
 ( الميالدعيد قصيدة ) 
يس وردة األربيل  

َ
يورك

َ
 للشاعر ك

 
 
 

                                                                               
 الشماس                                                                                

  بطرس بيث يواالها                                                                                 
 
 رون

 
 

 
يس )إلقس( أبن دنخا)إلقس( حياة الشاعر

َ
يورك

َ
ي إلقرن إلثالث عشر إلملقب بـ)وردة( : عاش إلشاعر ك

 
ف

ي بالد آثور أربيلمدينة من  أصلهو  ،إلميالدي
 
    ف

ً
ي. لوكان معارصإ لشاعر خاميس بر قردإحي وأبن إلعبر

ي سنة)  ويقول إلقردإحي 
 
ي ف

 
يس وردة توف

َ
يورك

َ
ك يظن أن هذإ إلتاريــــخ  1( ميالدية0011أن ك ؤال أن بومشبر

 
ً
ي وهي عن 2متأخر جدإ

ر
ف ي إلطقس إلشر

 
يس وردة ميامر عديدة حيث تم وضعها ف

َ
يورك

َ
. وضع إلشاعر ك

ت لمدإر موإضيع شتر ومنها عن إلعذرإء مريم بنوع خاص، إلتوبة، إلمذإبح، إلمجاعة، وإألعياد وإلتذكارإ
ِقَب شاعرنا بالشاعر إلمريمي لكونه ألف إلعديد من إلقصائد عن مريم 

ُ
ها من إلموإضيع. ول إلسنة وغبر

ي كتابه)أدب إللغة 
 
طِلق عىل أشعاره)وردة( لجمالها وتنوعها. ويذكر إألب إلببر أبونا ف

ُ
إلعذرإء، وحيث إ

يس وردة ال تتعدى)
َ
ورك

َ
 021إألرإمية( بأن أشعار ك

ً
ة . ب3( ميمرإ ي كتابه)ذخبر

 
ينما إألب بطرس نرصي يذكر ف

يس وردة)
َ
يورك

َ
 فقط021إألذهان( أن لك

ً
        .4( ميمرإ

ي ليبسيك سنة) 
 
جمة إأللمانية ف يس وردة مع إلبر

َ
يورك

َ
ة ميامر لك )هيلجنفلد( عشر (. ونشر 0611نشر

 5إلقس يعقوب أوجير  منا ثالثة ميامر لوردة
ً
 مقتطفا

ً
. ونشر 6من كتاب وردة، وكتاب )إلفتات( نشر إيضا

ي ليبسيك 
ي إلجزء إلثان 

 
ي لحكم هيبوقرإطس( ف

ي كتابه)نقل رسيان 
 
 من أحد ميامر وردة ف

ً
يونيون مقتطفا

ي إلصفحة)0610سنة)
 
 01-2( ف

َ
ي كتاب)مرك

 
ي إلموصل سنة)( من إلمقدمة. وف

 
( تم 0621انيثا( إلمطبوع ف

 إأل 
ً
ي  نشر مقالة لوردة عن)إلبطاركة( كملحق للكتاب ونشر إيضا

 
 عن إلعذرإء مريم ف

ً
 سسيطا

ً
ب قردإحي شياا

ي عام)
 
(. ف   إلثمير 

 عىل( قمنا بجمع وتحقيق قصائد شا2101كتابه)إلكب 
ً
يس وردة معتمدإ

َ
يورك

َ
 عرنا إألربيىلي ك

ي جمعناها من هذه إلمخطوطات) سعة مخطوطات قديمة، وحيث تم نشر هذه إلقصائد ت
( 044إلتر

ي كتاب من مجلدين تحت عنوإن)إ قصيدة
 
يس وردة إألربيىلي ف

َ
يورك

َ
ܟܼܘܵܦܯ  – لمجموعة إلشعرية لك

ܪܹܒܝܵܡܵܝܐ ܪܵܕܐ ܼܐܲ ܓܼܝܫ ܼܘܲ ي دهوكܣܼܘ̈ܭܵܛܼܼܬܵ ܕܓܼܝܼܘܲ
 
ق إلثقافية ف . 7( وقد صدر إلكتاب من مؤسسة دإر إلمشر

ق)إآلشورية   ي حوذرإ كنيسة إلمشر
 
يس وردة ف

َ
يورك

َ
 إلكثبر من ميامر ك

ً
 إلكلدإنية(.  -وعدإ هذإ نجد إيضا

                                                           
1

،  صفحة )   إلثمير 
، إلكب   (.0542( سنة )012 - 011. إلقردإحي

2
ك، ، . بومشبر ي

 .0622، بون (011إلصفحة ) تاريــــخ إألدب إلشيان 
3

وت 064 - 063. إألب إلببر أبونا، أدب إللغة إألرإمية، إلصفحة )  . 0663(، ببر
4

ة إألذهان، سنة   .0612. إألب بطرس نرصي، ذحبر
5
هية   ي أدإب إللغة إألرإمية يعقوب أوجير  منا، إلمروج إلب  

 
ي صفحة )ف

 .0610، إلموصل (020 - 263، إلجزء إلثان 
6
ي أورميا كتاب إلفتات   

 
 .0565، أورميا (241 - 234إلصفحات ) ، منتخبات طبعت ف

7
، مجلدين،  يس وردة إألربيىلي

َ
يورك

َ
ي بطرس بيث يوإالها، إلمجموعة إلشعرية لك

ق إلثقافية . إلشماس رون    .2101دهوك  -دإر إلمشر



 

ܢܕ ܐܕܼܵ ܕܹܥܐ  8ܼܝܲܡܹܕܗ ܕܵܣܼܬܲ

ܥ
ܲ
  ܥܼܘܵܒܐ( ܟܼ )ܒܹܐܝܘ ܠܵ ܵܥܼܡ

 

ܮܧܼܲ  ܐ.  ܼܰ ܼܒܲ ̈ܝܵ ̈ܪܹܬܝܨ ܭܼܧܲ ܪ݁ܒܥܼܝܨ ܘܼܬܲ ܼܐܲ
ܐ.  ܡܵܟܐ ܕܪ݇ܗܲܘܵܣܧܼܝܵ ܬ ܼܣܲ ܠܹܪܼܪܲ
ܕܵܐ݂ܓܲܘܩܞܲܘܣ ܭܹܤܗ ܵܝܘܵܦܵܝܐ. ܘܸܕܦܵܛܐ 

                                  ܩܼܘܪܵܝܵܝܐ.   ܕܼ ܩܸܬܐ ܒܝܼܲ ܼܰ ܣܸ 

ܼܘܠܼܵܬ ܼܰ ܣܮܼܝܵܛܐ ܵܣܬܵܝܐ. ̣ܣܨ ܒ ܕܼ ܼܝܡܸ ܬܼ ܐܸ 
ܝ  ܕܵܣܘܵܠܹܕܗ ܼܼܬܵ ܘܸܥܡ ܵܝܐ.ܩܼܘܟܵ  ܟܼ ܼܐܲ

݂ܒ ܠܼܘܵܩܐ ܵܐܩܵܝܐ܀ ܲ
ܼܰ ܨ ܟ ܡܵܝܐ. ܵܗܼܟܲ  ܼܓܲ

ܬ ܵܗܵܦܐ. ܐܸ   ܗ ܕܹܩܼܪܲ ܹ
̈ܰ ܬ ܬܼ ܒܵܝܘܵܣ ܚܙܼܝ ܹܩܼܪܲ

ܬܵܪܵܦܐ. ̣ܣܨ  ܵܦܵܮܐ ܣܼܛܲ ܱ݇ ܵܝܵܧܐ. ܕܸܦܗܸܘܐ  ܭܼܤܲ
 ܵܣܘܵܬܐ ܘ̣ܣܨ ܵܩܵܞܵܧܐ܀

ܐ. ܘ̣ܣܨ 9 ܕܹܩܘܪܼܝܧܲܘܣ ܹܗ݂ܓܤܲܘܵܦܐ ݇ܗ̣ܘܵ
ܐ. ܜ ݇ܗ̣ܘܵ

ܲ
ܼܠ ݁ܰ ܐ  ܵܐ݂ܓܲܘܩܞܲܘܣ ܸܐܭ ܠܪܼܘܪܼܝܵ

̇ܗ  ݂ܒ ܟܼ ܦܼܲ ܕ݂ܒܵ ܐ ܼܕܲܠܗܲܘܢ  .ܸܰ ܤ̈ܤܹ ܐ. ܼܥܲ ݇ܗ̣ܘܵ
ܚܝܼ  ܐ܀ ܕܼ ܼܐܲ  ݇ܗ̣ܘܵ

ܐ. ܟܢ  ܹܩܵܪܬܵܗܵܦܐ   ݂ܒ ݇ܗ̣ܘܵ ܹܰ ܵܟ
ܤܡܸ  ܝܗܲܘܢ ܼܣܲ

ܲ
ܥܼܡ ܐ. ܐܼܲ  ܟܼ ܼܕܲ ܬ ܟܼ ݇ܗ̣ܘܵ ܵܤܐ ܕܼܒܲ

ܝ ܥܒܼܲ  ܐ. ܟܼܲ  ܕܼ ܐܼܝܼܮܲ ܠܼܝܪܵܬܹܝܢ ܵܣ݁ܧܹܐ  ܕܼ ݇ܗ̣ܘܵ

 عيد ميالد إلرب

 

