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ى
ى++انتىتدالىوالباباىوجوبى++ى

 يل التجسد ُعين التخّز؟ 

  فّتخّز،ّ  يل جتسد الرب ُعين أن الرب صار حيدٍ حّز معني

  بّهما اهلل غري حمدَد؟

 .مصاهللمالمحيدهمحقزمعنماٌؽان.مععـاهماظؿققز اظؿفلدمظقس

 بالػوتهميف وإمنامسـدعامطانمباىلدميفمعؽان،مطان

معـؾؿامغؼولمأنماهللمطانمؼؽؾممعودىمسؾىماىؾل،.مطلمعؽان

ماىؾل،مإمناميفمغػسماظوضتم موععمذظكمملمؼؽنميفمحقز

 ...مطانميفمطلمعؽان،مؼدؼرماظعاملميفمطلمضاراتهم

 طانميفمغػسماظوضتميف.محقـؿامطانماهللمؼؽؾممإبراػقم،موحقـؿامزفرمظغريهمعنماألغؾقاء وػؽذا

بلمػوم.ماظعرش وأؼضًامحقـؿامُؼؼالمأنماهللمسؾىمسرذه،مالمؼعينمأغهمهقزمسؾىمػذا، طلمعؽان

ػوميفماظلؿاءم .سرذهماظلؿاء،موسرذهمطلمعؽانمؼؿؿفدمصقه.مممفدمػـا،موعوجودميفمطلمعؽان

:موضالمظهم.مػؽذامطانماظلقدماٌلقحمؼؽؾممغقؼودميوسميفمأورذؾقم .واظلؿاءمالمتلعه

م

 صعد إلْ السما٘، إال النن وزم مى السما٘، لّس أحدْ
 (13: 3ُِ)ْ  ابى اإلوسان النن يِ يف السما٘

 

مأيمأغهمطانميفماظلؿاء،مبقـؿامطانمؼؽؾممغقؼودميوسميفمأورذؾقم 

مويفمغػسماظوضت،م.مطانميفماىلدميفمعؽان،مأيمعرئقُامباىلدمصقه 

م.مػومبالػوتهميفمطلمعوضعمعرئيميفمباضيماألعؽـة،مباظالػوت شري

م.موظؽنمؼراهماظـاسمباىلدميفمعؽانمععني

مالمميـعمعنموجودهمباظالػوتميفمطلماألرضمواظلؿاء،م وػذا

م. ألنماظالػوتمشريمحمدود

 3أ 



 
ة ــفـزائ  راحـــف       ا

 ُِجد اواس احنصرت افكاريل يف العامل َكل اماهلل يف االرض َحّهماُسعِن 
  يلناقد ا االحتتَا فال ُر.. ُفرحِنلّفرحِا ففْ طرُق العامل َباسكِب العاملّني

  بالطِم يل ُِنَن الْ ابعد مى اُان الغربٕ القكّكٕ يف العامل حيْنَالمتتد امالً
يل املِدٓ َوتمع معٌل َُبادمن  الْ فرح اجلٌام امجالًَنفّمّل َالعرض لكجسد َاملزاج َالشٌِٓ

    (قكب اجلٌام يف بّت الفرح ) معٌل َن بان ُفرحَن معٌل يف طرُق معِج َُسرَنَُسري
 . ان الفرح ان ُتمتع بشٌِات اجلسد َان ينٍ االفراح ستدَن َن ُظىَ

 

  االفراح السائفة
  مهخصرٓ يف االرضّات :غباوة - 1

 (12:15لِ )ْ  ويت كاُ الحد كجري فمٗطت حٗاتْ يف اوٕالْْ
َمجام الغين الغيب  َصف بالغيب الوً ُفرح خبريات االرض َمل ُسع لّكِن غهّا هلل  

 :خر مِسْ عكْ اجلبل أَاُضا بين اسرلئّل َيارَن عهدما ت
 ." فعىمٕا عجال يف تمك االٖاً ٔاصعدٔا ذبٗحٛ لمصٍي ٔفسحٕا باعىاه اٖدّٖي "

 "ٖفسحُٕ مبصائب الٍاع ٔألئك ِي اعٕاُ الػٗطاُ الرٙ ٔحدٓ ٖفسح مبصائب البػس  "
 35 وص "لٗدجص ٔخيجن وعا الرَٖ ٖفسحُٕ مبصٗبيت  "

 :َُفرحِن باشراك االخرُى معٌل يف اخلطّٕ 
 4 :2 اً "الفسحني بفعن الطٕء املبتّجني باكاذٖب الػس  "

 (3:  11مل 1) مى السرارن 300 مى الهسا٘ السّدات 700َ آكان لسكّمان الف امر :  باطلة- 2
ٔوّىا اغتّتْ عٍٗاٙ مل اضكَ عٍّىا مل اوٍع قميب وَ كن وٍّىا  "

 11 : 2 جا "فاذا الكن باطن ٔقبض السٖح ٔال وٍفعٛ حتت الػىظ ... الُ قميب فسح بكن تعيب 
 .َمجام يريَدس النن امسم باملعمدان ثل حتِم فرحً الْ غل 

 الن فرح االوسان الغري عاقل َالنن ُتصرف بال رَُٕ يف عجكٕ ُطكب الفرح مهقادا َرا٘ :طياشة - 3
مجام  لب َمرارٓ التعبقبٕ امأشٌِات جسدٍ َلكى سرُعا ما وين طّاشتً َاودفاعً  فّجين االحزان َك

 (.15 لِ 1  )االبى الضام
 االفراح الزاٗفٕ بال بصريٓ مجل امحق ُكعب بالهار فّخرتق غالبا فكجريَن ُطكبِن الفرح :بال بصرية - 4

كجريَن ممى سارَا يف مِكب دخِم السّد املسّح اَرشكّل بال بصريٓ . باسالّب ُستخقِا مى اجكٌا الشقا٘
فرحِا َيتفِا مع اجلمِع َلكى بال َعْ َال ادراك َيل اوفسٌل يتفِا بعد ذلم اصكبً  

4 



 (4 : 4في )ْ افرحِا يف الرب كل حني َاقِم اُضا افرحِا ْاصكبً 
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فٟ ِثً ٘زا ا١ٌَٛ اعزشٙذ اٌمذ٠غْٛ لضِبْ ٚد١ِبْ ٚاخٛرّٙب أغ١ّٛط 

