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 مقدمة
 

بعد إنجاز فهارس مجلة النجم الموصلية ومجلة النور البغدادية ، يسررني 
تقررديم فهررارس مول مجلررة عراقيررة صرردر  فرري مدينررة الموصرري، إنهررا مجلررة اكليرري 

، وكانررت مجلررة دينيررة مدبيررة علميررة حررهرية ، مصررهاب امتيرراز نشرررها األبررا  الررورود
 الدومنيكان.

، واسررتمر  بالورردور لمرررد   2003صرردر  المجلررة فرري كررانون ال رراني 
سررربع سررررنوا  ، وتوقلررررت عررررال الورررردور بعرررد إعرررر ن الدسررررتور الع مرررراني ، حيرررر  

 عددًا .09، وقد صدر منها  2000احتجبت سنة 
-2001هررررري ل الكلدانيرررررة  لللترررررر  مرررررال وقرررررد صررررردر  بررررر    لغرررررا  

(، وبأبعرررراد 2020-2009(، واللرنسررررية  2000-2003(، والعربيررررة  2001
 .*سم(2271×2171 

ن حظ مال تسلسي معداد المجلة؛ تطرور مسراليب الطباعرة فري الموصري، 
حيررر  كررران يطبعهرررا األبرررا  الررردومنيكان الررر يال مدللررروا الطباعرررة إلررر  الموصررري سرررنة 

انرررت معرررداد كررري سرررنة  ا  لرررون مميرررز عرررال معرررداد (، حيررر  ك2510 مو 2519
 السنة السابقة مو ال حقة.

يبدو مال مواضيعها منها التوت بالوردية كو   وملوية ومعياد وتأم   
 ومقوال البابوا  وملبار االحتلاال . 

                                                           
للكاتب هالل 805،ص2002من جملة جنم املشرق الصادر سنة 32للمزيد من املعلومات راجع العدد  *

 هرمز كبارا.
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نشير في عملنا مننا لم  نقم بعمري فهرسرت األحر اذ و لرد لعرد   كرر 
 فقط مم ال لمسمائهم إالّ نادرًا ، ولبعضهم 

 
 القس عبد األحد جرجي-2
 األب الراهب الدومنيكي هياسنت-3
 األب باسيي بشوري-2
 القس يوسف غنيمة-1
 القس جبرائيي قرياقوزا-1
 المعلم سليم حسون-9
 الكاتب مديب فرج اهلل-1

لقررررد تنوعررررت مواضرررريع المجلررررة مررررال كونهررررا ناقلررررة ل حرررردا  الدينيررررة العالميررررة 
يسرريال واالهتمررا  بورر   الورديررة ونشررر القورر  الهادفررة مررع والمهليررة ، إلرر  سررير القد

مواضيع متلرقة ملرى ، ولكال في السنة السابعة نشر  مواضيعاً صهية ميضاً .فقد بلغ 
 صلهة وكما يأتي ل2001عدد صلهاتها  

 السنة       عدد الولها 
2 202 
3  203 
2  311 
1  392 
1  311 
9  315 
1  351 
5  359   
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، وهرر ا يرردل علرر  نجاحهررا،  ن حررظ ازديرراد االهتمررا  بالمجلررة مررع الررزمال

لرر لد نتسررا ل عررال سرربب توقلهررا فرري وقررت كرران عرردد صررلهاتها يررزداد سررنة بعررد 
سررنة . كمررا ال نعلررم ممررورًا ك يررر  عررال المجلررة ، م رري عرردد النسرر  مو األمرراكال الترري 

لكنهرررا مبرررادر  حرررجاعة فررري  لرررد الوقرررت ألجررري ت قيرررف القررررا  … وصرررلت إليهرررا 
ال ي كان يئال تهت االحت ل . وقد حافظنا  وع مة نهضة فكرية في بلدنا العزيز

عل  كلما  بعض العناويال التي كانت تهيأ في  لد الوقرت بطريقرة ال نسرت دمها 
، الملري  ،األحرربة ،مفرنسي،معاحرا  …في يومنا ه ا م ي لمال هي ه ه الطالعرة 

 ال …
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 السنوات

 زيادة عدد صفحات المجلة مع الزمن
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 السنة األولى

1002 
 

 الصفحة فهرس المواد ت

 3 الوردية المقدسةأعالن للمشتركين في أخوية  2
 9 إكليل الورد 3
 رسالتان 2

 
 

 20 رسالة غبطة البطريرك عمانوئيل .أ2
 30 رسالة سيادة المطران طيماثاوس .ب2

 يوبيل قداسة البابا الون الثالث عشر 1
 

 

 25 الكنيسة المقدسة والون الثالث عشر )تخميس( .أ1
 32 اليوم الثالث من شهر آذار .ب1
 12 االحتفال باليوبيل البابويمواصلة  .ج1

 فوائد الوردية 1
 

 

 20 الوردية تمجد يسوع ومريم .أ1
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 25 مريم أم معينة فورديتها سهلة على أوالدها .ب1
 2الوردية تحفظ األيمان:  .ج1

 3الوردية تحفظ األيمان: 
19 
11 

 
 93 الوردية تحفظ الرجاء .د1
 10 الوردية تحفظ المحبة وتنميها .ه1
مواعيد سيدتنا مريم العذراء في خصوص عبادة  .و1

 الوردية المقدسة
15 

 59 2الوردية تقدم لنا مثال الحيوة المسيحي الحقيقي:  .ز1
 01 3الوردية تقدم لنا مثال الحيوة المسيحي الحقيقي:  .ح1

 الوقوف على حقيقة الوردية 9
 

 

