
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   استصَاد القديس لوقا االجنيليبــابظ 22ظوسطبرػػػ1
 ىياحة اىبا ايالزيوٌ الكبري الساٍب ػ بــابة 42 ظوسطبر3

 بابُ  شَادة االىبا مقاز االسقف 47ىوفنرب  6
ػ                     وزيوساستصَاد القديس مازكياىوس ومسق بــابظ84ظوسطبرػ7
 استصَاد القديس دميرتيوس التسالوىيكي ثــبثخ ػ29ػظوسطبر8

 استصَاد القديس كليوباس السسولهبرىر  0ّىفَجز  01

 ثبثخ رنزَض مُْظخ اىقذَض ٍبرٍزقض االّجُيٍ اىزطىىٍ  21ّىفَجز  9

 ٍـاتوزىياحة القديس كسياكوس الكبري  3ػػظوسطبرػ ػ22
 اتوز عيد جلوس قداسة البابا شيودة الثالث ٍـ5 ظوسطبرػ24ػ

                                      االسكيدزى مازجسجس القديس استصَاد ٍـاتوز 7 ظوسطبر ػ26
ػػػػػ                                             استصَاد العرازى اخلنسني وأمًَ صوفيا زٍـاتو  01ظوسطبرػػ29
    ىياحة القديسة حية والدة القديسة العرزاء مسيه  ٍـاتوز  00 ظوسطبر ػ22
   تركاز زئيس املالئكة اجلليل ميخائيلٍاتوز   04ىوفنرب  40
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍـاتوز استصَاد القديس مازمييا العجايبى 50ػػػ ظوسطبرػ24
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍاتوز  بدء صوو امليالد   06ىوفنرب    45
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىياحة البابا يوحيا ذٍبى الفهعاتورػػػػػ27ظوسطبرػػ26
                          ٍـاتوز استصَاد القديس فيلبس السسول80 ظوسطبر ػػػ27

                                                                                                                                   ي لوالدة االلُ القديسة مسيه العرزاء التركاز الصَس  هبرىر  10ّىفَجز  21
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 شر فى القربان
ملاذا ىضع مخريا فٕ القربان، بْونا اخلنري ِرمز اىل الشر، ُالفطري ِرمز اىل اخلري؟؟ ُاملسْح 

 كان بال خطْٖ، قدُسا بالعْب؟؟
 

 (. فغ١شاٌزٝ ٘ٝ ) ز١بح اٌّغ١ر اٌغب٘شح اٌمشثبْ اٌزٜ ٔمذِٗ ال ٠ّثً *

 اٌزٜ ل١ً عٕٗ . خغب٠ب اٌعبٌُ وٍٗاٌزٜ زًّ أّب ٠ّثً اٌّغ١ر اٌسًّ، 

 " كعوم ضللوا، ملوا كل ُاحد اىل طرِقٖ، ُالرب ُضع علٌْ اثم مجْعوا  كلوا" 
 .( 35:6أش )

 .اٌزٜ زٍّٗ اٌغ١ذ اٌّغ١ر" اثُ خ١ّعٕب" فبٌخ١ّش اٌزٜ فٝ اٌمشثبْ ٘ٛ 

 .٘ٛ وبْ ثال زغ١خ، ٌىٕٗ وبْ زبًِ زغ١خ اٌعبٌُ وٍٗ

. اٌجؾش ّب ٔمذَ اٌسًّ اٌزٜ زًّ وً خغب٠بأٌمذاط، ا ٟٚٔسٓ ز١ّٕب ٔمذَ اٌسًّ ف

 .ٌزٌه ٔمذِٗ ثخ١ّشح 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ** بزحلـــة قيـامــُ عً االســزة اجتنــاع يعلــً**

 55/  ١ٌ51َٛ فٟ دذ٠مح جاسد١ٕ٠ا ٠َٛاٌٟ د٠ش تطّظ ٚ لضاء تالٟ ا

 **ىضف العاو  واىتظزوا املفاجأة يف اجاسة**

 ص٠اسجأد٠شج اٌصؼ١ذ درٟ ِذافظح االلصش تاالذٛت١ظ

 
 وّاي ػش٠اْ/ٌالعرؼالَ االذصاي ا

2521151127ِٛت١ً 66272622خ   

 

 

 

 مفاجأت
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   ( 8: 4يى 1" ) حمبة  اهللالن  يعزف اهلل  مل   حيب اهذٍ ال"
ذ

هٌ   حتب اهزب اهلم ًن كى قوبم وًن كى نفسم وًن كى فلزن وًن كى قدرتم هذه"

 .( 03،01: 11ًز " )بم كنفسم اهىصًة االوهٌ واهثانًة ًثووا هٌ  حتب قزي
 

ذؾذؾكذالميؽنذانذقدركذوقعرفذباؾعؼلذ....اهللذغريذحمدودذ

ذاحملدودذيفذحمبةذعجقبةذؿنذخاللذعؿلذروحهذاؾؼدوسذ

ذذ"الغػدرػأحدػأنػغطرفػاضضهػإالػباضروحػاضػدسػ"ػؽؼولذاؾؽتابذ
ذؿنذخاللذذػالذميؽنذأنذتعرػهذإالذذ"اضضهػطحبه"ػإذاذعؾؿـاذأنذ

ذعؾيذترددذ(ذاؾذيذفوذأـتذ)ذملذتضبطذترددذجفازكذاحملبةذإنذ

ذؾنذتصلذإؾيذؼؾبكذ(ذذاضباذضظػطحبظػاضضه)حمطةذاالردالذ

ذؿوجاتذاعالـاتذاحلبذاالهليذإالذإذاذأـػتحذؼؾبكذحلب

ذ.ؿنذخاللذضبطذترددكذؿعذـغؿاتذاحلبذاالهليذ..ذاجلؿقعذذ

ذؽلذإميانذباهللذبدونذحبذؾؾجؿقعذؿرػوضذؿنذاهلل+

 ( 1: 10كى 1)  "االميان حيت انكى اجلباي وهلن هٌ هٌ حمبة فوست شًئا  إن كان هٌ كى" 

ذ(0: 10كى 1) "إن أطعٌت كى اًىاهٌ "ؽلذػعلذخريذبدونذحبذؾؾجؿقعذؿرػوضذؿنذاهللذ+
ذ...ذؽلذخدؿةذهللذبدونذحمبةذؿرػوضةذؿنذاهلل+

 (0: 10كى 1) "إن سوٌت جسدٍ حيت احرتق وهلن هًس هٌ حمبة فال أنتفع شًئا " 
ذ...ؽلذصالةذبدونذحمبةذؿرػوضةذؿنذاهللذ+

 إن كنت اتلوٍ بأهسنة اهناس واملالئلة وهلن هًس هٌ حمبة فكد صزت" 

 (1: 10كى 1) " حناسا يطن أو صنجا يزن 
 

ذاهللذذؽلذعؾمذعنذاهللذحيتذإذاذوصلذؾعؾؿاءذاؾالفوتذواالـبقاءذبدونذحمبةذػفوذؿرػوضذؿن+

ذ

 .(8: 10كى 1) "  وٌ واهعوٍ فسًبطى أًا اهنبىات فستبطى واالهسنة فستنت"
ػضظططلػططاػسيػطحبظػواتضاعػوصضواتػضصيػغططلػ                                                                                                   

ػ.ضصيػظظطوػسيػططرستهػوطحبتهػروحهػاضػدوسػسغظا
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 (هـاتىر 8) تذكار االربعة حًىانات اهغري ًتجسدين 
 

