
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امشُز استشهاد ارخثس وفلُمىن أخُح واتُفُح العذراء  25مارس4

  امشُز وُاحح القدَس هىشع الىث26ٍ مارس 5
  شهادج القدَس ثُؤدوروس امشُز 28 مارس 7

 استشهاد القدَس تىلُكارتىس    امشُز29 مارس  8

وجىد راس القدَس َىحىا / وُاحح الثاتا االوثا كُزلس السادسامشُز30 مارس 9

   المعمدان

س الكسىزوس الجىدٌ   تزمهاخ استشهاد القد1ٌمارس10

  58ما االسكىدري ستزمهاخ  وُاحح الثاتا ق3 مارس 12

 تزمهاخ استشهاد القدَسح ادوكسُح5 مارس 14

   تزمهاخ استشهاد القدَس دَسقىروس فٍ سمان العزب6 مارس 15

 تزمهاخ شهادج القدَسُه فُلُمىن واتالتُىس 7 مارس 16

  شهادج القدَس اَاوىس والٍ اوصىا+  استشهاد متُاس الزسىل تزمهاخ8مارس17

 تزمهاخ عُدالصلُة المجُد 10 مارس 19

   تزمهاخ وُاحح القدَسح سارج الزاهثح15مارس 24

  وُاحح لعاسرحثُة الزب+  تزمهاخ استشهاد سُدهم تشاي17مارس26

 تزمهاخ وُاحح ارسطىتىلس أحد السثعُه رسىل 19مارس 27

 تزمهاخ اقامح لعاسر 20 مارس 29
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ػ ؟؟ ٜٗٛذا تٓاٍٚ ٌٖاظتػتدالػواضباباػغجغبػػػػػػػػػ
 

 

 

 

 

  : الفص اآلتَ ( 6 – 3 : 22 )ورد فَ إجنًل ليقا 
 

  األسخسٙ٘طٟ ، اهر٠ ٙدعٟ ٙٔ٘ذا فدخى اهظٚطاْ فٟ "
 ٗق٘اد اجلِد كٚف ٙشوٌٕ هلٍ ، فٌضٟ ٗتلوٍ ًع زؤسا١ اهلِٔٞ ٗٓ٘ ًّ مجوٞ األثِٟ عظس

 . " ٗكاْ ٙطوب فسصٞ هٚشوٌٕ إهٍٚٔ خو٘ا ًّ اجلٌع ف٘اعدٍٓ. ففسح٘ا ٗعآدٖٗ أْ ٙعطٖ٘ فضٞ 

  د خًل اهلل اإلْطإ نا٥ٔ سس َسٜد رأن ىدخؽم ،  قد زلذ لؽشًطان ىنيذا وىتضذ مك لنا الفص أن

لنه احلرىُ فَ عؿل الشر ، شأقم شأن كل إقسان  ىنيذا ، وقد استغل لم احلرىُ الكامؽُ فًؿا ىفعل أو ىفكر
  "  ..... بإرادتم خاطَْ ىستسؽؾ لؽخطًُ ولؽشًطان

فػٌص اهوكٌٞ ٗأعطآا هٚٔ٘ذا مسعاْ . ٗأعطٕٚ  أجاب ٙش٘ع ٓ٘ ذان اهر٠ أغٌص أُا اهوكٌٞ
  ... " فبعد اهوكٌٞ دخوٕ اهظٚطاْ. األسخسٙ٘طٟ 

 ولنا لي طقس أكل الفصذ ، ألن طقس سر األفخارستًا  ،غؿس لقؿُ ، ثؾ مفاولتم إىالا: لفا التفاصًل 
 خيتؽػ عك طرىقُ األكل لنه أما عبارٍ فدخؽم الشًطان بعد أخن الؽقؿُ النِ رزلم سًدقا ىسيع املسًذ

ذلم أن الشًطان ،ليقا البشرل أن الشًطان دخؽم فَ البداىُ  فال تفاقض بًفنا وبني ماورد فَ إجنًل معؽؿفا
فكرٍ فَ البداىُ ، وعفدما ىستسؽؾ اإلقسان لفكر الشًطان ىتابغ الشًطان  ىدخل عقل اإلقسان كؿذرد

، أو كؿا  لتخرىم اإلقسان لتففًن اخلطًُ ، إما بإغراّم بالجروٍ واملام أو جبؿام الدقًا الفاقَ تسؽسل دخيلـم
  ! أغرِ أبيىفا األولني أقنؾ سًصرلون مجل اهلل

فإن ذلم ال ىغرل مك الفتًذُ احلتؿًُ ملصرل اإلقسان  أما إذا كان ألِ شخص رأِ آخر فَ لنا امليضيع
 د27 : 11 كيرقجيس 1 رذكر معؽؿفا بيلس الرسيم فَ  النِ ىتفاوم بدون استخقاؼ ، كؿا

 

 اخلبز أٗ طسب كأض اهسب إذا أ٠ ًّ أكى ٓرا   "
 :"ٗدًٕ بدْٗ استحكاق ٙلْ٘ جمسًا فٟ جشد اهسب                         
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 قذصوا صوما نادوا باعتكاف إمجعوا الشيوخ                                   

 14: 11يوئيل "  مجيع صكاى االرض إلي بيت الزب اهلكم واصزخوا إلي الزب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيقول أدهن رأسك وأغسل وجهك أي طهر نيتك واجعل ضميرك خالص ليس 

الفرصة أال يعلم الناس صومك بل اال يكون هذا قصدك لنغسل وجوهنا بدموع 

التوبة ونمسح رؤوسنا بزيت النعمه فنتذكر أننا نقدس الصوم أي نخصص لرب 

 المجد حبا للذي أحبنا وبذل أبنه الوحيد عنا ليس عقابا وال ازالال وال حرما وال كبتا 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 .... يف الصيـ تتألق الشخصًُ ضد النات +

وفًم تدرىب تعاقٌ خاللم النات لذراقا وصدودا 
مك داقب االقسان فًقدـ االقسان ذاتم ذبًخُ حب 

ودزْ الىتذزأ مك ذبًخُ الصؽًب حًح أحبفا رب 
 .....اجملد ىسيع إلٌ املفتنٌ فبنم ذاتم عفا 

 

 .... بل ٍو شسكة حب مع املسيح الري صاو عيا ازبعني يوما وازبعني ليلُ 

 

عوػاختغارػضقغادةػاضروحػاضقدسػضحغاتظاػسيػاضطدغحػصطاػصانػغقتادػاضروحػاضقدسػ
 سيػاضبرغظػبصوطهػاضطقدس

 

ٜٚٓبٗٓا ايسب اجملد أال ٜهٕٛ قضدى َٔ ايضّٛ 

إٔ ٜعًِ ايٓاع صَٛو خاص١ االصٛاّ ايفسد١ٜ 

 ...اييت تهٕٛ بإزغاد أب االعرتاف يظسٚف خاص١ 
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 )ُٚافٞ األُبا تاٗضسٗض) ثالثيات الضوم الكبري
 فذلٍ الصيـ املقدس مك أقدس فذلات السفُ الكفسًُ، حًح قصيـ األربعني 