 22 ما هي الوردية ؟ .أ9
 15 ؟من أي شيء تتألف الوردية  .ب9
 91 في طبيعة الوردية .ج9
 13 في ثالثة أصناف شركات الوردية .د9
 50 أخوية الوردية المقدسة .ه9
 55 أخوية الوردية المويدة .و9
 202 أخوية الوردية الحية .ز9
 53 غفران عيد الوردية .ح9

  الوردية والتقوى 1
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تقديم يسوع في الهيكل_مار شمعون الشيخ وحنة  .أ1
 النبية

21 

 21 السالم لك )عن السيد غاي( .ب1
 10 الوردية تدخلنا في قلب يسوع األقدس .ج1
 11 الزيارة .د1

 تأمالت صغيرة 5
 

 

 39 الوردية والكنيسة .أ5
الوردية وقانون األيمان )أومن بربنا يسوع  .ب5

 المسيح(
   21-
13-90 

-19 الوردية وقانون األيمان )أومن بالحيوة األبدية( .ج5
52-02 

 قصتان صغيرتان 0
 

 

 33 نعم الهدية المسبحة .أ0
 19 قول نابليون في مسبحة الوردية .ب0

 متفرقات 20
 

 

في الرسالة الرسولية التي انفذها قداسة البابا  .أ20
الون الثالث عشر بخصوص الوردية المقدسة في 

22 



0 

 

   2002أيلول  5
 12 الورود والوردية .ب20
 12 المبارك ورد الوردية .ج20
يوبيل أخوية سيدتنا لقلب يسوع المقامة في  .د20

 الموصل
10 

 99 عبد األحد .ه20
 11 عيد ميالد العذراء .و20
 50 عيد الوردية وعبادتها في الجزيرة .ز20
 202 عبادة الوردية في قره قوش .ح20
تعظيم الحبل بمريم البريء من كل دنس )مجمع  .ط20

 فريبورغ في سويس(
09 

ليلة عيد الميالد المقدس )يا ما الطف يسوع  .ي20
 الطفل(

00 
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  السنة الثانية

2002 
 

                                     المواضيع                         الولهة

  بدٌء وختام 

 2 مبارك عيدكم 2
 211 ختام السنة الثانية ألكليل الورود 3

 قراءات روحية 
 

 

 1 لباب في مولد رب األربابترويح األ  2
 23 وردية يسوع الطفل 3
 21 تطهير مريم العذراء وتقدمتها ابنها 2
 32 نورَا الستعالن األمم 1
 22 مار يوسف خطيب العذراء 1
 10 الحج إلى أورشليم 9
 91 صعود ربنا يسوع المسيح 1
 52 العبادة لقلب يسوع 5
 01 زيارة العذراء 0
 205 يةنظٌر في الورد 20
 223من هي هذه الطالعة من القفر المستندة على  22
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 حبيبها
 229 الوردية ومار دومنيك 23
 223 نظٌر في الصليب 22
 221 اليوم الثامن من أيلول 21
 211 الوردية المقدسة 21
 292 األنفس المطهرية والوردية 29
 251 تعاليم الوردية المقدسة 21

 ت صغيرة (الوردية واإلنجيل:) تأمال 
 

 

 13 الوردية واإلنجيل: مقدمة 2
 12 البشارة 3
 91 الزيارة 2
 55 ميالد يسوع 1
 201 تطهير مريم 1
 232 وجدان يسوع 9
 212 صالة يسوع في البستان 1
 295 جلد يسوع 5

 الون الثالث عشر وبيوس العاشر 
 

 

 25 الون الثالث عشر )ختام يوبيله البابوي( 2
 53و  52مةةذة مدرسةةة الموصةةل للبابةةا الون الثالةةث هديةة تال 3
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 عشر ورسالة الكردينال رامبوال
ذكةةر الصةةديو يةةدوم إلةةى األبةةد )وفةةاة الون الثالةةث  2

-عشر: ُكراسة ملحقة بالعدد الثامن مةن اإلكليةل(
 أنت الصخرة )بشرى بانتخاب بيوس العاشر(

230 

 222 الون الثالث عشر السعيد الذكر 1
 291و215 ا بيوس العاشرقداسة الباب 1
 215 اعتبار بيوس العاشر للوردية 9
مرسوم الون الثالث عشر في يوبيل تحديد عقيدة  1

 الحبل البريء من الدنس
250 

 253 مرسوم بيوس العاشر في اليوبيل المذكور 5
صةةالة إلةةى مةةريم المحبةةول بهةةا بةةال دنةةس. آلفهةةا  0

 بيوس العاشر بمناسبة اليوبيل المذكور
251 

 سير بعض الطوباويين الدومنيكيين 
 

 

 10و31 الطوباوي اندراوس ابيلون 2
 11 الطوباوي ايمون تايارللي 3
و00و95 الطوباوي اآلن دوال روش محيي عبادة الوردية 2

و233و201
220 

و290و211 الطوباوي فرنسيس دو بوساداس 1
259 
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 قصص وحوادث 
 

 

 29 جواب لطيف 2
 90و13 األحذية الذهبية 3
 12 لغة الورود 2
 19 عليك بتالوة المسبحة 1
 01 نيل عون قلب يسوع بتالوة الوردية 1
 09 حجر داود الفتى في راس جليات الجبار 9
 223 حادثة 1
 215 في قدرة الوردية 5

 مختصر شرح الصالة الربية 
 

 

93و11و20  

 و15و
239و220

 213و
 211و

 الوردية في الجهات 
 

 

 30 ي تلكيفرسالة خور  2
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 15 جملة تاريخية في منشأ شركة الوردية في بغداد 3

