
إدارة املحتوى التعلييم 
دار نهضة مصر للنشر



         تشهد وزارة الرتبي�ة والتعليم والتعليم الفين مرحلًة فارقًة من تاريخ التعليم يف مصر؛ حيث انطلقت هذا 
العام إشارة البدء يف التغيري اجلذري لنظامنا التعلييم بدًءا من مرحلة رياض األطفال حىت نهاية املرحلة الثانوية 
)تعليم ٢( ليب�دأ أول مالمح هذا التغيري من سبتمرب ٢٠١٨ عرب تغيري مناهج مرحلة رياض األطفال والصف األول 

اًعا للصفوف الدراسية التالية حىت عام ٢٠٣٠. االبت�دايئ، مع االستمرار يف التغيري تب�
         تفخر وزارة الرتبي�ة والتعليم والتعليم الفين بأن تقدم هذه السلسلة التعليمية اجلديدة، ولقد كان هذا 

اًجا للكثري من الدراسات، واملقارنات، والتفكري العميق، والتعاون مع كثرٍي من خربات علماء الرتبي�ة يف  العمل نت�
الة. ا يف إطار قويم إبداعي، ومواد تعليمية ورقية ورقمية فعَّ املؤسسات الوطني�ة والعاملية؛ لكي نصوغ رؤيتن�
         تتقدم وزارة الرتبي�ة والتعليم والتعليم الفين بكل الشكر والتقدير ملركز تطوير املناهج واملواد التعليمية، 

كما تتقدم بالشكر ملستشاري الوزير للمناهج والطفولة املبكرة، وكذلك ختص بالشكر والعرفان مؤسسة 
ديسكفري التعليمية، مؤسسة نهضة مصر، مؤسسة لوجنمان مصر، منظمة اليونيسف، منظمة اليونسكو، 

خرباء التعليم يف البنك الدويل، خرباء التعليم من اململكة املتحدة، وأساتذة كليات الرتبي�ة املصرية ملشاركتهم 
الفاعلة يف إعداد إطار املناهج الوطني�ة بمصر، وأخرًيا نشكر كل فرد بقطاعات وزارة الرتبي�ة والتعليم، ومديري 

عموم املواد الدراسية الذين أسهموا يف إثراء هذا العمل.
         إن تغيري نظامنا التعلييم لم يكن ممكًنا دون اإليمان العميق للقيادة السياسية املصرية بضرورة التغيري؛ 

اء  فاإلصالح الشامل للتعليم يف مصر هو جزء أصيل من رؤية السيد الرئيس عبدالفتاح السييس إلعادة بن�
املواطن املصري، ولقد تم تفعيل هذه الرؤية بالتنسيق الكامل مع السادة وزراء التعليم العايل، والبحث العليم، 

والثقافة، والشباب والرياضة.
        إن نظام تعليم مصر اجلديد هو جزء من مجهود وطين كبري ومتواصل؛ لالرتقاء بمصر إىل مصاف الدول 

املتقدمة لضمان مستقبل عظيم ملواطنيها.



د. طارق جالل شويق
وزير الرتبي�ة والتعليم والتعليم الفين

      يســعدين أن أشــارككم هــذه اللحظــة التاريخيــة يف عمــر مرصنــا الحبيبــة؛ بإطــاق نظــام التعليــم 

والتعلــم املــرصي الجديــد، والــذي تــم تصميمــه لبنــاء إنســان مــرصي ُمنتــٍم لوطنــه وألمتــه العربيــة 

ــارات  ــة وامله ــن املعرف ــن م ــاف، ُمتمكِّ ــل االخت ــم ويتقب ــدع، يفه ــر، مب ــة، مبتك ــه اإلفريقي وقارت

الحياتيــة، قــادر عــى التعلــم مــدى الحيــاة، وقــادر عــى املنافســة العامليــة.

ــرصي  ــم ع ــام تعلي ــاء نظ ــق بن ــن طري ــا ع ــتثمر يف أبنائه ــة أن تس ــة املرصي ــرت الدول ــد آث      لق

مبقاييــس جــودة عامليــة؛ يك ينعــم أبناؤنــا وأحفادنــا مبســتقبٍل أفضــل، ويك ينقلــوا وطنهــم “مــرص” 

ــدول الكــرى يف املســتقبل القريــب.  إىل مصــاف ال

     إن تحقيــق الحلــم املــرصي ببنــاء اإلنســان وصياغــة الشــخصية املرصيــة هــو مســئولية مشــركة 

بيننــا جميًعــا مــن مؤسســات الدولــة أجمعهــا، وأوليــاء األمــور، وأرسة الربيــة والتعليــم، وأســاتذة 

ــاء  ــن األج ــادة املعلم ــر الس ــص بالذك ــا أود أن أخ ــرصي. وهن ــام امل ــة اإلع ــات، ومنظوم الجامع

الذيــن ميثلــون القــدوة واملثــل ألبنائنــا، ويعملــون بــدأٍب إلنجــاح هــذا املــروع القومــي.

     إننــي أناشــدكم جميًعــا أن يعمــل كلٌّ منــا عــى أن يكــون قــدوًة صالحــًة ألبنائنــا، وأن نتعــاون 

ــة  ــارة املرصي ــاء الحض ــة، وبن ــاد املرصي ــتعادة األمج ــى اس ــادر ع ــرصي ق ــان م ــاء إنس ــا لبن جميًع

ــدة. الجدي

     خالص متنيايت القلبية ألبنائنا بالتوفيق، واحرامي وإجايل ملعلمي مرص األجاء.









