
 أٌها األخوة واألخوات الكرامبوفاة والدتنا لتعازٌكم ومواساتكم  ناوامتنان ناشكرجزٌل 

 

 بشما اد هًٌ ربً

 بسم الحً العظٌم

 (أنتم تسمونه الموت ونحن نسمٌه الحٌاة األبدٌة )

 "الكنزا ربا، الكتاب المقدس للصابئة المندائٌٌن "

 ٌحٌى ؼازي األمٌري  :بقلم

 األفاضل سٌداتً وسادتً األجالء

من شاركنا وشاطرنا مصاب لجمٌع فً البدء أقدم أسفً الكبٌر بالتأخر بالرد برسالة الشكر واالمتنان 

 ...فقدان والدتنا ، وأتوسل من الجمٌع المسامحة والصفح لهذا التأخٌر

نا أتقدم بالشكر الجزٌل واالمتنان الكثٌر لجمٌع من شاركوأقاربً أصالة عن نفسً ونٌابة عن عائلتً  

 . العزاء بهذا المصاب الجلل

 



شارت بث شارت " ٌوماً على وفاة والدتً 54بذكرى مرور  2011-1-22 /التقطت الصورة فً مالمو

" الزدقة برٌخا "وتوزع فٌها الصدقة المباركة / طعام الؽفران " اللوفانً"ٌعمل فً المناسبة " سٌمت

ٌظهر فً الصورة من الٌمٌن والدتً " الختمه" لطلب الرحمة والمؽفرة لنفس المتوفى وتسمى بالعامٌة

والصورة األخرى من جهة الٌسار ٌعود تارٌخها إلى عام  1994الصورة ٌعود تارٌخها إلى عام 

تحمل بٌدها شقٌقً فرٌد " هٌلة شنان الزهٌري" فً مدٌنة بؽداد وٌظهر فً الصورة والدتً  1944

جلوب شنان " وأنا أجلس على ساق خالً " رحٌاة  أم نوا"وتقؾ بجانبها شقٌقتً  1945موالٌد 

وأمامه لوحة خط علٌها االسم الدٌنً " كنزاربا"وبٌن الصورتٌن كتابنا المقدس " الزهٌري، أبو ولٌد

 ".الملواشة ، شارت بث شارت سٌمث "المندائً لوالدتً 

 

به  مت وبفضل ما تكرمبفضل الرب أوالً لكن  ،لمهفً وقع آجلالً شدٌد " الوالدة " قدان األم فالمصاب بكان 

 . فاضالت وسادة أفاضلوآنسات  سٌداتمن لدن والتً جاءت ة كرٌمالمن مواساتكم 

بطلب الرحمة تعازي ومواساة صادقة ودعوات كرٌمة نبٌلة، وأدعٌة مشاركة ومن لنا قدمتموه أن ما 

وملئنا زهواً وفخراً  ،لها مشاعرنا ووجداننا اهتزتنفس فقٌدتنا تخشع لها األبدان، لقد  والمغفرة على

 ،حسن مشاعركمهً دلٌل على معبرة ما دون فٌها من كلمات بلٌغة ، وأن من مصابناشًء كبٌراً  توخفف

فً العدٌد من المنافذ اغلبها التً نشرت ورسائل وبرقٌات التعازي بوصلتنا والتً وطٌبة سرٌرتكم ،

ملٌئة  قلوبكم وما تحملوه من  مشاعروطٌبة  أخالقكموجمٌعها دلٌل صدق مشاعركم وكرم  ،اإلعالمٌة

والتً  وكذلك من خالل المكالمات الهاتفٌة من مختلف أنحاء المعمورة،صادقة لنا، المحبة الو بالود

مجالس األجالء الذٌن تكرموا  وحضروا وكذلك وقربت مسافات البعد بٌننا ،مشاعرها دفءغمرتنا ب

 .النقًأصالة معدنهم وهً دلٌل نا بنبٌل مودتهم مشاعرهم وشاركو بفٌضبفضلهم وغمرونا فقد العزاء 

 :فً األماكن التالٌة " نفس فقٌدتنا، شارت بث شارث سٌمث "على أقٌمت قد  مجالس العزاء وكانت  

