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 والبابا يجيب انت تسال
 

 

 أعثرت بعض األشخاص، وسقطوا في الخطية بسببى،
 ماالت أأر ثماأ   . ثم تبت أنا، أما هم فما يزالون يسقطون

 عثرتى فى حياة الناس، فهل تغفر لى توبتى؟
 

مإغلانمتاب،موظؽنماظذؼنمأخطأوامبلؾؾهمملمؼؿوبوا،م .إغهمدؤالمصعبموعؤثر

 صفلمعاؼزالمؼؿقؿلمعلؽوظقةمخطقؿفم؟

م.مػذاماظلؤالمؼظفرمظـامعؼدارمرولماخلطقةموسؿؼفاموعداػاماظزعـىمواظشكصى 

 وظؽنمخطقؽؿهمعامتزالمتعؿلميفمشريه،موؼراػامأعاعهميفمطلمحني،موؼؿأملمبلؾؾفا،.ماخلطقة إغلانمترك

موؼشعرممبدىمعلؽوظقؿهمسـفا،مصفوماظلؾب،مصؿاذامؼػعل؟م

موظؽنمعاذامإنمملمؼؿوبوا؟م.مؼؿوبمػؤالءماظذؼنمأسـرػم عنماجلائزمأنمؼؾذلمطلمجفدهمظؽى

مؼػعلمبغريه؟م إغهمضدمؼؼدرمسؾىمغػله،موظؽنمعاذا

م.الذكمأنمعـلمػذاماإلغلانمدقعقشمحزؼـاموعؿأدلامدلدةمروؼؾة

متوبؿهمبؼدرمعامتؤدلهمغؿائجمخطقؽؿهميفمشريه،موخباصةمظومػؾكمػذاماظغري المتػرحه

م،مم"غػسمتؤخذمسوضًامسنمغػس"مأنمؼؼفمأعاعهمسؾارةم عنماجلائز...م

مم"..اظدعاءمؼاماهللمإظهمخالصى نـىمعن"مصقصرخمإظيماهللمضائاًلم

مرمبامالمؼلؿطقع،مرمبام وظؽن.ممضدمحياولمأنمؼعؿلمعامؼلؿطقعهمعنمأجلمخالصفم

م.مؼؾعدمظؽالمؼفؾكمػومأؼضًا رجوسهمإظيماالتصالمبفم،مؼلؾبمخطورةمسؾقه،موعنماظصاحلمظهمأن

طـريؼن،مواتلعتماظدائرة،موأصؾقتمػـاكمسـرةم ورمبامؼؽونمػؤالءماظذؼنمأسـرػم،مضدمأسـروامػممأؼضًا

أظقسمحؼًامإغـامالمغلؿطقعمأنمحنصرمعدىمخطاؼاغاموعؼدارم ..شريمعؾاذرةمإظيمجوارماظعـرةمادلؾاذرة

أتوجهمبفامإظيمصاحبماظلؤال،مػىمأنمؼـلققموؼؿذظلمأعامماهلل،م أولمغصققةمميؽنمأن..ماعؿدادػا

م.مظؽقؿامؼردلماهللمهلامععوغةمخلالصفا عصؾقًامألجلمػذهماظـػوس،

"معنمأجؾفممبدعوعمشزؼرة،موظقؿذطرمضولماظربم صؾُقكصصمألجؾفممأصواعًاموضداداتموعطاغقات،موظقؾكو

اظؿوبةمظؽلمػؤالء،موظقعؿلمعنمأجؾفمموظومبطرؼقمشريمعؾاذر،م وؼطؾب..م"موؼلمدلنمتأتىمعنمضؾؾهماظعـرات

م.ماسرتاف وؼوصىمبفممعرذدؼنموأباء

يفمحقاتفام...ماظؼؾطقة وعـاظـاميفمذظكماظؼدؼلةمعرؼم.ممدوفمالمؼفؾكمبلؾؾفم–مصؿاداممضدمتابم–أعامػوم

ػؾؽوامبلؾؾفامأعامػىمصؾؿوبؿفاماظصادضةم األوديمضؾلماظؿوبة،مأسـرتمآالصًاموأدؼطؿفممورمبامؼؽوغونمضد

المغـلىمأؼضًامأنماظذؼنموضعواميفماظعـرة،ماذرتطتم..مادلاضقة صارتمضدؼلةمسظقؿة،موشػرتمهلامخطاؼاػا

ؼؽػىمأغفممأدؿفابوام.ماظلؼوط،مصؾقلتمطلمعلؽوظقؿفممسؾىماظذىمأسـرػم إرادتفمماخلارؽةمصىمػذا

 حؼًامإغفممضعػاءمودؼطوا،موظؽــىمأغامضدعتمعائدة:موظؽـهمععمذظكمضدمؼؼولمظـػله ..ظؾعـرة،موضؾؾوػا

رمبام .ظضعػفم،موملمأرحممضعػفم،موطانمواجؾىمػومأنمأريقفمموأذددػممالمأنمأتلؾبميفمدؼورفم

وظؽـهم.متابموشػرماهللمظه إغهمعـلمدائقمسربةمصدممإغلاغًا،مودؾبمظهمساػةمعلؿدمية،مثم..مظوالىمعامدؼطوا

م.ؼرىمضققؿهميفمساػؿهمحيزن

 3 .قبول توبته  إن هذا الحزن يساعد والشك على
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اهلل ضابط اهلى قادز عوى كى غى وقابض بيدة عوى شًاَ اهعامل كوٕ فٔو 

 أب هوجٌيع بلا ًاحتٌوٕ كوٌة االبوة ًّ حِاْ وحب وزعاية

 (27:10ًس  )غري املستطاع عِد اهِاس ًستطاع عِد اهلل 
 : يقول رب المجد يدوع

 (17:5ٖٙ٘  )ابٟ ٙعٌى حتٟ االْ ٗاُا اٙطا اعٌى 
يلفى اْ ُِاَ فى حض اهلل وُطرتيح ِٓان يلفى اْ ُِاَ 
 وُسيح زؤوضِا عوى صدز اهلل وُرتكٔا ِٓان واثقني اْ  

اهلل ٓو ضابط اهلى ،قوبٕ ممووء حبا وعطفا يعٌى فى كى 
.  حني بٔدوء ويتقّ عٌوٕ  فى يقظة دائٌة اليػفى واليِاَ

