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 مقدمة

 
كتببب الكثيببرو  ألبب  األدب السببريانا ولوردوا الكثيببر مبب  النصببوص ولكبب  كتابببات م    

ولم تك  موج ة للطلبة المختصبي  فبا اللغبة  كانت فا الغالب تبحث فا تأريخ األدب
واألدب السبببريانال ببببا للصبببراا بصبببورا ألامبببة مبببا ألبببدا األداب السبببريانية مببب  من بببورات 
الجامعبببة اللبنانيبببة حيبببث ونبببل لصبببه  مببب  قببببا مقل بببان لغبببر  التبببدري ل وقبببد حاولنبببا 
 جاهدي  االست ادا م  هذا الكتباب مب  حيبث اسبلوب تصبديم المبادا إنبافة إلب  أل برات

 الكتب فا األدب السريانا باللغة السريانية والعربية والمترجمة.
وذلب  لكبا ن سبل المجباا لم النثريبة واألطينا الكثير م  النمباذ  األدبيبة سبواا ال بعرية 

لمام الطلبة األألزاا للتعرف ألل  اساليب االدبية السريانية لكا  األر لو كاتب ابتبداا 
 م  االدب الصديم وثم الحديث.

ذ هبببذا الكتببباب مكانبببا فبببا التبببراث السبببريانا وا  ينبببل طلبتنبببا االألبببزاا أخبببا ا  ياملنبب   
أللبب  الطريببص الصببحيل لهمتببراف مبب  بحببر هببذا التببراث الزاخببر بكببا ال وا ببد وا  ولببا 

 التوفيص.
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 تأريخ األدب

 
 اآلراميون السريان 

اآلراميبببي ل ا  ل ظببة السبببريا  اطلصببت أللببب  مببب  ادر  المسببيحية مببب  سببكا  سبببورية    
فانسلخ أل  تل  ال بعوب التبا كانبت قبد انت برت فبا الم برصل منبذ االلبف الثبانا قببا 
المببيهدل متمركببزا فببا ممالبب  مسببتصلة فرنببت سببلطت ا أللبب   ببعوب البلببدا  حينببا ل لو 
منكم ة فبا مجموألبات منعزلبة خنبعت لصباحب السبلطا  احيانبا  ل ولطالمبا تهألببت 

البببببدهرل مببببب  قيبببببام دولبببببة وزواا اخبببببر ل مببببب  ب بببببا احبببببداث البببببزم ل وكي  ت بببببا صبببببروف 
سببومريي ل وبببابليي ل وحث يببي ل وميتببانيي ل و  ببوريي ل وكلببدا ل وفببر ل ويونببا ل ورومل 
وألربل فكا  ل ا فا كبا ذلب  يبراي فبا خبط التباريخ الصبديمل وسب م فبا خلبص الحنبارا 

 االنسانية ال املة . 
ألل  ا  الحلصات ناألت بيبن م ينتسب اآلراميو  اجماال  ال   رام ب  سام ب  نوحل    

وبببي  جببد هم. وقببد يرجعببو  فببا اصببل م أللبب  مببا يبببدو البب  تلبب  الموجببة مبب  السبباميي  
التبببا انطلصبببت حبببوا االل بببي  ص. مل مببب  جنبببوبا العبببراص باتجبببان ال بببرات االأللببب ل حيبببث 
نة م  هذا الن ر وم  ساألدن البليخ الب  دجلبةل فعرفبت الببهد  استصروا فا الحلصة المكو 

رام الن ببببري ال واتخببببذت حببببر ا  قاألببببدا ل ببببا ثببببم مببببا لبثببببوا ا  انحرفببببوا البببب  واد  باسببببم  ا
لي  حتبببب   ببببرقا االرد  فببببا  ارام دم ببببصا  قي  حتبببب  البصببببايل ومتببببوم  العاصببببال متطببببر 
متوق ي  فا انت ارهم  ماال  امام جباا طور  الوألرا ومحجمي  مربا  أل  بادية ال بام 

كل ا  اراما تتميز  الواحبدا ألب  االخبر   الص رال فمتحنري  فا المناطص الخصبةل وها
 بانافة المسم  المحلا.
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 اللغة السريانية

  

: هببا ل جببة مبب  الل جببات اآلراميببة التببا تصببعد اصببول ا البب  البابليببة اللغةةا اليةةري  يا
الصديمة واالكاديبةل والتبا  بما نطاق با الجغرافبا بلبدا  ال برص االدنب  وقسبما  مب  اسبيا 

الجزيببببرا العربيببببةل واتسببببل اطارهببببا التبببباريخا أللبببب  ال ببببا سببببنة الصببببغر  و ببببمالا  بببببا 
 وما تي ل م  الصر  السابل قبا الميهد حت  الخام  أل ر بعدنل ألل  اقا تعديا .

واصبببحت هببذن اللغببة لغببة ادبيببة منببذ الصببر  الثببانا ل ألنببدما تنصببر بعبب  اآلراميببي     
ا ببتل واكتسبببت مصامببا  وألرفبوا بالسببريا ل فبلغببت  بأوا   ا  الغايببةا حافظببت ألليببا مبا أل

لزمتبا مبا دامببتل ميبر متببأثرا باليونانيبة المنباربةل رمببم اقتببا  البببع  مب  م ردات ببال 
وال بالعربية المنافسةل با ادخلت ال اظا  ومركبات حنارية خاصة ب ا فبا لغبة العبرب 
المنت ببرا بانت ببار االسببهمل أللبب  ان ببا اكتسبببت مبب  االحتكببا  بببال ريصي ل  ببي ا  مبب  دقببة 

طص وسعة الخياا. فتسن  ل با ا  تسبجا انطهقبا  مب  ال كبر المسبيحا وأللب  مبد  المن
اجيبببباا طويلببببةل واسببببم  مببببا انتجببببا ال كببببر الب ببببر  فببببا الببببدي  وال صببببا وال ببببري وال لسبببب ة 
واالجتمبببباي والتبببباريخ والصصببببة والجغرافيببببة والطببببب وأللببببم ال لبببب  وأللببببم الطبيعببببة والعلببببوم 

  انتصببا ذا  نتبا  الغزيببر الصببي م أللب  يببد العببرب الريانبية وال يزيا يببة والكيميا يبةل البب  ا
ومنببا البب  االوسبباط الغربيببة نببواا الن نببة التببا ظ ببرت بوادرهببال فببا حببي  لخببذ م ببعا 

 السريانية يننب زيتا ويخبو نورن.
ل وقبببد ببببدت  بببباد ا االمبببرل لببببداب السبببريانيةوانطبببوت االجيببباا ألببب  تبببراث ثمبببي     

لتببا تناولت ببا فببا أللببم الببدي ل او فببا كت اب ببا وكأن ببا  داب دينيببةل سببواا فببا موانببيع ا ا
ومقل ي ا وهم فا معظم م م  رجال ا مما جعا اللغة السريانية تت سبم بتلب  السبمةل بيبد 

لمصبدرت ا أللب  التعبيبرل  ان ا تعدت هذا الحصا اذ تباينت مقل ات ا مصن ات ال حت  ان با
وتحلببيه  وترجمببة ل فغببدت  نصلببت االفكببار االجنبيببة مبب  هنديببة ويونانيببة وسببواهمال تألي ببا  

بليغببة  بباملة وسببمت فببا نصببيبي  والرهببا بنببوي خبباص البب  ألصببرها الببذهبا فببا الع ببد 
االوا للمسببببيحيةل حيببببث ادركببببت ذروا انتاج ببببا. ويصسببببم النتببببا  االدبببببا السببببريانا البببب  

 قسمي  اساسي  هما ال عر والنثر. 
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 :  الشعر اليري  ي –اوال  
لبد  االنسبا  للتعبيبر ألب  م باألرن العميصبة وألمبا  كا  ال عر ومايزاا وسبيلة ممتبازا   

يبببدور فبببا ن سبببا مببب  االحاسبببي  تجببببان الكبببو  والخبببالص وتجبببان الب بببر و بببقو  الحيبببباا 
االنسانيةل فغالبا  ما ي عر االنسا  بحاجة ملحبة الب  ت جيبر كبوام  ن سبا بال باظ مبقثرا 

 يتلوها او يكتب ا او ين دها بحما . 
ذ النصف الثانا م  الصر  الثبانال وهبذن ا بارا الب  ا  ون أ ال عر ألند السريا  من   

اللغة السريانية بلغت مرحلة م  االستصرار والتكوي  بحيث تسن  ل ا التعبير أل  ذات با 
لي  نثرا  فحسبل با نظما  اينبا  ممبا يبدا أللب  ا  اللغبة قبد اجتبازت  بوطا  كبيبرا  فبا 

لت بن  فبا االل باظ وانتصباا التعبابير تصدم ا وتوطيد كيان ا فبلغبت مرحلبة في با تيسبر ل با ا
 وتنسيص جما موزونة. 

ا اليببد فببا ن ببأا ال ببعر السببريانا فباالنببافة البب  222 – 454اذ كببا  لبرديصببا      
كتاباتببا النثريببةل مثببا   كتبباب  ببرا ل البلببدا اا ألكببف أللبب  نظببم اال ببعار فونببل من ببا 

. ف بببببري النبببببا  الحيببببباا وألل م بببببا ال ببببببيبة الرهاويبببببةقصبببببيدا فبببببا مختلبببببف  بببببقو   451
يح ظون ببا بيرسببر وين ببدون ا بطببرب ويتناقلون بببا بكثيببر مبب  الحمببا  واالنببدفاي. وم مبببا 
كيببببا لببببا مبببب  الببببذم ب ببببأ  منببببمو  هببببذن اال ببببعارل فببببا  برديصببببا  يبصبببب  ابببببا ال ببببعر 
 السريانال وألل  منوالا نسج ال عراا الهحصو ل ووسعوا البحور ال عرية وت ننوا في ا. 

ا فببببا الصببببرني  الرابببببل والخببببام  وبلبببب  او  مجببببدن وازدهببببارن وننببببج ال ببببعر السببببريان   
 – 313ما ونرسبا   333 – 313بواسطة  عراا مبدألي  امثاا مار افبرام السبريانا  

ل وميببببرهم مبببب  ألببببباقرا ال ببببعر والعلببببم ام 524 – 454ما ويعصببببوب السببببروجا   512
ة وال بببقو  الببذي  ألرفبببوا ا  يسببخروا هبببذا االسبببلوب للتعبيببر الدينيبببة واالخببهص المسبببيحي

االنسبببانية بكبببا مرونبببة وبم بببارا فا صبببة نصبببف ازااهبببا منبببذهلي  فبببان م ت ننبببوا فبببا البحبببور 
واالوزا  وقبد امتبباز كببا مبن م بببوز  خبباص نسبب اليببا. فاسببتنبط افبرام الببوز  السببباألال 
وببببباال  الببببوز  الخماسببببا ونرسببببا  الببببوز  االثنببببا أل ببببر  الببببذ  يتصاسببببما مببببل يعصببببوب 

لهحصبة ل ن البحور اوزانا  اخبر  ألديبدا فبا االجيباا االسروجا. واناف ميرهم ال  هذ
 .  حت  بلغت الع ري  وزنا  
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وكا  معظم هذن الصصا د تنظم لكبا تن بد فبا الكنيسبة اثنباا الصيبام ب برو  العببادا    
ومن ببا مببا كتببب لتعلببيم ال ببعب واألطا ببا ثصافببة دينيببة سبب لة المأخببذل ولحصببا أللبب  السببيرا 

البب  انببواي مختل ببة من ببا الصصببيدا واالمنيببة والمببدرا  ال انببلة ووزي ال ببعراا قصببا دهم 
 ... الخ.

ووجا ال عراا السبريا  جبا  اهتمبام م فبا المحسبنات المعنويبةل فأن بأوا في با الكثيبر    
 م  البديل المعنو ل دو  االهتمام بالمحسنات الل ظيةل اال فا االجياا المتاخرا. 

اينةل اذ تراجعت امام اللغة العربيبة التبا وكا  لل تل االسهما تأثير فا اللغة السري   
ازدادت انت بببببارا  واسبببببتعماال  لكون بببببا لغبببببة الدولبببببة الرسبببببمية المسبببببتعملة فبببببا السبببببجهت 
والببببدواوي  ومرافببببص الحيبببباا اليوميببببةل وكببببا  العببببرب منببببذ ألصببببور الجاهليببببة قببببد األتببببادوا 

 استعماا الصافية فا ا عارهم. 
مبب  العببرب الصافيببة ولكبب  الصافيببة كانببت  ولببي  كمببا يعتصببد البببع  ا  السببريا  اخببذوا   

معروفببة لببد  ال ببعراا السببريا  وانمببا لببم يلتببزم ب ببا ال ببعراا السببريا  كمببا ألنببد ال ببعراا 
العرب. ونجد الصافية فا ا عار ال عراا السريا  امثاا مار افبرام السبريانا وماراسبحص 

ا مب  قافيبة االنطاكا ومار نرسا ومار يعصوب السروجال وكا  لل باألر حريبة االنتصبا
الب  اخببر . وجبباات المحاولببة االولبب  مبب  الراهببب التكريتببا انطببو  البليبب  او ال صببيلل 

 فاستعما الصافية فا ا عارن حيث التزم ب ا وونل قواألد لل عر السريانا. 
واراد السببريا  ا  يبرهنببوا ألبب  ا  لغببت م ال تنببتصص قببدرا وجمبباال  ألبب  اللغببة العربيببة    

بببدا ل الل ظيببة التببا الحظوهببا فببا اللغببة العربيببةل فيبحثببو  فببا فاخببذوا ي تمببو  بتصليببد ال
ا ببعارهم ألبب  م ببردات نببادرال وكثيببرا  مببا ينببحو  بببالمعن  فببا سبببيا االسببلوب والصافيببة 
لببذا فصببد جبباا  ببعرهم معصببدا  وانحببدر البب  الركاكببة واالسبب اص السببيما منببذ الصببر  الثالببث 

 أل ر.  
 خبرل يتكبو  مب  مجموألبة لبيبات او ا  ال عر ألنبد السبريا ل  بأنا  بأ  ا   بعر    

مصبباطل  ببعرية موزونببة أللبب  نسببص واحببد  متببوازي او مختلببفا. ويكببو  الببوز  بالحركببات 
 ال بالحروف والسكنات.

ܐويصاا لل عر     
ܳ
ا ܰܟܝܠܳ  ا ا  المصيبا ل وللبوز   ܡܫܽܘܚܳܬܐا وللصصيدا  ܰܡܚܪ

ܝܳܬܐا والصاألبدا  ܢܺܝܳܫܐا  المكيباا او 
ܳ
ܐال ولل باألر  ܩܪ

ܳ
ا ܳܡܫܽܘܳܚܠܐلو  ا ܳܡܚܽܘܪ
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ܐا وللبديوا   ܰܒܝܳܬܐوللبيبت  
ܳ
ܳܚܳܬܐ ܺܡܐܡܠܪ ا ولبم يكب  السبريا  الصبدام  ܕܡܠܽܘܫ 

ي صبببلو  بيتبببا  ألببب   خبببر وال الصبببدر ألببب  العجبببزل الن بببم كبببانوا يكتببببو  ال بببعر درجبببا ل 
وي رقببو  بببي  البيببت واآلخببر او الصببدر والعجببز بنصطببةل وبببي  المصطببل واآلخببر باربعببة 

 نصاط ترسم ألل   كا صليب.
والمصطل ألند السريا  يتكو  م  مجموألة ابيات مب  ال بعرل وال فبرص ألنبد السبريا     

بي  االل اظ واالفعاا سواا كانت حركات ا م بعة ام مطبصةل خ ي ة ام ثصليةل قصبيرا ام 
 طويلة وذل  سيا  فا الوز . 

ي  ا  لل عر السريانا صبلة متينبة بال بعر العببر  وال ا  هنبا  ت باب ا  ببي  ال بعري   
 السيما فيما يخص تصسيم ال عر ال  مصاطل مقل ة م  بيتبي  ميبر ا  البحبور واالوزا 

 .تختلف
ܐوال عر     

ܳ
 الميبامر -ا فبا األدب السبريانا هبو أللب   بكلي  ر يسبيي  همبا لܰܡܚܪ

ܐ 
ܵܶ
ܐ  المدار  –ب اܺܡܐܡܪ ܫܶܵ

ܳ 
ا. والميمر خطاب موزو  م  ال ب  الصصصبا ܰܡܕܪ
  اثنببباا االحت ببباالتل راويبببا  اخببببار الكتببباب المصبببد  والملحمبببال كبببا  يرتلبببا فبببا الكنبببا 

امبببا المبببدر  ف بببو ن بببيد تعليمبببا تنبببم  العصا بببد والنظريبببات واالراال  لوسبببير الصديسبببي 
وتببدر   البب  الجببدا وتكببريم الصديسببي  ل وهببو نمببوذ  مبب  ال بب  االن بباد   الغنببا اا. وقببد 

اد فيبا جوقبا  ا وهو صبها او مبديل يتنباوب االن بܣܽܘܓܺܝܳܬܐت ري ألنا الساموث  
 متصابه ل مما يخلص  ي ا  م  الحيوية فا  كا. 

لمببا بالنسبببة للببنظم فببا كببه النببوألي  ف ببو قببا م أللبب  اللحبب  ال أللبب  الت األببال ومصيببد    
ببببالنغم ال بالصافيبببةل فيختلبببف فبببا ذلببب  كبببا االخبببتهف ألببب  ال بببعر العرببببا ويصبببرب مببب  

االوتبارل متصبعدا مبب   ال بعر المرسبا. ف بو فببا جبوهرن  بعر منببا ا ين بد أللب  جميببل
النبرا الخطابية ال  الن   الملحما. ولذا ال تحصر اوزانا فا حد ل وال ابحبرن فبا ألبد . 
ذل  ا  البيبت يعتمبد أللب  تبالف المتحبر  والسباك ل وال يتكبو  مب  االسبباب واالوتبادل 
ببببا مببب  تصببباطيل الكلبببم الببب  اصبببوات متوازيبببة تعبببادا التصاسبببيم الموسبببيصية. وقبببد تتبببراوح 

ات بي  المصطل الواحد والسبتة أل بر مصطعبا ل او اكثبر فبا البيبت الواحبدل ت صبا االصو 
. اال ا  اكثرهببا  ببيوألا  أل ببرال ل ممببا يجعببا نبببط االبحببر متعببذرا  بين ببا محطببات وقببف
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وم  ا  رها ما جاا فيا البيت ألل  خمسة مصاطل او ستة او سببعة او ثمانيبة او احبد 
 أل ر او اثنا أل ر.

  
ياغراض الشعر اليري     

ا  امرا  ال عر السريانا هوالمبديل وال جباا والتصبوف  التزهيبدا والرثباا والحكبم    
  .والصصا د ال لس ية والوصف وال خر والحماسة والغزا والمحبة

 
: ل  هبببذا النبببوي مببب  ال بببعر خبببر  لمبببدح السبببيد المسبببيل والبيعبببة المصدسبببة المةةةدي  –4

راا وال بب داا والصديسببي . مثببا مببا ومواهب ببا واسببرارهال ومببدح فنببا ا السببيدا مببريم العببذ
جاا فبا انا بيد مبار افبرام السبريانا لمبدح اسبرار الكنسبية الغبراا ومبدح البتوليبة  وفي با 
صور فنية جمعت بي  دقة التعبيبر وروألبة الوصبف وحسب  الصبيامة وجمباا المعنب . 
واينبببا قصبببيدتا البديعبببة فبببا مبببدح اسببباق ة نصبببيبي . لمبببا ال ببباألر السبببروجا فصبببد مبببدح 

وبعب  الرسبا    موس  وايليا وبع  الصديسي  امثاا مار افرام ويوحنا المعمبدا النبيي
ل وقبد ا قصبا دن نبروب مب  الروألبة والجمبااوال  داا ك  داا الرها وميرهم. وجاا ف

دتا جببرج  اسببصف يامتبباز اينببا بالبراألببة والببتمك  مبب  ناحيببة البيببا . وجبباا فببا قصبب
ي  سبببويريو . واينبببا جببباا فبببا العبببرب التبببا مبببدح في بببا  ببب داا سبسبببطية ومبببدح الصبببد

دتا يقصببيدا اببب  فولببو  فببا مببدح االسببصف يوحنببا وفي ببا فبب ك بيببانا موفببص. وكببذل  قصبب
انطببو  التكريتببا فببا مببدح سببرجي  ويوحنببا الراسببعنا. واينببا قصببا د الببب  الصببابونا 

فبا قصبا د طيمثباو  الكركبر   التا مدح في ا المل با  يعصبوب السبروجال وجباا اينبا  
لعببببذراا مببببريمل وقببببد امتبببباز هببببذا ال بببباألر بصببببوا االسببببلوب وال صبببباحة التببببا مببببدح في ببببا ا

والسببب ولة فبببا التركيبببب. ونجبببد اينبببا فبببا ال بببعر ابببب  العببببر  البببذ  مبببدح في بببا بعببب  
احبببار زمانببا بابيببات تتببدفص طبعببام وسهسببة. امببا قصببيدا ابببا نصببر البرطلببا فببا مببدح 

الصببوا. ومببدح  مببار متبب  الناسبب  فملقهببا بيببا  ولناظم ببا قببدرا أللبب  التصببرف فببا فنببو 
  .ال األر ب نام الحدلا ال  داا ب نام وباسلو  ورفاق ما ثهث قصا د م  جي د ال عر
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ونظببم اببب  وهبببو  قصببيدتي  فببا مببدح ميخا يببا الكبيببر واببب  اخيببا ي ببوي المطلببال    
وان أ ميخا يا الكبير قصيدا مدح في با يوحنبا مطبرا  مباردي . ونظبم جبرا يبا البرطلبا 

  .اخيا الص ا فا قصيدتي  ألل  وز  المتوسط خرجت لمدح ماسيرا اب  العبر  و 
ودو  ال بباألر يعصببوب البرطلببا قصببيدتا  فببا مببدح الطبيبببي  النبيلببي  فخببر الدولببة    

وتببا  الدولببة  ا تومببا ل يظ ببر في ببا التكلببف واالسبب اف. ونجببد الجيببد وميببر الجيببد فببا 
جبد فبا قصبا د يعصبوب قصيدا زيتو  النحلا فا مدح مار جبرا يا الصرتمينال وكذل  ن

سببباكا البببذ  مبببدح في بببا احببببار زمانبببا التبببا ظ بببر في بببا ديباجبببة ناصبببعة وابياتبببا حسبببنة 
  .السب 

 

 نموذ  م  قصا د مار افرام السريانا
  

ا دطٌوُصنيٍةُا َمريَم  ِ  َعل قٌولًُس
 

بةٌولةُا قُرةَني دآَِمر َشربُذ َكد ةَُؤر ْآنُا . َؤصلٍي ةَؤُرخ 

.  ر آَلُُؤاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَ    

ن َموَؤصةُخ . َدليٍلِدةُخ آِأٌور أَلُما ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوآَعةَر ِكنُري مِ 

ا ِِ * َدمِِل شٌوفًر  

ا . َحلُصا بَةِديًذ دُُل ـــــــــــــــــــــــــــــبَطنُا بَخرُسذ دُُل زٌوُوُغا ةَؤُرا َربُ  

       .      بَعيُُدا

َحلُصا بغٌوشُمذ َدخيُا . ةَؤُرا َمليُا وَمنٌو ُسفِق لَمَملُلو ٌ *بًةٌوُِل و  

 بةٌولةُا َمريَم يِلَدة لَـــــــــــــــصُرا قَديٍُشايٍة . ويِؤبَة َحلُصا لُزاِز طٌوًؤِما . 

ُما َوطَعن بٌوًرِكيذ لَطيٍن كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُِل .وايٍِةيذ اِ 

 وَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ُُل ايٍِةيذ *

قَـــــــــــــــــــــــــــــــــــديٍش فَغُرذ وَزؤيُا 

َودِخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َؤونُذ . َوصصٌويُنُذ 

 َســــــــــــــــــــــــــجٍي َشفيُا .

َوصةَعيٍةُذ َســـــــــــــــــــــــــجٍي جميٍُرا . نَخفُا رميٍُسا نَقُدا بحيٍُرا وَمليُا 

ا * ِِ  شٌوفًر

لُةُا . َدحُدا ِمـــــــــــــــــنؤيِن  ًِ نِحِدا بَمريَم ٌكــــــــــــــــــــــــــلِؤ ِةغُما َدصةٌو

 بِرَكة يِلَدة . 
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ـــد َجْنبُُرا طعيٍن لِصًريُةُا . وبِؤ اِةَحَرر ِجنُسا َحـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دْانــــــُُشا َدمَشعبَد ْؤُوا * 

نِحِدا بَمريَم اُُدم َربُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دنَخِةؤ ِحويُا . وؤٍي يِؤبَة 

 لِـــــــــــــــــــــــــــــؤ ِعقُُرا .

