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 ثبٍُ ا٢ة ٚا٦ثٓ ٚاٌوٚػ اٌملً اٌٗ ٚاؽل آ١ِٓ

 

٘ؤٔنا ٚالف ػٍٝ اٌجبة ٚألوع اْ ٍّغ أؽل ٕٛرٟ ٚفزؼ اٌجبة "

 (23: 3هإ " )أكفً ا١ٌٗ ٚأرؼْٝ ِؼٗ ٚ٘ٛ ِؼٟ

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 (8: 3هإ ")٘ؤٔنا عؼٍذ أِبِه ثبثَب ِفزٛؽَب ٨ٚ ٠َز١ٞغ أؽل أْ ٠غٍمٗ"
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و١َٕخ ا١ٌَلٖ 

اٌؼنهاء ِو٠ُ ث١َبرً 

 (اعزّبع ا١ٌَلاد ) 

ثّٕبٍجخ ثلء َٕٛ ا٩١ٌّك اٌّغ١ل رزملَ أٍوح 

١ٍلرٟ ثبٌزٕٙئٗ ٌٍغ١ّغ ِز١١ّٕٓ أْ ٠ىْٛ َِٕٛب 

_  ِجبهوَب ػٍٝ اٌغ١ّغ ٚوً ػبَ ٚأٔزُ ثؤٌف ف١و

 ٩ِؽظٗ: ٘نا اٌؼلك ٌْٙوٞ ٔٛفّجو ٚك٠َّجو

 13 ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ٕٛه ٌؼ١ل هٍبِخ أثٛٔب أهٍب١ًٔٛ+++

 2011ٔٛفّجو  24 وىاٌْ ٚػ١ل ...ٔٛفّجو
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ثّؾجٗ ٚرؼبْٚ ٚر١َٕك  ٨ىٌٕب ٚ  :   ثٕؼّخ اٌوة ٠َٛع

فّٓ ٠ؼوف اْ ٠ؼًّ "  :عزّبع ٦ا٤فٛاد فٟ ُاٍوح ا ٚثْٕبٛ ٍِؾٟٛ ث١ٓ

 (17-٠:4ؼمٛة ")ؽَٕب ٨ٚ ٠ؼًّ فنٌه ف١ٞخ ٌٗ
 ٌٍٍّٝٚوٙٝ فٟ اٌَّزْف١بد  فزمبك ٌجؼ٘ ا٤ٍُوا٦ ى٠بهاد ِٛاظج١ٓ ػ

بثؼخ افزمبك زٚإٌّبىي، ٚونٌه ٌىجبه آٌَ ٚأ٠َٚب فٟ ث١ٛد إٌمب٘ٗ  ِغ ِ
ِواػبح ؽَب١ٍخ اٌّٛلف ٌجؼ٘  ٚفٟ ٔفٌ اٌٛلذ . أؽٛاٌُٙ ثبٌز١ٍفٛٔبد

 .ا٤ٍُو ٚػلَ ٚٙغ أٞ ٙغٟٛ ػ١ٍُٙ
 
  ظوٚف فٟ ع١ّغ إٌّبٍجبد اٌَؼ١لٖ ِٚٛاٍبرُٙ ؾَت اٌثِٚغبٍِخ اٌغ١ّغ

 .اٌؾي٠ٕٗٚ ا٤ٚلبد اٌٖؼجٗ فِْٟٚبهوزُٙ 
 
  د ا٣ٌرٟ ١ٌٌ ٌل٠ِٛإٍخ ر١ًَٙ ٚرمل٠ُ اٌَّبػلٖ ٌزي٠ٚل ا٤فٛاونٌه ٓٙ

: 5غً " )ثبٌّؾجٗ افلِٛا ثؼٚىُ ثؼَٚب " .  ١ٍٍٚخ ِٛا٩ٕد ٌؾٚٛه ا٦عزّبع
13) 

 
 ٍٝفٟ ٔظبفخ  ٚاٌَّبّ٘ٗ ْٙوٞ ٌٍَّبػلٖاٌجؤبِظ اٌ رٕف١ن ٚاٌّلاِٚٗ ػ

غًَ ٚوٟ اٌٞوػ ٚاٌٍفب٠ف  ٌجؤبِظ اٌى١َٕٗ ٚرم١َّٙٓ ٌّغّٛػبد ٚأ٠َٚب 
 . لٖ فٟ أصٕبء اٌزٕبٚي ثب٦ٙبفٗ اٌٝ اٌزؼبْٚ ٚرمل٠ُ اٌَّبػ

 
 ػٍٝ رور١ت اٌٞوػ ٚاٌٍفب٠ف ثؼل أزٙبء اٌملاً ا٦ٌٟٙ ٚاٌّٛاظجٗ أ٠َٚب. 

 

  ٌٕٚزّىٓ ِٓ ٍلاك ثؼ٘ اٌّٖوٚفبد اٌٍّٞٛثٗ ٤ٍُوح ا٦عزّبع ٚؽَت
ٍٝت اٌغبٌج١ٗ لبِذ ِغّٛػٗ ِٓ ا١ٌَلاد ثؼًّ ؽ٠ٍٛبد فٟ إٌّيي ٚرُ 

ْىو  ٌٙٓ ٍٚٔٞت ِٓ اهلل ث١ؼٙب ٌْؼت اٌى١َٕٗ ٚٔؾٓ ػبعيْٚ ػٓ رمل٠ُ اٌ
٨ َٕٔٝ ٕ٘ب ِٓ رمل٠ُ أ٠َٚب ٚ .ٚاٌوة ٠َٛع أْ ٠ؾفظُٙ  ٚأٍوُ٘ ٍب١ٌّٓ

 وٍّخ ّىو ٚرمل٠و ٤ٕؾبة اٌمٍٛة اٌىج١وٖ ٚاٌغ١ٍّٗ ِٓ ّؼت اٌى١َٕٗ
ٗ فٟ اٌَّبػلٖ ثبٌَّبّ٘  اٌٍن٠ٓ لبِٛا ٚ ِٓ رٍمبء أٔفَُٙ ،(١ٍلاد ٚ هعبي)  

٨ َٔز١ٞغ أْ ٔٛف١ُٙ ؽمُٙ ِٓ اٌْىو . ِٖؼٞبء اٌّبك٠ٗ ثوٚػ ١ٝجٗ ١ٔٚٗ ع١ٍّٗ
ٌٚىٓ ٔزٚوع اٌٝ اٌوة ٠َٛع ثْفبػخ اٌؼنهاء ِو٠ُ ٚع١ّغ اٌمل١َ٠ٓ أْ ٠ؼٛٗ 

٨ٚ َٔزغوة ٨ٚ ٕٔلِ٘ ِٓ ّؼت ا١ٌَّؼ فبٔٗ  رؼت ِؾجزُٙ ف١وَا ٩ٍِٚب
 "ٚٔمٛي ٌٍغ١ّغ وٛٔٛا ِؼبف١ٓ فٟ اٌوة ...ِؼٍّٕب ا٤وجو ػٍٝ اٌؼٞبء

٤ْ  اٌّؼٟٞ اٌَّوٚه . ، ١ٌٌ ػٓ ؽيْ أٚ اٙٞواهوً ٚاؽل وّب ٠ٕٛٞ ثمٍجٗ" 
  7: 9وٛ  2"  )٠ؾجٗ اهلل
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  وّب موؤب ٍبثمَبٌْٕٚوٖ ١ٍلرٟ،  ػْو اٌضبٟٔرُ رٛى٠غ اٌؼلك 
لّٕب ثٞجغ َٔـ  ٌلهعخ إٔٔب. مل ىاك ا٦لجبي ػ١ٍٙب ثْىً ٍِؾٟٛف

ٌٕزّىٓ ِٓ ا٠ٖبي إٌْوٖ  أ٠َٚب ٌٙنا اٌْٙو،  (ٍِؾك) اٙبف١ٗ
ٚٔىوه .  ٌمذ اٍزؾَبْ اٌغ١ّغ ٚوبٌؼبكٖ.   ثٙبٌغ١ّغ ِٓ ٠وغت 

ٍٛاء اٌّْبهوٗ ثبٌزْغ١غ أٚ اثلاء : اٌْىو ٌىٟ ١ٍلرٟ ػٍٝ 
عزّبع فٟ أ٠بَ اٌَجذ أٚ اٌَّبّ٘ٗ اٌفؼ١ٍٗ اٌوأٞ أٚ اٌّْبهوٗ ثبٌؾٚٛه ٧ٌ

