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 ݁ܒܝ݂ܕ ݁ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ

George Gharzani   قلمك سيظل يقول الحقيقة الناصعة  

 Bashir Toma  َّتسمُع إْن ناديَت حيًا ولكن ال حياَة لَمْن تُنادي قد  :لمثلَ اأستاذي الكريم يبدو لي أن
 !!!ليوماأصبَح واقعًا 

•  jumaily-Aamir Al  ال  ،اكتب كّي تبقى ومضة أمل لألجيال الضائعة الّضاّلة لطريق الوطن
 !نقذ ما يمكن إنقاذه من ركام بلد يتهاوى؟وا ،تسهم في إحباط من يتشّبث بالبقاء

•   Sharara Zara   حاشا لقلمك ان ينكسر ويتوقف عن نشر الحقائق وترجمة روائع
  ...ادامك اهللا وادام.افكارك

 

 George Gharzani  

https://www.facebook.com/george.gharzani?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.gharzani?fref=ufi
https://www.facebook.com/bashir.toma.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/dr.amer.art?fref=ufi
https://www.facebook.com/sharara.zara?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.gharzani?fref=nf
https://www.facebook.com/george.gharzani?fref=ufi
https://www.facebook.com/bashir.toma.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/dr.amer.art?fref=ufi
https://www.facebook.com/sharara.zara?fref=ufi
https://www.facebook.com/george.gharzani?fref=nf


  الليل يرهق كاهلي
 والزمن يضغط ويشد أغاللي

  والقدر اللعين يالحقني كخيالي
  ويحطم كل أمانيَّ وأحالمي

 والكذب والغدر أصبح من شيم الرجالِ 
 وأنا ال أتقن فن اللعب على الحبالِ 

 رحم على الحالِ فلنسكت ونت
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 على الترجمة للسريانية لغتنا األم Bashir Toma كل الشكر للدكتور

 
Dec 6th 2014 
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بًا وشاِكرًا وُمساِمحًا وال يحبُس ضغينًة على َأَحدٍ ا لَّلُهمَّ اَ   !!!منحني قلبًا ُمحِّ

Dec 5th 2014 
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 !!!ألشراراسمع طلبتنا وخلص شعبك من أيدي استجبنا و البشر اإلله يا محب الرب ايها أ
 

 ليوم ُينفِّذَ العالم األنَّ  ،لخيرِ المحبِة والسالِم و المؤمنين بإله ارير لذا َنراُه يحارُب لشالعالُم في القْد ُوِضَع 

 !!!اًال للناسلبدِء كاَن قتّ اُمنُذ  ألنَّ إبليَس  هِ مشيئَة إبليس سيِّدِ 
 

 

https://www.facebook.com/bashir.toma.5
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تعظيَم وأسألك أن َتَهَب الكرام و اإلتبجيَل و الصباح ُاَقِدم لَك الفي هذا  ،له ما أمجَد إسمكاإلرب الأيها 
 ،ذنوبِ الخطأة غفران الو  ،معوزينالوُتشبَع  ،تشجيع للمتضايقينالو  ،شفاء للمرضىالغني المن كنزَك 

دائمَ السالَم المن و األمم و األلفة بين اإلمحبَة و المطرودين عونًا، وتزرع الو  !!! 

 

!!! 

Dec 4th 2014 
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مملؤة راحًة وبهجَة ومرحًا وِغبطةً الحياَة ال ُيريُد لإلنسان اهللاُ  ،نسان لُيقاتَل َعْنهُ اإل ال يحتاُج اهللاُ  !!! 
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كفانا شقاقات وخصامات فقد أصبحنا ُهزءًا  ،مماحكات بين كناِئِسناالنقسام و االَأَتَعَذُب َكثيرًا ِعْنَدما أَرى 
 !!!مماألوُسخريًة بيَن 

 

Matthew Mety Saliba الوحدة في المسيح  10عدد  1لرسالة االولى الى اهل كورنثس اصحاح /ا ,
  ى الوحدة اصحاحلإ ة, والدعو  11عدد  2افسس اصحاح 

AJ Qidso  شماسنا العزيز اريد اعلم هل السيد المسيح له المجد كان ارثدوكسي او كاثوليكي او غير
 ذلك من الطوائف

 

Yusuf Ishaq طوبى لمن له شجاعة لينتهر الخصومات،  ،نقساماتالحديث واألمنيات ُيضاعف اال
 !وُيوبخ المماحكات ويتمسك من اإليمان بالعروة الوثقى

https://www.facebook.com/matthew.m.saliba?fref=ufi
https://www.facebook.com/matthew.m.saliba?fref=ufi
https://www.facebook.com/aj.qidso?fref=ufi
https://www.facebook.com/aj.qidso?fref=ufi
https://www.facebook.com/yusuf.ishaq.3348?fref=ufi
https://www.facebook.com/yusuf.ishaq.3348?fref=ufi


 

Bashir Toma نسان أعني اإلنسان ولكْن بُكلِّ أسف اإلمجد جاء ِمْن أجِل خالص المسيح له لم السيد ال
رب الذاتي وكاَن ما كان وليغفر لهم الرضي األمجِد الكنسية في زمٍن مضى وقعت في َفِخ لاقيادات ال

 !!!نقساماالخطيئة وهي خطية الفِّر َعْن ِتلَك اليوم ُتكَ كنسية القيادات الويا ليَت 
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نشقاقاُت االحقاُد و األنقساماُت و االفلماذا  :إيماُننا واِحٌد , ُتراثُنا واِحدٌ  ،ُلَغتُنا واِحَدةُ  ،ِجْنُسنا واِحدٌ 
 !!!؟؟؟مماحكاتُ الو 

Zaher Douda ܝܕܝܕܐ ܐܣܝܐ ܒܫܝܪ: ܠ� ܦܘܠܓܐ ܐܘ ܣܕ̈ܩܐ ܒܝܢܬ  ܚܒܪܝ
ܥܡܝܢ. ܒܠܚܘܕ ܥܕܬܐ ܗܝ ܦܪܫܬ ܘܦܠܓܬ ܒܝܢܬ ܐܚܘܬܐ، ܠܟ 

 ܐܝܩܪܐ ܘܩܘܒܠܛܝܒܘܬܐ
AJ Qidso حبا للكراسي والمناصب ؟لماذا 

Yusuf Ishaq بذور قديمة 
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ستأصل ابشر، و الفة بيننا نحن لاإلمودة و المحبة و النشر اه لاإلرب الأيها  :ليلة هيالصالتي في هذه 
سالَم في المَن و األنشر او  ،وداعةالوَجمِّْل نفوسنا بالتواضِع و  ،ِحقَد والضغينة ِمْن قلوبناالبغضاء و ال
 !!!معمورةال
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  !!!سريانيالرامي اآلمماحكات بين أبناء شعبنا النقسامات و االُتحِزُنني كثيرًا 

https://www.facebook.com/bashir.toma.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/bashir.toma.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/zahirdooda?fref=ufi
https://www.facebook.com/zahirdooda?fref=ufi
https://www.facebook.com/aj.qidso?fref=ufi
https://www.facebook.com/aj.qidso?fref=ufi
https://www.facebook.com/yusuf.ishaq.3348?fref=ufi
https://www.facebook.com/yusuf.ishaq.3348?fref=ufi
https://www.facebook.com/laith.dawod?fref=ufi
https://www.facebook.com/laith.dawod?fref=ufi


Saad Alkass   ابن العبري  ةبين الجميع والعالم ةلمايكون انقسام اي اختالف فمعناها اليوجد محب
 داعي للبقاء على هذه االنقسامات يعد جميع االنقسامات هي لغويه ولفظيه واختالفات في الترجمه فال

 Zaher Douda   ܐܡܝܢ .ܡܪܝܐ ܡܚܕܐ ܘܡܒܣܡ ܠܒܟ 

 
 

Dec 3rd, 2014 
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ܶ
ܐ ܘ�

ܳ
ܐ ܰܘܐ݁�݂  !!!ܳܗ݂ܒܳ

ܐ ܦ݂ܳ 
ܳ
ܝܢ ݁ܬܪܝܨ݁ܬ ܶ ܐ ܕ݁

ܳ
�݂ ܺ ܘܕ݁

ܰ
ܝܳܢ݂ܬ ݁ܒܶܢܝ̈ ݁ܬ ܐ ݂ܒܰ

ܳ
ܐ ܘܶܪܚܡ݂ܬ  !!!ܗ̈̇ ܪܳܣܐ ܰܣ݂ܒܳܪܐ ܘܽܚܘ݁ܒܳ

 !!!َحرَد بيَن ُمعتنقيهاالِحقَد و الرهاَب و اإلباطلة تَنشر الديانة ال
 !!!أبنائهامودة بين المحبة و المل و األحقة فتنشر الديانة الأما 

 

Dec 1st, 2014 

 
Nov 30th, 2014  

 
ܝ̈  ܪܳܥܐ ݂ܕܳܣ݂ܒܰ

ܰ
ܘܳܪܳܝܐ   ܐ

ܽ
ܺܫܝܪ ܛ  ݁ܒܰܝ݂ܕ ݁ܒܰ

 

https://www.facebook.com/saad.alkass?fref=ufi
https://www.facebook.com/saad.alkass?fref=ufi
https://www.facebook.com/zahirdooda?fref=ufi


ܝ̈  ܪܳܥܐ ݂ܕܳܣ݂ܒܰ
ܰ
 ܐ

 ܣܶܘܐ ܐ̱ܳ� ܠ�ܰܥ݂ܦܶܪ݂ܟܝ
 
ܽ
 ܝ݁ܟܝܖܰ̈ ܘܣܺܘܝܚ ܐ̱ܳ� ܠ�ܛ

݂ܟܝ ܝܡ ܐ̱ܳ� ݁ܒܽܚܘ݁ܒܶ  ܫ݂ܓܺ
 ܠ�ܺܗܝܩ ܐ̱ܳ� ܠ�ܰܢܚܰܠܝ݁ܟܝ̈ 

ܝ̈  ܰܪܥ ܳܣ݂ܒܰ
ܰ
 ܐ

ܐ ܝܢ ݁ܦܺ ܝ݂ܓܺ  ܝ݁ܟܝܖܰ̈ �݂ܓܺ
ܝ ܠ�ܺܗܝܩ ܐ̱�ܳ   ܰܣ݁ܓܺ
ܝ݁ܟܝ̈   ܠ�ܶܡܫܰܡܥ ܶܥܢ݁ܕܰ
ܽܣܘܩ ܶܢܫܰܡܝ݁ܟܝ̈ 

ܶ
 ܘܐ

ܝ̈  ܰܪܥ ܳܣ݂ܒܰ
ܰ
 ܐ

ܝ ܨܶܗܐ ܐ̱�ܳ    ܰܣ݁ܓܺ
ܐ ܰܡܰܝܝ݁ܟܝ̈ 

ܳ
 ܠ�ܶܡܫ݁ܬ

ܝ݁ܟܝ ܰ  ܠ�ܶܡܚܳܙܐ ܰܘ�ܕ݁
ܕ݂ 
ܶ
 ܝ݁ܟܝܖܰ̈ ܠ�ܶܡܫܰܘܪ ݁ܒܐ
ܝ̈  ܪܳܥܐ ݂ܕܳܣ݂ܒܰ

ܰ
 ܐ

 ܝ݁ܟܝ̈ܖܰ ܫܺܢܝ݂ܓ ܐ̱ܳ� ݂ܒܽܫܘܦ݂ 
ܶܫܐ ̈ ܰܪܥ ܽܩܘܕ݁

ܰ
 ܐ

ܐ ܰܪܥ ܽܚܘ݁ܒܳ
ܰ
  ܐ

ܝ݁ܟܝ
ܰ
�݂

ܺ
ܺܡܝܢ ܐ

ܰ
 ܒܐ
 
 

 ݁ܒܝܕ݁ܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝܢ ܫܢ݂ܬ  -ܟܕ



 ܣܬܪܠܢ݁ܓ ܗܐ�ܣ
 
 

ܐ ݁ܒܳ ܘܳܪܳܝܐ  ܽܫܘܚܳܢܐ ݂ܕܶܠ݁ܒܝ̱  ܽܫܘܚܳܢܐ ݂ܕܠ�ܶ
ܽ
ܝ ܛ

ܰ
ܺܫܝܪ ܰܡ݁ܬ  ݁ܒܰܝ݂ܕ ݁ܒܰ

 
 ݁ܟܳܡܐ ܽܫ̈ܘܚܶܢܐ ݂ܒܶܠ݁ܒ̱ܝ ܶܡܢ ܳܥܠ�ܳܡܐ

ܝܳܫܐ ݂ܒ ܶܡܢ ݁ܒܺ
ܳ
ܛ ܶܪܫ ܕ݁  ݂ܦܳ

ܳ
�   ܕ݁

ܟ݂  ܶܢ݂ܬܰܗ݁ܦܰ ܗ ܕ݁
ܶ
�݂ ܐ ܨ݂ܒܺ  ݁ܒܽܚܘ݁ܒܳ

 
ܳ
ܪ ܰܥܡ ܶܩܛ� ݂ܬܰܚ݁ܒܰ

ܶ
 ܘܳܗܐ ܐ

 
ܳ
 ܶܪܗ�

ܶ
 ܳܗܐ ܽܫܘܚܳܢܐ ݂ܕܶܠ݁ܒ̱ܝ ܡ�

ܐܶܡܢ 
ܳ
ܘ ܳܡ݂ܬ ݂ܕܶܫ ݁ܒ݂ܓܰ ݂ܓܳ  ܳܡܐ ݂ܕ

ܐ ܽܡܘ݂ܬ ܽܚܘܠ�݁ܕܳ ܝܥ ܕ݁ ݁ܒܺ
ܰ
 ܘܳܥܠ�ܳܡܐ ܛ

ܐܰܘܡܫܰ̈  ܣ݁ܦܳ ܝܺܡܝܢ ݁ܒ݂ܟܶ  ܫ݂ܓܺ
ܶ
 ܐ�

݂ܦܳܣܩ ܰܣ݂ܒܳܪܐ  ܘܶܢ݂ܦܶܠ݂ܬ ܺܠܝ ݁ܒܰ
�ܽܝܘܡ  !!!ܶܡܢ ܳܡܐ ݂ܕܳܚܶܙܐ ܐ̱ܳ� ݂�ܽ

 

  ܣܬܪܠܢ݁ܓ ܗܐ�ܣ
 ݁ܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝܢ ܫܢ݂ܬ ݁ܒܝܕ݂  -ܟܛ

 

 عالمالقروح في قلبي مَن الًكم ِمَن 
 شَّرِ الخيَر ِمِن الذي ال ُيَفرِّق ال

 محبةالأردُتُه أن َيسلك ب
 !!!قتلَ الوها قد صاحب 

 وها ُجْرُح قلبي ممتليء قيحاً 



 !!!وطنالمما يجري داخل 
 ُخلدِ الوالعالم في ُسباِت ك

 !!!مالالمسؤولون مغرمون بالو 
 ملاألوقد أصبُت بفقدان 

 !!!مما أراُه ُكلَّ َيومٍ 

 
Nov 29th 2014 

ܐ ܳܘܠ�ܳܝܐ
ܳ
�݂ ܺ ܘܕ݁

ܰ
ܗܶܘܐ ܥܶ  ݁ܬ

ܶ
 ݂ܬ

ܳ
 ܶܥܰܠ݂ܬ ݂ܕ�
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�
ܶ
ܐ ܐ

ܳ
ܢܳ�݂ ݁ܒܰܢ̈ܝ ܳܡ݂ܬ ܐ ݂ܒܰ ݂ܓܶ ̈ܘܠ�ܳ ܰܠ݂ܬ ݁ܦܽ

ܐ
ܳ
ܘܳܪܽܢܘ݁ܬ

ܰ
ܐ ܘܶܡ݁ܬܛ  !!!ܽܚܘܳܝ݂ܕܳ

 !!!تطورِ الوَطِن َبْل َسَبَب الوحدِة و النقساماِت َبْيَن أبناِء االديُن َيِجُب أْن ال َيكوَن َسَبَب ال

 
Nov 28th 2014 
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ܝ ܠ�ܳܡܪܳܝܐ ܰܘ݂ܒܳܥܳܩ݂ܬ ܺ ܘܕ݁

ܰ
ܐ݁ܬ

ܳ
݂ܬ ݂ܒܳ

ܳ
  ܰܘ݂ܒܛ

ܐ
̈ܳ
ܐ ܰܘ݂ܦܺܫܝܳܩ݂ܬ

̈ܳ
ܝ ܠ�ܳܡܪܳܝܐ ܰܘ݂ܒܰܥܣܳܩ݂ܬ ܺ ܘܕ݁

ܰ
 ݁ܬ

ܐ
ܳ
ܐ ܰܘ݂ܒܰܡܠ�ܽܝܘܬ

ܳ
ܣܺܢܝܽܩܘ݂ܬ ܝ ܠ�ܳܡܪܳܝܐ ݂ܒܰ ܺ ܘܕ݁

ܰ
 ݁ܬ
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ܳ
ܘ݂ܬ ܐ ܰܘܒܰܚ݂ܕܽ

ܳ
ܪܽܝܘ݂ܬ ܘܺܕܝ ܠ�ܳܡܪܳܝܐ ܰܘ݂ܒ݂ܟܰ

ܰ
 ݁ܬ
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ܳ
ܚܺܠܝܽܡܘ݂ܬ ܐ ܘ݂ܒܰ

ܳ
݂ܟܺܪܝܽܗܘ݂ܬ ܝ ܠ�ܳܡܪܳܝܐ ݂ܒܰ ܺ ܘܕ݁

ܰ
 ݁ܬ

ܐ
ܳ
݂ܬ
̈
ܝܢܳܘ

ܰ
ܘܠ ܐ ܘ݂ܟܽ

ܳ
ܝܽܢܘ݂ܬ

ܰ
ܝ ܠ�ܳܡܪܳܝܐ ݁ܒܳܗ݂ܕ ܐ ܺ ܘܕ݁

ܰ
 ݁ܬ

 ُشكِر للَربِّ الَتقديُم 

 ضيقات وفي الخيراتالشكر للرب في ال
 سهالتالصعبات وفي الشكر للرب في ال
 متالءالحاجة وفي االشكر للرب في ال
 فرحالَترح وفي الشكر للرب في ال
 مرض وفي العافيةالشكر للرب في ال
 حوالاألحال وفي ُكلِّ الشكر للرب في هذا ال



 
ܐ 
ܳ
ܘ݂ܬ ܝ݂ܟܽ ܶܢܝܢ ܶܡܢ ܳܡܪܳܝܐܰܡ݁ܟܺ

ܶ
ܐ ܐ

ܳ
݂ܬ
̈
ܝ݁ܒܳܘ

ܰ
ܐ ܛ

ܳ
ܺܡܝܽܡܘ݂ܬ

ܰ
 !!!ܘ݂ܬ

 !!!اهللاِ تواضع والوداعة ِنعمتان ِمْن ال

 
ܰܚ̈ܘ̱ܗܝ ݁ܒ̱ܐ 

ܰ
ܐ ܰܥ�

ܳ
݂�݁
ܰ
 ܐ

ܶ
ܗ ܡ� ݁ܒܶ ܺܢܝܚ ܘܠ�ܶ ܢ ܶܢ݂ܕܰܡ݂ܟ ܐ̱ܳܢܳܫܐ ܘܶܢ݁ܬ݁ܬ ܝ݁ܟܰ

ܰ
ܐ

ܐ
ܳ
 !!!؟؟؟ܳܢܽܫܘ݂ܬ

 !!!؟؟؟نسانيةاإلنسان ويرتاُح َوَقْلُبُه ممتلىء ِحْقدًا على إخَوِتِه في اإلَكيَف َيَناُم 

 
 
̈
ܝܳܢ݂ܬ ܐ̱ܳܢܳܫܐ ܐ ݂ܒܰ ܐ ܶܢ݂ܦܽܪܘܣ ܽܚܘ݁ܒܳ

ܳ
݂ܦܺܨܝܽܚܘ݂ܬ ܐ ܘ݂ܒܰ

ܳ
ܘ݂ܬ ܶܥܐ ݂ܕܺܢܶܚܐ ݂ܒܰܚ݂ܕܽ ܝܳܢܐ ݂ܕ݂ܒܳ

ܰ
  !!!ܐ
 

َة َبيَن الذي َيبغي أْن يعيَش ِبَفَرِح َوَبهَجٍة َيْنُشُر ال  !!!َبَشرِ المحَّ

 Yusuf Ishaq يا رب حافظ على طعمها الطيب !آخ على المحبة صارت مثل الخبز تناسب كل وجبات الطعام / 

 

 Nov 27th 2014 
 

ܗ!!!  ݂ܒܶ
ܳ
         ݂ܕܳܥܡ�

 !!!تي َتْعَمُل ِفيهِ الخطيئة الخاطيء لَشخِصه وَلِكنَّه َيْكَرُه ال ال ُيبِغُض اهللاُ 

ܝܐ܆ ܐ� ܣܢܝ ܣܘܥ�ܢܝܗܘܢ. 
̈
ܐܡܪ ܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܒܫܪܒܐ ܗ�: ܐܚܒ ܚܛ

 ܘ� ܬܫܘܛ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܦܘܕܝ̈ܗܘܢ.. ܕ� ܐܦ ܐܢܬ ܕܬܬܢܣܐ ܘܬܫܬܕܠ

  Yousif Bagdas ..ܒܗܘܢ

ܫܶܡܗ  ܐ ݂ܒܰ  ݂ܕܶܢܦܽܪܘܣ ܽܚܘ݁ܒܳ
ܳ
�
ܶ
ܘ̱ܗܝ ܐ ݂ܦܰ ܰܢܩܶܪ݂ܒ ܚܠ�ܳ ܰܚ݂ܕ ܕ݁  ܣܺܢܝܩ ܕ݁

ܳ
ܳܗܐ �

ܳ ܰ
�

ܝܳܫܐ  !!!ܰܩ݁ܕܺ
 !!!قدوسالسمه االمحبة ب ليس بحاجٍة لُيقاِتَل أحٌد عوضه بل أْن َينُشَر اهللاُ 

ܐ 
ܳ
�݂

ܺ
ܚܛ ܘܪܳܚܐ ݂ܕܰ

ܽ
ܘ݂ܟܶܝܗ ܶܡܢ ܐ ܗ݂ܦܽ ܐ ݂ܒܰ  ܳܚ݂ܕܶ

ܳ
�
ܶ
ܳܝܐ ܐ

ܰ
ܐ ݂ܕܰܚܛ

ܳ
ܐ ݂ܒܰܡܘ݁ܬ  ܳܚ݂ܕܶ

ܳ
ܳܗܐ �

ܳ ܰ
�

 !!!ܘܺܢܶܚܐ

https://www.facebook.com/yusuf.ishaq.3348?fref=ufi
https://www.facebook.com/yusuf.ishaq.3348?fref=ufi


 !!!ليحيا خطيئةِ الخاطيِء ولكنَُّه يفَرُح بعودِتِه عن طريق ال ال َيفرُح ِبَموِت اهللاُ 

 
Nov 26th 2014 
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ܗ ݁ܒܐ
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ܐ ̱ܗܝ ܺܚܐܽܪܘ݂ܬ ܝ݁ܕܳ

ܰ
 !!!؟؟؟ܐ

َيٍة َهِذِه  َدُته في جهاِت الَايٌَّة ُحرِّ  !!!؟؟؟ربعاألِم العالتي أهاَنْت َشعَبنا َوَشرَّ
 

ܗ 
ܶ
ܢܶܗܶܘܐ ܐ̱ ܳܢܫ ܽܢܘ݂ܟܳܪܳܝܐ ݂ܒܳܡ݂ܬ ݁ܟܳܡܐ ܰܥܣܳܩܐ ̱ܗܝ ܰܘܟܳܡܐ ܰܩܫܳܝܐ ̱ܗܝ ܕ݁

ܪܶܥܗ
ܰ
 !!!ܰܘ݂ܒܐ

 !!!نسان غريبًا في وَطِنِه وأرِضهِ اإلَكم هو َصعٌب وَكم هو قاٍس أن َيصيَر 
 

ܰܡ݂ܬܝ
ܶ
ܝܳܡܐ،  ܐ

ܺ
ܿܘܠ ܰܥܰܡܢ �

ܽ
݂ܕ ܶܡ݁ܕܶܡ ܶܡܛ ܶܢ݁ܬ݁ܬܺܥܝܪ ܶܪܥܳܝܢ ܳܥܠ�ܳܡܐ ܘܢܶܥ݁ܒܶ

݂ܬܪܽܗܘܢ
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ܶܝܐ ݂ܒܳܡ݂ܬܽܗܘܢ ܰܘ݂ܒܐ
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ܳ
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ܐ  ؟؟؟ܘܳܗܳܫܐ ܳܣ݂ܒܺܠܝܢ ܶܡܛܳܪܐ ܘܽܩܘܳܪܐ ݂ܕܰܣ݂ܬܳܘܐ ܰܩܫܳܝܐ ،ܠ�ܺܗܝ݂ܒܳ
ذين أضحوا غرباء في وطنهم الأولئك  ،مظلومالعالم ويفعُل شيئًا ِألجل شعبنا الَمتى َسيفيُق ضميُر 
 ؟؟؟قاسيالشتاء الن يتحملون مطر وبرَد اآلو  ،الهبالصيف الوبلدهم وٕاحتملوا َحرَّ 

 

Nov 25th 2014 
 

ܢ ܺܢܝܰܫܢ ܺܪܳܫܳܢܳܝܐ
ܰ
ܰܡ݂ܬܝ ܶܢܗܶܘܐ ܽܫܘܘܳܫܛ ܳܡ݂ܬ

ܶ
 ؟؟؟ܐ

 ؟؟؟رئيسالمتى سيصبح تََقدُّم وَطننا هدفنا 
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̈ܶ
 !!!ܰܗܺܢܝܐ

 !!!َعمالهانئة والنِّ حياِة النسان ِمْن ُحريِة اإلقويمة ليست طقوسًا َتمَنُع الديانة ال



 
ܝ̈  ܠ�ܰ ܰܠܛ ܰܥܠ ܩ݂ܕܳ
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̈
 !!!ܐ̱ܳܢܳܫܐ

 !!!ناساليوم سيفًا ُمسلطًا على رقاِب الدين الواأسفاه لقد أصبح 
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 !!!وطن وليس َهْدِمهِ الحق يجب أْن يكون سبب ُبنيان الدين ال

 
Nov 24th 2014 
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ܐ ܰܠ݁�  !!!ܽܚܘ݁ܒܳ

 !!!ريحالرجاء بال َمَحبٍَّة ماهو إال هباًء ُتذَّريِه ال

 
Nov 22nd 2014 

ܗ̇  ܡܰܗܝܶܡܢ ݁ܒܳ ܝܳܢܐ ݂ܕܰ
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�݂ ܺ ܘܕ݁
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 !!!݁ܬ
 !!!ديانة بال محبة هي قيد ورباٌط للذي ُيؤِمُن بهاال
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ܳ ܐ ܰܙܝܳܢܐ ݂ܒܰܝ݂ܕ ܐ̱ܳܢܫ ܠ�ܶܡ݂ܬܰ�݁
ܳ
�݂ ܺ ܘܕ݁

ܰ
ܗܶܘܐ ݂ܬ

ܶ
݁ܬ

ܐ
ܳ
�݂ ݂ܕܺ ܝܫ ܶܡܢ ܰܚܠ�ܳ ܐ ܰܡܪܳܥܐ ݂ܒܺ

ܳ
�݂ ܺ ܘܕ݁

ܰ
 !!!݁ܬ

 !!!سرطانالديُن مرضًا أخطر ِمَن ال يصبح اهللابعض للقتاِل بسِم الدين سالحًا بَيِد العندما يصبُح 

݂ܕܫܳ  ܪܳܢܳܫܐ ܳܡܶܪܐ ܰܗܘܳ� ܳܡܳܢܐ ݂ܓܰ ܘ ݁ܒܰ
ܳ
 ؟ܟ݂ ܐ

ܟ݂ 
ܳ
ܠ݁ܬ ܳ�݂  !!!݁ܒܰܝ݂ܕ ܳܡܽܡܘܳ� ܰܫ݁ܦܶ

 ؟عقِل ماذا دهاكَ النسان صاحب اإليُّها أَ 
 !ماِل أذَلْلَت ذاَتكَ البواسطِة 



ܘ̇ 
ܳ
ܰܠܛ ܥܰܠܝ݁ܟ؟؟؟ܦ݂ܳ  ܐ

ܰ
ܐ ݂ܕܶܢܫ݁ܬ ܣ݁ܦܳ ܢ݁ܬ ܠ�݂ܟܶ

ܰ
ܩ ܐ  !!!ܽܪܘܳܫܐ ܠ�ܽܡܘܢ ܳܫ݂ܒܶ

ܘ݂ܟ ܳܠܟ݂  ܘܗܝ ܘܺܚܐܳܪܐ ܗ݂ܦܽ
̈
݂ܕ ܽܣܘܛܰܡ̈ܘ̱ܗܝ ܦܽܣܿܘܩ ݁ܦ݂ܟܘܰܪ  !!!ܰܩ݁ܕܶ

َلَط عليكَ تللمال أْن يَ  لماذا َتسَمحُ يا فاِهم   !!!؟؟؟سَّ
 !!!قَطْع ُرُبَطُه وُعْد ُحرَّاً اَحطِّْم قيوَدُه و 

