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 ءةادذدمهألا

 ىلإ

 راهطألا اهرلا ءادهش حاورأ 6

 راربألا اهرلا ةسردم يملعمو ةنفالم الك

 51 نمألا «ةينواهرلا 0? 8 نيعديملا و ءايدألا و.ءاملعلا 16

 ةدلاخلا مهتاباتكو مهتاحفنب ينايرسلا بدألا خيرات تاحفص

 - ةينايرسلا بادآلا ةمصاعو ةرجابألا ةنيدم ىلإ يمتني ينايرس لك لك

 ةكرابملا ةنيدملا اهلا

 باتكلا اذه يدهن

 انحوي سويروغيرغ





 ةينايرسلا ىقيسوملا

 ميهاربا انحوب سوبروغيرغ رام

 بلح تبلوبورتم

 ܗܕܚ

 .ةفاك تاغللاب ةينايرسلا ىقيسوملا ةساردل ةفلتخم تالواحم ترج

 .ةينايرسلا ىقيسوملا روذج يف تقمعت ةيدج ةسارد ىلع فقن مل اننكلو

 ةسينكلا ىلإ تلخد ساسأ يأ ىلعو تلبُدق فيكو تءاج نيأ نم تنهربف
 ةنيدملا نم ناحلألا يف تالدبت تلصح اذامل مث ء,تروطت فيكو ةينايرسلا

 ردص ام ܐܠܨ .رخا ىلإ يد نمو ؛لبجلا ىلإ لهسلا نمو «ةيرقلا ىلإ

 اهنكلو كانهو انه تليقو قبس تامولعمل رارتجا نع ةرابع وه نآلا ىتح

 قلعتي ام ةصاخ ءاهيلع دمتعيو اهيلإ نكرُي رداصم ىلع ةينبم ريغ

 تاراضح ىلإ انناحلأ روذج ܠܫ امدنعف .ةيحيسملا لبق ام اهخيراتب
 ملع يف قمعت ىلإ جاتحي اذه ܬܘܐ ܨ )ܕ روشآو لبابو داكأو رموس

 هذه لعافت نأل ءلهسلا رمألاب سيلو ميدقلا خيراتلاو ايجولويكرالا
 لكشت ةقطنملا يف تشاعو تمن ىرخأ تاراضح عم تاراضحلا

١ 



 ليصافت يف لخدن نأ ديرن ال اذهل .ةقطنملا لك يف ىقيسوملل ةيصوصخ
 تقولا يف اننكلو .ةيحيسملا تقبس تاراضح ىلإ اناقيسوم ءامتنا رذجت

 ةينايرسلا انناحلأ ضعب نوكت نأ دعبتسن ال اننأ ىلإ حوضوب ريشن هتاذ

 ةقالع اهل ليترتلا تاقوجو ةسمامشلاو سوريلكإلا لبق نم مويلا ةلمعتسملا

 هذه ممأ شيعت نأ نكمي الف .ةيحيسملا لبق ام رصع يف ةقطنملا ناحلأب

 لك فرع يف ىقيسوملا نأل ءىقيسوملا سرامت نأ نود اهلئابقو ضرألا

 .بوعشلا تاثارت نم مهم ءزج يه لب بادآلا نونف نم نف يه ممألا

 ةيلبابلا نيتيروطاربمإلا دودحو ماشلا دالبو نيدفارلا عاقب يف ترهدزا دقو

 اننإف اذه عم .ةقطنملا يف ةرشتنملا ةيمارآلا كلامملا لك يفو ةيروشآلاو

 ىقيسوملا :انثحب لمكي نأ نيلمآ ثحبلا اذه صاصتخالا يوذل كرتن

 .نايرسلا ىدل ةيسنكلا

 ةسينكلا يف ليترتلا
 .اهتأشن ذنم مينرتلاو ليترتلا ىلوألا ةيحيسملا ةسينكلا تفرع

 ةمينرت نوددريو موي لك لكيهلا نومزالي لئاوألا نويحيسملا ناكو

 ةدوشنأو ܝܬܐ ܠܠ ايركز ديشنو ؛ءتاباصيلا ةحبستو ܕܝ ܙܘ ܘ | ܠܫܠ
 ` 5 ܣ 7 ` 1 7 95

 نيذلا روهمجل ناكو ... () ىرج ام ىلع هللا نودجمي اوناك عيمجلا
 .( ةدحاو ّسفنو دحاو ْبلق اونمآ

 انا لس ;11/£ £={
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 :الئاق سسفأ يف نينمؤملا ةينارصنلا فوسليف سلوب ىصوأو

 نيمنرتم ةيحور يناغأو حيباستو ريمازمب ًاضعب مكضعب نيلمكم

 انبر مسا يف ءيش لك ىلع نيح لك نيركاش برلل مكبولق يف نيلترمو

 يسولوك لهأ ىلإ سلوب لوسرلا بتكو .() بآلاو هلل حيسملا عوسي
 :لوقي ًاضيأ

 نوملعم ةمكح لكب متنأو ىنغب حيسملا ةملك مكيف نكستل
 نيمنرتم ةمعنب ةيحور يناغأو حيباستو ريمازمب ܫ ا نورذنمو

 () برلل مكبولق يف

 هلل حيبستلا نأب دكؤت هلئاسر نم ةراتخملا لوسرلا سلوب لاوقأ نإ

 يف ةدابعلا تقفار تارابع ريمازملاو ليترتلاو مينرتلاو ةيحورلا يناغألاو
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 يف ةضهنلاو يحورلا شاعتنالا ةيلمعب ةرشابم ةقالع اهل تناك ءادألا

 يف درو امل ىدص وه هلك اذهو ؛لئاضفلا ضاير ىلإ سوفنلا باذتجا
 نم اناك مينرتلاو ليترتلا نأ ىلإ ةحضاو تاراشإ نم ميدقلا دهعلا رافسأ

 تلكش ميدقلا دهعلا ريمازمف .هللاب نينمؤملا ةايح يف ناميإلا ىلع ساسأ

 امك ؛ميدقلا دهعلا بعش اهسرام يتلا ةينيدلا سوقطلا نم ܡܐܡ > ܒ

 يمنر .ةديدج ةمينرت برلل اومنر :ريمازملا بحاص لوق نم

 موي ىلإ موي نم اورشب همسا اوكراب برلل اومنر ءضرألا لك اي برلل
 .() هصالخب

 ¥ ;1/11 7 1/7 9 .١٠/ه فأ -)



 ةيسقطلا انبتك يف ريمازملا هذه انلخدأ ةينايرسلا ةسينكلا يف نحنو

 ديشن رفسو ءدواد ريمازمف .هللا ةملكل ةباجتسا يه ةمينرتلا نأب انم اناميإ

 ؛مهتاولصو ءايبنألا حيباست ضعبو ءايمرا يثارمو «لاثمألاو «داشنإلا

 نوتأ يف ةشثالثلا نايتفلا ةحبستو ءءايعشا ةبلطو «يبنلا ىسوم ةالصك

 ريمازملاو .ةيسقطلاو ةيجروتيللا انبتك ردصتت تاولصلا هذه لك «لباب
 ةيدرفلا نيتقيرطلاب ةدابعلا سقط ىلإ تلخدأ يتلا ةصاخ ةروصب

 .دحاو نأ يف ىقيسوملاو تاملكلا ةغل نع ربعي لولدم اهل ةيروهمجلاو
 بو اي" :هعلطمو 141. 0 القم فاعلا عاسفلا تاولطص.ىفف

 برلا ىلإ يتوصب ' ;) £¥ رومزملاو '... يلإ عرسأ تخرص كيلإ
 يلجرل جارس ° :هعلطمو (ن) عطقملا ١١5 رومزملا مث "... خرصا

 79 يليبسل )ܝܝ ܕ كمالك

 ممألا عيمج اي برلا اوحبس ' :نيلئاق ) )¥ رومزملاب اهمتخنو

 ىلإ برلا ةنامأو انيلع تيوق دق هتمحر نأل بوعشلا عيمج اي هودمحو
 حابصلاو ليللا تاولص ءانثأ ةريثك تارم هددرن رومزملا اذهو "'...دبألا

 ريفا 43 >> ܒ 43:0 )3:03 2:96
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 ىلإ ةهجوم ةوعد حيبستلاو .ةسينكلا يف نيلترملا هاوفأ ىلع اضيأ ةريثك
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 برلل بجاو حيبستلاو .بابشلاو خويشلاو ىراذعلاو ثادحألاو ءاهئاسؤرو

 حيبستلا نوكيو .هتمظع ةرثكلو «هتوربج يفو «هتزع دلج يفو ؛هسدق يف

 ةراثيقلاب «لوبطلاو فوفدلاب «ةراتنكلاو راتوألاب ءقوبلا توصو جونصلاب

 اذكهو .ليلهتلاو فاتهلاب اضيأ حيبستلا نوكيو ءعامسلا جونصبو «ةولحلا

 ` 33 او 10 ريمان ف
 هنأب نيدكؤم ءديجمتلاو حيبستلاو ليترتلاو ءانغلا قيرط نع ضرألاو

 ܬ

 تارم ܠܠ ܙܡ



 حتفيو انتاولص عمسي وهف ءلكلا بر بالا ىلاعت هللا وه دجممو دوجسم

 .انيلع محارم ةءولمملا هنيمي طسبيو ءانتابلطل هباب

 رودو سئانكلا ىلع ةرصتقم ريمازملاو مينارتلا هذه نكت ملو

 باتك بحاص لوقي اذهلو «ةيعامتجالا ةايحلا ىلإ اهتزواجت امنإو «ةدابعلا

 ىتم رام ريد نارطم يلطربلا بوقعي سويريوس رام ةمالعلا زونكلا

 اهديدرتو ريمازملا مينرتب نويحيسملا ثبشت )١7547+(: ناجيبرذأو

 اولمعتساو .ًاضيأ قرطلاو تاحاسلاو تويبلا يف لب طقف سئانكلا يف ال

 .قاوبألاو جونصلاو فوفدلاو تاراثيقلاو ةرانكلا اهداشنإ يف

 ܡ

 نايرسلا دنع ليترتلا

 نكلو مهتاباتك يف ىقيسوملا ءاملعلا ضعب قرطت دقل
 5 _ 2 ا 9*
 اريواس ةمالعلا ربتعيو .بابلا اذه ىلإ نايرسلا اهوفلؤم قرطت بتك

 يف بتكف ىقيسوملا ىلإ قرطت ينايرس فلؤم لوأ (117) تخوباس
 .ىقيسوملا لوصأ اهيف حرش ,ىونين فقسأ اهالاثيا سقلا ىلإ اههجو ةلاسر

 يتيركتلا ناوطنأ ينايرسلا ملاعلا رهظ داليملل عساتلا نرقلا يفو
 ܨܠܐ ܕܟ ةحاصفلا ةفرعم يأ 8ا1(:هاناطد ܐܬܘܪܛܝܗܪ :ناونعب اباتك فلأو

 نونف اهيف لوانت ةريخألا ةلاقملا .تالاقم سمخ نمضت (ةحفص ٠

 اندّوز رشاعلا نوناقلا يف .انوناق رشع ينثأ ىلإ همسقو «ةيفاقلاو رعشلا
 هذه لمعتسا ءارعشلا نم نمو اذاملو هنازوأو رعشلا نع ةينغ تامولعمب

 عز



 نيب مث يمارآلا افو يتيركتلا ركذ رشع سداسلا ناهربلا دعبو «نازوألا

 اهنمض رمايمو ًاراعشأ فلأ ناصيدرب راكفأ ضحديل مارفأ رام نأ فيك
 .ةبيبشلا راكفأ ىلإ لخدتل ةيناميإ قئاقح

 نارطم يبيلصلا نبا بوقعي سويسينويد رام نارطملا راشأو
 لتري نأ لبق ةسمامشلا ىلع :نأب سادقلا حرش باتك يف (+ ) ) ¥ ) دمآ

 ءادتقإ داوعألاو قاوبألاب اوفزعي نأ يهلإلا سادقلا يف ليجنإلا نهاكلا

 نبا راشأو .ةالولاو ءارمألاو كولملا نولبقتسي امدنع ندملا يلاهأب

 ناحلألا ةعانص ىلإ " ةرشعلا لوصفلا " :هباتك يف هسفن يبيلصلا

 .ةينايرسلا

 قرشملا نايرفم يربعلا نبا انحوي سويروغيرغ رام ةمالعلاو
 نضتمخ «ةةيخيراكلاو ةيكسلاو تراثا تافلؤملا بحاص (+1785)

 ناحلألاو ليتارتلاو ريمازملل نوقيثيالا باتك نم سماخلاو عبارلا نيبابلا

 :يهو

 .ةلترملا ريمازملا ددع - ¥ .ليترتلا ةيفيك - ١ :عبارلا بابلا

 ساسحإلا - ܘ .ءاكبلا بابسأ - £ .ءاكبو عوشخب ليترتلا بوجو - ¥

 .ةدئافو رثأ وذ ريمازملا مهفت - \ .ليترتلا ىدل نيلماكلا يف روثي يذلا

 .صاخ رومزم سفن ليمو نأش لكل - ¥

 يأرلا - ؟ .ناحلألا نوذبحي ال نيذلا كاسنلا يأر - ١ :سماخلا بابلا

 .ليترتلل صقرلاو برطلا تالآ ةقفارمب يداني يذلا يف بيصملا

 .بوصألا وهو ؛اهضعب عنميو ناحلألا ضعب زيجي نم يأر - ¥
 ؟ىتمو ةينايرسلا ةسينكلا يف ةيحورلا يناغألا عضو نم - £

 ةذللا - 5 .ةسينكلا ىلإ ناحلألا تلخد اهلجأ نم يتلا بابسألا - ه



 تاجرد - + .ةيعيبطلا ةمغنلا بابسأ - ¥ .اهببسو نحللا نم ةدلوتملا

 .سفنلا يف ناحلألا ريثأت - 9 .ليترتلا ةدام يناعمل مهفلا

 ةرم نم رثكأ زونكلا :هباتك يف يلطربلا بوقعي ةمالعلا ركذو

 ناحلألاو راعشألا نع هيف ثحب «ةيعيبلا ىقيسوملا :يف اباتك كرت هنأب

 دوقفم باتك وهو «ةسينكلا ىلإ اهلوخد نامزو اهيمظانو ܝ ةيسنكلا

 لوانت ؛تالداجملا ثاحبأ :هباتك يف لصف هلو .مويلا ىتح ارثأ هل دجن مل

 .ىقيسوملا نع اضيأ ثحبلا هيف

 روصعلا يف ىقيسوملاو ناحلألا نع ةباتكلا يف اوداجأ نيذلا نمو
 نمض يذلا (+) 4܀¥) موصرب لوألا مارفأ كريرطبلا ةمالعلا ةرخأتملا

 ةفلتخم عيضاوم 7 ةينايرسلا مولعلاو بادآلا يف روثنملا ٌقلؤللا هباتك

 بتك ةصاخ ايجروتيللا بتك «ةيسنكلا نسر .ةيسنكلا سوقطلا :اهنم

 .عيضاوملا هذه يف امهم اعجرم هباتك ربتعيو «ةيعيبلا ناحلألا
 تاحتالل ايينقنا 7 ةيقينسوملا = 'لامحتسا نضويصخي اهأ

 فقوم نوكي امبرو .عوضوملا اذه نع ثدحتت ةنيصر رداصم كلمن الف

 حمست مل اهنأ ذإ ؛ةيسكذوثرألا ةيقرشلا سئانكلا ةيقب فقوم لثم انتسينك
 ىقيسوملا ةركف نأل .ةسينكلا لخاد ناحلألا ةقفارمب ةيقيسوملا تالآلل

 ىقيسوملا نأل «يسكذؤفرألا توهآللا يف اساسأ ةدوجوم ريغ " ةسدقملا "

 امدنعو ." ةسركم ' نوكت نأ نكمي هنأ ولو ." ةسدقم تسيل " اهتاذ دحب
 كلذ تررب قلطم لكشب ةيفيسوملا تالآلا ةيسكذوثرألا سئانكلا تعنم

 : نيببسل

 .بلح / نيدرام راد - ) 441 ةسداسلا ةعبطلا - )



 .قالخألاو ميقلا ىلع ئيسلا اهريثأت -

 .ةينثولا ةينيدلا تالافتحالاب اهطابترا -؟

 رود ناكو ؛ىنزلاب ةطبترم ةينثولا تالافتحالا نأب مولعمو

 ببس نوكي امبرو ءروجفلا ىلع مهثحو نيدوجوملا " ءاوغإ " نيفزاعلا
 انثيدح دنع كلذ انركذ امك مهمدخ يف تالالا دوهيلا لامعتسا وهو رخا

 ؛قوبلا توصو ؛جونصلاب اقفارم ناك ذإ حيبستلاو ةسينكلا يف ليترتلا نع
 رظن يفو .اهريغو ةراشيقلاو ءلوبطلاو ءفوفدلاو «ةرانكلاو ܓ
 «تالآلا لامعتساب مهل حمس دوهيلا فعض نأب مفلا يبهذلا انحوي سيدقلا

 .مهسوقط يف تالآلا اولمعتسي نأب نييليئارسإلل هللا حمس دق ܪ ) : لوقي

 ؛مهفعض يف مهدعاسيلو ܘܒܬ ܨܣ صقنو «؛مهبادآ ثنخت ىلإ ارظن
 افرص ةيدام ةلآ لك رقتحي ىلاعت هنإف نآلا امأ .ناثوألا نع مهدعبيو

 لامعتسا عوضوم يف لخدن نأ ديرن الو .(رشبلا هاوفأب حّبسي نأ ديريو
 يف أدب دق رمألا اذه نأب فورعملاف «ةيبرغلا ةسينكلا ىلإ ةيقيسوملا تالآلا

 ÷ مث 9 نيعروألا ةلآ اولمعتسا | نايهرلا ةظيبل وب عيباتلا 0
 تالآلا مادختسا نع ةديعب ةيطنزيبلا ةسينكلا تيقبو .ةيسنك ةلآك اهلامعتسا

 ةيطنزيبلا سئانكلا يف ةيئانثتسالا تالاحلا ضعب ادع ام ءاذه انموي ىتح

 تالآلا ضعب لامعتسا اندجو نإو اندنع امأ .برغلا يف ةدوجوملا

 سادقلا ءانثأ يف نغروألا لامعتسا الإ حمست مل ةسينكلا نكلو «ةيقيسوملا

 يف تايتفلا كارتشا تزاجأ امك «ةيمسرلا دايعألاو داحآلا مايأ اميس ال

 .حبذملا جراخ تافقاو ¿ܬܕ ةسينكلا يف ليترتلا

 ش لوألا نيرشت ١١-١5 نيب دقعنملا ىتم رام ريد عمجم يفف
 لاجملا اذه يف ةمهم تارارق هرضاحم يف عمجملا لجس ١1706 ةنس

 .راصتخاب اهركذن



 نأ ىأرو هليدعتو سقطلا ديحوت رمأ عمجملا لوادت عبارلا رارقلا

 ميدق نم وه سئانكلا فلتخم يف ينايرسلا سقطلا يف دوجوملا فالتخالا

 نأ ىلإ راشأ سماخلا رارقلاو .ةسوسحم قورف ىلإ ىدأ دقو نامزلا

 لوؤت دقو اهظفح لق دق ةينايرسلا سئانكلا يف ةلمعتسملا ةيعيبلا ناحلألا

 ةطونلاب طبضت نأ (عمجملا) ررق كلذلو اهراثدناف اهنايسن ىلإ لاحلا هذه

 زاجأ عباسلا رارقلاو .اهتنايص لجأل ةصرف لوأ حنست امدنع ةيقيسوملا

 .ةيمسرلا دايعألاو داحآلا مايأ اميس الو سادقلا ءانثأ يف نغروألا لامعتسا

 ةسينكلا يف ليترتلا يف تايتفلا كارتشا (عمجملا) زاجأ نماثلا رارقلاو

 .حبذملا جراخ تافقاو نهو

 يف دريو «ةينايرسلا ناحلألاب نيمتهملا هاوفأ ىلع ددري يذلا نإ
 0 0 راك 7 9 5 ىف اناينأ نم صعبا تايازق
 يف تدرو ةيرظنلا هذه «ةينايرسلا ةسينكلا ىلإ ناحلألا لخدا يذلا

 ةفرعم هباتك يف لجس يذلا يتيركتلا ناوطنأ ةمالعلا ناسل ىلع ساسألا

 :يلي ام ةحاصفلا

 وه رمايملاو ةيحورلا يناغألا مظن ىلإ مارفأ رام اعد يذلا نإ

 الاوقأ اهنمض ةذيذل نوحل ىلع اهعقو يناغأ مظن دق ناك ناصيدرب نأ

 رام ءاجف ,جذسلا نابشلا ناهذأب تقلعف قالخألاو ميوقلا دقتعملا دسفت

 .اهيلع تبلغتف ةيسدقلا ةيقنلا يناغألاب مارفأ

 : نم ةحاصفلا ةفرعم : اتك يف هسفن يتيركتلا ةمالعلا ركذو

 ديزت ةيعابسو ةيسادس نازوأ نم فلؤملا وه رعشلا يف سماخلا“رحبلا
 مظنو «نييمارآلا ةفسالف نم افو هل لاقي لجرل وهو صقنتو ًانايحأ
 هذه مدق ىلع ليلد ةديدع لايجأ همسا رومغملا اذه هجلاع يذلا رعشلا



 ةاعارم هنزو يف زوجت .هل اتيب ةمالعلا اذه دروأ دقو .اندنع ةعانصلا

 :يلي امك موصرب مارفأ كريرطبلا ةمالعلا ةيبرعلا ىلإ هلقن ءنحلل

 ܐܢܐ ܐܦܘ :ܗܪܡܐܡ ܫܝܪܕ ܐܝܡܕܩ ܐܦܘ ܢܡܕ ܝܗ ܐܬܒܟܪܡ ܐܬܚܘܚܬ

 ܐܬܘܝܪܟ ܢܡ .ܗܝܒܠ ܡܚܩܡܘ ܟܡܣ .ܗܬ̈ܩܥ ܐܕܫ ܘ ܩܣܦܕ .ܗܬܝܫ̈ܪܫܕ

 ܝܓܣܕ ܐܪܒܓ ܢܝܪܒܬ ܐܫܢܐܕ ܐܒܠܕ .ܐܬ̈ܫܝܒ ܢܡܘ ܐ̈ܛܝܥ ܢܡܘ .ܐܬ̈ܩܥ ܢܡ ܘ

 .ܢܡܠܿ̇ܫ ܐܠ ܗܬܫ̈ܝܒ ܗܛܝܥ

 حرطأو مهلا هسفن نع ىرس يذلا بسانملا ميركلا افو انأ

 ظيغلا تاوزنو 5 نزحلا هنع احرسم هبلق دنسي هنإ ؛هبورك

 .ادبأ ايالبلا هتفيضت هظيغ ةرثك نم نأل سانلا بولق رسكت يتلا مومغلاو
 دوعت يتلا ةيبحلا يناغألا طمن ىلع لومعم رعشلا اذه نأب يتيركتلا لاقو

 .اهتلوازم سارعألل ةيلزغلا دئاشنلا ومظانو ةيبرحلا نوحللا ةغاص

 عبارلا لصفلا يف يربعلا نبا ܝܝܢ رام ةمالعلا فيضيو

 عضو نم :نع ىرخأ تامولعم نوقيثيالا هباتك نم سماخلا بابلا نم
 ذنم هنأب دكؤي نأ دعبف ؟ ىتمو ةينايرسلا ܘ يناغألا

 يف عدبلا لهأ دض شيرادملاو ديشانألا عضوب مارفأ رام عرش ةيقين عمجم

 دوؤاد ريمازم نم حيباستلا اودمتسا نورخاآ ةنففالم غبن هنأ ريشي «هنامز

 .يالاب رامو قحسا رام :لثم يسنكلا سقطلا ىلإ تلخد ديشانأ اوفلأو

 = ܕ )| نم ماهلإبو نوفازخ يأ نويقوق ܙܐܢ[ رهظ سسفأ عمجم دهع يفو
 جات ريبكلا يتوهآللا غبن 45١ ةنس دعبو .ةريثك ةيحور ديشانأ اوفلأ سدقلا

 .(+ܘ4¥) ± سويريوس رام ةعماجلا ةسينكلا نافلمو نايرسلا

 رام دهع يفو .ةينايرسلا ىلإ الاح تمجرثت ةينانويلاب ةيحور ديشانأ فلأف

 ةفورعملا حيباستلا تلخد برعلا فقسأ نسجرح ةمالعلاو يواهرلا بوقعي

 اهضعب فلأ .ينايرسلا سقطلا ىلإ ܐܝܢ̈ܘܝ ܐܢܘ̈ܢܩ ةينانويلا نيناوقلاب



 ىعدي بهار اهنم اضعب فلأ امك .روصنم نب ينيروق همسا يقشمد ملاع
 ام ىلع ءانب يربعلا نبا لوقيو .نويلقوقلاب فرعي ام ركتبا يذلا امزوق

 عابتأ نم ناك اذه ينيروق نأب زوجعلا نبا زيزع فقسألا هيلع دكأ

 ىلإ هنيناوقو هحيباست يف قرطتي مل هنأ امب نكلو ينوديقلخلا عمجملا

 .برغلاو قرشلا يف انسئانك اهتلبق اهيلع فلتخملا ةيتوهاللا عيضاوملا

 رام ثيناعم نأ ىلإ ةفاضإلاب يبيلصلا نبا بوقعي رام لوقيو
 سويطسوس يناغأو ءارعشلا ىلع ادر سوقطلا ىلإ تلخد سويريوس
 نييسويرآلا يناغأل اضقن تاراخيطسلا فلأ سيناويا رام نإف ينانويلا

 .رارغألا اهب نوداطصي اوناك يتلا

 دجن ملف ةسينكلا ىلإ ناحلألا تلخد اهلجأ نم يتلا بابسألا امأ

 نوقيثيالا :باتك يف يربعلا نبا ةمالعلا هركذ امم رثكأ اهل ايفاو احرش
 :باتكلا اذهل ةيبرعلا ةمجرتلا يف تدرو امك هتاملك لقننو

 ىلع نوسيدقلا ءابآلا قفاو امهلجأ نم .نينثا نيببس فرعأ يننإ
 .ةسدقملا ةسينكلا يف ةيحورلا حيباستلا ليترت

 باعتألا ܘܰܐ ܐܒܕ نم ففخت اهتبوذعب ةمغنلا نإ :لوألا ببسلا

 ناسنإلا مدع `( تقولاب روعشلا ىسنيف كسانلا يهلتو «ةيكسنلا
 اذهو ءامهئابعأو امهتأطو ةدشب روعشلا اضيأ مدعي للملاو تقولاب روعشلا
 .ءاكبلاب نوذولي ءيش مهملآ اذإ نيذلا لافطألا يف احضاو رهظي فدهلا
 ةروس مهيف أدهتف هنم نوملأتي اوناك ام مهتسنأ اهناحلأب مألا مهتغان ام اذإو

 ةلقم لاضحلا هيف - 5 ويحلا يف اضيأ رثؤي نحللا نأ كش الو «ءاكبلا

 نحللا ةبوذع ففخت ةليقث لامحأ اهروهظ ىلعو «هناحلأب يداحلا اهدوقي

 وأ شطعلا وأ عوجلاب رعشت الو ةديعبلا تافاسملا عطقتف ءاهتأطو طيبسبلا

 .ءايعإلا



 ةنماكلا يناعملا مهفت ةدايز ىلإ يدؤي نحللا نأ :يناثلا ببسلاو

 قفارملا ةملكلا ماظن نأ :لوألا ءنيهجو ىلع كلذو ؛ةيحورلا حيباستلا يف

 لقعلل © ؛«تقولا لوطو تايبألا دادتما يطغي ةمغنلل

 ةيقيسوم ةبوذعب ظفلت يتلا ةملكلا نأ :يناثلاو «همهفتو ىنعملا كاردإل

 مرطضيو ةسنأتسم سفنلا عشخت كلذلو .اهيلإ اهبحأو سفنلا يف لعفأ نوكت
 .اهتالمأت يف ةقرغتسم هللا ىلإ اهقوش

 حيباستلاو ديشانألا اولخدا نيذلا ءاملعلاو ءابآلا مهأ ىلإ 8

 يواهرلا ناصيدرب ينايرسلا فوسليفلا مهلوأ .ةسينكلا ىلإ ليتارتلاو
 ريمازم ةقيرط ىلع اديشن نيسمخلاو ةئاملا بحاص (م777 ت) ܓܨܝܕ ܪܒ

 دعب ةيواهرلا ةبيبشلا اهنقل :هنأ ينايرسلا مارفأ رام اهنع لاق يبنلا دوواد

 بحاص وه هسفن ناصيدربو .بابلألا بلخت ةبرطم نوحل ىلع اهعقو نأ

 نم ةيرثلا ةفقثملا ةقبطلا بابش نم ةقرف تمض يتلا ةيناصيدلا ةقرفلا
 :يلي ام ناصيدرب يف اضيأ مارفأ رام لاقو .اهرلا ناكس

 ܠܥܐܘ ܐܬ̈ܪܝܡܙ ܒܟܪܘ ܐܬܢ̈ܝܩܒ : يلو ܙ ܐܫܪܕܡ ܪܝܓ ܠܕ ܓ
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 .ܐܬ̈ܪܝܡܙ

 :اهتمجرت

 فلأو «ةيقيسوملا ماغنألا نيبو اهنيب عمجو يناغألا ناصيدرب عدبأ

 أيه ± 5 اهنزوو اماسقأ ظافلألا مسق :نازوألا اهيف لخداو ديشانألا
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 ماع سيراهو اناكنم اهرشن دقو .() اديشن ١5١ هلثم فلأف حيدملا كلذ

 )١951(.

 نايرسلا سمش ءاسؤدع ܡܝܪܦܐ ܝܪܡ نافلملا مارفأ رام يتأيو

 نيذلا ءابالا ةمدقم يف نيتينايرسلا اهرلاو نيبيصن يتسردم ذاتسأو مهيبنو

 يبهذ انحوي رام سيدقلا هنع لاق .ةسينكلا ىلإ شيرادملاو ديشانألا اولخدا

 .ىنازحلا يزعم .لئاضفلا نزخمو ءسدقلا حورلا ةرانك مارفأ :مفلا

 .نيدح يذ فيسك ةقطارهلا ىلع ناك «نيلاضلا يداهو :ءنابشلا دشرمو

 ةينيد عيضاوم تلوانت ܐܫ̈ܪܕܡ شيرادمو ܐ̈ܪܡܐܡ رمايم مارفأ رام كرت دقل

 يف ناصيدرب فوسليفلا ةلواحم ىلع فينع درك تءاج اهضعبو «ةفلتخم

 ىلإ تلخد هديشانأ نم مك طبضلاب فرعن الو .ةيليجنإلا قئاقحلا فييزت
 مضي يذلا باتكلا وهو  اصسسح ميحشالا باتك يف نكلو «ةيسقطلا انبتك

 يف ةصاخ مارفأ رام مساب ةبلط ايموي دجوت  ةيعوبسألا مايألا تاولص

 الشم نينثالا ليل يفف .ليللا ةالص يف نيسيدقلل ةصصخملا ةيناثلا ةموقلا

 : ةيلاتلا ةبلطلا ةسمامشلاو سوريلكإلا هاوفأب ةسينكلا لترت
 . ܢܘܗܬܘܥܒܒܘ ܢܘܗܬܘܠܨܒ ܀ ܟܝ̈ܢܚܝܢܡܕ ܢܘܗܬܘܠܨܒ . ܢܝܿܠܥܡܚܪܬܐ ܢܪܡ

 حمو ܐܚܝܠܫ . ܟܘܠܠܡ ܐܚܘܪܒܕ ܐ̈ܝܒܢ < ܢܳܬܫ̈ܦܢ ܠܥ ܐܡܚ̈ܪ ܕܒܥ
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 ܢܠܘ ٠ ܢܩܘܪܦ ܢܘܗܢܪܟܘܕ ܕ مح . ܐܶܩܝܺܕܙܠܘ ܐܢܐ̈ܟܠܘ ܐܵܕܗܣܘ ܐܶܚܺܝܠܫ ܐܝܒ̈ܢܠ
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 > ܠ ܕ ܐܒܪ ܗܫܝܢܒ . ܢܘܬܚ ܨܢܬܐ ܘ ܢܘܬܝܟܙܕ . ܐܵܕܗܣ ܘ احم ܫܘ احب

 اعمس ܢܘܗܬܘܥܒܒ ܘ ܢܘܗܬܘܠ ܕܒ 4 صحا ܢܘܗܬܘܠ ܕܒ ܝܠܥ ܪܬܐ ܢܪܡ

 ܀܀ ܢܝܕܝ̈ܢܥܠ ܘ ܢܠ

 :اهتمجرت

 ܐܢܥ ءادهشلا تامو .ءكروهظب لسرلا رشبو «كنع ءايبنألا أبنت *انسوفن

 ءايبنألا ركذأ ءانصلخم اي * انمحراف «كيلإ انلجأل نوعرضي مهو ܦܐ

 اهيأ * مهتاولصب اندضعاو 5 راربألاو ءءادهشلاو لسرلاو

 لطبيو انع ليزي يكل «هتئيشم متممتأ يذلا كلذ ىلإ انعم اولهتبا ءنوسيدقلا

 يوقلل دجملا .ءءادهشلاو لسرلاو ءايبنألا اهيأ * هنابضقو بضغلا تابرض

 براي * ةميظعلا بيلصلا ةمالعب متفرشتو متبلغ دقف ءمكاوق يذلا

 * انسوفن محرا مهتبلطو مهتالصب * كمادخ ةالصب ءانمحرا

 انرتخا اهمسسح ميحشالا باتك يف مارفأ رام لاوقأل رخآ لاثمو

 : يلي ام تبسلا موي ءاسم يف ددريو نيسيدقلا ءادهشلا يف هلوق

 ܇ ܘܬܝ? اطنخ ارم, . يابكحم ܘ فو ܀ܢܘܬܝܡܕ ܐܣܠ ܐܙ̈ܗܵܣ
 ܡܘܕ امحمد . ܢܘܟܝܡ̈ܪܓ ܐܢ̈ܪܘܓ ܘܓܒܘ ܀܀ ܢܘܟܝܿܬܝܐ ܒܘܬ ܐܒܘ

 ܀ ܐܩܝ̈ܢܣܠ ܐܢ̈ܪܕܘܥ ܘܒܗܘ ܢܘܟ̈ܝܙܓ ܘܚ݂ܰܬܦ اقيم . ܢܘܟܡܥ

 :اهتمجرت

 .ءاوهلا نم عرسأ متنأو ءروسنلا نوهبشت مكنأ «ءادهشلا اهيأ

 نإ * ربلا يف مأ رحبلا يف ناك ءاوس مكب ثيغتسي نم نوبيجتستو

 اوحتفا نوسيدقلا اهيأ .ءالعلا حيتافم نوكلمتو ءنارجألا يف يه مكماظع

 .نيجاتحملل نوعلا اوحنماو مكزونك



 قحب هنأل ؛هرودو مارفأ رام ةناكم يف رثكأ درطتسن نأ ديرن الو

 يف ريبك هلضفو ءانتسينك يف تاينايرسلا تايتفلا نم ةقوج فلؤم لوأ وه

 سقطلا ضورفو «يكيلوثاكلاو يسكذوثرألا اهيحانجب ةينايرسلا ةسينكلا
 يف كانهو انه ةرثعبملا هرمايمو هديشانأب ةئيلم سئانكلا هذه يف ينايرسلا

 يفو سبوف ܡ | ينايرسلا قرشتسملا روسفوربلا لوقي .ةيجروتيللا بتكلا

 .اهرلا ةسردم ةيمهأو مارفأ : ناونعب هل لاقم

 ذقن العم ناك )377 ىلإ ةراشإلا ܓ عيش لك لق

 كلذ ركذي يذلا ," يناولحلا اباشبدحري " ب انقثو اذإ ءنيبيصن يف ناك نأ
 ܒܟ ناك دقو ܨ )ܝܚ )ܕ يبرملا ينعت ܨܢ 0 ܐܢܩܫܦܡ ةظفلب

 يف انيأ ر تسي اه 9 )5 يف شيرادملا 7130:0556 اهقرص بتكي

 7-5 ناك اميفو «يئانغلا رعشلا راهدزا ةرتف يف املعمو ايبرم مارفأ نوك

 .رشع سماخلا شاردملا يف مارفأ هلثم امك ظعاولا دهازلا نيبيصن فقسأب

 هارن .ملعمو حلصمك مارفأ نم مهملا بناجلا حضتي نأ دعبو

 فلأف .ةينيدلا سوقطلا ءانثأ ءاطعملا فدهلا تاذ هليتارت ءادأب موقي أتفي ال

 ܐܡܝܩ ܬܺܢܒ ̄ ىراذعلا تايتفلا نم ةعومجم نم ضرغلا اذهل ةيداشنإ ةقرف

 نك دقو .دهعلا تانب نه - 1260 2 ءكطمةاتك - لاروك ىلإ 8مماأط ©3020 -

 نهميدقتب موقي ناك امك «هفارشإب ركابلا حابصلا يفو ءاسم ليتارتلا نيدؤي
 اننكميو .تاسادقلاو دايعألاو تالافتحالا يف روهمجلل هليتارت داشنإل

 نم الخ دق هحيدم نأل (' .مجورسلا بوقعي ' نع هبتك ام ىلع دامتعالا
 .ةيروطسألا ةياورلا

 قحسا رام نع ثدحتن نأ اندرأ ول لاجملا انب قيضيو

 رام :مهلوأ .مسالا اذهب دحاو نم رثكأ تفرع ةسينكلا نأل ܩܚܣܝܐ ܝܪܡ

 ركذ ام ىلع عبارلا نرقلا نم عباسلا دقعلا ءابآ نم وهو يدمآلا قحسا

 ܘ ١



 ىلع هتءارق متأ مث مارفأ رام نع ذخأ هنأ لاقيو .يواهرلا بوقعي رام

 وهو يكاطنألاب فورعملا يواهرلا قحسا :وه يناثلاو .سويبونيز هذيملت
 فورعملا يناثلا سرطب كريرطبلا دهع يف شاع انافلم | ܐܚ ناك رخآلا

 رام نافورعملا ناينايرسلا ناخرؤملا ثدحتيو . (44£- £ ¥ ) راصقلاب

 ناك رخآ قحسا نع )١587+( يربعلا ܚ (غ1159) ريبكلا ليئاخيم

 ءالؤه راعشأ تطلتخا دقو .اهرلا ةعيب سوريلكإ ̀ انيك ا اضيأ

 . :رمألا اذه يف موصرب كريرطبلا لوقيو خاسنلا يديأ يف ةئثالثلا

 .ردن ام الإ مهتكلم هباشتو مهنامز براقتل ارسع اهزييمت تابو

 ىتح اهرلا نارطمو دلوملا ىنيرسنقلا ܐܠܘܒܪ ܝܪܡ الوبار رام امأ

 يأ تاتفشختلا ܐܬܦ̈ܫ݂ܟܬ 6 3 جبد يذلا وهف ;(£¥@) ةنس

 ءارذعلاو ةيديسلا دايعألل ةصصخم يهو همساب ةروهشملا تالاهتبالا

 لوقيو .تيب ةئامعبسلا تغلب اهلعلو ىتوملاو ةبوتلل اهضعبو نيسيدقلاو

 .ةئامثالث يهو تالاهتبالا يأ ܐܬܦ̈ܫܟܬ تاتفشختلا :موصرب كريرطبلا

 اهددع نأ ةخسن يف دروو ءنوعبرأو ةسمخو ناتئام اهنم اندنعو

 اهمظان نأ اندنع روهشملاو ءاهيفلؤم يف اوفلتخاو (') نوثالثو ناتئام
 " زاك ثيب ' يف ءاجو (+475) ةنس اهرلا نارطم الوبار رام وه

 اهنأ ةيناث ةخسن يفو 0) يواهرلا اهبترو الوبارو مارفأ رام فيلأت اهنأ
 00 ب اي راو نسم يار وار رامي ارا لعلم

 اثورام مهنمو )3 نم هريغو الوبار عضو نم اهنأ «ةثلاث يفو
 .يتيركتلا

 .(١1ددع) ةيسدقلا ةنازخلا ١-
 (؟025؟ددع) ماهغنمرب كوربدوو ةنازخ ١-

 :لضوملاب "9 ةيمينك ةنادخ يف 7:9 ياكع ب#

 .رشع سداسلا نرفلا يف بتك نيدرامب زاك ثيب -؛
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 ناميإلا لجأ نم لضانملا لطبلا دهاجملا الوبار رام سيدقلا اذهف

 سيدقلا فيناصت ضعب ةينايرسلا ىلإ ةينانويلا نم لقن يذلاو

 ةبذع ناحلأب ܐܬܦ̈ܫ݂ܟܬ تاتفشختلا ةسينكلا ىلإ لخدا يردنكسالا سلريك

 .ةميخرلا تاوصألا باحصأ اهادأ ام اذإ ةصاخ بولقلا بلخت

 فقسأ ܝܠܒ ܝܪܡ يالاب رام :ىلإ مسالاب ةيسقطلا انبتك ريشتو
 ىلع افقسأ نيعي نأ لبق اذه يالاب نأب موصرب كريرطبلا دكؤيو «شلاب
 ارشاعم ءبلح ةسينكل ًايروخ ناك سوسيلابرب ب ةفورعملا شلاب
 ىلع تءاج اهبلغأ ةريثك رمايمو تابلط هلو «قاقآ اهنارطم ًارصاعمو
 > - 5 5 باتك ىفو.ءادعساب :فورعم وهو .نيساخلا نزولا

 | :ةيلطلا هذه 87 3 7 1 95 ةيلطب ةعساقلا ةعاسلا

 ܘܒܟܫܕ ܟܝ̈ܕܘܓܣܘ ܝܕܒܥܠ ܐܡܚܘܢܒ ܟܬܚܪܒ ܐܡܚ̈ܪ الص ܬܕܚ

 ܟܪܒܣ ܠܥ ܘܒܟܫܕ | ܐܝܪܡ ܢܘܗܠ ܐܒܘ ܗܢܐ ܀ ريزحعم ܠܥ

 ܐܢܩܒܘܫ ܐܓܣܐܘ . انصح ܐܟܠܡ ܐܪܝܒܩܠ ܚܝܢܐ ܀ ܟܬܝܬܐܡܠ ܢܝܪܝܚܘ
 ܝܡ ܒ ܒ ܡܗܪܒܐܕ ܗܒܘܥܒ ܀ ܐ̈ܢܡܝ ܗܡ اتحح

 . ܐܵܕܝܢܰܥܠ ܐܪܩܕ ܐܚܝܫܡܠ ܐܚܒܘܫ ܀ ܟܪܒܣ ܠܥ ܘܒܟܫܕ ܟܝ̈ܕܒܥܠ

 ܀܀ ܬܝܐܝܘܫ ܢܘܥܩܢ ܐܬ̈ܫܦܢܘ ܐ̈ܪܓܦ ܀ ܐܬܚܘܒܫܬ ܢܝܪܡܙܘ الخس اأو ܢܝܡܝܩܘ

 ܀ ܐܬܝ̈ܡ ܡܚܢܡܘ ܐܬܐܘ ܐܬܿܐܕ ܟܝܪܒ

 :اهتمجرت
 «كل نيدجاسلاو كديبع * كتةيلخ ةمايقلا يف ددج ؛ةمحر 107 اي

 ىلع اودقر دقف .مهحماسو انتاومأ مهللا حرأ * كئاجر ىلع نيدقارلا

 لزجاو «نينوفدملا حرأ ܝ كلملا اهيأ * كئيجم نوعقوتيو كئاجر
 قحساو ميهاربا ناضحأ يف مهللا حرأ * نينمؤملا تاومألل ةرفغملا



 وعدي يذلا حيسملا ناحبس * كئاجر ىلع اودقر نيذلا كديبع ,؛ءبوقعيو

 داسجألاو سوفنلا حرصت * دجملا نولتريو داسف نود نوموقيف ,تاومألا

 تاومألا ثعبيو يتأيسو ىتأ يذلا كرابم 0

 لمعب اورهتشا نيذلا نيراخفلا ةعامج وأ ܐܝ̈ܩܘܩ نويقوقلاو

 فورعم نسح نحل ىلع ةعقوم ةغيلب ةعيدب ةينيد اراعشأ اومظن فزخلا
 سامشلا مهنيب رهتشاو فازخلا وأ يراخفلا يأ ياقوق امههه مساب

 انئابا نم نانثا عمسو .(م ¢ ) £ ) ةنس دعب ىفوتملا يراخفلا نوعمش

 يكاطنألا سويريوس رامو )257١( يجورسلا بوقعي رام :امهو ماظعلا
 نيذلا هباحصأو نوعمش سامشلا ىلع اينثاو ءديشانألا هذه (+ܧܘ4)

 ناحلألا باتكو ةيسنكلا ضورفلا مهراعشأ تلخد دقو .مظنلا يف هوكراش

 رام توناح نع +708 يواهرلا بوقعي رام لاقو .ܐܙܔܬܝܒ لا يأ

 يهو  رشك ةيرق يف نيفورعم اناك امهنأب «هتفرح بالودو نوعمش

 نماثلا نرقلا ةيادب يف يأ همايأ يف ىتح  ةيكاطنأ ةروك ىرق نم ةدحاو
 نيراخفلل ةعئار تايبأب دحألا موي ةعساتلا ةعاسلا ةالص حتتفنو .داليملل

