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ميزالج الباب اخلشيب القديم
شكثىىا رن ىىذك جا

صتىىش طزاجىىا دىىزك نامااىىاة ازىىادذش اظضفرىىا وزىىاظا يىىض كفنىىزكق كناذطبىىا يىىض نظىىز
كنا ذكثظا كنسشطاثظا كفشزسطا .
ررذطش نانزكش كة ياشش دزك كنبضفد كنتض طازم ع ظذا كنعبل يض غ ق كنااق دض رك كنتض طازم ع ظذىا
كنظزم كنغ ق كنضىذطج كنبسىبش س يىزطذ .) switchرياىشش اضفرجىا دىزك ىذى ع ىش كنعا ظىا كنبظااثظاظىا
كنزكظا كنتض كاة طتبتع نذا كرذكدثا.
عضطضص كنااسصء كنظك فاصظل دزك كنبضفد كنخزاض :
كنااق س أ )  :ܬܪܥܐ رطصجع ات نزكئش وزاظا سبش كنش نعضذا نبسىااظش كاظىشش رك سسرط دكئشطىا
اازسش عطض كنااق نجظام زصطعذا طانعخ كنضوشيض كنتا ظذص .
كنافظص س ق )  :ܩܦܝܣܐ ردز طعا وزاظا نظضزطا كنزال طا غ طىزى طشدىا كنااظىش ىذاا كر ككخىش
,ر ختش خ وزاا كنبضفد  ,رطضتزص يض دكو خ كناالطظط .
كنبضفد أر كنبش اد س د )  :ܕܒܪܐ ردز ات كنخزب طا غ طزنخ شكنىا كنىزسك  ,طختىشا كنافىظص اىت
ريطخ  ,ر ذ صفش يظخ ششرس نعذد كناالطظط .
كناالطظط س د ) :ܩܠܩܘܠܝܐܬ ردض وزاا حالث كر كسنع ستاش ريط وزاا كنافظص دكوىل شىشرس
أعذ نذا  ,ردض يائاا كنضشكا  ,ساط دكول ششرس وزاا كنبضفد كرك كصنزت يض حاب اعذ نىخ يىض
ائبا كنااق طذعش س نظت كنغ ق  :ܒܝܬܣܘܟܪܐ ) ردجىا اخىل طاىزى  :ىق كنغ ىق صتىش اىع كناالطىظط
يض كعبا ذا .
نظت كنغ ق س ح ) :ܒܝܬ ܣܘܟܪܐ عااسش عت صفشش يض ائبا كنااق جضنذ دكو ذا وزاا كنبىضفد  .كبىا
كة نفظا نظج يزكشس ط ق ع ش يتضا اشنعا كنزال صغظشش كنش راثب كنافظص فدواى كنبفتاس ات
والنذا .
كنبفتاس س ر ) :ܩܕܝܐܠ رطذعش كطا ظذك أر كطا ذك ردض نفظا طزثاثظا دو ت كنسشطاثظا راجذا كنش
كنعشنظا نصظغا كم ظذ رربعذا ااانظذ كص كنبفا ظش  .رطصجع كنبفتاس اىت كنخزىب ررنىك نخالحىا كيىجاة
كر كسنعىىا ىىذعش اسىىانظط كنبفتىىاس  ,ركنبسىىايا نىىظت دىىزح كنبسىانظط خت ىىم اىىت افتىىاس كنىىش كوىىش كر اىىت
كنجادس كة تطانق اسانظط افتاصظت نأنعاددبا كبا دز كنضاى يض ششرس افا ظش كنسزطذ كنضذطج .
رطزنذ كنبفتاس يض جاش واصا ضت كناالطظط كنتض جاظشح نأنعاد اسانظطخ نشيعذا عىت شىشرس وزىاا
كنبضفد  ,رنتسبش نخ نانضشكا ردانا ركطانا نفتش كنااق كر غ اخ .
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