
++ىالدنكــدــــــــــــار++ى
 شَادة القذٓس تٔنْثاّس الرسْل ىطوبظ23ىفبراور1

 ىٔاحة القذٓسة مرٓه الياسكة طوبظى24فبراور2
  ىٔاحة القذٓس بطرس العابذ طوبظى25ىىفبراور3

  شَٔذا شْٔخ شَٔٔت49شَادة  ىطوبظ26فبراورىى4

 استصَاد القذٓس ابْ فاو طوبظى27فبراورى5

 استصَاد  بٔستٔس ٍّلبٔس ّاغابى ّامًَ صْفٔة  ىطوبظ30فبراورى7

   ىٔاحة القذٓس أىبا بْال أّل السٔاح  امذور2فبراور10ىى
 شَادة القذٓس اغابْٔس الرسْل ىامذور4ىفبراورى12

 ىٔاحة القذٓس ابللْ رفٔق القذٓس ابٔب ىامذور5ىفبراورى13
 ىٔاحة القذٓسني أباكري ّْٓحيا  ىامذور6ىفبراورى14

  دخْل السٔذ املسٔح اىل اهلٔكل سً اربعني ْٓما  ىامذور8ىىفبراور16

 ىٔاحة القذٓس برسْما اب رٍباٌ السرٓاٌ  امذور9فبراورى17 
 سبت الرفاع  ) استصَاد القذٓس ٓسطس بً ىْرمارْٓسىامذور10ىفبراورى18

 استصَاد القذٓس سرجْٔس ّابِْ ّامُ ّاختُ مذورأى13ىفبراورى21
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انتىتدالىوالباباىوجوبى
 معلْمات؟ ٍل ٓتفل مع ال ٍْت املشٔح اىُ ٓشال لٔحصل علٙ

 ) 34 : 11يى  ) (ايً وطعخمىه؟ )لعاشز مً املىث طاى فعىدما اقام +

  (38 : 6مس  ) (لم زغيفا عىدلم؟ )وفى معجصة اشباع الجمىع طاى +

 ( 45 : 8لى  ) (مً الري ملظنى؟ )هاشفت الدم طاى وفى معجصة شفاء املساة +

واطئلت اخسي     (13،15 : 16مذ )(جقىلىن اوى اها؟ ؟ واهخم مً..مً يقىى الىاض اوى اها )ولرلو طاى الخالمير  +

ليظذ مً  الن املعسفت بهل ش ئ باهه ماوظان لم ينً عازفا بهل ش ئ وقد فظس البعع ذلو...لثيرة مً هرا الىىع

 اخخصاص البشس فهل هرا الخفظير صحيح؟

ى: ادلعرصة طلمدؤالمبؼصدمرؾبمطالمصؾقس        :اجلىاب
وملمؼؽنمضصدهمانمؼعرفماؼنمػابقلمبدظقلماغهمضالمم(9م:م4تكم)(اخوك؟ اؼنمػابقلم)انماهللمدالمضاؼني+

 ) 11م،10م:م4تكمم)م(.............صوتمدمماخقكمصارخماىلمعنماالرض(حقـؿااغؽر ظؼاؼنيمبعدمذظك

مم(اؼنماغت؟م)وبـػسماظوضعمدالماظربمادممضائالم+

مم(م11م،9م:م3تكم)م(اطؾتمعنماظشفرةماظؿىماوصقؿكمانمالمتاطلمعـفا؟ ػلم)

 صعؾه امنامباظلؤالماسطىمادممصرصةمانمؼعرتفممبا....اظلؤالمانمؼعرف وملمؼؽنمضصدماظربمعن+

 ىعرف ومل ىكك مطؽقا ىسام لكَ ىسام ولي ىعرف  كان السًد املسًح           
 

م(؟اؼنموضعؿؿوهم)صققـؿامضالمسنمجلدمظعازرمادلدصون +

 ملمؼؼصدمععرصةمعؽانماظؼربمصاظذىمؼعرفمعؽانمروحمظعازرماظؿىمصارضتمجلدهموؼعرفم

بلمطـريمسؾقهمانمؼعرفماؼنمدصـواماجللد؟مأ....انمؼاعرػامباظرجوعماىلمجلدػامصرتجعم 

 .بعدمدؤاظه وػذامحدث...ػقامبـاماىلمادلؽانماظذىمصقهموضعؿمماجللد:مادلؼصود 

 اغا؟ اظـاسماغىمعنمؼؼول:موحقـؿامضالمظؿالعقذهم+

ممبامصىمضؾوبفممواصؽارػمم هامنامطانمؼرؼدمانمؼػؿحمععفممػذامادلوضوعمظؽىمخيربو

ادللقحمبالمذكمطانمؼعرفمعامؼؼوظهماظـاسمسـهم النماظلقد.......وؼؼودػمماىلماالميانماظلؾقمموؼطوبفممسؾقهم

 !صقلالمتالعقذهمظقعرفمعـفم!مععرصةمتالعقذهم وعنمشريمادلعؼولمانمتؽونمععرصؿهماضلمعن

وانمطانم.......م(8-م5م:م2عرمم)م(عغػورةمظكمخطاؼاك) حقـؿامضالمظؾؿػؾوجمؼعرفمعامؼدورمصىماصؽارماظـاس وطان+

اظػرؼلىمدلاموضػتماخلارؽةمسـدمضدعىماظربمباطقةموبداتمتؾلمضدعقهم ضدمسرفمعامطانمجيولمصىمغػسممسعان

مممممممممممممممممممم !صؽـريمسؾقهمانمؼعرفمعامؼؼوظهماظـاسمباظلـؿفم؟أم(م...40م-م38م:م7ظومم)بشعرمرادفا باظدعوعمومتلقفؿا

 بم اىا لكَ ىصل بتالمًنه اىل سقًقُ االميان- لكَ ال ىعرف - ولكفم سام م

ماخلؾز؟ملممؼؼصدمانمؼعرفمامناضصدم وصىمععفزةماذؾاعماجلؿوعمدلامدالمعاذامسـدػممعن +

ماظؿى ظؽىمتـؾتمسـدماظـاسمعؼدارماظربطة(مخسمخؾزاتم)ادلوجودمسـدػم اسالنمذظكماظؼؾقل

 اخذوامعاماذؾعماجلؿوعموعامتؾؼى محؾتمرمبامزنماظؾعضمانمسـدػممعؤنمطـريةمخمزوغةمعـفا

 ( 45م:م8ظومم)دللـى؟ عن:موسـدعامتلال+

م...مخرجتمعـهمظؿشػىمادلراةموبلؤاظهم طانمؼرؼدمانمؼشرحمظؾـاسمانمضوةمضد

ماجلؿقعمالىمدؾبمدللؿهم جاءتمادلراةمعرتعدةموخرتماعاعهمواخربتهمضدام

  (47م:م8ظومم)وطقفمبرئتمصىماحلال
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عالق٘ اهلل باالىشاٌ 
 

 ػالكة هللا ابالنسان يه كصة حب جعَبة بدأ ىا هللا مالنسان كبل أ ن ًوجد 

.  ويف كوبو مرسة .....ومن أ جل ىذا أ وجده ،أ حبو حني اكن يف غلهل فكرة

 ...مك سبم لفا خؽقفا عؽٌ صيرتم ومجالم واعطاقا كل شٌْ العقل والروح 

 أعطاقا السؽطان فاصبح االقسان سًد االرض وكالفنا وقاّبا هلل يف أدارتنا 

  6 : 8وص  (أخضعت كن غيء حتت قدويْ ضمطتْ عمي أعىاه يديك  )            
  واهلل يف عدلم مل ىففصل عك حمبتم ففًؿا لي ىعاقب االقسان وعده باخلاله بان قسل املرأٍ سيف ىسشق رأس احلًُ 

 : يف حمبتم لفا اراد أن قكين معم

 ( 3 :14يو ) (اُ وضيت وأعددت لكي وكاٌا اتي ايضا وأخركي اه حيت حيث أكوُ أٌا تكوٌوُ أٌتي أيضا ) 
  )23: 1مت (امسم عؿاقؤىل وتفسريه اهلل معفا...اهلل لم قصُ سب مغ االقسان 

 وأىضا مغ ميسٌ ومغ ىشيع ابك قين " هاأناىمطك"ولي النن قام لًعقيب ولي لارب

 5: 1يؼ  (كىا كٍت وع ووضي أكوُ وعك  )

ولم أىضا قصُ سب مغ شعبم يف الربىُ يف حمبتم حتاور مغ خؽًقتُ تكؽؾ مغ أدـ،قاىني ، 
ابرالًؾ ، ميسٌ سيت مغ ىنيذا اخلاّك وبؽعاـ النن أضل الشعب واهلل اىضا ىفسب  