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 (15:28) ٓا اُا ًعم ٗاحفظوم حٚجٌا ترٓب ٗازدن اىل ٓرٝ االزض 

  :المزمور يقول  

 (5:12ًص )ًّ اجى شقاء املساكني ٗتِٔد اهبائسني االْ ٙق٘ي اهسب اصِع اخلالص عالُٚٞ
مل يقى ًّ اجى صوواتٍٔ وطوباتٍٔ وهلّ ًّ اجى غقائٍٔ حتى هو مل يطوبوا 

... اْ كِت فى حفظ اهلل ضابط اهلى فوّ تطتطيع قوة يف اهعامل اْ تؤذيم

:   فى ذلك يقول الرب لبولس الردول 
   (10:9:18اع )الختف بى تلوٍ ٗالتسلت الُٟ اُا ًعم ٗالٙقع بم احد هٚؤذٙم   

 
 

ىيسػ الصدىق كان فَ السحك ولكك اهلل كان ىعؿل مك اجؽم وفَ اليقت املفا سب 
 اخرجم مك السحك الرفغ املفاصب دون ان ىطؽب ىيسػ ذلم

 ىيقان ىفقنه الرب دون ان ىتخًل ذلم ىعد لم حيتا 
 

حفظ اسخق بك ابرالًؾ  مك النبح ..حفظ داود الفتَ الصغري..حفظ ميسَ ..حفظ الجالثُ فًتُ 

:لا اقا معم واحفظؽم حًجؿا تنلب واردك اىل لنٍ االرض  كالمم لًعقيب اهلارب.....  15:28 
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 الكل ضابط هللا
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يف مجل لنا الًيـ استشند القدىس ميىسًس وأختم البارٍ سارٍ وقد ولدا مك 
أبيىك مسًخًني غفًني وملا تفًح والدلؿا أراد القدىس ميىسًس أن ىزوج 

تزوج أقت أوال وبعد ذلم " أختم وىسؽؾ هلا مجًغ ماهلؿا وىرتلب فأجابتم 
أقا صفعت خطاىا كجريٍ وقصدن أحميلا : " فقام هلا" أتزوج أقا أىضا 

: " فأجابتم قاّؽُ " بالرلبفُ القم ال ميكك أن ألتؾ بالزوُ وخبالصٌ قفسٌ 
: وكًػ ترضٌ أن ترمًين يف فخاخ العامل وتسعٌ أقت إىل خاله قفسم ؟ 

. فقام هلا أن شئت ىكين لم فأجابتم كل ما تفعؽم أقت أفعؽم أقا أىضا 
فؽؿا رأن قيٍ عزمنا وزع كل ماهلا عؽٌ الفقراْ واملساكني وأدخؽنا دىرا 
لؽعنارِ بظالر اإلسكفدرىُ ، ودخل لي أىضا أحد أدىرٍ الرجام وقضٌ 

االثفان عشر سفيات مل ىعاىك إحدالؿا اآلخر 
وملا أثار املؽم داكًيس االضطناد عؽٌ املسًخًني يف عند رّاسُ البابا 

دميرتىيس البطرىرك الجاقٌ عشر واستشند كجريون أرسل لنا القدىس إىل 
أختم ىيدعنا وىعرفنا أقم ىرىد االستشناد عؽٌ اسؾ املسًح فأسرعت إىل األـ 

الرًّسُ وطؽبت مفنا إطالؼ سبًؽنا وبعد ما تباركت مك أخياتنا الرالبات 
حلقت بأخًنا ولي يف طرىقم إىل اإلسكفدرىُ واعرتفا معا بالسًد املسًح وبعد 

 .تعنىبنؿا بعنابات كجريٍ قطعيا رأسًنؿا ففاال إكؽًل الشنادٍ
 

 آًني. ٗهسبِا اجملد دائٌا . صالتٌٔا تلْ٘ ًعِا 
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  ("اهِريوش"عيد اهػٔداء)زأع اهطِة اهقبطية 

  " كووت اهسِٞ ظ٘دن ، ٗآثازن تقطس دمسًا "

 ( 11 : 65 ًص )
 

 ،"بعًد الفريوز اجملًد " حتتفل كفًستفا القبطًُ " أوم تيت + " 

 . وبداىُ عاـ قبطَ جدىد ، وفًم ذكرِ الشنداْ األبطام    
  .(بارك قنر الفًل  )"قًارو أزمي"، وقًل إقنا قبطًُ "الًيـ اجلدىد"كؽؿُ فارسًُ تعفَ " والفريوز + " 

" دقؽدىاقيس" مًالدىُ فَ بداىُ حكؾ األمرباطير الروماقَ القاس284َوقد بدأ تقيىؾ الشنداْ سفُ + 
 قيعًا شدىدًا جدًا مك 40، النِ استشند فَ عنده حني مؽًين قبطَ ، وبؽغت العنابات هلؾ حني 

 اليحشًُ 
 :وترجغ أسباب احتؿام الشنداْ األآلـ ،مك أجل اإلميان املسًخَ، بصرب وفرح وشكر داّؾ ملا ىؽَ +
 .، والجقُ بيعيد اهلل فَ مساه !" مك سًفصؽفَ عك حمبُ املسًح ؟:" عؿق إمياقنؾ – 1
. ،وطؽب الرحًل لعامل أفضل ،وأكجر راحُ وفرحًا"اليقت مفن اآلن مقصر:" احساسنؾ بغربُ العامل – 2
وعدـ التعقد مفم أبدًا ، بل السعَ إلًم ، والصالٍ مك  (29 : 1فًؽبَ ): اعتبارلؾ األمل بركُ عظؿَ – 4

 .أجل معنبًنؾ وطؽب هلؾ الرمحُ واخلاله 
  .(حمبتم أكجر مك أِ شئ مادِ )وبنم الففس واملام مك أجل اهلل :  تففًن تعالًؾ اهلل حبب – 5
 .تربًُ األبفاْ عل اجلدىُ والتضخًُ وامليت مك أجل املسًح :  الدور اهلاـ لألسرٍ – 6
فكاقت ظنيرات الرب ىسيع لبعضنؾ فَ السحين ، وإرسام املالّكُ :  معيقُ اهلل ألوالده األمفاْ – 7

ملساقدتنؾ ، وعك طرىق ارتباطنؾ بكل وساّط الفعؿُ واخلاله ، ومساع كؽؿُ اهلل املشحعُ صباحًا 
 ًْ  .ومسا