وبٔٛا ِٓ ئحذٜ ثالد اٌؼشة ، . ٚالٚٔذ٠ٛط ٚاثشاث١ٛط ٚأُِٙ ثبؤرٚرٟ 

ٚلذ رشٍِذ ٚأٚالد٘ب . ٚوبٔذ أُِٙ رزمٟ هللا ، ِٚحجخ ٌٍغشثبء ، ٚسحِٛخ 

ٚرؼٍُ لضِبْ . فشثزُٙ ٚػٍّزُٙ خٛف هللا ٚحت اٌفض١ٍخ . ثؼذ أطفبي 

ٚد١ِبْ ِٕٙخ اٌطت ، ٚوبٔب ٠ؼبٌجبْ اٌّشضٟ ثال اجش ، أِب اخٛرّٙب 

ٌّٚب اسرذ دلٍذ٠بٔٛط ػٓ اإل٠ّبْ ، ٚأِش . فّضٛا ئٌٝ اٌجش٠خ ٚرش٘جٛا 

٠ٚحضبْ . ثؼجبدح األٚثبْ اخجشٖٚ ئْ لضِبْ ٚد١ِبْ ٠جششاْ ثبعُ اٌّغ١ح 

فأِش ثاحضبسّ٘ب ٚرغ١ٍّّٙب ٌٛاٌٟ اٌّذ٠ٕخ اٌزٞ . ػٍٟ ػذَ ػجبدح األٚثبْ 

ثُ عأٌّٙب ػٓ ِىبْ . ػزثّٙب ثألغٝ أٔٛاع اٌؼزاة ثبٌضشة ٚإٌبس 

ٌّٚب ػشفٗ اعزحضشُ٘ ِٚؼُٙ أُِٙ ٚأِشُ٘ ئْ ٠جخشٚا ٌألٚثبْ . اخٛرّٙب 

ٌّٚب ٌُ ٠ٍُٕٙ آرٜ . فأِش ئْ ٠ؼصش اٌخّغخ فٟ اٌّؼبصش . فٍُ ٠ط١ؼٖٛ 

أخشجُٙ ٚأٌمبُ٘ فٟ آرْٛ إٌبس ثالثخ ا٠بَ ٚثالثخ ١ٌبي ، ثُ طشحُٙ فٟ 

ٚفٟ ٘زٖ . ٚأخ١شا ٚضؼُٙ ػٍٟ آعشح ِٓ اٌحذ٠ذ ِحّبح . ِغزٛلذ حّبَ 

. ج١ّؼٙب وبْ اٌشة ٠م١ُّٙ أح١بء ثغ١ش فغبد إلظٙبس ِجذٖ ٚئوشاَ لذ٠غ١ٗ 

. ٌّٚب رؼت اٌٛاٌٟ ِٓ رؼز٠جُٙ ، أسعٍُٙ ئٌٝ اٌٍّه فؼزثُٙ ٘ٛ ا٠ضب 

فبٔزٙش٘ب اٌٍّه فٛثخزٗ ػٍٟ . ٚوبٔذ أُِٙ رؼض٠ُٙ ٚرشجؼُٙ ٚرصجشُ٘ 

فأِش ثمطغ سأعٙب ٚٔبٌذ ئو١ًٍ اٌح١بح ، . لغبٚرٗ ٚػٍٟ ػجبدح األٚثبْ 

ٚظً جغذ٘ب ِطشٚحب ٌُ ٠جغش أحذ ئْ ٠ذفٕٗ ، فصشخ اٌمذ٠ظ لضِبْ فٟ 

٠ب أً٘ اٌّذ٠ٕخ أ١ٌظ ف١ىُ أحذ رٚ سحّخ ف١غزش جغذ ٘زٖ "اٌحبضش٠ٓ لبئال 

ػٕذ رٌه رمذَ ثمطش ثٓ سِٚبٔٛط ٚأخزٖ " . اٌؼجٛص األسٍِخ ٠ٚذفٕٙب ؟

. ٚوفٕٗ ثُ دفٕٗ 

ٚ ٌّب ػٍُ اٌٍّه ثّب فؼٍٗ ثمطش أِش ثٕف١ٗ ئٌٝ د٠بس ِصش ٕٚ٘بن ٔبي ئو١ًٍ 

ٚفٟ اٌغذ أِش اٌٍّه ثمطغ سؤٚط اٌمذ٠غ١ٓ لضِبْ ٚد١ِبْ . اٌشٙبدح 

ٚثؼذ ئْ أمضٟ صِبْ . ٚاخٛرّٙب فٕبٌٛا ئو١ًٍ اٌح١بح فٟ ٍِىٛد اٌغّٛاد 

االضطٙبد ، ث١ٕذ ٌُٙ وٕبئظ ػذ٠ذح ، ٚاظٙش اٌشة ف١ٙب آ٠بد ٚػجبئت 

. وث١شح 

 . شفاعتهم تكون معنا ولربنا اجملد دائما ابديا امني
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ىتدبحظىدبطظىوأربطظى-ىالتدبحظىالكوهكوظ
                                                    الساِب القظ بطسع الرباوٕض٘

 

 

 

 
 

 

  اهلٕضات األزبعٛ: أٔاًل

 ألن هه   إن تسبحة كيوك التي ُتصلى ليالي اآلحاد الكيوكية هي تسبحة كل أحد على مدار السنة
 هو الليامةة اللذ تحتتفل  ين الكنيسة  ولذ اللككر أأبهعيف اة  سوكها حتى  لهو التفك اللذ  فاو  

ة،عند  لهو التفك كاألن الُب كر الممالكية  دحكرة الحفكة ،إعمن الليامة    ين السيد المسيح
 .المفيدة

  ٕفبعد أن ُتصكٔ صكِات مزامري وصف الكّل خبدماتٌا الجالث: 
َيها ْ  قِمِا ُا بين الهِر لهسبح رب القِات:ْ، َمعهاٍ(تني ثّهِ)َيِ حلى ..  التسبخٕ بكخى ُوصكًّ ُِمًّا

جند الكهّسٕ حتجها عكٔ السٌر، النن يِ تعبري عى الِقِف يف وِر السّد املسّح، لهسبح رب القِات، ألن 
ٌَاٍر:َْيها ُهطبق قِم بِلس الرسِم.. بهِرٍ وعاُى الهِر ُ٘ َو َََأْبَها ُ٘ ُوٍِر  ٍٕ.َجِمُّعُكْل َأْبَها ََاَل ُظِكَم ّْل  َفاَل . َلْسَها ِمْى َل

َََوْصُح ٌَْر  ...  َوَهْل ِإًذا َكاِلَباِقنَي، َبْل ِلَهْس
ُ٘ اِلَخاَلِه َْ َرَجا ََُخَِذًٓ ِي  ،ِٕ ََاِلَمَخبَّ  (.8-4: 5تس1)ْ َفِكَهْصُح اَلِبِسنَي ِدْرَع اإِلمَياِن 

 :فالطّس يف تطبٗح زب الكٕات خالل الكن ِٕ
 .اشرتاك يف متجّد مع القدُسني َاملالٗكٕ يف متجّد الرب- 
 .َتدرُب عكٔ الِجِد مع اهلل باستمرار- 
فٌِ تصرُح َاضح ألصخاب املصابّح املِقدٓ لكدخِم مع .. َأًُضا استعداد لكقا٘ العرُس السماَن- 

ََ لِمقائِْ:ْالعرُس السماَن عهدما ُأتْ الصِت الصارخ  (.6: 25متْ )!ِٕذا الَعسُٖظ ُوقِبْن، فاخُسج
  ٍَالشم أن السٌر يف بداُتً ُكِن عبًئا عكٔ اإلوسان َشًّئا ثقّاًل عكًّ، َلكى مع جٌاد اإلوسان َختطًّ ين

تهتٌْ ينٍ املرحكٕ ..(أن تغصب النات عكٔ السٌر، َُهتٌْ باحلب.. ُبدأ بالتغصب)املرحكٕ بالتغصب 
باحملبٕ الغري حمدَدٓ، َاالوطالقٕ الرَحّٕ اليت ال ُساٌَُا شْ٘، َيْ أن ُقضْ اإلوسان لّكٕ يف التسبّح 

َالشكر َتقدُل صكِات ُشتمٌا ضابط الكل راٗخٕ خبِر عطرٓ، فّتخِم السٌر داخل اإلوسان مى شْ٘ ثقّل 
 .إىل عادٓ شٌّٕ لنُنٓ، ُتمتع بٌا، َال ُستطع فّما بعد أن ُتخكٔ عهٌا أَ ُفضل الهِن عهٌا

 4 ٔ 7أقطاً تطبخٛ 
ألوٌا تتكِن مى أربع يِسات، َُعقبٌا  (4 َ 7)تسمٔ التسبخٕ الكٌّكّٕ 

