبازلا :قوباز

 مأ نخث نصغلا قوباش نم ةراعتسا يهو سانلا نم ليلق ددع اهكلسي

 نينعملا ةماعلا لمعتسا دقل .اهلوطو اهعسو يف ةفلتخم يهو رمض

 ةدحاو ةمورأ نم ناظفللا ناك نإو نيظفل ىلع نكلو قوبازلل

 .قيضلا عراشلا قوبازلاو نصغلا هب اونع ܐܦܘܒܫ .قوباشلاف



 ال رجشلا نصغ نم ةعطق وهو :كلدم ةينانبللا كبوشو قبوشو

 . ܩܘܒܫ نيجعلا هب كلدُي رتملا زواجتت

 كرحت ناسنإل كلوق ىدلو يضاملا يف ܝ كرحتو لزن :حاز

 ةغيص يف اهلباقت يتلا حوز وأ حز اهيف تلق ةيناثلا ةهجلا ىلإ اليلق

 .حوز ܚܘܐ رمألا

 ريغت يتلا 01

 ةيبرعلا يف جراد اذهو فاقلاو فلألا يف امك رخآ ىلإ دحاو فورحلا

 تنال ىلإ 35031 تنك كثرلأ انيلنلت 3 تلك لوقت امدنع

 سمل ܐܬܦ( ةملكلا لصأف ةيناسللا ةيلئاعلا اهتدحول ءاطلا ىلإ ءاتلاو

 طأز :نذرألا 0 ريتك تامعتسا ةملكلا هذهو شكت وأ 5

 0008 ܢ فج واهو ܬܩ ثفز

 ءاهيلاوحو صمح ةنيدم يف ترثك ءادوس رويط :اًعاَز وأ :عاز ±

 انه تصصخ نإو رويطلا خارفأو دالوأ ينعتو :اغاز وأ غاز تيعد

 أجل :خارفألا عيمج لوانتت اهنأ الإ ءادوبلا رويظلا نم عونلا اذهل
: ¥ 
 اهنم ىرفلا ايروس ةريزج يفو . اهيا يجازو اغازو غاز اهي

 .نوغوز ناغيز :اولاق اضيأ جاجدلا خارفأ يفو «ناغيزلا :نهيف اولاق

 2 هر ان تما ب قيس ىف نفل هدر

 امأ . اليها لولغز :لوقنف مامحلا راغص يف امأ .نوغوز اهعمجو

 اذهو هراغصو ناسنإلا خارفأ يف طجز اهيف انلق ناسنإلا راغص يف



 فيك " كخارف فيك ام قيدصل لوقن امك ةراعتسا ذخأ ىنعملا

 لكي ةقوجوز كخارفأ ينأ ' طجزلا

 وضعلا ىلع بزلا مسا قالطإ ىلع بعشلا ةماع داتعا : بز 6

 اهيف تبن يتلا ةقطنملا يه بزإلا امنإ حيحص ريغ اذهو يلسانتلا

 3 وضعلا اهطسوتي يتلا ةيلسانتلا ءاضعألا يلاوح رعشلا

 ܐܒܙܐ :ابزإ ييةبادرفشب ىتمتزملا نجعل امرت بيكن الملاك ةلذحأك

 ل فو لامك سك( يبا

 ةيوغللا لوصألا نم يه بيبزلا ةملك نأ ةمئألا لاخ دقل : بيب 6

 نحنف ةليلج ةيفسلف ناعم ىلع يوتحتو ةتحب ةينايرس اهنكلو ةيبرعلا

 باز :اهنم لعفلا نأ الإ ءففجملا بنعلا ىنعم يف الإ اهفرعن ال اعبط
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 ةفدارم اهلاخأو ءاملا ىرجم يف اهلسغ وأ هبايث ضف ىنع تا

 انكم ة ءوبوبز اهنم مسالا امأ ءضفو لسغ انكم كي

 ةملكل ايطبض افدارم تطعأ يتلا 5:14 1 7

 ةراصع امه ܐܒܒܙܘ ܐܡܘ بوبزلاو موزلا نذإ :موز ܐܡܘ

 وهف رخآ ءيش ىلإ لسي ملو كلانه ىهتنا اذإف ءنيعم ءيش ةقرمو

 ܐܒܒܙ ابيبزلا وأ ابابزلا وهف همعط لقتنا نإو السمح لحشلا

 يتلا ةَيعوَتللَو نا ةروملا تاذ لمح اننأ ": انك: اهاذإف ,ءاجحاو

 همعطو.بذنعلا موز لمحي وهف بيبزلا .يف.اذكه انئابآ يف تناك

 اذه تايغبصلاو تاثروملا ىلع قلطن نأ انل زاج هيلعو هتراصعو

 ىنعم تلمح اهنأ امك ؛ءبيبز ܐܒܝܒܐܙ ثوروملاو . احح مسالا



 ةملك لمعتسا :بعنشلا 3 ناي ئىراقلا ركذأ 18 :ةكفنلاو ةرفطلا

 لب ةبذبذ نكت مل يهف «ةبذبذلا ىلإ اهوزعو تباث ريغ يأ بزبزم

 ىنعم تطعأ دقو . ܒܙܒܙ يه تاابز نم ديزملا + بزبز

 ةقيرطب رئاسلا ىنعم تطعأ امك ةيكازكز ةجرعتم ةقيرطب ةطاحإلا

 تناك هيلعو ܐܒܙܒܙܡ بزبزملا وهف ةرسي ةراتو ةنمي ةرات جوعملا

 ةجرعتملا ةجوعملا ةكايحلا وأ ةطاحإلا وأ ريسلا بزبزملا ةملك

 .جرعتملا وه بزبزملاف

 %̈ : ىف ةييرعلا ' 7 اهنلكأو تاناويحلا 5

 نيسلا تبلق . ܟܒ اهنم لعفلا .هرهتناو نالف ةمارك نم لان ܐܐܨ

 لمتلا ]ذه 3 ̀ ةايسقلا كيبل نورا ترج ىلإ

 امك هيلإ لوصولاب ريكفتلا وأ ءيشلا ىلإ لوصولا :وه ةينايرسلا يف

 ܬܿܟܒܣ ܐܡܘܪ ܐܢܝܐܠ ܢܬܘܚܪܡܒ ܐܢܪܗܬ مارقأ ام لوق يف

 يأ .قلستت دح يأ ىلإ يأ ءالع يأل انتءرج نم بجعأ ܬܘܗ

 امدنعف ىنعملا اذه يف يتأت . ܟܒ خبز لعفف .دح يأل تلصو

 كنأ يأ هخبزت .قوري ال امب ملكتيو ًافاسع هزبخ يقلي اناسنإ ىرت

 :هل لوقت نأ ديرت تنأ ام هيلإ تلصوأ دقف ةيخيبوتلا ةملكلا هيلإ لضوت
 يهف يئايرسلا اهلصأ ىلإ قوباز ةملك لصأ مزاج ريغ - ديعأ امك
 نيثراح نيب ام لصي يذلا قيرطلا يأ كوباسلا يه لب قوبازلا تسيل
 طق 1 ܣ ريغ نوير ¿ܣܣ

 لصوأ ܟܒܣ نذإ هلعفف ىرخأ ىلإ ةطقن لصوت ةريغص قيرط



 ةلوجللبالا فاقلانزينإ#تكاعلا اغنلق :كارباشلا :يأئكوانزلا هام هحعف و

 حفص(: ويغلب خببس 9 ܣ
 قيرطلا خوباسلاو ةينعملا ةهجلا ىلإ غالبلا لصوأو غلبأ خبسأ

 .اذكو اذك ىلإ ةيدؤملا

 ةقيمعلا نوحصلا تلوانت تيبلا ثاثأ نم يناوأ يه :يدابز

 وببأ يطعي يتلا ثاثألا عطق نمو .خلا .. نوحصلاو يناوصلاو

 نم قبي مل .ديدجلا اهتيبلو اهجوز تيبل جرخت امدنع هتنبال سورعلا

 اهكيباتشإ ܨ وبضلا و نوكيظلا لولا لابج ا انمدإلا لامعكتكلألا اذه

 نم ذخأت تناك بلغألاو هتيب نم هتنبال بألا هطعي املك لعفلاب اهنكلو

 زهجت يذلا زاهجلا ةقيقحلا يفف اهيبأ تيب نم عطقلا هذه تيبلا ثاثأ

 افون جحيم :لوألا عونلا عاونأ ةثالث ىلع وه سورعلا هب

 هطعيام :ارهملا ]ܪܗܡ و .هتسورعل سيرعلا هطعيام وهو

 وبأ هطعي ام وهو :ادبز |ܕܒܙ ܒܐ عونلاو .سورعلا يبأل سيرعلا

 ةدوصفملا يه انه يدابز ةملكو هتيب نم تبطخ يتلا هتنبال سورعلا

 اثايادبزو يدبز ءادبز امخا امحا يعامجلا جسنلا ىلع تتأ

 اهنأ امك ةبوطخملا ةنبإلل لزنملا ثاثأ ضعب لكشت ىهو . [ܬܝܕܒܙ

 ةملك نغ.القن مسالا اذهب تيعد .اهتاذب.ةمئاقلا " ةيدبزلا يأ " امبر

 كليم يئرلا نالتللا قير ا ركيساو نسا ةئيبتجا :: | ىأ

 .اهحجرأ ال



 لك يف دقتعأ ام ىلع ةعئاش ةيماع ةملك يرتشملا : ابدح/ :نوبز @

 لوقتف ةيمارآ اهلك ماعلا اههجو ىلع ةراجتلا ةغلو ܢܝܢ ܡܗܐ نطولا
 وأ يراجتلا ليلا يأ ܢܟܘܕ :ناسكودلاو.4ىرادقلا ܐܘܒ : ܒ(

 تاروطعلا عئاب ܐܢܡܡܣ :نامسلاو . ܐܬܘܢ :توناحلاو قوسلا

 ةارسلا بسلم خل ܝ )333 53 اهلا راع )4

 اهطابرو اهجوز تعاب يأ ܬܢܒܐ تنباز :اهيف لوقنف يعرشلا ريغ

 وأ بحاصلا اذه ىلع انقلطأ ام اريثكو .يعرش ريغ ناسنإب يجوزلا

 ميشهلاو ةفيعضلا شئاشحلا يه :يفاوعلاو :يفاوعلا نوبز نوبزلا

 :نوبزلا وأ بحاصلا اذه نوكي هيلعو ةديصملا ىنعم تطعأ اضيأو
 م ل ع يتلا ةأرملا نأل ماطحلاو ميشهلا يراش

 : ܐܦ̈ܘܥ ܢܘܒ يفاوعلا نوبز ناك اذإو يعرشلا اهجوز قحب

 5 5 و, هنكا ريشي - )5 )18 ¥ - ܡ 7

 .ةحابم ةئره ةأرما ميشه يراش هنأ وأ

 حرطو ذبن يأ :اطش ܐܛܝܧ نم لعف .دعبأو حرط ىنعمب :تز *

 ىدل ريغتي مل هنكلو لعفلا ةغيص تريغت اعبط ذُبنَي تزي مع نالفو
 نيسلا 2 يلا 0 © 9 ابنا )ܦ

 ننم لوبكلا ديملتلا ܐܥܠ ملعملاو. :ةرفاصلا اهتليصق ܨܝܢ اهباستنال
 حل ودب 4 )3 © نع كس هيلا

 حوز ܚ فوجأ لعف :ءيشلا كرح ةيبرعلا يف امك :حرحز %

 تطعأ امك بهامما حزحز اهنم هب 4: 8 ܒܕܐ
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 لزن يأ خز ةيبرعلا ةملكلا اهنم تذخأو لوزنلاو طوبهلا ىنعم

 اهظفل دقو خوز ܚ يقرش يروس عتب ܐܢ رطملا تاخزك ةرازغب

 + ايقاع اخوز خوزو ܐܚܘ 9 احوز :حوز نويبرغلا

 ىنعم لمحت اهنكلو رطملا ةخز نم ضعبلا اهلاخي امك تسيل :ٌحْز

 لصألا يف يهو قرعلاب للبت يأ :قرعلا ةبش 3 نالف :لوقنف رخآ

 خز وأ كز يف اهانعم انحرشو قبس دقو قرعلا هبلغ يأ ܡܐܬܐ

 ܇,534)330 ܢܐܫ( اثعوذلا نأ نابتغا: للع |ظنح هو ܝܗܝܟܙ ܐܟ

 دقو :ةززسلا زفير اهم ܐܳ :ةقئاعبنلا ܠ ىلطنو .ةيروسلا

 .ريقحتلاب هلوانت هنأ يأ يلذهب وخز يف اضيأ تدرو

 تنفر ةيجالابتإللا ܠܠܐ :قاداؤلا

 قادصلا مدقم هنوعدي رخؤملاو مدقملا نيتعفد ىلع رهملا بيطخلا

 ىنعم لوانتي يذلا قادزلا لصألا يف قادصلاف «قادصلا رخؤمو

 اهوا :قدز وأ قادزلا وهف اهقح نمضي يذلا ةأرملا قح يأ قحلا

 يوبألا قحلا يأ :يكريرطبلا قدزلا لوقنف «ءقح يذ لكل ةعئاش يهو

 وه :نالف قدزو ؛خيشلا قح :خيشلا قدزو ٠ ܐܝܟܪܝܪܛܦ اهوا
 يف نيزلا اهتخأ ناكم ذخأت نأ داصلل زاجو . فقع ܐܩܕܙ هقح

 .قادصلا وأ قديصلا تحبصأف ظفللا
 ري

 مس 0 ܨ̈

 ينبملاو ܡܬܪ هديزمو ردؤ/ عارأو قلقأو فاخأ :مدرزثو ٠ :مدرز

 هفاخأو هب قحل يأ نالف مدرزتي نالف .مدرزتي مال ل لوهجملل

 هفيوخت دصقب هيلإ رظني يأ نالف مدرزي نالف :اولاق اهنمو هبهرأو
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 5 ܡܪܕܙܐ :هيف انلق لوهجملل ينبملا لعفلاو . هينضؤ! هباهرإو

 .مدرزتي
 ܘܵ : :

 ܥܐ نم يعابرلا غوص يف ةذاش ةغيص .بهراو فاخأ :عررز ±

 .فاخأ :عزرز ܥܐ( هنم فيثكلا ديزملاو عوز

 ىف ءارلا لخدت ًانايحأو ܥ عوز اهلصأ بهرأو فاخأ :عزررز %

 فرح ةاعارم عم *>/ؤ/ تحبصأف اديزم العف هنم لمعتل لعفلا

 .حاؤاه ܥ ܐܙܠ ܐ ܥܐ لثملاك ءارلاو ديزملا لجأ نم ليخدلا نيسلا

 رخفب يشمي هنإ :لكرزتي مع نالف :ءاليخب ىشم :لجرزو :لكرز %

 اًمحأ ܟܐ تاجاجدلا نيب يشمي يذلا كيدلاكو باجعإو

 لفرز ܠ{ افدرعم |ܐܬܠܓܢܪܬ ܬܢܝܒ ܠܟܪܕܙܡܕ

 . ܠܟܪܕܙܐ لكرزت لوهجملل ينبملا اهيضامو
3 3:03050( 54:6 3015 

 قرزو ةديج ةحافت نيرشع عضو وأ .ةيعرش ريغ ةقيرطب اهلخدأ

 هنيس تلاحتسا ܩܒ يروس لعفلاو .تادساف تاحافت سمخ اهعم

 يبرعلا ىنعملاو تارفاصلا ةلئاعل امهئامتناو نيفرحلا هباشتل نيز ىلإ

 ؤرهتب ناسنإ بيصأ ام اذإو برزتلا لصألا يف يهو برستلا اهيف

 وأ برستي ܩܪܣܡ وهف هيف يذلا لئاسلاب ظفتحي نأ عيطتسي ال دبكلا

 .برسي

 ةياهنلا ىلإ هقحل يأ ةقيقحلا لوقل اناسنإ كرز امك ܨܠܐ ىنعمب :كرز

 ةليصفلا ةدحول نيزلا ىلإ نيسلا تلدبتسا كرس ܟܪܣ :اهيف لوقن

3221 



 ܐܥ

 ܝ

 يذلا ءارغلا وأ .سخرسلا ةملك يف ثنؤملا عمجلا يف تدرو اهنأ امك

 100 ااا او اااا

 ܗ( ܠܐܗ; لله ܝ ܐܢܕܝܢ( قبسو ةفصاللا داوملا يأ ܕܨ

 )ܠ 4 نيسلا ىلإ 13 وحتي ئذلا
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 : ܬܟܣ ءارغلاو كرس وه ܘܒܐ

 ةملك رصتخم يهو . ܣܟ̈ܪܣ سخرس نييددصلا دنعو وسوخرس

 .وتوخرس

 يف هنكلو ًاريبك هلاخ ءيشب حّجبت نم ىلع قلطأ مسا :نامروعز
 نيتملك نم ةبكرم انه ةملكلاو حّجبتو رخف يأل الهأ سيل ةقيقحلا

 فعولن جاوا انين ادقرتنب همومي هاذا ىأ وةقخقا هيوغاز
 ةداهش لمحي ناك نم مامأ ةيوناثلا ةداهشلا ةلمح نم هنأب رخف نمك

 " نام روعز " هعم هنأب :نيلئاق نوعماسلا هنم رخسيف ةاروتكد

 ريخو ܐܥ يأ ܢܐܡܪܘܥܙ

 . 1[°$ 8 5158 81¢0 يزيلكنالا حالطصالا يه اهتمجرتل ةملك

 برز نالف :لوقنف .ماحزلا طسو جز :قيض ناكم يف رصح :برر

 قيض ناكم يف هنقح ءاملا برزو هيف هجز يأ سبحلا يف نالف

 ܒܬܠ وللا 8ةينادجلا ܐܬܒܢܝ( ܡ |ايتقلا:ةوط هبا 4 ܠ( ܕ



 نمض مهعضو لافطألا برز .زجحلا يه ةبارزلاو ܐܒܪ ريزغلا

 اولاق جاعنلا سبحت هيف ناكم اوصصخ ىوادبلا برعو «نيعم ناكم

 ܟܕ .نيندمتملاو ىوادبلا دنع ةعئاش ةملك يهو ܐܒܪ برزلا :هيف

 :اهيف لوفن ديزملا يف ةغيص اهلو .ءاوهلاو رانلاو ءاملا برز : :لوفلا

 وه : ܐܒܒܪ رخآ ىنعم بابرز ةملكل ةيروسلا يفو ܒܙܪ بزرز

 قيرطلا امأ ريزغلا رطملا يه ابيروزلاو .بابرزلا نينبلا مأ لعب

 2 ام :يبوراز :هيف لوقن نينثإ وأ درفل الا عستي ال يدلا قيضلا

 برسلا ةملك نأ دقتعأ ام ىلعو ءليصألا يروسلا جسنلا نم اهلكو

 )3 :لوقت امدنع ًالثمف اهسفن كؤا ةملك الإ تسيل ةيبرعلا

 لعفلا اذه .رخآلا عم دحاو محدزيو قباستي يذلا ريثكلا ريطلا يأ

 ܒܥ ܐܨ ابك ܒܠܕ ܒ نوح ܐܢܗ 3: 3:

 ربعن لعفلا اذهف ءرسجلا ربعي ىتح محدزي لكف قيض رسج ىلع ريفغ

 موهفملا اذه نم الإ بارزملا ةملك امو .ءبرزلا وأ برسلاب هنع

 .اريزغ ارطم لطهت : " برزت مع يندلا " و

 ةليسو يهو " هب كاسمإلل هفلخ ادع يأ ' نالف درز نالف ܐܠ
 ودعلا انه ينعملا سيل هفاخأ دارتسم هءودعت ه وعم هفيوختو هباهرإل

 يأ .دارس ܕܣܦ اهنم لعفلا هباهرإو هفيوخت دصقلا لب رخآ ءارو

 هنيدم يقرش قطانم ܝ ةرثكب لمعتسم لعف وهو فاخأو بهرأ

 .ىنعملا ميقتسي اذكهو نيسلا اهتخأ ىلإ تبلق نيزلاف صمح



 ًامئاملا نوب عونا لك ريثبا رضي االذاتم فال .ناراقتؤ لب كمن طز 1
 دصقب ناسنا يلتخي امدنع ندرألا يفو .يوقلا لاهسإلا ءادب هتباصإل

 نيتملك ىلع انعلطا ام اذإف رتعزي ىتح نالف بهذ :اولاق لؤبتلا

 ىرخألل ةدحاو ةفدارم امهارن ارطوزو ܐܘܐ اطوز نيتينايرس

 لفطلاك هزارب جرخأ يأ 9 طز :لوقن لوألا لعفلا جسن ىدلف

 امكبلا هلا هنيوطاوز_لفطلا لكيت ابطنأ هرطاؤزلا | ܢܠ ܐܳܢ

 ظفللا يف رييغتلا ضعب عم رطوز رتعزي ندرألا لهأ اهنع ربع

 لافطألاك لمعلا اذهب مايقلل دحاو ىنعم ناينعملا نوكي ظفللا ةرورضل
. 

 هلا طز نم مسالا نوكي هيلعو .يدرف ليلحتو يصخش يأر اذهو

 :ܐܪܛܘܐܙ ܛܘ ܡܳ )ܟܕ( ܟ. ܠܕ ) .لسعفو:. اهيل ها اطاطوز

 لوبلل ةيناثلاو ءالخلل ىلوألا يأ ةدحاو رتعز تنع يتلا اراطوز

 زارب هباشتو نيلعفلا نيذهب لافطألا مايق امهب مايفلا هبشأ نيتنثالاو

 .لاهسإلاب نيباصملا لاجرلا طاطز نم زاربب لافطألا

 نعبي )ܨܠܐ ءاسنتلا, تافزخنملا ىطغأ بقل :ثاّيطر اهعمج :ةيطَر

 ملو ىوادبلا لهأ هلمعتسا حالطصا وهو .ةنيعم روجأ ءاقل نهداسجأ

 ةدحاولا“ ةلاحتسا ةيناكمإو ريفصلا فرحأ يعارن نأ بجي اعبط .لزي

 تيه الحطاب نير ةلقكلا ب تف ةذرألا كف رواوسلا فري زقلاف كيفن هون ىرخأل

 ليبنأي ةيبكر اهتلحتإ هيل ةدكم هلمقم لعف نم تتأو ةّيطسلا نذإ يهف

 ܥܐ ܝ ةااقيطقتمت اكينم هين الايه ܨ ىلإ ماشتحالاو ةفعلا
 و و

 31 اةطنب ܐ݂ܳܬَܰܝܛܣ :اهنم عمجلاو ܬܝܛܣܘ |ܐܬܝܛܣ



 يف ةيوسلا قيرطلا نع جورخلاو يفلخلا لالحنالاو فارحنالا ينعت

 عماسم يف نسح عقو هلو ىوادبلا لهأ دنع عئاش اذهو «ةايحلا

 بارعألا دنعف اهلامعتسا ةرازغ امأ .تايطزلاو ةيطزلا يف نييددصلا

 ىوادبلاو

 طوعزم ةملك ىوس لمغفلا اذه راثآ نم قبي مل :طوعزم :طعز

 موقي ام لك يف هيرك وهو لعفلاو ةكرحلا هيرك ناسنإل ةغيص يهو

 اهلمعتست ةمئألا عمسا نايحألا ضعب يفو " طوعزملا اذه رظنا " :هب

 ' طوعزت جاح " رخآل لوقي مهدحأ عمست ام اريثكف " لعفلا ةغيصب

 هدرجم لعفلاو روفنلاو زازئمشالاو ةيهاركلا ىنعم اضيأ لعفلا لمحيو

 هنم ديزملاو ريصتملا ترس و يال يح

 اندروأ امك اهلكو ܛܛܥܣܡ 13 : :طغاب ܛܥܣ

 تدجاوت اهلكو .ام لمع نم زازئمشالاو روفنلاو فاكنتسالا ىلع لدت

 .طعاسمو طاعس . محععص ه٠ ܥܛܠ لعف لولدم يف

 .ةيبرعلا يف امك اهانعمو ܥ ܐܠ ܐ 2001 :عرزعرز

 يف ةرثكب مدختست اهنكلو ةغيصلا هذه يف تدرو املقو حاص :قعر 3%

 :انلق لعفلا ةفاثك لاح يفو ܦܠܐ قعزأ ةيمارآلا يف اهنم ديزملا

 ينايرسلا سوماقلا لامعتسا يف دري مل اضيأ اذهو قوعزي مع نالف

 ماعلا ثيدحلا يف ديزملا نم عونلا اذه لامعتسا زوجي ييأر بسحو

 . ܩܘܥ ܙܡ ܩܥ ܐܠܡ لعفلا ةفاثك دنع



 ܠ ةقزخديااريغدوتحتا) قة جر قاولعوو ܝ

 .رورعزو روعزو رعزأ ؤهزحاه ؤهحا

 .قيعزأو قاعز ܐ ܩܥܐ :لاع توصب خرص :قعر

 وأ عاعز هيف انلق فئاخو لابلا لوغشم ناك نميف ةفص :عاعز

 نم وه لاعفنالا اذه نأ نظأو بضغلا عيرس ناك نم اهب ينعن اضيأ
 اهظفل امأ .عوز : اجل بد فوجأ لعف كابترالاو فوخلا ءارج

 ينمزلا رييغتلل اضيأ تعضخو ظفللا ةلوهسل كلذف عايز سيلو عاعز

 لعفلا نم ةبكرم تناك امبرو اعوياز احبة عايز ليصألا اهظفل نأل

 يف تدرو امك اذه عازعوز اهنم مسالاو .عزعز ܥ ܐܙܠ / يعابرلا

 :ةئيماعلا

 ءايشألا يأ رفزلا لكأ عنمي امدنع ماوصألا يف الإ اهلمعتسن مل 5

 ܨ | ܦܙ ܗܐ:

 9 ܦ نتنو دنف يراعتسالا
 نير الاد ܝ الدلع بح . ةيقشفتلا ب ܚܼܝ $ لقق ز

 فيقزتلا انيدل انهف يلدي امب همعديو لوقي ام ىلع قفاو هنأ كلذ نم

 امك تسيل :قفصو يديألا عفر يأ مم( ܦܩ يديألا عفر وه

 ةملك نم اهنكلو رخآب دحاو نيفكلا برض ةيبرعلا مجاعملا اهتذخأ

 فا دش هنا ويفااود ناع دجله ارا الأ «ناكن ܐܝܢ ܦܩ

 حيدملاو ءارطإلا ةيناثلا ةلحرملاو يدايألا عفر يه ىلوألا ةلحرملاف

 يأ ثوقفوسلا يهو لجترملا وأ بيطخلل روهمجلا ههجوي يذلا



 ىدلو .ءيشلاب اريدج ناك قافس ܩܦ :نأ لوقن هيلعو «ةرادجلا

 نييددصلا دنع ةجراد ةملك ىرن ةفاقزلاو فقزلا ةملك ىلإ عوجرلا

 لونلا يتماعد نوعدي نامزألا رباغ ذنم جيسنلا ةنهم اوداجأ نيذللا

 ؛لونلا نالمحت ناتللا نيتيبشخلا نيتضيرعلا يأ لونلا تافاقز

 . ܐܠܘܢܕ ܐܬܿܦ̈ܘܩܙ نيتعفارلا

 تلوانت ايروس ءاحنأ عيمج يف لمعتست ةملك .قاقش وأ :قاقز
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 ܐܦܣ لبفألا ايررس ىيف :يبسئرلا زيغ يبكرعلا عرابشلا

 1: )13433 ريباعت يعرفلا عراشلا يف نأ امك . ܐܦܧܩܫܘ

 بقللا يعرفلا عراشلا ذخأف عرفلا وه هتاذ دحب قوباشلاو قوباشلاو

 خيل: ىف قوناشلاو اقهدحع .نصتلا ءانوعد امك قوبانكلاو هلك

 ةجهل يف كلدملاو يعرفلا عراشلاو عرفلا وأ نصغلا ينعت نييددصلا

 .قوباش :ܩܘܒܫ .كبوش وه نانبل

 اضيف ىلع طعضي اسدنم تالثلاف .ككتيو فقرر سلفا قف و

 مل ܐܪܕ ܝܬܚܬ تّحت :لوقن ضرألا يف اقيمع ةكسلا روغتل دمصلا
 فاقز ܦܩܐ فّفز اهيف انلق ةيحطس ةحالفلا حبصتف اهيلع طغضي

 وعدنو يروسلا يمارآلا جسنلا نم يهو كمهلا فقازو فقزو

 .حصألا يهو تيبلا قوف عوفرم هنأ رابتعا ىلع فقز فقسلا
 ܢ

 .فقز لب ففسلا تسيلو



 تحب ينايرس اهبيكرت نكلو ةيبرعلاب اضيأ ةدراو اعبط :قاقز ع

 5 اهدرفم .قاقز وأ قاقش يراعتسالا ىنعملاب تذخأ اعدم

 ܠ
 ينايرسلا سوماقلا تذش فده ليجست وأ ةبلغلا ىلع لد مسا :َكَر

 ܐܗܐ علا در فت هع( | اهيا نداهنم!لعفلااهتيئايرس نئلغ ةلالدلاو

 دجأ ܟܠܕ ةيماعلا يف هتغيص ىلع مسالا اذه ظفاح «ةبلغلا يه ثوكوز

 يداقتعا بسح زاجو ةينايرسلاب ىنبملا سفن نم لباقم يأ هل

 ܠ :عيجت "1: ًالقم ةماعلا ءاهلطعتمل ا ايكو بنا دهيألا قفا ܐܚ

 ميلس يشَح ميعن " رصتنملا ميعن :الثم هيف لوقن بلاغلاو ° رهزلا يف
 ىدل كوكشلا انمامأ عشقنت " نينثا وأ دحاو فدهب هبلغ يأ " كز

 هيلع هراصتناب هقياض يأ كز يشح : اخر ضيعتتا كلاهما

 وه ܟ كز نذإ ةيماعلا يف يقبو سوماقلا ذش مسالا نأ يردي نمو

 .ديدج نم ةيوحنلا ةباتكلا ةغل يف ييأر بسح هلامعتسا زاجو فدهلا

 .رصنلا يف فدهلا يأ كزلا هتاذب وه قوزو

 فاكلا نأ علطملا لاب نع برغي ال .ركزلا يف عقو نم :ركزر

 نيفرح اتسيلو اهنم ةقتشمو ىرخألا ةخيسن ةدحاو نيتخأ امه ءاخلاو

 سوقط يه ركزلاف .ةفطلملا يأ ةخكرملا فاكلا يه ءاخلا لب نينثا

 ارخزلا وأ اركزلا ةئيشمل ركزلا يف عقاولا عضخ ميدقلا ذنم تسروم

 يهو يروكز وأ يروخز ىعدت سوفطلا هذهو ܐܪܟܙ و ناطيشلا يأ

 ¥ ¥ ܀
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 يروكزلا سوفط يف اركز ناطيشلا ةدارإل ماتلا عايصنالا

 . ܐ̈ܖܘܟ وأ

 انه ءاطلا نأ ىوس .ةيرصملا ميجلاك فاكلا ظفل ةاعارم عم :طكز

 ىنعم ينثتسأ .تقز ضوع طقز تحبصأف ةدّدشملا ءاتلا ناكم تتأ

 تذخأ انهو راغصلا لافطألا يهو .ىرخألا اهتالولدم عيمج نم تقز

 ܒܒ )ܒ ܒ اداب

 راغصلا لافطألا تنع دقو . ܐܬܐ ثوقيز 3 عمج اهلو |ܬܩܙ

 دالوألا امهعورفو مألاو بألاو ءاهعورفو ةرجشلا عذج نيب هباشتلل

 ميجلاو ءارلا حتف عم ܠܥ ܨ طقز حصألاو طكز ثوقيزو اهم

 . 722821 ءاطلاو ةيرصملا

 ةيماصعلا :ةديجلا تافصلا هيف تفثكت ناسنإ يف ةفص :تروكر

 مسالاو ܓܢܣ لعفلا درجم :ءاطعلاو ءابإلاو ةعاجشلاو ܟ ܢܐ ܕ

 ةرازيغ .تالخأو ةفضلا تلواقت دقو ثورحبس# ܬܘܪܓܣ هنم

 ىنعملاف يوقلا فيثكلا ريزغلا رطملا وه ارجسلا نأ ذإ .رطملا

 ܬܘܪܓܐ توركسلا وأ تروكسلا نأل عئار يهيبشتو يراعتسا

 توركسلا ناسنالا يف اذكه يوقلا ريزغلا رطملا وه ܐܬܘܪܓܣܘ

 :تركزتي تركستي نالفو ةريزغلا ةفيثكلا ةيوفلا هتافص يف ريزغ وهف

 يلاهأ تافص لعلو .يوقلا ريزغلا نوتهلا رطملا ةرازغب هبشتي وهف

 وأ |ܬܪܓܣ يلاهأ 0 | ܪܓܣ قلطنملا اذه نم تذخأ اترغز



 ~ ܢ

 نوفرطتم مهف مهتافص يف ةغلابملا يف ةعساو ةرهش اوبرض اترغز

 عمتجي يذلا قولخلا لماكلا لجرلا يف ةفص :لجرلا ىنعمب :يملز `

 ةوف رجلا ةلييضنللرةدحتولا ܠܐܒ ككامتف

 ܐ̈ܪܒܓ مهيف انلق مهيف بيع ال نيذللا نيلماكلا لاجرلاف ةيريفصلا
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 لك هيف تلماكت لجر يأ :يملز انلقف عمجلا ةغيص بيكرت اهبيكرتو

 هللا لاثمو ܐܡܠ ܨ ةملك نم نوكت نأ زئاجو ةلوجرلا ةافص

 .هلاثمو هللا ةروص ىلع يملص : هدعحر

 اذه درفم ܐܚܘܐ طغلز لاهحا اهتجهبو اهحرف ىلع لد اتوص اهمف
 جاهتبالا يأ |ܐܬܘܓܠܙ اثوغلز وأ اطوغلز :هيف اولاق جيهبلا توصلا

 دفو ثوغيلاز ܬ جيححا طيغالز اهعمجو ام ةحرف نع ريبعتلاو

 ةيمارآلا ةمورألا نم اضيأ يهو ليلاهتلا ىحصفلا يف اهنع ربع

 امك ديراغزلا:تسيلو تيغالزلا يبهر + ܠܬ ܠܗܬܐܘ . ܠܗ

 .نويددصلا اهلمعتسا

 علزإ :رخآ هل لوقيف هبيج يف ام ائيش ام ناسنإ ابخ ول امك :علز

 يف وه علز ܥܠܐ لعف .ضار ريغ هايإ ينطعأو هجرخأ يأ ءيشلا

 نم ءاملا يقاسلا علزي امك هناكم نم لئاسلا ءيشلا فرغ لصألا

 علزيو رمخلا ند يف هساط فرغي نمو .هنم ءاملا فرغي يأ رئبلا
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 ةغيص ܐܫܠ( ذخأ دقف اهتانبو ددص ةقطنم يف امأ .ارمخ ابارش

 غلبمب يل نيدم تنأ " اهريغو لئاوسلا ىلع زئاج علزلاف ةيراعتسا

 سلف رخآ ىلع هفرغأو هجرخأ يأ " ܘܐܢ ينطعأو غلبملا علزأ

 صلخ ىنعمب هلامعتسا يف لعفلا زاج هيلعو >0 هايإ ينطعأو
 يه اعلزلاو اح هلا اعولاز :عالز ܥܠܐ .غلبملا بصتغاو

 ܬܦܟ يتفك وأ يجبك مسا ةويددصلا اهيلع.قلطأ دكو ةفرقملا

 نم ةييقرلا ىلع بردضلاو ةعتضلا 1 9 ! طفح

 .سأرلا فلخ

 ضحي هل ربه صحا راكم ناشلا ليح ىف ةيئات ةيلك :هقترلا 5

 تلدت رعش لاصخأ فلزلاو فلز بحاص ناك نمب ينغتلل يناغألا

 .ايؤرلا زجحت اليك نيعلا نع اهناليم عم ةهبجلا ىلع سأرلا نم

 لكشب اهقالطإ امأ اهميهافم عيمج ىلع ةنيزلا يه :افولز : ܐܦܠܙ

 نم اهبايسنإل وه نيبجلا ىلع ةالدملا رعشلا لاصخ ىلع صاخ

 نيبج ىلع .ءيطبلا بايسنالا يف اهلعف انلد امك لفسألا ىلإ ىلعألا

 ةقيقد ةافصم:نس امك لئاسلا بايسنإ ننع + ܠ لعالاف ܨܒ

 ةدوجوم ةنيرقلاو ةقالعلاف ام ءيش ىلع يواستلاب تلاسو بوفتلا

 ىنع اضيأو نيبجلا ىلع ةقيرطلا هذهب رعشلا باسني امك طبضلاب

 نيبجلا ىلع رعشلا لاصخأ بايسنا ةنيز يأ ماع لكشب ةنيزلا

 .فلزلا وه ܐܦܠܐ فاوز :لعفلا .ءفالز ܦܠܐ



 ܝ
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 لجرلاف :عمج ةغيص ةيناثلاو درفم ةغيص ىلوألا :يملزو املز

 نيزلا امو صخشلا لاثمتو صخشلا ىنع .يملز وأ املز هنوعدي

 ريفصلا فرحأ ةلئاع نم امهنأل نيزلا ىلإ تبلق داص ىوس ىلوألا

 اصحر : ينيلصي/ ماو يصرف يرخإلل لوختلاىلوذلل زايج

 هدمحر تاروتلا هتعد امك ناسنإلا يعد امبرلو . ܐܠ ܘ

 يفاام لاوز ةيؤر لاح يفو .هللا ةملز هللا ةروص يأ ܗܠܐܕ

 ينعي " املز ةثامد يثامدلاه يتوجه ' :لئاق لوقي ةيربلا وأ ءارحصلا

 |ܬܘܡܕܕ ܐܢ( ܐܓܗ ܬܡ :صضخلش لاوز لاؤزلا اذه ܙ حجرأ

 اهيف بير ال ةليصأ ةيروس اهتمرب ةلمجلاف اصحرو ܝܗ |ܐܬܘܡܕ

 ةملك ىلإ اهباستتإ ةبيناكمإ رخآ ناكم ىبف انركذ.دقو:.كش الو

 .لماكتملالجررلا: يأ :ܐܡܡܠܫ

 رئبب سيل وهو جاحلا هنم برشي تافارع كيج ئلعر رثير:مرمز

 نيزلا فرح ىلإ نيسلا تلاحتسا مسمس ܡܣܡܣ ܪܝܐܒ لب مزمز

 ىفاعو ىفش تنع ةيروسلاب مسمس ܡܤܡܣ و ةيليصفلا ةبارقلل

 0 ܡܣܡܣ هنم لعفل رايتعا ܠܩ

 .تايفاشلا .تاتربملا .ينوماس اقدمصعم هعمجو

 2101 اهئامتنال_نييزلا ىلا نيببلا,تيلق:قّمس اهلصأ,:كمز

 ههجو يف رظنن هدوجو يف رخآ ناسنإل ناسنإ حدم ىدلو .تارفاصلا

 1 8 قّمستي يه يتلا كّمزتي هنإ :لوقنو

 نأ لوجخلا ناسنإلاب هبشأو رمحألا يأ قاموسلا نول وه ܐܦܡܘܣ

١ 



 فىفخصعم ܐܛ̇ܢܘ لعفلاف هحادتماو هئارطإ ىدل ههجو ىلع ةرمحلا رهظت

 قس كُمزو اقاموس ܐܩܡܘܣ همساو ܩܡܣ قماس هديزمو قامس

 ܩܣ قمستي مع كّمزتي معو .يناقلا رمحألا نول يأ

 مالكبو ةرازغب ملكتيو ناسنإ بضغي امدنع رطمشو رطمزو :رئمز 3%

 نيس ًالصأ يه نيزلا نأ ئراقلا هّبنأ ' رتمزي مع " :هيف لوقن فيثك

 ܪܰܛܡ رام ةملكلا لصأف هتفاثكو لعفلا ديزم يف تلمعتسا نيسلاو

 فصع :لوقن نيسلا فرح يف اهديزم ىدلو رطمأ فصأو

 يف عئاش اذهو خيبوتلا نم الباو هيلع خزو نالف ىلع لاهنا يأ

 وه ريبعتلا اذهو هلابن نم لباوب ودعلا رطمأ ودعلا لوقن ذإ ةيمارآلا

 ܢܛܡܣܘ ܪ ܛܡܐ رطعشو رطمسو ܪ ܛܡܐ حيحصل

 .رطمزو . ܛܡܫܘ

 جلثلاب تسيلف ديلجلاو جلتلا نيب ام يه ىتيمزلا : ]ܬܝܡܐ :يتيمز

 ءاضيب ديلجلاو جلثلا تللخت ةلحرم اهنكلو يساقلا ديلجلاب تسيلو ثكلا

 امك ضيبألا اهنولب حطسألاو ناردجلا غبصت لطهت امدنعو نوللا

 :يتيمزلاو يفصرحلا :لوقي مهضعب عمسأ تنك ينأب ركذأ

 سارا نرسل هبا ني ناشر ܐܳܒ ܐܬܦ ܪܚ

 .ليصألا

 لماكلا ىنعملا نكلو :ةأرملا لسانت ءاضعأ يف نيعم ءوتن :روبمز 3%

 ةريغص ماروأو خافتناك ناسنإلا مسج يف تاءوتنلا لك ىلع ذخأ

 . ܐܪܘܒܡܙ روبمز :اهيف انلقف اهلك مسجلا يف ثدحت

 ¥ ¥ ܘ



 ܨ

 ܥ

 ܥ

 يب © ܀

 برستل ةحتف يذ قيريإ نم هموعلب يف ءام بص :عجدرو ܐܦܢ

 للامر فد زال دق منال :يوكعنس قنا جملزز ميدل نعإملا

 15147 10370 وح حصن ايتن ندهيطم ليلك دب ملا

 ܐܬܘܬ[ يذلا ܠ ܐ لمي كناك ةهدوف:ةبأع وأ قابلا

 يف وأ موعلبلا رحج يف ءام بص هنأ تدافأ عجنز وأ عقنس لعفو
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 ܢ | ܠܐ ܪ ܪܫ

 لعق :رامخلا :لعنز::لوقن. رامحلا,قهني امدنعف :زامحلا:رعنز :رعئز

 اهنم ديزملا ةغيصل نيش وأ نيس اهلصأ نيزلاو راعن يف يروس

 :لوقنف ديزملا ةغيص يف اهلمعتسن امئادو رامحلا توص وه رعنلاف

 ئراقلا رظن تفلأ امك . فدع اةيدم :رعنشو رعنس وأ رعنز

 اهنأل ةروعانلا تسيل يهف ةامح ةنيدم يف اهارن يتلاك ةروعانلا نأ

 ىذفاف يفي يدسزلا 3909 ىذلا ل توصل امنإ قير ركا ف اراهيدسإ يف
 ةينايرسلا يف وه لعافلا غوص كافخي الو مسالا اذه اهيلع قلطأ

 احفرونإ فز نام ةودحتما يهد |ܐܪܘܥܢ اروعانلاو روعانلا لوعافلا

 .اروعانلا هجتني ىرحألاب وأ اروعانلا هجتنت يذلا توصلا وهو

 ܐ ܩܠܐ ".الثم:مؤحللا " ءيشلا يلغي نمو ابروشلاو ةقرملا يه :موز

 كفو نأ حلا ܐ د ܠܦ( ܐ: موو اهانوعذب مجللا ܐܬܦ ܨܢ ىتلا

 قتلا وبم يع فزعلا ܠ ققايبرس: لف: نم ايضيأ



 أطخأو ضحرلا ينعي ًاضيأ ܩܪܡ نأ امك .موزلا طبضلاب ينعت

 .لعفلا اذه نم ةيتأتم ئيرملا ىعدا نم ينظب

 سومافلا اهنع هوني مل ريباعت نييددصلا دنعف .موزلا ىلإ نآلا دوعن

 :هيف لوقن هتصالخ يطعي ءيش لكف .بابسألا نم ريثكل ينايرسلا

 هآاوتحم وه ܐ ܐܒܬܟܕ ܐܡܘ باتكلا موزف ©« ܗܦܘ هموز

 لجرو «هتوربجو هبضغ : ܐܝܪܐܕ هدمها دسألا موزو ‹^.ܕܵܢܠܚ ܕ

 وه :هيف موزال لجرو «ةلوجرلا يف يلغي هنأ يأ :لجارملا موزي

 ةغللا يف ىنعملا تاذ يطعت اهلعو ؛ةليضفلاو ةوخنلا نم لاخلا لجرلا

 رشأو تئش ام كلذ ىلع سقو 196511176 ةملك انيرحت يف ةيزيلكنالا

 لاخ يأ موز كيف ام :ام ناسنإل لقت نأ وه صخشلا ىلع قلطي ام

 نم ينايرسلا مالكلا يف تاحالطصالا هذه لاخدإ حرتقأف .مراكملا نم

 .هتافصو هتايونعم : اصول ' تايونعملا ° يف .اهميمعتو ديدج

 `: ܒ احح

 عقتو ܣܝܐ اهلصأ .ناقتإو بيترتب ءيشلا فصو نّيز :قزروز

 قوزملاو هرعشو رديبلاو ءانبلا قزوز هسبالم قزوز ءيش لك ىلع

 اهولحن يتلا كلت ريغ يدافتعاب قوزلاو اعموا ةقزوزلا بحاص وه

 ىلع ةيبرعلا يف اهلامعتسا يفبو اهتادب ةمئاق ةملك يه لب قوذلا نم

 اهمها قوزو ܙ ܐܚܩܙܘܙܡ قوزلا بحاصو قّيزملا قيض قاطن

 بيترتو قوذب ماجحألا ةيواستملا ةراجحلا فصر يأ قييزاوملاو

 بيترتب فصرت يتلا ةراجحلا ىنعم ةملكلا هذه تذخأ ارخؤمو



 يف امك اهلامعتسا زاج يداقتعاب قزوز اهتغيص امأو ةنيعم ةسدنهو

 : ܐܩܘܙ - قوزلاو .ةجرادلا ةيماعلا يف تنع امك بترو نيزو قّمن

 .افوز

 علط دقل :هيلع سابل ال يذلا يراعلا ناسنالا يف لوقن :طلوز

 هدوجو لاح يف هرتستو هسبالم يف هتمشح ناسنالا نأ امبو طلوزلاب
 , : ٠

 ܬܘܠܝܠܐܙ ثوليلاز اهلصأ طلوز :هيف لوقن رتست نود احوضفم
 اهتخأ ناكم ذخأ ةدحاولل زاج تايناسللا ةلئاع نم ءاتلاو ءاطلا نوكلو

 يهف ةملكلا هذه هينعت ام اذهو ءاطلا يه يتلا ءاتلا تلاحتساف

 وأ طلوز ىلإ ترصتخا طوليلز وأ ثوليلز ةملك نع ةرصتخمف

 احوضفم' جّرخي يذلا ناسنالا اهانعمو ܘ ܠܝܠ ܝܨܐ ¡ܕܐ ܐܕ;

 .هتروع ىلع ةرتس امنود

 يف مزجأ ال بارعأ مهو ܨ ܕܠܐ هبشت ةلقنتم ةلحرتم ةليبق :يطّوز

 ىعدت ةيمارآ ةليبق ىلإ اهعجرأو صاخ يأرك اهجردأ نكلو اهليلحت

 تيقبو ةميدقلا ةيمارآلا يتوسلاو وتوسلا ةليبق مسا ىلع مسالا اذهب

 :اهعمجو ءيطوس وأ يطوز :اهدرفم ءمسالا اذه ىلع ظفاحت

 طوزلا تيب نم جرخي مل :لوفي ةماعلا دنع لثم جردو . اب هعم

 ܬܝܒ ܢܡ ܩܦܢ ل :ةيقيقحلا ىلإ برقت اهارأ انهو .يضاق

 مل : نم ܡܩ ܐܠ ܟܣ اههم ܬܝܒ ܢܡ وأ . ܐܢܝܕ ܐܛܣ

 خضري ¥ يذلا فرحنملا وه يطوسلاو .يضاق يطوسلا نم مقي

 توه دنا اوووف ܐܠܛܥܳܣ بيتو ةماج | ܡܝܘܡܐ



 اهيف اولح دلب ةيأ نوناق مهطبري ال ملاعلا يف اولح امنيأ رونلا لئابقو

 .يأرلا اذهل ةماعد ةنيرقلا هذه تناك امبرلو مهتريشع نوناق ىوس

 ركذأ امك .رانزلا ةيروسلاو ةيبرعلا نيتغللا يف ةعئاش يهف :رانوز 4

 ظيشكلا و دلحلا .خيم.. هعتتص قوكي اذه و :ظادشقلا وأ طاشكلا هوعات انناذ

 عنصي يذلا رانزلا وه طاشقلاف لعفلا مسا اطاشوكلاو دلجلا خلس وه
. . 

 رانوزلا امأ .٠ اهمحد ܐܛܫܓ ܛܫܓܘ ܕܛܩܧܟ دولجلا نم

 صمح ةنيدم يف ءارذعلا انتديس رانوز يف امك جيسنلا نم كاحي ةداعف

 .تخلس دولج نم اندروأ امك وأ .رانوزلا مأ ةسينك يف

 ܪܘܙ هلك ردصلا اهنكلو موعلبلاب ةمئألا اهلمعتسا املج :روز ¢

 .روز نم يل لخاد شم ثيدحلا اذه ؛ربصم يف ترزغو .اروز

 147: © 3:53 0 يل ܒ

 . ܐܪܢܘܙܠ ܐܦܪܡ ܐܪ ܝܘܙܕ ܐܓܘܣ ." راتوألا عطقيب رايزلا

 ܝܝ ܨܘ وهف هيلع ردصلا رغاو هلعج :نالف ىلع نالف رّيز نالفو

 يف ريز وهف اهذخأي يتلا ةفصلا يف ديدش وهف ريز نالفو . ما
 نحش نالف نحشلا يف لمعتست امك .نوكت ةيأ هتفص يف ريزو هتعنص

 وه يلالهلا ديز وبأ ريزلا مساو ةيراطبلا نحشو نالف ىلع نالف

 سأبلا وذ ܐܪܚܐ وما وهف .ةعاجشلاو ܣܗ ةدشلا ىف هقلنص

 .ةدشلاو



 .يلجيلالر ܬܛܢ ذاملم ارختاطلامبأل دي ܡܘܛܐ راع امانا( ܘܨܐ

 : ܐܦܐ 65: ܡܠ ܐܵܪܵܐ( يق ءتاقي لفك هلتذ زيف ܐܠܨ ܐܵܘ
 2 طلاب ¢ ܬܠܓ ةلاسخ ܘܨ الفقير ܐܒܢ ܪܨ اسي بت ܐ( ܐ(. دملل رأزم

 ܗܡ لهب لد ܐܐ ܐܐ ܐܬ وطسنم

 هديب دن ܛ هول طنب روش هلا همته عوقب غلا
 ܘܐܐ ܬ قمل ܨܢ( ܐܛ ܐܬܘ ܬ ܒܨܐ

 ܢܚ ܢ ܐܐ ܘܬܐܘ رباع يفلضتمالا 0

 + ܐܝܘ( $ علل ܒܥܐ ةايثئللت يلابتسيرمابب نايم ܐܐܥ̈ܣܰ ܕ ܐܝܪܚ

 اجوينجقب ܘܬܛ ܣܬ ܦܗ ܐܫܬ ܐܛ ܘ

 + لينا ܐܬܚ قب : ܐܼ خب ܗܝܪܢܨܬܙܝܐ ܢܘܚܐ ܐܕ ١ اه ܐܓ

 ܝܐ ننمأ ܣܳ ܐܐܢ موف سررترل امامة ܫ 00

 ܗܡ ܚ ܒܶܬܝ ܘܦܨܐ وجملخ ܐܦ( ܐܬܪܝ( دارك ܒܨܝ ܡܝܕ ܣܨ

 ܐ ܘ ܐܐ ܐ ܝ ܢܝܬ ܨ

 ܕܝ ريل ܠ ܒ عب هت يبلع هلك ةنعبر

 طرفز#ب تففير قلاكجج شخسزعا انفو تينت هاكر اج ب هاعج نبع ااهنيانجج هس
 ܬܝܡܐ ܢܡ ܣܠܐ ܐܳܬܐ ܨܝܕܦ يلع ةيسمت اهنيرإ هيأ ܢܨ ܝܦܐ ܓ

 ܠܡ ܡܩ. ܐܠ يعم , ܐܛܢ ܐܬܝܒ ܢܡ را ادعو اص
 0 خضوري ال يذلا ܝܰܬ ܢܟܠܐ ܦ ܨܡ ܨܬ يضع ܨ ܨ ܝܝ ܢ عقب

 ܡܚܒ ܨ افرام ܐ ܛܳܣ ܆ هه ܝܝ : اه + ܝܘܒ نوماج
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 > نيسلا فرح ܗ

 نمثلا عضو وه موسلاو ةريل نيسمخب شامقلا ةعطق عئابلا ماس ܐ ܦܐܝܩ $
 و

 نم موسلاو مدعم اهرعس عضو دقف ام ةعلس نمث ناسنإ ماس اذإف
 و

 .رعسلا عضو يا مويس مدمعص مسالاو موس هدرجم يروسلا جسنلا
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 :اقيياس هنم لوعفملاو .فوس ىهتناو ىشالت : ىعم اهلعف :يفياس

 ماهو ءافصلا ةدعاق نع ذش يأ : بياس نالف :ܐܒܝܣܡ : ܝܢܝ ܐܝܢ :

 هءافص تعزنو تاركعملا هب تطلتخا دا شوشمو ܕ ܠܫܘ ههجو ىلع

 ܒܝܤܡ ܨ بياس ܒܝܣ ديزملا ةلاح يف الإ لمعتسي مل «هنم
 4 ܝܦ

 ܝ

 بّيسمو بياس ܝܒܝܩܩܡܘ ܒܝܣ :حلدمو ركعم برطضم بّيسم

 .لمهمو

 بايثلا قوف بعشلا ةماع هسبلي ناك يذلا ميدقلا فطعملا : وكأس %
 م ܇ 1

 تنع اضيأو ؛ظفللا ةلوهسل نمزلا عم فاكلا اهتخأب فاقلا تلدبت

 52ع]< نأ ذإ وحنلا اذهب تلمعتسا ةيبرغلا تاغللا يفو قلوجلاو سيكلا

 .تيكاجلا يه وكاسو سيكلا يه

¥ 



 وهف دولجلا ةعانصب لماعت نم وه :فوطس :فوطاسلا *

 تالئاع امو .شولاكلاو طوشاكلا اهنم اهل تادرفم ةدع انيدلو .خلاسلا
 و

 الإ فوطسو ܦܘܛܣܘ ܫܘܠܓ ܢܝ ܨܐܺܢ موق نم ةميدقلا ددص

 مسا وهف افيطسو فمبهج عم فيطص امأ .ةينهملا تالئاعلا هذه نم

 درجملا ܦܛܣ لعف يف تنع امك هب دوعوملا بقترملا وأ ليمإ

 .دعولا نباو بفترمو ليمإ

 انهو لماكلا اهقاقتشا انملعو رطس ةملك انثحبو قبس دقل :روطاس ¶

 روطاسلا وهف ريمدتلاو مدهلا لجأ نم ةلمعتسملا ةادألا وه روطاسلا
 ̣ <« رم

 ܥܦ ررناع

 وهو :أبس يدايأ مهتتش يف امك برعلا هلوادت حالطصا :ابس ¥

 .ىنعم يأ ينتقي ال ةيوغللا هلوصأ ىلإ عّجرُيو حرشُي مل اذإ حلطصم

 1:3 ويك رزكلا وأ. ىيسلا ىف تتكتلا وه اييشلاف . .امحه ىيق

 ىدلو يبسلا ةطساوب اوتتشت .بهنلاو وزغلا وه يذلا يبسلا يدايأ

 دايب نأب لقانلا هقفي مل ةيبرعلا ىلإ ةيروسلا نم حلطصملا اذه ةمجرت

 .ىاذيإ دم نا مال اهمجرتف " ةطساوب " يه ياذيب وأ

 كنم هللا نعل " تيبخ ناسنإل .لئاق لؤقي :ةينلاو نلظلا :ريدسلا 8



 ركفلاو نظلا لب ةيرذلا ىنعم لمحت ال امنإ .ةيرذلا ةمئألا ضعب

 .ةيوطلاو ةينلاو

 )| ܠ ةككا 73:ثاذريجتاتكس ܦ | وسكان $

 ةالص نم عرفي امدنع نهاكلا ىلع اهوفشريل رزاعيلا ديع تبس يف

 اهركذأو ةنس نيرشعلا براقي ام ىلإ ةيراج تناك ةداع هذهو شمرلا

 ام ملعأ الو نهاكلا ىلع ارسبسلا وأ ارسمسلا يقشار نم دحاو تنكو

 ريغص رهزاهلو اهتحئارب ܠ
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 ܣܡ ܐܶܪܳܟܵܬ݁ܟܰܡ |ܘܳ݁ܬܐܰܡ݁ܦ ܐܫܐܠ كسا زنود

 اذإ ىتح رديبلا لوح سرادلا هعضي يذلا شقلا نم رادج | 31 ܝ

 ىلإ شقلا ضرعي الو رديبلا نع ءاوهلا راتسلا | ܠܸܢ ܐܢ ܠܐ تبه ام

 أرديل ام ءيش هجوب فقو نم وهف ىنعملا فلتخا انهو .ناريطلا

 ܬܐܡ 4 ܪ ܬܠܡ رخآ ءيش نع رطخلا

 .ءازرألاو هراكملا نيب امو اننيب ام طسوت بر اي يأ رتسا

 يتلا ءابلا طاقسإب يتوس ه١ تهعم اهلصأ :يتدج ىنعمب : يتس 4

 ܐܒܢ كان واولا اهناكم ذخأتو .يماعلا مالكلا يف فذحت تناك

 فهل فلك يهاو .ةيروسلا يف جراد اذهو |ةدح يونع ةماعلا اهظفل

 ةيماعلا يفو ابوس ܐܒܣ هل لاقي خيشلاف .مدقتو رمعلا نم غلب نم

 يدع بوس راهدكتج طا طعلا دفا |ܘ 5 ܒ ܬܒܩ ܐܢ

 يتُس تحبصأف يتوُسو يوُس 5220017 ܝܒܘܣ انلق يتدجو



 لوقي ةدجلاو دجلا نع ناسنإ لأس اذإ نآلا ىتحو يدجو يتدج ܢܟ ܝܩܕ

 .اتوسلاو اوسلل ةمجرت .مكزوجعو مكرايتخ وه فيك

 يأ ناطيشلا هسّجس نالف هىجيبع نيفرط نيب نتفو قلقأ : سجس

 .هركع
 نحللا ةيريصملا ܢܟܠܐ ميجلا ظنا ةاعارم عم ܐܒܢܝ نحل. :اجسس *#

 اعئاش ܐܝܠ ىتغ يجاس ܓܦ هلعف ةعئاشلا ةقيرطلا ىلع ىنغملا

 ءاحنألا عيمج يف عئاش نحل وه اجئسلاب يعد يذلا مغنلا نأ ودبيو

 ةغيصلا هذه ىلإ لصو اراصتخاو ܐ. ܓܘܣ اياجوس هنم مسالاو

 0 9 95 ܓ ܪ( 9 حلا

 :ىئانغ لعق ܘ كلذو ܐܝܠ ىنغملا نحللا هنأ ܢܘ[ اجس ىف ىتعملا

 ابرعتا نم ابعت ةعوستسي ناك يذلا هئاسلا مغنلا ىنغ : مدح

 دقتعأ ام ىلعو نيينانبللاو نييددصلا دنع ةملكلا تعاشو ام ةقطنم

 .ةيلاحلا ايروس يحاون عيمج يف عاش

 .اياجوس ܐܝܓܘܣܘ ܬܝܓܘܣ ثيجوسلا هنم مسالاو

 اهزييمتل زعاملا دالوأل يطعأ حالطصا :زنعلا ءانبأو تانب 1

 لقعتلاب فارخلاو لهجلاب تلثم ءادجلا نأ حضاوو .فارخلا نع

 راسيلا ءانبأو " فارخلا " نيميلا ءانبأ امهيلع قلطأ امك .ةنازرلاو

 ىعدي لهاجلاف .شيطلاو لهجلا يف ةفص يه لخسلاو ." ءادجلا '

 فارخلا ءانبأ نأ عم ܐܪܡܐ ارمإلاب لثم لقعتملاو ܐܠܟܣ ًالخس

 ءانيبألا يه نايلطلاو لخسلا مسا اهيلع قلطن ملو نايلطلاب اهانزيم



 ىلإ اذه انموي ىلإ ىوادبلا ܆ لهأ اضيأ هلمعتسا جسنلا اذهو راغصلا

 كبيجي ' ربيعم نيأ " :ربيعم نع الثم كلاؤسبو .نييددصلا بناج

 لخس نم لعفلاو .فارخلا ءانبأب يأ :" نايلطلاب ىعري وهف " :رخآ

 ةدلتفاحس لزق ملو الخس [ححعم::هنم منبالاو :لاخبس :. ܠܟܣ

 9 3035 3557 1 يلهب لوقف عمجلا:ةغيصر يفراهسفن ىلع
 ثنمؤملا جير سن تلمع اني دكتمت ةرنخا اعابلا و. ةدوؤم اهني ررعمجلا

 د ا لا ل ع تاو يل سيكا رقيب

 تاميكحلا لثم يف ا جلا تالهاجلا لثم حيسملا

 .تالهاجلاو

 نيسلا ؛مداخلاو رومأملا وه اهعباوتو ددص لهأ موهفمب :جودخس

 ءاخلاو ءاحلا نأل ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع تظفل جودخ ةملك ىلع ةدئاز

 ةنيل يأ ةاّشقم ىرخأو ةخكرم ةدحاو دحاو فرح لصألا يف امه

 ظفلو ءاحلا ناكسإو ءاخ ءاحلا ظفلب جودح يه نذإ .ةيساق ىرخأو

 وأ بورشملا مدق نم جودحلا وأ جودخلاو .ةيرصملا ميجلاك ميجلا

 ةجودخسلاو انيبشا جودخلا نوكي ام ابلاغو سرعلا ةلفح يف بارشلا

 يف ةلازجو ءاخسب بارشلا امدق نم امهو ءسورعلا ةنيبشا وأ ةليمز

 سانلا ةنسلأ ىلع جدح ةملك تبقاعتو سورعلا وأ سيرعلا ةلفح

 ناكو نالف سرع يف تنك :لئاق لوقي الثم ءيخسلا ءاطعلاو ةلازجلاب

 ةملكلا تبثي ام اذهو ܡ

 .ةلازجو ܀ܐܳܒܚܝܚܸܢ ܀ܠܸܢܘ ܨ ةلفح موي معطُملا وأ يقاسلا وه جودخسلا نأب
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 سوماقلا ذش لعف دوجو نم دكأتمل ينإو تليخ امك مدختسملا ال

 نم هقاقتشا دعبتسي الو ܢܝܡ ܢ ` يف يروسلا

 جودخس وأ ܐܓܘܕܝܚܣ ةديزملا ةغيصلا هذه نم جودخس ةملك

 لكأملا مدقُي يذلا ܐܓܘܕܚ سيرعلا قيدصو نيبشإ وه جودحلاو

 نويددصلا ذخأ رابتعالا اذهل .سيرعلا فافز ةليل يف برشملاو

 .لسرملا مداخلا ىنعمب

 5-55 تيطيسي سا ابا درج :يمحلو ܒ

 .ܐܡ̈ܚܠܘ ܐ݂ܳܬܫ اماحلو اياتش . ܡܚܠܘ

 نوكي امدنع .كّبلمو نيزح قئاضتم بسرسم نالف :بسرس

 لصا .بسرسم :هيف لوفن قيمع نزحو يسفن قيض ةلاحب ناسنإلا

 اهديزمو .فراصو فارص ܦܪ ܨ اهديزمو ܗ ܒ اهلعف

 نم اهقرفو فورحلا ليصأت ىسنت الأب كيلع . ܦ ܪܣ نيسلاب

 تاوخألا نم اهلك نيذلاو ةوشلاو ةانصلاو نيسلا نحهبلا ايضعي

 ءافلا نأ ركذتت نأ كيلعو اهتخأ ناكم ذخأ ةدحاولل زاج تارفاصلا

 اهنم ديزملا ةقيرطو .ةيبرغلا 7 لاك ظفلت امئاد اهنأل ءابلا ىلإ بلقت

 مغأو نزحأو قياض اهنم ىنعملاو >احاه فماسؤ عزرز لثم

 .ةولحلا ةقمنملا تاملكلا نم يهو ةّمغُملا ةجعزملا راكفألاب كبرأو

 ءاذحلا ةلكاش ىلع نكي مل يذلا ءاذحلا .ياميرص وأ :يامرس

 مامألا نم مدقلا يطغي لب مامألا نمو فلخلا نم مدقلا لك يطغي يذلا

 هذه تيع د اذهل مرش وأ عزتنا وأ صق دقف يفلخلا ءزجلا امأو طقف

 ¥ ܘ



 | افا ق شلك ةياكةلقلآ

 اهعمجو ܐܡܝܪܣ مرشو نصَقرامَو ةّيفلخلا: اهتهج نم ةصوضقملا

 0 تا ا ادعمة عه يميرس ةيذحأ

 .تحب يقرش ظفل اذهو .يمارص ܐܡܪܘ ܡܣ نم يمارص

 رومأب مهدحأ هوفتي امدنعف .اهانعم يف ةعيدب ةملك :برسي ܐܢ ܝܢ

 ܐ ةيقطنم كحيل

 ضواطملا رك عطوه ىنلارر مظل ةنوراذ وان كورا وا يلو نول

 فلنعب؟هأّبأ ܢܕܐ ܥ ܐܝܘ دلو: اللثم:ٌقطنملا“ٌةرئاذ“يف ٌمستم هل :نوكي.ال

 بارزيب“ام-وأبرشيب ام. اذه ئمع ايءال :الئاق رخآ هاتأ مارتحا نودبو

 اذل اهل اعستم دجن الف قالخألاو قطنملا ةرئادب كتلعف تسِق اذإ يأ
 ܒܪ هديزمو بارز هؤا لعفلا درجم .كيبأ عم كظافلأ نّسح
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 انوش ناكم يف اهانثحب دقو ܒܐܪ ܐ ܗ ةغيصبو .براز

 هدرجمو نيسلاب ديزم لعفلا .ةيرصملاك ميجلا ظفل عم :لجرس 3

 نالف لعج ܠܓܪ لوقن ديزملا ىدلو هيمدق ىلع ىشم ܠܐܓܪܪ
 نالف نأ ينعي اذهف >>: قيل فوط قا ܐܬܘ )ܟ انمأ!قيقني

 نع ثحبت ةطرشلا تءاج .ءيّيس دصقب وأ ديج دصقب نالف بره

 فرح يف اهديزم امأ ةريد ريغ ىلإ هولكرس بابشلا نكلو نالف

 نقاسرر افلا يذوق سلا يتقي وأننا الك و دن و تملا يني يأ قيفتلا
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 لجأ نم ةراجنلا يف نوفرتحملا هلمعتسا غمصلا نم عون :سخرس 3%

 امدنع ادج ةيوق ةدام يهو اههباش امو ةيبشخلا عطقلا ضعب قاصلإ
 و

 و

 نوكت نأ زئاجو ففحتعم وحتلا اذه ىلع ترصتخا !.هحزعمه
 ܝ . و

 تاقصلملاو ماعم اهنم لعفلا ناك يتلا اضيأ ܬܟܝ̈ܪܣ نم
 و و

 ترم دف 36:6: ا هد تام وا عصح ܘܢܩ

 :امدكم

 ÷: 0 )ܒܨ ܒܣ نم ܠܸܢ ܨܘ يهو :بدسرس 6

 + 715 نالدن )03001 تاعض وأ ܦܪ ܕ نم اهقاقتشا ةيناكمإل

 نم قبي مل .ررضلا عقوأ يأ رضأو دسفأو شطبو كتف : رس 6

 اهلف ةيروسلا ىف امأ شطابلا كتافلا بئذلا يأ ناحرسلا الا اهتاقاقتشا

 حوراس اهنم لعافلاو .حارتس فممعص اهنم لعفلا .لماكلا قاقتشالا
 4 و

 .نييددصلا ةغل ىف " ناحرس وبأ " عبضلا ىنعم ىلإ

 بضنو بيلحلا تعطق يأ :بيلحلا نم ةرقبلا تعارس : عرس

 وأ ءاملا برست ركعت ىنعم تطعأ امكو ءعءارس ܠܪ اهبيلح عوبني

 لعف نم اهنأ ئراقلا لاخي امك تسيل ܨܬ ܨܕ سفنتلا ىرجم يف ءاذغلا

 ؛كلت سكعب هدهف ةرقبلا عرض حفر .بيلحلا ردي امك رد : ܥܪ ܙ

¥ ¥ ¥ 



 .هيعارصم ىلع بابلا حتف وأ .ردلا نع تعنتما ىرخأو تّرد ةدحاو

 : .عّرص يف داصلا فرح يف حرشلا ةلامك نظأو

 فقو ܪܬܣ لعف نأ نم مغرلاب :فك هميرغ رطس نالف :رطس

 فكب نالف رطس نالفو .خلا .. مطرو مده ينعت اضيأ رشلا هجو يف

 .ةبرضب هدهيو هكلهي داك يأ

 وه لصألا يف فقسلا هيلع عضوي يذلا ليوطلا بشخلا :ماطس

 نوكت نأ ًاضيأ زاج ةليوطلا ضئارعلاو ܐܡܛܣ اماطس ذالوفلا
 ىلع بشخ ماطسو ديدح ماطس لوقنف بشخلا نم وأ ذالوفلا نم

 .لقثلا لمحيل ًابلص نوكي نأ طرش
 ةدحاو يهو .ܡܛܣ ܡܛܣ دسو قلغأ ܠ : مطس

 نم رثكأ عساو ةيروسلا يف اهلامعتسا نأ ىوس ةيروسلاو ةيبرعلا يف

 هدم ده ܡܛܣ الثم ةراعتسا لمعتستو .تاقاقتشالا لك اهل ةيبرعلا

 ايونعم ديقي يذلا لبحلاو لبكلا وه مطسلاو همحفأو ههفس همأو

 ܐܠ

 ܐ مدي لع امدفلطأ ܐܦܢ 9

 | ܠ ܢܩ( َلانقَسْلآ آىَدَلو : رعسلا نم مشالاو : ܂ܙܫܝܺܚܘ)

 تليق ةلمجلا هذهو " ةمحر هللا داقفتسا " باوجلا نوكيف ܙܫܝܚܘ هنأب هل

 ناسنإلا دقفتي هللا ܨ يأ ةيضرملا لاوحألا عيمج ܥ يف ضيرملا نع

 رعسملا ةملك ةمجرت يوحت تاذلاب ةلمجلا هذهو دئادشلاو نحملاب

 ري رس

 يفو . ܪܥܣܤܣܡ و راز راعس : محعص ةرايزلاو دقفتلا وه رعسلاف

 21 ܟ



 ةجاحلاو رقفلا فونص مهب تقاحأ نيذللا ةوخألا ضوع ساّدقلا ةالص

 0 ` اذهو هةمحري مهدتنتي نأ براك 9 ضرملاو ملألاو

 رّعسملا نذإ مالآلا نم مهتحارإو مهرومأ برلا دقفت لجأ نم ةالصلا

 هيفئاخ ܪܠܣܡ برلاو هضرمو هتنحمب هللا هدقفتي نم وه :حعصنم

 ءافش لجأ نم ةبلطلا يأ ةنارهسلا ةملك ىلإ عجرا .هيفئاخ دقفتي يأ

 ةملك نم ةيتآ اهنكلو لصألا ةينانوي ضعبلا اهلاخ ئىضرملا

 هيرم ءاودعلا 35:59 يهرعلا لارهأل برثا ةقكت ىأ انهم

 .نيسيدقلاو

 يأ " اهطوفس " :لئاق هل لوقي مالكلا مهدحأ رثكي امدنع :طفس ¥

 نم عطق يأ نالف طفس نالفو .ثيدحلا عطقاو مالكلا نع فقوت

 نأ عطتسأ مل " نالف طفسأ ردقأ مع ينام " :رخآ لاثم .هركذ هتركاذ

 .لصف ؛عطق ܠܛ لعف نم ܨܦ ܨ ؛يتليخم نم هركذ عطقأو هاسنأ

 ܐܘܐ سيكلاو ليبنزلا :ينعت اهنإف مسالا ةغيص يف اهلامعتسا لاح يفو

 .يتملا طفس لثم ريغصلا قودنصلا يف لمعت ¬ 980 7

 ةمئألا نأ ىرن ءارولا ىلإ اليلق انرظن ام اذإو .ىولحلا طفسو

 بايث نم اهتاودأ ةأرملا هيف عضت يذلا قودنصلا تبسلا تلمعتسا

 اهنييلتو اهخيكرت يف ءاب ىلإ بلقت ءافلا نأ ىسنت الو .خلا .. ةنيزو

 يهف اهظفل ةلوهسل 33 ايناكم ܣܓ ءاطلل تخأ يه ءاتلاو

 ءايآلا ` ىف باو اطابس 9 [ܛܦܤ طفسلا وأ تبسلا

 .ةميدقلا عطفلا ىلع ةظفاحملا تويبلا يف الإ هدوجو ردنيف



 طسفسو .رخآ نطبيو ءيش رهظي يذلا مالكلا ةيبرعلاك :ةهطسفسلا %

 ةقيقحلا ىلع لدي جراخلا يف مالكب ملكت وأ :هنطبي مل ام ملكت :نالف
 نل فوس . ܛܣܦܣܘ 1ܐܛܣܝܦܘܣ :هيتمو للضم هنكلو

 يتلا ةيروسلا اهلوصأ ىلإ ةظفللا هذه ةداعإ يف لداع ريغ نوكأ

 يهف ةينانويلا تادرفملا تحت اهتبنم ىلإ اهولسرأو نانويلا اهدروتسا

 10 لع ا تم هشنا دفع هول 5000

 .هلصب ةفيقحلل تمي ال يذلا هافشلا مالك يهو ايست

 ىلع:عضوي زرطملاو ىشوملا شامقلا نم لبح :ةفيفسو :ةفس
 وأ رهنلا ئطاش ىنعمب ذخأ ةراعتساو بوثلا فارطأ وأ فراوط

 .ةفيفسو ةفلس |! ܬܦܝܦܣܘ ܐܬܦܣ يروس جسن وهو رحبلا

 ريسي وهو عكسي ةباد ةيأ وأ ناصحلا يلجر يخترت امدنع :عكس

 صفرقتي هنأكو هفلاوخو هيلجر ينحيف هنالمحت ال هالجر نأ يأ

 سلجو هفلاوخو هيلجر ىوط :عافس ܥܠ اهلعف عفسلا وه عكسلاو

 عاقس اعاقسلا يه ةصفرفلاو .ءاصفرفلا لجرلا سلجي امك هيذخف ىلع

 ܠ

 .ةيروسلا ةمورألا ىلإ نادوعت

 ؛.فيعض هاو طابرب ضعبب اهضعب ءايشألا طبر :يجاكسو :جكس

 ةيهاو ريماسمب ءايشألا تتبث ديزم لعف :ككس لصألا يف يه :جكس

 ܠ ܐܟܣ مسالا 9

 ناكمو فاكلا ناكم ذخأت نأ ميجلل زاج ىوادبلا لهأ دنعو رامسملا



 فرح ةيسفجلا ةيفكلاو رداقلا دبع ال رداجلا دبع يودبلا لوقيف فاقلا

 لجا نم هاو لمعب مايقلا ىدلو (011 ميجلاو نيشلا نيب ام طسوت
8 

 يأ ܀ اخخعم نأ جاك حاصلا وأ ةيوسقلا هذه «اولاق ةعيرس ةيوست

 تقؤملا ىنعمب اهلامعتساب حصنأ اذل اليوط مودي ال تقؤم حلص هنأ

 احكم مارا
 [7 درولا ةيكسم لثم بازغألا اهلاخ اهافذاخي ىهرو :ةيكسم +

 دقرت يذلا ناكملا ءدقرم يأ ܐܒܟܫܡ :ابكشم ܐܝܩܐ يهو .تيبلا

 هيف ماني يذلا ناكملا وه ܐܒܟܫܡ تيبلا ةبكسمو ܟܐܢ ܕ دورولا هيف

 هئانلاو دقرو مان بيكش تحح. درجملا هلعف :ثيبلا لخاد صخشلا

 مئانلا وه بيكشلاو . ܐܒܟܫܡ ابكشم اهنم مسالاو ܐܒܝܟܫ ابيكش

 .ܐܒܝܟܫ ءيداهلا

 وه ܘ ܚܝܠ ܕ قلغأو مكحأ تحب يروس جسن قلغأ ىنعمب :ركس %

 اهيف انلق باوبألل لافقأ كلانه ناك ميدقلا يفو . ܒܒ لفقلا

 ةطوقلبلا نأ هونأ نأ ديرأ اطوقلب وبأ حاتفمو اطوقلب مأ اركوسلا

 اذن عم اي هحهم اين بارا 351 > 3543 5

 نم ىلدتت ريماسم ةدع يهو اطولبق ةيبرغلا ]7 لا لثم ءاب ءافلا

 ديا كف لجأ نم دو ܒ

 اهعمجو اطولفقلا ىلع يوتحي هنأل ةلوهسب هحتفتو اي ةححهم

 يح :بارتلا يبق حقت ا. 9 اب هححم
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 :ܫܦܢܡ شفنم نويددصلا هاعد رخآ مسا دجويو هايملا اهنم ليست

 .هايملا هب يرجتل بارتلا يف حتف ام يأ

 تب باظيوف بدت ازا س ةؤح 18 ةيوذملقلا هيلو و: تفاعل. جنا عج انفك

 ةمكتنلا 9: كيلغ" انمكذم ܡ

 هل هبلطي امو ىتوملا داسجأ قوف لزني يذلا بارتلا وه ܐܡܓܤ

 يذلا مويلا رظتنأ ينإ ينعي وهف .هدسج ىلع لزني بارتلا ىري نأ وه

 ܐܡܓܤ مسالا اذه نم ةفصلاو كتافر ىلع لزني بارتلا هيف ىرأ

 :اهيف اولاق نيدعبج يلاهأو يضرأ يبارت انومكسو نيسلا حتفب امكس

 ابن يأ ܐܪܗܕ ܐܝ ݂ܟܳܠܥ ܐ̈ܢܡܓܘܣ مهتينغأ يف امك اددعجعم
 .نمزلا اهيأ كل

 ةمرعلاو ردك ع فتتلا .ياستلا وأ حايرلا مامأ شيردلا أرذ :عقاحم ¦

 لكفلا“ةلطت ܝ

 ܠܠ 4 رلل .حيحصلا

 ܠܡ

 صمح ةفقطنم يف هوعدن يذلا ىقنملا ¡ ܕ

 ميال وقفا ܟܠܥ[ طبخ )ܟܠܠ د ىيإ همم فرامل ةككذوفلا

 را وبا نابوب :ةفادسلا امك امنع

 أرذ ىنعمب قلس ىلإ ةدوعلابو دوعصلا يأ قالوسلا وه قالسلا ديعو

 ةطساوب شقلا نم ىقنملا ءيشلا يأ قيلسلا ىلإ اضيأ دوعن ىرذو
 كور لا ناس ونطتمبا ܠܥܠ : قيلسفلا



 رصتختو . ܩܝܠܣ ܬܝܒ قيلسلا نزخم يأ قيلسثابلا هانوغد

 كولسأ يوذ نوكن نأ انؤابآ هيلع انثح ام نأ دقتعأ ينإ امك .قيلسبلاب

 تيحلا :كولبسلا يف الاثم نوكت: نأ هونع ام وه نسح ܩܘܠܐ ىأ

 . ܝܝ݂ܺܬܰܚ݂ܬܡ نيطحنم ريغ نسحلا لاثملا يف نيدعاصتم يأ

 وه : |!سول. تاحوتلاو دعاصتلا لاثم وه :قولستلاو كولستلاو

 هيف انلق امك وأ :قولستلا نأب كافخ الو .طاطحنالاو طوبهلا لاثم

 .يقرلاو دعاصتلا يف جذومنلاو لاثملا وه هدحعمهأ. كولسأ

 يف امك ةحتفلاب امإ هدرجمو ܕܒܠ هدرجم :دّبلس حصألاو :طبلس

 ةيبرعلا يف اهانعم ىواست دقو : مهالعم ܐܚ نيسلاب وأ ّ ܕܒܠ

 لفطت ناسنإ يف لعفلا اذه ليق .دّبلتلاو ةفاثكلا هدافم لعفلاو ةيروسلاو

 " نالف ىلع طبلستي مع نالف " هيلع دّبلتو هب قصلو ناسنإ ىلع

 فشتسأ .هيلع دبلتلا فثكيو هيلع ددشيو كلذب هل قح نود هل أرطتي

 :لؤضنلاو لفطتلا | ܢܒ ܠܘܩ | ܒܿܘܠܠ هيلا وأ طيلستلا نف

 .لوضفلاو لفطتلا ىنعم يف اهنم تاقاقتشالا لامعتساب حصنأ امك

 ܨ ܝܝܢ اهنأ امك ܐܕܒܠܘܣ ܕܒܠܤ وأ [ܒܠܘܫ ܒܠܫ

 :نالف ىلع طبلست نالف .رخآلا ىلع لقاثتي يذلا مدلا ليقث ىنعم

 5 | ܒܠܘ ܡ ܒ هيلع هيمو لقتاو هيلع لفل

 نم اهنوكل اهلامعتساب حصنأو يدابلوشلاو يدابلوسلا ܐܒܠܘܫ

 .ليمجلا قمنملا يروسلا مالكلا



 حبك . ردح اهنم لعفلا لصأ :مغلسم يكحي مع نالف :معلس ¥

 انحرش دقو لاقعلاو لقعلا ىنعمب تذخأ ةراعتساو :ىلع رطيسو دصو

 وهف دشرلا نس يف حبصأ نم يأ لاقعلا يف هسأر طبري نم :لاقعلا

 ناك ةنيعم نس دعب ةداعو هسأر ىلع لاقعلا طبر يذلا يأ لقاعلا

 مده مجل يف اذكه زييمتلاو دشرلاو ةمكحلاب طوبرملا وهف رشلاو

 ܐܡ ܓܠ ماجللا همف يف عضوي ناصحلا سّبكي نأ ܠܫܸܢ ܡܓܓܠܘ

 انهو اهاّدعتي الف هدودح فرعي وهف هفرصت يف ܠܥ هل عضو هنأل

 هموهفم نم ديزي وأ ىنعملا بلقيف ديزملا لعفلا ىلع نيشلاو نيسلا

 حبك هانعم ةبادلا مجلب نويددصلا هنع ربع يذلا : ܡܓܓܠ لعفف

 ܐܓܡܐ يف حباوكلا

 نم نذإ وهف ماغالمو مغلشمو مغلسم ܡܓܠܡܘ ܡܓܠܫܡܘ

 ܐ دشرلاو ةمكحلا طابرب طبرو لفعت

 ܗܡ ܠܠܐ ةكوئاذ

 تفذح ܡܓܠܣܡ ܘ ܡܓܠܫܡ مغلسم ملكتي وهف شغلا نع

 ملكت نم لعفلاب هنإ «ةماعلا ظفل يف تطقسأف اهنوكسل ىلوألا ميملا هنم

 .نوناقو ةيفطنمب



 اذه نم الإ بكرتت مل اماجل ܐܡܓܠ مغللا نأ ًامزاج دقتعأ ينإ احك

 نينارقو جياوك هيث عبضخت الا مييجلا مل يتلا ةيادلا نال كلذ عوهتتلا

 ةداشلا ܝܗ صونشلا ةبادلا يهف مجللا :اهيف انلق اضيأ يتلا

 بكرت يتلا حباوكلا نوناق ىلع ال اهئاوهأب فرصتت ةيئاقلت ةيئاوشع

 ةموجلملا ةبادلاو مغللا نيب ةقالع دجوت كلانهو .ةلقاعلل

 عضو يذلا تارجفتملا نم ًاضيأ مغللاو ةيئاوشع كلتف ܐܬܡܘܓܠܡ

 وأ )8 ) 3:3: ]ܠ )6

 وهف فينع يئاوشع راجفناب روثيو ةيئاوشعلا ةبادلاك حبصي ماجللا

 .ليصألا ىفادحاو تفرح امه يحلو نيعلا نأ كاقك ألو معلا

 ةيمروتمرب 0

 ةملكلا نأل دراو اذه ًاضيأو ܡܓܓܠܡ مالك وهف رخآ ءيش يفخلا

 اهماجلو اماجل نودب ةبادلا ةباثمب وه بضغلا نأل اهحباوك اهل ًاضيأ
 لقنو تئش ام لاونملا اذه ىلع غيصو .ةقبللا ةميكحلا ةملكلا يه

 .كل قار ام اهتراعتساو اهزاجم يف كرايتخا

 ءاقلاو ܠܙ اهلصأ : :ةروجلاب تلس :ةرفحلا يف لزن تلي

 ܐܠܠ 423 الم :لوقي امتع نايرسلا حالطبصا نم. ىه ةريقألا

 اهانعمو .ةرفحلا يف لزنو عقو يأ ثالز ܗܠ ܬܠܐ لوقي

 «:تلسو تاليشس تحيببضاف ܗܠ ܬܠܠܙ تاليز هب تعقو يطبضلا

 ءارج نم مسجلا ريبك ܢܝܡܡܫ ةندبلا وذ ܝܩܬ ܕ :نيمس @

 :انهوبشلا ئه :ءومتللاو يوحبشلا



 ܝ

 اذه خم ܚ تذخأ :ةيماعلا يفو ܨ قيرطلا ىلإ نايمعلا دوقي

 00000 راسمسلاو ام ةيضق ثحب 71680601316 :ةيزيلكنالا

 نيفرط نيب لصفي يذلا 71680013015 لا طيسولاو لوادتملا

 1 أ قتلا ܐ : امح ܕܡ ܢ ܐܝܣ

 .هسرفو راسمسلا هفيدس هيبأ نم دادش نب ةرتنع بلط :راسمسلا 7

 يذلا راسفسلا وه امنإ هتاذ دحب فيسلا لب فيسلل ةفص راسمسلا سيل

 ميملاب اهظفل ةلوهسلو ميملاك ظفلت نأ تداك انه ءابلاو راسبسلا ظفلُي

 ܝ

 .يداعلا فيسلا نم لوطأ ةداع نوكي يذلا فيسلا وهو

 ةايح شيعي ال ليزه فيعض :لوعمس نالف .ليزهلا :لوعمسلا

 لعمسملا وه ةيروسلا يف لوعمسلاو سانلا يقاب لثم ةيدايتعا

 يرايتخالا رففلا شيعي يدلا 7 ا الحصعمس

 فيفا وضلاف قمراو يو نحصأ >حجيعقوم. :لغمس هنملعفلاو

 .ريقف لكشب اوزرب نم مه ܐܠ̈ܠܡܣܡ يلعامسلا برعو

 خوراشلا نأ يأ خوراشلا ةملكلا تاذل ىرخأ ةملك انيدلو :لدنسلا

 | ܐܠܕܲܢܸܣܘ >>. ةفيقكلاب ةباحألا نم امه لدنسلاو

 نأ الإ برعلا قوم هوعدن نآلا ىتح ‹ ܐܩܘܡ ܩܘܡ قوملا :هوعد
 و

 . ܠܝܢܣܘ ܘܫ خوراشلا نع فلتخي قوملا



 31535 1960 5 نم ييضقلا طنس زأ ةمرغلا طنس 099 >

 ܐܐܘܢ طراقلا لابرغلا وه اطوتاسلاو : ܐܛܘܢܣ ܛܢܣ

 نم نيكأ هتامكف.ىأ ىزذاعلا لايزغلا نم ريكأ اطيرف اطوناس ابرك

 . ܐܕܪ ادوراسلا درسملا وه لب ܐܠܰܒܪܥ لابرغلاو ܐܪܘܒܠ ةرابعلا
 لعفلا .نذل مسج يأ يف هلاخدإ كيلع لهس ببدم سأر :يفونس 6

 يفوت اهعمج اقوئس ܐܦܘܦܢܣ مسألاو ܐܫܪ تدع

 .تاببدملا : ܐܦ̈ܘܢܣ

 ةبضه .لديزو ةزوريفل ةعباتلا ةأثرف ةقطنم يف كانه تناك : نيس 7

 دقو نسلا ةرودهدب هفرعي انلكو لبجلا ردحنم هبشي ريبك رادحناو

 تيحت نم بكرم مسا وهو ةرودهدلا ىنعم ام قباس ناكم يف انثحب

 3 رك اب تقف دل قس كه ميا سال روش

 هبشي نآلا ىتح هنأل لالهلا لكشو ةقيرط ىلع هفيوجتو ردحنملا

 نيسلا وه انعم رم امك لالهلاو لالهلاك الا ودبي الو ةرئادلا فصن

 تيرس نجت دبرع نيس 9{ نقر ايلا قا حم

 اهلاخ يتلا اجنسو راعنيس ܪܘܢ سعه راعنيس ضرأو .بيرحنس

 بعع ليصأ ينايرس وهو يكرتلا جسنلا نم اهنأب ةمئألا ةيبلغأ

 04814 ܥ
 .ياجنيس

 لهو ضرألا تألم هصصق يذلا دابدنسلا مسا يهابتنا ىعرتسا دقو

 ايروس ريطاسأ نم وه لهو ؟ةلصب ةروكذملا نيسلا ىلإ تمي اذه



 اظفل تنع امك دابدنسلا لهو ؟رمقلا وه يذلا نيس هلإلا يف ةميدقلا

 6:9844 ܐܢܟ ܐܠܠ( ܨܵ أود عمم ܬܐܨ ܢܚܠ
 اذه ليلحت يف ةركاذلا لمعُي نأ ئراقلل هكرتأسو مسالا اذه ثحب يف

 ريبك ليلحت يتبعج يف هلو دابدنسلا وه يذلا دابيد نيس عئاضلا رمقلا

 .ةقيمعو ةريبك ةلصب يروسلا ركفلا ىلإ تمي

 يقاب نم حمقلا لصف نع | ܢܫܘ لعفلا اذه انل يقب دقل :طنس

 :هريغ ؛نلع هلصفب يأ : " حمقلا طنسي نالف " :لوقنف رديبلا تافلخم

 ܩܠ( ܨܦ .ًانظيأ هلاطعتقما زاجلو*:كاثس# (هساغفأ ئمارآا ¿ܘ ܨ ܨ لف

 اهضعب نع اهزيميو رومألا طنسي وهف ةحلاطلاو ةحلاصلا رومألا نيب

 الجرداعتا/ | مستفو هظف قيل ةديننعو ܕ ܠ هوه! طؤئانينلاو ܙܝܢ

 وهف طنسلا ةيلمعب موقن هب يذلا ريبكلا لابرغلا مسا تذخأ اضيأو

 .ضيرم مهيدل ناك نم ووذ اهمدقي يتلا ةبلطلا يهو :انارهس

 نم نورخآو ةينانوي ةملك اهنظ نم مهنمف اهيف نوللحملا فلتخا

 يف نيدحوتملاو نابهرلا نم ماقت يتلا تاولصلا ܐܝ̈ܖܗܫ الم

 يهف اليلق اهظفل فلتخا تحب يروسف اهلوانتم امأ «ةيحورلا مهتارهس

 :انارعوسلا يهف ضيرملا اذهل برلا ةرايزو ىضرملا دقفت ةالص

 ܐܒ ܐܪܬ تحبصأف ةليصفلا ةبارقل نيعلا ناكم ءاهلا تذخأ

 :لوقت“ذا تاولحبألا, لنجأ نلم ةالصلا يف دراو اذهو : ܐܢܪܥܘܣ نع
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 هبله ܢܘܗܬܘܢܪܥܰܬ ܣܡܘ يوفق هزه ܠܛܡ

 .ةقئاف ةعرسب هنم مهدقفتو مهترايزو مهئافش لجأل ܠܓܥܒ

 ناك كلانهو رمقلا ءوض ليس وه : ؤهدعت :راعتيس لهس 4
 رمقلا يأ نيسلا اهنمو كالفألا نكسي ناك هناحبس هللا نأب داقتعا

 ءالؤه ١( :55) ءايعشإ يف ةيالا ىنعم نع تلءاستو . ܝܢܝ

 ناك له .نيينيسآلا ىرت اي مه نمو ܡܚ ܢܝ مينيس نم نوتأي

 ىف كالا هللا ناش ܒܬ 61: ܡܒ >
 مرانو . ىم:سلمعم بيرحنس يأ فيرح نيسو ءرمقلا نيس ܢܝܟ

 رهش نأل هللا ةعيرش رمق وه ناضمر رهش لهو .ممعه ܡܪܢ نيس

 ام ىلع نذإ وهف هتاذ دحب رمقلا يأ نيسلا تاذلاب رهسلاو رهسلا وه

 يلاعلا هللا ةعيرش رهش وه .يادمؤ ناضمر رهش ܐ ܪܗ وه دقتعأ

 نها نوب سلا ܪ ܢܕ ܐܡܪ نادامارلا ةقالع يه امو

 ةنيدم تناك لهو ؛يلاعلا هلإلا 983 ܐܡܪ هلإلا وهو ,؟دنهلا

 ولعي اذامل يلاتلابو ؟ةلصب نيسلا ىلإ تمت راجنس ܪ | جيمعد

 ؟اجنسلاب يعذد املو ؟ةينيسلا هللا تويب نم تيب لكو ةنذئم لك لالهلا
 .لامجلا قئافلا ܒ :؟ ܝ ܐܓ ܢܝ يه مأ ةيكرت ةملكلا لهو

 اهمأ يتلا دالبلا نم اهنأل له ؟مسالا اذهب نيصلا تيعد مل :يلاتلابو

 ضعب يف ربافم ىلع اورثع دقو مسالا اذهب مهوعدو نويروسلا

 هذه تناك لهو ؟اثيدح يلوغنملا ريغ بعش ةافر ىلع يوتحت قطانملا

 ءلإلا ܐܪܘܦܟ ܢܝ |ܐܪܘܦܓ ܢܝܣ 00 135
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 ىلا انا نس ف يدا ريتا بخ ىضإ ةقلتسأ ريثك دل : ماي ةليصب رفاغلا

 طبنتسيو اهيف ركفلا نانع يخريل ئراقلل اهكرتأ «يليلحتلا فرطتلاب

 .عيطتسي ام اهنم

 تليق هناك اهالططسا ةيلكلا هذه تابح نكسحبم وأ :كسهس

 مايقلا نم هعنم ةيغب ناسنإب ةيرخسلا فثك وأ يزهلا لاطأ ناسنإ يف

 درجملا اهلصأو ؛لعفلا نع علقي هلعجيو هتميزع طبحيف ام لمعب

 ةريثك لاوحأ يف سكعلابو ءاهلا ىلإ بلقت ءاحلا نأ ظحال ܟܚ

 طارفإلا يفو . يععس :لوقن ديزملا ىدلو ܟܣܦܝ :كاسح اهلصأف

 نالف لعج نالف ل تاتو و تيم يشف دلو اهل وون

 عنم : يععس .هيلع همكهت ءارج نم ام لمعب مايقلا نع علقي نأ

 امأ ءام لمعب مايقلا 75 يل او و سعع ىةمو

 ةادأ يه ةيرخسلا نأ عم ةيرخسلا ىنعم تذخأف يلاحلا انلوانتم يف

 .هيلع يوني لمع نع علقي ناسنإلا لعج يف تلمعتسا تاودأ ةدع نم

 مرغأو. بغرو قوش .ذيذللا ولحلا قمنملا مالكلا نم ًاضيأ :حسوبس

 ةدع ىلعف اهديزم امأ .قوشتو قات حاوس ܝ لعفلا

 حسوس حبصتف نيسلاب ديزملا وأ 7001 ةحتفلاب امإ قرط

 ܝ

 ءاهمارغ ةدشب هيرغتو هقوشت :قشاعلا بلق حسوست ةاتفلا .مارغلاو

 .هتلزعو هكسنمو هتيالق بح يف حسوسم كسانلاو



 عيبلا ناكم ىلع لد املق ليصألا يروسلا مالكلا نم :ظاكع قوس ¥

 بادالا يف ظاكع قوس درو دقو .قيرطلاو عراشلا وه لب ءارشلاو

 هنومؤيو نوتأي ءارعشلا ناك يتلا قاوسألا نم هناب ليقو ةيبرعلا

 اذهب يعدو ظاكع قوس هيف ليق امل نكلو مهدئاصق ءافلإ دصفب

 ؟هسالا

 دعب فوخلاو رعذلا نم بره مهنم ةنساسغلاو نييمخللا نأ اقبسم انلق

 هل ܪ
 أرطو هعم ثدح اميف هتديصق دشني لك ام ناكم يف اوعمتجي اوناكو

 وأ ثوقوعلا قوسب ناكملا اذه يعد اذل تاليولاو ܨ نم هيلع

 ضعب انعجرأ دقو «نازحألاو مالآلا ينعت يتلا ܒ 81

 ܨ ءاهيف ىتأ ام طق ينعت ال اهاندجوف اهلصأ ىلإ دئاصقلا

 يتلا ةريدألا ىلع ءاكبلا يهو رعشلا اذه يف ةرازغب دراوتت راد ةملك

 اهيف لافو يباورلا ىلع ىنبت تناكو ܐܝܕ يهو اهلهأ قوف تمده

 أل. لالتلا يهف لكشلا اذه ىلع. أطخ ةيئيم اهنكلو لالطألا ܢܢ ܫܠ

 رايدأ اهنأل بئارخلاب تيعد اهنكلو بئارخلا تسيلو لتلا ةيبرعلا يفو

 تحبصأو ܝܝܢ ܩܕ دقو لالتلا ىلع ةريدألا ءانب يف نييروسلا ةداعك

 هلل دجملا حيباست اهيف ماقت تناك نأ دعب موبلا اهيف قعني بئارخ

 .دحوألا

 دحاو تابكنلا باحصأ امهيف يقتلي نايرخأ ناقوس كلانه ناك امك
 رج رج اج يك 3#

 تايم و اعزب روم وو هيما نع ܐܢܝܢܓܡ ةنجم



 اهيفو ءريقن ورش كلمي ال حبصأو هتاكلتمم نم درج نم يأ يازاجم

 ريغ اذهو رعشلا روحب نم دحاو هنأب :هيف اولاق يذلا زجرلا رعش ليق

 زجرلا وهف ءىنبملا ىلع سيل ىنعملا ىلع لد زجرلاف حيحص

 ܨܨܐ 5 وهو ةيزاغلا تانفلا ىلع لماحتلاو بضغلا | اهيهؤ

 روحب امو دئاصفلا ضعب يف هانعم ىلإ هانعجرأو هيلع انعلطا دقو

 رعشلل نازيمك تذختا دحاو تيب نم ةيرعش ةعوطفم الإ رعشلا

 رحبلا طق نعن ملو رعشلا نازو صحفت يأ :ممك راحب هلعف هصحفو

 صحافلا روحابلا يه ةطاسبب 59 هذه لب رعشلا روحب يف امك

 :نزوو صحف ينعت يتلا ܐܒܢ 1 يهو نزاولا

 الإ لايوقوم حمه هم انك قوس يف ليق يذلا زجرلا رعش امو

 يف نيبوكنملاو نييريمحلا ءارعش اهقلطأ يتلا رهقلاو بضغلا ةخرص

 دئاصق نيددرم نوعمتجي اوناك هب مالآلا قوس وأ نازحألا عجتنم

 :نيهومتلا:اءانريتعلاباقازب ىف كيليلا ا هومعل ني 'مولغ“ ܟܰܕ قوخلا

 .زجرلا وأ زجرلا بدأ بدألا كلذ نم ةريغص ةديصق ىلع ْتعقو دقو

 :اهيف ليق .زجرلا رعش نع حرشتو نيبت ةريغص ةذبن ةمدقم يفو

 ىلإ دباعملا نم رعشلا لقتناو ءانغلا قوذ بارعألا يف ىقترا '

 ناكف ةيفاقلاو نزولا عمتجا ءءادحلا ىلإ ءاعدلا نمو ءءارحصلا
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 ىرت اي هذه دباعم ةيأف ؛ةقيقحلا دبك بيصي انايحأ هنكلو بيرغ ليلحت



