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 لذاعخ اٌجبثب شٕٛدٖ ِثٍث اٌشزّبدي

  اإلجابة:

إنى أطٕاو انذسجخ دٍش دسجخ انُضك يٍ  انكٍُضخ انمجطٍخ األسصٕركضٍخأطٕاو  رُمضى

 األٔنى ٔ أطٕاو انذسجخ انضبٍَخ..

كضشح ثضجت نهزخفٍف ػهً انًؤيٍٍُ ثؤكم انضًك فً ثؼض األطٕاو  انكٍُضخ ٔلذ صًذذ

   ٔادزٍبط انجؼض نهجشٔرٍٍ انذٍٕاًَ...أٌبو انظٍبو 

 ٔلضًَّذ انكٍُضخ األطٕاو إنى لضًٍٍ:

 

 

 

 

 

ٔصًذذ انكٍُضخ ثؤكم انضًك فً أطٕاو انذسجخ 

 .انضبٍَخ فمظ

https://st-takla.org/
https://st-takla.org/
https://st-takla.org/
https://st-takla.org/
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/5-Coptic-Terminology_Sein-Shein-Saad-Daad-Tah-Zah/Soum__Fast.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/7-Coptic-Terminology_Kaf-Kaaf-Laam/Al-Kanisa-Kaneesa__Church.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/04-Questions-Related-to-Spiritual-Issues__Ro7eyat-3amma/070-Fasting-and-Eating-Fish.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/04-Questions-Related-to-Spiritual-Issues__Ro7eyat-3amma/070-Fasting-and-Eating-Fish.html


 4  

 

 أحد

 بةالتجر

+  ػٍّٕب سة اٌّدذ أٔٗ ارا وبٔذ اٌزدبسة ٠ظبزجٙب  

ٌٚٙب رؤث١ش٘ب ػٍٝ األٔغبْ اٌّدشة  األزضاْ ٚاٌّزبػت

  إال أٗ وّب رىثش اٌزدبسة ٚرضداد ٘ىزا رف١غ اٌزؼض٠بد.

ػٕذِب أغزُ ٠ٛٔبْ ٚأوزئت ٌُ ٠زشوٗ اٌشة ثً أسعً ٌٗ ٔجبربً خ١ّالً ِفشزبً 

ؽشد ػٕٗ اٌغُ " فؤػذ اٌشة االٌٗ ٠مط١ٕٗ فؤسرفؼذ فٛق ٠ٛٔبْ ٌزىْٛ 

ٔبْ ِٓ أخً ا١ٌمط١ٕخ ظالً ػٍٝ سأعٗ ٌىٝ ٠خٍظٗ ِٓ غّٗ ففشذ ٠ٛ

 ( .  6: 3فشزبً ػظ١ّبً" )٠ْٛ 

ٚػٕذِب خبف ا١ٍ٠ب إٌجٝ ٚػؼف ٚشؼش ثبٌٛزذح ٚخشج ٘بئّبً ػٍٝ ٚخٙٗ 

ِٗ، ِٓ شش آخبة ٚأ٠ضاث١ً صٚخزٗ  َْٕفِغ َد ٌِ ْٛ َّ ٌْ َٚؽٍَََت ا ٍَّخ  ََٚخٍََظ رَْسَذ َسرَ

ِٟ ٌَ »ََٚلبَي:  . ُخْز َْٔفِغٟ ألََّٕٔ َْ ٠َب َسةُّ ْٓ آثَبئَِٟلْذ وََفٝ ا٢ ِِ «." ْغُذ َخ١ًْشا 

ِٚٓ شذح اٌزدشثخ ٔبَ فؼضاٖ هللا ثؤْ اسعً ٌٗ ِالوبً   (. 4: 19ًِ  1)

زبِالً ٌٗ وؼىخ ٚوٛص ِبء ٠ٕبد٠ٗ ِشر١ٓ " لُ ٚوً" ٚعبس ثمٛح ٘زٖ 

  (.8:  19ًِ 1)األوٍٗ أسثؼ١ٓ ٔٙبساً ٚأسثؼ١ٓ ١ٌٍخ " 

 

  ٚاٌمذ٠ظ ثٌٛظ اٌشعٛي أصٕبء وشاصرٗ ثّىذ١ٔٚب

ْٓ ) ٢الَ ٚأحضاْ ِفشؽٗ لبي عٕٙبرعشع  ُْ ٠َُى ٌَ

 ًِّ َٓ فِٟ ُو ْىَزئِج١ِ ُِ َّٕب  ًْ ُو اَزِخ ثَ َٓ اٌشَّ ِِ ٌء  ْٟ ٌَِدَغِذَٔب َش

ََِخبِٚفُ  ْٓ دَاِخً  ِِ َِبٌد،  ْٓ َخبِسجٍ ُخُظٛ ِِ ٍء:  ْٟ    .َش
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َّٓ هللَا ػضاٖ ار أسعً ٌٗ اٌمذ٠ظ  ٌىِ

ر١ِطُظ األعمف اٌزٜ وبْ ٌسؼٛسٖ 

ثٕبء سٚز١ٗ ِؼض٠ٗ رؼض٠ٗ ٚٔمً ٌجٌٛظ أ

ٚرمذ٠ش أً٘ وٛسٔثٛط ٌٍشعٛي 

ًِ َ٘زا  اٌّدشة ززٝ أٗ لبي} ْٓ أَْخ ِِ

َٕب أَْوَثَش  ْٓ َفِشْز ٌَٚىِ  . ُْ َٕب ثَِزْؼِض٠َزُِى ٠ْ َلْذ رََؼضَّ

ا ثَِغجَِت َفَشذِ ر١ِطَُظ{ )  (.13: 7وٛ 2ِخذًّ

إٌٙب اٌّست اٌزٜ ٠دشذ ٠ٚؼظت ٠ٚغسك 

ردبسثه ثطش٠مخ أٚ ثآخشٜ ٠ٚذاٖ رشف١بْ دائّبً ِب ٠ؼض٠ه فٝ 

 ثٕجبد أٚ ِالن أٚ طذ٠ك ..اٌخ.

ٌٚىٕٗ ٠ش٠ذن اْ رزمجً رؼض٠برٗ اٌزٝ رف١غ داخٍه ػٕذِب رمجً 

ِش١ئزٗ ِّٙب رؼبدد ِغ فىشن ِٚش١ئزه .. فمجٌٛه ٌّش١ئزٗ 

 ٠ف١غ داخٍه ٠ٕجٛع رؼض٠بد ال ٠ٕؼت ِّٙب وبْ زدُ اٌزدشثخ.  