� ܫܪܪܐ ܫܪܝܪܐ܆ � ܡܬܚܪܪ ܒܪܢܫܐ. ܡܟܝ�ܝܟܢܐ ܕܢܬܚܪܪ܆ ܙܕܩ  �ܘ
ܕܢܕܥ ܫܪܪܐ.... ܠܘ ܫܪܪܐ ܕܝܠܗ ܙܥܘܪܐ ܘܡܬܚܡܐ. ܫܪܪܐ ܪܒܐ 
ܕܝܠܝ ̱ܗܘ.ܟܘܠܢܝܐ... ܗ� ܕܐܡܪ: ܕܝܠܟ܆ ܠܘ ܕܝܠܟ ̱ܗܘ. ܘܕܝܠܝ܆ ܠܘ 

 Yousif Begtas 
 

Nov 21st, 2014 

݂ܒܰܙ݂ܒܳܢܐ ܕ
ܰ ܰܡ݂�݁  ܺܢܐܰܨ݂ܦ ܕ݁

ܳ
ܝܳܢܐ ܕ�

ܰ
ܘ̱ܗܝ ܡܰܗܝܡܳܢܐ ܰܫܺܪܝܳܪܐ’ܐ

ܰ
ܰܗ̈ܘ̱ܗܝ ܰܠ݁� ݂ܒܰ

ܰ
 !!!ܐ

 !!!بائِه ليَس مؤمنا صاِدقاً آذي ال َيْهَتمُّ بَتأريِخ ال
 

Nov 20th, 2014 

 

ܳܢܳܢܐ ܳܚܶܝܐ ܰܚ̈ܝܶ  ܐ ܐܚ݂ܒܰ
ܳ
ܘ݂ܬ ܨܺܪܝ݂ܟܽ  !!!݂ܕܰ

 !!!عوزالحياة  اكسالن يحيال
 

ܰܪܟ݂ 
ܰ
ܛ  ܶܡܨ

ܳ
ܢ ܘ�  ܶܡ݂ܬܰܡܣ݁ܟܰ

ܳ
ܺܫܝܳܪܐ � ܪܳܢܳܫܐ ݂ܟܰ  !!!݁ܒܰ

 !!!نشيط ال يفتقر وال َيعتازالنسان اإل
 

ܡ̈ 
ܶ
ܶܪ݂ܟ ܐ ܳܗܐ ݁ܒܰ

ܳ ܰ
ܘ ܳܡܪܳܝܐ �

ܳ
ܶܢܝܢܐ

ܶ
ܪ ܐ

ܰ
ܢ ܰܢܛ

ܰ
ܶܢܝܢ ،ܳܗ݂ܬ

ܶ
ܪ ܐ ܶܢܝܢ ܶܡܢ  ،ܰܥ݁ܕܰ

ܶ
ܳܣܐ ܐ

ܰ
ܐ
݂� ܡܺܪܝܺܡܝܰܢܢ

ܺ
ܺܡܝܳܢܐ

ܰ
 !!!ܰܡ�ܰܥܝܶܗܝܢ ܰܒܚܳܢܳܢ݂ܟ ܘܳܠ݂ܟ ܽܫܘ݂ܒܳܚܐ ܐ

َمجَد الُهنَّ ِمْن أمراِضُهنَّ بحناِنَك ولَك َنْرَفُع شفِ ا ،ساِعْدُهنَّ  ،ْحَفْظُهنَّ ا ،إللُه بارك ُأمَّهاِتنااربُّ الأيها 
 !!!دوماً 

ܐ 
ܳ
ܘܳܢܫ ܳܡܽܡܘܳ� ܩܺܪܝ ܰܥܠ ܰܗܝܳܡܽܢܘ݂ܬ ܐ ݂ܕ݂ܟܽ

ܳ
ܐ ܶܫ݁ܕ݂ܬ

ܳ
�݂ ܺ ܘܕ݁

ܰ
݂ܕ ܳܗܘܳܝܐ ݂ܬ ݁ܟܰ

ܳܡܐ  !!!ܫܠ�ܳ
 !!!سالمَ اليماِن اإلقرأ َعلى اَماِل فَ ال ِلَجْمعِ ِديٌن َوظيَفًة الِعْنَدما َيْصَبُح 



ܘ̣ 
ܽ
ܒ݁ ܐ ܡ݂ܕܰ  ܖܳ̈ ܢ ܰܥܳܡܐ ݂ܕܰ

ܶ
ܛ̈ܥ ܘ ܐܰܢܘ̱ܗܝ ݁ܦܰ ݂ܬܽܗܘܢܖܶ̈ ܘ݂ܒܽ ܝ݂ܓܳ ܝܢ ܰܕ�݂ܓܺ  !!!ܐ ܘܳܝܨ݂ܦܺ

 !!!أواه لشعٍب قادُتُه َحْمَقى َوَجَهلُة َوَيْهَتمُّون ِبَشَهواِتِهمْ 

 ܡܶܨܐ 
ܳ
ܗ �

ܶ
ܐ ܶܡܢ ܙܽܥܘܽܪܘ݂ܬ  ܛܰܥܡ ܽܚܘ݁ܒܳ

ܳ
݂ܕ� ܪܳܢܳܫܐ ݂ܕܰ ܚ݁ܒܰ ̱

ܰ
 !!!�ܶ ܖܳ̈ ݂ܕܰܢܶܚ݁ܒ݂ �

 !!!خريناآلأْن ُيِحبَّ  ُحبَّ في ِصَغِرِه ال يسَتِطعُ ال ذي لم َيُذقِ النسان اإل

ܽܚܘܒܳ݁  ܪ ܕ݁  ܢܰܣ݁ܒܰ
ܳ
ܝܳܢܐ ݂ܕ�

ܰ
ܝܳܢ݂ܬ ܐ̱ܳܢܫܳ̈ ܐ  ܳܝܕ݂ܰ  ܐܐ ݂ܒܰ

ܳ
ܳܗܐ�

ܳ ܳ
ܳܢܐ  ،ܥ �

ܳ
ܘܳܢܶܩ݂ܦ ܠ�ܳܣܛ

ܝܳܢܐ ݂ܕܽܗܘ
ܰ
ܐ ܐ  ܶܨܒܳܝܢ ܺܫܐ݂ܕܳ

ܶ
 !!!ܰܘܡܰܫܡ�

 !!!َشيطاَن َوُيْكِمُل َمشيَئَة إبليَس كائنًا َمْن كانَ الَوَيْتَبُع  ،اهللاَ َبَشِر ال َيْعِرُف المحبة َبيَن الَمْن ال ُيَبشُِّر ب

 
ܳ
݂ܬܳܪܐ ݂ܕܺܢܐܰܨ݂ܦ ݂ܕܺܚܐܽܪܘ݂ܬ

ܰ
 !!!ܳܢܳܢܶܝܐܖܳ̈ ݂ܕ ܳܢܽܡ̈ܘܰܣܘ̱ܗܝ ܛܐ ܢܰܚܰܪܪ ܶܢܰܫ̈ܘ̱ܗܝ ܶܡܢ ܽܫܘܥ݁ܒܳ ܐ
 !!!ظالمةالحرية ُيَحِرُر ِنساَءُه من عبودية قوانينِه الذي يهتم بالبلد ال

݂ܬܳܪܐ 
ܰ
ܘܳܘܳܪܐ ܰܢܐܶܠ݂ܦ ܶܢܫܶ̈ ܐ

ܽ
ܶܢܝܢ ܐ݂ܕܺܢܝܶܫܗ ܛ

ܶ
 !!!ܰܘܢܰܝܰܩܪ ܐ

 !!!ِنساَء وَيْحَتِرُمُهنَّ التطُوْر ُيَعلِّم البلد الذي َهَدُفُه ال

ܪܳܢܳܫܐ ܰܫܘܳܝܐ ܰܘܡܰܗܝܡܳܢܐ ܰܫܺܪܝܳܪܐ ܘ̱ܗܝ ݁ܒܰ
ܰ
ܐ ܰܠ݁�

ܳ
ܢ݁ܬ݂ܬ

ܰ
 ܡܰܝܰܩܪ �

ܳ
�  !!!ܰܡܢ ܕ݁

 !!!مرأَة َلْيَس إنسانًا سويًا وال مؤمنًا صادقاً الَمْن ال َيْحَتِرْم 

Nov 19th, 2014 
 

݂ܬ  ݁ܓܰ ܐ ܘܶܪ
ܳ
ܐ ݂ܕܳܡܪܳܝܐ ݂ܒܶܠ݁ܒ ܐ̱ܳܢܳܫܐ ܶܢܥܽܩܘܪ ܶܡܶܢܗ ܶܣܢܐ݂ܬ ܪ ܽܚܘ݁ܒܳ ݂ܕ ܶܢܫ݁ܬ݂ܓܰ ݁ܟܰ

 !!!ܢܳܩܳܡܐ
 !!!نتقامالالبغضاء وَرغبَة اإلنسان تستأصل ِمْنُه الرب في َقْلِب اعندما َتسَتِعُر َمَحبَُّة 

 ܡܰܝܰܩܪ ܳܣܦ݂ 
ܳ
ܠ ܒ݁ ܰܥܳܡܐ ݂ܕ� ܐ ܶܢ݁ܦܶ

ܳ
ܥ݂ܬ ܐ ܘܺܝ݂ܕܰ

ܳ
ܐܳܪܽܝܘ݂ܬ

ܳ
ܘ݂ܬ ܺܡܝܫ ܰܣ݂ܟܽ

ܳ
 !!!ܐ

 !!!َجْهلِ ال َيْسُقُط في ُمسَتنَقعِ  علمَ الثقافَة و الذي ال َيْحَتِرُم الشعُب ال

ܘܠ ܶܢ݂ܬܰܚܰܫܚ ܰܒ݂ܦܰܥܠ ܪܰܚܡ
ܽ
 !!!ܚܳܠ݂ܦ ݁ܦܰܥܠ ܩܛ

ܪ  ܰܘܚܳܠ݂ܦ  ݂ܦܰܥ�ܱ ݁ܦܰܥܠ ܣܺܢܝ ܢܰܣ݁ܒܰ  !!!ܶܚ݂ܒ ݁ܒܰ
 !!!ِبِفْعِل صاِدقْ  لْ ْقُتْل ِلَنَتَعامَ اُ ِعَوَض ِفْعِل 
 !!!ِبِفْعِل َأْحِببْ  ْر ْبِغض ِلُنَبشّ أَوِعَوَض ِفْعِل 



 

ܝܳܢ݂ܬ ܐ̱ܳܢܫܳ̈ ݁ܦܪܺ  ܐ ݂ܒܰ ܰܡܳܝܐ ܐܝܽܣܘ݂ܬ ܽܚܘ݁ܒܳ ̈ ܐ ܰܝܺܩܝܰܪ݂ܬ ܕ݁
ܳ
ܺܢ݂�  !!!ܰܡܪ݁ܓܳ

 !!!لثمنِ الناس جوهرة غاليُة اَمَحبَِّة َبْيَن الَنْشُر 

 

 
ܳ
ܥ� ܐ ݂ܦܶ

ܶ
 ݂ܕܶܢܠ�ܶܚܐ ܘܢܶܥܛ

ܶ
ܐ ܳܘ�

ܳ
ܐ ܰܘ݂ܒܺܗܝܽܠܘ݂ܬ

ܳ
ܺܢܶܚܐ ܳܥܠ�ܳܡܐ ݂ܒܺܢܝܽܚܘ݂ܬ ܠ ܕ݁

ܰ
 ܩܛ

ܗ ܶܡܢ ܺܣܝܳܡܬ݂  ܐܰܚܫ̈  ܘܽܣܘܪܳܥ݂ܦܶ
̈ܳ
 !!!ܳܚ݂ܬ

 !!!لمعاجماِفْعَل َقَتَل وُمشتقاِته من  وَ العالُم براحٍة وهدوٍء يجُب أْن َنْمَسَح َونمح لكي يعيَش 
•  

  Fasseh Asfar   ن إ عزيزي شماس بشير انت ذكرتني بمقولة نابليون عن المستحيل،ألننا و
فالجميع هم ذرية ألخوين قتل احدهما اآلخر  .ذهانناأارها قد غرست في آثلكن ،هاو حاولنا مح

 وتحت عيني االله.....

݂ܬ  ݁ܓܰ ܐ ܘܶܪ
ܳ
ܪܳܢܳܫܐ ܶܢܥܽܩܘܪ ܶܡܶܢܗ ܶܣܢܐ݂ܬ ܳܡܪܳܝܐ ݂ܒܶܠ݁ܒ ݂ܒܰ ܐ ܕ݂ ܪ ܽܚܘ݁ܒܳ ݂ܕ ܳܫ݂ܓܰ ݁ܟܰ

ܐ 
ܳ
 ܶܢܩܡ݂ܬ

 نتقام.االبغضاء ورغبة ال منه تَقتِلع نساناإل قلب في ربال محبة تستعر عندما

 Yusuf Ishaq   لى إليس وجود كلمة القتل والقتلة ومشتقاتها في القاموس هو الذي يدفع اإلنسان
  القتل

 
ܪܬ݂  ݁ܓܰ

ܶ
ܐ ܕ݂  ܝܐ ܝ̇ܗ ݁ܦܺܪܝܽܣܘ݂ܬ ܽܚܘ݁ܒܳ

ܶ
�݂

ܺ
ܳܫܳܢܐ ܰܘ݂ܕܳܝܪܬܾ݁ ܳܡܪܳܝܐ ܘܰ ܐ ܐ ܰܘ݂ܕܠ�ܶ

ܳ
ܐ ܘܬܴ݂ ݂ܕܳܡ݂ܬ

̈ܘ̱ܗܝ ݂ܒܰ ܳܪܳܡܳܝܐ ܽܣܘܪܳܝܳܝܐ ܰܘܫ݂ܒܳ
ܳ
ܝܳܢ݂ܬ ܰܥܰܡܢ ܐ  !!!݂ܒܰ

 !!!رامي السرياني وجيرانهِ اآلتراث بين أبناء شعبنا الللغة و او لرب والوطن امحبِة  رسالتي هي َنشرُ 

 
 
ܿ
 ܶܡ݂ܬܚܶܙܐ ܺܠܝ ݂ܕܳܥܠ�ܳܡܐ ܼܛ

ܵ
ܐ ܘ�

ܳ
ܐ ܰܥܺܡܝܩ݁ܬ

ܳ
ܝܥ ݁ܒܶܫܢ݂ܬ  ܳܫܰܡܥ ܳܩܠ ݁ܒܺ

ܝ̈ ܒܽ݁ 
ܺ
݂ܒܰܢ̈ܝ ܰܥܰܡܢ �� ܬܱ݂  ܶܡܐܘܳܓܳܢܐ ܰܕ݂ ܝ݂ܟ ܰܡܢ ܕ݁

ܰ
ܐܐ

ܳ
ܗ ܺܪܝܳܚܐ ݂ܕܶܢ݂ܦܛ  !!!ܢ݁ܒܶ

ومين َكَمْن َخدََّرْتُه مظلالعالم غارٌق في نوٍم َعميٍق وال يسمُع صوت شكوى أبناء شعبنا الَيبدو لي أنَّ 
 !!!نْفطِ ال راِئَحةُ 

https://www.facebook.com/fasseh.asfar?fref=ufi
https://www.facebook.com/fasseh.asfar?fref=ufi
https://www.facebook.com/yusuf.ishaq.3348?fref=ufi
https://www.facebook.com/yusuf.ishaq.3348?fref=ufi


ܐ ܘܶܢܫܽܩܘܠ ܰܙܝܶܢܗ  ܐ݂ܒܳ ݂ܕ ܳܚܶܙܐ ݂ܕܺ ܝܳܢ݂ܬ ܳܥܶܢ̈ܗ ݁ܟܰ ܶܢܗܶܘܐ ܳܪܥܳܝܐ ݂ܒܰ ܝܪ ܕ݁ ݁ܟܳܡܐ ܰܫ݁ܦܺ
ܘ ܶܢܫܰܡܥ ܳܩܠܶ 

ܰ
ܐ ܳܡܐ ݂ܕܶܢܚܺܙܝܘ̱ܗܝ ܐ ܐ݂ܒܳ ܺ ܗ ܳܗܳ� ܰܘܢܽܩܘܡ ܠ�ܽܩܘ݂ܒܶܠܗ ܘܶܢܥܽܪܘܩ ܕ݁

 !!!ܳܪܥܳܝܐ ܰܫܺܪܝܳܪܐ
ذئُب الفَيهُرَب  ،ذئَب يأُخُذ سالحه ويقُف ُقبالتهالراعي وسَط أغناِمِه وعندما يرى الما أجمَل أْن يكوَن 

 !!!حقيقيالراعي الهذا هو  ،عندما يراه ويسمَع صوَته

 

݂ܬܪܰ 
ܶ
ܝܳܡܐ ܰܘ݂ܦܽܪܘܩܳ ܳܡܪܳܝܐ ܐ

ܺ
ܠ�ܳܨܳ� ܘܝ̱ܗܝ ܶܡܢ ܳܗܳ� ܐܰܚܡ ܰܥܠ ܰܥܰܡܢ �

ܘ݂ܦܳܝܐ  !!!ܰܘܪ݂ܕܽ
م على شعب  !!!ضطهاداالضيق و المظلوم وخلصه من هذا ال نايا ربُّ َتَرحَّ

 

 

݂ܕ ܰܥܳܝܐ ݂ܕ�ܴ ܖܳ̈ ܳܗܐ ܳܚܶܙܐ ܐ̱ܳ� ݂ܟܳܡܐ  ܶܥܐ  ܳܣܥܺܪܝܢ ݁ܒܰܢ̈ܝ ܰܡܪܺܥ݂�ܽܗܘܢ ܘ݂ܟܰ ܐ̱ܳܢܫ ݁ܒܳ
ܽܢܘܢ �ܴ 

ܶ
 ݂ܕܶܢܣܽܥܘܪ ܐ

ܿ
ܽܠܘ ܳܣܽܥܘܽܪܘ ܶܡ݁ܬܼܛ ܝܢ ܰܠܡܰܩ݁ܒܳ ܝܢ ܝ݁ܒܺ ݂ܬ ݁ܒܰܢܝܽܗ̈ܘܢ ܘܳܝܗ݁ܒܺ

ܝ̈  ܶܣܐ݁ܦ̈ܝܳ  ݁ܟܺ  !!!ܶܗܐ݂ܦܰ
ستعدادهم ارعاة ال يزورون أبناء رعيتهم وعندما يرغب أَحٌد بزيارتهم ال يظهرون الها أنا أرى بعض 

 !!!لقبول زيارة أبنائهم مقدمين أعذارًا واهيةً 
Nov 15th 2014 

 
ܪܳܢܳܫܐܬܱ݁  ܘܳܨܳܪܐ ̱ܗܝ ܠ�݂ܒܰ ܐ ̱ܗܝ ܘ݂ܒܽ ݂ܕܳ ܐ ̱ܗܝ ܘܽܫܘܥ݁ܒܳ ܳ ܐ ܰܩܘܕ݁ ܠ�ܳܥ݂ܕ ܽܚܘ݁ܒܳ ܐ ݂ܒܶ

ܳ
�݂ ܺ  !ܘܕ݁

 !!!حتقاٌر لإلنساناستعباٌد و اَمَحبَِّة َقْيٌد و الديانُة ِمْن دوِن ال

 
ܝܳܩܳܪܐ

ܺ
 ܳܫܶܘܐ �

ܳ
ܝܰܪܐ ̱ܗܘ ܘ� ݂ܓܺ

ܰ
ܘ̱ܗܝ ܐ ܶܥ�݁ܒܰ  ܳܝܶܨ݂ܦ ܕ݁

ܳ
 !!!ܳܪܥܳܝܐ ݂ܕ�

 !!!حتراماالذي ال يهتم بخرافِه أجيٌر وال يستحق الراعي ال

ܝܽܒܘ݂ܬ ܐ̱ܳܢܫܳ̈ 
ܰ
ܐ ܛ

ܳ
�݂ ܺ ܘܕ݁

ܰ
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 ܰܚܰܝܝܽܗ̈ܘܢ ܰܘܪܡܳ  ܘܰܠ݁�
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 !!! ܰܘܪܳܗܳܒܐܝܽܗܘܢ ݁ܒ݂ܕܶܚ�

 !!!لِرهابِ الَخوِف و احياتهم ورميِهم في  وليست تعاسةَ  !!!همءَ بشِر وهناال ديِن سعادةَ الغايُة 
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ܳܗܐ ܘ�
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݂ܕ ܚܛ ܪܳܢܳܫܐ ܶܡܢ ܽܫܘܥ݁ܒܳ ܐ ܽܚܘܳܪܪ ݁ܒܰ
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ܘ ݁ܓܳ̈ ܐ ܖܶ̈ ݁ܒܰܪܡ ܳܗܶܠܝܢ ݁ܒܽ ܰ ̈ܝ  ݂ܒܶܫܡ ܬܱ݁ �ܹ ܕ݂ ܠ�ܰ ܩ݂ܕܳ ܐ ܳܪܶܡܝܢ ܽܣ̈ܘܛܶܡܐ ݂ܒܰ
ܳ
�݂ ܺ ܘܕ݁

 !!!ܐܐ̱ܳܢܫܳ̈ 
 !!!شيطانالخطيئة و الستعباد انسان ِمْن اإلدين تحرير الَهُدُف 

 !!!ناسالدين يضعون قيودًا في رقاِب الدجالين ِبْسِم الجهلَة الولِكنَّ هوالء 

݂ܕ ܢܰܗܝܶܡܢ ܖܶ̈ ܐ ܡܰܝܩܰܡ݂ܬܝ ܶܢܗܶܘܐ ܐ̱ܳܢܫܳ̈ ܐܸ  ܢ  ݁ܒܰܝܺܩܝܽܪܘܬ݂ ܐ ݂ܟܰ ܪܳܢܳܫܐ ܘܶܢܗܶܘܐ ܳܣ݂ܟܰ ݁ܒܰ
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ܠ ܺܢܝܽܚܘܬܷ݂ ܰܥܡ�

ܽ
 ؟؟؟!!!ܗ ܶܡܛ

 !!؟؟؟!وتصيُر غايَة عملنا ِألجل راحتهِ  ،نساناإلمحترميَن عندما نؤمن بأهمية  سامتى سنصبَح أنا
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ܳ
�݂ ܺ ܘܕ݁

ܰ
ܗܶܘܐ ݁ܬ
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ܰܘܪ ܐ
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 !!!ܶܢ݁ܬܛ

ܪܳܢܳܫܐ ܡܰܫܶܡܫ   ܢܶܗܶܘܐ ݂ܒܰ
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 !!!ܠ�݂ܬ

ܕ݂  ܶܢܗܶܘܐ ܰܥܒ݂̈  ݁ܒܰ ܶܥܐ ܶܡܰܢܢ ܕ݁  ݂ܒܳ
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ܳ ܰ
 !!!ܚܶܡܐܖܳ̈ ܐ ܶܠܗ ݁ܒܰܪܡ ܕܶ݁ �

ܗ ܘܶܗܢܳܝܳܢܐ ݂ܕܐ̱ܳܢܫܳ̈ 
ܶ
ܽܢܘ݂ܬ

ܳ
ܘ݂ܒܬ
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ܐ ܛ
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�݂ ܘ݂ܕܽ
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ܐ ݂ܕ݂ܬ ܠ ܳܣ݂ܟܳ

ܽ
 !!!ܐܶܡܛ

ܗ ܘܽܫܘܳܢܳܩܗ
ܶ
 ܟܺܡܝܽܪܘ݂ܬ

ܳ
 !!!ܘ�

 -:ترجمةال
 !!!نساناإلدين في خدمة السنتطور متى أصبح 

 !!!دينالنسان في خدمة اإلوال َيكون 
 !!! ال ُيريدنا عبيدًا َله بل أحباءَ اهللاَ ألنَّ 

 !!!نساناإلدين سعادة وهناء الألنَّ غاية 
 !!!هءوليس تعاسته وشقا

 

 

ܘܳܪܳܝܐ   ܠ�ܳܗܳܩܐ
ܽ
ܺܫܝܪ ܛ ܽܪܘ݂ܬ ݁ܒܰ  ܣ݂ܕܺ

 
ܐ ܣܺܘܝܚ ܐ̱ܳ� ܠ�ܶܫܡܶܫ݂ܟܝ̱ 

ܳ
ܢ ܪܺܚܝܡ݁ܬ

ܰ
 !!!ܳܡ݂ܬ

 !!!݂ܒ݂ܕܶܩܰܠܝ݁ܟܝ̱̈ ܝ݁ܟܝ ܫܺܢܝ݂ܓ ܐ̱ܳ� ܖܰ̈ ܨܶܗܐ ܐ̱ܳ� ܠ�ܰܢܗ



ܘ
ܽ
ܝ݁ܟ̈ܝ̱ ܠ�ܶܢܫܰܡ̈ܝ ܛ ݁ܒܰ

ܶ
 !!!ܝ݁ܟܝ̱ ܖܰ̈ ܠ�ܺܗܝܩ ܐ̱ܳ� ܠ�ܛ

ܝܪ ܰܥ̈ܝ ܫ݂ܓܺ
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ܝܳܢ݂ܬ � ݂ܒܰ ݂ܟܝ̱ ܗ̱ܽ  ܕ݁  !!!ܘ ܽܚܘ݁ܒܶ

ܝ݁ܟܝ̱̈  ܝ ܣܺܘܝܚ ܐ̱ܳ� ܠ�ܶܠܥܰܙ̈ܝ ܶܥܢ݁ܕܰ  !!!ܰܣ݁ܓܺ
ܝ݁ܟ̈ܝ ܘܰܢܚܰܠܝ݁ܟܝ̈  ݂ܒ ܐ̱ܳ� ܠ�ܳܥ݂ܒܰ

ܰ
 !!!ܘܶܡ݂ܬܰܝܐ

ܝ݁ܟܝ̱  ܰ  !!!ܣܶܘܐ ܐ̱ܳ� ܠ�ܶܡܰܣܩ ܶܗܽܪܘܡ ܰܘ�ܕ݁
ܝܳܢ݂ܬ ܐ̱ܳܢܰܫܝ݁ܟܝ̈ ܠ�ܺܗܝܩ ܐ̱ܳ�  ܐ ݂ܒܰ  !!!ܠ�ܽܚܘ݁ܒܳ

 -:ترجمةال
 شوقال

 !!!ِلَشمِسكَ  محبوب أنا مشتاقٌ الَوَطُننا 
 !!!َعِطٌش أنا لنْهَريَك ُمتَيٌم ِبَنخيِلكَ 
 !!!تاِئٌق ِألَخباِرَك لَنَسماِت ِجباِلكَ 
 !!!إْذ بيَن أضُلعي َيْضَطِرُم ُحبُّكَ 

 !!!تائٌق ِجدًَّا لتغريِد عناِدِلكَ 
 !!!ُمَتشَّوٌق لغاباِتَك َوِوْدياِنكَ وأنا 

 !!!أنا مشتاٌق لتنشِق عبيِر ُوروِدكَ 
 !!!أنا ظاميٌء للُحبِّ بين أناِسكَ 
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ܳ
ܢܳܝܐ ܳܡ݂ܬ ܢ ܶܡ݂ܬ݁ܒܰ ܝ݁ܟܰ

ܰ
 ؟؟؟ܐ

ܗ ܺܡܝܽܢܘ ܳܪܶ� ܐ̱ܳ� ݂ܒܶ
ܳ
 ݂ܕ݂ܒܐ
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 !!!ܳܗܳ� ܽܫܘܐ

ܘܳܢܶܝܗ ݁ܦܺܫܝܽܩ ̱ܗܘ ܰܣܺܓܝ  !!!ܘ݂ܦܽ
ܐ  ܐ ܰܘ݂ܒܽܚܘ݁ܒܳ ܠ�ܽܚܿܘܕ݂ ܶܡ݂ܬ݁ܒܢܳܝܐ ݂ܒܽܚܘ݁ܒܳ  !!!݂ܒܰ

 ؟؟؟َوطنُ الَكْيَف ُيْبَنى 
 !!!ل ُأَفكُِّر فيه َدوَماً ؤاسالهذا 

 !!!وجوابه ُجدُّ بسيط
 !!!محبِة وحدهاالمحبِة وبالُيبنى ب

 



 

ܪܰܥܢ ܪܺܚܝܡ
ܰ
ܐܐ

ܳ
ܘܺܫܝܢ ܪܺܚܝܡ݁ܬ ܐ ݂ܬܽܦ݂

ܳ
 ݁ܬ

 !!!ܳܡܳܢܐܝ̣ ݁ܟܳܡܐ ݂ܕܰܢܪܶܚܩ ܶܡܢ ܰܥ݂ܦܶܪ݂ܟܝ ܛ
 حبيبة ستظلين محبوبةً الأرضنا 

 !!!ثمينالمهما َبُعْدنا َعْن تراِبِك 

 