لي ، مما ِذمر الشاًد بذلك صاحب  ربعة حٍّاهات غّر المججشدِن حاملُ مرمبة اإل
أ

فُ مثن ًذا الٍّم ثذمار ال

ٗهو٘قت صست يف اهسٗح ٗإذا عسش ً٘ض٘ع يف اهسٌاء ٗعوٛ اهعسش جاهس ، ٗكاْ " :الرؤِا بقٍلي 
 املِظس شبٕ اهزًس  ، ٗيف ٗط  اجلاهس يف املِظس شبٕ حجس اهٚصب ٗاهعقٚق ٗق٘س قزح ح٘ي اهعسش يف

اهعسش ٗح٘ي اهعسش أزبعٞ حٚ٘اُات ممو٘ءٝ عُٚ٘ا ًّ قداَ ًّٗ ٗزاء ، ٗاحلٚ٘اْ االٗي شبٕ أطد ، 
ٗاحلٚ٘اْ اهجاُٛ شبٕ عجى ، ٗاحلٚ٘اْ اهجاهح هٕ ٗجٕ ًجى ٗجٕ إُساْ ، ٗاحلٚ٘اْ اهسابع شبٕ ُسس 

 ح٘هلا ، ًّٗ  اخى  طائس ، ٗاألزبعٞ احلٚ٘اُات هلى ٗاحد ًِٔا طتٞ أجِحٞ
 ممو٘ءٝ عُٚ٘ا ٗال تزاي ُٔازا ٗهٚال قائوٞ قدٗس قدٗس قدٗس اهسب 

  "اإلهٕ اهقا ز عوٛ كى شئ اهرٜ كاْ ٗاهلائّ ٗاهرٜ ٙأتٛ 

زأٙت اهسٚد جاهسا عوٛ كسطٛ عاي ًستفع ٗأذٙاهٕ متأل اهلٚلى ، ٗاهسريافٍٚ ٗاقفْ٘ ، ٗهلى  " وقال اشعّاء الوبُ
ثِني ٙغطٛ ٗجٕٔ ، ٗباثِني ٙغطٛ زجوٕٚ ، ٗباثِني ٙطري ، ٗٓرا ُا ٜ ذان ٗقاي قدٗس ٗاحد طتٞ أجِحٞ ، با

 ."قدٗس قدٗس زب اجلِ٘  دلدٖ ًىء كى األزض 

فِظست ٗإذا بسٙح عاصفٞ جاءت ًّ اهصٌاي ، طحابٞ عظٌٚٞ ُٗاز ًت٘اصوٞ  " وقال حزقّال الوبُ 
از ، ًّٗ ٗططٔا شبٕ أزبعٞ حٚ٘اُات ٗح٘هلا ملعاْ ًّٗ ٗططٔا كٌِظس اهِحاس اهالًع ًّ ٗط  اهِ

ٗٓرا ًِظسٓا ، هلا شبٕ إُساْ ، ٗهلى ٗاحد أزبعٞ أجِحٞ ، ٗأزجؤا أزجى قائٌٞ ٗأقداَ أزجؤا كقدَ 
 . "زجى اهعجى ٗبازقٞ كٌِظس اهِحاس املضق٘ي 

الص ٗبعد ٓرا مسعت ص٘تا عظٌٚا ًّ مجع كجري يف اهسٌاء قائال ٓوو٘ٙا ، اخل ": وقال ٍِحوا اإلهجّلُ
ٗاجملد ٗاهلساًٞ ٗاهقدزٝ هوسب إهلِا ، ٗخس األزبعٞ احلٚ٘اُات ٗطجدٗا هلل اجلاهس عوٛ اهعسش قائوني 

وقد ."اًني ٓوو٘ٙا ،فإُ قد ًوم اهسب اإلهٕ اهقا ز عوٛ كى شئ ، هِفسح ُٗتٔوى ُٗعطٕ اجملد "

لٍى فُ الخلّقة ، فٍجي اإلهشان ِشال عن جوس البشر ، 
أ

صد ِشال فُ الٍحٍش جعلٌم الرب بقربي لّشا
أ

ووجي ال
 .       ووجي العجن ِشال فُ البٌائم ، ووجي الوشر ِشال فُ الطٍّر ، شفاعجٌم ثلٍن معوا 
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 العتاب فٌْ صفاٙ الوفّس ُالعتاب علٕ قدر احملبٖ، قّم ِتداُلٌ الواس
 لكي العتاب ال ِكّن أسلّب فعاال اال إذا استخده يف الّقت املواسب ُمع 
 واسب النن ِتقبل العتاب اللطْ  بددر رحب حتٕ ال سخسرالشخص امل 
 .مي حتبٍم مي عتابم هلم 
 

- :  الصاٌىضائح يف ٍذا  6ىقدو لك فينا يلي   **
 :ػحددػرتابكػػ-2 

فال جيب ان ِزِد عتابم علٕ حد معني، ُال حتّم كالمم لوّع مي التّبْخ، ُال تكرر ما تقّلٖ 
 .مم لوّع مي اهلحّه غري احملببُال تلح كجريا، حتٕ ال ِتخّم كال

 

 5  الػتتؼاونػ-2
بْونا ال جيب ان ِزِد عتابم علٕ حد معني، ِلزه اِضا ان ال ِوقص عي احلد النن جيعلٌ 
فعاال، فالتٍاُن احْاىا ِؤدن اىل استسٍام االمر مي قبل الشخص االخر، ُمي ثم ِتنادٗ يف 

 .عده مراعأ ما ِضاِقم
 

 5 ذرًاالػتوجهػاتؼاطًاػطباػ-6
 فال جيب ان تضع مي تعاتبٌ مّضع املتٍم، فتحعلٌ ِضطر للدفاع  

 عي ىفسٌ بطرِقٖ تبدُ ُكاىٌ ِربٗٙ شخدٌ مي تٍنٖ مؤكدٔ، فنلم 
 .ِّغر صدرَ اجتاًم، ُرمبا سخسرَ جزْ٘ا اُ كلْا

 
 

 5 ضعػاضظػاطػرضىػاضحروف -4
ان تضع الوقاط علٕ عودما تعاتب اىسان حدد بدقٖ االشْاٙ التٕ ضاِقتم موٌ، مبعوٕ 

احلرُف، مع التاكْد عود عتابم اىم باق علٌْ ُعلٓ حبم لٌ، ُان عتابم ماًّ اال مي باب 
 .البقاٙ علٕ الّد القدِم

 
 

 :صنػطؼذباػ-:
 فال تستخده ابدا كلنات خارجٖ عي االدب، 

 .ُاىتق الفاظم بعواِٖ حتٕ ال حترجٌ فال ِعّد ِوسٕ كلناتم
 

 

 5 صنػعادئا -3
 ع صّتم، ُتكلم بٍدُٙ ُدُن اىفعام، ال ترف

 . شاجرتتُتنكر اىم تعاتب ُال 
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ػػػػػػػػػػػ
  ادرةػاجتطاعػػاضطائضظػاضطػددظػػػػػ

  ٙتقدًْ٘ باهتِٔئٞ

 لقدظ ابونا رويط 

 وععب االجتىاع

  
 

 

 عاشزبعيد االجتناع ال

 وتتنين دواو جناح اخلدمة 

 جملد امسُ القدوس 

 .البياءة بربكة صلواتكه واقرتاحاتكه

 طٚبني كى طِٞ ٗاُتٍ 
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ػأروامػطضتػدرغطاػطظذػبداغظػرذرةػػ…صلػرامػوأظتمػبخغر
ػ2222 أولػأجتطاعػضألدرةػسىػصظغدتظاػسىػذؼرػظوسطبررامػ

