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ػاظتػتدالػواضباباػغجغب
 أٌا باشتىرار وصاب حبالة وَ الرتدد العديد

ػ!ٌصيحة قداشتهي ىل ؟ فىا  عٍد عىن أى ظىء
م:اضجواب

 .ماظرتددمؼأتىمعنماظشكمواخلوفموسدممادلعرصةماظوثقؼة

وأغتمخائفمعنماظـؿائجموعنم.مصأغتمخائفمظؽالمؼؽونمسؿؾكمصقهمخطأ،مأومؼؽونمضارًا،مأومالمؼؾقق

تعؿلمأومالم:مظذظكمأغتمعرتدد.موشريمواثقمممامتعؿؾه،مظؽالمؼصقؾكماظـدممإنمصعؾؿه.مردودماظػعل

وعنماجلائزمأنماظعاعلماظعؼؾىمؼؤدىمإىلم.ماظرتددمإذنمصقهمساعلمسؼؾى،موساعلمغػلى...متعؿل

صؿاداممسؼؾكمشريمواثقمعنمصقةمأومصائدةمعامتعؿؾه،مظذظكمتصابمغػلقؿكم.ماظعاعلماظـػلى

...مظذظكمسؾقكمأنمتػؽرمجقدًاموتدرس،محؿىمتؿأطدمضؾلمأنمتعؿلمسؿاًل.مباالرتؾاكمواخلوفمصؿرتدد

         .مسؾىمأنمتلؿشريمذكصًامعوثوضًاممبعرصؿه.موإنمطانمصؽركمالمؼلاسدك،مصادؿشرمشريك

: ولما يقىى الـاكط 
 وال جىصِه 

ً
 فاضػل حنيما

ً
ئشا لنذ فى حاحت مطػال

 وال حلعصصصصِه 
ً
 وئإ  اا  مط كعيو الخىي فـاوض للبلا

 

.موسوّدمغػلكمأنمتؾّتمصىماألعور،موالمتلؿغرقموضؿًامروؼاًلمأزؼدمممامجيبمصىماظػقصمواظؿأطد

أعاماظػقصمادلرتددماظذىمؼـقرفمميـةمثممؼلرىمدونم.ماظػقصمالزممإنمطانمؼأتىمبـؿقفة

 ..صفذامػوماظرتددموالمؼـػعكمبشىء..مادؿؼرار،موإمنامؼؿوهمصىمعؿـاضضاتمبغريمغؿقفة

 .ممواسرفمأنمطلماألعورمظقلتمخطريةمطؿامتؿوضع

 .مصفـاكمأعورمبلقطةمالمختلرمصقفامذقؽًامإنماختذتمضرارًامعامأومسؽله

 .وضلمظـػلكمإنمحوربتمباظرتددمصقفا.مظذظكمجّربماظؾتمصىماألعورماظؾلقطة

 وإنمزفرمأغهمخطأ،مدأدؿػقدمعـهم.ممإنمطانمتصرصىمحلـًا،مصفذامخري

عنمجفةمعامؼلؿغرضهمعنم.مثممأدرسمعؿاسبماظرتددموغؿائفهماظلقؽة.مخربةمتـػعـىمصىمأعورممماثؾة

وأؼضًامعنمجفةمعامؼوضعكمصقهماظرتددم.موضت،مرمبامبذظكمؼضقعمأعاعكمصرصةممثقـةمتػؼدػامبرتددك

وأؼضامجيعلمذكصقؿكمعفزوزةمالمتلؿطقعماظؿصرف،مأومأغكم.معنمحرية،موعنمتعبمذػـىموغػلى

تلؿؼرمسؾىمأعر،مثممتعودموترجعمصقهمظؿلريمصىمررؼقمسؽلىموػؽذامتؼعمصىمعشاطلماجؿؿاسقةمعنم

تعودمإذنماظؿػؽريمادلؿزنمواجلرأةمواالدؿشارة،موسدمم.مجفةمثؼةماظـاسموسدممإحرتاعفممظشكصقؿك

 .اظعودةمإىلمعـاضشةمأعرمادؿؼرمرأؼكمسؾقهمورأىمحمؾقكموعشريؼك
 .وليكن الرب معك
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صاغهم.والؼؽػيموجودماظوصقةمخمزغةموحمػوزةميفماظؼؾبموامنامؼؾزممترمجؿفامسؿؾقامباظعؿلم

الؼطؾبمعـامأنممنالمأذػاغـامباصؽارمغظرؼةموالمأصواػـامبؽؾؿاتمجوصاءمومأمنامؼؾزممأنمترتجمماظوصقةم

اظيمسؿلمؼؽرسماالغلانمعـامطلمحوادهمواسضائهمظؿـػقذػامطؿامػيمحببموصػاءمودونمشرضم

وػؽذااظوصقةماظواحدةممتألمسؼلم...عا،بلمطؿامػيمحمػوزةميفماظؼؾبمغؽرسمادلشاسرمحللابفام

االغلانموتؼدسمأسضاءمجلؿهموتؾفبمضؾؾهمباحلبمؼشرتكماجللممطؾهميفمتـػقذػامصقؿؼدسماالغلانم

بؽؾقؿهمبؼؾوظهماظوصقةمواظؿعاعلمععفاوظؽنموصامؼاماظـاعوسمتشؾهمبؽشاصاتماظـورماظيتمتؽشفماظطرؼقم

.موتظفرماظعؼؾاتمظؽـفامتعفزمسنماصالحماظطرؼقمظذظكمالؼؼدرماحدمأنمؼؿربرمباسؿالماظـاعوسم
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 :ودسامعوديممجقعمادرائقلموضالمهلمم

  امسع يا اشرائيل الفرائض واالحكاو اليت اتكله بها يف مصامعكه اليوو"
م (1 : 5تث ) "وتعلنوها واحرتزوا لتعنلوها 

 ....دسيمعوديماظشعبمظؽيمؼلؿعماظوصقةموؼؿعؾؿفاموؼعؿلمبفاموحيػظفام

اوالمانمغلؿعمجقدامثممغؿعؾممثممغـؿؼلماظيمحػظماظوصقةمايمدخولماظوصقةم

مم)11 : 119مس ( " خبأت كالمك يف قليب كي ال أخطىء اليك "اظيماسؿاقماظؼؾبم
 

.ممالنماظـاعوسمؼعفزمسنمتصققحمعامحدثمبلؾبماخلطقةماوال

مالغةمالؼؼدرماحدمانمؼؿؿمممجقعماظوصاؼامصاهللماذامؼؽشفمثاظغا

اظربم"سفزغامحيــامسؾىماظؿؿؿعمععهمبشرطةماجملدماالبدىماذمؼؼولم

سفدامبنيماهللممواالغلانمضائمم"اهلـامضطعمععـامسفدامصىمحورؼبم

االنممبنيماهللموطـقلؿةماحلاضرهمسفدامعؿفددامالؼؼدمموالؼشقخمطانم

صىماظؼدؼممضائؿامبنيماهللموذعؾهمبوادطةمعودىاظـيبمموػومصىمػذام

رعزماظلقدمادللقحماظودقطمبنيماالبمواالغلانمصقةمؼؿـعمماالغلانم

باظؽؾؿةماالهلىموصقةمؼصريماالغلانمعوضعمدرورماالبمارؿؽؿنمصفذام

اغامػوماظربماهلكمالاػؿؾكموالاترطكمم)اظعفدمضائممالؼـؼطعموالؼؿغري

 (م
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 جعو حالت من حاالث لثحرة ونمىشج لعلسيس من ألاػط التي حـخهي 

