آهً أمطأٗ ،ىٌ ٝطيخ ثىض٘دزٗ ،ال ّؼ ٚإىٖٞج ..
ٗإىث دجىْٞو ثىَْٞـ ثىقوُٗ ثىيٗ ٕ٘ ٙفور دال مطٞز ٝقف
أٍجً ثىَؼَوثُ مضجةخ ّجةذج ػِ آهً ٗىًٝضٍٔ ،قوٍج ػٌْٖ ؽَٞؼج
ٍؼَ٘هٝز ص٘دز ف ٚإًَّٔ٘ٙ ٚج.
فَو مطجٝجٌٕ ،ى ِٞفق ٠أعْجء ٙيذٔٗ ،إَّج فٞجصٔ
أٞٝج مئدِ ىيذٌٖٗ ،ىيىل ٌّ ثٟح دٔ ٗقجهٕ" :يث إدْٚ
 -1أقوال البابا شــــنودة الثالث
ثىقذٞخ ثىي ٙدٔ ًٌّس" ..
 -2ذهبٌات جدٌدة للبابا
إُ هللا ال  ٌْٝدضذٌ ٌٝثإلّْجُ ىيثصٔٗ ،دأُ ٝيضَِ
تواضروس الثانى
ىْفْٔ ثألػيثً مَج فؼو آهً ٗف٘ثء ،دوال ٍِ أُ ٝوْٝج
 -4إعرف وتعلم من مٌالد
ّفَْٖٞج أٍجً هللا ،أمي مو ٍَْٖج ٝيق ٚدجىيّخ ػيٚ
السٌد المسٌح
غ.ٌٓٞ
 -7بستان الخدام
أٍج ثىْٞو ثىَْٞـ فيٌ ٝيق ىّذج ػي ٚغٗ ،ٌٓٞإَّج
 -11مع الكتاب المقدس
أمي ىّخ ثىغٗ ٌٞفَئ ّٞجدز ػْٔٗ ،قوً ػْٔ ٍؼَ٘هٝز
 -11قدٌس العدد
ص٘دزٗ ،أفٌؿ دنو ٕيث قيخ ثٟح فقجه "ٕيث ٕ٘ إدْٚ
 -12أعزائى الشباب
ثىقذٞخ ثىي ٙدٔ ًٌّس" ...
 -14تحت جناحٌه
 -16إجتماعٌات
ثىي ٙدال مطٞز ٙجً فجٍو مطٞز ٍِ أؽيْج ..
 -17دعوة للحب
ىٌ ٝنؾو ٍِ أُ ٝضقوً ّٗٙ ٠ف٘ف ثىنطجر ،ىٞطيخ
 -11آٌة وقصة
ثىؼَجه ٍِ ٝو ػذوٓ ٘ٝفْجٗ .ىَج ثّضقٕ ٍْٔ ٚيث ثىْذٚ
 -11تســــالــــى
ثىؼظ ،ٌٞأؽجدٔ فٗ ٚهثػز "إَّـ ث ُٟألّٔ ٝيٞق دْج أُ
 -21الصفحة األخٌرة
ّنَو مو دٌ" ٗأػطجّج دٖيث هًّج ػَٞقج ف ٚفٞجصْج،
أػطجّج هًّج أُ ّقَو مطجٝج ثىغٗ ،ٌٞثُ ّوفغ ثىغَِ
ّٞجدز ػٌْٖ ،دنو ًٗ ،ٚٝأُ ال ّقف ٍذًٌ ِٝىيٗثصْج ٍَٖج مْج أدٌٝجءٗ ،أّْج دٖيث ّنَو مو دٌ.
أصٌثك صْضطٞغ أُ صوًح ّفْل ػيٕ ٚيٓ ثىفٞٞيز؟
إُ ثىقو٘ٝ ِٝفْج ىٕذ ٚثىفٌ ٝق٘ه" :إُ ىٌ صْضطغ أُ صقَو مطجٝج غٌٞك ٗصْْذٖج إىٚ
ّفْل ،فؼي ٚثألقو ال صؾيِ ٗصو ِٝغٌٞك ٗصقَئ مطجٝجك".
ٗإُ ىٌ صْضطغ أُ ّقَو مطجٝج ثىْجُ ،فؼي ٚثألقو فيْقضَو مطجٝج ثىْجُ ٍِ ّقّ٘جٗ ،ىْغفٌ
ىٌٖ  ..دٖيث ّٖذٔ ثىَْٞـٗ ،دٖيث ّْضقق أُ ّوػ ٚأٗاله هللاٗ .دجىقْجُ ثىيّ ٙؼجٍو دٔ ثىْجُ،
ٝؼجٍيْج هللا ..
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ذهبٌات جدٌدة مع البابا
تواضروس الثانى

 +ثُ ٗؽووو٘ه هللا ٍؼْوووج ال ٝؼْووو ٚأُ ّذقوووٌ فووو ٚقوووجًح دوووال
ػ٘ثٙووف ،ىنْوؤ ٝؼْوو ٚأُ ّذقووٌ فوو ٚقووجًح ال صْووضطٞغ أٙ
ػجٙفز أُ صغٌقٔ.
 ٍِ +صؼ٘ه ػي ٚثىؼطجء ،ال صؼ٘قٔ ثّنْجًثس ثىٍَِ.
 +قيش ىيً٘هر فوع ْٚٞػِ هللا  ..ففجفش ػذٌٞثً..
 +دجالدضْجٍز صٖؼٌ أّل أفٞوٗ ،دجىٚالر صٖؼٌ أّل أق٘،ٙ
ٗدجىقخ صضَضغ دقٞجصل.
 +قو ٝضأمٌ ٗقو ٝذطب ،ىنِ الدو أّٔ ّْٞضؾٞخ.
 +ثألٍجًُ :ح عٌ أح.
 +هللا ال ٝنضجً أٙقجح ثىنفجءر ،ىنْٔ ٝؼط ٚمفجءر ىَِ ٝنضجً.
 +ال ٝقووجُ فووخ ثألٕوونجٗ دنغووٌر ًمٝووضٌٖ ،فْٖووجك إٔوونجٗ ْٝووض٘ ُْٟ٘ثىقيووخ ًغووٌ قيووز
ثىيقجء.
ٗ +صذق ٚأّش ٝجًح ،ثىَنجُ ثى٘فٞو ثىيٌٝ ٙصجؿ قيذ ٚف.ٔٞ
 ٍِ +ػؾجةخ ثىنيَجس :ميَز "مَْز" أًدؼز فٌٗفٗ ،ميَز "أًدؼز" مَْز فٌٗف.
 +دجألٍِ مْج ّفضقو ثىقٌٝزٗ ،ثىّ ً٘ٞفضقو ثىَقذز .أّج مجةف ٍِ غو ألّْوج ّوْفضقو ثإلّْوجّٞز
(ٍقَ٘ه هًٗ.)ٔٝ
 +ال صٖضٌ دَِ ٝنُ٘ ًثةؼج ً ف ٚثىذوثٝز ،ثٕضٌ دَِ ٝذقً ٚثةؼجً ثىٍ ٚج ال ّٖجٝز (ٕنْذ.)ٌٞ
 +ميَج ػٌفش ،ػٌفش أّْ ٚال أػٌف.
 +أفٞوو ٟجقووز ٕووٟ ٚجقووز ثىغفوٌثُٗ ،أفٞووو قوو٘ر ٕوو ٚقو٘ر ثىَقذووزٗ ،أًٗع قوووًر ٕوو ٚقوووًر
ٝذ ٠ثىْفِٗ ،أػظٌ ّالؿ ٕ٘ ثىٚالر.
 +إىث ًأٝش ٕنٚجً ْٝجٍقل مغٌٞثً فجػيٌ أّؤ ٝقضٌٍول ىوًؽوز مذٞوٌر ٗال ٌٝٝوو أُ ٝنْوٌك،
فال صضَجه ٙدجمطجةل.
 +مِ ىطٞفج ً ٗىنِ ىٝ ِٞؼٞفج ً (ؽً٘ػ د٘ٓ ثألح).
 +ثىقٞجر صقضجػ إى ٚصؾجٕو دؼ ٜثألفوثط ٗدؼ ٜثألفؼجه ٗدؼ ٜثألٕنجٗ ،ىن ٚصْضٌَ.
 +ثىنضجح ثىَقوُ ٍغو ف ِٞثألًْٝ :ضْو ػي ٔٞثإلّْجُ ٗقش ثألىٌ ٗثىقَُ ٗثىٞٞق.
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ٝ +جػٌ دضجع ثىقجؽجس ثىقوَٝزٕ٘ :فيْج فجؽز ػْوك ىٖٞج قَٞز ٕو٘ف قيو٘ح صنوُ٘ ّويَٞز
ثٗ ٕ٘ف ّجُ صنُ٘ ًفَٞز .صؼذْج ٍوِ ثىْوجُ ثىيتَٞوز ثىيو ٚػجٖٝوز دوأىف ٗٓ ٗثىيو ٚموو
فٞجصٖج غٔ.
 ٍِ +ثىنفجؿ ٘ٝىو ثىْؾجؿ.
 +أؽَو ثىذٌٖ ٍِ ْٚٝغ فٞل دجدضْجٍز فٝ ِٞؼيٌ أّل دقجؽز إىٖٞج.
 +ثىٖووؾٌر صٚووْغ ٍيٞووُ٘ ػوو٘ه مذٌٝووش ،ىنووِ ػوو٘ه مذٌٝووش ٗثفووو ٝقووٌ ٍيٞووُ٘ ٕووؾٌر.
ال صوع ّيذٞز ٗثفور صقٌ ثإلٝؾجدٞجس ثىض ٚدقٞجصل.
 +فخ هللا ٕ٘ ثىقخ ثى٘فٞو ثىي ٙإُ غٌقش فّ .. ٔٞؾ٘س.
ً +ثقووووخ أفنووووجًك ألّٖووووج ّضٚووووذـ أفؼووووجالًًٗ .ثقووووخ أفؼجىوووول ألّٖووووج ّضٚووووذـ ػووووجهثس..
ٗػجهثصل ّضٚذـ ٟذجػجًٟٗ ،ذجػل ّضقوه ٌٍٞٚك.
 +إىث مجُ ػي ٚأُ أىن٘ ثىٚوثقز ف ٚميَز :فئّٖج ثىٌثفز.
 +ثىٖؼً٘ دجٟمٌ ِٝفجّز ّجهّز ،ال َٝضينٖج إال أّقٞجء ثىقي٘ح.
 +ثىَووجه ٝقوو٘ه ىوول :ثًدقْوو ٚصووِْ مووو ٕووبٗ .ثى٘قووش ٝقوو٘ه ىوول :ثصذؼْوو ٚصووِْ مووو ٕووب.
ٗثىَْضقذو ٝق٘ه ىل :ؽجٕو ألؽي ٚصِْ مو ٕبٗ .هللا ٝق٘ه ىول :فقو ٠ثىمٌّوٗ ٚأّوج أػطٞول
مو ٕب.
 +فٞظ ثىَقذز ْٕجك ثىَْٞـٗ ،فٞظ ثىَْٞـ ْٕجك ثىفٌؿ.
 +ثىَٚش فِ ػظ ٍِ ٌٞفُْ٘ ثىنالً.
 +إىث ّجػوس ثٟمٌ ِٝػي ٚصققٞق أفالٌٍٖ ،فْ٘ف صققق أفالٍل أٞٝجً.
 +ثىنالً مجىوٗثء :إُ أقييش ٍْٔ ّفغٗ ،إُ أمغٌس ٍْٔ قضو.
ٟ +يذش إى ٚثىٌح فجّضؾجح ى ٍِٗ ٚمو ٍنجٗف ٚثّقيّ.)4::4ٍَ( .ٚ
 +ثالدضْجٍز ٕ ٚثىيغز ثى٘فٞور ثىض ٚال صقضجػ ثىٍ ٚضٌؽٌ.
 +ثىوٍ٘ع ميَجس ف ٚثىقيخ ىٌ ْٝضطغ ثىيْجُ ّطقٖج ٗىٌ ْٝضطغ ثىقيخ صقَيٖج.
ًّ +جىز إىٙ ٚوٝق :أّج ىل فٝ ِٞغقو ثىؼجىٌ ػي ٚمضفٞل.
ً
 +ال ٝض٘ثٝغ إال ٍِ مجُ ٗثعقج ً فّ ٚفْٔٗ ،ال ٝضنذٌ إال ٍِ مجُ ػجىَج دْق.ٔٚ
 +إُ مْش صٖؼٌ دجألىٌ فأّش فٗ ،ٚإُ مْش صٖؼٌ دأىٌ ثٟمٌ ِٝفأّش إّْجُ.
 +إىث فٖيش غ ٌٞأّجىٞذل ٗىٍ ِٞذجهةل ،فجألٕؾجً صغ ٌٞأًٗثقٖج ٗى ِٞؽيًٕٗج.
ٝ +قضجػ ثإلّْجُ إىّْ ٚض ِٞىٞضؼيٌ ثىنالً ٗمَْ ِٞىٞضؼيٌ ثىَٚش.
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إػٌف ٗصؼيٌ ٍِ ٍٞاله
ثىْٞو ثىَْٞـ
 +ىْؼٌف أُ ثىْذخ ثألّجّ ٚىضؾْو ثىْٞو ثىَْٞـ ٕ٘ فوثء ثالّْوجُٗ ،ىنوٝ ٚو٘ف ٚثىؼووه
ثالىٖوو ،ٚأ ٞٝوج ً ىٚٞووجىـ ثىْووَجء ٍووغ ثألًٗ .. ٛفوو ٚثىضؾْووو ثالىٖوو ٚأٍنووِ ثىووٌح أُ ٝقوووً
ىيذٖوووٌٝز ثىٚوووً٘ر ثىَغجىٞوووز ىَوووج ْٝذغووو ٜأُ ٝنوووُ٘ ػيٖٞوووج ثإلّْوووجُ مٚوووً٘ر هللا ٍٗغجىووؤ،
دجإلٝجفز أّٔ قوً ثىقوٗر ٗثىَغو ثىؼَي ٚإلظٖجً ثىً٘ٚر ثالىٖٞز ثألٙيٞز.
 +مَوج أمطووأ ثإلّْووجُ ثألٗه (آهً ٗفوو٘ثء) ،مجّووش مطٞضؤ ٝووو هللا ّفْوؤٗ .دؾٖووو ثإلّْووجُ
ػجٓ ثىٌٕ٘ ثىيٝ ٙقؤٍ ثىٖٞطجُ (ثىنيثح ٗأد٘ ثىنيثح) ىنو ثىذٖوٌٝز ،فؼٚو ٚهللا ٗموجىف
ٗٞٙضٔ ىٞققوق إًثهصؤ ثىٖنٚوٞز دوأُ ٚٝوٍ ٌٞغيؤ ػجًفوج ً ثىنٞوٌ ٗثىٖوٌ (صول ٗ ،)3::فوٚ
غٌَر ٕيث ثإلغٌثء ٙو ثىقٞز فَٞوج قجىوش ىَٖوج (فو٘ثء ٗآهً) أَّٖوج "ىوِ َ٘ٝصوج" ،فضٌموج
ثىنوووجىق ٍٗوووج قجىووؤ ىمّْوووجُ "ٝوووً٘ صأموووو ٍْٖوووج (ٕوووؾٌر ثىنٞوووٌ ٗثىٖوووٌ) ٍ٘صوووجً صَووو٘س"
(صلٗ ..)2::1دؼو أُ أمو دئًثهصٔ ٗمجىف ثى٘ٙوٞز ،فقوو إَٝجّؤ فوٗ ٜؽو٘ه هللاٗ ،ظوِ أّؤ
إىث أمضذأ ّٗ ٠ثىٖؾٌ ْٝضطٞغ أُ ٌٖٝح ٍِ ًمٝز هللا ىٔ ،دو صؾجٍٗ فوٗهٓ ف ٜصنيَؤ ٍوغ
هللا دئّي٘ح غ ٌٞالةق ٗأًثه أُ ٝقَو هللا ٍْت٘ىٞز مطٞضٔ دق٘ىٔ هلل "ثىٌَأر ثىضو ٜؽؼيضٖوج
ٍؼ ٜٕ ٚأػطضْ("ٚصل .)21::
ْٕٗ +ج َٝنِ ثىق٘ه دأُ ثإلّْجُ أمطأ ٍؾَ٘ػز أمطوجء ٍ٘ؽٖوز ٝوو هللإٗ -:و ٚػٚوٞجُ
هللا ٍْٗجفْضٔ فٍ ٜؼٌفضٔٗ ،ػوً صٚوٝقٔ فوٗ ٜػٞووٍٓ ،وغ ػووً ثالَٝوجُ دقووًر هللاٗ ،ػووً
ثىضأهح ف ٜثىقوٝظ ٍؼٔ.
ٗ +ألُ مطٞووز ثإلّْووجُ ٝووو هللاٗ ،هللا غٞووٌ ٍقوووٗه ،ىوويىل ٙووجًس مطٞضوؤ غٞووٌ ٍقوووٗهٓ،
ٗثىنط ٔٞثىغٍ ٌٞقووٗهٓ ػق٘دضٖوج صٚو ٌٞغٞوٌ ٍقووٗهٓٗ .إُ قووٍش مفوجًر ػْٖوج ْٝذغو ٜأُ
صنُ٘ مفجًر غٍ ٌٞقوٗهر ٗ ..دجىطذغ ال ٘ٝؽو غٍ ٌٞقووٗه إال هللا ،ىويىل ًأ ٙهللا أّؤ ٝقوً٘
دْفْٔ دؼَو ثىنفجًر ػِ ثإلّْجُ م٘ػوٓ ىٔ.
ٗ +ألُ ثإلّْووجُ أمطووأٗ ،أؽووٌر ثىنطٞووز ٕوو ٜثىَوو٘س (ًٗ ،)1::2فنووجُ الدووو أُ َٝوو٘س،
مجٙز ألُ هللا فيًٓ ٗأّيًٓ دٖيث ثىَ٘س ٍِ قذوو أُ ٝضؼوو ٙثى٘ٙوٞز فو ٜق٘ىؤ ىؤٗ" :أٍوج
ٕؾٌر ٍؼٌفز ثىنٞوٌ ٗثىٖوٌ فوال صأموو ٍَْٖوج ألّول ٝوً٘ صأموو ٍْٖوج ٍ٘صوجً صَو٘س" ٗدجىضوجىٜ
ٗدْجء ػيو ٚىىول إّوضقق فنوٌ ثىَو٘س ٗموجُ الدوو أُ َٝو٘س ٝٗ ...نوُ٘ ٍو٘س ثإلّْوجُ ٕو٘
ثى٘فجء ثى٘فٞو ىؼوه هللا ،إى أّٔ ى٘ ىٌ َ٘ٝس ثإلّْجُ ال ٝنُ٘ هللا ػجهالً ٗال ٝنُ٘ هللا ٙجهقجً
ف ٜإّيثًٓ ثىْجدق.
4

