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 محاسبة النفس – ١
 

 اإلستعداد الشخصى
التوبة و فان اهم خطوة فى هذا اإلستعداد هو اإلستعداد الشخصى  مستعدين( )كونواهرجان هذا العام ان كان موضوع م

 كثيًرا إلى جلسة مع نفسه.منا  نسانكل إيحتاج  حيث. اليومية.

يجلس إلى نفسه في هدوء، لكي يفحصها ويفتش دواخلها، ويراقب تصرفاتها ويحاسبها، حتى يكون في يقظة 
ي رتفع فلرقابة الذاتية ومالحظة النفس الزمة لكل إنسان، مهما عال في حياته الروحية، ومهما امستمرة... وهذه ا

ي ما أسهل أن يغرقه ف، ولهذا فإن الشيطان يحاول بكل قوة أن يمنع كل إنسان من الجلوس إلى نفسه منصبه...
كان  ًغا يجلس فيه إلى نفسه! وإنمشغوليات عديدة جًدا تستغرق كل وقته، وتستحوذ على كل مشاعره، فال يجد فرا 

ي فخطائه إنساًنا خدوًما، يمكن أن يشغله بالخدمة ومتطلباتها، حتى يجعل الخدمة تشغله، بحيث ال يهدأ ليفكر في أ
 خدمته!

ذا هكن من توهكذا كثيًرا ما يعيش غالبية الناس في دّوامة دائمة، خارج أنفسهم! أما أنت أيها القارئ العزيز، فال 
 .إلى نفسك -ولو قلياًل -بل اخرج من دّوامة المشغوليات، والتفت  النوع.

 النفس محاسبة هى ما: والأ
 

 (للوقت واستقطاب... للزمناستيقاف )
 كتشفسن له ننتبه لم ولو ،به نشعر أن دون  العمر فيمضي ،لسنينا عبر خلسة بنا يمر الزمن ،للزمن استيقاف هى -
 .والقوة الشباب سني منا يسرق  أن ممكن انه

 عقاب.. وتكون  جلسةتكون جلسة حساب، وربما جلسة عتاب، أو  ،هى قرار بأن تستقطب وقًتا تجلس فيه مع ذاتك
ش هللا، جلسة يناق ىجو من الصالة وعرض األمر عل ىجلسة تخطيط للمستقبل، تفكير فيما يجب أن تكون عليه، ف
 أو مع هللا، بكل صراحة ووضوح.فيها اإلنسان كل عالقاته، سواء مع نفسه أو مع اآلخرين 

 ثانًيا: أهمية محاسبة النفس
تخذ ماذا لو رجع الزمن أربعة وعشرون ساعة، وكانت أحداث هذا اليوم مجرد حلم، استغرق ثالث ثوان فقط، هل ست

 والكنفس المواقف من جديد؟ نفس اإلجابات واإلستجابات، هل تطلب أن تحيا يوًما روحًيا مثالًيا، هل تراقب أق
 لة؟وتعليقاتك ونظراتك؟ هل ستضبط ذاتك وفكرك، وتهرب من كل ما من شأنه استدراجك إلى أعمال الحماقة والجها
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محاسبة النفس من شأنها أن تجعلك تقف على الطريق السليم، وتسأل نفسك فى أى إتجاه تسير؟ وإلى أى مكان 
 إذا ما استمر الحال هكذا؟ هل كنت لطيًفاسوف يصل بك هذا الطريق؟ وهل هذا هو ما يريده هللا؟ هل ستخلص 

 اليوم مع كل من تقابلت معهم؟ هل أصبت فى جميع ما تكلمت، أم أعثرت البعض؟ هل مر اليوم كما يليق أم مر
 ؟كما اتفق؟ هل كان يوًما لحساب المسيح، أم أختطفه الشيطان؟ كم مرة استغرقت متلذًذا بأفكار ليست مقدسة

  

 هل أنت نادم أم راض؟ما هى حصيلة اليوم:  
 

ظ فى تستيق بك وكأنيوأعطاك يوًما جديًدا،  لقد أطال هللا أناته عليك،: فرصة لشكر هللا على طول أناته -١
تحقق فيها كل ما عجزت عن  لكيالصباح لتجده قد وضع فى يدك أربع وعشرون ساعة كاملة )مصروف اليوم(، 

أس من ، قد ييأس منك اآلخرون وتينفسكطول أناته، وأال تيأس من تحقيقه فى اليوم السابق. فعليك أن تشكره على 
 نفسك، ولكن هللا باق على محبته وثقته فيك.

 

ها، يفحصها ويفتش دواخل لكيإلى نفسه  يجلساإلنسان كثيًرا إلى جلسة مع النفس  يحتاج: يقظة مستمرة -٢
ما مه ان،إنسة الذاتية ومالحظة النفس الزمة لكل يقظة مستمرة. وهذه الرقاب ىتصرفاتها ويحاسبها حتى يكون ف قبوير 

لَِّذيَن َيْسَمُعوَنَك اَسَك وَ ا ُتَخلِ ُص َنفْ ْلَت َهذَ َذا َفعَ لتَّْعِليَم َوَداِوْم َعَلى َذِلَك، أَلنََّك إِ ااَلِحْظ َنْفَسَك وَ " حياته الروحية، ىعال ف
ْيضاً أَ   .(١6:4تى ١) "ََ

 

ل أن أسه ماف ،إلى نفسه، وكذلك يمنع الخاطئ وسنع اإلنسان الروحى من الجلبكل قوة أن يم يحاول فالشيطان لذلك
 .وقتنا، وتستحوذ على كل مشاعرنا كلتستغرق  كثيرة،يقدم لنا مشغوليات 

 

تعرف لأخطاء الجسد..  وأو الفكر، أو الحواس، أو مشاعر القلب، أ ،أخطاء اللسان سواء :أخطاءك  لمعرفة -3
يس القد يقول ،لم تتغير ىبل لتدرس طباعك الثابتة فيك، والت ،حق نفسك فىوأيًضا  س،والنا هللاحق  فىأخطاءك 

 .على نفسك، قبل أن يحكموا عليك" أحكممكاريوس الكبير: "
 

 .لى غياب محاسبة النفسإيرجع السقوط المتكرر  فقد: للنمو الروحى  ضرورة -4
 

ية هو غافل عن رؤ  أخاهألن من يدين  ،أنفسنااسبة لى محإ خريننظارنا عن محاسبة اآلأ تحولالنفس  محاسبة -5
 .(٢0:50مز ) "َماَم َعْيَنْيكَ َطاَياَك أَ فُّ خَ ِمْثُلَك. ُأَوبُِّخَك َوَأُص  ىَظَنْنَت َأنِّ  ،َتْجِلُس َتَتَكلَُّم َعَلى َأِخيكَ " ،عيوبه واخطاءه

 

  .الروحىلى رصيدنا إ فتضالى خبرة إتحويل المواقف التى تمر بنا  فىالنفس تساعدنا  محاسبة -6
م  تقـو  لمـر سـقطت  "كل يوم ال تجلس فيه ساعة بينك وبـي  نفسـكم متفكـربا بـألش اء ـياء أخطـأل  وبـألش أ

 اسحق السريانى(  مار) ذاتك فيهم فـال تحسبه م  عداد أيام حياتك"
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 ؟ثالًثا: كيف تكون محاسبة النفس
 مبادئ عامة: 

ك على أوش الذيوم ي، فإن اللوب منك هو اإلستعداد ليوم جديدأن المطحين تجلس إلى ذاتك، ربما قبل النوم، اعرف 
، وما مه كذلك، والمطلوب أن تتحول أحداثه إلى عصارة خبرة روحية تعينك فى الغدالآاإلنتهاء، قد مضى بخيره وب

 سقطت فيه اليوم بضعف أو نسيان، سوف تنتبه إليه فى الغد. 
طريقة ليوم باة، فقال لتلميذه: "لقد اتهمونا تهمة باطلة، حسًنا.. فلنسلك من حدث أن اُتهم الفيلسوف سقراط تهمة صعب

  تنفى عنا هذا اإلتهام".
عل عملناه فقط، وسوف يكون من شأن ذلك أن يج كما يجب أال ننسى أنه ربما ندان على ما لم نعمله، ال على ما
 لمحاسبة النفس بعًدا إيجابًيا ويجعلها ال تقتصر على التبكيت.

 

"، فقد يدفعك الشيطان إلى اليأس ال توجد خطية تغلب محبة هللا للبشر، فقد قال األب بطرس: "احذر اليأس +
إن المالمة  وصغر النفس، لكن عليك عند محاسبة نفسك أن ترتوى من ذلك المزيج اإللهى من المالمة والرجاء مًعا،

يكرز بعفو هللا ومحبته، وعمل الرجاء وأنت  الذي الخالية من الرجاء، لهى عمل شيطانى محض، تذكر أن الشيطان
فيها  يكرز لك بالهالك وبشاعة الخطية عقب السقوط  الذيفى مواجهة الخطية، هو ذات الشيطان 

مباشرة، ليس عيًبا أن نخطئ ولكن المطلوب أن نقرر بإتضاع اإلقالع عن الخطية، فإن هللا 
بعدما أخطأنا. وأن تكون جلسة محاسبة  بتلن يديننا ألننا أخطأنا ولكنه سيديننا إن لم ن

 .(35:٢)أر" َهَئَنَذا ُأَحاِكُمِك أَلنَِّك ُقْلِت: َلْم ُأْخِطئْ النفس هى نهاية لسلسلة من السقطات. "
 

 . ال تقلأهتم بروحك، وراجع حياتك كلها :نفسك، وتعيد تشكيلها من جديد تًقيم أنتشكيل ذاتك: احرص  اعد -١
كما فيحتاج فيك إلى تغيير، ينبغى أن يتغير. وليست طباعك شيًئا ثابًتا،  الذيبيعتى". ف"هكذا هى طباعى أو ط

 اكتسبتها يمكن أن تكتسب عكسها.
 

لهية، أما طبيعتك فهى صورة هللا ومثاله. وكل ما فيك من أخطاء، عبارة عن أشياء عارضة. فارجع إلى صورتك اإل 
. كمع نفس تجلسها كيلها من جديد، فى هذه الجلسة المصيرية التىفهى طبيعتك الحقيقية. أمسك شخصيتك، وأعد تش

 تلزمك، أبحث كيف تقتنيها. ىوالصفات الجديدة الت
 

بتوجيه  توجيًها سليًما بدون انحراف.. حاول أن تجعلها تسير طاقاتكحاول أن توجه كل وجه طاقتك ومواهبك:  -٢
 اق حب هللا وحب الخير.، وللخير ثانًيا، وللناس فى نطك أوالً سليم، فتكون ل

 

، يمكن أن توجهها نحو نفسك فى أخطائها، ويمكن أن توجهها نحو عصبيةداخل نفسك طاقة  ى: توجد ففمثلً  
 الناس. فاحرص أن يكون توجيهها سليًما.
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 ن هللا. الم هبة، هو مو سليًما هلل والخير. كالذكاء مثالً  التى منحك هللا إياها، فلتكن موجهة توجيًها مواهبك كذلك كل 
 .لخاطئةاضرار بغيرك، أو للفخر والكبرياء، أو لمجرد االنتصار فى الجدل والمناقشة، أو لتنفيذ رغباتك تتخذه لإل

 

ً ْم، ُكونُوا أَْنتُ ِذي َدَعاكُ نَِظيَر اْلقُدُّوِس ال  " والكمال إنما تذكر أيًضا أنه مطلوب منا القداسة ،التوبة ىتركز فقط عل ال -3 ََ  ْم أَْيضا يِسيي قِد ِ

ََ ألَن ِي أَنَا قُدُّوسٌ  يِسي  .(١6-١5:١بط  ١) "فِي ُكل ِ ِسيَرٍة. ألَن هُ َمْكتُوٌب: ُكونُوا قِد ِ

كان  وإالحياة الكمال.  ىكثيرة بعدها، لنصل إل ى أخر  خطواتهللا. وهناك  ىإل ولىمجرد الخطوة األ هى التوبة إن
 ليسف ،تداءاإليجابيات..إن ترك الخطية هو نقطة االب ىإل عملًيانتقل دون أن ن لسلبيات،التخلص من ا ىجهادنا كله ف

لطريق ا ىأن نسرع ف علينا إنماالتوبة،  ىضد الخطية، وجهاًدا للوصول إل اعمرنا كله، صراعً  ىمن صالحنا أن نقض
 طريق الكمال. ىالقداسة وف رجاتد ىوننمو ف ،والقديسين المالئكة هللا، ونتمتع بعشرة ىلنصل إل

 

 الأن يقول لك:  إمايتدخل بإحدى طريقتين:  أن الشيطان يحاول قد محاسبتك لنفسك بصراحة وجدية: لتكن -4
لى عقد يقول لك: احترس من أن تقسو  أو. Sense of guilt عقدة الذنب ىحكمك على نفسك، لئال تقع ف ىف تبالغ

 سك.يريد أن يبعدك عن تبكيتك لنف ألنهه، نصائح ى. وهو ليس مخلًصا فDepression الكآبة ىنفسك، لئال تقع ف
تحاسب نفسك وتدرك أخطاءك. ويبعدك عدو الخير عن الندم  قد والتبريرات: األعذار ال تلتمس لنفسك -5

 فاق علىهى لون زائف من اإلش تىمن هذه األعذار ال احترسفيقدم لك األعذار والتبريرات،  س،واالنسحاق ولوم النف
 الحروب الداخل، وأنتصر على كل ىأن أكون قوًيا ف ى: ينبغهانفسك بهذه العبارة وقل ل بكتالنفس، بالدفاع عنها، 
ِم ُمَجاِهِديَن ِضدَّ اْلَخِطيَّةِ مهما كانت شديدة. " تصار يوسف الصديق، أذكر ان .(4:١٢عب ) "َلْم ُتَقاِوُموا َبْعُد َحتَّى الدَّ

 وبكت به نفسك.
 

 تدريب:

يدك الورقة ب امسكثم  ،فيه بالفكر أو بالكالم أو بالعمل خطأتأنك إتب كل ما ترى ن تحضر ورقة وقلم واكأجرب 
مع و ، (١٢:59 )إش "اَخَطاَياَنا َتْشَهُد َعَلْينَ "يقول الكتاب  ،مهما غفل الناس أو جهلوا" ،"هذا هو أنا انكسار: ىوقل ف

 . وذلك لتقديم الشكر هلل ،نسانل اإلا تدوين اإلنجازات الجيدة والتى عملها هللا من خالذلك انه يمكن أيًض 
 

 

 ؟رابًعا: متى تكون محاسبة النفس
َتْيِقظَ " اَعةس ِلَنْسااا ا ا َن َسااا َهااا  ذاتدددك لدددىإ جلدددست عنددددما ،(١:١3)رو   "َأنَّ

 حيدددداة وبدايددددة للتوبددددة يددددوم أنسددددب هددددو اليددددوم هددددذا نأ اعتبددددر ،لتحاسددددبها
 ،ذلك تؤجل ال لمحاسبتها الرغبة نفسك فى تكتشف عندما لذلك ،جديدة

 .لحظة االشتياق وضياع للمحاسبة االشتياق بين يكون  فقد
 

 :ماراسحق القديس قال
 فى لك ليس نهأ يوم، كل فى فكر"

 فلن فيه أنت الذي يومك سوى  العالم
 "تخطئ
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 هل: كنفس تسأل ،مثالً  كلمة تنطق أن فقبل. فعله قبل العمل على نفسك تحاسب أن فهو واألكمل، األمثل الوضع أما
 نفإ أقصده؟ ما غير على البعض سيفهمها وهل اآلخرين؟ على وقعها سيكون  وماذا الكلمة؟ هذه أقول أن بى يليق

 .تصرف كل مع وهكذا وقوعه، قبل تتفاداه  خطأ وجدت
 

 حيسن حماسبة النفس فيها فهى: الىتوقات األ
 

فليتم ذلك فى شكل مالحظات ونقاط تدون  أمكن إنختام اليوم الواحد؛ و  أى ؛اليومى المعتاد قبل النوم الموعد -١
وال تنسى فى نهاية كل يوم أن  الروحى،تقدمك  مدى ده( حيث تعكس هذه االجنأجندةفى دفتر خاص )

 أعطاك أن تبدأ من جديد. الذيتكتب صالة شكر تعبر فيها عن فرحك بالرب 

بحسب اإلتفاق مع أب اإلعتراف، حيث يراجع  أكثر، أو: كل شهر االستعداد للعتراف عند -٢
 أيًضاه ولينتب اينسى شيئً  أنمرة اعترف فيها؛ خشية  آخرتلك المالحظات المدونة منذ  نساناإل

 يتطور. اتجاه أىفى 

يتسنى له مراجعة السنة كلها من خالل نهايات  لكيفى نهايته؛  الشهر كله ملحظات تلخيص -٣
 .الشهور

ن تكون السنة أن يقرر أن يجعل لذاته خطة؛ بمعنى أوهنا يحسن  السنة،س أوذلك فى ر  العام كله حساب -4
 اعة مثالً وصلواته وتدريباته على هذه الفضيلة؛ والسنة التالية الطالجديدة سنة االتضاع؛ حيث يركز فيها قراءاته 

 وتكملة وليس إضافةن فضيلة كل سنة ستكون أالعطاء وغيرها وهكذا؛ مع مالحظة و  االحتمال ثم المحبةوبعدها 
  .اآلباء. هكذا كان يتدبر الكثير من استبدال

 

 خامًسا: مجاالت محاسبة النفس
 

ن نضددع أمامنددا شددخص ربنددا يسددوع أمحاسددبة الددنفس علينددا  عنددد، (٢١:٢بــط١)"  َتتَِّبُعااوا ُخُطواِتااهِ ىْ  ِلَكااَتاِركااًا َلَنااا ِمَثاااالً "
المسيح نصب أعيننا كمرجدع ومعيدار نقديس بده كدل مدا صددر عندا، ومدن ثدم نتسدائل هدل كدان المسديح لده المجدد سيسدلك 

إن السديد  ؟نفس المواقدف التدى صددرت عندى ذويتخ ؟سلكته أنا اليوم؟ هل كان سيجيب نفس اإلجابات الذيعلى النحو 
نسدددان كامدددل.. حكددديم.. إالمسددديح كمدددا تصدددفه التسدددبحة اليوميدددة شخًصدددا مثالًيدددا، إذ نقدددول: "هدددوس رومدددى إنتليئدددوس" أى 

 نسان كما ينبغى أن يكون.. له من الصفات ما ينبغى أن يكون عليه اإلنسان الكامل.إلطيف.. صادق.. 
 

