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سؤال: أنا مسيحي باإلسم فقط وأحتاج إلى مساعدة مع 
 ؟؟مرشد روحي

ألْ ٕ٘بن   ٚمؼٗ اٌشٚزٟ.ئٔٗ ألِش ِسّٛد زًمب أْ ٠ؼشف اإلٔغبْ   اإلخبثخ: 

أِبَ هللا، ُٚ٘ " فٟ اٌس١بح اٌشٚز١خ، ٠ٚظْٕٛ أُٔٙ ِمج١ٌٛٓ فبرشْٚوث١شْٚ "

زب١ٌخ ٟ٘ ، فُٙ ٠ؼشفْٛ أْ اٌخطٛح ا٠ٌؼشفْٛ ثنؼفُٙ أِب ٘إالء اٌز٠ٓ ِشفٛمْٛ
 فبؽىش هللا أٚاًل ػٍٝ أٔٗ فزر ػ١ٕ١ه ثأْ رؼشف أٔه رسزبج ئ١ٌٗ..  االلزشاة ِٓ هللا..

اٌؼاللخ ِغ هللا ١ٌغذ ِذخً ثبة ٚأزٙٝ األِش.. ثً ٟ٘ عٍُ ٠ّٕٛ ف١ٗ اإلٔغبْ 

٠ٕجغٟ أْ ٠ؼشف اإلٔغبْ  سٚز١ًب ػجش اٌٛعبئو اٌشٚز١خ ٚإٌّٛ فٟ اٌؼاللخ ِغ اٌشة

٠ٚجسث أ٠ًنب ػٓ األعجبة اٌزٟ أدد وٛٔٗ فٟ اٌسبٌخ اٌزٟ   ..أٔٗ ٠سزبج ئٌٝ هللا

َٚر ْت""اْرو   :اٌىزبة ٘ٛ ػ١ٍٙب، ومٛي َٓ َعَمْطَذ  ْٓ أ٠َْ ِِ : 2عفش سؤ٠ب ٠ٛزٕب اٌال٘ٛرٟ ) ْش 

5..) 

ٚرؼشف ِب رش٠ذ ، اٌدٍٛط ِغ إٌفظ ثذا٠خ األِش ٟ٘

ِٚب ٟ٘ األِٛس اٌزٟ   رغ١١شٖ، ِٚب رش٠ذ ئمبفزٗ فٟ ز١بره..

ٚرؼشك وً ٘زا ػٍٝ هللا   رؼطٍه ػٓ اٌطش٠ك اٌشٚزٟ..

ال  ٚرطٍت ِؼٛٔخ ٌٍزخٍـ ِّب رش٠ذ، ٚلٛح ٌز١ّٕخ ِب رش٠ذ..

اٌٛعبئو  وزٌه، ز١ث أٔٙب ِٓ أُ٘ اٌقالح رًّٙ

َّٛد  ..اٌشٚز١خ ، ٚفٟ وً اٌقالح فٟ وً ٚلذ رؼ

اؽىش هللا ػٍٝ ػطب٠بٖ ٌه، ٚػٍٝ اٌّؾبوً   زبي..

ٌزىٓ اٌقالح ٟ٘ خضء ِٓ   فٕسٓ ال ٔؼشف ِب ٘ٛ اٌقبٌر ٌٕب..  أ٠ًنب..

 ..ٟ ِفٍخ ِغ هللا رجبسن اعّٗفبٌقالح ٘  ..ز١بره

ٌه ٚمغ اٌىزبة اٌّمذط ٚسثّب ٠ف١ذن وز  أ٠ًنب.. لشاءح اٌىزبة اٌّمذط ال رًّٙ

اٌٙبِخ أ٠ًنب  اٌٛعبئو اٌشٚز١خ ِٚٓ اٌخبؿ ثه، اٌّغّٛع ػٍٝ اٌّسّٛي

ٚدِٗ ١ٌّٕٛ اإلٔغبْ فٟ  عش اٌزٕبٚي ِٓ خغذ اٌشة، ٚعش اٌزٛثخ ٚاالػزشاف ٟ٘

 اٌس١بح ِغ هللا..

"اِْلَزشِث ٛا ئٌَِٝ  :اٌٛزٟ اإلٌٟٙ ٠مٛي  ال رن١غ ٚلزه..

" ُْ رٕغٝ أْ ٚال   (.8: 4سعبٌخ ٠ؼمٛة ) هللِا َف١َْمَزشَِة ئ١ٌَِْى 

هللا ٠شٜ ٠ٚؼشف اٌمٍٛة، ٚ٘ٛ ثبٌزأو١ذ ٠شٜ ِسبٚالره 

  ٚخٙبدن ِّٙب وبْ.. ١ٌىٓ اٌشة ِؼه،،،
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ػٕذِب وبْ ثٕٛ اعشائ١ً فٝ اٌجش٠خ 

ِززِش٠ٓ ٚوث١شٜ ثغ١ٕبء. وبٔٛا 

اٌؾىٜٛ ػٍٝ هللا ٚػٍٝ ِٛعٝ 

إٌجٝ، ٚثغجت رّشدُ٘ اٌذائُ 

ٚػذَ هبػزُٙ أسعً هللا ػ١ٍُٙ 

ز١بد عبِٗ ٌؼمبثُٙ ٚرأد٠جُٙ .  

 ٚوً ِٓ رٍذغٗ اٌس١ٗ ٠ّٛد .  

ثبو١ٓ  فز٘ت اٌشؼت إٌٝ ِٛسٝ ٔبد١ِٓ

، ٚطٍجٛا ِٓ ِٛسٝ ٚربئج١ٓ ػٍٝ غالظخ لٍٛثُٙ

إٌجبح ٚاٌخالص ِٓ ٘الن اٌذ١ٗ، فمبي اٌشة 

ِ سشلِخ }}ٌّٛسٝ  ٚمؼٙب ئفٕغ ٌه ز١ٗ 

فىً ِٓ ٌ ذَؽ ٚٔظش ا١ٌٙب ٠س١ب.  ػٍٝ سا٠ٗ .  

فقٕغ ِٛعٝ ز١ٗ ِٓ ٔسبط ٚٚمؼٙب 

ػٍٝ اٌشا٠ٗ . فىبْ ِزٝ ٌذغذ اٌس١ٗ أغبٔبً ٚٔظش ئٌٝ ز١ٗ 

 (.  9-8: 12)ػذ  {{إٌسبط ٠س١ب

ػ١ٕٛٔب إٌٝ اٌص١ٍت اٌّشفٛع ػ١ٍٗ سثٕب  ٚٔذٓ ٔشفغ

٠سٛع اٌّس١خ ٌٕجذ ف١ٗ اٌشفبء ٚاٌمٛح ٚاٌخالص، 

ٌٚذغٕب ثسُ اٌذ١ٗ أٜ ثسُ ألٕٔب ج١ّؼبً لذ أِدجٕب 
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اٌخط١خ اٌمبرً ١ٌٚس ٌٕب سج١ً ٌٍٕجبٖ إال أْ 

ٔشفغ ػ١ٕٛٔب إٌٝ اٌّصٍٛة ثئ٠ّبْ ٚسجبء ثبثذ 

سة ٚثزٛثخ ٚأٔسذبق لٍت ٌٕٕبي اٌخالص ِٓ 

ٌغفشاْ اٌّغ١ر اٌّقٍٛة ٠غٛع اٌّدذ 

ِٛد اٌخط١خ خطب٠بٔب ٚاٌمب٘ش اٌّٛد .... 

