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ػأظتػتدألػػػػػ
وشدادظػاضباباػذظودهػاضثاضثػطثضثػاضرحطاتػ

ػػغجغبػػػ
 الشٔد املشٔح علٙ الصلٔب ملاذا قال  :السؤال 

  (34 : 23لْ  ) (ٓا ابتاِ اغفس هله )             

م ؟ ...(مغفْزٗ لكه خطآاكه  )اخلاص   ّمل ٓكل بشلطاىُ
 

ىىب م:اجلىاب   ت ٍو  ان العُذ اإلاعُح على الصلُب وان ًمثل البؽٍش

ت فى دفع زمن الخطُت للعذٌ الالهى  وان عنها  ..ًىىب عن البؽٍش

له والشب وطع علُه ازم حمُعىا ولىا هؼىم طللىا ملىا ول واحذ )   ( 6 : 53اػ  ) (عن طٍش

  ( 9 : 1ال  ) (ظشوس للشب محشكت )لزلً وان على الصلُب 

  ( 7 : 5 هى 1 ) (فصحا )ووان ربُحت خطُت ووان اًظا 

  (اػفش لهم )ًلذم لالب هفاسة عن خطاًاها وار كذم هزه الىفاسة واملت كاٌ لالب  وان

  العذٌ الزي جطلبه ايها الاب فاػفش لهم اها وفُذ : اي

 .. فلم ٌعذ هىان عائم من اإلاؼفشة فاػفش لهم  اها دفعذ زمن الخطُت وظىبذ دمى فذاء لهم

ت امام الاب   هىائب عن ول خاطط مىز ادم ااى اخش الذهىس  وان ًخيلم هؽفُع عن البؽٍش

حله الخاص ججاه صالبُه الزًن اهاهىه بال ظبب وحىمىا  هزلً فى هزه الطلبت وان ٌعلن جىاصله عن

هزا هىائب عنهم  كاٌ ....باطلت وازاسوا الؽعب وهم ال ًذسون مارا ًفعلىن  علُه ظلما والصلىا به تهما

  ...ولىن فى مىاطع اخشي كام بالؼفشان بىفعه واله وؼفُع لهم على الصلُب

  ( 5 : 2مش  ) (مؼفىسة لً خطاًان )كاٌ للشحل اإلافلىج  هما

 مؼفشة الخطاًا وكاٌ هزلً للمشاة  مثبخا بزلً الهىجه وظلطاهه على

س ى )الخاطئت    ( 48 : 7لى  ) (خطاًان مؼفىسة لً ) (فى بِذ ظمعان الفَش

 وظلطاهه هزا لم ًفاسكه على الصلُب فؼفش للص الُمين

  ( 43 : 23لى  ) (الُىم جىىن معى فى الفشدوط  )وكاٌ له 

  بذون هزه اإلاؼفشة ال ًذخل الفشدوط الهه وبهزااعلن له مؼفشة خطاًاه
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 "أًٓ شْكتم ٓامْت أًٓ غلبتم ٓاٍآّ٘ "

  "الْٔو متت اليبْات "

 19 :2ْٓ" اىقضْا ٍرا اهلٔلل  ّيف ثالث٘ أٓاو اقٔنُ "

ّالىُ كنا كاٌ ْٓىاٌ يف بطً احلْت ثالث٘ أٓاو ّثالث٘ لٔال  "

 40: 12مت"ٍلرا ٓلٌْ االىطاٌ يف قلب االزض 
 

ممبؼاؤهميفماظؼربمثالثةمأؼاممأطدمحؼقؼةمعوتهموضقاعؿهمعنماالعوات+م

مموزفورهمرقؾةماربعنيمؼوعامظؾفؿوعمواالصرادمأطدتمأظوػقؿهمممممم

م

.مممممضاممبذاتهمآلنمالػوتهمملمبـػصلممضطمالعنمجلدهموالمعنمغػلهم+

ممخرجمعنماظؼربمواالبوابمعغؾؼةمطؿامدخلمبطنمأعهماظعذراءمواالبوابمعغؾؼة

م

ممضاممجبلدمغوراغقامظقسمظؾؿوتموالماظغرؼزةموالمظؼواغنيماظطؾقعة+

م دؾطاغامسؾقهمظقعطقـامتصورامعنمجلدمضقاعؿـاميفمذياظهموذػاصقؿه
مم

مضاممضقاعهمعػرحهمهلامبففهمخاصهماذمظقسمظؾؿوتمدؾطانمسؾقفامبعدمععطقامظـاماظرجاءميفماالبدؼة+م

م

الىُ أٌ كيا قد صسىا متخدًٓ معُ بشبُ مْتُ ىصري أٓضا بقٔامتُ "

 6زّ "فإٌ كيا قد متيا مع املطٔح ىؤمً أىيا ضيخٔا أٓضا معُ 

القْامٖ توقلوا الٓ حْأ الدًر االتٓ حْح ِكّن كل االبرار  + 
                معايف ُحداىْٖ مجْلٖ جتنع بني كل الشعّب مي كل القبائل مي 

  مي كل االجواس بال متاِز مي جٍٖ جوس أُ لّن أُ مركز أُ غين 
                                     الخالف عرقٓ ُالقبلٓ ُالقّمٓ تبطل كل عدأُ أُ صراعات ُال 

 ِّجد موافسٖ ُال حقد ُال حرُب 
                         كلوا معا يف ساله يف ُحدٔ القلب ُالفكرلْس فقط مع مجّع االىبْاء 

 ُالرسل ُالشٍداء القدِسني بل أِضا مع طغنات املالئكٖ القدِسني

أَٓا املخلص احلبٔب ىشكس قٔامتك املكدس٘  

. اليت فتحت ليا باب االبدٓ٘ 

امتت الْعد باليعٔه االبدٖ مبا مل تسِ عني 

 .ّمل تشنع بُ أذٌ ّالخطس علٕ بال اىشاٌ
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  (ػبرطودة9ػ)ظغاحظػاضقسػزودغطاػاضراعبػ

 يفمعـلمػذاماظقوممعنمعـؿصفماىقلماًاعسمظؾؿقالد

 .ممتـقحماألبماظعابدمواظراػبماجملاػدماظؼسمزودقؿام

 وظدمػذاماظؼدؼسميفمأوادطماىقلماظرابعمظؾؿقالدم

 .معنمأبوؼنمعلقققنيمضدؼلنيمعنمأػلمصؾلطنيم

 .مويفماظلـةماًاعلةمعنمسؿرهمدؾؿاهمظراػبمذقخمضدؼسم

 .مصرباهمتربقةمعلقققةموسؾؿهماظعؾومماظدؼـقةموبعدمضؾقلمرمسوهممشادام

.مموصارمراػؾامتؼقامصـؿاميفماظػضقؾةممنوامزائدام

وطانمعالزعامظؾؿلؾقحمواظؼراءةمغفاراموظقالم،مويفموضتماظعؿلمأؼضاموٌامأطؿلم

مخلاموثالثنيمدـةميفماظدؼرمرمسوهمضلامصؿزاؼدميفمغلؽهموزػدهموجفادهم

وبعدمأنمضضيمطذظكمثالثمسشرةمدـةمزرعماظعدوميفمصؽرهمأغهمضدمأصؾحم

ؼػوقمطلمأػلمزعاغهميفماظؿؼوىمواظػضقؾةموظؽنماظربمذاءمأنمؼردهمسنم

ػذاماظظنمصأردلمإظقهمعالطامأعرهمباالغؿؼالمإديماظدؼرماظؼرؼبمعنماألردنم

صؿؾنيمظهم.مصؼامموعضيمإظقهمصوجدمصقهمذقوخامضدؼلنيمأطؿلمعـهميفمدريتفم

وطانمعنمسادةمػؤالءم.مسـدئذمأغهمطانمبعقدامسؿامزـهميفمغػلهمصأضاممسـدػمم

اظشقوخمأغفمميفمأؼامماظصومماظؽؾريمبعدعامؼصوعونماألدؾوعماألولمعـهم،م

ؼؿؼربونمعنماألدرارماٌؼددةمثممخيرجونمعنماظدؼرموػممؼؿؾونماٌزعورم

وسـدمم(اٌزعورماظلابعمواظعشرونمحلبمرؾعةمبريوت)اظلادسمواظعشرؼنم

غفاؼؿهمؼصؾونموبعدمأنمؼؾاركمسؾقفمماظرئقسمؼودسونمبعضفممبعضاموؼؿػرضونم

يفمبراريماألردنمجياػدمطلمعـفممسؾيمحدهمصصارماظؼدؼسمزودقؿامخيرجم

ععفممطلمسامموجيولميفماظربؼةمدائالماهللمأنمؼرؼهمعنمػومأطؿلمعـهمصوجدم

وادؿعؾممعـفامسنمدريتفامودؾبم.ميفمبعضمجوالتهماظؼدؼلةمعرؼمماظؼؾطقةم

 .مووهلام

ورؾؾتمعـهماظؿؼربمعنماألدرارماإلهلقةمصأتاػامبفاميفماظعامماٌؼؾلموضربفامثمم

أصؿؼدػاميفماظعامماظؿاظيم،مصوجدػامضدمتـققتمصواراػاماظرتابموضصمدريتفام

 .مسؾيمرػؾانماظدؼرموبعدمأنمساشمتلعاموتلعنيمدـةمتـقحمبلالمم

آمني . صالتُ تلٌْ معيا 
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 م ــهل تعل          البــابــــا شيـــــــــــْدِ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أول بابا منذ القرن 