مجلــــة أغابــــى

( ..ماله مضجح ىقوثّز ثىذجدوج ٕوْ٘هر ثىغجىوظ ٍوِ ميَوجس ثالّذوج أعْجّو ُ٘ٞثىٌّو٘ى :)ٚىنوِ
َٝنِ ثىق٘ه دأُ ٍ٘س ثإلّْجُ مجُ-:
 ٝو ًفَز هللا← مجٙز أُ ثإلّْجُ ّق ٠دغ٘ثٝز ثىقٞز ٍٗنٌ ثىٖٞطجُ. أٞٝج ً ٝو مٌثٍز هللا ← ألُ ثإلّْجُ ميق ػيً٘ٙ ٚر هللا ٍٗغجىٔ. ٗمجُ ٝو ق٘ر هللا ← فٖو ىٌ ْٝضطٞغ هللا فَجٝز ميٞقضٔ ٍِ ٌٕ ثىٖٞطجُ. َٗٝنِ ثىق٘ه أّٔ ٝو فنَوز هللا فو ٜميقضؤ ىيذٖوٌ ← (فو ٜىىول ٝقو٘ه ثالّذوج أعْجّوُ٘ٞثىٌّ٘ى :)ٚإّٔ مجُ مٌٞثً ىمّْجُ ى٘ ىٌ ٝنيق ٍِ ،أُ ٝنيق ىٞيقٕ ٚيث ثىَ.ٌٞٚ
 إمٌٞثً مجُ ٍ٘س ثإلّْجُ ٝو ىمجء هللا ← إى مٞف ص٘ؽو ٍٖنيز ٗال ٝؾو هللا ىٖج فو. ..ىنِ دجىطذغ ديمجء هللا ٍٗقذضٔ ٗفنَضٔ صوومو دْفْؤ ،دوئقًْ٘ ثىنيَوز ثدوِ هللا ثىقو ٚىنوٚ
ٝقو ثالٕنجه ،فـ "ثىْٞو ثىَْٞـ ق٘ر هللا ٗفنَز هللا" (2م٘)14:2
ٗ ..مجُ ثىقو ف ٚثىنفجًر ٗثىفوثءٗ ،مجُ الدو أُ َٝو٘س أفووثً ػوِ ثإلّْوجُ ،ىٞفوٝؤ ْٗٝقويٓ
ٍِ ثىٖالك ثألدوْٕٗ .. ٙج ٘ٝؽو ٍِ ْٝأه ىَجىث ىىل؟ ٗثىٌه ٕ٘-:
 -2مو ٍني٘ ٍقوٗهٗ ،ديىل ال َٝنِ أُ ٝقً٘ مفجًر غٍ ٌٞقوٗهر ىض٘ف ٚثىؼق٘دز غٌٞ
ثىَقوٗهر ىينطٞز غ ٌٞثىَقوٗهر.
ٗ -1ألُ ثىقنٌ ٙوً ٝو ثالّْجُ ،فييىل الدو أُ َ٘ٝس ثإلّْجُ.
 -:ثىقو ثى٘فٞو ىقو ٕيث ثالٕنجه ٕ٘ ثىضؾْو ثالىٖ .. ٚدأُ َْٝه هللا إى ٚػجىَْج أميثً ؽْو
إّْجُ ٍ٘ىو٘هثً ٍوِ إٍوٌأر  ..ألُ هللا ٍوِ فٞوظ الٕ٘صؤ :غٞوٌ ٍقووٗه ،فَٞنْؤ أُ ٝقووً
مفجًر غٍ ٌٞقوٗهر صنف ٚىَغفٌر ؽَٞغ ثىنطجٝج ىؾَٞغ ثىْجُ ف ٚؽَٞغ ثألؽٞجه.
ٍِٗ فٞظ ّجّ٘صَٔٝ :نْٔ أُ ْ٘ٝح ػِ ثإلّْوجُ (ثىَقنوً٘ ػيٞؤ) فو ٚهفوغ عَوِ ثىنطٞوز.
(ىيىل ثىْٞو ثىَْٞـ مجُ ّ َْٚٝفْٔ "إدِ ثالّْجُ")ٕٗ .يث ٕ٘ ثىْذخ ثألّجّو ٚىو٘الهر
ثىْٞو ثىَْٞـ ٍِ ثىؼيًثء (ثىقوْٝز ٌٍ ،)ٌٝفئّٔ ؽجء ىٞقَو مطجٝجّج ٗثىَو٘س ػْوج ىْٞقويّج
ٍِ ػق٘دضٖج.
ً
ً
ٍَٗ +ج ّذق ّضؼيٌ ٕٞب ٍَٖج ؽوث-:
 -2أُ مووو مطٞووز ٌّصنذٖووج ٕووٍ٘ ٚؽٖووز إىووٝٗ ٚووو هللا ىثصوؤٗ ،ػٚووٞجُ ٗصقووو ٙىوؤٍ ،ووغ
ثىالٍذجالر ى٘ٙجٝجٓ ،دو ٕ ٚعً٘ر ػيٗ ٔٞإَّٞجٍج ً إى ٚثىٖٞطجُ.
 -1أٞٝوووج ً موووو مطٞوووز ٌّصنذٖوووج صنوووُ٘ ػووووً ٍقذوووز هلل (مق٘ىووؤ :إمْوووضٌ صقذوووّْ٘ ٚفوووئففظ٘ث
ٗٙووجٝجٝ( "ٙوو٘ .. )23:24مَووج أُ ٍؼيَْووج هثٗه ثىْذوو ٚفووٙ ٚووي٘ثصٔ إىوو ٚهللا ٝقوو٘ه ىوؤ:
"إىٞل ٗفوك أمطأس ٗثىٌٖ قوثٍل ْٙؼش" (ٍَ.)4:34
"ٍِٗ ٕيث ثىَْطيق أٖٝج ثىقذٞخ ال صْضْٖو ميَز ثىقوو ٍوِ أدّ٘وج (هللا ٝقجىيول) .ألّول فوٚ
ٕيٓ ثىقجىز صٍْْ ٚج ؽجء دجالّؾٞو "أّٔ دوُٗ ّفل هً ال صقٚو ٍغفٌر" ّ ..ؼٌ ثىقو ٌٍٖ
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ألُ دٔ صضٌ ػَيٞز صق٘ٝو ثىنطٞز ٍِ فْجدل إى ٚفْوجح ثىْوٞو ثىَْوٞـٍ ،وغ ّقوو ثىنطٞوز
ٍِ ػيً ٚأّول ثىوً ٚأُ ثىقَوو (ثىَْوٞـ) ثىوي ٙؽوجء ىٞقَوو مطٞوز ثىؼوجىٌ ميؤٗ ،فْٞتوي
َٝقٕ٘ج دؤٍٝٗ .ؾخ أُ صؼيٌ أّٖج فيقز ٍضٚيز دذؼٖٞج إى ٝيًَ أُ ّض٘ح ػِ ثىنطٞوز ٍوغ
ثالػضٌثف دٖج ٍغ ثىْووً ػيٖٞوج ،عوٌ أموي ثىقوو ٗدؼووٕج ٝيوًَ ثىضْوجٗه ٍوِ ؽْوو ثىوٌح ٗهٍؤ
فض ٚصنضَو ثىقيقزٗ ،مَج ّٚي ٚف ٚثىقوثُ :أّٔ ٝؼطو ٚىَغفوٌر ثىنطجٝوج ٗفٞوجر أدوٝوز ىَوِ
ٝضْجٗه ٍْٖج.
 +ىيىل أٖٝج ثىقذٞخ فٍٞ ً٘ٝ ٚاله ثىْٞو ثىَْٞـٝ ،ؾخ أُ ّضأٍو ٍوٍ ٙقذضؤ ىولّٗ ،وؼٔٞ
ىنالٙل ٍِٗ ،أؽيل ؽوجءٗ ،دْوذخ مطٞضول أميو ٚىثصؤ ،أمويثً ٙوً٘ر ػذووٗ ،ىوو مئّْوجُ،
ٗفٟ ٚف٘ىضٔ ٌٕح إىٍٚ ٚوٌ ٍوِ ٗؽؤ ٕٞوٌٗهُ ؽوٌح ٍوِ ثىٖوٞطجُ ،إٝوطٖوٓ ثىٖٞو٘ه،
ٕوضٌ ٗدٚووق ػيووٗ ٚؽٖوؤ .ؽيووو ٗٙويخ ٍٗووجس (عووٌ قووجً ٗأقجٍْووج ٍؼوؤٙٗ ،ووؼو إىوو ٚثىْووَجء
ٗأًّو ىْج ثىٌٗؿ ثىقوُ ىٞؼْْٞج فٌٍْٞ ٚر فٞجصْج ىَْٞقْج ثىقٞجر ثألدوٝوز)  ..فنٞوف صقضَوو
ٍٖجػٌك أصنطب ٍْضْٖٞج ً دنو ىىل ٍؼٌٝجً ّفْول ىينوَ ٙػْوو ٗق٘فول أٍوجً ثىؼووه ثالىٖوٚ
ىضؼط ٚفْجح ٗمجىضل  ..فنٌ ٗإًؽغ إىّ ٚفْل دٌْػز ٗال صضٖجُٗ.
(ّؼضيً ػِ ٍقجه ّٞجفٔ ف ٚثىقوثُ ثالىٖ ٚفٕ ٚيث ثىؼوه)