 . ثّٛرٗ ٚل١بِزٗ ِٕزظشاً 

فشخٛا فٝ ٚخٙه اْ رقٍت ػٓ ؽؼجه " 

، اٌؾؼت اٌمبعٝ زٍّه خؾجخ اٌق١ٍت ، ِٓ أخٍٝ أٔب 

اٌسبًِ لن١خ اٌّٛد ثاسادرٝ مشثه األثّٗ ػٍٝ سأعه، ٔفنٛا 

، ٚمؼٛا او١ًٍ اٌجقبق فٝ ٚخٙه ِٓ أخٍٝ

ؽٛن ػٍٝ سأعه ٚلقجخ فٝ ١ّ٠ٕه اٌجغٛن 

ثٛثب ِٓ ثشف١ذ ، ٚفبسٚا ٠غزٙضئْٛ ثه، ٚأٔذ 

 ثارنبػه زٍّذ ٘زا وٍٗ ِٓ أخٍٝ.  

سفؼٛن ػٍٝ اٌؼٛد أذ اٌشافغ وبفخ اٌدٙبد 

ثمٛره ... لّذ ٠ب ِخٍقٝ ثبٌدجشٚد ٚوغشد 

ؽٛوخ اٌدس١ُ ػٕٝ .. أػ١طزٕٝ خغذن ٚدِه 

  ٌألثٓ."  لسّخ ألز١ب ثٙب .

ِخٍقٕب اٌسج١ت ٚفبد٠ٕب اٌسْٕٛ صساػبن اٌّفزٛززبْ +  

اٌّغّشربْ ػٍٝ اٌق١ٍت .. رذػٛا 

وً إٌبط ٚرٕبؽذ اٌد١ّغ اْ 

٠مجٍٛا ٌسنٕه اٌزٜ ال ٠ّىٓ اْ 

٠غٍك فٝ ٚخٙٗ أزذ ثً ٠ذػٛا 

اٌد١ّغ ِٓ ٠مجً اٌٝ ال أخشخٗ 

  خبسخبً.
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 الممص تادرس ٌعموب ملطً -كتاب التملٌد واألرثوذكسٌة 

 التملٌد عند بابٌاس
ألحداث السٌد  الذٌن كانوا شهود عٌانبعد انتمال الرسل والتالمٌذ   

  إٌرٌناؤسو بابٌاس مثل لكنٌسةاآباء  ، أهتمالمسٌح الخالصٌة

  بحفظ التملٌد الشفهً الذٌن لرروا أنه ٌرجع إلى عصر الرسل.  

 إٌرٌناؤس تاباتكم" خالل 333بفرٌجٌا "حوالً عام بابٌاس أسمف هٌرابولٌس لمد عرفنا

أهم من ٌوسابٌوس، ألنه ٌنتمً إلى نفس شهادة  إٌرٌناؤس وٌوسابٌوس. وتعتبر شهادة

 المدٌس إٌرٌناؤس ررل متأخًرا عنه للٌالً ، ولو أنه جاء بابٌاس الحلمة التً ٌنتمً لها

.  وضع خمس كتب ،للمدٌس بولٌكربس الذي كان سامعًا للمدٌس ٌوحنا ورفٌمًا بابٌاس أن

ولد  مع العصر الرسولً بابٌاس هذا العمل جًدا، إذ رأى فٌها تاللً إٌرٌناؤس ولد مدح

 بمى هذا العمل "الكتب" حتى المرن الرابع عشر 

فً هذه الممدمة  عنوانه "شرح ألوال الرب" بابٌاس ولد حفظ لنا ٌوسابٌوس ممدمة لكتاب 
رٌات الحٌة للذٌن تعرفوا على أن ٌجمع الذك -لبٌل منتصف المرن الثانً- بابٌاسلرر

وأثك فً الحك الذي لهم...فمتى جاء واحد من الذٌن استمعوا إلى الشٌوخ،  الرسل شخصًٌا
ماذا لال أندراوس أو بطرس؟ أو ماذا لال فٌلبس أو توما، أو -أسأله عن ألوالهم بكل تدلٌك

ما أستمٌه من  فإنً أظن أن  ٌعموب أو ٌوحنا أو متى أو أي تلمٌذ من تالمٌذ الرب...؟
 الكتب لم ٌكن نافعًا لً مثل المنطولات النابعة عن الصوت الحً والذي ٌبمى حًٌا".

 التملٌد الكنسً عند المدٌس إٌرٌناؤس

أهمٌة  -فً النصف األخٌر من المرن الثانً - المدٌس إٌرٌناؤس أظهر  

التملٌد الشفوي، وذلن كما ٌظهر من عباراته التً أستخدمها وهو ٌذكر 

، إذ المدٌس بولٌكربس فً سمٌرنا صدٌمه فلورانس بأٌامهما األولى مع

"إنً أتذكر أحداث تلن األٌام بوضوح أكثر من تلن األحداث   لال:

المرٌبة، ألن األمور التً نتعلمها فً الطفولة تنمو مع النفس وتصٌر واحًدا معها. فإنً 
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ونطك فٌه مماله، وأصف مجٌئه  بولٌكربس المكان الذي جلس فٌه أستطٌع أن أصف حتى

وخروجه، وطرٌمة حٌاته ومالمحه الشخصٌة، والمماالت التً وعظ بها الشعب، وكٌفٌة 

ن عاٌنوا الرب، وتالوته الكالم الذي سمعه من مفاوضاته مع ٌوحنا "اإلنجٌلً" وغٌره مم

تمبل  هذه األمور عن  بولٌكربس أفواههم عن الرب وأعماله العظٌمة وتعالٌمه، كٌف أن

. لمد الكتاب الممدس ً تطابك معشهود عٌان لكلمة الحٌاة، ووضع تمرًٌرا عن كل شًء ف

أصغٌت لهذا األمور بشغف بواسطة مراحم هللا التً وهبت لً، وكتبت عنها مالحظات، ال 

 .على ورق بردى بل فً داخل للبً. وبنعمة هللا أتأمل فٌها بحك على الدوام

 الممدسالتملٌد وتفسٌر الكتاب 

لخدمة  للكتاب الممدس فً المرن الثانً أساء الغنوسٌون فهمهم 
أغراضهم الخاصة، مستخدمٌن بعض عباراته منعزلة عن الفهم 