 وهي لبؼذ حاالث فطزيت، . صمذ ألاظواج في الليىث مم ظوحاتهم
 . وئنما هي حللحر كن ؿاهطه جإزط كلي اللالقت  حإ العوححإ

 ويلسو  إ هصه الـاهطة  صلحذ ؿله كاإلايت ففي جقطيط إلاجعت
 ألاإلاانيت جىضح ؤلاحعائياث  إ حؼلا من مل كـط ػيساث”  ىنخه “

من حاالث الانفعاى مطزها ئلى ملاناة اإلاط ة %79 يلانحإ من صمذ ألاظواج لما حـحر ألاضقام  إ 
. من انلسام اإلاـاكط وكسم حللحر العوج كن كىاػفه لها وكسم وحىز حىاض يطبؽ  ينهما

جطي ليف ينـط الطحاى ويفؼط صمتهم في الليىث، يطي  إ الطحل قعيل  :أسباب الصمت
 إ هناك . النالم  ؼليلخه و إ اإلاط ة جميل ئلي الثرزطة والنالم في مىطىكاث مخلسزة زوإ جىقف

كىامل مطجلؼت  ؼليلت العوج، فقس ينىإ  ؼليلخه قعيل النالم  و واقم  يىلىجي يجلل الطحاى 
مائناث صامخه  الفؼطة، وجذخعف العوحاث كن ألاظواج في الطؤيت حيث وجإلس العوحاث  إ 

ػبب العمذ هى  نانيه العوج فهى ال يعخفذ ئال لطهلاجه  و ضبما نجس العمذ من نـطجه 
.  السنيىيت ئلي اإلاط ة والعوحت

واقم العمذ  حإ ألاظواج ئلى كمعيه الادخياض منص اللسايت لعوحخه مانذ  ال جىافق  ينهم من 
في ححإ  إ . الناحيت اللاػفيت  و الثقافيت  و بؼبب الؼن وادخالفاث اللازاث و ػعىا الحياة

آدطين  حملىا كلى  إ العمذ بؼعىلياث بلع العوحاث ججاه  ظواحهن ججلعه يعل ئلى حس 
النفىض وكسم الطهلت في النـط ئليها  و ؤلانعاث ئليها ولبؽ النالم ملها، وكسم زقت ظوحها فيها 
 قسضتها كلى لخم  ػطاضه، وقس ينىإ مط  خجطبت ملها ػا قت، لما  إ دىفه من فخح مىاطيم 

. ملها لخجننها وكسم دعق مـامل فينىإ صمذ اطؼطاضر 
و لس النثحر كلى  إ اإلاـامل الاقخعازيت وزوضها في صمذ ألاظواج، فللع ألاظواج  كمالهم 

قاػيت طانيت يلىزوإ وهى  حاحه ئلى الهسوء والطاحت  لثر من حاحتهم ئلى النالم و يظا الحالت 
الاقخعازيت التي ججلل النثحرين يعهثىإ من  حل جعليت احخياحاث ألاػطة التي من ؿأنها  إ 

.  جطهق ألاكعاا فيترحم هصا في صىضة صمذ جعل ئلى حس الىحىم

  إ العمذ يسى كلى هياا   :احلوار عصب احلياة الزوجية
 ؤلازضاك  أإ الحىاض هى كعب الحياة العوحيت و نه الجؼط الصر

 . جنخقل كبره اإلاواظالث واإلالاجلاث والاػدـاضاث واإلاالحـاث
   إ هناك ؿنا من  إ الحىاض يحمل ملنى الظلف  االفخقاض ئلى ض ر

  آلادط،  و  إ اللىح  مننىإ النفؽ ال ينلغي  إ ينىإ لععوحاث، 
 وبلع ألاظواج ال يطي في ظوحخه النفاءة التي جإهعها لعمـاضلت في

.  حىاض مله حىى ؿئىنهما، وؿئىإ اللبذ، والـئىإ اللامت
 إ  حس الؼطفحإ  و لالهما يذش ى من جنطاض محاولت فـعذ للحىاض من قلل فخذاف العوحت  إ 

جؼعب من العوج،  و جخحطج، ئش ضبما يعسها  و يهمل ػعنها،  و يؼخذف  ه لما فلل في مطة 
عغي، وال ججيس ئال الثرزطة  و ال جفهم وجخفاكل مم ما . ػا قت

ُ
وقس ييأغ العوج من ظوحت ال ج

يؼطحه،  و يحنيه الخىف من ضز الفلل،  و اليأغ من حويحر ػلاق الؼطف آلادط يجلل ئيثاض 
 الؼالمت  العمذ هى الحل، وهنا ينىإ كسم الحىاض ادخياًضا واكًيا لم جسفم ئليه 
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واإلالازضة هنا ال س  إ جأحي من . ؿطوف دفيت،  و جمنله اإلاـاهل، ولم ينخت كن ئهماى  و جناغٍس 
.  الؼطف الصر ػلق و هعق  اا الحىاض  عسٍس  و ئكطاضٍس  و كسم ججاوا

  إ الخحاوض والدـاوض يلني ػطفحإ  حسهما يؼخمم، وآلادط يخحسر زم اللنؽ، 

ئإ صمذ العوج في  بخه ػعىك ػليعي فهى يلىز لعلبذ بلس قظاء  :البخث عن العاطفة
فتره ػىيعت في الخاضج اػتهعو داللها ػاقخه في ححإ  إ العوحت جنخـط كىزجه لهي جخحسر ئليه 
زوإ  إ جديح له فطصت لعطاحت ويظيف  إ صمذ ألاظواج نىق من العهس فيه فللي العوحت  ال 

.  حـلط ظوحها  نه في حالت اػخجىاا و إ جذخاض الىقذ اإلاناػب
جلحث اإلاط ة زائما كن وػيعت الػخجالا كؼف ظوحها حتى يؼخمم ئليها  أشإ مفخىحت واهخمام 

، وكنسما جتزوج اإلاط ة جخعىض  إ الطحل  نابم من القعب لهي جفطن  مامه الشحنت اإلاذعونت
يلامعها  نفؽ اإلانؼعق الصر ماإ يخلامل ملها  ه في  زناء الخؼلت ولثحرا ما جحاوى اإلاط ة لفذ 

اندلاه العوج وجترحم شلو في كسة صىض مذخعفت مثل ئصا تها  حالت من ؤلاكياء اإلافاجئ  و 
ئصا تها  جزلت  طز وفي بلع ألاحياإ جنىإ اػخجا ت العوج حافت  و ال ملاليت ألامط الصر ينلنؽ 
كلى العوحت  اإلحلاغ والنلذ و حيانا يلجأ العوج لنفؽ ألاػعىا فيسعي  يظا ئصا خه  أر نىق 

  . من ألامطاض لجصا اندلاه العوحت واػخسضاض كؼفها

  ما كن كالج جعو الـاهطة  و محاولت الحس منها :عالج الصمت
 فهناك كسة وصايا لععوحت 

  إ ينىإ العوج محىض حياة العوحت، و إ جسوض حياتها من: فمنها
 لما  إ لوت الحىاض .  حىله وهصا يجلل مؼاحت الحىاض جعزاز  بننما