ܢ ݁ܒܰ ܝܽܪ̱ܗܘ ݁ܒܠ�ܶ ܐ ܫ݂ܓܺ
ܳ
ܐ ݂ܕܳܡ݂ܬ  ܽܚܘ݁ܒܳ

̈ܘܫܰܡܝܢ ܝܢ ܰܪܺܚܝܺܩܝܢ ܶܡܳܢ̇ܗ ܒ݂ܓܽ
ܰ
�݂

ܺ
ܐ ܢ ܕ݁ ݂ܦܶ

ܳ
 !!!ܐ

  وطن َتْضَطِرم في َقْلِبناالَمَحبَُّة 
 !!!َوَلِئْن ُكنَّا َبعيديَن عنُه بأجسامنا

 

  jumaily-Aamir Al   ܩܽܢ̈ܘܰܡܝܢهل من الممكن أن نستخدم بدل "بقنومين  :دكتور بشير  ،" بأجسامنا݁ܒܰ
واألفضل أن  ،فيما الثانية سريانّية محض ،ألن األولى "يونانّية متسرينة" ؟"ܦܓܪܢ ܒܓܘرن فغو غا"ب

 !األصيل"نستخدم "السرياني 

 Bashir Toma    ݂ܒ ܳܠܚܳܡܐ
ܳ
ܘܫܳܡܐ ܛ  !!!݁ܓܽ

 

Nov 13th 2014 

 

ܠ ܰܥܰܡܢ ܶܡܢ ܛ�ܽܘܶ�  ܐ ݂ܕܳܣ݂ܒܶ ܘܳܪ݂ܦܳ
ܽ
ܐ ݂ܕܳܗܳ� ܥܽܫܘܩܳܝܐ ܘܛ

ܳ
ܰܡ݂ܬܝ ܠ�ܰܚܪ݂ܬ

ܶ
ܐ

 ؟؟؟!!!݂ܕܳܥܠ�ܳܡܐ ܺܚܐܳܪܐ݂ܬܶܚ݂� ܚܳܝܳܪܐ ܘܶܫܡܳܥܐ 
م تحت َبَصِر َوَسْمعِ الذي ُيعانيِه شعُبنا من الَكرِب العذاِب و النهاية لهذا المتى  رِ العالِم ال ُظالَّ  ؟؟؟!!!حُّ

 

ܢ  ܰܙ݁ܒܶ ܐ ܶܡܢ ܳܗܶܠܝܢ ܕ݁ ݂� ܰܠܢ ܰܣܝ݂ܦܳ
ܺ
ܳܪܐ ܐ ܳ ܠ ܽܫܘܳܪܝ ܕ݁ ܶܡ݂ܬܚܶܙܐ ܺܠܝ ݂ܒ݂ܟܽ

ܳܢܐ
ܳ
 !!!ܰܢܦܳܫ݂ܬ̈ܗܘܢ ܠ�ܳܣܛ

 !!!ذين باعوا أنفسهم للشيطاناليبدو لي أنَُّه في كلِّ بداية قرن لنا سيفو من أولئك 
 

 Risha-Amir Khalloul   

https://www.facebook.com/dr.amer.art?fref=ufi
https://www.facebook.com/bashir.toma.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/amir.khalloulrisha?fref=ufi
https://www.facebook.com/dr.amer.art?fref=ufi
https://www.facebook.com/bashir.toma.5?fref=ufi
https://www.facebook.com/amir.khalloulrisha?fref=ufi


 ܥܠܡܐ � ܢܥܕܪ
 ܐܢ ܚܢܢ � ܢܚܪܪ

 ܗܘܢ̈ܝܢ ܩܕܡ ܒܬܝ̈ܢ
 ܡܢ ܫܘܥܒܕܐ ܕܒܢ̈ܝ ܗܓܪ
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ܘܢܰܚܢ ܗܰܘܝܰܢܢ ܽܢܘܟ݂  ܐ ܝ݂ܟ ݁ܓܽ
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ܰ
ܶܝܐ ݂ܒܐ

ܝܩ
ܺ
 ؟؟؟!!!ܘܰܫ݁ܬ

عالم يتفرج وهو الأصبحنا غرباء في أرضنا ووطننا و  ،تي أصابتناالجريمة الهل هنالك مثل 
 !!؟؟؟!صامت

 

Nov 12th 2014 

 

ܿܘܩ ܶܨ݁ܦ  ܠ ܰܥܠ ܳܡܪܳܝܐ ܘܽܗܘ ܶܢ݁ܦ ܫ݂ܒܽ ݁ܬ݁ܬ݂ܟܶ
ܶ
ܡܳܚܪ ܘܐ ܐ ݂ܕܰ

ܳ
ܚ ܪܳܩ݂ܟ ݂ܬ

ܰ
ܘܶܢ݂ܦ݁ܬ

ܰܡܝ݁ܟ  �ܶܥܐ ܩ݂ܕܳ
ܰ
 !!!݁ܬ

 !!!بواَب أماُمكَ األرب فهو َسُيَخلُِّصَك َويْفَتُح الَتكِّْل على اقلق و الَدْع 

Nov 11th,2014 
 

ܰܡ݂ܬܝ ܶܢܚ݁ܕܶܐ ܒ݁ 
ܶ
ܢ ܘܢܶ ܚܽ ܐ ܘܩ ܶܣ݂ܕ̈ܶܩܐ ܘܶܚ�ܳܝܶܢܐܘܳܝ݂ܕܰ  ؟؟؟ܫ݁ܒܽ

 ؟؟؟شقاقات والمماحكاتالمتى نفرح بتوحدنا ونترك 

ܐ ܒ݂ܶ 
ܳ
ܐ�ܶ ܠ�ܳܥ݂ܕ ܳܗܝܳܡܽܢܘ݂ܬ ̇ܗ ݁ܦܺ ܐ ܰܠ݁� ܠ�ܰ  !!!ܐܽܚܘ݁ܒܳ

 !!!َمَحبَِّة ال َثمَر لهُ اليمان ِمْن دوِن اإل

Nov 10th,2014 
 

 Bashir Toma   

ܢ ݁·ܰ 
ܰ
݂ܬ
̈ܳ͢ ݂ܳ͗  ͖ΑܳΏܳͮܳ ܰܐ

ܺ
͔ Ͱܰ̈ͼͶܳܽͲ݁ ܐ ܶͲ݁υܰͮΑͩ ͖ΑܳΎͣܽͮ ݂ܽͣܬͼͯܺ΅ͨ ͷ ܰ́ ͳ݂ܽͣܢ  ܰ́ ͻܶ ͔ܳͮΑܶ͢ܘ͕ 

 ͕ ܳΕ݂ܳ ̈ͣ ܰ ͼͶܳͶ͔ܰܶ ܳܗܶܠܝܢ݂ܕͮ ̈Ε݂ܶ 
ܳ
Ζ ͔ͻܶܳ͵̈ܘ

ܽ
ܶܙ͕ ܰܘͽͯͶܶ ܐ ̈͢ ͵ܰͤ . 

https://www.facebook.com/bashir.toma.5?fref=nf
https://www.facebook.com/bashir.toma.5?fref=nf


ة وءمملالعصيبة و اليام األحتمال َوْقر هذه ارب يكون في عونكم على الوقار ال يجزيلالبطاركة النا ءآبا
 .ضيقاِت ُيعَجُز عن وصِفها

 Yusuf Ishaq الحالة تحتاج الى كواهل كثيرة / كاهلك وكاهلي ،ال تدعوهم يشيلون الوقر وحدهم!! 

 Risha-Amir Khalloul 

Ύ ͕Εͯ ̈͗  Ͱ͖̈͗ܪΑͩܘ͕ ܘΕ; ͕͓ܬͻ͠ܡ ܕ،  ͖υ͚Ζ ͽͮܪܨΕܘ ͽͯͯͩ͘
 ܘܐ̈;Ε͕ ܕΕ͗ͮ̈͢ܘܢ. ܕΈͻ Ζͣܠ ΄ͷ ܪΓͮͯ͢ܘܢ.

 ͯ̈Γ ̈ܝΕ͗ Ͱ͗τ ͘͠ܘ΄ ͔ͼܬ͕. ܘ ̈͢ ͔ͯ̈ ܘܐ͗ Ϳͥܘ ͔ͲυͮΑͩ· ΕͯͲܐܘ ͔ͦ
͖Αͩܘ͕ ܘΕͿ͵ ͢ܘܢΓΈͻ ͣͯͨ͘ ͔ͼͳͮܐ 

 Bashir Toma 

ܘܢ  ܽ͢ ͶܽͲ݁ ݂ܰ͠΅ͻ݂ܰܽͣܬܽܗܘܢ ݁ܕͼܳͮܰΕ݂ܶ ݂ʹ Ͷܽ΅ͻܶ ͽܰͣܢ ܰܐͮ ܰ́  Ͱܰ̈ͼ ݂͘ ܰ͵ ܽܪܘܢ 
 ͯ̈Ͷ͔ܺͨܶ  ݁͗ ݂ܬ ܳͣ ܘܢ ͵ ܽ͢ ͶΎܳ ݂ͣܬܽͮΑܺ ͽܶ Α ܰͩ ; ͔ܳͼͮܰܘܢ ܙ ܽ͢ ͵ Ε݁ͯ ܰ͵ Αܰܡ 

͓ܳܪ͖ ܺͥ  ͔ܳͶ ܳ́  Ͱ̈ ܰͩ ͯͶܺΒܰ،  ΐͿܰ·݂ܰܘ ͔ ܳͩ Έ݂ͻ݂ܶܕ ͔ ܳͦ ͻܽͣܢ ܺܪͮ
ܶ
݂ܓ ܐ ͽͯ ݁ܕܰܐ݁ܕܶ ܶ͵ ܳܗ

 ܰͯ̈ͼΓܳ ܶ͵ 
ܶ
Ύ͓̈ ܘܢ ܰܘܗܰܘܘ ݁·ܺ ͔ܽ͢ ͽͮ ܶͤ ܳͥ  

ܳ
Ζ݁ܕ ݂͠ ܰ ݁͗ ͻܽͣܢ 

ܶ
Ε݁ͯ  ،ܘܰܐ;Ͱܺ ܐ ܰ͵  ͖ ͷ ܳܗ݂ܕܶ ܰ́ ܘ
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ܰ Ζ ܰΑܰ ݁͗ ͣܽ;ͣܢ  ܰ ͚݁ Ε݂ͻ݂ܶܕ 
ܳ
Ζ
ܶ
 ܢ.ܢ ܐ

Nov 8th,2014 
 

ܡܫܰ̈  ܶܝܐ ݂ܕܰ ܘܠ�ܳܝܐ ܰܘܦ݂ ܐ�ܹ ܽܫ̈ܘܳܕ݁  ݂ܒ݂ܕܽ
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ܶ
ܘ̱ܗܝ ܐ

ܰ
  ݂ܕܰܥܠ�ܳܡܐ ܰܠ݁�

ܳ
�  ܽܣܘ݁ܟܳ

ܳ
 !!!ܳܩܳܩܐ ݂ܕ�

 !!!وِهذاٌر بال معنىً عالم ليست سوى َهذٌي الوعود مسؤولي 

 

ܚ̈ ܖܳ̈ ܐ ܰܡܘܬ݁ ܺܢܶܚܐ ܰܚ̈ܝܶ   ܢ ܶܢܪܰܚܡ ܰܘܢܰܝܰܩܪ ܠ�ܰ
ܶ
ܐܕ݂ܳ ܳ� ܐ  !!!݂ܕܶ

 !!اً بعضحترمنا بعُضنا اَنعيُش َحياًة ُمثِمرًة إذا أحببنا و 

 !احترام اآلخر بركة ال ينضب معينها فهي سواقي تجري من عرش اهللا

ܳܢܐ  ܝ݁ܟ ܽܢܘܳܗ�ܰ     ܽܚܘܢܝ ܰܡܠ�݂ܦܳ
ܰ
ܘܢ ܐ ܶܪ݂ܟܽ ܝ ܳܡܪܳܝܐ ܢ݂ܒܰ

̈
ܬ ܝ݂ܒܳ

ܺ
ܰܡܨܡܺܚܝܢ ܰܠ݂�݂

ܳܪܐ  ܰܝܘܶܣ݂ܦ ܡܰ�݁
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  مونارتُ نكم هجَّ ألشكرا لكم 
 مّرتين حرٍ غ مؤمن من جُ لدَ حّتى ال يُ 

 حتى ال تقولوا ما كنا نعرف
 حتى ال تتفاءلوا بالخير

 هل هم السابقون ونحن الالحقون
 اأم أّن هناك ربّ 

 سنة ثّم قال كفى 1400أّخرها 
 

 رسالة من مسيحيي العراق
 
سيسجل التاريخ يوما ما بعد أْن يتبّخر مسيحيو العراق بكلدانهم وآشورييهم وسريانهم أّنُه  

كان يعيش قبل كذا سنة ُأناس ُيْدَعْوَن المسيحيين كانوا سكان العراق األصليين، وكانوا 
 .مسالمين وطيبين، ولكننا طردناهم

ر هو من المسيحيين (الكلدان واالشوريين إيسجل التاريخ س  ّن اإلسالم السياسي ال... هجَّ
 .والسريان) من موطن اجدادهم

لمشاركتهم سيسجل أّنهم ُطِرُدوا من ديارهم ال بسبب ضلوعهم في نهب البلد أو تخريبه أو  
ء بالمحتل و ألنهم هم من جاأهلية، أو لطمعهم في الحكم، في الحرب الطائفية واأل

 االميركي، بل ألنهم مسيحيون فقط، نعم مسيحيون
ن يربو على (الطاغية) كا المسيحيين في زمن صدام حسينعدد سيسجل التاريخ أّن  

ة الشيعة) و(خالفة السنة) تضاءل ن عددهم في ظل (حكم أئمإ المليون نسمة ونصف، و 
 .خمس القادمةلى الربع مليون في عشر سنوات. وسيصبح صفرا في السنوات الإ
وي المسلمين الهاربين من جحيم (الحكم ؤ ي(المسيحي) الذي  ن الغربأسيسجل التاريخ  

االسالمي السياسي) ويعطيهم الحياة الكريمة ويبني لهم المساجد، لم يستطع أن يجد مأوى 
 .آمنا للمسيحيين (أصحاب الدار) في ديارهم أو في أي بقعة أخرى

قاموا نهضة العراق الحديث، كما أقاموا حضاراته أسيسجل التاريخ أّن المسيحيين الذين  



القديمة لم تشفع لهم مساهماتهم في بناء البلد فالطرد والتهجير والتهديد والقتل والجزية كان 
 .نصيبهم

 .سيسجل التاريخ أّن أكثر الناس وطنّية وأكثرهم حّبا للعراق باتوا خارج أسواره 
بالربيع العربي لم يكن سوى خريف إسالمي طويل  -زوراً  -جل التاريخ أن ما سميسيس 

 .قرناً  14سقطت فيه الرؤوس كما سقطت قبل 
سيسجل التاريخ أّن رجال الدين المسلمين سكتوا عن هذه الجريمة، وأن السكوت عالمة  

 .الرضى
 فشكرا للسماحة 
 شكرا للرحمة 
 شكرا للسالم 
 شكرا للمحبة 
 )لـ (ال إكراه في الدينشكرا  
 شكرا لداعش التي تحاول أن تطبق اإلسالم بحذافيره 
 شكرا للفاتيكان الذي ال يطالبنا سوى بالصبر والصالة 
 شكر لكل المثقفين والمفكرين الذين أقفلوا أفواههم لما يحصل لنا 
مسيحيين دادي (بغداد) ونينوي (الموصل) لمعاملتها الغْ شكرا لـ بصرياثا (بصرة) وبيث  

 .خير معاملة ولتنظيفها هذه المدن من رجس المسيحيين ونجاستهم
شكرا لحكام العراق من الطوائف التي تحكم باسم االسالم السياسي الذين دمروا العراق  

 بصراعاتهم وكان المسيحيون من ضحاياهم
 كارهينصولها الحقيقية) وسلمتنا الى الأشكرا ألميركا التي أعطتنا الديمقراطية (على  
شكرا إليران والسعودية وقطر وتركيا الذين استرخصوا الدم العراقي وخصوصا الدم  

 المسيحي
 شكرا لإلعالم العربي واإلسالمي الذي يستكثر حتى ذكر جرائم إبادة المسيحيين 

 نفاقلفلسطيني يموت تحت األ -دِّعاءً ا -المنظمة، بينما يثور ويثير الغبار 
عالم بالتنوع الديني ذين يتغنون صباح مساء عبر وسائل اإلشكرا لكل السياسيين ال 

 )ثني والثقافي في العراق (الجديدواإل



شكرا للخالفة اإلسالمية التي خيَّرتنا بين اعتناق اإلسالم أو دفع الجزية أو قطع  
 .الرؤوس، فهي ال تفعل أكثر مما فعل أسالفها

ن ال يجتمع أنان في العراق كما أثبتت من قبل نه ال يجتمع ديأنها أثبتت شكرا لها أل 
 .دينان في الجزيرة

 ختامًا نقول..... ال خير في أرض فقدت ِملحها 
 
 

 

 ͕ ܳΕ݂ܳ  لوطنا 

͕ ܳΕ݂ܳ ܘܢ
ܽ
͕ ܐ ܳΕ݂ܳ!     لوطنالوطن آٍه ا! 

 !لبلدالبلد يا ويل ا     !ܰܐ݂ܬܳܪ͖ ܳܘܝ ܰܐ݂ܬܳܪ͖

͕
ܳ
݂ܬ
̈ܳͣ  ܘܰܐͥ

̈
͔ ܶͥ  !ألخواتاألخوة و ا     !ܰܐ

 
݂ܳ̈͘  ܘܳ;

̈
͔ ݂ܶ͘ ;ܳ ݂ܳΕ͕!     لجداتاألجداد و ا! 

͕
ܳ
݂ܬ
̈ܳ͢ 

ܶ
͕ ܘܐ

̈ܶ͢ ݂ܳ͗  !ألمهاتاآلباء و ا     !̱ܐ

ͳ݁ͮܽͣܢ ܰΕ݂ͮ
ܺ
͔ ܐ ܳͳ݁ͮ؟أين أنتم     ؟ܰܐ 

ܘܢ ܽΕ݁Ͷ ܰ ݂͘ ; ͔ܳ ͷ ܰ́ ܘܢ 
ܽ
 !أواه على ما عانيتم   !ܐ

݂ܦ Ύܽͣܳܪ͖
ܳ
͔ܳͣ ܐ  !ُقرَّ اللَحرَّ و ا     !ͥܽ

ܘܢ ܽΕ݁Ώ ܰ ݂͘ Β ܢ ̈ͣ ͳܽͮ ܰΕ݁ ܳ  !بيوتكم َتركتم    !͗݁
Ͳ݂Ε݂ͮܽͣܢ ܺͣ Β

ܰ
ΑܳΈ݂͖ ݁ܬ ܰ́  !لتراب سريركماو     !ܘ

͕
ܳ
Α݂ܬ ܰͦ Ε݂ܰܝ ݁ܕܰ͵

ܶ
 ؟أما ِمْن نهاية     ؟ܐ

ΐͮ ܺΕ݁Βܰܘ ͔ܶ; ͔ܳͶ ܳ́  !والعالم أعمًى وأبكمْ     !ܘ

ͽ ܰ͵  Ε݂ͮ
ܺ
͕ ܐ ܳ͢

ܳ
Ξܰ!      اهللالنا! 

ͣܳܪ݂·ͳ݂ܽͣܢ ܽͨ  ͕ ܶͤ ܳͥ  !ضطهادكمالذي ينظر ا     !݁ܕ

ͽ;ܰͣ ܰ ͚݁  Ε݂ͯ ܶ ݁͗  !هو هو ملجُأنا    !ܽܗܘͮܽͣ 



 !هو هو سينقذكم    !ܽܗܘͮܽͣ ΑܽΈͻܶܘܩ ͵ͳ݂ܽͣܢ

 ͯ̈ ܺ ݁͗ ̈ܝ  ܳ ݂͠ ͮ
ܺ
 !ألشراراِمْن أيدي      !ͽ͔ܶΓܶ ܐ

 ܳ̈ͯ ܰ ͼ ͔݁͗ ͔ͻܳ ܳ ݂͠ ݂͗  !لهالكاأبناء      !݂ܕܰܐ

 ܳ̈ͯ ܰ ͼ ͔݁͗ܳͼ ܳͩ  !لشيطاناأبناء      !͔ ݂ܕܳ;
 

 

 ͔ܳͼͯΓܰ ͽܰ ܰ́ ܘ͵ͻ͔ܳܳ ܕ
ܽ
 ܘܐ

ܳ
Η ݂͘ ͔ ܘܶ; ͣܳܪ݂·ܳ ܽͨ ͕ ݁ܕܰ΄ΎͣΓ͔ܽͯܳ ܘ

ܳ
Α݂ܬ ܰͥ  ͕

ܶ
ܐ݂ܬ
ܺ
Ε݂ܰܝ ݁ܬ

ܶ
ͺ ܘܳܪͥܶ ܐ

 ؟ܳͶܳΒ͔ ܐΕ݂ܰܝ
 ݁ܶ͘ ΅ͻ͓ܶܳܪ͖ ܘ ܺͥ  ͔ܳͶ ܳ́  ͽܳͯ΄ܶܪ Αͯ ܺ́ Ε݂ܰܝ Ε݁ͻܶ݁ܬ

ܶ
ͩܽ ܐ ܶ ܡ ܶ ݁͠ ܶ ݂͠ ͔ ܳΈ݂ͮܺܪ݂ܕ ͔ܳ ܰ́  ͔ͻܳܳܗ ͷ

Ε݂ܰܝ؟
ܶ
 ܐ

 !لمسالم متى؟الذي أصاب شعبنا الضيق المعاناة و اضطهاد و االمتى تأتي نهاية العذاب و 
 !!!؟؟؟طهد متىضلمالشعب الحر ويفعل شيئًا من أجِل هذا العالم امتى سيصحو ضمير 

Nov 4th 2014 

 

͔ܳͶ ܳ́  عالمال إهمال  ͼ݂ܳͯܰܽͣ͢ܬ 

ͣܳܪ͔ͮܳ ܽͨ  ΑͯΓܺ ܰ ݁͗  ݂͠ ܰͯ  طورليال بشير نظم  ͗݁

ܳͶ͔؟ ܳ́  ͽܳͯ΄ܶܪ Αͯ ܺ́ Ε݂ܰܝ Ε݁ͻܶ݁ܬ
ܶ
 عالم؟ال ضمير سيستيقظ متى  ܐ

!͕ ܳΕ݁Ώͯܺ ܰ́  ͕ ܳΕ݂ͼΓܶ ݁͗  Άͯ ܺ ݁͘ ܰͨ  !عميقٍ  نومٍ  في غارقُ  إنه ها  ܳܗ͕ 
 
ܶ
ͽ ܐ ܳ ͚݁ ͣ ܽ ݁͗ Ε݂ܰͽܰܝ Γͻܶ΅ܽͣܢ    ؟شعبنا أنينَ  سيتمعون متى ؟́ܰ

ͻܽͣܢ!
ܶ
݂ܓ ܐ ͔ ܰܐ݁ܕܶ ܳͩ Έ݂ͻ݂ܶܕ ͔ ܳͦ  !ْتُهمأَصمَّ  قد نفطال رائحة إنَّ    ܺܪͮ

 ̈ ܰ́ ͓ܽܪܘ݂ܬ  ܺͥ َيةِ  شعارِ  أصحابَ   !υ͔ܰܳܶܝ ΓܳΎ΅͔ܳ ݂ܕ  شعوبال ُحرِّ

Ώ͔ܳͯܕܰ݁  ܺΈ݂; ͔ܳܳܙ ͔ܳͶܳ΅͵ ͣͶܰ  فارغاً  ضجيجاً  عالمال مألوا لذينا! 
 ܶ͵ ͽͮΑܺ ܳܗ ݁͘ Ϳܰ ͽ͔ͯΓܳͻ̱ܳܐ Ͱ̈Ύ݂ܰܕ ܶͤ  !اإلنسان بحقوق مبشرونال أولئك  !͵
 ݂͘ ܰ́ ݂ܳܕ 

̈ ܶ
ΗΈ݂Βܰ ͖ ̈ܶ ݁͠ ܰ ͔̈͡ ܳͩ Έ݂ͻܶ نفطال ِلسادةِ  ذالءاأل لعبيدا   !ܝ! 

ͽܰͻͣܽ΅Γͻܶ݁ܕ ݂ʹ ;ܳ ͖Αܳ ݂͘ ܘܢ ܰ; ܽ͢ ݁͗  Ε݁ͯ ܰ͵  ايسمعونن أن قطُّ  فيهم أمل وال ܘ



!ͽͶܰ ݂͘ ͤܽܘܢ ΄ͽܰͯΎͣΓܽ ܘܶ; ͦͻ݂ܶܕ 
ܳ

Η·݂
ܳ
 ومعاناتنا عذابنا رواينظ أنْ  وال ܐ

ͣ ܽͨ ͽ̈ͯΓܰ ܘ ܰͦ ݁͗ Γܺͣܢ  ͚݁ Αͻܶ ܰܐܘ 
ܳ
ͽͯ!!!̈ܖ  ضطهاداتناوا المنابآ يحسوا أنْ  وال ݂·ܰ

 
, 2014stNov 1 

 
ͷܽͳ݂ ݁͗  ͧ ܰ ݁͘ Γܰ ͔ ܳͦ ͯΓܺ ܥ ܿͣ Γܶܽͮ ͽΎܰܘΑܽ·ܳܢ ܘΑܰܳ͵ ͔ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ ͕ ݂ܕ

ܳ
݂ܬ
ܳ
̇͢ ܐ ͮ ܶΕ݂ͮ

ܺ
͕ ܐ

ܳ
، ܳ;݁͢ܕܽܘ݂ܬ

 
ܳ
Ζܘ ͔ܳͼ ܳͲ݁݁ܕܰܪΕ݁ܶ 

ܳ
Ζܘ ͔ܳͼͶܳͶܰΕ݂ܶ 

ܳ
Ζ ͢ ܶ ݁͗ ͣ ܽͦ ݁͗  Ε݁ܶ݁ܕͼܳͯܰܳ ܰܗܘ ܰܕ

ܳ
Ζܘ ͔ܳͼ ܳͦ ΓܰΕ݂ܶ ͽܰͮ·ܰ ͔

ΑܳͯΏܰܺͮ ͖ܶ͢ ܕ݂  ݂͠ ܰ ݁͗ ͔ܳͼ ܳͩ ͕ ܘܳ;
ܳ
͖ ܕܰͣ݁ܬ ܳ ݂͠ ܳ ݁͘ ΄ͣΒܽ ͽܶ ܰܪܢΑ ܰͥ ͔ ܘ ݂ܳ͘ ͯ ܺ͵ ͿܳͯΎܰ ͷ͔ ݁ܕܰܨ ܰ́  ݂͠ Βܶ

ܶ
݂ܬܐ
ܶ
ܐ

͕ ܳ͢ ܳͩ  !!!ܰܘͥ

 غير بحبه الذي، مجدال كل له مسيحال يسوع ومخلصنا لربنا محبة عالمة هي لشهادةا
 مهرقال ذينال بدمه خلصنا له مثيل ال والذي، مقاسال وغير، ُمدَركال وغير، الموصوف

 !!!خطيئةوال شيطانوال موتال عبودية من وحررنا صليبال عود على

 
 ܽͩ ܶ ͕

ܳ
ͯ̈ܳ ܳ;݁͢ܕܽܘ݂ܬ ܰ݁ܕ ΑͯΏܰܺͮ ͔ ݂͚ܳ

ܳ
͕ ݂ܬ ܳ͢ ܳ͵ ͓ܰ ݂͗  ͕

ܳ
͕ ΑͮΑܺΒܰ݁ܬ

ܳ
 !!!.͔݁ ͷ ܰܗͼ݂ܳͮܽͣܬ

 !!!ثمنال غالي تاج باهللا صادقال اإليمان أجلِ  من لشهادةا

 ͕
ܳ
Αܶܗ ܳ;݁͢ܕܽܘ݂ܬ ݂ܳ͗ ͔ ܰܘ݂ܬ ܳͦ ͯΓܺ ͣܥΓܶܽͮ ܢΑ݂ܰܰܕ ͕ ܳΕ݁ܳͯΏ ܰ ݂͗  ͕

ܳ
͔ ݂ܕܰܗͼ݂ܳͮܽͣܬ ݂͚ܳ

ܳ
̇͢ ݁ܬ ͮ ܶΕ݂ͮ

ܺ
ܐ

͕
ܳ
ͿܳΎ͔ͣ ݂ܕܰͣ݁ܬ ܽ́!!! 