ىعطىها الرب ان هسلن مصىأتها لمصىئته 

فتكثر تعزىاتها 

 القدوشروحه 
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   انمًض ربدسس ٌؼمٕة يهطً -كزبة انزمهٍذ ٔاألسصٕركضٍخ 

 التقليد الرسولي واإلهجيل

فً . ْٕ ػظت رمهٍذَب انًمذس ٔيشكزِ ،انكٍُضخ ثئَجٍمإًٌبَُب ثبنًضٍخ انًخهض، أي 

ػًم "أٔ " إَجٍم انخالص"ٕضغ ٌخجش انشصٕل ثٕنش شؼجّ أَّ ٌضهًٓى رمهٍذ أكضش يٍ ي

ٔأػشفكى أٌٓب األخٕح ثبإلَجٍم ": إر ٌمٕل ،انكٍُضخ انزمهٍذ انزي رمجهّ يٍ ،"هللا انخالطً

 ... ثّ ٔلجهزًِٕ ٔرمٕيٌٕ فٍّ انزي ثششركى 

إٌ انًضٍخ يبد يٍ أجم خطبٌبَب دضت : فئَى صهًذ إنٍكى فً األٔل يب لجهزّ أَب أًٌضب

  (.1:11كٕ 1)   "انكزت ٔأَّ دفٍ ٔأَّ لبو فً انٍٕو انضبنش دضت انكزت

ًْب، نكً "انكٍُضخ إَجٍم"دمًب نمذ رمجم انشصم   ، نٍش يكزٕثًب ػهى ٔسق ثم رضهًِٕ شفب

 .ثبنزمهٍذ انشفًٓ كًب ثبنكزبثً أًٌضب انكٍُضخ ًٌٕدػِٕ ف

. اٌىشاصج اٌّغ١ح١ح ػٍٝ اٌؼٙذ اٌمذ٠ُ ٚاٌرم١ٍذ اٌحٟ ١ٌغٛع، ٘زا اٌزٞ ذٕالٍٗ فُ ِٓ فُلاِد " 

فثا٠ثاط ِثال عجً ٌٕا  .ل٠ًٛا ٌٍغا٠ح اٌى١ٕغح األٌٚٝفمذ واْ اٌؾؼٛس تاٌؾٙادج اٌؾخص١ح فٟ 

 .ذفض١ٍٗ اٌصٛخ اٌحٟ اٌىائٓ ف١ٕا ػٍٝ اٌىرة 

: أعرار اٌذساعاخ إٌمذ٠ح ٌألعفاس اٌّمذعح ٚذفغ١ش٘ا تجاِؼح ِأؾغرش F. Bruce ٠مٛي 

اٌٛاحذ ِماتً ا٢خش وّا ٌٛ  ٚاٌرم١ٍذ، انكزبة انًمذس ت١ّٕا ١ّ٠ً ِغ١ح١ٛ اٌغشب ئٌٝ ئلاِح"

فمذ أخز . أْ اٌرم١ٍذ ؽفٟٙ فحغة غ١ش اٌّىرٛب، فأٗ ١ٌظ ِا ٠ّٕغ أْ ٠ىْٛ اٌرم١ٍذ ِىرٛتًا

ٚعاس وراتًا ٠حًّ عٍطأًا سع١ًٌٛا ػٍٝ راخ اٌّغرٜٛ، . اٌرم١ٍذ اٌشعٛي ٠ؾىالً ِىرٛتًا فٟ ح١ٕٗ

ذؼٍّرّٛ٘ا عٛاء واْ تاٌىالَ أَ  أثثرٛا ٚذّغىٛا تاٌرما١ٌذ اٌرٟ: ئر ٘ٛ ٠ؾجغ ِغ١حٟ عا١ٌٔٛىٝ

 "25:2ذظ 2"تشعاٌرٕا 

لثً أْ ذغرطش ػٍٝ ٚسق، " كهًخ هللا" اٌى١ٕغح اعرٍّدحمًا، ٌمذ 

اٌّؼٕٝ  ثبنشٔح انمذس ّفشحح، ٚذفّٙدٚذّرؼد تاٌثؾاسج اٌ

، خالي اٌرم١ٍذ اٌؾفٟٙ، ذغٍّرٗ ١ٌظ فمظ خالي نكهًخ هللااٌؼ١ّك 
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ِىرٛتًا ٌمذ لثٍد ح١اذٙا لثٍّا أْ ٠ىْٛ اٌؼٙذ اٌجذ٠ذ . اٌىٍّاخ تً أ٠ًضا خالي طش٠مح اٌح١اج

ا ًِ ، انشٔح انمذس ثٕدًٚح١ّٕا عجً اإلٔج١ٍ١ْٛ ٚاٌشعً اٌؼٙذ اٌجذ٠ذ . أوثش ِٓ ػؾش٠ٓ ػا

 .ٚوشِرٗ ٚفّٙرٗ وح١اج عثك ٌٙا أْ ػاؽرٙا اٌى١ٕغح لثٍرٗ

اٌحك "٘ىزا اإلٔج١ً ١ٌظ تغش٠ة ػٓ اٌرم١ٍذ، ٌىٓ األٚي جضء ِٓ األخ١ش، والّ٘ا ٠ؼٍٕاْ  

 .اٌى١ٕغح ٠ٚؾشحاْ طث١ؼح، "اٌٛاحذ

ٌىٕٕا    . أصفبس انؼٓذ انجذٌذ ٌؾفٟٙ لذ ذٛلف تظٙٛسستّا ٠رغاءي أحذُ٘ ئْ واْ اٌرم١ٍذ ا

ٔج١ة تأْ اٌشعً أٔفغُٙ لذ روَّشٚا اٌّإ١ِٕٓ تاٌرم١ٍذ اٌؾفٟٙ ح١ٓ 

اٌّغ١ح١ح األٌٚٝ، ئر ِٓ خالٌٗ ٠غرط١ؼْٛ ورثٛا سعائٍُٙ ٌٍجّاػاخ 

ا ٌٍحك اٌّغ١حٟ ًّ ئر واْ ٌٟ وث١ش ألورة ئ١ٌىُ ٌُ أسد : "أْ ٠ٕاٌٛا فٙ

ا ٌفُ ١ٌىْٛ فشحٕا  ًّ أْ ٠ىْٛ تٛسٍق ٚحثٍش، ألٟٔ أسجٛ أْ آذٝ ئ١ٌىُ ف

ٚواْ ٌٟ وث١ش ألورثٗ ٌىٕٕٟ ٌغد أس٠ذ أْ "  (.٠22ٛ  2" )واِالً 

 ٍُ ا ٌفُ ٌٚىٕٕٟ. أورة ئ١ٌه تحثٍش ٚلٍ ًّ  (.٠24،23ٛ  3" )أسجٛ أْ أسان ػٓ لش٠ة فٕرىٍُ ف

