




�أخلي  عندما   ، �إت�ضاعه  يف  �ل��رب  هو  عجيب 

ذ�ته يف ميالده .

نزل �إىل �لعامل هادئا بدون �ضجة ، ودخله يف 

خفاء مل ي�ضعر به �أحد.

ميالده كان نكره بالن�ضبة �إىل �لعامل ، مع �أنه 

ب��د�أ فيه عمل �خلال�ص  �إذ  �لأي���ام  �أعظم  من 

�لذي مت على �ل�ضليب .

تبدو  كفرتة   ، جمهوًل  �ضنة  ثالثني  وعا�ص 

يعتنو�  مل  �لر�ضل  حتى   . �لتاريخ  يف  �ضائعة 

�أن يكتبو� عنها �ضيئاً تقريباً �أخلى �لرب ذ�ته 

�لذين يفتخرون  لُيخزي   ، �لإخ��الء  كل هذ� 

�إنني   : ه��وؤلء  وك��اأن��ه يقول لكل   . ويتكربون 

�أول��د يف ق�ضر ملك ، ول على �ضرير من  مل 

حرير ، و�إمنا يف مزود للبهائم فليحل �لرب 

يف �أي مكان ، ولو كان مكاناً للبهائم ، وليولد 

يف �أية قرية ولو كانت هي �ل�ضغري يف يهوذ�. 

ولكنه �ضريفع من �ضاأن كل هذ� ... يولد من 

فتاة فقرية ، ويجعلها �أعظم ن�ضاء �لعامل ... 

، فيحوله  ب�ضيط  وي��ول��د يف بيت رج��ل جن��ار 

�إىل رجل قدي�ص م�ضهور يف �لكني�ضة ...

�أخلي ذ�ته ورفع �ضاأن �أولده

�إلهنا بقدر ما كان ُيخلي  �مل�ضيح  �أن  �لعجيب 

�ضاأن  �لأخ���ري يرفع  �لناحية  ك��ان من   ، ذ�ت��ه 

�أن ن�ضري  �أخ��ذ�ً �ضكل �لعبد ، و�أعطانا  �أولده 

�ضركاء �لطبيعة �لإلهية  ) 2بط1 : 4 ( . حقاً 

كما تقول ت�ضابيح �لكني�ضة “ �أخذ �لذي لنا ، 

و�أعطانا �لذي له“.

و�لآن ، كيف ُتخلي ذ�تك �أيها �ل�ضاب :

�إن مل تتمكن من �إخالء ذ�تك بالتمام ، فعلي 

�لأقل : �إخف�ص نف�ضك درج��ة عما ت�ضتحق��ه، 

�لنا�ص  نظر  يف   ، ت�ضتحقه  �أن��ك  تظن  عما  �أو 

جرب كيف تتنازل عن حقوقك ، عما يليق بك 

�لآية  �أمامك  . ويف كل وقت �ضع  من كر�مة 

�لتي تقول : “ �ملحبة ل تطلب ما لنف�ضها “

5 ( ... يف �إخ��الئ��ك ل��ذ�ت��ك �إلق   ) 1ك���و13 : 

أخلى ذاته في ميالده

أنت ترشدني وترشدهم...... تعلمني وتعلمهم....ترعاني وترعاهم .... تقدني وأياهم إلي املراعى اخلضراء وينابيع املياه احلية.     
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عنك �لأ�ضياء �لتي ت�ضخمك يف نظر نف�ضك 

عن  تتخلي  �أن  عليك   ، �ل��ن��ا���ص  ن��ظ��ر  يف  �أو 

مظاهر �لعظمة ، وتعي�ص ب�ضيطاً .... ويف كل 

نقاوتك وف�ضائلك ، �إن�ضب �لف�ضل كله هلل ل 

�إىل نف�ضك.

و�إن مل ت�ضتطع �أن ُتخلي ذ�تك ، فعلي �لأقل 

 ، �لإرت��ف��اع  ل ت�ضع فوقها ثقاًل جديد�ً من 

حتى ل تتوة  نف�ضك حتت ثقل �إرتفاعك ..