 هامت حسا، و إ  ر حىاض زادل نؼاا الحب والعواج ال س  إ ينىإ 
  وزوًزا ويلنؽ ضوًحا ػيلت ػمحت ػهعت حتى في  ؿس ألاوقاث 
 كعبيت وزىضة وهظًلا، ال  س  إ يمط  بننما هىاء ػيب وجحىم 

ه،  
ّ
حىلنما ألاضواح الؼيلت لما  مط الع

ومن وػائل اللالج ئؿهاض ؤلاعجاا، فقس جحـي  اعجاا مل الناغ وقس ُيـهط مل ئنؼاإ 
ئعجا ه ولنن ئشا افخقسث ئعجاا ضفيق حياجو فانو ػخفقس ئعجا و  نفؼو، وال س من 

لماإ  إ اإلاطح والهعمت الؼيلت هام حسا  حيث يـمعني . جطحمت ؤلاعجاا ئلي معماث ضقيقت
الؼطوض ألني ملو فأؿلط  االنـطاح والخفاؤى والحماغ والانؼالا، وألاهم  إ يؼلس لالهما 

 ما الىصيت الخامؼت فخذخص  الحياة الاقخعازيت،  ر  نه ال س من فعل الحياة ، جانب آلادط
الاقخعازيت كن اإلاـاكط وألاحاػبؽ  حإ العوححإ، وال يخذعل ملني العفقت الحياة العوحيت، 

.   و  ملنى آدط  ال ينىإ مل ش يء في اللالقت العوحيت يعلح مسفىق الثمن وألاحط
من وػائل اللالج  إ جنىإ هناك مؼافت  حإ العوححإ، فالعواج  إ جنىنا مًلا يسك في يسها 

ونفؼالما ممتزحت ػىاى الىقذ ولنن مم هصا يجب  إ جـل هناك مؼافت، وفائسة هصه 
. اإلاؼافت هي الحنحإ الجاضف اإلاؼخمط والخىا اإلاخجسز زائًما

 ويعزهط مم ألايام كنسما يعلح   ينلغي كعينا  إ نلطف  إ العواج اضجلاغ يسوم مسي الحياة و دحرا
  إ العىم كسو الؼلازة العوحيت ئش  . العوحاإ  فظل ؿطينحإ وصسيقحإ

ً
 ويجب  إ نخصلط زائما
 ومعنا نؼلس ئشا ما ػملنا ئػطاء  و  . يطهم الؼطف آلادط كلى  دص مىقف السفاق وكسم ؤلاصواء

 نإّحل  فطاحنا،  و إ نىاحه آ اءنا 
ّ
  ال

ً
معمت جقسيط،  و حللحر حّب، ومعنا يحخاج شلو، فلعينا زوما

نحن نحلنم، : و مهاجنا و ظواحنا و  ناءنا و حلا نا  فيع من الىّز، و إ نقىلها صطيحت واضحت
 .فعن نحعس من العمذ ػىي النسم
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عاً وطت طشٖعا وٍز بذاٖٛ احذٙ عؼش  …كن عاً ٔأٌتي خبري
 2000 أٔه أجتىاع لألطشٚ فٜ كٍٗظتٍا فٜ ػّش ٌٕفىربعاً 

 عظات سٔحٗٛ ، ٔأطفاس الكتاب املكذغوَ ٔفٗىا ٖمٜ ومدص لمعاً  
 التٜ دسطٍاِا باملظابكٛ ، ٔالشحالت ٔاملؤمتشات الشٔحٗٛ التٜ قاً بّا األجتىاع

 2010/2011 لعظات الروحية لالجتىاع لعاًا

 
  نصر العذراء واألنبا أثناسٌوس مدٌنة.ك - روٌــــس ٌعقــــــوب/  أ "الخالف وال اختالف  "  2010  نوفمبر 1

اسقف حلوان والمعصرة  - األنبا بسنتى/ نٌافة "        الً متً ٌارب تنسانً "   2010دٌسمبر  5

 ٌهالقدٌسة بربارة الشراب.  ك-انطونٌوس عبد المسٌح / أ "قلوبنا مذود لالسرة  " 2011   ٌناٌــر 2

 الشهٌد ابً سٌفٌن والقدٌسة دمٌانة ك_ بٌشوي عٌاد / أ"مفتدٌن الوقت"  2011مـارس   6

" ك العدراء بكفر صلٌب -بٌشوي نبٌل/ أ" الترابط االسري"  2011  أبرٌــل 6

 نصر   العذراء واألنبا أثناسٌوس مدٌنة.ك - روٌــــس ٌعقــــــوب/ أ " تأمالت حول القٌامة   "2011 ماٌـــو   1

شبرا                               - مارمٌنا  . ك - استفانوس فاٌق / أ " طول االناة  " 2010 ٌونٌــو  5

ك مارمرقس بمصر الجدٌدة  " ٌوسف وهبه/ أ" ال ٌنظر كل واحد الً ماهو لنفسه  "  2011ٌولٌــو   3

العذراء واألنبا أثناسٌوس مدٌنة نصر .  ك-ٌوسف نسٌم/  أ "حدود العالقات االسرٌة  "2011 ٌولٌو 31

العذراء واألنبا أثناسٌوس مدٌنة نصر . ك- أثناسٌوس ذكري/  أ "القلق  "2011سبتمـبر 4

ك مارمرقس بمصر الجدٌدة .موسً نصري/  أ "ربنا جزٌل التحنن " 2011أكـتوبر  2

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الموضوع إلى من 

 صالة الغروب 7 :00 6:30
 ترانٌم و أقوال آباء 7:15 7: 00

 الحان 7:30 7:15
 التعارف على األسر الجدٌدة 7:45 7:30
 الكلمة الروحٌة و أسئلة 8:30 7:45

 توزٌع هداٌا اعٌاد الزواج و الصالة الختامٌة 9 :00 8:30

 أجندة األجتماع
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 2011/ 2010 خاله عاً أشفار الهتاب املكدط التى مت دراشتّا     †

                          
 ( 17-12ات األصحاح )سفر التكوٌن  من  الثالث  الجزء     2010   ر ـنوفمب

 
(    23-18ات األصحاح ) سفر التكوٌن  من الرابع  الجزء      2010    دٌسمبر

 
(    28-24ات األصحاح )التكوٌن    سفرمنالخامس  الجزء      2011   ر ـــــٌناي

 

 ( 33 -29ات األصحاح )سفر التكوٌن  من السادس الجزء      2011   ر ـــفبراي

 
(  39– 34 اتاألصحاح ) سفـــر التكوٌن  من السابع  الجزء      2011    ارســـم

 
( 45-  40ات  األصحاح )سفـــرالتكوٌن    من الثامن الجزء        2011    لـــريـاب

 

(  حتً االخٌر– 45اتاألصحاح )  سفــرالتكوٌن   من التاسع  الجزء      2011   و ـــــايـم

 
 (4-   1ات األصحاح )   سفـــر  الخروج من  االول الجزء      2011    وــــٌونً

 

( 9-  5ات األصحاح ) الخروج     سفـــرمن الثانً الجزء       2011    وــــٌولً

 
( 14-  10اتاألصحاح )   سفـــر الخروج من الثالث الجزء       2011  اغسطس 

 
( 20-  15اتاألصحاح )    سفـــر الخروج من الرابع الجزء       2011   ر ــسبتمب

 
  (30-  26اتاألصحاح )    سفـــر الخروج من الخامس الجزء       2011   ر ـــاكتوب

 
 