 

                                                                        

ي سنة )
 
إسمه الذي . لقيرص ملك إلرومان. ( 12ف

 دنحا بالشيانية. يدىع أغسطوس باليونانية. و 

                                                                      

                                                                       

ولد إلمسيح إلرب. من بتول كما كان منتظر. 

بب)علة( والدته وإضحة. هكذإ كتب لوقا وس

 إلطبيب. 

                                                                    

ي أيام قيرص هذإ. ظهر
 
. ليكون السماوي القٌصر ف

. من إلموت ومن إلشيطان. 
ً
 لألنسان محررإ

                                                                        

. و  
ً
رِسَل ؤذ كان قورينوس وإليا

ُ
أغسطوس. قبل من إ

ي كان يحكمها.  الشعوب. لٌُسّجل سورياإلى 
 إلتر

 

 

كل إلذين كان يحكمهم. كما . ٌُسّجلكان إلقيرص هذإ 

 ؤرسإئيل.                                                         بنً أحصى. حيث ييشاإبن إفعل 

 

                                                           
ܪܵܕܐ ܐܼܲ )ܟܼܘܵܦܯ ܣܼܘ̈ܭܵܛܼܼܬܵ ܕ. 8 ܓܼܝܫ ܼܘܲ ܼܕܵܣܝܼܵܬ، ܦܼܘܵܗܕܵܪܐ (، ܪܹܒܝܵܡܵܝܐܓܼܝܼܘܲ ܵܠܵܗܐ، ܣܵܧܼܼܬܵ ܼܩܲ ܼܰ ܼܝܲܗܼܒܼܐܲ ܞܬܲܘܣ ܹܒܝ ܤܵܮܵܧܐ ܪܲܘܦܼܝ ܼܦܲ  . 4102ܣܼܮܲ
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ܐ܀  ݇ܗ̣ܘܵ

ܗ.  ܕܼ ̣ܦܪܼܲ   ܹܰ ̤ܰ ܸܣܡ
ܬ̱ܗܼܒܲ ܵܗܵܦܐ ܘܼܩܲ

ܤ ܟܼ ܕܸܦܗܦܘܲ 
ܲ
ܗ.ܕܼ ܟܡܵܧܯ ܼܠ ܹܰ ܵܐܦ  ܼܝ݇ܧ

ܗ. ܘܦܸ  ܹܰ ܬ݁ܒ
ܠܼܮܲ ܗ ܼܘܲ ܹܰ ܪܬܼܝ

ܲ
ܲܘ݂ܒ ܟܼ ܼܠ ݁ܰ

ܗ܀ ܹܰ ܹܤܗ ܘܐܼܘܣ  ܭܹܤܗ ܒܼܥܲ

ܐ.   ܥ ݇ܗ̣ܘܵ ܵܗ̇ܘ ܹܓܝܬ ܟܸܪܨ ܹܪܵܭܐ ܬܼܒܲ
ܵܦܵܮܐ ܼܕܲܠܗܲܘܢ ܐܼܲ  ܐ. ܵܗܵܦܐ ܟܼ ܱ݇ ݂ܒ ݇ܗ̣ܘܵ ܸ ݁ܰ

ܝ ܵܝܐ ܼܐܲ ܮܼܤܲ ܐ. ܼܒܲ ݂ܒ ݇ܗ̣ܘܵ ܹ݁ܰ  ܟܼ ܸܭܤܗܲܘܢ ܵܟ
ܐ܀ ܬ ݇ܗ̣ܘܵ  ܕܸܐܼܣܲ

݂ܒܵܧܐ ܐܸ   ܡܵܟܐ ܕܵܪܘܵܣܐ ܬܼܵ ܒܵܗܵܦܐ ܼܙܲ ܐ. ܼܣܲ ܐ ݇ܗ̣ܘܵ
ܐ. ݁ܒܝܼ  ܕܸܦ݂ܒܸܥܐ ݇ܗ̣ܘܵ  ܕܼ ܠܸܓܧܵܪܐ ܕ݇ܐܵܦܵܮܐ ܕܼܐܲ

ܐ ܦܸ ݇ܗܘ̣ܵ  ̈ܝܹ ܐ܀ܼܰ ܐ. ܕ݂ܒܐܼܝܹܕܗ ܠܼܛܲ  ܦܸܧܐ ݇ܗ̣ܘܵ
. ܘ̣ܣܨ ܼܼܬܵ ܩܸܡܫ ܵܝܘܸܩܨ ܒܵܗܹܕܐ ܸܥܡ10

ܬ  ܐ.ܬܼܵ ܼܝ݇ܧܼܵܬ ܐܸ ܕܼ ܣ ܬܼ ܵܦܨܪܼܲ  ܹܤܗ ܕܼܒܲ ܘܼܥܲ
ܠܸܛܥ . ܕܹܦܐܸܬܐ ܠܹܒܝܼܼܬܵ ܧܟܼ ܼܝܬܹܬܗ ܦܼܲ ܟܼ ܣ ܼܰ

 ܀ܩܬܼܝܼܼܬܵ 

ܝ̇ܗ ݇ܗܘ̣ܵ  ܹܰ ܗܲܘܢ. ܼܰ ܩܬܝܼ  ܬܼ ̤̤ܗ ܹܓܝܬ ܐܼܝ
ܬܒܼܲ  ܬܼ ܘܵܐܦ ܸܣܵܧ̇ܗ ݇ܗܘ̤ܵ  ܗܲܘܢ. ܘ̣ܣܨ ܼܰ ܼܭܲ

ܐ ܝܼܘܗ̱  ܕܼ ܵܕܘܝܼ  ܡܗܵ ݇ܗ̣ܘܵ ܵܠ̇ܗ  ܕܼ ܣܗܲܘܢ. ܘܼܥܲ
 ܗܲܘܢ܀ ܼܰ ܝܼ ܬܼ ܹܣܐ ܬܼ ܗܘ̤ܵ 

 

نسان إكل   ليعود  كلمته. ذإ وأرسعت  حيث أمر ه

ته.   لقريته وعشبر
ً
ي  وٌُسّجللمدينته. وإيضا

 
أسمه ف

 شعبه وأمته. 

 

                                                                       

 كان. سّجلهم من الناس الذٌنجزية.  كان ٌطلبألنه 

ي إلسماِء كما قال. ءأسما ٌُسّجل هذا
 
 هم. ف

                                                                             

 

ي هذإ 
 
ليطلب. لجنس  العُلىملك إلزمان جاء. ف

  للحياة. بواسطته ٌعٌده إألنسان إلهالك. إلذي 

 

                                                                       

 يوسف. و 
َ
جاء من مدينة إلنارصة. لهذإ إلسبب َصِعد

ي إىل قرية بيت 
ومعه أخذ خطيبته إلطاهرة. ليأنر

 لحم. 