ـــــــــــــــــــل َحرُمنُا . وبِؤ اِةَحلَمة نٌوخةَة ِحويُا َدقطَلِةؤ داَقلٍي َعــــــــــــ

                               ْؤَوة *
 نوّؤذةِّا دمٍريٍم لوِةّ مِرٍن

 
  . بقِلُا حستمُا رَةّحٍة مٍـــــريٍم اِف نٍؤٍرةًى . مٍــــنوّ يٍــــــــىْث لِـــآ لٍمهٍزٍيةِا

  * ـــــــــــدّ سٍهتاِا . زعوألر اِف سٍهت دؤًادٍّي كلًى وؤًيدّ كل كلًىدةَثطٍن ةًالٍدّ حٍــ
 . يٍومِا دعٍل بًى ىِو هٍثرًيل ؤًيد مَسكًنوّةّ . حًارةِا / اٍمةِّا عٍثدٍني / شَلي
  * اٍمةِّآ اْنِــــــــــــــــــــا هرًي داٍلِىوّةِّخ . واَمِآ اَنِا ةوّث داْنِشوّةِّخ مِرِا وٍثرِا

 . نشًلي اٍمةِّا ىوِةّ بٍرْةّ مٍلكِا بِخ بٍر مٍلكِا . ىِا مـــــشٍفٍلةِا بغٍو بًيةّ دِوتدّمَ
  * مَــــطلِةِّخ اوأل بٍــــــــر دِوتـــــــــــــــــدّ . ىِا بٍرْةّ اٍرعِا مطِةّ لٍشمٍيِا بٍشمٍيِنِا

 . شمٍيِا ةٍلــــــــــيِا عٍينًىكمِا كٍي اَةّىٍر دٍرمِا قدِّمٍي عوّلِا سِثِا . دخـــــــــل لٍ
 * كَدّ لِـــــــــا شِلًا رَةّمِا دفــــــــوّمًى . مِا ددِّمًا لت دعٍم داٍلِىِا ممٍلَل شَةّقًى

  . ـا حَــــــزوًى دىوّيوّ مدٍبٍرـــــمٍنوّ حزِا كٍي عوّلِا دحِاٍر كلًى لكّل دوّك . دِمًــ
  * قًدّـــــدٍّلةٍحة . دِمًا حيِرًى لىِو فِقوألدِّا دٍخلل فِكــــــــل بَـــــــذيِةِّا دٍلعَل و

  . ـــزوألنِاـــــاٍيكٍن اَفّةٍح مٍبوّع حٍلثِا لِخ مٍبوّعِا . اٍيـــــــــكٍن اَةَل ةوّث مِــــــ
  * طتف زٍلتقُاـــــلِــــــــــــخ زِاًن كل / فِةّوألرًى . اٍيكٍن اَقروألث ؤًيدّ عٍزروألرُا ع

 

: لببببم يببببنظم  ببببعراا السببببريا  قصببببا د خاصببببة فببببا ال جبببباا بمعنبببب  هجبببباا الهجةةةة   –2
ال عر السريانا مرنزن أل  ال رْجر وساقط الصوا ألل  االطهص. وانمبا  ا كو ل األ خاص

خببر  هببذا النببوي مبب  ال ببعر ل جبباا اصببحاب البببدي  وتمسبب  بالببدي  بصببورا صببحيحة 
ل ببعر فببا قصببا د مببار افببرام والتمسبب  بصببحة المعتصببد. اذ نهحببظ مثببا هببذا النببوي مبب  ا

البببذ  قبببري ب بببا ال ببباألر برديصبببا ل وقصبببيدا السبببروجا التبببا ذم ب بببا نسبببطور واينبببا 
قصببيدا النطببو  التكريتببا التببا ذم في ببا النميمببة ونبباكر النعمببة. ونجببد فببا قصببيدا اببب  
انببدراو  الببذ  نصببد بعبب  رجبباا الببدي ل وكمببا فعببا ا ببعيا السبببيرينا و ببمعو  المببانعا 

. والب  العبر  ابيات نم ن ا الذم لبع  الرقساا الذي  ألاصبرونل فا قصيدتا الكبر 
  . وهذا النوي م  ال عر اقرب ال  العتاب م  الذم



 - 44 - 

 

 

 

 

 

 

( ٍمامُرا دلٌوقَصل بَرَديأُن ) دُمري اَفري م  

  َحد ؤٌو ايٍةيُا دؤٌو يَُدع لِـــــــــؤ وؤٌو لِؤ ٌحِزا

و ُشِرا وِمنِؤ ُحِزق وؤٌو بؤَ                                    

 . شٌوصــــــــــــــــــــــــــــــــــــُحا لَـــــــــــــــــــــشِما

  آيٍةيُا ُؤنَو َدصأِصيُنِؤ بــــــــــــخــــٌل دٌوك آيٍةَوؤي

 . وَدكِسا َوغِِل دنيٍح َومَحفَي لِعل ؤٌو َولةَحة                                   

اَومةَحةَي حليٍ  ِِ   ط َعم طَيبٌوِةؤ أيِد ةَحةًُي

ُرم َومَعلَي آَْيخ ِةشبٌوحِةؤ                                   

ا ِِ  . ِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ِعــــــــــــــلُـــــــــــــــــــــــًي

  قَليٍلٌوِةؤُُل قَليٍُِل مأِا ُعِصد لُـــــــــــــــــــــــــــذ ل

ولُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا َمةيٍنُا                                  

 . فُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِش ِمــــــــــــــــــــنُذ دنَغيٍرٌوِةؤ

  َدقُدم ٌكل ؤٌو َودبُةَر ٌكل َودِمأَعة ٌكل

لُن                                   ًِ ليَُما ُدِما َكـــــــــــــــــــــــــــــــــد دٍي

 . بِـــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ ٌكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بًِريُةُا

ؤطَيؤوٌ  ِِ ل ًر ٌِ ٌ ا بـــــــــــــــــــــــــخــــ ِِ ا لنٌوًن ُِ   نآَْيخ دنَقيٍفيٍن َمًي

ُؤَخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نَقيٍف آُف                                  

 . آَلُــــــــــــــــــــــــــــــــُؤا لٌخل بِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًريُةُا

ا بٌخل ُشَعيًـــــــــــــــــؤوٌ  ًِ ا لنٌوِن ُِ   نوآَْيخ َدلصيٍشيٍن َمًي

لصيٍش بُرٌويُا لٌخل دآِةةَقَن                                  

 . ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن َرب لَزعٌور

ا طميٍر بــــــــــــــــــــــــــــــــاَلُُؤا ُِ ا بَمًي ِِ   وآَْيخ َدطميٍريٍن نٌوًن

ا وعـــــــٌومقُا رٌوحقُا َرومُ                                  

يؤٌون َِ  . وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌوربُا وُعمٌوًر

ا لنٌونُا ٌكل َكر دآُِزل ُِ   وآَْيخ دآُرعيٍن لِؤ َمًي

ا ُؤَخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن آَُرع آُف آَلُؤُ                                 

ل َدمَؤلِخـــــــــــلـــــــــ ٌِ ٌ  . ــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــ
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ا لنٌونُا بٌخل ؤٌوفَُكًوؤي ُِ   وآَْيخ َدلويِن لِؤ َمًي

لِوا آَلُُؤا وُحِزا لٌخل ْآنُش بـــــــــــــــــــٌخل                              

نَوؤي ُِ  . سٌوعًر

ا مَشنيِن دَركٌوبـ ُِ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤٌون ْؤيٍ ُُل ِمن آَرُعا ْآنًُش

وُُل ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ٍكانُا                             

 . ِةؤ ؤوْآنُـــــــــــــــــــــــــــش ِمةَرَحق َدلويٍ 

 

  عزيٍل ؤٌو طُُصا بٌخل قِنيُنًَوؤي َدصٌخل فِنًيُن

آَْيخ َدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــزيٍُِل نَـــــضُشا بفَغُرا                            

ا ِِ   . ونــــــــــــــــــــــٌوؤُرا بـــــــــــَعـــــيًن

                                 

   

 لبببدألوا الببب ا: هببذا النبببوي مبب  ال بببعر جببباا للتزهيببد فبببا الببدنيا واالتزهيةةةد  التصةةة   -3
التوبببببة لسبببببيا ادرا  النجبببباا. واملببببب ال ببببعر السببببريانا خببببر  للتزهيببببد اذ لببببا النصببببيب 

  .االألظم فا هذا الحصا
وال عراا الذي  تناولوا هذا الغر  م  ال عر هم مبار افبرام السبريانا ومبار اسبحص    

   واب  المعدنا واب  العبر . ومار يعصوب السروجا
 

 ىِيةِا دٍمةّيّلِا حبٍمرِا ) بٍر عَبّرِيِا (مشوّحةِا عٍل رَمحةِّا اٍلِ
 

 قوّمنَا اٍشقِين اوأل شٍفرتِا دٍقرَث شٍفــــرِا 
 مــــــــرِا .حٍا سِثةآلِا بةآلوّلةِا قٍلتل / ىِي قوّلةآلِ                                    

 مرِا ــــلعٍرفَل عِقِا مطٍلَق شَقيِا داٍيخ ىِن حٍ
 وٍخلٍمىوّةآلِا دلَليِـــــــا دحٍشُا مٍعطَف نــــــــــوّرِا .                                    

 ـورِا ــــــقٍدمت سٍهت عَلِي / كل زٍثنِا وطٍــــــ
 ةآل ىْوِا رٍمشِا وؤٍفرِا.ــدآل لِا اتواتةآلِوىي ىْوِا ىوّ كٍ                                  

 ولَــــــــــــــشِن سِفرِا لِا مِطًا لًى ىٍونِا ومٍدعِا 
 ن دٍمسٍلهَس بٍشختحوّةآلًى مَلةآلًى ؤِثرِا .ــــــــــــــــومٍ                                 

 بقوّلٍةآل هوّمشِا أٍرعِنِيِا مَمةآلوألم لِا شـــــــــرِا
 فِحرِا اِف فٍحِرِا . بدٍاْحرِي مَنًى قنوألم كــــــــــــــــل                                

 لِـــــــــــــــو كٍرمِيِا ىْوّ اِفلِا مِشةًى اتدّ اٍكِرِا 
 وٍسغوّل عَنبُا لٍيةٍوىي اٍثوّىي ولِــــــا ىوّ لًى برِا .                               

 بىٍنتاوّةًى اَن كفٍر سٍخلِا سِخ لِــــــــا دمرتِا 
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 دّلِا طٍعمًى عٍل ىِي ىوِا لًى بًــــــــــــى كِفوألرِا .بٍ                               
 مَنًى اَشةت وٍروت موّشًا بستنٍي طــــــــــــوّرِا 

 وٍنىٍر ؤَحمِا داٍفٍوُّىي طِــــــــث / شَمشِا وسٍىرِا .                              
 ىوّ عثٍدّ لفٍرزلِا دٍنطوّف ونَفوألق عغٍل بٍسفِرِا

 ونَعمٍدّ قٍيـــــــــسِا ونَحوألةّ نَهوألش عوّمقٍيُّ نٍىرِا .                            
 مَنًى اٍشقت ليِذةٍوىي بٍزثٍن بٍـــــــــــــــر نٍهِرِا 

 واَشةتو وٍروتو واٍقرَثو عٍـــــــــــم ىِو بٍر اَهِرِا .                           
 شةٍنت مَطرٍف ةَمرِا / لًب كًافِا كٍــــــــــــــدّ اَ

 شٍرت طِبٍع بغٍللٍيُّ يٍـــــــــــــــمِا اٍيْــــــــــخ قٍةِرِا .                          
 لِا اْنِش مفٍحَم لًـــــــــــــى بٍاْحرًنِا اَلِا برترِا 

 ــــرِا .بٍدّلِا اتــــةّ لًـــــــى خبٍكِرتةِّا كنِةِّا وحٍثــــــ                        
   

 

: نبادرا  مبا نجبد فبا ال بعر السبريانا رثباا ا بخاصل وانمبا تغلبب ألليبا رثباا الرثة   -4
البببن   الخاط بببةل وسبببرد اخببببار الغبببزوات والحبببروب والمحببب  التبببا نزلبببت أللببب  ال بببعب 
السببببريانا وجبببباات أللبببب   ببببكا قصببببا د تغنبببب  ب ببببا النببببا . وبببببذل  تجمببببل بببببي  السببببرد 

دنا فبببا نكببببة مدينبببة الرهبببال ولي بببوي بببب  خيبببرو  االحبببداث والرثببباا كصصبببا د ابببب  المعببب
قصيدا فبا بيعبة ال ب داا االربعبي  بمباردي  وببهد الم برصل وال بعيا السببيرينا قصبا د 
فببا نكبببات طببور ألبببدي  فببا أل ببد تيمورلنبب ل والصسببي  الحبسناسببا ويوحنببا السبببيرينا 

. ورثبباا فببا مببزو االكببراد لبهدهمببال ومراثببا داقد الحمصببا للكتببب السببريانية النببا عة
نعمبة ا  المبباردينا ن سبا أللبب  اثبر محنتببال وقببد نباألت قصببا د يوسبف الملطببا واببب  

  .  و ا  فا رثاا مدينة ملطية
د وبلبب  الغايببة     امببا الصصببا د التببا خرجببت للرثبباا الرجبباا فلببم نببر  مبب  تصببد  لببا وجببو 

معرببببام ألببب  اصبببدص الم ببباألرل سبببو  ال ببباألر المتبببألص ابببب  العببببر  فبببا مراثيبببا الخويبببا 
ل وارسببا الكببهم في ببا صببادقام مطبوألببا  موفببص وميخا يببا التببا سببالت في ببا ن سببا الكريمببةل 

فجببباات قصبببا دن مببب  الطبببراز االوا فاسبببتوف  ال ببب  ال بببعر  الجميبببا. وكبببذل  مرثيتبببان 
  .للم ريا  صليبا والبطرير  يوحنا اب  العبر 
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صببا. ورثبب  ولل بباألر البطريببر  نببوح مرثيببة حسببنة السببتاذن الصبب  الناسبب  تومببا الحم   
الصببب  يعصبببوب سببباكا ب نبببام مطبببرا  الموصبببا ويوسبببف مطبببرا  ملببببار ال نبببد بصصبببيدتي  

 . حسنتا االسلوب
 

 

 

 

ا د  ًِ  ( َعل َحُشا دا ُما بعٌونُدن طَليُذ ) طَخُسا دَعنٍي
 

 ( حٌوس فُرٌوقَن َعل طَليٌوةُا. دُُل اِةَخةَمة بَعٌوُُل َسنيُا )اََحًي َِرخُمري( عٌونُيُا)
 

 يٍر عٌونُدنُا اٌو كُما َمر

 َوقِشا َوغنيٍح فٌورُشنُا .                 

 دفُِرش اَُحا ِمن اَحٌوؤي

 ويُلِدةُا ِمــــــــــــــــــــــــــــــــن َحبيٍُصذ .                

ُِل نِةبَِكا  ًِ  باَيلِين ُق

 طَـــــــــــــــــــــــُِل رحيٍُما وَحبيٍُصا .                

 سلِق اَْيخ فِقُحاَدشَوح وَ 

 َوحُما ِمنِشلي واَوفٍي لِؤ .               

 جنيٍح َشربُا َوقِشا وَمريٍر

ا .                 ِِ ا َولُشمٌوًع ِِ  ُلُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌوـًر

 وُُل مأِا فٌوُما َدنةَنِا

ا داًِمُؤةُا .َحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                 ُِ ا قَشًي ِِ  ــــــــًش

 دآُِما ؤٌو َحُشا بَلحٌوِديذ 

 وديٍلِذ اِنِين ِةنًـــــــــــــــــــــــــــــــحـــُةُا .                

 دِطعَمة َموةُا بيٌوم يَلُدذ 

 َوحُزِةؤ لَموةُ َدصـــــــــــــــــــــــــــــُرذ .                

ةُا ُؤا ٌكلِؤين يَلُـ ُِ  ــــــــــــــــــــــًد

 دُشًمُعن ُشًؤُدن َعل ِملًَي .                

 داَْيخ شٌوُرا َدنفَل ِمنِشلي 

 ِمةجنَح لِـــــــــــــــــــــــبُا داًِمُؤةُا .                

 

 وآِن لُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ِرمِزؤ دُصرٌويُا 
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 دآَحيٍد نَـــضُشا دآًِمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُؤةُا .                

 بُشعةُا دُميةيٍن عٌولَيًِؤين 

يِؤين .                  َِ  نُفًقُن ْؤَوًي ِمن فَغًر

 
 ܰܥܝܰܢܝܢ   ܢܗܽܘܪ

 ܛܘܪܝܐ ܒܫܝܪ ܒܝܕ
  

 ܢܘܽ  ܕܰ  ܘܡܝܺ   ܪܓܓܘܽ  ܝܢ  ܒ ܰ ܒܝܺ ܚܰ  ܘܳܐ 
ܳ
 ܝܢ  ܝܢܰ ܕܥܰ  ܐܗܪ

ܒ ܘܽ ܥܘܽ  ܛܶܵ   ܐܫܳ ܢܩܳ  ܢܢܕܢܟ 
ܵܶ
 ܢܰܠ ܦ  ܐܰ  ܐܫܳ ܒܚܰ  ܝܢ  ܒܰ ܕܠ

ܝܰܡ ܠܶܵ  ܐܳܡ ܥܕܰ  ܥܢܐܝܺ  ܐܘܳܬ ܰܡ   ܥܢܘܽ ܝܺ  ܳܗܕ   ܬ 
ܳ
 ܐܬ 

ܝܰܡ ܠܶܵ  ܐܳܡ ܥܕܰ  ܐܫܳ ܒܝܺ  ܐܘܳܬ ܰܡ   ܫܘܽ ܒܝܺ  ܳܗܕ   ܬ 
ܳ
 ܐܬ 

  ܐܳܡ ܥܕ ܰ  ܐܫܝܳ ܩܰ  ܐܘܳܬ ܰܡ 
ܝܰܡ ܠܶܵ  ܫܝܘܽ ܩܰ  ܳܗܕ   ܬ 

ܳ
 ܐܬ 

  ܐܳܡ ܥܕ ܰ  ܐܦܳ ܙܥܝܺ  ܐܘܳܬ ܰܡ 
ܝܰܡ ܠܶܵ  ܐܬ ܳ ܦܘܽ ܙܥܝܺ  ܳܗܕ   ܬ 

  ܐܳܡ ܥܕ ܰ  ܐܳܛ ܠܝܺ  ܐܘܳܬ ܰܡ 
 ܛܘܽ ܠܝܺ  ܳܗܕ   ܝܬ  ܰܡ ܠܶܵ

ܳ
 ܐܬ 

  ܐܳܡ ܥܕ ܰ  ܐܪܝܳ ܰܣ  ܐܘܳܬ ܰܡ 
ܝܰܡ ܠܶܵ  ܪܝܘܽ ܰܣ  ܳܗܕ   ܬ 

ܳ
 ܐܬ 

  ܐܳܡ ܥܕ ܰ  ܐܛܪܘܢܳ  ܐܘܳܬ ܰܡ 
ܝܰܡ ܠܶܵ  ܐܬ ܳ ܛܪܘܢܘܽ  ܕ  ܳܗ  ܬ 

ܝܺ  ܐܘܳܬ ܰܡ    ܐܳܡ ܥܕ ܰ  ܐܕ ܳ ܢܕ 
ܝܰܡ ܠܶܵ ܝܺ  ܳܗܕ   ܬ  ܘܽ ܢܕ   ܕ 

ܳ
 ܐܬ 

  ܐܳܡ ܥܕ ܰ  ܐܳܡ ܙܠܝܺ  ܐܘܳܬ ܰܡ 
ܝܰܡ ܠܶܵ  ܐܬ ܳ ܡܘܽ ܙܠܝܺ  ܳܗܕ   ܬ 

ܢܳ ܰܗ  ܢܠܡܘܽ    ܕ  ܠܥܳ ܒܶܵ  ܝܢ  ܒ ܰ ܒܝܺ ܚܰ  ܚܛܦܬ ܐܟ 
ܰ
ܐ  ܪ  ܚܡܶܵ

ܢܳ ܰܗ  ܢܠܡܘܽ   ܝܰ  ܐܟ 
ܙܝܺ  ܡܪܩܘܣ ܬܬܡܶܵ  ܣܪܐ ܬܘܓ ܰ

ܢܳ ܰܗ  ܢܠܡܘܽ   ܒ  ܰܠ  ܬܢܝܺ ܘܫܰ  ܐܠܗܐܡ ܬܙܝܺ ܰܓ  ܐܟ 
ܳ
 ܗ  ܪ

ܢܳ ܰܗ  ܢܠܡܘܽ  ܐ ܡܬܳܣ  ܐܟ  ܪܝܬ  ܐ ܬܟ    ܘܥܩܬ 
ܵܶ
 ܝܢ  ܒܰ ܒܠ

 ܡܝܺ  ܡܥܰ  ܪܓܝܺ ܓܘܽ 
ܰ
  ܐܘܩܕ   ܐܚܘܗܝ ܕ 

 ܢܢܘܽ ܐܶܵ
ܐ ܠܒܟ ܽ  ܐ ܠܒܟ ܽ  ܐܫܝܘܬ ܳ ܩܰ  ܠܒܟ ܽ  ܛܪܘܢܘܬ  ܝܠܘܬ   ܢܟ 
ܝܰܡ ܐܶܵ   ܝܢܳ ܒܢܰ  ܢܡܶܵ  ܐܳܬ  ܩܫܝܺ  ܟ  ܕ ܳ ܐܝܺ  ܬܟ   ܬ 

 ܐ  ܫܶܵ
 ܐܰ 
ܰ
ܢ ܣܒܥܬ ܳܠ  ܐܪ ܐ ܕܠܡܚܛܦ ܡܶܵ  ܢܠܝܶܵ ܳܗ  ܠܘܪܕ 

ܐ  ܠܚܰ  ܘܗܘܰ  ܰܕܡܰܥܛܪܝܢ  ܢܒܗܘܽ ܚܘܽ  ܡܒܗܪܘܽ  ܢܰܠ ܕܝܺ  ܝܶܵ
ܝܬ ܳܠ  ܬ ܳܠ  ܢܢܘܽ ܐܶܵ  ܙܟ  ܐ  ܚܰ  ܢܢܘܽ ܐܶܵ  ܥܠܒ   ܢܢܘܽ ܐܶܵ  ܝܶܵ
ܢܘܽ ܒܰ   ܢܘܽ  ܢܓ 

ܳ
ܒܰ ܡܶܵ  ܐܘܳܗ  ܐܗܪ ܐ  ܕܝܺ ܩܰ  ܡܥܰ  ܢܣܡܝܺ ܬ   ܫܶܵ

ܐ  ܰ  ܰܡ  ܡܥܰ  ܢܡܪܝܺ ܘܙܰ  ܢܒܚܝܺ ܡܫܰ  ܵܶ  ܫܕܝܺ ܩܰ  ܫܕܝܺ ܩܰ  ܟ 
 ܠܶܵ  ܐܫܢܳ ܥܘܽ  ܙܡܝܪܬ  

ܳ
ܐ ܰܚܳܝܐ ܐܡܪ  ܟ  ܝܳܠ ܚܰ  ܰܕܙܟ ܳ

ܗܚܘܽ  ܒ  ܨܠܝܺ ܒܰ  ܘܽ  ܠܥܰ  ܒܶܵ  ܘܰܒ   ܟ  ܫܳ ܕܳ  ܐܠܳܬ ܳܓܓ 
ܳ
 ܟ  ܨܪ

 ܢܘܽ  ܒܰܐܘܳܢ ܒܘܝܐܐ ܢܳܗ 
ܳ
ܝܪܝܬܘܽ  ܐܳܗ  ܐܗܪ ܰ  ܢܡܕ 

 ܒ ܶܵ ܒܝܺ ܚܰ  ܘܐܰ 
  ܐ 
ܵܶ
 ܐܳܡ ܳܠ ܫܘܽ  ܕ  ܥܰ  ܢܢܬܘܽ ܐܰ  ܢܒܰ ܒܠ

ܪ ܟܙ  ܝܒ ܐܕ 
݁̄  ܒ 
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: ت تما كثير م  قصبا د  بعرا نا السبريانا أللب  الحكبم الِحَكم  القص ئد الفليفيا -5
لعظببات البالغببات. والصصببا د ال لسبب ية نجببدها فببا ديببوانا اببب  المعببدنا واببب  العبببر ل وا

كصصببا دهما فببا الببن   والكمبباا وطرا ببص الكبباملي ل واينببا نجببد فببا  ببعر اببب  العبببر  
 ببببرح بعبببب  مببببباد ا سببببصراط. را عببببة الجمبببباا ألبببب  الحكمببببة االل يببببة واينببببا قصببببيدا 

  .  ص جانبا  من ا ال  ال عر السرياناورباأليات ألمر الخيام ال ارسا التا نصا نعوم فا
 

 مشوّحةِا عٍل حخمةِا اٍلِىِيةِا ) بٍر عَثرِيِا (
 

 . وِآــــفغٍع بت بعِلمِا طلتةآلِا دمٍغىٍر لشَمشِا زت
 . ــاَا حَزوِآــللِآ وزِذغِن عٍينيًآ وٍفـــثاًا قوّيِ 

 . بةآلوّلةِا ىْي واَمِا طلتةآلِا وسِثةآلِا ودآلٍمرت شٍربِآ
 .غاِا دغٍثرُا قنٍاوّآ اٍنْةةآلِا ولِا حٍدآل حٍكمِآسوّ

 . م نٍخفوّةآلِا حٍؤتفوّةآلِاـــــــــــــمزتغ بٍخروألمِآ عٍ
  . رِمحِا نَقفِا ولِـــــــــــــا مَةآلرٍخنَا لشٍوةِفوّةآلِا 

 . تةِاــــــمرٍمزِا بعٍينًيآ لعِثذٍي اوّرحِا اٍيْخ زِن
 . م ةٍمحَؤةِاــــا عٍل بٍيةِيُا هثتنِا مرمتِــوعٍ

 . آــغشِا وغِعؤِا مقٍرثِا ودِحقِا وٍدّحتل ؤٍوبِمشٍ
 وّبِآ .ــــــــرغتغ عَنيِنِآ وٍحلَا رَةّمِآ وٍمرتر ح                                      

 رِمحِا شَةقِا وٍثىتلوّةِّا وٍثغتل رٍوبِـــــــــــآ .
 ىٍنٍي سوِدِآ وٍقشَا رَبٍةّ عوّقسِا دخــــــــــــوّبِآ .                                        

 عٍل فٍرؤوألفِآ ؤتر امتِمِا دٍخلل مٍنــــــــــىٍر .
 ولَليِا كمرتِا ةلَا بٍغدوأللًيآ ومٍــــــن لِا نَةّىٍر .                                       

 لغٍو / ةَمذًيآ حثتشنت شَمشِا وسٍىرِا واِاٍر .
 اِف اَسطوّخسًا قوّبُّللًيآ مدٍيؤتن برَفسِا دحِدٍر .                                       

 / نوّشقِةِآ ىوٍو نٍىتذًا وغوّمشُا ؤلتلُا . 
 و/ نوّخةةِآ اَةةكتنوّ بٍذقًا وفَقعُا دحتلُا .                                      

 بَذوأللًا .ةليًن ذوألمِنًا حلٍيِا حبٍدّيِى اٍيْخ 
 اِف حٍزوّذًا طعتننت فٍكُّيًآ اٍيْــــــــــخ قَندتلُا .                                     