الخامس يختار من 

 .أساتذة الكلية اإلكليركية

أول بابا يستمر بعد سيامته 

في إلقاء الدروس 

 .باإلكليركية و إدارتها

 فروع 7أول بابا يؤسس 

لإلكليركية بداخل البالد 

 .وفي بالد المهجر

أول بابا يرأس ويؤسس 

مجلة أسبوعية و يكون 

 .عضوا بنقابة الصحفين

 محاضرات أسبوعيا بالقاهرة و اإلسكندرية بخالف اجتماعاته الشهرية مع 3أول بابا يواظب على إلقاء 

 .الخدام و الكهنة و الجمعيات

 . قرنًا يزور كرسي روما وكرسي القسطنطينية15أول بابا منذ  

 

 .أول بابا يؤسس كنائس قبطية أرثوذكسية في كينيا و زاميبيا و زيمبابوي وجنوب أفريقيا 

 .أول بابا يقوم بزيارات إلى بالد أفريقية لم يزورها أحد الباباوات من قبل مثل زائير و الكونجو و غيرها

 
أول بابا يقوم برسامة 

كهنة أفارقة لرعاية 

 .الكنائس في بالدهم

أول بابا يقوم برسامة أسافقة بريطانيين 

و فرنسيين لرعاية رعاياهم المنضمين 

 .إلى كنيستنا القبطية األرثوذكسية

أول بابا يكون مجمع 

مقدس للكنيسة 

 .األرثوذكسية في اريتريا

 

أول بابا يصير 

أحد رؤساء 

مجلس الكنائس 

 .العالمي

 .أول بابا يقوم برحالت رعوية لزيارة كنائسنا وافتقاد األقباط في أمريكاوأستراليا و أوروبا 

 

أول بابا يؤسس أديره 

في أمريكا و أستراليا و 

 .ألمانيا و إيطاليا

أول بابا يؤسس فروعًا 

للكلية اإلكليريكية في 

 .أمريكا وأستراليا

 

أول بابا يؤسس أسقفيات 

في إنجلترا وأمريكا 

 .ويرسم لها اساقفة

 

أول بابا يؤسس معهدا 

للرعاية و معهدا للكتاب 

 .المقدس

 .أول بابا يحصل على أربع دكتوراه في العلوم الالهوتية و العلوم اإلنسانية

 

 . مرات4أول بابا قام بتقديس الميرون المقدس 

 

 .أول بابا يرسم أساقفة مساعدين ألساقفة األبيارشيات

 أول بابا يرسم أسقفا عاما للسباب وهو صاحب النيافة الحبر الجليل األنبا موسى

 أول بابا يعيد طقس رسامة الشماسات و يضع طقس خاص إلقامة رئيسات األديرة

 عضوا وقام قداسته 72أول بابا يصل عدد أعضاء المجمع المقدس في عهده الى 

 . أسقفا بنفسة70بسيامه أكثر كم 

أول بابا يوقع اتفاقيات مشتركة مع الكاثوليك ومع األرثوذكس ومع الكنيسة 

 .اإلنجليكانية وغيرها من الكنائس

 
 .أول بابا ينقل مقر الكرسي المرقسي إلى دير األنبا رويس وبينى فيه مقر بابوي

 

6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهـاّخقــــــو ٍعـــــــيٌ األجـــــــــٜ*** اه ـــدٙ دــــــــقٞقت ٗال خــــــــــــــــــٜ

 ُــٗاّخقـــــو إىٚ أدضاُ اىقذٝضٜ*** ُ ــــحـــشك اىعـــــاىٌ ٗمو اىْاس أجَعٜ

 ٗدـــقـــــــادس عيٚ اىنو ٗدقْا ٝع*** قــــــاه ىْا ال حخاف٘ا سبْـــــا ٍـــ٘ج٘د 

 ســـىـــــــنِ مــــــــئ ىيخـــــــــــــٜ*** س ــمـــــــــاّج دٞــــــاحل رٛ اىـــــــطٜ

 اـصشٝـــــعاً اّخقيـــــج ٗغبج عـــِ*** ا ـــــــــــــأّج اغيٜ شــــئ ضــــاع ٍِ

 ُـعزاّــــا اّــــل ٍـــــــع اىقذٝضٜ*** ُ ـــــٕخفضو فٜ قي٘بْا عيٚ ٍش اىضْٜ

 اءـــٝجـــــعيل ىــــؤىـــؤٓ فٚ اىضٌ*** ــاء ـّطيــــب ٍـــِ هللا ٗبنـــــــو سجــ

 الُ اىفــــــشاق ٍـــــــش جشٝـــــــخ*** ح ـــــــٗٝعزٙ مـــــــو شعـــــب اىَضٜ

ص ـــــــــًٗ اىَخوــــٗاصخقبيل اىٜ*** ٗع ـفـــــشدج اىَالئنت ٗأّاسث اىشــٌ

 .1085أول بابا يضع الئحة للمجمع المقدس عام 

للمرآة ويسمح  (مجلة الكرازة )أول بابا يفتح باب مجلة الكنيسة  

 بكتابة باب روائع العلم و 1975للباحثة نبيلة ميخائيل يوسف منذ سنة 

المجلس الملي  إلى الوقت الحاضر وهي نفسها أول امرأة عضوا في

 .و إلى اآلن1989العام منذ عام 

 

أول بابا يقيم حفالت إفطار رماضنية لكبار المسئولين بالدولة منذ عام 

 . والى اآلن بالمقر البابوي وتبعته في ذلك معظم اإليبارشيات1986

أول بابا يحضر حفالت إفطار رمضانية تقيمها وزارة األوقاف ويشارك 

 .بنفسه في جميع المؤتمرات و األحداث الهامة بالدولة

أول بابا يقيم في قاليته بدير األنبا بيشوي بوادي النطرون نصف 

 .األسبوع و النصف األخر يقضيه بالمقر البابوي

 
أول بابا أسقف عام يجلس على الكرسي المرقسي بعد القديس 

أنيانوس البابا الثاني بعد القديس مارمرقس الرسول وكان القديس 

أنيانوس أسقف عام رسمه القديس مارمرقس لمساعدته في تدبير 

 . أمور الكنيسة أثناء أسفاره
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قصٞ ٓدفٔا فضٚوٞ اهػٔس  
 مشتكى ام ًتػفع

 

م...اعاعهماظواضفماظشابماظؼسموجهمصىمساعاماظـؿاغنيمذوماظعفوزماىدمتػرس

مماظؿػتم"معاضؾؿهماخرىمعرةمعلاععىمسؾىمطررمؼابـىمصضؾكمعنم"مبهدوءػوشال

ؼػعؾونممعاذامؼعرصونمالمإغفممأبتمؼام"مضهػوشالماظعفوزماٌردلماديماظشابماًادم

اظؾارلمموذبدػممذواتفممخيدعونمؼدرونمالمأنمبدونمإغفمماهللمخيدعونمالمإغفمم

سؾىممثائرمعؼدسم،شضبمشضبمبداخؾىم،إنمجلدؼونمإغفممرؤؼؿفممأرققمالمإغىم

ممطتدائاًلػبهدوءمطالركماظعفوزماىدمضارعة...مطـقلؿىمصىماظذؼنماًداممػؤالءم

مسـفمماتؽؾمم...طالركمؼابتمغعمم:م"ماضذابػاضقسػجونػاجاب"ؼاجون؟مطـقلؿكموخدامماسضاءمسنمتؿؽؾممػل:"

م!!!مم؟ماجؾفممعنمتصؾىمالموٌاذام:م"اًدعةمصىماحملـكماضطجوزػتداءلم...م"مععفمماظؿعاعلمارققمالمصدرت

م..مجونماظؼسمأجابمػؽذام!!"صعؾقةمأدؿفابةمأجدمملموظؽنم،محؼقؼقةمومبرارةمجدامطـريامصؾقتمظؼد":ػػجونػاجاب

مسدؼدةمالعورمغػلىمألجلماصؾىمأغىم"م..."م؟مغػلكماجلمعنمؼابـىمصؾقتموػل:"مماخرىػطرةػاضطجوزػوتدأل

مهؾفممانمظؿلطقعمغػلكمالجلمصؾقتمػلمأتسءلماغىمؼابـىمال"...؟مأبتمؼامسـهمغؿؽؾمممبامػذامعاسالضةموظؽنم،

مباظغضبمعدصوسةمصؾواتمػىمأم!م؟مباحملؾةمساعلماميانمصقفامصؾواتمالجؾفممصؿصؾىم،ماظؼدسماظروحمبؼوة

ماظعفوزماًادمماديماظلنمصغريماظؼسمغظر"م؟متؼولمطؿامواٌرارة

م...مسـفمماالغػصالماوماًداممػؤالءمعواجفةمطقػقةمسنمألدؿشريكمجؽتمظؼدم!!مؼاابتمأصفممالمإغىمػ:"ضهػوشال

م...!!!"مديمظؿؼوهلامزبؿؾػةمأذقاءمسـدكموطأغكموظؽن

ماظشعرمخصالتمعنمبؾطءمؼعدلموػومعامذقؽًامؼؿذطرموطأغهموبدام،مجونماظشابماًادمماديماظعفوزماظؼسمطالركمغظر