نَّ ِلِمْثِل هُؤاَلِء َمَلُكوَت هللِا  «.  
َ
ُتوَن ِإيَلَّ َواَل َتْمَنُعوُهْم أل

ْ
ْواَلَد َيأ

َ
»َدُعوا األ

                                                                                                                           )إجنيل لوقا ١٨: ١6(

َل  بُّ َيُسوُع َسَيوُر َقْرَيَتُهم؛ َفَهلَّ ْصِدَقاَء.. الرَّ
َ
ْرَبَعُة أ

َ
»صموئي�ُل، َويوُسُف، َوساَرُة، َوَراعوُث« أ

ِت إَلْيَن�ا«.
ْ
بُّ َيُسوُع َسَيأ ْصِدَقاُء َفِرحنَي: »الرَّ

َ
األ

ِريِق َمْسروِريَن..  ْصِدَقاُء َيِسريوَن يِف الطَّ
َ
بَّ َيُسوَع.. األ ى الرَّ ْن َيْذَهَب ِلرَيَ

َ
ِه أ مِّ

ُ
ُكلُّ َصِديٍق َطَلَب ِمْن أ

بُّ َيُسوُع. ِلُس ِفيِه الرَّ ِذي َيْ َوَصُلوا إىَل الَمَكاِن الَّ
ْطَفاَل َبِعيًدا.

َ
الِميُذ: ُخُذوا األ بِّ َيُسوَع؛ َفَقاَل التَّ َب ِمَن الرَّ مٍّ اْبَنها ِلَيْقرَتِ

ُ
َساَعَدْت ُكلُّ أ

بُّ َيُسوُع  «. َمْن ُيَن�اِدي؟! ُمَفاَجأة! الرَّ ُتوَن ِإيَلَّ
ْ
ْواَلَد َيأ

َ
ْصِدَقاُء.. َفَناَدى َصْوٌت: »َدُعوا األ

َ
َحَزَن األ

بُّ َِيُسوَع. ْصِدَقاُء للرَّ
َ
بُّ َيُسوُع ُيَن�اِدي َعَلْيَن�ا؛ َفَجَرى األ «.. الرَّ ُتوَن ِإيَلَّ

ْ
ْواَلَد َيأ

َ
ُيَن�اِدي: »َدُعوا األ

بُّ َيُسوُع اْحَتَضَنُهم َوُهَو َيْضَحُك.. َوَوَضَع َيَدُه َعَلْيهم؛ َباَرَك صموئي�َل ويوُسَف وساَرَة وَراعوَث.  الرَّ
ْصِدَقاُء ِلُبُيوِتِهم َفِرحنَي.

َ
بُّ َيُسوَع، َوَعاَد األ ُهم َجَلُسوا َمَع الرَّ ْواَلُد؛ ألنَّ

َ
َفِرَح األ



بُّ ُكلَّ إْنَساٍن. بُّ َيُســوُع ُيِ الرَّ
ْواَلَد يِف ُكلِّ َزماٍن.

َ
بُّ األ بُّ َيُســوُع ُيِ الرَّ

ِغرَي. ــبُّ الَكِبرَي َوالصَّ بُّ َيُســوُع ُيِ الرَّ
بُّ الَغيِنَّ َوالَفِقرَي. بُّ َيُســوُع ُيِ الرَّ

ويَل َوالَقِصرَي. ــبُّ الطَّ بُّ َيُســوُع ُيِ الرَّ
الرب يســوع يــب البدين والرفيع.

ْواَلَد يِف ُكلِّ َمَكاٍن.
َ
بُّ األ بُّ َيُســوُع ُيِ الرَّ

ْعَماَرنا.
َ
ْســَماَءنا َوأ

َ
بُّ َيُســوُع َيْعِرُف أ الرَّ



ْشُكُرَك َيا َرّب؛
َ
أ

َك.. ِحبُّ
ُ
يِن.. أَنا أْيًضا أ بُّ َك ُتِ ألنَّ

اْجَعْليِن َصِديَقَك يِف ُكلِّ َوْقٍت.



ِب 
َ
ُة. أ يمِّ َحنَّ

ُ
ْلَقاَنُة، َوأ

َ
ِب أ

َ
اْسيِم صموئي�ُل. أ

يمِّ ُتن�اِدي: صموئي�ُل، صموئي�ُل. 
ُ
ُيَن�اِدي، أ

ِحبُّ اْسيِم. 
ُ
ُقوُل َنَعم. أَنا أ

َ
ْجِري َلُهما. أ

َ
أ

ي يِف الَهْيَكِل، َوهللُا َيْسَمُعيِن. َعايل الكاِهُن  َصلِّ
ُ
أ

قوُل َنَعم.
َ
ُيَن�اِدي: صموئي�ُل، صموئي�ُل. أ

ُكْنُت َناِئًما! َسِمْعُت َصْوًتا ُيَن�اِدي: صموئي�ُل، 
صموئي�ُل. َذَهْبُت إىَل َعايل الَكاهِن َفَقاَل: َلْم 

َناِد. ُعْد َوَنْم.
ُ
أ



َناَم. صموئي�ُل، صموئي�ُل. 
َ
ُعْدُت أل

ْوِت ُيَن�اِدي. ُقْمُت ِبُسْرَعٍة  َنْفُس الصَّ
َوَذَهْبُت لَعايل الَكاهِن َثاِنَي�ًة.

، ُقْلَت: صموئي�ُل،  َنَعم. َناَدْيَت َعليَّ
صموئي�ُل. َقاَل َعايل الكاِهُن: َلْم أُقْل 

َر،  ُعْد َوَنْم. صموئي�ُل. صموئي�ُل، الَوْقُت َتأخَّ

ٍة ُين�اِدي  صموئي�ُل، صموئي�ُل. َثاِلَث َمرَّ
ُقوُم بُسْرَعٍة وأْذَهُب إىل 

َ
ْوِت.أ َنْفُس الصَّ

عايل الكاهن.