 ن نكون أفى  جحرض، فنحن نسجد معتذرين هلل عندما نكتشف أننا شوهنا صورته، ولم نننحن صورة هللا على األ وألننا
قدمه ع أن تلذلك أطلب إلى هللا بإلحاح أن يعينك كيما تستطيشهوًدا له فى اليوم السابق، أو أن نكون سفراء له، 

 .للناس فى شخصك خلل اليوم القادم
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يقود روحك ونفسك  الذينجيل حاسب نفسك فى حضور روح هللا فى ضوء حياة المسيح وتعاليمه، وروح اإل وهكذا
كل و اول خالل النهار أن تستوحى من هللا كل كلمة ح كذلكيكون أكثر لياقة لسكنى هللا،  لكيوفكرك، ونق قلبك 

 تصرف، قبل أن تبادر باستخدام حكمتك الخاصة.
 

 حماسبة النفس ىف شىت جماالت احلياة جدول

 م
 محاسبة مجاالت
 سالنف

 التابعة الخطايا

 السمع خطايا ١
 اإلصددغاء - اإلداندة لكدالم اإلصدغاء - والنميمددة الوشداية سدماع -( التجسدس) التصدنت -

 اإلصغاء للكلمات والنكت الرديئة - الشريرة المشورات - المديح لكلمات

 اللسان خطايا ٢

 جدداف كددالم - جددارح كددالم - الغبيددة المناقشددات - السددخرية - اإلدانددة -( ذم) الشددتيمة -
 - الحددديث ىفدد واالندددفاع السددرعة - الكددالم ىفدد المبالغددة - والتمثيليددات ىغدداناأل ترديددد -

 المتكلم مقاطعة  - الكالم كثرة

 النظر خطايا ٣

 (الشريرة النظرات) بالنظر خطية -
 للغير ما اشتهاء - المعثرة المناظر رؤية

 ىترض وال - تقتنع وال - تشبع ال: شرهة عين -
  وديعة غير عيون =  غضوبة ن عيو -

 الفكر خطايا 4

 ( بغضة) حقد فكارأ - شريرة فكارأ -
 .اآلخرين ىف والشك( سيئ ظن فكارأ) ظن سوء - انتقام فكارأ -
 (.الباطل السبح أو الباطل المجد) يقظة أحالم -

 القلب خطايا 5
 ربكدل ةداعدوس لقلبك اعةدس ولديق كمن: منقسم قلب -
 .الشريرة األفكار منه جتخر  :شرير قلب -

 لفعل خطايا 6

 بالفعل الزنا -
 - التطفل - التجسس - النسيان الغش -( وعشوره وقته ىف هللا سرقة: )السرقة -
 اللمس - الطاعة عدم - تمرد - همالإ 

 هللا مع عالقتك 7

 (الخشوع عدم - السرحان - حرارة وجود عدم - الصالة ىف التقصير: )الصلوات -
 (االنقطاعي الصوم عدم - والجمعة األربع صوم عدم - الصوم عدم) :االصوام -
 عيشت ال - قرأته ىف االستهتار - المقدس الكتاب قراءة على المواظبة عدم: )اإلنجيل -
 (تقرأه  ما
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 م
 محاسبة مجاالت
 سالنف

 التابعة الخطايا

 بالناس عالقتك 8
 مخاصمة - القريب محبة عدم -األخر  جرح - الناس مع المعاملة ىف األمانة عدم -

 .المنفعة ساسأ ىعل عالقات وجود - اآلخرين

 إيه عمل كان مكانى، المسيح كان لو
 

 ىمكان المسيح كان لو: "السؤال هذا نفسك تسأل أن وهو به، تقوم سلوك كل قبل بسيط تدريب تمارس أن عليك -١
 نأ يمكنك المسيح، حياة لمواقف وفهمك المقدس، للكتاب قراءتك على وبناء "الموقف؟ هذا فى سيتصرف كان كيف
يِه، نَُّه َثاِبتس فِ إِ َمْن َقاَل ": الكتاب قول متذكًرا السليم، التصرف هو ما إلى آخر جهكيو  أن دون  السليمة اإلجابة جتتستن
 .(6:٢يو ١) "َأنَُّه َكَما َسَلَك َذاَك َهَكَذا َيْسُلُك ُهَو َأْيضاً  ىَيْنَبغِ 

 

 ،يومية بصفة تكون  أن فاألفضل ،ى خر واأل المرة نبي طويلة فترة هناك تجعل وال نفسك، محاسبة فى تهمل ال -٢
 شأن من إنف النفس، محاسبة فى واألخرى  المرة بين المسافة بعدت ما فإذا بالصالة، وتنتهي بالصالة تبدأها أن وعليك

 سدةالمف الصغيرة الثعالب هى كانت ربما والتى الصغائر وإهمال فقط، الكبيرة الخطايا على تركز يجعلك أن ذلك
 .رومللك

 

 فى نفسك تحاسب أن عليك ولكن فقط، الروحية األمور فى وليس الحياة نواحى شتى فى تكون  النفس محاسبة -٣
 أنت مدى أى إلى اإلستذكار، فى أميًنا كن بها، اآلن مكلف أنت التى الوزنة فى أمين أنت هل كطالب، ركو د

 لكلذ نفسه، يخدع الواقع فى فإنه ،(غش) أمانة بغير يسلك من فإن اإلمتحانات، فى أميًنا كن وقتك، على حريص
 لكيطريق لالستعداد الروحى والشخصى  وأفضل .ومستقبلك الشخصى سالمك أجل من ضرورة النفس محاسبة

 )آمين تعالى أيها الرب يسوع(نكنون مستعدين دائما مصلين فى كل حين 
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دراسة فى رسالة معلمنا   -٢
 الرسول  يعقوب

 

 
 

 المسددديحى وسدددلوكنا المسددديحيةة الحيدددا قداسددده حدددول تددددور حيدددث الجامعدددة( )الرسدددائل لكددداثوليكون ا رسدددائل احددددى هدددى
 :حول الرساله محور وتدور الحسن بالتصرف عمالناأ  أن ًنرى و  والضيقات الماآل نحتمل أن يعقوب القديس ويعلمنا

 

 .(العملى والمحك الحي اإليمانوالضيقات ) الم ا احتمال -
  .وتظهره اإليمان تكمل لتىا والسلوك عمالألا -
 

  .الرب أخو يعقوب القديس هو :الرسالة  كاتب

 .م 6١ أو 60 سنة حوالي :الرسالة  كتابه  زم 
 

 (والتجارب المسيحىاألول ) االصحاح
 

  :ةالتالي الفقرات لىإ صحاحإلا ينقسم
 

 السددليم رثوزكسددىألا حسدداساال هددذا ولكددن ،الددرب أخددو أندده مددع عبددد هللا نفسدده يعقددوب يدددعو :(١:١) االفتتاحيااة -١
 َأَماةُ  اَأَنا ُهاَوَذا: "للمدالك تلدقا لمدا العدذراء السديده مدع حددث كمدا يكرمهدا حيدث هللا أمدام خشعتت النفس فيه الذي
بِ    .(3٨ :١ )لو "الرَّ

 :(١٢ -٢ :١) التجارب من موقفنا -٢
  .(لخإ .ة.مالي خسارة - موت - مرض) أنواعها بجميع بالتجارب يفرح الحقيقى المسيحى -
 يكتسددبو  المآلا هددذه يجتدداز حتددى يمددانإلل امتحددان التجربددة هددذه نبددا المسدديحى يمددانإ هددو بالتجددارب الفددرح سددبب -

 هوتثبتد هللا لدىإ توصدله أنها ةبالتجرب المؤمنة فرح سبب هو وهذا ،الكمال طريق فى يسلك يجعله الصبر، والصبر
 .، وأيضا ألنه يأخذها من يد هللافيه
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 اضدددعيفً  كددان مهمدددا يعطيدده سدددوف وهللا بسددخاء يعطددى الدددذي هللا مددن ةالحكمددد يطلددب بضدددعفه نسددانإلا يشددعر ذاإ -
 الرجدل المتقلقدل نأل تذبدذب دون  يمدانإب ةالمعوند هدذه يطلدب أن المهم الضعف هذا واليعير ضعفنا ويعين يعطى
 .البحر موج يشبه

 

 ينسددحق أن الغنددى وعلددى العظدديم كنددزه بدداهلل يفتخددر أن الفقيددر فعلددى نسددانإلل تجربددة يكددون  أن يمكددن والفقددر الغنددى -
 من مال أو جاه أو صحة. لديه ما على ال هللا على متوكال

 .المسيح لصليب شركة وستكون  الحياة باكليل نفوز بنجاح التجارب نجتاز عندما -
 

 (١٨ - ١3 :١) التجربة مصادر -3
 

 ن:ما هو بسماح من هللا ومنها ما هو من الشيطا منها أنواع التجارب
 

 .وتزكيتنا لنمونا هللا به يسمح ما -١

 .بولس ة الجسد عند معلمناكشوك الكبرياء من لوقايتنا ماتكون  منها -٢

  .الشر فى لنسقط الشيطان منتجارب شيطانية  -٣
 

 اتخير ال صانع نهأل بالشرور اليجربنا هللا أن نعلم أن البد ولكن
  :حالتين فى تحدثف ةالشرير  ةالتجربأما 

 .بقوة مقاومته وعدم فينا الشر لنداء الخضوع هو :بالجذ -أ
مراحاال  نلحااظ أن ويجددب العسددل فددى السددم لنددا يقدددم الشدديطان أن شددك وال لذيددذ الشددر أن نتصددور أى :نخااداعاال  -ب

 :التجربة الشريرة
 .ينتج موت -٣     .تلد ةخطي -٢      .تنادى شهوة -١

 

 (٢7 - ١9:١) معها التعامل وكيفية التجارب صور -4
 

  :التجارب أنواع من
 .الغضب ةتجرب -٢   .الكالم فى التسرع تجريه -١
  .النفس ضياع ةتجرب -4   .والشر النجاسة تجربه -٣
  .اللسان انفالت تجربة -6   .الكالم نسيان ةتجرب -5

 

 :لجاالع
 

  .القلب فى المغروس وكالمه نجيلإلبا الشبع -١
  .الوصية وتنفيذ نجيلإلبا العمل -٢
 .راملواأل يتاملأل فتقاداال -٣
  .العالم فى الموجود الدنس من التحفظ  -4
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 (واالعمال اإليمان) الثانى االصحاح
 

 : هما تعريفين لىإ صحاحإلا ينقسم
 

 (١3-١: ٢)العملى  المحك هو اإليمان -١
 

 بدال للجميدع المحبدة عمل فى ياعمل يظهر أن لزمي أنه حيث ،اإليمان عن يعقوب الرسول يتحدث الفقرة هذه فى -
 حتقدرون أولئدك نكدرم حين والفقراء االغنياء بين المعامله فى والتفرقة المحاباه خطورة عن الرسول تمييز، وكشف

 .مهلكوكالهما  ذاته وتضخيم للغنى وتكريم الرب بأخوة ازدراء وهذا ،هؤالء
 ابىنحد وال الجميدع نحدب أن يجدب ولدذلك وتالملكد وورثدة اإليمان فى واالغنياء الفقراء بين مقارنة الرسول يعقد - 

 .حدأل
 

 (١6 -١4:٢) اإليمان تكميل األعمال -٢
 

  أع) هلكدا الندور فدى السدلوك عدن انحرافهمدا بسدبب ولكدن بدالرب منداآ وسدفيرة فحنانيا يخلص أن اليقدر وحده اإليمان
5: 9).  

 

 :يقول ميت يمانإل مثاالن يعقوب الرسول أوضح -أ
 نْ َوَلِكا" تجاهمدا لمسدئوليةا مقددار ليظهدر "ى ِ اْلَياْومِ  ِلْلُقاوتِ  َوُمْعَتااَزْينِ  ُعْرَيااَنْينِ  َوُأْختس  َأخس  نَ َكا ِإنْ ":١مثال  -١
  المسئوليه الجميع ليحمل الجمع بصيغة (١6-١5:٢)يع " ُتْعُطوُهَما َلمْ 
ااَياِطينُ  :٢مثااال -٢ ونَ  ُيْؤِمُنااونَ  الشَّ ااتس  ال  َأْعَماا نِ ِبااُدو ن.. اإليماااَوَلِكاانْ ! َوَيْقَشااِعرن  (.٢٠-١9:٢)يااع  "؟َميِ 

 ."َتْعِرُفوَنُهمْ  ِثَماِرِهمْ  ِمنْ  اَفِإذً " اإليمان وجود على برهان الحية االعمال
 :وهما عمالألبا حى يمانإل مثاالن يعقوب القديس أوضح -ب

 

 باأختين عماالألوا إليماانا الرسولى أثناسيوس البابا دعا ولقد اإليمانب تبررت التى الزانية وراحاب ابراهيم، أبونا
 فدى قيدةحقي حيداة بدل ةفكريد فلسدفة ليسدت فالمسديحية "الابع  بعضاهما مرتبطتان أختان واألعمال فاإليمان :الً قدائ
   .يسوع الرب نور

 (واللسان اإليمان) الثالث االصحاح
 

 لبينطا نصرخ أن نام ويطلب الكلم وأخطاء اللسان خطورة عن فيحدثنا السلوكى العملى منهجه فى الرسول يستمر
 :عن هنا يحدثناف ةالحكم

 

  :مثل اللسان أخطاء بع  عن ويتحدث :وخطورته اللسان -١
 وهدذا" حاب" خطر هناك ولكن المعرفة عدم من الشعب اليهلك حتى المؤمنين لتعليم ضرورة هناك :التعليم حب -أ

 . والكبرياء للذات احبً  داخله يحمل
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 هكالشدرار  وهدو التهلكده لدىإ ويقدوده صداحبه يضدر المنفلدت واللسدان عليده يجدرى  امد بكدل فيدتكلم :اللسان انفلت -ب
 .ضخما حريقا تشعل التى البسيطة

 . كله الجسد يدنس فأنه هادمة أحاديث فى اللسان يشترك عندما :الجسم تدنيس -ج
  هللا. صورة على الذين الناس يلعن بل اليبارك الشرير اللسان :الناس لعن -د
سددى القاالقلددب  وكددذلك ،الصددالح يخددرج الطدداهر القلددب فددان القلددب فضددله عددن يتحدددث اللسددان :الشاارير الينبااوع -و

 .الفاسد الكالم منه وال يخرج بملح مملحا صار ،الداخلى الينبوع النعمة هرتطَ  وإذا يخرج الشرور،
 

  :عنها والتعبير الحكمة -٢
 

 ،العتيدددق نسدددانإلا مدددن دوافعبددد أى نفسدددانية ،رالبشددد مدددن أرضدددية هدددى بدددل هللا مدددن ليسدددت هدددى :البشااارية الحكماااة -
 .ويوجهها الشيطان فيها يتحكم شيطانية

 .الصالحة الطاهرة ثمارالوا ةوالرحم ةوالوداع والرفق والسالم بالطهارة تتسم لهيةاإل  الحكمة -
 .الوديع الحسن بالتصرف تكون  االلهية الحكمة عن التعبير -
 .والتحزب واالنشقاق ةالمر  ةالغير  نهع ينتج الشيطانية الحكمة عن التعبير -

 
 