 

 

 

 15/11/2010 ٌـــوميوم روحي بدير بطمس +

  10/12/2010  ٌـــوم ٌوم روحً بدٌر االنبا بوال واالنبا انطونٌوس+ 

 25/4/2011ٌوم   مطعم سً هورس رحلة شم النسٌم  + 

 18/7/2011 _15/7من  الصٌفً بدٌر العذرا بٌاضروحــى ال المؤتمر+

بالغردقة قرٌةصن راٌز المؤتمر الروحى  الترفٌهى +
 مملوك

 30/8/2011 –26/8من 

  :2010/2011رحالت ومؤتمرات االجتماع لعام 
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  : مجع كلمة أوشية و معناها صالة، و توجد أربع أواشي كبرية
 اوذغهػاضراشدغن-1
 وفً يىم السبت  و هي ثقال في كل العشيات وفي رفع بخىر باكز +

   حيث  إ الننبؼت جطيس  إ جصلط اإلاإمنحإ وقذ هطوا الـمؽ← الجنازات
   إ هصه

ً
ف و م في  الط يىم الؼبذ فعهي نخصلط اإ اإلاؼيح ماإ الحياة ػخوطا يىما

ً
 .القبر يىم الؼبذ رضاقسا

قاى من  حل الطاقسين حيث جؼعب الننبؼت من + 
ُ
هللا  إ يوفط لهم دؼاياهم التي جا ىا  وهي ػعلت ج

  .كنها ولم يجسوا الىقذ لإلكتراف بها
 اوذغهػاضطرضي-2
 كسا يىم الؼبذ  و جعلى في ضفم  ذىض  الط مل  يام ألاػلىق ما +

 منها  وؿيت الطاقسين
ً
  .حيث جقاى  سال

قاى من  حل +
ُ
  حيث جؼعب الننبؼت من هللاضض يالم وهي ػعلت ج

 . إ يـفي  مطاض الجؼس والطوح والنفؽ 
 أوذغظػاضطداسرغن-3
على +

ُ
    هصا  اليىحس حسمؼافط في ألاػلىق ما كسا يىم ألاحس حيث حلخبر الننبؼتانه مل  يام و ج

    
ً
 هي الؼفط صلاحا

ً
  .اليىم حيث مانذ اللازة قسيما

 اضقرابغن أوذغظ-4
 في  الط ئإ +

ً
  و جعلى في  الط  يام ألاحاز و ألاكياز الؼيسيت و يظا

ً
  .ماإ الحمل مىحىزا

مازيت من كـىض و نصوض و  زواث  وفيها جؼعب الننبؼت من  حل الصين قسمىا لعطا جقسماث +
 من  حل

ً
  .فقؽ و لنن لم حؼمح ئمهاناتهم  الخقسيم الصين قسمىا  النيت لعننبؼت و جؼعب  يظا

 

  روـدورة البخ 
   

 الهاهن من صالة ألاوؿيت اإلاناػلت يسدل ئلى الهيهل بلس  إ ينخهي -
 ناحيت الـطا زالر مطاث زم يسوض   و يظم يس  ذىض في اإلاجمطة و يلذط

 حهاث  الؼطيقت   حىى اإلاص ح و يذطج داضج الهيهل و يلذط ناحيت ألاضبم
 
ً
  و في شلو الىقذ يلس  الـمامؼت في جطجيل. التي جهعمنا كنها ػعفا

 الصلعىلجياث
 معمت شلعىلجيت مـخقت من الهعمت القلؼيت)

 (شلعالىحيت و ملناها جمجيس
 

 زم اللطبي)زم يلذط ناحيت ؤلانجيل  -
ً
 (القلؼي  وال

 )القسيؼحإ زم لألا ألاػقف  زم يلؼي اللذىض ألحؼاز  -
ً
 (ئإ ماإ حاططا

 بلس شلو ليلذط في صحن الننبؼت زم يجزى الهاهن زم إلدىجه النهنت  -
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                               من ححإ آلدط،وزوإ  زنى دؼأ منو  و ػبب واضح،                                           
 يمننو  إ جقا ل  شخاص يـهطوإ لو اللساء،  و حتى النطاهيت

 . وقس يحاولىا  حيانا جذطيب مّل حهس جقىم  ه في محيؼو، وحلل حياجو مععجت وبائؼت. 
ولنن هل يجب كعيو الاحخصاء بهم، وجدلم دؼاهم ئلى ػطيق الـط والحقس؟ لال،يجب  إ جنىإ  شمى 

 .الؼطيم ئلى الخحر واللمل الجيس وجأدص الؼطيق من شلو
  :النصائح

 من ال يستطيع مقاومة ابتسامة حلّوة؟  .1

بذال وَ الشّد إىل ػدص بػٗض، اطتىّش يف احلذٖح عَ ٖٕوك كىا لٕ أٌّك مل تالحظ وذاخمتْ 
. عضٖضٙ، االتصاه لك"ٔعٍذوا ٖشد اتصاه هلي وجال،ابتظي بؼكن لطّٗف ٔقٕه .  الظدٗفٛ

.  ال متٍخْ الؼعٕسبالشضا بأٌك تفكش يف وا قالْ طابكا" ِّن باإلوكاُ أُ تأخزٓ أٔ ِن آخز سطالٛ؟ 
 .عاومْ بٍفع االحرتاً ٔالذفء الزٙ حيبب كن اآلخشَٖ بك

  !أنا أتحداك. اشتري لهم القهوة .2
ّٔب أثمج قمب إرا مسعت بأُ الؼدص الزٙ ٖكشِك وشٖض، اػرت لْ بعض أقشاص . األفعاه العؼٕائٗٛ الطٗبٛ ميكَ أُ تز

بعض الٍاغ ٖتصشفُٕ بطشٖكٛ بػٗطٛ ألٌّي . إرا عشفت بأٌّْ ال حيّب إال قّٕٚ وعٍٗٛ يف الصباح، قًٕ بؼشائّا لْ. الذٔاء
ٔإرا تصشفت . ٔبالتال٘ اطتعىمٕا غطبّي كآلٗٛ دفاع إلبعاد آخشُٔ. عاػٕا جتاسب طٗئٛ وع أػداص بػٗطني يف املاض٘

 !ٔلكٍك لظت كزلك فأٌت صاحب الكمب الكبري ألٗع كزلك. وجمّي، فكذ ٖشاك اآلخشُٔ  بػٗض أٖطا
  .اسألهم عن حياتهم .3

بالطبع ِزا الظؤاه لٗع بالظّن، خصٕصا ٔأٌّا ال حتبك ٔال تجل بك، ٔلكَ اختاس المخظات اليت تكُٕ فّٗا ِادئٛ، أٔ 
لكذ عىمت يف أحذ املشات وع طٗذٚ بػٗطٛ جذا، كاٌت ال تٕفش . وٍفتخٛ عمٜ الكالً، ٔحأل٘ وعشفٛ املضٖذ عَ حٗاتّا

ٔلكٍين بالصرب ٔالكمىٛ الطٗبٛ اطتطعت أُ أحطي اجلذاس . جّذا يف أُ حتٕه ٔقت دٔاو٘ إىل ٔقت عصٗب، ٔوم٘ء بالتٕتش
لكذ كاٌت تعاٌ٘ وَ صٔاج فاػن ٔأِن ال ٖظىعُٕ، . البػٗض الزٙ لفتْ حٕهلا ٔمتكٍت وَ وعشفٛ طبب بػطّا لآلخشَٖ