عمانوئيل �هلل معنا :

جميل هذ� �لإ�ضم �لذي ُدعي به �ل�ضيد �مل�ضيح 

يف مولده ، عمانوؤئيل ، �هلل معنا .

�إ�ضم فيه �لكثري من �لتعزية ، �إذ فيه �لكثري 

من حب �هلل لنا .

�إن بركة عيد �مليالد هي : �أن ن�ضعر �أن �مل�ضيح 

هو �هلل معنا ، �هلل يف و�ضطنا ، �ضاكن معنا ، 

و�ضاكن فينا .

�هلل يف �حلقيقية يحب �لب�ضر جد�ً ، م�ضرته 

لذة  �لإن�ضان  يهب  �أن  . يحب  �لب�ضر  بني  يف 

كمكان  �لإن�ضان  قلب  ويحب   ، معه  �ل��وج��ود 

ل�ضكناه .

�ضورته  على  خلقه   ، �لإن�ضان  ُخلق  �أن  منذ 

 ، ل�ضكناه  مو�ضعاً  يجعله  �أن  و�أر�د   . ومثاله 

�أر�د �أن ي�ضكن يف قلب �لإن�ضان ويحل فيه .

إن أردت أن ُتريح الناس؛ فافعل ذلك بالطريقة التي يرونها مريحة لهم ، ليس حسب فكرك . ألنك رمبا حتـاول أن تريحهـم بإسـلوب ُيتعبهـم. 
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      َيذكر لنا �لتقليد �إنه كان وقت ميالد �لرب 

ي�ضوع �مل�ضيح هناك �أربعة جمو�ص، �لأول ُيدعى 

ُيدعى  و�لثالث  جا�ضبار  ُيدعى  و�لثاين  ملكو�ر 

بلتاز�ر و�لر�بع مل يذكر �لتقليد �إ�ضمه.

�ملعرفة  �لنجوم حق  ك��ان �ملجو�ص يعرفون        

�أن  وحينما ولد �لرب ي�ضوع ور�أو� جنمه عرفو� 

�ملولود هو ملك عظيم.

      فذهبو� �إىل خز�نتهم و�أح�ضر ملكو�ر لباناً، 

�أما  و�أح�ضر بلتاز�ر مر�ً،  و�أح�ضر جا�ضبار ذهباً 

�ملجو�ضي �لر�بع فاأح�ضر لآلئ وركبو� جميعهم 

جمالهم و�ضارو� ور�ء �لنجم. 

ي��وم �ضادف �ملجو�ص ع�ضابة        وبعد م�ضرية 

�ضرقاتهم  م���ن  �ل��غ��ن��ائ��م  ي��ق��ت�����ض��م��ون  ل�����ض��و���ص 

عليهم  �لر�بع  �ملجو�ضي  فاأ�ضفق  �أ�ضرى،  ومعهم 

و�أعطى �لل�ضو�ص �لالآلئ و�أطلق �ضر�ح �لأ�ضرى 

ثم حلق برفقائه.

�أ�ضعل        ويف �ليوم �لتايل، مر �ملجو�ص ببلدة 

مل  �ضكانها  لأن  بها  �لنار  �مللك  هريود�ص  جنود 

يدفعو� �جلزية، ونظر و�إذ بهم نائمون يف �لعر�ء 

�لر�بع  �ملجو�ضي  فاأ�ضفق  م�ضكن،  لهم  لي�ص  �إذ 

�لالآلئ  من  �لكثري  �لقريه  �أهل  عطى 
َ
و�أ عليهم 

وحلق  �أخ���رى،  م��رة  �لقرية  ببناء  يقومو�  لكي 

برجل  �ملجو�ص  مر  �لثالث،  �ليوم  ويف  برفقائه 

�لر�بع  �مل��ج��و���ض��ي  وف��ت��ح  �ل��ط��ري��ق  يف  ي�ضتعطى 

هل  ف��رتدد  فقط  لوؤلوؤتني  �إل  يجد  فلم  كي�ضه، 

يعطيهما له �أو يقدمها للملك �ل�ضغري؟ ولكنه 

ق��ال ل��و ك��ان �مل��ل��ك عظيماً ف��ع��اًل لإرت�����ض��ى مبا 

�ضاأفعله، ثم فتح كي�ضه وقدم �آخر لوؤلوؤتني. ثم 

لأن���ه مل  ب���الده  �إىل  �ضريجع  �إن���ه  لرفقائه  ق��ال 

يبقى معه �ضيء يقدمه للملك �لعظيم.