ختام بناء معبد مخصص بسلطانة الوردية في  2
 قره قوش

212 

 200 عبادة الوردية في سعرد 1

 203 حفلة عيد الوردية في كركوك 1

 متفرقات 
 

 

 35 واسطة فعالة تؤكد لنا الحصول على السماء 2
 11 أخبار محلية 3
 202 وردية ألجل سيدنا الباباال 2
 231 يوبيٌل ذهبي 1
 213 زوار لورد 1
 210 يوبيل عقيدة الحبل بمريم البريء من الدنس 9
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 السنة الثالثة

2001 
 
                     المواضيع                      الولهة   

عقيدة الحبل بمريم العذراء البريء من كل  
 دنس أصلي

 

 

لحبل بمريم العةذراء البةريء مةن كةل دنةس عقيدة ا 2
 أصلي

91 

 51 الحبل بالعذراء البريء من كل دنس أصلي 3
الحبةةل بالعةةذراء البةةريء مةةن كةةل دنةةس رفةةع شةةأن  2

 جنسنا
220 

يوم الحبل بمريم هو يةوم مجةد للسةماء ويةوم فةزع  1
 للجحيم ويوم حبور لألرض

220 

فةةي أن مةةريم المحبةةول بهةةا بةةال دنةةس أصةةلي هةةي  1
 نة التجسد اإللهيج

213 
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أن كماالت مريم أينعت من اصل واحد وهةو نعمةة  9
 الحبل بها البريء من الدنس

212 

قد امتازت مريم في الحبل بها البريء من الةدنس  1
 كما امتازت في كل شيء

200 

بما آن مريم أعدها اهلل لتكون أم األحياء بالنعمةة  5
مةةوت اإللهيةةة فلةةم يسةةمح قطعةةا أن يتسةةلط عليهةةا 

 الخطية

301 

 331 تتمة المقالة السابقة 0

 قراءات روحية 
 

 

 21 تعاليم الوردية المقدسة 2
 32 فلنقدم هلل ما يمكننا تقديمه 3
 39 قيمة الغفران 2
 30 تعاليم الوردية المقدسة 1
 12 نظر في العائلة المقدسة 1

 02 سيدتنا مريم أم المشورة الصالحة 9
 201 وسر االوخارستيا اإللهيالوردية المقدسة  1
 210 الثوب الدومنيكي والرهبنة الثالثة 5

 251 يا شفاء المرضى صلي ألجلنا 0
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 305 إسعافات النفوس المطهرية 20
 312 العطور الذكية في عبادة المسبحة الوردية 22

 الوردية واإلنجيل: تأمالت صغيرة 
 

 

 23 إكليل الشوك 2
 35 حمل الصليب 3
 12 يسوعصلب  2
 10 القيامة 1
 221 الصعود 1
 293 حلول الروح القدس 9
 321 انتقال العذراء إلى السماء 1
 333 تكليل مريم العذراء 5

 سير بعض الطوباويين الدومنيكيين 
 

 

و32و29 الطوباوي فرنسيس دو بوساداس 2
و11و11

200 
 205و250 الطوباوي ريجينلدس الدومنيكي عزيز العذراء 3

و321و
321 
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 أخبار وحوادث مؤثرة 
 

 
 3 فاعلية تالوة السالم لك ثالث مرات متوالية 2
مزار بومبيي المخصص بسلطانة الوردية  3

 المقدسة
1 

 1 الخوري لوكسويل والكولونيل سانتوستاش 2
 20 الدكتور ربكامبي 1
 22 فتاة سان زيل 1
 33 كأس الفقيرة 9
 31 األب تكويل 1
 11 لمقدسةصورة العائلة ا 5
 19 النفع الخالصي الذي تجديه التحية المالئكية 0
 15 الجندي ميالنتا 20
 10 عائلة أحد المشعوذين 22
 05 حادثة في بلدة أيلتون 23
 00 الجندي اإلنكليزي في حرب الترانزفال 22
 220 القسيس ورفيقاه الشريفان 21
 232 كنيسة سيدتنا في غابة المجنون 21
 235 ة وثوب السيدةالوردي 29
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 225 ورد الوردية 21
 210 تالفي الوقت الضائع 25
 290 حسن الثبات على تالوة الوردية 20
 251 عفٌو حبًا بالعذراء 30
 303 الثقة بمريم العذراء 32
 320 الطوباوية مريم ديولني والنفوس المطهرية 33
 322 الطوباوية اسبريت والنفوس المطهرية 32
 323 أخرى للطوباوية عينهاحادثة  31
الطوباوية بيانفنو ونفس أبيها المعذبة في  31

 المطهر 
322 

 320 جزاء الثقة بمريم 39

 متفرقات 
 

 
 2 فلتكن سنتكم سعيدة ومباركة ومقدسة 2
نيافة القاصد الرسةولي الجديةد السةيد يوحنةا درور  3

 رئيس أساقفة بغداد على الالتين
201 

 229 س العاشرقراءة قداسة بيو  2
 220 تجديد ضريح مار بيوس الخامس 1
 231 يوبيل كهنوتي 1
 221 رئيس الرهبنة الدومنيكية العام الجديد 9
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 211 الوردية الموبدة في بلدة سان بال دو مونس 1
تنشيط من غبطة البطريرك مار يوسف عمانوئيل  5

 الكلي الطوبى
211 

 211 خطاب غبطة البطريرك المذكور 0
 291 صالة عقد النية قبل تالوة المسبحة الوردية 20
 209 بركة قدسية 22
 303 صورة العذراء في إحدى كنائس القسطنطينية 23
 331 ختام سنة اإلكليل الثالثة 22
 311 تأدية الشكر لمريم 21