ػضضطظاتػاضروحغظػ،ػوأدغارػاضصتابػاضطػدسػطاذروسغطاػغضىػطضخصػضضطامػاض
 اضتىػشامػبؼاػاألجتطاعػاضتىػدردظاعاػباضطدابػظػ،ػواضرحالتػواضطؤتطراتػاضروحغظػ

 9111/0111 ىؼظبد اىزودُخ ىالجزَبع ىؼبًا

 
 صالح َىطف/ د "  اىزىافق واىزنبٍو ثُِ اىشوجُِ"  1119ّىفَجز   0

 

 أرض اىشزمخ -اىؼذراء . ك - ٍزقض فىسي/  أ "   رديخ اىؼهذ اىقذٌَ"  1119دَظَجز   5
 

 اطقف ديىاُ واىَؼصزح - جب ثظْزًاألّ/ ُّبفخ    "شخصُبد ٍُالدَخ  " 1101َْبَــز   2
 

 اىَهْذطُِ -اثى طُفُِ . ك - جزجض أدَت/ أ" اخزج ٍِ اىذجض ّفظً " 1101فجـزاَز   7
 

 رطًَ ػجذ اىَيل/ د  " ٍُزثُِ دظْبً "  1101ٍـبرص   7
 

 ّصز  ٍذَْخ اىؼذراء واألّجب أثْبطُىص .ك - روَــــض َؼقــــــىة/ أ "  رأٍالد دىه اىقُبٍخ " 1101أثزَــو  00
 

 اطقفُخ اىشجبة                -وطٌُ ثذَغ  / د  " هو ٍبد اىَظُخ وقبً " 1101ٍبَـــى   1
                                                                                          

 ُهاىقذَظخ ثزثبرح اىشزاث. ك -ُخ اّطىُّىص ػجذ اىَظ/ أ "  رىسَغ اىَظئىىُبد داخو األطزح" 1101َىُّــى  5
  

 شجزا                              -ٍبرٍُْب  . ك - اطزفبّىص فبَق / أ " مُف ّذُب دُبح اىزطو" 1101َىىُــى   3
 

 اىؼذراء واألّجب أثْبطُىص ٍذَْخ ّصز. ك -ـىة روَــض َؼقـ/ أ  "األطزح ثُِ األثبدُخ واىزشٍذ " 1101أغظطض 0
                                                                                                                                                                                         

  اطقفُخ اىشجبة         - ىىقب ثبطُيُىص/ أ  "األطزح اىزودُخ اىظؼُذح " 1101طجزَـجز   4
 

 .ٍبرجزجض ٍْشُخ اىصذر. ك  - ثىىض ػجذ اىَظُخ/ اىقَص   "اىَظُخ اىخبىق" 1101أمـزىثز    2

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموضوع إلى من

 صالة الغروب ؽ3 ضض ضع3ؼ

 ترانيم و أقوال آباء ػط3ؽ ؽ3 ضض

 الحان ضع3ؽ ػط3ؽ

 التقارف فلى األسر الجديدة ػغ3ؽ ضع3ؽ

 الكلمة الروحية و أسئلة ضع3ؾ ػغ3ؽ

 توزيك هدايا افياد الزواج و الصالة الختامية ؿ3 ضض ضع3ؾ

 أجندة األجتماع

8 



 

† 
 1101/ 1119خاله ػبً  أطفبر اىنزبة اىَقذص اىزً رٌ دراطزهب

                          

 ( 20 -19بد األصذبد) طفز أَىة ٍِ  اىزبطغ  اىجشء      1119   ز ـّىفَج

 

 (   23-21بد األصذبد)    طفز أَىة ٍِ  اىؼبشز اىجشء       1119    دَظَجز

 

 (   23-24بد األصذبد)    طفز أَىة ٍِ اىذبدي ػشزاىجشء       1101   ز ـــــَْبَ

 

 ( دزً األخُز 29بد األصذبد) طفز أَىة  ٍِ  اىثبًّ ػشزاىجشء       1101   ز ـــفجزاَ

 

 (  2 – 0 بداألصذبد ) طفـــز اىزؤَب      ٍِ  ألوهاىجشء ا      1101    برصـــٍ

 

 (5  -3بد  األصذبد)         طفـــزاىزؤَبٍِ  ىثبًّاىجشء ا       1101    وـــزَـاث

 

 (01  -7بداألصذبد)  طفــز اىزؤَب   ٍِ  ىثبىثاىجشء ا      1101   ى ـــــبَـٍ

 

 (03  -00بداألصذبد)  طفـــز  اىزؤَب  ٍِ  اىزاثغ اىجشء      1101    ىــــَىُّ

 

 (03  -04بداألصذبد) اىزؤَب  طفـــزٍِ  خبٍضاىجشء اى      1101    ىــــىىَُ

 

 (األخُز   -09بداألصذبد)  طفـــز اىزؤَب   ٍِ  ظبدصاىجشء اى      1101  اغظطض 

 

 (4  -0بداألصذبد)  طفـــز اىزنىَِ      ٍِ  األوهاىجشء       1101   ز ــطجزَج

 

  (00  -5بداألصذبد)  طفـــز اىزنىَِ      ٍِ  ثبًّاى اىجشء      1101   ز ـــامزىث
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ؿضضظ/ظط/ؾط يـــوم رحلة إلي دير االنبا بوال واالنبا انطونيوس+

  ضطضظ/غ/ػ  يـــوم مطقم سي هورسرحلة شم النسيم  +

 0202/ؼ/ػظيوم   قـاء يوم باديرة الفيوم+ 

الصيفي ببيت مارمرقص ببور  روحــى ال المؤتمر+

 بورسقيد_ فؤاد

 ضطضظ/ؽ/طط_ ؽ/ؿيـــوم

 ضطضظ/ؿ/ؽ– ؿ/عمن     كردينيل نقمة بايالمؤتمر الروحى  الترفيوى بقرية  +

 : 0222/0202رحالت ومؤتمرات االجتماع لعام 
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 الغضب وتعب األعصاباالمتناع عن  فضيلة الشهر

 ( 11:  11أًثاي " ) اهصديد اهغضب حيٌى عكىبة " 
عبونذاؾؼؾبذ،ذوقغضُبونذاؾـاسذاؾغضبذ،ذوتعبذاألعصابذ،ذوؿاذقصاحبفؿاذؿنذثورةذودخطذ،ذقت+ذ

ذلذؿعفمذ،ذهلمذوؾؽلذؿنذقتعاؿ(ذذ7:ذذ34تكذ)ذواهللذ،ذوجيؾبونذاؾغقظذوادلتاعبذوادلشاؽلذادلختؾػةذ

 :وهى أسباب تعب األعصاب لنحذرها ويشير قداسة البابا شنودة الثالث إلى+

اؾراحةذاؾواجبةذ،ذواؾطبعذذتعبذاجلددذؿنذآالمذبدـقةذ،ذوؿنذاإلرفاقذػىذاؾعؿلذ،ذبدونذإعطاءاجلدد(ذذ1)ذ

،ذوأحقاـًاذاؾتعرصذدلثرياتذاألعصابذ،ذؽاألصواتذاؾعاؾقةذأوذ(ذقثورونذبدرعةذبدونذرؤقةذ)ذاؾـارىذؾبعضذاألذخاص

ذ.اخلذ....ذادلودقؼىذاؾصاخبةذواؾعاؾقةذجدًاذ

ذ(ذ23:ذذ2تىذ2"ذ)ؿؼاوحة"اؾؽالمذادُلتعبذؿنذبعضذاألذخاص،ذواؾدخولذؿعذاؾبعضذػىذجدلذعؼقمذ(ذذ2)ذ