 «ليللا ةالصل ةشلاثلاو ةيناثلاو ىلوألا تاموقلا كلذكو تاومألل ةصصخم

 «؛نيسيدقلا دحأل ليللا ةالص ماتخو «ةبوتلاو نيسيدقلاو ءارذعلل ܨܬ ܕ

 ةعمجلا موي ليللا ةالصل ىلوألا ةموقلاو نينثالا موي ةثلاثلا ةعاسلا ةالصو

 نم ياقوقلا راتخن ةبوتلل تايبأب تبسلا موي راتسلا ةالص متخنو ؛بيلصلل
 . نينثالا موي نم ةثلاثلا ةعاسلا

 ارصو ܐܢ 35 ܐ احأ ܟܠ ܬܝܐ ܐܠ . ܟܠ ܢܢܝܪܩܕ ܢܠ ܝܢܥ ܐܝܡܫܒܕ ܢܘܒܿܐ
 ܠܡ ܐܠ ܢܝܘܗܕ ܝܨ ܨ ܟܠ ܪܦ . بانا ال محو ܢ

 ܟܠ ܪܦܫܢ ܐܬܘܩܝܕܙܕ ܐ̈ܕܒܥܒܘ بأ ܪܛܢܕ ܟܝܢ̈ܕܩܘܦ ܝܪܡ ܢܝܦܠܐ . ܟ ܙܓܘܪ
 و

 . ܝܢܝܙܚܢ ܫܢܐ ܐܠܕ ܐܢ ¦ ܐܫ ܘ امام , ܢܝܺܠܥ ܣܘܚ ܟܝܡܚ̈ܪܒ ܗ ܐܝܪܡ

( ̂  



 . ܗܡ ابا اوك هيرو ܫ . ܀.ܐܝܡܘܠ ܫ اا كك ابا ܪܒ اكو

 ܫܢܐ مرق ܢܐ . امزص ݂ܟܝ݂ܰܬܝܐ 505 ܐܢ ܐܢܐ ܚܰܟ ܬܡ ܐܠ ܐܗܠܐ ܢܶܡܘ
 ܒܥܠ ܢܘܗܝܒܘܛ ܀ ܐܬܘܢܐܟܕ ܐܢܝܕܒ ܗ ܫ تادف ܟܝܕܝܐܒ ܝܒ 2

 55 .ܢܝܚܠܦ ܒ ܢܝܪܝܥ ܕܟ ܢܘܗܠ ܝܝܒܒܡ . ܢܘܗܪܡ ܐܬ ܐܕ ܐܡ ܐܒܛ

 ܟܡܣܡ اها. امم ܐܪܦ ܨ ܢܡ ܗܡܥ ܘܚ ܐܠܕ . ܢܘܗܠ ܫܡܫܡܘ ܝܗܘ

 ܢ ܢܘܗܝܠ̈ܝܠܟ اهحمزف ܐܫܕܘܩ ܚܘܪ . ܢܘܗܠ ܫ ܪ تومرسم

 ܝ̈ܕܒܥܒܘ . ܕܘܚܠܒ ܐܡܫܒ ܟܠܝܕ ܝ ܝܠ ܐܝܪܿܟ ܀ ܢܘܗܝܫܝ̈ܪܒ ܐܡܿܣܘܗ

 كب فحم لو 2 8: اود الو ܐܢܐ ܩܒܪ ܟܢܡ ܝܢܚ̈ܪܘܣܒܘ

 ܐܥܘܒܡ . ܬܝܗ ܨ ܐܢܐܘ ܬܝܩܫܐܘ ܐܢܐ ܦܶܠܝ ܐܠܘ ܐܢܐ ܦܶܠܰܡ . ܐܳܚܪܡ ܝܢ ܨ

 ܀ ܝܠܥ ܣܘܚ ܟܝܡܚ̈ܪܒ ܗ ܝܠ كيف ܝܬܘܝܗ ܙ ܐܡܘܢ ݂ܬܥܪܰܬܕ

 :اهتمجرت
 رخآ بآ انل سيل ؛كوعدن اننإف انبجأ :«تاوامسلا يف يذلا انابأ

 ءانتعدبأ دقو نآلاو ءانتقلخف كل باط ؛نكن مل املو ءاندضعي نأ ردقي

 لامعأب كيدل ىظحنو اهظفحنل ؛كاياصو انملع مهللا .كبضغ اندسفي الف

 * ةمعنلاب كيف ايحنو ايوليلاه ربلا

 امدنع يناريف برلا امأو ءدحأ ينرصبي الثل تيفتخاف تمنثأ

 لجخأ الف هللا نم امأو - ىزخأ | يندهاش اذإ .يصاعملا بكترا

 وأ الجآ نأ كيدي نيب ناسنإلا لثميسو «ةاضقلا ميظعو ضاق كلنأ براي
 * كمحارمب يلع قفشأف ايوليلاه الجاع

 يفو نيظقيتسم مهدجيف مهديس يتأي امنيح نيحلاصلا ديبعلل ىبوط
 ىتح حابصلا نم هعم اوبعت مهنأل ءمهمدخيو هطسو دشيف «نيدهتجم همرك

 يزعملا سدقلا حورلاو ءمهمدخي نبالاو ؛همادخ ءىكتي بآلاف ؛ءاسملا

 * مهسوؤر ىلع اهعضيو ايوليلاه مهليلاكأ لدجي
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 يمئارجو يلامعأب امأو ءطقف مسالاب كتصاخ نوكأ نأ ينفسؤي

 ملعأ «ةحماجلا يتدارإ اهنع يندصتف ةبوتلا ىلإ قوشتأ ءكنع ديعبف

 وه «حمرلا هقش يذلا عوبنيلا نأ .تشطعف انأ امأو تيقسا «ملعتأ الو

 * كتمعنب ايحأف ايوليلاه ىأمظ يوري

 حورلا ةرانكو بوهوملا رعاشلا يجورسلا بوقعي رام لقي الو
 ديشانألا فيلأتو «ناحلألا ةغايص لاجم يف ءءابآلا نم هريغ نع سدقلا

 نع للملا عفدلو 5 راعشألا ةبراحمو ؛عدبلا باحصأ ةضهانمل

 اضيأ اذكه يالاب رامو مارفأ رامل امكو .تاولصلا ءادأ ءانثأ يف نيلصملا

 حابصلاو ليللا تاولص يف همساب ةفورعم ةصاخ ةبلط بوقعي رامل
 ةغل اهتاملك ܦܢܝܬ ةيذع ديشاتأ اهلكو «ةعساتلا و ةثلاثلا ةعاسلا و:ءاسملا و

 اهل دودح ال ةغل اهاقيسومو ؛قلاخلاب اهطابترا نع ربعتو سفنلا ܒ
 اهنأف ةعونتم اهرداصم تناك امهمو .بلقلا يف ًامئادو اقيمع | ܡܳܐ كرتت

 عيبانيلا كلت ىلإ دتمت اهروذج نأل ؛ءسدقملا باتكلا ميلاعتل ةنيمأ ىقبت

 يف اهتوقو ءاهئادأل ةلهو لوأل ةرهاظلا اهتطاسب يف اهل. .جو «ةيليجنإلا

 نم انرتخا دقل .ةعومسملا ةالس:.ا ساسأ يه يتلا ةيناحورلا نع ريبعتلا

 موي نم ةثلاثلا ةعاسلا يف لترت يتلا ةالصلا بوقعي رامل ةريثكلا تابلطلا

 قامعأ يف صوغي نأ يلصملا عيطتسي | ܠܫܠ ةصاخ يهو ءاعبرألا

 . ميرم ءارذعلا يف يجورسلا بوقعي رام ركف

 فحم ܐܬܒܪ ܐܬܒܘܩܡ | بال, انا تا يع ملم ܠܛܡ ܪܡܐ ܐܐܗܬܒ
 اهم ܝܗ ܘܰܐ . ܗܝܕ ܨ ܐܪܒܠ ܬܘܗ ܗܶ݁ܬܢܳܟܪܰܐ دق ااهحي . انهَس ܬܪܒ

 ܐܝܟܕܕܰܘ . ܝܗ ܐܳܝܠܓ ܐܥܪܐ ܐܗܠܐ ܬܚܢ ܐܬܘܒܝܲܛܒܕ ܀ ܗܝܕܝܚܝܠ ܐܡܐ ܐܘܗܬܕ
 ܗܒ ܐܪܫܘ ܪܚ ܗܬܘܚܝܢܒܘ ܗܬܘܟܝܟܡܒ . ܗ݂ܳܬܠܒܰܩ ܝܗ ܝܓܣ ܡܝܪܡ ܬܘܗ
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 و 2

 ܫܢܐ بو. ܐܝܡ ܢܝܐ نكي ܡ ܐܘܗ ܐܒܝܭܡܕ ܐܘܗ ܗ ܡܘܪܚܕ ܆ اخضشحو

 ܀ ܗܬܘܟܐ ܫܢܐ ܡܝܝܪܬܬܐ ܐܠܦܐܕ ܐܕܗ ܝܗ اخيه . ݂ܟܳܟܰܡܬܐ ال ܡܠܥ ܢܡ
 ܬ .ܐܟܝܟܡܕ ܐܪܒܠ ܐܬܕܓܣܘ . ܬܘܗ ܐܿܟܝܟܿܡܕ مصحح ܗَܳܒܓܕ ܐܒܐܠ ܐܚܒܘܫ

 اسح ܘܗ ܕܚ ܪܡܢ هك :فاعك ܐܟܝ̈ܟܡܒܕ ܐܚܘܪܠ ܝܕܘܬ . ܗܒ ܐܪܫܘ ܬܚܢ

 ܀ ܐܥܫܬ اسم ݂ܟܳܬܢܶܥܛܕ ܝܗܕ ܗܬܘܠܛܨܒ ܀ ܐܬܚܘܒܫܬ ܗܠ ܢܘܗܝܬܰܠܬܕ

 . ܐܙܓܘܪܕ ܐܛ̈ܒܫ ܢܢܡ ܪܒܥܐ ܐܗܠܐ ܪܒ

 :اهتمجرت
 تلصو يذلا قئافلا دحلا نم بجعتم ينأ ءميرم نع لاهذناب ملكتأ

 نوكت نأ تنسح له مأ ؟ اهيلإ نبالا ةمعنلا تلامأ له .نييلفسلا تنب هيلإ

 * ؟ هللا نبا مأ

 ءميرم هتلبتقاف ءضرألا ىلإ ردحناف لزانت هللا نأ حضاولا نم

 بيطي ذإ ءاهب لحف اهتعادوو اهعضاوت رصبأ ءارهط سانلا رثكأ تناكو
 * نيعضاوتملا يف نكسي نأ سودقلل

 ةعيضولا اهنأ ىأرف علطت «نيعضاوتملاو ءاعدولا يف الإ نكسأ ال

 هنأ اضيأ يلجو ؛ميرم لثم طق دحأ عضتي مل ءدبلا ذنم هنأو ءديلاوملا نيب

 * اهلثم دحأ عفتري مل

 يذلا نبالل دوجسلاو ءاهعاضتال ميرم راتخا يذلا بآلل دجملا

 يف نكسي نأ هل بيطي يذلا حورلل دمحلاو ءاهب لحو لزن هعاضتاب
 * مهتثالثل يتلا ةدحاولا ةعيبطلل دجملاو ءنيعضاوتملا

 هللا نبا اي انع صقأ * رهشأ ةعست كتلمح ىتلا كلت تاولصب

 ¦ * بضعغلا نابضق



 رام ريبكلا نافلملا اتنمالع رود لهاجتن نأ عيطتسن الو

 انل كرت يذلا نايرسلا جاتب فورعملا 80 يكاطنألا سويريوس

 ءاصح ܡܫܪ سأكلا مسر سقطو .لكلا قلاخ اي مهللا :اهؤدب ةيجروتيل
 تلقن دقو ؛ةيعدأو «ءساطغلا ديع يف ءاملا كيربت ةالصو «دامعلل اسقطو

 مألا ءاعدب :ثينعم اهنم ܐܬܝܢܥܡ ثيناعملا ةصاخ ةينايرسلا ىلإ اهعيمج

 ܟܝܫܝܕܩ ܢܘܗܠܟܕܘ ܟܬܕܠܝܕܐܡܐ ܬܘܠ ܕܒ :كدجمأ كيسيدق عيمجو كتدلو يتلا

 ةئيهت وأ سادقلا سقط يف ةماعلا ةمدخلا نم ءاهتنالا دعب لاقتو ܟܡܪܡܪܐ

 .سادقلا نم ةيناثلا ةمدخلا ءدب وهو نيبارقلا

 نيينانويلا دنع ةامسملا ليتارتلا ومظان ءالؤه لك ىلإ فاضيو

 ناحلأ اهل اهضعب ةيسقطلا انبتك يف ةروثنمو ةريثك يهو ܐܢܘ̈ܢܩ نيناوقلاب
 انوسأ ركذن ءابدألاو ܠ نمو .أرقت اهنأكو لترت رخآلا اهضعبو ةيجش

 اًثورامو ءاهرلا ةسردم سيئر يواهرلا انولروقو «مارفأ رام ةذمالت ܠܥ

 نارطم سلوبو :؛(+57) اينوتفا نبا انحويو )55١+(.: ينيقرفايملا
 يف لوقي َّ (+ ¥ ) لوألا ܝܓܪܘܓ يكروك كريرطبلاو )1١15(.: ܐܬ ܨܠ

 :موصرب كريرطبلا ءالؤه

 اهرثكأ نأو «نيناوقلاب ةفورعملا دئاشنلا ضعب جبد يواهرلا نأ
 امزقو يتيركتلا سواردنا هجسن امم ةينايرسلا ىلإ ةينانويلا نم تلقن

 درو امك داهتجالا بابرأ اا ىقشمدلا انحويو

 نأ حجرنف .ةنسلا رادم ىلع يهو (7 جربمك ةنازخ يف طوطخم يف

 لعلو «ةنماثلا ةئملا نم يناثلا فصنلا يف اهلقنب اولغتشا ءاملعلا ءالؤه

 . 11 £ ددع -)
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 لآ رزاعل ذاتسألا دهع ىلع اهرلا لبج ةسردم يف جرخت نمم مهضعب
 ؟ اسادنق

 .بيجنلا ذيملتلاو ءرابلا هباد نيع نبا ءركذب انعوضوم متخنو

 رام ةمالعلا لطبلا سيدقلا اهرلا نارطمو ادعلت ةسردم يف ريدقلا نافلملاو

 ديشانألا هذه مظن نم ةمدقم يف يتأي يذلا (+708) يواهرلا بوقعي

 اريثك نيدت اهرسأب ةيسقطلا انبتكو ءاهرشنب ىصوأو اهبذهو اهبترو

 ةحيبذ عوضوم يف ثيدحلا يف بهسأ يذلا وهف «بوقعي رام دوهجل
 يعوبسألا ضرفلا تاولص بترو ءايسقط رارسألا حرشو «سادقلا

 :ةينايرسلا سئانكلا يف مويلا ةلمعتسم يهو ܐܡܝܚܫ ميحشالاب ةفورعملا

 .دايعألاو داحآلا ܐܬܝܩ̈ܢܦܘ ثيقانفو .ةيكيلوثاكلاو ةينوراملاو ةيسكذوثرألا

 ؛لافطألاو ءاسنلاو لاجرللو «ةفقاسألاو ةنهكلل زانجلا ܐܣܟܛ سوقطو

 لئاسر بتكو ؛يكاطنألا سويريوس رام |ܬܝ̈ܢܥܡ ثيناعم ةمجرت حلصاو

 شيرادملا ܡܥܕ ءنيمتهملا نم ضعبلا ةلئسأ ىلع | ܨ سوقطلا ܨܐ يف

 عجار :موصرب كريرطبلا هنع لاق .انسوقط ىلإ اهبلغا تلخد يتلا

 اهدجم ءاول لماحو ربكألا ةعيبلا نافلم هنا هل ملست ةيسقطلا هفيناصت

 .لوألا ليعرلا يف رفاسلا

 شيرادملاو ثيناعملاو تاولصلا عضو يف نيكرتشملا ءالؤه لك

 لابخ نم ةيبنكلا يترديوفلاو ةيئايرسلا ناحلألا ربثن ىف | ومفاس
 نيصتخم لبق نم تثدحتسا ةيقيسوم نازوأ ىلع اهوبتر يتلا تاملكلا
 الايجأو | ܕܢܩܦ تشاع ةيقيسوم تاثارت نع تلقن وأ مهدوهع يف اوشاع

 .حيسملا دعبو لبق
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 ةينايرسلا ناحلألاو سوقطلا ةأشن
 سلوب لئاسرو ةعماجلا لئاسرلاو ميدقلا دهعلا تاءارق ادع ام

 ناحلأب امإ ةداع لتري سوقط نم ةينايرسلا ةسينكلا يف ام لك ؛لوسرلا

 .فورعملا يسقطلا بيترتلا بسحب لدبتتو عونتت ىرخأ ناحلأب وأ ةتباث

 ميحشالاب فورعملا يعوبسألا ضرفلا باتك ىلع ةيسقطلا انبتك لمتشتو
 دايعأو ةيديسلا دايعألاو ةنسلا رادم ىلع داحآلا ܐܬܝ̈ܩܢܦ ثيقانفو ܐܡܝܚܫ

 اصح رارسألا سوقط انيدل امك ؛مالآلا عوبسأو ريبكلا موصلاو نيسيدقلا

 ليدنقلا سقط اهنمو ؛.(ىضرملا ةحسمو ؛ليلكإلا ءنوريملا ءدامعلا) : 9

 باتك بترلا نمو .ةيتونهكلا تاماسرلاو ءاا.هحمأ. ةبوتلاو ءالممسهو اصح
 باتك اريخأو .ةلفاحلا دايعألا يأ ܐܢܕܥܕܥܡ نادعدعملا باتك كلذكو زانجلا

 ةرصتخم ةخسن باتكلا اذهلو ؛ناحلألا نزخم يأ | ܙܔܬܝܒ زاك ثيبلا

 مالآلا عوبسأو مايصلاو دايعألا تاياسحل ةقالع الو .ةلوطم ىرخأو

 ةتباث ريغ اهناحلأف انركذ امك نكلو «ناحلأ اهل تناك نإو ءانه انثيدحب
 نم اءدب انسئانك يف لمعتسي صاخ نيزح نحل هلف «مالالا عوبسأ يف ادع

 .روثلا تدنيس ننادقي ءايقثاو ]تدون ` 5 ×

 ةيسقطلا بتكلا يف ليتارتو ديشانأو تاولص نم ءاج ام لك
 لوانتنس اذهل | ܙܔܬܝܒ زاك ثيبلا باتك يف ةلصفم اهدجن هالعأ ةروكذملا

 ام ىلإ ةراشإلل طقف | ܙܔܬܝܒ زاك ثيبلاو ܐܡܝܚܫ ميحشالا يباتك انه

 .ةريغتمو ةتباث ناحلأ نم امهيف



 سوقطلا ةأنثن نأ يبث 15 نيباتكلا نيذه نع ثيدحلا لبقو

 نيسيدقلا لسرلا نأب دقتعن الو .اينمز ةددحم ريغ تايرسلا نحت انيدل

 ريغ ؛مهمايأ يف حيسملا مساب نينمؤملل اسوقط اوددح دق نيلوألا مهءافلخو

 تويبلا يف زبخلا رسكب لافتحالا نع لوسرلا سلوب ةلاسر يف درو ام

 دعب هذيمالتل حيسملا ديسلا هب ىصوأ ام ىلإ ةفاضإلاب ءسأكلا برشو

 ةفقاسألل ةيرحلا تيطعأ امبرو .() يركذل اذه اوعنصا نأ :ريخألا ءاشعلا

 رمأ نم ناك ܟ .تاناكمإلاو فورظلاو ةئيبلا بسحب سوقطلا اوميقيل

 دوجو تبثت ةيسقط قئاثو كلمن ال داليملل عبارلا نرقلا ىتح اننأف سوقطلا

 .يكاطنألا ܢܨܝܚ ܠ ةيالو دودح يف سئانكلا لك يف مدختست ةددحم سوقط

 نإف ار 9 ܨܵܐ ܕܝܚ فوسليفلا ناصيدرب نع ثدحتن انك اذإو

 حضوتت خيراتلا اذه ذنمو .عبارلا نرقلا نم لوألا عبرلا دعب اضيأ كلذ

 تايشربأ يف نيتغل انلمعتسا دقل .رثكأف رثكأ ةسينكلا يف ةيسقطلا رومألا

 ةينايرسلا ةغللاو ءندملا مظعم يف ةينانويلا ةغللا :يكاطنألا يسركلا

 عينت :يأب ظفتحت مل اننكلو «فايرألاو .ندملا يف ةيمارآلاب اضيأ ةفورعملا
 انتغل ىلإ هانمجرت ةينانويلا يف بتك ام لكو ءانسوقط يف ةينانويلاب

 رام ديشانأ يف لاحلا وه اذكه .يكاطنألا انسقط ىلإ هانلخدأو ةينايرسلا

 امدنعو .اسةم ܐܢܘܢܩ ةينانويلا نيناوقلاب فرعي امو ؛ءيكاطنألا سويريوس

 ةينايرسلا ةغللاب سقطلا اذه يف ام طقف ينعن يكاطنألا سقطلا نع ثدحتن

 نايرسلا ىدلو ةيسكذوثرألا ةينايرسلا انتسينك يف مويلا لمعتسم وهو
 ةسينك سقط هلبقو ينادلكلا سقطلا امأ .كيلوثاكلا نايرسلاو ةنراوملا

 ميدقلا اهرلا سقط نم عرف وهف (ةرطاسنلا) ةميدقلا ةينايرسلا قرشملا
 ةيسرافلا ةيروطاربمإلا سئانك لك ّمع دقو ءأشنملا يكاطنأ اضيأ وه يذلا

 ١- وكا ‹ ) ¡¥ عأ ; 1¥/1¥ تم عجار ١١/57.
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 ريبك ريثأت يكاطنألا ينايرسلا سقطللو .يروطسنلاو يسكذوثرألا اهيقشب
 ةينايرسلا ةسينكلا ةصاخ اهعورف لكب دنهلا ةسينك ىلع حضاو

 يكاطنألا ينايرسلا كريرطبلا ةطلسل عضاخلا اهيقشب ةيسكذوثرألا

 .يسركلا نع لقتسملاو

 ةيحيسملا دوهعلا يف سوقطلا هذه ةيادب نوكت نأ دعبتسن الو
 نوناقو ؛تاومسلا يف يذلا انابأ :لثم ةطيسب تاولص ىلوألا

 ةراتخم تاءارق امبرو «نيدهعلا نم تاءارقو ‹ ܓܙܐ ܠ ريمازمو «ناميإلا

 لوقي دويصلا 07 0 نيسو-ءادهشلا ةايحو ءانآلا 9 9

 ضورف ينعا ةيسنكلا سوقطلا نأ مفاخ ريغ ' :موصرب كريرطبلا

 ردص ىلإ يرهوجلا اهلصا يف ىقرت 05 رارسألاو ةالصلا

 ءانثأ يف ىلتت ةيعدأ نع ينغتست نكت مل هللا ةعيب نأل .ةينارصنلا

 كلذو .هريسفتو هللا باتك ةوالت عم .ةسدقملا رارسألا ةمدخو ةدابعلا

 دجتو .سلوب رام هب هون امك لسرلا نم ديلقتلا قيرطب اهيلإ لصو

 يف اهنكلو «ليبقلا اذه نم ةيرهوج تاولص اهنمض دق ةيلاقسديدلا فلؤم
 .' راصتخالا ةياغ

 امل هنإ :ةيسنكلا سوقطلا نع هثيدح يف موصرب كريرطبلا لوقيو

 سوقطلا ىلإ نولخدُي ةينارصنلا ةمئأ ريهاشم عرش عبارلا نرقلا فصتنا

 اهبناج ىلإ نوفلؤي اولازي ملو ةصاخ ناحلأ ىلع ةعقوم ةموظنم ديشانأ
 دنع ةيسقطلا ضورفلا رئاس تبتر ىتح ةاضتقملا ةروثنملا ةيعدألا

 يف ًافرط مهضعب اهيلإ فاضأ مث .ةعباسلا ةئملا رخاوأ يف نايرسلا
 فالتخا ىلع ةينارصنلا للم تكلس ةقيرطلا هذه ىلعو ةيلاتلا نورقلا

 .اهتاغلو اهسانجأ
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 ىفقتنا نم لوأ ناك يواهرلا بوقعي رام نأب دكؤي ام اذهو
 5 ` 535 )0 5 اياكك نوكتل 55 تاولضلا

 يبرغلا نيينايرسلا نيديلقتلا نيب هنأ تباثلا نمو .يكاطنألا يسركلاب

 زاجيإلاو راصتخالاب اوزاتما نييبرغلا نأ ذإ قراوفلا ضعب يقرشلاو

 .راركتلاو باهسإلاب نييقرشلاو

 نارطم زوجعلا نبا رزاعل دكؤي !همقدع ثيقانفلا صوصخبو
 سوسقلا نأب «سادقلا ةمدخ حيحصت :ناونعب هل ةلاسر يف (4¥4) دادغب

 نوبهو نباو .الهج صقاونو دئاوز اهونمض ثيقانف مهسفنأل اوبتك

 ةنهكلا ثيقنف نأب سادقلا ريسفت :ناونعب ةلاسر يف بتك (+ | ) 4 ¥)

 ةميدق اندنع سوقطلا ةأشن نأب لوقلا عيطتسن هيلعو .اناصقنو ةدايز يوحي

 امبرو .داليملل نماثلاو عباسلا نينرقلا ىلإ دوعي اهبيترتو اهميظنت نكلو
 هبشلا هجوأ ةسارد عم عوضوملا اذه ةسارد يف نييكيريلكإلا دحأ غرفتي

 ؛ةينمرألاو ؛:ةيطنزيبلاو «ةيردنكسإلاك ىرخألا سوقطلا نيبو اهنيب

0 

 :يذج ثحب ىلإ جاتحي اضيأ رخآ رمأ اذهف نحللا أشن فيك امأ
 ةيقيسوملا تامالعلا اومدختسا دق ةيحيسملا دعب نايرسلا ناك اذإ ملعن الو

 مقرو شوقن نم ةيقابلا ةيخيراتلا راثآلا نأ املع .انمايأ يف لاحلا وه امك
 يرامو روأو نيرهنلا نيب ام دالب ناكس نأ ىلع دكؤت ءتاحولو ليثامتو

 اوكرت دقو ءاهريوطت ىلع اولمعو ىقيسوملا اوفرع دق ء«تيراغوأو لبابو

 ريبانطلاو داوعألاو تارانكلا لثم ةيقيسوملا تالآلل تاموسر انل

 «تاساطلاو لوبطلاو فوفدلاو جونصلاو قاوبألاو - 57 - 



 0. ةيعاقيإو ةيخفنو ةيرتو ةيقيسوم تالآ نم اهريغو

 رقكفلل تارانم ةباثمب تناك ةيفاقث زكارم نايرسلا فرع دقل

 ءاقتلا ةطقن تناك ةروهشملا سئانكلاو ةريدألا لكو .انحلو ًابدأ ينايرسلا

 يف زكارملا هذه رود نمزلا بيغ نأ دعبو «ةديجملا ةسينكلا هذه ثارتل

 رودلا اذه ؛تايشربألا زكارمو ءرابحألا رقمو «ندملا تذخأ تايشربألا

 .زيمملا

 اماه ازيمم ازكرم تحبصأ اهنم بيرقلا نارفعزلا ريدو نيدرامف

 تاعمجتلا ةيقب عم لاحلا اذكه ءاهلثم ليئربك رام ريدو تايدمو «ناحلألل

 ةيطالمو ءاهعباوتو اهرلاو ءاهفارطأو ركبرايد :لثم ندملا يف ةينايرسلا

 ىلإ اهنم رجاه نمو تيركت ةسردم تدرفناو ءامهلوح امو توبرخو

 نع نايحألا نم ريثك يف ةفلتخملاو ةزيمملا اهناحلأب اهفارطأو لصوملا
 ثيدحلا رصعلا يف امأ .تارفلا يبرغ يف ةعقاولا زكارملاو ندملا ناحلأ

 .لصوملا ؛ةلحز يف) مارفأ رام ةيكيريلكإ مث نارفعزلا ريد ةيكيريلكإ نإف

 لقنل ديحولا زكرملا يه (ايانديص ةرعم يف اريخأو قشمد «ةناشطعلا
 لثم ةريدألا ضعب اهعم كرتشتو .ةمداقلا لايجألا ىلإ يقيسوملا ܝܢܐ ܡܠ

 لصوملا ةيكيريلكإو سقرم رام ريدو نارفعزلا ريدو ليئربك رام ريد

 لوصأ :ناونعب 1994 - 5810000 ܐܕܝܘܚ ةلجم تاحفص ىلع ًالاقم ܢ݂ܒ

 تناك نيدفارلا دالب نأب ءاملعلا بلغأ قفتي " : هيف لوقي نيرهنلا نيب ام دالب ىلإ دوعت ىقيسوملا
 لوأ نيدفارلا بعش ناك دقل .اضيأ ىقيسوملا اهنمو اهعورف عيمجب ةراضحلا ءوشنل لوألا نطوملا

 ةيساسألا ةينامثلا ناحلألا لوصأ عضو نم لوأ ناكو .اهعاونأ عيمجب ةيقيسوملا تالآلا روط نم

 انتلصو ةيسنكلا ناحلألا ربع دعب اميفو روشآ ىلإ داكأو رموسب اءدبف .مويلا انتلصو يتلا
 هدجي ال نيدفازلا بعشل 93 5 اذهو ؛ةنس فالآ ةسمخلا ىلإ اهخيرات دوعي ىثلاو مهاقيسوم
 ." ...ةرومعملا هجو ىلع رخآ بعش دنع خيراتلا



 ةغلاب ةيمهأ يطعت نأ لصوملا يف ةرادإلا ىلع ىنمتنو «دهعلا ةثيدحلا

 .قارعلا يف انسئانك يف ةلمعتسملا ناحلألل

 ةينامثلا ناحلألا ةعيبط

 ناحلألا ةعيبط ركذب نوقيثيالا هباتك يف يربعلا نبا ةمالعلا درفني
 ةعبرأ ىلع اهونب ناحلألا اوركتبا نيذلا نيلوألا نأب ركذيو اهصاصتخاو

 نأب :لوقيو .ةسوبيلاو ؛:ةبوطرلاو «ةدوربلاو :ةرارحلا :يأ ناكرأ
 نويقيسوملا امأ ءايساسأ انحل رشع ينتثا اوركتبا دق سرفلا نييقيسوملا

 ܐ ܢܟܠ فنعلا يف فرطتملا نحللا اوربتعا نيذلا نايرسلاو نانويلا نويسنكلا

 ناحلألا هذه اوصبصخو ةيساسأ ناحلا ةينامثب اوفتكا اذهل ًاقيفصو أحقو
 :اهتعيبط سخي كابياتملا و ةايعألا ةيئامثلا

 يف نأآلو .ةبوطرلاو ةرارحلا نايمني سماخلاو لوألا نانحللاف

 هنأل ةمايقلاو داليملا يسقطل صصخ اذهل ةنيل ةليئض ةبوطر لوألا نحللا
 ايئزج راح هنإف سماخلا نحللا امأ .ةيرشبلا حرفلا مَع ةمايقلاو داليملاب
 ءامسلا ىلإ دعص موي هذيمالت برلا قراف هيف نأل دوعصلا ديعل صصخو

 اوعفترال دسجلا ةفاثك الولو يمهلإلا هبحب اوبهتلاو هيلإ اقوش اومرطضاف

 .ءامسلا ىلإ هعم

 نأ الإ ةبوطرلاو ةدوربلا ناززعي سداسلاو يناثلا نانحللاو
 مظن هيلعو ܝܨ سايق ىلع يناثلا نحللا يف دجوت ةطسوتملا ةدوربلا

 ܨ ܟܠܠ ةقفاوملا ةبوطرلا نم هيفف سداسلا نحللا امأ .دامعلا سقط هيف
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 نزح تايركذ ܐܢܐ ةراشبلا تبسو رارسألا سيمخ مويل صصخ دقو

 .ملأو

 ةسوبيلا ® 5 ` ةرارحلا نايمني عباسلاو ثلاثلا نانحللاو

 لوخد سقطل صصخ كلذل ثلاثلا نحللا يف ًافنع رثكأ يه ةفينعلا ةفاجلا

 .ةوسقو فنعب ءارذعلا ناعمس خيشلا بطاخي هيفو لكيهلا ىلإ برلا
 ديع سقطل صصخ كلذل عباسلا نحللا يف ةوقب بهتلت ةيرانلا ةرارحلاو

 .ةيران ةنسلأك ذيمالتلا ىلع سدقلا حورلا لح هيف نأل ةرصنعلا

 عبارلاف .ةسوبيلاو ةدوربلا امهيفو نماثلاو عبارلا نانحللا ىقبيو

 صصخ ةيساق ةفينع ةسوبي هيفو نماثلاو ةراشبلا ديع سقطل صصخ
 .ةلئاهلا تاباذعلا اوساق نيذلا ءادهشلا دايعأ سقطل

 بلغأ يأرلا اذه ىلع دمتعا دقو ةيعيبطلا ةمغنلا بابسأ يه هذه

 .ةيسنكلا ىقيسوملا رمأ يف نيثحابلا

 عبارلا بابلا نم عساتلاو نماثلا نيلصفلا يف يربعلا نبا حرشيو
 ليترتلا ةدام يناعمل مهفلا تاجرد نوقيثيالا هباتك يف ناحلألل صصخملا

 يه ليترتلا يناعمل مهفلا تاجرد نأب ربتعيو «سفنلا يف ناحلألا ريثأتو
 نأ نود طقف نحللاب مهسوفن عتمتت نيذلا مهو ءاطسبلا ةجرد ىلوألا :ثالث
 نيركفملا ةجرد ةيناثلاو .تاملكلاو لمجلا للختي يذلا ىنعملاب اوركفي

 .نحللا ةبوذعب مهروعش تاملكلا ةبوذعب نورعشي نيذلا مهو
 ةقلعتم مهراكفأو حيسملا نهذ مهل نيذلا مهو نيلماكلا ةجرد ةشلاثلاو

 .ةيحورلا يناعملا نم ايماس ىنعم ةلمج لك يف نودجيف هللا ةبحمب

 عامس نم سفنلا اهلانت يتلا ةذللا دعبف سفنلا يف ناحلألا ريثأت امأ

 قمعب ًاقبط الحض وأ اقيمع ارثأت رثأتت اهتارابع يناعم مهفتو ناحلألا
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 .لويم وأ تاريثأت نم كلانه ام ىلإ ًءافكنا وأ ادادتما «ةمادن وأ &| ܐܧ

 ܢܫܡ

 فرعلا يفو ءطيسبلا ينعت ةينايرس ةظفل ܐܡܝܚܫ ميحشالا

 هيف ديع ال يذلا مويلا يأ يداعلا مويلا وه طيسبلا مويلا ءيسنكلا

 سئانكلا لك يف ًاريثك هيف تاولصلا بيترت فلتخي الو .راكذت ¥ ܕ
 ومظانو يواهرلا بوقعي رام وه حجرألا ىلع هعماج نأل ةينايرسلا
 ؛يجورسلا بوقعي رامو ؛ينايرسلا مارفأ رام :ءابآلا مه هيف ديشانألا

 هسفن يواهرللو ءيراخفلا نوعمش رامو «يالاب رامو ءقحسا رامو

 نولصملا هلتريل عضو :هنأ باتكلا اذه نع يبيلصلا نبا لاق

 لصتي يتلا ةلهسلا تايبألا هيف اوقتنا كلذ لجأ نمو بهاورلاو جذسلا

 .الاح بلقلا يف رثؤت يلاتلابو اروف لقعلاب اهانعم

 ةيسكذوثرألا ةينايرسلا ةيكاطنأ ةسينك يف ميحشالا باتك عبط

 كريرطبلا ةمهب ةثلاثو ةيناث ةعبطو )ܝ ةنس نارفعزلا ريد يف ًالوأ
 )١554( ماغو ءابهار ناك موي 0 ماع © لوألا مارفأ

 انينع نأ دعب :نيتعبطلا نيتاه نع لوقيو .اكريرطب ذئتقو ناكو

 لصوملا خسن نيبو اهنيب انقفو مدقلا ةطسوتم خسن عبسب هتضراعمب
 .ةيخيرات ةمدقم هيلع انمدقو تايبألا ضعب يف فلتخت يتلا ماشلا دالبو

 ¥ ܐ



 ةنس ادنلوهب مارفأ رام ريد يف ةسماخلاو ةعبارلا ناتعبطلا تردصو

 ينايرسلا طانوك ميهاربا سقلا نافلملا ةعبط ربتعتو ,( ) 4.4 ) ; ) 4 ) )

 دقو .سوقطلا يف ةعئار ةمدقم اهلو ةينايرسلا تاعبطلا لضفأ نم يدنهلا

 .تارم ةهدع ةعبطلا هذه تديعأ

 ܐܫܡܪ شمرلا :يأ ةعبس يه راهنلاو ليللا يف تاولصلا تاقوأ نإ

 ةعاسلاو ءادهر حابصلاو َّ ܐܝܠܠ ليللاو ءاؤا.هه راتسلاو ءءاسملا يأ

 تاولص .ܢܝ̈ܥܫ ܥܫܬ ةعساتلاو َܢܝ̈ܥܫܬܫ ةسداسلاو ܢܝ̈ܥܫܬܠܬ ةثلاثلا

 ܢܘܝܠܩܘܩ نويلقوقلاو ةماع يه ةيداعلا مايألا لك يف حابصلاو ءاسملا

 .ةبوتلل ةصصخم سيمخلاو ءاشثالثلاو نينثالا مايأ يف رصعلا يلي يذلا

 احابصو ءادهشلل ًءاسم ةعمجلا مويو .هلإلا ةدلاول ةصصخم ءاعبرألا مويو

 نأ عيطتسن اذكهو .تاومألل ًءاسمو ةنهكلل احابص تبسلا مويو .بيلصلل

 نينثالاو «ةمايقلل ةصصخم دحألا موي تاولص :نأب لوقلاب رمألا صخلن

 ةنفالملو لسرلل سيمخلاو ؛ميرم ءارذعلل ءاعبرألاو «ةبوتلل ءاثالثلاو

 «نيسيدقلاو نيراتخملا ءادهشلاو يحلا بيلصلل ةعمجلاو «ةسدقملا ةسينكلا

 نيسيدقلاو راهطألا ةنهكلل صصخ برلا هيف حارتسا يذلا تبسلا مويو

 يفو .ةبوتلل امئاد يهف ܐܪܬܘܣ راتسلا ةالص امأ .نينمؤملا ىتوملا عيمجلو

 ام ءارذعلل ةصصخم ىلوألا ةموقلا ܐܡܝܚܫ ميحشالا باتك يف ليللا ةالص

 موي امأ .نيسيدقلا عيمجل ةيناثلا ةموقلاو «بيلصلل ةسينكلا سيدقت ىتح

 :ةبوتلل سيمخلاو ءاثالثلاو نينثالا مايأ ةثلاثلا ةموقلاو ءلسرلل وهف سيمخلا

 |ܪܕܣ ردسلا لمشتو ةعبارلا ةمدخلاو .تاومألل تبسلاو ةعمجلاو ءاعبرألاو

 ܐ̈ܪܘܡܙܡ ريمازملاو ܐܒ̈ܪܘܡ ميظاعتلا يأ وبروملاو ܐܬܚܘܒܫܬ ةحبستلاو

 يف |ا.هحح ثوعابلاو .نيسيدقلا دحأل رخاآو ءءارذعلل صصخم اهنم ءزجف
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 ةعمجلاو ءاعبرألاو «ةبوتلل > نينثالا يموي ليللا ةالص ةياهن

 .نييليجنإلاو لسرلل سيمخلاو «ةماع تبسلاو

 ءاثالثلاو نينثالا مايأ يف ܢܝܺܥܫ ܬܠܬ ةثلاثلا ةعاسلا ةالص امأ

 ةعمجلا مويو ؛ميرم ءارذعلل ءاعبرألا مويو «ةبوتلل يهف سيمخلاو

 ةعاسلاو «ةماع يه ةسداسلا ةعاسلا ةالصو .ةنهكلل تبسلا مويو ءبيلصلل

 < 3 يلا ةرصيمقم ةعيباتلا

 ىلوألا ܐܫܡܪ شمرلا ةالص ܙܢ نولوقي ةسدقملا ةسينكلا ةنفالمو

 يف ةعبرألا تاموقلاو ؛عرزلل اؤاهعه راتسلاو ءضرألا يف لمعلل يه

 ةالصو ؛كسحلاو جسوعلاو كاوشألاو ناويزلا نم عرزلا ةيقنتل ليللا
 ةسداسلا ةعاسلا ةالصو «لبنسلل ةثلاثلا ةعاسلا ةالصو ءداصحلل حابصلا

 يتلا قوقحلل ةعساتلا ةعاسلا ةالصو ءداصحلل ةئيهملا ةلمحملا ردايبلل

 .ردايبلا هذه روشع نم عفدت نأ بجي

 نأب ءابآلا ركذي ام بسحو ةينامث يهف تاولصلا هذه ناحلأ امأ

 ةعبات يهف مالآلاو «نتملا يأ ܐܡܫܘܓ ومشوكلا يف ةصاخ ةتباثلا ناحلألا

 باجحلا يأ |ܙܝ̈ܢܓ يزينغلاب فرعي ام ديشانأ لخدت الو «؛نماشلا نحلل

 عوبسأ لكلو .تاولصلا هذه نمض تاالاهتبالا يأ !ههّمجا. تاتفشختلاو

 ثلاثلاو ءسداسلا عم يناثلاو ءسماخلا عم لوألا :يلاتلا لكشلا ىلع نانحل

 عم سداسلاو ؛لوألا عم سماخلا سكعلا مث «نماثلا عم عبارلاو «عباسلا عم

 موي يف لوألا نوكي امدنعف ܟܢܐ ܨܠ عم نماثلاو ؛ثلاثلا عم عباسلاو «يناثلا

 ةعاسلا ةالص دعب ةداع نحللا ريغتيو .نينثالا موي يف سماخلا نوكي دحألا

 اني ܣ ܣ ىف 5 7 99 يهل نع ةديباتلا
 ىلع ناحلألا أدبتو ءقباسلا نحللا ىلإ نودوعي ذئدنعف ءام ُديع فداص

 ديدجت دحأ يفو «سماخلا عم لوألا ةسينكلا سيدقت دحأ يف :يلاتلا لكشلا
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 يفو «عباسلا عم ثلاثلا ايركز ةراشب دحأ يفو ءسداسلا عم يناثلا ةسينكلا

 تاباصيلال ءارذعلا ةرايز دحأ يفو «نماثلا عم عبارلا ءارذعلا ةراشب دحأ

 دحأ يفو «؛يناثلا عم سداسلا انحوي ةدالو دحأ يفو ؛لوألا عم سماخلا

 عم نماثلا داليملل قباسلا دحألا يفو «ثلاثلا عم عباسلا فسوي يحو

 دحألا يف لوألاب نوأدبي دحألا موي داليملا ديع موي عقي مل نإو «عبارلا

 ىونين مايص لبق .ءتبسلا مويل مظنم لكشب نوريسيو داليملا ديع يلي يذلا

 هذه نومتخيو عباسلا نحللا نوكي ةنهكلا دحأ يفو ءسداسلا نحللا ىلإ

 .نماثلا نحللاب تاومألا دحأب داحآلا

 نحللا :يلاتلا بيترتلا ىلع نوكي «ينيعبرألا مايصلا ءدب يفو
 ءافش) مايصلا نم يناثلا دحألل يناثلا نحللاو ؛ليلجلا اناق دحأل لوألا

 ءافش) مايصلا نم ثلاشلا دحألل ثلاثلا نحللاو ؛.(صربألا ريهطتو

 .(ةيناعنكلا ةنبا ءافش) مايصلا نم عبارلا دحألل عبارلا نحللاو ؛(علخملا

 نبا ىمعألا ءافش) سداسلاو (حلاصلا يرماسلا لثم) سماخلا اذكهو

 عم يذلا ةمايقلا دحأ ءاسم ىتح عباسلا نحللا نيناعشلا دحأ يفو ء(اميط

 ةالص نم ةيناثلا ةموقلا نم يناشلا نحللا نوكي ليللا نم ىلوألا ةموقلا

 دحأ يلي يذلا عوبسألا يفو «لوألا نحللاب نوأدبي ةمايقلا مويل «ليللا

 ءاحابص عباسلا نحللاب نوهتنيو «نينثالا موي يناثلا نحللاب نوأدبي «ةمايقلا
 ةموقلاو :؛نماثلا نحللاب ديدجلا دحأ نم ىلوألا ةموقلاو ءاسملا ةالصو

