
 

 

 بطريركية األقباط األرثوذكس 
 أسقفية الشباب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نيافة األنبا رافائيل
 نيافة األنبا موسي تقديم

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
والقراءات التى اختارتها الكنيسة من الكتاب المقدس، فى هـذه الفتـرة الروحيـة 

 المشبعة تدور حول محاور هامة مثل: 
: مهما كانت بشاعة خطايانا، االبن الضالب مع حيث نتو  التوبة: -1

: مهمــا كانــت وم��ع المفل��وج: مهمــا كــان تكــرار خطايانــا، وم��ع الس��امرية
: مهمــا كانـــت الخطيـــة وم���ع المول���ود أعم���ىمــدة اســـتمرارنا فــى الخطيـــة، 

ــــة التــــى أصــــابتنا، فالمعموديــــة جــــاهزة  ــــة التــــى ورثناهــــا، والظلمــــة الروحي الجدي
 التوبة تعيدنا ثانية إلى بركات جرن المعمودية. لتجديدنا بالروح القدس، و 

ـــة مـــن  الش���بع الكت���ابى: -2 ـــر كميـــة هائل ـــرأ فـــى الصـــوم الكبي حيـــث نق
 إصحاحات العهدين: القديم والجديد. 



حيـث نسـير معـه فـى تجربتـه علـى الجبــل،  مرافق�ة ال�رب يس�وع: -3
 ته. وفى كرازته لليهود، وفى محبته لألمم، وفى صلبه وفدائه، وموته وقيام

 -حينما نلتقـى بـالرب بعـد قيامتـه المجيـدة، فنسـمعه يقـول لنـا  الخدمة: -4
"... فنخرج بعد كما أرسلنى اآلب أرسلكم أنا" -مع اآلباء الرسل األطهار 

آم��ين آم��ين آم��ين بموت��ك ي��ارب نبش��ر، وبقيامت��ك كــل قــداس قــائلين: "
 "... المقدسة وصعودك إلى السموات نعترف

فى  نيافة األنبا رافائيلالكتاب، التى فيها يرافقنا مباركة هى صفحات هذا 
رحلـــة الصـــوم الكبيـــر، حيـــث نلتقـــى ببركـــات الصـــوم واالعتكـــاف، ونجـــدد عهـــد 

 المعمودية والتوبة، ونعود إلى اهللا بكل قلوبنا، فننتصر على كل تجارب إبليس. 
ــــــــــا الحبيــــــــــب  ــــــــــارك هــــــــــذه الصــــــــــفحات لقارئهــــــــــا بصــــــــــلوات راعين ــــــــــرب يب  ال

 ، ونعمة الرب تشملنا جميعًا، قداسة البابا شنوده الثالث
 األنبا موسى 
 األسقف العام

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مــا أجمــل أيــام الصــوم المقــدس... تشــتاق النفــوس الروحانيــة لهــذه األيــام 

 المقدسة... فلها رائحة خاصة، ومذاقه مميزة.

 فيها يحلو للنفس أن تتوب فى هدوء وسكون. 
 مًا موسم إعداد الموعوظين للمعمودية. كان الصوم الكبير دائ

وفى نفس الوقت موسم تنبيه ذهن المؤمنين المعّمـدين إلـى ضـرورة تجديـد 
 زيت المعمودية فيهم بالتوبة والنقاوة. 
 دعنا نرحل معًا هذه الرحلة القدسية. 

لنرى المعمودية وصنوها التوبـة فـى كـل إنجيـل مـن أناجيـل آحـاد الصـوم، 
ة فــى إنجيــل الرفــاع وفــى إنجيــل الكنــوز وفــى أحـــد فهنــاك معموديــة وتوبــ

التجربة ومع االبن الشاطر وعند بئر السـامرية ومـريض بركـة بيـت حسـدا 
 ومع المولود أعمى... 

ثـــم أخيـــرًا نـــدخل إلـــى موكـــب المســـيح الملـــك.. ســـائرين وراءه نصـــرخ مـــع 
 أطفال العبرانيين خلصنا يا ابن داود. 

 لمقدسة. فيخلصنا بآالمه المحيية وقيامته ا
كــل عــام وكــل الكنيســة فــى مــلء بركــة المســيح بالتوبــة والصــالة والصــوم 

 الصادقين. 
 البابا شنوده الثالثببركة صلوات أبينا الطوباوى المكرم 

 

  األنبا رافائيل
  األسقف العام
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هلموا معى يا أصـدقائى وأخـوتى األحبـاء لنبحـر معـًا عبـر هـذا النهـر العظـيم 
ســنتزود  -بـال شـك  -) حـاملين معنــا زادًا يكفـى رحلتنـا التــى الص�وم الكبي��ر(

 فيها بزاد آخر يكفى لرحلة العمر إلى السماء.
 

 دعنا اآلن نرى ما هو الزاد الالزم لرحلة الصوم.
 
 

 

 بية : التوبة القل -أ
بك��ل قل��وبكم وبالص��وم والبك��اء والن��وح. ومزق��وا  ◌ّ ارجع��وا إل��ى"

وارجع��وا إل��ى ال��رب إلهك��م؛ ألن��ه رؤوف رح��يم  .قل��وبكم ال ثي��ابكم
. إن )12:2،13(ي�ؤ " بطئ الغضب وكثير الرأفة وين�دم عل�ى الش�ر

الصــوم الكبيــر هــو موســم التوبــة وتجديــد العهــود... موســم العــودة إلــى أحضــان 
ـــذى مضـــى "المســـيح نرتمـــى ف ـــردئ ال ـــى الزمـــان ال ـــه ونبكـــى... نبكـــى عل ألن ي

يكفينا لنكون قد عملنا إرادة األمم سالكين  ،زمان الحياة الذى مضى

والبطر والمنادم�ات وعب�ادة  ،فى الدعارة والشهوات وإدمان الخمر
 . )3:4بط 1(" األوثان المحرمة

ا أنها اآلن ساعة لنستيقظ من النوم. فإن خالصنا اآلن أق�رب مم�"
ق��د تن��اهى اللي��ل وتق��ارب النه��ار؛ فلنخل��ع أعم��ال  .ك��ان ح��ين آمن��ا

(رو " الظلم��ة ونل��بس أس��لحة الن��ور، لنس��لك بلياق��ة كم��ا ف��ى النه��ار
11:13-13( . 

 

آه... لــو تحــرك قلــب الكنيســة نحــو التوبــة بحــس واحــد... آه لــو تحــرك قلبــى 

زت لنــا وســط الجماعــة المقدســة للعــودة إلــى المســيح... إن الكنيســة ســبقت وأبــر 

نمــوذج توبــة أهــل نينــوى، لنــرى ونعجــب كيــف ومــاذا تفعــل التوبــة الجماعيــة... 

ـــة: االبـــن الضـــال،  ـــا نمـــاذج رائعـــة للتوب وتظـــل الكنيســـة طـــوال الصـــوم تبـــرز لن

السامرية، المخلع، المولود أعمى... وكيف أن لمسة الرب يسوع المسيح شافية 

 ة.للنفس والجسد والروح ومجددة للحواس وباعثة للحيا
 

ربــى يســوع.. ســامحنى وأعــف عنــى وأســندنى لكــى ال أخطــئ إليــك ثانيــة... 

دعنى  أقبل قدميك وأبلهما بدموعى وحبى... دعنى أرتمى فى حضـنك اإللهـى 

كطفل فى حجر أمه... أبكى بفرح العودة... أبكى برجاء النصرة.. أبكى بـروح 

دنى العـــالم القيامـــة مـــن ســـقطاتى الرديئـــة... ســـأكون لـــك بنعمتـــك... لـــن يســـتعب

ثانية... لن يسبينى الشيطان مـرة أخـرى... لـن يخـدعنى الجسـد بأوهامـه... لقـد 

ذقت مرارة الخطية واكتشفت وهمها الردئ... كنـت أظنهـا حريـة مفرحـة وجـدتها 

عبودية قاسية... اآلن أدرك بنعمتك أنك وحدك فيك الحرية والفرح والسـعادة... 

متى ص�متم ف�ال ك لماذا يفرح الصائم "وبدونك حياتى مرة وكئيبة... اآلن أدر 
... أننـــى أفـــرح اآلن بعـــودتى إليـــك بعـــد )16:6(م���ت " تكون���وا عابس���ين
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التوهـــان... اآلن أســـتقر فــــى حضـــنك بعـــد الضــــياع... اآلن نفســـى تتـــوق إلــــى 

القداســـة بعـــد أن دنســـت نفســـى وجســـدى بأفعـــالى الذميمـــة.. اآلن يتغيـــر اتجـــاه 

" لى الحي�اة ه�ى المس�يحامى بل و"حياتى ليكون المسيح هدفى ومحور اهتم

بعــد أن كــان العــالم ولقمــة العــيش، والجســد، والــزالت قــد اســتولوا  )21:1(ف��ى 

على اغتصابًا؛ فأفقدونى هويتى ومعنى وجـودى وسـلبوا منـى فرحتـى، وتركـونى 

 ملقى بين حى وميت أنتظر سامريًا صالحًا يضمد جراحاتى.
 