 تقولا كلذ يف يروسلا ناب هلاب ىلع رطخ الهو مهرايدأو نييروسلا

 ىلإ صالخلا ةراشب اوذخأ نم مه نييروسلا نأل يحيسملا ينعي ناك

 ؟رعشلا روحاب اوسرأ نم مهو ىقيسوملاو نحللا لهأ مهو ميدقلا ملاعلا

 ءادألاو ءاقلإلا دشنملل لهست " تاجردم " جاردأ ىلع اهبذه نمو

 عاعر ܐ ܝܒ ܨܒܘ ساون وذ اهب ماق يتلا حباذملا نع انربخي مل يلاتلابو

 مهسئانك اوكرت ىتح نييزبخلا < نييمخللا نييريمحلا ديبي نأ بعشلا

 لجأ نم ةبيطلا لوصألا يوذ برعلا مهتوخأب اوئجتليل مهرايدأو

 لكشب زجرلا يعد يذلا رعشلا اذه نأ ئراقلا اهيأ ملعاو .مهتيامح

 ءانبأ هب هاف يذلا رعشلا وه وه ماع لكشب يلهاجلا رعشلاو صاخ

 فشتكا نأ دعب ةيليصحت ةقيرطب دعب اميف نود دقو نييروسلا ةقطنملا

 هتعجرأ اذإ الإ هلوصأ ىلع مهفي ال اليحن ارعش ناكف يبرعلا فرحلا

 برضو قش امه ىقيسوملاو نحللا نأ ملعاو .ةيروسلا هتمورأ ىلإ

 ةأجف قت ري مل وهف بوعشلا سيساحأ يف لخديو ةيندملا بورض نم

 روعشلا ظفحيل هرعاشم بناوج زربيو ناسنإلا عم جردتي لب ناسنإلاب

 بوعش ىلع ترم يتلا رعاشملا جوم وهف ليج ىلإ ليج نم ةهكنلاو

 .ةياهن ال ام ىلإ سفنلا يف تبثت ءبوعشو

 ' ةيجمهلا ىلع بضغلا ةخرص وه يذلا " زجرلا رعش ىلإ ةدوعلابو

 يذلا بعشلا عاعر ضرح يذلا ساون وذ قورسم اهب ماق يتلا اعبط

 ىف 53 يرانا ونال عبتي ال ي 3 - معاق

 نعد رج ايع يش نعو ريثكلا قلخلا دهشتساو لتقو فيسلا مهباقر



 ىلإ نيدهطضملاو نييريمحلا ريهامج تقفدتف لتقلاب ددهو هلاومأ

 نوناقاللاو ةيجمهلا ىلع ةمفنلاو بضغلا رعش نودشني ءارحصلا

 هنع عقو يذلا لمجلا كاذ زجرلا رعش يف لمجلا ةثداحل رثأ الو

 يروس همساف لوقلا هيف حص نإ درفلا اذه نأ عم رازن نب رضُم

 ܐܝܙ | وظسحم ܪܠܐ ܨܦ انمادقم نانك )ܡܩ هنأ ءانلذ تحب

 :لاق نيريدنلا نيب لاضفملاو

 ابونجلا مسنت اياطملا عد

 ابيجع أبنل اهل نإ

 : حيرابتلا دعا احزيدح ܐܣܠ ܗܠܢ

 ابوعل ىكتشا امو اهنينح

 ܐ̈ܒܥܠ ̱ܘܩܬܫ بس ܐܠܕܘ

 ابيبح تقراف دق نأ دهشي

 ابيك ىتف الا تلمح ام

 نلف اخ الا: ةخبختت ه
 ابيصن تنلعأ امم رسي

 نيباصنلا اًحدعمب ات: ܘܪܣܐܕ

 ابولق انل قوشلا كرت ول

 ܐܒ ܐܟܘ ܐܐ̈ܪܐ |;1|ܐ



 ابيغلا نهب انرثال نذإ
 ܗ ܟ

 " روبفلا" : ܐ̈ܒܘܓ ܬܝܒ ܢܪܬܐ ܼܘܙܘܕܘ

 ابيرغلا دعسي بيرغلا نإ
 احاح ܕܒܥܫ ܐܒܪܓܠܘ

 يصخش ليصحت وه ةيروسلا هتمورأ ىلإ صنلا اذه عاجرإ نإ

 بتك رعشلا نأكف ىنبملا اصوصخو يبرعلا صنلا ىلع تدمتعا

 مل ةيبرعلا ىلإ هلقن نمو يبرع فرحب ةيروس ةغل ينوشركلا سكعب

 رعشلا خسم مهل باط نيذلا نيقارولا نم ناك هنأ وأ ةمجرتلا يف حلفي

 .موهفملا ريغ ظغللا اذهب اوتأف ةديدج ةقيرط ىلع يروسلا

 ربكأ ىدحتأ ." ةيلهاجلا " اعبط دئاصقلا نم اهلثمو ةديصقلا هذهب ينإ

 ةموهفملا ريغ صوصنلا هذه نم ةديفم المج لصحُي نأ يوغل هيقف
 لدتعملا ئراقلا نيعأ حتفأل لب ةفرعملا ءاعدإ يعادب سيل اذهو

 ةغل يف ليصألا ايروس رعش ىلع ؛ىمعألا ريصبلا سيلو ءريصبلا

 .يروسلا صنلل ةمجرت كنودف «ةليصألا ايروس

 يف تاباذعو حيرابت نم مهعسوب ام لك اولمعأو صوصللا ةاغطلا مدق

 .ءانبألا ءالؤه مهحامج سرخأ ةمحرو ةقفش نود نمو .ءانبألا

 ةبيئكلا هوجولا كلتب ܐ ܕܒ ܢ نأ دعب ةايحلا اوقراف ذإ ءابحألا ءادهشلاو

 .ملألاو باذعلا ةنكمأ ىلإ مهورجو «نوباّصنلا قمحلا اهب كسمأ يتلا



 رع ىلإ عيطقلا اوعضخأ يلاتلابو رباقملاو رفحلا نيب انناطوأ نيرثعبم

 .ساف برجو ثيبخ

 بعشلا كلذ تباتنا يتلا مالآلا نم بضغلا رعش زجرلا رعش وه اذه

 يروسلا مالكلاو ةيروسلا ىوس ةيوه ةيأ لمحي رعش اموي نكي ملو

 كاتس لعل |؟ اييبف نا قير اسالك نكلا :ةدللوبقلا يديمك: نيِيلو ليضألا

 .' سرجو ةيفاقب طبر يظفل

 اهلها نبا ءابصدلا نوني زيقتنا متكلا فاربا#ةلفارك .قالدتحلا [ةلنمرتلل ىف

 لترملا مهادي ناك يذلا روعشلا بورض نم برض اضيأ وه ءادحلاو

 ܣ ايه 56 :اوذحلاو ايادحلاو يادحلا وهف رعشتسملا وأ

 وأ حرفي ذخأو داصقلاو رعاشلا مهاد حرف ىلع انلدت ريباعتلا هذه لك

 ايادحلاو اوذحلا وه يذلا هئانغ ةطساوب حرفلاب هروعش نع ربعي

 يبارعأ اهقلطأ تامغن فص هنأكو ءادحلا ذخأ نم أطخأو اثوداحلاو

 مألاو . ܐܕܡ يداحمو يذوح حرفي يأ يدحي وه لب ةيربلا يف ام

 :هلايذحم يهف حرفلاو ةوشنلا هب حفنت يأ منيل لفطلل يدحت

 ىلإ لب كلذ نم رثكأ ىلإ دعب اميف ايادحلا ذخأ دقو ܗܠ ܐܝܕܝܚܡ
 .نزحلا وأ حرفلا يعادب ناك ءاوس هعون ناك ايأ ءانغلا

 اليلق انثتحب قاطن نع ةجراخ يهو .كسنلاو دهزلا ىنعمب :ةيفوص

 نأب دقتعأ ءيصخشلا انيأر بسح اهدرون اهحاضيإل ةدايز نكلو

 يصخش ليصحت اهلك صوصخلا اذهب بتكلا يف ةروكذملا تاليوأتلا

 امك ةملكلا هذهب ةقالع هل نطقلاو فوصلاب حاشتإلا الف ائيش ينعي ال



 ليبسلا اولض اضيأ مهنإ ةيروسلا اوملكت نمم ةمئألا ضعب بيعأ ܢܨ
 .ظفحت الو ددرت امنود لايخلا يعناص لاونم ىلع اوراسو

 رشلا لوألا سفنلا يرايت نيب ام عارصلا يه يقيدص اي ةيفوصلاف

 هيف لتقيل فوصت رخآ ىلع افرط رصني نأ دارأ نمف .ريخلا يناثلاو

 " تحب يروس لعف لعفلاف ريخلا ةرهاظ هيف رصنيو رشلا ةرهاظ

 امأ اهنم مسالا يه ܐܦܘܣ فوسلاو فوس فوجأ وهو ' ܦܣ

 ܐܪܘܣ افوسلاو ءتامو ىضقو ܨܨܐ :يناعملا هذه لمح دقف اهلعف

 نم .افوس ܐܦܘܣ و اتيفوس ܐܿܬܝܦܘܣܘ ܦܣ نم مسالا وه

 :انافوس ܐܢܦܘܣ يف اذكه .ةياهنو ةرخآو دحو ةياهن هل تناك

 فوصلا سبلأ نمم سيلو انه نم تآ ىنعملاو توملا .ةياهنلا

 .جابيدلاو

 :لوقي ام ملأ هباتني امدنع ةايحلا ديق يف ناك امدنع يدلاو نأب ركذأ

 نع ريبعتلا يف رغصلا ذنم هيلع تدتعا ام اذهو " افياس يحور '

 ده 0 ل فرست :اكيسعف اناس شر نع سلا ةناح

 عاتم يف دهز وأ .هللا ىلإ ريخلا ىلإ هجتاو هرش ىلع ىضق يذلا

 0 له ايست زج 9 ܝܫ ܨ

 يف ايروس يلامش يف رهتشا ءانغلا عاونأ نم عون :يلحيوس

 نم عونلا اذه لوانت مهعيمج مهب مايهلاو ءابحألا ىلإ قوشلاو ينغتلا

 اذه نكلو ةيروسلا لحاوسلا ىلع عرعرتو دلو هنأكو ءانغلاو رعشلا

 تعجر اذإو بيبحلا ىلإ نينحلاو قوشلا رعش وه يلحيؤسلا نأل أطخ



 4 4 و

 ܐܢܐ ىرت ݀ܝܣܘܣܡܘ ܚܣܘܣ حسوسمو حسوس ةملك ىلإ

 اذإ امأ .قشاعلا اي يعم يأ حسوسي بيبحلاو قوشملا ينعت

 اهب رعشي يتلا قاوشألا يه يحاووسلا نأ رت هنم مسالا غوص تدرأ

 ىأينهلا جاجا وزوبتم ܐܥܰܣܶܠܐ ܝ يه نذإ بيبحلا هاجت بيبحلا

 هبيبح ىلإ احاووسلا دعب يتلا ماللا بسني نم لك ىلإ وأ « ل قوشلا

 يف رعشلا باوبأ نم باب وهو مهيلإ نحيو قاتشي نيذلا هلهأو

 ىلإ نينحلا لاجم يف امأو ٠ ادموس نينحلا رعش يأ احاووسلا

 يف ايروس ةغل نأل ةيروسلا يف ارثأ هل ىرت نأ ردانلا نمف بيبحلا

 عقت ”نأ ردنيف هللا .توكلم ىلإ .اضوصخو هللا ةزغ.. ل:ئه/اخأووسلا

 هجو ةاقالمل قايتشاو قوتو مايه دجوو الإ ؛ةيروس ةعوطفم ىلع

 .يومسلا هتوكلمو برلا

 ام ةصق ىلع نانثإ فلتخي امدنع " ةيرثكألاو ةيبلغألا :جوصلا

 ابنذم لوألا ناك اذإو هيخأ نم رثكأ قوقحملا وه نمب ثبيل ثلاث تأيف

 يروسلا مالكلا نم يهو كجوص جوصلا هل لوقي ةيضقلا يف

 .جوسلا وأ غوسلا هنم ةفصلاو .بجيعت لعفلا درجم .قمنملا

 :الئاق.هيخأ ىلع نالف.نضرتعي ىنبملا اذه يف رخآ حالطصا انيدل

 يف يأ بوشلا ةجصو " لقحلا ىلإ بوشلا ةّجص يف تبهذ فيك '

 ܢܝܚܐ ةجصو دربلا يف اهلامعتسا زاجو .ةرارح ةجرد ىلعأ يف هِتّدِح

 .خلا .. جيجضلا ةجصو ܐܪܘܩܕ || ܓܘܣܘ ܐܡܘܚܕ || ܓܘܣ

 ¥ بم



 ةجوسو رحلا ةجوس ܐܪܘܩ ܬܓܘܣܘ ܐܡܘܚ ܬܓܘܣ وأ

 .دربلا ةجوصو رحلا ةجوص وأ .دربلا

 .ندوسم ةفص هيلع انقلطأ .رجافلا بوضغلا ناسنإلا :ندوسم

 ناطيشلا وه يذلا نوطُس ةملك نم ةقتشم مزاج ريغ دقتعأ امك ܨܦ ܨ

 ناطيشلا تافصب تعمتجا اهلك ندوسملا تافصو روجفلاو بضغلاف

 امه لادلاو ءاطلا نأ ىسنت ال يؤعم :لوقن اهنم لعفلا ةغايص ىدلو

 يأ يجعمد هيف انلق ناطيشلا تافص هتلخاد نمو ةدحاو ةرمز نم

 ܠ) ةيماعلا يف لعفلا انلمعتسا دقو ال املو ناطاسم ناطيش هب لخاد

 .يصخش يأر اذه امنإ .نطيشتي مع نالف :لوقن

 يف اهنأل اهحرشل ةجاحو موزل ال :درفو حطسو لداع :يوس ܓ.
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 ܐܘܡ 3 دل نعأب

 مقوسم نالف .نزاوو لّدع ردهعم يف قمنم ليمج لعف :مقوس %

 عم وناسبد مقوس نالفو .هسفنب هسفن فّيكو لّدع نم وه :ولاحب ولاح

 هدنع يذلا زبخلا سيمغتل يفكت سبدلا نم ةيمك هيدل ناك يأ : ا

 لدتعم ܡܩܣܡ  ܡܩܘܣܡ مقوسم سقطلا اهيلع سقو

 : ܗܫܒܢ ܡܩܣܘ فئكتملا )3: >: ܙ

 .لدتعملا فيكتملا مقوسملا وه ماقاسملاو .فيكت

 مالكلا نم وهو موحللا يشل لمعتسي ذالوف نم بيضق :خيس 6

 3; ىف يبرتلاو اهيعف :ىزرونلا



 ةديجلا ةلاحلا نع نويددصلا ربع دقو :نيز اهظفلن يتلا :نيسس 7

 بدأو ملع ةاعد ايروس لهأ نوكلو .نيشلاب ةئيسلا ةلاحلا نعو نيبسلاب

 نأ ظحال «ذيذل معط تاذ يناعم مهفرحأ هابشأ نم ىتح اولعج باتكو

 يف ةيباجيإلا نع ئبنتو نينيعلاك ةحتفنم ةجرفنم يه عه نيبسلا

 .ةيباجيإ الو اهيف جارفنا ال ةمتعم ةامعم يهف ى نيشلا ܐܘ ءيشلا

 فرحب ةيباجيإ اللا ىلغو نيشلاب ةئيسلا ةلاحلا نع اوضاعتسا اذل

 ام يأ .نيزلا وأ نيسلا دجويو نيشلا دجوي الثم عمتجملا يف «نيشلا

 دقف قارعلا لهأ اهلمعتسا يتلا شلك ةملك امأ .دساف وه امو ديج وه

 سشلكو نيز شلك بع ܬܝܐ ܠܟܘ نه ܬܝܐ ܠܟ :اونع

 .يدرفو يصخش يأر اذه امنإ .نيش

 ئطو نم ادج عئام وهو داوسلا نول ىلإ برقأ نتن نيط :نايس
 ءاتشلا مايأ اهلامعتسا رثكي انايس : ܐ .مادقألا

 ܐܝ

 هيف لوقن يذلا اذهف مادقألا اهأطتو دحاو ناكم يف هايملا عمتجت ثيح

 0 قتلا ةنعئانملا“ لاح آلا "انتم

 ܐ : ريس ¥

 فر« ةدكرلا بمدن ء[ءاقذنا اذسلا لن عكحم وأ لهوا ؤهيصأو

 |7تطضىلأ ويلاللاء والاه كذاك !لجونلاا يقامزتملا بق اضنؤأ ةدلطكلا

 ءيشلاب ءيشلا طبر وه يذلا هلامعتساو ريسلا ىنعم ام طبضلاب تنيب
 ܢ
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 :وه اجايسلاو .ةيرصملا ميجلاك فاكلا ظفلب :جايس وأ :كايس

 لجأ نم ضرألا لوح عرزت ةفيثك ةيكوش تاتابن جايسلا هانيمسأ امك

 يراعتسالا ىنعملاب تذخأ دقو ةبيرغلا يديألا وأ مئاهبلا نم اهتيامح

 حابس ينج نيوسسردكلا 3 ايم نيتت نم ظقاحلا ىتعمب اضبأ

 ةملك تذخأ ىنعملا اذهبو سيلبإ نم مهظفحت مهتالص نأ يأ نينمؤملا

 وه سيرعلا نم سورعلا هذخأت يذلا رهملاف . ܐܓܝ جايسلا

 لصفنا ام اذإ اهقح ظفحت هب يذلا ءايرصم ميجلا ظفلت انه اهجايس

 وأ ةضف وأ بهذ نم ةداع نوكي جايسلا اذهو اهقلط وأ اهنع جوزلا

 اهقحل ظفاح وهف اهتيلخت جوزلا دارأ اذإ ةجوزلا اهيلع دمتعت مهارد

 ظفحي رهملاو تايداعلاو ئراوطلا نم ضرألا جايسلا ظفحي امك

 عفد نالفو " .اهحارس قلطأو تكرت ام اذإ رهدلا تايداع نم ةأرملا

 ةرشعب ةنامض اهل مّدق يأ :" ةضفلا نم فالآ ةرشع وتسورع ܨ ܐܨܚ

 ܬܠ ܐܓܝܣ ةملك تنع ام طبضلاب اذهو ةضفلا نم فالآ

 . ܢܬܥ̈ܪܘܬ ܓܘܣ | ܗܠܐ



 ااا

 يسلط ورأو ملون ܩ
 ١ يبو مد ليدوبل» اسلو ܐ هرج ههايرا يي ميز جاد
 41 لفل هن ܝ ܐܠܠ ܪ ܐ اقم ةيئدن لاججتم اكو بفعب في

 نيف كيا دمونم, ا ميلاخ من سره هلي يلب ܣܝܢ همي دبل
 9 - ܐܛ اني[ جبلومو مقاوم ܘܥܡܐ ܐܝܢ ادب تيرالمت

 ܝܐܐ 2 ܝ ܠ 3

 ܢܝܪ ܘܲܢ ܠ ܐܝܬ
 ܝ ܐ: كلقجل ىمخاراسلاو ܗܝܪ ܦܬܘ ܗܕ مدس ܐܿܬܐ |
 ` شيام | ܒ ܐܳ ܧܐ ܢܘܗ ܘܬܙ ܐܬܪܝܐ ܢܕ
 ܬܝܬ ܣ اسهل و ١6 ܨ هبي ܘܐܨ 5 امعمد باخ
 رواتب عل لو اها هلي ةيتين نأ هلم ܐܐܨ غور رج
 ابنا ܟ يجب و: ب اقف يلوا خيبات نط

 ܥ ܐܬܘ( هيل نيني لق ܦܬ ܚܨ
 ܚ ܒܟ لوز هي . ا

 © ب

 طير-يأ د ܪܣ ئص لج رلاب هديتي هلا ܝ جو يف ܒ ¢ ونام
7 1 1 

 = ܝ : دقو ܐܨ ܙܒ ܘ ܐܚܘܐ دل تا ܫ > رز 5 5 ومما ܐܚ 0 , ) ©( (

 ¢ ܢܨ ٠ يشلا ܩ )ܕ ونخ يذلا «لامحتس 1 ܕܡܢܐ ܨܨܪܣܡܐ ني ܗܠܝܢ ܢܐ هه

 ܨܗ ©



 <> نيبَسلا فرح <



 >> نبشلا فرح ܨ

 يتلا ةديجلا ةميقتسملا اصعلاو .ةرجشلا نم نصغلا وه :قوباش

 سافل يلع ܝ اهوخكتع ܐܒ دصقل ةرجشلا نهم ܒܬ
 م م

 يف صوصختلا اذهب حالطصا لوادت امك . اهحح  اهيف انلق ةيقاسلاو

 ديري ال يأ نالف ةقباشم ديري ال نالف يلاتلا لكشلا ىلع ددص ةقطنم

 111 ةيدوعلا ةغللا لوقأو 99330 ايهذم 77 بهذا هده .لماعتلا

 ܟܒܫ كبشو ܩܒܫ كرت قبش لوقنف صوصخلا اذه يف ةحضاو

 ةلثمأ انلو ايلك ىنعملاو موهفملا ريغتي دحاو فرح رييغت دئرجملف قلع

 ةينانبللا ةجهللا يف انل تيقب امك .انه اهركذل لاجم ال كلذ يف ةديدع

 لجأ نم نيجعلا هب كلدي يذلا كلدملا وه يذلا :كبوشلا ةملك ةجرادلا

 انصغ ةرجشلا نم صقي بعشلا ناك ميدقلا يفو اقرقرم هلعجو هقر
 كروت ف هحع تعم وه امن موعدو ةياكلا هذه لكمل اظيلغ اميقتسم

 .نمزلا عنص نم وهف ةملكلا ىلع أرط يذلا رييغتلا امأ .نصغلا يأ

 ددص يلاهأ دنع لالشلا رخآ يف ريبعتلا اذه لمعتسا :تولاش :

 لوطلا ةطسوتم لابج رفحلا يضارأ يلاوح ترشتنا كلانهو رفحلاو

 لصت نأ ىلإ لبجلا ىلعأ نم لالشلاك ردحنت هايملا يقاوس تناكو

 اهوعد ةيقاسلا ةريسم نم ةطقنلا هذهو ةطسبنم ضرأو ناكم ىلإ
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 اذه نم وه لالشلا نأب ادبأ كشلا ينجلاخي الو . ܘܠܫ تولاشلا



 ةيروسلا يف ىعدي يذلا بصملا ىلإ ةردحنملا هايملا يأ جسنلا

 ܝ , :نايحتكا و ظقللا ةلريشل كلا رك رلاتلا ١ تير! ةبحح

 وأ بصملا ىلإ اهرادحنا دعب هايملا أدهت هب يذلا ناكملا كلذ نم

 لب ؛ةلئاه ةعرسب يرجيل ارادحنا هيطعت ال يتلا ةحطسملا ضرألا

 55395 لإ ¦ 0755 ' ' 0797 رغ 7 7

 راحلا سبدلا الع :ًالش لعفو ةملك ىلإ عجرا ديزملا تدرأ ولو

 .هديربتو هخبط دعب هترارح نم أدهيل الثم

 وأ افوشلا نأل فرش ىلع فقو ةقيقحلا يف يهف :رظن يأ :فاش

 اهةغ .ةيلاوح رظني هتمو ناسنإلا هيف عبقي ىذلا ناكملا وه هفوشلا

 ةلويسلا ينعت قطانملا ضعب يف ةيماعلا يف اهنأ امك .ناكملا وه

 ددصلا اذهب اهلامعتسا يداقتعا بسح انل زاج ةولح ةملك يهو ةيدقنلا

 .ثوفويوش - ةيدقنلا ةلويسلا = ܐܬܘܦܘܝܫ

 .يباروش أح ܪܫܘ احاه ابرش حصألاو :براوشو :براش

 ايروس نكس نم لك نم اهعمست تدك براوشلا وأ براشلا ةملك

 ظفلت نأ ىلع صرحأو فرش ةملك حرش ىلإ عجرإ «ةيروسلا دالبلاو

 هيلقت ةياكح انه ةياكحلاو ܐܪܫ. وه يذلا حيحصلا ظفللا بسح ءافلا

 رعش ىلع ظافحلا يف تناك روذنلا نأ وهو خيراتلا يف هُّمَدِق فرعي ال

 يف هتوق تناك نوشمشف .هيتفش ىلع مأ هسأر يف ناك ءاوس ناسنإلا

 حبصأف هروذن رعش تصقو اليلاد تتأ ىتح صقي الأب هرعشل هروذن

 ملو هرعش ردن نم مهنم و ' هرودن يأ " هرعش تدتجا اهنال افيعض ,



 تائفلا نم ةنهكلا ضعب نأ تظحال اذإو ءىسوملا مهسأر ُْلعَي

 روذنلا ىلع اظافح اضيأ مهسأر فلخ مهروعش نوطبري ةيحيسملا

 نيحي نأ ىلإ رعشلا ةيبرتب لافطألا رذنن ةداعلا هذه انل نآلا ىتحو

 ةسينكلا يف هرعش ضعب ظفحي ذئني>و يبن وأ سيدق ديع يف هصق

 ܝܢܝܬܐ ܠܐ لمكي امدنعو تاماسرلا يف امأ رذنلا ءافيإ ىلع ةلالد

 وأ رابحألا سيئز مامأ ولتي هتلاسر يف هروذن سامشلاو سيسقلاو

 ضعب صفي يك صفمب ىتؤي اهدعبو هروذنو هدوعو نارطملا

 ىلعألا بألا دنع ظفحي بيلصلا ةراشإ ىلع هرعش نم تاليصخلا

 .ةسينكللو هلل اهئافيإو روذنلا ليمكت ىلع ادهاش ىقبي يك

 امنإ ديلقتلاو ةيندملل تمت ةيضق تناك نإو ةيعامتجالا اياضقلا يف امأ

 يف تبن رعش وه براشلاف «ميدق ينيد موهفم نم تأ كش الف هموهفم

 ههجو رعش ىبر نمم هريغ نع ناسنإ لك زيمي هب يذلا هجولا ةمدقم

 يأ احمي ابزنش وأ, برانيش اذ ا خلاب الجار ܕܢܟܐ نذكوددعو

 هبراوش تّتبن نّمع روهمجلا لأسي ام اريثكو سانلا نيب ةنسح ةعمس

 فرش“ عل الم امه لها روأ لك رااوشلا يذق ܢܝܬܐ لذه ܬܪܒ

 :ةدعضألا عيمج ىلع لب دحاو لاجم يف ينعأ ال " ةنسحلا ةعمسلاو

 ىلإ؛ةجاحلائيوذ.نم انيثكو».خلا. ... ءافو ةماهش ةءورم قدنص ةنامأ

 وأ كاراشلا_بحاحصا نم:ةلافكي ءاقل لاّملا- نونئيدتسي لاملا ܣܙ ܩܢ

 نيترعش وأ ةرعش ىوس ةلافكلا هذه امو براشلا لمح يذلا صخشلا

 مث نمو غلبملا دّدسُيل هعسوب ام لمعيو بأديف ناسنإلا اذه براش نم



 هفرش رذن هنأل ةعمسلا رش نم امهذقنيو نيترعشلا وأ ةرعشلا عجرتسي

 يباّرُش ةملك تذخأ ىنعملا اذه نمو عجرتسي مث نمو .يفي نأ

 ةفلؤم اهنأل ةحبسملا نييزتل عضوت يتلا يبوشرشلا يهو ܐܒܪܘܫ
 تدرأ نإو ضعبلا اهضعب عم تمءالت طويخ وأ ةديدع تاريعش نم

 عجرإ نيشلا ف رح يف فرش ةملك يف حرش انل حرشلا نم ديزملا

 .اهل

 انسل اننكلو نخسو رجس يف امك جبع اهدرجم :ةروغاش ¥

 يف امك ءاملا هيف بصت يذلا بصملا ىنعمب لب ىنعملا اذه ددصب

 .خلا .. ةيقاسلا وأ ءاملا هيف بصي ناكم يأو ةروغاشلا دس

 . ܐܪܘܓܫ

 درجملا هلعف ةّيديدحلا ةقرطملا .فوقاشلا ىرحألاب وأ :شوكاشلا %

 يف اهرظنا فوقاشلا وه لعافلاو فقاش : ܦܩܫ هديزمو ܦܩܫ

 ܒܝ ܐܦܝܣ ىتنت اه ىتتت هيف انلف ضرألا نمر كسملاو هتك

 .الماك اهحرش ىرت يفقش ىلإ

 ' ܐܩܘܒܫ زول قوباش نيت قوباش ” نصغلا وه قوباشلا :قوباش ¥

 تسيلو ضعب عم اهضعب ناصغألا ةلخادم يه :اقابوشلاو ةقباشملاو

 كباشت : فحم اهديزم .ةكباشملا عم ةقباشملا ةقالع ةقيقح ىلع

 .ةقباشملا يف يه امك ةقناعملا يه اثوقبشملاو

 ملألا نم ةبئاذ يأ " ةحياش يسفن " :لوقي ناسنإلا طونق ىدل :حاش

 انعم تدرو مكو تحانف يأ هايملا تحاشو .نازحألاو عاجوألاو



 حوشت امك كرحتت ءاوهلا يف اهقلطي ليدنملاب حشوشي مع نالف ܐܰܝܢܰܘ

 رئاوح نم ةراح لزت ملو ريبك يداو صمح نمو هايملا ليست يأ

 ايلا يركن املنلاه ىهيو ليشلا أ :حايوشلا بدو اه رجل نيج

 ايف 1ظظ*2ش#*01010111 1 1 1 ]1 1 نامطمألا ما

 .احايوشو

 ةنس دعب ةنس ديصحلا ضرأ يف تبني يكوش تابن وه :قربش

 نيب ام قرفي وهف ضرأ يتعطق دودح نيب جايسك هلامعتسال حلصي

 لعف نم هقاقتشا .قيرفشلا وأ قيرفلا كلانهو روشلا كلانهف نيراقع

 .قرفشو قراف فركحع و ܩܪܦ .نيشلاب ديزملا قارف فرك

 وه قيرفلا وأ قيرفشلاو .ءافلا اهلوصأ ءابلا نأب ىسنت الأ كيلع

 يف تفرع يتلا ةديدعلا تاتابنلا ىدحإ نم وهو نيرافع نيب ام جايسلا

 نيبلسلاو رادردلاو قربشلاو نوكيسلاو داتفلا اهنم ايروس ءارحص

 دقو شيفرخلاو انعصرقلاو سابسبلاو ارسبسلاو روباطلاو قربشلاو

 ةيساقلا تاتابنلا نم هنأل دودحلا ةفرعمب ةعارزلا يف قربشلا لمعتسا

 ةيكوش ةريغص راجشأل ءامسأ اهلكو نانشلا نالبلا صيخشلا .ةليوطلا

 .ةيروسلا ةمورألل دوعت اهلكو .ايروس يف ايئاقلت تبنت

 درجملا اهلعف " وبسنبو وبسحب رهبشتي مع نالف ' .رختفا :رهبش

 ` ܢ 13 ههعيديزملاو اهب ܐ ܪܗܒ
 ةازانتسنالا ديزم غيه:ةزهبشلاو ءاضتساو.رانتسا, اهب لعفلا ܢ ܨܦ ܦܐܠ ܕ

 امهف؛فبنسنلااو.يلسخلا:نكذ.ليبس ئلعواهريغب.وأ بدسنلاو لهألاب
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 رتخي نأ لبق ناسنإلا نأ يأ ܝܒܣܢܘ ܒܫܚ يف ناتيروس ناتملك

 يه لهو ةباعم يه لهو ةلئاع ةيأ نمو يه نم بسحي هتايح ةكيرش

 لوانتلاو ذخألا تنع دقو ذخأي يأ بسني مث .خلا .. ةديمح قالخأ تاذ

 يأ باصنلا وأ باسنلا :قراسلا يف انلق دقف لوقلل ديكأتو : تعمم

 .لؤوانتلاو ذخألا

 اطبش اهانوعد اهريغ وأ روحلا وأ بصقلا نم ةليوط ةاصع :اطبش

 ىصعلاب برضلا : ܐܛܒܫ :ܐܛܒܫ ةاصعلاب برضلا طبشلاو

 لجأ نم اهبرضتو ضرألا برضت يتلا ةسنكملا يه طابشملاو

 امأ اهفيظنتو اهسنكل ضرألا ىلع برضلا وه طبشلاو اهفيظنت

 ضرألا اهب طبشن ةيساق تاتابن نم ةفلؤم ةسنكم ةداع وهف طابشملا

 .ةنيخثلا ةسنكملا < طابشملاو .اهسنكو اهفيظنتل هرخآ ىلإ داجسلا وأ

 ام :عماسلا هلأسي .هينعي ام مهفي ملو ماهبإو زغلب ملكت نم :يحربش

 ةفص ةغيص حربشملاو :حربشملاب وأ يحربشملاب اهلقف كيلع انمهف

 ܚܪܦܫ :حربشو . مزه :حارق .حرتش ܚܪܦܫ درجملا اهلعف

 ملكت ينعي رئاطلا حربشملاو ءراط حارف لعفو .رئاطلا وه حربشملاو

 اهمهفف ' رئاطلا ىلع اهمهف " نوينانبللا اهلمعتسا امك رئاطلا ىلع

 تنع حمرشملاو يحمرشملا ةملك تناك امبرو مهاكهتم حربشملاب

 حمرشم تحبصأو تلبلبتو اهفرحأ تجزامت حربشم يف ىنعملا سفن
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 ܐܛ

 ةملك هذهو ميج يهف ةملكلا هذه يف انيش تسيل انه نيشلا :كحبيش

 ىدل هريغ ىدحتيو يبارعإلا رهتني امدنع .ىوادبلا لهأ اهلمعتسا

 عمست ال كنأكو ' ييلوملا لام كحبيش " :هل لوقي بضغلاب هطاشتسا
 و

 ܐܐܡ ܟܝܚܒܓܐ " :ةيقن ةلمج يف .ةليصألا ةيروسلا ةغللا الإ
1 . : : 7/7 2 

 :" نازحألاب ءئلملا اهيأ اي كمطحأ " :هل لوقي هب ينأكو ' ܐܠܡ

 درو دقو .ديعولاو ديدهتلا برض نم اذهو .نيزح اي كلتقأس يأ
 و :

 . ܟܝܚܒܓܐ :كحبش .ةرثكو ةرازغب نييددصلا ةغل يف ًاضيأ

 .اهتحارإ دصقب ةنس ةدمل اهعرزي ملو حارأ خحع ܕ

 رخفيو ربكتي يأ :رهبشتي مع نالف :ءايربكلا عم رخفلا :اأرهبش

 ءاينتكلاو رففلا ܒܫ ܐܨܠܐ ܕ ريب ومحل

 عجرإ .ام ءيشب لاتخيو رخفي هنأ يأ :رهبشتي مع نالفو .ةمظعلاو

 .رانتساو رهبش ةملك ىلإ
 ةرذلا سونرع سأر يف تبنت يتلا تاريعشلا يف تليق :يلوشبش

 لثم وأ ةحبسملا ةلوشيشك :ةنيزلا لجأ نم اههباش ام لك يف وأ

 هبشت اهنأل لبنسلا وأ ةلبسلا مسا نع ةيانك يهو الثم يداربلا تانيز

 سويلكتلا (ينف تحل دحي جوملا 0501و ܐܘܦ ܐܚ ܚܝܩ

 ܠ اهتكلو ܨܠ ܝܠ

 . ܐܐܘܫ̈ܒܫ



 ةنزتم ريغ ةشئاط ةكرحب بعلي هنأ يأ :يبشي مع دلولا :يِبش 6

 07 ܣ بعلي هناز ايف دا رذلا ܛ

 لافطألا فارصتب ܒ يباشلا وأ يزاغلا فرصت هباشتل وزغلا

 .يجمهلا

 اضيأ يراعتسالا ىنعملاب تذخأو ܠܬܫ بصنو عرز :لتش **

 ܗܠܬܫ هرهظ ىلع هتّبث يأ اورهظ ىلع سيكلا لتش نالف لثم
 . ههححم ه

 ءامسأ يف رظنلا تنعمأ اذإ .ةيروسلا ةنسلا لوصف نم لصف :ءاَتَش ¥¶

 ىوس هل ىنعم الو بيرغ جسن نم اهنأب كيلإ لّيخ ةنسلا لوصف

 برقي يذلا يبيرقتلا اهليصحت ناكمإلاب يتلا ةيليصحتلا يناعملا

 ةيأ ةرذبلا لحارم يه ةعبرألا لوصفلا نأ ظحال ام دح ىلإ ةيبرعلا

 ءاهلالحنا :الوأ اهيلع أرطي يذلاف .ضرألا يف اهنفد دعب تناك ةرذب

 = ܒ ܒ جر ܒ دين

 :ةلحرملا ولت ةلحرم اهذخأنل .داصحلل اهزوهجو اهتخوخيش

 لصف نفانلق 01:5 ܙܝ ܐܬܒܪ ܬ ةيروسلاب ندي :لكمتالاف

 ءاخلا ءداحلا يأ فيراحلا وه فيرخلاو فيرخلا نيرشت :فيرخلا

 :افيراح وأ افيراخ ائيرشت اذل .ءاخ ظفلت يتلا ةيقرشلا ءاحلا اهيف

 دعب ةيناثلا ةلحرملاو . كمة سو ܐܬܝ̈ܪܫܬ داحلا لالحنالا

 اياتشلا يه ةيروسلا يف ةياقسلاو «ةياقسلا وأ يرلا وه :لالحنالا

 1: )33530 0 هاذ يرش د يباب ܫ



 نا

 ܐܛ

 عيبرلاو ܐܝܒܪ ايبرلا ةلحرم تيمس اذل عايبر اهنأ عماسلا لاخو

 :ةخوخيشلا يأ ܒܪ

 نمزلا عمو خاش ܒܐܣ فيئس هيف انلق عرزلا خاش لوفلا ىدلف

 تفظفلو نيسلا ناكم داصلا تلاحتسا فيصب تلدبتسا ظفللا ةلوهسو

 اماه - 2 ܐܒܝܐ ا يي ܐ̱
 ܒܐܣ - 4 ܐܥܝܒܪܘ ܐܝܐܒܪܬ 3
 ܠ انبازلاوأ عقدشم قا بقتش

 ىلع لد ةيروسلا يف لعف مسا كلانهو قوتيو ةدشب بغريو يهتشي

 لعف ܦܠܐ ܢܬ :ناك.هنأ,دقتغأ..تنيل.انييأ ..:كىهظاع.( .لوقنف قوتلا

 رانيش بناية ؤدأ ىف مرسلا اهتيرع جاور رك لا هبا ني ةوجم

 حالبظنصا :انضيأ,اننيدلو, افاتوشو فتوش | ܘܩܘܡ 1

 ددص قطانم يف هانلمعتسا دقو طبضلاب ىنعملا سفن نع ربع ܨܶܥ)

 ' مكعم حور ردقب ول هاولع انلق ' :ام ءيشل قوشلا ةادأ يهو اهارقو

 بلغأ ىلعو ܝܘܠ نم ىتأ ىنعمو ىنبم يروس حالطصالاو

 نيعلا اهناكم تذخأ واولا نأ ىرن اذل ܝ واوب قبستسُب نايحألا

 الا ةليهوت ليلا ليف ليعبش ܝܒ .غيق كيرا: اذهاو

 لانو فتشا نم اذل رخآ عم ةكرشلاو داحتالا يف قوتلا ىلع لد

 سايكأ نونمؤملا ذخأي نأ ةداع ترج امك .كيرشلا يأ افوتوشلا

 وأ نابرفقلا لجأ نم زبختو نجعت ىتح ةسينكلا ىلإ ةريغص نيحط



 يه ةفتوشلا نأ عضاوو " يفتوشلا سيك " سيكلا اذه يف انلق ةكربلا

 . ܐܦܬܘܫ افاتوشو |ا.هها.هه سادقلا انيمسأ امك ةكرشلا

 نالف الثم قوشلاو ةبغرلا ةياغ نع ربع لعف :فتشم :فتش +

 يروس لعف اهجوزب عمتجت نأ ةفتشم ةنالفو ةحافت لكأي نأ فتشم

 ةملك تأ اهنمو : يطع ةدئازلا ةبغرلاو قوشلا نع ربع

 ةملكلل عجرإ .فتشمو فتشا لعفلا ذخأ اهنعو .اذّبح : ܦܘܬܫܐ

 .اهلبق يتلا

 يهف افاك لصألا يف اهنكلو ةيرصملا ميجلاك فاكلا ظفلب :احجشلا

 اهل يطبضلا ىنعملا امأ هعون نم ديرفلا صخشلا يف تليقو احاكشلا

 حاكش ݀ܝܝܟܫ اهلعف ناسنإلا اهاقلي يتلا ةعئاضلا وأ ةيقللا يهف

 عى ىلع نوحلا ىف |ةسدههم اضف اتحوكتلاو اهاكقلاو

 اهعون نم ةديرف ةّيقل يأ احاكش ةسورع هسفنل بطخ نالف .ام

 حتفب احكش اصاخ اظفل دعب اميف تذخأو تاديدع تانب نيب نم ةاقتنمو

 يذلا صخشلا يف رخآ حالطصا اضيأ انيدلو .فاكلا نيكستو نيشلا

 ܐܡܝܠܥ ܐܠܡ تنب ًالِمو بش ًالِم :اهيف انلق تافصلا هيف لمتكت

 .امهيف ثينأتلاو ريكذتلا لخدي ال انهو ܐܬܪܒ ܐܠܡܘ

 ناخدلا ءارج نم ناردجلا ىلع بّسرتت يتلا بساورلا :راوحش 6

 راحاش سعب اهديزمو ا رهو ܝܒ نكاد ܪ ܟ ܝܚ! هنول فيثكلا
 ري م رج 4

 '[:بيةفك راوحوش اة ةسفةع وهسه و
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 ءرحيث ܐܪܝܝܫ رارشألاو «ةليفلاو ريزانخلا نم عيطفلا وه :رحشلاو

 لقنل ةبادلا رهظ ىلع عضوي يبشخ ملس نيددصلا دنع رحيثلاو

 6:9 يروسلا مالكلا نم وهو رديبلا ىلإ ةيربلا نم ديصحلا

 ةلوفشا مدار لح اةلووت هذ فق عشنا نحت مودم لا: موطن ܕܠܠ

 |ذ هه دور كمل هدأ ورع ها عفا صحت تن وبعلا دست ل

 ܦܘ ܝܠ ܐ 1 ܠܐ ܐܦܠ قف

 دقو تاّزثتغلا انهب رشكت يتلا ةرحشملا قيرطلاو:هتايح.يف هباعصو

 و: صحم قلاب رااح لويس لتس نال اشي اخ
 نسال قابل لتطتع ةيرجااوبةععر كلاب طقللا ميج اعل لارعلا حا طفلصوجف

 .ءانكد قاف شعت ةيعص هتابح

 ܘ 1 و حم كل ا دقو لكلسع ا :رّيغتو دسف :طحش توصلاك :طحش ب

 ® رس

 ܐܓܝ ܗ < ܐܚ ܙ ظسشلاب# كيقلع ܨ ةظاحشلاَو

 جرادلا ىنعملاب ضرألا ىلع ءيشلا رج انه دوصقملا سيل :طحش

 ىدل ضرألا نايس وأ نيط وأ رابغب خاستإلا يه طحشلا ةيلمع امنإ

 أدصيو خستي طحشي امدنعف .طاحش :ܟܛܝܝܫ ضرألا ىلع هحرط

 .هتعمس خسوو هناهأ يأ ܪ ܥ; رذقتيو

 تغيص دقف لوألا ىنعملا يف امأ .اهلتبو اهفرش نم لان ةاتفلا طحشو

 اطوحاشلا وأ ضرألاب قصاللا ءاذحلا يه يتلا :ةطاحش ةملك

 : نمنع ةكفاازهوففا قوس قعرعت طحش نالفو [جبسح



 ظفل اذهو كمالكب يننيهت اذامل يأ :" هيل ايف طخشت مع " بلغألا

 نكلو يروسلا سوماقلا نع ةملكلا هذه تذش ءالخلا ىلإ بهذ :خش

 9:30 ܚܫ ءاحلا البضأ نه ءاخلاق ايتيزه نع لذي اهجسن

 2 ܐܬܘ , ܒܣ: ار هن نع

 .ءالخلا يأ اثاوخشو

 اذهو «همون دنع هترجنحو هفنأ نم ببحم ريغ اتوص جرخأ :رخش

 قباطي ال ناسنإلا هب موقي املك نأ رابتعا ىلع .حيحصلا ىنعملاب سيل

 توصلا ىلع تلد ىنعملا اذه يفف . :محهع ريخش وهف ميلسلا قوذلا

 ܨܝܘ رفنو رخش محع توصلا جارخإ ةيلمع ىلع ال ببحملا ريغ

 هتقميو رخاشلا نم جرخي يذلا توصلا وه ريخشلا توصلا يأ

 ܚ 3 3 ܝܒܫ كب لجقلا هدام

 .يبرغلا ظفللا ىلع تتأ ىرخألاو يقرشلا ظفللا بسح تظفل «ىلوألا

 ةمه ضهني يدانملا نأ ريبعتلا اذه عمس نم لاخ دقل :كليح دش

 اعبط .خلا ... لمعاو ضهناو كتوق ىلع ةوق دزأ :هل الئاق ىدانملا

 ناسنإ لاب ىلع رطخي ܟܠܕ ةقيرطلا هذه ىلع هب انملس ريبعتلا عامسل

 = ههه لب ديث تسيل ىهف :الوأ .طبضلاب ريبعتلا اذه ىنعم وه ام

 ܘܣܐ يأ نيسلا قبست ىتلا فلألا فرح فاح ةاعارم عم دوش

 يف ياشلاو سأكلا يف ءاملا بكس يف امك بكسلا ينعت دش وأ ذوشأ

 ةيمارآ يهف اهيف لدجلل لاجم ال ليحلاو .خلا ... رمخلا وأ حادقألا



 ةيروسلا يف نأ ئراقلا ركذأ ةوقلا ينعي ام وهو ءاظفلو ىنعمو ىنبم

 اب :مكيحلا راقيحأ لاق امك لوقنف دوشا همها قمل تاحلطسم ةدع

 :لهاجلا :عم هبرشت الو روبقلا ئلع كرمخ بكسا يأ :دهدهمطعأل

 .ابيكش:هنشفن تكس يأ !؛هدهكحن, ܕܫܢ( سفنلا.لأجم ئف.لاقت امك

 كاييق دل 015 قليسفتسقلادوم ܠ قوق تنكس ىأ: : هكبس .݂ܢܝ̈ܫ(ܘ

 رطملاو كمدو كبلقو كرمخو كسفنو كتوق بكسا : ܟܝܠܝܚ ܕܘܫ(

 .خلا ... ةمحرلاو ةبهوملاو ةمعنلاو عمدلاو

 ةتبنلا وأ ةرجشلا ةلاح نايبت يف بعشلا ةماع اهلمعتسا :طعرش

 اهلعف ةينايرس يهو ةيماظن ريغ ةفيرطبو ةعرسب تبنت يتلا

 كرحتت يتلا ةتبنلا وأ ةرجشلا ةلاح فصو ܐܫܦ طعرش ܟܛܠܪܫ

 اهنأ وأ .ةيماظن ريغ ةيوتلم ةقيرطب اهناصغأ بهذتو ةعرسب ومنلاب

 «نوناف وأ ةدعاق امنود تذش يأ ܕܛܥܪܫ ةثنؤم ةغيصب تغيص

 ا هس سالو .حترش 5 و 1 هديرمو .ءارلا نيكستب

 ܪܘܫ 0

 نئشح:انضيأو غقرلابا يلغي.يذلا بوثلا نم ةراعتسا تذخأ ةحترشلاف

 ܕ ةرفولا يف اهلامعتسا

 امدنعو ةدئاملا هده بر اي حترش سا: لوقت لكألا ىلع ةالصلا



 ةحترشلاو ةرفولاب ةدئاملا بحاصل نووعدملا اوعدي موقلا لكأي

 بوشلا ؤرهت يفو هب انيلص ام الإ اهلامعتسا نم قبي مل اهنأ الإ

 هلمعتسا لعف كلانه نأ ىرن درجملا لعفلا ىلإ ةدوعو .حترشملا

 هيف انلق ةدئاز ةرارحب بعلي يذلا عفايلا دلولا يف راوجلاو ددص يلاهأ

 نم يهف ةكرحلاب يلغي يأ حتري مع نالف حصألاو حدري مع نالف

 نم حترلا وهف نمزلا نم ܨ ܐܠ! امأ هيف بيع ¥ يروس هتاذ جسنلا

 :حتريو يلغي وهف هتكرح دارطضاب نمزلاو . ܐܢܒܙܕ ܐܬܪ نمزلا

 ܨܝ ܐܢܒܙܕ ܚܬܪ هنم ةهربلا وأ ينمزلا قرافلا وه هنم حترلاو

 امك وأ نايلغلاب هنع انربع هرورمب نمزلا نأل تقولا نم ةولغلا

 انك 7 7 9 7 9"

 .احروبو احربو ةهرب < ܐܚܪܘܦܘ

 هلعف :يلابلا ئرهلا :حترشملاو حمرشملا بوثلا :ىره :حمرش

 ܚܡܪ حامار هديزمو فيسلاو حمرلا يف نعط حامر ܚܡܪ درجملا

 حمري مع نالفو .ناعطلا ةدش نم ئره حمرش : ܝܝܡܰܪܧ و

 يذلا حمارلا نم ةراعتسم يهو نايرجلاو ةكرحلا ريثك : ممدصزدم

 هيف لاق ةريبك ةقاشرب رخآ ىلإ ناكم نم ضكري حمرلا هديب

 ةعرسلاو ةقاشرلا ىنعم تطعأ امك .حمري مع نالف :نويددصلا

 ةقاشر |ܬܘܝܝܡܪ قيشرلا وهو حمارلا وه اع ير ا

 0 ܛ

 حيرصلا يعقاولا مالكلا يأ " ." لوقلا ةحارصب يأ " حيصفلا حيرصلا

 ¥ ܘ



 دقتعأ اذل + " رومأ نم ئره ام ءافخإ نود نم يأ أبخملا ريغ

 يأ اثوحمرشمو ܐܬܘܬ ثوحمرشلا يه ةحارصلا ؛ةاهليبصفلا#

 :ةاقلا.ةح/اراصلا

 ترثك ليحب طبر غابر ܓܒܪ هدرجم غبرش لصألاب يهو :كبرش

 ياه غبرش اديقم هلعجو غَبرأ هنم ديزملاو يوارعلا هب

 ةغوبرشلاو غبرمو ܐ ܓܒܪܡ و ܐܓܒܪ ܫܡ :خبرشملاو

 .اثيغوبرشو اغوبرش ܐ ܬܓܓܘܒܪܫ

 تاودأ ضعب يف لمعتسي وأ روثلا هب طبري لبح وه :وباودش

 ܐ ܐܬܡ 9 أحزنعت ةثازحلا

 قطانم يف تلمعتسا ليصألا يروسلا مالكلا نم رذجلا وه :شريش

 نأ يأ اروبص ناك شرش هحور تناك نمو ءاشرش ܐܫܪܫ صمح

 .هب ليصأ وهو لصأتم ربصلا

 فرشلاو ةمشحلا اهنع تحرط يتلا يغبلا ةأرمإلا :اطومرش

 هب قحلت الئل اهحرطيو عمتجملا اهجميف تارهاعلا دادع يف تحبصأو

 يه ةملكلا هذه نأ يداقتعا ىدل لحمتأ ال ينإ .ةحيضفلاو راعلا

 ܡ

 ܡܡܪܬܐ و ܕܝܐ ܨ ܡܡܪ لثم ديزملا يف : ةدع قرط اهلو ܡܪ درجملا

 يف ةّزاّزغلاوةلازجلا ئدطعت يتلا ىرخألا:ةقيرطلا امأ  يلبو دسف

 . منح لصألا يف يذلا لعقلاةزيغ ܡܡܪܫ اهانيؤفلا نوكُيفةفاسفلا

 يهف مهصؤح يف امأ لعفلا يف ةليصأ يه ܡܪ يف نيشلا نأل



 ينبملا يضاملا لعفلا الثم غص اهنمو .لعفلا يف ةفاثكلا دصقي ةديزم

 سلا سيار ܗ راكبا ܡܡܪܬܫܐ وأ ܡܪܬܫܐ كريجملل

 ܘܦܣ ܘܒܝ | ܥ وأ ܡܪܫ نم يأاهنم

 داسفلا طبضلاب ينعت ام يهو .اطومرش تظفل ظفللا ةلوهسلو اتومرش

 كلذ ىلع سقو يطبضلا اهانعم وه اذهو يقلخلا لالحنالاو ءورهتلاو

 ܒܝܡ هاذ وينملا انها تعا ىتعملا نشب ايياس ةبلك الم

 لكي قالخألا ةلحنم ةدساف ةبيسمو ابياس

 :مدقلا ىلع اجلاد راس ° لاجر " ܠܓܪ درجملا اهلعف :لكرش

 ناك رب ركنا يروا رار ل ل ل هني

 ةلوليحلا لجأ نم ةلقرعلاب ديفتو ܐܓܪ ܢܐܪ ܨܚ يف امك نيشلا
 .ةيماعلا يف هينعت ام اذهو ريسلا نود

 اي مهل لوقن ديدحتلا ىلع سيل ىوادبلا لهأ يدانن امدنع :يكيرش

 مهتليخم نع برغ مهنأ الإ ءاكرشلا نم مهنأب ضعبلا اهلاخ :يكيرش

 مهلوصو ىدلف مسالا اذهب نوعدي نيلقنتملا نيدمتملا ريغ لحرلا نأ

 نيدفاولا اهيأ .يخيراش وأ يكيراش اي مكب الهأ مهل لوقن ةقطنم ىلإ

 ` ندر عر دع 9: ْ ܟܪ. اهنم لعفلاو .ددجلا

 كر ܥ ܥ | هوب ` وأ يكورابك :لعاقلا يف عمجلاو

 :كَرش لعف اهنم انلو .ىوادبلا لهأل نآلا ىتح ظوفحم ءادنلا اذه لزي

 ¥ ܟ



 ܐܨ

 " هنع ابناج انحرش اننأب نظأو ' كرش وأ رماه لعف ىلإ انعجر اذإو

 كرشي نم نأل كلذ يكيراشلا وأ وكيراش ىلع قبطني لعفلا نأ ىرن

 نمو ىوادبلا يف امك اناكم مزليو اناكم كرتي رخآ اكم ىلإ ناكم نم

 15 سلا فلسا اج اة لد وقم اه هاب :لقفنيرم ا هع نوف ܐܠܦܐ رأت

 .ءيدرلا ىلإ ديِجلا نصح شلا: نم ؛رخآلا لوحي يذلا وه نذإ كرش نمف

 1ك هلع شفاك هك است ىلع فاحت ܫܰܠ وفن دف ثلا قومك

 نما وطالب موه بقللا# ميتعا ظاطتبتاو د ظكنأ وا ىوحلا و ظتعمبس_قفهءئش

 ةملك فرش ةملكو ةنسحلا ةعمسلا عبنت اهلك اهنكلو :ةلئاعلا تايقالخأو

 ءافلا فرح يف تايهافشلا ةليصف ةاعارم عم ريثكلا تنع ةيروس

 ةعمس تضرعت نإو ةبيطلا ةعمسلا يأ افرش اهكيلعب لوف غال

 ةعمسلا بلقي نأ يرتفملا نم بألا بلط سسملا ىلإ تايتفلا ىدحإ

 وعدي“ةازفأ:رامل ةغوطقم انيدل يسنكلا غولايدلا فو «ءازجلا لان الإو

 كالملا ربخ وأ ةعمس نع ثيدحلا يف هيلإ اوغصي نأ دوهيلاو ممألا

 كالملا خضري مث نمو اهسمت رومأب اهماهتا ىلإ أرطت اهب يتلا ميرمو

 .يرشب عرز امنود حيسملا ديسلاب لبحلا تلبقو هللا ةدارإ ىلإ ميرمو

 ܡ )4 طبر يف حالفلا هلمعتسي لبح :يبارش

 ؛هاوككرلشي#خزأ ةفاخش:عاوقلا ءالمز نم هنبا عنم نمك .ًلضأ :كرش

 .ةدرجملا ܟܵܪܝܧܘ ܪ هديزمو كرش وأ خرش درجملا هلعف

 ليمزف فرحو لصوأ خراش وأ كراش هديزمو ءلصوو = غلبو = لآ

¥ ^^ 



 وهف ةديمحلا هتافص كرتي هلعجيو هتافص ىلإ حلاصلا فرحي ܀ ܢܚܐ

 لهأ انوعد اذامل مهفن انه نمو .لدبملا لضملا .اكوراشلاو اخوراشلا

 برعلاو نيدفاولا اهيأو دفاولا اهيأ يخيراش اي وأ يكيراش اي ةوادبلا

 نم نوخرشي وأ نوكرشي مهف ءارحصلا يف ةلقنتم ماوقأ مه لحرلا

 يكيراش وأ نيدفاولا مهوعدن مهلقنت نم نودِفَي امدنعو رخآ ىلإ ناكم

 لهأ عمس نمو نيدفاولا نيلقنتملا اهيأ اح هزه اماه يرق

 .ءاكرشلاب مهوعدي هنولاخي مسالا اذهب ىوادبلا لهأ نوعدي ندمتلا

 وهو هتافصو هتيجيتارتسا لّدب هريغ خرشو كرش نمف أطخ اذهو

 حوتفم ءاذح وه يذلا خوراش ةملك يف رظنلا انعمأ اذإو خراشلا

 رخأل ناكم نم ناسنإلا لصوي يذلا وه هنأب هرن لدنسلا وأ لدنصلاك

 1 ܒ 3 ܒ 6: ملا
 ® ܐܒܠܐ وأ ٍܟܵܘ̇ܕܫ وأ خوراشلا

 انعم درو امك نكلو لابرشلا يه لصألا يف :لاورُشلاو :لورش
 ءلاورس لابرس يف امك واولا ىلإ بلقت ܐܝܘ اريثك ءابلا نأ قبس ام يف

 ܐܪܒܓ ܨ اروك ܐܪܘܓ ܙ ܐܒܢܥ نع الدب يونع ܐܘܢܥ و

 ܠܒܪܫ :لبرش اهديزمو «خفتناو سدكتو أبعت :لابر درجملا اهلعفو

 ءاضعأ ضعب ىلع امجح فيضي ام وهو لاورشو لابرش ܐܐܒܪܫ

 :هيقاس ىلع شيرلا تبن يذلا كيدلا يف نويددصلا لاقو «مسجلا

 رم ررخكإ كلبا يا رجس ب فاي رعلا ةيحل و ني فلا نبدا
 ܇ܐܒܪܒܡܘܗ حفص >(: ܨܦ ناصغألا



 ܝ
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 يف ةطوطرش ܬܘܠܥ ܨܣ دقو. يزع :لصفو عطق :طرش

 اطيطرش هاه طرش ܘ : آي هي نه نم تناك امبرو ادودرش

 .اهنم ديزملا ةغيص يف ةطوطرشو

 مروشلاو :ةيروسو ةيبرع نيب ام تعمج مرشو حرجو لصف :مرش

 نم ىلفسلا ةعطقلا وهو :مروشلا وأ مروُصلا :نويددصلا هيف لاق

 .مروصلا ܐܡܪܘܫ ܡܪܫ  ةظيلغلا ءاعمألا

 .بجي امم رثكأ تشتناو تربك اهنأ يأ تطعرش ةرجشلا :طعرش

 تطعرش ليصأ يروس لعف طعرشم «ةماقلا ليوط لجرلا يف تليقو

 ضىعبلا اهضعب عم اهناصغأ تدقاعتو ةعرسب تمنو تكرحت ةرجشلا

 ةيومنلا ةكرحلا نع ةيانك طعرشملا ليوطلا لجرلا يف اذكهو

 طيوعورشلا وبه. ةناقلا .ليوطلاو : كح هم طعروشم وهف ةعيرسلا
 ܬ
 موركلا حاسك يف ىمادقلا نويددصلا اهلمعتسا ةملك :طقرش

1 : 
 !ةهذي هرقلا ܐܒ ܙܢ; :اهيف 813 :6::) ܬ |ܒܐܛܩܪܫ اهبيذشتو

 حسك :اهيف اولاق لديزو ةزوريف لهأو طقرش يف ىنعملا سفن ܝܢܵܐ

 ܝܨ ةحلشكلا :هيف اولاق رمثملا رجشلل ناصغألا بيذشتو ؛مركلا

 ::زيقشتو نوشلا:لينجتك !!.ةيركفحم :ةرشار.. ܐܚܝܠܫ̈ܘܒ

 ܝ
 عجرت ةقيمع ةفسلف ءارش ةملكل نإ «ءءارشلاو عيبلا يف امك :عءارش



 .زغللا «ةدقعلا ءءيشلا لح وه ليصألا يروسلا |

 رسح نم ةيليتثمت انل لثمت ةملكلا هذهو ؛هلحو هحارس قلطأ ريسألاو

 دريان يروه ىلا اب ب نودي ل يذلا ءيشلا ةميق نع

 هنمث اعفاد هنم هتيكلم لحيل يناثلا فرطلا يتأيف ' عاب ' نمثلاو رعسلا

 رمألاو هيعرشو قحب هينتقي نأ ردقي ىتح اليدب وأ ابهذ وأ ةضف

 ةيكلملا نمثب ܥܦ عيبي وأ حيفيو ةيكلملا هل دحاو نينثا نيب روصحم

 دك اينأ ظحأل " اطيب اذه نيشلاب عيفيق هتزوحي ام نع. ليدبلا

 ءيشلا ررحي يذلا وه يناثلاو .عاب ةملك تتأ فيك " يميط عاب

 هانع ام اذهو ايارشلا نمث هل عفدي ةمات ةيعرشب هتيكلم نم هلحيو

 اذه تينتقا فيك " :اولأس نييددصلاو مومعلا ىلع يروسلا بعشلا

 50 ܝܫ ® ܪܪ(

 .هيعرشلا لحو ةيضرم

 ىلإ يرشي مع نالف .ءيشلا يف عرشو أدتبا :يرشي :يرش
 لدجلا يف عورشلا ىدلو فالخلا يف عاقيإلا ةيلمع يف أدبي «نالف

 فالخلا يف أدتبا نم يأ ' فالخلا يرش نم " مكحلا لأسي لاتقلا يفو

 نم رطس نزاغتيبلا تايادب هيف تبتك باتك وه تايارشلا باتكو :الوأ

 سروكلا ناك اذإو . ܐ ܬܝ̈̈ܘܫ يهو يقيسوم جرد وأ ةلبس لك

 دجنت سي دوكلا سيئر سيئرلا نهد نع نيعم نحل برغو لتري

 يارشتو ينالفلا جردملا عبت يراوش ينطعأ :هلأسيو رخآ سامشب

 اهنم لعفلا نيراشتلا تايادب ةنسلا علطم انيمسأ اذلو رخآلا جردملا

 ¥ / ܙ



 ܢ

 رج

 تان كلا لانا وشل ف انك راف و مج ةلانضدشلا :يددنايش, توي ]وب نملا

 ةملك نأ مزجب :دقتعأ «ةيفيصلا لئاوأ ةيفيصلا ܫ

 نأل عرش تظفل :ارش لصألا يف يهف انه نم ةيتأتم ةيبرعلا عرش

 نم تتأ اهلكو .ةيادبلا :عورشلاو تايقلحلا ةليصف نم نيعلاو فلألا

 : ܐܝܐܡ ܐܐܢ ول تحيساأو |! ܐܟ, 1 | ܪܫ درجملا لعفلا

 ةملكل ةدعإقلا يمغ«تعبتف..ةيادبو عوورش:هل يذلا .عورشملا :اياروشو

 .عايبر ضعبلا هلاخ .ايبر لصألا يف وهف عيبر

 يذلا هلمكأب ئرهلا بوشلا وأ ئرهلا بوثلا نم ةعطق :اطوطرش ¥

 يف ليصألا يروسلا مالكلا نم وهف :هحشوتيو ناسنإلا مسج سبلي

 فرحأل امهئامتنإل لادلا ناكم ءاطلا ظفل ةيناكمإ انه يعارن ادودارش

 اينما سؤ ع ܪܒ ܝ( ةنقحلا ىم' د[و ووزعت. ܐܪܝ رشلاف ناسللا

 ةرابع وهف هيف ةكرحلا بيبد مدعل دماهلا ئرهلا بوثلا يف يراعتسالا

 دعب لمعتسي اال بوث وهف ئرهلا بوثلاو هب كارح ال دماه مسج نع

 ةيلمعلا ةايحلا هيف بدت نأ ناكمإلاب نكي ملو ىضقو ذفن هكالهتسا نأل

 هتاذ ىنعملا يطعت اهارن ةيبرعلا درش ةملك انللح اذإو ؛ءسبللاو

 لفعلا دعتباو ريكفتلا هقراف دارش ومدى يف امك دراشلا وهف اذل ديعب

 يه هذهف دوجومب سيل هنأكو هملكت ةدماه ةثج هنأكو يقبو «هنع

 ܢ

 ܐ[ ܥܙ ܘܓ ܢܡ ܐܬܘܝܒܝܛܪ ܬܕܪܝܫ لوقتنف هيف ةيويح ال
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 ام دروشلاو . اناح همم ܢܡ ܐܬܡ ܘܐ ܬܕܪܫܘ : ܐܩܘܒܫܘ

 حبصأف درشو ءفدلا هقراف يذلا لبجلا دروجلا يف نوينانبللا هانع

 .ءفد الو هيف ةايح ال هنأكو

 اطشو ل اطش :نيعطقم نم نوكم لعفلا :خبوو رهتنا :لطش

 ܝܒ انت يأ كح ܛܫ هبسنلل يه ماللاو رهتناو رفقتحا : ܐܛܫ

 . ܢܝܗܠ ܐܛܫ :نييلطش ܢܘܗܠ ܐܛܫ :نوهلطش نالف

 كولملا اهيف بعل ةيلسملا بيعالألا رهشأ نم ةبعل :جنرطش

 ةغللا ةمئأ ضعب ديدحت ܠܥ ىلع ةيسراف نكت مل ءارزولاو ءاسؤرلاو

 نم ةنوكم ةملكلاف اهانعم يف ودبي اذهو اهيف بيع ال ةيروس يه لب

 يه ܬܫ لاو نوللا وه اجنرلاو جنر اميييؤ و طيث ܬܫ نيئزج

 0: ܬ: 50233 3

 يدنجلا -@ .سرامفلا -4 .ةفقلقلا -¥ . ةكلملا -¥ .كلملا - )

 .ليفلا -5

 ميدقلا يروشآلا بعشلا ةماع دنع الإ لوادتت ملف ܐܓܢ ةملك ܐܝܐ

 رج ܗ

 . ًܐܓܢܪ فنصلاو نوللا يف اولاقف ينادلكلاو

¥ ¥ 



¥ 

 اج

 ܛ

 ܠ 250 ريغ طش

 9 0 ل ملعملا صصاقي امدنع

 ܝ

 رخآ لولدم اهلف .قش لصف عطق اهلولدم نم مغرلا ىلع :فطش
 :1 5 أ لي اع عج نوعافلا كتحشيبالف -ناكلاب افِظِبِملا

 يأ نيعاوملا انفطش لوقن لزنملا تاودأ لئْسغ دنعو .ءانإلا ىلع

 انلق يلاودلا ىلع ىقبت يتلا بنعلا لاصخو اهانلسغو اهيلع ءاملا انلسأ

 39099 سام رسب ناحجبع تقلا اكن

 .ةفوطقملا رامثألا نع ةلصفنملا
 ܚ
 ܝܚ

 ىلع ܪܚ :ܝܛ ܬܫܘ : ܠܝܘ حطش 3 يف اهرظنا :حطش ¥

 ةرثكب نوينانبللا اهلمعتساو حقلش ةملك يه ىرخأ ةملك انيدلو ءضرألا

 .ةرازغو

 بابشلا روهمج فلآتي اهب يتلا ةميدقلا بيعالألا نم ةبعل :طيطش

 د بسح ةريغص وأ ةريبك ةرئاد نولكشيو ضعبلا مهضعب عم

 يتلا ةرئادلا هذه نم دحاوب كسمي نأ لواحي دحاو كرتيو اهب نيبعاللا

 ضبقيو ةيحضلا نوكي الأ لواحي دحاو لكو ةريبك ةعفاد ةوقب كرحتت

 هنم تالفإلا يف ةديدع بيلاسأ مهلو درفنملا دحاولا صخشلا هيلع
3 35 

 نسف رو 0180 للا نامي ةررلقتملا 7:0 65
 | ܨ

 يهو 3 ܐܬܒ و ¦( 9 9

 .ةيساقلا يأ ܐܛܝܛܫ اطيطش لا تيعد اذل ةوسقلا يف ةياغ ةبعل



 اهعمجي يتلا بطحلا ماوكأ يه اروبعشلا :اروبعش :ربعش ©

 دعب سئانكلا تاحاس يف عمجتو تويبلا نم داليملا ديع يف لافطألا

 ةحاس يف لعشت مث داليملا يناغأ نونغيو اتيب اتيب تويبلا اوروزي نأ

 بهتلاو قرتحا :ربعش «" ءاسملا ةالص " شمرلا ةالص دعب ةسيئكلا

 مرضأ :ربعش ܪܒܥܫ فتثكملا اهديزم رابع : ܪܒܥ اهدرجم

 .خلا ... هبضغب «هتاوهشب ربعش تاجالتخالا ىنع ربعشملاو ܢܠ ܨܕ

 .وجلا يف ةطوعشم ةحئارلا :قلحو راطو حاف :طوعشم :طعش 4

 امك ܟܕܛܠܫ ءاوجألا يف اهراطأو اهحافأ نم :ةحئارلا طعش نمو

 توص طعبقو:ةنبلكلا عاذأ : ܐܬܠܡ ܢܬ ܠܫ ܕܨܒ ܒܠܒ

9333 ` 

 ܕܢܛ ܠܫܡ " يؤب يلطوعشي مع نالف ' :لئاق لوقي يراعتسالا

 نسر طل راحل حر ير صح

 ܼܬܝܒܘ ܛܘܫ ܼܬܐܝܒܘ 7 ةعاذإ اهحه طعشلاو

 ةملك اهيلع تزاج ةياعدلاو .عاذأ الم ܝܚܝܦܐܘ ةعاذا اسهه

 .اطعشو اطعوش ܐܛܠܫܘ اح هه نالعإلاو . ܐܛܥܘܫ

 لف عينص.:دابع ܒܥ درجملا لعفلا :اذبعش وأ :ةدوعش

 :ىلع ةرطيسلا ىنعم يطعت نيشلا فرح ةدايزبو .خلا .. قلخ

 ءابلا نأل اهتاذ يه يه اذوعشلاو اذبعشلاو .لجرلا ؛بعشلا «ةنيدملا

 ܐ̈ܒܢܥ يبنع يف امك اواو بلقت اهنكلو ءاب ةيروسلا يف ظفلت املق

 يه ةدبعشلاو .خلا ... يوغر اهظفلت :يبغرو يونع :لوفن بنعلا

 ¥ /\ ܘ



 : :هحهنم وأ ܝܒܥܩܡ نذإ يهف هلعفي امب قيدصتلا ىلإ هعاضخإو

 اهنح :ܐܪܘܓ 4

 ةقرتحملا يأ .اروبعش اهانوعد ةلعتشملا بطحلا ماوكأ :]روبعش :

 مسالاو بهتلاو قرتحا : ܝܠܠܫ فك”كملا هديزمو ܢܒܠܥ هدرجم

 لمعي:مع نالف :ةملكلا نم.ىلوألا نيشلا ءافتخا_عم :يشوغش.

 هىيديح درجملا اهلعف :يشوغش لصألا يف يهو فصلاب يشوغ

 مه :يشوغ شوغشلاو ءبغشلاو جيجض )|| ܕ ةجضلا :شاغش

 هديزم فورخلا ةثج يف نيكسلاو ةمحللا يف خيسلا زرغ :طفش ¥

 لولحلا انهلب جيلنا ضخأ :لادلا و نقاش. مكنه ردنو ܟܐ( ܕ طنش

 96 كلاب كيت ىأ محلل اطلمش , نايحألا نم ريثك يف اهناكم

 ܝ هب,كعه ܐ لنج ܬܦܫ : ܐܪܣܒ

 محللا لصفو قيرفت ىنعم تذخأ دقو ليصألا يروسلا مالكلا

 .ةباصقلا ةنهم يف مظعلا نم باصعألاو

 ܕܫ انلك ܐ | رقم

 مع نالفو ؛مركلا ةربشأ :اهنم ةريثك ماهمب موقت يهو .خلا ... جاصلا

 رافش درجملا اهلعف ثحبأ نأ ديرأ اهب جولولا لبق .خلا ... رّبشي
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 تلد اهلكو زانتسا عشق «هفظنو ثيبلا بتر ؛لعفلا اذه انلد £ :كدح

 يتلا يه ةرفشلاو .نادزاو لمج مكه نذإ ةنيزلاو لامجلا ىلع

 ةيبرعلا بوعشلا ضعب تعدو هرعش ةقالح يف ناسنإلا سأر نيزت

 نالف بهذ اهعباوتو ددص يلاهأ لاق ܟ ܠܠܐ ىلإ تأن .نّيزملاب قالحلا

 ةليمج اهزربيو ةدئازلا ناصغألا عطقي يأ رجشلا ربشأي ىتح لقحلل

 صخش نع بي مالكو ةيدج لكب ملكتي " نبشي.مع نالفو *'.ةقسانتم
 ايلا تاق ىف قبح 3 01 )40 3 )9

 هذه لك أطخ اذهو رابشألاب سيقي هنأكو هعباصأ كرحي هنأب ضعبلا

 ءافلا ظنل عم ܦܫ( و ܪܦܫ نون نديم نر تاجتاطمالا

 يف درو ام الإ اهنم يقب ام ةريثك يناعم اهلو ظفللا ةلوهسل ءابلاك
 ليمجتلاو نييزتلا لاجم يف ادج ةريزغ ةملك يهو ةماعلا مالك

 دنعل بهذن | ܘܠܬ :نييددصلا ضعب ̂ ܦܸܢ يذلا حالطصالا ىسنأ الو

 رفشن وأ ةهكهلن يهو ربجن تسيل يهو :ورطاخب ربجن نالف

 مكعب :ورطاخب رفشنف يرثوخ وه يذلا هرطاخ بيطن ܠܫܢ

 :ܗܪܬܘܚܒ ܕܘܚܐ ܢ ورطاخب ذخأن .هتزع بّيطن ܐ ܗܪܬܘܚܒ

 ܪܘܣ ܓܢ :ورطاخب رسكن .هتيزعتو هزعب ذخأنو مصتعن

 16 > نتن ر نامل تاق يبس 6 ܒܦ ܗܬܘܒܒ

 .ةليصأ ةيروس ةديفم ةليمج تاحالطصا نم
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 يه ةيفشتلاو نالف ىلع هل يذلا نيدلا ىفشيل نالف بهذ :ىفش ܝܵ

 كح ܐܨ اكح افش نم يرؤتملا“جسنلاا وحنا ىلع ܐ ةيفدصتلا

 050 يذلا : لبا يأ يفاشلا د تع ܢ

 ܕܫ ܕ ܐܕܘܦܫ ܠ 1 1

 ܒܡ ܫ~ܣܡܫܕܫܡܡܕ

 ܡܗ

 كرحيف اهلكأيل لزني بارتلا يف نوفدملا خفلا يف قلعملا طقللا

 | رخقف ناك واخد ةعومجم لصألا يف يه :خفلا هطقتليو قعاصلا

 هبشأ امو ةريغص ةرجش عضي دايصلا راص راجشألا ترثك املو

 ܐܠܡܐ .ةيروسلا يف ةرجحلا يه اعوشعشلاف «ةراجحلا ضوع

 دنا +! انقأونتعل:, ܐܠܘ ܦܠܐ ذاق ܥܭܢ( ܝܩ ܐܦ ܐ(

 )`; 26 ܐܶܠܰܥ ܟܣ بتي انم لك“ وأ تتعملا اذهب ܠ نييددتملا

 .هدبصل ريطلا باذدتجال ةرجش وأ

 تحعمع ܒܠܩ .عقوأو افك بلتش : ܒܠܩܫ :بلقش

 .بولفشو
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 هيلع تلخد .فذقو عفد : ىوه يف َنيشلاب' ܠܸܢ ܐܘ لعف : فدقش :
 ܝ =

 هحرط ܦܕܩܫ :رخآ ىلإ ناكم نم نالف فذقشي مع نالف :نيشلا

 <" مر



 فرحب ئدتبت يتلا تاملكلا نم ديدعلا انيدلو .رخآ ىلإ ناكم نم

 انعم رم اهلكو لكرشو لكنشو بلفش لثم لعفلا ديزتو ةدئازلا نيشلا

 لعجو هيدي اي د ف مح فدفش ىلإ عوجرلابو .اهثحب

 .دختسملا وه ܐܦܘܕܩܫ :فودقشلا امأو .رخآ ىلإ ناكم نم هلسري

 .ضرتعي نأ عيطتسي الو رخآ ىلإ ناكم نم هديس هلسري يذلا

 : ܐܦܘ ܩܫ هب طانت يتلا لامعألا ىلع مئاقلا وه فودقشلاو

 ..ءاش امثيح هديس هحرطي يذلا رومأملا رخآ ىنعمبو فودقش

 ܐܐܘܩܫ لوقاشلاو : ܠܩܫ لقاشو لاقش ܠܩܫ لمح :لقش

 يئابرهكلا دعصملا اوعد ىوادبلا لهأو لامحألا ܬܝ ىلقشلاو

 ذخأ :لامحألا يه يلقشلاو «رديبلا اولقش ܐܠܩܫ 0[81602+ :لاقشلا
 .ܠܩܫ ينابرهكلا دعصملا وه لاقشلاو ܐܳܠܩܰܫ نيلمح يأ نيتلقش

 ان يع ريس: همس انران يرخ فيلل :فقش

 نيب عقت يتلا ضرألا ةعطق يه يفقشلاو ددص لهأ مالك يف ضرألا

 ܡ

 لوقاشلاب ام ءيش برض ةجيتن يهو ܐܦܩܫ عمج يه يففشلاو

 يناثلا ءزجلا قباطت يأ ىرخألا ىلع فقشت ةدحاو نيئزج حبصأف

 .ضعبلا امهضعب عم نيتفقشلا عضو يأ بابلا فقش تلق ول امك

 انهف ةيددصلا ةقطنملا يف جراد ܐܳܘ اذهو وفقل يناثلاو وفقش لوألا

 اهنوطفلي ال نييددصلا نأب انه ظحال قيفصتلا دصقب هيفك عمج هيدي
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 عم ةدحاو هيدي عمج ىنعمب ܦܩ ܢܳܢܰܢܚ يأ فقز لب قفص

 دعتبا رخآو اهنم برقت دحاو .ةاتف لوح نوكي امبر لثملاف .ىرخألا

 ف ع دا فا للورد فمع نودب زمزم
 فقل يداقتعا بسح ينعت الو ̇ܗܦܩܐ ال ܢܝܪܚܐܘ ܿܗܦܩܫ

 نم صاخ جاتنتسا اذه امنإو وفقل تسيلو وفقأ ال لب طقتلا ىنعمب

 بساتت ال :ܐܹ̈ܖܕܚ ܡܥ ܢܝܦܩܫܡ ܐܠ ناسورعلاو . ܦܩܢܘ ܦܩܐ

 يذلا وهو ةيلسانتلا ءاضعألا هيدل نوكت ¥ يذلا لجرلا :ركتش ¥

 ريغ ذوبنملا أ ريكشلا وهف لماكلا لجرلا تافص عم هتافص قفتت ال

 ريكش :مكع يصخش ليلحت اذه امنإ لماكلا لجرلا ةقايل قئاللا

 .لجرلا لماكت نم ذوبنم = ركش:.ركش تحبصأف

 اهلمحمو ةملكلا ىنعم يف ايروس ةغل يف درو ام حصفأ نم :لكيش 6

 قمعأ ةقيقحلا يف اهنكلو ةروصلاو ىنعملا يف ةماعلا اهنع ربع دقف

 نكلو قباطملا اهانعم نأب فتكن مل :لكشلا يه ةروصلاف كلذ نم

 نأ تالف ريش لمح ةييدوعلا ذ يلطولا ىوامهنلا ود الهه لقفلا

 ناكرزوأ لكبشلا: اذه ىلع ىنعملا :ناكو : ܗܠܠ ىه ىتلا هلكش

 حتفب لكش اهظفل نم أطخأو اهلمحمو اهتيطم تناك اذكو اذك اهلمحم

 مذلا ضرعم يف حدم ةملك :ضرعم يف ةملك يف امك ܨܦ ܨܕ .نيشلا

 .ܐܝܢܘܓܕ ܐܠܩܫܒ

¦# 



 ةيناثلا عم ىلوألا نيشلا تمغدأ الشلشلا اهلصأ :ةلسلسلا يهو :ةلش ܝ

 رانلا ىلإ ريطلا ضرعي امك قرتحاو رانلا ىلإ ضرع :طولش 3%

 هديزمو طيهل م ܗܠ اهنم لعفلا .رانلاب هشيرو هبغز قرتحيل

 ةلوهسل واولا ىلإ ءاهلا تبلق طهلشو ܐܟܠ : ܛܠܘ لهحح
 :ظولق نفي اضوه ظيلش ف هيك ايدكلو واق :تديضأف ظفللا

 اولاق يروسلا لحاسلا يفو حالش احح  اهعلخ هبايث حلش :حلش 6

 ىنعمب اضيأ ܫܝܠܫ لعف نم يهو هتلسرأو هتحرط يأ وتحلش اهيف

 لك هنع حرط يذلا ܝܝܠܩܡ حلوشملا لجرلاو دعبأو علخو لسرأ

 هنع حرط دقو اليوط ناك يذلا اضيأ اهيلع زاجو ةئيدرلا تافصلا

 تاللئاعلا دحأو يراجلا ىنعملل اقبط كلذو ةنسحلا تافصلا لك

 روس تان ܦ ايمحم ܬܒܕ )5204 ܒ

 وأ نيدعبملا يأ حولشلا مهمسا لزي مل ربربلا ضرأ يف تنكس يتلا

 ; ܣܘܠܫ ىثياسرملا

 ܛܠܫ وه لعفلا اذهل حيحصلا ىنعملاو :قرس ىنعمب :طلش @%

 ةيبرعلابو ءام صخش وأ ءيش ىلع ام صخشل ةنيعم ةطلس ليوحت

 لؤخ 334 نويددتصلا ىنع انك .هتقرس يأ ءينشلا ظلش ىدلو.:ظلس

 اه ܒܒ: 0 تيارا دي ةللس نإ ةرق ةطلادتلا

 ܪܘܟ ةنأ ىأ طلشم نالفو سلتخملا قراسلا طلاشلا ناسنإلا نأ. يه

 ¥ 9 ܙ



 فرعغو نوناق يأل خضري ال يك ةنيعم ةطلسو ةنيعم ةوقب

 .ةنسحلا تافصلا لك هنع علخ يذلا وه طلشمو . ܢܛܠܩܧܡ

 هنفارك لينا ؤخلا نم نافيصروكلانه دجوت :الخيسملا.فيرعلاب ىف. :هيلش

 هللا فارخ نوعدي ناسنإلا ونبو ناسنإلاف ءامجع فارخو ةقطان

 ىيفريةمكنلا اتسعت ىلا ىقلا ص ورخ اللا فا وكلا انف المحض ةقططانلا

 ܥ ىعدُي ةميدقلا ةيروسلا يف قطانلا ريغ مجعألاو ءامجعلا

 دنعو ىطسولا ةيروس قطانم يف اذكهو ايلشو :اثيلش اهثنؤمو ايلش

 ءامجعلا باودلا يأ اًيلشلا مسالا اذهب مانغألا تيعد ىوادبلا

 دنع مسالا اذه لامعتسا.نزغ؛دقو ܬܠܐ ركذملار | ܬܝܠܫ

 .ةيلشلاب هنوعدي نيذلا عيطقلا يف نييددصلا دنعو ىوادبلا

 ةطساوب سبدلا نودربُي ܐܛܢ ܕ ةريبك ةيعوأ يف هنوعضيو هب ىلغُي يذلا

 ( لئاونلا ويس يرانا نقلا عينقت وتلا روع قمل " يجبكلا

 اعابت هنوحرطيو رتميتنس نيثالثلا ةبارق اهنوعفري سبدلا اهب نوجرخي

 ةيلمعلا هذه سبدلا دربي ىتح ةيلمعلا هذه نورركيو ريبكلا ءاعولا يف

 ܝ تي دب
 ةدجحزلطس هنأ 5007000 ئليشرديزملا و رمحج درجملا

 ܝܠܫ ةريثك رومأ يف اهلامعتسا زاجو اهنكسيو سبدلا ةرارح

 .خلا ܗَ̈ ܗܙܓܘܕܖ ܝܠ ܗ ܬܡܚ
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 ةعلش ريغ .يروسلا مالكلا نم وهو احله ريبكلا رجحلا :اعلش

 .اسّحع يه لصألا يف ىتلا اعلش ريفاصعلا

 > > :لوألا ناحالطصا ىوس لوادتم ةيماعلاب قبي مل :فلش

 لعفلا «ةيللست ةقيرطب رجحلاب هبرض يأ رجحلاب نالف فلش نالف

 ناكم نم ءيشلا وأ صخشلا جورخو للستلا يهو فالش : ܦܠܫ

 امن :ومنلا ىنعم تطعأ دقو لوألا فرطلا ةفرعم نود ةيللست ةقيرطب

 مع نالفو :ةماعلا ةغل يف يقابلا رخآلا ىنعملا امأ .جضنو عرفأو

 :ةبرطب افامر :نجحلا تلبثو .ܗܒܘܠܠܒ ܒܠܫ ܝܠܦܘ

 . ةهكافلا يف لعفلا يف جوضنلا ىلع لديف رخآلا لعفلا امأ

 زاجو ةلوفطلا نس يف دعب قبي مل مان عاو يأ ' نوفلش نالف ' :اولاق

 نوفلش وه :لوقلا زاج امك يداملاو يونعملا يراعتسالا ىنعملا ىلع

 يف 11231116 جضانلا ناسنإلا امأ لقعلا يف نوفلشو ةماقلا يف

 .انوفلشو افيلش ܐܢܘܦܠܫ و ܐܦܝܠܫ يف ةيزيلكنإلا

 هنأب ةفصلا مسالا اذه نع هفرعأ ام لك .يحابإلا لجرلا :كولش

 .لاعفألا نم لعف ىلإ هعجرأ نأ عيطتسأ الو يروسلا غوصلا نم
 ܐܩ̈ܘܠܫ يقولشو اقولش اهدكع و قولش ܩܘܠܫ نالف

 نبا يف بكرم مسا انيدل هنأ امك .قالخألا ديقب ديفتم ريغ يحابإ

 يف تمغدأ يتحابإلا نبا = اهدهحع. ܪܒ اقولشب نبا نالف ءاقولش

 . ܐܩܘܠܫܒ



 1 -كادوزنلاو ܒܗܠ ®: ܛܠ 4 دةيجما 4 ¡)+ ܐܫܢܐ :بهلش ܚܰ

 نالفو . ܒܗܠܫ ةيهشلاو ةبغرلاو رانلا مرضأ .رجسو مرضأو

 ريشا لكل ةدلكأرقخانلم ويلف هل مل هدسف, ماوطمّصَي هنأ يأ ففهلشتيإ مح

 يبهلش رانلا ةروبعشو ةيبرغلا 7 لا اهظفل لصأ ءاتلاو هب نسحأ

 ; ܐܬܝܒܗܠ̈ܫ يبوهلسو

 ܐܠܠ ض”يفوغندزالا ܨܐܪ( )804 )| يفق كامي: نيلطحُش

 عنض نبال " "جحا هدنيزم .قيينأو بذهمو.. نزتم ادصععمدمه

 اهنأل اهتخأب ةهيبش يه ةنبللاو قيقدلا بلاقلا بسح رجألا وأ نبللا

 رخآلا هديزمو طبضلاب ىرخألا لثم ةدحاو تعضو بلاقلا يف تلزن

 يأ 00 ܪܡ

 نيعم نوناقل اعبات ناك نمب ازاجم تذخأو قمنو قيقد بلاقب عوصم

 ينبلشم اهعمج .ميلسلا قيقدلا قوذلا بلاق يف هسفن بص وأ

 ىذا ويف لاطلاق شفر اف ييزاط قو بالطب ولما نر 3554 ܝܠܠ

 هل:كلاقاةبذهش.ريه#ةكيؤلب كاك ܠ( ئذلؤميلس قوذ
 لثم كلانهو .دقتنت الئل قوذب لكو بذهت يأ " يدلو اي نيلشت " :همأ

 قبل بلاق امنود كلسي يذلا ناسنإلا يف ىنعملا اذه يف نييددصلا دنع

 اهيأ هيداني هنأب ضعبلا لاخي " يدص اي نبلشت " :هب اولاقو هوحصن

 نييددصلا نأل سكعلاب نكلو ددص ةدلب ىلإ بستنملا وأ يددصلا

 داصلا فرحك هنأب هيداني هنكلو نسحلا هفرصتو يقلخلا هبلاق هل بعش

 ܕ 3 ܝ ܠ ܕ يداص يقرشلا ظفللا بسح تظفل يتلا
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 | 0 ايري هع - اذه يف رظنلا تنعمأ اذإو . ܕܨ وأ

 نأب لماكلا ساسحإلا ܟܠܕ 0 2 هدخو نسح بلاك يذ

 بلاقل عضخي ال يذلا جوعملا ىنع يداصلاو يدوصلا يف ىنعملا

 ̇ ܨ داصلاب هيبشلا اهيأ موقت اهنم دوصقملاو .ةنبلشلا

 حفل : مها هدرجم .لمأو ةقرحب رظتني :حفلشسمو :حفلش 6

 نيشلاب هنم ديزملا لمألاب قرتحي هلعج حفلشو حفال ةديزمو

 اهنبا ىرت ىتح حفلشتت مع مألاو ' قرتحملا ردع عع

 ." بئاغلا

 هدرجم ةدشب فاخأ ىنعم تذخأ ةيماعلا يف :طبلش وأ :طفلش @¶

 يلج تحلا ىشيبطلا اهاننو هك را + يفك ديررو يحح

 عفدو فاخأ طفلش نمف لعفلا ىلع أرط طيسب ليدعت «عيجشتلاو ءيشلا

 هثحب فوخلا ىلع ءيفكني نأ هثحتسيو عجشتي نأ يناثلا فرطلا

 ثح :طبلشو طفلش نذا فثكملا ديزملل تلخد نيشلاو ( 41 هعيجشتو

 .ام لمع يف عوقولا بقاوع نم فاخأو

 درجملا لعفلا ܝܠ بلع نكرالا ىبلع ܪܘܪܒ :حقلش

 ىلع وحقلشو هفيسب هبرض ܝܝܦܠܫ ا :حقاش ديزملاو .حاقل اهنم

 , اسهر جهه انتارق رشات هلي يالا و نحرألا

 نأ بجي امك طبضلاب اهوظفلو يروسلا لحاسلا لهأ اهلمعتسا :حلش ¥

 .لاسرإلاو حرطلا وه حلشلاو :لوألا فرحلا نونكسيف ايروس ظفلت

 ديزملا يفو حلش : ܝܝܠܫ ادرجم لعفلا يأ ةملكلا تناك اذإ اذه



 تيظقل.: ريزارز ةعلشو لبالب .ةعلشو مامح ةعلش الثم رويطلا فر

 لاق خرف يفامك : ܐܝܝܠܫ احاشلا يهف طفلا ةلوهسل نيعلاب

 اسم اودع :خورفلا ف لرأي قرن شن انني فلل كلذز ءاخؤن ܢܝܬ ܐܐ

 .حسملاو ةءابعلا يه اسحهدم حلشملاو

 :فلش ىنعمو .رارصإ قباس وأ ملع امنود عفصو برضو ؛ميمصت

 1 ܝܠ لاس دضأ هيرو د نأ نود: ناكلو لمت يرخو لسنا

 .رارصإ قباسو ميمصت نود جورخلا نع ةيانك وه لوألا ىنعملا

 .دحأ هب فرعي نأ نود ام ناكم نم درفلا لسني امك ملع قباس

 لئاس لأسي .دحأ هب يردي الو ربكي يذلا لفطلا نوفلشلا نع اوربعو

 :ينوفلدش تنبو.نوفلش دلو هيدل.:لوقيف .لافطألا نم هل مك

 ةيلعف ةفص اهلو ܨ | ܨ هنأ يأ |ܬܝܢܘܦܠܫܘ ܐܢܘܦܠܫ

 نأ نود ةماقلا ومن يف للست هنأ يأ : ܢܦܠܫ ܥܨܐ( نفلش :ىرخأ

 نوفلشلا ÷ ܙ ܠ! ܕ ؛ةعرسب تمن ܢܦܠܫ ا تنفلش ةرجشلاو نفلش

 . لبسلا تبنأ يذلا



 لوقتو ءسبيو لبذو ىوذد رخآ يتعب .ككعي قالش لعفل نأ انك

 بلكت ءابلا .نآل كاس اهيف اذيلع اميراو :كلرش ينوللشلا ةطتحلا ىف

 ܬܢܦܠܫ تتوشو تنفاش ؛نايحألا نم ريثكب واولا ىلإ
 علتقا . تس قطعا اينع لينا نأ انك : [كمملا  )ܐܬܠܒܫܐܘ

 يأ :يفولاشلاب بشخلا نم رامسملا راجنلا طمشي امك طمشو رجو

 رام عش سابلا تقلا ܒܝ )ܒ 3: )3 5

 ܢ ܠ ܠ

 يأ. ونيعي فلتقو .ةداحلا ةينال 33 33:63 1033 ىه ܦܠܫ

 .هانيع تلوحا : ܝܗܘܢܝܥ ܢ̈ܦܝܠܫ :ܕܘܪܛ ًالوحأ ناك

 خاتقمو قرع :خلت يقظنملا ولطلا ىروسلا مالكلا نيب دلشم ةخلش

 لوقت ديزملا ىدلو ءىشم راس : ܟܠܗ هدرجم .يلابلا قزمملا

 رك © نق هك رو تاب طلو

 نأ ىسنت الو كلهتسملا وه خلشملا بوثلاف كالهتسالا تنعو رزغأو

 كالهتسالاو ىضقو ىشم يأ خله ًالصأ وه ةيبرعلا كله ةملك

 ءاهلا ظفلت مل كلهتشملا وه ܐܢܦܠܗܬܩܡ ܨ . ܐܟܠܗܘܫ

 ايروس ءاحنأ عيمج يف ةيماعلا يف ةملك تدرو دقلو ظفللا ةعرسل

 ' هللي موق " :هل لوقي اصخش درف ضهنتسي امدنعف يبرعلا نطولاو
 مايفلا نم مهدعاسي نأ هلل ةادانملا يه الي ةملك نأ لاخي ريثكلا

 :خله موق :هل لوقي هنأب دحأ لاب ىلع رطخت مل نكلو .يشملاو



 57 3 موق :ةديدع تالاح يف افلأ ظفلت ءاهلا نأ كافخ الو ܟܠܘ

 ܠ

 امنود شاع نمكو ءهحازمو هدج ىواست ناسنإ يف ةفص :بلالش

 ةفص .بلقلا ساسحإو ريمضلا هيلمي امل خضار ريغ ةايحلا يف ةدعاق

 ءزجلا ܒܠ بل يناثلاو الع يلش لوألا نيئزج نم ةبكرم

 .بلقلا وه يناثلاو نوكسلاو ساسحإلا مدعو ةتوتيملا ىلع لد لوألا

 ميهاربا د .قوذلاو ساسحإلا دقاف : ܒ̈ الع بلالش ةملكف

 بولالش وهف بوقعي امأ ساسحو نيزرو نزتم لقاع ميكح لجر

 ܠ عن سهم هكر يبقا ܦܟ ܼܝܐܝܡ تجينالع

 .هدفافو ساسحإلا تفانض وه دا .ساسحااللاو

 3 لوألا :ناينعم هل درجملا لعفلا |ܬܝܢܘܦܠܫܘ

 .عرفأو ربكو تبن :يناثلا ىنعملاو .دلب وأ تيه ناددكأ ملغ كود

 فروق را رزكرإا بقا هذلا ديل أولا دلتا :ىئالا اوكسنلا ܫ اعتز

 ܝܘܐܒ ܧܐ ¡ܟ 3:4 جك با دق ܐܠܪܒ ردات ܠܬ 4 ܕ

 .تعرعرتو تمن يأ تفلش دقو ةيمان ةاتف يأ :ينوفلش تنبو

 خيشتو ربكتو ومنت يتلا راجشألاو تاتابنلا يف اضيأ تلمعتسا دقو

 يف اهحرش دروو .اهل عجرا ةقباسلا فلش ريسفت يف هانينع ام اذهو

 : ةبلشو ةاث



 نم قرتحي همف نآكو ودبي انخاس ائيش ءرملا لكأي امدنع :فهلش ¥@

 امدنعف يراعتسالا ىنعملاب تتأو فهلشتي مع :هيف لوقن نخاسلا لكألا

 .فهلشتي مع ًاضيأ هيف انلق دهنتلا هبشي داك اتوص جرخيو لفطلا يكبي
 يه ءافلاو ܒܗܠܫ بهلش هديزمو بهل :ܒܗܠ درجملا هلصأ

 ناك ءاوس دقتيو رعتسي ىنعملا نذإ ةيبرغلا \/ لا لتم ظفلت يتلا ءابلا

 يتلا رانلا ةبوهلش ةملك تدرو اضيأو هريغ وأ يراعتسالا ىنعملاب

 ܐܬܝܒܗܠܫ ةدقتملا ةوذجلا يهو ءاروبعشلا اضيأ اهيف انلق

 . ܐܬܪܒܥܘܫܘ

 ةليصألا ةيروسلا تاحالطصالا نم هنأ كش ال :يلطي يلطمش 6

 1: ܗܠ ܐܬܘ ܗܠ ܬܡ رس ܝ

 ܠܠ ܝܛ }ܡ

 هنونكم ناك نم هانعم ام .يل ياطم يلثموش .حالطصالا اذه يف

 .رشلا الإ لاني الف رشلا

 ايي ةيروسلا 55:36 6 حا ܒ 3
 ناك ليلخلا ميهاربا نأ يف لايخلا يجسان ليلحت انذبنو .ءابهشلا بلح

 بلح لوقيو اهبلحي ناك ابهشلا اهمسا بيلحلاك ءاضيب ةرقب هدنع

 ءاهتيمستل ةنيتم سسأ يذ يوغل ليلحت ىلإ نونكري ال مهو ابهشلا

 هيف شغ ال يروس اهمساو ةيروسلا بلح ةنيدمل مسا وه ابهشلا بلحف

 اي ابيشلا ءابهبقلا ةسلك يه اه نتكلو .بيلحلا هاذ ره اعيط بيلعلا

 فرحألا فيكتتو اباهش وأ افاحش بيلحلا ىأ ابلحلا وه زيزعلا ىئراق



 رك ل اناس قا لاخلا نيب رمل رقما تلح ةاجلكنا يم

 هانوعد ةدالولا دعب راقبألاو مانغألا عرض نم لزني يذلا بيلحلا

 اباهشلا اابلحلا ع ابيب -ىذلا قرشا ىف بلف اباهش وأ اباحتت ܐܦܝ

 يف يمسوم وهو مانغألا ةدالو دعب ةنسلا يف ةرم الإ ردي ال يذلا

 | ܘ اهعباوتو صمح قطانم 3 ¢$. ܝ تقو

 ىلا ةنس نم هرظتننو ةديدج ةجعن انل دلوي امدنع رودنمشلا معط ركذأ

 اباحش ابلحلا وه اذه ندا ةوالحلا ܗ لئاملا همعطو هتفاثكل ىرخأ

 .ةليمجلا ةولحلا بلح ةدلب همساب تمست يذلا رودنمشلاو

 اهفرحأ تلبلبت ةملك ؛ميجلاو ميملا حتفو نيشلا ناكسإب :لجمش ¥

 وه ةيرصملاك ميجلا ظفلب لجمشلاو .ام ببسل رخآلا دحاولا قبسو

 يروس جسن ؛ممشلاو راختفالاو ةيويحلاب ءيلملا قبللا روخفلا باشلا

 ايد اكنم زيك و١ لكمتت تليق ظفللا ةلوهسلو «لقاشم ܐ

 لقاشم روففلاو لقاش لهما اهديزمو .عفر لمح ܠܩܫ
 يددص جسنلا اذهو . ”>هح ܠܡܡ

 .ايرصم ميجلا ظفل ةاعارم عم .ءايربكلاو ةءورملا بحاص لجمش

 نم ةكسلاك :بذجو رجو علتقا :طمش ةيبرعلا اهتخأك :طمش

 طامش : دع هدمغ نم فيسلاو لجرلا نم ءاذحلاو ضرألا

 مجح ىلإ مخضتي لزغملا يلاوح فوفلملا لزغلا ددص يف طومتشلاو

 ةكلسملا وأ ةقلسملا ىلإ هوليحيل لزغملا نم هنوطمشي مث ام



 ديزملا ةغيصب ًاضيأ دجويو .اثيقولسمو اقولسم |( ١ سه هحفقم

 :هتبرغب ناسنإلا بذعتي امك نيهأو بذعت :ططمش كل دعه لعف

 يف ܐܘ رخآ ىنعم كلانهو ؛ةعساولا دالبلا يف ططمشتي مع نالف

 :هيف لافي هبادع نم هيلجرب لكريو سفري امدنع ناصحلاو روثلا

 .هباضغإو هتناهإ ءارج نم سفري يأ ططمشتي ناصحلاو روثلا

 نويددصلا اهانع يتلا ةططمشلا يه يه ةبرغلا نأ مزاج ريغ دقتعأو

 يتلا ةرجشلا هباش هرايدو هضرأ نم علتقُي يذلا ناسنإلا نأل كلذو

 شيعلا ىلع دعب ملقأتت مل ىرخأ ةبرت يف تبذعتو اهضرأ نم تعلتقا
 شيعلاو ةبرغلا يف اه جد هع ةططمشلا ةملك تذخأ هيلعو .اهيف