ذ.واؾدخرقةذواإلحراجذ،ذواؾعـادذاؾشدقدذ(ذذ34:ذذ31أىذ)ذاؾتعرضذؾإلفاـاتذ(ذذ3)ذ

ذ.اؾتعاؿلذؿعذذخصذـؽدىذ،ذوِؽشرىذ،ذوؿثريذؾؾغريذبادتؿرارذ(ذذ4)

ذ.األحزانذواؾضقؼاتذ،ذوادلشاؽلذاإلجتؿاعقةذواؾعائؾقةذادلتعددةذ(ذذ5)ذ

ذاؾدمذوُقتعبذاألعصابذذاالضطفادذ،ذأوذاؾظؾمذ،ذأوذاؾؼدوةذ،ذواإلػرتاءذحيرق(ذذ6)ذ

ذوُقػرقذاألحبابذوميـعذادلؽادبذادلادقةذواؾروحقةذ

ذاؾتعاؿلذؿعذاؾـوعقاتذادُلخادعةذواؾغاؿضةذ،ذوادلؾتوىذػىذذخصقتهذ،ذوػىذتصرػاتهذ،ذواؾغريذصرقحذ(ذذ7)ذ

ذ.وقدورذبكذػىذدبعذررقذ،ذخترجذؿـفاذوأـتذالذتعرفذأقةذاؾطرقذفىذادلؼصودةذ(ذقدوخكذاؾدبعذدوخاتذ)ذ

ذػؿثاًلذ.ذاؾتدؾطذ،ذدواءذػىذُؿحقطذاألدرةذ،ذأوذاؾعؿلذ،ذأوذػىذاخلدؿةذ،ذأوذاؾؽـقدةذ(ذذ8)ذ

ذتعبذاؾزوجةذؿنذذرقكذُؿتدؾطذ،ذُقصرذعؾىذاؾرأىذاؾغؾطذ،ذوقتدخلذػىذؽلذذئذ،ذؽذؾك

ذاألبذادُلتعبذألعصابذاألبـاءذ،ذبؽثرةذاألواؿرذواؾـوافىذ،ذوخاصةذاؾغاؿضةذ،ذوغريذذ

ذأوذادلثاؾقاتذاخلقاؾقةذ،ذصعبةذاؾتـػقذذ،ؿعذاإلصرارذاؾشدقدذ.ذدلدرودةذادلػفوؿةذ،ذأوذغريذا

ذ!!ذعؾىذتـػقذفاذ،ذواؾتفدقداتذادلدتؿرةذدلنذخيرجذعنذـطاؼهذادلغؾقذ

واؾظروفذادلاؾقةذ(ذؿطاؾبذاألبـاءذاؾغريذؿعؼوؾةذوالذؿتوػرةذ)ذواؾضغوطذادلدتؿرةذؿنذؽبريذؾصغريذ،ذأوذاؾعؽسذ(ذذ9)ذ

ذ.اؾطوقؾةذ،ذوادلطاؾبةذمبصروفذؽبريذوؿتؽررذ،ذوبدونذؿربرذاؾصعبةذ،ذأوذاؾبطاؾةذ

وؿتاعبذاألذؽقاءذؿنذاإلصطدامذببطئذاؾػفمذ،ذأوذباؾغبىذ،ذأوذبدئذاؾتصرفذ،ذوفؤالءذأقضًاذقتعبونذؿنذ(ذذ11)ذ

ذ.أواؿرذاألذؽقاءذ،ذوردودذأػعاهلمذوأؼواهلمذادلؿؾوءةذباؾدخرقةذواؾـؼدذ

عبذاؾذقنذُقعاذرفمذ،ذأوذاؾذىذقتعاؿلذؿعفمذػىذاؾعؿلذ،ذبقـؿاذؿعاذرةذعدوىذتعبذاألعصابذ،ذػاؾعصبىذقت(ذذ11)ذ

ذ.اهلادئنيذ،ذؼدذتـؼلذفدوءفمذإديذؿنذحوهلمذ

ػ
ػوارطضواػشدرػاإلطصانػرضىػتجظبؼاػ،ػأخواتىػوأخوتىػ،ػأدردواػبطظاغظػعذهػاألدبابػ،+ػ

ػوتغؼطواػطبغطظػاضبذرػ،ػتظجحونػسىػاضتطاطلػطعػصلػاضظورغاتػ،
 !ػ.بػوتطبػاألرصابػ،ػسؼلػظغطلػ؟وتتجظبونػاضعض
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  طبيبك اخلاص

  ًل ًواك عالقٖ بني البطي املوتفخ ُأمل الظٍر؟
امظهر وثوازهه مما جيؼل امفرد يشؼر بأ مل وغند جس امبطن يشؼر امفرد هبا مدش نجة  امبطن املنخفخ يؤثر سوباػىل

فراز محوضة جس خقر ىف امؼضالت وحول املفا صل مما يؼيق احلركة اموظائفية نومفاصل ومنخفخة فيرتثب ػىل ذكل ا 

ال أ هنا ثؼمل ػىل  امفقرية وغريها من املفاصل، مما يخطوب ثناول مكيات كبرية من ال دوية املضادة مالههتاابت ا 

ختفيف الآالم مبؼض امفرتات مث حزيدها مرة أ درى مما يرتثب ػويه اضطراابت ىف اجلهاز امؼصىب وهناك بؼض 

اء مخجنب اههتاب املفاصل حمتثل ىف جتنب ال الكت امىت حتخوى ػىل مواد جسبب امحلوضة امنصاحئ اخلاصة ابمغذ

 4أ مف مريض يرشبون  03بنس بة ػامية مع جتنب امقهوة وامشاى وامخدذني، فقد أ ظهرت دراسة أ جريت ػىل 

كام ،  من غريمهأ كرث  أ كواب من امقهوة ىف اميوم مكؼدل وسطى أ ن هؤالء مؼرضون خلطر اال صابة ابههتاب املفاصل

آالم املفاصل ابالبخؼاد غن امؼسل واملرىب واحلووايت صباحا مع  ميكن جتنب امبطن املنخفخة وابمخاىل الابخؼاد غن أ

ػدم اال فراط ىف ثناول انوحمة امحلراء واملأ كوالت املقوية وػدم اال كثار من ادلهون ىف امطؼام مع امرتكزي ػىل ثناول 

  . وامؼدس وامفول، ل هنا أ طؼمة حتسن امصحة بشلك ػام وحتمى امظهر واملفاصلاملكروهة وال رز وامفاصوميا 

 إجؼيْب ٍظزذقُِ ّقىه ثـــ اىشنز

Ousep`hmot qen `njoc `Nem`psa Ariten 

 اسٕ ح٘ي أ ً٘ن  إبشب إًجْط خ٘ي أّّ شب٘ئِوْث

 اطَل ىُزقذص  اىظَىاد اىذٌ فٍ اثبّب

Pe niwt je Etqen ni V/oui Maref toubo Nje bekran 

 اًجٖ ب٘نشاى هبسٗف حْفْ ف٘ئْٕ أحخ٘ي ًٖ جٖ بٌْ٘٘ث

 ملكوت ك ل٘أث

Mareci nje tekmetouro 

 ك مت أوورويت إنجى ماريسئي

 مشيئتك لتكن

Petehnak marefswpi 

 ماريف شوبي بتهناك

 

 

03 

 لغتنـــا القبطيـــة
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 حتــــــــى الميـــــــوت احلـــــــــــب