كنلم بًيتم ىفسبنا لقدىسًم  ...اعؿالم الوالده كجري مك معذزاتم ىفسبنا الٌ العنراْ واملالك مًخاًّل وماردردس 
داّؾ العؿل يف لدوْ داّؾ احلفظ االهلٌ حيفظ ىيقان واالقبا اقطيقًيس والفتًُ الجالثُ  ..اهلل ميديد داّؾ العطاْ لفا 

استؿالم بال سدود  ...مغفرتم عظًؿُ ...اهلل ميديد وعيده اكًدٍ وعذًبُ 
َاوذ مب مشمض هللا فً حٍبرل ؟ 

ٌو ىل أٌذاف أخشي مع هللا ؟  

   مقذسخ رفصيل عه هللا؟ حزً َأن مبوذٌو رُجذ أمُس
فاقت بعًد عفم  (اشتناْ أىيب لشنيٍ صاحلُ ولٌ البكيرىم )اذا حتيلت هلدف بدال مك اهلل وكسرت وصاىا اهلل بسببنا 

............ لفاك اىضا مك ىفقدون اهلل حبذُ الدفاع عك العقًدٍ فًفقدون سالمنؾ وىؽذأون الٌ الشتاّؾ و
 (كؿا فعل االرىيسًني باثفاسًيس )

 ؟ٌو هللا غٍش مُجُد ثسجت شٍُح اَ مشنيخ رؤسقل 
   ٌو قيجل مسنه هلل ؟ ٌو ريزقً ثً فً اىٍذف َاىمشٍئخ ؟

البعض ىنرب مك اهلل بسبب الًأس والىرىد أن ىتشؿل قتاّر اخلطًُ او مطالب التيبُ 
كًػ أترك اخلطًُ وأقا أسبنا  .... أو أن لفاك شٌْ حيره عؽًم مجل املام او الكرامُ او الؽنٍ 

  ؟ٌو رشٌذ أن رعشج ثٍه اىفشقزٍه

  هره التي في محبخه يعدها بها ةما أجمل عشسة هللا الطيب

 لهي هحيا في عشسجه هىا وهىاك مً الان والي الابد
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 ( أمصـري12 )جالسْٔس الياسك القذٓس 

يف مجل لنا الًيـ تفًح األب الفاسم اجملالد القدىس دالسًيس ، وقد ولد مك أبيىك 
فادند . مسًشًني ، فربًاه تربًُ مسًشًُ ، وعؽؿاه عؽيـ الكفًسُ ، ثؾ قدماه مشاسا 

  .يف طاعُ املسًح ومحل قريه ، وذلب فرتلب يف برىُ شًنًت  قفسم
ولفاك مجغ سيلم مجاعُ مك ، وبعد زمك رسؾ قسا فأرشده مالك الرب إىل مكان بعًد 

وقد تفالٌ يف الصرب . الرلبان ، فكان هلؾ خري مجام ، وكان ىعد قفسم كياسد مفنؾ 
وطيم االقاٍ ، ستَ أمكفم قسخ الكتاب املقدس ، ووضعم يف الكفًسُ لًقرا فًم مك ىشاْ 

وسرؼ لنا الكتاب وعرضم لؽبًغ ، وسدخ إن زاره مرٍ ردل غرىب . مك الرلبان 
فاشرتاه أسد األشخاه ، وأراد إن ىعرف قًؿتم فنلب بم إىل القدىس دالسًيس وأراه 

.  إىاه فعرف اقم كتابم 
 
 

فكال لُ بهه باعو صاحبُ ؟  
.  فكال بشت٘ عظسٗ دٓيازا 

.  فكال لُ اىُ زخٔص فاطرتاِ ّعاد بُ إىل ميزلُ 

  ...وملا داْ الباّغ ألخن مثفم
 .أىين عسضتُ علٕ األب جالسْٔض :  قال لُ 

.  فكال إٌ الثنً نثري 
.  أما قال لو طٔئا أخس : فكال لُ 

.  إىين ال أزٓد بٔعُ : فكال ال فكال 
 

ثؾ اخن الكتاب وتيدم بم إىل األب دالسًيس وقدمم لم باكًا قادما عؽٌ فعؽم فؽؾ ىقبؽم مفم ، 
وقد مفشم اهلل قعؿُ عؿل املعذزات ، . وبعد إحلاح شدىد ودميع كجريٍ ، قبل إن ىسرتده 

وبعد طنًم وضعم الطباخ يف املطبخ . مفنا اقم الدن إىل الدىر يف أسد األىاـ مقدارا مك السؿم 
فؽؿا عرف الطباخ ذلم غضب عؽٌ . ووكل حبراستم أسد الغؽؿان ولنا أكل مفم دزْا كبريا 

غالمم آلتم أكل مفم قبل وقت األكل وقبل إن ىباركم الشًيخ ، وضربم ضربُ أصابت مفم مقتال 
فكال لُ خرِ ّضعُ ، فنعر الطباخ وذلب إىل القدىس دالسًيس واخربه مبا درن مفم ، 

 .  بالهئش٘ أماو اهلٔهل ّاتسنُ
ثؾ داْ الشًخ والرلبان إىل الكفًسُ وصؽيا صالٍ الغروب ، وبعد ذلم خرز الشًخ مك الكفًسُ 

وملا اكؿل لنا األب سًاتم . فقاـ الغالـ وتبعم ، ومل ىعؽؾ أسد مك الرلبان بننا إال بعد قًاستم 
.  بشًخيخُ صاحلُ أراد الرب إن ىرحيم مك أتعاب لنا العامل فتفًح تاركا لنا التنكار احلسك

. صالتْ تكوُ وعٍا ولسبٍا اجملد دائىا أبديا آوني
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ىتأمالتىفىىصومىوونان                                                       
  لكداس٘ البابا طيْدٗى                                                                                        

  
  .  بن ٜفت ًىهان الىبي هي ٜفت ـشاُ بحن الزاث ؤلاوعاهيت وهللا** 

ىهان الىبي ١ان بوعاها جحذ آلاالم مثلىا ٞ هللا  و١اهذ راجه جخّبه  ٍو ذ ؤن ٌعحر في وٍش   , الزي ًٍش
يعاها ,  ًيبغي ؤن ًى٢ش راجه   : ولّله ٠ثحرا ما ١ان ٢ًٙش في هٙعه ه٢زا وال ًمْ ؤمامه ظىي هللا ,  ًجحذها ٍو

ٙي ٝت هللا في , و١لمتي , و٠شامتي ,  ٠ىبي ما مٜى ٢شة الىاط ِني؟؟ومارا ؤّ٘ل برا اـىذمذ ٠شامتي بىٍش ٘و
الّمل؟ 

تراءٗ هللا ِليها ٘ال تهل٤, زم جخىب ,  ظإهادي ِلي اإلاذًىت بالهالٟ :   ؤخز ٢ًٙش في اإلاىلُى  زم حعٝي . ٍو
٣ىن هللا ٜذ ليْ ٠شامتي ِلي مزبح سحمخه ومٕٙشجه ,  ١لمتي ٝه اإلاميْ . ٍو ٘األ٘مل ؤن ؤبّذ ًِ وٍش

  !! لل٢شامت
شي هل جىا٘ٞ  ,  بهما ١ان ًىاٜؾ ؤوامش هللا الفادسة بليه. ١ان ًىهان مً الىُى الزي ال ًىيْ جلٝاثيا ٍو

  . شخفيخه وراجه ؤم ال
وهم مجشد مىٙزًً  ,  بن هللا ٠لي الح٢مت .  وبٕحر جشدد, بنهم ًىيّىن بٕحر مىاٜؽت.  ليغ ٠زل٤ اإلاالث٢ت

ًىيْ  ,  ظىاء ١ان ألامش سحمت ؤو ٜفاـا ... وليعىاؼش١اء له في الخذبحر حتي ًىاٜؽىا ؤو ٌّترلىا ,  إلاؽيئخه
وبىٙغ الىاِت .  ٘يىيْ ,  ًإمش هللا ؤحذهم ؤن ًزهب ليعذ ؤ٘ىاه ألاظىد مىٝزا داهيا٥ :  اإلاالث٢ت بال هٝاػ

 . ًزهب اإلاالٟ الزي ًإمشه الشب بٝخل جميْ ؤب٣اس مفش
,  ؤو با٘خٝاد هاجش ,  ؤو بةهٝار لىه ,  ؤو بةهٝار بىلغ ,  مالث٢ت ًإمشهم هللا بةهٝار بىشط مً السجً 
  . ٘يىيّىن  
ىن باألبىاٛ في ظٙش الشئٍا   وبىٙغ الىاِت ًىٙز ؤمشه اإلاالث٢ت الزًً ًبٜى