                                                             

                                                                    

تهم.   كانت عشبر
ً
ألنها كانت هي قريتهم. ومنها إيضا

كان إلٌها ذرية دإود. ومن أجل هذإ وكان من 

 مجياهم. 
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ܸܲ ̤ܵܗ ܸܣܡܬܼ ܘ11  ܣ
ܲ
ܼܰ . ܼܼܬܵ ܼܘ݂ܒ ܕܸܬܭ

ܧ݂ܒܼܝܘܼ ܟܼܵ ܕܣܝܼ  ܙ ܼܒܲ ݇ܦ݁݁ܬ ܬܼܵ ܐ ܪܼܣܲ ܐ. ܕܵܐܦ ܼܐܲ
݁ܬܝ ܼܼܬܵ ܠܸܛܥ ܩܬܝܼ ܼܰ ܹܒܝ ܱܵ ܒܨܼܝܼܬܲ  .
ܤ  ܀ܼܕܼܝܵ̈ܧܼܼܬܵ ܼܒܲ

                                
. ܕܵܣܵܬܐ ܼܼܬܵ ܝܼ ܬܼ ܚܸܙܐ ܹܣܐܬܼ ܝ ܬܸ ܟܼ ܸܣܧܹ 
ܡ̈ܟܘܵ ܟܼ ܕ ܕܸܦܬܸܥܐ  ܐ.ܬܼܵ ܡܹܗܝܨ ܼܣܲ

ܝܗܘܼ 
ܲ
ܡܹܗܝܨ ܟܼ ܐ. ܘܸܦܧܬܲܘܩ ܠܬܼܵ ܝܘܼ ܕܼܵ ܼܠ

 ܐ܀ܬܼܵ ܸܐ̈ܣܘܵ 

ܘ. ܵܝܘܸܩܨ  ܕܼ ܟܼܲ   ܼܝܨ ݇ܗ̣ܘܵ
݇
ܹܕܝܨ ܒܐܼܘܪܵܚܐ ܵܐܙܠ

ܘ. ܹܤܗ ݇ܗ̣ܘܵ ܝܹܡܝܨ ܕܼܥܲ ܠ ܘܼܐܲ ܣܼܗܲ ܼܝܨ ܟܼ ܼܘܲ
ܒ݂  ܘ. ܼܒܲ ܘ ܘܵܚ̇ܝܬܼܝܨ ݇ܗ̣ܘܵ ܼܘܠܼܵܬ ܼܰ ݇ܗ̣ܘܵ

ܘ܀ ܬܼ ܘܼܲ   ܣܼܝܗܼܝܨ ݇ܗ̣ܘܵ

ܘ ܵܠ̇ܗ ܟܼܲ  ܝܨ ݇ܗ̣ܘܵ ܬܘ ܟܼ ܒܵ  ܕܼ ܵܚܹܙ̇ ̣ܩܼܒܲ ܵܝܐ. ܼܘܲ
ܘ ܹܱ ܼܘ݂ܒ ̣ܚܵܙܘ ܬܼ ܘ ܵܝܐ.ܟܼ ̇ܗ ܒܵ ܬܼܵ ܕܸܣܨ 

ܦܨܼܝܵܛܐ ܘܚܵ  ܢ ܕܼ ܼܕܲ ܐܠܼܘ̇ܗ ܼܥܲ ܵܝܐ. ܘܼܭܲ
ܐ܀ ̈ܝܵ  ܵܗܹܠܝܨ ܙܼܦܲ

݇ܦ݁݁ܬ. ܦܼܲ ܟܼ ܼܘܠܼܵܬ ܵܣܵܧܐ ܒܵ ܼܰ ܒ   ܼܼܬܵ ܧܟܼ ܵܝܐ ܼܐܲ
݇ܦ݁݁ܬ  ܨ ܕܼܐܲ

ܲ
ܸܮܪܝ ܼܠ ݇ܦ݁݁ܬ. ܼܦܲ ܵܣܵܧܐ ܵܓ̇ܛܵܟܐ ܼܐܲ

ܡ ܕܹܠܗ ܵܚ̇ܙܵܝܐ ܕܼ ܝܵ  ݇ܦ݁݁ܬ. ܵܗ̇ܘ ܸܣ݁ܕܸ ܵܥܐ ܼܐܲ
݇ܦ݁݁ܬ܀  ܼܐܲ

                                     

 لكي تتم 
ً
ي رمز تلك وإيضا

ي إلهٌا إلكلمة. إلتر
 
ميخا ف

 يا  أنتوإلنبؤة. 
ً
ة قرٌة إيضا بيت لحم. لسِت صغبر

 .المدنبير  

  

  

 

ى  ر
ىع أمة مالِك. لبرَ سّيد كل إلم .مجئمن خاللِك سبر

 إليهود. وليخلص كل إألمم. 

          

                                                                 

ي إلطريِق. يوسف وإلذيو
 
ون ف ن  عندما كانوإ يسبر

ون وينظرون.  وكانوا لبتول إلى اكانوإ معهم. ويسبر

 .مندهشٌن

 

                                                                     

. وكانوإ يظنون إنها من تبكًكانوإ يشاهدونها وهي 

 رأوها فرحة ومشورة. وسألوها 
ً
. وإيضا إلتعب تبكي

 .  عن تلك إلحالتير 

                                                               

                                                                             

. يا أيتها إلطاهرة لماذإ  أيتها إلبتول لماذإ تبكير 

ء إلذي  ي
. ذلك إلشر . فّشي لنا ألنِك تعرفير  تضحكير 

 أنِت ترينه. 
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 ̤ܰ ܤ̈ܤܼܝܨ. ܕܸܣܨ  ܥܵܧ ܕܵܚ̇ܙܵܝܐ ݇ܐܵܦܐ ܬ̈ܪܹܝܨ ܼܥܲ
̈ܝ ܵܩ̇ܝܤܼܝܨ. ܕܸܣܨ ܼܝܲܤܼܝܧܝ  ܼܒܲ ܝܗܲܘܢ ܼܓܲ ܬܼܪܲ
ܠܹܒܬܝ ܵܗܐ ܵܩ݂ܓ݁ܕܼܝܨ. ܕܸܣܨ ܸܩܵܤܡܝ ܠܼܝ 

 ܘܹܠܗ ܵܓ̇ܙܣܼܝܨ܀

ܪܬܝܼ  ܱܵ ܸܦܤܞܲܘܢܕܼ ܥܼܲ 
ܲ
ܬܵܬܐ ܼܼܬܵ ܼܠ ܼܞܲ . ܒܼܤܲ

ܵܝܧܝܼ  ܪܝܼ ܼܼܬܵ ܬܼܪܲ ̈ܝܵܡܘܵ ܟܼ ܒ ܟܼ . ܕܼܐܲ
ܲ
ܐ. ܬܼܵ ܢ ܼܠ

݁ܕܼܝܪܘܼ  ̣ܜ ܸܭܤܵܮܐ ܕܼܙܲ  ܐ܀ ܬܼܵ ܕܼܦܲ

ܚ̣ܚܵܙܐ ܵܝܘܸܩܨ ܕܸܚܒ݂̈  ܚ݁ܕܼܘ̇ܗ. ܘܼܐܲ ̇ܗ ܼܵܰ ܹܲ ܼܐܲ
݂ܒܵܧ̈ܘ̤ܗ ܐܸ  ܬ݁ܟܼܘ̇ܗ. ܘܩܸ ܬܼ ܼܘܲ ̈ܪܹܐ ܕ̈ܪܼܘܵܚܹܧܐ ܕܼ ܼܟܲ

ܬܕܼ ܚܼܲ  ܤܼܥܲ
ܲ
ܭ̱ܬܝܼܘ̇ܗ܀ ܬܼܵ ܪܼܘ̇ܗ. ܼܠ ̇ܗ ܼܐܲ  ܐ ܕ݂ܒܵ

ܪܬܝܼ 
ܲ
ܐ. ܼܼܬܵ ܵܝܘܸܩܨ ܼܠ ̣ܩ ݇ܗ̣ܘܵ  ܚܼܙܲ

ܐ. ܘܟܼܲ ܼܼܬܵ ܦܝܼ ܕܼܵ ܕܵܣܘܠ ܝܼܸܬ݁ ݇ܗ̣ܘܵ ̤ܗ̣ܘ  ܕܼ  ܼܦܲ
ܐ. ܵܣܬܵܝܐ ܕ ܢ ܟܼ ܒܐܼܘܪܵܚܐ ܵܪܹܕܐ ݇ܗ̣ܘܵ

