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اظت تدال واضبابا يجيب 
 

 املعمدان ام العذراء ؟                                                  
 سؤال 

ٌٔعتربِا اعظي وَ .كٗف اٌٍا ٌكسً الكدٖطة العرزاء

.  زؤضاءاملالئكة ٔوَ الػازٔبٗي ٔالطازافٗي 

 ٌٔركسِا فى التػفعات قبمّي ؛ ٔقبن ٖٕسٍا املعىداُ طبعا ؟  

مل ٖكي وَ بني املٕلٕدَٖ وَ الٍساء : احلل أقٕه لكي " بٍٗىا قاه السٗد املسٗح لْ اجملد 

 (.11:11وت )"  أعظي وَ ٖٕحٍا املعىداُ

الجواب  

 ". سرف املعمًٕ دائص"ٖٕدد وبدأ فى التفطري ِٕ 

حنَ ٌعمي اٌٍا قد اٌتكمٍا وَ املٕت اىل "فىجال سٍٗىا ٖكٕه الكدٖظ ٖٕسٍا احلبٗب 

فّن ميكَ االٌتكاه وَ املٕت اىل احلٗاة ؛  . (14:3ٖٕ 1)" احلٗاة الٌٍا حنب األخٕة 

بدُٔ الفداء ؛ ٔبدُٔ االمياُ ٔاملعىٕدٖة ؟ أً أُ عدً ذكسِي ٍِا دائص ؛ الٌة 

اُ عسفتي أٌْ باز ِٕ ؛  فاعمىٕا أُ " ٔكرلك عٍدوا ٖكٕه . غىء بدّٖى ٔوعسٔف 

فّن ممكَ أُ تتي الٕالدة وَ اهلل  (29:2ٖٕ 1)" كن وَ ٖصٍع الرب وٕلٕد وٍة 

بدُٔ امياُ ٔال وعىٕدٖة ؟ . مبذسد عىن الرب

 " ..سرف املعمًٕ دائص " ٔلكَ .  حماه طبعا 

ٍِا عبازة وعمٕوة , كرلك فى الكالً عَ املعىداُ 

 مل تركس ِٔى 

.  مل ٖكي ٌبى أٔزجن وَ املٕلٕدَٖ وَ الٍساء "       

  "  أعظي وَ ٖٕحٍا املعىداُ                       

ِٔرا ٔاضح وَ قٕلة قبن ذلك وباغسة 

واذا خسدتي اىل الربٖة لتٍظسٔا ؟  " 

 أٌبٗا ٌعي 

: احلل أقٕه لكي .. ٔأفضن وَ ٌبى : ٔأقٕه لكي 

 "  مل ٖكي وَ بني املٕلٕدَٖ وَ الٍطاء أعظي وَ ٖٕسٍا املعىداُ 

.  ٔلٗطت العرزاء ِى املكصٕدة ٍِا فى املكازٌة 
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  إلى سيدتنا العذراء القديسة مريم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتّمال عٍد مساع " ٖٕسٍا "الطالً ملَ ازتكض اعظي وٕالٗد الٍطاء 

.......  صٕت ضالوّا  

..... الطالً لميت  كسوّا اهلل الكمىة ٔأص٘ بكساوتّا 

الطالً لمتى غّد هلا السٔح الكدع عمى لطاٌّا أُ مجٗع األدٗاه 

... تطٕبّا

الطالً ملَ أمت السب ٖطٕع أٔه وعذصاتْ قبن  األٔاُ بػفاعتّا  

..... الطالً لمعرزاء سالة احلدٖد ٔحمسزة  وتٗاع السضٕه وَ اضسٓ

الطالً لعرزاء ...الطالً لعرزاء املعص التى حتسك املكطي بػفاعتّا 

... الصٖتُٕ الٍى بازكت أٔالدِا مبصس ٔالشالت تبازكّي

اغفعى يف ورلتٍا ٔ ضعف طبٗعتٍا اغفعى عَ ضالوة الكٍٗطة ٔ عَ 

اٌت األً احلٍُٕ اوطشى ...ضالوة وصس ٔ عَ ضالً العامل املضطسب 

 كن دوعة وَ العُٕٗ احلصٍٖة  ٔثبيت  كن قمب وسجتف
 

 

... إىل وَ اختازِا زب اجملد وَ بني ٌطاء العامل امجع 

إىل وَ حتدخ عٍّا وٕضى فى الكدٖي اُ ٌطمّا ٖطشل زأع 

... احلٗة

.... اىل وَ زاِّا وٕضى بعني الٍبٕة عمٗكة وتشدة جبىس الالِٕت

إىل وَ تٍبأ سصقٗاه عَ دٔاً بتٕلٗتّا ذاكسا أُ الباب الرى دخن 

.... ٔخسز السب وٍْ ِٕ دائي الػمل

".. ِٕذاالعرزاء حتبن"إىل وَ أغازإىل عرزأٖتّاالعظٗي اغعٗاءقائال

إىل وَ بػسِا زئٗظ املالئكة دربائٗن حبمٕه السٔح الكدع عمّٗا 

.... ٔٔالدة الكدٔع وٍّا 

إىل وَ سبمت الكمىة املتذطد فى أسػائّا ٔازضعتْ وَ لبٍّا   
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كان ًنا . يف مجل ًنا الّْه استشٍد القدِس أبالٓ بي ِسطس ابي امللم ىّمارِّس 
القدِس ُلٓ عٍد مملكة الرُه ُقد تغْب يف احلرب ُملا عاد إىل إىطاكْة ُجد 

دقلدِاىّس قد أقاه عبادٔ األُثان ُمع أن أبالٓ كان قادرا علٓ قتلٌ ُأخن املنلكة موٌ 
إال أىٌ اختار املنلكة الباقْة اليت ال تزُم فتقده إىل دقلدِاىّس ُاعرتف باملسْح 

فالطفٌ دقلدِاىّس كجريا ُأذ مل ِفلح يف جنبٌ إىل عبادٔ األُثان ىفاَ مع أبٌْ ِسطس 
ُأمٌ ثاؤكلٌْ إىل مدِوة اإلسكودرِة ُكتب إىل أرماىّْس ُالٍْا بأن ِالطفٍم أُال ، ُأن 
عصّا ِفرق بْوٍم ُالن أرماىّْس الّالٓ كان ِعرف موزلتٍم امللكْة فقد أرسل ِسطس 

.إىل أىصوا ُزُجتٌ إىل صا ُأبالٓ ابوٌ إىل بسطة ُترك لكل ُاحد موٍم غالما خيدمٌ   
 ُملا أتٓ أبالٓ إىل بسطة ُأعرتف باملسْح عنبٌ الّالٓ عنابا ألْنا بالضرب ُاحلرق 

 ُتقطْع األعضاء ُملا رأن 
 الّالٓ أن كجريِي ِؤموّن بسبب ما رأُا مي 

 ثبات ًنا القدِس علٓ التعنِب ُأن الرب
 ِشفٌْ مي جراحاتٌ ، أمر بقطع  كان

املقدس فوام إكلْل الشٍادٔ    رأسٌ
 آوني. صالتْ تكُٕ وعٍا 
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 الجالح بكمي قداضة البابا غٍٕدٓ                                                       
 