الث ِلي ألاسك جحىمها جحىيما .  وؤبّذها ًِ هزه اإلاهمت ,  ؤؼٙٞ وؤسحم ,  ال ًٝىلىن ِٙىا ًاسب .  ٘خجز٥ الٍى
يٙتهم هي الخىٙيز    . وليغ الخذبحر ؤوالخ٢ٙحر ,  ٌو
ذ ؤن وّمل مثل ًىهان   .. ٘ىاٜؽه زم سؤي الح٢مت في مخالٙخه ,  الزي جلٝي ألامش مً هللا ,  ال هٍش

 .. وجضعج لمحٟر ,  جشن في ؤرهي٤ وجذوس في ِٝل٤. مهما هشبذ مً الىـيت ظخجذها جىاسدٟ حيثما ٠ىذ
ّالت ت ٘و  وحعخىيْ ؤن جختٛر  ,  ومثل ظيٚ ري حذًً ,  بن ١لمت الشب ٍٜى

  . وجذوي في ؤسجاء ؤلاوعان ,  الٝلب والّٝل
 وس٠ب العٙيىت .  ووس ي ؤن هللا مىجىد في جشؼيؾ ؤًما ,  هشب ًىهان بلي جشؼيؾ

 والعجيب ؤن ًىهان ١ان...  ٠ما ؤهه بله البر ؤًما ,  وهى ٌّلم ؤن هللا هى بله البحش
 وال ـىث ألامخّت وهي  ,  ال ؤًٍٝه اإلاىج .   ٜذ هام في جٗى العٙيىت هىما ِميٝا

اح. جلٝي ذمذ العٙيىت  ,  وهاجذ ؤمىاجه ,  ٘هاج البحش ,  وه٢زا ؤمش هللا الٍش  ـو
ت ,  واصداد هيجان البحش. حتي ١ادث جىٝلب   . وب٣ل دٜت ,  ألن ؤمش الشب ١ان البذ ؤن ًىٙز وب٣ل ظِش

ت ًىهان  وحتي بّذ ؤن هبهه ؤو وبخه  ,  الىحيذ الزي لم ًز٠ش ال٢خاب ؤهه ـلي ٠باقي البحاسة . ٘إـابذ الِٝش
هٙز  ,  بن ٠ىذ خاثٙا مىه حٝا   ... ٠إن ِىاده ؤ٠بر مً الخىش اإلاحيي به .  لم ًلجإ بلي الفالة ,  سثيغ الىىجيت

اء ًىهان ١اهذ ما جضا٥ حعيىش ِليه .  مؽيئخه   ... ما مّني ؤن جخا٘ه وجبٝي مخالٙا؟ ول٢ً ٠بًر
اء ,  ومْ رل٤ جمع٤ باإلاخالٙت ,  ١ان ًىهان ًذٟس الحٞ **  , مً ؤجل ال٢شامت التي دّ٘خه بليها ال٢بًر

 ...  ٘خحىلذ بلي ِىاد  
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م مً ١ل هزه ؤلاهزاساث والمشباث ؤلالهيت !! وهىا ؤٜٚ مخعجبا   لم ًشجْ ًىهان,  ِلي الٔش

  ..! وال ًٝى٥ ؤخىإث ,  ٘مل ؤن ًلٝي في البحش...  ظإويْ وؤرهب بلي هيىىي  ,  لم ًٝل ؤخىإث ًاسب في هشوبي 
  . لم ٌع٢ب هٙعه في الفالة ؤمام هللا.  لم ٌّذ بالزهاب .  لم ٌّخزس ًِ هشوبه.  لم ٌعخّىٚ هللا

  !!  بهما ًبذو ؤهه ٘مل ؤن ًمىث ب٢شامخه دون ؤن حعٝي ١لمخه 
 ـّب ِلي٤ ,   ًا ًىهان ... رهبذ ؤم هشبذ ,  ؤن هللا ظيىٙز مؽيئخه ظىاء ؤوّذ ؤم ِفيذ 

غ مىاخغ  وبن لم جيؽإ ٘عخفل بالبحش . بن ؼئذ ٘بٝذمي٤ جفل بلي هيىىي  .   ؤن ج٘ش
  . بن لم ٢ًً بالٝلب ,  باألمش .  واإلاىج والحىث

 بهه في ولْ :و فى جٗى الحىث وجذ ًىهان خلىة سوحيت هادثت مْ هللا ٢ٙ٘ش فى حاله 
ليه ؤن ًخٙاهم مْ هللا .  وال هى مىث ,  ال هى حياة  . ٘بذؤًفلي ,  ِو

ٚ الّخاب   ا٥ ,  واجخز مٜى وشدث مً  ... أله٤ وشحخني في الّمٞ   ٘اظخجابني ,  دِىث مً ليٝي الشب :  ٜو
  . ان خىيئت ًىهان هي العبب . ؤمام ِييي٤

ْ هٙعه في الميٝت ول٢ً الىٝىت البيماء،هي ؤهه سجْ ... ووعب حّبه بلي هللا ,  زم ؼ٣ا منها ,  هى الزي ؤٜو
عَخجاب .  بلي بًماهه في بىً الحىث

ُ
ا٥ للشب   ٘أمً ؤن ـالجه ظد   . ؤِىد ؤهٍش هي٣ل ٜذظ٤ :  ٜو

ظيزهب هيىىي ألهه ٜا٥ للشب ؤما ؤها ٘بفىث  ,  الٍاهش ؤن ًىهان هزس هزسا بإهه بن خشج مً جٗى الحىث
زم بهه إلاا ٜز٘ه الحىث بلي البررهب بلي  !  ؤي هزس جشاه ٔحر هزا؟. 2:9  وؤوفي بما هٍشجه ,  الحمذ ؤربح ل٤

  ... هيىىي 
 . وليغ بٝلبه ساليا ,  ول٢ً الٍاهش ؤهه رهب بٝذميه ممىشا

  .  بلٖ الشظالت بلي الىاط . وليغ ًِ اٜخىاُ ,  رهب مً ؤجل الىاِت
امىا ,  وجاب ؤهل هيىىي وجزللىا ؤمام الشب ...  وهجحذ الشظالت سوحيا لىا, ـو   .  ـو

بل الشب جىبتهم  ولم تهل٤ ,  وسؤي الىبي ؤن ١لمخه ٜذ ظٝىذ .  ولم يهل٤ اإلاذًىت ,  ٜو
  . و١ان ٔيَ ًىهان دليال ِلي الزاجيت التي لم ًخخلق منها .  اإلاذًىت ٘أخاً

  ,   وعمت 120000  ما ١ان ًجىص بوالٜا بن ٌٕخاً الىبي لخالؿ ؤ٠ثر مً
لب ميسحٞ  ,  بل ِاجب هللا ,  ولم ٢ًخٚ ًىهان بهزا ., ٜذ سجّىا بلي هللا بالخىبت ٜو

ً ؤن الحٞ في جاهبه , وبشس راجه  ا٥ .  ٌو  ؤليغ هزا ٠المي ,  آه ًاسب :  ٘فلي بلي هللا ٜو
  .4:2  إلوي ِلمذ ؤه٤ بله سئٗو وسحيم, لزل٤ بادسث بالهشب بلي جشؼيؾ.   برا ٠ىذ بّذ في ؤسض ي

ا٥ ,  ٠يٚ ـلي آه  :  وهى في جل٤ الحالت الٝلبيت الخاوئت اإلإخاٌت؟و٠يٚ ج٣لم ٠ما لى ١ان مجىيا ِليه ٜو
....  لزل٤ بادسث بالهشب :  هشوبه ٜاثال   ؤليغ هزا ٠المي و٠يٚ بشس  :  ًاسب؟ و٠يٚ ًٌ الحٞ في جاهبه ٜاثال

ذ سض ي بالخّب ـابشا ,  بل ؼّىس مً له حٞ ,  لم ًٝل رل٤ في ؼّىس بالىذم ؤو الاوسحاٛ    ! ٜو
تراٗ بالخىإ مهما ١اهذ ؤخىائه  !  عجيب هى ؤلاوعان حيىما ًجامل هٙعه ِلي حعاب الحٞ ن الِا ٘ش ٍو

  !!. واضحت
  ... ّمل تهً هله مظاٍس عظن٘ تدعْ إلٕ ذلو علٕ اإلطالم , لكد دخل طعب ىٔيْٖ يف التازٓخ

  ّناىْا يف حال٘ مً اجلَل ال ٓعسفٌْ مئيَه مً مشاهله ٌْٓ . ناىْا طعبا أممٔا ال ٓعسف اهلل

4:11.  

