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 فكًػ ذلم؟...الالليت الىؤكل وال ىشرب وكنلم الىيلد
 

 
 
 

ذلم ألقم ىؤمك ... ًقات ميكك أن تتعبم التذربُ أو الض ن املؤمك الاألقسا+
مك إلتؿامم  ىنتؾ بم أثفاْ التذربُ، أكجر وىؤمك أن الؽـم. الؽـم وحفظم بعؿل

وىؤمك أن حكؿُ . املشكؽُ يف إقم ىؤمك بقيٍ الؽـم النن ىتدخل …لي بففسم 
  .الؽـم لدىنا حؽيم كجريٍ، منؿا بدت األمير معقدٍ

 
 

 وجبٌ الصوم قبل التناول والطوارة الجسديٌ تشعرك ب+
 .  األهتمام باإلستعداد السر فجدذل الذشوع إلٍ روخك ومعى

 
  

اهضوَ واهتدازيب اهسوحية يطوم فئا اإلُطاْ فتقوى غدضيتٕ +

 . وتقوى إزادتٕ
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 اما اىت ٓا بٔت حله افساتُ ّاىت صغريٗ أٌ تكْىٕ بني الْف 

 َْٓذا فنيك خيسج لٕ الرٖ ٓكٌْ متطلطا علٕ اضسأٜل ّخمازجُ 
 (. 2:  5مٔدا " ) مير الكدٓه مير أٓاو االشل 

 

ا رب المحد ِشٍعالمجرد بعبّعجوا لٍّلد فٌّا فاغبرت  ًذى الكرِة الػغّرة خدا الجُ اخجاًر
دم الثاهُ  س البطرِة هلٌا فُ ظخع ا  ن فبّت لرم ًُ المنان الٍذّد الذ ِ..مشكط را  منن ا 

هم ولدت فُ بّت لرم لنوُ ...هن جطف فّي ذّاثوا الحدِدة ٍع هعلم ا  ربُ ومخلػُ ِش
ن ثرظدهُ لّم ا  ثضرع ا 

رصلت هحمم  ا  وثٌدِوُ بوحمم الشماوي للٍغٍل الّم هما ا 
هي الوغٍل إلُ  ظفو بّت لرم  علم ا  الشماوي لّرظد المحٍس ومالئن جم الرظاد الرعاة فاها ا 

 .بدون عمو روذم الكدوس 
ورظلّم  رثفاع ا 

 
ٍع عكبات العرِق  فا هت ثعلم ربُ ِش  ا 

ا المبٌرة ووخٍد لػر الملم االرضُ ًّرودس  هٍاًر  وا 
ن بٌا   خعلت المحٍس ِجحٌٍن إلٌّا غّر مدرهّن ا 

 فُ ضٍء الوحم الػغّر الٌادي وفُ االثحاى لبّت لرم 
 .الػغّرى اللكاء مع ملم الملٍك 

ٍع بّت لرم مرور علُ االهٍار الزائلة والمباًج الباظ لة الجُ ًنذا فُ ظرِكُ إلّم ِاِش
 ص...ثرحب رؤِجُ للعفو الٍدِع

 
ٍع فُ المذود ممر علُ مراهز العالم فجضّع ا , وُ لّمة ِش

مر علُ مبادى
 
شّعرة العالم فجغّب عوُ مباديء ء العالم من ظلم وغض وخداع وذب لصا

عداء والجشامد واالذجمال وِمجلَء الكلب بالركد والنراًّة 
آ
مر علُ ذب , مربة اال

 
صا

الملنّة والذات فّمجلَء الكلب بمربة العالم واللذات مبجعدا عن ظفو المذود ذامو 
ٍع و, ػلّب ال لمعة العفو ِش

 
زِاء والمٍضات فجغّب عوُ ا

 
مر علُ اال

 
البس العذراء مصا

س الشوة والعّد فجغّب عوُ صٌر الرعاة مع المالئنة فُ  مر علُ صٌرات را 
 
المرجطمة , صا

مر علُ ظٌٍات العالم فجغّب عوُ ظٌارة بّت لرم والكدوس مٍلٍد فٌّا , بّت لرم 
 
صا

 .ثرّعي المالئنة الكدِشّن 

ًٚالدن إهٛ ًلاُم يف بٚت                        ربٛ ٙض٘ع أرشدُٛ يف عٚد 

يف ٓذا اهعامل أْ حيجب                              حلٍ ٗالتضٌح بأٜ ش١ٟ 

ًّ رؤٙتم ...ٗحيزًين ًِم                              ١رؤٙيت هِجٌم اهلادٜ

 ٞـــم اهػاهٚــحمبت                                       ّ ـــــــــًٗ
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 (هـاتور 42 )تذكار االربعة والعشرين قسيسا الروحانيين  
يف ًثى ٓرا اهيوَ تركاز األزبعة واهعػسيّ قطيطا غري املتجطديّ كِٔة احلق اهعاهي اجلاهطني حوي 

اهعسش، اهريّ ٍٓ ازفع واعظٍ ًّ مجيع اهقديطني وكى طقوع اهسوحاُيني ، هقسبٍٔ ًّ اهلل 

عوْ يف اهبػس ، ويقدًوْ هعصتٕ تبازن إمسٕ صووات اهقديطني كبدوز يف جماًس ذٓب بأيدئٍ ، يػف

) يسفعوْ فئا اهضووات واهضدقات اهيت تقدَ إىل اهلل ، كٌا يقوي يوحِا اإلجنيوي يف أبوغاملطيظ 

تلوٍ بعد ٓرا ُظست وإذا باب ًفتوح يف اهطٌاء واهضوت االوي اهري مسعتٕ كبوق ي( "ضفس اهسؤيا 

ًعي قائال اصعد إىل ِٓا فأزيم ًا ال بد إْ يضري بعد ٓرا وهووقت صست يف اهسوح وإذا عسش ًوضوع 

يف اهطٌاء وعوي اهعسش جاهظ وكاْ اجلاهظ يف املِظس غبٕ حجس اهيػب واهعقيق وقوع قصح 

حوي اهعسش يف املِظس غبٕ اهصًسد وحوي اهعسش أزبعة وعػسوْ عسغا وزأيت عوي اهعسوش أزبعة 

، (  4 – 1:  4زؤ )وعػسيّ غيدا جاهطني ًتطسبوني بثياب بيض وعوي زؤوضٍٔ أكاهيى ًّ ذٓب 

اهري (  8:  5زؤ ) وهلٍ كى واحد قيثازات وجاًات ًّ ذٓب ممووءة خبوزا ٓي صووات اهقديطني 