 .ىيمًا املقدسُ كؿا صامنا السًد املسًذ عفا، وحنك قصيـ معم

 : وألعطغظػعذاػاضصومػظراهػطرتبطًاػبثالثظػأصوامػأخرىػعى

 قبل الصيـ الكبرل بأسبيعني عؽَ قفس الطقس مك   : صوو يوىاٌ  -1

 .كؿجام لعًد القًامُ حًح االققطاع واملًطاقًات والفبيات والقداسات املتأخرٍ، كؿا تفتنَ أىضًا بفصذ ىيقان

ولي النِ ىسبق األربعني املقدسُ مباشرٍ، وقصيمم تعيىضًا عك السبيت التَ ختؽل  : أسبوع االستعداد  -2
ًَ  .فذلٍ األربعني ىيمًا وال ويز فًنا الصيـ االققطاع

ولي أقدس أصياـ السفُ كؽنا وىبدأ عقب مجعُ ختاـ الصيـ وىستؿر مثاقًُ أىاـ، وبنلم  :أسبوع اآلالو -3
 . ىيمًا55تكتؿل أىاـ الصيـ الكبرل كؽنا 

 رحؽتفا الجالثًُ مغ آحاد الصيـ الكبرل التَ لَ مبجابُ حمطات زمفًُ لؽصيـ، حًح جند ثالثًُ راّعُ فَ كل 
 :حمطُ كؿا فَ اجلدوم التاىل ؟

 أحد الرفاع
 1-1:6مت 

 ثالثُ حماور

 الصدقُ

 الصالٍ

 الصيـ

د أحداالستعدا
 33-19:6مت 

 ثالثُ حماذىر

 ال تكفزوا

 ال ىقدر

ال تنتؿيا 

 أحدالتذربُ

 11-1:4مت 

 ثالثُ جتارب

 الطعاـ

 العامل

الغفَ 

 أحد اإلبك الضام

 32-11:15لي 

 ثالثُ صفات

 اآلب احملب

 اإلبك التاّب

 األخ الرافض

 

 أحد السامرىُ

 42-1:4ىي 

 ثالثُ مراحل

 سًد- ىنيدِ

 املسًا- قبَ 

خمؽص - املسًذ 
العامل 

 أحد املخؽغ

 1-1:5ىي 

ثالثُ 
 مشالد

 وحًد

 خمؽغ

صخًذ 
 
 ثالث حماوز .........أحد السفاع : أواًل

حًح ىففتذ قؽب اإلقسان حني االخر ىشعر بإحساسم، وبإحتًاداتم، وأتعابم، وبنلم : الصدقُ أو الرمحُ-1
 ىتكامل دسد املسًذ بكل أعضاّم ولنا ترمن الكفًسُ طيبَ لؽرمحا عؽَ املساكني

 حًح ارتبط بإهلَ بصيرٍ حًُ مك خالم التسبًذ ففرتفغ حني مسًخفاالقدوس : الصالٍ لَ احملير الجاقَ  -2
 .فَ تسؽًؾ حقًقَ لسًدقا احلفين ولراحُ قؽيبفا

 ..." (فؿم)وأغؽق بابم  (قؽبم)ادخل إىل خمدعم " تدرىبفا الروحَو: احملير املكؿل ليالصيـ و- 3

 : ثالث حماذيس.........أحد الكيوش : ثاىيًا

زىادٍ إشتًاقاتفا لؽؿؽكيت بعًدًا وواملقصيد أن تكين تعؽقات قؽيبفا بالسؿاْ،: ال تكفزا لكؾ كفيزًا عؽَ األرض - 1
  .عك تطؽعات وشنيٍ العًين والشنرٍ

 لًس مك الالّق أن قفشغل عك مسًخفا: ال ىقدر أحد أن خيدـ سًدىك - 2
 . القدوس بسًد آخر

 االلتؿامات األرضًُ املستقبؽًُتفقد اإلقسان سالمم،  : ال تنتؿيا لؽغد -3
 .وألقم كنلم فننا وعؽفا داّؿًا فَ طؿأقًفُ. فَ حني أن الغد لي مك ىد اهلل

 ...ثالث جتازب ....أحد التجسبة : ثالجًا

 ؟الطعاـ لل حًاتَ لَ مك اهلل أـ مك: السؤامووالتشكًم فَ أبيٍ ورعاىُ اهلل : جتربُ اخلبزأِ لقؿُ العًش  1-

 .وتعفَ اليقيع فَ شنيٍ العًين واجملد الباطل والتبالَ مبا ىؽم: جتربُ العامل أو جمد العامل  -2

 وحب حًاٍ الراحُ بال تعب " ولَ الطؿغ وحب املام،تعظؾ املعًشُ: جتربُ الغفَ أو الطرىق السنل -3
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  يقدو ثالثة شخصيات بجالث صفات أساسية .....أحد اإلبً الضال : زابعًا

 وال ىًأس مك خطئم وىتخفك عؽًم عفدما النِ حيذلـ إرادٍ إبفم:  اآلب احملب -1
  .ولنا ميجل اإلقسان النِ ىقدر أن ىسامذ وىفسَ ألقم حيب وىقبل تيبتم  ىردغ

 ولي ميجل اإلقسان  .ولي اإلبك الشاطر النِ ردغ إىل قفسم وبإرادتم: اإلبك التاّب  -2
 .الشذاع النِ اعذلف خبطًتم، وأخن اخلطيٍ العؿؽًُ لًختؿَ فَ بًت أبًم أِ الكفًسُ

 ولي ميجل اإلقسان  ولي األخ الكبرل الغضيب املتنمر مك عيدٍ أخًم: اإلبك املتنمر -3
 .النِ ىعًش مغذلبًا ومبتعدًا بكًاقم حتَ وإن كان ىعًش جبسده فَ داخل بًت أبًم

 : ثالث مساحل ....أحد السامسية : خامسًا
 ..تدرج عؿل الفعؿُ مغ لنه املرأٍ خالم حيارلا مغ السًد املسًذ حًح قادتم بجالثُ ألقاب متتالًُ

،ولفاك عـداْ مستخكـؾ "ىنيدِ"فَ بداىـُ مقابؽتنا مل تر فًـم سـيِ أقم ردل: سًـــــــــد - مرحؽُ ىنــــيدِ -1
 كتعبرل عك اإلحذلاـ " سًد" ولكك حالوٍ كالـ املسًذ دعؽتنا تسذلسل معم فَ احليار، ولنا قادتم بؽقب لؾبًـك

 عك ميضغ تمسأموعفدما ، "قبَ"عفدما كشػ سرلا وخطًتنا برقُ بالغُ رأت أقم : مسًا - مرحؽُ قبَ  -2
 .رأت أقم املسًا ..السذيد أدابنا إدابُ روحًُ خالصُ مل تسؿعنا مك قبل

  إىل مدىفتنا لتخدل ألؽنا عك لنه املقابؽُ تعاد: خمؽص العامل - مرحؽُ املسًذ -3
 ."لنا لي باحلقًقُ املسًذ خمؽص العامل"أن  أعؽفتو". املسًذ"العذًبُ مغ 