..   سبع إبصالّات،ثل سبع ثّؤطِكّات،مرتبٕ عكٔ سبعٕ أُان األسبِع
اخلاصٕ بً،  ْثّؤطِكَّْْٕإبصالَّْٕكل ُِن مى أُان األسبِع لً 

َينا خبالف املداٗح العربّٕ َاالبصالّات القبطّٕ املرتبٕ عكٔ األربع يِسات 
َاهلدف مى ذلم يِ إطالٕ َقت التسبّح النن وتمتع بً يف تسبّح رب القِات  

َأًُضا الطرَحات املرتتبٕ عكٔ اهلِسات َامَلجَمع َالجّؤطِكّات،  .. َخالق الكل
 :َإلّم فكرٓ بسّطٕ عى ترتّب التسبخٕ. اليت تفسر لها مع تنكرٓ ما وركز عكًّ يف ينا الِّن

ىالهوسىاألولى(1)
سفر  يِ عبارٓ عى تسبخٕ مِسٔ الهيب َالشعب ككً عهدما عربَا البخر األمحر، َئ املسجكٕ بالتفصّل يف

(. 15خر )اخلرَج 
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َالبخر األمحر يها ُنكروا أوً كان رمًزا لكمعمِدُٕ، اليت ُتعترب حًدا فاصاًل بني فرعِن َجهِدٍ،  

يْ اآلن يف برُٕ العامل .. فالكهّسٕ بعبِر أَالديا يف مّاٍ املعمِدُٕ. َبني الشعب املاشْ يف الربُٕ مع إهلً
ََٔعِجَٗبّْٛ ُِٖت آَّٖٛ ُأِخَسى ِف٘ الطََّىاِء، َعِعَٗىّٛ  َّ َأِحَكاَوَك َقِد ُأِظَِّسِت..... ُثيَّ َزَأ . .(4–1 : 15رْٙ )أَل

 

ىالهوسىالثانيى(2)ى
.. َسبُِّخِا َُا َعِبَّد الرَّبِّ. َسبُِّخِا اْسَل الرَّبِّ. َيكُِّكَُِا:ْ(135)يِ عبارٓ عى املزمِر 

ًُ الكهّسٕ  ..  فٌنا املزمِر يِ تسبخٕ شكر خالص هلل َينا الشكر يِ النن ُتقدم
.. (فالكهّسٕ يْ حنى).. هلل خالقٌا َمدبريا َراعٌّا مى أجل حمبتً هلا َلها

فٌِ النن أوقنيا عهدما عرب بها حبر املِت، َقد أعالها يف الربُٕ، َُعِلها حتٔ  
.  الِّن يف برُٕ العامل، َُقِتها جبسدٍ َدمً األقدسني

 

ىالهوسىالثالثى(3)ى
ُتمشٔ معٌل َسط  (شبًّ بابى اآلهلٕ)يِ عبارٓ عى تسبخٕ الجالثٕ فتّٕ القدُسني ََجِد شخص رابع 

 : َينا اهلِس ترتكً الكهّسٕ بهغمٕ االبتٌاج َالفرح، لتعكى لها ينٍ املعاوْ الرَحّٕ السامّٕ َيْ.. اآلتِن
 لكهً ُعين َجِد اهلل معها يف َسط وريان العامل.. أن السالن الداخكْ ال ُُعين زَام التجارب َاآلالن عها ..

فمفٌِن التجربٕ يف املسّخّٕ يْ أوٌا ال حتل بزَاهلا، َلكى باجتّاز الرب معها يف ينٍ التجربٕ، َحبمكً 
 .أن الِجِد الداٗل معها.. الصكّب معها

  أن وار العامل الزمٕ لتجربٕ الكهّسٕ َلكى اهلل الرَٙف احلهِن َاقف يف َسط ينا األتِن
 .، فّخِم الهار إىل ودٖ بارد(التجارب القاسّٕ) 
  ٕأن ينٍ التسبخٕ حتمل معهٔ الغكبٕ بقِٓ الصكّب، بسر الرابع، الشبًّ بابى اآلهل

ّٕا: ْ فهٌتف ككها بصِت الفرح َالتٌكّل ، َيِ امَلَرد املتكرر ْضبحٕٓ جمدٔٓ شٖدٓ عم
 :فهخى يف ختان اهلِس الجالح وقِم األحلان اآلتّٕ...  يف كل أرباع اهلِس الجالح

 

ري ًٍاؤ ثشاصف(3)ًٍس اِروف(2)ازمٍ ابشٍِس (1)
 
ربشالّن (4) ا

 
وِي اهشٍك (6)  ثوّن ولدوي الممجع الرائع (5)ا

 
 ثّن ا

 

  ٕالنن يِ امتداد لكجالثٕ فتّٕ(جممع اآلبا٘ القدُسني)َأخرًيا وقِم بعد ينٍ األحلان اجلمّك ،  ..
فكما شٌدَا يؤال٘ الجالثٕ أمان املكم وبِخن وصر، كنلم يؤال٘ الشٌدا٘ َالقدُسني شٌدَا أمان الِالٓ َأمان 

. الكل حبّاتٌل حسب املسّح
 

ىالهوسىالرابعى(4) 
 (..150، 149، 148مز): اهلِس الرابع ُتكِن مى ثالثٕ مزامري يل

َٕٖاْ َٔاِت. َِمُِّم ََ الطََّىا ُٓ ِف٘ اأَلَعاِل٘. َضبُِّحٕا السَّبَّ ِو َٕٖا.... َضبُِّحٕ  (.148مز ْ )َِمُِّم
َٕٖاْ َٕٖا.... َغٍُّٕا ِلمسَّبِّ َتسٌَِِٗىّٛ َجِدَٖدّٚ. َِمُِّم (. 149مز ْ )َِمُِّم
َٕٖاْ َٕٖا. ُكنُّ ٌََطَىٍٛ َفِمُتَطبِِّح السَّبَّ. ....َضبُِّحٕا اهلَل ِف٘ ُقِدِضِْ. َِمُِّم (. 150مز )ْ َِمُِّم
 

ِرٓ املصاوري كمّا عبازٚ عَ تطبٗح، ِٔرا التطبٗح ِٕ عىن املالٟكٛ،  
ِٕٔ عىن الكٍٗطٛ الداٟي يف الطىاٞ، ٔعىن الكدٖطني ٔكن ارتمٗكٛ 

..  إٌطاُ أً حٕٗاُ أً ٌبات أً مجاد..  أًٖا كاٌت
 .الكن ميجد اهلل يف صٕزٚ وٍكطعٛ الٍظري
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 ذقيٌ أُ األشجاس ٍِ ذطية حَاٍح جاءخ اىنشيغَاط أشجاس فئ غشعد حقو فٚ أّٔ قيو

 ٍْظشٕا عيفغذ فيٖا اىعش ٗج٘د تأُ األشجاس ىٖا ا رزسخ ٗىنِ ىرثيط، أغصاّٖا تيِ  عاًا 

 .اىَجيذ اىَيالد  يذ فٚ تاألّ٘اس ٗيضيْٖا أحذ يقرْيٖا فال جَاىٖا، ٗيفقذ

 . تٖا ٗسحثد غيثٖا  ِ ٗعأىرٖا اىحَاٍح ّادخ صغيشج ٗاحذج شجشج ٗجذخ األشجاس مو تيِ

 ٕ٘ ٍا تو ىْفغٖا ٍا ذطية ال ٗاىرٚ اىغشتاء، إلظافح اىَحثح تاىعجشج اىحَاٍح ففشحد

 .ىآلخشيِ

 تيِ ٗج٘دك: "اىعجشج أجاتد" اىنشيَح؟ اىعيافح ٕزٓ ٍقاتو غيثرل ٕٚ ٍٗا: "اىحَاٍح عأىرٖا