فٟ ِٛاضغ وث١شج ٠ٛصٟ اٌشعٛي تٌٛظ ذال١ِزٖ أْ ٠حفظٛا اٌرم١ٍذ، ٠ٚٛدػٖٛ أٔاًعا آخش٠ٓ، 

ٚأْ ٠رجٕثٛا وً أخ ٠غٍه تال ذشذ١ة  ثبنكالو أٔ ثشصبنزّٚأْ ٠رّغىٛا تاٌرما١ٌذ اٌرٟ ذؼٍّٛ٘ا 

دزسَب يٍ كم رمهٍذ ثششي يمبٔو وّا (. 6:3ذظ  2" )١ٌٚظ حغة اٌرم١ٍذ اٌزٞ أخزٖ ِٕٗ

 (.2:2وٛ " )حغة أسواْ اٌؼاٌُ ١ٌٚظ حغة اٌّغ١ح"نإلًٌبٌ 

اٌّغ١ح١ح فٟ أُِ لثً اٌثؼض  اٌى١ٕغح األٌٚٝ ػالٚج ػٍٝ ٘زا، ففٟ

ئٌٝ ٌغرُٙ حرٝ  نهكزبة انًمذس وث١شج تاٌشغُ ِٓ ػذَ ٚجٛد ذشجّح

رٌه اٌح١ٓ، ٚتٙزا ٌُ ٠ىٓ فٟ لذساذُٙ أْ ٠رؼٍّٛا اٌحك ِٕٙا تً ِٓ 

 .اٌرم١ٍذ اٌؾفٟٙ

ٌمذ أثاس ذغاؤالً . فٟ اٌمشْ اٌثأٟ ٘ٛ أٚي ِٓ ٔالؼ ِٛضٛع اٌرم١ٍذ اٌمذ٠ظ ئ٠ش١ٔاؤط 

أِا وٕا ٍٔجأ " إنى أي شخض َهزجئ؟؟ نٕ نى رٕجذ أصفبس يمذصخ يبرا كبٌ ٌذذس: ِفرشًضا

ا، اٌرٟ ػاػ ف١ٙا اٌشعًئٌٝ اٌىٕائظ األ ًِ أٞ  !؟..، َٔؤخز ػُٓب يب ْٕ صبثذ ٔأكٍذوثش لذ

أيب كُب يهززيٍٍ أٌ َؼزًذ ػهى تذ٠ً ٌزٌه؟ ٌٛ أْ اٌشعً أٔفغُٙ ٌُ ٠رشوٛا ٌٕا أٞ وراتاخ، 

 !".رؼبنٍى انزمهٍذ انزً لذيْٕب ألٔنئك انزٌٍ ػٓذٔا إنٍٓى ثبنكُبئش؟
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سفغ  لّذَ ٌٕب اٌغ١ّذ اٌّغ١ح جٛأت ٌٍعجبدح اٌّغ١ح١ّخ أساد رٛػ١ح ؼب٠زٙب، ٟٚ٘
"ا٤ٔب" ِٓ ، ١ٌشٜ هللا ٠ٚح١ب ـٟ أحؼبٔٗ، ِحّزًسا إ٠ّبٔب اٌمٍت إٌمٟ إٌٝ اٌغّبء

اٌزٟ رفمذ اٌمٍت  اٌّبي"أ٠ًؼب "ِسجّخ ٚحت اٌظٙٛس، ٚ 
"ال رىٕضٚا ٌىُ اٌّزعجّذ ح٠ٛ١ّزٗ ٚحش٠ّزٗ، إر ٠مٛي اٌغ١ذ: 

وًٕٛصا ػٍٝ األسع ز١ث ٠فغذ اٌغٛط ٚاٌظذأ، 
ٚز١ث ٠ٕمت اٌغبسلْٛ ٠ٚغشلْٛ، ثال اوٕضٚا ٌىُ 
وًٕٛصا فٟ اٌغّبء ز١ث ال ٠فغذ عٛط ٚال طذأ، 

 {.  02-91} ٚز١ث ال ٠ٕمت عبسلْٛ ٚال ٠غشلْٛ"

اٌجبؽً ٠ىْٛ وّٓ جّع وٕٛصٖ عٍٝ  ٠زؼجّذ هلل ثمظذ اٌّدذ اٌضِِٕٟٓ 
ا٤سع، عٛاء ـٟ شىً ص١بة ـبخشح ٠فغذ٘ب اٌغٛط، أٚ ِعبدْ رزعشّع ٌٍظذأ، 

إٌٝ اٌغّبء ٌٕٕطٍك  ٠شفغ لٍٛثٕبأٚ أِٛس أخشٜ رىْٛ ِطًّعب ٌٍظٛص. ٘ىزا 
 !ثعجبدرٕب إٌٝ حؼٓ ا٢ة اٌغّبٚٞ

 
اٌمٍت عٍٝ ا٤سع، أٞ إْ وبْ اإلٔغبْ ٠مٛي اٌمّذ٠ظ أؼغط١ٕٛط: ]إْ وبْ 

ـٟ عٍٛوٗ ٠شؼت ـٟ ٔفع أسػٟ، ـى١ؿ ٠ّىٕٗ أْ ٠زّٕمٝ، ِبداَ ٠زّشّغ ـٟ 
ِّب إرا وبْ  ٤ْ وً ِب ـٟ اٌغّبء  ٔم١ًب،ـغ١ىْٛ  اٌمٍت فٟ اٌغّبءا٤سع؟ أ

ـب٤ش١بء رزٍّٛس ثبِزضاجٙب ثبٌفّؼخ إٌم١ّخ، ٚـىشٔب ٠زٍّٛس ثبشزٙبئٗ  . ٔمٟـٙٛ 
سػ١ّخ سؼُ ٔمبٚح ا٤سع ٚجّبي رٕغ١مٙب ا٤ِٛس ا٤
٠شـع اٌشة عجبدرٕب ٌٍغّبء، ِحّزًسا إ٠ّبٔب ِٓ .ـٟ رارٗ

ب حشاًعب ع١ٍٙب، أال ٟٚ٘ "اٌّدذ اٌجبؽً"  ًّ ِٚم١
 . اٌٍّّٛءح زجًب أػّبي اٌشزّخ

ثّعٕب٘ب اٌٛاعع ٚاٌزٟ رؼُ  فبٌظذلخ اٌسم١م١خ
رشفغ اٌمٍت ثؼ١ًذا ػٓ اٌعطبء اٌّبدٞ ٚاٌّعٕٛٞ، 