ثبْ ٘نٖ إٌْوٖ ١ٍلرٟ ِٕىٟ ٚا١ٌىٟ ٚرَبػلٔب ػٍٝ ٚٔىوه لٌٕٛب ٕ٘ب ، 
 ثبٌلهعٗ ا٤ٌٚٝ (اٌوٚؽ١ٗ ٚ ا٦عزّبػ١ٗ)وره بٔٙب ْٔفاٌزٛإً ِغ اٌغ١ّغ 

ٌزىٓ ٔؼّخ اٌوة إٌٙب ػ١ٍٕب " ٚٔؾٓ ػٍٝ اٍزؼلاك ٚثبٔزظبه ٍّبع هأ٠ه كائَّب
 ( 17:  90ِي ")ٚػًّ أ٠ل٠ٕب صجذ ػ١ٍٕب ٚػًّ أ٠ل٠ٕب صجزٗ

 
  ّوػ  ٚا٦ٔزٙبء ِٓكهاٍخ  زبثؼخرُ ِ ٔٛفّجوف٩ي ّٙو

ثب٦ٙبفٗ ٘نا . اٌؼٙل اٌغل٠ل ِٓ ( هإ٠ب ٠ٛؽٕب)ٍفو 
٩ٕح )ٌجم١خ اٌقلِبد اٌضبثزٗ ف٩ي ا٦عزّبع ِضً 

كهًٚ ا٤ٌؾبْ  -رؤ٩ِد هٚؽ١ٗ  -روا١ُٔ  -اٌغوٚة 
ٚثلأٔب ثلهاٍخ   .َت ِب ٠َّؼ ثٗ اٌٛلذثؾ (اٌمج١ٞٗ

 (ّٕٛئ١ً ا٤ٚي)ٍفو 
 

هإ٠ب )َفو ٌ ٌمل رْبهوٕب ِؼىُ فٟ ٍِقٔ ػبَ: ٩ِؽظٗ 
 .  ( 10ا٦ٕؾبػ  – 1ٓ ا٦ٕؾبػ ِ") ٌْٕوح ١ٍلرٟ"اٌؼلك اٌَبثك  فٟ (٠ٛؽٕب

 :ٍفو اٌوإ٠ب  ىوٖ ػبِٗ ػٓف ٍٕىزفٟ ٤فن فٟ ٘نا اٌؼلكٕٚ٘ب  
 
٠ٚلػٝ " وْف إٌمبة"رؼ١ٕبْ ( اػ٩ْ أٚ هإ٠ب: ) اٍُ اٌَفو (..هإ: ) ه ا٦فزٖب 

أٞ اع٩ء ا٤ِو اٌغبِ٘ ٚوْف " ٍفو اٌغ١ٍبْ"فٟ اٌىزت اٌى١َٕٗ اٌمل٠ّٗ 
 ...اٌّمبٕل اٌَّزٛهٖ

 ١ٍبكح اهلل ، ِغٟء ا١ٌَّؼ ، ّؼت اهلل ا١ِ٤ٓ ، اٌل٠ٕٛٔٗ ، اٌوعبء:  َفوِؾٛه اٌ 
 .اػ٩ْ ٠َٛع ا١ٌَّؼ+ 

 
ُٚ٘ غٍجٖٛ ثلَ اٌقوٚف ٚثىٍّٗ ّٙبكرُٙ ٌُٚ ٠ؾجٛا ؽ١برُٙ ":  ِفزبػ اٌَفو
 (11: 12هإ " )ؽزٝ اٌّٛد

 
 ا٤كٌٗ وض١وٖ ػٍٝ أْ وبرت ٍفو اٌوإ٠ب ٘ٛ ٠ٛؽٕب اٌوٍٛي اثٓ ىثلٞ: وبرت اٌَفو 

وبرت اٌجْبهٖ اٌواثؼٗ ٚاٌوٍبئً اٌض٩س ، ػٕلِب ٔفبٖ ا٦ِجواٝٛه كِٚز١بًٔٛ اٌٝ 
 (-ث١ز١ٕٛ –رَّٝ ؽب١ٌَب )عي٠وح ثٌّٞ اٌزٟ ّب٘ل ف١ٙب هإ٠بٖ 

 
٩١ِك٠ٗ، فٟ ٔٙب٠خ ؽىُ  96ٚ  95ا٤هعؼ أْ ىِٓ وزبثزٙب ٠ىْٛ :ىِبْ وزبثخ اٌَفو 

٨ ٠ئصو ف١ٗ ٔفبٖ ٌؼٍٗ ٠قّل  ا٦ِجواٝٛه ك١ِٚز١بْ اٌنٞ ٌّب هأٜ أْ اٌي٠ذ اٌّغٍٟ
 .٠ٕٚزٟٙ ِٓ ل١ٚٗ ا١ٌَّؾ١ٗ اٌؼ٩ّلٗ  ِٓ ر١ِ٩ن ا١ٌَّؼاٌٖٛد اٌجبلٟ 
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ٚثؼل  ث٠ٌّٞزٚؼ أٔٗ وزجٙب فٟ ( 9: 1هإ )ِّب موو فٟ : ِىبْ وزبثخ اٌَفو
اٌؼٙل )اٌَفو إٌجٛٞ اٌٛؽ١ل فٟ :  ٍّبد اٌَفو. أفٌَا٩ٞٔلٗ اٌٝ 

٨ ٠ّىٓ اٌزؼج١و ػٕٙب ثٍغخ  ٠زٕجؤ ػٓ ؽمبئك هٚؽ١ٗ ٍّب٠ٚٗ( اٌغل٠ل
ٌنا عبء اٌَفو هِي٠َب ٠ؼٍٓ اٌؾم١مٗ ف٩ي هِٛى ٚأٌٛاْ ٚرْج١ٙبد . ثْو٠ٗ
... ر١َّبد هِي٠ٗ ٌمٜٛ ّو٠وٖ رْٕو رؼب١ٌُ فبٍلٖ ِضً + . ٚأػلاك

أهلبَ ٚأػلاك ّفو٠ٗ ....+ ا٠ياثً ، ثٍؼبَ ، إٌجٟ اٌىناة ، اٌيا١ٔٗ ثبثً 
ٚفزواد ى١ِٕٗ ... ٛؽٌِمٜٛ ّو٠وٖ ِٚٞٙلٖ ٌٍى١َٕٗ ِضً اٌ

 .. ٧ٌٙٞٙبكاد 
٠زؾلس ػٓ أِٛه َِزمج١ٍٗ ٠ىزٕفٙب اٌغّٛٗ : ٔجٛٞ ( أ :أٍٍٛة اٌىبرت 

 .وؤٞ ٔجٛاد
فمل ُأهًٍ اٌَفو ِٓ ِٚٞٙل٠ٓ اٌٝ : ّفوٞ ( ة           

ِٚٞٙل٠ٓ ، ٌٙنا وبْ ِٓ اٌؾىّٗ أْ ٠ىزجٗ اٌمل٠ٌ ٠ٛؽٕب ثؤٍٍٛة ّفوٞ ٨ 
 . ٠مؼٛا رؾذ ١ٔو ا٦ٙٞٙبك٠فّٙٗ ا٨ اٌّوًٍ ا١ٌُٙ ؽزٝ ٨

 
اػ٩ْ ٠َٛع ا١ٌَّؼ اٌنٞ أػٞبٖ ا٠بٖ اهلل "ِووي فٟ أٌٚٗ ٚ٘ٛ + : غوٗ اٌَفو 

١ٌُوٞ ػج١لٖ ِب ٨ ثل أْ ٠ىْٛ ػٓ لو٠ت ، فّؼظُ اٌَفو ٔجٖٛ ثؤؽٛاي (  1: 1هإ " )، 
اٌى١َٕٗ فٟ ١َِورٙب اٌّجبهوٗ ِٓ ا٤هٗ اٌٝ اٌَّبء ، فٕٙبن ِٖبكِبد وض١وٖ 

!!! لٜٛ ِقزٍفٗ ٍزؾبٚي ا١ًٌٕ ِٓ و١َٕخ ا١ٌَّؼ ٌٚىٓ ١٘ٙبد ٚاٙٞٙبكاد ٚ
ِٚب ٘نا اٌَفو " . اْ أثٛاة اٌغؾ١ُ ٌٓ رمٜٛ ػ١ٍٙب": ٤ْ ٚػلٖ أصجذ ِٓ اٌغجً 