لمحة في حياة بعض المتوفين في هذه  
 السنة

 

 

 20 استير بنت القس ابراهيم 2
 20 صور األكليريكيقرياقوس من 3
 10 مجودة كرندي 2
 11 القس منصور خاروف 1
 51 عبد األحد يعقوب األكليريكي 1
 202 الست توزة اصفر 9
 201 الست مريم فرج 1
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 291 ترجمة حياة الطيب الذكر السيد دوفال 5
األم ارنستين إحدى راهبات تقدمة العذراء  0

 الدومنيكيات
210 

األخةةوات مةةاري وتقةةال وكةةاترين  الفقيةةدات العزيةةزات 20
 من راهبات تقدمة العذراء الدومنيكيات

303 

 331 الست كاترينة 22

 
 مختصر شرح الصلوة الربية

 (330و300و253و292و212و233و92و29و25طالع )
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 السنة الرابعة

2001 
 الولهة                      الموضوع                                                

في ما يختص بتعظيم الحبل بمريم  
 البريء من كل دنس أصلي

 

 

 2 ذكر طيب وشريف 2
خالصةةةةة الخطبةةةةة التةةةةي فةةةةاه بهةةةةا فةةةةي كنيسةةةةة  3

الةةدومنيكيين فةةي الموصةةل األب يوسةةف كاالنةةد 
الةةةواعظ العةةةام الجزيةةةل االحتةةةرام بمناسةةةبة ختةةةام 

 يوبيل الحبل البريء من الدنس األصلي

2 

ريم العذراء المحبول بها بال فعل التكريس لم 2
 دنس أصلي

23 

حفلة يوبيل الحبل بال دنس في كنيسة بغداد  1
 السريانية

21 

فةةي ان مةةريم العةةذراء المحبةةول بهةةا بةةال دنةةس  1
 أصلي حلوة لذيذة ال مرارة فيها

32 

االحتفال بيوبيل الحبل بال دنس وبالعيد القرني  9
 ألخويته في ماردين

22 

بمريم العذراء البريء من دنس  لمحة في الحبل 1
 الخطية األصلية

11 
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 222 تالوة السالم لك ثالث مرات متوالية 5

 مقاالت روحية شّتى 
 

 
 21 العطور الذكية في عبادة المسبحة الوردية 2
نظٌر في قداسة مار توما األكويني وفي زناره  3

 المالكي
10 

 223 في زيارة سيدتنا مريم العذراء 2
 212 مريم العذراء الحلو في أسم 1
 295 لمحة في الوردية الموبدة 1
 211 والدة مريم العذراء القديسة 9
 201 أمومة مريم العذراء القديسة 1
 321 تكليل مريم العذراء بإكليل ورد 5
 315و332 المطهر 0
يا ما أظرف المناسبة الرمزية بين الورد  20

 والوردية
311 

 311 للهيكلتقدمة مريم العذراء  22

 سير بعض أفاضل الدومنيكيين 
 

 
و12و21 الطوباوي ريجينلدس الدومنيكي عزيز العذراء 2

 و10
200 
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األخت التقية اوفيمية األميرة أبنة ادورد الثالث  3
 ملك اإلنكليز

230 

 213 األب برنردس دوموالرس وتلميذاه المباركان 2
ين الطوباوية ايميلدا المبرتيني شفيعة المرشح 1

 للتناول األول
 250و292

 312و301 األم الموقرة اغنيسة المنتمية إلى يسوع 1

بعض المعابد الشهيرة المختصة بمريم  
 العذراء

 

 

 91 سيدتنا في جبل ساليت 2
 51 سيدتنا في لوس 3
  211و200 سيدتنا في فورويير 2

 302و211

 أخبار روحية وحوادث مؤثرة 
 

 
 25 نالوردية ملجأ البائسي 2
 30 السيدة جيوجينة 3
 21 األيمان والمحبة يبديان عجائب 2
الشيخ المقتبل التناول األول في السنة  1

 السبعين من عمره
19 
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 10 الفتاة المشتاقة إلى التناول 1
 19 النجاة من الهالك في قطار السكة الحديدية 9
 11 الصبية اليتيمة المترشحة للتناول األول 1
 10 رزم القمح 5
 50 شجرة الورد 0
 201 يا ما أقوى فاعلية الوردية 20
مار انطونيوس المطران الدومنيكي والعلية  22

 الفقيرة
201 

 225 تمسك أحد مشاهير األطباء بثوب العذراء 23
 212 أعجوبة بدت من برناديت 22
 212 اعمل لخير نفسك وأنت في الحيوة 21
 213 نعم الجزاء 21
 251 جأ العائلة وقت الضيوالوردية مل 29
 259 حٌب ساٍم وشفقة فائقة 21
 255 شجيرة الورد العزيزة على قلب صاحبها 25
 202 عواقب الُسكر 20
 322 بعض عجائب لورد 30
 315و332 أخبار شتى في سياو البحث عن المطهر 32

 متفرقات 
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 2 لتكن أعيادكم وسنتكم مباركة 2
 15 ي الورديةرأي الكردينال ويزمان ف 3
سفرة األب الفاضل يوسف كاالند رئيس الرسالة  2

 الدومنيكية
201 

 221 الطوباوي يوحنا فياني خوري آرس 1
عودة سيادة المطران هبرا الجزيل االحترام إلى  1

 مدينة الموصل
230 

تمثال العذراء المنصوب على قمة أعلى جبال  9
 أوربا

210 

 250 إحدى نوادر نابليون األول 1
ترحيب بغبطة مار يوسف عمانوئيل بطريرك  5

 الكلدان الكلي الطوبى
202 

سفرة نيافة السيد يوحنا درور القاصد الرسولي  0
 الجزيل الحرمة

392 

   
 مختصر شرح التحية المالئكية 

 231و52و92طالع وجه 
 

 