 ُيف , ُيف الرُح احلٌِّْ، ِشع يف القلب الدفٙ، ُاج ُِظل متًّحاِعْش سوّات ُسوّات بعد الز كْ 

  شْخّخٖ ُجّد حاالت قاُمّا بدلْل، مستخْلٌ االجابٌ صعبٌ ُلكوٍا لْست.....التوتٍٓ الّجدان سعادَ
 بالطبع  .ُعاشّا دُما برُح ُتالق شباب العشرِي ,احلب ُرُتني الزُاج

 ُلكوٍا ،ْتٌ ًنا احللم اجلنْلكل موا يف ب لْست ًواك ُصفٌ سخرٌِ لْخقق
 ان تكش  لوا الكجري مي رحلٌ مع اصخاب التحارب الواجخٌ مي املنكي

  .الوكد حدادًنَ الرحلٌ ىٍدٍِا لعشاق السعادَ ُاعداٙ ، اسرار احلب الدا٘م 
  ** حبػاضحغاهػاضثظائغه ** 

ناقٍناِعتقدان ان احلْاَ الزُجٌْ باحلْاَ الجواٌْ٘ ففٓ اع كجري مي الزجيات تفشل الن الزُجني الِؤموان
املشرتكٌ تدفعٍنا لالماه  علناٙ الوفس ِؤكدُن ان الجوا٘ٓ الواجح ًّ شخدان معتقدان ان احلْاَ،.سحي

  .الجوا٘ٓ الواجح النن ِشكلٌ معٌ ُمبرُر الّقت جيد الزُجان اىٌ الحيب شرِكٌ فقط بل ُحيب
  ** اذغاءػصعغرهػتػولػاحبك ** 

 صغريَ اُ  للتعبري عي احلب كان ِعّد الزُج يف املساٙ ُبْدَ ًدًٌِواك طرق كجريَ .
 طبقٌ  ُردَ مجْلٌ فقط لْجبت لزُجتٌ اىٌ فكر بٍا كنلم بامكان الزُجٌ ان تعد لٌ

 ِجبت ان كال موكناٍِتم باسعاد ُحتقْق  ان شئ صغري ميكي ان ...املفضل ِّه اجازتٌ
  .السوّات متر لكين مازلت احبم:  ّم لشرِم حْاتمًٓ الطرِقٌ املجالٌْ لتقُ .ما ِتنواَ االخر

  ** ذؼرػردلػجدغدػ **

احلب  التوطفئ شعلٖ احلب مي املفْد القْاه باجازٔ كل فرتَ كاىٍا شٍر عسل جدِد ِعْد ذكرِات لكٓ
 البْت ُمشاكل احلْاَ ا ُجيدد شباب العالقٌ بعْدا عي االًل ُاالصدقاٙ ًُنّه العنل ُمسئّلْات،االُم 
  ** ارالنػاضحربػرضىػاضروتغن ** 

 ،الزُجني يف بداِٖ الزُاج كل تفاصْل احلْاَ الّْمٌْ ِكّن هلا معوٕ ِقرب مي
  حاُال اذن اضافٖ*ُلكي مع الّقت تتخّم تلم التفاصْل اىل رُتني ِّمٓ ممل 

 االخريَ دعّٔ لالًل اُ االصدقاٙ قرار يف اللخظٌ .القلْل مي التّابل اىل حْاتكنا
 ،العشاٙ علٕ ضّٙ الشنّع  اُ،اُتوظْم حفالت صغريَ،المسٌْ معكنا لقضاٙ ا 

 ُلكٓ . املتالحقٌ ًٓ كنلم اِضا  التغْريات فان، الرُتني ًّ عدُ الزُاج السعْد
  .لكجري مي االستقرار ُقلْل مي التغْري تعْشايف سعادَ فان احلْاَ حتتاج

  ** التترصاػاالطغالػغخظػونػاضحب ** 

تستخّذ  التفاصْل مي املنكي ان كل تلم..املراًقٌ متاعب..املدرسٌ اُم ِّه يف.ًا الطفل اُم خطَّ خيطّ.
حدُد لوّه االطفام باكرا الن ًنا ُقت الكبار  ُمي ًوا تاتٓ ضرُرَ ُضع،علٕ معظناًتنامات الزُجني 

حبْاتكنا تضخْا ين انان تكّىا ابِّني جْدِي فٍنا الِع -. ُالعاطفٌْ ُالبد مي املّازىٌ بني احلْاَ االسرٌِ،
  .املشرتكٌ ُاالطفام حب االخر كنا ًّ

 لطرفا اخلْام ُِكتش  ان يف اِاه الزُاج االُىل ِبدُ احلبْب شخدا مجالْا ُمع الّقت ِتالشٕ
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البد ان ِتعلم كل مي الطرفني ان ِقبل االخر ،ان ىوتظر الكنام مي اىسان  الميكي،  .االخر بٌ ىقاط ضع 
ُلكي ،الِتغري  ًُنا الِعين ان االىسان، ُم تغْريَ لْطابق الدّرَ اليت رمسٍنا يف خْالٌان حيا كنا ًّ دُن

فوحدمجال ان الرجل ، االخر كل مي الزُجني ِتغري ُِتاقلم شْئا فشْئا مي خالم التعامل مع الطرف
  .املٍنل ِتعلم الوظاه مع الّقت

  ** تطضطيػصغفػتداطحغن **

 قبل...قد ِتٍرب مي املسئّلْات ُِبقٕ خارج املوزم..ان خيْب زُجم امالم فٌْ حيدث
 حتٕ، فٍنا ًّالسبْل الّحْد الن تغفرن لٌ،حاُلٓ ان تفكرن ُتتفٍنٓ،تدِوٌْ ان 
 املٍم اال،فان اجلرح ِشفٕ ُتبقٕ اثار بسْطٌ،مافعلٌ متاما مع الّقت ُا ذامل توسٓ 

  .اُ كراًْٖ لٌ ِكّن يف قلبم حقد
  ** ضػاءػبطدػزغابػ **

بعْدا عي  اِاه قضاًا كل موكنا اُ عدٔ،امجل مي اللقاٙ بعد فراق قدري يف عطلٖ ىٍاِٖ االسبّع  شئال.
عالمٌ صخٌْ تدم علٕ ان  ًُنا االحساس بالوقص يف غْابٌ،ًنا البعد حيْٓ الرغبٌ يف رِٖٚاالخر ..االخر

اقرتح زُجم يف البْت ُ فاذا كان اجلّ متّترا  احلب مّجّد لكوٌ ًداٙ قلْال بفعل التعّد
 .العاصفٌ المتاىعٓ فرمبا ِكّن ذلم ًّ احلل حتٕ تٍدا..االبتعادقلْال

   **ضؼاػشوارد  ..اضتظازالت **

لكي احْاىا تكّن  ُاحلْاَ تسري،احْاىا تكّن بسْطٌ ُِتوازم كل موكنا مرَ..توازالت التّجد حْاَ بدُن.
اُ بعالقتم مبي  (ُتفضل ًٓ احلْأ يف املدِوٌِرِد ًّ احلْاَ يف الرِ   كان)متعلقٌ بطرِقٖ احلْاَ ىفسٍا

احلالٌ البد مي اجياد حل ُسط عي  يف ًنَ .الحيب اختم ُالحيب تدخلٍا يف حْاتكنا مجال ًّ،حّلم
 مجال ميكي احلْأ يف املدِوٌ مع قضاٙ ..االخر بدُن فرض طرف راٌْ٘ علٕ،طرِق التفاًم ُاملواقشٌ 