. هذا بجانب ادعائهم استالم تملٌد خفً من الرسل، ٌدعون أنهم الكنٌسة الكلى للكتاب وتملٌد
ولد لام آباء للكنٌسة أولون ٌواجهون  !!ٌفهمونه أفضل من األسالفة أو حتى الرسل

 ".أب التملٌد الكنسً، والذي لمب "المدٌس اٌرنٌاؤس الغنوسٌٌن وٌفندون آراءهم، من بٌنهم

 ٌمكننا أن نوجز فكره فً "التملٌد" فً النماط التالٌة:

بمى التملٌد المنحدر إلٌنا من الرسل محفوًظا خالل تتابع الشٌوخ "الكلمة  -1
 بغٌر انمطاع. الكنٌسة تعنى كهنة وٌمصد بها األسالفة" فً Presbyters الٌونانٌة

 .الكنٌسة الذي ٌجدد شباب الروح المدس بواسطة الكنٌسة ٌحفظ التملٌد فً -2

التملٌد الرسولً لٌس باألمر السري، بل ٌستطٌع أن ٌتعرف علٌه كل الراغبٌن فً لبول  -3
 .هالحك. إنه معلن فً كل كنٌسة من العالم كل

الكتاب وأعادوا إذ تمسكوا بعبارات عزلوها عن  الكتاب الممدس أساء الهراطمة تفسٌر -4
لكنهم لم ٌمرأوها .الكتاب الممدس متجاهلٌن وحدة ترتٌبها بما ٌناسب أفكارهم الخاصة

 الكنٌسة الفهم الحمٌمً للكتاب ٌوجد داخلوال بحسب تملٌد الرسل.لهذا فإن  الكنٌسة خالل
 حٌث ٌحفظ التملٌد الممدس وتعالٌم الرسل. 

https://st-takla.org/books/fr-athnasius-fahmy/st-bolikarbos/index.html
https://st-takla.org/books/fr-athnasius-fahmy/st-bolikarbos/index.html
https://st-takla.org/Holy-Bible_.html
https://st-takla.org/Holy-Bible_.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/7-Coptic-Terminology_Kaf-Kaaf-Laam/Al-Kanisa-Kaneesa__Church.html
https://st-takla.org/books/fr-athnasius-fahmy/st-erinaos/index.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/7-Coptic-Terminology_Kaf-Kaaf-Laam/Al-Kanisa-Kaneesa__Church.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/7-Coptic-Terminology_Kaf-Kaaf-Laam/Al-Kanisa-Kaneesa__Church.html
https://st-takla.org/books/fr-tadros-malaty/cyril/ghost.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/7-Coptic-Terminology_Kaf-Kaaf-Laam/Al-Kanisa-Kaneesa__Church.html
https://st-takla.org/Holy-Bible_.html
https://st-takla.org/Holy-Bible_.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/7-Coptic-Terminology_Kaf-Kaaf-Laam/Al-Kanisa-Kaneesa__Church.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/7-Coptic-Terminology_Kaf-Kaaf-Laam/Al-Kanisa-Kaneesa__Church.html
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 المسٌح ودٌع ومتواضع
ٚد٠ؼب ِٚزٛامؼب ٚلذ  اٌّغ١ر وبْ 

لبي رؼٍّٛا ِٕٝ ٘زا فمذ ػبػ ال 

٠ٍّه ؽ١ًئب. اخزبس أِب فم١شح ٌزىْٛ 

ًِّب ٌٗ، ٚٔغت ئٌٝ أة وبْ ٠ؼًّ  أ

ردبًسا، ٌٚٚذ فٟ ِزٚد ٌٍس١ٛأبد ئر 

ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ِٛمغ فٟ اٌج١ذ 

ٚػبػ ١ٌٚظ ٌٗ ِىبْ ٠غٕذ ف١ٗ 

سأعٗ. وبْ ٠غزؼ١ش ث١زب ١ٌغزش٠ر 

را أساد أْ ٠ؼجش اٌجسش وبْ ٠غزؼ١ش لبسثًب، ٚفٟ ف١ٗ. أٚ ِىبٔب ١ٌؼع ف١ٗ، ٚئ

ػؾبء اٌفقر اعزؼبس ػ١ٍٗ، ٚززٝ فٟ ِٛرٗ ٌُ ٠ىٓ اٌمجش اٌزٞ ٚمغ 

 ف١ٗ وبْ ٠ٍّىٗ 

، ٌُٚ خسًؾب ٚاربًٔب ٠شوجّٙب ٌزٌه ٌُ ٠ىٓ غش٠جب ػٍٝ رٛامؼٗ أْ ٠غزؼ١ش

٠ىٓ ٕ٘بن ٚعبدح ِش٠سخ ٌزٛمغ فٛق ظٙش األربْ ٚئّٔب سمٝ ثجؼل 

 ث١بة اٌق١بد٠ٓ ِٓ رال١ِزٖ.

ِٓ ِدذٖ ٚأخز  أخٍٝ رارٗ ئٔٙب فٛسح ِٓ رٛامؼٗ ٚٚداػزٗ ران اٌزٞ

فٛسح ػجذ ٚٚخذ فٟ ا١ٌٙئخ وأغبْ، رٛامغ ١ٌشفؼٕب ٚرؼت ١ٌش٠سٕب ٚأرٝ 

 ئ١ٌٕب ٠ذػٛٔب أٔٗ ِسزبج ئ١ٌٕب. 

"ٚئْ لبي ٌىّب أزذ ؽ١ئب  اٌدسؼ بزتفمذ لبي ٌزال١ِزٖ سعبٌخ ئٌٝ ف

. ئٔٗ ٠ذػٛٔب فٟ (3: 22)ِذ فمٛال اٌشة ِسزبج ئ١ٌّٙب فٍٍٛلذ ٠شعٍّٙب" 

الِشأح  مذ لبي ٠ِٛبِزٛامغ ٚٚداػخ أٗ ِسزبج ئ١ٌٕب، ف

أػطٕٟ ألؽشة وأْ ال ٠ٍّه ٚ٘ٛ اٌزٞ لبي ٌٙب  عبِش٠خ

أْ اٌّغ١ر ٠شعً اٌزال١ِز ثزاد أٔٗ ٠ؼطٝ اٌّبء اٌسٟ. 