 

ن  . ٌسوده اًسالم، ىو جممتؽ مثايل حمحوة واجملمتؽ اذلي. ما ب مجي احلَات يف سالم مؽ الآخٍر

وب كول ؿىل كدر ظاكذم، ل ن ؿدم اًسالم ب حِااًن كد ٍىون سخدو مهنم . اًناس ذلكل فـىل كدر ظاكذم حاول ب ن جُسامل مجَؽ

ن اس خعـت وحىت يف مثي ىذه املواكف حاول ب ن حتخفغ ثسالمم. وكد ٍىوهون مه اذلٍن ًلاوموهم .وًُس منم . ادلاخًل ا 

ذا اكهت ثكل املُساملة ؿىل  .حساة مضريك وروحِاثم وًىنم رمبا ال جس خعَؽ مساملة اًلك، ا 

وسان ب ن ميررىا يف ن ىناك ب موراً ًُمىن ًال   . ىدوء، دون ب ن ًفلد اًسالم تُنو وتني اًناس ا 

وسان. اًخس َعة اًيت ال ثخـة مضريه وال ًـعي خعورت ل مثال ثكل ال مور  فىِف ٌس خعَؽ اال 

 ! ًـامَوهو يف غري سالم؟  ب ن ًخـامي يف سالم مؽ اذلٍن

 مدادئ روحِة وب ساًَة مـامالث، ب و هَف ٌُسامل اذلٍن ًخـحوهو وًلاوموهو؟ ىناك تال صم تـغ

ن اثحـناىا ميىننا ب ن هـُش يف سالم مؽ اًلك   : ا 

اًلَة، ادلمر اخلَق، اًركِق، اٌَعَف، املُحدسم،  فاال وسان اًودًؽ، اًيادئ، اًعَة. ومن ذكل حِات اًوداؿة واالثضاع

هو ٌس خعَؽ ب ن... اًخضوش   وابمِلثي اال وسان املخواضؽ، اذلي ـ يف ثواضـو ـ ال ًغضة من ب حد،. ٌُسامل مجَؽ اًناس الصم ب 

ن ب ردث ب ن جُسامل اًلك، ال. وتـىس ذكل اًضخط اًـعيب اًثائر. وال ًُغضة ب حداً  حاول يف لك حني . حىن ؾعحَاً  ذلكل ا 

ن حاول ب حد. وال حىن سيي الاسدثارت. ب ن هتدئ ب ؾعاتم ىل اًضـف اًخرشي وثُثار وا    .ب ن ًثريك، ال جسدسمل ا 

ن اًضخط اًلوي ىو اذلي ٌس خعَؽ ب ن حيمتي ن غضخت وثُرث ؿىل. ا  ًَم،حىون ضـَفًا مل حتمتي ذلكل ا   . َمن ٌس ئي ا 

ن ثُرث ؿََو ابملثي حىون ب ًضًا ضـَفًا مل ًَم. ثلدر ؿىل ضحط هفسم وا  هم خترس َمن ب ساء ا  ن كاتَت اال ساءت مبثَيا، فا  . وا 

 . ىحعت من مس خواك اًرويح وب ظححت مثي ب وًئم املس َئني تي حىون كد

 ،"ال جتأب اجلاِن حسب محاقتْ، لئال تعدلْ أٌت" :وما ب مجي كول سَامين احلىمي

 .ب خعائم ب ي رصث مـادالً هل ب و مساواًي هل يف

ذن هَف ثـامي من ًثريك وًغضة ؿََم؟ًلول احلىمي    "ٔالكالً املٕجع ّٖٗج السخط اجلٕاب المني ٖصسف الػضب :"ا 
ذن فاال وسان اًودًؽ ىو  . وهبذا ال سَوة ًرصف غضحو ؾنو وٌساملو. اذلى ًلاتي غضة غريه جالكم ظَة ىادئ ا 

ن هو هيَجو ؿََو ابل نرث ب ما ا  ىل مـرنة. رد ؿََو جالكم موجؽ، فا  ل ال مر ا   : حسن ما كاهل الآابء يف ىذا اجملال ذلكل. وكد ًخحوَّ

د اًنار اص خـاالً  "بن ٖطفئّا املا. إُ الٍاز ال تطفأِا الٍاز"  هو خيمد ًيَهبا. اًنار حًت ا املاء فا  مَّ  .تََوهخو ب 

ن ب ردث ب ن جُسامل ب غضحدين، وىذه  اًناس، ال حىن حساسًا جداً يف ملاتةل ب خعاهئم، ال ثُلي ىذه اًلكمة جرحذين ب و ذلكل ا 

ن اكن لك يشء جيرحم، فَن. اًلكمة جرحذين، وىذه اًلكمة ب ىاهدين هو ا  ال حىن . جس خعَؽ ب ن حتَا يف سالم مؽ اًناس ل 

 .هتزت مثي اًس ندايهة اًعَحة اًيت ثثخت ب مام اًرحي اًـاظفة وال تي ُنن. ننحاث اخلروع اذلي هتته ب ي رحي

ن اندسخت ?? ثـامي مـو. فضَةل اًيدوء والاحامتل جس خعَؽ ب ًضًا ب ن جُسامل اًناس، ا  . ال ثُلي فالن مذـة، فمل ب كدر ب ن ب 

س خعاع ىذا املُخـة ب ن ًخـحم وًىن ًو اكن ب خعاء اًناس، تي  ثب نَّد اي ب يخ ب ن ما ًخـحم، ًُس ىو. ؾندك احامتل، ما ا 

لة ثفىريك ن اس خعـت ب ن هتدئ ب ؾعاتم، وال حرىق ثفىريك. ب ؾعاتم وظًر ابحلمك ؿىل ثرصفاهتم، حِنئذ ًُمىنم ب ن  فا 

 .جُسامليم، وًو ابًُحـد ؾن جماهلم املخـة
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 ."ٖؤذي ِرا اإلٌساُ ٌفسْ  ال ٖستطٗع أحد أُ ٖؤذي إٌساًٌا، وا مل" : وىنا ب ذهرك تلول اًلدٌس ًوحنا ذىيب اًفم

ن حرهت ب فاكرك ثخـحم ٍِاك طسٖكة تستطٗع بّا أُ تتخمَّص وَ " : اًلدٌس ذلكل كال هفس ىذا.  فب هت ثؤذي هفسم ا 

ّٕه ِرا العدٔ إىل. عدٔك ٔكٗف حتٕلْ إىل صدٖل؟ ذلك بامُلساملة بن ٔاإلحساُ إلْٗ ٔال . صدٖل ِٔى أُ حت

 "بن أغمب الصس الري فْٗ باخلري الري فٗك جتعن شسٓ ٖػمبك،
 

 . فاال وسان احلىمي، ًخرصَّف جرزاهة، وهبدوء،وتُـد ثفىري. اًناس ابحلمكة نذكل جس خعَؽ ب ن جُسامل

 الجس خعَؽ ب ن حرحبيا ابملنازؿة واًـداوت واًنفوس"زابح الٍفٕس حكٗي "وال خيرساًناس ل نَّ 