ْم؛ ألنَّ َعْبَدَك َساِمٌع.                                                 )صموئي�ل أول ٣:     ( ١٠َتَكلَّ

َنَعم. َقاَل َعايل الكاِهُن: هللُا َيْعِرُف اْسَمَك 
َوُيَن�اِديَك. أْنَت َتْسَمُعه. إَذا َناَداَك َفُقْل: 

؛ ألنَّ َعْبَدَك َساِمٌع. ْم َيا َربُّ َتَكلَّ

ْم  صموئي�ُل، صموئي�ُل.. هللُا ُين�اِدييِن. َتَكلَّ
ـُه َيْعِرُف  ؛ ألنَّ َعْبَدَك َساِمٌع.. اللَّ َيا َربُّ

؛ ألنَّ َعْبَدَك َساِمٌع. ْم َيا َربُّ اْسيِم.. َتَكلَّ



مدرستي	السعيدة

َك َتَراِن، َوَتْسَمُعيِن، َوَتْعِرُف اْسيِم.. ْشُكُرَك َيا َرّب؛ ألنَّ
َ
أ

َذ َكالَمَك. َنفِّ
ُ
ِطيَعَك، َوأ

َ
ْسَمَعَك، َوأ

َ
َساِعْدن؛ َكْي أ

َماذا َتَرى يِف ُكلِّ ُصوَرٍة؟ َوَماذا َتْفَعُل َلْو ُكْنَت يِف َهذا الَمَكاِن؟
َمْن َيُكوُن َمَعَك َلْو ُكْنَت يِف َهذا الَمَكاِن؟

َ َوَتْسَمَعُه يِف ِتْلَك األَماِكِن َويِف ُكلِّ َمَكاٍن؟ َماذا َتْفَعُل ِلُتِطيَع هللاَّ

ِميًن�ا؛ َفَلْم 
َ
ْفَل صموئي�َل َكاَن أ أنَّ الطِّ

اَحَة َعَلى ِخْدَمِتِه  ْوَم َوالرَّ ِل النَّ ُيَفضِّ
ِغرَيِة للَكاِهِن َعايِل؛ َفَقْد َقاَم ِمْن  الصَّ

ٍة، َوَلْم َيَمّل ِمَن  ْكَثَ ِمْن َمرَّ
َ
َمَكاِنِه أ

َهاِب إىَل َعايِل؛  ٍة َوالذَّ الِقَياِم يِف ُكلِّ َمرَّ
ِميًن�ا.

َ
َفَكاَن ِطْفاًل أ

ِمَك. ـه َيَراِن َوَيْسَمُعيِن« َمَع ُزَمالِئَك َوُمَعلِّ َة »اللَّ ْل ِقصَّ َمثِّ



اِس، َوَكاَنْت ُمَواِظَبًة َعَلى  ها ُكلُّ النَّ بُّ َكاَنْت َمْرَيُم َتِعيُش يِف َبَلٍد َصِغرٍي، َوَكاَنْت َفَتاًة َطيَب�ًة ُيِ
سِبيِح،  َواخِلْدَمِة يِف الَهْيَكِل. الِة َوالتَّ الصَّ

ْتُه َخاَفْت 
َ
ا َرأ ي َفَدَخَل إَلْيَها الَمالُك ِجربائي�ُل؛ َفَلمَّ ٍة َكاَنِت الَعْذراُء َمْرَيُم ُتَصلِّ َذاَت َمرَّ

ْنِت 
َ
ِك َوَجْدِت ِنْعَمًة ِعْنَد هللِا، َوَها أ نَّ

َ
ايِف َيا َمْرَيُم؛ أل َ َ

َواضَطَرَبْت َفَقاَل َلَها الَمالُك: »ال خت
يَن�ُه َيُسوع« )لو١:                      (. ٣٠-٣١َسَتْحَبِلنَي، وَتِلِديَن اْبًن�ا، وُتَسمِّ



بُّ َمَعِك«. )لو٢٨:١( ُتَها اْلُمْنَعُم َعَلْيَها! َالرَّ يَّ
َ
»َساَلٌم َلِك أ

ْتَها إليصابات َقاَلْت 
َ
ا َرأ َذَهَبِت الَعْذراُء َمْرَيُم ِلُتَساِعَد َقِريَبَتها الَعُجوَز  إليصابات،َوَلمَّ

مُّ َربِّ 
ُ
ِتَ أ

ْ
ْن َتأ

َ
ْيَن يِل هَذا أ

َ
َساِء َوُمَباَرَكٌة ِهَي َثَمَرُة َبْطِنِك! َفِمْن أ ْنِت يِف النِّ

َ
لَها: »ُمَباَرَكٌة أ

؟«. )لو45-4٢:١( ِإيَلَّ

ُه  َر الَمالُك الَعْذراَء َمْرَيَم ِبأنَّ َقِريَبَتها إليصابات َسَتِلُد ِطْفاًل َرْغَم َشْيُخوَخِتها؛ ألنَّ َبشَّ
َلْيَس َعَلى هللِا أْمٌر ُمْسَتِحيٌل.



ْك يِف َتْمِثي�ِل أْدَواِر الَمالِك، ِمَك اْشرَتِ َت إْشَراِف ُمَعلِّ ْ َ
َعاوِن َمَع ُزَمالِئَك َوت التَّ

ن�ا َيُسوَع الَمِسيَح. َمْرَيَم الَعْذراِء، وإليصابات يِف الُبَشاَرِة ِبِميالِد َربِّ َ



الِة  َكاَنْت َمْرَيُم ُمَواِظَبًة َعَلى الصَّ
ْسِبيِح، َواخَلْدَمِة يِف الَهْيَكِل. َوالتَّ

َر الَمالُك الَعْذراَء مريم ِبُقُدوِم الرب  َبشَّ
. بِّ َيُسوَع، وَكاَنْت ُمِطيَعًة للرَّ

َقاَلْت إليصابات لَمْرَيَم: »ُمَباَرَكٌة ِهَي 
َثَمَرُة َبْطِنِك!«.

َنْشُكُرَك َيا َرّب؛
ألنَّ َكالَمَك ُمْفرٌح..

َيا َرّب، َساِعْدِن أْن أْسَمَع َكالَمَك َوأَكوَن ُمِطيًعا.



اصرِة إىَل َبيت َلم. اُر َوَمْرَيُم الَعْذراُء يِف ِرْحَلٍة َطويَلٍة ِمَن النَّ جَّ َذَهَب ُيوُسُف النَّ

َدا ِسَوى َمَكاٍن ِبه َحِظرَيُة  َخَذ ُيوُسُف َوَمْرَيُم َيْبَحَثاِن َعْن َمَكاٍن ِلُيِقيَما ِفيِه َوَلْم َيِ
َ
أ

َحَيواناٍت، َويِف اَلِظرَيِة َتَن�اُم الَبَقَرُة َواخَلُروُف.