 ... ٍْ إىَه تابْا ,  ّخلد قصتَه يف الهتاب املكدض ,  ّلهً الرٖ سجل امسَه
 . ننا اىَا مشلت الظعب نلُ مً امللو إلٕ عام٘ الياض. ّ ناىت تْب٘ جادٗ ّسسٓع٘ ّقْٓ٘

  ... بل ّدفاعُ عً ٍؤالء التائبني, ّاستطاعت ٍرِ التْب٘ أٌ تهشب زضا اهلل 
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ى

 الكالم أم الصىت  :  أيهما أفضن     فضولظىالذهر
ى

  ؤيهما ؤ٘مل ؤن ًفمذ ؤم ؤن ًخ٣لم؟  : ٠ثحرا ما ًخححر ؤلاوعان

ٙه بحن الفمذ وال٢الم    ٘ميلت الفمذ , وه٢زا ِليه ؤن ًحذد مٜى

ت ٜذ ٘ملىا الفمذ  : والّحن ؤمامهم ٜى٥ ظليمان الح٢يم. هالحَ ؤن ٔالبيت ٜذٌس ي البًر

وفي رل٤ ؤًما ٜا٥ الٝذٌغ ؤسظاهيىط مّلم ؤوالد اإلالىٟ ِباسجه . ٠ثرة ال٢الم ال جخلى مً مّفيت

 .وؤما ًِ ظ٣ىحي ٘ما هذمذ ٜي. ٠ثحرا ما ج٣لمذ ٘ىذمذ: اإلاؽهىسة

 . بابا حفيىا لؽٙتي, لْ ًاسب حاٍ٘ا لٙمي: مً ؤجل هزا ـلي داود الىبي ٜاثال

ا٥ الىحي ؤلالهي  .الاظخماُ ؤ٘مل مً الخ٣لم: ٜو

ورل٤ ل٣ي ًخخلق بها ؤلاوعان مً , ودِذ بليها, وما ؤ٠ثر ما جحذزذ ال٢خب الشوحيت ًِ ٘ميلت الفمذ

اء والخملٞ والىٙاٛ ,واإلابالٕت, منها ال٢زب: ؤخىاء اللعان وهي ٠ثحرة ومنها الته٢م وال٢الم , و٠الم الٍش

ً, الجاسح  . والخحذر بالباول في ظحرة الىاط, والىميمت. والعب واللًّ وؤلاظاءة بلي آلاخٍش

 . والٝفق وال٣ٙاهاث الخليّت, ومنها ال٢الم البزت. والخباهي ومذح الزاث, ومنها الا٘خخاس بالىٙغ

ومنها الخّليم , والخزمش ِلي هللا, و٠الم ال٢ٙش, ١الخجذًٚ ,و٠الم اإلاجىن ومنها ؤخىاء ؤلاوعان في حٞ هللا

 .والماللت والبذُ, الخاويء

 ل٣ي ًخ٣لم, رل٤ ألن هللا لم ًخلٞ اللعان ِبثا. ومً ؤخىاء اللعان ؤًما الثرزشة

 . بال ٘اثذة

 ,ليغ ٘ٝي ل٣ي ًبّذوا ًِ ؤخىاء اللعان... ل٣ل هزا ٘مل الٝذٌعىن الفمذ

 رل٤ ألن ؤلاوعان .  بهما ؤًما ل٣ي ًديح لهم الفمذ ٘ترة للفالة والخإمل

ذ هٙعه  : لهزا ٜا٥ الؽيخ الشوحاوي. ال ٌعخىيْ ؤن ًخ٣لم مْ هللا والىاط في الٜى

ا٥ ماس بسحٞ, ظ٢ذ لعاه٤ ًذ٥ ِلي ؤهه ٘آس مً الذخل , الصخق ال٢ثحر ال٢الم: ل٣ي ًخ٣لم ٜلب٤ ٜو

آس مً الّمل الشوحي للخإمل والفالة, ؤي ؤن ٜلبه ٘آس مً مىاجاة هللا  .٘و

 :نالو امليفع٘

 !هل ١ل ـمذ ٘ميلت؟ وهل ١ل ٠الم خىيئت؟:ًبٝي بّذ ١ل هزا ظاا٥ مهم وهى

ورل٤ حيىما . برا هىاٟ ٠الم هاْ٘ مٙيذ. ٘اك ٜلبي ب٢الم ـالح: ٜا٥ داود الىبي في اإلاضمىس , ٠ال وبّا

 .هخ٣لم الفالحاث

 .بيىما ال٢الم حالت بًجابيت, بن الفمذ حالت ظلبيت

اجي,حتي ًخذسبىا ِلي ال٢الم الىاْ٘, وبهما ًذسب الىاط ؤهٙعهم ِلي الفمذ , الفمذ برن هى ولْ ٜو

 .ًحميىا بن ٠ىا هخ٣لم بذاْ٘ بؽشي 
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 ٘حييئز ٣ًىن ٠المىا ـ , وهى الزي ًمْ ٠الما في ؤ٘ىاهىا, ؤما بن ١ان هللا هى الزي ًٙخح ؼٙاهىا

 .ال ـمخىا ـ هى الّمل الٙالل

والىاط ًخعجبىن مً ١لماث الىّمت الخاسجت مً ٘مه والؽهيذ اظخٙاهىط , ١ان العيذ اإلاعيح ًخ٣لم

 .٘إ٘حم اإلاجامْ الخاوئت ولم ًٝذسوا ؤن ًٝاومىا الح٢مت والشوح الزي ١ان ًخ٣لم به, ج٣لم

ذ ٜا٥ ظليمان الح٢يم ذ ١ان ٍِماء الىاط ًجىبىن البر والبحش: ٜو ل٣ي , ٘م الفذًٞ ًيبُى حياة ٜو

ٙاسها  .ٌعمّىا ١لمت مىّٙت مً اإلاخىحذًً واليعاٟ في بشاسي مفش ٜو

 .هادثا ١ان ؤم ؼذًذا, ٠الم اإلاىّٙت هزا هى ٠الم مً هللا ًمّه في ؤ٘ىاه ؤحباثه ليٝذمىه لآلخٍشً

ً. ١لمت الىصح إلاً ًحخاج بليها: ّمً نالو امليفع٘ و١لمت الدصجيْ لياجغ ؤو  .و١لمت الّضاء لٝلب حٍض

 .و١لمت الح٢مت, و١لمت البر٠ت. و١لمت الحٞ للهذاًت وؤلاسؼاد. و١لمت الخّليم لبىاء الىٙىط. ألحذ الىاؼئحن

... وعإ٥ ظاالا بّذ هزا

,ىفهلىومكنىأحواناىأنىوطتبرىالصمتىخطوئظ.ىإنىكانىالكالمىهكذاىنافطاىفيىبطضىاألوقات: وهى
كماىندانىرليىكالمناى,وهلىومكنىأنىندانىرليىصمتنا!ىتماماىكماىوحدبىكالمىالذرورىخطوئظ؟

 !فيىبطضىاألوقات؟

. وال ًفمذ ححن ًجب ال٢الم. ؤلاوعان الباس ال ًخ٣لم ححن ًحعً الفمذٗ.وّم ؤحياها هذان ِلي ـمخىا

مْ ل٢المه هذ٘ا سوحيا. بهما ٌّٗش متي ًخ٣لم و٠يٚ ًخ٣لم ذ ٜا٥ الح٢يم. ٍو  , جٙاحت مً رهب: ٜو

 .١لمت مٝىلت في مىلّها, في مفٓى مً ٘مت

ذ ولب مىا ؤن ه٣ىن ؼهىده ِلي ألاسك, و٠ثحرا ما ؤمش هللا الىاط بال٢الم  .ٜو

 اوبفمخىا ؤِىيىا مجاال للباول ؤن ًىدؽش وؤن , بن ـمخىا ًِ الؽهادة للحٞ

 .٘ةهىا هذان ِلي ـمخىا, ًيخفش

 , ٘إلش بىٙعه ؤو بٕحره, وبن ٜفشها في بهزاس البّن,  وبن ـمخىا

 .٘حيىزاٟ هذان ؤًما ِلي ـمخىا

اة والٝادة ؤن ًخ٣لمىا وواجب مثله ِلي آلاباء وألامهاث لي اإلاّلمحن , لهزا ٣ًىن هىاٟ واجب مً الِش ِو

لي ١ل مً هى في معئىليت وؤن ٌؽهذوا لىـاًا هللا في , ١ل هاالء ِليهم ؤن ًٝىلىا ١لمت الحٞ... ِو

  .ومثل هاالء ٣ًىن ٠المهم في ٜى٥ الحٞ ؤ٘مل مً الفمذ... الّالم
 

 ,فيلعطنا الرب أن نعرف كيف وميت نتكلم

 ...  وليعطنا الكلمة اليت تتفق ومشيئته الصاحلة

 .بل تثمر مثرا يف قلوب الناس. والترجع فارغة
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 كراأاق أى ـــــــتــمش