  العراق/ محافظة واسط /مجلس العزاء المقام فً قضاء العزٌزٌة 

 مملكة السوٌد/ مجلس العزاء المقام فً مدٌنة ستوكهولم 

 مملكة السوٌد / المقام فً مدٌنة مالمو  مجلس العزاء

 سورٌا / دمشق /مجلس العزاء المقام فً مدٌنة جرمانة 

عائلتً إلى كافة أهالً  وامتنانأسجل عمٌق امتنانً وٌشرفنً باسمً شخصٌاً ونٌابة عن عائلتً أن 

ء على مدى سرادق العزالما غمرونا به من مشاعر مودة صادقة وحضور كبٌر ل الكرام قضاء العزٌزٌة

 .متتالٌة  ثالثة أٌام

من مختلف من السادة األشراف  ةد كبٌراعدأالعزاء فقد حضر مجلس فجزٌل الشكر لهم مرة أخرى  

 وأعٌان وجهاءوورجال دٌن ، وعدد كبٌر من اإلجالء األفاضل من شٌوخ عشائر وبرلمانٌون الحماٌل

 األحزابد كبٌرة من مختلف مدٌنة العزٌزٌة وضواحٌها وإعداوشخصٌات مرموقة من أفاضل 

 لدوائر المدٌنة وأخوة وأصدقاء من مثقفٌها ٌنلؤوسٌة ومنظمات المجتمع المدنً مسوالتجمعات السٌا



أصدقائنا الكرام وقد تكرم العدٌد من ، وطلبتهاوتجارها وكسبتها وشغٌلتها وموظفٌها وأدبائها ومفكرٌها 

 .حضور مجالس العزاءللسادة  والتضٌٌفلترحٌب وأحاطونا بجمٌل فضلهم بوقوفهم بواجب الخدمات وا

شكل أشخاص أو أرسلت  رسمٌة أو علىجاءت بوفود شرفتنا بحضورها و حزاب السٌاسٌة التً ومن األ

 :ٌةبرقٌات تعز

و أمٌن عام عضو مجلس النواب العراقً  / قاسم األعرجًبرئاسة األستاذ منظمة بدر من كبٌر وفد 

/  سماحة السٌد الفاضل عمار الحكٌمتحٌات ومواساة ونقل لنا  م التعازيقدواسط لمحافظة  /منظمة بدر 

عبد األستاذ ومنهم األفاضل دٌد من السادة ، وضم الوفد العاإلسالمً العراقًس المجلس األعلى ٌرئ

  .سلٌم طالب الخطٌباألستاذ ،والخطٌبطالب الكرٌم 

برقٌة تعزٌة ونشرتها فً جرٌدة طرٌق أرسلت . واسط /  اللجنة المحلٌة  للحزب الشٌوعً العراقً

 الشعب 

 منظمة الحزب الشٌوعً العراقً فً العزٌزٌة وفد 

 منظمة الحزب الشٌوعً العراقً فً الشحٌمٌةمع وفد منظمة الحزب الشٌوعً العراقً فً الزبٌدٌة وفد 

  عبد الحسٌن حبٌب الربٌعًاألستاذ باسم  وبرقٌة تعزٌة ، الوطنً صالحاإلمن تٌار  وفد

 وكذلك حزب الدعوة اإلسالمٌة  وفد من التٌار الصدري

 سكونا / وفد منظمة الحزب الشٌوعً العراقً فً جنوب السوٌد

وكذلك برقٌة تعزٌة باسم حركة الوفاق الوطنً فً السوٌد وممثلها األستاذ وفد من حركة الوفاق الوطنً 

البرلمان العراقً والمنشورة بتارٌخ موقع  شبكة ،ومنها نشرت فً عدة مواقع صحفٌة  حامد داود برؼل

 أدناهوعلى الربط  9/12/2010

http://www.irqparliament.com/index.php?sid=10710 

  .فق لهوالوفد المرا مال طالل عبد الرضا محمود األستاذ الفاضلرئٌس مجلس محافظة واسط السٌد  

جهاء المدٌنة من و والوفد المرافق له على هلٌل البطٌخالفاضل   األستاذقضاء العزٌزٌة مقام  قائمالسٌد 