اٌض١ِّٕبد اٌّؼ٠ّٕٛخ ٚاٌّبد٠ّخ، ٚرسّٛي أسطذرٗ 
   .ءفٟ اٌغّب



 9  

 

 

 

٘زا ِعٕابٖ أْ ؽبعزٕاب ب ثاذْٚ اٌّغا١ح أِاش ِغازح١ً، ٤ْ 

اٌطبعخ اٌّخٍظخ ٟ٘ ؽبعخ حت ٚأزّبء رٕزٟٙ ثبرحبد، ٚ٘زٖ 

١ٌٚغذ ؽبعاخ عج١اذو ٚٔحآ ثاذْٚ اٌّغا١ح ٟ٘ ؽبعخ ث١ٕٓ 

ؼشثبء عٓ ث٠َّٕٛخ هللا ثال سجبء ٌالرظبي ثبب، ِّٚٙب حبٌٕٚاب أْ ٔماّذَِ ؽبعزٕاب ب ثا عظُ 

وازٌه أٔازُ أ٠ؼابً »“: اٌعجاذ اٌجطَّابي”أعّبي اٌشحّخ ٚاٌجزي ٚاٌظالح ال ٔجٍػ إٌاٝ حاذٚد 

ِشرُ ثٗ ـمٌٛٛا إٕٔب عج١ذ ثطَّبٌْٛ، ٤ٔ
ُ
ٕاب إّٔاب عٍّٕاب ِاب وابْ ٠ ات ِزٝ ـعٍزُ وً ِب أ

 (.٧١: ٧١)ٌٛ  «ع١ٍٕب

َِش ثٗ ِٚب اٌغجت ـٟ رٌه؟ ـًٙ ٌزٌه اٌعجذ » اٌغجت ٠مٌٛٗ اٌشة: إْ اٌعجذ ٠فعً ِب ٠ُؤ

ِش ثٗ؟ 
ُ
  (.٩: ٧١)ٌٛ « ال أظٓ   ـؼً ٤ٔٗ ـعً ِب أ

، ـئٔٗ ٠عًّ ثّٕزٙٝ اٌحبئض عٍٝ سٚح اٌزجِّٕٟ ـٟ اٌّغ١حأِب االثٓ 

َِش ثشٟء!! ٚ٘ٛ ٠عٍُ وً ِش١ئخ  اٌحت وً ِش١ئخ هللا دْٚ أْ ٠ُؤ

هللا ٤ٔٗ حبئض عٍٝ سٚح هللا اٌزٞ ٠فحض وً شاٟء حزاٝ أعّابق 

ال أعٛد أع١ّىُ عج١ذاً ٤ْ اٌعجذ ال ٠عٍُ ِاب ٠عّاً عا١ِّذٖ، »هللا!! 

١َّّزىُ أحجابء ٤ٔاٟ أعٍّازىُ ثىاً ِاب عاّعزٗ ِاآ  ٌىٕٟ لاذ عا

  (.٧١: ٠٧١ٛ )« أثٟ

َّٛح اٌٙبئً اٌّخفٟ ـٟ اٌّغ١ح، اٌزٞ ثمجٌٕٛاب ٌٍّغا١ح ٠ٕزماً إ١ٌٕاب  ٘زا ٘ٛ عش اٌجٕ

 : ٍّّٓ : ٧)٠ٛ  «اٌز٠ٓ لجٍٖٛ ـ عطبُ٘ عٍطبٔبً أْ ٠ظ١شٚا أٚالد هللا»ثبٌشٚح اٌمذط وحبٌخ رج

ٚح١ٕئز ال ٔعٛد ٔعًّ ا٤عّبي رحذ االػطشاس ٚاٌزٙذ٠ذ وعج١ذ ؼشثابء عآ هللاو ثاً (. ٧١

ٚط١ىُ »ٕبء ٔعًّ ٚطب٠ب هللا ثذاٌخ اٌج١ٕٓ عٓ حت ٚصمخ: و ث
ُ
أٔزُ أحجبئٟ إْ ـعٍزُ ِب أ

ا٢ة » (،٧١: ٧١)٠اٛ  «إْ حفظازُ ٚطاب٠بٞ رضجزاْٛ ـاٟ ِحجَّزاٟ» (،٧١: ٧١)٠اٛ « ثٗ

 (.١١: ٧١)٠ٛ « ٔفغٗ ٠حجُّىُ ٤ٔىُ لذ أحججزّٟٛٔ

٘زٖ ٟ٘ ٚاججابد اٌجٕا١ٓ اٌزاٟ ٘اٟ ثع١ٕٙاب اٌطش٠اك  

ِاع اٌّغ١ح ـاٟ هللا، ٚ٘ازٖ ٘اٟ ١ٌّشاس اٌمذ٠غ١ٓ 

اذ اثآ هللا  ؼب٠اخ ح١برٕب اٌزٟ ٘اٟ ثع١ٕٙاب ؼب٠اااخ ر غُّ

 ."أْ ٔظ١ش أثٕبء هللا” ِٚ ١ئٗ إٌٝ عبٌّٕب ١ٌُعط١ٕب

 {{بدوىي ال تستطىعون أن تعهموا شىئاً}}
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تأهالت في األسبوع امثاىي هن 

 امتجارب - امصوو امكبىر

اٌدٙبد ؽج١ؼخ وً إٔغبْ ٠ش٠ذ أْ :  اٌزدشثخ فٟ اٌطش٠ك
٠سظً ػٍٝ شٟء ث١ّٓ. اٌسشة رىْٛ ثم١ٍخ ػٕذِب 
٠ىْٛ اٌّمظٛد ِٕٙب اٌسشة ٌزارٙب. ٌٚىٓ إرا وبْ اٌٙذف ِٕٙب إٌّٛ اٌشٚزٟ 

 .  ٚأٔب ثٗ أٔزظش ، أزظش ٌٟ ٚاٌثجبد فٟ هللا فٟٙ زشة ٌز٠زح ألْ اٌشة ٠غٛع

ّغ١ر ثبألوً، ٚزبسثٗ ٟ٘ زشة ِغ ػذٚ ششط عجك أْ غٍجٗ اٌشة. زبسة اٌ

ٚٔٙح  اٌظ١ٍت ثبٌىجش٠بء لبئاًل اسَ ٔفغه ػٓ خٕبذ ا١ٌٙىً، ٚأخ١ًشا زبسثٗ ثزشن
اٌطش٠ك اٌغًٙ لبئاًل: أػط١ه ِّبٌه األسع وٍٙب إْ خشسد ٚعدذد ٌٟ ثذي أْ 

رٍّه ػٍٝ لٍٛة اٌجشش ثبٌظ١ٍت... اسَ ط١ٍجه ٚرؼٍُ ا١ٌّٛػخ فٟ اٌس١بح... 
 . سثٕب أزظش ٌٕب ٌٚىٓ

ٌّبرا ٠ٕغبٔب هللا إْ وبْ أثبٔب؟  ٘زا ٘ٛ إٔد١ً األزذ اٌثبٟٔ: إٔٙب ردشثخ اٌزشى١ه 
ٌّبرا ٠زشوه خبئًؼب؟ ٌّٚبرا ٠غّر هللا ثبٌّشع  -ٌٕب "إْ وٕذ اثٓ هللا هللا فٟ أثٛح

 ٚثبٌفشً ٚثّٛد أزجبئٕب". 