مضؾقاًلمعرتعشةموبأؼدىم،ماٌػؿوحةمشرصؿهمغاصذةمعنماٌؿلربةماهلواءمغلؿاتمبػعلمتطاؼرتماظؿىماًػقفماالبقض

ماظقفا،م،وغظرمبادؿعفابمبدورهمأخذػاماظذىماظشابمظؾكادمموغاوهلامعؽؿؾةمسؾىمعنمضدميةمطرادةمطالركمتـاول

 م...مخادممعذطرات"متؼولمطؾريهمبأحرفمعؽؿوبةمطؾؿاتمشالصفامسؾىمصوجد

!م؟مأبتمؼاماضرأمانمترؼدغىمعاذا"مػ:جونػتداءل

مػذهمعنماظؿادعماظػصلمبؼراءةماالنمظـؿؽؿفموظؽنم،مطؾفامتؼرأػامانمارؼدك:"ممغضحكػوعوػاضطخوزػاجابه

معنمابرؼلمذفرمأحداثمؼابـىمظـاماضرأم..م1893مساممخدعؿىماحداثمصقهمدوغتماظذىماظػصلماٌذطرات،وػو

م..معلؿوعمبصوتماضرأػام...ماظعاممذظك

مػذهمصىموحقدمأغـىماذعرم:"مطاعؾلمطالركمطؿب......علاءًامسشرمايادؼةماظلاسةم..م1893م/مابرؼل/م3ماظـالثاء)م

مأغام،ماهللمعنمبدسوةمػـاماديماتقتمظؼدم....اظلؿراءماظؼارةمشربمجبـوبماظشؿؾاالرامضؾائلمودطماٌعزوظهماظؼرؼه

معنموطـريونم...ماًؿسماظلـواتمروالمباالنقلموسظـام...مدـواتممخسمعـذم،ماٌردؾنيمأصدضائىمعنموثالثة

مطاغتم...مًدعؿـاماالوديماالربعهماظلـواتمصىمذكصىمطؿكؾصموضؾؾوهماٌلقحمسؾىمتعرصواماظشؿؾاالراماػادي

موخيدعونم...مخارؽةماخؿقاراتمخيؿارونماًدعةمصىمزعالئىمانمأذعرمبدأتمباظؿدرؼجمظؽنم...معاؼراممسؾىماالعور

مباظغضبمممؿؾئموظؽــىم..مداخؾىمصىممبامعـفممذكصمأىمأصارحمملم...مجلدؼةماجدػامبلمسؾقفاماواصقمالمبطرق

ماظقأسمميألغىم...مورـىماديماظعودهمصىماصؽرم....مععفمماخدممانموالمععفمماتػقمانمؼلؿطقعمالم...محيدثممما

ماغاممحؿىمظػراذىمدأذػبم....ماظؽؿابةمحؿىمادؿؽؿلمانمادؿطقعمالم...ضدادؿفمموسدممشؾواتفممعنمواالحؾاط

م"ػ:شائاًلػبتطجبػصالركػاضطجوزػطذغرهػاضىػوظظرماظصػقةمػذهمضراءةمعنماظلنماظصغريماظؼسماغؿفىم-...."
م
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م

مماياظهمهلذهموصؾتمسـدعامصعؾتمعاذاماسرفمانمأرؼدم!!مػذهماالؼاممبداخؾىمعامطـريامؼشؾهمػذامإنم...مأبت

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممضجونػشائاًلػاضدظغنػبطالطاتػاضططتضئػاضوجهػذوػاضرجلػابتدم

م/م4ماألربعاءم...)ماخرىمعرهماظؼرأهموبدأمبشغفماظصػقةماظشابمضؾب!!حدثمعاذامبـػلكمظرتىماظصػقةمأضؾب

مم..مجدًامشرؼبمحؾممعنمحااًلمأدؿقؼظم...مصفرًامواظـصفماظرابعةماظلاسةمطاعؾلمطالركمطؿبم1893م/مابرؼل

مباظقأسمممؿؾئم...مععيمخيدعونمعنمععمعشاطؾيميفمأصؽرمجدًامروؼلمررؼقميفموحديمدائرًاموأغامغػليمرأؼت

مسؾىموتؾدومأدودمسـقمورباطمدوداءمبدظهمؼرتدىمرجلماظطرؼقمجاغيبماحدمعنمخرجمصفاهموإذم...مواظغضب

موضتمعنمبهممترمعامجقدًاماصفمماغـىم:موضالمبـؾاتماديموغظرمسبوىماظرجلمتؼدمم...مواظؼلوةماىدؼةمعالعحموجفه

مأغىمرأؼكمعام...ماهللمبفاممتفدمجدؼدةمخدعةمظـػلكمظؿفدمأداسدكمأنموأرؼدمحمطـريًامسؾقكموأذػقم....مسصقب

مأحؿاجم...ماظقومماظؽـقلةمإظقفاموصؾتماظيتماٌزرؼةماياظةموضوحمبؽلمحيددوامأنمؼلؿطقعونمأعـاءمًدامماحؿاج

ماٌوجودةماًطاؼامسؾىمذفودًامغؽونمأنمععًامظـلؿطقعموذظكماهللمسرشمإديمدخولمتصرؼحمهلممحؼقؼقنيمًدام

محمغاضصةمخدعهمخيدممعنمطلمؼدانمظؽيموذظكمخيدعونماظذؼنماٌؤعـنيمضعػاتموخصوصًاماألؼاممػذهميف

م.."ماهللمعؾؽوتموميؿدماًدعةموتـؼى

مػذامغعمم..مواٌؼددةمجدامعـطؼقهمأذغيميفماظؽؾؿاتمبدام...مإجابةمعـىمعـؿظرًامووضفماظؽؾؿاتمػذهماظرجلمضال

ماظرجلمإديمغظرت...اظـاضصةماًدعاتمإداغة...تؼصريمطلمصضحم..اظؿـؼقةم..ماألؼاممػذهميفماظؽـقلةماحؿقاجمػو

م..مضؾقاًلمأصؽرمأنمربؿاجمأغىمداخؾيميفمذعرتمظؽـين...ععهماًدعةمسؾىمعواصقمأغينمظهمأضولمبأنموػؿلت

مباظورضةمؼدهموعدمعطوؼةمورضهماخرجمثممحمجقؾهميفمؼدهمووضعمعشفعةمابؿلاعهمابؿلمم..مألصؽرموضتمأسطينمظهمضؾت

موادؿدارماظورضةمدؾؿينم"م...اٌؽؿوبماظعـوانميفمودؿفدغيماألعرميفمصؽرم...بىماًاصماظعـوانمػومػذام"مضائاًل

مسـوانمأيمأجدمملموظدػشيتماظعـوانمألضراءماٌطوؼةماظورضةمصػؿقتم..مدرؼعةمخبطواتماتىمحقثمعنمراجعًا

مباػتمخبطمعؽؿوبةمطؾؿاتموجدتمظؽـىمحمباظورضة

مثممأخوتكمتشؿؽىمانمػومجباغؾىمغػلكمظؿفدمتػعؾهمانمسؾقكمعامطلماديمظؿأتىمسـوانماديمهؿاجمالم:"متؼول

م"ماألخوةػرضىػاضطذتصيم..."جدامصغريمخبطمإعضاء

مم..م!!واهليمربىم...بذػولمصرختم...اظشدؼدمباًوفموذعرتماٌؽؿوبةماظؽؾؿاتمعنمصدعت

م!!م؟مأدرىمأنمبدونمإبؾقسمععمصػؼةمأسؼدمطـتمػل

مأومحماٌؿوػجماظـورمػذاميظاتمبعدم...سقينمارصعمأنمأدؿطقعمملمأغىمظدرجةموجفيميفمذدؼدمغورمدطعمصفأة

معنمودؾطانمبؼوةمؼطؾبمؼدؼهمراصعًاًمواضػامؼلوعمباظربموإذامصـظرتم..ألراهمٌعاغهمعنمؼفدئماظذيمػوموطأغهمبدا

مومضلاوتىمأجلمعنمداربينم..مداربينمؼاربمصوتيمبأسؾىمصرختم...مععيماٌردؾنيمأخوتيماجلموعنمأجؾى

مطالركمؼامػقامػقام:م"مديمضالمعشفعهمبابؿلاعهماٌرتعشمطػىماظؿؼطم...مإديمؼدهمؼلوعمعدم...أخوتيمسؾىمذؽاؼؿى

مألجلمعؿشػعًامظؿؽونموتعالم...ماإلخوةمسؾىماٌشؿؽيمعنماٌؼدمماظعرضمارصض..ذػاسيتمتشارطينمانمأرؼدك

مأغام...تغريماظيتمباظـعؿةمممؿؾئموظؽـينم...مأغتمضعػكمأرىمأغتموأؼضامإخوتكمضعفمأرىمأغىمطالركم....اإلخوة

موضعفمضعػكمظؿغقريمساعاًلماإلميانموعلماظيتماحملؾةمأسطقكم...اظـاضصمأمياغكمأطؿلم...وعؽؿؾةماظقؿانمرئقس

معؿشػعًامطنم...معؿشػعًامطنم..معؿشؽقامالتؽنمتشػعًام/طنم.عشؿؽقًامتؽنمالمصؼطم..إخوتك