منا ابملساملة وملاتةل امِلثي ابمِلثي   .ا 
 

نَّ اال وسان احلىمي ًـرف ىل كَة ب حد ا  ًُناس حو، حسة  وىىذا ًُـامي لك خشط مبا. ما ىو املفذاح اذلي ميىنو تو ب ن ًدخي ا 

درس خشعَاهتم، . حمحهتم وىىذا ًُس فلط ٌُسامل اًناس، تي ابل نرث ٍىسة. دراس خو تعحـو وظفاثو ذن ًيك جسامل اًناس، ا  ا 

 . ثدرسَّع مبجاهبة ال مور ويف حمكة ال. وؿامَيم مبا ًناس هبم

وسان  تي حسة. تي ؿامي اًغري تعول ب انت وسـة ظدر ورحاتة كَة هم كد ". حبحوح " اًخـحري اًـايم ًخىن كل ظفة ا  ا 

منا ابًخضاصة واٌَعف،! املخجيِّم، وجبدًخم اًتائدت، وملاتةل لك ب مر حبتم صدًد خترس اًناس توهجم اًـاثس ميىنم ب ن  ا 

ن حاول ب ن ٍىون كل روح املرح يف مـامةل. حىسة اًناس يف ب ظـة املواكف لة . الآخٍر ٌَّل اًضخط اذلي ًُـامكل تعًر وُرت

ن اتدسمت يف وهجو ورددث ؿََو: ُمذـحة هو كد ٌُضاروم املرح فذىس حو ا  وظحـًا ًُس ادلَؽ ميىهنم ب ن . تُفاكىة ثُضحىو فا 

 . ب سَوة املرح ىذا ًُخلنوا

َّنَّ ب هعحم ابًخضاصة واٌَعف . ب و ؿىل ال كي ًـُضوا يف سالم مـو. وًُمىنو ب ن ٍىس هبم واًوجو اًخضوش حمحوة من اًناس، ا 

وسااًن غََغ هفغ اًناس من حوكل وزِق ب هم ًو ننت ا  ف وال جُسامح. اًلَة، ال   وًو ننت حُتاسة غريك ؿىل لُك لكمة وثرصُّ

هم ًن ثلدر ؿىل مساملة اًناس، فبُذهر كول اًضاؾر  :فا 

 

 األموز معاتبًا إذا كهت يف كن

 فِعش واحدًا أو ِصن أخاك فإنه

 الكرى إذا أنت مل تشسب مسازًا عمى

 صديكك مل تمل الري تعاتبه

 وجمانبه مكازف ذنبًا مسة

 ظمئت وأي الهاس تضفو مشازبه
 

 اللَّه أن يعرتض طريقك بعض امُلتعبني، أخريًا أقول لك ُربَّما يسمح

 .للمسيئني  لكي تتدرب على فضيلة االحتمال وعلى املغفرة

 

  7 



  فضائل السيدة العذراء                
 

  " ال ختافى يا مسيم ألنِك وجدِت نعمة عهد اهلل "
  (30 : 1لوقا  )

ظصوم اضيوم رضى ِطثال أم اضظور ، اضتى َظطت سى سضائل وربادات وتأطالت صثيرة ،  + 
 :طظها طا يضى 

لم طول خياثها ، موش طفولجها ، ومػ الكسيط:  العرزاء الصابسة-1
أ

 الجى ثدملت بصهة ال
لم  يوعف الوجار ، وفى                                 

أ
 الظفص لبيت لدم وإلى مطص ، وثدملت ال

فجصاء ؼليها ، ومؽاهاثها من اليهود                                 
أ

 الوفظى ؼوس ضلب الُمزلص ، وال
. لبو وبؽس هياخجها الظؽيسة                                  

. وفى بيت يوعف الوجار ،الشنص والجظبيح فى الهينو وفى بيت زهصيا واليطابات: العرزاء الصاكسة-2

ؼغم بصهات اإلثغاع ،"وجست هؽمة لسى هللا"  لشلم فكس "هغص الصب إلثغاع َامجه :"  العرزاء امُلتضعة -3
أ

.  وما ا

ك بدنمة والجوؽت:  العرزاء املؤوٍة-4 لت المال
أ

 (طلبت ؼمو مؽجضة فى ُؼصس لاها الجليو) وإيماهها بإبوها ،عا

           مشارهة فكصاء الهينو فى طؽامها ، وعفصها لمظاؼسة اليطابات ، وذهابها لوجسة الكسيط:  العرزاء احلٌٍٕة-5
. ومؽجضاثها وشفاؼجها الن ثيصة  (الؽشراء خالة الدسيس  )مجياس فى الظجن                                 

  وطاؼجها ،لبولها ُخنم النهوة بالجواجس مػ الكسيط يوعف النهو:  العرزاء امُلطٗعة-6
  والؽودة موها للواضصة ،،وإلى مطص فى مطاخبجه لبيت لدم،                                

. بال فصاش مصيح ء  ومطاخبة الظيس المظيح فى ثجولثه، والووم فى الؽصا                               

ؼغم الجسريب:   العرزاء الصاوتة-7
أ

 هاهت ثدفظ هالم هللا ُمجفنصة به فى للبها ، وما ا
.  ؼلى ضوم اللظان والكلب                                 

 (ولس ؼاشت هو خياثها فى ؼبادةوثظبيح)ومػ الصعو فى الُؽلية ،فى الهينو وفى بيت يوعف: العرزاء العابدة-8

ك غبصيال :  العرزاء احلكٗىة-9  . (ؼلى هكيظ خوار زهصيا الناهن  )فى خوارها الموطكى مػ المال

ئن جه ، لدمو روخها الطاهصة :  العرزاء اخلادوة لمسب-10 ن جاء الصب يظوع مػ مال
أ

ورشليم إلى ا
أ

 علت ثزسم فى ا
ى رسمة باذلة ومظجمصة طول خياثها                                                

أ
. إلى ؼالم المجس ، ا

ٌتعمي العبادة الدائىة ، وَ أوٍا وسٖي العرزاء ، ٔوَ فضائمّا الكجرية  (ٔأخٕاتى / ٖا أخٕتى  )ٔلٗتٍا + 

 خاله تدازٖب ِرا الصًٕ ، ٔغريٓ وَ األصٕاً ، فٗصداد إمياٌٍا ٔحمبتٍا هلل ٔلمٍاع ، – ٌٔكتٍى بعضّا –

. ٔلمددوة ، ٔلعىن اخلري ، ٔاالضتعداد السٔسى الدائي ، لمسسٗن لعامل اجملد 

 وع التدزٖب عمى فضائن ِاوة ، كالصىت ٔالصرب ٔالطاعة ٔالٕداعة ٔالكٍاعة ٔاحلكىة ، + 

 .اخل ...... ٔالػكس ، ٔحمبة فعن اخلري 

 ٔلٍطمب شفاعة أً الٍٕز باستىساز ، ألٌّا وكبٕلة عٍد ابٍّا ٔحبٗبّا ، + 

  .ٖسٕع املسٗح ، الرى لْ اجملد الدائي ، إىل األبد آوني 
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ذػبتذأغاذوأبلذوأعلذإظلذاطصقػذوبقـؿاذطانذأبلذؼؼقدذدقارتفذإذذمبؼطقرةذطبريةذتصطدمذباظدقارةذوملذأدرذ