 .الشٌخ نزهان ومنهم فضٌلة رجل الدٌن 

 .والوفد المرافق له مدٌر شرطة قضاء العزٌزٌةالفاضل  السٌد

 محمد عز الدٌن الخطٌب عضو مجلس النواب العراقً للدورة السابقة األستاذ الفاضل السٌد السٌد 

األفاضل  و كذلك معظم السادة اإلدارٌة والتنظٌمات السٌاسٌة الوحدات رؤساء فاضل السادة األ العدٌد من

  . أعضاء المجلس المحلً فً القضاء

 .فاضل األجالء الذٌن شرفونا بحضورهم ة األعدم ذكر أسماء السادالجمٌع لوأرجو المعذرة من  

http://www.irqparliament.com/index.php?sid=10710


وبودي أن أسجل هنا شكرنا وامتنانً لمؤسسة النور اإلعالمٌة، لنشرها خبر الوفاة وفتح صفحة للتعازي 

إلى جمٌع أخوتً وأخواتً زمالئً وزمٌالتً من الكتاب جزٌل امتناننا فً صدر موقعها  وكذلك 

 .الكرٌمة  أسمائهم مع البلٌغ  من عبارات المواساةواألدباء والقراء األفاضل، الذٌن دونوا 

 :منشورة على الربط أدناه وجمٌعها 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=99292 

 

موا عناء السفر كتاب وأدباء النور الذي تجشأحبتً وكذلك جزٌل أمتنانً للوفد اإلعالمً الكبٌر من 

رافقه أخوتً وأصدقائً  والذي ،العزٌزٌةنا فً حضور سرادق مجلس العزاء الذي أقٌم فً قضاء ولٌشرف

األساتذة ضم وفد مؤسسة النور للثقافة واإلعالم وقد ، العزٌزٌة األحبة  لفٌف من كتاب وأدباء مدٌنة

ٌعقوب ٌوسؾ عبد هللا  األستاذطلقانً و جمال األستاذاحمد الصائػ و األعزاء األستاذ الكتاب  والزمالء

ورافقهم من العزٌزٌة أصدقائً وأحبتً .واألستاذ فراس حمودي الحربً عزٌز الخٌكانً األستاذو

 محمود داود برؼل واألستاذ احمد ٌوسؾ الخضر األستاذالكنانً ونافع رفعت األستاذ الكتاب الزمالء 

 .واألستاذ حسن منصور الصباغ 

بتقرٌر صحفً مصور فً  الزٌارة  الحربً بنشرحمودي القدٌر فراس اإلعالمً  تفضل مشكوراً وقد 

مؤسسة النور تواسً األمٌري وتتشرف باستقبال أبناء تحت عنوان  13/12/2010،بتارٌخ رموقع النو

شورة ن، والمن مشاعرهم فً صفحة التقرٌرٌوأصدقاء فً تدوة وقد تفضل متكرمٌن أخوات أخو العزٌزٌة

 :أدناه على الرابط

http://domain1136929.sites.fasthosts.com/article.asp?id=99746 

 

طائفة " باسمً ونٌابة عن عائلتً وأقاربً بالشكر واالمتنان لكافة أبناء طائفتنا المندائٌة ونتقدم مرة ثانٌة 

نٌابة عن عائلتنا باسم شقٌقً سعٌد غازي  وقد   وامتنانإذ تم إرسال رسالة شكر  " ة المندائٌٌنالصابئ

 . المندائٌةٌاهو كروبات مواقع على   15/12/2010بتارٌخ  نشرت

، وفً مدٌنة مالوالعزٌزٌة ، ستوكهولم، " شرفونا بحضور مجالس العزاء فً األماكن من نتقدم لجمٌع 

 مندائٌٌن ) المندائٌةٌاهو كروبات على  من أرسلوا رسائل وبرقٌات التعازي أو" جرمانة فً دمشق

 .أو اتصلوا هاتفٌاً  ( ، ذا مندائٌان ، بٌت مندا وغٌرهاكروب 

 ، دٌننا األفاضلرجال  وأخوتنا الموقر  ستار جبار حلوة الكنزفرا وفً مقدمتهم رئٌس الطائفة فضٌل

فضٌلة و "سلوان شاكر"الكنزفرا فضٌلة الصدٌق رفان كل من منهم بوافر االمتنان والعبالذكر واخص 