...مماظؼدميةماظؽرادةمأشؾقم...مسقـقهممتألمواظدعوعمبؾطءماألخريةماظؽؾؿاتمجونمطرر

مم...مأبتمؼامصفؿت"مموشالػ,ػاضطجوزػاضطردلػعذاػصالركػإضىػوظظر

م...مخطقيتمسنمأتوبمأنمأرؼدم..مػؽذامأغىمأبدامأدبقلممل

مم...ماظغرصةمأرضقةمسؾىمدوؼًامورطعام.ماظصغريماًادممابـةماظعفوزماىدمأحؿضن

مممم..مجونمممممطـقلةمألجلماًداممألجلم..مواظؿشػعماظؿوبةمدعوعمععًامدعوسفمماخؿؾطت

مجدؼدمأهلىماصؿؼادمألجلمععًامؼطؾؾانموػمماألهلىمباظلؾطانمممؿؾئمصوتفؿامخرج

 ػ!!؟ػتصونػانػتختارػطنػرزغزيػغاػوأظت
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  و هلذه األرقام رمىس خاصة3،5،7يلىن  وعذد القزابني املقذمة يف كل قذاس يلىن دائنًا بالفزد كأن

هللا الزي  واخخُاس واحذة منها أزىاء اللذاط ٌؽير إاى ججعذ العُذ اإلاعُح أكىىم الابن لُصير حمل  ٌؽير للثالىر اللذوط3سكم  +
  .ًشفع خطُت العالم

  .والُمام واهذ من خمعت أهىاع،الؼىم والبلش واإلاعض والحمام سكم خمعت ٌؽير إاى ربائح العهذ اللذًم والتي +
 إليها العصفىسان الخاصان بخطهير ألابشص  ٌؽير7سكم  +

ً
  .إاى الزبائح العابلت مظافا

ذمذ على الصلُب وبالطبع حمُع ربائح العهذ اللذًم واهذ حؽير إاى ربُحت العهذ الجذًذ والتي
ُ
  .ك

  :رــــــــمـخـال
هشمت العىب دون ػيره ألن العُذ اإلاعُح اظخعمله عىذما صىع هزا العش  و ًصىع العىصش الثاوي لزبُحت اللذاط من عصير -
 اؼشبىا منها ولىم الن هزا هى دمي الزي للعهذ الجذًذ الزي ٌعفً من وأخز الىأط وؼىش"

ً
ن إلاؼفشة  وأعطاهم كائال  أحل هثيًر

 في ملىىث أبي وأكىٌ لىم أوي من آلان ال أؼشب من هخاج الىشمت هزا إاى. لخطاًاا
ً
 " رلً الُىم حُىما أؼشبه معىم حذًذا

  .إال اإلااء وكذ اللذاط وال ًظاف له أي ش ئ  ( 29-27: 26مذ)

 الشنس  عي خبزٔ مستدِرٔ كقره ًٓ عبارٔ   
 ُ ترمز إىل مشس الرب الرب 

إستدارتٍا ال ِّجد هلا بداِٖ  ِسّع املسْح كنا أىٍا يف
  .ُال ىٍاِٖكنا أن اهلل لْست لٌ بداِٖ ُال ىٍاِٖ

 

1 

 ُاخلتم األُسط عبارٔ عي دائرٔ كتب علٕ حافتٍا بالّْىاىْٖ 
  "قدُس القّن، قدُس احلٓ النن ال ميّت قدُس اهلل،"

 

2 

 ُ ِرمز للسْد ←حماط باثين عشر صلْبًا  ُ يف مركز الدائرٔ ِّجد صلْب كبري
  decpotikonالكبري ِسنٕ بالّْىاىْٖ املسْح ُ االثين عشر رسّاًل ُ ًنا الصلْب

  ."السْدن"ُتعرب إسبادِكّن ُمعواًا 
 

3 

 ُتضاف للقرباىٖ مخسٖ ثقّب ثالثٖ عي ميني االسبادِقّن ُ إثوني عي ِسارَ 
  ثقّب املسامري يف جسد السْد املسْح إىل جاىب طعوٖ احلربٖ ُ إكلْل الشّك  ُ تشري إىل←
 

4 

 ُ ُِصوع عجني القربان مي دقْق القنح األبْض رمز الوقاء ُ الطٍارٔ ُِضاف إىل العجني

 . مخرئ ُاليت ترمز للخطْٖ اليت محلٍا السْد املسْح يف جسدَ
  .بدخّهلا الوار كنلم ماتت اخلطْٖ يف جسد السْد املسْح كنا أن اخلنرئ متّت
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 عجني القربان ألن امللح ِضاف للطعاه إلصالح طعنٌ ُحلفظٌ مي الفساد  ال ِضاف ملح إىل
  .املسْح غري قابل للفساد كنا إىٌ ال حيتاج أن ُِصلح مبلح ُ لكي جسد السْد
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 مزمّرًا ُقت صواعٖ القربان ألىٍا حتّن الكجري مي 150علٕ قراءٔ ام ُقد جرت العادٔ
 7 .السْد املسْح الوبّات عي جتسد
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                                                       ؟؟؟ سؤال حمريني
 

ػضطاذاػضطنػاضدغدػاضطدغحػذجرةػاضتغنػ؟؟؟؟ػس
فلنا جاٛ إلَٔا  فيظس شجسٗ تني مً بعٔد علَٔا ّزق ّجاٛ لعلُ جيد فَٔا شٔئًا،. ّيف الػد ملا خسجْا مً بٔت عئا جاع"

ّكاٌ . فأجاب ٓطْع ّقال هلا ال ٓأكل أحد ميم مثسًا بعد إىل األبد. ألىُ مل ٓلً ّقت التني. مل جيد شٔئًا إال ّزقًا
 ( 14-12 : 11 زو)" تالمٔرِ ٓطنعٌْ
م:وهذا جيعلها نسألممممممممم"!!مأىُ مل ٓكً ّقت التني"عنماظالصتمظؾـظرمم

ضطاذاػذعبػ!!ػػسهوػاضضهػصضيػاضططرسظ..ػأضمػغصنػغدوعػغطضمػأظهػضمػغصنػوشتػاضتغن؟ػظقولػباضتأصغدػصانػغطضمم
سضطاذاػضطظهاػوأبطلػ-ػػوعوػراضمػأظهػضمػغصنػوشتػاضتغن–إضغهاػضغطضبػثطرًا؟ػوأغضًاػرظدطاػضمػغجدػسغهاػثطرًاػ

م:موظإلجابةمسؾىمػذهماألدؽؾةمغؼول!!ثطرعاػإضىػاألبد؟

وػذامععـاهمأنمػـاكمدردًامػاعًامطانمؼلوعمؼرؼدم"موطانمتالعقذهمؼلؿعون:ممؼؤطدماظؼدؼسمعرضسمضائاًل: أوًال  

.مملمؼؽنمأعرماظؿقـةميفمحدمذاتفامػوماألعرماهلام.مموؼؿعؾؿوهظؿالعقذهمأنمؼعرصوه

 :مميفماإلنقلمحبلبماظؼدؼسمؼوحـا،مؼذطرماظوحيمأنمؼلوعمطانمخياربمتالعقذهمبفذاماظؽالم: ثانثًال 

 .أما تقْلٌْ أىُ ٓلٌْ أزبع٘ شَْز ثه ٓأتٕ احلصاد" 

م(35 : 4ْٓ )" ٍا أىا أقْل لله ازفعْا أعٔيله ّاىظسّا احلقْل إىَا قد ابٔضت للخصاد
-مماآلن–ارصعوامأسقـؽممم"(اهللمؼؼول)وظؽنم!!مظقسموضتممثر..مسبنمغؼولمدائؿًامإغهمظقسماآلنموضتمايصاد

م.مأيمأغهمتوجدمررؼؼؿانميلابموضتماإلمثارموايصاد".مإغفامضدمابقضتمظؾقصاد..مواغظروامايؼول

 " أىُ مل ٓكً ّقت التني"ظقسماآلنمأغهمؼؽونمأربعةمذفورمثمموضتمايصاد:محلابماظؾشر

م"!ذقؽًامظعؾهمجيدمصقفا"اظؿقـةمماآلنموضتمايصاد،اآلنموضتماظـؿرظذظكمجاءمإدي:محلابماهلل

أالموػومأنماهللمالمؼضعم..ممؼلوعمؼرؼدمأنمؼعؾممتالعقذهماظدرسماظذيمػومسؾىمدرجةمسظقؿةمعنماألػؿقةمانمك: ثا ثًال م

موبعدمأنماغؿفىم(28 : 1تم )..." أمثسّا":مصؿـذمأنمباركماهللمآدمموحواءمضالمهلؿا!أيمادؿــاءمظعدمموجودممثر

ػذامعامطانم.مظقسمػـاكمأيمادؿــاءف..غعم.."معدةمطلمأؼامماألرضمزرعموحصاد...مضالماظربميفمضؾؾه"اظطوصانم

!!مإالمأغهمالبدمأنمؼؽونمػـاكممثر"مأغهمملمؼؽنموضتماظؿني"صإغهمسؾىماظرشممعنم..مؼلوعمؼرؼدمأنمؼؼوظهمظؾؿالعقذ

اذٍبْا ":مباٌأعورؼةماظعظؿى،مإذمضال-مموطلماٌؤعـني–وػذامعامضصدهمربماجملدمسـدعامطؾفمتالعقذهم