 .فَ تضخًاتنؾ  (7 : 13عب )،  (1 : 12عب ):  التؿجل بالقدىسني – 8
ورغؾ قسيٍ العنابات مل ىتعقدوا مك شدٍ التحارب ، أو مك األآلـ الصعبُ ، + 

 البدقًُ والففسًُ ، هلؾ ولكل أبفاّنؾ وذوىنؾ ، وكاقيا ىصؽين فَ السحين ،  
 .اخل ..... وىرتؽين أثفاْ إلقاّنؾ لؽيحيش ، وفَ الزىت املغؽَ ، وأثفاْ الصؽب 

ال تتضاىق مك  :" قتنكر قيم القدىس ىيحفا الدرجَ – اآلن –ولًتفا + 
وتشكر كل الفاس املتعبني لم ،  .وتشكرلؾ ولي فَ سرك " النىك ىصفعين إكؽًؽم

فًؽبَ )وتشكر الظروف الصعبُ ، ألن هلا بركاتنا ، وال تتنمر فَ الضًقات اليقتًُ ، ألن هلا بركات أبدىُ 
1 : 29. ) 

لؽتؿجل بإمياقنؾ ، واألرتباط بالرب مجؽنؾ ،  (7 : 13عب )وأن تداوـ عؽَ قراٍْ سري القدىسني + 
 .فًخفظم وىرعاك ، حتَ الفناىُ ، وتكؽل بإكؽًل اجلناد الروحَ اجملًد 

  . (احتؿام األمل حتَ قًل اإلكؽًل  )" شنادٍ الدـ: "وىنكر لفا األباْ أن الشنادٍ قيعان + 
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 :أِ بالقدوٍ الصاحلُ ، والشنادٍ لؽؿسًح ، بالسري بأماقُ ، بفاْ عؽَ طؽبم " وشنادٍ الفؾ"

 (بني األخيٍ واأللل  )، وفَ كل الًنيدىُ  (فَ البًت والكفًسُ  )تكيقين شنيدًا ىل ، فَ أورشؽًؾ "
 .، بالسري بقدوٍ صاحلُ أماـ كل ألل العامل  (8 : 1أع )" وإىل أقصَ األرض  (اجلريان  )والسامرٍ 

وشرح القدىس بيلس الرسيم بالتفصًل ، ىاذج مك تعنىبات الشنداْ + 
(  عدد ضخؾ ) إذ لفا سخابُ :"ثؾ قام  (11عب ) مك أجل اإلميان 

، ولفخاصر بالصرب فَ (لؿيـ احلًاٍ  )مك الشنيد ، لفطرح كل ثقل 
 اجلناد امليضيع أمامفا ، قاظرىك إىل رًّس اإلميان ومكؿؽم ىسيع ،  
النِ مك أجل السرور امليضيع أمامم احتؿل الصؽًب ، فتفكروا فَ 

 

 ( 12عب  )" وجمالدىك ضد اخلطًُ .....  النِ احتؿل ، لئال تكؽيا وختيروا فَ قفيسكؾ 
 " إن مك حيتؿل كؽؿُ تعًري مك أجل املسًح ، سيف ىفام إكؽًاًل : " وىقيم القدىس باخيمًيس + 

 .ولَ فرصُ لفحؽس مغ الشنداْ فَ عامل اجملد ، باحتؿام أذِ األشرار ، بدون تنمر 
، ُمت عك اخلطًُ  (بدون سفم دـ  )ميكفم أن تصري شنًدًا :"وقام القدىس البابا اثفاسًيس الرسيىل + 

، (شنيٍ الطعاـ وغريلا  )وال تسحد ألصفاـ البطفُ  (اصؿت عفد شتؿم أو الاقتم  )، اقطغ لساقم 
 .... " . (ال تفظر ألمير العامل  )اقؽغ عًفًم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ونصلى مو أجل أى يعطيها الرب نعمة وحلمة ، حتى حنمل الصليب ، 
وحنتمل الظلم مو أجله ، بصرب وفرح وشلر ، 

 . مستهديو على كل وسائط خالصه 
 عام جديد سعيد ، مقرتى بشفاعات كل الشهداء األبرار ، آمني
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سـنـكـســـار 
 الشهر

 
 ؟ ؟ يــــلـاي نصزا

 اىل ما وصلة القديسىن  واحدة انك ال تستطًع ان تصل مزة
 -: سنىات عديدة لذلك اتبع التدرج االتى فى
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وميلِم اْ تسددٓا كجريا  صالة قصرية تِاضبم ضع هِفطم- 1

 . اعٌاقم ًعربا بٔا عّ ًػاعسن ارتاصة ًّ

 هتػػى بٔا ُفطم فال تػسد ٓرة اهصالة فى اوقات فساغم اضتددَ -2
وٓلرا تلطب فائدة  او فيٌا ال يويق ًّ خطايا افلازن فى اهتافٔات

 . االفلاز وتػػى وقتم فيٌا يِفعم زوحيا اهصالة وايطا ًقاوًة  ًصدوجة
 

يتلوٌوْ كالًا ال  عقوم باهصالة اثِاء وجودن وضط اُاع اغػى -3

 اهوقت حيسجم وال تطتفيد ًِة وفى ُفظ... خبالص ُفطم عالقة هة
جبطدن  اقى ًّ اْ تلوْ ًوجودا اْ تِطحب ًّ اهوجود ًعٍٔ فال

 .ًع اهلل فى اهصالة دوْ اْ يػعس احد اًا قوبم فٔو ًِػػى
 

زكوبم طسق  ايطا اْ تِػػى بٔرة اهصووات اثِاء ميلِم-4

احد  هلا او اُت فى اُتظاز الى اثِاء اُتظازن املواصالت او

 . وٓرا فى ُفظ اهوقت يِقرن ًّ اهقوق وًّ املوى

اثِاء جووضم  ميلّ اْ تتوو ٓرة اهصالة اهقصرية املتلسزة- 5

غراء هسوحم اثِاء تِاوي  هتِاوي اهطعاَ حتى تعطى عوى املائدة

 . هػرائة و فى ُفظ اهوقت حتفظ اداب املائدة جطدن

هِفطم  فال تتجآوة وتصٌت وتطبب واْ كوٌم احد اثِاء تالوة ٓرة اهصووات- 6

  ٓدوء وازجع اىل صوواتم ًسة اخسى امنا زد عوية فى اختصاز وفى، اغلاال

 فباالضافة اىل اْ تتوو ٓرة اهصووات واُتعوى فساغم قبى اْ تِاَ ميلّ ايطا- 7

 . احالًم ُقية اهباطّ بػىءزوحى ويتقدع فساغم وتلوْ عٌى اهصالة يِػػى عقوم
 

حتى قبى اْ تقوَ وقبى  تالوة ٓرة اهصووات كرهم حيٌِا تطتيقظ ابدا فى -8

 . ًّ ختاطبة ٓو اهلل او فلس هم ٓو فلس زوحى واوي تػطى وجٔم فيلوْ اْ

 هوصالة اُتٔصٓاوٓلرا تِتصس عوى ًػلوة كوٌا جتد فسصة ضاحنة- 9

 وتتعود اهصالة (اهوقت اهطائع)