 يلي يذلا دحألا مث ؛لوألا نحللا ديدجلا دحألا موي ليللا ةالص نم ةيناثلا

 .بيلصلا ديع موي ىتح داحآلا نولمكي اذكهو يناثلا نحللا ديدجلا دحألا

 .بيلصلا ديع دعب لوألا ܠܟܠ نوكي دحألا موي ديعلا اذه عقي مل اذإو

 .ةسينكلا سيدقت دحأ ىتح ةيلاتلا داحآلا يف اذكهو
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 ؛لوألا نحللا داليملا ديع يلاتلاك يهف ىرخألا دايعألا ناحلأ امأ

 ةراشب ؛ثلاثلا نحللا لكيهلا ىلإ برلا لوخد «يناثلا نحللا ساطغلا ديع

 ديع «سماخلا نحللا ءامسلا ىلإ برلا دوعص ءعبارلا نحللا ميرم ءارذعلا

 ديع «ءسداسلا نحللا يلجتلا ديع ءسماخلا نحللا سلوبو سرطب نيسيدقلا

 نحللا ذيمالتلا ىلع سدقلا حورلا لولح يأ ةرصنعلا وأ يطسوقيطنفلا
 .عباسلا نحللا ءامسلا ىلإ ادسجو اسفن ءارذعلا ةديسلا لاقتنا ديع «عباسلا

 لك لوألا نحالا ءارذغلا ةديسلا دايغأ لك :نماخلا :نحللا :بيلصلا ذيع

 مايصلاو ىونين مايص مايأ يفو «نماشثلا نحللا ءادهشلاو نيسيدقلا دايعأ

 ليللا تاولص يف ةثالثلا تاموقلا داحآلاو توبسلا مايأ ادع ام ينيعبرألا

 نحلب امإ لترت ىرخألا تاقوألا تاولصو «عوبسألا نحل بسحب لترت
 .روكذم وه امك وأ ܐܡܫܘܓ مشوكلا

 عم اهناحلأ ريغتت الف ةتباث يه مايألا لك تاولص ميحشالا يفو

 يه. ءاثالثلاو نينثالا يموي يف ليللا ةالصف .اقباس درو امك ناحلألا ريغت
 حابصلا ةالص .يناشثلا نحللاب نينثالا موي حابصلا ةالصو ء«نماثلا نحللاب

 نحللاب سيمخلا موي حابصلاو ءاسملا ةالصو «نماثلا نحللاب ءاثالثلا مويل
 حابصلا ةالصو .لوألا نحللاب تبسلاو ةعمجلا موي ءاسملا ةالصو .لوألا

 امأ .نماثلا نحللاب تبسلا موي حابصلا ةالصو سداسلا نحللاب ةعمجلا موي

 ةيقبو .ءاسملا ناحلا عبتتف موي لكل اؤا.هه راتوسلا تاولص ناحلأ

 ناحلأ عبتت اهنإف ةعساتلاو ةسداسلاو ةثلاثلا ةعاسلاو ليللا يأ تاولصلا

 دايعألاو ܝ ܐܟܠ تاولص بيترتلا اذه نمض لخدت الو «عيباسألاو داحآلا

 .ةنسلا رادم ىلع ثيقانفلا بتك نم



 ا .يطمح راك ثيبلا

 لك بسحبو .انناحلأل ردصم مهأ وه | ܙܓܬܝܒ زاك ثيبلا باتك

 ةيسقطلا ناحلألا هذه نمز دكؤن نأ عيطتسن ال انيدل ةرفوتملا رداصملا

 دوجو مغرو .هالعأ ةروكذملا ىرخألا ةيسقطلا بتكلا نيب ترشتنا ܨ

 زاك ثييبلا بيترت يف اريبك اهباشت نأ ىرن ءادألا يف تاقورفلا ضعب

 هذه يف .ةفورعملا ةيقيسوملا سرادملا وأ 5 فخ نيب ةنادكو

 يف ةينايرسلا ةسينكلا ناحلأ فلتخت  ةيصخشلا انتربخ بسحبو - مايألا
 ؛(قارعلا) تارفلا يقرش يف ةينايرسلا ةسينكلا ناحلأ نع تارفلا يبرغ

 نيتاه يف سئانكلا ىدحإ نم مداقلا سامشلا وأ نهاكلا دجي اذهلو

 امك ناحلألا ءادأ يف ةغلاب ةبوعص نيتريبكلا نيتيقيسوملا نيتسردملا

 امك ناحلألا ملعتيل ةليلقب تسيل ةدم ىلإ ءرملا جاتحيو ؛هتقطنم يف اهملعت

 ؛ندرألا ؛ةيروس) تارفلا يبرغ يف نايرسلا سئانك يف ءرملا امأ .بجي

 اذإ هدنع ةبوعصلا فختف .(ايلارتسوأ ءابوروأ ؛نيتكيريمالا ءايكرت «نانبل

 تيك راس نس 3575 كانالكتتلا يقف الفم © امك ناحتالاب 0 ناك

 نيب ءادألا يف ىتح ريبك هباشت كلانه لب ءافروأو ركبرايدو نيدبعروطو

 ةدلب ناحلأو ناحلألا هذه نيب ريبك هباشت دجويو .اهعيمج ندملا هذه ناحلأ

 نيناوقلا نيحلت يف درفنت ددص تناك نإو «ةيسكذوثرألا ةينايرسلا ددص

 انيدل تسيلو .(نييبرغلا) نايرسلا سئانك يف ةلمعتسم ريغ ةيجش ناحلأب

 ةيقبو ةيسكذوثرألا ةينايرسلا انتسينك ناحلأ نيب نراقنل ةيفاك تامولعم

 ىرخألا يه تلاز ام يتلا ةيكيلوثاكلاو ةينوراملاك ةينايرسلا سئانكلا
 نع اهلاصفنا ببسب اهضعب تنتيلت امبر ءانناحلاو انسوقط لمعتست

¥ 



 يوذل رمألا اذه كرتنو .امور يسرك ىلإ اهمامضناو مألا ةسينكلا

 .صاصتخالا

 ناحلألا نزخم وهو | ܙܓ ܬܝܒ زاك ثيبلا باتكل نأب لوقنل دوعن

 .هالعأ انركذ امك لوطم رخآو رصتخم باتك هلو ةريبك ةيمهأ انتسينك يف

 ةدحاو ةرم هانعيط نحلو ءادنلوهو نيدرام يف تاعبط تس رصتخملل

 دحاو ةعيبط ܐܒܪ ܐܙܓܬܝܒ 9 ْ ( ) 44 ) ܢ اهرلا راد يف ةطونلاب

 | ܠܝܠ نمضتي لله” هتاحفص ٠١" × ¥" هسايق )١195( ةنس ادنلوه يف

 مويل ةعساتلا ةعاسلاو ؛ليللاو دحألا مويل ةعساتلا ةعاسلا تاولص-١

 5300 )510 5 )55 ةعاسلاو 5500
 ةعاسلاو ليللاو ءسيمخلا مويل ةعساتلا ةعاسلاو ليللاو :ءاعبرألا مويل

 «تيسلا مويل ةعساتلا ةعاسلاو ܐܝܐ ادخار .ةعمجلا مويل ةعساتلا

 ܙܘܐ ܒ لوألا نم ميظاعتلا يأ احة هد تابروملا اهماتخو

 .ܡܠܫܡܕ ب يهتنيو ܐܘܗܢܕ ܩܕܙ ب أدبيو :ܐܝ̈ܪܗܫܕ اصح رهسلا سقط ¥

 ههه ب يهتنيو ܢܪܝܡ ܝ ܝܗܝܠܒܩܦ ن ١ م أدبي :ةريغتملا م ܡܫ ناحلا -¥

 .ܢܝܩܘܿܪܦܘ ܢܝܪܕܥ

 ܢܘܬܐ =ܒ لوألا نم وهو 0 3 تاززينغلا أ بتجي ܐܣܟܛ ܒ

 .ثماذلا ىلا لوألا 155 ܒ يأ ا١>هفحا. تاتفشختلا هعبتيو

 ءاردعلل سصصخحم وهو بوقعي اماما » | .هحح بوقعي رام تروعاي-6

 ماع رخآلا هضعبو ماع هضعب ܡܝܪܦܐ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ مارفأ رام ثوعاب -¶

 .يالاب رامل هنكلو اضيأ

 ܨ ܢ



 ةينايرسلا ىقيسوملل يئانبلا ميمصتلا
 تايلكيه اهل تحبصأو يئاهنلا اهلكش انسوقط تذخأ نأ دعب

 يئانبلا ميمصتلا وج يف ئراقلا عضن نأو دب ال «ناحلألا اهيف تددحتو

 هذه ديدحت لبقو .سوقطلا هذه نم جذامن لالخ نم ةينايرسلا ىقيسوملل

 :امهو نيرمأ حضون جذامنلا

 نونمؤملاو سوريلكإلا ةداع اهولتي يتلا ةيرسلا ةالصلا ىلإ قرطتن ال-١
 .ةفورعملا سوقطلا بسحب تاولصلا ءادأ ءانثأ تانمؤملاو

 ميحشالا نمو ؛ةمايقلا سقط طقف راتخن ةريثك يهو ثيقانفلا بتك نم - ¥

 الثم) رارسألا سوقط ىلإ قرطتن الو «نينثالا موي ةالص راتخن

 ܐܢܕܥܕܥܡ نادعدعملا باتك تايوتحم ىلإ وأ ؛(جاوزلاو ةيدومعملا
 سقط ىلإ الو ؛ةنسلا ܨ )ܠܘ ىلع ةينيدلا تالافتحالا لك نمضتي وهو

 سقط ةيلكيه رركن الو «بترلاو تاجردلا لكل اضيأ يهو تاماسرلا
 ةريثك افاقنا ون اتاحلا 15007 0 3 هذه ناخلا :ناق 5

 .زاك ثيبلا باتك نم يلاتلاب ةذوخأم اهلكو

 ةمايقلا دحأ ܢ ܐܬܝܩܢܦ ثيقنفلا )١(

 ܐܫܡܪ :شمرلا

 ةلدجملا ... احال ܐܚܒܘܫ - ١

 ءادتبالا ةالص :ܐܝܪܘܫܕ ܐܬܘܠ ܚܕ



 ܗܘ ) رومزملا :ܐܢܕ ܐܪܘܡܙܡ -©

 باوجلا :ܐܢܝܢܥ - :

 113. ܨ

 باوج :ܐܢܝܢܥ -̈

 ةمدقملا : يمص هزه -\¥

 روخبلا رطع ىلع :ܐܡ̈ܣܒܕ ܐܪܛܥ ܠܥ -/

 (فصلا) ردسلا :ܐܪܕܣ -1

 ديشن وهو ولق (توص) :ܐܠܩ -) ܀

 (ةبوتلل ةالص) رطعلا :ܐܪܛܥ -) )

 رخآ ديشن :اننسا اله-١١

 ةيآ وأ ةلمجو لاله :ܐܡܓ ܬܦ ܘ ܐܠܠܘܗ -) ¥

 ليجنإلا :ܢܘܝܠܓܢܘܐ -) &

 رومزملا نم تايآ (ةرئاد يلعت ةغل ܢܘܝܠܩܘܩ) :ܐܕܝ̈ܢܥܕ ܢܘܝܠܩܘܩ - ) ܘ

 ىتوملاب ةصاخ
 ةدرلا وأ قحلملا : ܐܒܩܥ 5

 ديشن :اله-

 .بوقعي رامل ةبلط :ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ -)



 ܐܪ ܬܘܣ راتسلا

 ديشن :اله - ١

 يالاب رام ةبلط : ܠܒ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ -\

 ) ) ܀ و 4 ) رومزملا :ܟܝܩ ܘ 0 ܐܪܘܡܙܡ -¥

 ةلدجملا :لوقي نهاكلا : ܐܒ ال ܐܚܒܘܫ ܐܢܗܟ - 4

 يكاطنألا سويريوس رام ثينعم :ܣܘܝܪܝܘܣ ܝܪܡܕ ܐܬܝܢܥܡ -ܘ

 (ينيطنطسقلا  يواقينلا نوناقلا) ءابالا نوناق :!ا.ةنحاو ܐܬܘܢܡܝܗ -"

 ميرم ءارذعلل ةمدخ :ܐܗܠܐ ܬܕܠܝܕ ܐܬܫܡܫܬ -¥

 نيسيدقلل ةمدخ :ܐܫ̈ܝܕܩܕ ܐܬܫܡܫܬ -/

 تاومألاو ةنهكلل ةمدخ :ܐܕܝܢܥܕ ܘ ܐܢ̈ܗܟܕ |ܬܫܡܫܬ - 5

 .دوجسملا بيلصلا «ماتخلا :ܐܕܝܓܣ ܐܒܝܠ ܨ . ܐܡܐܘܝ ~ ¬

 احح ܐܬܘܠ ܨ ليللا ةالص

 ليللاب ةصاخلا ضوهنلا ةالص :ܐܝܠܐܕ ܐܢܪܝܥܡ - ١

 ١- ܨ ) )4 ܨ 179 رومزملا :ܘܝܩ ܝܩ ܂ܓܠܩ ܐܪܘܡܙܡ 4) )

 ¥- ديشن :اله

 ܐܝܡܕܩ ܐܡܘܩ :ىلوألا ةموقلا

 (ةمدقملا) نويمورف : ܢܘܝܡܘܪܦ - ١

 (فصلا) ردسلا :اؤرعم -؟



 رخآ ديشنو ܠܸܢܝܵܚ̇ܢ :ܐܢܪܚܐ اله ܘ اله ¥

 رخاآو :ܐܝܪܚܐܘ شاردم ܐܫܪܕܡ - 4

 بوقعي رامل ةبلط :ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ |ܬܘܥܒ -ܘ

 ܢܝܪܬܕ ܐܡܘܩ :ةيناثلا ةموقلا

 (ةمدقملا) نويمورف : ܢܘܝܡܘܪܦ - ١

 (فصلا) ردسلا :ܐܪܕܣ -¥

 رخآو ديشن :ايهس/ ܘ اله ¥

 رخآو شرادم :ܐܢܪܚܐܘ ܐܫܪܕܡ -

 مارفأ رامل ةبلط :ܡܝܪܦܐ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ -ܘ

 ܐܬܠܬܕ ܐܡܘܩ :ةثلاثلا ةموقلا

 قحلم :ܐܒܩܥ - ١

 ديشن :اله - ؟

 يالاب رامل ةبلط :ثح ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ ~

 ايوليله :اممحاح.مب - ؛

 (ميظاعت) تابروملا :ܐܒܪܘܡ -ܘ

 ديشنو باوج عم ”١١ رومزم :ܐܠܩ ܘ ܐܢܝܢܥ مح ܒܠܩܕ ܐܪܘܡܙܡ -5

 لمجأ امو بيطأ ام رومزم :ܪܝܦܫ ܐܡ ܘ ܒܛ ܐܡܕ ܐܪܘܡܙܡ -ا/
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 ) ܘ ܀ ܕ ) £%¶ ܨ 16 ريمازملا :ܘܝܩܘ ܢܩܘ ܛܡܩܘ ܚܡܩܕ ܐܪܘܡܙܡ -/

 1197 و

 ميرم ءارذعلل ةمدخ :ܐܗܠܐ ܬܕܠܝܕ ܐܬܫܡܫܬ - 4

 (ديشنو «ءقحلم ءريمازملا نم تايبأ :اله ܘ ܐܒܩܥܘ ܐܪܘܡܙܡ

 نيسيدقلل ةمدخ :ܐܵܫܝܕܩܕ |ا١هصهأ-٠

 (ديشنو ءقحلم ءريمازملا نم تايبأ :اله ܘ ܐܒܩܥܘ ܐܪܘܡܙܡ )

 تاومألل ةمدخ :ܐܕܝ̈ܢܥܕ ܐܬܫܡܫܬ -) )

 (ديشنو ؛قحلم ءريمازملا نم تايبأ :اله ܘ ܐܒܩܥܘ ܐ̈ܪܘܡܙܡ )

 بوقعي رامل ةماع ةبلط :ܬܝܐܢܘܓ ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ -)

 ةكئالملا ةحبست :احالضو |ܬܚܘܒܫܬ - ) ¥

 ܐܪܦ ܨܕ :حابصلا

 (ةلدجملا :ܐܚܒܘܫ) ةالص :ܐܬܘܠܨ -)

 ه١ «هللا اي ينمحرا رومزم :ܐܢܕ ܝܠܥܡܚܪܕ ܐܪܘܡܙܡ -'

 ديشن :اله -¥

 كلانهو موي ريغ يف تاولصلا فلتخت) ينانويلا نوناقلا :اسسدم ܐܢܘܢܩ - 5

 )ܝ ريما زم

 ميظعتلا :احذدص - ه

 ) ) ¥ ريمازملا :ܓܝܩܕ ܐܪܘܡܙܡ -5



 (ديشن) باوج :ܐܢܝܢܥ /١-

 (ديشن) رخآ باوج :ܐܢܪܚܐ ܐܢܝܢܥ -/

 ()¥/*:ܘ تم) تابيوطتلا :ܐܢܟ̈ܣܡܠ ܢܘܗܝܒܘܛ -4

 بناوجب ܒ

 (ةمدقملا) نويمورف : ܢܘܝܡܘܪܦ - ) )

 روخبلا رطع ىلع :ܐ̈ܡܣܒܕ ܐܪܛܥ ܠܥ -ܙ '

 (فصلا) ردسلا :ܐܪܕܣ-)

 ديشن :اله-١ &

 رطعلا :ܐܪܛܥ - ) ܘ

 رخآ ܠܸܢܝܵܚܰܢ ;ܐܢܪܚܐ ܐܠܩ -) ܪ

 لالهلا :ܐܠܠܘܗ -) ¥

 رومزملا نم ةيآ (ماكثفلا) :ܐܡܓܬܦ -)

 (تاومألا ؛نوسيدقلا ءءارذعلا) ةماع ةمدخ :ܐܬܝܢܘܓ |!ههصعلا. 18

 قحلملا : ܐܒܩܥ -¥ ܀

 ديشن :ܐܠܩ ¥ )

 بوقعي ܨ ܐܘܠ ةبلط :ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ- ¥

 ܢܝ̈ܥܫ ܬܠܬܕ :ةثلاثلا ةعاسلا

 (ةمدقملا) نويمورف :ܢܘܝܡܘܪܦ - ١

 ܓ ܘ



 (فصلا) ردسلا :اؤرعهم -¥

 ديشن :اله -¥

 ܐܡܘܝܕ ܗܓܠܦ :راهنلا فصتنم

 ديشن :اله - ١

 يالاب رامل ةبلط :ثح ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ ١-

 ܢܝܠܫ ܥܫܬܕ :ةعساتلا ةعاسلا

 ديشن :اله - ١

 يالاب رامل ةبلط :ثكح ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ -¥

 نينثالا موي  اصسسح ميحشالا 6

 احمح ܢܝܪܬܕ ܐܫܡܪܕ :نينثالا موي ءاسم

 ءادتبالا ةالص :ܐܝܪܘܫܕ ܐܬܘܠ ܨ - )

 تخرص كيلإ براي رومزم ; ܟܬܚܒܪܩ ܐܝܪܡܕ ܐܪܘܡܙܡ -1

 (5١١و114و151و٠5١ ريمازملا)

 قحلملا :ܐܒܩܥ -¥
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 رطعلاب ةصاخ ةماع ةالص :ܐܡܪܝܦܕ ܐܪܩܬܡܕ ܐܝܢܘܓ ܐܠܩ ܝ̄

 َّ 4 ܟܐ :ܐܬܘܒܝܬܕ «نوسيدقلا :اهئرهو .هلإلا ةدلاو :ܐܗܠܐ ܬܕܠܝܕ)

 (ىتوملا :ܐܕܝ̈ܢܥܕ

 رطعلا دعب ديشن :اصزمه ܪܬܒܕ اله -ܘ

 دحأ :ܐܡܘܢܩ ܕܚܕ ؛,نوسيدقلا :ܐ̈ܫܝܕܩܕ ؛هلإلا ةدلاو :ܐܗܠܐ ܬܕܠܝܕ)

 (ىتوملل :ܐ̈ܕܝܢܥܕ .ةبوتلل :ܐܬܘܒܝܬܕ 31 :ܐܒܫܒ ܕܚܕ «نيسيدقلا

 ةبوتلل نويلقوق :|.هحمأ.و ܢܘܝܠܩܘܩ -ܪ

 ܨܥ ܕ :ܐܢܪܚܐܘ «قحلملا :ܐܒܩܥ -¥

 ديشن :اله -/

 بوقعي رامل ةبلط :ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ -

 كمحارم باب ةحبست :ܟܝܡܚ̈ܪܕ ܐܥܪܬܕ |ܐܬܝܚܘܒܫܬ - ) ܀

 ܐܒܫܒ ܢܝܪܬܕ ܐܪܬܘܣܕ :راتسلا

 ديشن :اله - ١

 مارفأ رامل ةبلط :ܡܝܪܦܐ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ ١-

 سداس لاهتبا رخآ :ܐܬܝܬܝܬܫ ܐܬܦܫܟܬ ܐܢܪܚܐ

 ١١١ و 1١ رومزملا :ܟܩܘ ارو ܐ̈ܪܘܡܙܡ -¥

 يكاطنألا سويريوس رام ثينعم :ܣܘܝܪܝܘܣ ܝܪܡܕ ܐܬܝܢܥܡ -

 ܬܐܢܐ ناميإ نوناق :ܐܬ̈ܗܒܐܕ |ܬܘܢܡܝܗܕ ܐܢܘܢܩ - ܘ

¿¥ 



 نيسيدقلاو هلإلا ةدلاول تشمشت :ܐ̈ܫܝܕܩܕܘ ܐܗܠܐ ܬܕܠܝܕ ܐܬܫܡܫܬ -5

 ܐܒܫܒ ܢܝܪܬܕ ܐܝܠܠܕ :نينثالا موي ليل

 عم مهللا ظقيأ :ءادتبالا ةالص ܢܬܘܟܡܕ ܝܪܡ ܪܝܥܐ :ܐܝܪܘܫܕ ܐܬܘܠ , ١-

 .ܘ ܢܩ ܢܝܢ ܝܩ ܢܓܝ ܠܩ :ܐܪܘ مادو : ܢܨ ܘ

 111: اونا ا ܒ

 باوج :ܐܢܝܢܥ -\¥

 ىلوألا ةموقلا :ܐܝܡܕܩ ܐܡܘܩ -

 رام ةبلط :ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ :ديشنت ؛ةالص :اله :ءقحلملا :ܐܒܩܥ)

 (بوقعي

 ةيناثلا ةموقلا :ܢܝܪܬܕ ܐܡܘܩ - ؛

 (مارفأ رام ةبلط :ܡܝܪܦܐ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ ء؛ديشن :اله «قحلملا :ܐܒܩܥ )

 ةثلاثلا ةموقلا :ܐܝܬܝܠܬ ܐܡܘܩ - ه

 (يالاب رام ةبلط :ܝܠܒ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ ءديشن :اله «قحلملا :ܐܒܩܥ )

 ايوليله :ܐܝܘܠܠܗ - 5

 ريمازملاو ؛ميظاعتلا تايبأو ءءارذعلا ميرم ديشن) ميظعتلا :ܐܒܪܘܡ

 (5١١و١ه٠و5:5١و١ £ ̂ ¥"

 نيسيدقلا دحا ݁ܝܢܝܺܚܘܝܽܚܰܢ : ܐܡܘܢܩ ܕܚܕ ܐܬܫܡܫܬ -¥

 بوقعي ܨ ܐܘܠ ةبلط :ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ |ܬܘܥܒ -/

 ةكئالملا ةحبست : اح الضو ܐܬܚ ܘܒܫܬ -4
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 ܐܒܫܒ ܢܝܪܬܕ ܐܪܦ ܕܕ :نينثالا موي حابص

 ةلدجملا :احال ܐܚܒܘܫ ةالص :ܐܬܘܠܨ ١-

 ١- رومزملا :ܐܢܕ ܐܪܘܡܙܡ ١ه

 517 رومزملا :ܓܣܕ ܐܪܘܡܙܡ -

 باوجلا :ܐܢܝܢܥ -£

 ةدرلا وأ قحلملا : ܐܒܩܥ -ܘ

 ىعدي حابصلل ماع ديشن :اصزهو ܐܪܩܬܡܕ ܐܪܦ ܨܕ ܐܝܢܘܓ اله -%

 «نوسيدتلا :[هلره, «هببلإلا ةدسلاو :ا هع ايكبب) رطغلا ومريم
 (تاومألا :ܐܕܝ̈ܢܥܕ «ةبوتلا :ܐܬܘܒܝܬܕ

 دعب ىعدي حابصلل ماع ديشن :اصنمه ܪܬܒܕ ܐܪܩܬܡܕ ܐܪܦ ܨܕ ܐܝܢܘܓ اله -

 ܕܚܕ ؛نوسيدقلا :ܐܫ̈ܝܕܩܕ «هلإلا ةدلاو :ܐܗܠܐ ܕܠܝܕ) رطعلا يأ ومريفلا

 (تاومألا :ܐܕܝ̈ܢܥܕ «ةبوتلل :ܐܬܘܒܝܬܕ «نيسيدقلا ܠܟܐ :ܐܡܘܢܩ

 ( زم) نويلقوق : ܢܘܝܠܩܘܩ -/

 قحلملا :ܐܒܩܥ - 4

 ديشن :اله-١٠

 بوقعي رام ةبلط :ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ - ) )

 بر ركنا ܨ اح ايدك ܪܘܡܠ ܒ -)9



 بوقعي رام ةبلط :ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ -؟

 ܐܡܘܝܕ ܗܓܠܦܕ :راهنلا فصتنم
 ديشن :اله - ١

 ريبكلا سويريوس رام ثينعم :ܐܬܝܢܥܡ -

 ءابالا نوناق :|!.ةنح!و ܐܢܘܢܩ +

 نيسيدقلا و. هلآلا ةدلاول تقيشت :اميقرو امك ܝܕ ܬܒ̈ܡ̈ܝ | تو

 ماتخلا : ܐܡܬܘܚ -ܘ

 ܢܝ̈ܥܫ ܥܫܬ :ةعساتلا ةعاسلا

 ديشن :اله -)

 يالاب رامل ةبلط :ܝܠܒ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ ١-

 اهماسقأو ديشانألا ءامسأ

 .ردصم ܐܬܘܥܒ ܘ ܐܥܒ لعف نم :ܐܬܘܵܥܒ ج 6 وثوعب |!.هحح - ١

 ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقت يسنكلا فرعلا يفو ةبلط ينعتو

 ,بوقعي رام ةبلط ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ ܘ ؛مارقأ رام ةبلط ܡܝܪܦܐ

 ؛ةفورعم اهلك ةيرعشلا اهنازوأ .يالاب رام ةبلط ثح ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ ܨܕ
 يف اهناحلأ نيب ةريثك قراوف كلانهو «ةسمامشلا بلغأ اهنقتي اهناحلأو
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 يف ايموي ةلمعتسم يهو ةيقرشلاو ةيبرغلا نيتينايرسلا نيتسردملا
 يمر اكابع نع ثلا تاونح

 ܡܫܓܘ مسج ܡܫܓ لعف نم وهو :110))101151 ومشوك ܐܡܫܘܓ -'

 يسنكلا فرعلا يف امأ .مسجلا ةينايرسلاب ينعت ܐܡܫܘܓ و .مّسج

 ةالص يف ةظفللا درتو .؛باتكلا نم نتملا ينعت ܐܡܫܘܓ ةظفلف

 درت يتلا ناكملا يف روكذم وه ام بسحب تباث نحل اهلو «ميحشالا
 ىرخألا يه ىقبت ماوصألا ءانثأ تاولصلا ضعب يفو .ريغتت الو هيف

 .مشوكلا نحل ىلع

 يطعتو بوجحم وأ يفخ رمأ :|ܙܝ̈ܢܓ ج ©طصنتمم وزينغ |ܙܝܢܓ ܫ

 امدنع دشنت ديشانأ يهو .ىلاعت هللا ءامسأ نم فيطللا ىنعم ةظفللا

 مهنمف ءاهددع يف ءابدألا فلتخا ءتفشختلا هبشيو حبذملا راتس لدسي

 . ) ) 4 مهريغو 87 نورخآو ال” اهّدع نم

 نع ةرابع وه وأ ܠܠܗ لعف نم لالهلا 0 وللوه الك ومب - :

 نم نحل لكل نكلو ناحلأ ينامث اهلو ايوليله ةظفلل يجش نحل
 .ناحلألا هذه بلغأ تعاض دقو ؛ءىرخأ ناحلأ اضيأ ةينامثلا ناحلألا

 ديشانألا ضعب ةسمامشلا لتري ليجنإلا ةوالت لبقو تابسانملا يفو
 انيلو ءاض عمه زو انودم) ܐܬܚ ܘܒܫܬܘ فرم ءارتعلل ܝܒܕܦܘܫ ܐܢܬܐ لاف
 ` ܝ اجلا احل

 ܪܡܙ لعف نم ليتارتو ةليترت :ܐ̈ܝ̈ܡܘܐܙ $ 21110 0 ورموز |ܐ ܪܡܘܙ -ه

 يه تاراموزلا هذهو . ومزم ܐܪܘܡܙܡܘ «ةليترت وأ ةمغن ااندمم» اهنمو

 .لئاسرلاو ليجنإلا لبق صاخ نحلب لمعتست تايأ

 ܘ )ܙ



 راد يأ رماح لبعف نيم :ܐܟ̈ܪܘܟ $ 1110 وخروك ܐܟܪܘܟ - <

 ءانثأ طقف لمعتسي ناك امبر ديشانألا نم رخآ عون اذهو .فاطو

 .يبرغلا ينايرسلا سقطلا يف هل ركذ الو ةسينكلا يف ةرودلا

 .زرك ܙܪܟ لعف نم :ܐܬܘܙܘ̈ܪܟ © 0 داو رك |ܬܘܙܘܪܟ -¥

 5 59 33 79 5 7 ܣ 7 9 نع
 لبق لترت ديشانأ تناك ةداع .كريرطبلا مسا ينعت احنمائهو ܐܬܘܙܘܪܟ

 ريغ يهو تلمهأ دقو .رابحألا ليجنإلا ىلت اذإ ليجنإلا ةءارق

 .مويلا ةلمعتسم

 وأ ةبطخ ينعت رمايم وأ رميم :ܐ̈ܪܡ݇ܐܡ حج اخ دددن» ܨ ܘܚܝܘ ܐܪܡ ܐܡ -/

 دئاصقو .ةديصقلا ينعي رميملا ةيجروتيللا بتك يفو ؛ةديصق وأ ةلاقم

 .رمايم ىمست مهريغو قحسا رامو بوقعي رامو مارفأ رام ءابآلا

 شيرادم ج شاردم :ܐܫ̈ܪܕܡ $© 0 وشوردم ܐܫܪܕܡ 8

 دنع يناغألا مدقأ نم ربتعتو «ينايرسلا مارفأ رام ديشانأ يهو

 نم ةرات نوكت عطق ةدع ىلإ مسقتو ةمغن شاردم لكلو .نايرسلا

 .ةفلتخم نازوأ نم ةراتو دحاو نزو

 امنو ربك تزم لعف نم :ܐܒ̈ܪܘܡ © 0 وبروم ܐܒܪܘܡ - )

 يهو «ميظعتلا ينعتو لوعفم مسا ܐܒܪܘܡ .فّرشو مظع ܒܪܘܐ و دازو

 ܐܒܪܘܡ اهلوقب ئدتبت اهنأل هب كلذك تيمس .ءارذعلا ةديسلا ةمينرت
 ىلع ةبترم يهو 55/١( ول) برلا يسفن مظعت ܢܸܨܿ] ܐܝܪܡܠ ܝܫܦܢ

 .تايبأ 7٠١7 يف عقتو تامغن سمخ اهنم لكل ناحلأ ةينامث

 ܘ ¥



 ينعتو :|ܬܝ̈ܺܢܩܥ ܙܡ ج 0 وثينوقع زم | ܬܝܢܩܥ ܙܡ - ܙ ܙ

 ثيناعملا نم عون يهو .ىدان ܝܒ ܩܫ لعف نم يهو ةادانملا

 .تاماسرلاو تالافتحالا ءانثأ ةصاخ صاخ نحلب ددرتو

 نظي .؛لحارملا يأ :ايتححص ج )17980 ܟܢܫܘ ܐܢܪܒܥܡ )ܙ

 تطلتخا ةبذع ديشانأ اهلكو َّ ) ܀ اهددع يثارملاب ةهيبش اهنأ ضعبلا

 .تاتفشختلا عم

 ܨ ܢܘ ܛܩܠ وئونودهاعثم اهو ܝܕ ܐܬܘܢܕܗܥ شؤم -) ¥

 موصلا ءانثأ (تاومألاو ءايحألا) ركذ : 711121001111120 0

 ىركذو ةيعدأ يهو .مامتإو ليمكت يأ احصهح ةيالمشلاب فرعتو

 ةفورعملا ةتسلا تايالمشلا ريغ يه ةيالمشلا هذهو «ىتوملاو ءايحألل

 .يهلإلا سادقلا يف

 يهو .ةاقرملا وأ ملسلا :ܐܳܬܠ̈ܒܣ © 68 وثلبس 0 ا .

 ىلإ لفعلا عفر ةقيرطب ةفوصوم اهبلغأو اهنازوأ يف ةعونتمو ةريثك
 ءروبتلا رح اذه ® منو 95 3 نمو.ةيحورلا 5

 .سلوب اي مق :ܣܘܠܘܦ ܡܩ ܘ ؛ةلاسر بألا بتك :!.ه. ܒܬܟ ܐܒܐ ܘ

 .سودرفلا : ܐܣܝܕܪܦ ܘ

 ܝܓܣ لعف نم :ܐܬܝ̈ܓܘܣ © 0 وثئيغ ܕܝܚ ܐܬܝܓܘܣ -) ܘ

 .يعابسلا رحبلا ىلع نوكت ةداعو :ةدوشنأ وأ ةينغأ

 ىلتت يتلا يهو راتوسلا وأ راتسلا ةالص :9نغه»م ورتوس ܐܪܬܘܣ-)

 ܐ ميدهتلا انه راتوسلا نذعم نوكي امبرو ܐܫܡܪ شمرلا ةالص دعب

 .ةسلابألا ىوق نومدهي اذا.ههو ܐܬܘܠ , راتوسلا ةالصب نيلصملا

 ܘܫ



 يناثلا مسقلا وهو .بيترتلا وأ فصلا ءردسلا :3:0«5 وردس ܐܪܕܣ -) ¥

 .هبترو ءيشلا فص هانعمو ܪܕܣ لعف نم وهو َّ ܐܝܣܘܚ ياسوحلا نم

 ةينانوي ܢܘܒܝܬܣ ܝܟ بتكتو ܕ :§111:11011 نوخيتس ܢܘܟܝܛܣ - )

 سدقلا نارطم سلريك رام اهفنص .يرعشلا تيبلا يف ردصلا اهانعم

 ةماسرو نوريملا سيدقت سقط يف ةصاخ لمعتستو (+585)

 .رابحألا

 ينعتو نوخيتس عمج يهو ةينانوي ةملك :ܢܘܟܝܛܣ تاراختسالا-48

 .مفلا يبهذلا سيناويا رام عضو نيم ةروثنملا راعشألا يهو ,ديشانألا

 ينعتو ادح لعف نم :ܐܬܝ̈ܢܘܥ ܛ 'ܐܙܙܐ(ܐܙܘ وثينوع |اطسدهح-٠٠

 ةينغألا يأ اهتدحص ج ܐܬܝܢܥܡ ردصملا سفن نمو .منرو ىنغ

 :ةدوشتالاو

 يفو .تيب لك ةمتاخ وأ شاردم لك علطم يهو ةدرلا يأ ܐܬܝܢܘܥ لا

 .شيرادملا يف تيب لك دعب اهرركت ةقوجلا تناك مارفأ رام دهع

 ىلع اهددع ديزيو يناغألا يهف 212'*هذ(طو وثينعم ܐܬܝܢܥܡ لا امأ

 .سدقملا باتكلا نم ةيآب حتتفت نايحألا ضعب يفو اثينعم 7١ لا

 ܢܠ ܐܘܫܐ ܘ ءامحص ܝܪܡ ܟܡܪܡܪܐ ثينعم ةينايرسلا ةسينكلا يفو

 لوألاف .فورعم .الحيإ ܬܝܚܬ ܐܡܝܪܡܕ ܐ̈ܪܬܣ ܒܬܝ ܟܝ̈ܡܚ ܪܒ

 مايصلا مايأ يناثلاو .سادقلا ءدب يفو ءاحابص موي لك يف لمعتسي
 سفن نم ܐܢܝ̈ܢܥ لاو .ءاسم لك ةالص يف ثلاثلاو .ينيعبرألا

 هبشت ةبوجأ يهو .سيلجلاو ميدنلا هانعم ܐܢܝܢܥ ܪܒܘ ءردصملا

 دايعألاو ؛ةيعوبسألا مايألا يف دشنت نزولا ةيواستم يهو زيجارألا

 .تاماسرلا تقوو

 ܘ £



 هذه ناحلأو .روخبلا ناخد وهو رطعلا 25 ورطع 0

 - تاولصلا هذه ىلتت ةداعو ريغتت ةرصتخملا تاولصلاو ةيعدألا

 تبسلا مايأ ليجنإلا ةءارقو ; ܐܝܣܘܚ ياسوحلا ةءارق نيب  رطعلا

 .دايعألاو دحألاو

 يفو .ةياهن وأ بقعلا :ܐܬ̈ܒܩܥ ܘ ܐ̈ܒܩܥ ¢ 0 وبقع ܐܒܩܥ ܫ

 يف ارارم دريو ܐܡܪܝܦ رطعلا ءاعد يلي زيجو ءاعد يسنكلا فرعلا

 .سوقطلا لك

 لاقت ةرصتخم تاولص .روخبلا وأ مريفلا :3ؤ:م0 ومريف ܐܡܪܝܦ - £

 .ܐܪܕܣ ردسلا دعب ةفلتخم ناحلأب

 5 رييخص ةةرويشنأ يهو تادرف وأ ةدرف : وره $ 60 ودرف |ܕܪܦ- ܘ

 اهانعم ܡܓܬܦ نم :ܐܡ̈ܓܬܦ 9 | ومغتف ܐܡܓܬܦ 7

 نم ةيآ ةلمجلا هذه نوكت ةداعو ܓܦ نم ةلمجلاو «مالكلاو ؛«باوجلا

 ٠٠١ لا ىلع ديزي اهددعو سدقملا باتكلا رافسأ نم وأ ريمازملا

 ܐܫ

 سيداقتلا :0201884 41020 وهولا تاشيداق ܗܠܐ ܬܫܝܕܩ-<¥

 اهلو ءدحألاو تبسلا يموي يف لترت " هللا اي تنأ سودق ' ةئثالثلا

 تامغنب غيلب ريطشت اهنم سداسلاو عبارلا نحللا للختيو «ناحلأ ةينامث

 امأ .ليلكإلا سقط ةياهن يف يقرشلا سقطلا يف كلذكو «ةولح

 .ايوليله ةظفل اه لإ فاضيف دحأ لك حابص ةئثالثلا سيداقتلا

 دعب لئري تايبأ ةعبرأ نم ديشن :ܐܐܒ̈ܘܩ $ 0 ولب 4 الحدم-

 .ܐܝܣܘܚ ياسوحلا دعب ةلفاحلا ةيضرفلا تاولصلا

 ܘ ©



 لبق نم: :ياقوقلا «راخفلا وأ كتازعلا 9 9 9
 يأ يراخفلا ܐܝܩܘܩ .ܐܩ̈ܘܩ اهعمج ةينآلا نم ةرجلا ܐܩܘܩܘ .ܩܘܩ

 يراخفلا نوعمش رام سامشلا رهتشا دقل .هعئاب وأ راخفلا عناص

 .ديشانألا نم عونلا اذه مظنب نوراخفلا هباحصأو

 ةغل ينعت ةينانوي : انة محم هم ¢ ©0هوةهاندس نويلقوق ىمشمدم-؟.