.ممموػذهمطؾفامأصعالمتػقدماالدؿؿرارمممامؼؤطدمسدمماالدؿــاءميفموجودممثر(20-19 : 28مت ).." ّعلنْا.. ّتلنرّا

م( 2 :4تٙ 2).." اكسش بالللن٘ أعلف علٙ ذلم يف ّقت مياضب ّغري مياضب":مضالماظردولمبوظسمظؿؾؿقذهمتقؿوثاوس
م!!مالبدمعنموجودممثر..مصؾقسمػـاكمادؿــاء..موضتمحؿىموإنمملمؼؽنموضتماظؿنيطلماظـؿرمعطؾوبميفم

 :موأطدمسؾقفامؼلوعميفمإنقلمؼوحـا..مموػـاماظـؼطةماألخريةماظيتمصفؿفاماظؿالعقذ: رابثًال 

 م(16 : 1ٓ5ْ )" ّٓدّو مثسكه.. لٔظ أىته اخرتمتْىٕ بل أىا اخرتتله ّأقنتله لترٍبْا ّتأتْا بجنس"

وظقسمػـاكمادؿــاءم..موؼدومممثرغا..مصاظؼاغونماظذيموضعهماهللمظـامػومأنمغـؿر..مصفـاماظرتطقزمسؾىمدميوعةماظـؿر

          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم.أغهمإذامحدثميفمحقاتـامأغـامملمغـؿر..موظؽنمالبدمظـامأنمغعؾم..مهلذهماظؼاسدةموذاكماظؼاغون

م.. أٖ مل جيد مثسًا"ّاقرتب ميا اهلل ّمل جيد إال ّزقًا

   " مثسًا بعد إىل األبد فَيا حيل علٔيا العكاب فال جيد أحد فٔيا

 .ٓالُ مً أمس خطري
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 الجالح بقله قداض٘ البابا شيْدِػػػػػػإضىػاضضَّه؟ طاػعىػاضصالة؟ػوصغفػتصل

ُٓصلِّٕ، بٔينا صالتُ مل  تكً صالٗ،  ٓظً البعض أىُ 

 فنا ٍٙ الصالٗ إذٌ؟ ّكٔف تكٌْ؟! ّمل تصعد إىل اللَُّ

 د الكم، ٕامنا ىه صةل .  ااهَّلل   ًوصل تني إلنساناهصالٝ ٟٓ جطس  ... ٕاهنا لُست ُمجرهَّلل

. بٔ  اااجاًا  ٕاهنا ٕا سااس  لووود   ااحلت إلليَي، بٔ  تبٔ س بٔمام ااهَّلل  ا قاًا بٔ  رااكاًا  ... ىه صةل  اهَّلل  قحاًا  ِو راًا 

إلليَي ًنىس إلنسان لك يشء، بٔ  ل    ٕل ساس  لووود   ااحلت.  تغري ىذا إل ساس ل ت ون الصالت صالت

 ... ًتضاءل لك يشء بٔمامو،  ًُصحح ااهَّلل ىو اللك  لُس اواه . ل ًحقى   ذىنو اوى ااهَّلل  حجه.  هي ثبءٍء 

وتُّتف الققة  اهَّلل . ااقسان بٔ    ًُكَّّبِ  ، اواء عَّبهَّلل عهنااهصالٝ ٟٓ عٌى اهكوب  ،   الققة. ٕاهنا روف الققة ٕا  ااهَّلل

ج ااقسان  لالكم ا ًتحجهَّلل ج مف ااهَّلل  لضكور  الكاطقي، ٔبكرث ِممهَّلل هَّللٌل. ًتحجهَّلل ذلكل وٕانهَّلل . ٍرتقف الققة ٕا  ااهَّلل تج ن الكم  ُرت

ةل تني ااهَّلل  إلنسان. ااُة حنو ااهَّلل ىه صالت  مضاعر.  نني الققة ٕا  هللا ىو صالت   ٕان.  الصالت كٌل  ُقنا ىه الّصِ

ةل الققحَي وقل ًنقف الالكم صُياًا   . اخلضوع،  وهيا ااُة ٕاذن ىه مضاعر وهيا إلميان،.   تواج ىذه الّصِ

ِّٕٛان صقَت تتداد ُ دهَّللاًا اهَّلل . إْ أحببت اهوَّٕ ُتصو . 

،  ُكَّّبِ عهنا بٔ ِاانًا  لالكم   والصالت ٕاذن  نرى ىذا ااُة... ىه عاطقي ُ ة حنو ااهَّلل

  .اي ااهَّلل بٔ ت ٕالييي، ٕالَس بُج ِّر:" الكاطقي جلك  ضوخ   متامري دا د ٕاذ ًقول   ىذه

 كٌل ٌض تاق ألًّل ٕا  اجا ل املَاه، ى ذا تض تاق  قيس ٕالَس ". " عِطضت  قيس ٕالَس 

، ٕا  إل  اايّ . ااهَّلل  اي ام ااهَّلل . عطضت  قيس ٕا  ااهَّلل  ٕا و صوق ..." مم بٔوج  بٔتراءى  ُجهَّلل

 .املاء  ٕا  ااهَّلل  عطش ٕالَو، كٌل تض تاق ألرض الكطضا ي ٕا 

ْٗٔلهنا لُست صادرت مل الققة ُٙصوِّْ٘ كجري ،  ،  ل تصكج صقواهتم ٕا  ااهَّلل

د  ىذا : "كٌل  ال وِالكيج القجمي عل الهيود. ىؤلء روض ااهَّلل صقواهتم!! الكم  ىه ُمجرهَّلل

ا  قحو مفحتكج عين تكَجاًا  الضكة ج مف ااهَّلل تكاطقي ٕاذن  ِامن تُصًّلِ بٔ ا القارئ"... ٍ رمين ثضقتَو،بٔمهَّلل . الكٍتت، حتجهَّلل

 .ٌض حكيا  ما  احملج د ٕا  غري احملج د،  اصتِاق الر خ ٕا  مصجرىا والصالت ىه اصتِاق اخملقوق ٕا  خالقو،  اصتِاق

ٝذلكل  ال ااهَّلل اقهيود   الكيج القجمي. ىه اليت تصجر مل  قة  قي املكب٘هٞ ٗاهصال:  

 ." دماًا  بًٔجٍمك ملٓ ي.  ٕان ٔبكرثمت الصالت، ل بٔمسف. حني تخسطون بًٔجٍمك، بٔاُُت  هجيي عنمك "

ًُصًّلِ ... ااهَّلل صالتو   ًتوة ليك ًقدل. ٕا و ًُصًّلِ لُُساعجه ااهَّلل عىل التوتي اخلاطئ امُلجكَّى بآثإً؟ إذْ ًاذا ٙفعى

 ...اذل  ًجخل منو اخلاطج ٕا  التوتي  والصالت ىه  ة املكو ي". توتين ايرة وبٔتوة : "  ًقول

ىا  ٕامنا صلِّ !!  ٕاذن ل تنتتر  م تتوة   تُصًّلِ   ذكل ٔل و مبجا مي الصالت.. طالحاًا التوتي   صالتس ليك مينحس ااهَّلل ٕاايهَّلل

 .ًُطيِّر ااهَّلل  قحس ٕان كنت تطقة ذكل  نسحاق بٔمام ااهَّلل 
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  وإلنسان اخلاطج اذل  ...  بٔ ِاانًا ىه ُصقح مف ااهَّلل . تقجٌس اقنهَّللقس ،  ىهاهصالٝ ٟٓ تدغني هوػفتني ٗهوفلس 

، مفكىن . ااهَّلل  وال جيج داةل اقحجًث مف.  ٍ ك  صاايه، ٌضكر بٔ و تواج  صومي تُنو  تني ااهَّلل  ًكع ااهَّلل  وٕان تجبٔ ًُصًّلِ

ويو .   لصالت ًتسسي بٔن  طج تكج ذكل،  وة بٔن وتقف تق ره  قِهَّللاًا  ... ىذا ٕا و ًٍرج بٔن ٍروف ٕا  ااهَّلل  ًصطقح مكو

 .  ووٍء ر يح  ُُكهَّللٌل دا م عىل الصالت، ًجخل و ره   قحو.  ىذه ظاىرت ر  ِي اقميي. اا تسَاء الق ر ٕاذن ًصل ٕا 

ٝاملُصًّلِ  الض َطان  ىش بٔن ًققمتل ًجه ىذا إلنسان.  ىه بٔ وى االخ ضجمه، ٟٓ ُزعب هوػٚاطني اهصال .

، الكال ي اليت ُ ِرَم ىو مهنا  كٌل بٔ و وسجه عقىكال تو ىذه.   ىش بٔن ًنال املُصًّلِ  وت وارتو هبا ذلكل ... مف ااهَّلل

رق والض َطان ُواِرة الصالت جلك  .الطُّت

بٔ  ٌضكره ! لُس دلًو   ت الٓن اقصالت  وا ل بٔن مينكيا تبٔن ًويح لإلنسان مبضاغل كثريت هممي اجاًا تنتتره،  بٔ و

ا بٔ ت اي ... وا ل الض َطان بٔن ٌُضتِّت و ره لُكخ   بٔمور عجًجت   ٕان بٔرصهَّلل عىل الصالت،.  لتكة بٔ  تثقل اجلسج بٔمهَّلل

، ت وهيا و رك  لك مضاعرك. وامصج   صالتس همٌل اك ت  ر ة ٕاتقُس رُال ااهَّلل حما لتو منكس مل   اعرف بٔن.  ركِّ

ِ َس  لصالت، وٕانهَّلل  كمي ااهَّلل اوف  .الصالت، ٕامنا حتمل اعُتاواًا مضنَاًا منو تقوت الصالت كسالخ ضجه  جِق بٔ س   وسُّت

 .عنس ت ون مكس  ل تتتلهَّلل 

 بٔعٌلق  قسس ليك وتقج مل ُمتكي الووود    حلت ااهَّلل  ، اوتحٗيف صالِتم... 