 الهدوء والصمت : -ب
 

يد ال�رب ق�دوس إس�رائيل ب�الرجوع والس�كون ألنه هكذا ق�ال الس�"
 . )15:30(أش " تخلصون. بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم

 

إن إيقــــــاع الحيــــــاة الصــــــاخب، وعنــــــف متطلبــــــات المعيشــــــة، وكثــــــرة الحركــــــة 

واالنشغال والهموم، افقدوا اإلنسان معناه وٕانسـانيته وحولـوه إلـى مجـرد تـرس فـى 

قوفهـــا إن وقفـــت... اإلنســـان اليـــوم ماكينـــة ضـــخمة يتحـــرك بتحركهـــا، ويقـــف بو 

يعـــيش فـــى تشـــتت مرعـــب يبـــدد قـــوى الجســـم والـــنفس والعقـــل فكـــم بـــالحرى قـــوى 

الروح... إننـا أحـوج مـا نكـون إلـى فتـرات هـدوء واعتكـاف نعـود فيهـا إلـى أنفسـنا 

ونغوص فى أعماقنا بـدون تـأثير المشـتتات الخارجيـة... إنهـا رحلـة إلـى أعمـاق 

ـــزل مـــن برنامجنـــا اإلنســـان الكتشـــاف الهويـــة  وضـــبط االتجاهـــات... دعنـــا نخت

اليـــومى كـــل مـــا هـــو غيـــر ضـــرورى: الثرثـــرة واألحاديـــث الباطلـــة، والتليفزيـــون، 

والمكالمــات التليفونيــة الطويلــة دون داع، والزيــارات غيــر الضــرورية، والمالهــى 

والمــآدب... أال تــرى أنــه ســيتجمع لــدينا وقــت كــاف للتمتــع بالهــدوء واالعتكــاف 

ـــادة... والتأمـــل والتعمـــق واكتشـــاف ســـطحيتنا  فـــى جـــالل الصـــمت وخشـــوع العب

وزيف عالقاتنا مع اآلخرين... إن كالمنا الثرثار فى طوفـان األحاديـث الباطلـة 

ــــه يعيــــد إلــــى الكلمــــة قدســــيتها ووقارهــــا  قــــد فقــــد قوتــــه ومعنــــاه... الصــــوم بجالل

ر إن كان أحد ال يعثر فى الك�الم ف�ذاك رج�ل كام�ل ق�ادوسلطانها... "
، آه لــو نســتطيع أن نقتطــع مـــن )2:3(ي��ع " أن يلج��م ك��ل الجس��د أيض���اً 

برنامجنــا اليــومى الصــاخب لحظــات للهــدوء واالعتكــاف والتــزام الصــمت. اســمع 

ي�ا ارس�انيوس ال�زم اله�دوء والبع�د الصوت الـذى كلـم ارسـانيوس قـديمًا: "
وأن��ت تخل��ص ألن ه��ذه ه��ى ع��روق ع��دم  ،ع��ن الن��اس، وأص��مت

رسـانيوس قـد لـزم الصـمت والبعـد عـن النـاس طـول العمـر ". فإن كـان االخطية

 فليس بكثير علينا أن نلزمها لحظات يوميًا خاصة فى الصوم. 
 

العالم اليوم يحتاج إلى شهادة حية، ال بالوعظ والكالم، بـل بقديسـين يحملـون 

نـــورًا وفرحـــًا وعمقـــًا، ورزانـــة ووقـــارًا، ولهـــم ســـر الصـــمت وقـــوة الهـــدوء، كعالمـــة 

 حضور اهللا فيهم. وبرهان على
 

 العطاء :  -ج
 

ط���وبى للرحم���اء عل���ى المس���اكين، ف���إن الرحم���ة تح���ل عل���يهم، "
 ". والمسيح يرحمهم فى يوم الدين ويحل بروح قدسه فيهم

 

أمث�ل ".. "يقولون لماذا صمنا ولم تنظر؟ ذللنا أنفسنا ول�م تالح�ظ؟"
هذا يك�ون ص�وم أخت�اره؟... ه�ل تس�مى ه�ذا ص�وماً ويوم�اً مقب�والً 

أل�يس ه�ذا ص�وماً أخت�اره: ح�ل قي�ود الش�ر. ف�ك عق�د الني�ر،  ؟بللر
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أليس أن تكسر للجائع  .وإطالق المسحوقين أحراراً، وقطع كل نير
إذا رأي�ت عريان�اً أن  .إلى بيتكخبزك، وأن تدخل المساكين التائهين 

  ).7-3:58(أش " تكسوه، وأن ال تتغاضى عن لحمك

) ألنه ب�ذبائح مث�ل ه�ذه فقراءعلى الال تنسوا فعل الخير والتوزيع ("
الديان��ة الط��اهرة النقي��ة عن��د هللا اآلب ألن " )16:13(ع��ب " يس��ر هللا

هى هذه، إفتقاد اليتامى واألرامل فى ضيقتهم، وحفظ اإلنسان نفسه 
 . )27:1(يع " بال دنس من العالم

 

إن م�ن والقديس اشعياء سجل لنا ما قاله أبـو مقـار لرهبـان مـن اإلسـكندرية "
أ أن يصنع رحمة من فل�س واح�د فل�ن يعم�ل رحم�ة م�ن أل�ف لم يش
 ". دينار

 

الص��دقة بمعرف��ة تول��د التأم��ل فيم��ا وقــال القــديس األنبــا موســى القــوى "
أما اإلنسان القاسى القلب فإنه يدل عل�ى ،سيكون وترشد إلى المجد 

 ". انعدامه من أى فضيلة
 

أع���ط المحت���اجين بس���رور ورض���ى ل���ئال تخج���ل ب���ين القديس���ين "
 ". حرم من أمجادهموت
 

 ".اجذب المساكين لتخلص بسببهم فى أوان الشدة"
 

إن الرحمة وروح العطاء إنما همـا دليـل علـى القلـب الزاهـد المحـب هللا... أنـه 
 القلب الذى يسعد بالعطاء ويفرح لفرح اآلخرين. 

 

والصــوم المقــدس فرصــة رائعــة لتــدريب الــنفس علــى الزهــد فــى حطــام الــدنيا.. 
الفلســفة الحقيقيــة التــى بهــا نكتشــف أن مكاســب العــالم هــى نفايــة،  والعــودة إلــى

وأن الممتلكات هى معوقات وثقـل كـان مـن األجـدر بنـا أن نسـتثمرها فـى كسـب 
 . )9:16(راجع لوأصدقاء يقبلوننا فى المظال األبدية 

 

بل أعطوا م�ا عن�دكم بل واألكثر من هذا سيكون العطاء وسيلة لتقديسـنا "
... وكـذلك الصـدقة )41:11(ل�و " ئ يكون نقياً لك�مصدقة فهوذا كل ش
إن أردت أن تك��ون ك��امالً؛ فأذه��ب وب��ع أمالك��ك هــى طريــق للكمــال: "

(م��ت " فيك��ون ل��ك كن��ز ف��ى الس��ماء وتع��ال اتبعن��ى ؛وأع��ط الفق��راء
ل�يس ، إذن فالصوم المقدس فرصة للتعبير العملى عن إيماننا بأنه ")21:19

ــب��الخبز وح��ده  يحي��ا اإلنس��ان ب��ل بك��ل كلم��ة دنيا) (وال بــأى ممتلكــات لل
فإن�ه مت�ى ك�ان ألح�د كثي�ر، فليس�ت ، ")4:4(مت " تخرج من فم هللا
 .)15:12(لو" حياته من أمواله

 
 
 

المسيحى الحقيقى هو عضو فى جسد المسـيح الـذى هـو الكنيسـة... وبرهـان 
 -ببسـاطة  -عضويته أنه مشارك للكنيسة فى كل ممارسـاتها... فـنحن نصـوم 

لكنيسـة تصـوم... ألننـا منهـا ومعهـا وفيهـا... والروحانيـة األرثوذكسـية هـى ألن ا
ـــاة الشـــركة  ـــا حي ـــة شـــركة.. كمـــا كانـــت الكنيســـة فـــى عصـــر الرســـل تحي روحاني
ـــيم الرســـل والشـــركة وكســـر  الكاملـــة، إذ كـــان المؤمنـــون يواظبـــون معـــًا علـــى تعل

إلــى الخبــز والصــلوات... فالــذى يحــرم نفســه مــن نعمــة شــركة الكنيســة يخطــئ 
).. بأكلة عدسنفسه ويسئ إلى الكنيسة.. وكأنه باع انتماءه للجسد المقدس (

لــذلك تحــذر الكنيســة أوالدهــا مــن كســر الصــوم، لــئال يخســروا الكثيــر. والعجيــب 
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أن نفـس القـانون الـذى يمنــع الفطـر فـى الصـوم، يمنــع أيضـًا الصـوم فـى الفطــر 
األكل أو عدمه، لكننا  )، ليبرهن أننا ال نقصدالخماسين واآلحاد واألعياد(

مجاه�دين )، "نك�ون مع�اً نقصد الشـركة والحـب والعمـل المشـترك، يجـب أن (
 .)27:1(فى " معاً بنفس واحدة إليمان اإلنجيل
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أن المعموديــة المســيحية هــى مــوت ودفــن وقيامــة مــع المســيح؛ فيقــول معلمنــا 
نحن الذين متنا عن الخطية. كي�ف نع�يش بع�د فيه�ا؟. بولس الرسـول: "

اعتمدنا لموت�ه، ف�دفنا  ،أم تجهلون أننا كل من اعتمد ليسوع المسيح
م�وات بمج�د حتى كما أق�يم المس�يح م�ن األ ،معه بالمعمودية للموت

ألنه أن كنا ق�د ص�رنا  ؛هكذا نسلك نحن أيضاً فى جدة الحياة ،اآلب
 . )5-3: 6(رو " متحدين معه بشبه موته، نصير أيضاً بقيامته

 

لذلك فقد كانت أنسب فرصة لمعمودية الموعوظين فى العصور األولى، هى 
 ليلة عيد القيامة، حيث الموت والقيامة فعًال مع المسيح. 