     ويف م��غ��ارة بيت حل��م ق��دم �ملجو�ص �لثالثة 

هد�ياهم للرب ي�ضوع. 

�ل��ع��ذر�ء عن  �ل�ضيدة  ي�ضاأل  �لبع�ص        وج��اء 

�لهد�يا �لتي ُقدمت للطفل ي�ضوع فقالت: ذهب 

وجة  على  �إرت�ضمت  حينئذ  ولآل���ئ  وم��ر  ول��ب��ان 

�لطفل ي�ضوع �إبت�ضامة ر�ضى.

      لقد ع��رف ه��ذ� �ملجو�ضي كيف يعطى حقا 

لهذ� �مللك �لعظيم .... 

ملجوسي الرابع

بقلم أبونا بيجول األنبا بيشوي

السموات.                                                                                                                                          ملكوت  سيعطينا  وهو  خطايانا  فلنعطه  ليأخذها..  أتى  فقد  خطايانا  هي  له  نعطيها  أن  الله  يريدنا  التى  امليالد  هدية 
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∫  u� V(«
 h�A�d?????�ü« b�d??????� Ê√
 ÕU�H�≈  u�  ¨tJK�/  T�ô
 …UO�  w�  d�ü«  l�  ¡UD�Ë
 U�_«  s�  ÃËd)«  u�Ë  ¨W�d�
 wIOI(«  V(«  Ê√  ªWO�U�_«Ë
 t���Ë  Íb�«  b�Ë  vK�  ÂuI�
 ¨  WOJK*«  u��ô  W�uMOJ�«  u��
 œb���  t�√  ‰u���  V�  u�Ë
 vK�  ÂuI�ô  t�_  tE(  q�
 Íb�� ÷d� Ë« W�KI�� …Ëe�

ÆÍb�√ b�Ë vK� U/≈Ë

 Ë√ t�UL' h�� V� Ô� s� qJ�
 ·dF� r� t�S� ¨U� T� Ë√ t�U*
 UNK�  Ác�  Ê_  V(«  u�U�  bF�

 ô  s�M�  Æ UH�  ô≈  X�O�
 ÁdE�  ‰Ë√  s�  V(«  ·dF�
 w�«uN�  ¨w�D�  V�  uN�
Æb�'«Ë 5F�« …uN� „d��

∫  w��e�« V(«
 …b�U�  „UM�  WO�O�*«  w�
 ôË Ã«Ëe�« ‰ö� s� ô≈ V�ôò

åV(« ‰ö� s� ô≈ Ã«Ë“

 s�  qL�J�Ë  uLM�  V(«  Ê≈
 q��  QAM�  tMJ�Ë  Ã«Ëe�«  ‰ö�

 ¨Ã«Ëe�«

 w� Ó�«  ÚW ]� Ó Ó;«  rNO�  ÊuJ Ó�  wJ�ò
©±∑∫≤∂ u�® åwM��̂� �« UN�

 Èu�«  u�  w��e�«  V(«  Ê≈ò
 ÌT�  q�  ·dF�  t�_  V�
 s� wH� u�U� Èd�Ë ¨ÊU1ùU�
  WK�U�  ÎW�dF�  s�d�ü«  Ô5�√
 r�  UM�u�  f�bI�«  ≠  å ÎWIOL�

ÆV�c�«
 ÁUMFL� p��Ô√  w�≈ XK� v��ò
 Áb�Ë  V(U�  ª u9  s�  p�√
 d� w� tK�« l� Â«œU� œuK)« t�

 åw��“ ”bI�
  ÆqO�d� q�d�� ≠    
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∫  q�d�« bM� V(«
 V(«  w�  q�d�«  lI�  U�bM�
 h�A�U�  ÂUL��ù«  w�  √b��  t�S�
 qL���Ë t�HM� t�UL��≈ —bI� d�ü«