 شنتغِا شوّفرِآ عٍثدٍنيْ دىِدًا ىِا كمِا نوّغرِا .
 شثِينْ هيًر حوّبِآ وفَردٍةّ شَنٍةّي وٍغنتز عَدّرِا .                                    

 نِا شٍنقٍينْ ؤَىيِا دٍيثٍينْ شٍىرِا .بٍرمٍينْ كٍف
 و/ عَنيِنِآ لطٍوحِا ستم اْنِــــا وٍفستق سٍثرِا .                                   

 هذن بع  االبيات م  قصيدا اب  العبر  أل  الحكمة 
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 قد طرقت الباب حت  ا رفت 
 ثم قالت : م  ببابا طارص ؟                       

   الصب الذ  قلت : انا ذل
 فا هوا  العذب معا مقرص                       

 فأجابت : ا  صب يا تر  
 كبببا الصلوب فا هوانا خافص                       

 بي  اصحابا  باب قد ذووا
 و يوخ فا الجو  قد ارهصوا                      

 يا فت  االحهم ا  تب ي الوصاا 
 و تود الحب او ت و الجماا ا                     

 فاتر  الدهر وهيا واستص 
 كوثر اآلماا م  ما ا الزالا                     

 طاط ا الرل  ألل  األتاب ا 
 وافر  الخد ألل  تل  الرماا                    

 
: تغلب هذا النوي م  ال عر ألل  االبحاث الههوتية و برح  يبات الكتباب ال ص  -3

حداثبببببا ال امبببببة. وكبببببذل  جببببباا لوصبببببف االسبببببرار المصدسبببببة واال بببببياا المصبببببد  ونظبببببم ا
واالمبباك . ولل بباألر السببروجا الحببظ االوفبب  فببا هببذا الحصببال ولجببرج  اسببصف العببرب 
ولعببازر اببب  العجببوز قصببيدتا  مختارتببا  فببا وصببف سببر الميببرو  ولل بباألر داقد ببب  

ا فبببا فولبببو  قصبببيدا بديعبببة فبببا وصبببف اال بببجار واثمارهبببا وانواأل بببا وخواصببب ا. وجبببا
قصا د انطو  التكريتا وصف حس  لمدينة رل  العبي . والبب  العببر  قصبا د وابيبات 

لعببد اي بوي  لرا عبة وصبف الربيبل والبوردل ولبداقد الحمصبا قصبيدا فبا وصبف الغرببة
الصوباو  قصيدا فا وصف   ر نيسا  اذ هو   ر االزاهير ولخبامي  ببر قرداحبا 

 قصيدا   يرا أل  الورد. 
 

 وّلِس نتسِن يٍرحِا دىٍبِثُا )عٍثديّشوألع دؤوألثِا (مشوّحةِا عٍل ق
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 زٍثنِا د/ كــــل زثٍـــــن نِؤٍح        رمٍز لــــت بشَةّقًى داًشٍبٍــح 
 لىِو دٍثخل شوّفـــــذتن نٍؤٍح        حلٍرشوّةًى دبًـــى لٍن نٍفـــؤٍح 

 ــــــاًا اوأل كمِا رغتغ وشٍفـرت وٍفاَا        و/ كلـــىوألن يٍذحًا يِ
 نتــــــــسِن يٍرحِا خبل دٍغاَا         وٍثخل ىَدّذتن مَةّنٍــــــــــؤٍح 
 بًــــــــــــى شوّحنت كل ىٍبِثُا          واتلِنُا وزٍذعًا وعَســـــــبُا 
 وىِنِا كــــــل بشوّفرِا دٍغبَا          اٍيْخ اٍذزًا دلَثــــنِن شِـــوٍح 

 ـــــايِا وٍرغتغِا         وىَدّرًى وشوّفرًى مٍـــزلــــغِا ٍهونًى فٍــــــــ
 مٍقـنَا للَــــبِا فوّيِـــــــــــغِا         وٍليِةّبٍيُّ باَثلِا مٍفـــــــؤٍح 
 دَبوألرةِا رِمحـٍـةّ عثِـــــــــدِّا         طِيسِا عٍــــــل فَقحُا ووٍردِا 

 ا         اِدّشِا دطِـــــــث ورٍبٍةّ حِشٍح وٍمكٍنــــــشِا ملوألاِا وعِــثدِ
 ىَدّرًى لفٍقُّـــــــعِةِّا مــــــزٍىَا         وٍلعٍيـــــنُا بغٍوىًني مٍـفـــىَا 
 وىٍونِـــا بشوّفرىًني مبٍلىَا         دخـلــــــنِش ؤًادٍّيىًني نَسوٍح 

 ل هنَس محٍل ىْوِا وٍردِا وىٍبِـــــــــثُا كنٍش ىْوِا        وذًحِنًا دخ
 وبًيةّ هٍزًى مَنىوألن ملِا ىْوِا        دبٍرنِشِا بـــــــــىوألن نَةّحٍشٍح  

 
ؤ وآيٍلُنًَوؤي ) َعَمنٌوايٍل بَر َشُؤإ ا  (  مشٌوحةُا َعل فَرَديُسا ونَؤإُُوةُا دص 

ا آٌورِكؤ ُؤخيِــــــــــــــــــــــــل َوفةُيِؤ             َمرديٍةُا دسٌوغاُ 

 ديَــــــــــــــــــــــــــــــــــًوِما 

دفَرَديُسا ُؤنُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دبَعِدن              آَْيخ فِحُما مَحِوا 

 شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرُرا

ــــــــــــــــــــــا ُؤِدا دَربـــٌو             ِمةُحا دسٌوغاُا وشـــــــــــــــــٌووُدُعـــــــــــــــ

 ديَــــــــــــــــــــــــــــــــًوُمةُا 

كـــــــــــــــــــــــــُميٌوةُا دنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤإُُوةُا            دلِؤ 

 ُعاليٍن آُف َمشقيِن لِؤ 

وِمنِؤ يُةريٍن آُف نُفـــــــــــــــــــــــــــــقيٍن            ِمـــــــــــــــــــــــن بُةَر داِشةٍي 

 َوسَصع 

آَْيخ َدخةُُصا آَلِف لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن            َدصرٌوُحا 

 ـــــــــــــــــــــــــِةص نٍصــــــــــــــــــــــــــــيُا آَخـــ

آَربـــــــــُعــــــــــا جيِر نَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤإُُوةُا           نُفقيٍن 

 ِمن عِدن وُعاليٍن لِؤ 

 ـــِوؤ لـاَربُعا إِِشا وَمشقيِن وَموةريٍن آُف نُــــفقيٍن            ِمن ُجــــــــــــــــــــــــــــــــ

ِمـــــــــــــــــــــن ةَوةُإِا دُشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٌوِةؤ             فُرشيٍن 

 يُةريٍن آَْيــــــــــــــــــــــــــــــــخ دآَميٍر 

وُحدريٍن              إِاــــــَعةيٍ آَربُعا نَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤإيٍن 

 بــــــــــــــــــــــــــــاَرُعا بخلفِنًيُن 
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نَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤُرا قَدُميُا فيٍــــــــــــــــشٌون            ُؤو 

ا دَمشــــــــــقِا لَـــــــــــــــــحويٍلُــــــــــــــــــــــــــــــ ِِ  ـًي

ا وطًَصِعا نَؤيٍإِا             َماَكر باَرُعا  ِِ وٍكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاًف

 ِحويٍلُيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
     

لببم تصببا الينببا قصببا د ال خببر والحماسببةل بسبببب تلببف كببا مببا : الفخةةر  الحم يةةا -3
لصصبببا د. حيبببث ابصببب  السبببريا  أللببب  الصصبببا د التبببا تخبببص يتعلبببص ب بببذا الغبببر  مببب  ا

امبببرا  الدينيبببةل امبببا فبببا العصبببر الحبببديث نجبببد كثيبببر مببب  قصبببا د التبببا تخبببص هبببذا 
الغر  وقد تطرص ال  ذلب  كبا مب  ألببد المسبيل قبرن ببا  ويوحنبا البدولبانا ومطبا  
مصدسببا وحنببا سببلما  واسببحص سبباكا ومطببرا  بببول  ب نببام جببور  دن بب  ودكتببور ب ببير 

  .الطور 
 

 زميٍرةُا دُمةُاَعل ) َغطَاس َمقَدسٍي ( مشٌوحةُا 

 
ةُن                        ًِ ُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُا رحيٍمةُا بلِبَُو

 مَرحفُا رٌوِحــــــــــــخيْ 

 شٌوصِحخْي قَيِم لُعلَم ُعلميٍن      بعٌومقُن حٌوبِخيْ                 

ٌكـــــــــــــــــــل طٌوإُفِا وٌكلؤٌون إِعِِل      َدطَرو                 

 باَةِرخــــــــــــــــــــــــــــيْ 

لُــــــــــــــــــــــــــــــــــــا آَزيٍلٌون وآُفُِل آَدِعخو      نٌوُرا                 

 دحٌوبِـــــــــــــــــــــــــــخيْ 

لُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا طُعيِنَن ُلََحيًن دآَسِؤدو                      

 ِمــــطـــــٌل آُِةخـــــــــــــــــــيْ 

َوصِعقًُصةؤٌون ُؤا ســـــــــــــــــــــــــــــديٍريٍنَن      لِمطَر                 

 نيٍِشــــــــــــــــــــــــــخيْ 

ا                  ِِ ا آِةَمنَعو     لَزلًغ ِِ طَلمٌوخْي ِحــــــــــــلــــــــــــــــــــــــًق

 دِشمِشـــــخيْ 

 َحدرٌوخْي قاٍإِسا لُـــــــــــــــــا آِةمأيٍو     َعل حيٍل َعِمخيْ                 

قَنيَا ْؤو َزينِخْي َشينَا َسيفِخْي      َمدَعا ْؤو                 

 خــــــــــــــــــــــــــيْ َدرِ 

لـــــــــــــــــــــرَوُما درَوُمـــــــــــــــــا إِعيُنَيخْي      وآُف                 

 َمردٌوِةخـــــــــــــــــــــــــــــــــــْي 



 - 21 - 

 

 

 

 

 

 

 ( )جميٍرٌوة حٌوبُامشٌوحةُا دُمحٌوُرا د . بشيٍر طٌوُريُا َعل 

 

َدصحٌوب يٍشٌوع لِبِؤ ُرةَح طٌوَصوؤي ُلَينُا 

 آَميٍنُايٍــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

طٌوَصوؤي ُلَينُا َدصحٌوب ٍعدِةؤ نَضِشؤ شغيٍُما 

 طَنُنُايٍــــــــــــــــــــــــــة 

 طٌوَصوؤي ُلَينُا َدحلُف آٌومِةؤ يُِةؤ َمقِرص آَةليٍطُايٍـــــــــــة

دِرحَمة ُمِةؤ بلِبِؤ يِقَدة  اطٌوَصوؤي ُلَينُ 

 ةَزيٍُزايٍـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

َدحلُف َعِمؤ رٌوِحؤ ُساِم  طٌوَصوؤي ُلَينُا

 بَسيٍُمايٍـــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 دَحِشؤ آيٍةَوؤي شٌووُشط آَحيُنُا ةَوغنُايٍة طٌوَصوؤي ُلَينُا

يُد آٌومِةؤ يُأِف ٌكلُشع دحوٌ  طٌوَصوؤي ُلَينُا

 لِبُنُايٍـــــــــــــــــــــــــة

 فُِرس لُِشنِؤ فلَح ٌكل يٌوم يُةُيُايٍــــــــــــــة طٌوَصوؤي ُلَينُا

دَمردٌوة آٌومِةؤ وٍعدِةؤ فُِرس  طٌوَصوؤي ُلَينُا

 َكشيٍُرايٍـــــــــــــــــة

 لميٍنُايٍـــــــــــــــــة دُؤليِن ُعِصد َدشِمؤ َمقِوا عَ  طٌوَصوؤي ُلَينُا

آَخـــُما دقَوٍي ِشم ُمري آَفريِم ُشِمش سٌوإيُيِا 

 دُرنُايٍـــــــــــــــــــــــــــــــــة

يَعقٌوص ِكنَر ٍعدةُا  آَخـــُما دقَوٍي ِشم ُمري

 َحبيٍُصايٍـــــــــــــــــــــــــــــة 

 طُص َسفقُايٍة نَرَسي َؤو َملفُنُا آَخـــُما دقَوٍي ِشم ُمري

 آَخسنُي َدمِِل ةَؤُرا طُص ُجايُايٍة آَخـــُما دقَوٍي ِشم ُمري

 آَنؤٌو دُسنُاِا آَمَسر َدنقٌوم لٌوقبَل ٍعدةَي َمرُحايٍــــــــــــــــــــة 

 فَغُرا َسصُرا وَشوُرا ُرُما آَسيٍم باَفًَوؤي َجنبُُرايٍــــــــــــــــــــــة
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ا: ال عر السريانا لم يتنباوا الغبزا بمعنبان االخ ا ي ت  الش قي ت  الغزل  المحبا -8
الصبببريل وانمبببا لملبببب الصصبببا د تناولبببت مونبببوي المحببببة. فنجبببد ذلببب  فبببا ديبببوا  ابببب  
العبر  وقصا دن تذوب كل ا ألذوبة وسهسبة ول بظ الجميبا وديباجبة ناصبعةل وهبا فبا 

الببنمط مبب  ال ببعر وصببف المحبببة الصببادقة ومراسببلة بعبب  االخببوا ل لببذل  سببما هببذا 
باالخوانيات وال وقيات. وهذن الصصا د تعبر أل  م األر الصبادقة لل باألر. امبا حبديثا 

امثباا ال باألر فولبو   فبا قصبا دهمالغبر  الب  تنباوا هبذا  السبريا  فصد ببدل ال بعراا
 مبلاير وال األر ب ير الطور .

 
 قصيدة البن العبري

 
 . خحوّبِا شٍفيِا / كل شٍذبيًن شٍفرت شٍـــذألبِ

 .طوّثٍوىي الٍينِا دٍثلوألح لَبًى اٍعَل كٍةبِخ                                         

 . مِريِا اٍحبِخ اِف هرًي اٍحَب الٍينِا داٍحبِخ

 . مِدآليًن وِيِا وعِيِا لفٍطعِا دلًى لِا قٍــــــرثِخ                                        

 . تلِن رغتغ اتلِنِخحوّبِا شٍفيِا / كــــل ا

 . وطِث / دَثشِا لٍشمٍي حَكِا حلًا عَنـــــيِنِخ                                       

 . شِا زىتةآلِا داٍينِا دٍقـــنِخفّطوّثِا وطِثةآلِا لنٍ

 . وخل دوّوِنُا اِف ةَحنِةآلِا لسٍخلِا دٍســــــــنِخ                                       

 . بِـــــا شٍفيِا لِا سِفًق اْنِا اَىوَا رىتطرِخحوّ

 . زعوّر مٍمللِا اْنِا ودٍآلويِا اٍيـكٍن كٍي اَنٍؤرِخ                                      

 . دحٍدآل لٍم طٍليِا بةآلوأللِا باْرِزِا ةنِا لت شوّفرِخ
 . ا شوٍح لًـــــى فًــــارِخد/ عَقِرِآ داٍلِىوّةآلِ                                     
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 ܡܫܘܚܬܐ  ܕ. ܒܫܝܪ ܛܘܪܝܐ ܥܠ ܚܘܒܐ ܬܕܐܐ ܕܚܝܐ 

 
ا  ِِ ا وشٌوَشًن ِِ ُؤا َسةُوا كميٍُرا عَصر لِــــــــــــــــــــــــؤ             وَؤبًَص

 فةَحــــــــــــــــــــــــو .

 . ةُي لِخينِةبََسم  خيةُي لِ ةُي لِخي َحبيٍصةَي ةُي لِــــــــــــــــخي             

نِةَعفَق  ةُي لِخي              خيــــــــــــــــــــــــــــــــــةُي لِ يَديٍدةَي  ةُي لِخي

. ةُي لِخي  

نِؤِوا  ةُي لِخي              خيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةُي لِ يَقيٍرةَي  ةُي لِخي  

. ةُي لِخيَحد   

. ةُي لِخينِةفَأَح  ةُي لِخي              خيــــــــــــــــــةُي لِ ةَميٍمةَي  ةُي لِخي  

ةُي نِةَؤنِا  ةُي لِخي              خيـــــــــــــــــــــــــــــةُي لِ َشفيٍرةَي  ةُي لِخي

. خيــــــــــــلِ   

 ةُي لِخي              خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُي لِ آَميٍرةَي  ةُي لِخي

. خيـــــــــــــــــــــةُي لِ نَشقِا   

ِمن ُكس حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌوبُا بَسيٍُما             

 َحمُرا َحليُا دلُــــــــــــــــــــــــا مٌوُما .

ةُي ا نَحَرر لًَحُددِ                ةُي لِخيمَشمليَةي  ةُي لِخي

. خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ   

ِمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شٌوعُصُدا دُؤن فَغُرا              

 بحـــــــــــــــــــــــــــــــٌوبُا َدخيُا َوأليٍُِل .
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 البح ر الشعريا   
تكريتبببا الملصبببب ببببالبلي  او ال صبببيل اوا مببب  ونبببل قواألبببد يعتببببر الراهبببب انطبببو  ال   

الببببنظم السببببريانا. فصببببنف كتابببببا  سببببمان  معرفببببة ال صبببباحةا فببببا ال صبببباحة والخطابببببةل 
ينطو  ألل  خم  مصاالتل افرز فيا المصالة الخامسة لدراسبة اوزا  ال بعر السبريانال 

ال ل بدا م  ثبهث حيث قسم البحور ال عرية ال  ثمانية أل ر بحرا  ولورد لكا بحر مثا
 حركات وحت  الع ري  كصوا ال األر : 

 
ܠ ܥܢܺܝ ܳܐ         ܝ ܰܒܥܓ ܰ ܺܝܫܽܘܬ  ܡܥܰܠܝ         ܰܘܠܒ  ܚܶܵ

ܰ
ܘ ܳܡܪܳܝܐ ܪ   

ܝܟ ܰܚܳܢܳܢܐ         ܰܡܝܟ     ܕܰܐܢܬ ܐܺܝܬ ܰ
ܳ
ܢ ܩܕ  ܝܢܝ ܡܶܵ

ܫܕܶܵ ܘܳܠ ܬܶܵ  
 

  إل : وتنصسم البحور ال عرية   
 

بيبببات الصصبببيدا الواحبببدا فبببا ألبببدد : سبببما بالمتسببباو  لتسببباو  اا1 البحبببر المتسببباو  –1
الببببدألامات وألببببدد الحركبببباتل ا  يتكببببو  البيببببت الواحببببد مبببب  دألامببببة واحببببدا ذات اربببببل 

 حركات وا  ر م  نظموا فا هذا البحر باال ل قورلونال اسونا. كصوا باال :
 

ܗ                       ܚܳܕܐ ܕܰܢܫܩܶܵ  ܡܶܵ
ܗ ܰܫܢܰܝܬ  ܰܢܦ                          ܫܶܵ
 ܦܰܩܕܳܠܗ  ܳܡܪܳܝܐ                       

ܐ                       
ܳ
ܦܪ  ܦܰܩܕܳܠܗ  ܠܨܶܵ

 ܦܰܩܕܳܠܗ  ܠܰܝܘܳܢܐ                       
 

                                                 

(
4

  بالرباألا. ويسم  اينا  ( 
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 .  م  دألامة واحدا ذات اربل حركاتهنا نهحظ ا  كا بيت يتكو 
 

 وجاا اينا فا قصيدا انطو  التكريتا:
 

ܐ ܳܡܐܳܠܟ                       
ܳ
ܪ   ܰܓܒ 

ܠ ܳܩܳܠܟ                      
  ܕܳܐܙܶܵ
  ܨܠܺܝ ܳܠܟ  ܳܒܳܠܟ                      
 ܕܳܐܰܡܪ ܐܳܢܐ ܳܠܟ                      

 
 

 ومثاا اخر أل  قصيدا  قورلونا:
 

ܐ  ܬ ܳ
 ܳ
 ܳܗܐ ܰܕܝܪ

ܳܠܢ ܒܰܐܪܳܥܐ  ܝ   ܫܬ 
ܐ 
ܵܶ
ܪ ܝܢ ܰܓܒ 

ܵܶ
 ܰܕܡܠ

ܳܒܐ 
ܵܶ
ܝ ܠ
ܰ 
 ܓܡܺܝܪ

ܳܘܬ ܰܢ
 ܳܗܐ ܒܰܝܘ 

ܳܠܟ  ܒܰܐܪܳܥܐ   ܐܺܝܬ 
ܟ   ܰܕܝ   ܒܰܥܒ 

ܵܶ 
 ܳܦܥ 
ܘ ܩܽܘܫܳܬܐ ܰܕܦܰܠܚ  

 وورد في قصيدة السروجي 
 ܳܝܐ ܰܐܳܠܗܝ

ܗ
ܵܶ
ܬܠ ܩܶܵ  ܳܠ ܰܫܒ 
 ܰܗܘ ܰܣܪܳܒܳܙܐ
 ܳܓܳܘܐ ܕܦܳܠܳܫܐ
ܗ ܺܝܳܩܳܕܐ  ܠܒܶܵ

 

: يتكببو  هببذا البحببر مبب  خمبب  حركببات ويسببم  ا1 المتوسببط  بحببر ببباال االبحببر  -2
 . ويتكببو  هببذا البحببر مبب  دألامببة واحببداا2 ببحببر ببباال  نسبببة البب  ال بباألر مببار ببباال 

ا. 2+  3  لوا 3+  2 اومببببب  دألبببببامتي  ذات خمببببب  حركبببببات ذات خمببببب  حركبببببات 

                                                 

(
4

  .بالخماسا يسم  اينا  ( 

(
4

    برمم ا  مار افرام استعما هذا البحر قبا باال  .( 
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ولببرز مب  كتببب فبا هببذا البحبر مببار افبرام و سبونا وببباآل  وميخا يبا الكبيببر ويوحنبا ببب  
  و ا  والم ريا   معو  .. كما جاا فا قوا باآل :

 
ܐ   ܳܚܐܶܵܢ ܠܰܚܳܛܝ ܶܵ

 ܚܘܽܢ ܰܠܢ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܳܢܟ  
ܢ ܽܘܩ ܰܠܢ ܰܚܘܰܒܝ   ܰܘܫܒ 
 ܒܰܬܪܳܥܟ  ܰܚܳܢܳܢܐ 

ܢ ܕܳܐܠܺܝܨܺܝܢܳܢܩܫܝܺ   
 

 فنهحظ ا  فا كا بيت يتكو  م  دألامة واحدا ذات خم  حركات.    
 