اػلاك اٌى١َٕٗ ٌّغٟء اٌوة .  + اٌقبٌل ا٨ ٌْوػ ٌٙنٖ ا٠٢ٗ ٚرؤو١لَا ٌٙنا اٌٛػل
ػٓ ٝو٠ك ػلك ِٓ اٌوإٜ رضج١ذ اٌى١َٕٗ ( . +  17: 2ٚ  10:  7ٚ  7: 1هإ )صب١ٔٗ 

فغب٠خ اٌَفو ٘ٛ اّؼبي اٌمٍت ثبٌغ١وٖ ٚاٌوعبء اٌضبثذ ( . اٌقوٚف اٌّنثٛػ)أّ٘ٙب 
 . فٟ اٌزّزغ ثبٌَّب٠ٚبد ٍٜٚ ا١ٌٚمٗ كْٚ أْ ٠ْٕغً ثزؾل٠ل ا٤ىِٕٗ ٚا٤ٚلبد

 
 +ؾبؽبد فٟ ا٤ػلاك اٌمبكِٗ ثبمْ اٌوة ٠َٛع رىٍّخ رف١َو ا٦ٕٚ+  

 
 ( 3:  1هإ " )ّؼْٛٝٛثٝ ٌٍنٞ ٠موأ ٌٍٚن٠ٓ ٠َ"
  ٘بٌٗ ػج١ل ٚ / ِلاَ) ٌٙنا اٌْٙو  ثؼ٘ ا٤فٛاد ِٓ كافً ا٦عزّبعٍبّ٘ذ

 اٌؼٙلِٓ   (هإ٠ب ٠ٛؽٕب)ّوػ ٍفو  ا٦ٔزٙبء ِٓثّٛإٍخ  (ٍٍٜٛ ٌج١ت. ك
وّب ٍبّ٘ذ ا٤فذ .  اٌؼٙل اٌمل٠ُِٓ ( ّٕٛئ١ً ا٤ٚي)ٚثلء ٍفو اٌغل٠ل 

ت ٩ٕح هفغ ثقٛه ػ١ْٗ رور١ ػٍٝ ِلٜ أٍبث١غ ِٓ ّوػ ٚرله٠ٌٚف١ٌٛ١ذ 
ّبهوذ ٚأ٠َٚب  .ثبٌمجٟٞفٟ أ٠بَ و١ٙه  إٌبلًٛ أهثبع أٌؾبْ  ِٚب ٠مبي فٟ

 : ٚاٌزؤًِ وبْ فٟ آ٠ٗ ...اٌزؤًِ اٌوٚؽٟثؼ٘ ا٤فٛاد فٟ 
 
  "(  14: 5رٌ  1")ّغؼٛا ٕغبه إٌفًٛ ، إٍلٚا اٌٚؼفبء

اهلل ٠زؼبًِ ِغ اٌٚؼفبء ثىً اٌؼٞف ٚاٌؾ١ٕٗ  أْ ٚو١ف
 (اٌؼٙل اٌمل٠ُ ٚاٌغل٠ل)ْٛا٘ل ِٓؼ٘ ِٓ اٌثج ثب٦ٍزؼبٔٗ
  :ٚاٌّؼٝ ٌٕب ٌٚىُ ٚاٌٍّقٔ 
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 ٨ رَزٖغوٖ ٚاْ هأ٠زٗ ٍبلَٞب ٨  ونٌه أٔذ اْ هأ٠ذ أَبَٔب ؽبئوَا ٠بئََب ِٕٙبهَا ،
. + افزؼ ٌٗ ٝبلخ ِٓ إٌٛه رٚئ ٌٗ اٌٞو٠ك ،  هعبءرؾزموٖ ، ثً إٍلٖ ٚلً ٌٗ وٍّخ 

 18ؽي")٨ ٠ْبء ِٛد اٌقبٝئ ثً أْ ٠وعغ ٠ٚؾ١ب "٨ُٔٗ -اْ اهلل ٠ؼٟٞ فوٕٗ ٌىً أؽل
.. اٌوعبء ٨ٚ ٠فمل –ٚٝبٌّب ا٦َٔبْ ػٍٝ ل١ل اٌؾ١بٖ ٨ رياي أِبِٗ فوٕٗ ٌٍزٛثٗ (  23:

فٍٍٔ ا١ّ١ٌٓ َآِ ٚػبك اٌٝ اهلل ٚ٘ٛ فٟ اٌَبػبد ا٨ُف١وٖ ِٓ ؽ١برٗ ػٍٝ 
 .+ا٨ُهٗ

. كٚٔب كائَّب ؼٛروّب  اٌوٚػ ١ٞجٗٚث ثىً اٌؾت ٚاٌؾّبً ن اٌغ١ّغّبه ٚلل 
 ٚهثٕب ٠ؼٛٗ رؼت ِؾجزىٌُىُ ّىوَا عي٩َ٠  : "ٚثبٍُ اٌغ١ّغ ٔمٛي ٌُٙ

 ٚثووبد اٌَّبء رٍّْىُ ٠ب هة ..  جبهن فٟ فلِزىُ ٚلٍجىُ اٌغ٠ًٚ١ّ
 ( 58: 15وٛ 1" )ػب١ٌّٓ أْ رؼجىُ ١ٌٌ ثب٩َٝ فٟ اٌوة"

 

  ٗٚلل ٔبٌذ أٍوح ا٦عزّبع ٌٙنا اٌْٙو ثوو
 ًٛ فٟ ٠َٛب١ٔوج١وٖ ثّْبهوخ أثٛٔب أهٍ

أِزؼٕب .. ٚوٍّؼزبك 2011ٔٛفّجو  26اٌَجذ 
ِزٝ )ِٓ أغ١ً أثٛٔب ٚػظٗ ٚوبٔذ  ...هٚؽ١َب 

 ( 13 – 1: 25ا٦ٕؾبػ 
 

ع١ٕئن ٠ُْجٗ ٍِىٛد اٌَّٛاد ػْو ػناهٜ "
ٌٍمبء اٌؼو٠ٌ، ٚوبْ  أفنْ ِٖبث١ؾٙٓ ٚفوعٓ

  "فٌّ ِٕٙٓ ؽى١ّبد ٚفٌّ عب٩٘د
... 

؟ ٕ٘بن  (5)ٕٚ٘بن ثؼ٘ ا٤ٍئٍٗ ؟ ٌّبما هلُ 
٠وِي اٌٝ  5ولُ ف:  رؤًِ ٌٍمل٠ٌ أغ١ًَٕٞٛ 

اٌؾٛاً اٌقٌّ ، ٚ٘ٛ ٠ؼجو ػٓ هلُ اٌىّبي 
 :٘ٛ هلُ اٌىّبي ا٦ٌٟٙ ِض٩َ 7 ٤ْ هلُ.. اٌجْوٞ 

 ( ٚىٔبد 5)فٟ ِضبي اٌٛىٔبد  5موود هلُ + 
غ١و  100000وٍّبد ثفُٙ أوضو ِٓ  5أه٠ل أْ أرىٍُ :"ٚاٌمل٠ٌ ثٌٌٛ لبي + 

  –" ِفِٙٛٗ
ؽٖٛاد ٍَِبء  5ٜ كاٚك إٌجٟ ػٕلِب وبْ فٟ ِٛاعٙخ ع١ٍبد اٌغجبه اٌزم +

 . ٚروِي أٔٙب ألٖٝ ِب ٠َز١ٞغ ػٍّٗ اٌجْو. ١ٌٚوة ثٙب ع١ٍبد 
 .ِض٩َ 6ٌىٟ فٌّ أىٚاط، ١ٌٌٚ :  ػٕلِب لبي اهلل ٌٗ اٌّغل ٌٍّوأٖ اٌَبِو٠ٗ+ 
اٌٛاؽل  وبْ ٌلائٓ ِل٠ٕبْ، ػٍٝ: ػٕلِب كفً ث١ذ ٍّؼبْ اٌفو٠َٟ ٚلبي ٌٗ + 

 . 5ولُ ٌك٠ٕبه ، ٚ٘نٖ ا٤هلبَ ٟ٘ ِٚبػفبد  50ك٠ٕبه ٚا٢فو  500
ِؼوفٗ ٨ ٠مٖل ثٙب ٕ٘ب أٙٓ غ١و ِزؼٍّبد ٚأْ ١ٌٌ ػٕل٘ٓ  ِبما ٠ُمٖل ثبٌغًٙ؟ 