 Î̈«bOF� tKF�O� WIA� q�

 q�d�«  tO�≈  ÃU���  U�  rE�«  Ê≈Ë
 W�J�d� U{— gOF� t�« V(« u�
 ‰U�d�«  rEF�  t�H�  U{—  W�Q�
 V(«  `M*  5FzU�  jI�  u�O�
 —bB�  Ê«Ë  t�  U�u�  Êu�u1  q�
 q�dK�  W��M�U�  UO�Oz—  ŸU��«
 ¡UDF�«  o�d�  s�  v�U�  Ê«  sJ1
 tO�«  b�« ÃU��� ô«  dFA� U�bM�Ë

Æq�dK� ÎU�OD� ÎU�u� d��F�

 rNKF��Ë  ‰U�d�«  eH� Ô�  V(« Ê«
 t�K�  `�HM�  U�bM�Ë  5O�U�«  dO�
 sJ�Ë  fHM�«  v�  W�U�  WI��  dFA�
 d�«  È«  Àb� Ô�  ô  t�«  dFA�  U�bM�
 t�U�  h��  …UO�  v�  w�U��«
 v�  dL���  Ê√  tOK�  VFB�«  s�
 s�Ë  W�U�öF�Ë  W�HM�  ÂUL��ô«
 ô U�bM� «eH��� ÊuJ� Ê« VFB�«

  Æ b�« tO�« ÃU���

∫  …√d*« bM� V(«
 qO��� UN�S� …√d*« V% U�bM�
 w�Q� ·u� ÎU�uM�Ë ÎU�u� ö�— Ê√
 ÊuF�«  u�  q�d�«  Ê≈Ë  ¨U�c�QO�
 oO�—  v�≈  ÃU�%  wN�  ¨·uDF�«

ÆU�—bI�ËUN���
 r�UH�  –  n�UF�®  åò  Êu�U�
 q�dK�  VFB�«  s�  ©‚œUB�  –
 ÊuJ�  U�bM�  …√d*«  v�≈  XBM Ô�  Ê√
 t�_  q�_«  W�zU�  Ë√  …bOF�  dO�
 UNKF�� Ê√ v� q�U� t�Q� d ÔFAO�
 qOKI�« ‰U�d�« rEF� Èb�Æ …bOF�
 dFA�  Ê√  WOL�√  Èb0  v�u�«  s�
 r�N� h�� q�� s� r�b�U� …√d*«
 U�bM�  «bOF� sJ� ¡U�M�« Ê√ UN�
 …√d*« Æv�K�� sN��U� Ê√ ÊbI�F�
 ÃU�% vN� WI�UC�� ÊuJ� U�bM�
 …bO�Ë  X�O�  UN�«  dFA�  Ê«  v�«
 vB�«Ë  …“eF�Ë  W�u���  UN�«Ë
 XBM Ô� h�� u� tO�«  ÃU�% U�
 œb��O�  U�d�UA�  UN�—UA�Ë  UNO�«
 dFA� U0— WI��« Âb�Ë pA�« UNM�
 pJ�d�  u��  dO��  V�  p�b�  p�«
 kIO���  b�  ÕU�B�«  v�  sJ�Ë

°ÆÆÆV(« „bM� QHD�≈ b� X�«Ë
 ¨«c� Àb�� «–U*

øV(« ¡UI���ô qFH� «–U�Ë
ÂœUI�« œbF�« w� t�dFM� U� «c�

5محك تربية الرجل واملرأة، هو كيف يتصرفان أثناء العراك.



املجد لك أيها الطبيب احلقيقي الذي جبر املنكسرين بأدويته  الشافية
6                                                                                            )الشيخ الروحاني(