ٔلكَ بعذ أُ أظّشت هلا االحرتاً ٔمسعت قصتّا ٔحألت وظاعذتّا، . ِٔكزا ٔبال ػعٕس كاٌت تفشغ غطبّا وٍّي عم٘
 .حتظَ تصشفّا وع٘

  .حاول التعايش مع الحالة .4

بالطبع، كن ػدص لْ ممٗضاتْ الؼدصٗٛ اخلاصٛ بْ، ٔلزا ال ميكَ اجلضً دائىا بأُ التعاون اجلٗذ 
 ٔالطٗف ميكَ أُ ٖٕلذ صذاقٛ وتٍٗٛ وع ػدص كاُ ٖكَ لك العذاء، بن عمٜ العكع،  

 لزا إرا ػعشت بأٌْ ال فائذٚ تشجٜ وَ التعاون المطٗف. قذ تتكشب وٍك، فكط لتىعَ يف أرٖتك
 وعّا، ابتعذ عٍْ، أٔ حأه االبتعاد عٍْ، ٔلكَ اختاس أطالٗب تعاون طٗبٛ وعْ، ال ترتكْ حيٕلك 

لٗع ألٌك ضعٗف ٔلكَ ألٌك . إرا صشخ يف ٔجّك، متالك أعصابك، ٔقابن طٗئتّا باحلظٍٛ.  إىل ػدص بػٗض وجمّا
  .صاحب الكمب الكبري

ن ثػرف الشبب،خاول االصجفشار موي شخطّا، وإذا هان  * إذا شػرت بنراًّة شخص ما لم،دون ا 
ن ِؤخر غلّموصبب مكوع، فال باس من االغجذار  لدِي

 
خر ا

 
الرد الشرِع ِمنن . ال ثشمح لغغب شخص ا

ن ن ِغرك، اهجظر للّال وفنر جّدا لبو ا      ا 
 
 .ثرد غلَ شخص  اعب ٌِدف  ِكاغم فُ الخؽا

ِغا و هت ا  خرِن بالجدخو فُ  و .النراًّة مشنلجٌم ًم، ال ثجػلٌا ثطبح مشنلجم ا 
 
ال ثشمح لال

ه در من الواس، هلما زادت مشنلجم خرِن بالطفحو.شؤوهم، هو ما صمػت ا 
 
  لابو همّمة اال

  والجشامح لّدجار غدوك فّم  
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ػ
 ...ػأغضًاػاسرحوا اسرحواػسيػاضربػصلػحغنػوأشول

 الػتهتطواػبذيءػ.ػاضربػشرغب

(ػ4:ػ4سى)بلػسيػصلػذيءػباضصالةػواضدراءػطعػاضذصر
اظيتمالمميؽنمأنمتؿأثرباظظروفم وضدمأسّدماهللمظشعؾهمغصقؾًامعنماظلعادة.ماظػرحمػومأعـقةمطلمإغلان

واظؽؿابمادلؼدسمؼضعمأدادًامثابؿًاموعؿقـًام .اخلارجقة،مبلمباحلريمتـؿوموتؿزاؼدمسؾىمعّرماظزعن

ادلؼدسمموصىمطلمأجزاءماظؽؿاب.ماظربموظقسميفماظظروف ظلعادةمادلؤعـني،مصقعؾؿـامأنمغػرحميف

اظذؼنمطاغوامجمرَّبنيميفمحقاتفممبؿفاربمعؿـوسة،موععمذظكمصؼدم ندمرجااًلموغلاءمعنمادلؤعـني

  .ػومأداسمثؾاتؽممأؼفامادلؤعـونمطؿامطانمألوظؽكمادلؤعـنيمضؾؾؽم"ماظرب صرح"طاغوامدعداءمألنم

 واظربمػومادلوزعماظوحقدماظذي.مإنمخزائنماظلؿاءمعػؿوحةمحللابمادلؤعـنيم..ماألحباء أغها

 ؼفؾؽممبلكاءمطلمعامهؿاجونمإظقه،موصىمادؿطاسؿؽممأنمتػرحواموظومأرشؿؿؽمماظظروفمسؾى

والمداِعمظؾكوفم .(23،م 22:م6ظوم) اظوجودمودطماظـاسماألذرارماظذؼنمؼؾغضوغؽمموؼلقؽونمإظقؽم

وظوم ثؼواميفمذراعمادللقحماظؼوؼةمألغهمالمؼؿكؾىمسـؽممأومؼرتطؽم،محؿى.مؼػعؾهماظـاسمبؽم مما

.مُأظؼقؿمميفماظلفن،مصإغؽممتلؿطقعونمأنمترمنواموتلؾقواماهللميفمغصفماظؾقلم

(.ػ 22:ػ6ضوػ "ػ)سرحػاضربػعوػشوتصم ألن"
 ادلكؾصمادلـؼوبةمُعؿلؽةمبإطؾقلمُععّدمظرأسمأوظؽكماظذؼنمحيؿؾونماآلنمسارماظصؾقب وؼد

صؿلأظونمعام وذظكمسـدعامهددونمرؾؾاتؽم،م(6:م4صى)ثممؼوجدمصرحميفماظصالةم .واضطفاداته

وظؽنمجيبمأؼضًاميفم جيبمأنمالمتطؾؾوامبعدمماػؿؿام،.متشعرونميفمضرارةمغػودؽممباالحؿقاجمإظقه

مواهللمالم".صلػذيءػباضصالةػ الػتهتطواػبذيءبلػسي"اظوضتمغػلهمأنمالمتؽوغوامضققةماالػؿؿامم

م .ميؽنمأنمؼغضماظـظرمسنماحؿقاجؽم،مبلمؼلدمطلمأسوازطم

صإذام.ماظلالم والبدمأنمؼؽونمجزاءمثؼؿؽممصقه.مصؼطمالحظوامأنمتؽونمصؾواتؽممعؼرتغةمبؿشؽراتؽم

صالبدمأنمؼعطقـامبداًلمعـهم أتقـامإىلماجؿؿاعماظصالةموسؾىمأطؿاصـاممحلمثؼقلموررحـاهمسؾىماظرب،

صالمترجعوام.مػذاماظـؾعمعنماهللموصقه وؼامهلامعنمبرطةمأنمؼؽونمظـا.مدالعهماظذيمؼػوقمطلمسؼل

ماررحوهمسؾقهمعنمأولمعرةم .حاعؾنيمػؿؽممععؽممثممتعودونمبهمعرةمبعدماألخرى

م(ػ.7:ػ5بط1)"ػألظهػعوػغطتظيػبصم"
بن تبارك امسْ لْ قمب وهرط لهي، وِو - حاظا - اخلالص  إذ ليض ِو إهلًا عاجسًا عَ

لكد وات عٍا ٍِا وحييا ألجمٍا ٍِاك، - وعرفة ناومة  يعرفهي ويعرف نن وا يتعمل بهي

  وعْ نن االياًوشيأتي شريعًا ألجمٍا لهي ٌهوُ
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 هل تؤمن بوجود اهلل ؟

