تداريـــب الصــوم
م��ادام الصوم فترة روحية مقدسة  ،يهدف فيه
الصائم إل��ي من��وه الل��روح��ي  ،إذن يليق به أن يضع
أمامه بعض التداريب الروحية  ،لكي يحول بها هذه
الرغبات الروحية إل��ي حياة عملية  ...فما ه��ي هذه
التداريب ؟
تختلف التداريب الروحية من شخص إلي أخر .
وذل��ك بحسب احتياج كل إنسان  .س��واء كانت هذه
ال �ت��داري��ب ت�ش�م��ل م �ق��اوم��ة ن�ق��ط ض�ع��ف معينه في
حياة الصائم  ،أو تشمل فضائل معينة تنقصه  ،أو
اشتياقات روحية جتول في قلبه .وهكذا تختلف في
الشخص ال��واح��د حسب احتياجه  .فما يحتاج إليه
إنسان في وقت  ،غير ما يحتاجه في وقت آخر  .وذلك
حسب حروبه من جهة  ،وحسب درجة منوه من جهة
أخري  .املهم أن توجد التداريب  ،حتى يشعر الصائم
أن��ه يضع هدفا خ��اص�ا ً أم��ام��ه أث�ن��اء ال�ص��وم يحاسب
نفسه عليه  ،ويتابع تنفيذه  ،ويخرج بنتيجة واضحة
من صومه باإلضافة إلي الفضائل العامة للصوم .
وما سنتحدث عنه اآلن  ،هو مجرد أمثلة  .وليضع كل
إنسان ما يناسبه من تداريب أثناء صومه  .وليكن ذلك
حتت إش��راف أب اعترافه بقدر اإلمكان  .والغرض
منها ان يكون ال�ص��وم سليما ً  ،ناميا ً ف��ي نوعيته .
ومنها تداريب خاصة بضبط النفس  :وقد تشمل منع
الصائم لنفسه من أكل أصناف معينة يشتهيها .سواء
كل ن ذلك منعا ً كليا ً طوال فترة الصوم  ،أو منعا ً جزئيا ً
خالل فترة محددة أو يوم معني  .وقد يكون التداريب
خاصة بالفضائل املصاحبة للصوم .
وبهذا تشمل النواحي الروحية في الصوم كضبط
النفس عموما ً خ��ارج نطاق األك��ل  ،والسيطرة علي
اجلسد عموما ً  ،واالمتناع عن كل شهواته اجلسدية ،
ألن الصوم هو بال شك فترة توبة  .وتداريب التوبة
كثيرة نذكر منها :
التركيز علي نقطة الضعف أو اخلطية احملبوبة:
وك��ل إن �س��ان ي�ع��رف مت��ام �ا ً م��ا ه��ي اخل�ط�ي��ة التي
يضعف أمامها  ،ويتكرر سقوطه فيها  ،وتتكرر في

غالبية اعترافاته  .فليتخذ هذه اخلطايا مجاالً للتداريب
علي تركها أثناء الصوم  .وهكذا يكون صوما ً مقدسا ً
حقا ً .
وقد يتدرب الصائم علي ترك عادة ما .
مثل م��دم��ن ال�ت��دخ�ين ال��ذي ي�ت��درب ف��ي ال�ص��وم علي
ترك التدخني  .أو املدمن مشروبا ً معينا ً  ،أصبح عادة
مسيطرة ال يستطيع تركها  ،كمن يدمن شرب الشاي
و القهوة مثالً .
وقد يتدرب علي تركه خطية كالغضب أو اإلدانة .
وهي من اخلطايا املشهورة التي يقع فيها كثيرون .
ورمب��ا تشمل التداريب مجموعة من خطايا اللسان
ت �ع��ود اإلن �س��ان ال�س�ق��وط فيها  ،ف �ي��درب نفسه في
الصوم علي التخلص منها واحدة فواحدة .

تداريب خاصة بالصوم :

إهتم في أي��ام الصوم أن تزيد برنامج صلواتك .
فال تقتصر علي صلوات األجبية أو الوضع العادي
لك في الصالة  .وإمنا نضع أمامك التداريب اآلتية ،
لتستخدمها حسب إمكانياتك :
 1تدريب الصالة في الطريق :ميكن أن تكون سائرا ًفي الطريق  ،وقلبك منشغل مع الله  ،إما مبزمور  ،أو
بصالة خاصة  ،أو بصلوات قصيرة ترفع بها قلبك
إلي الله  ،كأن تقول له  :يارب إغفر لي .
 2تدريب الصالة في وسط الناس  :س��واء كنتف��ي إجتماع  ،أو م��ع أصدقائك أو م��ع أف��راد األسرة
 ،أو وس��ط الناس في أي مكان  ،إرف��ع قلبك إل��ي الله
بأية عبارة  .وهكذا تكون ساكتا ً  .وقلبك يشتغل من
الداخل.
 3تدريب الصالة أثناء العمل :العمل اليدوي يساعدكثيرا ً علي إمتزاجه بالصالة  ،كما كان آباؤنا في عمل
أيديهم  .وهكذا يختلف عن األعمال اليدوية التي يقوم
بها أهل العالم  .وحتى لو كان عملك فكريا ً بحتا ً  ،بني
احلني واآلخر إرفع قلبك إلي الله ولو بصالة قصيرة
جداً.

اإلنسان القوى ليس هـــو الذي ينتصر علي غيره بل القوى هو الذي ينتصر علي نفسه.
( قداسة البابا شنودة الثالت )
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الصليب هو املنارة التي أوقد عليها املسيح نور العالم ،الذي من قبله صرنا نورا ً للعالم.
( أبونا بيشوي كامل)