 " . عوي األزض يسفعؤُا إىل ضابط اهلى

ع قدوع اهسب اإلهٕ اهقادز عوي كى قدوع قدو" ومسعت األزبعة احليواُات يطبخوْ قائوني "قاي 

وحيٌِا تعطي احليواُات جمدا وكساًة وغلسا هوجاهظ عوي " . غئ اهري كاْ واهلائّ واهري يأتي

اهعسش احلي إىل األبد اآلبديّ ، خيس األزبعة واهعػسوْ غيدا قداَ اجلاهظ عوي اهعسش ويطجدوْ 

أُت ًطتخق أئا اهسب إْ تأخر اجملد “ ني هوخي إىل ابد اآلبديّ ويطسحوْ أكاهيؤٍ أًا اهعسش قائو

وإذا خسج حلٍ ًّ هدْ " واهلساًة واهقدزة ألُم أُت خوقت كى األغياء وٓي بإزادتم كائِة وخوقت 

قائوني عظيٌة وعجيبة ٓي أعٌاهم أئا اهسب اإلهٕ اهقادز عوي كى غئ ، " اإلهٕ خيسوْ ويطجدوْ 

خنافم يا زب وميجد امسم ، ألُم وحدن قدوع ، عادهة وحق ٓي طسقم يا ًوم اهقديطني ، ًّ ال 

هرا قد زتب ًعوٌو اهلِيطة " .الْ مجيع األًٍ ضيأتوْ ويطجدوْ أًاًم الْ أحلاًم قد أظٔست 

 .ٓرا اهعيد تركازا هلٍ 

 شفـاعتهم تكون معنا ولربنا المجد دائما ابديا
 ن ـــــــــــــــــــيـام
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 الدــــيـامل  يــف   التـــامـت   

 
  فلماذا خطبت ليىطف الىجاز؟ اذا واهت اللديظت مسيم كد اخخازث البخىليت

  الصواج الفعلى واهجاب ألاطفاٌ؟ هل اجفم يىطف الىجاز مع العرزاء أو وان فى هيتها
  ؟"واهسب الى ازض مصس خر الصبى وأمه"ماذا يعنى كٌى املالن ليىطف 

  .وغيرها بدكت ووطىح والىخاب امللدض والخلليد يجيبان على هره ألاطئلت
    : ـ عنراْ إىل األبد1

 عدم اعتزام الصواج الفعلى واعتزام  جخضح هيت اللديظت مسيم مً
 املالن لها بالحبل  البخىليت ول ايام حياتها مً مىكفها عىد بؼازة

 أبىآ  ها اهت طخحبلين وجلديً: "فلما كاٌ لها املالن. بالطفل إلالهى
  :ملالن فى دهؼت واطخغساب كائلتطؤلت هى ا ."وحظميىه يظىع

  هيف" 
ا
 مً  وطئاٌ العرزاء هرا يئهد بما ال يدع ؟" ييىن لى هرا واها ال أعسف زجال

ا
مجاال

  الؼً انها لم جفىس فى الصواج وإلاهجاب
ا
الصواج مً يىطف ملا  فلى واهت كد اعتزمت. مطللا

طيخم بعد ( الحبل) هرا واهت كد طؤلت املالن هرا الظئاٌ على إلاطالق بل ألعخلدث أن
 لم جفىس فى الصواج  ولىً طئالها يئهد انها. الدخٌى الفعلى بيىطف خاصت وانها مخطىبت له

 زجآل،  هيف ييىن لى هرا واها ال أعسف:" وكاٌ ذهبى الفم
 وهى دليل على انها أعتزمت البخىليه

ا
 بل أطخفظازا

ا
 . "ليع ػيا

 يفيت اجمام اهما حظاٌإ عً ه " اللديع امبروطيىض وكاٌ
 لللظيت…ألامس

ا
 حعسف  فمً حلها ان.. ألنها جحاٌو ان ججد حال

  ."هيف جخم الىالدة إلاعجاشيت العجيبت

   ـ ملاذا خبطت مرىؾ لًيسػ؟2 
فماذا  بؼس املالن مسيم انها طخحبل بلىة السوح اللدض وبدون شزع بؼس وانها طخلد اللدوض،

بالصها وجسجم  ى غير متزوجت؟ وألاجابت هى انها طختهميلٌى عنها الىاض عىدما يجدونها حامل وه
بلىاث وعجائب هما  أو ان يلىم الجىين ببعالن حليلت الىهيخه. حتى املىث، حظب الؼسيعت

الخجظد وان البد يخفى  سجد له املعمدان وهى جىين فى بطً أمه ، ولىً الظس إلالهى، طس
حاٌو ان يفظس عمل الفداء  ألاكل، كدعً الؼيطان الري لى علم به وجيلً مىه ليان، على 

حليلت الحبل إلالهى ـ اال بعد  لىً الؼيطان لم يعلم هره الحليلت،. ومً ثم يحاٌو حعطيله
أما زئيع هرا العالم فلد جهل  " :ض اغىاطيى  كاٌ اللديع .الليامت وحلٌى السوح اللدض

 ."السب وهرلً مىث ءبخىليت العرزا
  لخطبت مسيم ليىطف ابهس اللديع جيروم عدة اطبذوكد 

فيظهس اهه املظيا املىعىد به  لللديع يىطف كسيب اللديظت مسيم،( املظيح)ليى ييظب  :اوالا 
  .مً وظل داود مً طبط يهىذا

 للؼسيعت املىطىيت هصاهيت، فلد طلمها السب لللديع  ليى ال :ثانياا 
ا
سجم اللديظت مسيم طبلا

ُ
ج

  الن طس حبلها باملظيا املخلصالري عسف بس خطيبخه وأهد له امل الباز
 ججد اللديظت معها مً يعصيها خاصت اثىاء هسوبه ليى :ثالثاا 
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جدبير الخجظد عً  ذهس انها خطبت ليىطف ليى ما يخفى السب"   :كاٌ ألاهبا بىلع البىش ى
 ويدعىا اطمه. الؼيطان

ا
ولهرا واهت . عماهىئيل ألن الىبىه جرهس بؤن العرزاء جحبل وجلد ابىا

 ."ليخفى طس الحبل فى ذلً ازة بعد خسوج الظيدة العرزاء مً الهييل الى بيت يىطفالبؼ
خالصىا يترصد العرازي لظبب هبئة اػعياء  وملا وان عدو" :كاٌ العالمت يىحىا الدمؼلى

 الحىماء بخدعتهم ولىً ليى يصطاد" . … ها العرزاء"اللائل 
 بحىمخه ـ دفع الىه" 

ا
 ىت بالصبيت ـ فليى يخدع املخباهى دوما

 هخاب جديد مخخىم ملً يعسف"مً يىطف، ووان ذلً  للصواج
 للعرزاء". الىخابت 

ا
  . "وخدعهلمترصد العرازي  فؤصبح الصواج حصىا

 أزطل جبرائيل الى" : كاٌ اللديع أغسيغىزيىض الصاوع العجائب
 جمع عرزاء مخطىبت لىنها لم جخحد معه، انها مخطىبت ولىنها لم 
 ان  الظس كبل ألاوان فلد وان( الؼيطان)طىبت؟ حتى ال يدزن الؼسيس ملاذا واهت مخ. 