 

الفصـح هـو أكثـر األيـام مالءمـة إلقامـة ذلـك العالمـة ترتليـانوس: " يقول فـى
 ). 19فى المعمودية " (المعمودية، ففيه تمت آالم الرب وٕاليها نعتمد...

" التى نعملها للمعمدين فى الكنيسة، هى نفسها دورة القيامة الزفةوما زالت "
 التى كانوا يشتركون فيها عقب معموديتهم ليلة العيد.

 

ســة فــى اختيارهــا لقــراءات عيــد القيامــة فــى القطمــارس، لــم تغفــل ارتبــاط والكني
القيامة بالمعمودية؛ ففى فصل الكاثوليكون يورد معلمنا بطرس الرسـول مقارنتـه 

إذ ك�ان الفل�ك يبن�ى، ال�ذى في�ه خل�ص الشهيرة بين الطوفان والمعمودية: "
، أى أى ثمانى أنفس بالماء، الذى مثاله يخلص�نا نح�ن اآلن ،قليلون

ال إزالة وسخ الجسد، بل س�ؤال ض�مير ص�الح ع�ن هللا  .المعمودية
 . )21-20: 3بط 1(" بقيامة يسوع المسيح

 

) المعم�دينوفى فصل البولس يـورد معلمنـا بـولس مقارنـة بـين بنـى القيامـة (
ب���ل (المولــود مــن الــروح بالمعموديـــة)  ل���يس الروح���انى أوالً وبنــى المــوت "

، وبع��د ذل��ك الروح��انى... وكم��ا ن أبويــه)(المولــود بالجســد مــ الحي��وانى
(المسـيح س�نلبس أيض�اً ص�ورة الس�ماوى (آدم)  لبسنا صورة التراب�ى

ف����أقول ه����ذا أيه����ا  ،... فــــى المعموديــــة بــــالعربون، وفــــى األبديــــة بالحقيقــــة)
(المولـود حسـب  أن لحماً ودماً ال يقدران أن يرث�ا ملك�وت هللا :األخوة
ك�و 1((األبديـة)"  ع�دم الفس�ادموديـة) (بدون المع وال يرث الفاسدالجسد) 

، الحــظ أن نفــس التعبيــر اســتخدمه الــرب يســوع فــى حــواره مــع )46-50: 15
ال يول�د م�ن ف�وق ال  ،الحق الحق أقول لك إن ك�ان أح�دنيقوديمـوس: "

والمول�ود  ،المولود من الجسد جسد هو ...يقدر أن يرى ملكوت هللا
 . )6-3: 3(يو " من الروح هو روح

 

ألمـــر أن الكنيســـة كانـــت تبـــذل جهـــدًا كبيـــرًا فـــى إعـــداد الموعـــوظين وحقيقـــة ا
للمعموديــة، ثــم تقــدمهم لــألب األســقف ليختبــر جديــة نوايــاهم، وصــدق إيمــانهم.. 
ثــم يســجل أســماءهم فــى ســجل الموعــوظين، الــذى يســميه القــديس يوحنــا ذهبــى 
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" ، ثــم يرســم األب األســقف علــى س��فر الحي��اة" أو "الس��فر الس��ماوىالفــم "
أيـــام  -ة الموعـــوظ إشـــارة الصـــليب، ويباركـــه... وكـــان هـــذا التســـجيل يـــتم جبهـــ

فــى بدايــة الصــوم الكبيــر... ويســتمر الموعوظــون  -القــديس يوحنــا ذهبــى الفــم 
طيلة الصوم الكبير يتلقون تعاليم الكنيسة، خاصة ما يخـتص بسـر المعموديـة، 

، فيــــتم وفعلهــــا فــــى حيــــاتهم، حتــــى ينتهــــى الصــــوم المقــــدس بالبصــــخة فالقيامــــة
 تعميدهم ليكونوا بالحقيقة قد ماتوا وقاموا مع الرب يسوع المسيح له المجد. 

 

بإلهـام إلهـى  والمالحظ أن ترتيب قراءات آحاد الصـوم الكبيـر المقـدس قـد جـاءت
تشرح طقس المعمودية، وفعلها فى تغيير وتجديد طبيعة اإلنسـان وفـى تبنيـه هللا 

 ألبدية.األب وفى استنارته وفى منحه الحياة ا
 
 
 

 
 ) :18-1: 6أحد الرفاع (مت  -أ

 

تعلمنا الكنيسة المقدسة فى أحد الرفاع المنهج المسيحى فـى الحيـاة، ويقـوم 

) وكأنها تهمس فى أذن الموعوظ.. والصوم -والصالة  -الصدقة على (

وستســــلك كمــــا يليــــق بهــــذه  -بالمعموديــــة  -صــــديقى.. ســــتكون معنــــا "

د فى المال والقنية.. والصالة هى جحـد الـذات المعمودية: الصدقة هى الزه

"... الكنيســــة تضــــع أمــــام وكســــر المشــــيئة... والصــــوم هــــو ضــــبط الجســــد

ــــين ممارســــة  ــــه مــــا ب ــــز ل ــــق، وســــر النصــــرة.. وتمي الموعــــوظ عالمــــات الطري

المسيحية، والممارسة التى كان يعيش فيها قبل المعمودية سواء كان وثنيًا أم 

الخفـــاء فـــى الممارســـة.. والعالقـــة الباطنيـــة بـــين يهوديـــًا... فالمســـيحية تعـــرف 

 ) واآلب السماوى الذى يرى فى الخفاء... بالمعموديةاالبن (
 

) (أح�����د 34-19:6األح�����د األول (م�����ت  -ب
 الكنوز): 

 

فــى بدايــة الطريــق... تضــع الكنيســة الحــافز المناســب أمــام الموعــوظ لــئال 
 -المـال ن يتخلـى عـن (يخور ويتراجع... إن كنا قد علمناه فى أحد الرفـاع أ

 ). الجسد -الذات 
 

فلنضـــــع أمامـــــه اآلن المكافـــــأة: أنهــــــا الكنـــــز الســـــماوى الـــــذى ال يفســــــد وال 
 يسرق... 

 

 ثم تشرح الكنيسة للموعوظ قيمة التمسك بهذا الكنز السماوى... 
 

 ). المعمودية هى سر االستنارةالعين تكون مستنيرة بالبساطة ( -
 

 ). أبوكم السماوى يقوتها(اهللا سيهتم باحتياجاتى  -
 

اطلب��وا أوالً ملك��وت هللا وب��ره... وه��ذه نفــوز بملكــوت الســموات ( -
 ). كلها تزاد لكم

 

فالمعموديــة تنقــل اإلنســان مــن ســيرة علمانيــة إلــى ســيرة ســمائية روحانيــة... 
ـــة المـــال، والعـــين الشـــريرة  ـــوز األرض وعبودي ـــى كن ـــة تقـــوم عل الســـيرة العلماني

 ة الرديئة... واالهتمامات المفسد
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فــال نكــون مــثلهم بــل لنــا الكنــز الســماوى، وخدمــة المســيح، والعــين البســيطة 
 واالهتمامات األخروية ألننا صرنا أبناء الملكوت، وأبناء النور بالمعمودية. 

) (أح����د 11-1: 4األح����د الث����انى (م����ت  -ج
 التجربة) :  

 

كم�������ا بطق�������س بعــــــد إعـــــــداد الموعـــــــوظين بـــــــوعظهم، والصــــــالة علـــــــيهم (
)، تـــتمم الكنيســـة لهـــم طقـــس جحـــد الشـــيطان، وكمـــا انتصـــر الســـيد معمودي���ةال

المســـيح علـــى الشـــيطان فـــى ثالثـــة تجـــارب، كـــذلك يصـــرخ الموعـــوظ فـــى وجـــه 
". أنهـا نفـس أجح�دك.. أجح�دك.. أجح�دك) قـائًال "نحو الغ�ربالشيطان (

 النصرة التى فاز بها الرب يسوع لنا على الجبل.
 

)، والمجـد الحجارة تصير خبزاً الجسـد ( لقد انتصر الرب يسوع فى تجارب
أعطي����ك ه����ذه وتجربــــة القنيــــة ( )،اط����رح نفس����ك إل����ى أس����فلالباطــــل (
).. وهــى نفــس مــواطن الضـعف التــى يحــارب بهــا أبلــيس كــل أوالد اهللا جميعه��ا

)؛ لــذلك فســبق لنــا أن نتســلح ضــد هــذه الهجمــات القني��ة -ال��ذات  -الجس��د (
).. إننا فى سر المعمودية نصـرخ مـع الصدقة -الصالة  -الصوم بأسلحة (
" إل����ى ح����ين). فيتركنــــا مهزومــــًا... ولكنــــه "أذه����ب ي����ا ش����يطانالمســــيح (

، ألنــه ســيعاود حربنــا، ولــن يتركنــا نهائيــًا إال عنــدما نخلــع الجســد، )13:4(ل��و
ونحتمـــى فــــى الفـــردوس بالحقيقــــة، حيـــث تنتهــــى الحـــرب ، وتعلــــن النصـــرة فــــى 

 األبدية السعيدة. 
 