 وال صوواتم ارتاصة  اهصووات ال متِع صوواتم باالجبية كى ٓرة- 10

 .فى خػوع اًاَ اهلل واُت واقف



 

سـنـكـســـار 
 الشهر

 

 

 
وبًفؿا كاقت زوجُ الصًاد تقطغ ما  ويف ىيـ.. جاد يف عؿؽم ىصًد يف الًيـ مسكُ .. كان لفاك صًاد مسم 

 ؟..يف بطك مسكُ .. لؤلؤٍ  تعحبت ........ رأت يف بطك تؽم السؿكُ لؤلؤٍ إذا بنا ترِ أمرًا عحبًا اصطاده زوجنا
 ... وذلب بنا إىل باّغ الؽؤلؤ النن ىسكك يف املفزم اجملاور أخن الصًاد الؽؤلؤٍ

لى بعذ دكاوي وبيتي ما ..  إنها ال جقذس بثمن .. لكىني ال أسخطيع ششاءهاااااااااه  وقظر إلًنا جاره التاجر 
لعله ٌسخطيع أن ٌشتريها مىك  لكن ارهب إلى شيخ الباعت في اإلاذًىت اإلاجاوسة أحضشث لك ثمنها

  وعرض عؽًم القصُ يف املدىفُ اجملاورٍ ...وذلب بنا إىل الباّغ الكبري ... أخن صاحبفا لؤلؤتم  
  فهى القادس على ششاء مثل هزه اللؤلؤة ارهب إلى والي اإلاذًىت.. إن ما جملكه ال ًقذس بثمن.. ًا أخي 

 .. ىفتظر اإلذن لم بالدخيم.. وقػ صاحبفا ومعم كفزه الجؿني  وعفد باب قصر اليالٌ
لكني  سؤسمح لك بذخىل خزهتي  ال أعشف كيف أقذس لك ثمنها.. إن مثل هزه الآلليء هى ما أبحث عىه 

  وهزا هى ثمن اللؤلؤة.. خز منها ما حشاء .. سدبقى فيها سذ ساعاث  الخاصت
بل سذ ساعاث كاملت .. ال  فسذ ساعاث كثيرة على صياد مثلي.. لعلك ججعلها ساعخان .. سيذي 

  لخؤخز من الخزهت ما حشاء
قسؾ مؽٌْ  مقسؿُ إىل ثالثُ أقساـ.. غرفُ كبريٍ جدًا  وإذا بم ىرِ مفظرًا منياًل.. دخل صاحبفا خزقُ اليالٌ 
 … وقسؾ بم مجًغ ما ىشتنٌ مك األكل والشرب.. وقسؾ بم فراش وثري  باجليالر والنلب والآللٌْ

 :  الصًاد حمدثًا قفسم
ً
 ؟؟ مارا سؤفعل حسىا

ً
سؤبذأ بالطعام اإلاىحىد .. سذ ساعاث ؟؟ إنها كثيرة حذا

ذ بالطاقت التي جمكىني من حمع أكبر قذس من  في القسم الثالث سآكل حتى امأل بطني حتى أستًز
. الزهب 

ويف طرىقم رأِ ذلم الفراش اليثري  ذلب إىل القسؾ األوم.. حتَ إذا اقتنَ .. ىأكل وىأكل .. وقضَ ساعتني مك اليقت  
ذ بالىىم الزي ًمىحني الطاقت التي فخدث قفسم..  جمكىني من  آلان أكلذ حتى شبعذ فمالي ال أستًز

 (. وغط يف قيـ عؿًق.. استؽقَ ).. فؤي غباء ًجعلني أضيعها.. حمع أكبر قذس ممكن هي فشصت لن جخكشس 
  لقذ اهتهذ اإلاهلت.. قم أيها الصياد ألاحمق .. قم  :  وبعد برلُ مك الزمك

هيا إلى الخاسج  .. وعم ..........مارا ؟؟ .. هاه 
 سذ ساعاث وأهذ في هزه.. هاه .. ما أخزث الفشصت الكافيت هاه .. أسحىكم 
ذ ؤلاستزادة من الجىاهش ..  الخزهت    ؟؟.. وآلان أفقذ من غفلخك جٍش

فدشتري لك أفضل الطعام .. أما كان لك أن حشخغل بجمع كل هزه الجىاهش حتى جخشج إلى الخاسج 
.. وأحىده وجصىع لك أسوع الفشش وأوعمها لكىك أحمق غافل ال جفكش إال في اإلاحيط الزي أهذ فيه 

الاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ... أسحىكم .. أسحىكم .. ال .. ال                            خزوه إلى الخاسج 
 أزأٙتٍ هلّ اهعربٝ مل تِتٔٛ                 ))انتهت قصتنا ((

 لليم ال تعرف قذر رلم الليس.. إىَا كيس ال ٓكذر بجنً  ٍٕ رّحم :تلم اجلٍْرة

. ّاىظر إىل اشتغالليا هلا أىظر إىل عظنتَا إىَا الذىٔا ؟؟: ..أرأٓت تلم اخلسىة

 فَْ الغفلة: فَٕ األعنال الصاحلةّأما عً الفراش الْثري :                               أما عً اجلْاٍر

 فَٕ الشَْات :ّأما عً الطعاو ّالشراب

 صياد الدمك                                   8



 

سـنـكـســـار 
 الشهر

ٗجتٌع اجل٘آس  ٗترتن اهفساش اه٘ثري.. أًا آْ هم أْ تستٚقظ ًّ ًُ٘م  أخٛ صٚاد اهسٌم.. ٗاآلْ 
 فتتخسس ٗأُت ختسج ًّ اهدُٚا ٗٓٛ عٌسن... قبى أْ تِتٔٛ توم املدٝ املٌِ٘حٞ هم  امل٘ج٘دٝ بني ٙدٙم