وظؽينذأصؼتذوأغاذأتداءلذطاذاذاغؼطعذاظتقارذاظؽفربائل؟ذأعاذتقجدذمشعة؟ذأخربتينذاطؿرضةذ....ذبعدػاذبشلء

.ذاظظالمذحيقرينذعـذطؾذجاغبذ!!!ذأنذسقـايذأصبحتاذضعقػتانذوظؽـذاصؼقؼةذاطرسبةذأغينذأصبحتذأسؿكذ

صرختذبػزعذأؼـذأعل؟ذأخربوغلذبؾطػذإغفاذبؼدؿذآخرذباطدتشػلذألغفاذأصقبتذبشؾؾذذعرتذأنذاظظالمذ

.ذاظذيذحيقرينذأصبحذداعداذحاظؽاذوطأغلذأعدؽفذبقدي

إذذإغفذأخربغلذبرضةذ.....صؼدذطاغتذاظصاسؼةذاظثاظثة,ذويفذاظصباحذزارغلذأبلذباطدتشػكذوظقتفذعاذزارغلذ

عصطـعةذعاذععـاهذأغكذأصبحتذذخصاذساجزاذحمتاجاذطـذخيدعفذوذأنذأعلذعشؾقظةذوظذاذصإغفذدققدسينذعرطزذ

ذ!عاذػذاذ؟ذباظتأطقدذإغفذحؾؿذأوذطابقس.وضبؾذأنذأصقؼذعـذصدعيتذطانذضدذترطين.ذاطؽػقصنيذ

.ذبقتذاطؽػقصنيذعـذذأؼامذطـتذاالبـذاطدظؾذألبلذوأعلذواآلنذيف!ذ

ذالذبدذأنذأبكذدقأتلذشداذوذؼأخذغلذيفذحضـفذإديذبقيتذوإذاذبصقتذأعلذتبؽل...ذالذ

ذذحبرضةذوػلذتقدسينذ،ذسرصتفاذعـذصقتفاذاصـقنذوحضـفاذاظداصئذ،ذالذختػذؼاذحبقيبذ

ذػرتجعذبقتؽذوؼدقعذػقـقرذسقـقؽذوضؾبؽذ،ذزؾؾتذأبؽلذحتكذوصؾتذبقتذاطؽػقصنيذ،ذ

.ذوادتؼبؾتينذتادقغلذعرؼؿذبرتحابذإالذأغلذملذأتؽؾؿذوذملذأطؾذطدةذؼقعني

الذؼدسؽؿذسربقنذصققذعاذ:ذ"ذويفذؼقمذجاءتينذتادقغلذعرؼؿذوزدثتذععلذحدؼثاذالذأغداهذضاظتذظلذربـاذضالذ

صالذبدذإغؽذإغدانذضقيذوأغاذالذأرؼدكذأنذختدمذغػدؽذصؼطذبؾذأغـاذختدمذاآلخرؼـذ"ذتدتطقعقنذأنذزتؿؾقاذ

طانذظؽؾؿاتفاذأثرذ.وتتػققذيفذدرادتؽذصأغتذإغدانذذطلذوسـدكذحبذظمخرؼـذالذتضقعذوضتؽذصعؾقؽذرداظة

"ذأدتطقعذطؾذذلءذيفذاطدقحذاظذيذؼؼقؼين"ذاظدحرذيفذغػدلذوأخذتذأرددذأغاذظدتذساجزاذ

عرتذاظدـقاتذوذتػقضتذيفذدراديتذوداسدتذطؾذطػقػذباطرطزذأنذؼدتثؿرذعقاػبفذوسـدعاذزارغلذواظديذيفذ

أولذسقدذرصضتذعؼابؾتفذوظؽـذسـدعاذدخؾتذحمبةذاهللذضؾيبذ،ذرقبتذجروحلذوعدحتذدعقسلذوأصبحتذ

.ذإغداغاذضقؼا

ظؽـذاظؼصةذملذتـتفذ،ذصؼدذاضطرذاطرطزذأنذؼطؾبذعـذواظديذأنذؼضؿينذإديذبقتفذبعدذأنذأطؿؾذرداظتفذععلذ

وظؽـذاطشؽؾةذأنذأعلذطاغتذضدذعاتتذوأبلذتزوجذوذأربذوظداذوبـتاذوذعرتذعرةذأخرىذأغلذذخصذشريذ

عرشقبذصقفذوساعؾتينذزوجةذأبلذبؼدقةذذدؼدةذ،ذصؽاغتذتتعؿدذأنذتؽررذطؾؿةذاألسؿكذطثرياذيفذحدؼثفاذععلذ

أوسينذ،ذوظؽـذطؾذػذاذملذؼشغؾينذألنذاهللذعألذضؾيبذمبحبةذاشؿقعذ،ذظؽينذذعرتذأنذأخلذاألصغرذؼدريذيفذ

ررؼؼذاهلالكذبدببذرصؼاءذاظدقءذ،ذحاوظتذأنذأظػتذغظرذواظديذوزوجتفذصشتؿتينذواتفؿتينذباصؼدذأغاذ

.ذاألسؿك

ذويفذأحدذاألؼامذملذؼرجعذأخلذظؾؿـزلذحتكذاظصباحذوزؾتذأعفذ

ذتبؽلذوذتقظقلذصاتصؾتذبأحدذزعالئلذباطرطزذوطانذؼبصرذضؾقالذ

ذوخرجـاذغبحثذسـفذسـدذطؾذأصدضائفذحتكذوجدغاهذيفذحاظةذ

ذوعاذأنذرأتينذ,ذشريذربقعقةذصحؿؾـاهذبصعقبةذباظغةذإديذاطـزل

ذزوجةذأبلذحتكذضؿتينذإظقفاذوػلذتبؽلذ

 أٌا العىٗاء ٔأٌت البصري ...ضاحمين ٖا بين وتؼقلذ

ذ...ضاحمين ... لكد أٌاز اهلل قمبك                  

ذ
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سامحني انا العمياء 



 

 
 

 تتتمم  سااتكن  م   أخواتي المتزوجات هذه عدة نصائح لكن لكي
 أأواجكن وهذه اللصائح  بطبستتا  تهل التلنبذ وووول المنسوو وهي  

 تكون المماه أوجج وودويج ووطبطج  تمم وباة أوجتا  هتا   ان
 لسي هج والمتسج لتمسج واالنصات لحدوثج  تكون التمور و هطج واالعجاب

 . تكون لج  ل نتاء السالم
  ...فان احبم زُجم كويت لٌ ملكة مجام العامل ُلّ كوت يف العني عادٌِ  حيبماجعمٌ زوجك * 
ذذذذذذذذزوجفاذطؾفاذصتؽقنذاظدرورذضؾبفذواالسجابذ انذتؽقنذاطراهذزوجفذوصدؼؼفذوحبقبفذصتؿالذحقاةذذذذذ