 

  ثالث مشاٍد.... (الوحيد)أحد املخلع : سادسًا

 كان منؿاًل مذلوكًا وحًدًا سفيات طيىؽُ، مل ود مك ميد: قبل املسًذ .. وحًد-1
 .، بال أمل، بال صخبُ، بال رمحُ" لًس ىل إقسان.. " لم ىد املعيقُ

  وسألم أواًل أترىد أن تدلأ؟ تمإراد املسًذ  احذلـ  : أماـ املسًذ.. خمؽغ -2
 ولنا السؤام لكل خاطئ ىيد التيبُ ولكنا ىبدو مسًخفا متخفك ىشفق عؽَ 

 .شعبم وجمًئم لي جمَْ الشفاْ والفرح

 وىسؿغ أمر املسًذ بالشفاْ، وتتبدد مظالر ضعفم : بعد املسًذ .. صخًذ -3
 .ىقدـ شنادٍ قيىُ أماـ الًنيد اليت كاقت سبب مرضم ف مك اخلطًُ هذروىذ.. ومرضم، وىفطؽق صخًخًا معافًًا

 

 :  ثالث مواقف.....أحد املولود أعنى: سابعًا

 بدأ الفرىسًين حتقًقًا ظاملًا مغ لنا اإلقسان ، وميقػ اجلرلان كؽم حرلٍ وتعذب،:ميقػ الفرىسًني -1
 .ولقساوٍ قؽيبنؾ مل ىفنؿيا ومل ىؤمفيا بالطبغ، وحدخ اقشقاؼ بًفنؾ

 .لقد آمفا ألقنؿا أكجر الفاس معرفُ بإبفنؿا ولكك خيفنؿا مك الًنيد مفعنؿا مك إعالن ذلم: ميقػ األبيىك -2

 ."لي كامل السك اسأليه فني ىتكؽؾ عك قفسم. "كالمنؿا فًم شئ مك التخفظ فكان

. لتعًرلات الفاس إال أقم احتؿل لنه التذربُ األلًؿُ عرضتكان أعؿَ مفن والدتم و: ميقػ املرىض قفسم -3
وفَ طاعُ وخضيع وإميان متؾ أمر املسًذ فًم، وبكل طنارٍ الؽسان وشذاعُ شند لؽؿسًذ بال خيف مفشغاًل 

 ."أقَ كفت أعؿَ واآلن أبصر .إىا أعؽؾ شًئـًا واحدًا.  بففسم دون الفظر أو التطؽغ إىل أخطاْ وخطاىا اآلخرىك

 ..لفاك إرتباط وثًق بني لنه اآلحاد الجالثُ فَ.. جندولكك 
 املسًذترمز إىل  املكانالشخص  

 جمدداالرافضني ماْ بئر ىعقيب امرأٍ أحد السامرىُ 
 حمرراملقًدىك اماْ بركُ بًت حسدا مرىض أحد املخؽغ 

 خمؽصاغرل املؤمفني ماْ بركُ سؽياـ معيؼ أعؿَ أحد امليليد أعؿَ 
 ..ولكنا تكتؿل رحؽتفا فَ ثالثًات الصيـ الكبرل
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 -ل  او و      ا ب  وٌ اب-  ب  ي ل ٌ ال   وال ع  أ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 قو   الض ي      بيعت  +
 . در ات ا   و ع ك ا

كي    لب ا سية مً ا  ية فتدزب   ٌ +

 على الت مل املستنس فى املسيح املسبو    ل 

ايضًٝ  ال    إٔ  +

ْٓظس  يٝ٘ ْظسٙ عابس٠   

 ْٚػب  َٓ٘ بٌ إٔ ْ ٢ًُ

 ظ ىم مؼ  مرع م ٌل ع مظ م + .

 ؼ  م  مؼل  م ٌلق مسؾ م ظ ؾق 

                         

                       . 

 ظ ؾق م  ؼ  مع مؼ    م  عؾـ مص  +

 ؼ  مع م ؿعؿ مذ طؿـ موعع صؿـ مظؾ  م

 ؼل  

+                              

   ..                            

 إن سقيط ىسيع حتت قرل الصؽًب +

قًامَ وحرىتـَ مك عبيدىُ  = 
 . اخلطًُ

+                               

                                    

                             

+                          

                           

                     

+                             

        

ًلاْ ا سبٞ ٓ٘ ا لاْ اهر٠ تضع  إْ +
فٕٚ اهِف٘ض اهعطظاُٞ أف٘آٔا هتظسب 

  ا رب٘  ٗتست٠٘ ًّ ًا١ ا ٚاٝ ًّ ا ٌى

 ثز ا ضامري   اد   بذي  ع    ب  الزب لها  +

 . بذي  لهشو  الذم وال  زاى وعالم 

  اه وٚب ٓ٘ ٗسٚوٞ +

  اهتحسز ًّ اهرا  ٗصوبٔا

 ب  صًٝ  نعسٚع ب  عسٜظ ْفظ +

 بدوٌ أ  لي  ٍيا   كليل +

+                         
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 ةـــ النـمـيـم
م

  (28 : 16أًثاي  ) " اهٌِاَ ُٙفسق األصدقا١ "
 

م.س مذك قةمع مص مشق  ف مم(أوم ذ س تمم)مػ مغؼ مأخؾ  م:النميمة + 

م. خلم....موػ مخطقةمع طؾةم،م ذم شؿ م إل  غةمو ظ ممو ى حمو ظػض مو ظ ذ ؼةم،مو ظؽ  م+م

،مم(م20م:م26أممم)"محقثمالممن ممؼف أم ً  مم"مو ؼ  مظؾك  مم،مو ظؽ  ػقةمظؾـؿ مم،مطؼ لم ظؽؿ  م+م

م"م. ظػؿـةمأذ مع م ظؼؿ م"مو ٌـ م ظش ئعم

مم(م.29م:م1 وم)م،مم(م20م:م12مط م2م)مخطقةمسظقؿةم،موػ مع مصػ تم ألذ   موالنميمة+م

 حػظ  مأغػلؽ مع مطالمم ظـؿقؿةمو ظ ضقعةم،مظؿؽ نمضؾ  ؽ مر ػ ةم،م:م"موض لم ظؼ ؼسمأ  معؼ  م ظؽؾ م+م

م"م.و ظ ىمؼؼ ظهمذكصمس مأخقهم،مُؼغض م هللم ظل ط مصقهم

 " أفضٌ َٔ صّٛ ايبطٔ  أاّل تأنٌ حلِ  ْطإ  ٚال تػسب دَ٘ بايٛقٝع١ :"ٚقاٍ أْبا َرتا +