إمنحنا سالمك وعلمنا أن نسالم بعضنا بعضا وشجع نفوسنا لكى ال تصغر واسندنا بقوة ذراعك لكى ال نضعف وامنحنا اخلير والفرح كل حني
(قداسة البابا كيرلس السادس)
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فترة ال�ص��وم امل�ق��دس م��ن أق��دس فترات
السنة فى الكنسية حيث نصوم األربعني
املقدسة كما صامها السيد املسيح ونحن
نصوم معه .وألهمية ه��ذا ال�ص��وم نراه
مرتب ًطا بثالثة أصوام أخرى هى:
صوم يونان :وهى ثالثة أيام نصومها
ق �ب��ل ال��ص��وم ال�ك�ب�ي��ر ب��أس �ب��وع�ين وهو
ع�ل��ى ن�ف��س ال�ط�ق��س م��ن ح�ي��ث اإلنقطاع
وامل �ي �ط��ان �ي��ات وال� �ن� �ب ��وات وال��ق��داس��ات
املتأخرة ،كما ينتهى أيضا ً بفصح.
-2أسبوع اإلستعداد :وهو الذى يسبق
األرب �ع�ين امل�ق��دس��ة م �ب��اش��رة ونصومه
ً
تعويضا عن السبوت التى تتخلل فترة
األرب�ع�ين ي��و ًم��ا ،وال ي�ج��وز فيه الصوم
اإلنقطاعى وبذلك تكون األرب�ع�ين يو ًما
كاملة صو ًما إنقطاعيًا.
-3أس��ب��وع اآلالم :وه��و أق ��دس أص��وام
ال�س�ن��ة ك�ل�ه��ا ،وي �ب��دأ ع�ق��ب ج�م�ع��ة ختام
ال �ص��وم وي�س�ت�م��ر ث�م��ان�ي��ة أي� ��ام وبذلك
تكتمل أيام الصوم الكبير كلها(  ٥٥يو ًما)
وي�ت�خ�ل��ل ه ��ذا األس �ب��وع أح ��د الشعانني
وأي��ام البصخة وخميس العهد وجمعة
الصلبوت وسبت النور وتنتهى بقداس
عيد القيامة املجيد
أم ��ا رح�ل�ت�ن��ا ال�ث�لاث�ي��ة م��ع آح ��اد الصوم
الكبير التى ه��ى مبثابة محطات زمنية
للصوم حيث جن��د ثالثية رائ�ع��ة ف��ى كل
محطة كما يلى:
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اوال :احد الرفاع  :رجنيل القداس (مت
 )18-1:16ثالثة محاور( الصدقة –
الصالة – الصوم).
-1ال� �ص ��دق ��ة أو ال ��رح� �م ��ة :ه ��ى احمل ��ور
األول ،ف��ى خ��ط��وات احل��ي��اة الروحية
حيث ينفتح قلب اإلن �س��ان نحو اآلخر،
يشعر بإحساسه وإحتياجاته وأتعابه
وبذلك يكتمل جسد املسيح بكل أعضائه
ول��ذا ت��رمن الكنيسة «طوبى للرحما على
املساكني» طول فترة الصوم.
-2ال� �ص�ل�اة :ه��ى احمل ��ور ال �ث��ان��ى ،حيث
أرت �ب��ط ب��إل�ه��ى ب �ص��ورة ح�ي��ة م��ن خالل
التسبيح ،فنرتفع نحو مسيحنا القدوس
ف ��ى ت�س�ل�ي��م ح�ق�ي�ق��ى ل �س �ي��دن��ا احل �ن��ون
ولراحة قلوبنا.
-3ال�ص��وم :وه��و احمل��ور املكمل لصورة
احل �ي��اة ال��روح �ي��ة ح�ي��ث ي �ك��ون تدريبنا
الروحى مأخوذ من (مت  ) ٦:٦ادخل إلى
مخدعك “قلبك” واغلق بابك “فمك” ..
وغلق الباب “الفم “ ليس باإلمتناع عن
الكالم والطعام وإمنا بالضبط “ وكل من
يجاهد يضبط نفسه فى كل شىء”.
ثانيا  :أحد االستعداداو الكنوز  :إجنيل
القداس(مت  )33-19:6ثالثة محاذيـر
( ال تكنزوا – ال يقدر – ال تهتموا).
 -1ال ت�ك�ن��زو ل�ك��م ك �ن��وزا ً ع�ل��ى األرض:
وامل�ق�ص��ود أن ال ت�ك��ون تعلقات قلوبنا
ب� ��األرض ب��ل ب��ال�س�م��اء ألن م��ن أه ��داف

الصوم زيادة إشتياقاتنا للملكوت بعيدًا
ع��ن تطلعات وش�ه��وة العيون والشهرة
والسلطان واجلمال ومحبة األرضيات.
-2اليقدر أحد أن يخدم سيدين :ليس من
الالئق أن ننشغل عن مسيحنا القدوس
بسيد آخر مثل الذين سقطوا فى املاديات
وعبادة املال ومحبته وكل شروره.
-3التهتموا للغد :اإلهتمامات األرضية
املستقبلية أحيا ًنا تفقد اإلنسان سالمه،
فى حني أن الغد هو من يد الله وألنه كذلك
فهذا يجعلنا دائ ًما فى طمأنينة.
ثالثا  :أحد التجربة :إجنيل القداس
(م��ت )11-1:4ثالث جتارب (الطعام
– العالم – الغنى).
 -1جت��رب��ة اخل �ب��ز :أو ال�ط�ع��ام أى لقمة
العيش وتعنى التشكيك فى أبوة ورعاية
الله ويكون ال�س��ؤال هل حياتى هى من
الله أم من الطعام؟
-2جتربة العالم :أو مجد العالم وتعنى
الوقوع فى شهوة العيون واملجد الباطل
واس�ت�ع��راض اإلم�ك��ان�ي��ات والتباهى مبا
متلك
 -3جت��رب��ة ال �غ �ن��ي :أو ال�ط��ري��ق السهل
وه��ى اخل �ض��وع جل�ن��ون الغنى والطمع
وحب املال وهذا ما نسميه ُّ
تعظم املعيشة
وحب حياة الراحة الرخوة بال تعب وال
إجتهاد.
راب��ع��ا  :أح��د االب���ن ال��ض��ال :إجنيل

إن رحلة الصوم تبدأ بعد غلق الباب الذى يطل على العالم عندئ ٍذ ينفتح أمامنا باب آخر يطل على السماء
(أبونا بيشوي كامل)

القداس(لو  )32-11:15ثالث صفــات
( األب احمل��ب – االب��ن التائب – األخ
الرافـــــض)
ه ��ذا األح���د ي �ق��دم ل�ن��ا ث�ل�اث شخصيات
بثالث صفات أساسية ميكنك أن تختار
منها:
-1األب احمل��ب :حيث نقابل األب املشتاق
الذى يحترم إرادة إبنه وال ييأس من خطئه.
ويتحنن عليه عندما يرجع ويقبل توبته
وهذا ميثل اإلنسان الذى يقدر أن يسامح
وينسى إلنه يحب.
-2اإلب� ��ن ال �ت��ائ��ب :وه ��و االب ��ن الشاطر
الذى رجع إلى نفسه وبإرادته وعاد إلى
صوابه قبل أن ينحرف أكثر فى خطاياه
وهو ميثل اإلنسان الشجاع الذى اعترف
بخطيته وأخ��ذ اخلطوة العملية ليحتمى
فى بيت أبيه أى الكنيسة.
 -3االب� ��ن امل��ت��ذم��ر :وه� ��و األخ الكبير
الغضوب املتذمر من عودة أخيه الصغير،
وه��و ميثل اإلنسان ال��ذى يعيش متغر ًبا
وم�ب�ت�ع�دًا بكيانه ح�ت��ى وإن ك��ان يعيش
بجسده داخل بيت أبيه.
خ��ام��س��ا  :أح���د ال��س��ام��ري��ة :إجنيل
ال����ق����داس(ي����و  )42-1:4ث�لاث��ة
مراحل(يهودى – سيد ،نبى – املسيا،
املسيح مخلص العالم).
ل�ق��د ت ��درج ع�م��ل ال�ن�ع�م��ة م��ع ه ��ذه امل ��رأة
السامرية خالل حوارها مع السيد املسيح
حيث نادته بثالثة ألقاب:
 -1م��رح�ل��ة ي �ه��ودي  -س �ي��د :ف��ى بداية
مقابلتها مع املسيح لم تر فيه سوى أنه
رجل يهودى اجلنس وهى إمرأة سامرية
وه �ن��اك ع� ��داء م�س�ت�ح�ك��م ب�ي�ن اجلنسني
 ..ول �ك��ن ح�ل�اوة ك�ل�ام امل�س�ي��ح جعلتها
تسترسل معه ف��ى احل ��وار وخففت من
حدتها إلى أسلوب أكثر رقة ولذا نادته بلقب
سيد كتعبير عن اإلحترام والتوقير فقط.