) (االب���ن 32-11: 15ل���ث (ل���و األح���د الثا -د
 الشاطر): 

 

إن قصـــة االبـــن الضـــال هـــى شـــرح رائـــع لســـر المعموديـــة.. فالمعموديـــة هـــى 
)، فقـد قيـل ب�التبنىاستعادة التبنى هللا اآلب.. لقـد كـان اإلنسـان أصـًال ابنـًا هللا (

 . )38:3(لو " ابن هللاعن آدم أنه "
 

، وعيشـه بعيـدًا بعـيش ولكن أدم فقـد بنوتـه بسـبب ضـاللته، وانفصـاله عـن اهللا
مســرف فــى الخطيــة.. والموعــوظ فــى توجهــه للمعموديــة، كأنــه يقــول مــع االبــن 

 .)18:15(لو " أقوم وأذهب إلى أبىالضال: "
إن اآلب السماوى ما زال يحمل لنا مشاعر األبوة ، وسوف يغدقها علينا فـى 

الحل���ة أخرج���وا المعموديـــة (الحلـــة األولـــى).. فقـــال األب لعبيـــده (الكهنـــة): "
 واجعل�وا خاتم�اً ف�ى ي�ده(المعمودية هى لباس المسـيح)"  األولى والبسوه

" (اإلنجيـــل الـــذى ينيـــر وح���ذاء ف���ى رجلي���ه(الميـــرون خـــتم الـــروح القـــدس)، "
" ح��اذين أرجلك��م باس��تعداد إنجي��ل الس��المالطريــق ويهــدى الخطــوات): "

" (وليمــة االفخارســتيًا وق��دموا العج��ل المس��من، وأذبح��وه، ")15:6(أف
" (بالتســبيح الــدائم والشــركة فنأك��ل ونف��رحلتــى يشــترك فيهــا األبنــاء فقــط)، "ا

" (المعموديــة مــوت ألن ابن��ى ه��ذا ك��ان ميت��اً فع��اشالمقدسـة فــى الكنيسـة) "
 ".. وكان ضاالً فوجدوقيامة) "

 

االبن األكبر هو رمز لليهود، الذين لهم عالقة مع اهللا منذ زمن بعيد، واالبن 
 الذين جاءوا متأخرين... األصغر هو رمز لألمم 

 

االبن األكبـر كـان يعـيش مـع والـده ولكـن لـيس بقلبـه.. لـذلك لـم يكـن فكـره وال 
قلبه كأبيه نحـو األخ األصـغر،... بـل تـذمر كمـا تـذمر اليهـود عنـد قبـول األمـم 
فــى المعموديــة (راجــع فــى ذلــك قصــة قبــول كرنيليــوس فــى اإليمــان والمعموديــة، 

معلمنـا بطـرس ألنـه قبـل األمـم،  -ل يهـودى وكيف خاصم المسيحيون مـن أصـ
ـــــف شـــــرح لهـــــم بطـــــرس الرســـــول قصـــــة إعـــــالن اهللا لـــــه قبـــــول األمـــــم (أع  وكي
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).. ولكـــن اآلب الســـماوى يطمـــئن قلـــوب الموعـــوظين (االبـــن األصـــغر) 10،11
(بفسـاد الطبيعـة)  كان ينبغى أن نفرح ونسر ألن أخاك هذا ك�ان ميت�اً "

 ."وكان ضاالً فوجد (بالمعمودية)فعاش 
 

) 42-1: 4األح��������د الراب��������ع (ي��������و  -ه��������ـ
 (السامرية): 

 

لو كنت السامرية جاءت لتشرب من ماء غير مرو، فقابلها يسوع وقال لها "
لطلب���ت أن���ت من���ه فأعط���اك م���اء (المعموديـــة)...  تعلم���ين عطي���ة هللا

ك��ل م��ن يش��رب م��ن ه��ذا الم��اء يعط��ش أيض��اً، ولك��ن م��ن  ....حي��اً 
تعــاد ال (يعط�ش إل�ى األب�د  يش�رب م�ن الم�اء ال�ذى أعطي�ه أن�ا، فل�ن

(الــروح ب��ل الم��اء ال��ذى أعطي��ه، يص��ير في��ه ينب��وع م��اء . معموديتــه)
 ".ينبع إلى حياة أبديةالقدس) 

  

جــاءت الســامرية لتشــرب مــن بئــر يعقــوب وقلبهــا متعلــق بخمســة أزواج وأخــر 
) والعـريس األوحـد مخلـص لمعمودي�ةليس زوجًا.. فوجـدت هنـاك بئـر يسـوع (ا

 كل البشرية... 
 

لقد رفع يسوع ذهنها إلى الحياة بالروح والحق، التى تليق بالمسيحيين؛ ليفطم 
قلبهـــا مــــن عبـــادة الحــــرف التــــى تليـــق بــــاليهود والـــوثنيين... أن المعموديــــة حــــد 

 فاصل... 
 

 ) (المخلع): 18-1: 5األحد الخامس (يو  -و
 

اد لقــد كــان هــذا الرجــل مريضــا منــذ زمــان، رمــزًا للبشــرية التــى تعــانى مــن فســ
) يتوقـع رمزاً للمعموديةالطبيعة منذ أدم.. وكان ملقى مطروحا عند البركة (

جمه��ور كثي��ر م��ن المرض��ى " -تحريـك المــاء مـع بــاقى البشـرية المريضــة 

ك�ان ين�زل أحيان�اً (رمـزًا للـروح القـدس)  عمى وعرج وعسم ألن مالك�اً 
 (المـاء فى البركة، ويحرك الماء.. فمن نزل أوالً بع�د تحري�ك الم�اء

 (البرء من فساد الطبيعة)".. كان يبرأ من أى مرض أعتراه  والروح)،
 

والخمســـة أروقــــة التــــى كـــانوا مطــــروحين فيهــــا دون شـــفاء، لعلهــــا تشــــير إلــــى 
عـاجزة عـن تخلـيص  -علـى غناهـا وغزارتهـا -إمكانيات العهد القديم التى كان 

فيــة لبــرء اإلنســان، فأســفار موســى الخمســة، وأنــواع الــذبائح الخمســة لــم تكــن كا
أتري��د أن اإلنســان.. جــاء يســوع ليخلصــنا بالمعموديــة، ولكنــه يســأل اإلنســان (

 )؟ هل آمنت)؟، كما يسأل الكاهن الموعوظ (تبرأ

) 41-1:9ف������ى األح������د الس������ادس (ي������و -ى
 (المولود أعمى):

 

ـــد  ومعجـــزة المولـــود أعمـــى هـــى قصـــة معموديـــة بكـــل تفاصـــيلها.. فالرجـــل ول
ة، التى نولد بها مـن آدم وحـواء.. وجـاء الـرب يسـوع مشوهًا رمزًا للطبيعة الفاسد

عناصـر  -بصـفته الخـالق  -ليعيد خلقة اإلنسان، ويجددها، لذلك فقـد اسـتخدم 
).. وقــال أذهــب اغتســل فــى بركــة ســلوام الط��ينخلــق اإلنســان األول نفســها.. (

).. ونتيجـة هـذه سر االستنارة).. فمضى واغتسل وأتى بصـيرًا (المعمودية(
انفصـــل هـــذا الرجـــل عـــن مجمـــع اليهـــود وصـــار فـــى مجمـــع المســـيح  المعموديـــة

 ).الكنيسة(
 

 األحد السابع الشعانين : -ز
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بعــــد أن شــــرحت الكنيســــة للموعــــوظين فعــــل المعموديــــة فــــى حيــــاتهم: التبنــــى 
)، البــــرء مــــن الطبيعــــة الفاســــدة الس����امرية)، مــــاء الحيــــاة (االب����ن الض����ال(
المول��ود )، واالســتنارة (المخل��ع(

 ).أعمى
 

اآلن تقتادهم ليـروا المجـد المعـد 
لهــــم فــــى ملكــــوت اآلب الســــماوى، 
ـــــــــى موكـــــــــب  ســـــــــندخل أورشـــــــــليم ف
المســـــــــيح، وســـــــــنهتف منتصـــــــــرين 
حـــاملين ســـعف النخـــل.. وســـننتمى 

إلى مملكـة داود الروحيـة الحقيقيـة، ولكـن هنـاك صـليب سـيقابلنا، وآالم البـد أن 
.. وهناك المجد بعـد نجتازها.. وما يشجعنا ويعزينا أن هناك قيامة بعد الصليب

 الهوان.. وهناك النصرة بعد الحرب.
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م��ن جمي��ع ش��جر الجن��ة تأك��ل أك��الً. وأم��ا ش��جرة معرف��ة الخي��ر "
(ت��ك " والش��ر، ف��ال تأك��ل منه��ا؟ ألن��ك ي��وم تأك��ل منه��ا موت��اً تم��وت

16:2،17( . 
 

أنها أول وصية بل الوصية الوحيدة فى الفـردوس... أن يصـوم اإلنسـان عـن 
 . نوع معين من الطعام... وال يتناول طعامًا إال من يد اهللا

 

ليست حياتك من الطعـام، بـل بـى. إذا أكلـت بـدونى أراد اهللا أن يقول آلدم: "
أن الحيـــاة، بـــل واأللوهـــة " وأراد الشـــيطان أن يثبـــت العكـــس آلدم: "فســـتموت

 ".  تكمنان فى األكل فقط، حتى ولو كان مخالفًا لوصية اهللا الصالحة
 

ـــاس كـــ ـــى آدم... فعـــاش ليأكـــل... وكـــرّس الن ـــت الخدعـــة عل ل جهـــدهم وانطل
"، وبات النـاس ال يفكـرون إال فـى المـال واألكـل لقمة العيشوعمرهم من أجل "

والمتـــع الحســـية... حاســـبين أنهـــا وحـــدها ســـبيل الســـعادة والحيـــاة.. بمعـــزل عـــن 
 اهللا... 