 ىنعم نوكيف ناسنإلاو ةرجشلاو مداويص لا تاو رح

 ,نروددصلا اينع رزه 9 .ةططمش ܐܛܛܡܘܫ :ةيرغلا

 اهنكلو طمس ؟طامتت لح. نم نع كتت نوز :ةططمشو :ططمش

 يف ىرخأ ةغيص هذهو ططمش يف ددص ينب ناسل يف ةديزم تدرو

 :طمشلا يف باذعلا وهف + حل حعح ܐܘ[ كح دعح ا علتقا طمشف ܠ ܩܠ

 ةبرت يف بذعتي هضرأ نم طمشي يذلا تابنلا نم ازاجم تذخأ دقو
 ةططمشلا يهف طمشلا راركت يهف ةططمشلا امأو اهفرعي ال ىرخأ

 مل ةبرت ىلعو اهلهجي ءامس يف ناسنإلا شيع يهو : ܐܛܛܡܘܫ
 ةططمشلا : هه دمهم ططمشملاو بذعملا وهف اهيلع دتعي نكي

 ضار ريغ نكامأ درفلا دايتراو ةبرغلا راركت وه :ܐܛܛܡܘܫ

 درف لوفي امدنع ةجرادلا ةيبرعلا يف ىتح دراو اذهو اهب ءاقبلا يف



 ܝ عجراف ديزملا تدرأ ناو ةططمشلل خأ امئاد باذعلاو علقنا ܚܝ

 لة افاد ليف

 نه لع ىناتسسيلا )6 ¬ اموو نكت ` ܐܢܫ : نانش

 هيف ترثك ةيروسلا ءارحصلا يف تبن تابن نانشلاو ةتحب ةيروس

 نأ امك بارحلاك ةنسألا يأ نانشلا يهو لبانسلاك ةداحلا سوؤرلا

 ةداحلا بارحلا يأ نانشلا هيف انلق امامت اههبشي يذلا لبانسلا كسح

 لينيغلا]ضنحر,ىف.لمعتنمي ةيولقلا ,ةداهلا_يأرولقلا رديصم وه: نانشلاو

 جرختسي نانشلاو : ܐܢܢܫ اهعمجو ܐܢܢܫ بيبزلا عاونأ ديوجتو

 هيديدع دئاوفو تالامعتسا هلو يولفلا تيزلا انمحمأو ܐܝܝܫܡ هنم

 يددصلا فرعلا يفو ةيدلجلا ضارمألا ضعبل حجان ءاود هنأ اهنم

 | ةحفاو ܝ يأ ينولخدلاو ايدك ܐܝܫܡ ينولخد

 .ةبسنلل يه لادلا نأل ينولخد :اهيف اولاق ينولقألا تيز يأ

 ةبادلا ىلع ةفصلا هذه انقلطأ ام اريثكو جوهألا درمتملا :صوئش

 ܝ ܝ يف ةيروس ةملك يهو ةدرمتملا صونشلا

 :ناه ونش ار ميع :ةانفايضلا- ةليصنلاب 1

 صونشلا وه عئاطلا ريغ دلولاو .جوهتساو ذش :صنش .ذاشلا جوهألا

 زانشلا نوكت نأ حصألاو ةحيحص زاشن ةملك نأ 1

 . ܐ ܘܢܫ صونش :زونشو

 اذه نأل.قنشلاو لبحلاب قيلعتلا دوصقملا سيل :قونشم :قنش
 593 )0 10013 07 3 عبي كيتكتلا
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 ܩܢܫ هدرجم ةحالفلاب رفسلاب قونشم .هب بذعم وه ' لغشلاب

 يرخ ام لحم " :هصن جراد لثم كلانهو فدع قئاش هديزم قانش

 يذلا ناكملا :تاذ يفو ىلتخا ام اصخش نأ ضعبلا هلاخ " هوقنش

 اليحم " :كلذ نم لبنأو ىلحأ لثملاف .أطخ اذهو «هوقنش هب توغت

 330000 ܠ: الييشم

 :يفرحلا هصن اذهو بذعتي افيعض ناك نإ ةكرعم ضاخ نمل
 يذلا ناسنإلا حصنيف يناثلا فرطلا يأ «هنوبذعي لتاقملا فيعضلا

 نإ هنأل لمعلا يف لخدي مث نمو ىوقتيو بهأتي نأب ام لمع ىلع مدقي

 ا رك باجل -  950 نإ المع لكن

 مظنملا ناسنإلا :يددصلا موهفملا يف فتنشملا :فتنّشم :فتنش

13:35 3 59:34 3 3 

 ةطقنلا دعب لزنت يتلا ةطقنلا يه افطونلاو ةرطق ولت ةرطق رطفت

 وه فطنشملاو ةطقن دعب ةطقن رطق يأ ܦܠ ܛܢ  اهنم ديزملاو

 يزاجملا ىنعملاب تذخأ انه اعبطو ةرطقلا دعب ةرطقلا ميظنتك مظنملا

 .ةقدو ميظنتب اهلمعب موقت يتلا ةأرملا وأ صخشلا يأ يراعتسالا

 يتلا ةرطقلا يناثلا لمعلا ىلإ نازتاب لقتنتو ةرطق يأ لمع نم يهتنت

 . ܐܬܘܦܳܬܢܫ اثونطنشلاو ܐܦܛܢܦܫ افطنشلا يف غص اذكهو اهيلت

 يلتخي ثيح ءالخلل تويب كلانه نكي مل ميدقلا يف .لوب ىنعمب :دنش

 مث هتجاح يضفيو ةولخلا ىلإ بهذي ناك لب هتجاح ءاضفقل ناسنإلا

 ¥ ܐܒ ءاسكأل 83 ܕ دكا طع ىه لالا: ܫ



 ܫܢܐ

 جاسم ܠܠ عه ذل

 ليدهلا : يوب .ةيرصملاك ميجلا ظفل عم :جهنش وأ قهنش

 :جهنش نيشلا فرح ةفاضإب يروسلا جسنلا ىلع تتأ قيهنلاو

 فرح جرخأ نم لكل ماع لعفلا نكلو رامحلا توصل اهانصصخو

 طبضلاب نويددصلا اهظفل امك نوكت نأ دعبتسي الو هقلح نم ءاهلا

 . |[ددهدم ئهنشي معو اهنشو : @ تل ܨܢ( اهنش

 اهلعف ؛" سمشلا ةرارح يف برتشي هاخأ كرتو بهذ ' :برتشإ
- 

 ܗ

 بعضشتلاو برستلاو عويشلا اهنم ةديدع ميهافم ىلع لدو تزرع

 مي دافعا كيسا فش 1 ! دف وسل نابل د

 تهيج ذاقنا دقق نشا قون مراو وشر ختاا1ا ناطق نينار لطم

 رخآتب“ت اليل ¥ ܙܝ ¥̀ نصختتلا واظتنا قىدل ':ربخلا“فقلت.نم- ܐܵܢ ܐܦ *ܐܘܲܝ ܙ

 ةدش نم يوذي وهف نذإ .اديفم اربخ رظتنيو برتشي وهف رابخألا

 ܫܘܒܐ ܬܟ ܐܠܟܐ

 ܢ ܝܒ وأ :كنش

 اهلعف .ماعطلا ىلإ هعوجو هتبغر دقويو هيرغيف عئاج مامأ ايهش

 وأ جناش جنش : يلع هديزمو ؛مرغأو بحأ ييلع درجملا

 نما ةلملك ئهزو..خلآ.. ؛يحللااو:ةوهشلا ܤܫ نم: قياضو تبذع“:غنش

 ܒܛ حسوس ةملك عم رشابم لاصتا اهلو يروسلا مالكلا ولح

 5-5 وأ كناشو خسوس .: يلع ه ܣܘܣ
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 ܐܛ

 ىرحألاب وأ هنم ةدبزلا زرف دعب ضوضخملا نبللا ءام وه :ائينَش

 نبللا قوف ةدبزلا وفطت ىتح ةعاس وأ ةعاس فصن ةرتفل ضخي

 ܠܒܟ ىلإ ةضماح ءاضيب ةدام يهو ءام هيلإ فاضملاو ضوضخملا

 0:03 ينافس رات دفع ¿)ܦ

 وه ܐܐܝܢܫ ائيناشلاو قلاب لالا ܘ رذللا ىتحملاو رئاغو

 ةنينشلا تسيل ائيناشلا لصألاب يهف ةكرحلا ةدشب ضوضخملا

 عوقرط تبرش دك :نولوفي انينشلا نوبرشي امدنع ىوادبلاو

 ميجلاك فاقلا ظفلب عوقرطلا نأ دقتعأ ء«تيوتراو ةنينش نيعوقرط

 وهف هنم برشُيو ةنينشلا وأ ءاملاب المي يبشخلا ليكلا وه ةيرصملا

 نبللا ضخو طلخ يأ نش لعفلا ذخأ اهنمو اخ هين عوقرطلا

 .انش ييأر بسح حصألاو .هبارشو هعييمت دصقب ءاملا نم ليلقب

 1:03 متنا ره ©: ) 33 )ܢ

 يلشنشُمم ةرجش ةلازجلاو ةرثكلا ىنعم تطعأ ةملك يف نيمال دوجول

 ةلسلسلا تاقلح امو لسالسلا اهنأكو اهيلع تسّدكت اهرامثأ يأ رمثلاب

 ةلسلسلا ةقيرط ىلع ىرخألاب ةدحاو تقصتلا يتلا رامثألا الإ

 اذه امتإو سثلاب ءيلم ܠܦܠܦܡ .لشلشمو .لشلش : ܠܦܠܫ

 .ةراعتسالاو زاجملا باب نم

 ةرونتلا هكلخذ لذش اينلخأ و ايرطبخيم هلعج : الف لددش نالف ؛ لدتا

 يناثلا فرطلا فاخأ ماع لكشب يماعلا موهفملا يفو ظفللا نسحل

 نكلو ضرألا ىلع حرطلا انه دوصقملا سيل نكلو اضرأ هعقوأو



 نأل نالف لئابحب عقوو اضرأ عقو هبارطضا ةدش نمو ةعدخلاب هعقوأ

 > حيحصلا موهفملا وه اذهو ܀ܝܺܝܰܧ ةيغب هيلإ ببحت نالف

 يلادوشو ܬܢ عافيإلا ةياغ ىلإ لوصولل ببحتو قلمت لداشو ܐܪܚ

 هو .ءايطخألاب يفر سنإلارعبقوتوشتلا:تانيزغتلا ܨ ܫ ܐܠܪܵܘܫ
 .عئادخلاو طبضلاب تايرغملا

 مع نالف ' ىنعم يف لب ريفزلاو قيهشلا ةملك ددصب انسل :قهش

 قهش .ىودج نود لمعيو َىدس حفاكي هنأ يأ ' قحلي مع امو قهشي

 لالتحا ةدحاولل زاج قلحلا فرحأ نم ءاخلاو ءاهلا ءقحش لصألا يف

 ىنعمو فسع ' قحلي مع ام قحشي مع نالف ' يهف ىرخألا ناكم

 حداكلا قوحاشلا لعافلاو حدكلاو بعتلاو دكلاو لمعلا لمعفلا

 يف يصخشلا ييأر لوقأ ليلحتلاب افرطتم زربأ اليكو . اهدسح
 نود نم ىدس حدكي هنأ يأ :قحلي مع ام قحشي مع :ةلمجلا هذه

 (ܫܪܘܓܲ

 نم اهانمهف ام اذإ نيهاوشلا ةملك مهفت نأ بعصلا نم :نيهاوش 9

 43 ܐܦܐܠ يأ :" نالف نيهاوش رسك نالف " .اهلبق يذلا مالكلا ريس

 حمجو بضغ نمو هب مايفلا يف ةرارح هل لمع لك .هتالاعفناو

 لعفلا نأ ظحال هب موقي يذلاو لمعلا بسح ةرارحو ةدح هلف لعفناو

 اهنم لعفلا مساو ܢܝܝܫ اهديزمو :نيحش نخس : ܢܝܝܫ اهنم درجملا

 نم ءيشب روعشلا وأ لمعب مايقلا يف ةيرورحلا عفاودلا :ܐܢܚܘܫ

 امدنعو .تايرورحلاو تاضرحملاو عفاودلا يهف ةيسفنلا تالاعفنالا



 رخآ يتأي ' اةعدح " هتالاعفنا نم هل دح ىصقأ يف ناسنإلا نوكي

 بلو روح سو كسر و رص حار كلا :لوقيو

 ܬܪ ره هتالاعفن نم تيّدح يأ هنيهاوش ترّصق ܪܨ

 رومألا ريوطت يف ليمج لعف انل لاجملا اذه يفو ܝܗܘܢܚܘܫ

 ܫ ܒ بجبن ܢܩܟܫ  اهنشخش نالف :لوقن لمعلا ةوذج ءاذغإو

 ىلع ظفللا اهل زاج ةيبرغلا ءاحلا ثيحلا يه ءاخلا نأ كافخ ال

 نالف :ةغلابملا يه اناشخوشلاو اهاذغأ يأ نشخش نشخش نيتقيرطلا

 اهتقاط نم رثكأ ةرارحب اهاذغأو غلاب يأ يسع ةصقلا نشخش

 نيب ام رومألا نشخشي مع نالف : ܢܦܝܝܫ ريوطتلا وه ةنشخشلاو

 نشخشملاو ةنشخشلا وه ىرخأو ةلود نيب عاقيإلاو نيفلتخم نينثا

 نحشلاو نينثا نيب ام ةنتفلا يفلي يذلا نانشحشملا وه اهي

 .خلا ... ندبلاو ةوقلاو ةيراطبلاك ام ءيش يف تايرورح عضو يه

 يناحوشلا نع درجملا ناسنإلا ؛مالكلا ليمج يف لخدت انهو
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 نأل كلذ . ܐܡܘ تاموقملاو تايونعملا نع درجملا وه : ܐ̈ܢܚܘܫ

 ܘܪ )| ܕ اهلكو موز : اه. ةانعدع وأ يناحوشلا يه تايونعملا

 .يروسلا ليمجلا يددصلا مالكلا ولح يف

 ܨ ܨ .ةيركفلا ةزفقلا هانعم امو : =ܗ :يأرلا :روش

 صمحل ةرواجملا ةقطنملا يف ةرازغب حالطصالا اذه لمعتسا دقو

 .ةيروسلا يف رثكأ حضتي هنكلو ةيبرعلا يف درو امك وهو ددصو

 اذإو ءارآلا لوادت تنع ءامسألا هذه لك :روشلاو رواشتلاو ةروشملاف



 رج

 نع رّبع يذلا ܪܘܫ لعف نم ةردحتم اهارن ةملكلل لصألاب اندع ام

 روشلاو ةروشملا يف امأ .خلا ... لازغلاو بارغلا زفقي امك زفقلا

 يأ ةيركفلا ةزفقلا نع ازاجم ذخأ دقف ءارآلا لوادتو يأرلا ىنع يذلا

 جراخ زففي امدنع هنكلو هتدعاقب هرصحي ءيشلاب لقعلا ركفي امدنع

 وأ ةيركفلا ةزفقلا يأ يحورلا يراعتسالا ىنعملاب ذخؤيف ةدعاقلا

 ܝܝܟ اذإو .ةروشملاو روشلا يأرلا يف اولاق اذل ؛ةيركفلا ةجلخلا

 بهذ مهنم درف لك نأب انمض سحت موقلا رواشت ةملك يف تنّعمتو

 رمنل ةديصق يف ركذأو .ام عوضوم لوح ةيركف ةزفق ازفاق ابهذم

 وه ام تينجن ىرت يروش " :اهنم تيب ردص اهيف لوفي ناودعلا

 .تننج نإو دجم ريغ ييأر يأ " يدجم

 نيحطلاب لافطألا هألمي ريغص سيك وه يفتوشلا سيك :يفتوشلا

 هذه ذخؤت ةالصلا ءاهتنا دعبو تبسلا موي شمرلا ةالص ىلإ نوبهذيو

 نم زبختو نجعت كانهو نهاكلا راد ىلإ " يفتوشلا سايكأ ° سايكألا

 هب نوتأيو تيبلا لافطأ ددع بسح سيك يف هنوعضيو نابرقلا لجأ

 هيلع لجس يذلا سيكلا ذخأي دلو لكو دحألا موي ركابلا حابصلا يف

 اوعد راغصلا ءالؤهف .تيبلا راغصل عزوت كرابت نأ دعبو همسا

 يأ ةكرشلاب اومهاس نيذلا ` ܪܝ " يفوتوشلا ' :نيكرتشملاب

 لا كاع توفوتؤشلا:مسا ذخأ اضيأ .ئذلا سادقلا. ةكرش

 ناصغألا نع اوربع ثيح رصم يف تلوادت :لخنلا :شاوش

 | ¬ ܪܓ ىودنم ةفارولا ماعلا ةدايعر لديتبدتو .لئابسا :ىبهرو شاوشلاب



 .ناصغالا :يتشابش |طمحهع يهف احح يف !ذدهجو

 .يتشاوشو
 ܝܳ

 ىوس ةيماعلا يف اهل قبي مل : ىه ىلط :يفاوش :فوش

 ىلع تزبخ نم اهلمعتست شامق ةعطق يه يفاوشلا :يناعملا ضعب

 ءاملاب اهئالطب رونتلا رادج ةرارح ةجرد فطلتل ءاملا يف اهلبت رونتلا

 : ܐܦܘܘܫ ܙ اقايوش : ܐܦܝܘܫ و ءافايش : ܒܦ ܒܝ وجر

 تتأ عمج ةغيص يفاوشلاو .ةفايشلاب يلاطلا يه فوياشلاو .يفاوش

 . ܐ̈ܦܘܘܫ ةيروسلاك طبضلاب

 ها الا

 ىنعم يطعت اهنإف همه هه حشوش ةقيرطلا هذهب ةديزم تناك

 انهو ةيقاسلا روحو نانبل زرأك اهبناوج ىلع ليمتو زتهت يتلا ةسئاملا

 ءاقدصألا دحأ عادو لاح يفو :ةسئاملا ةيمانلا ةرهدزملا ىنعم تطعأ

 اهنوكرحي يأ اهب نوحشوشيو ليدانملا نولمحي ءاقدصألا ناك

 هاصع ىلع هليدنم عضي رطخلا هب قدحي امدنع يودبلاو .مهيديأب

 هعبرب هداجنتسال هتوق لكب خرصيو اصعلاب حشوشي «هب حشوشي أدبيو

 ريبعت انيدلو «لعفلا نم يراعتسالا ىنعملا اذهو هيلإ نوتأيف هتريشعو

 عون ىلع تذخأ ارخؤم اهنكلو ةيربلا يف اهتاذ نم تبنت يتلا تاتابنلا

 0 امكو . مقلع معطو ةديج ةحئار تاذد ةتبنلا هذهو تاتابنلا نم دحاو



 احم كررت 81 ار لمعت فيهما ناكر تالا ةياق ىَبأ اذأ ذه

 يف لاله ينب عدوت ةلتلا كلت ىلع تفقو اهنأل اهمسا ىلع ةلحز يف
 رئاط يهف ةحوشلا امأ فيرعم تمزحدم براغملا دالب ىلإ مهتبيرغت

 اهيداهتل مسالا اذهب تيمس اهلعلو صمح نيتاسب يف رثكي نوللا دوسأ

 هانز حيت طاناطعلاا مها يداثاتلمو ةماياكا حلالا

 دارفألاو اهتانبو ددص يف سارعألا يف ترج ةداع يهو :شبوش

 وأ اًيجح يف اهرظنا " ايجحلا نوعدي ةلفحلا يف نوكّبدي نيذلا

 سار يل يبح " :درفلا لوقيو دوفنلا نم ةعطق اهوطعيو ." اياجح

 خرصتو ةيدقنلا ةعطقلا لوانتتف ' سورعلا يل يبح " وأ " سيرعلا

 يشبوش :لوقيو رخآ يتأيو .شوبوش سيرعلل شوبوش اهتوص ىلعأب

 ببحتلا وه ةيروسلا يف شوبوشلاو ...اذكهو سيرعلا يبأل شبوش وأ

 اهنم ديزملا لعفلا .هريغل وأ سيرعلل ءالولاو ةبحملاو ةيلادلا راهظإو
 , ܡܸ
 مهفن نأ انيلع .شوبوشو شبوش : هحده اهنم مسالاو هحح

 دورا تشيل يله و ا ناللف»سا ܐ[ ثعكو :الشم«ناركطملا+ دي بح ةتملك

 نم درف سأر ةلبق وأ نارطملا دي ةلبق يه امنإ ودبت امك ةبحملا

 يهو نييددصلاو ىوادبلا لهأ دنع ادج ةلوادتم ةملكلا هذهو دارفألا

 بابوحلا : ܐܒܒܘܚ ليصألا يروسلا ىنعملاو بيكرتلاو جسنلا نم

 ىج ]يقف ءاجلا# فازه ئش,اوبنهشة جاازست اق دانلإو”ةلبقلا ܐܨ
 .بح ىلإ عوجرلا
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 بوشلا اهيف انلق ةرارحلا ةدش نم ءاوذإاو لوبذو :مح :بوش 7

 ةرارحلا ءارج نم سبيو لبذو مح :بوش اهنم درجملا لعفلا تده

 سى ×

 ةدئازلا ةرارحلاب بوش ىأ تدهه بوش وه ديزملاو ةدئازلا
 ܐܝ ܩ

 يواذلا سبايلاو :خاشو ىوذو سبيأ ܝܠܝܧ ܝܢܸܢܐܚ ىرخأ ةقيرطبو

 <> ܒܘ )ܒܒ: )ܝ © 9

 > ةررجلا نت ذل 31035 > > 6 ىذا ويقف

 بوياش وأ تسمع بياشلا وهف رعشلا يقاب ىلإو تاليصبلا
 هنأل بوياشلاو بيياشلا هانيمسأ هدوع سبيو خاش نمو : ܝܒܘܝܫ

 ܡܡܘܚ يأ مومح هانيمسا اذل خاشو سبيف مايألا مح ىلإ ضرعت

 وه باشلاف :باشلا ةملك ةيبرعلا يف تدرو دقو. :ءاشو سييف الح

 ܡ لعف ىطعأ امك .زفاقلا باثولا وه بابشلاو ةكرحلاب ءيلملا

 ىلعو رانلا ىلع بش نالف :ليق صمح ةقطنم يفو ܝܠܠܫܘ

 ا الاب ܒܥ 3 ܬ: 3 للا
 هانقلطأ ام امأو مايألا ةرارح ءارج نم سبايلا وهف تممه بياشلا

 .نرملا ريغ هدوعلو سبايلا هرعشل ةفص يهف خيشلا بياشلا ىلع

 امهنيب شاقنلا بعشتي ام ةيضق لوح نيفرط شاقن ىدل :ةرشوش
 " ةرشوشلا هذه لامو مكلام " :لوقيو حلصملا تايف فالخلا مقافتيو

 :اروتوت ةظفللا هذه حبصتف ءاتلا نم ناردحنت ةيناثلاو ىلوألا نيشلا

 نيب ةللستم شاقنلا 8 تلخد يتلا عيضاوملا يأ دئاوزلا يأ |ܖܬܘܬ

 .فالخلا مقافت ىوس اهنم عفن ال دئاوز اهلك حبصتف ثيدحلا فارطأ



 ܥ

 يروتوت ܐ̈ܖܬܘܬ دئاوزلاو ‹ رتوأ هديزمو ܪܬܝ اهنم لعفلا درجم

 تفظفل ظفللا نيسحتلو .ةراعتسالاو زاجملا ليبق نم اذهو .اروتوت وأ

 نأ ءارق ونش

 وه ةقيقحلا يفو جيسنلاو لزغلل حلصي ال قيقد فوص :شوش
 حلصي ملو ىرخأ داومب طلتخا يذلا فوصلل ةفص لب مساب سيل

 ܠ جانا

 سأر ءاسك يف تلمعتسا عبرملا ىلإ ةلئام شامق ةعطق :فيشوش :

 سدقملا نابرقلا رس يف ةينيصلاو سأكلا ءاطغ يفو ةأرملا

 يذلا؛نيقحلا:وه :اطيش. اجسعت؛ ..لالقإو فافختسا ةرابع :طيش

 طيش حاص نالف ةماعلا ناسل ىلع درو دقو .مارتحا الو هل نزو ال

 .ءىندلا ريقحلا ىلع بابسلا رطمأ نم :طيش

 اةديغم واد جلا نه ܐܐ ܐܬܡ نعت ܐܒܗ

 درجملا لعفلا .رادجلا يأ ريشلا ىنب :رّيشو .طئاحلا وأ رادجلا وهو
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 وه روشلا وأ ريشلا ىنبو :زفقو .راس ةيبرعلاب اهلبافتو : مده وه هنم

 يأرلاب درفناو لوألا رادلا راج يهف رادلاب طيحي يذلا روسلا

 عم ناسنإلل رشابملا بيرقلا يأ راشلا الإ سيل راجلا نأب يصخشلا



 ةملك نأب مزاج ريغ دقتعأو .ميجلاو ميشلا نيب 01 لاك نيشلا ظفل

 رشابملا بيرقلا يأ راجلا موهفملا اذه نم تذخأ دق ةيبرعلا راجلا

 .لوادتم لثم رادلا لبق راجلاو تايداعلا نم ناسنإلا ظفحي يذلا

 ةملك اهنم تتأ زفقلا رثكأ يأ ܪܘܫ رواش ديزملا لعفلا نأ امبو

 عجريو لوطت ال ةزفق يأ راوشم ءرملا بهذي امدنع يأ راوشملا

 ذخأ انه روشلاف يأرلا يأ روشلا ةملك تدرو دقو .زفقلا ليبس ىلعو

 لاح يف ܐܠܦܐ ܨ نوكي امدنع لعفلا نأل ةيركفلا ةزفقلا نع ازاجم

 ةيركفلا ةزفقلا هذهف ةيركفلا ةزفقلا زفقي امل هنكلو هيدل يأر ال هدوكر
 هللا لوسر لاق امدنع يأرلا يف ةكراشملا ىنع امك ܐܪܘܫ اهانوعد

 اضعب مكضعب يأر اولبقت يأ مكنيب ىروش رمألا نكيلو :دمحم

 اذه 0 5 0 امك ܣ

 .هحيصفو مالكلا قمنم نم اهنأل موهفملا

 ةطلس يطعأ نم ةريشعلاو دلبلا سيئرو راتخملاو ةدمغلا ܐܹ

 يف ليصأ وه تيزلا نأل تيزلاب حسملاب الإ يطعي ال كلذو ةنيعم

 نم هذه انمايأ يف نكلو ايروس هيف ينعن يذلا طسوألا قرشلا ةقطنم

 لطب دقف تيزلا يف حسملا امأ نييعتلاب وأ ةثارولاب امإ ةطلسلا ىطعأ

 ةيدوهيلا تادفتعملاو سئانكلا ةبلح يف الإ قبي ܟܠܕ بوعشلا نيب

 تيزلاب حسم نم سهام حيشم يأ .خيشم وه خيشلاف ةيحيسملاو

 ةطلسلا اوطعأ مهلك ءاسؤرلاو ةنهكلاو ܇ ايي هلل هليبر

 ةيادبلا يف ظفلت ملف ميملا امأ ؛ءنيخيشملا وأ نيحيشملا مهف ةحسملاب



 لهأ لاق اهعمج يف اذل خيشم بمهدم اسمهدم .ةظفللا ةلوهسل
 .خويشلا تسيلو ܨ خياشملا ديع صمح

 يراصملا ونم ذخأ نالف .ريقحلا لفغملا هلبألل لاقت ةفص :طيش 6
 كحض هنأ يأ لفغملا رقتحملا وه طيشلاو :طيش حاصو برهو بسنب

 مج كليف ܇ < 14.3 :::ܐܳܛܓܣ ܡܐ ܐ هلئابإؤهةليتناقو ܬܢܐ ܙܒ ܬ݀ܕܠܲܧ
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 اهلمعتست مل هب ةبوطر ال يذلا فشانلا سبايلا : يوص :يواص

 رعاش فصيو يداني :الثم ميدق رعش نم هوثرو امب الإ ىرقلا يلاهأ

 نو ام عاقلا يوص الو :ناعجو لك اهنواملا يتنيو اي" :الئاق هتاهآ

 سابيو عاجوألا هتباصأ نم لك اهلثمب هوأتي مل يتاهآ نأ يأ :' انو

 سوماقلا ذش نأ لعف نآ دقتعأو " اهتنأ ام رطملا تارطقل ضرألا

 93 55 5 ܠ 5 0 950 © 5 50

 3 9" 589 90 ܨ 5 نأ جرسجلا ناك
 . ܢܢܐ وأ

 ضسعب ناينبل لب الك اهب درفتن ةيروسلا نأل اهجردأ ¥ :احص ¥

 امك احصف :لعفلا وأ ةملكلا هذه لوح تعقو يتلا ةيوغللا ءاطخألا

 ىلع لعفلا اوظفل نويددصلاو مويغلا نم ءامسلا تحص اهملعن

 اذل : هسه 5 0400 5 نذل ازا ةحيحسصلا ةقيرلبلا

 درجلا وه ܐܧܚܝ , وحصلاو .مويغلاو رطملا نم ايندلا تيحص نولوقي
 مونلا نم مئانلا رمخلا نم ناركسلا :مويغلا نم ءاوجألا .ءاقنلاو

 د ا دشرلا نس ىنعمب تذخأ ةراعتساو

 ةحصلا ةملك يف أطخلا انهو ةلوفطلاو بابشلا نس نم ܠܫܘ امنود

 هفرح درجم لعف احص اسر لب ّحص تسيل ييأرب يهف :حصو

 ¥ ) ܘ



 ܐܚ ܨ هيف لوقن ضيرملاو فلألا ريخألاو ءاحلا يناثلاو داصلا لوألا

 ܦ اوحصو اياحص يهف ةحصلاب هينعن امو :حص سيلو احص

 .دوصقم داقتنا ال يصخش يأر اذه امنإ . ܐܘܝ ܘ

 ىلإ رظنلا بوص ىنعم اهيف .مدقلا يف تلغ وأ ةيرهد ةدلب :ددص

 ليحكتلا موهفم تطعأ امكو دادصو دص ܕ | وأ ܕ ܨ لعف يف امك

 ةلبق تناك يتلا دلبلا نذإ يهف نينيعلا لحك قباسلا لعفلا :يف امك

 اهمأ امل ܢܘܠܚܟ نولحك اهلبج يعد امك نينيعلا ةلحكمو راظنألا

 اهنم مسالاو .رباغلا نامزلا كلذ يف اهيلإ اوبص املك بوعشلا نم

 1: ليعبر رخل يطب نمر اناود ܐܕܕ ܘ ܐܬܕ )

 ةيعارزلا لوقحلا اهيف تناكف تاكربلاو تاريخلا نم هللا اهابح

 ةريهشلا نيعلا اهيورت تناكو ةءاطعملا ةليمجلا نيتاسبلاو ةبصخلا

 تانازخ وأ بكاوكلا كلذ ىلإ ةفاضإلابو حرت نيع اهيلع قلطأ يتلا

 ىتح رئب اهل بقت ةفاسم لك نيبو ضرألا تحت ترفح يتلا هايملا
 قدغت ذئموي تناك يتلا اهتانق يف بصتل ةديعبلا نكامألا نم هايملا تتأ

 اهلهأ اهيلع قلطأ يتلا يراجملا ةرواجملا ةقطنملا لك ىلع تاريخلا

 يذلا زيلهدلا يف اهنم رئب لك يقتليل ترفح رابآ يهو سيدارفلا مسا

 ةروفحملا ةبقنملا يأ سيدارفلاب تيعد ضرألا تحت هايملا هب رمت
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 ءاشثلا رابتعا ىلع سيطورف عمه وأ سطيرف : ܬܛܝܪܦ

 ام .سيطورف تحبصأ ثيطورفلا ضوعف نيسلا ىلإ بلقت ةريخألا

 ىرخأ ةهج نمو ةهج نم اذه نينيعلا لحكمو راظنألا ةلبق اهلعج



 ةحدرقلا اهومسأ دقو روصعلا كلت يف تفرع يتلا عئانصلاب ترهتشا

 ناث ببس اذه ةدادحلا صاخ لكشبو عئانصلا لك ينعت يتلا ܚܘܪ
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 ريخ اهب اوماقو اهيف اوعرب دقف اهتغبصأ نونفو اهتجسنأب دالبلا تقبط

 يف ثراوتملا بطلا يف ةليوط اعاب اهل ناك عبارلا ببسلاو مايق
 ضارمألا نم ريثكلا نم صلختلا ىلع دعاست يتلا شئاشحلا فاشتكا

 مسج يف ةروسكملا ءاضعألا حالصإ يف اهلهأ قذح ىلإ ةفاضإلاب

 نم رثكألاو راظنألا حمطمو ةلبق اهلعج ىلع دعاس كلذ لك .ناسنإلا

 ةفعلاو قالخألا يف انازيم اوذختا نيذلا نييماصعلا اهلهأ تافص كلذ

 اهزع مايأ ددص ركذأ ينأل ءايشألا هذه تركذ نإو .ةعانقلاو درجتلاو

 اهتشع دقو ةقفدتملا اهبكاوكو ةءاطعملا اهتانقو ةقارقرلا اهنيع يف

 فتش الاروبض انم ميظع دلي ىف قيدضخيفلا ىتريخ نم اقلطنم ااهبعشرو

 .مهلبنأو سانلا

 لمع نم يه ددص ضرأ يف ةروفحملا تاونقلا نأ ضعتبلا دقتعي

 هوزعن ام. ءيش ةفرعم نع انزجع ام اذإ امئاد.انبأد اذهو قيرغإلا

 ديدشلا فسألل نكلو .خلا ... دونهلاو مجاعألا سرفلاو قيرغإلل

 تانازخ ܐ̈ܒܒܩ وأ بقابق يه بكاوك ةملك نأب انلاب نع برغ

 ندنل يف يزيلكنإلا دلوي نأب طق تعمس امو هايملا ىلع يوتحت

 ءامسأ هذهو ." انددص انلو مهندنل " مهل مهنأل نينسح هلهأ هيمسيو

 رضاحلاب سيلو رباغلا نامزلا وه هددصب انأ امو ىسملا قفاوت ال



 مسا كنبا يطعتو اكيرمأ نكست قرشلا نم نوكت نأ كناكمإب كنأل

 نويددصلا رهتشا دقو .رضاحلا انموي يف اذه امنإ دلارجو ثيمس

 ¥ ايمأ اناسنإ رت نأ كيلع رذعتي وأ رذني ذإ ةءارقلاو ةباتكلاو ملعلاب
 .ميدقلا ذنم ددص يف ةيمأ الف ايروس ةغل يف ةءارقلاو ةباتكلا نسحي

 ةضاضغلا نم سيل هنأ ىرأ يصخش ليصحت وه اذه يليلحت نأ امبو

 أور لعف يف انلو دلبلا نع حوزنلا نم اهتيمست ةيناكمإ ܝ

 نع حوزنلا ينعت امبر اهنأ يف نيمختلا ضعب يداصو ادص تك

 ىلإ عستت نلف ميدقلا ذنم نييددصلا بأد اذهو اهريغب قاحتلإلاو ةدلبلا

 امميم حزني اهنع ضيفي امو ناكسلا نم افلأ رشع ةسمخ نم رثكأ

 ضعب نم ولخت ةريبك ةنيدم رت نأ ادج ردنيو ىرخأ ةدلب رطش

 بلحو ةامحو صمح ىلإ اوحزن دقف لصألا نييددصلا ناكسلا

 ةريغص اندم فلأو اهنع حزن نم مهنمو .نانبل ندم مظعمو ةريزجلاو

 .اهعباوتو صمح ىرفك ىرقو

 ܬܘܕ اهئالخإ وأ دلبلا نع حوزنلا تنع دقف ثويدصلا امأ

 .انويدصو . |ܬܘܝܕ ܘ

 يتيسلا ةيبرغلا لودلا يفف «ةرذعملا بلطأف ليلحتلا يف تطرفأ نإو

 ةلبق اهلعج ام دلبلا ىلإ علطتلاو ةّمأملا يف ددص هتنع ام تنع 01107

 يحاونلا عيمج نم بعشلا اهمؤي يتلا ندملا عيمج نأش اهنأش راظنألا

 تاغللا يف امأ زيلكنالا هامسأ ام اذه ءاهيف هتايجاح لك دجي درفلا نأل

 اذكه تناك نإف 010306 .ىدادص وأ ىداديس اهومسأ دقف ةينيتاللا



 رثكأ ال حرطو يصخش يأر درجم اذه امنإو انليوأت حص دقف

 عيمج يف اهعم تهباشت ةدلبك ددص عم ريبك هبش ةفاصرللو .لقأ الو

 ةفاصرلاب ددص لصت قيرطو ةداج كلانه تناكو ةايحلا قفارم

 نأ ودبيو نيدلبلا نيب ةقالعلا تّبثي ام اذه ةريخألا مايألا يف تفشتكا

 كلانهو دقتعملاو ةحدرقلاو فرحلا يف نيمأوتك اتناك ةفاصرلاو ددص

 ܠ ܠܝܣ سئانكو ةقأصرلا يف تناك يتلا :سئانكلا ءامسأ يف هباشت اضيأ

 ةينقألا ةفاصرلا يف اذكه ددص يف امكف يرلا عيراشم امأ .ةيلاحلا

 | ܟܡܐ نيذللا ءاقدصألا دحأ نم تملع امك اذه ضرألا تحت ةروفحملا

 نويروس مهف اهناكس امأ اهيلع عالطإلاو اهترايز دصقب ةفاصرلا

 ىرحألابو ةيبرغلا ىلإ مهنمو ةيقرشلا ايروس ىلإ يمتني ناك نم مهنم

 ةراحلا نيتراح نيب اتعمجت :ناتئف اهبو برغملاو قرشملا يتسينك ىلإ

 حجرأ .نيتئفلا نيب سفانتلا ضعب دجويو ةيبرغلا ةراحلاو ةيقرشلا

 يأ ܢܝܩܘ̈ܪܠ نيقراعلا نم يه ةيقرشلا ةراحلا نأ لوقأو ةفث لكبو

 نيذلا نييريمحلا نم مهو نميلا نم ةيقرشلا ايروس نم نيبراهلا

 ريمدت دعب اهوقال يتلا ةفينعلا تاداهطضالا ببسب مهنم مهدالب تغرف

 نايغطلا نم نيبراهلا ةنساسغلا مهنم دالبلا كلت يف مهتريدأو مهسئانك

 ينب مهدادجأك مهو هاقلأو هقذحو رعشلا ضرق نمم مهو داهطضالاو

 ءادهش ءابحألا ىلع اوكبو زجرلا رعش اولاق مهؤادهشو .رّيمح

 يف ىقلت نازحألاو تايقارفلا يف راعشأ مهل نآلا ىتحو نييريمحلا

 انقر اا ناوزرابسلا بسلا كلاز ىلياذرو. داعزكألا تتفيزام لهن تاتوذنلا
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 ܒ ܒܝ تلخد اذإو نييددصلا ءامسأ نيب نييريمحلا ءادهشلا ءامسأ

 ءادهشلا ءامسأ نأ ىرت مهئامسأ ىلع تعلطاو ةيددصلا توييبلا

 3 هاطعأ ىدذلا ريزغلا مسالا ركذأ كعمسم ىلع دراوتي نييريمحلا

 بسح اهوظفل يتلا ةصبخ ةديهشلا مسا مهتانب ىلإ نييددصلا نم

 يناثلا مسقلا نكلو اصفح | ܦܚ 2303: 3

 عقو مسالا اذهلو اصبخو اصفخ ينعت اضيأ يهو يسبح مسا ىطعأ

 يف امأ |رهس ةفيرشلا ةديهشلاب نونميتي قيمع نييددصلا سفن يف

 ةثيدحلا ܇ ܝ بعشلا لّبقتل ددص يف مسالا اذه ܠܠ مايألا هذه

 ةزوريفو اليحفلا ةيرق يف مسالا اذه دراوت امك ةميدقلا نم رثكأ

 ىرخأ ةدلب كلانهو .رفحو ةيرهزملاو سيلقورفلاو نيتيرقلاو لديزو

 اه : 10:30 3 ) كل ܝܬܝܪ ܝܒ

 يأ ةمومضملا فلألاب تسيلو ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع فلألاب يهتنت

 ةيحيرألا ىرن مهدلب نع مهحوزن دنعو ءيبرغو يقرش نيب ام جيزم

 اولزني نأ مهتوخأل حامسلا يف ةردابلا هذه يف ودبت ةيددصلا

 نيخثلا قرولا نم ضعبلا اهضعبب تقصل قاروأ يف هيلع ترثع

 00 > 2 8 © طرطكسلا دداض كيبعو

 ܠ



 شا طفإ هلفاخ وقلم ركعلا وردا: نكمل مااووللا «رافسلا» رات رق يعمحلا

 ةنس ةيروسلا لوصألا نع همجرتو هبتك سايلا ىسيع ىعديو يدادجأ

 وه ةديدع قاروأ نمف هفالغ امأ نآلا ىتح يتزوح يف وهو ¥

 ىلع يهف هتباتك امأ ديدجلاو ميدقلا دهعلا اهيلع بتك قاروأ اياقب

 امك يروسلا يدنهلا فرحلا هباشتل اذكه اهتوعد ةيريمحلا ةقيرطلا

 ةيليجنرطسالا نيب تطسوت ةباتك يهو ةيلاحلا ةيدنهلا عباطملا يف

 عباطم ئف لمغتسملا ترحلا“وأ :ةفّولأملا ةباتكلاك امامت ةيبرغلاو

 نييددصللو .دنهلا ةيمست ةيمستلا لوصأ نع ريثكلا انحرش دقو دونهلا

 دنهلا لهأ اهظفل امك امامت كلذو ةيروسلا ةغللا ظفل يف صاخ عباط

 نولوقي نويبرغلا ظافلألا هذه نم الاثم ذخ عمجلا يف اصوصخو
 »ܦ ܐ رس ܰ

 ܢܢ كولا ܕ( دنرحلا*اننأ“ ܘ ܢ

 ܐܦ )ܬܠ 08 نييظوم ܡ نيحا اذكه نوظفلي

 ةيلاجلا نأ قّدص نمب تسلو نيبعشلا نيذه ةيوخأ يف ةحضاو نئارق

 ةعضب اهماوق يتلا ةيواهرلا ةيلاجلا يه دنهلا ىلإ تبهذ يتلا ةديحولا

 نأل ةراشبلا اولبق مهلبقو مهدعب بوعش كلانه ناك لب سانلا نم تائم

 .ذئرصع ةيحيسملا راذب لبقتل ةبصخ ةيروسلا ةيضرألا

 يهف مهسئانك يف يدنهلا يروسلا نحللا عباط يه ةريخألا ةنيرقلا امأ

 لمحت يهو نويددصلا اهلمعتسا يتلا تاربنلا تاذو ةفيرطلا تاذ

 نم ةيبلغأ داك ىتح يددصلا نحللا اهلمحي يتلا تامصبلا سفن

 قيفكلاو رحال الو دونهلا ملع نم مه نييددصلا نأب دقتعي نأ مهعمس



 دنهلا رطش ممي نم مهنم ةدحاو لوصأ نم مهنأب رمألا نم ةقيقح ىلع

 كلدو .ماشلا ربو ددص ىلإ مهنمو رصم ديعص ىلإ بهذ نم مهنمو

 يذ قورسم دهع يف نييريمحلا سئانك ترمد اهب يتلا ةبقحلا يف

 سقطلا يف اونتعا دق اهارقو ددص سئانك عيمج نأ نع كيهان .ساون

 سئانكلا يقاب يف ردني اذهو قرشملا سئانك يف يعرملا يقرشلا

 نم يأ قرشملا نم ةيقرشلا ةئفلا كلت حوزن ىلع لد ام ةيروسلا

 بناج ىلإ يقرشلا مهسقط ىلع نيظفاحم اوقبو قرشملا سئانك

 .يبرغلا

 ةريثك ةيلزنم تاجاح هلخاد علتبي ليطتسم يبشخ قودنص :يفارص

 يف باب اهلو .خلا ... ةففجملا تالوكأملا ضعبو مهاردلاو بايثلاك

 يفاروصلا تسيلو يفاروسلا يهو .ةجاحلا دنع قلغيو حتفي اهالعأ

 قلغأو علتباو صتما فزعه اهدرجم داصلاب تسيلو نيسلاب يأ

 هلي قودحصلا اذه نذل ىراجفلا يرابسالا تيملاب انه فاذخأ انو

 يف امأو .صمو علتبا فارس ܦܪܣ و تيبلا تايجاح نم ريثكلا

 نيتهجلا يتلك ىلعف قلغتو تايجاحلاب ܟܰܢ يتلا يهف رخآلا ىنعملا
 ةملق يف ضيع 3:3 > )ܝ ܒ0)

 ܝܫܝ
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 .اهيلع سيلو اهب ةنزتخملا



 :مدقلا نم ةيمامألا ةهجلا الإ يطغي ال يذلا ءاذحلا :يامريص

4 

 صقت ةلماعملا ةلوهسل نكلو لجرلا لك يطغي نأ ءاذحلاب ضورفملاو

 مرشلا يه ةيلمعلا هاهو بعكلا دنعو ةرخؤملا لثم ىرخألا ءازجألا

 ضعب صق يذلا ءاذحلا وه :اميرسلاو ءصقلاو مرشلا يأ :امارس وأ

 ܐܠܨ ܐܬܡܝܪ , ܘ ܐܡܝܪ , ܐܡܝܪܩܦ هيف ليقف هئازجأ

 ܬܡܝܪܣܘ ܇ ܐܡܝܪܣܘ مدعم درجملا اهلعفو اثيامرصو اثميرص

 ܬܨܕ ܐܬܠܝ

 ذاشلا عِجرُي نأ يهانلا حصانلا ةلواحم دعب :لفطصا وأ :لفطص

 هلو كلام :لوقيو رخآ تأيف هنم حصتني ال هّيغ نع علقيو هتدعاق ىلإ

 وه درجملا لعفلا .هسفن ةيلوؤسم لمحتي وهف هنأشو هعد يأ :لفطصي

 : يك »)5 ܐܪ( ܫ( ܕܒܝܐ ‹; ئنبغلا, نع-ةيانك ىه اداضلاولافظ

 نمف .خستيو سّجني : ܠܦܛ اهنم ديزملاو .خستاو سخبو خستا

 دنعو ةئيندلا رومألا هذه نع علقي يك اهاطعأ ةحيصنلا ىطعأ

 ذخأت مل اذإو ةحيصنلا كل تمدق :هل لوقي ةحيصنلا نم غورفلا

 خستا:ةانعماَم : ”>كجعأ.٠ "هك. لفطست يتحيصنب

 : ܠܦ :نم نوكت نأ اهل زاج“امك تئش'ام-ءوسلا-قيدصب شسجنتو

 اليد و طتمت ءا يدق كه طعنا

 نخل دينو وعلل :مجوو ةكرحلا نع فقو :نفص

 تفقو تنص ܬܢܦܣ رأ ܢܦܣ :اهيف لوقن ةنيفسلا وسرت امدنعف

 لويخلاو : ܢܦܣ 31 .كارح امنود تمجوو اهناكمب



 .يرجلا نع ةفقاولا :ةنفاصلا .كرحتت الو فقت يأ :نفصت ܘ

 ةنفاضلا ريغ ةكرحتملا :ةضكارلاو

 مالكلا نم وهو دحاو ءيش ىلع اتلد ناتملك .بيرطألاو :ديرفص

 ةبشخ ىنعملا تاذ امه بيرطألاو ديرفصلاف ةعارزلا تاودأب صاخلا

 طبريو اقانخ ܐܦܢܚܚ قانخلا فلي يك ةحالفلا رين بناج ىلع تعضو

 ܐܬ ܝܦ ¦ تيرفصلا وأ ديرفصلا ةقيقحلا يف يهو .اهب

 :بيرطتلاو تيرذصلا .. اكوطم

 يمس هنأب نيللحملا ضعب همسا ىزع رئاط وه :نيعلا رفص

 .روفصعلا وأ ريطلا وهف رفصلا امأ ءارفص هنيع نأل نيعلا رفصب

 رع مالا رع نرش رع جي دا يحال نيعلا رفصو

 روزرزلا :تيملا رفصو .ليخنلا روفصع وه الهو فر :لقدلا

 | < ىر باغلا رفصو .!هاؤا ܐܬܝܡܪܦ ܨ

 . اله هر ءاعتلا وه

 ةوفصلاو :ةوفص هيف ليق قارتحالا دعب دامر نم ىقبت ام :ةوفص

 ܦܦܤ اهديزمو قرتحا اهانعم ܦܠܧܦ درجملا اهلعف ةيروس ةملك
 دحب ججأتلا وأ قارتحالا نم > ا ب رحلوا

 ܐܚܕ ناكر ܝ ܐܒܒܘܣܟܘ | ܐ̈ܘܒܒܣ :ܒܦܒܣ ܣܣ ܝܟ

 اهنم مسالا يه اتفشلاو تارفاصلا نم اهنأل نيسلا ناكم تذخأ
 ܗ

 . |ܬܦܣ

¥ 15 



 ةحوفاصلاو .أرط دمه , :نيتيحافص نيب ام عقو نالف :هيحافص ¥

 .ىقاطظلاةجيفنلا اواخر فاش ܐܬܝܚܘܦ , 1

 وأ .نيتئراطو نيتيداع نيب اطروتم نوكي نيتيحافص نيب عقي يذلاو

 اثيحوفاص وأ ةيحافصلاو اثيحوفاصلا يه ةتغبلاو خف يقش

 قوذب ءايشألا فصو نيز : ܬܒ , يف يروس لعف .ةنيزو قودو

 نأ دنب:الاءانهاو:ةيسقتلاو عليكنتلا !ئتلاج+اتعبت:ءاقلاو :ءابلا ܐܬܦܘ , ܘ

 حيشوتلا وهو اهنع اليلق فلتختف تيبصتلا امأ نييزتلا وه تابوصلاف

 :اثنايبصتلا ܐܬܝܒ ܬ ܠ

 قوذب اهضعب بنج ءايشألا عضوو قمن تنع : و و ةنيزلا يه

 .تايهافشلا ةليصف نم اهنأل ىرخألل ةدحاو تبلق ءابلا اهلصأ

 اهزهج :هنذأ ىلص :هزهجو هبصن : أسسه ال خفلا :ىلص ¥

 .عامسلل

١ 



 ܝ
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 وه قشلاو ܦܠ , اهقش يأ 34 ¬) 3353 ܒ

 ةعراصلا يه افلوصلاو .هقش بابلا فلصو ܐܦܠܠܘ ܨ 3 ܒ

 اذه نم الا ةفلسلا نأ دقتعأ ¥ ܕ ܵ" نيقش نم فلؤملا بابلا ةعراص '

 ܐܦܠܘ , 3960 ܣ ايقاع رن تاي نع ا

 حيمصلا جسنلا ىلع تنأ دقو رخآلا فلصلا ذخأي مث نمو اهن

 ܦܠ ܟܡ وهف فلتسي يذلاو افلوصلا يه ةفلسلاو . ܐܦܠܘ ,

 ܠ

 يتلا اهتلح اهسبلأ :سورعلا دمصو «تيزلاب هأبع جارسلا : دمص

 ءازجأ كسمت يتلا ةبشخلا :لونلا دمصو .اهسرع لجأ نم اهتزهج

 يهو :دامص 3

 نم ةيقابلا اهيناعم لكو طيخب وأ ةدمضأب حرجلا ܠ وأ دّمض ةطاسبب

 2 ل م

 اهيف زربت يتلا اهتلح اهسبلا :سورعلا دمصو .اهليتفب ةلصتم ةلعشلا

 هئازجأ نيب ام عمج :لونلا دمصو «ةبسانملل قئاللا اهبوثب ةحشتم

 تاقزع يف هؤازجأ تعمج ام دمصلاو :هضعب ىلع اعمجم هلعجو

 ܝ ܓ ܗܒ ܟܠ هبصع :حرجلا دمصو .لابح وأ ةيديدح متاوخو

 يأ ةكرعملا يف دومصلا ءانه نم ةيتآ دومصلا ةملك تناك امبرو

 ادمصلا يف اهعضو :مهاردلا دّمصو .ماصفنا يأ نود داحتالا

 اهيف عضوت يتلا ةبيقحلاو ةبلعلا يه :ادمصلاو ءاهضعب عم اهعمجو

 ينفج نوفجلا طبر ىنعم تطعأ ةيروسلا يفو ةرومكملاو .سبالملا



 ܐܫܢܐ ܦܙ ܐܝܕܘܡ , ايدومصلا يهف اهضعب عم اهعمجبو تيملا

 مهاردلا دحوو عمج :دّمصو .دماص 3 دحوو عمج :انلق ديزملا

 يف تدمص ءاملاو ءاهضعب عم اهعمج هر مصر تاينتفملاو

 رمعلا ةشيوحتو رمعلا ةديمصتو .نيدحتم نيدماص نينمؤملاو ءاروجلا

 : نتا تويعو نيطم عم عالق و معلا نافيا [افحسألاو امور

 ܢܚܕܝܠܩ ܕ ةبحملاب نيدومصم ةوخألاو ءراخدا ܐܕܡܘ ¦ رخدي

 تايتنلألاو .ةبحملاب اهيعنج :نوبصتخملا ܐܣܒܪ ء.اظونح

 انانص اهدرفم عمجلا ةغيص يف تتأ .ةهيركلا ةحئارلا :ىنص
 2 رم 2

 تحبصأ راصتخالا عم ينونص : ܐܠܢ ܕ اهعمجو ܐܢܢ ܙ اهعمجو

 نايات ܚܠܬ ܠܒܣ ةيحئاولا + انور ويتم

 وأ :يينس ينعملا اذه نم انلق دقو اذه ةهيرك ةحئار جرخأ هزارب

 يمل اال اسر ضمة هلك ف اهانج وبقي دقو هيكل عم

 اذه فيت نبق ىالاجدب ةنلا و لادكسانا 1 1تيكتستلاب ةليصنلا قلم نو ل قيف

 .ةياغلل ةهيرك ةحئار جرخأ يأ ܓ ܟܝܐ , اهيف انلق ذإ زئاج

 نيبجلا ىلع قلطيو قاّربلا يلاعلا نيبجلا وه احيدنصلا :احيدنص

 ةقاربلا ةعلصلا ىلع ةفصلا هذه قلطت اضيأو ةعلصلا سأرلا ةمدقمو

 ىلع قلطت اهنكلو علصألا سأرلا وأ نيبجلا ينعت نكت ملو ةئيضملا

 علص نم ىلع مكهتلا ىنعمب طقف تذخأو قارب قرشم عصان لك

 اهدرجم ةملكلا بلص نم تسيل داصلاف .يمامألا هرعش رسخو
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 + ¥ ܙ



 حبصيف نيشلا وأ نيسلا ةطساوب وهف ܠܨ ܫܠܐ اذه امأ حطان' هج

 حبصي لوعفملاو .قارشإلاو عاصنلا نم رثكأ :حطنش وأ حطنس

 هيا مابي نب اديسع يارس اسي دع
 :كامسألا ديصل لمعتست ةيوتلملا ذالوفلا ةعطق ܐܬܪܢ ) :ةرانص

0000 

 ىرأ .ملع قباس وأ ةطخ امنود هعضوو الوهجم ائيش كرح :عبنص

 هب ملع قباس نود دجوو ردص . ܗܒ درجملا اهنم لعفلا نأ

 :ايدعتم.لذهتف ` 5 ىلع لخدت | وأ نيشلا

 ءاهلاو نيعلا يأ امهنأل كلذو .عابن عماسلا اهلاخي هابن تظفل ام اذإو

 هقلخ يأ . ههحلده هيف لوقي يدعتملا ديزملا امأو قلحلا فرحأ نم

 ءلفطتلا اهيف ىرأ ينإو لبق يذ نم هب ملع نود ايروضح ناكملا يف

 يأ طسولا يف عبنصت هل سيل ناكمب ܗܒܢܬܫ(ܐ و ܗܒܢܫ نالف

 خويش نيب هل نزو ال ناسنإ سلجي امدنعو طسولا يف سلجو لضافت

 ناكمب الفطتم سلج هنأ يأ خويشلا عم عبنصت نالف :هيف لوقن بعشلا
 نانثاو ܗܗܒܢܫ وهبنش يأ :وعبنص نالفو . هحلباطع ܐ ܘܐ سيل

 نيب هبنشتي يأ امهنيب عبنصتيو ثلاث تايف رخآلا عم دحاو ناملكتي

 ةهبنشلا يه ةعبنصلا نذإ .امهاياضق يف هفنأ رشحيو لضافتي نينثالا

 1: - )7 :هبنث ܗܒܢܧ ىه عينصو .اهابنوش |هحنده

 .لضافت يأ :هل سيل اناكم ناسنإلا



 احيرو 0 :نيلئاق ةهيركلا ةحئارلا نع اوربع .اينص وأ :انص ܝ

 ةفاماا) رددت وزؤيمفا رة ܐ 4

 نع ربعن املو ܐܝܢܦܟ اينس وه تيقملا هيركلا انيسو اينص اهنم

 ܐܳܒ :اينصو اينس ܐܒ ܨ اسهم 55 لوفنف ةهيركلا ةحئارلا

 ܢ( ܣ ܟܟܐ نيكلو«بنذلا ينعترال ܐܚܣܪ! ىف ىنه*:ةدننذلا :جوص

 نأ ديري ملعملا.ًالثم رخآلا نم ابنذ رثكألا وه نمو بنذلا يف حونجلا

 اذهبو يناثلا فرطلا جوص جوصلا :لوألا لوقيف «نيذيملت صصاقي

19999 
 اغوسو غوس نيغلا وأ ةيرصملاك ميجلا ظفلب اجوسو جوس

7 7 
 اهعباوتو ددص ةقطنم يفو ءيجس ܓܦ درجملا اهلعف || ܓܘܟ

 اجص ةجص ةملك يف ةرارحلاو دربلاو رحلا ةدايز نع اوربع

 ةدضورت اول[ خخ ةؤدلا همز راخريمو اهو جا[ يي همم :اجوصو

 قاطنلا اذه ىلع ةدودحم تسيل يهو ؛هتدح :دربلا ةجصو «بوشلا

 اقيحو ܐܫܢܐܕ ܐܓܘܣ عومجلا ةجصو سانلا ةجص :انلقف طقف

 ادت عديجاو هل وقلا ربل مرق طوال وايعنألا ناجي فو
 ءيشلا كاكتحا نم جرخي يذلا توصلا :يوصيو :يوص

 ,.حشلاو شطعلا نع ةيانك اذهو ؛هيف ةعويم وأ ةبوطر ال يذلا سبايلا

 وأ يوص ىنعمو شطعلاو بدجلاو حشلا وه يقيقحلا لعفلا ىنعم امأ

 ءايشألا نع ربعي لعفلا اذهو ةسوبيلا ةدش نم اسقو سبي يه اوص

 ضعب ىف ذخؤتو ." هنم سبايلا " رجشلا ءدوعلا ضرألا ةسفنتملا ريغ



 ريطلا لثم بغلتو شطعت يتلا تاناويحلا ضعب توص نع نايحألا

 يوصلاو يوصت ضرألاو يوصي رأفلاو شطعلا نم يوصي

 لوفي ىراذنلا نحل وادا ني > كلا ءايدستا ةسيايلا .نطرألا

 .هنو نو ام عاقلا يوص الو :ناعجو لك اهنو ام يللا ةنواي

 :ܗܢܝ ܐܥܪܐܕ ܐܝܘ ܨ ܐܠܦܐ اتةحيي ܠܟ ܢܝ ܐܠܕ ܐܬܢܘܐ

 ءابدجلا ضرألا اهلثم نئي ملو ءكاب يأ هنئي مل يذلا ينينأ هانعمو

 ةيوهلا هب تزرب «ىحنم يروس رعش وهو .ءاملا تارطق ىلإ ةيغاللا

 يمس ريطلا نم عون كلانه دجويو .ءانع وأ دهج امنود ةيروسلا

 .ناشطع بغال ريط نم هنأكو اتوص جرخي امور ياوصلا

 .لعفلا اذه يف رخآ موهفم اضيأ كلانهو

 3 لعفلا درجم :رونص:هروسضيو اًنوص خرصي نمك :روص 6

 امهلدمو املظم هلعج :نالف روص نالفو .مهلداو ملظأ .راوص

 هنم مسالاو ءريكفتلا وأ قيرطلا قحُي ال سأرلا عدصم ازاجمو

 ديزملاو .سأرلا عجو يناروص - انةهر روصلا يهو اراوص

 مج تصلوا ب ع تت يحس فرو ورح (دحرج

 عج ىتباتناو ىتويع تريفكاو ةملظلا قتباقلا : انقهر ܒ

 .سأرلا

 ىلإ ` .نالف.ءاجتاب «نالفهبوص بهذ .هامتلا ؟هبوض
 .هجتا :بهذ :لزن :ىلإ هجتا :بوص 7 لعفلا درجم .مركلا ةيحان

 : ܐܒܘ , ܐܸܢ ܕܝܩ بوص ةهجلاو

 ܫ



 ܝ

 ܐܛ

 :لئاق لوقي يلاعلا توصلاو جيجضلا رثكي امدنع وهز :صاوص

 £ ܠܝܩ 3 ديدشلا يوقلا عادصلا ܝ يأ صّوص يسار وأ

 سفرا وسر دمنا تاؤعتملا ܣ ܙܝܺܩܐ[݁ܕ )ܐܳܒ.

 صاوصلاب ةجزتمم ملألاو ليوعلاو ءاكبلا تاوصأ قالطا ناكمإلاب

 ܨܘ ܨܡ صوصملا وهف اهقلطأ نمو

 امنإ صوصلا لصألاب سيل وهف جاجدلا خرف وه يذلا صوصلا امأو

 صوصلاو صوصلاب يعد اذل نويددصلا لوقي امك يصوصي هنأل

 ياصوصلا توص نوجرخي نيذلا نيصوصملا لك ىلع هتوص قلطي

 . ܐܝ ܨܘ ܨ

 صّوُصلا فانكألا ىلع لسرتست يتلا لئادجلا يف نويددصلا لاقو

 ءيشلا رغصمو صييمقلا نم تالدملا ةنيزلاو .ةصوصلا ةليدجلاو

 توج ةادلا كما عضك اكياس وتم جت هو ةض ونجل ܐܠ كُل

 ܡ ܕܗܕ
 .ةريبكلا عالضألا

 ܐܥܪܬ :يصوصت مع ةخرفلاو ءيصوصي مع بابلا :يصوص

 نسوا كات حا وح ودعي جدأ |رهرصص أشق | ܘ ܕܡ

 ةلصخ يه ܐܬܝ ܘ , 1 ܐܶܠ ܢܨ

 رم هنأ نظأو ܐܬܝ ,ܘ ܘ | ܘ ܨ صوصلا نع ةيانك رعشلا
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 اهدرجم لوص تسيلو للص يه لصألا يف ىفصو ىقن :لوص

 ̀ 1:31 ندع ܙ ܒ) ارا )3:3 5: ܝܒ نابع

 نكلو رمخلاك لئاوسلا يف لمعتستق ابلاغ ةافصملاو ةاقنملا ةلوسغملا

 هر للصملا بهذلا ىرخألا داوملا يف لمعتست نايحألا ضعب يف

 أطخ اهوظفل قطانملا ضعبو ܠܠ ܨ للاص اهديزمو هرم

 ايلولصلا امأ .ةيفصتلاو ةيقنتلا لالوص للاص اهنكلو ليوص لوص

 نسف عضو ىمدو ءاسثأ ىيف ال هكببوف ܐܝܠܘܠ ܨ لولحدلاو

 ثيعتو ةهكافلا نم لانت اليك رويطلا فيوخت لجأ نم يثاقملاو موركلا

 .داسفلا اهيف

 ةيداعلا ضرألا مجح نم تجرخ ضرألا نم ةعطق :رويص

 اهانوعد مجحلا يف ةمئالم وأ بسانت نود اهعم تمحتلاو ىرخألا

 نيزلا فرحب اهنكلو داصلا فرحب تسيل اهنأب حضتي انهو رويصلا

 قحلملا روياز .رويزلا حبصتف هتليصف نباو داصلا فرح وخأ

 مجحلا يف فلتخي ناك نإو ىرخألا ضرألا عم عمجي يذلا يضرألا

 > ` هيو 8:5 )900: >: 15

 لبحلا رّيز «ْتبُي ناك هنأ ةجرد ىلإ دش :ريز 99 ديزملا لعفو

 دتشي ܪܚ ܐܦ لجارملا ريزي معو ريخألا رايعلا ىلإ دتشا نم رّيزملاو

 ةدش نم عطقتي هنأكو حبصأو دتشا نم ريزلاو .ةلوجرلا يعديو

 وه ريزلاو . ܐܪܬܝܠ ܩܣܦܡ ܐܪܝ راثولا عطفيب رايزلاو هرايز

 رويصلاو ءيشلا ىلع مغرأ نم رويازلاو سأبلا ديدشلا لجرلا



 اهنأ نع مغرلاب ىرخأ ىلإ تمض يتلا ضرألا ةعطق يه رويازلا

 رّيزملاو ءسخبلا عونلا نم يه ةداعو ةيعونلاو مجحلاب ةئفاكتم ريغ

 :ىتالولا فيز بأ ؟نيقااوو هاا وح هرم زاتنلا

 ةيماعلا ةغللا يف تدرو اهنأل اهجردأ ال بوبيشوأ :بوبيص

 ܕܫ نب ارطنع وخأ بوبيش لثم بوبيش عم اهيواستل لب ةجرادلا

 توص جرخيل رامزملا مف ىلع عضوي ريغص بصق وه بوبيصلا

 ىلع فزعي يذلا وه بوبيشلاو بوبيشلا وه بوبيصلاو رمزلا

 نم نيشلاو داصلاو ܐܒܘܒܝ , ابوبيصلا يه يه ةباآبشلاو ةبابشلا

 .تارفاصلا وأ .رفاوصلا ةليصفل تايمتنملا تاوخألا
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 ܐ. 19 كش 3

 لثم قارفلا يناغأ انعمس ام اريثك :انضو :ينضو :نعض

 0 ساس لا و طمتلا ع ه داس تب" كلوأ: :: لعتشملا»ةّيمفأ

 نييددصلا ناسل ىلع تدراوت يتلا .نذإ نوعضلاو نعضلا وه

 جبن ܪܛ
 وه نعضلا بولقلا يف نينحو قوشو سفنألا يف قيمع عقو تاذ

 نمو يحلا نم ةبحألا لحري امدنع صاخ لكشبو ًܐܢܠܛ نعطلا

 صاخ بدأ دجويو ليحرلا لجأ نم اهنولمحيو لبإلا نونعطي ةريدلا

 ندا سالو اة رئاج كر ܐ و: قييدديسلا دكع

 اذه ينغت يهو ةدلاولا ءادح ىلع تمن مك يتلوفط يف ركذأو قيمعلا

 الإ نوعضلاو نعضلا ةملك تعمس ام نآلا ىتحو رعشلا نم عونلا

 وه ܐܢܠܛ نعطلا وه نعضلا نذإ قيمعلا نزحلا يسفن يف تلمعأو
 اهريغو لبإلا روهظ ىلع نولمحم مهو ةبحألا بحصي يذلا لمحلا

 ن1 539; 9935 19 ىأ & 398 نماظلا» 7 © دقو

 نم ىتأ دق هريغ وأ رجنخلا يف نعطلا نأ ىرت ىنعملا اذه يف تنعمت

 حارجلا هلّمحي وهف رجنخلاب وأ حمرلاب رخآ ناسنإ نعطي امدنعف انه

 ينعت يتلا ةيروسلا تادرفملا نم اضيأ يه نخث نأ ىرأو اهب هنخثيو

 وأ نخاث ةيقرشلا ةقيرطلا ىلعو حرج ܢܝܝܫ اهلعف اهتاذ دحب حارجلا

1 



 تنع اهارت نيشلا فرح يف ينوخش ةملك ىلإ تعجر اذإو نخاش

 نسلا يف نعط نمو عمجلا ةغيص يف 602 ىف ىلا كا

 ةملك تدرو قارعلا يفو ؛نونسلا نم ريثكلا لَمَح امدح ܢܥܛ

 : 39 ܗܢܥܛܐ( 175 "7 رانيد وناعط ' ءاطعلا يف نعطلا

 نييرصملاو ماشلا لهأو نييددصلا ةنسلأ ىلع اهدراوتو لايت ام امأ

 :اهيف اولاق ىوادبلا لهأو ءينضو انض :هيف اولاق نعطلا ةملك يف

 لمحلا ىلع لد يذلا ىنعملا تاذ تلمح انض ةملك انهو ؛ةونض

 انض وأ مألا محبي مه دالوألا نأ كلذ يف ليلد ريخ انلو ܐܘܒܠ ܕ

 > 338 0 > 0 ناي ىراشلا © >: انش

 0360 يف ܐܬܩ احرق دوو انك (ايطيأ .لاذلا ,نأ امك «قطانملا نكعي

 .رخآ ىلإ ناكم نم دراو ظفللا ةقيرط رييغتو ثحبلا اذه نم ةفلتخم

 ةملكلا " مألا ةلومح " ةلومحلا وه نعطلا نأ يأ كلذ يف ليلدلا امأو

 ةلومح " :تالئاق نهدالوأ خيبوت يف تاهمألا ناسل ىلع ةدراوتملا

 . ܐܫܝܒ ܐܢܥܛ انض يأ ' ةيدر

 داقحألا لمح وأ ةلومحلا اضيأ اهارت دقحلا يأ ةنيغض ةملك ظحال

 لمحي هنأ يأ هبلق يف ناسنإلا اهلمحب ديقت لامحأ هذه لك ةيهاركلاو

 . ܐ̈ܢܥܛܘ ܐܢ̈ܘܥܛ نئاغضلا وأ نئاعطلا هذه لك هبلق

 ليق المحمو ازفحتمو اروتوم ناسنإلا نوكي امدنع ددص قطانم يفو

 :هل ليق روتوملا ناسنإلا ةئدهت ةلواحم لاح يفو نوعطم هنأ :هيف

 ينعت ܢܠܛܡ روتوملا اهيأ اذكه رمألا سيل يأ ' نوعطم ايال '

 ¥[ ܘ



 اضيأ وهف هيلع وه ام رثكأ هيلع لمح يذلا فثكملا امأ روتوملا

 نأ لوقأ اه يهفر نخآةوتخ ܠܛܡ نعاطملاو نوعطملا

 لعفل أجلي نأ لمحملاو فثكملاو روتوملا نيحالطصالا نيذه لمعتسي

 يف حرشلا ةحص يف :نخآ:ليلد اضيأ ܐܢ̈ܘܥܲܛ ةملك يف انلو نعطلا

 اذه اب مجال. يو انناق:عانلمفلا فما لذتك فزصنلا لملم انو :ناطخألا

 :لييأ زيان ةحبلا لاه لبا خبأ ةتاملكولم جمق كجطفلا

 : 1 ا
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 >> ءاطلا فرح

 فصي يروس لعف وه بلغألا ىلع .لمدنا :حرجلا باط :باط

 بطلا ةملك تذخأ دقو راسكنالا دعب بلقلاو لامدنالا دعب حرجلا ةلاح

 تغيصو فوّجأ لعف نم تذخأ اهنأل ةملكلا هذه نع أطخ بيبطلاو

 كل ةةيزمو دكان :ناط لعفلاف :تعابتم لعق نم:اهناكو

 .بيبطلا وأ ببطملا ال بّيطملا هنم لعفلا مسا نوكي نأ ضورفملاف

 .ريهشلاو رهاشلا اتنع دق نيتريخألا نيتاه نأل

 يف .ةيروسلاو ةيبرعلا نيب تعمج دقو : بل .راطإلا :اراط

 :ةدئادلاو واطإلا

 امك تسيلو ركذم يهو .ريغصلا ءاعولا .تحب يروس جسن :اسساط

 مهنأل ساط نم ثنؤم اهنأب يبرعلا مالكلا قاقتشاب اونع نيذلا مهو

 ثنؤمب اهل ةوعد ال قالطالا فلأ يه فلألا نأب مهرظان نع برغ

 .ركذمب وأ

 ܝܝܝܛܬ(ܐ هيتبكر ىلإ هسأر يندُيو ناسنإلا ينحني نأ يه :يخاط

 اذهو اهضعبب اهتقصالم نأ نيتبكرلا نم سأرلا بيرقت اهانعمو

 لك ىلع ةلماش يه لب نيتبكرلاو سأرلاب ةصاخ اهنأب ينعي ال

 .يبرغلا ءاحلا فرح ءاخلاو قا ܣܨ ءايشألا



 ܝ
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 ضرألاب قصلي نأ داك ىتح هسأر ضفخ ܐܝܝܛܡ يخاطي :ىخاط

 ضرألا هاجتاب هسأر خانأ هنأ يأ يراعتسالا ىنعملا اذهب انه تذخأ

 ءاحلا يه ءاخلاو احط اسي 7 15 ايي نسا لح

 ياا راسل يقم نعفلا هيرب يقرا هني راما ىرط ةئرتلملا
 ندي نأ دن تح كيرالا ىلإ هير كح نإ عيل اا نرحل
 وه قارطإلا نأ قرطأ نم رثكأ يهو يخاط يف هينعن ام اذهو اهب

 امأ اليلق هضفخي لب ضرألا ىلإ لصي ال نكلو سأرلا ضافخنا
 .ضرألا يف قوصللا وه ܝܝܝܛܬܐܘ ܝܝ
 اذه ماشلا دالب لهأ لوانت امك .اساطلا ةعئاض حالطصا يف :اسساطلا

 هب برشي يذلا سأكلا وه لاق دحاو هانعم فرعي نم الو حالطصالا

 رثكأ امو عاضو ءامظعلا دحأ هب لكأ نحص هنأب بهذ رخآو رمخلا

 يهو اسوط ةساطلا تظفل نانبل لابج يف .لايخلا يجسانو نييللحملا

 يهو لوهجملاب عئاض يأ لوهجملا تنع ةيروس ةملك حصألا

 زاج نيسلاو ءاطلا تاوخأ نم انملع امك ءاتلاف ܐܫ ܘܬ ةملك طبضلاب

 يف ىقبت اهنم ىقبت امو اهنم ةيظفللا اهتبارقل اعرش نيسلا ظفل اهيلع
 ددصلا اذه يف رخآ حالطصا دجوي اضيأ امك شاط نم ةيبرغلا ةغللا

 .نالف باوص شاط لوفي

 نيعلا تبلق شعط نع ةرصتخم يه شاط ةملك :هباوص شاط

 ةملكو تايقلحلا ةليصفل نايمتنت نيتنثالا نوكل اهنم اهتبارقل فلألا ىلإ

 5779 096 7 نارا 70 7 ف فانا رايك نوط



 ىلتعلالا يفتي انهو م اقكالأ_«وأأ ىنؤشملا نكلو تيحشملا ܨܡ ܠܐ ܒܐܝ

 عاضأ يأ :ابوص شعط ܐܒܘ و ܫܠܛ باوصلا شاط يف نماكلا

 باوصلا شاط حالطصالا اذهل حيحصلا ىنعملا وه اذهو هاجتالا

 . ܐܒܘ , ܩܠܛ

 ام ܩ 5 ܐܳܬܐ

 ظفللا ةلوهسلو كطكط ܟܛܦܛ لعفلاف ةيلعف وأ ةيونعم نوكت امبر
 ܟܛܒܦܟܛ وه كلذب حيحصلاو كتكتو أطأطو قطقط انايحأ تظفل

 نالف ىلع كتكت هبضغ ةدش نمو ةراجحلاب قطقط وأ أطأط نالف

 .انفلسأ امك ام ةرارح ةجيتن توصلا رادصا يف دحاو ىنعملاو

 ¥ 45:49( لكمجيز, .هودنزه وعاش هنأ ريثكلا دقتعي امك :روغاط

 دنهلاب ىمست تناك ريمح دالبو .نييريمحلا اياقب نم ناك هنأ برغتسأ

 تمجرتو ةيلاحلا دنهلا بوجي ناك .ةديعس ةيبرعو ةشبحو شوكو

 انقل كنيفلب اعلا هلا وهو ةقيتنيا ا بضاخللا ¿ܐܣܟ ܨ( هتقسلفوءههئابصق

 رجاتلا يأ روجاتلا وأ روغاطلا وه ةيروسلا يفو ةيرصملا ميجلاك

 ةقارولا يف رجتي ناك نميلا دالب راجت نم وأ ارعاش امإ ناك يذلا

 وهف ةميدقلا تاباتكلاب نومتهي نيذلا يأ نيقارولا ىلإ هيدل ام عيبو

 ةيدرفلا ءارآلا نم اذه امنا رجاتلا تنعو .اروغاتلا وأ ܓ ܢ

 .ةيصخشلا

 فرغ ةيلمعو هنم هدوج قيما تبل سد اما ملا مالك لاط

 ` ܪܡ ܠܛܒ :لاطن .ةليصأ لعفلا اذه يف امك يه :ءاملا

1714 



 .فرغي يأ :لوطي ܠܘܛܢ حبصيف نونلا فذحت هنم عراضملا

 ' ريبلا نم ءام لدني ايلإ بهذ ' :لوقي يئابرقأ دحأ ارخؤم تعمس دقو

 رثبلا نم ءاملا فرغ ةيلمع يهو لوطي وأ لطني تاذلاب يهف

 .ددص يف الإ ريبعتلا اذه عمسأ ملو . ܐܪܝ ܐܒ ܢܡ انم ܠܛܢ

 .فسعتمو ءييش يأ :" شبط نالف " : فسعتملا ىنعمب :شّبط @
: 

 ىنعملاو شيب :يناثلاو .ܒܛ :لوألا :نيعطقم نم بكرم مسا وهو

 صخشلا وه ىمححهب و ءيش شيبو ةرازغو ةرثكب بط اهنم

 هماعلا ىدل لوادتم حالطصالا اذه لزي ملو ةرازغو ةرثكب ءييسلا

 .اهعياوتو ددص لهأ نم

 لاع ܥܠܟ :اولاقف ةرثكب نويددصلا هلمعتسا لعف .دعقاو سلجا :بط

 34 5 كوم ىلع يقيل ا 99004 9:3 3)

 ع ردع ܦܐܢ وأ كنشإ . ܠܥ ܐܬܩ سلجا :ܒܬ

 ܒ ܐܛ. ܐ تأ ةيفاعلا ܒܨ ىف ܢ لاقو .كترخؤم

 تاممتسا 1 يفر ةيناغلاو ةحل راي رمق ىحا ىأ 1 ظيكحح

 قبلت دلو :ىروسلا سوماقلا ليس تذش اهنأ عي !خبكحي اكيفاع ةملك

 .مالكلا يماع يف الإ

 :اولاق هيف اونكسو رخآ ىلإ ناكم نم اولحترا اذإ ىوادبلا برعو

 مهو ¥ املو اونكس مهنأ يأ " بانج ةريد اوبط ينسحلا برع '

 لهأ اهلمعتسا دقف اثيفاع امأ . ܐܵܒ̱ܢܓܕ اويبركح مهخاكمو ܐܒܬܘܬ

 .مهدلب يف اهلامعتسا رزغو الولعم
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 ܐܛ

 ܐܛ

 ܝ بناغ ܠ تلمعتسا .سلجا : 9

 هب ܬ ܘ

 .كترخؤم ىلع سلجا يأ : ܟܬܫ (

 اه ܐ )ܠܬܐ ةعابطلا يف موهفملا ريغ : عبط :

 ءاملا هجو ىلع شاف دحاو رهنلا ىلإ الزن نانثإ .قرغلا ىنعمب نكلو

 يقب يأ ءاملا هجو ىلع شاف نايروس نالعفلاو :اعابط عبط رخآلاو

 ܠܒ ܥܒܛ .عبطو .ܐ̈ܝܡ ܝܦ( ܠܥ ܫܦ

3 
 .ةيروسلاو

 لبط ربخلاو ربخلا دتماو عاش :ايندلا لبط نالف تيص :لّبط

 .ܠܠܒܝܐܢܐ ܠܠ قئوفلا ܨܠ

 ܢ ةلفلفانلا هك ىلا لابايقإث ل وكومنت نشب واعانق يلع تاع ف

 2 رانل لاب تلقا تر رتتملا ورق كبطل ةنيكألاا اهتعوبص رضاك بالابأيط

 لبطلاو . ܠܒܘܬܬܐܘ ܠܒܝܬܐ .خلا ... تيصلاو ربخلا عاشو

 .ربخلا عويش لابوطلل ةادأ وه

 يهؤ (لمهَملاو:يلابم/ريغلا هلبألا درفلا نع ةفضلا. هذه تليق :نجط
 لفغملا هنأكو ىءارتي يذلا ناسنإلا وهف كلذ نم قمعأ ةقيقحلا يف

 نم هلخاد يف ام ءيبخيل تافصلا هذهب زربي هنكلو لابم ريغلاو هلبألا

 ܐ ܐ

 يف شغلاو ةعنضلا تنع الصأ ةينانويو ةيروس ةملك نكطلاو
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 ةملكلا هذه تروطت مالكلا لاجم يف اهرثكأ امو ثيدحلاو فرضصتلا

 ةيزيلكنالا يف امك وأ ةينقتلا :اهيف اولاق اهروطتو ةعانصلا نونف ىلإ
 رجب ܐ

 1 ܐ ܢܢܟܛ نانكطلا وه نكطلاو . 16611110116 و 01108

 اهتكلو ; فأ. نم ضعبلا اهاعدا امك ةينقثلا ةملك تسيلو

 ` ܨ 3 5303: 30 ܐܝܓܘܠܐܢܟܛ

 ةيجولونكتلا ةملك ىلإ انلصوت ىتح ضرألا دالب لك يف تعاش
7 

 ليوحتو ةعيدخلا نفو عنصتلاو ةفارحلا يهو : ܐܝܓܘܠܢܟܛ

 بسح رومألا ريوطتو عينصتو ةعومجم ىلإ دحاولا ءيشلا

 .ةفولأملا ةيعانصلا تاعداخملا

 ناعم دورول لي 0 50 20 لعقلا اذه < 5

 ام ܬܩ ةفورعم نوحاطلاو نحطلاف لعفلا اذهب لصتت ةديدع ىرخأ

 وأ نالف :نأ وه نحط لعف وه ةماعلا ةنسلأ ىلع لوادتو هيف جرد

 نأ كشو ىلع امهو اجوزت يأ نوحاطلا ىلإ اوبهذ وأ اونحط ةنالف

 يهف رخآ ناكم يف زبختو ناكم يف نحطت يتلا ةأرمالاو الفط اقزري

 يف لثملا يف درو امك ءاهجوزل اهئالو نع تجرخ يتلا يغبلا ةينازلا

 ݂ܬܦܐܘ ܐܬܟܘܕܒ ܬܢܚܛ ةنالف نأب ةينايرسلا لاوقألا ضعب

 اهتعاط نع تجرخو صخشل تجوزت اهنأ يأ . | ܪܚܐ |ܬܟܘܢܒ

 يه تنحط وأ نحط ةملك لعلو رخآل اهسفن تملسو اهجوزل اهئالوو

 .رخاب تزبخو ناكم يف تنحط ةنالف لوقلا اذه تافلخم نم



 ܝܐܘܢ ينعت ܐܠܘ رتويبموكلا يف ةجمربلا ةملك نأ دقتعأ امك

 ةيروسلا ةغللا اوطعأ يمارآ يروس بعش مهو ناربعلا اهلمعنسا

 لأس " طيطختلاو ةجمربلا يف مهدادجأو مهئابآ ةغل اهنأل ةريبك ةيسدق

 56 ܢܘܡ :لاق دغ موي يف هب مايقلل ططخي امع ام اصخش لئاس

 اذنه ܐܕܝܠ )ܟܢ ܟܠܠ هانتنا دشا انك. بصل ܢܒܥܡܠ ܬܒܐ

 ىنتعا يتلا ةيعارز ةنيدم نع ذخأ هنأل هتيقطنمل ةغلاب ةيمهأ ريبعتلا

 ؛عمج ءدصح ؛عرز :لسلستلاب يتأت اهلكو ميدقلا ذنم ايروس يلاهأ اهب

 :لحارملا هذه رتويبموكلا لحارمل راتخن ام ريخف .لكأ ءنحط ܢܨܚ

 ىلع يقابلاو ىذغ جمرب سيل ܫܪܕ ܫܢܟ ܕ ܨܚ ܥܪ ܐ

 .اهل رتويبموكلا جايتحا بسح اهوبتري نأ نييوغللا

 هنأ ىلع لدي اتوص جرخي ابرطضم ناسنإلا نوكي امدنع :حط

 هيف.اننلق-برطضمو حلدم ܢܡܘ هنأ. ئلع لدي ًاتويص جرخي ًابرطضم

 حطحطي مع حطحط هديزمو مي بارطضالا وه حيحطلاو حطي
 :ةحطحطلا هيف انلق بار طضالاو برطضي وه ܝܢܥܡ

 . ܐܚܛܚܘܛ
 هيو نانابباليك ناليف خبال مالت " خاج ܟܬ رضأو عجوأ :خط

 . |ܬ݀ܟܟܬܡܘ ةررضتملا ةكوتملا ديلاو ؛هعجوأو

 :نالف خط نالف .خات ܝ لصألا يف يه .ررضو برض : :خط

 ررضلا وه كوتلا وأ خوتلاو «هب حربو هرّرضو هتساعت يف اببس راص

 .ܐܟܘܬ



 :اثكت | ܬܒܬ :اهيف لاقي " ةرم مسا ' ًامسا اهتغايص ىف اهنأ امك

 ناك امدنع اميدقو نيوقحلاك هب طبري يأ ةصايحلاو طابرلا ىنعمب

 ةكدلاف ةكدلا نويددصلا لاق امك هل نويكري .لاورشلا نوسبلي دادجألا

 ܟ .هيوقحب هطبري يذلا لاورشلا طابر : ܐܬܦܬ اثكت لا يه

 فان ام يأ يكدلا يلاعلا رادجلا يف نويددصلا لاق دقف ءانبلا لاجم

 تاهيه نكلو احا. ܨܦ يهف هلباقي يذلا يأ هيخأ نع رادجلا نم

 ىتح ًالثم نالف ةلع يه ام لاؤسلا يف امأ .دعب مسالا اذه عمست

 .هتلع يه ام يأ > وح > 5 )33

 لعفلا .ةدشب برضو مصتخا :شبرط نالف :هشبرطو :شبرط %

 ةماعلا تقاس حلل هربا حي :اهيحما اهنم عئاض

 شبرط لمفلا غيص اهنمو .اشحبرطلا نع اضوع ةشبرط تحبصأو
 5 :لوألا نيعطقم نم بكرم لعف هنا يدافتعابو فسخ

 ܫܚܒܪܛ ܝ

 . ܐܫܚܒ ܦܪܛܘ اشحبرط : ܫܒ

 نالف :ةيماعلاب لب حرطو ىقلأ حيصفلا يبرعلا ىنعملاب سيل :حرط ¥@

 نم ܗܥܪܬ هعرت حصألاو هحرطو رجحب هسأر ىلع نالف برض

 رجفتت يتلا نيعلا يف ىنعم اهلو سأرلاب ةهوف حتفو قش ::>ؤأ.
 5 © | (- ايه ناك ̀ `

 نيتفص ىلع تذدرو دقف ةيددصلا ةقطنملا ىف امأ :ةرجفتملا ܬܠܝܬ

 :بريضلاب# ردابعلا ىإ : اذ ار :ىرهألاو ,ترطفخلرألا .قينتا



 يعابر لعف نايلغلاو جيجضلا فصو يف لعف :عطرط وأ :أطرط ܝܶ
 ةيروسلا يف تادرفم ةدع اهلو .بخصو ىلغو جض : ܥܛܝ يف

 ةقبقبلاو ةقطرطلاو ةحطرطلاو .ةحطحطلا يه ةأطرطلا وأ ةعطرطلاف

 مي مورا كب واق هر اناني تطوف دور زر امج اقبل

 .خلا .... اقابقوب امه نك وج دست رونو تر مبلل و

 ىلع وهو سوٌّماقلا نم عاض .يرطلا بنعلا نصغ سأر :بونرط

 : 5-5 ܐܢܘܒܪܛܘ ܐ̈ܦܘܢܪܛ ةيروسلا ةغيصلا

 :ضنلا سكخلا هبللشي تابن وله.ةقيقحلاو :نصغلا ىنعمب :درِط
 رتل ويحدد تادف دبر 1

 :هيف انلق ؛همسجو ههجو ىلع ةيداب ةنمسلا تناك نَم :لبرط

 لبرطم لوهجملل ينبملاو ””كؤ لابر هنم درجملا .لبرطم

 نزولا ىلع لدت ام يهو :لبرطم ܠܒܢ ܛܡ ةفصلاو .لابارتم
 ىنعم كلاتيف ܠܒܪ درجملا ىلإ ةدوعلابو ةنمسلا هنأكو ودبي يذلا

 يهف ܠܘܒܶܪ لعافلا ةغيص هيف تغيص ام اذإف لعفلا اذهل يراعتسا

 لاجملا يفو .نيريثك بارتأ نيب ةرادصلاو ةسائرلا ىنعم يطعت

 ةانعرلا سيئزف ناعطقلا  ةاعر نيبو ةاعرلا يعار وه الوبار يسنكلا

 ةاعرل اسيئر ناك يواهرلا الوبار سيدقلاو الوبار بقللا اذهب يعد

 هيلع تذخأ اذل ةيربلا شوحو عيمجل سيئر وه دسألاو «نيريثك

 0( 51 0 - ةفضلا

 سيئر هنأل كلذو لابئرلاب سيل لوبارلا وهف ةميلسلا دعاوقلا ىلع ال



 ةسائرلاو ةدايقلاو ةعاجشلا تافص نم ةفص يهو .شوحولا كلمو

 اهيلع رابغ ال ةتحب ةيروس يهف عبسلا وأ دسألا ينعت اموي نكت ملو

 .حيصفلا مالكلا نم يهو كلذ نم عسوأ ىلع اهلامعتسا زاجو

 هلصأ هنع ةرغصم ةغيص وه يرطلا ضغلا نصغلا :بونرط
 هفرحأ تطلتخا نوبرط : ܒ ةرغصمو : احم اير

 .ينوبرط ܐܢܘܒܪܛ عمجلا بينارطلاو بونرط تحبصأو

 ةقيرطلا هذه ىلع ظفل .ءاذحلا لعن يف ةظفللا هذه لمعتسن :عارط

 ` تلا ܦ ܪܘ

 | ܨ ܕܠܸܥܐܟ وأ ءاروليط |; ܠܨ و نمزلا عم ظفللا ةلوهسل اهنم فرحألا

 جسنلا نم وه نذإ ةيماعلا يف هب انينع امك هتاذ دحب لعنلا وه

 .ليصألا يروسلا

 هنع اهلامعتسا رثك ةملك :ةيرصملا ميجلاك فاكلا ظفل عم :كايرط ¥

 هنأ حجارو ةيروسلاو ةيبرعلا يف درو ءشعنملا بارشلا :ىوادبلا لهأ

 هاياكح خيشلا " :ةملكلا ةيروس ىلع رصأ ينإ عم ينانويلا جسنلا نم

 كاكتحالا نع ىوادبلا لهأ دعبأ امو ." ناسليبلاو قايرطلا لثم

 بوعشلا يقابب طلتخي مل يذلا بعشلا مهف قيرغإلا وأ نيينانويلاب

 .ايروس نع ةبيرغلا

 .ةضيرمو ةررضم نيعلا يأ :ةفورطم :تفرطنا نيعلا :تفرط ¥

 افورطملاو ܦܛ ديزملاو .قد ؛.حربو برض : ܦܙ ܛ درجملا اهلعف
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 ܐ <«

 اهيربخ, 7 فرظ دادحلاو :ةيورضفلاو 0



 بيلحلا ودبلا هيف ضخي يذلا فرضلاو .اهبّبدو اهنسو ةقرطملاب

 هع لا كو ةبشلأ ةمئاج ܕ بقرطلا بكا لا" وهبكيللا#

 |ܬܣܡ دب نبللا فرط وأ نبللا فرط :اولاق ةدبزلا عنص

 ܪܥ يذلا دوجلا يف هبرضو نبللا ضخ يأ : ܗܫܓܫܘ ܐܕܘܓܒ

 نماالإ برض ةملك امو ܐܦܪ فرطلا وهو فرضلا :ضخملا مسا
 لتي ܝܐܐ كغ يقي انكر ܡܡ ܐܐܢ فول

 | اكيبل ىو كالا قولنا ةفوزماوا ةلاقلا زو نها عاجلا ناننكلا

 ܫܐ! قرفجقفل زرت ةينإجوةطهب &!;: ܐܢܵܫܵܠܐܕ دا ؤؤيح ه:قذحو

 اهرظنا ىنعملا تاذب ةيعابر تدرو شرط تاذلاب يه :شطرط

 .شرط يف

 ينبملا اهيضامو ܦܠܬ اهدرجم .خلا .. قياض بذع :شعرط

 ܡܠܛ اهديزمو ؛ ܡܐܐ لوهجملل

 لفغلا نم اعباط هتطعأو هتثج تربك نم :لبرطمو :لبرط %

 ةيبرعلا اهتخأ اعبط ܠܠܒܪ لابر هدرجم يروس لعف .ةيقاعإلاو

 يف لوهجملل ينبملاو ءريغ ال ةيروس تتأ اهتاقاقتشا يقاب نكلو :لبر

 )<( ܝܠ(; ܨܥ .اةيانكا يه ؛ءاطلاف:..لابارتإ : ܠܒܪܬܐ يه يضاملا

 97 5 هيف اولاق ناضتخاللو لوهجتلل ينبملا, يف

 ܝ
 .|ܙܦܪܛ اهيلعا لكألل لمغتست.ةلواط#:!نيبزط ®



 ىصع وه قرطملاو :ܐܦܪܛܡ قرطم ىوس اهنم قبي مل :قرط
 نسساسلاو سيرا يي 009 هبا و 7 390

 ْتَحُت فرط ةحالفلا يف نالمعتسي نيذللا ܐܣܣܡܘ ܐܐܓܪܦ

 3 ܝ )+ > 5 )3 ع

7 1:9395 3:3 
 ءاسملا ىلإ راهنلا لام شمرط .قبرطو راهنلا شمرط :شمرط

 . فدع درجملا ܫܠ 0 ܣ يقيملا ىف. 1 7 ` عاذلاو

 يأ شمرلا ىلإ لام ܡܪܬܐ وأ فدو! شمرطا لوهجملل ينبملاو
:38( ( :53( :33 :< <( 390 0 

 يف هب انينع ام امأ .يشومار ةملك ىلإ عجرا .ءاسم حبصأو راهنلا

 مكقو مويغلا هتشغ يذلا كّبلملا راهنلا نع ةيانكف قيرط ةيناثلا ةملكلا

 (راممنلا تلف يكشف تثدح يتلا ةيسفطلا تارييغتلا ضعب ءارج نم

 نيا ديزني نأ طخوأا لويسفلا ىفعلاو «قابر# فخر

 .قيرطملا وهف ةيسقطلا تاريغملا هتثغ ܦܒܪܬܫܐ

 ىدلو يقرشلا ظفللا بسح حامر وأ خامر درجملا هلعف :خمرط 3

 حمرط ܡܪܬܐ وأ ܝܚܡܪܬܐ :لوقن لوهجملل ينبملا لعفلا ةغايص

 حامرو همسج ءاحنأ عيمج نم همد لاس ىتح ابرض هعبشأ :خمرطو

 يف :لوهجملل ينبملا يه خمرطو حمرلاب برض دعو يه خامر وأ

 .يبرغ ال يقرش انه ظفللاو خمرط حمرط حامر



 دعب حيحصلا هروعش هيلإ داعو ةوقلاب ضيرملا رعش :شغرط «9

 ىييفألا/ شغرطو لعفلا درجم شاغر فههيف ليوطلا ضرملا
 هلعفو سحلا وه اشغر ܨ ܐܦܧܓܪ نأل حيحصلا ساسحإلا هيلإ داع

 شغرط :لوقن شغرط ܦܓܪ( لوهجملل ينبملاو هيف شاغر

 .سنهنو

 ناهدلا ىنعمب تذخأ :اهريغب وأ خاسوألاو رفزلاب نهدو ددب : شرط

 ذم شرط وأ ىذه شراط هديزم ܫܒܛ ام ءيش غبص وأ

 يأ هارو شرط " لاسرإلا " يف لعفلا اذه ىوادبلا لهأ لمعتسا دقو

 زرف وأ ديدبت نع ةيانك يهو ءهوغلبي وأ هوكرديل هرثإب نيلسرم لسرأ

 رثكأ وأ صخش رثإ يف بهذتو ةعامجلا نع جرخت ةرمز وأ صخش

 بهذي درفنملاو ةنيعم ةعامج نع لصفنملا وه :شراطلاو ܫܚ

 مهنم لصو امو ' شراط مهنم ىفل ام " :ام اربخ يطعيل ام هاجتاب
 ܐ

 هتاذ وه وه ىنعملاف آنه هدي شوراطلا وه شراطلاو .ربخ :شراط

 نم عمجم ىلع اهرورم ىدل ءام تشرط ةرايسلاو .نيينعملا يف

 ان هور ܨܛ ܒܒ عوج ةيجت لإ ܘܠܣ ܕ اهقيرودءاطبكداذج ىأ اعلا

 اذ زهق نقلا نانا لا يطييطا نديايراشلم لا امو فْ طفلا ودع رقازو

 رثإ يف لسريو ةعامجلا نع لصفنملا يأ شراطلا ىنعم انعم حضتي

 .هيلإ شرطملا

 ودبلاو ددص ةقطنم لهأ هلمعتسا دقف ܫܐ شرط اهنم مسالا امأ

 يعرلل ةيربلا ىلإ لسرت يتلا زعاملاو مانغألا ةعومجم نع ريبعتلل



 نانبل يفو .خلا ... تاشرطلا تمعطأو تاشرطلا تحرس :اولاقف

 انقحلو ناسرع ايندلا تتش يف امك مسالاو اهنم لعفلا اولمعتسا

 .اهنم ليلق رزن انب قحل ةخبلا هذه نم يأ :ليلق رزن يأ :يشوطرط

 اهنم لمعتسا ددص يحاون ايروس نم ىطسولا ةفطنملا يفو

 : اع ܘܛ̈ܪܛ يشوطرط ءشطرط فهم: يعابرلا لمفلا
 اذديييخ ܐܢܐ ܫܡܛܡܘ ܐ̈ܒܘܚܘ ܐܠܘܥܒ ܐܢܐ ܫܛ ܛܡ
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 ءانعألا انه تنغ < ناغضلا اهمانغأ عم ةحراسلا مادغألا .: اهدي“ و

 .ىعرملاو ةيربلا يف قحتلتل اهتيب نع تلصفنا يتلا

 نع دحاو فوني امدنع رعشلا يف الثم نيرعاش لاجس ىدل :قلزط **

 هبلغو هنع فان يأ يناثلا قلزط لوألا رعاشلا نويددصلا لاق رخآلا

 قلزطي دحاو بذكلا يف ىتح ءيش لك لب طفف رعشلا يف سيلو

 ةرابع لوهجملل ينبم ةادأ لب لعفلا بلص نم تسيل ءاطلاو رخآلا

 ياست ىإ ناسا ܩܠܣܬܬܐ حبصتف نيسلا ا نيرا ثا نع

 ܒܥ لوهجملل ينبملاو دعص ܧܠܣ هدرجم هنع فانو

 .قلزط تحبصأف قلستإ

 يف زربت اهنكلو يف ماللا فرح طاقسإب صنت ةدعاقلاو :قلزط
 .ةدعافلا هذه يف ديقتت مل قطانم