 

 :كذل  الحاا فا قصيدا مار افرام أل  جنة ألد 
 

ܽܘܳܢܐ  ܺܝܠ ܰܐܓ  ܒ   
 ܒܬܶܵ

ܳܚܐ ܢ ܟܠܺܝܠ ܫܽܘܒ 
 ܘܰܒܥܕܶܵ

 ܫܰܡܳܝܐ ܘܳܐܦ ܰܐܪܳܥܐ
ܬ  ܒܢܽܘܳܚܰܡܢ   

 ܡܰܚܕܶܵ
ܐ  ܳܝܬ ܳ
 
ܪ ܪ ܠܒܶܵ 
ܰ
 ܡܰܚܪ

ܝܢ ܰܥܰܡܢ   ܘܰܡܦܰܨܚ ܠܗܶܵ
 

 :ا1 متصارب  اآلسونااالبحر ال –3

يتألف هذا البحرم  ست حركاتل ويسم  بالبحر اآلسونا نسبة ال   سبونا البذ  نظبم 
الغالب م  قصا دن ألل  هذا الوز . وقد سمان انطو  التكريتبا ببالبحر المتصبارب. ولبا 

+  4ألببدا ا ببكاا مختل ببة االل بباظ مت صببة الحركبباتل ويتكببو  هببذا البحببر مبب  دألببامتي   
 ا كصوا  سونا:4+  2ا لو  2
ܝܢ       

ܵܶ
ܓܠ ܬ  ܰܡܝܢ ܡܶܵ

 
ܗܘܽܢ ܡܘ 

 
ܠ ܗ         ܘܟ 

ܵܶ
ܠ ܒ 
ܵܶ
  ܰܝܘܳܡܐ ܕܕܺܝܳܢܐ ܩܪ

ܰܡܝܟ           ܐ ܩܕ ܳ
ܰܚܬ      ܘܰܐܝܰܢܘ ܕܳܙܟܶܵ ܐ ܳܦܬ 

ܵܶ 
ܦܪ ܐ ܕܣܶܵ  ܒܳܫܥܬ ܳ

                                                 

(
4

  .بالسداسايسم  اينا  ( 
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ܺܝܢ        ܺܝܢ ܰܬܳܡܢ        ܳܐܦܳ  ܦܳܝܳܣܐ ܡܰܩܪܒ  ܝܪ ܳܬܝܒ   ܳܠ ܓܶܵ

امببة االولبب  مبب  اربببل حركببات فال ببطر االوا مبب  البيببت يتكببو  مبب  دألببامتي  الدأل   
ال فالصدر والعجر فا هذن الصصبيدا 2+  4والدألامة الثانية م  حركتا  او بالعك   

 مت اب ا  م  حيث تصسيم الحركات.

تا هبذا البحبر أللب   بكا  خببر اذ يتبالف مب  دألبامتي  ذات ثبهث حركبات لكببا أويب   
 ا كصوا انطو  التكريتا:3+  3دألامة  
ܡ ܝܽܘܬ         ܚܶܵ

ܳ
ܪܳܝܳܢܐ ܐܽܘ ܪ ܬܰܟܰܫܪ ܒܩܶܵ ܳܢܐ            ܐܶܵ

ܳ
ܪ  

ܥܳܝܳܢܐ       
ܵܶ
ܓܳܝܳܢܐ        ܰܕܡܰܚܟܶܵܡ ܪ ܐ ܒܗܶܵ ܘܳܠ ܰܬܗܡܶܵ  

  

ا فالدألامببببة 3+  3متسبببباويا  مبببب  حيببببث تصسببببيم الحركببببات ا    زفالصببببدر والعجبببب   
 الدألامة الثانية ثهث حركات. االول  ثهث حركات واينا  

مببب  ثبببهث دألامبببات ذات حركتبببا  لكبببا لف أا  يتببب ثالثبببا   ويوجبببد ل بببذا البحبببر  بببكه     
 ا كصوا ال األر:2+  2+  2دألامة   

 
ܳܦܢ       ܐ ܳܩܛ 

ܝ ܰܘܪܕ ܶܵ ܐ        ܰܐܦܰܘܗ   
ܗ ܳܚܕܶܵ ܒܶܵ

ܵܶ
ܐ ܕܠ
ܳ
ܪ ܰܓܒ   
ܗ        ܡܰܫܓܢܺܝ ܰܓܘܢܶܵܗ ܰܘܙܥܺܝܦ        ܒܶܵ

ܵܶ
ܺܝܪ ܠ ܘܰܐܝܳܢܐ ܰܕܬܒ       

 

  الصبدر يتكبو  مب  ثبهث دألامبات ذات سبت حركبات لفال طر االوا م  البيت    
   لكا دألامة حركتا  ل

 

 واينا كصوا  سونا:
 
ܢ          

ܰ
ܪ ܡ ܰܦܓ  ܡܳܙܟ  ܢܰܢܚܶܵ

ܵܶ
ܡ ܒܰܝܘܳܡܐ    ܪ

ܵܶ
 ܳܥܠܳܡܐ ܕܳܫܠ

ܗ ܕܺܝܫܽܘܥ ܰܡܠܰܟܢ               ܢܚܶܵ ܐ ܳܩܝܡܺܝܢܒܕܶܵ
ܵܶ 
ܺܝܪ ܽܘܡ ܩܒ  ܡܬ   ܕܡܶܵ

ܐ        
ܺܝܒ ܶܵ ܠܗܘܽܢ ܫܟ  ܗ ܰܚܳܝܐ        ܰܘܡܥܺܝܪ ܠܟ 

ܵܶ
ܩ ܒܳܩܠ  ܘܰܡܙܥܶܵ
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ويتبببألف هبببذا البحبببر مببب  سببببل حركبببات ولبببا ثبببهث  :ا1 البحبببر المبببزدو   االفرامببباا –4
وسببما ببباالفراما لكثببرا اسببتعماا هببذا البحببر  ا ببكاا مختل ببة االل بباظ ومت صببة الحركببات.

مبب  قبببا مببار افببرام بببرمم  ا   ببعراا  خببري  مبب  قلبببا كتبببوا قصببا دهم أللبب  هببذا البحببر 
 امثاا برديصا  ونرسا.

هبذا البحبر وتداولبا. وقبد سبمان انطبو  ولك  ال نا يعود ال  مار افرام فا انت بار    
التكريتببا بببالبحر المببزدو . ويعتبببر هببذا البحببر والبحببر االثنببا أل ببر  مبب  اكثببر البحببور 

 ال عرية  يوألا  واستعماال  فا ال عر السريانا. وينصسم ال  ألدا ا كاا:
 

ا  يتالف هذا البحر م  دألامتا  لكا دألامة ثهث حركبات لو لربعبة لو ببالعك   –ل 
 ال كما فا قصيدا مار افرام أل   الطبيعة االل يةا.3+  4ا او  4 + 3 
 

ܗ  ܐ ܰܒܚܳܙܬܶܵ
ܳ
 ܰܚܕ  ܗܽܘ ܰܥܦܪ

ܗ ܳܨܬܶܵ  ܙܥܽܘܪ ܗܽܘ ܰܣܓܺܝ ܰܒܒ 
ܕ  
ܵܶ
 ܰܚܕ  ܥܽܘܳܒܐ ܫܺܝܳܛܐ ܰܡܘܠ
ܢ ܰܡܢܺܝ  ܬ  ܐ ܕܳܠ ܡܶܵ

ܳ
 ܰܛܥܳܡܬ 

ܩ ܐ ܰܡܦܶܵ
ܳ
ܳܙܐ ܙܥܽܘܪ ܓܶܵ  ܰܚܕ 

ܳܒܢ  ܰܚܫ  ܬ  ܗ ܕܳܠ ܡܶܵ
ܵܶ
ܬ 
 ܰܬܨܒܺܝ 

 

يتببالف مبب  دألببامتي  الدألامببة االولبب  مبب  اربببل ا  البيببت االوا مبب  هببذن الصصببيدا    
ا وكذل  الحاا فبا جبزا الثبانا 3+  4حركات اما الدألامة الثانية م  ثهث حركات  

مبب  البيببت. امببا فببا البيببت الثببانا فيتببالف مبب  دألببامتي  االولبب  مبب  ثببهث حركببات امببا 
 ا.4+  3الثانية م  اربل حركات  

 

 السر  ا: مثاا  خر أل  قصيدا قورلونا أل    الع اا

 
ܐ 
ܳ
ܪ
ܳ
ܐ ܰܕܫܪ

ܳ
ܡܪ ܠ ܐܶܵ

ܵܶ
 ܰܡܠ

ܐ  ܽܘܬ ܳ ܗܝ ܒܰܚܕ 
ܽܘܰܠܘ   ܰܥܡ ܳܐܟ 

ܗܝ ܘ  ܰ ܠܡܺܝܕ  ܐ ܠܰܬ 
ܳ
ܪ ܳ  ܒܽܘܟ    ܰܘܓ 

ܐ  ܠܺܝܬ ܳ ܥܶܵ ܨܳܚܐ ܰܕܒ 
 ܰܥܠ ܦܶܵ

ܢ ܳܦܪܽܘܰܩܢ  ܗ ܰܙܡܶܵ  ܩܢܽܘܡܶܵ
                                                 

(
4

  .األاببالسيسم  اينا  ( 
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ܐ ܰܘܠܢܽܘܳܩܳܝܐ  ܚܬ ܳ ܒ 
ܵܶ
 ܠܕ 

ܗ ܳܚܳܝܐ ܠ ܰܠܚܡܶܵ ܫܶܵ ܢ ܰܘܒ   ܫܡܶܵ
ܐ  ܗ ܒܰܡܠܝܽܘܬ ܳ

ܬ  ܰܟܦܶܵ
ܳ
ܬ 
 ܘܐܶܵ

 

 ا.4+ 3ا وفا بع  االحيا   3+  4هنا استعما قورلونا دألاميت   
 
 
 
 
 
 
 

كصبوا  ا2+  3+  2ا  ال كا الثانا م  هذا البحر يتبالف مب  ثبهث دألامبات   –ب
 :ال األر

 
ܐ                 

ܥ ܶܵ ܐ ܰܛܥܳܡܳܢܐ ܒܰܡܕ    ܳܣܳܒ 
ܐ                 

ܥ ܶܵ ܨܳܚܳܢܐ ܘܰܝܕ 
ܐ ܒܢܶܵ  ܰܘܙܗܶܵ

 

حركبببات كمبببا فبببا قبببوا امبببا ال بببكا الثالبببث فيتبببالف مببب  دألامبببة واحبببدا ذات سببببل  – 
 الصوباو :

 
ܐ  ܐ ܕܺܝܗܒ ܳ

 ܬܡܺܝܗ ܶܵ
ܵܶ
ܽܘܳܟ   ܒܣ 

ܳܒܐ 
ܵܶ
ܳܝܐ ܠܠ ܟ 

ܰ
ܳܝܐ ܰܘܡܕ   ܡܰܚܕ 

ܪܳܢܳܫܐ ܚܽܘܳܒܐ   ܘܰܡܠܳܝܐ ܠܰܒ 
ܳܒܐ 
ܰ
ܐ ܪ  ܘܰܡܩܢܳܝܐ ܰܕܪܓ ܳ

   
 

ينسب هذا البحبر الب  ال باألر البليب  انطبو  التكريتبال  :البحر االنطونا  الثام ا –5
 .يت  او ثهث دألاماتيتالف م  دألاموينصسم هذا البحر ال  ما 

 

ا كصببوا ال بباألر بببول  4+ 4مببا يتببالف مبب  دألبباميت ل لكببا دألامببة اربببل حركببات   –ل
 البيدار  فا قصيدتا   روص ال م ا:
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ܐ    ܳܬ  ܳܒ  ܨ 
ܐ ܽܟܠ ܢܶܵ

ܚܺܝܢ ܠܗܘܽܢ              ܽܟܠ ܐܺܝܳܠܢ ܶܵ ܰܦܬ  ܬ  ܡܶܵ
ܐ ܺܝܳܚܬ ܳ ܠ ܫܒ 

ܽ
 ܠܟ 

ܐ   ܒܪܺܝܬ ܳ
ܳܠܗ  ܳܒܐ ܠܟ 

ܰ
 ܚܠܽܘܳܠ ܗܽܘ ܪ
ܡܳܫܐ ܐ ܫܶܵ ܬ ܳ

ܐ  ܕܐܶܵ ܢܬ ܳ
ܪܰܕܬ  ܫܶܵ
ܘܦܶܵ  

 

هنببا نجببد ا  ال بباألر اسببتعما دألبباميت  فببا كببا مبب  الصببدر والعجببزل وكببا دألامببة    
 تتالف م  اربل حركات .

 

 ا كصوا انطو  التكريتا:3+  3+  2ما يتالف م  ثهث دألامات   –ب
 

ܢ ܝܽܘܠܳܦܳܢܐ 
ܠ ܳܛܒ  ܳ
ܽ
 ܡܠܽܘܰܐܐ ܗܘ  ܕܟ 

ܛܳܠܳܢܐ ܳܫܢ ܒܶܵ  ܰܘܡܠܺܝܢ ܽܟܠ ܒܝ ܺ
ܟ  
 ܢܶܵ
ܵܶ
ܠܳܦܐ ܡ  ܳܫܳܢܐ ܘܐܶܵ

ܵܶ
ܳ  ܠ  

ܐ 
ܳ
ܗ ܚܽܘܠܳܡܪ

ܵܶ
ܠ ܳܛܐ ܕܳܠ ܐܺܝܬ   ܘܰܫܒ 

يصبا  هبذا البحبر مب  تسبل حركباتل وهبو مب  البحببور  :البحبر المتنباها  التاسبلا –6
 النادرا االستعماا وم  ا كالا:

 

 ا كصوا المل ا :4+  5ا لو  5+  4ما يتالف م  دألامتي    –ل
 

ܰܓܠܳܝܐ  ܬ  ܪܰܒܬ  ܡܶܵ ܐ ܩܶܵ
ܳ
 ܳܗܐ ܰܡܠܟܽܘܬ 

ܚܬ ܚܽܘܰܡܘܗܝ ܕܶܵ
 
ܟܘܽܢܪ ܽܘܰܫܝ  ܳܢܐ ܰܚܰܘܪܘ ܠܒ   

ܫܒܽܘܳܬܐ  ܳܬܐ ܕܬܶܵ ܨܰܛܰܒܬܘ ܰܢܚ   ܠܰܒܫܘ ܘܐܶܵ
ܫܽܘܳܬܐ ܐ ܕܡܶܵ

ܳ
ܘܽܢ ܳܡܪ ܩܟ 

 ܕܳܠ ܰܢܦܶܵ
 

فالبيببت االوا يتكببو  مبب  دألببامتي  الدألامببة االولبب  اربببل حركببات والدألامببة الثانيببة    
 خم  حركات وكذل  الحاا فا البيت الثانا.

 طو :ا كصوا ان4+  5لف م  دألامتي   أمثاا أل  ما يت   
 

ܐ  ܽܘܬ ܳ ܝܪ ܰܦܐܳܝܐ ܰܡܟܺܝܟ   ܰܣܓܺܝ ܓܶܵ
ܓ  
ܵܶ
ܐ ܘܛܽܘܗܳܡܐ ܰܡܦܪ

ܳ
ܪ ܥܽܘܬ   ܰܠܝܳܢܐ ܰܕܒ 

ܐ  ܐ ܰܥܡ ܰܦܐܝܽܘܬ ܳ
ܳ
ܬܰܩܰܠܣ ܫܽܘܦܪ  ܘܡܶܵ

ܐ ܦܝܽܘܬ ܳ
ܰ
ܢ ܪ ܐ ܡܶܵ  ܰܐܝܳܕܐ ܕܳܠ ܰܚܝܒ ܳ

ܢ ܨܽܘܚܺܝܳܬܐ ܕܘܳܕܐ ܰܕܪܚܺܝܩ ܡܶܵ  ܘܰܓ 
ܐ ܘ ܰܬܪܥܺܝܬ ܳ  ܰܚܒܺܝܒ  ܗܽܘ ܳܣܓܺܝ ܒܓ ܰ
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 انطو  البلي : ا كصوا3+ 3+  3ما يتالف م  ثهث دألامات   –ب
 

ܐ ܰܐܝܟ  ܰܝܘܳܡܐ  ܺܝܓ ܳ ܐ ܰܘܪܓ 
ܳ
 ܰܫܦܺܝܪ

ܢ ܺܣܐܳܡܐ  ܐ ܡܶܵ ܐ ܘܰܚܒܺܝܒ ܳ
ܳ
 ܘܰܝܩܺܝܪ

 ܰܐܝܟ  ܰܝܳܡܐ 
 ܘܰܥܬܺܝܪ ܰܓܙ ܰܡܕܳܥܗ 
ܰܠܠܳܬܐ  ܝܳܡܐ   ܗܝܺ ܘܺܥܕܳܬܐ ܡܰܟ 

ܰ
ܡܪ ܕܶܵ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ا   سببونا هببو مبب  ابتكببر هببذا البحببر المتببالف مبب  أل ببر  :البحببر السببريل  العا ببرا –7
البحر السريل كمبا ذكرفبا كتاببا   معرفبة ال صباحةاا. وا  وقد سمان انطو  ب حركات.

هببذا البحببر لببا وزنببا  خاصببة مبب  سببتة تصبباطيلل ووزنببا   خببر مبب  أل ببرا تصبباطيل. وقببد ورد 
 استعمالا لد  مار افرام اينا  ولا ألدا ا كاا:

 
 

 ا كصوا انطو  البلي  : 5+ 5ما يتالف م  دألامتي    –ل 

 
ܐ ܰܛܪܟܳ 

ܳ
ܪ ܗ ܕܰܓܒ 

ܳܫܢܶܵ
ܵܶ
ܘ ܠ ܠ ܗ  ܳܢܐ ܳܣܒܶܵ  

ܒ  ܡܽܘܠܳܟܳܢܐ 
ܳܢܐ ܘܳܝܗܶܵ ܕ 

ܬ  ܰܥܰܠܠ ܒܐܶܵ  ܕܡܶܵ
ܳܦܳܢܐ ܕ  ܣܽܘܓ   

 ܘܳܥܒܶܵ
ܵܶ 
 ܰܘܡܰܫܰܟܪ ܒܡܶܵ 

ܪ ܐܽܘܠܳܨܳܢܐ  ܗ ܰܡܣܛܶܵ ܤ ܒܶܵ  ܘܰܠܝܳܢܐ ܕܳܗܡܶܵ
ܳܬܐ ܳܥܰܩܪ ܗ ܰܘܠܳܛܒ 

ܳܫܢܶܵ
ܵܶ
ܐ ܰܒܠ
ܳ
ܪ  ܡܶܵ

 

 ا:فا قصيدا  ابراهيم  كوانا وجاا اينا  
 

ܳܚܐ ܰܒܫܰܡܳܝܐ ܘܰܥܠ ܰܐܪܳܥܐ ܫܳܠܳܡܐ   ܫܽܘܒ 
ܗ ܕܰܡܠܟܳ  ܐ ܰܕܫܳܠܳܡܐ ܒܰܝܘܳܡܐ ܰܕܩܰܝܡܬܶܵ  

ܫܰܠܝ ܒܰܚܕ  ܫܳܠܳܡܐ 
ܐ ܦܶܵ
ܐ ܘܐܳܢܫ ܶܵ

 ܰܡܰ ܟ ܶܵ
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 ا كصوا انطو  البلي :4+  3+  3ما يتالف م  ثهث دألامات   –ب
 

ܳܕܟ  ܰܣܰܬܪ  ܢ ܳܗܳܢܐ ܳܦܪܘܳܩܢ ܠܰܥܒ 
  ܡܶܵ

ܗ ܰܐܥܰܬܪ ܐ ܠܦܽܘܡܶܵ
ܳ
ܪ
ܳ
ܐ ܰܕܫܪ ܠܬ ܳ ܡܶܵ  ܰܘܒ 

ܗ ܰܐܡܰܛܪ ܫܶܵ ܟ  ܰܥܠ ܰܢܦ   ܘܰܛܠܠܳ  ܬܽܘܒ  ܕܰܛܝܒܽܘܳܬ 
ܐ ܘܣܽܘܓܳܦܢܶܵܐ ܠܳܗ 

ܢ ܰܚܫ ܶܵ ܐ ܡܰܢܰܛܪܕܡܶܵ ܵܶ ܕ   
 

 ا كصوا ال األر:3+  3+  4ما يتالف م  ثهث دألامات   – 
 

ܐ ܰܟܗܺܝܳܢܐ 
ܳ
ܪ ܕ  ܐܳܢܐ ܐܽܘ ܰܓܒ   ܳܠܟ  ܳܦܩܶܵ

ܢ ܗܽܘ ܰܕܡܳܛܟ  ܐܽܘܠܳܨܳܢܐ ܰܚܣܺܝܳܢܐ 
 ܐܶܵ

ܐ ܡܰܒܝܳܐܳܢܐ ܰܐܡܺܝܳܢܐ 
ܳ
ܪ  ܒܥܺܝ ܳܠܟ  ܰܣܒ 

ܳܦܟ  ܰܥܫܺܝܳܢܐ 
ܳ
ܐ ܛܽܘܪ ܝܬ ܰܡܘܓܶܵ  ܘܗܽܘܟܶܵ

 

 
 
البحببور الصليلببة االسببتعماال ويتببالف مبب  وهببو مبب   :البحببر البسببيط  الحبباد  أل ببرا –8

 وم  ا كالا: لوقد سمان انطو  بالبحر البسيط لاحد  أل را حركة
 
ا 3+ 4+ 4ا لو  4+  4+ 3ا لو  4+  3+ 4مبببا يتبببالف مببب  ثبببهث دألامبببات   –ل 

 كصوا مار افرام:  
ܽܠ ܳܙܟܶܵܐ                   ܗ ܰܕܠܟ 

ܰܡܘܳܬܐ ܰܚܘܺܝ ܫܽܘܠܳܛܢܶܵ  
ܐ ܳܣܳܛܳܢܐ ܰܚܘܝܺ           ܽܠ ܰܡܚܛܶܵ ܗ ܰܕܠܟ 

ܵܶ
ܠ ܟ 
ܢܶܵ  

ܐ ܠܚܽܘܕ  ܳܫܰܡܥ ܳܠܟ           
ܳܠܟ  ܒܺܝܳܫܐ ܰܐܝܳܢܐ ܕܳܨܒܶܵ  

ܝܢ           ܐܰܕܝ ܳܐܬܶܵ ܐ ܨܶܵ ܳܠ ܳܨܒܶܵ ܐ ܰܘܕ 
ܠܺܝ ܕܳܨܒܶܵ  

 