 !!!موتال شوكة وَكسرهِ  مسيحال يسوع ربنا بقيامةِ  اإليمان تاجُ  ادةالشه

 ͦ̈ܶ ݂͗ ̈ܘܢ ݁ܕܶ ܽ͢ ͯܰͯ ܰͥ  ͣ ݂͗ ΑܶΎܰ ͖ ݁ܕܶ ̈͢ ;͔ܳ  ͔ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ ͕ ݂ܕ
ܳ
݂ܬ
ܳ
ܘܢ ܐ ܽ͢ ͯ ܰΈ݂Ͷܳͥ ͢ΓܳΈ݂ܰͻ ͺ;ܳܰܗܘ ܕ ͔ܳͮΑܳ͵

ͼ͔ܳ ܘ ܳͦ ΓܰΕ݂ܶ 
ܳ
Ζܘ ͔ܳͼͶܳͶܰΕ݂ܶ 

ܳ
Ζ ̈ͣ Ύܰ ͽܶ ͽܰͮ·ܰܘ ͽͿܰͼ ݂ܶ͛ ͵ ͔ܳͼ ܳͲ݁݁ܕܰܪΕ݁ܶ 

ܳ
Ζ ͖ ݁ܕܶ

 ͕
ܳ
݂ͣܬ ܽͳ݁Ͷܰ ܿܘܪ ܽΕ݂ ܳ·݁ ͷ ܰ́ ܽͿͣܢ  ܰ ݁͗ Ε݂ͻܶ ܶ͢ ܰ́ ͼ͔ܳ ܘ ܳͩ ͕ ܘܳ; ܳΕ݂ͯ ܺͩ ͕ ܰܘͥ

ܳ
͔ܶͨ ܕܰͣ݁ܬ ̈ͣ ܘܽ;

͕ ܳΕ݂ͯܺͼܳͯܰΒ!!! 
 غير ُحبِّهِ  عالمة عوضهم نفسه وضع الذي ذاك للرب ذبائح حيواتهم قربوا داءالشه

 خطيئةوال موتال وأغالل قيود من صناوخلّ  لجنسنا ُمدَركال وغير المقاس وغير موصوفال
 !!!سمويةال الملكوت مائدة على ينعمون ومعه شيطانوال

 



 ΐͻܶΕ݁Ϳͻܶ 
ܳ
Ζܗ ݁ܕ

ܶ
݂ͣܬ ܽͩ ͯ ܺΈ݂ͦ ܰ ݂͗ ΅Ͷܶܰ͢ ܘ ݂͗  ͔ܳͼܳΒͣΓܽ ݂͗  ͔ܶܰ݁ܕΕ݁ͻ͔ܶͻܶυ̱ܳͥΖܰ!!! 

 !!!لآلخرين نحتاجَ  لئال ونشاطها عملها في نملةبال لنتمثلنَّ 
͕
ܳ
ܘ݂ܬ ܽ͢

ܳ
Ξ݂ܰܕ ͔ܳͥܳܪ ͖   ܳ;݁͢ܕܳ

͕
ܳ
݂ͣܬ ܽͳ݁Ͷܰ Ε݂ͯ ܶ ݁͗  Αܰͮܰ ݂͠  ͽܳ

ܰ
 ݁ܬ

 لوهيةاأل ربيب يدالشه
 ملكوتال في يسكن هنالك

 ͔ܳͼ ܳͩ ͖ ݂ܕܰ; ݁ܕܶ ̈ͣ Ύܰ ͽܶ ͽ ܰ͵ Αܰܪ  ܰͦ ͻܰܠ ݁ܕ ܿͣ ܽͩ ܶ ܶܗ݂ܕΕ;
ܶ
Α͕ܰܳܢ Γܶܽͮͣܥ ܐ

ܳ
͕ ܘܰͣ݁ܬ ܳΕ݂ͯ ܺͩ  ܰܘͥ

͕ ܳΕ݂ͯ ܺͩ ͕ ܘܶ;ͼ͓݂ܰܬ ͥ ܳΕ݁ΒͣΎܽܳܪ͖ ܘΑܳΓ ܰ͵  ͢ ܶ ݁͗ ͣ ܽͥ ܗܺܕͽܰͼͮ ݁ܕΑܰΓܰͻܰܪ  ܰΕ݁Ϳܶ ͽܰͼͥ ͔Βܳܘܳܗ. 
 موتوال خطيئةوال شيطانال قيود من يحررنا لكي ستشهدا يسوع ربنا
 .خطيئةال وكرهٍ  مانةواأل للحق محبته لنؤكدَ  نستشهد نحن وها
 

, 2014stOct 31 
 

 ͔Γܳͻ̱ܳܐ Ͱ̈Ύܰܶܙ݂ܕ 
ܳ

Η ܳͲ݁ͣ;ܽ 
ܳ
Ζܰܘ݂ܕ ͔Ώܳͯ ܺΈ݂; ͔ܳ΅ΓܳΎ ܗܰܘܘ!!! 

 !!!معنىً  دونِ  وِمنْ  فارغاً  شعاراً  أضحت اإلنسان حقوق

 
 ݁ܽͲ Ε݂Ͷܰ ܶ́  ͔ΓܳͻܳΑ ܰ ݁͗ ܗܳܪ݂ܽͣܬ 

ܶ
Γ݂ܽͯͣܬ ܺ́ ̇͢ ݁ܬ Ͷܳ!!! 

 !!!تعاسته ُكلِّ  ةعلَّ  اإلنسان كبرياء

 
 
ܶ
ܢ ܬ

ܶ
ͳ͵ ͺ݂ܰͥܽ ܐ ͔ ܪ ܳ ݁͘ ܶ͵ ݂ͣܬ  ܽͦ ͯܺͻ ͔ܶ̈́ ݂͗Δͻ̱ܳܐ ͷ!!! 

 !!!ناسال ُكلَّ  بْ أحبِ  قلبكَ  راحةَ  تبغِ  إنْ 

͕
ܳ
ܘ ݁ܕܰܗͼ݂ܳͮܽͣܬ ܰ;͔ ̱ܗܽ

ܶ
͔ ܐ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ  

͕
ܳ
̇͢ ܰܗͼ݂ܳͮܽͣܬ ͮ ܶΕ݁ͯ ܰ͵ ܰܘܗܝ  ݂͠ ܳ΅Ͷ ݂ܶ͗  ܘ

 اإليمان أساُس  لمحبةا
 إيمان هنالك ليس وبدونها

 



ܘ̇ 
ܳ
͔ ܰܐΕ݁ͻ ܬܹ ݂ܰ͗  ܐ ݂ܶ͗ ܢ ܳܨ

ܶ
͙݂ ΓܳͻܳΑ͔ͻܶυ̱ܳͥΖ͔ܰ ܐ ܶͥ ͕ ܰܐ

ܳ
݂ͣܬ ܽͦ ͯܺͼ ݂͗  ͔ ܶͥ!!! 

 خريناآل أحبب براحة تعيش أنْ  أردتَ  إنْ  نساناإل أيها

 
͔ ܳ ݁͗ ͣ ܽͦ ݂͗  

ܶ
Ζ݂ܬ ͔ΓܳͻܳΑ ܰ ݂͗  ݂ܕ

̈
͔ܶͯ ܰͥ 

ܬ݂ 
ܶ
͓ܳ ͔ΓܳͻܳΑ ܰ ݂͗  ͔ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ  

ܳ
Ζܰܘ݂ܕ!!! 
 محبةبال متعلقة اإلنسان حياة

 !!!مائت اإلنسانف محبةال وبدون
 

Oct 30th 2014 
 

͔Γܳͯ ܺ ݁͗  ͷܰ ݂͘ Ύͣ ܽ͵  ݂ܬΎܽͣܡ 
ܳ
Ζ ͣܢܽ͵ ͔ΓܳͻܳΑ ܰ ݁͗ ܘ 

ܳ
 ؟ܐ

 ͕ ܳ͢
ܳ
Ξܰ ܡ ܳ ݂͠ Ύ ͣܡΎܽ݁ܬ ݂͠ ܰͲ݂ ͔ܳͯͻܳͣ ܠ ݁·ܽ

ܶ
݁ܬ
ܶ
 ؟ͼ͖ܳΑܳͮΑܺΒ͔ܰܳ ݂ܬ

 ͯ̈Γܰ ܰ͵ ݂ܦ  ͕ ܳܪ݂ܕܶ ܳ͢
ܳ
Ξܰ ͺΓܶ ݁͗  Ε݁ͻ͔ܶܘܰܐͼ  Ε݁ͻܰܐ ͷ ܶͩ Ύܳ ܶ͢Γ ܰ ݂͗ ͙݂ ܰܐΕ݁ͻ ܘ ܶͼ ܳ ͚݁  ܶ͢Γ ܰ ݂͗  !ܘ

 ݁ܽͲ Ε݁ͻܰܐ ݂͠ ݂ܶ͘ ܳ́  ܶ͢Γ ܰ ݂͗ ̈ͯ ͼ;ܰ ͷ̈ ܘ ܺ ݂͗ ͕ ܘ
̈ܳΕ݂͕ܳͯ

̈ܳΕ݂Γܳ! 
 ͯ̈Ϳܺ ͕ ݂ܕ݂·ܳ ܳΕ݁ ݂͘ ͕ ܪܺܗͮ

ܳΕ݂΅Βܳ ܝ ܶ͢ ݁͗  ݂ʹ ܳͯͻܳͣ ͻܶ ͔ܳͼ͕ܳܶ͢ܘ͕ ݂·ܽ
̈ܳΕ݂Ώܳ؟؟؟!!! 

 ؟شريرال ضد تقف ال لماذا اإلنسان أيها
 ؟حقيقيال لهاإل أمام تقفُ  عندما جوابك سيكون ماذا
 !تقتل هاسموب، تسرق هاسموب مسالمينال تضطهد اهللا بسم وأنتَ 

 !موبقاتوال رذائلال كلَّ  تفعل هاسموب
 !!!؟؟؟فصلال ساعة رهيبةال ساعةال تلكَ  في جوابك سيكون ماذا

 
͔ܳͶ ܳ́  ͽܳͯ΄ܶܪ Αͯ ܺ́ Ε݂̱ܰܝ Ε݁ͻܶ݁ܬ

ܶ
 !؟ܐ

Ε݂̱ܰܝ 
ܶ
 ܐ

ܶ
Ζ
̈
͓Γܰ ͽܳͯ΄ܶܪ Αͯ ܺ́  !؟Ε݁ͻܶ݁ܬ

͕ ͣͶ͔ܽͨͯܳ ܕ݂  ܶͤ ͦͻ͔ܶܳܘͼͯΓܰ ͽܰ ܰ́!! 

 !؟عالمال ضمير يستفيق متى
 !؟مسؤولينال ضمير يستيقظ متى

 !!ُمسالمال شعبنا ُظلمَ  وينظر



 ܳυ̱ͥܐ ͽܶ ͽܰͼͯ ܢ Ε݂ܶܰܪ݂ܕ݁·ܺ ܰΕ݂ܳ͵ ͽܰͼͯܺͥ݁ܕܳܪ ͷ ͔ܰ́ͻܶ.!!! 

 !!!.خريناآل ِمنَ  ُنضطهد وطننا ُنحبُ  ِألننا

 
͔ܳͯΎͣΓܽ΄  ͔ܳͮͨͣܳܪ ΑͯΓܺ ܰ ݁͗  ݂͠ ܰͯ ݁͗ 

 
 
ܳ

Η ݂͘ ;ܶ ͔ͻܳܝ ܳܗΕ݂ܶܰΖ ͔ܳܰ ݂͠  ؟΄
 
ܳ

ΗΎܳ 
ܳ
Ζ ݂͠ ܰ ݁͗  ΐͮ ܺΕ݁Βܰ ͔ܳͶ ܳ́  ܘ

 
ܶ ݂̈͘ ;ܳ ͽͯ ܶ͵  ̱ܐܳܶͮ Δͻ݂ܳܦ ݁ܕܳܗ

ܳ
Ζ͔ܘ 

 ̈ܶΓͻܶ ͽͯ ܶ͵ υ͖ܶ ͔ܳܗ ݂͘ ܰ ͚݁  ͽͯ ܶ͵  ܳܗ
 ܳ̈ͯ ܰ ͼ ͔݁͗  

ܳ̈ͼ ݂͗ ܶ ̈ͯ Ͷܳͨ ͕
̈ܳΕ݂͖τܶͣ ܽ́  ͔ ܙ

Ύܽ ͽͯͶܺͣܳܪ͖ ݂͘ ;ܳ ͔ܳͣ ܽͥ  ͽͯͶܺ ݂͘ ;ܳ 
 
ܳ̈ ݁͗ ܘ  ݂͠ ܶ ݁͗ ͕ ܰܐܘ

̈ܶΕ݁ ݁ܽͲ ܘΑͿܰͥܡ ܶ ݁͠ ܶ ͷ 
͔ ܳ ݁͗ Ε݂ͯ ܰܨܘ ܶ ݁͗  Ε݁ͯ ܰ͵  ͕ ܳΕ݁Βܰܪ ݂͠ ܰ Ε݁ͯ ܰ͵ 

͔ ͣܳܪ݂·ܳ ܽͨ ܢ  ܳ͢ ݂͗  ͕
ܳ
ܽܘ݂ܬ ݂͠ ͮ

ܺΕ݂΄ Ε݁ͯ ܰ͵ 
 
ܶ
Ζ
̈
͓Γܰ ͽܳͯ΄ܶܪ Αͯ ܺ́ Ε݂ܰܝ Ε݁ͻܶ݁ܬ

ܶ
 ؟ܐ

͢ ܶ͵  Ε݂ͯܺ ͺ ܰ͵ ͢ ܰܐܘ  ܶ͵  Ά ܰ ݂͘  ܰܐܰܪ͖ ͨ
 ݂Ε ܰ ݂͘ ܳͥ  ͕

ܳΕ݂Ͷܶܰܗܪ ܘ
ܳ
 ͼΎ͔ܰͯܳ ݁ܬ

ͽܰ ܰ́  Ͱܰ̈ͼ ݂͗  ͽܶ ܳܗܢ ͣͶ͔ܽͨͯܳ ݂ܕܰ
ܢ ܿͣ ܽͻ

ܶ
ܰܪ ܐ ݁͠ ܰ́  ͕ ܳ͢

ܳ
Ξܰ ͷͮ

ܺ
 ܐ

ͻܽͣܢ
ܶ
͕ܳ ܐ ܰ·݂ ͕ ܳ͢

ܳ
Ξܰ ͷͮ

ܺ
 ܐ

ͽΎܰܘΑܽ ܳ·݁ Ε݁ͻܰܐ ͽ;ܰͣ ܰ ͚݁  Ε݂ͯ ܶ ݁͗  Ε݁ͻܰܐ 
͔ ܳͦ ͻͣ ܽ ͚݁ ʹ݂ ͽܶ ܳܗܢ  ܳ ܰ́  ͕ܳ ܰ·݁ 

 
 

ܗ
ܶ
݂͠ ܗ݂ͮܳͯܽͣܬ ܶ ݁͗ ͼΓܳܶ͢ ܰܐܘ ܶ͵  ݂͠ ܰ ݂͗

ܶ
ΓܳͻܳΑ͔ ݂ܕܐ ܰ ݁͗. 

 .هويته أضاع لغته فقد ذيال إلنسانا

 
 ܐ̱ 

ܳ
Ζ݂ܕ ͔ܳͼͮܰܙ ͔ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ ͽܶ ͔ ܶͲ݂ͤ݁ܕܶ 

ܳ
Ζܘ ͢Ͷܶ ݂͗ ͣΏܽ͵ ͣܡΏܽͻ݂ܰܕ ͕ܶͻܶ Δͻ͔ܳΓܳͯ ܺ ݁͗. 

 .شريرال يغلبه وال ضدهُ  يقفَ  أن إنسان يستطع ال سالح لمحبةا



 
ܘ ·݂ܳ 

ܳ
ʹ݂ ܐ Βܳ ݂͠ ݂͚ܰ  ͔ܳͼܳ ͔ͻܳܰܗܘ ͖Αܶܳ ͔ΒܳܿܘΑܽ؟ 

 ܳ̈ͯ ͼ;ܰ ͺܰͯ ݁͗ ݁τܰܘ ͕
̈ܳΕ݂ ݂ܟ ܳΕ݂ܳͮ Ε݁΅ ܰ ݁͘ ܰͨ  ͕ ܳΕ݂ ݂ܳ͛ ͯ ͚ܺ! 

 ؟دهاك ماذا عقلال صاحب فطنال أيها
 !شهواتوال رذائلال بحر في ذاتك أغرقت لقد

 
Oct 28th, 2014 

 
ܘ ·݂ܳ ܕܰ݁ 

ܳ
 Έͻ݂ܰ ܥ ܐ

ܳ
Ζ ͔ܶͼΎ

ܶ
ʹ݁ ΑܽܘܳͲ݂ ͔Β͔ܳ ݂ܬ ͯͶܰ΄ ͧ ͕ ͔ܳ ݂ܕܳܨܰ·݂

ܳ
ʹ݂ ܰ ͽܶͣ݁ܬ ͮܶ. 

 .عليك يهجم عندما موتال من يخلصك لن تقتني مهما َفِطنْ ال أيها علما

 
ܘ ݂ܰ͗ 

ܳ
Ͳ Ε݂ܰͥΑܶܶ݁ ܐ ݁͗  Ε݁ͻܰܐ ͺͯ ݂ܺ͛ Β ͣܢܽ͵ ͔ΓܳͻܳΑ͔ܳͮΑܳ ܢ ܳ ݁͠ Ύͣ ܽ·݁ Ε݁Ώ ܰ ݂͘ Βܰܘ ͔ ܳΈ݁Ϳ. 

 .ربال وصية وتركتَ  مالال بمحبةِ  ُمغَرمٌ  أنتَ  لماذا اإلنسان أيها

 
 
ܳ
Ξܰ ͔ܳͮΑܳ ܘ

ܳ
ͣ͗݁ ܐ ܽͥ ܘܰܪܚ 

ܽ
Ͱͼͯ ܐ ܰΈ݁

ܶ
Ξܰ ͕ ܳ͢ ݂͗ܳ ͖ ܪ݁ܕܶ

ܶ
͕̇͢ ܘܐܹ ʹ݂ ݁ܕܐ

ܳ
݂ͣܬ ܽͦ ͯܺͼ ݂͗  ͔ ܶͥ. 

 .براحةٍ  وأحيا فيها سِلكَ أل محبتك طريق علمني لهاإل ربال أيها
 

ܘ ·݂ܳ 
ܳ
Α͕ܽܿܘͲ ͔Βܳܰ݁ ܐ

ܳ
ʹ݂ ͼ΅ܰͮ ͽ݂ܶܽͣܬ ܳ͵ ܽܘ  ݁͠! 

 
ܳ
Ζ ͕ܳΎܶ ͕

ܳ
̈ ݁ܕܰܥ ݁ܕͻ ͔͓݂ܳܺܬ ݁ʹ ͯܰͼܳͯͼΎܶ ͽܶ ܡ ܶ ݁͠ ܶ ݂͙ ;ܰ

ܶ
 !݂ܬ

 !مقتنياتكَ  ِمنْ  شيئاً  َتأُخذَ  لنْ  جلاأل جاء متى أنَّه علماو ، طمعاً  كفاكَ  فطنال أيها

 
Oct 27th, 2014 

 
 

͕
ܳ
͖ ݂ܕΕܰ݁ͯܰܽܪܘ݂ܬ ̈ܶ ݂͠ ݂ܳ͘ ΅ ܰ͵  ͧͶܰ ͔ ݂ܕ݂·ܳ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ  

ܳ
Ζ݂ܕ 

̈
͔ܶͯ ܰͦ ͵ ͔ܳͯ ܺͨ  Ε݁ͯ ܰ͵. 

 .فضيلةال بأعمال مقرونةال محبةال دونِ  ِمنْ  للحياة قيمة ال
 



͔ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ  ͷ ܰ́ ܡ 
ܶ
͓Ύܳ ͕ ܳΕ݂ܳ ͽܳͯͼ ܶ ݁͗ 

ܕ݂  ܿͣ ܽͦ Ͷ ܰ ݂͗  ͖ΑܳͮΑܺΒܰ ͔ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ  ܘ
͔ ݂ܳ͗ ΑܳΎܰܘ ͕

ܳΕ݂Ͳ݁ܘܰܐ ͕
ܳ
ͼͿ͓݂ܶܬ ݂͗  ܳܗܶܘ͕ 

ܳ
Ζܘ 

 محبةال على يقوم وطنال بناء
 فقط صادقةال محبةوال
 حربوال حقدوال بغضاءبال يكون وال

 
͕ ܳΕ݂ܳ ͽܳͯͼ ܶ ͣܳܪ͔ͮܳ   ͗݁ ܽͨ  ΑͯΓܺ ܰ ݁͗  ݂͠ ܰͯ ݁͗ 

 
 ͔ܶͼ ݂ܳ͗  ͔ ܳ ݁͗ ͣ ͔ܽͥΓܳͻܳΑ ܰ ݂͘ ͵ 

͕݂ܳͮܬܺܪ Ͱ ܺ ݁͛ ;ܰ ͔ܳͼܳͯͼ ܶ ݁͗ 
ܪ ͼܶܶ͢ ܰܐ݂ܬܳܪ͖ ܰΕܰ݁ͮΕ݂ͻܶ݁ܕ 

͕ ܳΕ݂ܳ ͔ ܳͥ ͻܳ ͔ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ  ݂͠ ܰͯ ݁͗ 
͔ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ Α ݁ܕ ܰ ݁͘ Ϳܰͻܰܘ ͔ ܶͦ ܺͻ 

 ݁ܽͲ ͔ ܶͦ ܺͻ͕ܘ
ܳ
͓ܰܘ݂ͮܽͣܬ ݁͗  ͽͶܰ 

͔ ݂ܶ͛
ܳ͵ ̈ͣ Ύ͔ܶ ܘ݂·ܽ ̈ ݂͠ ;ܶ ݂͠ ܳ΅Ͷ ܶ ݁͗ 
͕
ܳ
Α݂ͮܽͣܬ ܰͲ݂ܘ ͔Γܳ ܰͥ  

ܳ
Ζ ݂͠ ܰ ݂͗  ܘ

͕
ܳ
݂ͣܬ ܽͦ ͮܺΈ݂ ܰ ݂͗ ͕ ܘ

ܳ
ܽܘ݂ܬ ݂͠ ܰͦ ݁͗ 

 
݂ܳ̈͘
ܳͨ  

ܶ
Η݂ܰܕ 

̈
͔ܶͯ ͕ܰͥ

̈ܳΕ݂ 
 

݁͜ ܗܐΕܶͮܣ ͼ ܶ͵ Ε݁; 
 ͯ݁͠ ݁͗  Ε݂ͼΒ ͺͮ ݂͠ Ύ ͽͮΑΒ݁ܬ ͢Ͳ 

 
 

͕
̈ܳ
݂ܬ ܳ͢ ݂ܳ͗ ͕ ݂ܕܰܐ

ܳΕ݁ͯ ܺͥ ͔ ܪ ܳ́ ̈ܢ Ͳܽ݁  :ܰܐܪ ܳ͢ ݂͘ ͻܳ Ͱͳ݂ܶͼܶ 
݂ܳ̈͘
ܳͨ  ͷ͕

̈ܳΕ݂ 

 خيراتال ُكلُّ  تصدر منكِ  :محبوبةال باءاآل أرض

 
 

 ܰτ ܢΑܳ΄ͣͿܽ ݁͗ ܰܪܪ  ܰΕ݁Β
ܶ
͕ ܳܘ͵͔ͯܳ ݂ܕܬ

ܳ
 .͔ܶͥܰܗͼ݂ܳͮܽͣܬ



 .رحمةال بأعمال يقترن أنْ  يجب اإليمان

 
ܰܝ̈  ݂͠ ݂ܳ͘ ΄ ݂͠ ܳ΅Ͷ ݂ܶ͗  ͕

ܳ
τ͓͖ܺ ܰܗͼ݂ܳͮܽͣܬ ܺ·݂ 

ܳ
Ζܰܘ݂ܕ ͕ ܳΕ݁Ͷͮ

ܺ
͓Β ̇͢ ͮΕ݂ͮ

ܺ
͔ ܐ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ 

 .ثمر وبال خادع هو محبةال أعمال بدون اإليمان
 

͖ΑܳͮΑܺΒܰ ͔ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ  ͷ ܰ́  ͔ܳͯͼ ܰ ݁͗ Ε݂݂ܶܕ ͕ ܳΕ݂ͥܶܪ 
͔ ܳ́ ͣΒܽ ͷ ܰ́  ͔ܶͼ ݁͗ Ε݂݂ܶܕ ͕ ܳΕ݁ͯ ܰ ݁͗  ݂ʹ ̇͢ ܐͮ ͮ ܶΕ݂ͮ

ܺ
 ܐ

 صادقةال محبةال على مبنيةال لصداقةا
 صخرال على مبنيال كالبيت هي

 
 ݂ʹ ܳ ݁͗ ͣ ܽͦ ݁͗  ͰͼͮܰܪΑܰΒܰ ͕ ܳ͢

ܳ
Ξܰ ͔ܳͮΑܳ ͖Αܳͯܺ ݂͚  ͔ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ ܘ 

ܳ
ܟ݂ ، ܐ ܳΕ݂ ܳͥ τܘ

ܽ
Ͱͻ ܐ ܳͣ ܰͥ  ܘ

 ُطُرَقكَ  وأرني ُحبِّكَ  في ثبتني لهاإل ربال كاملال حبُّ ال أيها

 ̈ͽͯܰͯ ܰͥ  ͽܶ ͔ܳΞܶܘ ͕ ܳΕ݂Ͳ݁ܘܰܐ ͕
ܳ
͕ ܶ;ͼ͓݂ܬ ܳ͢

ܳ
Ξܰ ͔ܳͮΑܳ ܪ ܿͣ Ώܽ΄ ، ܘܪ ܽ͢ ͼ ܰ ݁͗  ͽͯ ܰ́ ̈ ݂͠ ܰ ܪ ܰ͢ ͻܘܰܐ

 
̈
͔ܶͯ ܰͥ  Ε݂ܰͯͶܰ ݂ܟ ܳΕ݂Ͷܶ 

 كلمتك بنور عقولنا وأنر، حياتنا من كراهيةوال حقدوال بغضاءال لهاإل ربال أيها انزع
 .حياةً  ةمملوءال

 
ܰ ̈ ݁͘ Ͷܶ ݂͗  ͔ܳ΅ ܰͨ  ͺͯͿܺ ܰ ݁͗  ʹ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ  ͔ܳͮΑܳ ܢܙܽܪܘܥ

ܰ
݂ܬ ܳͣ ، ͖Αܳ ݂͘ ͕ ܘܰ;

ܳ
ܽܘ݂ܬ ݂͠ ܰͦ ݂͗ ͼܳͯͻ͔ܳ ܰܘ ܶ͢ ݂͗  ͔ ܶͦ ܺͻ݁ܕ

͕
ܳ
Ͷ݂ܽͮͣܬ ܺ͢ ݂͘ ܰ ݂͗ ͔ ܘ ݂ܳ͘

ܳͨ. 

 .وهدوءٍ  صالحٍ  ورجاءٍ  بهناءٍ  لنحيا، قلوبنا في طعمال لذيدال ُحبَّكَ يا رب  زرعا

 ̈ͽͯ ܰ ݁͘ Ͷܶ ݁͗  ͕ ܳΕ݁ͯͿܺ ܰ ݁͗  ݂ʹ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ ͕ ͻܽͣܳܪ͖ ݂ܕ ܳ͢
ܳ
Ξܰ ͔ܳͮΑܳ ݂͠ Ύܶܰܐܘ ، ͕ ܳΕ݂Ͳ݁ܘܰܐ ͕ ܳΕ݂ͯ ܺͩ ݂͠ ܺܙܐܳܙͻ͔ܳ ݂ܕܰͥ Ύܶܘ

ܰ
݁ܕ݂ܬ

 ܺͯ̈ͻܰܗ 
̈
͔ܶͯ ܰͥ  ͔ ܶͦ ܺͻܿܘܢ ݁ܕ ܽ͢ ͼܶ ͔ܳΞܶܘ 

݂ܳ̈͘
ܳͨ  ͽͯͶܶܰܘ ͕

ܶ
͓ ݂ܳΕ͕

ܳ
ܳܘ݂ܬ ̈ ݂͠ ܰͥ  ͕ ܘ

 والكراهية حقدوال خطيئةال نَ ؤاز  ليحرق، قلوبنا في عذبِ ال ُحبِّكَ  نار لهاإل ربال أيها ضرمأ
 .والسعادة غبطةال ملؤها حياةً  لنحيا منها

Oct 26th, 2014 
 
 



ͽܰ ܰ́ ͣܳܪ͔ͮܳ  ܽͯͶ݂ܺͨͣܬ  ܽͨ  ΑͯΓܺ ܰ ݁͗  ݂͠ ܰͯ ݁͗ 
 

 Ε݁ͻܶ Ε݂ܰ
ܶ
ܳͶ͔ܐ ܳ́  Αͯ ܺ́  ؟݁ܬ

ͽܰͯͣͶܽͨ ͕ ܶͤ ͦͻܶ ܝΕ݂ܰ
ܶ
 ؟ܐ

͔ ܰͳ݂݁ͮܒ  ܰܐ
ܰ
ܘ ܰͣ݁ܬ  ؟ͼͯΒ͔̱ܰܳܗܽ

 
̈
͔Γܳͻ̱ܳܐ Ͱ̈Ύܰܶܙ݂ܕ ͔ ܳͳ݁ͮ؟ܰܐ 

ܳ͢ܪ͖ ܰͩ ݁͗ ݂ܦ  ݂ܬܪ݂ܕܶ
ܶ
͔ܳ ܐ ܰ́ 

͢ͶܶΎܳ ͺͮܰܐܺܪ Δͻ̱ܳܐ 
ܳ
Ζܘ 

 
̈
͔Γܶͯ ܺ ݁͗  ͽͯ ݂ܶ͘ Βܳ 

̈
͔Γܶͻܶ 

͔ܳͶ ܳ́  ݂ܳܶͮܦ 
ܳ
Ζ ݂ʹ  ܘܳ;

͕ ܳΕ݂ͯܺ ݂ͣܬܽ ݂͠ ܰ ݁͗  ΐͮ ܺΕ݁Βܰ 
 ݂ܽͲ ͔ͻܳܳܗ ͔ܳͼܳ͵͢Ͷܶ 

ܘܢ ܽ͢ ͼΓܳ ܶ͵  ͰܰͲ݁ ΐͿܶ·݂݁ܬ
ܶ
 ܐ

͔Ύܶ  υܰܳܝ ΓܳΎ΅͔ܳ ݂ܕܶܙ݂ܕ̈
͔ ܳͩ Έ݂ͻܶ ܽͣܢͻ

ܶ
 ܰܐΑܶͥܫ ܐ

͔ܰܐܕܶ݁  ܳͩ Έ݂ͻܶ ܽͣܢͻ
ܶ
 ݂ܓ ܐ

͔ ܳͩ Έ݂ͻܶ ܽͣܢͻ
ܶ
  ܰܐ;Ͱܺ ܐ

 
̈
͔ܳͯܰ; 

̈
͔ ܶ ͚݁  ݂ܕܽܘ

̈
͔Ύ͓ܶ ܺ·݁ 

͔ͻܳܝ ܳܗΕ݂ܶܰΖ ͔ܳܰ ݂͠ ΄ 
͔ܳͣ ܘΎܽͣܳܪ͖ ܽͥ  ݂ܕ

ܳ
Η ݂͘ ;ܶ 

͔ܳܰ ݂͠ Ε݂ܶܰΖ ͔ܳܰܝ ΄ ݂͠ ΄ 
͕ ݂·ΎܳΑ͔ܳ؟؟؟!!!