 م :
 قلح يهو فقهي فوجأ درجملا اهلعف .فشتساو ىأر ىنعمب :سط

 هنأ يأ بثك ىلع فقو ناسنإ لوقن امك نم فرش ىلع راصو راطو



 ةلوهسب رومألا ىري وهف اذل هدنع احضاو ءيش لك راص ىتح قلح

 ܠ ܣܛ 1

 وأ ساووانطلا: 4 ܘܠܦ ܐܚܕ .هبينيع:مامأ' احضاو:ءيشلا حبصأو:اقلحم

 .ديكألا يروسلا ܚ اذه نم الإ سوياطلا حصألا

 ىلع ܐ ܟܝ ܧܨ . 1 )ܬܘܠ وطن ܐܳܢܪܝܺܟ

 يف ازاجم لمعتست ىرخأ ةنكمأ يفو شر ىنعم تلمح امك .شواط

 يأ ريبك روهمجب هدرفمب شاط نالف :لوقن املثم برستلاو لغلغتلا

 ܐܫܘܛ ريبك روهمج نيب ةمصاخملا يف اشوطلاو هلتاقو هب برست

 هاوتحم تقشرو ءاملا سأك تكسم امك شرلا ىنعم اهيف اهمهفأ امكو

 شط انلق ةراعتساو ءاملا شط اهيف لوقن وجلا يف وأ ضرألا ىلع

 حالطصا :يرظن ُشطو ام ءيش ىلإ ةيرصب ةشر ىقلأ رظنلا

 ىلإ ترظن :نيعم ءيش ىلإ هابتنالا ءاعرتسا يف نويددصلا هلمعتسا

 .رظنلا شطي يذلا ثداحلا

 خمس ييوزالف :ةزاط خش, هر مهو كاجلح جلع وابن ܘܳܐܦܐ :

 نم مشط مث نمو ةهينه كحضلا نع مجحأ هريغ نم مالكلا كحضم

 لعفلا لصأ نم تسيل لعفلا اذه يف ءاطلا .كحضلاب رجفناو كحضلا

 ةلوهسل ثإ نع ةرابع يهو لوهجملل ينبملا يضاملا ىلع تلد اهنأل

 لعفلا درجم نيعلا وه عئاض فرح دجوي انهو .ءاط تظفل ظفللا

 مشعتإ ردهج أ.( هيف انلق لوهجملل ينبملاو مغرأو ملظ ردهح. ماشع
 0 77350 ̀ 1 5 يفاتعيوسلا دلال



 كميصلا هيبلق هنأ انه ىنعملاو نيعلا نيكستب مشعتإ رده !.! اهنكلو

 مشط تحبصأف كحضلا ىلع مغرأو ملظ هنأل لاع توصب كحضف

 ىرخأو اهجوزن ةدحاو نيتخأ يف اولاق رصم يفو كحضلا نم

 .ىرخألا ملظنو ةدحاو جوزن يأ :يد مشعنو يد زوجن :اهملظن

 ܫܠ ܬ 3 ܒܫ .نزحأو 61 + ܫ ܝܒܫ ܝ ܝܫ

 هظفلو هانبم فلتخا ؛ءنزحأو ّمغأ : اهمحأ 3 «شعت

 ةرمز ىلإ نايمتنت ءاطلاو ءاتلاف ةرمزلا ةدعاق ىلإ هفورح عوضخل

 نالفف .اهضعب نم اهظفل براقتل نيشلا لثم تفل ميجلاو ةدحاو

 ܐܩܠ ܬ ةيبناثلا ةيسفنلا كالابقنالا_ضعبل عضاخ راق (توعطم

 يأ ميقتسملا هيدحلا جعط يف امأ . [ܬܫܘܥܬܡܘ ܐܪܥ ܡܘ

 ام ءيش هطسب ليبس ضرتعي يذلا طوسبملا نع ةيانك يهف هسوق

 .رّدكمو طوسبم ܦܝܠ ܬܘ ܛܝܫܦ حرفلا وه كافخ ال طسبلاو

 لمحو هنطبب تازاغلا ترثك يأ لبحو لمح :دربلا نم نعط :نعط ¥

 3352 ܨ 3 :ܢܠܛ دربلا ءارج نم تازاغلا

 .ديزملل نوعضو

 ايؤرلا عنمتو نيعلا ؤبؤب يطغت ءاضيب ةدام احم :رفظ وأ رفط

 ىومع .الماهو ܐܝܡܥ ليوذ مأ انلق ةيددصلا ةفطنملا يف اهنع

 .ليوذ مأ = ليود

 وهف دصق وأ ىده امنود ىرخأ ضرأ ىلإ هضرأ نم حزن : شفط 6
 ܰ م

 «شاوت هى هأ.ه© شوت ܫܐ فوجأ اهنم لعفلا عئاضلا شفاطلا



 ءافلا تظفل:ةزوارتضللو ءاتلا-اهتخأ :ناكم ذخأت نأ اهل قح ءاطلاف

 دلو ܠܡ كك ةلكتللإ 41 وسل ܕ |(; ܣ ܐܝܣ

 لعف نم اهنأ ىلع ليلدلاو ءافلا ىلإ واولا تبلق نمزلا عمو مالكلا يف

 بهذنس :نولوقي نوينانبللاو ىطسولا ةيروسلا ةقطنملا مالك وه شاوت

 امدنع نآلا ىتحو ىمسم ريغ ناكم ىلإ يأ :شوتلا يهو شتلا ىلإ
 وأ همأ هذخأت دارفنالاو ةدحولا نم ةئيس ةيسفن ةلاح يف لفطلا نوكي

 ناك نمو ܫܘܬ ܪ ܒܐ لشوتلا ىلإ .بهدنس مق :تالئاق هتخأ

 يتلا نثاوّدلا :نيغ شاودلا هيف انلق ىده ريغ ىلع ارئاس اعئاض

 ܕ

 عئاض يأ :" هللا عاق يف شيات نالفو " .هالعأ ةحورشملا تادرفملا

 :ابضِيَأ“هئاتلا عن نكن"ملو“:ةعساولا هللا ܝܒ ܙ[ يف

 | ܬܢܣܐ ¥; ܐܰܫܠ« ܣܩ; حقوبمكام لف فمس نوف نأ: ثئاجو

 ىحنتي امك ناكملا نع ىحنت يراعتسالا ىنعملاب تذخأ انهو .دعاقتلا

 | ܠܦܐ ܐ ىئا طيس علو ع هريثكلا ور قليسلا: قع
 تفذح فدي ةملك يه شاط ةملك لباقي ام نأل أطخ ييأر بسحب

 ¥ 41 لع فعلا انين | فالكل هتنحيممأ نول ܬܐܠܕ للتجألا قس ܐܨ

 :شاط هملك هيدؤت يذلا ىنعملا كاذلاب وهي فكل 1م رمأ| رتعملاو

 اذه يف اهركذل لاجم ال ةيزاجم ىرخأ ناعم اهلو ذشو عاض يهو

 .لاجملا



 شفط :انلق ام بوث ىلع تيزلا نم ًاليلق تيمر ول امك :شفط ¥

 شفاط اهنم ديزملاو .خستا شانط هه يه عقبو خستا يأ .بوثلا

 .خّسو ܩܦܛ
 سلفأو رسك ܪܒܬ درجملا هلعف :سلفأو هلام حضن نم :نارفط

 اهتخأ ناكم ذخأ ةدحاولل زاج ةدحاو ةليصف ىلإ نايمتنت ءابلاو ءافلا

 ܢܿܘܽܙܝܺ݁ܒܬ يأ سلفملا رغصملا ىنعم ܪܰܒܳܐ ܒ نآرفط يتأي لوقلا ىدلو

 نأ كافخ الو . ܢܘܪܝܒܬ ناربت وأ سلفم ريغص انأ يأ ¦:

 انلق اذل ءافلا ىلإ بلقت ايبرع اهتءارق ىدلو ةيبرغلا 7 لاك ظفلت ءابلا

 .نارفط نوريفت نع اضوع نوريفت

 :اهنم لعفلا ةينانوي ةيروس ةملك :ماظنلاو بيترتلا وه :سقط @

 لعفلاو «ءسكطلا يهف فاقلاب تسيل فاكلاب ةحيحصلا اهتباتكو .سقط
 :اولاق نويددصلاو .مئالو بتر : صحم ه ܐܣܟܛ ܐ

 حيحصلا ريسلاو بيترتلا ذخأ هنأ يأ :نالف يدايأ ىلع سكطم نالف

 نم لعجي اذاش سكطملا ناك نإ سكعلابو حيحصلا بيترتلا ىلع

 .هلثم ًاذاش سكطملا

 اهني عينالاو متل نيف ةطرتنم ةقيرطي تدنن «دقامط وأ مقط

 فلات يتلا ةسيوبجبلاو ةقوملا يم. دحيم امغتلاو .ܐܡܓܬ

 ىلا تلقن دقو ةكئالملا ةعومجمو ةودنلا لثم ةريثك ءاضعأو دارفأ نم

 ىدحإ نم ةفلؤملا ةعومجملا يهو 2317©1 ةملك يف ةيبرغلا تاغللا

 ܐܡ ܓܬ وأ امجتلاو ةعومجملا يهف لقأ وأ رثكأ وأ ألثم ًابعال رشع

 ¥ ܘ ܀ >



 لعف وأ ةملكو جمط لعف وأ ةملك تدرو ةيددصلا طاسوألا يفو امغت

 اليل كطيو بتم اانا ونال ܬ نخل ܨܢ

 نوبلا عطق نم هدي عستت ام ذخأ :هدي ءيلم جمطو نوب نوبلا سيك

 يف اهلك هفرحأ دوجول ܡܓܬ نم جيزم يدافتعاب لعفلاو .نوب

 5 © 5 با علا 00939 99 119 كنوع لفلا
 مقطلل ةبسنلاب امأ 7 ةيرزتكلا ةعزولكملا

 يف ةمئالتملا سبالملا ددع ددعتل لاحلا هذه ىلع تذخأ دقف مقاطلاو

 جريان هيو جل ابيريقامللز ل1 يلغي أر جر اوال ناطر دنع وقلما

 .مقاطلا = ܐܡܓܬ ܐܠܐܒ وأأ ايغتلا مهق لمعلاو

 ܠ نأ, عكاضكتي "تنم ܠ كتكت:ئأ :كطكط +

 نالفو .ردقلا يف كطكطت يلغت ءاملا وأ يلغملا ءاملاب كطكطي ردقلاو

 ةقطنم يف ةرثكب لوادتو درو لعف وهو ابضغ طاتشي يأ كتكتي مع

 ܐ
 قط ܐ ܐܫ ܐܠܠ 16: سلط. +

 نئالاوعظلاز ب ْنشالس +: ܣܠܛ .:نشنئبلتلا وأ .ناهدلاو ܨ ܠܐܟܠ ىنعم

 .طئاحلا ىلع شالوطلا دم يأ سييلتلا هتاذب وه يذلا سييلطلا

 .ܐܫܠܘܛ سييلتلا ةملك :تعبن هنم يذلا سالوتلا وه شالوطلاو

 اهنأكو حبصت اههباهتلا ئدل ةنيدلجلا نضضارمألا نم عون وه :علط 4

 نع نويروسلا رّبع اذهبو .ةدودلا يه اعلوتلا وأ اعلوطلا ءُلّمّدلا



 | ههه ܠ 1:3; 3 )340 0

 .انتن حبصأو دود يأ : ܐܥܠܘܬ

 يه ينويلطلا وأ نايلطلاو يبصلا وه يلطلا :نايلط هعمج :يلط ¥

 ܢܘܗܠ ܘ ايلط ܢܒܠ .راغصلا دالوألا وأ نايبصلا رغصم

 دالوأ ܗ( ܫܠ يف لمعتست لزت ملو ناننإلا ܬ( يف دعب لوادتت مل

 .رمعلا نم ةنسلا اوزواجتي مل نيذلا مئاطفلا ءانبأ يه نايلطلاو منغلا

 هنفد :ربقلا يف تيملا ܝܨ .ًابارت هألم :رئبلا مط :مط 6

 اميطو ܐ̈ܢܝܠ ܡܝܡܛ :اهيف رون ال :نينيعلا ميمط ىمعألاو . ردم

 .ىمعأ حيضأو هرضب ةقاون تقلغأ نم اصلا را ܐܡܝܛ :اميظأ وأ

 أبخملا زنكلا :نويمطلاو .ىمعأ اصمم ܪܒ ܐܡܝܛ اميط نب اميطو

 اتناك امبرو مهلا ܡܛ ةملك نيب ام ًأطغل دجأ .اندسعمل

 .ةدحاو

 عضو :ًازاجمو .قرغأو سمغ :هدعمي شمط اهلعف :يشامط ¥
 بيبزلا سردم ىلع سرادلا لغبلا وأ ܨ ܡܠܐ ܕ .هينيع ىلع يشامطلا

 تالزاعلا تاراظنلا هبشت يشامطلاو هينيع ىلع يشامط هل عضوت

 .ائيش ىري ال ىتح ةملظلاب نينيعلا قرغي ام نيعلا نع رظنلا زجحت

 أع هصم ائيش ىري اليك هينيع أبخ يأ هيديب نالف شمط نالفو

 كالا بش سيفبلا نس بعلاو :سيمدنلا ܫܐ ܡܘ

 .قيرملاو تيزلاب سمغملا يأ اهصبجدم ىّسطملا



 يروس جسن اهلمكأب ةلمجلا ܢܥܠ( ىتح ,ةلتق نالف خفق نالف :بنط 8

 بسلططسحلو اب ܐܡܕܥ ܢܠܦܠ ܚܦܩ ܢܠܦ :هين شغال

 1 ܠܨ ܪ݂ܰܒܳܢ ܐܠܬ .|بنليضألاب

 يف ىوادبلا لهأ اهلمعتساو نايناسللا ةرمز ىلإ امهئامتنال ءاتلا اهتخأ

 .ايروس نم ىطسولا ةقطنملا لهأ اهلمعتسا يذلا ىنعملا تاذب ريدختلا

 هدب لعف نم ذخؤي ةيماعلا يف شنط لعف نكلو ثولو خّسو :ينعي

 يلو قزفش تل 1ديجيللا اينيللا عبو أليف هجلوأ!!.!يزيج تتطور شنإط

 فن( شيلي .يلمتللااو مل ايتها ܘܥܒ عطا نصوتد يلع مسسللا سرطأ

 ܢܓܕ ىنبملا يفو مامتهالاو ةالابملا مدعو توكسلاو تمصلا ىنع

 ابعص نوكي امبر.شنط ظفل نأل ةدئاز نونلا تلخدو هفورح تطلتخا

 امبرلو صاخلا ييأر بسح اذه امنإ شنط ليقف لعفلا لحانل ةبسنلاب

 قمه شا شمه دايغلا وب نيفل رباط كنينادن مدل ,نم تناك

 .ةيبرعلاو ةميدقلا ةيروسلا ةغللا ܒ

 هقدو هتبث يأ ܠ وأ :ةيقتنطو رامسبلا قد : :رامسبلا شنط

 رع ܢܨ زناط ديزملاو . زانط : ܢܛ .ماكحإب

 نيعم:مهُط ىلإ 'بستنت يتلا لويخلا الإ لعفلا اذه نم قبي مل :مّهط
 مهظم .نالفو ܐ ® ليخلا عجرأ يأ مهطو ةلالسلا وه امهوطلاو



 ليصأ هنأ يأ نيدجلا مّهطم نالفو ةليصألا يه ةمهطملا لويخلاف

 .نيدحلا

 حدملا يف امك تذخأ انهو .روهمجلل هترخؤم رادأو ىنحنا :زبوط :

 .ةنيعم فقاوم ذخأو روص يه سفاط ةملك نأل .مذلا ضرعم يف

 فقاوم ذختي هنأل سفاطملا نم رظانلا رخسي لعفلا اذهب مايقلا ىدلو

 روصي سفوط هعراضمو سفاط عدكم هيضام .ةئيدر ةيريوصت

 نيسلا و. ناتخا 5 عافلا 1 037 ` 5 مكب .لثميو

 .ىرخألا ناكم ذخأت نأ ىلوألل زاج ناتخأ اضيأ نيزلاو

 .قايلوط : اهمح هب رطاشلا رهاملا قذاحلا :جايلوط وأ :قايلوط 17

 رانلا ىلع خبطو ىوش اهانعم اوط :ܐܘܛ .ةالفملا :ياوط و

 !, ܐܬܝܘܛ ةاوشملا يه اياواطلاو

 مهنم روكذلا لافطألل عضوت فرخزملا شامقلا نم ةعبق :هيرفوط +

 ܐܘܠܕ نأش يوذ مهنأكو مهزربتو لافطألا لامج يف ديزت مهتدالو دنع

 هذهو .اركذ دلو مهدنع دلوي نأ نيوبألا ىهتشم روكذلا يأ مهو ال

 اهب جَّوتي جات هبش نذإ يهف ءاسؤرلاو ءارمألا نيزت تناك ةعبقلا

 لب هيرفوطلا تسيل يهف ءاسؤرلاو ءارمألا رارغ ىلع راغصلا

 ةيرفوط تحبصأو نمزلا عم فاكلا تفذح ܐܝܟܪܦܘܛ هيك ܙܿܦ ܟܠܟܠ)

 3 ܐܝܟܘ نع اضوع
 ܦܘ هك رفوط



 ةيبرعلا اهلباقت برش وأ لكأ امنود موصلا :يطو :اوطو :يوط 6

 بصاع ريصملا ىواطو يروسلا يلهاجلا رعشلا نم ذخأ لعفلا نكلو
: : : 

 ܝܬܘ ܡ ܨ ثوط موصو ثاوط ثوب :ܬܘܛ ܬܒ ܝܨ نطبلا

 ܒܛܐ

 مع نالفو .ىأنو دعتبا :حطوطيو :حوطيو حاط :حطوط

 387 0 اويتناا لالا ة هيل هيل و. سعب يلوا
 هنأ يأ ضرألا قحلي الو كرحتي نأ لاجم هل راص ثيحب ضرألا

 قارافلاو ةفانسملا ىف دعيلا اوه. إس هه داجيوطلاو .نضرألا نع دعتبم

 لصف يهو احوطلا يف لافطألا باصي نأ ةداعلا ترجو .ينمزلا

 كيلدتلا يف ءاسنلا ضعب اهب فرعي ةيلمع اهلو اهنرج نع لصافملا

 ناكموذلا هك ܐܪܛܒܢ طع ܐܢܫܝ ܠ ܐܪܡ

 199 7:1031 ةقاشملا انه اهيوطلاو..هقرج. درع !دعتو ظهتعت البصقتم

 .نرجلاو

 .اذعابلو |اينحل, | نابي , قيتيلإلاو ةيلأ.ارزيط درفم.: نيط

 يلو ويظلربكلة ,لمعل',ةلوقيزفتد(ناي ربع قلمعب موقي نك :قييط
 :! ا مجيب ܝܒ اعهوي ܥܐܠ ܐܙܝ ܐܦܐ ܕ ܡܭܐ ܨ )ܕܐ

 لوقن هتدارإ نودب وأ امغرم يأ لعفلا سكع انثحب ام اذإو .ܘܒܝܛ
 اميف اهحرش ܙܘ فصحلاو .اهرس فصحلا بصعغلاو بصغلاب

 بصغ تلففل ظفللا ةلوهسلو و :ماغرإلاو ةوسفلا يهو ىضم



 يبرغلا ظفللا يفو يقرشلا ظفللا ىلع تتأ يتلا ابصخ ضوع ابسغو

 تاحالطصا نييددصلا دنع .جيسنلاو لزغلا ةعانصل :تّبّيطو :بيط

 :لاقي الوأ :ةديدع لحارمب رمي اجيسن حبصي نأ لبق فوصلاو ةريثك
 " رابهلا " طشملا نانسا هيف يقلت يأ :رابهلاب فوصلا رّبهت مع ةنالف

 ريبحتلا وه حيرجتلاو ادبلتم نوكي نأ دعب هضعب نع هقرفتو هحرجتو

 :يه ةيناثلا ةلحرملاو .ܐܪܒܚ وه راّبحلا ىرحألاب وأ راّبهلاو حس

 رثكأ هلعجي بّيطي ةملك لاخي عماسلاو فوصلا بيطت مع وأ بييطتلا

 بّيطت زهجتو رضحت يأ ܝܒܝܛܬ زيهجتلا وه حيحصلا نكلو ةبيط

 تييطقلا و ةييايوطلا نذإ 3 لركن 5 زوجت يبن تسلا

 .لزغلل ريضحتلاو زيهجتلا وه

575٠ 



 1 ܨܓ »9: 3 9
 1 00 ينهاجلا 00 ܨ خا ܢܳܐܩܘܐܐ ܝ :

 يلا بسسح

 1( ܓ ̀ با ܪ ܨ ܐܚܪ ̂ ܚ ܐܘܬ دعب ( _
 3 ܐ ܐ ܢ ܐܐܢ ܙܐ

 ܢܒܘܬ ديو بعتنع عع نان متلبسا ܐܬܘ ܀ ܐܐܝܩ̱ܚܨ ܪܡ 5 ܨ ܢܨܚ ينعءاذيعب قام ܬܚܐ ر دمتبا ܚܣ
 001 5 ܩ 7 1 كل ܟܝ ܚ ؟انمو ܝܝܚܓܬܛܐ ܨ

 ܨ 0 ܢܨ ܐܘܪ 3 ܝܐ ܕ ܐܐܨ ܬ ܐܐܬܐ ܪ

 ܗܓ + ܨܢ 0 ل ع
 ܟ 7 ءاحرهلا رف ܝ 1 ܒܫܠ < 24
 ܝ < ܐܣܟܐ ܝ[ "3 ܐ ܐܚ ܣܨ :

 ܫܢܐ 1 ܨ ܚܨ ܓܢ ܢܝ ¶ ܨܝ رجح لمع ܝܒܬܐ

 ةيج ܨܢ 5 ܨ اص ܠܝ ¶ انش ̀ هب هيب 2 9 ܐ اضن ܠܐܪ ܐ ܢܐ مجهم 0 0 ܢܡ قاما

 ا ا
 ܡܕ ܨܐ امه 3. ܠ( ܝܥ ܐ ̀ ܨܝ | ܝܒܬܐ و ةم ري 0532 فقام و 0 ܚܡܐ 0

 4 ١
 .ااذس اس ه ش ܬ( ܠ اذاني ريثيلالا ܙ هي ܝܚ ܆ ܗ

 ܝ 1 ܐ ܐ وييلعب ܩ لمك

 ١ ܐܐ ܘܒܝܛ رسمنا ܨܗ وبينها و &2 | ܨ ܘܚܒ ܐܦܐ ܦܨ 9 ܣ ܓܝܢ ܬ _

 وفن 5 ܗܦ وأ امع ܕܟ ܨ ܢܘ̣ܘܫ)) صقشح ܥܬܝ ܚܝ .: ܬ و

 انميهف اههرش لص يامصعلال ܐܦ مس يصل _ ܢܒ ܢܡ ܥ

 ܟܢܒܝܕܝܣܦ ܝܓ ܐܟܐ ظنللا ةلروه بل و 3 ' ܝܬ ܙ )7! ܙ $ ܡܣܠܐ ܨܚ ܘ ܨܐܡ
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 تبثكت بلص بشخ ةعطق بانبلا ةضواغ :ةدراغ وأ :ةضراع

 نأ انك ءادا ܙܣ اوزح ةدراعلا يهف هيوفتو هدنستل تببلا باب يف

 . ܕܪܥ اداّرع ىعدي ًاضيأ ةنيفسلا عارش لمحي يذلا يراصلا

 دمص تيبثت يف راجنلا اهلمعتسي اضيأ ةيبشخلا ريماسملا :اروزاع :

 اذإ اهيحاونو ددص ةقطنم يفو ضعبلا اهضعب عم باشخألاو حالفلا

 يأ اروزاعلا هراشنم ليبس ضرتعي ام بشخ رشنب راجنلا رشاب

 يهف اهزواجت راشنملا ىلع بعصي ةبلص ةيبشخ دفع يهو ةمرفلا

 :ܐܪܘܪܩܘ :ܐܪܘܙܥ امرقو ةروراقو ةدفع يأ : اروزاع ܐܪܘܙܥ
8 

 : ܐܡܪܘܩܘ

 ءايعإلا ىنعم انه دوصقملاو ةديدع ناعم اهل :فياعو :فاع :

 فياعو ؛قيرطلا يف فاعو يشام ناك نالف .قاهرإلاو بعتلاو

 بعتملا ىنضملا وه اهسح فياعو ءرصقو بعت ܦܥ هدرجم

 ناك اهسح ناك نمف يسفنلا ءاوطنإلا ىلع تربع امك ءقهرملا

 .هتاذ ىلع ايوطنم

 اهموطرخ بشنت يتلا ةعذاللا ةرئاطلا تارشحلا ىدحإ :اصوقاع

 اصوقاع .لعاف ةغيص يهو اهءامد صتمتو تاناويحلا مسج يف

 نار ردلا كنج 1 كك رتل بشن . ففح ܐܨܪ : اه ةفح



 بع ,اههمدخح ةفيفخلا ةنعطلاو ةضعلا وأ ةصرقلا يه اصقعلاو

 ىلإ اهنيس تبلقنا قيرطلا جرعتو لالضلاو فارحنالا ىنعم تطعأ
 :اصقوعلاو ؛:ةهصرقلا يه :اصقعلاو تارفاصلا ةلئاعل اهئامتنال داصلا

 .لبنلاو كوشلاك بشني ءيش لك ܐܣܩܘܥ

 .كاوشألا نم عون :الدهح :لوقاع

 ܠܥ وه لاع لعفو هيلع حنج يأ نالف ىلع لاع نالف :لاع

 هدودح ربع يأ للاعلا وأ لياعلا وهف دودحلا ربع ينعت انهو لخد يأ

 نأ ىلع يدعتلاو يدحتلا اذه ىلع موقت مكاحملاو هريغ دودح لخدو
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 يذيب ريحا ارضا ىف 5 ܬܠܬܐ

 :يليلعتلا اهنم مسالا رخآلاب دحاولا نولخادتيو نوجزامتيو نوطلتخي

 ܠܥ |: ܠܠ ܦ

 يذلا مسوملا وأ ةّلغلا يف امك ناتبراقتم امه نيغلاو نيعلا نأل ؛لاع

 .ضرألا تانبو لوقحلا نم تيبلا ىلإ تاريخلا لخدي

 ܥܫܐ ܕܙ لصألاو ال امل يروسو يبرع نيب ىنعملا ىوتسا :نياع

 تاتش ىلع الب نر نحب نيج اب ع :نياعف

 مهاردلا هيف عضوت يذلا بيجلا ناك ميدقلا يفو بيجلا يأ :بع

 ارخؤم ردصلا ةملك تذخأف ءردصلاو بوثلا نيب بايثلا لخاد عضوي

 ب لاكش ير حي بُع لا ܨܦ رابتعالا اذهل
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 ناك امو هيراويو تيملا ربقلا بّيغي امك بّيغملاو أبخملا وه ܐܒܝܠ



 راعلا ىنعمب ةيبرعلا يف هب انينع يذلا بيعلا وهف حضتفاو نابو أبخم
 ܒܨܒܐ

 وه ناث بقل دعب سجرج رام سيدقلا ىلع قلطأ بقل :سابع

 سيدقلا نع افرعي نأب نيتيفاك نيتفصلا وأ نيبقللا نيذهف ءرضوخلا

 باقلألا هذه نوليذيو «سابعلا وبأ رضوخلا وأ رضخلاو سجرج رام

 .' ناصحلا يعار ساّبعلا وبأ رضوخلا " رخآ بقلب

 رخف يأ رخفلا ينعت يتلا رضوخلا ةملك نع ةيافكلا هيف ام انحرش دقل

 ةرضح ةلاسر لك لهتسم يف اوبتكي نأ برعلا داتعا دقلف .نيسيدقلا

 ةينايرسلا ةيرخفلاب يدون دق ىدانملا نأب فرع نم الو نالف ديسلا

 ىتحو ينالفلا نالف ديسلا تورذحو اثورضخ ايبرغ وأ |ܬܘܪܬܘܚ

 وأ تورثح يه ةرضح نأب نيلهاج ةرابعلا هذهب انلئاسر لهتسن

 .ثورضح

 ܐܢܗ وفآ ܐܦ( نأل يوبألا هجولا تنع دقف :ساعبلا وبأ امأ

 وفآ يف ءافلاف ةيروسلا لوصألا بسح ظفللا عاضخإل كلذو ؛ثهوباد

 نم ىلوألا فلألا امأ ءوبأ حبصتف ةيبرغلا 2 لاك ظفلت هجو ܐܦܐ

 مالك يف دراو كلذو «نيعلا ةليصفلا يف اهتخأ ىلإ تبلق سوهوبأ

 امك يحاونلا ضعب يف لكشلا اذه ىلع فلألا ظفلت ام اريثكو ىوادبلا

 امأ .. ارج ّملهو ءاقيريمع :اكيريمأو ءلعسي :اولاق :لأسي لعف يف

 ثوهوباع مث نمو سوهوبألا ىلإ ثوهوبأ نم اهلوحت ةيفيك



 لوصألا يقبُي الو ميهافملا ريغي يذلا نمزلا هيلع انبيجيف «سوهؤباع

 .اهلاح ىلعو يه امك

 ܐܕܗܣ ܣܝܓܪܘܓ ܝܪܡ :وه سابعلا وبأ رضخلا ܨ

 : |! .ةحأو ܐܦܐܘ ܦ |ܐܪܬܘܚ

 ؟ نذإ ناصحلا يعار ةفص هنع تلوادت اذاملو

 5 ܐܒ 3 سزناعلا ىلإ ةدئابع ةفصلا

 .ءايقنألا ةاعرلا ءابآلا نيسحد ييعور :ܢܝܣ̈ܚܕ || ܘܥ

 ܐܦܐܘ |ܕ̈ܗܣܕ ܐܪܬܘܚ ܣܝܓܪܘܓܕ ܝܪܡ ܐܫܝܕܩ وه اذهف

 يقتلا رهاطلا يحارلا نيباس ناكشو .بعفتسو ܐܬܘܥ̈ܪܘܰܐ ܐܝܥ̈ܪܕ

 .ناصحلا يعارو

 تابسانم يف لاقت ةانغملا جيزاهألا ضعب تلوادت ددص قطانم يفو

 ام سباع ةملك اهضعب يف تدرو دق ليلاكألاو لافطألا دامع يف ةينيد

 © ܒ 390 > 13 0 )ܒ

 ؟ ال مأ هوجولا يسباع اوتأ اذإ امع نولءاستيو تيبلا اذه يف

 سباع اي انوبأ ياه

 سببايلا ركس اي ياه

 نايبصلا دمعم اي ياه

 نسسيارعلا للكم اي ياه



 ةغللا نم ةيروسلا ةغللا يف سيباعوأ سيبآ فيك تملك نفاخ نان

 ىلوألا روصعلا ذنم تاملكلاو ريباعتلا نم ريثكلا نأش اهنأش ةينانويلا

 ܨܸ
 ; ܪ ܟܐ ܐ ܘܐܪ[; ܘܩ ܣܝܦܐ : ةفقاسألا ىلع

 نبل: عانقت زو انت ةيجاحيلالاو ةمينكلا ܐ ؟ىلعًاضيأ .تقلطأو

` 
 يتلا ةمزاللا يه ياه نأب ملعاو .ةيبيرقت ةيليصحت ةمجرت يف ܒܢܢ
 . © تبممم © تمم يح تنع دقو «تيب لك اهب لهتسُي

 ܐ ܢܘܒܿܐ 555

 ܫܩܝܒܠܕ ܐܪܟܣ ܘܗܒ ܐܒ

 ܝܢܝܒ ܼܝܢܕܡܥܐ ܘܗ  ةويس
 ܝܫܝ ܕ ܠܥ ܡܣ ܐܐܝܠܟܘ ܝ

 رواش خي قلن شوج ونملا هللا كح اندلع 1قغاكلا: لاقت هةيمؤأؤهألا هذه

 .صرجلاو حوارملاو جنصلاو ةسمامشلا توص عم حبذملا لوح

 :ادكه لوقفيو يداني دإ دومعملا ناسلب فتهت تايبألا هذهو

 ايعار انوبأ راص دقل :وي ياح

 اهسبل يتلا ةلحلا هذهب :وي ياح

 يتدارإب يندمع دقو :وي ياح

 يسأر ىلع اليلكإ يل عضو :وي ياح



 يددصلا انقرش يف ةلوادتملا جيزاهألا تارشع نم ةجوزهأ هذه

 ليلكإلاو دامعلاك حارفأ تابسانم يف لاقت ةيروس راعشأ اهلكو

 ةرسلا اييحت دامعلا ىف نلانن هذه ءايضبي اين كنا ةيرطخلاو

 ܛ

 كراديب مويلاو ܨܘܰܧ اي رمألا له ياه

 كرازو اجإ دحاو مك رصعلا احرابمو ياه

 يلأو اجإ دحاو مك رصعلا احرابمو ياه

 كرابم ولعجي اللأ " نالف ' لابقع ياه

 :ةيرعشلا تايبألا هدهل ريسفتلا كنودو

 ܟܝܪܝܕܡ ܬܝܒ نوم ܪܡܥܕ ܐܪܡܐܕ ܗܠܝܚ :ܘ̱ܗ ܝܚ

 ܟܝܪܙܓ ܝܕܚܐܬܘ ܐܓܒܘ ܟܪܣܐܕ ܐܚܘܪܒ:ܘ̱ܗ ܝܚ

 تكس ܘܝܘܗܘ ܐܓܘܕܚܘ رده ܗܪܣܐܕ أس هزح : ܘܗ ܚܝܝ

 ܐܬܟ̈ܪܘܒ ܠܟ ܠܥܓܐ ܘܗܠܕ . ܢܠܦܠ . ܠܒܩܘ :هوب ܝܚ



 :تايبألا هذه ريسفت اذهو

 حورلاب «كتيب يفو كبناوج نيب نكست مويلا  حيسملا  لمحلا ةوق نإ

 نيبشالا ماق اهب كقطنم يتلا حورلا كلتبو «ةداعسلاب كعيطق جهبت يتلا

 ليزج هاطعأ يذلا عيطقلا لخاد مسالا ركذت لبق ذإ هلخدأو

 .تاكربلا

 يف ينايرسلا مارفأ رامل ةعوطقمب متخي دامعلا سقط نأ كافخي الو

 هب طلتختو عيظقلا ئلإ,مدنقت!نأ.فانرخلا+:يدالني ئلهف:ىنعملا اذه

 :الئاق ءامتنالاو ةبسنلا وأ ينبتلا :اولانيو - حيسملا عيطق -

 .خلا .. اذ يح ܘܛܠܚܬܐ ܘܠܘܥܘ ܢܘܒܠ تو ܠ. ܐܪܡܐ

 همسر ذخأيو هيلإ يمتنيو حيسملا عيطق ىلإ ناسنإلا جلي دامعلا يفف

 .خلا ..فورخلا تاهج ىدحإ ىلع رهظيو فارخلا ىلع عبطي اصاخ

 ناك يتلا جيزاهألا تائم لب تارشع نم تيقب ىرخأ ةجوزهأ هذهو

 دقو ءصود صود اوس هللا :لثم مهحارفأ يف اهنولتي نييروسلا ءابآ

 كلانه نكلو ةيروسلا اهلوصأ ىلإ اهوعجرأو نوريثكلا اهنع ثدحت

 نم امو فافزلا لفح دعب سورعلاو سيرعلا ىلع ىلتت تداك ةدحاو

 امهلعجو نيسورعلل ليلكإلا يطعأ املو ديلقتلا اذه ام فرعي دحأ
 جاوزلا ميسارم مَيُي يروسلا .بعشلا ناك ميدقلا ذنمف .نيجوتم اكولم

 اسحمتم الشح ܗܫܝܪܒ ܬܡܤܣܘ ًاليلكإ هل نهاكلا ءاطعإب



 امهفافز موي ىلإ ةيطخلا نم امهيسفن ظفحب نيسورعلل افارتعا كلذو

 اهكلم ءاهنانوكُّيس يتلا ةريغصلا ةكلمملل اكيربت امهل ليلكإلا ىطعيف
 يكولملا زايتمالا اذه امهاطعأ يذلا مظعألا كلملا ةيار تحت اهتكلمو

 :نودشنملا لوفي ميظعلا
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 ىرخأب صنلاب تدرو ةملكل ةقالع الو ةيبرعلا ىلإ اهنم ةيشيرفغلل

 ` ناير رض الردف يتلا ناني كي كطررامل

 ينابرلا ليلكإلاب مالكلا اذه ةلص ام كمامأ حضتي يروسلا هلصأ ىلإ

 :اذكه اهانعم ةلمجلاف .امهل برلا هاطعأ يذلا

 يذلا برلا ةيده ىنعملا انه اعبط ." سّبلم ادوقعم هسأر ىلع برلا '

 سل روك ܝ ܠܡܘ بيم ܗܫܝܪ ܠܥ ܗܝ .ليلكإلا وه

 كجوت يذلا ليلكإلا ةكرب ىلع تزح كنأ تنع دقو ةديدع تارم

 .شبلمو ريطف يشيرلع هاي ليصألا هصنو .اًرج ملهو هب برلا

 ام ةنراقملا ىدل نكلو «قيقرلا دبعلا دوصقملا سيل :ديبعو دبع
 وهف دبعلا امأ ءدوجوملا قلاخلا يأ :هايلا وه هللا بقل دبعلاو هللا نيب

 هللا )5390 قوتنملا - 35 :3 مدختسملا ديعلاب )5

 قولخملا يأ ادييغلاو ܕܐܒܠܐ ܘܠ يأ. £ ܐܹܕܝܒܥܘ ܐܗܠܐ ودينغو

 :اديبع وأ ديبع :هنم لوعفملاو ءدابع : ܕܒܠ اهدرجم ؛عونصملا

 هايلإب ذولي نأ ناسنإلاب ضورفملاو .قولخملا :ܐܕܝܒܥ وأ ܕܝܒܥ

 .قولخملا يأ ديبعلاب سيلو قلاخلا



 نكلو ؛ةشهنلاو ةضعلاب اهرسف ريغلاو «ةيذألا يف تغاب :شبع 4

 ءوسلاب ردابملا لعف نع ازاجم تذخأ لب ضعلاو شهنلا ىنعمب تسيل

 ءيسيو يوعي بلكلاف هحابن ىرحألاب وأ بلكلا ةضعو ببس امنود

 انه نيعلاو شبألا وه شبعلاو راذنإ قباس وأ ببس امنود ناسنإ لكل

 شئبأ ليصألا هلعف ةيليصفلا ةبارقلل نيعلاب تلدبتسا فلأ يه

 5956 اءيجافلا:رثا نأ 40و وها تست قنات اق رهتناو ءاسأ :ىناحأ

 | ܐܬܐܘ دمعت اخ

 يتلو ܐܒܢ ܐܵܠܵܩܵܙ ܕܕ ܠܠ الخور فيثكلا عرزلا 'يف تليق :يبع

 : داك د هابعأ دوف : ܐܐܝܠܕ ܐܠ( :انلق ديرفلا اهلباقت يتلا ةفصلا اضيأ

 ويغلا يف اهلامعتسا زاجو يبعلا عرزلا سكع ليلدلا عرزلاو ليلدلا

 هب علا 4/14 بخ ܐܒܥ يبغلا :يبعلا لقعلا يفو ءاضعألاو عورزلاو

 طيبعلاو اهسمحح ا هلعجو هب أبعتو هيدي نيب رخآ ًاناسنإ ذخأ :طبع ¢
 همجح ىلع فاضأو هيلع فثك : هبجحح نالف طبع .فثكملا يه

 ناصحلا نأب لوقلا ىدلو رزغو ܝ طابع : ܥܛܒܥ لعفو .امجح

 راجشألاب تفثكت راجشألاب تطبع ةباغلاو غيذتاو قمت. ىأ.طبطمالثف

 هب تفثكت يذلا طوبعملاو ملعلاب لجرلاو ناكسلاب ةنيدملا اذكهو

 طوبعم فثكتو رزغ 4حح نازحألا هب تفثكت وأ تارسملا

 ܐܶܒܰܠ

 ةحارلاب طيبع هنأل كلذو نهتحارل ءاسنلا هب بكرت يذلا جدوهلا

 يه لب جوهأ نم رثكأ يهف جوهألا ينعت يتلا ةيرصملا طيبعلاو



 تدشتحا نم طيبعلاو رابخألاب فثكملا طوبعملاو .جوهلا يف طرفملا

 يف ظفللا اذه انسحتسا دقو «ءابنألا اهب تجزتماو رابخألا هتلّيخمب

 وأ )ܐܬܢܛܝܒܥ ܐܬܘܠܝܛܒ اهيف انلق ذإ ةفثكملا ةددشملا ةيانعلا

 .ةيانعلا ܥܵܬ ܐܢܦܟܘܐ ܛܒܥ

 مالك " سرتعي مع وعسإ مهنم دحاوو اوقفاو عيمجلا " :سرتع 4

 دمجتيو سبيتيو وسقي يذلا وه نرملا سكع .ليصأ حيصف يروس

 ىشفتو بلصتو سكاع نمو نرملا نيللا وهف ةعومجم عم قفاو نمو

 لعفلا نأ بناج ىلإ دمجتو سْبَي 0 درجملا هلعف .سرتعم :هيف انلق

 سرتع تظفل ܙܪܬܐ و ܪܬ هديزمو ءنعطلاو قشلا ىنعم لمحي

 :ةيليصفلا اهتدحول انيع تظفل ديزملا فلأ يه ًالصأ نيعلا نأل

 ىلع طش اب باعت |ܙܪܬܐܡ سرتعملا وه دمجتملا بلصلاو

 : |ܙܝܪܬ اي :سرت اي نبالل نلقي نهدالوأ خيبوت يف تاهمألا ناسل

 حصنلا ةبوطر هيف رثؤت ال يذلا نرملا ريغ دمجتملا دينعلا اهيأ

 .تاسرتلا تازيراتلا وأ . ܬܙܝܪܬ ثوزيرتلا يه تاسرتلا تانبلاو

 ܒ: 339 ܇ 0: تا رع نم يدنا قيقش

 |مدعس " لصح أطخل سيلو بتاكلا نم دصقب اذه تبتك ”" اقتعملا

 .ةيروسلا نم ترج انه ًاعبطو قتعملا ܐܦܬܠܡ

 تعنتما امو ايؤرلا عنتمت هب يذلا ميهبلا ليللا وهو :امتع وأ :متلع ¢

 يأ اميتع وأ اميطأ ܐܡܝܛ( اصمهل(/ ةيروسلا يف هيف ليق ايؤرلا هيف
 ىمعألا فرعي انلكو اصل ( اميطألاب ܘ ܕܣ ىمعألاو ايؤرلا لزاع

 ¥ ¥ ܀
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 يه ةمتعلاو ىمعأ همأ نطب نم قلخ يذلا اميط نب اميط

 .ܐܬܘܡܝܛܰܐ
 %0 اف ريو نسر دهرا هاف 2 كامو ةزوررت اي جايع قالخت )| رلاقب راغع

 رابتعا ىلع راذوعلا اهلصأ راثوعلاو .؟ راثوعلا هل نيأ نم :لجرلا

 هلعف ءدجنملاو نيعملا يه ܐܢܟ راذوعلاو ةليصف اتخأ ءاثلاو لاذلا

 ةدجن يف عراسو دعاس هانعمو راداعو رادع :ܪܕܥ هديزمو ܪܕܥ

 نأ رابتعا ىلع ىنعملا حصي اضيأ راثوع اهانربتعا اذإو ܨܒ

 امكان نع نش :غاتتغالا [ مه اذا طقم اواي دج انناف ܙ ܙ

 نوخسانلا هلحن ليصأ يروس لعف يه ةيبرعلا رثع ةملك نأ حجرأ

 وأ ءىلع رثع :ءيشلاب ىنتغا يأ دجو نم قمعأ هنكلو دجو ىنعمب
 صخلم يهو ܿܖܘ ܬܥ روثعلا ةملك تتأ انه نمو «هب ىنتغا :زنكب

 ريدعتلا هل؛أ/نيثغتلا هل. نبأ نم:نالفو::انيدلو ,ارثوع.|ؤأ.هحن ةملك

 .نوعلاو ةدجنلاو ةدعاسملا يأ 550

 ةريبكو ةحطلفملا ةهكافلا حصألاو ةجزاطلا ريغ ةهكافلا :رجع

 ارجع :ܐܪܓܠ ةيوتسمو ةجزاط اهنأ يئارلا اهلاخي يتلا مجحلا

 نيدبو رجع ناسنإ هيف لاقي بذهملا ريغ ناسنإلا يف ازاجم تذخأو

 جزاط ريغلا نوواقلا يأ روجعلا ذخأ انه نمو .يدجي ريكفت نود

 : ܐ̈ܖܘܓܠ روجعلا يأ رجأ ةيبرعلا ةملكلا اهنع تذخأو وتسمو

 يف اهل لوصأ الو ةماعلا ةنسلأ ىلع تراس ةملك : يوجع

 نم.نوكتاال, ىتحإ اهيلغ :ظافحلل ظقف.اهجردأ.ةيؤغللا: تاعوسوملا



 رمتلا ةوجعك تاءوتنلاو ءوتنلا اهب دارملا نايسنلاو عايضلا بيصن

 يوجع عمجلاو اوجع ܘܓ اهدرفم دقتعأ ةرذبلا يأ شمشملاو

 نم ءيصخش يأر اذه امنإ ليصألا يروسلا ظفللا نم اهبرقأ امو

 3 هي ليلي مل نمو دب ةكل كارأ
 ادع نالف «ةأجف ضرعو رطخ :ةرغ نيح ىلعو ةفدص رم :اذع

 ءاقللا ىنعم اهيفو «هئيجمب راذنإ قباس نود هيلع رم :يأ نالف ىلع

 يدع ةيزعلاو اح ادع 1 0 0 ثدحلا و جاتملا

 انيدع لوقي رديبلا نم يهتني امدنع حالفلاو ܝܕܥܐ(ܘ ܥ يدعأو

 تحبصأو ةيربلا نم اهانصلخو ةلغلا انلخدأ ىنعم تطعأ انهو ةلغلا

 ةسيرفلا صلخ نالف :انلق تاذلاب ىنعملا اذهبو اهانظفح يأ نمأم يف

 ; احاو ܝܢܫ ܢܡ ܐܪܡ ܐܠ ܝܕܥܐ هادعأو هادع يأ بئذلا مف نم

 فرعن ال :لوقن امك ىرجو هل | ܐܟ ىنعم تطعأ ىرخأ ناعم يفو

 ةيدعلاو .ثدحو هيلع | ܙܒ : ܝܗܘܠܥ اح نماف ىلع ادغ اذام

 يأل وأ ديللو نيعللو ضيرملل ثدحت يتلا ةءوسلا يه ىودعلا تسيل

 يلع ܐܵܘܧ ةيبعشلا ةينغألا اضيأ كافخ الو ءمسجلا ءاضعأ نم وضع

 صفح يأ ةيدعلا نصمحو .خلا ܀ ةالسلا ܢܨܠܐ + ܨܒ كرم : ءلسو

 مالم نيف نويت ܐܳܝܕ݂ܒܡܲܕ ܝ:

 ناسنإلا ىلع تائيسلا نم أرطي ام تاذلاب يه ةيبرعلا ةيداعلاو

 ܝ ܒܡ هني ناب در بابك نى يجر

 .رخآ ىلإ درف نم لقتني يذلا يدعملا
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 ܐܛ

 فيك ناّدعلا فيك .تقولاو سقطلا يف ةحيرص ةيروس ةملك :نادع
 »ܗ ܝܳ

 . ܐܕ ܕܚ ܢܕܥ داصحلا تقو داصحلا ناذعو : .يح سفطلا ةلاح

 كاقجللاراقكخ را رامنأ دولز او 5 لقمر تح دهس د سياو اللهم الاعمال دع

 يأ يفنلا ىنعم ذخأ انه اهنكلو فيرعتلا فلأ ضعبلا اهلاخ يتلا لا

 ريغ وهف هلمع يف ةبئاش يقلت نأ نكمي ال يذلا درفلا يه لاداعم ال

 ايالدع لا ىمر نم يأ ناسنإ لدعم بيجي يذلاو باعمو مالم

 ةيراول و ايعيا ميه هل عرتبا نيقيمي تاحأ ا, اهدورر ادقز هيا لمجيرجي

 ܚ.

 [ 3:1 111 7:91 يداهامويمي لكنمز هيد ةعم ور و برذع

 ةفئاطل ةدحاولا يمتنت فرحألا هذه لكو ءافلا يه ءابلاو ءاطلا يه

 ابهنهاودجتملا رانتلوسق ويا متنتاط نم يذلاب ةفوخلا نعل ةباثلاداهليتزاج

 فرطأو هاهي فراط ديزملاو ءَقْذَص ىفصو برص : : ܪܛ ئهف

 ܣܘܛܪ( ܙ واق :براغخا :لوقلا ىدل نويددصلاو ؛ناهمو

 عجرا .حيحصلا ميدفلا ظفللا ةدعاقب مهمكحت ىلع ةلالد يهو برضي

 ةبرض يأ نيعلا ةفرطو .ةفورطملا نيعلا يف فرط ةملك حرش ىلإ

 .اهقالغإو اهحتف ةيلمع يهو اهشمرو نيعلا

0 



 نيالا 0 5 مسالا اذه قير ليكلا :بادرغ دا

 موقيو نيدلا لوصأ هملعيو ةيحيسملا ىلإ لوخدلا يف لفطلا لفكي يذلا

 .ةحلاصلا ةيبرتلا هتيبرتب

 )7 34 ܒ ܒ )0 : نويبع را 9 :نوبرع

 نم سأب الو نمضو لفك : ܒܕܠ درجملا هلعف رخآ ءيش نع ةلافك

 ىوادبلا يأ برعلا اهنم ليمجلا لعفلا اذه نم يناعم ضعب داريإ

 جيزملا يأ ىوادبلا لهأ تنع يتلا تاذلاب يه ܐ̈ܒܘ̈ܪܥ ةملكف

 اذهب برعلا ةيمست امو يبوراعلا مهنم يشاوملاو قلخلا نم طيلخلاو

 ىلإ ءيجتلت تناك ءارحصلاب ةهئاتلا ةيروسلا لئابقلا نأل الإ مسالا

 مهطالتخا ىدلف مهلبق نم ةرضحتملا بوعشلا يقابب طلتختو ندملا

 نأل تباث ءيش اذهو ܒܨ = ܐܒܪܥ يبوراعلاب اوعد

 يأ تجزامتو تبرافقت ةديدع ذاخفأو ةريثك لئابق نم مه برعلا

 يف نوبرعلا ةقالع يه ام لأسي لئاس بارو ضعبلا اهضعبب تطلتخا

 ܐܢ ܝ ودلك نيا )0901 9

 نوعبجو نوعدج يف اذكهو اديز نبا يه نوديز نباو ادلخ نبا

 ܐ - ܢܘܥܕܓ .خلا .. نوحمسو نوربكو نودمحو

 ܢܘܗܒ ܢܠ ܐ ܬܡܚ : ܢܘܬܡܚ ܐܵܒ݂ܒܓ ًܢܘܠܒ̇ܓ

 ܝ ىهو ܐܚܡܣ : ܢܘܚܡܣ .ܐܪܒܓ

 00 53555 3: 03103- - > ܐܒܢ ܕ ܒܟ

 طيلخلاو جيزملا ةيروسلا ةغللا يهف ضعبب اهضعب ةميدقلا ةيروسلا
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 ܟܝ

 الإ مويلا هيلع يه ام ىلع ىلجتت ملو ةيمارآلا تاجهلا نم ريثك نم

 ناكش ئوادبلا ىلع برعلا قالطإ زاج امك ܨܒܢܐ ܨܠ( رصعلا ذنم

 كافكت الو ءاازرجضلاوةيدآبلا ابروع اكؤهح ىنعي ىتلا ءارحصلا

 1 نوتات نيو وطن انصب ةفووحلا +أ نط
 وه ةيروسلا يف ةعمجلا موي نأو يبارعالا وهف ܐܒܪܥ ابرعلا

 امأ .اهيلإ عجراف ةقبسم ةملك يف اهحرش رم دقو اثبورع |!طكوزح

 ودبلا ىنعم نع جرفنملا نوكي امبر داهتجا انلف ىوادب مهتيمست يف

 يفو ܕܝܠ هيف ليق حاضو هات نمو ءارحصلا يف هات نم مه:ودبلاف

 يهو هرحأ بتكتف واولا لعفلا ةرخؤم ىلع فيضن عمجلا ةغيص

 ةطلتخملا ةيروسلا سانجألا يأ برعلا دنع نكست مل اهنكلو ةنكاس

 .اوعاضو اوهات يأ ودابيإ ܘܐ واولا اوظفلف

 امدنع ميدقلا يف ينالجرعملاو رجحلا جرحد :ينالجرعمو :لجرع

 < ܒ بحايص 'ناك«بارثلا نم: ةعونلصم تويبلا:حاوطلا“تناك
 سقطلا وأ ابطر نوكي امدنع اصوصخو هيلع مجحلا ةريدتسم ارجح

 لصأ .ناكسلا ىلع فلدي ال ىتح بارتلا صيبرت لجأ نم اجلثم

 يح لجرع حبصي ءارلاب هديزمو .لاجع ܠܓܐܓܥ لعفلا

 .ج رحد

 احح نجعل أملا ةواقئركتز ܣܦ حيت لطول ةميخ :لازرع ¥

 وأ شقلاب سبلتو لابحب ضعبب اهضعب كبشت اهنأل لازرعلاب ثيعد

 ءايشألا» كب داى أ >ولحيسبيعافبرر اهم 131 ܪ( كاداعلا :كضقلا

 ¥\ܘ



 كبش لزرعو لزغ يأ لازع ”“”/ اح اهدرجمو ضعبب اهضعب

 اهباب يف كبرش رظناو كبشملا شقلا نم اتيبو ةميخ اهنم كاحأو

 ٠ 1 ܟܒܪ نم فخره نيشلا

 تيما نا ܒ: > تيس انك دبا 1: سرب

 يذلا .نيبلا وه انه نسلاف ءليصألا اهانعم يدؤت ىتح اقيقد اقاقتشا

 3: )4 ܒܒ 304 © )1 فدع ار 330

 مسا تلمح اذل ةريبكلا ةنّمسملا نانسألا يهف سارضألا يف فلتخيف

 ةنمسملاو مجحلا ةريبكلا نانسألا تنع يتلا ܐܫ̈ܪܥ وأ شاوعألا

 ” يدم ناردب نوت نإ كرت يدش هدي ܪܙ
 " شّرعملا وهف مرولاك روعشب هتاذ حفنو يقيقحلا همجح نع جرخ هنأ

 قلطني هنأكو ىءارتي ذخأو يداعلا همجح نع جرخو هسفن نّمس يذلا

 ܐܫܝܪܥܬ رام يتلا ا راع ܒܒ هي 0:53 5

 بيع نع ير نيس نسل )

 سرضلا نم ةبسنلا غوص ىدلو اسرض ܐܫܪܥ اشرع حبصأو

 نمو يناشرعو نيشارعلا يأ ܐܢܫܪܥ :لوقن عرعرتملا خفتنملاو

 ܬܝܢܡ >± ܝ ܝ ܫ ܠ :بنءانلت نيرضلا را نرعلا ةناق

 وأ سارضألا لمحت يتلا ةريغصلا ىصعلا نأ ظحال . ܣܝܢ ܪܠܘ

 يهو سينارعلا وأ سينسرعلا وأ ثينشرعلا ىصعلا اهانوعد شارعألا

 > 0 ܒܒ 30 )7:1 5 ©. ةرزلا نيارغ

 انلوانت ول امك شرع نع اضوع سرع لوقن نأ زاجف ىرخألا ناكم

 ¥ ¥ ܪ



 انيش نيشلا ظفلت ىلوألا نيتنثإ نيتقيرط ىلع ظفلتف روشآ مساو ةملك
 ةيروسلا قطانملا ةيبلغأ يف ءاثلا نأ ملعاو روثآ ءاث يناثلا ظفللاو

 اشرعلا ظفل ةقيرطلا هذه ىلعو روسآ اهظفل حبصيف انيس ءاثلا ظفلت

 ىلإ ةعجرلابو اشرع نم لدب اسرع ܐܫܪܥ نع اضوع اعمزح

 هلك اذه انحرش نم ديصقلا تيبو ادعم:> :لوقن نأ انل زاج ةبسنلا

 لمحت يتلا ىصعلاف ةيقيقحلا اهتمورأ ىلإ سينارع ةملك عاجرإ

 سبنسيره ܝ[ ܠܹ ܲܣܲܙܠܥ :وأ ستيناررع :ةاييذف: انلق ةديدع ܐܐܪ

 يأ ܢܙܢܐ ܒܲ لمحت ܪܨܢ( ةاصعلا.تحبضاف.ام اعون اهفرحأ تجزتما

 .سارضألا اهيلع رثكت يتلا ةاصعلا يأ سينارعلا

 عجرنل ؛همجح نم رثكأ نمسو ربك ىذهح شرع لعف ىلإ دوعن

 ىلع تيقب ام اذإف بنعلا ةيلاد يأ ةشيرعلا يف موهفملا ىلإ نآلا

 اقيلون انورتتم ܠ ܐܬܠ ىتع ىلحلا اهييح
 وأ اشيراع تحبصأ اهمجح نم رثكأ اهانمسو اهمجح اندزأ ام اذإف

 خافتنا ىدلف 00006 ادعس قار ةنقيرع ܐܫܠ( قلطأ امك

 ܡܪܖܚܘ ܫܝܪܠ مروو شرع :اهيف ليف ءايربكلا حورب ناسنإلا

 شرم ,خفتنملا ناسنإلا يف انلق :هنيع ببسلا,اذهل .منيوو.شراع
 ܙ ܦܣ ܠܳܐ ܝܠܟ نيعلازو ܡܪܥܡܘ ماع ܫ مرعمو

 .فلألا وأ ءايلا

 كتالي .هسقلا دو فدحت مظنلا نفووحللا ةورغإ نالق :قوع

 يعل طشنو ܫܕ يي شدرك :لوقن قرع يف ىرخأ ريباعت انيدلو

 لذ



 عطفلا اوعد اهيحاونو ددص اصوصخو ةيروسلا نكامألا ضعب يفو

 سدرك راج نمر نودرحل يأ شيدارك ةقرعملا ةيمحللا

 ةمحل ,ةيمحللا شيفاز ܐܫܕ̈ܪܘܓ عمجلاو ܐܫܕܪܘܓ مسالاو

 وكام |/هؤه ىو: حم امدح شيبابك زرو شيدارك

 ىلعأ هلعجو ام حطس ىوتسم عفر ܝܢܐ ܡܠܠ مرع :ةمرعو :مرع

 مرعي حالفلاو ضرألا نم عفترا ام ةمرعلاو .يعيبطلا ىوتسملا نم
 ضرألا نع ةئتانلا ماوكألا ىلع يأ ةمرعلا ىلع ٍسوردملا شقلا

 :امرع ܐܬܡܪܥ ةمرعلاو ءربكتو خمشو عفرت ܡܪܥ درجملا اهلعف

 هباصأ :مرعم نالفو ܙܒ )ܐ حطس نع ولعي يدلا وأ يلاعلا ناكملا
| ¦ : 
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 .خلا ... نيحطلاو حمقلاو تويزلا نوليكي هب ليك اضيأ ܐܪܥܘ

 ܬܡܪܥ ندقلا 35533 © ©: ) ريصحب اين ةاذأ انك رهو

 يلاعلا لبجلا ةفص اضيأ اهيلع تزاجو . ܛܘ ܐܫܩܘ ܚܝ

 ةمكحلاو ةعيدخلاو شغلاب ألمو أبع مرعو ܐܡܪܥܡ ܐܪܘܛ مّرعملا
 لابجلا نم هنأ ودبيو موهفملا اذه نم وه مرعلا دسو .خلا ... ةياردلاو

 .اهرصحتل هايملا هجو يف ففت يتلا لالتلا و

 يف ةنولمعتسي |وتاك بليص ܙ نم ةبنح :ةقرع.*+

 .اقرغ :اهدح ܒܕܝ ܒܐܝܕ

 طيزيو 1000 وأ قلاب 9 70 نئابتلا 595 05



 تناك امبرلو .اثقرع : | طهزح يهف حورقلا ةبادلل ببسي امبر يذلا

 .دولجلا نم

 نمس يداعلا ىنعملا ءيداعو يراعتسا :نيينعم اهل :شرع

 يأ شّرعم نالف :لئاق لوقي يونعم يسفنف يراعتسالا امأو عرعرتو

 ةلئيقلا دج" قم ܠ ܐܠܠ هديزمو هه اهلعف ربكتمو خفتنم

 : 15 ܨ يهو سارضألا يف ةريبكلا ةنيخثلا نانسألا يف

 عمجن انك شقلا تامانم يف تيبملا دنع داصحلا مايأ :نرع

 هذهو ءاذغلا خبطل رانلا دقونو اهب تأنل ةيساقلا ةسبايلا ناصغألا

 : اكون ناطر ܐ ܛܐ اهقاطأ* هدرا دقو .اهتنكتوبيل م اسغألا
 | ىزخت اجت جاتا اكلقلاو يق يوقحتلا»انيزلع انج ܘܐܦܠ( نالعطغألا

 .ةبقزلاو بلقلا ئساق ܐܢܪܠ ܐܡܥܘ ܢܪܥ المد

 ادي ونايف الوهن الاخ ܡܐܠܐ( يلق يناس

 .ةبقرلاو بلقلا يساق ܐܢܪܥ ܐܡܥ نو ازيك

 ةملكلا هذه يف ىتش بهاذم نورسفملا بهذ .برعلا يأ :ابورع
 ءارحصلاو ءارحصلا ناكسو ىوادبلا يف ةصاخ اهنأب لاق نم مهنمف

 مانغألا ناعطقو فارخلا ىعر نمو ابروع : ܐܒܪܘܥ ةيروسلا يف

 ابرع فورخلاو . احح ابوراع :هيف اولاق ءارحصلا نكسو

 . ܐܒܪܥ ابرعلا ةيبرتب اونعو ܐܒܪܘܥ ابروعلا نكس نم مه برعلاف

 يف ىعدي يذلا ةعمجلا موي ظفح نم يف ةملك يه لاق نم مهنمو

 لثم ليلحت ىلع قفاوأ يننأ نم مغرلابو اثبورع ]ܬܒܘܪܥ ةيروسلا
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 7 نامت اورو نم ير نما يش اجي نأ دلت

 عضخت تناك يتلا يه ةيقرشلا ايروسف «نييبرغلا مهنمو نييقرشلا

 يناقكتدم امس وأ ةحفادنلا ديب اولاق نيرفلا مكج ىلإ انمةرثلل

 ةيروسلا يف يه يتلا ةبراغملاب اومس مورلا مكح تحت اوعقو نيدللاو

 مهلك طسوألا قرشلا بوعش نأل كلذو . ܐܝܒ̈ܪܥܡ ةبراعملا

 ܐܸܢ ܨ ܕܝܚ ܕ ةيقرشلا ايروس يف نيتئف ىلإ نومسفنم مهنكلو نويروس

 اهنمو «ييابرعم : ܐܝܒܪܥܡ ةبراعم اومس برغلا يف نيدلاف .ةيبرغلا

 طالتخا ىلع لدت امك .نييبرغلا نييروسلا يأ برعلا ةملك تذخأ

 ناك هييلعو |! .هحمزح ةريثك طابسأ ىرحألاب وأ ةريثكلا بوعشلا

 ام اذهو يبرغلاب يقرشلا طالتخاو ةريثكلا تائفلا جزامت برعلا مسا

 اهتانف عيمجب ةيبرغملاو ةيقرشلا نيتئفلا جزامت ءيبرعلا مسا هيلع لد

 .جزامتلاو ةبورعلا تناكف

 ܣܕ
 هبابش ةوق يف وهو هتوق يف يأ : ܐܘܠ |ܙܘܠ وه زوعلا :ونيدزعو

 سمشلاو .حيرصلا يأرلاو مكحلا ةوق وه انيد زوع :ܐܢܝܕ ܙܘܥ ܕ

 تدروو ؛ | |ܙܘܥ ةريهظلا دأر يف يأ ةريهظلا زوع يف

 :الثمف ܨܝ( ܢܠ ܨ ةوقلا نع هيونتلا يف ةماعلا مالك ىلع اصوعلا ةملك

 ماش يأ ازوعلا ماش :اصوعلا كرويوينو اصوعلا ماشلا ىلإ بهذ نالف

 رجلا ىف اعيط ܗܠ : رتكلاو ساملاو ةرقولا دلي ةيرثلا دنا

 ليل



 ܐ

 ܠ 1 ܠ 1 ܠܐܟܐܙܢ ܒ(; ܗܬ ܒܰܦܠ){ نرأل_اصروغلا .تسيلو

 ~ | نع كشعب انسرفإ زتحيصأف نهتالدبتاكم

 ديزملا فلأ نع ةرابع يه نيعلاو تؤ/ نم ديزم لعف :برزع

 .ةليصفلا يف فلألا عم اهتبارقل انيع نايحألا نم ريثك يف ظفلت يتلا

 يف هايملا جزتو قياضتت امك ام ءيش نم قياضتملا وه بردذعملاو

 مئاهبلا ܘܢܐ ܨ ܨ يف امك دشحلا طسو جزي يذلا برزعم نالفو بارزملا

 بارز ةملك يف اهانثحب دقو تؤا بارز اهنم لعفلاو يراعتسالا

 برزعملاو قيض ناكم يف ددعلا ةريثكلا مئاهبلا سبح يه ܢܢ ܨ ܐ ܕ

 مئاهبلا سبح ناكم وه ابيرزلاو ابيرزلا يف دشحلا اذه نم دحاو دعُي
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 وه ܐܒܪ ܙܥܡ و 1 ܒܠ ءاثبورز |ܬܒܪܐܙ

 ܐܐܠ ܐܢ

 .اهل عجرإ برذع ةملك

 ةيعارزلا ةنهملا يفو ريدتسملا متاخلا وه اقزعلا :ادنفزعو :افزع

 هل دشي يك راجنلا ىلإ دمصلا حالفلا ذخأي ةحالفلا لصف لبقي امدنع

 يه اهعضي يتلا ةقزعلاو موزل اهل ناك اذإ ةقزَع هل عضيو دمصلا

 ريماسملا اهب قديو ةقزعلاب اهكسميو بشخلا نم نيتعطق مضي متاخ

 حالصتسا لجأ نم ةيوق حبصتو اهتخأب ةيبشخلا ةعطقلا تبثت ىتح

 يزشإا تاكل ةارقدقا قبلا عداد ىداهرت ف ردفت | يبهر اح حجما

 .سئارعلا هب بطخت

¥/\ ( 



 1314 »ܒ × ܝܒ 2 31033 ) لي بع

 سوغلي مع وأ سعي مع نالفو ةفوذحملا ماللا نوكسلو

 سعلمي ܠܸܢ ܘܠܐ يف اهنوظفلي نويددصلاو ةيهشب لكأو غضم : صحح
 .سعالم ܣܥܠܡ وه ديزملا يضاملاو ةيهشب غضميو لكأي هنأ يأ

 نسل لجفلا و هان + )5 5707 . خم تينا > 99 +

 رابغلا لدا ين ار كس ب شسفا نين نيم

 ةبارقل فلألا ناكم نيعلا تذخأو فيسآ هيف لاقي توبكنعلا طويخو

 قف )ܒ

 ةينضم رومأب ةلغشنم هراكفأ يذلاو بعتلا كهنملا ىنعمب :سكعسع +

 يبنأل ةليلق نسلجألا هبت ةجيلب :قوكتو اكييبلا ةديدم نسلجت ىريثك
 ܣܥܣܤܥ هديزمو ܣܥ لعفلا درجمو .ةكهنم يأ يسعسعم

 > 1 ܬ: 9:5 ܒ ع رباب نيل
 تدب نم وب نإ ܐܡܠ رك جار ىلع ريس يلا ىلا

 .ةينضملا ةيليللا ةسارحلا رومأ هب

 .خلا' ..:لقحلا نم. بنقعلا علتقا :بتثح لعق 19 ضعبلا لاخي :بشع 3

 تبلق فشعلا يه ܨ[ بشعلاف حيحصتلا نم ليلق عم حيحص وهف

 ةيقنتلل ةادأ وه اهمح | 06 )7 ܝ الا ىلإ ءافلا

 ىقن لعفو باشعألا نم لقحلاو تاءوتنلا نم بشخلا فيظنتلو

 نويددصلا اهيف لاق امك .اههح افاشعلاو دما ست نحب ريطر

 ةيقنتلا ةادأ مودقلا يف يأ افشعلاب فيظنتلاو ةيقنتلا :يه اباشعلا

1 



¥ 

 دعتو ىرخأ ةظفل كلانهف باشعألا لوانتم يف امأ ءفيظنتلاو جحسلاو

 مسالاو ,باسع تعدح.  درجملا اهلعف اباسعلا يه افاشعلا مع ةنبا

 عالتقا ىلع لديام امأو يبشحلاةيبوعلا ىف ܪ ينعت ام يأ ابسع هنم

 باو لالا نإ بياع جه موحي ܐ د ايوقم ةملو صم ثمل

 قتلا ويزحرألاب نمشفلا ع التكا وهو اةلباقيرع اه مج

 يد اوبطخي ܨܬ :هيف اولاق لوق ةدياعصلا نييرصملا دنع ܐܐ مشع

 ىرخأ نوملظيو ةاتف نوبطخي مهنأ كلذ نم موهفملاو :يد اومشعيو
 : ܡܫܠܡ :اهعراضم .ملظ :ضام لعف يه مشع ܡܫܠ ةملكو

 قح نوسخبيو نوملظي :نومشعيو مشعي ܢܝܠܟܦܧܠܠܡ :عمجلا يفو

 .رخآ ناكم يف اهانثحب دقو ىرخأ

 ناسنإلا.:اهنم ئنعملاو مشع. يبف اهانثحبو قبس. : مشعو. :مسع
 بذي قون ܐܐ يأ دربلا نبويتجمهنالفواف ميورثا نم ؛مولظنملا

 معالي را ناطو ماع هايزنم ܡܣܥ درجملا هلعف ؛دربلا نم

 ةمشعم ىرخأو ةللدم ةذحاو ناتخأو مولظم يأ ماشاعم مهحدصو

 .ةمولظملا يأ مهنم نويديعصلا نويرصملا لاق امك

 اذنه ܐܪܝ ܐ[ܐܝܫܛܨ ܐܐܢ ]ܪܦܐ قمن رك نأ ܐܝ[ : ةننيدشع
 رولا

 . | ܪܣܐ ܙܘܐ ܝܚ ܐ حصألاو ‹ أو هعمأ

 دانيا تاق ܐ انا قو محب حا هدمض :حرجلا بصع
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 ةملكلاو ,.ةيفرحو ناقتإ امنود ام لمعب مايقلاب عرسأ :لشفع ¥

 انه نمو :فلفليو ليشفعي مع نالف «.فلفلي ةيماعلا يف اهل ةفدارملا

 .ديزملا فلأ لصألا يف يه نيعلاف ءيطبضلا ةملكلا ىنعم انل حضتي

 فلفل يأ :لاشف اهنم درجملاو .ةليصفلا ةبارقل فلألا ناكم تذخأ

 در ذمه نيكو ديالا .لاشن ܠܫܦ للف

 ةملك ܝܒܐ انه نمو لتفو فلفل يأ لشفأو لشاف ܠܩܦܐ فلألا

 .ابناج يقليو مربيو فلفلي هنأ يأ :تزيو لشفعي مع نالف

 ةيليصفلا اهتبارقل نيعلا ىلإ فلألا تبلق ܐܥܦܐ يه عقاولاو :طفع د

 ملو طوف : ܛܦ لعفلا درجم .ىزهو فختساو رفتحا :اهانعمو

 أزهي ناك ركذأو :طياف : بك هنيزم ةرجفلا ةقيفص ىف لمعتس

 ريثت ةيوفش تاكرحو لامعأب موقي ةلوفطلا مايأ يف رخآ نم ناسنإلا

 وهف .راجشلاو فالخلا ثدحي اهدنعو يناثلا فرطلا يف بضغلا

 .لاطام ܗܠ ܛܦ ܐܡ ..هنذتعي

 لمعب ام درف موقي امدنع ءارطإلاو حدملل لمعتست ةملك : مرافع 6

 @ 1 اطلاع رن ا هل نر ا
 ܇ 2

 ءاجهلا يفو سأرلا عوفرم هجولا يلاع : ܡܪ اهأ . ܡܪ مورو افا

 اذه نم تذخأف يهجو تضيبو يهجو تدوسو رحشملا هجولا :اولاق

 نيعبرألاو اباب يلع يف امك اباب يلع مسا يف ةملك تدرو امك ليبقلا

 اه ` ]35 '*  ريش ع نيرو كارد 1 1 :



 ܐܦܐܠ
 .ريقفلا يطعيو ينغلا نم ذخأي دادغب صلك ناك هنأل

 بارتلا ىلع رطملا لزني نأ نود عرز يأ :ريفع رذب حالفلا :ريفع

 ةقطنملا وحالف لوقي امك ضورفملاو روذبلا نفديو ثرحي مث نمو

 ةذهاو ܬܐܠ ܫ ܠ

 تلخد ةملك يهف ءارفعلا ةملك امأو ةعارزلا دنع ةثارحلا لحارم

 درو امك .رطم نود ارفع :ܐܪܦܥ بارتلا ينعتو ةرخأتم ةيبرعلا

 يمسر ليلكإ نود هتبيطخ عم لصتا نميف ةماعلا ناسل ىلع حالطصا

 امنود هراذب ىمر هنأ يأ " ريفع رذب نالف " ةيمهكت ةقيرطب هيف لاقي

 وأ "لتس وة كحس ونخ ؤةو ܠ ܕ[ ܐܨ

 ܨܐܬ ام كخ
 يهو اهلاعشإو رانلا مارضإل لمعتست يتلا ةسبايلا روذجلا :راقُع

 ܘܥ مح را نبيل نر

 يروقيعلاو راجشألا روذج نم ةذوخأملا ةيودألا يهف ريقاقعلا

 ااهاتاينااوراواجلشالا: نوذجس وف :انمح

 افلا ܟܠܠ نل اا ظخأؤ قاما ةلروتم-ىحو وفشل ؟ةقورقغ

 .ةقال نقلا 100 ܡ 03:1

 طبري يذلا ءيشلا وه لاكعلا وأ اقتل رانا جار ناحع وأ : لقع

 يذلا طابرلا وه لعفلاو ةدشار ةئداه اهلعجيو ءاجوهلا ةسرشلا ةبادلا

 لش و كادرلا ىف ةنيكملا ؤطلاهغولي دل قاسنإلا: ننأآو هي طبري

 ¥ ܘ



 دشرلا طابرب طبر نم وهف اذل نوناقو سومانب هسفن طبر يأ لجرلا

 نوناقلا طابر ىلإ عوجرلا يأ لقعتلا هنم نوبلطي شئاطلاو نوناقلاو

 هلمعتسا . ܐܠܩܥ :لاكعلاو . الهح :الاقعو ءلاقع : ܠܩܥ

 . ܐܥ ܙ! نويمارآلا ىوادبلا لهأو نويددصلا

 يف ةفسلف ةيروسلا بوعشللو .ايروس دالب يف ةولحلا ءايزألا نم وهو

 ىلع عضوي ةقبل ةقيرطب لوتفم لبح وه لاجعلا وأ لاقعلاف يزلا اذه

 كلانه ناكو داشرلاو نوناقلاب هسأر جّوت ناسنإلا نأ ىلع لديل سأرلا

 نأ هل قحي ال دشرلا نس يف لخدي مل يذلا درجألا نأب يضقت ةداع

 يف طبضلاب ملعأ الو لقعلاو دشرلا يف دعب جّوتي مل هنأل لاجعلا ذخأي

 نم نيرشعلا وأ ةرشع ةنماثلا نس يف وهأ ىتفلا هلبقتي رمع يأ

 يأ ليجعلا وأ ليقعلا ةفص ذخأ هسأر ىلع عضو نأ امو .رمعلا

 .نلاقوعلاو* 1 لحعلا رد 51

 برضلا ىنعمب تتأ انهو ةلتق هكعو نالف عم لتتقي نالف :كع *:

 ` ܛ

 لاق امك ىرتعملا برضلا نم بيرق اذهو هغم ةفالخ ءارج نم اذج

 .ةلتق هكع نويددصلا

 ܬܒܐ نيف ܒ سيلو فوحأ لعفلا ريكا :نذله قع الف : كع دع

 علطو يكب تاف نالف .ّمغأو نزحأ : 3 ܠ كرر قوع

 .اهلبق امل عبات اهحرشو .يكتُي

 سلما



 تددعت ناسنإ يف ةفصو مسا ليصأ يروس ىنبملا :ثوركع 4

 .راكاعو راكع :ܪܟܠ ديزملاو . ܪܦܠ درجملا هلعف هؤواسم

9 3 

 ازوكع :اهيف اولاق نقذلاو ةفشلا تحت تبني يذلا رعشلا :ازوكع

 نيل نيتي مط ذبلا عشا ما نايسزرتستع اه ومهفحي جصألاو

 .ازوكع سيلو ةسوقسقعلا يهف.ةدحاو .ةلتك حبصيل هضعب

 رضحتو معطلا ةذيذل ةّيكوش ةيئانبللا ةيروسلا:لكآملا,نم :بوكع
 هاعدو روبلا ضرأ يف تبني ناك تابن وهو ةديدع قرط ىلع

 ةقيرطلا ىلع تتأ امي ملعأ الو ܢܝܒܠܣ نيبلس ناويددصلا

 بركع : ܢܝܒܘܟܥ و ܐܒ̈ܘܟܥ :بوكعلا وهف ؛ةيعامجلا ةغيصلاو

 . يححعم نييبلسلاو ܐܒܠܣ ابليسلاو نيبوكعو

 انه نكلو ةيروسلاو ةيبرعلا نيب ام تعمج ةلعو ببس ܐ ܢܨ

 درو امك اهعمجو | ܬܠܠ يروسلا وحنلا ىلع اهلامعتساو اهبيكرت
 تاضاحلا ܠ ابناء ابك ىتلسإ ا حيح ىزرشلا لهأ نسنع

 اينما ةغاص_ دقو نييونلا لاما | 8 كونا ܬܝܠܥ ܝܐܐܐ

 عضي يأ :ثلعتي :اهيف اولاق لامعتسالا ةبلح نم عاض امبرو العف

 تناك امبرلو .ام عورشم وأ ام لمعب مايقلل ةليسوو اثلع ]ܬܠܥ
 : | ميححختام اه وعش وف نب ܬܠ ܐܬܐ ܐܪܬ لق

5 || . 

¥ /\ 



 هنم تفذح يروس لعف :رانلا قّلعو ؛هرانأو جارسلاو ليدنقلا :قلع 4

 رانا هيمو ܣ نقيا ܩܠ ىف فلألا عم تمغدأو لادلا

 اذهو ظفللا يف ةيفخ لادلا نكلو قلدأ لصألا يف وهف .لعشأو

 ادهب اهيحاوضو ددص قطانم يف الإ لمعتسي مل يوغللا حالطصالا

 تاقلعملا يف ةطولغم ةملكلا هذه تذخأ يبرعلا بدألا يفو .ىنعملا

 سيل نكلو ةروصلا قلعو بوثلا قلع نمك قلع نم نولحانلا اهلاخف
 ةلوحنم راعشأ يه ةيلهاجلا رصع يف تاقلعملاف رينتسملا ىنعمب

 0( > لان ܝ ) 0 9: 4

 دقو اه )ܐ ܕ راعشألا لمحأ نم تتناك اهنأل :توقلدأم ݂ܬܳܩܠܕܶܐܡ

 1 ىف قلبك تناك ىثلا 5 اهنأ ىلإ 0 - اوس

 اهاعد نم مهنمو ةزرابلا ةزيمملاو ةقرشملا راعشألا نم اهنأل

 ام اهنأب طوميسلاو تاقلعملاب اهامس نم لاب ىلع رطخي ملو طوميسلا

 زنكلا يه طوميسلاو ثوقلدأم ܘܠܡ رعشلا نم زرب

 ينعت اهنأ انفلسأ امكو هيام ام ةيبدألا ةريخذلاو

 نأ امك ةيبدألا رئاخذلاو زونكلا ىرحألاب وأ ةيبدألا ةريخذلاو زنكلا

 ام ثدح ىلع ءاوضألا طيلست وه رابخألاو ءابنألا ىلع قلع لعف
 ةغل يف لمعتسم اضيأ اذهو هنومضم حضتي ىتح ام ربخ ىلعو

 ܩܠܕܐ :لوقلا ىدلف نيعم ءيش ىلع ءاوضألا طيلست يف ةيروس

 بتركب كسياب عبق يع هر تاي 1  ههدحج
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 ثنؤملا ةغيص ةغيص راعشألا ةفص انعضو «هرينم ناسللا قلذو هاوتحمو

 .ثاقلدام | ظفحو ܐܡ اهرابتعا ىلع

« 2 

 وأ شالعلا يأ اشاواعو ܝܫܘܥ يهو نازتاو ةيقطنم الب ملكتيو

 ببسل الإ شؤعي نع الدب شولعي اهظفلل ارربم ىرا الو شاوعلا

 :لخفللا ܐܪܥ

 .كنيقثتلا و: مليلعتلا» ىدعي ¬

 ܠ مو هقنلا ىلقف

 ةفرعم وأ ام ءيش يف امن ܨܨܫܕ ܬܘܠܥ ثومولاعلا يه ةيمنتلاو

 ܡܠܥܬܐ 1 ܠܠܡܐܢܐ

 يفف اذكهو . | ܬܡܘܩܒ ܡܠܥܬܐ 1 روفر امن ا طحتح

 ةيروسلا يف امنيب .ةفرعملاو ملعلا يف ةدحاو ةيحان نم تذخأ ةيبرعلا

 اميلاع :هيف انلق باشلا يمانلاو ءاهعيمج ومنلا لحارم يف رورملا يه

 مالغلل ريغصت ةغيص اهنأب ةيروسلا يملكتم نم نوريثكلا اهلاخ دقو

 اصيح از ܐܠ ܐܦܢܐ ةنيبزرعلا ةقيرطلا ىلع تذخأ

 لطدهمح ܡܠܥܬܐ ادام قلاب ةليتلا لان وامن جف ا زالقملا

 ܐܬܥܢ ܕܒ  ܆ܐܬܼܥ̈ܲܚܠ

 ةيروسلا ةقطنملا يف بلغألا ىلع تلمعتساو .تيل اي ىنعمب :هاولع

1 



 رج ܝ

 ܝ̈ܘܝܠܠ ܟܒܝ + 3.101 ..يرح اهمامأ تذخأ ةنكاس ماللا نأ" ديو

 اهناكم ذخأت نأ نيعلل زوجي فلألاو «تيل ايو اذبح يأ :ياولإ

 .ياوق لكبو ىنمتأ يأ :ياولع وأ هاولع تحبصأف

 ىنعملا امأ ؛معلا ىعديف بألا اخأ لولدم ةملكلا هذه تلوانت : مع 6

 معلا ةملكف دحأ هيف ثحبي ملف ةقيمعلا ةظفللاو ةملكلا هذه ءارو يذلا
 م × 1 ܟ

 يتلا ةليبقلا ܨ? ءهدحاو بعشو ةدحاو ةريشع نم اوحبصأو ضعبلا

 تنأ انه نمو : ܐܦܠ دحاولا بعشلا هيف لق دحاو يعش ىلإ. ىمتنت

 كلذ نم دعبأ ءيش نع هنأ امك «دحاولا بعشلا ءانيبأ يأ معلا ءانبأ

 ىف ابك تجارلا بدلا ءانرا رع ܒ ܡܠ ܬܒ )ܝܒ ءانإت

 ادئاس ريبعتلا اذه لزي ملو معلا ءانبأ مومعلا ءانبأ مه ةدحاولا ةفئاطلا

 ةدحاولا ةليبقلا ءانبأ اوعد دقف نويددصلا امأ ةدحاو ةمورأ ىلإ يمتني

 خأ مهنم نيرشابملا دحاولا بعشلا دالوأ يأ معلا ءانبأو مع ءانبأ

 مع ةملكب ةليبقلا يف نم دعبأل ىتح معلا ةادانم رسفي ام اذهو تخأو

 نإو ضعبلا مهضعب نم اوجوازتي نأ لفكتم دحاولا بعشلا ءانبأ يأ

 بعشلا يأ : رد هحعح ءانبأ ريغ نم ناسنإ نم جؤازتلاب اهل اوحمسي

 ةيقحأ هل ناسنإلا نأ يأ نآلا يه امك برعلا اهذخأ دعب اميفو .دحاولا

 ܫ
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 ܢܝ ܢ

 هذه هنم عزتني دحأ نم الو هيبأ يخأ ةنبا يأ همع ةنبا نم جاوزلا

 نكت ملف ميدقلا يف امأ .اهريغ نم جاوزلا دارأ وه اذإ الإ ةيولوألا

 اهل ءيهيو ةاتفلا جوزتي نأ ليفك وه دحاولا بعشلا نبا لب اذكه ةداعلا

 اتاب اعنم عنُمو مرح اذهو جاوزلا نس اهغولب لاح يف ةيجوز ةايح

 نم موي يف اتخأ جوزت نم امو تخأك ربتعت معلا ةنبا نأ رابتعال

 .مايألا

 = 3 زو نين لاا يع كاد] رجم قمل ىذا معلا, يقتامك دمع

 :داَمع سظغ صخب ܪ ܥܣ هلعف ءايلك هريغو,ءامملا يف .سطغلا

 : 0-0 ܠܪ وه داموعلا .دمعأ ܓ دماع هديزمو

 .ادامع

 نم لايخلا يجسان نم ضعبلا ينلاخي امبر :موتلك يبأ نب رمع

 الإ انيلع ام سأب ال نكلو ىتش رومأ يف يذاهلاو قومرملا فنصلا

 نود ةيملارالا ܠ نتكلرام لك ( ܐܫ اينجتح 3

 موثلك يبأ نب رمعف .نازيملا تافك ىدحإ حجري نأ هرودقمب

 ريد وه :موص لوكد اباد :ارموع $ ܙ ܠܟܕ ܐܒܐܕ ܐܠ

 نإ ليلك ܐܬ انظفل ܡ ܐܐܐ , ماوصألا لكل بألا

 انهو .اهردصم ملعن ال ةيسدق نم هب فحت ام انلاب ىلع رطخو

 .يلهاجلا رعشلا لوح لاؤس انضرتعي

 رمع ناك يذلا مسالا اذهو رعشلا اذه انيلإ لصو فيك :لئاس لأسيو

 مل يلهاجلا رعشلا نا حضاو باوجلاو .نذإ هئارعش نم موثلك نب



 ىرحألاب وأ ةغللا تداس نأ دعب اميف بتك هنكلو هنيح يف بتكي

 نمو ةجرادو ةيوحن نم اجيزم تحبصأو ةجرادلا ةيروسلا ةجهللا

 ةقيرطب اهولقن ةيروسلا ةطوطخملا بتكلاو رافسألا مهيدل تناك

 نراجع ناك ديف لعاب أ كفاشلا و روق بيش ܕ 3330

 رس لق =ܗ تعا نات 5 )1:5
 تاذ نم ناك نإ ظافلألا براقي ذخأو اليصحت لّصحو اهب فيعض

 امف ىرخألا فورحلا يف هباشت ىلإ هفرح لد ام وأ ال مأ ىنعملا

 دئدنمو هتقاط بسح لك ةهباشتم ةيليصحتو ةيبيرفت ةغل يه هب اوبتك

 يف اوعقو نيذلا نويوغللاو مجاعملا نوعضي نوسرادلاو نوللحملا ىتأ

 .اهبدأو ايروس ةغلب عاب هل نم اهلهجي ال ءاطخأ

 راش قرف 3 هيب ندا ܝܒ 91 يي

 هنكلو لثملا ىنعم مئالت ةصق هيلع بكرو مهدحأ هأرق " يلهأ

 الجر نإ لثملا اذه لصأ :ةيوارلا لاق .سابدب اسابع طلخ فسألل اي

 .نيرامحلا يسنف هتبجعأف ةأرما ىأرف ܀4ܠ الض نيرامح بلطي جرخ

 ينركذ " :لثملا اذه لاقف احيبق اهمف ىأر ءاههجو نع ترفسأ املف

 ةصقلا هذه بكر يذلا لجرلا اذه ايكذ ناك مك ." يلهأ رامح كوف

 زري 3:00306 1:30: 30 ©: ا نر ىف
 وهف ةقيرطلا هذه ىلع لثملاو ادبأ لثملا ينعي ام يعي ال ليل بطاحك

 ܝܢܪܟܕܐ ' :اهبحي نم ىلإ مهدحأ هلاق قيقرو فيطل لوسعم مالك
= 

 كمف ܢܨܒ ܘܠ ذقل :قزافلا ام ىهلإ اي. * ألسو (:تسح ܝܟܡܘܦ

 عد ؟



 ارمح رمخلا نأب للحملا لاب ىلع رطخي مل انهو .ذيذللا ولحلا رمخلاب

 .يلهأ سيلو ذيذللا ولحلا انيمي ينحت ةنلكلب ناناجلاب سيور تعش

 ىنعم داجيإ نإ :' عمطلا قورب تحت لاجرلا عراصم ' :رخآ لاثم

 ناك ةيروسلا ةمورألا ىلإ هتدعأ نإو ةقفوم ريغ ةلواحم لثملا اذهل

 ܐܐܓ̈ܪܖ هحزعم/ :عمطلا قورب تحت لاجرلا عراصم " :اذكه

 دجنملا وأ صلخملا تحت لجرألا تراخ |[ܡܛ امهزه ܬܚܬ

1 

 : ܟܪܛܢ ܪܵܪܖܫ ܓܪܬ ܢܐ :" ككرتي رشلا كرتا نأ ' :رخآ لاثم

 رورش ةملك ذخأ لقانلاو .كيجني وهف قدصلا وأ ةقيقحلا تمر نإ يأ

 كيجني نوكت نأ لدب :ككرتيو ءرشلا اهبتكف ءيه امك قدصلا ܪܪܫ

 ىلع سِقو ىنعمو ىنعم نيب ناتشف .ككرتي :لاق كورطن كظفحيو

 .كلذ

 ةرامح نيب شحجلاك هتلخ ةعيرفلا نبا تبسن اذإ لطخألل ةديصق يفو

 اهتباتكل يعاد الو ةيروسلا اهلوصأ ىلإ ةديصقلا تعجرأ ارامحو

 مل ةديصقلاف اهانعم ئراقلل حرشأ نأ دب ال تارابع كانه نكلو اهتيلكب

 علطم يفف لقانلا يعدي امك راصنألا نم ةئف وأ بعش يأ دض نكت

 انهنويمخا تثي.ىقلا.ةيودشوتملا,ننعيىرايصنلا قرم. فيك. ܨ ܐܚܢ تيبلا
 لقاقلا شيفر ܙ ܿܗܢܡܚܲܒ ܂..ܿܗܵܢܝܡܚܲܝ ܬ يوكن

 ميلعتلا ةةخمهعمم و شحجلاب تضافأ ܝ تحيجأ نع

 ܠ

 ܫܫ



 اوذخو اهيلاهأ نم متسل مراكملا اولخ :ديصقلا تيب هيف يذلا تيبلا

 ܘܠܗܐܘ ܘܡܛܣ ܐܡܪܟ ܬܘܝܠܚ :اراجنلا ينب مكيحاسم

 ثيدحلاف :| ياك ܚܫܡ | ܒ |: ܒ: ( ܒܢ به

 حيسملاب اهتقالعو ةمركلا انهو رمخلاو ريمخلا يأ ميلعتلا لوح رودي

 مكيحاسم اوذخ :اراجان راب احيشم : ܐܪܓܢܪܒ اسمهدم راجنلا نبا

 راجنلا ينب نم موق كلانه ناك هنأ لحانلا دقتعأ :راجنلا ينب

 ليزه موهفم .«مهيحاسم عم مهدرطي نالا وهو حاسم مهلو نوعرازم

 نبا راجنلا نبا يعد حيسملا نأب طق هلاب ىلع رطخي ملو «هيف رون ال

 لركن ܒܬ نا ܐܪܓܢܪܒ ܩ

 ليلق عم هتايح ينس يأ ناسنإلا رمع يفو ءانبلا يف تدرو :رمع
 :مدصخ درجملا هلعف .ءلعفلا اذه ىنعم نومضم يف حيحصتلا نم

 رومعلا برعو نطوتسملا ܿܗܘܪܦܠ روموعلا هانوعد نكاسلاو .رامع

 ارموعلاو اهناكس نم اوحبصأو اهب اوبتتساو ةقطنملاب اولح نيذلا مه

 رموعلاب 5 ريذلاو ةنوكسفلا رادلا خا.« ` وه | فادح

 03: > را هب )0

 ةملك يف اهانثحب ناسنإلا ينس ددع وأ ناسنإلا رمع ينعي ام يف امأ

 هنكست يذلا هدسج وه ناسنإلا رمعو نكسملا وه رموعلاف ءانشو نيس

 ةنس مك يأ ¥ كرمع مك ءام ناسنإ رمُع نع لاؤسلا ىدلف ؛هحور

 نيس ةملك يف حرش انل امك .؟ كدسج يأ ينمزلا كنكسم ىلع ىضم

 ليس تعسيلوانسش رأ !ظكفع ةملك نع'اطخ لادثلا ةيلحت ىقلا
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 ܝ

 ܥܐܥ

 احيحص سيل اذه نسلا بارتأو ¥ كنس مك :لاؤسلا ىدلف ينس

 نسلا وه نسلا نأل نسلا ىلع سيلو نينسلا ىلع لدي هنأل يداقتعاب

 ناسنإلا لأسي نأ ضورفملاو نمزلا ينعت ينس اهعمج يتلا ةنسلاو

 .؟ كنس مك تسيلو £

 . ܨܡܥܘ ܫܡܥ ܢܕܒܝܩ يف اهرظنا :شمع

 اهيف ىرخأ ةملك انيدلو .نينيعلا ضامغإ ةطاسبب صْنَعلا :صمع

 نكلو رشابملا ىنعملا اذه يف ثحبن انه انسلو ءشمع ىنعملا تاذ يأ

 نالف ' ةلمج يف امك ءافتخالاو ىلع زاهجإلا يه يراعتسا ىنعم اهل

 قبطت امك اهيلع زهجأو هتاينتقم تفتخا يأ " صمع ءيش لك رسخ

 نع ايؤرلا تفتخا امك هقوقح لك تطمغأ يأ نيعلا ىلع نوفجلا

 ايلم شومرو شمر ةملك انلمأت اذإو نيعلا شومر ضمغت امدنع نيعلا

 رحب اه دودي ܨܡܠ هتاذ دحب صمعلاو تايفاخلا ينعت اهارن

 :ضماعت انضانعتو, نمت اهيساا | ܨܡܥ ندمان عنو هينا وم

 صمرع ديزم ةقيرط يف اهعمسن ام ابلاغو ونويعب صّمع :صمع

 ܝܫܘ لوو صمرأ وأ نام اح هوجو عوج ءانيغ :نطبغ, ܡܥ

 دسصحف صحي ناببعم ܙܡ ܢܡ 05270111

 .صمعأو صماعو صمع : ܟܡܥܐܘ

 نكاسلا نطاقلاو ماشلا ضرأ اونكس برعلا طابسأ نم طبس :رومع

 :ةشنا ووقع وصحفي نةياعلا لاو ومعلاو زأذ وجمحج :هنق.قرق

 < ܟ ܘ



 .اذكو اذك هركذأ يأ .اذكو اذك ناك نالف دهعب ركذت ىنعمب : دهنعع ¥

 .اذكو اذك نآلا هنكلو ءاذكو اذك يدهعب وهو داهع ܥ

 حبصأ فيك ادهتجم هركذأ يأ :نالسك راص فيك رطاش ودهعب

 .6 هب ܢܝܬܡ ܢܡܠܘ |ܘܗ ܪܝܧܟ ܢܥܢܕܗܘܠܒ 3 9

 :ةعيدخلاو ركملاب يأ .اطنوعلاب لاملا نم اغلبم لّصح نالف :اطنوع ¥
 اهتم دينألاو :ܬܢܥ اهذيزمو «تانع طلح درجملا اهلعف

 اتوناع ܢܨ ملاظلاو ةعيدخلاو ملظلاو ركملا يأ :اتانوع ܐܬܢܘܥ

 اطنوع وأ ةطنوع تحبصأف ةليصفلا ةدحول ءاطلا ىلإ ءاتلا تبلق

 .اثانوعو

 الإ روعلا وه ام فرعي ةيروسلا ملكت نمم ادحأ نظأ ال :روع ¥
 ةلحرم يهف .ةحالفلا يف ةصاخ ةملك اهنأل ةينانبللاو ةيددصلا ةقطنملا

 حمقلا سردي رخآ ناكم يف انعم درو امك شقلا سرد لحارم نم

 لاعشإ يف لمعتسي يذلا ليوطلا شقلا ,ءشقلل لاوطأ ةدع هنم جرخيف

 ܢܝܪ ܨܩܘ |; ره يف ةيناث عمج ةغيص يهو حمو مره هيف انلق رانلا

 رصقألاو اهضعبب ةلبسلا يف قاسلا طبرت يتلا دقعلا نم نوكت ةداعو

 ءاذغ يف لمعتسي يذلا نبتلا وهو اهريغ وأ دقع امنود اهنم

 ادبج اقيفخو اريمصق ةداغ نوكي.ىذلا ܕܣ ܐܠܠ( امأو ܐܢܒܬ >

 لحارملا هذه نذإ . اذدح روعلا وهف ءاوهلا يف ةلوهسب رياطتيو

 وسلا نا ادبر ديس هرم مهم هام نب قدح
 يف امك ددعلا يف ةغلابملا يف لمعتسا دعُي ال ًافيثك نوكي ܐܘܠ

 نحال



 نالفو . ܐܪܘܥ ܡ نيلتاقم روع اهدنع ةينالفلا ةليبقلا :بورحلا

 دالوأ روع وأ رع هيدل هنع اولاق دالوألا نم ريثكلا هدنع سانلا نم

 يف ةغلابملا باب نم اذهو ددعب نورصحُي ال نوريثك ܐ̈ܝܢܒܕ ܐܪܘܥ

 يه هالعأ ةروكذملا نيرصقلا ةملك نأ كافخ الو دالوألا ددع ميخضت

 امأو .نيرصق تحبصأف ظفللا ةلوهسل ءاحلا اهنم تفذح ىو ܨܢ

 ܐܳܦܐ( ܪܗܘ ܠ | ةضفلاذيعنلا

 تبرض يتلا ةهكافلاك باعملا يأ ءايشألا نم روعملا ددص لهأ ةغل

 بيصي ال روعلاو . ܐܪܘܥܡ يهف اهبناوج نم بناج اهنم هوشتو

 .ىنعملا ؛ةينلا .لقعلا ءيش لك بيصي لب طقف نيعلاو ةهكافلا

 اف ةدقيمب ܐ ܠ ܟܫܠܐ

 يف بيعل لسانتلا ءاضعأ يف ةروعلا ةملك تتأ انه نمو باعملا

 نم وهل باعملا يأ ىنعملا اذهب !ؤهحدم و ةباعملا يهف ܐܦ )ܨܐ
 .ةيروس ةغل يف مالكلا حيصف

 | ܟܝܠ ܕ بدنلا ةلآ ييأرب حيحصتلا تئش نإو .برطلا ةلآ :دوع

 ةلآ :مهنمو .ةيسراف ةلآ يه :لاق نم مهنمف مجاعألا ميلان كلا قاع

 اذاملو ؛هنم ضرغلا وه امو دوعلا وه ام ܠܥ فرعي مل نكلو «ةّيدنه

 عنص هنأل دوعلاب يمس هنأب نيلصحملا ضعب لصح اضيأ دوعلا يمس

 ةلآ يتداس اي دوعلا .ةقيقحلا نع يأرلا اذه دعبأ امو باشخألا نم

 ىلإ زعوت ملو نذأ هتعمس املقو نيزحلا يجشلا مغنلاب اهتوص زيمتي

 اراسكناو املأ بلقلا عبشي يذلا ديحولا وهف نينحلاو ةرسكلاب بلقلا



 ` ىذبلا موبلا 5 وك .ةيروسلا ىف دوغلاق ؛ةكراكلا 35 -

 وأ ام ردك ثودح نع أبنأو الإ هتوص عمسأ ام هنأل بولقلا هبيعنل

 يلع بتنتي. :نطاقتألا نكاسو بنازخلا بيرق قو هاه. ناكم يف ناهذ
 باصأ بارخ نع ئبنيو هلهأ يعني هنأكو سرادلا تيبلا ناردج

 توبص عقوك .نيفللا) ةزاح دوعلا هلآ ܐܕܘܵܠ 3 رايدلا

 تابسانم يف الإ ميدقلا يف لمعتست مل ةلآ دوعلاو موبلا وه يذلا دوعلا

 دقفب عدصت يذلا عمتجملا ىلإ هعقوو موبلا اولقن نومدقألاو حارتألا

 وأ بعانلا ةراهم بسح اذهو بولقلا رسكت هراتوأ اوقلطأو لاغ

 عمتجم وأ تيب يف ةثراك ثودحب ةمالعلا وهو دوعلا ىلع فزاعلا

 يف اندروأ امكو ءرايدلا رامدب وأ هوركم ثودحب موبلا ريط ئبني امك

 ءانكبلاو بنيحفلا ينعم يظعي ىلا نالوفلاو لاؤملا نع. رخآ .ناكم
 يف ليلدلاو ادوعلا ةلآ ىلع الإ يلايللا فزعت ال تاحاونلا يأ يلايللاو