ػ:ػوطنػأدبابكاػ+ػ
مم(م.3  جعمؼعمم)م ظػ  غم ظغ معلؿغ م وحقً موسؿؾقً م–م1

م.م ظؽربؼ ءمو ظغ و م  ظـػسم،مو ؼ  مظؾؿق ثمس مسق  م ظـ سم–م2

م.مس مموج  م حملؾةمص م ظؼؾ م–م3 

ػ:وطنػأبظاءػاضظطغطظػ+ػ
مم(م11م:م4ؼعم)م،مم(10م:م2م طم1م)وغف م ظؼ ؼسم ط سم ظ د لمو ظؼ ؼسمؼعؼ  م ظ د لمسـهم:مم ظ م–م1

مم(م.2 وم)م،مم(م7عتمم)المؼ ح م هللم ظشكصم ظ ىمؼ ؼ مش هم:مم إل  غةم–م2

مم(م.31م:م11مط م1م)ودن م   غةم إلغل نمظـػلهمسؾ مسق  ف مذ  ف م-م3

 لؾ م ألغ غقةموربؾةم ٌ  ؼ تم،مصؿ صعم ظـػسمظؾ ممو ظؼ حمص م ظغ م،م:مم ظؼل ةمو إلصرت ءمو ظظؾ م–م4

مهل صهم ٌ  ىم،مورؿ حهم ٌؿط فمو ٌـق فمم(ظ ىم ٌلؽ ظنيمم)ظؾ ص لم

 ظؼؾ م ً  مع م حملؾةمو ظ محةم،مط ظرتسةم ً ظقةمع م ٌق ةم،مو ظؿ م:ممس مم حملؾةمأوم ظ محةم–م5

،ممم(و ذ س تمم) ظف م ف م ظؼ ذو  تم،مو ظع ؼ م حملؾةمػ مغ ض مأخؾ  مذ ؼ ةم

.موميق مظؾؿشف م  ظغ م،مش مس  مأنم ى  ءمص م ظلؿ ءم،مدقؽ نمع مجـسم ظعؿ م

م

م ( .13 : 2ٜ   )"  ٕ احُلهِ ب  زمح١   ملٔ ال ٜعٌُ زمح١ " 

     مّسعتمطالمممن عنيم،مصؾؿ موخبؿف م،ممم:م"موض لم ظؼ ؼسمؼ حـ م ظ  ج م

"م.ممالمؼػعؾ نمذ ً م،و من مربؾةموذػؼةمسؾ م ظ ؼ مؼؿؽؾؿ نمص محؼف م:"مض ظ  م م غف 

م"م نمطـؿ مهّؾ غف محؼً م،مص ؾ  مع مأجؾف مد ً م،موالم لؾ ػ مأوم فف ػ مص مشق  ف م:م"مصؼؾتمهل م

     نم  ظـؿقؿةمأش تم يقةمح  ءم،مصؿ مؼؼعم   حؾهمم"م:وض لم ظؼ ؼسم قش ىمم 

م"م.،مصإغهمُؼفؾكمط مع مؼلؿعهم،موالم ـف مغػلهمع م ظع   م أل  ىمم(ؼ عهمأومؼـ مسـهمم)م

     م"م.س مط م غل نمم(صؼطمم)س  تمغػل مأنمأض لم يل م:م"موض لمأح م ً  مم ٌع ص ؼ مم
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 دفعت الفاتورة مقدمآ
  

زوجيت،م ضؾ مصرتةم  أتمأخ جمععم ع أةمش ،.دـةمع مزو جي،موج تم  ؼؼً مج ؼ ً مع م ي  21  ع 

 "أعًِ دٝدًا نِ حتبٗا"ممم:وط غتمصؽ ةمزوجيتمحقثم     ينم ؼ هل 

وظؽ م مدـة،19 ظيتمأ   تمزوجيتم نمأخ جمععف موأضضيموضؿً مععف مط غتمأعيم ظيتم  عؾتمعـ م  ٌ أة

يفمؼ مم   ؾتم ف مو س  ف م  م.غ   ً  عش ش م ظعؿؾ حق  يم ظق عقةموعلؤوظق  يمجعؾؿينمالمأزو ػ م ال

 : ظعش ءم

 " ػ مأغتمخب م؟:م"سألتني

  .ألغف مش مععؿ  ةمسؾ معؽ ٌ تمعؿ خ ةمغ سً مع مو ؼؾ 

 ." ممؿ زموظؽينمأ ؼ مأنمأضضيموضتمععكمؼ مأعي غع مأغ م"فقلت لها

 !حن مصؼطم؟": قالت

ًال   "أح مذظكمطـ ً م":ثم قالت فكرت قليي

ميفمؼ مم ًؿقسمو ع م ظعؿ ،ع  تمسؾقف موأخ  ف ،طـتمعضط  مضؾقاًل،

 ظؾ  مع   ؼةمعال سممجقؾةوؼؾ ومأغهمآخ م ط غتم ـؿظ مسـ ،وسـ ع موصؾتموج  ف مػيمأؼضً مضؾؼة 

 .صلؿ نمض م ذرت ػ  يمضؾ موص  ه

 ضؾتمظؾفؿقعمأغينمد خ جم ظق ممععم  ين،مو ىؿقعمص ح،موال:م"مأمي كميك وقالت ابتسمت

 ”ؼلؿطقع نم غؿظ  م ألخؾ  م ظيتمد ض ف مسؾقف م ع مس   ي

مس  يموظؽـهممجق موػ  ئممتلؽتمأعيم    سيم ذػؾـ م  معطع مش 

م  أتمأض أمض ئؿةم ظطع ممحقثمأغف م وط غف م ظلق ةم ألو ، ع مأنمجؾلـ 

 .مالم لؿطقعمض  ءةم الم ألح فم ظؽؾ ة

م...أض أمط غتم ـظ م ظيم   ؿل عةمس ؼضةمسؾ مذػؿ ػ م جملع   نم و قـؿ مطـت

  ."ع مأض أمظكموأغتمصغ  طـتمأغ مم":وقاطعتني قائلة

 "    حيمأغتمؼ أع ه .. ح نم آلنمع س م ل ؼ مذيءمع م ؼينم ف  م ظشيءم":أجبتها

س  ي،موظؽ مض صمض ميةمسؾ مض صمج ؼ ةم ه ثـ مطـ ً مأثـ ءم ظعش ءم مؼؽ مػـ كمأيمذيءمش 

...موسـ ع موصؾـ م  م   م قؿف م، ظ  جةمأغـ مغلقـ م ظ ضتم  مع م ع معـؿ فم ظؾق 

  ”حل  ي أو ص مأنمخن جمد ؼً مع ةمأخ ى،موظؽ مسؾ م":قالت

 ل سةمطؾ ةم مأدؿطعمسؿ م ح ثمذظك.مصؼؾؾتمؼ ػ موو سؿف م ع مأؼ ممضؾقؾةم  صقتمأعيم ـ  ةمضؾؾقة

 ع م ٌطع م ظ يم عقشـ م همأغ موػيمععمعالحظة و ع مس ةمأؼ مموصؾينمسربم ظربؼ مو ضة..م .أيمذيءمهل 

م :معؽؿ  ةمخبطف ،

 نٓت أعًِ أْين ئ أنٕٛ َٛدٛدٙ ...َكدًَا دفعت ايفاتٛز٠

أسبو .. ئ تكدز َا َع٢ٓ تًو اي١ًًٝ بايٓطب١ يٞ ألْو. املِٗ دفعت ايعػا٤ يػخضني يو ٚيصٚد و

َٚا َع٢ٓ دعًٓا ايطسف اآلخس " أسبو"أٚ " س "ٚقدزت َع٢ٓ ن١ًُ  يف ٖرٙ ايًشظ١ فُٗت  ٜا ٚيدٟ

  ال غ٤ٞ أِٖ َٔ ايٛايدٜٔ.ٖرٙ ٜػعس حببٓا ٚحمب ٓا
 10 ٚسكِٗ ٖٚرٙ األَٛز ال فٗٛ سل اهلل..  َٓشِٗ ايٛقت ايرٟ ٜط شكْٛ٘ .