ܶ
 Ε݂ܶܰΖܝ ͻ͓݂ܶܬ

 
ͯ͠ ݁͗  Ε݂ͼΒ ͺͮ ݂͠ Ύ ͽͮΑΒ݁ܬ ͢Ͳ 

 
ܢ
ܰ
ܽܘ݂ܬ ݂͠ ͮ

ܺΕ݂΄   ͔ܳͮͣܪ ܽͨ  ΑͯΓܺ ܰ ݁͗  ݂͠ ܰͯ ݁͗ 
 

 ͽ݂ͮܺܽͣܕͻ͔ܳ΄݂ܕܰܪ 
ܳ

ΗΏܳ͵ ͔ܶͯ ܳͮτͣ;ܽ ݂ܬΑ̱ ܰ ݁͗  Αͯ ܺ́ ݁ܬ݁ܬ
ܶ
 ܘܐ

͖ ܳ ݁͠ ͵ͣ ܽͥ ݂ܽͣܬ  ݂͠ ܰ ݂͗  ͔ܳ΅ ݂ܳ͘ ݂ܦ ܰܘͨ
ܳ
͕ ܐ ܳΕ݂ͼΒܶ ܽܘ ݁͠ ܰͲ݁ 

͔ܶͼܳͮυ ܶͥ ݂ܦ 
ܳ
Ύ͔ܶ ܐ ̈ ݂͠ ܽܘ ܶ; ݁͠ Ͳܰ ܢ ܰΕ݂ܘ

ܽ
Ͱܰ̈ͼ ܐ ݁͗ ܘ 

ܳ
 ܐ



͔ܳͼ ܳΈ݁͵ͣܽͮ ݂͠ ܰͯ ݂͗  ͔ͻܶυ̱ܳͥܐ ͺ ܰ͵  ͣ ܰͩ  ͔ ܳͳ݁ͮͣܽܪܘܢ ܰܐ ܽͥ  ܘ
 
ܶ
ܳ̈͢ Ͳ̄ ݁ܬܕܰ݁ ܐ ݂ܳ͗ ͔ ݂ܕܰܐ ܳͦ ݂͗ ͣΒܽ ܘΑ 

ܳ
݂͠ ͽܰͼ݂ܶܬ ܰ ݂͗

ܶ
 ͕ ݂ܕܐ

 ͕݁͗ ܳΕ݂Ͷ ܶ́  ݂͠ ܳ΅Ͷ ܶ ݁͗  ͕
ܳ
݂ܦ ̈ܰܳܘ݂ܬ

ܳ
͔ ܐ ݂ܶ͛

ܳ͵ ̈ͣ ܽ·݁ ݂͠ ܰͯ 
 ݁ܽͲ ݂ܰͥ͠  ͽͶܰ ͕

ܳ
ܘ݂ܬ

ܽ
͖ Αܳͮ݁ܬ ܳ ݂͠ ͥ ͔ܳͼΓܳ ܶ͵  ݂͠ ܰͥ ܘ   ̱ܗܽ

͕
ܳ
ܽܘ݂ܬ ݂͠ ͮ

ܺΕ݂΄ Ε݁ͯ ܰ͵  ͖ ݂͠ ܳܗ݂ܕܶ ܳ΅Ͷ ݂ܶ͗ ͽ ܕ ܰ͵  ݂͠ ܰͯ ܰͥ Ε݂ͻܶ 
͕
ܳ
ΕܳͯͶܰ͵ ͽ݂ܰͮܽͣܬ ܰ́ ͖ ΑܶΓܰͻ݂ܟ  ܳ ݂͠ ܳͮͣ ܽͥ  

ܳ
Ζ݁ܕ 

Oct 24th 2014 
 

ΑͯΓ ͨͣܪ͔ͮ   ݁ܬܳܘܳܗ͕ ݁͗  ݂͠ ͯ ݁͗ 
 

 
ܳ
Ζܘ ͽܰͼͯ ܺ ݁͗ Ε݂ ܳͲ݁ ܿܘܢ ܽΕ݁ͮΑܶΎܳ 

ܿܘܢ ܽΕ݁ͯܺ΅Βܳ 
ܳ
Ζܘ ͽܰͼͮΑܺ

ܳ
 ܐ

ܿܘܢ ܽΕ݁ͮ ܶͤ ܳͥ  
ܳ
Ζܘ ͽܰͼͯܺΒܳܪ 

ܢ ܿͣ ܽͳ݂͵ ͺ ܰ͵  ݂͠ ܶ ݁͘ ΅ͻܶ ͰܰͲ݂ ͔ܳͼܳ؟ 
͖ ܳ ݂͠ Ύܶܪ ͽܰͼͯ ܺ́ ݂͠ ܳͮ ͽͮ  ݂ܕܶ

ܳ
Ζ 

͖Αܳܳܙ ͽܰͼΈ݁Ͷܺܶͮ 
ܳ

Η·݂
ܳ
 ܐ

 ݂͠ ݁͘ ΅ͻܶ ͔ܳͼܳ ͽ ܰ͵  Αܰ
ܺ
 !!!ܐ

ܢ ܿͣ ܽͳ݂ ܰ́  ݂ʹ  ؟؟؟ܘܰܐΕ݂ͻܶ ͽܰͳ݁ͮܰܗ݁·ܰ
 

 ;ͼ͵Ε݁͜ ܗܐΕͮܣ
 ͯ݁͠ ݁͗  ͺͮ ݂͠ Ύ ͽͮΑΒ݁ܬ ͙Ͳ 

 
 ͕݁͗ܶ

ܳ
͔ ͵ͼͿ͓݂ܶܬ ܳ ݁͗ ܼͣ ܽͥ  Ε݂ͯ   بغضاءوال محبةِ ال بين 

͔ ܳΈ݂ͦ;ܳ ͕
ܳ
ͼ͔ܶ ܘܶ;ͼ͓݂ܬ ݂ܳ͗  ͔ ܳ ݁͗ ܼͣ  تهدم والبغضاء تبني لمحبةا  ͥܽ

͔Γܳ ܳͥ  ͕
ܳ
͖ ܘܶ;ͼ͓݂ܬ ܶ ݁͠ ܰͦ  ͔ ܳ ݁͗ ܼͣ  ُتحِزنُ  بغضاءوال تَُفرِّح لمحبةا  ͥܽ

͔ ܳ ݁͗ ͓ ܰͳ݂ ͕
ܳ
͔ ܰΈ݂ܰܚ ܘܶ;ͼ͓݂ܬ ܳ ݁͗ ܼͣ  ئبُ ُتك والبغضاء تُبِهجُ  لمحبةا ͥܽ

 ͔ ܳ ݁͗ ܼͣ ͔ܽͥ ܳͳ݂Γͦܰ ͕
ܳ
ܪ ܘܶ;ͼ͓݂ܬ ܰ͢ ͼܰ ُتظِلمُ  بغضاءوال تُنير لمحبةا 

 
ܳ

Ηͳ݁Ϳܰ ͕
ܳ
͔ Ή݂Ͷܶܰ ܘܶ;ͼ͓݂ܬ ܳ ݁͗ ܼͣ  ُتَجهِّلُ  بغضاءوال ًتَهذِّبُ  لمحبةا ͥܽ

͖ΑܳͿͦܰ ͕
ܳ
ܪ ܘܶ;ͼ͓݂ܬ ܰΕ݁΅ܰ ͔ ܳ ݁͗ ܼͣ  ُتْفِقر بغضاءوال ُتغني محبةال ͥܽ



͔ܳͯ΅ͩܰ ͕
ܳ
͖ ܘܶ;ͼ͓݂ܬ ݁ܕܶ ܰ͢  ͔ ܳ ݁͗ ܼͣ  ُتِضلُّ  بغضاءوال َتهدي محبةال ͥܽ

 
Oct 21st 2014 

 
 ܶ ̈ͯ ܰͥ ܘܰܪܚ 

ܽ
͔ ܐ ܳ͗ ͣ ͣܳܪ͔ͮܳ  ͔ͥܽ ܽͨ ܝ  ܰΕ݁ܰ ΑͯΓܺ ܰ ݁͗  ݂͠ ܰͯ ݁͗ 

 
͕
ܳ
ͼ;ܶ ͷ݂͓݂ܰ͘ܬ Ύͣ ܽ͵  ͖Αܳͳ݁;ܰ ͔ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ   ͔Γܳͻܳܶ͢ܘ͕ ̱ܐͻܶ ͔ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ  ݂͠ ܰͯ ݂͗  ݁ܕܰ

͔ͻܳܰܗܘ ͖Αܶܳ ͔Γܳͻܳܶ͢ܘ͕ ̱ܐͻܶ    ͔ ܳ́ ݂͠ ܰ Αͮ ܺ͢ ܰͻ ͔ͻܶܰܗܘ ͖Αܶܳ 
͔ ͔ ݂ܕܳ·Αܶܫ ܺܙܐ݂·ܳ ܳ́ ݂͠ ܰ Αͮ ܺ͢ ܰͻ    ͔ܳͶ ܳ́ ͔ ݂ܕ Αܶܫ ܺܙܐ݂·ܳ ܳ·݁ ͔ܶ̈́ ݂ͩܰܕ 

ܗ ݂Εܶ ݂ܳ͛ ͯ ݂͚ܺ υ ܰ ݂͗  ͔ܶ̈́ ݂ͩܰܕ ͔ܳͶ ܰ́    Ε݁ͦܰܗ ݁ܕ ܶΕ݂ ݂ܳ͛ ͯ ݂͚ܺ υ ܰ Γͯܽͣܠ͗݁ ܰ͵  ̈ܢ 
 ݂ܽͲ݂ܕ ͕ ܳΕ݂΅Ͷܰ ܳ ݁͗  Βͯܽͣܠ 

̈
͔ܳͯܰ΅ ܳͨ  ͷ   ͔ ܳͥ ܘܪ

ܽ
ͺ ܰܕͨ΅ܰͣ ܐ ܰ͵  

̈
͔ܳͯܰ΅ ܳͨ 

͖ ݂ܕܳ ͓ܺΓ͵ ͣΈ݂Ώܰͻܰܘ ͔ܳͮΑܳ ܘܰܪܚ
ܽ
ͻ ͽͮܺ    ܐ ܶ ݂͠ ͔ܳ ܳ ݁͗ ͣ ܽͦ ݁͗  ͽܳͣܰͮ ͔ ܶͦ 

͔ܳͼͯΓܰ ݂͗  ͔ ܶͦ ܺͻܘ ͔ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ Α ݁ܕ ܰ ݁͘ Ϳܰͻ    ͔ܳͶܳΒ͔ܳͮΑܳ Α ܰ ݁͘  ܘͼͯΒ͔ܰܳ ܕܰ;
 

Oct 21st 2014 

 .ضيقاتنا في نشُكُركَ   .حينٍ  ُكلِّ  فييا رب  َنْشُكُركَ 
 .مناالآ في نشُكُركَ    .مصائبنا في نشُكُركَ 
 .عوزنا في َنشُكُركَ    .أحزاننا في َنْشُكُركَ 
 أوجاعنا في َنشُكُركَ    أمراضنا في َنْشُكُركَ 
 َترحمنا أنْ  وَنْسَاُلكَ    ُغرَبِتنا في َنْشُكُركَ 
 ُتريحنا أنْ  وَنْسَأُلكَ    ُتعيننا أنْ  َوَنْسَأُلك
 َتشفينا أنْ  َوَنْسَأُلكَ    تَُنجينا أنْ  وَنْسَأُلكَ 

ينا أنْ  ْسأُلكَ َونَ   كَ َشعبَ  َنحنُ  ِبنا َتْرَأفَ  وأنْ    ُتَعزِّ
 َوَخلِّصنا نقذناأو  َعلينا نْ َتحنَّ    علينا كَ اسم ُدِعيَ  َوَقدْ 

دَ   .آمين بداأل وٕالى أوان وُكلَّ  نَ اآل كَ ِلُنَمجِّ

Oct 20th 2014 
 



͔ ܳ ݁͗ ܼͣ ܽͥ  ݂͠ ܳ΅Ͷ ݂ܶ͗  ͔ΓܳͻܳΑ ܰ ݁͗ 
͔ܳͮͣΒܰ ͔ΓܳͻܳΑ ܰ ݁͗ ܘ̱ܗܝ  ܰΕ݁ͯ ܰ͵ 
 
ܳ
Ζ ܿͣ ܽͩ Ύܳ ͔ܳͮͣ ܶͥ ܘ̱ܗܝ  ܰΕ݂ͮ

ܺ
 ܐ

͔ ܳͥ ͔ ܳ;Αܽܿܘ ݂ܳ͗ ܐ ܘ̱ܗܝ ݁ܕܺ
ܰΕ݂ͮ

ܺ
 ܐ

͕ ܳΕ݂ͥܶܪ ݂͠ ܳ΅Ͷ ݂ܶ͗  ͔ΓܳͻܳΑ ܰ ݁͗ 
͔ܳͯ ܰͥ  ͔ΓܳͻܳΑ ݁͗ ܘ̱ܗܝ  ܰΕ݁ͯ ܰ͵ 
 ͕ ܳΕ݂ͯܺ ͺ ܰ͵ ܘ̱ܗܝ  ܰΕ݂ͮ

ܺ
 ܰ;Α͔ͮܳܐ

͔ ܳ ݁͗ ܼͣ ܽͥ ͽ ݁ܕ ܰ͵  Α ܰ ݁͘ Ϳܰͻ ͽͮ ܶ ݂͠ ܳ 
͔ܳͶܳΓ ܰ ݂͗ ͼͯΓ͔ܰܳ ܘ ݂͗  ͔ ܶͦ ܺͻܘ 

͕
ܳ
ܼܽܘܬ ݂͠ ܰͦ ݂͗ ͕ ܰܘ

ܳ
͓ܰܘ݂ͮܽͣܬ ݁͗ 

͔ܶͼܳͮυ ܶͥ Ύ͔ܶ ܘ ̈ ݂͠ ;ܶ ݂͠ ܳ΅Ͷ ܶ ݁͗ 
 ܳτͣ ܽͨ  ܘ

̈
͔Γܶ ܰͥ  ݂͠ ܳ΅Ͷ ͔݁͗ ܶ·݂ 
 ݁Ͳܰܐ ݂͠ ܳ΅Ͷ ܶ ͔݁͗ܳΞܶ ݂ܦ

ܳ
͕ ܐ ܳΕ݂ 

 
݂ܳ̈͘
ܳͨ  ͷܽͲ݁ ͽͯͶܶ 

̈
͔ܶͯ ܰͥ ݂ܳΕ͕ 
 

 ݂ͯ͠ ݁͗  Ε݂ͼΒ ͽͿͯͻ ݂͜ Ͳ݁ ݁ܬܪܘܝ 
 

Oct 6th 2014 – Kullan Suryoye 
 

ͽ ܰ͵  ͔Βܳ ݂͠ ݂͚ܳ ͖ ݂ܕ  ͵ܽͣܢ ܳܗ݂ܕܶ
͔ ͣܳܪ݂·ܳ ܽͨ Ε݂ܶܰΖ ͔ܳܰܝ ܳܗܢ  ݂͠ ΄ 
ܳܪ͖ ͣ݁ܕܳ ܽ ݁͗ Ε݂ܶܰΖ ͔ܳܰܝ ܳܗܢ  ݂͠ ΄ 
 
ܳ

Η ݂͘ ;ܶ ͔ͻܳܝ ܳܗΕ݂ܶܰΖ ͔ܳܰ ݂͠ ΄ 
͔ܳΞܶ ͔ͻܳܝ ܳܗΕ݂ܶܰΖ ͔ܳܰ ݂͠ ΄ 

ͷ ܗܳ  ͔ܰ́ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ ͔ܳ ݂ܕ ܰ́  ͔ܳ ܰ́  ܢ 
͕ ܳΕ݂΄ܰ ݂͠ ܺ ͮ ͺ ܰ́  ͔ܳͼ ܳΈ݁͵ͣܽͮ ͺ ܰ́ 

 ͔ܳͯ ݂͘ Βܶܘܰܨܗܳܘ͕ ܘ ͔ܳͼΈ݂ ܰͲ݁ 
ܳ

ΗͩΎܶܘ 
 ܰτ ݂͠ ܳ΅Ͷ ܶ ݁͗ Ύܽ ͔ܳͣܳܪ͖  ݂͠ ܰ ͔݁͗ܶͥ 

ͽܰͼͶ ܶͳ݁;ͣܢ ܰܐܽ ͽܰͻ ݂͠ ܰ·݂ ͔ܳͼܳ  
 ܶυͨ ͕ܶ͢ܘͻܶܢ݁ܕ

ܰ
ܘ݂ܬ

ܽ
͖ Αܳͮ ͽ݂ܶܬ ܶ ݂͠ ͮ 



 ܰυܳ ܽͣܢͻ
ܶ
͔ ܐ ܳͳ͔݁ͮͯܳܰܐͻܝ ܶܪ 

 ܰυܰ ܽͣܢͻ
ܶ
͔ ܐ ܳͳ͔݁ͮܰܐͻܳܝ ܰܗܘ  

͔ܳͼͯΒܰ ݂ܒ
ܰ
ܘ̱ܗܝ ܰͣ݁ܬ

ܰ
݂ܬ
ܺ
͔ ܐ ܳͳ݁ͮܰܐ 

͔Ύ͓ܳ ͢ ܰܐܘ ܗܳܘ͕ ݂·ܺ ܶ͵  ͔ܶ; ͖ܰܐܰܪ 
͔ ܳ ͚݁ ;ܰ ͖Α͔ܳͮͯܳ ݂ܕܽܘ ܺͣ ΄ ͔Ώܳͮ ܺΕ݂Β 

͔ ܕ݂  ܳͦ ݂ܓ ͵΅ܳͶ͔ܳܪͮ ͔ ܰܐ݁ܕܶ ܳͩ Έͻܶ  
ͻܽͣܢ

ܶ
͔ ܰܐ;Ͱܺ ܐ ܳͩ Έͻ݂ܶܕ ͔ ܳͦ  ܺܪͮ

ͽͮ ܶͤ ܳͥ  
ܳ
Η·݂

ܳ
ܘ݂ܒ ͽͯܺ΅Βܳ ܐ

ܽ
 ݂ܬ

ܳ
Ζ 

ܘܢ ܽ͢ ͼΓܳ ܶ͵  ΐͿܰ· ͔ ܳͩ Έͻ݂ܶܕ ͔ ܳͦ  ܺܪͮ
͔ܳͮΑܳ ݂ͣܕܳܪܢ ܽ́  ͽܰͼͯ ܺ͵ ͓Βܳ ͕ܳܗ 

 
ܳ
Η ݂͘ ͽܶ ܶ͢ ܳܗܢ ܶ; ܰ́  ݁ܕΑܽΈ݂ͻܶܘܩ 

͢ ͣܳܪ݂·ܶ ܽͨ  ͽܶ ͢ ܶ͵  ͕ܶΈܰͻܰ݁ܕ  
ͷ ܳܗܢ  ܰ́  ͢ ܶ ݁͘ ݁͘ Ͷܰͻ݂ܦ ܰܘ

ܳ
͔ܐ ܳͦ ͻͣ ܽ ͚݁ 

͢ ܶͥ ݂ͣܟ Ζܽܘܪ ܽ·݁͢ͻ݂ܶܕ ͔ܳͶܳ΅͵ Αͯܺ΅ܰͻܘ 
͔ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ ͔ ݂ܕܳͶܳΒ ͔ܳͼͯΒ͔ܰ ܘ ܳͥ ܘܪ

ܽ
 ܐ
 

͔ͯͮτͣ; ͣܪܝ ͨͣܪ͔ͮ  ܐΕ݁ ΑͯΓ ݁͗ 
2014 stSep. 21 

 
 ݂ʹ ܳ͵ ܘ݂ܒ  ܽΕ݂Ͳ݁ Ͱ ܺ͵  ͽͮΑܺ

ܳ
 ܐ

ܘ݂ܒ  ܽΕ݁Ͳ݂
ܶ
ͽͮ ܐ  ͵ͼܰܽͣ ݁ܕܶ

͢ ܶ͵  ͔ܶ; ͔ΓܳͻܳΑ ܰ ݁͗  
ܶܡ ݁͠ ܶ ͖ΑܶΎܳ 

ܳ
Ζ 

͢ ܶ͵ ΓܳͻܳΑ͔ ݁ܕ݂ܰܓ  ܰ ݁͗ 
ܶܡ ݁͠ ܶ ΆܰΒܳ 

ܳ
Ζܘ 

͢ ܶ͵  ͔ܳ΅ͨ ͔ΓܳͻܳΑ ܰ ݁͗ 
 ܳ̈ͯ ͼΎ݂ܶܕ ͔ ܳ ݁͗ ͣ ܽͦ ͔݁͗ܶͼ 

͢ ܶ͵  ͔ܳͼΒ ͔ΓܳͻܳΑ ܰ ݁͗ 
͔ܶͯ ݂ܕͮܶ ̈ͣ ܽ́  ͔ܶͯ ͻυܶ ݁͗ 

͢ ܶ͵  Ά ܰ ݂͘ ͨ ͔ΓܳͻܳΑ ܰ ݁͗ 
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بَ  يا اهللا يا عينا آالمَ  وُتَخفِّف، مرضانا َتشفيَ  أنْ  نسألك بشرال ُمحِّ  ضيقاتِ  عن وُتَفرِّجَ ، ُمَتَوجِّ
 قدوسال كسمال الشكر ونرفع لنمجدك، ُمكتئبينا نفوس ملباأل مألوا، ضايقيناتمُ  وهموم

 .آمين بديناآل أبد وٕالى أوان وُكل ناآل

 

 

  بشعبنا رأفةال نسأُلكَ يا رب 
 بأهلنا رحمةال منك نطلبُ يا رب 
 وعجائزنا وشيوخنا بمرضانا عتنِ ايا رب 
 وطننا أيتام خصوصبالو  أطفالنا رعَ ايا رب 
  أراملنا بَمنِّك احفظيا رب 



 حمهماو  وصبايانا شبابنا َعفِّفيا رب 
 أبنائه بين محبتك انشرو  وطننا باركيا رب 
 بلدنا على وسالمك بأمنك َرفِرفيا رب 
 لك الشكر لك الشكريا رب  لك الشكر

 

 بوضع وذلك سريانيال معجمال إغناء في كبير دور للترجمة إنَّ  -:سريانيةالإلى  الترجمة
 توليد خالل من خصوصاً  عصرال روح ومواكبة تطورالإلى  بها ُتَؤدي جديدة مصطلحات
 طبيةوال تقنيةوال فلسفيةوال والتربوية علميةال فكاراأل تالقحإلى  ضافةباإل جديدة مصطلحات

 مختصينال من لجنة تتشكل أنْ  وحبذا، فنيةوال قتصاديةواال هندسيةوال صيدالنيةوال
 أمكن إذا ختصاصها حسب ُكلٍّ  معاصرةال لغاتال وبقية سريانيةال لغةال من متضلعينال

إلى  تعود أنْ  نأمل تيوال علميال مجمعبال سريانيةال لغةال هيأةفي  به معموالً  كان كما ذلك
 مؤملال مجمعال قانون إقرار عدم بسبب م2005 عام منذ دام نقطاعٍ ا بعد نشاطها مزاولة
 .العراقي والعلمي فكريال نشاطال أوجه وبقية تراثنا خدمةإلى  لنعود إنجازه

 
 

 .وصبرٍ  بمحبةٍ  ضيقاتال نحتمل أنْ  َعلِّمنايا رب 
نايا رب   .بفرحٍ  إلينا أخطأ لَمنَ  الغفران على َقوِّ
 .بشجاعةٍ  إليه أسأنا ممن غفرانال طلبِ  على ساعدنايا رب 
 .وتقوى بإيمانٍ  حياةال هذه تناقضات تحمل على أِعنَّايا رب 
 .وعدكَ  صادقِ  حسب ضيقاتال َعنَّا رفعاف ضيقال أزمنة في نلتجيء إليكيا رب 
 .بصدقٍ  للحق شهادةبال يكال وَنِصلَ  فيها لنسلك ُسبِلكَ إلى  أهدنايا رب 
 .بإيمانٍ  وقٍت  ُكلِّ  وفي ظرفٍ  ُكلِّ  وفي حينٍ  ُكلِّ  في نشكرك أن أعطنايا رب 

 
 



، محبَّةٌ  اهللاُ ، ُعِنقكَ  في طوقاً  يصير َتدعه فال لخيرك ُوجدَ  الدينَ  إنَّ  لبيبال اإلنسان أيها
 بنيا يا، مظهروال شفاهبال وليس قلبوال روحبال وعبدته، بقلبكَ  إليه ُعدتَ  إذا بكَ  وَيفرح

 ُحبَّاً  خلقنا مجدال له اهللا، يتوب واحدٍ  بخاطيءٍ  سماءال في فرحُ  يكون هكذا، قلبك أعطني
 آخر حتى عنَّا يبحثُ  َيَزلْ  ولم اعنَّ  بحثَ  هو يتركنا ولم يهملنا َلمْ  أخطأنا َلمَّا وحتى بنا

 وكالمهم بخزعبالتهم باهللا فرحك ينزعون دينال على قائمينال تَدع فال، حياتنا في لحظةٍ 

 اهللا ذلك غير ُيفهمكَ  غيرال تدع فال ربال عيني في عزيزٌ  أنتَ ، اهللا محبة فهم عن بعيدال
 في ربال في فرحواا، أنفاسكَ  حتى ُيحصي عليك ُمسلطاً  سيفاً  ليس وهو، له بنٍ اك ُيحبك

 كي أعداءنا حتى نِحبُ  محبةال حياةً  نعيش أنْ  يريدنا اهللا، فرحواأيضا ا لكم وأقول حينٍ  ُكلِّ 
 دينال من تجعل فال برارواأل شراراأل على شمَسه ُيشرق إذ هاسم تبارك شبهه على نكون
 وٕالفة ووئام وسالم بمحبة للعيش مفتاحاً  لك ليكن بل قتلوال كراهيةوال بغضاءوال للحقد سبباً 

 !!!بهيةال صورةال هذه ُتشوه فال اهللا صورة على ألنهم بشرال كلِّ  مع تفاقاو 
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 ، ُنَقدِّسه ال وبأعمالنا كاسم ليتقدَّس سمواتال في ذيال أبانا نصلي

 ، عوضه نملك أنْ  نريد ولكننا ملكوته يأتيَ  أن نطلب

 مشيئتنا نحقق أن ونعمل، رضاأل على كذلك سماءال في كما مشيئته تكون أن نطلب
 خوتناا في ونتحكم نملك الذين نحن ونكون
  يةاإلنسان في أخوتنا ونكره ونبغض نحقد وعملياً  خطايانا غفران منه نطلب
 بقلوبنا عنه وبعيدون بشفاهنا نكرمه ألننا ال طبعبال، لصالتنا اهللا يستجب أنْ  ُيعقل فهل
 أن يريدنا، لنا يغفر كيما اإلنسان ألخينا نغفر أن يريدنا، ذبيحة ال رحمة منا يريد هو

 شيء لَّ كُ  ونعمل، يتامىوال راملاأل بيوت نأكل وطمعنا بشراهتنا ولكنا رملةواأل يتيمال نرعى
 أنْ  عدلال من فهل، ناءكبريا لنرضي نقتل، نغتصب، نطرد، نسرق، ونهمنا شرهنا لنرضي
 !!!كال صالتنا ُتستجاب

 سننتفع ماذا ألنَّه حقوال روحبال ونطلبه نصوحاً  توبةً  ونتوب قلوبنا بكلِّ  ربالإلى  لَنُعد إذنْ 
 لِ ابأعم إيماننا ولَنقِرنْ  ؟أنفسنا عن فداءً  سنعطي وماذا أنفسنا وخسرنا ُكلَّه عالمال ربحنا إن
 .محبةال

Yusuf Ishaq صالة بدون نسانإ" :المقدس الكتاب مفسري أحد قال ،

 القدوس اهللا بين :طرفين بين صلة هي الصالة" :خرآ وقال" لهإ بال نسانإ هو
، نعم !"كان أينما ُيمارسها اإلنسان في طبيعي ميل هي بل، الضعيف اإلنسانو

 صوت يسمع اإلنسانو، وُيكلمه اإلنسان يسمع اهللا .اإلنسانو اهللا بين عالقة الصالة
 امتيازات أروع من امتياز المسيحية الكنيسة في الصالة  !اليه ويتحدث اهللا