 

مع أن الواقع نفسه يعلن فشـل هـذه األفكـار.. فليسـت سـعادة اإلنسـان بالمـادة 
 . )17:6تى 1(" غنى للتمتعبال الحى الذى يمنحنا كل شئ ببل 

وبعيدًا عن اهللا؛ فتصير وثنًا بغيضًا، وينبوع مـوت  -أما المادة فى حد ذاتها 
ال�ذى إذا  ،محب�ة الم�ال أص�ل لك�ل الش�رورألن لكل من يتعلق بهـا... "

تى 1(" وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة ،ابتغاه قوم ضلوا عن اإليمان
10:6( . 

 

لطعــــام، تســــرب دون أن نــــدرى حتــــى إلــــى حــــول ا -هــــذا  -وتمركــــز الحيــــاة 
الــروحيين والمــؤمنين؛ فصــار الصــوم فــى نظــرهم هــو امتنــاع عــن األكــل... أنــه 

 أيضًا تمركز سلبى. 
 

 ولكن الصوم كما تعّلم الكنيسة وتشرحه هو العودة إلى اهللا: 
 
 
 
 

، وليســت األطعمــة الصــالة، وليســت اإلرادة بــل الصــدقةفليســت األمــوال بــل 
 . الصوم والتعفف والشهوات بل

 

) قبـل أن نجتـاز معـًا فى أح�د الرف�اعوهذا أول درس تلقنه لنا الكنيسـة... (
 رحلة الصوم المقدسة. 

 

  ففى الصدقة: -أ
 

يعلن اإلنسان أن ما لديه من أموال هى نعمـة اسـتأمنه اهللا عليهـا... أعطاهـا 
المعط��ى المس��رور يحب��ه لــه كوكيــل صــالح ليخــدم بهــا اآلخــرين بكــل فــرح "
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... وٕان سعادته ليست فى تخزين األمـوال بـل فـى إنفاقهـا )7:9كو 2(" الرب
 . )35:20(أع " مغبوط هو العطاء أكثر من اآلخذفى الخير "

 

كذلك فى الصدقة يعلـن اإلنسـان أن حياتـه وتأمينهـا فـى يـدى اهللا، ولـيس فـى 
ـــل فـــى نظـــرة  ـــرة المـــال أو قّلتـــه، ب خـــزائن البنـــوك... إن القضـــية ليســـت فـــى كث

) أم حت��ى ول��و ك��ان غني��اً نســان لــه... ومحبتــه واتكالــه... هــل علــى اهللا (اإل
 ). حتى ولو كان فقيراً على األموال (

 

فهنــاك غنــّى ال يتعلــق بالمــال وآخــر يعبــده... وهنــاك فقيــر يشــكر اهللا ويســعد 
 وآخر ما زال يعبد المال.. 

 

 ليست حياتنا من أموالنا... بل من اهللا الذى يعطينا. 
 

  ة:الصال -ب
 

هى شركة حب يسلم فيها اإلنسان ذاته وٕارادته وتدبير حياته ليدى ذاك الـذى 
 معه أمرنا. 

 

ــــديمًا قــــالوا:  الصــــالة هــــى عــــودة إلــــى اهللا كمركــــز للحيــــاة ومحــــرك لهــــا... ق
"، وربنـا يسـوع المسـيح وعـدنا أن الصالة تح�رك الي�د الت�ى تح�رك الع�الم"
 . )22:21(مت  "كل ما تطلبونه فى الصالة مؤمنين ستنالونه"

 

إن مأساة العالم اليوم أنه قد ترك الصالة، وسعى وراء العقل والحرية وحقوق 
 اإلنسان والعدالة االجتماعية بمعزل عن اهللا... 

 

وال يوجــد مــن ينكــر قيمــة التفكيــر بالعقــل، والمنــاداة بالحريــة، وتحقيــق حقــوق 
ة... ولكــن دعنــا اإلنســان والعدالــة االجتماعيــة وغيرهــا مــن مبــادئ ســامية رفيعــ

 أن هذه المبادئ لم تحل مشكلة اإلنسان فى كل مكان.  -باتضاع  -نعترف 
آه لو اقترنت هذه، بروح التقوى والصالة... آه لو اعتنقناها فى نور اإلنجيـل 
ولــيس بمعــزل عــن اهللا... آه لــو ارتقــى الضــمير وتنــزه عــن األغــراض... لصــار 

فإن ح�رركم الحرية سعادة بالمسـيح "العقل بالحقيقة خالقًا للخير... وصارت 
 . )36:8(يو " االبن فبالحقيقة تكونون أحراراً 

 

وصــارت حقــوق اإلنســان مصــانة بالحــب وبالنعمــة وبالعالقــات الســليمة بــين 
 الناس.. وليس بالتحايل على القانون.. وبالغش وبالمحاباة.. 

 

 ليست الحياة بإمكانيات الناس بل اهللا الذى نطلبه فى الصالة. 
 

 والصوم:  -ج
 

ل�يس ب�الخبز وح�ده يحي�ا الصوم عن الطعام هو إعـالن عملـى عـن أنـه "
... لقـد كانـت هـذه هـى الخبـرة )4:4(ل�و " بل بكل كلمة م�ن هللا ،اإلنسان

التــى تعلمهــا بنــو إســرائيل فــى البريــة وصــاغها قائــدهم العظــيم موســى فــى هــذه 
س�ار ب�ك ال�رب  الت�ى فيه�ا ،وتتذكر كل الطريقالعبارة بالروح القـدس: "

ليع�رف م�ا ، هذه األربعين سنة فى القفر لكى ي�ذلك ويجرب�ك ،إلهك
وأجاع�ك، وأطعم�ك الم�ن  ،فأذل�ك ؛أتحف�ظ وص�اياه أم ال ،فى  قلب�ك

وال عرفه أباؤك لك�ى يعلّم�ك أن�ه ل�يس ب�الخبز  ،الذى لم تكن تعرفه
" بل بكل ما يخرج م�ن ف�م ال�رب يحي�ا اإلنس�ان ،وحده يحيا اإلنسان

 . )2:8،3(تث 
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والســــيد المســــيح فــــى تجســــده كــــان يقصــــد أن يطعــــم تابعيــــه بالبركــــة... فــــى 
معجزتـــى إشـــباع الجمـــوع؛ لكـــى يقـــول لهـــم لـــيس الســـر فـــى الخمســـة أرغفـــة وال 
السمكتين ولكـن فـى اليـد التـى تقـدم هـذا القليـل... سيشـبع النـاس ويفضـل عـنهم 

 بالبركة. 
 

نــا األكــل بشــبع وبركــة ليســت حياتنــا مــن األكــل بــل مــن يــد اهللا، التــى تقــدم ل

 وفيض كثير. فالصوم هو عودة إلى اهللا ينبوع كل الخيرات...
 

وكــأننى حينمــا أصــوم أتقــدم هللا بذبيحــة جســدى كمثلمــا فعــل إبــراهيم مــع ابنــه 

الحبيب الوحيد اسحق الذى بسببه قبل المواعيد. أتقدم رافعًا سـكين الجـوع علـى 

طاعة وٕاعالن إيمان.. أن اهللا جسدى الضعيف المنهك مقدمًا إياه ذبيحة حب و 

 أهم لدّى من جسدى ومن كل نفسى.
 

وال  ،(جســدى) ال تم��د ي��دك إل��ى الغ��المحينئــذ يــتكلم معــى مــالك الــرب "
ألن��ى اآلن علم��ت أن��ك خ��ائف هللا؛ فل��م تمس��ك ابن��ك  ،تفع��ل ب��ه ش��يئاً 
 . )12:22(تك " وحيدك عنى

 

بش وراءه وإذا ك���وينظـــر " -كمـــا فعـــل إبـــراهيم  -ويرفـــع الصـــائم عينيـــه 
وأخ�ذ الك�بش وأص�عده  ،ف�ذهب إب�راهيم ...ممسكاً فى الغابة بقرني�ه

... وكبشــنا المــذبوح عنــا وعــن )13:22(ت��ك " محرق��ة عوض��اً ع��ن ابن��ه

جسدنا هو ربنا يسوع المسيح المذبوح على المذبح فى سر األفخارستيا... التـى 

 البد أن ينتهى الصوم بها... ليحقق لنا هذا المعنى الجميل. 
 

م تكن حياة إبراهيم مرهونـة بحيـاة اسـحق... بـل بـاهللا... وعنـدما قـدم إبـراهيم ل

ــا ليســت مرهونــة بالجســد... بــل  اســحق بــرهن علــى إيمانــه هــذا... ونحــن حياتن

 باهللا... والصوم يبرهن على ذلك... 

وكمـــــا أن اهللا افتـــــدى اســـــحق بكـــــبش... كـــــذلك يفتـــــدينا بدمـــــه وجســـــده علـــــى 
 المذبح... 

 

ـــه وصـــار بالحقيقـــة بركـــة وجـــدًا  وكمـــا أن المـــذبح لـــم يميـــت اســـحق بـــل عظمَّ
 للمسيح بالجسد... 