ًُكنا ..حْاتكنا ٖ اختم خارج املوزم بدُن السناح هلابالتدخل يفميكوم مقابل..االجازات كلٍايف الرِ 
  .باحللّم الّسط تستنر احلْأ ُتتطّر لالفضل

  ** ظصغحه **

الن التضخْٖ جيب ان .باالمتوان الىٌ مل ِتنسم مبّقفٌ ُحتلٕ باملرُىٌ مجْل ان ىشعر الطرف املضخٓ
 ْعترب الطرف االخر ًنَ التضخٌْ شئ عادنُالِّجد اسّٙ مي ان ِضخٓ االىسان ف..بالعرفان تقابل

 . املتفتخٖ العطرٔ دُما ُأخريا اجعال عنركنا أٍِا الزُجان كالّردٔ...  ُمفرُض
 
 

ثعذ وذٖ ٕ٘ؾغفٗ و٠ٛظ ،  و٠ٛظ ٚغغٍٗ ٚدعىٗ ثبٌذل١ك ٚا١ٌٍّْٛ عجعب ثعذ غغٍٗ ٚرٕض١فٗ ِٓ خٛح

ٚ٘ٝ  اٌززج١ٍخ ٕ٘عٍّٗ ثعذ وذٖ  ، و٠ٛظ اٌضٙش ٔعًّ ؽم١ٓ ثبٌغى١ٕخ فٝ اٌقذس عؾبْ ٠زجً ٚٔفزسٗ ِٓ

  – ثمذٚٔظ –اٌشغجخ فٍفً سِٚٝ اٚ زشاق عٍٝ زغت - ٚعظ عّبعّب٠خ - ثقٍخ ٚعظ : عٓ عجبسح

 . ٚوٍٍٍٍٍٍٍٍٍٗ عٍٝ اٌىجخ.....  -ٔجبرٝ ص٠ذ - خً – ١ٌّٛٔز١ٓ – ثٙبس ِؾىً - فٍفً ٍِر

 ٗ ٌّذح ال رمً ١جٔغٚ  ٚٔٛصعٙب و٠ٛظ عٍٝ وً ٚازذح ٕ٘ض١ف ثأح اٌززج١ٍخ عٍٝ اٌغّبْٚ

 .اٌق١ٕ١خ  ثعذ وذٖ ٕٕ٘ضي اٌززج١ٍخ ِٓ ع١ٍٗ ٚٔشفٗ فٝ، عبعبد 3عٓ 

 لطغ صتذجاٌٛػ  ٚٔذ٘ٓ فٍقخ ثغ١ظ ٚ ِٕىزشػ ٚٔٛصع عٍٝ ٍاٌُّٙ ٕ٘شؿ اٌغّبْ فٝ اٌق١ٕ١خ

  ووووىووووـالمش انـالسم
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 ةــــسـيـنـكـال س ــقـط

 

 

 

 .)إٌجٛاد ٚثٛخٛد اٌسًّ رّذ)ألْ اٌّضا١ِش رسًّ ٔجٛاد عٓ ردغذ اٌغ١ذ اٌّغ١ر 

 
 

 

 :٠ٚىْٛ اٌعذد" اٌٛز١ذ اٌدٕظ"اٌّغ١ح فش٠ذ ال ِث١ً ٌٗ  ألْ اٌغ١ذ

( 3)ٚأ٠ضًب ، ٚاٌغ١ذ اٌّغ١ر ٘ٛ اٌٛازذ ِٓ اٌثبٌٛس اٌزٞ لذَ ٔفغٗ رث١سخ عٕب  ، اٌثبٌٛس (3)

 .ٌإلٔغبْ إٌفظ ٚاٌدغذ ٚاٌشٚذ ٚاٌّغ١ر ؽبثٕٙب فٟ وً ؽئ ِب عذا اٌخغ١خ ٚزذ٘ب رشِض

 .رثبئر اٌعٙذ اٌمذ٠ُ (5)

 .األثشؿ عقفٛس٠ٓ رغ١ٙش+ رثبئر اٌعٙذ اٌمذ٠ُ  (7)

 .اٌغ١ذ اٌّغ١ر+ اٌزال١ِز  (13)

 رال١ِزٖ اث١ٕٓ اث١ٕٓ ٌٚىٕٗ ٌُ ٠زشوُٙ  ٚأ٠ضًب اٌغ١ذ اٌّغ١ر أسعً

                               ِثاًل عذد اٌمشثبْ  زٞ فبزت اٌزال١ِز فٍٛفٙٛ اٌشلُ اٌفشدٞ اٌ
   .اٌغبثع ِعُٙ عجعخ ٠ّثً عزخ رال١ِز أسعٍُٙ اٌغ١ذ اٌّغ١ر اث١ٕٓ اث١ٕٓ ٚ٘ٛ

   
 

 

 

 ."افشا٠ُ ِٕٚغٝ"ِجبسوخ اثٕٟ ٠ٛعف ٕذ ِثبي اثٛٔب ٠عمٛة ع
 

 
 

 .اٌّغ١ر اٌزٞ لبي عٓ ٔفغٗ أٔب ٘ٛ األٌف ٚا١ٌبء ألٔٙب عززسٛي إٌٝ خغذ اٌغ١ذ

 
 

 

 .عالِخ عٍٝ اٌّعّٛد٠خ
 

 احلنل؟ ملاذا ال تدلٕ املزامري يف القداس إال يف حضّر

 ملاذا ِكّن عدد القربان يف طبق احلنل فردن؟

 احلنل؟ ملاذا ِضع الكاًي ِدٌِ متقاطعتني عود اختْار

 املختارٔ مي األماه ُاخلل ؟ِرشم الكاًي القرباىٌ  ملاذا

 القرباىٖ املختارٔ باملاٙ؟ ملاذا ميسح الكاًي
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 اســــوٌ تلفــكأد اٌ ـريأياهلي 

ن ِل جبٍا مٍضٍعًا ِطلبٍنالمدرصة البجدائّة طلبت معلمة من طلبجٌا فُ  اأ
ن   وبعد العٍدة إلَ موزلٌا جلشت  .ِعطٌّم ما ِرِدون فّي من هللا اأ

ٍع فدمعت عّواًا ثار عاطفجٌا مٍض
أ

  .ثقراأ ما م جبٍا فا
 ...وصادف ذلك دخٍل زوجٌا البّت 

لٌا 
أ

ٍع الجعبّر: ا ِبلِّك ِا زوججُ ؟ فقالت م: فشا حد  مٍض  الذي م جبي اأ
  .الطلبة 

ى بوفشك: فقالت   ...!!! فأخن ِقرأ! اقراأ

 فأنا ! اجعمين تمفاسًا! املضاء طمبًا خاصًا جدًا إهلي، أصألك هذا

 ألحتن وكانًا خاصًا يف ! وثمى أريد أن أعيش! أريد أن أحن حممى

 وأصبح ! اجلد ويأخذون كالوي وأخذ !حوليفتتحم َّق أصزتي ! املنشه

 أريد. فيضىعونين دون وقاطعة أو توجيى أصئمةوزكش اهتىاووي، 

 العناية اليت يتمقاها التمفاس حتى عندوا ال يعىن، أريد أن  أن أتمقى 

  إىل البيت ون العىن، حتى وهو َتعِب ،،، بصحبة أبي عندوا يصنأكون

وأريد ون إخوتي وأخواتي أن ونشعجة أو حشينة،  وأريد ون أوي أن تزغب يفََّ حتى وهي

أن أععز بأن أصزتي ترتك كن عيء جانبًا كن حني،  أريد. يتخاصىوا ليختار كن ونوي صحبيت