 " اآلخشيِ ساحح فٚ ساحرٚ أجذ فإّْٚ أجشذٚ، ٕ٘ أغصاّٚ

 .أغصاّٖا تيِ  عٖا ذقيٌ ٗتذأخ اىحَاٍح ففشحد

 ٍِ ٗتيعٖا اىحَاٍح ىرحَٚ حْ٘ فٚ اىعي٘ٙ اىجضء اىعجشج فأحْد جذاًا، قاسصاًا  اىعراء جاء

 . اىثشد

 . ٗغاس اىصغيش اىحَاً ٗمثش اىثيط فقظ حرٚ ٍْحْيح اىعجشج ٗتقيد

 ىٌ اىط٘ييح اىفرشج ٕزٓ تعذ ٗىنِ ٍغرقيَح، ىرنُ٘ ٍْٖا اىعي٘ٙ اىجضء ذشفع أُ اىعجشج حاٗىد

 .ٍْحْيح تقيد تو رىل، ذفعو أُ ٍَنْاًا  ينِ

 يعثش ذاجش مو ٗماُ اىنشيغَاط، أشجاس يقطعُ٘ اىرجاس ٗجاء اىَيالد،  يذ قثو ٍا فصو حو

 يقرْٕ٘ا، أُ اىرجاس مو سفط تغثة جذاًا  اىعجشج ذأىَد يعرشيٖا، أُ يشفط اىَْحْيح تاىعجشج

 !..صيْح تال فرثقٚ ٕٚ أٍا األشجاس مو ٗذرضيِ اىَيالد  يذ يأذٚ فإّٔ

  "ٗتيعٖا؟ اىحَاٍح ألحَٚ اّحْيد حيِ أخطأخ ٕو: "ذرغاءه تذأخ

 ىِ إّْٚ .اىَضٗد ٍ٘ى٘د قية ذفشح اىرٚ اىضيْح ٕ٘ قذٍرٔ اىزٙ اىحة: "داخيٖا فٚ اإلجاتح ٗماّد

 ."صْعرٔ ٍحثح  َو  يٚ قػ أّذً

 . حذيقرٔ فٚ شجشج يغشط أُ ٗيشيذ حذيياًا  تيراًا  اشرشٙ قذ ماُ سجو جاء قيييح أياً تعذ

 يثقٚ ٗىٌ اىنشيغَاط أشجاس مو ٍِ اىعي٘ٙ اىجضء ُقطع قذ أّٔ ف٘جذ تاىحقو اىشجو ٕزا فَش

 . اىَْحْيح اىعجشج ٕزٓ ع٘ٙ

 األٍاٍيح اىحذيقح فٚ ٗغشعد تجزٗسٕا اىعجشج ٕزٓ اقريعد  ْذئز ٗاشرشإا، تٖا فأ جة

 .اىجذيذ ىيَْضه

 . ٗذٖييد ففشحد اىعجشج ترضييِ اىشجو قاً

 فثذأخ اىَْحْيح اىعجشج أٍا اىقَاٍح، في ٗأىقيد اىَقط٘ ح األشجاس مو جفد اىعيذ ٍش ٗإر

 . اىذٗاً  يٚ ٗذَْ٘ اىجذيذج األسض فٚ ذذب جزٗسٕا

 مو ذرغْٚ اىعجشج فناّد. ععيذج ٍْاعثح مو ٗفٚ ىيَيالد  يذ مو فٚ يضيْٖا صاحثٖا ٗماُ

 .”أتذاًا  ذغقػ ال اىَحثح: "تعثاسج ٗذخرَٖا اىَحثح ترغثحح يً٘
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ى   فضـيـمـة الشـوــر

 

 

أصٗب أحد زجاه األعىاه باإلكت٠اب ٔ تٕجْ إىل طبٗب ٌفطٜ  
 . ٔ مل تفمح ادتمطات املتٕالٗٛ أٔ األدٖٔٛ أُ تصٖن عٍْ املسض 

: ٔ فٜ إحدٝ ادتمطات قاه لْ الطبٗب 
 

 " .أذِب إىل حمطٛ قطاز حٗح جيتىع الكجرئُ ٔ قدً وطاعدٚ ألٝ أٌطاُ حمتاج تكابمْ"
ذِب ِرا السجن إىل احملطٛ ٔٔجد ضٗدٚ عجٕشتبكٜ، فتكدً حنِٕا ٔ ضأهلا عَ الطبب فأخربتْ أٌّا ذاِبٛ 

إىل شٖازٚ ابٍتّا ٔقد فكدت العٍٕاُ، فأخر ٖطأهلا عَ وعازفّا ٔ بعد عدٚ اتصاالت اضتطاع أُ ٖعسف 
العٍٕاُ ثي عسض عمّٗا تٕصٗمّا بطٗازتْ، فػكستْ جدًا ٔ ذِبت وعْ ٔ فٜ الطسٖل اغرتٝ هلا باقٛ وَ 

الصِٕز لتكدوّا البٍتّا، ٔبعدوا أٔصمّا إىل العٍٕاُ ٔقف ٖػاِد لكاٞ األً اذتاز بابٍتّا ٔ كادت الدوٕع 
  ...تطٗن وَ عٍْٗٗ، ٔاٌصسف فٜ ضعادٚ ٔ بدأ ٖػعس أُ اإلكت٠اب ٍٖطخب وَ حٗاتْ 

.ىىالدحرىىالذىىوزولىكلىاكتئابىوىهوىعملىالخور بطدىأنىوصلىإلىىهذاىالطالج
ى

ى
ى
ى
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إدخاظكماظلعادةمإىلمضؾوبماظـاسمػوماحملؾةمايؼقؼقة،مصعـدعامتلعدماألخرؼنمؼػرحم+م

مم.ضؾؾكمومتؿؿؿعمععفممباظلعادةمألنماألغاغقةمػىمعصدرماإلطؿؽابموماظشؼاء

 

ٔ حتٜ تطتطٗع أُ حتب اآلخسَٖ جيب أُ حتب اهلل أٔاًل ٔ ختتربٓ فٜ الصالٚ + 

ٔالكساٞٚ ٔالكتاب املكدع، ٔ عٍدوا تسٝ حبْ املبرٔه فٜ جطدٓ املكطًٕ ٔ دوْ 

 .املطفٕك، تتخسك وػاعسك باذتب حنٕٓ ٔ ٖػبع قمبك

ومحيؿاجمسؿلماًريمإىلمعروغؿكمصىماظؿـازلمسنمبعضم+م

م.مأومتعؾقؼاتفممأومغؽاتفم مرؾاسكمظؿؿؽقفمععماآلخرؼن

 

تعاطف وع األخسَٖ ٔقدً هلي ستبٛ ٔ لٕ بكمىات صػريٚ، + 

 . ٔ إُ كاُ فٜ اضتطاعتك أُ تطاعدِي فال تبدن عمّٗي 
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 افضــلىودولــظىالزالــظىاالكتئــاب



 
  داأن البا ا شنهدذ الثالث                       ذاتك أواً اهلل

موعرةمأخريمؼامأخيمايؾقبمأرؼدمأنمأحدثكمسنمذاتك،مذاتكماظيتم

مأنمملمتـؽرمػذهماظذاتمصفقفاتمان.مهؾفاموتـقمبفاماطـرعنماهللمأحقاغا

 .متؿؿؿعمجبؿالمإغطالقماظروح

 .اٌت احملبٛ ِ٘ الٕصٗٛ األٔل٘ يف املطٗخٗٛ، فاُ إٌكاز الرات ِٕ الطسٖل األٔه إل٘ احملبٛك اُ
لرلك . أٌك ال تطتطٗع وطمكًا أُ حتب اهلل ٔالٍاع، طاملا أٌت تّتي براتك ٔلراتك