 

كذلك ال يميتنا الصوم بل يباركنا ويعظمنا ويجعلنا أهـًال لبيـت اهللا ورعيـة مـع 
 القديسين. 

 
 
 
 

 

ــا الــدرس فــى  ــا الكنيســة فــى أحــد الرفــاع... تواصــل معن ــًا لمــا علمتّــه لن تطبيق
وا لك��م كن��وزاً عل��ى األرض... ب���ل ال تكن��زاألحــد األول مــن الصــوم "

 . )20-19:6(مت " اكنزوا لكم كنوزاً فى السماء
 

 فالمسيح هو كنزنا الحقيقى الذى ال يفقد وال يشيخ وال يخسر.
 

 والعودة إلى المسيح هى عودة إلى الغنى الحقيقى. 
 

 فالعين شبعانة:  -أ
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سراج الجس�د ه�و الع�ين، ف�إن كان�ت عين�ك بس�يطة فجس�دك كل�ه "
 . )22:6(مت " ن نيراً يكو

 

 القلب شبعان:  -ب
 

 " ال يقدر أحد أن يخدم سيدين... ال تقدرون أن تخدموا هللا والمال"
 . ومن يعبد اهللا بالحقيقة يستهن بمحبة المال ويدوس كبرياء الغنى.)24:6(مت 

 والنفس شبعانة:  -ج
 

إن فال تهتموا قائلين ماذا نأكل؟ وماذا نشرب؟ أو ماذا نلبس؟... ف"
(النفوس الجائعة والبعيدة عن اهللا... والتـى لـم تجعـل  هذه كلها تطلبها األمم

ومهمومـة بالعـالم وتفاصـيله المغرقـة  -اهللا محـور حياتهـا بـل مـا زالـت منهوكـة  

ألن أباكم السماوى يعلم أنكم تحتاجون إلى ه�ذه فى العطب والهـالك). 
(مت " لها تزاد لكمكلها... لكن اطلبوا أوالً ملكوت هللا وبره وهذه ك

32:6،33( . 

 
 
 

 
وفى األحد الثانى تصور لنا الكنيسة أيقونة رائعة فيهـا المسـيح منتصـر علـى 

 الشيطان بكل قوته ودائسا على كل اغراءاته... 
 

لم يكن المسيح محتاجا أن يحارب الشيطان ويهزمه... فالشـيطان بكـل تأكيـد 

ب لنـــا وعنـــا... لكـــى يرينـــا مهـــزوم وســـاقط تحـــت قـــدمى المســـيح... ولكنـــه حـــار 

 الطريق. 
 

 لقد انتصر المسيح فى ثالث تجارب: 
 

 الجسد:  -1
 

 . )3:4(مت " أن كنت ابن هللا فقل أن تصير هذه الحجارة خبزاً "
 

ومــن يصــوم بــالحق ينتصــر علـــى تجربــة الجســد... ســواء كانــت الشـــراهة أم 

 الجنس أم محبة الراحة والرفاهية... وميوعة الحياة. 

 فمن يمسك بمفتاح الصوم يستطيع أن يستأمن على كنوز الجسد ومواهبه وقواه. 
 

 المجد الذاتى:  -2
 

 . )6:4(مت " أن كنت ابن هللا فاطرح نفسك إلى أسفل"
 

ومـــن يصــــلى بــــالحق ينجـــو مــــن فــــخ المجـــد الباطــــل... ألن حياتــــه وتــــدبيرها 
ــــل إبلــــيس ستنكشــــ ف لــــه ســــيكونان بــــاهللا بواســــطة الصــــالة... وكــــل خــــدع وحي

 ويفضحها كما فعل السيد المسيح على الجبل وفى الصليب. 
 

 القنية والمال:  -3
 

 . )9:4(مت " أعطيك هذه جميعها أن خررت وسجدت لى"
 

ومــن يتصــدق بأموالــه بفــرح وســعادة... ال يصــير مربوطــًا بشــهوة الغنــى، وال 
 يسـتطيع إبلـيس أن يخترقـه ويسـيطر عليـه... ألنـه داس بعـز علـى كـل مغريـات

 العالم. 
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هكـــذا تأخـــذنا الكنيســـة كـــأم رؤوم تعلـــم أوالدهـــا وتكشـــف لهـــم عـــن ســـر أبـــيهم 
الســـــماوى... وتتـــــدرج بنـــــا فـــــى المعرفـــــة شـــــارحة أساســـــات الممارســـــة الروحيـــــة 

)... ثـــم ترينـــا الكنـــز الحقيقـــى المخبـــوء فـــى الص���وم والص���الة والص���دقة(
بالشــيطان ألنــه  الســماء... وأخيــرًا تكشــف عــن عيوننــا لنــرى قائــدنا وأبانــا ظــافراً 

 تسلح بنفس السالح الذى تطالبنا الكنيسة بأن نتمسك به لننتصر... 
 
 

 
 

 وفى األحد الثالث من الصوم يسرد لنا السيد المسيح مثل األبن العائد إلى أبيه.
لعل األبن األصغر هو األمم الذين شـردوا بعيـدَا عـن اهللا، واألبـن األكبـر هـو 

 اهللا ولكنهم لم يكونوا بحسب قصده وفكره. اليهود الذين عاشوا فى كنف 
 

 األصغر تاه بعيدَا واألكبر تاه داخل البيت.
 

األصغر هو الشاب المشغول بتفاهات العالم وشهواته، حتى إنه رفـض األب 
 السماوى وابتعد عنه.

 

واألكبــر ال يفضــله كثيــرًا... فهــو الشــاب المتــدين بكبريــاء وانحــراف ،حتــى إنــه 
 ودة الخاطئ...رفض فرحة األب بع

 

أقوم وأذهب إلى أبى.. فقام ذروة القصة تكمن فى هذه العبارة المقدسة: "
 .)18:15،19(لو " وجاء إلى أبيه

 

 الصوم الكبير هو موسم هذه العودة المحببة...
 

أى لـــم  -عــودة األبــن الــذى أكــل مــن شــهوات الخنــازير... ولــم يعطيــه أحــد 
ل تحجــر مــن كثــرة الممارســة الروحيــة يشــبع... وعــودة االبــن الــذى اســتكبر أو قــ

 الباردة اآللية... دون روح ودون إحساس باآلب السماوى.
 

 ماذا سينتظر العائد هناك :
 

 اآلب السماوى يتحنن... فليس األب شرطيا وال جالدًا بل أب... -
اآلب الســماوى يــركض... فهــو يتوقــع أننــى متهالــك ومتعثــر... وينتظــر  -

 هو ويكمل المشوار.منى خطوة واحدة، ليركض 
اآلب السماوى يقع على عنقه ويقبله... فالحضن اإللهى مفتوح ألعتـى  -

 الخطاة.. وألنجس األشرار.. حتى يتطهر بقبالت فم المسيح.
 الحلة األولى... يستعيد اإلنسان بهاء معموديته واالستنارة.. -
 ثماره.خاتم فى يده.. الروح القدس يتجدد فينا.. ويمألنا من مواهبه و  -
العجل المسمن... ذبيحة األفخارستيا العظيمة التى بها نتحد باهللا وننال  -

 الغفران والثبات والحياة األبدية. 
 نأكل ونفرح ... طوبى لمن يأكل فى حضور المسيح وفى كنفه... -
الحيــاة... كــان ميتــا فعــاش وكــان ضــاًال فوجــد... حقــًا بعيــد عــن اهللا ال  -

 ودمار... وفى المسيح وحده الحياة. توجد حياة بل وهم وموت
كل مالى فهو لك... أخيرًا يعطينا السيد اآلب كل ماله... فنصير بـالحق  -

 أغنياء به وبخيراته المقدسة...
 

 ليتنا نعود إلى حضن اآلب.. فى هذا الموسم العظيم الذى للعودة المقدسة.
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؛ لينق�روا ألن شعبى عمل شرير. تركونى أنا ينبوع المي�اه الحي�ة"
 .)13:2(أر " ألنفسهم آباراً. آباراً مشققة ال تضبط ماء

 

المــاء الــذى كانــت تشــرب منــه الســامرية... كــان مــاء غيــر مــرٍو... بــل كانــت 
ك��ل م��ن يش��رب م��ن ه��ذا الم��اء تعطــش أيضــا إلــى الشــهوات والنجاســات "

 .)13:4(يو" يعطش أيضا
 

جـأت، إلـى آبـار العـالم وهى مسكينة ألنها عطشانة... لم تجد مـا يرويهـا.. فل
وك�ان ل�ِك المشققة، لعلهـا ترتـوى... ولكـن عطشـها كـان يزيـد فـى كـل مـرة... "

 .)18:4(يو" خمسة أزواج والذى لِك اآلن ليس هو زوجك
 

ل���و كن���ت عنـــدما رجعـــت إلـــى ينبـــوع مـــاء الحيـــاة... هنـــاك االرتـــواء بـــالحق "
ِت تعلمين عطية هللا ومن هو الذى يقول لِك أعطين�ى ألش�رب لطلب�

من يشرب من الماء الذى . ")10:4(يو " فأعطاِك ماًء حيا ؛أنِت منه
ب�ل الم�اء ال�ذى أعطي�ه يص�ير في�ه  .أعطيه أنا فلن يعطش إلى األبد
 .)14:4(يو" ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية

 مسكينة هى النفس التى لم تلتق بعد بينبوع ماء الحياة... 
 من يستطيع أن يطفئ لهيب ظمأ الناس...