، ِسزبج أْ رسٍّٗ "اٌشة ِسزبج ئ١ٌه"اٌشعبٌخ ػ١ٕٙب 

  ا٢خش٠ٓ ١ٌؼشفٖٛ ِٚسزبج ئ١ٌه ١ٌغزش٠ر ف١ه.ئٌٝ 

https://st-takla.org/
https://st-takla.org/
https://st-takla.org/JESUS-index_.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/01-Questions-Related-to-The-Holy-Bible__Al-Ketab-Al-Mokaddas/070-Colt-VS-Donkey.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/80-Taamolat-Fel-Milad/Contemplations-on-Nativiy__00-index-1.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/05_G/G_052.html
https://st-takla.org/Gallery/Jesus-Christ/07-The-Samaritan-Woman.html
https://st-takla.org/Gallery/Jesus-Christ/07-The-Samaritan-Woman.html
https://st-takla.org/Gallery/Jesus-Christ/07-The-Samaritan-Woman.html
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بالموت داس الموت، وخلصنا ، السٌد المسٌح علً الصلٌب

الخطٌة من حكم الموت، ووهبنا الحٌاة، فصرنا له. ٌملن 

ل اإلنجٌ والموت، كان الشٌطان أًٌضا ٌملن. ولذلن تلمب فً

أي العالم (. 42: 23)ٌو أكثر من مرة بأنه "رئٌس هذا العالم" 

و بالصلٌب، استطاع المسٌح أن  الذي تحت الخطٌة الموت..

ٌمضً علً مملكة الشٌطان، وكذلن بالصلٌب داس الموت، 

 ودفع ثمن الخطٌة..

أٌت ( وٌمول أًٌضا "ر25: 21وإذا بالرب ٌمول عن الشٌطان "رئٌس هذا العالم لد دٌن" )ٌو 

لد هزم الشٌطان فً كل  السٌد المسٌح (.. أن21: 21الشٌطان سالًطا مثل برق من السماء" )لو 

 تجاربه وكل حروبه، ولكنه بالصلٌب لضى علً ملكه.

ب، كل ما التناه الشٌطان خالل آالف السنٌن، أفمده المسٌح إٌاه علً الصلٌ

علً الصلٌب تم الفداء الذي ضٌع مملكته،   لما افتدى الناس من خطاٌاهم.

وأن كان هذا الفادي هو أبن هللا الذي ٌمدم كفارة غٌر محدودة، تكفً لغفران 

علً  -جمٌع الخطاٌا لجمٌع الناس فً جمٌع العصور. لذلن صرخ الشٌطان 

 انزل من علً الصلٌب""إن كنت أبن هللا،  بعبارته المشهورة: -أفواه تابعٌه 

وسكت المسٌح. ألنها عبارة ال تستحك الرد. فهو، ألنه أبن هللا، صعد 

 علً الصلٌب، وملن.

فمال "اذكرنً ٌا رب اللص علً الصلٌب، اعترف بملكوت المسٌح.. 

متى جئت فً ملكوتن". ولعله كان ٌمصد الملكوت اآلتً، الذي ٌأتً فٌه 

ارٌه وٌأخذهم إلً مملكته المسٌح علً الصلٌب، لكً ٌجمع مخت

فاىًٝٗ  وبداًل من عبارة )متى جئت( لال له )الٌوم( تكون معً، السمائٌة.

قد تدأخ ٍٍيمح اىٍسٝح، أٖٝا اىيص اىطٗتاٗٛ. اىٍسٝح عيٜ اىصيٝب أمثر 

جٍاًلا ٗجالًلا ٍُ مه أصحاب اىتٝجاُ، ّغّٜ ىٔ ّٗقٗه "اىرب قد ٍيك 

 أسس ٍٍيمتٔ اىرٗحٝح. ( إّٔ عيٜ اىصيٝب 291ٗىتس اىجاله" )ٍز

ي ملكه. 
 
 ملك بكل استقامة، بكل عدل، بدفع ثمن الخطية ووفاء العدل اإللهي تماًما مبارك الرب ف

https://st-takla.org/Gallery/Jesus-Christ/20-Jesus-on-the-Cross.html
https://st-takla.org/Gallery/Jesus-Christ/20-Jesus-on-the-Cross.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/1-Coptic-Terminology_Alef/Engeel__Bible.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/1-Coptic-Terminology_Alef/Engeel__Bible.html
https://st-takla.org/JESUS-index_.html
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ًّب ٠شفٟ. ١ٌس ٌٕب أْ ٔزسبءي  َّْ اٌشة دائ ثْٛ ٚأ ًّب ِؼزَّ دبٌزٕب ِغ اٌشة إٔٔب دائ

ُٚجذٔب فٟ ا٢الَ.   ٌّبرا ٔذٓ ٘ىزا، ٌّبرا ٔذٓ فٟ ا٢الَ، ٌّبرا 

٠مٛي ألٞ سجت ٔذٓ ِطشٚدْٛ فٟ اٌٛدٟ اإلٌٟٙ ال ٠ج١ت ػٓ ٘زا اٌسؤاي، ال 

األٚجبع، فٟ أٚجبع اٌجسذ، فٟ أٚجبع اٌشٚح، فٟ أٚجبع اٌض١ّش. ٠ىزفٟ اٌىزبة 

اإلٌٟٙ ثأْ ٠الدع رٌه ٠ٕٚطٍك ِٕٗ ١ٌىشف ٌٕب و١ف ٔسزط١غ أْ ٔخشج ِٓ ٘زٖ 

ا٢الَ أٚ و١ف ٔمذس أْ ٔذزٍّٙب ٚٔذٌِّٛٙب إٌٝ طبلخ إثذاع ٚرمشُّة ِٓ هللا فٕجؼٍٙب 

ب ٔ ًّ ػٕذٔب فٟ اٌىزبة اإلٌٟٙ ٚػٛد ثبٌشفبء   .شرمٟ ثٙب إٌٝ اٌسّبءُسٍَّ

ٚثبٌخالص اٌّؤوذ ِٓ اٌخط١ئخ. ٚػٕذٔب ٚػذ ثبٌفشح ٚوشف ٌٍذ١بح األثذ٠خ اٌزٟ 

رأرٟ ػٕذِب ٔزمجًَّ سشَّ هللا ٚٔط١ؼٗ فٟ وً ِب ٔزٚلٗ ِٓ ِصبئت اٌذ١ٔب، فٟ 

 اٌشٚح وبْ أَ فٟ اٌجسذ. 