 :اا فا احد  قصا د انطو  التكريتاوج
 

ܐ ܰܫܗܳܝܐ ܘܰܣܓܺܝ ܰܨܕܳܝܐ ܰܚܒܺܝܒ  ܠܝܺ                    
ܳ
ܪ  ܰܕܒ 

ܡ ܳܚܟܶܵܡ ܐܳܢܐ ܰܕܠܰܬܚܢܳ           
ܰ
ܪ ܠܝܺ ܒܪ  ܢܳܬܐ ܳܢܓܶܵ
ܬ  ܡܰܕܟܶܵܐ ܠܝܺ           

ܵܶ
ܥܪ ܐ ܕܣܶܵ

ܝܬ ܕܰܚܘܒ ܶܵ ܐ ܟܶܵ ܢ ܣܽܘܓ ܳ
 ܘܡܶܵ
ܩ ܠܝܺ           

ܵܶ
ܐ ܘܳܡܪ ܐ ܡܰܚܣܶܵ

ܡܥ ܶܵ  
ܐ ܕܕܶܵ
ܰܝܕ  ܡܥܺܝܢ ܶܵ  ܰܘܒ 
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 فا قصيدا بول  مبلاير: وجاا اينا  
 

ܳܩܢ            ܬܰܕܒ  ܝ ܡܶܵ ܟ   
ܳܘܬܶܵ ܦ  ܝ ܰܥܡ ܣܶܵ ܳܘܬ 

ܦ  ܣܶܵ   ܰܟܕ 
ܳܫܬܰܢ ܒܚܽܘܳܒܐ ܰܫܦܝܳ            ܳܩܢ ܳܡܐ ܕܰܢܦ  ܰܥܦ  ܬ   ܐ ܡܶܵ
ܳܩܢ           

 
ܪ ܳܥܪ ܢ ܳܬܳܘܰܝܢ ܠܰܒ  ܐ ܡܶܵ

ܳ
ܬ 
 ܽܟܠ ܳܥܩ ܳ
ܳܩܢ            ܐ ܠܰܡܳܟܝܽܘܬܰܢ ܳܠ ܳܣܦ   ܘܰܚܳܣܳܡܬ ܳ

 

وهببببو مبببب  البحببببور الر يسببببة التببببا  بببباي  :البحببببر المنسببببرح  المببببدر ا الثببببانا أل ببببر -9
ا ل وقد سما اينبا  البحبر النرسباو  نسببة الب  مبار نرسبال عراا استعمال ا لد  املب

المل ا  او باسم السبروجا نسببة الب  ال باألر يعصبوب السبروجا. وا  هبذا البحبر ي ببا 
المثلببث المتسبباو  االنببهي لتسبباو  طببوا الببدألامات الببثهث فيببال كصببوا المل ببا  مببار 

 نرسا فا قصيدتا أل  الن   والجسد:
 

دحًيل بِروأليِا        حَخمٍةّ قوِّشةِا        مِةِِّا ــرًش حَخ              
دمَن لِا مَدَم        برِا كلـــمَدَم          دٍخسًا وٍغــلًا               
دلِو لٍنيِحًى         برِا بَذيِـــةِِّا           اَلِــا حبوِّبًى               

 مثاا  خر لل األر السروجا:
 

  ـــــا زعٍق ىْوِا بـــقِلًى     ىِو عٍةتــرِا      مَــن هًىِنِ                  
 كٍدِّ اِمٍــــــــر ىْوِا     حبٍشِا دلَبِــا     مَن اوِّلؤِنِــــا                   
 طوِّثٍضضوىي الٍينِا    دلِبًش ذوِّقعًا    بعِلمِا وحِدٍّر                  
 دثوِّؤِا دلَثشًـــــةّ     اٍعرت علٍــــي    شٍلىًثتــــــةِِّا                    

 
  خر لل األر اب  العبر  فا رثاا اب  المعدنا:  مثاا

 
 ملوألن اٍخرتةِيي      ىِنِا كلًــــى      مٍلٍاخ مٍوةِا 
 وٍدِّلِا ذٍحــــمـًا     فرٍعةِيي ىِدًا      كلِآ بتشـــةِا 
 لشَمشِا دزٍثنِا      وٍلنٍىتـــــــرِا     وسِمخِا دعًدةِا 

وِّحِا     وروِّحِا ةرتؤةِا رًشِا دنٍـــفّشِا     ونٍفّشِا در  
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 مثاا  خر لل األر ألبد ي وي الصوباو : 
 

حبَـزوًى ةَىرًةّ       دنٍىرت نوِّىرًى     مَـــن امتِـمِـــا                                  
 ورِدًف زتـــــوًى      حَشكِا دحٍــــشُا      مَن كل نَشـــمَا  

 لتـــــقُا      دشَمشِا برٍومِاْخ زٍ هٍونًــــــى ؤِمٍح      اٍي
 دقوألمةًى رٍميِا     لشٍبوِّق اِسِــــا     واٍرزِا رِمِــــــــا    

 

يتببالف هببذا البحببر مبب  ثببهث أل ببرا حركببةل وهببو  :البحببر الوفببا ا  الثالببث أل ببرا –11
كمبا ا بير الب  ذلب  انطبو   ينسب هذا البحر ال  ال األر وفا االرامباقليا االستعماا 

وي با البحر االثنا أل ر  سو  ا  الدألامبة  لال صاحةاا ا فا كتابا   معرفةالتكريت
 الثالثة تتالف م  خم  حركات كصوا انطو  التكريتا:

 
 وكٍشرتوِّةِِّا لٍثنٍيضضنِشِا معتنِا ىْت دفٍايــــوِّةِِّا                  

 ةِِّادعٍل اٍفٍيضضىوألن فِرسِا روِزِا وىٍبِضضثٍي فؤحتوِّ                  
 وٍثعوِّبٍيضضىوألن مٍثعًا سٍثعِا وخــــل ىٍنـــتاوِّةِِّا                 

 وِي لًى الٍينِا دمَنِآ كًيةّ يٍدِّ وٍحيِا برٍفيـوِّةِِّا                  
       

ويتالف هذا البحر م  اربل أل برا حركبةل  :البحر الطويا  المحورا الرابل أل ر –11
 ماا وم  ا كالا:وهو م  البحور قليلة االستع

  
ل ا5+  5+ 4ا لو  5+  4+ 5ا لو  4+  5+ 5مببا يتببالف مبب  ثببهث دألامببات   -ل

 كصوا مار افرام:
 

 اِدِم اِرمت ىْوِا حوِّبلِا عٍل اٍنْةةِِّا دمَنًى نَفقٍة 
 يٍومِا فرٍعةًى حوِّبلِا ديٍلدٍة لِــــــآ ىِي فِروألقِا 

لِـا تلتدِّحلٍوِا يِلوألدةِا يٍلدِآ هٍثرِا دمَمةّوألم   
 

 ا كصوا ألبد ي وي ملكو: 7+  7لف م  دألامتا   أما يت -ب
 

 بكِِّنوألن يٍرحِا قٍرترِا يٍرحِا دةٍلغِا مٍرتـــــرِا 
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 حثتطةِا مَطرِا حبِفوِّةِِّا طلتقُا طوِّرُا رِمِنُا 
 
 

يتبببالف هبببذا البحبببر مببب  ثبببهث دألامبببات متسببباويةل وكبببا  :البحبببر الخبببام  أل بببر –12
كمببببا جبببباا فببببا قصببببيدا انطببببو   واحببببدا   ركببببات ولببببا  ببببكه  دألامببببة تتببببالف مبببب  خمبببب  ح

 التكريتا:
 

 حسِمِا لبٍرنِــــــشِا    اٍيْخ شوِّحةِا ىْو لفٍرزلِا    اِو شِوبِا لشَبــــلِا 
 واٍيْخ سِسِا ملِانِا    وبَلطتـــــةِا لقٍيـــــــسِا    ىِي كًية دحٍكتمِا 
 حٍشُا هرًي حٍرمِــــا   دعٍل طِــــــــــبُا وبتـــشُا    شٍويِاتةّ مٍقـــــلًا

  
 
 
 
 
 

يتالف هذا البحر مب  ارببل دألامبات وكبا دألامبة  :البحر البعيد  الساد  أل را -13
مببببب  ارببببببل حركبببببات ويمكببببب  تسبببببميتا ببببببالمربل لتسببببباو  طبببببوا دألاماتبببببا كصبببببوا انطبببببو  

 التكريتا:
 

عِيًة كَرخِا داْنِش لت مطت طَبِا سعتطِا هوألحنِا سِبٍخ بت مَؤ  
 دمَــــــن فٍعلِا حِبٍر طلِلًا مَــــكًيل اَةّمٍنت عٍــــــــــم شٍلتطِا
 كٍدِّ هوِّن يِؤرِة وٍثلَب رَنًيةّ دغَنسِا داْنِشِا مَـــــن كٍدِّوِّ شطِا 
  وزٍثنِا شغتشِا وٍمـــــــلَا ةِوكُا اَسةٍر ىِث لًـــــى وٍعلنًي مطِا 

 

ل بببذل  ي بببا البحببر : يتببالف هببذا البحببر مبب  اربببل دألامبباتالبحببر السببابل أل ببر -14
البعيببد سببو  ا  دألامببة مبب  دألاماتببا تتببالف مبب  خمبب  حركببات بببدال مبب  اربببلل كصببوا 

 انطو  التكريتا: 
 

 فٍولوألس هرًي رٍبِا نٍىرِا آو فٍةّيِا داٍلٍرعِا دلَبِا مٍشقَا حٍيُا 
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ــــــن سفوِةًى سٍمِا نِطًف الٍذعِنِيًااٍسيِا آو رٍبِا ورٍبِا دمَـــ  
 مٍــــــلِحِا زىتــــرِا دٍلةٍرعتةِا مطٍيف الِوِنًــــــا اٍلِــــــىِيُا 
  مَلحِا ىْو يٍــــقَرةِا دٍلفٍكتىُا يٍىثِا طٍـــعمِا درًحيِا فٍايِا 

 

ة يتالف البيت الواحد فبا هبذا البحبر مب  ثمبانا أل برا حركب :البحر الثام  أل ر –15
كصببوا  لموزألببة أللبب  مجموألببة دألامبباتل ويمكبب  تسببميتا بالمسببد  متسبباو  االنببهي

 انطو  التكريتا: 
 

 شٍفرتِا وشتفوِّرِا دٍشرِرِا دٍثقِـــلًا شــــمٍيِنًا كٍـــدِّ مٍفرَغ 
 شَمشِا حٍدِّ لنٍفّشِةٍن دٍثؤَحمِو معٍليُا لٍحزِيِةٍن طِث مَشرَغ

 

كببا دألامببة تتببالف مبب  ثببهث حركببات نجببد ا  كببا بيببت يتببالف مبب  سببت دألامببات و    
 ا  3×  6 
 
 

يتالف هذا البحر مب  ارببل دألامبات ذ  تسبل أل برا حركبة : البحر التاسل أل ر -16
 موزألة فا البيت الواحدل كصوا انطو  التكريتا: 

 
 مِرةيِنوِّةِِّ طٍــــلِا مٍدِّىنِنِا ومًامٍر سَفوِةًى شَــــفعِا معٍــــــةرِنِا

ا لغٍثرُا وشوِّشِطًا لشٍثرُا فٍعلِا روِّحِـــــنِا دٍثىوألن شٍكَن همرتوِّةِِّ  
 وٍملَا باٍيدٍيضضىوألن لٍفشتطُا طٍعمِا وٍلثتشُا سٍثرُا ىْو لِا كٍسرِنِا

 
 

 يتالف هذا البحر م  اربل دألامات لكا دألامة خم  حركبات :البحر الع رو  -17
ا 4×  5لوالعك  ا  يتالف م  خم  دألامات لكبا دألامبة ارببل حركبات  ا 5×  4 

 كصوا انطو  التكريتا:
 

 حوِّر مبٍوىِثةًى دىِنِا سبرتِا واَةّدٍمٍربِى دٍمخِا بؤترِا ولِـــا شٍفرتِا
 وٍزىٍر نٍفّشِخ سفرتِا دمَن اْنِش بسرتِا لِا سِخ نَزخَا لدٍشنِا ديٍقرت دتنِا
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ويوجبببد هنبببا  ا بببكاا اخبببر  لكبببا بحبببر مببب  البحبببور ولكببب  اكت ينبببا ب بببذا الصبببدر مببب     
ةل وا  اكثبببببر البحبببببور المسبببببتعملة هبببببا البحبببببر المتسببببباو  والمتوسبببببط  ببببببباال ا االمثلببببب

وتعتبببببر ل والمتصببببارب  االسببببوناا والمببببزدو   االفرامبببباا واالنطببببونا والسببببريل والمنسببببرح
البحور الثمانية االخيرا م  البحور قليلة االستعماا وبعن ا نبادرا االسبتعماا وخاصبة 

 ا.21ل  19ل  18ل  17البحور االربعة االخيرا ا   
 
 
 
 
 
 
 
 

 :ا زان الشعر اليري  ي

هببببا مجموألببببة مبببب  الببببدألامات  السببببهلم الموسببببيصيةا تتكببببو  كببببا دألامببببة مبببب  ألببببدا    
حركات. والدألامة الواحدا تتكبو  مب  كلمبة واحبدا او اكثبر لكبا تعطبا معنب . وتكبو  
الدألامة  مستصلة الواحدا ألب  االخبر ل ا  ال يجبوز تجز بة الكلمبة او تبدويرها كمبا فبا 

 ال عر العربا. 

 وألدد الدألامات المتعارف أللي ا فا ال عر السريانا ها:

 الدألامة الثنا ية  ثنا ية الحركةا  –4

 الدألامة الثهثية  ثهثية الحركةا –2

 الدألامة الرباألية  رباألية الحركةا  –3

 الدألامة الخماسية  خماسية الحركةا –4
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 الدألامة السباألية  سباألية الحركةا  –5

صببيدا فببا ال ببعر السببريانا تتببألف مبب  لبيببات وكببا بيببت في ببا مبب  دألببا م وهببا والص   
 تكو  اما متساوية او مختل ة الدألامات. 

يكبو  اكثبر     متساوية الدألا م: تكو  جميل ابيات ا متساوية الدألا مل وهبذا ال بكا  –4
 جماال  وس ولة.

ن بببا البيبببت فبببا مختل بببة البببدألا م: يكبببو  اخبببتهف ببببي  ألبببدد البببدألا م التبببا يتكبببو  م –2
 الصصيدا الواحدا.

 

 

 

 وقد قسم انطو  البلي  االوزا  ال  :

: يتكو  م  ألدا ابيات وكا بيت يتكبو  مب  دألبا م متسباوية كصبوا ال زن البييط –4
 ال األر:

ܗ   ܚܳܕܐ ܕܰܢܫܩܶܵ  ܡܶܵ

ܗ  ܫܶܵ  ܰܫܢܰܝܬ  ܰܢܦ 

ل وقبد يتكبو  البيبت   م  دألامة واحدا ذات اربل حركاتا  نجد ا  كا بيت يتكو    
 لواحد اكثر م  دألامة واحدا .ا

: يتكببو  مبب  دألببا م مختل ببة وي بببا البحببر الحببر البب  حببد مببا لتغيببر الةة زن المركةةب –2
 ألدد حركاتال وينصسم ال : 

ما ينظم ألل  الوز  الرباألا والخماسا كصوا ال األر: –ل               
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ܐ               ܐ ܳܣܗܕܶܵ
ܳ
ܒܰܨܦܪ  

ܽܘܳܢܐ                ܗܛܺܝܢ ܰܠܓ 
ܳ
ܪ  

ܐ               
ܳ
ܪ ܳܣܒ  ܰܐܓ 

ܠܡܶܵ  

ܗܘܽܢ                ܰܥܦܺܝܳܦܐ ܕܰܥܡܰܠܝ   

فنجد ا  البيت االوا والثالث مكو  م  دألامة واحدا ذات اربل حركبات امبا البيبت    
                                          واحدا ذات خم  حركات . دألامةالثانا والرابل فمكونا  م  

 ألل  البحر الخام  والسابل كصوا ال األر: ما ينظم –ب           
ܽܘܠܳܬܐ                        ܬ  ܐ ܰܕܒ 

ܳ
ܨܠܽܘܬ   

ܗ ܕܰܐܳܠܳܗܐ              ܡܶܵ ܰܡܪܰܝܡ ܐܶܵ  

ܐ ܰܠܢ               ܗܘܶܵ ܐ ܬܶܵ
ܳ
ܫܽܘܪ  

ܢ ܒܺܝܳܫܐ                ܰܢܛܪ ܰܠܢ ܡܶܵ ܰܘܬ   

مبببا فنجبببد ا  البيبببت االوا والثالبببث مكونبببا  مببب  دألامبببة  واحبببدا ذات خمببب  حركبببات ا
           البيت الثانا والرابل فيتكونا  م  سبل حركات .                                                                                 

                              :ما ينظم ألل  البحر السباألا والثمانا كصوا ال األر - 

ܐܳܢܐ ܐܢܳ ܺܝܳܡ ܛܠ ܓܝܺ ܰܣ  ܰܕܳܝܢܝ ܳܐܘ                            

  ܰܕܚܳܛܳܝܐ ܳܫܗ  ܰܢܦ   ܳܠܟ   ܡܦܺܝܳܣܐ              

ܩ ܘܳܐ           
ܰ
  ܦܪ

ܥܽܘܠܳܒܢܝ ܚܙܝܺ  ܐܛܠܺܝܡܶܵ           

+ 5نجد فا البيت االوا والثبانا مكونبا  مب  دألبامتي  ذات ثمبانا حركبات   حيث   
  ا.3+  4ا اما فا البيت الثالث فمكونم  دألامتي  ذات سبل حركات  3

 ما ينظم ألل  البحر الثانا أل ر والبحر الثام  كصوا مار افرام: –د       
ܳܫܗ  ܰܘܕܟܶܵܐ ܳܗܘܳܢܗ                    ܘܰܙܗܳܝܐ ܰܢܦ 

ܗ 
ܳ
ܪ  ܰܩܕܺܝܫ ܰܦܓ 

ܳܝܐ           ܰܣܓܺܝ ܰܫܦ 
ܒܽܘܳܝܳܢܗ   ܰܘܒ 
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ܗ           ܰܬܪܥܺܝܬ ܳ ܐ ܰܣܓܝܺ ܰܘܒ 
ܳ
 ܓܡܺܝܪ

ܐ ܘܰܡܠܳܝܐ ܫܽܘܦ        
ܳ
ܳܦܐ ܪܡܺܝܳܣܐ ܰܝܩܳܕܐ ܒܚܺܝܪ  ܰܢܟ 

ܵܶ
 ܐܪ

فنجببد ا  البيببت االوا والرابببل مكونببا  مبب  ثببهث دألامببات ذات اثنتببا أل ببرا حركببة    
 .4×  2ل اما البيت الثانا والثالث فمكونا  م  دألامتي  ذات ثمانا حركات 4× 3

مبببا يبببنظم أللببب  اكثبببر مببب  وز ل كبببأ  يبببنظم أللببب  البحبببر الربببباألا والخماسبببا  -هبببب    
 ميرن م  االوزا  كصوا ال األر:  والسباألا او الخماسا والسباألا والثمانا او

سِـىدُا دٍعــــــــــــــبٍرو        

عٍل هٍشرِا دنوِّرِا لٍعدَن        

ؤٍلِو دلِــــــــــــا نَطبٍع         

بيٍـــمِا شغتشِا دٍحطِىُا        

نجبببد ا  البيبببت االوا أللببب  البببوز  الربببباألا امبببا الثبببانا والراببببل ف مبببا أللببب  البببوز      
البيببت الثالببث ف ببو أللبب  وز  الخماسببا. ونهحببظ اينببا فببا هببذا النببوي  السببباألال امببا 

مبببب  الببببوز  ا  الصصببببيدا تحببببافظ أللبببب  مكببببا  تغيببببر ا  ا  انتصبببباا بببببي  البحببببور يكببببو  
متناسبببصال كبببأ  يختبببار ال ببباألر نصطبببة انتصببباا مببب  بحبببر الببب   خبببر كبببا ثهثبببة ابيبببات او 

 اربعة.
 

والبوز  المركبب كصبوا يوحنبا  هبو البذ  يتبالف مب  البوز  البسبيط: ال زن المتغير – 3
 االألر : 

زعوألريِّن لِآ فوِّمًى داْنِشِا                             

الَمًى دمِرِا دعرتُا واْنِشِا                                

 .نهحظ التغير فا ألدد الحركات الدألامة الواحدا   
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لبيبت فيبا يصطبل بنصطبة : هذا الوز  ي با الوز  البسيط اال ا  اال زن المض ع  – 4
 اوال ويربط بحروف متجانسة فا الن ايةل كصوا انطو  التكريتا:

 اوأل طٍليِا . حزت يِـــــــــــةِِّخ   

وٍثبٍطتلو .  حت يِةِِّخ                           

 ددَم يٍومٍضضي . ةِاحوألدلِـــــخ 

وخل حٍشتضضن . قنوألن بِخ                          

ةِخوِّس  . دلِا نَزلِخ وحِافِخ   

ومَن مِريِا . عغٍل نَفلِخ                          

 

: ا  هذا الوز  يتكو  مب  البوز  البسبيط والمركبب اال انبا يختلبف ال زن االبجدي – 5
 فا ال كا وهو يكو  اما محدد او مير محدد:

سباوية : هو مبا يتبالف مب  ألبدا ابيبات وكبا بيبت يتبالف مب  ألبدا دألامبات متالمحدد -ل
فببا الببوز  ومختل ببة فببا العببدد. وهببو ي بببا ال ببعر الحببر وال ي بببا الببوز  المتغيببر الببذ  

 يختلف فا ألدد حركات الدألامة الواحدا فا البيت الواحدال كصوا ال األر:

 ىِنِو يٍرحِا. دٍطلنت كلًى . كل حٍضضدِّوِةِِّا

 حوِّرِر عٍثدُا . حوِّةِر حًارُا

 كوِّلِل اٍذعًا . فوِّنِق فٍغرُا 

هحظ فا هذا الوز   االبجد  المحددا ا  بدايتا ون ايتبا أللب  وتيبرا واحبدال حيبث ن   
 ت صا كا دألامة أل  االخر  بنصطة كما فا المناألف.

 : هو الوز  الذ  ال يحدد مكا  الجملة وال يحدد ألددها.  الغير المحدد –ب
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 )ال زن االبجدي(:  الشعر الحر في الشعر اليري  ي

الببوز  لببم يكبب  مريبببام او حببديثام فببا االدب السببريانال اذ تمتببد ا  هببذا ال ببكا مبب     
 373ار افببرام  +بر مبببر السببريانا الكبيببب  ال األبببجببذورن البب  أل ببد بعيببد يرقبب  البب  زمبب

ما. ا  مميببزات هببذا الببوز   المركبببا هببا ألمليببة انتصبباا فيببا تكببو  منتظمببةل ا  ا  
اربعببة اواكثببر وبصببورا  ال بباألر ينتصببا مبب  وز  البب   خببر بعببد كببا بيتببي  او ثهثببة او

متناسصةل برمم ا  ألملية التصيد ب ذا التصليد وتحديبد مكبا  االنتصباا الب  وز   خبر تحبد 
مببب  حركبببة ال ببباألر فبببا التعبيبببر. وقبببد اقتصبببر هبببذا ال بببكا مببب  البببوز  فبببا الصصبببا د 
الدينيبببةل ولكببب  قصبببيدا اليبببوم ليسبببت قصبببا د دينيبببة ببببا هبببا قصبببيدا تعببببر ألببب  معانببباا 

ألر اليببوم بحاجببة البب  مجبباا اوسببل كببا يسترسببا قصببيدتا. ومبب  ال بباألرل لببذا فببا   ببا
هنببا جبباات النببرورا البب  طببرح ألببدا نمبباذ  مبب  االوزا  فببا سبببيا ا  يجببد ال بباألر 

    مجاالم اوسل للتعبير.
 :بح ر الشعر الحر

 
ا  هبببذا ال بببكا مببب  ال بببعر يمكببب  ا  نعرفبببال انبببا اسبببلوب يصبببوم أللببب  اسبببا  ألبببدد    

لحركببببات فببببا الصصببببيدا الواحببببدا. ويمكبببب  فببببا ابيببببات الببببدألامات المتسبببباوية فببببا ألببببدد ا
الصصببيدا الواحببدا ا  تببوزي مجمببوي دألامات ببال فصببد يتنببم  البيببت الواحببد أللبب  دألامببة 

 واحدا او اكثر. ب رط ا  يلتزم ال األر بصواني  ال عر السريانا:
 
 ال يجوزالتدوير فا الصصيدا الواحدا . – 4
 العربا  تجر ة الت عيلة  فا.... ألل ل ال يجوز تجز ة الدألامة. كما فا ال عر  – 2

 م بدا الموسيصية ا  السلبر السريانا ها الوحبفا.... الت ا ال  اسا  ال ع      
   دألامة ثهثية او رباألية او بذا الوز  مبة. وقد يتالف هبالموسيصا للدألام      
  خماسية.      