 .ظفذطؾذغداءذاظعامل ظعؼؾفذواطتعفذظدؿعفذواالغصاتذصدؼثفذصتؽقنذذذذذ

ذذذذيالذاظعاملذوظقذطـتذيفذاظعنيذ ذحيبؽذصانذاحبؽذزوجؽذطـيتذظفذعؾؽةاجعمٌ زوجكذ *

  ...سادؼفذذذذ

ذذذذصاطظفرذظفذتاثريذسؾكذاظـػس،واالغاضفذاطتجددهذ ذوطقغلذاغقؼفغريٍ دائىا وو وظهرك * 

 ..وطاغفاذعائةذاعراه ظؾزوجذتدؽرذاظزوجذوتبدوذظفذاعراتفذذذذذ

  ..ططػؾذصغري ذمبحبفذواسجابذحتكذظقذتػاخرذبـػدفانصيت اىل زوجكذ *

  ..وػؿقعف ذيفذبقتفذوطقغلذاغقدةذوحدتفذواذغدقةذعتاسبفوفرٍ الراحه لسوجكذ *

ذذ،صفلذمتؾؽذضؾبذ وػلذطؿةذاظشؽر..ذودفؾفذورائعفذتدعدذاطراهذوزوجفاههاك كمىه وهىهذ *

ذ.ازوجفذذذذ

ذحمادـذ ضبؾذسققبفذصؽؾذاغدانذظفانظرٍ اىل حماشو زوجك  * 

  ..وسققبذوداسدؼفذظؾتخؾصذعـذسققبفذذذذ

ذرضتؽذوحـاغؽذ ذصادتخدعلاذا اردت شًئا وو زوجكذ *

  ..اطراهذواغقثتؽذوسؼؾؽذصاظرجؾذؼذوبذباغقثةذذذ

..ذذوصؾلذيفذداخؾؽظداغؽذذذذذصاصؿيتذواشؾؼلذصؿؽذواحرتدلذعـزوجك اذا غضبيت وو * 

  .. زوجفاذوتطعـفذيفذعقارـذضعػفذحيؼدذسؾقفا صاطراهذحنيذتغضبذتؾدغ

 .. صاسريفذعاذاذحيبذزوجؽذوعاؼؽرػف.اظرجؾذععدتف ذظؼؾبيكاه اقصر طريل وكىاذ *

ذوالذتتضاؼؼلذابداذ..وادصعقفذاديذبرذواظدؼفذوذويذرريف..عاادتطعيت ذاديذاضريادفعٌ زوجكذ *

  ..اصرحلذالغؽذتزوجيتذرجالذاصقال عـذبرهذالػؾفذبؾذذذذ

ذاظقفذاظـاسذوتـزسقفذعـذاالصدضاءذوتذرؼفذ ذيفذحقاةذزوجؽذصالذتؽرػلكىنٌ محاوه شالم * 

ذ ..صدقفذؼؽقنذحاظفذوحقدا وحقداذصالذتدصعؽذشريتؽذاديذضطعفذعـذاػؾفذذذذذ

ذ

ذ
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ذذذ

ذذيفذاظغاظبذوالذطقػذؼؼقلذحؾقذاظؽالم،صغرديذيفذحقاتفذصقبحثذيمبض الرجن اليعرف كًف *

ذذذوذطرؼفذباوضاتذراحتفذوطقغلذظفذطاطقدقؼكذواظقرودذوسؾؿقفذانذيفذ سـؽذ،ذواػتؿلذمبظفرهذذذذذذ

  ..االسؿالذواحؾكذعـذاالعقال اظدغقاذعاػقذاػؿذعـذذذذذذ

ذرالذبف،ذوالتدرتجؾلذوطقغلذاغتكذعـذ ذعـذزوجؽذالنذزواجؽذضدالحتمعٌ برقع احلًاءذ *

ذذذباصؿره،ذواغظريذاديذزوجؽذطغرؼبذ اظراسذحتكذاظؼدمذواجعؾلذاصقاءذؼصبغذخدؼؽذذذذذ

  .احقاغاذذذذذ

ذاظزمذظؽذعـذاظطعامذصاسؾؿلذانذاالحرتامذباظـدبفذظؾرجؾذ ذانذطؾؿاتذاصباذا كهت حتصني * 

  اػؿذعـذطؾذذلءذذذذذذ

  .. ذبعقارػؽذوحـاغؽذإساػفتكىنٌ حبًمه الذ *

 ..بفذوالتـشغؾلذسـفذباحدذارػاظؽ ذرػؾؽذودظؾقؾفذواستيناعتربٍ زوجك * 

  ..سدمذتػفؿؽذظف ذوالتفدعلذحقاتؽذبدببكىنٌ وتفهىه لسوجك * 

ذوباالضاصةذ صؼطذاغاضتفاذبؾذػـاكذذيالذاظشخصقفذذػقلًض مجاه املراه * 

ذحبدؼثؽذ واطرحذاظؾذانذتضػقانذبفؿاذسؾكذعـزظؽ،ذصدقفذؼدتؿتعذزوجؽذاديذخػةذاظروحذذذذذ

 .وثؼاصف وظقذتعقدؼـفذاظػذعرهذعـذحالوتفذوطاذصقفذعـذععرصف

 
************************** 

فراخ بالشامبيون 

  .. املقاديز

 - بزّت متوذطٌ 5 -مارروم  ك 1/2- نزف لتركريمٌ لبانً - زدور دجاج مخلجٌ اك 
  ملعقٌ كبجرة فلفل اذود 2- ثلث كوب عزجر لجمون-نزف كوب حلجب ذاُل-  جرام زبدة 250
  , برر ثوم+ بقدونس مفري + برر لجمون    /للزينٌ

 .. نحضر خلطٌ التتبجل باضافٌ الفلفل اِذود الٍ عزجر اللجمون

  .. الطزيقة

ًّ .. مكعبات متوذطٌ .. الدجاج  نقطع زدور  نخلط قطع الدجاج مع خلطٌ التتبجل ... زغجرة قلج
.. نغطجوا كويس..  ذاعات4-3و نذجبوا فً التّجٌ حوالً ..  نغطجوا بنايلون التغلجف .. بواذطٌ الجد 

و المارروم لو معلب .. نكون قطعنا البزل .. فً هذه اِثناء ..  ذاعات او اربع ذاعات 3باذجبوا  انا
.. نحط الزبدة فً اناء الطوً .. وقت الطبد بقٍ ..  بعدين .. يتغذل بمجٌ عران نرجل مواد الحفظ ِزم

ننرلوا من الزبدة و نحطوا علٍ ..  لما تذتوي ..  نضجف قطع الدجاج المتبلٌ.. و تذخن و نذجبوا تذجح
 لما يدبل البزل نضجف الماررومنقلب رويٌ لحد ما .. نضجف البزل..  فً نفس الزبدة .. جنب

لحد ماتغلً .. و الحلجب بنذجبوا علٍ نار هاديٌ  و بعجن نضجف الكريمٌ اللبانً.. المارروم يذتوي حبٌ 
و نذجبوا  .. الخلجط نرجع نضجف قطع الدجاج اللً رجلناها من الزبدة و نقلبوا فً..  بعدين .. المكونات