 اي :الئاق يكبت نأ هنيع يداني دوعلا ىلع فزاعلا يكابلا يجاني كلذ

 ام ذكي ”ةيروسلا يف انك طيضلاب يتبع اي ىحوت يأ 6
 .لمح

 :نويددصلا هنع رّبع لجرلا قاس يف محللا نم ظلغ ام :أربقوع

 1:33 !اهكهذخب :ليرلا كريقوع

 ةيانك يهو باعملا وه راوعلاف ةيروسو ةيبرع نيب ام تعمج :روع 4

 يقابب اباعم ناك نم امأو هرظن يف باعم وه روعألاف نيعلا روع نع

5731 



 ربي ريس

 ناسنإلا يف بيعلا يه ةروعلاو , ؤهحدم روعم هيف انلق ءايشألا

 :اقيعماةئينجب انقو ايلا ورح ناكيان ةهكاقلا قم: ܩܠܕ ܐܘܡ

 .يعوع : ܝܠܘܠ يف يعابر لعف :يوعي مع لفطلا : يح وع

 .اياعوعلا وه صاخ توص يف هحايترا مدع ىدبأو لفطلا

 نيعلاعاهخب ܟ ܥ( ܟܐܠ ايلعاوعلا دخاؤتما ىدبأ .: انجين, سعب ةحل و

 .لافظألا دنع

 وهو يعواع بحه جه يكبي يأ :يعوعي مع لفطلا :يع وع

 ءاينبقاانب قظنا ةلواَح وفا 1 ܘܥ لفطلا ءاكب توص

 ܨ نوينانبللاو ةيروسلا يف دراو اذهو ءنصغ ةرجشلا قنع : قدع

 ܐܩܢܥܘ .انةح:يلو مجم ينوبرطو ܐܢܘܒܪܛܐ نوبرط :هيف

 .اهناصغأ :ܐܢܠܝܐܕ

 . ܕܠܒܢ ريعلاك مئافب تسلو ' :هّرعش ثائيأ دحأ يف مهدحأ لاق :ريعلا

 يف دراو رعشلا اذه نأ نظأ ال .”حالصلا ىلع ايح حبصلا ليبق

 نم ريثك لثم افرحم ذخأ امبرلو نآلا ةغيصلا هيلع يه امك ةيادبلا
 ناك له ةغيصلا هذه ىلع ىلوألا ةغيصلا تناك نإو .ةيبرعلا راعشألا

 ةنذئملا ىلتعا نذؤم يف اذهك اسيسخ الوق لوقي نأ ؤرجي رعاشلا

 رامحلا يأ ريعلاب هوعدي نأ ايلصمو هل ايدانم هللا ةزعب لصتاو
 هنيدو ناسنإلا ةلحن تناك امهمف يقرشلا انلقع فلاخي اذهو ةميهبلا

 خيش وأ نذؤم وأ يلصم يف هذه لثم ظافلأب ظفلت وأ لاقو أرجت نمو

 ام هللا ةفاخم نم اهيدل ةيقرشلا ةيلقعلا نأل بِقوعو ميل سيسق وأ



 رعشلا ىنعم نأب ةيحانلا هذه يف ادج كشأف كلذب ظفلتلا نع اهعدري

 ىلإ ريعلا ةملك عجرأ نأ يسفنل لاجملا حسفأ انهو .نآلا زربي امك

 كالملا يعد دقو ܝܥ ظقيلا ينعت يتلا ةيروسلا ةيمارآلا اهتمورأ

 نوكي ال فيكؤ ةظقيلاب فصتي هنأل ءاريع ܐܪܝܠ ريعلا ةيروسلا يف

 ديرو ريا يل سيلا يح نواصل كر يرتكب
 ظقيتسي وأ موقي نم وه رعشلا اذه نم مهفت يتلا ةروصلا نإ :يلوقل

 لييلا طسو نم حبصلا لولح يأ احابوص اسهر هج را احبس

 :بتالدع اذيبيو «ايحايوص ܐܚܒܘ وأ احافوصلا يمس اذل ةأجف

 اويحي نأ مهوعدي وه ةقيقحلا يفو ؛حالصلا ىلع ايح نأ :ةوعدلاب

 يف يه ةايحلا نأل ةالصلا ىلإ اوموقي نأ مهظقوي وهف ةالصلاب

 ينعي ام اذهو يصخش داهتجا اذه امنإو . ܬܘܠ ܒ همس ةالصلا

 ." مونلا نم ريخ ةالصلا " :نذؤملا

 نرّيعي يحلا ءاسنو .ىكبو بضغو لاعفناب هتوص عفر :طْيَغ
 اهتيأ |ܐܬܛܝܝܥ وأ اهسح اطياع اي اهتادانمب ىرخألا نهادحا

 مع اذامل رخآلا دحاو لأسيو ةروتوملا ةنوحشملاو بضغلاب ةئيلملا

 : ܐܛܝܥ و اهمح ¢ لاعفنالاو بضغلاب ئلتمت اذامل ؟ طّيعت

 .اطايعو اطياع

 قياعتي مع نالفو .قويع :هيف اولاق عيفرلا قودلا نيا نوط

 وهو 03 ملا دين مخور نو راقي لكي ىلا نسعي
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 نوكيف مووس نإو هقوذ يف مواسي ال وهف قوذلا لاجم يف هقافأ ةقيض

 ةدعاق نأل كلذو ؛قويعلا وهف نذإ هلاعفناو هنزحو هقيض يف اببس

 اوملس اذل هنزحو يسفنلا .هقيض يف اببس كلذ نوكي تفلوخ .دق هقوذ

 ܐܦܠ ܨ هطول و ܐܠܢܐܣ ܢܒ
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 يف دعاصتي يذلا رابغلا وهو :قّبغمو :قوبغو :قبغ
 امحأ نم ةيروس ةملك يهو اقبغلا هيف انلف .ايؤرلا زجحيو ءاوجألا

 !.ههحأ :قوبغ هننم ةفصلاو ظفللا ةلوهسل نيغلا ىلا اهفلأ تبلق

 نأ ىوس يروسلا سوماقلا يف قاقتشا كلانه نكي مل نإو قبغمو

 0 ܟ 939 107 0:97 اذه تلكفح ةيماعلا ةكئنأ

 ܡܣ_
 1 ندلف »7 1 اذه لمعتسا :شرغ 88

 يأ تيبلا بناج هتراّيس شرغ ةيرصملا ميجلاك نيعلا ظفل ةاعارم عم

 شرغي يعارلا ايروس يفو تيبلا راوجو دنعل هترايس داقو رج

 هداقو هرجو هبحس يأ :ةيربلا ىلإ عيطقلا شركي :اولاق نويددصلاو

 تشغرغ نيعلا .شكركي وأ شغرغي انلق ديزملا لاح يفو ةيربلا ىلإ

 جيجي تعدتسا لب ريثكلا اهلاخ امك تقرغ ينعت ال انهو عمدلاب

 تيبلا ىلا فيضلا ءاعدتسا ىدلو ةعمد ولت ةعمد هتمدفتساو ءاكبلا

 اندنعل اوداقناو اورجرجت اولضفت يأ اوشرغ ديعصلا لهأ لوقي

 : اكتم هلينع لتسللا اذكه وةوغ دقو ءانتيب ىلا قبيلضفتم

 . رصم



 لاقت حدملا ضرعم يف مذ ةفص يهو رصاقو لهاجلا هلبألا : ميّشغ ¥

 هنأب هرظانل الاجم عدي مل ام ءيلملا مسجلاو ةنادبلا نم هل ناسنإ يف

 1 رضاقو -  هنكلو ام ءىش خم .وكشب

 اذه لمحت تيقبو يلاخلا لقعلاو ئلتمملا مسجلا بحاص يأ ردمهج

 يناحورلا ريغ مّسجملا ةيفرحلا اهتمجرتو اذه انموي ىتح ىنعملا

 ةميشغو ميشغ لاجرلاو ءاسنلا نم قئاللا دقلا ىلع زاجو اضيأو
 .ليمجلا ولحلا دقلا يف مشجم ردهجم مّسكم نويددصلا لاقو

 دقلا ينعت يتلا ةينانويلا ةملكلا مسك نم مّسكم نم تذخأ امبرو

 .يزلا يأ ميكسإلا ةئيهلاو
 ܝܐ
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 هب قبي ملو هقرس يأ تيبلا يف ام لك رفغو يمارحلا ىتأ :رفغ

 .فظنو ضحرو لسغ :فح ردك للا لطسأ .ةميق يذ ائيش

 يأ سيفن لك نم هرهطو تييبلا ىلع ىطسو قرس :اولاق ةراعتساو

 ةيبرعلا رفغ ةملك لعلو ءيشلا نم لسغلاك ائيش هب قبي ملو هضحر

 يه يه نارفوكلاو ليسغلاو ضحرلا ىنعملا اذه نم ةيتأتم

 غوصل ةيروسلا ةمورألل اهديعأ ةيقنتلاو ضحرلا يأ ܢܪܦܘܟ لا

 .ةليصألا ةيروسلا ةقيرطلا ىلع ىتأ ܢܪܦܘܦ نارفغ مسالا
 ىلإ ةيروسلا نم تذخأ ܒܚܠ ىلإ مساوملا نم لخدي ام ܐܬܠܡ *

 اثولوع ܘܠ 5 ܐܬܒ ܝ 3 0 54 )>: 9
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 مش ككلمملا زليربلا لابحتخي) ىليلعتلا و لالاطتان “هج أما _لكلغتو

 .ضعبلا هضعب

 زالفتا ولعت راواع سلك و دوال اة هارد ܝܪܡ ذأ ملف ܠ 7

 اهيف لخد هنأ يأ هتشرف يف سلغ نالفو .عنمو اهرثأ ىفخأ >9

 هتيؤر مرح يأ ائيش هنم رهظي ملو شارفلاب هسفن ىطغ هنأ يأ أبتخاو

 ةليصفلا ةبارقل نيسلا ىلإ نيزلا انه تبلق .ىرُي نأ هنم ءزج وأ

 ܠܥ ܙܠܓ لامجلا ىفخأ يأ ينيافلا ىلع سلغو ةيظفللا

 .ةعورلاو لامجلا ملاعم سمط : باكو

 مع لافطألا .جيجضلا يف نويددصلا اهلمعتسا .ةجضلا :يشوغ 6

 اهلوأ نم نيشلا تفذح ܐܝܫܘܓܫ يشوغش اهلصأ يشوغ اولمعي

 هتفخو ظفللا ةلوهسل كلذو.يشوغ يسشوغشلا نع اضوع اولاقو

 اوشغشي حصألاو اوشوغي معو شّوغي مع الاعفأ اهنم اوذخأو

 نضعب يف .اهومجترتء دقو جيجضلا يف: غلاوي :ه4ييعمو :: ܧܓܔܬ

 ." هليحب ةرومعملا سجس ريرشلا ° تاولصلا

 يقابو ةيددصلا ةيروسلا ةقطنملا يف ةفصلا هذه تلمعتسا 9 1

 ةقابللا يف ةفص يّيغ ةملكف ةيروس نم ةديدع نكامأ يف اهتاقاقتشا

 ܐܡܢܐ : اماه ܐܡܝܠܥ يّيغلا بابش وأ بابش ىّيغ دقلا لامجو

 يايات ىتلا 3:7700 ىلع ايدج دس ام معامل لاننا

 اولاق وياغ اهعمجو وياغ ام اهي نوكت نأ ضورفملاو ةلع فرحب

 يأ ىواغتي مع نالفو ليمج قبل بابش ام اجيب وأ يياغ اهعمج يف



 يئاغتم |ܐܓܬܡ ايغتيو ىواغتي مع قبللا ليمجلا زربمب زربي هنأ

 نالف :اولاق ةيرغم ةقيرطب أكتا نم مهنم ءاكتالاو سولجلا ةلاح يفو

 .ةيزنمو ةليدج ةنيرظي © |ܓ لاحم :يعجتم



 ܐ ܐܠܦܬ 1 نسي
 ܢܫܡܪ ܢܐ مرق ܢܒ:
 ܝ ܐܫ

 ܢ ܐܝ يق ܙܥ ܠܨ. ܕܬܩ ܨ ܐܦ ܨ ¡ ىفحأ ܪܝܠ

 ܥܢܢ مرج ܪܨ ائيدلل هنم رهذي مو شن راب هسع ىطخ هنا يأ اهلقخنو

 ةنليعمفلا ةباريث نوسلا ܨܚ ܐ نزلا اص ثبلق ܢܛ ܡܝ نا «بسم ءويج وأ

 ܠܠ ܠܓ ليلا يزل يل ܬܡ ىسلع سيغ و هسياطفللا

 .ةيجورلاو ,لامجلا ملاعم سمن :ܢܝܐܦܙ

 مع ٍلافطألا .جيجضلا يف رويددسلا اهلمعتا ,ةحسلا :يشوع
 ܗ تقاح امه هيجيبع يشوغش ܐܨܠܐ ܢܨܳܚ ܨܡ ١ وأنعي

 ةيكقخو ظقللا ةئوهسل كلذو يئرغ ىسشوغشلا ,ىغ نس نع ܐ ܕܐ

 اوبكغشي حصألاو اوشوغي معو شوفي مع ܝ ضده ܇

 ننجب يف اهومجرت دقو جيوضلا يف غلاي ܦ ܓܦܡ ܘ ܘܢܟ
 . ةليدي ةروومعملا ܙܘܗ ܨܪ ܨܳܡ ܝܒ

 نيقابز ةيددنصلا ةيروسلا ةقطنملا يف 6 ܝܣܐ ودع ܢ( ܬܬܚܝܒ ܨܣ

 .:ةقابللا' ىف ةننص ܨܦ ةماكف ةوووس نم ةدياع نك وع اسمع ا

 ܐܵܢܝ( ܐܝ ܐܓ اصخح ܨ ܡܠ فريق را 2 نع £ © ܒ )ܨ

 ܡܓ ممج ةقيزط يلع اوممج ܚܝ ܀ ملعأ الو ؛ هج

 اوناقاوياش ا هقتجو ريابغ | اهي وكت نا ܡܨ ܬܕܐܐ ܒ د
 ين ئواغثي عج نالقو ليمج قبل بابش ساي ܨܐ يياغ همفج ܨܕ

: 
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 7 ءافلا فرح

 وأ بلقت لب حوف اهظفلن ال فرحألا لئاصف ةدعاق بسح ءافلا ظفل

 ىلإ ىَّدأ دحاو لعف هنكلو حوب يأ ةيبرغلا 27 لا ظفلت امك ءافلا ظفلت

 به هانعمو ةيزاجملا ةيراعتسالا ميهافملا بناج ىلإ هتاذ موهفملا

 ةغل يف ةعاذإلا يف لوقن اذام :مهدحأ نم ْتلْبس .عاذو معو رشتناو

 ديكألا ملعلا عم كلذو ܐܚܘܦ ܬܝܒ :روفلا ىلع تبجأف ؟ ايروس

 حوفي اضيأ ربخلا لب ةحئارلا صئاصخ نم طقف سيل حوفلا نأ
 مالك نم فشتسا امك رشتناو عاذ يأ احاه ܚܦ رشتنيو

 كدنع امب حيف :مهدحأ لوقي .زربأو رهظأ :حاف ىنعم يف نييددصلا

 لعف اناتأ انه نمو .حتفاو رهظأو زربأ :كدنع امب حوف ܚܘܦ وأ

 ىنعم اضيأ هيفو |!!.هسهحص `

 لعف لب نيلعف انوكي مل نذإ .رسلا ءاشفإو رفسلا زاوجو ةصخرلا

 .ةيحابإلاو ةحابإلاو .حوفلاو حوبلا يف أطخ اجردأ دحاو

 قرافلا يأ نيمدق ىلع تتخافو ةركلا فادهلا برض ' :ًالثم :تخاف

 هلوانت يذلا يقيقحلا ىنعملا .نيمدق ةفاسم ناك فدهلا يف اهلخدي ىتح

 ثاخف ܬܚܦ لعف ىنعم هادأ ام تاذلاب 32 9

 ثاخف حبصأف ءاخلا ىلإ ءاحلا بلقب ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع ظفل هنكلو



 اثحفلا وأ اثخفلا يه ةرفحلاو بقنو :رفح بقث ثاحف نع ًالدب ܬܚܦ

 اهلصأ ءافلا نأ كافخي الو .ناسنإلا اهيف عقي يتلا ةروجلاو |!هسه

 ارخؤم اهوظفل اهتقيقح ىلع اهظفل نييروسلا لامهإلو ةيبرغلا 5 لا
 اذل تخبلا وأ ريصملا وأ بيصنلا يف ةعئاشلا ةملكلا انه نمو اثخب

 ةيأب يأ مهتخب ىلع مهوعلطيل تافارعلاو نيفارعلا ىلإ نومدقي اوناك

 تيخب هنأ :هيف اولاق ةنيمأو ةديج هترفح تناك نمف «نوعقيس ةرفح

 ةريثكو ܒܐܘ ܕܒܢ تاجرعنم تاذ ةقيمع هترفح تناك نمو ܬܝܚܦ

 نأب هبيصن اذه نأل ئيس هتخب نأب :هنع اولاق بعاتملاو بعاصملا

 ةجوزلا اومسأ نييروشآلا دنعو ءاهنم صالخ ال ةبعص ةرفح يف عقي

 كان © رن جاورتا ىف 3 ܒ ܬܝ طفي يرش )

 تخبو بيصن جاوزلا يف ايروس لهأ لوقي نآلا ىتحو لوألا رابتعالا

 ܪ( ܝܪ اذل ܬܝܝܚܦ تيخب هنأ :اولاق هجاوزب اقفوم ناك اذإ هنأ يأ

 هنأب ينعي فدهلا تخاف اذإو اثخب ܐܬܝܝ يه ةجوزلاو تخب جاوزلا

 ةطيسب ةوجف حصألا وأ ةرفح هتباصإ مدعو فدهلا ةباصإ نيب ام

 .ناسنإلا هيلا لوؤي يدلا ريصملا وه تخبلاو

 نم يقي يذلا يطايتحالا يأ 50316 زيلكنالا اهيف لاق امك :راداف

 يف وهو :اردوف |ܪܕܦ اهلصأ ܬ ܥܘ يطايتحالا وهو ةلقلاو ةجاحلا

 نم عبصألا يقتل طايخلا وأ ةطايخلا هلمعتست يذلا نابتشكلا لصألا

 لغم لحي ىذا ىطابتحالا وهو ىتقاولا عردنلا وهف.ةربإلا تاشخن

 نم ناسنإلا ظفحي يذلا يقاولا عردلاو ءالثم ةنوؤملا نم ذفانلا



 ةراعتسالاو زاجملا ليبق نم ىنعملا اذه امنإ ءزاوعإلا مايأ يف ةجاحلا

 يفو عردلا يفو يطايتحالا يف هلامعتسا زاج هنأ يداقتعا بسحو

 .ليدبلا

 تيزلا :لوقن ءاملا هجو ىلع تيزلا انحرط اذإ امك .َماع :شاف

 لعفلاو ءقرغي ملو ءاملا هجو ىلع يقب يأ :ءاملا هجو ىلع شاف
: 

 .قرغي ملو ءاملا هجو ىلع يقب هنأ يأ :يقب :شوف هك هلصأ

 حالطصا وهو لعفلا اذهل ةدئاع اهنظأ :سَب ىرخأ ةظفل كلانه امك

 يأ لاومألا عمجت سب .ادسه ܬܡܪ ܢܡ ܫܘܦ عطاقتلل

 مالكلا نم كيفكي يأ الدصدم ܢܡ ܫܘܦ يكحت سبو فتكاو كيفكي

 .لصألا يف امك ءابلا ظفل ةاعارم عم .تكساو

 حرجو هيلإ ءاسأ يأ هشأفو هخبو دقف اصخش خبوي اك تبشاف

 يطفو قعر هلق هوفنأو اقفل م افلاو ܐܬ اه اح لعفلا لصأ.«هروعش

 انه امأو ءايفاو احرش اهيف ىرت شيب ةملكل عجرا حاضيإلا يف ةدايزو
 .ةيدعتملا 5 5( ديزملا ةغيص يهف

 روفلا ةطاسبب وهو يروسلاو يبرعلا نالعفلا ىواست. :روفي :راف :

 مسالا اذه لمعتسا ةيورقلا صمح قطانم يفو يلغلا دعب ناروفلا وأ

 . يلا انسيعألا .ةرايفاؤا,ةيليرادبشلا#:نانق زي ئناسشلا :راتف لولقنق'مغّْطاو + قاطني قلع

 يأ روفت ال ةبحملاو ܐܡܝܠܥ ܪܦܘ ܐܬܡܚ ܒ ܐܿܝܡܘܪܦ

 اهنا ܥ ܫ ال

 ةكرحلاب هتحنجأ يلغت يذلا رئاطلا يف تليق :ه:© رفرف اهديزمو



 اضححو ܐܬܪܘܦ :يبصلا ةروفو ؛ ܝܗ̈ܘܦܓ هزه ريطيل

 .ةقهارملا نس

 نم بكرم مسا وه ايلوصاف ةملك نأب مزاج ريغ دقتعأ :ايلوصاف

 بشع : احا اح يه ܒܐܢܐ ايلوزو ثاب وأ ثاف نيتنثإ نيتملك

 يف امك ؛يلوزلا ةنبا نذإ تنع ايلوصافلاف «ةنبا يه ثابلاف يلوزلا

 اذهو . المس ݂ܬܿܢܒ :يلقبو «نانجلا تانب : ܢܐܢܔ ܬ̈ܢܒ ةملك

 نذإ ءاذكو اذك ةنيإب ةرمثلا اوعدي نأ ةيروسلا ةغللا يف دراو

 ܝܒ .ليلعتلا اذه امنإ يلوز ثان احب ܬܪܒ ىنب يلوصافلا

 .درفنم يأرو

 لوف هلنصأ فوحأ 'لعق..علا ...بابسلاو خيبوتلاب ثعاب يليق" لاف
, 
 مدلاب خطل ىنع هنأ امك «غبصو خطلو أرذو شط :هانعمو . ܠܦ

 .ةتغابم ةقيرطب اهلكو راحلا مالسلاب وأ باتعلاب بابسلاب وأ ًالثم

 اضيأ هلاف ءينبضخ مدلاب ينلافو ينخطل يأ خيبوتلاب ينلاف نالف ًالثمف

 اذإ ًاديزم حبصي هنأ امك ءالايف ܐܠܝܦ لوف ܠܦ .ارج ملهو ܝܢ ܐܟ

 ܠܦܠܦ لفلف ًايعابر حبصيو ىلوألا فرحألا تاذ هيلإ تفيضأ

 1: 40: 48430 35 32, = 55 1:4 فو

 يأ خيبطلا تلفلفو « ؟ هينيع نم مونلا ترطأ اذامل يأ ؟هتلفلف اذامل

 ىلإ ليمت ال ىدح ىلع ةدحاو لك هتابّيَبَح تقبأ ةقيرطب هتخبط

 .تيزلاب هخطلت وأ هتيالق ةقيرط عبتي امبر ىنعملا اذهو ,«نّجعتلا



 وأ يالفتلاو هاقنو هفظن يأ نابئصلاو لمقلا نم سأرلا يلف :يلش $

 ܙܝܐ[; اهل ܐܬܠ ]ܕ عا 15314 |! ܝܠܕ نيلفت ܐܝܠܘܦܘ |ܬܝܠܦܬ

 ىلف :لوقنف صيخمتلاو دقنلا يف هلامعتسا زاج ةيقنتلا ينعي هنأ امبو

 انتيتاويشق اا نادك ܕ ܝܠܠ )ܕܐ

 ܠܝܦ ܢܠܦ لاغشألاو لامعألا يف اهلامعتسا زاج اضيأو ܝܠܿܦ

 نم فوجأ لعفلا اذهو ܬ ܐܓܣ ܐܬ̈ܘܒ ܨܒ ܠܝܦ ܐܵܕܒܥܒ

 ܨܐ ܨܨܐ ܓܫ( ܐܐܝ لوألاك سيل ܠܦ

 ܢܠܦܕ ܒܸ ܠ ܠܦܬ .نهلانمعشللا ةقؤجي ܐܥܒ

 ܠ

 .رخآلا لتعم يناثلاو فوجأ ܠܥ ܨ

 يهف فصانتلا ينعت جالوفلا وأ غالوفلا ةملكو يفصنلا للشلا :جلاف

 ةنكازقلا رطلا نانضنإلا ܢܘܒ كقليصنا قفثي لقذلا”ضاونملا+فالدل ةفض

 نأ كافخ الو .غالف : ܓܠܦ هلعف اع ةرظجم لابو وخلا به راشدلاو

 غالوفلا وهف نيفرح ال دحاو فرح امه ةيروسلا يف نيغلاو ميجلا

 ةغللا ىلإ ةيروسلا هلوصأ نع لعفلا لقن دقو جالوفلا وأ ܐܓܠܘܦ

9 

 امب احلمم نكي مل هنأ وأ حلملا نم الخ هنأ يأ يهاف ماعطلا : يهاف :

 يف ةحولملا هصقنت يذلا يهافلا لجرلا وأ يهافلا لفطلاو .ةيافكلا هيف

 :هنئاتلا:عئاضلا:ؤه .ايهف .ܐܝܗܦ يهاف ةملكل حيحصلا ىنعملا .هثيدح

 ةليكافلا ل رابغ ب كاؤهو وذل | طش ةكز ةحئانهلا 2 كغ ألا! نه قوقنف



 يزاجملا ىنعملا يف امأ .ءاوهلا يف عئاضلا يهافلا رئاطلاو ةعئاضلا

 ماعطلا يف عئاضلا حلملا وأ عئاضلا يهافلا معطلا :انلقف يراعتسالا

 رثأ الو ماعطلا يف حلملا هات ذإ يهافلا ماعطلا ريسفت اذهو هب رثؤي ملو

 لفطلا نأب :لوقلا انل زاج دقف هيلعو ةيافكلا هيف امب عضوي مل هنأل هل

 اضيأ يهافلا لجرلا يف اذكهو تباث زكرم ريكفت هل سيل يذلا يهافلا

 ܐܝܠܛܘ ܐܪܒܓܘ ܐܝܗܦ ܐܚܠܡܘ ܐܪܒܓܘ ܐܝܗܦ ܐܝܠܛ
 33 83:1 ب ܐܒܠ

 رمأل وأ ساعنلا ةدش نم رعفتي هنأ يأ :قوافتي مع نالف :قواف

 قهفي مع اهيف اولاق اهيحاوضو ددص ىرق يفو هتدعم يف هل ثدح

 دعب وأ ءاكبلا ببسب قلحلا نم جرخي يذلا توصلا وهو قوافتيو

 ةريخألا ةقهفلا راصتخالا دنعو .اقاوف قواف مودك ܩܘܦ لكألا

 .اقيف وأ اثقوف ]ܬܩܘܦ ىعدت

 ةطاسبب يهو .ةدالولا دنع ةنجألا اهب فت شامق نم ةعطق :اقّتسف

 13: 1( >: 90:7: )2 ان طق لي

 1:3 135 11: اهبلا كفيضأ اقتمللا تسيلو اقسنلا ىف

 7 ها رانا ىف هلع لاي هم ند در د كف

 لعف يف دارملا ىنعملا لب هب شطبلا وأ ءيشلاب كتفلا ينعي ال اذهو

 يف ةنيزلاو فرخزلاو شقنلاو نفلاو ةدوجلا هجوأ نم رثكأ :كتف

 طق لوانتت ملو ةشكرزلاو نفلاو ةنيزلا نم رثكأ وءا١> © ةيروسلا



 هنأ يأ :كتفي مع نالفف .ءيشلا يف شطبلا وأ ةيبرعلا يف كتفلا ىنعم

 .نفلاو شفنلاو ةنيزلا لمع نم ديزي

 ىرق يف ةملعتسم يهو ةيرصملا ةقيرطلا ىلع ميجلا ظفل عم :عجف
 مل وهو اذكو اذكب ماق هنأب مهدحأ يعدي :داقفءانهتنالا او كهتلل ܐܠܠܝܠ

 نم اذهو روهمجلا هبيجيف ءاذهك ام لمع ىلع ةردقلا هل نمم نكي

 هنأ ىرن ةيروسلا يف عاجف >> لعف ىلإ انعجر ام اذإف ءكعجف

 نالف عجف نم ىنعملا حضتي انهو دجوو دجوأو فداص ىنعم يطعي

 يأ كعجف نم اذه :لوقلا نم دصقلاو ؛هتفداصمو هداجيإ نم هنأ يأ

 تننأ/كتفاذايئيضمو:قدانجبا: نيمهبنؤنكي ܟ نأاءنم ةرييكأةرمألا»«نأ

 .ܟܥܓܦ ܢܡ ܝܗܘܬܝܠ
 ظفلي هنأ عم ىنعملا يف فلتخي هنكلو هب هيبش رخآ لعف درو امك

 تفظفل نإو لعفلا اذهو طرضي هنأ يأ عّجفي مع نالف :لوقن لوألاك

 تارزانغ للم: [قيابَضتي يأ. ةخهه ليف لبصأ نم:هنكلو:اميجب كاقلا هيف

 .هئاعمأ نم تاراجفنإك اهجرخأف ةيناتنإ

 تاذ رامثألا يف ةماعلا اهلمعتسا .اهيف نيتلاك اجفلا ةهكافلاو : جف

 |. ܓܐܪ. يف اهانعم اذهو بحتنتتلا ريغ معطلا
 .ةجضان ريغو .باطتسم ريغ اهمعط ةرمث اجافلا وأ اغافلا

 يذلا ناكملا ربكو عسؤلا ىنعمب لعفلا اذه نويددصلا لوانت :يجف

 ناكملا نأ انه بولطملاو .يجف تيب يف شيعي نالف هيف شيعلا بيطي

 درجملا هلعف يدمه يجف وه لب هيف نكس نم قنخي قيضلاب سيل
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 ذوخأم وه لوألا ىنعملاو رتف نخاسلا ءاملاو ماعطلاك رتف ܓܦ

 وهف هانكسل ًالدتعم حبصيو ةرارحلا هيف رتفت يذلا ناكملا نع | ܐܒܢ

 .لدتعملا اجوياف ايدك ىلا

 هفش :عدف كبه هلعف .هّجفو هسأر غدفو رخآ برض نالف :غدف

 .هحرجو هقش نم رثكأ :عداف ܥܕܦ هديزمو .ةبرضلا مزع نم

 ةيروسلا يف ةطلبلاو عادف درجملا .0>مه هقش :هسأر غدف :غدف

 قاقتشالا تاذ نم اهنأب دقتعأ ام ىلعو ةعاّرفلا ةيماعلا يف اهانيمسأ

 ܨ ܐܥܘܕܦ ةعادفلا يهف

 ةيليصفلا ةبارقلل فلألا ىلإ :زاح ܗܝܪ هدرجم ديزم لعف :ارف

 هديزمو ءرخبتو قلحو راط وه حارف ܚܦ نم ىنعملاو ةيفلحلا

 يبن كاسل تصر £ ܐܒܗ نسا ور نيم ترد

 ري ىأ ܐ̈ܪܩܥܡ سنك ىرابصملا ارق نالف ةكايتاكلاو:مهاوذلا

 لديو أرف ىنعمب طعب لعف لمعتسا ددص ىرق يفو .تارشعلاب لاملا

 هنأ يأ طَعَب ܢܛܚܠܒ لعف وهو تالابماللا يف أرف نم رثكأ ىلع
 هيف انلق رذبملاو اهب هتالابم ال ببسب هلجرب مهاردلا لكري هنأكو رذب

 طايرفلا يه ثلاث فدارم نيفدارملا نيذهلو اهحح طيعبلاو طاعبلا

 ريس كسلا تفل هذ ديا نا ضاوي رش ديا بييوايبماك

 :«هبقتو قش طارق فذك' لعق ءانغ ام اذهو ةبقثملا اهتاكو ةظباضلا

 ريغلا ىلع ملكتي يذلا ناسللا وه ܐܛܝܒܪܦ ادهاح طايرفلا ناسللاو

 نأ امك طباضلا ريغ بيجلا وه طرافلا بيجلاو كلذ يف هل قح امنود



 1 1 ةيست زا تالفقلا + يه اةانلم ܐܬܦ

 يفو 1131© آ.1م ةيزيلكنالا يف اهيمسن امك وأ لمجلا هافش لثم نيمسق

 يروسلا سوماقلا نم تعاض ةملك دروأ حارف ܚܪ لعف ىلإ ةدوعلا

 نبا وه يقيقحلا هاننغم خوفلاو خرفلا يهو تاملكلا نم تائملا لثم

 |[. ܟܝܠܐ اخرف ܐܦܪܦ اهوظفل روشآ ܢܢ ةغل يفف رئاطلا

 ةيقرشلا ةيروس لهأ اهظفل امك تيقبف صمح ىرق يف امأ .احرف

 تعا ببال فنون ܠ ܐܨ

 ܨ

 3 ܟܒ ܐܐ

 .ةديعس ءاوجأ يف قلح حرف نمو رئاطلا

 دو جيجضلا نورثكي نيذلا لافطألا يف الثم ليق لعف :نترف

 اهنع فلتخت اهنكلو ةيبرعلاك يهو ܢܐܬ جض ناتف هدرجم .ملأ نم

 .لعفلا ةدايزل ل9 نترف :لوقن مزاللا ديزملا يف
 ةيبرعلا نيب كرتشم لعفلا :ديعبو درف :نويبلحلا لاق امك : درف

 امك . ܕܠܒܐܘ ܕܪܦ دعبأو درفناو رخآ نم ءيش دعبأ ةيروسلاو

 نم درف ܕܦ مونلاو قيرطلا حتفو كتفو برهو ىلو ىنعم تطعأ

 .هينيع نع ىلو هينيع
 ةمدقم يف تّبشت  ماخر ةعطق وأ ةبشخ يه شاطربلا وأ :شاطرف

 ةكيبازرفلانطرولافا ܒܐ األ «ةالسفلا امك افلا تذيخأ :3تبليبلا ܢܢܐ

 ىلإ ةرثكب ئتانلا فنألا وأ موطرخلا وه شوطرفلا وأ شوطربلاو



 ܐܨ

 ا < 5 3 - لتي 6522-3313 ىف روي )

 ܠ ܐܠ

 هه :© هنم لعفلاو .ليفلاو ريزنخلا هجو موطرخلا مدقتي امك «تيبلا
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 .شوطربلاو شاطربلاب

 مهفاخأ هنأ يأ مهطعرفو لافطألا يف بضاغلا خرص :طعرف

 لعجو كبتراو فاخ قثحذزح لعف وهو ةهجب دحاو لك مهدّدبو

 امأو ةسبايلا ىلع هايملا نم تجرخأ ةكمسك رخآل ناكم نم ضكري

 .طعرب نع اضوع طعلب :لوقي ام ريثكلاف كمسلا ةكرح يف

 لعف ضعبلا اهضعب نع ةريثكلا ءازجألا دعبأو تتفو قرف :عدرف

 ضسعبلا مهضعب نع ةوخألا قرف .ةيروسلا ةمورألا نم يعابر

 .>ومزك عدرفو عزرف انك

 ناكسلاب ةلوهأم تناك ةزوريف ةيرق نم قرشلا ىلإ ةقطنم :ةأترف
 بيدارسلاو تيزلا رابآك رابالا رثكت اهيفو فورعم ريغ نمز ذنم

 ةريبك رفح نع ةرابع يه ةعيجلاو «ةقطنملا لهأ اهيمسي امك عّيجلاو

 ةيعارزلا ليصاحملا نفدل ةزهجمو ةسيلمو ةطباض ضرألا تحت

 اثطيرف |ظهسمزه ةيروس ةملك لصألا يف يهف اهيلع لدي اهمساف

 ةقيمعلا رفحلا اهيف رثكت يتلا ةروفحملا ةبقنملا ضرألا تنع ام

 .اهرفحو ܐܩ ܐܢܐ اهيف ىرن نآلا ىتحو رابآلاو



 زبخلا كيتارف :لثم .ءيشلا نم ريغصلا ءزجلا وأ تاتفلا :يكوترف

 ولو ناسنإ نم بلطت امك ءايشألا ريغصل ازمر تلمعتسا اضيأو

 يكوكرف ܐܦܘܟܪܦ اهلصأ .هريغ وأ زبخ نم هدنع امم يكوترف

 00 ةلؤهينل:ينكوترف.ئلإ ننلمزلابغما تلوخت.ينكوترف:تسنيلو

 للنوم ية ئازف ܐܢܬܐ .قتك كرف راك عصام

 نييروسلا نيمسالا نيب ام يكوترف ةملك تطسوت امبرو .!.:ه

 :ىثوترف ܐܬܘܬܪܦ ܠ ܐܟܘܟܪܦ

 ةهجلا نم دورجمو ةهج نم طايسلا اهيف قلعُي فصنلاو نيرتملا

 قلع ام درجل :ىرخألاو ءريسلا ىلع باودلا ثحل :ىلوألا «ةيناثلا

 لجرفلاو ܝ̈ܒ | ةثارحب حالفلا مايق ىدل بطر نيط نم ةكسلا ىلع

 طايبتلا يأ ايه دك 104: نط و وكف ܠܓܘ تاذلايلاوه

 لح غلا ةةكيسلا: فييظنالا دو ܪܒܝܐ(. ܢܝ; ܐܣܦܣ ܥܐ ܐܢܳܐ

 :ظايتالا قه

 يك اهلعف ؛هب دتليو ءيش ىلإ رظني يأ جّرفتي مع نالف :يجرف

 ةيلستلاو جرفتملاو ةذللا يه ܐܵ اجرفلاو .ج رفأ ةيبرعلاك يهو

 امأ ءشعنأو ذذلو طسبأ :يجرف يك ٠ جراف يك غص اهنمو

 معنتو لاج يأ ܝܓܪܦܬܐ ةيروسلا يف امك طبضلاب تتأف يجرف

 ܝܠܥ



 يروس جسن وه جسنلا نأ الإ ةيبرعلا اهتخأ عم تواست نئلو :يدرف :*

 يتقشل يدرف :انلق الثم ءايشألا نم نيجوزل عمج ةغيص يه يدرفلاو

 امه انف 7 سر 5 ور ' فايف 95

 .اورهه

 اناشروف اهثم مسالاو زيهم ىأ نشرف:درضملا اهلحن :نزرف ¶

 يف هعضو يأ ܢܠܠܦܠ اه نالفو لقعتلاو دشرلا ܐܢܫܪܘܦ

 لعف ىلإ دئاعلا مسالا نم غوصم لعفلا اذه امنإ حيحصتو دشر ةلاح

 .ناشروفلا نم تغيص ܢܫܪܦܘ ܐܢܫܪܘܦ ܫܪܒ

 لعنلا 50 ىلع .نويددصلا 3 )ܒ 843 ةحبأ :خشرف

 ءاحلا ىقبتف ةيبرغلا ةقيرطلا ىلع امأو ܟܦܝܪ ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع
 اهيف انلق ةراعتساو دحاو لولدم امهل ناتنثإلاو سعه لاقيف يه امك

 هدرجم دوعيو .ةقيقحلا نع ديعبلا يوتلملا يأ خشرفملا بلقلاو ناسللا

 .لحتراو رداغو دعبأ لصف بمهه لعف ىلإ ءارلا فذحب

 اهنا قعبضلا و لذلا ةده هيله ܒ :نعرف

 نوعرف لثم ايوق ارابج حبصأ يأ :نوعرف ܢܘܠܿܙܦ نم ةيتأتم

 . محرك نعرف

 نم ديزم لعف وه .ليوط رقف دعب ةرفولا يوذ نم حبصأ :شفرف %

 سانأف ىرخألا ىلإ ةدحاو نابلقت نيشلاو ءاثلا نأ كافخ الو .ܬܦܪ

 نوكت نأ امإ ساسألا يف يهف ءروثآ اهوظفل سانأو روشآ :اولاق

 لعفلا امأ .ءافلاب ديزملا لعفلا بسح اذه ىحزه وأ ܬܦܪܦ



 يذلا ناسنإلاو ءديدج نم هب ةايحلا تّبد :كرحت ܬܦܪ وهف درجملا

 عمجب هظح تاوم لاط نم وه ܬܦܪܦܡ رأ ܫܦܪܦܡ شفرفي

 ܡ تّبد اريخأو هريغب وأ لاملا

 : (ههوحطد |ܬܦܪܦܡܘ ܫܦܪܦܘ ܬܦܪܦ :ةايحلا ئف ثفد

 يه ةشفرفلاف ديدج نم شعتناو ةداعسلا هتاوم يف تّبد يذلا وه

 شاعتنالا

 اهتيمارآب عساولا قاطنلا ىلع ةفورعم ةملكلا نأ نم مغرلاب :قرف

 حضوأ نأ ديرأ انهف صلخملا يأ قورافلاب رمع ةيروس لهأ ةيمستو

 كفدوطصتي نأاذيربي ܐܪܚܩ ܟܟܪܐ 'كؤقي اددص ئحااون -ئف:لمعتسا, اعظقم

 امك حصألاو " يبيط احيرب ينقرف " :هل لوقي نسحأ يه يتلاب دحأ

 يأ : ܘܒܝܛܕ اس هزح لمه هزه :ةيلصألا ةيروسلا ىف تدارو

 .فورعمب رداغ يأ :ةمعنلاو فورعملا حورب ينأشل ينكرتاو بهذا

 سكرفيل بهذ نالف :ام لعف لوعفم لطعو لطبأ اهب انينع :سكرف

 نم حيرصلا ىنعملاو ءارآلاو عامتجالا سكرفو ةنالفو نالف ةبطخ

 يأ روذبلاو ءارآلا يف تتشتو ديدبتلاو ريذبتلا سكرف ععح © لعف

 ثلاث ىتأ ام يأر ىلع نانثإ عمجأ ام اذإف .يقيقحلاو يزاجملا اهانعم

 .يروسلا مالكلا ليمج نم اذهو يأرلا عامجإ ددبو قرفو

 نيإ وهو :اجوراف ܐܓܘܿܪܦ وأ اغوراف : ܐܓܘܪܦ :جورف

 ليزج مالك انعم حضتي درجملا هلعف ىلإ هعاجرإ ىدلو جاجدلا
 نع جرف :حسفأو جرف :ةيبرعلاك يهو :غارف يك هدرجمف .ريثكو

 كزخي



 انه نم ةيتآ يه ةيبرعلا يف غرف ةملك لعلو «مغلاو مهلاو ملألا نالف

 غرفأ .ميجلا فرح يف ال نيغلا فرح يف احيحص ناك لعفلا نأل

 لوعفملا كاذ هل نوكي ال ىتح ملألا نم هبلق عّسو :ملألا نم نالف بلق

 ܢܡ ܐܬܡܚ ܓܪܦܘ ܐܫܚ ܢܡ قنإو ܗܒܠ ܓܪܦܐ

 يف دحاو امه غرفو جرف ىرحألاب نيلعفلا وأ نيتملكلاف . ܡܕܡ

 :ةحسفلا : ܓܪܦ لا يه اجرفلاو .أطخ ناك لقنلاو يمارآلا لصألا

 .هزنو حسف يجرف :ܢܢܪܦܘ

 سوؤر اهل ناسنإلا مسج يف ةئتان تاوبعو تاءوتن :يسوفسف

 نم تذخأ ةملكلا نأل حصألا يهو .يزوبزب رخآ ظفل اهلو ءادثألاك

 24 ܒ 2 ܝ )5 اهعمجو | ܙܒ )ܐ

 |( ܒܙܒܘ اح اهلصأ مسجلا يف ؤتنت ةريغص ءادثأ يأ |( ܘܒܙܒ

 |: هحرح اه ܘܒܨ

 هنوعطاقي يأ :هيلع نوقسفتي نورخآلاو ملكتي نالف ناك :قسف

 :ܩܣܦܬܐ لوهجملل ينبملاو قاسف ܩܣܦ لعفلا .نيمكهتم

 نم نذإ .ثيدحلا عطاقو ذتجاو عطق هانعم :ىعمه و .قاسافتإ

 .هب امكهتم هعطاقي :هريغ ىلع قسفتي

 .هنم ردصي نأ عقوتي نكي ملو ناسنإ نم ردص ام وه :ةفهن :يلسف

 .ردص يزاجملا ىنعملا يفو .تحنو لصف ܠܦܦܦ اهلعف درجم

 ةبيجع رومأ نم صخشلا نم ردصيام يأ الغهح :يه لسفلاو

 لمع وأ ردص نالف اهنم يه لوصفلا نم لصف ةملك نأ ܡܫ ܨܠ ܙ



 ܝ

 اتشيشب |! ظعمهك ةيروسلا تالوكاملا تافلخم نم يه :ةسيسبلا

 .اتسيسب وأ

 ܡܠ لولا ةنلكلا# تأ" عيفا : شف

 لوأ يف اهعوقو دنع نونلا نأل :ايناث ءنونلا نوكسل :الوأ شكل

 ةدعاقب تسيل هذهو هنم ديزملا لعفلا عوص دنع الإ ظفلت ال درجملا

 حرس :ورهق شف ةملكلا لوأ يف ةنكاس عقت امدنع طقست املج اهنكلو

 بئذلاو ءلاصفنالا ىنع يروس لعف .دعتباو ىلوو بهذ :حشف

 يف ناك نالفو ؛هنع هعارذ لصف يأ :هعارذ حشفو يعارلا مجاه

 نم اددع حاطأ هنأ يأ هه حّنشف نع اضرع ًاًمثف نوينيطسلفلا

 حاط قينا لقد ايمهكا ܝܠ ܢ ܣܐ دعياا وهو ܪܐ ܠܝ داَدَكألا

 رخآلا نع دحاو امهدعبأ هيقاس نيب ضرمب بيصأ لجرو هطقسأو

 نالف ةرداغملا يف ليمجلا يروسلا مالكلا نم وهو .ضعبلا امهضعب

 ܐ[ ܢܡ . ܟܘܕܠ 6-7 ܢܝܡ ܗܠܠ ܢܝ̈ܢܘ ܦܢ كملا ܐܝܫ

 خشافم ىشم نالفو .ماقرألا ضعب طقسأو حاطأ : ج86 ܐܢܚ ܘܦܡ

 .امهضعب نع نيقاسلا دعبم وهو ىشم يأ جخافمو

 ܚܓ



 ىلإ يتأي ام درف سمحت ىدلو .فعضو نهوو رتف ܪܦܦ :رشف 6

 يناثلا فرطلا نم ةيغاص انذأ قلي مل ابلاطمو ادعوتم يناثلا فرطلا

 ىلع تسل كنأل ترتفو تنهو كنأ ܢܕܐ ܪܦܦ ترشف :ًالئاق هل لوقيف

 وهف فعضتو هتوق رتفت انهو دعوتتو بلاطت ىتح ةوفلا نم ردق

 .فيعضلاو رتافلا نهاولا |!ؤههه اروشافلا

 مو طسب ةيبرعلا يف هيهاضُيو طاشف ىعك درجملا فلا :طشف ¥

 باذكلا وه طاّشفلاف مالكلا دادتماو بذكلا ىنعمب نويددصلا اهلوانت

 نالفو لاجدلا وهف ةقيفحلا ءارو ام ىلإ هطسبيو ثيدحلا طمي يذلا

 يأ ةطشفم ةرجشلاو هل قحي امم رثكأ هيلجر دم يأ هيلجر طّشف

 .يناعملا هذه لك ةيروس ىلع لد ام موزللا نم رثكأ اهناصغأ تدتما

 ةيروسلا يف يه يهف ةطسبلا يف نويقارعلا هلوانت يذلا ىنعملا امأ

 يف مارفأ رام اهلمعتسا دقل ابرضو اليكنت عسوأو اضرأ حرط يأ

 موه ܝܢܛܫܦ مشاغلا يزاغلا نع لاق ذإ نيبيصن يف راعسأ

 .يئانبأ مامأ ينطسب يأ دمحم
 ددص يحاون يف ةرازغب تلمعتسا ܐܫܦܫܦ نيتئرلا :يشافشف

 شفشفلا وأ سفسفلا يه ܐܫܦܫܦ رخآ مسا انيدل امك .اهرواج امو

 .نيتئرلا يه يشافشفلاو ةيروس يف ةفولأملا تارشحلا نم يهو

 اشافشفلا ىوس ةيماعلا يف لعفلا اذه نم انل قبي مل :شفشف ¥
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 كوز رج

 :هكحهك شفشف هديزمو فق هدرجم يروسلا مالكلا نم لعفلا

 .ىلتعاو خفتنا

 ܠ

 . ܠܟܫܦ ܐܝܪ .هريس يف يوتلمو

 ܚ نظأ الو ؛ىرسيلا ديلا ىلع يلشف بقل نويددصلا قلطأ :يلشف :

 يتلا ةديحولا ماوقألا يداقتعا بسح مهو كلذ يف مهعبت رخآ ابعش

 ܘܐ

 ةفرحو ةشيعم ةادأ جيسنلا تذختا خيراتلا رجف ذنم ددصف «جيسنلاو

 ىنميلا ديلاب رادُي لزغلا مربل بالود جيسنلا تالآ نيب نمو ةمئاد

 ددص يف لمعتسم نآلا ىتح وهو ىرسيلا ديلاب طويخلا مرب لصحيو

 يف ىعدت لزغلاو طويخلا لتفو مرب يأ ةيلمعلا هذهو اهيحاونو

 لقفل ميزاب ا وح >حطحز ايتن لفل وان لزق احسه 6 ܐܝ

 ىرسيلا ديلاب الإ لزغلا بالود ىلع سرامي ال لزغلا نأ امبو ءلزغو

 .الاثن [ܠܫܦܘ ܡ ܗ ~

 ܢ.

 يف رشابي نم نأل جرعلا لعف ةيماعلا يف لعفلا لوانت .وطخلاو
 مع نالفو .رشابي مث نمو مامألا ىلإ اهيمريو الجر عفري يشملا

 ةيمارآلا يف هلصأ ءجرعألا وه عصفألاو ءاجراع يشمي :عصفي
 امدنع جرعألا لعفي املثم يشميل هلجر عفر وأ ىشم :عاسف دعمه

 .ىرخالا فقويو الجر عفري



 ءرزبلا صفصف .ليمجلا حيصفلا يروسلا مالكلا نم :صفصف ¥

 اهلصأ ىلإ عجرت انه ءافلا .هباينأب ةديرطلا ماظع صفصف بئذلاو

 ؛ةيليصفلا اهتبارقل نيسلا اهلصأ داصلاو ءاف تحبصأف ةيبرغلا 2 لا

 شتنيو ضعيو سرتفي سبسبي نمو .عصحعحح سبسب لعفلا نذإ

 سبسبي لجرلاو ةسيرفلا صفصفي وأ سبسبي بئذلاف ةسيرفلا هنانسأب

 امو ةسيرفلا سرتفي يذلا سبسبملا وه صفصفملاو هسارضأب رزبلا

 .بئذلا مفب ةسيرفلاو اهصفصفي نم مف يف ةسيرف الإ رودبلا

 :اولاق ددص ةقطنم لهأ اصوصخو ةماعلا نيب حالطصا دجوي هنأ امك

 دي رع يللا اذهب نابي كلل ١ ايم هذيلا ܒ نرخ

 نمو ةقدب اهحرش ةصقلا صفصف نمف ةراعتسالاو زاجملا برض

 بالك 6 70 | ` )0 ىلع 9 5 97

 يراعتسالا ىنعملاب اضيأ ريبعتلا اذه زاج ييأربو قيقدلا ليلحتلا

 نالفو ؛«؛لماش لكشب دفتناو للح دقف : ܐܒܬܟܘ ܐܒܪܫ ܣܒܣܒ

 هتاجرعتمو هداهوو هلابجب ةقد لكب هفرع يأ :ناكملا صفصف

 بولطملا يه صبصب ةملك لعلو هععحععح قيرطلا صفصفو

 حصنأو هلوح رودي ام ةقدب بقري هيلاوح ناسنإلا صبسصبي امدنع انه

 نم ةملكلا يف ام لك يف ليمجلا يراعتسالا لعفلا اذه لامعتساب

 ليك فرع :اسؤهأ .هلفنو همهفت : ܐܒܬܟ ܣܒܣܒ .ىنعم

 ىلع :ܣܒܣܒ .هجو لمكأ ىلع هالت : احزه .هتاجرعتم

 .هفنتكي ام فرعو هلوح رظن ةمزاللا ةقيرطلا



 ةملك ريخ نإ «ةايحلا قرافو تام ىنعمب نويددصلا اهلوانت :سطف 7

 نم سطفألاو 7136 ةيزيلكنالا ةملكلا يه حيحصلا ىنعملا تطعأ

 وه يناثلا اهلوانتم امنإ اسطفأ حبصأ دقف هتبنرأ تباغو هفنأ ضرع

 ام اذإ ةيزاغلا تابورشملاك ةيزيلكنالا 11186 ةملك تنع امك طبضلاب

 امدنغع اميدق :ركذأو 75186 ؤأ اسسطفأ. ܟܝܣܐ )ܐܫܠ( لؤعفم اهنم ىهتنا

 هنأ يأ سطف دقل :هيف اولاق لوانتلل دعب حلصي الو دربيو ياشلا بصي

 درابلا وه سطفألا ياشلاف ةرارحلا يهو هتذل تاموقم ىدحإ تلاز

 وب انك نركب رصل راسل ܠ ܝܬ ܣܪܩ

 ناسنإلاف توملا ىنعمب سطف ةملك رّسفت انهو ةرارحلا هيف تناك

 اهيف بدت ال ةدماه ةثِج وهو ܐܫܛܦ سطفأ وهف ةايحلا ةرارح نودب

 ܐܡܥܛܘ هفتو اقره ياك ذإ هوغ كارح ةيدا اور لا احلا

 ةذللا هيف احنا لقلا بها لوقو :ىالجإ هدقف لاسفل كطلا وك, ܐܳܦܐ

 القعو ادسج لومخ ناسنإ يف اضيأ تليق اهنأ امك .بحتسملا معطلاو

 | ܠ
 .يزاجمو ّيراعتسا انه اهنم ىنعملا

 قيخلال دلع الزول دقي ةلفلكلاو نأ« ليلاحملا: نطق لاح ܬܘܢ ܨ ܐ ܐܟܦܘܪ

 لمسلسل اذا هيو م اقسم ب فاكجتولإ ܗ ܐܶܡ( ريغ قيتطفلا

 هيدل ةربخ ال يذلا عفايلا 46( ܪܘܐܪܝܛܦ ريطف ةفص نويددصلا

 9 وثتكأ )5900 37 اولاق دعاس 00 5 5 5 يف

 تلوانت نذا . امجح ܝܗܘܬܝܐ ريطف وعسا هدوع نأل هعسوب



 مالقلاو ديدجلاو يدنلاو ريطفلا ىنعمو يراعتسالا ىفعفلا ܗܠܠ

 رغلا وهف ةفرعملاب ريطفلاو هدعاس دتشي مل نم ةوقلا يف ريطفلا
 هزيط ىلع هبرض دقو ܐܬܥܕܝܒ ܪܝܛܦܘ السح ܪܝܛܦ

 دنع هلباقي ام وه رطفلا ديعو .بطرو يدن بيضق يأ ريطف بيضقب

 ريطفلا ديع اياقب نم ةيمالسإلا ةمألا دنع ديع وهو ريطفلا ديع دوهيلا

 .يدوهيلا

 يف امنإ دحاو لولدم ىلع اتلد يلاعفلاو ةلعفلا نأ كش ال :يلاعف

 ةيروسلا يف لعافلاف ةملكلا ةيمارآ ىلع ةحيرطلا ةلالدلا يلاعف ةملك

 قبط ءاجو : ܠܥܦ ينوُئَف وأ ܠܥܦ يلعوف هعمجو ؛العف الحف

 .حيحصلا يروسلا قاقتشإلل لصألا

 نيا ني رين يي ردنا نرفع ل نو ا حف
 ةرطيس ىدل همف رغف يأ :يموف راعف ܗܢܦܘܦ ܪܠܦ ةيروسلا

 . ܪܗܦܬܐܘ ܪܥܦܬܐ رّمفتيو رهفتي انلقف .هيلع ساعنلا

 ةناهإلاو لكرلا يف يزاجم ىنعملاو طعب لعف ىلإ ةملكلا ديعن :طعف

 .يلاعلا توصلا يف

 بجي امك ءيش لك لثمو فّرعو دعو ىصح طاف ىرحألاب وأ :طقف @

 ىووسلا .لمفلا .تافلكخم.نيم.لعفلا اذه 15 ܐܒ دقتعأ :قوكي نأ

 ةنكاس اهنأل وأ ظفللا ةلوهسل ماللا تطقسأ انهو طيئلف وأ تنلف اله

 ناسنإلا ىلع تقلطأ ةفص انيدل .هلمكأب لعفلا ظفل ىدل ةلماك ظفلت ال

 يهو هعون نم ديرف وهو ملعلاو طاشنلاو دجلا يف هل هيبش ال يذلا



 نذل ليفقلا:تابهال اهنا ܠ ܐܠ ةملك

 دجلا نع مالكلا ناك اذإ .خلا ... طاشنلاو دجلا زمر وه :يتلف

 امأ ءام.ءيشل ةيبيرقتلا ةزروصلاو هبشلاو ةمالعلا ينعت اضيأو طاشنلاو

 هاذا كمن للسن اة ܐܐܕܐ ككلق وهف ܐܛܥܐ

 نوكي هيلعو هل زمري ناك يذلا ناسنإلا لوح زومرلا عيمجو نراقو

 ܪ( ܨ ܐܬܘ .ءاهتشلًايقيقخ ًالاشم عن تاذلاب:ىنعت طأالف وأ ظقف لعف

 املو لئاس لأسي هب لثُمو هيلإ زمر نم يف هتافص عم ةرفوتملا هزومر
 لاوحألا نم ريثك يف هيلع انبجأ اضيأ اذهو ءاتلا ضوع ءاط تظفل

 .ةيناسللا ةليصفلا ةدحول وهو

 ركذت ملو ةيدعتملا ال ةمزاللا ةغيصلاب ةماعلا اهلوانت دقو :حكف

 اهنأ | ينإ الإ ةمزاللا ةقيرطلا يف اهلامعتسا ةيروسلا مجاعملا

 ىنعملا امأ رداغ يأ :حكف نالف .ةمزاللا ةقيرطلا ىلع اضيأ لمعتست

 وه حكافلا نأ ىلإ يدؤت يلاتلابو روضحلا نع ريخأتلا وهف يسيئرلا

 ملو رخأتو فقوتو عنمت جه هدرجم روضحلا نع رخأتملا

 .ظفللا ةلوهسل.:افأك ميجلا تظفل .رضحي

 يراعتسالا ىنعملاب تذخأ انهو :ةيلطلا ةتكنلاو ةحزملا يه :ىكف

 مالكلاو نوللا عقفو معطلا داسفإ وه :هاكاف امأ هكف لعفف يزاجملا

 [ 1:4 قلاب :جالكلا وأ |ܐ ܦܨܐ مهتطتامنود,'ءئذبلا

 نم هيدل ام دسفأ هنأ يأ يهيكفلاب يأ :يكفلاب ملكتو هسفن هكف نالف

 هيكفلا مالكلا ةهاكفلا تتأ انه نمو اهدسفأ يأ اههكفو اهحرسو مومه



 يماع مالك وهو .يهيكفلا يأ يكفلاب ملكتو ܗܟܦ ܐܗܝܟܦ الصنم
 .ةعويمو ةخايب :يتملكك

 قوتلا وهو ادج شطع هنأل ءام ةبرش ىلع محلفم نالف :محلف
 غوصل يه هلبق يذلا لعفلا يف اهاندروأ امك ءافلا .ريبك رادقمب

 قفاوتلا :لوألا نيينعم وذ وهو ܡܝܠ هلصأو لعفلا نم ديزملا

 قطي مل ءيش نم بضغلا وه :يناثلا ىنعملاو «ةنراقملاو سناجتلاو

 :ܡܝܚܠܦ نم ديزملا يف امأو ءديلا لانمب نكي مل وأ هيلع لصحي نأ

 طبضلاب تتأ اذل هديري ام لني نأ عطتسي مل هنأل بضغو رثأت هنأ يأ

 برشلاو لكألا ىلع محلفم نالف :ةيماعلا محلف يف تءاج امك

 .خلا ... ليصحتلاو ةساردلاو

 خبطلا رصانع لك تجزتماو ܐܥ يذلا وه لفلفملا خيبطلا :لفلف

 طولخم ܐܐܦܠܦܡ وهف رصانعلا معط برشتي ىتح ةرتفل كرت هب
 0397 10 7 رو دل طع ةدحع

 .يوهلب تحت ءابلا فرح يف اهانحرشو قبس :يوهلف

 ةهج نم خفتني هب اذإو نوليانلا نم سيك يف ءام أبع نمك :صلف

 ضعب نم ءوتنلا ضعب هباصأ يأ :صلف هنأب :لوقن ةهج نم رثكأ

 اطرفم ناك نمو .ىرخأ نع فعضت ةهجو نزتم ريغ هنأل بناوجلا

 نم رمضيو ةهج نم ؤتني هنأ يأ :صلاف همسج نأب :لوقن ةنمسلا يف

 ةبارقلل كلذو ءاب ءافلا لصصأ ةيروسلا لوصألا نم لعفلاو ىرخأ

 تبن ىنعم ىطعأ يذلا صالب رح لعف نم تآ لعفلاف ةيليصفلا

 ܘ“ )¥
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 ىدحإ تأتن نمم ةقابل لعفلا اذه ةماعلا لمعتسا دقو .أتنو عرفأو

 ةهج نم رثكأ ةهج نم رثكأ أتنو تبن الصأ وهف صلفو همسج تاهج

 حيحصلا ىنعملا وه اذه ةرجشلا نم ام ةهج نم قتفتي يذلا معربلاك

 7 لاك ءابلا اهيف ظفلت ينايرسلا ظفللا بسح انه ءابلاو . ܨܠܒ

 يف فرحلا دوجو مدعل ءاف تظفل ةيبرعلا ىلإ اهلوحت دنعو ةيبرغلا

 :ةيدارعلا

 كشا يال هيتم وخشب ايا نوالغ ةدريح ىلع كانقيزع نالف كلف

 ىنعلالا ܐ لمحو ܐܠܠ ܐܐܪ ليلا لبمأ ىثيدحللاةقيتحب
 غلفتي نالفو ةبيرلاو كشلا :رخآلا ىنعملاو ؛نيمسق ىلإ رطشلا :لوألا

 .هنم رخسيو هثيدح ةحصب ككشتي :نالف ىلع كلفتي وأ

 تيبلاو ܧܠܦ ةقرسلا لجأ نم تيبلا يف ةرغث حتفو بقن :شلف
, 

 رادو مركلا ىلع داتعمو حوتفم تيب ܐܧܦܝܠܦܘ ܐܫܠܦܡ ضشولفملا

 [ܫܝܠܦ ܨ ܬܐܢ ܥܩܐ ىهف هتننضلل اهيغارصم ىلع اهباوبأ ثحتف

 شلف هوعد رذبملا يلابملا ريغو «ةءاطعملا |ܬܫܝܠܦ شلفلا ديلاو

 .ةءاطعملا ةحوتفملا ديلا يذ هانعم ام ةيداملا رومألاب متهم ريغ

 هومن ةريسم قيعت وأ هقنختف حمقلا عم تبنت شئاشحلا نم عون :يلف

 ايروس يف نيعرازملا ىدل ةفورعملا باشعألا نم يهو

 . ا ܬܠܝܠܦ

 تالغأ نقر ولان بحته :نايئملاو لدقلا نمي نأولا,ى كن يلف

 يلفي مع نالف ؛قيقدتلاو صحفتلاو صيخمتلا يف ايراعتسا ىنعم

§ 6) 



 ايالوف احدهم يالفتلا هتاذب وه يبدألا دقنلاو هدقتني باتكلا

 . ܐܬܘܕܩܢ و ܐܕܩܢ نم ܐܕܩܘܢܘ اثيفت اهمأ.ه
 © ةبرحا :ةماتلا ةحارلاب هثوكم 1: : ركتف

 يف الإ ةيماعلا ئف اهتالولدم لك طعت مل اهنا فسأللو .اليوط ثكم

 يأ نود ةحارب ثكام هنأ يأ رجنفم نالف :ةماتلا ةحارلاو ةلاطبلا

 :ܪܓܢ لعف نأ ملعلا عم ءاليوط ثكم «ةدملا تلاط :>جي :لغاش

 ام اذهف لوألا ىنعملا يف اهدورو امأ .هجحسو بشخلا جحّسو رّجن

 ܪܝܣ ÷ ܐܓ ايصوصخو "ةماعلا نكلو اليوط .ةيوكملا ىأ ةماعلا .هلوانت

 ريشي لعفلا نكلو ءيش يأب مامتها نود ةحارلا نمز لاطأ هنأب اهونع

 .دايوط 5 كلعلاو معلا و ةداعتسلا و يفتلاو ةدعارلا .ىبن توكفلا

 يف ديزملا لجأ نم لعفلا ىلع لخدي انايحأ فرح وه ءافلا فرحو

 نمز ةحارلا بابسأ يف لسرتسا : جيله يه رجنف .يلعفلا لمعلا

 .داتعملا نم رثكأ

 ܩܢܦ لصألا يف فاق يه ءاخلا .ةمات ةحاربو ءاختراب سلج :ُنف

 »> © =: = > 5:3 > ܒ: 3

 ܩܢܦܡ سراقلا دربلا نادع ةئفادلا رانلا مامأ معنم هنأ يأ دربلا

 .قنافم

 اهلصأ عجرأ ةيروسلاو ةيبرعلا يف اهدوجو نع مغرلاب :قدنف

 تدرو امك ًالصأ يهو اقدنوف ܐܦܩܬܘܦܘ ܐܩܕܢܘܦ ىلإ يروسلا

 لادلاو ءافلا نيب نونلا تلخد نمزلا عم اهنكلو قتفلا ةلاصألا يف
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 886(44)[ : ܐܩܬܘܦ 1 لقجر ةيددك سبأ ان

 نأ نم كلذ حضاوو ؛ءقشو قتف يبرعلا لثم اهنم لعفلا .قدنفلاو

 يف لزنملا وعدن نآلا ىتحو ةفاضتسإلل قوتفمو حوتفم امئاد لزنلا
 ܪ ܝܗܒܐ 1 | ܘܐܘ

 هؤاضعأ تزرب هنأ يأ :قدنف نالف :اولاق ةيددصلا يحاونلا يف هعون

 > )9 ءايلآ ” والنفس نال ىاواؤقيف ههكمااولعم لود ةيلسانتلا

 وهو قتفلا وأ قشلا كاذ ءارج نم هؤاضعأ ترسحناو امهضعب نع

 ختم+اذر اوهلظلل ٠ زاذضعأ مقسما لق اظرف كاذلا اف لعفلا نم

 .هتارتتسم وأ هلاورش يف قتف ءارج
1 

 مما.

 ܢܒ( ܐܡܐ ܨܦ
 ܨ

 هيل ا م

 خرصي هنأ يأ :ينف لمعي ودب حّيصي مع نالف : انك هعمجو درفملا
 :يكاطنألا قحسا اهدروأ وسما ةدوحما نمرة لاجمل ܝܠ

 ܟܢܦܠ ܢܢܦܿܐ ܟܢܦܟܘܐ ܕܝܒ :كتقيقح ىلإ انعجرأ كمامتهاب '

 ةربنب همالك قفرأ هنأ يأ :ينفو ينط هسفنل لمع سانلا نم نالفو

 ܢܦܘ ܢܘܛ ةقيقحو

 سكعلابو ىلعألا ىلإ لفسألا نم زفقي لعجو بضغ رامحلا :عصنف

 لسه قار ءاتح وس ديار تعلالا لفل ܨ تح
 ةالئا ܨܪ ءالفلا دعب“ ¿ܙ ܟܢܐ(« ܒܠ ܢܨܝܒܐ دقو“ ديّؤملا يف'ءانرأو“ملضف

 220 ܠܹ ܘܠ ”ئف:ةدشلا “نضوعب اون تاظفل

 اذه يف رثكأو ةدحاو ةوطخ يف ةوطخ نم رثكأب ضاعتسا هنأ يأ



 لايتحا عضأ ينأ امك .هدعه© عّصف نع ًاضوع عصنف تظفلف لمعلا

 منت لامعأب ماقومصتخا = اصن | مه نم رثحت امير لعفلا نأ رخآ

 نايحألا ضعب يف يهف ءافلا امأ ضاعتمالاو ءايتسإلا يف هروعش ىلع

 فلألاو عصنف .اصنف انه تلخد امك هديزتو درجملا لعفلا ىلع لخدت

 .ئدرف يار اذه امنإ ةدعاو ةيقلح ةليصقل قاينتتت نيعلاو
 نم لمفلا اذه نوكي نأ حجرألا ىلع :زطنفتي مع نالفو :زطنف

 جسني هنأ يأ زطنفتي مع نالف «ليختلاو لايخلا يأ ةينانويلا لوصألا

 :سطنف ܣܛܢܦ اهنم لعفلاو ܐܝܣܛܢܦ اهنم مسالا «لايخلا

 نيع ,نايرسلا اهذخأ ةييبصنلا ةيارقلا عقحي نيذلا سنا نيسلا تيلغ
 .جرادلا يماعلا مهمالك يف تلمعتساو نانويل

 هب لقني يذلا ريبكلا سيكلا مف ىلع عضوي يذلا ءاطغلا ܚ

 ܙ( يف غنضوي ام يأ ܨܠ ܠ نم نبتلا
 و

 :موفو ؛ةديحولا تول دع ردك لعف نم غاصم مسا وهو مفلا

 ܒܚܐ ةبرو ܡܘܦ وأ ردمك ديزملا هلعف ءاماوفلاب سيكلا مف قلغأ

 حمست اليك اهيده ) افودك اهل عضتو اهالفكو اسوكلا رفحت

 ابع نمو : ܐܡܝܘܦ ةدادسلا يهف اهيهط ىدل اهنم لزت نأ ةوشحلاب
 ܐ̈ܡܘܘܦ يماوفلا وأ يمايوفلا نم ريثكلا هيدل ناك شايخألا يف نبتلا

 يفر 30 3 9 ىلإ لقنت امدنع ةهوفلا دسل ܐ̈ܠܩܝܘܦ 1

 :ܐ̈ܡܝܘܦܒ ܐܣܝܟ ܡܘܦ مهمه حيصفلا يروسلا مالكلا نم

 اريثك ملكت نم عدر يف لمعتست امك «تاماّوفلاب سايكألا تاهوف مّوف

 ك1 1



 وأ ءاهب كمف دست ةماوف كل له :ءاسلجلا دحأ هل لاق ةقبل ريغ ةقيرطب

 ܛ ملف

 لاا هيبعإ ܐ ܐܢܚ ܕܢܒ ܝܗܘܠ̈ܡܥ ܡܝܦ ىهنأو

 .ليمجلا قيل موو للا اعلا نع انقر هاف حجب ا ددنلاز نونة كسا ريوق

 جرخي.نأ هريجأ ام. هردص.ئف:اريثك لمحت هنأ يأ.هعم تمّوف نالفو

 .بابسلاب أدبيو همف نم هبضغ

 :يلشوفم :اهيف انلق اريثك يوتست امدنع الثم بنعلا ديقانع :لّسوف

 يأ :يلشوفلا وأ يلشوبلا يهف هنيعب خبطلا وهو .ءاب اهلصأ ءافلا
 داز ءيش لك لوح يراعتسالا ىنعملا يف تذخأو ةدحب ةخوبطملا

 .خوبطملا :لشيفملاو خبط ܠܫܝܦ :هدودح نع

 انثحب قاطن نع ةجراخ ةملكلا هذهو امور ابابب طينأ بقل :فيطنوف

 رسج نع ةرابع وه فيطنوفلاف .انه اهتدروأ اهحرش لجأ نم نكلو

 بقللا اذه ىنع ام اريثكو ىرخأ ةفض ىلإ ةفض نم هلالخ ربعي
 جئاهلا رحبلا نم رشبلا ربعي اهتطساوب تاذلاب ةمخضلا ةريبكلا ةنيفسلا

 اذهب اوبقل نيذلا نيسيدقلا رثكأ امو ليمج بقل هنإ «مالسلا ءانيم ىلإ

 نيسيدقلا ةريس ةطساوب ملاعلا جايه مهروبعل ةنيفسلاو رسجلاب بقللا

 رحبلا ةفصاع نم مالسلا ءانيم ىلإ مهلفت ةنيفس ةباثمب مه نيإللا

 ܐܢܘܛܢܦ نوطنفلاو فيطنوفلا كريرطبلا وأ ابابلا بقل نوكي هيلعو

 .ܐܦܘܛܢܦܘ



 رجح و

 دمه هديزمو ؛عوف ܥܦ هدرجم .ام ءيش ىلع ءام بص :عيف :*

 يف امبرو نيدرام يحاوض يف لعفلا اذه لوادت .ءاملاب لسغ :عاياف

 يأ :اهعيفت ءام اهترج ًالمتل نيعلا ىلإ بهذت نمك ىرخأ قطانم

 .ءام اهألمت مث اهلسغتو ءام اهيلع بصت

 ܢ ¥ ¥
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 + فاقلا فرح <



 :> فاقلا فرح

 سوداق وهو سودآ يف فلألا فرح يف اهانحرش دقل :سوداق

 اذه نولمعتسي اهيحاونو ددص يلاهأ لزي مل ܐܣܕܩ ܐܣܕܩ ءاعو
 .مسالا

 ةهجو ىلع رابغ ال يذلا يلجلا حيرصلا لجرلل تيطع أ ةفص :حراف ܝ

 ليصألا يروسلا مالكلا نم .ܐܝܝܝ̈ܪܦ حراقلا فورعملا زيمملاو

 ربعن ةملك ىلحأ لعلو ثيدحلا يف ةبئاش نودبو ءالجب حرص .هدرجم
 وه ينانبللاو يددصلا بعشلا نيب هتيمست تلوادت مسا وه حراقلا نع

 .احيرقو افيصان اهم رم ܒܝܪ فيسات

 .مضاك ةيرصملا ميجلاك فاقلا ظفلب وأ مداق حيحصلاو :بضاق

 ةيرصملا ميجلاك فاقلا مهظفل يف ىوادبلا لهأ اهيف درفت ةقيرط وهو

 اهيحاونو ددص لآ نيب اهلامعتسا معي يتلا داضلا تاذلاب يه لادلاو

 وأ . ܡܕܩܡ مداقي داع ام ةليبقلاب حضتفا نأ دعب نالف :الثم

 | 1: امد نادلا فارق ذل ܒܐܫ لكشي ةويذددصلاو ܢܒܐ

 ىتحو مضاف ܚ مداق ظنلو ܘܒܟܫ ميهو ܐܢܥ ܒ

 لثم اداض اهظفل يف مهعم لاحلا يه يبرعلا ريغ مالكلا اوظفل نإ



 ادادك يهو اضاضكلا يف كيلاود اذكهو داض لادلاو ةيرصملا ميجلاك
 رج رس

 ܐܝܩܘܩܡ ܐܬܠܘܓܢܪܬ  تقرقو ةجاجدلا تقاق :تقاق ¥

 يبيف ةنايضخلا هنع ةجاحالا هجرت ىذلا توضلا رهو ܐܪܩ ܩܡܘ

 .نايروس نالعف امهو ܐܝܩܘܩܡܘ ܐܪܩܪܩܡ يقافتو قرفت

 ضييبأ هنكلو نوللا دوسأ ضعبلا هلاخ ةيئاملا رويطلا نم ريط :َقاق **

 ةرثكب دجاوتم ريطلا اذه ناكو هايملا اهيف رثكت يتلا نكامألا يف شيعي

 اذه ىلع لثم دروو ܘ ܐܒܕ ةريزغ هايملا اهيف تناك يتلا ددص يف

 هديص ديري يذلا ناسنإلا تاكرح لك يعي صيرح ريط وهو ريطلا

 لاقف ناسنإلا رش نم رذحيو بنجتي فيك هملعيل هوبأ ىتأف هب عاقيإلاو

 هانعم اذهف ضرألا ىلع يخاطيو ناسنإلا كنم وندي امدنع ينب اي هل

 .رجحلا لوانتي نأ لبق دعتباو قلحف اهب كيمريل رجح طاقتلا ديري هنأ
 يف ةأبخم رجحلا تناك ول لمعأ اذام يبأ اي نكلو :الئاق هخرف باجأف

 ىنغب ضيرح تنأف كنأشو بهذا :هل لاقو باوجلاب هوبأ حرف " هّبْع

 ىلع لشثملا اذه راس نآلا ىتحو .قاق نبا قاق كنأل ميلعتلا نع

 نبا قاق نالف :نولوقيف هلهأ نع ءاكذلا ثراوت يذلا يكذلا ناسنإلا

 .صيرحلا ريطلا كلذك .رذحو يكذ هنأ يأ : ܐܩܩܿܪܒ ܐܩܩ قاق

 حيصف يروس مالك .الاقلا شيا :ىوادبلا لهأ دنع الاكلا :الاج

 ءالاقلا شيو :هل لوقيف ثدحي امع رخآ ناسنإ لأسي .هيف بيع ال

 مالكلا نم اهلاخ ةيبرعلا قطن نم لك اهلمعتسي يتلا شيإ ةملكو
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 لعف نأ عم ليصألا يروسلا اهلصأ ىلإ اهوعجري نأ اولخبو يماعلا

 مالكلا .يفاعئاش/وه امك:عئاش ئدبؤغلا ملاعلا ىف فولأملا دوجولا

 ايشإ وأ ايثإ دوجوملاو دجوي ينعت ܬܝܐ ثيإ وأ شيإ ةملكف يروسلا
 لعن مازن مينا ةييئاقلألا يفر خو خيرلا لبق ناععبا نا ليما

 اهتاغلو ةينيتاللا يف امأ . 15 ًاضيأ ةيزيلكنالا يهو ܐܫ( 15 يروسلا

 اولعج ايروسو نيرهنلا ةراضح اوخسن نيذللا نانويلاو . 1:5 اهوبتك

 ةيروسلا يف هنأ عم 1و5 ܐܬܘܬܝܐ ةملك دوجوملا هلإلا ةفص نم

 يه شيإ ةملك نإ .بوعشلا يقاب نم انيلع امف ܘܦܝ حيسملا مسا
 ولوق,ةيراغملا ةظفلور,! له ةيضقلا تنعاالاق ةملكزامأو: ܬܝܐ ىه

 دنع فولأم اذهؤ ءفاكلا ىلإ فاقلا | ܕܐܕܥ ظفللا ܬܠ ܨܚܐ ܕ ܠܩ

 مكدنع دجوي هنإ نذإ ءالاقلا شيإ : الم ܬܝܐ حالطصاف نييروسلا

 مرا شريف نع ابو ةييحرو تبحر يرده انمف للعم ܢܡ

 :ةيضقلا يه الاكلا نذإ .ܐܠܩ ܗ ܨܠ ܐܠܘ ܬܢܚܒܘ

 .ܟܠܩ ܘ̱ܗ ܐܢ ¢ كتيضق ܨܦ ام : ؟ كتلاك وش

 .باتكلا اهلصأ عاجرإ يف فلتخا .شووآ اهوظفل سانأو :شوواق

 ةيروسرةيملك| هن :ةيسرافلا: ىلإ ةمهنمو ةيكورتلا ىلإ .اه اهبسن نم مهنم

 ره ܐܫܘܟ و ىوتحاو عمج : :ܫܟ درجملا اهلعف نم .ةليصأ

 شوؤوكلا/نذإ :«عامتجالا.ناكمو:عمجلا ًاضيأ وه: اج. هدح, و عامتجالا
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 كوز مي

 ايناح اعبرتم اسلاج ܦܦܘܟܡ هضعب ىلع شكوكم نالف نييددصلا

 يأ ةبقلاك ىلتعا ةيبرعلا يف امك ته اهلعف ؛ىلتعا ىنعمب :ْبَق

 ةماعلا هلوانت يذلا ىنعملا نأ الإ ةريدتسم ةقيرطب حطسلا نع فان

 بق ةبضغلا ةروثلا نع اورّبع ذإ ايراعتسا ىنعم وهف ددص يلاهأ نم

9 0 0 000 
 .خلا ... اثيبوق | ܬܝܒܩ وبقلاو ءاثبوق ܐܬܒܘܩ ةبقلاو .دراو اذهو

 ىلع هودع مامأ ماق :هحح ܕܠܥܒ ܠܘܒܩ ܡܩ .مامأ :لابق

 تاقاقتشالا لك اهلو ةينايرس يهف ةيبرعلا يف اضيأ اهدوجو نم مغرلا
 . ܠܒܩ يف اهرظنا

 نأ هريغ نم فاخ ناسنإ عم ثدحي اذهو هتبقر مز هنأ يأ :سلبق

 :ܣܦܩ اهنم لعفلاو ءدربلا ةدش نم سّبق رخاو هتبقر سّبقي هبرضي

 :ةيبرثلا 17 كاك ةلاجلا هذه 13352: 35; مز.هنأ ىأ نسلق

 .سيبق ܣܝܦܩ لوعفملاو سنق ܣܩܦܩ اهديزمو . ܣܦܩ سابق

 :الثم ةجرادلا يف يناعم ةدع اهل امنإ «ربقلا ىلع تلد اعبط :اربق

 يتأت طوطخلا نأل حالفلا همسري يذلا ضيرعلا طخلا يه اربقلا

 رخآلا قوف هنفدو دحاو طخ لاجم ةحاطإ يهف ةربقلا امأ ةيواستم

 تقم ةيددصلا هفطنملا يف جرد اذل نيطخ نيب ضيرع لتك حبصيف

 اربقو طخ :نولوقي ةنورملاو نيعلا ضامغإو حماستلاو لهاستلا يف

 طخ : تمد أيل هم يأ : ؤ هحم ه ܒ ةيمارالاب هلباقي امو
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 يف اهانعم لوحتي ةملكلا نأ امك ءانفد نفذن ةرمو ةقدب ةرم يأ :اربقو

 اذه ذخأت ديصحلاو فوصلا وأ الثم بارتلا نم ماوكألا ىلإ مسالا

 ܐܢܪܡܓܡ :رّمغملا :هيف لوقنف ةطنحلا لمش عمجي نم امأ ىنعملا

 قوف سادكأ اهلعجتو لمشلا رّمغت يتلا ةادألاو ءاناربقمو انارمكم

 |( ܥܐܠ فينا ةزبعملا يغار ܠܛ ܥܒܐ( ܛܦ

 اليك مانغألاو ريطلا نع لبانسلا ءافخإل كلذ ناك امبر «ناربقملاو

 .اهشهنتو اهلاطت

 اعبوقلا وهو عبوقلا هانيمسأ دقوملا قوف ءانبلا نم رفن ام :ܐܠܒܘܩ

 تق طز اسلام جلو لهيب ܘܥܒ

 .اهايإ هسبلأ :ةيلوؤسملاب هعبقو ,حيصفلا يروسلا

 اذنك نادم هون راش فكي | ايدك ادليدكتألاو ܠܝܢ( ܐܶܬܐ :ةظحق اب

 أ 4م كرجميحا مالك وكلا هده ارق انيدل ܙ 84( جنسه /اافحتكلا يه

 ظفللا ةيقرش يه ءاحلا نأ كافخ الو دست دم حنحنتي هنأ

 يتلا اهتضبق نيكسلا ةدقو بابلا تيبثتل لمعتست ةضراع يهو :ةدق

 ديؤملاو ܬܩ ثاق اهنم لعفلا :عزعزتت 5 ال ىتح اهيف لصنلا تبثت

¿¥ ̂ 



 |ܬܩܡ نيعلاف .ةعزعز وأ كارسح نود ܐܵܢ ىقب. يأ ܬܬܩ

 يناعملا .يقاب تذخأ انه نمو كارح يأ امنوذ هب قدحت ܨ[ ܢܝܠܦ݁ܒ

 اهنأل عزعزتي بابلا عدت ال يتلا ةبشخلا يأ اَنق ܐܬܩ ܐܛܠܝ ةدقلاو

 . ܗܠܬܬܩܐ ܝܐ

 يفو نمزلا نايبت يف لمعتستو ܕܦ فرح وأ ةملك يه ةطاسبب :دق :*

 ܠܠ مه حاضبألا كتودو نإ اهتقيساه اذإ ظرتشةاذأو ܒ

 بهد له : مه دحأ لأسي امدنع رخآ وحنب ا! ܒ دكار . بهذ امدنع

 نإ اهتقبس نإو .بهذ ديكأتلاب هنأ يأ ܠܙ ܕܟ :رخآلا بيجي .نالف

 يف امأ هتاباتك نم ريثكلا يف مارفأ رام اهلمعتسي طرش ةادأ حبصتف

 يردي رع يفةيرلا ب دبل اش را كفوا

 3( 1 ب ةنورقم ةرابعلا هذه نولمعتسي ام ابلاغو حاحقألا نييمارآلا

 اجلا ىف ص رتسفلا اديب تاس ىف داقم هدرا طربتلا هدا ل

 ةرودهدلا تلزن " ةيبرغلا (0181 لاك فاكلا ظفلب " داك نا :ةيلاتلا

 يبارعالاف هيلع رابغ ¥ حيرص يمارأآ مالك اذهف " اًيمب تيضح

 :لباقملا كنودو " ةريثك هايمب حرفت لبجلا لفسأ ىلإ تلزن نإ :لوقي

 ىلع ܒܚܕ ܐܝܡܒ ܬܝܕܚ ܐܪܘܛ ܬܚܬ ܬܠܙܢ ܕܟ ܢܐ
 البك رحنت داج نإ " :ودبلا ةبطاخم يف اهيلاوحو ددص ءانبأ ناسل

 | ܬܟܣܠ ܐܛܡܬ ܐܐܒܘܩܠ ܪܘܚܐܬ ܕܟ 0 دي ل

 ىلإ لخد نإو ميهافملا هذهب درو ريغصلا فرحلا اذه نأ نظأو
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 عابلا خاسنلاو نيقارولل ناكو ةماتلا ةفرعملا اهتفرعم نود ةيبرعلا

 .كلذب ىلوطلا

 تبلق ةتحب ةيروس يه لب بارعألا مالك نم دق فرح نكي مل :دق

 ّ لاح يف " :لوألا :نينثإ نيينعم يطعتو .داك يهف فاقلا ىلإ فاكلا

 دقل تحبصأف اهيلع ماللا لاخدا زاجو «ديكأتلل :رخآلاو ," امدنعو

 يف اهلامعتسا 01 ܠܝ ܒ فرح ىلع ةلخادو ةدئاز ماللاو

 *هير/ بهذ ديكأتلاب هنأ. يأ بهذ داك ܆ ܢܦ: بهذ نالف :لوقن ديكأتلا

 ܟܠܐܢܐ حبر! بح اب مط رش فج تقو,داك<نإةناخدا اج

 نوظفاحي اولازي مل ىوادبلا برع نأ وه كلذ نم برغألاو ܠܙܐ

 داكن .سكرش يف نيشلاك فاكلا ظفلي ܐܠܢ :نولوفي ذإ يه امك اهيلع

 اذ همأ 91 21 ܢܘܬܚܢ د (««ءاثيمب:مكيلسحارودهذلا متلزن

 :اهلبق ܐܸܢ ذرو امك ..امدصح ܢܿܘܬܝܲܕܚ

 دلجلا وأ لبحلا نم ةعطق يهو :لادلا حتفو فاقلا نيكستب :يشادق

 ىلدتتو ةحالفلا دنع لغبلا وأ روثلل اهسيبلت دنع ةنادكلا يفرطب قلعتت

 ܟܦ وسلا ةروشلا:ةقيقو- نحل

 دهس رت مق ودتربو عمي سمو همهم .اقاكوكبل مو ةهاذقلل

 ًايقرشو اقانوخ يهف ءاحلا اهلصأ ىلإ ءاخلا بلقب ةيقرشلا ةقيرطلا



 ظفللا ىلع قنخ ةيبرعلا ةملكلا تتأف قدس اهنم لعفلا ءاقانوخ

 .اقانوح قنح اهنأ عم يقرشلا

 صخألا ىلع ةيروسلا تائفلا ضعب دنع دراو اذهو .مامأ يأ :مادق 6

 يف امك نيتيمارأ نيتملكب نولوادتي اولازي مل مهف نييمارآلا ددص ءانبأ

 هرثب هدعب نالفو ܐܡܕܘܩܘ ܐܵܡܪܿܘܩ مادق ففي نالف :يلاتلا بيترتلا

 .هفلخ يأ ܗܪ ܬܒ هدعب يأ نالف رثب نالفو

 لاجم ال اذل يروس وه لعفلا هلوانت ام عيمج ܐܡܕܘ ܟܐܝܐ :ماَدَق ©

 اهلو .ةيمارآلا يف ةريزغو ةليزج يهف ةيبرعلا يف تءاج نإو هثحبل

 دحأ يف ةيروس ةيبرع اهنأب :لوقن لدتعن يكلو تاقاقتشالا عيمج

 ܐܕܓܕܝܐ ܢܢܚܘܝ ܝܪܡ :لوقت ءارذعلا ميرمل ءابآلا تايبأ

 ةيددصلا ةقطنملا يف امأ 2 ܗܪܡܕ ܐܝܡܕܩ ܛܗܪ انصح

 ةقيرطلا ىلع تظفل نإو حصألا يهو امصوهه اهنوظفلي عيمجلاف

 . ܗܪܡܕ اسمه تسيلو مدفت يدلا ܐܡܪܘܩ يهف ةيقرشلا

 يه لب ةبورعلا مالك نم اهلصأ نأ نظأ ال لوعملا ىنعمب :موُدق :*
1 
 .صاخ يأر اذهو اهتعارزل ضرألا رفحل لوعم ܐܡܕܩ

 هاجلاو لاملا ىلع لصح .ءيشلا كردأو ىلع لصح :يَدَق **

 ددصب نحن امنإ يناعملا هذه ددصب انسل .ܝܕܩ يداق .خلا .. زعلاو

 :مقطلا عنصل تّدق شامقلا ةعطق :الثم .يزاجملا يراعتسالا ىنعملا

 نأ هانعم ام يراعتسا ىنعم وهو ؛ءضرألا ةعارزل ىّدق ام راذبلاو

 .ةلدبلا اهنم عنصت نأ يفاكلا مجحلا ىلإ لصت مل شامقلا ةعطق



 ام يعم يتلا مهاردلاو ءام ضرأ راذب ةيمك ىلع لصحي مل راذبلاو

 لماكلا قحلا ىلع لصحت الو يفكت ال اهنأ يأ :ءاذح ءارش ىتقتب

 .ءاذهلا |( ܐܝܟ

 ةيلطألا تاكئا زكا ردح امجد فالحل ܐܠ ܟܐ ܨܣ | ܓܨ ܠܒܐ ܠܐܙܰܦ

 نودب بابذلا هبشت يهو اهتامم ىتحو اهتلوفط ܠܥܘ اهمزالت ةيربلاو

 ام ىلع شيعيو اذكه ىقبيو ناويحلا دلج يف همف دارقلا تبثت ةحنجأ

 ةيروسلا يف ناويحلا اذهل مسا دارقلاو ناويحلا كلذ ءامد نم هّصتمي

 223135166 يف يه امك يليفطلا ىنعم طبضلاب ىطعأ دقو |ܕܪܩ

 |ܕܖܩ يأ دارقلاب يليفطلا يلوضفلا نع اوربع ددص يفو ةيزيلكنإلا

 مزلي دارقلا شيعي امك طبضلاب هريغ نم ةوعد ةيأ نود يتأي يذلا

 . زاجملا باب نم اذهو .همد باسح ىلع شيعيل هتدارإ نود ناويحلا

 يف ايسهراق يهو اريثك نويبلحلا اهيلع ىنغ .زركلا يه :ايصارق
 يف زركلا تهباش ةرمث وأ هتاذ دحب زركلا يهو ܐܝܣܗܪܩ لصألا

 .هلكش

 سأكاعاّرقلا نم لمعتسي :متيدقلا:ذنم"“ناك نيغضص ءاعو :اعوبرق

 اعوبرق ددص ىلاهأ اهظفل .لئاوسلاو ءاملا اهب نوبرشي ةريدتسم

 أح ههه ا. ܕܟ ܠܟ ܐܫ ܨܐܡ ܥܘܒ ܒ ܩ̈. ܐܝܡܐ

 يف فولأملا يتملا بارش يف الإ لمعتست ملف نآلا ܐܚܘܐ .اعوجرط

 .اهباشعأو يتملا دلب نيتنجرألا نع اخسن ايروس
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 وه يحادرقلاو ةدادحلا يأ ةحدرقلا ةعنص يه ةحدرقو :حدرفق

 عئانصلا عيمج ماعلا اهموهفمو ةيزيلكنإلا يف 511101: هلباقي ام دادحلا

 -::49) تحفل نع دل نرش يرتفع رت ايزدف يك

 ريق 0 قم 0 ` 90 ندر - ادسونده

 .يحادرفلا

 سيكا لح ندرك :انخأو اهص صرق وأ ةشيخلا :صرق 4

 يتلا ةلمجلا نظأو ةعفاقلا اهنع لوقن امك اهدعصأو هرهظ ىلع نبتلا

 سايكأ صرق : ܐܥܒܘܩܠ ܐܢܒܬܕ ܐܫܝܟ ةيروس اهتمرب اهلمعتسن

 وأ ةعفاقلا نم اهمريل حطسلا سأر ىلإ ةعفاقلا ىلإ نبتلا شايخأ وأ

 يف طفف يفبو ةيروسلا سيماوفلا نع ىنعملا اذه ذش دقو اعبوفلا

 ىنعم يف وأ ىسقو خاشو سبيو بلص وهف هذه ىنعم امأ ةيماعلا

 لعفو ةملك يه اهنظأ ينكلو ةيماعلا يف الإ ادبأ درت ملف لقن

 عمج يهو ىنعملا ميفتسي ةقيرطلا هذهبو هتاذ ܠܥܢ شارق = ܫܩ

 ܒܒ عوف نيو نشر يي ري حرش
 .لقنو

 نالف صرقي نمك ةيبرعو ةيروس نيب ام تعمج اهنأ امب :صرق 6

 : رده ةيروسلا يف دحاو ىنعملا اضيأ اذكه هعجويو هذخف وأ هدي يف

 )3:38 )0 ىف ةيحر رشا ܒ سرت :ܐܫܝܠ راهو

 ܐܬ ܕܝܪܩܬ وأ ||. مم هيل دحاو فيغر زبخل يفكت يتلا

 .انصيرغتو اتصيرغ



 ةليوطلا ةكسلاو رامسملا هبشي ريبك يديدح لخُم يهف ةصوراقلا امأ

 لاقتألا ةحازإل فرحلا ووذ هلمعتسا دحاولا رتملا هلوط ىدعتي

 يف ةقصتلملا باشخألاو ضرألا يف تباثلا رجشلا عوذجو رخصلاك

 اصوراقلا ةصوراقلا ةقالع يه ام ملعأ الو اهضعب نع اهلصف

 ينزكبلا خيحبملا نوولا|ىتلع. ىتان ىتعا زهر لبخ. يف | ܘܪܩ

 احل هيه ܗܩܐ ܘܪܩ

 :ܫܪܩ ةملك نم اهنظأ نزخملا ىلإ نبتلا صرقو عمجلا نأ الإ

 ملو باشعألاو نبجلاو بيلحلاو نبتلا عمج يف اهلامعتسا زاجو عمج

 زاج داصلاو نيشلاو نيشلا نم رثكأ داصلا ظفل ةلوهسل شرق ظفلت

 ةيريفص ةليصف ىلا ن نيفرحلا ءامتنا مكحب اهتخأ ناكم لالتحا ةدحاولل

 .ةدحاو

 وهف ريبك سيك ىلإ اهلوحتو ةشيخلا مسا قالطإ ةيفيك نع امأ

 ةيروسلا يف هيف انلق ةدحاو ةمرع يف ماوكألا نم عومجملا :يلاتلاك

 .خلا .. بطحلاو نبتلاو شقلا نم ةعومجملا يأ اشيك : ܐܫܝܟ

 حبصأف ةعومجملا يأ :اشيكلا سادكألا هذه اهيف أبعت سايكأ هل تلصف

 ءاحلا فرح نأ ملعتو ܐܦܚܦ ةدحاو ةعومجم يوتحي ريبك سيك لك
 اشيك وأ اشيخ تحبصأف فطلملا خكرملا فاكلا فرح تاذلاب وه
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 . ܐܫܝܟ

 دينو احن اه ؛لس ولطوقأ اج

 .نييددصلا دنع ةفولأملا كاوشألا نم عون : ܐܒܛܪܩ :بطرق 7
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 هومسأ هب برضي يذلا طوسلاو عارق : ܥܿܖ݀ܩ برض يأ :عرق

 .انعب رقم ܐܥܪܩܡ

 ىسوكلا هبشي عرقلاو الثم نانوي ةنيطقيك تابن وهو :عرقلاو :اعرق

 . |[ىف أرق لصألا يف

 اهقرحل لمعتست يتلا باطحألا الإ لعفلا اذه نم قبي مل :شوفرق
 اهيف اولاق مجحلا ةريدتسم يهو تاناويحلا رث نم زهجتو رانلل ةدامك

 ةصيخرو ةميقلا ةسخب ةيلزنملا تاودألا لك يه حيحصلاو .شوفرق

 ةميدقلا تاودألا نم نوكت ام ابلاغو قاوسألا يف عيبلل ضرعت نمثلا

 ام ةمحزم اهعمجو اه همحزم :شوشفرق اهدرفم ةسخبلا

 نم اولحري نأ نوكشوي امدنع نييكريمألا دنع ةداع دجوتو يشوشفرق

 ܘ ܝܚܐ ܕ ةسبلأ نم عيبلل ةلمعتسملا مهتاودأ نوضرعي رخآ ىلإ ناكم

 ةيروبسسلا ىف ىعدت ءايشألا هذه اهعاونأ ىتش ىلع تاودأو

 0 39 83 0 ܗܪ( ةييدديصلا ةهنعر اه ةعكاص

 اضيأ ىعدت ءايشألا هذهو صمح ةنيدم يف قاوسألا يف اهنوعيبي

 ܐܫܝܫܦܪܩ قوس وه شيفارقلا قوسف اذل اه ةهحزه شيقارق

 لع قيسامع تع دقو .ةلمعتسملا تاودألا قوين ܐܦܝܘܣܦܢܩܘ

 لامعتسا ىوس اهنم قبي مل تيبلا يف لمعتست يتلا ءايشألاو تاودألا

 .لوألا وه دحاو

 درسا ةنبص طقن تلعات ةوررسلا جلعملا يفاامأ هيكيت يآ قرف

 نأشلا يذ ليمجلا لعفلا اذه عايضل اهل يلعف قاقتشا يأ حرشت ملو
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 ل ا ول عا فام نيدو ةيساعلا يفف ىنجلا
 اقرقلاف ةقيرطلا هذه ىلع هلامعتسا ةيفيكو هقاقتشا ىلع حاضيإلا