دجً:   ثسغت ِب سرت آثبء اٌى١ٕغخ ٚف١ٗ ٠مشأ إٔد١ً اٌزدشثخ ػٍٝ اٌزدشثخ ػٍٝ اٌ
اٌدجً، ٌّب طبَ اٌّغ١ر ػٕب أسثؼ١ٓ ٔٙبًسا ٚأسثؼ١ٓ ١ٌٍخ ٚلذ أٚسد اإلٔد١ٍ١ْٛ ِبس 

ِزٝ ِٚبس ٌٛلب ػ١ٕبد ِٓ ٘زٖ اٌزدبسة ردشثخ اٌخجض ٚردشثخ ِدذ اٌؼبٌُ ٚردشثخ 
ٌّغ١ر فٟ وً ردبسثٗ إٌمبء اٌّغ١ر ٔفغٗ ِٓ ػٍٝ خٕبذ ا١ٌٙىً ٚلذ طشػٗ ا

ٚوغش شٛوزٗ ػٕب ٚاعزخٍض ٌٕب ثظِٛٗ اٌّمذط ٔظشح ػٍٝ خ١ّغ عٙبَ 

 اٌشش٠ش اٌٍّزٙجخ ٔبًسا.

 أومًا : إن قىن إن امروح اقتاده

فبٌزٞ ٠ُمزبد ثشٚذ هللا فمذ خزُ أْ هللا أثٖٛ ٚ٘ٛ اثٓ 

اٌشٚذ ٘ٛ اٌزٞ ٠ششذ إٌٝ اٌسك، ٠ؼٍُ ٠ٕٚظر ٠ؼضٞ  هللا،

ٌٍّغ١ر ٠ٚؼط١ٕب ٠ٚزوشٔب ثىً ِب ٠ٚشفغ ف١ٕب ٠ٚؤخز ِّب 

https://st-takla.org/Feastes-&-Special-Events/Feasts-Holy-Lent_Al-Soum-Al-Kebeer-&-Pascha_.html
https://st-takla.org/Feastes-&-Special-Events/Feasts-Holy-Lent_Al-Soum-Al-Kebeer-&-Pascha_.html
https://st-takla.org/Feastes-&-Special-Events/Feasts-Holy-Lent_Al-Soum-Al-Kebeer-&-Pascha_.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/058-Glorifying-the-Holy-Cross.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/008-Allah-in-the-Holy-Bible.html
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لبٌٗ اٌغ١ذ، ٚ٘ٛ ٠جىذ اٌؼبٌُ ػٍٝ خط١خ ٚػٍٝ ثش 
 ٚػٍٝ د٠ٕٛٔخ، ٠ٚفسض وً شٟء ززٝ أػّبق هللا.

فئْ وبْ اإلٔغبْ ٠ٕمبد ثبٌشٚذ فٟ اٌؼًّ ٚاٌىالَ 

٠ٚغٍه ثبٌشٚذ ٚال ٠طف ا اٌشٚذ ٚال ٠سضْ اٌشٚذ، 
٠ٚىْٛ ِشاػ١ًب ٌٍشٚذ ِبداَ فٟ ؽش٠ك اٌس١بح ٠غٍه. 
٠ظ١ش اإلٔغبْ ِسّٛاًل ِٕمبًدا ثشٚذ هللا ٚزغجّب ٠غ١ش 

  .اٌشٚذ ٠غ١ش

 ثاىىًا: ويىا تأتي امتجارب

اٌزدبسة فٟ ز١بح أٚالد هللا زز١ّخ ٚال ِفش ألْ اٌؼذٚ 

ِزشثض ٠َٚٛ أْ ٕٔسبص إٌٝ اٌّغ١ر فمذ أػٍٕب اٌسشة 
 ػ١ٍٗ. 

ؽج١ؼ١خ الٌزظبلٕب ثبٌّغ١ر ٚارسبدٔب إرْ اٌزدشثخ ٔز١دخ   •

 ِؼٗ ٚدخٌٕٛب إٌٝ ششوخ ِؼٗ ٚف١ٗ ثبٌشٚذ اٌمذط.

ٌُ رخً ز١بح أزذ ِٓ اٌمذ٠غ١ٓ ػٍٝ ِش اٌؼظٛس ِٓ   •

اٌزدبسة، ً٘ خٍذ ز١بح أزذُ٘ ِٓ اٌزدبسة؟ "خ١ّغ 
اٌز٠ٓ ٠ش٠ذْٚ أْ ٠ؼ١شٛا ثبٌزمٜٛ فٟ اٌّغ١ر 

 ٠ؼطٙذْٚ".

ٚاٌزشش٠ذ ٚاٌسجظ ٚاٌغدْٛ  فبٌشعً األؽٙبس وُ لبعٛا ِٓ اٌزدبسة

ٚاالػطٙبداد ٚاٌؼ١مبد ٚاألزضاْ... شٟء ِٙٛي ٌٚىٓ فٟ ٘زٖ خ١ّؼٙب ٠ؼظُ 
 أزظبسٔب ثبٌزٞ أزجٕب.

 ثامثًا: صارت امهالئكة تخدهه

طَٛ اٌّغ١ر أدخٍٕب إٌٝ ٘زٖ اٌششوخ اٌشٚز١خ ِغ 
اٌّالئىخ... طبسد اٌّالئىخ ثبٌٕغجخ ٌٕب أسٚاًزب 

اٌخالص.  طسجخ اٌّالئىخ خبدِخ ٌٍؼز١ذ٠ٓ أْ ٠شثٛا 
فٟ اٌظَٛ ٟ٘ اٌس١بح اٌغّب٠ٚخ ثىً ِب رؼٕٟ.   