 ةظفل اهطسوتت ريمازملا نم ةيآ نويلقوقلا يسنكلا فرعلا يفو «ةرئاد

 .يقرشلاو يبرغلا نيسقطلا يف ةفورعم اهلكو ةينامث اهناحلأو .ايوليله
 تاروبغألاو ةنيكلاو ءادهيثلاو :نوبسيذكلا و.ءارذغلا ةبحضصتم نوكتو

 لبق نم - ةكرري ننهو اهيقانك لك يف ايموي :لمتستو. 70

 .رابحألاو ةنهكلا

 ىمست نأ نكميو ءديشن ينعتو .توصو لاق :الق ܣ 0 ولق ܐܠܩ ̄+ ܙ
 .ةفورعم ةينامث ناحلأ اهلو «تالاق اهلك ديشانألا

 رهس ادع لحل نم :0016ع 5231006 ييرهش يلق ܐܝ̈ܪܖܗܫ الق ܙ

 تابسانمب تارهسلا ءانثأ ةداع لترت تناك ةبذعلا مينارتلا نم عون

 ضمعب يف ةدوجوم رهسلا ܐܪܗܫ ةداع تلازامو ,؛نيسيدقلا دايعأ

 .طبضلاب اهددع فرعي الو «نيسيدقلا دايعأ يف انسئانك

 اهانعم ةملكلاو َّܢܢܩ لعف نم :ܐܢܘ̈ܢܩ ج 0ܘܙܙܙܙܙܘ ونونق ܐܢܘܢܩ ܙܐ

 ساسألا يف نايرسلا ܝ .ةنسلا وأ ةضيرفلا وأ ةدعاقلا وأ نوناقلا

 لوقيو .امزق بهارلاو يقشمدلا انحوي لثم نانويلا ءابدألا فيلأت نع

 سواردنا هطبنتسا روثنم يعيب حيبست ماظن هنأب موصرب كريرطبلا

 لاقي ةداعو .هلامعتسا معو 77٠١ ةنس لوح نانويلا ةمثأ نم يتيركلا

 .لاقملا عجار ّ ܐܝܝ̈ܪܘܣ ܐܢܘ̈ܢܩ اضيأ دجويو .اسةم ܐܢܘ̈ܢܩ

 ܘ 1



 ةملك تامستاقلا 9 سوطمستاق ىم هل دع عدم جس - 7

 ܠܐ ܥܕܠ ةمسقم يهو «نوعبسو ةئام اهددع سلاجملا ينعت ةينانوي

 سلاجملا هذه ولتي سوريلكإلا ناك ةداعو ؛ةنسلا رادم ىلع مساوملاو

 .ةيضرفلا ةالصلا يف فوقولا لوط دعب اسلاج

 اهعمجو حابوشلا ; ܐܚ̈ܒܘܫ ج ܝ وكبيوش ܐܚܒܘ ܫ - ܟܘ

 4 ܠܠ ܇ 35 7 97 ܒ ܪܚ يهو . هعمزؤ ههعم هزه

 ثوعابلا ةداع قبستو ةيرعش ةذبن يسنكلا فرعلا يف ينعيو .هنم

 .ܐܬܘܥܒ

 تالاهتباو لاهتبا : |ܬܵܦܩܟܬ ج 0 وتفشخت | ܬܦܫܟܬ- ܙ

 ريبك اهددعو .لسوتو «هيلإ عرضت يأ ܢܠ ܦܫܟܬܐ ܘ ܦܫܟ لعف نم

 هذه حرش قبس دقو «يواهرلا الوبار رام فيلأت نم 0

 ܗܡܥܛ  ܡܕܐܕ ܗܬܡܠܢ ܐܒܪ اهيح تاكفشخككلا ܬ ܪ نمو .تالاهتبالا

 .ܐ̈ܪܓܬ ܟܝܐ 2 ܠܝܒܗܕ
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 ةفلتخم تاقوأ يف تردص يتلا لامعألا ضعب ىلإ ريشأ نأ دبال - ١

 ܘ ¥



 لامعألا هذه لكشتو َ:ܐܙܓ ܬܝܒ زاك ثيبلا طيونتو ليلحتو ةساردل

 1:03 )ܒ اهويطم 97 ` 7 رز 7” 9

 .زاك ثيبلا

 نابهرلا هب ماق ام وه رامضملا اذه يف هيلإ راشُي لمع لوأ
 ىلع اناحلأ ةحفص 570 يف اوطون دقلف () ¶ ¥/(-) ¶ ¥ £ ةنس نويتكدينبلا

 :يلاتلا لكشلا

 .لالهلاو تابلطلا :الح وه. ܘ ܐܬܘ̈ܥܒ - ١

 .(ديشانألا) تالاقلا :الق ١-

 تايرهسلا :ܐܝ̈ܪܗܫ الق -أ

 ةطيسبلا ديشانألا :اصتسح الق -ب

 باجحلا تالاق :|ܙܝܺܢܓ الق -ج

 ناحلأو :ܐܢܕܥܕܥܡܒܕ ܐܬ̈ܢܝܩܘ : يأ شيرادملا :اهقردم -¥

 .نادعدعملا

 ܐܬ̈ܒ ܢܘܗܬܢܝܒ ܐܝܢܝܡܬܠ ܐܡܕܥ ܐܝܡܕܩ ܐܣܟܛ ؛ةبوجالا :اتسح -&£
 .(مالآلا) شاحلا عوبسأ ديشانأ اهنمضو يناثلا ىتح لوألا نم :ܐܫܚܕ

 .ميظاعتلا يأ تابروملا :احوهص -ܘ

 .ةينانويلا نيناوقلا :امندم ܐܢܘ̈ܢܩ -ܪ

 .تالاهتبالا يأ تاتفشختلا :!هقمحا. -\

 .تادايزلا :!هقهوها. -

 سادقلا ةمدخ :ܐܒܪܘܩܕ |اههصمل.و ܐܬܝܠ̈ܝܕ -أ

 ةماسرلا سقط ناحلأ :ܐܬܘܢܝܝܪܣܬܬܡܕ ܐܬ̈ܢܝܩ -ب

 ينيعبرألا موصلا ناحلأ :ܢܝܥܒܪܐܕ ܐܡܘ ܕ ܐܬܝܠ̈ܝܕ -ج

 ܘ



 راتسلل تاولصلا :|ؤأ.هعمو ܐܬܝ̈ܢܘܓ -د

 لصوملا ناحلأ :*>رهصو ܐܬܝ̈ܢܠܝܕ ܐܬ̈ܢܝܩ -ه
 يف ايناثو سدقلا يف ١174 ةنس ًالوأ 0

 نأ 577 7 اذه 1 5 ) 44 £ ةنس بلح

 ةيحور مهف ىدم ةفرعمل ليوط تقو ىلإ جاتحي عبطلاب هوجرخا ام ةسارد

 ܝ دحأل ايملع ادقن أرقن ملو .نييتكدينبلا نابهرلا ىدل ناحلألا

 نأل اريثك همرتحن ًايأر ةنامأب لقنن اننكلو «ةينايرسلا ناحلألاب نييقيسوملا

 15 70 ]97 "9055 نشا 9:5 )7% 7; 93

 هللاةمعن نوقايدخرالا موحرملا :هنإ سوقطلا هذه ضعب رشن يف داجأو

 ىلع هرشنو ةيئايرسلا ىقيسوملا نع ًالوطم ًالاقم بتك دقو (1161) وند

 ارفن نا ركذلاب ريدجلا نمو :هيار اذهو )١( قرشملا ناسل ةلجم تاحفص
 اوفرصف ةينايرسلا ماغنألا ةوالحب اومرغأ سدقلاب نييتكدينب نابهر نم

 ءاهز لمعلا اذه يف اوفرصو ةيقيسوملا تامالعلاب اهطبض ىلإ مهتيانع
 فلتخم يف ينايرسلا سوريلكإلا هاوفأ نم ماغنألا نوطقتلي نرق عبر

 لمتشا مخض دلجم يف اهرشن ىلع اوتأ مث تامالعلا اهل نونوديو نادلبلا
 ةءوفك نكت مل اهوذختا يتلا تامالعلا نأ ريغ .ةمغن ةئامعستو فين ىلع

 تاتفشختلاو تالالهلا يف امم اهنم ةليوطلا اميس الو تامغنلا طبضب
 ! فسألل ايو ةجف ةميقس ماغنألا كلت تءاج كلذلو

 ةيماعلا هيلع بلغت رعشلا نم عون وه لجزلاو  نايرسلا دنع لاجزالا يفلؤم نع انه ثدحتن مل ١-
 ةنازخ يف ةظوفحم ةطوطخم ةيلجز دئاصق مهلو الاجز نيسمخلا مهددع قاف دقلف .ثدحُم

 لوألا مارفأ كريرطبلا ةمالعلا اهعمج دقو ءقشمدب ةيسكذوثرألا ةينايرسلا ةيكاطنألا ةيكريرطبلا
 نايرسلا نولاجزلاو .() 4 4¥) ةنس ةيناثلاو )١111( ةنس ىلوألا نيتعفد ىلع (+ ) 4܀¥) موصرب

 قرشملا ةنراطم ضعبو ةفقاسألاو سسقلاو نابهرلاو ةسمامشلا مهنيب سوريلكإلا نم اوناك

 دواد :نيلاجزلا رهشأ .مهلاجزا ىل ¬ ينيدلا عباطلا بلغي ببسلا اذهلو .ةيكاطنأ ةكراطبو

 افيك نصح نم ينصحلا رازهلا ىسيعو ءرشع سداسلا نرقلا لئاوأ يف يناعمسلا هركذ ؛ينايرسلا

 ةنس ܐܢܥ ناك  (ابيلص يروخلا) يماشلا يبيلصلا يروخلاو ءرشع سداسلا نرقلا لئاوأ نم ًاضيأ
 يف ةفورعملا ةحيدملا فلؤم وهو ;( ) ¥1) ) ةنس يلصوملا ليلجلادبع نارطملاو .( ) 1 ܀ )

 ." رسعلا رصع يف انينيع ' ايروسو لصوملا



 موهوربا ونوفلملا نيرشعلا نرقلا يف نايرسلا ءابدأ دحأ رشنو
 نايرسلا بدأ مساب بتك ةلسلس اص هر ܠܝܐܪܒܓ ܡܗܪܒܐ ىموص ليئربك

 ةينايرسلا ىقيسوملل هنم رشاعلا ءزجلا صصخو ءاسوهعمو ܐܬܘܕܪܡ
 ىقيسوملا نع ةريثك تامولعم لجس ةحفص الا/ يفو ء|اطسزدعم ܝܩܝܣܘܡ

 ميسب زيزعلا هنبا عم نواعتلاب مث ةينايرسلا ةغللاب ةيحيسملا ܠܫܢ لبق

 :ةيلاتلا تايبألا ناحلأ طن ىموص

 ܐܝܝ̈ܪܘܣܕ ܐܬܘܕܪܡܕ ܐܒܬܟܕ ܐܬܝܪܝܣܥ ܐܬܢܡܕ ܐܬܠ̈ܒܣܕ القو ܐܬܝܘܚܬ

 78 ܐܘܗܢܕ ܩܕܙ

 84 ܟܬܕܥܠ ̇ܗܠܒܗ

 87 ܐܫܡܪܕ ܗܪܡ

 90 ܢܝܡܝܚܪ ܐܡ

 94 ܐܗܠܐ ܬܕܠܝ ܡܝܪܡ

 97 ܐܝܩܘܩ

 103 ܐܬܕܥ ܝܟܝܒܘܛ

 108 = ܟܬܕܥܠ ̇ܗܝܪܛܢ ܐܚܝܫܡ

 114 ܢܪܡ ܐܝܪܡ

 118 ܢܘܬܢܐ ܝܗ̈ܘܕܗܣ

 122 ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܡܘܚܬܠ

 129 ܬܝܩܒܬܐ ܡܕܡܠܟܒܕ ܐܢܪܚ̱ܐ

 135 ܡܚܠ ܬܝܒ ܠܥ

 143 ܠܝܐܪܒܓܪܗܬ

 149 ܢܢܝܪܩ ܐܝܪܡ ܟܠ
 153 ܢܢܝܒܪܩܡ ܐܝܪܡ ܘܗ ܟܠ

 ܐܪܝܪܫ ܐܪܗܘܢ ܐܢܐ ܐܢܐ

 ܐܪܝܪܫ ܐܟܐܠܡ

 ܢܘܟܝܙܓܘܚܬܦ ܐܿܕܗܣ

 الحرار ܢܘܗܡܥ ܐܡܠܫ

 ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬ̈ܪܒܬ

 ܡܝܪܦܐ ܝܪܡܕ ܐܬ̈ܪܒܬ

 ܡܝܪܦܐ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ

 ܢܘܝܠܩܘܩܕ ܐܬܠܒܣ

 ܝܠܒ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ
 ܝܠܒ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ

 (ܐܦܠܚܘܫ ܡܥ ܐܝ̈ܪܘܫ )

 ܐܣܝܕܪܦܕ ܐܫܪܕܡ
 ܐܗ ܠ ܬ ܫܝܕܩܕ ܐܬܠܒܝܣ

 ܐܫܡܪܕ

 ܐܪܦ ܕܕ ܘܗ ܡܥ ܐܗܠܐ ݂ܬܫܝܕܩ

 ܐܫ̈ܪܕܡ

 6: ܘܗܒܬܐ
 ܣܘܠܘܦ ܡܘܩܕ ܐܫܪܕܡ
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 ىرخأ ةرمو )١189(. ةنس ليزاربلا ولواب ناس يف اهرشنو

 نأب دكؤن اننكلو ءىموص موهوربا ونوفلملا لمع ىلع مكحت نأ عيطتسن ال
 :موهوربا ونوفلملا لثم «ةينايرسلا ةغللاب اقذاح اذاتسأو ءاريدق اسامش

 هلمع نوكي نأو دب ال ءسدقلاب سقرم رام ريد يجيرخ عددي اخ

 يتلا ةيقرشلا ليوحتلا تاراشإ نم ةيلاخ نيودتلا ةقيرط نأ املع .ازيمم
 .ةينايرسلا اناقيسوم اهب زيمتت يتلا ةيقرشلا سانجألاو تافاسملا ددحت

 باتك اهلوأ رامضملا اذه يف ىرخأ لامعأ ىلإ ريشن نأ ىقبيو
 حورلا ܐܚ يأ َ܀ ܐܬܝܣܟܘܕܬܪܐ ܐܬܝܝܪܘܣ ܐܬܕܥܕ ܐܚܘܪܕ ܐܪܢܟ :ناونعب

 يهلإلا سادقلا لاوقأ ضعب نمضت يذلا ؛ةيسكذوثرألا ةينايرسلا ةسينكلل

 ةمهب لمعلا زجنأ دقو سادقلا سقطو ةيبرعلاو ةينايرسلا نيتغللاب ليتارتلاو

 سلجملل ًاسيئر ناك موي ولغوا يجنيحط ميهاربا موحرملا ينايرسلا هيجولا
 يف ترشنو دنلوب حابص راقيسوملا ناحلألا طونو ؛لوبنتسا يف يلملا
 )١1/85(. ةنس لوبنطسا

 ةيليلحتلا هتسارد يف داجأ دقلف نامزوه خرنيه روسفوربلا امأ
 فورعملا هباتك يف اهرشن يتلا ةينايرسلا ناحلألل

1(11: 315101151371 211+ / 141201811151117 111211177 

 يروخلا رمسأ ونوفلملا موحرملا عاذأ و توص ىلع هيف دمتعا دقو

 نيمبحتي :ةينايرسلا ناحلألل ةينوصلا 5 0 خم ادحاو دعي يذلا

 .زاك ثييبلا ناحلأ (ةحفص )١-85 لوألا ماسقأ ةثالث نامزوه لمع

 )١69-٠١8 ثلاثلاو .ممادشالا ناحلأ (ةحفص )44-١58 يناشلاو

 .ديلاقتلا فلتخمب ياقوقلا (ةحفص

1١ 



 غيص ةساردب ايلاطيإ يف اينولوب ةعماج بالط دحأ ماق ًارخؤمو
 يرون ونوفلملا داشرإو ةدعاسمبو «بلح يف انعيجشتب «ينايرسلا نحللا
 ليترتلا لاكشأ :ناونعب ;() 44 ¥) ةنس ايلاطيإ يف هرشنو ردنكسا

 ايملع ةيدجلا تاساردلا نم ةيلوألا تاساردلا هذه ربتعتو .ينايرسلا

 .() ايقيسومو

 يناورسك يليأ بألا اهلذب ةرابج ادوهج ىسنن نأ اننكمي الو
 تامحرلا ثلثملا توصب ةينايرسلا ناحلألا طيونت يف ينوراملا ينايرسلا

 الود احب دعا " :هنأك يناوريبك بألا لوقي دفلاقلا برقعي كرويرطبلا
 نحل 7٠١ نم رثكأ غلبت يتلاو زاك ثيبلا ناحلأ لمجمل ةلصفم ةساردو

 ܨܬ ܕ «ثلاثلا بوقعي كريرطبلا تامحرلا ثلثملا نم اهانملست يتلا ةنامألا

 انلو ؛ةيليلحت ةسارد ىلع يوتحي ثلاث دلجم امهقفري نيدلجم يف ةنودم

 راطيإلل قرطتت يتلا ةساردلا هذه ةعابطل دادعإلا نم ًابيرق يهتنن نأ لمأ
 ينايرسلا نحللا ليلحت ىلع بصنتو ماعلا يناسنإلاو يبدألاو يخيراتلا

 ." ةينامثلا ناحلألاو ةيقيسوملا هتينب ثيح نم

 دحاو ذخأم انلو ؛:ةحورطألا ةطوطخم عيرس لكشب انعلاط دقل

 رام سيدقلا ىلإ ةبسن ةيريوسلاب ناحلألا ةيمست وه يناورسك بألا ىلع
 ةينايرسلا ةيكاطنأ ةسينك نإ .(2578) نايرسلا جات يكاطنألا سويريوس

 ؛ةيحيسملاو ةيناسنإلاو ةراضحلل سويريوس رام تطعأ ةيسكذوثرألا

 اذهلو «ةيكاطنأ ةسينك ثارت يف لكلا اذه نم ءزج وه سويريوس رامو

 1- 0. 2. 2. 714128011124: 701315 1)[-1/ (ةلا 10 5111400. 010011
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 اهئابآ نم دحاو ىلإ اهيف ءيش يأ الو ةسينكلا ال بسنت نأب لبقن ال

 هدوهج تارمث ىلإ ربصلا غرافبو قوشلا ةياغب علطتن اذه عمو .ماظعلا

 انرظن يف هتسارد نأل «ةينايرسلا ناحلألا طيونتو ليلحتو ةسارد لقح يف

 يذلا دهجلا ىلإ ريشن نأ يقبو .لاجملا اذه يف ةمهملا عجارملا نم يه
 نم لوألا باتكلا يف ينوراملا ينايرسلا يروخلا فسوي بألا هلذب
 ناحلألا  انمينارت :ناونعب ' ينوراملا ثارتلا " ةلسلس

 حورلا ةعماج تاروشنم نمض .ةينوراملا ةيكاطنألا ةسينكلل ةينايرسلا
 .انه هرشنن امب روكذملا لمعلل ةقالع الو «نانبل . كيلسكلا يف سدقلا

 تيهنأ دق تنك () 41 ¥) ةنس طابش رهش لئاوأ يف < ¥

 اريتركس ةليلجلا ةيكريرطبلا ينتنيعو ةيكيريلكإلا يتسارد
 تررم ديدجلا يلمع رقم ىلإ يقيرط يفو .لصوملا ةينارطمل

 راقيسوملا ىلع ةرم لوأل تفرعت كانهو «قشمدب ةيكريرطبلا رادب
 ثلثملا ةسادق هاعدتسا دق ناك يذلا ردنكسا يرون ينايرسلا

 ةيكريرطبلا راد ىلإ (+) 4 ܀ ) ثلاثلا بوقعي كريرطبلا تامحرلا

 اهجارخإو زاك ثيبلا ناحلأ طيونت عورشم زاجنإ رمأ يف هضوافيل
 مويلا كلذ يف لصح ام ضعب ليصافت ركذتأ تلزامو .عبطلاب

 اطبأتم ةيكريرطبلا ةلاص نم ردنكسا يرون ونوفلملا جرخ فيكو
 .يأرلا يف قافتالا مدع ىلع لدت تاملك متمتي وهو قاروألا ضعب

 .دئارلا عورشملا اذه قيقحتل صرفلا نيحتأ انأو خيراتلا كلذ ذنمو

 راذآ/4 يف بلح ةيشريأل امداخ نوكأل برلا ينراتخا امدنعو
 ءانبأ دحأ ردنكسا يرون راقيسوملا حبصأو ;()5¥4) ةنس

 ةدعل ماهلا عورشملا اذه قيقحت ىلع مزعلا تدقع «يتيشربأ

 :بابسأ

17 



 بوقعي سويطانغأ رام كريرطبلا تامحرلا ثلثملا حور حاترتل: الوأ

 نّيز دقل .دولخلا راد يف مالسب نآلا دقارلا وهو (+ ) 4(: ) ثلاثلا

 :ةحجانلا هتدايقب ١18٠( ܢ ) 4ܘ¥) يكاطنألا يسركلا هتسادق

 لمعلا تاحفص يف ةدلاخ ةمصب كرتو «ةيسنكلا هتاطاشنو «هلامعأو

 ؛ةينارمعلا ؛ةيثارتلا «ةينوكسملا «ةيسنكلا ؛:ةيوعرلا : ةفلتخملا

 .ءاطعو مالسو راهدزا دهعب نوميملا هدهع فرعو «ةيعامتجالاو

 ايعاو ناك ءرخآ ريبك لوؤسم يأ لثم فشكملا هتايح جمانرب مغرو
 اهنوؤشل اعباتمو «ةسينكلا تابنج يف كانه وأ انه يرجت ةكرح لكل

 لاشثملا ليبس ىلعو .ىرخألا لمهيو ةدحاوب متهي ملو ءايموي
 نم املح ناك يذلا ةينايرسلا ناحلألا .طيونت عورشم رصحلا ال
 ةذمالت نم نيريثكل ةيسنكلا ىقيسوملا بّبح يذلا هتسادقف .همالحأ

 ةنهكو رابحأ مهنيب ءتونهكلا كلس يف طرخنا نم : مهنم هتسردم

 اذه قيقحتل ةيولعلا رودخلا يف مويلا ةبيطلا هحور حاترت «ةسمامشو

 .اهرشنو اهظفح ليبس يف نسحلا داهجلا دهاج نأ دعب عورشملا

 يف هنأ رعشأو ءاهب ميهأو ةينايرسلا ناحلألا قشعأ ًايصخش انأ:

 تاملكلاب ىنغتأف ءديحولا يأجلم يه جرحلا تاقوأو قيضلا تاعاس

 ىلإ ينعفرت يتلا ناحلألا عمسأو «؛ءالعلا ىلإ حورلاب ومست يتلا
 تنك «ةسينكلا ناحلأب تعلوت يرافظأ ةموعن ذنمف .ءامسلا ءاوجأ

 رامو ءارذعلا يتتسينك يف ةميخرلا تاوصألا يوذ نم اهعمسأ

 ميحشالا ناحلأ مظعم تظفح دقو ؛يلشماقلا يف ينيبيصنلا بوقعي

 نم يهتنا نأ لبقو ءيتسارد نم ةيئادتبالا ةلحرملا يف دعب انأو

 دق تنك ؛ةلحزب يتوهاللا مارفأ رام دهعم يف ةيكيريلكإلا يتسارد

 ءاذهقحا. تاتفشختلا ضعبو ا.ه. ܬܝܒ زاك ثيبلا ناحلأ تنقتأ

 اهضعبو ؛يروخلا رمسأ ونوفلملا موحرملا نم اهتملعت ام :اهنم
1 
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 املاك

 :اهمهأ ةفلتخم تاوصأب ليجستلا طئارشو تاتيساكلا نم رخألا

 سفقلا ريشب سامشلا «ميكح اموت يروخلا «؛ثلاثلا بوقعي كريرطبلا

 ىلإ تلقتنا امدنعو .مهريغو وليعام جروج :سامشلاو ءزيزع

 .لبق نم اهب عمسأ مل ناحلأب تئجوفو «ةديدجلا يتمدخل لصوملا

 ةيقب عم اهداشنإو اهليترتل ءاهناقتإ ليبس يف يدهج لك تلمع

 يف يلايح ىتم نوقايدخرألا لضف ركذأو لصوملا ةيشربأ ةسمامش
 ةيشربأ يف ناحلألا هذه نقتي نم ةمدقم يف ناك ذإ ءرامضملا اذه

 .دئموي لصوملا

 .ةرصاعم ةينايرس تاوصأب تاتيساكلا نم ةريبك ةعومجمب ظفتحا):

 ةصاخلا يتبتكم لمكتل ؛كلمأ ال امب يلع دحأ لخبي ال نأ لمآو

 ناحلألا هذه ليجست وه رخآ عورشم قيقحت نم دبالو ناحلألاب
 يفف .اهيلع ةظفاحملل 00315801 1,4151581 ةشثيدحلا لئاسولاب

 ءركبرايدو ءطوبرخو ءافروأ ناحلأل ةلماك تاليجست يتبتكم

 اهلكب زتعاو ءلصوملا يف ناحلألا مهأو ءددصو ؛نيدبعروطو

 .ثلاثلا بوقعي كريرطبلا تاتيساك ةصاخ ةروصب ركذا يننكلو

 «نانبلو ايروس يف تأدب يتلا ةضهنلا ىلإ ريشأ ةبسانملا هذهبو
 دادعأب كلذو ؛:ةصاخ ديوسلا يفو ؛تاتشلا ضرأ ىلإ تلقتنا مث

 اهضعبو «ةفلتخم تاوصأبو ةينطولاو ةيبعشلا انناحلأل تاتيساك

 بلح يف نحنو .رظن ةداعإ ىلإ جاتحي رخآلا ضعبلاو ءادج ةديج

 ةيبعشلاو ةينيدلا تابسانملاو سادقلل تاتيساك سمخ ىلع انفرشأ

 صوصخب امأ .ةروكذملا :بتكملا هذه ىلإ تمض دقو ةينطولاو
 قحسا ليمك بألا لمعب هونأف ليتارتلاو تاتفشختلاو يهلإلا سادقلا

 ليزن ايركز ناعمس نوقايدوفألاو ءلايرتنوم يف انتسينك نهاك

 ܘ



 ودحل موهوربا روتكدلا ةرباثمو دهج ةصاخ ةروصب ركذأو ءديوسلا

 اناحلأو ًءادأ عيفرلا ىوتسملا نم ةينايرس تالفح دعأ يذلا

 .تايديسو ليجست طيرشو ويديف تيساك ىلع اهلجس دقو ءىقيسومو

 هنأ انرظن يفو «تاماقملاو ناحلألا ءاقتنا يف اريثك ` دقو

 ىنمتنو ءرامضملا اذه يف مهانفرع نم لك نيب نآلا ىتح لضفألا
 دلخت يتلا لامعألا نم ديزمب ينايرسلا بعشلاو ةسينكلا فحتي نأ
 :اناقيسؤمو ܒ

 رداصم نم ةدروتسم اهضعب ةديدج 1351 ةسينكلا تفرع دقل: اعبار

 ةقيقد ريغو ةنوزوم ريغ رخآلا اهضعبو «ةينايرس ريغ ةيقيسوم

 .ةيفاك ةيقيسوم ةيملع ةيفلخ هل سيل نم فيلأتو عضو نم اهنأل

 يفو .ناحلألا نم ليصأ وه ام هوشت الثل دعبتستو ىقنُت نأ وجرأ
 ثيدحتل ةيفاك رداصم دجن نأ نكمي انناحلأ ةلاصأ ىلإ ةدوعلا

 ةقيقحلل اهيوشت ىرأ يننإف كلذ ادع امو ةسينكلا يف ناحلألا
 .ةيثيسوملا

 .ةيسنكلا ريغ ةينايرسلا ىقيسوملا ليصافت يف لخدا نأ ديرأ ال: ًاسماخ
 .ةصاخ تاتشلا ضرأ يفو مألا نطولا يف مويلا ينايرسلا انبعشف

 اهضعبو «ةيبنجأو ةليخد اهناحلأ ضعب ةينايرس يناغأ لمعتسي
 يف يناغألا هذه تاملك ىتحو ءىرخأ بوعش تاثارت نم رخآلا

 دقو ءلوصألاو ةدعاقلا نع ةديعبو ةموهفم ريغ نايحألا ضعب
 عمسن اذه عمو ء«نييقيقحلا اهباحصأ ةفرعم يف قاروألا تطلتخا

 لبق نم ةعوضوم تاملكب عتمتسنو ةلوبقم ةيجش اناحلأ اهضعب يف
 ةيكحملا ةيناروطلا ةينايرسلا ةجهللاب ىتح ددجلا ءارعشلا ضعب
 .تاذلاب ةلحرملا هذه يف انبعش رعاشمو سيساحأ نع ربعت اهنأل
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 اناس

 هذه اونيز نيذلا نيلحارلا نايرسلا ءارعشلا ضعب ىلإ ريشن انهو

 ܢܨܐܠ ܕܠ انحوي نارطملا :مهتمدقم يفو ةيقيسوملا ةيثارتلا ةحفصلا

 انح ونوفلملاو «قئاف موعن ونوفلملاو ءمانهب سلوب نارطملاو

 مهريغو وحد وحند ونوفلملاو ؛ءليئربك سولوف ونوفلملاو «ناملس

 انسرادمو ءتوريب يف ينايرسلا متيملاو ءانتايكيريلكإ يجيرخ نم

 عمج يف نيصتخملا دحأ غرفتي نأ حرتقن .نطولا يف ةينايرسلا
 وه ام. ريشنو ايثسا رخو ةيبعمشلا و ةينلطولا ةيشانألا و )833 7

 .قئاقحلل هيوشتو شيوشت هيف ام لك ذبنو حلاصو ديفم

 ررقت دقو ةيواهرلا ةسردملا ناحلأ طيونت يف انركف ساسألا يف:

 يف انبئان ناك امدنع نايرسلا يح يف يلملا سلجملل ةسلج يف كلذ
 :عورشملا اذه انزجنأ دقو .رولك رونلادبع سدنهملا سلجملا اذه

 انررق امدنعو .رونلا ملاع ىلإ جرخيل فينو تاونس رشع رظتناو

 ةينايرسلا ناحلألا طيونت نأ انركف ؛.عورشملا اذه زاجنإب ءدبلا
 هذه يف ساسألا وه ثلاثلا بوقعي كريرطبلا توص بسحب

 تلاقلا بوقعي ܦ ܐܝ ܝܕܢ( توضيب | ܪܐܝܠ .ةيقيسوملا ةليسلسلا

 قاشع دحأ وه ثلاثلا بوقعي كريرطبلا نأل :باوجلا ؟ تاذلاب

 ثيبلا نقتأ نم لضفا نمو «نيرشعلا نرقلا يف ينايرسلا نحللا
 هؤادأو > 3 هتربنو ءيروهجلا هتوصف ءالماك اناقتا زاك

 ءاطعلا ةبهومو 4 ظفح يف ةيوقلا هتركاذو «ءليمجلا

 امدنع ًالوأ «نانحلألا ملعتي .نأ ىلع ًاريثك هتدعاس ءهيف ةسورغملا
 ميخرلا هتوصب فرع يذلا هدلاو ىلع ةلطرب ةدلب يف ىتف ناك

 لقتنا امدنعو .ةدلبلا هذه ةسينك ةسمامش ىلع مث ؛ةيجشلا هتمغنو

 جيرخ هملعم دي ىلع الاريك  روللموأ يف سويطانغأ رام ريد ىلإ
 نارطملا ةيقيسوملا نيدرام ةسردم ةذمالت دحأو نارفعزلا ريد
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 ܐܫ ܐܒ

 لالخف .دنهلا يف يكريرطبلا دمتعملا وروق سايلا سويلوي رام
 هس دليلا يف ةدموح تارت تر رجلا دي ىلع هذملتت

 1:70 39899 70 1890 5 بوقعي كريرطبلا

 نم هتذمالت ىلإ ةينايرسلا ناحلألل هعلو لقنو ازيمم ًاينايرس

 اوجرخت نيذلا ءبترلاو تاجردلا يقاب نم سوريلكإلاو رابحألا
 .ريبكلا ملعملا اذه لثم ءادألا يف ضعبلا داجأو .هتسردم يف

 يف اننكلو ءاليوط أتقو انم ذخأو ءابعتو ادهج لمعلا اذه انفلك دقل:

  وزاك ثيبلا انعبط دقلف .عورشملا اذه انققح اننأل ءادعس ماتخلا

 توصب ةينايرسلا ناحلألا يهو نيترم ةينايرسلا ىقيسوملا
 ةنس ةيناثلاو ( ) 44 ¥) ةنس ىلوألا ثلاثلا بوقعي كريرطبلا

 راظتنا دعب ةينايرسلا ܐܬ ܠܐ ناحلأ عبطلاب جرخن مويلاو )١135(.

 يبحم ىلإ ءادنلا هجون نأ انيدل ىقبيو .تاونس رشع نم رثكأ ماد
 ةداعإ ىلع لمعلل ةينايرسلا سئانكلا لك يف يقيسوملا ثارتلا

 اهروذجو ؛ةيصوصخ اهل انناحلأف .ةيسنكلا اناقيسومب رظنلا

 ثارتلا اذه نم مهم ءزج كش نود يهو ءضرألا هذهب ةطبترم

 يف نيصتخم لبق نم ترج يتلا تالواحملا لك عمو ؛ءيقرشملا

 نم ىقبت ام عوضوم يف تاوجف كلانه تلاز ام ةينايرسلا ناحلألا

 عوضومل مويلا ىتح دحأ غرفتي مل امك «ناحلألا هذه يف ةلاصألا

 ةينانويلا سئانكلاك ىرخأ تاثارتل ينايرسلا يقيسوملا ءاطعلا

 .هيف ءاطخألا عقوتن لب «لماك اذه انلمع نأ يعن الو .ةينيتاللاو

 ادقن ىقلتن نأ ىنمتنو ءانتسينك خيرات يف ىلوألا ةلواحملا اهنأل

 ناحلأ طيونت وأ ؛ةمداق تاعبط يف ءاطخألا بنجتل انلمعل ܐܢ

 نم اهيلع ظفاحن نأ دون يتلا ىرخألا ةيقيسوملا سرادملا

 .عايضلا
 ܢܘ
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 /2/ هده قمتم ىراقلا ةويزت نأ :ةانيتك ام ىلإ ةفايضالاب انلضف دقل“: اتماك
 : ةيفاضلا ةمدقملا هذه ماتخ يف ئراقلا اهدجي

 ينارطملا بئانلا يزرت فيزوج يروخلا روتكدلا مامهلا بألل ١-
 لضفلا هل يذلا «ةيكريمالا ةدحتملا تايالولا يبرغ ةيشربأ يف

 انانغأ دقل .عبطلاب نيمثلا يقيسوملا زنكلا اذه جارخإ يف ريبكلا

 ليجست ةصقو اهخيراتو اهرلا ةنيدم نع ءيش يأ ةباتك نع

 ءاهتعمسو ةسينكلا ىلع ةّداقولا هتريغب فرع يذلا وهو ءاهناحلأ

 ريبكلا هفغشو ؛ةسدقملا اهتغلو رخازلا اهثارتل ةريبكلا هتبحمو

 ءانبأل ثارتلا اذه بّبحي نأ عاطتسا دقو ءاهاقيسومو اهناحلأب

 مهنم بلط نيذلا لك ىلإو هيلإف .صالخإب اهمدخي يتلا ةيعرلا
 اتئاعدب ةتورتس 55 7 ان ركبش باقكلا اذه ةسابطب 95

 انبعشو ةسدقملا ةسينكلا هذه مدخنل انيوقيو ܢܒ | مهئفاكيل راحلا

 .ناكم لك يف ينايرسلا

 يف ناحلألا طون يذلا ردنكسا يرون راقيسوملل تاظحالم ١-

 باتكلاو ؛ثلاثلا بوقعي كريرطبلا توص وهو لوألا باتكلا

 ىلإ لخدملا يف راقيسوملا حرشيو .ةفلتخم تاوصأب وهو يناثلا

 وهو ءانناحلأ نوؤشب متهملا هجاتحي ام لك ةينايرسلا اقيسوملا
 تامولعم هيف ركذي ذإ .هيلإ ةدوعلا نم دب ال ادج ينغ لخدم
 ناحلألا ىلإ اهيف قرطت تاظحالم نع ةرابع وه ةيقيسوم ةيملع
 ؛ةينايرسلا ىقيسوملا ص صخو ليوحتلا تاراشإو «ةينايرسلا

 .ىقيسوملاب اهتقالعو ينايرسلا رعشلا يف نازوألاو

51 



 | ساطغ ونوفلملا يحورلا انزيزعل ةينايرسلا ةغللاب ةعئار ةمدقم -¥
 هتمدقمو .ءايحألا ةينايرسلا ةغللا ةقلامع دحأ وهو «ءسايلا يسدقم

 يقيسوملا هثارتب ساطغ ونوفلملا ةمالعلا ىهابتي مك كرعشت
 داخل

 :ةينايرسلا ىقيسوملا باتك يف طون ام ةعجارم ةيلمع لهسن يكل: ًاعسات
 وزاك ثيب لا باتكو ؛ثلاثلا بوقعي كريرطبلا توص بسحب
 تالاقملا ءامسأ انه عضن «ةيواهرلا ةينايرسلا ةسردملا بسحب

 نيب قرافلا ئراقلا ىريو ؛تاحفصلا ماقرأ عم ليتارتلاو ديشانألاو

 .يناثلا باتكلا يف تمت يتلا تافاضإلا ةصاخ نيباتكلا ىوتحم

 ١ تاتفشختلا ىلع لصحن نأ وهو راح ءاجرب انتمدقم متخنو

 | اهطيونتو اهدادعإل «نيباتكلا نيذه يف ةدراولا ريغ لاوقألاو اههقما

 ناضلألا هده نم 5 اس 7 5 - 3 0 97

 .ةينايرسلا

 ܐܢܝܘܚܡ
 ثلاثلا بوقعي كريرطبلا توص - ةينايرسلا ىقيسوملا

 1 ܐܘܗܢܕ ܩܕܐ :ܐܝ̈ܪܗܫ الق

 9 ܟܬܕܥܠ ܗܠܒܗ :ܐܝ̈ܪܗܫ الق

 17 ܐܫܡܪܕ ܗܪܡ :ܐܝܵܪܗܫ اله

 25 ܢܘܟܝܢ̈ܪܟܘܕ ܢܝܡܝܚܪ ܐܡ :ܐܝ̈ܪܗܫ الم

 34 ܐܗܠܐ ܬܕܠܝ ܡܝܪܡܠ :ܐܠܩ

 42 ܐܝܩܘܩܕ : اله



 ارح ܝܟܝܒܘܛ :ܐܠܩ

9 3 
 ܢܘܬܼ̱ܢܐ ܝܗ̈ܘܕܗܣ :ܐܠܩ

 ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܡܘܚܬܠ :ܐܠܩ

 ܬܝܩܒܬܐ ܡܕܡܠܟܒ :ܐܠܩ

 ܡܚܠ ܬܝܒ ܠܥ :ܐܠܩ

 ܠܝܐܪܒܓܪܗܬ :ܐܠܩ

 ܢܢܝܪܩ ܐܝܪܡ ܟܠ :اله

 ܢܢܝܒܪܩܡ ܐܝܪܡ ܘܗ ܟܠ :اله

 ܐܪܝܪܫ ܐܪܗܘܢ ܐܢܐ ܐܢܐ :ܐܠܩ
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 ܐܡܗܬ ال ܐܚܝܫܡ :ܐܠܩ

 بؤ بعل ܡܠܫܡ :ܐܠܩ
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 ܢܪܡ ܝܗܝܠܒܩ

 |ܐܬܥܒܬܠ ال ܘ ܐܢܝܕܠ ال

 ܒܪܩܕ ܐܡܪܝܦ ܟܝܐ
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 عع ع اج

 ܐܢܐ ܫܩܢ ܢܪܡ ܟܥܪܬܒ

 ܝܗܘ | امم ܐܪܦ ܕܒ :

 ܬܝܫܝܪܒ ܐܬܒܘܪܥܒ :

 ܐܢܒܙ ܢܟܫܡ ܘܓܒ :ܐܠܩ

 ܟܖܫܝܕܩ ܢܘܗܠܟܕ ܡܥ :ܐܠܩ
 ° ܐܡܠ̈ܥ ܢܘܗܝ̈ܪܬ ° ܘܡܠܫܕ ܐܫܡܪܒ :ܐܠܩ

 ܟܢܢܚܕ ܗܥܪܬ ܝܠ ܚܬܦ :ܐܠܩ

 ܗܠܟ تحبو ܐܚܪܝ ܘܢܗ : ܐܫ̈ܪܕܡܕ ܐܬܠܒܣ

 ܗ: > احم
 ܣܘܠܘܦ ܡܘܩ :ܐܬܠܒܣ

 ܐܣܝܕܪܦ :ܐܬܠܒܣ

 ܐܟܠܡ ܬܠܟܕ :ܐܫܪܕܡ

 ܬܪܦܐ ܝܟܝܒܘܛ :ܐܫܪܕܡ

 ܘܠ ܘܘܗ ܘ < عي
 ܐܬܡܝܠ̈ܥܕ ܐܫܢܟ ܕܘܕ : ܐܢܵܝܕܘܡܕ : ܐܫܪܕܡ

 ܐܬܡܝܠ̈ܥܕ ܐܫܢܟ ܒܝܛܬܐ :ܐܫܪܕܡ

 ܐܡܕ ܟܠ ܟܡܘܝ :ܐܫܪܕܡ

 ܢܝܪܨܡܒ ܘܗ ܠܝܛܩ ܐܗ : ܐܫܪܕܡ

 |ܙܘܪܟ ܟܝܐ أو هيمن ܐܘܗ :ܐܫܪܕܡ

 ܐܢܒܙܕ ܐܪܡܘܥ ܘܐ :ܐܫܪܕܡ

 ܗܵܠ ܐܢܥ اذيكي اندم ܐܫܪ
 ܕܝܘܕ ܐܪܒ |ܐܬܠܘܬܒ : ܐܫܪܕܡ

 ܐ̈ܡܡܥ ܘܕܘ :ܐܫܪܕܡ

 ܐܝܘܪܒ ى ب : ܐܫܪܕܡ

 ܐܢܩܘ ܐܒ ܡܕܐ :ܐܫܪܕܡ
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382 



 :ܐܫܪܕܡ

 : ܐܫܪܕܡ

 : ܐܫܪܕܡ

 :ܐܫܪܕܡ

 :ܐܫܪܕܡ

 :ܐܫܪܕܡ

 : ܐܫܪܕܡ

 :ܐܫܪܕܡ

 :ܐܫܪܕܡ

 :ܐܫܪܕܡ

 : ܐܫܪܕܡ
 :ܐܫܪܕܡ

 ܐܬܪܘ , ܐܫܦܢ ܘܐ :

 اقس دحض الق ܢܝܠܝܐ :

 ܝܪܡ ܝܕܚ ܐܡܘܝ ܐܢܗܒ :

 ܪܛܢܕ ܐܢܢܓܘܐ :

 : ܐܫܪܕܡ

 ܐܝܠܥ ܐܫܢܟܠ

 ܐܬܘܟܠܡ ܐܗ

 ܐܚܫܡ ܘ ܐܚܝܫܡ

 ܘܪܗܕܙܐ ܐ̈ܪܓܬ ܘܐ

 ( ܐܝܪܘܦܟܕ ) ܘܐ ܐܒܬ̈ܟܒ هنأ

 ܬܘܗ ܬܪܡܐ ܕܝܘܕܒ ܐܚܘܪ

 ܐܡܚ ܘܢܒܕ ܢܪܡ ܢܠܒܗ

 ܐܡܘܪ ܢܡ ܐܚܘܪ ܬܠܕ

 ܝܗܘܡܚ̈ܪ ܘܠܓܕ ܐܝܚ ܪܒ ܘܐ

 ܐܬ̈ܝܟܘܕܠ ܬܠܩܫܐ

 ܐܡܝܫ̈ܪ ّدسأ ܘܬܘܚ

 ܘܪܡܐ و نه ܘܪܝܥܬܬܐ

 ܐ̈ܡܡܥ ܘܕܚ

 ܟܠ ܬܝܛܚ : ܐܝܡܕܩ ܐܕܪܦ
 |ܪܗܘܢ ܢܡܕ ܐܪܗܘܢ : ܐܝܡܕܩ اوزه

 ܐܙܘܪܕܘ ܐܪܗܘܢܕ ܐܟܐܠܡ : ܐܝܡܕܩ ܐܕܪܦ
 اسد ® 9 »9 5
 ܗܬܢܝܟܫ ܝܪܫܐܕ ܐܫܝܕܩ : ܐܝܡܕܩ ܐܕܪܦ

 ܝܠ ܝܘܗ ܐܝܣܘܚ : ܐܝܡܕܩ اوزه

 ܐܝܪܡ ܟܠ حسي : ܐܝܡܕܩ |ܕܪܦ

 ܐܢ̈ܝܡܫ ܐܫ̈ܢܟ ܡܥ : ܐܝܡܕܩ ܐܕܪܦ
 ܐܒܝܠ ܟܠ ܢܢܝܕܓܣ : ܐܝܡܕܩ ܐܕܪܦ
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 405 ܡܝܪܡ ܐܬܠܘܬܒܠܕ ܬ̱ܢܐ ܨ : ܐܢܝܪܬ ܐܕܪܦ

 406 ܕܠܝܬܐ ܐܚܝܫܡ : ܐܢܝܪܬ ܐܕܪܦ

 407 ܗܪܡܐ ܐܪܪܫܒ ܘܢܗ : ܐܢܝܪܬ ܐܕܪܦ

 409 ܐܬܘܒܝܛ ܬܝܠܡ ܝܟܠܡܠܫ : ܐܢܝܪܬ ܐܕܪܦ

 409 ܐܢܕܗܘܥܕ ܘܗ : ܐܢܝܪܬ ܐܕܪܦ

 410 ܐܡܘܪ ܢܡ احالص ܬܚܢ : ܐܢܝܪܬ ܐܕܪܦ

 411 ܐܢܝܡܫ ܐܒܐܕ ܐ̈ܝܢܒ : ܐܢܝܪܬ ܐܕܪܦ

 412 ܐܬܒܟܪܡ ܐܢܝܥܛܕ ܘܗܠ : ܐܢܝܪܬ ܐܕܪܦ

 413 الم ܬܪܒ ܝܗܠ : ܐܢܝܪܬ ܐܕܪܦ

 414 ܐܪܟܘܒ ܐܘܗܕ ܘܗ : ܐܝܬܝܠܬ ܐܕܪܦ

 414 ܐܡܚ̈ܪܒ امص كر : ܐܝܬܝܠܬ ܐܕܪܦ

 415 ܐܒܐ ܢܢܕܪܘܝ ܠܥ : ܐܝܬܝܠܬ ܐܕܪܦ

 416 ܝ̈ܗܛܚܘ ̈ܝܒܘܚ ܘܐ . ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܠܘܬܒ : ܐܝܬܝܠܬ ܐܕܪܦ

 417 ܡܕܩܢܕ ܩܕܙܘ ܐܐܝ : ܐܝܬܝܠܬ ܐܕܪܦ

 418 ܐܪܗܘܢ ܗܠ ܚܢܕ ܐܗ : ܐܝܬܝܠܬ ܐܕܪܦ

 418 ( ܐܠܫܢ ܐܗܕ ܐܫܝܢܒ ܗܒ ) ܐܬܕܥ ܗܠ ܝܕܘܐ : ܐܝܬܝܠܬ ܐܕܪܦ

 419 ܐܗܠܐܕ ܐܪܒ ܝܢܝܪܟܕܬܐ : ܐܝܬܝܠܬ ܐܕܪܦ

 419 ܐܚܒܘܫܒܕ ܘܗ ܘܐ ܐܬܝܟܕ ܐܡܐ : ܐܝܡܕܩ ܐܕܪܦ

 420 ܐܬܝܫܡܪ ܐܬܫܡܫܬ : ܐܝܥܝܒܪ ܐܕܪܦ

 421 ܐܢ̈ܕܩܘܦܕ ܐܪܗܘܢ ܕܝܒ : ܐܝܥܝܒܪ ܐܕܪܦ

 421 ܘܡܘܩ ܐܪܗܘܢ ܝܺܢܒ : ܐܝܥܝܒܪ ܐܕܪܦ

 422 ܢܝܥܬܫܡ ܐ̈ܝܡܫ : ܐܝܥܝܒܪ ܐܕܪܦ

 422 ܐܒܝܠ ܕܠ ܬܩܠܣ : ܐܝܥܝܒܪ ܐܕܪܦ

 423 ܟܬܕܠܝܕ ܗܬܘܠܨܒ : ܐܝܫܝܡܚ ܐܕܪܦ

 423 ܬ̱ܢܐ ܟܬܝܕܩ ܐܝܪܡ : ܐܝܫܝܡܚ ܐܕܪܦ

 434 ݂ܬ̱ܢܐ ܟܬܝܕܩ ܐܝܪܡ : ܐܝܫܝܡܚ ܐܕܪܦ
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 : ܐܝܫܝܡܚ ܐܕܪܦ

 ܢܝܪܡܐ ܐܚܒܘܫ ܐ̈ܢܝܡܫ : ܐܝܡ ܐܕܪܦ

 ܐܢܪܡܐ ام ܢܝܪܡܐ ܐܚܒܘܫ ܐ̈ܢܝܡܫ : ܐܝܫܝܡܚ |ܕܪܦ

 ܘܡܿܘܩ ܐܟܡܕ ܘܕܝ |[: [افيصس ܐܹܕܪܵܦ
 : ܐܝܫܝܡܚ ܐܕܪܦ

 : ܐܝܫܝܡܚ ܐܕܪܦ

 ܐܢܐ ܡܕܩܡ ܟܬܘܠ

 ܢܪܡ ܟܬܡܝܩܒ ܘܐ . ܐܚܝܫܡ ܟܠ ܐܚܒܘܫ

 ܐܬܝ̈ܪܒ ܠܟ ܢܒܠ ܕ ܘܗ . تعصهم 5 هلآ : ܐܝܬܝܬ ܐܕܪܦ

 ܐܬܕܥ ܐܝܥܓ ܟܬܘܠ : ܐܝܬܝܬܫ ܐܕܪܦ

 ܢܝܚܝܚܠܣܡ ܘܥ ܟܠ : ܐܝܬܝܬܫ ܐܕܪܦ

 : ܐܝܥܝܒܫ ܐܕܪܦ

 : ܐܝܥܝܒܫ ܐܕܪܦ

 : ܐܝܥܝܒܫ ܐܕܪܦ

 : ܐܝܥܝܒܫ ܐܕܪܦ

 : ܐܵܝܥܝܒܫ ܐܕܪܦ

 : ܐܝܥܝܒܫ ܐܕܪܦ

 : ܐܝܥܝܒܫ ܐܕܪܦ

 ܐܟܐܠ̈ܡ ܐܢܡܘܝ :