 (رضيةأل ا والشهوات المسيحى) الرابع صحاحإلا
 

  :هى اذ المؤمن حياة على رضيةألا الشهوة خطورة لىإ انظارنا يوجه أن يعقوب القديس أراد
  .(١0-4) هللا مع سالمنا ناتفقد -٢  .(٣ – ١) الداخلى سالمنا ناتفقد -١
   .(١7 -١4)ا شيئً  التهبنا -4  .(١٣-١١) سالنا مع سالمنا ناتفقد -٣
 :رضيةأل ا الشهوات أمثلة من

 الجساادية الطلبااات  - وتحدداربون( تخاصددمون ) ةالمقاتلاا أو الحسااد  -( تمتلكااون  ولسااتم تشااتهون ) االقتناااء حااب  -أ
 وليسدت هللا مشديئة حسدب ليسدت نهداأل الصدالة اسدتجابة عددم سدر لندا يتضدح هنداو ( لدذتكم فى لتنفقوا رديا تطلبون )

 .تضر أرضية طلبات أنها للبنيان
 وهندداك العبددادة مددن نددوع العددالم محبددة أن وأوضددح ،والزنددى العددالم محبددة بددين الرسددول يددربط :(١0-4: 4) الزنااى -ب

 فدددى صدددحتها ةيدددآلا فدددى الحساااد وكلمدددة (الحسددديات المشدددتهى) والجساااد( لهيددداتاإل الدددى المشدددتاق) الاااروح بدددين صددراع
 .العالم محبة من علينا يغار المقدسة الغيرة لىإ يشتاق فينا الحال هللا روح أى "الغيرة" الترجمة

 

 .منا فيهرب بليسإ ونقاوم هلل نخضع أن الرسول منا يطلب لذلك (6 ع) للزنا خطير أساس ايًض أ الكبرياء
  ؟بليسإ ونقاوم هلل نخضع كيف :ؤالس 
 .به تحادإلوا هللا لىإ باالقتراب  -١
 .الخطية على الندمو  بانتظام النفس محاسبة -٢
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 :(١٢ -١١: 4) اةدانإلا -ج
 أن لندا اليجدوز) :كبرياانوس الشاهيد يقدول ولدذلك هلل الحكدم تداركين بعضدا بعضدنا نلدوم أو ندين باال الرسول ينصحنا

 يمداف وجدد إذا حتدى ،الخطداة علدى نألا بده مانحكم على سيصادق كان إذا اللهم ،الديان هو نفسه الرب مادام بالحكم نسبق
 (فيهم وكامله صادقة توبة عدب
 :(١7 -١3 :4) المعيشة تعظم -د

 مددوراأل يدددير أن لإلنسددان حسددن ،لددربا لمشدديئة التسددليم دون  قدداطع بددأمر التحديددد فددى لكددن ،تجدداراإل فددى العيددب لدديس
 .تكالاإل بل التواكل يعلمنا ال فالرب ،هللا على متوكال
 اوحياتندد وحركددة دفددع قددوة لدده منددتج البخددار الن( دخااان) يقددل ولددم (بخااار) إن حياتنددا يقددولهنددا  سددولر ال أن ونالحددظ -
 الملددوث الفائدددة عددديم كالدددخان ال ،الخددادم الفعددال كالبخددار تكددون  أن يجددب قصدديرة كانددت مهمددا كددذلك هددى رضألا علددى
 . للجو

 

 (عامة ونصائح) الخامس صحاحإلا
 

  البشر من مختلفة لفئات مختلفة نصائح الرسول لنا يقدم االصحاح هذا فى
 

 ىعلدد يبكددون  بددل بدده ويكتفددوا المددال لددىإ يرتكنددوا فددال بديددةألا حيدداتهم يدددبروا أن ينصددحهم (:6-١: 5) االغبياااء -١
 ذاإ حقددولهم فددى معهددم العدداملين خددرينآلا مددع التعسددف بعدددم ايًضددأ وينصددحهم بدددىألا الملكددوت ليرثددوا خطايدداهم

 فهندداك والرفاهيددة التددنعم فددى فددراطإلا بعدددم ايًضددأ وينصددحهم ،وعدددل برفددق يعدداملوهم بددل أجددرتهم يبخسددوا أال يجددب
 .(6:5 تى١) "َحيَّةس  وهي َماَتْت  َفَقدْ  اْلُمَتَنعِ َمةُ  َوَأمَّا" المحتاجين فآال
 والرسدول الدرب مجدىء وانتظدار بالصبر الرسول وينصحهم الشتات يهود هم :(١3-7: 5) المضطهدين خوةألا -٢

 علدى صدبر كيدف البدار يدوبأل القدديم العهدد مدن بمثدال كالمده بطويدر  المحبدة بربداط يتحددوا أن خوةألا من يطلب
اى  (ال وال... نعاام )نعددم المعددامالت فددى"  الواحاادة الكلمااة"  مبدددأأيضددا  ويضددع - .معدده فتمجددد ،هللا فددرأى التجربددة

  .للعشم داعي بدون الصدق والوضوح، 
 نتددوه أال ويجدب لندا هللا بدداب تفدتح التدى الوحيددة الوسدديلة فهدى ةبالصدال ينصدحهم (:١3: 5) مشااقات علايهم مان -3

 ."الخاصة بأمورك المسيح ينشغل ،بالمسيح انشغل" :القديس قال كما بل البشرية بالحلول
  .بالعالم وليس الرب فى والسرورالحقيقى فالفرح ،هللا ويسبح يرتل أن عليه :(١3: 5) المسرور نسانإل ا -4
 : سرين هما يمارس هنا والكاهن سرارألا يمارس الذي الكاهن أى الكنيسة قسوس يدعو :(١4:5) المري  -5

 

 بهددا عتددرافالوا عنهددا والتوبددة النفسددى التعددب أو الجسدددى المددرض أسدداس تكددون  اأحياًندد الخطيددة نأل :عتاارافاإل -أ
 .للشفاء منها أساسى شىء هى

 الجسددد شددفاء بالضددرورى  ولدديس (١٢:6مدر) المسدديح السدديد أمددر كمددا بزيدت المددريض يدددهن :المرضااى مسااحة -ب
 لدده اطالًبدد هللا يدددي بددين المددريض يسددتودع لمرضددىا مسددحة صددلوات أثندداء والكدداهن ،الددروح شددفاء هددو االهددم بددل
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َصاَلةُ " أساسدى شدرط السددر فدى اإليمدانو  هلل المشديئة ويسدلم ،الشدفاء بن  ،َتْشااِفى اْلَماِريَ   اإِليَماانِ  ََ  "ُيِقيُمااهُ  َوالارَّ
  (١5: 5)يع 

  .(١8 مل١) مثلنا المآلا تحت الذي نسانإلا اليليا القديم العهد من اإليمان فى الً مثايعقوب  الرسول لنا ويقدم
 

هُ  اْلَحا  ِ  َعانِ  َبْياَنُكمْ  َأَحادس  َضالَّ  ِإنْ  ،اإِلْخاَوةُ  َأينَها" العبدارة بهذه رسالته الرسول وختم  اَخاِطًئا َردَّ  َمانْ  َأنَّ  َفْلاَيْعَلمْ  ،َأَحادس  َفاَردَّ
  (٢0-١9:5)يع  "اْلَخَطاَيا ِمنَ  َكْثَرةً  َوَيْسُترُ  ،اْلَمْوتِ  ِمنَ  اَنْفسً  َخلِ ُص يُ  ،َطِريِقهِ  َضَللِ  َعنْ 

 خرآلا يراه  الذي ،الحسن سلوكنا هو الضال لرد طريقة أفضلوان  ،الضالين نرد أن يريدنا الرسول، يعقوب معلمناو 
 ،الحسن وكوالسل القدوةا بأعمالنا، حتى بفلنجاهد كلنا لنسلك بأعمال صالحة ونظهر إيمانن ،المسيح لحضن فيرجع يناف

امَ  َهَكَذا ُنوُرُكمْ  َفْلُيِضئْ " تالسماوا فى الذي باناأ يمجد نجعل الكل  ُدواَوُيَمج ِ  ،َحَسَنةَ الْ  اَلُكمُ َأْعمَ  َيَرْوا ِلَكىْ  ،النَّاسِ  ُقدَّ
َماَواتِ  الذي َأَباُكمُ     .(١6:5)مت  "ِفى السَّ

 اإلنجيددل،باألعمددال الصددالحة سددالكين بحسددب  مسااتعدين دائمااا أن نرضددى هللا إلهنددا ولدديس أمددام الندداس فقددط بددل أوالً 
ه مظهددرين عمددق إيماننددا مددن خددالل سددلوكنا وأعمالنددا، كمددا علمنددا فددى هددذه الرسددالة معلمنددا القددديس يعقددوب الرسددول، بركتدد

 فلتكن معنا آمين. 



ينَ  .. ُكوُنوا ١٨ ٢٠١٨ –مهرجان الكرازة للكبار    (44:٢4)مت   "ُمْسَتِعدِ 

 

 طبيعة السيد المسيح- 3
  في عقيدة كنيستنا القبطية األرثوذكسية  

 مقدمة:
 الط والالسيد المسيح هو اإلله الكلمة المتجسد، له الهوت كامل، وناسوت كامل، والهوته متحد بناسوته بغير اخت

م هو يم "عظيحتى قيل عنه إنه سر عظ عنه،امتزاج وال تغيير، اتحاًدا كاماًل أقنومًيا جوهرًيا، تعجز اللغة أن تعبر 
 (.١6: ٣تي  ١سر التقوى، هللا ظهر في الجسد" )

 ه لحظةوهذا االتحاد دائم ال ينفصل مطلقا وال يفترق. نقول عنه في القداس اإللهي "إن الهوته لم يفارق ناسوت
 واحدة وال طرفة عين".

عمل بمريم  الطبيعة الالهوتية )هللا الكلمة( اتحدت بالطبيعة الناسوتية التي أخذها الكلمة )اللوجوس( من العذراء
خطية لقدس طهر وقدس مستودع العذراء طهارة كاملة حتى ال يرث المولود منها شيًئا من الالروح القدس. الروح ا

دس في ل المقاألصلية، وكون من دمائها جسًدا اتحد به ابن هللا الوحيد. وقد تم هذا االتحاد منذ اللحظة األولى للحب
 رحم السيدة العذراء.

مة  الكليدة العذراء تكونت منهما طبيعة واحدة هي طبيعة هللاوباتحاد الطبيعتين اإللهية والبشرية داخل رحم الس
 المتجسد.
القديس كيرلس الكبير )عامود  تعبيًرا أصدق وأعمق وأدق من هذا التعبير. الذي استخدمه المقدسة الكنيسة لم تجد

 .، وكل منهما قمة في التعليم الالهوتي على مستوى العالم كلهالدين( والقديس أثناسيوس الرسولى من قبله
اد هاتين ما اتحالالهوتية وحدها، وال الطبيعة البشرية وحدها، إن إنما عبارة "طبيعة واحدة" المقصود بها ليس الطبيعة

 الكلمة المتجسد(. )هللا ىالطبيعتين في طبيعة واحدة ه
 نتحدث عن طبيعتين بعد االتحاد. أالوالقديس كيرلس الكبير علمنا 

سة العذراء ولكن بعد هذا الالهوتية اتحدت أقنومًيا بالطبيعة البشرية داخل رحم القدي إن الطبيعةفيمكن أن نقول  
االتحاد ال نعود مطلًقا نتكلم عن طبيعتين في المسيح. فتعبير الطبيعتين يوحي باالنفصال واالفتراق. ومع أن أصحاب 

، مما جعلنا نرفضه.. مجمع خلقيدونية الطبيعتين يقولون باتحادهما، إال أن نغمة االنفصال كما تبدو واضحة في
 ..بسبب هذا الرفض القديس ديسقورس اإلسكندري  ونفى

 طبيعة االتحاد  أواًل:
 اتحاد بغير اختالط وال امتزاج وال تغيير وال استحالة:

https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/7-Coptic-Terminology_Kaf-Kaaf-Laam/Al-Kanisa-Kaneesa__Church.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/12-Tabi3at-Al-Maseeh/Nature-of-Christ_08-Council-of-Chalkidonya.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/12-Tabi3at-Al-Maseeh/Nature-of-Christ_08-Council-of-Chalkidonya.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Synaxarium-Orthodox-Saints-Biography-00-Coptic-Orthodox-Popes/Life-of-Coptic-Pope-025-Pope-Dioscorus-I_.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Synaxarium-Orthodox-Saints-Biography-00-Coptic-Orthodox-Popes/Life-of-Coptic-Pope-025-Pope-Dioscorus-I_.html
https://st-takla.org/
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 البابا ديسقورس
"ال يجب أن يقال طبيعتان 

بعد التجسد واإلتحاد بل 
 طبيعة واحدة لإلله المتجسد"

مثل مزج  يست اختالًطا مثل اختالط القمح بالشعير، وال امتزاًجا،المقصود أن وحدة الطبيعة هي وحدة حقيقية. ل   
ون فيه الكرب الخمر بالماء أو مزج اللبن بالماء. كما لم يحدث تغيير مثل الذي يحدث في المركبات، فمثاًل ثاني أكسيد

ا لم تحاد، بينمكربون وأكسجين، وقد تغير طبع كل منهما في هذا االتحاد وفقد خاصيته التي كانت تميزه قبل اال
 يحدث تغيير في الالهوت وال في الناسوت باتحادهما.

 كذلك تمت الوحدة بين الطبيعتين بغير استحالة.   

فما استحال الالهوت إلى ناسوت، وال استحال الناسوت إلى الهوت، كما أن الالهوت لم يختلط بالناسوت، وال    
 طبيعة.امتزج به، إنما هو اتحاد، أدى إلى وحدة في ال

 اتحاد الحديد والنار: :مثال)أ(
وقد استخدمه القديس كيرلس الكبير، واستخدمه أيًضا القديس ديسقورس.    

ففي حالة الحديد المحمى بالنار، ال نقول هناك طبيعتان: حديد ونار، إنما نقول 
حديد محمى بالنار، كما نقول عن طبيعة السيد المسيح إله متأنس، أو إله 

 نقول إنه اثنان إله وإنسان.متجسد، وال 

 حديد. وفى حالة الحديد المحمى بالنار ال توجد استحالة. فال الحديد يستحيل إلى نار، وال النار تستحيل إلى 

ل. ى المثولكنهما يتحدان مًعا بغير اختالط وال امتزاج. وإن كان هذا الحال ليس إلى دوام، وهنا نقطة الخالف ف 
 الحديد في حالة كونه محمى بالنار، وله كل خواص النار وكل خواص الحديد.غير أننا نقصد التشبيه ب

 وكذلك كانت طبيعة الكلمة المتجسد واحدة، ولها كل خواص الالهوت وكل خواص الناسوت. 
 اتحاد النفس والجسد: :مثال )ب(

وت ر من علماء الالهوقد استخدم هذا التشبيه القديس كيرلس عامود الدين، والقديس أوغسطينوس، وعدد كبي   
 القدامى والحديثين.

يعة حاد طبوفى هذا المثال تتحد طبيعة النفس الروحانية، بطبيعة الجسد المادية الترابية، ويتكون من هذا االت   
 واحدة هي الطبيعة البشرية.

 ط والبغير اختالهذه الطبيعة التي ليست هي الجسد وحده، وال النفس وحدها، وإنما هما االثنان مًعا متحدين    
 الثنانامتزاج وال تغيير وال استحالة. فما استحالت النفس إلى جسد، وال استحال الجسد إلى نفس، ومع ذلك صار ا

 واحًدا في الجوهر وفي الطبيعة، بحيث نقول إن هذه طبيعة واحدة وشخص واحد.

بيعة اتحاد الالهوت والناسوت في ط فإن كنا نقبل مثال اتحاد النفس والجسد في طبيعة واحدة، فلماذا ال نقبل
 واحدة؟!
 هنا ونطرح سؤااًل هاًما بالنسبة إلى تعبير طبيعة واحدة وتعبير طبيعتين:   

أال نعترف كلنا أن هذه التي نسميها طبيعة بشرية، كانت فيه قبل االتحاد طبيعتان: هما النفس والجسد. ومع    
هوتية والبشرية، ال يتكلمون عن طبيعة النفس وطبيعة الجسد، إنما عن تعبير )الطبيعتين( الال ذلك فالذين يستخدمون 
. فإن كان البد من التفصيل، فإن هذا سيؤدى إلى أن في المسيح ثالث طبائع!!! هي المسيح طبيعة واحدة بشرية في
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كل من هذه الطبائع له كيانه الخاص وجوهره الخاص.. وطبًعا ال يقبل أحد هذا الكالم، الالهوت، والنفس، والجسد، و 
 ال هذا الجانب وال ذاك.

أما إن قبلنا اتحاد النفس والجسد في طبيعة واحدة في المسيح، واستخدمنا هذا التعبير الهوتًيا، فإنه يكون من    
 ..الكلمة المتجسد لمسيح أو طبيعة واحدة هللالسهل علينا أذن أن أن نستخدم عبارة طبيعة واحدة ل

لمتجسد أن يقال عنها أنها طبيعة واحدة من طبيعتين، كذلك نقول عن الكلمة اوكما أن الطبيعة البشرية يمكن    
 أنه طبيعة واحدة من طبيعتين.