 

 يدا ل عر الحر لل األر افرام يلدا:نموذ  م  قص
ازميٍرةُا  ِِ   دطَلًي
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ا دسٌوإيُيِاَشإوُ  آِةةعيٍرو ِِ   يِا : بنًَي

     عَدُما ُِلَمةي َدميٍخيٍةٌون   

ا        ِِ ةُا َوطلًُي ًِ        بُن

 

  ُُل ُحشُحا ِشنةُا : آَيُدا دآَميٍنةُا

      ذا لُ دركُ أريٍخٌوةُا مَ دَ      

        نةُاايٍ لنَضُشا مَ          

 

  وإَيخٌونحَ قو ديٍ مو إٍيَشيخٌون : وآَ ريٍ آَ 

ِِ حأُ ًي آَإُعةُا لَ مطَ دَ                                                                                اًد

          يخٌونعَ لو دإُ يِ حَ         

 

 قٌومو آَْيخ َحد َجصُرا : بحٌوبُا َوصَسصُرا

       دِرؤطُا لُوة نيٍُشا لٌونقِ وآَ       

           ارُ رُ وٌ سخٌون حدةِ           

 

  سيٍمةَو طَعمو حٌوب آٌومةُا : َوحَزو كُما بَ 

ِِ دشِ                  ؤسنيٍن لِ ا وَموةُا ُُل حَ نًد

             َعل َدحِِل َورحيٍم            

 

  ؤب لِ حِ ؤ ومَ ؤمِ ؤ : لطوٌ ر لِ قَ ٌكل ْآنُش ميَ 

                                                                                 ؤةرِ ؤ َورِما بُ حمةِ بِا برَ وشَ 

           ؤا لِ عِ م طَ وُُل مةوٌ            

 

  ارُ ن ُليٍقُ ؤمُ ِوا : طوٌ ن كُما شُ ُمديِ 

ِِ أحُ ؤ ِمن نِ ربِ َدمِِل شَ                                                                                                اًن

                                                                                                 قٌوشةُا وَدشُرُراد

 

  رةُامَ عُ ذ ــــــــــذ آٌومةَن : بٌخلُ ــــــــــــة لُ لقَ دِ 

                                                                                    ذصُ بُ وُُل آيٍـة ْؤُوا بفَحُما دؤوٌ 

                                                                                        ُوةُاينُة آِمً بَ 

 

 انِ صُ وإل رُ ــــــــن كٌ ــــــــــــــــــن : مِ يٍَرصو آَُصًؤيٍ 

   د ُلَيُكاـــــا عَ جِ دإُ و بَ ةعليٍ وآِ    

     و لؤٌون ْآحإٍنِادُُل مطَ      

 

  اصُ عرُ بمَ  ةوُ خوؤُ آِشةَلَطو بَمدنُحا : 
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                                                                                         نأريٍ لمِ وَ  ندوٌ حو ِمن ؤِ مةَ وَ 

                                                                                               اربُ صحوٌ بيَُما وَ 

 

  ايمنُ لةَ ا : آُف وَ ربيُ دو لجَ ةَلمِ 

    اةُ صدوٌ ُوةُا عَ وُدنًي لؤيِن آِمً    

                                                                                             بَدمٌوة آًَمُؤةُا

 

  نٌوةُاذ بريٍةُا : ْآَرز َؤيمُ فَرسو بٌخلُ 

ًِ  ن ْؤَووريِ وقُ          ُوةُاِما وُِلمً لَعْم

                                                                                            ٌوةُاخن لَملعليِ ومَ 

 

ا إح ن ُؤُشاديِ دو مُ نوٌ  ُِ  ِمايٍ : آٌو بنًَي

اقِ وآَ    ِِ     لو ِرؤطُا لُوة يٌولفًُن

                                                                                        امِ ن عإيٍ دآَُصًؤيٍ 

 

  ةؤٌونوُ خبو آَ رَ ؤٌون : ويٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــةَمرو بآِ 

   و ِؤنٌونطَ ا دمَ غِ إو لدَ مطَ وَ 

                                                                                                  ؤٌونيلشٌوصحَ  وفنَ وآَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اَشريُا  ال ثر –ثانيا  
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: هبو الكبهم ال نبا الجميبال المنثبور باسبلوب جيبد ال يحكمبا البنظم االيصباألا كمبا ال ثر
هبو حبباا ال ببعر. ويمتبباز باللغببة البليغببة وال كببرا الجليببة والمنطببص السببليم المصنببل والمببقثر 

 لمصا.فا المرتم 
ظ ببر النثببر فببا االدب السببريانا مبب  خببها الكتبباب المصببد  اذ تناول مببا فببا أل ديببا    

الصبببديم والجديبببدل ترجمبببة وبحثبببا و بببرحا . ال  اآلراميبببي  لبببد  اهتبببدا  م الببب  المسبببيحيةل 
 ببعروا بالحاجببة الماسببة البب  ت  ببم مببباد ا الببدي  مبب  خببها النصببوص. فبباقبلوا أللبب  

 افشييٍطةُاالن باا مبا امكب . فظ برت الترجمبة البسبيطة  التأليف ولمعنوا فيا مبسبطي  ا
للكتاب المصد  فا منتصف الصر  الثانا ناقلة الع د الصديم ال  االوساط ال بعبية ألب  

 .ص العبر  الذ  األتمدتا السبعينيةالن
مل وهببببببو  431امببببببا الع ببببببد الجديببببببد فيرقبببببب  اقببببببدم نببببببص فيببببببا البببببب  حببببببوالا السببببببنة    

مل  211وحببد ثببم تبعتببا االناجيببا المن ببردا حببوالا السببنة او االنجيببا الم ا1 الدياطسببرو 
ل وحلبببت هبببذن رت الترجمبببة البسببيطة للع بببد الجديببدونصحببت هبببذن الترجمببة وبسبببطت فظ بب
 .لنصوص منذ الصر  الخام  الميهد الترجمة بصورا الن ا ية محا جميل ا

وقببد حببرص السببريا  فببا أللبب  صببحة الل ببظ وحرصبب م أللبب  سببهمة المببت ل فان ببأوا    
وابط مبب  خببها ادخبباا الببنصط والحركببات خطوهببا فببوص االحببرف كلمببا اقتنبب  ذلبب  النبب

 منعا لهلتبا .
ثبببم انصسبببم السبببريا  الببب  م بببارقة ومغارببببة فبببا منتصبببف الصبببر  الخبببام  المبببيهد ل    

فبببدخلوا فبببا منببباظرات جدليبببة ألني بببة اثمبببرت في بببا ترجمبببات جديبببدا ألببب  اليونانيبببة هبببا 
الصببر  السباد  المببيهد ل وقبد األببادت النظبر فببا ال يلوكسبينية للع ببدي  ذلب  فببا اوا با 

هبببذن الترجمبببة الحرقليبببة للع بببد الجديبببد فبببا اوا بببا الصبببر  السبببابل المبببيهد . كمبببا جببباات 
 الترجمة ال كسابلية فا ذات الوقت ناقلة م  النص السبعينا اليونانا ال  السريانية.

ببببا تجببباوز الببب   ولبببم يصتصبببر النثبببر السبببريانا أللببب  هبببذا النتبببا  التب بببير  والجبببدلال   
الموانبببيل الصصصبببية والملحميبببة والحكميبببة وحتببب  ال كاهيبببة نخبببص بالبببذكر من بببا حكبببم 
احيصار وامثاا ايبزوب واسبطورا االسبكندر وقصبة يوسبف وملب  باببا ومبار الكنبوز فبا 

                                                 

(
4

  .الدياطسرو  ها م  ترجمة ططيان  الحديابا( 
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ل وسبببواها كليلبببة ودمنبببة واالليببباذا واالوديسبببةقصبببة  دم وحبببواا وقصبببة السبببندباد وروايبببة 
 اصيا او منصوا.  الكثير م  ثابت ومنحوا وم 

وقد اتصف النثر السريانا بدقة التأليف وبهمة التصبنيف وونبوح التعبيبر واحكبام    
 ا.  الس ا الممتنلالتركيبل فحص لا ا  يتصف بب  

وينصسببم النثببر السببريانا البب  الصصبببة والرسببالة والخطابببة والسببيرا والترجمببة واالمثببباا    
 والمصالة والوصايا والرواية.

 

 

 ديص ن – إبن ديص ن
 
فلكببا اخلببص لعلمببا ومسببيحا اخلببص لدينببال حبباوا ا  يوفببص بببي  ال خصببي  فببا    

اسناد العصيدا الب  االختببار والكتباب معبا  تلب  هبا م بكلة برديصبا . وهبو مب  صبدور 
 .جليه   وفيلسوفيا   لكتاب البلغاا ألبصريا  ا

مبببا م مببب  اببببوب   ريبببي  همبببا نوحا454: ولبببد برديصبببا  فبببا  ببب ر تمبببوز سبببنة   شةةةأت 
ونح يرام فا مدينة الرهال وقد ن أ فا قصر ملك ا معنبو الثبام ل ونباا مبل ابنبا ابجبر 

ل ولتصب  اللغبة السبريانية الدب واللغبات حتب  ببري في با جميعبا  الصسط االوف  مب  العلبم وا
لغة الببهد وتنبلل مب  اليونانيبة لغبة العلبم والمعرفبة والثصافبة. ثبم هباجر مبل اسبرتا الب  

أللم ال ل  فالف كتاب أل  نظبام االفبه  ثبم ألباد الب  الرهبا وتبوف   منبجل وتلص  هنا 
 .  م222هنا  سنة 

: الببف برديصببا  كتبببا ألديببدال كببا  مبب   ببأن ا ا  بصببت النببافت الكثيببر البب   كت ب تةة 
االدب السببريانال انمببا لببم يبببص من ببا سببو  النببذر الصليببال وفببا مصببدمت ا   كتبباب  ببرا ل 

ريانية فبببا ألصبببر المسبببيحال بعبببد ترجمبببة الكتببباب البلبببدا اا. وهبببو اقبببدم مبببا كتبببب بالسببب
المصبببد . دو  فبببا هبببذا الكتببباب نظريبببات فلسببب يةل تنببباوا ألببب  الصنببباا والصبببدر وحريبببة 
االنسبببا ل وبعببب  البببنظم االجتماأليببببة وذلببب  أللببب   بببكا الجببببدا والحبببوارل بصيبببت منببببا 
مصاطل خطت فبا الصبر  السباد  او السبابلل وطبعبت مبرارام ابتبداا مب  منتصبف الصبر  

  .أل رل مترجمة ال  اللغات االنكليزية وااللمانية وال رنسية التاسل
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وذكبببببر لبببببا المقلبببببف فبببببا أللبببببم ال لببببب ل ومجموألبببببة مبببببواألظ وابحببببباث دينيبببببة وفلسببببب ية    
د. اقببببا أللببب  و مزمبببورا نظمبببت ولرحنبببت أللببب  وتبببر مزاميبببر دا 451وتاريخيبببةل وألبببددها 

  . ان ادها الرهاويو  الذي  األتنصوا مذهبا واننموا ال  الديصانية
ونسببب اليببا اينببام كتابببا  فببا تبباريخ ارمينيببة وتبباريخ ال نببدل واورد لببا بعبب  الببرواا    

ابحاثا فلس ية فا النور والظهمل وفا روحانية الحصل وفا المتحر  والجامدل وقصبيدا 
   .بعنوا  ان وا الروح او اب  المل رمزية
  : الديصانيةمذهب 

صيا لا الديصبانية. هبذا الم  بوم يتركبز ناد  اب  ديصا  بمذهب جديدل لصب بلصبا ف   
أللبببب  االيمببببا  بببببا  الكلببببا الصببببدرال مبببببدي الكببببو  وخببببالص السببببماوات واالر ل ومكببببو  
الكا نببات والعناصببر االوليببةل ا  النببار وال ببواا والمبباا والتببراب والنببور والظببهمل ولكببا 
من ببا طبيعببة خاصببة محببددا تخصببل ل ببال ف ببا ميببر مسببقولة ألبب  األمال ببال وقببد اخببذت 
هذن العناصر تتخالط مل بعن ا. فارسا ا  المسيل ليصلل ما فسدل ريثما يزوا هذا 
العببالم ا  بعببد سببتة اآلف سببنةل فيخلببص ا  ألالمببا جديببدا ال  ببر فيببا. امببا ال ببر الواقببل 

ا  ذ  اال ل فيسببببمل  بببببا ا  ألصابببببا لل ببببرورل وهببببذن ال ببببرور هببببا مبببب  ألمببببا ال ببببيط
  .ا فا االصا ال  ا  اخطا فسصط. الذ  كا  مهكا حر الطبيعة ال اسدا

امببا االنسببا  فخلصببا ا  مبب  ألصببا وروح وجسببدل ومنحببا حريببة التصببرف واالختيببارل    
ومببا يرصببدم ألليببا مبب  ألمببا خيببر او  ببر يكببو  بمبباا ارادتببال فكببا االنسببا  مسببقوا ألبب  
ألملببا النببا مخيببر ال مسببير. بيببد ا  هببذن الحريببة ليسببت مطلصببةل ا  ا  االرادا ال تببقثر 

وميبببات طبيعبببة الجسبببد الخانبببعة للصبببدر. ومبببا الصبببدر سبببو  قبببدرا الكواكبببب فبببا أللببب  لز 
دوران ببال أللبب  تسببيير الظببروف التببا يعببي  في ببا حسببب مببا كتببب لببا سبباألة والدال ا  
ساألة  حلوا الن   الناطصة فا الن   وم  ثم  حلول ا فا الجسد . ف ا هبذن اللحظبة 

جبببراا مبببا تكبببو  ألليبببا تبببتم الحظبببوظ مببب  سبببعادا و بببصاال وصبببحة والمبببر . وذلببب  مببب  
البببروابط الصا مبببة ببببي  الكواكبببب والعناصبببرل من بببردا او مجتمعبببة. وتببباثير الصبببدر هبببذا ال 
يتجبباوز نطبباص الجسببدل ف ببو يصيببد االنسببا  فببا جسببدن فصببطل مبب   حيببث الحيبباا والمببوت. 
وال يبببقثر أللببب  حريبببة التصبببرف واالختيبببار. امبببا المبببوت هبببو ال نببباا التبببام ل فبببه قيامبببة 

 . نة فا العالم اآلخرلهجساد وال دينو 
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: ا  برديصا  ألبالم فلكبا متنبلل وفيلسبوف متعمبص واديبب م كبر ولغبو  مبدقص قيمت 
الطبيعيببة والعصا ببد  و بباألر رقيببص ومن ببد رخببيم. خلببص فلسبب ة دينيببة مبتكببرا مبب  المببباد ا

ل فجبباات صبب يرا االختبببارات والنظريبباتل وكانببت منطلصببام لحركببة فكريببة المسببيحية معببا  
  . صا د  ألنيف طواا أل را قرو واسعة ولن اط أل

للغبة االدبيبة اما اسلوبا ف با ص لخباذل ن ب  بالل جبة ال بعبية السبريانية الب  مرتببة ا   
. ولعلبببا ونبببل االوزا  ال بببعرية فبببا المبببدار ل ولحنبببا   وزنبببا   و بببعرا   الرفيعبببة ال بببأ  نثبببرا  

  . فخلص ال عر السريانا وت ن  با
 
  : وفيما يلا نمود  م  كتاباتا   
 
جيٍايٍن آِنٌون بنَيًنُُشا ُؤنٌون دَؤيُمنٌوةُا ليَة بؤٌون . ويٍَدعةُا ِمن ِحخمةُا َدشُرُرا ُُل قَبِلو . سَ 

وِمطٌل ُؤنُا ُُل لٍماَمر ولَمَشلُمٌو ُسفقيٍن . وُُل دليَُِليٍة ِمشكحيٍن لِمشَمع . ُُل جيِر ِشةاِسةُا 

ا آيٍة لؤٌون َدعلَوؤي نَسصرٌون وِمطٌل دَؤيُمنٌوةُا آيٍة لؤٌون نِصنٌون عليِؤ وُُل ةٌوخلُنُ 

دآُض َعل آَلُُؤا ِمةفَلُغٌو ِمةفَلغيٍن آُضُِل ِدحلةُا آيٍة بؤٌون ُؤي دَمضرقُا لؤٌون ِمن ٌكلؤيِن 

ِدًحلُةُا َمن دِدحلِةؤ جيِر دآَلُُؤا ليَة بِؤ . مَشعَصد ْؤٌو لٌخلؤيِن ِدًحلُةُا آُضُِل جيِر َؤو ِمِدم 

َشريٍر لؤٌون وَشفيٍر ُُل مَؤيمنيٍن . آُُِل فُؤيِن آِنٌون بةًَرُعيةؤٌون َولِمِدم  ِمِدم دُُل مَؤيمنيٍن

ُُل ِمشكحيٍن وَضكيٍؤ بضٌومؤٌون َطعُما دَمًحشُصةؤٌون َوصٌخل زَصن قَنيٍطيٍن آِنٌون 

  . َورؤيٍصيٍن وَممرحيٍن

 

 

 

 

 مَن كةِِّثِا دنِموألسُا داٍةّذٍوِةِِّا 
 

ن ىوٍين ملَسعٍر لشَمٍشغرٍم اٍحوِّن. واَةِِّا اَشكٍحن ةٍمِن مَن قدِم يٍوُّمِةِِّا . عٍلنٍ
بٍردٍيؤِن . وخٍدِّ هٍشًى وٍحزِا دشٍفرت عثتدِّ . شٍالٍن دمِنِا ممٍللنت ىوٍيةوألن . شَمعًةّ 

هًري قِلخوألن مَن لثٍر كٍدِّ عِاًل اْنِا . معِدِّ ىْوِا هرًي داَمٍةّي دمَشكٍح ىْوِا لٍن 
ن قدِمٍوىي . دٍنشٍالٍن مِنِا اِمرتن ىوٍيةوألن . دٍعلٍوىي دٍممٍللنت ىوٍين مَدَم مَ

منٍلَل عٍمٍن . حنٍن دًين اَمٍرن لًى . عٍوتدِا لٍم ىِنِا اِمٍر ىوِا لٍن : داَن حٍدِّ ىْوِّ اٍلِىِا 
اٍيكِا داِمرتن اٍنْةوألن . وىوِّ اٍكنت لٍثنٍيُّنِشِا . وؤِبًا بىِنِا مَدَم دٍمفٍقدِّتن اٍنْةوألن 

ألن . مَطل مِنِا لِا اٍكنت اَنوألن لٍثنٍيُّ اْنِشِا اٍيكٍنِا دلِا نَشكحوِّن ملٍسكِلوِّ ؟ دةَعثدِّو
 اَلِا دٍثخلزثٍن دطَث ىوٍو عِثدِّتن . بىِدًا هرًي مَةّمٍلَا ىوِا ؤَثيِنًى .
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اِمٍر لًى بٍردٍيؤِن : اَمٍر لت بًري عٍوتدِّا . مِنِا ستم برَعيِنِخ ؟ دلِا ىوِا حٍدِّ ىْوِّ 
 ا دخل ؟ اِو دحٍدِّ ىْوِّ ولِا ؤِبًا دكًانِاتةّ وٍةرتؤِاتةّ نَةّدٍبروألن بنٍيُّنِشِا ؟اٍلِىِ

 عٍوتدِّا اِمٍر : اَنِا مِري لىِلًني ىْوِّ بنٍيُّ شنُّنت شَالًةّ دىَنوألن نَةّتبِّوِّنِين فَةّغِمِا .
ن عِدرِن لِخ اِمٍر لًى بٍردٍيؤِن : اَن ةًالٍف ىْوِّ ؤِبًيةّ ؟ مَن مٍن دقٍشتش ىْوِّ مَنىوأل

ؤبوِّةِِّا دةًالٍف . واَن دةٍلَف ؟ لِا مَةّبٍعيِا ؤبوِّةِِّا داٍنْة ةشٍاَل اَنوألن . اَلِا دةٍفَس 
لىوألن دىَنوألن نشٍالوِّنِخ مَدَم دؤِبًني . مٍلفِنُا هًري مَشةٍاِلوِّ مَشةٍالنت . لِا ىوِا 

اَل . دنَدعوِّن مِنٍو ؤَثيِنًى مشٍاِلوِّ مشٍالنت . واَمٍةّي دٍمشٍالنت دٍنةٍرؤوِّن دٍشفرت نشٍ
. عثِدٍا ىْوِّ هرًي شٍفرتِا ىِنِا دنًدٍع اْنِش اٍيكٍنِا نشٍاَل لِخ . عٍل ىِدًا اتةّ لِخ لوِةٍن 

 واِف اْحذِنيِةِِّا . واَن لِا بِسُّمِن لِخ . حنٍن دتلٍن دلِا حسِم اِمرتنٍن . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آي   
 
م ألل  موتانل ورا اٌّ قن  نحية رقيانمتنس  صل   فا مأوانل و األر ت     . رح 

ل اسبتاذا  لبا او ا333+  : ا  ال األر البلي   سونا ألاصر مار افبرام السبريانا ييرت  
ل هبببذا مبببا اختلبببف فيبببا المقرخبببو . اال ا  مبببا اتصبببف ببببا مببب  رقبببة ال بببعر ودقبببة تلميبببذا  

ميبا ببا امل يابتكار الوز ل كالوز  الع بر  البذ  اخبذن ألنبا مبار افبر  ا  التعبير وخصوص
. اما البطرير  افرام برصوم فيصوا فا حصا  جباا فبا بعب  ونظما   ال  االسبصية أل دا  
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النسببخ انببا كببا  اسببتاذ مببار افببرام وفببا ميببرن انببا تلميببذن وهببو الصببوابال ولكبب  المطببرا  
  . يوحنا دولبانا يعتبرن استاذا  لمار افرام وذل  فا كتابا ال عر لد  السريا 

ا ابصببت أللبب  اسببم  سببونا حتبب  الصببر  التاسببل ل ومببا اخببتص بببا مبب  ومبب  دوافببل التبب   
ا فببا معببر  ابحاثببا 851االوزا ل فأحيمببت ذكببرن أللبب  يببد انطببو  التكريتببا ال صببيل  +

فبا االوزا  ال بعريةل فصباا ا  لببا وزنبا  خاصبا  مبب  سبتة تصباطيل وا  لببا اينبا  وزنبا  مبب  
و سبببيدن. ويلحبببظ البطريبببر  أل بببرال وقبببد ورد اسبببتعمالا لبببد  مبببار افبببرام وانمبببا  سبببونا هببب

امنبباطيو  افببرام الثببانا الرحمببانا ا  ب ببذا الصببوا داك التكريتببا داللببة وانببحة أللبب  ا  
  .  سونا سبص بع  الزم  مار افرام فا قر  ال عر

: تبر   سبونا انا بيد ألديبدا مب  الميبامير والمبدار   معظم با فبا جنبازات المبوت  آث ره
ت م انطبو  التكريتبا. وقبد خبص  من با مصطوألبة ذكرها لا قدام  العرونيي  وفبا مصبدم

استخلصبب ا مببب  الن ببيد ذ  تصببباطيل السبببتة. وكمببا تبببر  انا بببيد اخببر  ببببالبحر الربببباألا 
والسداسببا. وقببد سببجا مخطببوط فببا لنببد  مببدرا  خماسببية الببوز  قببد تكببو  مبب  نظببم 

  .  سونا
صببر  ولببا ألببدد مبب  الميببامر تخببص جنببازات الك نببة والعلمببانيي . وصببلت الينببا فببا ال   

السببابل أل ببر وهببا مح وظببة فببا كنسببية حمببصل وهببو أللبب  وز  الرببباألا مبب  ال ببعر 
الن ي  كتبا خاتمبة لجنبازات الك نبة ومطلعبا  انبت اببدألتنا اذ لبم اكب  موجبودا   واال  

  .اوقد خلصت  فارحمنا
تا ربنببا ويبعببث المببوت   فصببد ان صببلت ألببنكم   أامببا لجنببازات العلمببانيي  فيصببوا فيببا  يبب   

 ا.  فصلوا الجلا  لكا امنا واحظ  بالصبوا يا احبا ا
: لبم يتعمبص  سبونا فبا الت كيبر ال لسب ال ولبم ينطلبص فبا الحبوار االجتمباألال ببا قيمت 