 بعض المتوفين في هذه السنة 
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 12 المرحوم القس ميخائيل موسى السرياني 2
المرحوم الشماس بهنام حنوش رحماني  3

 السرياني
13 

 310 األخت المرحومة هيالنة البيكندية 2
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 السنة الخامسة 
2009 

 
ما اظرف المناسبة الرمزية بيال الورد  2

 والوردية
1 

 31 ما اظرف المناسبة الرمزية بين الورد والوردية 3
 0 سجود المجوس لفادي النفوس 2
فضيلة الطهارة وهي ثمرة سر تطهير سيدتنا  1

 مريم العذراء
32 

 32 المشرو في افسس احسن ايام 1
 13 احسن ايام المشرو في افسس 9
 12 طوبى لمن يسمع كالم اهلل ويحفظه     1
 92 طوبى لمن يسمع كالم اهلل ويحفظه 5
0    =    =    =    =    =      = 52 

20 =    =    =    =    =      = 202 
 233 طوبى لمن يسمع كالم اهلل ويحفظه 22
 210 سمع كالم اهلل ويحفظهطوبى لمن ي 23
 321 طوبى لمن يسمع كالم اهلل ويحفظه 22
 11 بشارة من العذراء القديسة 21
 91 خطية الشك 21
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 59 سر قيامة سيدنا يسوع المسيح 29
 55 في قلب مريم الطاهر 21
 209 النصيب المليح في وجدان المسيح 25
 230 فضل االيمان على العيان 20
 211 ادة لمريم ام اهلل هي عالمة الخالصفي ان العب 30
في ان سلطانة الوردية هي شفاء المرضى  32

 ومعزية الحزانى
201 

في ان سلطانة الوردية هي شفاء المرضى  33
 ومعزية الحزانى

332 

 331 شهر النفوس المطهرية 32
 311 شهر النفوس المطهرية 31
 311 يسوع الطفل نعم المعلم 31
 312 رمز إلى مريم العذراءحمامة نوح  39
 سير بعض أفاضل الدومنيكيين 

 
 

الطوباوي اوشووا الدومنيكي احد شهداء  31
 الطونكان 

223 

الطوباوي اوشووا الدومنيكي احد شهداء  35
 الطونكان

221 

صفحة ظريفة من ترجمة القديس هياكنثس  30
 الدومنيكي

219 
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الطوباوي يوسف خنغ واليفه الطوباوي  20
 وموزال الشهيدانهير 

255 

الطوباوي يوسف خنغ واليفه الطوباوي  22
 هيروموزال الشهيدان

320 

 302 لمحة عجالية في سيرة مار لويس القديسة 23
 أخبار روحية وحوادث مؤثرة 

 
 

 29 يسوع الطفل والصبية لوسية جنتلينا 22
 21 يسوع الطفل والصبي لوسية جنتلينا 21
 15 عجائب لورد 21
 311 عجائب لورد 29
 91 افرحي يا سلطانة السماء هللويا 21
 11 احد شهداء القرن التاسع 25
 01 عليك سالم اهلل يا نجمة البحر 20
عبادة كريستوف كولومب لمريم العذراء  10

 القدوسة
252 

 305 الثبات على عبادة الوردية 12
 321 حماية العذراء للمتمسكة بورديتها 13
 331 في سياو البحث عن المطهرأخبار شتى  12
 311 أخبار شتى في سياو البحث عن المطهر 11
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 313 الوردية تدفع االخطار 11
 متفرقات 

 
 

 2 مفتتح السنة الخامسة عند مغارة يسوع  )قصيدة( 19
 3 ادعية المتحابين وتهانئهم في مبتدأ السنة الجديدة 11
 223 اعالن بخير 15
 311 اعالن بخير 10
 232 انعطاف سام 10
 220 مديح لمريم العذراء 12
 220 أخبار ماردين 13
 211 بشرى 12
 211 يوبيل كهنوتي ذهبي 11
 213 بركة بابوية 11
 311 عيد الوردية في زاخو 19
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 السنة السادسة

 
2001 

 ت                المواضيع                             الصفحة   
 5 دسة في الناصرةحياة العائلة المق 2
 21 الصلوة من اجل النفوس المطهرية 3
 31 تطهير مريم العذراء 2
 10 في عظائم سر التجسد 1
 90 في عظائم سر التجسد 1
 01 طوبى لمن يسمع كالم اهلل ويحفظه 9
 221 طوبى لمن يسمع كالم اهلل ويحفظه 1
 212 طوبى لمن يسمع كالم اهلل ويحفظه 5
 211 ب مريم للبشرخواص محبة قل 0

كشف الرموز الخفية في معاني المالبس  20
 الكهنوتية واواني الذبيحة اإللهية

213 

كشف الرموز الخفية في معاني المالبس  22
 الكهنوتية واواني الذبيحة اإللهية

250 

 251 نظر في انتقال السيدة إلى السماء 23
 300 نظر في انتقال السيدة إلى السماء 22
 390 في انتقال السيدة الى السماء نظر 21
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 321 في تكوين عالم النعمة 21
 311 لمحة في نهاية السنة 29
 سير بعض األتقياء واألفاضل 

 
 