 -2مرحلة نبي  -مسيا :وعندما كشف
س��ره��ا وخطيتها ب��رق � ٍة ب��ال�غ��ة رأت أنه
“نبى” ولذا إنتهزت الفرصة لتسأل عن
موضع السجود :ه��ل ه��و ف��ى أورشليم
أم فى السامرة؟ وعندما أجابها املسيح
إج��اب��ة روح �ي��ة خالصة ل��م تسمعها من
قبل ،راجعت معلوماتها ورأت أنه املسيا.
-3مرحلة املسيح  -مخلص العالم :بعدما
حضر التالميذ تركت جرتها عائدة إلى
مدينتها لتخبر أه�ل�ه��ا ع��ن ه��ذه املقابلة
العجيبة “مع املسيح” وص��ارت كارزة
تشهد مبا سمعت ورأت وأحست وبعد
أن مكث املسيح يومني فى مدينتهم أعلنت
م��ع أه��ل مدينتها أن “هذا ه��و باحلقيقة
املسيح مخلص العالم”.
سادسا  :أحد املخلع :إجنيل القداس
(يو  )18-1:5ثالثة مشاهد ( وحيد –
مخلع – صحيح).
 -1وح �ي��د ق �ب��ل امل �س �ي��ح :ك ��ان م�ه�م�لا ً
م�ت��رو ًك��ا وح �ي �دًا عبر س �ن��وات طويلة لم
يجد من ميد له يد املعونة  ..ميثل صورة
الضيق والتعاسة وخيبة األمل املتكررة
وحالة العزلة عبر  ٣٨سنة وق��د عبر عن
ذلك بعبارة غاية الرقة “ليس لى إنسان”
مطروحا فى ساحة
وبالرغم من انه كان
ً
بيت حسدا “وتعنى بيت الرحمة” إال أنه
كان يعانى من عدم الرحمة من كل الذين
حوله فهو بال أمل بال صحبة بال رحمة.
-2م� �خ� �ل ��ع أم � � ��ام امل � �س � �ي� ��ح :وع��ن��دم��ا
ج� ��اءه امل �س �ي��ح ج ��اءت ��ه ال��رح �م��ة ،ولكن
املسيح احترم إرادة املريض وسأله أوالً
“أتريد أن تبرأ؟” وهذا السؤال موجه لكل
خاطىء يود التوبة .كما أن حديث املسيح
معه ك��ان ع��ن الشفاء وليس ع��ن املرض
وه�ك��ذا ي�ب��دو كيف أن مسيحنا متحنن،
يشفق ع�ل��ى شعبه ومجيئه ه��و مجىء
الشفاء والفرح.

 -3صحيح بعد املسيح :ويسمع املريض
أم��ر امل�س�ي��ح ب��ال�ش�ف��اء ف�ي�ق��وم ف��ى احلال
ب��إمي��ان وط��اع��ة ويحمل س��ري��ره وتتبدد
صحيحا
مظاهر ضعفه ومرضه وينطلق
ً
معافى  .ويتضح من مقابلته مع املسيح
بعد واقعة شفائه أن مرضه كان بسبب
خطيته ،وشجعه املسيح على أن يسلك
بحذر م��ن اخلطية ون��راه بعد ذل��ك يقدم
شهادة قوية أمام اليهود.
س��اب��ع��ا  :أح����د امل����ول����ود أع��م��ى:
إجن��ي��ل ال�����ق�����داس( ) 41-1:9ثالثة
م��واق��ف(ال��ف��ري��س��ي��ون – األب����وان –
املريض) .
-1موقف الفريسني :بعد أن كان موقف
اجليران كله حيرة وتعجب وعدم إكتراث
ب��امل��وض��وع ،ب��دأ ال�ف��ري�س�ي��ون التحقيق
مع هذا اإلنسان ولكن كان حتقي ًقا ظاملًا
ولقساوة قلوبهم لم يفهموا ولم يؤمنوا
بالطبع وحدث إنشقاق بينهم
-2موقف األب��وي��ن :لقد آمنا ألنهما أكثر
ال�ن��اس معرفة بإبنهما ،ول�ك��ن خوفهما
من اليهود منعهما من إع�لان ذل��ك فكان
كالمهما فيه شىء من التحفظ “هو كامل
السن إسألوه فهو يتكلم عن نفسه”.
-3م��وق��ف املريض نفسه :رغ��م أن��ه كان
ً
معرضا لتعييرات
أعمى منذ والدته وكان
الناس ،إال أنه احتمل هذه التجربة األليمة،
وف��ى ط��اع��ة وخ �ض��وع وإمي ��ان مت��م أمر
امل�س�ي��ح ف�ي��ه ،وب�ك��ل ال�ش�ج��اع��ة وطهارة
ال� �ل� �س ��ان ،ش �ه��د ل �ل �م �س �ي��ح ب�ل�ا خ ��وف،
منشغال بنفسه دون النظر أو التطلع إلى
أخ�ط��اء وخطايا اآلخ��ري��ن “أخاطىء هو
لست أعلم إمنا أعلم شيئًا واحدًا أنى كنت
أعمى واآلن أبصر” وهكذا تكتمل رحلتنا
فى ثالثيات الصوم الكبير.

فلنــحــب الصــــــوم ألنــــه ملجــــأ عـظـيـــم مـــع الصـــالة و الـصـدقـــة
( القديس أثناسيوس الرسولي)
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W��U��« WK�d*« ≠≥
ó°üëf á«fÉãdG á∏MôŸG ∫ÓN Öë∏d ÉæàjÉYôd áé«àfh
kÉé°†f ÌcGC kÉÑM á∏MôŸG Iòg ‘ ¢û«©f . OÉ÷G Éæ∏ªY èFÉàf
âbh ƒgh ∂dòc ,Éæ°üFÉ≤fh Éæµjô°T ¢üFÉ≤f º¡Øjh πÑ≤j
. ácQÉ°ûŸGh ôµ°û∏d

ød�ü« l� pK�UF� ‰ö� s� p�� vK� k�U% nO�

م�����راح�����ل
احلب

‰U�d�«Ë ¡U�M�« bM� WO�Ë_« V(« U�U�
‘ É¡°ü«î∏J øµÁ Ió≤©ŸG á«ØWÉ©dG ÉæJÉLÉM º¶©e
äÉLÉM 6 AÉ°ùædGh ∫ÉLôdG øe πc …ód ¿G ,Ö◊G ¤E G ÉæJÉLÉM
∫ÉLôdG êÉàëj ,ihÉ°ùàe Qó≤H äÉª¡e É¡∏c Iójôa ÖM
,ÜÉéY’E Gh ,ôjó≤àdGh ,πÑ≤àdGh ,á≤ãdG ¤E G ∫h’GC ΩÉ≤ŸG ‘
. ™«é°ûàdGh,¿É°ùëà°S’Gh
,ºgÉØàdGh ,ájÉYôdG ¤E G ∫h’GC ΩÉ≤ŸG ‘ AÉ°ùædG êÉà–h
. ¿ÉæÄªW’E Gh ,≥jó°üàdGh ,¢UÓN’E Gh ,ΩGÎM’Gh
§°ùÑJ Éæµjô°T êÉàëj GPÉe áaô©Ÿ áªî°†dG áª¡ŸGh
.Öë∏d áØ∏àîŸG ±Éæ°U’GC ∂∏J º¡a ≥jôW øY IÒÑc IQƒ°üH
øµÁ GPÉŸ ∑QóJ ¿GC ádƒ¡°ùH ™«£à°ùJ áªFÉ≤dG √òg á©LGôÃh
C ÜƒÑ ¬fÉC H ∂µjô°T ô©°ûj ’ ¿GC
√òg ¿GC á«ªgGC º¶Y’Gh
ôN’GB ¢ùæ÷ÉH ∂JÉbÓY Ú°ùëàd ∂¡LƒJ ¿GC øµÁ áªFÉ≤dG
. ∂dP ±ÓN π©ØJ GPÉe ±ô©J ’ ÉeóæY