 عران الدجاج يتررب من الكريمٌ. علٍ النار الواديٌ رويٌ 
و نحطوا .. نطلع البجكاتا .. مبرورو بعدين  ثوم+ برر لجمون + بقدونس .. نكون جوزنا خلطٌ التزيجن 

 .. ..  ..  ... و تتقدم مع رز بالخلطٌ و ذلطٌ خضراء .. و نزينوا.. فً اطباق التقديم 
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 امــدم اضخصــ ع  فضٗمة الػّس

  ++ (1 : 17أم  ) " لكمة يابسة مع سالم ، خري مو بيت مآلى ذبائح مع خضام " ++
، وال يسخطيع أن يدىاول " أغفز لىا ، كما وغفز هحن " الشخص املخاصم غيره ، اليمكىه أن يقىل للزب + 

. من ألاسزار املقدست ، فيحزم هفسه من غذاء الزوح ، ويجلب لىفسه املشاكل التى بال حل 
 والخصام يقىد لفقدان السالم ، وينزع املحبت من البيذ ،+ 

  ومن بين ألاصدقاء ، وُيعثر كثيرين ، ويقىد لخدبير املؤامزاث
!! .  والقضايا ، وامليل لإلهخقام 

  ألاهاهيت ، التى جقىد للعىاد والقسىة:ومن أسباب الخصام+ 
 . والظلم 

 

  ( .24 : 2 تى 2)  " عبد السب ال جيب أى خياصم ، بن يكوى مرتفكًا باجلميع "      
.  ( 9 : 13أم  ) " اخلضام إمنا يضري بالكربياء "      

  ( .18 : 15أم  ) " بطئ الغضب ُيسكو اخلضام "       
.  ( 3 : 20  أم ) " ُمحب املعضية ، حمب اخلضام "      
 . ( 7 : 59إش  )، وال يعسف السالم  ( 22 : 29أم  ) " الغضوب ُيهيج اخلضام "      

 

. الخ ........ والغضب وقىد للمشاحىاث والخصام ،فى البيذ والعمل وبين سمالء الدراست ، وفى الطزيق + 
،وصالح وسامح سوجخه ابيجايل الحكيمت بسبب كالمها (الغير حكيم  )غضب داود من كالم هابال + 

 ( . 25 صم 1 )املخضع 
" . الكالم الشين ُيخفف الدين : " ويقىل املثل العامى + 
خاصمين + 

ُ
 ( . 9 : 5مذ ) وال صلىاتهم ، وال عطاياهم  ( 58إش  )وال يقبل هللا أصىام امل

: ، ان جزاعى آلاحى  (يا أختى / يا أخى  )وعليك + 
 .  ؼسم إطالة مسة الزطام  (1) 

هطوهيوس  )" واذهب وُرش بصهة الطلح " 
أ

هبا ا
أ

 . (هما لال الكسيط ا
  ثوازل ؼن بؽظ الماديات لنظب الغيص  (2) 

ريه الطامػ فيه  )
أ

هبا بول هو ثصوثه ل
أ

 . (ثصك ا
خباء  ) ؼاثب  (3) 

أ
 ؼجاب رليق  (لعيما الكصيبين وال

و الجشفى  بهسف اإلضالح ل الجوبيذ + فى الزفاء + بمدبة + باثغاع  )
أ

 . (ا
. ، من يصخم الواس يصخمه هللا ، والؽنط بالؽنط  (مصة X  70 7 ) الطفح مهما هاهت اإلعاءة  (4) 
جلهم همصعى بالصوح ، يدجاجون ؼالجًا  (5) 

أ
  الجمُظم بجؽاليم المظيح ، فى مدبة الزطاة ، والطالة من ا

و ؼجابًا          
أ

. ل ؼكابًا ا
 ( . 2 ثى 2 ) ثجوب الموالشات الغبية المولسة للزطومات  (6) 
حسض على ؤلاهخلام + ًُ د الخصام،بل ًطالب بظسعت الصفح والصلح والظالم،بِىما الؼُطان  ٍس ًُ . واعلم أن هللا ال 
. وعؽ بلىاعت وطاعت ووداعت ، فخفسح وجسجاح ، وجسبح اإلاخعاملين معً + 
 ليل أحد ،  (اإلاادًاث  )والشخص الساض ى واللاوع بحاله ، والغير ُمحب للعالم + 

ً
 ، ومحبا

ً
 ، ًىىن طعُدا

 مثل الؼهداء واإلاعترفين واللدٌظين ، الرًً طامحىا ألاعداء ، وصفحىا عنهم ، 
ً
ىىن مخصسفا  ٍو

   .(اططفاهىض  )زغم كظىتهم الؼدًدة عليهم 
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 العرزاء ؟ كثري وا ٌسىع عَ قرب السٗد املسٗح ٔلكَ مل ٌسىع عَ قرب السٗدة

 ِن تٕجد صٕزة لْ ؟؟

 ظوتة حِر اكهت  21اكن ىف  من املـروف ب ن هَاحة اًلدٌسة اًعاىرت مرمي

 . ًوم16 صيور و 8 س نة و 58كد تَغت من اًسن 

 س نة ب رسي اىل ب مة مالاك  15ظـود اًس َد املس َح تب كي من  فدـد

 . وظَحت ب ن جيمتؽ اٍهيا اًرسي” ففرحت نثريا حيمي اٍهيا خرب اهخلاًيا،“

 ب حناء اًـامل حِر اكهوا مذفركني فب مر اًس َد املس َح ب ن جيمتؽ اًرسي من لك

 .اًـذراء موجودت ٍىرزون ابل جنَي وب ن ًذىحوا اىل اجلامثهَة حِر اكهت

ًيَة   ؿدا  ىف حلؼة ب مام اًس َدت اًـذراء فامي" ٌوجدوا مجَـا"ومبـجتت ا 

 .ثوما اًرسول اذلى اكن ٍىرز ىف اًيند

ًيَة واكن ؿدم حضوره اىل اجلامثهَة  . حلمكة ا 

هخلاًيا من: فرحت اًـذراء حبضور اًرسي و كاًت هلم  .ىذا اًـامل ب هة كد حان زمان ا 

جهنا وس َدىا ٌسوع املس َح مؽ ٍهيا ا  حضد من املالئىة اًلدٌسني فب سَمت روهحا  وتـدما ؾَتهتم ووَدؾهتم حرض ا 

ورفـيا اًرسي ووضـوىا ىف اًخاتوث و مه ٍرثَون و املالئىة ب ًضا غري   ظوتة21اًعاىرت تني ًدًة امللدس خني ًوم 