وَ ازاد أُ : عمٗك أُ تٍطمل أال وَ ِرٓ الرات، فكد قاه الطٗد لْ اجملد

 ِٔكرا جعن إٌكاز الرات  .{38:8ً}ٖتبع٘ فمٍٗكس ذاتْ ٔحيىن صمٗبْ ٖٔتبعين 

. أه كن غ١

 لٗكَ ِدفك إذُ ٖا أخ٘ اذتبٗب ِٕ أخفاٞ ذاتك يف اهلل 

 حبٗث ال ٖكُٕ لك ٔجٕد وطتكن عٍْ، لتكن كىن قاه 

 :وعمىٍا بٕلظ السضٕه

. {20:2غن} {لك٘ أحٗا ال أٌا بن املطٗح حيٗا يف}                     

 أُ ازدت أُ ٖكُٕ لك زتد، فال ٖكَ زتدك وَ اهلل ٔعٍد 

 . {5:17ٖٕ} {جمدٌ٘ أٌت اّٖا اآلب عَ ذاتك}: اهلل كسز ِرٓ اآلٖٛ داٟىا

 أوا أٌت فأبَ اهلل، {فالعامل ٖبٗد ٔغّٕتْ وعْ}ال تبخث عَ زتدك يف العاملٗات 

، لطت وَ دً ٔال وػ٠ٗٛ جطد ٔال {فّٗكن اهلل ٔزٔح اهلل حاه فٗك}ٔأوا أٌت 

ٔأٌت يف .. وػ٠ٗٛ زجن بن وَ اهلل ٔلدت، ٔزٔحك ٌفدٛ وَ اهلل، ٌطىٛ وَ فْٗ

كن قداع تتٍأه جطد اهلل ٔدوْ، ٔاهلل ٖسٖدك أُ تتخد بْ، تثبت فْٗ، فمىاذا 

إذُ ِرا اجملد العظٗي كمْ، ٔتبخث عَ زتدك يف الرتاب؟ 

ٔتدافع عَ ٌفطك أُ ِامجٕك، . ملاذا ّٖىك زاٙ الٍاع فٗك، فتطس مبدحيّي

ٔتتطٕه زضاِي حبدٖثك عَ ٌفطك؟ أوا شلت ٖا أخ٘ حتب الرتاب ٔزتد الرتاب؟ 

 أٌكس ذاتك، ٔزكص ستبتك –أً واشالت ٌفطك متثاال تكدً لْ الرباٟح ٔالكسابني 

 قن كىا قاه ٖٕحٍا املعىداُ. كمّا يف اهلل ٔحدٓ

 .{30:3ٖٕ} {ٍٖبػ٘ أُ ذاك ٖصٖد ٔأٌ٘ أٌا أٌقص}                         

. {ال أزٖد أُ أٌكص}أتتّاوظ يف تروس ٔتكٕه 

 أعمي إذُ أٌك ضٕف ال تٍكص اال الػٕاٟب اليت تعكس ٌكأٚ عٍصسك، 
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ضٕف ال تٍكص أال اجملد العامل٘،ذلك الرتاب الرٙ عمل بك،ٔالرٙ ٍٖبػ٘ أُ 

. تٍكضْ لرتجع ٌظٗفًا كىا خمكك اهلل ٔكىا ٖسٖدك داٟىا أُ تكُٕ

 أٖضًا  ِرا وَ ٔجّٛ عالقتك بالٍاع،ٔلكين أزٖد أُ أخاطبك

 .وَ جّٛ ٌظستك إل٘ ٌفطك ٔوٕقفك أواً اهلل

 اُ ازدت لسٔحك اُ تٍطمل فكف اواً اهلل كجاِن ال تعسف

 لطت اقصد أُ تدع٘ ادتّن أٔ تتظاِس بْ،فاهلل ال . غ٠ًٗا

  تصسٖف كن يف–ٍٖددع ٔال حيب املدعني، إمنا اعتكد ٖكٍٗا 

 اُ ذاتك ٍٖبػ٘ اُ ختتف٘ لٗظّس املطٗح،لٗظ اواً الٍاع فخطب،ٔإمنا –أوس 

 . أواً ٌفطك أٖضًا

قن لْ ٖازب أٌ٘ احكي حطب الظاِس، ٔقن لْ ٖازب٘ أٌ٘ ضعٗف ال أضتطٗع وكأوٛ 

الػٗاطني، قن لْ اٖضًا أُ الٍتاٟج يف ٖدٓ ٔأطمب وٍْ أُ ٖتدخن فريغدك،أٔ 

ٔعٍدوا ٖأت٘ الٍاع لٗىدحٕك عم٘ فعمك، ال تفتدس ٔال .ٖطكَ فٗك ٖٔعىن بك

 ذلك املصوٕزارتالد تتظاِس بالتٕاضع،إمنا أخترِا فسصٛ أُ جتمظ وعّي ٔتسمن

لٕال أُ السب كاُ وعٍا، فمٗقن إضسائٗن لٕال أُ السب كاُ وعٍا، حني قاً الٍاع عمٍٗا، }
. {123وص} {إذُ لػسقٍا يف املاء ٔجاشت ٌفٕضٍا الطٗن.. البتمعٌٕا ٔحنَ أحٗاء

ٔعٍدوا تعسض لك خطٗٛ، ال تثل بكٕٚ زٔحك، ٔال مباضٗك يف اإلٌتصاز 

. {26:7أً} {حت كجريَٖ جسح٘ ٔكن قتالِا أقٕٖاءزفقد ط}             

إمنا اعتكد أُ الٍصسٚ وَ عٍد اهلل، ٔإُ ختم٘ عٍك يف أبطط ارتطاٖا فطٕف تطبْ 

. أمنا زتن ذلك املصوٕز ادتىٗن. أِن ضدًٔ

ٌعست إل٘ الٗىني ٔأبصست ٔلٗظ وَ . يف الطسٖق اليت أضمك اخفٕا ل٘. ٔأٌت عسفت ضبٗم٘ }
فصسخت إلٗك ٖازب ٔقمت أٌت ِٕ ومجأٙ . ضاع املّسب وين ٔلٗظ وَ ٖطأه عَ ٌفط٘. ٖعسفين

. {141وص} {جنين وَ وضطّدٙ ألٌّي قد اعتصٔا أكجس وين.. ٔزجائ٘ يف أزض األحٗاء

أٌك لطت غ٠ًٗا، فاعرتف بّرا أواً اهلل ٔأواً ٌفطك،؟ ٔكمىا . ٖا اخ٘ اذتبٗب

وَ اٌا ٖازب حيت : فكست أٌك تطتطٗع عىن غ١،ازجع إل٘ ذاتك وسٚ أخسٙ، ٔقن

 فإُ أقٍعك اهلل بإٌْ {11:3خس}!أقف اواً فسعُٕ ٔأخسج بين إضساٟٗن وَ وصس

ضٗكُٕ لك فىا، ٔأٌْ ضتٗكمي عم٘ لطاٌك، ٔأٌك ضٕف ال تكُٕ إال أداٚ، ح٠ٍٗر 

اُ ضست يف ٔداٙ ظن املٕت فطٕف ال ختاف غسا، ٔاُ قاً عمٗك .اضتىس يف حٗاتك

 ح٠ٍٗر اذكسٌ٘ أٌا الرتاب الٍجظ، . جٗؼ فف٘ ذلك ضتكُٕ وطى٠ٍا

 ...ٍِاك. لك٘ ٌتكابن وعا
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:  أعد هلا ٔجبٛ طعاً- 2
ال تكأً أٙ ضٗدٚ عم٘ ٔجْ األزض   