َوَضَعِت الَعْذراُء َمْرَيُم َمْوُلوَدها ِطْفاًل َجِمياًل اْسُمُه َيُسوع.. َحَمَلِت الَعْذراُء َمْرَيُم 
ْغِطَيٍة َوَوَضَعْتُه يِف امِلْذَوِد.

َ
ْتُه ِبأ ْفَل، َوَلفَّ الطِّ

« )لو١١:٢(. بُّ ٌص ُهَو اْلَمِسيُح الرَّ ُه ُوِلَد َلُكُم اْلَيْوَم يِف َمِديَن�ِة َداُوَد ُمَخلِّ نَّ
َ
»أ

َلْم ُيوَلْد َيُسوُع يِف َقْصٍر َكِبرٍي  أْو يِف َمَكاٍن َجِميٍل، َوَلِكْن ُوِلَد يِف َمَكاٍن ُمَتَواِضٍع َوَسَط 
؛ لَماذا ُوِلَد يِف َهذا الَمَكاِن؟ ْ انات.. َفكِّ َ َ اَل



ُد الَمِسيُح يِّ ُوِلَد السَّ
َمنا  يِف ِمْذَوٍد للَبَقِر ِلُيَعلِّ

َواُضَع.  التَّ

رب يسوع أشكرك ألنك أحببتن�ا وأتيت إىل العالم من أجلنا.
ساعدن أن أكون متواضعا مثلك وأن أشعر بمن حويل.



ْل أْحَداَثها َمَع ُزَمالِئَك. ِة يِف ص ٢٣ َوَمثِّ اِت الِقصَّ ُقصَّ َوأْلِصْق َشْخِصيَّ







اِر؛ َبْيٌت َصِغرٌي َهاِدٌئ،  جَّ ِه َويوُسَف النَّ مِّ
ُ
ْفُل َيُسوُع، َيْسُكُن َمَع الَعْذراِء أ ُهَنا َيِعيُش الطِّ

ٌب َوَنِظيٌف. ُمَرتَّ

ْفُل َيُسوُع  ِل، َوَكاَن الطِّ َجاَرِة ِبأَماَنٍة َوِصْدٍق، َوَيْصَنُع أَثاَث الَمْنِ َكاَن ُيوُسُف َيْعَمُل يِف النِّ
ْسَرَتُه.

ُ
بُّ َبْيَت�ُه َوأ ُه ُيِ اَر؛ ألنَّ جَّ بُّ أْن ُيَساِعَد ُيوُسَف النَّ ُيِ



)لو4٠:٢( وِح«.  ى ِبالرُّ ِبُّ َيْنُمو َوَيَتَقوَّ »َوَكاَن الصَّ

ُلُهم أْحَياًنا 
َ
ِمنَي؛ َفَكاَن َيْسأ َهاِب إىَل الَهْيَكِل َوَسَط الُمَعلِّ ْفُل َيُسوُع ُمواِظًبا َعَلى الذَّ َكاَن الطِّ

ِمنَي.  بِّ َيُسوَع يِف َتَعاُمِلِه َمَع الُمَعلِّ ْسِئَلِته.. َفْلَتُكْن َكالرَّ
َ
َ َعِظيًما ِبأ َ َ ً ْ

َعاَم، َوَيْعَمُل ُكلَّ َهذا  ِه الَعْذراِء َمْرَيَم َوِهَي ُتِعدُّ الطَّ مِّ
ُ
بُّ ُمَساَعَدَة أ ْفُل َيُسوُع ُيِ َكاَن الطِّ

ِبَفَرٍح َوُشْكٍر.



. أَنا ُمِهمٌّ َوَدْوِري ُمِهمٌّ

ِل. يمِّ يِف الَمْنِ
ُ
َساِعُد أِب َوأ

ُ
ْسَرِت َوأ

ُ
ِحبُّ أ

ُ
أَنا أ

يمِّ َعَلى َما َيُقوَماِن ِبه َمِعي.
ُ
ِب َوأ

َ
ْشُكُر أ

َ
أ

َهاَب إىَل الَكِنيَسِة واالْسِتَماَع ِلِقَصِص الِكَتاِب  ِحبُّ الذَّ
ُ
أ

ِس. الُمَقدَّ

ْكِل َوَبْعَدُه.
َ
ي َقْبَل األ َصلِّ

ُ
أ

ُكوَن َرِقيًقا ِمْثَلَك..
َ
ْميِن أْن أ َربِّ َيُسوع، َعلِّ

َعُليِن َشَبهَك. ْ َ
َفاِت ت ْم ِمْنَك؛ ألنَّ َتَصرُّ َتَعلَّ

َ
ِمْن َفْضِلَك اْجَعْليِن أ



ْمِش َعَلى ُخَطاُه.
َ
بَّ َيُسوَع َوَسأ ِحبُّ الرَّ

ُ
أَنا أ

ْفُل َيُسوُع ُيَساِعُد َواِلَدْيِه؟ َوَماَذا َسَتْفَعُل ِلُتْصِبَح ِمْثَلُه؟ ْر َكْيَف َكاَن الطِّ َفكِّ

اْكُتْب أِو اْرُسْم َما َسَتْفَعُلُه ِلَتْمِش َعَلى ُخَطى الرب َيُسوَع َوَتِصرَي ِمْثَلُه:



ٌة؟ َوِلَماَذا َنْسَتْخِدُمها؟ ْشَياُء ُمِهمَّ
َ
ِيَك؛ ِلَماَذا َهذِه األ

ْ
يِف َرأ

ْشَياِء 
َ
نَْسَتِعنُي ِبَهذِه  األ

ُهم. بُّ ِ
ُ

ِلَنَتواَصَل َمَع َمْن ن

ْرَت َكْيَف نََتواَصُل  َهْل َفكَّ
َمَع هللِا؟



ِس اْسُمَك.  َماَواِت، ِلَيَتَقدَّ ِذي يِف السَّ َباَنا الَّ
َ
١. أ

َماِء ِت َمَلُكوُتَك. ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما يِف السَّ
ْ
٢. ِلَيأ