ثالح ثىقـــًِ /ثفـــجةٞو ٕٗـــذٔ

أمـــذـجً ثىـنـْـٞـْـــز
دٌػجٝز ٗٙي٘ثس قوثّز ثىذجدج ص٘ث ٌُٗٝثىغجّٝ ٚضٌ فجىٞج ً صّ٘ٞغ ٗصؾوٝو مْْٞز
ثىْٞور ثىؼيًثء ٗثألّذج د .ٖٙ٘ٞىن ٚصيذٕ ٚؼخ ثىنْْٞز ثىَضَثٝوٗ .فضٖٝ ٚؼٌ
ثىَٚيُ٘ دجىٌثفز أعْجء ثىنوٍجس ثىَنضيفز ٗمٙ٘ٚج ً ف ٜثىَْجّذجس ثىضٝ ٜض٘ثفو فٖٞج
ػوه مذٕ ٍِ ٌٞؼخ ثىنْْٞز .فَثه فؾٌ ثىنْْٞز دَقوثً ٌٍر ّٗٚف ػِ ثىقؾٌ
ثىقوٗ .ٌٝصٌ ػَو هٝنً٘ثس فوٝغز ٗفجٍو ىألٝقّ٘جس .ثىنْْٞز صقضجػ إى ٚصؼٞٞومٌ
ٗٙي٘ثصنٌ إلصَجً ثىؼَوٗ .مو ػجً ٗأّضٌ دن.ٌٞ
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دْــــضجُ ثىنـــوثً
دجح ٝقوٍـــٔ ىنٌ ٍؾئ أغجدـــٝ ٚفٞو مو ثىيِٝ
ف ٚفقو ثىنوٍز ٖٗٝـــٌف ػيٕ ٚيث ثىذجح أدّ٘ج
ثىقذٞخ ٍْٞــــج ٍْٞـــٌ

أد٘ر ثىنجهً
ٍِ ثىٚفجس ثىؾَٞيز ثىضّ ٚضؼيَٖج ٍِ ثىٌح ْ٘ٝع ثىَْٞـ ٕ٘ أد٘صٔ ثىغٍ ٌٞقوٗهر
فقو هػجّج أدْجءٓٝٗ ،ؼجٍيْج مجىذْٝٗ .ِٞؼيٌ ٍج ّقضجؽٔ قذو أُ ّْأىٔ .دو ٗٝذيه ّفْٔ ٍِ
أؽو أدْجءٓٝ .ؼط ٌٖٞثألح ٍج ٝقضجؽ٘ٓ ٍِ ًػجٝز ٍِٗ ،فخ ٍِٗ ،إٕضَجًٍِٗ ،
ٍْت٘ىٞزٕ ٍِٗ ،فجءٗ ٍِٗ ،قضٔٗ ،فض ٚثىَجهٝجس .فٕ ٚيث ثىؼوه ّضنيٌ ػِ ٍغجه ػَيٚ
ػجٓ دْْٞج ٗصَغو دْٞوٓ ف ٚأد٘صٔ ٕٗ٘ ثىَضْٞـ ّؾٞخ ؽً٘ػ مجُ ٖٝؼٌ أُ ىٔ ٍْت٘ىٞز
مجٙز ّجفٞز ثىنْْٞز " -مو ثىنْْٞز" .ثىنْْٞز ْٕج صؼْ ٜثىنوٍزٗ ،صؼْ ٜثألٕنجٗ،
ٗصؼٍْ ٜذجّٖٞج ثٞٝجًٗ .ثىَْت٘ىٞز ْٕج صؼْ ٜثىٖؼً٘ دجإلٕضَجً دنو أفو ٗدنو ثىضفجٞٙو.
فجىؾَٞغ ٝقضجؽُ٘ إى ٜأحٝٗ ،قضجؽُ٘ إى ٚفخٗ ،إى ٜإٕضَجًٗ ،إى ٜإفض٘ثءٗ ،إىٝ ٜوِٝ
ٍَضور دجىَقذز ٌّٙٗ .ىىل د٘٘ٝؿ ف ٚموٍز أّ .ؾٞخ فٖ٘-:

 +أح ثألٟفجه
مجُ ألّضجى ّؾٞخ ٙذغز مجٙز ف ٜموٍضٔ ألٟفجه ثىضٌدٞز ثىنْْٞزّٗ .ظِ أّٖج ثىفضوٌر
ثألؽَووو ٗثألٟوو٘ه فوو ٜموٍووز أّ .ؾٞووخ .مْووج ّووٌ ٙفوو ٜأّ .ؾٞووخ -مأٟفووجه  -ثألح ثىَقووخ
ثىذٖ٘ٓ ف ٜمو ٌٍر ّقجدئٍٗ .جٍىْج ّضيمٌ فٌمجصٔ أعْجء ثىضٌثّٗ ،ٌٞأعْجء ثىوًُٗ ،أعْوجء
ثىٚالرٗ ،أعْجء ثىيؼخ .فقو مجُ ىٔ فٌموجس ٍَٞوَر فو ٜثىٞوقل ٍوغ ثألٟفوجه ،فضو ٚصوٌثٌٕ
ٝضؾَؼُ٘ ف٘ىٔ مأٟفوجه فوٌف ِٞدقٞوً٘ أدوٝٗ .ٌٖٞؼيوٌ ٕويث أدْوجء ٕويث ثىؾٞوو ٍَوِ موجّ٘ث
أٟفجال ف ٜثىضٌدٞز ثىنْْٞز.

 +ثألح ثىنجٗ
أّضجى ّؾٞخ  -فَْٞج صضؼجٍو ٍؼٔ ٗ -أّش ٟفو أٗ مجهً أٗ ٕن٘ مذ ٌٞىٗ ٍْت٘ىٞز -
ٖٝووؼٌك أّوؤ أح مووجٗ ىوولٗ ،أّوول إدْ ؤ ثى٘فٞوووْٝ .ووأه ػووِ هقووجةق أٍووً٘ فٞجصوولٗ ،ػووِ
ثىَ٘ٝوو٘ع ثىووي ٙصنيَووش ٍؼوؤ فٞوؤ ٍْووي فضووٌرٝٗ .فجؽتول دئصٚووجىٔ ٍووِ فووٟ ِٞمووٌ ىٞطَووتِ
ػيٞل .دجىٌغٌ أّٔ ٝفؼو ٕيث ٍغ ٍتوجس ثألٕونجٗ ،مأّول إدْؤ ثىنوجٗ ثى٘فٞوو إّٖوج أدو٘ر
ثىنجهً ثىَْت٘ه ػْل دوُٗ أُ صطيخ.
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 +ثألح ثىَؼيٌ ثىقنً ٌٞثدـ ثىْفُ٘
ثىنوووثً هثةَوج ً ٝقضووجؽُ٘ إىوو ٚأح ٘ٝؽوؤٝٗ ،قضووْ٘ٝٗ ،ٛووجػو،
ْْٗٝو .إمضْخ أّ .ؾٞخ ىقخ ثألّضجى ٗثىَؼيٌ ػوِ ؽووثًر ،مَوج
مجُ ٝقخ دؼ ٜثىنووثً أُ ٝطيقو٘ث ػيٞؤ ،ألّؤ موجُ ىؤ ّٗوٞيز
مجٙز ىٌدـ ّفُ٘ ثىنوثً .ظٌٖس ٕويٓ ثىٚوفز د٘ٝو٘ؿ أعْوجء
موٍضٔ ف ٜأٍجّز ثىنوٍز .فقو مجُ ىٔ ٍوًّز مجٙز فو ٜثىنوٍوز
مجىَغْوووج ِٟٞثىووويْٝ ٛؾووويح ّقووو٘ٓ ثىَنووووًٗ ٗٝوووٌدـ موووو ّفوووِ،
ٗٝؼووجىؼ دٖووووٗء موووو ٍٖوونيز موووأح .مجٙوووز فَْٞووج ٝؼؾوووَُٗ ػوووِ فيٖوووج
دَفٌهٌٕ ،فٖ٘ مجُ ثألح ثىٌَؽغ.