امتبباز با ببراص الديباجببة ونصبباألة الصببوا ورقببة الل ببظ وألذوبببة االسببلوب وابتكببار االوزا  
ا ل فرددتبببا ال بببعرية والتصبببرف ب بببا. ممبببا جعبببا  بببعرن يسبببير ببببي  النبببا  محبببببا  ومرموبببب

االجيبباا الواحببد تلببو االخببر. وبصببوا يترنمببو  بببا وين ببدونا قببرني  مبب  الببزم  بببا اكثببرل 
ولذل  ألظم  أ   سونا فجعلا بع  مقرخا االدب السريانا مم  جمل ببي  العبصريبة 
والصريحببة واحلكببا البببع  اآلخببر مرتبببة رفيعببة فببا مصدمببة مبب  ان ببد المببدرا . وهببذا جببزا 

 :ا لوفاا الك نةل حيث يصوام  مدرا ا لليوم الثان
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كُسا دبٌويُاُا ديَوُما َدةري ن دَعل ُكًؤن ا ن ط   م 

 ( سديٍر َعل آُلَف بي ة )

 

آََحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييييييييييـًي قَِرصييييييييييو حلُفَـــــــــــــــــــييييييييييـي        

 ـــــــــــــــــــــــعٌوةُا لَمــلـــــــــــــــــــــــــــُكابُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأَلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييييييييـو علَيييييييييي بيييييييييَدًمِعا       دفِرِشييييييييية 

 ِمــــــــــــــــــــــنخٌون َولُعلَم

ـــــــــــــــــيييييييـِرصو حلُفَـــــــــــــــــــــــــيييييييـي       آََحيييييييًي قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعٌوةُا لَمــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُكا

ا        ِِ دِةؤِوا َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييييييييييييييييييييييييييييـرديٍةي لــــييييييييييييييييييييييييييييـَحًي

 ةَمـــــنَــــــــــــع لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنٌوؤُراوآِ 

بَــــــــــــــــــــــــــــيَا آَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـٌون قنيٌوُمخ       دُُل 

 مٌوُما بَغو جٌوشمخُ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيييييييييييييييييـخ بريٍـــــــــــيييييييييييييييييـُخا       نُفِيييييييييييييييييق ُلٌورُعـــــــــــــــــ

 ويُــــــــــــــــــــــــــِؤص آَغُرا لَعًملَيخ

 جَزر ديٍنُا ِمكيٍل قِرص لِؤ       َوشلِم قِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأُا ديَوَمـــــــــــيً 

ا       شــــــــــيييـَدر وَخــــــــــــــــــــــــيييـد لُ  ِِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــيييـا طَيِصييية زُوًد

 َمـلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُكا وَدصَرني

حَموؤي        دنِعِصد َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـنيُخ  َِ دليٍُِل ْؤي ُؤِدا لًر

 بِرصوٌ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييييييييييييييـةنُا َدنـييييييييييييييـطَرة شييييييييييييييُرِرؤ        كلييييييييييييييييٍُِل َحـــ

 ُســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِم بريٍُشخ

 ُؤا قِرص قِأُا ديَوَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًي        وَمَِلخي َسرِؤص بَعَغل

ـــــــــــــــــــــييييييييييييييييـي دآِةفَرِشيييييييييييييييية        وآِةَدخرٌونُنييييييييييييييييي أَلَييييييييييييييييو علَــــــــــــ

 بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌوبُا

 

 مشٌوحةُا دُمري آَسٌونُا

 

حِمييا بييريٍنُخ نِييؤوٌون  َِ حَمييي آَُصــــييـا           وًر ًِ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــييـٌونَيني بَر

 علَــي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــيـن َعفيُرا           بــــــيَوُمــــــــــيـا دنــــــــييـيٍُشخ وآَقيٍَمينيي ِمـــ

 ِمةجلِــا

حَموؤي          وآَةقِن أَلُمخ ِمــــــــــــــــــــــــــن قديٍـــم َِ  آَُصــــــا دَغصلٌوني ًر

 َِ ين           بيَوُمييا دُشــــــــــــــــــــــــــييـلِم ِرمــــــــــــــييـُزخ نيينَِحم فَـــــــــغــــــــــييـًر

 ُعلـــــــــــــــُما
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ا  ِِ بِرنِحييييييييييييؤ ديٍشييييييييييييٌوع َمـــــلـــــــــــــــــــييييييييييييـَكن           قُيميييييييييييييٍن قصيييييييييييييًٍر

 دِممـــــــــــــــــــــــــةٌوم

مـــعــــــــــــــييييـيٍر لٌخلييييؤٌون وَمزِعييييق بقُلِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــييييـؤ َحيُييييا          وَ 

ا ِِ  شــكيٍــــــًب

 دِحَِل ْؤو َربُا لٌخل ْآنُش          ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دخٌوًرَسُوةُا ةُقــــــــنيٍن

ا          وُؤضييييييييكيٍن لَشيييييييييٌول  ِِ آُف ديِيييييييين بُــــــــــــــــــــــــــــــــييييييييـؤةيٍن بيييييييييًٍش

 ــــــــــلؤٌونٌكــــــ

 يَـــــــــــــــــــوُما دديٍنُا قِرص لِؤ          وٌخلؤٌون مٌوَميًن ِمةجليِن

ا  ِِ وآَينَييييييييو دُزِخييييييييا قُدَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــييييييييـيً          بُشييييييييعةُا دِسييييييييفًر

 فُةحـــَــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــيييـن           آُفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيييـُِل فيُُسيييا ُُل جيِييير ةُيصييييٍن ةَُمــــــ

 مقَرصيٍن

 ديَوَما ْؤو دفُســًـــــــيٍقُةُا            دلَية بِؤ ِملةُا وٍمامُرا

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ق رل   
 

 ببباألرلا مبببذهب حسببب  ولديباجبببة  بببعرن رونبببص ولمعانيبببا ألذوببببة ولطبببفل يجبببر  فبببا    
 اسلوب المجيدي ل وال يصتصر أل  مد  السابصي .
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: ال يعبببرف ألببب  هبببذا ال ببباألر اال الصليبببال بانبببا ألبببا  فبببا اواسبببط الصبببر  الراببببل حي تةةة 
ومطلبل الصببر  الخببام  للمببيهد. وقبد ورد اسببما فببا مصببحف ألتيبص فريببد بلنببد  انطببو  
أللبب  ا ببعار فصببيحة وميببامر وقصببيدا رباأليببة الببوز  حبك ببا فببا كببوارث زمانببا. ويظبب  
بعبب  المببقل ي  انببا اببب  اخببت مببار افببرامل ولببا ألببدا مصبباالت وقصببا د اهم ببا مصالببة فببا 

ا ومصالبة فبا ال صبل ومسبا االرجبا ومصالبة فبا مبزو ال بونيي  الصبلبالع اا السر   
 م وقصيدا سباألية فا حبة الحنطة. 333فا سنة 

 
 مًامرِا دعٍل ؤلتثوِّةِِّا وٍحشِمتةِِّا داْذِزًا

 
ــــــــــــــرِرِا       عٍـــــم اِخوأللٍوُّىي حبٍدِّوِّةِِّا مٍـلَل اَمـــــرِا دٍش  

 وٍغلِا بوِّخــــرِا لةٍملتــدٍِّوُّىي       عٍـــــــل فَؤحِـــا دٍثعَلتةِِّا 
 قنوألمًى زٍمَــــــــــــــــن فِروألقٍــن       لدَثـحــــــــــــةِِّا وٍلنوِّقِيِا 

يِا       واَةِِّةّ كٍـــــفًى مبٍليـــوِّةِِّا مشَن وٍثشَل لٍحمًى حٍــــــــــــ  
 اَةّمٍدكٍة هثتلةِا دفٍغــــــــرِا       بٍحمرتِا داٍلِـــــــــــــىوِّةًى 
 نبٍعو ذٍمحٍوىي وٍرةٍح حوِّبًى       دنَـــىوَا لدِّتلًى مًاخوِّلةِا 

ةِِّا شٍقلًى لكٍريِا مَــــــــن ؤَىيوألن       ويٍىْبًـــى لعًدةِا بدٍخيوِّ  
 شِروِّةِِّا حـــــــــدٍةِا عبٍدِّ ىْوِا        وزٍمَن وٍقـــــــرِا بنٍيُّ بٍيةًى 
 حشِمتةِِّا لكٍلةًى ةٍقَــــــــــــن        دٍنسٍبٍع بِـــــــــــآ كٍفنوِّةِِّآ 
 دبٍح مِرٍن فٍغرًى بقٍدِّمِـــــا         وكَن دٍثحوِّىي اْنِشِا حبٍرةِِّا 

فوِّرقِنِــا         وكَــــــن عٍؤرًى عٍمِا بقٍيسِا  عؤٍر ىوِّ لًى خبِس  
 قٍدَم كٍىَن لٍقنوألمًـــــــــــــــى         دلِا نكٍىنوِّن بًــى نوِّخذِيًا 
 لٍقَط اْذِزًا اٍيْـــــــــخ طٍثعُا         وٍةّلِا اَنوألن عٍــــــــــل ؤٍورًى 

اٍيْـــــــــــــخ بًذوأللًا هٍثُّيِةِِّا    فَلِاُّةِِّا سِم عٍـــــــــل حٍدِّيًى         
 بقٍركَدِّنِا دطوِّفّسُا ؤٍبَــةّ          اْنِشوِّةًى واَةِِّا لدَثــــــــــحِا 

 
 
 
 
 

 

 ب آلي
 

كاتب بلي  و األر رقيبص ونباظم مبتكبرل راجبت الحانبا فبا حياتبا وانتصلبت اوزانبا بعبد    
ل انمببا نبباألت  ثببارن فببا معظم ببا ما  . ولببم يحببظم بمبب  يتببرجم لببا قببديمماتببا مخلببدا اسببما
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فخ بببا باألبببث  ببب رتال وج لبببا معظبببم مبببقرخا السبببريا ل حتببب  ا  يعصبببوب البرطلبببا  + 
 ا ذكران ذكرا  ألابرا .4283ا واب  العبر   + 4244

وا  ما بصا م   ثارن لكاٍف ال  يخص ببوز  ابتكبرن هبو البوز  الخماسبا الصصبير اذ    
ا يتببالف البيببت الواحببد أللبب  مصطعببي  او ثه بباي  لمحطرببا  ي دخلببت ثببة مصبباطل أللبب  نمببط حر

 انا يدن فا معظم الطصو  الكنا   السريانية بسبب خ ت ا واناقت ا وس ولة ح ظ ا. 
ألا  باآل  فا الرببل االوا مب  الصبر  الخبام ل ودخبا السبل  الك نبوتا خادمبا  رأليبة  

 .م حيث كا  تابعا  لا كنسيا  432حلب ثم تمرد ألل  اسصف اقاص المتوفا سنة 
ثم انتخب باآل  اسص ا  ألل  مدينة بال  وها اسكا مسبكنة الواقعبة  برص جنبوبا حلبب 
باتجان الرقة. وقد ذكر ذل  البطريبر  يوحنبا بب   و با . وورد اسبم بباآل  االسبصف فبا 

مل وسبجا لبا 1551جدوا العلمباا السبريا  ونبعا اسبحص مطبرا  قببرص حبوالا سبنة 
 م.1716سنة مخطوطة لمجموألة م  االنا يد حيث نسخت 

اما تاريخ تسصي ا فمج وا ودو     كا  بعد وفباا اسبصف اقباص. امبا األمالبا اسبص ية    
فه نعلم ألن ا  ي ا . وقد ا بار التكريتبا الب  مرثيبة اوريبا ربمبا تكبو  مب  نظمبال ونسبب 

 اليا بعنا  م  المنظومات تبعثرت مخطوطات ا فا  ت  المكتبات.
 

 مشوِّحُّيِةِِّا ملِري بٍلٍي
 

ــــــــــــسِا لٍن مِريِا        وحٍــــــسِـا الٍثِىٍيُّـــــــنحٍـ  
لذٍبِنٍيــــن        سِاــــــــــوحٍ   سِا لٍن مِريِا     ـــــــــــــحٍ  
لشٍوةِفٍيُّــــــــــن وحٍسِا         ن مِريِاـــسِا لٍــــــــــحٍ  

ن مِريِاـــسِا لٍــــــــــحٍ  نـــــــــواٍنتح لعٍنتدٍيُّ                     
 وخـــــــــلىوألن عٍنتدًُُّّّا         داٍودتو وىٍيمَنو بِخ 
 واَخٍلو مَـــــــــن فٍغرِخ         واَشةتو دمِـــــخ حٍيِا 
 عٍـــــــم اَمذٍيخ اٍشوِن          دنَعوألل لٍطيِــــــــــرِخ 

ع ملِـــــــروِّةِِّخ وعٍمىوألن دقٍدتشٍيُّـخ           نَفروأل  
 شوِّثحِا دزِدًق لِـــــــخ           وٍلعِلٍم عِلمتــــــــــن 
 نَـةّفٍةّحوِّن ةٍذعٍيخي            اوألرشلَم دٍلعَــــــــــل 
 ونَعُّلِن ؤلٍــُّــــــــــوِةٍن           قــــدِم باَم دٍمشتحِا 

ذٍحــــمًا وحـــــوِّسِيِا  نَسُّعِن شَاُّلِـــــــــــــةٍن             
 بٍؤلــــــــوألةّ يِلَدِّةِخ             وكّــــلىوألن قٍدتــشٍيُّخ 
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 قٍبَل ؤُّلٍـــــــــــــوِةٍن           واَةّرٍحٍم علٍيــــــــــــن 
 واٍيلًني دعٍــل سٍثرِخ          شٍلَمو حٍيٍــــــــــيـىوألن 

بٍغنوألن حٍــــــــــدُِّّوِةِِّا        اٍنتح ذوِّحِـــــــةّىوألن     
 

ا  ِ ن طَخُسا َدشحيًٍم  ألٌوةُا م 

 َحِدة مِِل إَحــــــــــــــــــــــــــــِما        بريٍةُخ بنٌوُحــــــــــــــُما 

 لَعصَديًخ وُسغٌوَديًـــــً       َدشِخصو َعل َسصُرخ 

ـا لَعنيٍَديًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن آَنيٍح وَحُسا لــــــــــــــؤٌون       ُمريُـ  

 َدشِخصو َعل َسصُرخ       وُحيريٍــــــــــــــــــــــــــــن شَميُـــــنُا 

ا مَؤيًمــــــــــــنِا  ِِ  وآَسُغا شٌوصقُـــــــــــنُا         لَعنيًٍد

ح َوديَعقٌوص بعٌوبِؤ دآَصـــــــــــــــــــُرُؤا         ودآيٍسقُ   

 آَشُرا ُمري لَعصَديًً        َدشِخصو َعل َسصُرخ

شٌوصُحا لَــــــــــــــــــمشيٍُحا       دقُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرا 

ا  ِِ  لَعنيًٍد

 وقُيميٍن دُُل حُصُِل      وُزمريٍن ِةشبٌوحـــــــةُا

ــــــــــــــ ًِ ـــــــــــــــةُا       نِقعٌون َشويُايٍـــــــــــــــــــــةفَغإِا ونَضُش  

ـــــــــــــــــــــــــِةا  ًِ  بريٍـــــــــــــــــــــــــــــــــخ دآِةُا وآُِةا       َومنَِحم مٍي

 

ا  ِ  ُحا ن لَحطًُي

اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحُ  ِِ حٌون لَن بيٌوم ديٍنُخ       اِن لَحطًُي  

 َوشصٌوق لَـــن َحوبَيًن      بسٌوُغاا دطَيبٌوةُخ

بةَرُعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ َحنُنُا      نُقشيٍـــــــــــن 

 دآَليٍأيٍـــــــــــــــــــــن 

فَنُا ِشالُـــــًـــــــــــــــــــــــةؤٌون      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌوةُخبَمَرحُمنــــ  

 ةَرُعخ ةَرع إَحــــــــــــــــِما       يِشٌوع مِِل إَحـــــــــــِما 

ا     نُفِق شقيٍل إَحـــــــــــِما  ِِ  دُعاِل طعيٍن َحوًب

يٍنَن آَصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٌون دَصشَميُا     ِمةَكشف

 لُــــــــــــــــــــــــــــــــخ

قَبِــــــــــــــــــــــــــل ِةشِمشةَن    

 وآِةَرَحمعلَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

 شٌوصُحا لَؤو دآَِمر      َدقَرو ُعنِا ْانُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 

شٌون فُةَح ْانُا     وَشالٌون يُِؤص ْانُــــــــــــــاوقوٌ   
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ا      وَسصُرا  ِِ ُمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُرا دِعلًُي

 دةًَحــــــــــــــــــــــــــــــــةُيِا

 قَبِـــــــــل ِةشِمشةَن      واِةَرَحم علَــــــــــــيــــــــــــــــــــن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م رم ر ث  الف رقي
 
حبببر جليببا كثيببر الن بباط ألديببد االسبب ارل وهببو طبيببب  بب ير ألميببص المعرفببة واسببل    

 الثصافة ل وحكيم لبص ودبلوماسا مر .
ولد ماروثا ألل  ما يصدر فبا منتصبف الصبر  الراببل المبيهد ل وترألبري فبا جبو مب     

و ابب  حباكم مصاطعبة سبوفيتا المجباورا البر والتصو  وكر  ن سا لخدمبة ا . وماروثبا هب
لبببدياربكر. انخبببرط اخبببوان فبببا خدمبببة االمبراطبببورل امبببا هبببو فانكبببب أللببب  تلصبببا العلبببوم 
واالداب اليونانية والسريانيةل حيث بري فا الطب. وبعبد وفباا ابيبا حبا محلبا فبا ادارا 

 المصاطعة. ثم رسم مطرانا ألل  ميافارقي  .
ببببرمم قلت بببا ومببب  اهم بببا كتاببببا  كتببباب ال ببب دااا  : ا  مقل بببات ماروثبببا متنوألبببةكت ب تةةة 

الببذ  ذكببرن ألبببد ي ببوي الصببوباو  ولببا اينببا انا ببيد وتراتيببا الكببرام ال بب داا والصديسببي  
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وتاريخ مجمبل نيصيبة. فصبد اهبتم ماروثبا ببذخا ر ال ب داا وقصصب مل فجمبل الكثيبر من با 
سببببير  كمببببا فعببببا الجبببباثليص احببببا  و خببببرو  ميرهمببببا. فوصببببلنا منببببا سبببببل مجلببببدات مبببب 
 –1891ال ببب داا والصديسبببي ل قبببام بطبع بببا االب بيجبببا  فبببا ليبسببب  خبببها السبببنوات 

 مل حيث ترتا انا يدن فا كنيسة الم رص ال  يومنا هذا. 1897
كتباب )تر  ماروثا رجا الدي  والدولة اثرا  قيما  يحص لا التصديرل اذا ما األتبرنبا  :قيمت 

و صببادص امببي  ودقيببص فانببا يخبرنببا ألبب  مصببدرا  تاريخيببا  لحببوادث زمانببا. ف بب( ال بب داا
الحالة االجتماألية فا المملكة ال ارسية فا الصبرني  الراببل والخبام  وألب  نظبام االدارا 
في ببببال وتعاقببببب ملوك ببببا ومببببوق  م السياسببببية باالنببببافة البببب  وصببببف ألببببذاب المببببقمني  

 واست  اد الكثير من م.
اخببباذل ف كرتبببا  ومببب  خصبببا ص  بببعرن طريصبببة العبببر  للمونبببوي فلبببا اسبببلوب انيبببص   

المعرونة مصبولة لد  السامل والصار ال االنافة ال  قوا الحجة لديبا وألمبص البرهبا  
والتعبيببر الصببحيل والكلببم ال صببيل والل ببظ الجميببا المقنببص الببذ  امتبباز بببا ماروثببال ف ببو 

 يعتبر م  ا  ر الكتاب السريا  وخالص النثر السريانا االنيص.

 
 

  ِ ا قَديًٍش  ِ ا دآَرُعا دَمدنُحاَعل ن أُحنُا دُسؤًد  

بُؤليِن ٌكلؤيِن َدًؤَوي لَن . بُؤليِن ٌكلؤيِن َدغَدش لَن . ليَة ِمنَن َدصِؤة . ليَة ِمنَن 

دةُخ . ليَة ِمنَن داِةةوٍي . ليَة ِمنَن دآِةفنٍي . ليَة ِمنَن دنُأِا َعم يَعنٌوِةؤ آَو دُدآِن 

خاُا بَمأٌوِةؤ . ليَة بَن دَشؤٍي ِحريُنِؤ َعم ُعلٌوبٌوِةؤ . ليَة بَن دُرِشا لِحمِةؤ وآُفُِل دَ 

وآُفُِل دفَيِغ لِسناِةؤ . آُُِل حلُف ُؤليِن . ةيُصٌوةَن ِزعَرة .  َوحطيٍةَن يِرَصة . 

حٌوبَن دِعخ َوحُسَمن آِةَجوَزل . شلَُمن قفَس َوصِعلدُصصٌوةَن آِةفَشطَة . ِزدقَن 

قٌوةَن آِةَمكَخة . َمَشص باَفَيًن حلَط ٌكليَن ويَعنٌوةَن آِةَمةَحة . َعولَن عِشن وَزديٍ 

ا وِمسٍكنَيًن يٍلِضو َجنُصٌوةُا .  ِِ   وَمخُسنٌوةَن آِةَركنَة . َعةيٍإَين قنَو نيًٍب
 

 اوأللتةِِّا دعٍل سِىُّدًا دمٍدحنِا
وِي لٍن مِنِا ىَوِن . دٍحزٍيُّ عٍيُّنٍني دَثحةِِّا دقٍدتشُا . ولِا حزٍيُّ مٍرِحوِّةٍن . وٍمشٍع 

ن نَخسةِِّا دنٍؤحتُا . ولِا مشٍع مَطل مٍدشِنوِّةٍن عَثرٍةّ بَىةةٍن ةحوِّمًيُّآ . اَدنٍيُّ
ونَفقٍةّ حٍؤتفوِّةٍن لةِِّوشِا . اٍشتحٍة عٍل سوِّذِدٍوىي دقَطلِا . واٍمسرٍة عٍل 

رىتثوِّةًى دمٍوةِا . عَرقٍةّ مَن كوِّوِنِا دسِثُا . اَةطٍشيٍةّ مَن شٍثطِا دحٍحتمُا . طَثعٍةّ 
موِّةِِّا . واَةّحٍنقٍة مبٍحشوِّلُا دسٍنُّيِةٍن . دٍلِن مِري بذٍمحٍيك . مَطل دلِا بيٍمِآ درِ
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ؤبٍينٍن ملَحِا . اٍفنِن مِري بطٍيبوِّةِِّخ . مَطل دلِا اَةطفتسنٍن لٍمةِِّث . قِمو زٍكِيٍيُّن 
 بًيةّ دتنِا . وٍحنٍن حٍيِثُا شثتقنت حْنٍن . عٍلو شٍرتذٍين لقوِّطرِغِا دعِوِّلِا . وٍحنٍن

دٍهِلُا مٍرفًني حْنٍن .  اَةّنِوٍلو عِنُّوِيٍني بًيةّ اٍستذًا . وٍحنٍن مفٍنقُا مشٍمرتن حْنٍن . 
اَشةٍنٍقو مٍكتُّكٍني بنَغُّدَا مٍرتذًا . وٍحنٍن ذِمًا مَةّهٍاًين حْنٍن . اَةطٍرٍفو ؤٍيِمٍيُّن 

وألن دٍنزتذٍن بؤٍىيِا بكٍفنِا دٍقطرتِا . وٍحنٍن اِسوألطُا مَةّلٍعثنت حْنٍن . تبَش لَشِنى
داِنٍنقًا . وٍحنٍن ذِوِيًا مَةّفٍرفعتنٍن . اَةّحٍفتو اٍثتُّلٍني بسٍقٍيُّىوألن . وٍحنٍن سقتلُا 

مَزدٍلفتنٍن . اَةّالَؤو حفتُّطٍني بةٍشنتقُا قُّشٍيِا . وٍحنٍن ذفٍيِا مَةةنتحنت حْنٍن . 
ققنت حْنٍن . اَزٍلو مٍلفِنٍيُّن كٍدِّ اَشةلَمو حٍكتمٍني لشوِّاِلُا عوتذًا . وٍحنٍن سٍخلُا مفٍ

ميٍةدِّتن بٍشرِرىوألن . وٍحنٍن بةّوِّملِدٍن زًافِننت حْنٍن . شٍنتو سِبٍيُّن كٍدِّ مزِودِّتن 
بطٍعمىوألن . وٍحنٍن طلِيُا فٍكتىنت حْنٍن . فرٍشو مدٍبذِنٍني مَنٍن بقَطلِا دعٍل اٍفٍيُّن . 