صي وٌِذب لي ذًب رجو إلَ الدالق لنُ ِدلق لي  شػر را 
س ًذا الرجو،لدّجي 

 
 الدالق غملي فُ خلق را

 
ن بدا

 
 ...وما ا

مٍر ه دّرة 
 
 بالددِح مػي فُ ا

 
 الددِح خجَ بدا

 
ن بدا

 
 إلَ ا

 هللا  خٍل وجٍد

ؤمن- :قاه احلالم 
 
ها ال ا

 
 ... بٍجٍد هللا ا

  ؟ لماذا ثكٍل ذلم :- قاه السبوُ

ن :- قاه احلالم
 
ن ثوزل إلَ الشارع لجدرك با

 
   ... هللا  ّر مٍجٍد خشوا ، مجرد ا

هاصا مرعَ لو لُ
 
ؼفال ؟ إذا هان هللا مٍجٍدا ًو ثرى ا

 
 وإذا هان هللا مٍجٍدا ًو ثرى ًذى ا غداد الغفّرة من اال

 المشردِن ؟
الم والمػاهاة ؼبػا 

 
ها ال إذاهان هللا مٍجٍدا فلن ثرى مدو ًذى اال

 
ثطٍر هّف ِشمح ذلم ا لي  ا

 
ن ا

 
صجؽّع ا

 
ا

مٍر 
 
 ...الرخّم مدو ًذى اال

ن اهجٌَ الدالق من غملي مع  وبػد ، الزبٍن للدظات لنوي لم ِرد غلَ هالم الدالق خجَ ال ِدجد الوكاش فنر
 
ا

س مدو اللّف ،ؼٍِو اللدّة ، لذر الموظر خرج الزبٍن إلَ الشارع. . الزبٍن 
 
 فشاًد رجو ؼٍِو شػر الرا

 بر
 
شػح ا

 
 ...فرجع الزبٍن فٍرا إلَ ضالٍن الداللة ،ا

بدا ًو :- قاه السبوُ لمحالم
 
هي ال ٍِجد خالق ا

 
 .ثػلم با

ن. . هّف ثكٍل ذلم :- وتعجبا قاه احلالم
 
ها ًوا ولد خلكت لم اال

 
 .ا

 .لٍ هان ًواك خاللّن لما وجدت مدو ًذا الرجو:- قاه السبوُ

ثُ ًؤالء الواس لُ لنُ  ما خدث مدو ًذا الذي ثراى! وإن. .. بو الداللّن مٍجٍدِن : قاه احلالم
 
غودما الِا

خلق لٌم
 
 .ا

غودما ال ِذًب الواس إلّي  فاهلل مٍجٍد ولنن ِددث ذلم . . .  وًذا بالغبػ بالوشبة إلَ هللا: قاه السبوُ
الم والمػاهاة فُ خاججٌم غود

 
 .الػالم ولذلم ثرى اال

 يامجيع املتعبني قال الصيد املصيح تعالوا الي

 وثقيلي االمحال واىا ارحيكه

 جربوا الصيد املصيح واطلبوا
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  يــارـالذيـن يـجــزفـهـم الت
 من مقاالث اللا ا ؿنىزة                                                                                    

 

  ".وَ عاَظَر قووًا أربعني يووًا، صار وٍّي"يقىل أحد ألامثال **
 وسىاء صّح هذا املثل أو لم يصح، فإهه يدل على مدي ثأثير التيار الخارجى 

 . على شخصية إلاوسان
 قل لى من هم  صسقاؤك، "وفى نفؽ اإلالنى قاى  حس ألاز اء النلاض 

 يسى كلى جأزحر "...  قىى لو من  نذ
ً
  العساقتوهصا  يظا

 وهصا ما نالحـه في من . واللـطة في حـنيل ػليلت الشخص
 – يلبـىإ ػنىاث ػىيعت داضج  الزهم 

ً
 – في الوطا مثال

ً
 فاشا بهم قس حوحروا لثحرا

، واػخؼاق الخياض  إ يجطفهم
ً
ػىاء في ػلاكهم  و كازاتهم  و ػطيقت ... كما مانىا قلال

... جفنحرهم
اإلاندـطة، من حهت مالبؼهن  و  (اإلاىطت)ولثحر من الؼيساث يخأزطوإ  ما يؼمىنه ** 

 ... ظينتهن،  و حتى في  ػعىا الحفالث،  و في لننت ألالفاؾ
وضبما يخلعمىإ منهم . لما  إ بلع الـلاا جعلح ػلاكهم  نفؽ نىكيت  صسقائهم

  و ما هى  لثر، وكلى  لىاإ من العهى  و الؼياؿت،  و الؼهط داضج الخسدحإالخسضا كلى 
... مل اولئو قس حطفهم الخياض ولم يقاومىه... وجطي اإلاجمىكت معها  نفؽ ألادالا. اإلاجزى 

 . الخياض اإلاحيؽ له جأزحره** 
ً
 ويسكى ئلى . وقس ينىإ داػئا

ً
وفى نفؽ الىقذ ينىإ طاهؼا

 في ألاشإ..، الخظىق له
ً
فعماشا حـص  نذ، وينىإ لو  ػعىا داص . الهل هنصا  هامؼا

 ** 
ً
 "وال ؿو  إ الشخص القىي يمننه  إ يطز كلى شلو قائال

ً
يجب كلّى  إ  جلم الحق  يا

فانه في . حتى ئإ مانذ  هعليت اإلاحيؼحإ بى كلى دؼأ، فاننى ال  ػحر في جياضهم. ماإ مىقله
 مم  ػطجه

ً
 .  يام   بنا نىح، مانذ هالليت الناغ  ؿطاًض وبقى هى  اضا

  لو أطعُت اهلل وحدى        سأطيع اهلل حتى    :قىى الـاكطولأإ ؿلاضه 
 وضاء الخياض الخاػئ  ؼطا ؿتىالـيؼاإكلى  إ ** 

ً
 يجلل:  قس يسفم الللع زفلا

ً
  حيانا

 ،  و  الخجل،  و كن ػطيق الخقعيس، من  اا اإلاجامعتالناغ يجاضوإ الخؼأ 
 من تهنم الناغ و حليحرهم،  و 

ً
 . طوؽ الـطوف الخاضحيت وئلحاح آلادطينى و دىفا

  زم"! هصه اإلاطة فقؽ ولن جخنطض " و يقىى الفنط 
ً
وضبما شخص يجاضي الخياض  جخنطض ػللا

 لؼعؼت  قىي منه
ً
 . دظىكا

ً
 .وقس ينسفم مم الخياض حهال

هل من اإلالقىى  إ ينىإ مل الناغ مذؼئحإ، و نذ الىحيس " و قس يقىى له الـيؼاإ ** 
 والحق، و نذ الخحرهل من اإلالقىى  إ مل هإالء ال يلطفىإ  ين يىحس ! ؟" كلى صىاا

.. وينجطف في الخياض (ويخظم ألاخ).. لصلو ئجظم يا  خى! الىحيس الصر حلطف؟
وقسيؼحر في الخياض نديجت لعساقت  و صحلت داػئت اػخؼاكذ  إ جإزط كعيه وججص ه ئلى 

. ػطيقها
وقس يذظم ؤلانؼاإ لعخياض نديجت لظلف شخعبخه، و بؼبب  إ اضازجه ؿله ملسومت ** 