. ػ١ٍّٗ ، فبٌغًٙ ٠ُمٖل ثٗ ػلَ ِؼوفخ أِٛه هثٕب ١ٌٌٚ ِؼوفخ اٌىزبثٗ ٚاٌمواءٖ
 .ؼٗ ِٓ ّٙبكاد فٙٛ عبً٘فّٙب وبْ ِ.. اٌٗ ٚاٌغبً٘ ٘ٛ اٌنٞ ٠مٛي ١ٌٌ

، ٨ٚ ٠مٖل ٕ٘ب ا١ٌَلاد " اٌغب٩٘د ٜرزى١ٍّٓ وؤؽل:"ػٕلِب لبي أ٠ٛة ٌيٚعزٗ + 
 .فمٜ فبٌمٖل ٕ٘ب وً اٌجْو اٌغ٩ٙء 
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أِب اٌغب٩٘د فؤفنْ ِٖبث١ؾٙٓ ٌُٚ ٠ؤفنْ ِؼٙٓ ى٠زَب، ٚأِب اٌؾى١ّبد فؤفنْ "
 " ى٠زَب فٟ آ١ٔزٙٓ ِغ ِٖبث١ؾٙٓ

ٜ ّىٍٙٓ ىٞ ثؼ٘ ِٓ اٌقبهط ١ٌٌ ث١ٕٙٓ افز٩ف، ٕ٘ب اٌّفوٚٗ أْ وً اٌؼناه
ٚوٍٙٓ ػناهٜ ٚوٍٙٓ فوعٓ ٦ٍزمجبي اٌؼو٠ٌ ٚوٍٙٓ ػٕل٘ٓ ى٠ذ ٚوٍٙٓ 

ٌٚىٓ ا٦فز٩ف ٕ٘ب ( ... ١ٓ ف١ٙبٙوً ٘نٖ ا٤ِٛه ُ٘ ِزْبث)ِٖبث١ؾٙٓ ِٚبءٖ 
و١ف؟؟ ٤ْ اٌؼناهٜ اٌؾى١ّبد أفنْ ِؼٙٓ ى٠ذ ... ث١ٓ اٌؼناهٜ ِٓ اٌلافً 

 ا٦٘زّبَ  –ا٦ٍزؼلاك  –اٌؾوٓ )غ١و ِؼوٚف ٚغ١و ِوئٟ  ى٠بكٖ ٚ٘ٛاٙبفٟ 
 .ٚأِب اٌغب٩٘د فؼلَ ا٦ٍزؼلاك ٚػلَ اٌؾوٓ ( ٚأزظبه اٌٍّىٛد

ٚاٌَئاي ٘ٛ ِب ِؼٕٝ أْ ٠قٍٔ اٌي٠ذ ؟ ٌّٚبما اٍزّود ِٖبث١ؼ اٌؾى١ّبد 
 ِٕٛهٖ؟  ٚاٌغب٩٘د ثلأد ِٖبث١ؾٙٓ ِٕٛهٖ صُ أٞفؤد ؟

 ػ اٌملً اٌنٞ ٠َزّو فٟ ا٦ٙبءٖ ٠ْٚزؼًفبٌي٠ذ ٚإٌٛه ٘ٛ ٠ؼجو ػٓ اٌوٚ
ثب٩ٌٖٖ ٚلواءح ا٦ٔغ١ً ٚاٌَٖٛ ٚأ١ّبء ُأفوٜ وض١وٖ رغؼً اٌّٖبث١ؼ ِٕٛهٖ ، ِٚب 

َٔز١ٞغ ػٍّٗ ا٢ْ ِٓ ا٩ٌٖٖ ٚاٌَٖٛ ِّىٓ أْ ٨ َٔز١ٞغ ػٍّٙب فٟ 
  . اٌَّزمجً ػٕلِب ٔىجو

ِٖبث١ؾٕب أػ١ٕٕٞب ِٓ ى٠زىٓ فبْ "، "ٚف١ّب أثٞؤ اٌؼو٠ٌ ٔؼَٓ ع١ّؼٙٓ ّٚٔٓ"
 " رٕٞفئ

وً ٨ أؽل ٠َز١ٞغ أْ ٠َزٍف أػّبي أؽل آفو ( .. وٍّٗ ف١ٞوٖ)ِٖبث١ؾٕب رٕٞفئ 
 ..ٚاؽل َِئٚي ػٓ أػّبٌٗ 

ً٘ ا٢ة اٌنٞ أػّبٌٗ ٕبٌؾٗ ٠ُؼٟٞ ٦ثٕٗ اٌنٞ أػّبٌٗ غ١و ٕبٌؾٗ أٚ ّو٠وٖ؟ + 
 ..وً ٚاؽل ٍٛف ٠ؾبٍت ػٍٝ أػّبٌٗ .. ثبٌٞجغ ٨ 

ٚاٌقٞو فٟ ... ّق١ٖخ ا٦َٔبْ  ٟ٘ ّٖبث١ؼٚاٌ... فبٌي٠ذ ِٓ ا٤ٍب١ٍبد 
اْ فبره ٘بٔٛه ) ف٩ىَ ْٔزغً ٚٔزؼت وّضً ... اٌؾ١بٖ اٌوٚؽ١ٗ أْ ٔىْٛ ١ٔبِٝ 

 ...اْ ِب ريهػٗ ا٢ْ ٍزغلٖ فٟ اٌَّزمجً ( .. رَزٕٝ ٌّب إٌَٗ رلٚه
صُ عبء اٌؼو٠ٌ ٚاٌَّزؼلاد كفٍٓ ِؼٗ اٌٝ اٌؼوً ُٚأغٍك اٌجبة، ٚأف١وَا عبءد "

 "...أٟ ٨ أػوفىٓ: ٠ب١ٍل ٠ب١ٍل افزؼ ٌٕب فؤعبة ٚلبي:ٜ أ٠َٚب لبئ٩دثم١خاٌؼناه
ً٘ هثٕب .. أٟ أٔب أػوف هثٕب ٌٚىٓ اٌُّٙ ٘نا ِؼٕبٖ ِٓ ٔبؽ١خ اٌؾ١بٖ اٌوٚؽ١ٗ 

 !(وً إٌبً رؼوف اهلل ٌٚىٓ ِٓ ٘ٛ ا٦َٔبْ اٌنٞ ٠ؼوفٗ اهلل؟)٠ؼوفٕٟ؟ 
 

 بقية وعظة أبونا أرسانيوس في إجتماع السيدات
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 : ٚرؤًِ فٟ آ٠ٗ لٖٗ 
 

 ( 10: 12وٛه  2) "لٜٛ ؽ١ّٕب أب ٙؼ١ف فؾ١ٕئن أب"

لوهغ٩َ ػّوٖ ػْوح ٍٕٛاد اْ ٠زؼٍُ ه٠بٙخ اٌغٛكٚ هغُ وٛٔٗ لل فمل مهاػٗ 
ٚثلأ رله٠جبرٗ ِغ ِلهة ٌٍغٛكٚ ٠بثبٔٝ وج١و فٝ . ؽبكصخ ١ٍبهح ِوٚػخفٟ  ٠َوا٤

وبْ اٌغ٩َ ٠ْؼو ثؤٔٗ ٠زملَ ٌٚنا وبْ ِٓ اٌٖؼت ػ١ٍٗ أْ ٠فُٙ ٌّبما ثؼل .  آٌَ
 .له٠ت ٌُ ٠ؼٍّٗ اٌّلهة غ١و ؽووخ ٚاؽلح ص٩صخ أّٙو ِٓ اٌز
، ا١ٌٌ ِٓ اٌّفوٚٗ أْ  (اٌّلهة) ١ٍَٕبٜ: ٚأف١وا لبي اٌغ٩َ 

  " .أرؼٍُ ؽووبد أفوٜ ؟ 
٘نٖ ٘ٝ اٌؾووخ اٌٛؽ١لح " لبئ٩  ( اٌّلهة) فوك ػ١ٍٗ ا١ٌََٕبٜ

اٌٛؽ١لح اٌزٝ ٍزؾزبط اْ   اٌزٝ رؼوفٙب ، ٌٚىٕٙب ٘ٝ اٌؾووخ 
٠فُٙ اٌغ٩َ ا٤ِو ع١لًا ٌٚىٓ ٠٦ّبٔٗ  ٌُ" . رؼوفٙب ٝٛاي ػّون 