     ابوُا بيػوي كاًى 
 

                   
إهلٌ،  ترتًب لنا ألًس .اجلدىدٍ السفُ يف عًد أوم لي الصؽًب عًد

  .اجلدىد العاـ قستقبل كًػ لفا واهلاـ 
 .العاـ هلنا كربِ خبسارٍ تيلان لي حًاتفا يف الصؽًب إحًاْ بدون ما جدىدااع إن

  .تيت 17، 18، 19أىاـ ثالث الصؽًب لعًد الكفًسُ وتعًد
  .مارس 19 برمنات 10 ىيـ آخر عًد ولؽصؽًب

ىفصؽين  أقنؾ حتَ األقباط حًاٍ بأعؿاؼ تارخيًا ىرتبط الصؽًب وعًد
 .الصؽًب بعًد والربد احلر بني 

 .مارس 19 الصؽًب عًد قبل تصًػ وال و سبتؿرب 27  الصؽًب عًد قبل تشيت ال فًقيلين

 تصل ذلم أجل مك والكفًسُ .القبطًُ سفتفا أعًاد أوم لي ...والسرور والفرح البنحُ عًد لؽصؽًب قعًد ففخك

 بالشؿيع املزىك الصؽًب الكنفُ وىزف .الصؽًب عًد إىل الفريوز عًد مك الفرح بفغؿُ

 أىقيقات أماـ الكفًسُ تزفم الباكر يف ضعػ، ثؾ أو جنالُ ولًس اهلل قيٍ لي عفدقا الصؽًب ألن املنلبُ مبالبسنؾ

 .املسًح السًد وراْ الصؽًب محؽيا أقنؾ كشنادٍ القدىسني

 : بفسح جٔاد اهصويب
 " اخلطًُ ضد الدـ حتَ" جتالدوا مل أقكؾ تفسيا ال لؽصؽًب، قاظرىك وأقتؾ الضًق الباب مك تدخؽيا أن اجتندوا

  ..." فًفا حيًا املسًح بل حنك حنًا ال" .الجؿر عؽَ حنصل لكٌ جنادا

 .خطًُ  كل صؽب عؽَ قسنر،  

 كل قصؽب ...الشكر وعدـ التنمر، قصؽب والكرالًُ، األقاقًُ، قصؽب النات، قصؽب أجؽنا، مك ىسيع ربفا صؽب

.. .الصؽًب  قعًش أن أجؽم مك ىستخق حًاتفا يف لدف أقيِ لنا ألًس ...حًاتفا بدم املسًح حًاٍ لففام لنا
 .لؽحناد ىدفعفا اهلدف لنا ألًس

 : زبِا وصويب صويبِا

 رفض ربفا قابل وكًػ ...إىل الصؽًب أن اإلميان رًّس إىل قاظرىك" قام لنلم بعض عك ىففصال أن ىفبغٌ ال

 والكرالًُ، البغضُ، وجم يف صؽًبم ربفا أشنر لقد .اجلؿًغ إلًم فحنب الصؽًب، عؽَ بارتفاعم ...لم العامل

 وبنم املطؽق، الصؽًب وإتضاع الالقناٌّ، الصؽًب حبب وقابؽم ...والؽطؾ والسب، والتعًري، والكربىاْ، واألقاقًُ،

  الفالسفُ، حكؾ ربفا قابل لقد .والباصقني الطاعفني ألجل والصالٍ .كؽم العامل عك الصؽًب
 " .الصؽًب وضعػ الصؽًب جبنل والعامل واحلكاـ الرٓساْ وقيٍ
 .1) كي (1الفاس مك أحكؾ اهلل وجنل الفاس، مك أقيِ اهلل ضعػ ألن
  .الباصقني خزن عك وجنم ىرد ومل اليراْ إىل ىرتد مل

 .اإلهلي اجملد ًّ اهلسوب يعادي اهصويب ًّ اهلسوب 

. اإلقسان ابك لًتؿحد الساعُ أتت قد واآلن" :صؽبم ساعُ عك وقام خشبُ، عؽَ مؽم ربفا ألن
 ...باجملد مفنا كل ىفتنٌ اليت الؽنىنٍ بالصؽبان ممؽيْ طرىق عك عبارٍ املسًخٌ وحًاٍ "

  ...القًامُ إىل اليحًد الطرىق لي والصؽًب .لؽؿستقبل ضًاع مفنا فاهلروب ...مدرسُ فالصؽًب
 .األبدن لؽؿيت دخيم لي مفم فاهلروب
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سـنـكـســـار 
 الشهر

 "الطرىق لي أقا"قام لنلم .وصؽبم وجتسده املسًح السًد قزوم إال البشرىُ خلاله طرىق اهلل أماـ ىكك مل لنلم

 ...إكؽًؽم تفقد لئال جنادك يف ترتاخَ قًامتم وال قيٍ فًم اكتشػ بل صؽًبم، عك أخٌ ىا ترتد فال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

  مالحظات

  خير بدون قداسبميكك إقامُ رفغ ام -

  عؽَ األقل ال ىصؽح إقامُ قداس بدون رفغ خبير باكر -

ت شكراابتناالت و ت ىعترب رفغ البخير متنًد او مقدمُ لؽقداس ألقم جمؿيعُ صؽيات و -
  .لطؽب بركُ الرب يف لنه اخلدمُ
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 طقظ زفع اهبدوز

 ) ًا ٙسبق اهقداس(

عشًة  -1

 ) رفغ خبير عشًُ←تسبخُ عشًُ  ←مزامري) وحدات 3قاّؿُ عؽَ  :

 

 تسبخة نصف اللًل -2

 :باكز - 3

(  رفغ خبير باكر← تسبخُ باكر ←مزامري باكر ) وحدات 3عؽَ  قاّؾ
 

 البخىر- 4

  صؽياتفا أماـ اهلل حركُ البخير داّؿًا ألعؽَ لنلم فني ىرمز داّؿًا لصعيد (أ 

 (1: 30خر )البخير و أمره بإقامُ منبح(37-34: 30خر )أمر اهلل بم ميسَ(ب

 : جاْ يف سفر الرٓىا أن املالّكُ ىقدمين خبيرًا هلل (ج
ٗ جاء ًالن آخس ٗٗقف عِد املربح ٗ ًعٕ ًبخسٝ ًّ ذٓب ٗ أعطٟ خب٘زا "