 (1961-1953 )صار اجلفرام األمرىكَ رًّسًا لؽيالىات املتشدٍ األمرىكًُ  
 . قاـ يف إسدِ سفيات رّاستم بزىارٍ إىل دقفر لالستذؿاـ

 عرف الطفل الصغري بيم دوقالد لالٌ، البالغ مك العؿر السادسُ، 
 . و النِ كان ىعاقَ مك مرض السرطان فَ مرسؽتم األخريٍ بزىارٍ الرًّس

 .إقٌ أسب الرًّس ددًا،ومشتاؼ أن أراه:"قام الطفل ألبًم دوقالد لالٌ
أخن اليالد ابفم يف سضفم وقبؽم بابتسامُ ختفٌ مك وراّنا دميع سزقم "كًػ ُىؿكفين أن أراه ولي مك ُبعد

 ."اكتب لؽرًّس أقم مشتاؼ أن تراه: " قام البفم...عؽَ ابفم إذ ىعؽؾ أقم يف أىامم األخريٍ ويف شَْ مك الدعابُ

 .كتب بيلس لؽرًّس خطابًا ىشرح لم ظروفم و مرضم و اقم مشتاؼ أن ىراه

 .ويف صباح األسد طؽب مك ساّق الؽًؿيزىك أن ىنلب بم إىل عفيان الطفل تأثر الرًّس باخلطاب

 .قرع الرًّس الباب، و فيدَْ دوقالد لالٌ بالرًّس أمامم ىطؽب ان ىرِ ابفم بيم النن كان ىسري خؽفم

 : ارتبم الردل إذ مل ىكك ىتيقغ زىارٍ رًّس اجلؿنيرىُ لم، لكك الرًّس يف ابتسامُ لطًفُ قام لم 
 ."آسػ، مل اتصل بم ألسدد ميعدًا لؽزىارٍ، لكفين أتًت اللتقَ بالطفل العزىز بيم" 

لقد عرفت أقم تشتاؼ أن تراقٌ، أقا أىضًا مشتاؼ أن أراك، لقد : التقَ الرًّس بالطفل وسًاه ولي ىقيم لم 
 "!دئت إلًم أللتقٌ بم

امسم الرًّس بًد الطفل وسار معم إىل عربُ الؽًؿيزىك لريِ عربُ الرًّس، وبعد سدىح ودن استأذن 
 .عاد الطفل لًذد والده مضطربًا.الرًّس، وعاد بالطفل إىل مسكفم

 ملاذا أقت مضطرب ىا أبٌ؟: قام الطفل ليالده

 ألكنا ُىستقبل والقؿًص بالأكؿاـز طؽين اجلينبكبام كًػ استقبل الرًّس مبالبسَ لنه:أداب اليالد
 ؟الرًّس

إقم قد داْ مك أدؽٌ و لًس مك أدؽم : " بابتسامُ عرىضُ تكشػ عك اعتزاز الطفل بزىارٍ الرًّس لم، قام
 ."إقم حيبين و ىشتاؼ أن ىراقَ...ىا أبَ

إقٌ مسرور أقم صدىقم الشخصَ، وقد ذلب بم إلٌ سًارتم لكَ ىرىم اىالا، وحتدخ معم عؽَ :" قام اليالد
َّ أال التقٌ بم بننه املالبس. اقفراد  ."لكك كان كان وب عؽ

 ,لكفم مل تعرف أقم قادـ: "قام الطفل

 "!إقَ ُمتأمل ألقَ مل أكك مستعدًا جملًئم.. مادمفا أرسؽفا لم خطاب كان وب أن قتيقغ سضيره:"أداب اليالد 
 

 :مع كل ىطنة مً ىطنات حياتي أقول لطيدى: " خته جوزج القصة معلقًا
 "ىعه أيَا السب يطوع ، فليف ال أضَس ُمرتقبًا دليئُ؟" 

ىل  مَو، بل ىو أ حبىن أ واًل، ووػدين أ نو كادم هميسم بَدي، خيرج يب من مسكن غربىت ا  ىن طفهل املًرض املُش تاق ا  ا 
ىل . حضن أ بَو، مكنو ال ًتحدث مؼي حدًثًا وداي مؤكتًا، بل أ بلي مؼو يف مرياجو، رشٍاكً مؼو يف أ جماده ًؼرب ىب ا 

بدًة  .مسواتو و ٍكشف ىل غن اجمادىا، و ًتحدث مؼي حدًث نوصداكة ال 
ال روحم املدوس امناري؟! تؼال أ هيا امرب ٌسوع: أ غٌليق تنئ يف داخًل +  !من ًُؼد نفيس جملَئم، ا 

 . !أ ميب أ غٌليق بنار حبم، فازاد حنَنًا  و انولاا مؼم أ بدايً 
مَم يّل، أ ومتأ خذين ا  ىل رؤايك. متأ ِت ا  ىن مش تاق ا  بد. ا  ىل ال  . مش تاق أ ن تس تلر نفىس مع جسدي، وأ وجد مؼاك ا 

ين من أ نف غن امشيادة جملَئم، أ ود أ ن أ رى لك امبرش مؼى ػىل امسحاب، أ هتول بم حني ٍهتول املك  متأ ِت، فا 
 مس َحنا كادم، ىمل ننتظره بفرح ٍ ساىٍرن: من أ ُنف غن امنداا! بم، وأ لكل حني أ رى امجلَع ٍلُكوون

م

م
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   مفاتيح           5
 

: لضٔك٘ ٍٙ طسن٘ حب فٙ آالو ّصلٔب السب ٓشْع، لرلو قال الكدٓص األىبا بْالا

 ."من هيرب من امضَلة هيرب من هللا"
 

 

  :ولمتعامن معها هناك مخسة مفاتيح

 : مفتاح الصالة -1

 

 

 
 

 

  : مفتاح املواعيد- 2

 

 
 
 
 
 

  : مفتاح الثقة-  3
 

 
 
 
 

 

  : مفتاح الرجاء-  4
 
 
 
 

 
 

 مفتاح األبدية-5
م

م

م

م

م

 )15:50مز )"ادعفــَ وقــت الضًـــــق،أققـــــنك فتؿذدقـــَ"بالصالٍ والصيـ قيادم كل مشاكؽفا وجتاربفا وضًقاتفا

 )21:17مت )"لنا اجلفس ال خيرز إال بالصالٍ والصيـ"الكفًسُ تعيدت أن تيادم الضًقُ بالصالٍ والصـيـ ،

 

 (10:18أع )" أقا معم وال ىقغ بم أسد لًؤذىم:"تنكر وعيد اهلل فَ الكتاب املقدس، وضعنا أمامم 

 (15:28تم )" أقا معم وأسفظم سًجؿا تنلب"

 (28:11مت )" تعاليا إىّل ىا مجًغ املتعبني والجقًؽَ األمحام وأقا أرحيكؾ"

وتستخدمنا فـَ وقت الضًقُ  لًتم تضغ خطًا ممًزًا حتت مياعًد اهلل الياردٍ فَ الكتاب املقدس،: تدرىب 
 (26:43أش )" ذكرقَ ففتشاكؾ معًا"

 

 (2:42أِ )"عؽؿت أقم تستطًغ كل شئ والىعسر عؽًم أمر"أعؽؾ أن اهلل قادر أن ىغري كل شئ إىل أفضل وإىل العكس

 .(23:9مر )" كل شئ مستطاع لؽؿؤمك

 لًكك لم اإلميان باهلل القادر عؽَ كل شئ (26:19مت )" غري املستطاع عفد الفاس مستطاع عفد اهلل"

لاأقــنا قــد دعؽــت أمامم بابًا مفتيسًا وال " أعؽؾ أن باب اهلل مفتيح أمامم عؽَ الـدواـ، منؿا أغؽقت باقـَ األبـياب
 (8:3 رٓ)" ىستطًغ أسد أن ىغؽقم

أقتظر :"ستَ لي تأخر اهلل فَ سل املشكؽُ تنكر. فَ ىد اهلل ال تفظر إىل األبياب املغؽقُ، ولكك أقظر إىل املفتاح النِ
 ( 14:27مز )" ولًتشذغ قؽبم الرب ولًتشدد

 .التطؽغ إىل األبدىُ خيفػ مك وطأٍ الضًقُ واآلالـ، وىرفغ قؽيبفا إىل الكفز السؿاوِ

 (17:4كي 2)" ألن خفُ ضًقتفا اليقتًُ تفشئ لفا أكجر فأكجر ثقل جمد أبدِ"
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  أوشية اإلجنيل

 ىبدأ الكالك بعد ذلم يف صالٍ أوشًُ اإلجنًل 

 ثؾ ىصؽَ اإلجنًل 

  .فًؿا بعد مغ إجنًل القداس و سفتكؽؾ عفم

  األواذيىالصعار

 السّمٌ َ اآلباءَ الموضعَاألهويٌ و اإلجتماعات :- األواشً الصػار وهً يصلً الكاهن بعد ذلك