 .ثّلهثٗ ، اٍزّو اٌغ٩َ فٝ اٌزله٠ت 
. ثؼل ثٚؼخ ّٙٛه ، أّون اٌّلهة اٌغ٩َ فٝ َِبثمخ ه٠ب١ٙخ 

ٚلل ألِ٘ اٌغ٩َ ٔفَٗ أٔٗ هثؼ اٌّجبهح ا٤ٌٚٝ صُ اٌضب١ٔخ فٝ 
ٌٚىٓ اٌّجبهاح اٌضبٌضخ صجذ أٔٙب إٔؼت ، ٌٚىٓ ثؼل فزوح . ٌٍٙٛخ 

مل ِٕبفَٗ ٕجوٖ ٚ٘بعّٗ ، ٚفٝ هّبلخ اٍزقلَ ِٓ اٌٛلذ ف

ٚ٘ٛ ٨ ٠ياي ِٕلًْ٘ب ، ٚعل ٔفَٗ ٠ًٖ . اٌغ٩َ ؽووزٗ اٌٛؽ١لح ١ٌىَت اٌّجبهاح 
ٌٍٚٛ٘خ . ٚ٘نٖ اٌّوح وبْ ِٕبفَٗ أٙقُ ِٕٗ ، ٚألٜٛ ٚأوضو فجوح . ٌٍلٚه إٌٙبئٝ 

مٜ ٚفٛفب ػ١ٍٗ ِٓ ا٤. ثلا اٌغ٩َ وؤٔٗ فٝ ٚٙغ ِٓ ػلَ اٌزىبفئ ِغ ِٕبفَٗ 
ٚوبْ ػٍٝ ّٚه أْ ٠ٕٙٝ اٌّجبهح . أٚلف اٌؾىُ اٌّجبهح فٝ ٚلذ َِزمٞغ 

ٚفؼ٩ ثؼل " . اٌّجبهاح ٨ ، كػٖٛ ٠ىًّ " ؽ١ّٕب رلفً ا١َٕ١ٌَٕبٜ ثبٕواه لبئ٩ 
اٌّجبهاح أفٞؤ إٌّبفٌ فٞؤ لبر٩ ، فمل رون ٚٙؼٗ اٌلفبػٝ ،  ءاػبكح ثل
 .٩َ اٌّجبهاح ٚ اٌجٌٞٛخ هثؼ اٌغ ٚ٘ىنا. َ اٌغ٩َ ؽووزٗ ١ٌفٛى ػ١ٍٗ ٚاٍزقل

ا١َٕ١ٌَٕبٜ /اٌّلهة ٕٚبه ٘ٛ اٌجًٞ ، ٚفٝ ٝو٠ك اٌؼٛكح ٌٍّٕيي هاػ اٌغ٩َ ٚ
ٚػٕل٘ب اٍزغّغ اٌغ٩َ ّغبػزٗ ١ٌَؤي .فٝ ِواعؼخ وً ؽووخ فٝ وً ِجبهاح 

 . ٠لٚه ؽم١مخ ثنٕ٘ٗ ِب 
" و١ف رَٕٝ ٌٝ أْ أفٛى ثبٌجٌٞٛخ ثؾووخ ٚاؽلح ؟  ...١َٕ١ٍٕبٜ " : ٍٚؤي 

ٌمل هثؾذ ٌَجج١ٓ ، اٌّٚٙب أٔه رمو٠جب لل أعلد " : ثٗ ا١َٕ١ٌَٕبٜ لبئ٩ فؤعب.
ٚصب١ًٔب أْ اٌلفبع اٌٛؽ١ل اٌّؼوٚف ٌٙنٖ . ٚاؽلح ِٓ إٔؼت اٌو١ِبد فٝ اٌغٛكٚ 

ٚ٘ىنا ٕبهد ٔمٞخ ٙؼف " .  !!!ا١ٌَوٜ  اٌؾووخ ٘ٛ أْ ٠َّه ِٕبفَه ثنهاػه 
 . اٌغ٩َ ٘ٝ ثنارٙب ألٜٛ ٔمٜ لٛرٗ

ب ْٔؼو ٔؾٓ ثؤٔٗ ٌل٠ٕب ٙؼف ِب ٚٔجلأ فٝ ٌَٛ اهلل ، ٚاٌظوٚف ٚٔفٍٕٛب أؽ١بٔ" 
  وً ِب.ثَججٗ ، ٨ٚ ٔلهن أْ ٙؼفٕب ٠ّىٓ أْ ٠ٖجؼ ٔفَٗ لٛرٕب فٝ أؽل ا٠٤بَ 

رفىو فٝ ا٤ٌُ ،  و أٔه ٙؼ١ف ، ٨٘ٛ فو٠ل ُِٚٙ فٝ مارٗ ، ٌنا وف ػٓ أْ رفى
ّىو اٌوة ٠َٛع ٚأ. ٤لٖٝ ِلٜ ٚاؽًٖ ػٍٝ ا٤فًٚ ِٕٙب ٌىٓ ػِ ؽ١بره

 (17: ٠21ٛ" )٠ب هة أٔذ رؼٍُ وً ّٟء": ٚلً ٌٗ ػٍٝ ع١ّغ ػٞب٠بٖ
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  : ٚرؤًِ آ٠ٗ

 (25: 4أف " )اٝوؽٛا ػٕىُ اٌىنة ٚرىٍّٛا ثبٌٖلق+ "
ث١ٓ أػٚبء عَل ٚاؽل (  اٌنٞ ٘ٛ ٙل اٌؾك أٞ ٙل ا١ٌَّؼ)ف٩ ِغبي ٌٍىنة 

 " .٤ٕٔب ثؼٕٚب أػٚبء اٌجؼ٘"٠ؾ١ْٛ فٟ ا٠٦ّبْ 
 

 ( 26:  4أف " )٨ٚ رقٞئٛا اغٚجٛا"+ 
أٞ اغٚجٛا ثؾَت اهلل ِٓ أعً اٌؾك ٚاٌلفبع ػٓ ا٠٦ّبْ ٚؽٖبه اٌْو ٚهكػٗ ، 
ٌٚىٓ ػٍٝ أ٨ رقٞئٛا أٚ رغوؽٛا أعلَا ، ٚاْ ؽلس ف٩ رَّؾٛا ٌٍغٚت أْ ٠َزّو 

أٞ ٍوػبْ ِب رَبِؾٛا أٚ رؼزنهٚا " ٨ رغوة اٌٌّْ ػٍٝ غ١ظىُ. "٠َٚزمو 
 . ث١ٕىُ ثؼل اٍزجؼبكٖ(   27:  4أف " )اث١ٌٍ ِىبَٔب٨ رؼٞٛا " ٚرزٛثٛا وٟ 

 
 " اهلل فٍك اٌىً ٤عٍٟ:" ألٛاي اٌمل٠ٌ ُأغ١ًَٕٞٛ ػٓ )
 
  +ٌٌٟٙمل أفٚؼذ وً ّٟء رؾذ للِٟ ا٦َٔبْ ؽزٝ ٠ّىٕٗ أْ ... ا

٠زىوً ثى١ٍزٗ ٌه، ٌٙنا ٌُ رمُ ػ١ٍٗ ١ٍلًا غ١ون ثً عؼٍزٗ ٘ٛ ١ٍلًا 
 . ػٍٝ ف١ٍمزه

 َلٖ، ٚأٚعلد عَلٖ ِٓ أعً هٚؽٗ ٚهٚؽخ فٍمذ وً ّٟء ِٓ أعً ع
 !! ِٓ أعٍه أٔذ

  ٌٙنا ٠ٍيِٕب أْ ٔووي فىؤب ف١ه ٖٚٔت ؽجٕب وٍٗ ٌه ف١زؾمك ٘لفٕب ثفوؽٕب
 ... ثه أٔذ ِٖله ٩ٕؽٕب وّب ٠ٍيِٕب أ٨ َٔزقلَ اٌق١ٍمخ ا٨ فٟ فلِزه

 ؟... ً٘ ٍزملَ ٌٕفٍٕٛب ألً ِّب للِزٗ ٤عَبكٔب ! 
 ٌٕٛه ِٓ اٌَّبء ػٍٝ ا٤هٗ فّٓ أعً اٌؼ١ٕ١ٓ أّولذ ثب