د خرياتو  ِ كمو   اطقة ااهَّلل  قسو  لُس  تبٔكهَّللج بٔن  قسس اليت تضكر تنقصيا، ... ُمجرهَّلل

.ٕاهنا حتتاح ٕا  ُ ة بٔ وى مل لك صيواث الكا ...تمكقيا حمحي ااهَّلل  ا تتل   وراغ ٕا  بٔن  

  ماء الكا  ل ٌس تطَف    ىه عطضا ي،

 ." ا تتل  قيس حريى ٕا  بٔن جتج را هتا وِس:"ااهَّلل   كٌل  ال القجٌس بٔ وسطَنوس   اعُتاواتو  اطحاًا . بٔن ٍر  ا

 بٔ ت اذل  بٔطمنئ ٕالَو، وبٔوتح    قيب،  بٔ يك   لك ... ٍروق يب  وتوًين  لست بٔاج اواك اكاكناًا  " :ُقى هٕ ٙازب

مكو بٔ ين لست  بٔصكر.  بٔا ة بٔمامو دموعي،  بٔتثو بٔصوايق.  بٔرشخ   ضكقايت وال وتقرىا تل ٌضقق عقهيا بٔرسار ،

 مكس بٔص تاق ٕا  ما ... بٔرى يل  ووداًا  قِقِاًا  تج  س ايرة بٔصكر بٔ ين   وراغٍء،  ل..  حج ،  ٕامنا مكي  وت تس نجين 

والققة املُِسة اهَّلل . ىذه ىه صالت ااُة  ىه بٔعىل مل مس توى الطقة... ". وِو  ىو بٔمْسَى مل املادت  الكا   لك ما

 ."ًُتل بٔ و لول الطقة ملا كنت تُصًّلِ  ل تحجبٔ صالتس  لطقة، للالهَّلل : "  كٌل  ال بٔحج الٓ ء. ًُصًّلِ  ل ًطقُة صُياًا   ج

َّٕص راًا عىل عناًتو تس  رعاًتو كل،  عىل اُته  مكو تو . بٔعطاه كل مل  دل عىل ما ٗاهصالٝ قد تلْ٘ غلسًا هو

ل  ...   ج ت ون الصالت تسخِحاًا . كل  للك بٔحصاتس  بٔ دااكس  لك ٕا ساانتو، د تبٔمُّت صقاث ااهَّلل    ج ت ون ُمجرهَّلل

  ... امجلَةل

 . عض نا وٕا  ااققاء   املقال املُقدل ٕان بٔ ة الرة. الصالت   ٍمُكل  تكج، بٔلهَّلل ترى بٔن موضوع
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 :عٚد اهكٚاًٞ أٗ أحد اهكٚاًٞ

  وهى إرا وان الُىم العابع هى العبذ فُىىن الُىم ألاٌو هى ألاحذ
ىىن على هزا ألاظاط أهه في الترحمت اللبطى هلىٌ   :بذاًت الخلُلت،ٍو

 "خبصىا الرٖ للػد علٙ اعتباز أىيا يف الْٔو الطابع فٔلٌْ الػد ٍْ الْٔو الجامً"
 

ىىن هىا كُامت العُذ اإلاعُح هى باهىسة للُامت البؽش  ٍو
 (.15 هى 1" )صاز باكْزٗ الساقدًٓ"

 أي أهه أٌو واحذ كام كُامت لِغ بعذها مىث، 
خ الىخاب اإلالذط  (8 )هىان كُامت كبل رلً حذر لـ في العهذ  (5 )  في العهذ اللذًم، و (3) عبر جاٍس

لىن . بطشط أكام طابِثا وبىلغ أكام أفخُخىط:  أكامىهم الشظل2 أكامهم العُذ اإلاعُح و2: الجذًذ
 .باهىسة الشاكذًن أي أٌو كُامت ال ٌعلبها مىث، كُامت دائمت وحُاة أبذًت حذًذة

 (.24: 118مض )"  ٍرا ٍْ الْٔو الرٚ صيعُ السب فليفسح ّىبتَج فُٔ"اإلاضمىس ًلىٌ 

ػضطاذاػظقولػعذاػرضىػغومػشغاطظػاضدغدػاضطدغحػ؟
ت في خالصها من الخطُت ومن اإلاىث،  خالصت ما جممه الشب ألحل البؽٍش

ت كذ أهتهذ  عشث وػلبت الهاٍو
ُ
  (55: 15 هى 1) بمعنى أن ؼىهت اإلاىث كذ ه

 أغنػذوصتكػغاػطوتػأغنػزضبتكػغاػعاوغه؟ػػ
 أظصدرتػذوصظػاضطوتػوطازالػاضظاسػُتخطئ؟ػ صغف

 وصغفػأظتهتػزضبظػاضهاوغظػوالػزالػظاسػتهضك؟
 ؼىهت اإلاىث اهىعشث بمعنى أن الذًن كذ ُظذد اإلاعُح دفع 

ت، لىىه حعذد على الصلُب  ... الذًن لم ًىن هىان دًن على البؽٍش
ػطاػرالشظػاضصضغبػباضقغاطظ؟

. صحُح حعذد بالصلُب لىن لى لم ًلم العُذ اإلاعُح من اإلاىث واهذ كذ بلُذ خطُت كخل اإلاعُح
لزلً في اللُامت هملذ اإلاعألت الذًن كذ ُظذد على الصلُب ألن اإلاعُح وان ربُحت للصلُب وصاس 

ت شخصُت. ربُحت حُت باللُامت خطط هزه حٍش ًُ خطط أو ال  ًُ  .هىن أحذ 
ت؟ بمعنى أهه لم ٌعذ للؽُطان ظلطان على ؤلاوعان، إال بئسادجه . أًن ػلبخً ًا هاٍو

م اإلاجذلُت كاٌ +  م " إوى صاعذ ألبى وأبُىم وإلهى وإلهىم"العُذ اإلاعُح إلاٍش هزه سظالت حملتها مٍش
ذ العُذ اإلاعُح أن ًلىٌ أن إلهىا بالخللت صاس إلهُه . اإلاجذلُت للخالمُز سظالت بخلخص الفىشة وهىا ًٍش

 لىا بالخبنى
ً
صير أباه بالطبُعت أبا ًُ  .بالخجعذ ليي 

: هها يزيذ أن يقىل كنال الذبًحة يف الصعىد مبعهى+   

املشٔح صاز ذبٔح٘ بالصلٔب - 1

املشٔح صاز ذبٔح٘ حٔ٘ بالكٔام٘ - 2

 .صاز ذبٔح٘ حٔ٘ دائن٘ بالصعْد- 3
م اإلاجذلُت عىذ اللبر زم ؼىذ في اللُامت هدُجت ؤلاؼاعت أن  لزلً سبط الصعىد باللُامت، فعىذما إلاعخه مٍش

 ٌ " أخزوا ظُذي ولعذ أعلم أًن وطعىه: "اإلاعُح أحذ ظشكه، فعىذما رهبذ جبيى عىذ اللبر وجبيى للخالمُز وجلى
 صعىد

ً
. وحتى عىذما ظهش لها ظىخه أهه البعخاوى، ؼىذ لىىه كاٌ لها أهه لِغ هىان فلط كُامت لىن هىان أًظا

م الجشاحاث في حعذ اللُامت ُوحذث أزاس . وأساد أن ًشبط اللُامت بالصعىد هما سبط الصلُب باللُامت عن طٍش
 الجشوح اإلاعامير والحشبت، وفي حذًثه عن الصعىد بعذ اللُامت سبط بين اللُامت والصعىد، إوى 
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 صعُذة أي جنٌز هاس من العماء وجصعذها، " صاعذ إاى أبى وأبُىم وإلهى وإلهىم

ً
لزلً واهىا ٌعمىا الزبُحت كذًما

 .ألن عالمت كبٌى الزبُحت هى صعىدها. صعُذة طاهشة
: لرلك مَه ىعسف اهلدف مً متثٔلٔ٘ الكٔام٘

 هىان فشق بين جمثُلُت ومعشحُت،جمثُلُت بمعنى أن أشخاص بُمثلىا 
 دوس ألشخاص حلُلُين، لىن اإلاعشحُت هى أداء دوس كذ ًىىن 
 ػير حلُلى، ممىن جىىن كصت خُالُت لزلً وعميها جمثُلُت 

  .اللُامت ألن الزي ًلىٌ بُمثل دوس وائن حلُلى
 متثًلًة القًامة جشئني

 أمام كبر العُذ اإلاعُح الزي في الخاسج بُمثل الخالمُز الجزء األول 
ماث الزًن ًطمأهىا على اللُامت لزلً عباسة   أخشظخىط أوعتى" واإلاٍش