إصعادهي يد ونك يا إهلي أن جتعمين أصتطيعآخزًا، أر وأخريًا وليط! لتقضي بعض الوقت وعي

  .الكثري أريد فقط أن أعيش وثن أي تمفاسإني ال أطمب ونك  يا ربَِّ. وأن أرفَِّى عنوي مجيعًا
 

بٍِي ،،،: القراءة فقال اهجٌَ الزوج من صٍاأ اأ   ِا إلٌُ، إهي فعاًل طفن مشلّن ما اأ
خرى وقالت  فبلت !!! " ٍع الذي م جبي ولدها:" المعلمة مرة اأ  ."إهي المٍض

ػوشدػتذصرتػذاكػاضبروسدورػاإلظجضغزيػاضذيػضمػغدخلػاضتضغاز
 ... رنػاضدبب اهبغته،ػوضطاػدأضظػ

ػألنػاضتضغازػغغرضػرأغهػرضغظا،ػوالػغدطحػضظاػبأنػظظاشذه،ػ:ػشال
  حغاتظاػاالجتطارغظ وغظعص
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 زًٗاُسٚٞ فٔرٖ.. ػٌذهب حضّوِب إرا أحبط بِب الخطش 

 ٓرا حب.. فٖ صوج  ػٌذهب ٗشؼش بِب قلبل

 زًٗاُسٚٞ فٔرٖ.. ػٌذهب ٗزمشُب لغبًل فٖ مل ّقج

 ٓرا حب.. ػٌذهب حضسع لِب الْسد 

 زًٗاُسٚٞ فٔرٖ.. ّسدٍ ّاحذٍ فخقطفِب لِب  ػٌذهب ال ٗخبقٔ فٖ النْى إال

 ٓرا حب.. حغؼذ ببلوغخح٘ل هي أجلِب  ػٌذهب

 

 زًٗاُسٚٞ فٔرٖ.. ػٌذهب حفؼل الوغخح٘ل هي أجل عؼبدحِب 

 ٓرا حب ..  ػٌذهب حفنش بأًَ ل٘ظ لغْاك هب لذٗل

 احلب ٗ ُسٚٞ  اهسًٗا بني  اهفسق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

 

 

 زًٗاُسٚٞ فٔرٖ..  ّسدة ػٌذهب حِذِٗب
 ٓرا حب..  ػٌذهب حنْى أًج الْسدة

 زًٗاُسٚٞ فٔرٖ.. دهؼِب ػٌذهب حوغح
 ٓرا حب..  ػٌذهب حذهغ ػٌ٘بك لذهؼِب

 زًٗاُسٚٞ رٖفٔ.. ػٌذهب حشِّٗب إرا ظوأث 

 
 ٓرا حب  ..  ػٌذهب حظوأ لخشِّٗب

 زًٗاُسٚٞ فٔرٖ.. ػٌذهب حٌظش لؼٌِ٘٘ب 

 ٓرا حب.. ػٌذهب حضن الخطش حخٔ ال ٗح٘ظ بِب 

 زًٗاُسٚٞ فٔرٖ.. ل٘ظ لذٗل عْاُب  ػٌذهب حفنش بأًَ

 ٓرا حب..  ػٌذهب حفؼل مل شٖء ححبِب ُٖ

 

 زًٗاُسٚٞ فٔرٖ.. مل شٖء حفؼلَ لِب  ػٌذهب ححب

 ٓرا حب..  ػٌذهب حخشك مل شٖء ححبَ هي أجلِب

 زًٗاُسٚٞ فٔرٖ.. شٖء ححبَ لِب  ػٌذهب حخشك مل

 ٓرا حب.. ػٌ٘بك دائوبً  ػٌذهب حقبّلِب

 زًٗاُسٚٞ فٔرٖ.. ػٌذهب حطبغ ػلٔ ػٌِ٘٘ب قبلت

 ٓرا حب.. بِب  ػٌذهب ححولِب ػلٔ ٗذٗل لخغ٘ش

 ٓرا حب ..  ػٌذهب حٌظش بؼٌِ٘٘ب 

 زًٗاُسٚٞ فٔرٖ.. الغ٘ش ّحذُب  ػٌذهب حؼلّوِب
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 أسوء صحة  بنا إلى  يوميا تودي  نمارسها  عادات سيئه        

 
اضطاداتػاضدغئظػاضتيػغظتؼجؼاػاألزضبغظػاضطظطىػطنػاضظاسػوعيػسيػارتػادعمػ عظاكػبطض

بػرغاحػـغوجدػأيػضررػطظؼاػوأظؼاػراداتػحدظظػرزمػأظؼاػشدػتجطلػصحتظاػسيػطؼ أظؼاػال
 :رختصاإب أنػظذصرػطظؼاػطاػغضي اضطرضػوغطصن

 

 :شزب الصاي بعد الطعاو

ِبدح اٌعفق١ٓ ٚ٘زٖ رعًّ عٍٝ ِٕع اِزقبؿ اٌسذ٠ذ ِٓ لجً  اٌّعشٚف أْ اٌؾبٞ ٠سزٛٞ عٍٝ

 .زشِبْ اٌدغُ ِٕٗ ٚثبٌزبٌٟ ٠ّىٓ اْ ٠عشك ٌإلفبثخ ثفمش اٌذَ األِش اٌزٞ ٠ؤدٞ إٌٝ، األِعبء

فعٕذ٘ب رزغٍت ،ؽشثٗ  ِف١ذ عٍٝ أوثش ِٓ فع١ذ ٌٚىٓ ٠دت اٌسزس ِٓ اٌّجبٌغخ فٟ الؽه أْ اٌؾبٞ

ِزٝ اؽشة اٌؾبٞ ؟ ٚوُ اؽشة ِٕٗ فٟ ا١ٌَٛ؟ ٠غزسغٓ : سة عبئً ٠غبي. عٍٝ زغٕبرٗ ع١ئبرٗ

ال  أِب عٓ اٌى١ّخ فززشاٚذ ث١ٓ وٛث١ٓ إٌٝ ثالثخ أوٛاة فٟ ا١ٌَٛ،اٌؾبٞ خبسج أٚلبد اٌغعبَ ؽشة

 . أوثش

  :حياة اخلنول والكسل

ٞ ٔؾبط س٠بضٟ رعزجش ثّثبثخ دعٛح ِفزٛزخ العز١غبْ اٌعذ٠ذ ٠زخٍٍٙب أ اٌس١بح اٌٙبدئخ اٌغبوٕخ اٌزٟ ال

ثً اْ ، ١ٌظ ثبٌضشٚسح اْ ٠ّبسط اٌؾخـ س٠بضخ ع١ٕفخ.اٌزٟ ال رشزُ ِٓ اٌّؾبوً اٌقس١خ

 ٚال ٠ٛخذ أعًٙ ِٓ س٠بضخ. اٌدغذ ٚرجعذ عٕٗ ؽجر األِشاك(رٕعؼ)ثغ١غخ اٌش٠بضخ ِّٙب وبٔذ

 اٌّؾٟ

  :استعنال سيت القلي مزات ومزات

، ٌّشاد عذ٠ذح ٠غبُ٘ فٟ أوغذرٗ ٚثبٌزبٌٟ إعالق اٌعمبي ٌّشوجبد ضبسح ثبٌدغُ ض٠ذلٍٟ اٌ

ٕٚ٘بن أثسبس أؽبسد إٌٝ دٚس رٍه اٌّشوجبد فٟ إثبسح اٌغشعبْ ، اْ افضً ، ٌٍؾشا١٠ٓ خقٛفًب