  .ويمكن أن تصلٍ هذه األواشً سراً ... أمام الويكل  وهو يبخر

  التحالولىوالتدروح

 التحاليل  بعد ذلك تصلٍ أبانا الذي و يحنً الناس رؤوسوم و يبدأ الكاهن فً صّة +

 للػرر مواجواً  الثّثٌ إثنان منوا سراً داخل الويكل ووجوى للشرق و الثالث جوراً ووجوى

 . اإلعتراف وهذا هو التحليل الذي يقرأه الكاهن علٍ رأس المعترف بعد.  الشعر

  .ثم تختم الصّة و يصرف الشعر

  ارتداءىمالبسىالخدمظ

   29الكاهن مّبس الخدمٌ لنفسى و للشمامسٌ ثم يرتديوا و هو يقول المزمور  يرشم

  "الرر قد ملك ولبس الجّل "92و المزمور " رر ألنك احتضنتنً أعظمك يا"

  الكهنوتوظ المالبس

قرعٌوقت  عليى أُلقيت ثور المسيح الذي إلٍ تشير وهً(امش بترتير)ومعناها كلمٌ أصلوا يونانً :التونية -1

 الصلر

 واللون األبيض يشير للنقاوةَ كما أنى يشير إلٍ المُّكٌ الذين ظوروا كرجال ِبسين و هً داُماً بيضاء -

 (4: 24لو)لباٍس أبيض 

الوسط لُّ تكون كثور قيافا رُيس الكونٌ الذي شق  و فتحٌ التونيٌ داُماً من فوق عند األكتاف و ليس من -

  .ثيابى وقت محاكمٌ المسيح

الشماس و اِختّف الوحيد هو  و هً واحدة بالنسبٌ للكاهن و. و يشترك فً لبس التونيٌ كل خدام المذبح -

األمامَ أما تونيٌ الكاهن فلوا صليبان من األمام و الخلف  عليوا صلير واحد من أن تونيٌ الشماس يرسم

بالبكاء  الداُم علٍ خطاياه َ والصلير الخلفً لكً يذكره لكً يذكر الكاهن بالبكاء ووجود الصلير من األمام

  .يحملوا علٍ ظوره بصفتى ممثل عن الشعر أمام هللا علٍ خطايا غيره التً
 

 بالشمامسٌ  وهو خاص" ما يعلق علٍ العنق"وهً كلمٌ يونانيٌ معناها  :شيلترالب -2

 متدليان الواحد من طرفاه و يلبسى كبارهم علٍ الجوٌ اليسرى تحت اإلبط األيمن و

 شكل صلير وصػارهم يلبسونى علٍ.  األمام و اآلخر من الخلف علٍ شبى جناحين

دِلٌ علٍ )األمام علٍ شكل حزام  و من (حملوم صلير المسيح الذي تكرسوا لخدمتى دِلٌ علٍ) من خلف

 (ضبط النفس والتويؤ للخدمٌ
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و  و لى فتحٌ فً أعّه (28خر)شبيوٌ بالصدرة التً كان يلبسوا هرون قديماً بأمر من هللا  وهً :الصدرة 3-

و  (بدًِ من البدرشيل)رؤساُوم فقط  األمام للقدمين وهو خاص بالكونٌ و يلبس حول العنق و يتدلٍ فقط من

 (30: 11مت (يحملوه يلبسونى إشارة إلٍ حمل نير المسيح الواجر أن

كما كان يُنقش علٍ صدرة رُيس الكونٌ فً  وصدرة رُيس الكونٌ يُرسم عليوا صور اإلثنً عشر تلميذاً  

  .عشروذلك تذكاراً للتّميذ وإشارة إلٍ بناء الكنيسٌ علٍ أساسوم أسماء األسباط اإلثنً العود القديم
 

وسطى وقت  عبارة عن حزام من الحرير أو الفضٌ أو الذهر يلبسوا رُيس الكونٌ ليشد بوا :املهطقة -4

 ( 28:40خر )القديم  تقديم الذبيحٌ فً العود الخدمٌ وكان يلبسوا الحبر األعظم عند

الرعاة الداُم و  تشير إلٍ تيقظ وهذه← و قد رأى يوحنا الرر متمنطقاً بمنطقٌ من ذهر علٍ حقويى 

 (35: 12لو)"أحقاؤكم ممنطقٌ لتكن"إستعدادهم للخدمٌ و تأديتوا بنشاط 
 

رُيس الكونٌ قديماً وقت الخدمٌ و تشير إلٍ خوذة الخّص  وتشبى العمامٌ التً كان يلبسوا :الطيلسانة-5

 (5تس1)التً تكلم عنوا بولسالرسول
 

الكاهن لُّ تضايقى أكمام مّبسى وقت  وهً خاصٌ بالكونٌ ورؤساُوم وقد ُجعلت لتخلص يد :األكمام -6

  .المسيح و سيق إلٍ بيّطس وتشير إلٍ الوثاق الذي قيد بى السيد← الخدمٌ 
 

صلير من األمام و الخلف ويذكر حاملى بالصلير الذي  وهو خاص برُيس الكونٌ ويلبس علٍ شكل :الِبلني-7

  .حملى يسوع وهو مساق للصلر
 

← الخدمٌ التً أمر بوا هرون هو رداء مدور واسع مفتوح من األمام بّ أكمام وهو من ضمن مّبس :الربنس-8

ويذكر ِبسى بالرداء القرمزي الذي ألبسى هيرودس  وهو يشير إلٍ عنايٌ هللا التً تحيط بى و تستره من كل جوٌ

  .للسيد المسيح

 ويلبسى علٍ مثال األربعٌ والعشرين قسيساً الذين رآهم يوحنا← وهو خاص برُيس الكونٌ  :ج التا -9

يُلبس وقت  و. (4:4رؤ)جالسين علٍ أربعٌ وعشرين عرشاً حول عرش هللا وعلٍ رؤوسوم أكاليل من ذهر

الوقت يدل علٍ سلطان  وهو فً نفس. الخدمٌ فقط إشارة إلٍ إكليل الشوك الذي ُوضع علٍ رأس المسيح

  .وناُباً عنى رُاسٌ الكونوت المعطٍ لى من هللا و الذي بى صار وكيًّ للمسيح

  .للمسيح وتحت طاعتى وهً تذكر من يلبسى انى خاضع← تنقش عليى صورة المسيح المصلور +

+  ًِ   .للرر واحترامًا لكلمتى يخلعى رُيس الكونٌ وقت قراءة اإلنجيل خضوعا وإجّ

 

  مالحظات
 

إىل دلد الػخص  ازتداء املالبظ الكٍّوتية الفاخسة يػري
وأي ومك لْ قصس، ويف ِرا القصس الكثري وَ اخلداً . املخدوً
يستدي والبظ فاخسة تميق بصاحب ِرا القصس و ليظ  وكن وٍّي

  .الٍاع لطمب كساوة شوٍية أو دلد أو تبجين وَ
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 حديث السًد املسًح له اجملد  نتخدث عو الصىم عو

اى  مع تالمًذه عهدما قدمىا الًه الىلد املصزوع ومل يقدروا

خيزجىا مهه الزوح الهحس فقال هلم السًد املسًح اى يذ 

 . بالصالة والصىم اجلهس ال خيزج بشىء اال

 :اهلل بالصوو يعود االىساٌ اىل-1

فاهلل . فيها الاوظان الى هللا ليع بالصىم مجسد اطدبداى طعام بطعام ولنً الصىم فسصت يعىد

 . يقىى السب ازجعىا الّى بهل قلىبنم وبالصىم والبهاء والىىم ولنً الان (12: 2يىئيل  ) يقىى لىا

يحدزىا قائال وعطى الصىم اهميت خاصت لىطيلت هصل بها الى الغايت . ماطيان والقديع يىحىا

 . وفى صالة الظاعت الظادطت هصلى طىبى الهقياء القلب النهم يعايىىن هللا.. هقاوة القلب والغايت هى

 . فالبصىم هصل الى هقاوة القلب التى بها وعايً هللا

 : بالصىم يجاهد الاوظان طد الخطيت وبه يندظب الفظائل +

اوظان يجاهد طد خطيت معيىت ويطلب مً هللا ان يظاعده  مثال .يجب ان هظع هدفا مً الصىم

ان يعين على الدظاب فظيلت معيىت مثل املحبت والدظامح  للخخلص منها وآخس يطلب مً هللا

 ومً خالى  ويجب ان يطلب بلجاجت… والظالم
ً
حتى ال ييخهى فترة الصىم واهذ لم حظخفد شيئا