هزه معلىمت في صىسة ظؤاٌ أو ظؤاٌ في صىسة معلىمت، أي هل اإلاعُح كام؟ ألن ول "  أو اإلاعُح كام
الزي رهب لللبر ليي ًخأهذ من حلُلت اللُامت، الزي في الذاخل ًمثل اإلاالهين الزًن واهىا داخل 

 ؼمعذاهُين أو كىذًلُين إؼاسة للمالهين، 
ً
الزي وان عىذ واللبر وعاًىىا اللُامت، وهظع في الذفن فعال

الشأط هى اإلاالن مُخائُل سئِغ العمائُين فيان حاطش اللُامت وهى الزي دحشج الحجش و أهذ 
ماث اللُامت  وعمُه مالن اللُامت وهى الزي ًبىق وظُعلن اللُامت العامت هما أعلن واًظا.للمٍش

 .كُامت العُذ اإلاعُح
ت لُذخل ملً اإلاجذ" ًلىلىا الجزء الثانى ". أفخحىا أيها اإلالىن أبىابىم وأسجفعى أًتها ألابىاب الذهٍش

هزا هى الزي ًلف خاسج الهُيل وهى ًمثل الزًن واهىا صاعذًن مع العُذ اإلاعُح في صعىده وبهزا 
ًىىن كذ هللىا من اللُامت للصعىد، وهزا حعل البعع ًلىٌ أن اإلاعُح صعذ بعذ اللُامت مباؼشة 

ألهه إرا وان اإلاعُح صعذ بعذ اللُامت، لم هلل . لُأخز اعخماد آلاب لزبُحخه بِىما هزا هالم لم ًحذر
ت لُذخل ملً اإلاجذ"ًىم عُذ الصعىد   ".أفخحىا أيها اإلالىن أبىابىم واسجفعى أًتها ألابىاب الذهٍش

ػػ:اضقغاطظ؟طاضطاػاضدغدػاضطدغحػضمػغصطدػبطدػاضقغاطظػطباذرة؟ضطدةػأدبابػإذًاضطاذاػظذصرعاػسي
ربُحت العُذ اإلاعُح ربُحت واملت فليى هشبط بين الصلُب واللُامت والصعىد لىماٌ الزبُحت، (1

 .وملبىلت
ليى ًظهش أن هىان معجضة أن العُذ اإلاعُح بلى على ألاسض أسبعين ًىم بِىما حعذ اللُامت لم  (2

 .ًبم على ألاسض البذ أن ًصعذ إاى العماء
ذ أن جشبط بين كُامت اإلاعُح وكُامخىا هحن، لزا لم هجذ الىىس ًىىس لِغ عىذ  (3 ألن الىىِعت جٍش

ت  . إعالن اللُامت لىن عىذ إعالن دخىٌ اإلاعُح داخل ألابىاب الذهٍش
اإلاالئىت من الذاخل ًلىلىا من هى ملً اإلاجذ، هم مالئىت لِعىا آلهه ال ٌعشفىا ول ؼيئ فيرد من 
ظاء الىىس إعالن  ذخل ٍو ض اللىي الجباس اللاهش في الحشوب، ٍو لىٌ هزا هى الشب العٍض بالخاسج ٍو

بذاًت الُىم الثامن وهىا جشبط الىىِعت بين كُامت اإلاعُح وكُامخىا ألن الىىس ًظلم إؼاسة الهتهاء الُىم 
ضف في الىىِعت . العابع وجىىس إعالن الُىم الثامن أو الحُاة الجذًذة

ُ
زم ًضفىا صىسة اللُامت وجظل ج

طُلت الخمعين ًىم من عُذ اللُامت لعُذ الصعىد في الىىِعت ولها ومن عُذ الصعىد لعُذ العىصشة 
داخل الهُيل وفى ًىم عُذ العىصشة في باهش اللذاط حعمل الضفت بصىسة اللُامت والصعىد واملت في 
الىىِعت ولها باعخباس أن اللُامت والصعىد هما أظاط حلىٌ الشوح اللذط، ألن وان البذ أن ًذخل 

 "اإلاعُح إاى ألاكذاط 
ً
 أبذًا

ً
قٔام٘ املْتٙ ٍٙ (.12: 9عب )" دخل إاى ألاكذاط مشة واحذة فىحذ فذاءا

تأتٙ ضاع٘ ٓطنع فَٔا كل مً يف (25: 5ْٓ )أكرب معجصٗ ٓصيعَا اهلل مع البشس  ّأعظه عنل ٓيطب لالٍْت
 مبعيٙ ٓقْمٌْ مً املْت" القبْز صْت ابً اهلل ّالرًٓ ٓطنعٌْ ُٓخٌَْٔ
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 ح للصّجائىص  رطدةػاضدطادةػاضزوجغظا

 أٓتٍ بعالقتم اهػخصٚٞ ًع اهلل فٔ٘ ٗحدٖ اهكادز اهرٜ ٙؤهف - 1

 . بني اهكو٘ب فعوٟ قدز قسبلٌا ًّ اهلل ٙتطع احلب بِٚلٌا كصٗجني

 . حتدث معَا عً اجلْاىب اليت تسضٔك ّ تبَحك ّ لٔص فكط عً ما ٓغطبك -2

 ًّ األٌٓٚٞ إهكاء اهتخٚٞ عوٟ شٗجتم عِد االضتٚكاظ ٗ اخلسٗج - 3

 . ٗ اهدخ٘ي ًع االبتطاًٞ ٗ اهعِاق خاصٞ قبوٞ اهسأع ٗ اجلبني

 تكله مً عنلك علٙ األقل مسٗ كل ْٓو لتشأل عيَا ٍٕ - 4

 . ال عً الطعاو أّ الفْاتري أّ األّالد حتٙ تشعس دائنا أىَا يف قلبك ّ عكلك

 . تعوٍ كٚف تػعسٓا بػدٝ افتكادن هلا عِد تأخسن أٗ ضفسن أٗ ضفسٓا- 5

أكتب لزّجتك بطاق٘ صغريٗ أّ زسال٘ سسٓع٘ ّ اتسكَا يف مكاٌ لرتاِ ّ تتفاجئ  -6

 . بُ ستيدٍش مً الشعادٗ اليت تشعس بَا لتلك اللنش٘ الصغريٗ

 كّ عط٘فًا عوٚٔا خاصٞ عِد ًسضٔا ٗ اجعؤا تػعس مبطاعدتم ٗ اه٘ق٘ف ظاُبٔا عِد ًسض - 7

 . أٗ ً٘ت أحد أقازبٔا فٔرا ٙصٙد غع٘زٓا باألًاْ ٗ ٙصٙد زصٚدن ًّ احلب عِدٓا

 . اٍته بشكل خاص للَدٓ٘ ّ لْ زمزٓ٘ لتشعسٍا دائنا اىك مَته بَا- 8

  اجوظ ًع شٗجتم ه٘حدكٌا ٗ اخسج ًعٔا ٗ تِاٗي ًعٔا- 9

 .  اهطعاَ مبفسدكٌا ٗ ه٘ ًسٝ كى غٔس أٗ غٔسّٙ

 ميكيك أٌ تعاتب لكً بلطف ّ حياٌ ّال تثْز أّ- 10

  تَٔيَا ّ أٌ غطبت فال تطٔل اخلصاو ّ الصنت معَا 

 . فاىُ عصف باحلب

 آتٍ باألعداد حلفوٞ عٚد اهصٗاج ٗ قدَ ٓدٙٞ هصٗجتم  -11

  ٗاُجس عوٚٔا بلوٌات احلب ٗ اهغساَ

  هله اخلدمات ّ كلنات اجملامل٘ اظَس اٍتنامك بأسستَا،ّ اجتَد أٌ تكدو-12

 قى هلا بأْ ه٘ عاد بم اهصًّ إىل اه٘زاء ! كوٌٞ اهطس .. ٗ أخريًا - 13

 . فاُم حتٌا ض٘ف ختتازٓا ٓٛ أٙضا إذ ال ميلِم اهعٚؼ بدُٗٔا
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سؤال شهر ابريل  
 

 اىزٛ د٘مٌ اىضٞذ اىَضٞخ أٍأٍ؟ (اىضْٖذسٌٝ)ٍا ٍعْٚ ميَح ٍجيش 

...................................................................................................................  بٔااتي السؤال

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

 

 

 

 ابوظاػروغسػحجرةضعػاجابتكػسيػصظدوقػ

 سغهػجواغزػاالجتطاعػاضقادم

 

 

املشابكات   بسىامخ
 ...اجلدٓد

 فتشْا الكتب

 اقرا فتش
 حاول

 واحلل 

 يف

 العدد        
 القادم

 

مارس اجابة سؤال شهر 
 أٗه: اإلجاتح اىْثاذٜ؟ اىطعاً عِ اىَقذس اىنراب فٜ آٝح أٗه ارمش

 ٗد٘اء ٟدً اىشب ق٘ه ٕٜ اىْثاذٜ اىطعاً عِ اىنراب فٜ آٝح

 ٗمو ، األسض ٗجٔ عيٜ تزساًا  ٝثزس تقو مو أعطٞرنٌ قذ إّٜ"

  .{29:1ذل } عاٍاًا  ٝنُ٘ ىنٌ ، تزساًا  ٝثزس شجش ثَش فٞٔ شجش
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أالد٘ االحثاء  اَا اتٕكى ٔيؼهًكى ٚا جًٛغ انثٍُٛ اسًؼٕا ٔصاٚا٘ الَٙ اسانكى ٚا