تعولها  التى  االرام��ل  إح��دى  هى 

أن  بعد  كاملة  إعالة  الكنيسة 

وهى  أوالد  سبعة   زوجها  لها  ترك 

اجلسم  نحيلة  البصر   ضعيفة 

ولكنها  والكتابة  القراءة  تعرف  ال 

دائمة الطلبة والصالة كثيرة البكاء 

األيتام  أب  أنة  الرب  بوعد  ممسكة 

وزوج االرملة. وقد جاهدت كثيرا فى 

سك بيدها  تعليم األوالد وكان الرب يمُ

بطريقة إعجازية  واللة تعامل معها 

فلقد  اخليال.  من  أعجب  قصة  فى 

حصلت  إبنتها حصلت على درجات 

ضعيفة فى الشهادة اإلعدادية ولم 

املدارس  فى  العام  الثانوى  فى  تمُقبل 

كثيرا  تعبت  قد  وكانت  احلكومية  

مدرسة.   لها  جتد  لكى  ب���األوراق 

باالمس  ذهبت  أخيرا  وتقول  وحتكى 

جتارى  ثانوى  خاصة  مدرسة  الى 

لى  قالوا  واملدرسني  الناظر  وقابلت 

القسط  جنية   18 دفع   من  البد 

االول وكان معى 8 جنية فقط كنت 

وتوسلت  الكنيسة   من  أخذتهم 

أوراقها  يقبلوا  أن  وبكيت  اليهم 

ولكنهم  الثمانية  اجلنيهات  ويأخذو 

املدرسة  باب  من  وخرجت  رفضوا 

ورفعت  خدى   على  جترى  ودموعى 

أنت  يارب  وقلت  السماء  الى  عينى 

ليس  وأنا  األرامل  وقاضى  االيتام  أب 

وبعد كام خطوة سمعت  لى حيلة 

بإسمى خفت  ينادينى  خلفى صوت 

فى  خبأتة  نقودى  كيس  معى  وكان 

منى  أحد  يأخذة  أن  خشية  صدرى 

ولكن  اخلوف  من  خلفى  التفت  ولم 

صوت الذى ينادينى يقترب أكثر منى 

الية وجدتة رجل ذو وجه  التفت  وملا 

لى  وقال  مهيبة  وهيئتة  جدا  منير 

رمسحى دموعك أوال ثم قال لى ماذا 

تريدين قمُلت “أدخل البنت املدرسة”  

وأركبنى  معى  تعالى  لى  فقال 

سيارة كبيرة  وذهب بى الى املنطقة 

وصفها  حد  على  وهو  التعليمية  

كتير”  موظفني  بة  كبير  ب”يت 

ودخل بها الى مدير التعليم الثانوى 

البنت ونزل كليهما  وأعطاة دوسية 

ودون أن يسألها عن العنوان أوصلها 

الى منزلها.

سوف  أي��ام  ثالثة  بعد  لها  وق��ال 

هو  أصفر  كارت  بالبريد  تتسلمى 

خطاب قمُبول بنتك باملدرسة الثانوى  

العمر  فدعت لة بطول  احلكومية.  

لكى  معها  ينزل  لكى  علية  وأحلت 

تقوم معة بواجب الضيافة فشكرها 

أنا  لها  فقال  إسمة  عن  فسألتة 

فقال  سكنة  وعن  رومه  من  چورج 

كنيسة  فى  موجود  ديا  أنة  لها  

حدث  وقد  باسبورتنج  مارجرجس 

متاما كما قال لها أن أبنتها قمُبلت فى 

املدرسة وكانت ناظرة املدرسة تهتم 

بها جدا كما لو كان متوصى عليها 

ثم ذهبت الى الكنيسة وقالت ألبونا 

أقمُابل  أذاى  أبونا  يا  معروف  إعمل 

“چورج اللى من رومه” علشان عايزة 

عن  فسائلها  يداة   وأمُقبل  أشكرة 

احلكاية و قال لها أوصفيلى شكلة 

فقالت لة عن جمال منظرة  وشكلة 

مثل أوالد امللوك  فقال لها فعال هو 

الكنيسة  فى  بإستمرار  موجود 

يحرس أوالدها وتأكد أبونا أن صاحب 

العظيم  القديس  هو  العمل  هذا 

أمير الشهداء مارجرجس.