 جتًظ إٔ تط طٝ  غسف١ ف٢ بٓفطو اْفسد
 ٚيٛخلُظ ٖد٤ٚ ف٢ زاس و فٝٗاع٢ً

 ف٢ تأٌَ عضب٢ تػعسبضػط ٚعٓدَا دقا٥ل
 ْفط١ٝ نساس١ عًٞ ٜبعح آخسقد َٛضٛع أ٣

 ايرتنٝص ع٢ً ض طاعدى ايطسٜك١ ٖرٙ

 واضقكوة اضذاى ذرب ابتطدرن

 دتطظطك الظكا اضطداء سى واضظدصاسغه

 طن حاضظ غدبب ططا اضططغق اضظوم طن

 رضغك دغظطصس ذدغد ذعظى االجكاد

 اضتاضى اضغوم سى دغئظ بصورة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دقائق فعشر... مبكرا  استيقظ

 تريحك قد االستيقاظ فى مبكرا

 متأخرا االستيقاظ الن اليوم طوال

 نفس فى أكثرمنشئ لعمل يدفعك

 بالتوترالشديد يصيبك مما الوقت

 عوٟ حتت٠٘ اهتٟ ٗاهف٘اكٕ باالطعٌٞ آتٍ
 اهت٘تسٗهِتجد ًّ تكوى أُا س٠حٚث فٚتاًني

 اهدمسٞ االطعٌٞ فٟ ا ٚزٝ ٓرٖ
 

 واستنتع اال تناعية حبيا   اٍته

 اوشسي  اقازب  او اصدقائ  بسفقة

 11 حيا  



  حــــب  ا ذ رشـــف
 

 دأ األب  َ بظ اخلد١َ ٜ  بعد ازتدا٤

 ايهأٖ يف فسش املربح ٚ عداد 

 أَانٓٗا  ٚ ايهأع ٚٚضعٗا يف ايض١ٝٓٝ

  .ٖٚٛ ٜضًٞ ص ٠ ضس١ٜ تط٢ُ ص ٠ االض عداد

 عداد ع١ًٝ صٕٗٝٛ اييت أنٌ فٝٗا ايطٝد املطٝح ايفضح  ٚفسش املربح ٜػري  ىل +

ْصع املفازش عٔ املربح قبٌ اْ ٗا٤ املٓاٚي١ ألْ٘  ٚأضظ فٝٗا ضس اي ٓاٍٚ ٚال ٜضح

 عظًُٝا ٚقبٌ إٔ ٜسسٌ املًو ٜبدأ  ال ميهٔ إٔ ٜط كبٌ  ْطإ ًَهًا

  .يف زف  املفسٚغات ايج١ُٓٝ ٚ املًو َاشاٍ َٛدٛدًا
 

  صالةػاضطزاطغر

 فًنا   قبل تقدىؾ احلؿل ألن و تصؽٌ الكفًسُ صالٍ املزامرل 
  .قبيات عك جتسد السًد املسًذ وجمًئم خلاله العامل

 
  : اضطزاطغرػعوػصاآلتي وطقسػصالة -

و الصغرِ (اخل……كاملًالد و القًامُ) يف أىاـ السبيت و اآلحاد و األعًاد السًدىُ الكدلِ +
  )إخل…كاخلتان و عًد دخيم املسًذ اهلًكل)

 تصؽَ صالٍ الساعُ الجالجُ والسادسُ ووب أن خيرج القداس
  .عشر ظنرًا  قبل الساعُ الجاقًُ

  .الجالجُ والسادسُ و التاسعُ يف أىاـ األصياـ و أىاـ األربعاْ و اجلؿعُ تصؽَ صؽيات الساعُ +
 

 

  بعض اإلستجياءت
 

حًح خيرج القداس متأخرا تصؽَ صؽيات الجالجُ  (عدا السبيت واآلحاد)الكبرل  يف أىاـ الصيـ
  .والتاسعُ والغروب و الفيـ والسادسُ

املزامرل عؽَ اإلطالؼ ولٌ القداسات اليحًدٍ املسؿيح  يف أعًاد املًالد و الغطاس و القًامُ ال تصؽَ ·
  .بإقامتنا لًاًل

 
  ال سيقة

بقًادٍ الصالٍ حتَ ولي (وقت القداس ولي الكالك النن ىقيـ برفغ احلؿل)ىقيـ الكالك اخلدىؾ  -
األسقػ فني النن ىقيـ بقًادٍ الصالٍ حتَ ولي كان  أما يف وديد األب. كان لفاك مك لي أكدل مفم

  .لك خيدـ القداس
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عؽَ الشعب عدا ثالثُ مزامرل يف كل ساعُ ولٌ اليت  (حسب الًيـ)مزامرل كل ساعُ  تيزع -
  :األب الكالك ولٌ املزمير األوم و األخرل مك كل ساعُ باإلضافُ إىل ىصؽًنا

ـٍ صاحل" مزمير :الساعة الثالثة في +   "فاض قؽيب بكال

  "رضيت يا رب عو  رضك" مشمور :في الساعة السادسة+
 
  "قا  الزب لزبي"مشمور  :في صية الساعة التاسعة +

  "إعرت وا ل زب"مشمور  :(الغروب)في الساعة الحادية عشر +

  " عرتف لك يا رب"مشمور  :(النوم)الساعة الثانية عشر  في+

 الشؿامسُ بقراٍْ اإلجنًل و بعد اإلقتناْ مك القراٍْ  ثؾ ىقيـ أحد -
 . الصؽًب وىد الكالك ىسذد أماـ اهلًكل ثؾ ىقبل

 " داّؿًا لًكؿل قيم اهلل بسالـ و اجملد هلل "ثِ ٜكٍٛ ايهأٖ -
  .وحنفظنا وقففنلا  و معفالا لتكؿل أقيام اهلل اليت زلعفالا اآلن عؿؽًًا يف حًاتفا قصدقنا←

 " وخؽصتفا( …… )والروح القدس ألقم قسذد لم أىنا املسًذ مغ أبًم الصاحل "ثِ ٜكٍٛ ايهأٖ -