ا٤ٚي ١ٕ٠و . ٚاٌمّو وقبك١ِٓ ٨ ٠زؼجبْ اٌٌّْفبٌمًب 
 . ٨ٚ٤كن ٔٙبهًا ٚاٌضبٟٔ ٠ٟٚء ٌُٙ ٩ً١ٌ

  ٗ٤عً أم١ٔٗ فٍمذ .. ثبٌٙٛاء إٌم٤ٟعً رٕفَٗ ؽٛٝز
٤عً ؽبٍخ اٌُْ أٚعلد اٌوٚائؼ  .ٌٗ ا٤ٔغبَ اٌّقزٍفخ

٤عً ؽبٍخ اٌزنٚق أٚعلد ٌٗ أّٟٙ .. اٌؼٞو٠خ

٤عً ؽبٍخ اٌٌٍّ أٚعلد اٌّبكح اٌّؾ١ٞخ . ا٤ٝؼّخ
اٌزٟ  اٌؾ١ٛأبدأٚعلد ٌٗ ..ٌٚىٟ رؼ١ٕٗ فٟ أػّبٌخ..ثٗ

رجؼش ٌٕب ٘نٖ ا٤هٗ ..رقلِٗ ١ٝٚٛه اٌَّبء ٚصّبه ا٤هٗ
وُ أٔذ !! ا٤ك٠ٚخ ٌزْفٟ أِواٗ عَلٞ ف١ٌٍ ِوٗ ١ٌٌ ٌٗ ػ٩ط

 !..! وُ أٔذ هءٚف!! ١ٝت ٠ب اٌٟٙ
 بثٍخ، ٚٔؾٓ ٔؼزّل ػ١ٍه وّب ٠ؼزّل رؼوف عَلٞ ِؼوفخ ع١لٖ ٤ٔه أٔذ ع

 . ا٦ٔبء ػٍٝ ٠لٞ اٌفقبهٞ
 

 (10: 64ِي " )أرؼبٌٝ فٟ ا٤هٗ.. وفٛا ٚاػٍّٛا أٟ أٔب اهلل " 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/13_SH/SH_146.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/06_H/H_256.html
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مٍما ضغطُا عهٕا َمٍما دبرَا مه حٕم 

 شٕطاوًٕ
 قُِ عهشان إنٍّ برضً أوا قُِ

مه صباعً بٕحمٕىّ َبٕبطم  أشارة َاحذي
  مشُرحٍم كم

 ة٠به ثؾجه أٜٚ أٜٚ
 ؽفًٚ إٍٟٔ... ِّٙب ؽٍٍٖٟ ٚ

. 

 
 

 

مه أجم األصذقاء بقذر ما  انصالةال حفٕذوا "

فإن صهّٕىا مه أجم !... حىفعىا ألجم األعذاء

قاء ال وكُن أفضم مه انعّشارٔه، أّما األصذ

إن أحببىا أعذاءوا َصهّٕىا مه أجهٍم فىكُن 

 "ابٍىا اهلل فٓ محّبخً نهبشرقذ ش

(انقذٔس ُٔحىا رٌبٓ انفم)  

http://st-takla.org/Prayers-Slawat/Online-Coptic-Prayer-Book-01-Index_.html
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ألٛاي ا٢ثبء ِغ ِٓ 
ُٔموْ اٌَٖٛ ......ٕٛه ٠غت أْ 

ثبٌزٛثخ ٚ ا٦َٔؾبق ٚ ا٦ػزواف 
ِضٍّب ٕبَ أً٘ . ثبٌق١ٞخ 

ٌٚجَٛا اٌَّٛػ ٚ  . ١ٕٜٔٛ

ٚ . هعؼٛا ػٓ ٝولُٙ اٌوك٠خ 
 ا٠ل٠ُٙ اٌظٍُ اٌنٜ فٝ  ػٓ 

 (اٌجبثب و١وٌٌ اٌَبكً)
ا٩ٌٖح لبكهح ػٍٝ 

ً ّٟء ٤ٔٙب و
ُرّؾون ا١ٌل اٌزٟ رل٠و 

رفزؼ ثبة 0 اٌىْٛ

ٚرغؼً  , اٌَّبء

ٌٍّئ١ِٕٓ ١ٖٔجًب فٟ 
  ع١ّغ اٌق١واد

اٌجبثب و١وٌٌ )
 (اٌَبكً

 
 

 

لٍت اٌّؾت ٘ٛ ػوُ 
ٍىٕٗ اٌوٚػ اٌملً 

٠ٚؾً ف١ٗ اٌضبٌٛس 

اٌجبثب و١وٌٌ ) ا٤للً
 (اٌَبكً
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   أفجبه ١ٍلرٟٚ  ...... فجبهو١َٕزٕب  أ
 

، رُ ا٦ؽزفبي ثؼ١ل هٍبِخ للً أثٛٔب  2011ٔٛفّجو  13 َٛ ا٤ؽل اٌّٛافكفٟ ٠
 .ٌملٍٗ 13ثبٌنووٜ  أهٍب١ًٔٛ وب٘ٓ و١َٕخ ا١ٌَلٖ اٌؼنهاء ِو٠ُ ث١َبرً

ثىً اٌفئبد ع١ّغ ّؼت اٌى١َٕخ اٌقلاَ ٚ ٚمٌه ثؼل اٌملاً ا٦ٌٟٙ ٚلل ّبهن
  .ٌغ١ّغفوؽٗ  ا ٍٜٚٚ. اٌقلِبد ا٤ْٔٞٗ ٚ ِٚٓ ع١ّغ ُأٍو ٚاٌٖغبهُِٕٙ  اٌىجبه

ٚاّبكٖ  ثبٌمبء وٍّبد ّىو ٚرمل٠و ّبهن ػٓ ّؼت اٌى١َٕٗ ٚٔب١ٌٕبثٗ ِّض٩َ
ٌملً أثٛٔب أهٍب١ًٔٛ  ػٍٝ ا٦ٔغبىاد اٌزٟ رّذ ف٩ي اٌقٌّ ٍٕٛاد 

 أؽل أػٚبء ٠ٌٌٛ ١ٍؾب/ اٌّؾبٍتوً ِٓ  اٌّب١ٙٗ فزوح فلِزٗ ٌى١َٕزٕب ،
  .٠ٍٛف ثووبد/ إٌّٙلً ٚػٓ اٌْجبة. اٌى١َٕٗ ِغٌٍ

 
 :ٚوبٔذ ٘نٖ اٌٍمٞبد  ١ٍٚلرٟ وبٔذ ٕ٘بن

 
 

 رٛهربد اٌزٕٙئٗ ٌملً أثٛٔب أهٍب١ًٔٛ

أفجبه 

رٟ ١ٍل  

٠ؤُ أثٛٔب أهٍب١ًٔٛ 

٠ٚمٞغ ... ِغ اٌْؼت

 اٌزٛهرٗ

  2011 - 13ٔٛفّجو 
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٠ٌٌٛ  ِغٌٍ اٌى١َٕٗ أؽل أػٚبء
ٚثب١ٌٕبثٗ ػٓ ّؼت و١َٕخ  ١ٍؾب

 ا١ٌَلٖ اٌؼنهاء ِو٠ُ ث١َبرً ٠ملَ اٌزٙبٟٔ اٌمٍج١ٗ ٌملً أثٛٔب أهٍب١ًٔٛ
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ٌوٍبِخ أثٛٔب  ( 13)ٌمٞبد ِٓ ا٦ؽزفبي ٌٍنووٜ 

أهٍب١ًٔٛ ٚ اٌنٞ أل١ُ فٟ و١َٕخ ا١ٌَلٖ اٌؼنهاء 
  2011ٔٛفّجو  13ِو٠ُ ث١َبرً ، ٠َٛ ا٤ؽل اٌّٛافك 



 

 1111  وديسمثز ووفمثز(   13عدد)وشزج سيدتي   -  ( إجتماع السيداخ)كىيسح السيدي العذراء مزيم تسياتل 

14 

 