ܐ܀ ܕܼ ܼܝܡܸ ܬܼ ܐܸ   ݇ܗ̣ܘܵ

ܬܐ ܵܝܘܬܼܵ ܐܸ   ܤܼܥܲ
ܲ
ܹܤܗ  ܕܼ ܐ. ܟܼܲ ܬܼܵ ܸܩܨ ܼܠ ܼܥܲ

ܮ̈ܪܝܵ  .ܼܼܬܵ ܦܝܼ ܕܼܵ ܵܣܘܠ ܹܲ ܘܼܣܲ ̈ܝ . ܼܼܬܵ ̣ܚܵܙܘ ܼܚܲ
ܙܸܠ݂ܓ ܒܵܵܗ݁ ܕܼܘܟ݁   ܀ܼܼܬܵ ܘܦܼܘܗܵܪܐ ܕܼܣܲ

ܒ݂ 12  ܵܬ̇ܗ ܟܼ ܹܬܗ. ܠ݂ܒܘܼ ܕܼ ܼܘܠܼܵܬ ܼܝܑܼܡܸ ܼܰ ̣ܚܵܙܘ ܼܕܲ
݂ܒ̈ܪܼܘܩܹܥܐ ܟܬܼܲ  ܗ.ܟܼ ܼܘܲ ܹܰ  ̤ܰ ܘ݂ܒܐܲܘܪܵܝܐ ܵܩܼܤܲ

ܬܘ ܒܼܝܡܝܼ  ܼܣܲ ܗ. ܘܸܐ݁ܬܼܕܲ ܹܰ ܪܣܵܝ  ܼܘܹܬܗ܀ܕܼ ܘܼܐܲ

                                 

 . . ويقفون من ِكال إلجانبير  ي أرى شعبير 
أجابت أن 

ي يسجدون. ومن شماىلي ىلي وله إلذي م
ي ألبت 

ن يميت 

 .ٌتوّعدون

 

                                                                            

ي من إلليل. 
ي إلهزيــــع إلثان 

 
وقبل أن يصلوإ إىل إلقريِة. ف

 . ِ ق شمس إلبرِ . أرسر  إلذي هو إألطول من كل إللياىلي

                                                                 

ها إلمخاِض. فأنزلها ءقد جا أنه رأى يوسف

 وأحاطو
ر
طوها. إلروحانيير  أحا قات. وجوها أبنائه

ي فيها أ
  . هاحلّوللمغارة إلتر

                                                               

 ِ
حرص  نما . وبيقابلةفذهب يوسف إىل إلقريِة. لكي ير

.  هو 
َ
ِلد ي إلطريِق. َربر إلكل كان قد ور

 
يسبر ف

19  

                                                            

                                                                     

 قوات. فرأوإ القابلةجاء يوسف إىل إلمغارِة. ومعه 

ي ذلكاموو 
 
ع ف

ر
 إلمكان.  ِكِب. وإلنور يش

 

 

قع.   بالرر
ٌ
. لبكرها وقد لفته

ر
رأوإ أن إلبتول قد ولدته

. وقد تعجبوإ بوالدته. 
ر
ي إلمذود كانت قد وضعته

 
 وف
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ܗܵܪܐ ܕܵܣܹܬܐ ܒܬܝܼ  ܗ ܼܼܬܵ ܐܲܘ ܼܬܲ ܹܰ ݂ܒ ܬܼܟܲ . ܕܼܣܲ
ܡܹܗ݂ܒܝܼ  ̱ܮܬܹܝܗ ܥܒܼܲ ܼܼܬܵ ܼܭܲ ܐ  ܕܼ . ܕܼܣܲ ݇ܗ̣ܘܵ

ܬ  ܀ܼܼܬܵ ܐ. ܘܐܲܘܪܵܝܐ ܭܼܝܵܞܐ ܸܬܭܘܝܼ ܬܼܵ ܣܼܥܲ

ܐ. ܵܠܘ ܬܼ ܵܬܐ ܹܓܝܬ ܐܸ ܟܼ ܒܘܼ  ܧܼܝ ݇ܗ̣ܘܵ ܼܟܲ
ܐ. ܹܣܗ ܒܵܬܐ ݇ܐܚܹܬܵܦܐ ݇ܗ̣ܘܵ ܸܱ ܱܵ ܒܵܵܗ̇  ܕ ܸܐ

݂ܒܼܘ̤ܗ ܩ ܕܼ ܕ̤ܗ̣ܘ ܼܝܑܼܡܝܼ  ܐ. ̣ܣܨ ܼܐܲ ܡ ܕܼܵ ݇ܗ̣ܘܵ
                                                                          ܐ܀ܕܵܥܡܵܤܐ ݇ܗܘ̤ܵ 

ܐ. ܘܵܐܦ ̣ܣܨ  ܕܼ ܼܝܡܸ ܬܼ ܼܘܠܼܵܬ ܐܸ ܼܰ ܘ̣ܣܨ ܒ ݇ܗ̣ܘܵ
ܐ ܟܼܲ  ̈ܝܵ ܐ. ܘ݂ܒܘܼ  ܕܼ ̣ܥܤܼܲ  ܕܼ ܼܣܲ ܵܬܐ ܟܼ ݇ܗ̣ܘܵ

ܐ. ܟܼܲ  ܐ ݇ܗ̤ܘܵ ̈ܚܹ
̣ܣܨ ܭܝܲܘܠ  ܕܼ ܠܪܲܘ݂ܓܵܐܐ ܕܼܐܲ

ܐ܀ܬܼ ܐܸ  ܥ ݇ܗ̣ܘܵ ܼܛܲ  ܼܦܲ

ܙܪܼܘ̈ܪܹܐ ܐܸ  
݂ܒܼܥܲ ܱܵ  ܟܼ ݁ܟܬܸ ܬܼ ܼܘܲ ܐ.  ܐ ܬܼܵ ܡ ܐܸ ܕܼܵ ݇ܗ̣ܘܵ

ܐ.  ܜ ݇ܗ̣ܘܵ
ܲ
ܮܼܡ ̈ܪ13ܕܼܦܲ ܹܦܐ ܕܹܬܐ̈ܦܹܐ ܼܝܲ

ܐ. ܘܪܼܘܚܪܘܼ  ܠ݂ܒܼܝܯ ݇ܗ̣ܘܵ ܵܭܐ ܹܠܗ ܕܼ ܼܕܲ
ܐ܀ ܡ݁ܒܸܯ ݇ܗ̣ܘܵ  ܼܦܲ

ܢ   ܐ. ܼܥܲ ܘ ܐܲܘܪܵܝܐ ܸܐ݁ܬ݁ܬܩܼܝܥ ݇ܗ̣ܘܵ ݂ܒ݂ܓܵ ܘܼܕܲ
ܨ ܐܸ  ܐ.ܬܼ ܕܸܓܧܼܪܲ ܪ ݇ܗ̣ܘܵ ܥܼܬܲ ݂ܒܥܼܝܵܬܐ  ܼܒܲ

ܲ
ܘܼܠ

̈ܪ݂ܓܼܝ݂ܓܵ  ܐ. ܼܘܲ ܣܼܝ ݇ܗ̣ܘܵ ܥ ܼܼܬܵ ܸܐ݁ܬܼܕܲ ܱܵ ݂ܩܼܒܲ  
ܐ܀   ݇ܗ̣ܘܵ

݂ܦܛܸ  ܛܵܤܐ ݇ܗ̣ܘ ܼܕܲ
ܲ
ܝ̣ܣܨ  ܼܰ ܘܼܠ ܵܝܐ. ܼܐܲ  ܟܼ ܭܼܤܲ

̮ܧܹܮܗ  ܥ ܼܦܲ ܵܝܐ. ܵܩ̣ ܬ ܦܼܘܹܣܗ ܼܚܲ ܕܸܐܼܣܲ
ܹܛܝܘ̤ܗ ܠܸܓܧܵܪܐ ܟܼ ܐܘܼ  ܲܵ ܒܐܲܘܪܵܝܐ. ܕܼܦܲ

  ب أنّ ٌا للعج
ر
 جعل. لهبسيد إلخليقِة. إلذي مركبته

.  والمذود الحقٌرمن إلمغارة مسكنه. 
ر
 ِفرإشه

                                                                                                                                     

 

 
ر
 وقد د

ً
لكونه  لكنر. خآىعي إلِبكر. ليس ألن ألمه إبنا

. من 
َ
ِلد  إلعالم.  ٌكون أن قبل أبٌهقد ور

 

 

. و
َ
ِلد  من إلماءِ أومن إلبتول ور

ً
. وصار حٌن تعّمذ يضا

ين من إألخوة.   للكثبر
ً
 من  حٌثبكرإ

َ
ِعث بر

 إلجحيم)إلشيول(. 