ايرة لك ُمغفإن قيل إن إن طبيعة الالهوت ُمغايرة لطبيعة الناسوت، فكيف يتحدان، نقول أيًضا أن طبيعة النفس هي كذ
 عة اإلنسانية.لطبيعة الجسد، وقد اتحدت معه في طبيعة واحدة هي الطبي

ه أعمال ومع أن اإلنسان تكون من هاتين الطبيعتين، إال أننا ال نقول عنه مطلقا أنه اثنان، بل إنسان واحد. وكل
 ننسبها إلى هذه الطبيعة الواحدة.

 

ن سد فالوليس إلى النفس فقط، وال إلى الجسد فقط. فنقول أكل فالن أو جاع أو تعب أو نام أو تألم وال نقول إن ج
لى ألمر إاو الذي أكل أو جاع أو تعب أو نام أو تألم. والمفهوم طبًعا أنه جاع أو نام بالجسد.. لكننا ننسب هذا ه

 اإلنسان كله، وليس إلى جسده فقط..
 كذلك كل ما كان يفعله المسيح كان ينسب إليه كله، وليس إلى الهوته وحده أو إلى ناسوته وحده.

 ..هللا . وسنشرح هذه النقطة بالتفصيل فيما بعد إن شاءمجمع خلقيدونية كما قال الون في
 

إن اتحاد النفس والجسد، هو اتحاد ذاتي جوهري حقيقي، اتحاد أقنومي، كذلك اتحاد الطبيعة اإللهية للمسيح بالطبيعة 
 .نسطور هو اتحاد أقنومي، ذاتي جوهري حقيقي. وليس مجرد اقتران أو مصاحبة كما يزعم البشرية في رحم العذراء،

 
، إال لنفس والجسد في الطبيعة البشرية هو مثال شامل في أوجه شتى، هي التي قصدناها وحدهاومع أن مثال وحدة ا

وحدة  أن هذا التشبيه فيه نقطة نقص، هي إمكانية انفصال النفس عن الجسد بالموت، وعودتها إليه بالقيامة. أما
 حدة والل الهوته عن ناسوته لحظة واالطبيعة بين الالهوت والناسوت في المسيح، فهي وحدة بغير انفصال. فلم ينفص

 طرفة عين.

 إمكانية الوحدةثانًيا: 
بشر بال شر يتحد بطبيعة ال الذين هللا القدوس أغير المؤمنين يعترضون بشدة ويقولون كيف  كثيرون منسؤال: 

 التى خلقها؟
  :ونحن نجيبه
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في  مر كانأإللهية والطبيعة الناسوتية أمر ممكن، وإال ما كان ممكًنا أن تتم. إنها إن هذه الوحدة بين الطبيعة ا
ول س الرسعلم هللا منذ األزل. كان يعرفه ويدبره بسابق عمله بما يحتاجه اإلنسان من خالص. ولذلك قال القديس بول

 "آلن وأعلم به جميع األمم عن تجسد الرب يسوع: "السر الذي كان مكتوًما في األزمنة األزلية. ولكن ظهر ا
 (. ثم هل يستحيل على هللا شى؟ ٢5:١6)رو

"ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على بال إنسان، ما أعده  الكتاب بل إن أحد اآلباء فيما تأمل في قول
عبارة تقال عن النعيم األبدي.. هذا األب قال هذا الذي لم يخطر على قلب  وهي(. 9:٢كو ١هللا للذين يحبونه" )

 بشر، أن يصير هللا إنساًنا ويصلب ويموت، لكي يفتدينا ويشترينا بدمه.

ن، وقال أب آخر إن حضور هللا في خليقته يكون بثالثة أنواع: إما حضور عام بحكم وجوده اإللهي في كل مكا 
يح، ي المسف. أما النوع الثالث الفريد الذي لم يحدث سوى مرة واحدة، فهو وحدته بأقنومه أو حضور بنعمته في قديسيه

 حينما اتحدت طبيعته اإللهية بطبيعة بشرية في رحم العذراء.
 طبيعة واحدة هلل الكلمة المتجسد:

 إنها طبيعة واحدة ولكن لها كل خواص الطبيعتين: 

 ها الناسوت لم يصر الهوًتا، بل ظل ناسوًتا، ولكنه ناسوت هللاكل خواص الالهوت وكل خواص الناسوت. في   
ون يعة، بدكما الالهوت مع الناسوت في الجوهر وفي األقنوم وفي الطب بقيالكلمة. والكلمة لم يتحول إلى ناسوت، بل 

 انفصال.

 .المسيح ولم يحدث انفصال بين الالهوت والالهوت الناسوت في موت 
 سؤال: ماذا حدث في موت السيد المسيح وقيامته؟

وال  كما نقول في القسمة السريانية عن موته " انفصلت نفسه عن جسده. والهوته لم ينفصل قط عن نفسه الجواب:
 عن جسده."

ردوس الرجاء.. وتفتح لهم باب الفمتحدة بالالهوت ذهبت إلى الجحيم، لتبشر الراقدين على  وهيوهكذا نفسه  - 
 وتدخلهم فيه.

متحد جسده في القبر متحًدا بالالهوت. وفى اليوم الثالث أتت نفسه المتحدة بالهوته، لتتحد بجسده ال وبقي -
 وته. وقامى بقوة الهوته المتحد بناسأأن السيد المسيح أقام نفسه بنفسه  نؤمن نالقيامة. ونحبالهوته وهكذا صارت 

  إلى األبد.ولن يموت  ت،يم ولم

خل وأمكن لإلله المتجسد القائم من األموات، أن يخرج من القبر وهو مغلق وعليه حجر عظيم. وأمكن أن يد  -
 .(١9:٢0للتالميذ فى العلية واألبواب مغلقة )يو

 رج منالذي خ فهل دخل من األبواب المغلقة بالهوته أم بناسوته؟ أليس هذا دلياًل على وحدة الطبيعة. ومن هذا 
 القبر؟ أهو الهوته أم ناسوته، أم هو المسيح الكلمة المتجسد؟

ال  اثنين إننا ال نتحدث هنا عن طبيعتين منفصلتين: إله، وإنسان. فهذا التعبير يدل على اثنين ال واحد. وتعبير 
 يدل مطلًقا على اتحاد.
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 فاالتحاد ال يقسم إلى اثنين. 
. أما بعد ذلك فنسميها وحدة الطبيعة. العذراء تحاد للتكلم عن الذي حدث في بطنوأنا أحب أن استخدم عبارة اال 

 .كذلك تعبير اثنين يوحي باالنفصال أو إمكانيته

 أهمية الوحدة للكفارة والفداءثالثًا: 
إن اإليمان بطبيعة واحدة للكلمة المتجسد، هو أمر الزم وجوهري وأساسي للفداء. فالفداء يتطلب كفارة غير    

تجسد هللا  لمغفرة خطايا غير محدودة، لجميع الناس في جميع العصور. ولم يكن هناك سوى  تكفيمحدودة، 
 ليجعل بالهوته الكفارة غير محدودة. الكلمة
ا على منفصلتين. وقامت الطبيعة البشرية بعملية الفداء وحدها. لما كان ممكنً فلو أننا تكلمنا عن طبيعتين    

م كل االطالق أن تقدم كفارة غير محدودة لخالص البشر. ومن هنا كانت خطورة المناداة بطبيعتين منفصلتين، تقو 
 منهما بما يخصها.

 للفداء. يكفيففي هذه الحالة، موت الطبيعة البشرية وحدها ال 

 يقول: القديس بولس الرسول رى ولذلك ن 
 (.8:٢كو١"ألنهم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد" )

. إن تعبير رب المجد هنا يدل داللة أكيدة على وحدة الطبيعة ولزومها يسوع المسيح ولم يقل لما صلبوا اإلنسان   
طبًعا ُصِلَب بالجسد، ولكن الجسد كان متحًدا بالالهوت في  للفداء والكفارة والخالص. ألن الذي صلب هو رب المجد.

 طبيعة واحدة. وهنا األمر األساسي الالزم للخالص.
لليهود "أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل. ورئيس الحياة  القديس بطرس الرسول ويقول   

 (.١5، ١4: ٣قتلتموه" )أع
موضوع  ر إلى أن المصلوب كان رئيس الحياة، وهذا تعبير ألهي، فلم يفصل الطبيعتين مطلًقا فيوهنا أشا   

 ة وحدتهما من أجل عمل الفداء.ألهمي الصلب
"ألنه الق بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو  قديس بولس الرسول أيًضا في رسالته إلى العبرانيينال ويقول   

 (.١0:٢آت بأبناء كثيرين إلى المجد، أن يكمل رئيس خالصهم باآلالم" )عب
وضع مفي وهنا في مجال آالمه، لم ينس مطلًقا الهوته، إذ أنه من أجله الكل، وبه الكل. هذا الذي قال عنه    

 (.١6:١آخر "الكل به وله قد خلق" )كو
 نفسه حينما ظهر ليوحنا الرائي قال له: السيد المسيحو  
 "أنا هو األول واآلخر والحي وكنت ميًتا". 

(. فهذا الذي كان ميًتا هو ١8، ١7: ١. ولى مفاتيح الهاوية والموت" )رؤآمين "وها أنا حي إلى أبد اآلبدين   
 األول واآلخر، وبيده مفاتيح الهاوية والموت.

 ذا لم يفصل الهوته عن ناسوته هنا وهو يتحدث عن موته.وهك

https://st-takla.org/Feastes-&-Special-Events/Virgin-Mary-Fast/Saint-Mary-Fast_Virgin-Life-Hymns-mp3s-01_.html
https://st-takla.org/Feastes-&-Special-Events/Virgin-Mary-Fast/Saint-Mary-Fast_Virgin-Life-Hymns-mp3s-01_.html
https://st-takla.org/
https://st-takla.org/
https://st-takla.org/Feastes-&-Special-Events/Coptic-Nativity-of-Jesus-Christ-Milad-El-Masih/Coptic-Jesus-Incarnation-Christmas-03-Incarnation-of-the-Word-Book_.html
https://st-takla.org/Feastes-&-Special-Events/Coptic-Nativity-of-Jesus-Christ-Milad-El-Masih/Coptic-Jesus-Incarnation-Christmas-03-Incarnation-of-the-Word-Book_.html
https://st-takla.org/Feastes-&-Special-Events/Coptic-Nativity-of-Jesus-Christ-Milad-El-Masih/Coptic-Jesus-Incarnation-Christmas-03-Incarnation-of-the-Word-Book_.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_257.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_257.html
https://st-takla.org/JESUS-index_.html
https://st-takla.org/JESUS-index_.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_129.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_129.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/019-Wasnt-Judas-crucified.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/019-Wasnt-Judas-crucified.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/03-Questions-Related-to-Theology-and-Dogma__Al-Lahoot-Wal-3akeeda/019-Wasnt-Judas-crucified.html
https://st-takla.org/pub_newtest/Arabic-New-Testament-Books/19-The-Epistle-of-Paul-the-Apostle-to-the-Hebrews/00-ArabicBible-New-Testament-AlInjil-Enjeel-Elkalima__Book-of-Hebrews-Ebranieen-index.html
https://st-takla.org/JESUS-index_.html
https://st-takla.org/JESUS-index_.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/1-Coptic-Terminology_Alef/Amen-Amin.html
https://st-takla.org/Coptic-Faith-Creed-Dogma/Coptic-Rite-n-Ritual-Taks-Al-Kanisa/Dictionary-of-Coptic-Ritual-Terms/1-Coptic-Terminology_Alef/Amen-Amin.html


ينَ  .. ُكوُنوا ٢3 ٢٠١٨ –مهرجان الكرازة للكبار    (44:٢4)مت   "ُمْسَتِعدِ 

 

 إذن فالذي مات هو رب المجد، ورئيس الحياة، ورئيس الخالص، هو أيًضا األول واآلخر.   
إنها خطورة كبيرة على خالصنا أن نفصل ما بين الطبيعتين أثناء الحديث عن موضوع الخالص )اقرأ مقااًل عن    

األنبا تكال في قسم األسئلة والمقاالت(. ولعل البعض يقول: ومن هذا الذي فصل؟!  هذا الموضوع هنا في موقع
أيًضا: إن المسيح اثنان إله  طومس الون  يقول بطبيعتين متحدتين؟! نعم يقول هذا. ويقول معه ع خلقيدونيةمجم أليس

 وإنسان، الواحد يبهر العجائب، والثاني ملقى لإلهانات واآلالم..!
 فإن كان هذا اإلنسان وحده هو الملقى لآلالم، فأي خالص إذن نكون قد أخذناه؟! هنا ونفحص موضوع:   

 الطبيعة الواحدة وا الم رابًعا:
 الالهوت أم الناسوت؟ ؟على الصليب تألم الذي نم :سؤال
  :الجواب

  حقا إن الالهوت غير قابل لآلالم. ولكن الناسوت حينما وقع عليه األلم، كان متحًدا بالالهوت.
مجمع نيقية  فنسب األلم إلى هذه الطبيعة الواحدة غير المحدودة. ولذلك نرى أن قانون اإليمان الذي حدده

، نزل من السماء، وتجسد وتأنس وصلب عنا على عهد بيالطس وتألم وقبر وقام.. ابن هللا الوحيد يقول إن المقدس
بن الوحيد فرق كبير بين أن نقول إن الناسوت وحده منفصاًل عن الالهوت قد تألم، وبين أن نقول إن نقول إن اال

 .تجسد وصلب وتألم وقبر وقام. هنا فائدة اإليمان بالطبيعة الواحدة التي تعطى الفداء فاعلية غير المحدودة

 تألم الالهوت إذن؟ له :سؤال
عة نقول إنه بجوهره غير قابل لأللم.. ولكن المسيح تألم بالجسد، وصلب بالجسد. ونقول في قطع السا :الجواب

 الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة.."."يا من ذاق التاسعة:

 مات بالجسد، الجسد المتحد بالالهوت. فصار موته يعطى عدم محدودية للكفارة.

 : الحديد المحمى بالنار:مثال
 وقد قدم لنا اآلباء مثااًل جمياًل لهذا الموضوع وهو الحديد المحمى بالنار.

 تقع علىتطرق الحديد إنما تضرب الحديد المحمى بالنار ف وهية مثال الالهوت المتحد بالناسوت: فقالوا إن المطرق
 االثنين. ولكن الحديد يتثنى )يتألم( بينما النار ال يضرها الطرق بشيء.

 مع ذلك فهي متحدة بالحديد أثناء طرقه.
أفسس حيث قال:  أساقفة مع القديس بولس الرسول ة جًدا في حديثآية جميل الكتاب وفى صلب المسيح يقدم لنا

 (.٢8:٢0التي اقتناها بدمه" )أع كنيسة هللا "لترعوا
لطبيعة اا على ونسب الدم هنا إلى هللا، بينما هللا روح، والدم هو دم ناسوته. ولكن هذا التعبير يدل داللة عجيبة جدً 

  يوجدالكن أن ينسب في نفس الوقت لالهوت، بال تفريق إذ الواحدة للكلمة المتجسد، حتى أن ما يتعلق بالناسوت يم
 انفصال بين الطبيعتين.
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ينَ  .. ُكوُنوا ٢4 ٢٠١٨ –مهرجان الكرازة للكبار    (44:٢4)مت   "ُمْسَتِعدِ 

 

على  الكنيسة لم يستطع أن يقدم حاًل لموضوع الكفارة والفداء. وقد حرصت نسطور إن انفصال الطبيعتين الذي ناد به
 رتبة على وحدة الطبيعة.، كما لباقي النتائج أيًضا المتهذا الموضوع تعبير الطبيعة الواحدة من أجل أهمية

 ونحن في التعبيرات العادية نقول فالن مات، وال نقول أن جسده فقط قد مات، إن كانت روحه على صورة هللا
 وهبها هللا نعمة الخلود.. والروح ال تموت.

 الواحدة؟ما أهمية اإليمان بالطبيعة 
ستشهاد من أجل الإليمان الاو ضطهاد ال. عزيزتى قد تتساءل لماذا كل هذا اإلصرار والتمسك حتى اعزيزى. 