 .  و ال ئضازة له
 وال يثبذ

ً
 لؼنا ..القىي ؤلاضازةبلنؽ الانؼاإ . وهنصا ال يقسض كلى اإلاقاومت، و يقاوم قعيال

 يجصبها–اشا القيذ في اللحط–نطي  إ لخعت ضخمت من الخـب
 . جياض اإلااء في  ي اججاه له
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 حؼخؼيم  إ جقاوم الخياض وحؼلح حيثما ؿاءث، ألإ لها ئضازة 
ً
 بنما ػمنت صوحرة حسا

 ...  وحياة
والعجيب اننا نـاهس دؼاة كسيسين ينىنىإ  قىياء في زفاكهم كن ػطيقهم الخاػئ، ** 

ويـعىإ ينلخىإ ألا طاض بـتى النلىث حتى . وفى سخطيتهم من ألا طاض الصين يطفظىإ اػعىبهم
فالفخاة التي جطفع  إ جعبؽ نفؽ اإلاالبؽ الخعيلت، ! يظلف اولئو امامهم ويذظلىإ 

والـاا الصر ال يؼحر في نفؽ الخياض، يقىلىإ كنه  نه ! (فالحت)يهع وإ بها،ويعفىنها  أنها 
ت قسيمت)

ّ
 !  ي انؼاإ هحر مخمسإ (َزق

  بنما يجب  إ ينىإ ألا طاض  قىياء في شخعياتهم، 
فاإ لم يؼخؼيلىا جىبير اولئو، ... ال يـترلىإ في ألاكماى الخاػئت  ل  الحطي يىبذىنها

. فللى ألاقل ال ينجطفىإ في جياضهم
 وػؽ الللازاث الفطكىنيت النثحرة، ومم شلو معط كاؾ في مىس ى النبىئإ ** 

ً
 ظمنا

. احخفف  نقاوة ايمانه
 كاؾ فترة في  بذ وطوؼذ كعيه الخؼيئت من الخاضج، ولننه قاوم ولم ويىػف العسيق

..  التي مانذ في قعله، مانذ  فىي من ؤلاهطاءاث التي من الخاضجقىة اللفتيؼخجب، ألإ 
ولننهم – ومانذ طاهؼت – وبنفؽ الطوح كاؾ مإمنىإ في  حىاء وزنيت  و ملحسة 

 
ً
... احخفـىا  ايمانهم ػعيما
 . لٌذا هن شجاغًا وضاخب مبادئ لٍِة، ولم لّم ثجمشم بٌا** 

 
 
خؽا

 
وال ثخغع للشّؽان وهو هطائدي، بو وهو مخاوفي الجُ ِلكٌّا فُ للبم إن . ولاوم الجّار المدّػ بم اذا ا

 .رفغجي
ِت الشر ٌِددك

 
و إن را

 
ِت هبارًا ِكػٍن فّي، ا

 
 خجَ إن را

 
 ... وابػد غن الخؽا

.ذا ما وجدت الذِن ِشّرون فُ ؼرِق الدق للّلّن، فال ِغػف للبم بٌذا الشببإ و  
و ًُ الطفٍة

 
.  بو اغرف ان ًذى ًُ الكلة المخجارة ا

 ضٍاباً ** 
 
، ففن ًذا ال ِجػو الخؽا

 
. ولٍ ولع  البّة المدّؽّن بم فُ خؽا  

، وولٍع الن دّرِن فّي ال ِبررى
 
 ًٍ الخؽا

 
ن الطٍاب ؼرِكي ضػب،. ففن الخؽا

 
 والمػروف ا

. بو ثشّر فّي الكلة المجمّزة بمبادئٌا ولّمٌا.  ولد ال ِشجؽّػي هو الواس
ن ثكجدى بٌم** 

 
هٌم، فاخذر ا

 
. إن وجدت الذِن ِػّشٍن فُ الفشاد لد همٍا وارثكٍا وارثفع شا  

ِت  ّرك لد اصجخدمٍا . وإن جذبٍك الٌّم فابجػد
 
صلٍب الجملق والرِاءوإن را

 
 ، ا

هت، وال ِكوػم اصلٍبٌم وال هجاخٌم الذي وضلٍا الّي 
 
م ا ن ِطلٍا بي إلَ ما ِرِدون، فال ثشاًِر

 
واصجؽاغٍا ا

 . بؽرِق خاؼئ

 وإن ضعفت مقاومتم للتيار،

 .  فاطلب معونة من اهلل

. وثق أنو سوف يقويم، وال يرتكم جتاهد وحدك
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 شنس ة ًقْهاى  هستحقٍي إجعلٌب

Ariten Nempsa Enjwc qen Ouswephm

ot 

 أوو شبٍئهمىت خٍي إوجىس  أ وٍم  إبشب اري تٍه

 اسمل لٍتقدس  السمىات الذي فً اببًب

Peniwt je Etqen ni V/oui Maref 

toubo 

Nje 

bekran 

 اوجً بٍكزان مبرٌف تىفى فٍئىي أتخٍه وً جً بٍىٍىت

 ملكىت ك لٍأت

Mareci nje tekmetouro 

 ك مت أوورويت إوجى هبزٌسئً

 مشٍئتل لتني

Petehnak marefswpi 

 مبرٌف شىبً بتٌِبك

االزض على مرلل السوبء فً موب 

mvr/] qen tve nem hijen pikahi 

بٍنبًُ ٍُجٍي ًٍن إتفٍَ خٍي إهفسٌتً 

الٍْم أعطٌب للغد الري خبزًب 

Penwik nte Rac] m/if nan mVoou 

إهف أؤّ هٍف ًبى زاستً أًتى بٍي أٌّل 

ouoh ,a n/eteron   nan ebol 

هب علٌٍب ّ 

 (ذًْبٌب)

أغفس لٌب 

إٌفْه ًبى  ًً إت إٌسّى  أٍّّ مب 

Mvrht hwn nten ,w ebol nn/ ete ouon ntan erwou  

كما نغفر نحن اٌضا للمذنبٌن إلٌنا 

إم إفسٌتً ُْى أًتٍي مْ اًٌٍتً أّؤّى أًتبى إزؤّا 
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 لغتنـــا القبطيـــة



  طريكة عىن نفتة احلاتى
 

 نجٌب البصل المبشور الناعم ونحط علٌه شوٌة ملح وخل -  
ونعصره بأٌدٌنا جامد جدا فً طبق بحٌث ٌنزل الماء منه 

 نضع تفل البصل على اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل - 
 ساعات 4 او 3والبهارات ونخلطها معا وندخلها الثالجة الٌقل عن 

ماء البصل نضع علٌه حبة طماطم مبشورة وشوٌة ملح وشوٌة فلفل وشوٌة زٌت زٌتون - 
ومعلقة سكر ونقلبهم 

 نبل اٌـدٌنا من خلٌط مــاء البصــل بالطماطم ونصبع الكفتة بأٌدٌنا- 
 (نلفها فً اٌدٌنا مقاس واحد  )

 بعد ما نصبع الكمٌة كلها نجٌب سٌخ ونبل اٌدٌنا ونبل السٌخ- 
  واٌدٌنا مبلولة بماء البصل وندخل السٌخ فً صابع الكفتة 

 ونلفها باٌدٌنا المبلولة  (نفوته فٌها علشان ٌفرغ الهوا منها  )
على السٌخ وهكذا باقً االصابع 