األدٛاي، فٟ ػزاة وبٌزٞ ػٕذِب ٔىْٛ فٟ دبي ِٓ ٘زٖ 

وبْ ف١ٗ وً اٌز٠ٓ طٍجٛا اٌشفبء ِٓ اٌس١ذ، ٠ىْٛ ٌسبْ 

٠ب اثٓ داٚد » .«٠ب سة اسزّٕٟ» دبٌٕب ِثٍُٙ:

٠ب سة اسزُ اثٕٟ فأَّٗ ٠زأٌُ «. »اسزّٕٟ

ا...   .«خذًّ

َّْ وٍٙب وٍّبد اسزشدبَ ٚ٘زا أشًّ ِٓ اٌشفبء. ػٕذِب ٔطٍت اٌشفبء،  ٔالدع أ

ِِٓ رسشُّة أوثشٔب ٠طٍت شفبء  اٌجسذ، ٚ٘زا ج١ِّذ. ٌىٕٕب ٌُ ٔصً إٌٝ أْ ٔزأٌُ 

ُّصبة  اٌخط١ئخ إ١ٌٕب فٕطٍت أْ رُشفغ ػٕب ٚٔجمٝ ٌٍّس١خ. ِب ٘ٛ ِٛلفٕب ِٓ اٌ

 أ٠خ فالح ٔقٍ ِٟ؟؟ ثؼذ أْ ٔمغ فٟ اٌشش، ثؼذ أْ رجزبح اٌظٍّبُد ٔفٛسٕب

ً٘ ٔذٓ ٚاثمْٛ ثأْ هللا ٔفسٗ ٠ٕذذس إ١ٌٕب إرا ص١ٍَّٕب؟ 

أْ ٔذخً ِؼٗ أْ هللا ٠ش٠ذ أْ ٔسذثٗ؟ ً٘ ٔؼشف ث

  فٟ زٛاس؟
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هللا لبدس ثبٌطجغ أْ ٠سزج١ت فٟ وً د١ٓ، ٚ٘ٛ 

إرا سإٌٔب ٚإرا ٌُ ٔسأي ألٔٗ ٠ؼشف  ِغزد١ت ثبٌفؼً

دبجبرٕب. ِٚغ رٌه فبٌشة ٠فّضًِ أْ ٔىٍِّّٗ ٌىٟ ٔزذسة 

ػٍٝ صذالزٗ. إٔٗ ٠طٍت َِّٕب ٘زٖ اٌذاٌَّخ، داٌَّخ اٌج١ٕٓ 

ػٍٝ أث١ُٙ. ٚ٘زا ِب ٔطٍجٗ فٟ اٌمذاس اإلٌٟٙ لجً أْ 

ٍٕب أ٠ٙب اٌس١ذ أْ ٔجسش »ٔزٍٛ اٌصالح اٌشث١َّخ إر ٔمٛي:  ِّ٘ ٚأَ

هللا ٠ش٠ذ أْ ٠خزٍظ ثٕب، أْ ٠ُؼبششٔب  .« ٕذػٛن أثًبثذاٌخ ٌ

ٌىٟ ٔؼشف إٔٔب اسرفؼٕب إٌٝ ِصبف األٌٛ٘خ ٌٚىٟ ٔذسن أْ هللا رٕبصي إٌٝ ِصبف 

 . <<اٌجشش

ٛأٙب، إرا جبء  َ٘ ٚإرا جبء هللا إٌٝ ٔفٛسٕب وّب ٟ٘، وّب ٔؼٙذ٘ب، فٟ ضؼفٙب، فٟ 

اٌذذ٠ث اٌّؼبصش ٟ٘ إْ ِشىٍخ اإلٔسبْ  .فٙٛ ؽبف١ٙبهللا إٌٝ ٘زٖ إٌفٛس 

ٌؼٛثبد ٠ٍٙٛ ثٙب، ٚظٓ أٔٗ ٠ىزفٟ ثٙزا ال 
ُ
أٔٗ ٠ىزفٟ ثزارٗ ألٔٗ اصطٕغ دِٝ، أ

س١ّب إرا وست ثؼض اٌّبي ٚوفٝ ٔفسٗ شش اٌؼ١ش، فئٔٗ ٠ٕغٍك ػٍٝ ٔفسٗ 

ٚال ٠سأي ػٓ شٟء. ٘زا ٘ٛ شش اإلٔسبْ فٟ ٘زا اٌج١ً اٌزٞ ٔذٓ ف١ٗ، ٌٚٙزا 

  ٠ش، إٌٝ ِزٝ أوْٛ ِؼىُ، دزٝ ِزٝأ٠ٙب اٌج١ً اٌفبسذ اٌشش»٠مٛي اٌشة: 

 «. أَدزٍُّىُ

ػٍٝ ٔفسٗ، ِغ اٌٛلذ ٠ّٛد ألٔٗ ال ٠زٕفَّس. ٔذٓ ػٕذِب ٠غٍك اإلٔسبْ إٌٛافز 

ٌؼٛثبدٍ اصطٕؼٕب٘ب ٚاوزف١ٕب ثٙب، ُٔغٍك ٔبفزح اٌسّبء ػ١ٍٕب ٚٔخزٕك. 
ُ
ِزٝ اوزف١ٕب ثأ

َّّذ ٚلٍجٗ ٠زُثً ٚض١ّشٖ ٠سىغ  اإلٔسبْ ال ٠خزٕك فمظ ِٓ سئز١ٗ ٌٚىٓ ػمٍٗ ٠زج

  .ف١ّٛد سٚد١ًب

اٌصالح ٟ٘ أْ ٔفزخ إٌٛافز ِزٝ  ِب ٟ٘ اٌقالح ئصاء ٘زا اٌٛمغ؟

أَدسسٕب ثبالٔغالق، ٔفزخ ٔٛافز اٌمٍت إٌٝ اٌسّبء ف١أرٟ 

 .هللا إٌٝ ٔفٛسٕب، ٚػٕذ ران فمظ ٔسزط١غ أْ ٔؼ١ش

إرا ِب وٕب ِزأوذ٠ٓ ِٓ ٘زا األِش،  اٌقالح رٕفُّظ.

خ١ّغ ردبسة اٌذ١ٔب ألْ ٔغزط١غ أْ ٔزغٍت ػٍٝ 

   .أسٚازٕب رىْٛ ١ٍِئخ ِٓ ٘ٛاء إٌؼّخ

 خضش{اٌّطشاْ جٛسج }      
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 :اىالٕٗتٜ فٜ ٕذا اىعٝد اىتعد 

أُ ٝقًٗ ٍُ تُٝ األٍٗاخ. اىقدرج عيٚ اإلقاٍح ٍُ  ًلٕٗتٔ تفعه اىسٝد اىٍسٝح قدرج -2

اىرٗح  تُ أٗ ًلٕٗخاىٍٗخ ٕٜ ٍُ صفاخ اىالٕٗخ سٗاء ًلٕٗخ اآلب أٗ ًلٕٗخ اًل

"ٗتعُٝ اتُ هللا تقٗج ٍُ جٖح رٗح اىقداسح تاىقٝاٍح ٍُ .  (3: 2رٍٗٝح . )اىقدس

 .إذاا ٕٗ هللا ٗإب اىحٝاج األٍٗاخ". 

اىرٗح اىقدس ىغفراُ إّٔ استعيُ ىتالٍٝذٓ ّٗفخ فٜ ٗجًٕٖٗ ٗأٍرًٕ أُ ٝقتيٗا  -1

 (.12 –12: 12ٝٗ اىخطٝح، "أقتيٗا اىرٗح اىقدس" )

ٌن معًا ولٌس الثالثة مربوط والصعود والمٌامة الصلٌب للمٌامة معنى الخالص إتمام -4
 مخلص هو الرب.