ا
عازفا

العرزاء ويتهمها  ووان يهخم ان يعسف… امللً طيؤحى مً عرزاء اذ طمع ما جاء فى اػعياء 
املخطىبت مسجبطت  بالعاز، لهرا جاء السب مً عرزاء مخطىبت حتى يفظد حيل الؼيطان ألن

 ".بمً طييىن زجلها
 جمت خطبت العرزاء مسيم ليىطف، فهرا يخضح مً الصمً املظخخدم فى اللغت اليىهاهيتمتى  اما

 " واهت مسيم مخطىبت ليىطف"فى كىله 
ا
 جدا

ا
زبما  والري يبين أن الخطبت واهت كد جمت حديثا

 
ا
ليىطف، فلد  وهرا مايبين كصد هللا مً خطبت العرزاء. كبل ظهىز املالن لها بؤيام كليلت جدا

هرزث بخىليخه  ىكت املعين للبؼازة بىكت كليل، لخصبح جحت حمايت زجل، وألنهاخطبت كبل ال
 وعاغ معها فى  الى ألابد فلد عاغ معها يىطف الىجاز التى ججمع الخلاليد على اهه وان

ا
ػيخا

 .حالت كداطه وامله
 فى الىخاب خاصت بعد ميالد الطفل إلالهى

ا
 واحدا

ا
 ال هجد هصا

 شواجيت بين يىطف الىجاز والعرزاء مىه اي صله ؼخميؼير او يُ  
 املالن يىطف  بل على العىع جماما فبعد امليالد يخاطب 

 ،  "ويلٌى له كم وخر الصبي وأمت وأهسب الى ازض مصس
 ٌ  ثم يخاطبه املالن"فلام وأخر الصبى وأمه" ومتى إلاهجيلى يلى

  
ا
 كائال

َ
 واذهب الى ازض اطسائيل كم خر الصبى وأمه: "فى مصس أيظا

 وليع الصبى  ."فلام وأخر الصبى وأمه وجاء الى ازض اطسائيل ..
لم يصبح شوجآ فعليآ بعد ميالد الطفل إلالهى واهه لم يىً له  وشوجخً، مما يدٌ ويئهد اهه

ولىً كٌى ". الصبى وأمه"وليع " خر الصبى وشوجخً"ليان كاٌ له  اي صله شواجيه بها واال
ان مهمت يىطف هخطيب وشوج كد هجحت فى حمايت إلاهجيلى يئهدان  املالن هرا وجؤهيد
بالصها واهت مهمت ػسعيت وظاهسيت أمام الىاض وألخفاء طس الخجظد والفداء  العرزاء مً ألاتهام

بل ان ذلً يئهد ال لبع فيه وال غمىض أن يىطف وان . وليظت عالكه شواجيه عً الؼيطان
 
ا
 بازا

ا
 لها على الىزق وأمام بنى اطس  زجال

ا
 للهسوب بالصبى وأمه الى  ائيل فلط،فصاز شوجا

ا
وأيظا

الصبى اطم يىطف هؤب أمام الىاض  مصس ثم العىدة الى اطسائيل والظىً فى الىاصسة واعطاء
أليع هرا "  ،  "يظىع ابً يىطف الري مً الىاصسة"  :باإلطافت الى حسفت الىجازة فليل عىه

 ."هرا ابً الىجاز أليع هى يظىع ابً يىطف الري هحً عازفىن بؤبيت وأمه
7 



 رةـــــــــاألس  لـــــداخ                ةـــــالرقيق ات ـــالكلن
 

 . احتًاج أن قعرف أن الكؽؿات الرقًقُ لَ إحدِ لغات احلب حنك يف

 ، مك بًفنا(األبفاْ –الزودُ  -الزوج )ىفنؾ بنا أقم حمبيب مك اآلخر سياْ كان  أن لكل إقسان لغُ

عؽَ الفذاح  وتساعده الكؽؿات الرقًقُ الصادقُ تستطًغ أن تيصل احلب لآلخر،،  الكؽؿات الرقًقُ
 .يف احلًاٍ

 ( 21 :18أم"ػ)اضطوتػواضحغاةػسيػغدػاضضدانػ" ىقيم الكتاب املقدس أن 
لنه الكؽؿات التَ  فنل ىيدد كالـ عفدما ىسؿعم اإلقسان مييت؟ وكالـ عفدما ىسؿعم حيًا؟ فؿا لٌ

 فًخًا؟ ن؟ وما لٌ الكؽؿات اليت ىسؿعنا اإلقسانتؤدِ إىل امليت باإلقسا
 

 ... سيف قرتك لكؾ التفكري يف إدابُ لنا السؤام

الكالـ الرقًق واحلؽي حنتاج أن قتعؽؿم ومنارسم، مجًل لإلقسان النِ ىقيم  قبل أن قتكؽؾ عك :أٗاًل
كك قغؿُ الصيت عك مشاعره ولًس عكس ذلم، ويف أحًان كجري ققيم كالـ مجًل وحؽي ول كالـ ىعرب

 .الصيت األبفاْ الكالـ عؽَ حسب قغؿُ/ ويف العادٍ ىفسر شرىم احلًاٍ . معفَ آخر تعطٌ
 

لآلخرىك؟ فؿا لي األسؽيب النِ  كًػ قعرب عك مشاعرقا وتقدىرقا لشرىم احلًاٍ أو ألبفاّفا أو :ثاًُٚا
 ىساعدقا عؽَ ذلم؟

أغفر لفا ذقيبفا كؿا قغفر حنك أىضًا .... أباقا النن يف السؿيات" أقفا يف كل صباح ومساْ قصؽٌ
فنل عفدما خيطئ الزوج أو . حنك قطؽب املغفرٍ مك اهلل مقابل أقفا قغفر لآلخرىك "...لؽؿنقبني إلًفا