اِتىاً شٔجّا بّا ٔخدوتْ هلا، لرا 
فأزضن شٔجتك ألخر بعض الٕقت وع 
صدٖكاتّا ٔقي بإعداد ٔجبٛ طعاً لكىا 

جتدِا يف اٌتظازِا عٍد العٕدٚ ال٘ 
اضتٗكظ وَ ٌٕوك وبكسا ٔأعد هلا . ،املٍصه

 افطازِا املفضن ٔقدوْ هلا يف الطسٖس، 

5

 

 

عندوا ترجع زوجتك ون العىن - 4 
وترغب يف التحدث وعك، اترك كن وا 
بيديك وفرغ نفصك متاوا هلا وانتبى ملا 

تقوه واصغ لى جيدا واطرح عميوا بعض 
األشئمة عىا قاوت بى وكيف كان 

 .  يوووا

إذا تأخست شٔجتك يف العىن، ٔمل تتىكَ وَ تٍأه طعاً الػداء، احضس هلا ٔجبٛ ضسٖعٛ وَ أقسب - 3
 .املطاعي، فالٍطاء تقدز جٗدا ِرٓ األوٕز البطٗطٛ ألُ ذلك وَ إٌٔاع االِتىاً بّا

12 

 تغرم بعض الهساء بالطهي، فإذا كانت زوجتك  -7
ممو يفضلو ذلك فاحضر هلا كتب الطهي ألى ذلك 

جيعلها تشعر باملتعة والسعادة، ومو الهساء أيضا مو 
لكهها تعجب به لذا حاول " فو الرقص"ال تعرف 

 أى تعلنها الرقص واقض 

 .معها وقتا طيبا
 

 قد ال حتب أٌت كسجن  -6
لعب التٍظ أٔ زكٕب الدزاجٛ 
لكَ وعظي الٍطاٞ حتبر ذلك 

فاجعن هلا وَ ٔقتك وا ميكٍك 
أُ تكًٕ بّرٓ األٌػطٛ 

 .احملببٛ هلا وعّا
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 بعد ذلك ليبخر يف صحن الكنيصة ينسه الكاهن
 

  -: بالرتتيب اآلتي
 و ًٍ ِعطُ البخٍر لصٍر الكدِشّن  ِججي الناًن هاخّة الشمال +

و ال ِجٍز إعطاء البخٍر اال  (مارمّوا و ًنذا الشالم للشٌّد مارجرجس، الشالم للشٌّد)لائاًل 
ِصو للٌّنو الشمالُ و فّكف و ِعطُ بخٍرًا لي لائاًل الشالم  خجَ،للصٍر المدشوة بالمّرون

ب
 
 . لٌّنو هللا اال

 ِججي بعد ذلم غربًا من الممر الشمالُ و ًٍ ِعطُ البرهة للشعب +
 رفع بخٍر عشّة او برهة رفع بخٍر باهر و ِجب علَ المصلّن  لائاًل برهة

 إغفر لُ ِا رب خطاِاي الجُ"لائلّن مداًل   فُ ذلم الٍلت ان ِصلٍا
عرفٌا

 
عرفٌا والجُ ال ا

 
و "  ا

 
ها الخاطئ إرخموُ ِا" ا

 
  "هللا ا

وصط و ًٍ مشجمر +
 
فُ إعطاء البرهة خم خجَ ِصو  ِدور الناًن و ِججي شرلًا من الممر اال

مام النراصُ فّججي جوٍبًا خجَ ِصو للٌّنو الجوٍبُ
 
 .فّفعو هما صبق (إن هان مٍجٍواً ) ا

خر النوّشة فّدور من خلف  خم ِججي الناًن غربًا من الممر +
 
الجوٍبُ خجَ ِصو إلَ ا

وصط مرر اخرر و ِججي شرلاً  النراصُ و ِججي شمااًل خم ِدخو فُ
 
  .الممر اال

خّح ثٍضع ولت البصخة غالبًا فُ الدلح )الصلبٍت  و لبو ان ِصو الناًن لمنان صٍرر +
مامُ من النوّشة

 
 فُ صالر ما (اال

 
ولٌا و ًٍ  ِبدا

 
رباع الخشٍعّة خّح ِصلُ ا

 
ِعرف بالخمشة ا

  :صائر لائالً 
بد ًٍ ًٍ بالوٍم واخد هشجد لي و همجدى ِشٍع- "1

 
مشًا و الٍّم إلَ اال

 
  "المشّح ا

صعد  " :منان صٍرر الصلبٍت و ِبخر هاخّة الشرر لائالً  ِكف- 2
 
 ًذا الذي ا

  "الصلّب عن خالص جوشوا ذاثي ذبّدة مكبٍلة علَ
بٍى الصالح"خم ِبخر هاخّة الشمال لائاًل  -3

 
  "ولت المشاء علَ الجلجدة فاشجمي ا

 الرئّشُ للنوّشة و الذي ِرمز للفرووس  ِبخر هاخّة الغرب و ًٍ هاظر الباب الغربُ -4
وم إلَ رائصجي"و ًٍ ِكٍل

 
خرر  فجح باب الفرووس ورو ا

 
  "مرر ا

خرر إلَ  من لبو صلّبي و لّامجي المكدصة"خم ِبخر هاخّة الجوٍب لائاًل - 5
 
وم مرر ا

 
رو ا

  .الفرووس
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. اجؼٍٕب ِغزحم١ٓ اْ ٔمٛي ثبٌشىش

أثبٔب اٌزٞ فٟ  

١ٌزمذط . اٌغّٛاد

اعّه، ١ٌأد 

ٌزىٓ ِش١ئزه .ٍِىٛره

وّب فٟ اٌغّبء 

.  وزٌه ػٍٝ األسض

خجضٔب اٌزٞ ٌٍغذ  

أػطٕب ا١ٌَٛ ٚاغفش ٌٕب 

رٔٛثٕب وّب ٔغفش ٔحٓ  

أ٠ضب ٌٍّزٔج١ٓ 

ٚال رذخٍٕب فٟ  . ئ١ٌٕب

رجشثخ ٌىٓ ٔجٕب ِٓ 

  اٌشش٠ش ثبٌّغ١ح

 ٠غٛع سثٕب

آس٠ز١ٓ أئّجشب أجٛط 

 خ١ٓ أٚ شجئّٙٛد

جىٟ ث١ٕ١ٛد ارخ١ٓ ١ٔف١إٜ ِبسٜ   

ِبس ٠غئٝ . ٠ٛفطٛفٛ أجٝ ث١ىشاْ

ث١ز١ٕٙبن ِبس ٠ف . أجٝ ر١ى١ّزئٛسٚ

شٛثٝ ئَ افش٠زٝ خ١ٓ ارفٝ ١ُٔ 

١٘ج١ٓ ثٝ وب٘ٝ ث١ٓ أ٠ٚه أزٝ 

ساعزٝ ١ِف ٔبْ اِفٛؤٚ أٖٚٚ 

وب١ٔئز١شْٚ ٔبْ ئ٠فٛي ئَ افش٠زٝ 

ْ٘ٛ ئٔز١ٓ وٛ ئ٠فٛي ئْ ١ٔئزٝ أٚؤْ 

أٖٚٚ اِج١ش أز١ٓ . ئٔزبْ ئ٠شؤٚ

آال . ا٠خْٛ ئٜ ثٝ ساعّٛط

ٔب١ّ٘ٓ ئ٠فٛي ٘بثٟ ث١زٙٛؤٚ خ١ٓ ثٝ 

 ئخشعزٛط ئ٠غٛط ث١ٓ ش٠ٛظ

الصالٚ السباٌٗٛ  
لػتٍا الكبطٗٛ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاه زوج شعيد  
 