 . الفظائل يصل الاوظان الى هقاوة القلب الجهاد وذد الخطيت والدظاب

 :تقوى ارادة االىساٌ بالصوو-2

 : فى قظمت الصىم النبير يصلى ابىها قائال جامالث في الصىم

 فالصىم والصالة يعطيان قىة – بالصىم والصالة وينسزها عدة مساث 

 لالوظان الصائم السافع قلبه فلهى جقىي ازادجو وجندظب ووعمه مً هللا

 (.الاوظان الصىم خير مقىي الزادة )لما يقىى احد ألاباء . والصالة  قىة يا عصيصي عليو بالصىم

 : تأوالت فى قطىة الصوً الكبري

ماهذ حياة ايليا عبازة عً صالة وهىم وهديجت لهرا وشأث بيىه  : السناء إيليا اليبى واالرتفاع اىل-1

اطسائيل  هى هى قىة السب اله )هللا عالقت قىيت جدا اذا اصبح عىده دالت عظيمت جعلخه يقىى  وبين

 1: 17ملىك الاوى  4 (الري وقفذ امامه اهه ال ينىن طل وال مطس فى هره الظىين الا عىد قىلى

ان جقىى هرا الا اذا ماهذ لو  ال يمنً يا عصيصي .. مً مىا يظخطيع ان يقىى مثل هرا النالم

  والصالة دالتقىيت عىد هللا وال جأحى هره الدالت الا بالصىم
14 

 عً الصوو الكبري



 

 اذا حعسض ملشهلت لبيرة اذ غاز مىه  :داىيال اليبى واليجاة مً االسود -2

 مشهلت فلم يجدوا فيه عله  الىشزاء واملحيطيين بامللو فأزادوا ان يىقعىه فى

 .. املحبىب مً هللا  فماذا بفعل هرا الىبى العظيم.. الا جمظنه بشسيعت أبائه 

 زالر  ذهب الى بين يداه مفخىحت فى عليخه هحى وأوزشليم فجثا على زلبخه

 . مساث فى اليىم وصلى وحمد قدام الهه لما مان يفعل قبل ذلو 

  . هجا داهياى اذ أزطل هللا مالله وطد أفىاه ألاطىد فلم جظسه وبالصىم والصالة

ولم  اذ صام على الجبل أزبعين نهازا وأزبعين ليله لم يأمل خبزا : موسى اليبى والصالة والصوو-3

عىد قدمى هللا  يشسب ماء اذ حظلم لىحى الشسيعت املنخىبت بأصبع هللا بالصىم والصالة والجلىض

 السوحيت الري يمثل إلايمان وزفعه القامت

ولنً هللا الري ال يشأ مىث – اذ صعد شسهم امام هللا  : أٍل ىييوى واستنطار مراحه اهلل-4

 مثلما يسجع وجحيا هفظه ازطل لهم يىهان الىبى بأهه مى ما يىرزهم ويعىدوا عً طسقهم الخاطئ

فأمً اهل  فماذا فعل الشعب امام جحريس الىبى بأهه بعد ازبعين يىما جىقلب املديىت– الشسيسة 

هللا بشدة وزجعىا  هيىىي باهلل وهادوا بالصىم ولبظىا مظىحا مً لبيرهم الى لثيرهم وصسخىا الى

والصالة والخرلل الى هللا هحب  مل واحد عً طسيقه السديئت وعً الظلم الري فى أيديهم وبالصىم

 . املديىت مً الهالك

 :والقديسوٌ والشَداء الصوو والصالة فى حياة االبرار -5

 عاشىا فى وظو – قلىبهم  اباؤها القديظين الريً أحبىا السب مً مل 

 مىقديً  وصاله وصىم وايظا فى ججسد وشهد وجسلىا العالم وعاشىا معه

 (. مً أجلو هماث طىى النهاز )قىى النخاب 

قصيرة وجدخل مخدعو وحغلق  فيجب عليىا وطط مل املظئىلياث ان جخطى براجو حتى ولى لفتراث

  . بابو وجصلى الى أبىك الظماوي 

ألباء  فى الصىم املقدض البد أن هىاى بسماث لثيرة ولو أمثلت لثيرة : فلىصم عً مل شس بطهازة وبس

  . عاشىا فى وظو وصالة وصىم

ذا أ ردت اس متطار مرامح هللا فتذهر أ ىل -أ     . نُنوى وتوبهتم املوًة  ا 

ذا أ ردت ان حتوق ىف امروحِات فتذهر- ب   . اًوَا امنىب امؼظمي ذو ادلاةل املوًة غند هللا ا 

ذا أ ردت أ ن تنال مواىب هللا فانظر اىل موىس امنىب اذلى- ج   . كاد شؼب هللا ا 

ذا أ ردت ان ال ًفاركم- د   هللا وٍكون مؼم فانظر اىل دانَال امنىب احملبوب اىل كوب هللا ا 
م

م
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كيف تتعامل مع زوجتك احلامل 
..  .لنا ىعين أقم ستكين أًبا خالم بضعُ شنير" .. املدام حامل.. مربوك "

 ، خمًفُ يف بعض األسًان ومقؽقُ يف أسًان أخرِ،األبوة جتسبة وثرية
.   لكفنا مجًؽُ يف كل وقت وممتعُ

 . بداخؽنا ىفؿي خمؽيؼ مجًل سريزقكؿا اهلل بم بعد سني. زودتم احلامل متر اآلن بأكجر املراسل إثارٍ
متر زودتم خالم التسعُ شنير بأعراض وتغريات . لنا اجلفني، ىأخن مك زودتم غناّم وىأخن رمحنا سكًفا

يف دسدلا وقفسًتنا، ما بني ىي اجلفني بداخؽنا وخماوفنا مك فقد لنا اجلفني وأعراض الصباح يف بداىُ 
.  احلؿل واليسؾ والتقؽبات املزادًُ واملعؽيمات الكجريٍ اليت حتتاز أن تعرفنا لؽعفاىُ جبفًفنا وبففسنا

.  كاللؿا حيتاز دزْا مك وقتم ورعاىتم والتؿامم.  يف سًاٍ زودتم واجلفني املفتظرٍِا يأتي دوزك

 راقب جمنيدلا يف البًت واطؽب مفنا الراسُ، البد أن تأخن وقتنا الكامل يف الفيـ، وأن :احسص عمى زاحتّا
جتؽس أكجر مما تقػ، وأال تفشغل كجريا بأعؿام املفزم 

 يف ساالت كجريٍ، ىفصح لؽزودُ احلامل أن تؽتزـ الفراش وترقد طيام اليقت عؽَ :تقبن حدود وقدزتّا احلالية
 ساعدلا يف التغؽب عؽَ لنه األوقات بتذنًز املكان سيهلا، أسضر . ظنرلا

 التؽفزىين مك غرفُ املعًشُ لغرفُ الفيـ أمامنا، اسره عؽَ إسضار اجلراّد
.  والكتب اليت اشرتتنا عك احلؿل واليالدٍ..  واجملالت اليت تتابعنا

  وال عؽَ كؿًات األكل اليت:ال تتعجب وَ قدزة شوجتك احلاون عمى األكن
  ستؽتنؿنا يف اليدبُ الياسدٍ، وال يف قًامنا باألكل بني اليدبات؛ لنا طبًعٌ 

(  (:فقط ابعد ذراعم عفنا . ددا
ال تأخن قرارا بفاْا عؽَ عصبًتنا أو بكاّنا .  ال تأخن اقفعاالتنا العاطفًُ عؽَ مأخن اجلد:إليك أِي ٌصيحة

تنكر داّؿا أن تؽم لٌ اهلرميقات . تقبل ما ىبدو مفطقًًا وجتاوز عك أن شٌْ آخر. أو صراخنا املفادَْ
..!" لرميقات لرميقات: "قل لففسم. والتقؽبات املزادًُ لؽشامل

 ضغ أن شئ ذو راّشُ قفاذٍ ومجًؽُ حتت أقفم ستَ ال :التقيؤ وَ عالوات احلىن الصباحية يف األياً األوىل
ابعد أن مأكيالت جتعؽنا تتقًأ . كك لادًّا وال تفزع، فننا أمر طبًعٌ لؽشامل. جتد قفسم تشاركنا التقًؤ

 اذلب معنا يف كل مرٍ، شاركنا التذربُ واستؿغ لفصاّح وتعؽًؿات :اذِب وع شوجتك عٍد طبيب املتابعة
 .وال ترتكنا ولي ملرٍ واسدٍ تنلب وسدلا أو مغ صشبُ أخرِ.  الطبًب، ساعدلا يف تقبؽنا وتففًنلا

 

 . ستَ ال تضعػ وتتفاوم قنيتنا،وب عؽَ احلامل أن تبتعد عك الكافًني متاما:ال داعي لػسب قّوتك أواوّا
 