 ٕ٘بن ِٓ ٠سبٚي اضبفخ ص٠ذ خذ٠ذ.٠ّىٓ فعٍٗ ٘ٛ سِٟ اٌض٠ذ ثعذ اٌمٍٟ ف١ٗ ٌٍّشح األٌٚٝ  ؽٟء

 .فٛسا ٘زا رقشف خبعئ ٠دت اٌزٛلف عٌٍٕٗض٠ذ اٌمذ٠ُ ٚ

 :إضافة امللح إىل اللحه قبل شوائُ

ٌٍغب٠خ الْ اٌٍّر ٠عًّ عٍٝ اِزقبؿ اٌّبء ِٓ اٌٍسُ ٚ٘زا ٠مٛد إٌٝ اعزٕضاف  ٘زا اٌغٍٛن عٟء

 ٠دت أْ ٠ؾٜٛ اٌٍسُ أٚال ثُ ثعذ رٌه. ٚاٌف١زب١ِٕبد اٌّٛخٛدح ف١ٗ خقٛفًب ِعذْ اٌسذ٠ذ اٌّعبدْ

 .٠ضبف إ١ٌٗ اٌٍّر

 :واملواد احلزيفة املبالغة يف رش الطعاو بالبَارات والفلفل

اٌّخبعٟ اٌّجغٓ ٌٍّعذح ٚاألِعبء ف١قجر  فٙزٖ عزؤدٞ عبخاًل أَ آخاًل إٌٝ إثبسح ٚرخش٠ؼ اٌغؾبء

 .ٚٚظ١ف١خ ٚساء٘ب اضغشاثبد عض٠ٛخ أوثش عشضخ ٌالٌزٙبثبد ٚاٌزمشزبد اٌزٟ رزشن
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 ال٘ـــــــْم بـــشجل هغ الوغ٘ــــح 
 12/1الٔ  14/3 بشج الوالئنت

اٌصالج ٘ٝ غزاء إٌفظ ٚلٛاَ  اٌجغذ ال ٠غرط١غ أْ ٠ثمٝ د١ا تذْٚ غزاء ٚ٘ىزا
  اٌمذ٠ظ اغغط١ٕٛط -د١اذٙا 

 5/ 12الٔ  14/1بشج الْدػبء 
٠ٚذتشن فٝ ض١ماذه  ال ٠ٛجذ ػالج ٠ؤثش فٝ شفاء األٚجاع ِثً اٌصذ٠ك اٌزٜ ٠ؼض٠ه

ٚجذ  ِٓ ٚجذ صذ٠ما وٙزا فمذ. فٝ ِشاوٍه ٠ٚفشح تٕجاده ٠ٚذضْ فٝ تال٠ان 
  اٌمذ٠ظ اغغط١ٕٛط. رخ١شج

 12/6الٔ  14/5 بشج القذٗغ٘ي
إٌفٛط فرٍرصك ِؼا تاٌذة  ال ذٛجذ صذالح دم١م١ح ِا ٌُ ذجؼٍٙا وٛصٍح ذٍذُ

  اٌمذ٠ظ اغغط١ٕٛط -إٌّغىة فٝ لٍٛتٕا تاٌشٚح اٌمذط 
 12/7 الٔ 14/6يبشج الوؼخشف٘

دم١م١ا فٍّارا إرْ  وً ِا فٝ اٌؼاٌُ ال ٠مذس أْ ٠شثغ إٌفظ ٠ٚذٛي ٌٙا فشدا
ذجذ خ١شاخ  ذرؼة أ٠ٙا اإلٔغاْ اٌغثٝ ٚذطٛف تاطال فٝ أِاوٓ وث١شج ِرٛلؼا أْ

 ذّأل تٙا ٔفغه ٚذشضٝ تٙا جغذن ؟ أدثة خ١شا ٚادذا ٠ذٜٛ ج١ّغ اٌخ١شاخ فف١ٗ
  اغغط١ٕٛطاٌمذ٠ظ  -ٚدذٖ ذجذ اٌىفا٠ح 

 12/8الٔ  14/7الصل٘ب  بشج حبهلٔ
إٔٗ ع١ّغخ . ذٕرظشٚٔٗ تصثش ع١أذٝ  اٌششٚس اٌرٝ ذذً ػ١ٍىُ عرؼثش ٚران اٌزٜ

  ٕ٘ا ػشق اٌرؼة إٔٗ ع١جفف وً دِؼح ٚال ٠ىْٛ تىاء تؼذٖ
  اٌمذ٠ظ اغغط١ٕٛط

 12/9الٔ  14/8 بشج النبسصٗي ببلنلوت
ترأو١ذ واًِ أٔٗ تاس درٝ  اٌثششال ٠ٛجذ إٔغاْ ػٍٝ األسض ٠ّىٓ أْ ٠مٛي ػٕٗ 

  اٌمذ٠ظ اغغط١ٕٛط -٠شدً ِٓ ٘زا اٌؼاٌُ 
 42/ 12الٖ  14/9بشج الؼزاسٓ الحن٘وبث 

اٌفىش  -اٌز٘ٓ ٚاٌمٍة  إٔٙا ذشغً. اٌصالج ٘ٝ تٍٛؽ اٌؼمً اٌٍّّٛء دثا إٌٝ هللا 
اٌصالج ٘ٝ سغثح  . اٌذ١اج اٌىاٍِح ٌٍّغ١ذٝ اٌصاٌخ -اٌّؼشفح ٚاٌذة  -ٚاٌشغثح 

  اٌمذ٠ظ اغغط١ٕٛط -ِمذعح 
 12/44الٔ  14/42الوجبُذٗي  بشج

٠غرط١غ أْ ٠ٕصة فخاخٗ فٟ اٌطش٠ك ،  ال ذخف ِٓ ذجاسب إت١ٍظ ، فاٌش١طاْ ال
ٌىٓ اٌش١طاْ ٠ٕصة .. ٚاٌذ١اج  ألْ اٌطش٠ك ٘ٛ اٌّغ١خ اٌزٞ ٘ٛ اٌطش٠ك ٚاٌذك

  اٌمذ٠ظ اغغط١ٕٛط -فخاخٗ ػٍٝ جأثٟ اٌطش٠ك 
 12/41 ٔال 14/44بشج االطِبس 

  اٌمذ٠ظ اغغط١ٕٛط - ٌٓ ذٕمطغ ػٓ اٌصالج إرا طٍثد تاعرّشاس د١اج اٌغؼادج
 12/4 الٔ 14/41بشج البغطبء 

  ٚاٌصذلح أذش٠ذ أْ ذصؼذ صالذه إٌٝ اٌغّاء فإِذٙا جٕاد١ٓ ّ٘ا اٌصَٛ



  اٌمذ٠ظ اغغط١ٕٛط
 12/1الٔ  14/4بشج خذام الوغ٘ح 

غرمثً فٝ إ٠ّاْ ػٍّٝ ِٚثاتشج ِغ فشح اإلٔغاْ ذجاٖ األتذ٠ح ٔذٛ اٌّ اٌشجاء ٠ذفغ
  اٌمذ٠ظ اغغط١ٕٛط - ٚتٙجح ٚعظ ا٢الَ

 12/3 الٔ 14/1بشج الحنوبء 
  ألجٍٕا ال ٠ٛجذ شئ ٔافغ ِثً اٌرأًِ وً ٠َٛ ف١ّا ادرٍّٗ اتٓ هللا

  اٌمذ٠ظ اغغط١ٕٛط

 

 

 

 

 

 

 