وؤْ اإلٔغبْ اٌظبئُ ِغ اٌّغ١ر ثشغُ اٌزدبسة اٌىبئٕخ ٠شؼش أٔٗ ٠س١ب 
 ز١بح ِالئى١خ عّب٠ٚخ. 

https://st-takla.org/
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 (ثشيٓبد 7) وانبا ابالبيوس انبا فليمون المغنى استشهاد

اصزشٓذ انمذٌضبٌ فٍهًٌٍٕ ٔاثالٍَٕس. ٔفٍهًٌٍٕ ْزا كبٌ يغٍُب ألسٌبَٕس ٔانى اَظُب، 

ٔكبٌ اثالٍَٕس يزيشا، ٔكبَب طذٌمٍٍ دًًٍٍٍ. ٔاشزٍٓب أخز اكهٍم انشٓبدح فذخم فٍهًٌٍٕ 

 ٌشيِٕ ثبنضٓبو. فؤيش أٌ ٔاػزشف ثبنضٍذ انًضٍخ أيبيّ ٌٕيب ػهى انٕانً 

ٔدذس أٌ دخم ثؼذِ انمذٌش اثالٍَٕس ٔفً ٌذِ انًزيبس، ٔاػزشف ْٕ أٌضب ثبنضٍذ 

فهًب ػشفّ انٕانً غضت جذا ٔأيش أٌ ٌشيِٕ ثبنضٓبو ْٕ اَخش. ٔفً أصُبء رنك  انًضٍخ. 

 سجؼذ انضٓبو إنى َبدٍخ انٕانً فؤطبثذ ػٍُّ فمهؼزٓب. 

 .الرًٓب ركٌٕ يؼُب. آيٍٍأيب انمذٌضبٌ فمذ أكًال جٓبدًْب َٔبال اكهٍم انشٓبدح. ط

 

  مريم اإلسرائيلية استشهاد

 (ثشيٓبد 7)

ٔنى ركٍ ْزِ انمذٌضخ  .انمذٌضخ يشٌى اإلصشائٍهٍخ اصزشٓذد

رؼشف انضٍذ انًضٍخ، ٔكبَذ سدٌئخ انضٍشح، ٔنًب أسادد 

سجال أسصم نٓب انشة  انزٕثخ ٔانشجٕع إنى انضٍشح انظبنذخ 

لذٌضب لبو ثٕػظٓب، ٔػشفٓب طشٌك انخالص ثبإلًٌبٌ ثبنضٍذ انًضٍخ ٔلبل نٓب اٌ انُفش 

ثؼذ انًٕد ٔفشاق ْزا. انؼبنى  الثذ أٌ رؼطى جٕاة ػٍ جًٍغ أػًبنٓب فً ٌٕو انمٍبيخ ٔآَب

 . صزذبصت ػًب فؼهذ

يب ْٕ انذنٍم ػهى لٕنك ْزا انزي َذى رزكشِ انزٕساح انزي أػطبِ هللا نًٕصى فمبنذ نّ: 

فؤصجذ  ؟ انُجً، كًب نى ٌمم ثٓزا آثبئً فؤصجذ نً طذخ لٕنك ثبنجشاٍٍْ انششػٍخ ٔانؼمهٍخ

اٌ رجذ ػٍ أػًبنً انُجضخ فٓم ٌمجهًُ . ٔنًب صجزذ ألٕانّ فً ػمهٓب لبنذ: "نٓب يب طهجذ

" اٌ آيُذ ثؤٌ انًضٍخ جبء إنى انؼبنى نخالص انجشش،ٔصهكذ صجٍم انزٕثخ، فؤجبثٓب هللا؟ 

. فآيُذ ٔربثذ. صى نًب ثهغ خجشْب نهٕانى أدضشْب أيبيّ فؤطشد ػهً يضٍذٍزٓب ٌمجهك هللا

                    ٌ يؼُب. فؤيش ثمطغ سأصٓب ثذذ انضٍف. َٔبنذ اكهٍم انشٓبدح. شفبػزٓب ركٕ

 .آيٍٍآآآآآآآآآآآ. ذ دائًبــــــــــــــشثُب انًجــٔن

https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_1299.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_1299.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_1672.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_1672.html
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 تدبىرل فاق امعقون

؛ وكل هاستيقظ شاب عاطل عن العمل صباح أحد األيام وتفقد جيوب

ما وجده كان بضعة نقود قرر استخدامهم لشراء شيء ما ... 

 !!...وبعدها فلتكن ارادة اهلل

يعتقد أن األشخاص الضعفاء هم لم يقدر أن يستعطي ، فهو 

وحدهم الذين يفعلون ذلك ؛ وهذا أفضل من الموت لهم .ولكنه كان حزيًنا وخائًبا 

 .ألنه لم يتمكن من العثور على وظيفة ولم يكن أحد مستعًدا لمساعدته

ذهب إلى المتجر ، واشترى بعض الطعام ، وجلس في حديقة على مقعد ؛ وبينما 

الطعام ، رأى رجل عجوز ملتح أبيض اللون يرتدي مالبس كان يحاول تفريغ كيس 

 .بيضاء يسير في اتجاهه وخلفه طفالن

عندما صار أمامه ، طلب الرجل المسن قطعة من الخبز ؛ والدموع في عينيه ، قال إنه 

 …وأطفاله لم يأكلوا من أسبوع تقريبًا

 

هم نظر إليه الشاب وكان بامكان اي احد أن يرى عظامهم ؛ تحنن علي

وقدم لهم طعام مما لديه ؛ في تلك اللحظة تقدم له الرجل العجوز 

 !!!… أعطاه عملة قديمة جًداوقال بضع كلمات بدت وكأنها صالة ثم 

 : فقال الشاب للرجل المسن

 "أعتقد أنك بحاجة إلى صالة أكثر مني انا"*

ت إليه ثم سار الشاب تحت جسر ليرتاح قلياًل ؛ بينما كان على وشك النوم ، طار

صحيفة قديمة ؛ التقطها ورأى إعالن يتحدث عن رجل يشتري العمالت القديمة ؛ فقام 

 .فورا وذهب للبحث عن العنوان

 - عندما وصل إلى مكان العنوان وجهته أظهر لهم نفس العملة التي تلقاها الشاب

  !!!غالية جدا جدا جداوكانت قيمتها 

ل المسن وذهب يبحث عن الرجباع الشاب العملة ... 