ْرِض. 
َ
     َكذِلَك َعَلى األ

ْعِطَنا اْلَيْوَم. 
َ
َنا َكَفاَفَنا أ ٣. ُخْبَ

ْيًضا ِلْلُمْذِنِبنَي ِإَلْيَن�ا. 
َ
ُن أ ْ َ

4. َواْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَن�ا َكَما َنْغِفُر ن

َن�ا.  يِر ِباْلَمِسيِح َيُسوَع َربِّ رِّ َنا ِمَن الشِّ ِّ َ
ِرَبٍة، لِكْن جن ْ َ

5. َواَل ُتْدِخْلَنا يِف ت

َبِد. آِمنَي.
َ
َة، َواْلَمْجَد، ِإىَل األ نَّ َلَك اْلُمْلَك، َواْلُقوَّ

َ
6. أل





َواْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَن�ا َكَما َنْغِفُر 
ني ِإَلْيَنـــا. 

ًضا ِلْلُمْذِنِب
ْي ُن أَ ْ نَ

ََِّنا  جن
ِكْن

ٍة، ل
َِْرَب  ت

ا يف
ِخْلَن

ُتْد
َوال 

وَع 
َيُس

ِح 
ِسي

اْلَم
يِر ِب

ِّ ِّر لش
َن ا

 ِم
َن�ا. 

ِّ َرب
ِت، 

اَوا
َم

َّ لس
يف ا

ي 
َِّذ ا ال

َباَن
َ أ

َك.  
ْسُم

ِس ا
َّ َقد

ِلَيَت
َة، 

َّ ُقو
َواْل

َك، 
ْلُمْل

َك ا
َّ َل َن أل

ني
 آِم

ِد.
ََب األ

ىل 
َد، ِإ

َمْج
َواْل

ْوَم.
 اْلَي

ِطَنا
َْع َنا أ

َفاَف
ا َك

ََن ُخْب

َك. ِلَتُكـــْن 
وُتـــ ِت َمَلكـُ

ِلَيـــأْ
َماِء

َك َكَما يف السَّ
َمِشيَئُت

ِض. 
ْر َك َعَلـــــى األَ

َكـــــــذِلـ





بُّ أَحًدا(. َك أْنَت َفَقْط - ال ُيِ بُّ اِس -ُيِ بُّ ُكلَّ النَّ بُّ َيُسوُع:  )ُيِ الرَّ

َكَة(. ُخُذوا: )َمااًل - َطَعاًما - الرَبَ
ْ
بِّ َيُسوَع ِلَيأ ْطَفاُل َكاُنوا َحْوَل الرَّ

َ
األ

َفُهم - َتَرَكُهم(. ْطَفاَل: )اْحَتَضَنُهم - َعنَّ
َ
ى األ

َ
َيُسوُع ِعْنَدما َرأ

ْجِري َلُهَما َوأُقوُل َنَعم. 
َ
يمِّ أ

ُ
ِب َوأ

َ
اْسيِم صموئي�ُل، ِعْنَدما ُيَن�اِدييِن أ

َكاَن َعايل الَكاِهُن ُيَن�اِدي َعَلى صموئي�َل. 

اٍت.  ـُه َناَدى َعَلى صموئي�َل َخْمَس َمرَّ اللَّ

نَّ َعْبَدَك َساِمٌع. 
َ
ْم َيا َرّب؛ أل َقاَل صموئي�ُل: َتَكلَّ

َكاَن صموئي�ُل َيَملُّ ِمن َعايل الَكاِهِن. 



َن�ا. يِر ِباْلَمِسيِح َيُسوَع َربِّ رِّ نا ِمَن الشِّ ِّ َ
ِرَبٍة، َلِكْن جن ْ َ

ال ُتْدِخْلنا يِف ت

ْعِطنا الَيْوَم. 
َ
َنا َكَفاَفَنا أ ُخْبَ

ِس اْسُمَك. َقدَّ
َ
َماواِت، ِلَيَت ِذي يِف السَّ أَباَنا الَّ

ُن أْيًضا للُمْذِنبنَي إَلْيَن�ا.  ْ َ
َواْغِفْر َلنا ُذُنوَبن�ا َكَما َنْغِفُر ن

َة، َوالَمْجَد إىَل األَبِد.. آِمني. ألنَّ لَك الُمْلَك، َوالُقوَّ

ْرِض.
َ
َماِء َكذِلَك َعَلى األ ِت َمَلُكوُتَك . ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما يِف السَّ

ْ
ِلَيأ

ِمنَي ُل اْلُمَعلِّ
َ
َمْرَيُم                                                          َكاَن َيْسأ

َدٌة  َعاِقٌر َوَعُجوٌز َقِريَب�ُة َمْرَيَم َر الَمالُك الَعْذراَء                          َسيِّ َبشَّ

اِس َها ُكلُّ النَّ بُّ إليصابات                                                َفَتاٌة َطيَب�ٌة ُيِ

َيُسوُع                                                         أنَّ إليصابات َسَتِلُد ِطْفاًل



َن�ا. يِر ِباْلَمِسيِح َيُسوَع َربِّ رِّ نا ِمَن الشِّ ِّ َ
ِرَبٍة، َلِكْن جن ْ َ

ال ُتْدِخْلنا يِف ت

ْعِطنا الَيْوَم. 
َ
َنا َكَفاَفَنا أ ُخْبَ

ِس اْسُمَك. َقدَّ
َ
َماواِت، ِلَيَت ِذي يِف السَّ أَباَنا الَّ

ُن أْيًضا للُمْذِنبنَي إَلْيَن�ا.  ْ َ
َواْغِفْر َلنا ُذُنوَبن�ا َكَما َنْغِفُر ن

َة، َوالَمْجَد إىَل األَبِد.. آِمني. ألنَّ لَك الُمْلَك، َوالُقوَّ

ْرِض.
َ
َماِء َكذِلَك َعَلى األ ِت َمَلُكوُتَك . ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما يِف السَّ