 ܐܫܕܘܩ ܬܕܥ ܘܓܒ :

 ܐܝܥܝܒܫ ܐܕܪܦ

 ܐܝܥܝܒܫ |ܕܪܦ

 ܐܝܥܝܒܫ |ܕܪܦ

 : ܐܝܢܝܡܬ ܐܕܪܦ

 : ܐܝܢܝܡܬ ܐܕܪܦ

 : ܐܝܢܝܡܬ ܐܕܪܦ

 : ܐܝܢܝܡܬ ܐܕܪܦ

 : ܐܝܢܝܡܬ ܐܕܪܦ

 ܐܝܢܝܡܬ |ܕܪܦ

 ܐܝܢܝܡܬ |ܕܪܦ

 7 ܨ
 ܐܝ ܐܓ ܐܪܗܘܢ ܘܗܒ

 131 ܝܒܝ +
 ܡܘܦܒ ܐܚܒܘܫܕ ܐܠܩ

 اب انا مدع ܫ الع
50700 
 ܐܬܝܪܒܒ ܬܚܢܕ ܐܬܡܝܩ

 ܐܫܕܘܩ ܬܕܥ ܓܒ

 ܐܚܝܫܡ ܟܬܕܠܝ ܢܪܟܘܕܒ
 ܐܪܦ ܕܒ ܐܒܫܒ ܕܚܒ

 ܐܥܪܐܠܘ ܐܝܡܫܠ ܬܝܫܝܪܒܕ ܬ̱ܢܐ

 ܬܝܫܝܪܒܕ ܬܢܢܐ

 ܐܫܘܡܠ ܐܪܘܛܒܕ ܘܗ

 كتم ܬܢ ܕ ܐܡ

 ܘ



 ܐܘܗ مكه ادم : ܐܝܢܝܡܬ |ܕܪܦ

 ܐܬܦܠ̈ܚܫܡ ܐܕ̈ܪܦܕ ܐܬܦܩܐ

 : ܐܬܦܠܚܫܡ ܐܕܪܦ

 : ܐܬܦܠܚܫܡ ܐܕܪܦ

 : ܐܬܦܠܚܫܡ اوه

 : ܐܬܦܠܚܫܡ ܐܕܪܦ

 : ܐܬܦܠܚܫܡ ܐܕܪܦ

 : ܐܬܦܠܚܫܡ ܐܕܪܦ

 : ܐܬܦܠܚܫܡ ܐܕܪܦ

 : ܐܬܦܠܚܫܡ ܐܕܪܦ

 : ܐܬܦܠܚܫܡ ܐܕܪܦ

 : ܐܬܦܠܚܫܡ ܐܕܪܦ

 : ܐܬܦܠܚܫܡ ܐܕܪܦ

 : ܐܬܦܠܚܫܡ ܐܕܪܦ

 : ܐܬܦܠܚܫܡ |ܕܪܦ

 : ܐܬܦܠܚܫܡ ܐܕܪܦ

 : ܐܬܦܠܚܫܡ ܐܕܪܦ

 ܐܬ̈ܡܫܢ ܠܟ :

 : ܐܬܦܠܚܫܡ ܐܕܪܦ

 : ܐܬܦܠܚܫܡ ܐܕܪܦ

 : ܐܬܦܠܚܫܡ ܐܕܪܦ

 ܟܠ ܪܡܙܐܕ ܝܢܝܪܝܥܐ

 ܗܬܪܒܣܒ ܟܠܡܕ ܐܚܝܫܡ

 ܐܒܛ ܐܢܪܟܘܕ ܝܪܡ ܕܒܥ
 ܐܬܠܘܬܒ ܢܡܕ ܘܗ

 ܐܝܪܡ ܢܝܪܟܕܬܐ

 ܗܠܟ ܢܡ ܐܝܪܡ ܟܬܝܪܩ

 اقبح ܐܝܪܡ ܟܠ ܢܝܚܒܫܡ

 ܝܛܡ ܐܢܬܚ ܐܗ

 ܗܒܘܚܒܕ ܐܪܒ

 ܐܬܢܫ ܬܡܚܪ ܐܢܡ ܠܥ

 ܝܪܡܙ ܐܬܕܥ ܝܡܘܩ

 ܐܡܪܟܕ ܗܬܪܝ

 ܟܡܕ ܐܠܕ ܐܪܝܥ

 ܘܡܘܩܘ ܘܪܝܥܬܬܐ

 ܢ̈ܝܚܒܫ ܐܬ̈ܡܫܢ ܠܟ

 ܐܬܚܘܒܫ ܬܠܘ ܐܪܩܝܐ)

 ܐܢܝܟ ܢܡ ܠܥܠ . ܐܦܠܚܘܫ :ܐܝܡܕܩ :ܐ̈ܝܢܘܝ ܐܢ̈ܘܢܩ

 ܐܬܚܘܒܫ ܬܒ ܒܒܝ :ܐܢܝܪܬ :ܐ̈ܝܢܘܝ ܐܢ̈ܘܢܩ

 ܝܗ̈ܘܩܡܘܥ ܢܡ ܬܚܬܠ . ܐܢܪܚ̱ܐ ܐܢܙ :ܐܢܝܪܬ :ܐ̈ܝܢܘܝ ܐܢ̈ܘܢܩ
 ܐܝܘܚ ܝܒ ܓܠܦܬܐܕ ܐܡܝ :ܐܝܬܝܠܬ :ܐ̈ܝܢܘܝ ܐܢ̈ܘܢܩ

 ܐܝܪܡ ܬܢܐ ܚܒܫܡ :ܐܝܥܝܒܪ :ܐ̈ܝܢܘܝ ܐܢ̈ܘܢܩ

 الك

445 



 :ܐ̈ܝܢܘܝ ܐܢ̈ܘܢܩ

 :ܐ̈ܝܢܘܝ ܐܢ̈ܘܢܩ

 :ܐ̈ܝܢܘܝ ܐܢ̈ܘܢܩ

 :ܐ̈ܝܢܘܝ ܐܢ̈ܘܢܩ

 :ܐ̈ܝܢܘܝ ܐܢ̈ܘܢܩ

 :ܐ̈ܝܢܘܝ ܐܢ̈ܘܢܩ

 :ܐ̈ܝܢܘܝ ܐܢ̈ܘܢܩ

 :ܐܒ̈ܪܘܡܕ اًصحهل

 :ܐܒ̈ܪܘܡܕ اصح

 :ܐܒ̈ܪܘܡܕ ܐ̈ܣܟܛ

 :ܐܒ̈ܪܘܡܕ اصح

 :ܐܒ̈ܪܘܡܕ اصح

 :ܐܒ̈ܪܘܡܕ اصح

 :ܐܒ̈ܪܘܡܕ ܐ̈ܣܟܛ

 :ܐܒ̈ܪܘܡܕ اصح

 :ܐܒ̈ܪܘܡܕ اصح

 :ܐܒ̈ܪܘܡܕ ܐ̈ܣܟܛ

 :ܐܒ̈ܪܘܡܕ ܐ̈ܒܟܛ

 : ܐܒ̈ܪܘܡܕ اصح

 :ܐܒ̈ܪܘܡܕ ܐ̈ܩܟܛ

 :ܐܒ̈ܪܘܡܕ اصح

 :ܐܒ̈ܪܘܡܕ اصح

 :ܐܒ̈ܪܘܡܕ اصح

 :ܐܒ̈ܪܘܡܕ اممحمل

 : احوهصو امحمل

 :ܐܒ̈ܪܘܡܕ ܐ̈ܣܣܟܛ

 ܟܪܗܘܢ ܬܚܡ أو ܟܠ . ܐܢܪܚ̱ܐ ܐܢܙ :ܐܝܥܝܒܪ

 ܐܢ̈ܘܡܐܟܕ ܚܝܢܝܪܕܥ ܗܠܠ ܫܡ

 :ܐܝܬܝܬܫ

 :ܐܝܬܝܬܫ

 :ܐܝܬܝܬܫ

 ܐܡܝ ܘܓܒ ܝܡܪܐܕ ܐܗܠܐ :

 ܐܬܫܝܕܩ ܝܟܠܡܠܫ :

 ܐܪܗܵܒܘܒܫ ܝܟܦܝܬܒܐܕ همك + اناسإ ܐܢܐ 3

 موو ܬܪܒ ܡܝܪܡ ܝܟܝܒܘܛ . انتسإ ܐܢܙ :

 . انه اليك +

 ܬܝܠܡܘ ܐܬܚܒܫܡܘ ܐܬܝܟܕ :

 ܐ̈ܪܝܥ ܐܝܡܫܒ ܠܥܠ . اننسإ انا :

 ܐܝܥܝܒܪ

 ܐܝܥܝܒܪ

 ܐܝܥܝܒܪ

 : ܐܝܫܝܡܚ

 ܐܝܒܝܡܚܡ

 ܐܝܫܝܡܚ

 ܗܬܒܟ̈ܪܡ ܡܥ ܐܝܘܕ ܢܘܥܪܦ

 ܐܝܘܕ ܢܘܥܪܦ ܐ̈ܢܪ ܐܢܙ

 ܝܢ ܟܠ̈ܘܐܒ ܬܝܥܔ

 ܐܡܚܘܢܕ ܗܡܥܪ

 ܐܪܘܢܕ ܐܢܘܬܐܒܕ ܐܗܠ ال . اننسإ انا :

 ܬܝܗܙܘ ܐܬܝܟܕ ܝܟܠ : ܐܝܬܝܠܬ

 ܐܗܠܐܕ ܗܡܐ ܝܟܝܬܝܐܕ ܝܟܠ . ܐܢܪܚ̱ܐ ܐܫܝܢ : ܐܝܬܝܠܬ

 ܐ݂ܬܳܠܘ݂ܽܬ݁ܒ ܐܗܠܐ ܐܠܟ ܬ اناينإ افس ± ܐܝܬܒܝܠܐܬ

 بمحو ܦܫܟܬܢ ܝܟܠ :

 ܣܠܩܢܕ ܐܝܐܦ ܝܟܠ :

 ܒܥ(
 ܐܬܝܕܚ ܕܟ ܨܘܕ ܐܝܥܫܐ

 ܐܢܘܗ ܢܡ ܠܥܠܕ ܝܟܠ . ܐܢܪܚ̱ܐ ܐܢܙ :

 ܗܕܝܚܝܒ ܐܒܐܠ ܐܕܘܢ . ܐܢܪܚ̱ܐ ܐܢܙ :

 ܒ ܗܠܠ ܝ مانع
 ܢܢܝܡܕܩܡ ܕܟ . ܐܢܪܚ̱ܐ ܐܢܙ : ܐܝܬܝܬܫ
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 450 ܐ݂ܳܬܒܝܲܢ݁ܟ ܝܰܟܠܡܠܫ . ܐܢܥ ܒܙ ܬܝܬܫ :ܐܒܪܘܡܕ ܐܒܟܐ
 480 ܝܗܘܡܚ̈ܪܒ ܝܢܦܬܐܕ : ܐܝܥܝܒܫ :ܐܒ̈ܪܘܡܕ ܐ̈ܣܟܛ

 451 ܗܪܗܒܘܫ ܐܗܠܐ ܬܕܠܝ : ܐܝܥܝܒܫ :ܐܒ̈ܪܘܡܕ ܐ̈ܣܟܛ

 452 ܗܪܗܒܘܫ ܐܗܠܐ ܬܠ : ܐܢܪܚܐ ܐ(: ܐܝܵܠܥܝܒܫ :ܐܒ̈ܪܘܡܕ اصحم

 453 ܬܝ ܐܝܠܓ ܕܠܝ ܬܐܕ ܘܗܠ : اننسإ ܐܢܙ : ܐܝܥܝܒܫ :ܐܒ̈ܪܘܡܕ اضصخمل

 484 ܐܢܝܫܥ ܝܬܘܟܐܕ ܝܗ ܢܡ : ܐܬܝܢܘܝ ܐܬܪܚ̱ܐ : ܐܝܥܝܒܫ :ܐܒ̈ܪܘܡܕ اًصحمل

 485 ° ܐܝܢ̈ܘܝ ܐܢ̈ܘܢܩ ܢܡ : ܢܘܟܝܒܘܛ ܢܘܟܠ : ܐܝܥܝܒܫ :ܐܒ̈ܪܘܡܕ اًصحمل

 485 ܢܘܟܝܒܘܛ ܢܘܟܠ : ܐܝܥܝܒܫ :ܐܒ̈ܪܘܡܕ ܐ̈ܣܟܟܛ

 486 امسح ܐܕܠܝ ܘܗܠ : ܐܝܢܡܬ : ܐܒ̈ܪܘܡܕ اًصحمل

 487 امسح ܐܕܠܝ ܘܗܠ : ܫ ܐܢܙ : ܐܝܢܡܬ :ܐܒ̈ܪܘܡܕ اًصحم

 488 ܐܬܓܘܙܡ ܐܠ ܐܬܝܟܕ ܐܡܐ ܐܢܪܚ̱ܐ ܐܫܝܢ : ܐܝܢܡܬ :ܐܒ̈ܪܘܡܕ ܐ̈ܣܟܛ

 499 ܐܝܪܡ ܫܩܝܕܩ ܫܝܕܩ : |ܬܝܢܘܝ ܐܪܚܐ : ܐܝܢܡܬ :ܐܒ̈ܪܘܡܕ ܐ̈ܩܟܛ

 490 ܠܘܥ ܐܟܝܠܡܝ ܡܘܩ : ܐܬ̈ܝܒܘܩܥܝ ܐܬ̈ܪܒܬ

 491 ܐܝܡܕܩܕ ܐܦܠܚܘܫ . ܐܟܝܠܡܝ موق : ܐܬ̈ܝܒܘܩܥܝ ܐܬ̈ܪܒܬ

 491 ܐܢܝܪܬ . ܐܬ̈ܕܥ ܠܥ ܝܪܡ ܟܠ ܐܪܟܬ : ܐܬ̈ܝܒܘܩܥ ܐܬ̈ܪܒܬ

 492 ܐܢܪܚܐ انا ̄ ܐܢܝܪܬ ّ ܐܬ̈ܕܥ ܠܥ ܝܪܡ ܟܠ ܐܪܟܬ : ܐܬ̈ܝܒܘܩܥܝ ܐܬ̈ܪܒܬ

 492 ܐܢܝܪܬ ܐܦܠܚܘܫ . ܝܪܡ ܟܠ احا : ܐܬ̈ܝܒܘܩܥܝ ܐܬ̈ܪܒܬ

 493 ܐܝܬܝܠܬ - ܐ̈ܪܕ ܢܝܬܐܘ وو نكح : ܐܬ̈ܝܒܘܩܥܝ ܐܬ̈ܪܒܬ

 4593 ܐܝܬܝܠܬ ܐܦܠܚܘܫ ̄ ܐܪܕ بحل : ܐܬ̈ܝܒܘܩܥܝ ܐܬ̈ܪܒܬ

 494 ܐܝܬܝܠܬ و ܐܢܪܚ̱ܐ ܐܦܠܚܘܫ - ܐ̈ܪܕ ܢܝܠܙܐ : ܐܬ̈ܝܒܘܩܥ ܐܬ̈ܪܒܬ

 494 ܐܒܗܕ ܪܘܙܚ : ܐܝܥܝܒܪ : ܐܬ̈ܝܒܘܩܥܝ ܐܬ̈ܪܒܬ

 495 ܐܒܗܕ ܪܘܙܚ ° ܐܦܠܚܘܫ ° : ܐܝܥܝܒܪ : ܐܬ̈ܝܒܘܩܥܝ ܐܬ̈ܪܒܬ

 495 ܕܘܗܝ ܢܡ ܘܩܦܢ : ܐܝܫܝܡܚ : ܐܬ̈ܝܒܘܩܥܝ ܐܬ̈ܪܒܬ

 495 ܕܘܗܝ ܢܡ ܘܩܦܢ : ܐܝܫܝܡܚ ° ܐܦܠܚܘܫ ° : ܐܬ̈ܝܒܘܩܥܝ ܐܬ̈ܪܒܬ

 496 ܗܬܪܛܡܒ ܘ ܐܫܡܪ ܝܢܦܛܚ : ܐܝܬܝܬܫ : ܐܬ̈ܝܒܘܩܥܝ ܐܬ̈ܪܒܬ

 497 ܐܫܡܪ ܝܢܦܛܚ ° ܐܦܠܚܘܫ ° : ܐܝܬܝܬܫ : ܐܬ̈ܝܒܘܩܥܝ ܐܬ̈ܪܒܬ

¥, 



 ܗܩܪܦ ܗܒܝܠ ܖܒܕ ܐܪܒ : ܐܝܥܝܒܫ : ܐܬ̈ܝܒܘܩܥܝ ܐܬ̈ܪܒܬ

 ܗܒܝܠ رخو ܐ: ܒ ° ܐܦܠܚܘܫ ° : ܐܝܥܝܒܫ : ܐܬ̈ܝܒܘܩܥ ܐܬ̈ܪܒܬ

 ܡܝܚܢܡ |ܬܚܘܒܫܬ ܟܠ : ܐܝܢܝܡܬ : ܐܬ̈ܝܒܘܩܥܝ ܐܬ̈ܪܒܬ

 . ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ

 . ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ

 . ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ

 . ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ

 . ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ

 . ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ

 . ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ

 . ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ

 . ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ

 . ܒܘܩܠܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ

 ܒܘܩܥܝ ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ

 ܐܒܫܒ ܢܝܪܬ ܗܓܢܕ

 ` ܐܢܪܚ̱ܐ ܐܢܙ ` ܟܠ ܢܢܝܪܩ

 ܐܫܡܪ يحح

 ܐܒܫܒ ܐܬܠܬܕ ܗܓܢܕ

 ܐܒܫܒ ܐܥܒܪܐܕ ܗܓܢܕ

 ܐܒܫܒ ܐܫܡܚܕ ܗܓܢܕ
 |ܬܒܘܪܥܕ ܗܓܢܕ

 ܐܬܒܘܪܥܕ ܐܪܦ ܕܕ ܗܓܢܕ

 ܐܬܒܫܕ ܗܓܢܕ

 |ܐܬܒܫܕ ܐܪܦ ܕܕ ܗܓܢܕ

 ܐܒܪ ܐܡܘ ܕ ܐܒܫܒ ܕܚܕ |ܪ ܬܘܣ

 ܐ̈ܢܥܫܘܐܕ ܐܒܫܒ يمحو

 ܐܝܢܠܝܕ ܐܫܝܢ : ܐ̈ܢܥܫܘܐܕ ܐܢܪܚܐ

 ܐܢܪܚ̱ܐ ܐܢܙ :ܐ̈ܢܥܫܘܐܕ ܐܢܪܚܐ

 ܐܚܝܕ
 ܐܢܒܪܘܩ ܘܗܘ ܐܪܡܘܟ ܘܝܘܗ

 ܐܢܒܪܘܩ ܘܗܘ ܐܪܡܘܟ ܘܝܘܗ : ܐܦܠܚܘܫ

 ܐܢܪܚܐ ܐܦܠܚܘܫ : ܐܫܚܕ

 ܐܒܪܘܩܕ ܐܡܬܘܚܕ

 ܡܝܪܦܐ ܝܪܡܕ ܐܬ̈ܪܒܬ

 ܢܝܗܝܢܘܥܘ ܢܢܝܓܝܝܡܕ ܐܬ̈ܘܥܒ ܦܠܚܘܫ

 ܗܢ:

3504 

305 

520 

521 

524 



 ميزه( ܝܪܡܕ ܐܬܘܥܒ

 ܝܠܒ ܝܪܡܕ ܐܬ̈ܪܒܬ

 ادفع ادع
 احمح ܢܝܪܬܕ ܗܓܝܕ : ܐܬܠ ܐܡܫܘܓ

 ܐܒܫܒ ܢܝܪܬܕ ܗܓܕ : ܐܝܬܝܬ ܐܡܫܘܓ

 اح طك اسس[
 ܐܒܫܒ ܢܝܪܬܕ ܐܪܦ ܕ : ܐܢܝܪܬ ܐܡܫܘܓ

 ܐܒܫܒ ܐܬܠܬܕ ܗܓܢܕ : ܐܝܢܝܡܬ ܐܡܫܘܓ

 ܐܒܫܒ ܐܬܠܬܕ ܗܓܢܕ : ܐܝܬܝܠܬ ܐܡܫܘܓ

 ܐܒܫܒ ܐܬܠܬܕ ܐܪܦ ܕܕ :ܐܝܬܝܠܐ ܐܡܫܘܓ

 ܒܟ كلاب > 3 ܓ
 ܐܒܫܒ ܐܥܒܪܐܕ ܗܓܢܕ :ܐܝ̈ܠܥ̈ܒܫ ܐܡܫܘܓ

 ܐܡܘܝܕ ܗܠܝܕ : ܐܝܥܝܒܫ ܐܡܫܘܓ

 ܐܪܦ ܕܕ ܗܠܝܕܕ ܐܝܥܝܒܫ ܐܢܪܚܐ ܐܡܫܘܓ

 | = ܐ ل امها اسم
 ܒ ܐܦܢ ܗ ܒܒ ܬ ܡܘܥ
 ادمن 99 تلح د ايس امد
 ܐܬܒܘܪܥܕ ܗܓܢܕ ܐܝܡܕܩ ܐܢܪܚ̱ܐ ܐܡܫܘܓ

 ܐܬܒܘܪܥܕ ܐܪܦ ܕܕ ܐܝܬܝܬܫ ܐܡܫܘܓ

 اناني اننا ܐܡܫܘܓ

 ܐܬܒܫ ܡܘܝܕ ܗܓܢܕ ܐܝܫܝܡܚ ܐܡܫܘܓ

 مضرب ܘ [هر ابا نقم
 ܐܬܒܫ ܡܘܝܕ ܐܪܦ ܕܕ ܐܝܢܝܡܬ ܐܢܪܚ̱ܐ ܐܡܫܘܓ

 ܐܒܫܒ ܢܝܪܬܕ ܗܓܢܕ

 ܐܒܫܒ ܢܝܪܬܕ ܐܪܬܘܣ

 ܐܒܫܒ ܢܝܪܬܕ امهر : ܐܬܘܒܝܬܕ |ܪܕܣ



 564 ܐܒܫܒ ܐܬܠܬܕ ܗܓܢܕ ٠ ܐܬܘܒܝܬܕ ܐܪܕܣ

 565 ܐܒܫܒ ܐܬܠܬܕ ܐܪܬܘܣ

 565 ܐܒܫܒ ܐܬܠܬܕ ܐܪܦ ܨ . ܐܬܘܒܝܬܕ ܐܪܕܣ

 566 ܐܒܫܒ ܐܥܒܪܐܕ ܗܓܢܕ

 507 ܐܒܫܒ ܐܫܡܚܕ امهر . ܐܬܘܒܝܬܕ ܐܪܕܣ

 568 ܐܬܒܘܪܥܕ ܗܓܢܕ : ܐܕ̈ܗܣܕ اره

 569 ܐܬܒܘܪܥܕ ܐܪܦ ܨ . احح رو ܐܪܕܣ

 570 |ܐܬܒܫܕ ܗܓܕ : ܐܕ̈ܝܢܥܕ ܐܪܕܣ

 571 ܐܬܒܫܕ ܐ̈ܪܦ : ܐܢ̈ܗܟܕ ܐܪܕܣ

 372 موال ܐܗܠܐ ܗܠܒܓ : ܐܬܒܫܕ ادهر : ܐܢ̈ܗܟܕ ܐܪܕܣ

 ܐܢܝܘܝܚܡ

 ةيواهرلا ةينايرسلا ةسردملا بسحب ܝ ةينايرسلا ىقيسوملا
 ١-/ ܐܘܗܢܕ ܩܕܙ

 ܘܘ̱ܗ ܘܓܪܓܪܬܐ - ܐܡܠܫܒ ܘܬ ¥ ܡܗܪܒܐ ܐܬ -؟ ܐܘܗܢܕ ܩܕܙ - )

 ܝ̱ܗ ܐܒܪ ܢܓܣ - ܐܘܗܢܕ ܩܕܐ _ 1/7 ܐܡܠܥ ܘ̱ܗ ܐܡܝ - ܪ ܛܝܢܩܬܬ |ܐ - 0

 ܐܝܒܓ ܘܐ ܟܠ ܡܠܫ -5 ܐܫܝ̈ܕܩ ܐ̈ܝܒܢ 31 المس ܘܗܠ ܐܚܒܘܫ -\¥ ܬܝܒܓܬܐܕ ܐܬܠܘܬܒ - ܐ

 الم ܘܗܠ ܐܚܒܘܫ - ܐܢܡܚܢܡ ܐܟܠܡ ̄ ¥ نيو ܘܗܠ ܐܚܒܘܫ -¶ ܐܝܪܡ ܝܢܝܦܠܐ -ܘ

 ¥ £ - )¥ ܐܫܡܪܕ ܗܪܡ

 ܐܫܘܡ ܪܕܥܬܐܕ ܟܝܐ - & ملح مده ܢܡ ̄ ܬܥܡܫ ܢܝܕ ܕܟ - ١ بصح ܐܡܠܫ - )ܐ

 (ܘܝܙܘ ܐܚܒܘܫ -/ ܐܵܢܵܕ̈ܥ ܘܗܒ -ا/ ܐܢܝܐܠ ܝܗܘܒܘܛ - 1 ܐܫܡܪܕ ܗܪܡ - 6

4 



 "176-17 ܢܝܡܝܚܪ ܐܡ

 ܐܿܕܗܣ بصف - ܢܝܡܝܚܪ ܐܡ - احال ܗܠ ܐܚܒܘܫ -\¥ ܐ̈ܡܣܒܕ ܐܪܛܥ ܟܝܐ - )ܐ

 ܗܠ ܩܣܢ ܐܚܒܘܫ -/ ܐܬܘܡ ܝܪܫ ܡܕܐ ܢܡ ¥ ܥܘܫܝ ܟܠ ܐܚܒܘܫ - 1 ܝܪܡ ܝܒܿܘܚ ܢܡ ܘ

 £{ : ¥ ܐܗܠܐ ܬܕܠܝ ܡܝܪܡܠ

 |ܐܬܘܠ ܟܠ ܐܢܕܥ 54-2 ܢܡ ܐܪܛܥ مكه ̄. محك ܗܠ ܐܚܒܘܫ -¥ ܐܗܠܐ ܬܕܠܝ ܡܝܪܡܠ - ١

 ܟܠ ܐܚܒܘܫ - ܝܢܒ ܐ̈ܪܡܐ ܡܥ ܗ. ܥܘܫܝ ܢܒ ܡܣ - 1 ܟ ܓܘܪܒ ܐܠ ܐܝܪܡ ܘ

 54١-54 ܐܝܩܘܩ

 ܐܬܕ̈ܥ ܐܒܗܝ ܟܠ - ܐܫܘܡ جو ± ܫܒ. ܐ ܐܥܪܐ ̇ܗܠܟ ¥ ܐܬܝܠܛ ܐܕܚ - ١

 ܐܝܪܡ ܪܼܟܕܬܐ -/ ܐܝܪܡ ܪ݂ܟܕܬܐ 7 ܐ̈ܕܒܥܠ ܢܘܗܝܒܘܛ -5 ܐܝܡܫܒܕ ܢܘܒܐ ܘ

 ܘ /-ܘ ܀ ܐܬܕܥ ܝܟܝܒܘܛ

 ܐܬܕܥ ܝܟܝܒܘܛ 5 ܢܪܡ ܢܘܗܠ ܐܪܩ ܚ" ܐܬܚܘܒܫܬ ܟܠ ̄ ¥ ܐܚܝܫܡ ܘ̱ܗ ܟܝܪܒ ١-

 ܐܠܥܬܫܬ ال -8 انسو الهي ¥ ܐܬܘܟܠܡ ܐܗ -"5 ܐܝܛܚ ܝܥܒ ܘ

 ܐܩܡܘܥܘ ܐܡܘܪ - £ ܢܘܗܝܢ̈ܪ݂ܟܘܕ ܕܥܕܥܢ ܘܬ -* ̇ܗܝܪܛܢ ܐܚܝܫܡ -¥ ܐܡܐ ܝܟܝܒܘܛ ١-

 ܐܡܚܘܢ ܢܐ - ܗܠܩ ܡܥܪ - / ܬܘܟܠܡ ܬܝܡܕܬܐ 5 ܠܠܡ ܐܠܬ̈ܡܒ ܚܘ

 ¥£-̈%¥ نم ܐܝܪܡ

 ܐܢܘܓܐܠ ܢܪܡ ܐܝܪܡ - ܟܝܐ ܢܪܡ ܐܝܪܡ ¥ ܡܝܪܡ ܬܪܡܐ ¥ ܬܚܙ ܕܟ نص ܐܝܪܡ - )ܐ

 ܐܪܒܢܓ ܠܝܐ -/ ܐܒܘܚܒ ܢܪܡ ܐܝܪܡ -97/ ܪܝܬܝ ܢܪܡ ܐܝܪܡ -5 ܐܟܝܐܐ ܢܪܡ ܐܝܪܡ ܘ

 ( ܘ ܢܘܬܢܐ ܝܗܘܪܗܣ

 ܢܘܬܢܐ ܝܗܘ̈ܕܗܣ - ؟ ܐ̈ܝܒܢܠ ܒܘܛ ܐ ܡܝܪܡ ܬܠܙܐ -7 ܡܝܪܡ ܝܟܝܒܘܛ - ١

 ܟܢܢܚܒ ܕܒܥ -/ ܢ̈ܝܥܫܬܠܬܒ ܚ ¥ ܐܪܓܬ ܟܝܐ - 1 ܝܪܡ ܢܢܝܥܕܝ -0

¥ / 



 ¶ ¥ ¥” ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܡܘܚܬܠ

 ܐܿܕܗܣ ܝܠ ܘܪܡܐ ܚ ܐܬܘܢܡܝܗܕ ܐܡܘܚܬܠ ܓ /,(ܘ £ ܐ̈ܣܦܘܛ ܐܙܪܐ ¥ ابكي ܐܬܠܘܬܒ - )

 ܢܘܗܝ̈ܝܚܒܕ ܐ̈ܕܝܢܥ -8 97.2941 ܡܕܐܕ ܗܡܠ ܨ ܝ ܬܘܡܐ ܝܪܡ ܐܠ -" ܪܘܚ ܢܪܡ ܬܢܐ ܘ

 97-٠١1 ܬܝܩܒܬܐ ܡܕܡܠܩܟܒ

 ܐܝܝܳܝܠ̈ܫ ܗܠ ܢܝܪܡܐ - &¿ ܘܡܚܪܕ ܐܩܝܺܕܙ 11: ܐܓܝܓ̈ܪ ܐ̈ܗܡܫ - ¥ ابيكم ܐܬܠܘܬܒ - )

 ܐ( 2 3:3 كاطع مع 0381 ܒܦ ܡܠܦܢ

 ١71 - | ܀ × ܡܚܠ ܬܝܒ ܠܥ
 ܐܢܟܝܐ ܬܘܗ ܐܬܘܬܫܡ - ܬ ܐ̈ܦܐܟܘ ܪܝܦܘܐܕ ܐܒܗܕ ܨ ܐܬܫܕ ܐܚܪܝܒ - ؟ ܡܚܠ ܬܝܒ ܠܥ - )

 ܐܝܢܥ ܬܝܒ ܠܥ م ܐܝܪܡ ܗܠ ܐܪܩ ¥ ܐܢܝܕ ܬܝܒ ܠܥ -5 ܘܩܠܛܬܐܕ ܝܚܐ ܝܠܝܘ ܘ

 117-١١9 ܠܝܐܪܒܓ ܪܗܬ
 ܠܝܐܪܒܓ ܪܗܬ - 5 ܐܫܢܟܠ نم ܪܡܐ ܐ ܡܝܪܡ ܝܟܝܒܘܛ -؟ ܢܪܡ ܟܪܡܐ - )

 ܐܢܝܕ ܬܝܒ ܠܥ -/ ܕܩܦܕ .ܐܢܕܥ ܘ̇ܗܒ -ا/ ܢܝܪܬ ܢܪܡ ܪܡܐ -5 ܐܐܡܕ ܐܢܝܢܡ ܢܡ ܚܘ

 )¥¥ - )¥1܀ ܢܢܝܪܩ ܐܝܪܡ ܟܠ

 ܐܚܝܫܡܒܕ ܐ̈ܕܝܢܥ -/ ܐ̈ܢܫܡܫܡܘ ܐܢ̈ܗܟ -ا/ ܐܢܝ̈ܕ ܐܢܝܕ -5 ܐܝܪܡ ܟܠ -ܘ

 ܢܢܝܒܪܩܡ ܐܝܪܡ ܘܗ ܟܠ - )*(

 ١55 - 4¥1 ܐܪܝܪܫ ܐܪܗܘܢ ܐܢܐ ܐܢܐ

 ܩܦܣ ܢܡ -5 ܐܪܝܪ . ܐܪܗܘܢ ܐܢܐ ܐܢܐ ̄ ܐܝܩܫ ܐܠܕ ¥ ܝܟܝܒܘܛ بح - )

 ܐܚܝܢ ܢܘܗܠ ܕܒܥ -/ ܣܘܠܘܦ ܐܢܒܘܛ "٠ ܢܝܡܕܩܡ ܐܠ -5 ܢܘܦܚܢ ال -ه

 م7



 66١ه - 5١ا/ ܐܪܝܪܫ ܐܼܟܐܠܡ

 ܝܗ̈ܘܛܝܠܬܐܕ ܐܢܠܝܚܡ -:غ ܢܘܬܪܒܝܣܕ ܐ̈ܕܗܣ ١- ܐܪܒܕܒܕ ܐܦܐܟ - ١ ܐܪܝܪܫ اجالص ١-

 (ى) ܗܥܪܬ ܢܡ ܪܒܠ -ا/ )0( ܢܩܘܪܦ ܟܐܪܒܣܒ -ܛ/  ܝܗܛܚܘ ܝܒ̈ܘܚ -¶ ܩܣܐ ܢܐ ܐܝܡܫܠ -ܘ

 ܢܩܘܪܦ ܟܐܪܒܣܒ -/

 1١65-١517 ܢܘܟܝ̈ܙܓ ܘܚܬܦ ܐ̈ܕܗܣ

 ܘܚܬܦ ܐ̈ܕܗܣ - £ ܿܗܘܡܫܪ ܐ̈ܝܒܢ ¥ ܐܟܠܡ ܬܪܒ - ١ ܡܝܪܡ ܐܬܠܘܬܒ - ١

 ܟܘܫܒܠܕ ܐܝ - ܐܪܦܥ ܢܡ ܡܕܐ -. ܐܬܝܠܕ ܬܠܬ - 1 ܠܛܒܢ ܝܪܡ 1 - 0

 ܐܠܟܝܕ̈ܪܐܕ ܢܘܗܡܥ ܐܡܠܫ - ) 1

 \¥¥ - 1١56 ܝܢܝܪܕܥ مده

 ܘܠ ܨ ܐ̈ܕܗܣ - 5 ܘܠ ܨ ܐ̈ܖܗܣ -1 ܐ̈ܡܣܒܕ ܐܪܛܥ -” ܐ̈ܡܡܣܒܕ ܐܪܛܥ - ١

 ادم ܣܘܠܘܦ -8 احم ܣܘܠܘܦ -!/ ܝ̈ܢܝܥܕ ܐܥܡ̈ܕܒ -5 ܝ̈ܢܝܥܕ ܐܥܡ̈ܕܒ ܘ

 ܐܕܗܣ ܢܝܪܡܐ - ܢܝܢܕܥܠܟܒ - ܐܬܫܝܕܩ ܐܬܠܘܬܒ ¥ ܢܪܡ ܝܗܝܠܒܩ - )

 ܡܕܐܕ ܝܗܘܕܕܠܝ -/4 ܟܢܝܡܝ ܢܡ ¥ (ܒܨܐ)ܢܝܬܗܒܕ ܐܡܘܝܒ-̈ܪ ܢܘܒܘܬ ܢܘܒܘܬ -ܘ

 امو - 18١ ܐܬܥܒܬܠ ܐܠܘ ܐܢܝܕܠ ال

 ܟܢܪ݂ܟܘܕ ܐܘܗܢ ܡܠܥܠ - : ܢܪܡ ܢܘܗܠ امره -ا' ܐܘܗܢ ܡܠܥܠ - ١ ܬܩܦܣ ܐܬܠܘܬܒ - ١

 ܐܿܕܗܣ ܡܥ -/ ܝܣܪ̈ܪܦܕ ܐ̈ܕܝܐ ¥ ܢܝܠܥܡܚܪܬܐ ܢܪܡ ܐܟܠܡ ܕܝܘܕ -ه

 ) ¶¥ - ) 4 ܀ ܒܪܩܕ ܐܡܪܝܦ ܟܝܐ

 ܘܢܣܕ ܐܕܗܣ - 5 ܢܘܟܝܒܘܛ ܢܘܟܠ ܥܨ اح ܐܢܗ ܠܥ -\¥ ܐܡܪܝܦ ܟܝܐ - )

 ܘܕܒܥ ܐܫܘ̈ܪܦ -/ ܝܠ امزح ال -/ ܐܢܡܚܪܡ ܐܝܪܡ -5 ܢܢܝܙܚ ܟܪܗܘܢܒ ܘ
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 14-5١5 ܝܗܝܢܘܣܝܦܐ ܐܿܕܗܣ

 ܐ̈ܝܡܫ ܢܝܬܒ ܨܡ - ܬ ܝܗܝܢܘܣܝܦܐ ܐ̈ܕܗܣ 7” (ܒ ܐ) ܢܘܢܐ ܪ݂ܟܕܬܢ -¥ ܐܪܡ ܐܒܐ ܢܡ ١-

 اتاح هحجع -/ ܢܘܢܐ مواد ܝ. ܐܒܘܓ ܢܡ - ܐܡܠܥ ܢܗ ܢܡ - 0

 ¥ ) ܘ - ¥ ܀ / ܝܫܦܢܠ ̇ܗܠ ܝܘܗ

 ܐܫܕܘܩ ܬܕܥ ܚ ةيدحو ܘܗ يمزح ¥ ܠܝܐܪܒܓ ܣܛ ¥ ܝܫܦܢܠ ̇ܗܠ ܝܘܗ - )

 ܡܕܐܕ ܗܪܡ -7/ (ܒ) ܝܘܗ ܐܬܠܬ -5 (ܐ) ܐܵܕܝܢܥ ܠܟ -5 ܟܝܡܚ̈ܪܕ ܐܥܪܬܒ ܚܘ

 ܐܵܕܝܢܥ ܠܟ -/

 ¥¥¥ ÷ ¥)3 ܐܛܢ ܐܐܕ ܐܸܛܲܪ

 | ܟܝܠܐ ܢܘܗܠܟ - ؛ ܐܚܝܫܡܠ ܐܚܒܘܫ ¥ ܡܝܪܡ ܝܠ ܝܪܡܐ - ١ ܢܢܝܦܫܟܬܡ يك - )

 ܐܓܝܢܚ ܐܡܟ ܘܐ -8 ܐܬܘܠ ܨܒ ܪ݂ܟܕܬܢ ¥ ܐܬܒܝܢ ܐ ܐܵܬܝܲܚܲܕ = ܐܗܠܐܕ ܗܥܪܬ -ܘ

 معا تالا( ܐܒܐ; ܗܡܠܫ

 ܐܪܗܘܢܕ | ܐܦܡܠ - ܢܘܗܡܥ ܐܡܠܫ ܨ ܝܬܝܐܕ ܐܡܠܫ - ¥ ܐܒܐܕ ܗܡܠܫ - )

 ܢܘܢܐ ܪ݂ܟܕܬܢ -/ ܚܢܕܕ ܐܡܘܝܒ -ا/ ܐܬܘܒܝܛ ܝܿܗ - ܪ ܐܬܐܬ ܢܪܡ ܘ

 4¥¥ - ¥)¥¥ ܐܪܛܥ ܠܥ

 ܐܿܕܗܣ ܢܡ -: ܐ̈ܝܒܢܠ ܐܒܘܛ ܥܨ اصعمح ܐܚܝܪ -¥ ܐܪܛܥ ܠܥ - )

 ܠܥܠܕ ܡܠܫܪܘܐܒ 4 ܐܣܚܘ ܚܝܢܐ -ا/ ܐܢܐܟ ܐܢܝܕ -5 ܐܢܝܕ ܢܝܠܥܡܚܪܬܐ ܚܘ

 ¥ £ ¥ - ¥ £ › ܐܡܘܪ ܬܘܟܠܡܠ

 ܐܿܕܗܣ ܢܝܪܡܐ -5 ܐܡܘܪ ܬܘܟܠܡܠ ® ܡܝܪܡ ܐܬܠܘܬܒ - ١ ܝܢܝܣܕ ܐܪܘܛ ١-

 ܢܝܡܝܫܪܕ لكنا + ܬܝܛܚܕ ܠܛܡ -ا/ ܐܥܪܬ ܢܝܛܩ ܐܡ -5 ܐܚܝܫܡ ܐܟܠܡ ܚܘ



 ¥ܘ ܘ - ¥ £ ܢܝܠܡܕ ܐܠ̈ܩܒ

 ܝܝܟܫܡ ܘܢܡ - ع ܢܘܗܡܥ ܐܡܠܫ ̄ ܐ̈ܢܫܠܘܐ̈ܡܘܦ ܢܘܗܠܟ - ؟ اسمعو ܢܝܛܠܦ ܢܡ ١-

 ܝ ܗܘܡܚܪܒܕ ܐܒܛ ܐܪܡ - /\ ܐܢܪ݂ܟܘܕ ܝܪܡ ܕܒܥ - ¥ ܐܢܡܚܪܡ ܐܝܪܡ - 1 ܐܥܪܬ ܝܪܡ ܢܠ ܚܬܦ - 6

 ¥1¥ - ¥ܘ ܪ ܢܢܝܬܐ ܟܬܝܒܠ ܐܫܡܪܒ

 ܐܿܕܗܣ ܘܡܘܩ -5 ̇ܗܡܥ ܐܡܠܫ ̄- ܐܡܐ ܬܘܗܕ ܐܬ݂ܟܪܒܡ -¥ ܩܝܚܪ دجذجف ܢܐ - )

 ܟܪܓܦ ܘܠܩܫܕ ܐ̈ܕܝܢܥ ܐܢܐ مجعم ܡܕܐ ܪܡܐ ¥ ܠܥ ܣܚܕ ܐܗܠܐ -5 ܡܚܪܕ ܐܝܦܫ ܐܗܠܐ ܚܘ

 ܝܪܡ ܕܒܥ -/4 ܝܪܡ ܕܒܥ -0 ܢܪܡ ܟܥܪܬܒ 4 نم ܟܥܪܬܒ ܚܘ

 4¥ - ¥(¥¥ ܝܗܘ ܐܝ̈ ܐܪܦ ܨ

 ܝܗ ܐܬܥܝܣܒ - ع انحب ܬܘܠ ܕܒ ܝܨ ܐܬܘܠܓܪܒ ܠܐܝܩܙܚ - ¥ ܐܥ̈ܦܫ ܚܝܓܡܕ - )

 ܢܘܟܠ ܐܪ݂ܟܬ ال - ܛ ܐܚܒ݇ܕܡ ܠܥ -ا/ ܢܢܝܛܚܕ ܠܛܡ ܘܠ - 5 ܢܝܠܥܡܚܪ ܢܗܠܐ ܚܘ

 ¥, ¥ - 58٠١ ܐܒܪ ازهر هذح

 ܢܘܥܡܫ ܠܥ ܚ ܬ |ܬܕܥ ܝܟܝܥ̈ܪܬ ܠܥ ا“ ܐܒܪ اهر هؤيح -:5 ܡܝܪܡܕ ܿܗܢܪ݂ܟܘܕ - )

 ܢܘܢܐ ܐܥܛܬ ܐܠ - ܢܘܢܐ ܐܥܛܬ ال ¥ ܐܡ̈ܝܟܚ ܢܡ ܕܚ -% ܙܝܙܥ ܝܪܡ ܟܢܝܕ -ܘ

 4¥ܘ - )4, ܐ̈ܡܣܒ ܬܘܡܕܒ

 ܐ̈ܡܣܒ ܬܘܡܕܒ - £{ ܐ̈ܝܒܢܠ توه ~ ܐܫܡܫ ܬܘܡܕܒ ̄ ¥ ܡܝܪܡ ܐܬܠܘܬܒ - )