.  يف الشنر األخري ستشتاز زودتم لؽتؿشًُ ساعُ عؽَ األقل ىيمًا، اصطشبنا يف لنه التؿشًُ:التىػية
  سرتفغ كجريا مك سالتنا املعفيىُ:فادئنا بندىُ بدون مفاسبُ

م
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 بالدبانخىالمحذوةىالدجاجىصدور

  أسبسٍخ معيُمبد

 سئٍسً طجق: اىُصفخ وُع

 أفشاد 2: األفشاد عذد

 دقبئق 30: اىمذح

 . شخص ىنو حشاسي سعش ٢٠٠ فقط ثٍب َاىمجزنشح اىيزٌزح اىُصفخ ٌزي أن

  :اىمقبدٌش

-دجبج صذَس جشاً ٢٥٠-اىسعشاد مىخفض فٍزب ججه جشاً ٤٠-صٌزُن صٌذ ميعقخ ١
 ميح صغٍشح ميعقخ ١-اسُد فيفو صغٍشح ميعقخ ١-مقطعخ سجبوخ، جشاً ٢٠٠

 مجشُسح صغٍشح، ثصيخ ١-مجشُس ىٍمُن قشش صغٍشح ميعقخ ١- 

  :اىطشٌقخ

. اىضٌزُن صٌذ سخىً -０

( دقبئق ٥) رٌجً ىُوً ٌصجح حزى اىجصو شُحً ٢

. َاىسجبوخ َاىفيفو َاىميح اىفٍزب َاىججه اىيٍمُن قشش اضٍفً-٣

. اىذجبج صذَس ثٍه اىسجبوخ خيٍط قسمً- ٤

. أسىبن ثخيخ َثجزًٍ سَه شنو عيى صذس مو ثيف قُمً- ٥

( دقبئق ١٠ حُاىً. )ثىً ىُوٍب ٌصجح حزى اىضٌزُن صٌذ فً اىذجبج حمشي-٦

 .اىسيطخ مع َقذمٍٍب االسىبن خيخ اصٌيً- ٧
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

..................................................................................................... 
 

 سؤال شهر فرباير
 االثنيه اللذيه أراد يشىع ردعهما لما رآهما يتنبأن في المحلة، ومنعه مىسى النبى؟ ما اسم

...................................................................................................................  أ جابة امسؤال

 .................................................................................................................................
 

 

 

 

 

 ابوناىرووسىحجرةضدىاجابتكىفيىصندوقى

 فوهىجواوزىاالجتماعىالقادم

 

 

املشابكات   بسىامج
 ...اجلدٓد

 فتظْا الهتب

 اقزا فتش
 حاول

 واحلل 

 يف

 العدد        
 القادم

 

يناير اجابة سؤال شهر 
  اىنزبة؟ َسجيٍب ميُك ثٍه قبمذ حشة أَه ًٌ مب

  حشة ًٌ اىنزبة َسجيٍب ميُك ثٍه قبمذ حشة أَه

 .{1،2: 14 تك} ميُك خمسخ ضذ ميُك أسثعخ فٍٍب ىعُمش مذس
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 :جييب عً ٍرا التطاؤل الدكتوز أمحد قاضه اضتشازى األمساض الباطيية، قائال

 
 ٍو اختصاز للنصطلح العلنى جى ضلظ بي دى، وٍو مسض وزاثى، يتطبب فى G6PD ىقص مخرية 

تلطري كسات الدو احلنساء التى مً شأىَا ىقل غاش األكطجني إىل اخلاليا، والتخلص مً غاش ثاىى أكطيد 
اللسبوٌ، وختتلف دزجة اىتقال ٍرا املسض إىل األبياء تبعا للجني الرى حينلُ، إذا كاٌ مً األو أو األب أو 
كالٍنا، وإذا كاٌ الشخص الياقل مصابا باملسض، أو أىُ حامل للجني املصاب فقط، وتظَس على املصاب 

العديد مً األعساض، مجل اصفساز الوجُ، الشعوز باإلزٍاق، فقداٌ الشَية للطعاو، اإلصابة بالصفساء، 
اصفساز بياض العني، الشعوز بالدواز، القىء، آالو بالصدز، اضطساب فى التيفظ، وقد متتد األعساض إىل 

.  اإلصابة بفقس دو شديد
، وأيضا "الطلفا"ويشري الدكتوز أمحد إىل أٌ جتيب اإلىطاٌ مليتجات مؤكطدة مجل أدوية املالزيا أدوية 

األضربيً، مع جتيب تياول الفول، وكرلم الفول الطوداىى يقى اإلىطاٌ مً تلطس الدو، وكرلم جيب 
. االبتعاد عً اضتيشاق اليفجالني، والرى يطتخدمُ كجريوٌ عيد ختصيً املالبظ بني فصول الطية

 
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م
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م

م

م

م

م

م

  ؟G6PDما طسم الْقآ٘ مً اإلصاب٘ بأىٔنٔا 
 

18 



 ++ املشٔحبسجو مع++
ى

م 20/4ىالىى21/3برجىالمالوكظى

 )ابوغامبقشويمطاعل)بلماغاسمجاػدوامضدماخلطقةم اظؼدؼلنيمظقلواماغاسمبالمخطقة

ى20/5ىالىى21/4برجىالودراءى
 ضؾبم عنماألصضلمظؽمموأغؿممتصؾونمأنمؼؽونمظؽممضؾبمبالمطؾؿاتمسنمأنمؼؽونمظؽممطؾؿاتمبال 

ى20/6ىالىى21/5برجىالقدودونى
  .اظؼــدؼسمعرضسماظـادك ... خيؿػىماظربمصىموصاؼاه،مصؿنمؼطؾؾهمجيـدهمصقفـامأثــاءمتـػقذػــا 

م 20/7ىالىى21/6برجىالمطترفونى
ألغهمؼـفىم والمتصاحبمادلؿفاوغنيموظقؽنماظربمأعاعكمطلمحنيم.صادقمإغلاًغامخيافماهللمظقعؾؿكمخماصةماهلل

 .عاراصرامماظلرؼاغى...مادلؿوطؾنيمسؾقهم

مم20/8ىالىى21/7برجىحاملىىالصلوبى
 . اظشقخماظروحاغي...مظقؽونمضؾؾكمػقؽــاًلمظؾَّـــهم دؾِّحمبؼؾؾكميفمطلموضت

م 20/9ىالىى21/8برجىالكارزونىبالكلمظى

 وظقؽنمطلمؼوممميرمسؾقكمؼؼربكمإىلماظؾـهمأطـرم .ظقؿكمتـؿوميفمادلعرصة.مػذامحلنمجدًا.مظؼدمسرصتماظؾـه

م 20/10ىالىى21/9برجىالطذارىىالحكوماتى

ظؼدادةماظؾابامذـودةم )ودخؾـتمصقـهماظربطـةم،ونــح.إذامدخلماظؾَّـهميفمسؿلم،مدخؾتماظؼوةميفمػذاماظعؿلم

 (اظـاظث

ى20/11ىالىى21/10برجىالمجاهدونى
ظقؿكمتدركمإغكمغورمصىمودطمػذاماظعاملم.ودطمطـريمعنماحلفارة ظقؿكمتؿذطرمإغكمبادللقحمظؤظؤةمغادرة، 

  .ظقتماظعاملمؼؿشؾهمبك،مالمأغتمتؿشؾهمبه ،ادلظؾم

م 20/12ىالىى21/11برجىاالطهارى

حقـؿامتـؿصرماظروحمسؾىماجللدميفمصرتةماظصومم،وتلؿطقعمأنمُتكِضعماجللدم : إنماظؾَّـهمؼرؼدمػذهماظؿوبة

 وتصؾؾـهمعـعمطاصـةمأػوائـه

ى20/1ىالىى21/12برجىالبدطاءى
طذظكمأؼضًاماظؿوبةمتغللممجقعماخلطاؼاواألوجاعماظيتمظؾـػـسم. طؿامأنمادلاءمإذامتلؾطمسؾىماظـارمؼطػؽفا 

 واجللـدمععـًا

م 20/2ىالىى21/1برجىخدامىالمدوحى

متؿعؾوامأغػلؽمميفمالصأيمساممعنمػذهماألسواممؼؽونمأصضؾفام؟ ظومطاغتمأسواممحقاتؽممتؿـاصسمصقؿامبقـفؿام،

 صقصمادلاضيم،إمنامظقتمػذاماظعامماجلدؼـدمؼؽـونمػـوماألصضـلموػـوماظعـاممادلــاظي

مم20/3الىى 21/2برجىالحكماءى
 المتؼلمأغكمالمتلؿطقعمأنمتؤثرمصىماآلخرؼنم،صإغكمعادعتمعلقققامحؼًامؼلؿققلمأالمتؽونمعؤثرًا

م