ْ
ِلَيأ





َرى َشْيًئ�ا! 
َ
ٌء، ال أ ْني�ا.. ال ُيوَجُد َشْ ُل َيْوٍم يِف الدُّ أَنا أوَّ

ُظْلَمة. ُظْلَمة. َقاَل هللُا: ِلَيُكْن ُنوٌر. َخَلَق هللُا 
وَر! هللُا َخَلَق َشْيًئ�ا َجِمياًل. النُّ

ُلُق َشْيًئ�ا َجِديًدا. ِة َيْ تَّ اٍم، َوَكاَن يِف ُكلِّ َيْوٍم ِمَن السِّ ِة أيَّ ـُه الَعاَلَم يِف ِستَّ َخَلَق اللَّ

ْرُض! َفَصَل 
َ
َماُء َوَهذِه األ أَنا ثان يوم.. َهذِه السَّ

ْرِض. هللُا َخَلَق َشْيًئ�ا َجِمياًل.
َ
َماِء َواأل هللُا َبنْيَ السَّ

أَنا َثاِلُث َيْوٍم. يِفَّ َخَلَق هللُا املحيَطاِت، َوالِبحاَر، 
َجَر،  اِطَئ، َخَلَق الشَّ َواألْنهاَر. هللُا َخَلَق الشَّ

ٍء َجِمياًل. َن.. هللُا َخَلَق ُكلَّ َشْ ْرَع، َوالَوْرَد امللوَّ َوالزَّ



ُجوَم لتنري الليل.. َخَلَق هللُا  ْمَس لتيضء النهار، َوالَقَمَر، َوالنُّ أنا رابع يوم: يِفَّ َخَلَق هللُا الشَّ
ٍء َجِمياًل. َتاَء.. هللُا َخَلَق ُكلَّ َشْ ْيَف، َواخَلِريَف، َوالشِّ ِبيَع، َوالصَّ ْيَل، َوَخَلَق الرَّ َهاَر َواللَّ النَّ

ُيوُر َتِطرُي  ْهِر، َوالطُّ ُيوَر؛ األْسَماُك يِف الَبْحِر َوالنَّ أنا خامس يوم: يِفَّ َخَلَق هللُا األْسَماَك َوالطُّ
ٍء َجِمياًل. َماِء. هللُا َخَلَق ُكلَّ َشْ يِف السَّ



ْكَمٍة َصَنْعَت«.            )مز١٠4:٢4( ! ُكّلَها ِبِ ْعَظَم أْعَماَلَك َيا َربُّ
َ
»َما أ

ٍء َخَلَقُه هللُا َجِميٌل َجّدا. اٍم. ُكلُّ َشْ ِة أيَّ َخَلَق هللُا الَكْوَن يِف ِستَّ

اِدُس؛ َهذا ِحَصاٌن، َخُروٌف، َكْلٌب، َبَقَرٌة..  يِفَّ َخَلَق هللُا اَلَيَواناِت.  أَنا الَيْوُم السَّ
َهمَّ َكاِئٍن، َوُهَو اإِلْنَساُن.. 

َ
اُء.. َخَلَق هللُا أ َمْن َهذا؟ آَدُم َوَحوَّ

ا. ٍء َجِمياًل ِجدًّ بُّ اإِلْنَساَن.. هللُا َخَلَق ُكلَّ َشْ هللُا ُيِ



ُع ِبرَبَكاِته َتَمتَّ
َ
يِن َوأَنا أ بُّ ُ ُيِ هللاَّ









ْطَعْمَتيِن، َوَسَقْيَتيِن، 
َ
ْشــُكُرَك َربِّ َيُســوع الَمِســيَح؛ أ

َ
أ

ْســَماَك ، 
َ
، َواَليواَن، َواأل رْيَ ْرَع، َوالطَّ َوَخَلْقــَت يِلَ الزَّ

ــَع ِبه يِف َهذا الَكْوِن. َتَمتَّ
َ
ٍء؛ َكــْي أ َوَخَلْقــَت ُكلَّ َشْ

ٍء يِف  ِ َخاِلِق ُكلِّ َشْ ــُن ُنْؤِمُن ِبإلــٍه َواِحٍد؛ هللاَّ ْ َ
َحقيقــًة؛ ن

ْرِض.
َ
َواأل َماِء  السَّ



َنَراُه َما  اْذُكْر 
 َداِخَل الَكِنيَســِة.

ْجِل َبْعٍض.                                     )يعقوب١6:5(
َ
وا َبْعُضُكْم أل وَصلُّ



َمَنـــاَرة

َجَرس

َشْمَعة يِسنَي ْيُقوَنُة الِقدِّ
َ
أ

الِة َمْذَبُ الصَّ



ْجُم �ُة َوالنَّ الّصينيَّ

س
ْ
َكأ

الَمْستري

ِليُب الصَّ

ورَيُة الشُّ

ُس الُمَقدَّ الِكَتاُب
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ِئيِس الرَّ
ِمْصَر

يِن الَباَبا َوِرَجاِل الدِّ

الَمْرَض

مياه الني�ل

الُمَساِفريَن

َب�اَتاِت ُروِع َوالنَّ الزُّ

اِس ُكلِّ النَّ

ي
ِّ
ل
َ
ص
ُ
 ت
ُ
ة
َ
ِنيس
َ
الك

ِل
ْ
ج
َ
 أ
ْ
 ِمن



ْشِعُل َشْمَعًة أَماَم
ُ
ْغِمُضأ

ُ
أ

ْجِلُس
َ
أ ُم َرنِّ

ُ
أ
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يسنَيِبَها َتْسِبيٌح َكِثرٌي َمْسَكُن الِقدِّ

َماء ْسِبيُح ُلَغُة السَّ التَّ

ن�ا ُع ِفيَها ِبُرؤَيِة َربِّ َنَتَمتَّ ِبَها مؤمنون

ن�ا َيْسُكُن ِبَداِخلنا َن�اوِل َربُّ ِبالتَّ

اِء:
َ
م
َّ
ِة الس
َ
ان
َ
ا ِفي خ
َ
ه
ُ
اِبل
َ
ق
ُ
ا ي
َ
ِة ِبم
َ
ِنيس
َ
ِة الك
َ
ان
َ
ٍة ِفي خ
َ
ور
ُ
لَّ ص
ُ
ِصْل ك