 (3: 8زؤ )"هلٛ ٙقدًٕ ًع صو٘ات اهقدٙسني كجريًا
 



 

سـنـكـســـار 
 الشهر

 
 

 
فضيلة الشهر   لـصـــدق  ا

      ( 25 : 4 أفسس)  " تلوٌ٘ا باهضدق "

 أعرمإهلىمإديمطلمعلققىم،مبأنمؼؾؿزمماظصدقم،م+م

 واظصراحةماظؿاعةم،مصىمطلمطالعهم،مععماظؼرؼبمواظغرؼبم،

 موععمرجلماهللم،موادلرذدماظروحىم،موععمذرؼكماحلقاةم،م

م.وععماظطؾقبموشريػمم

وادلؤعنماألعنيمؼؿؿـلمباظػادىمؼلوعم،ماظذىمذفدمظهماألسداءمبأغهمطانمؼؼولماحلقم+م

 :واظصدقمصؼطم

  (14 : 12 ًس) ،  ( 16 : 22ًت  ) " ٙا ًعوٍ ، ُعوٍ أُم صادق "
 ( 14 : 3 زؤ ) " فٔ٘ اهصآد األًني اهضادق "   
 ( 18 : 7ٙ٘ ) ،  ( 5 : 42إز ) ،  ( 26 : 41 إش ) " اهلل صادق "   
مم(م.25م:م4أفم)م،مم(م14م:م7مطوم2)م،مم(م7م:م3رومم)وضدممتـلمبهمطلمتالعقذهموردؾهم+م

م.موسـدهمطلماحلقممم (9 : 5ًص  ) "بإُٔ هٚس فٟ أف٘آٍٔ صدق  "ووصفمداودماألذرارم+م

مم (16 : 42 تم ) " ٓى عِدكٍ صدق ؟ ":مودألمؼودفماظصدؼقماخوتهم+م
مم.(سنمذكصهمم)وطانمؼعؾممباظطؾعم،مأنمصىمبعضمطالعفممطذبمممم

واظصدقمصضقؾةمذيقؾةم،موحمؾوبةمعنماهللمواظـاسم،موتؾدمصضائلمأخرىمعرشوبةم،موعطؾوبةمعنم+م

طالماجلـلنيم،معـلماظصراحةم،مواظؽالممباحلقم،مواظشفادةماظلؾقؿةم،مواظؿؿلكمباحلؼقؼةم،م

م.وباحلؼائقمادلشاػدةمصعاًلم

م.واظصادقمذكصمعوثوقمصىمطالعهم،موعؤمتنمظألدرارم+م

م.وصىماظعربقةمصادقمم(مبار=مسربؼةمم"م)مصدؼق"موعنماظصدقمُتشؿقمطؾؿةم+م

واظصداضةماحلؼةمػىماظؼائؿةمسؾىمإنازماظوسودمواظعفودم،مواظؿعاعلمبصدقمتامم،مصىماظشروطم+م

م.صىماظعؼودموصىماظزعنماحملددم



 

سـنـكـســـار 
 الشهر

:مصىمػذهماظصػةم،موضدمضالماهللم"مباهللم"موُؼَشّؾهماإلغلانماظصادقم+م

 ( 19 : 45 إش ) " أُا اهسب ًتلوٍ باهضدق "
 

مم(م8ؼومم)،موأعاماظشكصماظؽاذبم،مصفومعـلمإبؾقسمأبومطلمطذابم

:موؼؼولمدؾقؿانماحلؽقممإنم+م

  (19 : 12أَ  ) " شفٞ اهضدق تجُبت إىل األبد ، ٗهساْ اهلاذب إمنا ٓ٘ إىل طسفٞ عني "
مألغهمؼـؽشفمبلرسةم،موخيفلمعنمطذبهم،مبقـؿامُؼؿؿدحماظصادقم،موُؼؽاصأمصىماظدارؼنم،مجزاءم

مم(م.14م:م3رؤمم)صراحؿهموصدضهم،موذفاداتهمباحلقم

م(20م:م4ؼوم1)م،(م15م:م4أفم)وأوالداهللمصادضونمصىمطالعفم،صىمراسؿفمم،وصىمحمؾؿفممهللمواظـاس+

ٗصاٙاٖ ، فٔ٘ كاذب ،  (ِٙفر  )ٗٓ٘ ال حيفظ  (اهلل  ) ًّ قاي إُٟ عسفتٕ "
  (4 : 2 ٙ٘ 1)  "ٗهٚس احلق فٕٚ 

تقؿوثاوسموتقطسم،مواصػًام:موضدماعؿدحماظؼدؼسمبوظسماظردولمتؾؿقذؼهماألدؼػنيماظشابنيم+م

م.وظقؿـامغؿؿـلمبفؿامم.م(م4م:م1تىم)م،مم(م21م:م1متىم1م)"مباظصراحةم"مإؼاػؿام

م"م.ألنمصىماظصراحةمراحةم:م"موؼؼولمادلـلماظعاعىم

م . (3 : 106ًص  ) " ط٘بٟ هوخافظني احلق ":موميؿدحماظؽؿابمطلمصادقم،موذاػدمباحلقم+م
م.مم (3 : 3أَ  ) " (اهضدق  ) ال تدع اهسمحٞ ٗاحلق ":موؼؼولمظكماظربم+م

  م.م(1م:م7عتمم)ممموباظؿاديمدقعاعؾكماهللمبـػسمادلؼقاسم

  
 

م
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 أُا اهطسيق و أُتٍ ال تتتبعوُِى
 

 أُا اذتياة و أُتٍ ال تعيػوُِى
 

 أُا اذتق و أُتٍ ال تصدقوُِى
 

 أُا اهطيد و أُتٍ ال تطيعوُِى
 

 أُا املعوٍ و أُتٍ ال تطٌعوُِى
 

 أُا اهصديق و أُتٍ ال حتبوُِى

 أُا اهسب و أُتٍ ال تدعوُِى
 

 أنتم ال تروننى أنا النور و
 



 

سـنـكـســـار 
 الشهر

 
 
 
 