  "قؿت"حتَ األحد الرابغ مك شنر لاتير ىقام   مك أوم أحد القًامُ ويف أٜاّ اآلساد +

  "أتًت"ىقام  (السفيىُ يف األىاـ) يف أٜاّ األضبٛع +

  "قؿت" ىقام (أىاـ األسبيع+ آحاد )يف اخلُاضني املكدض١  +
  (أٜاّ األضبٛع+آساد)غٗس نٝٗو  +

  "قؿت"ققيم  فال ىصذ أن بعًد املًالد ألن يف قناىتم حنتفل" أتًت"ىقام

 والؽنان ىسبقان عًد (يهٝٗو اي ايٝني)يف غٗسٟ طٛب١ ٚ أَػري  +
" أتًت"ىقام  ) برمنات ولي الشنر التالٌ ألمشرل29وىأتٌ يف ) البشارٍ 

 ىرمزان  ألن لنان الشنران يف الكفًسُ القبطًُ (أىاـ أسبيع+ آحاد )
  .لؽفاميس األقبًاْ النىك سبقيا البشارٍ مبًالد السًد املسًذ

  .ألن فًم حنتفل بعًد البشارٍ" أتًت "بسَٗات ٜكاٍ غٗس +

 ىقام ولدت( ىفاىر14 طيبُ أو 7)ٚس ٢ عٝد اخل إ( ىفاىر7كًنم أو  29)َٔ بسَٕٛ املٝ د +

  "إعتؿدت"ىقام  ( طيب12ُ )ٚس ٢ ( طيب10ُ )َٔ بسَٕٛ ايػطاع ٚ +

  . وىصؽَ قاقين اإلميان بعد االقتناْ مك صؽيات السياعٌقط  نٌ ضاع١ بعد ذيو تض٢ً -

  األغدي زدل

  :ٜكّٛ ايهأٖ بعد ذيو بػطٌ ٜدٜ٘ ث خ َسات ٖٚٛ ٜكٍٛ

َّ بزٗفان فأطٔس تػشوين فأبٚض أكثس ًّ اهثوج" :املسة ا وىل  يف+  (7: 50مز)" تِضح عو

 (50مز)"  تشٌعين سسٗزًا ٗفسحًا فتبتٔج عظاًٛ ا ت٘اضعٞ" :يف املسة الجاىية+

َّٜ باهِكاٗٝ ٗأط٘ف مبرحبم ٙا زب هلٛ أمسع ص٘ ":يف املسة الجالجة+  (7-6: 25مز")تشبٚحم أغشى ٙد

بالفقاوٍ الداخؽًُ والطنارٍ مك اخلطًُ وذلم  و لنه الغسالت لًس لفظافُ األىدن إىا لتنكر الكالك
  .اإلقسان ألن الًدىك ىشرلان داّؿًا إىل عؿل

 
 

 
13 



 
 

 نضع أمامك حياتك السوحية ذا أثس فعال فى يكون هرا الصوم املقدس لكي
  :انتفعت فى صومك  بعض التدازيب ملنازستوا،حتى إذا ما حولتوا إىل حياة،تكون قد

 

 .و ظؿ م ؿؽ  مص مطـ مع م سرت ص  ك سؾقك،  ظؿ م لقط م   ؼ مظرتكمخطقةمععقـةمع م ًط ؼ  -1

ػ م ًطقةم ظؿ م وط م غل نمؼع فممت عً مع  ..  ظضعفمأوم ًطقةم حملؾ  ة أوم ظرتطق مسؾ مغؼطة

  .و ؿؽ  مص مش ظؾقةم سرت ص  ه وؼؿؽ  مدؼ رهمصقف ، ؼضعفمأع عف ،

 .حؼً  وػؽ  مؼؽ نمص عً معؼ دً  ذب اًلمظؾؿ   مسؾ م  طف مأثـ ءم ظ  م صؾقؿك مػ هم ًط ؼ 

 :  عادة ما  ترك  عمى  الصائم  وقد يتدرب  

أوم ٌ ع معش و ً مععقـً ،مأصؾ م  ظؿ خني، عـ مع ع م ظؿ خنيم ظ ىمؼؿ   مص م ظ  ممسؾ م  ك

 .عـاًل طؿ مؼ ع مذ  م ظش ىمو ظؼف ة   طف ، س  ةمعلقط ةمالمؼلؿطقع

 .مبلؽ ظق  ه س  ةمسـ هم ضقعموضؿهمو ؤث مسؾ مضق عه أوم ظ ىمؼ ؾ م ظؿػ جمسؾ م ظؿؾقػ ؼ ن

 .صرتةم ظ  مم   ؼؾً مسؾ م  طه ط مذظكموأعـ ظهم ؽ ن

 أغ مععرتفم  غـ ..م نـ مؼ   مع مػ هم ًطقة:موض مظه  دؽ مغػلكمأع مم هلل،

مظؿؽ م عع غةمعـكمأغت، وظ مأغؿ  مسؾقف م  ون ص مػ هم ظـؼطةم  ظ  ت، مضعقف

م. ف مسؾ مخط ؼ ك ظؿـ لمعـهمض ةم ـؿ   ػ مص   مظكمععم هلل، صرتةم ظ  ممػ ه
 

 وضعمص  صؿـاًلمؼ ط مغػلهمطؾؿ .سؾ مػ  م ظ        مغػلكمخاللم ظ  م -2

  )2:1  : "مخطقةم ظـ ص ةم ؼ لم ظؽؿ  

:موؼؾؽتمغػلهمض ئاًل..صقف  وخب صةمص م ٌ  ضفم ظؿ مذن   هم ظغض  ط مؼ م، وؼؽ  مػ هم آلؼةم ؽـ ة

 ! هلل؟  نمطـتمصقهمأشض موالمأصـعم   ع ذ مأدؿػق مع مص ع ،

وميؽ م خؿق  مع ع  مأوم ثـنيمع مط مصالةم  ألجؾقة،  ظؿ  ؼ مسؾ محػظم عضم ٌ  ع مع مصؾ  ت

م.وخب صةمع م ٌ  ع م ظؿ م رتكمص مغػلكمأث ً  ع م ظ ؾ  تم ظلؾع،
 

مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممسؾؿً م  غهمظؽ م ..وه ظقؾف   ظؿ  ؼ مسؾ محػظمأغ جق م ظل س ت،موضطعف ، -3

م .مضطع6أو3مصالة
 

 د  ءم ظ الةمأثـ ءم ظعؿ ،مأومص  هػظه،  ظؿ  ؼ مسؾ م ظ الةم ظل ؼةم ؽ مع  -4

  ظط ؼ ،أوم ثـ ءم ظ ج  مععم ظـ س،مأومص مأىموضت 
م .