QÉµa’GC É¡ªgGC ÜÉÑ°SGC Ió©d Ö◊G π°ûØj Ée kÉÑdÉZ
Ωó©d hGC ÉæJÉ«M AÉæKGC èdÉ©J ⁄ ≈àdGh ≈°VÉŸG øe Éæ∏NGO áæeÉµdG
A≈°T iGC πãe Ö◊G ¿ÉC a ,ôN’GB ¢ùæ÷G êÉàëj Ée á©«ÑW Éæª¡a
äOQGC GPEÉa ¿Éà°ùÑdG ¬Ñ°ûJ ábÓ©dGh ∞©°V äÉbhGC h Iƒb äÉbhGC ¬d
»£©J ¿GC Öéjh ΩÉ¶àfÉH É¡jhôJ ¿GC Öé«a √QƒgR πY ßaÉ– ¿GC
Qƒ£J πMGôe ¢†©H ºµ«∏Y ¢Vô©f ±ƒ°S Éægh ,kÉ°UÉN ÉeÉªàgE G É¡d
. ¬«∏Y ®ÉØ◊G á«Ø«ch Ö◊G

∫ v�Ë_« WK�d*« ≠±

óH’GC ¤E G AGó©°S ¿ƒµæ°S ÉæfÉC H ô©°ûf ,Ö◊G ‘ ´ƒbƒdG
IAGÈdG âbh ¬fE G ,Éæµjô°T Öëf ’ ¿GC π«îàf ¿GC ™«£à°ùf ’h
πc ¬«a hóÑj …òdG ∂dP …ôë°S âbƒd ¬fE G ,ÉjóHGC hóÑj Ö◊Éa
¿ƒµfh πeÉc πµ°ûH Éæµjô°T hóÑjh AÉæY ÓH íéæjh ÓeÉc Å°T
. ó«©°ùdG ÉæÑ«°üæH è¡àÑfh ºZÉæJ ‘ AÉæY ÓH kÉjƒ°S

∫ WO�U��« WK�d*« ≠≤

¢ù«d Éæµjô°T ¿GC ∑Qóf Ö◊G øe á∏MôŸG Iòg ∫ÓN
‘ ôKƒD f ¿GC Éæ«∏Y ¿GC h É¡«∏Y ¬fGC ÉææX »àdG áLQódG ¤E G ÓeÉc
.ÉæàbÓY
C
C
C
B
¿É°ùfE G É°†jG ¬fG 0 ôNG Öcƒc øe ¢ù«d Éæµjô°T ¿G
ÉæfGC ∞°ûàµfh iƒà°ùŸG ™ØJôjh .áæ«©e ìGƒf ‘ ¢ü≤f ¬jódh Å£îj
ÚµÑJôe êGhR’GC øe Òãc íÑ°üj ,á£≤ædG √òg óæY AGó©°S Éæ°ùd
ºgAÉcô°T ¿ƒeƒ∏jh º¡JÉbÓ©d ÉÄ«°T Gƒ∏©Øj ¿GC ¿hójôj ºg Óa
Ö∏£àj ¬fGC h kÉªFGO Ó¡°S ¢ù«d Ö◊G ¿GC ¿ƒcQój ’h ¿ƒª∏°ùà°ùjh
. IQÉ◊G ¢ùª°ûdG â– OÉ÷G πª©dG kÉfÉ«MGC

. وبعد ذلك يجب أن تنسي القواعد وتعزف من عمق قلبك. أوالً يجب أن تتعلم العزف حسب القواعد:احلب مثل عزف البينانو
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ó°üëf á«fÉãdG á∏MôŸG ∫ÓN Öë∏d ÉæàjÉYôd áé«àfh
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∫ÉLôdG êÉàëj ,ihÉ°ùàe Qó≤H äÉª¡e É¡∏c Iójôa ÖM
,ÜÉéY’E Gh ,ôjó≤àdGh ,πÑ≤àdGh ,á≤ãdG ¤E G ∫h’GC ΩÉ≤ŸG ‘
. ™«é°ûàdGh,¿É°ùëà°S’Gh
,ºgÉØàdGh ,ájÉYôdG ¤E G ∫h’GC ΩÉ≤ŸG ‘ AÉ°ùædG êÉà–h
. ¿ÉæÄªW’E Gh ,≥jó°üàdGh ,¢UÓN’E Gh ,ΩGÎM’Gh
§°ùÑJ Éæµjô°T êÉàëj GPÉe áaô©Ÿ áªî°†dG áª¡ŸGh
.Öë∏d áØ∏àîŸG ±Éæ°U’GC ∂∏J º¡a ≥jôW øY IÒÑc IQƒ°üH
øµÁ GPÉŸ ∑QóJ ¿GC ádƒ¡°ùH ™«£à°ùJ áªFÉ≤dG √òg á©LGôÃh
C ÜƒÑ ¬fÉC H ∂µjô°T ô©°ûj ’ ¿GC
√òg ¿GC á«ªgGC º¶Y’Gh
ôN’GB ¢ùæ÷ÉH ∂JÉbÓY Ú°ùëàd ∂¡LƒJ ¿GC øµÁ áªFÉ≤dG
. ∂dP ±ÓN π©ØJ GPÉe ±ô©J ’ ÉeóæY

ød�ü« l� pK�UF� ‰ö� s� p�� vK� k�U% nO�
QÉµa’GC É¡ªgGC ÜÉÑ°SGC Ió©d Ö◊G π°ûØj Ée kÉÑdÉZ
Ωó©d hGC ÉæJÉ«M AÉæKGC èdÉ©J ⁄ ≈àdGh ≈°VÉŸG øe Éæ∏NGO áæeÉµdG
A≈°T iGC πãe Ö◊G ¿ÉC a ,ôN’GB ¢ùæ÷G êÉàëj Ée á©«ÑW Éæª¡a
äOQGC GPEÉa ¿Éà°ùÑdG ¬Ñ°ûJ ábÓ©dGh ∞©°V äÉbhGC h Iƒb äÉbhGC ¬d
»£©J ¿GC Öéjh ΩÉ¶àfÉH É¡jhôJ ¿GC Öé«a √QƒgR πY ßaÉ– ¿GC
Qƒ£J πMGôe ¢†©H ºµ«∏Y ¢Vô©f ±ƒ°S Éægh ,kÉ°UÉN ÉeÉªàgE G É¡d
. ¬«∏Y ®ÉØ◊G á«Ø«ch Ö◊G

∫ v�Ë_« WK�d*« ≠±

óH’GC ¤E G AGó©°S ¿ƒµæ°S ÉæfÉC H ô©°ûf ,Ö◊G ‘ ´ƒbƒdG
IAGÈdG âbh ¬fE G ,Éæµjô°T Öëf ’ ¿GC π«îàf ¿GC ™«£à°ùf ’h
πc ¬«a hóÑj …òdG ∂dP …ôë°S âbƒd ¬fE G ,ÉjóHGC hóÑj Ö◊Éa
¿ƒµfh πeÉc πµ°ûH Éæµjô°T hóÑjh AÉæY ÓH íéæjh ÓeÉc Å°T
. ó«©°ùdG ÉæÑ«°üæH è¡àÑfh ºZÉæJ ‘ AÉæY ÓH kÉjƒ°S

¢ù«d Éæµjô°T ¿GC ∑Qóf Ö◊G øe á∏MôŸG Iòg ∫ÓN
‘ ôKƒD f ¿GC Éæ«∏Y ¿GC h É¡«∏Y ¬fGC ÉææX »àdG áLQódG ¤E G ÓeÉc
.ÉæàbÓY
C
C
C
B
¿É°ùfE G É°†jG ¬fG 0 ôNG Öcƒc øe ¢ù«d Éæµjô°T ¿G
ÉæfGC ∞°ûàµfh iƒà°ùŸG ™ØJôjh .áæ«©e ìGƒf ‘ ¢ü≤f ¬jódh Å£îj
ÚµÑJôe êGhR’GC øe Òãc íÑ°üj ,á£≤ædG √òg óæY AGó©°S Éæ°ùd
ºgAÉcô°T ¿ƒeƒ∏jh º¡JÉbÓ©d ÉÄ«°T Gƒ∏©Øj ¿GC ¿hójôj ºg Óa
Ö∏£àj ¬fGC h kÉªFGO Ó¡°S ¢ù«d Ö◊G ¿GC ¿ƒcQój ’h ¿ƒª∏°ùà°ùjh
. IQÉ◊G ¢ùª°ûdG â– OÉ÷G πª©dG kÉfÉ«MGC