 !؟...؟ أما ماذا ققيم األبفاْ وداْ مك أدل االعتنار قغفر لم أحد

قم غري مدرك ملقدار ما آذىتين الشم أ -أقا ال أقدر أن أصدؼ أقم فعؽت لنا ) كؽؿات عدـ احملبُ •
  .…) عؽًم أن تزحػ عؽَ ركبتًم لرتديقٌ أن أساحمم جيب -

أقت لست منقبًا ألقم  -أقا لك أمسذ ملا حدخ أن ىقػ حاّاًل بًففا  – أقا أحبمركؽؿات احملبُ  •
 ....(وحنك سيف قبدأ معًا مك ددىد أخطأت فأقت شرىكٌ

قصُ                            تنكر. ميسم بًده لكٌ ىجق يف قفسم لكل إقسان مفا ضعفاتم، وحيتاج إىل َمْك
 أمٌ تتخدخ أتنكر كًػ: "ولٌ أـ لطفؽني قالت" ألًس"حدثت يف الغرب أن 

 شعرن قبل  فتعؽًقاتنا اإلجيابًُ ولَ متشط. عك مجام شعرن األمحر 
اكتشفت إن ذوات  ًفؿابناتٌ، وبعد عدٍ سفيات ح النلاب لؽؿدرسُ كاقت دزًْا داّؿًا مك وعًٌ 

 واثقُ  أقا. مل تفتابين مشاعر سؽبًُ حني شعرن األمحر  الشعر األمحر أقؽًُ، 
ابفتنا الجقُ يف قفسنا  لنه األـ استطاعت أن تعطٌ" أن تعؽًقات أمٌ الرقًقُ كان هلا دور كبري يف ذلم

 لفقص ألقنا خمتؽفُاالبفُ با الن لين شعرلا خمتؽػ عك باقٌ شعر األطفام وكان ممكك أن تشعر

             حًاتم لم ضعفات ًُ أىًا كاقت سياْ كان قد جيد اإلقسان أن شرىم  :أما يف احلًاٍ الزودًُ
                                                   ولفاك احتؿام أن لنا كتشفنا أثفاْ فرتٍ اخلطيبُ، أـ بعد الزواجا

8 
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                                        أقم أقل أو خمتؽػ عك اآلخرىك،ال ىجق يف قفسم وىشعر ب  الشرىم 

                                                   الشرىم اآلخر بكؽؿات احملبُ أن ىساعده عؽَ قبيم  فًستطًغ 
 .والعكس صخًذ. بففسم مرٍ أخرِ وىسرتد ثقتم لنه الضعفات، 

أن ىسؿغ كؽؿات مدح مك النىك حيًا بًفنؾ د األوالد -الزودُ –الزوج رن حيتاج اإلقسا ٍيف أوقات كجري
 .أكجر لكٌ تساعده عؽَ حتقق إجنازات

ىقيـ بنا داخل أسرتم  أحًاقًا حيتاج لكؽؿات املدح مك الزودُ عؽَ األعؿام اليت :باهِضبٞ هوشٗج
 .رتمددىد ألس مجاًل عفدما ىقيـ الزوج بتخدىح شًئًا بالشقُ، أو اشرتن شًئًا

أوالدلا عؽَ أن شًئًا تقيـ  لٌ أىضًا حتتاج أن تسؿغ كؽؿات مدح مك زودنا أو: باهِضبٞ هوشٗجٞ
 .ترتًب األثاخ بشكل ددىد بم مك أدل أسرتنا سياْ عؿل أكؽُ ددىدٍ أو جتدىد قظاـ

 .املدح مك األب أو األـ عؽَ كل تصرف حسك لؾ أىضًا حيتاديا إىل مساع كؽؿات:باهِضبٞ األٗالد

 : حظُمال
 .غري مفاسب ىأتٌ بفتًذُ عكسًُ، مبعفَ إقم ال ىياصل احلب لألبفاْ إن املدح اجلزايف املتكرر مك

 املياقػ حيتاج اإلقسان إىل مساع كؽؿات تشذًغ مك النىك حيًا معنؾ مك أدل االستؿرار يف كجري مك

 ....أو قشاط  -معني -يف ممارسُ لنا السؽيك 
ىا دين لقد الحظت الؽًؽُ بعد املباراٍ أقم ": سفيات 6العؿر  فم البالغ مكتأمل ما قالم أب الب:مجاًل

ألقم أقصت إلًم برتكًز، رغؾ اعره عك املباراٍ كفت فخيرًا بم،ولي ىشارك مبش "بًرت"كفت تستؿغ إىل 
 قالحظ ..."اآلخرىك كاقيا خيبطيقم مك اخلؽػ فاإلقصات إىل الفاس ىعترب أعظؾ لدىُ تقدمنا هلؾ أن

 .نا األب ىرغب يف تفؿًُ فك االستؿاع واإلقصات لدِ ابفمأن ل

 مك التيدًم لًس إظنار اليالدىك أو أحد البالغني مبظنر حسك، بل مساعدٍ الطفل عؽَ إن اهلدف

التصر فات  تفؿًُ السؿات اليت ختدمم يف حًاتم املستقبؽًُ مك خالم كؽؿات التشذًغ واملدح عؽَ
   (7 -5عؽَ اجلبل مت  أقظر امليعظُ)ات السؽبًُ بطرىقُ إجيابًُلتصر فاالجيابًُ، وتيدًنم عؽَ ا

 عيْاىَا كلنات  ميكً لكل شّج ّ شّج٘ أٌ حتتفظ مبفكسٗ ّجتعل :تدزيب
 بني ّتدًّٓ بَا أٖ كلنات لطٔف٘ تطنعَا بني أٖ شّجني أّ(" لطٔف٘)زقٔك٘ 

 أو مع أبياَٜا ضْاٛ كاىت مً أجل املدح أّ التشجٔعأخسٚ، ّأٖ / أب 
 جتدٍا يف أٖ مكال٘ أّ كتاب، ّحتاّل بعدذلك تسدد ٍرِ  لنات لطٔف٘ك

 .التعْد علٙ اضتددمَا معأفساد أضستَا يف املْاقف املياضب٘ الكلنات أماو املسآٗ مً أجل
 تعْدٖ مسٗ ثاىٔ٘ إىل أضلْبك الكدٓه املتطه بكلنات اليكد ّإذا ّجدتٕ إىِك

ِك، ّأىِك قد الحظيت أٌ الكلنات جازح٘، ّأٌ ذلك ال أبياِٜك عً أضف / ّالدٓيْى٘، عربٖ لصّجِك 
ّأخربٍه أىِك حتاّل أٌ تكْىٕ أفضل، ّأىِك حتبَه حمب٘ . أضالٕ الغفساٌ. حنٍْه ٓعكظ ما تشعسٌ بُ