ُ
ة
َ
ِنيس
َ
ُالك

اء
َ
م
َّ
الس



أَنا َصاِحُبَك

أَنا ُكْنُت

أَنا

َك ألنَّ

ا، َوَسأُمرُّ َعَلْيــَك َوَمِعــي َحـــِدِجدًّ
َ
َيْوَم األ

اِمَنــِة َصَبـاًحا؛ ِلَنْذَهــَب َمًعا إىَل يِف الثَّ
إْمَضاء

ْسُبــوِع الَماِضــي
ُ
ِت يِف األ

ْ
َلْم َتأ

ِذي َيْسُكـــُن يِف الَمْوُجوِد ِبَواِر َبْيِتَكالَّ



   اْذُكــْر َيا َرّب
ِغــرَيَة َباَبا وَماَمــا وإْخَوِت َوُكلَّ أْصَحاِب.. َعاِئَلــِي الصَّ

َوَعاِئَلِي الَكِبرَيَة َكِنيَســِي، َوَمْدَرَســِي، َوَوَطيِن..
َواْشــِف الَمْرَض، َواْحَفِظ الُمَساِفريَن..
ــالَم. َماَن َوالسَّ

َ
َوَبــاِرْك ِمْصَر، َواْمَنْحها األ

كنيسي كنيسي كنيسي
هي بيي هي أيم هي سر فرح حيات

١. اتربيت من صغري فيها جوه مدارس األحد
تفرح بَّ وأفرح بيها أصل  إيمان فيها زاد

أبين مباديئ على تعاليمها وأطاوع كل إرشاد
يا إلهي حافظ عليها وتدوم على مر الدهور

٢. أعظم ما فيها على املذب والسما حاضرة 
أحلى حضور

طغمات املالئكة تسبح بهجة وفرحة ورهبة 
ونور

وإحنا ناكل جسده ونفرح ودمه يميح الشرور
ده اللي هايتن�اول هايرب امللكوت طول الدهور





ُل  وُطَها ِمْن ُكلِّ َجاِنٍب َمْرَض َكِثرُيوَن َيْنَتِظُروَن؛ َحْيُث َيْنِ َكاَنْت ُهَناَك ِبْرَكٌة،  َوَكاَن َيُ
ُل ُيْشَفى ِمْن َمَرِضه. ِذي َيْنِ ُك امِلَياَه، َوالَمِريُض الَّ رِّ َكِة َوُيَ بِّ يِف َهذِه الرِبْ َمالُك الرَّ

َكِة ُمْنُذ ٣٨ َسَنًة، َوَكاَن َمْهُموًما َحِزيًن�ا  اِنِب َهذِه الرِبْ َكاَن ُهَناَك َرُجٌل َمِريض َيْرُقُد ِبَ
ُه َغرْيُ َقاِدٍر َعَلى اَلَرَكِة َوال ُيْمِكُنُه الَقْفُز يِف الَماِء، َوَلْيَس ُهَناَك َمْن  ِلَدَرَجٍة َكِبرَيٍة؛ ألنَّ

ُيَساِعُدُه َعَلى َذِلَك.



ى َهذا الَمِريَض َقاَل َلُه: 
َ
ى َجِميَع الَمْرَض، َوِعْنَدما َرأ

َ
َكِة َوَرأ بُّ َيُسوُع إىَل الرِبْ  َذَهَب الرَّ

ُقْم َواْحِمْل َسِريَرَك َواْمِش!

ُجُل َكالَم   َذ الرَّ ِه.  َوَسْرَعاَن َما َنفَّ ُة َتُدبُّ يِف َجَسِده ُكلِّ ُجُل، َوَعاَدِت اَلَيِويَّ َفُشِفَي الرَّ
الرب َيُسوَع، َوَحَمَل َسِريَرُه َوَمَش َمْسروًرا.

بُّ َشاِفيَك.                                         )خروج ١5 : ٢6( فإنِّ أَنا الرَّ



 آُكُل َطَعاَم ..........

ي إىَل ............ َصلِّ
ُ
 أ

ْلَعُب............. 
َ
أ

ْغِسُل........
َ
ْغِسُل........ أ

َ
 أ



  َباَبا َيُســوع،
ِتــَك الَكِبرَيِة َلَنا.. ْشــُكُرَك ِمْن أْجِل َمَحبَّ

َ
 أ

َك َتْقِدُر أْن َتْشــِفَي ُكلَّ  الَمْرَض.  ْشــُكُرَك ألنَّ
َ
أ

َباَبا َيُســوع، اْشــِف ُكلَّ َمريٍض ُمْحَتاٍج إَلْيَك.. 
ُكــْن َمَع ُكلِّ َواحــٍد ُمْحَتاٍج إَلْيَك.







ِريِق   اآلَن؟  اِئُر   يِف   الطَّ ُجُل   السَّ َمْن   َهذا   الرَّ
ِدي..    !   َما   َهذا؟   َوَمْن   َهؤالِء؟   اْنَتِب�ْه  َيا   َسيِّ ُه   َغيِنٌّ نَّ

َ
، و َيْب�ُدو   أْيًضا   أ ُه   َيُهوِديٌّ نَّ

َ
 َيب�دو   ِمْن   َمالِبِسه   أ

اِولوَن   َسِرَقَتَك..   ُهم   ُلُصوٌص   ُيَ نَّ
َ
 َيْب�ُدو   أ

ال ُتوَجُد يِف ُقُلوِبُكم َرْحَمٌة؟
َ
ْسِرْع..  لماَذا   َتْضِرُبوَنُه   َهَكذا؟ أ