 نيافة األنبا تواضروس:عن
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∫ WO�U��« WK�d*« ≠≤

. لـــنيكـــونلديـــكالـوقـــتلتـحــبــهم،إنكــنــتحتـكـمعــلىاالخـريـــن
)( األم تريزا

حقيقة األمر أن الشعور بالنقص إحساس ال شعوري مرتبط بخبرات في املاضي فهو وهم مسيطر في احلاضر ليس له أي أبعاد
حقيقية ولكن يظهر في عدة مظاهر سلوكية تعوق منو شخصية الفرد وقد تؤدي به إلي الفشل في احلياة أو العالقات اإلنسانية.
وقد يدركه الفرد جزئياً أو ال يدركه ولكن نستطيع متييز وجود هذا اإلحساس من خالل وجود إحدى هذه املظاهر السلوكية.

مظاهر الشعور بالنقص:
 -1اإلستسالم ألحاسيس الفشل «أنا فاشل ،أنا ال
استطيع النجاح ،أنا حظي عاثر فلماذا أحاول و اآلخرين
أفضل مني».؟!
وأحيانا اخلوف من الفشل ،فال يحاول الفرد اإلقدام
على عمل أشياء جديدة أو إحداث تغيير في حياته
لآلفضل أو القيام بدور فعال خوفا ً من الفشل ويكتفى
باألمور التقليدية لضمان النجاح فيها.
أو األنقياد آلراء اآلخرين وعدم القدرة علي إتخاذ أي قرار
خوفا ً من حتمل املسئولية إذا حدث أي فشل ،ويلقي اللوم
علي اآلخرين عند فشله.
 -2التدين املريض مبعني اإلهتمام الشدديد بالطقوس
الدينية مع عدم محاولة عمل أي تغيير في سلوكه أو
شخصيته من خالل هذه الطقوس ولكن إهتمامه بهذه
الطقوس تكون في حد ذاتها تعطيه درجة من الرضا عن
النفس كأن لسان حاله يقول أنا إنسان جدي ولي عالقة
روحية باهلل محاوال ً تعديل الثقة املفقودة بهذا األسلوب.
 -3التعويض علي حساب اآلخرين من خالل عالقات
مضطربة هدفها التحكم في نفسية اآلخرين لتعويض
مشاعر النقص والرفض منذ الصغر والدخول في عالقات
عاطفية تعويضية أيضا في محاولة ملعاجلة مشاعر
النقص الدفينة في الالشعور .
 -4رد الفعل العكسي لهذه املشاعر الكامنة في الالشعور
في شكل غرور وكبرياء ومحاولة تسلط على اآلخرين
واستخدام النقد والعنف والتقليل من قيمة اآلخرين.
 -5محاولة متلك اآلخرين بالغيرة والشك وإشعارهم
بالذنب.
 -6محاولة الوصول إلي الكمال لتعديل الشعور بالنقص،
فيبذل الفرد جهدا شديدا في إتقان األشياء التافهة
ويفرض على اآلخرين أيضا ً ذلك فأقل تقصير منه أو من
اآلخرين قد يُفجر مشاعر النقص لدية ويسبب له آالم
نفسية شديدة.
أسباب الشعور بالنقص:
-1الشعور بالذنب يولد إحساسا ً غامضا ً بالنقص
فالفرد ال شعوريا ً يشعر أنة مذنب ومخطئ منذ الصغر
فيعتقد أنه أقل من اآلخرين ألخطائه ولذلك يجب
مراجعة أسباب الشعور بالذنب.
 -2خبرات املاضي :إن الفرد ليس حرا ً عند صنع القرارات
األولى في حياته والتي كان يعتمد فيها علي اآلخرين
(األب واألم واملقربني واملدرسني) ،ويجد نفسه أسير
ملشاعر وأحاسيس النقص بسبب عبارات سلبية تكررت
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منهم ،في الصغر «أنت غبي ،أنت ال تفهم ،أنت أقل من
اآلخرين ،أنت ال قيمة لك».
هذه العبارات تعتبر ضربات سلبية تسبب جراحا ً
نفسية يشعر من خاللها الفرد بأنه ليس شخصا ذو
قيمة عند الكبر.
وإحساسه الدفني أنه مرفوض من مراكز السلطة
في حياته يجعله يعتقد في احلاضر أنة مرفوض من
املقربني له .وقد يصرف طاقة كبيرة حملاولة تعديل هذه
املشاعر املدمرة التي حتمل مشاعر الذنب والقلق واختقار
الذات.
 -3بعض املظاهر اجلسمانية خصوصا في الصغر مثل
السمنة الزائدة أو الهزال .القصر أو الطول الزائد أو عدم
جمال الشكل.
خصوصا ً لو أدى هذا إلي سخرية الكبار في الطفولة،
وهذا يُشعر الطفل بالرفض وصغر النفس وقد تستمر
معه هذه املشاعر مدى احلياة إن لم يحاول تعدليها.
وقد يحبس نفسه في نقاط الضعف وال يحاول
تخطيها باكتشاف مواهبة وقدراته وإمكانياته.
 -4خالفات الوالدين في الصغر تُشعر الطفل بأنة ُمحرج
من اآلخرين وخصوصا لو أدت اخلالفات إلي تدخل األقارب
واملعارف أو حدث إهانة أو عنف من أحد الوالدين لآلخر.
 -5بعض األهل يستغلون أبنائهم في مصاحلهم اخلاصة
مبعنى محاولة حتقيق ذواتهم في األبناء فيدفعون األبناء
لتحقيق األهداف التي فشلوا فيها حتى يكون األبناء
منوذجا ً في نظر اآلخرين ويشعر اآلباء بقدرتهم علي تدريب
وتربية أبنائهم ،واآلباء قد ال يدركون ذلك بل يعتقدون أن
ذلك حباً .وإذا لم يستطع الطفل أن يحقق هذه األهداف
يشعر بالنقص وصغر النفس.
 -6بعض التفسيرات اخلاظئة للمفاهيم الدينية عن
التواضع وإنكار الذات ،فالبعض يعتقد خطا أن التواضع
وإنكار الذات هو االستسالم وعدم القدرة علي تنمية
املواهب والقدرات وإنكارها.
حقيقة األمر إن إنكار الذات هو إكتشاف إمكانياتي
وقدراتي والوزنات التي أعطاها اهلل لي والشكر علي
هذا العطاء وإنكار ذاتي أمامه فهذا حقيقة ،فالفضل
للمسيح في هذه املواهب والقدرات واإلمكانيات.وأن
أحاول تنميتها بنعمة املسيح.
هذه األسباب أو إحداها تخلق صورة سلبية علي شاشة
خيالك قد تؤدي في النهاية إلي إنهيار إرادتك وعدم
قدرتك على النجاح.
إنتظرونا فى العدد القادم لنتعرف معا على كيفية
التغلب على هذة املشاعر السلبية.

أنا فاشل...
ال أستطيع
النجاح
أنت غبي...
أنت ال
تفهم...
أنت ال
قيمة
لك..؟
ما هو
تأثير
سخرية
الكبار في
الطفولة...
خالفات
الوالدين..