 ܐܩܪܒ ܬܘܡܕܒ -/ ܐܝܪܡ ܚܝܢܐ ¥ ܢܪܡ ܪܡܐ - | ܐܢܝܐܠ ܝܗܘܒܘܛ -ܘ

 ¥ , ” "5 ܬܝܫܩܝܪܒ ܐܬܒܘܪܥܒ

 ܐܡܘܝ ܢܡܕ ܐܡܘܝ - & ܐ̈ܝܒܢܠ ܐܒܘܛ -ܨ ܐܬܠ̈ܘܬܒܒ ال -¥ ܢܠܬܿܢ ܝܠ ١-

 ܐܪܒܕ ܝܗܘܵܕܝܢܥ -/ ܐܪܒܕ ܝܗܘܵܕܝܢܥ ¥ ܝܪܡ ܣܘܪܦ - | | ]محو ܝܗܘ̈ܕܝܢܥ ܘ
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 5١١ - ܫ ܐܢܒܙܢܟܫܡ ܘܓܒ

 ܐܚܝ ܟܢ ܐܢܒܘܛ ܢܘܒܐ -5 ܐܙܘ̈ܪܟ اقيم ܐܚ̈ܝܠܫ + ܐܝܥܫܐ ܢܠ ܪܡܐ 7” ܐܬ݂ܟܪܒܡ ܝܗ ܐܪܝ݂ܟܕ - )

 ܐܬܫܦܿܢܕ ܢܝܗܠܩ -/ ܝܒܥ ܬܐܡ الو ܐܳ - ܪܤܣܚܚ الو اديك ܐܒܘܛ ܝܠܘ ܝܒܘܛ - 0

 ¥) )4 - ) ) ¥ ܟܝܫܝܕܩ ܢܘܗܠܟ ܡܥ

 اتمو ال ܐܵܟܠܡ ال - : ܐ̈ܪܝܪܫ ܐܬ̈ܘܣܐ - ܐܝܢܣܒ ܐܫܘܡ - ١ ܝܟܢܡ بنو - )

 ܢܿܝ݀ܗܒܐܠ ܢܘܢܐ ܪ݂ܟܕܬܢ -8 ܐ̈ܪܒܩ ܚܬܦܢ ¥ ܢܟܠܡ ܥܘܫܝ 4 ܬܚܫܡܕ ܐܬܝܛܚ ܚܘ

 )¥, - 7٠١ ܐ̈ܡܠܥ ܢܘܗܝ̈ܪܬ

 ܝܪܡ ܘܐ ܟܢܪ݂ܟܘܕ - 5 ܐܚܘܪܒܕ ܐ̈ܝܒܢ -7 ܢܝܠܫܬ ܐܐ ¥ ܐܬܘܥܒ ܝܒܪܩ - ܐ

 ܟܘܫܒܠܕ ܐܹܝܢ -/ (ܒ .ܐ)ܐ̈ܡܠܥ ܢܘܗܝ̈ܪܬ ¥ ܬܩܠܣܕ ܐܬܘܠ ܨ - 1 ܟܠ ܐܗܠܐ ܘ

 ¥[8¥ - *¥¶ ܗܥܪܬ ܝܠ ܚܬܦ

 ܝܠܡܫܕ هوب ܟܝܪܒ -5 ܣܘܓܬܢ ܘܬ ܐܚ̈ܝܠܫܒ + ܿ̇ܗܬܘܥܒܒܘ ܗܬܘܠ ܟܒ -؟ ܐܢܪܘܢ |ܪ ܨ - )ܐ

 ܘܠܩܫܕ ܐ̈ܕܝܢܥ -/ ܗܒܪܘܐܕ ܘ̱ܗ يمزح ܚ ܢܠ ܒܐܟܕ ܐܡ + ܗܥܪܬ ܝܠ ܚܬܦ ܘ

 5 £ - ¥ ܐܚܪܝ ܘܢܗ

 المعمل ܐܝܘ - & ܐܠܝܚ ܘܗ ܟܝܪܒ ܢ ܝܢܬܪܩ ܐܬܠܘܬܒ -¥ ܢܝܥܛܕ انف ܘܢܗ - )

 ܗܠ ܕܝܒܥ ܐܒܝܠ ܨ -/ ܟܘܫܡܫܕ اندح ¥ ظهور ܝܠܝܘ -5 ܒܘܩܥܝ ܐܟܒ ܚܘ

 ¥ܘ ) - ×*§ܘ ܐܘ̱ܗ ܒܬܟ ܐܒܐ

 ܐܪܒܓ ܬܢܐ ܢܡ ± 3 |̈ܪܒܢܓ ܢܘܢܐ ܢܘܬܢܐ ܕ ܢܡ ܝܡ̈ܪܓ ܢܘܥܩܢ ܚ 7 |ܘ̱ܗ ܒܬܟ ܐܒܐ - )

 ܐ̈ܖܝܢܥܠ ܐܝܪܡ ܚܝܢܐ  ܐܣܝܕܪܦܕ (ܪܠܝܐ ܬܝܒ ܐ ܐܢܦܠܘܝ ܡܚܪܕ ܐܢܝܐ ¡+ ܐܥܪܬ ܘܗ ܠܥ -ܘ
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 )£ - ܐܘ ܣܘܠܘܦ ܡܘܩ

 ܗܪܒܝܣܕ ܐܡܘܨܪܒ -5 ܪܡܙܐܕ ܝܪܡ ܝܢܘܫܐ ® ܐܒܘ̈ܪܟ ܢܝܫܝܓܪ ܐܠ + ̇ܗܝܒܘܛ ܪܡܐܢ ܘܬ - ١

 ܡܕܡ ܐܡܠܥ ܢܡ -8 ܒܘܩܥܝ ܬܐܡ ܕܟ -ا/ ܣܘܠܘܦ ܡܘܩ 4 ܝܪܡ ܝܠ ܚܬܦ -ܘ

 )¥¥ - ܕܘ ܐܣܝܕܪܦ

 سا ܐܫܝ̈ܕܩ ܢܪ݂ܟܘܕܒ - £ ܐܿܕܘܡܥ ܪܣܥܪܬ -7 ܕܝܘܕ ܬܪܒ ܝܟܝܙ̈ܪܐ ¥ ܐܝܩܢ ܐܙܚ ܘܢܡ - )

 ܐܨܠܝܐ ܐܵܡܿܘܝܒ ܗܐ(. همم يك ܬܢܡܢܗ ܗ ܬܒܚ ܐܦܠܟܙ ܬܠܬ ܘ اها وبك همم ܒܘ

 ¥/¥ - *¥& ܐܟܠܡ ܬܠܟ

 ܐܝܪܚܐ ܐܡܘܝܒ - 5 ܐܝܪܚܐ ܐܡܘܝܒ - ܐܝܪܚܐ ܐܡܘܝܒ -¥ ܐܝܪܚܐ ܐܡܘܝܒ - ١

 ܐܝܪܚܐ ܐܡܘܝܒ -/ ܐܝܪܚܐ ܐܡܘܝܒ ¥ ܐܝܪܚܐ ܐܡܘܝܒ -%¶ ܐܝܪܚܐ ܐܡܘܝܒ ܚܘ

 ¥/(4- ×, ܬܪܦܐ ܟܝܒܘܛ

 ܐܟܠܡ ܟܝܒܘܛ £ ܐܟܠܡ ܟܝܒܘܛ + ܐܟܠܡ ܟܝܒܘܛ ¥ ܐܟܠܡ ܟܝܒܘܛ - ١
 ܐܟܠܡ ܟܝܒܘܛ -8 ܐܟܠܡ ܟܝܒܘܛ ¥ ܐܟܠܡ ܟܝܒܘܛ %4 ܐܟܠܡ ܟܝܒܘܛ -ܘ

 ܐܪܗܘܢ ܐܘܗ 797 ܘܗ يهم ܐܗ ١ ܐܫܢܟ رهو 4 ܇

 ܕܝܘܕ ܬܪܒ ܐܬܠܘܬܒ ܘ ܐܬܝܠܛ ܐܢܘܝ 4 ܐܢܒܙܕ ܐܪܡܘܥ ܘܐ . ܙܝ
 اهب ܡܕܐ تاثر ܐܝܘܪܒ ترب ̄¥4 ܐܡܡܥ ܬܢܘ - 59

 1% تود ܐܒܘ ܒܒܡܒ ܐܬܘܽܟܠܰܡ ܗ 9
 ܢܪܡ ܢܠܒܗ -6 ܕܝܘܕܒ ܐܚܘܪ -5 ܀ £ ܘܗ ܠܥ ܐܬܝܓܘܣ - ܀

 ةماسو ܐܘ ܒ ܝܪܡ ܝܢܩܫܐ - £ ¥ ابذؤ ܬܠܕ -‡ 5

 ܐܒܘܚ ܩܒܫ - & ) ܐ ܢܝܕ ܡܕܐܠ - £ ) : ܝܢܬܦܠܐ ܬܢܐ - ܰ ܀ 4

 ܐܒܬ̈ܟܒ ̈ܝܚܐ - & ) & ܐܡܚܘܢܕ ܪܐܐ - £ )¥ ܢܝ̈ܪܗܢ ܬܝܒܕ ܝܗܪܘܐܒ- & ) ¥

 ܝܠ ܛܫܘܐ - £ )¥ ܿ̇ܗܬܒܬܟܐ ܝܪܡ ܬܢܐ 5 ܟܬܒܗܘܡܒ ܪܡܙܐ -06

 |ܐܕܡܡܒܕܘܐ 4 ܟܬܕܥܠ ܪ݂ܟܕܬܐ 4 ܐܢܢܥܒ ܚܢܕ --4

 ܪܗܘܢ ܢܡܕ ܐܪܗܘܢ -{ ¥ ܐܬܘ̈ܝܒܢ ܢܝܗܠܟ - ܟܠ ܬܝܛܚ - ¥ ܐ
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 ܐܪܗܘܢܕ اجالص -5 ¥ &

 ܐܝܪܡ ܟܠ ܕܓܣ - £ ¥¥

 ܕܠܝܬܐ ܐܚܝܫܡ - ¿¥

 ܬܝܠܡ ܝܟܠܡܠܫ - {¥¥

 ܐܒܐܕ ܐ̈ܝܢܒ -895

 ܐܪ݂ܟܘܒ ܐܘܗܕ هني - £¥4

 ادعم ܐܬܠܘܬܒ - & £ ¥

 ܐܬܕܥ ܗܠ ̄ܒ݂ܕܼܘ( - £ ± 6

 ܐܬܝܫܡܪ ܐܬܫܡܫܬ - £

 ܢܝܥܬܫܡ ܐ̈ܝܡܫ - & ܘ )

 ܟܬܝܪܩ ܐܝܪܡ - & ܘ ع

 ܐܵܟܡܕ ܘܪܝܥܬܬܐ - £ ܘ ¥

 ܠܟ ܢܝܥܛܕ ܘܗ - £

 ܢܝܚܒܫܡ ܘܗ ܟܠ - 07

 ܐܚܒܘܫܕ اله -{%¶

 ܐ݂̈ܟܐܠܡ ܐܢܡܘܝ £ 4

 555557١

 ܐܘ̱ܗ ܪܝܦܫ اص - ܬܘ

 ܟܠܡܕ ܐܚܝܫܡ -

 ܐܝܪܡ ܢܝܪܟܕܬܐ - £(

 ܗܒܘܚܒܕ ܐܪܒ - &£/^&

 ܐܡܪ݂ܟܕ ܗܬܪܝ - £ ¥

 ܐܬ̈ܡܫܢ ܠܟ - £ 4 ܀

 ܐܬܢܝܕܡ انصح - £4¶¥

 ܐ̈ܡܡܥ ܘܕܚ -15

 ܐܬܪܘ ܨ ܐܫܦܢ ܘܐ ± 4
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 ةمدقملا

 ةينايرسلا ةيسنكلا ناحلألا أشنم اهرلا

 يف ةفلتخملا اهعورفب ةينايرسلا ةسينكلا سوقط ناحلأ ربتعت
 وأ ةفاقثلا وأ ةأشنلاو دلوملا ويواهر ܐܩ اهنيطاسأف .أشنملا ةيواهر اهساسأ

 سيدقلا مظعألا اهدئارف .اهرلا يف مهتايح نم ةريصق ريغ ةرتف اوشاع

 ثيح اهرلا ىلإ لحر نأ دعب الإ هزونك حتفي مل ينايرسلا مارفأ رام

 هشيرادم مظنو «ناصيدرب ربكألا اهراقيسومو اهفوسليفو اهرعاشل ىّدصت

 .ةيواهرلا ىقيسوملاب كلذب ارثأتم هناحلأو هرعش نازوأو هيناغأ طمن ىلع

 أشنو دلو دقف (م 491) يكاطنألاب فورعملا يواهرلا قحسا امأ

 ديلاوم نم ناك نإو «تاثفشختلا ܝܠܘ ءيواهرلا الوبار رامو .اهرلا يف

 نارطمك اهرلا يف هتايح نم ةنس نيرشعو اعبرأ ىضق هنأ الإ «نيرسنق

 نم وه «سدقلا حورلا ةرانك ءيجورسلا بوقعي رام ريبكلا نافلملاو .اهل

 رثأتو ةيواهر عيباني نم لهن دق هنأ دب الو ءاهرلا ةسردم يجيرخ

 .ةيواهرلا ناحلألاب

 ءمريلا اهفرعت امك ةينايرسلا نيرتلكلا مظنمو نيبكا ةمداعلا 1
 بوقعي رام « ܣܘܳܠܘܰ݁ܦ ܡܘܽܩ "سولوف موق' ريهشلا شاردملا بحاصو

 نم ةليوط ةرتف اهيف ىضق هنأ دبالو 2( اهرلا يف كّسنت ءيواهرلا

 .م 684 ةنس اهرلل ܐܢܐ ܡܠܟܘ مسري نأ لبق ةنس نيرشع نع لقت ال دق هتايح

 . 1987 بلح «ةسماخلا ةعبطلا .موصرب مارفأ كريرطبلل روثنملا ؤلؤللا )1(

 ) ܀ ܘ



 ينادلكلا اهيلكشب ةيقرشلا ةينايرسلا ةسينكلا سوقط نأب فيضنو

 .(2 ميدقلا اهرلا سقط نم عرف يه .(يروطسنلا) ميدقلاو

 يف ةعساو ةرهش نييواهرلل نأ ىرن نأ اذه دعب بجع الو
 يمتنت يتلا (ܠܘ]) ركب رايد ءانبأ مهناوخإ عم اهئادأو ةينايرسلا ناحأألا
 .ةيواهرلا ةسردملا ىلإ اهناحلأ

 ةيلاحلا ناحلألا سرادم صئاصخ

 اهصئاصخو ةينايرسلا ىقيسوملا ةأشن خيرات ىلإ انه قرطتن نل

 هثحب يف ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام نارطملا ةفاين اهيف عدبأ دقف

 طونملا اه ݂ܬܝܶ݁ܒ زاك ثيبلا باتكل ةيناثلا ةعبطلا يف اهنع ضيفتسملا

 (ةيكينكتلا) ةينفلا اهصئاصخ ضعب ىلإ قرطت امك 1966 ماع

 يفتكنس لب ءاهسفن ةعبطلا يف ردنكسا يرون ذاتسألا بوهوملا انراقيسوم

 ىلإ دوعت اهعونتو اهتافالتخاب يبرغلا ينايرسلا سقطلا ناحلأ نأ لوقلاب
 حا و لبضأ

 سقطلل ةينايرسلا ناحلألا ثيدحلا رصعلا يف انيلإ ترذحت دقو

 ةسردملاو ءاهرلا ةسردم :ةيسيئر سرادم ثالث يف ةرصحنم يبرغلا

 .عورف ةيسيئرلا سرادملا هذه نم لكلو . ܝܒ ةسردمو ةينارفعزلا

 رام ريدو ثايذم يف ةلثمم نيدبع روط ةقطنم ةينارفعزلا ةسردملا عبتتو

 ثيبلا باتك يف ميهاربإ انحوي سويروغيرغ رام نارطملل "ةينايرسلا ىقيسوملا"' 2
 . 1996 ةيناثلا ةعبطلا ءطّونُملا زاك



 امك نيدبع روط ىلع ريثأتلا ضعب ةيواهرلا ةسردملل نأ عم «ليئربك

 ةسردملا .ناحلا .ترشتتا .دقو. : 55 نضعب ̀ 5 ةقيرط نه نيش

 ذنم ريبك ܠܟ ىلإ ةيسكذوثرألا ةينايرسلا ةسينكلا تّمعو ةينارفعزلا
 ريد ةيكريلكإك «تايكيريلكإلا لضفب «نيرشعلا نرقلا فصتنم

 .قشمد «ةناشطعلا .لصوملا «ةلحز) مارفأ رام ةيكيريلكإو «نارفعزلا
 مضت يتلا «ةيواهرلا ةسردملا ناحلأ تيقبو «(ايانديص ةرعم اريخأو

 :ركركو (دايز نصح) كرويسو (روصنم نصح) نامّيدأ ناحلأ ܐ ܝܡܝܐ
 عم «نايرسلا يح .بلح يف سجرج رام ةيعر يف ًابيرقت ًايلك ةرصحنم

 يجيرخ نم ةسمامشو ةنهك مودقب ةيددصلا ةسردملا راسحنا ءدب

 ةيددصلا ناحلألا نونقتي نيذلا سوريلكإلا ةردنو «ةهج نم ةيكيريلكإلا

 .ىرخاآ ةهج نم

 لصأ ىلإ دوعت اهنإف يبرغلا ينايرسلا سقطلا ناحلأ عونت عمو
 اهلوانتو ناحلألا هذهل عمّسلا خاصأ نم لكل اذه حضتيو .انفلسأ امك دحاو

 امأ 0 55 9 كابي نإ 0 9 0 9

 هذه صئاصخ ضعب كيلإو «ءحضاو رمأ اذهف ىقيسوملا يف نيصتخملل

 :عاونألا

 عاقب | طبضب فسصتي مهادأف .عاقيإلا ناقتإب نويواهرلا زاتمي .1

 ةقرو اجش مهئادألو. .تاربغلاو تافطعلاو. .تاكملا نانفتإ عم ناحلألا

 ةنامأب اهلقنو ناحلألا هذه ملعت ةماع لّهسي عاقيإلا دييغو 1 97

 ܝ ةيواطرلا ܐܒ نأ اميلم ܨܕ ܠ ܐܠ .ليج ىلإ ليج نم ةيبسن

 رييغتلا ضعب اهيف ثدح نأو دب ال لب 585 789 09 1 ٠



 ىقيسوملا يف ىربك ةيمهأ عاقيإلا طبضلو .يصخشلا لماعلا ريثأتل

 عاقيإلا نم ولخت يتلا ةيطنزيبلا ناحلألا فالخب هب تزيمت يتلا «ةيقرشلا

 عاقيإو ةحضاو ةيقيسوم لَمُج اهل سيل يتلا ناحلألاو .ةماع ةروصب

 اهريغت لهسي امك «لايجألا ربع اهلقنتو اهظفح بعصي حضاو

 .ةيرثنلا ديشانألا رئاسو نيناوقلل ثدح امك ءاهعايضو

 :ةقرلاو ءادألا لامج يف نييواهرلا ركب رايد نايرس يراجيو
 يروخلل زاك ثيبلا تاليجست ىلإ انعمتسا دقلف .عاقيإلا ماكحإ نود امبر
 اههباشت مغر عاقيإلا نم ًابيرقت ةيلاخ اهاندجوف يلتوبرخلا رونلا دبع
 ىلإ بستنت توبرخ ناحلأ نأ مولعملا نمو .ةيواهرلا ناحلألاب ريبكلا

 .ركب رايد

 نم اهريغ عم ةنراقملاب :ةيواهرلا ةسردملا تظفتحا 2

 ىلعو .ܐܶܫܺ̈ܪ݂ܕܰܡ شيرادملا ةصاخبو ناحلألا نم ربكأ ددعب :ءسرادملا

 ةينامث هل يذلا ܐܳ݁ܟܠܰܡ ݂ܬܰܠܰ݁ܦ شاردم الثم ركذن رصحلا ال لاثملا ليبس

 ةسردملا يف طقف دحاو نحل دجوي امنيب .يواهرلا ديلقتلا يف ناحلأ

 سداسلاو سماخلا نحللا هباشتي ثيح ناحلأ ةعبس ةقيقحلا يف) .ةينارفعزلا

 قوفيو © 594 يف لاحلا كلذكو :(امهدحأ .نادقفل امير
 تاولص يف سرادملا نم اهريغ نع ةيواهرلا ةسردملا يف ناحلألا ددع

 سويريوس رام ثينعمو (120 و 91 نيرومزملا) راتسلا لثم ىرخأ

 الخ ةّك ليلاهتلاو (ريغصلا راتسلا) ܣܘܳܝܰܪܝܶܘܶܣ ̱ܝܪܝܳܡܕ ܐ݂ܳܬܝܺܢܥܰܡ

 يجورسلا بوقعي رام ثيعاوب يفو ܐܳܗܳܠܰܐ ݁ܬܰܫܝܺ݁ܕܰܩ ܕ ܬ ܕܐ تاشيداقو
 : ܝ رب > 6" ` م 5 0 ܘ 79 4
 2. ܣܘܠܘܦ ܡܘܩ سولوف موق شاردمو ءجدهفحُم ̱ܝܢܡܸܕ ܐܬ̈ܘܥܒ

 ) ܀



 نمض تاعونتلا يأ «مالآلا عوبسأ يف اًهّكَشدهّح لا يف ةصاخبو

 .تاولصلا نم اهريغو ءدحاولا نحللا

 ريغت ىلإ ةفيفط نم ةينحللا سرادملا نيب تافالتخالا حاورتت .3
 وأ ةفيفط تافالتخا دوجو عم هباشتم ناحلألا نم ربكألا ءزجلاف .يلك

 ىلع ظافحلا عم «عاقيإلا ةقدو تاربنلاو تافطعلا يفو ءادألا يف ةرهاظ

 لمجلا لوط يف اهضعب ىواستيو .تافقولا ةنكمأو ةينحللا لمجلا لوط

 نماثلا نحللا الثم ذخ .ةمغنلاب فلتخي هنكلو «عاقيإلاو تافقولاو ةينحللا

 .هتازفقو هتيكيمانيدب ايلك فلتخي يواهرلا نحللا داكيف « ܐܳܝܳܩܘܽܩ نم
 نحل :اهنم ركذن ناحلألا نم ريثك فالتخالا نم فنصلا اذه تحت عقيو

 ܐ݂ܳܬܠܶ݁ܒܶܣ نم سماخلاو ثلاثلاو يناثلا نحللا ٠ ܐܳܝܳܩܘܽܩ نم مالآلا

 يفو ܐܳܘ݈ܗ جؤج ܐ݂ܳܒܰܐ ةاقرم نم نماثلاو سماخلاو « ܐܳܚܪܰܝ هن5.و (ةاقرم)

 ܘܰܘ݈ܗ ̱ܘܰܠܰܛܰܩܬܶܐ :شيرادملا و ܝ ܣܘܽܠܘܰ݁ܦ ܡܘܽܩ شاردم ناحلأ رثكأ

 هأ ً ܐܝܳܚܫܶܡܘ ܐܳܚܝܺܫܡ ً ܢܘ݂ܽܟܠ ܐܶܥܰ݁ܬܫܐܶܘ بو ܐܶܢܼܦܶܐ . ܐܶ̈݁ܕܘܠܰܝ
 ݂ܒܘܽܩܥܰܝ ينمو ܐ݂ܳܬܳ̈ܘܥܳ݁ܒ ً ܐܶ̈ܫܰܚ تك الم ܢܝܶܠܝܰܐ . ܐܳ݁ܬܪܘܽܙ ܐܳܫ݂ܦܰܢ

 § ± »® ܐ ܐ ܐ 7 42 4 و
 6 اهسو ܐܬܒ » اهسو ܗܠܝܕ حك ܼܝܪܡܕ ܐ݂ܳܬܘܽܠܳܒ ܽ ܡܝܪܼܦܐ ̱ܝܪܡܕܰܘ

 ىف 5055 5 تادزفلا 035 55 - 9 امك

 و و

3( 

 ناحلألا طبض ةرورض

 ىف ةيسكذوثرألا ةينايرسلا ةسينكلا يهاضت ةسينك كانه تسيل

 رهدلا نأ عمو .رابكلا نييقيسوملا اهئابآ جاتنإ ةرازغو ناحلألاب اهانغ



 ةيقبلا هذهو .ةيفاك ةيقب ىقبأ دقف ناحلألا هذه نم حلاص مسقب بهذ

 نيودتلا ةرورضب رعش دقو .نودت مل نإ راثدنالاو عايضلل ةضّرعم

 ةيقيسوملا ةتونلاب طبضت نأب ررق نيح « 1930 ىتم رام ريد عمجم

 ةفاين اهصخل لاجملا اذه يف تالواحم تلذُبو .0 ةصرفلا حنست امدنع

 ىقيسوملا" ناونعب هثحب يف ميهاربإ انحوي سويروغيرغ رام نارطملا

 .اقباس اهيلإ انرشأ يتلا "ةينايرسلا

 كريرطبلا ةمحرلا ثلثملا لبق نم زاك ثيبلا ناحلأ ليجست ناكو
 1960 ةنس ادنكو ةدحتملا تايالولا ةينارطم راد يف ثلاثلا بوقعي

 طئارش تيقبو .سيفنلا ثارتلا اذه ظفح ىلإ قيرطلا يف ةقفوم ةلواحم

 نيح 21976 ةنس ىتح اهضعب دقفو نايسنلا يط يف تاليجستلا هذه

 يسرجوين يف ةينارطملا راد ىلإ صوخشلا ىلإ ةمدقملا هذه بتاك ىعس
 ثحبلا يف ليئومص عوشي سويسانثا نارطملا ةمحرلا ثلثملا ناذئتتساو

 يف تناك يتلا ةدوقفملا طئارشلا ىلإ ءادتهالا يف حجنو .طئارشلا نع

 ىلإ ةميدقلا طئارشلا نم اهلقن متو يسرجوين يف نينمؤملا ضعب ةذوح

 .بتاكلا يعاسمب اهعيزوت مث نمو تاتيساك

 متهم ينايرس لك ملح ةطونلاب ةينايرسلا ناحلألا نيودت ناك

 ثيح «ليمجلا ملحلا اذه مهكلمت نيذلا كئلوأ نم انأ تنكو .هثارتب

 يعلوبو «ةماع ىقيسوملاب يفغشب ًاعفدنم ةركفلا يلع تذوحتسا

 هذه ليجستل يعسوب ناك ام لك تلذب دقو .ةصاخ ةينايرسلا ىقيسوملاب

 ثيبلا باتك يف ميهاربإ انحوي سويروغيرغ رام نارطملل ةينايرسلا ىقيسوملا 0(
 . 1996 ةيناثلا ةعبطلا ءزاك



 يرون ذاتسألاب تيقتلا نيحف .لبقتسملا يف اهنيودتل ىلوأ ةوطخك ناحلألا

 ةيقيسوملا هتسارد ةعباتم نم هتدوع دعب تانيتسلا ةيادب يف ردنكسا

 نم بلطلا ىلإ انيهتناو 2هعم ةركفلا تشقان «ةنيتم ةقادص اننيب تأشنو

 تدقعناو .يواهرلا زاك ثيبلا لجسي نأ اموت يادأ سقلا ركذلا بيطلا

 انعطقو ءردنكسا يرون ونوفلملا دوجوب نايرسلا يحب انراد يف تاسلجلا

 ةعباتمل توريب يف ةيكيرمألا ةعماجلاب يقاحتلا لاحو .ًاديعب ًأطوش
 ليجستل ةلواحم لوأ هذه تناكو .ليجستلا لامكإ نود ايلعلا يتاسارد

 .هطيونت ضرغل يواهرلا زاك ثيبلا

 ليجست عورشم مامتإ يف رجهملا يف انأو ةبغرلا يب تدتشا

 اهتيقلأ ةملك يفو .اهسرادم فلختمب ةماع ةينايرسلا ناحلألا طيونتو

 يف لوألا اكز سويطانغا رام مَّظعملا كريرطبلا انديس ةسادقب ابيحرت
 ةدسلا هئاقترا دعب (1981) ءادنك - وتنروت ةنيدمل ىلوألا ةيلوسرلا هترايز

 مسقلا انه لقنأ ينايرسلا ثارتلا شاعنإل اعورشم تحرط «ةيكريرطبلا
 :ناحلألا نيودتب صاخلا

 ذاقنإ ىلإ فدهي (تاحرتقملا نم) ثلاثلا مسقلا"

 اهرشنو ء«ناوألا تاوف لبق عايضلا نم ةيسنكلا ناحلألا
 ةيمويلا مهتايح يف اهب اومنرتيل تويبلا يفو بعشلا نيب

 مهناذآ اهيلع داتعتو ؛مهناهذأ يف هده خسرت ثيحب

 يه تسيل ةيسنكلا اناقيسومف .عادبإلا اذهب نوقوذتيو

 هعون نم ًاديرف ًاعئار ايبعش اثارت سكعت لب ءطقف ةينيد
 يراخفلا نوعمش نأ ركذتن امدنعف .ةمات ةلاصأب زّيمتي

 ܝܣ



 انكردأ يداعلا هلمعب موقي وهو ناحلألا فلؤي ناك لكم

 يبعشلا ثارتلاب ناحلألا هذه لاصتا قمع ىدم

 هذه ينقتم عمجب ٌحرتقأ فدهلا هذه قيقحتلو

 تاوصألا باهتصأ نم ةرسأب ينايرسلا ملاعلا نم ناحلألا

 نوموقي ثيح ةليلجلا ةيكريرطبلا زكرم يف ةميخرلا

 نم ريثكبو «ءمكتسادق فارشإ تحت ناحلألا هذه ليجستب

 اهبورض عيمجبو «ةنراقملاو قيقدتلاو صيحمتلاو صحفلا

 ثيح ءاذه انموي ىلإ ةيقابلا ةينحللا اهسرادمو اهعاونأو

 ظفلت «ةيواهرلا ةسردملاك «ةقيرعلا اهسرادم ضعب نأ

 ."...اهعيزوتو اهطيونت ىلإ راصي مث «ةريخألا اهسافنأ

 ملح ققحي ميهاربإ انحوي سويروغيرغ رام مامهلا نارطملا

 نايرسلا

 ميهاربإ انحوي سويروغيرغ رام ليلجلا ربحلا ةفاين ملست نأ ذنم

 ىتش يف حومط جمانرب ذيفنت ىلع ܒ ܫܠܐ دقع ءبلح ةيشربأ ةياعر
 ةريصق ةرتف يفو .ةيحورو ةيثارتو ةيفاقثو ةينارمع نم «ءتالاجملا

 ةسينكلا خيرات هل اهلجسيس ةقالمع تازاجنإ قيقحت يف حجن ايبسن
 طيونت قيقحت تازاجنإلا هذه مهأ نمو .ةيبهذ فورحب ثيدحلا ةينايرسلا

 ىقيسوملا نف يقوذتم نم طقف سيل هتفاينف اذه يف بجع الو .زاك ثيبلا
 يف ليمجلا هتوصب اهب ىنغتي ةينايرسلا ناحلألا قاشع نم لب ءةماع
 نأ لقحلا اذه يف ءاّمشلا هتمه نم ناكف .تابسانملا ريغ يفو تابسانملا
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 ؛ةينايرسلا ليتارتلاو ناحلألل تاتيساك ةدعرادصإ بناج ىلإ ءزجنأ
 ةمحرلا ثلثملا توصب لجسملا زاك ثيبلا طيونت :دئارلا عورشملا

 ىلع ًبكأ ىتح 21992 ماع يف هرشن نأ امو .ثلاثلا بوقعي كريرطبلا

 يلاوح .لبق هتفايت اتلأس .نيحرو. ..ةيواهرلا ةسردملا ناحلأ طيونتلا لمعلا
 نأ يلإ ىضفأ « يواهرلا ديلقتلا ناحلأ طيونت عورشم ريصم نع نيتنس
 ناحلألا قاشع نم اضيأ انأ تنك املو .هرشن ليبس يف ايدام اقئاع كانه

 هتفاين تدعو .هالعأ تنيب امك ءاهطيونت ةيمهأب نينمؤملا نمو ةينايرسلا

 ةيواهرلا ةينايرسلا ةيلاجلا ءانبأ نم مزاللا لاملا عمج ىلإ ىعسأس يننأب

 عورشملا نع نالعإلاب تمقف انتينمأ هللا ققح نأ ناكو .رجهملا يف

 يونسلا رمتؤملا لامعأ ءاهتنا بقع تميقأ ةيلاجلل ةلفح يف هنع ثيدحلاو
 يف لايرتنوم ةنيدم يف 1999 ماعل ةيلامشلا اكريمأ يف ةينايرسلا ةسينكلل
 اذه يف نيعربتملا ءامسأ ئراقلا دجيو ءءاخسب نونمؤملا عربتف .ادنك

 .باتكلا

 ميهاربا انحوي سويروغيرغ رام ليلجلا ربحلا ةفاين فاضأ اذكهو

 زاكلا ثيبلا باتك «باتكلا اذه هرشنب ةديدعلا هرثام ىلإ ىرخأ ةرشثأم

 لوطب هل انؤاعدو قيمعلا انركش هلف «ةيواهرلا ةسردملا ناحلأل طونملا

 .رمعلا

 :ناحلألا هذه طونُم ريدقتو نانتماو رخف لكب ركذن نأ دب الو

 هتفرعمو هتقاذحب يذلا ءردنكسا يرون ذاتسألا بووهوملا انراقيسوم

 اذهب ىتأ ىقيسوملا ملع يف ليوطلا هعاببو «ةينايرسلا انناحلأل ةقيمعلا
 زاجنإ ىلإ هللا هقفو .ركشلاو ريدقتلا ليزج انم هلف «دلاخلا راّبجلا لمعلا
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 .قيفونلا يلو هللاو يح اهريوطت لب .ةيسنكلا

 يزرت فيزوج روتكدلا يروخلا

 اينروقيلاك «سولحتا نموت ب كتاورب

( ( £ 



 ܐ݂ܳܕܬܘܽܥ

 و و و و 2
 . 3 ܐ ܇ 2 و 21 .
 اا حو ܐܬ̈ܢܝܩܕ ܐ݂ܬܘ݂ܽܕ ܕ ܐܳܝܡ݂ܕܰܩ ܐܪܬܐ ܝܰܗܳܪܘܐ

 3 ܪ 7

 بتنا ܐܬܳܝܳܗ̈ܪܘܐ ܐܼܦܠ̈ܚܰܫܡ ܢܝܶܗ̈ܝ̈ܢܐܲܒ ܐܳ݁ܬܝܳܝܪܘܽܣ اا و ܡܠ ܐܬ̈ܢܝܩ 2 4 7 9 ܥܓ ܝܟ 0[ 2:8 4 ` ܕ & )3 ܝ ريب 3 12
 4 ܟ م £? 7

 ܘܐ ܝ ܘ݂ܒܪܝܺܘ ̱ܘܕܠܝܬܐ 5 ܪܝܝܶ݁ܓ ܢ̈ܝܺܗܝܳ݁ܕܰܘܽ݁ܡܰܥ ْ ܢܝܶܗܝܰܫ̈ܪܶܫ݁ܒ
 دخول = ) 30 ÷ 0 حاولا و ܕܡܟ 42 ܟ ܐ ܐ و 2

 »ܟ و 1و ® ܘ مم 2 م »ܟ
 ܡܝܝܪܼܦܐ ينص اهم :ܐ̣ܬܢ̈ܝܰܩ ܗܕ ܐܳܝܰܡ݂ܕܰܩ ܐ݂ܳܕܘ ܡܰܥ

 و رس رض 3? سه ܕ ,¶ ? 1, 3 41 058 0
 ܡܩܕ ܪܒ ܝܘܗܪܘܐܐ فهو واتح ܢܐ 1( ̱ܝ̱ܗ̈ܘܙܰܓ ܚܬܦ ܐܐ ܆ܐܰܝܰܝܺܢܘܣ

 ريد موا > <« ما م و 8 يف ܂܀ يت 9 و 0
 اكو ̇ܿܗܪܩܝܿܣܘܡܘ ܿܗܦܘܣܠܝܦܘ ܐܳܗܡܺܫܡ ܿܗܠܝܪܕ ܐܳܖܘܡܐ ܠܼܒܩܘܠ

 و و 2 رج

 | 4 © ܇ . . ماو 2 ܗ ١ » 5 ܚ و ܗ
 نؤطتمفح ܕܟ ܆ نمو رجول بح هو ااح هبت ܗܹܬܵܢܝܵܩܘ ܝܗܘ̈ܕܡܐܡܕ
 393 و 7 1
 ݂̇ܕܿܒܥܬܬܐ ܝܳܗܪܘܐܽ݁ܕ ܿܗܠܝܺܕ ܝܰܩܝܺܣܘܰܽܡܒ ݂ܦܐܳܘ

 0 2 و و ܧܵ 7

 ܒܘܼܬ انحوصو ܐܳܝܳܗܪܘܶܐ ܩ ܚܣܝܐ ̱ܝܪܝܡ :انزسإ |وهصخ
 و 2 7 م 2 2 و

 وم و > ܟ ܟ و 9. 4 و و 4

 ܐ رس ܝ , 3 < رس ܝ >ً + ܟ 22 ܐ
 ܫܝܪ݁ܒ يت ىةؤدواك ̱ܝ̱ܗܘܽܝܰܚ ܢܝܡ ܢܝܝ̈ܢܫ ܥܰ݁ܒܪܐܰܘ ܢܝܪܣܥ ܪܝ݁ܒܥܐ

 2 2 و ورح و و و
 ܐܳܪܳܢܰ݁ܒ يب هزعمو تدعفحم ܝܪܡ ܐܒܪ ܐܢܼܦܠܰܡ ܘܽܗܘ . ܡܐܩ ܿܗܬܝܰܥܪܰܡ

7 4 5 9 4 2 

 مزه ܠܟ ܢܝܿܡܘ ܝܳܗܪܘܐܽܕ امه ݂ܬܝ̣ܒܼܒ وول اهمَّجَم اسهؤو
 .̇ܗܼܳܬܳ̈ܢܝܺܩ݁ܒ ݂ܕܰ݁ܒܥܰ݁ܬ݁ܬܐܶܘ ̇ܗܝܶܥ̈ܘܽ݁ܒܰܡ ܢܶܡ ܝܺ݁ܬܫܶܐ 0 ± " 2



 | اجخو 5 ̈ 7 | اخد ܐܳܢ 9 2 1
 ܟܝ ܕ ܘܢܣ ܐ̈ܣܟܛܕ ܒ 9 ܡ ܢܝܕ ܒܘ

3 
 اهؤرصو اك وكرم ܝܳܗܪܘܐܽ݁ܕ ܒܗ ܽܩܥܰܝ ܝܡ 1:37 ܢܝܰܠ ܝܫܝ

 ܐ

 ܪܿܒܥܐ ܒܘ ܒ د ܢܡܘ [ نا ܇ ܨ ) 9 ܒܘ ܠܒ ܡܘܽܩ݂ܕ

 ا حا نايا وجدل .̱ܝ̱݈ܗܘܰ̈ܝܰܚ ܢܶܡ ܐ݂ܳܟܝܺܪܰܐ اشد ܐܳܘ̱ܗ
< 

 ܢܰ݁ܟ نك ܐܳܛܝܺܠܘܰ݁ܦ هزه ܚܰܪܣܰ݁ܬ݁ܬܶܢ݁ܕ ܡ݂ܳܕܩ ܐܳ݁ܬ݈ܢܝܺܨܡܰ݁ܒ ةبح ܆ܢܝܝܢܫ

 . ܡ 4 ݂ܬܿ݇ܢܫ ܨ

 باذخ | شيك ܐܳ݁ܬܳܚܪܿܘܽ݁ܣ ܕܦܕ اققلو ܒܘܬ .ةكستو
 ܢܶܡ ܢܘܽܢܶܐ ابق ( ܨ ܐܳܩܝܺ݁ܬܰܥܘ ܐܳܢ݈ܐ ܪܝܰܡܶܐ ܐܳܝܺ݁ܕܠܰ݁ܟ :ܐܳ̈ܒܰܢܙ
 ادام ارمصو الو تم ܪܡܐ ܐ݂ܶܕܳܗ . °ܝܳܗܪܘܐܽ݁ܕ ܐܳܩܝܺ݁ܬܰܥ اًضحم

 ااخده ܐ݂ܬܳܝܳܝ̈ܪܘܝܽܣ ܨ ܐ݂ܳܬܝܺ݁ܒܰܪ 1 ܒܡ ܐܶܝܳܗ̈ܪܘܐܽܠ هد

 ܝ ܂ܢܘܽܗܝܰܰܚܐܰܠ 5 ܐܶܢ݂ܳܟܳܗܘ ٠ ܆ܢܘܽܗܪܚܳܡܘܽܙ݁
2 

 ܐ
 . ܝܰܗܪܘܐܽܪ | 1; ܢܿܡ ܝ ܝܥܰ̈ܪܦܲܬܐ

 ܐܳܢܳܡܘܰܝ݁ܕ ܐ݂ܳܬܳ̈ܢܝܺܩܕ ܐܳ̈ܝܰܢܙܰܕ ܐ݂ܳܬܳ̈ܝܳܠܝܺ݁ܕ
 ܐ݂ܳܬܘ݂ܽܕܝܺܠܝܺ݁ܕ ܐܢܼܒܰܙ ݂ܒ݁݁ܬ݂ܟܰܡ ܠܰܥ ܠܝܺܠܰܡܢܰ݁ܕ اخر ܩܝܺܢܣ 1

 ̱ܝܪܝܿܡܕ ܗ݂ܶܬܘܽܝܠܰܥܡ ܝܳܗܝ݁݁ܒ ܗ݂ܳܬܳ̈ܝܳܠܝܺܕܘ ܐܳ݁ܬܝܳܝܪܘܚܽܣ فرص هو

 ܗܶܡ݁ܓܪܘ݂ܽܬܼܒ 8 ܐ݂ܳܬܘ݂ܽܒܨܰ݁ܒ ܪܰ݁ܦܫܰܐ  ܡܳܗܳܪ݂ܒܰܐ ܢܝܚ̇ܘܽܚ ܣܘܳܝܪܘ݂ܳܓܝܺܪ݂ܓ

 ܐܳܢܳܝܰܪܬ ܗ |( ܘܟ ܝ: ܡܥ ܠ ܪܰܕܣ ܐ݂ܳܬ݂ܳܟܝܰ̈ܪܐ݂ܰܒ݁ܕ ريح

 ݂ܳܬܳ̈ܝܺܢܳܡܘܽܐ ܐ݂ܳܬܳ̈ܝܳܠܝܺ݁ܕ ܠܽܛܶܡ . 1996 ܼܬܰܢܫ ܐܳܥ݁ܕܰܝܡ ادم ݂ܬܝ݂ܶܒ݁ܕ ܐ݂ܳܒܼܳܬܼܟܰܕ
 ̀ هش ܪܰ݁ܕܰܢܰ݁ܒܣܐ نون انفحش ܐܳܡܝܺܪܰܥ ܢܠܝܺܕ ܐܳܪܳܩܝܺܣ̈ܘܰܡ بو

 .1987 ݂ܒܳܠܳܚ .ܐܳܝܳܫܝܺܡܚ ܐܳܥ݂ܒܳܛ . ̇ܡܘ݂ܰܕܪܼܰܒ ܐܳܝܳܡ݂ܕܰܩ ܡܝܶܪ݂ܦܰܐ ܐܟܪܝܪܛܰܦܠ ܐܶܖܝܺܨ݁ܒ ܐܶܠܘܽܪܶ݁ܒ |
 ݂ܬܝ݂ܶܒܕ ܐ݂ܳܒܼܳܬ̣ܟ݁ܒ ܡܳܗܳܪ݂ܒܰܐ ܣܘ ܣܘܳܝܪܘ݂ܳܓܝܺܪ݂ܓ ܝܪܰܡܠ نك ا .