 +أد٘ر ثىضؼخ
ىؼو ثألغٌح ٗثألمغٌ هٕٖز ٕ٘ قوٌثً أّوضجى ّؾٞوخ فو ٜفضوٌر
ٍِ ثىفضٌثس أُ ٝضٌك أٍجّز ثىنوٍز ف ٜثىضٌدٞز ثىنْْٞز ،دجىٌغٌ ٍِ
صَْل ثىنوثً ٗثىنْْٞز دٔ .ألّٔ مجىؼجهر ٖٝؼٌ دَْت٘ىٞز أمٌٝٗ ٙنيف ّفْؤ دَْوت٘ىٞز
ؽوٝورٗ ،ىثس ثفضٞجػ ٕوٝو ٜٕ .إّٖجء أٌّر ثىقووّ٘ٝ ِٝوف ثىْؾوجًٗ .ميْوج ّؼوٌف صؼذؤ
ٗموٍضٔ فٕ ٜيٓ ثألٌّرٗ .ىنِ ىْٞش موٍضٔ ْٕج ٕ ٜثألٌٍ ثىغٌٝخ دقوً صٌٚفٔ ٕويث أُ
ٝنيف ّفْٔ دَْت٘ىٞز ؽوٝورٝٗ ،ضٌك ٍنجُ ثىٌثفز ىٞذقظ ػِ صؼوخ ؽوٝوو ثألدو٘ر صضؾيوٚ
فٍ ٜؼْجٕج  -ثىقخ ٗثىَْت٘ىٞز.

 +أح ٝؼٌف مٌثفٔ دأَّجةٖج
َّؼْج ٗقٌأّج مغٌٞثً ػِ ثألد٘ر ثىنجٙز  -ماله ثألًدؼٍ٘ٝ ِٞج ً ثىَجٞٝز  -ألّضجى
مٌثع ٝؼٌف مٌثفٔ دأَّجةٖج ٍغو ّٞوٓ .إّٔ
ّؾٞخٍ ،غ مغ ٍِ ٌٞثألٕنجٗ ٗثىنوثً.
ٍ
هًُ مذ ٌٞىنو مجهً ٍغ ًػٞضٔ .ىْْج ْٕج دٚوه ٌّه قٗ ٘ٚفنجٝجس ػِ ٕيٓ
ثىؼالٍجس ،دقوً ًغذضْج صْي ٠ٞثى٘ٞء ػيٍْ ٚت٘ىٞز ثألد٘ر فضّ ٚضؼيٌ ٍْٖج .مجُ ٝؼطٜ
ىنو أفو ثفضٞجؽٔ ،ثىقخ ىَِ ٝقضجػ ثىقخ ،ثإلٕضَجً ىَِ ٝقضجؽٔ ،ثىؾ٘ ثألٌّ ٛىَِ
ى ِٞىٔٗ ،ثىَجهر ىَِ ٝقضجؽٖج ٗأمغٌ ٍِ إفضٞجؽٔ.

 +أد٘ر ثىَغجه ٗثىقوٗر
مْج َّْػؼ مغٌٞثً فَْٞج ٌّ ٙثألّضجى ّؾٞخ ف ٜأٍ٘ ٙقف ٕٗ٘ ٍقضو .إّٖج صؼْ ٜأُ
ْٕجك مجًعز .فيٕ ِٞيث ٍِ ػجهصٍَٔ ،ج ٝؼْ ٜأُ ْٕجك أٌٍثً غٌٝذجً ،فض ٚأُ أّ .ؾٞخ
ّفْٔ ٍٞطٌحٝٗ .ؾؼو ثىؾَٞغ ٝذقغُ٘ ػِ فو ،ألُ ٕيث َٝغو ؽٌُ إّيثً أُ ْٕجك
ٕٜء غي ،٠فض ٚأُ ٕيث ثىٖجها ى ِٞػيٟ ٚذٞؼضٔٗ ،دجىضجى ٜثىنو ٝوًك أُ ثىَ٘٘ٝع
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"الًٍ ٝضقو دٌْػز" ،فقو مجُ ٝقَو فّ ٜفّْ٘ج ٍنجّز مذٌٞر ٗ"ّنجف ػيٍ ٚػئ"،
ّْٗضْضؼ أُ ٟجىَج ٗٙيْج ىٖيث ثى٘ٝغ ،فيىل ٝؼْ ٜأُ ْٕجك مطأ مذٗ .ٌٞىنِ ٍغ ىىل
ٝفجؽتْجٖٝ .وأ دٌْػز ؽوثً ٗٝذوأ ف ٜثإلػضيثً مأّٔ ٕ٘ ثىَنطب ،دجىٌغٌ ٍِ أُ ثىَ٘٘ٝع
ًدَج ال َٝش ىٔ دٚيز ٗىنْٔ  َِٝثىنوٍز ٕ٘ٗ ،دؼٞو ػِ ٍٚوً ثىنطأ .مجُ ٍغجه ٗقوٗر
ف ٚصٌٚفٔ ،فٗ ٚهثػضٔ ،ف ٚػطجمٓ ،ف ٚإدضْجٍضٔ ،فٕ ٚومٓ .....

 +أح ٝؤٍِ ٍْضقذو أٗالهٓ
ىٌ ٝضٌك أّ .ؾٞخ فنٌر ىينْْٞز إال ٗمجُ أٗه ثىَٖضَ ِٞدٖجٗ ،ثىَٖجًك فٖٞج ،مجٙز
فٌٍٖٗ ٜػجس ثىنْْٞز  -مَج ٝؼيٌ ثىؾَٞغ ثٗ .ُٟموٍضٔ فٍ ٜؾيِ ثىنْْٞز ٗثٝقز
ىيؾَٞغٗ .ى ِٞىىل غٌٝذجً أُ صنضجًٓ ثىنْْٞزٗ ،دضٌٕٞـ ثىنغ ،ٌِٝٞىٞق٘ه ٍؾيِ
ثىنْْٞز ف ٜأٗثمٌ فٞجصٔ قذو ّٞجفضٔ.

 +ثألح ثىَٚيٜ
ىٌ ٝنِ غٌٝذجً أُ َّْغ ثىفضٌر ثىَجٞٝز ػِ ؽٖجه أّ .ؾٞخ ثىوثمي ٜف ٜثىَنوع فٜ
ثىٚالر ٗثىَٞطجّٞجسٗ .أمٌٞثً ػٌفْج ٌّ أد٘صٔ ٕٗؼً٘ٓ دجىَْت٘ىٞزٗ ،دٌمز ثىٌح ثىضٜ
مجّش ٍؼٍٔٗ ،قذضٔ ثىنذٌٞر ىيْجُ ٗثىنْْٞز .فّٖ ٜضجػ ػالقز مجٙز دجألح ثىَْجٗ،ٛ
ؽؼيضٔ ٝضَغو دٔ ف ٜأد٘صٔ ىْج.
ىْج ق ٘ٚمغٌٞر مجٙز ٍغ أّضجى ّؾٞخ ٍْي فوثعضْجٗ ،ال ٍؾجه ىٌْهٕج ألّٔ ى ِٞثىفنٌ
فٌّ ٜه ق ٘ٚىَوؿ مجهً أٍٗ ِٞأحٍ ،غ أّٔ ْٝضققٔٗ .ىنِ أًهّج أُ ّنضخ ػِ ٍذجها
ػجٕٖج ٕيث ثألح ثىنجهً ثىَقخ ثىَْت٘ه ،ىضنُ٘ ىْج ٍْٖؼ فٞجر ّٗضَغو دٔ .فقو مجُ ىْج
فظج ً أٗفٌ ف ٜثإلقضٌثح ٍْٔ ٗػجةيضٔ ثىَقذ٘دز ىْج ؽوثً.

ٝؼيِ ٌٍمَ ثألّذج ًٗ ِٝػِ مًّ٘جس ثى ً٘ٞثى٘ثفو ف ٜثىذٌثٍؼ ثألصٞز-:
 +دٌّجٍؼ Excel
 +دٌّجٍؼ Internet

 +دٌّجٍؼ Word
 +دٌّجٍؼ Power point
 +دٌّجٍؼ Photoshop

ف ٜماله أًدغ ّجػجس فقٗ ٠دْؼٌ ًٍَ ٙؽوثً
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سفر زكرٌا النبى
ثىؾَء ثىغجىظ-:
ػذجًر ػِ ّذ٘ثس صَِ إٌّثةٞو ٗثألٌٍ ػِ ثألٝجً ثىَْضقذيز فضٍ ٚؾب ثىْٞو ثىَْٞـ
(ٍْٖٗ )24-9ج ّذ٘ثس ػِ:
 قٞجً ثىوٗىز ثىّ٘ٞجّٞز دقٞجهر ثالّنْوً (.)8-2 :9مجُ ٕؼخ هللا ٖٝؼٌ دن٘ف ٍِ ثىَوُ ثىق٘ٝز ثىَقٞطز دٌٖ ٍِ ثىَٖجه أًثً ًٗ٘ٙ
ٍِٗ ثىؾْ٘ح فيْط .ِٞفجىْذ٘ر ػِ قٞجً هٗىز ق٘ٝز صنضْـ ٕيٓ ثىوٗه ٕٗ ٜفض٘فجس
ثالّنْوً ثألمذٌ إال أُ ٕيث ثىنجّـ ّٞنُ٘ ًفَٞج ً دٖؼخ ٖ٘ٝىث.
 ّذ٘ر ػِ ٍيل ثىَي٘ك ثىيّٞ ٙومو إًٔٗيٗ ٌٞهٝؼج ً ًثمذجً ػي ٚفَجً ٗؽقٔ إدِأصجُ ٕٗ٘ ػجهه ٍْٗ.)21-9:9( ً٘ٚ
 قٞجً هٗىز ثىَنجد.)2:-2: :9( ِٞٞ ٝضْذأ ػِ ظًٖ٘ ثىَْٞج ٍني٘ ثىؼجىٌ (.)24 ثٙقجؿ (ٝ )22ضقوط فٕ ٜيث ثالٙقجؿ ػِ ّذ٘ثس ػِ ثىٖ٘ٞه ثىيً ٙف٘ٞث ًحثىَؾو ثىٌثػ ٚثىٚجىـ ٗأصَٖ٘ٓ دأّٔ مجةِ ٝو ثى٘ٝٗ ِٟو قٍٞٗ ٌٚٞو ّٗذٚ
ميثح ٗقجى٘ث ى ِٞىْج ٍيل إال ق ٌٚٞعٌ ّيَ٘ٓ دغالع ٍِ ِٞثىفٞز ّٗضٞؾز ٌٌٕٕ ٝضْذأ
ثىْذ ٚدنٌثح إًٔٗي ٌٞدٞو ثىٌٍٗجُ فٞظ قضو ثىٌٍٗجُ أمغٌ ٍِ ٍيٖ٘ٝ ُ٘ٞهٗ ٙأهٙ
ىىل إى ٚصٖضش ثىٖ٘ٞه ٕٗالمٌٖ .أٞٝج ً َّـ هللا دٌػجر قْجر ىضأهٝذٌٖ .صْذأ أٞٝج ثّٔ
فّٖ ٜجٝز ثألٌٍ ّٞظٌٖ "ٝو ثىَْٞـ" ثىيٝ ٙؤه ٙػيٕ ٚالمٌٖ.
 هللا ال ٝضٌك أٗالهٓ (.)24-21صقوعْج ثىْذ٘ر ػِ ثمضٖجف دؼ ٜثىٖ٘ٞه فقٞقز ثىٌثػ ٚثىَٞو "ٝو ثىَْٞـ"
فٌٞفٝٗ ّٔ٘ٞؤٍُْ٘ دجىَْٞـ ثىققٞقٕ ٚؤالء  ٌَْٖٞٝثىْفٌ "ثىذقٞز" ٗٝؼطٌٖٞ
ثىٌح ٗػ٘ه دقَجٝضٌٖ ٝو دطٔ ٝو ثىَْٞـٗ .أمٌٞثً ْٝق ٚهللا مْْٞضٔ ٌْٕٗٚٝج.
ٗصضقوط ثىْذ٘ر أٞٝج ً ػِ ؽٌثفجس ثىٌثػٙٗ ٚيخ ٗآالً ًح ثىَؾوٗ .مْْٞز ثىؼٖو
ثىؾوٝو ّ٘ف صقجدو ٞٝقجس ٗأٝطٖجهثس مغٌٞر ػذٌ ثىٍَِ ٗىنِ ّٗ ٠ىٞو ٕيٓ
ثالالً ْٕجك هثةَج ً ًّ٘ ٗصؼَٝز ًٗؽجء ..