الناس يرحتلون ليتعجبوا من إرتفاع اجلبال ..وأمواج البحر العاتية ..واتساع دائرة احمليطات ..وحركة النجوم الدائرية ..ولكنهم مبرون
(القديس اغسطينوس)
بأنفسهم بدون تعجب						 .

(áÑ∏¨dG ô°S) Ú£æ£°ùb ∂∏ŸG
≈∏Y kÉµ∏e ¿Éch ¬fÓ«g ¬eGC h ¢SQƒ∏N ¢Sƒjóæ£°ùb É£°ùfƒb ¬«HGC º°SGC ¿Éc
¿Éch ô°üeh á«cÉ£fE G »∏Y ¢SƒfÉjó∏bOh ¬ehQ »∏Y ¢SƒfÉ«ª«°ùµeh á£fõ«H
.kÉbƒØ°T kÉeƒMQ Òî∏d kÉÑ kÉ◊É°U ¿Éc ¬fGC ’EG kÉ«æKh É£°ùfƒb √ódGh
. É¡LhõJh ¬àÑéYGC h áfÓ«g …GC Q ∑Éægh ÉgôdG ¤E G ≈°†e ¬fGC ≥ØJGh
á«HôJ ¬àHQh Ú£æ£°ùb äódƒa ,á£fõ«H ¤E G OÉYh ÉgôdG ‘ É¡côJ ºK
⁄h Ú«ë«°ùŸG ≈∏Y á≤Ø°ûdGh áªMôdG ¬Ñ∏b ‘ åÑJ âfÉch ÜOGC πµH ¬àHOGC h áæ°ùM
.á«ë«°ùe É¡fGC ¬ª∏©Jo ’h √óª©J ¿GC ô°ùŒ
øe ¬«a iGC Q ÉŸ ¬H ìôØa É£°ùfƒb ¬«HGC ¤E G ÖgPh kÉ°SQÉa íÑ°UGC h Èµa
√ƒÑMGC h ¬d πµdG ™°†îa ⁄É¶ŸG ™æeh ±É°üf’E Gh ∫ó©dG ô°ûfh áµ∏ªŸG º∏°ùJ ¬«HGC IÉah ó©Hh , á«°ShôØdGh áaô©ŸGh áªµ◊G
. OÓÑdG ôFÉ°S ¬dóY ºYh
Üô◊G AÉæKGC ‘h ºgPÉ≤fE G ¤E G √óæéH ∞Mõa ,¢SƒfÉ«ª«°ùµe º∏X øe ºgò≤æj ¿GC ÚÑdÉW ¬ehQ ôHÉcGC ¬«dE G π°SQÉC a
¿Éch “Ö∏¨J Gò¡H” ÉgÒ°ùØJ »àdG äÉª∏µdG á«fÉfƒ«dÉH ¬«∏Y kÉHƒàµe ÖcGƒc øe kÉfƒµe kÉÑ«∏°U QÉ¡ædG ∞°üf ‘ AÉª°ùdG ‘ iGC Q
∂∏J ‘h ,√Qƒ¡X ÖÑ°S GƒcQój ⁄h .Üƒàµe ƒg Ée GhGC ô≤a ¬àµ∏‡ AGÈch ¬FGQRƒd √GQÉC a ,¢ùª°ûdG Qƒf øe ÌcGC ™°ûj √hD É«°V
.“∑AGóYGC Ö∏¨J É¡Hh É¡àjGC Q »àdG áeÓ©dG ∫Éãe πªYE G” :¬d ∫Ébh ÉjhD Q ‘ ÜôdG ∑Óe ¬d ô¡X á∏«∏dG
¢SƒfÉ«ª«°ùµe ™e ∂Ñà°TGh áë∏°S’GC ™«ªL ≈∏Y É°†jGC É¡ª°SQ Éªc Ö«∏°üdG áeÓY ¬«∏Y º°SQh kGÒÑc kÉª∏Y õ¡L ìÉÑ°üdG ‘ h
. √OƒæL Ö∏ZGC h ƒg ∂∏¡a ¬H §≤°S È«àdG ô¡f ô°ùL √QƒÑY óæYh ,ÉHQÉg óJQE G …òdG ÒN’GC ≈∏Y ÉgÉMQ äQGO ÜôM ‘
.º¡àæjóe ¢ü∏îÃ ¬fƒà©æjh Ö«∏°üdG ¿ƒMóÁ ÉghD Gô©°T ¿Éch π«∏¡àdGh ìôØdÉH É¡∏gGC ¬∏Ñ≤à°SÉaÉehQ Ú£æ£°ùb πNOh
. Üô¨dGh ¥ô°ûdG ≈∏Y Éµ∏e Ú£æ£°ùb íÑ°UGC h ΩÉjGC á©Ñ°S Ö«∏°ü∏d Ghó«Y ºK
¬µ∏oe øe Iô°ûY ájOÉ◊G áæ°ùdG ‘ ¢Sô£°ùÑ∏°S ÉHÉÑdG øe √ôµ°ùY Ö∏ZGC h ƒg OÉª©dG ô°S ∫Éf ÉehôH ΩÉ≤ŸG ¬H ô≤à°SG ÉŸh
. ó«éŸG Ö«∏°üdG Qƒ¡X øe á©HGôdGh
π°SQGC h π°SôdG ôeGhÉC c Ω’’GB ´ƒÑ°SGC ‘ óMGC π¨à°ûj ’GC ôeGC h Ú∏≤à©ŸG ¥ÓWE ÉH áµ∏ªŸG AÉëfGC ôFÉ°S ¤E G kGôeGC Qó°UGC ºK
. ¢Só≤ŸG Ö«∏°üdG âØ°ûàcÉC a ¢Só≤ŸG â«H ¤E G áfÓ«g ¬eGC
QƒeGC ÖJQh .Ω 325 áæ°S ‘ É«≤«æH ô°ûY á«fÉªKh áFÉªKÓãdG ¢Só≤ŸG ™ªéŸG ™ªàLE G ¬µ∏oe øe Iô°ûY á©HÉ°ùdG áæ°ùdG ‘h
. ΩÉ¶f ø°ùMGC ≈∏Y á°ù«æµdG
.Ú°ùjó≤dGh π°SôdG øe Òãc OÉ°ùLGC É¡«dE G Ö∏Lh “á«æ«£æ£°ù≤dG” ¬ª°SE ÉH ÉgÉYOh á£fõ«H AÉæH OóL ºK
á«æ«£æ£°ù≤dG ¤E G √ƒ∏ªMh ÖgP øe äƒHÉJ ‘ √ƒ©°Vƒa .(Ω 337) ¢T 53 áæ°S äÉ¡eôH 28 Ωƒj ájó«e ƒ≤«æH í«æJ
B áæ¡µdGh ∑ôjô£ÑdG ¬∏Ñ≤à°SÉa
kÉ°ùªN ¬JÉ«M Ióe âfÉch Ú°ùjó≤dG π°SôdG πµ«g ‘ √ƒ©°Vhh á«MhôdG π«JGÎdGh ¿É◊’ÉH
. áæ°S Ú©Ñ°Sh
¢ùjó≤dG IÉ«Mh ÉæJÉ«M ‘ áÑ∏¨dG ô°S Ωƒ«dG Gòg ‘ ôcòàæd ,áª«¶©dG á©ª÷G Ωƒj ¬àMÉ«f ïjQÉJ áæ°ùdG ∂∏J ‘ ≥aGƒJ
. ÚeGC Éæ©e ¿ƒµJ ¬JÓ°U ácôH Ú£æ£°ùb
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 إن إشتهيت... إن خشيت املوت فهو احلياة... إن احتجت عونا ً فهو القوة.. إن كنت مثقالً بخطاياك فهو البر..إن شئت أن ُتشفى فهو الطبيب
) (القديس امبروسيوس
							