ٌمٞٗ ٔبكهٖ ٤ثٛٔب أهٍب١ًٔٛ ِغ 
أٌف ِجوٚن ٠ب )ؽٕب  رٍٟٛٛٔ ف١ٌٛ١ذ

٤ْ ِٓ فلَ ا١ٌَّؼ فٙٛ ( "ٚهثٕب ٠جبهن فٟ فلِزه  ..ٌٝ  ِٕزٙٝ ا٤ػٛاَا..أثٛٔب 
 (18: 14هٚ " )ػٕل اهلل ِوٟٙ
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 2011ٔٛفّجو  14فٟ 

اٌى١َٕٗ اٌمج١ٞٗ ثؼ١ل عًٍٛ للاٍخ اٌجبثب  اؽزفٍذ

ِب .ٍٕٗ 40ّٕٛكٖ ػٍٝ ووٍٝ ِبهِولٔ اٌوٍٛي 

؟ثبٌناد فٝ اٌىزبة اٌّملً 40أ١ّ٘ٗ هلُ   
 ١ٌَزٍُ ٌٛؽٝ اٌْو٠ؼٗ ٠َٛ 40ٕبَ ٍِٛٝ 
 ػٕب ١ٌزُّ إٌبٍٛد ثٗ ٠َٛ 40ٕبَ ا١ٌَّؼ 

 ١ٌٍٚٗ ػٍٝ ا٨هٗ ثبٌٞٛفبْ ٨ثبكٖ اٌق١ٍمٗ اٌؼز١مٗ ثبٌٞٛفبْ ٠َٛ 40اِٞو اٌوة 
 ٠َٛ 40ظً ٔٛػ ٠ؾزّٝ فٝ اٌفٍه ٌّلٖ 

 ػبكد اٌؾّبِٗ ثغٖٓ ا٩ٌََ ٌٕٛػ ِؼٍٕٗ ثلأ ؽ١بح عل٠لٖ ٠َٛ 40ثؼل 
 صُ فٍُٖٙ اهلل ٍٕٗ 40ظً ثٕٝ اٍوائ١ً فٝ ِٖو ِلٖ اٌؼجٛك٠ٗ 

 ٍبهٖثؤفجبه  ٠َٛ 40هعغ عٛا١ٌٍ ِٓ اهٗ ا١ٌّؼبك ثؼل 
ٚأػزمل أْ كاٖ ٍجت ا٨ؽزفبي ) ٠َٛ 40اٌّلٖ ث١ٓ اٌم١بِٗ ٚاٌٖؼٛك 

 (ثنووٜ ا٤هثؼ١ٓ
 ٍٛف رٕمٍت ِل٠ٕٗ ١ٕٜٔٛ اْ ٌُ ٠زٛثٛ ٠ٚوعؼٛ اٌٝ اهلل ٠َٛ 40ثؼل 
 وبْ ا١ٍ٠ب َِزؾك ٌٍٖؼٛك ٌٍَّبء ٠َٛ 40ثؼل 
 م٘ت ٍِٛٝ ١ٌىٍُ اٌْؼت ثىً ِب إٚبٖ ثٗ اٌوة 40إٌَٗ اي فٝ 

 ٍٕٗ 40كفً اهٗ اٌّٛػل ثؼل  ّؼت ثٕٝ اٍوائ١ً
 ٍٕٗ 40ٍِه كاٚٚك ػٍٝ ثٕٝ اٍوائ١ً 

 ِٓ رؾل٠ل البِٗ اٌجبثب ّٕٛكٖ اغز١ً اٌَبكاد٠َٛ  40ثؼل 
 ِٓ رفغ١و و١َٕٗ اٌمل١َ٠ٓ لبِذ اٌضٛهٖ ػٍٝ ِجبهن ٚاريي ٠َٛ 40ثؼل 
 ِٓ ِغيهٖ ِبٍج١وٚ اٌّزَجت ف١ٙب اٌّغٌٍ اٌؼَىوٜ لبِذ اٌضٛهٖ ػ١ٍٗ ٠َٛ 40ثؼل 

ٕجغٝ أْ ٔؾ١ب ىا٘ل٠ٓ فٟ اٌؼبٌُ َٖٔٛ ٍٖٚٔٝ هاف١ٚٓ ٍِّىخ اث١ٌٍ ٚفلاػبرٗ فٙىنا ٠
 . ٍٕخ هِي٠ًب ١ٍؤرٝ ا١ٌَّؼ 40ف١ٍّه ا١ٌَّؼ ػٍٝ لٍٛثٕب ٚثؼل أزٙبء فزوح اٌؼبٌُ اٌـ 

فّٓ ػبُ فٟ رٛثخ ٠ٍّه ا١ٌَّؼ ػ١ٍٗ ٥ٌثل فٟ اٌّغل ، ِٚٓ ػبُ فٟ ػ١ٖبْ ٌٓ ٠وٜ 
ُٗ ِىبْ آفو  ِغل ا١ٌَّؼ ثً ٌ

ٕٔٙئ للاٍخ  خ اٌؼنهاء ِو٠ُ ث١َبرً ثى١َٕ اعزّبع ا١ٌَلاد  ٚأٍوح
 40اٌجبثب اٌّؼظُ ّٕٛكٖ اٌضبٌش ثّٕبٍجخ ػ١ل عٍٍٛٗ اي 

 {٨رَز١ٞغ أْ ٠ىْٛ اهلل أثَب ٌه اْ ٌُ رىٓ اٌى١َٕٗ أِه: ِٓ ألٛاي أؽل اٌمل١َ٠ٓ }
ٚأٔذ ٠ب ١ٍلٔب ٔج٘ .. ٚللاٍزه ا٘زّّذ ثؤِه اٌى١َٕٗ ٚثبكٌزه اٌؾت ٚثبهوزٗ

ٕٕٔٙئه ٕٚٔٙئ أفَٕب فؤٔذ غوٍذ ف١ٕب ؽت اٌى١َٕٗ ٚؽت .. ٌى١َٕٗ اٌؾٟا
 ٚووٍٟ ِبهِولٌ ٠فزقو ثملاٍزىُ .. اٌؼم١لٖ

  ُاؽٕب ثٕؾجه ٚث١ٍٍٖٕه : ٚٔمٛي ٌملاٍزى
 ...ٚهثٕب ٠فوػ لٍجه ىٞ ِب أذ ثزفوؽٕب

 وً ا١ّ٤بء رؼًّ ِؼَب ٌٍق١و   :ٚثٕمٌٛه 

 هثٕب ِٛعٛك 
 وٍٗ ٌٍق١و 
       ٟٙ١َِو٘ب رٕز                         

 ٚاٌٝ ِٕزٙٝ ا٤ػٛاَ                              

لٚبٖ " )أه رقٍٔ ث١لٞ"
6 :37) 

 



 

 1111  وديسمثز ووفمثز(   13عدد)وشزج سيدتي   -  ( إجتماع السيداخ)كىيسح السيدي العذراء مزيم تسياتل 

16 

 :ِٚٓ أفجبه و١َٕزب أ٠َٚب 

،  اؽزفٍذ و١َٕخ ا١ٌَلٖ اٌؼنهاء ثؼ١ل اٌْىو   2011ٔٛفّجو  24 فٟ َِبء  ٠َٛ اٌق١ٌّ 
 ِٓ ّؼت اٌى١َٕٗ ٚؽٚود ِغّٛػٗ وج١وٖ ِٓ اٌؼبئ٩د... رؾذ هػب٠خ أثٛٔب أهٍب١ًٔٛ 

ٚلل أٌمٝ أثٛٔب وٍّٗ  ..ثؼل ا٩ٌٖٖ ٚاٌزوا١ُٔ رُ رمل٠ُ اٌٞؼبَ ٌٍغ١ّغ ٚ... ّْبهوٗ ٌٍ
 ...ٌٍغ١ّغ ١ٓٚلل وبٔذ أ١َِٗ ٚرغّغ هائؼ... رف١َو ٚرٛٙؼ ربه٠قٟ ػٓ ػ١ل اٌْىو 

 ( 10: 27أَ " )اٌغبه اٌمو٠ت ف١و ِٓ ا٤ؿ اٌجؼ١ل: "ٚومٛي اٌىزبة اٌّملً
 آ١ِٓ... ١َٗفٟ ؽٚٓ اٌىٕ ٚوً ػبَ ٚأٔزُ ثؤٌف ف١و 

 

ثّجبهوخ   أهٍب١ًٔٛ ثلأ ا٦ؽزفبيأثٛٔب 
 ٚاٌزو١ُٔ ِغ اٌْؼت     ثب٩ٌٖٖ اٌجٛف١ٗ

 اٌٞؼبَ  رٕبٚي لجً اٌجلء فٟ
 

 
 