 من يستطيع أن ينجو من هالك العطش إلى الشهوات...
 الينبوع وحده قادر أن يروى ويشفى ويسعد اإلنسان...

 

ي��ا س��يد أعطن��ى ه��ذا الم��اء لك��ى ال أعط��ش وال آت��ى إل��ى هن��ا "
أعطنــى مــن ميــاه ينبوعــك النقــى؛ لكــى ال احتــاج مــرة  )15:4(ي��و " ألس��تقى

أخــرى إلــى حيــث أمــاكن العثــرة  العــالم، ولكــى ال آتــى هنــا مــرةأخــرى إلــى قــاذورات 
 والخطية والضياع.

 

" النفس الشبعانة تدوس العسل وللنفس الجائعة كل مر حلوحقا إن "
 .)7:27(أم 

 

فأعطنى يا سيدى القـدوس أن أرجـع إليـك؛ ألشـبع بـك فـأدوس علـى عسـل 
 العالم المر... وأنكر الفجور والشهوات، وأكون لك إلى المنتهى.

 
 

 
 

قــى علــى األرض بــه مــرض منــذ ثمــان وثالثــين ســنة، ينتظــر كــان المفلــوج مل
 تحريك الماء حتى يبرأ... 

 

 إنه عاجز عن الحركة... ال يستطيع العودة...  
 

أتري���د أن يـــا للعجـــب... أن الطبيـــب بنفســـه جـــاء إليـــه ليشـــفيه... وقـــال لـــه "
 .)6:5(يو" تبرأ

  

 ما هذه العذوبة.. يا للرقة...
 

 !!  هل تستأذن منه لكى تشفيه؟
ســــنة) لكــــى يعــــود، لكنــــه  38يقــــول يســــوعنا الحبيــــب... لقــــد انتظرتــــه كثيــــرًا (

تقاعس حتى ضمرت أطرافه، وضاعت منه أى فرصـة للعـودة... كـان البـد أن 
آتى بنفسى ألفتقده... ولكن ليس دون رأيه.... لم يكن مرضه مرضـا عاديـا... 

ون ل�ك ها أنت قد برأت؛ فال تخطئ أيضا لئال يك�بل كان ثمرة خطية "
 .)14:5(يو" أشر

 

ــراش  ــل متكاســل فــى ف ــى زمــان طوي ــوج... ول ــا مفل ســيدى المحبــوب هــا أن
 المرض والخطية... حتى ماتت فّى كل رغبة فى التوبة.

 وذبلت فّى كل رغبة للصالة والعودة إليك...
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 فهل لى فى هذا الموسم المبارك أن تفتقدنى بصالحك وتبرئنى...
 ى أن تأتى إلّى؟أننى عاجز عن العودة... فهل ل

 لقد فشلت معى بركة بيت حسدا بكل أروقتها الخمسة...
 فهل تأتى إلّى لتشفينى بالكلمة..؟

 ليس لى ملجأ سواك.. وليس لى طبيب إال إياك...
فــدعنى أقبــل نعمتــك كمــا قبلهــا المفلــوج فحمــل ســريره، ونهــض ليخــدمك 

 ويبشر باسمك فى كل مكان...
 
 
 

 
ى الظــــالم... ككــــل إنســــان محــــروم مــــن نــــور كــــان المولــــود أعمــــى يعــــيش فــــ

 المسيح...
 

 .)5:9(يو " مادمت فى العالم؛ فأنا نور العالمجاء إليه النور "
 ... ورأى النور. )7:9(يو " مضى واغتسل وأتى بصيراً "

 

 لم يكن النور الذى رآه هو الشمس بل نور المسيح.. 
 

ن يدرى أن هناك كان شاول الطرسوسى يظن انه يرى بنور الناموس، ولم يك
قشــــور علــــى عينيــــه... كــــان يحتــــاج أن يعتمــــد مــــن حنانيــــا؛ لتتســــاقط القشــــور 

 ويستعيد رؤية نور المسيح...
 

ســيعيش العــالم فــى ظــالم الخطيــة والجهــل والشــهوة والــدمار؛ حتــى يعــود إلــى 
 المسيح النور الحقيقى الذى يضئ لكل إنسان... 

 

ة التى أخذناها فى المعمودية... إن الصوم الكبير هو موسم استعادة االستنار 
إنــــه موســــم مــــلء المصــــباح بزيــــت الصــــوم والقــــداس... حتــــى نكــــون فــــى زمــــرة 
ـــــت،  ـــــة المليئـــــة بالزي العـــــذارى الحكيمـــــات أصـــــحاب المصـــــابيح الموقـــــدة، واآلني

 والمستعدات للقاء العريس السماوى...
 

فعريســــــنا ســــــيفرح باســــــتنارتنا... وسيضــــــفى حينئــــــذ علينــــــا مــــــن بهــــــاء مجــــــده 
 .)1:18(رؤ " نارت األرض من بهائهاست"

 

نظ��روا إلي��ه واس��تناروا، طـوبى للــنفس التـى تعــود إليـه تتأمــل فـى وجهــه "
 .)5:34(مز" ووجوههم لم تخجل

 

 مأساة اإلنسان انه قد تلهى عن اهللا...
 

 ليتنا فى الصوم نعود إليه فى هدوء، ونجلس تحت قدميه بسكون.
 

 " طمأنين�ة تك�ون ق�وتكمبالرجوع والسكون تخلصون. بالهدوء وال"
 .)15:30(إش 
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 نحن نجرب مرارًا وتكرارًا بطول الحياة... 
 

ـــه المجـــد جـــاز تجـــارب عديـــدة ليشـــاركنا حياتنـــا بحلوهـــا ومرهـــا  وربنـــا يســـوع ل
 وليست تجارب الرب يسوع محصورة فى تجربته على الجبل فقط. 

 

Χ " مملكت��ى ليس��ت م��ن ه��ذا بــل تجــرب مــرة بحــب الزعامــة ولكنــه أجــاب
 . )26:18(يو " العالم

Χ  أن كن���ت اب���ن هللا؛ ف���انزل ع���ن الص���ليب جـــرب بتـــرك الصـــليب "و
، وأيضــًا انتصــر؛ ألنــه لــم يتــرك )41:27(م��ت " لن��رى ون��ؤمن ب��ك

 الصليب بل شرب الكأس حتى النهاية. 
Χ  .جرب الرب يسوع بخيانة يهوذا ولكنه لم يفقد الحب 
Χ  ...ــألبهم عليــه، وكــراهيتهم لــه جــرب بتــأفف الفريســيين، وتــذمرهم منــه، وت

 كنه لم يفقد صبره تجاههم أو محبته لهم. ول
Χ  جرب بموت صديقه ونسيبه وسـابقه يوحنـا المعمـدان.. الـذى مـات شـهيدًا

 بسيف الظلم... ولم يتراجع يسوعنا القدوس عن رسالته. 

Χ  جـــرب فـــى حداثتـــه وطفولتـــه بغالظـــة هيـــرودس.. ولكنـــه هـــرب مـــن وجـــه
 الشر بكل قوة.

 وال مجال للمقارنة بينه وبيننا.  ".هو الرب المنتصرستقول لى إذا "
 

 ال تنسى أنه تجسد وشابهنا فى كل شئ..  -صديقى  -أجيبك 
 

 فهو تجرب : 
 

شــــابهنا فــــى كــــل شــــئ مــــا عــــدا الخطيــــة ألنــــه إنســــان كامــــل مثلنــــا ( أوالً:
 ).  والسقوط
 ).  بالصوم والخلوة والصالة وكلمة اهللاليعلمنا الطريق إلى النصرة ( ثانياً:

عنا بنصــرته.. ففيــه نــرى نهايــة الطريــق منيــرًا... إذ ســبقنا إليــه ليشــج ثالث��اً:
 ليكشف لنا أنه هناك منتصرون. 

أن ك�����انوا ق�����د لكـــــى نتوقـــــع التجـــــارب وال ننـــــزعج لحـــــدوثها.. " رابع�����اً:
إن ك���انوا ب���العود ، ")20:15(ي���و " اض���طهدونى؛ فسيض���طهدونكم

 . )31:23(لو " الرطب يفعلون هذا فماذا يكون باليابس؟
 
 
 

 

 جاء إبليس إليه وهو جائع، الجسد الجائع كان ُطعمًا إلبليس. 
 

 الجوع خدع إبليس..، فبدا يسوع ضعيفًا.. ولكنه كان قويًا بالجوع. 
 

(م�ر " هذا الجنس ال يمكن أن يخ�رج بش�ئ إال بالص�الة والص�وم"
29:9(. 
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ـــدرى أن ضـــعف الجـــوع ســـيبيد قوتـــه ويحطـــم  ـــم ي الجـــوع خـــدع الشـــيطان.. ول
 كبرياءه. 

 

أن كن��ت اب��ن هللا؛ فق��ل أن لــذلك دنــا المجــرب مــن رب المجــد وقــال لــه "
أن جــوع المســيح أثــار شــكوك  )3:4(م��ت " تص��ير ه��ذه الحج��ارة خب��زاً 

 الشيطان هل اهللا يجوع؟ 
هذا هو ابنى الحبيب الذى لقد سمع وقت المعمودية صوت اآلب قائًال: "

 فهل ابن اآلب يجوع؟  )17:3(مت " به سررت
 

تحويـل الحجـارة إلـى وع فأراد أن يهـزم إبلـيس ال بعمـل المعجـزة (أما الرب يس
 ) بل بالتواضع. خبز

 

ـــاس إلـــى المـــادة يهـــزمهم،  ـــيس أن يحاربـــه بالماديـــات.. ألن جـــذب الن أراد إبل
 ولكن الرب يسوع رفع ذهننا إلى الروحيات والسماويات. 