  .ميؽـكمأنم  ؾقف م ػف موسؿ  دب ذمػ هم ظ ؾ  تمو ٌ  ع مو ألغ جق مذب اًلمظؾؿ ع محؿ   -5

 :  الروحية  القراءات  تداريب  - 

أومض  ءةمد م ظؼ ؼلني،م..مو ػف مو  ع   ٌؼ سم ط ؼؼةمعـؿظؿة،م ؽؿق تمأوص ، د  ءمض  ءةم ظؽؿ  

 . ظعؿقؼة حبقثمدب جمع م ظ  ممحب قؾةمغ صعةمع م ظؼ  ءة  عضم ظؽؿ م ظ وحقة، أو

 أنم    مغػلكمسؾ م دؿالمم ألي نم ً صةم  ظ  م  ظؽؾ ، ميؽ مص مصرتةم ظ  م -

م...و ظؿشؾعم  وحف  و ؽ   ػ ، أوم  دؾ  م آلالم،مععمحػظف ،  

 سؾ م  جةمععقـةمع م ظ  م،سؾ مأنمؼؽ نم ميؽ مأنم    مغػلك -6
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 . ذ  فمأ قكم ظ وح  ذظكمهت

 مم  جماالت املعامالت هناك تدريبات روحية كثرية فى 

م ظغض ،م وس م و حؿؿ لمضعػ تم آلخ ؼ ،معـ م ظؾطف،مور لم ألغ ة،

م وخ عةم آلخ ؼ موعل س  ف ، و دؿك  ممطؾؿ تم ٌ ؼ مو ظؿشفقع،

  .و ظ   سةمص معع عؾةم ظـ س و ظطقؾة

  :)غؼ وةم ظؼؾ )   ؼؾ تمأخ ىمص م -7

 و ظ ض موس مم ظؿ ع ،م  هلل، عـ م ظؿ  ضع،مو ظلالمم ظ  خؾ ،موربؾة

 و ظػ حم ظ  خؾ م  ظ وح،مو إلمي ن،مو ظ ج ء و هل وءموس مم ظؼؾ ، -8
 
.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

ػتتقدطكاػظططهػصلػالنػاضظططهػاضضهػدغططىػاضضغقاتػعذةػبطدػانػتاصد
ػانػ,ػاترصكػوالػاعطضكػالػ)ػوردهػسىػصادقػسكوػضهػاطوركػسدضمػ..ػطحظه
ػغائغدغنػزغرػوضصنػطتضاغقغنػ(ػ..ػاظداصمػالػاظاػرضغطكاػاالمػظدغت
ػػبصمػغكتمػالظهػرضغهػعطصمػصلػطضقغن

 

 نٝـسيــظ ايبـابــا ٚاٍــام َٔ

 اهشٌا١ حتت ط١ٛ الٙ٘جد
 ٙزعجين اٗ ٙلدزُٛ اْ ٙكدز
 ا  ّ ذهم يف حمتٌٛ الُٛ

 االًني ا وجا داخى ا  ني
 ا ساحٍ احضاْ يف ًط٣ٌّ

  ٙٞ اهتعز ًّ ِٙب٘ع عوٛ حا٢ز

 .  االَس بٝد٠ ملٔ االَس دع بٌ نجريا االَس ف٢ تفهس ٚال ددا ددا َط٦ُٓا نٔ
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سح ايصٚز ع٢ً بس ٚايدٜ٘ عًَُٛا ٚٚايدت٘ خضٛصًا ٚذيو ب ػذٝع٘ ع٢ً شٜازتُٗا 

 .صشب ُٗا ٚسطٔ

عع عؾةم يؿ ةمعع عؾةم ألم،مالدقؿ ميفمح ظةمخط ػ ميفمحؼف ،صؿع عؾف مطؿ م ع ع م 

 .أعف م ذ مأخط تمسؾقف 

 . م   و ما يكع مه ا مو  خطاء ال حتذثي سو ك بكل ما تكول  
 

    ال ذقارًَ تٍٍ يعايهح سٔجك أليٕٓيعايهرّ نك، فإٌ نكم يقاو يقال ٔنكم    
 .فذنك أدفظ نقهثك ٔأطكٍ يٍ أَرثٕر فٍّ َار انغٍزج ٔانذظذ. درجرّ ٔيُشنرّ

 

 .ٗ ت٘قريٓاٗعدَ إٙرا٢ٔا يف هعبٍٔ ٗهلٍ٘ٓ,عّوٌٛ أٗالدن احرتاَ جّدتٍٔ 
 

 .معاملتها وتتلطف معها اهلدية إليها بني احلني واآلخر وحتسن 
 

طداردتكاػسغطاػتحتاجػإضغهػسيػذؤوظكاػاضخاصظػأواضطاطظػوردمػاضتطاطلػططكاػ 
وصأظكاػضغفظػالػرالشظػضكػبكاػإالػباألحادغثػاضطقتضبظػاضتغتخرجغظكاػطنػسطكػ

 .وصأظكػطصرعظػرضىػاضحدغثػططكا
 

 .أشعسيَا ب ى  مبجابةبيا َا بل أقسب وأزحه وأبس   

 

 استشيريها في بعض ما تريدين القيام به  

 منأمور بيتك، وأخبريها عن بعض أخبارك 

 .وشؤونك، تشعر بمنزلتها، وتحس بمقامهاعندك
 

 .ايدعا٤ هلا أَاَٗا ٚ َٔ خًفٗا ٚ خضٛصا ف٢ َسضٗا 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مـاتـــــكـكيــــف تكضـبـيــو ح
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 كبــــاب حمة صيامى

 اضطقادغر

- َِص كٍهٕ ياشزٔو يقطع قطع صغٍز 
 اخضز ٔاصفز ٔادًز كم االنٕاٌ انهً  )كٍهٕفهفم رتع

(- كٌٕض ذالقْٕا انفهفم تٍذي طعى دهٕ ٔشكم
تصهّ يرٕططّ  (-ترخهٍٓا طعًٓا ٌٕٓص )تٓاراخ  - فهفم اطٕد - شٌٕح يهخ 

  َٔصف يٍّ دظة انذاجّ ٌفضم كٕب - سٌد - انذجى ٔذكٌٕ يرقطعّ كٌٕض
 

 طرغقظػاضططل

انثصهّ نغاٌح نًا نَٕٓا ٌثقى دْثً َذظ انًاشزٔو  طثعا َغهً انشٌد َٔشٕح فٍّ
 يهخ انًقطع َٔقهثّ شٌٕرٍٍ َٔذظ

 ٔتعذٌٍ َذظ انفهفم انًرقطع دهقاخ َٔذظ شٌٕح يهخ يع انفهفم االطٕد
 ٔانثٓاراخ

َٔظٍثّ شٌّٕ  ٔتعذٌٍ َقهثٓى شٌّٕ نغاٌح نًا انفهفم ٌذتم ٔتعذٌٍ َشٔد انًٍّ
 نغاٌح نًا ٌظرٕي

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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

سؤال شهر مارس  
 

 اركش أٔل آٚخ فٙ انكتبة انًقذط ػٍ انطؼبو انُجبتٙ؟
...................................................................................................................  أ جابة السؤال

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

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

 

 

 

 ابوظاػروغسػحجرةضعػاجابتكػسيػصظدوقػ

 سغهػجواغزػاالجتطاعػاضقادم

 

 

 ...املطابكات  اجلدٜد بسْاَر
 ف ػٛا ايه  

 اقرا فتش
 حاول

 واحلل 

 يف

 العدد        
 القادم

 