د /مــــالك محارب
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قوٝـــِ ثىؼـــوه
أػظـــٌ ٍـــ٘ثىٞو ثىْْـــجء
٘ٝ ٕ٘ +فْج ثىَؼَوثُ ثىي ٙصنٌٍٔ ثىنْْٞز فضٞغ أٝقّ٘ضٔ ػيٚ
ْٝووجً ثىٖٞنووو ٗصؼطٞوؤ ثىذنووً٘ دٞووو آدووجء ثىنْْٞووز قووجةي ِٞثىْووالً
ى٘ٞفْج ثىنجِٕ أدِ ثىنجِٕ.
٘ٝ +فْج ثىيٗ ٙىو دذٖجًر ٍوِ ثىْوَجء دؼوو ٙوَش ٙو٘س ثىْذو٘ر
ىٖؼخ هللا أمغٌ ٍِ عالعَجةز ّْز فقوو ثّقطؼوش ػْوو ٍالمو ٚثىْذوٚ
ّيْوويز ثألّذٞووجء ثىووي ِٝظيوو٘ث ٝضضووجدؼُ٘ ثى٘ثفووو دؼووو ثٟمووٌ ٍْووي
ٞضْج ٝج هللا  ..آٝجصْج ال ٌّ .ٙال ّذ َّ ٜد ْؼوو"
صأّ ِٞثألٍز ثىٖ٘ٞهٝز  ..فضٌ ق٘ه ثىًٍَََ "ىَجىث ًف ْ
(ٍَ.)9::4
 +ثػضْ ٚهللا د٘ٞفْج ٟفال عٌ ٙذٞج عٌ ٕجدج ٍْ ..ي أُ ثّطيق إى ٚدٌٝز ثىٖ٘ٞهٝز ثىَ٘فٖز ٗفٞووث
دال ثح ٗال أً ٗال أم٘ر ٗػجه ّفْٔ دأمو ثىؾٌثه ٗثىؼْو ثىذٌ ٙثىيٝ ٙنغٌ فٕ ٜق٘ ثىٚونً٘
ّٗضٌ ّفْٔ ديذجُ ٍِ ٗدٌ ثإلدو ٍْٗطقز ٍِ ؽيو ػي ٚفق٘.. ٔٝ
 +ػجٓ ثىقٞجر ثىنْٖز ٍغو إٝيٞج ثىْذٗ ٚمجُ أٞٝجً ٍغئ ّجًٝجً ف ٜموٍضٔ ؽٌٝتجً فو ٜثىقوق ٗمَوج
ٗدل إٝيٞج أمجح ثىَيل ػي ٚصٌمٔ ٗٙجٝج هللا ٕ..نيث فؼو ٘ٝفْج ٍ٘دنجً ٌٕٗٞهُ قجةالً ال ٝقوو ىول
أُ صأمي ٍٗؽز أمٞل.
ْ
ك ف ٜثىذ ٌَِّّٝز أػوُّٗث ٌٟٝق ثى ٌَّ ِّح" (ثٓ.)::44
 +إٔجً إى ٔٞإٔؼٞجء ثىْذْ٘ ٙ" ٚس ٙجً ٍ
ٕٖٗو ىٔ ثىٌح ْ٘ٝع ّفْٔ إّٔ "ّذ ٚدو ٗأػظٌ ٍِ ّذوٍ( "ٚوشٝٗ )9:22يقوخ ٘ٝفْوج "ّذوٚ
ثىؼٖو ِٝألّٔ ثغيق دجح ّذ٘ثس ثىؼٖو ثىقوٗ ٌٝفضـ ثىذجح إلصَجً ثىْذ٘ثس دَؾب ثىٌح ْ٘ٝع.
ٗ +ىٖويٓ ثىقوثّووز ٗثىَْووض٘ ٙثىٌٗفوو ٚثّووضقق أُ ٝؼَوو ثىووٌح ْٝوو٘ع ثىنيَووز ثىَضؾْووو ٗ ..أُ
 ٌٙٝثىٌٗؿ ثىقوُ ٍغو فَجٍز ٗ ..أُ ْٝوَغ ٙو٘س ثٟح فو ٜصؾيو ٚىألقوجّ ٌٞثىغالعوزٍٗ .وغ موو
ٕيث ىٌ ٌٝصفغ قيذٔ دو دئّْقج قجه "ٍِْ ىٔ ث ْىؼٌُٗ فٖ٘ ث ْىؼٌْْ ٝ .. ِٝذغو ٜأَُّ ىثك َٝٝوو ٗأِّّوٜ
أّووج أ ّْقوو٘" (ٝوو٘ )19::ػجىَووج أّوؤ ال ٗؽوؤ ٍقجًّوؤ دْٞوؤ ثإلّْووجُ ثىنووجهً ٗدوو ِٞهللا ثىنيَووز
ثىَضؾْو.
ّ +جه ٙدجىض٘دز ف ٜموو ثىٖ٘ٞهٝوز ىيفٌْٝوٗ ِٞٞثىٚووٗقٗ ِٞٞثىؼٖوجًٗ ِٝثىؾْو٘ه ٍؼيَوجً ٍْٗويًثً
ىٖٞٞب ثىطٌٝق ثٍجً ثىٌح ْٝو٘عٗ .ثًصؼوخ ٍْؤ ٕٞوٌٗهُ م٘فوج فضو ٚدؼوو أُ أٍوٌ دقطوغ ًأّؤ
فنجُ ثىٖٖٞو أقٍ٘ ٙوِ قجصيؤ ألُ ٕٞوٌٗهُ ظوِ أُ ثىْوٞو ثىَْوٞـ ثىوي ٙظٖوٌ دقو٘ر ٍؼؾَثصؤ
ٗصؼجى٘ٝ ٕ٘ َٔٞفْج ٗقو قجً ٍِ ثألٍ٘ثس.
٘ٝ +فْج ثىَؼَوثُ صيقذٔ ثىنْْٞز دجىْوجدق ثىٚوجدو ٗثىٖوٖٞو ألّؤ ّوذق ٍؾوب ثىَْوٞـ مَوج قوجً
دٚذغز ثىَؼَ٘هٝز ىيوٌح ْٝو٘ع عوٌ أمَوو مٌثٍصؤ ثىق٘ٝوز ٗثىقٚوٌٞر ٗثىضو ٜال صضؼوو ّوضز إٔوٌٖ
دْفل هٍٔ ٍِ أؽو ٕٖجهر ثىقق.
ٕٗ٘ ثى٘فٞو ٍِ ثىقو ِْٞٝدؼو ثىْٞور ثىؼويًثء ٍوٌ ٌٝثىوي ٙصؼٞوو ىؤ ثىنْْٞوز دضويمجً ٍوٞالهٓ
مَج دضيمجً ثّضٖٖجهٓ .دٌمضٔ فيضنِ ٍؼْج آٍٍ .ِٞقجّـــخً /أفش ّؾٞخ ؽٌؽـــِ
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أعزائى الشباب
ٕيٓ هػ٘ر مجٙز دنٌ
-