 !ومحبة واختيار رغبة عن بل، وواجب كفرض ال يؤديها، المؤمن

  

 وأهلنا، َدِنسٍ  ِفْكرٍ  ُكلَّ  عنَّا وأبعد، شريرال من نااحفظو  مباركة ليلةال هذه اجعليا رب 
 تخيالتوال باطلةال حالماأل من خالياً  هانئاً  نوماً  لنا وهب، قديسينال مالئكتك مع لنسبحك

 .بداأل وٕالى ناآل لنشكرك، مزعجةال

 

https://www.facebook.com/yusuf.ishaq.3348
https://www.facebook.com/yusuf.ishaq.3348


 وذلك يةاإلنسان والحضارة ثقافةال رفد في مسيحيينال سريانال دور ينكر أنْ  أحد يستطيع ال
 طول في منشرة كانت تيال ديرةباأل ملحقةال سريانيةال مدارسال تُقدمه كانت ما خالل من

 كانت ما وبينها مدرسة خمسينال ُيقارب ما بلغت تيوال نهرينال بين ما بالد وعرض
͔ ܘܐܘܪܗܝ رهاوال نصيبين مثل يومال جامعاتال بمستوى ݂͗  ُتَدرَّس مدارس هنالك وكانت، ܨܘ

 دلَّ  فإنْ  رياضياتوال فلكوال طبيعيةال علوموال طبوال فلسفةال دينيةال علومال جانبإلى  فيها
 حياة في علمال بأهمية يؤمنون كانوا سريانال مسيحيينال أنَّ  على لُّ َيدُ  فإنما شيء على هذا

 أنَّ إلى  إضافة، ماديوال روحيال بجانبه اإلنسان بين يوازنون كانوا أنهم أي اإلنسان
 لضيافة فنادق وكذلك مرضىال لمعالجة مشافٍ  بجانبها توجد كانت مدارسال من كثيرال
 محبوساً ، فآويتموني غريباً ، فُعدتموني مريضاً  ُكنتُ  مسيحال سيدال بقول عمالً  غرباءال

 ما على دليل وخير لإلنسان حياتيال جانببال يهتمون سريانال ؤناابآ كان هكذا فزرتموني
 فيها نتشرا عندما رهاال في للمرضى خدمة من سريانيال أفرام مار به قام ما نقول

 .طاعونال
 خليقةال شرح في رائعة قصيدة سروجيال يعقوب فلمار علميةال كتبال بخصوص أما

إلى  ترجمه وقد ستةال ياماأل بسم طبيعياتال في رائع كتاب رهاويال يعقوب لمار وكذلك
 وفي ستةال أيام في كتاباً  بركوني لتيودورس وكذلك شمعون صليبا مطرانال نيافة عربيةال
 بنا وحنين رسعنيال سرجيس والعلوم طبال وفي، سابوخت سويرا عالمال لدينا رياضياتال

 .حكمةال بيت وأطباء مترجمي شيخ إسحق

Aamir Al-jumaily الثقافة نشر في الرصين ومنهجها" نصيبين مدرسة" دور عن 
 الرائع للباحث كان، الشرق في واإلنسانية الصِّرفة والعلوم المعارف من وغيرها السريانية
 في السريان لدور الرابعة الدراسية الحلقة في قاهال قّيماً  بحثاً " حّداد بنيامين" االستاذ

 في يقرأ لكي اعدّ  أصالً  والبحث، "عنكاوا" في مؤخراً  اقيمت التي العراقية والثقافة الحضارة
 القّس " وال هو ال يحضره لم لكنه" تركيا في سنوياً  يقام الذي نصيبين مدينة حتفاليةا"

 .العام هذا دهوك في للنشر المشرق دار مدير" خوشابا شليمون

Yusuf Ishaq سهامإ" :بعنوان ثمينة مقالة الدكتور عزيزي تنس وال 
 الدكتور وترجمة فوبوس أرثر تأليف" الغربية أوربا ثقافة في السريانية المسيحية

https://www.facebook.com/dr.amer.art
https://www.facebook.com/dr.amer.art
https://www.facebook.com/yusuf.ishaq.3348
https://www.facebook.com/yusuf.ishaq.3348


/  السرياني الصوت ومجلة بيروت في النشرة مجلة نشرتها اسحق متي يوسف
 .جدا ثمينة حقائق عن تكشف المقالة

 

 الذي عربيال شعرال عن كلياً  يختلف بذلك وهو نغمال تآلف على يعتمد :سريانيال شعرال
 يبلغ إذ بحوره بكثرة ويمتاز، نظمال في أسهلَ  يكون فبذلك وتادواأل سباباأل على يعتمد
 حركات 3 من بدءً  حركاتال عدد على بحرال ويعتمد، بحراً  18 سريانيةال في راألبح عدد
  أربعة فهي وزاناأل وأما، حركة عشرينالإلى 

 ، تقطيعال من خاليال وهو بسيطال )1

 ، زائدة دعائم من يتألف ألنه بسيطال عن ويتميز مركبوال) 2

 عنصرين من ويتركب، بمعنى أو بنقطة إما عنصرال بوسط يقطع ما هو مضاعفال )3
 ، أكثر أو متساويين

 على النظم ويعتمد، ومركبة بسيطة أي، منمَقةٍ  ُجَملٍ  من يتألف وهو بجدياأل )4
 دعائمال مجموعة ومن، خماسية أو، رباعية أو، ثالثية أو، ثنائية إما وهي الدعامات

 .متساوية دعائم من تتألف جماالً  كثراأل لعناصراو  العناصر تتكون

 يعرف ما أو خماسيال هي ستعماالً ا أكثرها ولكن بحراً  عشر ثمانية بحورال عدد إنَّ  قلنا
 مار ببحر ويعرف عشري ثنيواال أفرام مار ببحر وُيعرف سباعيوال باالي مار ببحر

 أول وهو بليغال أنطون مار ببحر ويعرف ثمانيوال نرسي مار أو سروجيال يعقوب
 عن منه خامسةال مقالةال في قولال وبسط فصاحةال معرفة كتاب كتب سرياني عروضي

 أنها يكتب َمنْ  أكثر يذكر كما ال القدامى شعرائنا لدى معروفة كانت القافيةو ، شعرال
 قصيدةال في كما شرطاً  بها لتزاماال يكن لم ولكن عرببال سريانال ختالطا بعد ُعرفتْ 

 ومار، م373 أفرام ومار، م222 برديصان :فهم شعراءال أشهر أما، عربال لدى عموديةال
 وأغراض م521 سروجيال يعقوب ومار، م503 نرسي ومار، م491 نطاكياأل إسحق

 على حثوال، والعقائد، خالقواأل، والوصف، تزهيدال منها ومتنوعة كثيرة سريانيال شعرال
، بدعال أصحاب وتقريع خاطئةال نفسال ورثاء، قديسينال وتكريم، والصدقات، علمال

 هتماماً ا أكثر منحىً  تأخذ وأخذت تاسعال قرنال بعد سريانيال شعرال أغراض وتوسعت



 حكمةال في رائعة قصائد لديه حيث عبريال بنا يوحنا مار مجالال هذا وسيد عامةال حياةبال
 وخاميس، معدنيال بنا يوحنا مار وكذلك، وصفوال، محبةوال خمرياتوال بشريةال نفسوال

 .وتطول وتطول تطول والقائمة مقاماتال صاحب صوبايال عبديشوع ومار، القرداحي

 Bashir Toma يطلب فهو علماءوال علمال محبة في رائعة قصيدة أفرام لمار 
 إسحق لمار وكذلك، ملكوته في عظيماً  جيداً  ُيعلِّم ذيال معلمال يجعل أن فيها
 حياة في ملحال أهمية ومعروف ملحبال فيها يشبهه علمال عن قصيدة نطاكياأل

 وكل .أيضاً  علمال في قلوبال بمجامع تأخذ قصيدة سروجيال يعقوب ولمار، اإلنسان
 .بديعةال شعريةال صوره له منهم

 بغضأو  نخالةال شتهىا الذي تلميذه من فيها يشتكي رائعة قصيدة عبريال بنا يوحنا ولمار
 :يقول إذ سباعيال بحرال على وهي سميذال

 ͽܶ Ͱ̱ ݁͘ Ͷܶ ݂͗  ͔ܶͼ ̈ͥ ͣΒܽ ͔ܳͲ݁ ͯܺ͠͵
ܰ
݂͠  ݁ܬ ͯܺͿ ܰ͵  ͔ܳͼ;ܰܘ ͖υܶ  ݁ܕܰܪ݂ܓ ݁·ܳ

، سميذال وأبغض نخالةال شتهىا الذي تلميذي من قلبي في قروحال من كم :بيتال ومعنى
 إذا ستاذاأل ُيعانيها التي مشاكلال أهم من وهذه قدره َحقَّ  علمَ ال ُيَقدِّر لم تلميذه أنَّ  معناه بما
 وتهذيبهم تعليمهم أجل من مبذولال جهدال ُيَقدِّروا وال بدروسهم يهتمون ال طلبته كان

 !!!ياماأل هذه في ُكثرٌ  ُهم ولألسف

 تاسعال قرنال من فصيحال أنطون هو فأولهم سريانيال عروضال في كتب لمن نسبةبال أما
 باتيواأل ديالوغال كتابه في برطليال شكُّو بر يعقوب ومار فصاحةال معرفة كتابه في

 شيئاً  داؤد يوسف قليميس مار مطرامال َوذكر، ثمينال كنزال كتابه في قرداحيال جبرائيل
 عند الشعر كتابه في دولباني يوحنا ومار، شهيةال ُلمَعةال كتابه في شعرال صناعة عن
 والدكتور غبلایر فولوس ملفانوال، هميةاأل في فصاحةال معرفة كتاب يلي وهو سريانال

 كيلال كتابه في ديرانيال حنا نزار ستاذواأل، سريانيةال داباآل تأريخ في بستانيال كميل
 في تفصيالً  صوباويال يشوع عبد مار شعر محجوب صالح دكتورال درس وقد، الذهبي
، زهراأل جامعة في رسالتها في سريانيال شعرال درست واليال عبير سيدةال وكذلك، رسالته
 ومار، نرسي مار لدى شعريال الفن طورليال بشير الدكتور درس آخراً  وليس وأخيراً 

https://www.facebook.com/bashir.toma.5
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 يشوع عبد ومار، عبريال بنا يوحنا ومار، معدنيال بنا يوحنا ومار، سروجيال يعقوب
 .باشي قره لمسيحا عبد ملفانال و قرداحي بر وخاميس صوباويال

Aamir Al-jumaily  صليبا المطران نيافة" لي ذكر عاماً  13 قبل :بشير دكتور "- 
 قد حينها وكنتُ ، 4/  4 هو سريانّياً  شعرياً  وزناً  - األرثوذوكس على الموصل مطران
 وفيه" وهبه عبدالجليل" اللبناني للشاعر قصيدة من جميالً  شعرياً  بيتاً  مسامعه على قرأت
  :يقول

  !"وقريبا بعيداً  وتالقينا*  وصليبا هالالً  تآخينا قد"
إلى ، الوزن ذلك وعلى والسليقة رتجالواال البديهة على لي وترجمها إالّ  فوره من لبث فما

  :قائالً  الشعرية للضرورة - بالطبع -وتأخير تقديم مع، الغربّية السريانية
 !"ܘΑ͗ܘΏ͔ͥ ܘΎͣܪ͔͗ ܐܪ΄ͣܬܢ  ͗͵͔ͯ͘ ܘ;͢ܪ͖ ܐͥͣܬܢ"

 !" أرعوثن وقوربا وبروحقا*  آحوثن وسهرا بصليوا: " 

Bashir Toma لغةال يجيد صليبا غريغوريوس مار مطرانال نيافة عامر دكتور أخي 
 أما. فوراً  بترجمته يقوم أنْ  غرابة فال عبارةال رقيق وشاعر مبدع كاتب وهو سريانيةال
 حركات 4 فصاعداً  للعجز حركات وثالث للصدر حركات بثالث فتبدأ للبحور نسبةبال

 16و للصدر حركة 16 من قصيدة نظمت شخصيا وأنا للعجز حركات 4و للصدر
 ال وقصرها حركةال طول بخصوص آخر شيءٌ  .مطلقال مفعولال القافية وجعلت للعجز
 .قدرال نفس أي شعريال كيلال في قياسال نفس فلها يؤثر

إلى  شعراً  ترجمها تيوال )جديدال قلبال( سريانيال أفرام مار قصيدة من بياتاأل بعض هذه
 :سريانية دراسات كتابه في ونشرها ساكا إسحق سويريوس مار رحمةال مثلثال عربيةال
 ُتعَّد ال وذنوبٍ  بشرورٍ   فسدْ  قد قلبي إنَّ  إلهي يا

 جسدبال ويزري دنياال يمُقتُ   سيدي جديداً  قلباً  فأعطني
 عتمداو  باهى اهللاِ  وبروح  تُقىبال تنقى قلباً  أعطني

 أحد من ثناءً  يبغي وال ال  وغنى بعروشٍ  ُيبالي ال
 وحَسد حقدٍ  ُكلِّ  من خالياً   صافياً  نقياً  ُحبَّ ال ينشرُ 
 لألبد خطاياال عني َبُعَدت  أعطيتني إنْ  قلبِ ال هذا مثلُ 

https://www.facebook.com/bashir.toma.5
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Η ݂͘ ;ܳ ͔ͻܳܝ ܳܗΕ݂ܶܰΖ ͔ܳܰ ݂͠ ΄ 
͔ܳͯͣͶܽͨ ͔ͻܳܝ ܳܗΕ݂ܶܰΖ ͔ܳܰ ݂͠ ΄ 

͔Γܳ ܰͥ  ͔ͻܳܝ ܳܗΕ݂ܶܰΖ ͔ܳܰ ݂͠ ΄ 
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ܳ

Η ܰ́ ܢ  ܳ ݁͠ ܶ́ ܢ  ܳ ݂͠ ݁͗ ͣܰ ݂͠ ܳ΅Ͷ ܶ ݁͗ 
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ͽܰͼͥΑܰ; ͔ܳͼܳ؟ ͽܰͻ ݂͠ ܰ·݂ ͔ܳͼܳ؟ 
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 يدعي ذيال إنَّ ، بملئها حياةال لعاش، سعادة في لعاش اإلنسان لدى محبَّة هنالك كاَنت لو
 وَمنْ  )َمحبَّةٌ  اهللاَ ( ألنَّ  باهللاِ  اإليمان يعرف ولم، ُمنافق فهو محبةال يعيش ال وهو اإليمان

 مقرونةال اهللا أعمالَ  تعكس كلها أعماله وستكون، فيه واهللاُ  اهللا في يثبتُ  محبةال في يثبتُ 
، مرضىال وعيادة، معوزينال ومساعدة، محتاجينبال عنايةوال، غفرانوال، تواضعوال، بركةبال

، يتامىوال راملاأل ورعاية، منبوذينوال مشردينال إلسعاد لماال وبذل، محرومينال وزيارة
 أبناء بين سالمال ونشر مكتئبينوال مهمومينال لدى رجاءوال ملاأل وزرع محبةال أعمال وُكل

 على جميعاً  ألنَّهم دينهم أو جنسهم أو أصلهم أو لونهمإلى  نظرال دون من جميعاً  بشرال
 !!!ُفضلى حياةً  لنحيا محبةبالو  محبةبال فلنبشَِّرنَّ ، مبروئين محبال اهللاِ  صورةِ 

Yusuf Ishaq لعمّ  وقدسيتها المحبة جالل وفق العيش جربت لو، الناس عاشت لو 
 ما تطلب ال تحسد ال، السوء تظن ال، تعتدي ال المحبة ألن ستقرارواال والفرح السالم
 ومن، اهللا وكرامة بل، اهللا وحنان، اهللا ورأفة، اهللا هجو  تعكس، الحياة كسيرإ المحبة :لنفسها

 الجذورإلى  العودة علينا اذن، عزتهإلى ، جاللهإلى ، اهللاإلى  يسئ المحبة ُيمارس ال
 بمحبته وصاناأو  صورته على مخلوق ألنه اإلنسان خاناأ ونحب، القلب كل من اهللا فنحب

  .دسةقالم شرائعه ونحفظ اهللا ُنطيع أن علينا، كرامهإ و 

https://www.facebook.com/yusuf.ishaq.3348
https://www.facebook.com/yusuf.ishaq.3348


 .ظلمةال أعمال على دهرال هذا أبناء ُتشاكلوا ال

 حدث ماذا!! !)الهالووين( الشيطان بعيد يحتفلون ومسيحيونا، اليوم أشاهد مأساة أي
 حيث. السلت شعب عند) ساماهين( الموت إله يوم هو هذا. روحياً  نحتضر إننا. إليماننا
، الطقس هذا ولتمثيل. شراً  تصنع ال كي ارضاؤها يجب نهإ و  األرض الموتى أرواح تجوب

 كانت كما. المال بجمع رضائهمإب ويطالبون األرواح تفعل كما البيوت يزورون الناس كان
 تكريم من للسخرية المنحوتة اليقطينة وضعوا وقد. الليلة تلك في البشرية التضحيات تُقدَّم

 . وبقاياهم القديسين لجماجم المسيحيين
 حضوره من يخلصنا كي المسيح جاء وقد، الشيطان بعيد حتفالاال للمسيحيين يمكن كيف
 نناإ أنسينا. اهللا تهين وتقاليد عادات المهجر علمنا وقد. اإليمان في جهلة نناإ. للروح القاتل
 الذين المباركين اهللا أوالد نناأ أنسينا ؟!العماذ لحظة في أعماله وبكل بالشيطان كفرنا

 أننا وأثبتت الرؤيا سفر في اليوم اهللا كلمة تجلت لقد ؟!الملكوتإلى  للدخول يتسابقون
، باهللا الكفر هذا بدل !جباهنا على ختمه ووضع، )الشيطان( الوحش عبادة في هالكون

 مالبس يقتنوا أن نعلمهم نأ وليس، النعمة ومالبس والسماء القداسة عن والدناأ لنعلم
 احتفال هو بالهالوين حتفالاال إن. طبيعية أصبحت حتى بها يتطبعوا وأن الشيطان
. الملكوت باب وطرق والخالص النعمة بعيش تطالب التي اهللا مشيئة وضد، شيطاني

 هو الشيطان نأب ويعلن مسيحيته ينكر بالهالويين يحتفل من إن، الفم بملء أقولها ولهذا
 أصل نأب يفهم كي مؤمن مسيحي كلإلى  الخطاب هذا توصلوا نأ متمنياً . حياته ملك

 ولنكبر العظيم يسوع من ولنقترب. وأصوله وأبعاده بممارساته شيطاني هو الهالوين
 . الممارسات هذه مامأ منيعاً  داً س ولنقف. وقلوبنا مجتمعنا في الشيطان ولنردع اإليمانب
 

، علينا بركاتكَ  ِمن وُتجِزل ِنَعِمكَ  علينا ُتديم أنْ  ونسألك لنا محبتك علىيا رب  نشكرك
 حزانىوال، فرجاً  ُمَتضايقينوال، ِصحةً  ُمَتألمينوال، عافيةً  ُمَتَوجعينوال، شفاءً  مرضىال وَتمنح
، بالٍ  هدوءَ  مضطربينوال، أمالً  مكتئبينوال، راحةً  ُمتَعبينَ وال، كفايةً  معوزينوال، عزاءً 

 منْ  مألناوا، ثقةً  ُمتشككينوال، رعايةً  يتامواأل راملَ واأل، سنداً  شيوخوال، صبراً  مغتربينوال
 هذه أعباء تَحمُّل على نَّاوأعِ  وصاياكَ  حسبَ  لنسلك دروبنا وأِنْر  مواعيدك بصادق اإليمان



 حقدال انزعو  بغضةوال حروبال َشرَّ  هاكفِ وا بالدنا في عدلوال سالموال مناأل انشرو ، حياةال
 مجدوال حمدال لك لنرفع خطيئةال أدران منْ  نفوسنا وَطهِّر أبنائها قلوب من والكراهية

 .يا رب نااستجب، آمين داهرينال دهرإلى  انالشكر و 

 

  محبةبال ُتبنىاألوطان 
 خراآل بقبول ُتبنىاألوطان 
 نانيةاأل عن تنازلبال ُتبنىاألوطان 
 حقاداأل بترك ُتبنىاألوطان 
 يثارباإل ُتبنىاألوطان 
 علومبال ُتبنىاألوطان 
 عملال في خالصباإل ُتبنىاألوطان 
 مسؤويةال تحمل في مانةباأل ُتبنىاألوطان 

 أعمال بدون اإليمان ألنَّ  محبةبال عاملال اإليمان دليل هذا وفياألوطان  تُبنى هكذا
 !!!ميت

 

 خصوصاً ، آلخرا بعضنا وُنقصي متخلفين بقائنا في سببال وهي مجتمعال آفة لجهلا
 أول في سالميةاال عربيةال حضارةال رفد في سريانال دور يعرف ال فمن تأريخنا في جهلال

 معرفته عدم وُيثبت هو ولتأريخه هو لهويته يتنكر شرقال لمسيحيي يتنكر وَمن ؟نشأتها
 شرقنا في مسيحيال وجودال ُينهي أنْ  ُيريد ومن سنينال فالآ منذ القائم تأريخال بمسيرة

 حضارته أركانَ  ويهدم تخلفالإلى  يعود أنْ  نهاءاإل ثمن سيدفع صيلاأل سريانيال رامياآل
 والحضارية علميةال موازنةال في ثقلال مركز سريانال للمسيحيين ألنَّ  بيديه وتطوره

 عربال خوةاال من مثقفينال أناشد لذا، مندم ساعة والتَ  كبيراً  ندماً  يندم وسوف خالقيةواأل
 تخلفال كهوفإلى  منطقةبال يعود أنْ  يريد الذي مخططال هذا بوجه يقفوا أنْ  مسلمينال
 وحدها محبةِ بالو  محبةبال إال تُبنى الاألوطان ف، يةاإلنسان حضارةال نور طفيءيُ و ، مظلمةال
 خير فيه لما قلوبال وُينقي نفوسال هديويَ  عقولال ُيَنوِّر أنْ  اهللا نسأل، )َمَحبَّةٌ  اهللاَ  ألنَّ (



 بغضاءوال حروبال وُيبطل وطنال أبناء جميع بين وسالمه وأمنه محبته وينشر أوطاننا
ده، ورحمته حمايته في لنحيا، قتلوال فتنوال  .آمين مجيبال ِنعمَ  إنَّه دائماً  هوَنحَمدَ  وُنمجِّ
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 !!!صدىً  قلوبُ ال في لها تلقى أنْ  عسى نشرها أعيدُ 

 بغضاءوال حقدال قلوبهم من انزعو  بشرال بين محبتك انشر َمحبة كَ ُكلُّ  َمنْ  يا اهللا يا
 وليملك حروبال وأوقف، ملواأل رجاءوال اإليمان من مألهاوا، حسدوال ضغينةوال كراهيةوال

 نصافواإل بالعدل شعوبهم ليرعوا حكاموال رؤساءوال ملوكال اهدِ ، أجمع عالمال في سالمك
 .آمين بداألإلى  كاسم ليتمجد حكمةوال مساواةوال
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Dear God Almighty ،I ask you to spread 

your peace,love, real faith in the world, 
which is losing it by being fully submitted 

to the will of Satan, save your people 
from the hands of devil followers who are 

persecuting them, displacing them and 
killing them in a very cruel way, without 

any feeling of guilt or pity or sorrow, 
lighten their minds to see that they are 
marching in a very dark valley that will 
lead them to hell, and be a shelter upon 
your sons, show them your mercy and 

strengthen them to bear this suffering so 
that your name will be glorified now and 

forever and forever. 
 

 بالمحبة، محبة ألنَّه، سنعرفه محبةال خالل من ألننا، محبةبال علينا اهللا َنعِرفَ  أنْ  أردنا إذا
 ألّنه، غبطةال هاءمل حياةً ، فرحال هاءمل حياةً ، عطاءال ملؤها حياةً ، ُفضلى حياةً  نحيا

 واثقة حياةً ، قلقال عن بعيدة حياةً ، همومال عن بعيدة حياةً ، خذاأل منَ  أكثر عطاءال مغبوط



ب اإله هنالك بأنَّ   وهبها َمنْ  هو اهللا !!!جميلة هي كم حقلال زنابقَ  فلنتأملْ ، بنا يعتني اُمحِّ
 تجمع وال تحصد وال تزرع ال فهي سماءال طيور ولننظرن ؟منها أفضل سنالأ جمالال هذا

 ما خوفوال هَّموال قلقال لماذا إذن بكثير منها أفضل نحن سنالأ ُيقيتها ربوال مخازنإلى 
 نشرها على ونعمل محبةبال لُنبشَِّرنَ  إذن، حدود دون محبة هكذا ُيحبنا إلهُ  هنالك دام

رَ  محبته قلوبهم في اهللا ليزرع ُمضطهدينا ِألجل ولُنَصلِّ  وُمبغضينا أعدائنا بمحبة  وُيَنوِّ
 اهللا ولنشكرنَّ  وسعادة وأمان بسالم لنحيا وُكرهٍ  وبغضاءٍ  حقدٍ  ُكلِّ  من نفوسهم وُيَنقيَ  عقولهم

 .لنا محبته ِعَظمِ  على
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 نشُكر، لخطايانا وغفرانك ُمساَمَحِتك على ونحمدك، لنا محبتك على نشُكركَ  ربال أيها
 لكنَّك، ستحقاقناا عدمِ  ُرْغمَ  علينا ُتسِبُغها تيوال ُتحصى ال تيال ِنَعِمك نشكر، علينا رأفتكَ 
 في نشُكرك، أتراحنا في نشُكرك، أحزاننا في نشُكرك، ضيقاتنا في نشُكرك، رحوم َجوَّادٌ  ربُّ 

، ُكربتنا في نشُكرك، نوائبنا في نشُكرك، عوِزنا في نشُكرك، ِمحنتنا في نشُكركَ ، ُغربتنا
 وتعفو، مراحمك بغزيرِ  وتشملنا عنَّا تَُفرِّج أنْ  ونسألكَ ، حالٍ  أيِّ  وعلى حالٍ  ُكلِّ  في نشُكرك

نا، ُسُبِلكَ  في سلوكِ ال عن وُيبِعدنا، ِرُقناوُيؤ  وُيتِعُبنا ُيضايقنا ما ِمنْ  وَتنتشلنا، عنَّا يا رب  وَنجِّ
 علينا خيراتك وأِفْض ، تجاربوال محنال َعنَّا أبعدو ، وَمَحبَِّتك َحقِّكَ  في نااحفظو  شريرال منَ 

 .آمين علينا سالُمك ولَيمِلك ،يا رب نااستجب دهورال دهر وٕالى دوماً  لنمجدك
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 لهذه أما ؟تخصيصال وجهِ  على بغداد وفي عام بوجه العراق في يجري ما متى حتى
 أمايا رب  ؟عليه واقعال ظلمال من شعبال هذا فيه يرتاح يومٌ  يأتي نْ لأ نهاية؟ من معاناةال

ريا رب ، الشيوخ وبكاء راملاأل ودموع ثكالىال ونحيبَ  يتامىال طفالاأل صراخ يُهمُّك  َنوِّ
 ...سنفو ال هدِ او ، عقولال

 
͕
ܳ
͕ ΓܽͻܳΖ̱݂ͣܬ

ܳ
ܽܘ݂ܬ ݂͠ ͮ

ܺΕ݂΄ Ε݁ͯ ܰ͵  ͔ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ  ݂͠ ܳ΅Ͷ ܶ ݁͗ 
͔Γܳܳͻ̱ܐΑ ܰ ݂͘ ͵ ͔ܶͼ ܳ ݁͗  ͔ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ  ݂͠ ܰ ݁͗  

͔ ܳ ݁͗ ͣ ܽͦ ݁͗  Α ܰ ݁͘ Ϳܰͻܰ݁ܕ ͽͮ ܶ ݂͠ ܳ ͽ ܰ͵  
ܶ
Ζܳܘ 

͕
ܳ
ܽܘ݂ܬ ݂͠ ܰͥ ͔ͯ̈ܶ ݁ܕ ܰͥ  ͔ ܶͦ ܺͻ݁ܕ 

͕
ܳ
͔ͯ̈ܶ ݁ܕͶ݂ܰͯܽͣܬ ܰͥ  ͔ ܶͦ ܺͻ 

͕
ܳ
ܳ;͔ ݁ܕܰܗͼ݂ܳͮܽͣܬ

ܶ
͔ ܐ ܳ ݁͗ ͣ ܽͥ 

 