 .مـيم ودفنوىا ىف اًلرب املنؼورٍن ٍرثَون

 . وملدت زالزة ب ايم ػي املالئىة ٍرثَون حوًيا

 جساتَحيم وىحوة راحئة خبور ذهَة اكهت  مل ثنلعؽ ب ظواث

ـَعر املاكن حىت ب ن اًخالمِذ مل ًرتهوا هلعاع  ث ال تـد ا   املاكن ا 

 .ظوث اًدساتَح وراحئة اًحخور ب ًضا

 ب ن ٍرفؽ اجلسد اًعاىر اىل اًسٌلء واكهت مضُئة اًرة

 اًرسي  وكد ب خفى ؾن ب ؿني الآابء.  محمواًل تواسعة املالئىة

 .وكت هَاحة اًـذراء ىذا ال مر ماؿدا اًلدٌس ثوما اًرسول اذلى اكن ًخرَش ىف اًيند ومل ٍىن حاااً 

ًيَة  هخلال اًس َدت اًـذراء من ب رضنا اًفاهَة  مل– اكن اًلدٌس ثوما ىف اًيند، ونٌل كَنا حلمكة ا  وًىن – حيرض ا 

ة"ومسؽ ب حد املالئىة ًلول هل . اًلدٌسة مرمي ىف اًيواء حساتة محَخة ملالكات جسد ٍَ  ثلدم و ثَحارك من جسد لك

 ."اًعير، ففـي نٌل ب مرت املالك
 

 ثي أزتفع اجلطد اىل الطىاء ثي أعادتة الطشابة

 .اىل اهلٍد لٗكىن خدوتة ٔكساشتة ٍِاك
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نزح باحثون فٍ جامعٌ هارفارد األمريكجٌ النذاء الّتٍ يحاولن زيادة فرص اإلنجاب 

. باذتوّك منتجات الحلجب كاملٌ الدذمَ بما ِ يقل عن مرة واحدة فٍ الجوم
 

أن هناك عّقٌ بجن " هجومن ريبرودكرن"وكرفت دراذٌ جديدة نررت فٍ مجلٌ 

وزيادة فرص تأخر اإلنجاب نتججٌ لزيادة حزول " قلجل الدذم"اذتوّك الحلجب 

. اضطرابات فٍ اإلباضٌ عند النذاء
 

وأرارت الدراذٌ التٍ أجراها فريق أطباء فٍ جامعٌ هارفارد األمريكجٌ والتٍ رملت 

 امرأة فٍ ذن اإلنجاب أن النذاء الّتٍ يذتولكن مقداراً معجنا من 18000أكثر من 

منتجات الحلجب قلجلٌ الدذم مرتجن يومجاً علٍ األقل قد زادت عندهن مراكل التبويض 

مقارنٌ بالنذاء الّتٍ اذتولكن نفس المنتجات مرة % 85ومن ثم تأخر الحمل بنذبٌ 

". أنباء الررق األوذط"واحدة فٍ األذبوعَ طبقاً لما ورد بوكالٌ 

وفٍ المقابل قلت معدِت حدوث مراكل التبويض وزادت معدِت الحمل عند اذتوّك 

% 27مقدار واحد من منتجات الحلجب كاملٌ الدذم مرة واحدة يومجا علٍ األقل بنذبٌ 

 .مقارنٌ باذتوّكى مرة واحدة فٍ األذبوع

 دراسة تٍأه احلمٗب ٖصٖد قدزة اإلجناب عٍد الٍطاء

 قـاقوال الوقات الضي
 

 )القدِس مرقس (حزن بل احتنلٍا بدُن...إذا أتت علْم جتربة فال تبحح عي سببٍا

 

 ضٗكْ بطببّا وَ أزاد اإلٌتصاز عمى التذازب بدُٔ صالة ٔصرب اشداد

 )الكدٖظ وسقظ(
 
 

   ال ِعطٓ مًّبة كبرئ إال بتجربة كبرئ مبقدار احلزن ُالضْقة تكّن التعزِة،ألن اهلل
 )القدِس مارإسحق السرِاىٓ(
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           ا      ت  ي     ل  

Ariten Nempsa  Enjwc qen Ouswephmo

t 

               ي                            

                              ا    

Peniwt je Etqen 

ni 

V/oui Maref 

toubo 

Nje bekran 

                                                

         لي  

Mareci nje tekmetouro 

                          

        لت  

Petehnak marefswpi 

             ت    

ا    على   ل  ال م       م  

mvr/] qen tve nem hijen pikahi 

 ي      يجي   ي     ي   ي       ت  

الي    ع    لل د ال         

Penwik nte Rac] m/if nan mVoou 

         ي       ا ت    تى  ي       

ouoh ,a n/eteron   nan ebol 

   علي     

 )      (

     ل   
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 لٍٗافة األٌبا زافائٗن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

م عاجًصا عً الىالم والخعبير ألنها طس فاق .. أكف أمام العرزاء اللدٌظت الطاهسة مٍس
 
ً
، وأصسر مع ألُصاباث البازة  ف اهدهاغ كااال مُّ َزّبي : "العلٌى

ُ
 جأحَي أ

ْ
ًْ أًً لف هرا أن ِم

؟ فَّ
َ
(. 43: 1لى)" إل

ًِ ألاهبُاء بسمىش وإػازاث وهبىاث، وجبازي آلاباء  ف فً ػفسة زمىشن،  م عى
َّ
للد جيل

.. هف عرزاء بخٌى جفىق هلاوة الظماء.. وهؼف طس َحَبِلً ووالدجً للمظُح وأهِذ عرزاء
. وهف أم حىُمت فاكذ بىاث هثيراث

مأل الللب بهجت  إن مجسد ذهس اطم العرزاء ًبعث الىفع على الخؼىع والصالة، ٍو
ؼُع  ف الجظد كداطت وهلاء . ووكاز َو

ا مع ألُصاباث.. وجلدمىا البنها.. إنها هأم ججمعىا حىلها
ً
 أهِذ  ف : "فلنهخف إذ

ٌ
ت

َ
ُمباَزه

(. 42: 1لى)" اليظاِء 
اػفعف فُىا أمام ابىً الحبِب لُغفس لىا !! هُف لف أن أكترب وأصف هسامخً ًا أم هللا

. خطاًاها
ٌ .. طىباِن ًا أم الىىز  ًِ بالحلُلت كدٌظت  ف ول ش يء.. ًا طاهسة ًا بخى وفخس .. أله

. ًا أم هللا بالحلُلت.. جيظىا
. لُىعم لىا بغفسان خطاًاها.. ًا أم هللا اػفعف فُىا أمام اإلاظُح الري ولدجُه

جعلىا  طهسها، ٍو ا الحسوب السوحُت، وٍُ
َّ
سفع عى ا أن ًسحمىا ٍو

َّ
ًا أم الىىز اطلبي مىه عى

. أبىاء الالين بطهازجً وبالهىجه
ًِ بالحلُلت ازجفعِذ على ول الظمااُين، وصسِث طماء  ب، أله هطىبً ًا ذاث ول الخطٍى

.  ثاهُت جحمل اللدوض والؼازوبُم وأبهى
َمت.. ألام والعرزاء.. ألام ألاعجىبت.. ًا للعجب

َ
م . اإلالىت والعبدة.. ألام وألا طىباِن ًا مٍس

ًِ زأًِذ ما لم جسه عين واخخبرِث ما لم ًخخبره إوظان، وصّدكِذ ما ًفىق العلل، .. أله
 ٌ صِب بالرهى ًُ . وعللِذ ما 