( اىتٗتحتعتٝر أقاٍّا ٍعٔ أٛ ىٔ اىقدرج عيٚ إعطاء ّعٍح اىقٝاٍح سٗاء اىقٝاٍح األٗىٚ ) -3

 أٗ اىقٝاٍح اىثاّٝح ٍُ تُٝ األٍٗاخ )اىقٝاٍح اىعاٍح(.

 :البعد الروحي 

فكرة تأمٌن اإلنسان ضد الماضً، الماضً دائًما ٌُطارد اإلنسان وهو ابتالع الماضً  -
للحاضر فً حٌاة اإلنسان، السٌد المسٌح عالج هذا الموضوع أنه أتى بالمستمبل كله 
جسد المٌامة ولال له إن كان الماضً ٌبتلع حٌاتن فاألبدٌة ستعوضن هذا. "إن كان 
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ن كان إنساننا الخارجً ٌفنى فالداخل ٌتجدد ٌوًما فٌوًما" الخارج ٌفنى فالداخل ٌتجدد، إ
 اٌم١بِخ لضِذ ٌٕب د١بح ال ٠غٍجٙب اٌّٛد.-  حتى ال ٌصٌر اإلنسان أسٌر الماضً.

 :البعد الطقسي 

، اىمّٝسح دٗرج اىقٝاٍح ٗتعّٚ ٗجٗد اىٍسٝح فٜ ٗسط

، ٗفٜ اىقداس ّقٗه تٍٗتك ٝا رب تٍثٝيٝح اىقٝاٍح ٗقتيٖا

 .تٔ ّتشر ٗتقٝاٍتك ّعترف، تٍّٝا اىٍٗخ ًل ُٝتشر

 س( ىٍاذا ًل ٝقه ّتشر تاىقٝاٍح ّٗعترف تاىٍٗخ؟

فاىذٛ ٝرٝد تتشٝر ٕٗ اىٍٗخ ٍٗخ  ٍٗخ هللا أٍر طتٝعٜ ىمُ اىغرٝب هللا ج( حٝاج

؟ ٍٝٗخ ّاسٗتٝاا فاىالٕٗخ ًل ٍٝٗخ ىذىك ّعتر عُ ٕذٓ اىحقٝقح مٝف ٍٝٗخ هللا اىٍسٝح.

ٗخ داس اىٍٗخ" "تاىٍ فٜ اىقداس فاىقٝاٍح جزء ٍُ طتٝعح هللا ألُ هللا ٕٗ اىحٝاج.

 اىقداس تٍٗتك ٝا رب ّتشر.ىذىك ّقٗه فٜ  "أتطه عز اىٍٗخ"

األعٝاد  ٗمه ٗاىغطاس اىٍٝالد ىعٝد اىقٝاٍح تٍّٝا فٜ رفع تخٗر عشٝح ًل ٝٗجد -

   ىٖا رفع تخٗر عشٝح ىٍاذا ًل ٝٗجد رفع تخٗر عشٝح؟ اىسٝدٝح

ؽشح ألْ اٌغ١ذ اٌّغ١ر لبَ فٟ فدش األزذ ٌٚزٌه ٔجذأ ثجبوش ا١ٌَٛ ِجب

ٌٚزٌه ٠َٛ اٌم١بِخ اٌؼبِخ ١ٌظ ٌٗ ِغبء ألْ إٌٛس  .١ٌٚظ ثبٌؼؾ١خ

  دائُ ٚاٌس١بح دائّخ ١ٌظ ٕ٘بن ِغبء ٌٚزٌه ال رٛخذ ٌٙب ػؾ١خ.

 ٛس ثبوش،ــــــــــــــذاط ٚسفغ ثخــــاٌم ِضِٛس ئال اٌّضا١ِش ال ر قٍٝ -

 

 

  

 

٘زا ٘ٛ ا١ٌَٛ اٌزٞ "

فٕؼٗ اٌشة فٍٕفشذ 

 ٚٔجزٙح ثٗ"
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 ستشهاد القديس هيباتيوس أسقف غنغرة 

 (ثغِٛصح 5)

ي ليلههيف بافيغو يهها القههديس هيبههاتيوس أسههقف  استشهههد
 
ورأس ههه   ، غنغههرة ف

ي 
ههه الم مههههع الم هههه و   ه ي أوااههههل القههههرع الرابههههع، ف   

 
األبرشههههية وسههههاس شههههعلها ف

م. وكههههاع مههههن عبااههههه العنههههام الم ههههام    عههههن ألوهيههههة   214النيقههههاوو األول سههههنة 
ي ال هههههوهر، مينهههههدا  هههههيل الهر قهههههة األر وسهههههي    

 
كلمهههههة ا وم هههههاواته ألبيهههههه ف

هفواألبولينار     وا وفاتيا  . ي    وغي 

ة وعهع واة عدههدة ولهه ا  ي أويهاي ة هي 
 
ي فعلهها ف

فه ا بموهبة صنع الع ااه  الهي  ويد شر
 . ي  لق  بالع ااي 

ي أههههههام الملههههك ي ههههطندو بههههن ي هههههطنط    
 
ومههههن ع اابههههه أ ههههه ف

العنيف،دخهههههل مهههههن الهههههي  لي المخهههههافع الملكيهههههة تنههههه    مخيهههههف. 
هههههه لي المخهههههافع و قتههههههل ههههههه ا  ي

فعرسهههههل لي القههههههديس  البههههها منههههههه أع همذ 
 .  التن   

فهههههه ه  الههههههرا ي القههههههديس لي هنهههههههاك وععههههههد أع صهههههه ي يههههههال للخهههههههدام أع 
ههههموا بهههههه النهههههار فيعلهههههوا فعخههههه   ه ي سهههههافة المدانهههههة و   

 
ه معهههههوا فطبههههها ف

ي فهههههف التنههههه    ويهههههادة بهههههها مل مههههها لي األتهههههوع 
 
القهههههديس عكهههههاف  وو هههههعه ف

ق   فافي 

األع وعهة أمهر الملهك بتعليهم رسهف القهديس عه ي مهدار المخهافع وفيمها كهاع  وته كارا لهه  
ي األول ياصهههههههههههههدا 

 
القهههههههههههههديس رامعههههههههههههها مهههههههههههههن  يقيهههههههههههههة بعهههههههههههههد ا عقهههههههههههههاد الم مهههههههههههههع الم ههههههههههههه و 

ي الطع هههم، فوثلهههوا  gangra غنغهههرة
 
خهههعل عليهههه فع هههم مهههن الهرا قهههة كههها وا يهههد كمنهههوا لهههه ف

ي اوم عليه ورممو  بال  ارة وماي شهيدا 
 
 .عذار(  22)ف

 فلمههها علهههف أههههايي مدانهههة غنغهههرة بوفهههاة راعهههيهف ال هههال  
ي مخههه ع تههه   

 
ثهههف  رفهههوا م هههد  ف

ي المدانة. 
 