 ͔ܳͮΑܳ͵ ܘ݁ܕܺܝ
ܰ
͕݁ܬ

ܳ
ܽܘ݂ܬ ݂͠ ܰͦ ݂͗ ͕ ܰܘ

ܳ
Α݂ͮܽͣܬ ܰͳ݂ ݁͗ 

͕
ܳ
݂ͣܬ ܽͦ Αܺܘͮ ݂͗ ͕ ܰܘ

ܳ̈Ε݂Ώܳܳ΅ ݁͗  ͔ܳͮΑܳ͵ ܘ݁ܕܺܝ
ܰ
 ݁ܬ

͕
ܳ
Ͷ݂ܰͯܽͣܬ ݂͗ ͕ ܰܘ

ܳ
ΏܽͯܺͼͿ݂ͣܬ ܰ ݁͗  ͔ܳͮΑܳ͵ ܘ݁ܕܺܝ

ܰ
 ݁ܬ

͔ܳͼܳ͵ͣ ܽͦ ݂͗ ͳ݂ܽͣܪܳܗͻ͔ܳ ܰܘ ݁͗  ͔ܳͮΑܳ͵ ܘ݁ܕܺܝ
ܰ
 ݁ܬ

͕
ܳ
ͤܺܙܽܘ݂ܬ ܰ΅ ݂͗ ͕ ܰܘ

ܳ
Ͷ݂ܽͯͣܬ ܺͦ  ܰ ݁͗  ͔ܳͮΑܳ͵ ܘ݁ܕܺܝ

ܰ
 ݁ܬ
 

 وخطايانا ذنوبنا لنا اغفر لها وغفرتَ  خاطئةال توبة قبلتَ  كما توبتنا اقبل :يسوعيا رب 
 إثمٍ  ُكلِّ  ِمنْ  وَطِهرنا
 ُمراً  بكاءً  وبكى أنكرك ذيال رسولال بطرس رمقت كما حنونال بنظرتك رمقناايا رب 
نا، له فغفرت  وأعدنا توبتنا اقبلو  أعمالنا في لك ونكرانا وآثامنا بخطايانا لنعترفيا رب  قوِّ

 .رتبتهإلى  بطرس رسولال أعدت كما َبِنيكَ  رتبةإلى 
 من َطهِّرنايا رب ، فردوسك وأدخلته يمينال لصال نفس قبلتَ  كما نفوسنا َتقَّبليا رب 
 نزف َأوِقفْ يا رب . جسديال برصه من برصاأل َطهَّرت كما فينا العامل خطيةال برص

يا رب ، ثوبكَ  ُهدبَ  لمست تيال نازفةال دم نزيف أوقفت كما حياتنا في مزمنال خطيئةال
 ناآل قدوسال وروحك وأباك لنمجدك، كرمتك في مثمرة اأغصان نااجعلو  َمَحبَّتك في ثبتنا
 .آمين دهورال دهر وٕالى أوان وُكلَّ 

 

، خطايانا لنا َتغِفرَ  أنْ  ونسألك، لنا َمَحبَِّتكَ  َكْثَرةِ  على َنشُكُركَ  ثُمَّ  َنشُكُركَ  ثُمَّ يا رب  َنشُكُركَ 
 مرضانا على َتِمنَّ  َأنْ  َعَظَمِتكَ  منْ  ونطلب، القدوس بروِحكَ  وتَُقدَِّسنا، آثامنا ِمنْ  وُتَطهَِّرنا

، اإلطالقب أسرانا وعلى، سالمين عودةبال مخطوفينا وعلى، عافيةبال متوجعينا وعلى شفاءبال
 حياتنا ُسُبلَ  وَنوِّر، وشباتنا شبابنا وَعفِّف، وأيتامنا أراملنا رعَ او ، وعجائزنا شيوخنا سنداو 

، كلمتكَ  فيضِ  من روحيال عطشنا روِ او ، بيتكَ  َدَسمِ  من جوعنا وأشبع، اإللهي بنوِرك
نا، بكَ  اإليمانو  ِتكمَحبَّ  صخرةِ  على بيوتنا ْبنِ او ، طافحال ُجوِدكَ  بحرِ  من ناارزقو   ِمنَ  وَنجِّ
 وأبطل ربوعنا في سالموال مناأل انشرو ، ةاإللهي نواميسك ُيخاِلف ما ُكلِّ  وِمنْ  شريرال

فهم بشرال لكلِ  بسمةوال فرحال وأِعد فتنوال الحروب  ِسهامَ  كِسراو  فيها ليسلكوا طرَقكَ  وَعرِّ
 .آمين بداأل وٕالى دائماً  مجدال لك لنرفع، إبليس



 

 تعبِ  من لنرتاحَ  ليلال وٕاعطائه، لنا محبته كثرة على هاسم تبارك اهللا بشكر ءناامس لنبدأ
، القديسين بمالئكته ويحرسنا وجنوده إبليس من ليلال هذا في يحفظنا أنْ  ونسأله، نهارال

 القدوس هسمال ولنقدم باطلةال تخليالتوال مزعجةال حالماأل من خالياً  هادئاً  نوماً  ويمنحنا
 .آمين الداهرين دهر وٕالى حين ُكلَّ  والحمد سبحوال مجدال

 

 بالدي؟؟؟ في دمِ ال لنزيفِ  وقفٍ  ِمنْ  َأَما
 خواني؟؟؟إ قتلِ  من سيفال يشبع َأَلمْ 
 أرضي؟؟؟ في رصاصال أزيزُ  يهدأ أَلنْ 
 وسوف، شيئاً  منها تأخذوا لن ترحلون فيوم أموال من وجنيتم تكالبتم مهما وُعوا عوااسم

 دنستموها والتي طاهرةال أرضنا على سالت بريءٍ  َدمٍ  قطرةِ  ُكلِّ  عن عسيراً  حساباً  ُتعطون
 يا تأدبوا تعقلوا ملوكال أيها، حياةوال ملكال أساس لعدلاف عدلواا، رضيةاأل الرديئة بشهواتكم

 ال، أنفسكم وخسرتم ُكلَّه عالمَ ال ربحتم لو تنتفعون ماذا، بخوفٍ  ربال عبدواا، رضاأل ُقضاةَ 
 عندما جوابكم سيكون ماذا، يبلى ال ذيال ودودها ُتطفأ ال التي جهنم نار سوى شيء
 أنْ  أردتم إنْ ، عليها ُتمنتمائ تيال وزناتكم حساب ستعطون ماذا ؟عادلال ديانال أمام تقفون
، محبةٌ  اهللاَ  ألنَّ  محبةبال سلكوااو  محبةبال فبشروا هاسم تبارك باهللا مؤمنون أنكم تثبتوا

 وبأعمالكم اهللا تعرفون أنكم تقولون، لكم يغفرُ  اهللا أنَّ  أردتم إنْ  غفرانال حياة وعيشوا
 ودجًال؟ ونفاقاً  رياءً  هذا يسال، إخوتكم ترحمون ال وأنتم رحمته تطلبون، معرفته تُنكرون

 وُتحب اهللا ُتحبَ  أنْ  هي وصية أعظم ألنَّ ، فيكم واهللاُ  اهللاِ  في لتثبتوا محبةال في ثبتواا
 وتمألها، بشرال نفوس من كراهيةوال بغضاءوال حقدال تنزع أنْ يا رب  نسألك، كنفسك قريبكَ 

 أوان وكل ناآل انالشكر و  توقيروال اإلكرامو  مجدال كسمال لنرفع حنانوال رحمةوال محبةبال
 .بداأل وٕالى

 
 عدةِّ  تخفْ  أل رَ َكرّ  هاسم تبارك اهللا ألنَّ ، محبةال على إيماننا َنْبنِ  لم ألننا ؟نخاف لماذا
 َمنْ  ألنَّ  َتَخفْ  ال، لي أنتَ  كاسمب دعوتك فديتكَ  ألنَّي َتَخفْ  أل، مقدسةال كلمته في مرات



 لبطرس ربال قال كما قليل إيماننا ألنَّ  نخاف ؟نخاف إذن لماذا، عيني حدقة يَمسُّ  َيَمسُّكَ 
لَ  عندما  لماذا ربال له فقال يغرق بدأ ماءال على يمشي وكان، يسوع ربال عن نظره َحوَّ
 لنا كلمةال ذات يقول مجدال له به وكأني، تخافوا ال للتالميذ وقال، اإليمان قليل يا شككتَ 

 قائلال هو يسلأ نقلق؟ عالمَ  أو ؟نخاف إذنْ  لماذا، تخافوا ال هو أنا رسلال شخص في
 إذن ؟ُيقيتها ربوال مخازنإلى  تجمع وال تحصد وال تزرع ال إنها سماءال طيورَ  نظرواا

 هتمامناا سوى بشيء نهتم وال، لنفسه بما يهتم غدَ ال ألنَّ  للغد نهتم وال بوصيته لنعمل
 وعده صادق حسب، لنا ُيزاد سوف نحتاجه ما وكل وبره اهللا ملكوت أوال ولنطلب صالةبال

 .آمين داهرينال دهر وٕالى وشكرٍ  وكرامةٍ  مجدٍ  ُكلَّ  له ولنرفع
 

 خطاياي لي غفرايا رب 
 آثامي لي محُ ايا رب 
ريا رب   ُطُرقي لي َنوِّ
 عفيضَ  لي قوِّ يا رب 
 أفكاري لي َنقِّ يا رب 
 قلبي لي َطهِّريا رب 
 نفسي لي َقدِّسيا رب 
 حياتي لي باركيا رب 
 َجمِّلني حكمةِ باليا رب 

 
 نوربال لنسلكَ ، ظلمةال أعمال ولنخلع النور حياة لَنِعْش ، نهارال قترباو  ليلال تناهى قد

 والبذل والرحمة محبةال بأعمال ناسال قدام نورنا وليضئ، اإليمان نور، نور هنالك مادام
 مقرونةال اإليمان بأعمال أجل، سمويال أبانا ويمجدوا صالحةال أعمالنا ليروا، والعطاء

، باطلةٍ  وسيرةٍ ، وِنفاقٍ ، ورياءٍ ، ُخبثٍ  ُكلَّ  َعنَّا لنخلع، فينا محِّبال اهللاِ  صورة نعكس محبةبال
 المعوزين ونفَتِقد، قدسال روحبال يتقدس ذيال جديدال اإلنسان ونلبس، العتيق إنساننا وننزع

 والثقيلي المتعبين لهفة دَّ وَنرُ ، يتامىوال راملَ األ ونساعد، مرضىال عودَ ونَ ، محرومينوال
 حقوال طريقال هو ألنَّه طريقه في سلوكالإلى  دعانا الذي قدوسال نظير لنصير حمالاأل



 مناسباً  تراهُ  ما واحدٍ  ُكلَّ  منحاو  ،يا رب نااستجب ،يا رب نااستجب ،يا رب نااستجب، حياةوال
 .آمين ولخيره له
 

!!! ؟؟؟شرقال وُكلِّ  ومصر وسوريا عراقال في يجري َعمَّا بعيداً  واقفٌ  أنتَ  لماذايا رب 
، إلبليس نفسه باع ذيوال متسلطوال متكبروال غنيال بحقد مسكينوال فقيرال ُيظلم َكمُ  نظرا
، ذبيحةً  ال رحمةً  ُتريد أنَّكَ  يعرفون ال أناسٍ  بنارٍ  يحترقون إنهم، يتامىوال راملاأل نظرا

 ُتطلبْ  عندما شيئاً  معهم منه يأخذوا َلنْ  الذي مالال، عالمال هذا لسيد عبيداً  أصبحوا أناٌس 
، جواباً  ُيعطوا أنْ  يستطيعوا ولنْ  اإللهي عدلك أمام يقفون عندما فسيندمون، منهم نفوسهم

 ملوكال أيها رعيتكم عنْ  حساباً  ستعطون أنكم علمواا، مسكينال ولعازر غنيال حال في كما
، طريقال عن دوافتبا يغضب لئال، بخوفٍ  ربال عبدوااو ، رضاأل وقضاة أنتم تأدبوا لذا
 .اإليمانو  محبةوال خيروال حقال ُسُبلِ إلى يا رب  همهدِ اِ 

 جهلةوال كبرياءوال حقدال نيران بين واقعةال مسكينةال شعوبال مذلةِّ إلى  نظرايا رب  ُقمْ 
 أجازي أنا نقمةال لي :قائلال أنتَ  ْستَ لأ جازهم قم جاللتك بسم يقاتلون أنهم يدعون مَمنْ 
 حربال شبحيا رب  أبعد، ظلمةال من مظلومةال شعوبال حقَّ يا رب  ُخذْ !!! ؟؟؟ربال يقول
 وبمخافتك نصافواإل عدلبال ليحكموا أجمع عالمال في حكامال عقول وَنوِّر أوطاننا عن

 .أجمع عالمال وفي ربوعنا في والسالم محبةوال مناأل انشرو  .مساواةبالو 
نا  والعرفان انالشكر  لك لنرفع، دربه في سائرينال كلِّ  ومن إبليس مكائدِ  منيا رب  نجِّ

 .آمين داهرينال دهر وٕالى ناآل مجدوال اإلكرامو 
 

نا إبليس نسحق صليببال، ننتصر صليببال نغلب صليببال  كرامتنا رمزُ  صليبال، عدوِّ
ناوعِ  وفخرنا  عندنا أما جهالة هالكينال عند صليبال كلمة ألنَّ ، خطيئةال قوة نمحق بهِ ، زِّ

 .اهللاِ  وحكمةَ  اهللاِ  قوة فهي صينمخلَّ ال نحن
 .اهللا مع ومصالحتنا حياتنا مصدر للصليب كلنا لنسجد

 
 منواأل محبةال ينشر أن يسوع ربال نسأل عذراءال مريم مباركةال سيدةال ميالد عيد بمناسبة

 كراهيةوال حقدال من نفوسوال قلوبال قدوسال بروحه وُيَطهِّر بلداننا في وئاموال سالموال



 لتهانياب مريم اسم لحامالت ونتقدم نتقاماال روح ومن ثاماآل من وينقيها ويقدسها بغضاءوال
 أنْ  حبيبال بنهاا من لهنَّ  تطلب أن مريم العذراء مطوبةال سيدةال من طالبين القلبية

 .والنجاح نقاوةوال سالمةوال بالصحة يشملهن
 بغضاءوال حقدال قلوبهم من انزعو  بشرال بين محبتك انشر َمحبة ُكُلكَ  َمنْ  يا اهللا يا
 وليملك حروبال وأوقف، ملواأل رجاءوال اإليمان من مألهااو ، حسدوال ضغينةوال كراهيةوال

 نصافواإل بالعدل شعوبهم ليرعوا حكاموال رؤساءوال ملوكال هدِ ا، أجمع عالمال في سالمك
 .آمين بداألإلى  كاسم ليتمجد حكمةوال مساواةوال

 

 ِمنْ  قلوبنا تمأل أن مسيحال يسوع سيدنا ومخلصنا ربنا بسم نسألك سمويال باآل اهللا يا
، عافيةً  متوجعينوال، شفاءً  مرضىال منحاو ، رديءٍ  ِفْكرٍ  ُكلَّ  َعنَّا وتنزع، قدوسال روحكَ 

، عودةً  مخطوفينوال، إطالقاً  لمأسورينَ ا، راحةً  مكروبينَ وال، ارتواء عطاَش وال، شبعاً  جياعَ وال
 صفاءَ  مكتئبينوال، حتماالً ا متألمينوال، وصبراً  عوناً  مضطهدينوال، سالماً  مهمومينوال
 بداأل إلى لنمجدك قلوبهم من حقدال انزعو  بشرال بين محبةال انشرو ، غفراناً  خطاةَ وال، بالٍ 

 .آمين
 .يا رب نااستجب ،يا رب نااستجب ،يا رب نااستجب

، للمرضى شفاءَ ال َتمنحَ  أن ونسألك، علينا ِنَعِمكَ  جزيلِ  على بشرال ُمِحبَّ  يا اهللا يا نشكرك
 ملَ األ، مذنبينال عن صفحَ وال، للخطاة غفرانَ ال، للجياعَ  شبعَ ال، للمتوجعين والعافية

 اإلطالق، للممتحنين نجاحال، للمضطربين سالمال، متضايقينال عن فرجَ وال للمكروبين
، لألرامل عونال، للمتخاصين لفةاأل، للحزانى صبرال، للمخطوفين عودةوال، لألسرى

 حقدَ ال ونزعَ ، بلداننا في سالموال مناأل، أجمعين بشرال بين محبةوال، لليتامى رعايةوال
 .الداهرين دهرإلى  كرامواإل جاللواإل سجودال لك فنقدم، أجمعين قلوبنا من والكراهية

 .آمينيا رب  نااستجب ،ربيا  نااستجب ،يا رب نااستجب

 



 اسم حامالتإلى  قلبيةال تهنئةبال أتقدم سماءالإلى  مريم عذراءال سيدةال نتقالا عيد بمناسبة
 سالموال محبةوال منواأل عافيةوال صحةبال عليهن عيدال هذا ُيعيد أن اهللا سائالً  مريم سيدةال
 .قديسنال بمالئكته ويحرسهنَّ  وجنوده شريرال من ويحفظهنَّ  حياتهن في نجاحوال

 ربال نسأل -:آب من العاشر غد يوم سيبدأ والذي مباركةال العذراء سيدةال صوم بمناسبة
 لهم ويغفر ببركاته ويكللهم أبنائه وتضرعات وطلبات وصالة صوم يتقبل أنْ  يسوع

 بذلوال محبةبال ويمألها القلوب وُيَنقِّي سمويال بنوره طرقهم وُيَنوِّر آثامهم ويمحو خطاياهم
 بفرح جميعال يحيا لكي حروبال وُيبطل، أجمع عالمال في سالموال مناأل وينشر، عطاءوال

 .وعطاياه ِنَعِمه على اهللا ويشكرون، وسعادة

 وتغمرنا رحمةال بعين إلينا تنظر أن مسيحال يسوع سيدنا بسم نسألك سمويال باآل اهللا يا
 من لديك أفضل ألننا بنا تهتم بأنكَ  ونثق نؤمن ونحن أمامنا رزقال أبواب وتفتح برأفتك
 يا إليك عودتنا اقبلف ضالين كأبناء إليك ُعدنا ألننا جديدةال حلةال بسنالأو  سماءال طيور
، القدوس بروحك وقدِّسنا، الشرير ِمنْ  نااحفظو  حياتنا أمور وَيسِّر توبتنا اقبلو  بشرال ُمِحبَّ 

 .دهرال وٕالى أوان وكل ناآل قدسه الكلي كاسم ونمجد ونشكرك لنحمدك
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 والعافية للمرضى صحةال تمنح أن مسيحال يسوع سيدنا بسم أسألك سمويال باآل أيها
، للضالين هدايةال، للمتخاصمين مصالحةال، مخطوفينوال لألسرى اإلطالق، للمتوجعين

 نحن ِمنَّايا رب  اقبلو ، حروبال نار ئوأطف، للمؤمنين والطهارة والعفة، للضائعين تنويرال
 .أجمعين البشر بين محبةوال سالمال مناأل انشرو  بتهاالتنااو  وتضرعاتنا صلواتنا كءأبنا

 من لحقدوا والكراهية البغضاء انزعو  .وافراً  حالالً  رزقاً  طافحال جودك بحرِ  منْ  ناارزقو 
 والتعظيم عزةوال والكرامة مجدال لك القدوس بروحك وجسداً  وروحاً  نفساً  وقدِّسنا بشرال نفوس

 .آمين الداهرين دهر وٕالى أوان وكلَّ  ناآل

 



 ُتحصى ال التي خطاياي لي اغفر إلهي يا
 الباطلة فكاراأل تيه من أفكاري نقِّ يا رب 
  القدوس بروحك روحي جدديا رب 
  ثماإل يبغض جديداً  قلباً  في خلقايا رب 
  باذلةال محبتك من قلبي مألايا رب 
 للعالم ومحبةٍ  دنسٍ  فكرٍ  كلَ  عني انزعيا رب 
 نفسي في والغضب حقدال نيران أطفيْ يا رب 
 الكبرياء شهوة فيَّ  وَأِمتْ  بالتواضع َجمِّلنييا رب 
  ةاإللهي معرفتك بنور نورنييا رب 
 يا رب  لك الشكريا رب  لك الشكريا رب  لك الشكر

 

  لك الشكريا رب  لك الشكر
 لك مجداليا رب  لك لمجدا
 لك ًسبحُ اليا رب  لك لُسبحُ ا

 لك حمدُ اليا رب  لك الحمدُ 
 لك وقاراليا رب  لك الوقار
 لك اإلكراميا رب  لك اإلكرام

 لك تقديساليا رب  لك التقديس
 كسمال تهليلاليا رب  كسمال لتهليلا
 كسمال ظيمعتاليا رب  كسمال لتعظيما

 .خطيةال نازؤ  ليحرق قلوبنا في ةاإللهي محبِتكَ  نار َتْضِرمَ  أنيا رب  نسألك
 .شراراأل وجنوده إبليس من نااحفظو  وجسداً  ونفساً  روحاً يا رب  َقدِّسنا

 بشرال بين ومحبتكَ  وسالمك أمنكَ  انشرو 
 .منهم خطيةوال حقدوال شرال انزعو 
 



 عباده بمصائر وتتحكم قدرته َجلَّتْ  اهللا مكان نفسك تضع حتى اإلنسان أيها أنتَ  َمنْ 
 هذا منحكَ  َمنْ !!! ؟؟؟رأيال يخالفونك أنهم لمجرد والقتل تهجيروال بالخطف عليهم تحكم

 حتى قتل أو انتقام إله ليس اهللا )محبة اهللا( ألن به ُحباً  اإلنسان خلق اهللا ؟؟؟!!!حقال
 )يتوب واحد بخاطيءٍ  سماءال في فرحٌ  يكون هكذا( يقول إذْ  إليه بعودته يفرح خاطيءال

 فماذا منكَ  نفسكَ  ُتطلبْ  يومال جاهل يا، سماءال فرح وكبريائك بجهلك تنزع لماذا إذنْ 
 رئيساً  ملكاً  رضيةاأل درجتك علتْ  مهما ؟العادل ديانال مأما تقف عندما جوابك سيكون
 يفيدك ولن، واناأل فوات قبل اهللا منْ  مغفرةال طلباو  فُتبْ  صغيرة حفرةٌ  مكَ ضفست سلطاناً 

 !!!أعذار أيةَّ  رهيبال وقوفال ساعة ُيقبل لن ألنه، مندم ساعة والتَ ، ندمال
 

 عقولنا ونوِّر ربعةاأل مسكونةال أقطار في ومحبتك وسالمك أمنكَ  تنشر أنْ يا رب  نسألك
 والقداسة البر حياة لنحيا وصاياك حسب والسلوك بها للعمل وساعدنا مقدسةال كلمتكَ  لفهمِ 

 .آمين داهرينال دهر إلى، وأبداً  دائماً  قدوسال كاسم وليتمجد والنعمة

 

 مقدسةال لمشيئتك موافقاً  هذا يومنا يكون أنْ  ونسألك لنا عطاياك كل علىيا رب  نشكرك
 .ونوايانا وأفكارنا أعمالنا وليبارك القدوس روحك وليقدسنا

 

 ليلة هااجعلو  مالئكتك ولتحرسنا وجنوده إبليس شر من ليلةال هذه في نااحفظيا رب 
 الذين القديسين مالئكتك مع لنمجدك وأهلنا دنسٍ  فكرٍ  كل عناأبعدو  القدوس بروحك مباركة

 .معرفتك بنور حياتنايا رب  نوِّر، تسبيحك عن يفترون ال

 

 ُمكتئب أنتَ  عونال منه طلبا محتاج أنتَ  حين ُكلِّ  في اهللاإلى  اإلنسان يتجه أنْ  أجمل ما
 شفاءبال عليكَ  َيمنَ  أنْ  سألها مريض أنتَ  القدوس بروحه غمال عنك ُيزيح أن منه أطلب

 سيقودك وهو حياتك له َسلِّمْ  فرحال تراتيل له َرتِّل َفِرحٌ  أنتَ  طبيبك يمين قبل نهييم ويجعل
 .الراحة مياهإلى 



 

 تخافوا ال هو أنا قائالً  حين كلِّ  في إليك نلجأ أنْ  علمتنا لنا محبتكَ  ِعَظمِ  ِمنْ  َمنْ  يايا رب 
 متضايقينوال شفاءً  مرضىال تمنح أنْ  نسألك لكم ُيفتح قرعواا تجدوا طلبواا ُتعطوا سألواوا
 ما إنسانٍ  كلَّ  منحوا جميعاً  أمامنا واسعةال رحمتك أبواب فتحوا وفرجاً  راحة مهمومينوال

 شرال انزعو  جميعاً  بشرال بين ومحبتك وسالمك أمنك انشرو  حاجات من حياتهِ  في يناسبه
 لك حين كل في لنا ُمباِرَكةً  مشيئتك ولتكن محبتكَ  بفرح لنحيا قلوبنا ِمنْ  لخطيئةوا حقدوال
 دهرال وٕالى أوان وكلِّ  ناآل مجدال

 

 على حاقدة قلوبٍ  ِمنْ ، لهم ُمِحبة قلوبٍ إلى  للناس كارهة قلوبٍ  منْ  قلوبنا غيريا رب 
 سالمةمُ  قلوبٍ إلى  الخلق على غاضبة قلوب ِمنْ  إسعادهم أجلِ  ِمنْ  تعمل قلوبٍ إلى  البشر

 يفوق الذي وسالمك محبتكَ  ومن ملاأل من ةمملوء متفائلة قلوبٍ إلى  ُمتشائمة قلوبٍ  ِمنْ 
 .الوصف

 

 منها والضغينة والحقد الكبرياء نازو  ليحرق البشر قلوب في محبتك نار ضرمأيا رب 
 بسالم لنحيا محبة اهللا ألنَّ  والغفران والمحبة التواضع في هي الحياة أنَّ  لترى العقول ونور
 .وسعادة وهناء
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 الصحة وفي المرض فييا رب  لك الشكر
 الفرح وفي الترح فييا رب  لك الشكر
 الغنى وفي الفقر فييا رب  لك الشكر
 كتفاءاال وفي العوز فييا رب  لك الشكر
 رتواءاال وفي العطش فييا رب  لك الشكر
 شبعال وفي جوعال فييا رب  لك الشكر
 الراحة وفي الشدة فييا رب  لك الشكر

 

 محبتك نار أنَّ  إذ والقداسة الطهر حياة نعيش كيما مأسورين بمحبتك دوماً  نااجعليا رب 
 الحقد عن بعيداً  والنجاح والسعادة البرارة حياةَ  ونحيا الخطيئة أدران ُكلَّ  سيحرق ةاإللهي

 .والضغينة

 

 تعني والتي مبروك وليس التهنئة تقديم في الصحيحة هي ُمبارك كلمة أنَّ  تعلمون هل
 فقط ُمبارك يكتب أنْ  تهنئة ُيقدم أنْ  يريد من فعلى الركبة مكسور

 

 النظر بدون والعطاء بصدقٍ  وخدمتهم خريناآل بمحبة تقترن لم إنْ  لها معنى ال حياةال إنَّ 
 صورة اإلنسان في نرى إنما الثقافي أو تماعيجالا الموقع أو دينال أو جنسال أو اللونإلى 

 هو نظري في وهذا هموم أو مشاكل ودون وسعادة فرحٍ  في فنحيا به وحباً  قدرته َجلَّتْ  هللا



 نعكَس  أنْ  علينا فيجب محبة اهللا ألنَّ  والكراهية والحقد التعصب من الخالي حقال اإليمان
 .لآلخرين محبتنا خالل من حياتنا في محبته
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 لوجد فوقإلى  نظر لو حين في الكراهية وهذه الحقد بهذا اليوم العالم يعيش لماذا أفكر أنا
 صورة ويأخذ ذاته يخلي أن دفعه الذي الحدإلى  تصورها يمكن ال بدرجة يحبه اهللا أن

 يعيش أن به جدراأل يسلأ إبليس قيود من ويحرره والموت الخطية لعنة من ليفتديه العبد
 في بفرح وتحياها بحياتك تهتم ال لماذا اإلنسان أيها حقاً  أنت عجيبٌ  باذلة بمحبة حياته

 !!!الرب؟؟؟

 

I am thinking of the suffering of people 
because of hatred that has filled their 

hearts,when God loves them freely. 
Why they do not live their life with love 

and stay glad, happy and enjoy life ??? 
 

 نترك أن علينا، السموات ملكوت يدخل وراءإلى  وينظر المحراث على يده يضع أحد ال
 أن وعلينا بالياً  ثوباً  أصبح قد الماضي ألن إيماننا رئيسإلى  وننظر القديمة موراأل كلَّ 

 حياة لنحيا الفضيلة بأعمال اإليمان هذا نقرن و بالمحبة العامل اإليمان ثوب ونلبس ننزعه
  .يسوع بالرب وسعادة وفرح سالم
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 ܕܘΕͲܘܪ Ε ΑͯΓ͗ܝ ͨͣܪ͔ͮ



 
Mor Filoksinos Hanna Dolabani  

Hanna Dolabani 27 Eylül 1885 tarihinde, 
tanınmış bir ailenin çocuğu olarak dünyaya 
geldi. Mor Philexinos Hanna Dolabani, 1885-

1969, was the Syrian Orthodox 
Metropolitan of Mardin (Turkey) and its 

environs. He was one of the outstanding 
scholars that the Church has seen in the 

near past. His great w... 
Author: 3,265 like this 

 
 
 
 
 

 منواأل محبةال ينشر أن يسوع ربال نسأل عذراءال مريم مباركةال سيدةال ميالد عيد ةبمناسب
 كراهيةوال حقدال من نفوسوال قلوبال قدوسال بروحه وُيَطهِّر بلداننا في وئاموال سالموال
 لتهانياب مريم اسم لحامالت ونتقدم نتقاماال روح ومن ثاماآل من وينقيها ويقدسها بغضاءوال

 أنْ  حبيبال بنهاا من لهنَّ  تطلب أن مريم العذراء مطوبةال سيدةال من طالبين القلبية
 .النجاح و نقاوةوال سالمةوال بالصحة يشملهن

 

https://www.facebook.com/dolabani
https://www.facebook.com/dolabani
https://www.facebook.com/dolabani?ref=nf


Dear Almighty God I ask you in the name 
of our Lord Jesus Christ who shed his 

precious blood to forgive our sins, save us 
from worries, fill our hearts with faith, 

hope and love ،lighten our paths by your 
Holy Spirit ،spread peace in our countries, 

fulfill our spiritual and bodily needs and 
help us to bear the suffering that we are 

facing those days ،empower us to defeat 
the devil and his plans and temptations to 

deviate us from your holy path ،we give 
you glory now and for ever and ever. 