 . 1996 ܐܳܢܳܝܰܪܲܬ ܐܳܠܼܒܰܛ .ܐܳܥ݁ܕܰܝܡ ܐܙ



 3 ܦ ܨ ܢ ± 2 4 7 2

 ܐ̣ܬ̈ܢܝܵܩ بوحتو ܡܠ ܐܳܫܪܶܫ݁ܕ ܪܰܡܐܺܡܠ ܢܰܠ ܩܶܦܳܣ .ܩܶܫ̈ܦ ܐ݂ܳܕܝܺܗܥ
 0 ܝ ܀܀ 72 4 4 0

 .ْܘ̱ܗ يش ܢܝܶܗܝܰܫ̈݁ܕܐܳܘ ܢܝܶܗ̈ܝܰܢܙ ܼܦܳܠܚܘܽܫܼܒ اًنجزحص ܐܳܝܳܝܪܘܽܣ اهخلو

 1. ܐ݂ܳܬܳܠܼܬ݂ܰܒ ܐ݂ܬܳܝܳܝ̈ܪܘܽܣ كَم © نوح ܒ نقص

 ܒ ܠܐ ܐܙ حمو هكا .ܐܶܝܳܗܰܪܘܽܐ ܐ ܐܳܢ ܢܝ̈ܡ ܐܳܝܺܡ݂ܕܰܩ :ܐܝܶܝܳܫܝ̈ܪ

 ݂ܬܝܺܐ ܢܝܶܠܳܗ امر ܐ݂ܳܬܳܠ݂ܬܰܠܘ ̇ ܐܳܝܳ݁ܕܰܕ ± ܐܙ 3 3 ܆ܢ ܐܰܪܝܼܰܦܥܰܙܕ

 ܢܝܺ݁ܕ݂ܒܶܥ ܪܘُܛܕ ܐܳܪ݂ܬܰܐ ܐܳܝܳܢܐܪ݂ܰܦܥ ܪܼܦܥ ; ܐܳܢܙܰܠ ܪܝܶ݁ܓ ܼܧܝܩܢ ܐ | ܐ ܢܘܽܗܠ

 ܐܙ 5 5 ܆ ܆ ܠܶܚܐ ܐܳܪܼܒܰܓ 59 ܐܺܪܝ݂ܰܕܘ ݂ܬܰܝ݂ܕܶܡ ݂ܬܰܢ̈ܝܺܨܡܰ݁ܒ ܠܰ݁ܬܰܡܡܰ݁ܕ

 ܐܳܪܼܬܐܰ݁ܒ ܢܝܺܪܡܰ݁ܕܙܶܡ݁ܕ ܟܝܰܐ اهو ܨ ܡܶܕܶܡ مموج اليه ܐܳܝܳܗܪܘܽܐ

 انكم م ا ܐܳܝܳܢܐܰܪ݂ܰܦܥܰܙ ܐܳܢ ܡܰܠ تكا 4-52 ܘܨ

 ادم ند ݂ܕܰܝ݁ܒ ܢܝܺܪܣܳܥ݁ܕ ܪܕܕ رش انجر ܢܿܡ ܠܝܠܩ مموج

 ܡܝܶܪ݂ܦܰܐ ܝܪܡܕܰܘ ܆ܢ ܐܰܪܚܰܦܥܰܙ݁ܕ ܐܳܪ݂ܰܕ݁ܕ |; ݂ܦܶܣ ݂ܬܝܰܒ ܟܝܐ ١ ܐܶܝܳܩܝܺ̈ܪܝܺܠܩ

 بت ܠܶܙܘ ܰܡܠ ܝܰܝܰ݁ܬܫܐܶ݁ܕ و ܘܰܗ ܢܝܢܼܒ̇ܠܕ ايم ةحساجو

 .ܐܰܝܐܰܢ݁ܕܝܰܨܕ ܐ݂ܳܬܪܰܥܡܰܠ جتأسإو ܩܘܽܣܡܪ݂ܰܕܠ ܢ݂ܶܟܘ ̈ܗܰܢܐܰܫܛܰܥܠ

 | ܨ ܡ ܢܝܺܩܺ݁ܦܰܥܡܰ݁ܕ ܝܺܳܗܪܘܐܽ݁ܕ |( ܙܡܠܫܡܕ 19

 ܓ݁ )ܕܐܝܕ ܐܢܣܶܚ) ܟܳܪܝ݂ܒܝܶܣ݂ܕܰܘ )0 ܘܕ 55 ܢܐܰܡܰܝ݂ܰܐܕ

 6-5 ܣܝܺܓܪܰܘܶܓ ̱ܝܪܡܸܕ ܐܳ݁ܬ݂ܕܺܥ݁ܒ ݂ܬܺܝܐܳܢܠܰ݁ܟ ܝ ܡ ܒ ̱ܝܢ̈ܫܿܦ

 ܡ ܕ ܐ݂ܳܬܳܢ̈ܝܰܩ ܝܝܺܪܰܫ انجرح ܗܝ݂ܺܒܘ .ܐܶܝܳܝ̈ܪܘܽܣܕ 1. ܒܒ

 ܢܶܡ ܐܳܝܳܩܝܺܪܝܺܠܩ ܐܳܪ݂ܦܶܣ ݂ܬܝ݂ܶܒ݁ܒ ܘܝ݂ܺܕܪ݂ܬܐܶܕ ܐܶܢܳܫ̈ܡܰܫܡܰܘ ܐܶܢ̈ܗ݂ܳܟ݂ܕ ܐ݂ܳܬܝ݂ܺܬܐܶܡܒ
 ܢܡ ݂ܕܰ݁ܕ 1 ܐ݂ܳܬܺܢܝܺܩ ݂ܬܺܝܐܳܢܩܰ݁ܬ ܫ ܝܠܐ ܐܢܳܝܢܶܡ 1 ܆ܐܵ݁ܒܰܓ

 .ܐܳܢܪܚ݈ܐ ܐܳ݁ܒܰ݁ܓ

 ܐܶܫ̈ܕܐܺ݁ܒ ܢܳܪܡܰ݁ܕܙܶܡ فال ܐܳܝ݂ܳܒܪܥܰܡ ܐܳܝܳܝܪܘܽܣ ܬܳܣ݁ܟܶܛܕ ܐ݂ܳܬܳ̈ܢܝܺܩ
 . توضأ ܢܰܢܡܳ݁ܕܰܩ݁ܕ ܟܝ ܝ ̣ܝܥܰܪ݁ܦ݂ܬܶܐ مش ܝ اهزح ܝ. ܓ 1 |: ܝܒ

 ܐܶܘܗܼܶܬ݁ܕ 5 ܠܰܥ بج | ݂ܕܶܨܝܰܡ݁ܕ ܢܰܡܠܼܰܡܠ : ܝܗ امج ܐ݂ܶܕܳܗܘ

 ) ) ܢܐ



 و ي«ي و 42 2 و و 2 و
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 ܝܓ ܠ ܢܝܺܪܛܳܢ .ܐܳ݁ܬܫܳܩܢ ܢܳܩܘ݂ܽܬܼܒ ܐܶܝܳܗ̈ܪܘܐ ̱ܘܥ݂ܰܕܝ݂ܺܬܶܐ 5

 .ܐܚ݂ܶܟܳ̈ܪ݂ܟܰܘ ܐ݂ܶܺܦܳܛܥܰܘ امد !اهئمأ مخ ݂ܬܺܝܐ ܳܢܩܰܐ ܢܘܽܗܪܝܳܡܐܰ݁ܒ
 ݂ܬܘܰܪܝܺܛܢ ܝܺܘܘ 7 3 1 >ܝ ݂ܦܐܳܘ ݂ܬܝܺܐ ܐܬܘܓܝܺܢܚ ¦

 و بف ܨ ܘܽܠܳ݁ܒܰܝܡܰܠܘ ܦܰܠܐܰܡܠ ܐ݁ܒܗܳܝ ܐ݂ܳܬܘܽܩܝܺܫ݂ܦ ܡܕ

 ܐܡܟ ܝܠ 06 ܢܩ فاكح ܢܰܠ ܐܳܚܨܰܡ ܐܳܠ الآ .
 د مه 1 وو اسامح اهزهك ܝܘܗ ܝܚ

 |١ امهم ܬܘܠܥ ܐܳܠܰܠ݁ܒ اه ك5 ܢܝܺܟ݁ܒ ܘܫܐ ܓ ܣܘܳܐ݁ܦ
 .ܐ݂ܳܬܳܝܢܳ̈ܖܚ̱ܐ ܐ݂ܳܬܳܠܠܶܥ݂ܒ ܐܳܠ

 ܗ

 ܝܰܩܝܺܣܘ ܽܡ݁ܒ ̇ܗܝܚ݂ܶܬܝܺܐ ܫ ا ܐܬܝܢ ݂ܬܘܽܪܝܺܛܢ

 ܝܺܩܝܺܣܘܽܡ ݂ܟܝܰܐ ̇ܗܝ݂ܶܬܝܺܐ نيج ال .݂ܬܰܥ݂ܕܰܝ݂ܬܶܐ ̇ܗܳ݁ܒ رك جو ܐܳ݁ܬܝܳܚܢ݂ܕܰܡ
 ݁ܬܝܰܠ݁ܕ ܡܰܠ ܐܬܥ ا نبك ݁ܬܝܰܠ ݂ܬܺܝܐܳܢܳܘܰܓ݁ܕ ܝܳܗ ܐܳ݁ܬܝܳܛܢܰܙܝܶܒ

 ܢܳܩܺܣܰܥ ܐܳ݁ܬܚܝܺܪܩ ܐܳ݁ܬܫܳܩܢܰܘ اممم اتفقت م ܐܶܡ݂ܰܓ݂ܬܰ݁ܦ ܢܝܺܗܳ݁ܒ

 ܬܝܐ ܗܝܫܡ 56 ܪܥ 1 بص ܝ ܢ̈ܪܝ݁ܓܰܢ݂ܬܶܢ݁ܕ

 لو | ܐܶܢ̈ܘܽܢܳܩܠ ܫ݂ܰܕ݂ܓܰ݁ܕ ܟܝܐ ܐ ܐܳܢܳ݁ܕ݂ܒܐܰܠ ܢܝܺ݁ܟ̈ܪܳܫܘ ܢ

 .ܐܪܳܡܙܰܕ ܐܳܬܘܽܢܳܡܘܐܽ݁ܒ 16 ܐ݂ܶܒ̈ܝ݂ܺܒܛ ܐܶܝܳܗ̈ܪܘܽܐ | ݂ܟܝܰܐ 5 ܂ܐܶܝ݂ܳܕܝܺܡܰܐ

 لو اصحو 1 ܐ݂ܳܬܘܽܚܠܰܚ݂ܒܰܘ ܐ݂ܳܬܘܽܚ݂ܓܝܺܢܚܰ݁ܒ ܢܘܽ݁ܒܶܗ 5 ܪܝܝܶ݁ܓ ܢܚܪܡܙ

 ادم هب ܐ݂ܳܬܳ̈ܪܙܒܰܡܠ ܐܳܢ݂ܕܶܐ ܪܝܶ݁ܓ ܢܰܢܝܰܠܨ .ܐܳ݁ܬܫܳܩܢ݂ܰܒܕ ܐܼܳܬܘܽܢܩܰܬ

( ( 



 ܪܝܰܨ݁ܒ ܢܕ ܝܒ ܿܐ سعات زنا نكت ܪܘܽܚܠܐ݁ܕܼܒܰܥ ܐܳܝܳܪܘ݂ܽܟܠ

 .ܐܳܬܳܝܳܗ̈ܪܘܽܐ ܐ݂ܳܬܺ̈ܢܝܺܩܠ ܝܺ݁ܓܰܣ ܢ݂ܳܒܝܺ̈ܪܰܩ جل مك ܆ܐܳ݁ܬܫܳܩܢ بق ܠܝܺܠܰܩ

 ݂ܕܝܺܡܐܰ݁ܕ ܢܝܶܢܳܗܠ ܢ݂ܳܦ̈ܝܺܩܰܢ ݂ܬܘܽ݁ܦܪ݂ܰܟ݁ܕ ܐ݂ܳܬܳܢܝܺܩ݁ܕ ܡܰܠ ܥܝ݂ܺܕܝܺܘ

 ܘܰܗ ܢܡ ܒ ܐܶܝܳܗ̈ܪܘܽܐ ܐ ݂ܬܳܘܠ ܪܝܺܛܢܰܕ ܬܦ ܐܳܢܳܝܢܶܡ .ܒ

 | ܟܒ: ܒ ܢܘܽܠܰܡ ܆ܐܶܢܳ̈ܪܚ̱ܐ ܐܶܝܳܝ̈ܪܘܽܣ ݂ܬܳܘܠ نسمه
 ܐܪܰܪܫܰ݁ܒ) ܐܳܢ݂ܟܶܪ ܐܘܡܝ 5 اخحص ݂ܬܰܠ̣ܰܡܕ ܐܳܳܫܺܪ݂ܕܰܡ ܕ :ܪܰܡܐܺܡܠ

 مهو ܠܽܛܶܡ ܐܳܡܠܰ݁ܕ . ܆ܢܘܽܢܶܐ مم ܕܚ ܐܳܝܳܬܝܺ݁ܬܫܰܘ ܐܳܝܳܫܝܺܡܚ ܐܳܢ݂ܟܶܪ ܝܿܗܒ 4

 ݂ܬܝܺܐ ܕܘܚܝܝܠܒ مس كح ܐܶܝܳܗ̈ܪܘܽܐ ݂ܬܳܘ ܠ (ܘܽܗ ܢܝܝ݂ܰܒܰܐ ܢܘܽܗܢܰܡ

 ̱ܝ݁ܟܝ݂ܰܒܘܽܛܕ ܐܳܫܺܪ݂ܕܰܡ 5 ܐܢܗܘ .ܢܐܰܪܝܼܺܦܥܰܙܕ 539 1: ܠ

 || 1 الق ܐ݂ܬܳܘܥ݂ܳܒܘ ܐ݂ܳܬܳ̈ܘܰܠܕܰܘ ܐܶ̈ܪܘܽܡܙܰܡ 5 ݂ܬܝܐܺܘ .̣ܬܰܪܼܦܳܐ

 ܠܗܿ ܗ ܢܿܡ ܝܚ ܢܝܶܗ݂ܬܳ̈ܢܝܺܩܕ ܐܢܳܝܢܶܡܕ ܝܳܗܪܘܐܽܕ | 3 ܠܝ ܒ ܪܰܛܣܰܘ

 :(100:301ܐ(ܘܽܡܐܶܡ |: :ܢܝܶ݁ܕ ܢܝܶܗܢܰܡ .ܐܬܳܝܢܳܖܚܐ ܐܼܳܬܳܘܢܳܡܠܫܰܥ݂ܒܰܕ

 تق ® (7 7 اى! هيك - 5 )9 86
¬ ¬ 0:30050 :6 390 ; 

 ܐ݂ܳܬܝܺܢܝܺܩ 6( __ ܐܦܠܚ̈ܘܢܰܬ ܐܐ݂ܺܓܘ ضحو ܟܰܐ 5 ̇ ܓ

 ܢܝܶܗܢܶܡ 5 ܡܰܪ݁ܒ ܆ܢܘܽܢܳܐ بوه ܠُܥܠ ܚ ܐ݂ܬ̈ܘ݁ܒܳܡܠ̈ܫܰܡ݁ܕ

 ܬܝܐ ܠܟ ܠܬ ܡܕ ܝ ݂ܬܝܐܺܘ ليي ܢܚ݂ܺܦܳܠܚܰ݁ܬܫܶܡ݁ܕ

 .ܐܳ݁ܬܫܳܩܢ ݂ܬܘܽܢܩ݂ܰܬܘ ܐܶ̈ܦܳܛܥܰܘ ܐܶ̈ܚ݂ܳܬܡܰ݁ܒ ܢ ܗ ܐ݂ܶܦܳܠ̈ܚܘܽܫ
 ܢܝܺܫܝ݂ܳܦ ܐܳ݁ܬܫܳܩܢܰܘ ܐ݂ܳܬܘܽܝܠܰܢ ܕ ܐ݂ܳܬܳܝ݁ܟܘ݂ܽܕܘ 1 ܨ ܐܶܡ݂ܲܓ݂ܬܦ݁ܕ ܳ݁ܟܪܘܽ ܐܳܠܶܐ

 ܐܳܢ݂ܟܰܪ :ܪܰܡܐܺܡܠ ܐ݁ܬܝܰܐ .ܐ݂ܳܦܠܚܰ݁ܬܫܶܡ ܐ݂ܳܬܡܥܶܢ݁ܕ فق ܢܘܽܢܶܗ ݂ܕܰ݁ܟ : 5 ܢܘܽ݁ܒܶܗ

 ا ةج ܐܶܝܳܗ̈ܪܘܽܐ ݂ܬܳܘܠ ݂ܬܺܝܐܳܢܳܠܽ݁ܟ ܼܦܝܰܠܚܰ݁ܬܫܶܡ ܐܳܝܳܩܘܽܩ݁ܕ ܐܳܝܳܢܝܡ݁ܬ
 ܐ݂ܳܬܐܳ̈ܝܺ݁ܓܰܣ ܐ݂ܳܬܳ̈ܢܝܺܩ ܢܝܳܠ݂̈ܦܳܢ ܐ݂ܶܦܳܠ̈ܚܘܝܽܫܕ ܐܢܳܗ ܐܳܢܙ حشا .ܐܚܶܣ̣ܦܶܪܘ
 ܐ݂ܳܬܠܶ݁ܒܶܣ݁ ܐܳܝܳܫܝܺܡܚܰܘ ܐܳܝܼܬܝܺܠ݂ܬܰܘ ܐܳܢܳܝܪܬ انج ܆ܐܳܫܰܚ݁ܕ ܐܳܝܳܩܘܽܩ :ܢܝܶܗܢܶܡ݁ܕ
 ܆ܐܳܘ݈ܗ 55 اخو ܐܼܳܬܠܶ݁ܒܶܣܕ ܐܳܝܺܢܝܺܡ݂ܬܰܘ ܐܳܝܳܫܝܺܡܚ ܆ܐܳܚܪܰܚ ܘܝܰܢܳܗ݁ܕ



 5 ܐܶܫ̈̈ܪ݂ܕܰܡ تعدها ܆ܣܘܽܠܘܰ݁ܦ ܡܘܽܩ݁ܕ ܐܳܫܺܪ݂ܕܰܡ݁ܕ اجو ااميهه

 ܐܳܚܝܺܫܡ ܆ܢܘ݂ܽܟܠ ܬܶܥ݁݁ܬܫܐܶܘ بز ܐܶܢܼܦܳܐ ܆ܐܶ̈ܕܘܠܰܝ ܘܰܘ݈ܗ ̱ܘܠܰܛܰܩ݂ܬܶܐ
 انج ܒ .ܐܶ̈ܫܰܚ ܝܰ̈ܝܠܰܡ الق ܢܝܶܠܝܰܐ ܆ܐܵܬܪܘܽܨ امه أ : ܝܢܝܢ

 ݂ܦܐܳܘ ܠ ̱ܝܪܰܡܕܰܘ ܡܝܺܪ݂ܦܰܐ ܇ ݁ܒ̇ܘܽܩܰܥܰܝ ̱ܝܪܝܲܡܕ ܐܘܠ ܐ ܫܚܕ
 ܀

 و 5و

 ܢܝܺ݁ܦܩܳܢܘ .ܐܶܕ̈ܪܝ݂ܰܦ݁ܕ اًضحإو ܐܬܺܢ̈ܝܰܩ ܢܝܡ ااا يضم اهشو امك
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 ܐ݂ܳܬܳ̈ܢܝܺܩ ܡܳܚܘܽ݁ܬ ݂ܬܘܽܝ݂ܳܕܠܳܐ
 ܐܳ݁ܬܝܳܣ݁ܟܘ݂ܽܕܼܳܬܪܰܐ | ܝܨ ا ف ابو 04 ܝܠ

 |ةعصم هس ̇ܗܝܺܗܒܐܰܕ ܢܘܽܗܝܰܝܳܠܡܰܥܕ ܐܶܪ ܐ ܘ ݂ܬܘ ܽܣܝ݂ܺܒܣܰܘ 1

 ܐ݂ܳܬܳܢܡ الأ ̣݀ܬܰ݁ܕܼܒܳܐ ܐ݂ܳܬܺܢܝܺܩ ܢܝܶܠܳܗ ܢܡ ܐ݂ܳܬ݁ܒܰܪ ܐܼܳܬܳܢܡܰ݁ܕ ܢܝܼܺܦܐܳܘ .ܐܼܶܒ̈ܪܘܽܪ

 ܐ݂ܳܕܚ݂ܰܬܥ ܐ݂ܶܕܳܗ ܝܺܗܘ ܆ܐܳܢܳܡܘܰܚܕ ܐܳܡܘܰܚܠ ܐܳܡ݂ܰܕܥ ܐܳܫܝܺܝܰ݁ܦ ܪܘܽܥܙ݂ܰܒ الو
 ݂݀ܬܰܫܓܪܰܐ .ܐܶܝܳܩ̈ܝܺܣܘܽܰܡ ܥ ݂ܕܰܝ݁ܒ ܼܬܰܪܰܛܢ݂ܬܶܐ ܐܠܕ ܘܽܗܢܶܐ ܐ ܐܳܢܳ݁ܕ݂ܒܐܰܠ دل

 1930 ) ܫ ܝ ̱ܝܪܵܡܕ ܐܪܝ݂ܰܕ݁ܕ ܣܘܳ݁ܕܗܳܢܢܘܽܣ ܐ݂ܶܕܳܗ ݂ܳܬܘܽܚܰܨܠܐܰ݁ܒ ܪܝܶ݁ܓ

 ܢ݂ܰܒ ܐܶܝܳܩ̈ܝܺܣܘܰܡ اح = ܢܝܠܗ | ا "تسأل و ܝܳܗ

 ܒ ܗ݂ܶܬܘܽܝܺܠܰܥܡ ܐܳܢܳܗ ܐܵܠܩܵܚܲܒܕ ܐܠ̈ܡܰܥ ܡܒ وأ .:صقص ܐܳܢ݂ܒܰܙ

 .ܠܶܥܠ ܢܰܢܪ݂ܰܟ݂ܕܰܐ ܢܰܢܡܶ݁ܕܰܩ݁ܕ ه5 «ܐܳ݁ܬܝܳܝܪܘܽܣ

 ܐ݂ܳܟܪܰܝܪܛܰ݁ܦ ܐܼܶ̈ܒܘܽܛ ܝܬܝ ܢܿܡ 554 ݂ܬܝ݂ܒܕ ܐ݂ܳܬܺܢܝܺܩܕ | `

 1960 ݂ܬܰܢܫܰ݁ܒ امسح ܐܶܢܳ݁ܕ ܚܘܐܳ݁ܕ ܐܳ݁ܬܘܽܥܣܰܢ ݂ܬܝܲܒ݂ܒ ܐܳܝ݂ܬܝܺܠ݁ܬ ݂ܒܘܽܩܥܰܝ

 .ܐܳ݁ܬܪܝܺܩܰܝ ܐ݂ܶܕܳܗ ܐ݂ܳܬܘܽ݁ܬܪܳܝܕ ܐ݂ܳܬܘܽܪܚܺܛܢܰܕ ܐܳܚܪܘܐܽ݁ܒ ݂ܬܳܘ̱ܗ ܐܳܬ݁ܒܰܪ ܐ݂ܳܬܘܽܢܳܚܠ

 ܐܳܙ݁ܓ ݂ܬܝ݂ܶܒܕ ܐ݂ܳܒܼܬ݂ܟ݁ܒ ܡܳܗܳܪ݂ܒܰܐ ܢܳܢܰܚܘܽܝ ܣܘܳܝܪܘ݂ܳܓܝܺܪ݂ܓ ̱ܝܪܳܡܠ «ܐܳ݁ܬܝܳܝܪܘܽܣ ܝܺܩܝܺܣܘܰܡܕ
 . 1996 ܐܳܢܳܝܰܪܬ اخجل .ܐܳܥ݁ܕܰܝܡ
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 ܘܗ ݀ܬܰܕ݂ܰ ܢܘܽܗܢܶܡ | ܘܰܘ݈ܗ هينا 1 30 ܐ݂ܶܕܳܗܕ ܐܶܝ̈ܘܶܫ

 ܕ ܐ݂ܳܒܘܽܬܟ ̱ܝ̱ܗ̈ܘܰܦܰܐ نول اًؤِدَع ܝܳܗ݁ܒ نبك . 1976 ݂ܬܰܢܫܶܠ اصح

 أ 0ك ܘ لغو ܝܺܣܪܶܓܘܝܺܝܢܼܰܒܕ | بت ܐܬܝܒܠ |

 ܠܝܶܐܘܽܒܫ ܥܘܽܫܶܝ 39 »« ܝܪܡ امش ܐ݂ܶܒ̈ܘܽܛ ܝ݂ܺܬܝܺܠ݂ܬܰܕ
 م 5 مر م

 ܐܳܝܘܶܫܠ ܝܚܰ݁ܟܫܐܶܘ هبحم هحح ܪܝܶ݁ܓ ܪܰܫ݁ܟܰܐ ܚܡ ܠܰܥ ܼܥܶܩܰܥܢܰ݁ܕ
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 ا ܐܳܢܥܰܛܠܳܩܫܰ݁ܒ ܝܣܶܪܦܼܬܐܶܘ (ܐܶܢ̈ܘܽ݁ܬ݂ܦ݂ܳܦ݁ܟ)

 ܐܚܶܥ̈ܕܰܝܼܒ ܢܝܶܗ݂ܬܘܝ݂ܺܒܝ݂ܺܬ݁ܟ) ܐ݂ܳܬܳܝܺܝܪܘܚܽܣ ܐ݂ܳܬܝܺ̈ܢܝܺܩ݂ܕ ܐ݂ܳܬܘܚܽܢܳܥ݁ܕܰܝܡ
 ÷? ܇ ܒ انحو مرد ܠ݂ܽܟ݁ܕ ܐ ܳܡܠܶܚ ݂ܬܳܘܗ 5595 (ܐܶܝܳܩ̈ܝܺܣܘ ܡ

 ݂ܟܶܠܡܐܰ݁ܕ ܝܥ ܒ 5 ܐܳܢܳܐ ܐ( ݂ܬܝܺܘܗ 595 | اسبح

 ܥ ]فسد اييم مج ܐܺܡܝܺܣ݂ܰܒ ܐܳܢܳܗ ܐܳܡܠܶܚ وح

 ]ب ل ܘ ܐܳܘܠܰܘ ݂ܬܺܝܐܢܳܘܰܓ 7 ܡ ܝ

 ܇ 3 > 5 90 13 ܒܐ ܢ .݂ܬܺܝܐܳܢܳܠܝܺ݁ܕ
 .݂ܕܝ݂ܺܬܥ݂ܰܒ݁ܕ ܢܝܶܗ݂ܬܘܽܥܳ݁ܕܰܝܡܰܠ ܐܳ݁ܬܝܳܡ݂ܕܰܩ ܐܳ݁ܬܥܳܣ݁ܦ ݂ܟܝܰܐ ܐ݂ܳܬܳ̈ܢܝܰܩ
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 ܐܳܫ݂ܦܰܢ ܝܝܢܡ ܢܡ ܐܳܥ݂ܒܶܢ݁ܕ ܢܰܢܝܺܘܰܐܼܬܐܶܘ ܗܶܡܰܥ ܝܰܚܢܶܕܠ مهو ܆ :« ܐܰܒ

 3: عكا ا رك كح 00 5

 ܐ݂ܳܬܳ̈ܢܝܺܩܕ ܐܶܥܼܒܘܽܪ ܐ݂ܳܬܳܠܬ ܢܶܡ ܪܝܺ݁ܬܰܝܠ ݀ܬܳܛܡܕ ܐ݂ܳܬ݁ܒܰܪ ܐ݂ܳܬܳܢܡ تزاجأ

 ܳܢ݂ܳܦܠܰܡ݁ ܐܼܳܬܘܽܢܳ݁ܒܝܰܛ݁ܬܶܡ݂ܒ ܐܶܝܳܝ̈ܪܘܽܣܕ ܐ݂ܳܬܝܺܪܫܰܡ݁ܒ كلو ܐܳ݁ܬܝ݂ܰܒ݁ܒ ܗܶ݁ܒ
 خلا ܨ ܬܝܲܒܠ ܝܠܕ | ܠܐܡ 1 .ܪܰ݁ܕ ܢܵܟܣܐ ܝ

 ܐܳܘܗ ܒ ܘ تنحف ܘܽܝܳܠܡܰܫܡܰܠ݁ܕ ܢܡ ܢ݂ܰܬܳܠ݁ܟ ݂ܬܘܰܪܝ݂ܰܒ݂ܒܰ݁ܕ

 م ܪ݂ܰܬܳܒ ܪܕ ܢܟܣ ܝܘܒ ܐܳܢ݂ܺܦܠܰܡ݁ܒ مكوك ܢܝܕ ݂ܕܰ݁



 ܗ݂ܶܬܘܽܢܳܥ݂ܕܰܝܡ اج انك ؤهأ ® ݂ܬܝ݂ܶܒ݁ܕ ܠ ܐܳܝܺܡ݂ܰܩ ܐܳܢܳܝܣܶܢ

 .(ܐܶܝܳܩ̈ܝܺܣܘܽܡ ܐܶܥ݂̈ܕܰܝ݁ܒ 5-5

 ܐ݂ܳܬܝܺܡܪܰ݁ܬ ܘܽܝܳܠܡܰܫܡܰܠ اهني ܐܳܥܪܐܰܒ ܐܳܢܐܶܘ ܒ ܐ ܐ݂ܳܬܝܓܶܪ

 ܢܘܽܗܠ݂ܽܟ݂ܒܰܘ ݂ܬܺܝܐܳܢܳܘܰܓ 4 ܐ݂ܬܳܝܳܝ̈ܪܘܽܣ ܐ݂ܳܬܳ̈ܢܝܺܩܕ | | 8 ܒܫ

 ܝܪܡ ܢܰܪܡ݁ܕ 036 1: صو | ܥ ܝ ܚܒ .ܢܝܶܗܝܰܢܙ

 ܐܳ݁ܬܚܳܡ݂ܕܰܩ ܘ ܐܳ݁ܬܚܝܺܚܝܺܠܫ ܆ ܒ ܐܕ ܝܒ ܂ܣܘܳܚܺܛܐܰܢ݂ܓܝܺܐ

 ܠܥ مدا ܪ݂ܰܬܳܿܒ 1981 ݂ܬܢܫ امنحج ܘܽ݁ܬܢܘܳܪܘܰ݁ܬ ݂ܬܰܢܝ݂ܺܕܡܰܠ

 "8/1  ܐܳ݁ܬܘܽ݁ܬܪܳܝ݁ܕ نأ هكا ܐ݂ܳܬܝܺܡܪܰ݁ܬ ([ ܠ 1ܣ:ܘ݁ܒ
 2 ܣ رس

 :ܐ݂ܳܬܺ̈ܢܝܺܩ ݂ܬܘܽܪܝܺܛܢ݂ܰܒ ܐܳܪܝܺܣܐܰܕ ܐ݂ܳܬܳܢܡ ܐܳ݁ܟܪܳܗ ܠܝ݂ܺܟܳܗ ܐܳܢ݈ܐ ܡܶܐܳܣ

 ܝܗܘܐ ܨ _ - 1-5553 ܂ܐ݂ܳܬܝܳܢܡܰ݁ܕ ܐܫܝ ܡ

 :ܐܳܪ݂ܬܰܐ ݂ܬܝܺܐ مح ܐܳܢܳ݁ܕ ݂ܒܰܐ فق ܐ݂ܳܬܳܝܺܝ݁ܬ݁ܕܺܥ ܐ݂ܳܬܚܰ̈ܢܝܺܩ ܘܚܰܚܰܨ݂ܰܦܡܰܠ
 ܐܕ ܢܘܽܗܝܰ̈ܝܰܚܒ ܢܳܪܡܰ݁ܕܙܶܢ݁ܕ ݂ܟܝܰܐ ܐܳܡܰܥ كح جك ܂ܢܝܶܗܣܰܪ݂ܦܶܡܠܰܘ
 هوست ܝ ܐ ܢ ܘܽܗܝܰܥ̈ܕܰܡ݁ܒ 1 ܢܠ

 ܘ ܐܳܬܝܳܢ݁ܬ݂ܕܺܥ 4 ܢܠܝܲܕ قس هدو ܝܰܗܒ .ܢܝܶܗ݂ܬܘܽܚܠܰܚ ܢܘܳܡ݂ܟܛܶܢܘ

 ܐܳ݁ܬܝܳܢ݂ܳܕܚ ܘ ܐܳ݁ܬܪܝ݂ܺܕܗ |[ 5 ||( ܡ ܐܳ ܝܗ ܐܢ ܗ ݂ܕܘܽܚܠܰ݁ܒ

 اممم ܢܘܽܥܡܶܫ݁ܕ ܢܰܢܝܺܪ݂ܟ݂ܰܕ݁ܬܰܡ ܢܝܶ݁ܕ ݂ܕܰ݁ܟ ܗ ܿܗܳ݁ܒܐܰ݁ܒ ܐܳܘ݂ܰܓ݂ܕ

 ܐܳܡܟ ܢܰܢܝ݂ܺܟܪ݂ܕܰܡ ܡܝ݂ܺܓܫ ܐܳܝܳܢ݂ܳܕܳܝܥ ܗܶܢܳܚܠܘ݂ܽܦ݁ܒ ݂ܕ݂ܰܟ ܐ݂ܳܬܺ̈ܢܝܺܩ ܐܳܘ݈ ماه
 .اذيجو ܐܳ݁ܬܝܳܝܪܘܽܣ ܐ݂ܳܬܘܽ݁ܬܪܳܝ݁ܒ ܢܝܶܠܳܗ ܐ݂ܳܬܳ̈ܢܝܺܩܕ ܐܳܪܳܣܶܐ د ܩܝܺܡܰܥ

 ܝܳܗ ̱ܝܠܝܺܕ ܐܳܢܳܝܥܶܪ ܠܝ݂ܺܟܳܗ اثإ ܡܶܐܳܣ ܐܳܢܳܗ ܐܳܫܝܺܢ ورده ܠܽܛܶܡ
 ܢܘܽܗܝ݂ܰܬܝܐܺܘ ݂ܬܺܝܐܳܢܩܰ݁ܬ ܢܝܶܠܳܗ ܐ݂ܳܬܳ̈ܢܝܺܩܠ ܢܝܺܥ݂ܕܳܝ ܢܝܶܠܝܰܐ ܢܘܽܫܢܰ݁ܟ݂ܬܶܢ݁ܕ
 ݂ܬܝ݂ܶܒܒ ܐܳܝܳܝܪܘܽܣ ܐܳܡܠܳܥ ܗܶܠܽ݁ܟ ܢܶܡ ܐܳܡܝܺܣ݂ܰܒܘ ܐܳܝܠܰܚ الم تح ب
 ܐܳ̈ܝܰܢܙܰܘ ܐܶܫ̈ܕܰܐ ܢܘܽܗܠ݂ܽܟ݂ܒ ܐ݂ܳܬܳ̈ܢܝܺܩܠ ܢܝܺܪܙ݂ܒܰܡ݁ܕ ܪ݂ܰܟ ܐܳ݁ܬܪܰܩܰܝܡ ܐ݂ܳܬܘ݂ܽܟܪܰܝܪܛܰ݁ܦ
 ܐܳܢܳܪܚܘ݂ܽܒܘ }ܟ مح : ܆ܢܘ݂ܳܟ݂ܬܘܽܫܝܺ݁ܕܰܩ݂ܕ ܐܳܪܳܚܚ ܐܝܠ ܆ܐܳܢܡܘܰܚ ܢܝܺܝܰܚ݂ܕ

 ܢܝܶܠܳܗ ܢܝܡ ܐ݂ܳܬܳܢܡ ܝܳܗ݁ܒ ܆ܘܝܳܥܐܰܒ الو | ܡ |

 ) ¥ܙ



 .ܝܳܗܪܘܐܽܕ ܐ݂ܳܬܘܽܢܳܡܠܫܰܡܕ ܐ݂ܳܬܳ̈ܢܝܺܩ ݂ܟܝܰܐ ܐܳܢܳ݁ܕܼܒܐܰܠ ܐ݂ܳܒܝܺܪܰܩ ܐ݂ܳܬܳ̈ܩܝܺ݁ܬܰܥ ܐ݂ܳܬܳ̈ܢܝܰܩ
 ܒܠ ܢܘܽܡܝܺܣ݁ܬ݁ܬܰܢ ܐܶܝܳܩ̈ܝܺܣܘܽܡ اح قمت ܐܨ 554 د ܢܝܶܕܝܳܗ

 «.ܢܳܣ̈ܪܰ݁ܦ݂ܬܶܢ ܢ݂ܶܟܘ ܐܬ̈̈ܢܝܺܩ

 " > « ×[ ܀ ¥ ® 57 ¡$ ¿ܢܐ £ 9? 4
 ܡ ܣܘܝܙܘܓܝܪܓ ܝܪܡ ܐܐܝܪܙ ܐܛܝܠܘܦܘܪܛܝܡ

 2 و و م طك
 ܐܶܝܳܝ̈ܪܘܣܕ انك ܐܫܡ ܡܿܗܪ̣ܒܐ

 ܆݂ܒܳܠܳܚܕ ܐ݂ܳܬܝܺܥܪܰܡ ܫܝܺܪ݂ܒ ܐܳܛܝܺܠܘܽ݁ܦܘܳܪܛܝܺܡ ܡܝܺܩ݁ܬ݁ܬܐܶ݁ܕ ݂ܕܰ݁ܟ ܢܶܡ
 ܬܙܶܪܚܰ ܕ ܘܫ ܣܘܳܝܪܘ݂ܳܓܝܺܪ݂ܓ ̱ܝܪܚܡܕ ܗ݂ܶܬܘܽܚܠܰܥܡ مه

 ܐܳܢ̱ܐ ܪܰܡܐ ܐܳܢܳܝܢ݂ܶܒ݁ܕ ܕ ܐܠ̈ܩܰܚܒ ܚܰܠܳ݁ܦ ݂ܬܺܝܐܒܝ݂ܺܟܬ ܝܪܫ ܘ ܐ݂ܳܬ݁ܒܰܪ

 .اًصسقحج ا > ܪ ” ܐܳܚ݂ܬܰܡܒ .ܐ݂ܬܳܝܳܢܳܚܘܽ̈ܪܘ 0: ܇ ܨ ܘ:

 انج تانك ܢܘܽ݁ܒܰ݁ܟ݂ܬܶܢܕ ܢܝ݂ܺܕܝ݂ܺܬܥܰ݁ܕ ܐܶܚ̈ܝ݂ܰܒܫ ܐܠ̈ܡܰܥ ܐܼܦܰܢ݁ܕ ܚܰ݁ܟܫܶܐ

 ܢܝܶܠܳܗ݁ܕ ܐ݂ܬܳܝܳܫܝܺܪ ܢܝܡ . : ܬܘܬܐ ܐܳ݁ܬܝܳܝܪܘܽܣ م ار 4

 ܐ݂ܶܕܳܗܘ .ܐܐܰܓ ݂ܬܝܹܒܕ (ܐܶܝܺܩܝܺܣܘܽܡ لاحت ܡܳܝܣ) | ܡ 9

 ܫ ܐ ܝܰܡ ܢܝܡ ܝܒ > > ܠ ܡ ܝܳܗܝ݁ܒ ܝܗ ܐܳܪܝܺܡܕ
 ^` ܡܒ ܢ ܥܕ .2

 ܕ ܐ݂ܬܝܳܢܪܘܽܣ | ܝܰܓܝ݀ܢܫܘ ݂ܬܺܝܐܢܳܘܰ~ܓ ܝܰܩܝܺܣܘܰܡܕ

 ܗ ܢܿܡܘ 15304 ܐܶܡ̈ܪܘ݂ܽܦ݁ܒ ܐܬܠܝ ܝܠܟ بوح ܪܝܶ݁ܓ

 ܝ هت ايلا ܕ ܒ 5 ممتع
 ܐ݂ܳܟܪܰܝܪܛܰ݁ܦ ܐܶ̈ܿܒܘܽܛ ܝ݂ܳܬܝܺܠ݂ܬܰܠ ܢܳܪܝܺܡܙ݂ܰܕ ܐܳܙܰ݁ܓ ݂ܬܝ݂ܶܒܕ ܐ݂ܳܬ̈ܢܝܺܩ݁ܕ ܐ݂ܳܬܘܽܢܳܥ݁ܕܰܝܡ
 تن ܐ݂ܶܦܠ̈ܚܰܫܡ ܐܶܝ̈ܘܶܫܠ ܗ݂ܶܬܘܽܢܳܩܼܦܰܡ ܢܶܡ ܪܰܛܣ ܆ܐܳܝܳܬܝܺܠ݁ܬ ݂ܒܘܽܩܥܰܝ
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 ةينايرسلا اقيسوملا ىلإ لخدم

 ناك ةينايرسلا ناحلألا طيونت عورشم قيقحتب ءدبلا ررقت امدنع
 ةدع كانه ؟ ناحلألا هذه طونت فوس ةقيرط ةيأ ىلع وه بعصلا لاؤسلا

 ...نيودتلل غولوكيزوم سرادم

 ةيعقاولا ىلإ برقأ ةقيرطب ناحلألا هذه طيونت ىلع قافتالا مت

 ةقطنم يف ةلوادتم ةيقيسوم تايرظنو ميهافم بجومبو ءاهلامعتسا ةلوهسو

 .(ايكرتو ندرألاو نيطسلفو نانبلاو قارعلاو ايروس) طسوألا قرشلا

 ىقيسوملا مهف ديجي يذلاو ةقطنملا ءانبأ نم ىقيسوم يأ ءاج اذإ ثيحب

 .طيونتلا اذه نم ةدافتسالا هنكمأل ةيقرشلا ةيبرعلا

 يلصألا نحللا ىلع ةفاضم ةيمغن جيراعتو تانيزت كانه ܐܫܼܢܐܟ
 انظفتحا لب تانيزتلا جيراعتلا هذه تثبن مل رخآ ىلإ سامش نم فلتخت

 جردملا ةيادب يف نيحضوم نحلل يساسألا لكيهلاب ناكمإلا ردق ىلع
 كلذك .ناحلألل ةبسانملا ةيقرشلا تافاسملا انيطعت يتلا ليوحتلا تاراشإ

 ديدحت نم ًافوخ ةثيدح ةيقيسوم سيياقم ىلإ ناحأألا ميسقت نم اندعتبا

 عوضوم اهتاربنو ناحلألا عاقيإ ةسارد نأل ... نحللا ريطأت وأ هيوشتو

 يوحت ناحلألا نم اريثك نأ نع ادع ءرثكأ لمأتو تقو ىلإ جاتحي كئاش
 مأ ؟ يقيسوملا عاقيإلا عبتتنو ربتعن له «عاقيإلل تاريسفتو تالامتحا ةدع

 تطون كلذل ... اهلضفأ اذهو اعم نينثالا وأ ؟ يرعشلا عاقيإلا عبتتن

 نود ةيقيسوملا اهلمج عم صنلا يف ةيرعشلا لمجلا ساسأ ىلع ناحلألا
 .51115©7/1 سيياقملا ديدحت



 نآل راسيلا ىلإ نيميلا نم ةيقيسوملا تاطونلا نيودت مت كلذك
 عطقم لك تحت انعضوو راسيلا ىلإ نيميلا نم أرقت ةينايرسلا ةغللا

 .صوصنلا هذه ءانغو ليترت لهستل ةيقيسوملا ةيمغنلا ةجردلا (91113«)

 انحوي نارطملا ةفاين عم هيف شاقنلا مت ماه عوضوم كانهو

 (نيدؤم :نيلاوق) ةدع نم لجسمو ىدؤم ناحلألا هذه طيونت وهو ميهاربا

 رثكأ ًاليوط اتقو ذخأي فوس كلذ نكل حصألا ىلإ لصن ىتح (ةسمامش)
 رام كريرطبلا هلجس ام طيونت ددصب نآلا اننأ هتفاين يأر ناكف .رثكأو

 5 نيادلا 0 نم 55 سو نا 00 تلاقلا برس نيويطابعا

 ىلغ رارقلا مث ءاذكهو اضيأ انأ كلذ ىلع دهشا ادج ةيوق ةركاذ كلميو

 يفو .ثلاثلا بوقعي كريرطبلا ءادأو توصب ناحلألا ليجست طيونت

 لوصولل نيرخآ نيدؤم عم ةنراقم تاساردب موقنس هللا ءاش نإ لبقتسملا
 .قدألا ىلإ

 نأ .اهصوصن عم ناحلألا نم اريثك تظحال ةعومجملا هذه يف

 اهتطون ةنامألا ىلع اظفحو ةيقيسوملا وأ ةيعاقيإلا تابطملا ضعب كانه
 ةيلوؤسم لمحت كلذ نأل رييغت وأ حيحصت يأ رابتعالاب ذخأ نود يه امك
 :اهلممقل مل ةزيبك

 عم اهنراقن امدنع الإ تابطملا هذه نم دكأتن نأ عيطتسن نلو

 ....حصألا ىلإ لوصولل نيرخآ نيدؤم

 390 ىلإ 0 عينت رهو ( نم عنك نأ هولا ابك
 وه يئدبملا زاجيإلا اذه مهملا .دعب اميف اهيلإ دوعن فوس ةينف بابسأل

 يف نسحا فورظو قرطب ءازجألاو سرادملا يقاب ليمكتل ةيادب
 : ܨ
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 ةقلعتملا ةيقيسوملا عيضاوملا ضعبل راصتخاب لوقأ نأ ديرأ كلذك

 .رثكأ احضاو نوكي ىتح لمعلا اذهب

 هارن ام ىلع ةدحاو ةعفد لمتكت مل انتسينك يف ةيسنكلا سوقطلا نإ

 ...نورق ةتس نم رثكأ يلاوح تماد ةليوط نينس ةليصح يه امنإ مويلا

 ةطيسبلا مينارتلا ضعب نودؤي نونمؤملا ناك ىلوألا نورقلا يف
 ..ىرخألا ندملاو افروأ مث ةيكاطنأ ىلإ ميلشروأ ةسينك نم تلقتنا يتلاو

 ليلق يهو اهريغو .سودق سودق سودق تاولص ضعبو ريمازملا تناك

 برشو هلوانتو زبخلا رسكب نوموقي مهو نينمؤملا عامتجا يف لترت ددعلا
 ...لوسرلا سلوب هدعب نمو ...حيسملا ديسلا مهاصوأ امك سأكلا

 ܗܭ( ىتح ةنس دعب ةنسو موي دعب اموي تداز ليئارتلا هذه

 بترتت سوقطلا ايجروتيللا تناك نذإ ...لمشأ اهعيضاومو رثكأ اهددع

 .ىرحملا اذه 3 | 3 كلك انرقف انيق 397

 ديدحتو تاسارد دعب دجن عباسلا نرقلا ىلإ لصت امدنعو

 اضيأ ناحلألا دجن سوقطلا هذهل (+208) ܢܟ ܕܐܬ ܨܠܐ بوقعي رام صيحمتو
 بلاوقب يقيسوملا اهلكش تذخأ ثيح ةيصوصنلا تالكشتلا هذهل ةعبات

 .ةينغو ةددعتم ةينف لاكشأو

 ايلك اودعتبا دق نويحيسملا ناك ثلاثلاو يناثلاو لوألا نرقلا يف

 ةهدوع دجل عباسلاو سداسلا نرقلا يف نكلو .ةقياسلا ةينئثولا سوقطلا نع

 اذإف ...ةيحيسملا سوقطلا ةرئاد ىلإ ةيحيسملا لبق ام سوقطلل ةينالكشلا

 هذه نمض ةيحرسملا اماردلا ةدوع دجن مالآلا عوبسأ سوقط انسرد

 ةمايقلاو مالالا ةعمجو لوسغلا سيمخ سقطو ةريهانلا سقطف ...سوقطلا

 ¥ غ١



 .ةعئار ةيقيسوم ةينف ةقيرطب حيسملا ديسلا تومو لامعأو مالآ

 هرقل دوكلا يبناج ىلع نينفوج جت ارد :دوكلا ةحاس ىلع
 يتأي اهدعبو ...اهعباوتو ةبسانملا عوضوم ىلع قيلعتو درسو ةياورب

 نهاكلا لبق نم ذيمالتلل لجرألا لسغك ةبسانملا عوضوم نم ةلثمم دهاشم
 عوضوم كلذك ةسمامشلاب نيلثمملا هذيمالتو حيسملا ديسلاب لثمملا

 عيضاوم هرخآ ىلإ داليملاو نيناعشلاو ...زانجلاو شعنلاو توبلصلا

 5 يسوم ̀ ةينطل يعرف
 ...اماردلاو ريبعتلا عورأب ةربعم

 امك (سوكيا اتكوا) ةينامثلا ناحلألا ماظن نايرسلا مدختسا

 يأ اله ولوق ناحلا ةينامث ىلع موقي ماظنلا اذهو اضيأ نانويلا همدختسا

 نحل ةملكب (توص اله ولوق) ةمجرتو ريسفت نكميو ܐܬܢܝܩ نحل ء,توص

 يقيسوم سنج ىلع ينبم زاجتيبلا ةعومجم نم ولوق وأ نحل يأو ܐܬܢܝܩ

 ةيلاتتم ةيقيسوم تاجرد ثالث امإ نم فلؤم وهو ©0617: سنجلا و نيعم

 13 0 | ܫܒ ةيلاتتم سمخ وأ عبرأ 5

 (ةيقيسوملا اهلمج) اهناحلأ روحم لوألا نحللا  |!هسه ܐܬܢܝܩ

 يف ايلاح فورعملا تايبلا سنج لثم ةيلاتتم ةيقيسوم تاجرد عبرأ نمض
 (ايكرتو نيطسلفو ندرألاو نانبلو قارعلاو ايروس) طسوألا قرشلا لود

 ىلإ هونأ نأ ديرأ ليصافتلا هذه ىلإ لوخدلا لبقو

 ةيقرشلا ىقيسوملا ةيرظن يف ةيلوأ فيراعت ىلع تدمتعا يننأ ١-
 مسق لك ةريغص ماسقأ ¶ نم فلأتي لماكلا دعبلا نإ :يهو ةيبرعلا
 £ نم فلأتي (ود - يس) (اف - يم) يفصنلا دعبلاو (اموك) ىمسي
 اموك 5” نم افلؤم ملسلا نوكي اذكهو تاموك

( £ 



 :ليوحتلا تاراشإ

 تاموك سمخ ܘ ةيقيسوملا ةجردلل ةضقاخ ةراشإ يه ܐܙ  ةراشإ نإ

 ةدحاو اموك ١ ةضفاخ ةراشإ يه 1

 نيتموك ¥ ةضفاخ ةراشإ يه 7و

 تاموك ثالث ” ةضفاخ ةراشإ يه 36

 تاموك ؛ ةضفاخ ةراشإ يه 4م

 تاموك سمخ ܘ ةيقيسوملا ةجردلل عفر ةرشإ # ١ ربعيو

 ةدحاو اموك ١ عفر ةراشإ 1 ==

 اموك ¥ عفر ةراشإ 2 ==

 ܐܨܦ ” عفر ةراشإ 3

 تاموك £ ةراشإ 4 ==

 هداعيأ بيترتو تايبلا سنج ىلع ينبملا ܐܬܝܡܕܩ ܐܬܢܝܩ لوألا نحللا - ١

 تايب سنج حلوص اف 3ميم هر

568 



 هداعبأو تايب سنج اضيأ اهسمؤا. ܐܬܢܝܩ يناثلا نحللاو -؟

 ¥ لوص اف 3ميم هر

 4 4 1 ١

 هداعبأو (اكيس سنج) ܐܬܝܬܝܠܬ ܐܬܢܝܩ ثلاثلا نحللاو -*

 ال لوص اف 2 طيم

+ 9 . 