الجنرال دوسونيس أحد أعضاء الرهبنة الثالثة  21
 الكرملية

33 

الجنرال دوسونيس أحد أعضاء الرهبنة الثالثة  25
 الكرملية

13 

أحد أعضاء الرهبنة الثالثة الجنرال دوسونيس  20
 الكرملية

11 

الجنرال دوسونيس أحد أعضاء الرهبنة الثالثة  30
 الكرملية

01 

الجنرال دوسونيس أحد أعضاء الرهبنة الثالثة  32
 الكرملية

230 

)الطوباوي( برثلماوس البولوني الدومنيكي  33
 الملقب بالقصير

209 

يكي )الطوباوي( برثلماوس البولوني الدومن 32
 الملقب بالقصير

220 

)الطوباوي( برثلماوس البولوني الدومنيكي  31
 الملقب بالقصير

210 

 322 الموقر دون بوسكو موسس دير السالسيين 31
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 395 الموقر دون بوسكو موسس دير السالسيين 39
 حوادث مؤثرة 

 
 

 30 المسبحة المفقودة 31
 11 األرملة الثاكلة وحيدها 35
 211 سلين الذي ال يقهرسالح المر  30
 290 التناول األول في أثناء االنقالب في فرنسة 20
 332 قوة شفاعة مريم للخطاة حين وفاتهم 22
 333 بيوس التاسع والفتاة البرصاء 23
 313 ال ننسين موتانا 22
 319 اللصوص في السكة الحديدية 21
 399 وردة الوردية 21
 متفرقات 

 
 

سادسة الكليةل الةورود:غرة الغةام مفتتح السنة ال 29
عةةةودة حضةةةرة األب المفضةةةال  2الجديةةةد )نظةةةم( 

البةةةاتري كاالنةةةد رئةةةيس الرسةةةالة الدومنيكيةةةة فةةةي 
 الموصل

3 

 1 عود السنين 21
 29 تكريس كنيسة أم األحزان في كركوك 25
 09 اإلجازة بمناولة المرضى ولو لم يكونوا صائمين 20



38 

 

 201 المقدسةشكر لحماية سلطانة الوردية  10
 222 نيل نعمة بشفاعة سلطانة الوردية المقدسة  12
 292 الموسيو اوجين يوري 13
 291 اقدم مزار لسيدتنا مريم العذراء 12
التناول األول فةي الكنيسةة البطريركيةة الكلدانيةة  11

 في الموصل
209 

 205 مملكة نوج 11
رسةةالة الحبةةر األعظةةم فةةي خصةةوص يوبيةةل مةةار  19

 م الذهبيوحنا ف
331 

 أخبار حالية عمومية وخصوصية 
 

 

11  31،11، 
93،51، 

220،23،2

93،25،30

3،33،311

،311 
  

بيان التقادم الواصلة إلينا ليوبيل قداسة 
 الحبر األعظم

 

15  229،235 
291،251 
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305،323 
319،315 

 المتوفون 
 

 

الراهبة الفاضلة مير كلير الفرنسيسية في  10
 ماردين

02 

 229 ألب مونسابري الدومنيكي الشهيرا 10
 230 األب عبد االحد بونوازن المرسل الدومنيكي 12
 309 الفتاة مارية يوسف كنتو 13
رؤوف اسطيفان وتوما كليانه التلميذان  12

 االكليركيان
301 

رؤوف اسطيفان وتوما كليانه التلميذان  11
 االكليركيان

305 
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 السنة السابعة

2005 

 
 الموضوع                       الصفحة                  ت        
 تأمالت ومباحث روحية 

 
 

 3 الدنح وعيد القربان األقدس 2
 21 هل تعمذت مريم العذراء 3
 20 اقرؤوا اإلنجيل الشريف 2
 10 الصوم نافع 1
 11 درب الصليب 1
 92 صالة مالك الرب 9
 91 مار يوسف شفيع الكنيسة 1
الكرسي الرسولي في التناول المتواتر  أحكام 5

 واليومي 
13 

احكام الكرسي الرسولي في التناول المتواتر  0
 واليومي

01 

أحكام الكرسي الرسولي في التناول المتواتر  20
 واليومي

232 
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أحكام الكرسي الرسولي في التناول المتواتر  22
 واليومي

211 

 11 االم الحزينة 23
 53 ه بعد قيامتهظهور المخلص الم 22
 203 الشهر المريمي 21
 223 تفسير نشيد مريم العذراء 21
 221 تفسير نشيد مريم العذراء 29
 292 تفسير نشيد مريم العذراء 21
 231 مريم العذراء واالوخارستيا 25
 211 مريم العذراء واالوخرستيا 20
 230 عيد القربان األقدس 30
 232 افرنيعجائب القربان في كنيسة ف 32
 221 يوم الجمعة 33
 210 أخوية ثوب الكرمل 32
 290 العذراء القدوسة ومار عبد االحد 31
 213 الصدى السماوي إلعالن عقيدة الحبل بال دنس 31
 202 الصدى السماوي إلعالن عقيدة الحبل بال دنس  39
 219 التجلي 31
 253 تخصيص السبت باكرام العذراء 35
 200 اسم مريم 30
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 301 مار ميخائيل رئيس الكهنة 20
 321 قوة الوردية وفضلها 22
 320 في لورد 23
لمح في سيرة بعض القديسين واألتقياء  

 وأعمالهم
 

 

 0 نظر في حياة الموقر دون بوسكو 22
 31 الطوباوي هنري سوزو وعيد التطهير 21
 21 بتول باسلة )القديسة اغاثا( 21
 19 وفرضه االوخارستيمار توما الالهوتي  29
 51 رسالة مار منصور العجائبية 21
 200 مار بيوس الخامس والوردية 25
 301 غراسيا مورينو 20
 335 مار بولس الرسول 10
 313 مار بولس الرسول 12
 390 مار بولس الرسول 13
 حوادث مؤثرة 