Amen. 
͔ͮΑ  ͔ͶΒܘ ͔ͼͯΒ ܘܫΑ·݂݁ܕ݂ܬ ͔ͦͯΓ ͣܥΓͮ ܢΑ ͺΓ ݁͗  ݂ʹ ͼ ͔ͻ̱ܐ ͔΅ ݁͗  ͕͢Ξ

͔ ݁͗ ͖ Αܝ ͳ̈Ͷ͔̈ ܘͼͩͯͶ̈Β͔ ܘͼΓͮτ͔ ܘͥͣ ݂ܬ͕ ݁ܕܐܪ΄͔ ܘܗ݁ܕܳ ̈ͣ ͳ݁Ͷ Ε݂ͼͯ ݁͗  ܘܐܘ݂ͮͣܬ͕ 
 
̈
ΗΓܑ͔ܘ ݁͗ ͣͦ ݂͗ Ε݁ΒͣΏ͕ ܘ ݁͗ Ͱ̈ͼ ̱ܐΓͻ͔̈ ܘΑͻ΄ͣܢ ܐͻͣܢ  ݂͗ Α ͷͩܝ ̤ ݁ܕͻ݂·ͣܢ ݁ܕ ݁͗ 

͔Ξܘ ͕Ε݂Ͳ݁ܘܐ ͔ ݂͗ ΑΎ 
Dear God I ask your almighty power to 

lighten the minds of the leaders of the 
world to spread the culture of love 

instead of hatred, to spread peace instead 
of war, to preach the hope instead of 

fear ،God we give glory to your holy name 
to change the hearts of kings, presidents, 
rulers and every one who has power from 

rocky hearts to fleshy hearts, the 
ordinary people are tried from their 

greed, pride, selfishness. Lead them to 
your path ،and stop them from kneeling in 

front of Satan as slaves, arouse their 



conscience to see the truth and seek 
justice. 

 كبرياءوال جهلوال حقدال صوت على حكمةوال عقلِ وال محبةِ ال صوتَ  ُتَغلِّبَ  أنْ  نسألكيا رب 
 هذه في لشعبك نقاذاً ا، ومصر عراقوال سوريا أي حبييبال شرقنا من حربال فتيل وتنزع

 ملوكاليا رب  هدِ ا، معوزينوال، فقراءوال، مرضىوال، نساءوال، شيوخوال، طفالاأل ِمنْ  بلدانال
 يدال يمتلكون ذينال أولئك خصوصاً  أجمع العالم وفي بلدانال هذه في حكاموال رؤساءوال
، يتامىوال راملواأل ثكالىال وصراخ أنينإلى  ليسمعوا بلدانال في يجري ما لحلِ  طولىال

، خوفال عوض منواأل، حربال عوض سلموال، بغضاءال عوض محبةاليا رب  انشر
 طغيان ِمنْ  بشرال َتنقذ أن قادراليا رب  وحدك إنكَ  بشرال ُمِحبَّ  يا قلوبال من شرال انزعو 
 .بداأل وٕالى حين ُكلِّ  في اهللا يا مشيئتك ولتكن يومال عالمال يجتاح الذي شرال

 نفوسنا وزيِّن، بحقنا وأساء إلينا أخطأ لمن الغفران على القدرة تمنحنا أنْ  نسألكيا رب 
 وَتضرعاتنا صلواتنا ِمنَّا اقبلو ، بحقه نحنُ  أخطأنا َمنْ  ومسامحة غفران لنطلب شجاعةبال
، جياعوال، والمحتاجين، مخطوفينوال، مأسورينوال، متعبينوال، مرضىال أجل ِمنْ  لباتناوطِ 

 محبتك لنشرِ يا رب  ساعدنا، محبتناإلى  بحاجة هم الذين وكل، متروكينوال، والعطاش
 ونفوس نفوسنا في رجاءوال ملاأل زرعاو ، حقدوال كراهيةوال بغضاءال من مملوءال عالمنا في
 آمين بداألإلى  لنمجدك، جميعاً  بشرال

، الرديئة تخيالتال َعنَّا أبعدو ، هادئاً  هانئاً  نوماً  مباركال مساءال هذا فييا رب  منحناا
 وسامح، نهارنا في فعلناها التي خطايانا لنا اغفرو ، سمجةال فكارواأل، باطلةال حالمواأل
 في القديسين مالئكتك لنشارك وأهلنا، قدوسال روِحكَ  بنورِ  نفوسنا وَنوِّر، إلينا أساء من

 وٕالى أوان وكل ناآل قدوسال كاسم ليتبارك، شراراأل وجنوده إبليس من نااحفظو ، تسبيحكَ 
 آمين داهرينال دهر

 بغضاءوال حقدال قلوبهم من انزعو  بشرال بين محبتك انشر َمحبة ُكُلكَ  َمنْ  يا اهللا يا
 وليملك حروبال وأوقف، ملواأل رجاءوال اإليمان من مألهااو ، حسدوال ضغينةوال كراهيةوال

 نصافواإل بالعدل شعوبهم ليرعوا حكاموال رؤساءوال ملوكال هدِ ا، أجمع عالمال في سالمك
 .آمين بداألإلى  كاسم ليتمجد حكمةوال مساواةوال
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 الحرد؟ هذا ولمَ  خطأنا هو ما  ؟ܢ ܳܗͼ͔ܳܳΞܶ ͔ͻ͔ܳܰ ̱ܗܼܘ ܰ·ͣܕ݁ܰ 
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͔ͻܼܳͣܕܳܪ ܽ́  Εͯ ܰ͵  

ܳ
Ηܳͮ

ܺ
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ΑͯΓܺ ͣܳܪ͔ͮܳ ͗ܰ  الطوري بشير ͨܽ

 

 اإلنسان ليعيد عذراءال مريم سيدةال من متجسداً  وحيدال بنها أرسل َمحبته وِمنْ  محبة هللا
 َمنْ  هنالك ولكن، وخداعهِ  بمكرهِ ، منه إبليس أخرجه الذي سمويال بيتهإلى  خاطيءال

 ترسل لم إنْ  تقول عذراءال سيدةال نَّ إ ويقول تهديداً  تحمل عذراءال سيدةال بسم رسائل يكتب
 إله اهللا كأنَّ ، ونوائب ومصائب مشاكل من ستعاني شخاصاأل من عددٍ إلى  رسالةال هذه

 أنصح لذا، مباركةال عذراءال قديسةال مكانة مع وال اهللا محبة مع يتفق فكر هذا وليس انتقام



 في فرحال ويعيشوا خاطيء فكرٍ  هكذا وراء ينجرفوا ال أنْ  مؤمنينال خواتواأل خوةاأل
 له مسيحال سيدال يقول، غير ال إبليس ِمنْ  هي أفكار هكذا ألنَّ  مجدال له يسوع مسيحال
 بركاته بفيض جميعاً  يباركنا ربوال .أفضل لهم ويكون حياة لهم لتكون جئتُ  :مجدال
 يارب نااستجب.. نعمهو 

 األنجيلي الشماس
 الطورلي توما متي بشير الدكتور

 
 رحمة بدون الذين الناس من   الرحمة كثير يا اللهم رحمناا

 المعونة يعرفون ال الذين البشر من   المعونة نبع يا اللهم أعنا
 المسكونة طغى الذي الشر بحر من   النجاة ميناء يا اللهم نجنا

 المسعورة وذئابه إبليس جنود من  الخالص ترس يا اللهم نااحفظ
  ويعقوب إسحق باركت كما   الغزيرة ببركاتك ربنا باركنا
 البابلي اآلتون نار أطفأت كما  القلوب من الحقد ناريا رب  ئأطف
  سوداأل أفواه سددت كما  البشرية الكواسر أفواهيا رب  سدً 

 بطرس أمام السجن أبواب فتحت كما    أمامنا الطرق فتحا
 بولسإلى  وحولته شاؤل هديت كما   مبغضينا نفوس أهد

 نفوسهم في الذي الكره لنغلب    بالمحبةيا رب  نصرناا
 التالميذ نفوس هدأت كما   وأرواحنا نفوسنا روع ئهد

 الضيقات حتمالا على قوًنا اللهم    نااستجبو  عنااسم اللهم
 وعدك صادق حسب     معنا أنت ألنك

 وخالصنا نورنا ألنك الموت ظل في سرنا وٕان فانخ ال
 لك المجديا رب  لك المجد   يارب لك المجد
 لك الحمديا رب  لك الحمد   يارب لك الحمد
 لك الشكريا رب  لك الشكر   يارب لك الشكر
 لك السبحيا رب  لك السبح   يارب لك السبح
 لك الشكر الداهرين دهر لىإ و     أوان وكل اآلن



 

 المحبة قوة
 الطورلي بشير الدكتور

 
 قلوبنا في محبتك نار ضرمأ البشر محب يا

 نااحفظ الشرير غدر فمن تكالناا عليكيا رب 
 حياتنا سبيل نور الكامل النور أيها يا
 سيرنا طريقك في وجه والحق الطريق أيها يا
 عقولنا بمعرفتك زين المعرفة الكامل يهاأ يا

 حررنا ذواتنا عبودية من الحرية نبع يايا رب 
 نارعَ ا محبتك مروج في الصالح الراعي أيها يا

 خلصنا علينا الحاقدين شرور من المخلص أيها
 نجنا السوء لنا يضمرون الذين مكائد من المنجِّي أيها

 نفوسنا على اإللهي بنورك أشرقيا رب 
 نااحفظ بنا المتربصين من المؤمنين حافظ يايا رب 

 إرحمنا رحمتك بوافر الرحمة كثير يا
 أمامنا واسعة الحياة سبل فتحايا رب 
 أفكارنا من ومكر خبث كل انزعيا رب 

 علينا خيراتك فيض من وسِّع الخيرات نبع يا
 باركنا بركاتك بجزيليا رب 
 نجنا بنا المحيقة الضيقات منيا رب 
 بسنالأ اإليمان وترس الكامل سالحكيا رب 
 علينا أفض الطافح جودك بحر منيا رب 
 غمرناا حنانك بغامريا رب 
 بصًرنا والحق والحكمة المحبة سبليا رب 
 ناارزق الحالل رزقك بواسعيا رب 



 دوما نمجدك دوما نحمدك دوما نشكرك
 علينا خيراتك وفيض نعمك كثير على

 

 المحترمون سريان كلنا موقع في الكرام ألخوةا
 

  الحبيب الوطن العراق لتربة وٕاخالصه محبته نتيجة شعبنا معاناة فيها أصور قصيدة هذه
 والتقدير الحب مع الكريم موقعكم على نشرها يرجى

 
 الطورلي بشير الدكتور
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͔ͩͿͶ͛ͻܐܘ ͺΓ 
 Ε ΑͯΓ͗ܝ ͨͣܪ͔ͮ

 
 

د اهللا أعطاه سالح بأقوى جميعنا نتسلح  بهكذا ألننا، محبةال سالح وهو اال لنا هاسم َتَمجَّ
، محبةال رسالة ونشرِ ، خيرال فعل على لَنَغر، لموتاك قوية محبةال ألنَّ  نغلب سالح

 اهللا نور لنعكس، ُيبغضنا َمنْ  على ونسلم إلينا ُيسيء لَمنْ  لنغفرَ ، اهللا أبناء لنصير سالموال
  سلوكنا في



 فلنسلك، شيئاً  فلسنا جبالال لو لنق اإليمان لّ كُ  لنا كانَ  وٕان حتى محبةال سالح بدون ألننا
 ألنه أوالً  خاطيءال نسانلإل، للبشر محبال اهللا أبناء أننا لُنثبتَ  بمحبة ونتعامل بمحبة
 بل طبيبإلى  يحتاجون ال صحاءاأل ألنَّ  البار وليس عالجإلى  ويحتاج مريض

 ولم ضغينةوال والبغضاء والحقدِ  ُكرهِ ال حالة يعيشون ذينال هم مجتمعال ومرضى، مرضىال
 قلوبهم ُيَنوِّر ولم ربنا يسوع مسيحال في اهللا محبة طعمَ ، باذلةال محبةال طعم يذوقوا

 .قدوسال روحه وبصيرتهم
 وٕابليس والقتل البغضاء عبودية من ويحررهم محبته من بشرال قلوب يمأل أن اهللا نسأل

 .موتوال خطيئةوال

، أريحُكم وأنا ثقيليوال متعبينال أيها إليَّ  تعالوا تُنادي ُكنتَ  َمنْ  يا مسيحال يسوع نَّايا رب 
 وهو همَّك رَّبِ ال على لقِ أ ُقلتَ  أنتَ ، همومنا عنَّا فخفف حياةال هذه هموم أتعبتنا قد ها

 من خوفال انزع، تخافوا ال ُقلتَ  أنت، بشرال بَّ ُمحِ  يا فأِعنَّا همومنا عليك قيناال إننا يعولك
يا  انشر، بقلوبنا َمحبِتك بزرعِ  وذلك ُقدِسه كُّليال بروحك غلبةال منحناوا ضعفنا وشدِّد قلوبنا
 لنعيش منها شرِّ ال وميول نوازع ُكلَّ  انزعو  بشرال نفوس في طمأنينةوال سالموال مناألرب 

 داهرينال دهر وٕالى أوان وكَّل ناآل قدوسال وروحك وأباك وُنمجدك به وعدتنا الذي فرحال
 .آمين

 ضغينةوال والكره حقدال انزعو  بشرال بين ومحبتك وسالمك أمنك انشر يسوع نايا رب 
دوك وصاياك طريق في ليسلكوا العقول ونوِّر، القلوب من بغضاءوال  وروحك وأباك وُيمجِّ
 احفظو  حاقدينال عداءاأل شر من هااحفظو  سوريا عن حربال شبحيا رب  أبعد. قدوسال

 فكاراأل من غربيةال بلدانال في شعبك احفظو ، شرال بلدان وكافة ومصر عراقال في شعبك
 .لوصاياك مخالفةوال لحاديةاإل

 يا رب  نااستجب

 
Dear God lighten the minds of politicians 
to serve their citizen in justice and rule 

them with wisdom and treat them 



respectfully and with love ،so that they 
can live peacefully and happily. 

 !!!تُنادي لمن حياة ال ولكن حياً  ناديت إنْ  تسمع
 ألهوائهم عبيد ألنهم سياسةال رجال أقول وال حربال رجال يفهمه هل ولكن منطقي كالم

 .الدنيئة
 الشعوب بمصير تفكير أي دون مخططاته تُنفذ فهي شيطانال أعماها قد شرال قوى
 

Dear Lord Jesus Christ save your people in 
Iraq, Syria ،and Egypt ،from those who are 

trying to destroy our countries and have 
sold themselves to the Satan and they are 

fulfilling his evil will by spreading, the 
corruption, hatred, abducting, 

kidnapping,persecution, displacement, 
stealing, killing ،murdering, and all bad 

deeds, protect them from their black 
plans. Stop the war in the area. 

Spread your peace, hope, faith and love 
among the citizens so they praise your 

glorious name with name of your Father 
and Holy spirit now ،tomorrow and for 

ever. 
 

يا رب  انشرو ، حاقدينال َشرِّ  من ومصر وسوريا عراقال شعب تحمي أنْ  نسألك يا رب
، ببلداننا شرَّ ال ُيريدون ذينال قلوبِ  ِمنْ  حقدَ ال انزعو ، الربوع هذه في ومحبتك وسالمك أمنك

 ثالثةال الفتية نجيت كما ونجهم، وجنوده إبليس من نقذهمأو  كيدهم ِمنْ  فيها شعبك احفظو 
 سميعٌ  إنك .سوداأل فمِ  من دانيال نبيك خلصت كما وخلصهم، بابليال توناآل نار من

 .شيءٍ  ُكلَّ  على وقادرٌ  ُمجيبٌ 



 

 ِمنْ  قلوبنا تمأل أن مسيحال يسوع سيدنا ومخلصنا ربنا بسم نسألك سمويال باآل اهللا يا
، عافيةً  متوجعينوال، شفاءً  مرضىال منحاو ، رديءٍ  ِفْكرٍ  ُكلَّ  َعنَّا وتنزع، قدوسال روحكَ 

، عودةً  مخطوفينوال، إطالقاً  لمأسورينَ ا، راحةً  مكروبينَ وال، ارتواء عطاَش وال، شبعاً  جياعَ وال
 صفاءَ  مكتئبينوال، حتماالً ا متألمينوال، وصبراً  عوناً  مضطهدينوال، سالماً  مهمومينوال
 بداألإلى  لنمجدك قلوبهم من حقدال انزعو  بشرال بين محبةال انشرو ، غفراناً  خطاةَ وال، بالٍ 

 .آمين
 .يا رب نااستجب ،يا رب نااستجب ،يا رب نااستجب

 

 هانئة ليلة هذه ليلتنا تجعل أن مسيحال يسوع ومخلصنا ربنا بسم نسألك سمويال باآل أيها
 بروحك وَقدِّسنا، ُمقِلَقةال فكارواأل رديةال تخيالتوال باطلةال حالماأل ُكلَّ  َعنَّا ُمبعداً  هادئة

 القديسين مالئكتك مع وُنَسبِّحك وُنَمجِّدك نبارككَ  أنْ  عطناأو  شريرال ِمنَ  نااحفظو  القدوس
 جميعاً  بشرال بين والسالم منواأل محبةال تنشر أنْ  ونسألك تسبيحك عن َيْفُترونَ  ال الذين

 نفوسنا من وكراهية وبغضاء ِحقدٍ  ُكلَّ  اهللا يا انزعو ، ومصر وسوريا عراقال في وخصوصاً 
 .آمين بديناآل أبدإلى  الدائم مجدال لك خلقتنا أجله ِمنْ  ذيال فرحَ ال لنعيَش 

 

، للمرضى شفاءَ ال َتمنحَ  أن ونسألك، علينا ِنَعِمكَ  جزيلِ  على بشرال ُمِحبَّ  يا اهللا يا نشكرك
 ملَ األ، مذنبينال عن صفحَ وال، للخطاة غفرانَ ال، للجياعَ  شبعَ ال، للمتوجعين والعافية

 اإلطالق، للممتحنين نجاحال، للمضطربين سالمال، متضايقينال عن فرجَ وال للمكروبين
، لألرامل عونال، للمتخاصين لفةاأل، للحزانى صبرال، للمخطوفين عودةوال، لألسرى

 حقدَ ال ونزعَ ، بلداننا في سالموال مناأل، أجمعين بشرال بين محبةوال، لليتامى رعايةوال
 .الداهرين دهرإلى  اإلكرامو  جاللواأل سجودال لك فنقدم، أجمعين قلوبنا من والكراهية

 .آمينيا رب  نااستجب ،يا رب نااستجب ،يا رب نااستجب

 



 

 وليس الوطن بناء أساس هي وخدمته الشرق في الدولة غاية هو اإلنسان سيكون متى
 بحق تكون كي لمواطنيها خادمة أنها شرقنا في الدول ستفهم هل، للدولة عبداً  أو مملوكاً 

 الضعيف؟؟؟ يأكل فيها القوي غابة وليس وقانون مواطنة دولة
 !!! كإنسان؟؟؟ وُيعامل شرقنا في المواطن معاناة ستنتهي متى

 تطوير في واللغوي والثقافي والديني ثنياأل التنوع أهمية الشرق أبناء سيفهم متى
 ؟؟؟وطاناأل وبناء مجتمعاتال

  ؟التنوع هذا من الخوف عقدة من سيتحررون ومتى
 وتطويرها الحديثة الدولة بناء في ساساأل هي مواطنةال عتباراو  باآلخر سيقبلون ومتى
 تمزيقإلى  يؤدي والذي مذهبيوالأ أوالعشائري القبلي األنتماء وليس أفضل حياةٍ  نحو

 ؟؟؟!!!متى متى متى وتفتيته وطنال

 

 ال الذين مالئكتك جمهور مع ونمجدك ونحمدك القدوس كاسم ونبارك لنسبحك أهلنا
 الباطلة حالماأل من خالياً  هانئاً  نوماً  منحنااو  شريرال من نااحفظو  تسبيحك عن َيْفُترون

 .الردية فكارواأل

 أن وأرجوه، لهيإ و  ملكي للمسيح أقدمها، المبارك الليل نصف من األولى الخدمة تسبحة
 .خطاياي لي يغفر

 
ريا رب    أمامنا الطرقَ  َنوِّ
 أمورنا َسهِّليا رب 
  ضعفَنا َأِعنْ يا رب 
 ذنوبنا لنا اغفريا رب 
 أرواحنا َجِدديا رب 
  نفوسنا َقدِّسيا رب 
  أجسادنا َطهِّريا رب 



 أعمالنا باركيا رب 
 أفكارنا َنقِّ يا رب 
 ناارزق جودكَ  بحر ِمنْ يا رب 
 علينا أْنِعم ِنَعِمكَ  بغزيريا رب 
  علينا خيراتك أسكبْ يا رب 
 وكلَّ  ناآل القدوس كسمال ونسجد وُنمجدك وُنمجدك وُنمجدك ونشكرك ونشكرك لنشكرك

 .آمين الدهر وٕالى أوان

 

 

 تبذل تزل ولم بذلته لما تقديروال االحترامو  اإلكرام من حقها مرأةال ُنعطي أنْ  جميعاً  علينا
 المرض خطر عنا لتدرأ لياليال سهرت فهي والمحبة حنووال خدماتوال والسهر عطاءال من
 يجب لذا والعطف والحب الحنان حليبها مع لترضعها عديدة مرات تقوم وكانت الليل في
 الرحمة لها ونطلب حياةال قيد على تزل لم كانت إنْ  اهللا يحفظها لكي أجلها من نصلي أنْ 
 .مكروهٍ  كلِ  من ويحفظهنَّ  العالم في النساء جميع ربال وليبارك رقدتْ  قد كانت إنْ 

 

 يقولون وفيها القديسين أحد أو العذراء سيدةال ِمنْ  أنها يقولون رسائل يرسلون أناس هنالك
 ألنها رسائل هكذا ِمنْ  رجاء إحتزروا مصائب وتصيبهم فسيعاقبون وٕاال بنشرها أبلغتهم أنها

 موراأل وكل) محبة اهللا ألنَّ ( قطُّ  ربال كلمة تخدم وال بشيء مسيحيال اإليمان ِمن ليست
 الكل يريد ربال، قصده حسب مدعوون ُهمْ  الذين اهللا يحبون للذين للخير معاً  تعمل

 الرب .وقلق وخوف خطيئة كلِّ  من سيحررهم والحق، قبلونيُ  حقال معرفة وٕالى يخلصون
 بركاته بغامرِ  جميعال يبارك

 

 وَطِنيٌّ  هو فمن حروبوال والفتن بالقتل وليساألوطان  تُبنى وحدها محبةبالو  محبةبال
 وماذا اإلنسان أخيهِ  قتلِ  ِمنْ  اإلنسان سيجني ماذا هُ ألنَّ  محبةال ثقافةَ  رَ َيْنشُ  أنْ  عليه صادق



 !!!العادل؟؟؟ الديان أمام يقف عندما سيقول
 وستتبعه يدينال ِصْفرَ  العالم هذا ِمنْ  سيخرج العالم ملكَ  لو حتى ؟جواباً  سيعطي ماذا

 !!!أعماله

 

 تخافوا ال هو أنا قائالً  حين كلِّ  في إليك نلجأ أنْ  علمتنا لنا محبتكَ  ِعَظمِ  ِمنْ  َمنْ  يايا رب 
 متضايقينوال شفاءً  مرضىال تمنح أنْ  نسألك لكم ُيفتح قرعواا تجدوا أطلبوا ُتعطوا سألوااو 

 ما إنسانٍ  كلَّ  منحاو  جميعاً  أمامنا واسعةال رحمتك أبواب فتحاو  وفرجاً  راحة مهمومينوال
 شرال انزعو  جميعاً  بشرال بين ومحبتك وسالمك أمنك انشرو  حاجات من حياتهِ  في يناسبه

 لك حين كل في لنا ُمباِرَكةً  مشيئتك ولتكن محبتكَ  بفرح لنحيا قلوبنا ِمنْ  الخطيئة، حقدوال
 دهرال وٕالى أوان وكلِّ  ناآل مجدال

 

ريا رب   بيوتنا بنِ او  وافراً  حالالً  رزقاً  ناارزقو  ةاإللهي معرفتك بنورِ  وحياتنا وقلوبنا عقولنا نوِّ
 خلقتنا أجلها ِمنْ  التي والسعادة والمحبة الفرح حياة لنحيا بكَ  بالمحبة اإليمان صخرة على
 وليتمجد الصادقة بمواعيدك ثقتنا وجدد نفوسنا منْ  قلقَ وال هَّمَ ال انزعو  بهيةال صورتك على
 بداألإلى  القدوس كاسم

 

 أبعدو  حين كلَّ  الخير لنا ُتريدٌ  ُمِحبٌ  ربُّ  ألَنكَّ  له صالحاً  تراه ما ِمنَّا واحدٍ  كل منحيا رب ا
 .نعمك من وزدنا ةاإللهي نواميسك يخالف ما كلِّ  من قلوبنا وَنقِّ  والمصائب النوائب عنا

 .جميعاً  البشر أبناء بين ومحبته وسالمه أمنه ينشر أنْ  اهللا ِمنْ  أطلب
 .عزاءً  والحزانى راحةً  معذبينوال فرجاً  مخطوفينوال إطالقاً  األسرى يمنح أن أسأله
 وحناناً  رحمةً  قلوبنا ويمأل بالشفاء مرضىال على َيِمنَّ  كي بابهِ  على أقرع

 

 اللغة تعليمإلى  يدعون سريانال رامييناآل المثقفين من الكثير أنَّ  الغرابةإلى  يدعو أمرٌ 
 لهجات فيها ليس العالم في لغة هنالك هل ُترى!! !المحكية لهجاتبال ولكن السريانية



 )عقل سعيد( عدا ما لهجاتال هذه بإحدى التدريسإلى  دعا واحد مثقفٌ  هنالك هل مختلفة
 لهجةٍ  أيةَّ  المحكية باللهجات التدريسإلى  يدعون الذين أولئكإلى  هُ هأوجِ  بسيط والس

 ؟؟؟تكتبون ما لصحة مقياساً  ستتخذونها قواعدٍ  وأيةَّ  ستكتبون إمالءٍ  وبأيَّ  ستختارون
 في وأجدادنا أباؤنا بذل والذي تأريخال عمقِ  في يضربُ  الذي تراثنا نرمي أنْ  علينا وهل
 .الكثير عليه حفاظال سبيل
 .المرعب حلمال هذا من وأفيقوا ُرشدكمإلى  دواو ع عليكم باهللا
 .وحدتنا نضمن الفصيحة سريانيةال راميةاآل بلغتنا ألننا
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 الفرج وفي الضيق فييا رب  لك الشكر
 الصحة وفي المرض فييا رب  لك الشكر
 الفرح وفي الترح فييا رب  لك الشكر
 الغنى وفي الفقر فييا رب  لك الشكر
 كتفاءاال وفي العوز فييا رب  لك الشكر



 رتواءاال وفي العطش فييا رب  لك الشكر
 شبعال وفي جوعال فييا رب  لك الشكر
 الراحة وفي الشدة فييا رب  لك الشكر

 

 دون جميعاً  البشر أبناء بين والتفاهم والمحبة والسالم مناأل ينشر أنْ  يسوع الرب أسأل
 التي الفضلى حياةال ليعيشوا جتماعيا موقعٍ  أو دينٍ  أو جنسٍ  أو عرقٍ  أو لونٍ إلى  النظر

 القلوب وينور القلوب من حقادواأل والفتن الحروب وينزع العالمإلى  جاء أجلها من
 .اهللا يعرف ال اإلنسان أخاه يحبَّ  ال ومن محبة اهللا أنَّ  لتفهم بها المريضة

 

  شنودة البابا قداسة اقوال من

 لك الشكر الصحة وفي المرض فييا رب  لك الشكر
 لك الشكر الغنى وفي الفقر فييا رب  لك الشكر
 لك الشكر الفرج وفي الضيق فييا رب  لك الشكر
  لك الشكر الشبع وفي الجوع فييا رب  لك الشكر
 لك الشكر رتواءاال وفي العطش فييا رب  لك الشكر
 لك الشكر الفرح وفي الترح فييا رب  لك الشكر
  لك الشكر الراحة وفي الشدة فييا رب  لك الشكر
 لك الشكر السراء وفي الضراء فييا رب  لك الشكر
 لك الشكر الوطن وفي الغربة فييا رب  لك الشكر
 لك الشكر السلوى وفي البلوى فييا رب  لك الشكر
 لك الشكر حوالاأل كل وفي الحال هذا على الشكر
يا  لك الشكر وأفكارنا نفوسنا وجدديا رب  أِعنَّا لنا وغرانك لنا محبتك علىيا رب  نشكرك

 لك الشكر علينا وصبرك أناتك طول علىرب 
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