 أشعوا لي الم ل ال و يتل به و قلوا بقاها  المقدسة بكل لكرام ودفنوها ف

 بركاته ت وع معنا. ولععنا الم د دااما. عم    
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 لقخ اٌدجً اٌشاعخ

فٟ ثعط إٌّبطك اٌصذغا٠ٚخ ٠ٛجض ٔجبد غغ٠ت  

، ٠ّٕٛ د١ش Tumbleweedاصّٗ ربِجً ١٠ٚض 

٠غغس ف١ٙب جظٚعٖ  أْ رٛجض ِٕطمخ عطجخ ٠ضزط١ع

أٚعالٗ ٚرّزض صبلٗ، فاطا جفذ اٌغِبي فزّٕٛ 

ٚأعضِذ اٌغطٛثخ سٍع إٌجبد جظٚعٖ ِٓ األعض ٚاٌزفذ دٛي صبلٗ ٚرىٛع عٍٝ طارٗ. 

ف١ص١غ وٛعح جٛفبء ِٓ اٌجظٚع ٚاألٚعاق اٌجبفخ، رذٍّٙب اٌغ٠بح ٚرٕمٍٙب ئٌٝ عشغاد 

خ عطجخ عبص اٌغ٠خ أٌمزٗ فٟ ِٕطم أْ اٌى١ٍِٛزغاد عٍٝ اِزضاص اٌصذغاء اٌٛاصعخ. فاطا دضس

إٌجبد ٠غصً جظٚعٖ ِغح أسغٜ فٟ اٌغِبي فزٕزعش أٚعالٗ ٚرّزض صبلٗ. ٠ٚظً وظٌه ئٌٝ 

د١ٓ رجف اٌزغثخ ف١زىٛع ِغح أسغٜ ٠ٚزغن ٔفضٗ ٌٍغ٠خ ٚ٘ىظا رزىغع صٚعح د١بح ٘ظا 

إٌجبد اٌّضى١ٓ اٌظٞ ٠ٕزعش ثعط اٌٛلذ ٠ٚظثً ٠ٚجف 

اغٍت اٌٛلذ ٚ٘ٛ فٟ إٌٙب٠خ ِجغص وغح ِٓ األٚعاق 

 اٌجظٚع اٌجبفخ اٌزٟ ال رضّغ ش١ئب ٚال رٕفع ش١ئب.ٚ

فُٙ  إٌجبد ٘ظاٚوض١غ ِٓ إٌبس ٠ع١شْٛ د١بح رشجٗ د١بح 

ٌٚز١بعاد ٘ظا اٌعبٌُ ١ٌٚش ٌُٙ ٠زغوْٛ أٔفضُٙ ٌٍغ٠خ 

  جظٚع صبثزخ فٟ اٌغة اٌظٞ ٠ّزصٛا ِٕٗ عصبعح اٌذ١بح.

ٌظٌه ف١ٍش ٌُٙ د١بح ِز٘غح ٚال ٠ذٍّْٛ صّبع عٚح هللا فٟ 

صاسٍُٙ فُٙ فٟ اغٍت أ٠بَ د١برُٙ ال شٟء صٜٛ جظٚع ٚأٚعاق جبفخ رمظف ثٙب ع٠بح اٌعبٌُ 

اٌذ١بح ئٌٝ جفبف عٚدٟ ٌمض  ُٗ ٚرّضٝ ثٙأ٠ّٕب رشبء ٌمض اثزعضٚا عٓ اٌغة ٌُٚ ٠ضجزٛا ف١

 أصجذذ د١برٗ عِبال ٚصشٛعا ٚججبال. 

عز٠زٞ.....ئْ اٌعٛاصف رٙت ٌٚىٕٙب ال رعصف ثىً شٟء، لض رٙضَ اٌىٛر اٌضع١ف ٌٚىٕٙب 

رٙز شج١غح صغ١غح ٌٚىٕٙب ال رإصغ فٟ اٌجٍٛطخ اٌم٠ٛخ........ فّٓ  ال رزدزح اٌججً اٌغاصز

ال رجعً اٌزجبعة رٙزن ٚال األدضاس   ب ال رٙزٖ اٌعٛاصف..وُٓ ججًلا عاصشا  أٔذ ئطْ؟؟؟

اٌعٛاصف ئطا ٘جذ رأسظ فٟ طغ٠مٙب اٌغِبي إٌبعّخ ٌٚىٕٙب ال  أْ رزعجه

 رجغف اٌصشٛع اٌم٠ٛخ اٌضبثزخ. أْ رضزط١ع

ٕذاًل ثبثًزب ال ردشفٗ  و ٓ خجاًل ساعًخب ال رٙضٖ اٌؼٛافف، ٚوٓ خ 

 ا١ٌّبٖ

https://st-takla.org/
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 جِٞٗىزا تِٞ اًإلحترا ًعد. . ًىٞ٘ا جٞحٗىزا ىَشاموا مثرأ ٍِ

 مو ٍع، ٗ ٍ٘قف مو فٚ ٝظٖرـ  جىحٞاا شرٝلـ  آلخرا اًحترإ 

أُ  ٝعْٚ اًإلحتر.  ..  ا جٞحٗىزا جىحٞاا فٚ ارقرٗ  ارح٘

  حرٝتٖا  مالٍٖا.  ٖٝارأ ( فٚ  جلزٗ)  جتلزٗ ًتحتر

ٗراء  ٍِٗ سىْاً اٍا..أ  ضعفٖا حتٚ. . شغيٖا..  يٖا..إٔ

 .  سىْاا

 ىَا اا جٞد ستَعا ىجٞدا عإلستَا.. ا ًلاأٗ  ٝست٘جة اًإلحترا 

  ّتثٔ.. إ  ُىتيفزٝ٘ا غيق. .ا جىجرٝدا كتر..أ  جتلزٗ تق٘ىٔ

 ٝاـ  ركتد و..  ٕ ّٞاتلأ تُنشر ًل..   سرٝعاا ضتعتر ًل..  تقاطع ًل..  تتسٌ..إ  جٖٖاٗ ىٚا ّظر..أ

 ؟   ىٌٖ ٝستَع ًل جىحٞاا شرٝل ُأل خيٚدا  غضة ٍِ ُٝعاّ٘ خجاٗىزا غيةـ إُ أ ٙعزٝز

 ّٖاإ تعد تفٌٖ ىٌ؟ أ صدٝقتٖا أٗ  ختٖاأٗ أ يٖاإٔ ٍع ىحدٝثا تُطٞو جدتٖاٗ ى٘إذاا  تْزعج ذاىَا