بةٍرعتةٍن . اَةّرغمو ذِعِوِةٍن بكًافُا وٍحنٍن حنتنُا اِفلِا عوِّىدِنىوألن عِبٍر 
 .مَطلِةٍن

 
 

 

 م ر فيُلكيي س الم بجي
 

: ولببد فببا بلببدا تحببا فببا مصاطعببة ببباجرما  العببراصا فببا اواسببط الصببر  الخببام  حي تةة 
للميهد. واسما السريانا  اخسناياا ا  مريبل وألندما اصبل اسص ا  اطلصبوا ألليبا اسبما  

طبور ألببدي  بتركيبا  –محب الغربةا. ودخبا ديبر قبرتمي يونانيا  هو فيلركسين  ومعنان  
حيببث در   داب اللغببة السببريانية واليونانيببة وأللببوم الببدي . ثببم انتصببا البب  مدرسببة الرهببا 
واتم دراستا للعلوم ال لس ية والههوتيةل وتمك  م  اللغتي  السريانية واليونانية فبا ديبر 

م اقامبببا 485قسبببا ل وفبببا سبببنة تلعبببدا الكبيبببر فبببا مصاطعبببة انطاكيبببا. وثبببم ترهبببب ورسبببم 
بطببر  الثببانا بطريببر  انطاكيببا خوريببا ل وبعببد ذلبب  رسببما مطرانببا  لمدينببة منبببج ومن بببا 

 م.523كانو  االوا ألام  41جاات نسبتا . ثم ثو    يد االيما  فا 
: يعتبببر مببار فيلركسببين  مبب  األببهم السببريا  وفرسببا  الكببهم وكبببار األ مببة اللغببة قيمتةة 

ار الببي م بالبنيببا  واقطبباب الزمببا  ذكبباا  وألمببه ل ف ببو إمببام البرلمغبباا السببريانية الببذي  ي بب
ْببر العهمبة  المرتمرسلي ل كهمبا سبمل سب ا وان باقن فخبم جبزا. كتبب بالسبريانية هبذا الحم
الجليبببببا فبببببا ت سبببببير الكتببببباب المصبببببد  والههبببببوت والجبببببدا واألدب والنسببببب  والطصبببببو  

سبريانية واميبر النثبر السبريانال ببا ا  والرسا ا والخطب ف و مثاال  فا كتابة الصصبة ال
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لغتببا هببا اللقلببق المنثببور والببدرر  المننببد تزينببا المتانببة وتو ببيا البهمببة ويكللببا البيببا . 
وانا مصدر م م للصواألد النحويبة.  ببرمم مب  صب اا لغتبا وونبوح ا ونصا  با اذ انبا لبم 

هتينيببببة يتطببببرص البببب  ال ببببعر مطلصببببا . طبببببل بعنببببا  مبببب  مقل اتببببا ونصببببا بعنبببب ا البببب  ال
 واالنكليزية . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فسوقا قدميا
 فٍلهوِّةِِّا دةٍرةًين مَن ةٍشعتةِِّا دٍةّمِنيِا ) طلِيُا داٍسىَدِّو باِفَسوألس ( 

بىِنِا دًين زٍثنِا : ىًرًستس دطوِّعيٍي وٍددِّوِّوِدِِّا اٍبهٍة بَدِّيِا : وشَغشٍة ودٍحلٍة لعًدةِا 
متُّةًا : وٍؤثِو لٍمبٍطِلوِّ شوِّودِيِا دٍقيِمةِا  : كٍدِّ ؤِثيِا لٍمحٍفِيوِّ موِّلكِنِا دحِيِةّ

دشِخبٍيُّ عٍفرِا : ديٍىْث مِرٍن لعًدةًى . وطَبُا مدٍوُّدًا باَدِّنٍوُّىي دمٍلكِا مىٍيمنِا 
نِفلنت ىْوٍو . واِف سِغدٍيُّ لؤٍملُا داتةّ ىْوٍو بفِلِطنت دتلًى كةِِّثٍيُّ زًافِا بهَليِا قدِِّم 

و . واٍفَسقُّوألفًا ذِمحٍي طٍنفوِّةِِّا : دمَةّحزًين ومَشةٍحبنت بىِنِا اٍفٍوُّىي اٍدِّنٍحو ىْوٍ
زٍثنِا بعًدةِا : معٍرقلوِّةِِّا اٍرمتو . واتةٍوىي ىْوِا رًشِا بٍشغوِّشيِا ىِنِا . ةًاِدوألروألس 

اٍفَسقوألفِا دهٍلوألس مدِّتنْةِأ : عٍم شٍركِا داٍيلًني دلِا زِدًق دٍمشِىٍيُّىوألن نَةّعىَدِّ 
شعتةِِّا ىِدًا دمٍوديِنُا : مَطل دٍشغٍشو لعًدةًى داٍلِىِا : وشٍفيوِّةِِّا دىٍيمِنوِّةِِّا بةٍ

دٍلٍحو : بيٍدِّ عوِّقِبُا ىفتكُا دمَلٍيُّىوألن . ىِيدًين ىوِّ ةَاوألدوألسيوألس مٍلكِا مٍحشٍثةًى 
حِزًا ىْوِا كليوألم ببَخيِا مَةدٍحلِا ىْوِةّ : وبًيةّ فوِّذةِكًا سٍهتاُا نفٍل ىْوِا : كٍدِّ 

ىٍيمِنوِّةِِّا دعًدةِا دٍخلِا وٍخلِا مَةّنٍةّفِا ىْوِةّ . مَن ىٍذِطتقوأل هًري أِمرتن ىْوٍو : 
دلٍية نوِّحِمِا ملتةُا . وٍاْحذِنًا ةوِّث أِمرتن ىْوٍو : دفٍغرِا دٍثلت واَةّحٍبٍل واَةّبٍدٍر 

نِا دحٍيُا . وٍطعِو لىوألن لِا مَةّنٍحٍم : اَلِا لٍم نٍفّشِا ىْوِّ بٍلحوألدِّ مقٍبلِا موِّلكِ
ممٍللٍيُّ زًافِا ولِا اَسةٍكٍلو : دلِا مةّوألم اَةّتلَدِّ عوَلِا مَن كٍرسِا بَلعِدِّ فٍغرِا : ولِا 
نبٍع هوِّمشِا مَن مٍربعِا بَلعِدِّ مَن نٍفّشِا نَشمةِِّا دحٍيُا . واَةّحرَش مٍدِّعىوألن ولِا 

لًني دٍثقٍثذًا اَنوألن : نَشمعوِّن قِلًى دٍثرًى ؤِةّو ملوِّلكِنِا داَمٍر مِرٍن : دمتةُا اٍي
داٍلِىِا ونَحوألن . وةّوِّث اٍمرت : دنَةةعتوِّن وٍنشٍبحوِّن شِخبٍيُّ عٍفرِا . وةّوِّث اٍمرت : 

دىِا فِةٍح اْنِا قٍثذٍخيوألن : ومٍفَق اْنِا خلوألن مَن قٍثذٍخيوألن . ىٍذِطتقوأل دًين 
حلٍليوِّةِِّا دحٍيُا لٍمرِرِا دنٍفّشىوألن  وٍلذَعيِنًا مٍن  سفتقٍيُّ مَن حٍيُا : ىٍفكوِّآ ىْوٍو
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مذتقًا دٍمىٍيمنُا دٍلٍحو وعٍرقَلو . وٍةّحَث ىْوِا رَعيِنًى دمٍلكِا ةَاوألدوألسيوألس : 
 واَةّنشَش واَةّكرٍى : وٍنفٍل عٍل سٍقِا وقَطمِا بقٍيطوألنِا دمٍشكبًى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ܡܪܬܝܢܘܬܐ
ُريُا ِمةيَلُضا بدٌوُرُشا َدمَسيبُرنٌوةُا : آَْيخ َحقُِل ْؤي َدمقَدُما طَليٌوةُا جيِر دِمن شوٌ 

 ِمةفَلُحا وِمزَدرُعا َدصَزصنُا دُوُِل ِةِةل فٍاإِا ديٍَدعةُا .

َكرُسا عصيٍةُا َؤونُا قَطيٍنُا دةَولِد ُُل َمأيُا . َمليٌوةُا جيِر يَةيٍرةُا دآِسطٌومُكا دُُل 

َؤونُا وَعل ُؤِدا ليَة ْآنُش ِمن آَيليِن دنَسيٍو بيٍَدعةُا دِمشَكح فٌولُُغا مَحشُكنيٍةُا ْؤي د

 ِمةفَلَغ وآِن ِمةفَلغيٍن عليِؤ َسًخِِل ِمطٌل دُُل نَسيٍو ِمةفَلغيٍن .

آَخزنُا دؤٌو دَدميٍخ ُُل َمرِغش باَيليِن دَعل َجْنبِؤ ُؤًويُن : ُؤَخنُا وآُفُِل آَينُا َدطُضا 

ةُا دِمنُذ ِمةفَلُحن آُُِل بَدمٌوة َسميُا دِمن ْآحٍرنُا  حُزيُؤ دَؤيُمنٌوِةؤ رغيٍش ُِ بطًُص

 ِمةَدبَر . 
 

 النصل
إ  ال رتوا التا تترو   ألل  الخير وتتمر  بالصبر منبذ ميعت بال هبا كالحصبا البذ    

 ي لل اوال  ثم يزري ل كا يعطا اثمار المعرفة. 
  التخمببة تعمببا البصببيرا وهببذا ال تسببتطيل المعببدا المتخمببة ا  تولببد ت كيببرا  صببا با  ال   

 امر ال ي   فيا مم  تمرسوا بالمعرفةل واذا    الج ها فهن م لم يتمرسوا ب ا. 
بب  اممبب  ألببي  االيمببا  ال     كمببا ا  النببا م ال ي ببعر بمببا يجببر  مبب  حولببال هكببذا مم

 ي عر بالصهح الصادر ألنال با هو كاالألم  الذ  يصودن  خر. 
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  ع م ف ئق
 
م مبب  والببدي  فانببلي  همببا اليببا  4838ولببد نعببوم فببا ص فببا ديببار بكببر فببا  ببباط    

يعصببوب ببباالخ وسببيدا سبب ر. فببا السببابعة مبب  ألمببرن دخببا المدرسببة االبتدا يببةل فببا ألببام 
م انتصبببا الببب  المدرسبببة الثانويبببة ال ببب يرا قنببب  في بببا ثمبببانا سبببنوات در  في بببا 4884

باالنببببافة البببب  اللغبببببات در   ارسبببببيةاللغببببات هببببذن  السبببببريانية والعربيببببة والتركيببببة وال ا
االلحا  الكنسية والعلوم الطبيعية والريانبيات ومبباد ا اللغبة ال رنسبية. ثبم سبافر الب  

ل ثم ألباد الب  مطالعة المخطوطات والكتب الثمينةم وانصرف ألل  4833بيروت ألام 
  .م وانصرف بدراسة المخطوطات بدير الزأل را 4315ماردي  سنة 

م ألب  4318ل  تأسي  جمعية االنتبان ال  يرا فا دياربكر سنة ألما نعوم فا ص أل   
ا  جلع ببا  ببدنحر تبباريخ السببريا  الحببديثل واصببدر مبب  ثببم جريببدا كوكببب ال ببرص كمببوكمص مم
لسبببا  حببباا للطا  بببة السبببريانية فبببا ذلببب  الع بببدل والببب  جانبببب ألملبببا فبببا ادارا المبببدار  

يباتل كببا  يحببث ابنبباا السبريانية فببا ديبباربكر كببا  يعبظ ويخطببب فببا المنتببديات والجمع
 عبا ألل  فتل المبدرا  وتأسبي  المطبابل وت بكيا الجمعيبات. ثبم مبادر مسبصط رلسبا 

مل وهنبا  ان بأ صبحي ة 4342ال  بيروت ومن ا الب  الواليبات المتحبدا وذلب  فبا سبنة 
م   4343حيبببث اصبببدر العبببدد االوا من بببا فبببا مطلبببل ألبببام  بيييية نيييؤًرينببببي  الن بببري  

م تبببول  ر اسبببة تحريبببر جريبببدا  4324ة والتركيبببة ل وفبببا ألبببام باللغبببة السبببريانية والعربيببب
ل ثبببم ألببباد وتبببول  تحريبببر جريبببدا ببببي  الن بببري  حتببب  وافتبببا المنيبببة فبببا حٌويُيييُدااالتحببباد 

  .م4331الخام  م   باط 
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وقببد اتصبب  اللغببة السببريانية والعربيببة والتركيببة. وقببد جمببل  رقيصببا   كبا  نعببوم فببا ص  بباألرا     
نيبوجرز   –ص حة طبعا فا باترسو  82  صغير يصل فا قصا دن السريانية فا ديوا

كةصيييا دعونيًيييا عيًروةنييييا آو زوميييًرا فبببا المطبعبببة الجريبببدا ببببي  الن بببري  بعنبببوا  

 . آومةنيًا ومةنيًا
 
يغلب ألل  الموانيل التا كتب ا نعوم فا ص الحني  ال  البوط  والبدألوا الب  اليصظبة    

الجببدادل ومبب  ا بب ر األمالببا االدبيببة ترجمتببا والمحبببة والعلببم واالفتخببار بتببراث اآلببباا وا
البيات م  رباأليبات ألمبر الخيبام الب  اللغبة السبريانية. ولبا مصباالت اصبهحية ألديبدا. 

 :  وهذن ها اهم مقل اتا
 . ا ل ظة  ا عة4533مجموألة االل اظ السريانية فا اللغة العربية   – 4
  . مجموألة االل اظ السريانية فا اللغة التركية – 2
 . مجموألة االل اظ السريانية فا اللغة ال ارسية – 3
  . مجموألة االل اظ السريانية فا اللغتي  االرمنية والتركية – 4
 . مجموألة االل اظ السريانية فا اللغة االنكليزية – 5
  . سريانا –قامو  ألربا – 3
 . قامو  الكلمات اليونانية المستعملة فا اللغة السريانية – 3
  . تاب المصد  بالسريانيةقامو  الك – 8
 . معجم الكتاب المصد  بالسريانية – 3

  .ا قامو  االألهم بالسريانية  دا را معارف – 41
  . مجموألة خطب وألظات مختل ة – 44
  . مباد ا الصرااا السريانية – 42
  . ترجمة قصيدا الورد الب  العبر  ال  التركية – 43
  . ي  ال  السريانيةترجمة مأثورات بنيامي  فرانكل – 44
  . ترجمة جانب م  رباأليات ألمر الخيام ال  السريانية – 45
  . ترجمة كتاب احيصار ال  التركية – 43
  . سيرا مار يعصوب السيروجا المل ا  باللغة التركية – 43
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  . تاريخ مدرستا نصيبي  والرها – 48
  . تاريخ السريا  الم اجري  ال  امريكا – 43
 بالسريانية والعربية . –ر العطرية فا حديصة االمثاا اآلرامية الزهو  – 21
 
 
 

 ج رج د هش
 
سببوريا فببا ألببام  –ولببد جببور  فببا قريببة صببدد ام الصببر  السببريانية المحيطببة بحمببص   

ل تبببوفا والبببدن وهبببو صبببغيرل فارسبببلتا والدتبببا الببب  ميبببتم فبببا بيبببروت حيبببث تعلبببم 4324
  معلميببا االب اسببحص ارملببة واالسببتاذ اللغببات السببريانية والعربيببة وال رنسببيةل أللبب  يببد

 ألبد المسيل قرن با  اذ تصو  باللغة السريانية و داب ا.
كببا  دن بب  رجببه  هاد ببا  دا ببم االبتسببام محبببا  لوطنببا وطا  تببا بكببا مال ببا مبب  امجبباد    

وتراثل ألما مدرسا  فا مدار  السريانية الخاصة فا ألامودن والصام بلا وحلببل كمبا 
ل كما ألمبا فبا م ب  حبرا ا الحلبيةدباا بتحرير  الن را السريانيةساهم مل مجموألة اال

 م.4333مختل ة حت  توفان ا  ألام 
  ܕܝܠܠܠܝ ܢܝܫܠܠܐ ܪܚܡܠܠܬܐ ܡܠܠܬܐومبب   ثببارن االدبيببة قصببيدتا الم بب ورا التببا بعنببوا     

ان ببدها طببهب السببريا  لسببنوات طويلببة وهببذن االن ببودا مبب  تلحببي  الموسببيصار ال بب ير 
 ن ببرها فببا كتابببا االنا ببيد السببريانية الحديثببة طبببل فببا حلببب ألببامكبببلاير اسببعدل وقببد تببم 

ܢ ܘܒܝܬ ܓܘܰܣܢم، باالضافة الى قصائد اخرى مثل  4354
ܰ
ܐ و  ܐܘ ܫܘܒܗܪ

ܳ
ܪ ܰܣܒ 

  ا  الغربة بديعة بمبناها ومعناها. ܐܟܣܢܝܘܬܐوܘܠܘܒܒܐ 

 :وهذن نبذا م  كتاباتا
 

 ا سطَر ِمنُذـــــــــــــــــــــــي . ُُل ُرِحم ْآنُ ــــــــــُمةُا رحيٍمةُا نيٍُشا ديٍل    

ِِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ     ر مَ دعُ ــــــــــــــــــــــــا . لَ ــــــــــــــا آِلُ ا بُسميٍن َحًي

 اــــــــــــــــــــــمُ بنَؤإيٍن آِ 
 

ن وعَ دنَح ِشمُشا َعل بيِة نَؤإ   ُِ   نإيٍ ا طوٌ إمِ يٍن . َعل فَقًع

ُِ ـــــــــــــة َشَدر . َزلَغًوؤي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقلَ لدِ ة وَ فرُ ولَ    ا ـــــــــاًَي

  نريٍ ونَؤيٍ 
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ا ةُ ا . آَحوٌ دُ يُ وٌ ــــــــــــــــــــا دحــــــــــــــــــــح رٌوحُ ــــــــــــــــــــــيٍ ــــــآَف  

 اةُ روٌ م عيٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَ 

ِِ ل قوٌ ــــــــــــــــــــــًي كٌ نَ صبلِبُا دَ    ٌون ـــــــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــا . دنٍ طًن

 يٌوةُاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُلُُرمُ 
 

و دٍحارٌوةُا . وَشَدر ح ِشمُشا ؤَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنَ   

ا دعيٍروٌ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَزل ِِ   ةُاًغ

ٌوةُا . مِِل للِبُا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــحُدنُ ُرا دلَ ــــــــــــــصــــــوسَ   

  ٌوريُيٌوةُا ـــــــــــــــــــــــــــدس

 َمدَرشةُا

 ُؤَرن وبيِة َجوَسنآٌو شٌوص

ا دِغنَسن َودُمةَن                      ِِ  وَحًي

 آَْنة لَمفيٍُدا دٍحارٌوةُا 

 دصامين لِؤ حيرا آٌومةُا                     

 آَْنةي َمدَرشةُا َشريٍرةُا

ا دآٌومةُا ودمةا                      ِِ  َحًي

 بكي مةنأح َؤو لعزا 

 دصيِة سٌوريُيٌوةُا  رحيٍُما                     

 سوإييا دصٌخل جبيًن

 بكي حرو وعليخي بنَو َسصإِا                     

ا دقًدما ةؤفكين ِِ  دلشوصًح

 بةربيةكي بنًةا وشصإِا                     
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 ابر ه م   ر 
 
دتبا هباجر م بمدينة الرها فا تركيال وبعبد ألبام مب  وال4323ولد ابروهوم نورو ألام    

مل والديا ال  مدينة حلب فا سوريا. اكما دراستا االألدادية فا حلبل بعدها انتسبب 
البب  كليببة النببباط فببا مدينببة حمببصل اال انببا ترك ببا وانظببم فببا كليببة الحصببوص بجامعببة 
مبببار يوسبببف فبببا بيبببروت حيبببث در  في بببا لمبببدا ألبببام ونصبببف العبببام وبعبببد ذلببب  ترك بببا 

اخبببوا ايتبببا   يبببةا  مبببل جماألبببة مببب   بسبببب مرنبببا. ثبببم ألببباد الببب  حلبببب حيبببث لسببب 
  . ل كا  اهتمام م بتعليم اللغة السريانية و داب اقارفا
تميببز المل ونببو ابروهببوم بحماسببا ال ببديد ومحبتببا ال ا صببة للغببة السببريانيةل وتمكبب  مبب     

استنباط كلمات وتعابير وتسميات سريانية جديدال ولبا اينبا خطبب ومصباالت وقصبا د 
لصا طببل فبا هولنببدا لبيم اللغببة السبريانية باسبلوب حبديث سببمان سبو ألديبدا. البف كتاببا لتع

 م.2113انتصا ال  جوار ربا ألام م. 4383ألام 
  

 مؤلف ت 
ܳܝܐ 4333جولتا ألام  -4 ܘܟ 

ܽ
ܪ  .ܺܕܝܠܝ ܟ 

طبببل فببا هولنببدا وهببو طريصببة حديثببة لتعلببيم اللغببة السببريانية مببل  4383 ܽܣܘܳܠܳܩܠܠܐ  -2
 .مجموألة م  الكاسيتات ول رطة ال يديو

 .كتاب تاولدوثو مصطلحات حديثة فا جميل فروي المعرفة -3
 .قصا د ومصاالت وخطب ألديدا -4
 نا.حنر الكثير م  الم رجانات والمقتمرات الخاصة باللغة والتراث السريا -5
 

 عٌومُرا دُمري َجبِرايٍل

 

ةُا  ُِ ا دُُل ِميييةةَخيًلُن . َعيييم ِةشيييبًح ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ُِ ةُ ُِ قٌوبلُطَيًبيييٌوةُا َدكيييًي

ةُا دُُل ِمةَمًشُحن . مُسق ْآنُا ُلَفًَي شَ  ًِ لُمِرا ٌكل َؤو دآشويني مندريش لعيٌومُرا ُؤنُيا  لعلفُي
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شصيييٍُحا لِمسييَعر . َولبيِيية َسييفُرا ُؤنُييا نأيٍُحييا لمفَقييدو وبِينُيية َجييإَميؤٌون دقًَديٍَشييوؤي لِمعبَيير . 

 آِةَحيَل .... آَيَكنُا دِمةبَُرخٌو آِةبََرخ . وِمةبَُسمٌو آِةبََسم . وِمةحيٍلوٌ 

ا  ُِ آٌو لشٌوحلُفُا َربُا دَعَرأ ِؤرُكا ! آٌو لةَلبشةُا حَدةُا دِعطفَة َديُرا ُؤِدا ِمين َكيدٌو عَسير شينًَي

ن  ٍِ ِطا َدصيٌخل زنيًي ُِ دعبإَي ! ) سعوروةي ْآحريٍةُا آِشةَمليَة بَشينَة آأعيو (.... شيٌووًش

ا َدصييٌخل آإشيييٍن آِةَو لؤويُييا وآِشييةَرَ  ِِ رو . وحييوًدةُا َدصييٌخل ِجنًسيييٍن آِسييةَعرو . وِةوقييًن

 آِةجَمرو.

ِمن كيٍة بِنيُنُا .ِكنفُا ِعلُيُا . فَايُا . وُدُرنُيُا ِمن َجبُا ديَميٍنُا دَديُرا آِشةَكلَل . ُؤنُا ِكنفُا لَيو بَلحيٌود 

ةُا . مَعمُرا آَُمر ْآنُا دُشِوا وعؤن لَديإُيُةُا آَيليِن  ًِ  ؤُوا بيِة مَعمُرا لَديإُيُةُا نِخُف

 
 الخ تما 

ممبا تصبدم مب  موانبيل تتنبل لنبا لهميبة األدب السبريانا األصبيا فبا تباريخ ال كببر    
كببرام آلببباا ألظببام الببذي   االنسببانا وت ببكلا الحنبباراتل وأللينببا ا  نصببف وق ببة إجببها وام
بببذلوا حيببات م فببا خدمببة االنسببا  وفببا سبببيا المعرفببة بجميببل انواأل ببال وا  نسببتمد مببن م 

لبب  ذات الطريببص فببا إكمبباا المسببيرا االنسببانية لنثبببت اننببا ابنبباا اينببا  العببو  ونسببل  أل
 واح اد اول   الج ابذا والعلماا النحاريرونجزا العطاا مثل م. 
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