ٕ ٜهػ٘ر مجٙز ؽوثً :فٖٞج أٌّثً ٗفنجٝجس ٗأٞٝج ً فٖٞج أفٌثؿ
ٝجٓ مو ٕيث
إىث ٍج ٕٕ ٜيٓ ثىوػ٘ر؟
ػَ َٙٝثىٖجح ال صْضغٌح ٗال صضؼؾو ٗال صقيو ٍِ إَٔٞز ٕيٓ ثىوػ٘ر – إٙذٌ فق ٠ىٌْٙ
ػؾذجً:
أهػ٘ك ىَٝجًر ثىنجصوًثةٞز قذو ػٞو ثىَٞاله ٗدؼو ٙالر ثىغٌٗح ،دؼو أُ صغٞخ ثىَِٖ
ٗٝقو ثىظالً.
قف٘ث أٍجً ٍقٌ ثىذجدج ّٗضٌ ٙػؾذجً:
ّضٌ ٙثألّ٘ثً ثىَقٞطز دجىَقٌ ثىذجدٍ٘ٞ ٙجءر دجألّ٘ثً ثىَذٌٖر.
هثمو ثىًْ٘ ػي ٚثىٕ َِٞٞؾٌر ػٞو ثىَٞاله ٗف٘قٖج ثىْؾٌ ثىي ٙظٌٖ ىيَؾُ٘.
ػيَٕ ٚجه ثىَقٌ هثمو ثىًْ٘ ٝقف دجدج ّ٘ٝو ّجّضج ميٍ٘ ٕٗ٘ مَج ص ًٓ٘ٚثألّجٌٟٞ
ًؽو ٍَضيب ثىؾٌْ ىٗ ىقٞز دٞٞجء ٝؼ ٔٞف ٜمو ٍنجُ ٗف ٚمو ثىؼٗ ً٘ٚال َ٘ٝس،
ٝيق ٚدجىٖوثٝج ىألٟفجه ف ٜأػٞجه ثىَٞاله عٌ ٝؼ٘ه إى ٚدالهٓ ف ٜثألًث ٚٝثىفْيْوٝز.
دجدج ّ٘ٝو أٍجً ثىَقٌ ثىذجد٘ ٙؽجىِ أٍجً ػٌدضٔ ثىض ٜصقض٘ ٙثىٖوثٝج ٗصؾٌٕج صْؼز ٍِ
ػَالُ ثىًٌّٔ ثىض ٜصؼ ٔٞف ٜثىقطخ ثىؾْ٘دٗ .ٚصق٘ه ثألّطً٘ر أُ دجدج ّ٘ٝو ىوًٕٗ ٔٝز
ف ٜثىقطخ ثىؾْ٘دٗ ٚأُ ثىؼجٍي ِٞفٖٞج ٌٕ ٍؾَ٘ػز ٍِ ثألقَثً ثىَغجدٌ ِٝثىيٝ ِٝقٍُ٘٘
دْٚجػٔ ثىيؼخ ٗثىٖوثٝج ىألٟفجهٝ ٌٕٗ ،ؼوُٗ قجةَز صنضخ فٖٞج أَّجء ثألٟفجه ثىطٞذِٞ
ف ٜثىؼجىٌ.
أٍج ػِ دجدج ّ٘ٝو ف ٜثىؼ ٌٚثىَْٞقٗ ٚػْو ثىنْْٞز ثألًع٘ىمْٞز فٖ٘ ثىقوِٝ
ّٞق٘الُٗ قوٌَّّٞ ٍِ ِٝج (أٍٍ ٕٚٗ )ٌٞصٌمٞج ثٗ ،ُٟقو ػجٓ ف ٜثىقٌُ ثىٌثدغ
ثىَٞالهٗ ٙمجُ ًؽال غْٞجً ،..مٌَٝجٍ ،..قذ٘دج ىو ٙثألٟفجه ٗثىٖذجح ٗثىنذجً فٖ٘ ٝذؼظ
ثىذٖؾز ف ٜقي٘ح ثىٚغجً ٗثىنذجً ٗمج ٔٙثىفقٌثء ،دئىقجء ثىٖوثٝج ٍِ ّ٘ثفي ٍْجٍىٌٖ.
ىقو ٍْقش ثىنْْٞز ثألًع٘ىمْٞز ىيقوّٞ ِٝق٘الُٗ ىقخ ٙجّغ ثىَؼؾَثس ٗىٔ مْْٞز فٜ
ًّٗٞج ٗمْْٞز أمٌ ٙف ٜدٞش ؽجال ٍقجفظز دٞش ىقٌ – ف ٜفيْط.ِٞ
ٗقووو ٙووْغ ٕوويث ثىقووو ِٝػؾجةووخ مغٞووٌٓ ألٕووو فيْووط ِٞمج ٙؤ فوو ٜثالّضفجٝووز ثألٗىووٚ
ٗثىغجّٞز ،فٞظ أًؽغ ٕجح ٍقنً٘ ػي ٔٞدجىْوؾِ إىوٗ ٚثىوور ثىَوٌ ٜٝفقوو َٟوأُ ثىقووِٝ
ثألح ف ٜفيٌ ٗقجه ىٔ إَٟتِ إدْل ٌّٞؽغ دؼو عالط ًٕٖ٘ ٗفؼال ًؽغ ثىٖجح،
ٕٗوثٝج
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ٗثإلدِ إى ٚمْْٞز ثىقوّٞ ِٝقو٘الُٗ فٞوظ قووٍج ثىٖونٌ هلل ثىوي ٙإّوضؾجح ىٖوفجػٔ ثىقووِٝ
ّٞق٘الُٗ.
أػَثة ٚثىٖذجحٕٞ :ج دْج ّضٖفغ دجىقوّٞ ِٝق٘الُٗ فوٕ ٜويث ثىٖوٌّٖٗ ،فؼوو مَوج فؼوو ٕو٘ إى
مجُ ٍفٌؿ قي٘ح ثألٟفجه ٗثىفقٌثء.
أػَثة ٚثىٖذجح:
ىٞنِ ػجً  ٕ٘ ً1414ػجً ثىفٌؿ ٗثىضٖيٞو  ...ىنِ مٞف ّفٌؿ ّٗؼ ٔٞف ٜفٌؿ هثةٌ؟
 -2دجىؼطووجء ىنووو ثىْووجُ ىيقٌٝووخ ٗثىذؼٞووو ،ىيؼوووٗ ٗثىقذٞووخ ،ىَووِ ْٝووضقق ٍٗووِ ال ْٝووضقق
"فجىَؼط ٚثىًٌَْٗ ٝقذٔ ثىٌح ٗٝؼط ٔٞدٌمجس فال ٝنُ٘ ثال فٌفج" (صظ.)23:22
 -1دجىنوٍووز ٍَٖووج مجّووش ٙووغٗ ٌٓٞىنووِ ىووضنِ دَقذووز مذٞووٌر مَووج قجىووش ثألً صٌٝووَٓ" :أػَووو
ثألػَجه ثىٚغٗ ٌٓٞىنِ دَقذز مذٌٞر".
 -:دضْفٞي ٗٞٙز هللا ٍَٖج مجّش ٙؼذز ٗال ّٖجح أ ٛإّْجُ.
ْٕجك قٚز ؽَٞئ فّ ٜفٌ ثىنوٌٗػ ثألٙوقجؿ ثألٗه صقنو :ٚػوِ ٍوو ٙإٝوطٖجه فٌػوُ٘
ىذْوو ٚأّووٌثةٞو فوو ٜأًٍٚ ٛووٌ ىيوًؽووز ثىضوو ٜإّووضوػ ٚفٖٞووج قووجديض ِٞإّووٌثةٞيٞضٗ ِٞفوويًٌٕ
قوووجةال" :إىث ٗىوووو ىمّوووٌثةٞيٗ ِٞٞىوووو إقوووضالٓ ٗأٍوووج ثىذْوووش فئّوووضقٕ٘ٞج ىنوووٝ ٚضْوووجق٘ ػووووه
ثالٌّثةٞيٗ ِٞٞال ٝضَثٝوٗث.
ثىقٚز صق٘ه أُ ثىقجديض ِٞمجفضج هللا ٗىٌ صْوَؼج موالً فٌػوُ٘ ثىَنوجىف ى٘ٙوجٝج هللا ،فذجًمٖوج
هللا ْٗٙؼج ىٌٖ د٘ٞصج فٚجًٗث فٌف.ِٞ
 -4ق٘ه ثىقق ٗصْفٞي ثىؼوه ٗإّٚجف ثىَظيً٘.
 -3ثىَٕوووو ٗثىضؼفوووف ٌٝفوووغ ثإلّْوووجُ فووو٘ ثىَجهٝوووجس فٞؼووو ٔٞفووو ٜفوووٌؿ هثةوووٌ ّٗوووالً ٍغوووو
(ثالّذج دٞؾ َٚٞثىْجةـ).
ٝٗ ق٘ه غجّوً ٙة ِٞثىْٖوٍ :جىث ٞٝوٌّٞج ىو٘ مْوج ّؼو ٔٞػيو ٚثىقيٞوو ّوجػ ِٞإىوٍ ٚوج ٕو٘
ف٘ فٞظ ثىنغ.ٌٞ
 إىث أػَثةووو ٚثىٖوووذجح ػٖٞووو٘ث فووو ٜفوووٌؿ هثةوووٌ فووو ٜػوووجً ٍَٖ ً1414وووج مجّوووش ثىضقووووٝجس
فجهلل ٍ٘ؽ٘ه ٗ ....مئ ىينٌٍْٕٞٗ .... ٌٞج صْضٖ" ٚق٘ه ىيذجدج ْٕ٘هر ثىغجىظ"
آٍ ... ِٞآٍ... ِٞآٍِٞ
ٗإى ٚثىيقجء ف ٜثىؼوه ثىقجهً

ً /فٍ٘ٝ ٔٝؼق٘ح
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تحت جناحٌه

" ..كم مرة إردت أن أجمع اوالدك كما تجمع
الدجاجة فراخها تحت جناحٌها ولم ترٌدوا"

قصة -:خادم إستأجر غرفة فً بٌت فالح فقٌر غٌرر مرنمن بالمسرٌح  ..و لرب منره ذات
ٌروم أن ٌصرحبه إلرى حةٌررة الردواجن ل مٌرٌره منةرراً عجٌبرا ً هنراك فرً أحرد األعشرا كانرت
دجاجة جاثمة وفراخها تصوصو من تحت جناحٌها  ...وقال الخادم للفالحً :
جسها! ومرا أن
وضع ٌدٌه على الدجاجة حتى وجدها باردة ً
ومٌته .فقال لره الخرادم :أترر هرذا الجررح فرً
ً
ً
إمتصررت عرسرة كررل الردم مررن جسرمها وهرى لررم تتحررك قر مخافرة أن العرسررة
رأسرها لقرد
تنذ صغارها أٌضا ً وتمٌتهم.
ٌشبه المسٌح نفسه بالدجاجرة الترً تحتضرن بٌضرها حترى ٌفقرس وٌخررخ الفررا للحٌراة
ولكن ٌتسراق رٌر الدجاجرة األم أي تبرذل حٌاتهرا ل متخررخ بنٌهرا للحٌراة .كمرا ترألم المسرٌح
ومات ألجلنا وقد قدم محبتره الالمتناهٌرة ألبنرات قتلرة األنبٌرات أم هرم فرفضروا تعالٌمره الترً
لخالصهم بل قاموا علٌه وصلبوه.
وقد استخدم الروح القدس هذه الكلمات البسٌ ة للتأثٌر فً قلب الفالح فً الحرال وضرع
إٌمانه فً ذاك الذ إختار فً الجلجثة أن ٌخلصنا نحن بدل أن ٌخلص نفسه.
إن الصررورة البسررٌ ة للدجاجررة وهررى تجمررع فراخهررا للحماٌررة تحررت جناحٌهررا هررً نفسررها
الصورة التً ٌرسمها الروح القدس لٌوضح بها عمل الرب نحو المرنمنٌن فرً حرٌن ٌكرون
الخ ررر قرٌب راً :الدجاجررة ترردعو فراخهررا الصررغٌرة بمجرررد سررماعها الرردعوة تجررر الفرررا
ممسرررعة حٌررث تجررد ملجررأ تحررت جنرراحى الدجاجررة األم القرروٌتٌن وحررٌن تصررل إلررى هنرراك ال
ٌسرت ٌع العردو أن ٌصرل إلٌهرا مرا لرم ٌكسرر هرذٌن الجنراحٌن اللرذٌن مٌعبرران عرن محبرة األم
وقوتها حٌن ٌحل اللٌل بةلمته وبرودته تأخذ الفرا كعادتها مكانها تحرت الجنراحٌن حٌرث
الدفت والغ ات.
الدرس المستفاد
ال بٌعة تقدم لنرا دروسرا ً مرن الصرورة المحٌ رة بنرا حٌرث :تحرٌ باانسرانٌة ا ن أخ رار
كثٌرة تمرر بهرا أوقرات عصرٌبة ممةلمرة تزمجرر مرن حولهرا رٌراح الحرروب وااضر هادات
بغضب فً كرل مكران خاصرة وأن عردو الخٌرر ابلرٌس الشررٌر عردو اانسرانٌة روحٌرا ٌرزداد
ضراوة ضدها ٌوما ً بعد ٌروم فمراذا ٌعمرل كرل انسران فرً هرذا العرالم لرٌس علرى كرل انسران
سو أن مٌصغى إلى صوته مسٌحنا الحبٌب فادٌنا ومخلصنا حٌث ٌردعونا جمٌعرا ً لنرأتى كرى
نحتمررى فررً كنٌسررته المقدسررة تحررت جناحٌرره المقدسررتٌن الحنررونتٌن وحررٌن نررأتى بسرررعة
للدخول وااستقرار هناك فً أمان وإ مئنان متمتعٌن بمحبته وحنانه.
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حٌث ٌمأل شخصه المشهد كله متحٌ بنا جناحاه نتحقق أن الذ ٌهرددنا ال ٌسرت ٌع ابرداً
الوصول إلٌنا قبل أن ٌخترق جناحى القدٌر القدوس وهذا مستحٌل تماماً.
ْ
 +فلٌت كل إنسان أن (جامعة  ..." )1:12ف ْ
جىم ٌْ مجىقل ف ٜأَّٝوجً ٕوذجدل ،ق ْذوو أُْ صوأص ٜأَّٝوجً
ُْْ٘ إ ْى صق٘ه« :ى ْ ِٞى ٜفٖٞج ًٌّٗ  "...أ ٛأىمٌ مجىقل ف ٜأٝجً فووثعضل
ثى َّ
ٖ ٌِّ أ ْٗ صؾٜء ثى ِّ
قذو أُ صًقذو ػيٞل أٝجً ثىٌٖ ،صغيخ ػيٞل ثىُْْ٘ ف ِٞصقو٘ه ىو ِٞىو ٚفٖٞوج ىوير  ...فوئُ موجُ
ثىؼجىٌ قو ٙجً دجٟالً دْذخ فنٌ ثإلّْجُ ٗفٞجصٔ فئّٔ ٝيٞق دنو ثّْجُ أُ ٌٝصذ ٠دوجهلل ثىقْوُ٘
ٍْووي أُ ٝؼوو ٜدجىقٞووجر فضوو ٚال صنوػوؤ ثألدجٟٞووو ٗال ٌٝصذوول دٍَٖ٘وؤ ْٗٝذغوو ٚػيٞوؤ أُ ٝؾجٕووو
دٌٗؿ ثىقخ (ؽجٝٗ )24-:: 22ذنٌ ف ٜؽٖجهٓ ثىٌٗف ٚفٞظ ٝذوأ فٞجصؤ ٍوغ هللا ثىقْوُ٘ فوٜ
ٕذجدٔ مجٙز ٗأُ ّفٌ ثىؾجٍؼز قو مٖف ػِ هٗثفغ ثىٌٖمز ٍغ هللا ثىقووُٗ فوّ ٜوِ ٍذنوٌ
فٞظ:
ٖ َِْ ( "..ؽج)::22
 ثٗالً :ثىًْ٘ " ...ثىًُّْ٘ ف ْي٘ٗ ،م ْ ٌٞى ْيؼ ْ ِْٞ ْٞأُْ ص ْْظٌث ثى َّ