 
 

 251 نفس تائبة الى اهلل بواسطة الوردية 12
 290 وذهقوة الصليب ونف 11
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 302 إحدى عجائب لورد 11
 332 ملك اسبانية 19
 311 المنبعثة من الموت 11
 متفرقات 

 
 

 2 مفتتح السنة السابعة لإلكليل )نظم( 15
 20 الشيخ االسباني 10
 13 مكالمة بين النفس والجسد 10
 10 يوبيل قداسة بيوس العاشر 12
 50 ميزانية الذين ال يتناولون الفصح 13
 220 تمثال مريم العذراء في لبنان 12
 210 مزار سيدة لورد في الموصل 11

 332 المواجهات البابوية 11
 333 ( في حياة بيوس العاشر0العدد) 19

 331 إحدى مزايا أم ملك اسبانيا 11
 322 اللجنة الطبية في لورد 15
 312 دعوى تطويب برناديت 10
 313 المجمع القربالي في لوندرة 90
 319 إقرار أحد البروتستان االمريكين  92
 315 الرساالت الكاثوليكية في الواليات المتحدة 93
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 310 نكتة 92
 391 فخر األبناء آباؤهم )موشح(  91
 350 حكم الفالحة في مشارطة معقودة 91
 352 لمحة في البلغار 99
 نصائح صحية 

 
 

 02 الهواء 91
 229 الرياضة البدنية 95
 210 رياضة البدنيةال 90
 291 االستحمام بالماء البارد 10
 251 االستحمام بالماء البارد 12
 300 األشربة الكحولية )المسكرات( 13
 323 مضار البرد والرطوبة 12
 أخبار حالية 

 
 

 30 عودة القاصد الرسولي بغداد 11
 32 تفاني أحد الكهنة في خدمة القريب  11
 32 ت الدومنيكينيافة السيد فروفر  19
 33 خورنة جديدة في ازمير 11
 33 كثرة كنائس نيويرك 15
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 32 كتاب شهداء المشرو 10
 11 اللجنة الزائرة الرهبانيات المارونية 50
 11 رفات المطران دوفال 52
 11 تكذيب خبر 53
 15 المجلس االيطالي والتعليم الديني 52
 225 المجلس االيطالي والتعليم الديني 51
 15 المجمع القربالي في لوندرة 51
 329 المجمع القربالي في لوندرة 59
 325 المجمع القربالي في لوندرة 51
 90 غفرانات جديدة 55
 230 غفرانات جديدة 50
 212 غفرانات جديدة 00
 213 غفرانات جديدة 02
 10 ملك اسبانية واليوبيل البابوي 03
 10 ليزنجاح الكثلكة في بالد االنك 02
 12 ازدهار الكثلكة في سويسرة 01
 12 نشرات الوردية للدومنيكين 01
 03 عودة القاصد الرسولي إلى الموصل 09
 03 يوبيل ظهورات لورد 01
 02 أمير دومنيكي 05



43 

 

 01 هدية امبراطور الحبشة للبابا 00
 09 كتاب حياة األب ماريا يوسف 200
دور القاصد يوبيل سيادة المطران يوحنا در  202

 الرسولي
221 

 225 ملك االنكليز في كنيسة كاثوليكية 203
 225 هدية سيدات انكلترة وارلندة للبابا في يوبيله 202
 220 ازدياد الكاثوليك في الواليات المتحدة 201
 220 وزارة هولندا 201
 230 اهتداء ذو شان في المكسيك 209
 212 طلب تكريس الجنس البشر لقلب مريم 201
 213 الحساب الغريغوري في روسية 205
 213 خطاب البابا للشرقيين في الواتكان 200
 212 تدين أمريكا 220
 212 المونسيور لوساي 222
 211 بحرية الدول الكبرى 223
 291 التناول األول في الموصل والجزيرة 222
 295 وسام ياباني للوزير البابوي 221
 295 حماسة كهنوتية 221
 250 شفاء فتاة انكليزية في لورد 229
 202 اهتداء الى الكثلكة في فالدلفيا 221
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 202 العرش البابوي 225
 202 المؤتمر الدولي ضد المبارزة 220
 203 اكبر ساعة في العالم 230
 203 اوسع بناية في العالم 232
 322 الفاتيكان والدول 233
 323 اليوبيل الحبري 232
 323 والواليات المتحدة الكنيسة 231
 322 ازدهار الكثلكة في الواليات المتحدة 231
 329 مدفع فرنسي جديد 239
 321 أعياد لورد اليوبيلية 231
 321 احتفال في كندة ال مثيل له 235
 325 هور غائر في باريز 230
 325 معاشات بعض رؤساء الحكومات 220
 320 الطواف حول األرض 222
 320 الكاثوليكية في ارالندة الكلية 223
 320 سفره جغرافية 222
 310 كلمة من الرسالة البابوية اليوبيلية 221
 390 اعتناو الكثلكة في فيالدلفيا 221
االرثدوكسيون الروسيون الداخلون في حضن  229

 الكنيسة الكاثوليكية
392 
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 392 حريقان هائالن في باريز 221
 392 يات المتحدةالكرسي الرسولي والوال 225
 393 مؤتمر األلمان الكاثوليك 220
 392 الكلية الكاثوليكية في اليابان 210
 391 اول سلك تلغرافي بحري 212
 353 حفلة اليوبيل البابوي في الموصل 213
 352 اكبر وافخر الماسة 212
 351 أعمال جبارية 211
  بعض المتوفين المرحومين 
 13 خت )يابينة(الراهبة الفاضلة األ 211
 01 السيدة الفاضلة كتورة 219
 310 المعلم توما قرياقوس 211
  أسئلة وأجوبة 
215     91،00 
  221،259 