 ّمع الْقت ضْف تكدزٖ علٙ كطس. ّتسٓدٖ أٌ تْصلٕ ٍرِ احملب٘ هله بشكل أكجس فعالٔ٘ عنٔك٘
 جدٓدٗ العادات الكدمي٘ ّتكًْٓ عادات
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م.ماإلرادةمػىمراضةماظػعلمصىماإلغلان    ؟طاػعىػاإلرادةػ

ػطصوظاتػأإلرادة
ػ
ػ
م 

مم

م

م

 
م

م

 ألبد أن تبدأ  -: صغفغةػتقوغةػاإلرادة

 
 
 

 
 

ػاضبعدػرنػاضدضبغات

مم

بسمعؿواصلمواىمؼوممتؼعم!!مؼوممعؿواصلماظـعؿةمػامترضقكمم04أىمتدرؼبمروحىمػامتلؿؿرمصقهم

م؟مألغهمرضممجيؿعمعامبنيمطلمعامػومأرضىمومساوىم04ظقهمرضمم،ممأؼاممم04ختصمم

م(.غفاؼةماألرضاممم04أواػاتماألرضموم0)

مذفرم044ذفرموساشمم04خدممؼومموم04اظلقدماٌلقحمظهماجملدمصامم

مدـةم044وساشمصىمعصرمحواىلمدـةمم04ذعبمإدرائقلمتاهمصىماظربؼةمو

ماظروحم- اظؼؾبمم–اظعؼلمم–ظشػؿنيما:ماظصالةمممؽنمتؽونمبىم

ػأصالممخارؽةم–غظراتمععـرةمم–اغرتغتمخارؽةمم–أبعدمسنمطلمعاػومعلؾبمظؾعـراتم

 تغصب إتعب إدؿؿر بالفضٌلة تؾذذ
وتؼوممعنمتعود

مجدؼد

اإلضؿـاعم

 (اظعؼل)

 (سؿؾىم-سؾؿىم–روحى)اهلدفم قلاٌم–اإلحؿقاجم

عقلمبدونم

اجمؼـؿجمإحؿق

    سـهمخطقة

مإحؿقاجمبدونم

معقلمؼـؿجمسـهم

 سؿلمروحى

ػدفمروحىمؼؽونم

سـدىمروحماظصالةم

معـلمأرداغقوسم،م

روحماظعطاءمعـلم

روحمم–األغؾامإبرامم

اىفادمعـلماألغؾام

 عودىماألدود

ػدفم

سؾؿىم

ذفادةم

ساوزم

 أخدػا

ػدفم

سؿؾىم

وزقػةم

ساوزم

 أوصؾفا

مهلدفماظروحىبا

صؾىمعنماألجؾقةمم–إضراماإلنقلم

 إتـاولم–إحضرماظؼداسمم–

مهلدفماظعؿؾىا

متـؿقةمعفارةمععقـة

متـظقمماظوضتم-

 

مهلدفماظعؾؿىا

مبدرادةماٌوضوعابدأم

 ضلمموضؿك
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 رـة الشهـفضيل
 

 ة د ا ر اإل



 
 ةــــسـيـنـكـال س ــقـط

 
 

 
 .) بتالمٌذهالسٌد المسٌح محاط  صلٌب صغٌر إشارة إلى 11صلٌب كبٌر محاط بـ )صلٌب 11  

 

 
 

 إشارة إلى أن هللا ٌحٌط . أجٌوس اوثٌئوس أي قدوس هللا

 .)الصلٌب)أٌضاً فً وسطها  بكنٌسته وهو

 

 
 
  إلى آالم السٌد المسٌح ثقوب إشارة5

 ).إكلٌل الشوك+بةالحر+ مسامٌر  1)

 
 

 

 

 .المسٌح الواحد ألننا نؤمن بذبٌحة واحدة هً جسد
 

 
 

 
 

 .والدم وحدة ألن السٌد المسٌح فً تسلٌمه سر اإلفخارستٌا قدم لنا الجسد وحدة: أوالً 

 .انفصال الدم عن الجسد تأكٌداً على أن المسٌح سفك دمه عنا ومات على الصلٌب بدلٌل: ثانٌاً 
 
 
 
 
 

 امليديدٍ عؽَ القرباقُ؟ كؾ عدد الصؽبان

 القرباقُ؟ مالٌ الكتابُ امليديدٍ حيم ختؾ

 

 كؾ عدد الجقيب يف القرباقُ؟

 

 وكأس واحدٍ وال ىصؽَ عؽَ املنبذ إال قداس واحد؟ ملاذا دسد واحد

 

 الكأس؟ ملاذا اجلسد يف الصًفًُ مففصل عك الدـ يف
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  هزً٘س عٚد املٚالد املعاُٛ احلكٚكٚٞ

                                          باملًالد واالحتفال اضرطوزػاضطدتخدطةػضضزغظةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 مجًعنا هلا معاقٌ خاصُ لكك مغ مرور الزمك وبسبب 

 املًالد فقدت لنه الرميز معفالا احلقًقٌ ورمبا عًد عؽؿاقًُ
 لتعؽًؾ أوالدقا والؽنىك ىعًشين حيلفا املعاقٌ احلقًقًُ لؽؿًالد تشذعفا التالًُالقاّؿُ  

 

 مذلصى للعالم ونجمٌ  هللا ارسل. هً الرمز السماوي للوعد :اهِجٌٞ

 .المسجد الوعد ِنوا قادت المجوس الٍ مكان وِدة بجت لخم كانت عّمٌ
  ثل اِمل لّنسانجٌنجمٌ لكل شذص فً العالم تم يقال انى يوجد فً السماء 

 

بالدم الذي  واستذدم من قبل المؤمنجن اِواُل لتذكجرهم هو اللون اِول لعجد المجّد  :اهوْ٘ االمحز

 .سفك من قبل المسجد
  علٍ الخجاة اِبديٌ اعطٍ خجاتى وسفك دمى من اجل ان نخصل المسجد

 

اللون . الخمراء واضبط ذلفجٌ للزذرفٌ الشجرة هً اجمل هو اللون الثانً لعجد المجّد :اهوْ٘ االخضز

 طول ايام السنٌَاِذضر  اِذضر لّشجار داُمٌ الذضرة يبقٍ كما هو
 اِوراق اِبريٌ الشكل هو الشباب واِمل واكثر اِلوان غزارة فً الطبجعٌ