 مً ألامس .. إهني أكف مً بعُد ًحجبني الصمان السحُم واإلايان البعُد
ً
أكف مرهىال

وكلمي ٌظبم .. كلبي ولظاوي وعللف وحىاا ي ًخيهىن .. هفظه الري اطخىعبخه أهِذ وعؼخه
ألهني مأخىذ .. ومؼاعسي مخخلطت، وال أطخطُع الىالم أو أن أزجب العبازاث.. اليلماث

هس ًا أصل البخىلُت
ُ
.  ومؼدود بظبب بهااً اليامل ًا أم ول ط

ًَ "هىذا أها عبد للسب .. طأطُع ابىً وأخضع لخدبيره.. ًا أمي الطاهسة ْىِل
َ
ًْ لف هل ُ

ى َُ ". ل
ًِ ًا حبِبتي العسوض.. ًا أمي اإلاحبىبت اطىدًني بعطفً ليي أجمم مؼِئت .. أجىطل إلُ

وليي أخضع لصىجه ؤلالهي، دون جسدد أو جرمس أو إحجام، وأجمم عمله  فَّ دون .. ابىً  فَّ 
. عاام أو ماوع

وطىبى للللب الري . طدظخفُد بؼفاعت العرزاء.. طىبى للىفع التي جخضع للمظُح
ًْ جعل اإلاظُح مىخهى أمله.. طخىىن العرزاء طىده.. ٌعؼم اإلاظُح  .وطىبى إلاَ
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! ه ــــــمـك للقـفهذا طزيق:  الةــــــصـًا للــــــتـوق ط ـاع

! ة ــــحـك للصـفهذا طزيق:  لــــــمـعـًا للــــــتـ وق طـاع

! وة ـــــقــك للـفهذا طزيق:  لـــــأمـــتـلـًا لــــــتـوق ط ـاع

! ة ـــمنـك للحـفهذا طزيق:  العـــــــًا لالطــــــتـوق ط ـاع

! اب ـــك للشةـفهذا طزيق  :بـــــــــعــًا للــــــتـ وق طـاع

ــًتـوق ط ـاع ! اده ــللسع كـفهذا طزيق:  ةـــــدمـا للخــــ

 !س ـفهذه هىسيقي النف:  ا للضحك واملرحـً وقت اعط
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ....................................................       
 

 سؤال شهر يوليو
  من العهد الجديد؟؟؟واثنان بأسم يوسف  ، اثنان بأسم يوحنااذكر / س

 

....................................................................  ب جاتة اًسؤال

 

 

 

 ابوظا رويس حجرةضع اجابتك سي صظدوق 

 سيه جوايز االجتطاع اضقادم

 

 

بسٌاور املطابكات  
 ...اجلدٖد

 فتػٕا الكتب

 حاول اقرا فتش

واحلن 
يف 

العدد 
 الكادم

 

 اجابة سؤال شهر يونيو 
أول رجل تزوج تإهزأتين هى الهل 

  19:4تل} هن نسل قايين وإسوا الوزأتين عادة وصلة} 
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  طــاع  

 ًاــــتــوق



إجتىاع األسسة )العائمة املكدسة( 
 باض ردشةاضط تطر اضروحى     

 

 شرية صن رايز ) ططضوك / جاردن ( خطس ظجوم 

 2011 / 8/ 30 ــ 8 /26اربع ضياضى × خطس ايام ــ 
   جظيه ضض رد سى اض رسة اضطزدوجة-ا شاطة صاطضة 1270
اضد ر بأتوبيدات     جظيه ضض رد سى اض رسة اضثالثيةــ 1220

 حديثة طصي ة                                                                                      
  دظه ( 12 دظوات / أص ر طن 6  جظيه ضضط ل ) أصبرطن 750                
  دظوات وضه صردى باالتوبيس (     6  جظيه ضضط ل ) حتى 150     

   22630860 / 0105575569    اضحجز: طر  / صطال رريان ـــ 
 ضرورة  حضار صورة بطاشة اضرشم اضقوطى ضضزوجين

 وصورة ذهادة طيالد ا ط ال
 

 

...........................................................  
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 20/4  ال21/3ٔ الوالينح 

  الشيخ الزّدأً + + + هظني هللا ُْ ًفض الورْاظغ

 

 
 

 20/5 الٔ 21/4تزج الْدػاء 

  الشيخ الزّدأً + + + إدفظ ّصايا يظْع ُّٔ ذْرثل أرض الويؼاد الرٔ ذفيط لثٌا ّػظال

 
 

 

 20/6 الٔ 21/5القذيظيي  تزج

  الشيخ الزّدأً+ + + فوَ ػي النالم يذفظ قلثَ هي االّجاع  هي يوٌغ

 
 

 

 20/7الٔ  21/6تزج الوؼرزفيي

  الشيخ الزّدأً+ + + ذقرٌيَ فٔ ًفظل الٔ االتذ  اى ذزمد قٌاياك هي اجلَ

 
 

 

  20/8الٔ  21/7 تزج داهلٔ الصلية

 الزّدأً الشيخ+ + + يظرطيغ اى يذة االػذاء ماألصذقاء  القلة الٌقٔ

 
 

 

 20/9 الٔ 21/8النارسيي تالنلوح  تزج

  الشيخ الزّدأً+ + + يجة ػلٔ اى أشقٔ هي اجل الزب الذؼة ألجلٔ 

 
 

 

 20/10 الٔ 21/9الذنيواخ  تزج الؼذارٓ

 الزّدأً الشيخ+ + +ّهغ الظول اطثخ في ػوق ػظورَ .. الطيز في جْ طِارج الزب  طز هغ

 
 

 

 20/11 الٔ 21/10الوجاُذيي  تزج

االقرزاب اليح ّال  يااللح طْتٔ لوي ًام ّاطول القذّص ػلٔ شفريح فاى الشياطيي ذِزب هي
 الزّدأً الشيخ+ + + ذجذ فيح هذخال ّال هذال 

 

 

 

 

 20/12 الٔ 21/11االطِار  تزج

 الزّدأً الشيخ+ + + لظاًل ليرنلن قلثل ّطند قلثل ليرنلن هللا  طند

 

 

 20/1الٔ  21/12 تزج الثظطاء

ذْترل تذّى هشْرج ، فرؼثز أياهل تٌياح ّأػلن أًَ ال يْجذ شئ يفزح الشياطيي  ال ذؼول ػوالً فٔ
 الزّدأً الشيخ+ + + أًظاى يخفٔ أفنارٍ رديح ماًد أم جيذج  هثل

 

 

 

  20/2 الٔ 21/1الوظيخ  تزج خذام

  الشيخ الزّداًي+++ صغيزٓ الٌفْص ، مي ذظٌذك اليويي الري ذذول النل اطٌذ

 

 

 20/3الٔ  21/2 تزج الذنواء

 الزّح الشيخ+++ ذصلٔ فٔ الليل صلْاخ مثيزج الى الصالج ُٔ ظْء الٌفض  الشم ًفظل تاى

 

 