 (قلٌل من الزٌت  )على الشواٌة اوفً صٌنٌة تٌفال ساخنة على النار نضع مادة دهنٌة بسٌطة - 
وننزع اصابع الكفتة من السٌخ مفرغة ونضعها فً الصٌنٌة أو بالسٌخ على الشواٌة ونقلبها 

. حتى تستوي وندخلها الفرن تأخذ لون ونطلعها 
ممكن نطلع عدد من اصابع الكفتة من الفرن ونجٌب عٌش مكسٌكً ونسخنه ونلف فٌه - 

. صابعٌن من الكفتة ونضعه فً صٌنٌة وندخله الفرن

 ةتكدً نفتة احلاتي وع ارز باخلمط

  
 
 

 
 
 
 

 

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

 

 االاالااال سؤال شهر أكتوبر

 زوجته؟ إسم وما خوزي؟ هو من
 ................................................................................................................... أ جابة السؤال

 ...................................................................................................................           
     ....................................................................... الامس

 

 

 

 ابوظاػروغسػحجرةضعػاجابتكػسيػصظدوقػ

 سغهػجواغزػاالجتطاعػاضقادم

 

 

املصابكات   برٌاوج
 ...اجلديد

 فتعوا الهتب

 اقرا فتش
 حاول

 واحلل 

 يف

 العدد 
 القادم

 

  سبتمرباجابة سؤال شهر 
 ؟ عاما عشر خمسة أجله له مد الذي الملك هو من

( 5 :38 اش )حزقٌا الملك
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 هل هناك خطورة على النساء 
  وَ تربية الكطط باملٍسه؟                            

 
 

 :تسأل قارئة
 ػأحبػاضقططػصثغرػوأرزبػسىػتربغهػباضطظزل،ضصنػواضدىػ

 ردوىػطرضػاضقطط،ػ غطظطظىػطنػذضكػخوسًاػطنػأنػتظقضى

ػ سهلػحقغقىػاضقططػتظقلػردوىػضهذاػاضطرض؟
 

مراض " بمرض الكؽػ" المشٌٍر toxoplasmosisإن مرض الجنشٍبالزما "
 
ًم اال

 
ِػجبر من ا

الجَ ثوجكو الػدوى من الكؽػ إلَ ا هشان خاضة الوشاء، ولد ثجشبب فَ إجٌاض الدامو إذا 
ولَ من خملٌا، وفَ خالة اه جمال الدمو ٍِلد الجوّن مشًٍا

 
". هاهت فَ بداِة الشٌٍر اال

ن ثربّة الكؽػ لّشت ًَ الٍصّلة الٍخّدة لإلضابة بٌذا المرض، ولنوٌا برِئة ثماما من 
 
ا

صباب الجَ ثؤدى إلَ ا ضابة بالػدوى موٌا
 
ن ًواك الػدِد من اال

 
االخجناك المباشر : ذلم، ال

هلٌا، وشرب اللبن بدون  لّان، وِدذر 
 
و ا

 
ا ا خواء ثدغًّر

 
باللدٍم الوّئة المطابة بٌذا الؽفّو ا

ؼػمة  ّر المغمٍهة المطدر مدو الالهشٍن والبشؽرمة، فجؤدى إلَ إضابة 
 
من ثواول بػظ اال

هلٌا
 
. ا هشان والكؽػ بالػدوى غود ا

ة من ا ضابة بمرض و
 
ِدى بالماء والطابٍن جّدا لبو " الكؽػ"لٍلاِة المرا

 
ِجب  شو اال

ِغا فٍر االهجٌاء من ثدغّر اللدٍم  ّر 
 
و فغالثٌا، وا

 
هو، صٍاء لمت بمالمشة لؽة ا

 
اال

ا، با عافة إلَ البػد غن   مؽٌّة وثجًٌّز
هد من  لّان اللبن لبو

 
ؼػمة مجٌٍلة المطدر، والجا

 
 ثواول اال

ثَ غن ؼرِق
 
ن الؽرِكة الٍخّدة لإلضابة بالمرض ثا

 
  شربي، ال

هو والشرب فكػ
 
.  اال

ة لبو الزواج 
 
 وشدد غلَ عرورة إجراء فدٍضات ؼبّةلنو امرا

ًمٌا اخجبار 
 
  لالؼمئوان بٌا ثخلٍ من toxoplasma IGMوا

ما إذا هاهت مطابة فال ٍِجد داغَ للكلق، خّح ٍِجد غالج لي وذات ه فاءة غالّة فال .المرض
 
ا

ة ثماما من المرض وثػٍد لممارصة خّاثٌا الؽبّػة مرة اخري 
 
ن ثشفَ المرا

 
. خؽر موي، وِمنن ا
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  .. تشجل الشّدٔ اليْم هع الوغيخ

 
 20/4 الٔ 21/3تشج الوالينة 

+ + + الخفٔ لحذل عليل الٌعوة دائوا  ُذئ قلثل عي النالم ّدشك قلثل تعولل
  القذيظ اغغطيٌْط

 
 20/5  ال21/4ٔتشج الْدعاء 

  + + + االًحصاس الْديذ الزٓ يذّم ّال يحشك ّساءٍ أعفا ُْ االًحصاس علٔ الٌفظ
 

 20/6 الٔ 21/5تشج القذيغيي 
  القذيظ اغغطيٌْط + + + عاجة ًفغل فإى ُزا أفضل هي أى جُعاجَة

 
 20/7 الٔ 21/6تشج الوعحشفيي

  القذيظ اغغطيٌْط+ + + جقْلِا اليْم عحأجٔ تثوشُا غذا  النلوة الطيثة الحٔ

 
  20/8الٔ  21/7 تشج داهلٔ الصلية

القذيظ  + + + اُشب هي الخطية موا جِشب هي الذية ، فإى دًث هٌل لذغحل
  اغغطيٌْط

 

 20/9 الٔ 21/8تشج الناسصيي تالنلوة 
القذيظ + + + عاعة علٔ خالقَ ّعي عالهَ تفشح ّيحعضٓ تَ  فن الطاُش يحنلن مل

 اغغطيٌْط
 

 20/10 الٔ 21/9الذنيوات  تشج العزاسٓ

+ + + يٌقزك هي الخطية  جفنش فٔ مل يْم أًَ آخش ها يثقٔ لل فٔ العالن ، فإى رلل
 القذيظ اغغطيٌْط

 
 20/11 الٔ 21/10تشج الوجاُذيي 

  القذيظ اغغطيٌْط+ + + ال يجذ فٔ ًفغَ خْف هللا قليعلن أى ًفغَ هيحة  هي

 
 20/12 الٔ 21/11االطِاس  تشج

القذيظ + + + هللا  عأجْب اآلى ّليظ غذا فِزٍ اللذظة فٔ يذٓ ّلني غذا فٔ يذ
 اغغطيٌْط

 

 20/1 الٔ 21/12تشج الثغطاء 
القذيظ + + + قلثل ، ّعنث قلثل لححنلن فيل الشّح  عنث لغاًل ليحنلن

  اغغطيٌْط
 

  20/2الٔ  21/1 تشج خذام الوغيخ

  القذيظ اغغطيٌْط+ + + جعاطف هع الذضأً مأًل دضيي أيضا هعِن 
 

 20/3 الٔ 21/2تشج الذنواء 
+ + + ًحقاتل هع أًفغٌا إال ًادسا  ًذي ًحقاتل هع الٌاط فٔ مل لذظة ، لنٌٌا ال

 اغغطيٌْط القذيظ



 

 

 