←

ٕٗيٓ هػ٘ر ىيضَضغ دجىًْ٘ ثىؼي٘ ٙثىيٝ ٙؼط ٚثّضْجًٓ ىيؼْٞو ِٞفٞضطيوغ إّْوجّْج ثىووثمو

دٖجء ٍؾو هللا ٗٝوًك َّجٗثصٔ ثىَفٌفزٌّ ،ثٓ َِٕ ثىذٌ.
ْ
ْ
ِّ
 عجّٞجً :ثىفٌؿ " ...ألَّّٔ إُْ ػجٓ ثإل ّْْجُ ّْ ِٞمغٌٞرً فيٞفٌ ْؿ فٖٞج ميٖج("...ؽج)1:11
هللا ثىقُْ٘ ف ٜفذٔ ىمّْجُ ٌٝٝو ىٔ أُ ٝؼ ٔٞفٞجر ثىفوٌؿ ثىووثمي ٚمطؼوجً صقضوجس دؤ ثىوْفِ

ٗٝضؾوه ٕذجدٖج←

صفٌؿ ف ٜثألػَج ٗصضٌؽٌ فٌفٖج ماله ثىْي٘ك ثىؼَي ٚفَٞج ٌٝثٓ ثىقيوخ

(ثىقٞجر ثىوثميٞز) ٍٗج صْظٌٓ ثىؼْٞجُ (ثىْي٘ك ثىنجًؽ.)ٜ

هً /فؼش ٕـــــــْ٘هر
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تتقدم أســـرة مجلة أغابـــى بخالص التعزٌة لكل من-:
 +ثىنجهً أٙ َِٝيٞخ ى٘فجر ثىْٞور ثىفجٝيز فَجصٔ ٗؽور ثىنوثً
ٍجًك أٗ َِٝدٞضٌ أ َِٝثىنوثً دأٌّر إدضوثةٗ ٚأّوًٗ أ َِٝدأٗى ٚعجّ٘ٙ
 +ثىنوثً ٙف٘س َّ ٌٞإدٌثٕٙٗ ٌٞفجء َّٙٗ ٌٞجف ٌَّٞ ٚى٘فجر
ثىْٞور ثىفجٝيز ٗثىوصٌٖ ٗفَجر ثىنجهٍز ًفقز ٙذٌٗ ٙؽور ؽْفٞجف.
ٌٍٍْٗٞٗ ٌٝج ٍٗجًٝجٍٗٗ .ؽز ٕقٞق ثىنجهً فٍ٘ ٙإدٌثٕ.ٌٞ
 +ثىنوثً ٌٍٞفش ٕفٞق ٍْٕٗ ً٘ٚفٞق ّٗجٕ ٌٙفٞق
ى٘فجر ثىْٞور ثىفجٝيز أمضٌٖ.
 +ثىنجهً ّجهً ثىٌَثغ ٚى٘فجر أم ٔٞثىَٖجُ ّج ٌٙثىٌَثغٚ
ٗػٌ ثىنجهً ؽً٘ػ ّجهً.
 +ثألّضجى ًٍ /إدٌثٕ ٌٞؽٌؽِ ىييمٌ ٙثىْْ٘ٝز ىَٗؽضٔ ثىْٞور
ثىفجٝيز ٍجهى ِٞػٞجه أد٘ ثىْؼو ٗٗثىور ثىْٞور ٌٍ ًٍ ٌٝإدٌثٍٕٗ ٌٞؽز
ثىَقجّخٍْٞ /ج فٍَْٖٞٗ ٚج فْج ٗففٞوٕج فٍَْٖٞ ٚج فَٖٚ
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دعـــوه للحب
ف ٜػٞو ثىَٞاله ثىَؾٞو ..
ؽووجء ثىْووٞو ثىَْووٞـ ٍضؾْوووثً ىٞؼطْٞووج صٚووً٘ثً ػووِ هللا  ...ػووِ ػظَضوؤ ثىققٞقٞووز فضوو ٚال
ٝضٌمْج ّٞغ دأّفْْج ٍقجٕ ِٞٝيٓ ثىؼظَز  ...ؽجء ٍِ ّوَجٓ إىو ٚثألً ٛفوٙ ٜوً٘ر ثّْوجُ
 44فً٘ٙ ٜصل أّش فالدو أُ ّنُ٘ ّقِ (ثالّْوجُ) دجىقووً ثىويّ ٙوٌثٓ فو ٜثىَْوٞـ ،أٛ
ّنووُ٘ مَووج ٝؾووخ أُ صنووُ٘ ثإلّْووجّٞز ،فٞنفٞوول أُ صنووُ٘ إّْووجّج ً ٗ ...ىووٍَٖ ِٞووج أُ صنووُ٘
ٙجفخ ّيطز أٗ ؽجٓ ىضنُ٘ مذٌٞثً
 ف ِٞصْضٖ ٚفٞوجر ثالّْوجُ ٝنضفو ٚثىَؾوو ثالًٝو ٚثىَثةوو ،ىنوِ ٝذقو ٚثالّْوجُ ثىوي ٙؽوجء
ثىَْووٞـ ػيووٙ ٚووً٘صٔ  ...فووئػٌف قوووً ّفْوولٗ ،أىث ىووٌ صؾوووٓ ٍووِ ثألمووٌ ِٝفْٖووجك ٍووِ
ثىٚفجس ثىض ٜصؾؼيل هثةَج ً أمغٌ إّْجّٞز ٍِ ثىقخ ٗثىؾَجه ٗثىؼوه.
 دجىقووخ صقوووً أُ صضؾووجٍٗ ٍووج ف٘ىوول ٍووِ ثىٚووؼجح الّوؤ ٝؾؼيوول أمغووٌ ٕووفجفٗ ٔٞأفْجّوجً ...
ٗفٝ ِٞغٞخ ثىقخ صنضف ٚإٔٞجء ٕجٍز ٍِ فٞجر ثالّْوجُ  ...فجىقوخ َْٝقْوج ثىقو٘ر ىْ٘ثؽؤ
ػ٘ثٙف ثىقٞجرَْٝٗ ،قْج ثألٍو ىْْٚغ ثىغو ثألؽَو ،دو َْٗٝقْج ثىويمٌٝجس ثىؾَٞيوز ثىضوٜ
ّؼ ٔٞػيٖٞج ّْ٘ثس ػٌَّج ...
ٗ فَْٞوج ٝؾضَووغ ثىقوخ ٍووغ ثىؾَووجه ٝضغٞوٌ ىووُ٘ ثىقٞووجر فضوٌ ٙثىؼووجىٌ ؽَووٞالً فو ٜمووو ٕووٜء،
فجىؾَجه ٝق ٠ٞدل ٍِ مو ؽجّخ ف ٜثىَجء ٗثىَْجء ٗثألٕؾجً.
ً
ٗف٘ مو ٕيث مئ ّضٌ ٙثىؾَجه فّ ٜفْل فضنُ٘ أمغٌ ّذالً ٗصٌفؼج ...
 ّضٌ ٙثالّْج ُ ثىي ٙأٍجٍل ٍالٍقٔ ديغضؤ ثىٌثقٞؤ ٍٖٗوجػٌٓ ثىَضوفقؤ ٗإَٝجّؤ ثىؼَٞوق.ٝقخ ٗال ٝؼوٌف أُ ٝنوٌٓ  ...أٍوج ثىؼووه فٖو٘ ثىْويطجُ ثىووثةٌ ثىوي ٙصطو٘ف ف٘ىؤ ٍ٘ثموخ
ثىذٌٖ دئمضالف أؽْجٌّٖ  ...أػٌف قوً ّفْل ،مِ مذٌٞثً ف ٜقيذل ،ف ٜفذل ،فًٗ ٜفول،
ف ٜػقيلٗ ،ف ٚفنَضل.
ٗثمٌٞثً  ..ف ٜػَق موٍضل ...

ثىنـــجهًٍٖٞ /ـــٞو فنٞـــٌ ٍّ٘ـــٚ
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آٝــــــز ٗقٚــــــــز
"ال صنفْ ألٍِّّ ٜؼل .ال صضيفَّشْ ألِّّ ٜإىٖل .ق ْو أَّٝوْصل ٗأػ ْْضل ٗػٞوْصل
د َِٞٞد ٌِّ"ٛ
مجّش ىٞيز ػجٙفز ٍَطٌر ،ثىَطٌ ٗثىذٌ ٗثىٌػو ّٗ٘ٞه ػْٞفز ٕيث دجىنجًػ أٍج
دجىوثمو فََْه ٍْٞق ٚدٍْ ٠ٞقخ ىيَْٞـ ٍٗقذز ثفٌثهٓ ثالًدؼز ىذؼ ٌٖٞق٘ٝز مَقذضٌٖ
ىيٌح ثىَ٘ى٘هٗ .ثىوثمو فَُ ٕوٝو فجألح ثىيٙ ٙوً أٌٍ دْقئ ثى ٚديور صذؼو مغٌٞثً ٗػئٞ
ثىضْفٞي فً٘ثً ٍِ غوثًٗ .ثىؼٞو قجًح دؼو أقو ٍِ ٌٕٖ مٞف ٝقضفيُ٘ ٗمو ٌٍْٖ فٚ
ديوٗ،مٞف ٝضودٌ ٍٚجًٝف ثىؼٞو ٗمٞف ٗ .........
ؽيِ ثألح فَْٝج ٗالفع هٍ٘ع ثىقَُ ٗثىقٌٞر ف ٚػٍٗ ِٞؽضٔ ،ثمضي ٚدٖج ٗدؼٞو ػِ
أػ ِٞثألٟفجه ٙي٘ث ٗثّض٘هػ٘ث إًٌٍٔ٘ فٝ ٚو ثىَ٘ى٘هٗ ،ثمٌٞثً أصفق٘ث ثُ ال ْٝقي٘ث ٕيث
إى ٚثألٗاله .مٌػ ثألح أمذٌ ثألٗاله أُ ػي ٌٖٞأُ ٝؼوٗث ٍْٝز ثىَٞاله منو ػٞو ......
ّأه ثألٗاله ٗثىوٌٕ :دجدج صفضنٌ دجدج ّ٘ٝو ٕٞؾٞخ ىْٞج ٕوثٝج ػٞو ثىَٞاله ّجه َٙش
ًٕٞخ ٗهٍ٘ع ثألً فٌمش هٍ٘ع ثألح ٗمجُ الدو ىمػالُ ىألٗاله ػِ ٍج ّٞنُ٘ دجألٝجً
ثىَقذيز ،ثمٌٞثً ّطق ثألح ًدْج ًصخ صود ٌٞأمٌ إى أًّيْ ٜىيؼَو دَْطقز دؼٞور ٗإى ال
أػٌف ثىظٌٗف ٗالأػٌف ثٍنجّٞز ثىؼ٘هر قذو ثىؼٞو ٗأّج غجةخ أٗٞٙنٌ أُ صقضفظ٘ث دنو
ٍج صؼ٘هّج ػَئ ىْْضقذو ٍ٘ى٘ه ثىََٗه دََْىْج ٗهثمو قي٘دْج ّٗجفٌ ثألح .دوأ ثىؼٞو
ٝقضٌح ٗثالمذجًػِ ثألح ٍقط٘ػزٗ ،دوأس ثألً صٚي ٚىَ٘ى٘ه ثىََْه ٗدوأس صودٌ ٍالدِ
ثىؼٞو ٗثفضٞجؽجصٔ ،فضٕ ٜوثٝج دجدج ّ٘ٝو دوأس صْٚؼٖج ٍِ مجٍجس دْٞطز ىضفٌؿ قي٘دٌٖ
ٗصظو ٍٖنيز ىٌ صنِ دجىقْذجُ ثألدِ ثألمذٌ ثّقطغ فيثةٔٗ .دؼو أُ ٕٞأصٔ ّفْٞج الّضنوثً
ٕيث ثىقيثء ٗدؼو ثىؼٞو ّودٌ ىل آمٌٗ ،قؼش ثىَٖنيز ٕٗنيش ثٍٍز دْفْٞضٔ ثىنو ٝيذِ
ؽوٝو ٗأّج أٞٝجً ثال ثىقيثء ،أميصٔ ثألً إى ٚقوثُ ثىذٌثٍُ٘ أىذْضٔ ْٙوه ثىٞٚف فضٝ ٚضٌ
ثٙالؿ ثىقيثءٍٖ٘ٗ .ث إى ٚثىََْه ٍٗغ ثىَطٌ دوأس ػجٙفز ٕ٘ثةٞز ٕوٝور ٍٗغ ٕيث ثىؾ٘
ٟجًس ًٗقز ٗثىضٚقش دذْطيُ٘ ثألدِ ثألمذٌ دوأ ثألدِ ٝأمي ثىً٘قز ٌٍٖٗٞٝج دؼٞو ػِ
ثىذْطيُ٘ ٗػِ ّفْٔ ٗثىَفجؽجر صؼ٘ه ٌٍر أمٌ ٛىضيضٚق دقؤًٍ ،فؼٖج ثألدِ ّٗظٌ إىٖٞج
ًٗقز ٍجىٞز مذٌٞر ٙجؿ ثألدِ ثٍ ٚثىً٘قز ه ٍٔ ٛػج َٓٝصْذْٕ ٚنٌس ثألً ٗىٞو ثىََٗه
ٗثٕضٌس ىٔ فيثء ؽوٝو ٌٕٗثح ٕٗنيث ّضٌ ٗىٞو ثىََٗه مو ثألٌّر ٗأػجه ثىْؼجهر إىٌٖٞ
ٗٝيٕخ ثألٗاله إى ٚثىنْْٞز ىٞيز ثىؼٞو فٌفٍ ِٞفضقو ِٝثألح ٗٝقف ثألدِ ثألمذٌ ثٍجً
ْٙوٗ ثىضذٌػجس ٗٚٝيٕ ٚجمٌثً ثىٌح ٗدطف٘ىز ٗدذٌثءر قجه ىيٌح أًّيش إىٍ ٚج ٝنفْٚٞ
ٕٗيٓ ػًٖ٘ ٍج ثًّيضٔ .ثفذل ٝج ًح ٗثٟيخ ٍْل أُ صْظٌ إى ٚأدٗ .ٚمجّش ٝو ثىٌح صؼَو
ه /ى٘ٝـــِ ٙـــذٌٙ
ٍؼٌٖ ىضفٌفٌٖ د٘ىٞو ثىََٗه.
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صْــــــجىٚ
ثفقـــــٚ