شخصٌاً  لحضورهم  "هٌثم الكٌالنً"وفضٌلة الصدٌق الترمٌذا  "علك  قٌس عٌدان"الصدٌق الترمٌذا 

 .من كتبنا المقدسة فً قاعات العزاء"ومواعظ بوث  " وقراءةفً ستوكهولم ومالمو مجالس العزاء 

من الذٌن   فً كافة أرجاء المعمورة وأحبتنا وأهلنا وإخوانناكل أخواتنا لى كذلك امتناننا وجزٌل شكرنا إو

 .شاركونا وشاطرونا المصاب

http://www.alnoor.se/article.asp?id=99292
http://domain1136929.sites.fasthosts.com/article.asp?id=99746


وجزٌل  شكرنا وامتناننا إلى جمٌع السٌدات والسادة األفاضل الذٌن لبوا دعوتنا وشرفونا بحضورهم 

الدتنا والذي أقٌم فً مدٌنة و" نشمثة "طعام الغفران المقام على "  ارواد هً" وشاركونا قراءة الفاتحة 

  22/1/2011مالمو بتارٌخ 

فً قضاء  قٌمت من مجالس العزاء التً أالتً التقطت  وقبل أن اختتم رسالتً هذه ببعض الصور

وهً أحدى رسائل  التعزٌة والمواساة  التً نشرت ، أقدم قبلها السوٌد/ومدٌنة مالمو  واسط / العزٌزٌة

على  قٌس مؽشؽش السعدي. د صدٌقً العزٌز األدٌب الباحث تبها ونشرها كبالحقٌقة قطعة أدبٌة بلٌغة 

 : والتً نصها  فله منا خالص الود والتحٌة 12/2010/ 10صفحات مواقع الكروبات المندائٌة فً 

  

األخ العزٌز ٌحٌى األمٌري"   

أعرف إٌمانك، وتسلٌمك  إذ أتقدم لكم بخالص المواساة، بحدث الوفاة، للوالدة الغالٌة واألم الحانٌة، فإنً
لسبحانك، فً نفاذ إرادته، وتحقق مشٌئته، وال أشك أنك تدرك أنه، جلت قدرته، خلقنا والموت حتفنا، 
وجعل الحٌاة أٌام والموت قٌام، فطوبى لمن جعل أٌامه مطٌة قٌامه، وتزود فٌها بالزوادة التً توجب 

وفت الدٌن والفرض، وأحقت التربٌة وصانت وإنً على ما عرفت بأن الوالدة الكرٌمة قد أ. السعادة
العرض، ومد هللا بعمرها حتى رأت فٌكم ولد الولد، وعاشت معززة الرعاٌة والسند، فٌما هو حق علٌها 

سٌكون عروجها مسهال . وإذا أسلمت الجسد إلى الفناء فإنها أسلمت النٌشمثا للبقاء. لكم وحق علٌكم لها
الم األنوار جزاء ما آمنت، فال حسرة وال كدر، وال أسف وال قهر، بطٌب ما عملت، وٌكون قرارها فً ع

.أبنائًبل أقٌموا المسقاثا ووزعوا الزدقا برٌخا تطٌب وتفرح نفسها، وتقول طوبى لمن ذكرنً أولئك هم   

 إكا هًٌ إكا ماري إكا مندا اد هًٌ

" قٌس مغشغش السعدي  

 

ولمدة ثالثة محافظة واسط / فً قضاء العزٌزٌة أدناه مجموعة من الصور من مجلس العزاء الذي أقٌم 
 أٌام

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

وأدناه مجموعة من الصور فً مجلس العزاء الذي أقٌم فً مدٌنة مالمو السوٌدٌة ، بتارٌخ 
11/12/2010  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

لطلب  22/1/2011بتارٌخ  السوٌد/ فً إحدى قاعات مالمو الذي أقٌم" الختمة " 45الصور لٌوم 
. والدتنالنفس  الرحمة والمغفرة  



 

 



 

 

 

 



فً دارها األولى  طٌب الذكر و دعائنا أن تتغمدها رحمة  ومغفرة الحً األزلً" األم"لفقٌدتنا  الغالٌة   

 ٌحٌى غازي األمٌري 

 2/3/2011السوٌد بتارٌخ /كتبت فً مالمو