 

                                                                     

َف بالقماِط. أل 
ُ
 آجل وقد ل

َ
ع ِ
ب   . أورإق عنهدم جاء لير

لِبسه إلروح إلقدس.  ي لبسها. ولير
 إلتير  إلتر

 

 

ي إلمذود و
 
وتشبّه . ألن جنسنا قد تبّددضع. قد وُ ف

 . ومن إلشهوإت لم يشبع. بالحٌوان

                                                                           

 

. ء. كهو إلخبر  إلذي نزل من إلسما و ما قال فمه إلحي

ي إلجنس  مأكلا ووضع نفسه  ي إلمذود. ليحتر
 
ف

ي.   إلبشر
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 ݇ܐܵܦܵܮܵܝܐ܀

ܵܥܘܵ  ܼܰ ܐܝܼ 14 
ܵ
ܐ ܹܕܝܨ ̈ܪ ܘ ܬܼܵ ݇ܗ̣ܘܵ ܭܹܬܝܨ ݇ܗ̣ܘܵ ܐ. ܼܕܲ

݁ ܕܼܘܟ݁  ܘ ܚܼܼܬܵ ܵܒ̇ܗ ܒܵܵܗ ܪ ܕܼܵ . ܘܵܦܞܬܼܝܨ ݇ܗ̣ܘܵ
̈ܪܥܝܵ   ܼܼܬܵ ܼܣܲ

ܵ
ܞ̈ܪ ܥ ܼܣܲ ܪܼܒܲ  ܐ܀ ܬܼܵ . ܒܸܡܡܵܝܐ ܼܐܲ

ܝ̈ܗܘܲ     ܢ. ܘܵܗܹܠܝܨ ܸܐܦܲܘܢ ܭܵܤܼܗܲ
ܵܥܘܵ 

ܵ
݁ܓܡܼܝ ܠܗܲܘܢ. ܵܝܘܸܩܨ ܬܼ ܐ ܕܐܸ ܬܼܵ ܕ̈ܪ

ܹܮܐ  ܣܼܧܲ ܙ݂ܒܲܘܠܲܘܢ. ܼܘܲ ܘܝܼܘܩܞܲܘܣ ܼܘܲ
 ܘܵܐܹܭܝܬ ܘܸܭܤܥܲܘܢ܀ 

                                           

 ܼܲܲ ܵܒܐ ܬܼ ܐ ܠܘܵ ܬܼܵ ܐ ܐܸ ܟܼܵ ܘܼܣܲ ܗܲܘܢ. ܘܦܼܘܗܵܪܐ ܼܪܲ
̤ܬ ܸܐܦܲܘܢ. ܼܼܬܵ ܘܸܕܚܡ̱  ܚܙܼܝ ܠܗܲܘܢ.ܬܼ ܐܸ   ܸܐܚܼܕܲ

̈ܝܗܲܘܢ܀ ܼܦܲ ܢ ܼܐܲ ݂ܡܘ ܼܥܲ  ܘܸܣܧܹܮܡܝ ܦܼܧܲ

ܡܗܵ   ܵܥܘܵ  ܕܼ ܘܼܥܲ
ܵ
ܐ. ܕܦܼܘܗܵܪܐ ܬܼܵ ܕܸܚܡܘ ̈ܪ

ܰ݁ ܹܠܗ ܕܣܘܼ  ܝ
ܲ
ܭܹܬܝܨ  ܐ.ܬܼܵ ܚܵܙܘ ܕܼܠ ܘܼܕܲ

ܬܒ݁  ܘ ܒܼܐܲܪܵܥܐ ܼܚܲ ܐ ܼܼܬܵ ݇ܗ̣ܘܵ . ܘܸܠܡܵܝܐ ݇ܗ̣ܘܵ
ܰ݁ ܵܩܢ ܵܨܘ ܝ

ܲ
 ܐ܀ܬܼܵ ܘܼܠ

                              
ܬܵܬܐ. ܐܸ ܕܼܵ ܘܼܕܲܩ ̈ܝ ܵܥܼܤܲ ܵܚܘܼܝ ܬܼ ܡ ܟܢ ܒܼܧܲ

ܵܥܘܵ 
ܵ
ܘ̤ܗ ܵܪܥܵܝܐ ܼܵܰ ܐ.  ̤ܗ̣ܘ ܐܝܼ ܬܼܵ ܠ̈ܪ

ܝ ܮܡܼܝܛܘܼ ܕܐܸ  ܟܼ ܕܩܼܘܭܼܵܬ. ܼܐܲ
ܲ
ܬ ܼܠ  ܐ܀ܬܼܵ ܼܣܲ

 

                                                                

 

عاة.  ي ذلك إلمكان. وكانوإ  حالّونوكان هناك رر
 
ف

ي إلليل أربعة نوبات. حول القطعانيحرسون 
 
 . ف

                                                                  

لرعاة إلذين ظهر لهم. يوسف ا .همؤوهذه هي أسما

ي وأشبر وشمعون. 
 ويوسطوس وزبولون. ومنشر

 

                                                            

 

. وأخذهم عظٌما انوررأوا وجاء إلمالك عندهم. و

 إلخوِف. وفجأة وقعوإ عىل وجوههم. 

                                                                   

                                                                   

. له شبيه ال ا نوراا رأو ألنهمولهذإ خاف إلرعاة. 

ي أرض خربة. وكان ليل ولم يكن  ألنهم كانوا حالٌّنو
 
ف

 .ت  هناك صو

 

        

ي إ 
هو إلرإىعي  أنّهللرعاة.  أُظِهرلمسكونة. وقبل كل بت 

  إلحق. كما قال للرسل. 
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ܐ. ܠܠܤܼܘܭܹ  ܼܝܲܐ ݇ܗ̣ܘܵ ܐ ܼܒܲ ܘܼܝܕ ܕܼܵ ܐ ܦ݂ܒܼܝܵ
ܐ. ܕܵܪܹܥܐ ܟܢ ܸܣܹܧܗ  ܬ ݇ܗ̣ܘܵ ܼܒܲ ܡܵܟܐ ܼܩܲ ܼܣܲ
݂ܓܸܥܢ  ܐ. ܘܵܥ̈ܧܹܗ ܠܸܮܤܥܲܘܢ ܼܐܲ ̣ܜ ݇ܗ̣ܘܵ ܕܼܦܲ

ܐ܀                            ݇ܗ̣ܘܵ

݂ܒܸܡܡܵܝܐ ܐܸ  ݂ܒܵܧܐ ܬܼ ܘܼܕܲ ܐ. ܒܼܙܲ ܼܝܸܡܕ ݇ܗ̣ܘܵ
ܤܡܸ  ܐ ܕܹܒܗ  ܟܼ ܕܸܚܮܵܟܐ ܼܣܲ ܐ. ܵܙܹܕܩ ݇ܗ̣ܘܵ ݇ܗ̣ܘܵ

ܪ ܦܼܲ ܕܼ ܦܸ  ܐ. ܘܵܥܡܵܤܐ ܟܹܡܗ ܹܒܗ ̣ܦܼܗܲ ܜ ݇ܗ̣ܘܵ
ܐ܀  ݇ܗ̣ܘܵ

݂ܒܬܝܼ  
ܲ
ܐ ܼܠ ̣ܢ ݇ܗ̣ܘܵ  . ܘܹܒܗܼܼܬܵ ܒܸܡܡܵܝܐ ܼܥܲ
ܥܼܼܬܵ 

ܲ
ܥ ̣ܣܨ ܭܝܲܘܠ ܵܒܼܡ . ܘܹܒܗ ܬܼܘ݂ܒ ܵܩ̣

ܐ ܕܸܦܧܬܲܘܩ ܼܼܬܵ ܒܮܼܘܵܠܥ ܵܝ̈ܘܣܵ  . ܵܐ̇ܬܹ
ܵܦܮܘܼ   ܐ܀ܬܼܵ ܱ݇

  ܼܲܲ ܵܥܘܵ ܟܼܵ ̣ܥܵܧܐ ܼܣܲ
ܵ
ܬ ܠܗܲܘܢ. ܠ̈ܪ ܐ ܬܼܵ ܐ ܘܸܐܼܣܲ

ܱܵ ܸܬܗܸܘܐ ܼܼܬܵ ܕܸܕܚܡ̱  ܚܙܼܝ ܠܗܲܘܢ.ܬܼ ܕܐܸ   
ܬ ݇ܐܵܦܐ ܠܬܼܵ ܘܼ ܕܼ ܢ. ܕܚܼܲ ܘܲ ܟܼ ܠ ܼܒܲ  ܲܘܢ܀ܟܼ ܐ ܣܼܪܲ