1

2

3

4

5

6

7

1

1

1
2
3
4
5
6
7
1
1
11

 -2ػٞو ّٞو ٙمذٝ ٌٞقضفو دٔ ىَور
ٍِٞ٘ٝ
 -1إػضَو ػيٝ ٚو ٔٝثىْٞو ثىَْٞـ -
ٍِ ثألقَٖز ثىضْٚٝ ٜغ ٍْٖج
ػَجٍز ثٟح ثىنجِٕ (ٍؼنّ٘ٔ)
 ٍِ -:ثىق٘ٞثّجس ثىْؾْٔ ف ٜثىؼٖو
ثىقو( ٌٝالٍٗ( )::22 ِٞٝؼنّ٘ٔ)
 ّٚف ميَز ٍذٌٖ ٍِ -4ثألقجًح  -إٌٍثر ٖ٘ٝهٝز قضيش ٌّْٞث ًة ِٞؽ ٔٞمْؼجُ دجى٘صو
 ٍِ -3أؽيٍ - ٚيل ٗىو ف ٜأٝجٍٔ ثىْٞو ثىَْٞـ
 -2صؾوٕج ف ٜميَز ًمجء ٝ -ؼ ٔٞف ٔٞثىٌٕذجُ ٌٝ -ح ٍَينز إٌّثةٞو أٝجً ًثػ٘ط
 -:عيظ ميَز صجد٘س  -أ( ... ِٝصن٘ - )9:4 ِٝعيغ ٚميَز قٌٞ
 -8إمضٚجً ّفٌ إًٍٞج  -قجه دْ ٚإٌّثةٞو ىيوم٘ه إى ٚأً ٛثىَ٘ػو
(ٍؼنّ٘ٔ)  -ميَز َِٕ دجىقذطٞز (ٍؼنّ٘ٔ)
 -9إػضَو ف ٔٞثىْٞو ثىَْٞـ
ٕ ٍِ -24وثٝج ثىَؾُ٘  ٍِ -أػٞجء ثىؾٌْ

ًأّــــــٚ
 -2ػٞو ّٞوٙ ٙغٝ ٌٞقضفو دٔ ف ٜثى ً٘ٞثىغجٍِ ٍِ ٍٞاله ثىْٞو ثىَْٞـ
 -1إمضٚجً إّؾٞو ٘ٝفْج  ٍِ -ثىٖٖٞوثس (ٍؼنّ٘ٔ)
 -:ف٘ؽوّج ثىقؾٌ قو  ....ػِ ثىقذٌ (ى٘قجٍ - )1:14ضٖجدٖجُ
 -4ثٌّ إدْز ٝؼق٘ح (ٍؼنّ٘ٔ)  -أًؽغ (ٍؼنّ٘ٔ)
ٍ -3قٍ( ٚؼنّ٘ز)  -أمئ ٌٍٝٚز قذطٞز (ٍؼنّ٘ٔ)
 ٍِ -2ثىٖؼ٘ح ثىض ٜىمٌس ف ٜثىنضجح ثىَقوُ (إٔؼٞجء ٍ( ):2:::ؼنّ٘ٔ)
 -:صؼخ ْ
ٗإًٔق  -ميَز ًح دجىّ٘ٞجّٞز
 -8إمضٚجً ّفٌ ثألمذجً ٍ -يل دجٕجُ (ػوه ٍ - ):::12ضٖجدٖجُ
 -9أمو ىٔ ثىْٞو ثىَْٞـ إّٔ الدوو أُ ٘ٝىوو ثإلّْوجُ عجّٞوج ً فضوٝ ٚوومو ٍينو٘س ثىْوَ٘ثس
():::٘ٝ
دقيٌ ثىَؼيٌ ٕــــــــْ٘هر
ّ -24نِ ف ٔٞػ( ْ٘ٞصن٘)8::2 ِٝ
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11

ثىٚفقــــــز ثألمٞــــــٌر

ثىقٞجر ىْٞش ٍؾٌه ٌٍٕ ٟجٗىز  . .فينو فوط ٝقوط فٚ
ثىقٞجر ٍؼٍْٗ ٚغَ . . ٙفال صوع ثألفوثط صف٘صل دو
صأٍيٖج ٗإمضٖف ٍج ًٗثءٕج ٗإدقظ ػِ ًّجىز هللا ىل
فٖٞج ٍْٖٗجٕٗ .يٓ ىْٞش ّ٘ٙ ٙفقز ٍِ أىذً٘ ثىقٞجر
1414

ػـــــــَ َٙٝقـــــــــجًا
إػضوووس فوو ٚدوثٝووز مووو ػووجً أُ إٔووجًمل دؼوو ٜثألفنووجً أٗ ثىَٖووجػٌ ثىَضفٌقووز ثىضوو ٚصؾوو٘ه
دنووج ،ٌٟٙقووو صنووُ٘ أٍْٞووجس ؽوٝووور ىيؼووجً ثىؾوٝووو أٗ أٍْٞووجس قوَٝووز ىووٌ صضققووق فوو ٚثألػوو٘ثً
ثىَجٞٝز ٗىنْٖج ف ٚثىْٖجٝز ٍؾَ٘ػز ٍِ ثألٍْٞجس ٗثىطيذجس ثىضّْ ٜأه ثىوٌح أُ ٝقققٖوج ىْوج
مو ٍْج ٕ٘:
ف ٚثىؼجً ثىؾوٝو  . . .فٞجىٞش ػجً ٝ 1414نُ٘ ف ٚفٞجر ٍ
 – 2ػجً ثىفٌؿ:
ىوو ِٞثىفووٌؿ ٍؼْووجٓ أُ صنيوو٘ ثىقٞووجر ٍووِ ثىٞووٞقجس أٗ ثىَٞووجٝقجس أٗ ثىضؾووجًحٗ ،ىنووِ ثىفووٌؿ
ثىققٞق ٚأُ  ٌٙٝثإلّْوجُ ثىوٌح فوّٗ ٚو ٠موو ٕويثٝ ،وٌثٓ فو ٚثإلفضٞوجػ قذوو ثىغْوٝ ،ٚوٌثٓ فوٚ
ثىٌَ ٛقذو ثىٚقزٌٝ ،ثٓ ف ٚثىقيٞو قذو ثىنغٕ ٌٞنيث ٝق٘ه ثىنضجح ثىَقوُ ػِ ثىضالٍٞي:
"  . .ففٌؿ ثىضالٍٞي إى ًأٗث ثىٌح" (٘ٝفْج )14:14
 – 1ػجً ثىغٌَ:
مو ػجً ؽوٝو ف ٚفٞجر ثإلّْجُ ٕ٘ فٌٙز ىٞضجؽٌ دٍّ٘جصؤ ٗ ٝغَوٌ دٖوج عالعوّٗ ِٞوضٍٗ ِٞجةوز
فقو مجّش ثى٘ٙوٞز فو ٚثىؼٖوو ثىقووٗ ":ٌٝأٍوج ثىٖوؾٌ ثىوي ٙصؼوٌف إّؤ ىوٕ ِٞوؾٌثً ٝأموو ٍْؤ
فئٝجٓ صضيف ٗصقطغ ( " . .صغْٞز ) 14:14
ٗىنْْج ّوػ٘ ثىٌح قجةيٝ :ِٞج ّٞو أصٌمٖج ٕيٓ ثىْْز أٞٝجً
 -:ػجً ثىنوٍز:
ثىنوٍووز ثىْجًٝووز ثىضوو ٚال ص٘قفٖووج ثىَٖوونالس ٗال ثىَقجًدووجس منوٍووز ٍؼيَْووج دوو٘ىِ ثىٌّوو٘ه
ثىٖووجٍيز ثىضوو ٚصقوووط ػْٖووج ٗػووِ أصؼجدٖووج ٍٗووج ٗثؽوؤ فٖٞووج ٍووِ ٍٖووجمو ٗأمطووجً ىضالٍٞوويٓ
ٗإمضضَٖج قجةالً ":مٞف ىٌ أممٌ ٕٞتجً ٍِ ثىف٘ثةو إال ٗأمذوٌصنٌ ٗػيَوضنٌ دؤ ؽٖوٌثً ٗفو ٚموو
دٞش" (أػَجه ثىٌّو)14:14
 –4ػجً ثىذٌمز :
ّقِ ّؼط ٚهللا ؽَ ًء ٍوِ ٗقضْوج فضوٝ ٚذوجًك ثى٘قوش ميؤٗ ،ؽوَ ًء ٍوِ ٍجىْوج فضوٝ ٚذوجًك ثىَوجه
مئٗ ،ؽَ ًء ٍِ ٍؾٖ٘هّج فضٝ ٚذجًك ثىقٞجر ميٖج ،فَفضجؿ ثىذٌمز أُ ّقوُ فق ثىٌح فو ٚموو
فٞجصْج مق٘ه ثىٌحٗ":قوّ٘ث ّذ٘ص( " . . . ٚفَقٞجه)14:14
ٗمو ػجً ٗأّضٌ فٍ ٚيب ثىفٌؿ ٗثىغٌَ ٍضَضؼ ِٞدجىنوٍز ٗثىذٌمز ف ٚفٞجصنٌ.
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