 لكو اقرقلا ريرشلا لاعفأ تافص امه : هذ مهم اهم اقاروقلاو

 حضتي انهو «نيعم ناسنإ دض ةريرش ةفيرطب تلمعتسا ةريرش ةملك

 لمعتساو ةريرش ةقيرطب ملكت يأ حوضوو ءالجب هانعم نابيو لعفلا

 .ثيدحلا يف ܐܦܪ اقرقلا ةادأ

 يسوقرق وأ يشوقوق :هيف ليق يفورضغ وه ام لك :يشوفرف ܨ

 هجو دوس نم طقرقو .طقرق : ܢܛ ܣܪܩ ليصألا لعفلا :ضقرق +

 ةميدقلا تاحورشلا يف انفلسأ امك نايرسلا ةّيندم يفو .دامرلاب هريغ

 دنع ىونين لهأو ةبيخلاو لذلاو باعتألاو نازحألا ةمالع وه دامرلا

 مهداسجأو مههوجو ىلع ادامر اوّشرو حوسملا اوسبل هلل مهتبوت

 9 ܛܩܪܩ ةملك تتأ انهو ܪ ܨܒ( هللا مامأ مهيراسكناو مهلذ اوزربيل

 طقرفملا وهف هتايح يف )ܠ( زربيو بذعتيو كهني طقرفي ناسنإلا

 امه ءاطلاو لادلاو ةيروسلا لادلا يه يه داضلا نأل ضقرقملاو

 تحبصأف اهتخأ ناكم لالتحا ةدحاولل زاج ةيظفللا ةليصفلا يف ناتخأ

 .طقرفملا :حداكلاو .ىودج نودب لمعلا يف ضقرفي مع نالف

 هلع ܢ .ةلغح اولاقو :فيخملا يوادلا ثتوصلا .:ةعقرق :عِقَرَف

 ةفاضإلاب اذه ܥܩܿܪܡ ܩܫ يوادلا توصلا فثكتي يأ :عقري

 .بوقلا عقر يف امك ةعقر ܐܠܧܘܪ يف ىرخأ ناعم نم يوحت ام ىلإ



 .خفلا قعاص اهيف لخدي ةقلح يه ازوقرقلا :زفرفو :يروفرق %

 يف ديصلا ةياوه يفو ةقلحلا يف قعاصلا لخدأ يأ عصهزه اهلعفو

 اسه || , خفلا ىلصو أسه خفلا وأ ةتحب ةيروس تاحالطصا خفلا

 نم قعاصلا تلفيل دادعتسالا ةبهأ ىلع والص يأ ܩܣܦܩܪܩ زقرقو

 بوصنملا خفلا وه زقرقملا خفلاو ريطلا نم ةكرح ىندأ دنع ةقلحلا

 امك طبضلاب وه اصهزؤهدم زقرقملا ناسنإلاو .دادعتسالا ةبهأ ىلع

 سرعلاو .راجفنالل ببس يأ رظتني يذلا روتوملا نويددصلا ربع

 تاعوسوملا نم عئاض هنأل ةيوغللا تاعوسوملا يف ريبعتلا اذه لاخدإ

 ردص دحاو رغوأ اذإو ةيماعلا يف الإ قبي ܟܠܕ ةرضاحلا ةيظفللا

 .ܝܗܝܠ ܘ هعمم :ه وزقرق اهيف ليق رخآلا

 بابلا مامأ عضوت ةريغص ةيبشخ ةعطق :يزوقرفو :ازوقرف %

 :يزولاقو ازولاق اهلصأ ؛هبشأ ام وأ ءاوهلا نم بلقي اليك هتيبثتل

 فنا دم ايل ايضنل ܠ اسبح | ةحص

 ܐܩܘܣܥ ةيروس ىرخألاو ءاقوزاعو يزوقرق :اهيف نولوقي رخآ

 .ىنعملا تاذل تلمعتسا

 .هنانسأب ةبلصلا ةوالحلا وأ ديلجلا رسكو غضم :شرق وأ :شمرق :*
 : و

 نم ًاتوص جرخأ شرقو ܐܫܪܦ ديلجلا وهو ىذه ىلإ عجرا
 اهيف اولاق ديزملا ىدلو .ةبلصلا ةوالحلا وأ ديلجلا لكأ امدنع هسارضأ



 ܢ ܠ

 رانلا ىلإ ضرع يذلا زبخلا وه شمرقملا زبخلاو هدعإه :شمرق

 .اشرقو ايساق حبصي يك هتيوام جارخإل

 اًتسوسلا تطرقؤ ارك :نضرق ةئكبرعلا ܢܨ ܐܒܠ :انإه :طرق

 . ܛܝܩܪܩ اهديزمو «هباينأب هرّسك مظعلا بلكلاو .هتلكأ :بشخلا
 لهأ اهاعد امكاطرقلاف تاحالطصا ةدع تغيص لعفلا نم يأ اهنمو

 قوف دقعت لب ماثللاك تسيلو سأرلا ىلع عضوت يتلا ةفللا يه ددص

 نم بابلج ةقيقحلا يف يهو ; اّيؤهه اطرق اهيف ليق سأرلا

 اطروقلا وهف سأرلا ىلع سبلُي وأ مسجلا ىلع سبلي فوصلا

 طقفرددح اةقطنم نق آلا :دطوتول سلا راذفا و ܐܠܝ ¦ ܕܰ( لل وف

 نوكيسلاك ةيربلا تاتابنلا يقاب عم اهانحرشو قبس :بطرق
 .احي ة همه ܐܒܛܪܩ .خلا 6 داتفلاو

 ميجلاب لب:فاقلا فرحب أدبي لعفلا اذه نأ نظأ ال :شورق

 ةيماعلا ةغللا يف لوانتملا ىنعملا فاما بقع يأ .ةيرصملا

 قح نودب ريغلا ىلع ملكتلاو ريثكلا مالكلا وه لعفلا اذه نم ىنعملاو

 انهو .خلا ... بحسو رج :ܧܪܓ لعف نم ذوخأم كش ال لعفلاف

 ةريثك هيناعم شركلاف حي لعف يف ئراقلا مامأ جلبني عيسو باب

 شرك يعارلا انلق الثم لوانتملا وأ شوركملا ءيشلا ةيعون بسح

 ىلع همف شرك نالفو ؛يعارملا ىلإ اهقاس يأ يعارملا ىلإ عيطقلا

 نايا انك نودصفيلا» سلا هما ذميو انظفانودادنأ ن .هيلعي ملكت: ةقالف

 هن هه ܗܝܠܥܕ :ܬܩܦܣ ال ܫܓܪܬܕ ܗܒ ܝܗ :مارفأ



. 
 دض ملكتت اهنأ يأ اهيلع اهمف رجت اهنأب عت مل يأ :ܐܘ̱ܗ ܫܪܓ

 لاعفألا ليمج نم لعف وه شوركي لعفف اهريغ دض وأ اهسفن

 باتغا : ܗܡܘܦ ܫ ÷ 1 1 3543:

 .عءوسلا نظ :ܗܬܪ ܬ ܫܪܓܘ

 ةباتكلا ةغل ملعت شيرقلا ةغل ملعت نمو ةباتكلا يه ثيرق وأ :شيرق ¥@

 يفوكلا فرحلا امو ةيروسلا ىوس ةباتك نم امو ةبوتكملا ةغللا وأ

 اذل لئاملا ريغ ميقتسملا يليجنرطسالا الإ رصعلا كلذ يف فرع يذلا

 اهوعد دقف ةءارقلا امأ :شيرق وأ ظمزه ةيرالا ترح !اوراتخا

 .هباتكو | هللا مقالك وه ىذلا قارقلا 5 .قايرقلا

 تتأ هتباتكو رصعلا كلذ يف ابوتكم ناك يلهاجلا رعشلا نأب ادج كشأ

 مث نمو ؛يسابعلا رصعلا يف ةيبرعلا فورحلا تطبنتسا نأ دعب اعابت

 نَم ةطساوب ظفحلاب وأ ةباتكلاب ءاوس ةلقانتملا ةيروسلا راعشألا تلقن

 اهتوالح ىلإ تلصو ىتح نمزلا عم اهولقسو ةيبرعلا ةغللا اوروط

 ام مهئارشب رامضملا اذه يف ريبكلا رودلا نوقارولا بعل دقو ءنآلا

 ̀ ةاليرظي مكث نمو رصعلا كلذ, يف ةيروسلا بفكلا نم دجارت
 .ةروصلا هذه ىلع انيلا تلصو ةحيحص ܟܳܐ ةئطاخ

 نم هل ؛لوقأ امل ليلد ربكأ الإ يسابعلا رصعلا يف يبنتملا ناويد امو

 داقنلا هحرش امهم يذلا كيكرلا اهنم هلو مكحم حضاو وه ام راعشألا

 وهو ةيروسلا تادرفملاو ريباعتلا ىلع ظفاح دقو اديفم ىنعم طعي مل
 .ةمئالملا يناعملا اهل قلتخا هرودب



 وأ شيرقلا فرح يف صوسمنلا ةباتك تذخأ ةيددصلا ةقطنملا يفو

 نوئللخملا وهذ منو ١ يف اشزتم هرراق جفاشر وكلا تيماور يخف
 هذه عون يف يصخشلا ييأر اذهو ةملكلا ليلحت يف ةديدع بهاذم

 ܢܘܫܪܓ همسا صخش ةقيرطلا هذه طبنتسا نم :لاق مهنمو ةباتكلا

 اذهو ؛ءبحس كانو لاف تل تذخأ ةملكلا نأب :لاق رخآو لايخ اذهو

 يه يه ثيرقلا وأ شيرقلا ةغل نذإ .ةقيقح ال لايخ وه ييأرب اضيأ

 ريباعت نم طبنتسا ام يناعم لمحت اهفرحأ تيقب دعب اميفو ةيروسلا

 فرحأ نم ةديدجلا ةيبرعلا بتكي دعب اميف بعشلا ذخأف صوصنو

 هنأ دقتعأو ةءارقلاو ةباتكلا تنع يتلا ثيرقلا شيرقلا يأ باتكلا

 ردصملا يهف ةيروسلا فرحألا نم تلخ سمشلا تحت ةغل دجوت ال

 وأ ةيرامسملا فرحألاب تبتك ذم ملاعلا يف ةباتكلا تاقاقتشال

 اثيرق اتنيسلا يأ اهنم اجسن الإ ةيتيركسنسلا ةغللا امو «ةيفولغوريهلا
 تاكعتم نم لوألا تاوعشلا أ ,كملظا 1 ܬܙ ܬܝܪܩ |ܬܢܒܕ

 ءانيسو راعنيس راهن نيس لهس نم ةباتكلا هذه مهعم اوذخأ دنهلا

 ةملك ىلإ عجرا .ةباتكلا نم طمنلا اذهو ةغللا هذه تلمعتسا يتلا دالبلا

 مامأ حضتي ىنعملا ىرت أجنسو فيراحنيسو روفاغنسو نيصو نيس

 ضاق عمنا نتا ؟ ليش لت اشطموبل هدام هنرلعلاتافلخأم م اشيك

 بيصأ نم لوقي لوألا ىنعملا يفف تالاجم ةدعب لعفلا نويددصلا



 ىنعملاو دربلا نم دمجي هنأ يأ عنهن يأ نزرقم انأ ةّيدربب

 لوفي ههجو ىلع ةدعجم ةفبط نوكتت دربيو بيلحلا يلغي امدنع يناثلا

 ناديلا نولوقي ءاملاب يديألا لب دعبو .دماجلا دعجملا يأ ܐܫܝܪܩ هيف

 بيلحلا قوف ةدماجلا ةقبطلاك تحبصأ يأ ܢܢܫܪܩܡ تانشركم

 يه اشيرغ ىوادبلا لهأ اهنع ربع امو اشيرقلاو درب يذلا يلغملا

 .خلا ... |ܐܬܩܝܪܩܘ ܐܫܝܪܩ تاذلاب

 يأ ءيش نع هسفن تزك لعفلا اذه ظفلي ام ابلاغو :ززقتو : ܨܵ

 .ززقت ها( لوهجملل ينبملاو َّ اه درجملا هلعف ؛تزأمشا اهنأ

 دعب لبانسلا نم ىقبت ام وه شقلا نأ ةيبرعلا ةغللا نم انفرع :شِق

 ام وهف ةملكلا ىنعم مجرتي ال اذه نكلو شقلا ىقبيف ܐܛܢ ܠ اهسرد

 ربكو خاش نم نأ امك .شاق ربكو خاش : هه يأ باشعألا نم خاش

 ليج ܡ خيشلاو هه ريبكلا نسملا يأ خيشلا :هيف انلق نّسلا يف

 هيف عضن يذلا ءاعولاو ٠ ܐܦܝܧܦ .شيشقلا وأ سيسفلا :هيف انلق نيدلا

 ܐܫܫܩܡ ششتملا مسا هيلع انقلطأ قيتعتلا لجأ نم رمخلاو ذيبنلا

 وه أشقلا وأ أشألاو اهيحاوضو ددص يحاون يف دراو اذهو قتعملا

 ؛خيشلا سبايلا عوطقملا بصقلا يأ اهمهه اشيشاقلا وأ اشيشاقلا

 وندي يذلا عرزلاو ءشقلا نم حايرلل اراتس اوعضيل نوحالفلا هكبحي

 يأ سايقلا داصحلاو ܗ ܬܝܢ يأ ÷ ܨ ܨܠ ساق :هيف لوقن داصحلا نم

 ةملك تتأ امبرو ساق وهف ىدنلا ةبوطر نود خيشلا عرزلا داصح

 هيف قبت ملو هدوع ىسق ربكو ساق نم نآل موهفملا اذه نم ؛يساق
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 :شقو ّ ܨܝܚ ريبكلا شيشقلا وأ سيسقلاو يساقلا وهف بابشلا ةوارط

 شفقلاو ةسبايلا باشعألا يأ بوباحلاو خاسوألا عمجو سنك

 . ܐ̈ܫܩܘ احدحس
 بشق نمو «ةقبسملا ةفرعملا اهانعمو ءرعيشلا لجترا يأ :بشق

 يتأي ىتم بشقي بلكلاو . تهه هئاقلإ لبق هفرعي هنأ يأ رعشلا

 ܒ اباشقلا وهو ثدحي نأ لبق ءيشلا ثودح عقوتي :قراسلا

 ابوشاق وأ ابوساق احدععه ةيروسو ةيبرع نيب ام تعمج :بُشَق

 .بشفلاب فورعملا يدلجلا ضرملا وهو

 فت شتم ؤ وي ىبشلا) وأ نا تكشالا ينابخرلا بود وكت فر :عشق

 انهي فوكو يروا ود شا هديا اوف تنغأ نقلا لننساجملا

 .فلألا اهتخأ ناكم لتحت نأ نيعلل زوجي هنأل عشق تظفل

 اهدتي كفانقلا .ةلباررقل .ففاكلاب .تلظفل :تشاك نال لاقي ܦܫܩ :فشق

 .لازو رّيغت هنول نأ يأ .ءيشلا فشق لب ءيشلا فشك نم تسيلو

 ܥܝܩܦܘ ܦܝܫܩ عقافو فشاك :صوصخلا اذهب ناريبعت كلانهو

 .عقافلاو فشاكلا نوللا نع رّبعن ابلاغو ܥܬܩܦܘ ܦܫܩ

 عجرا .عمتجملا يف هل نزو الو ةماقلا ريغصلا لجرلا :شوقشق

 شوقشقلاو .راذقألا نم عمج ام يشاشقلاو .سنك ىنعمب شق ةملك ىلإ

 اهم ܫܩ ءاوس ܠܥ ىلع يشاشقلا ةميقو هتميقو سنكي يذلا لجرلا
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 ىنعم يف امأ . ܐܫܘܩܫܩ يشوقشق اهعمجو اه هعهموه ܐܫܫ̈ܩܘ



 لّمهملا كهنملا بعتلا خيشلا لجرلا ةفص بلغألا ىلع يهف شوقشقلا

 .دعاقملا

 ةدعج ةدام ههجو ىلع رهظت هديربتو بيلحلا نايلغ ىدل :شمشق ¥

 .اطشقلا اهانوعد اضيأ نايرسلاو برعلا دنعو .يمشقلاب اهانوعد

 : ܡܫܩ لعفف يروسلا جسنلا نم امه نيلعفلاو نيمسالا نأ عقاولاو

 تذش نإو هدعهه شمشق :انلق هنم ديزملا غوص ىدلو ءدعجت

 :يعح اهلعفنو ܐܛܧܟ يهف اطشقلا امأ يروسلا سوماقلا كلاسم

 يتلا خلسلا ةيلمع لثم اهضعب عم يمشقلا عمج ةيلمعو خلس يأ
 اطشق ةملك تتأ انه نمو .اذهح ܛܫ طاشك 5505

 دج ريدلا ابيك 5153 9 ليان 5 ابك 8305 97

 ىأترا .ܣܡܣܩ لعف ىرحألاب وأ مارآ ةغل يف هباشم حالطصا

 .بترو قّمنو نّيز اهانعمو ينانوي غوص نم اهنأب ودوأ اموت ةمالعلا

 ةيبرغلا تاغللا يف اهلباق ام ܣܘ ܡܣܘܩ نم ةذوخأم اهنأل

 يهف ادج يأرلا اذه دعبتسأ .بيترتلاو نيوكتلا نقتم هنألل 95

 نأ هتاذ ܠܒܢ داكي نايلغلا دعب بيلحلا ديعجت نأل ܦܠܩܦܦ يف ةهيبش

 يف رخآ ثحب يهف 0051705 امأ .ةّينف ةحولو ةلماك ةنيز نوكي

 .نيوكتلا

 دعب ديلا تنشرك وأ نشرك حرش ىلع تبثأ ينإ نظأ رخآ ناكم يفو

 انشرفم حيحصل او انشركم حبصت تو دعجتت هليوط ةدم ءاملا يف اهئافب



 ܐ

<¥ 

 كوز

 لئاوسلل تلمعتسا ةدحاو نكلو هدصعه ةملك طبضلاب يهو مهنه

 .اهريغ يف ىرخألاو

 3 قدها ىلإ ةمللاوذادللر الئ جالا ندتتاج,دارةلق قي دز > :جطضق

 فاخأ : ܦ ܢܩ اهنم لعفلاو ءكبعرأو كفيخأ نأ تنع :كبصقأ

 ملعملا نم فجر نالفو ؛فاخأو بعرأ : ܦ ܕܩ اهديزم .ءبهرأو

 يف امأ .هتوطس نم فجتراو عزفو هنم فاخ هنأ يأ :بصق يساقلا

 لعف نأل فيصقتلا ىنعمب ةيبرعلا يف تذخأف راجشألاو موركلا حاسك

 باهرإلاو بضغلاو ةوسقلا ىنعم اهيف راجشألا حسك يأ فيصقتلا

 ةيساقلا تالاعفنالا هذه لثمب سحي اضيأ رجشلا نأ رابتعا ىلع
 50 الهاك ءاهةيرو يلح ܠܐܠ ܠܟܐ ܕܬܕ

 نبتلا نم هزرف دعب ماسقأ ةدع ىلإ رّسكملا لبانسلا قاس :نيرصق

 سيل ةقيقحلا يف وهو نبتلا نم ربكأ وهو بوبحلا نمو روعلاو

 ةلوهسلو نيرصحق و ܚܘ نيرصحق لب نيرصقب

 ܢܗܪ ܢ قيوسفلا» :هيف انلق ظفللا

 ءاعولا يهو دحاو يراعتسا ىنعم يف ةماعلا ىدل تلمعتسا :اعصق

 صئقلاو ذاذتجالا ةيروسلا يف عصفلاو هلوط نم صق ܢܟ جدلا ريصقلا

 يتااتكر ىرخألا يناعملا يف ܥ ܟܩ لعفلا كامعتسا ناج و: تيذشتلاو

 7:86 مطل ارهج هلاك ةرهجالة تاي أ دفوف ܐܠ :احره ܐܓ

 :ئارخألا تاقاقتشالا:عيمج ܐܳܛܠ ܕ اعصق ܐܥ ܕܩ



 نم ܐ لمعفلا اذه نأ مزاج ريغ دقتعأ .طاخأ ىتعمب :بطق

 باتك :ܒܬܟ هلصأ لعفلا نأل .ةباتكلاو ةطاخإلا نيب ام ةهباشملا

 نوكت نأ تداك قرولا ىلع ةباتكلاو . ܒܬܟ ; ܒ ܒ

 ةقالعلل شامقلا وأ بوثلا بطق انلق اذل ةيشامقلا ةعطقلا ةطاخإب ةهيبش

 .شامقلا ةس.طق عم ةقرولاو ءربحلا ليسو طيخلا «ملقلاو ةربإلا نيب ام

 .يصخش ليلحت ليلحتلا اذه امنإ

 فاقلاب سيل اهلصأ .نالف شطقو ثيدحلا شطق .دصو عطق :شطق :*

 فتحدو هنيلا فحاهققواو دهر لتاق :ܡܣܘܒ تك فاقلاو )

 .ثيدحلا يف لسرتسملا

 ةريثك تافدارم اهلو كعجه ىحللا ةديدع ًارارم ضعي :طقطق +

 دتجا :ܛܩ هدرجم ؛محللا شدرك :همو> حج اهنم اضيأ ةيروس

 لعفلا اذه درو دقو .هعطقو هصق :مرجملا سأر طج دالجلا عطقو

 .ةيرصملا ميجلاك فاقلا ظفل ةاعارم عم ىوادبلا ناسل ىلع ةرثكب

 .ىولح نم ةعطق وأ ةحافت نم ةعطق مطقي نمك :لصف عطق :مطق

 مدحه ةيلاحلا ايروس نم ىطسولا ةقطنملا يف ريزغ لكشب تلوادت

 يقاب عم ريبك مسج نم ةلوصفملا ةريغصلا عطقلا يه امطوقلاو

 دحاو لوقي امدنع ةملكلل يطبضلا ىنعملا رسفي ام ريخو اهتاقاقتشا

 ,ىنطعأ كك زوحي يذلا ܦ ينلعأ رخآل

 .كتزوحب امم ليلقلا رزنلا

 ܐ̈



 3035 زل + لد 6 :يمطق

 هنماوتذللل# هالمولا 2[ لا ظاقظا ܠ اناشلا ف علابملل

 : ܐܐܠ

 .اهلبق امل ةعبات يهو .ءيشلا نم ةريغصلا

 نم ةريغصلا تارذلا ىلع ةلالدلل نويددصلا اهلوانت :يمطق

 وأ 98 هايج قد ارز فطحل: هزم رت + ملققلاو+هايشألا

 دامرلا نأل كلذ دامرلا ريغ يف اهلامعسا امأ دامرلا تارذ ىرحألاب

 نأ امك ضعبلا اهضعب عم تعمتجا ةيدامر تاريرذ ةعومجم دعي

 | ق1 نس يأ نم ةليئضلا ةريغصلا ةعطقلا

 :[مظقأآلاو تسب تانك أم ةاالخلا عاتب تنك قُل :ئناوعإلا لاق التم
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 ازدحا اوت ܝܬܒܘ ܬܘ ܝܠ ܢܝܢܒܙܡ ܐܐ ܘܠܐ

 ܨ ܦܠܐ ܨܘ ܐܣܠ)«ܐܫܠܒܠܠ ܨܢ هبشلا:ةزوضو ܘ ܬܝܘܸܗ ܆ ܢܒܙܡ ال

 .هلبق امل عبات حرشلاو .مجحلا رغصو ةقدو رغصلا

 مع يأ :يعقي مع ةعاس ولإ راص ريغصلا لفطلا :ىعقي :اعق

 ܨ ܐܝܟ( لوقت تيبلا يف لافطألا جيجض دنعو .لاع توصب ܗ ܙܝܢ
1 

 تويلإا عراك: [الق احا هدو اع ؤاؤسن- لغف ئهبو-..دالاوأ اي اوحقت

 .لاع

 9 ويشيل يرانا سدي كيب هاج ا سعرك كف

 اذهو .كناكمب يزكراو يصلقت يأ :يفق :اهل لوقتو ةجاجدلا ةديسلا

 يتأتو اهيلجر تبثتو اهيحانج ضفختف فقوتت نأ اهيدانت اهنأ ينعي ال



 درجملا لعفلا .ًالخآ مأ الجاع ܙܒܢܐ ثناك نإ اهيضحفتتل ةديسلا
 م م .
 دالوألا ىلع عامجتسالا افانق : اهكه اهنم مسالاو فاق :ىه

 هايملاو دالوألا ىلع بألاو لاملا ىلع ليخبلاو ضيبلا ىلع ةجاجدلاو

 ىنعملا اذهبو :«لامعتسا امنود كنبلا يف لاملا سأرو رحبلا طسو يف

 .خلا ... ةكرحلا مدعو يداصتقالا هنمو دوكرلا تنع يراعتسالا

 نأ انه بجي ريباعتلا نم ليلقلا ىوس اهنم ىقبتي مل فسألل :شفق @

 اهناكم ذخأ فاكلا عم دحاو جرخم نم اهنأل فاقلاف لئاصفلا يعارن

 شابك ةقيقحلا يف لعفلاف اهناكم تذخأ اذل ءابلا تخأ يه ءافلاو

 .خضرأ نيش ܣ ܣ يل دي يبل ناعم اهلو هحح

 يناعملا هذه لكو سّدكو عمج تغاب " تاللخملا " سبك .طاحأ دعبتسأ

 هحح شبك وأ شفق ةملك امأ ةيوغللا تاعوسوملا يف ةدجاوتم

 اوظفاح نيذلا نايرسلا نييولعلا لبج يف الإ ةلوادتم قبت مل ةينعملا

 شئفقلاو اهمض هتجوز شفق لجرلاف رخآ بعش يأ نم رثكأ مهتجهلب

 :ىخبم .نالق الكم تامدقم وأ تافذانم انهلو ةراحلا ةطيعلا يه

 عضو تنع دقف يددصلا لاجملا يف امأ ܩܦܢܘ ܒܵ ܩܦܥܘ

 ةزوح يف ام لك شفأ وأ شفق نالف هيلع رطيسو ءيشلا ىلع هدي

 املك يأ شفألاو شبألا ةملك يف شئفقلا ةملك تناك امبرو .هيخأ

 ةلوقنملا تاينتقملا يهو هذخأيو هيلع هدي عضي نأ ناسنإلا عيطتسي

 .انيفوق وه لصألا ىف .ليبنزلا ادمههه :ܐܵܢܵܢ وأ :ةفق %



 هظفل ܕ :خفك ظفلت ام ابلاغو :خفق

 ةلازجب دراو اذهو ءاخلا ىلإ ءاحلا بلقب ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع ىتأ

 ناتئف مه نييددصلا نأ تبث ام اذهو ةيددصلا بوعشلا ينارهظ نيب

 .خفك :فاكلا فرح يف ةملكلا انثحب دقو .ةيقرشلا ايروس نم

 ىوطو عمجو ّحازأ اهنم ةديدع يناعم اهئادأ نم مغرلاب :لفق

 :يسنجلا عامجلا ىلإ حامجلاب نويددصلا هلوانت رخآ ىنعم اهلف قلغأو

 :سؤلفق' هيف نيقداَوَقَلاَو . ةينسنجلا.ةرششاعملل-حمجيهنأ”يأ. لفق نالف

 اهذخاف اع قؤ | ياضنج ملا لنك قيد ܐܟܐ. ܩܟ ههتقم

 .نيعم ءيشل حومجلا وأ عامجلا يف حاحلإلا ىنعمب نويددصلا

 يذلا نابطرملا يف ةيددصلا ةقطنملا يف عئاش مسا :زينقأ وأ :زينقق

 وهف ئيشلا ضعب نويددصلا هيف ريغ نيومتلا داوم ضعب هيف عضوي

 أه ماده زينقق :هيف اولاق ظفللا ةلوهسلو ؛قسينوق وأ قزينوق عقاولاب

 لصاحلا رييغتلاو .ليبنزلاو ةففلاو لسلاو نابطرملا وهو ܩܣܢܩܘ

 اظفل) 11( ܒܪܝܡ( 3111 ܦ ܪܒܐܐܐ فلا ةلّوؤسل ىف

 تاحلطصم ةدع انيدل فصاوعلا ةضافتناو حيرلا بوبه ىدل :عالق

 نوكت امدنعف حايرلا هذه ةسارشو وتع ىلع تلد ةيددصلا ةقطنملا يف

 تبحطصا نإو ܐܩܒܐ ܨܝܕ قوبغ اوهلا انلق رابغلا ضعبب ةركعم

 وه هيف انلق نيطلا لثم رابغلا اذه لزنو ترطمأ مث نمو هنم ريثكلا

 ܥܠܩ سالا لبماو نيطلا عم جزم هنأ يأ. احجام عالق

 .ةيتاعلا حايرلا ىلع لديف يلاحلا لعفلا لامعتسا امأ .نيطلا



 رديو ةرحلا ܬܐܒܕ ريصم ىف عريش 303 .: ]كمه :ةلق

 مهتغل راثآ نم ليلقلا رذنلا يقب نيذللا دنع الإ ايروس يف اهلامعتسا

 .ةيمارآلا ةيروسلا

 | هه الوقلا يهف نويرصملا اهلمعتسا ام رثكأو ةرجلا يأ :ةلق

 رادجلا يف تبثت ةريغص ةرج ىهف اقوقلا امأ . ܐܬܩܘܩ اقوقلا يهو

 .خلا .. لغربلاو حلملا لثم ةنيعم ةينيومت داوم اهيف عضويل ءانبلا دنع

 دقو ىوادبلا بناج ىلا نييددصلا ناسل ىلع تدرو ةملك :طلق

 هيحلا 0 عم" طلح - 5 ءىش ىلإ .مدقتلا :تنع

 تيبلا ىلإ طلجت فيضلاو ءدازلا لوانتيل مّدقت يأ :دازلا ىلع " ايرصم

 ىوادبلاو .انتيب ةرايزب اولضفت يأ :وطلجت مدق نمل لوقي فيضملاو

 اذه نأ نم غرلا 0 0 ` 39 - > -

 ىلع هل فقأ مل نييددصلاو ىوادبلا طاسوأ يف ةرثكب دراوتم لعفلا

 ىلإ هعجرأو نيدوقفملا دادع يف هنأ ربتعأ اذل ةغللا تاعاسوم يف رثأ

 نالف ؛موقلا مّدقتو رسحو مدقت : جاه لعف يف ةيروسلا هتريضح

 ىلإ هيدعاس نع همامكأ رسحو عفر هنأ يأ نيعردلا نع نيمدهلا طلق

 لخبلا ىنعم يفو ةملكلا هذه نم همهفأ ام اذهو اهحازأ هنأ يأ ىلعألا

 هعفر يأ هافخأو هنم اريبك امسق ذخأ لاملل هبح ةدش نم ليخبلا نأ يأ

 اذل البق هعمج يذلا لاملا يقاب عم اهدّحوو ةيلامجإلا ةيمكلا نم

 هنأ يأ ةدئاملا ىلإ فيضلا طلقتو نيعردلا طلق يف ىنعملا اذه تطعأ

 نهاكلاو هتيب يف نالف نع طلجملا وه نالفو ةدئاملا ىلإ مدقتو لّضفت



 ناك لوسرلا سرطب رامو ةيعرلا سيئر دنع طلجملا وه ينالفلا

 .نيلكلل# نات البعسي ناكربتمأ :ةلتشرإلا نيو. ظلحملا

 يه اطعلقملاو!ةطئعلقم ةفصلا ةغيبص . ىف لمعتست ام ابلاغو :طعلق

 ܛܛܠܩ اهنم لعفلا .ريقفو خسو رهظمب رهظي يذلا ناسنإلا ةفص

 زرب ىتح هفرصب هسفن ىلع لخبو هب ىلاغو لاملا بحأ ܢܛܝܠܩܘ

 كلذف ةفصلاأو لعفلا يف نيعلا دوجو امأ خسولا زوعملا ريقفلا زربمب

 يشار 157غ لدبب ل كلك تساي ضأءظفللاب ةلوهسلو دنزملا//لعقب ئف

 يناعملا نم ريثكلا لوانتي ةيروسلا يف لعفلاو ظفللا ليهتسل نيعلا

 ءادبإ يف ماجحإلا وأ هريغ وأ لاملا ةبحم يف ةيزاجملاو ةيراعتسالا

 ܠܐܒ; ܐܘܦ ܐܠܠ يانانمنؤي كميأإر (يبطعإ الشم يالا
 .هيف تالاغم الو يأرلا يف صقن نود كح هه ܐܐܕ ܬܘܒ ,

 ." هفبس يذلا لعفلا ىلإ عجرإ '

 امدنع فيضلا ءاعدتسا يف رخآ حالطصا ةيددصلا ريهامجلا ىدلو

 ܗ ܘܦܢ ܘܠ ىلأ ܠܒܐ ܘܠ ܙܩ ناليفو ل شفت يأ للكت ܨܰ ܐܐܐ ܕܨ

 وأ قادصلا نم مدقت امو نييمارآلا ىوادبلا مالك نم اذهو موقلا

 طلكملا هنوعدي رخأت امو رهملا يف ܐܩܕܙ - قدزلا ىرحألاب

 22007 (ييدفصو اهحعنم رخؤملاو طلقملا :رخأملاو

 اهاتثجباادقو# ܐܶܠ ܐܡܠܠ ܡܕܩܘ ܛܘܠܩ دازلا ىلع طلكأ دازلا

 ܒܩܠ ܕܢܫ( كفر حبا, ابي هل يه: خبجرألاو ..طلق يف :اقبسم

 :فاقلاب

2 



 عقاوو هب رخسو مكهت ىنعمب نويددصلا اهلوانت :سلقمو :سلق

 عراضملا غوص ىدلو ىرطأو حدتما : ܩܣܠܩ لعف نم يه رمألا

 وبأ هفيخي دسألا لثم نالف :الثم .مذلا ضرعم يف ܗ ܠܘ يأ سيلاقم ليق

 نيلقستو ويف "ندا نكرحم ىف اهدم ةحام اعيط:بلمثلا نأ قنيبضحلا

 تاسيدقلاو نيسيدقلا دايعأب تالفحلا ةماقإ يف ةداعلا ترج امك .هيلع

 حئادملا هذهف ةحلاصو ةّيوقت لاعفأ نم هب اوماق ام نايبتو مهئارطإل

 يفو ءارطإلا وه سالوقلاو سالوق ةماعلا اهاعد تاءارطإلاو

 ܡܠܫܒ | 1 3 ܒܠܒ ` ܚܝܟ

 .سالوفلا نويددصلا هاعد

 .عطقو رهظأ يزاجملا ىنعملابو ܠܠ :عطقو رشق ىنعمب :فلق ¥
 اني 5 59 :ܐܦܠܩ و .ةرشقلا ةحانا و ܢܣܐ وهب افالقو

 :هيف لاقُي ديدحلا دربي امدنع ةداربلاو فالغلا تسيل فالقلا تناك

 الز رف ىارخ |ܐܙ ܪܦ 56 ديدحلا ىرخو .ةداربلا يأ ديدحلا فالق

 كامسألاو ؛ نا اهيف انلق لماعملا تافلخمو اياقبلاو ديدحلا تافلخم

 اهرشق يف انلق راجشألا اذكه .اهروهظ ىلع ܐ̈ܦܠܠܩ اهل

 .اهترشق يفالفلق ܐ̈ܦܠܠܦܠܩ

 وأ بابرلا راتوأ ىلع عضوي سبايلا غمصلا نم عون وهو :ينوفلق

 اينوفلقلا يهف ءاميخر اتوص جتنيو هضعب عم رعشلا عمجيل نامكلا

 هيمسن امو مطبلا رجش اهب قرعتي يتلا ةداملا يهو : ܐܝ ܢܘܦܠܩ

 تاغللا ضعب ىلإ مسالا اذه لقتنا نظأ ام ىلعو سبايلا غمصلا



¥ 

 تاغللا يف ةجودزملا ءاتلا نأ ظحال (6[[00140176 :اهيف اولاق ةيبرغلا

 .ܐܬܝܢܘܦܠܩ ثينأتلا ءات يه يه ءايلاب اهئاهتناو ةيبرغلا

 لقأ ةيحورلا تابورشملاو رمخلا اهيف عضوي ةريبك ةجاجز :ةيفلق

 يه عقاولاو «ةيفلق وأ ةيفلأ :هيف انلق هفصن نم ربكأو نولاكلا نم

 وأ ةجاجزلا تاذ يهو .؛نيفلق ܢܝܦܠܣܩ :ييفلقلا تسيلو ينيفلقلا

 .هيحورلا تابورشملاو رومخلا اهيف ظفحت يذلا زوكلا

 اطاطبلا ةدادقمل دديشض ܐܝܐ 4 ܢܬ ܝܚ ܢܥ ܝܚܟ سطاطبلا وه :ساقلق ¥

 يهو سطاطبلا هبشت ىرخأ ةدام وه ساقلقلا نأ ىرأ ينأ الإ ةيئاذغلا

 :ܣܐܩܠܩ ةميدق ةيروس ةيمست يهو ربوتلاو ةامكلا عاونأ نم

 .اههباش ام وأ سطاطبلا يهو :سوقلاق

 دحأل مسالا اذهب اوعد دقف شولق لآ .ةيددصلا تالئاعلا نم :شولق
: 

 ܐܫܘܠܓ خلسلا نهتمي يذلا وهو شولك نوكت نأ امإ :نيرابتعا

 ܐܫܘܠܩ شولق :هيف لاقُي ةسينكلا صرج عرقي نم امإو ءشولك

 ماق مهنم نأل حصألا وه ييأرب يناثلا رابتعالاو «شولاقو اشولاق

 نموه ܝܟܠܐ ؛ةّيسنكلاةريغلاو نيذلا. لهأ نم مهو ةسمامشو ةنهك

 ريخ ىعسم ىعسي نم وأ ةنتفلاب وأ رشلاب ئدابلاو ءيشلا كرحي

 .ܫܩܠܩ للقلق هديزمو .خلا ... حلصلا كرحيو

 1958 حبر ةيلامل فو وره ناو شو طلعنا و ظاكتي ظلك
 عم ةدئاملا وأ دازلا ىلإ طلكتي نمك مدقت ىنعمب .ىوادبلاو ةماعلا

 لكألل مدقت : كله ةيرصملا ميجلا ىلإ فاكلا ظفل ةاعارم

 هن



 ام وه : ܐܛܠܓܡ طلكملاو .خلا ... حلصلل .. |ܬܠܘܟ ܡܠ

 رخأملاو طلكملا :ىوادبلا لوقيف سورعلل رهم نم مدقت

 رخؤمو قادصلا مدقم يأ : ܪܚܘܫܡܕ ܘܗܘ ܛܠܓܡܕ ܘܗ

 ܇

 بويج هلو هنم ضرعأ وهو رانزلا وه رمكلاو :ركمك وأ :رقمق %

 ܐܪܡܡܩ رمقلا وهف هبويج نم بيجب ةئف لك مهاردلا هيف عضوت ةديدع

 هيف نوعضيو ددص ةقطنم يف نيحالفلا نم ةماعلا هسبلي لزي مل وهو

 .خلاو ..بيج يف تارشعلاو ؛ءبيج يف ةئملا ةئف :ةئفلا بسح مهاردلا

 ° سقت اهنيع جعت بدع بيلو دعما رك د ندا

 ܗܬܪܡܩ نيجعلا ترمك دقف افديل هيطغتو ناكم يف هعضت

 يأ :رقمق = ܪܩܡܩ وأ رمعقو ركمك انلق ديزملا يفو اهمحح
 يأ :ام ناكم يف مهاردلا ركمكي ليخبلاو ءراماق وأ رايد كح

 بويجلا نم بيج يف هئبخيو هصرح ةدشل نمتؤم ناكم يف هعضي

 لامعتسا زاجو ءرمقلا وأ رمكلا يف مهاردلا هيف عضوت يذلا بيجلاك

 : | ܪ ܡܩܒ | ܒܡܟ نالف انلفف ديزملا 4 ]ܐܥ يف يعابرلا لعفلا

 يأ هرمق وأ هرمك يف ديدش صرحب مهاردلا عضي ليخبلا لجرلا يأ

 هنم تلفت ال ىتح اهيطغي ءاطغ اهل يتلا بويجلا يذ ضيرعلا هرانزب

 .ܐܢܪܩܡܩܡܘ ܐܢܪܡܩܡ ركيتملاو ركمكملاو رمعكملا وهف

 .رادحنالا ةيسراف اهنأب لاق نم أطخأو



 ܬ زيلاعب ܐܗܘ

 ىدل ءاملا حطس ىلع وفطي ام وأ تاظوفحملا هجو يف نوكتت يتلا

 وه يذلا ليصألا اهظفل نع تدعتبا دقف اهريغ وأ بوبحلا ليوصت

 قل اا ةكولشلا] اةقيكازج ܝܡܡ ܘܩܘ  ܡܪܩܩܩ

 .ةيمأ وأ ةيمق اهيف

 اجلب تدق تايروق ةمرسلخف ضيا مدخن ز :كقرف
 .انيق : ܐܢܩ ةيلهألا رويطلاو

 اهيا لياطب# عاتناوبلات ظويدو كطوققلا منور عدابوب ايفان رئازجلاتق ܝ

« 8 
 يف نورمكعكلا يعد ام وهو . اتهم :يربتك وا يربنق ܝ

 .سديرق ةيروسلا لحاوسلا يفو «ةيزيلكنالا يف 517111117 و «ةينيتاللا

 مسا ذخأ نوذرجلاك يرب ناويح وهو يربشكلا هوعد نييرصملاو

 .ام دح ىلإ ههبشي يذلا يربمكلا يئاملا ناويحلا

 نيح اهيوطو نيتبكرلا ينث ىنع يروس لعف .ءاصفرقلا دعق :زبنق 6

 تاذلاب يه زبنقت ةملكو هذاخفأ ىلع هدعقم ىلع ناسنإلا سلجي

 ܒ

 هاذا 3 ܐ ܦܩܐ انيضيأ'انيلغفاو ,.( ضافوقلا ةنيروعملا

 نيد ليف ا اكن وتر ملا يال وهدد ىطامسطق ةياناولا) لطف ور:

 يف ةملك دجوت هنأ امك اصههه اصافوقلا يه ءاصفرقلاو .صفرقت

 .ىنعملا ܒܐܢ يهو صفرق عمح مه



 ساروا رش ةمدثم ىف نرويددنصلا يرسم اهم مل ةلكنا :١ نسدتك دأب

 .ܣܘܕܢܘܩ :سذنق :هيف اولاق سأرلا ةمدقم يف زربي رعش لوأ يأ

 .يروسلا ܨܚ ܘܐܦܠܐ كلاسم ذش نإو يروس ىنبملا

 ىوادبلا اهظفلي امك ةيرصملا ميجلاك فاقلا ظفل ةاعارم عم :ةوهَق :*

 يف ةغيص يه يواهج .حيحصلا يمارآلا اهظفل وه اذهو يواهك

 وه ام لك نع دعبلاو شيعلا دغرو ةداعسلاو ءاخرلا زمر يهو عمجلا

 .صغنُمو ܠܫܘ

 لد اهدوجو مدعو «تارهاظلا هذه لك فالخ ىنع اهدوجو مدعو

 اهدوجو لاح يفو .تيب لك نازيم يهف .رقفلاو فعضلا ىنع اضيأ

 رففلا كانه ءاهدوجو مدع لاح يفو نيروتسم هباحصأو تيبلا ناك

 رقفلا نم ىجنو دعتبا دق ةوهقلا هيدل تناك نم نذإ .فعضلاو

 اهيلعف :خيمصلا ܝ ܒܠ اهاتعم وه اذهو ققاتلاو ةئاحلاو :فعضلاو

 ܕ ¥ ¥! ܕ ضارمألا نم اجنو حاتراو نكس : 55 درجملا

 اتيوهك : |ܐܬܘܗ ܓܘ ܬܝܗ ܝ ةرملا مساو ؛ءتاركعملاو

 تذخأ دقو ؛ماتلا دغرلا شيعو ةحارلاو تاصغنملا نع دعبلا :اتوهكو

 همالآو هباعتأ نم ناسنإلا اهيف حاتري يتلا ةيدبألا ةحارلاب ةراعتسا

 يفو :ةراعتسالاو زاجملا نضرعم يف اذه ܐܫ̈ܢ) سوذرفلا يف همعنتو

 نهاكلا ددريو تيزلاب تيملا دسج حسمي زانجلل ينايرسلا سقطلا

 55 3 اهةهمأ ܢܡܕ ܬܝܝܝܢܒܟܘ الصح ܢܡܕ |ܬܝܗܓܠ

 .مالآلا نم ةحارلاو باعتألا نم تالفإلا لجأ



 هنأ يأ :اوهكتي يكل خيشلا دنع بهذي راهنلا ءانع نم ابعت ناك نمو

 نم حاتريو يوهكتملل بكست ةوهكلا ثيح خيشلا تيبب معنيو بهذي

 ܐܘܗܓܬܢ ܝܘܗܓܬܐ 3 لقفلا اذه” زاهنلا ءاتغ

 نويروسلا اهامسأ دقو .بيطلا شيعلاو ةنيكسلاو ةحارلا بخن برشيف

 33701 اي لا )7 |هدج موهنملا اذه ىلع

 يف لفي ام لك نم ةاجنلاو برهلا اضيأ اثيوهك : 6

 :يواهك امأ ؛ىنعملا تاذب 875 ةويك |ܐܬܘܗܓܘ «ناسنإلا ةحار

 .ةيلومش رثكأو ىوقأ يهو عمجلا ةغيص يهف ܐܘܗ ܓ

 يأ ° لالدلا كسمي اهفلاخي نأ ܠܥ عيطتسي ال ةعبتم سوقط اوهكللو

 بصيو ىرسيلا هديب اوهكلا قيربا يأ ةلدلا " اوهكلا بصي نم

 وأ بيحرت ةملكب فيضلل مدقيو ىنميلا هديب يذلا ناجنفلا يف فيضلل

 نإف فيضلا برشي «هيواهكبو هشيعبو هب ديشت ةيرعش ةعوطقمب

 :الئاق بيكملا اعلا هدير قاسقلا !ةافيلغاراف ةق دحا ووك اجنفي بكا

 وج نم اهاسع " :ةرابعب اهفحليو ؛ ܐܡܝܐܕ ܐܘܗ ܓ :' امياد اوهك '

 .رسُيو ةوقو زعو ةرفو نم يأ

 فيضلا نأب يقاسلا فرعيف زازتها امنود ناجنفلا عجري فتكي مل نإو

 زهي ىتح ةمدقتلاو بكسلا رركي ناجنفلا زهي مل امو ديزملا بلطي

 .فقوتي انهو ناجنفلا

 ةيتايحلا ئراوطلا نم جني مل تيب وهف ةوهفلا يفسي ال يذلا تيبلاو

 .اهنم تلفيس تيبلا اذه دنع لزني يذلا فيضلا نأ ينعي الو



 يروسلا مالكلا نم وهو .تاركعملا لك نع دعبلاو ةوقلا زمر ةوهفلاف

 .ةقيفحلاو ةيزمرلا يذ مكحملا

 يف .حارتألاو حارفألا :تابسانملا لك يف مدقت اوهكلا نأب ملعاو

 ملاع نم ناسنإلا ةاجنل حارتألا يفو ءرادكألا نم ةاجنلا اهنأل حارفألا

 .يدبألا ميعنلاو ةنينامطلاو ةحارلا ناكم ىلإ حارتألاو نازحألا

 اذام :لؤاستلل ةضرع حبصأ تيب نم تغرف نإ زعلا زمر اهنا امك

 ذإ «ةجاحلاو رقفلا حاير هب تقفخ نأ دب الف ؟ تيبلا اذهل ثدحو ىرج

 باور فلل را ] 1:0 )5 13:3

 .ىندأ وأ نيسوق باق ةحيضفلا نم

 رضحت نأ ةداعلا ترجو اهريضحت بيلاسأ يف ةديج ميسارم ةوهقللو

 ." سلجملا " سولجلا مامأ رانلا

 يساجح |ܬܓܚܘ 2 |ܬܓܚ ° يزاجحلا " ىعدت ةوهفقلا تابيبحو

 تانب :ܢܝܡܝ ܬܢܒ نعم ܬܢܒ نميلا تانب وأ ةوهقلا تابيبح

 .ةلص ةيأب زاجحلل تمت الو .ةرفولاو رسيلا تانب نميلا

 حوفت ىتح اهصمحيو سامحملا يف يساجحلا تابح لالدلا بصي

 يف ةجوزهأ دحاو لك سولجلا ينغي اهخبطي وه امنيبو ةيكذلا اهتحئار

 يتأي اهصمح نم يهتني نأ امو اهلهأو اهحدم يف ةديصق وأ ةوهقلا

 اروفحم نرجلا نوكي ابلاغو اهنحطب أدبي ىتح شابهملاو نرجلاب

 هب تنحط نإ يذلا بلصلا زوجلا رجش نم لامجلا قئاف فرخزب
 

 انايحأو ءاهعيقوتو اهئادآ ةعورل روضحلا صقرت ىقيسوم جتنت ةوهقلا



 ىرخأ ىلإ ىقيسوم نمو رخآ ىلإ عيقوت نم ريغي نحاطلا ىرت

 نمو .خلا ... و اهريمختل لحارم دجوت يلغلل ةزهاج حبصت امدنعو

 فاضي نايحألا بلغأ ىلعو ةوهقلا بص يف هرودب يقاسلا أدبي مث

 ةوهقلا ةوق وهو ةوهقلل ةهكنلا ةوق يطعيف ليهلا وأ لاهلا اهيلإ

 ܝܢ ܙ ܝܲܢ ناجنف لوأو ىرخألا تاراهبلا ضعب عم ؛ليح : ܠܝܚ

 .ممستلا رطخ نم فيضلا ةايح نع نامألا يف ةدايز يقاسلا هبرشي

 ايروس موهفم يف يواهكلاو ]ܘܗ ܓܘ ܐܘܗ ܓ اًوهكلا يه هذه

 .اهتيندمو

 كلتف اهضفرو يواهكلا هل تمدقو رخآ تيبل ناسنإ ىتأ ول اذام نكلو

 ارمأ بلطي يذلا بتاعملا وهف ميظع نأش هضفر يف نإ «ةبيصم
 ىلإ يقاسلا:زيشيف .ءايشألا نم .ءيش.ىلع,اضارتغا.هيدل وأ انيعم

 لد امم ءاوهكتي نأ ضفري فيضلا اذه نأب تيبلا بحاص وأ خيشلا

 نم موهفم سكع ىلإ تيبلا ضرعيو تيبلا ةنينأمط نم ددهي هنأ ىلع

 اذه ىلإ خيشلا وأ تيبلا بحاص يتأي ام ناعرسو ءاوهكلا برش

 ° هيف حورت هيف ياج تنأ يذلاو برشا نالف اي ' :هيدانيو لجرلا

 ىلع يوني تيبلا بحاص نأل يواهكلا برشيو عجارتي ام ناعرسو

 نع دعتبي ىتح فيضلا بلط يبلي نأ ةيدجب دعوو ةلكشملا لح

 اوهجم حبصيو .ةلماك اهلحل عضخي مل نإ جتنت امبر يتلا تاصغنملا

 .فيضلا هل هرمضي رش نم



 ليحلا وه ءأطخ لاهلا مهضعب هظفل يذلا ليهلا ركذ ليبس ىلعو

 لاهلا نكي مل وهف ةفايضلاو ىرقلا ةوقو ةهكنلا ةوق ؛ةوقلا وه ليحلاو

 ىلإ عجراو سكعلابو سكعلاو ءاحلا ىلإ بلقت ابلاغ ءاهلاو ليهلا لب
 ةملكلا ةقيقحلا يفو لويخلا يف أطخ اضيأ تذخأ ىتلا ليخلا ةملك

 نمو هتاوق كلملا ليخف ةوقلا وه ليخلا نأل كلذ نم رثكأ ىلإ ةعئاش

 هل لوح الو .ةدوهعملا ةوقلاب يأ ءاليدلا ىشم دقف ءاليخلا ىشم

 .اهيلع سقو .هللاب الا ةوق الو اليح ال يهف :هللاب الإ ةوق الو

 لكاشم لحي نأ دعوو |ܘܬܔܓ اوهجلا برش ضفر افيض نأ به

 هنآ ماي نس اع دير ا يح بيو كبح
 هسرضتو نسلألا هكرعت اعوضوم حبصيف ةناهإلل هتعمس ضرع

 كلدو بعشلا يقاب نم لدريف هتملكو هتيقادصم رسخي كلدبو «رئاشعلا

 حيربتلاو اوهجلا ةنايخ وهو هب فلخي نأ زوجي ال امب فلخأ هنأل

 .هيلاثملا اهزومرب

 ظفح لجأ نم ءانبلا دنع رادجلا يف عضوت ةريغص رارج يه :اًقوق ¥

 يف ةرجلا يهو اقوق :اهيف اولاق ةدادس اهلو حلملاو لغربلاو ضيبلا

 0( قم 55 5 نويرصفلا امأ 5 ةيروسلا

 رارجلا ريغ رخآ ىتعم ܒܫ انيداو ءانلرك : |[ هه ىف ܒ

 :اهيف اولاق مفلا ةريبك ةريغصلاف .ءانبلا دنع رادجلاب تّبثت يتلا

 .عرقلا هباش ام يأ |ܬܝܐܪܩ ةيجيرك ايقيرق تناك امبرلو «ةيجيرك



 هدقفارطلا بشر كانى قيلظملا هلو دملاةقوزتلا »يوم وكذلك ةيوانؤلا ل: ان نوف مشع

 ذأ 1595 ` )35 035 395 ± 7 350

 .زعاملا وأ روثلا نورق نورقلا هبشت اهنأل ءاليزابلا نرق

 1 ܕ

 1 ܫܘܐܠ

 .مق يأ موق : ܡ ܘܩ ةيروسلا يف امك طبضلاب



 7 فاكلا فرح <



 >> فاكلا فرح 4

 هيف لاق ةيضاملا ةنسلا نم اهريغو لالغ نم تبني ام :يتاك ¥

 ܐܬܟ ليصأ يوكل ملكتالا اذنه عاكاعلا عيبولا :نويندحتملا

 ىف نويددصلا”ينع امك لتبضلاب. نحو موتاكتكلاو ىتاكلا ܐܳܬَܰܒܬܟܘ

 . ادم ܬܟܘ اً يتك ܬܝܐ

 حالفلا هلمحي رهظلا ىلع لمحيو روذبلاب أبعُي سيكلاب هبشأ :أراك ¥%

 9 نقلا ةرفاالا ًاضيأو ܕ ܐ ܪܦ اهتعارزل ريعشلا وأ حمقلاب ائلتمم الثم

 اهلمعتسا دقو اراكلا اهيف ليق رونتلا يف هلاخدإ لجأ نم فيغرلا اهيلع
 .ءاوسلا ىلع نويددصلاو ىوادبلا لهأ

 له ¢ خيراتلا يمهولا ناسنإلا اذه لخد فيك :يديشخألا روفاك *

 خأ روفاك بقللا نأل دقتعأ ال .؟ مسالا اذهب ىعدي صخش كلانه ناك

 )4440 ܕ دنتح كول ىظحي ¥ بقل وه ]واه ܟܐ ܪܘܦܟ يديش

 رفاكلا بقل هيطعي نأ بعشلا دارأ ةاغطلا نم ةيغاط كلانه ناك امبر

 يف رييغت الو اهيف بيع ال ةيروس ىنعمو ىنبم اهنأل .نيطايشلاك

 يه خأ فرحو ءرفاكلا يه : ܪܘܦܟ روفاك ةملكف «ىنبملاو ظفللا

 ةفصلا هذه يف ريبعتلا اذهو ٠ |وأح يذيش :نيطايشلاو «لثم : ܟܐ

 دلول مسا الف .ܐܵܕܐܫ ܟ( ܪܘܦܟ بتقللا نأب أدبأ لدجلا لبقيال

 لايخ_جسن وه هنع بتك املك دقتعأو يديشخألا ىعدت ةينك وأ ܠܠܢ الو



 رعبشلا ةمجرت يف نيلئصحملا لمع نيم كنلذ ناكو ܐܬܢܐ هل ةقيقح ال

 يف ةفصلا اولدبتساف ةئشانلا ةغللا يأ ديدجلا يبرعلا ىلإ يروسلا

 .اذكه همساو يلاو غوص ىلإ يديشخألا روفاك

 .ةيروسلا ىرقلا ضعبو ىوادبلا لهأ دنع لوادتملا ىنعملا :نواك ¥
 ܟ :

 ܢܘܟ نواك هديزمو حت ىرخأو ةليبقو رخآو صخش نيب لاتقلا وه
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 نأ امك موللاو خيبوتلاو ميوقتلا ىنعم لوانتيف ةيوغللا تاعوسوملا يف

 ناسنإلا بيدأتلاب لعفلا اذه نع تهون ةيوغللا تاعوسوملا ضعب

 .نوكلا يف بولطملا اذه ناك امبرو هتاذ عم هلاتتقا يأ هبلقو هتابغرل

 ةليصفلا براقتل ءابلاك ءافلا ظفلب فك اهنم لعفلا :ةبكمو :ةبك +

 اهنأ يأ 7 1070 تنبت 17 ةديدع تاملك اهنم تقتشا .ةيظفللا

 ينعت ةيلمعلا هذهف اهسأر ةيناح ةدعق فصن تدعقو اهيلجر تصفرق

 فق لعف يف اقبسم دراولا ىنعملا ىلإ ةفاضإلاب اذه «ةفافك :ܐܦܦܟ

 فوفكملا بعشلاو ܘܬܒܐ يأ هتخوخيشل هرهظ ܦܟ خيشلا لجرلاو

 ريغلا هوعدي ام ةريبكلا ةقعلملا امأ ءينحملا لب حطسملا ريغ فقتسلا

 لسلاو ةبكملاو |! ܬܦܟ يىتفك وأ يجبك :نويددصلا هيف لاق ريكفكلا

 . |ܿܬܦܦܟܡ يبكملا :هيف ليق ةمعطألا هتحت عضوت يذلا ينحنملا

 | ¬ 1: 300 3 - ىلع نا ىلا ةّيوشملا ةبكلاو

 لمعتسا طسولاو ضعبب اهضعب هفارطأ تقصل نيينحنم نيصرق نم

 ةفقلاو ةراحسلاو لسلاو تاينحنملا ܬܦܠ وأ ىبكلا هيف انلق ةوشحلل



 لس اقأ قو ةنضصأةلفق ܐܪ وفك ܐܿܬܦܦܟ اهياملتتلا اذه جسن نم يه

 3 انصعو امهم :انلييف نيلبلق ااائضبأ الل نقلا » ةبقوات ܐܒܢܐ

 : ܐܥܝܩܪܕ

 ةلتك لثم ةدحاو ةلتك يف ءيشلا صر :شوبكو شفلكو : شبك

 وه شوّبكلاو اهضعب عم ةصارتملا ةلتكلا يأ شوّبك اهيف انلق بارتلا

 لعفلا ةدحاو ةلتك يأ ادحاو اشوبك.عضيف صريو ديلا يف .رصعي يذلا

 ةضبق يف امك ىلع رطيس ازاجم درو ؛.عضخأو صر ܦܒܟ اهنم

 مولعلاو تاورضخلاو موحللا شبك لعفلاب وأ ايونعم ءاوس عمجو .ديلا

 حالطصا اهنم دجوي سوباكلا وه شوباكلاو :مونلا سبكو .فراعملاو

 يف العف نويددصلا لمعتسا امك . ܧ ܘܒܟ طبع يأ شبك وأ شفق

 ام لك شفلك نالف :لاقف ظفللا ةلوهسل ماللا هيلع تلخدو ليبقلا اذه

 لاقي نأ لهسأ ܫܒܟ ديزملا ةلاحب لاقي نأ اضوع اذهو تيبلا يف

 ام لك عضخأ هنأ يأ .شباك هحح لصألا يف يه امنإ هححح

 نم ةيتأتم ةلاحم ال يهف تبكلا ةملك امأ هاركإلاب هتيكلم ىلإ تيبلا يف

 طبضلابو تابغرلاو ءاوهألا ىلع ةرطيسلا وه تبكلاو موهفملا اذه

 وهو سييبكتلا ليق اهنمو . ! حيف هحح شبكلا ىنعم يطعت

 وأ عيوطتلاب لبقت نأ ىلع اهديوعت يهو ةرم لوأل ةبادلا ىلع بوكرلا

 امبرلو .لافثألا لمح ىلع اهنيرمتو ةبادلا ىلع ةرطيسلا وهو سيبكتلا

 تاجعنلا ىلع رطيسي يذلا " جاعنلا ركذم " شبكلا ةملك تتأ انه نم
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 اذه عيبطتلا ةرودل عضخ نم ىلع زاج امك .هترمإ تحت اهعضخيو

 .نيرمتلاو عيوطتلا تحت : اهحدح هيف انلق حالطصالا

 اًهسحه حصألاو ةسبلألا عيمج قوف سبلُي فطعم :توبك

 . ܐܒܩ لعف يف ةديدع تاقاقتشا اهلو ܐܬܝ̈ܒܩ

 انيلإ لقأ هنكلو هتاقاقتشا لكب لعفلا ذخؤي ال ةيماعلا يف :متك

 هانعمو ؛ةمتاك هتدعم نالف :لافيف ةدعملا كاسمإ يف دحاو لامعتسا

 ىنعملا امأو ام ناسنإ وأ ام ضرغ يف بئاعملا عضو وه حيحصلا

 وأ ام ضرغ يف ةئيس ةمالع زورب وأ ةمالع عضو وهف رخآلا

 اذهب ينعي ةدعملا يف نامتك هيدل نالف نأب لوقلا ىدلف .ام ناسنإ

 نامتك مسالاو ܡܬܟ اهنم لعفلا .هتدعم يف ةئيس تامالع زورب
1 

 .ءيشلا ملاعم رييغت يف .حيرص يمارآ لعف وهو ܢܡܬܘܟ

 عضخي كلذو عاونأ ةثالث ىلع ظفل لوألا فرحلا :طّخَق وأ :طّحك

 فلألاب طّحأ اهوظفل نويددصلاف دلبلا لهأ اهظفل يتلا ةقطنملا ىلإ

 دحاو ىنعملا تارايتعالا لك ىلعو فاكلاب مهنمو فاقلاب مهنمو

 اهنم يضاملا لعفلا لاعسلا اهانعم دافأو فاكلا فرحب ئدتبي ةباتكو

 نلمتسي انلاغو ܐܬܒܝܦܘ ظسخحو سك انتحك لاعسلاو ܟܦ

 جرخيو لعسي هنأ يأ طحأي مع رايتخ نالف :خويشلا لاعس يف بعشلا

 يهو اطحق وأ أطحأ تحبصأ ءاتلا انفضأ ام اذإو هردص نم امغلب

 >: `: 24,503 يدق هن ندا ني 34 اطلس



 هيف نم ج رخأ ܢ لعفلا لصأ نأل كلذو .ذيذللا يداهلا ميسنلا

 .ةئناهلا تائثهللاو سافنألا

 رتقملا ناسنإلا يف ددص يلاهأ نيب عاش قّيش حالطصا كلانه نأ امك

 هيف لاق ليخبلا رتقملاب هفصو يفف .لخبلاو ريتقتلا نيب ام عمج يذلا

 كلمأ ال . ܬܟܒ ܝܵ وأ اطسهح اتحك هنأب :نويذدصلا

 يف حيرلا نأب هيدبأ يصخش يأر امنإ اهليلحت يف ةعنقم ةغماد ةجح

 |ܬܝܝܘܟ نوكت اهبوبه ةيادب يفف انيعم امسا اهيلع قلطي ةلحرم لك

 فيعض رادقمب الإ بهت الو ريتقتو ءودهب بهت اهنأ يأ ܐܬܚܟ وأ

 هلحرملا يفو ةيساقو ةيتاع حبصتف بهت ةيلاتلا ةلحرملاو ليئض

 يه يصخشلا يليلحت بسح اهنظأو ءاجوه ةفصاع نوكت ةجئاهلا

 نبا ل علو ورتو ءودهب تاميسنلا جرخأ ܝܝܟ لعف نم ةردحتم

 :ىسيع نع لاق ذإ ىنعملا تاذب اهانع يمورلا

 دلاخب الو قابب سيلو هسفن ىلع ىسيع رتقي

 دحاو رخنم نم سفنت ةليح كلذل عاطتسا ولو

 سافنأ يف ىتح ىتأ انه ريتقتلاو .يتحك هيف انلق ناسنإلا اذه لثمف

 .ريغ ال 28يصخش يأر اذه امنإ ناسنإلا

 .زابلاو رقصلاك حراوجلا نم ريط وهو ܐܪܕܘܟ :يردك

 نالفتاشل تال قلاذبلا كقارخإا/ تشيلوتةنح ظلحنتتكااهلطضأ ܕ ܥܩ ܠܠ

 ىنعم تطعأ انهو اشتك هشتكو هيلع بلكلا مجهف بلكلاب شرحت



 ىنعملاو هقياضي نم ضعي بلكلا نأل ىنعملا اذهب تذخأو هضع

 3 > 3. 2 ب ܬ ܝܬܒ يف انه دارملا

 نأ ناكمإلاب شدخ ةملك نأ نم رمألا ةقيقح ىلع تسلو جايهلا ىنعم

 سابل يهف ياشتكلاب هانيمسأ ام امأو ؛لعفلا اذه نع اجسن نوكت
 ܐܬܝ ܬܦ :فرخلاو. لمعلل دادنتنالا

 نم ضعبو رصم ةدياعص عدك ةملك لامعتسا يف درفنا :عدك ܝ

 يتلا ةلحرملا .جاوزلا قبست يتلا ةلحرملا ىلع لد مسا وهف نييددصلا

 ؤرجي ال ةلوطبلاب هبشأ لامعأ ىلع مدقيو لابم ريغ باشلا نوكي اهب

 دقو تاذلاب |ܕܘܕܓ ةملك ܨܬ اهب مايقلا ىلع نسلا يف مدقت نم

 |ܕܘܕܓ يف فلألا صاخ لكشبو .تقولا عم اهانبمو اهظفل ريغت

 |ܕܘܕܓ ادوداك يلاتلا لكشلا ىلع اهليختأو عدك يف نيعلاو

 هش يراك امج تيفاني يرسل  ةريشات

 هباش امو عدك تحبصأف ةيليصفلا ةبارقلل نيعلا ىلإ فلألا تلوحت

 نم |, ܝ يداي تحبصأ اديداي = 56 يف امك يهو عدوداك

 .عدوداي ܥ و وه

 .رينلاب روثلا عضخأو لبك حالفلا نأ يأ رينلاب روثلا ندك :ندك ¶%

 .بوؤدلا لمعلل أيهتو هسفن عضخأ .يك لمعلل هسفن لجرلا ندكو

 رينب هتاذ ندك يح نالف ءامتنالاو لمعلا يف ينافتلا يف اذكهو



 ةدتقبلا نناقنالزبا تيهز فلا نوه مقكيرشل :نيكك انيلعفو_: سودك

 ىطعأ همزال نأ نم مغرلا ىلعف ؛ةيرصملا ميجلاب امنإو فاكلاب

 ىنعم ىطعأ ٍدعتم وهف ةفدصلا قيرطبو يئاجفلا ثودحلا ىنعم
 سيشل لة زينت انكار رف ندا زيبيجلاب عمق التوفل وهو يرييزكتلا

 هنأ يأ ܠܬܢ رومأ يف نايحألا ةيبلغأ ددص لهأ هلمعتسا

 شادكألا يه يتلا سادكألا عيمجو ريعشلا وأ حمقلا لمش رمغ

 يف راكفألا تشّدكت ليق راكفألاب سأرلا ءاشحإ يف حالطصا كلانهو

 ةيزيلكنالا يف ةملك دجويف رتويبموكلا لحارم يف اننعمت ىدلو ةركاذلا

 ܫ ܕܓ ةملك يف نكلو رتويبموكلا مقلُي يأ رتويبموكلا 10 4
 1 ش

 يطعت نوز < ܢܐ ةملك تناك امبرو ؛ىوقأ اسرج يطعت تامولعملا

 ىلع حرتقأو رتويبموكلا ماعطإ يهو .ليبقلا اذه يف لضفألا ىنعملا

 اهابقنا:ليعفلا اذه يعي نأ اهظابنتساو تاملكلا:ليصأت.ليف نصتخا,نم

 ةركاذلا يف راكفألا تشّدكت امك رتويبموكلا يف تامولعملا شيدكت يف

 يه اشيدكلاو ىرخألا نع ةدحاو ناتخسن امه رتويبموكلاو ةركاذلاو

 .خلا ... و ريعشلاو حمقلا نم شودكلاو شودكلا هيف انلق ام يه

 .تانشخألاو

 يعد امل ملعأ الف ليخلا فانصأ نم فنض وه يذلا شيدكلا نع امأ

 ةرياغم ةقيرطب دجو هنأب يصخشلا ييأر بسح امبرلو مسالا اذهب

 ةفلاخملاو ةفدصلاب يعد اذل ىرخأ نم همأو ةليصف نم هوبأ نأل

 .ةيرصملا ميجلاك فاكلا ظفل عم شيدكلا .. اهم هي

 اال



 .ةقباسلا ةملكلا حرش يف فاكلا فرح يف اهحرش درو :شيدك 8

 رعش قلحو ܘܕܕ ّصق .ةيرصملا ميجلاك فاكلا ظفل عم اعبط :عرك 6

 هدرجم قالحلا يأ عاركلا اهنمو نكمي ام رصقأ ةيحللاو سأرلا

 .اهيحاوضو ددص يف لوادتم لعفلا اذهو اعوراكلا هلعافو ܢܢ

 نكمي ܐܘ رصقأب هصق يأ :ترك هسأر رعش ترك نالف :ترك @

 اموره ىلا فرقت يبن سنلا هضم ةيياانل رودس رع نقلا
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 ]ܫ راسبصو < ادطرك ܟ ܐܬܝܪܟ ܬܘܗܘ ܗ ܒ ܝܒ

 ىلع رئانكتي يذلا رعشلا نويددصلا اهيف ىنع |! ههه = ܬܠܐ ܨ

 > ܐܬܒܘܟ ܗ ܘܒ نب ني رش )3: ارا

 ام ءيشب ءرملا رثأتي امدنع ܡܬܪܟ ترك لي نترك تسيآ 38 7?

 ܡܐ ܪܟܘ ميره متركي عرشيو ههجو رهفكي هجعزت سيساحأبو

 نم هجاعزنا ىلع لدت ءارهلاب هبشأ لاوقأ هتاذ نيبو هنيب لوقي

 . ممهيذح نم وأ مترك مأ.:ح لعف نم امإ ردحت دقو .ام ضراع

 .دحاو لولدم امهل نالعفلاو

 ةدحاو ةليصف نم امهنأل ةيرصملا ميجلا نع فاكلا تبان :فرك +

 فرج ىنعمب .ةيروسلاو ةيبرعلا نيب ام لعفلا دراوت ܦܓ اهلصأ

 ةفركملاو ءىلإ لام :هئاوهأ نم فركناو رثلاو بارتلا عمج ء«ءاملا

 هنأب لعفلا اذهب ددص لهأ هانع امم فشتسأ امك . اه هذه ةفرجملا

 فركي نالف عانقإلا ىنعم تطعأ ديزملا ىدلو «ىلإ حونجلا :ينعي
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 ناريطلاو قيلحتلا لوانت رخآ ىنعم اضيأ اهيفو هفرجيو هليمتسي نالف

 اكن هنا نلت هولا |زروراهفردقلا :وادقلا رغعلا]ةبلكر كئاكا ايلا
 ܐ ] طه هاهو

 تنع نكلو قرشلا دض.برغلا ةهج ܐܝ ܨ نعت ܕܐܙ ܦܪ [ييمحأ

 ܠܝܐܝ برغملا انوعد اذل دحاو دصقو ةريسم يف به يذلا موفلا

 . ܐܦ̈ܪܓܡ ܘ ܐܦ ܪܓܡ براغملا

 تظفل فاكلا .ىرخأ ىلإ ضرأ نم عيطقلا يعارلا شرك :شرك

 .دشرأو فحزو قاسو رج : ىذه ةيرصملا ميجلاك يهف أطخ

 .اشرك ܐܫܪܓ هب ناهتسي ال ددع يأ فارخ ةشرك هيدل يعارلاو

 يف انلق امك .مهنم اريبك اددع يأ ܛ

 يف هانم لشكر سماقلا ند فالفد كبه اخو ىافزيراالا ةيدقيللا

 . ̇ܗܫܪܓ بسانم ناكم يف اهفقوأو اهذخأ يأ بسانملا ناكملا

 امدنع حالطصالا اذه نولمعتسي رصم ةدياعص تعمس ينأب دقتعأو

 : نارين دا ىلا وبقي ا تييفلا [لحخ هيلز اقف بدلا | تدنيبلا ميكخلا ܡ
 نم رمألا ةقيقح ىلع تسل ينإ امك .لوخدلاب لضفت يأ :ىذهملا

 ܪܝܬܐ نم يه له مالكلا رثكي يأ شوركي حالطصا

 يه شوركي ةملك نآب داقتعالا ىلإ الئام يسفن دجأ امنإ ¢ هذي

 يتاعلاطم لالخ اهتدجو ةديدع تاحالطصال ܫܪ ܕ ܫܿܖܓ لعف نم

 هنأ لب بسحو .. و .. و ةرايسلاو عيطقلا شركي ال ناسنإلا نأب
 م 2 .

 ܗܢܫܠ ܫܪܓ :الثم .ةميمنلاو بايتغالا ىلع هناسل شركي

 ܢ :



 ىلع هناسل قاس هنأ ذإ احيصف ًامالك تطعأ انهو ܘ ܐܪܒܓ ܠܥ

 لجر لوح روهمج رهمجت ام اذإو .هيلع منيو هنم لنيل هشركو نالف

 نالف ةشرك روهمجلا اذه يف لوقنف أطخ ܟܰܐ ناك اباوص هيأر نوذبحي

 .هتراشإ نهر مهو نالف ملز يأ :ܢܠܦܕ ܐܫܪܓ

 نكلو ܝ اهدرجم .فاكلا ال فاقلا فرحب حصألاو :نشرك 6

 فش :ܐܵܝܡ̱ܘܫܪܩ نشرك ةديزملا اهتغيص يف الإ ةماعلا اهلمعتسي مل

 ̀ .عيلضلا نب ناديت تفرك امم بهبف كفار

 اشيرفلا اهانوعد يتلا ةداملا اشيرفلاو اتشورفلاو .ىلغ امدنع نشرك

 .رخآ ناكم يف اهحرش رم دقو

 بلكلا ىلع قلطت ابلاغو .مظعلا نع محللا قرعو خلس :شدرك ¥

 فاكلا . ܫܕܪ ܓ اهمظع نم اهمحل قرعيو ةمظعب وهلي يذلا

 ىعدي امدنع ايروس يف حالطصا دجوي هنأ امك .ةيرصملا ميجلاك

 :شيدارك محللاو شيبابك اهيف زرألا نأب اهفصيف ةميلو ىلإ ناسنإ

 مظعلا نم صلخم هنأ يأ 1 ܫ ܕܪܓܡ |ܐܪܣܒܘ ܫܒܟܡ | ܘܪ

 .هقيرعت نع كيهلي مظع نود موحللا نم ماوكأ ماوكأ اهيف محللاو

 اساروكلاو رشبملا وه زوراكلاو ܐܦ :ام أدبمب وأ ءيشب رشب ܐ )ܨ 3%

 نام .| مزح ازيركلاو ام ءيشب زركي يذلا نالعإلا |ضؤهخ

 .امورحمو ادراطم ادوبنم ادعبم حبصاو هتعمس ترده



 ܝ اذه ܠ ܕ ܒ ܒ ܕܢ(; |. ܟ ܗܐ ܝ

 فالعأل لمعتست بوبحلا نم يهو ل ينشوك حيحصلا

 .تاناويحلا

 لعف .ءارلا حتفو ةيرصملا ميجلا اهلصأ يتلا فاكلا ناكسإب :عرك %

 رعش ةقالح ؛ةقالحلا يف عساو قاطن ىلع نويددصلا هلمعتسا عرك

 :قالحلا دنع هسأر قلحيل يأ هسأر عركيل بهذ نالف نسارلا

 ىلإ ةميدقلا روصعلا ذنم ديعلا اذه لقتنا .لافنركلا ديع :لاقنرك ¥

 يف قبسلا بصق تذخأ يتلا ليزاربلا ىلإ لقتنا ايقيرفأ نمو ايقيرفأ

 لعبلا نأش ميظعتل ديع وه لافنركلاف .ةريهشلا ةريبكلا تالافتحالا هذه

 ءامسلا هلإ بقل ذخأ يذلاو لعب هلإلا : لعب ܐܵܢ ܨܵܘ ܠܥܒܕ ܐܢܪܩ

 ديعلا اذه يف ةعبتملا ايجولوتيملا يفو ءنيمشلعب :ܢܝܠܟܫ ܠܒ

 هنم مقتني وهو لئاذرلاب هسامغنال ناسنإلا ىلع بضغي لعبلا نأ :لاقي

 مايأ يف ليزاربلا بعش ىرت اذل ؛هيلإ ةبوألاو هل ةبوتلا مدقي مل ام

 عبارلا مويلا يفو شحافملاو لئاذرلا يف نوسمغني ةعبرألا لافنركلا

 موصلا نورشابي اهدعبو هللا نم ةبوتلا بلطل سئانكلا ىلإ نوبهذدي

 موي يهتنيو دحألا موي رشابي ةداع لافنركلا نأل ؛«ءاعبرألا موي كلذو

 يتلا ةرتفلا وه عفرملاو عفرملا يأ دامرلا ءاعبرأ هوعد يذلاءاعبرألا

 .موصلا قبست
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 ܝ

 لهأ ةبوت ىلع قبطنت اهرن سوقطلا هذه ىلع ةرظن انيقلأ امااذإو

 اذه دامرلا مهسوؤر ىلع اورذو اولصو اوماص نيذلا ىونين

 لالداو حوصنلا مهتبوت ىلع ةلالد حوسملا سبل ىلإ ةفاضإلاب

 نم مايأ ةثالث دعب لافنركلا لفتحا نم نأش اذهو مهتاوهشو مهبئاغر

 ىلا نوبهذي نيبئاتلا روهمج ىرت دسافملا يف سامغنالاو قسفلا

 ܟܝܪܒ هللا ىلإ نوبوتيو بايثلا مشتحم نوسبليو نودّمرتيو سئانكلا

 . ܢܘܗܠ ܪܒܝܣܡܕ

 اريثك ريغت لعفلاو يراعتسالاو ماعلا نيينعملا يف غدغد :جكرك

 > ܥ دبر ذه ودام در 1 ير
 يف ديدشتلا ٍلمعتسي ةيروسلا ملكت نم لك ناك ةيضاملا روصحعلا يفو

 غرج ܠܦ ܨ ܡܝܒܫ لثم ديزملا ةغيص

 ثحو غدغد ܓܳܝܓ يهف جكرك ةغيصلا هذه ىلا تلصو ىتح

5 
 نيسلاو داصلا امأ .ةيرصملا ميجلاك فاكلا ظفل ةاعارم عم :صيرك

 ساركو صارك هدرجم ةملكلا هذه يفو مسالا اذه يف نايوتستف

 | .. ريعشلاو ةطنحلا قحسك قحسلاو قدلاو ميطحتلا اهنم دافملاو

 يف امك تنع دقف اسيركتلاو اصيركتلا وأ سيركلا وأ صيركلا امأ

 7 ± يردك يللا ب يل حلا يدي د

 نم عمج تاصوركتلاو تاصيرفتلا عطقلا هذه يف انلق اهعيمج

 لهأ اهلمعتسا دقف صيرجلا فيغرلا ىنعمب امأ .اصوركتو اصيركت



 تناك نإ تاجهللا يقابب ملعأ الو ءاوس ܠܥ ىلع ددص يلاهأو ىوادبلا

 نم ةصح ىنعمب وهو صيركلل رخآ ىنعمب هنأ امك َّ ¥ مأ اهب ةدئاس

 انصيرك امأ نيز بعل نوبعل " :بارعألا ناسل ىلع دراوت دقف «لك

 ىلع " انتصح نم وبرقت الف متعمطو متحمط امهم يأ :" هونادت ال

 لكلا#رقؤي يذلا عمانطلاب:لبا بعاللاب سيل وهواححاح :نابتعا
 ىدلو ددص نب”ّئف ,لمعتسا,رخآ.ىنعم اضيأ ,كلانهو :ةدحاو ةنصح+ال

 هنم ىلدتت يذلا يضفلا وأ يبهذلا دقعلا وهو اصينركلا وهو ىوادبلا

 اهنأ دقتعأ .اصينرك ةدحاولا يف ليق مجحلا ةيواستملا عطقلا نم ريثكلا

 تذخأ انه اهنكلو مجحلا ةيواستم ةديدع عطقك قاقتشالا تاذ نم

 يتلا داصلا ةليصفلا ةنبا ىلإ ءاثلا تلق اثينوصيرك ًارغصم ًابيكرت

 تتأ اهنأ ملعلا عم صخش يأر اذه امنإ اثينوصيرك نوكت نأ بجي

 ريدتسملا مجحلا يف ةيواستم عطق نم ةعطق ذخؤت امك طبضلاب

 !قيكيدلا جرتلب معلا رتنصعلا

 نأ ىرأ انهو " ةميرك ةءارق وأ ةميرك ةيآ " :كلوق يف امك :حيرك

 ارا اييدق غيرت نتن ها لاق ةلناكلا ةدشج يت: قوتطخفا يزربقكلا

 .ميرك ةملك يف ينعن ام اذهو ¿ܨܢ ܘܨ ىشومو زيمم طخب بتكتو

 .بهذلاب :ىشو. ܐ ܐ̈ܒܗܕܒ ܡܪܩ .قمنو نيزو ىشو :ره:ه اهلعف

 اهناكم لولحلا اهل زاجف فاقلل تخأ يه فاكلا نأب ركذتت نأ كيلع

 وهو ميركلا نآرقلاب انينع ام اذهو «ميرقلا لب ميركلا تسيل يهف انايحأ
, 



 مالكب ةاشوم يه لاحلا ةعيبطبو بهذلاب ةاشوم تناك يهف ةاشوملا

 هلوسر ىلإ هللا هب ىحوأ يذلا مالكلا نم اهنأل ىلاعتو هناحبس هللا

 لتي ةيلخ هللا ىليح هيلا دع ني رحم

 يتلا ةباصملا نيعلا نع ريبعتلا يف الإ ىنعملا اذه لوادتي مل :اميرك 6

 |ܐܬܝܢܬܡܘܪܟ ܐܢܝܥ اهيف انلق دحاو هاجتال الإ رظنت اال

 - ةميركلا نيعلا لوقنف ةيماعلا يف امأ شمرت ال يتلا ةحقولا نيعلا

 كرحتت ال ةقئاحلا نيعلاك كرحتت ال تحبصأو ام ْبطع اهباصأ يتلا

 نييعلا ةلاخ تايبتل ܢܒ ܒܫܢ 33 نأ امك .نشمرتالو

 :ةيراعملاو ܝܡ انبكب :ةيقورطتلا ܒܐܒ

 ىلا ةييعفلا نيعلا اهنا نويددصلا اهيل راغأ دقو ىلا بد احكي اص

 .ىذقلاب تبيصأ

 ةيرصملا ميجلا فرحب لب فاكلا فرحب تسيل يهو :ركرك %

 ىلع لدت ةيددصلا طاسوألا يف ةدراوو ةجراد ةظفل >

 ءاتشلا مايأ يفو ܨܝܘܽܠܠ) نع جتتنت يتلا ةيدربلاو دربلاب درفلا روعش

 وهف ضارعألا هذه نم درفلا زكزكي ديلجلاو عيقصلا ثيح ابلاغ

 وأ زكزك صراقلا دربلا ءارج نم ةقئاف ةعرسبو نسب انس برضي

 زك نالفو ضع ىنعمب لمعتسا درجملا لعفلا نأ امك . ܐܓ ܐܓ

 .اضع هضع هنأ يأ نالف عبصا ىلع

 : ب بولس هه ܪ ܨ . .تايونعملا نم ܠܥ :هنيهاوش رسك *

 ةرارحلا درفلا يف بدت يتلا تايونعملا 90 ܪ ܕܩ

 ¢ ܐ



 ܝܳ

 يفسلفلا مالكلا نم يهو ةيصخشلا تاموقملا ܢܘ ةيؤيحلاو

 .ةيصخشلا مايقو تايونعملا يف .ليصألا يروسلا

 لمي وكتايقلاب ةنانجنل قتاكرب رز هيوم يئيتنلا كينملا ىنعمب :نئسكم

 كلانهو .بعتمو كهنم ىنعمب |مععحدم يأ رّسكم ينإ بيجيف ام
 اروساكلا وهف تارّسكملا عئاب :هيف لاقُي تاروزبلا عئاب يف ةملك

 . ܐܪܘܣܟ

 ܐܒܒܕܘ ܐܪܝ ܫܚܟ ܢܠ( ܠ ܠ ܐ ܠܐܐ

 .ريطلا شكشكو ضرح ܦܧܟܧܟ اهديزم

 .ةبقرلا فلخو سأرلا قوف تسدكت يتلا رعشلا سادكأ يهو : ةَّْتك

 اذه ىوس ةملكلا هذه نم انل قبي مل شقلا نم عّمجم اهنأكو تحبصأو

 اذهب يعد ضعبلا هضعب قوف سدكتو عمج املك يه امنإ ىنعملا

 : 00090 )0 1 1 نوي يهح ةباشك اسالا

 .عمجم :” ةراحلاب لاجر تشوك دجوي

 حاشج حبصتف ةيرصملا ميجلا ىلإ فاكلا عاجرإب حصألاو :حشك

 خلسلا وه يقيقحلا ىنعملاف يراعتسالا هانعم الإ لعفلا اذه نم قبي مل

 دري ملف ةيددصلا طاسوألا يف امأ ةبادلا مسج نع دلجلا لصفو خلس

 حشج " ىرحألاب وأ حشك نالف يراعتسالا ىنعملا يف الإ ىنعملا اذه

 ليندا الاثير ܦܐ هنأ: ئأ " سلجبملا خم ܐܫܢܐ



 هك حشف لعف فدارم ل

 .خالسنإلاو ةرداغملاو لاصفنالا ىنعم ىنعملا تاذ يدؤي وهف

 ىنعم وهو بذكلاو لجدلا يف ىدامتي هنأ ىنعمب :طشقي :طئشك 4

 > 1 ܬ سس ܒ

 ܝ الإ كزين ةملك امو . ܐܬܛ̈ܫܟ ةطشاكلا يه ةرايسلا بكاوكلاو

 دقو حمرلا هنأكو. وجلا يف طخشي يذلا حمرلا ܐܦ ܐܝܢ يمازآلا مالكلا

 بذكلا لاجم يف طشكلا ىنعم امأ نايرسلا نع ةرشابم برعلا هذخأ

 ربخلا لوانتي طرفملا بذكلل عماسلا نأ يأ ادج غيلب هيبشت وهف لجدلاو

 ضعب نع ةفورطأ ركذأو لابنلا يأ طشاكلا دي نم ردصأ البن هنأكو

 نع هثيدح يف نارطملا ىلإ نوتصني اوناك نيذلا ءاطسبلا نينمؤملا

 انديس طشقا " :الئاق خرصف طيسبلا نمؤملا قدصي .ملف ودود رام

 يأ ختمي وه ىنعملا اذهب العف انحرش دقو .انديس بذكا يأ ;' طشقا

 جو اذإو ختمي معو طشقي مع نالف . طم بذكلا طمي هنأ

 نم طشقناو مق سلجملا سيئر هاعد ةسلج يف هب بوغرم ريغ ناسنإ

 .ددرت امنود مهسلاك قلطنا يأ :انه

 موهفملا يف رجشلا حلشكيو مركلا حلشكي يك بهذ نالف :حلشك

 ةميدقلا ناصغألا ضعب عطقت نأ بجي ةرمثملا راجشألا يعارزلا

 : ̀ يطعتو تبنت نأ ةديدجلل لاجملا حسفتل

 يأرك 19033 00 69 اهامسأ ةيلمعلا هذهو ةميدقلا

 هذه ىلع تحبصأ ىتح ريبك رييغت اهيلع أرط ةظفللا نأب يصخش
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 ܥܐ

 .حلشأ ةيطحيشلا نو 01

 ظفلت تحبصأ ظفللا ةلوهسل اهنأ وأ ةميدقلا ناصغألا علخ هنأ يأ

 رجسشلا لشكل نسر كلانهو ةميدقلا ناصغألا علخ ازاجم يأ حلشك
: 

 مكه! مركلا ربز نيب امو اهنيب طيسب قراف دجويو فيرخلا يف وه

 ܗܠܟܘ ܐܡܪܟ

 يأ امنود اذه انموي ىلإ تلوادت ةيروس ءامسأو لاعفأ اهلكو زوللا

 يتلا ةنجادلا رويطلا ىلع عقو لعفلا نأ امك .اهانعمو اهظفل يف رييغت

 نم تارهش افهنأ 5 5 7 5 1

 .ديدجلا تسبلو ميدقلا

 ةجرادلا ةغللا يف فرح ىلإ لوحتي ةزمهلا ديزم ةداعو :لوشك

 يدايتعالا ىنعملا لوألا اري تلاع زو ܐܬܠ عمم ܠܝܨ

 الا درت مل ةيوغللا تاعوسوملا يف اهنإ ملعلا عم يراعتسالا يناثلاو

 وه هديزمو لمعتسم ريغ وهو ””هك هدرجم يداعلا ىنعملا يف

 ܠܦ لمت شهلا

 ةغللا يف انيتأت مل ريبعتلا انهت يانا ليزا كنق وذنب ةحعحأ

 لّشكم نالف " :لوقنف يراعتسالا ىنعملا يف امأ ىنعملا اذهب ةجرادلا

 اذهو ء؛هب تَّملأ ةفجرو هتباتنا ةرارحل ةيدربب رعشي هنأ يأ لوشكم وأ

 ةيوغللا تاعوسوملا يف امأ .ةجؤاملا الارز كنف ماكي ]مالطا

 ناسنإلا ساسحإ وهو ةرابعلا هذه ىنعم نع افيفط اهيونت اوهون دقف

 روعشلا نأ هيونتلا ديرأ لاح لك ىلعو هتمارك نم لين دقو اناهم هنأب



 اذهو اهب رعشي يتلا هتلاح نع ربعيل ناسنإلا لخاد نم نوكي نأ بجي

 رعشي يذلا وه " لشكملا ناسنإلا ذإ " لّشك ةملك طبضلاب هنيعت ام

 احيحص يراعتسالا ىنعملا نوكيف اضيرم امومحم الذتبم اناهم هنآب

 تاعوسوملا يف هذهك ةملك جردت نأ بجي يداقتعابو ةئملاب ةئام

 انيدلو .احيحص اروعش رعشي ال يذلاو فجترملا ناسنإلا يف ةيوغللا

 وأ بتكي يذلا درفلا يف اهعباوتو صمح ةقطنم يف لوادتم رخآ ىنعم

 يأ اهل رأ مل كلتو امحكهج يوالشك هيف اولاق ىرسيلا هدي يف لمعي

 طقف اهركذب فتكأ ةيوغللا تاعوسوملاو ةيوحنلا ةغللا يف ساسأ

 اهل عجرا يلشف يف درو ريخألا ىنعملاو ئراقلا ىلع ليلحتلا ىقبيو
 )ܒ ܨ

 ¦ ` 1 ܓ
 0 ب ري ب | ܝܓ : | ܕܓ :ضك *

 صكصك اولاق ىوادبلا لهأ دنعو روذبلا ريسكت يف لعفلا اذه لمعتسا

 لجأ نم رّضحُي ام يأ :صيكصقكلا هوعد هتاذ دحب رزبلاو ءرزبلا

 ܒܵܬ مع. .نآلق ܫܘܠ( ܢܚܠܠ اضيأ ܠܒܒ ىلاهأ ددنعو.هلكأو هرسك

 فاكلا ناكم ةيرصملا ميجلا صاج تظفل دك لا رم ل

 | مدح يبست ةدضيمك فيكم شل ر يستا ةيرشل

 .تارسكملا يه اههحعتُح يسوكسكلاو

 نويروسلا نويورقلا اهسبلي يتلا ةيدادغبلا ليدنملا يهو :اصاصك

 ميجلاك ظفلت لصألا يف يهو لاقعلا تحت عضوت ىوادبلا لهأ عم

 وأ نوكتف ةيروسلا يف لادلا فرح يهف داضلا امأ لاجع ةيرصملا
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 ءادادك ام ةقيرطب ةجوسنملا ةعطقلا يأ : 55 لاحلاو حبصت

 ةنهم اونهتما نيذلا رفحلا لهأو نييددصلا نأ رمألا يف بيرغلاو

 صمح ةنيدم ىلإ نوبهذي اوناك روصعو روصع ذنم جيسنلاو لزغلا

 وه ةيرصملا ميجلاك فاكلا ظفل عم دادكلاو «" دادكلا " نورتشيو

 نأ زوجي الو جسنلا يأ ܐܕܕܓ - اذاذكلا يف لمعتسي يذلا فوصلا

 ادادكلا نآلا كرتنل .ةصيخرلا ةسخبلا تايعونلا نم هتيعون نوكت

 ةيدادغبلاب ادادكلا يأ اضاضكلا ةملك يراشلا ًصخ امل للحنو اذاذكلاو

 باوجلا نإ .؟ كلذ يف ببسلا امف اهريغ ال ةيدادغب نوكت نأب حلأو

 تملع ةيروسلا نونفتي نمم تنك ام اذإف دادغب ةملك موهفم يف :وه

 :لوقن الثم اهتبسن ىلع ةلاد داذكلا تقبس يتلا ءابلا نأب روفلا ىلع

 |ܬܘܝܣܐ ܓܪܒ :اهيف لوفقنف ءافشلا راد ايما ةفافسكلا : || .همعم(

 :اهيف انلق جيسنلا ةنيدم وأ لزغلا راد يف اذكهو .اطويسأ ثيب

 حاحلاإ حضتي انه نمو «جيسنلا تيب يأ :ادادغب وأ ܐܕܕܓ ܬܝܒ

 نم نوكت نأ بجي اهنأب اضاضكلا وأ ليدنملا ةيعون ىلع يراشلا

 ةريمس انتنغ دقو اضاضكلا تيمسأ اذلو ء«ءادادغب: ܐܕܕܲܓܛܝܒ

 ديشن نآلا ىتح لزن ملو ءاضيبلا اضاضكلا وبأ ىلع اريثك قيفوت
 = دادغب.< ادادغ تيب نم عيتبا يدلا .اضاضكلا يدادغبلا جيسنلاب

 ܬܒ

 ملاعلا راطقأ عيمج نم نونمؤملا اهمؤي يتلا ةفيرشلا ةبعكلا :ةبعكلا ¥
 اهيلإ نولبقي اوناك نيذلا دوهيلا اهّمأ ميدقلا ذنمو نارفغلاو وفعلا لينل



 بسح ةبعكلا تيبو ماثآو اياطخ نم هب اوطرف ام ىلع ىنازح مهو

 مهاياطخ ىلع نيكابلا ىنازحلا تيب يه يمارالا يروسلا اهلولدم

 ىكيملا. نادح ܠܠ نكي ملأ ءاياطخ ىلع «بقتكملا وأ ܐܵܒܝܐܟ ܬܝܒ

 حفصلاو ةرفغملا بلطل مهاياطخ ىلع نومدانلا همؤي سدفملا تيب يف

 .اياطخلا نع

 حفصلا يتأي اهنم يتلا ةذفانلا يأ كابوشلا نمؤملا كسمي كلانهو

 امكدع ܩܒܘܫ ايه نوشربدتشفر نراك

 حاتريف اياطخلا نع حفصلا < قابوشلا ܩܝܘ ܐܐܩܒܬܿܫ ܕ

 يتلا ةرفغملاو ىضرلا ىلع هلوصحب هبرب لصتيو هرازوأ نم نمؤملا

 ناك هاوس ةنئبلا رض ܩܫ كابشلاو .ناقبشلاو قابوشلا ينعت

 .كابشلا وأ قابوشلا وهف اياطخلا ةرفغمل وأ قلطلا ءاوهلل

 يكل ميدقلا ذنم نونمؤملا همؤي يذلا مزمز ريب ىلإ بهذي مث نمو

 حنامو يفاشلا : معمصعم تاك هناغ لدي هسا ةايحلا ءام اوبرشي

 ةبارقل نيزلا ىلإ نيسلا تبلق دقو مسمس لب مزمز طق نكي ملو ةايحلا

 َ .ةيريفصلا ةيظفللا ةليصفلا نم نيفرحلا

 ܩܝܟܬܬܐ نالفو :تيبلا يف فكعناو ىوطنا :رهاظلا هانعم :شعك ¥

 هشوحي يأ :ܗܬܝܒܒ ܫܟ ܐܘ ؛هتيب يف طبضُي ال ܐ |ܬܝܒܒ

 يراعتسالا ىنعملا امأ .تيبلا يف نالف وأ ةنالف : ܡ نالفو «تيبلا

 يف دراو كلذو نيعلا ىلإ واولا تبلق دقف ةماعلا ناسل ىلع درو يذلا



 هداربسا نأ ةلإ نابجطإلا را ةيللزبتطخ ةانضيأ: لكنك ܐܫܦ ¿)ܐܫܦ ܐܠܘ ܐܢܝ

 طبضي امك هيدي نيب ءيشلا طبض شوكو شوك ܫܘܟ وأ ܫܟ

 لوألا ىنعملا تاذب يتأتف تيبلا يف دحوتملا فكعنملا ناسنإلا تيبلا

 حاتفم ةضبقو نيكسلا ةضبق لثم ةضبقلا يف انلق اضيأو هانحرش يذلا

 لف عشا راني ܐ هلا غتساب ܗ ܐܒ: ܬܦ | ܐܫܠ ܐܢܚ

 نوكسلاو ءودهلا ىلع لد :ܫܟ لعف نأ امبو .ضبقملاو ةضبقلا

 ىلإ دولخلا وأ ةحارلاو لابلا ءوده يف انلق «ةنينأمطب فاكعنالاو

 نا هل عن حلا نزف يضوذلا قروطلا ياتيأ علو :اشيراك لهتتسخإ ةغارلا

 3 ܝܒ[ ܐܡܟ ܦ(:

 .هيلع وه امم عسوأ قاطن ىلع هلامعتساب حصنأ تاحالطصالا حالم

 ܗܬ مسا انيدلف ܧܘܟ لعفل تعبت يتلا ءامسألا ليصأت انيلع يقب

 امأ ܐܣ 2ينثلولح فكتعيو فشلي:ام/لك يف :اًرج ٌملهو «لزغملا
 فتلت طويخ هبش اهب يتلا بنعلا يلاود نم اهتيدمتساف كلذ يف يتجح

 اهرودب يهف ءاهدرفم لزغملاو «لزاغملا :اهيف لوقنو نصغلا لوح

 ܐܦ شوكلا ܬܦ امنإ: نصغلا .لوح ܐܰܝܠ

 .قزرت ةيح يه لب اهلتقل ال نكلو اهدامخإو اهيلع ةيبرعلا ةرطيسل
 تيقب اهنأكو تتأ دقف فاكعنالا يف ةملك ئراقلا توفت الأ ديرأ امك

 ܫܟܒܝ بخ نتيووفملا ܓܦ ܐܕ( ܨ ܪ(; ܝܐܐ ܐܨܦ ܨܠ
 دحوتي هنأ يأ شكوحي مع نالف «هميدق يف وه امك حالطصالا يضقي

 .هابتنالا ىجريف اههح ܕܚܐ



 يف دراو1ذغو نيعلا ىلإ بلت ةلحلا ترسو كرك اهلممأ :ةكعك

 اهلمعتسا دا ددص يلاهأ دنع ةملكلا هذه تدروو . ܐܟܘܟ ةيروسلا

 ىلع اكوكلا ةدحاولا عضتف ءاملا نألميل رارجلا تالماح ثانإلا

 .نزاوتلا ظفحل ةرجلا اكوكلا قوفو اهسأر

 ةقطنملا لهأ اهلمعتسا امك ريدتسم ءيش لك ىلع اهلامعتسا زاج دقو

 نم ةكوك وأ ةكعك هسأر ىلع عضو زبخلا عئاب :الثم ىطسولا

 لمعتستو اهيلع زبخلا شرف عضو اهدعبو اعبط " ةريدتسم ' شامقلا

 نم هظفح لجأ نم رئبلا مف ىلع ܟܝ ܒܨܝ يتلا ةرئادلا يف اضيأ

 بوفقتملا رجحلا يأ بجلا ةزرخ اهيلع علطأ اضيأو خالسنالا

 يلاتلاب يهو .ةزرخلا اهنأكو تحبصأف بجلا ةهوف بسح توحنملاو

 ازارخ 5 7 0 كلا 35 - 5 5

 .يقرشلا ظفللا بسح كلذو ةزرخ =
1 

 ردح فوجأ درجملا اهلعف .ىفخأو أبخو رمط :موعكمو :معك 6

 شق وأ بارت نم عمج امو ܒܟ ܐܡܘܟ ماوكلا هنم لعافلاو

 تدك ܡܟܟ يعد أبخملا يأ موعكملا قوف هريغ وأ
7 

 ܡܝܟ وهف تايلوؤسمب موعكم هنأ ذإ هرمأ ىلع بولغم نالف ىنعم

 انيط لْبجَي ناك نمو تايلوؤسملاب ايلك قراغ هنأ يأ .موعكمو ميك

 اهب موعكم وهف ةرادإلا تايلوؤسم يف لغشنا نمو نيطلاب موعكم وهف

 ميوكتلا اهنم لعفلا مساو ايلك كمهنم ܐܬܘܢܪܒܢܕܡܒ ܡܝܟ

 يف طارفإلاو نايغطلا لامعأ يف سامغنالاو ܐܡܝܘܟܬܘ | ܒ

§ 



 ܝܰ

8 

 ܝ ܡܝܲܦܨ ابضيأ ܢ ܝܦ :تاوهيشلا

 .يلكلا كامهنالا طبضلابو |!.هدعمجح تاذلاب يهف ةيباختنا

 مسا كلانهو .خلا ... !وؤوو ܐܦܟ روهزلا نم فك ةقاب يأ :ففك

 .هتاذب تعا فيفتي ܐ ܠܡܫ لام ىعدي؛رخآ

 تدقع ةرجشلا دقع .ضعنبلا اهضعب عم ةريثك ءازجأ عمج : تفك

 ܠ

 يف ام تتفك ةخابطلاو .ةرازغب هيلع تابرضلا جز هنأ يأ ةلتق نالف

 نحصلا ىوتحم نم قبت ملو هلماكب هتعضو يأ ردقلا يف نحصلا

 ܐܦ ܨܗܝ ىف ةاتيواستم انتفكو تقلذ ةملك ناك اميرزو ناتيش

 اذدمح ܐ ܢܩܠܒ طلبو ام ܠܟ ܬܝܩܠܕܐܘ

 .ܘܠܫܒܡܠ

 مسا ىلإ اهتفاضإب ةفصلا ةغيص ذخأت انايحأو .ةريغص ةيرق :رفك

 اهرغصمو ءارفك ]ܪܦܦ اهنم مسالا .ثوترفك :دبز رفك لثم رخآ
 ىلإ ܢܝ̈ܪܦܟ نيرافكلا نم ةلسلس كلانه دجوتو .نورفنك ܢܘܪܦܟ