 ِــــــّاتـــطــخ اعــــبـاّت
  

ُٗجد يف فٌٕ        ًلس، اهرٜ   هلٛ تتبع٘ا خط٘اتٕ، اهرٜ مل ٙفعى خطٚٞ ٗال 
  (32- 21: 2بط 1) بى كاْ ٙسوٍ ملّ ٙقطٛ بعدي..إذ ُشتٍ مل ٙلّ ٙصتٍ ع٘ضًا

 

  :بمنتكى الكمال، ونحن مدروون جميطًا كمؤمنين ألن نتبطكا لدينا أربع خطوات دار فيكا الرب
 

وغواجهماحؿقاجاتماآلخرؼن،موظؽنم إنماألعرمدفلمغلؾقًامأنمغػعلماخلريمواإلحلان "لم يفطل خطيظ ":أّاًل

وظؽنمأنمالمغػعلمخطقةميفم.مصعؾًامأنمالمغػعلمخطقة ألغهمعامزالمصقـاماجللد،مصإغهميفمبعضماألحقانمؼؽون

ظؼدمطانماظربمطاعاًلميفمطلماظظروف،م.مغػعلماخلريميفماظظروفماظلفؾة زروفماظؿفربةمأسظممطـريًامعنمأن

خطقةم زروصـاماظيتمغواجففامجيبمأنمؼؽونماػؿؿاعـاماألولمأنمغؿؾعمخطواته،مأيمأنمالمغػعل وطقػؿامطاغت

.  

ُجربمسؾىمحنومعوجعمعنماألذرار،مظؽنمملمحيدثمأنمدؤااًلم صؿعمأغه "لم يكن في فمه مكر : "ثاىًٔا

 ظؽنمظألدف،مباظـلؾةمظـا.مطؾؿةمخرجتمعنمذػؿقهمطانمصقفامأيمُذؾفةمأومأثرمظؾؿؽر دأظه،مأومإجابةمأسطاػا،مأو

إذًامعام".مالزيت ألين من"و"مأنطم من الزبدة"أحقاغًامعامخيؿػيماحلؼدمواحللدمخؾفماظؽؾؿاتماظيتمػيم

م .أػممأنمغؿؾعمخطواتمذاكماظذيمملمؼؽنميفمصؿهمعؽر
م

واالتفاعاتممصػيمعشفدماإلػاغة "يكدد إذ ُذتم لم يكن يذتم روضًا، وإذ تألم لم يكن ":ثالجًا

وأعامم"مبقى داكتًا"وحنيمُأتفممطذبًامعنمضادةماظقفودم.مصاعؿًا اظؽاذبةموادلفاذيةماحلؼودة،مبؼىمػو

وععمػريودسمادللؿفزئماظذيمدأظهمبؽالممطـريم"ملم ُيجب بذيء"بقالرسم اتفاعفمميفمحضور

وعامأرقبمأنمغؿؾعمخطواتهمصـؾؼىمصاعؿنيميفموجودمطؾؿاتماإلغلانماحلؼودةماظـاجتةم "فلم ُيجبه بذيءم"

م .رؾقعؿهماظشرؼرة عن
 

 إنمبؼاءغامصاعؿنيميفمعشفدماإلػاغةمالمؼعينمأغهمالمؼوجدمرَّدمظؾشر "بطدل كان يدلم لمن يقضي ":رابعًا

جعلماهللمطلماظـؼؿةميفم سؾقـامأنمالمحناولماالغؿؼاممعنمادُلكطئميفمحؼـا،مصؼد.مواحلؼد،مظؽنماظرَّدمُؼرتكمهلل

 (.30: 10عب  )"هٛ اهِقٌٞ أُا أجاشٜ" ؼده،مإذمضال
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سـنـكـســـار 
 الشهر

 
 

 

 
 

 
 

 شنس ة ًقْهاى  هستحقٍي إجعلٌب

Ariten Nempsa Enjwc qen Ouswephmot 

 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 

ًً إت  أٍّّ مب 

إٌسّى 

إٌفْه ًبى  

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

كما نغفر نحن ايضا للمذنبين إلينا 

14 
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 لغتنـــا القبطيـــة



 

سـنـكـســـار 
 الشهر

إم إفسٌتً ُْى أًتٍي مْ اًٌٍتً أّؤّى أًتبى إزؤّا 
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 اللى ٍكْلُ دِ ٓلٌْ  اعتكذ اٌ الزو اللالو

 :  متْافر يف كل بْٔتيا ّكئصيا
 

 متقعد مغ ابفم او بفتم ان متفيتش ىيـ غري -1
.... ال   (مش وانت بتتفرج على  التلفزيون)   وقت خمصص لًنؾ

 لًنؾ بس تكؽؿنؾ عك ىيمم كان ازان وتساهلؾ عك ىيمنؾ خمصيه وقت
 .معنؾ يف مدرستنؾ او كؽًتنؾ واخبارلؾ واىم الؽَ حصل

االقل مخس  عؽَكل ىيـ الزـ تاخد ابفم او بفتم يف حضفم  -2
وتعرب عك مدِ امتفاقم بنؾ واقم  (مرة 12  المشورة بيقولوا)مرات

بغض الفظر عك الفحاح يف الدراسُ الن مش معفَ ان ابين او  فخير بنؾ
اغلب العباقرة والمخترعين )فاشل الن  بفيت مش متفيقُ دراسًا اقم

تبقَ مطؿئك ان  ولكك الؾ حاجُ اقم (كانوا فاشلين في دراستهم
 . والدك لًخشيا املؽكيت

ان تؽعب معنؾ االلعاب  خد اسرتم وخرجنؾ مرٍ اسبيعًا وتعؿد -3
 .النىك حيبيلا مش الؽَ اقت بتخبنا

 واسرتم بالدفْ العاطفٌ  والدكاميا حسس اد -4
 .وااللتؿاـ لكٌ ال ىبخجين عفم خارجا   

 

بيالد عؿنؾ او خاهلؾ  ولكك قارقنؾ بففسنؾ وشحعنؾ  اوالدك التقارن -5
 التشحًغ لم مفعيم السخر ثؾ شحعنؾ ثؾ شحعنؾ الن

 

 



 

سـنـكـســـار 
 الشهر

 
 
 
 

 فسخة حمػية وًػوية
 وبصل مبشور وكبده فراخ انا بعمل ربع / فرخه الحجم اللى انت عايزاه

 /مبشوره وعلبه زبادى للفرخه الواحده وميه البصل وطماطمايه\كيلو كبده
 /زعتر وفلفل اسود وملح ولمون وذره زنجبيل ونص معلقه