فّ٘ تتطاوح ٔمل حتأه أُ تصعجين ٖٕوًا ،  تطعدٌ٘ شٔجيت
فأٌّا تتكبن غخصٗيت بكن وا  تعتص بػخصٗتّا ٔملا كاٌت

 ...فّٗا

 : لرلك ال تػاكظ ٔال تعتب ٔال تصعجين بأض٠مْ
ن ثفعو ًذا؟ وًنذا ذالما ٔلماذا لم ثفعو ًذا ؟:مدو 

 
 ثرِد ا

صئلي
 
 ... من هٍع ثلم اال

أٔ  تطٗطس عم٘ عىم٘ ٔتطريت٘ فْٗ كىا إٌّا ال حتأه أُ
  ... أصدقاٟ٘ ختتاز ل٘

 شٔجيت ال تتجطظ عمٗا ٔال حتأه جسٙ ال٘ الكسً اذا

 ...كٍت عصٔفًا عٍْ

 ...ال تطمب وين تكسٖسًا كن ًٖٕ عَ املكاُ الرٙ كٍت فْٗ
 ولماذا ؟ ومجُ ؟ ومع من ؟

ِٔ٘ لٗطت ثسثازٓ ٔال تفتح ...هلا أفضن أذاُ لطىاع٘
كىا أٌّا ...ٔتأخر وا فّٗا ٔال تدع ٖدِا يف جٕٗب٘ زضاٟم٘

ٔأٌا لطت ضجٍّٗا كىا أٌّا أٖضا .املاه ال تسِكين بطمب
أجد فّٗا الفّي ٔالدفٞ ٔاذتٍاُ ٔاذتب  ضجاٌ٘ لٗطت

 .وعاِا إٌ٘ أحٗا حٗاٚ ضعٗدٓ ٔالسضا ٔالتطاوح
 



 

 

ىىىالدبوـطىطـاجــن
 

  ١ٌّْٚٛ ٍِخ ١ِح فٝ ؽ٠ٛح ٕٚٔمعح ٕٚٔعفح اٌغث١ط ٔج١ة اٚال

لشْ  ِع ِفشَٚ ذَٛ تاالذٝ ٚٔرثٍح ؽشا٠خ اٚ ِىعثاخ ٔمطعح

  ٚوّْٛٚٚٚٚٚٚٚٚ ١ٌّْٚٛ تمذٚٔظ ِع داس فٍفً 

 فرشج اطٛي ٠عٕٝ عاعح واَ ٔغ١ثح اع١ٍّٙا ٌٍغّه خاصح ذرث١ٍح عٕذن ٌٛ اٚي اعٛد ٚفٍفً

 ٕٔضي د٘ثٝ ٚذثمٝ ذصفش اِا وذج ص٠د ِعٍمح فٝ ٚٔذّش٘ا صف١ش ٚٔمطعٙا تصٍح ٔج١ة ِّىٕح

.  عادٜ ِمطع١ٓ ٚوضتشج تثمذٚٔظ ع١ٍح ٕٔضي ٚتعذ٠ٓ ٠رؾٛح ٚٔغ١ثح تاٌغث١ط

 ٠عٕٝ اٌغّه و١ّح دغة ٚطثعا فش٠ؼ طّاطُ تعص١ش ع١ٍُٙ ٕٔضي تععح فٝ وٍح ٠رؾٛح ٌّٚا

 200 عٍٝ اٌفشْ ٚٔذخٍح اٌطاجٓ فٝ ٔذطح ٚتعذ٠ٓ غٍٛذ١ٓ ٠اخذ ٚٔغ١ثح وذج ذغط١ح اٌطّاطُ

 .اٌرّاَ ذّاَ ٠ٚثمٝ ذرغثه ٚاٌطّاطُ ٠رذّش ِا ٌغا٠ح
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 شؤال شهر ديصمرب
 

 ألٞ عثة واْ أعمادٖ ؟ٚأ٠ٓ عمذ أٚي ِجّع ِمذط فٟ اٌعاٌُ ؟ٚأ٠ٓ ٚسد روشٖ فٟ اٌىراب اٌّمذط؟

......................................................... الشاهد....................................... يفأ جابة السؤال

........................................................................................................................... السبب

 

 

 

 ابوناىرووسىحجرةضعىاجابتكىفيىصندوقى

 فوهىجواوزىاالجتماعىالقادم

 

 

املطابكات   بسٌاوج
 ...ادتدٖد

 فتػٕا الكتب

 فتش
 حاول اقرا

 واحلل 

 يف

 العدد 
 القادم

  نوفمرباجابة شؤال شهر  
 صٚجزٗ؟ ئعُ ِٚب خٛصٞ؟ ٘ٛ ِٓ

 ؤأٔب، اعّٙب ٚصٚجزٗ. أز١جبط ١٘شٚدط ٚو١ً ٘ٛ خٛصٞ

 أِٛاٌٙٓ ِٓ اٌّغ١ح ٠خذِٓ وٓ اٌألئٟ اٌغ١ذاد ئحذٞ ٚوبٔذ

(ٌٛ3:8) 
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............................................................................................................................ الامس
 

 ماىاإلدطافاتىاألولوظىفىىحالظىاإلصابظىبنوبظىقلبوظ؟

  
صجاذ الباطوة والكلب" خلمَ خشن الغٍابَ"ِجّب الدهكجٍر   ا 

  : والداالت الدرجة هلّة الطب الكصر العّوَ لائال

 اٌغىرح اٌمٍث١ح ٘ٝ ذٛلف اٌمٍة عٓ اٌعًّ ف١ٍضَ أرعاؽٗ 

 عٓ طش٠ك اعرخذاَ اٌٛعائً األ١ٌٚح تع١ٍّح ذذ١ٌه اٌمٍة ،

" . لثٍح اٌذ١اج" ِٚذاٌٚح ذٛص١ً اٌرٕفظ عٓ طش٠ك اٌفُ

 

أِا تإٌغثح ألعشاض إٌٛتح اٌمٍث١ح اٌرٝ ذؾاتٗ داٌح اٌغ١ثٛتح ٚف١ٙا ٠ىْٛ اٌّش٠ط ِٕمطع 

األٔفاط، ٚذصطثغ اٌؾفاٖ ٚاٌٛجٗ تاٌٍْٛ اٌشِادٜ أٚ األصسق ففٝ ٘زٖ اٌذاٌح ٠جة اٌرأوذ أٚال 

ِٓ ٚجٛد ٔثط عٍٝ جأة اٌشلثح أٚ فٝ ا١ٌذ، ٚفٝ داٌح عذَ ٚجٛدج ٠جة عٍٝ اٌفٛس أرعاػ 

اٌمٍة ِٓ خالي ظشتح ٚادذ ِٓ ا١ٌذ تّٕرصف اٌمفص اٌصذسٜ، ٚإرا ٌُ ذىٓ ٘زٖ اٌعشتح 

واف١ح العرجاتح اٌمٍة ف١ثذأ فٝ ع١ٍّح اإلٔعاػ تٛظع اٌّش٠ط عٍٝ عطخ ِغرٜٛ عٍٝ إدذٜ 

جأث١ح درٝ ال ٠رم١أ ٠ٚمَٛ تإصاٌح وً ِا ٠عٛق فٝ ع١ٍّح اٌرٕفظ فه ساتطح اٌعٕك ، أٚ اٌذضاَ 