.السماء هو الطريق

XOK b w«d√ ¨wJ pU”
“pF U√ w≈ o øpM
UNU UNMOF ULKJ« Ác
ÊUd« b_ ÊuM(« UMN≈
q�ËË WIOC« rN b≈ sc«
Î UOHË Î UOË— Î «b WF� U—œ w«
tF dO Î UIb� ¡UJ« —U� W√ w Î UuMFË
ÆÎUU9 tKE
—uD 5 Íc« UMb sJË WB œd u ·bN« fO wzU√
WBI« …c XU Ê≈Ë U—«u nIË UM dFA UMN≈ Ê√ u WBI« …c
…dGB …—u� XONO Wd …dœ√ ÊU— b√ l qFHU Xb w« WOF«u«
ÆUN d9 w« pUOË pËd wK VO(« UN√ fOË qJ UMËd Ë√ WOuO« UMUO(
UOe“ XU Ê≈ rKF ô ¨WO«d« W—bMJ_« ¡UO√ b√ w sJ ÊU Î «dO Î UbMN
w«Ë 5(« p– w ‰b« öœu ÀbQ WOK t«eË …—UOË öO pK1 ÊUË WD—«“_« Â√
‚œ U Î «dO tU ”d Æ WOD)« ÊUC√ w ÊuJ Ê√ Âu q œU≈Ë øø …cK«Ë W«d« wK œU≈ jI ¨…b«Ë …d* UNbd
Æ “”QO¹ ô …U½ô« q¹uÞ sJ�Ë” WF …bzU ÊËb sJË tOK ÂœU)«Ë sUJ«
œu_« »UK'« VU� hA« p– …dE XH WFz«d« W—UO Ÿ—«uA« b√ w «dzU uË ÂU_« s Âu wH
∫ t ‰U dFA Ê√ ÊËœË WKuD« WOK«Ë
ø Uu√ U pK�Ë√ sJ2
Æ UUF pFU wMU ô
…dO —UJ√Ë VKI« q«b Î «b …dO WK√ „dË UbF ‰eË ÷dF« Uu√ q bb ¡UOË rL� UMIb� ]sJË
ø bOI*«Ë qUI« œu_« ÊuK« pc tH oKG nOË ø WFL*« UOb« Ác qd« p– „d nO ‰SË qd« p– qIF
pK wzU√ U Áu√ “ UM— V ‚«– t_ UM— VO t√” WUù« Ë ø rUF« s …bOF« ¡«dB« pK w WH wHM nOË
wub� ¨Àb «–U Í—b ôË «bOIF Ë√ œuO Í√ ÊËœ ¡UD« s uJK*« sdOJ« XKœ√ w« w WDO« WUù«
ô t√ s rdUË 6dË …dœ_« b√ bBË ¡«dB« »U 5LUM« tOHJ ‚dD ÊU »UA« p– Î «b …dOB …dH UbF
uK(« rú `Ë dNË ÂUMË kIOË wN_« V(U WK ú1 Ê√ ‚u ÊU tMJË t ‰uI «–U V«d d «–≈ ·dF
w WKb nO dJH WE( q w q ÍËUL« fdF« w« WUA fH „d ô dO)« Ëb sJË `UB« UMBK* Íc«
ÆVF v« ¡UË Wd Íc« vUL_« WF{ËË …ed0 …dcË Udc« t dc √bQ WOËd« WdO qDF U«d�
‰uIË ¡UL« w« UNK ÊuOF dEM WDO« fHM« pKË ø t√ bH√ WH ‰Q √bË ÆWKu s– Æœu« f ÆdN
Æ XLBË ” wbU `O*« Ÿu w—U” “wM√ `O*« Ÿu w—U”
Æ WIO{ …b s UNM ÃdË Wö „d ô ÊU t√ W—b Î «b Î «dO «c ÀbË
XdË VO—Ë bb wH Ÿ«d� w qœ «c jO« dOGB« UU√ Ê√ w …uË …bA Wd w œ«œe dO)« Ëb sJË
Æ Wd s Î «b t dFA Èc« WK« sJË …dH p– vK ‰U(« Â«œË Œ«d�Ë ¡UJU Î «dO√ WUH«
…c q XU ÊS ©27≠6 Â«® “ËbF« ö w WUË V;« ÕËd w WMO√” ‰U_« w rOJ(« WU U wF ÊËdc«
UNOdO WHU« dO)« Ëb öË Î «b Wd*«Ë WOUA« WL«d0 UNMbO UMuH VOD wNù« V(« q√ s ÕËd
Æ Íd√ …d tO« œuF ô ÊUMO d w
bË oKG uË ` WöI« »UË Wö u «b WzœU Â«b√ dO u� lL ¡b WuË …¡UJË WIO{ …b w ÎöFË
Æ “ ÆÆÆÆ pF U√ w≈ o ¨ pM XOK b w«d≈ wJ pU ” t ‰uI «b ÊuM oOL u�Ë WOH wK id WOU
“f X√ …u√ f „bu pO pN≈ ” «b WDO p–√ w WLK sJË p– bF WUJ« w« rKI« ÃU ô bI√ wzU√
wU√ „—«u√ pAI wH wK «–u „U√ ô U√Ë” puIOË «b fu pFLO rKJ U qË «b pO fUË pHU
©15≠16 ∫ 49‘«® “Î ULz«œ
. مد يدك لي وأحيني مرة أخرى برأفاتك،لقد سقطت فأقمني وشددني يارب ألنك تقيم كل الذين سقطوا
)(مار إفرام السرياني
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“ UNOK� ÍuI� s� rO�'« »«u�√ ”
∫ W�OMJ�« ‚UIA�≈ W�«b�
w W�U WOMJ« UNN«Ë w« UIOC« Ác Íu√ sË UI dN« s bbFK ÷dF wË WOO*« WOMJ« XQ Ê√ cM
w ¨nz«uD« s bbF« —uN Ë WOO*« WOMJ« q«œ UUIù«Ë UUIAù« iF ÀËb v≈ Èœ√ U2 UNUM wDu« —uBF«
UI dN«Ë UIOC« Ác s iF WdB*« WOMJ« X{dF W—bMJù« UU ÊËdAF«Ë fU)« UU« ‰Ë_« ”—uIœ UU« bN
w≈ © ÊËô ® wœ U2 WdB*« WOMJ« ÁU& Xu« p– w UË— UU ©ÊËô fu ® UNMJ ÊU w« WO«dJ«Ë bI(« UN√— wK ¡U
s qJ UUD)« iF WU w≈ Í—bMJ« wdJ« ÁU& WO« WOM« Î UO ÊuuDI*« WHU_« iF q s Î Uub „d«
sË UNM ÷dG« ÊU w«Ë wU« f√ lL w √dIÔ r w« wË_« tU— wK UU≈ lL*« bIF »dG«Ë ‚dA« —u «d≈
s2 ÊËdOJ« UC√ wF UL W—bMJù« UU tuJ ”—uIœ UU« ÁU& bI(« —U ‰UF≈Ë 7H« …—U≈ ô≈ U Íd¬ …d lL*« bI
ÆÈËb ÊËœ «c q wNMO “UNOK ÍuI s rO'« »«u√” Ê√ Î UFOL rKF UL sJ ÷dG« «c fHM ÊUDK rN
WOHOË ¨ W—bMJù« UU ”—uIœ d√ v ¨U—UJOu tË“Ë ¨ÊuuDI*« WHU_« l Y ÊUOd —u «dù« œU r
d√ w czbM ”—uIœ UU« «uAUM ô Ê√ vK ¨WL�UF« s bOF ÊUJ w ¨lL*« bI vK rN√— dI≈ ÆÆ«dÎ O√Ë ¨tOK VKG«
d«Ë_« —b� «cJËò ∫ ÊËô WU—Ë ¨ÊuuDI*« WHU_« d√ w Y« vK «ËdB≈ q ¨W(« Èu t√ rN X b –≈ ¨ÊU1ù«
rUF« ¡U√ lOL s UHÎ I√ ∂≥∞ ÁdC © U—UJOKË ÊUOd® pK*« dQ 451 ÂU w åWOËbOIK WMb w l*« bIF WOJK*«
q_ ÊU «c qË ¨WOF*« UK'« …—«œù ¨…UCI« —uC v≈ WU{ùU ¨WJK*«Ë pKLK WI«d WdJ …u l*« dC UL
nF{ rNCFË ≠ rN rNzU√ VOQ s UNU�√ «dÎ O√ dQ v WK UË W–U «¡UœS È—bMJ« ”—uIœ UU« WLU
Æ Ê«dHG« VKDË UMzUD√ «uUË l*« w «uHu ÆÆ”—uIœ UU« W«b œËœ— W …u ÂU√