  بيان تتمة التقادم الواصلة إلينا ليوبيل الحبر األعظم 
210  31 ،15 
  13،09 
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 السنة الثامنة

 
2000 
 

 الولهة                                                          الموضوع   
 مباحث روحية  

 
 

 39 شفاعة العذراء وقانا الجليل 2
 10 اخوة الرب وبتولية العذراء 3
 232 شمس العبادات والعبادة للقربان األقدس 2
 211 شمس العبادات والعبادة للقربان األقدس 1
 331 محاورة لطيفة بين فتاة و طبيب  1
 ض األولياء واألتقياءلمح في سير بع 

 وأعمالهم
 

 

 3 مار بولس 9
 22 مار بولس 1
 19 مار بولس 5
 205 مار بولس 0
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 12 الطوباوية اوشعنا العذراء 20
 239 جنة درك 22
 212 جنة درك 23
 22 السيدة ايونس دكوت 22
 211 السيدة ايونس دكوت 21
 290 السيدة ايونس دكوت 21
 202 السيدة ايونس دكوت 29
 333 السيدة ايونس دكوت 21
 312 السيدة ايونس دكوت 25
 312 السيدة ايونس دكوت 20
 12 البادري بلدو 30
 321 ثقة مار الفونس الليغوري بالعذراء 32
 391 الطوباوية ازالوا بركيانا 33
 حوادث مؤثرة 

 
 

 21 المالك والناسك 32
 10 الفتاة المعافاة باعجوبة 31
 303 يبةهداية عج 31
 325 الكاهن الصياد 39
 319 ميتة جندي مسيحي باسل 31
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 متفرقات  
 

 

 2 صحف سفر الحياة )نظم( 35
حماية الكنيسة الكاثوليكية للسودان في الواليات  30

 المتحدة
22 

 22 ورد االكليل يبسم لشمس العام الجديد)نظم( 20
 25 في خصوص يوبيل الحبر األعظم  22
 20 ابويالقداس الب 23
 32 المصور االلماني أمام بيوس العاشر 22
 33 شذرات 21
 01 كاتدرائية كولونية في المانية 21
 09 األب الفاضل ريموند الدومنيكي 29
 01 مزار سيدتنا مريم العذراء معزية الحزانى 21
 200 مزار الحنونة 25
 229 نابليون ومنجيه من الموت 20
 210 ي روميةدير القديسة سابينة ف 10
 253 في تأسيس اخوية الوردية المؤبدة في قرقوش 12
 10 تمثال العذراء العجائبي 13
 53 زيارة أسقفية في سيبيرية 12
 52 السرجوهن نيل حاكم لوندرة 11
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 09 عبادة الوردية في ماردين 11
 320 المجمع القرباني في كولونية 19
 322 نظر في األختراعات الحديثة 11
 311 في خصوص تطويب بيوس التاسع 15
 311 في ختام كنيسة قرقوش 10
 310 دير براتو 10
 أخبار حالية 

 
 

 13 عطية منية من الحبر األعظم 12
 13 أهوال الزالزل في جنوبي ايطالية 13
 91 أهوال الزالزل في جنوبي ايطالية 12
 15 سفرة غبطة بطريرك الكلدان 11
 12 سوعكنيسة جديدة لقلب ي 11
 12 كنيسة مردودة الى اصحابها 19
 13 مجلة أحكام الكرسي الرسولي 11
 13 الجندية الذهبية 15
 252 المناولة األولى في كاتدرائية باريس 10
 251 شهادة سامية 90
 251 اختراع جديد 92
 251 اختراع جليل الشان 93
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 251 المعابد في المراكب والفطر الحديدية 92
 251 روزفلتسفرة  91
 259 المثري الشهير 91
 251 المستعمرة االسرائيلية العظمى 99
 300 الوفد العثماني في الفاتيكان 91
 323 غبطة بطريرك الكلدان أمام جاللة السلطان 95
 321 غبطة بطريرك السريان أمام جاللة السلطان 90
 321 وفد المبعوثين العثمانيين في باريس ولوندرة 10
 321 خورفقفوس يوسف طويلال 12
 329 أحد أكابر وأفاضل اإلنكليز الكاثوليك  13
خطاب غبطة بطريرك السريان لجاللة السلطان  12

 وحضوره حفلة السالملك
325 

 319 قداسة بيوس العاشر والزائران الفقيران 11
 311 غبطة بطريرك الكلدان في بومبيثي ورومية 11
 351 يكي المؤتمر الكاثوليكي البلج 19
 351 جثمان التقية برناديت 11
 359 عطية خيرية سنية 15
 بعض المتوفين المرحومين 

 
 

 15 السيدة حنة ابراهيم هبرا 10
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 290 األب اوغسطين صائغ الدومينكي 50
 255 السيد المطران يوحنا سحار 52
 315 األب القس بطرس فرجو 53
 359 الفتاة حياة مصفي 52
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 شكر وتقدير
 

أقدم شكري وتقديري إلدارة مجلة نجم المشرو لتوفيرها المجموعة الكاملة 
من أعداد المجلة ، ولمن ساهم في طبع هذا الفهرست في الحاسوب ، 

 ليباركهم الرب . آمين
                                  

 بغداد -كنيسة مار كوركيس                                     
                                      21/3/3002 

 
 
 

 كليال دوردا
LA COURONNE DE ROSES 

 

 

 
Fr.Habib Hermiz Al-Nawfali 

St.George Chaldean Church 

Baghdad -Iraq 

2003 
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