فرباير اجابة سؤال شهر 
ما اسم االثىُه اللذَه أراد َشىع ردعهما لما رآهما َتىثأن فٍ المحلح، 

 ومىعه مىسً الىثً؟

االثىان اللذان تىثأ وأراد َشىع ردعهما هما ألداد ومُداد 

 (.27: 11عد)
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 ٍل ٍيا  عالقة بني  ياول ا دوية ووظائف الكبد؟
 

 دنق م ظ طؿ  مػش ممحل مأدؿ ذمأع  ضم ىف زم هلضؿ مو ظؽؾ ،

 أنمععظ م أل وؼةم ظؿ مؼؿـ وهل م إلغل نم  و مص م ظ ػ نموسـ ع م

 ؼؾؿؾعم ٌ ؼضم و ئهمؼؿ م عؿ  صهم   دطةم ًالؼ م ظ ػـقةم ظؿ م

 غط مدط م ألعع ءموؼؿ مغؼؾف م  م ظ و ةم ظ ع ؼة،مو ع مضق مم ظ و ءم  ظ زقػةم ٌطؾ  ةم

ؼـؾغ م ظؿكؾصمعـهمس مر ؼ م إلص  زموظؽ مؼ ع مذظكمألنم ظ و ءمؼؾؿ  مص م ظ مم  ح م

 ظربو قـ تم ظشقؿقة،موػـ مؼ   م و م ظؽؾ م ظ ىمذن لم ظ و ءم  مع  ةمض  ؾةمظؾ و  نمص م

م . ٌ ءمؼلف م ظؿكؾصمعـف 

 وؼضفمػش ممأنم ظؽؾ مؼؿع ع مععمععظ م أل وؼةم ظؿ م

 ؼؿـ وهل م إلغل نمس مر ؼ م ظػ محؿ مميؽ م عؿ  صف م

 و دؿعؿ هل م شؽ مصع لمس مر ؼ م ىل ،موؼلف مسؾ م

  ىل م عؿ  صم أل وؼةم ظ  ئؾةمص م ظ ػ نمص محنيم

 أنم أل وؼةم ظ  ئؾةمص م ٌ ءمع م ظ ع م عؿ  صف موغؼؾف م

.م  م ظ و ةم ظ ع ؼةموؼؿ م ص  زػ مد ؼع مع م ىل 

وؼ ض مػش ممأنم أل وؼةم ؿق لم  مع طؾ تمؼؿ م ص  زػ م  م ظ و ةم ظ ع ؼةمع ةمأخ ىم

و ـؿؼ م  م ظؽؾ محؿ م ػ زمص م ظؾ ل،موسـ م ص  ةم ظؽؾ م  ٌ ضم ؼ مض   همسؾ م

 ظؿع ع مععم أل وؼةموض م   ػعم  ظكمغلؾةمػ هم أل وؼةمص م ىل مص مشق  مض  ةم ظؽؾ م

سؾ مه ؼؾف م  مع طؾ تم لقطةمؼلف م ظؿكؾصمعـف موض مؼؤ ىمذظكم  مأس  ضمج غؾقةم

.مض  ةم  ىل 

وؼـ  مػش ممع ؼضم ظؽؾ م  دؿش  ةم ظطؾق م ٌؿ  عمظؾق ظةمضؾ م ـ ولمأىم و ءمعفؿ مط ن،م

وض مؼـ  م ظطؾق مع ؼضم ظؽؾ م ع مم ـ ولم و ءمععنيمأوم غق م ى سةمأومعع لم ع ر م

.م ظ و ء،موـؾ مألىمعض سػ تمض م  ق م ٌ ؼض
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 ++ املطٝحبسدو َ ++
ػ

  20/4ػاضىػ21/3برجػاضطالغصظػ

َّٗى  انصٕو يغ انصالح ٔعٛهخ تٕصهُٗ ثبإلًٚبٌ إنٗ إتًبو قصذ هللا  اثَٕب ثٛشٕ٘ . ف

مكبيم

 20/5ػاضىػ21/4برجػاضودراءػ

ماثَٕب ثٛشٕ٘ كبيم . تشٖ هللا أْى ثًبس انصٕو أٌ تجذأ ػٌٕٛ قهٕثُب انشٔحٛخ 

 

ػ20/6ػاضىػ21/5برجػاضقدغدغنػ
تُغجى حٛبح انًغٛحٗ يغ سٔح  األْٕاء ٔانشٕٓاد حتٗ انٕعٛهخ نضجظ انصٕو

  اثَٕب ثٛشٕ٘ كبيم . ٚقٕدِ فٗ طبػخ ٔخضٕع هللا انزٖ

ػ 20/7ػاضىػ21/6برجػاضططترسغنػ
ماثَٕب ثٛشٕ٘ كبيم .انقهت انصٕو نٛظ فشضبً أٔ ػجئبً ٔنكُّ احتٛبج ٚغؼٗ إنّٛ

  

مم20/8ػاضىػ21/7برجػحاطضىػاضصضغبػ
 اثَٕب .ُٚجغٗ أٌ تكٌٕ أصٕايُب ٔػجبدتُب داخم إطبس انقصذ االنٓٗ فٗ حٛبتُب 

 ثٛشٕ٘ كبيم

م 20/9ػاضىػ21/8برجػاضصارزغنػباضصضطظػ

 اثَٕب ثٛشٕ٘ كبيم.انصٕو يغ انتزنم ٚحشس انُفظ يٍ انزاد

م 20/10ػاضىػ21/9برجػاضطذارىػاضحصغطاتػ

 اثَٕب ثٛشٕ٘ كبيم .انصٕو ْٕ ششكخ حت يغ آالو سثُب

ػ20/11ػاضىػ21/10برجػاضطجاعدغنػ
 اثَٕب ثٛشٕ٘ كبيم.حٛبح انتبئجٍٛ ْٕأسٔع يجبل نظٕٓسثشهللا فٗ انصٕو

م 20/12ػاضىػ21/11برجػاالطكارػ

 اثَٕب ثٛشٕ٘ كبيم .انقصذ االنٓٗ يٍ انصٕو ْٕ انجٓبد انًغتًش

ػ20/1ػاضىػ21/12برجػاضبدطاءػ
 اثَٕب ثٛشٕ٘ كبيم.َصم إنٗ َقبٔح انقهت انتٗ ثٓب َؼبٍٚ هللاثبنصٕو 

م 20/2ػاضىػ21/1برجػخدامػاضطدغحػ

  اثَٕب ثٛشٕ٘ كبيم .انقهت ُٚؼكظ ػهٗ انًظٓش انخبسجٗ صٕو 

مم20/3اضىػ 21/2برجػاضحصطاءػ
ٔاالَؼكبف ػهٗ انقشاءاد انشٔحٛخ .. ٔقهخ انضٚبساد .. ٚالصو انصٕو قهخ انكالو 

اثَٕب ثٛشٕ٘ كبيم.د انقذاعبسٔحضٕ  
 

 

http://www.yaso3na.net/4m/showthread.php?t=8200