 .وأوالده

ولكن لم يكن هناك أي أثر لهم في الحديقة ؛ بحث على 

 :كل المقاعد الى ان وجد ورقة مكتوب عليها جملة تقول

 

لقد أعطيتنا كل ما لديك ... ونريد أن نكافئك بهذه "

 "...  العملة ؛ ال تفقد إيمانك في أي وقت

 {{هالراسل الله ومالئكت}}
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سعادتها الداخلية بلقائها مع المسيح مخلص تكشف عن  كهًبد انضبيشٌخ
لم يهبها الرجال الستة سعادة، لكن . وتمتعها بمن يمأل أعماقها العالم،

روح السعادة والعمل من لقاءها مع مخلصها بعث فيها 
 .لخالصهم اآلخرين أجل

إذ لم السامرية حكيمة في كرازتها، كانت 

تملي عليهم إيمانها فيه بل بحكمة طلبت 

: منهم أن يأتوا وينظروا ليتحققوا من شخصه

 !"ألعل هذا هو المسيح؟"

. العظيمةالحظوا حكمة المرأة مرة أخرى     *
فإنها لم تعلن الحقيقة بوضوح، وال بقيت 

إحضارهم باقتناعها صامتة، وال رغبت في 
لتجعلهم يشتركون في هذا الرأي  بل هي،

 .باستماعهم له، حيث صارت كلماتها لهم مقبولة فعًلا

لم ترغب في أن تأتي بهم بإرادتها هي  "!ألعل هذا هو المسيح؟"    *
هذا ما جعل . إليه واقتناعها، بل أرادت أن يكون لهم الرأي عندما يستمعون

، وهو "هلموا انظروا"بل " هلموا آمنوا"لم تقل ... لديهمكلماتها أكثر قبوًلا 
  .تعبير أكثر رقة وجاذبية لهم

ليس . إذ له الوعد بملكوت السماوات، ليس إنسان أسعد من المسيحي    *
ليس من أقوى منه إذ . أحد يجاهد بقوة أكثر منه إذ يخاطر بحياته كل يوم

لكن  ؟المرأة السامرية هل يوجد من هو أكثر خسة من... يغلب الشيطان

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/12_S/woman-of-samaria.html
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وجدت بعد رجالها ... ليست هي وحدها آمنت
الستة الرب الواحد، ليس فقط تعرفت على 

البئر، هذا الذي فشل اليهود في  عند المسّيا
قدمت الخالص التعرف عليه في الهيكل، إنما 

بينما كان الرسل يشترون طعاًما لسْد لكثيرين، 
 .المخلص وإراحته من تعبه جوع

 كإلى أن أوصلها الشوق المتقد إلى تراألقوال التي قيلت للمرأة ألهبتها     *
إلى مدينتها لتجتذب إلى  ورجعت جرتها وإهمال الحاجة التي جاءت بسببها،

تأمل حرص المرأة وفهمها، ألنها . المسيح كافة الجموع التي كانت فيها
جاءت تستقي، فلما وجدت الينبوع الحقيقي احتقرت الينبوع المحسوس، 

وعلى حسب قوتها عملت العمل الذي عمله رسل ربنا، ألن . فأصبحت معلمة لنا
ذه فمن ذاتها تركت جرتها وعملت أولئك لما ُدعوا تركوا شباكهم، وه

 . عمل المبشرين

ولم تستدِع واحًدا أو اثنين، لكنها 
استنهضت مدينة بأكملها وجمًعا جزيًلا 

 .تقديره، واقتادتهم إلى المسيح

تأمل كيف اقتادت المرأة أهل المدينة 
تعالوا : بأوفر فهٍم، ألنها لم تقل لهم

أبصروا المسيح، لكنها اجتذبت 

هلموا انظروا إنساًنا ": المقارنة التي اقتنصها بها المسيح فقالتب الناس
 ".قال لي كل ما فعلت

لم تخجل أن ،"اًنا قال لي كل ما فعلتهلموا انظرواإنس" :المرأة السامرية قالت
تعالوا انظروا : أن تقول قوًلا غير هذا، وهو يمكنها تقول ذلك، مع أنه كان

إذا أضرمت النار اإللهية نفوس أحدنا ال ينظر إلى شيٍء من األمور . من يتنبأ
 .األرضية، ال إلى الشرف وال إلى خجل

بحكم واضح وال صمتت، ألنها انظر حكمة المرأة إنها لم تجزم أنه هو المسيح 

  .أرادت أن تجتذبهم إليه، ليس بحكمها هي، وإنما باستماعهم له

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/12_S/woman-of-samaria.html
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ٚال ٠عٍُ اٌجعغ أْ  ز١بح سٚر١ٕ١خ ٠ٍّؤ٘ب اًٌٍّاٌضٚاط ِع اٌٛلذ ٠ظجح ِ شد 
 .ٌىٝ ٠ذَٚ اٌضٚاط ؽ٠ٛال  ٕ٘بن لٛاػذ ثغ١طخ

ـال ٠ٙبة  ث١ٓ اٌضٚج١ٓ  اٌظذالخ ٘ٝ ِفزبذ اٌزفبُ٘ -1
ِظابسحزٗ ـاٝ أٜ شا  ال  دد ـٝأحذُ٘ ا٢خش، ٚال ٠زش

 .٠ٗع ج

عٍٝ أْ رجزعذا عٓ أٜ ِظاذس ِآ  رّزؼب ثشٚذ اٌّشذ، -2
إٌىذ ٚاالوزئبة، ٚرازوشا أْ اٌح١ابح لظا١شح ٌازا ٠ ات أْ 

 .رزّزعب ثىً ٌحظخ ثٙب 

٤ْ اٌىٍّخ اٌحٍٛح ٌٙب ِفعٛي اٌغحش  ، رّذذ شش٠ه ز١برهرذسة عٍٝ أْ  - 3
ثّفشدوّاب، ٚال رازوش ٌاٗ ع١ٛثاٗ ثشاىً خبطخ أِبَ ا٤ً٘ ٚا٤طذلبء حزٝ ٚأٔزّب 

 .ٚاػح ٚطش٠ح

ٚال رمبؽعٗ ـاٝ اٌحاذ٠ش  ِغزّؼب خ١ذا ٌشش٠ىهوٓ  -4
زٝ ٚإْ ٌُ رىٓ ِّٙاخ ٚاطػ ٤حبد٠ضٗ ثىً ا٘زّبَ ٚرشو١ض ح

 .ِٓ ٚجٙخ ٔظشن

ٚلزٙاب ٌآ  فىش فٝ شش٠ه ز١بره ٚأزجهٗ وٕفغهه، -5
ث١ٕىُ ـٝ اٌّظابٌح رظٍّٗ ٌٚٓ رمغٛ ع١ٍٗ أٚ رغ  إ١ٌٗ، ٚال رحبٚي أثذا اٌفظً 