∫

«d�R*« dO�b�

¨5uO ·UMù« bu qË ¨YU« ÂuO« vË ÆÆÂU√ WL bF nQÔ Ê√ vK ¨WK'« l— l*« …UC —d
W«b tOK vJA*« lDU pcË ¨ÆÆdB WHU√Ë …UCI« »UO vË ¨WHz«“ WOFL WK v UÎu ÊËbU(« lL&
vK 5dJ U«d
«uF{Ë ÆÆÁc ÂN«d«R —uC ”—uIœ UU« WUD≈ Âb s «ËbQ vJË ¨”—uIœ UU«
Î
¨W«d(« s ÃËd)« lOD ö ¨WK'« Ác dC vJ t ÊuKd «uU ÂN√ VdG«Ë „UM tO rOI*« sJ« »U
W«b vK «ÎbI ¡uKL*« ÷dG*« rNLJ WHU_« —b�√ ÆÆ«dÎ O√Ë ÆÆdC Ê√ v√
Ò t√ rbM WK'« dC v ÊuKO
W«b dN √ UMËÆ uMNJ« Wb s teË tM WOHI_« W—œ ŸeM ¨5dB*« tHU√ »UOË ¨tUO v ”—uIœ UU«
¨ÊudB*« WHU_« s WuL ÂU√ Uö ÆÆtO≈ UN «uF ¨WOU1ù« 5OËbIK)« …bOI …¡«d w W— ”—uIœ UU«
Î V UL °°UœU dNE U tO WËb*« »UJ« gU vK V ¨WbI*« WFO« ‰«u_ WHU UbË –≈Ë
q Âd® UC√
ÊuOËbIK)« rK Ê√ UË ©WOuJ*« lU*« 5«uI Vö Ë√ WOB« WO“u—_« …bOIF« dOOG vK dU s
ÂeË ¨ÊUOd ÿUU ¨pc tuLKFÔ pK*« v≈ «ud√ v ¨rNË UN ”—uIœ UU« Âd tO «Ë√—Ë ÆÆ«c rNU√ »U
s d¬ 5OFË ¨©«dU® …de v≈ tOHM vH≈Ë ¨tM ‰b p– cOHM …—uD „—œ√ –≈ tMJË ¨”—uIœ UU« q vK
…öB« «uC—Ë ¨VM*« UUK Îöb VOD« UMF qI rK ¨sdD WOMJ« XLIS ¨dB vK UÎ ddDË UÎO«Ë tK
Æ vUJK*« „ddD« l

∫ wN�M*« v�≈ X��� s�

v sLJ ¨WOUBH« WOUO WeM UÎ ub ‚UIAù« ÊU «cJË ¨ WLOK« WO–u—_« rOUF« l oH ô «cË
vK WMLON« v WOUO« —u «dù« W—Ë ¨”—uIœ UU« ÁU& È—uDM« —UO«Ë ¨ÊUOdË U—UJOu WOB
…œuF« vK 5IdH« qL WOËbIK bF `—_« vK ÊUJùU ÊUJ ¨WOuö«dO q«uF« Ác ôuË ÆÆ‚dA«Ë dB
ÆÆWOU1ù« bzUIF«Ë ÊuA« v vUO« qb« ∆ËU ¨dJM Ê√ b√ lOD ö b«Ë vuô ÂuNH v≈
5O–u—_« 5KzUF« 5 vuö« —«u(« v «dÎ O√ dN U «cË °UNH ozUI(« Uù wF« q ÊU sJË
Ædu'« v fOË dOF« v v Uö)« Ê√Ë ¨b«Ë `O*« v UMU1≈ Ê√ lOL'« oH≈ YO
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.إن كنت تثق في سياسة الله وتدابيره أنها ضابطه جميع أمورك فال تستخدم التحليل البشري
. )(مار اسحق السرياني

الفقرة الثقافية

14

يارب إشف جراحات نفسي وأنر عيون عقلي لكي أعي مكانتي في تدبيرك األزلي وبقدر ما تشوه قلبي وعقلي فلتشفهما نعمتك.
(مار إفرام السرياني)

الفقرة الثقافية

14

أفضل لألنسان ان يتعثر فى الطريق من ان يسرع خارجا ً عنه
(القديس اغسطينوس )

15

مينا باسيليوس

تامر بباوي عازر

16

أحتــــبني يافتــــى كحــــبي لك
نعم يــــــــارب إني أحبــــــــــــك
ولـــــــكـــــــن إسأل نفسك جيدا ً
فأيقنــــــــــــت أني كـــــــــــــاذب
إن احلــــــــب بـــــــذل وعطـــــاء
أنت الـمـحــــبــــة أنـــــــت الذي
يامــن أعطيتــــــني كــــــل شيء
كــــم مـــــن مـــــــرة دعـــــوتــني
تركتك واقـــف عـلي الباب تقرع
لي
رفضـت يــدك الــــمــمــدودة ّ
فأغـــــــفــــــــــــر لـــي يـــــاإلهي
واعـــطـــني فــرصة أخـــــــــري
فقد تعملت أن احلب ليس كلمة

أنا ساكــــــــــــــن فــي قـلــبــــــك
وقلبي ملئ بـــــــــوجــــــــــــودك
أصــــــادق أنــــت فــي حــبـــــــك
في ردي عن ســـــــــــــــــــــــؤالك
كمــــــــــا ظاهــــــــرفي شخصك
خلصـت العالم بـــــــــــفدائــــــــك
عــــــــلي بنعــــمـــك
وأفـــــــضت
ِّ
وقـــــــد إستهنت بدعـــــوتـــــــك
وصـــــممت أذنــــــاي عن ندائك
وتفننت في جــرحـــــــــــــــــــــــك
عن أخـــــــــطائي في حقـــــــــــــك
واشــــــــــــملنـــــــــي برحـــمتك
بل عـــــمالً إلرضــــــــــــــــــــــأي

إيه فايدتها احلياة لو ماكنتش تفيدك
كل شيء ربنا خاله علشانك حتت إيدك
متفكرش في ليه وليه صدقني دي احلقيقة
غير أنت نفسك وهتالقي الطريقة
أضبط نفسك غير ذاتك عيش أحالمك وإتخيلها
مهما كان بعد األحالم إتعب أصبر آمن راح توصلها
كلها عقبات الزم تقهرها
أوعي تقول مش هقدر أوعي تقول مش ممكن أوصل
شوف ضعفك فني عيوبك كلها غيرها
العيب فينا مش في احلياة كل ما فيها عشان سعادتنا.

طوبى للذين هم سكارى مبحبتك يارب ،وحلسنك الذي ال ينطق به.
(الشيخ الروحاني)
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