 ؟ما أهميتها لخالصنا األبدى ؟ى بدعة ضد هذه العقيدةألماذا نحارب ؟ )بطبيعة واحدة هلل الكلمة المتجسد(
ن ها، إذوإن كان الهدف األول من التجسد هو الفداء. والفداء ال يمكن أن يتم عن طريق الطبيعة البشرية وحد    

ي هنا ف للكلمة المتجسد أمر جوهري ال يستطيع أحد أن ينكره )اقرأ مقااًل عن هذا الموضوع اإليمان بطبيعة واحدة
آلالم ي له اوحده هو الذ إن الناسوتموقع األنبا تكال في قسم األسئلة والمقاالت(. وال يمكن أن يتم الفداء إن قلنا 

عين" نا أجملذي لم يشفق على ابنه بل بذله ألجل"ا والصليب والدم والموت. انظر إلى الكتاب كيف يقول عن هللا اآلب:
 (.٣٢:8)رو 
 ويقول أيًضا (.١6:٣يهلك كل من يؤمن به" )يو لكيالوقوله أيًضا: " هكذا أحب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد،     

 (.١0:4يو ١"هو أحبنا أرسل ابنه كفارة لخطايانا" )
حيد، أي األقنوم الثاني، الكلمة.. ولم يقل بذل ناسوته أو أي شيء من إذن فالذي بذله اآلب هو االبن، واالبن الو     

الكلمة، وأيًضا أهمية هذه  هللا هذا القبيل، مع أنه مات على الصليب بالجسد ولكن هذا دليل كبير على وحدة طبيعة
 الوحدة من أجل عمل الفداء.

ذي لنا ته، الويقول أيًضا في هذا المجال عن هللا اآلب، الذي أنقذنا من سلطان الظلمة، ونقلنا إلى ملكوت ابن محب   
 (.١5-١٣ر المنظور.." )كوا:فيه الفداء بدمه غفران الخطايا، الذي هو صورة هللا غي

ذي له حينما يتحدث عن مغفرة الخطايا بدم المسيح، ينسب هذا إلى االبن الذي هو صورة هللا غير المنظور ال    
 الملكوت. وهذا دليل آخر على وحدة الطبيعة واهتمام الكتاب بها في موضع الفداء.

نه ألردياء. يقول إن صاحب الكرم أرسل أخيًرا ابومثال آخر مشابه، ظهر في حديث المسيح عن الكرامين ا    
 لهؤالء الكرامين.

 (.٣9-٣7: ٢١"فلما رأوا االبن.. أخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه" )متى     
قت إن نا الو وهنا ينسب الموت إلى االبن، ولم يقل إلى ناسوته. فما أعمق هذا الكالم عن الطبيعة الواحدة. ويعوز    

 بهذا اآلن. نكتفياألمثلة.  تحدثنا عن باقي
ال يفصل مطلًقا بين طبيعة المسيح  -نفسه السيد المسيح وعلى لسان-في كل هذه األمثلة نرى أن الكتاب     

 .ابن اإلنسان ما يقوله عنناسوتًيا أو الهوتًيا، إنما يتكلم عنها كطبيعة واحدة ما يقوله عن ابن هللا، هو 
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ينَ  .. ُكوُنوا ٢5 ٢٠١٨ –مهرجان الكرازة للكبار    (44:٢4)مت   "ُمْسَتِعدِ 

 

 ة:شهادة نصوص كتابيخامًسا: 
 تثبت الطبيعة الواحدة: الكتاب كثيرة منآيات 

ه بشهادة من هللا اآلب نفسه يقول عن يسوع الذي يعمده يوحنا المعمدان "هذا هو ابني الوحيد الذي  -١    
 (.١7:٣سررت" )متى 

 صل عن الهوته لحظة واحدة وال طرفة عين.وطبًعا لم يقل هذا هو ناس، ألن ناسوته غير منف    
 سدة.وعبارة )هذا( ال تطلق على اثنين، بل على مفرد. وهنا تطلق على الطبيعة الواحدة التي للكلمة المتج   
، إذ أشار إلى المسيح وقال " هذا الذي قلت عنه إن الذي يأتي القديس يوحنا المعمدان ونفس التعبير قاله -٢    

 (.١5،٣0: ١بعدى صار قدامى، ألنه كان قبلي" )يو
فصل بين الناسوت فكيف يكون بعده وقبله؟ إنه بعده في الميالد الجسدي، وقبله بالالهوت. ولكن المعمدان ال ي   

قبلي. واضح هنا وحدة الطبيعة. إن الذي يعمده هو  ( كانالكلمة المتجسديقول )هذا( الذي أمامي ) والالهوت، وإنما
 نفسه الذي كان قبله.

وحيد الذي هو في حضن اآلب خبر" " هللا لم يره أحد قط. االبن ال القديس يوحنا اإلنجيلي يقول -٣    
 (.١8:١)يو

ذي د. فهل الحينما تجس كال شواالبن الوحيد هو هللا الكلمة، األقنوم الثاني، فكيف أنه أعطانا خبًرا عن اآلب؟     
ى ليل علخبر هنا هو الناسوت، إنه يقول عنه " االبن الوحيد الذي هو في حضن اآلب " بينما خبرنا ناسوته. وهذا د

 الطبيعة. وحدة
لذي كان من البدء، الذي سمعناه الذي رأيناه الذي " ا الرسول في رسالته األولى ونفس الكالم يقوله نفس -4   

(. وإنه يقول عن هذا الذي رأوه ولمسوه إنه الذي كان من البدء أي هللا: فكيف رأوا ١:١يو١شاهدناه ولمسته أيدينا" )
 هللا ولمسوه، إال إن كان هو الكلمة المتجسد. ألن الكالم هنا ليس عن الناسوت وحده وال يلمس باأليدي.

مع الرجل الذي ولد أعمى ومنحه الرب البصر. إنه يسأل من  السيد المسيح وبنفس المعنى نأخذ حديث -5    
 (.٣7-9:٣5، فيقول له الرب " قد رأيته. والذي يتكلم معك هو" )يوابن هللا هو
قول يألنه  وابن هللا هو هللا الكلمة أي الالهوت. والذي يتكلم معه أهو الناسوت؟ ال يمكن أن يكون الناسوت وحده 

 (.١6:٣تى ١فهو هللا المتجسد، الذي ظهر في الجسد )له إنه هو ابن هللا. إذن 
" وجميعهم شربوا شراًبا واحًدا  سيناء عن بنى إسرائيل حينما كانوا في برية القديس بولس الرسول يقول -6    

 (.4:١0كو ١روحًيا، ألنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح" )
هم كون معيؤالء، كانوا في برية سيناء قبل ميالد المسيح بأربعة عشر قرًنا. فكيف والمعروف أن بنى إسرائيل ه    

ال إلمسيح ايرتوون منه؟ إال لو كان يتكلم عن الطبيعة الالهوتية التي هي هللا الكلمة. وهللا الكلمة لم يصر اسمه 
 ده.ة المسيح ووجوده قبل مولبتجسده. ولكن نظرا للطبيعة الواحدة، لم يستطع الرسول أن يفصل. فتكلم عن أزلي
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ينَ  .. ُكوُنوا ٢6 ٢٠١٨ –مهرجان الكرازة للكبار    (44:٢4)مت   "ُمْسَتِعدِ 

 

كو ١" )الحيات ويتابع الرسول كالمه بنفس المعنى فيقول " وال تجرب المسيح كما جرب أناس منهم فأهلكتهم    
9:١0.) 

 (؟١١:٢من الذي سجد له المجوس )متى  -7    
 هل سجدوا لالهوت وحده؟ كال، إنهم سجدوا لطفل في مزود وقدموا له هدايا. أم تراهم   

 سجدوا للناسوت؟ إن الناسوت ال تقدم له العبادة.
 إذن ال جواب سوى أنهم سجدوا لإلله المتجسد، كما سجد المولود أعمى فيما بعد.    

إنما و ترام. جد الذين كانوا في السفينة لما انتهر الرب الرياح ومشى على الماء لقد سجدوا له ليس مجرد احوكما س   
 (.٢٣:١4"جاءوا وسجدوا له قائلين: بالحقيقة أنت ابن هللا" )مت 

 متجسد.لكذلك نسأل: من الذي مشى على الماء وانتهر الريح؟ أهو الالهوت أم الناسوت؟ ال شك أنه الكلمة ا -8    
 وهكذا باقي المعجزات: من الذي كان يصنعها؟ أهو الالهوت وحده؟    
هدب  (. وما معنى أن نازفة الدم لمست40:4إذن ما معنى عبارة " كان يضع يده على كل واحد فيشفيه" )لو    
، اطينً  (. وفي شفاء المولود أعمى. من الذي تفل على األرض وضع من التفل٢9غ 5فشفيت )مر ثوبه
 (؟ 6:9عيني األعمى )يوبالطين ىوطل
ديس لقال شك أن الذي صنع هذه المعجزات كلها وشبيهاتها كثيرات هو السيد المسيح "الكلمة المتجسد" ويقول ا   

بارة (. الحظ هنا ع٣0:٢0يوحنا اإلنجيلي " وآيات أخرى صنعها يسوع قدام تالميذه لم تكتب في هذا الكتاب" )يو
 )يسوع(.

 الواحدة شاملة فيه. ، فلن ندخل تحت حصر، ألن لغة الطبيعةالكتاب نكتفي بهذه األمثلة اآلن، ألننا لو تابعنا ما في 
 الخلصة:

ها بلمقصود انؤمن ب "طبيعة واحدة للسيد المسيح"..  واحدة(أننا ككنيسة ارثوذكسية )ال خلقيدونية.. أى تؤمن بطبيعة 
 الكلمة ة )هللاليس الطبيعة الالهوتية وحدها، وال الطبيعة البشرية وحدها، إنما اتحاد هاتين الطبيعتين فى طبيعة واحد

 وهذا اإليمان سر خالصنا وما تسلمناه من آباؤنا الرسل. المتجسد(
.. + تسعى الكنيسة القبطية جاهدة فى حوارات الهوتية مستمرة بين الكنائس للوصول إلى صيغة واحدة لإليمان

 نصلى أن تكتمل ليكون الجميع واحًدا.
 كتاب قداسة البابا شنوده الثالث )طبيعة السيد المسيح(. المرجع:

 

https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/06_H/H_258.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/06_H/H_258.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/26_HA/HA_17.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/26_HA/HA_17.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/26_HA/HA_17.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/16_TAH/TAH_43.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/16_TAH/TAH_43.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/16_TAH/TAH_43.html
https://st-takla.org/Holy-Bible_.html
https://st-takla.org/Holy-Bible_.html
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 يس حبيب جرجسالقد  - 3
 

 سنوات 6وهو يبلغ من العمر  م١88٢فى عام تنيح والده و  ،م من والدين تقيين١876عام  ىولد بالقاهرة ف -

 م١89٢عام  ىاألقباط الثانوية ف ةوأنهى دراسته بمدرس  -

 عاش في عصر مظلم، لم يكن فيه وعاظ، وال أساتذة لالهوت.   -
، ولدددم ١89٣الحديثددة سددنة  كددان حبيددب جددرجس أول طالددب التحددق باإلكليريكيددة -

 !!ين فكان يقوم بتدريس زمالؤهمدرسيكن بها 

وتخددرج ليتددولى التدددريس فددي اإلكليريكيددة. وكددان يقددوم بتدددريس الالهددوت والددوعظ،  -
ويضع، ويضع الكتدب الروحيدة. ووضدع كتداب )أسدرار الكنيسدة السدبعة(، وكتداب 

د مدرسدددين )الصدددخرة األرثوذكسدددية(، وكتددداب مدددارمرقس الرسدددول. وأخدددذ فدددي إعددددا
 للدين.

 وأصدبح حبيدب وفى غيرة عميقة شعر حبيب جرجس أن اإلكليريكية هي مسئوليته. فبدأ يدرس زمالءه وهدو طالدب. -
 ، وصار أشهر واعظ فى جيله.قرن  نصف امتداد ىالقبطية عل لألجيال اومعلمً  اومخططً  اجرجس مربيً 

 أغسدطس ٢١ ىفد وفاتده ىحتد م١900 عام منذ ،سامعيه ىيؤثر ف ،غزير المعلومات ا،وكان جهورى الصوت، قويً  -
 .م١95١

 ى أمدوالأولدم يكدن معده  ة،كليريكيدا ةإنشداء مدرسد وهدي ةالبابا كيرلس الخدامس لمهمدة صدعب اختياروقد وقع عليه   -
جع النداس فسدافر حبيدب جدرجس إلدى أنحداء مصدر يدتكلم ويعدظ ويشد ،فأرسل حبيب جدرجس لجمدع التبرعدات ،للبناء

لددذلك حبيددب جددرجس مكانيددات، يعتددذر لعدددم اإلمكانيددات إنمددا جاهددد إليجدداد اإل لددم .كليريكيددةاال ةويوضددح لهددم أهميدد
 نبدا أنطونيددوس طريددق الرهبندة، هكددذا حبيددبيقددود طريقدًا، وكمددا قدداد األ الددذيهددو الشدخص  ،pioneer)ُيطلدق عليدده )

 جرجس قاد طريق التعليم الدينى فى عصره.
  

 م١9٠٠ن حبيب جرجس يؤسس مدارس األحد سنه ياكوذرشيال ا
 

ففكر فى اإلهتمام  ،ن كافية للنهوض بالكنيسة القبطيةتعليم الكبار لم تكرأى حبيب جرجس أن خدمته بالوعظ و و 
 قامتالذي العمود الرئيسى  لمدارس األحد هو هوكان تأسيس ،م١900باألطفال الصغار فأسس مدارس األحد سنه 
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كنائس فى ربوع المدارس األحد فى  انتشرتولما  ،عشرينو فى القرن العشرين والواحد لقبطية عليه نهضة الكنيسة ا
 االتجاه هذا ىعل وشجعها. كتبً و  مناهجو  ،ج وكتب والئحة فوضع لها الئحةرأى أنها تحتاج إلى مناه ،مصر وقراها

 ،إيمانهم معرفة ىف وتعميقهم األطفال تعليم بضرورة ١899 امع الخامس كيرلس البابا أصدره الذي ى البابو  المنشور
 المسيحية للتعاليم اوفقً  األطفال بيةتر  هوو  عينيه نصب جرجس حبيب القديس وضعه الذي ى األبو  الهدف كان هنا من

 .وطنهم خدمة ىعل وتعويدهم فيهم الوطنية روح وبث
 للخدمة االنضمامعلى  يشجع الشبابفكان يحث و  ،ولها من طاقات الشبابوكان كالشعلة المنيرة تنير كل ما ح 
، سةالكني دة علىلكن الفكرة الحديثة كانت غريبة فى عيون األقباط وجديحتى يتمرنوا ويتدربوا. و  الكلية ةخاصة طلبو 

م إلى ث ،ايًض أالمدن  ىباقو  لإلسكندريةالقاهرة ثم امتد  ىمدارس األحد ف شارنتاالصبر والمثابرة زاد ولكن مع الصالة و 
 ١949 سنة هيوني ىوف، وأثيوبيا دانمدارس األحد إلى السو  ةفى الكنائس وامتدت خدم درسواالقرى حيث خرج الخدام ي

 الصاعدة باألجيال الوصول فهدب ىالقبط الشباب وجامعة األرثوذكسية القبطية األحد لمدارس ىاألساس النظام أصدر
 من واإلنسانية لوطنا خدمة يستهدف   متكامال إعدادا ىالمسيح ى المصر  اإلنسان إلعداد، النقية الدينية المعرفة ىإل
 قواعد يقلتطب والتربوية الدينية البحوثمعتمًدا على . ووطنه ستهكني ىف احيً  اعضوً  يكون  أن ى أخر  ناحية ومن ،حيةان

 الطفل ذهن حشو الدين تدريس من الهدف يكون  ال وأن ،ىالدين التدريس ىف النفس علم وأصول، الحديثة التربية
المبادئ تعامل مع الحياة بيكإنسان مسيحى  ،اليومية حياته ىف طبيقهابت له الفرص تاحةإب بلالدينية  بالمعلومات

 .المسيحية التى أساسها المحبة
 

 ،األرثوذكسية القبطية األحد لمدارس العام المنهج بإعداد حداأل مدارس خدمة ىف التنظيمية جهوده جرجس حبيب عدأ و 
 لتجربة للمدارس عام فرصة ىأعط إذ التربوية النظريات أحدث جرجس حبيب واتبع ،الخدام بين الوحدة تحقيق بهدف

 .فاعليتها لتبرز التربوية والنظم للمناهج فرصة إعطاء ىف الحديث ى التربو  كما يحدث فى األسلوب المناهج
 فتتحأفد ،القريدة وشداب طفدل بدين العالقدة لتوثيدق والمشدروعات المنداهج امخطًطد القريدة وشداب لطفل اهتمامه وجه اأيًض و 

 مدن اقسدطً  ينالوا لم الذين من والكبار األطفال ليتعلم المتعلمين من القرية شباب بها يقوم األميةلمحو مسائية فصوالً  لهم
 :مثدل ،ى ألخدر ا الدينيدة والكتدب المقددس الكتداب قدراءة ىإلد بهدم الوصول ىف ذلك ألهمية والكتابة القراءة ءىمباد ،التعليم
وبالنسدبة ، آلخدر حدين مدن هداإلحيائ ىدعد ىالتد بالقريدة البسديطة الدينيدة الحفدالت مدن لنمداذج خطدط كمدا ،الكنيسة تاريخ
ا لمدددارس األحددد مكتددوب عليهددا آيددات مددن الخددارج مجهددزه خصيًصدد ةكددان حبيددب جددرجس يسددتورد صددور ملوندد أثيوبيدداإلددى 