 حثٞثٚ ٝا!!!   حتٞاجاتٖاا تسد ىٌ ّل؟ ٗإ تسَعٖاأُ  ىٞلإ جتحتا

 ىٚا جتحتا َّاإ ٍشامو ٍِ هتق٘ ىَِا عَيٞح هحي٘ ىٚا جتحتا ًل جحٗىزا

.   ىَشاموا مو ىحو ٝنفٚ اذ، ٕٗ فئدا حضِٗ حاّٞح ٝدٗ  صاغٞحأذُ 

 ُألٍا، ٗا ُألٍاا ٝعطٚ اًإلحتر، ٗا اًإلحترا ٝعْٚ عإلستَاا ُأل

 .  ًىسالا رٍصد

ا.. ؟!   قيثٔ  ىٚا ىطرٝقا ىلِ تُسٖوٗ تُرٝحٔ " حق ٍعل"  ميَحإُ  ٓٝسعد جلزٗ أٙىر كتقدٝر ثاّٝا

 فٚ غثحراغٞر  ٝجعيٖا. .ٗ اا جد  ٝجرحٖا سىْاا ًٍاأ جتلزٗ ىتعيٞق ٍلاحترإ ًعد. .إُ  تعيٌ وٕ

.  ىْنداٗ ىعْدا حٞاّااٗأ ىغضةا  رجإلثا ٝنفٚ ٍْٔ ىسخرٝح..ٗا  آلخررأٙ ا تسفٞٔ؟!!  أُ  ٍعاشرتل

 خىيعالقا سساأ اذٕٗ بىشثاٗا هىألطفاٗ  جِٞٗىزا ىنال تت٘فرأُ  ًلتد.. حرٝح أٙىرا عِ ىتعثٞرا

 .  ءجىثْاا ىسيَٞحا

 يٖإأل  ٍلاتإحتر ىل تخضعٖاٗ جتلزٗ تنسة ّل. .إ صدٝقٚ ٝا ركتد وٕ وٕألا اًحتر.. إ ثاىثاا

 ْٖٝٞٔ  اذٕ ُأل جلزٗ وإٔ حق فٚ تنيَح تخطئٚأُ  ٍِ تْتٚا ٝا رٙحذ؟  إ ىٌٖ ٍحثتلٗ خ٘تٖاٗأ

 جلزٗ ٙىدٗا تخدٍٚأُ  تْتٚا ٝا ٙجتٖد.  إ أٙىرا فٚ ٍعٌٖ ٍختيف ُما ى٘ٗ حتٚ ٍتٔامر حٝجر.. ٗ

 .  قيثل ٝسر ٍا ىٚا ٝسعٚٗ مثرأ جلزٗ فٞحثل  تحة عيٌٖٞ تسأىٚٗ

.  ٍْٔ ٙتسخر ًل..  رادجإلا ضعٞف جلزٗ ُماإُ   ىضعفا اًحتر.. إ تعأارا

 .  ىحةا ىغح فٖ٘ ىتشجٞعا ٍاأ. . ىْندا سساأ ىْقدأُ ا ٙتذمر، ٗ اا مثٞر  تْقدٝٔ ًل.ٗ
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كأسان من العدس األسود  لمكوّنات:ا

المسلوق. كأس من األرز المسلوق. نصف 

كأس من البقسماط المطحون. ملعقة 

كبيرة زعتر . ملح حسب الرغبة. ملعقة 

ملعقة صغيرة  اتبهارو  صغيرة فلفل أسود

البصل البودرة. نصف ومن الثوم البودرة. 

 كأس من الجزر المسلوق والمبشور. 

نحضر وعاءً عميقًا ونضع بداخله األرز، والعدس، والجزر،  طريقة التحضير:

والبقسماط، والزعتر، باإلضافة إلى خليط البهارات ونخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات 

ص الهامبرجر باليد على شكل أقراص متوسّطة الحجم. مع بعضها البعض. نكّور أقرا

نحضر مقالة ونضع بداخلها القليل من الزيت، ثم ّنضع بداخلها أقراص الهامبرجر، 

 وبالف هنااااااااااونحمّرها جيدًا من الجهتين. 

 

  

 

: أروش ثالثخ ِٛامغ فٟ اٌىزبة اٌّمذط ٚسد ف١ٙب اعُ اٌّالن  ِبسطعإاي ؽٙش 

 ١ِخبئ١ً؟

 (.7: 12فٟ صفغ اٌغؤ٠ب )عؤ – ط (.9فٟ عصبٌخ ٠ٙٛطا )٠ٗ – ة (.3: 10صفغ صا١ٔبي )صا فٟ – أ

آًلً اىسٝد اىٍسٝح ماّخ ٍٗضع  آٝح ٍع اىشإد عُ أُ اذمرعإاي ؽٙش أثش٠ً:  

 ؟سرٗر اآلب اىسٍاٗٛ

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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خطٛاد رغبػذن ػٍٝ 
 ردٕت آالَ اٌشوجخ

 من الشكوى تزيد العمر، تقدم مع
 قاعدج إًٔ ولعل الركبة. آالم

 اىحفاظ ٕٜ الركبة، آالم لتجنب
 رطل فكل ،اىصحٜ اىٗزُ عيٚ
 إضافية أرطال 4 يضيف زيادة

 عند ركبتيك على الضغط من
 اىرمتح: آًلً ىتجّب ٕاٍح ّصائح ..الساللم وهبوط صعود أو السير

 إذا إال وهبوطا ، صعودا   السلم باستخدام تقوم ال  : اىسيً تاستخداً تقًٗ ًل       -1

 الرضفتين على الضغط من المزيد تضفي الحركة هذه ألن جيدة، صحية حالة في كنت
  الركبة(. رأس )عظمة

 تعاني كنت إذا  :ٗاىحشائش اىعشب عيٚ تسٝر ًل       -2

 اختر الركبة، في إلصابة تعرضت قد أو العظام، هشاشة من
 على السير من بدال   العادية الطرقات أو رصفةاأل على السير
 من المزيد تضيف إنها حيث بالحصى، المليئة الطرقات أو العشب
 التعثر. لمخاطر وتعرضك ركبتيك على الضغط

 تقم ال :اىقرفصاء تطرٝقح اىجيٗس فٜ تفرط ًل       -3

 تظل ركبتيك أن وتأكد درجة، 09 من أكثر بزاوية الرجل بثني
 مباشرة. قدميك فوق دائما  

 تعتبر :ىيفخذ اىداخيٝح اىعضالخ استخداً       -4

 عضالت باسم أيضا   )تعرف القوية الضامة الفخذ عضالت
 الضغط واستيعاب المتصاص شديدة أهمية ذات الداخلية( الفخذ
 أبسط ولعل الركبة. بإجهاد تقوم ال أنك يعني وهذا المشي، أثناء

 جالسا . كنت كلما تينالركب على الضغط هي لذلك، طريقة

 يكفي، بما عاليا   الدراجة مقعد جعل من تأكد : اىدراجح ٍقعد تخفض تقً ًل       -5

   لها. انخفاضا   األكثر النقطة في )البدال( الدواسة تكون عندما مستقيمة ركبتك تكون بحيث
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