 .المتجوٌ نخو السماء لشجرة عجد المجّد تتجى نخو اِعلٍ وترمز الٍ الصلوات 
 

 سجدق الجرس لكل. للعثور علٍ الذروف الضال ل الجرساستعم :اجلزس

الٍ ذلك تؤشر  والرجوع باِضافٌ                   الودا يٌ  طريقى لّب ويعنً ذلك شذص ايضا لججد

 . جمجعا اعزاء فً عجون هللا الٍ اننا
 

 تقدير اِنسان للنجمٌ اما اِن الشموع علٍ شجرة المجّد كانت تمثل :اهصٌ٘ع

 الكثجر من البجوت تضاء فً.رطٌ الضوُجٌ لذكرى مجّد المسجداِش ذدمفتست 
  تمثل نور هللا الشموع وهً 

 

يكون الجمجع مترابطجن مع بعضوم  توضع علٍ الودايا لتذكرنا بروح اِذوة هكذا يجب ان :اهزبطٞ

 .لّبد هً رسالٌ هديٌ الخب والسّم. البعض
 

 لمعقوف او الملتوي من العصا كان يستذدم الجزء ا. تمثل عصا الراعً :اهعلاسٝ

 اللون اِخمر واِذضر وبقجٌ اِلوان المستذدمٌ بشكل . الضال الذروف لجلب
 خراس اِخ الضالَ كما تمثل العكازة الخرف اِول من اسم ترمز الٍ اننا خلزونً

  .عند قلبوا ر أسا علٍ عقب لمسجد باللػٌ اِنكلجزيٌ 

 ز الٍ الطبجعٌ الذالدة للخب ِ تنتوًيرم :اهط٘ق اٗ االكوٚى

 الّمخدود لنا كما انوا تذكرنا بالسبب  هللا تذكرنا بخب وِ تتوقفَ 

 . الخقجقً والصادق لمجّد المسجد
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 هً شذصجٌ اسطوريٌ مستمدة من قصٌ القديس نجقوِوس .. بابا ُ٘ٙى 

 يقال ان نجقوِوس  الرابع المجّديَ الذي عاش فً القرن" مجرا"وهو اسقف 
 للفقراء ولعاُّت المختاججن دون ان تعلم كان يقوم لجًّ بتوزيع الودايا والمؤن

 . هذه العاُّت من هو الفاعل 
 يتذجل َ خجث"اب المجّد"وتعنً  فوً من الفرنسجٌ" بابا نويل"اما ما يتعلق ب 
 خمراء  سكالثلح ويرتدي مّب شجذًا خسنًا ذو لخجٌ بجضاء الناس بابا نويل

 راكبًا علٍ عربٌ َجسم قوي شديد اللون َ وصاخب 
 اِوِد سخريٌ تجرها غزِن و فً الذلف انواع الودايا لجتم توزيعوا علٍ 

 . اثناء هبوطى من المداذن او دذولى من النوافذ وشقوق اِبواب 
ن األوقات معنٍ العجد أذذت من الشورة ما هدّد فً وقت م وهداياه لكن يجدر لفت النظر أن بابا النويل

. مجّد يسوع  من األطفال يعتبرون عجد المجّد كعجد بابا نويل ولجس عجد بات عدد كبجر الخقجقً ختٍ
  .يجدر بنا توعجٌ أبناءنا عن واقع هذه األساطجر ومن هنا

 
 
 

 لسمك املشوي على الطريقة الرتكيةا

 المقادير
 

بابرٌكا / فلفل اسود ملعقة صغٌرة / ملح / م بصل متوسط الحج 1/ قطع شرائح سمك فٌلٌة  6
نص فنجان شرائح / نص فنجان كرفس / فص ثوم مفروم ناعم  1 / نص فنجان زٌت زٌتون/ 

ونص كوب طماط مقشر ومقطع ناعم مضاف له نص ملعقة  1 / جزر مقطعة بشكل رقٌقة
( المعجون  فةوحمراء التحتاجٌن الضا اذا كانت الطماطم ناضجة جدا) كبٌرة معجون طماط 

 .للتقدٌم شرائح لٌمون وبقدونس مفروم  / نص فنجان ماء/ 
 

 :الطريقة
 

                                        نتبل شرائح السمك بالملح والفلفل المطحون طازج وعصرة
                                  لٌمونة ونخلٌه على جنب نقطع البصل شرائح ونقلٌة بالزٌت 

شفاف                               علٌه الكرفس والثوم والجزر حتى ٌصٌر البصل  ضٌف ون
نضٌف الطماطم والماء ونتبل بالملح والفلفل االسود والبابرٌكا ونغطى ونخلٌها على النار مدة 

دقٌقة االن نجٌب طبق الفرن ونحط فى القاعدة شوٌة من الصلصة ونصف شرائح السمك  12
لصلصة على السمك وفوقه كم شرٌحة لٌمون ونشوٌه بالفرن متوسط الحرارة ونصب باقى ا

دقٌقة لما تشوفٌن السمك بدأ ٌتفتت بسهولة معناه نضج ٌقدم ساخن مزٌن بالبقدونس  15مدة 
 . واللٌمون
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 يـاسـل القـفعال
 

ةمغاصعةمـصىماحدىماظدولماالوربقةمحقثمؼؽلوماىؾقدمطلمذئمبطؾؼ طؿؾتمصىمضدؼمماظزعان

مبـفاماظصغريماظؿىمحاوظتمانموعؾهارعؾةمصؼريةمترتعشمععما طاغتمػـاك.. اظؾقاض

 .ررؼؼة المؼشعرمباظربدمبأى

..ماًقلم امزوجمعنوظؽنمدرسانمعامتصادفمسؾورمسربةمجيرػم…ىبدو اقنؿا قد ضال الطرىق 

 . وطانماظرجلمدائقماظعربةمعنماظؽرممحؿىمأرطبماالرعؾةموابـفا

معنمبدأتماررافماظلقدةمتؿفؿدم...مالطرىق  وفَ اثفاْ

 . اظوسى تػؼدماظربودةموطاغتمصىمحاظةمدقؽةمجدامحؿىمطادت

معنماظؿػؽريماوضفماظرجل...مموبسرعُ بعد حلظات

 … !! بأضصىمدرسةماظعربةمواغطؾق اظعربةموأظؼىمباظلقدةمخارجم

سـدعامتـؾفتمم...تعاظوامغـظرمعاذامحدثم وظؽن...ممتصرف ىبدو لؽيلؽُ االوىل فَ مفتنَ القسيٍ

بادؿؿرارمضاعتموبدأتممتشىمثممبدأتمتدرىم اظلقدةمانمابـفاموحقدػامصىماظعربةموؼؾعدمسـفا