م جدد إنسدان اهدتلم يو ة: "كليريكيإلا ىتتلمذ ف الذييقول عنه قداسه البابا شنودة الثالث  أثيوبيا ىللخدمة ف ةمهريألباللغة ا
لغيدرة مدن النشداط وا ةمملدؤ  ةالدرب حيدا ىعداش فد الدذيرشيدياكون حبيدب جدرجس ذنا األاستأهتم به أ مثلما  ىينبالتعليم الد

 ."ومازال يعيش ،ين من األقباطيقلوب المال ىعاش فو 
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 يب جرجس وتدريس الدين فى المدارساألرشيذياكون حب
وعّلم الوعظ وأصبح معلم  ،هوتحبيب جرجس هو أول مدرس دين. ثم أوجد علم الالهوت وأصبح هو معلم الال

 كان رجاًل سابًقا لعصره. ،الوعظ. هو أيًضا أول من نشر أقوال اآلباء فى مجلة الكرمة
 

د وضع أمامه زيادة عدد الطالب وزيادة عد ،ةكليريكيالا لعين البابا كيرلس الخامس حبيب جرجس مديرً وحين 
ية للغة العربعناية بااللغتين العبرية واليونانية وزيادة الو لم النفس وع والفلسفةدخل فيها تدريس مواد المنطق أو  ،المدرسين

ظيف نستوى م ىلمبيت الطالب ليكون ف ىوالقبطية والتاريخ. كما اهتم برفع مستوى المعيشة بالقسم الداخل ،واإلنجليزية
 ةريكيكلياال الجدد من خريجى الكهنة ةن يكون رسامأ ةساقفألطلب من ا ةكليريكياللما رأى البابا ازدهار ا ،الئق مريح

لثالث الجامعات( وكان قداسه البابا شنودة ا ى)لخريج ىالجامع الليليم أنشا حبيب جرجس القسم ١946عام  ىفقط ف
ى عل نتيجة لنشاط حبيب جرجس وخدمته النارية وهب كثير من األقباط أراضيهم للصرف من إيرادهاو  .أول خريجيه

 ة.كليريكيالا
 ِكتاباته:

 .(مجلة الكرمة)حبيب جرجس القديس ر أصد
كما أصدر أكثر من ثالثين كتاًبا في شتى العلوم الدينية: في الروحيات 

(، وكتاب أسرار الكنيسة السبعة)كتاب  منها الكنسيوالعقيدة والتاريخ واإلصالح 
أصدر أيًضا كتًبا في  ،(مارمرقس الرسول)(، وكتاب الصخرة األرثوذكسية)

 في الشعر. وايضا كتبا اجتماعاتنا،ولنا ننرم بها فى  التى ما الترانيم

 

 

 سياكون حبيب جرجذرشيأل نياحه ا
 

 ىجهدداد روحدد ىعاشددها فدد ةبعددد حيددا ،اعاًمدد 75م عددن ١95١أغسددطس  ٢١اء عيددد العددذر ة عشدديحبيددب جددرجس  تندديح
 الكنيسة. ةخدم ىعطاء مستمر فو 

 يمددالجسددده  عاًمددا علددى نياحتدده فوجددد 4٢ وبعددد أكثددر مددن ،جددرجسرفددات األرشدددياكون حبيددب علددى قددد تددم الكشددف 
 أيضا مالبسه ما تزال بحالتها لم تتطرق لفساد القبر ،وصالبة العظامالتابوت طواًل وعرًضا في تماسك 

م افتتح قداسه البابا شنودة متحف حبيب جرجس في األنبا 8/١990/ ٢١وفي ِذكرى نياحة حبيب جرجس يوم  
  ،رويس
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 ة حبيب جرجساعتراف المجمع المقدس بقداس
باء آلبحضور ا ٢0١٣يونيه  ٢0 وقام المجمع المقدس فى عهد قداسة البابا تواضروس الثانى وفى جلسته فى 

 ،تبنى على اسمه الكنائس ،األساقفة أعضاء المجمع المقدس باالعتراف باالرشيذياكون حبيب جرجس بكونه قديس
 .فى القداس ويذكر فى المجمع ، تشفع بهويُ 

 

 

 

 

 ل قداسة البابا شنودة الثالث عن القديس حبيب جرجسمن أقوا
 

 ،ًيدارجداًل روح حينما يتكلم كان وديًعا هادًئدا نجدد فيده روح األبدوة. كدان ،ومحبوًبا جًدا ،ومحًبا جًدا ،كان طيًبا جًدا -١
قدب اللقدب ال يصدنعه لكدن هدو مدن يعطدى الل ،له مركزه وسدط األسداقفة ،إنه يذكرنى بالقديس إسطفانوس الشماس

 قيمته.
 

بدل كدان لسدان حالده: ال توجدد اكليريكيدة نعمدل  ،لقد عاش فى ظدروف ضدعف ولدم يعتدذر لظدروف هدذا العصدر -٢
 ،رال يوجدد وعداظ نعمدل وعاًظدا.. إذ كدان هنداك ضدعف فدى العصد ،ال يوجد تعليم نعمل تعليًمدا دينًيدا ،إكليريكية

 تلك هى طريقة حبيب جرجس.. ،ونشتغل ونكّون جياًل جديًدا نبنيال نذم هذا العصر إنما 
 

يس وكأنده يقدول: لد ،فى أيامه ظدل يعمدل ويعلدم ويعدد جدياًل جديدًدا ،حبيب جرجس يمثل العمل اإليجابى والبّناء -٣
ولكددن عملددى أن أعمددر وأبنددى. لددم أره ينتقددد أحددًدا رغددم أن الددبعض هدداجموه علددى  ،مددن شددأنى أنددى أنتقددد الخددرب
 يرد على أحد بل يستمر فى عمله اإليجابى. لكنه لم يكن ،الرغم من كل عمله الجبار

 

كدل االكليدريكيين لدم يكوندوا ليوجددوا لدوال حبيدب جدرجس.. فدنحن  ،لوال حبيب جرجس لم تكن هناك مدارس أحد -4
 نجتمع لنكرم هذا اإلنسان وفاًء له.

 بركة شفاعة القديس حبيب جرجس تكون معنا جميعا آمين
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  هر التسبيح   -4
 
 

 لقبطىا مقدمة: التقويم
القديم  تخذ المصرى اوقد  .ق.م 4٢4١أقدم تقويم فى األرض، إذ يرجع على األقل إلى عام ، وهو هو التقويم الفرعونى
و ألمع نجم وه )وبالعبرية "الشعرى اليمانية"( سيدت، وأسمه بالمصرية "Seiriosمسمى باليونانية " اً أساس تقويمه نجم

ين حسبوا الفترة ب .سنة ضوئية عن األرض 8.5 حواليب األكبر ويبعد كوكبه إلى مجموعة الد ينتمي .فى السماء
مدة الباقية يوًما، ثم أضافوا ال ٣0شهًرا، كل شهر ١٢وربع اليوم، وقسموا السنة إلى  اً يوم٣65ظهوره مرتين فوجدوها 

 ،اتكل ثالث سنو خمسة أيام وربع وجعلوها شهًرا وأسموه الشهر الصغير، على أن يكون عدد أيامه خمسة أيام  وهي
ستة  يوًما، وفى السنة الرابعة يكون عدد أيام هذا الشهر الصغير ٣65وسميت سنوات بسيطة وإجمالى عدد أيامها 

 يوم. ٢9والتى يكون فيها شهر فبراير  ،يوًما ٣66وسميت بالسنة الكبيسة، وإجمالى عدد أيامها  ،أيام

 أواًل: أهمية شهر كيهك وسهراته
 أتى من أهمية التجسد. قد نهتم بشكل المزود وشجرة الميالد وننسى صاحب العيد الحقيقى!أهمية هذا الشهر ت

 ميالد وتجسد السيد المسيح هو أقوى حدث عاشته البشرية كلها. معجزة بكل المقاييس بدل وأعظدم معجدزة. إلده عظديم
ففضددل أن ينددزل هددو بنفسدده حتددى  لمجددده، نرتقدديسددمح وتواضددع ورضددى أن ينددزل إلينددا، ألندده لمعرفتدده أننددا ال يمكننددا أن 

 د هلل.يرفعنا. ومن هنا جاءت أهمية هذا الشهر. ألنه بميالد ربنا يسوع المسيح استعدنا كرامتنا وصارت مكانتنا كأوال

 :التسبحة الكيهكية
لك ُتصلى على مدى شهر كيهك، وهو المدعو بالشهر المريمى، ويطلق عليها سبعة وأربعة، وذ وهيلها طابع خاص، 

 وأربعة هوسات خاصة بتسبحة نصف الليل. ،رة إلى سبع ثيؤطوكيات خاصة بالعذراءإشا
ثيؤطوكيدات )مددائح  7هوسات )تسدابيح( و 4تتكون من: كما تسميه الكنيسة الكاثوليكية  وهي( 4و 7تسبحة كيهك )

 أبصاليات )تراتيل(. ولها ابصلمودية كيهكية تخدم شهر كيهك أو الشهر المريمى. 7العذراء(؛ 
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 ( مش أرقام تانى؟4و7ليه )
لوالهدا  ألن السهرات الكيهكية نصلى فيها بنظام معين، هى أغلبها مدح فى السديدة العدذراء أمندا الطداهرة النقيدة، التدى

 ما جاء المسيح وما كنا لننال الخالص.
 ( عبارة عن:4و7) 

 ( ثيؤطوكيات7) ( هوسات4)
، معناهدا wc\كلمة هدوس مدن القبطيدة 

 تسبيح.
 اني روحية نسبح فيها ربناهي أغ

= والددددددة )والددددددة  هللا، طوكدددددوسثيئدددددو = 
 اإلله(.

تسددددابيح وتماجيددددد تخددددص العددددذراء والدددددة 
 اإلله لكل يوم من أيام اإلسبوع.

 
 ماذا تعرف عن شهر كيهك؟

 نسبة الى اإلله )كا هاكا( اله الخير؛ أو الثور المقدس المعروف عند  -١
أعيدداد أوزيددريس عنددد المصددريين القدددماء. وقددد خصصددته الكنيسددة مددن كددل عددام العامددة بالعجددل آبدديس. وفيدده يحتفددل ب

 لتمجيد العذراء لما نالته من النعم.
مدن أشدهر أمثالده "صدباحك مسداك تقدوم مدن فطددورك تحضدر عشداك". وهدذا يعندى أن سداعات النهدار أقصدر مددن  -٢

 ساعات الليل.
ج امدون عيدد المديالد المجيدد. ويمتداز باإليقداع المدبهيبدأ الطقس الكيهكى مدن بدايدة شدهر كيهدك وحتدى مدا قبدل بر  -٣

مددع المالئكددة فددى عددرس السددماء  أن تشددتركالسددتقبال طفددل المددذود، ممزوجددًا بالخشددوع إلعددداد الددنفس بالتوبددة لتسددتطيع 
 واألرض بالمسيح المولود.
 :بع  الكلمات المستخدمة فى التسبحة معانيمعلومات ضرورية... 

(. : )السنوى والكيهكىواالبصالمودية نوعانمجموعة صلوات التسبحة،  يحوي  لذياهى الكتاب  ابصالمودية: -
 …ةالتسابيح الكنسي يحوي  الذيوهو الكتاب  (مزمور ىبمعن بصالموساال)صل األ يونانية ةكلم وهي
 كلمة قبطية معناها تسبيح.  هوس: -
 كلمة يونانية معناها ترتيلة أو ترنيمة.  ابصالية: -
 ة يونانية معناها تمجيد لوالدة اإلله. كلم ثيؤطوكية: -
 كلمة قبطية معناها تفسير.  :لبش -
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 كلمة يونانية معناها تمجيد. ذكصولوجية: -
 مثل السنكسار لشرح سير القديسين.  وهي ،كلمة يونانية معناها تسبيح بالتبادل :ampfonarionدفنار  -
وذة من مأخ وهي "األحد، االثنين، الثالثاء" ،باأليام الثالثة الطريقة التى تميز األلحان التى تختص وهي لحن آدام: -

 ثيؤطوكية االثنين التى تبدأ بد "آدام". 
لسبت"، الطريقة التى تميز األلحان التى تختص بأيام: "األربعاء، الخميس، الجمعة، ا وهي)عليقة(  لحن واطس: -

 مأخوذة من ثيؤطوكية الخميس التى تبدأ بد "العليقة". وهي

 تيب تسبحة شهر كيهكتر 
 وبعد كل هوس: مديحة وطرح ما يقال قبل كل هوس: ابصالية ومديحة

 تين ثينو "قوموا يا بنى النور". -٢   صالة نصف الليل. -١ 

 مديحة أجيوس أوثيئوس. -4    الهوس الكيهكى.  -٣

 مديحة على الهوس األول.  -6  ابصالية على الهوس األول.  -5

 لبش الهوس األول.  -8    الهوس األول.  -7

 طرح على الهوس األول.  -١0  مديحة على الهوس األول.  -9

 مديحة على الهوس الثانى.  -١٢ابصالية على الهوس الثانى.         -١١

 لبش الهوس الثانى.  -١4الهوس الثانى.                         -١٣

 وس الثانى. طرح اله -١6مديحه على الهوس الثانى.            -١5

 مديحة الهوس الثالث.  -            ١8ابصالية للهوس الثالث.  -١7

 رتلوا للذى صلب عنا.  -٢0الهوس الثالث.  -١9

 لحن "تينين".  -٢٢ مديحة على "رتلوا للذى صلب عنا".  -٢١

 طرح على الهوس الثالث. -٢4   نتبعك بكل قلوبنا. -٢٣

  الذكصولوجيات. -٢6    المجمع.  -٢5

 الهوس الرابع.  -٢8  ابصالية على الهوس الرابع.  -٢7

 ابصالية العيد أو المناسبة )كيهك(.  -٣0  طرح الهوس الرابع. -٢9

 ثيؤطوكية اليوم "تذاكية".  -٣٢    ابصالية اليوم.  -٣١

 الدفنار. -٣4 أو الشيرات فى يوم السبت.  –اللبش  -٣٣

 يا هللا ارحمنا. -٣7 ان. قانون اإليم -٣6 ختام الثيؤطوكية.  -٣5
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 ثانًيا: رحلة التسبحة فى شهر كيهك
ن اإلنسا هو أرقى أنواع الصالة ألنه يعكس إحساس اإلنسان بعمل هللا، ويشعره أنه قريب من هللا، ويقترب التسبيح 

 تسبيحى الأو عمل السمائيين. ف ،من الصورة المالئكية فى التسبيح، لذلك يقال عن التسبحة: إنها طعام المالئكة
 يشترك الكيان كله فى تقديم الذبيحة... الجسد والقلب واللسان والعقل )الذهن(...

 خدمات(3+ تبدأ رحلة التسبحة بصلة نصف الليل )
 ( وهو إنجيل انتظار الرب فى رجاء. ١4-١:٢5+ بإنجيل الخدمة األولى مثل العذارى )مت 

رب فبعدد انتظدار الد -(، وهو إنجيل التوبة وسكب الطيدب 50-٣6:7 + ثم إنجيل الخدمة الثانية، المرأة الخاطئة )لو
 نتقابل معه فنقدم له دموع التوبة وطيب المحبة له.  ،فى رجاء

و فددإذا تقابلنددا مددع هللا بالحددب والتوبددة فهدد -( إنجيددل القطيددع الصددغير 40-٣٢:١٢+ ثددم إنجيددل الخدمددة الثالثددة، )لددو 
وات، فنصدددددرس مدددددع سدددددمعان الشددددديخ: "اآلن يدددددا سددددديدى تطلدددددق عبددددددك يعطيندددددا وعدددددوده اإللهيدددددة بميدددددراث ملكدددددوت السدددددم

 بسالم...".نحن اآلن نتمتع بالحضرة اإللهية فنبدأ بالتسبيح.
 + قوموا يا بنى النور. 

المجاد ن: "هدفنا من السهر هو التسبيح الدائم لربنا يسوع المسيح، فنقدم له التمجيد ونكون فى اسدتعداد لمالقاتده قدائلي
 " لك يا محب البشر

وإذ  ،ىوبعد أن انتظرنا عريسدنا السدماوى، وقددمنا لده دمدوع توبتندا وطيدب حبندا وأعطاندا وعدوده اإللهيدة بدالميراث األبدد
سدبيح تصرنا فى شركة مع السمائيين قد أيقظنا قلوبنا وعقولنا لكى تعدى أنهدا تقدف أمدام رب الجندود، فنرفدع أصدواتنا فدى 

 النصرة.
 ملحوظة:

ام أليام اآلداطوكية فى يوجد ختام لثيؤ  الثيؤطوكية واللبش، كما يظهدددر فدددى لحدددن م والواطدددددسالفرق بيددن لحددن اآلدا
 لأليام الواطس   وغيدره

 + الهوس األول: 
وشعب هللا، وكيف أخرجهم الرب بيد  من سفر الخروج: يحكى عن موسى ١5الهوس األول هو عبارة عن اإلصحاح  

امهم. ظيم أمن مستحياًل أن يعبروا البحر األحمر! العدو فرعون وجنوده وراءهم والبحر العقوية وذراع عالية، وكيف كا
 وفيه تسبحة موسى التى سبح بها الرب بعد عبورهم البحر األحمر وإنقاذهم من فرعون. 