 اضيأ يروسلا لحاسلا نم قرشلا ىلإ ءصمح ةنيدم نم برغلا
 ܡ

 هيلع تقلطأ يورك ءيش لك ةيرصملا ميجلاك فاكلا ظفلب :لكلا

 اهقاقتسثا, ناك امل. :ملعأ هاد اداب جك اف ويسجل ةفصلا هذه

 يفو .لالك اهعمج يف انلق ىتح ܠܠܐ لعف نم تناك ول امك اذكه
 نم ܬܐܪ فلانه { ܠ نإي]نعبتبسو إل هنأل جنم ايزو ܐܐ
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 رى

 اهلمعتسا ىرخأ ةملك انيدلو ةيوغللا تاعومجملا ذش دقو "0ع

 نم ةلكأ دجوتو لالكلا اضيأ تنع دقو صلص ܠ ىهو نويددضلا

 نم لالكأ يهو صلصلا مسالا اذهب اهوعد ةيمايصلا تالوكأملا

 اصلاصلا نم تسيل يهو تيزلاو ةرودنبلا قرمب خوبطملا لغربلا

 نابسألا نويدالصلا هفرغي نأ ليق تفرع اهنأل نطعبيلا اهلاخ امك

 نم ينظ بسح ىلع تتأ اهنكلو ءنورقو نورقب 53153 ةصلاصلا

 لكش ىلع دلجلاب تبنت يتلا لالكألا يهو سولوتلا وأ سولوطلا

 ىلإ ܐܕܒܚ نأ ءاتلل زاج ؛ةيمحللا لالكألا وأ ليلاوتلا وهو ريدتسم

 وأ صولوص تحبصأف تارفاصلا ةليصف نم امهنأل داصلا فرح

 الكآ مصي نم يأ ليئارزع صاصر اهاعد مئاصلاو ءسولوت

 .ليئارزع ردص ىلإ اصاصر بوصي هنأك صلصلا

 حبنت ال يتلا لقحلا ةيمدو بلكلا ةطاسبب ينعت .اححح :بلك

 ܐܬܒܠܟ ܨ . ܐܬܝܡ ܐܒܠܟ ܟܐ تيم بلكب نالفو ءضعت الو

 رهنألا عطقل ءاملاب أبعُي بالودلا لثم ءاعوو ةمزلملاو طقلملا تنع

 ظفلك ىقبي طقلملاف «ةمزلملاو طقلملا نيب ام ريغص قراف كلانه امنإ

 فاكلا تحت ةرسك عضن نأ بجي كاذ ذإ ܘܘ ܐܠܘܠ تنع نإ امأ بلكلا

 . ܐܒܠܟ وأ |ܐܬܒܠܟ حبصت ىتح

 ظفلب شلك ىرخألا ىنعم يطعت ةدحاولا تداك :شفلكو : شلك 8

 صفصفو كتفو خلس اهانعمو ܧܠܠܔ لعف يه ةيرصم ميجك فاكلا

 سلتخاو درج ىنعمب تذخأ ازاجمو عصعحعحح يف صفصف رظنا '

 كحل



 مك

 هسلتخيو هدرجي هنأ ينعي ام نالف نم ءيش لك شلك نالفف :ةيماعلا

1 

 عم دحاو جرخم نم يه يتلا ءابلا ىلع ةدوجوملا ةدشلا يف لعفلا

 :ءابلان وعي 2141 لإ تلاوقتإف :ءاقلا

 ايروس يف هلامعتسا رزغ حوتفم ءاذح .خوراشلا هيف اولاق : شالك

 علمجلا مةخيصي هنع. وربع, نانيل يفو,.. اهحه ةدررفملاب ةقيرطلا ىلع

 ودليلا لوماجبجاو اراه ويراشاو وأ ܢܝ̈ܟܠܩ نيثالق :هيف اولاق

 تحف بيبر ܐܫܠ هدرفم لاوحألا لك ىلعو ئرسيلل

 ناكسإب وأ نيشلأ تحبصأف فلألاب اهولدبتسا فاقلا فرح فيفختلو
 يل رس

 . ܢܝܫܠܩ نيشالإ فلألا

 دالب ىلوألا دنهلا ىلإ تمتنا ةيروس ةيمكح صصق :انمدو اليلك

 ةمجرتلاب تلقتنا يتلا صصقلا نم يه لب ةيلاح ةيدنه تسيلو ريمح

 ةيروس اهلك اهيف ةروكذملا ءامسألا كلذب انليلدو ملاعلا تاغل مظعم ىلإ

 يقابو ؛ميلشبد .. ايدنب .. ابرطش .. انمد .. اليلك : ܡܝܠܫܒܕ

 امإ بسنو عاض يذلا ديحولا باتكلا سيل وهو ئرخألا ءامسألا

 ضعب لوق حصو .ديدشلا فسألا ىلإ وعدي امم دونهلل وأ مجاعألل



 انه ةينعملا دنهلاف ىرت اي دنه ةيأ نكلو يدنه وه باتكلا نأب نيللخملا
 نميلاو أبس ةكلممو دنهلا مسا تذخأ يتلا ريمح دالب وأ نميلا يه

 .روصعلا ميدق ذنم ديعسلا

 :اهيف اهرظنا |مدنه- رمق ةئلك' ىف ةملكلا هذه: انثحي : سمك

 مهاردلا هيف عضوت بايجأ هلو دلج نم رانز :رمق حصألاو :رمك

 اهيف رأ مل ينأ الإ ةيسراف ةملكلا نأب ودوأ اموت نارطملا اندافأ دقلو

 ىنعملا اذهب ايروس ءاحنأ عيمج يف تلمعتسا ةملكلا نأل ةيسراف ةظفل

 : 0 1: رخل نسبا يأ رماق ديزم لعف هلو ܐܪܩ ويف

 اهنأ يأ " هترمكو نيجعلا ةأرملا تنجع " اذكه تلمعتسا دقف ةيددصلا

 ةيروسلا يف ليقو رمخي يك ارمق هتسبلأ اهنأكو الماك ًءاطغ هتطغ
 . ܗܬܘܪܝܡܓܘ هتيلكب هتأبخ يأ هترمغ اهنأ وأ .رماق : :دعه

 02:0 30 3 9 )0: > )3 ܒ |

 ىنعملا امأ رهاظلا اهانعم وه اذه .ىشال ءصقاونلا لك ىلع ىضقو

 هنم ري ملو هتيلكب هأبخ دقف ءيشلا رمك نم نأب اندافأ دقف يزاجملا
 ريبعت اذهو ءيش هنم ري ال داك ىتح هؤاطغ لمكأ دقف ءيش يأ دعب

 .ريبعتلا اذه ىرخأ ةئف تلمعتسا ام اذإ ملعأ الو نويددصلا هلمعتسا

 ءاعولا يهف ةرومكملا ىرحألاب وأ ةرومجملاو رامج ܝܠܦ لعفلاف

 ءاجرلاو .نابتو رهظت نأ امنود هلخاد ةيدقنلا عطقلا يفخي يذلا

 حضتت اهلع رمغ ةملك حرش تحت نيغلا فرح يف اهيلع عالطتالا



 يصخش يأرك حجرأ .ىرخألا رمك رظنا .نآلا هانحرش امم رثكأ

 . ܿܪܡܟ لعف نم ةذوخأم تسيل اهنأب

 .ةمئألا نانسل ىلع امئاد دراو لعف وهو عمج شانك ىهدح :سنك :*

 1 رص ريو حا سو ع اسال 907 ١ ا + ةانكلا و

 .هرعش نم ةيرعش ةعومجم

 نالف :الثم-هل سيل هنأ عم يسيئرلا ناكملا يف رّدصت :عزنك *

 وأ :عزكلا .قاقحتسا نود نع رّدصت هنأ يأ :تيبلا ردصب عزنكت

 ةوق اذ نوكي نأ بجيو ةرجشلا يف يسيئرلا نصغلا وه :اعزوكلا

 تيبلا ردص يف ةسلجلا يف رّدصت نمو «ةيقابلا ناصغألا لاقتأ لمحل

 ردصلا يف سولجلا نم هلهؤت يتلا ةافصلاب ىلحتي نأ هيلع بجي

 . ܐܥܙܘܟ

 ناسل يف ةرازغو ةقالطبو دراو هنأ ملعلا عم مسالا اذهل العف دجأ مل

 : اي وينو ويتوب ونعمل بحي 8017 ا منال

 يأ 5500 ردصت. نمب انلق اذل .يوقو بلص هنأ يأ : ܥ ܓ

 نم هيدل امف ردصلا يف سلجي حارو «؛ةديمحلا تافصلاو ةوفلا مهو

 مهاردلاو .لثمألا ناكملا يف هعّزكت وأ هسولج ءارشل يفكي ال مهارد

 .ردصلا يف سولجلل هلهؤت يتلا تافصلا ةينعملا

 راكبتخالا كلذ لِمَحَي وه حاضقلا يح نع لاوسلا:يلابب,نطخي الاحو

 يأرلاو .ةركفلا ىدم ملعأ ال «ةديدعلا ءايحألا رّدصتي يوقلا يحلا هنأب



 امو ابوح نهاك ةملك تتأ هنمو ناهك ܢܘܪ درجملا هلعف :نيهك ¥

 هب ترزغ ناسنإ يف ةفصلا وه نيهك ةملك يف يددصلا بعشلا هانع

 .خلا..نيهك ذيملت ءنيهك لجر هعون ناك يأ ءاطعلاو ةديمحلا تافصلا

 :رفوو بضخأ .هتاقضو'هناكفأو هئاطع يف بصخ وهف

 يف ةرثع نوكي يذلا لفغملا هلبألا ناسنإلا نع تليق ةفص :يبوك 6

 يه يبوكلا نأ وهف حيحصلا ةملكلا لوانتم امأ .هروطتو هريغ قيرط

 هّبش مكو ܐܒܘܟ انس احدح الا ܪ

 3:30403 وأ كرت سودكب لدكملا نايفلالا ىطسولا ةقلطتملا لها

 ` 3 نا اخذه ةيلك دا 0:0 33:06( > £

 نيرخآلا رّوطت قيعتو ريغلا مدقت عنمت يتلا كاوشألا نم ابوك وه

 .تاذلاب وه هروطتو

 سدت ليترتلا لجأ نم ابين ىلا ةحومجملاو ةقوقلا :نيتوك وأ دوك

 > ܒ 333 ىف هيي بك مم م ءادوك : ܐܕܘܓ

 .تالترملاو

 نم ةيقرشلا ةقطنملا يف ةظفللا هذه لامعتسا ركذأ داكلاب :اروك 6

 ةروكلا يف هنأ :بيجملا بيجيف ؟ يبأ نيأ نالف لأسي صمح ةنيدم

 :نولوقيف لقحلا يف اصاخ امسا نوعضي بلغألا ىلعو ةيربلا يف يأ
 ميدي الر نرش ا اب درعا سدي يرجح

 وأ ةيربلا يف يذلا لقحلا يأ ¦ ܐܪܘܟ ܠܩܚ مسا نم بكرمو مغدم

 .اروكاحلا ةيئانلا ةعرزملا
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 ܝ̄

 ܝܶ

 ܐܥ

 يف نالف يأ ةعارزلا لهأ ةنسلأ ىلع لوادت مسا :راوكلاو اروكلا

 .اهلبق ام رظنا .ةيربلاو لقحلا يف يأ :ܐܪܘܟ ةاروكلا وأ اروكلا

 رغصو نبسلا:يف ܟܫܐ ܢܨܒܐ تاخيشلا.ىلع تقلطأ. :يمكروك
 وهف هفرعي انلك مكركلاو ءرارفصإلا ىلإ نهتنحس تلامو نهمجح

 وهو .يمكروك ܐܡܟ̈ܪܘܟ هعمجو ; ܐܡܟܪܘܟ رفصألا نارفعزلا

 .هجولا بوحشو ةخوخيشلا يف ةفص

 ىنعم اهيف رخآ نم صخش جاعزنا ىدل لاقت ةظفل :يثاروك

 اهنم مسالاو ءرهتناو ܕܕ حضف : ܪ[ درجملا اهلعف خيبوتلاو ةمالملا

 ةيماعلا يف يثاروك |اذهح قول دن تدع هازل مح

 ܣ ةملك هتلمح يذلا ىنعملا تاذ لمحت يهو ةجرادلا

 لاصخلاو بئاعملا = يثارآ وك .ܐܬ̈ܪܐܘܟ يف ةديجلا تاحالطصالا

 نم ܐܪܬ: ܐܣܘܟ اسوك وهف هنقذ رغش ِتْيني ال.يذلا باشلا :امسوك

 .ةميدقلا ايروس ةغل تافلخم

 .نيبيبح نيب ܐܚܘ عمجت يتلا ةعمجلا :نييرصملا ناسل يف :اًشوك

 اشوكلا دعب يسنت اركب :اهتليمز اهل تلاقف .ةناهز :ةسورعلا تلاق

 >±. لعفلا .يلبقتسملا كجوز عم نيعمتجت نأ دعب يأ .زاوجلاو

 ةفز لمعنحو " .عامجلاو عامتجالا ܚ اشوك هنم مسالاو

 .وسفن ىلع شكوك. يف مسالا اذه نع ائيش انحرش دفو ° اشوكو

 . 00111121160 71/11 هعم عمتجا يأ بف رمح فيخألاو



 دصقلا ضرألا تحت تبقن هايم يراجم يهو :بكاوكو :بكوك ¶%

 يف نالا ىتح لزت ܟܠܕ .ةيعارزلا ةقطنملا ىلإ ديعب نم هايملا رج اهنم

 عمج :ابق لعفلا لصأ .صمح ةنيدم نم ةيبونجلا ةيقرشلا قطانملا

 .عستاو طبضو

 3 520 - 7 نايم نق اهاقاو
 6 ܇ ܝܚ

 يه اثيبوق ܐܬܝܒܩ ܨ ةعومجملا هايملا ايبق ܐܚܒ و هايملا هيف عمجت
 يذلا بوشلا يه |ܬܝܒܩ و هايملا هيف عمجتت يذلا ناكملا وأ رئبلا

 نذإ بكاوكلاف سبالملا قوف سبلت ةّيوزملا ةماعلا ناسلبو ةءابعلا هبشي

 نم تتأ ةيعابرلا ةغيصلا هذهو .هايملا هب عمجنت يذلا لصاحلا وه

 بكابك تحبصأ اذكهو .بقبق تعحم اهديزمو باق ته

 ىرخألا ناكم ةدحاولا ذخأت ىتح فاكلا نم فاقلا ةبارق كافخي الو

 ةيروس ةينقأ يهف ةينانويلا يف اهل لخد الو ةيليصفلا ةبارقلا يعادب

 ةضرع يهف ءابلا امأ .ةرواجملا ىرقلاو رفحلاو ددص يف ترثكو

 ܐܒ̈ܢܥ يف قباسلا حرشلا يف درو امك ܨ ܨܠܐ ىلإ بلقت نأ ًانايحأ

 ريع دع يقرع ناك يد < بور اذنك رع نش
 فاكلاف .هتظفل ةقيرط يف رييغتلا ضعب عم .توبكنعلا :يكوك 6

 ܐܒܠ اذه نع ها ) 4 ܒܒ ܬ ني تاكا تبلل

 ةرئاد نع امأ ةيروسلا يف وه امك ظفللا لدتعيف ܒ
. 

 يجووجد يجوح ايدج امس يكوك يجح اولاقف ل

 .توبكنعلا ةرئاد يأ ياجؤجو ܢܓܘܓܕ وأ



 عيضرلا لفطلا توص نويددصلا لمعتسا دقف لعفلا لاجم يف امأ

 فاكلا عجرتو يغاني هنأ يأ يكوكي لفطلا ليق ذإ ريبعتلا اذه سفنب

 وص اهم هيؤعجم هز ضال فره يعدو عصرا مامر دا
 .نييددصلا ةجهل يف لعفلا اذه ميهافم لك تدرو دقو رضاحلا

 تيك ܬܝܟܘ ܬܝܟ تيكو تيك نالف نع لاق نالف :تيكو تيك ¥

 35971 )990 6 ® عادا

 احلا

 :ةيماعلا يف ةظفللا هذه هتلد ام اذه .ييعأ, لّمأو ܝܢܐ ىنعمب :عييك @

 حتفو فاكلا نيكستب اأك اح اهدرجم .ملعملا عّيك يقشلا ذيملتلا
"10 

 ةغيصلا هذهبو هأك يئاك هديزم .رهتناو رجزو ܝܙ ىلوألا فلألا

 اتضيأاو ܨܢ )ܫ ܪ ܙ ينايعأ هنأ يأ ينعّيك نالف :ةيماعلا :ىلإ لعفلا ىتأ

 ܠ

 .دمخاو



 >> ماللا فرح ارح +



 32 ماللا فرح ܗ

 ئنعملا :ئيواشتنم اهل واهب هلأةلوآ #3 ءاحلاا ولي بلعلا "و ىف راك: ًالداج

 برش نع ريبعتلا ىدلو سحل اهانعمو :عل ܥܠ لعف وأ ةملك يف

 نايحألا ضعب يف بلقت نيعلاو ܥܠ :ةيروسلا يف انلق ءاملل بلكلا

 لباقت :أل ةملك هذه ةلاحلاو نوكتف ةليصفلا تاذ نم اهنأل ةزمهلا ىلإ

 .امم ܠ .اناحاجانلا ܨ : ܠ

 ¦ ܣ قكأ :خرشاحتلم <: نئبلاو :: 3

 . لدور دفعا ܕ "لديكم حملنا درجم .ةماعلا ةجرادلا ةغللا

 لبجي يأ نيجعلا شولي زابخلا :ةجرادلا يف لمعتسا ىنعملا اذهبو

 نوكي امدنع «ملألاب لوبجم هنأ يأ :شيلمو شاتلم نالفو .نجعيو

 يه اشوللاو اشيللاو اعم اجزم دق مسجلاو ملألا نأ يأ شاتلم درفلا

 انيدل ذإ يراعتسالا ىنعملا ىلإ ىنعملا اذه تّدعت اهنأب دقتعأو نيجعلا

 اهنأ ىرن اذل نيجعلا هباش امو نيجعلا دنع يتلا اعمال اشيللا ةملك

 هبشي يذلا نيطلا وأ نيجعلا يهو ܐܦܫܠܘܬ سييلتلا يف تلمعتسا

 ءالط يهو سّيلو سييلتلا ىنعم ذخأف ناردجلا ىلع دميو نيجعلا

 .غخضميو سرضي :شولي مع نوجعملا نيطلاب يأ اشيللاب ناردجلا

 اهلعلو ام لمعب مايقلا ةبوعصب لواحي هنأ يأ طهالي مع نالف :طهال د“

 ام لمعب موقي نأ .سفنلا قشب حدكي هنأ يأ :ثهال ܬܗܠ نم ܨܐ



 و 4

 |ܐܬܗܠܘ ثاهلو سفنلا قيض يهو |!.ه.> اهمسا ثاهللا ينعت انهو

 ئراقلا دنع مولعمو ܐܗܠ نم ديزملا يه طهالو بعصلا سفنتلا

 :ةطهالم لعف ةيماعلا يف انيدلو رخآ ىلإ فرحلا لوحت ةيفيك

3:1 

 ةدالولا دعب جاعنلا عرض يف نوكتي يذلا بيلحلا :يبلو :ابل 3%
2 

 33:71 ܀ ܠ ܘ ܐܒܠܐ حصألاو ابل وأ يبل هانوعد

 رودنمش ةملك يف نيشلا فرح يف هانحرش مسالا اذهل رخآ فدارم

 يأ اهنبا تبل ةجعنلا لاقيف لعفلا لامعتسا هل ةيماعلا يفو | سمع

 .ابهشلا بلح اهسح. يف اهتخأ انثحب امكو ابللا بيلح هتمعطأ

 ىلع لد ةيددصلا ةقطنملا يف لوادت لعف هنإ :ةخيبلو :ةخبلو ܐܐܠ ”*

 يه ةخيبللاو ةخبللاو هيلع ذوحتساو هملتسا نالف خبل نالف مالتسإلا

 تن تن تح ليطعلا ءاجرأ قرف عضرتل راح ءامب كلي واتم

 رسفي ام اذهو .ىلإ عستاو هب قصتلاو كسم ܟܠܠ هنم لعفلا

 ناكم كسمت يتلا يه ةخبللا امأ هب كسمأو ملست يأ خبل يف ىنعملا

 لقا اذه نه. ܡܡܠ ܒ ةراعتساو ,ةكبللا ىبف انفحم اكس هألا

 ىلع ةخبل هدنع ام نالفو .ةسائرلا ملستو «ىلإ عستا :ةيلاتلا يناعملاب

 يأ ملألا هخبل يأ باتنا تطعأ امك .هيلع اكسمم كرتي ال هنأ يأ رخآ

 .ܗܟܒܠ هكس
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 ܐܨ

 ܠܠܣ ܐܝ ܐܬܐ: ܪܛ ܟܠܠ

 ܆ 1 ܐܡܠ 51511 الفلاف#لا ܐܥ ܛܐܢ( ܐܣܝ( 443 4:4 48: ܦܠ) ظانسوألا

 ةدعلا يه ܫܒܘ ܐܫܒܠ ْشَيَللاَو .ةحالفلا ىلا باهذلل دعتسا

 مالكلا اذه نأب امامت دقتعأ .ةحالفلا ىلإ باهذلل هعم اهبحطصا يتلا

 ةدعلا وه شبللاو ام ءيشل دادعتسالاو ةدعلا يف مالكلا حيصف نم

 .هديزي ام ئِلع لصح هنأ يأ :هعم تشبل نالفو .لمعلل ܘ̈ܠ ܫܘܢ

 هكا ܐ݂ܬܠܠ݁ܕ ܬܘܦܐܒܠܠ

 :الثم ةتغابملا وهو لعفلا اذه لاجم يف رخآ حالطصا دجوي هنأ امك

 , يك تونس نافيا امك ومحل | رالف“ [ولفبلتو ”لالتف اذكأ

 نالف سبلت نالف :ةيبرعلا يف تءاج امكو ؛هتلئسأ لأسي ذخأو

 اهلج ܗ ܐ ܨܣ نافالمإ طعام عصي ةفو ܘܗ ܫܒܠܬܐ

 طبلست يأ ܠ ܫܒܠܬܬܐ نالفو .ةدعلا نع امها شابوللاو

 ىلإ ܦܐ اذه 410 !ظفحجلا خبل 0-9069 هيلع

 .ةيوغللا تاعوسوملا يف لعفلا اذه اهلمحي يتلا ةّمجلا يناعملا

 دقو سفرلاو لكرلا موهفم بعشلا ةغل يف لعفلا اذه ىطعأ دقل :طبل

 لكري نأ ام عفادب ضرحي يذلا ناسنإلا ىلع ازاجمو «ناويحلاب طينأ

 ܛܛܒܠ وه لعفلا اذه نم درجملاف ءاهب هبشأ لمعب موقي وأ سفريو

 :طببل نم ديزملا يف لمعتسا امنإ ةغيصلا هذه يف لمعتسي ملو

 رومأ كلانه نكلو لعفلا لولدم نع فلتخي ىنعملاو ܛܠܠ

 ىنعم يطعي ܟܛܝܠܠ لعفف ام لمعب مايقلل زفاحلا يهو ةرومضم



 سفرلا لثم بيرغ لمعب مايقلل لاجملا حسفو عيجشتلاو ثحلا

 : ܐܢܝܪܚܠ ܐܳܛ݁ܒܠܵܡ .ماصخلا عّجشت ةأرملا :لوقن ًالكمف ءلكرلاو

 لعفلا ىنعم يوتسيف ماصخلا ىلع ةثاحو ةعجشم ةطبلم اهنأ يأ

 ةحير طبلو طبنش ول طابش «ىنعملا يف : نابراقتم ناموهفملا حبضيو

 ܐܓܝܙܡ ܐܛܝܩܕ ܐܚܝܪ ܛܒܫܡ ܢܦܐ ܛܒܫ .هيب ضيكلا

 .ܗܒ

 حاضيإلا تدرأ نإو نبلش ةملك يف مسالا اذه انثحب :نبالو :نبل @

 .ܢܒܠܫ ا يف نيشلا فرح ىلإ عجرا

 رخآ شوحن نالف ءسمه يأ :شوحن لعف ةماعلا مالك يف :شحل %

 ليبسلا اذه ىلع ظفلت مل يهف تفاخ توصب اسماه هعم ملكت يأ هنذأب

 اهظفلي امك وأ شّحن ىلإ شحال نم اهانبم ريغت امبرو شوحن لب

 نصح ريق تاكل 0 ناخب دراو اذهو ىسال ةماعلا

 يأ شّحل يه ܦܝܠ ܨ سمه درجم فسح لعفف ؛لعفلا فورح

 ريطلا محل محللا اهولاخ ذإ ةملكلا هذه اولهج ةمئألا نم ريثكلا :محل ¥

 ىنعم نم ةملكلا هذه لمحت ام اولهجو .خلا ... ريزنخلاو رقبلا محلو

 فيرعت يف لوقي نييوغللا نيللحملا دحأ تعمس رمألاب بيرغلاو

 نأب ملاع ريغ ءرمخلاو محللا :نيرمحألا برشو لكأ نمب ىراصنلا

 ةملكلا هذه تدرو ىتح زبخلا نيب يه محل تيب هملكو زبخلا وه محللا

 لوفت ذإ ةليصألا ةينايرسلا صوصنلا نع ةذوخأم ميركلا نآرقلا يف



 ܐ̈

 محللاب ܀ܢܨܚܸܢܠ انه .محللاف " هومتهركف ايخ مكيخأ محل ܐ ܕܠܠ( ܨܠ " :ةيآلا

 ةملك امأ ؛هيلع ىرتفاو هب ىتثو رخآلا محل لكأ نمو زبخلا وه لب

 لوأ ارد 98 9

 . ܐܝܚ اياحلا هوعدنف خبطُي وهو ةرطقملا " ةكركلا " نم لزني رمخ

 بايتغالا يأ ةئيطخلا هذه يف ناسنإلا عوقو نم رذحي نآرقلاف

 صيركلا ىنعمب ىطسولا ةيروسلا ىرقلا يف تدرو امك ؛بلثتلاو

 سانلا نم نالفو .انيلع اوبلث يأ انزبخ يأ انصيرك اولكأ : رم حج

 همهي الو هب ْثّبعُي هفرش كرت يأ ܗܬ ܢܝܪܓ ܐܡܪ :وتصيرك امر
 ناك ابعظور مشو | رماه وأ | رماه حاف ىو وتمت

 ول بحر .كزبخ لكأ نإ وأ .ولبحر كداز لكأ اذإ نالف .كتزبخ لكأ

 لب مقتنت ال دحأ كب ىشو نإ " ةريبك ةحيصن ةلمجلا هذه يف ىرأ

 ."دهدوكلح ܦܚܪ رماه ܠܟܐ ܢܐ ܠ

 6 ܠܠܐ ܐ ܐܡܓܠ :ماجل

 ىلع ةرطيسلا يف ازاجمو ܡܠܓܠ مجل يف اهنم لعفلا لمعتسا .اهيلع
 هلامعأو هناسل رش نمأ هنأ يأ :نالف مجل نالفو .ةيسفنلا ءاوهألا

 تاعوسوملا: ىف الامعتسا هلادجأ .ملو ةيماعلا يف دراو اهنم لعفلاو

 .رشلاو ءاوهألاو ناطيشلاو ةبادلاو رامحلا مجل :ةيمالكلا

 :انسالتو ܒܠ بابسلاو مالكلا ءيذبب ملكت ةيروس ةيبرع : نسل

 ليبق نم اذهو «جمسلا ظيلغلا مالكلا اولدابت :ܢܫܠܬܐ ܢܢܫܠܬܐܘ

 ܐܠܠ ܐܫܠ



 .ܟܣܠ ةيددصلا طاسوألا يف ةرازغب لعفلا اذه لوادت ܐܐܝܚܠ 6

 لمحت اهنأ عمف «ةيساق ةبرض هبرض هنأ يأ فك نالف خسل نالفو

 لعفلاف اهب هبرض يتلا ةيفيكلا كلانه نكلو خسللاو برضلا ىنعم

 لاتحا نذإ ؛ةحيدخلا :تنع ܟܣܠܡ و . ܟܣܠܡ هنم ܟܣܠ

 .ةعيدخو ةليحب هبرضو هيلع

 ܠ ܢܡܟ 0:1: ندك .اينخا :يفنخا اطل ¥

 ܝܠ 3 ܝ 9 ديصرتو ܐܠ 3 : نطل

 .ىبلؤ شطر يف ءارلا فرح يف اهرظنا :شطل ¥

 امك برضلا :ىنعم هيف .ةيماعلا يف هيناعم ترثك لعف : شطل

 اك : )1 1 3:53 > 0 )83 برص

 ايمي ريوس را را ءيشلا شطلت يتلا قراسلا دي نع

 ضعب هب ثدحتو بوثلا ىلع عفت يتلا ةيتيزلا ةعقبلا ىنعم لمح

 5[ )00 هتاف اكلم برقلا 05: 0: )) 

 ناسللا يه يتلا ةقرطملا يف تابرضلا ضعب برضي يأ :شيطلت

 هنأ يأ :ةنالف ىلع ثيدح شطل نالفو .ةغللا وه يذلا فيسلا ىلع

 .ܫܛܠܘ ܩܛܠ لعف نع اهلكو .يدو وأ نئاش مالكب اهخطل

 كبي ةيفاعلا ينيب مر 6 0:3440 5

 يف ىوس لعفلا اذه لامعتسا نم قبي ملف ةيماعلا يف امأ يقيقحلا

 ديج لامعتسا وهو : يح“ حرجلا جعلأ :هيف لوقن بهتلملا حرجلا
 هناسل باصأ نميف يراعتسا يزاجم لامعتسا وهو .حرجلا باهتلا يف



 هحرج بهتلاو حرج نم ازاجمو ܐܓܥܠ :هيف ليق قطنلا بويع

 جعلأو ناسللا جعلأ نيتهجلا ىلع لمعتسي نأ لعفلل زاج نذإ جعلأو

 .ܿܐܢܚܘܫ يدكم ܐܢܫܠ ܓܥܠ جرجلا

 لب درجملا سعل لعف لمعتسي مل .سعلم حالطصا يف امك :سعل :

 ܚܫܠ ܣܠܠ :لعفلا ةرجمو.:سعلم يف  ديزملا لعفلا انعمس امئاد

 يف امأ .خلا ... ربخلا سعل نالف .سيرضتلاو غضملا ىنعم ىطعأ

 يذلا رضاحلاو هنم ديزملا لب درجملا لمعتسي ملف هجرادلا ةيماعلا

 ܠ ܠܠܡ و :ܢܣܥܠܙ ܕܒ | مكتميملا ܐܠܦܐ نوكي ًامئاد

 99:5 ةلالدلا لد ىنعملا اذهبو

 رواة رس سف ادع ايس وشن مي صحاح نس رهاجلاو

 انهو .سوع :رخآل دحاو لوقيف درجملا ىلإ عجرتو ميملا فذحتف

 نوكت نأ بجيف يه امأ ظفللا يف اهزورب مدعل ماللا تفتخا

 لكو غضما يأ صوع حبصت ماللا طاقسإ دنعو سوعل ܣܘܥܠ

 نشل
 امكللاو مكللاو مغللاو ؛ةيرصملا ميجلاك فاكلا ظفل عم :ةمكل وأ :معل

 هعستي يذلا رادقملا ةمقللاو كفلا وه :ةيرصملا ميجلاك فاكلا ظفلب

 ةيبرعلا امقللا وأ ةمقللا نأ دقتعأو ءامغول :ܐܦܟܓܘܠ يهف كفلا

 .زبخلا امحللا نم مهضعب دقتعا امك ةقتشم تسيل موهفملا اذه نم تتأ

 دوجو نم مغرلاب .حقلشتو حقلتو حطشت نالف حقل :حقل

 هذه حرشن نأ دب ال ةيروسلاو ةيبرعلا يف تاحالطصالا



 حرشلا اهانحرش دقو ضرألا ىلع ددمت يأ نالف حطشت ةيماعلا يفف

 يف الإ درت ملف حقلشتو حقلت ةملك امأ حاطشمو حطش يف يفاولا

 سين ايها ملك )3 1 > حي ديالا

 ينأ عم لعفلا ةغيص يف ركذ اهل دري ملو ةنيدملاب قيحت يتلا حاطبلا

 هملكلا هذه تزرب نانبل يفو ةيروسلا يف لعفلا اذه دوجو حجرأ

 حفل يف ديزملا قرط نم ةفيرط يه نيشلاو حفلش نيشب ةقبسم

 ةيبرعلا يف لعفلا دورول اهنم لعفلا داريا نم سأب الف حقلش تحبصأف

 .ةجرادلا

 :شقل الو ىكح ام نالف .مالكلا يف نويددصلا هلمعتسا لعف :شقل

 ءابنألا رخآ ةيوحنلا يف هيمسن امو مالكلا وه شقللاو «ملكتي مل يأ

 اذهو هنع اثيدح تعمس يأ " نالف لوح شقل تعمس ' .اذك نع

 ܫܩܠ لعفف ةيوغللا تاعوسوملا يف يروسلا ىنعملا عم قفتي ال

 .ءابنألا رخآ وأ رخأتملا مالكلاو ةرخأتملا ةهكافلاك هنمز نع رخأت

 ستحملا قي ان ذك نع ةيدحب رخآ .لعتلا جرش اذإف ܐܢܝܦ

 نه 55 ܣ ىتعت نوكير ةماعلا متلك ىف: ىتأ امك امام

 وأ يشفل شفلي انالف تعمس " مالكلا يه ܙܚܠ ܕ .ةريخألا رابخألا

 وأ ةظفللا :' ازاجم " ܐܦܧܠ يشقللا نوكتف هثيدح يف يكرت نيتشقل



 و

 ܢܠ
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 كبحتو طيخت يأ طقلت ةأرملاو طقلت رويطلاو . ܢܛܧܠ حمقلا :طقل

 .اهضعبب بوثلا يفرط

 ربكأ نوكي يذلا ءاعولا وهو .ةيرصملا ميجلاك فاكلا ظفل عم :نكل

 نقللا نذإ وهف .ܢܝܩܠ نكل :هيف انلق ريبك نحص وهف نحصلا نم

 وهو ܐܢܩܠܘ | ܬܓܠ :هيف ليق هثنؤم ىلإ هبشأ فدارم هلو

 يف زا وغي ةيددصبلا | ܘܒܝܠ ܕ ةرهطنلاك عاع ܟ ܐܵܢܝ

 .تالوكأملا اهيف بصت يتلا ةينآلا

 :يلاتلا وحنلا ىلع يه لب عمج يف ضعبلا اهلاخي يتلا ريغ :محلمل `

 داع ام " :نورخأآلا هيف لوقيف هعوضوم نع بيطخلا ذشي امدنع

 ملكتلا :ةيروسلا يف امك طبضلاب يه انه ةململلاو " ولاح ململي

 محصح :حيرص مالكب عوضوملا نع ربعي امع حاصفإلاو

 ܐܹܹܵܟܠ̈ܡ̈ܘܠܠ ܨܪܝܢ انهةخادزفملاو  ܐܡܠܡܘܠܘ

 الكس ܕܰ ܐܬܟ ܙܹܚܬ_ «بعش ةنفبسلأ:ىلعا ̀ ( 11 ܚ: ܒܠ |.ܙܕܧ ̣ 4̱̄ܚ.ܵܐ9: 1 )ܠܠܟ

 لجأ نم عئاجلا هدوري يذلا معطملا مهموهفمب تنعو قالطإلا ىلع

 لك هب تعمتجا ناكم ىه ادنكوللا نأب مزاج ريغ دقتعأ .ماعطلا

 ܒܟܝܠܐ[ اصويصخو ةناعلا ܥ يلع ܠܪ

 ناجللا وأ ناجوللا ةملكب ةيخبطملا تاودألا هذه عّمجم نع اورّبع

 ܐܬܢܓܠ ةيروسلا يف يهف ةيخبطملا تاودألا نم ةدحاو اهب انينعو

 3 ܘ



 يه اهتاذ دحب هذهو ! لي اثجل حبصتو نونلا فرح طامغإ عم

 تاودألا لك هيف دجوت يذلا ناكملا هيف ينعن يذلا عمجلا مسا
 4 و

 اهعمجو اهدرفم نيب ام قرافلاو ܐܬܢܓܠ يهو اثنجللا ةيخبطملا

 عمجلا ةغيصو لاح يف امأ طقستو طمغت لب نونلا ظفلت مل درفملا يفف
 7 م 2

 ةلاح يف اهلامعتسا ًاضيأ زاجو . ܐܬܢܓܠ اثنجول حبصتو زربت

 ةغيص يف كلذو ادنكولو اثنوجال !ظطبههح حبصتف درفملا

 عضوت يتلا ةادألا ةفصو مسا ةنهملا تذخأ املجو ءاثنوجال ريغصتلا

 هاهي



 0 ܨ طلرجك يأ طفل ܘܐ ܨܚܐ ܨ ܠܘܽܶܠܢ رريشلاو ّ ܟ̣ܳܬܼܚܵܒ̈ܫܠܠܐ ܗ ~ ܒܛܐ ̀ ܐܶܣܰܢ ܨ

 هه )ܫܘܬ ܩ ةن انين ܢܝ امن هيما مهل هب نا كير

 * اسم ااممع انوي ܐ ܘܬ امشلن اا ̣ :
 ܨܒܐ ܫܫ 99 ܭܪ ܒ غيم ܐܠܢܐܨܪ

 0 اقليقر بادر مقيفمل يسمي
 ܨ« ܗ݂ܟܲ݁ܕ ©« = ܟܐ ابيب هذا رم هلو

 ܇ <€ ايه اهتملاهل ةمر ܚܝܬ

 ܒ ا ناهض ܛ ܢ

 مسي كيوم ܝ ܐܝ ܢܨ ܡ 3 ܗ ܓ ا

 ܥ ܓ الك هم ܥܠ : ܣ ܐܨ انهيت اسم يشن ܟ

 ܢܕܪܐ وهحتلا ىسلع 9 ܢ لاخي ܨܶܝܐ) هدهح ة ١

 9989 9 هع ܨ «قيك < ܗܒ ܘܣ _ ܓ عج" ܚܢ اهتفح
 ܢ

 ܢ. ݂(ܦ ܕ

 & ܝܝܟ ١

 ܐܡܠܡܗܠܘ

 ܓ ܟܠ د
 , ܝܪܒܬ | رع

 ܥ
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 32 ميملا فرح 2

 ابوروأ تاغل عيمج يف ىتأ يذلا قاقحتسالا ماسوو ةدايسلا :ثورام ¥

 قاقحتسا ماسو ثوروملا تاذلاب يه 1161160 و 77116 تناك لهف

 . ܐܪܡ اراملاو ܐܬܘܪܡ ةملكلا هذه دادتما وه ام ملعأ ال ؟ ةدايسلا

 لكشب ةراعتسملا تاملكلا نم تائملا كلانهف ةيبروألا طاسوألا ىلإ

 - 81002 ܐܪ ܐܚ = ܘܐܘ يف امك ةيبرغلا تاغللا ىلإ رشابم

 ىتعي ىحلا ءانإلا لص ܘܗ ܝ = 111011112311 ةقيلخلا موي ܝܪܒ

 .ناسنإلا

 فيغر وه ةطاسبب : ا اخف :ايزام هيف ام نالف ثيدح :ابزام ܝ

 نم فشتسأ امك .افيغر وأ ازبخ معطي الو عفن هيف ام ازاجم وأ زبخلا

 هنم عفن الو هثيدح يف قطنم ال نالف ثيدحلا ةيقطنم مسالا اذه

 .ةراعتسالاو زاجملا ضرعم يف اذه امنإ اليلغ يفشي الو

 جيسنلا عانض تايجاح نم ةجاح ةروساملا 07 :اروسام

 ىلع اهنيكرتل لزغلا طويخ هب طبرتو فلت ام يأ :ةروساملا يهف
2 

 :اثيروسام :|ܬܝܪܣܐܡ وهف .لونلا ىلع اهكوح مث نمو كوكملا

 .ةلئاعلا طابر يأ اروسيإ ؛ةلئاعلا طابر يه ةرسألاو ؛ةطبارلا يأ
 ج2 +

 .ةلئاعلا = ةيرسألا ةطبارلا = ادعم(



 ريسلا ثنع امك . اهو ܩܡ لعق نم ىهو .فلناو نئام : نقاس

 .اهرظنا يشم يف امدقم اهانحرش .لبانسلا طاقلو مادقألا ىلع

 هيف لاق ةيعارزلا ليصاحملا لكأي يذلا دارجلا وه :طوشاملا :*

 فتانلا يأ شلمي يذلا شولاملاو . ܛܘܦ طوشاملا :نويددصلا

 اننا و

 ريغصتلا 33 ىف :تدرو امنإ امان نحضلاك ءانإلا 1

 :ءسرلا روعادلا انها هوو

 يف كلذو «نظأ ام ىلع ءايروس ءاحنأ عيمج يف لوادت لعف :لهام 6

 سانلا مامأ هب رختفي وهف زيمم ءيش ىلع ناسنإلا زوح لاح

 :هيضامو ّ ܐܬܐܘ :هعراضم يروس لعف وهو ܐܬܐܘ نالف :نولوفيف

 577007 ` . ܠܗܐ لهآ

 تا يروا سباب اع هر را يس
 رسمي نم هيدل امب نيرخالا ىلع خمشيو فختسي ܠ نالف ندا

 ترس اول وأ .ةرفوو

 لعف وهف ةطاسب لكب هبذك دميو درسي هنأ ي | :ختمي مع نالف :حتم 6

 ءايشلا ىلإ ءاحنا لادشساو ةدقربقلا ةقيزطلا ىلع لكقاو ܝܠܟ

 نانعلا ىخرأ هنأ يأ :شرفو دمو طسب يأ حتم ضوع ختم تحبصأف

 نأ عم بذكلا ريغ ىنعم ىلع 01

 .بذكلا يف غلاب :ادج ةريثك لعفلا اذه تاحلطصم



 هذهو قدانفلاو معاطملا يف مدخلا يف مسالا اذه لمعتسي مك :رثم ¥

 وه لب قدنفلا ىلع مّيقلاو مداخلا ةادانمل تسيل يه " رتم اي " ةوعدلا

 مرتحملا اهيأ يأ رتم اي تحبصأ .ܪܬܝܡ رئايم اي مارتحالا بقل

 .مويلا ىتح رصم يلاهأ لامعتسا يف ىقب دقف اذهو

 أطخ اذهو ܢܨ أيهتي ىنعم يطعي لعفلا اذه ضعبلا لاخ :يلأيهتم

 ةملكلا ىلإ عمسلا خاصأ نمو هلامعتساب نودرفني نيذلا مه نييرصملاف

 مالكلا نم وهو ءاذكو اذك ىرأ ينإو " لاخأ ' ىنعم اهيف ىري

 قارات : ܒܠ اي ويبطخ .ىأ ܝܠܐܘܚܬܡ 00

 :يلايوحتم بح ان ܘܚܬܡ و حضوأ 50 .يلايوحتمو

 امهنأل ءاهلا اهتخأ لحم ءاهلا لالتحا ةاعارم عم اعبط ܨܠ ٌحضاوو

 .تايفلحلا نم

 ناك نَم ازاجم روبثتملاو .مطحو رسك ܪܒܬ :ارابتو :روبثم ¥

 نم ةراسكلا ܢܬ ܐܬܝܒ ارابتلاو تدم :ام ةغيص يف اريسك اباعم

 امك, ܐܪܒ ܨ[, |محأ. بهذلا قيقد يأ ربتلا اهنم تذخأ امك ؛ءيشلا

 فيك ملعأ ال ربوتلا مسا تذخأ ةيربلا ةامكلا فانصأ نم فنص دجوي

 اهرسكو ضرألا قشل مسالا اذهب يعد امبرو مسالا اذه هيلع قلطأ

 .قشيو رسكي ربتي نم رابتعا ىلع ربكيو تبني امدنع

 زّجم لوقن هخبطو.بنعلا ءاوتسال ىلوألا ةلحرملا. :زيجمو :زجم ¥
 تنعمأ ام اذإو ءاوتسالا يف رشابي يذلا بنعلا وه زيجملاو بنعلا
 اهلك اهارت ܐܣܝܓܡܘ ܐܣܘܓܡܘ أعم هجم ةملك يف رظنلا

 ١ت



 لعفلا ةغيص يف يأ ةلاحلا هذه يف امأ ,خبطلاو وهطلا ىنعم تطعأ

 ءاجتلالاو ىرخأ ىلإ ةلحرم نم لاقتنالا لب ءاذكه رمألا نكي ملف

 ܣ وه ܐܣܘܓ سوكلاو . ܣܘܓܬܐ و اجتلا ܣܓ

 زجمو زيجملا بنعلاو اضيأ ىرخأ ىلإ ةلحرم نم لاقتنالا تنع اضيأ

 هترشابم ىلإ ةضومحلا نم ىرخأ ىلإ ةلحرم نم لقتنا بنعلا

 زيجم وأ اتسيجم ! عدم دم تنع امك وهطلاو خبطلا يأ ةوالحلاب

 رييغت يف اهانعم فلتخي دقو ءيصخشلا ييأرب اذه اسيجمو اتزيجم وأ

 .خلا ... وزغلاو قرطلا عطق تنع شّيِج عمي لعفف اضيأ اهانبم

 نييولعلا نم ةّيبرغلا ايروس لابج ناكس اهيلع ظفاح :لَبَق :قجم ¥

 :قشن لعفلا لصأ .ايروس ناكس نم ريثكلاو نويددصلاو نايرسلا

 ܟ تفدنخت نونلا .دوحو لاح يفو . ىدهدا :قشان هديزمو .ܩܫܢ

 :ܢܰܨܝܰܚܳܢ ܩܧܢ نع اضوع قجم تحبصأف نونلا تفذح هذهك ةلاح يفو

 ظفلت بلغألا ىلعو .ةيظفللا لئاصفلا يف ةريغتملا فرحألا ةبارقلو

 امو ةلبقلا يأ اسوبلا ةولحلا ةظفللا هذهب بيقعت انلو ءاسوب هقجم

 انايوحو ܐܘܣ ܐܝܠܐ اهبفااشق ام. يه:اسوبلا نع ًاقيش ءانحرق
 رد ان« بههرمأ تحس. نالق ديب ببح نالشو» ܒܒܘ

 ]01 55 ܣ

 تاعوسوملا ܪܒܝܥ اسوبلا .ىف امآ .اذكشوللاو اقشوتلاو اهعون ىأ

 ال مهنأل يسرافلا جسنلا نم اهنأب تتبثو تزعوأ ةيبرعلا ةيوغللا



 سراف دالب يف ةيمسرلا ةغللا تناك ايروس ةغل نأو مهنيعأ مامأ

 يف ؛ءيشلا يف تيبثتلا يه لب اهتاذ ܠܥ يف ةلبقلا تسيل يه اسوبلاف

 مهل هبح امهل تبث :" وبأو ومأ ديا ساب نالف ' .عوضخلا يف «ةبحملا

 اضن هاج“ ماكادقلا كققتل 4هلوق# ةلميبكلا» قف الغلا هني امف ذذل

 هنأل كلذو ؛ةيحور ةسدقم ةرهاط اسوبو ةلبقب : باوجلا انهو ؟ اذامب

 ديكأتلا :طبضلاب تنع امك ءاسوبب ةاتفلل باشلا مارغإ تيبثت لبق كلانه

 0064 ܐܘܦ ܨ

 لوقي لسوتلا لاح يفو .ةيبرغلا لا يه .ءافلا رابتعا ىلع ةسايبلا

 لسوتلاب هعانقإل الإ اسوبلا هذه املف ءيندعاس كديإ سوبأ :رخآل دحاو

 ديكأتلا اهاطعأ يأ ةاتفلا ܚܐܢ ”تالفف :هدعاتني نأ ةنيدج لكت“هيلا

 ܝ ܫܠ ܨ ܠܸ اهل هياط ميقا عاتفقإلاو

 تاباتكلا يف الصأتم لعفلا اذه دوجول ةينانويلا ال ةيروسلا ةمورألل

 يف ارخؤم هجردنس لّوطم حرش انلو «ةثيدحلاو اهنم ةميدقلا ةيروسلا

 اهبتاكو ةينانوي ةذايلإلا نأ نوريشكلا هلاخ يذلا اساّيفو ةذايلإلا حرش

 .اضيأ ينانوي سايف

 اح فجل ܠܛ :ليحم

 يأ :لّيحم ةنسلا هذه يف عرزلاو فيعضلا يأ عما | ومن

 .عرزلا رومض يف الإ ةفصلا هذه لامعتسا ىلع عقأ ملو ءفيعض



 تطعأ امك .ريكفتلاو ةركاذلا ةادأ وهو سأرلا يف يتلا ةداملا ܐܕܘ ܝ

 خوم ةيقرشلا ةجهللا يف امك اهوظفل برعلاو ٠ ܐܘܡ عاخنلا ىنعم

 .حوم نع اضوع

 يف طرخمي مع نالفو هب يشميو ناكملا بوجي هنأ يأ :طرخم

 ةيناث ةرم ةركلا ديعي مث نمو هرخآ ىلإ هلوأ نم بهذي هنأ يأ ܝܢܐ

 ةقيرطلا ىلع تظفل اهنأل ءاحلا ناكم تذخأ ءاخلا نأ ظحال ةثلاثو

 18:0 3 دخلا 341 طارت )3

 غوص ىدلو بس( و طراح هديزم مسجلا يف ةميقتسم قدانخ هبش

 طراخم وأ ܪܚܡܘ ܡ حبصت طرحأ كيس رسل

 هب بهذي ايمهو اطخ هل طخي ةراعتسا هنأ يأ عجرو ىشم ىنعمبو

 مع نالف بذكلا ىنعمب امأ .ةطرخمو طرخ ةملك تتأ امبرلو عجريو

 موهفملاب احربم حّرجي وهو هيذؤيو قطنملا يف شدخي هنأ يأ طرخي

 .ماعلا قطنملاو

 ܒܝܢܟ ܝ: اهلا وي دبملا هليعتبا انك : سمك

 ةيروسلاو ةيبرعلا يف امك يهو :ܦܠܟܛܡ رومغملا يأ :سمدملا

 .تاراهبلاو تيزلاب ܧܦܠܟܛܛܡܘ عمده جدم

 ىوادبلا ةبعج يف الإ قبي مل عئارلا مسالا انزم مسا اذكهو :انزم

 حمرب ةليمجلا ةماقلا اوهبش دقو حمرلا اصع يهو .ܐܢܙܡ ةيوغللا

 يهف .ليمجلا دقلا تاذ ةيبهذلا اصعلا يه انزم نأ امك .ينيدرلا

 .دقلاو لوطلا ةسايم انزم ܐܢ ܐܡ
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 1 2(: ܐܳܦ

 ;& ܙܝ 5 ܪ ܇ ܝ ܒܫܠ ܘ )3 ܙ! لع )ܪ %:ܐܳܫܳܦ * ܢ ةطاشببو ܬܠܝ _ًاهلعف

 رثع نالف :انلق اذإف .دجوو رثع ةيبرعلا يف اهانعم نع فلتخت يهو

 هدجو تسيلو هب ىنتغا هنأب :تنع ةيروسلا يفف ءصلخم قيدصب

 يراعتسا رخآ ىنعم اضيأ تطعأ دقف ةجرادلا ةغللا يف امأ ؛هاقالو

 نالف .ءيسلا ظحلا ةرفو يف لب ةرثكلاو ةرفولا يف طفف سيل

 .يرللاب قنرفعام سيك 3 أ ءكوللا قوطي والحمد

 نيا ونيف ةنايقلا ساس اي قم فا ويه اج احا نما اهوا يرق ܕܒ

 اوسيل مهنإف نظت ام فالخ ىلع مهنإف مهوتت ال يأ :؟ راثوعلا

 وأ ريثعتلاب :ܐܪܬܘܥ ةملك اولدب نايحألا ضعب يفو .ءايفوأ ءاقدصأب

 ىنعملا نأل ابوح ܕܡܠܐ قمل ܝܪܒ ܐܘ انكاياماهتوو ܐܪܝܬܥܬ

 عفانلا قيدصلاك عفانلا تنع ام يهو .ةيماعلا يف ادحاو نوكي نأ داك

 ܒ ܝ

 نالف " :لوقنف .لوهجملل ينبملا يف الإ ةظفللا هذه درت مل :رشحم
 زربيو هسرخي ىتح همامأ هتلوطب ازربم هزفتسي يأ :" نالفب رشحمتي

 ܡ ܕܝܠ يف لطبلا ىه
 ةللوطببلا-يوذ نم زب: هسنأ.( يه رشحنتو .ميملاب سيل نونلاب

 وأ ريشحنلا وهف رشحنت نم يأ زربملا اذهب زرب نمو .باهإلاو

 ܠܠ ܐܒܘ ܐܳܘ أ فسم
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 لطبلا يهو .اريشكن يبرغلا اهظفلك وأ [ممهسم اريشحنلا ةملك

 .ءيرجلا ديدنصلا

 ىلإ ءاحلا فرح بلغي اهيف يتلا ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع تظفل اهنأ الإ

 ايتينايرببو ءا وهتك يدك تياشاع اذإو :ءاريدتعت لوقت ماها

 انلق اذل ءدحاو فرح ساسألا يف امه ءاخلاو فاكلا نأل |[ممهحم

 ةلاحم الف ةيبرعلا يف اهتباتك ىدلو اريشخنلا وأ اريشكنلا شيجلا

 !بعست ܒ: 9 ܒ 0 ذك ننس

 نم ناك يراشكنإلا شيجلا نأب كاردأ نمو يراشكنإلا ةملك ܝܩܐ

 سأب لكب نيملسملا فوفص يف براح نّمِم ةينادلك وأ ةيروشآ ماوقأ

 فرق هيكل واو اك ار اير يراني )4 راو
 .ريغلا مّهوت امك ةقالع وأ ةلص ةيأب

 حمقلا سرد وأ شرد اهنم لعفلا اذه يناعم يه ةريثك :شوردم

 شوردملا وهف ةجرادلا يف انل ىقبت ام امأ ماصخلاو راوحلاو ؛هقدو

 سربعتملاو ܝܫ وه اشردم اهيؤورته قالفو ريبخلا ىأ

 شاردملاو رميملا سفن ىلإ عجر نالف .شاردملا يف مسالا اهنمو

 .ةرواخملاو ةلاقملا تاذ ىلإ عجر ܐܫܪܕܡܘ ܐܪܡܐܡ

 0 - تلك هتنيم. يف رهام وكي يذلا نتيملا ىف ةكبص : نه

 :رم حالف .ديسلا ينعتو نايرسلا دنع ةعفرلا يف ةفص يهو :رم

 هنأ يأ : ادم ܐܡܘܬܚܝܢ و .ܐܪܡ ܐܕܝܡܠܬ : ܨܝ ذيملتو ܐܪܡ

 .هتنهم يف عيفرو ديس



 امنإ ܘܵܐ ܙܝܘܐ .. ؤرما نم اهنأب ضعبلا لاخي دق :يترومو :ىرم 0%

 5 99 ܠ ةغل: يق ميدقلا:ذنم:ةّجاوازلا_يأ ةديطلا»بقل اذه

 ܬܒ ويكي عفان

 ܐܬܐ( ܝܠܘ وكذملاب

 اهسعمو ةهكافلا بنعلا .هيعبصاإب رصع :سرم وأ ܢܝ ܝ

 §ܣܪܿܪܡ لعف نم يهو اهعيميو اهنبل وأ اهريصع اهنم جرختسيل

 يسشفنلا قيضلا اهنم تتأ امك .سعم ܣܟܠ لعفل ىنعملاب تهباشو

 ناتسروملاو .سرم نمل ةبسن يهو ܐܢܬܣܪܘܡ :لوقن ܙܝ ܘ نمل

 لري 39:38

 ةيلقع ضارمأل عضخ نّمو نونجملا وه ناتسوراملا ةملك انيدلو

 :هيف انلقف ضرملا اذه نم ءافشلا ناكم امأ ؛ةيسفن

 3 4( ܝ ةج ܦ ܡܠ ܢܝܬ( لي طعفو هيم طيح

 ةمورألا ىلإ لعفلا اذهو مسالا اذه عجرت مل ةيبرع ةيوغل ةعوسوم

 ىلإ ةلاصألا در مهسفنأ ىلع اهنورثكي نويوغللا نوثحابلاو «ةيسرافلا
 ةيأو ةيمارآلا ةيمسرلا اهتغل تناك سراف دالب نأ ملعلا عم اهلصأ

 تناك موصلا مايأ يفو «ةيغال ةضوفرم دعت تناك اهريغب مدقت ةقيثو

 هو يفلان ةنيذلا بوما ةءلياتم نأ 077 5

 ةذينرحي ذأ نيففوما وأ: اازيدلا ءارمأ تحبصأ ܢܝܣܝܪܡܕ ܐܫܡܦܡ



 ܬܪܡ بنذنعلاو نيدرمألاك هعباصأ نيب رصع :سرمو :ثرم ¥

 نم وهو نونجملاو بوضغلاو قافالا قيض وه ناتسرملاو ܣܩܘ

 هبذع نالف سمرم نالفو . ععد:دم سمرم ءايسفن قياضت وأ سرُم

 ةقياضملا يف صصص يعابرلا لعفلا لامعتسا انل زاجو هب حّربو

 .يسفنلا طغضلاو

 لمعتسا امنإ ةيوغللا تاعوسوملا يف لعفلا اذهل دوجو ال :حرم ¥¶%

 احرملاو اهلهسو ضرألا ىواس يأ : ܚܠ :هلعف .هلاح ىلع يقبو

 ̀ .ضسبلا اهمكجي عم ثوامك..ضرألا نم ةعطق يه : اسانف

 .رساجتو حقاوت يأ :ܚܪܡܐ نم ديزملا اهلعف

 . ܐܫ̈ܪܡܘ ܐܫܪܡ لبحلا :يسرم 6

 ةقيرطب اهديب هتسبلأ يأ :نيطلاب اهتيب رادج ميرم تشرم :شرم @

 لعف وه له ةيوغللا تاعوسوملا يف ادوجو لعفلا اذهل دجأ مل ةمعان
 يف ةماعلا هلمعتسا دقف ؟ شوراملا وه لعافلاو :هذدم نم عئاض

 .ةيكحملا مهتغل

 ميس ܣ 5 7 ܪ

 فتن :طرمو .قالخألا نع درجم يأ قالخألا نم طورمم نالف .ام

 :ءىنللا نيم ةيرحتلا تلك 5 08:30:23 939 اهدرعم

 ىلإ ܐܛ ܪܡ طرملاو ܧܠܡܡܘ ܛܪܡܡ :شولممو طورمم نالف

 نم ةليوط ةعطق وأ هنم ءيرهلا نكلو صيمقلا ىنعم تذخأ ام دح

 :ديرشتلاو باذعلا ىنعم يف اهولمعتسا ةدياعصلا نأ امك .صيمقلا



 بذغت:يأ.يزامجملا:يزراعتسالا ىئنعملاب تذخأ طمرمتي مغ نالف

 ةاليطلال تلي ܐܐܠ

 يذلا طيخلا وه طروملاو ُيؤدم اهلعف .طلحو شلم اهتقباسك :طرم

 طرملا هتاذ ܠܒܢ صيمقلاو اهريغ وأ شامق ةعطق نم صق

 :" ةيلوؤسملا نم طورمم نالف " .درجملا :طورمملاو .ل هيل دم

 ܐܟܡܢ نالف-“:ٌنضلمتلا ىنعم اهنماحإل, اًضيأو ..دّرج:: ب حم :اهنع. درج

 : امي هل حق صينقلا وه اطوطرملا ةيزّؤسلا يفو,.درجتي

 :ةقؤملارو: طيازي :ةماعلا: اهلي لاقبدقو#:ابوؤشلا نع وبغ لعف :اقارم

 ܙܟ ܒ ܙ :ةيروسلا يف ܣܪܩ لعف .رخآلل ܠܟܐ ܨ نيفدارم ܐܘܦ ܨܕ

 1 ܐ ܢܠ

 يذلا ءاملا وه يذلا الثم محللا قرمو موز صالختسا نع ًازاجم
 وهو موزلا اذكهو موهفملا اذه انتطعأ ܐܪܐ ؛هريغو محللا هب ضحر

 موز هيف سيل نمو .ءيشلا نم صلختسملا لئاسلا وأ ءيشلا ءام

 ܓ

 سومانلاو ةماهشلا نم لاخ = سومان الو موز ال هيف ܐܘ نويددصلا

 فرجيعظو: يباتكلا' يوخف ولع علك ܐܒܬܟܕ ܐܡܘ ܙ ܦܣܪܘ

 | يقيم اديس نطلا وانا: عي يالذا امدسمأ :سيقلا ءورم

 اسينسق ناك هيتلانبو ردن ان ادبادفشلا, ونجل خيل 596 ]ܗ 58

 همسا لد امك خيشلا دّيسلا وه لقألا ىلع وأ ةقومرملا ةجردلا نم



 ببسب ريمح ينب نم نيبراهلا يأ ممههة> نيقراعلا نم وهو

 ةدغ 10 3 ܐܪܝܣ ريمح 3 تقدحب ىتلا ة رزجملاو ةايطضألا

 ىنبم بسح ةيروسلا ةغللا ىلإ اهانبم بسح اهانعجرأو دئاصق

 ناك نإو عساش قرفلا ناكف ةيبرعلا ىلإ اهانمجرت مث نمو ةديصقلا

 :ةديصقلا هذه علطم هل انعمس دقف ءايصخشو ايدرف يأرلا

 لزنمو بيبح ىركذ نم يكبن افق

 لموحف لوخدلا نيب ىوللا طقسب

 ةديصفلا ىنعمب عنقي ام مهريسفت يف رن مل نورسفملا هقمن ام لك عم

 نزولاو سرجلا ىقب ايليصحت مجرتمو لوحنم هرعش نأب ليلد اذهو

 .ةديصفلا ىنبم نع ديعب ىنعملا نكلو وه ام ىلع يروسلا

 ةاسق ةطساوب ةريدألا ىدحإ يف ةرزجم نع ثدحتي سيقلا ؤرما انه

 :يروسلا هانيم ܐܠܬ ܕ نيكاتفلاو بلقلا

 هح ܠܐܙܐܕܘܗ ܥܘ ܐܝܬܝ ܢܪܒܟܘܕ ܐܟܒܢ اهاح

 ܒ تا اختم ܬܒ ܝܘܠ ܬܟܒ

 قيفرلا تمص ذإ تامو ىلو يذلا بيبحلا ىلع ةنيزح يكبت ةراجحلا



 نم ىرخأ ةنّيع هذه يرشع ينثالا يجورسلا نازوأ نم وه نزولاو

 هعمسا هيف شغ ال يذلا ليصألا يروسلا رعشلا سيقلا ؤرما رعش

 :لوفي

 لهأ ليلب قربلا تقرأ

 لبجلا ىلعأب هانس ءيضي

 هتبذكف ثيدح يناتأ

 للقلا هنم عزعزت رمأب

 هنم روعش ىلع لصحي نلف رعشلا اذه يشوي نأ ܨܝܢ ܕܘܠܐ لواح امهم

 ام اديفم ىنعم طعي نلف لايخ نم هحرش يف اولّصحو اوكاحأ امهمو

 وأ سيقلا ؤرمال ةيلهاجلا راعشألا يقاب لثم هلثم هلصأ ىلإ هعجرت مل

 يف رذحلا ايخوتم هلوصأ ىلإ رعشلا اذه تدعأ يرودبو .هريغل

 هني انعدم :لوقأ الو ةديصقلا ىف:ىنيملاو تاملكلا.تاذ لامعتسا

 هأرقا رعشلا وه اذهف .يتردق بسح نكلو ةئملا يف ةئام حيحص

 ܫ لمأتو

 ܠ ܫܕ ܐܝܠܠܒ ان هاو ܢܩܪܐ

 ܠ ܢܝܒܓ ܐ .ܝܠ̇ܟܒܲܙ |ܐܢܣ ܗܝܘܕܕ
 م ×

 ܝܒ ܒ ܟܙ ܐܒܘ ܝܓܠ
 ܠܠ ܢܝܝܗܢܡ ܥ ܢܝܐܬܬܐ | ܨ



 ܢܘܗܢܡ اواهو اتسح ܘ ܠܛܩܕ

 ܘܠܝܓܐܘ ܘܝ ܗܫ ܘ ܘܝܬܝܠ ܠܓܛܥܟܠܘ

 :ةمجرتلا كنودو

 ملظلا جسن هنأل كلذو هكبرأ ضيغبلا نأل فيخملا ليللاب قورافلا حان

 ضعب ديسلا فاخأو قّرأ امم :ةبذاكلا هليواقأ ددج دقل .ناودعلاو

 اوضقو هوشالو هوفحم دا محض ديس نيطايشلا ءانبأ لتق دقف .ءيشلا

 .هيلع
 ܩ

 يروسلا اهلصأ ىلإ دئاصقلا نم هتدعأ امم ضيف نم ضيغ اذه

 ذخألا ناك يأ ىلع ضرفأ ال اعبط .ريكفتلا نم ريثك وأ ءانع امنود

 رعشلا فلأ هنأل كلذو ةيروسلا هتلاصأو ةيلهاجلا رعش يف هتنود امب

 هل ناك نَم امأ ءليصألاو لوألا رعشلا لمحم ىلإ رظني نأ نود

 وه هلع لوقأ ام للحيو يغصي نأ هيلعف ايروس ةغلب ةيفاكلا ةفرعملا

 بتكي مل ناك نإو «ةيلهاجلا رعش يف يفخلا ىنعملا سسحتي رخآلا

 )3 50 0 3 ܒ

 ةيروسلا اهلوصأ ىلإ اهاندعأ يتلا دئاصقلا نم تارشع عضب انيدلو

 يتلا ةيفاقلاو ىنعملاو سرجلا نأ انيأرو يبرعلا اهصن لالخ نم

 يف هيلع يه امم ىلحأو نتمأو ىوقأ دئاصقلا هذه لثم يف تدجو

 .ىطاخلا اهلقن
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 مهف يف لوصألا ىلإ ةعجرلا لب ابيرغ ائيش يعدن ال كلذب اننإ اعبطو
 عستت مل هقافآ نأل كلذ يلع مّجهت نم مئالب تسلو .اقيقد امهف ةغللا

 هذه ريغ هلقع ءانإ يف عضوي ملو مهفي نأ هل ددح ام رثكأل

 . ) ܕ ܠܫܘ وهف تامولعملا

 نم ايلاخ نوكي نأ عيطتسي ال ناسنإلا لواح امهم :لوقأ اضيأو

 ةريسم بساني امب ةمات ةقدب صنلا ىلع ظفاحن انك نكلو ءاطخألا

 يندزي نأ هنم بلطأ يذلا هدحو هلل لامكلاو .لكك اهموهفمو ةديصقلا

 .بدألاو رعشلا ملاع يف ديدجلا ثحبلا اذه لثم يف ادرجت

 .ةنسحلا ةديجلا لامعألاب موفي تا ماخملا هب يعد بفل :ةيرم

 ذاتجأ نم :لك'ةثب بقل ماليفر بقل وهو ." ةّيرم ينالفلا بيبطلا دي '

 الا دوعتت مل هدي :ةيرم هديو .ܐܬܝܢܪܡ وأ |ܬܝܪܡ اهلصأ ܫ

 7 اندم .ةيرم هدي دادحو راجنو بيبط وهف .لامعألا حجانب مايقلا

 .ܐܬܝܪܡܘ ܐܬܝܢܪܡ

 حزم حبصأ نمزلا رورم عمو ءابلا فرحب حزب لعفلا لصأ :حزم

 .ةدغو دغوب تتلخأو :رقتحا ܬ ܚ ܙܒ ظفللا ةلوهسل

 لله فلات ةقنلا عب يراها هت تباروسلا لقبك همس لمت اهطمجسالا

 يه يتلا ةثكنلا ىنعم يف لعفلا اذه 94489 ܐܝܐ

 ةبسللا تنع يتلا ثاكن لحد نم ةيروسلا لوصألا نم اهرودب

 عماسلا يف كحضلا هبنت يتلا ةفرطلا يه اثكنلاو ةصرقلاو ةضعلاو



 ܝ

 ܥܣ

 يف ثوكن ةملك ىلإ عجرإ ةصرقلا يفو . لحم يف زاجم وهو

 .نونلا فرح

 مل ܒܐܘ حزم نالف .حازملا يهو ةيدج نودب ملكت ىنعمب :حزم

 اهيلإ ميملا لوخد نأ نظأو ܚܙܒ احزب ءابلا لب ميملا اهتيادب نكت

 تحبصأ اهراصتخا ىدلو حزامو حزابم ܚܒ ديزملا لعفلا نم

 3 ىويناسب متنا اع ١ هاك ܚܐܒܡ ܚܪܡ

 .حزامو حزابمو حزابو حزب : ܚ ܐܒܡܘ ܚܙܒܘ ܚܙܒ

 نم طزم نالف ؛لقأ الو رثكأ ال همجح ردقب جرخم نم ربع :طزم

 ةبارفل كلذو تسم لب طزم تسيل يه عقاولاو نالف يعارذ نيب

 رم عمو ءاتلل تخأ يه ءاطلاو ةليصفلا يف اهتخأو نيسلا نم نيزلا

 ܠܘܒܐ .رادقمب يأ : | ܬܣܡ يهو طزم تحبصأ نمنزلا

 نابكملا نسم ܒܠܒ يأ ` 3 عت : ܟܬܣܡ

 لفطلاو .ردفلاو دقلا ىلع وهف هنم هجورخ نكمي ام ردقب ناك يذلا

 هل عستي داكلاب ناكم نم سفنلا قشب جرخ هنأ يأ همأ محر نم طزم

 دقلا ىلع ܗܬܣܡ ܐܬܟܘܕ ܢܡ ܩܦܢ طزم ܩܠܟ هنكلو

 .رادقملاو

 نا بجي نب بحل اديني نودلا ينم فار نا ودك 1 نرك
 ذخأ مالا «يطيشلا | 5 ىتح انزع حينصأ تيك هقرعت

 يتلا لاعفألاو ءامسألا نم هريغك يداقتعاب ةيروسلا نع ةرشابم
, 0 

 نم ܕܝܚ | ܕ .ىذغ نوز ܢܐ لعف ىلإ انرظن نإ نكلو ءيه امك تدخا



 ܘ 2 ܝ
 شعني يذلا يدغملا يهو انزمو نوزوم : ܐܢܙܡܘ ܢܘܙܡ ܢܐ نوز

 يذلا يذغملا هنأب مسالا اذه يف رمألا حضتا انهو ءشطعلاو عئاجلا

 عئاجو ةايح ضرألا ثاوم يطعي ىتح باحسلاو رطملاك لطهي

 نتن ةتركلاف مشينا ܐ اهم فرم ܕ( 08233( )48304

 ىنعملا انهو .نزامو انزم دالوألا ىلإ انزم مسا نوطعيو نوبقلي

 ةميدلاك بلقلا ىلع لزني هركذو بيبحلا شعني بيبح يف يراعتسا

 ةلالد حمرلا اصع يف رخآ ىنعم اهلو ةايحلاو لمألا هنم ييحي يتلا

 يزاجم ىنعملاف ةيبرعلا نيز يف اذكهو ؛قوشمملا ولحلا دقلا ىلع

 ذخأ اتا مسافات يارد افاتف فيتو نم ىلا متسلا .يف ارم

 ܪ{

 نع ةرابع وهو رهزملاب ةفورعملا برطلا ةلآ وأ قرلا :رهزم

 دنع سرجلا تاذ رئاودلا نم ةديدع جاوزأ اهيلاوح تتبث ةلبط

 ام ةلواطلا يأ رهز ةملك يف انثحب دقلو .ضعبب اهضعب اهكاكتحا

 هذهو رئاودلا نم ريثكلا ىلع اضيأ يوتحت ةلواطلاف ءرهزلا ىنعم

 ةيروسلا يف يه يتلا .رهسلا وأ رهزلا ىعدت يتلا تاذلاب يه رئاودلا

 نع اهماجحأ تذخأ رئاود يه يراسلاو يرهسلاو يراس وأ |و هع

 يه يتلا بكاوكلا ريس ةبعل الإ ةلواطلا ةبعل امو ةريغصلا رامقألا

 ܒܕ ]لد هيل ܦܡ
 مجح ذخأ ءيش لكو رهزلا ةلواط تيعد اذل .اهتاكرحتو رامقألا

 وه أوه:زملاو يراسإو' | بعص/.ةيارؤسلا ܨܦ ܨ ܧܸܪ ةرينغبصلا: ةؤئادلا
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 ܐܛ

 برع دنع كلانه ناك امك ةريثك ܐ̈ܘܗܣ هيلاوح ترشتنا يتلا ةلبطلا

 تيعد اضيأ اهباقرو لبإلا سوؤر نيزت ةيرئاد تانيز ةيدابلا

 دراو اذهو ܐܪ ܗ ܣ يه يه يتلا نيراهسلاو يراهسلا وأ يراوصلاب

 ةهجول اهريغل اهوطعيو هابشألا نوذخأي ذإ ىمادقلا نييروسلا دنع

 ةيبهذلا ةكوكسملا يأ ةميدقلا ةيبهذلا ةريللا نم ًالاثم ذخ هباشتلا

 ةكوكسملا هذه يف اولاقف زبخلا فيغر هبش اهوطعأ ةريدتسملا

 وأ | ܨܝܪ اثيصيرك لا يه فيغرلاو اصينيرك وأ اصينرق
 1 10 | رماح

 اهسبلي ال .ܐܩܕܥܘ ܐܐܩܥ قادعلاو لاقعلا بف امك :ةيوزم

 نمل انهي حتي آل“ ةيوؤملا اذكه .دشرلا نس. للصي مل يذلا :لهاجلا

 ءيكتي يأ :ليجاجرلا بصاني نأ الهأ حبصي ةنيعم نس ىلإ لصو
 يذلا حاستولا يأ ايردتم ܝܘܡ :البعأ ةيوزملاو «ناضيرلا عم

 امبو نيدشارلا يأ نيعاولا عم ملكتيو سلجي نأ دشارلا باشلا لهؤي

 تذخأ زازتعالاو رخفلاب رعشي [ܬܝܘܩܡ ةيوشملاب حشتا نم نأ
 بيبكي ىألا حايقولا أ ¦( دلتا ل ܝܝ

 1 ܝܒ لولدم اذهو «ءايربكلاو زازتعالاو رخفلا هسبال

 ايوهزب زتعم روخف وهو الإ اهسبال ىرت ام اردانو ايهزملاو ايوزم

 .نيدشارلا خويشلا رابك عم سلجي نأ هلهؤي يذلا هحاشو

 رثملا يلاوح يبيرقتلا اهلوط بيضقلاك ةميقتسم ةعطق :ساسم
 فيظنتل حالفلا اهلمحي ديدح نم ةعطق لوألا اهفرط يف تبث فصنلاو



 ܝ

 كج ܠ ܝ

 لجرفلاو يساسملا اليكورفو اساسم :ܐܠܓܪܦܘ ܬܟܒ

 .ةميدقلا ةيروسلا يناعملا ىلإ دوعت ةحالفلاو ةعارزلا تاودأ ةيبلغأو

 نايدألاو ئدابملا يف ܢܒܠ هبت ܪܛܠ( يكف تلغوأ ةملك :حرسم

 هتبارقل نيسلاب نالدبتست انايحأ ءاثلاو نيشلاو .حشم اهحيحص ةيومسلا

 نوتيزلا"تيز اعبط " تيزلا وأ حشملا نم تذخأ دقو .ةيليصفلا

 يف نيدلاو ةيندملا مئاعد نم ةماعد وه تيزلاو تيزلاب الط حشمو

 هيف اضيأ حشملاو رابحألاو ةنهكلاو ءايبنألاو كولملا تبثي هب ايروس

 ° حشوم يف اهرظنا ' رعشلا عيطفتو نزولاو سايفملاو ليكلا ىنعم

 ضارمألاو تاهاعلا يوذ هب حشمي هيلع ةالصلا دعب اضيأ تيزلاو

 اهنم باقلألا نم ريثكب يعد دقو .احشملا يف رود هل ةيدومعملا يفو

 تيزلاب تبثت اهلكو :ܐܪܦܘܟܕ ܐܝܝܩܡ تيعد ءانحلاو ةمعنلا تيز

 5050 © 50 8 خيتشت ܐܝܡܡ حيَسملاو

 : |: اظذضاإ ܐ. ܫܡ ܒܨܐ تيعد دقو ءانحلا ةحشم يهف ܐܢܵܢܝܪ

 ناسنإلا بئاوش لك برلا ضحري تيزلاب ذا فيظنتلاو ضحرلا

 انانحلا يأ ءانحلا يف امأ اهلبقت وأ هلّبقت يوني يذلا لمعلاب هتبثيو

 نم رهطتو ةسورعلا هب ىلطت يذلا تيزلا يهف . ܐܪܦܘܟܕܘ ܐܢܢܚ

 دحاو يك اهجوزل ةيقن ةجوز تبثتل اهتيلوتب مايأ اهئاطخأو اهرازوأ

 .رازوألا نم ضحرلاو نانحلاو تيبثتلا تيز ةطساوب كلذ رخآب تبثي

 ¦ الب زينا دلو كلوامبأ اذ ناصح ܥܒ , اولاق نويروسلاو
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 تيبثتلا تيز عضو نأ امو ءانحلا ىلإ نوللا فيضأ اذل ةنحلا ةحسمب

 تابثلا اذه ىلع ظفاحي نأ صرحلا لك صرح ىتح دحأ ىلع ةمالع

 ةماسرو ةنهكلا تاماسرو ةيدومعملا يف اذكهو برلا لبق نم هنأل

 تيز ةطساوب كلذو ءاقنو ةفعب اهكيرش ىلع ةايحلا ةكيرش

 :ةاقتلاو ءاتحلا تثيز ..افهسوو !!ىهخو

 يذلا خيشلا سيل وهف ينالفلا خيشلا ةملك يف رظنلا معنن نأ انيلع يقب

 ةريشع ىلع اسيئر حسمو تبث نم وه لب هرمع ينس يف ربكيو خيشي

 صمح يف دجويو حيشملا وأ خيشملا نذإ وهف ميملا هلوأ نم تفذح ام

 ظفلي نأ ضورفملا ربكو خاش نم ناك نإف خياشملا ديع هنوعدي ديع

 خيشملا يف يقيقحلا اهانعم ىلإ ةملكلا تتأ سكعلاب نكلو خويشلا ديع

 .خياشملاو

 .اهيلإ أرطتأ ال ةديدع ليلاحت يف ةملكلا هذه تذختا ديدشلا فسألل

 وهو سيمخلا موي سروم هنأل رارسألا سيمخ ديعلا اذه ناك امبرلو

 .ملعأ ال احيشملاو حّيشملا وأ خياشملا ديع

 ܝܒ ܡܠ( اهاتعمو ةيبرعلا ىف ةملكلا هذه.دوجو ركنناةل'ادنإ :ةيكسم 5

 :ينعتو .بيكش يهف اهنم لعفلا انصلختساو ةملكلا اندرج اذإ امنإ

 هيلع ءيكتي يذلا ناكملاو شارفلا وه ابكشملاو تحع مانو ىقلتسا

 راهزألاو دورولا هيف ءيكتت يذلا ناكملا ىلع قلطأ ةراعتساو مئانلا

 تسلا نعادج دعب ادعو | ظ8كمفتم اكتم ىف كاعورزملاو

 ܕ ¥ ܙ



 .قلس يف اهانثحب .ܐܬܝܩܘܠܣܡܘ ܐܩܘܠܣܡ :اكلسم 8

 .نيشلا فرح يف اهيلإ عوجرلا وجرن ءفتش يف اهانحرش :فتشم 6

 ع

8 
 موشملا ربخلاو .عجوأو يرن : ܡܫܐ .مؤشلا ربخ وه :موشم

 ةيزضللاو مويتلاة اربح. توم .ميتثملاو
 بلطل بهذو ةسورع اهراتخا :ةنالف ىلع يشم نالف يأ :يشم

 نعول دفانؤيلم ميزا عيلظيم هيض ايشنلا لقوا فحف ناوانشملا يف مقساف

 مسوم نم كرت امم لبنسلا طاقل وه ليصألا هانعم امنإ يشملا

 نم تيقب يتلا ةلبنسلا ىلع هرايتخا عقي هنأ يأ يشمي يذلاو .داصحلا

 ܪܒܐ(; عارزذع ىلع هرايتخا عقو هنأ ىنعمب تذخأ ازاجمو لبانسلا

 ىنعمب درو دقو .ىراذعلا نم ةيبلغألا جاوز دعب نيقب يتاللا ىراذعلا

 /ناسحتسالا» نايخلا .بحانصو.طقاللا

 لعفلا اذه لمعتسا انهو .يسعيو يصمي مع نالف :يصمي :اصم

 ܠ .يصعيو يصمي هنأب ضيرملا ةلاح فصو يف

 . يحل ااناينب ردا روخيو فعضي : ܐܣܡ ܚ نيتيروس

 زاج وأ ءقيضلا يف هروعش ىلع مغرمو قياضتم : : ܨܠ هعراضمو

 | صم امج هفاةعواي نا, هانز نصحت صح قدم نوكيفأ



 روصع ذنم مسالا اذه درو دقو .دوقنلاو مهاردلا ىنعمب :يراصم $

 ديدحتلاب اهانعم وه ام دحأ عي ملو دوقنلا نع ريبعتلا يف روصعو

 ىلإ دحاو نم ماقرأ ةرشعلا ةلحرم يف تعمج دادعألاو مهاردلاف

 تحبصأ ةئام تارم رشعو ةئام تحبصأ ةرشع تارم رشعو ةرشع

 تارشعلاب تيمس اذل تارشعلا وأ راشعألا يه نذإ .اذكهو افلأ

 تحبصأف ظفللا ةلوهسل هنم نيعلا تفذح دقو يراسعم : | صضختم

 ىف كنا 33 9 .ܐ̈ܪܣܟܠܡ يراصم يراسعم لدب

 .ةيروسلا لوصألا ىلإ اهتبسن

 خّسو ينعت ةملكلا تيقب ةيروسلا نكامألا نم ريثكلا يف :عصم

 وأ ܥ > :عصعص ةملك نودروي امك ؛لفطلا خسو ول امك خستاو

 ةيطخلا ناردأ لك نم انقن :ةيلاهتبالا تاعوطقملا ضعب يف اهينعن امك
0-5 

 يعوصعوص : ܐܥ ܕܥܘ , ܠܟ ܢܡ لح ܪܪ :اهخاسوأو

 صمح ةقطنم يف تيقب اهنكلو ناردألاو خسولا يهف ٠ |ܐܬܝܛܚܕ

 تيبلا طسو ىلإ تتأ اهنأ يأ ةجاجدلا تعّصم :يلاتلا لكشلا ىلع

 يأ ܬܥ ܕܡ :الوآ نسيينجملا انه. موهتملاو هكيبلا طسو ىف تكتسوو

 و

 انك ܡ دحاو موهفم يف نامغدم نانثإلاو دحاو ىنعم سيلو نيينعم

 . ܥ ܨܠ , ܢܟܘ ܥ ܕܡ هيف خسوو

 ܕ <



 يف يراعتسا يزاجم ىنعملا انهو .كبتراو دقعت طيخلا :عرصم

 لمعتتتت*ادهنأ ايبمكاو#:تراتثلاو'ككألا, نصغي؛ امك- صضغ ܢ: ܙܼܫܘܠ(/ ܪܥܙ

 يأ انما ة يق ةللدنك ܬܝܘ ܬܸܥܬܘٍ يراعتسالا ىنعملا يف

 عرصم لوقن دفعتي امدنع طيخلا ادكهو هترجنح يف ةمغنلا تصغ

 ل و }ܠ ناضاخلا (كعفلل وهي ܐܚܬ ܐܕ

 ܝܒܐ 3 ܥܪܣًܐܡ حبصتق ديزملا لعفلا ىلع ميملا فرح ةدايزب
, 

 ܥ عمنم ه ܡܕ ܟܥܰܙ ܩܒ ܥܿܢܡ ديزملا ÷ راضملا نزولا ئلع

 .عرصم = عرصأ = عراص = عارص

 ذر كتلا+العفلا نم تذخأ اننهعو :تخّتسو تعّصضم ةجاجدلا :عصم

 .عراضملل ميملاو ءتسندو تخسو ܗ > ةيعابر ةفص اهلو

 ايروس لهأ اهلمعتسا .عصعصم ܐܥ ܢܠ ردع :خسوي لفطلاف

 .ىلوألا عّصم ةملك ىلإ دع .ىلتخاو خسو يف ةيلامشلا

 ةنزتم ريغ ةقيرطب همسج ريبك ناسنإ يف ةفص يهو :جلبطم

 يه لب هرخآ يف ميجلا فرحب تسيل اهنإ رمألا يف ةقيقحلاو

 ربك نميف ةفص يهو طلبطم يهكححمجس وأ ܐܛܠܒܛܡ

 يفاامأ جهححجس٠ اهكححجد وهف نازتا امنود همسج

 ىلإ تظحجو تربك يتلا نيعلا ىلع طقف تذخأف ةغللا تاعوسوم

 ريبك ظحاجلا طلبطم ܛܠܒܛܡ و ܐܛܠܒܛܡ وهف جراخلا
 بعش نم الإ حالطصالا اذه عمسأ ملو .مامألا ىلإ اهئتان نينيعلا

 .طلبطمو جلبطم يف .اهيحاونو ددص



 ىنعملا يف طابش رهشل ةقالع الو يوقلا رطملا :طابش رطم

 نوتيلا نطفلاو بادبلاو » 3: ܐܒܫ

 هنأ يأ :نبجلا صرق سعمو بنعلا دوقنع سعم .عدحام :سعم ¥

 هيئات 555 70 793 ; 700 © 5 طيب
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 . ܐܣܥܡ ساعملاو اهراوب

 لعفلا عقيو قلزني نأ داك هنأ يأ .لاحوألا يف طعم نالف :طعم
 يا رح و و

 طعام :كك :لوعفملاو . ܐܝܛܝܡܘ اي هحم ܕܛܡ :اهنم

 لهسأ طعام ظفل نأ ذإ .لوعفملا ةغيص نم نيعلا اهتتأ امبرو طييامو

 ܟܳܐ حلطصمو .بذكلا يف قلزنم 23( يأ ةدشب بدكي هنأ يأ :طعمي

 يأ رئاطلا وأ جاجدلا شير طعمي وهف ةجاجدلا شير فتن يف ليق

 .هجاجدلا مسج ىلع نم قلزني هلعجي

 .ةيرصملا ميجلاك فاكلا ظفل ةاعارم عم :ايكنعم وأ :ةيقنعم :*

 ترثكو ناهرلا يف ديجلا تيصلا ىلع زوحت يتلا سرفلا يهو

 تستكا دقو ناصغألا:اهيف رثكت ىثلا ةرجشلاب اهيبشت اهلاخأ .اهتانيز

 |ܐܬܝܩܘܢܥܡ ىيف . ܐܩܢܥܡ ܐܢܠܝܐ ةيكنعملا رجشلاك .ةعمسلاو

 .ةيقنملا :
 ܢܘ



 | نما جمل طور وكما لاطاوررر هكر اق فيأ ةدضبإلا ماه علقم 35

 قرحي :احزام رخآلا دحاو متشي ام ابلاغو ضيبلا رافص يهو رقوم

 ةلقم نع امبرو .ةضيبلا رقمك هاوحفو هتلومح :هانع ام نظأو ؛كلقم

 .ملعأ هنلاو نيعلا

 سلاق لعف نأل كلذو > ܠܩܠ! ضرعمب مذ :سلقمتو :سلقم

 ءارطإلا ديزي هنإ :سلقمتي نالفو ءىلع ىنتأو حدتما ينعي : ܣܠܩ

 نيزيمملا لاجرلا وأ كريرطب وأ سيدق ديعل ىركذلاو هقحتسي مل نمل

 دوجوب يلافتحالا بعشلاو ةسمامشلا بكومو سالوقلا هيلع اوقلطأ

 ركل ول نم ذو سالوقلا ىعدي اضيأ نارطملا وأ كريرطبلا

 ءانثلا اضيأو .سالوق كل لمعن نأ ديرن انديس :نارطملا لأسي مهدحأ

 :ريبتكلا#!ذهحم مكتو“ب-رغتعسأ امك: ؛ نال ܐ̈ ܠܠ̈ܘܣ ܬܢܐ جيف

 .. زخاشلا : ܐܳܒ ]! كعك *+ ْيىَقزةهايلاغتوبلا:هغللا" يف -ىننعتملا كاذب

 . (0010550 وصولوق ܐܣܠܘܩ وهف حدتمملا

 ام ءيشب اهل تايل توناحلل بهذي نأ اهنبا نم مألا تبلط :رسكم ¥

 نم لاخ دقل .رّسكم ينإ كلذ نم ينفعا :همأل لاقو نبالا رذتعاف

 نأ عيطتسي الو مطحمو رّسكم هنأب ينعي نبالا نأب ةملكلا هذه عمس

 ءايعإلا تنع دق اروُسكم ةملكف اذكه سيل رمألا نكلو لمعلاب موقي
 2م

 .كهنمو

 ܕ ¥



 ءاضيأ تارسكملا عيمج عيبي ينالفلا عئابلا :تارسكمو :اروسك

 مث رسكت ةيوقلا ةرشقلا يوذ نم يه تارسكملا ةملك عمس نم لاخي
 ىعدت يتلا تالوكأملا فانصأ عيمج يأ ةماعلا ةيلاقبلا اهنكلو .لكؤت

 انارسكملا اهلّثمو لاقبلا وه اروسكلاو اثاريسك :ܐܬ̈ܪܝܣܟ ةيروسلاب
 .تالوكأملا عيمج عيبي يذلا لاقبلا |: ܒܟ

 يأ لوفي 3 هني 38 3:5: 3:) ܣܨ

 اهنم ديزملا راسك .؛ءايعإلا ةجرد ىلإ دك :ْمعهح اهنم لعفلا ءرسكم

 ا رويبكفو ا رسكم ܒܟ ܐܪܩܩܟܡ كهنملاو كهنأ :راساك

 5 رظنإ 7 سما ان تو

 | 13333 كلر اي ال :الم +

 امسو يحد ملعمو ةملكلا ىنعم لكب ملعم يأ | ܠܡ ܐܝ : | الم

 ةيويحلاب ءيلم يحدو .احد ܐܚܝܕ يف اهانحرش ةرازغب أبعم ناك نم
 , ܝܢܝ 9

 اذه دامرلا ىلع نويددصلا قلطأ ماعطلل حلملا معط ريغ :حلم ܝ

 .ةيماعلا يف اهدورول الإ اهجردأ ال ؛حلملا نم هتبارقل امبرو ريبعتلا

 امنإ كانهو انه دراو اذهف ماعطلا ةيكذتل لمعتسي يذلا حلملا امأ

 ܝܠܡܡ حلمم ريغ نالف :الثم ةديجلا تافصلا يف اضيأ لمعتسا

 هيف ام نالفو «ةلماكتملا ةيصخشلا ماوق هيدل سيل يأ اوك ءاذ رعب

 ىف ثذرو ذكو ܠ هيدل تايونعم ¥ :حلم

 تايونعملاو ةنسحلا تافصلا هيدل يذلا ناسنإلا يف ةيروسلا تاباتكلا



 ع

 )ܕ

 مع ام :نالفب طلتخا نالفو ܝܠܠ هبراشو هلكأ ܒ :نالف

 .ةديجلا تافصلا بسكو ةطلاخملا يف هعم كرتشي ال هنأ يأ :اوحلامي

 :نالف دنع .احلم.لكأ نالف :ماع لكش ىلع ماعطلا ىنع اضيأ حلملاو

 .ماعطلا حلملا مّدقو هدنع لكأ هنأ يأ

 كلانه امنإ ةيددصلا طاسوألا يف تلمعتسا اذكه .بذكلا ىنعمب :حلم

 اهنأ امك .ءيشب دعو يه :خلم : ܟܠܡ ةملكلف فيفط حيضوت

 وهف دوعولا هذه لكب موقي هنأ يأ :خلمي هنإ " :هيف اولاق دوعولا

 رخآ درفل درف عفص يفو حدملا ضرعم يف مذ وهو بوذكلاو لاجدلا

 ܐܝܪܢ ܐܠܥ( ܬܢ ܫܝܐ ܐ اضيأ اذيهو ايساك مافك-هخلم دقل :هيف اولاق

 هب كدعأس يأ افك كخلمأس اذك تلمع نإ :رخآل دحاو لوقي

 .كبرضاو

 تاذ ئدأ دقو ..ܣܝܠܡ هلعف ..هئاضعأ نع رعشلا لازأ : شلم

 شولاملاو ةيبرعلا يف سلمأو سلم لعفك تناك امبرو شلم يف ىنعملا

 ونقد تحار نالفو " .هليزي يذلا يأ رعشلا شلامو شتانلا وه
 م × 8

 أهم: شلاملا ܨ .هقيلحو ܡܨܚ فوثنم ܐܦܝܠܲܡ .ܐܵܢܢܢ ئأ :" شلم

 ىأ طلح وه ىنعملا اذه ىف رخآ ريبعت انيدلو بعتلا داجلا حداكلا وه

 يف لهعفلا اذهل دوجو ¥ نكلو جلاس هتمورأ نم هرعش قلح هنأ

 .ةيمالكلا تاعوسوملا

 ب



 يف اهانحرش دقو هماعط غضمي هنأ يأ :سعلمي مع نالف :سعلم

 لعفلا ىلع هلخدن ام يه انه ميملاو «لعفلا اذه يف ةيافكلا هيف ام سعل

 هدب هر احملار مدحت ندب دو رمل رضاحلا نمزلا يف درجملا

 .ماعطلا غضمي هنأ يأ ܩܩܠܠܡ سعالم
 لفطلا .ةعاضرلا يف الإ نويددصلا اهلمعتسي مل :خححم :طلم ¥

 اذهل دجأ ملو همأ يدث نم بيلحلا صتمي هنأ يأ همأ يدث طلمي

 سبلو حشتا :نيطلاب عّيس ينعي لعفلاو ةيوغللا ةعوسوملا يف ىنعملا

 مألا ىلع لضافتي لفطلا نأ نم ازاجم انه تذخأ امبرو لضافت

 همغدت ةقيفح ال ليلحتلا يف داهتجا اذه امنإ اهنم بيلحلا صتميو

 3 كلام نا يع )1 امك 1) 31106 ܙ

 حاشولا : ܐ ܛܘ ܠܡ ةطولم تيعد بايثلا قوف بعشلا اهسبلي يتلا
 يأ ءانبلا فطعم ربتعت يتلا ةطالملا ةبارقل فطعملاك سابللاو

 ܐܛܠܡܘ نيطلا نم ءانبلا عاشو ادمحو ܐܛܠܡ .سيبلتلا

 .هبايث قوف هسبلي يذلا هفطعم ܐܪܒܓܕ
 وهف نلعلاب ال ةيفخلا يف لمعي نمتؤم ريغ ناسنإ يف ةفص :بعلم
 اهارأ نطبي ام فالخ زربي يذلا عماطلا ܆ܒܥܠܡܘ ܐܒܠܠ

 ةيروسلا ىلإ برقأ هارأ يماعلا ىنعملا نكلو ةيبرعلا بعل نم ةبيرق

 هنم ةفصلا درجمو .بعالم ܐܨ ܐܘ ܐܕ :تححدم ةيبرعلا ىلإ هنم

 .ايعل اححح



 نم دكأتلل داصحلا لبق لبانسلا اصوصخو ءكرف :يحدم :غلم اع

 يأ اهغلمو ةلبس ذخأو يفقشلا ىلإ حالفلا بهذ ءاهدصحل اهغولب

 .اهكرف
 ىطعأ يذلا اهنم لعفلا ܧܠܡ فتن :شلَم ونقد تحار :شلم :

 اهقلطأ امك ܐܢܢ ܘܐ شلم ونقد.تحاز نالف :اهيف:انلق اذل :؛فتنلا ئنعم

 يذلا لصألا فتن نع ريبعتلا يف ةعارزلاب اونتعا نيذدلا نويددصلا

 اهشلمو ههياننه ܗܫܬܢ اهطرمو اهشتن :نولوقيف لبانسلا لمحي
 شولاملا ةملك تدرو امك . هع اهططشو هعحدم

 10099 99790 ىف نور هز هلك لامي هادم

 .اروذكنلا ܐ ܗ لكات ىتلا ةمضاقلاب تارشجلا ىلإ. اه ولحسصم

 ةفورعملا تاورضخلا نم وهو انخللا اهيف اولاق بلح يف :فوفلم :

 يف ماوعلا .فوفلملا لهجي نم دجوي لهو انهه هجاردإ يف ةطاسبلا

 الرثأ ءالعيكسأ ةشييزتلا :ةيلوىلع ܠ سيفزاولاق

 تاعوسوملا يف خيطبلا وه سيلو انخللاب سيل :ܐܢܘܦܠܡ فوفاملا

 انوففلم : ܐܢܘܦܦܠܡ يعد رايخلا عاونأ نم عون وه لب ةيوغللا

 انوه جز :هتيف نيلي تال ܠܫܘ( نسم ܗܒ( ܕ نيسيكا ام اذإو

 امأ . ܨܘܡܚ ܢܘܦܦܠܡ وأ رايخلا تاللخم يأ : | ܘܡܚ

 ارذوخ نويددصلا هاعد امك ةطاسبب وهف (78008386 انخللا فوفلملا
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 ܪܕܘܚ ارذوخ ةيروسلا يف ةرئادلاو ريدتسملا تابنلا وهف ارضوخو

 امأ ءاخلا اهتخأ ىلإ ءاحلا بلق يف ةيقرشلا ةقيرطلا ىلع ظفل دقو

 ام رمحألا خيطبلل ريبعت عورأو «ءسبجلاو يشبزلا هوعد دقف خيطبلا

 مسا نع حضاو اذهو ايشبدلا :هيف اولاقف نييمارآلا ىوادبلا لهأ هلوانت

 اوريب ندرالا ܝܦ نيج ع و قس رين نحا

 معط هل اذهو مامشلا :رفصألا نع مهلوقب رمحألا نع رفصألا خيطبلا

 يماشلا خيطبلا ةطاسب لكب وهو بيطلا قوذلا يف ةدرفنم ةهكن وذ

 دالب هتجتنأ خيطب وه لب هتحئارل ةبسن سيل كلذو مامشلا :هيف اولاق

 نذإ ܡܝܫ ةيروسلا يف ىعدي يذلا ماس انيبأ نطوم يه ماشلاو ماشلا

9 
 .حون نب ماس

 يف ةرثكب تفرع دقو : امح الص ةميدقلا تالوكأملا نم :ةيخولم #

 ܡ اًحالص ىف ةيبرعل نكامألا يقابو رصمو نيطسلف

 .ةيخولمو اخولمو اخالم

 اذه قبعي مات نيتيت حالتطصا',نيعرام حالف ماد نوع ولم +

 لعفلا ءاسنلاو لاجرلا هسبلي ًاليلق عيسولا عونلا نم فطعم :ةطولم :*

 ةدامب وأ تنمسالاب هالط يأ رادجلا مّيسو سبلو حشتا :قخحدم هنم

 ةملك تذخأ ىنعملا اذهبو ةرارحلا وأ رظنملا ءوس نم هيفقت ةيقاو

 ةملك نمو دربلا نم ةأرملاو لجرلا يقي يذلا سابللا يأ ةطولملا



 تاذبنم:الإ نّاذهلا/هنب «ىلطت,يذلا:#ئزوملا قيطلا وه“ يذلا طيطللا

 نأ بجي لصألا يف وهف نامزلا رم عم ىنبملا يف رييغت عم قاقتشالا

 ىلإ عجريل اذ حج اص طالطلملاو 1ܐܛܠܡ طالملا نوكي

 ىنعم لمحي اضيأ هارن اهنم لعفلا ىلإ انعجر اذإو .حيحصلا لصألا
 لفطلا طلم يف امك لعفلل دعتم رخآ ريبعت كلانهو لوضفلاو ةربخلا