ܡܛܘܲ   ܐ ܼܒܲ ܱܵ ݇ܗ̣ܘܵ ܱܵ ܟܼ ܠ ܕܼ ܘ ܲܘܢ ܵܗܘܵܝܐ. ܸܐ
ܵܝܐ. ܕܵܗܐ ܼܝܑܼܡܝܼ  ܼܰ ܹܚܝܬܼ ܢ ܕܼܲ ܟܼ ܠ  ܕܼ ܭܼܤܲ

݂ܓܵܬܵܦܵܝܐ܀ ܵܠܵܗܐ ܼܦܲ  ܣܮܼܝܵܛܐ ܵܣܬܵܝܐ. ܼܐܲ

ܐ  ܱܵ ݇ܗ̣ܘܵ ܐ. ܕ ܤܹܗܗ ݇ܗ̣ܘܵ ܣܮܼܝܵܛܐ ܵܣܬܵܝܐ ܼܭܲ
ܝ ܲܵ  ܟܼ ܼܐܲ ܐ. ܘܵܐܦ ܼܩ ݇ܗ̣ܘܵ ܣܼܘܹܭܐ ̣ܦܼܬܲ

ܐ. ܘ ܐ ݇ܗ̣ܘܵ ܬܦܲܘܢ ܵܕ݁ܣܹ ܱܵ ܠܙܼܘܪܵܒܹܒܢ ܠܼܒܲ

ܐ܀ ܥ ݇ܗ̣ܘܵ  ܵܦܹܛ̇

                                

                                                              

. قد عّزى  ي َ وموىس إلنتر
َ أّن راعً دإود إلملك. َسشر

.  الكل
َ
ع
َ
ق منه. ورعيته لشمعون أود  أرسر

 

 

                                                         

 وألنه قد 
َ
ِلد ي  فً ور

 
ا كان إلظالم   وقتإلليل. ف  .متحّكما

. وإلعالم كله به 
َ
ق ِ

شر كان يجب من خالله أن ير

 .إستنار

 

ي إلليل دخل إىل إلخليقة. و
 
قام من هوة  فٌهف

ي 
ي نهاية إلعالم. سيأنر

 
 ف

ً
إلجحيم. ومن خالله إيضا

 ويخلص إألنسانية. 

 

إلذين ظهر لهم. ال  أجاب إلمالك وقال لهم. للرعاة

كم.   أسشر
ً
ي فرحا

. ألن 
ً
 يكون لكم خوفا

 

لكل إلذين تحت  ولكن. تكونوليس لكم فقط 

 .المتجّسدلد إلمسيح إلرب. هللا هوذا وُ  ألنهإلسماء. 

 

                                                       

. الذي خلّصكموىس ألنه لم ٌكن إلمسيح إلرب.  َسّماه

نون يشبه. وال لزوربابل يقاوال إيض  لبر
ً
 رن. ا

                                                               

                                                                              

                                                                       



ܬܩܼܘ̤ܗ. ̣ܣܨ  ܵܤܐ ܼܦܲ ܵܗ̇ܦܲܘܢ ܹܓܝܬ ܠܼܥܲ
ܨܝܼܘ̤ܗ.ܼܼܬܵ ܚܞܝܼ  ܱܵ ܼܦܲ ܢ ܹܕܝܨ   ܹܕܝܨ  ܵܣܼܬܲ

ܘ ܹܒܗ  ܝܤܧܼܘ̤ܗ. ܚ݂ܝܵ ܐ ܕܼܗܲ ܤ̈ܤܹ ܠܼܥܲ
ܠܵܤܘܵܬܐ ܙ  ܐܼܘ̤ܗ܀ܟܼܵ ܼܘܲ

  ܱܵ ܢ ܥ̤ܘ ܬ ܠܗܲܘܢ ܪܼܘܵܚܵܧܵܝܐ. ܼܥܲ ܘܸܕܐܼܣܲ
ܪܸܣܐ ܒܐܲܘܪܵܝܐ. ܕܟܼܲ  ̈ܝܗ ܕܼ ܼܕܲ ܝܼܧܲ ܱܵ ܼܥܲ ܐ ܬܼܵ ܲܘܢ 

ܝ ܱܵ ܸܦܛܮ݂ܒܼܘܵܦܝܵܗ ܼܐܲ ܪܵܝܐ܀  ܟܼ ܵܚܙܵܝܐ.   ܼܒܲ
ܥ ܦܼܘܵܪܵܦܵܝܐ. ܐܸ 15 ܚܙܼܝܘ ܬܼ ܘܸܣܧܹܮܡܝ ܼܥܲ

ܵܝܐ. ܟܼܲ  ܭܼܤܲ ܹܲ ܼܕܲ ̈ܝ ܠ݂ܒܼܝܮܼܝܨ ܦܼܘܗܵܪܐ  ܕܼ ܼܚܲ
ܵܝܐ܀

ܲ
ܹ ̈ܚܼܡ ̈ܲ ݁ܒܛܼܝܨ ܒܵܪ ܣܼܮܲ ܐܵܝܐ. ܼܘܲ                        ܼܦܲ

ܡܗܵ  ܵܥܘܵ ܬܼ ܐܸ  ܕܼ ܘܼܥܲ
ܵ
ܐ ܬܼܵ ܚܙܼܝܘ ̈ܪܼܘܵܚܹܧܐ. ܠ̈ܪ

ܹܦܐ. ܕܹܦܐܠܧܼܘܢ ܕܣܵ 
ܵ
݂ܓ̈ܪ ܬܵܝܐ ݇ܗ̣ܘ ܼܦܲ

ܹܦܐ. ܵܗܘ ܕܼܝܡܝܼ 
ܵ
ܹܦܐ܀ ܼܰ ܹܒܝ ܕܼ ܕܦܼܘ̈ܪ

ܵ
ܧ̈ܪ  ܼܥܲ

ܵܝܐ ̤݇ܗ̣ ܹܣܐ  ܕܸܣܨ ܭܼܤܲ ܐ ܬܼ ܼܘܲ ܱܵ ݇ܗ̣ܘܵ ܗ. ܘ ܹܰ ܼܝ
ܝ ܝ̇ܗ. ܘܼܐܲ ܹܰ ܪܵܥܐ ܐܼܝ ݁ܒܛܼܘ̤ܗ  ܟܼ ̣ܣܨ ܼܐܲ ܕܼܭܲ

݁ܒܵܬܦܼܘܹܬܗ܀ ܕܼ ܒܼܝܡܝܼ  ܤܼܕܲ ܨ ܼܒܲ  ܼܘܹܬܗ. ܵܗܼܟܲ

                               
ܝ ݂ܒܬܝܼ  ܕܼ ܕܟܼܲ  ܟܼ ܘܼܐܲ

ܲ
ܐ. ̣ܣܨ ܼܼܬܵ ܼܠ ̣ܢ ݇ܗ̣ܘܵ  ܼܥܲ

̈ܝܗ ܵܧܐ ܕܼ ܲܘܢ ܸܐܩܰ݁ܓܸ ܸܟܧܼܮܲ ܐ. ܵܗܼܟܲ  ݇ܗ̣ܘܵ
ܐ. ̣ܣܨ ܟܡܗܲܘܢ  ܠܵܬܘܵܣܐ ܩܸܡܫ ݇ܗ̣ܘܵ

ܐ܀ ܜ ݇ܗ̣ܘܵ ܼܒܲ ܲ
ܼܰ  ܸܐܭ

لصوهم إلشعب. لكن لم يخ خلّصوا قدء ألن هؤال 

 به صار لهم. بهمنوإ آ الرّب للذٌنلكن من إلخطياة. 