 هداعبأو (تسارلا سنج) ܐܬܝܥܝܒܪ ܐܬܢܝܩ عبارلا نحللاو - 5

 أف 1 )ܨ ܬ ) ܕ

 ܘ / 6

 نوكي ناحلألا هذه نم ريبك مسق !هسسس ܐܬܢܝܩ سماخلا نحللاو -ه

 3 لوص | دح

 5 ܘ ) ) 1

 £ هةر هر

 يف لمعتسملا زاجحلا سنج ةقطنملا يف هيلع فراعتم سنجلا اذه

 سنج ىلع ينبم رخآ مسقو ةقطنملا يف ةيفيرلا ةيبعشلا ىقيسوملا
 لوص اف 1 ¡ܙ ܬ ود

1 5 1 1 

 ايلاح ايكرت يف لمعتسملا تسارلا سنج وهو



 هداعبأو تايبلا سنج ܐܬܝܬܝܬܫ ܐܬܢܝܩ سداسلا نحللاو -5

 © ܒ اف 3مل هز

 4 4 1 ١

 هداعبأو دنواهن سنج انايحأو

 اكل 9 +± 9 ذر

4 & = ¶ 4 

 هداعبأو ابص سنج ىلع ܐܬܝܥܝܒܫ ܐܬܢܝܩ عباسلا نحللاو -\

 . طلوص اف ܪ ܐܙ يم هر

 : ١ ١

 ܡܠܠ ىلع ܒܦ |! مسا ܐܬܒܝܟ نئاثلا قذللا وبسم

 طيس | ¥ لوص | ة-اف م

 ܬ 6 ܘ )ܙ ܢ
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 (تسارلا سنج) لوص اف 1 طيم هر ود سنح ىلع رخآ مسقو

 4 ܘ م 83

 يوحت ىلوألا اهروصع يف ةينايرسلا ىقيسوملا تناك له لوقي لئاق بر

 ؟ عابرأ تافاسم ىلع



 ام لك ةنودمو ةبوتكم قئاتو دوجو مدعل عطاق باوج يدل سيل
 ةينوراملاو ةيسكذوثرألا ةينايرسلا ديلاقتلا ةفاك يف عمسن مويلا اننأ كلانه

 اذه ينعي عابرأ تافاسم دوجوب ةعساو ةيفارغج ةحاسم ىلع ةيكيلوثاكلاو

 يعمس نول هل هالعأ ةروكذملا سانجألا هذه نم سنج لك ةعقاو ةقيقح

 تايلامجلا يف عسوتلاو عيونتلا ىلع دعاسي نيعم يسح ريثأتو نيعم

 .ريبعتلاو ةيقيسوملا

 ىلع ليلق مسقو اهبلغا ةيرعش صوصن ىلع ةلومحم ليتارتلا هذه

 .ةيرثن صوصن

 ةينايرسلا ىقيسوملا صئاصخ

 ينعي ظفحلاو عمسلا قيرط نع ليج دعب ليج القن ةثراوتم ىقيسوم-١
 .(يهفش ثارت)

 عون نم ةيوفعلاو ةطاسبلا عباطب ةيقيسوملا لمجلاو ناحلألا ܣ

 روهمج ليصوت تناك ىقيسوملا هذه ةياغ دا ,ءعنتمملا لهسلا

 .هللا ىلإ ةقلطملا حورلا ܘܗ نييبعشلا ءاطسبلا نيلصملا

 ىقيسوم يف لاحلا وه امك عابرأ تافاسم ةينايرسلا ناحلألا يوحت ¥

 .(ةيسرافلا  ةيكرتلا  ةيبرعلا) ةيطسوأ قرشلا

 .ةيسامخلاو ةيعابرلاو ةيثالثلا سانجألا ىلع دمتعت - ؛

 ةيلاتتم ةيقيسوملا تاجردلا ءيلسلست بيكرت ةيقيسوملا لمجلا بيكرت -6

 اهنأ مدلكلا اذه ىنعم سيل ءاطويف وأ ]ܚܒ ܠܨ ولت ةدحاولا

 اهمظعمو تازفق «ليتارتلا لك يف دجوت لب ةريبكلا تازفقلا نم ةيلاخ

 .شيرادملا ضعب يف ةيعابس وأ ةيسادس وأ ةيسامخ وأ ةيعابر
 ) ܬܙ



 .اهب ةصاخ ةزيمم ةينحل بيكارت اهل تارابعلاو تافيتوملا مظعم -¶

 صنلا يف يرعشلا ضورعلا يزاوتو رياست ناحلألا هذه نم مسق ¥

 صاخ عاقيإ ةينحللا لمجلل ينعي ضورعلا عم فلتخم رخآ مسقو

 .يرعشلا صنلا عاقيإ نع فلتخي

 عطقم انايحأو ابلاغ ةدحاو ةيقيسوم ةجردل صصخم يظفل عطقم لك -4

 .تاجرد عبرأ وأ ثالث انايحأو نيتيقيسوم نيتجرد لمحي دحاو

 رشع نم رثكأ ىلع يوحي دحاولا عطقملا دجن الد يف امأ

 .تاتفشختلا يف لاحلا كلذكو ءرثكأ وأ ةيقيسوم تاجرد

 .يرعشلا بلاقلا ةغيصب ةطبترم ناحلألا بلاق وأ مروف وأ ةغيص -4
 مي+ مج مج يداحأ كانهف

 ركع 3 يئانث بلاقو

 اا يثالث بلاقو

 تايلاجترالا يف لاحلا يه امك (تيوس) تاعباتتم بلاق كانهو

 ولت ةدحاولا ةريبكلا مث ةريغصلا ةينحللا لمجلا يتأت ثيح «ةينحللا

 ىلعألا مث ىندألا سنجلا لاجم يف دعاصتمو يعباتت بولسأب ىرخألا

 .يساسألا ىندألا سنجلا ىلإ اهدعب دوعيو ىلعألا مث

 ةيبعشلا ىقيسوملا نم ًالئاه امك يوحت اهنوك ةينايرسلا ىقيسوملا-٠
 تاذ نيماضمو زومرو تالالد يوحت اهنأ ينعي ةقطنملل ةيثارتلا

 .ةزيمملا ةيعامتجالا حورلا عم ةرشابم ةقالع

 ܘܨ ١



 لب ةيحيسملا ميلاعتلا هذهب رشب طقف سيل ينايرسلا بعشلا نإ

 قلطملا بحلا لجأ نم تاذلا راكنإ ةجرد ىلإ نيمثو لاغ لكب ىحض

 ليتارتلاو ناحلألا عادبإ يف هنادجو هحور لك زكرو قلطملا ريخلاو
 :ةيداسلا ةيمسملا ميقلاو.لاملا ةمدخل كئاضصقلاو

 ىقيسوملاب اهتقالعو ينايرسلا رعشلا يف نازوألا

 ىلوألا ةجردلاب ينايرسلا رعشلا نازوأ بيكرت يف دامتعالا ناك
 ܠ - ܒ دحاو فرح ىلع ةيتوص ةكرح نم ةفلؤملا ةيظفللا عطاقملا ىلع

 فرح امهنيب نينكاس نيفرح وأ ܪܒ - ܠܩ نكاس فرح عم ةكرح وأ
 تكس نبك لاثم كرحم

 مهه-اأ لثم ةقبطم وأ

 مئاعدلا ةيواستم :امإ رعشلا نازوأ

 يواستملا ينايرسلا رعشلل نأ يتيركتلا غيلبلا ناوطنا هدروأ امو

 تاكرح ثالث نم بكرتي :020٠ لوألا نزولا

 تاكرح عبرأ نم بكرتي 202: يناثلا نزولا

 تاكرح سمخ نم بكرتي 20:1 نثلاثلا نزولا

 تاكرح تس نم بكرتي : 2 عبارلا نزولا

١5 



 تاكرح عبس نم بكرتي : سماخلا نزولا

 تاكرح نامث نم بكرتي : سداسلا نزولا

 تاكرح عست نم بكرتي : 2 عباسلا نزولا

 تاكرح رشع نم بكرتي : ܟܐܢ نزولا

 ةكرح ةرشع ىدحإ نم بكرتي : 2 عساتلا نزولا

 ةكرح ةرشع يتنثا نم بكرتي : 2رشاعلا نزولا

 ةكرح ةرشع ثالث نم بكرتي :رشع يداحلا نزولا

 .ينايرسلا فوسليفلا افاو هأشنأ دقو

 مئاعدلا ةفلتخملا نازوألا امأ

 :لاثم ةفلتخمو ةددعتم نازوأ نم جيزم يهف

 1139 وأ 43 وأ §3

 (ةلمرأ قحسا فلؤملل) ܐܝܘ̈ܪܩ ܐ̈ܣܩܡܘܕ باتك نم

 نازوألا دجن زاك ثيبلا يف ةدوجوملا رعشلا صوصن يفو اذكهو

 مئاعدلا فلتخم نزولا ܐܘܗܢ ܩܕܙܕ اله :لاثم ةفلتخملاو مئاعدلا ةيواستملا

 & ندللاب القمم 94

 ܓ  ندللاب الكمم 1|

 8 نحللاب 4 34

 8 1:5 ًالكمم 35-4

 .ًامامت 4 ةلمجلا يه ةلمجلاف ايقيسوم امنيب ناتكرح تفيضأ انهو (13 - 4)

 هد ١



 4 نحل -4

 .ةلفقلا وهو 0 نحل 4

 ܐܘܗܢܕ ܩܕܙ ةلمج يف لوألا رطشلاو لوألا رطسلا يف ظحالن

 عطاقم 4 رعشلا نزو نأ

 ةفاضإو ةلاطإب كلذو يرعشلا نع فلتخي يقيسوملا نزولا امنيب

 ( ܐ ) ( ܐܡ ) ( ܡܐ ) (7 ) ( ܐܝ ) امه نيتيظفل نيتكرح
 عاقيإلاو يقيسوملا فيلأتلا ةيمهأ ىلع لدي امم يقيسوملا نزولا ليمكتل
 .يقيسوملا

 شيرادملا يف نكامألا نم ريثك يف ةدوجوم ةظحالملا هذه لثم

 ܐܬ̈ܘܥܒܕ ܐ̈ܦܠܚܘܫ لا يف اصوصخو ܐܬܘ̈ܥܒ لاو الق لاو

 :وه ةرهاظلا هذه ريسفتو

 اهيلع بكر مث ناحلألاو ةيقيسوملا لمجلل قبسملا دوجولا - ١ امإ

 .يرعشلا صنلا

 يقيسوملا فيلأتلل ربكألا ةيمهألا ءاطعإ - ¥ وأ

 .اعم نيتيرظنلا ةحص نم دكأتأ يننإف انأ امأ

 :ىلوألا

 ىرخأ صوصنب ىنغت تناك يتلا ةيقيسوملا لمجلل قبسملا دوجولا
 ملاعلا ناصيدربلا مواق فيكو مارفأ رام نع ليق امو .ةيحيسم ريغ

 تاعامج تاعامج نوجرخي اوناك نيذلا بابشلا هعابتاو يصونغلا

 نيعتمتسم ةيقيسوملا مهتالا عم اهرلا ةنيدم يف رهنلا فافض ىلع

 ) ܘܪ



 ائيش لمعي نأ مارفأ رام ل دب ال ناك .رمخلاو ءانغلاو صقرلاب

 مهلعجو بابشلاو تانبلا نم ةيئانغ تاقوج فلأف رايتلا اذه ةمواقمل

 ةيحيسم صوصنو راعشأب كاذنآ ةرشتنملا ةليمجلا ناحلألا نولتري
 .ةسينكلا ةريظح ىلإ ةبيبشلا بلج عاطتسا اذكهو ةديدج

 :هبناثلا

 يرعشلا صنلا نم ةيمهأ رثكأ ناك عدبملا يقيسوملا يفيلأتلا ركفلا

 رامو مارفأرام ܐܬ̈ܪܒܬܘ ܐܬܘ̈ܥܒ لاب ةصاخلا ܐ̈ܦܠܚܘܫ ىلإ اندع اذأو

 نحللا نكل ܐܦܠܚܘܫ لا يف هسفن وه ا!ا.هحح لا يف يرعشلا نزولا

 رثكأ ةيويحبو ܐܬܘܥܒ نحل نع افلتخم هارت ܐܦܠܚܘܫ لا يف يقيسوملا
 .رثكأ دعاصتم عسوتو ليصفت و

 مئاعدلا فلتخملا نزولا :ىرن

 نزولا تاكرح 5-11- 5

 (4) ةلمج لكشت ةفلتخم ةيقيسوم تارابع ثالث نم نحل (48) ܘ - ܐ - ܘ

 يرعشلا نزولا تاكرح 5-115

 (4) ء-5-ه

 ܐܝܡܕܩ ܐܚܪܝ ܘܢܗ ܐܫܪܕܡ شيرادملا جذومن يف امأ

 نزولا تاكرح

 ܘܟ ١



 قي 1 4-4-4 نزولا تاكرح

 | نحل 4 - 4 نزولا تاكرح

 ةلفقلا وهو 8 نحل 4-4 نزولا تاكرح

 ܐܚܫܡ ܐܝܚܫܡ ܐܫܪܕܡ :رخآ لاثم

 مئاعدلا يواستم

 4 نحل 7+7 نزولا تاكرح

 4 نحل 7+7 نزولا تاكرح

 4 نحل 7+7 نزولا تاكرح

 4 نحل 7+7 نزولا تاكرح

 .تارم ةدع رركم دحاو نحل نم فلاتي يذلا يداحألا بلاقلا ركذتن انهو

 مئاعدلا فلتخم نزو ܐܩܡܘܥ ܢܡ ܬܚܬܠ - ܐܝ̈ܢܘܝ ܐ̈ܢܘܢܩ نم رخآ لاثم

 9077 تتولا

15 - 0 

7-7-6 

6 - 5 

14 - 6 - 15 - 0 

 ) ܘ



 ܐܢܝܟ ܢܡ ܠܥܠ ܐܦܠܚܘܫ = ܐ̈ܝܢܘܝ ܐ̈ܢܘܢܩ نم رخآ لاثم

9 11 

12 

11 

 يئاقلإ يقابلا مث ةحضاو ىلوألا ينعي ةيقيسوملا ةلمجلا ةيادب

 ...خوسمم وفيتايتيسر

 ةيئاقلإ ملاعملا ةحضاو ريغ ܐܝ̈ܢܘܝ ܐܢܘ̈ܢܩ لا ناحلا مظعم نأ ىرن

 ܐܬܝܒ ܘܩܥܝ ܐܬ̈ܘܥܒ لا امأ /يداعلا نم لقأ ىتح

 مئاعدلا يواستم عون نم اهنازوأ نإف
 يئانث بلاق نمض ةيبعشو ةليمجو ةطيسبو ةحضاو ةيقيسوملا اهلمجو

 ܐܢܝܪܬ ܐܬ ܪܒܬ _

4-4-4 
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 ܐܝܡܕܩ - ܡܝܪܦܐ ܝܪܡܕ ܐܬܪܒܬ ريخألاب سيلو رخآ لاثمو

 يرعشلا نزولا - )

7 - 7 4 

10 
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 :نسنم بسك ردم ةنئااهف ىقينشوملا نزولا امأ ا

 [ةبب+ 4; +24 بتو + 24 ] - 4

 ريبك ىوتسم ىلع اندادجأ دنع ةيقيسوم ةعنصو ةيفرح كانه

 نزو ىلع مئاعدلا يواستم يرعش نزول ليمج يبعش طيسب نحل روصتف

 !! 4 يويح بكرم يقيسوم

 ةمظعو ةبوعص ىدم كردي يقيسوملا فيلأتلا نفب لماعتي نم نإ
 .دادجألا نايرسلا دنع فيلأتلا

 خسمتو لهلهت ةلاح يه انسئانك مظعم يف ناحلألا هذه ةلاح نكل

 .ءافكألا نيبردملاو تاقوجلاو نيصتخملا ةسمامشلا دوجو ةلقل كلذو

 يتلا ةيهفشلا ةينايرسلا انتاثارت مهأ نم يه ةيسنكلا اناقيسوم نإ

 بحأ يذلا نمؤملا ينايرسلا ناسنإلا يناعم حور اهقامعأ يف يوحت

 بعشلا ةيحور ةصالخ يه .اريشك ناميإلا لجأ نم ىحضو حيسملا

 هللاو عورأو لضفأ لكشب ديدج نم اهئادأ ةداعإو اهظفح انيلع هتاناعمو
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 ܕܝܒ ܐܝܝܪܘܣܒ ܐܕܬܘܥ

 ܣܐܝܠܐ ܝܣܕܩܡ .ܓ ܐܢܦܠܡ

 ( ܐܚܢܕ )





 ܐܕܬܘܥ

 ܟܝܐ ܝܗ ܐܳܩܝ݂ܬܰܥ ܝܩܝܣܘܡ رمخ ܐܝܝ̈ܪܘܣ _ ܢܝܠܝܕ ܐܬܝܥܫܬ

 ܝܺܪܘܫ ميم تتم ܢܝܺܦܠܰܠ ܢܝܚܬܡܬܿܡ ̇ܗܝ̈ܪܰܩܶܥܘ ܐ̈ܖܕ ܬܘܩܝܬܰܥ
 ܢܡ ܘܐ ܐܚܢܕܖܿܡܕ ܐܥܪܐ ܠܠ ܐܢܚ ا ܢܝܕ نحكم ابحرح جنم

 الف ܬܘܡܝܣܰܒܒ ܢܐ ܢܒܥܬܬܐܘ ܐܝܳܡܝܰܩ ܐܫܢܪܿܒܕ |هبخت ܘܥܝܙܬܬܐ ܕܟ

 :ܐܚܘܪܕ اخمن ܐܬܚ̈ܪܳܦܕ المزمور :ܐܢܳܝܟ ܢܡ ܢܝܥܒܝܢܕ ܐܬ̈ܘ ܨܘ
 ̈ܝܰܦܓܔܕ ܐܦܳܪܦܘܪܘ انخما هكتيو ܐܦܚܘܪ اخ هحضو ܐܒܕ 1

 ܐܡܥܰܪ ܐܚܘܪ 3 :ܐ̈ܣܟܘܛܣܐܕ ܐܢܕ̈ܪܣܳܡ ܐܫ̈ܕܓ ܬܘ ܒܝܗܪܝܰܒ ܘܐ ازمه

 ܐܢܟܗܘ .ܪܛܣܘ ܐܢܫ ܬܘܝܚܕ ܐܳܬܳܡܗܢ ܬܘܡܝܚܠܰܒ ܘܐ ܐܡܝܕ ܐܠܠ̈ܓ

 ܠܠܰܗ ܬܡܐܶܟ ܐܬܦܠ̈ܚܰܫܡ ܐܬܢ̈ܝܺܩܒ ܝ݈ܗܘܰܥܘܰܙܘ ܗܬܘܽܫܝܓܪ هيض
 ܝܗܘܰ݁ܦܳܪܘܽܛܘ ܗܠܠܒܐ تفاح ܠܠܶܐܘ ܗܬܘܚܝ ܨܦܘ نبأ. هومم رح

 ܢܝܫܢܪܒ ܪܡܫܕ الف ܢܝܠܗ .ܐܢܝܟ ܢܝܡ ܝ݈ܗܽܘܰܠܰܩ ترم ܬܝܒܟܘܐ

 ܘܪܘܛܬܐܘ اسير ܝܙ 5 ل ܘܝܛܿܡܘ ܘܠ݂ܒܰܚܬܐ ܐܝܡܕܩ

 وبا هصمهمكمل هحزهو ܐܡܳܪܥ ܐܢܒܐ ܪܒܥ ܡܥ ܘܓܪܕܬܐܘ

 ܘܘܗܰܘ ܐܪܝܦܿ̇ܫ ܐܢܡ ܘܝܢܓ ܬܫܐ هرك ܢܡܘ ܐܢܡܘܿܝܕ ܢܘܗܬܘܝܠܰܚܘ

 ݁ܬܝܐܢܳܘܰܓ ܪܝܬܰܝܘ ܐܬܝܝܪܘܣ ܢܬܕܥܕ ܐܣܟܶܛܠ ܐܬܝܺܕܠܐ ܐܬܳܢܡ

 ܝܿܗܒ ]5و ܢܡ ܝܗ ܐܳܩܝܬܳܥ ܝܩܝܣܘܡ ܡܥ ܢܬܝܥܫ̈ܬܕ ܐܢܐ ܪܰܡܳܐ
 اصخو ܐܬܘܢܡܘܐܕ ܐܓܪܕ نحوك |وسحو لامصرم ܐܳܪܳܬ ܝܩ ܘܗܕ

 ܡܥ ܪܘܐܕ ܐܬܢܝܢܡܕ اذحتسح قالك ܚܟܬܫܐ .ܗܙܒ ܚܫܚܬܐܕ

 ܪܗ ܒܬܫܶܢܕ ܢܠ أن ܐܕܗܠܳܥܘ ܐܬܢܩܬܡܘ ܐܬ ܟܝܪܬ ܐܬܠܒܶܣ
 ܐܬܘܢܿܡܘܐ ܐܕܗ 2,21 ܘܝܬ ܐܕ امرحأ ܐܝ̈ܪܡܫ ܢܝܺܗܳ݁ܒܰܐܕ ܂ܐܬܘܪܬܺܝܡܰܒ

 تحت ܐܳܥܘܰܙܠ ܬܠܩܧܣܘ ܬ ܦܪܝܚܐܕ ܐܬ ܝܢܐܪܬܡܘ ܐܬܝܠܚ

 ܐ ܠܥܓ ܗܠܟܚܒ ܬܝܘܓܬܐܘ ܬܝܣܪܰ݁ܦܬܐ ܢܘܗ ܢܡܘ ܐ ܫܢܪܿܒܕ

 ܘܡܣܘ ܐܬܘܢܡܘܐ ܐܕܗܠ اناض ܘܚܟܫܐܕ ܐ̈ܗܒܐ ܢܝܠܗ .ܐܢܝܕܡܬܡ

 ارض ܠ صرح ܢ( نسب انوش ܠ
 ܐܦܢܰܚ ܢܝ̈ܗܒܐ ܘܡܓ ܬܫܐ ܐܬܘܪܟܬܦܕ [ضشنيا انحب . . ܢܡ بعوض
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 ܐܬ̈ܡܚܰܠܡ ܐܬܢ̈ܝܩܒ ܐܐܝܓܣ ܢܘܗܝ̈ܗܳܠܐܠ ܘܝܚܟܿܫܘ ܝܩܝܣܘܡܒ

 ܝܚܠ ܐܬܘܽܥܳܒܘ ܐ̈ܣܳܠܘܩ ܒܰܪܘܩܒ ܐܢܡܘܝ ܢܢܝܕܒܿܥ ܢܢܚܕ ܐܡܟܐ

 .ܐܬܝܢܚܘ̈ܪ ܐܬ̈ܪܝܡܙܰܘ ܐܬ̈ܢܝܩܡ ܐܬ̈ܚܒܫܬ رمح ܐܡ ܒܠܥܕ ܐܝܘܪܿܒ ܐܗܠܐ
 ܘܢܶܥܨܛ݁ܘ | ةينيهسستح ܢܝܺܗܳ݁ܒܰܐ هكحمو ܢܝܕ 7 ܢܡ ܠܚܝܟܡ

 ܥܒܪܬܰܒ | !عمسصسم ܐܬܘܙܘܪܿܟܒ ܢܘܗܬܘܢܡܝܿܗܕ ܐܬܝܢܝܚܰܡ ܐܬܪܝܰܒܣ

 زموحم ܐܬܪܝܿܒܝܣܠ ܢܘܗܬܘܩܝܢܣܰܒ ܒܘܬ ܘܫܓܪܐ ܐܬܝܪܒܪ بنتك

 ܢܘܗܡܠܥ ܬܘܠ ܐܬܝܕܘܬ ܐܕܗܕ )ܚ ܐܿܦܘܩܝܠ ܐܕܓܢܕ ܐܬܝܢܚܘܪ

 ܝܿܗܒ .ܐܬܘܪܟܬܦܕ انحزح ܢܘܗܝܫ̈ܝܫܰܩ هرككو ܐܡܟܐ ܐܝܢܚܘܪ

 ܐ݂ܬܢܢܡܒ̈ܘܰܪ ܐܬܠܡܒ ܐܓܝܙܡܪܕ ܐܬܐܝܢ݇ܗ ܐܬܢܝܩܕ ܘܰܐ ܬ ܫܐܘ ܘܥܪܝܕ

 ܗܠ ܐܳܪܕܰܥܡܰܘ ܐܢܡܝܗܡܪܕ ܐܢܘ݇ܰܗܠ ܐܡܚܪܡܰܘ ܬܦܬܢܐ ܐܬܩܝܩܰܪ

 ܐܚܝܢܡܰܘ ܐܬܪܝܡܐܙܕ ܐܢܝܛܰܩ ܐܠܿܟܘܣܠ ܪܝܬ̇݀ܫܒ ܪܝܬܰܚ ܘܝܺܪܥܰܡܠ

 ܝܥܪܬܐܕ ادمحأ .ܗܡܘܳܝܕ ܐܬܘ ܢܝܡ ܘܐ ܐܬܝܛܚܪܕ ܐܪܩܘܝ ܢܡ ܗܫܦܰܢܠ

 ܘܗ ܐܚܝܠܫ ܣܘܠܘܰܦ ܡܩ ܐܬܘܙܘܪܿܟܕ ܐܝܳܪܖܪܝܟܒ ܪܝܓ ܐܪܦܿܫ ܢܝܡܘ

 ܐܢܝܫܠ ܐܢܟ ܠܥ ܐܬܝܚܝܫܡ ܐܬܝܕܘܽܬܠ ܣܐܬܳܫܕ ܐܦܘܣܠܝܦ

 ܐܢܟܝܐ ܐܢܡ̈ܝܰܗܫܠ ܓܢܿܓܡܰܘ ܟܠܡ ܝܒܘ ܝܗܘ ܢܦ ܠܗ

 ܢܝܒܙܿܒ ܐܬܟܒܫܬ ܢܝܡ ܢܘܓܣܝܢܘ ܐܬܢ «٠ ةسهمش#ب و

 ܢܝܗ ܬܘܢ ܒܡܘ ܐܬܢ̈ܝܩܕ ܐܢ ܢܠ ܪܕܕ ܝܗܝܒ ܢܘܗܬܿܘ ܠ ܼ

 اصح ܬܘܠܕ ܗܬ̈ܪܓܐ ܢܕܵܗܣܰܡܕ ܐܡܟܐ .ܐܢ̈ܝܠܨܡܕ ( 61

 ܝܪܡ ܚܰܡ ܨ ܐ ܢܒܙܒ سمو ܗܪܬܒ ܢܝܡܘ بص وك محر# ܣܘܣܦܐܕ

 ܣܶܳܒܰܛܘ ]ܒ ܡܿܣܕ اممم ܐܟܪܝܪܛܰܦ ܘܗ ܐܝܪܘܢ ܣܘܝܛܐܢܓܝܐ

 .ܝܟܘܝܛܢܐܕ ܐܬܖܕܥܕ ܐܳܢܗܰ݁ܟܘ ܢܫܡܫ ܐܕܘܓ

 ]مح هنو ܐܢܳܦܳܿܪܘܥܠ ܘܡܝܰܩ ܘܡܕܵܩܕ امنرم ܢܝܠܗ ܪܬ ܒ ܢܡܘ

 ܐܢܗܠ ܘܬܚܢ :ܐܢܡܝܰܗܡܕ ܐܢܘ݇ܗܘ ܐܒܠܒ ܗܬܘܢܪܒܥܰܡܘ ܐܝܳܩܝܣܘܡ

 0 ܝ الخط
 ܐܝܢܫܪܫ ܐܐܘܠܡ ܐܘܗ هر ܢܡܘ ܐܫܳܪܕ ܝܰܬ ܒܠ ܝܗܘܠܥܐܘ ܐܐܘܠܡ

 ܐܬܝܢܳܪܚܐ ܐܬܫ̈ܪܕܰܡܕ :; ܝܗܪܘܐܘ ܢܚܒ ܨܝܕ ܐܒܘ ̈ܝܬܟܒ

 ܢܡ مم ܘܘܗ ܢܝ ܟܝܕܝܗܕ ܐܳܝܢܬܝܕܘܰܬ احب ܘܗ ܬܘܡܕ

 ܠܥܐ ܡܕ ܩܕ (154 ̈ 222 يسود انصرم انقفكنم ܢܝܠܿܗ
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 ܚܠܳܦ ܢܟ ܢܡ ܐܘܗ ةمسكو ܝܗܒ ܝܗܪܘܐܕ ܐܬܕܥܠ ܐܬܳܕܪܝܡܐܰܠ

 ܪܡܙ ܡܪܕ ܐܢܡܝܰܗܡܠ ܢܝܘܗܕ ܐܬܘܐܝܢ݇ܿܗܘ ܐܡܿܣܘ ܟܒ ܐܘܗ ܐܪܟܰܬܦ

 ܘܗܕ ܪܡܐܬܡܘ .ܐܚܘܪܕ انحخ ܐܳܡܘ݂ܰܪܕܠ ܐܢܬܫܡܘ ܐܬܘܠ ܨ ܢܥܒ

 ܢܝܡ ܢܚܘ ܢܢܝܫܡ̈ܿܚܠ ܐܬܝܢ 27 ܐܬܝܢܝ̈̈ܩ ܡܣ ܢܨܚ نكح

 |هرهبض اهقح .الامحب مم هوو |زهصاخو ܐܝܡܘܕܒ ܝ݈ܗܘܰܪܡܐܶܺܡ

 ܝ: ܢܒ بى ܐܳܛܡ ال ܡܥܘ .ܣܝܓܪܘܓ امحتحو ܐܝܣܳܿܚܕ

 .ܐܬܘ݇̈ܖܬܐܕ ܐܣܘܡܢܕ ܐܒܿܬܟ ܡ ܐܬܪܝ ܟܒ ܐܬܢܡ ܢܝܡ 3 اانهيض

 ܐܠܩ ܚ ܒ ܘܪܫܰܟܬܐܘ هكضصحو | ةبصحو اناكح داش ܫܝܪ ܠܥܘ

 ܐܫܡܫܘ ܐܚܘܪܕ الزنك ܝܪܩܬܐܕ اسم نس ܡܝܪܦܐ ܝܪܡ ܐܠܰܥܬܶܡ ܐܬܢ̈ܝܩܕ

 ܘܐ ܐܬ̈ܗܳܒܐ ܢܡ ܫܢܐ ܬܝܠ ܠܟܘ ܪܫܢܕ ܝܠ ܐܝ ܨܰܡܘ ܐܝܝ̈ܪܘܣܕ

 ܐܓܪ ܠ ܐܳܛܡܕ ܐܝܺܪܚܐܘ ܐܝܡܕܩ .ܐܝܝ̈ܪܘܣ ܢܝܠܝܕ ܐܳ݁ܒܘܬܳܒ ܢܝܡ

 ܢܝܘܪܣܘܐܕ ܐܳܡܘܚܬܳܠ ܝܗܘ̈ܡܝܣ هزكحو اهمم ܐܢܗ ܗܠ ܡܝܪܬܬܐܕ

 ܗܠܟܘ ܢܝܪܨܡܘ انقيضااو ܢܝܪܗܳܢ ݂ܬܝܶܒܘ ܐܝܳܖܪ ܘܣܒ ܘܣܪܝܦܬܐܘ

 ܗܝܒܘܫ ܓܝܠܐܙܐܕ ܐܡܟܐܘ .ܐܐ̈ܝܓܳܣ ܐܶܢܫܶܠܠ ܘܪ ܒܥܬܬܐܘ اسير

 ܒܒܛܬܐܘ ܒܘܬ ܓܠܐ ًܐܢܝܢܡܠ ܢܝܪܒܿܥܕ ܝ݈ܗܘܫܰܪܕܰܡܘ ܝ݈ܗܘܰܪܡܐܺܡܒ

 ܢܝܡ ܐܥܒ ܬܟܰܡܘ .ىممعم هنمو المسح ܗܬܘܪܝܚܒܘ ܝܗܘ ܠܡܠܒ

 ܢ̈ܝܠܳܩ ܐܝܢܳܡܬܕ ܐܬܠܒܿܣ ܬܘܠܝܫܚ ܗܠ ܢܝܬܘܠܡ ܐܐ̈ܝܓܰܣ
 الو ܘܝܘܗܘ .ܐܬܝܿܝܪܘܣ ܐܬܕܥܕ ܐܣܟܲܛܒ اد الصرح ܢܝܠܝܕܬܡܕ

 ܠܟܠ ܐܝܢܠܝܕ ܐܠܩ ܫܪܦܘ ܐܝܢܡܬ ܢܝܠܗ القح ܣܟܛܕ ܘܦ

 ܢܡ ܡܕܡ ܪܘܛܕ ܒܘ[ ܝܘܗܘ ܐܬܝܢܬܝܕܘܽܬ ܐܬܦܐ ܠܥܠܒܠ ܘ ܐܕܐܺܥ

 ܠܒ ܐܘ ܢܝܗܝܠܥ ܦܣܘܐܘ ܢ ܨܝܕܪܰܒܕ ܐܬܳܖܝܡܙܘ ܐܬܳܢܝܩ

 .ܐ̈ܢܒܬܟܰܡ ܢܡ نمئزل ܬܪܒܬܣܐܕ ܐܡܟܐ .ܢܝܗܢܡ
 ܩܚܡܣܢ ܟܝܐ ܗܪܬܿܒ ܘܬܐܕ ܐܬ̈ܗܒܐ ÷ ܦܐܘ ܢܝܕ ܡܝܪܦܐ ܝܪܡ ܢܡܘ

 ܐܝܳܩܘܩ ܢܘܥܡܫܘ ܓܘܪܣܕ ܒܘܩܥܝܘ ܐܝܢܝܺܪܫܢܢܶܩ أل هحؤو ܝܗܪܘܐܕ

 ܪܛܣܰܘ ܐ̄ ܒܐܘ ܝܪܢ اخر مح ܢܘܥܡܫܘ ܫ ܠܒܕ حمم

 ܐܪܩܬܿܡܕ ܐܒܿܬܟ ܐܢܗܒ ܡܡ ܐܢܳܡܘܰܝܕ ܝܩܝܣܘܡ ܢܠ ܬܠܒܝܬܐ
 ܐܬܳܝܢܓ̈ܪܰܡܘ ܐܐܘ̈ܪܚܒ ܣܘܓܒ الصسو ܐܬܡܝܫܣ ܐܕܿܗ .ܐܐܳܓܬܝܺܒ

 ܢܺܝ݀ܗܳܒܰܐ ܢܶܡ ܢܠ ܬܠܥܔܐܬܐܕ ܐܢܐ ܪܰܡܶܐ ܐܬܡ̈ܫܝܣ ܐܕܗ .ܢܬ̈ܢܝܩܕ
 ܬܳܛܡ ܐܬܝܠ اضمجح ܐܡܝܰܩܬܡ ܐܐܕ ܐܬܘܬܪܝ ܐܕܗ .ܐܵܝܡܖܰܩ

 ) | ه



 نيسصحمت ܐܒܳܬܟ ܐܢܳܗ ݂ܕܰܥܝ݂ܒܰܘ ܐܬܪܝܡܓܰܘ ܐܬܡܠܰܫ بورتال
 .ܢܝܬܐܕ ܐ̈ܖ̣ܕܠܰܘ ܢܝ̈ܢܒܰܠ ܐܬܪܝܡܓܰܘ ܐܬܡܠܰܫ
 انفو ندفشيو ܐܒܟܐ ايوتف تومأ ݂ܬܝ݁ܒ ܡܿܝܣܕ ܐܒܳܬܟ ܐܢܗ ܘܽܗܘ

 ܐܬܥܰܕܝܺܘ ܐܬܘܦܝܟܰܐܘ ادنهو ܘܗ رحم .ܐܝܝܪܘܣ ܢܟܣܛܕ ܐ̈ܡܡܝܣܒ

 ܡܗܰܪܝܒܐ ܢܢܳܚܘܝ ܣܘܝܪܘܓܝܺܪܔܓ ܝܪܡ فب ابهسو ܐܬܩܝܡܳܥ

 احمحح ܐܝܿܘܗܠ ܐܬܐܘ ܪܪܬܫܐܕ ܐܵܝܰܢܫܰܕ ܐܐܡܳܥܕ ܐܪܝܩܰܝ ܘܗ ܐܫܢܘܟܘ

 37 ܡܘܝܘ :ܗܡܘܝܣ حمو ܐܳܬܒܟܝܪܰܐ )اهله ܐܣܝܒܣ ܐ ܛܗܪܕ

 ܢܝܢܩܕ ܐܥ̈ܝܦܫ ܐܢܿܟܘܫܕ ܐܬܚܘܫܡ اههكو ܝܠ ܐܩܕ ܿܒܬܶܡ ܡܘܝ

 ارهبح ܗܝܒܰܓܘ ܐܪܝܩܰܝ ܐܢܥܰܛܠܳܩܫܰܒ ܐܗܠܐ ܗܪܣܰܐ .ܐܢܗܟ ܐܢܗܠ

 )اره ܐܕܿܗ ܝܳܠܘܡܠ ܐܢܣܡܘܚܘ ܐܠܝܰܚܒ ܗܬܒܬܨܘ .ܐܬܒ݇ܪ ܐܬܫܡܫܶܬ

 ܚܰܢܡܶܠ ܒܘܬ ܢܢܝܚ .ܐܚܝܨܢ الصح ܐܢܿܗ ܝܺܠܡܘܫܘ ܐܬܧܩܣܰܺܥ

 ܐܬܘܦܳܬܘܽܫ ܗܠ !ةوبو ܐܝܿܬܝܠܬ ܒܘ ܩܥܰܚ امنه ܐܫܦ
 ܝܿܗܒ ̄ ܐܺܛܘܽܢ ̄ ܠܥ ܐܙܓܬܝܶܒܕ احكم ܡܝܣܒ ܐܬܣܠܰܩܡ
 ܒܘܬ ܗܠ ܬܝܐܘ )انهض اهدنم هيف ايكو ههكفحو

 ܢܘܗܬܘܢܟܦܗܰܡܘ الق ܢܡ ܡܕܡ ܨܳܪܘܬܝܒ ܐܢܳܝܫܰܢܬܶܡ ܐܠ الخوه
 ܒܛ ܐܢܡܐ ܐܢܿܗܒܪܕ ܢܝܕ هبامهزيسح ܠܝܟܡ .ܐܵܝܡ݂ܕܵܩܕ انهيم ̈ܝ ܦܐ

 ܠܝܒܩܢܕ ܢܠ الم ܢܘܓܕܒ .احاكحو ܐܢܩܘܬܠ ݂ܬܳܥܝܺܣ ܒܛ

 ܐܦܝܦܥ ܐܪܝܓܐ ܝܗܘܝܥܪܦܢܕ ܐܗܠܐ ܗܝ ܐܥܒܢܘ ܗܬܘܒܝܛ

 .ܐ̈ܝܠܥ ܝܗܘ̈ܪܝܕܡܒ

 3 97 اسم 3 39 3 66 59
 المحك 63 ܘܡ ]ܨܗ ܠܟ وكل رهو دك ديس ܠ
 ܢܬܝܿܒܬܟ ܡܒ ܐܿܖܗ ܒܘ ܫܘ ܐܪܬܘܢܒܰܘ ܬ ̱.ܐܠ̇ܝܛ ܒ نبح ܪܰܛܶܢܘ

 .ܢܬܘܵܒܠܒܰܘ

 ) ܪ
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 ةينايرسلا ناحلألاو سوقطلا ةأشن

 ةينامثلا ناحلألا ةعيبط

 ܝ

 ميحشأالا

 زاك ثيبلا

 ةينايرسلا ىقيسوملل يئانبلا ميمصتلا

 اهماسقأو ديشانألا ءامسأ

 ةطونلاب زاك ثببلا

 ܐܢܝܘܚܡ  ثلاثلا بوقعي كريرطبلا توص - ناحلألا سرهف

 ܐܢܝܘܚܡ  ةيواهرلا ةينايرسلا ةسردملا بسحب  ناحلألا سرهف

 رداصملا

 يزرت فيزوج يروخلا روتكدلا بألا ةمدقم

 ةينايرسلا ىقيسوملا ىلإ لخدم

 ةينايرسلاب  ةينايرسلا ىقيسوملا
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