إهدأ وأذهب إلي فراشك إذ ما أنت قلق ألجله ال قيمة له املجد لك أيها الطبيب احلقيقي الذي جبر املنكسرين بأدويته  الشافية
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ما سبب فرق التوقيت في االحتفال بعيد امليالد بني الشرق والغرب(؟
إنه من املعروف أن املسيح ولُِد قبل موت       
هيرودس بحسب إجنيل ق . متى؛ وحيث أنه 
من املؤكدَّ تاريخيًا أن هيرودس امللك مات سنة 
 4ق.م، فهذا يجعل ميالد املسيح بصورة شبه 

دة سنة 5 ق.م. مؤكَّ
على أن يوحنا املعمدان بحسب القديس        
لوقا قد بدأ خدمته في السنة اخلامسة عشر 
لطيباريوس قيصر عن عمر ثالثني سنة وهذا 
يجعل ميالد يوحنا في بكور سنة 749 لروما، 

فيكون ميالد املسيح في شتاء سنة 5 ق.م.
     كذلك ميكن ضبط تاريخ ميالد املسيح على 
حساب بدء بناء هيرودس للهيكل (يو20:2 )  
كان في السنة الثامنة عشرة من حكمه.   الذي 
والذي استغرق 46 سنة في بنائه . وهذا يعطينا 
سنة26 بعد امليالد وهي سنة بدء خدمة املسيح 
د لنا أن ميالده متَّ سنة 5 ق. م وُيرجح   .ويؤكِّ
أنه كان25 ديسمبرأما تعييد أقباط مصر للميالد 
فكان وال زال في 29 كيهك الذي كان موافقا25ً  

ديسمبر في اخلمسة عشر قرناً األُولى.    

      وفي سنة 1582 إكتشف الفلكيون فرق 
،فحسبوها  بضع دقائق في السنة الشمسية 
منذ ميالد املسيح إلى ذلك احلني فوجدوها 
عشرة أي��ام . ف��أج��روا التعديل الغريغوري 
بحذف هذه العشرة أيام حيث نام الناس في4  
أكتوبر 1582 وإستيقظوا باكراً في 15 أكتوبر 
وفي تلك السنة صار 29 كيهك موافقاً 4 يناير 
بفرق العشرة أيام . ثم من سنة 1700 صار 

 29كيهك يقابل5 يناير. 
      وفي سنة 1800 صار يقابل 6 يناير . ومنذ 
سنة 1900 صار يقابل 7 ينا ير .ولكن األقباط  
ظلُّوا ملتزمني بتاريخ 29 كيهك، معتبرين أن 
التراث الديني ال يقوم على الضبط الزمني 
بالدقائق والثواني، فاليوم هو يوم والسنة هي 

سنة قلَّت دقائقها أو زادت.

إن وثقت في الرب القدير فال تهتم ... بل قل .. إن الذي أسلمته ذاتي هو يكفيني في كل شيء 
عندئذ ستشاهد عجائب الله                                                                             )مار اسحق السرياني(
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أنت لست صدفة
ِحِم، ُمِعيُنَك... ) اش44-2( ...الرَّبُّ َصاِنُعَك َوَجاِبلَُك ِمَن الرَّ

 
أنت خطة الهية 

نعم ..ولم يكن خطأ أو صدفة، ميالدك حتى وإن لم يكن والداك خططا ملجيئك  ولكن 
الله خطط لذلك فهو الوحيد الذى لم يندهش مليالدك  ولكن هو يعرف حلظة مجيئك.

الله  ألن  اآلن  موجود  أنت  لكنك  صدفة  أو  قدراً،  ليس  اللحظة  هذة  فى  تولد  فكونك 
يريدك االن وأن الله قد حدد كل شىء فيك مثل شكلك ومالمح وجهك ، لون بشرتك 
جسدك حتى أن كل شعرة من شعور رأسك لم تكن إال بإختياره وعلمة املسبق كما 
أنة هو الذى حدد املواهب التى سوف متتلكها ومواضع متيزك  لقد صنعك الله ألجل 
غرض محدد وقد قرر متى سوف تولد وكم من العمر سوف تعيش وهولم يترك أياً 

منا للصدفة ولكن الكل طبقا خلطة محكمة من أجل قصد الله كان كل شى.
ولقد أختار اللة لك شخصان دون العالم كلة ليكونا والداك وهما الذان ميتلكان البنية 

الچينية خللقك على هذة الهيئة التى يريدها الله لك  وألجل حتقيق مقاصدة 
اللة قد أسس  الله يفكر فيك قبل تاسيس العالم واالهم من ذلك أن تعلم أن  لقد كان 
هذا العالم لك ومن أجلك أنت لذلك لم يخلقك اللة إالفى التوقيت  الذى صار فية العالم 

صاحلا لك آلنك أنت مركز محبتة واألكثر قيمة فى خلقتة. 