خالل  منيرمز البحر األحمر إلى المعمودية التى ندخل فيها فيغرق فرعون "الشيطان" فننجو نحن من عبودية إبليس 
"عصا موسى" التى هى إشارة لخشبة الصليب. نرتل تسبحة النصرة التى أعطاها لنا هللا بالغلبة على إبليس 

 بالمعمودية. وإذ أعطانا أن نكون أوالد هللا فلذا نرتل تسبحة الشكر فى الهوس الثانى. 
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 " ١35+ الهوس الثانى: هو عبارة عن المزمور "

 لذياه هو إلى األبد رحمته": فهى تسبحة الشكر التى تقدمها الكنيسة هلل من أجل محبت "اشكروا الرب ألنه صالح وأن
عمله   علىويعولنا كل يوم ويرشدنا بروحه القدوس الساكن فينا. وإن كنا نشكر هللا ،أنقذنا من الموت وأعطانا الحياة

.. ن الناروالتجارب نجد هللا فى وسط أتو معنا فهذا ال يعنى زوال األلم أو التجارب عنا، ولكن وسط كل هذه اآلالم 
 ". اشكروا الرب ألنه صالحفنهتف مع الثالثة فتية القديسين فى الهوس الثالث: "

 - أسرتى –الشهر نشكره على أحدها: )الصحة  أيام منأمر نشكر ربنا عليهم، ففى كل يوم  ٣0علينا أن نبحث عن 
 .(خ.... المتاعب أبعدها عنى -شرور حفظنى منها -أصدقائى –الذكاء  –كنيستى 
 

 + الهوس الثالث 
" التى شدرخ وميشخ وعبدناغوالهوس الثالث هو تسبحة الثالثة فتية القديسين: "

فى "تتمة سفر دانيال" الذين ألقوا في أتون  وهيسبحوا بها هللا فى وسط أتون النار 
 النار ألنهم رفضوا السجود للتمثال الذهب.

ى أتون النار". هذه مجرد عبارة نقولها. ولكن هل يمكن أن "الثالثة فتية ألقوا ف
نتخيل أنه مطلوب منا الدخول فى حريق إلنقاذ شىء غال علينا؟ أعتقد أننا سوف 

نفكر كثيرًا قبل اإلقبال على مثل هذا العمل. ولكن إن كان مطلوبًا منى إنقاذ بيتي أو )حياتى األبدية(، فاألمر 
 مختلف!!

جعلنا ال نلقى فى أتون النار بالمعنى الحسي، ولكن يمكن أن يكون في حياتنا مشاكل وضيقات تفي أيامنا هذه قد 
 نشعر وكأننا في أتون.

ط من وس في هذا الهوس نطلب من هللا أن يرافقنا فى أتوننا، وينزل معنا إلى المشكلة ويساعدنا فى حلها، ويخرجنا
فينا لكن يكفى األتون )المشكلة(، حتى لو لم تحل هذه المشكلة، و  النار، ويفرحنا ليس بحل المشكلة ولكن برؤيتنا له

 أننا تمتعنا برؤية ابن هللا معنا يرافقنا في أتوننا اليوم.
ارد ويحولهدا إلدى نددى بد ،وهذا الهوس ُيظهر عناية هللا بأوالده وهو يتمشى معهم ويحتضنهم فى وسدط ندار هدذا العدالم

 : لتعلنتسبحة الثلثة فتية ترتلها الكنيسة 
 أن نار هذا العالم الزمة لتجربة الكنيسة، ولكن هللا فى وسط األتون يحول النار إلى ندى بارد.  -

 أن السالم الداخلى ال يعنى زوال التجارب واآلالم عنا، ولكنه يعنى وجود هللا معنا وسط النار.  -

 هة".أن التسبحة تحمل معنى الغلبة بقوة الصليب "الرابع شبيه بابن اآلل -
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 هذه التسبحة تجمع فى منظر واحد وجودنا فى الحاضدر الزمندى ووجودندا فدى األبديدة، فدنحن فدى العدالم ولكنندا فدى -
 حضرة هللا كأننا فى السماء.

وإذ نحددن فددى العددالم نتمتددع بحضددور هللا معنددا، فحضددوره يعنددى أيضددًا حضددور السددمائيين المالئكددة والقديسددين، فنصددلى 
 المجمع. 
 المجمع نشعر بعمق الشركة بين الكنيسة المجاهدة والكنيسة المنتصرة. وفى  المجمع:+ 

هم شفاعات فالسمائيين يؤازروننا بالصالة عنا، ونحن نعبر عن اشتياقنا لهم فى الصالة بطلب –فتوجد رابطة حب بيننا
اية نظروا إلى نهعنا. فنحن نطلب صالة القديسين عنا حتى يغفر لنا الرب خطايانا، كما نعمل بوصية الكتاب: "ا

األرضيين، ئيون بسيرتهم فتمثلوا بإيمانهم"، فنتمثل بهم فى احتمال اآلالم والتجارب حتى نهاية الحياة. وإذ اجتمع السما
 وإذ كان التسبيح هو عمل المالئكة، فنقوم بتسبيح هللا وتمجيده معهم.

 ( ١50،١49،١48زامير )مزهو عبارة عن المزامير الثالثة األخيرة من سفر الم الرابع:+ الهوس 
 لنصرة،افالتسبيح هو عملنا فى السماء، فندعو كل الخليقة لتسبح رب القوات. فإذا كان الهوس األول لنشكره ألجل 

 والهوس الثانى: لنشكره ألجل أعماله، والهوس الثالث: لنشكره لوجوده معنا فى العالم.
 ح هللاح وصانع للخيرات. فندعو كل الخليقة معًا فقط لتسبفهذا الهوس هو فقط تسبيح وتمجيد هلل ألنه قدوس وصال

 غاية أخرى. أليالقدوس وليس 
 : هى ترنيمة إلسم ربنا يسوع المسيح.اإلبصالية+ 
ية لها أهم تعلمنا عن العقيدة وسر التجسد، فالعذراء مريم وهي: هى تمجيد لوالدة اإلله "ثيؤطوكوس"، الثيؤطوكية+ 

 د.عظمى بالنسبة لسّر التجس

ب    فى شهر كيهك؟ السيدة العذراءثالًثا: لماذا نطو 
مددن شددهر كيهددك، خصصددت الكنيسددة هددذا الشددهر للتسددبيح  ٢9إذ تحتفددل كنيسددتنا القبطيددة بعيددد المدديالد المجيددد فددى 
 والتمجيد لسر التجسد اإللهى ولوالدة اإلله العذراء مريم.

ألنهددا اسددتحقت أن تكدددون  ،لعدددذراء مددريم والدددة اإللدددهفتسددابيح كيهددك هددى فدددى الحقيقددة سدديمفونية سدددماوية نمدددح فيهددا ا
نا المسددكن المقدددس لإللدده المتجسددد. فمددن خددالل تجسددد ابددن هللا فددى أحشدداء القديسددة مددريم نددرى ابددن هللا سدداكًنا فددى نفوسدد

 بروحه القدوس.
 : فالثيؤطوكيات

 يتكرر فيها اسم السيدة العذراء مريم دليل العالقة القوية التى تربطنا بها.  -

 الثيئوطوكيات بها العديد من ألقاب العذراء مريم، وأيًضا الرموز الخاصة بها. -

 وأيًضا من خالل الثيئوطوكيات توضح الكنيسة سر التجسد وسر الخالص، وأيًضا الهوت السيد المسيح. -
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 : التسابيح فى كيهك
تضدداف العديددد مددن التسددابيح وفددى شددهر كيهددك بصددفة خاصددة، إذ نسددتعد لقبددول ربنددا يسددوع المسدديح الكلمددة المتجسددد، 

 والمدائح األساسية الخاصة بهذا الحدث. 
 سبعة وأربعة ليلة األحد فى شهر كيهك: 

 فى ليلة األحد ُتصلى السبع ثيؤطوكيات كاملة، أما فى باقى أيام األسبوع فتصلى ثيؤطوكية اليوم فقط.
وب ين وهكدذا، باعتبدار أن اليدوم يبددأ مدن غدر + يوم السدبت مسداء ُتصدلى ليلدة األحدد، واألحدد مسداء ُتصدلى ليلدة االثند

 اليوم السابق له.
+ ليلدددة األحدددد ُتصدددلى ثيؤطوكيدددة االثندددين والثالثددداء بعدددد الهدددوس األول، وثيؤطوكيدددة األربعددداء والخمددديس بعدددد الهدددوس 

 الثانى، ثم ثيؤطوكية الجمعة والسبت بعد الذكصولوجيات.
 -مديحددة  -ولكددل يدوم ُتصدلى: )إبصدالية  ،ان ثيؤطوكيدة اليدومأمدا ثيؤطوكيدة األحدد فتكددون بعدد الهدوس الرابدع فددى مكد

 لُبش(. -ثيؤطوكية 
 

 رابًعا: العذراء وسر التجسد اإللهى فى الثيؤطوكيات
يمكددنهم مددن كتدداب التسددبحة اسددتخراج عالقددة السدديدة العددذراء مددريم بالتجسددد مددن خددالل ثيؤطوكيددات  "نشااال للشااباب"

 كية يومى األثنين واألربعاء:األيام. ولنقدم لهم مثااًل على الثيؤطو 
 :أشرق جسديًا من العذراء بغير زرع بشر حتى خلصنا: االثنينثيؤطوكية يوم 

 "تجسد من العذراء... بغير زرع بشر... ألجل خالصنا". -

 "النور أشرق من مريم واليصابات ولدت السابق". -
 ....أرسل وحيده أتى وتجسد منكتطلع ا ب من السماء فلم يجد من يشبهك.ثيؤطوكية يوم األربعاء:  
 وأرسل ابنه مولودًا منها فى ملء الزمان".  ،"اآلب تطلع واختار العذراء مريم -

 "االبن تجسد فى بطن العذراء". -

 + ا ب صنعك والروح القدس حل عليك.... وقوة العلى ظللتك يا مريم 
 الميالد البتولى من العذراء.  -

 س حل عليها وحفظ بتوليتها. والروح القد ،اآلب اختارها -
 + ألنك ولدت الكلمة الحقيقى ابن ا ب.. الدائم الى األبد أتى وخلصنا من خطايانا 
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 هى ولدت هللا الكلمة بالحقيقة.  -

 هللا االزلى المولود من اآلب قبل كل الدهور والدائم الى األبد.  -

 على الكاروبيم  الذي والسماء التى حملت جسدياً  ،+ السالم للعبده واألم العذراء
 ومن خالل ثيؤطوكية األحد يمكنهم استخراج ألقاب السيدة العذراء ورموزها

 مصادر تأليف التسبحة :معلومة
ُكددلُّ " ،وبددذلك يكددون الددروح القدددس هددو صدداحب اإللهددام األصددلى فددى تسددابيحنا الكنسددية ،اسددتقت مندده الكنيسددة تسددابيحها الددذي+ الكتدداب المقدددس هددو النبددع األول 

 اختير من الكتاب المقدس:  (١6 :3تى   ٢)" اْلِكتَاِب ُهَو ُموحًى ِبِه ِمَن هللاِ 
 + مزامير مثل الهوس الثانى والرابع. 

 + تسابيح بعض أنبياء العهد القديم مثل الهوس األول والثالث.
 شهر كيهك. + تسبحة العذراء وزكريا الكاهن تقال فى ليالى اآلحاد من

كما قالت  معا،نتمتع دائما بهذ الرحلة السماوية فى تسبحة شهر كيهك الشهر المريمى ونطوبها  أعزائى تعالوا ختاما:
  ( ونطلب أن تتشفع ألجلنا لكى نكون مستعدين فى حين. آمينهوذا منذ ا ن جميع األجيال تطوبنى)
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 فضيلة التغصب - 5 
 مقدمة :أوالً 

 .ىتعتبر بداية للطريق الروح ىالفضيلة الت ىتعريف ما ه ىيختلف كثير من المرشدين الروحيين ف
دأ بكدل أخطائده ويبد ىحيداة اإلنسدان. يتدرك بهدا الماضد ىنقطدة التحدول فد ىهدالتوبدة  ألن التوبة فالبعض يقول إنها -

 .عالقة مع هللا
القدددديس  . وبهدددذا بددددأجلساااة ماااع الااانفس ومحاسااابتها ىهدددالتوبدددة  تسدددبق ىوالدددبعض يقدددول إن نقطدددة البدايدددة التددد -

 .واالبن الضال نوسأوغسطي

يقددددود  الددددذي. وهددددو التواضااااع وانسااااحاق القلاااابوالددددبعض يقددددول إن بدايددددة الطريددددق وأسدددداس الفضددددائل كلهددددا. هددددو  -
 ويحفظها مستمرة. التوبة إلى

 ىيم. هبخدمة الكلمة. وبها تنكشف لإلنسان مبادئ وق ى. وتأتالمعرفة ىهالطريق الروحى  والبعض يقول إن بداية -
القلب  إنسحاقو  التوبة وإلىيمه وعلى مشاعره، فيبدأ طريًقا جديًدا يوصله إلى محاسبة النفس تؤثر على مفاه ىالت

 .والتواضع
 

ية. ولكن يقولون إن المعرفة والجلوس مع النفس والتأثيرات، كلها أمور نظرية، وقد تكون خارج  بعض القديسين ولكن
ب أو الج، التوبة حياة عمق الى، ىالطريق العمل   ى.هاد الروحهو التغصُّ
 : البدايددة العمليدددة ألى فضددديلة او فدددى الجهدداد والنمدددو الروحدددى، بدددل وألى نجددداح حتددى فدددى الحيددداة العمليدددة، هدددى ،اذن

 فضيلة التغصب 
 

 ماهو التغصب؟ثانيا: 
 

 ىحًقا إن الحياة الروحية بمعناهدا السدليم، هد. الطريق الروحى ىالتغصب هو أن يغصب اإلنسان نفسه على السير ف
 القلدب، ويشدعر ىحيداة البدر والنقداوة بكدل رضد ى، ويسدلك فدى الملكدوت السدماو  ويحدب الخيرويحب  نسان يحب هللاأن اإل

 .شهوة قلبه وهيملء السعادة  ىبأن عشرته مع هللا ه
 

  .بل شك، كل؟ ى ون بهذا المستو أولكن هل كل الناس يبد
 نقطددددددددددة البدددددددددددء إنمددددددددددا  ىسددددددددددت هددددددددددقددددددددددد تكددددددددددون نهايددددددددددة الطريددددددددددق. أو قمددددددددددة العالقددددددددددة مددددددددددع هللا. وليمحبددددددددددة هللا 

بِ   َمَخاَفاةُ  اْلِحْكَماةِ  َبْدءُ الكتاب: " قد يبدأ بالمخافة.. وكما قال مخافدة  سدان إلدى نفسده، فتبددأيسدتيقظ اإلن .(١0: 9)أم" الارَّ
وهدذا . تدخل إلى قلبه، فيخاف من دينونة خطاياه ومن غضدب هللا، ويخداف أن يأتيده المدوت وهدو غيدر مسدتعد لده الرب

 .عوه إلى أن يغير طريقهالخوف يد
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 ؟ طريقة اإلنسان ولكن كيف يغير
 

ايددة ال تكددون قددد ملكددت علددى قلبدده منددذ البدايددة. وهكددذا يكددون التغصددب هددو نقطددة البد محبااة هللا . ألنبالتغصااب هيغياار 
يهدا فث ولدم يتعدود المكدو  الصدالة لم يتدرب بعدد علدىفى الطريق الروحى  الحياة الروحية. إنسان دخل جديًدا ىالعملية ف

ولكندده يغصددب نفسدده  والتأمددل طددوياًل، وليسددت لدده المشدداعر الروحيددة التددي تسدداعده علددى صددالة الحددب والعاطفددة والخشددوع
 .وإن حورب بإنهائها يغصب نفسه على اإلستمرار فيها  الصالة  على

 

 ىت لدده رغبددة فددوأندده متعددب جسدددًيا، وليسددت لديددة قددوة علددى الوقددوف للصددالة، وليسدد يشددعر بالليددل أندده مثقددل بددالنومقددد 
إغصاااب نفساااك علاااى صااالة الليااال. وزدهاااا ) :ماراساااح  واضدددًعا أمامددده قدددول ذلدددك. ولكنددده يغصدددب نفسددده علدددى ذلدددك

، وعلددى الوقددوف أو الركددوع أو السددجود ويغصددب نفسدده علددى رفددع يديدده إلددى فددوق الصددالة يغصددب نفسدده علددىف(.مزامياار
 .مانًعا إياه من الشرود والسرحان وتركيز فكره أيًضا، ،الصالة ىوعلى تركيز حواسه ف

 

 النموب ثالثًا: علقة التغصب
 

ا مفإلى األبد  ىالطاهرة. ثم بعد ذلك تصلالصالة  انتظرت إلى أن تصل إلى"لو  أحد اآلباء قال :الصلة -
فاغصب نفسك . أما أنت، ىقمة العمل الروح ىنقطة البدء، إنما ه ىالطاهرة ليست ه  الصالة وذلك ألن" ىتصل

ك إلى تعب ربما ينظر هللا ...الفكر، أو بدون تأمل ى، حتى لو كانت صالة مثقلة بالنوم أو شاردة فالصلة على عمل
 أعمق.وجهادك وصبرك وإصرارك. ويشرق عليك بنعمته. أو يرفعك درجة 

 

 فتشدبع وتفدرحوإشتياق إلى الجوع، ولكنك تبدأ بأن تغصب نفسدك  ممارسة الصوم بمحبة للصوم تبدأ قد ال :الصوم -
 بالصوم وتنمو فيه.