م.ةماخرىموادرتدتمصقؿفامعر إىلمانمبدأمسرضفامؼؿصؾبموبدأتمتشعرمباظدفء

م. وارطؾفامععهمواوصؾفؿامباظلالعة...مملفا اوقػ الردل العربُ
 

 اعزائى كثريا ما يتصرف اهلل معنا تصرفات تبدو فى ظاهرها غاية فى القسوة 
 . فى منتهى اللطف والتحنن ولكنها

 .( 7:13يوحنا) "بعدتعله أنت اآلن ما أنا اصنع ولكنك ستفهه فينا  لست"
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 طبيبك اخلاص

 

 

 

 

مسنم ماظـاوة ماٌكارقة مواظؿفاباتماألششقة مصاظربو مبغذائـا ماظؿـػسماظصققحمعرتؾطة إنمسؿؾقة

متؿأثرم مصإغفا محمقطة معواد معن مدؾؾفا مطان معفؿا موايـفرة موأعراضماألغفمواألذن ايلادقة

مأثؾؿتماظدراداتمأ مصؼد ماظعصؾى، ماىفاز مارختاء ماألولموبدرجة مصىماٌؼام نمغلؾةمبؿغذؼؿـا

حدوثماظؿفاباتمبأششقةماألغفماٌكارقةمظألصرادماظذؼنمؼؿـاوظونمايؾوؼاتمواظوجؾاتماظغـقةم

باظلؽرمأطـرمعنماألذكاصماظعادؼني،جباغبمذظكمصؼدمأثؾؿتماظػواطهمتػوضفامبشؽلمطؾريمصىم

متزؼدم ماظؿى مبعضماألرعؿة موػـاك موايـفرة، مواألذن موأعراضماألغف ماظرذح مسؾى اظؼضاء

ؾلمصىماىفازماظؿـػلىمطاألمساكماحملػوزةمواظصوؼا،مطؿامأنمايؿقاتمميؽنمأنماإلصابةمخب

ماظغذائقة ماظعـاصر مبعض مصى مواظـؼص ماظؿغذؼة مدوء مبلؾب مالظؿفابات م.تؤدى

ظؾقؿامطاروتنيمهؿىمعنماظؿفابماألششقةمععمأنماًضارمواظػواطهماظغـقةمبػقؿاعنيمدىموإؼهموام

عراساةماظؿـػسمعنماظؾطنمألغهمؼفدئماىفازماظعصؾىموباظؿاىلمؼؼؾلماظؿوترمواظعصؾقةمصقؿؽنم

مماردةماظؿـػسمعنماظؾطنممخسمعراتمطلمداسةمععمايرصمسؾىممماردةماظرؼاضةمبشؽلم

لقةمععمتدظقكماظؾطنمعلؿؿرمؼوعقامواظؿكؾصمعنماظؽرشمحؿىمالمتؽونمعصدرمظؾقلادقةماظؿـػ

م.بادؿؿرارمٌؽاصقةماضطراباتماظؿـػس

 

 

 

 

 

سيػازذغةػاالظفػػواالضتكابػبغنػاضطعامػعلػعظاكػرالشة
 وصغفػغطصنػاضتخضصػطظه؟
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 إجعلنا مستحقٌن نقول بـــ الشكر

Ousep`hmot qen `njoc `Nem`psa Ariten 

 اري تيه أ ويم  إبشب إوجىس خيه أوو شبيئهمىت

 اسمك ليتقدس  السموات الذي في ابانا

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

 اوجي بيكران مبريف تىفى فيئىي أتخيه وي جي بيىيىت

 ملكوت ك أتلي

Mareci nje tekmetouro 

 ك مت أوورويت إنجى ماريسئي

 مشيئتك لتكن

Petehnak marefswpi 

 ماريف شوبي بتهناك

 االرض على كذلك السماء في كما

mvr/] q/n tve nem hijen pikahi 

 بيكاهي هيجين نيم إتفيه خين إمفريتي

 

 دردشـة شياطـيــن

 ٞ اهصٚاطني عاٙشّٙ حاجٞ تتٖ٘ اهِاس عّ اهصالٝ ٙا مجاع :رئيس الشياطني 

 ٗاهصَ٘ ُعٌى إٕٙ ؟؟؟؟                          

 إحِا ُك٘ي هلٍ ًفٚض حاجٞ امسٔا ٙض٘ع :  الشيطان األول

 أل ًض حو٘ٝ : رئيس الشياطني

 إحِا ُك٘هلٍ ًفٚض خالص:  الشيطان الثاني

                                                                                                                أٗحض ًّ األٗهٛ                                                                                                               : رئيس الشياطني
إحِا ُك٘ي هلٍ أْ فٕٚ ٙض٘ع ٗ فٕٚ خالص هلّ ًض اهِٔاردٝ :  الشيطان الثالث

ٗ بلدٖ ُؤٍٚٔ بدٗاًٞ احلٚاٝ ...ال األصب٘ع اهكادَ ...بعد غد ..ال ...غدا ...

 ... حتٟ ٙف٘ت األٗاْ.......باهتأجٚى...

 ..را٢ــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــٞ:رئيس الشياطني
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 و إتيكيت الرجال أوال...  إتكيت السيدات أوال 

 

ليديز "أنتشرت فٍ الوطن العربٍ بمقولٌ و   Ladies First هناك مقولٌ إنجليزيٌ تقول
ى الٍ الرجال ليتصرفوا بوا إتجاة وومعناها السيدات أوِ وهذة المقولٌ موج "فريست

جل ان يسمح للسيدة ان السيدات إذا صادفوم موقف جمعوم فٍ مكان واحد فيجب علٍ الر

تتقدمٌ نوع من الذوق فلما ِ نلقٍ نظرة علٍ تلك المقولٌ وعّقتوا باإلتيكيت وماذا قال عنوا 

ومعنوا بالعربيٌ  "مانز فريست"خبراء اإلتيكيت وهل يمكن أن تتشقلب القاعدة وتكون 

  ... الرجال أوِ

  النشاء أوال:  قـاعدة االولىلبالنسبة ل

 مكان وكان بجانبك سيدة فمن اآلداب ان تسمح لوا بالدخول اوِ  عند الدخول الٍ*

 اذا كنت تقود سيارتك فّ مانع من ان تسمح للسيدة فٍ ان تتقدمك من الجانب اليمين *

ان كانت قادمٌ من الشارع اِمامٍ وتريد دخول الشارع الذى انت بى فلما ِ ترجع بسيرتك 

الٍ الخلف حتٍ تمر هٍ اوِ بعض النساء فٍ قيادة السيارات يبقوا متواترين ومحتاجين لمن 