 .ِشبسوزٗ اٌشأٜ ٚ أٚ ارخبر أٜ لشاساد ثشىً ـشدٜ دْٚ اٌعٛدح ٌٍطشؾ ا٢خش

ز و١اذ عا١زعٍُ ِٕاه جبٌـ ، ػبًِ شهش٠ه ز١برهه وّهب رسهت أْ ٠ؼبٍِهه -6
 ..أٚعٍٝ ا٤لً ع١حبٚي أْ ٠عبٍِه ثزاد اٌطش٠مخ اٌزٝ رعبٍِٗ ثٙب

رظٙاش ٣ٌخاش ِاذٜ   دائّاب أْ ثاً حابٚي، ال رظجر شهش٠ىب طهؼت اإلسػهبء -7
 .رمذ٠شن ٌّب ٠فعٍٗ ِٓ أجٍه،

 ـبٌزٕبصالد اٌّشزشوخ رمذ٠ُ االػززاس ١ٌظ ػؼفب، -8
، ٚال رمؿ دائّاب ـاٝ ِطٍٛثخ، ٚال رمبثً اٌؽؼت ثبٌؽؼت
ُٙ ِجاشساد ا٢خاش، ااااِٛلؿ اٌاذـب  عآ اٌإفظ ثاً رف

 فمؾ عبِر ِٓ لٍجه ٌٚٓ رٕذَ
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 ٌٍز٠زحا اٌظ١بِٝاٌج١زضا 

 ع ١ٕخ ـطبئش:  اٌّىٛٔبد
 ؽّبؽُ ِمطعخ اٌٝ ِىعجبد طؽ١شح  9
 ثظً ِفشَٚ ـشِبً ٔبعّبً ـٍفٍخ 9

 خؼشاء ِمطعخ ِىعجبد طؽ١شح  9

ص٠زْٛ أخؼش ٚأعٛد ِمطّع اٌٝ ِىعجبد طؽ١شح 
 ججٓ ط١بِٝ – ث١زضا طٍظخ  -

 ؽش٠مخ اٌؼًّ

   . إـشدٞ اٌع ١ٕخ ِع ِغبٚاح أؽشاـٙب -9
 .إدٕٟ٘ ٚجٗ اٌع ١ٕخ ثّمذاس عخٟ ِٓ طٍظخ اٌج١زضا -0
أػ١فٟ ثبلٟ اٌّمبد٠ش ـٛق طٍظخ اٌج١زضا: اٌجظً، اٌطّبؽُ، اٌض٠زْٛ،  -3

 اٌظ١بِِٝع ل١ًٍ ِٓ اٌ جٓ اٌفٍفً، 

 02دسجخ ِئ٠ٛخ ٌّذح  052غجمبً عٍٝ حشاسح أدخ١ٍٙب إٌٝ ـشْ ِغّخٓ ِ -4
ُّ لّذ١ِٙب  ثبٌؿ ٕ٘ب .دل١مخ أٚ حزٝ ١ّ٠ً ٌْٛ اٌع ١ٕخ إٌٝ اٌز٘جٟ، ص

 

 

 

عؤاي شٙش فجشا٠ش : أز١بًٔب وبْ األَ ٚػًذا ِٓ هللا، ألٔٗ عجت إو١ًٍ ِٚدذ. أروش ِثباًل 

 ٌزٌه؟

الرب أعتبر األلم وعًدا، كما قال عن شاول الطرسوسً " سأرٌه كم ٌنبغً أن ٌتألم من  :أجابة السؤال

من قول الرسول " إن كنا نتألم {. اما كون األلم بركة وٌؤدي إلً المجد، فٌظهر 16:9أجل أسمى }أع

 {.17:8معه، فلكً نتمجد أًٌضا معه }رو

أروش ثالثخ ِٛاػغ فٟ اٌىزبة اٌّمذط ٚسد ف١ٙب اعُ عؤاي شٙش ِبسط: 

 اٌّالن ١ِخبئ١ً؟؟.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 18  

 

 

 

 

 
 

 لوقاية من وشاشة العظان ل

اٌغزاء، ٠ّىٓ اٌجذء فٟ أٞ ٚلٍذ ثزغ١١ش إٌّؾ اٌغزائٟ اٌخبؽٝء ِٓ 
أخً اٌٛلب٠خ ِٓ ٘شبشخ اٌؼظبَ ٌٚىٓ ِٓ أفؼً اٌّشازً ٟ٘ 

ّْ اٌدغُ ال ٠ٕزح ػظبِبً ثؼذ فزشح  فزشح اٌطفٌٛخ ٚاٌّشا٘مخ؛ ز١ث إ
اٌطفٌٛخ ٚاٌّشا٘مخ ٌزؼٛع ِب ٠فمذٖ ِٓ وبٌغ١َٛ، ٌزٌه ال ثذ ِٓ 

إٌٝ إٌّؾ اٌغزائٟ ِٓ أخً رض٠ٚذ اٌؼظبَ إػبفخ ػٕظش اٌىبٌغ١َٛ 
ثٗ ٚص٠بدح لٛرٙب، ِٚٓ أخً عٌٙٛخ اِزظبص 

 اٌدغُ ٌٍىبٌغ١َٛ 

٠دت اٌسظٛي ػٍٝ ف١زب١ِٓ د عٛاًء ِٓ خالي 
اٌزؼّشع ألشؼخ اٌشّظ، أٚ ِٓ خالي رٕبٚي 

  .األغز٠خ

ِثً اٌؼظبَ ثبٌف١زب١ِٕبد ٠دت رذػ١ُ 

ف١زب١ِٓ أ ٚف١زب١ِٓ ج ٚاألِالذ اٌّؼذ١ٔخ 
 اٌّخزٍفخ ِثً اٌّغ١ٕغ١َٛ ٚاٌضٔه، ٚاٌجشٚر١ٕبد. 

اٌزّبس٠ٓ ، ٠دت االٌزضاَ ثّّبسعخ اٌش٠بػخ
اٌّخزٍفخ ثبعزّشاس؛ ألّٔٙب رض٠ذ ِٓ اٌش٠بػ١خ 

لٛح اٌؼظبَ ٚاٌؼؼالد ٚرخّفغ ِٓ رغبسع 
 ِشع ٘شبشخ اٌؼظبَ فٟ اٌدغُ. 

رشن اٌزذخ١ٓ ٚاالثزؼبد ػٓ أِبوٓ ٚخٛد 
 اٌّذّخ١ٕٓ. 

 .ثؤٔٛاػٙب رٕبٚي اٌىسٛي ٚاٌّغىشاداالِزٕبع ػٓ 
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