. ٚإرا وأد ِذجثح ف١خٍع اٌذجاب

 

٠ٚثذأ أٚال تع١ٍّح اٌرٕفظ ٚاٌرذ١ٌه فٛق اٌمفص اٌصذسٜ اٌرٕفظ اٌصٕاعٝ تّعذي اٌعغط عٍٝ 

 ِشج تغشعح ثُ ٠عط١ٗ ِشذ١ٓ ٔفظ صٕاعٝ عٓ طش٠ف اٌفُ ،ثُ ٠رذمك ِٓ 15صذس اٌّش٠ط 

إٌثط وً ثالز دلائك ٚتّجشد عٛدج إٌثط ٠ىف عٓ اٌعغط ،٠ٚٛاصً ع١ٍّح اٌرٕفظ درٝ 

. ٠عٛد طث١ع١ا

 

 .والبدمعنماالدؿعاغةمبشكصمأخرىمصىمإدعافماٌرؼضمإىلمأنموىءماإلدعاصاتماظطؾقة
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ثشجه ا٠ٗ ِغ اٌّغ١ح 

 20/4 اٌٝ 21/3ثشج اٌّالئىخ 
  ((شذائذُ٘ أٔمزُ٘ ِٚٓ وً, أٌٚئه صشخٛا ٚ اٌشة عّغ))

 (17 :34ِضِٛس )

 
 20/5 اٌٝ 21/4اٌٛدػبء  ثشج

 ,صشاخٟ فّبي ئٌٟ ٚعّغ, أزظبساً أزظشد اٌشة))
 ,ِٓ ط١ٓ اٌحّأح, ٚ أصؼذٟٔ ِٓ جت اٌٙالن

  , خطٛارٟ ثجذ.ٚ ألبَ ػٍٝ صخشح سجٍٟ 
 .رغج١حخً إلٌٕٙب, ٚ جؼً فٟ فّٟ رش١ّٔخ جذ٠ذح

 ((ٚ ٠زٛوٍْٛ ػٍٝ اٌشة ,وث١شْٚ ٠شْٚ ٚ ٠خبفْٛ

 (3-1 :40ِضِٛس)

 
 20/6 اٌٝ 21/5اٌمذ٠غ١ٓ  ثشج

 ((اٌشة أششق ػ١ٍه ٚ ِجذ, لِٟٛ اعز١ٕشٞ ألٔٗ جبء ٔٛسن))
 ( 60:1ئشؼ١بء )

 
 20/7 اٌٝ 21/6اٌّؼزشف١ٓ ثشج

 
 ,ثبٌصالح ٚ اٌذػبء ِغ اٌشىش ثً فٟ وً شٟء, ال رٙزّٛا ثشٟء ))

 . ٌزؼٍُ طٍجبرىُ ٌذٜ هللا
  وً ػمً ٠حفع لٍٛثىُ ٚ عالَ هللا اٌزٞ ٠فٛق

  .((ٚ أفىبسوُ فٟ اٌّغ١ح ٠غٛع
 (6 : 4ف١ٍجٟ )

 
  20/8 اٌٝ 21/7حبٍِٝ اٌص١ٍت  ثشج

 .االٔٙبس فال رغّشن ارا اجزضد فٟ ا١ٌّبٖ فبٔب ِؼه ٚفٟ

 "ارا ِش١ذ فٟ إٌبس فال رٍذع ٚا١ٌٍٙت ال ٠حشله
 43:2 ئشؼ١بء
 

 20/9 اٌٝ 21/8اٌىبسص٠ٓ ثبٌىٍّخ  ثشج

 .ا٠ضب افشحٛا افشحٛا فٟ اٌشة وً ح١ٓ ٚالٛي
 .اٌشة لش٠ت.١ٌىٓ حٍّىُ ِؼشٚفب ػٕذ ج١ّغ إٌبط

  فٟ وً شٟء ثبٌصالح ٚاٌذػبء ال رٙزّٛا ثشٟء ثً

 .ِغ اٌشىش ٌزؼٍُ طٍجبرىُ ٌذٜ هللا
  اٌزٞ ٠فٛق وً ػمً ٠حفع لٍٛثىُ ٚعالَ هللا



 "ٚافىبسوُ فٟ اٌّغ١ح ٠غٛع
 4:4 ف١ٍ١جظ

 
  20/10 اٌٝ 21/9اٌؼزاسٜ اٌحى١ّبد  ثشج

 .اٌغىٛد ٌٛال اْ اٌشة ِؼ١ٕٟ ٌغىٕذ ٔفغٟ عش٠ؼب اسض"

 .ار لٍذ لذ صٌذ لذِٟ فشحّزه ٠ب سة رؼضذٟٔ
 "رؼض٠بره رٍزر ٔفغٟ ػٕذ وثشح ِّٟ٘ٛ فٟ داخٍٟ
  .94ِضِٛس 

 
 20/11 اٌٝ 21/10اٌّجب٘ذ٠ٓ  ثشج

 .ف١ٗ ٌٙزا ٠صٍّٟ ٌه وً رمٟ فٟ ٚلذ ٠جذن "

 .ػٕذ غّبسح ا١ٌّبٖ اٌىث١شح ا٠بٖ ال رص١ت
 عالٖ.ثزشُٔ إٌجبح رىزٕفٕٟ.رحفظٕٟ ِٓ اٌض١ك.أذ عزش ٌٟ

 "ػ١ٍه ػ١ٕٟ.أصحه. اػٍّّه ٚاسشذن اٌطش٠ك اٌزٟ رغٍىٙب
 32 ِضِٛس

 
 20/12 اٌٝ 21/11االطٙبس  ثشج

 .اسض اٌغىٛد ٌٛال اْ اٌشة ِؼ١ٕٟ ٌغىٕذ ٔفغٟ عش٠ؼب"

 .ار لٍذ لذ صٌذ لذِٟ فشحّزه ٠ب سة رؼضذٟٔ
 "داخٍٟ رؼض٠بره رٍزر ٔفغٟ ػٕذ وثشح ِّٟ٘ٛ فٟ

 94 ِضِٛس

  
 20/1 اٌٝ 21/12اٌجغطبء  ثشج

  ٌّٓ ثؼذٖ لذٚح صجشٖ، أرْ اٌشة أْ رؼشض ٌٗ ٘زٖ اٌزجشثخ ٌزىْٛ"
 "وأ٠ٛة اٌصذ٠ك

 (12 :2عفش طٛث١ب )

 
  20/2 اٌٝ 21/1خذاَ اٌّغ١ح  ثشج

 "فٟ ٠َٛ اٌض١ك اٌشة سؤٚف سح١ُ ٠غفش اٌخطب٠ب ٠ٚخٍ 

 (13 :2عفش ٠شٛع ثٓ ع١شاخ )

 
  20/3 اٌٝ 21/2اٌحىّبء  ثشج

ُْل " ُْك ٌَعىُك ١َعىُكٛ ُِف عَع ٌْلؼَعبٌَع ا فِفٟ ا ْٓل ثِفمُٛك ٌىِف َٚع ١ٌك،  َُع : ضِف ٌْلؼَعبٌَع ٍَعجْلذُك ا َعب لَعذْل غَع  "أَٔع
 (33 :16ئٔج١ً ٠ٛحٕب )

 
 

 

 

 