 نذإ اهبيلح برشو همأ عرض فورخلا طلمو عضر يأ مألا يدث

 لفطت ةييلمع. يف لعفلا زربي امك لوضفلاو لفطتلا ىنعم لمحي لعفلا

 هب اريبخ حبصأ دقف ءيشلا طلم نمو اهبيلح طلميو هتدلاو ىلع لفطلا

 نه اناث م نم ربحت طه يذلا" يبكلا ره *: يحتم ܠܐܐ

 نشمي ؟ فيلا جما هنا ينك أ ةظاقنلا تدخلا ةنيدغو ام ارديصم

 .لافطألا

 طله: خيلتم لف اهانخرش :ةطولم

 ليمجلاو .يئاجتم :ܐܐܓܬܡ ةمات ةحارب ءيكتم يأ :يعجدم

 ܐܵܦ - 5 7 0 نبع | 34 لاق

 تانتافلا تاليمجلا تاباشلاو بابشلا يأ تانب ييغو ييغلا بابش يف

 .ييغ ىلإ عجرا .يييغ تحبصأ ان اج ܐܝ ܐܓ

 نم وأ .كانهو انه نم يف امك نم رجلا فرح تسيل انهو : نيم

 دعاق نالف .ذنم يددصلا فرعلا يف ينعن انه نكلو لب اهريغو ماشلا

 رع نقولا ىىتلج نيستل دو لاو حض ننام ياالرح- نم



 |ܐ ܢܿܡ نآلا ىلإ ىتأ ذم لمعلا لصاوي هنأ يأ .شلب نم كمعي

 .بهذ ذنمو ىتأ ذم ."”*09 ܢܡܘ

 ىلع .قيلعتلل ةماعلا ناسل ىلع ܒܠܠ اذه درو :نالف ثالث نم +

 لوألا .صضخشلا تع ܪܒܝ[ لاق 448 قيذحلل ركذ وأ. ووكذم ܐܒܫ

 اذهو اذكو اذك لمع دقف ىناثلا ثالت نم امأ اذكو اذك لعف هنأ

 ... نالف ىلع اقيلعت وأ ىلإ ةبسنلاب ىنع يروس حالطصا

 .نالف ركذ ليبس ىلع ܢܠܦܕ ܗܬܝܠ ܬܠ ܨ ܢܠܦܠ الا

 هقااعإل بابلا فلك عضوي ةيدحلا وأ يبشكلا: .نم.بيضت ؟لخس ¶

 ةداجلا نيم عرسي ال يقع ܦܘܡ

 ام دصق يف تلمعتسا ديدح ةعطق لك ةيماعلا يف ذخأ دقو ةيرئادلا

 .ترغص مأ تربك

 .ءوه نم :ىنعملاو ام صخش نع راسفتسا فرح :هوب ܢܡ :ودم

 امك ءاهلا طاقسإب ܘ̱ܗ ܢܡ ةيروسلا يف اهظفلك طبضلاب :ونم تتأف

 .؟ نم نباو وه نم : ܘܗ ܢܡ ܪܒܘ هوب ܢܡ يف

 تذخأ حيلملا ةفص نأ رابتعا ىلع حيلم اهظفل ةمئألا ضعبو :حينم ¥

 ىنعملا يف اهذخأ مث ماعطلا يف غاستسملا معطلا يكذي يذلا حلملا نم

 ىنعملا نأل يداقتعاب أطخ اذه نكلو ناسنإلا ةفص يف يراعتسالا

 .حيرملاو يضرملا ينعي وهو ةملكلا يف لصألاو ليصألا وه لوألا
 و

 اذه نم الإ حون ةملك امو .ىضتراو ¿ܨ ܪ ܙ! .حون : ܚܢܝ اهلعف ܠ ܙܥܘ



 نم ةحارلاو ةحاينلا :اهيف اولاق ةحارلا يف درو ريبعتلا نأل كلذ يف

 ةالصو «حينت :هيف انلق برلاب دقر نالفو حاينلا توملا وأ باعتألا

 نالفو «نالف موحرملا سفن ضوع يأ :ةحارلا ةالص يه حاينلا

 ܐܝܒܪܝܐ ܐܙ ܐܰܐ ܒ ܦ ايعئزيل ܦ[ :ةيقاسكنب يت سلج
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 بكرم وه.روهشملا نحللا مسا دنواهن مسا نأب امزاج دقتعأ ينأ امك

 70910 ܣ

 1 نسمف تهيمن نوتاثإإف

 دنوهنلا نحل يف نعمت نمو «باسنم يدنو "هببحم " حيرم نحل

 يدنلا بطرلا حيرملا ببحملا نحللا العف هنأ ىري هيلعو هب ܢܨܚ ܨܘܢ ܕ

 .ءابلا فرح يف اهارت ناعم هل تايبلا نحل يف رمألا اذكه «باسنملا

 ىلع تيقب ناحلأ نم اهيلإ امو دروكلاو نيسحلاو زجرلاو زاجحلاو

 ةرّبعملا ءامسألا هذهب اذه انموي ىتح تلبايتو تلاتتو ةيروسلا اهئامسأ

 .ةيروسلا ةليمجلا

 احين ةيرقك ليمجلا قاقتشالا اذه نم نادلب ءامسأ تدراوت مكو

 ءامسأ ىلا ةليصألا ءامسألا هذه رييغت تقمأ مكو ةيروسلا ةينانبللا

 اذيهبةينيدزحلا ةرشاعملا ىف حماطصا 9 .لوصأ الو اهل روذج ال

 .سنجلا سرام : تل ° ܫܡܫ ܢܠܦ ىنملا

 يف ةنودملا نييروسلا محالم نم ىرخأ ةمحلم :اثنارهب اهم

 يف اهتمجرت تظفحو تايبألا ضعب ىوس اهنم قبتي ملو ةيروسلا



 نأ ليق ةمحلملا هذه مسا ليلحت يف ةصقلا هذه كنودو تاغللا يقاب

 اهاحر تراد برح يهو ةسايف اهمظانو ةيدنه ةمحلم يه اثارهباهملا

 يقتلأ نأ دوأ تنك مك .ساروكلا نيب امو ساداقنابلا ىعدي ناكم يف

 يف ةلزهملا فشتسي يك ةيروسلا ةغللا نع ائيش هقفي ال يذلا للحملاب

 يف وهو ةفراعلاو ةثاحبلاب يعد دقو اذه لثم عوضوم يف ثحبلا

 .هراسي نم هنيمي ملعي ال ةقيفحلا

 ةملكف .ةمحلملا هذه يناعم يه ام زيزعلا ئراقلل حرشأ نآلا ينعد

 ةيريمح يأ ةميدق ةيدنه يهف ةيلاحلا دنهلا ةيدنه اموي نكت مل اثرهباهم

 ةملك يه اثرهباهمف ريمحو ابس دالب يأ ةميدقلا دنهلا يه يتلا .هّينمي

 د ܝܡ ܐܬܪܚܒ اس وه لمفلا نامز فرظو لعف نم ةفلؤم

 حيصف يروس مالك وهو ةريخألا ةبرضلا اثرحب نامزلا فرظو

 برض ينعت اترباحم |..سح ܗ -

 لوقلا حبصي ةقيرطلا هذهبو ريخألا صاصقلا وهو .ةياهنلا اثرحلاو

 ةمحلملا هذه مظن نم امأ .ينميلا " يريمحلا " يدنهلا جسنلا نم اهنأب

 ناهربلا وه اسايفلا نأب ئراقلا ملع لهو .ةساّيف هومسأ دقف ةريهشلا

 تراد برح اهنأب اضيأ اهيف ليقو .ريخألا صاصقلا اذه يف عنقملا

 تناك نإف ساداقنابلاو .ساروكلاو ساداقنابلا ىعدي ناكم يف اهاحر

 :؟ اهعقوم وه انيق ܒ تناك ناو" ئه .قيأف نكامأ هذه

 ميقس يمهو ليلحت وهو لودب الو ضارأب تسيل يه عقاولا يف

 سادقألا تيب وه ئراقلا يزيزع اي ساداقنابف ةلصب ةحصلل تمي ال



 ناك نمو . ܣܣܘܪܘܟܦ سوروكلا وه ساروكلاو ܫ ܕܘܩ ܬܝܒ

 نم ةيمامألا ةهجلا نأب اديج ملعي لكايهلاو سئانكلا ءانبب اريبخ

 ساروكلا وأ سوروكلا وه لوألا :نيمسق ىلإ مسقي ةسينكلا

 تيب وأ ساداقنابلا يتأي مامألا ىلإ هنم ةجرد دعبو . صهؤهح

 نهاكلا موقي ثيح ىلعألا ةجردلا يف ܆ ܫ ]ܕܘܩ ܬܝܒ سادقألا

 1 ܐܝܐܟ شادوقلا وأ سادوقلا يأ رمخلاو زبخلا سيدقتب

 يمهولا يبارسلا لايخلا يف ليوط هعاب ريطخ يوون للحم نم هلاي

 ܐܢܐ

 .يسرافلا مظنلا نم يه امانهاشلا نأ لئاق ىعّدا نإ نآلا برغتسأ ال

 ةعطاقم نأب ردي مل نكلو ةيلاحلا سراف نم ناك مظانلا نأ قفاوأ

 قحسا نب نسح وه اهمظن يذلاو ايروس ناكس نم يه ايمروأ

 ةئفلا تاذ نم ناك ةيبرعلل لقانلاو ليصأ يروس مسا وهو يسيدرفلا

 ܬܐܬܐ ܠܠ مح ܚܬܒܢ اراد ثيبد يلعرب حاتفن همساو

 نانثإلاو يسيدرفلا قحسا اراب ܐܣܝܕ ىو ܩܚܣܝ( ܪܒ لوألاو

 سراف دالب يف نييروسلاب ظتكت نآلا ىتح يتلا ايمروأ ةعطاقم نم

 امأ .اعرش ةضوفرم دعت اهريغب مدقت ةقيثو لكو ةرخأتم روصع ىلإ

 لصأل ةبسنلاب دهعلا ثيدح وهف ةيسرافلا يف محالملا نم درو ام

 .سرفلا خيراوت يف تنود يتلا ةمحلملا

 دق اهنأ يأ :ةسولهم ةهكاف :هكاوفلا يف لاقت ام ابلاغو :سولهم د

 سولهم نكت مل يهف داسفلا نم برفتو ءاوتسالا دح تربعو توتسا



 يأ: | هبه ܨܠܘ ܨ اظفل اهفيطلتل ةقيرطلا هذه ىلع تفل سويهم لب

 اهلّوح ام ابلاغ ءاثلاو ؛ثويهم :ܬܘܝܗܡ اهنم مسالاو ةرثكب خبط

 .سويهم عمهم ه.ص تحبصأف نيسلا ىلإ ءاعمج ايروس لهأ

 ار ابيب ايد ينل بدم ع ع يدخل

 = ةجضانلا ةهكافلاو . قهم هدم تحبصأ يتلا أ[.هم هدم اهنم

00 

 لمعلاب دعي يذلا لوسكلا لومخلا وهو :صايهمو :صيهم ¥#
 :ةليصفلا ةبارقل ءاحلا ناكم تذخأ ءاحلا ءصايهملا وهف هزجني الو

3 . 
 دن ل لا ع ا لا للا ا و

 دتشي هنأ يأ : بسن يك لمع يف دتشي نأ لواحيو ددشتو دتشا

 وهف كلانه لمع ال نكلو دتشيو ىوقتي طقف فسألل هنكلو لواحيو

 . ܛܡܡ الو ܡܠܪܡ رطمي الو دعري

 نيزح عباط اهل ةريصق ةيرعش تاعوطقم لاوملا :لالويو :لاوم :*

 يذلا نيزحلا رعشلا نذإ وهف ؛مهتاقبط عيمج نم نويروسلا هب ىنغت

 ةرداغمو توملا دنع قارفلاو مغلاو نزحلا تابسانم يف بعشلا هينغي

 ܠܠܝܡܘ ليل اي ܠܠܝ نم يروس جسن وه لاوملا .ةايحلا

 ءاكبلاو حونلا وهو ܠܠܝ ليل ايو ܠܠܝܐ ليليأ هيضامو «ليليم

 يتلا يلايللاو ليواوملا ةيبرعلا يف تذخأو .ءاقدصألاو تاومألا ىلع

 يتلا ةلآلا كلت دوعلا ىلع الإ عقوت ال تناكو اح هم ܨܠ ܙ: يه

 امو نازحألاو رادكألا ثودح ىدل بعني يذلا موبلا يأ !وهح تيعد



 هيلي هدعبو بئارخلا يف موبلاك بعني يذلا " بعانلا " طبضلاب هينعي

 دالك بكب يلايللاو ܐܠܘ لاوملاو لالويلا وه يذلا ءاكبلا

 يه نئعذت لالويلا ئف-دؤعلا ىلع مّسقت يتلا ميساقتلا نأ امزاج دقتعأو

 ول امك نازحألا ءاوجأ ميسجتو قلخ يأ ميساقتلا تسيلو ميشاكتلا

 :ܡܫܓ ܐܡܫܘܓ يف ًايدج ًالالويو ًابيعنو ًاقيقح اتيم كلانه ناك
 نأ مسالل زاجو .اماشوكلا ܐܡܫܘܓ وه ليثمتلاو لثمو قّبط

 ليثمتلاو اددعه هم نالفف ينامنيسلا ليثمتلا يف لمعتسي

 ميجا اك نها: هلا دق ااقاوخاصا راء امم أ اذا كن كناناز كما ܐܡܫܘܓ

 نأ نيعلا يداني لاوملا ولتي نم نأ لوقن لاوملا ىلإ ةدوعو .ةيرصملا

 يحونو ينيع اي كبا نيع اي ليل اي :الئاق ةقرحب يكبتو عمدلا فرذت

 يهو .اردومم ةضييبلا م ارح وهو ܐܪܝܡ :ردوم

 اذهل رن ملو ءاردمم ]ܪܕܡܡ وه دسافلاو ܪܕܡܘ ܪܕܡ نم ديزملا

 ةلماش اهنأ عم .دسافلا ضيبلا يف ىوس رخآ لامعتسا يأ لعفلا

 اهنع انرّبع اهلك دسافلا يموكحلا كلسلاو يقلخلا داسفلا يف ىنعملا

 .01111«6م6101 ةيزيلكنالا يفو اثوردم |! .هؤ دم 7

 ةيبرعلا ىلإ مسالا اذه لقانت فيك ديكأتلاب ملعأ ال :سيروم

 يف ةتبنب ًانميت ذخأ ܣܟܝܪܘܡ سيروم مساف ةيبرغلا ةيبنجألا تاغللاو

 :قظمزاوملا ان حهفي6ذتال ةزوننلختا 6 ماظنشلا ܠܐܠ

 . ܒܒܝ ܪܘܡ



 ناك نإ ءانيبلا ءانّيلا صحفتي هب يذلا جلاملا وه :نيرطسوم 6
 ܐܒ; ܢܒ ܠܝܡ نويددصلا هاعد اذكه .¥ مأ ايدومع

 تلوانت يتلا نيرطسوملا نم ةدحاو ةقش يه ةرطسملا نأ ىلع دذيدشت

 اهعمجو رطاسم يأ ماسقأ ةثالث نم نوكتت اهنأ عقاولاو عمجلا ةغيص

 . م: عم هنم نيرطسوم

 يف تداس ةملك يه لب ةماعلا مالك نم حشوملا نكي مل :حشوم ܝܨ

 اهليلحت يف لايخلا جاّسن بهذو ةانغملا ةقيقرلا راعشألا ىف يرعلا ةعل

 رعشل هنإ :لاق نَم مهنمو ةيسلدنأ اهنإ :لاق نَم مهنم ةديدع بهاذم

 يف مهضعب بأد اذهو .خلا .. فهرملا سحلاب حشتمو ةقرلاب سّيلم

 ىلإ هبسن نم مهنمو قيرغإلا ىلإ هبسن نم مهنم ثارتلا ريسفت

 دادجأو ءابآ ال ةرجش نم عطق دق للحملا ناكو ةيسرافلا لوصألا

 ساقملا نوزوملا مالكلا وه حشوملاف .ةنيعم ةرتف لبق ام هل ثارت الو

 قتشم مسا وهو هافيسومو هبيكرت يف نزولا دعاوق ىلإ عضخي يذلا

 ܝܢܩܡܡ هب لوعفملا مساو .ساقو نزو حاشم مهتم ةملك نع

 ادج ميدق وه يروسلا نزولا يأ يروسلا حشملاو حّشمُمو .حاشامم

 سقطلاو ةيودألا لوانتي امك ؛ىقيسوملاو راعشألا يف خيراتلا يف

 نذإف «ةنيعم نيزاومل عضخت تناك ةيعامتجا ةرهاظ لكو خبطلاو

 قيرغإلل كلذ تمي الو هافيسومو هبيكرتب نوزوملا مالكلا وه حشوملا

 لاوملا ةملك حرش ىلع عالطالا وجرأ .ىرخأب وأ ةلصب نابسإلل وأ



 عمجلاو حشّممو اثحوشم ا اجي ܡܡ ܡܐ انامل ورا ةداإ و وغلا ةعطقلا

 ةدايزو «ةميمص ةيروس يهف ءاثاحشومو اتاحشومو ܬܝܝܫܘܡ اهيف

 ةعوطقملا يف طقف لخدت مل اثحشوملا ةملك نأب لوقن حاضيإلا يف

 :لوقن يضارألا ܢ .ءيش لكل نازيم يه امنإ ةنوزوملا ܝܣ

 ܘ[ انه وتسأل :قؤقت لدكعملا سقطلا ىفو ܝܡ

 .اذكهو ... نزتملا لدتعملا

 ةيبرع نيب ام تعمج دقوملاو .موحلا رخآ فدارم اهلو :دقوم

 .ءفدلاو ةرارحلا ردصم يأ ةتحب ةيروس يهف موحلا امأ ةيروسو

 موحلا يف بطحلا دئوؤي منع نالف :ةماعلا لاق ددص ةفطنم يفو

1 
 تايلوضف ييلوملا لامو ؛ىوادبلا ناسل يف درو ريبعت :ييلوم :

 يف يودبلا ضاعتما ىدلو ؛نطبلا نطاب وأ ءاسنلا محر يف تبنت

 نم يهو :ييلوملاب يلبت يأ :" ييلوملا لام " :هل لوقي ةباد وأ ناسنإ

 اهنوفرعي نيذلا نييددصلا مالكو ىوادبلا مالك يف ةيروسلا ةغللا ايافب

 ىف هقأا ܦ نؤلصتت دكان, انركذ امك ئهاو + مح هجم" اهانمت

 :هتيمت مث نمو «مالآلاو عاجوألا هل رثكتو ناسنإلا نطاب

 ܐܩܘܡ نوتيب نويددصلا هاعد اضيأو ءبرعلا قوم وأ : ¢ ܨܝܘ

 هيف لاق .يمويلا مهؤاذح وهو يعرلا يف بارعألا هسبل نشخ ءاذح

 بسح نوتيبلا نأب مزاج ريغ دقتعأ .نوتيبو ءوم وأ قوم نويددصلا



 فلغي امف . ܐܢܘܬܝܒܘ ܢܘܬܝܒ 3 ܒ قع ܢܘܬܝܒ تيبلل

 لمحي يذلا ءاعولاو باتكلا هب دلجي يذلا ريغصلا تيبلا وه لجرألا

 ̣ ܐܢܵܘܬܝܒܿܘ ܢܘܬܝܒ نوتيبلا يهف ܐܦ ܡ ام ةيمكو ام )ܐܘܩ

 .ءابلا فرح يف اهتثحب تنك نإ ملعأ ال

 فراعملا يف ةليوط عاب اهلو ةيروس ةقيمع روذدج اهل ةلئاع :عديم

 ܥܫ ينم لوفلا عديم كيب لييحلا مسللا 1ذه مييلع قلطا قرحلاو

 عديملاو عدايملاو .قدحو ملعو فرع اهانعمو ءايلا رسكب عدي

 وه عدملاو ةقطنملا يف هترهش تفبط يذلا ܕ ܥܡ

 مهنمو عئانصلا يبحاصو نوقذاحلا نويديلقتلا ءابطألا مهنمو .ةفرعملا

 33 ىف رونق رايعرلا 3 ردا ول نيش نب
 املقو عديملا جيهب خيشلا هنع ةرهشلا ثروو عديملا سراف خيشلا

 ةفرحلاو ةفرعملا تيب مهف ندرألاو نانبلو ايروس يف دحأ مهلهج

 ܒ عديم ةفرعملاو ةرهشلا نع ترّبع يتلا بطلاو

 يفو ءمسالا اذهب اونكت ليزاربلا يلاهأ نم اهب ناهتسي ال ةبسن
 امنإ ةلئاعلاب ةلئاعلا ةقالع ملعأ الو ءريثكلا قلخلا اهيف مهل لاغتربلا

 303: > 4:3 10:1 له نعي هناك لرسم

 دالب ىلإ اوقرم اهنمو براغملا دالب ىلإ اوبهذ نيذلا لاله ينب ايافب

 مهحوزن ىدلو ينانبللا عاقبلا لهس نم تناك ةرجهلا لوصأو لاغتربلا

 اهمساو مهعدوت احيش لت اهمساب يعد يذلا اهلت ىلع ديز مأ تفقو

 ܫ



 هل

 لقفز ةفلوقلا وج ديو كلفنا: وقم تدم قبلا © ةناقعلا هوهأ:! ::نميم ! ل

 يف ديزمل اهلبق ام رظناو .صمح ةنيدم نم ةيقرشلا ةقطنملا يف دئاس

 ءافكب لك لال » القا ܠ نمكملا نأ امك عاجلا

 تاذ " رميملا سفن ىلع وه نالا ىتحو اذك عوضوم يف ملكتي



 7 نونلا فرح <



 7 نونلا فرح ܨ

 :انايوبد اغبن ܝܒܢ ܐܓܒܢ :ينايبدلا ةغبانلا وأ :ةغبان ܝ

 ةمكحلاو دشرلاو لقعتلا :ينايوبلاو انايوبلاو .ديفحلاو ليلسلا وه غبنلا
 اره 70:78 رك ,ةياردلاو ةبكحلا 155 9 75 - :ةياودلاو

 :هعلطم اذه

 دنسلاف ءايلعلا يف ةيم راداي

 ܣܦ ܦܐ احح ܗܘܥܠܦ |ܬܝܡܕ ܐܝܕ

 دبألا فلاس اهيلع لاطو توقأ

 | ܝܒ ووو فكم ܒܠܠ ܥ الا ܬܝܘܟ
 اهلئاسأ ًالاليصأ اهيف تفقو

 ̇ܗܠ ܠܐܫܡܘ ال ܕܡܘ الع ܒܘܟ ܬܦܩ

 دحأ نم عبرلاب امو اباوج تّيع
 ري

 ܿܗܝܕܝܚܝ ܦܐ ܗܒ ܢܝܠܝܒܕ الو ܗܝܒܢܓ ܝܗܘܝܥܘܥ

 هذهو ءاهفنك ثحت ܝ 3 ܀ܒ̈ܝܚܢܢܠ ܝܢ و هريد بدلب ناك رعشلا اذه يف

 .باذعلاو ملظلا هكد يذلا تاومألا نكسم ايأ

 .ناك ربخ يف اوراصو هوملعم لحتراو بئارخلا نم الت تحبصأ



 داك ر هلع نع ةناسا انو )16 > ܬ ܒܠ:

 دعب اوعبرتي مل هكاسنو هنابهر نأب تملعو ريرم ءاكبب هبناوج تغثف

 .مهتداعك هتابنج نيب

 (سيقلا ؤرمل تناك امبرلو) :اهيف لاق ىرخأ ةعوطقمو

 انححح .ه اصّمو ܐܠܬ ܠܥܐ ܐܬܩܥ

 مازح نبا ىكب امك رايدلا يكبن

 ܐ̈ܡܣܚ ̈ܝܢܒ ܢܠ ܘܝܟܒܐ ܐܡܟ ܐܪܝܕܠ ܐܟܒܢ

 ريدلا كبنل .ءابآلا لت اي .انسوفن يف قيضلا تلخدأ مك للطلا اذهيأ

 .تاغطلا ونب اناكبأ مكف سرد يذلا

 اسأر بلقني ىنعملاو ىنبملا نم اهطبنتسا ةيليصحت ةمجرت يه اعبط

 ܡ :هدذيزمو ؛ 5 :درجملا هلعف .ضكتراو دعترا :زأن 6

 ىلإ زون نم ةلوهسلل تبلقف ىرخألا ناكم ذخأت ةدحاو ةلعلا فرحأو

 .ةيروسلا دعاوقلا بسح عضاو اذهو ܨܢ

 ةيروسلا توشونلا وه توسانلاو .يداه هتوسان نالف :توسان @

 اهنمو. .يذاهلا .توسانلا اهنم فاصوأ هلو .يرشبلا عبظلا يأ ܐܘܦ(
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 لعب ܦ

 ناسنإلا يف اهلكو سانأو سان نيشانو اشان ܢܝܫܢܐܘ ܐܫܢܐ تعرفت

 ܘܦܐ ܠ

 تلماكت نمو يقنلا يوقلا حيرصلا رّينلا ناسنإلا يف ةفص :فيصان

 ܪ انللحلإ آت افشي ادن
 اسك جواويو ,:كابصن راعي ييورجملاملعق ,ةريكب ايروبسو' نانبل.يف

 يشف ا ةبيئاخللط هيض رقة برسل مكاو كنا قابلا: نقانق مريم ةنفستا كانو

 يوبقلا مسلاو يبوتو توينملا صبت لاق ܦܘ ܙܢ نالف

 اذه نم فاصنإلا لوانتم ذخأ امبرلو .خلا ... ܦܝ ܟܕ اصعم

 نم طئاحلا تبثت يتلا ةقاطلا :ةأوؤان ددص لهأ ناسلبو :هقوقان 4

 ىنعم ىلع اهل فقأ ملو يروس اهبيكرت .تيبلا لوح نم ةيؤر لجأ

 يروسلا بيكرتلاو نزولا نم اهنأ اهركذب يفتكأ .ةيروسلا ةغللا يف

 ܠܝܬܝܐ

 بسح نكت مل يهو ايسنج لماع جرادلا ىنعملا :يكانو :كان د

 قواتع رامي و9 زاهأو )ܒܡ ونش يقلالكن اكن -عيفضلا*قنعملا

 كانو اكن : احم اهتعمسو اهفرشب اهناهأو ةاتفلا فربشب ررضلا

 .اهناهأو ةنالف فرش يف ررضلا عقوأ ܝܟ

 دحاو لجرل عستي نأ داكي ددص ةينبأ يف قيض قوباز :ارومان

 .رمنلا لثم يراوضلا هيف سبحي يذلا صفقلا يه ةرومانلاو رثكأ ال

 1 نام ]!اةئابشب[ دكا مربنلاسويشت ئرثلا ,ةياوفلا# ىلا ةبقين,تذملا
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 = 9:3 333 اتباو ءارومات )ܘܦܣ )7:20 ܐܣ

 . ܠܥ ܕ صخشل اللا

 ܕܘܝܢܘ ܝ طيانلاو دحاو ىنعم ىلع اتلد :طبامو :طبان

 حنرتيو ليامتي حنرتملا ركسلاك هتكرح تبثت مل نم وه دويانو طويان

 ءاطلا تذخأ امنإ ءاطلاب تسيلو لادلا يف هحيحصو هتكرحب تابث الو

 وهف ةريثك نايحأ يف اهنع بونت نأ اهل زاجو اهتخأ اهنأل لادلا ناكم

 ةفص هيلع تقلطأ عئاملا بذبذملاو تباثلا ريغ ليامتملا ܫ ديانلا

 ريخألا ىنعملاو .ام يأر ىلع هتابث مدع يف 9 دسم طيانلا

 13 نييدصلا فرص ىف ىدودلاو اووقلاو :ةراشيباو ازاهجم ذأ

 ساعنلا ثدحي امدنع سأرلا ةكرح اهبحصي يتلا ةوبكلا يه ىوادبلا

 طبهي هنأ )| موتلل سفنلا مالستسال سأرلا نزاوت مدع نذإ يه ةدونلاف

 .ةكرحلا يف نزاوت امنود ىرخأ عفتريو انايحأ

 ايراد دعنا ب ني يي نش م يراشم مالا
 دراو اذهو ءنم جرخ فكن نم نوكت امبر وأ ةيروسلاو ةيبرعلا

 3 00: =ܒ ܥܒ

 باهتلإلا ىلع لد يعابر لعف ܫܪܒܢ شربن حصألا : ܛ ܨܼ

 ةرارحلاب يلغي يذلا وه جربني يذلا ناسنإلاو ةرارحلاو دقوتلاو

 جربنم نالف " :هيف انلق ءىنتغاو ازوعم اريقف ناك نَم مهنمو «ةايحلاو

 3 ررعامج راحل كبير يقيل يارا ا وجا ىف
 .شربنم : ىف :ّحلع © شربن : ܫܪܒܢ اهنم لعفلا
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 داصلا اهتخأ ناكم لتحت نأ نيزلل انه زاج ܥ أتن يأ :زبن

 لقتي يأ عتني وهف هنزو لقث ام ءيش لمحي امدنع :عتانو :عتن

 سكعلا نكلو لقثلا لمحي نم بناج نم وه عتنلا نأ ضعبلا لاخي

 هلفثل لفسألا ىلإ عتني ذإ ليفثلا لومحملا وه عتانلاف .حيحصلا وه

 ىلإ حجرو هنزو لفت يأ 7138 عاتن ܥ ܐܠܢ لعف وهف هتفاثكو

 .لفسألا

 هلقث تحت خضرو هلَمَح حمقلا سيك لامحلا عتن :عتابو :عتن

 ]ܙܐ نا قنا وق راعي ينطنك :عتاني مع نالفو ܥܠܢ

 لضفي يأ ةورثلا نع ملعلا عتاني نالفو .خلا ... المحو ةركفو ام

 .سفنلا قشب ام ائيش حجري نأ لواحي يأ عتاني مع نالفو .حجريو

 ©[ لا وأ سكرش مسا يف ىلوألا نيشلاك ميجلا ظفل عم :قجن

 قجم تسيلو قجن عقاولا يف يهف ميملاب نونلا تلدبتسا دقو ةيبرغلا

 . ܩܫܢ اهلّبق نيتقجم هتسورع قجم نمك ليق ܩܧܢ اهلصأ .قّجمو

 نايرسلا نييولعلا لابج ناكس نيب ةرازغب دراو لعفلا اذهو قشان

 يقاس يقم يأ ءارذعلا ةروص قّجمي مع نالفو ددص يلاهأو

 يأ :اهقجمو هتسورع مض ܨܘ يف حالطصا كلانهو ءاليبقت اهعسويو
 ههحح :اهفجمو هتسورع شنق . هههن وه هنهحح اهلبقو اهمض

 .اهلبقو هردص ىلا اهمض . ܗܩܫܢܘ

 .شحل يف اهانحرش :سشوحت 6



 شخن نالف ضعبلا اهلاخ امك تسيل ملأتو ىناع هس اهلعف :شخن

 ةيلمع ىلع الو ةربإلا ىلع ال عقت ال انه نكلو «ةربإلا يف هعبصأ
 اذل عبصألا يف ةربإلا لاخدإ هببسي يذلا ملألا لب ةربإلاب نعطلا

 ةقيرطلا ىلع تظفل «يناعيو ملأتي يأ 3: ܗ

 .ىذأو عجوأ : ܕ .ةيقرشلا

 هيلع باجأ هنأ يأ اذيأ اًحيهتي علو ردذن:باوخجلا ردن نالف :ردن 7

 ليسلاك باسنا مل هلعف .ةقاعا وأ ددرت امنود ةقالطو ةعرسب

 ةم:شرللا ةيهئار اهنم.قتنشا 9 .ةقالطلا رودان : |ؤ همم ةقالطب

 طقف صاخ يأرب وه. ريخألاو اكارذ ال اشر 2 ةقدنبلاك شاشرلا
= = 

 لامعتسا زاج انهو اياكوهلا يه ياجهتلاو ܕ ܐܓܘܗ :ياجوهلا امأ

 .اكا رد ܐܝܓܘܗ ياجوهلاو اشر شرلا يف ܐܪܕܢ

 ةبغرلا يه ةوزنلاو .رارصإ لكب يروسلا اهلصأ حجرأ :اوزن 6

 ةبرجتلا يه اعقل اهلعف ام لمع باكترا يف ةئجافملا ةئراطلا

 برج يسان ܝܩܣܢ اهديزم ءوسلا ىلع ثحلاو ءيشلا يف صحفلاو

 يرولا هال ىف ىلصن امك ةيردثلا نه اندبعتن انويسلو انايسنز

 ةوزنلا نأ اوزتلاو ةيردتلا ىف اناخدت ال ان ةيعميك تحايل

 ةيطخلا ىلإ فارجنالاو ةبرجتلا ينعت يهو . امعصم ايسنلا يه

 يربك ردي 9 < 3530 نو 0

 .ناحتمالاو
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 ىضصلن اهلعف ىضصمعتل و ءام سيسن : هنم جرخ عوبنيلاو افيعض ,

 .فيعض :̄ܣܝܩܝܩܣܦܠܢܘ فعض
 رج

 ܬܝ ܀

 ءاملاك برست ىنعمب ܦܢ يف رخآ ناكم يف اهانثحب اننأ نظأ : شن

 لئاوسلا نم هاوتحم لب ءاعولا لوانتي ال انه ىنعملاو بوقثم ءانإ نم

 ةيوق تسيل ةفيعض يأ اهمهد حبصتف ةيمكلا فعضت ܝܢ ܝܨ امدنع

 3 ةيضص ܝ: ؛ةيمكلا نم برست كلانه نكي مل ول امك

 .برست ىنعمب تذخأو .ائيشف ائيش ةيمكلا

 يتلا خاسوألا يأ حشملا لب حشنلا نم اهنظأ ال خسولا :حشن

 ىلع نوكتي يذلا حشنلاو فنألا حشنك .ةجزللا ةيتيزلا ةداملا اهبحصي

 . ܐܝܝܫܡ بهدم تيزلا وه حششملاو مهماعطإ 73

 طاشنلاو ةيويحلاب ءيلملا نفسنا از انفي قل قلل لبان رت ح : مشن

 انمسقنر تالف ف نميمادآلا: ىوادببلا .كلهأ نيب ٌمِيْقَت قلب ةفلصلا توزع

 ىلع لدت تافصلا هذه لك ءبهو خفنو سفنت ردهم اهلعف .يمشنو

 ةايحلاب اوألتما نيذلا دارفألا نم ناك يمشنو امشن ناك نّمو «ةايحلا

 |1.ةلئيش :ةءورملاو ةوخنلا بحاص نع تربع امك ةيويحلاو

 للايباد مارك وقص يلع جلد ايلكاو اة ىدزانو شاينا |[ فعضم

 ܐܬܘܪܡܘ ܐܬܘܚܝܢܘ ܐܡܫܢ

 :ܒܣܟܢ يف لعف ةسلس ةقيرطب قرسو سلتخا ىنعمب ܐܢܢ

 سلتخملا ذخآلا يأ باّسنلا باّسنلا هلعاف ؛لوانتو ذخأ باصن



 تدراوت ةيبرعلا يفو ؛سالتخالاو ذخألا اباصن احععم بصنلاو
 اباشحلا يف ةيروسلا ذخاملا نم امهو بسنلاو بسحلا يف ناتملك

 مهو يكاد با رجم ܒܒ ܝ اباسنلاو

 اهطيحيو اهراتخي يتلا يف : ققدُي نأ هيلع بجي جاوزلا ىلع يوني

 اذه نم تربع نإو اهلاوخأو اهمامعأو اهلهأو اهقالخأ نع ةسارد

 نذإ بسنلا يأ ذخألا يه ةيناثلا ةلحرملا يتأت قيقدتلاو صحفلا

 ةهيصتر ة رفايصفلا 3 ܐܠܦܰܢ ܒܠ 3 )3 ܫ

 مت قفد ܠܡ مو تدهس ليام :دهدالاو أل نييبقرشلا لهألا

 .بسنو بسح :بسنا مث بسحا .ذخ

 ازاجم ىنعملا اذه ذخأ انهو ܨ نمسو ܨܘܢ ىنعمب :حصنل

 لعف ىنع امك ةرهشلاو راهدزالاو ؤلألتلاو زوربلا يف ةراعتساو

 .ةرهشو ءافصو رب لجرسم رس :يأ حصان نالفو حاصن ܚ ܟܢ

 يف حيصنو .ةديمحلا تافصلا هذه ءايلوأ نم هلعج :نالف حصن نالفو

 .هندَب رّبكو نُمنم نم ندبلا
 اهلمعتسا دقف «؛لتباو بطر اهانعم نم مغرلا ىلع اطن حصألاو :طن :

 سرامي يأ ةرقبلا طني روثلا مئاهبلل ةيسنجلا ةسرامملا يف نويددصلا

 يملا نيا ادي اهي نسل اذه ايعم ىسنحلا ليعلا

 حقلملا ي 113 ܝ نر يس ضني رو ردطلاو

 .تارقبلا عم يسنجلا لمعلا سرامي يذلا
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 ىلع ظفاحو رظتناو سرح ܪܛ سراحلا :روطانو :رطن

 .تحب يروس لعف .اروطانو روطان ؤههّجل ܪܛ و

 يف ملأ نم تفطن يحورو ءءاكبلا نم دلولا حور تفطن :فطن

 هب رعشي امع ريبعت يهو لاسو جضنو رطقت ܦܠܛܛܢ لعف .يردص

 عم لعفلا ىواستو ملألا ةدش نم هنم رطقت اهنأك هسفن نأب ضيرملا

 .ناعم نم نالمحي ام لك عم دحاو نالعفلاف ةيبرعلا يف فطن لعف

 يحن طعن لصألا يف اهنكلو ظفلت امك برعلا اهخسن ܐܦܢ

 نانثإ رجاشتو ملحم :لاقف بلكلا رهتني نمك رهتناو ةناهملاب ܨ ܨ

 ܛܥܘܢ ܛܥܢܐ اهيف لوقن ةرحانملاو مئاتشلا اتلباقتو ناتنثإ وأ

 ܣܢ 39 حبصي: انهو :«:ا جحد هه يحس «ܐܛܥܢܘܫ܀ ܝ

 ورك الابر جكسار ܐܫܪ حا ܠܐܪܒ( ܐܳܢܳܐ ةفيوعلا

 اذا قو رضلابب هولعف ف رواهسض تعا هنأ, ىأد#نالفل دوسي رالخد: عن

 :هلعف ؛ةروعانلاو رامحلا توص وه 67 رعنلاو .هروعش حرجي

 .سرشو ٍذؤم بحتسم ريغ توصب رخآ لباق رعنت :ܪܥܢܬܐܘ ܢ

 .يزاجم يراعتسا ىنعملا انهو

 ܨܥ ريزنخلا نتن الضال امنحفقلطوياخ اشوبص جرخأ ܩܨ

 اصوعن صوعني مع ينغملاو ءصوعني مع لفطلا + دل

 .| ܨܘܥܘܢ

 وه وه لعفلاف ةيروسلاو ةيبرعلا ةقيرطلا ىلع يروس ظفل :شفن
 .سفن يف يراعتسا ىنعم شفنو ةايحلا يف ليلد سئفنلاو ܚܢ



 يروس لعفلاو اشه حبصأو سفنت ادبلتم نوكي نأ ܠܫܢ ܘ فوصلا

 ܨܐ هك شفانو شافن فكم

 رحب درجم لعف .مامألا ىلإ ئتان يأ صفان هنطب نالف :صفن %

 تحبصأف ىرخألا ناكم ةدحاو تذخأ ناتقيقش ءابلاو ءافلا صابن

 يفلاو ءابلا نأ كافخ الو تبنو امنو أتن : رحل نع اضوع صفن

 .دحاو فرح امه ةيبرغلا \/ ءافلاو

 نيجعلا نم رمجلا قوف رونتلا رادج نم طقسي ام يه :يلوفت 6

 شيرفلاو نبجلا اهيف عضويو رونتلا نم لشتنت رمجلا قوف زبختو

 مسالاو ܟܦ ܕܕ طقس : ܠܠܦܠܢ اهنم لعفلا ءبيط معطو ةذلب لكؤتو

 .ةأبعملا ةريطشلاك يهو يلوفنلا درفم الوفنلاو .ܐܳܠܽܘܦܢ :يلوفن :اهنم

 دب 3983 3: 30000 54 رعب

 ܫܢ :قن تناك ول امك ةماعلا اهظفلو .اقن ܐܩܢ ܝܟ( :قن ±

 : ب بغرو ىلإ لام يأ :ܐܩܢ اهنم لعفلا عقاولاو بلطلا رثكأو

 بلطلا رثكي يأ :جوزتيل ܕܐܦܐ ىلع قني مع باشلا . ܡܕܡܠ الر

 يف ةّحلملا هتبغر نع رّبعي هنإ = بيلح ودب قني لفطلاو «هلهأ نم

 بلا نوش

 امك ىنعملا سيلو نالف دفتني ناسنإ وأ 7 دقنلا يف امك : دقن 7

 بويعلا نم دّرِجو فظن يأ :داقن ܩܢ لعف وه لب ئراقلا هلاخي

 هفظني ءيشلا دقني نمو هيف بيع ال يذلا فيظنلا وه ܐܕܩܢ ادقتلاو

 .لاونملا اذه ىلع سقو «؛بئاعملا نم هدرجي هنأ ىأ باتكلا دقني نمو



 اننكلو ءرفحي رقني ريطلاو ءرجحلا رقن .ةيبرعو ةيروس نيب :رقن ¥%

 لعفلا هلمحي يذلا يراعتسالا ىنعملا يف امنإ يناعملا هذه ددصب انسل

 ." حلي يأ لكأي نأ ديري همأ ىلع رقني لفطلا " .خلا ... راقن ܟ

 1 زقايعنتو اعنا :ةدشب حِلُّملا وه راقنلاو ܪܝܢ اهنم مسالا

 ؛يدجملا ريغ لدجلا ܐܪܩܘ رقانم نامصتخي يأ :ܢܝܪܩܢܬܡ

 ىتح هحاحلإ ىلع يقب يأ ديري ام ىلع لصح ىتح رقني لض نالفو

 يه ارقونلاو .ةيروس ةغل يف ةليلج تاحالطصا هذه امنإ ديري ام لان

 تفاخ هنأكو حبصي ىتح امئاد صخشلا هب سلجي يذلا ناكملا

 يذلا روطخملا تيبلا تنع امك ' ارقي لامع ارقونلا يف دعاق باشلا '

 ميجلاك فاقلا ظفل:عمأ ]ܩܘܢ .انقونلا:هانيمسأ ܐܘܢܐ راوزلا 'هيلإ ئتأي

 ܐܪܓܘܢ اهظفل عم هتفاضم يه خيشلا ةرقنو لوزنملاو ةيرصملا

 |: يوب ܓ نم ةريخألا هذه تناك نإ رمألا ةقيقح ىلع تسلو

 تايلكلا: نم نيثكلا .تدبرو اينروني ىف امكءازاههب دهب ܐܨܪ ܒܝ ܝ

 طاشتقلا وأ رانزلا بوقت يف تلمعتسا امك " .رقونلاو ةروقانلا يف

 هرصخ بسح رقن رخآ وأ رقن لوأ يف نيزبإلا عضو ' ܐܛܫܟ

 رانزلا بفت يف تلمعتسا امو . ܐ ܪܩܘܢ ةرفحلا اضيأ تنعو همجحو

 يف نافدارتم نالعفو رخآلل ونص دحاو امه بقتلاو رقنلا نآل الإ

 ,عينفملا

 ىبتجاقت توما ل هير هتيقزنت ةنليخي ,هئدحش نه ائيش.جرخأب يأ : ضقن ¥%

 نالف .ءيش نم ائيش جرختسا درج يأ ܓܢ يه لب ةيبرعلا ضقن



 ىقن يأ اطاطبلا ؛:ةيرصملا ميجلاك فاقلا ظفل عم اعبط ءضقني مع

 مهب لعف نم يأ دقني نم تناك امبرلو ةحيحصلا نم ةدسافلا جرخي

 | 35 - 5  ىسبلا ني ديباقلا عرخاو فظن ىا مهب

 مساو لعفلا اذه لوصأ نم يه ذاقنإلا نأ ىرأ امك .دحاو ىنعملا

 .رطخلا نم هرجو هبحس ܐܗ ܕܓܢ داكنإلا وهو

 هانعم درو امك ܦܩܢ اهلعف ثافقنلاو .هب دحتاو قفاوو ܟܚ :ثافقن

 ةرتف دعب يتأت يتلا تابسانملاو ةنمزألاو فورظلا يه ثافقنلاو

 رخآو موي لك يف هسبلل يأ جمدلل دحاو نابوث هدنع نالفو عباتتلاب

 هي ܒ يتأت يتلا تابسانملا يأ :ܐܬܝ̈ܦܰܩܢܰܠ ثافقنلل

 هانعم يراعتسالا اهانعمب شمطلا يهف جمدلا ةملك امأ ىرخألا

 هب صوغلا ىنعمب ذخأ ةراعتسا امأ هسيمغتو هغبصو ءيشلاب سطغلا

 ܒܫ ܒܒܠ بوثف موي لك هب غابصتسالاو امئاد

 .تاقفنلل بوثو جمدلل بوث = ثافقنلاو شمطلل : م

 .هعم تشفنو بيصن اي ةقاطب ىرتشا نالف :هعم تشقن

 رزغأ امو .اهحبرو هعم تقدصو تتبث يأ ܗ ܥܥ نك ܐܟܢ

 نم ةيتآ يهف ةيروسلا شاقنلا ةملك امأ يروسلا مالكلا يف لعفلا اذه

 يأ ناسفانتي اعرشو دحاوب دحاو عقوأ يأ ܐܡܝܕ 9979 7

 تبث :ܣܣܢ شقنلاو .نامصتخي امهلعجو امهنيب اهيف لدجلا اعقوأ

 اهعيدم شقنملاو رجحلا ىف ًاتباث متيم ىلا ندحلا ف قلل

 ܘ 1
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 عقوأ نمو .رخآلا ءيشلا ىلع موسرلا ىدحإل متخلا تبثي يذلا وه

 :ىشيرقانلا ويف ناغتخيزايهلعشو نيكرطاووف

 لب ضام لعفلا نأ ئراقلا لاخي ايساق ايبصع هنم لعج يأ :زركن

 وهف/نعفلا لبقتسم:يلف اهلمعتسنإ يتلا :نونلا:هيلغ: تلخد:امنإ ًالبقتسم

 هلعج نالف سرفن نالفو ىسقو سبيو بلص ܣܩ هدرجم سراقن

 نون يه نونلاو ܐܣܪ ܐܩ ܟ. ܐܣܪܦ يف ܐܨܦ ¡ܙ ًايشاق ًابلصتم

 .لبقتسملا لعفلا ءانب يف لبقتسملا

 ܠܠ يل, الثم ةكافتا نم بتنا طق هنانسأبن ܟ ܐܝܪ[ :نريبكت

 صرق سكن نالفو .عطتقاو حبذو رحن يأ ܣܦܦܢ :هلعف هنانسأب

 يتلا نانسألا انوعد نإ ةلكشم الو هنانسأب ةعطق هنم عطتقا :نبجلا

 ܐܫܬ تانشتنملاب ܬ ܝܟ( نوعه ܐܦ(, ܐܟܘ يسوكانلا سكنت

 .زنتكاو نمس .شرع نالف يف امك

 لب.:ةككوحتمألا| ئده:ىتلا, ةنتكنلا ددنصب انسل-..كبكن.وأ:!:ثوكت

 ىنعملاب انتتأ انهو ضعلاو بسللاو صرقلا وه رخآ ىنعم دوصقملا

 ىبلعت»#لعفلا| انلك ةخوكنتي.مغو.طوشتم .ريغ:نالف *لوقن,ذإ.ينراعتسالا
 املج ملألاو ؛.هعسليو هصرقيو هبذعي صخشلا لخاد ام ءيش دوجو

 هلعفو ءضرقو ضع ܬܟܢ لعفلاو ةبسللاو ةصرقلاب هنع انربع

 تكتم خصب ايم وأ ظح بط .:هنيف لوقن لؤنهجملل ئتنبملا

 هشهني هلخادب ام ءيش يأ ثوكنتي ظفللا دنع تحبصأف ثكانتمو

 .هبدعيو هضرفيو



 ةشهنب لباق هدعوب يفوي نأ ضوعو دعو :هدوعوب ثكن يف اذكهو

 اضيأ رخآ ناكم يف ةثكنلا ىنعم انحرش امك ܠܩ ܨܠܐ ثنحو ةضعو

 .ةيناث اهحرشن نأ انل ةجاح ال

 يهواهن :] هن ءاكبلا نم عجوت يأ ءاكبلا نم لفطلا ܐܛܢ :ًاهن

 > د رغلا ناكل ܝܟ

 ضام لعف نكي مل وهو زركن لعف يف امك لعفلا زرب انهو :رتهن
 ܐܒܥ اهلصأ .ثلاثلا درفملا ةلالد هيلع نونلا لوخدل لبقتسم لب

 هنأ يأ :نالف رتحن نالفو «هب ربكو رختفا :ܪܿܬܚ راثحن البقتسمو

 هلبافم ءيشب هرودب هيلع رختفيو يناثلا زربيف ام ءيشب هيلع رختفي

 يهف يبرعلا ةرتاهملا لعف امأ ءراثحنو راثح ܐ ܪܬܚܢ ܪܬܚܐ

 يه |ܬܘܪܬܝܚܡܘ ܪܬܚܬܐ رتاهت تاذلاب لعفلا اذه نم ةيتأتم

 امهنيب عازنلا لصحيف هيلع دري رخآو رخفي دحاو نأ يأ ةرتاهملا

 . |أ.هس اراثوحلا ثدحيو

 وه نإ ءارعشلا ةرخفمو ليمجلا فصولاو رخفلا رعاش يرتحبلا امأ

 رخافلا همسا ريباعت هنع تلد يتلا ةرخافلا ةبسنلا ىلإ ىمتنا نمم الإ

 4.83 )ܒ 3153 ܝܒ رعقلا رق

 :لاؤمسلا نم نويروسلا برعلا ءارعشلا ةيبلغأ يف اذكهو

 2 ܚܒܐ ܪܒ :يبارافلاو ٠ ܩܕܙܪܒ :قدزرفلاو ٠ ܠܝܐܘܡܫ

 ليلس ܐܢܝܘܒܕ ܐܓܒܢ :ينايبذلا ةغبانلاو ; ܝܢܝ ܪܒ :انيس نباو

 .رخآ ناكم يف مهركذ ىلع يتأنسو «لقعتلاو ةمكحلا



 :1 يعقل ةييف)ا حيفا انلق هقلكم شًالتقم ًاتؤنسا يرخأو أ 1: جهتي

 يكن يسم يسن
 )ܣܠܟ ܐܳܢ( اذه ܨܠ ܝܒ مل 14 ¥

 .ةيماعلا يف ىوس هل دوجو ¥ هنأ وأ عاض امبرو يروس بيكرت

 نم نالف هنهن نالفو ؛فلتي نأ داك ىتح ةدشب بذع :هنم ىنعملاو

 يذلاو بعتلاو ملألا ةدش نم هيلع يضقي نأ داك هنأ يأ :برضلا ةدش

 هنهنم وهف هندب يف دعب ةوق ال اكهنم هتيب يلإ يتأي لقحلا يف لمعي

 .يدرف يأر اذه امنإ ىوقلا رئاخ كهنم ܗܢܐ

 نحل «ةبئاتلا ةعشاخلا بولقلا نم باسني يعوشخ نحل :ىون ¶%

 لهأ هب عفر ميدق نحل وهو اعوشخ بلقلا بيذي يذلا لاهتبالا .ىونين

 مهتالصو مهموصب مهيلع هللا مكح اولوح هبو هلل مهتالص ىونين

 نم ةبوتلا ةميد اوعفر مهدنع يح نئاك لك عم ماعطلا نع مهعانتماو

 اذه .محارملا تّمعو نارفغلا بحس مهيلع تطبهف ىلعألا ىلإ لفسألا

 دقف يونين وأ اونين ادن وأ ܐܘܢܝܢ ريهشلا يونينلا نحللا وه

 ىونين موص ديع لك يفف اذه انموي ىلإ لصو ىتح لايجألا ربع راس

 يروسلا مارفأ سيدقلا راعشأو ليتارت ىلإ اوتصنيل نونمؤملا عمتجي

 مهل ةيقرشلا ايروس يف يأ قرشملا سئانك يفو عشختم قحسنم بلقب

 ܠ و .ةكباوتلا: يف ܐ ةذّيّذع  تا١2نقوةيضاكتنسؤوقط

 .ليمجلا يعوشخلا مغنلا اذه ىلع لترتو



 حنرت .ةلهول فجتراو ܐܳܢ : ܐܘܢ ىنعمب 9 دان اهلعفو :ادون د 1

 ةهربل ظقيتسيو مامألا ىلإ هسأر طقسي سلاج وهو ماني امدنع مئانلاو

 ىراذملاو ةويبكلا 338 ܗ زارا + ܐܕܘܢ ادونلا يهو نمزلا نم

 دقو .ظقيتسأو ܢܨܠܐ ينإ يأ ادونلا ينتج | 133 اروع

 ةغيص يف بارعألا اذكهو فاكنتسالا يف ددص يلاهأ اهلمعتسا

 الإ زرلا لكأي ام .ظئطني ܥ 586 اهيف اولاقو. ܕܢܨܒ .فعاضملا
 .هعم لسب امنود زرألا لكأ نع افكنتسم هسأر زهي هنأ يأ :الصيب

 ءاثلا ىلإ بلقت املج ايروس يف لادلا نأ فرعي انلكو فكنتسي وهف

 .نيزلاو ءاظلا اهتاوخ ىلإ بلقت ةريخألاو نيسلاو

 ± ܝ وأ ܒܦ ءيشلا نم ةعطقلا ܒܥ :صقون

 220 :ءانالا يف هقسيحوو علم صقن تاخأ ةيفاطلاو

 اهضعب ىلع ةدمجتملا ةصارتملا ةعطفلا ينعتو حلملا نم اهضعب

 ܫܘܒ شوبك يف امك ضعتبلا

 .حّينت يف اهانحرش :محين

 هب اونع نيذلا رصم لهأ ليبقلا اذه يف درفنا :لّينم وأ :لين

 لعف يهو بدعم اي لينم ايو الين كتج .ءظحلا ليلقو سئابلاو بذعملا

 ءام ءيش ءارج نم قياضتو بذعت ليانو لوان ܠܠ ܠ

 ضعبلا امبرو . ܐܘ ببسب باذعلا كل ىنمتأ يأ الين كتّج :لاق نالفو

 هبذع يهف سكعلاب نكلو ةبرض هاطعأ ةبرض ولوان ةملك لاخ



 بذعملا ليانلا ىلع نينغي ىرفلا يف ىراذعلاو هبرضو هقياضو

 . ܗܠܝܢܘ ܗܠܘܢ هبذع يأ ةبرضب انالف لوان نالفو نهبحب

 3 تسلا دك اننقك .ردعتلا اذه ةراوت :لونو :لين

 كوبأ راهن اي :هبيجيف هنع ضار ناك نإ رخآ ىلع مالسلا دحأ يقلي

 1: : ل
 .اهلبق اميف اهرظنا .ةحارلا ةلقو باذعلا تنع ܨܵܐ



 5 ءاهلا فرح <
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 7 ܐܳܬܐ فرح

 ماق ܨܘ وه راّوهلاو هريغ عم فلتخيو مصتخي :روهي مع نالف :راه

 ديلا )9 فون كلل سم اكرم 1

 . را رشللاو

 يأ " هذه ياه لوقن " :هذه لوقلا يف انعبصأب انرشأ ول امك :ياه

 هذه يأ :تنبلا ياه :لوقن فصلاب تبغاشو توصلا تجرخأ تاتف

 7 ةيروسلا ةغللاب الإ اهيلع لدن مل اذهبو .ةينبلا

 مديل رس را رخا نارعإ ناس حم :يشياه

 ܦ يس لبق )ܒ هذي ريو ردع نب

 ةغيصب ةفصلا غوص ىدلو ام ضرم نم يناعُي يذلا يأ اشيشاح

 .ةقاعإلا نم يناعي .يشياهو يشيشاهو يشيشاح اهيف انلق عمجلا

 لطابلا يشالتملا ءيشلا وهو ܠܒܗ و ܨܒܢܐ وه :لابه

 . ܐܓܗܠܘ ܐܐܒܗ نم ةملكلا اشنم .ܐܓܗܠ

 حرج يأ :ولاح رّيه ىتح هدلج كحي يقبف ةكحلا هتباصأ نالف :ربه

 397 ܣ ܣ

 1 اواو ا ادراج

 انهت ١ نقييف درا ܕܝܩ ليه نالف :لافي ددص يفو
 لجن رج ܐ

 .حورقلا يه اثارابح ܐܬܪܒܚܘ ܗܪܒܚ نأ وسلا ܡ
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 ܐܨܒ

 .شيح.: ܣܒܒ .لعق ىف ايفاك احرش ىرت' :شيه

 :!هزخيبو |ا[خنع ܇ܐܘܕܒܚ :ببحمو :حرم :جوربه

 انلكو جوربهلا تسيلو توربهلا يهف ةيافكلا ةقادصلا نم هيدل نأ يأ

 ربحلا رْغَصُم ܨܦ نوربحو قيدصلا وه ربحلا وأ ربهلا نأب ملعي

 ءاهلا نأ ىرت انهو .ثوربحو ثوربه !هزحس اهنم مسالاو

 .ةليصفلا ةدحول ءاحلا ناكم تلتحا

 نم برهتي نأ لواحي هنأ يأ هلمع يف صجهتي مع نالف :صجه

 اهلعف .سجحتي حصألاو :صجهتي وهف لصاوتملا لمعلاب مايقلا

 وهف جرعألاك انيوهلا يشمي هنأ يأ سجحتي مع نالفو جرع درجملا

 صجهتي معو : اعده مس : ܣܢܝܩ ج ܐ. ܫܠ( ܕ جرعي

 لمعلاب مايقلا نع لطامُيو جرعي هنأ يأ سجاهتم ܣܓܝܚܬܡ

 ܒ

 نيكيلا و: .«ليألا  .ليخلا. لاستا ممسك : نجه

 .ىرخأ نم هوبأو ةليصف نم همأ يذلا لمجلاو سرفلا وه نجهلا وأ

 رّكف :اجه : ܐܓܗܙ اهلعف .ةيرصملاك ميجلا ظفل عم :يتوجه

 ءانع يأ نود يأ اججهتي نأ ܝ ل نالفو .ام ءيشب سدهو

 ونام ريطلاه يتوكه ܐܓܗܙ ' قاقتشا نم اهلك ايجهو اوجه ريكفتو

 سيلو رّبح هنأ نظأ = ربحلا وه ريطلا نأ يريكفت يأ " رّبح لب مخر
 . 4 رج

 ܘ ¥ )



 لعفو الصأ يروس وه لب يبرعلا جسنلا نم ضعبلا هلاخ :مده

 ܣ امنع وجا هيك ودع يبأط نقيكو منعا لصفر اهو هلنعدس

 وضع لك هنم ذخأي يأ رادجلا مدهي ءانبلاو موه. ةلضفنم ءاضعأ

 ءانبلا مسج يف ءاضعأ هذه لك باشخألاو ذفاونلاو نبللا ةدح ىلع

 امادوهلاو .للحو لّصف )29©+ انلق ديزملا يفو أزجتي مدهي امدنعو

 هتأزج لعفلا تمده اذإف ءيزجتلاو ليلحتلاو ليصفتلا وه ܐܡܕܘܗ

 ܐܢ ܒ 1 ܠ ܦ ماتاضعأ: ميلا فانيلا ܕ ܬܦ ܟ[ 1

 ميؤشو امانه ؛ ܡܕܗܫܘ ܡܕܗ يف مدلا يف ليلحتلا

 لب؛ةايبرع .يناعم:ندم ىوخ.ام.لكا عما مده. لعف نأب نظأ.الب' :مده: ܠ

 ܐ ܡܐ

 ناك ءيش لكل يطعأ ازاجمو ناسنإلا مسج يف وضعلا وه اماداهلاو

 ىلع وضع لك عضو يأ :مداه ܡܕܗ هلعفو .ام ءيش يف اوضع

 وهف ىدح ىلع لك ءاضعألا عضو نم نأب ملعن ةقيرطلا هذهبو ܘܠܟ

 ܐܠܕ ܒ مهلا بوثلا ىلع انقلطأ ةيماعلا يفو ؛ءيزجملاو مداهلا

 ترثك ‹ ܠܟܐ ܙ بوث يف تعمج ةريثكلا ءاضعألا :لعفلا اذه ىنع

 ينعت ةيبرعلا مده ةملك تحبصأ هيلعو ؛هؤاضعأ ترثك يأ :هموده

 لك لصفي يذلا ءيزجملا وه مداهلاو ةدح ىلع لك ءاضعألا عضو

 .هيخأ نع وضع

 ܐܬܪܗ لمعي وهف نالف عم شراهتي مع نالف :ثاره وأ :شاره %

 يغفر جيجتص ايزهوااهنفاوي ܐܝ ܬܒܐ

 ܘ ¥ ¥



 ܝ

 ܝ

5 

 ܟ

4 
 ܐܛ

¥ 

 ىلإ هؤاح تبلقنا_ ܛܪ :ةهارشو مهنب هلماكب ءيشلا لكأ :ترش

 .ةليصفلا هباشتل ءاهلا

 .قدصو ةّيدجو قطنم نودب ملكتيو حزمي :جرهي مع نالف :جره

 ܐܓܪܗܘ غارم ܐܓܪܗ ܓܪܗ نوزوم ريغلا مالكلا جرهلا

 اهو بحتسم ريغ مالكب ملكت يأ :ينبجع ام اجره جره نالفو اجره

 .يدج ثيدحب سيل ثيدحلا اذه ىنع ام .نيز جره وم جرهلا

 .لجرهم يف اهانثحب :لوجرهو لجره

 :تشبدره نالف .عشبو قئال ريغ زربمب درفلا زورب :تشبدره

 ܼܬܐܬܘܝܒ :يناثلاو ܐܬܝ 111 نييعطتم نم. .فلوم حالطصا

 ܒܒ ܒܒ ܠ يعاب دس ܒ

 0 مص ܐܝ تشيباترويه حيبق رظنم يأ : ܐܬܦ

 .ددص قطانم يف الإ مالكلا اذه

 ملكت ܒ :رفه حصألاو تطلتخاو فرحألا تجزامت :فره

 .انمض ىنجت فره نمو ةفرعم نودبو نوزوم ريغ مالكب

 :ىذألا عقوأو حرجو خلس يس اهلعف :طحرح حصألاو :طهره

 وأ جمس سنع طحرحم نالفو طحرحو طهره مك زم هديزم

 .باجعلا 97 ل سدم

 هنم اهربص ذفني «ءاملا هبلطب همأ ىلع لفطلا حاحلإ يف :ارشه

 يتلا ةملكلا هذهل ىنعم ىلع فقأ ملو " ارشه برشت " :هل لوقتو

 يف الإ اهتفرع ام ؟ مسلا وأ ةحصلا دض وه ام اهمهفأ امك ينعت

 جاع



 ةليصألا ةيروسلا جراخملا نم ةيروس ةملك كش الب يهو اهلامعتسا

 أهيم
 فرحأ نم ناتنثإلاو ءاحلاو ءاهلا براقتل ءاهلاب تظفل : شمه

 ةحافتلا شمح نالف لوقن .ىرخألا ناكم لتحت نأ ةدحاولل زاج قلحلا

 ناسنإلا طساوأ وه ةينايرسلا يف شمخلاو اهطساوأ نم اهلكأ يأ

 طساوأ ةيمستلاب لاقي نأ ضوعف سمخلا وه ةرشع مقر طسوتمو

 نم وأ ءيشلا نم ةرشعلا نم سماخلا مسقلا لوقن ءيشلا وأ ناسنإلا

 لوقن امدنع ةجرادلا يف هلمعتسن يذلا ىنعملاب يتأي وهو ناسنإلا

 يأ اهطساوأ نم اهنم هعطق لوانت كلذب ينعن ةحافتلا شمه وأ شمح

 يفطنملا ريكفتلا ىلعف لد نإ اذهو اهنم ةرشع نم سماخلا ءزجلا نم

 990 ىقتلا يقرتيقطتمب نتاع نييرولااهنخ عبافخلاو
 تاغللا عيمج يف دراو اذهو ةرشعلا فصن وه سمخلاو سمخلا

 .لاملا سأر نم ةرشع نم سمخ يتصح لوقن ذإ ةيماسلا

 اهمسإ نكي مل ةيلاحلا دنهلا .مسالا اذهب تيعد ىرت اي دالب ةيأ :دنه ¥

 كاذ يف دنهلاو ريغصلا ريبكلا ملاعلا وأ نطولا اهمسا ناك نكلو دنهلا

 دهتلا قسرا الاهب 3 هاواي يمرر يثلاوورعبلا كا ذلاب نشتيه نمزلا

 قلطأ نميلا دالب دنهلا دالب نم ىتأ هنأ امبو ريغصلا ريبكلا ملاعلا

 ةزيزعلا هدالبب انميت ينميلا يدنهلا بعشلا اذهل ديدجلا مسالا اهيلع
 روذب اورشن كانهو ةيلاحلا دنهلا يه دنهلا دالب تحبصأف هبلق ىلع

 كانه رشب نأ دعب كلذو نييالملا مهددع غلب ىتح اهيف ةيحيسملا



 ةهزيي امو اهلا نع ةمهاربلا ةلئاع ةريهو لوسرلا اموت نسيدقلا

 ءانبأ ينعت يتلا لاغنبلا دالبب دنهلا تاعطاقم 9 ةريش كلذ ع

 لباب. ىلإ نينيسلا دويهبلا امكيأ .ىحد امك ܐܝܺܠܓ ٌددح ةيلاجلا

 مسالا اذه ذخأ .ثولوج ܬܘܠܓ ةيلاجلا يأ ثوليجلا وأ ثولاجلاب

 ايلاغ لثم لاغلا دالب ىلإ نويروسلا لصو نأ ىلإ ابرغ دتمي

 ` ̀ ىلع نير مكي اع هيجل هن اعراب

 لحاوس ىلع نييلاغلا ةنسلأ ىلع ةيروسلا تادرفملا نم لئاهلا ددعلا

 3901 ال ܒ )ܒ: 59: ܪܒܢ

 .ةفورعم ريغ روصعب ةيحيسملا لبق يهف ةيمستلا امأ

 7 .روغاط عاشلا الزي نيب زرع دقق دنولا ظلي نحنا
 نيييدنيلا رابجتلا نيم الأ ناك سصخبتلا اذه ناب ىتلدي نصاخلا

 نأ لب يكب اوبل ني لب هع هير دل يدل

 ىدل وأ هيدل ناك وأ ܬܫܘ بحصتسا ةراجتلا تنهتما ةلئاع نموأ رجات

 1 حل را نين يررلا قل احب يدل
 دق ةيروسلا ةغللاو ال فيك لفحلا اذه يف نييروسلا ءارعشلا ةرهشك

 ̀ ىف ماركا نيا حلا 9{
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 ةنايد يف هنأ امك .يرثلا ءيضولا ليقسلا لجرلا ةيروسلا ܐܓܪܝܝܠܟ

 يلاعلا هلإلا ܐܡ 5500007 ىذلا هللا ` >: نيودتولا

 3:34 اش دعا ناسل ىلع اميش ماشلا مسا دوي نأ اهو ناشلا



 رايدلا كلت نكس يذلا حون نب ماس ܡܝܫ دالب يأ ماشلا دالب ةيؤرل

 نم رابخأ اهمسا ناك ةلجم هبش ةديرج حفصتن انك موي ركذأ ينإو

 نم.اروللبقي ܠܠ نويكاطنألا ةكزاطبلاوأماشلا نم. يأااهيشب فلن

 فيك مهسيئرب هنوعدي ايروس سيئرو صاخلا مهرابتعا مهل اميش

 ىدفملا انسيئر لابقتسا امو .ميظعلا ايروس بعش ءانبأ مهو كلذ اوسني

 دحأ نأ ذإ كلذ يف ناهرب ربكأ الإ عوبرلا كلت يف دسألا ظفاح

 انسيئر بحن ايروس بعش نحن ܢܟܠ ܦܘܠ يسيئر هوعدي ءارزولا

 دنهلا ىلع تقلطأ يتلا ءامسألا يقاب امأ .مويلا اذه يف همركنو

 أبسو ةديعسلا ةيبرعلاو ةشبحلا مسا تيطعأ دقف ريمح دالب ةميدقلا

 19( ̀ 0 3 7 ̀ يصكتاب (ةناضلا مالكم اجو
 تناك  نمزلا كلذ يف اعبط ܐܨܚ دالب ةيلاحلا نميلا ريمح دالب نم وه

 .أابسو اكادنك دالب ىعدت

 ةيروسلا بوعشلا نأب عاو فقثم لكل نظأ ام ىلع حضاو اذهو

 يف دراو اذهو لوهسلا تربعو لابجلا تعطقو راحبلا ترخم

 مسا ىلع ةقطنملا كلت هيمست ام ةقطنم ىلإ ةمداقلا بوعشلا تايمست

 مسالا اذهب تيعد كرامنادلا الاثم ذخ اهنم اودفو يتلا دالبلا وأ اهلهأ

 12388 143:1 مسا اهيلع قلطأو اهيلإ ىتأ ناد طبس نأل

 ناربعلا مسا قلطأ ايريبيإلا لوهس يف اذكهو ناد موي 1032 178 وأ

 اوقلطأو ܐܝܪܒܥ ايريبيإلا لوهس ىلإ ةيروسلا مهدالب نم مهدوفول

 ملاعلا يف امأ ميدقلا ملاعلا يف اذهو .مهبعش مسا لوهسلا هذه ىلع

 تا/آك



 ةيسنجو ةيوه نع باقنلا ترسح يتلا ةروصلا تحضو دقف ديدجلا

 17 53305 ةيبرتحلاو ةيلاعنألا اك ريقأ 54 يتلا بوعشلا

 مه دالبلا هذه مأ نم لوأ نأب لدجلا لبقت ال يتلا ةيروسلا تامصبلا

 ءاينومرهو ومدق ܐܝܢܘܡܪܗܘ ܐܡܕܩ ةصق امو ةيروس بوعش

 دقو " نوزامألاب " اتبقل يتلا ءاسنلا ادلاو امهو كلذ يف ليلد ربكأ الإ

 رهنلا ىلع نهمسا نقلطأو اكريمأ ىلإ نهلاجرب نغلب ءاسنلا نأ درو

 نم ةيروس ةيمارآ ةملك يه نوزامأ ةملكو " نوزامألا " ريبكلا

 ةفص تنظغأ امك ىقاسلاو. يذغملا يع وب 200 ردصم :ܐܡܐ

 يروسلا لحاسلا ندم ءامسأ ةيبلغأ تدراوت دقو صاصبلا بّهذملا

 ندملا ءامسأ نم ديدعلاو سورتيبو روص افرم لثم اهيف نآلا ىتح

 كيسكملا يف " رمحلا " ةيدنهلا بوعشلا نأ اضيأ ظحالو ىرخألا

 يذلا زبخلاو ةسدقم ةدامك تيزلا ذخأ يف ميدقلا دقتعملا ىلع اوناك

 ةرذلا نم ةذختم يهو سدقملا ءاذغلا نم اضيأ 10111113 هوعد

 مدعل كلذو 5432013 ةرذلا تيزو 842315 هوعد امك ةرذلا تيزو

 ةبارقلا ةهجو نكلو ةرباغلا ةنمزألا يف مهيدل نوتيزلاو حمقلا دوجو

 يدنهلاو ةرذلا تيزو ةردلا زبخ ىلإ ىطمعت يتلا ةيسدقلا ةحفنلا يه

 وه اهدوجو يف نأ هداقتعال نيتداملا نيتاه نع اليدب لبقي ال رمحألا

 زبخو نوتيزلا تيز ناك امك هتاسدقم يف تلخد يلاتلابو .وه هدوجو

 .انتادقتعمو انتاسدقم يف لخاد لزي ملو صلاخلا ربلا



 ةريصقلا ازاوهلاو يروس مسا |ܐ احا كنة باقاوج :ازاوه ܪ

 ةريضقلا طقم عم وأ ܩܡܝܪܣ يأ زيمارز اهيف انلق ةنيخشلا

 .سوميرس

 يف دراوتم اضيأ هنظأو اهيحاوتو ددص يف دئاس رمأ لعف :شسوه و

 رمألا ةغيص يف يروس لعف تكسا هنم دافملاو ةيروس ءاحنأ عيمج

 . اهم هق ܢܡ ܟܠ ܣܘܚ تكساو نم كعد يأ سوح ܣܘܚ

 يلاعلا يحلا هلإلا مسا اهيلع قلطأ دنهلا لامش يف لابج :ايالاميه ¥

 ܐܝܠܥܡ :يناثلاو مس نيعطقم نم فلؤم تحب يروس بقللاو

 ܠܠܘ ܐܠ ةاينيل ات ارادت ܐܝܠܠܬܐ

 ܘ ^



 > واولا فرح <



 >>. واولا فرح ®

 اهلقانتو بادالا يف تدراوتو تلبايت ةروطسا :تانبلا دأو :دأو ܝ

 اوناك برعلا نأب هورسفو تانبلا دأو وه ام ةفرعم نود برعلا

 ةبقحلا نع اولئس نإو «ةيح يهو اهنورمطيف ىثنألا ةدالوب نوبغري ال

 ." ةيلهاجلا يف " :حضاو باوجلاف لمعلا اذهب نوموقي اوناك يتلا

 ىفنملا وهف ديلاقتو تاداع نم هيلإ انلسرأ مك ةيلهاجلا اذه نيكسم

 يف حرطنو لايخلا جسننو صصقلا بكرن ًائيش هنع فرعن ال يذلا

 مويلا يف ةخرص فلأ انب خرصل الجر ةيلهاجلا ناك ولو ةيلهاجلا
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 .ةيلهاجلا ىعدت يتلا ةوهلا كلت ىلإةرذقلا ةئرهلا

 نفدي ىتح ةضاضفلاو ةوسقلا نم دحلا اذه ىلإ اموي ناسنإلا ىندتي مل

 له اذهك لمعب مفت مل رساوكلا تناك اذإو بارتلا يف هدبك تنب هتنيإ

 ءيش اذه نيشملا لمعلا يف ةعاظفلا هذه ىلإ يبرعلا ناسنإلا لصو

 دجول ةوبألاو ةمومألا ةلاسرب اليلق ركف نإ ناسنإلا هلبقتي نلو هلبقأ ال
 هسفن عفديو ظفحلاو ةياعرلاب هءانبأ طاحأ بلكلا بألاو ةبلكلا مألا نأ

 ناسنإلا نأ دقتعأ ال ءىذأ ىندأب اوباصي الئل راطخألا ىسقأل اهسفنو



 نمو هةمومألاو ةوبألا يف ناسحإلا ىطعأ هقتالخ عيمجلو نيمعكلا

 .كلذ قّدص مكنم يأ دقتعأ ال ربخلا اذه قّدص مكنم

 وأ ناربعلا ليئارسا ينب نم ةثراوتم ةداع يهف تانبلا دأو ةملك امأ

 ريهطت يف مهلبق نم ةرمسلاو ىرخألا ةيروسلا بوعشلا يقاب

 مهئامتنا نوتبثي كلدبو مهتلرغ محل يف نوعطفي مهنم روكدلاف ؛ديلاوملا

 5 - يأ 7 يف ماليبالا نق ةداعلا هذه تاختاو.هللا ىلإ

 ةيطخلا نم تانبلا ضحر وه هب نلخدي صاخ سفط نهلف ثانإلا

 دعو ىعدي سقطلا اذهف ءاوح نهمأ نع هتثرو امو ةيدجلا ةيمدآلا

 ضعبو تاروطعلاب تانبلا ضحر وه يذلا |ܬ̈ܢܒܕ | ܢܥܘ تانبلا

 اهرمغب برلا دهع يف ىشنألا لخدت سوقطلا هذهيو ىرخألا داوملا

 هومسأ ام ةطساوب روكذلا لخد امك اهقوحسم وأ روطعلا نم ريثكب

 هذه برعلا ذخأ امبرو ريهطتلا يف نلخدأ تانبلا امأ «ةناتخلا روهطلا

 ريهطتلاو ضحرلاب سيلو نفدلاب يأ دأولاب ءاوح ةيطخ قرح ميهافملا

 ` 5 `  9 ةيح ܓ ام انآ

 يف دامعلا ربع امك قيحاسملاو روطعلا هذه يف ًايلك 'رمغت اهنأب انلق

 ينعت اضيأو .حيسملا عم هتمايقو ءاملاب ناسنإلا نفد نع ةيحيسملا

 وه دأولا نذإ .هتانيزو هجراهب ترثك لفح هنأل كلذو تانيزلا موي

 نيعلا ةليصف ةبارقل دعولا ضوع دأو ماوقألا ضعب هتظفل دعولا

 لب هينا رثلاب 5 09 نفدلاب الحف مكي دهولاو ةيقلحلا 77



 نأ دقتعأو ءاوح ةيطخ قرح لجأ نم مسلبلاو روطعلاو تارهطملاب

 .نآلا ىتح ايروس بعش نم ليلقلا عم ةلوادتم لزت مل سوقطلا هذه

 توصك وهف هتوص نم همسا ذخأ .ىوآ نبا هب انينع ام :يواو

 واكل اجاب ةنماوسلا كزوؤراذكتو «ييياايزعلإ عسر ةازشملا بكج

 فعاضم لعف ًاضيأ ܓܦ اهتاذ دحب يواو نان نمش وووأ

 ܐܝ يو :يناثلاو هه :هردص يأ لوألا هفعض

 ܝܘܝܘ عض انه نمو ء«ءاكبلاو حاونلا توص جرخُي يأ يويوُي يذلا

 لزي مل وه لب ةيوغللا تاعوسوملا يف لعفلا اذه ىلع فقأ ملو

 ̀ الراو نط عم قطب ع ܘܬܠ 53 ܐܨܪ

 ܘ: ܡܕ افلم )انف ܐܝܘܰܘܢܘܽܐ 4 4( ܙܘܐ ܘ
 ܠ ܥ݂ܕܰܝܕ

 ناك سناطم نأ يأ سناطم ببسب ررضت ناسنإ نع ملكتن ةلمجلا هذه

 يوني نأ الإ ررضتملا اذه نم ناك امف ءررضلا اذه ثدحأ نَم

 :ܐܬܐܕ ܢܡ " لتق ول كرو سناطم يج نمو " ةنيشملا هتلعفل هبرض

 هبرض لاطأ هنأكو همهفن نييددصك لعفلا اذهل انموهفم ." ىتأ امدنع

 كرو لعفو هباقع يف اعسوم هبرض لاطأ دقف هينعن يذلا ىنعملا اذهو

 خيراتلا ةملك امو كروو ® ܨ ܕ .باقعلا يف عسوأو لاطأ يأ : ܟܪܘܐ

 خيرألا امو ܟܪܘ لعف نع تذخأ ةينمزلا ثادحألا يف باهسإلا الإ

 :|خحجمةاح ܒܬܟ ةملك تدرو يروسلا بدألا يفو ليوطلا الإ

 باهسإلا يأ خيرأتلا وه ثادحألا يف باهسإلاو باهسإب بتك يأ
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 .ثوخيراب وأ ثوكيراب باتكو

 ةكيرأ ةدحاولا ةامسملا دعاقملا نع ناريبعتلا نأ مزاج ريغ دقتعأو

 و اثكيرأ لصألا يف نكت مل | ܬܝܿܪܦܘ |ظكمؤ( :اسيرك ةيناثلاو

 ܐܝܣܪܘܟ امأ ىلوطلا اهنأل ىلوألا يف لوقلا حصي ܐܝܣܪܘܟ

 وأ اسيركلاب ىعدت تناك يداقتعإبف ثيدحلا عوضوم يهف ايسروك

 يسركلا ܐܝܣܪܘܟ تحبصأو اهفرحأ تلبلبت ذئدعبو ܬܝܪ اتيركلا

 اهنأل !طحمؤ( اكيرأ ىرخألاو ةريصقلا اهنأل اثيرك نع اضوع
 ذخأت نأ رايخلا كلو يدحول هب درفنأ يصخش يأر اذه امنإ ءىلوطلا

 .هضفرت وأ هب

 ةيداعلا ܓ يف سبل نكلو ميدقلا ةنم تامعتسا لف امكحؤ هك ابا

 .ةيلوسرلا يساركلاك ةيمسرلا رومألا نع ترّبع امنإ

 ةملك يأ لمعتست اهارن انايحأ عامتسالا انخصأو رظنلا انعمأ اذإو

 ىلا ةريصقلا قيرطلا اهنم ةريثك ءايشأ ىف ܬܝܪ وأ اهماح

 .اسيركلا لدب يسوركلا يف ترغص دقو ةريصق ةحاس ىلإ يدؤت

 رغوأو طسبو كَرح :هب عقوأ :هيلع هوخأ بّششو نالف :بشو

 هيلع ضبقلا ىقلأ :فياح ܝܒ ܒܫܘ( :ܒܫܝ :ردصلا

 يف ددص لهأ هانع ام اذهو هب عقوأ : ܝܗܘܠܥ ]ܝ ܒܫܘܐܘ

 يقلأ وأ هب عقوأو نالف ىلع نالف ردص رغوأو عقوأ بشو ةملك

 .هيلع ضبقلا

 ܕܘ \ ¥



 .يعوعيو عوعوي مع :هيف انلق لافطألا توص :يعوع :عوعو

 ܠ ܠܸܢ ܛܘ هلعف «نالمحلا ءاغثك وهو

 ف مهم قمل ةييبيلا مقل كاذج لل دقتعأ :رغوأو :رغأو ±

 نأ كملع ىلعو أطخ ةخيسملا ءامسألاو لاعفألا نم ريثك لثم هب انلثم

 يهو ةيرصم اميج ظفلت تانفلا ضعب ةغل يف رقوأ رقو يف فاقلا

 ظفل عم رقوأ ܐܣܡ( ܐܝܠ نأ ضوع يذلا نيغلا فوح اهتاذ

 هردص رغو امك رغوو رغوأ :اهيف اولاق ةيرصملا ميجلاك فاقلا

 ؟ اذامب ܢܐ يأ نالف ردص رقوأ نالفو لافثألا وه ارقويلاو رقولاو

 .اهريغو ةميمنلاب

 :( 0 الزج“ يف ةيروللا-نسلألا هتافات لثم : قبط نش .قفو ++
 اذه ىلع اهوكاحأ ةياكح قفو اهاطغ تقال يتلا ةرجنطلا نم ضعبلا

 نعد توشك ابنإل ناك اوت ةئاقيخم نيف ܡܨܝܐ )ܛܐܠ

 فيك طبضلاب فرع اهلئاصف ىلإ اهتدوعو فرحألا ليصأت فرعي

 دعت مل كلذبو هتاملك ىنعم نم هلولدم امو لثملا اذه تاملك ظفلت

 هسبلن ةصق هلوح غوصن الثم انعمس املك لايخلا جسن ىلإ ةجاحب

 ܦ قافوع يه ىلوألا ةملكلاف .هموهفم ةقيفح ىفخنو اهايإ

 فيرعتلا لاو ع لافاوكا ليما دقل اعلا جم اهسعينتلاو

 ىلف ܛ

 ( ف ام وشب اماحو ان ملوفكفح قو طل (ة ذي

 نونكعاو | ܐ݇ ܩ ܓ ܠ{ لاقيااذهو سارخألانونجم ,ةقناعم ةانعم

 ܘܕ <”



 ܒܝ ܣܩܦܘܥ سرخألل نونجملا ةقناعم وأ ام ةلأسم يف

 نكاح ܒ 18 > `: 3 ريم نمل ܐܩ ܐܦܠ

 ذخأو ܕ ܐܐܘܢ ܠܝܘ انجن لافطألا ةفص نم غيص لعف :ندلو @

 لافطألاك فرصتلا اهدافنمو يح هأ.(ه ܢܪܠܝܬܐ اهتاقاقتشا عيمج

 ىنعتمي .تذخل ذقو لانطألا لعق ابع رهو !!.ةيبكم ميالاو دالوألاو

 ةيروس ءاحنأ عيمج يف ةملكلا لامعتسا عاش يدجلا ريغ ثيدحلا

 ةيدجلا مالك هثيدح ىلع ىفضأ ةلوجرب ثدحت نمو نانبل يف ةرازغبو

 يأ .داج ريغلا حزاملا وهف |ܬܘܢܢܠܝ وأ يندلوو هندلوب ملكت نم امأ

 .ةّيدج امنود لافطأ مالك ملكتي هنأ

 نم يهو .يدانملا ىلإو ىدانملا هابتنا دشو ءادنلل ܒ ةادأ :كلو 5

 لك اهل كولوأ وأ خولوأ : ܟܠܘ ءادنلا ةادأ يف ةيروسلا اياقب

 نوكلوأ كولوأ : ܢܘܟܠܘܐ ܟܠܘܐ رئامضلا لك عم تالامعتسالا

 نيكلأو ܨܐ( وأ كلوأ : ܢܝܟܠܿܐܘ ܝܟܠܐ و نوخلأو خولوأ وأ

 يرق 1:34335 رئابشلا ܒ 8 ناو

 :روكذلا اهدالوألو « " ينالفلا ناكملل اوحورت ال نيكّلو " :ةلئاق اهتانب

 ܢܘܟܠܐܘ ܢܝܟܠܘܐ تاذلاب يهو ." اذكو اذك اولعفت ¥ نوكلو "

 يف قطانملا ضعبو اهيحاونو ددص ءاحنأ يف ةلوادتم لزت مل يتلا

 .ىوادبلا لهأ دنعو ايروس

 .خلا ... نيع اي ليل ايو لالويو | ܕܘ يف اهانحرش :لولو ¥



 = :دئاصقلا نم ةديصق يف تدرو امك .تانألا درفم ` ܨ 5

 نم ܒܛܘ

 ܒ ܝܦ ܐܢܐ ܐܥ ܦ ܝ ~ ناك اقل ل ܙܝܦ ܐ ܥܐ ܐܰܫܢ ܦܝܐ ܨ وأ

 .ةنو وأ | ܬܢܘܐܘ :ܐܿܬܢܘ
 نالف تذخأ ةراعتساو اهلفط مألا عضرت امك مامتهاب معطأ :قنو

 فيقع وتو ܩ ذل ام همعطي هنأ يأ نالف قنوي

 تذخأ دقو .لكآملا نم ذيذللا ماعطإ يف ةراعتسا وهو قنو تحبصأ

 . دي زاججانن» ܗܠ فر م؟ابيلكتأء الا رع ܐܒ( ܧܵ ܐܫܝ

 :نيئزج نم ةفلؤم يهو ةطولغم ةقيرطب ةيبرعلا تلخد :ليو ¬
 و و

 ܠܪ ܐܝܠ. :لوقي ملكتملا ىنع نإف ٠ ل و ܝܘ :يو
7 . 

 يل ܩܕܢ( ܕ كل يأولا يأ :ܟܠܝܘ كل يؤ :ܟܠ ܝܘ :بطاخملاو

 ناسل يف ال نآلا ىتح ميدقلا ذنم ريغتت ܟܠܕ .خلا ... نهلو مهل يوو

 مسا تاليولا عمجلا ةغيص امأ .لقانلاو لحانلا اهخسن امك الو ةماعلا
. 

 نوكي نأ بجو اهعمجو ܝܘ ينور انفلبلا انك قيتزا اوك بكرم

 .عمجلا ةغيص يف تايؤ لوقت نأ نم سأب الو ييوُو أمه ةيروسلاك

 .تاليو يف برعلا اهعمج امك ال
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 نيثالثو دحاو نم فلأتي يذلا دئازلا رهشلا يأ :ريتيلا رهشلا :ريثي

 :تايزطم ةسوشلا ةيقاكلا+اريكعلا: طوالي ظنت ازوتاؤلا فيدشلا موهف انوي

 تنكو .ريتيلاب يعد اذل اموي نيثالثو ادحاو حبصأو نيثالثلا ىدعت

 اوتأيف ام ثدح نع نوملكتي مهلوح نمو نييددصلا نم ةماعلا عمست

 اذك رايأ رّيشي رهش يف اذكو اذك ةنس الثم ؛خيراتلا يف ثدح امك هب

 ذك

 ريعشلاو حمقلا سايكأ هب نزتخت يذلا نزخملا :رسي وا : ررسب

 مايألا عم اليلق اهانبم فلتخا ةيماعلا يفو .ةيعارزلا تالغلا بلغأو
 دلي ل ܣ : ¦
 لاغشنإل دوجولا نم تلاز دقو ܐܪ ܘܙ ܦ وأ رصوالا يهف

 .دعب اميف رصوا الو رسي نم الو هساردلاو فرحلا يف سانلا

 رمأ وأ: ةزوزكم ܢܝܢ ܨ ܠ̄ ܩܘܐ فساألاو:نزحلا ىلع لدي فرح :ىهي' 3

 زيزع صخش ةافو ثودحب ارخآ ربخُي نمك ءبيهر نأش يذ ام
 ܝ ܝ

 تفظفل قطانملا ضعب يفو ٠ يبي فى ܗܪܙܝ :روفلا ىلع عماسلا بيجيف

 4 و

 .فرحلا اذه نم لولدملا سفن ىطعأو

 ܒܘ /\ 1



 ܢ

 ءادهإلا

 فلألا فرح -

 ءابلا فرح ܝ

 ءاتلا فرح ܝ

 ميحلا بقرخ د

 ءاحلا فرح -

 ءاخلا فرح ܝ

 لادلا فرح ܝ

 لاذدلا فرح ܝ

 ءارلا فرح ܝ

 تنيرلا بقرخن

 نيسلا فرح -

 نيشلا فرح ܝ

 داصلا فرح ܝ

 داضلا فرح ܝ

 ءاطلا فرح ܝ

 نيعلا فرح ܝ

 نيغلا فرح ܝ

 ܕܘ \ ¥



 فرح -

2000 

 فرح -

 رح

 فرح -

2000 

 فرح -

 فرح -

100 

 هم/



 52 نيدرام  اجرلا راد تاروشنم

 :ينابرسلا ثارتلا ةلسلس )ܙ

 مولعلا خيرات ىف روثنملا ؤلؤللا ̈
 ١(: و ܘ ط) ةينايرسلا بادآلاو

 سويطانغا رام كريرطبلا : فيلأت
 .موصرب لوالا مارفأ

 .ميهاربا انحوي نارطملا : ميدقت
 :(١ط) ةكرابملا ةنيدملا اهرلا ¥

 .لاغيس كيرا : فيلأت
 :اربج ميهازبا فنسؤيا# ةمجرت
 .ميها ربا انحوي نارطملا : ميدقت

 :ماراو ىونين توص

 .ميها ربا انحوي نارطملا : ميدقت

 :(١ط) ةتسلا مايالا ܝ

 .يواهرلا بوقعي رام : فيلأت

 .ميها ربا انحوي نارطملا : ميدقت

 :(¥ و ١ ط) ةطونلاب وزاك ثيب ܘ
 .ثلاثلا بوقعي كريرطبلا :توص

 .ردنكسا يرون : طيونت

 .ميهاربا انحوي نارطملا :ميدقتو دادعا

 :ةينايرسلا ةيكاطنا ةرانم ܝ

 .موصرب مارفا كريرطبلا : فيلأت
 .ميهاربا انحوي نارطملا : ميدقت

 :ىجورسلا بوقعي رام دئاصق ¥
 .ابانرب سويطالم رام : ةمجرت
 .ميها ربا انحوي نارطملا : ميدقت

 .نارفعزلا ريد تاطوطخم سراهف 4

 .ةينايرس تاطوطخم سراهف ٠
 .ىنابلود انحوي سونيسكليف رام :فيلأت
 .ميها ربا انحوي نارطملا : ميدقت

 :(ىبرع  ىنايرس سوماق) بابللا ١١
 .ىحادرقلا ليئاربج ىتابالا : فيلأت
 .ميها ربا انحوي نارطملا : ميدقت

 :ىنايرس  ىبرع سوماق 5
 .دارم ليئاخيم سعفلا : فيلأت

 .ميهاربا انحوي نارطملا :

 :سادقألا ةرانم ١

 يربعلا نبا انحوي سويروغيرغ رام :فيلأت
 يواجج مانهب سويسينويد رام :ةمجرت
 ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام :ميدقت

  1١14ج ريبكلا ليئاخيم رام خيرات ١
  5ج ريبكلا ليئاخيم رام خيرات ¥
  5ج ريبكلا ليئاخيم رام خيرات ”

 .نوعمش ابيلص سويروغيرغ رام : ةمجرت
 .ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام : ميدقت
 ١7 :ىناملا ܝ ىنايرس سوماق
 ناغود نوتاخ : فيلأت

  1١6مفلا ىبه ذلا انحوي سييدكقلا تاظع نم تاراتخم

 .فسوي سفلا ابانرب سويطالم رام :ةمجرت
  14:ةيكحملا ددص لهأ ةغل ىف ةيمارآلا اياقب

 .ةكرابم سويناطم لضاف :فيلأت

 .ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام :ميدفت

 :ةيماحك تاسارد ةلسلس ¥ )

 (ءازجأ ")ديدجلا دهعلا ىلا لخدملا ١

 .ديدجلا دهعلا ىف ةيوغلو ةيتوهال تاسارد ؛
 تاملكل ةيحورلاو ةيتوهاللا تالولدملا ܘ

 .ليجنالا
 .ديدجلا دهعلا باتك ىف سوغوللا 5

 سورضوات سيروم .د : فيلأت
 ميهاربا انحوي نارطملا : ميدقت

 ىبيلصلا نبا بوقعي سويسينويد رام
 اكاس قحسا سويريوس رام :ةمجرت

 :ةينايرس تاسهارد ةلسلس (")

 ةينايرسلا ةينمرألا ةيفاقثلا تاقالعلا- ١
 :(قرشملا ءادهش)

 نايسوردب ريد نويل .د : فيلات
 نايجارس صوغوب روتكدلا : ميدفت
 ميهاربا انحوي سويروغيرغ :لخدملا

 :هينايرس تاقاط - ؟

 .ميها ربا ܐܢܟ ܝ سويروغيرغ :ميدهتو دادعا



 :ةينايرسلا ةيفاقثلا زكارملا ع”

 .ميهاربا انحوي سويروغيرغ:فيلأت
 :روذجو ةلاصأ نايرسلا - ؛

 نيهاش سجرج سويروغيرغ :فيلأت
 ميهاربا انحوي سويروغيرغ :ميدعتو دادعإ

 دادح دوبع :فيلأت

 ميهاربا انحوي سويروغيرغ :ميدقتو دادعا

 انعم هللا ةلسلس(4)
 يحديبسملا ميلعتلاو

 ميهاربا انحوي نارطملا :فيلأت

 ( ' و ١ط ) ليئونامع | ١
 ( ¥ و ١ط ) حلاصلا ءاجرلا ¥

 ( ¥ ܨ )ܬ ) هللا لمح ¥

 ( ' و ١ط ) حلاصلا يعارلا 4
 ملاعلا رون 5
 ةايحلا زبخ 1

 ١ و اط) عوسي ةايح- ' (
 و ١ط ) نربح عوشي . ؟ ' (
 و ١اط ) نربس عوشي ܙ ' (

 :انتاروشنم نمو ( ̂ )
 :( ١ط ) تانوقيالا برحو نايرسلا ١

 ميهاربا انحوي نارطملا :فيلأت
 ةينايرسلا رداصملا يف فهكلا لهأ ܝ

 :ىهلالا دسجتلا ةديقع

 .صاويع )ܙ! اكز سويطانغا
 :ةيمارآلا كلامملا 4

 .نوعمش ابيلص سويروغيرغ
 :ءازجا (5)ة:راضحو ناميا نايرسلا 5

 .اكاس قحسا سويريوس
 ينايرسلا راوحلا 5

 يجقارط يروخلا ليسرام : ةمجرت
 ميهاربا انحوي نارطملا : ميدقتو دادعا

 :لوألا باتكلا ܚ ىتنيروأ ورب ܝ
 .قرزأ ليشيم : ةمجرت
 .ميهاربا انحوي نارطملا : ةعجارم
 :ىناثلا باتكلا ܚ يتنيروأ ورب ܝ(

 .ردنكسا زئاف .د : ةمجرت

 .ميهاربا انحوي نارطملا : ةعجارم
 :ثلاثلا باتكلا ܚ ىتنيروأ ورب 4

 .فيصن تيدوأ : ةمجرت

 .ميها ربا انحوي نارطملا ܝ ةعجارم

 :ةريخالا ةلفاقلا ١
 .قمان افسوي : فيلأت

 .ميهاربا انحوي نارطملا : ميدقت
 :لاجرو ثادحأ - خزآ ت١

 .اياده سايلا .د و سقلا فسوي :فيلأت

 :ىتوهاللا راوحلا 101

 ىجفارط يروخ ليسرام :ةمجرت
 ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام :دادعإ

 انه وهح ® » ܕ

 :ܐ̈ܘܠܥ .̈ ܙ

 سايلا ىسدقم (وحند) ساطغ :فيلأت
 ميهاربا انحوي سويروغيرغ : ميدعت

 :ةرثعبم ةينايرس تاطوطخم عم ةلوج 65

 ينازحبلا دحألا دبع سقلا فسوي :فيلأت

 (* ܙ ' و ١ط ) نمؤملا قيفر 5
 (”و ¥ و ١ط)) انلجأل اولص ١7

  1١نايرسلا دجم )ط١ (:

 ميهاربا انحوي نارطملا :فيلأت
 :( ١ط ) ةينايرسلا ىقيسوملا -4

 ميهاربا انحوي نارطملا :فيلأت
 ٠ هللا لجر لك ) ط١ (:

 ميهاربا انحوي نارطملا :فيلأت
 :() ܆ و ؛ و ^ ط) ةيحورلا ةفحتلا ¥ ܐ

 .موصرب مارفأ كريرطبلا : فيلأت
 :رصيقل امو هلق ام 07

 يروخلا اموت :فيلأت

 :سا دقلا ةمدخ ١"

 .ميهاربا انحوي نارطملا : دادعا

 ܢ



 :| ذأ نمو ܐܝܒܓ 6

 ܝܢܐܒܠܘܕ . ܝ . ܦ ܝܪܡ :ܝܒ

 :مالسالاو ةبورعلا كك

 .روبج جروج .د : فيلأت
 (¥ ط) يدومعلا ناعمس رام ةسينك ¥ ¥

 .راجح هللا دبع :فيلأت

 ميهاربا انحوي نارطملا : ميدقت

 :خيراتلا عنص ܝ

 ايليا انح ناهرب :دادعإ
 ميهاربا انحوي نارطملا :ميدقت

 :نيهاش ةدوع "6

 اقول ردنكسا .د :فيلأت

 ميهاربا انحوي نارطملا :ميدقت
 :اوجهتبا ءاجرلابو اوهجوت هللا ىلإ
 تسب .ف ساموت :فيلأت

 ىجفارط يروخ ليسرام :ةمجرت
 :(ىجقارط يركش ونوفلملا) ىبرملا ١
 ميهاربا انحوي نارطملا :ميدقتو دادعإ

 :دحاولا ناميالل ةكراشم وحن ١

 ماظنلاو ناميإلا ةنجل :دادعإ
 ىنايرس قزار :ةمجرت

 :نارطم تايموي + +

 مانهب سفلا سجرج نارطملا تايموي
 ميهاربا انحوي نارطملا :ميدقتو دادعإ

 ةراهطلاو ةبوتلا ةايح ܝ £
 نيطايشلا بورح
 نامياإلا ةيح

 ثلاثلا هدونش ابابلا :فيلأت
 (ةينايرسلاب)

 .يواهرلا بويأ ܚ زونكلا ١
 .ىلطربلا بوقعي سويريوس رام ܚ زونكلا ١
 .لافود سنبور :ىنايرسلا بدالا خيرات ¥
 .ةيبرعلاب لوهجملا يواهرلا خيرات -5
 .ةيبرعلا مجاعملا ىف ةينايرسلا ظافلألا 5
 .نيدرام: كسان ئتابلؤد 5

 لئاسرلاو لوسرلا سلوب لئاسر ريسفت ܝ
 .(ةينايرسلا نع ةمجرت) ةعماجلا

 (ةيقلخلا بادالا ةفسلف) نوقيثيالا مى

 يربعلا نبا انحوي سويروغيرغ رام
 رارسالا ىف راتخملا .1

 ىنابلود انحوي سونيسكليف رام
 ىجبنملا سونيسكليف رام .ناميإلا ٠
 ةينوكسملا ةكرحلاو نايرسلا ١

 ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام
 ةلودلل ةيفاقثلا ةايحلا ىف نايرسلا رود ١

 /) ¥ - ١١ نانرقلا/ ايكيليك ىف ةينمرألا
 توقعي رابع سيدقلا) ينابرلا لاكملا `

 ىنابلود انحوي سونيسكليف رام .(ىعداربلا
 ”ج ىتوهاللا راوحلا £ ١

 ةينايرسلا رداصملا ىف ةينوناق تاسارد )ܘ
 ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام



 بالا تكفل قاط
 ܢܝܟ
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