 .يتفوم وضعوم 

 عند دخول اِماكن اِجتماعيٌ والسورات كمطعم او حفلٌ*

 .الكرسٍ فتجلس اوِ ثم يجلس هو  من ذوقٌ ان يشد لوا الرجل 

 

 

 

 

 

 

 

 

ِٗٓان اهلجري ًّ امل٘اقف اهذ٠ ٙضٌح اهزجى هوضٚدٝ اْ تتكدًٞ فٚٔا ًاعدا 

قف اهتاهٚٞ فٚجب اْ متصٟ ًك٘هٞ اهزجاي أٗال ٗ اهتصزف اٙضا ٙلْ٘ ًّ جٔٞ اامل٘

 د القادمللحديث بقيٌ فً العد..........اهزجى قدًٔا هِا خربا١ اإلتٚلٚت فٟ عدٝ ً٘اقف
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  ّاجللْكْش، مع األلٔاف بالطبع، ضكسّش ّضكس الفْاكُ  - حيتْٖ املْش علٙ ثالث٘ ضكسٓات طبٔعٔ٘

أٌ  بأٌ مْشتاٌ فكط ميكيَنا حٔح أثبت حبح علنٕ. ّفْزٓ٘ مً الطاق٘ مييخيا املْش دفع٘ كبريٗ ّثابت٘
 .  .دقٔك٘ 09للكٔاو بتنسًٓ زٓاضٕ ملدٗ  طاق٘ كافٔ٘ ٓصّداٌ

  األمراض الموز وبعض
 نوع من حيث يحتوي الموز علٍ ترايبتوفانَ شعر الكثيرونبالتحسن بعد تناولوم الموزَ َ : اهلآبة

  الذي يمنح الجسم الراحٌ البروتين الذي يحولى الجسم إلٍ سيروتنيومَ 

 .بالسعادةويجعلك تشعر  ويحسن المزاجَ واِسترخاءَ

  الحديدَ يحتوي الموز علٍ مستويات عاليٌ من : اهدَ فقس

َّ ضػط      ولكنى منخفض بالملحَ ما يجعلى مثالً  عاليٌ جدًا بالبوتاسيوم هذه الفاكوٌ اِستواُيٌ الفريدة : اهد

 .الدم لمكافحٌ ضػط                 

 .القدرة الدماغيٌ عند الطّبتقوم بتحفيز بالبوتاسيومَ فأثبت الدراسٌ بأن الفاكوٌ الػنيٌ : حتفيص قدزة اهدًاغ

إدخالى فً الحميٌ الػذاُيٌ يساعد علٍ  لذلك فأن الموز علٍ مستوى عالً من األليافَ يحتوي : اإلًطان

 .جوء إلٍ أدويٌ مسولٌلعلٍ المشكلٌ دون ال عمل األمعاء الطبيعًَ كما يساعد علٍ التػلب إعادة

 .للتخلص منالحموضٌى وينصح بتناول الجسمَ تأثير طبيعً معدّل للحموضٌ فًلى    املعوي احلٌوضة

 .الجسمَ كما يػذي الطفل يعمل الموز علٍ تودٌُ المعدةَ وبث السرور فً : غثياْ اهضباح

افركً عضات  قبل أن تفكري فً الكريمات والمراهمَ هناك طريق أسول وأفضلَ : عضات اهبعوض

 .واِحمرار للموز التً تعمل علٍ تخفيف التورم لبيضاءالبعوضٌ بالجلدة الداخلٌ ا

ً   التً تساعد علٍ تودٌُ النظامالموز غنً بفيتامينات مجموعٌ ألن  : األعضاب واهعظاَ كما أن  العصب

 . واألظافر يقوي العظام واألسنان والفوسفور محتواه من الكالسيوم
 

 النفس فً النمسا علموجدت دراسات قام بوا معود  : واهعٌى شيادة اهوشْ

 علٍ مستويات السكر فً نحتاج للسيطرة 

 بالكربوهيدرات والفيتامينات المػذيٌَ وجبات خفيفٌ عاليٌ الدم عن طريق تناول 

 .فكان الموز الفاكوٌ األكثر مُّمٌ لمنع البدانٌ كل ساعتانَ 

                  الموز الفاكوٌ النيٌُ ويعتبر .قوامى الناعمبسبب  المعويٌ يستخدم الموز لعّج اِضطرابات : املعدة قسحة

                                           حيث يحيد. الحاِت المرضيٌ تؤكل دون ِضيق فً الوحيدة التً يمكن أن

 بطانٌ المعدة ويخف التواب  حموضٌ المعدة
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 حظك الُىم هغ الوسُح 

 12/4الً  11/3تشج الوالَكة 

 اسوغ َا هللا صالجٍ اصغ الً كالم فوٍ 1: 54هض 

 12/5الً  11/4تشج الىدػاء 

 هىرا هللا هؼُي لٍ الشب تُي ػاضذٌ ًفسٍ 4: 54هض

 12/6الً  11/5تشج القذَسُي 

 َشجغ الشش ػلً اػذائٍ تحقك افٌهن 5 :54هض

 تشج12/7الً  11/6تشج الوؼحشفُي

 الًه هي كل ضُق ًجاًٍ و تاػذائٍ سات ػٌٍُ 7 :54هض

 20/8 الً 11/7تشج حاهلً الصلُة 

 اصغ َا هللا الً صالجٍ و ال جحغاض ػي جضشػٍ 1: 55هض

 12/9الً  11/8تالكلوة  تشج الكاسصَي

 ال َذع الصذَق َحضػضع الً االتذ 11: 55هض

 م12/12الً  11/9تشج الؼزاسي الحكُوات 

 اصشخ و الشب َخلصٌٍ اها اًا فالً هللا 16: 55هض

 (12/11الً  11/12تشج الوجاهذَي 

 الشب هوك فهى َؼىلك الق ػلً 11: 55هض 

 20/12 الً 11/11تشج االطهاس 

 فٍ َىم خىفٍ اًا ػلُك اجكل 3: 56هض

 20/1 الً 11/11تشج الثسطاء 

 الثشش ػلً هللا جىكلث فال اخاف هارا َصٌؼه تٍ 4: 56هض 

 12/1الً  11/1خذام الوسُح تشج 

 هارا َصٌؼه تٍ االًساى ػلً هللا جىكلث فال اخاف 11: 56هض

 12/3الً  11/1تشج الحكواء 

 الؼلٍ الً هللا الوحاهٍ ػٌٍ اصشخ الً هللا 1: 57هض

 