 .ولمون بنضف الفرخه كويس وندعكها بملح

 حنضز اخللطه *

 الزبادى والطماطم ونحط المكونات كلها ،البصله حنستخدمها فى الحشوه ومترميش، نبشر بصله كبيره وناخد ميتها
بسيطه عشان تشرب الخلطه من جوه من عند الصدر والدبوس  ونجيب الفرخه ونخرمها خرام، وكل البهارات

 عشان تضمنى انها حتشرب من تحت الجلد وندعك كويس اوى ونحطها فى اصغر حاجه عندك ونحشيها بكل المقدار،كمان
والزم تقلبيها   ساعات مثال3يومها وتسيبيها  وممكن تعمليها فى وانا بعمل كده قبلها بيوم والنتيجه بتكون احسن التتبيله

 ... منها ومترميهاش حنستخدمها وهنا انا فضيت التتبيله ،عشان الصدر اكتر مكان بياخد سوى على وشها

 نبدا حنضز احلشىه*

 من السمن عشان الرز يكون مفرفر مش نحط البصله فى شويه زيت افضل
 اللى قطعتيها وتقلبى عشان متلزقش  واول ما تصفر تحطى الكبد ، معجن

  فنجان3والفرخه بتاخد حوالى  ضيفى الرز ولما تحسى ان لون الكبده اتغير

 وبهارات ملح وفلفل وقلبى  كوبايه ميا وهنا نضيف الرز ومعاه  قهوه رز
 وطبعا الرز ، تبرد عشان ايدك ولما تشرب الميا اطفى وسيبيها ،كوييييس

 ونجيب الفرخه ونحشى بين حيكمل السوى فى الفرن مستواش  حيكون لسه
 عشا متعجنش بس اهم حاجه متكبسيهاش خليها مرحرحه حلوه والحته الى بين الصدر والورك الفرخه  الجلد وجوه

 متسيبيش اى هوى فيها والرز يستوى كويس بس الزم تقفليها كويس اوى بسالكه االسنان وبعد لما تتحشى تقفليها
 اللى كانت الفراخ متبله فيه ونحط عليها شويه صوص من الفرخه ونجيب صينيه وقطعى بطاطس حلقات تحت

وسيبيها فى  وحته سمنه فالحى او ممكن من غير براحتك  كوبايه ميا2ومعاها  ،ونسيب حبه للفرخه نرشهم على وشها

 . براحتها وتتشوى  تستوى250الفرن على درجه 
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 ابونا رويس حجرةضع اجابتك في صندوق 

 فيه جوايز االجتماع القادم

 

 

بسُاًج املطابقات  
 ...ادتديد

 فتػوا اهلتب

 حاول اقرا فتش

واحلل 
يف 

العدد 
 القادم

 

  أغسطساجابة سؤال شهز 
يوسف ....يوحنا الحبيب ويوحنا المعمدان 

النجارويوسف الرامي ويوسف كان من المرشحين 
 للتلمذة 

  



 

سـنـكـســـار 
 الشهر

 ..............................................................................
 سؤال شهز سبتنرب

؟
ً
  ض مً هى الري حازب أباه بكل عىف، وماث في الحسب دون أن ًدزك شيئا

 

 ................................................................................................. أ جابة السؤال

 طبيبك الخاص
 

 كيف تقى ُفطم ًّ اإلصابة باهطعاي؟
 

  عاما، ّأرٓذ أٌ أعرف  ما أٍه الطرق للْقآة مً الصعال؟37 أبلغ مً العنر \س
 

 ًجيب عً هرا الدظاؤل الدكخىز حمدي ًىطف

 أطخاذ أمساض ألاهف وألاذن والحىجسة بكليت الطب جامعت عين شمع
مشيرا إلى أن الظعال ال ٌعد مسضا حتى ًصاب به ؤلاوظان، وإهما ًأحى فى صىزة أعساض جاهبيت  

ىقظم  عىد ؤلاصابت بأمساض مخخلفت، ًأحى فى مقدمتها أمساض الجهاش الخىفس ى وأمساض ألاهف، ٍو

الظعال إلى هىعين أحدهما ٌعسف بالظعال البظيط، وهى ًيخهى بعد فترة قصيرة مع جىاول بعض 

. اإلاظكىاث واإلاهدئاث

ًىطف أهه ٌعسف باطم الظعال اإلاصمً، وهى ًحخاج إلى فترة عالج قد . أما الىىع آلاخس فيقىل د

خطلب الساحت الخامت، وقد ًخطلب الرهاب إلى اإلاظدشفى،  د عً أطبىع ٍو  جٍص

. والبقاء بها إلادة معيىت حتى ًخم الشفاء

: ًىطف إلى .وللىقاًت مً الظعال ٌشير د

 أهميت اإلابادزة بالعالج عىد ؤلاصابت 

بأي مسض جىفس ى، حتى ولى كاهذ ألاعساض بظيطت، كرلك ًفضل البعد عً مصادز الخلىر 

اإلاخخلفت والبعد عً ألاماكً اإلاصدحمت ومساعاة عدم الخغير اإلافاجئ فى دزجاث الحسازة مثال عدم 

. الخسوج مً ألاماكً الحازة إلى ألاماكً البازدة ومساعاة اإلاالبع التى ًسجديها الفسد
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سـنـكـســـار 
 الشهر

 
 
 
 
 

 20/4  ال21/3ٔالوالينح 

  الشيخ الزّدأً + + + هظني هللا ُْ ًفض الورْاظغ

 

 

 

 20/5 الٔ 21/4تزج الْدػاء 

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

 

 
 

 20/6 الٔ 21/5القذيظيي  تزج

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

 

 
 

 20/7الٔ  21/6تزج الوؼرزفيي

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

 

 
 

  20/8الٔ  21/7 تزج داهلٔ الصلية

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

 

 
 

 20/9 الٔ 21/8النارسيي تالنلوح  تزج

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

 

 
 

 20/10 الٔ 21/9الذنيواخ  تزج الؼذارٓ

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

 
 

 

 20/11 الٔ 21/10الوجاُذيي  تزج

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

 
 

 

 

 20/12 الٔ 21/11االطِار  تزج

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

 

 

 20/1الٔ  21/12 تزج الثظطاء

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

 
 

  20/2 الٔ 21/1الوظيخ  تزج خذام

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

 
 

 20/3الٔ  21/2 تزج الذنواء

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