 وعىل إلموت أنترصوإ.  حٌاة

 

 

ي إلمذود. 
 
. عن إلطفل إلموضوع ف ي

وقال لهم إلروحان 

 يونهم تنظر لألعجوبة. أن ال يظنوهوحيث أن ع

 . كُمحتقَر

                                                                   

ت قو
َ
. شوِهد ي

. وهم السماء اتوفجأة مع إلنورإن 

. ويسبحون بأصوإت حلوة.   بهي
ً
 يلبسون نورإ

                                                            

. الروحانٌون ظهر وفجأة  لكً . للرعاة إلجسديير 

. إلذي ولد  .  بٌنيعلموإ أنه رب إلنورإنيير   إألرضيير 

                                                              

من إألرض.  ولم تكنمن إلسماء كان مجياه. وألنه 

ه.   بتدببر
ً
 وكما سبحوه بميالده. هكذإ إيضا

                                                             

 

 وكما دخل إىل إلخليقة. 
َ
ِجد إ . هكذله من جموعهم سر

 .
َ
ىل َصِعد .  إىل إلعر

َ
ّبح  ومن إلجميع سر
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ܹ ܬܠܵ ܟܼ ܐܼܲ 16  ̈ܲ ܘ ܵܩ . ݇ܐܵܪܵܙܐ ܼܼܬܵ ܸܬܙܘ ݇ܗ̣ܘܵ
ܵܠܵܗܐ ܬܼܵ ܝܘܼ ܼܵܰ ܠܝܼ ܬܼ ܕܼܲ  ܲ

ܼܱ ܐ. ܼܝ݇ܲܗ݂ܒܘ 
ܝܵܧܐ  ݂ܒܵܬܐ ܘܼܭܲ ܸܬܭ݁ܒܲܘܚܼܵܬ. ܘܼܩܲ

ܵܦܮܘܼ   ܐ܀ܬܼܵ ܱ݇

ܪܵܥܐ ܐܼܲ   ܢ ܼܐܲ ̇ܗ ̣ܭܵܬܐ ܟܼ ܼܥܲ ܸܬܙܘ ܭܵܡܵܤܐ. ܕ݂ܒܵ
ܭܵܡܤܵ  ܠܗܲܘܢ  ܼܰ ܐ. ܕܹܒܝܵܣܵܬܐ ܼܕܲ ܨ ܼܘܲ

ܲ
ܼܠ

ܗ ܬܼ ܭܵܡܵܤܐ. ܒܹܤܐ ܕܼ ܒܼܲ ܥ ܹܰ ܡܵܝܐܼܝ  ܕܼܣܲ
 ܭܵܡܵܤܐ܀ 

݂ܒܵܬܐ ܼܝ݇ܲܗ݂ܒܘ ܠܵܤܝܘܲ  ܬܼܪܲܬ̤ ܬܼ ܐ. ܕܐܸ ܬܼܵ ܘܼ ܬܼ ܼܩܲ  ܼܚܲ
݂ܒܕܘܼ   ܚܵܡܨ ܼܼܬܵ ܐ. ܘ݂ܒܼܘ̈ܪܟܵ ܬܼܵ ̣ܣܨ ܼܥܲ

ܝ݁ܒܘܼ ܬܼ . ܐܸ ܼܼܬܵ ܵܠ̈ܘܵܝ   ܐ܀ ܬܼܵ ܼܝـܸܗ݂ܒ̈ ܵܠ̇ܗ ܒܼܞܲ

ܥܒ݁  ܲ
ܼܰ ܱܵ ܸܣܮ ܼܝܨ. ܘ̣ܣܨ ܕܼ ܘܼܕܲܠܵܤܘܵܬܐ 

ܬܪܼܝܨ.ܼܰ ܵܦܤܲܘܵܩܐ ܣܸ  ܮ ܼܚܲ ܢ ܼܒܲ ܹܤܗ ܘܸܐ
ܝܤܧܼܝܨ ܘܵܥ̇ܤ݁ܕܼܝܨ. ܵܚܹܐܝ̇ܨ ܹܒܗ  ܣܼܗܲ

ܥ ܵܥܡܤܼܝܨ܀
ܲ
 ܠܵܥܼܡ

ܵܝܐ. ܵܚܘܼܝܘ   ܮܼܤܲ
ܲ
ܚܘ ܥܼܝ̈ܪܹܐ ܼܠ ܦܼܬܲ ܘܼܕܲ

ܦܛܸ  ܪܵܥܐ  ܼܰ ܼܕܲ ܵܝܐ. ܘܵܣܵܬܐ ݇ܗ݂ܘ ܕܼܐܲ ̣ܣܨ ܭܼܤܲ
ܪܵܥܐ ܥܒܼܲ  ܲ ܼܱ ܵܝܐ. ܵܗ̇ܘ ܕ ܭܼܤܲ ܝ ܕܼ ܘܼܕܲ  ܟܼ ܼܐܲ

ܵܝܐ܀   ܭܼܤܲ

أعطوإ هلل رزوإ بثالثة أصوإت. رس إلثالوث. كو 

 لألنسانية.  األمانو الرجاء. والتسبٌح

 

                                                                          

                                                                      

ي فيها حل رب  كرزواعىل إألرض 
إلسالم. إلتر

إلسالم. وبيننا وبينهم صنع إلسالم. بمجياه إلممتىلئ 

ا   .سلما

 

 .  أعىط للمونر
ً
تحرروإ من إلعبودية. حٌث رجاءإ

عىطي 
ُ
 من إللعنات. إ

ً
 بالنعمة. لهم  وبركات بدال

 

                                                           

ستعبدوإ للموِت. و وأن  من إلناموس يتحررون. ال ير

أبد  به إلىعتمدوإ. يعيشون امنوإ وآوإذإ بإسمه 

 إألبدين)إلدهر(. 

 

                                                                      

 بذلك أنهلسماِء. أظهروإ إلى  طارتئكِة إلمال ألن و

رض. إلذي هو سيد إلسماء وإألونزل من إلسماء. 

 إلسماِء. كما صنع إألرض 
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ܩܘ ܘܐܸ 17 ܵܥܘܵ ܬܼܵ ̣ܚܼܙܲ
ܵ
ܵܪ̇ܗ ܼܰ ܵܪ̇ܗ ܒܵ ܼܰ ܐ. ܒܵ ܬܼܵ ܘ ̈ܪ

ܚܙܵ  ܬ ܐ.ܬܼܵ ܼܕܲ ܤܼܥܲ ̣ܚܵܙܘ ܦܼܘܗܵܪܐ ܼܒܲ ܐ. ܬܼܵ ܼܘܲ
 ܐ܀ܬܼܵ ܣܘܼ ܕܼ ܕܸܭܤܵܮܐ ܙܥܲܘܪ ܹܠܗ ܒܼܲ 

ܱܵ ܟܬܝܼ   ܙܪܼܘ̈ܪܹܐ. ܐܼܲ  ܟܼ ̣ܚܵܙܘ ܥ̤ܘ ܵܤܐ ܟܼ ܒܼܥܲ
ܬ ܹܪܫ ܥܼܝ̈ܪܹܐ. ܲܵ ܵܩ̇ܝܤܼܝܨ  ܕܸܐܼܣܲ ݂ܒܸܕܚ ܼܘܲ

݇ܧܵܒ̈ܪܹܐ܀ܕܼ ܩܸ   ̈ܪܹܐ. ܘܵܪ̇ܥܡܼܝܨ ܸܣܹܧܗ ܼܓܲ

ܘ. ܬܠܵ   ܼܝܘ ݇ܗ̣ܘܵ ݁ܰ ܝ ܝܗܲܘܢ ܕܼܐܲ  ܼܼܬܵ ܩܼܘ̈ܪܵܒܼܧܲ
ܘ. ܠܵܝܘܸܩܨ ܸܒܪܵܬܐ  ܝܗܲܘܢ ݇ܗ̣ܘܵ ܲ ܼܰ ܹܓܝܬ ܐܼܝ