 

ـــرب يســـوع األكـــل.. ولكنـــه رفـــض ربـــط األكـــل بالحيـــاة " ـــم يـــرفض ال ل���يس ل
 . )4:4(مت " الخبز وحده يحيا اإلنسانب

فى مواقف أخرى رأينا المسيح يأكل، بل بارك فى طعام الخمسـة آالف رجـل 
وعنـدما أقـام الصـبية طلـب أن تعطـى  )21:14(م�ت ماعدا النساء واألطفال 

 . )55:8(لو لتأكل ليؤكد قيامتها 
 

 ســلطنا علــىاهللا ال يــرى فــى األكــل مشــكلة.. بــالعكس هــو أعطانــا خيــر األرض، و 
 الحيوانات لنأكل منها ونشبع ونفرح.. ولكن ليس معنى هذا أننا نعيش لنأكل. 

 

الشـــيطان يحـــاول جاهـــدًا أن يوهمنـــا بحتميـــة األرض لحياتنـــا.. ولكـــن الســـماء 
 هى ينبوع الحياة والخلود.. ليس الخبز البائد بل الطعام الباقى للحياة األبدية. 

 

 أكل أم إذا أطاع اهللا؟ فهل يحيا اإلنسان إلى األبد لو 
 

 األكل ال يعفينا من الموت، بل المسيح وحده فيه الحياة الدائمة إلى األبد. 
 
 

 
 بدأ إبليس يغير أسلوبه ويغير تجربته. 

 

) كما قال اآلباء.. ينسج لنا الشـبكة بكـل دهـاء ومكـر وطـول فتال حبالفهو (
 بال.. ويتلون بكل لون لكى يخدع السلماء.. 

 

اربه بشهوة الجسد.. وآخـر يتسـلط عليـه بحـب المـال.. وثالـث يسـقطه فهذا يح
بالكبرياء.. والمتدينون يدخلهم فى تجربة التصلف وحب السـيطرة.. والتعـالى... 

 أسلحته كثيرة. 
 

بعــد هزيمتــه فــى تجربــة الخبــز.. حــاول أن يعــرض الــرب إلــى تجربــة التبــاهى 
 لثانية فى أورشليم. واالفتخار. التجربة األولى كانت فى البرية.. وا

 

تلــك كانــت فــى العزلــة والوحــدة.. وهــذه فــى بيــت اهللا ووســط التجمــع البشــرى 
 وزحمة الناس. الراهب يحارب بالشهوة.. والخادم يُحارب باالفتخار. 

 

 وكأنى إبليس يقول للرب يسوع: ما قيمة الخبز فى البرية بالنسـبة إلـى تبشـير
النــاس وٕايمــانهم بــك؟.. هنــاك فــى عزلــة.. حتــى ولــو عملــت معجــزة الخبــز؛ فلــن 
يراك أحد أو يؤمن بك... هنا وسط الناس يمكن أن يـروا عظمتـك وقوتـك.. أنـا 
أعرف أنك أتيت إلى خاصتك.. وهـذه فرصـة عظيمـة لجـذبهم إليـك.. ال داعـى 

ون جــذابًا لقصــة طويلــة مــن التعــب والتجــوال وبــاآلخر الصــليب... يكفــى أن تكــ
 أمامهم لتستولى على عقولهم وحياتهم. 
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أليس بهذا اإليحاء يحارب إبليس كثيرًا من الخدام.. يكفى أن تكون جـذابًا... 

 وال داعى للتعب الكثير وأترك عنك الصليب. 
 

وال إن ق�ام واح�د م�ن األم�وات يجيب الرب يسوع (فى موضـع آخـر): "
المســـيح.. علـــيهم أن هـــذه تجربـــة تخـــص خـــدام  )31:16(ل���و " يص���دقون

 ينجحوا فى خدمتهم باالتضاع والتعب والصليب. 
 

الشـــيطان يريـــد أن العمـــل الكـــرازى يقـــوم علـــى قاعـــدة الســـحر، ولفـــت النظـــر 

ــم يكــن يعمــل آيــات فــى بعــض األمــاكن  واإلبهــار.. مــع أن الــرب يســوع نفســه ل

 لعدم إيمانهم.. لم يكن المسيح محبًا لالستعراض.
 

ة معناها دعوة توجه إلى الناس الستقطاب العدد األكبر إبليس يفهم أن البشار 

مــــنهم. هــــذه تجربــــة نســــقط فيهــــا كثيــــرًا.. ليســــت العبــــرة باإلعــــداد الكبيــــرة.. بــــل 

 بخالص النفس. 
 

الحــظ أخيــرًا معــى كيــف اقتــبس الشــيطان اآليــة بطريقــة مبتــورة تغيــر معناهــا؛ 

ل ف��ى ك��ألن��ه يوص��ى مالئكت��ه ب��ك لك��ى يحفظ��وك فاآليـة فــى أصــلها: "
(م��ز " ، عل��ى األي��دى يحملون��ك ل��ئال تص��دم بحج��ر رجل��كطرق��ك
11:91( . 

 

، ولــيس عنــدما تلقــى نفســك إلــى أســفل. فــى كــل طرقــكفالمالئكــة يحفظونــك 

دعنـــا نقـــرأ اآليـــات بطريقـــة صـــحيحة، ونعـــرف معناهـــا كمـــا قصـــد اهللا... ولـــيس 

 كالشيطان الذى يغير المعنى ليضلل الناس. 
 

 النساك (الجسد). التجربة األولى كانت فى برية

 والتجربة الثانية فى هيكل المتدينين الخدام (الذات). 

 أما التجربة الثالثة فهى تجربة العلمانيين.. (حب القنية). 

 
 

 
 من أعنف تجارب الحياة تجربة حب القنية. 

 

فحتــى الطفــل الصــغير محــب للقنيــة دون أن يــدرى.. فهــو يظــن أن كــل شــئ 
البيــوت والســيارات، والممتلكــات، واألرصــدة فــى ملكــه اإلنســان يحــب األرض، و 

 البنوك. ويرغب اإلنسان فى أن يستولى على كل شئ؛ ليكون لحسابه. 
 

أليســـت هـــذه تجربـــة نقـــع فيهـــا جميعـــًا.. إذا مـــررت بجانـــب قصـــر ضـــخم أال 
 تتمنى أن يكون لك.. أن رأيت سيارة فارهة أال ترغب فى أن تقتنيها.. 

 

 االستهالك. أن العالم اليوم يسعى نحو 
 

 قلما نفكر فى أننا سنغادر العالم عراة. 
 

 نحن ال نمتلك شيئًا، بل نؤتمن على ما فى ايدينا من خيرات. 
 

مكان التجربة اآلن هو جبل عـال.. ليسـت بريـة النسـاك، وال هيكـل المتـدينين 
ولكـــن جبـــل العلمـــانيين.. أنهـــا تجربـــة أهـــل العـــالم الـــراغبين فـــى صـــعود جبـــال 

 يد األسماء.. وجبال الثروة والممتلكات. الشهرة وتخل
 

ــــه، ويســــتعبدهم،  ــــل أن يســــجدوا ل ــــيس مســــتعد أن يعطــــى النــــاس فــــى مقاب إبل
فالرشــــوة والغــــش وســــبل الشــــر قــــد تغنــــى النــــاس بالمــــال، لكنهــــا تســــحب مــــنهم 
 إنسانيتهم والحب وتجعلهم فقراء فى األخالق.. وبالنهاية فقراء حتى فى المال.
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" ال للغـــش، ال إذه���ب عن���ى ي���ا ش���يطانهـــو " الجـــواب الوحيـــد المنتصـــر
 للرشوة، ال للمال الذى من يد الشيطان. 

 

 فالرب وحده هو الشبع. 
 

 ). العالم بكل ما فيه) تدوس العسل (بالمسيحوالنفس الشبعانة (
 

 والشيطان ال يعطى إال سرابًا ووهما وغنى ال يسعد بل يتعس. 
 

 حالوة القنية فى التعب وليس فى الغش. 
 

 وة النجاح فى الجهاد الذى يسبقه وليس فى الخداع. حال
 

ســـعادة النصـــرة فـــى معانـــاة الحـــرب  الممهـــدة لهـــا، ولـــيس فـــى الهـــروب مـــن 
 الصليب... أراد إبليس أن يخضع العالم له باالغراء المادى. 

 

ولكـــن يســـوعنا واقـــف ليشـــبعنا بخيـــره األبـــدى حتـــى ال نحتـــاج الخرنـــوب الـــذى 
 تأكله الخنازير. 

 

 ى الصائم مع المسيحصديق
 دعنا نفرح بنصرة المسيح فينا ولنا

 على كل تجربة، وعلى كل خداع العدو
في��ه وب��ه ننتص��ر عل��ى الجس��د بك��ل ض��عفاته ونداءات��ه 

 المنحرفة
 وننتصر على وهم الكبرياء الذى أسقط مالئكة

وننتصر عل�ى س�راب الغن�ى ال�ذى ي�ذل الن�اس ويس�لبهم 
 أدميتهم

فى موكب نصرته فى المسيح كل شكراً هللا الذى يقودنا "

 .)14:2كو 2( "حين
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