والسؤال اآلن ملاذا صنع الله كل ذلك ؟؟وملاذا كان الفداء على الصليب 

اإلجابة
ألن الله يحبك  وولد اليوم  وَبذل ذاتة ألجلك. 

فثق  أن  ُحب الله لك  وخطتة حلياتك  كلها من أجل جناحك وسعادتك  و أن الله 
يرعاك فى كل شى حتى فيما تأكل وتشرب.فكل ما أنت محتاج الية سلمه بني 

يدى الله وألقى بنفسك بني أحضانة  سوف جتد كل مشتهاك

عندما يركلك البعض من اخللف، فمعنى ذلك أنك تسير في املقدمة.

بقلم : سامي بسيط
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 qJ�« ŒdB�  qN�   ø W�O�M�« v� U�ø ÷ËUH�K� ô UMK�  u� «–U� sJ�Ë

øÕU�M�« qzU�Ë s� WKO�Ë UN�«Ë nO�
¨ U�Ë_« q� v�  U�uKD� v�O� ÷ËUH��«“sJ�Ë rF�

 ÂbF�  œ«bF��≈  wK�  ÊuJ�  Ê√  b�ô   U?�Ë√  b?�u�  qN�
                 øUNO� ÷ËUH��«

 bM�   ULOJ�  ÊU�  r�  uN�  n�u�  nOHF�«   qF�  UL�‘rF�
 ÊU�  u�  U0— —UHO�u�  …√d�≈  l� ÷ËUH��«  WC�—Ë W�Ëd�
  UNF�  ‰ËU��  Ê√  sJ1  W�U�  ÊUDOA�«  W�b)  W�UJ�  b�√
 U�Ë ¨ UN�FL Ô� wK� ÁdO�U�Ë ¨ tO� dJH� U� W�UA�� UN�UM�ù

¨ Á—UND�« …UO� s� ÂöJ�U� W�u�K� UN�œUO� s� l�U*«
 ÎU�H� hÔK��  ‰ö{ s� ÎU��U� œ— s� Ê√ ò   ‰uI� »U�J�U� 

 ©≤∞∫µl�®   å u*« s�
 q��  rE�√  —U�Ë  U�M�  „«–ôË  «c�  qFH�  r�  n�u�  sJ�Ë

 Æ WOD)«Ë  ÷ËUH��« i�— wK�

 ø  b�U�*« »uIF� f�bI�« WBI� r�FL� q� wz«e�√
 ÊU��√  qJ�  ”—œ  w�  b�U�*«  »uIF�  f�bI�«  WB�  Ê≈
 w� ÎUJ�U� ÎU��«— ÊU� bI�  ¨ W�UJ� dO� v� ÷ËUH��« q�I�
 pK*« WM�√ X{d� U�bM� W�√ w�� WO�U�Ëd�«  U�—œ wK�√
 Î«b�  …dO��   ôËU��  U�u�√  ‰c�  f$  U�Ë—  U�«d��≈Ë

 Ê√ WzU�b�√ iF� tOK� —U�Q� ¨ ÍËb� ÊËœ UNzUHA�

أيها العريس السماوي... أعطني قلباً ال ينبض إال بحبك، نفساً تشتهيك ... روحاً يتعلق بك 
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 w� b�U�*« »uIF� f�bIK� UN� V�c�
 f�bI�«  vKB�  WO�«  V�c�   W�—UG�
 d�dA�«  ÕËd�«  UNM� V�c�  UNK�√  s�
 lM� W��u� ÁU�� b� tK�«  ÊU� bIK�  Æ

Æ  «e�F*«
 UNzUH� bF� W�M�S� U�d� »_« wC�Ë

  Æ
 ÕËd�«  UNO�≈  œU� WKOK� ÂU�√  bF� sJ�Ë
 …d� U�u�√ U�c�√Ë ¨ WO�U� …d� d�dA�«
 —dJ�Ë W�d�Q� »uIF� f�bIK� WO�U�
 ÊUDOA�«  —U�√  UM�Ë¨   «d�  …b�  p�–
 Ê√  »ô«  »U��√  iF�  ÊU��  wK�
 w�  »uIF�  f�bI�«  bM�  WM�_«  „d��
 s�  b�U��  w��  lO�U�√  …b�  W�—UG�

 Æ U�¡UH�
  f�bI�«  i�d�  r�  b�bA�«  n�ú�Ë
 WL�— Ác� ÊQ� ÁuFM�√ U0— «c� rN�K�
 ÊU��_«  œd���  Ê√  V��  ôË  W���Ë

  ø W�;«Ë WL�d�« s� w�O�*«
 tFDI�Ë ÁbB� r�Ë ÷ËUH��« q�� t�√
  c�√Ë  W��ö�  w�  UNK��  Î«dO�√Ë
 w�� ÎöOK� ÎöOK� ULNMO� uLM�  …uNA�«

Æ WOD)« v� UNF� jI�
 lA���≈ t�ôË ¨ bF� d�ô« vN�M� r�Ë
 UNK�I�  Ê√  dD{S�  tM�  «c�  ·dF Ô�  Ê√

Æ W�OD� wH� ÔO�
 UNM�  Áu�Q�Ë  UNK�√  w�√   p�–  bF�Ë
 d�dA�« ÕËd�«  U�«d��≈ ¨  ‰U�Ë »c??J�
 UN�K�√Ë  W�d�K�  W�zU�  X�d��

Æ ‘u�u�«
ÆÍe�e� 

 WMC�  w�  Î«—U�  ÊU��_«  c�Q�√  ”
 dL'« wK� wA1 Ë√ W�UO� ‚d�%ôË

 Æ © ≤∏∫≤∑≠∂Â√ ®“Áö�— Íu�J�ôË
 ø ÷ËUH��« i�—Ë d�c� u� «–UL�

 tF�  UN��U�≈  d�√  w�  ÷ËUH��«  œd��
 r�  q�I�«  r�  w�e�«  w�  jI�  ÊU�  U�
 WLK�� r� Íc�« tK� Î«dJ� sJ�Ë Æ»cJ�«
 lOC� ô w�� W�u�K� …œU� q� ”QOK�
 Î«d�  Î¡UJ� wJ�� Æ o�U��« …œUN�Ë W�F�
 w��  ÎUHOM�  Î«œUN�  b�U�Ë  W��u�  w�

 Æ b�U�*« »uIF� f�bI�« wL Ô�
 w��«  w�  WOD)«ò  ¨V?O�(«  UN�√
 q???�Ë  w�d�  s??�dO��  X????�d�

Æå¡U???�u�√ U�ö??��
¡U�_« b�√ ‰U???� U???LJ�

 W�—U%  WOD)«  …œU�  s�  V�dI�«  ®  
 s�  »d�Ë  q�«b�«  s�  »d�  ÊU�d�
 WOD)« …œU� s� bOF��«  U�√  Æ  Ã—U)«

 © q�«b�« s� …b�«Ë »d� W�—U���
 ‰Ë√  wK�  UM�«b�√  UMF{Ë  b�  UM�  Ê≈
 W�b�  wK�  s�d�M�  W�u��«  o�d�
 WOD)« l� Î«b�√ ÷ËUH��« ÂbF� UM��u�

Æ
 u�Ë Î«b�«Ë ÎU�O� wMF� ÷ËUH��« Ê_
 ÂöJ�U� u�Ë WOD)« wN�A� X�“ô p�√

 Æ UNO� dOJH��U� Ë√ UNM�
 «u�ËUI� r� »U�J�« uI� UL� ÊuJM� sJ�Ë
 WOD)« b{ s�b�U�� Âb�« v�� bF�

©¥  ∫ ±≤  V�®

الله يجول طالبا سبباً خلالصك حتى ولو دمعة واحده
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أُذن الله قريبة منك من شفتيك تتلمس كلمة. 14



15لم يولد أي منا سعيد، ولكن ولدنا جميعا منلك القدرة علي خلق السعادة.



األمل كالشمس كلما تقدمنا منها ألقت بظل متاعبنا خلفنا. 16