  ...ونفس الوضع نقوله بالنسبة إلى كل فضيلة من الفضائل
 .، ولكنك تغصب نفسك على القراءةوالتأمل فى كلماته قراءة الكتاب المقدس قد ال يكون لك إشتياق إلى - 

 

وعلى اإلعتراف. وعلى حضور اإلجتماعات الروحية. كما تغصب نفسدك علدى  التوبة وبالمثل تغصب نفسك على -
، ى الصدددمتوعلدددى تقدددديس يدددوم الدددرب وضدددبط اللسدددان، وضدددبط الحدددواس. وهكدددذا أيًضدددا فددد دفدددع العشدددور. التسددامح وعلدددى

 بن رَ  َياا اْجَعالْ " :قدائالً  ىفإندك تصدل، أخطداء اللسدان وضبط الفكر. بل إنك إن لم تستطيع أن تغصب نفسك على مقاومدة
 .(٣: ١4١)مز" ىَّ َشَفتَ  َبابَ  اْحَفظْ . ىِلَفمِ  اَحاِرسً 

 

  ةمرحلي ةالتغصب فضيلرابعًا: 
  !خالية من الحب؟ وهيبتغصب  ىهل يقبل هللا الفضيلة الت :سؤال

بتدئ، تقاومه عادات النفس إنها ليست خالية من الحب. فلوال الحب ما كنت تفعلها. ولكنه حب م الجواب: عزيزى 
وهللا يقبل هذا التغصب بإعتباره ، القديمة،وتقاومه إرتباط بالمادة والجسد، وتقاومه محاربات الشياطين ومعطالت عديدة

https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_151.html
https://st-takla.org/Saints/Coptic-Orthodox-Saints-Biography/Coptic-Saints-Story_151.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/22-Al-Wasa2et-Al-Ro7eya/Spiritual-Means-01-CH01-Prayer-1-What.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/22-Al-Wasa2et-Al-Ro7eya/Spiritual-Means-01-CH01-Prayer-1-What.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/22-Al-Wasa2et-Al-Ro7eya/Spiritual-Means-01-CH01-Prayer-1-What.html
https://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/His-Holiness-Pope-Shenouda-III-Books-Online/22-Al-Wasa2et-Al-Ro7eya/Spiritual-Means-01-CH01-Prayer-1-What.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/04-Questions-Related-to-Spiritual-Issues__Ro7eyat-3amma/077-Paryer-VS-Stray-Thoughts.html
https://st-takla.org/FAQ-Questions-VS-Answers/04-Questions-Related-to-Spiritual-Issues__Ro7eyat-3amma/077-Paryer-VS-Stray-Thoughts.html


ينَ  .. ُكوُنوا 4١ ٢٠١٨ –مهرجان الكرازة للكبار    (44:٢4)مت   "ُمْسَتِعدِ 

 

 "َمِديَنةً  َيْأُخذُ  ِممَّنْ  َخْيرس  ُروِحهِ  َماِلكُ "َ  أن سليمان الحكيم وقد قال.. . ومحاولة لقهر النفسىلونا من الجهاد الروح
  .)٣٢: ١6)أم

 

من ، و ينحسد الشياط ليس سهاًل على المبتدئين، كما يعرف أيًضا ما يقابله من ىوهللا يعرف تماًما أن العمل الروح
ي ِ ا اْلَباِب  ِمنَ  اْدُخُلوا" :، قال الربالطريق الروحى ىمقاومتهم. ولعله من أجل غصب النفس على السير ف  َما..  ِ لضَّ

 . (١4-١٣: 7)مت" !ُدوَنهُ َيجِ  الَِّذينَ  ُهمُ  َوَقِليُلونَ  ،اْلَحَياةِ  ِإَلى ىُيَؤد ِ  الذي الطَِّري َ  َربَ َوَأكْ  اْلَبابَ  َأْضَي َ 
 

يجدد فيده  ىولكن الباب ال يستمر ضيًقا علدى طدول الخدط. إنمدا يكدون فدي أولده. وكلمدا يمدارس اإلنسدان العمدل الروحد
 ...إشتياق قلب ىإليه ف ىب ويسعح ىلذة، ويجد فيه حياة جديدة تجذبه إليها. فيكمله ف

 

أ يهدز   الشديطان ولكدن. يمارسها بعد ذلك بشدوق وحدب الصالة ىبتغصب وإذ يجده لذة روحية ف  الصالة وهكذا قد يبدأ
 ى!..بالتغصب، ويحاول أن يتخذه وسيلة إلبطال العمل الروح

 كَ ِباْسمِ " داود النبى قال عنه ذيالهكذا بتغصب؟! أين الحب  ىيقول لك: هل من األدب الحديث مع هللا، أن تصل
إحتراًما   الصالة هذه . وحينئذ يدعوك أن توقف(6٣)مز" ىَنْفِس  َتْشَبعُ  َوَدَسم   َشْحم   ِمنْ  َكَما ىَّ َيدَ  َأْرَفعُ 

يوقف صالتك  أن الشيطان النقية المملوءة حًبا وخشوًعا!! ومن المحال أن تبدأ بالكمال... المهم عند الصالة لمثاليات
 تعمله. ىالمثل يوقف كل عمل روحوب

 ى يدر طريقدة إلدى الكمدال... و  ىدرجدات الكدالم فد ىأولد ى، هدىمعند بدال الطفدل يتلفظهدا ىالحروف الت ى أما هللا فإنه ير 
 ىوفدد ى الجددر  ىالقفددز وفدد ىالسددير المنددتظم والسددريع. إن أبطددال العددالم فدد ىأول الخطددوات فدد ىالمتعثددرة هدد الطفددل تحركددات

 .بحركات متعثرة ثم تدرجوا نحو الكمال السباحة بدأوا طفولتهم
 

 ىَ اْلُمْعِطاا" :الكتدداب لتأخددذ مثددااًل فددي التغصددب الددذي يتدددرج إلددى الحددب.. العطدداء.. يقددول: التغصااب فااى العطاااء+ 
 ىالمسدرور. أو المعطد ىى تصدل إلدى درجدة المعطدفهدل تمتندع عدن العطداء. حتد .(7: 9كدو٢)" هللاُ  ُيِحبناهُ  اْلَمْسُرورَ 
 !وما ذنب الفقير أو المحتاج لعطائك. وأنت لم تصل بعد إلى هذه الدرجة؟ (١٢)روبسخاء 

 

 مددددددددددددددن أجددددددددددددددل الفقددددددددددددددراء.   دفددددددددددددددع العشددددددددددددددور ، ولددددددددددددددو تغصددددددددددددددًبا علددددددددددددددىىالوضددددددددددددددع السددددددددددددددليم أنددددددددددددددك تعطدددددددددددددد+ 
ومدن هندا تتطدور إلدى أن  ،هللا فدى مالدك دفدع البكدور، والندذور، وكدل حقدوق  تطور إلى أن تغصب نفسك أيًضدا علدىتثم 

  تسأل كيف؟تبذل كل مالك ألجل غيرك، وال تعود تتغصب في عطائك..   ولعلك 
 

إنددك كلمددا تلمددس سددعادة الندداس وحددل مشدداكلهم بمددا تعطيدده. حينئددذ تنتقددل هددذه السددعادة مددنهم إليددك. وتشددعر بفددرح فددي 
 . ةمرحلي ةإنما فضيل ةدائم ةك فهو ليس فضيلوتجد التغصب قد فارق.. العطاء فتعطي بسرور وتعطي بسخاء

المهاام أن لهددذا نحددن ال نحتقددر التغصددب وال يحقددره هللا، بددل يشددجعه، لكددي ينمددو، ويسددعي نحددو الحددب اإللهددي... + 
 اى الفرح والحب.التغصب ال يبقي تغصًبا، إنما يكون مجرد خطوة تتحرك إلى أفضل..
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ير ناس غ، أجًرا على التغصب ىيعطداخل كل فضيلة، فهو أيًضا  ىف ىالت أجًرا على المحبة ىهللا يعطإن كان + 
 .تأتيك من الخارج، أو تأتيك من داخل نفسك ىنتصار على المعوقات التإلا ىتعبك ف

  

 خامسًا: بالتغصب تروض نفسك وتروض جسدك وتروض أرادتك
 

 :بالتداريب الروحية ، ما نسميهالتمرين بالتغصب ىربما يدخل ف
بعدض  تلقائًيا. أمدا المبتددئ فيحتداج إلدى التدداريب. وقدد يفشدل فدي تداريبده  الخير يعمل ىنضوجه الروح ىاإلنسان ف 

الشيء في بادئ األمدر ولكنده بالتغصدب واإلصدرار وبالجهداد الروحدي يحدول مدا يددرب نفسده عليده إلدى صدفة ثابتدة فيده. 
وكلمددا كدددان  .(١٢: 4ى)فــ "ْنُقاااَص أَ  َوَأنْ  ..َأْسَتْفِضاالَ  َأنْ  اْيًضاااأَ  َوَأْعااِرفُ  َأتَِّضاااعَ  َأنْ  َأْعااِرفُ " القددديس بددولس الرسدددول يقددول

ن التغصددب تقويددة إلرادة اإلنسددا ى. ففدد ، يكددون اإلنتصددار فيدده ذا أجددر أكبددر( أقمااع جساادى وأسااتعبده) التدددريب صددعًبا
 .الخير وتوجيه لهذه اإلرادة نحو

 

 فوائد التغصبسادسًا: 
 

 ىعاشت ف ىاإلنتصار على العادات الخاطئة الت ىح التغصب كثيًر فيصل اإلنتصار على العادات الخاطئه: -١
 ،هاإلنسان مدة، وأخضعته وأذلته وإستعبدته. وليس من السهل أن يتركها عن رضى وإنما هو محتاج أن يغصب نفس

نسان )اإل إتجاه عكس إتجاهه السابق ىوهو يقودها ف على الطاعة العتيق(بل جسده )اإلنسان  على ذلك ويجبر نفسه
 الجديد(.

 

نعرف  كلنا الذات حرب ضدإن التغصب هو بال شك ثورة على تدليل النفس، أو هو  :ثورة على تدليل النفس -٢
 التغصببأن اإلنسان لو ترك نفسه إلى رغباته وشهواتها، وإلى محبة الراحة واإلسترخاء، فأنه ال شك يضيعها. أما 

 فتطيع ويقودها فتخضع، ولو يرغمها على غير ما تود، نفسه إلى أهوائها، بل يأمرها  فإنه ال يترك
 محبة الخير ومحبة هللا. إلى حين أن تصل إلى

 
 

بتلعه يًما فإوبعد أن هرب من هللا، أمر هللا حوًتا عظ ،لما لم يغصب نفسه إلى الطاعة غصب هللا عليه ىيونان النب  -
ارب وآآلم ا، بتجولم يرجعوا إلى هللا حًبا، فرجعوا إليه غصبً  بسرعة اوكثير من الناس لم يستفيقو  وأرجعه إلى طاعة هللا.

 نوعة. وخير لإلنسان تم
 .واألحداث التجارب أن يغصب نفسه بإرادته، من أن تغصبه

أن القديسين غصبوا ...  الفرق بين القديسين واألشخاص العاديين هو فضيلة التغصب التغصب طري  القداسة: -3 
ادئ األمر حتى تعودوها وأحبوها... كانت لهم أجساد مثل أجسادنا تجوع وتعطش، ب ىأنفسهم على الفضيلة ف

القديس األنبا بيشوى  وكانت لهم أجساد تتعب، ولكنهم غصبوها على السهر، كما حدث مع، الصوم وغصبوها على
 عهًدا حينما قال: قطع على نفسه الذي داود النبىومثل  كان يربط شعره بحبل يشده إذا إنحنت رأسه للنعاس... الذي
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وال راحة ، نعاًسا ىوال ألجفان، نوًما ىلعين ىوال أعط، ىوال أصعد على سرير فراش، ىال أدخل إلى مسكن بيت"
 . (١3١)مز إلى أن أجد موضًعا للرب، ىلصدغ

جال الى ر  انظر الى المتفوقين واألوائل فى دراساتهم، انظر التغصب فضيلة النجاح فى الحياة العملية أيضا: -4
الى العلماء، والى أصحاب النظريات  رالرياضيين، انظالى اإلبطال  رأعمالهم، انظاألعمال والناجحين فى 

 العظيمة... قصص كثيرة تمأل الحياة وتؤكد أن هؤالء لم ينجحوا إال بالتعب وبالتغصب. 
 

 :نصائح وتداريب
ن م، فما أفسكم وأعرفوا أن التغصب سوف يستمر معكلمحبة الراحة، وال لنداء الرغبات، وال تدللوا أن تستجيبواال  -

 اإللهي وعمل الفضيلة بفرح. حياة الفضيلة حتى يزول التغصب تلقائًيا وتبدأ حياة الحب ىتجدوا لذة ف
 الحرب ضد ىحياتنا الروحية، ه ىإن أكبر حرب نجتازها ف: وهيكل ذلك ضعوا أمامكم قاعدة روحية هامة  ىوف -

 .سننتصر على كل حرب خارجية بالتغصب الداخل ىف أنفسنا وإذا إنتصرنا

 َصَلُبوافهؤالء هم الذين " (٢4: ١6)متأمربها الرب  ىوصية حمل الصليب الت ىأن التغصب يدخل ف واعلموا -
َهَواتِ  اأَلْهَواءِ  َمعَ  اْلَجَسدَ   . )٢4: 5)غل" َوالشَّ

يذه. وال ظاًما روحًيا ثابًتا، تغصب نفسك على تنفوإن تضع لنفسك ن رغابتك حاول أن تعلن الثورة على ذاتك وعلى -
 ىخ، وبروح التراىالعمل الروح ىبعدم الجدية ف ىتوح ىتتسامح مع نفسك بالتنفيذ، بكثير من اإلستثناءات الت

 .والالمباالة
 َيُدكَ  َكاَنْت  َوِإنْ  .َها.َفاْقَلعْ  ُتْعِثُركَ  اْلُيْمَنى َعْيُنكَ  َكاَنْت  َفِإنْ " :قول الرب ىظهر فت وصية كتابية إعلم إن مبدأ التغصب -

م عينيك للنظر بل تمنعها. وكذلك وهكذا تغصب ذاتك، فال تستسل. (3٠م٢9: 5  )مت" َعْنكَ  َوَأْلِقَها َفاْقَطْعَها ُتْعِثُركَ  اْلُيْمَنى
كلها .. و ضبطُيلجم، ُيذلل، ييستخدم عبارات:   ى القديس يعقوب الرسولمنع اللسان عن الكالم نر  ىوهكذا ف. يدك

 .عبارات تدل على التغصب
 .من أجل التغصب، وضعت الدول القوانين والعقوبات ووضع هللا وصايا وأيًضا عقوبات -
ة ، قبل أن يغصبه القانون والوصيعمل الخير والمطلوب روحًيا أن يغصب اإلنسان نفسه على ترك الشر، وعلى -

 .والعقوبة
إغصب  ،الخير القانون... لتصل إلى محبة ى انون. وإرتفع فوق مستو يغصبك وليس الق الذيإجعل ضميرك هو  -

ن قبل أن تغصب غيرك عليه. وإن أخطأت عاقب نفسك، بداًل من أن تأتيك العقوبة م ،الخير على عملدائمانفسك 
  .الخارج
 عزيزى عزيزتى ... ال تنسى أن: أخيرا،
حياة باألولى نحتاجه فى ال مالعالم، فكألبطال فى فضيلة تصنع العظماء والناجحين وبل وحتى ا التغصبإن كان 

 الروحية )لم تجاهدوا بعد حتى الدم(
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بل والشهداء فالذي ال يستطيع أن يغصب ذاته على الفضائل الروحية، كيف  نفضيلة صنعت القديسي التغصب
 يستطيع أن يقدم جسده للموت من أجل المسيح. 

 الفضيلةو دائما بالقداسة  يكونوا مستعدينن هللا، وجاهدوا ألجل أن فضيلة عاشها كثيرون طالبين معونة م التغصب
 فيفرحون بلقاء المسيح العريس له المجد الى األبد آمين. 
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