 

 مه انمأكُالث اصىاف مخىُعً 7انبُفًٕ كان ٔحخُْ عهّ 

 باإلضافً إنّ انمقبالث َأٔضَا انحهُٔاث انمخخهفً َانمشرَباث   
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 ٠ٚجبهن اٌّبئلٖ لجً رٕبٚي اٌٞؼب٠ٍَٖٟٚ أثٛٔب أهٍب١ًٔٛ ٠ؤُ ِغ اٌؼبئ٩د 
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أثٛٔب أهٍب١ًٔٛ ٠زْبهن ِغ     
ربه٠ـ ػ١ل  ػٓ دّؼٍِٛبث اٌؼبئ٩د

أصٕبء  ٚمٌه ...ثلأٚأ٠ٓ اٌْىو ٚو١ف 
 رٕبٌُٚٙ اٌٞؼبَ 
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فو٠ك اٌؼًّ رؾذ ... فٍف اٌىٛا١ٌٌِٓ 
ػيد /ل١بكح اٌّب٠َزوٚ إٌّٙلً

 ُهثٕب ٠م٠ٛى :ُ ٚثٕمٌٛٙ أصٕبء رغ١ٙيُ٘ اٌٞؼبَ ، ٘بٟٔ َِؼٛك/ َِٚبػلٖ أٔلهاًٚ
٠ٚجبهن فٟ  ب ٠ؼٛٗ رؼت ِؾجزىُ ٠ب هةهثٕ : ٌىً ٍٕٗ ٚأ٠َٚب ٌٍغ١ّغ ٔمٛي ٛاٚرقلِ

 ٚوً ػبَ ٚأٔزُ ثؤٌف ف١و  ...فلِزىُ
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األخُاث 

انمشاركاث 

بانخىظٕف فٓ 

وٍأت 

اإلحخفال 

بمشاركت  

حُسُوٓ 

فُٕنٕج ربىا 

ٔقُٔكم 

َٔعطٕكم 

 انف عافًٕ
3122نوفمبر  32عيد الشكر   
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 :ِٞجـ ١ٍلرٟ 
 ف١ٍ١ٗ ٍّه :اٌٞجك اٌوئ١َٟ

يغ ..ٔرقاٌق انثغاعص..ػًم ضًك فٍهٍّ يحًر تانرٕاتم عرٌقح 
 انخضارتانستذ تانصٕر ٍّضٕذ

 انًقادٌريغ انصٕر
فهفم ...ػصٍر َض نًٍَّٕ..فهفم احًر يجرٔظ..انطًك تًهح تٓري
 اضٕد فهفم..تاترٌكا
 َض ضاػّ فً انخهغّ إذركٍّ

 االكم فً اثُاء رنك َجٓس تاقً -
 (خهغح انطًك) َطٕي انغالف نهطًك

كثٍرِ يهؼقّ ..كثٍرِ كسترِ تٕدر يهؼقّ..َض كٕب عحٍٍ :ٔيقادٌرِ 
 ٔتاترٌكا يهحشٌٕح  درأيهؼقّ كثٍرِ كاري ت..كًٌٕ
 ػهٍّ ثالثح ارتاع كاش ياء ٔتٍضّ ٔخهغً انخهٍظ ضؼً
ياَُرظر انطًك  ٔقد  ٔفً رتغ ضاػّ ػشاٌ انُكٓح ذرركس خهٍّ

 ٔانصٕص
 تاالٔرٌجإَ صرقاٌق انثغاع 

 كٕتص صالزو ذغطهٍٍ انثغاع ..تقشرِ انى رقاٌق قغؼً انثغاط
 فً قشٕرِ صكثر فٕاٌذ انثغاعٔػهى فكرج ا

 َٔقهٍّ فً زٌد حار
 ي فً انخضار انطٕذٍّ تانستذإتذأ ٌَٔا

زٌد ٔكٕب خضار يشكم  حٔشٌٕ فً يقالِ زتذ
 ٔجسر قغؼرّ حهقاخ ٔتصم اخضر يقغغ حهقاخ

شٕي ٔحغً يهح ٔفهفم اضٕد ٔارٌجإَ  اقهٍٓى
 ٔفهفم احًر

 خالص جٓسٌٔكٌٕ  دقاٌق ٔعفً انُار خًص
 قغ انطًكفً َياخهصد  انُض ضاػّ ّ نٌُز الَتانر أياتذ 

 أَٔثذ جٓس ٔانطٕذٍّ ٔقهٍد تارَجاٌ صاالٌ تص انثغاع ٔنحذ
 تانرز
 حغً زتذ ٔزٌد َٔض كٕب خضار يشكم حهّفً 

ٔارٌجإَ  احًر ٔكٕب َٔض رز يغطٕل ٔيهح ٔفهفم اضٕد ٔفهفم
 ذحثٍُّآ خر ي َٕع أ ٔأ

 انرحرٌك دقاٌق يغ5اقهٍٓى جًٍؼا 
حغً ياء يُاضة نكًٍح انرز ٔخهٍّ كٌٕص ى انرز ٌرقه نًا

إنى أٌ ػهٍّ  إغهقًٔعً انُار ع االخر ٔ ءقرب ٌُشف انًاٌ ٔػُذياٌغهً تقِٕ 
 انحهٕج ُكَّٓض فهفم رٔيً نه يًكٍ ٔضغ .ٌُضج
 ......اضٕد ٔفهفم حغٍد ػهٍّ يهح ٔأرٌجإَ يجفف ِانثغاعص جاْس ُْٔا

 غًطً قغغ انطًك فً انصٕص...ضخًُ زٌد...انطًك   ػًم اٌَ َثرذي
 جذَا تص اَرثًٓ الٌكٌٕ انسٌد حار...انسٌد  ٔػهى
 عثقّ يقريشّثح ذص إنى أٌالذحركٍّ  اذركٍّ

 يًًًًًًًى انشكم انُٓائً نهً ضٌُٕاِ ٌَٔا
 جذ ػٍ...رٔٔٔٔٔػّ

 يٍ رٔذٍٍ االكم كايهّ ٔشٍّٓ ٔذغٍٍر ٔجثّ

 
 الف صحه وعافيه على قلوبكم 
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 : ٝجك اٌؾٍٛ

 

 الشطزوج كحكي
  :لمقاديزا

يعىي ووعيه اتيض ) د كيك اتيض وكيك كاكاو تاوو-

 (واسود
 (قشطح)قيمز -
  وكزيمح-
  وجثىح فيالدليفا-
  ودراميل الثاوكار-
 ودراووص كوب سكز ت-

 يتوفز او ورق شمع على حسة ما وايلونقطعح 

 لديكم

 :انطرٔقً

 لٞؼخ 18رمٞؼٟ اٌى١ىخ ثبٌؼوٗ 
  ٕغ١وحِوثؼبد ثؼل٠ٓ رم١ٖٙب ثبٌٞٛي ػٍْبْ رجمٟ 

ٌىوا١ًِ ٚاٌَىو ٚاٌف٩١كٌف١ب ٚاٌىو٠ّخ ٚا (اٌمْٞٗ)اٌم١ّو  ّمبك٠و ٔقٍٞٙب ِغ ثؼ٘اٌ
 اٌق١ٍٜ فٛق ٕفخ اٌى١ه صُ ٔٚغإٌبػُ  

 (اٌٞجمٗ ا٤ٌٚٝ)
 ٙبافو فٞٛح ٔؾٜ اٌى١ه اٌجبلٟ فٛل

 اٌى١ىخ ثبٌٕب٠ٍْٛ اٚ اٌٛهق اٌّْؼٟ ٚغثؼل٠ٓ ٔ
 اٌّفوٚٗ أْٚالٍجٟ اٌٞجك  (فى١ٗ) ٍٝؼ١ٗ

                                                                                                                            ع٠ً١ٍّٞغ ّىٍٗ ٠ىْٛ وج١و ػٍْبْ 
  ثبٌفو٠ي ٠ّٛخ ٙؼ١ٗ

 
 ١ّٙٗ ٌٍىجبه ٚا٤ٝفبي 

ٚكٖ 
اٌْىً 
إٌٙبئٟ 

ٌّب 
 ٔمٍجٗ

 
 
 

 ١غٕؾٗ ٚػبف١ٗ ػٍٝ لٍٛة اٌغّاٌف ٚ               