ܘ. ܠܤܼܲ  ܸܬ݂ܒܘ ݇ܗ̣ܘܵ ܸܝ݂ܒܘ ܼܩܲ ܐ ܼܝܲ ܡ݂ܒܵ ܬܼܝܲܥ ܼܚܲ
ܘ܀  ݇ܗ̣ܘܵ

݂ܡܘ   ܐܵܝܐ. ܘܼܥܲ ݂ܒܵܬܐ ܭܼܘ݂ܒܵܛܐ ܼܦܲ
ܲ
ܼܝ݇ܲܗ݂ܒܘ ܼܠ

ܬ ܲܵ ܟܼ ܵܝܐ. ܘܐܼܲ ܕܼܵ ܐ ܵܕܘܝܼ ܟܼܵ ܠܼܟܲ ܘ ܒܵܪ ܸܬܙܘ ݇ܗ̣ܘܵ
ܚܵܙ݂ܘ ܒܵܗܘ̇  ܡ ܼܕܲ ܡܵܝܐ. ܸܣ݁ܕܸ  ܸܠܡܵܝܐ܀  ܼܓܲ

ܹ ܵܦ̇ܞܵܬܐ ݇ܗܘ̣ܵ 18 ̈ܲ ܬܼܝܲܥ ܸܣ ܚܬܼ ܼܣܲ ܥ ܕܼܵ . ܼܘܲ ܐ ܼܥܲ
ܛܵܤܐ ݇ܗܘ̣ܵ ܕܼܵ ܚ ݂ܒܪܼܘܵܒܹܬܗ  .ܬܼ ܐ ܣܼܧܲ ܼܕܲ

̤ܰ ݇ܗܘ̣ܵ 
ܒ݂ . ܘܬܼ ܸܭܤܼܥܲ ̤ܬ ܼܕܲ ݁ܒܼܬܲ ܲ

ܼܰ ܼܝܲܡܹܕܗ ܸܐܩ
  ܼܬ܀݇ܗܘܵ 

ܢ. ܘ
ܵ
ܧܼܝ̈ܪ ܹ ܕܼܭܲ ̈ܲ ܚܵܙ̤ܬ ܸܣ ܼܝܬܟܼ ܼܘܲ ݁ܰ  ܡܹܗܝܨ ܼܝܲ

ܢ.  ܢ. ܠܼܝܲܡܵܕ̇ܗ ܭ݂ܒܼܝܵܛܐ ܕ̤ܗ̣ܘ ܵܣܼܬܲ
ܵ
ܬܼܝ̈ܪ ܼܭܲ

ܢ܀  ݂ܒܼܬܲ ̇ܗ ܥܸܮܨ ܼܩܲ ܐ ܕ݂ܒܵ  ܘܵܠ̇ܗ ܝܼܘ݂ܒܵ

                              

ي ٌاإلرؤ بأثروجاؤوإ.  رحلوا إلرعاة
 
 ف
ً
. وشاهدوإ نورإ

ا حٌث الشمس أصغر منه تشبإلمغارة.   . ٌها

 

                                                                        

َف 
ُ
 قد ل

ً
. كما قال رئيس إلمالئكة. باألقماطرأوإ طفال

 منه إلجبابرة.  تجفوتر. الصفوف وقفت بالخوفو

 

. ليوسف  وها. ثالثة كانت هي ي أحرص 
وإلقرإبير  إلتر

 أح لحمر 
ً
 وإ. رص  قربوإ)قدموإ(. ولمريم حليبا

 

          

دإود.  ناحٌة. ودخلوإ إىل بهٌّا تمجٌداا وأعطوإ لألبِن 

ي ذلك إلليل.  بما رأوهوإضح.  وأكرزوإ بصوت
 
 ف

 

                                                                   

وكانت تُقارن الواحدة . إلكلمات تحفظوكانت مريم 

ي سشارته ألنها . مع األخرى
 
ي ميالدِه عتسمقد ف

 
. وف

ت.  َ شرِ
 سر

                                                            

ة ورأت أن هذه  . وكلها كثبر
ً
دقإلكلمات جميلة . الّصِ

بها التً ولها إلطونر  .ناربإلمجيد إلذي هو  لمولودها

 أملنا.  تقّوى
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ܵܥܘܵ 
ܵ
ܪܵܥܐ ܬܼܵ ̈ܪ ܲ ܼܱ ܘ. ܘܥܼܝ̈ܪܹܐ  ܙܸܥܪܘ ݇ܗ̣ܘܵ ܐ ܼܐܲ

ܝܗ ܐ ܼܒܲ ܹܟ̈ ܼܲܲ ܘ. ܘܼܣܲ ܙܼܝܥܘ ݇ܗ̣ܘܵ  ܕܼ ܘܼ ܼܐܲ
ܹܝܐ ܐܸ 

ܵ
ܘ. ܘܸܥ݂ܒ̈ܪ ܐܠܼܝܨ ݇ܗ̣ܘܵ ܪܘ ܬܼ ܣܼܮܲ ܼܘܲ ܼܥܲ

ܘ܀   ݇ܗ̣ܘܵ

ܢ ܕܼܲ  ̣ܜ ܵܝܘܵܣܵܧܐ. ̣ܣܨ ܒܕܼ ܵܣܼܬܲ ܼܘܠܼܵܬ ܼܰ ܼܦܲ
ܵܪܐ  ܠܸܥܢ ̣ܣܨ ܟܵܝܵܧܐ. ܚܼܘܣ ܘܼܚܲ
ܚܹܤܐ 

ܲ
ܸܘܐ ܠܼ̈ܪ ݁ܰ ܵܧܐ. ܕܸܦܮ ݁ܟ݂ܒܵ ܤܼܬܲ

ܲ
ܼܠ

ܛܵܧܵܧܐ܀ 
ܲ
 ܘܼܠ

ܟܼ ܭ݂ܒܼܝܜ ܵܣܘܠܵ  ܟܼ ܼܘ ܼܝܲܡܕܵ ܟܼ ܒܬܝܼ  . ܼܕܵ
ܬܸ  ܝ݁ܒܘܼ  ܟܼ ܵܐܘܸܩܨ ܼܒܲ ܟܼ ܒܼܞܲ ܐ ܼܬܵ ܤ̈ܤܹ . ܠܼܥܲ

̈ܝ ܠܼܝܡܝܼ  ܝܼܛܲ ܟܼ ܘܼ ܕܼ ܣܼܙܲ ܹܭܐ ܼܬܵ ܥ ܣ݂ܓܼܘ̈ . ܘܼܥܲ
ܵܥܘܵ 

ܵ
 ܐ. ܬܼܵ ܘ̈ܪ

ܭܵܘܢ ܕܹܦܛܹܙܝ  ܡ݁ܟܘܼ  ܼܰ ܹܒܝ ܟܼ ܼܐܲ ܐ. ܬܼܵ ܼܣܲ
݂ܒܼܘܼܟ ܸܩ݂ܓ݁ܕܬܼܵ  ܟܼ ܘܠܵ  ܲ ܼܱ  ܐ.ܸܬܭ݁ܒܲܘܚܼܵܬ ܘ

ܠܬܼܘܚܪܘܼ   ܀ܼܼܬܵ ܵܭܐ ܟܡܼܝܢ ܵܬܘ݁ܕܝܼ ܕܼ ܼܘܲ

ي 
 
ة ف

َ
هتف إلرعاة. وإلمالئكة زعزعوإ إألرض. وإلمالِئك

إنيير  كانت يهوذإ   .قد عمواتسأل. وإلعبر

 

 

                                                          

إلطبيعة.  ما ٌفوق. من بتول ومربُّنا الذي أشرق الٌ

 أشِفق وأغِفر للمؤلف. ليستحق إلرحمة وإلحنان. 

                                                                       

 

ك. ِزد وبارك 
ر
مجدة والدت  ومر

َ
ك
ر
مبارك هو ميالد

. مع 
َ
ك
ر
ي تحتفل بميالد

. للشعوب إلتر
َ
ك
ر
بنعمت

عاة.   إلمجوس وإلرر

                                                 

                                                         

لنا ي ملكوِتك. ولك إلمجد وإلسجود  لنراك أّهِ
 
ف

. وللروح إلقدس أكليل إلشكر.   
َ
 ألبيك

  

  

  

  

  

 

 