االحثاء احثٕ تؼضكى تؼط  اسانكى ٚا أالد٘..احفظــــــــٕا االياَح انرٙ نهثانٕز انقذٔط

اسانكى ٚا أالد٘ االحثاء ..انثشش  اسانكى ٚا أالد٘ االحثاء اصُؼٕا انخٛش يغ..تًجثح حقٛقٛح 

اطهة انٛكى ٚا ..اٌ ال ذرٕإَا فٙ خذيح اهلل اسانكى ٚا أالد٘ االحثاء..الذذػٕا انؼانى ٚضهكى 

اطهة انٛكى ٚا أالد٘ االحثاء اٌ ذحفظٕا انسُركى يٍ .. أالد٘ االحثاء اٌ ذرؼثٕا فٙ انصالج

اطهة انٛكى ٚا ..أالد٘ االحثاء احفظٕا انًؼًٕدٚح انرٙ دفؼد انٛكى  اطهة انٛكى ٚا..انٕقٛؼح 

اطهة انٛكى ٚا أالد٘ االحثاء ال ذرشكٕا ..احفظٕا اجسادكى طاْشج نهشب  أالد٘ االحثاء

اطهة ..اطهة انٛكى ٚا أالد٘ االحثاء احفظٕا انُايٕط انز٘ اػطاكى اهلل ..ذُطفئ يصاتٛحكى

شئ  اهلل ٚشٓذ ٚا أالد٘ االحثاء اَٙ نى اخفٙ..ٚا أالد٘ االحثاء نركٍ يخافح اهلل فٛكى  انٛكى

اقٕنّ نكى  فارا حفظرى انز٘..نى اَى قط ٔ ياليح تُٛٙ ٔتٍٛ ٔاحذ يُكى ..ػُكى يٍ كالو اهلل

يٍ خٛشاخ االسض  ارا حفظرى انز٘ اقٕنّ نكى فاَرى ذاكهٕا..ذذٔســـــــٕا ػهٗ ساط انرٍُٛ 

يا اقٕنّ نكى ال ٚؼٕصكى  ارا حفظرى..ارا حفظرى انز٘ قهرّ نكى فاٌ انشاسٔتٛى انًُٛش ٚحشسكى ..

اٌ ذسانٕا انًسٛح فٙ َفسٙ اٌ  اَا اسانكـــــــى ٚا أالد٘ االحثاء....شئ يٍ خٛشاخ انسًاء

ٔٚقٕل انثاتا نالساقفح .....ٔانٓفٕاخ ٚؼطٛٓا ساحح ٔال ٕٚاخزَٙ نًا سهف يُٙ يٍ انضنم

قذسكى اٌ ذجؼهَٕٙ فٙ حم يٍ كم ٔاحذ  اطهـــــة انٗ يحثركى ٔاذضشع انٗ::ٔانقسٕط 

اسٖ ٔجْٕكى ٔاَا االٌ اسانكى اٌ ذرؼثٕا  يُكى ْٔا االٌ قذ تؼذخ ػُكى ٔسحهد ٔ نى اػذ االٌ

سٛذ٘ انّٛ ٔٚصفح ػٍ جًٛغ يا ذقذو يُٙ  فٙ انصالج ػُٙ ٔانضكش فٙ انقذاساخ اٌ ٚقثهُٙ

ساػـــــــــٙ انشاػــــــــاِ االػظــــــــى اٌ ٚقٛى نكى ساػٛا  ٔاَا اســـــــال انًســــــٛح...

ٔصٛح انثاتا ....ٚشػاكى ٔٚسٕ٘ ايٕسكى ٔٚسٓش ػهٗ خالص َفٕسكى صانحا حسة قهثّ

 .... حثٛة انًسٛح شُٕدج انثانس قذٚسُا
 



 

 ما الرٚ حيْل اإلصاب٘ البشٔط٘ ملسٓض الشكس إىل التَاب كبري؟
 

 كذ جخحٌى مؽيلت أبعط مما هخخُل عىذ مٍشع العىش إاى مأظاة بمعنى

 اليلمت،وكذ جىدي بحُاجه إرا لم ًلم بئظعافها على الىحى اإلاطلىب فى 

 الىكذ اإلاىاظب،ولىن ما ألاظباب التى كذ ججعل مٍشع العىش فى جلً 

اإلاشحلت من الخطىسة والخعشض لإلصابت اللتهاباث هبيرة؟ 

ت بيلُت   ًىضح الذهخىس عمش الياؼف، أظخار حشاحت ألاوعُت الذمٍى

 الطب اللصش العُنى، أن هىان بعع ألاظباب التى جحذر داخل

  حعم ؤلاوعان أو فى اإلاىطلت اإلاصابت ببعع الجشوح لذي مٍشع العىش،

:  وجؤدي إاى حذور التهاباث هبيرة فى كذم مٍشع العىش ومن جلً ألاظباب

اهُت للمىطلت اإلاصابت ػير حُذة. 1 . إرا واهذ التروٍت الؽٍش

فى وحىد التهاب أعصاب ؼذًذ ال ًذسن اإلاٍشع وحىد مؽيلت، فِعخمش فى الخجمُل على . 2

اللذم اإلاصابت، وهزا الخحمُل اإلاعخمش ًؤدي إاى عصش واهىعاب الصذًذ إاى أحضاء أخشي 

. من اللذم

ا ؼذًذة الاهدؽاس فى اللذم. 3 . وحىد بىتًر

حذور ججلط صذًذي بالؽشاًين، حُث ًحذر فى الؽشاًين الصؼيرة اإلاالصلت للمىطلت . 4

ا العبحُت للعمىم، مما ٌعبب  اإلالتهبت، وكذ ًىىن ظبب هزا إفشاص بعع أهىاع البىتًر

، مما ًحٌى الالتهاب البعُط إاى التهاب هبير، وكذ ًصل فشاغ باطن اللذم "هُىشوصي "التهابا 

ذ من رلً الاظخمشاس فى جحمُل وصن الجعم ٍض . أو إاى ألاوجاس أو اإلافاصل، لخخفاكم اإلاؽيلت ٍو
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 ++ املشٔحبسجك مع++
ػ

  20/4ػاضىػ21/3برجػاضطالغصظػ

+++ اىزً ّفضل تاُ ذصيٚ فٚ اىيٞو صي٘اخ مثٞشج الُ اىصالج ٕٚ ض٘ء اىْفش 
ماىشٞخ اىشٗداّٚ

ػ20/5ػاضىػ21/4برجػاضودراءػ
 اىشٞخ اىشٗداّٚ+ + + اىقية اىْقٚ ٝضرطٞع اُ ٝذة االعذاء ماألصذقاء  

 20/6ػاضىػ21/5برجػاضقدغدغنػ

 اىشٞخ اىشٗداّٚ+ + + صند ىضاّل ىٞرنيٌ قيثل ٗصند قيثل ىٞرنيٌ هللا 

  20/7ػاضىػ21/6برجػاضططترسغنػ
 اىشٞخ اىشٗداّٚ+ + + ٍضنِ هللا ٕ٘ ّفش اىَر٘اضع 

مم20/8ػاضىػ21/7برجػحاطضىػاضصضغبػ
 اىشٞخ اىشٗداّٚ+ + +  اُ ذشمد قْاٝاك ٍِ اجئ ذقرْٞٔ فٚ ّفضل اىٚ االتذ 

م 20/9ػاضىػ21/8برجػاضصارزغنػباضصضطظػ

 الشيخ الروحانى+ + + سكت لسانك ليتكلن قلبك وسكت قلبك ليتكلن هللا 

م 20/10ػاضىػ21/9برجػاضطذارىػاضحصغطاتػ

اىشٞخ + + +ٍٗع اىضَل اصثخ فٜ عَق عظَرٔ ..  ش ٍع اىطٞش فٜ ج٘  ٖاسج اىشب 
ماىشٗداّٚ

ػ20/11ػاضىػ21/10برجػاضطجاعدغنػ
 الشيخ الروحانى+ + + القلب النقى يستطيع ان يحب االعداء كاألصدقاء 

 

م 20/12ػاضىػ21/11برجػاالطهارػ

  الشيخ الروحانى+++اصْذ صغٞشٙ اىْف٘س ، مٜ ذضْذك اىَِٞٞ اىرٜ ذذَو اىنو

ػ20/1ػاضىػ21/12برجػاضبدطاءػ
ٝااىيح  ٘تٚ ىَِ ّاً ٗاصَل اىقذٗس عيٚ شفرٞح فاُ اىشٞا ِٞ ذٖشب ٍِ االقرشاب  

 اىشٞخ اىشٗداّٚ+ + + اىٞح ٗال ذجذ فٞح ٍذخال ٗال ٍذال 

م 20/2ػاضىػ21/1برجػخدامػاضطدغحػ

الشيخ +++ الزم نفسك بان تصلى فى الليل صلوات كثيرة الن الصالة هى ضوء النفس  
 الروحانى

مم20/3اضىػ 21/2برجػاضحصطاءػ
ال ذعَو عَالًا فٚ ذ٘ترل تذُٗ ٍش٘سج ، ٗأعيٌ أّٔ ال ٝ٘جذ شئ ٝفشح اىشٞا ِٞ ٍثو 

 اىشٞخ اىشٗداّٚ+ + + أّضاُ ٝخفٚ أفناسٓ سدٝح ماّد أً جٞذج 

 

 