َ
ْسِرْع،   أ

َ
 أ

ْيِديِهم.  
َ
ِتَ   َمْن   ُيْنِقُذُه  ِمْن   أ

ْ
ْن   َيأ

َ
َتَمنَّ   أ

َ
َلَقْد   َسَرُقوا    ُكلَّ َماِله    َوَضَرُبوُه..  أ

ُه َكاِهٌن، لألَسِف َلْم ُيَساِعْده..  َما َهذا؟ ُهناَك َشْخٌص َيْقرتُب ِمْنُه؛  َيْب�ُدو ِمْن َهْيَئِت�ه أنَّ
ه َلْم ُيَساِعْدُه أْيًضا! ُه )الوّي( َولألَسِف َمرَّ ِبواِره َوَلِكنَّ َوُهناَك َشْخٌص آَخُر آٍت ِمن َبعيٍد؛ إنَّ



اِمرينَي َعَلى ِخالٍف َمَع الَيُهوِد،  ْعَلُم أنَّ َهؤالِء السَّ
َ
، َوأ ُه َساِمريٌّ  ُهَناَك َشْخٌص آٍت َيْب�ُدو أنَّ

ُف آالَمُه.  فِّ ُد ِجراَحُه، وُيَ اِمريُّ ُيَضمِّ ُدُث؟ َهذا السَّ أكيِد َلْن ُيَساِعَدُه.. َماَذا َيْ َوِبالتَّ

ْوَص َصاِحَب الُفندِق أن يعتين به، 
َ
َخَذُه إىَل الُفْنُدِق، وأ

ْ
اِمريُّ َعَلى ِحَماِره، َوأ َحَمَلُه السَّ

ْعِطيَك َما ُتريُد ِعْنَد َعْوَدِت. 
ُ
وأْعَطاُه ِدين�اَرْيِن، َوَقاَل َلُه: إَذا اْحَتْجَت إىَل الَمزيِد َفسأ

َعَفاَء«.                                                         )١تس١4:5( ْسِنُدوا الضُّ
َ
»أ



ِذي ُيَضايُقَك  َزِميُلَك الَّ
َل َعَلى الَفْصِل. ْصَبَح األوَّ

َ
أ

ِي  َوَقَعْت َزِميَلُتَك الَّ
َتَشاَجْرَت َمَعها ِباألْمِس.

َكَسَر َزِميُلَك ُلْعَبَتَك.َفاَز الَفْصُل الُمَناِفُس.
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م:
ُ
ه
َ
اِقف
َ
و
َ
 م
ْ
ر
ُ
ك
ْ
اذ
َ
ِر، و
َ
و
ُّ
 ِفي الص
ْ
ن
َ
لَّ م
ُ
 ك
ْ
ِصف

:
َ
رين
َ
دِة اآلخ
َ
اع
َ
س
ُ
ها ِفي م
ُ
ِدم
ْ
خ
َ
ت
ْ
س
َ
 ت
َ
ف
ْ
ي
َ
ك
َ
اٍة و
َ
لِّ أد
ُ
 ك
َ
م
ْ
ِر اس
ُ
ك
ْ
اذ



َساِعُدُه يِف الُمَذاَكَرةمايكل َوَلٌد َعِنيٌف
ُ
أ

ِعْنَدما َتُكوُن ُهناَك 
َساِعَده

ُ
ُب أْن أ ُمْشِكَلٌة َيِ

مارك ال َيْسَتِطيُع أْن 
ُيَذاِكَر ِبُمْفرِده

ُئها يِف الَعيِد أَنا َوَعاِئلِي ُنَهنِّ

َعُله َيْلَعُب َمَعنا ْ َ
جن َفاِطَمُة َجاَرِت

مين�ا َخُجوٌل َداِئًما



 َيا َرّب َســاِعْدِن َكْي
ْغَضَبيِن،

َ
َســاِمَح َمْن أ

ُ
أ

، َتاُج إيَلَّ َســاِعَد َمْن َيْ
ُ
َوأ

ا َكاَن. ِحبَّ ُكلَّ إْنَســاٍن أيًّ
ُ
َوأ



ـَه ُحوَم اللَّ اِت الرَّ َفْلَنْشُكْر َصاِنَع اخَلرْيَ

َصنا َيُسوَع الَمِسيَح.  ن�ا َوإِلهَنا َوُمَخلِّ   أَبا َربِّ

َعاَنن�ا َوَحِفَظنا
َ
نا َوأ ُه َسرَتَ ألنَّ

ْشَفَق َعَلْين�ا
َ
 َوَقبلنا إَلْيِه َوأ

اَعِة. َت ِبن�ا إىَل َهذِه السَّ
َ
 َوَعَضدنا َوأ



َوْقُت

َوْقُت

َوْقُت

َوْقُت

َوْقُت

َوْقُت





َهاِر. وًما( ُتيِضُء ِبالنَّ ـُه  )َشْمًسا - َقَمًرا - جُنُ َصَنَع اللَّ

ْرِض(.
َ
َماِء - األ ـُه ُطُيوًرا َتِطرُي يِف  )الَماِء - السَّ َصَنَع اللَّ

ْيِل(. ُروِق - اللَّ َهاِر - الشُّ ـُه َقَمًرا ِلُيِنرَي ِبـ)النَّ َصَنَع اللَّ

ي ِمْن أْجِل اخُلَطاِة.                                                                                     )            ( الَكِنيَسُة ُتَصلِّ

يسنَي.                                                                                                   )           ( َماُء َمْسَكُن الِقدِّ السَّ

ن�ا َيْسُكُن ِبَداِخلنا.                                                                    )            ( ن�اوِل َربُّ يِف الَكِنيَسِة ِبالتَّ

اِس.                                                                                )            ( ي ِمن أْجِل ُكلِّ النَّ الَكِنيَسُة ُتَصلِّ

يِسنَي.                                                                            )            ( ْيُقوَنِة الِقدِّ
َ
َماَم أ

َ
ْشِعُل َشْمَعًة أ

ُ
أ



َكِة ُقْم َواْحِمْل َسِريَرَك َواْمِش انِب الرِبْ َرُجٌل َمِريٌض ِبَ

بِّ َيُسوع َسِمَع َكالَم الرَّ َقاَل َيُسوُع للَمِريِض:

٣٨ َسَنًة  ُجُل َبْعَد أْن ُشِفَي الرَّ
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