
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   احة القديس بيصاريون الكبرينيػػمســرى 55 دبتطبرػػػػػػ1

 ػػػػػاستشواد القديس مويسيس وسارة أختىػمســرى 56 دبتطبرػػػ2

ػػاودكسية اختىاستشواد القديسني بنيامني وػمســرى 57دبتطبرػػ3
  نياحة مالخى النبى آخرانبياء العود القديمػ مسري 30ػدبتطبرػ6ػػ

  استشواد القديس بشاي االنطاكيػنســـئ 1ػػدبتطبرػػ7
  استشواد القديس اندريانوسػنســـئ 3دبتطبرػػػ9

ػ   ػػػػػػػػػػ استشواد القديس يوليطةػػنســـئ 4ػدبتطبرػ10
ػػػػػ                                             رأس السنة القبطية للشوداء تـــوت 1دبتطبرػػ12
   نياحة القديسة ثيؤدرة التائب تـــوت 3   دبتطبر ػ14

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاستشواد القديسة صوفيا تـــوت5ػػػدبتطبرػػ16
                                 استشواد القديسة باسني وأوالدها الجالثة تـــوت 11ػػػدبتطبر21

                                                                                                          استشواد القديس لونديانوس تـــوت 15  دبتطبرػػ66
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 *بٌ ضٝؿاد٦ت أليكٞ ضالًَا,َا*اْت تطاٍ ٚايبابا جيٝب
 ػاضطدغحػضضدالم،ػوصوظػػرئغسػاضدالم، صغفػطعػطحبظ+ػ 

 عامجؽتم .المتظـقامأغلمجؽتمألظؼلمدالعًامسؾكماألرض":ػاضصتابػغػولػ

 ؟(.م43،43:م01عت"م)ألظؼلمدالعًا،مبؾمدقػًامجؽتمألصرقماإلغلانمضدمأبقفمم

 :يقول قداسٌ البابا شنوده الثالث ++
وسطاًل،ػطاػأنػشاطتػاضطدغحغظ،ػحتؼػ.ػاضذيػغػعػرضؼػاضطؤطظغنػبػ،ػبدببػإغطاظؼم غػصدػاضدغف+

  اضرب وتحػقػشول.ػضدعاػاضدغفػطنػاضدوضظػاضروطاظغظ،ػوطنػاضغؼود،ػوطنػاضغالدغظػاضوثظغغن شام

ػ(.2:م01ؼق"م)ؼؼدممخدعةمهللتأتلمداسةمصقفامؼظـمطؾمعـمؼؼؿؾؽؿمأغفم"   :
 .االدتذؼادػاضذيػادتطرػإضؼػبداغظػحصمػشدطظطغن،ػدضغلػرضؼػذضك ورصر

حتؼػسؽػاضبغوتػـػبدببػإغطانػبطضػأرضاءػاألدرة،ػطعػبػاءػأرضاءػ صذضكػحدثػاظػدامػـ
 .طؤطظغن األدرةػاآلخرغنػزغر

غحغظػستػفػضدعاػباضطد سطثاًلػغؤطنػاالبنػباضطدغحغظ،ػسغػفػضدهػأبوه،ػأوػتؤطنػاضبظت
اضطدغحؽػطنػأرضائؼاػوطنػ أطؼا،ػوعصذاػغحدثػاظػدامػداخلػاألدرةػبغنػطنػغػبلػاإلغطان

ػ:غطارضؼا،ػحدبطاػشالػ
.مواألممسؾكماظؾـت،مواظؾـتمسؾكماألمم.ماألب ؼـؼلؿماألبمسؾكماالبـ،مواالبـمسؾك"

 (.34:م02ظق)م "وايؿاةمسؾكمطـؿفا،مواظؽـفمسؾكمرياتفا

ػ.ػإغطاظػ اضطؤطنػغجدػطحاربظػذدغدةػطنػأعلػبغتػػضغرتدػرنوصثغرًاػطاػصانػ
ػ:ػوضذضكػشالػاضربػطتابطًاػحدغثػ

 (.43،م41:م01عت) "أعًامأطـرمعينمصالمؼلؿقؼين عـمأحبمأبًامأو.موأسداءماإلغلانمأػؾمبقؿف" 

 :ػوضؼذاػسإنػشوضػ.اإلغطانػوضغسػاضدغفػسؽػاضططاطالتػاضطاطظ صانػغتصضمػرنػاضدغفػضد
م(43:م01عت"م)دالعًامبؾمدقػًا ألظؼلعامجؽتم"

ػ:ػ،ػدبػػػطباذرةػبػوضػ
 (44:م01عتم"م)أؼضًامضداممأبلماظذيمسيماظلؿقات عـمؼـؽرغلمضدامماظـاس،أغؽرهمأغا" 

 :سؽػرظتػػرضؼػاضجبلاضطدغحػبغنػاضظاس،ػسغػولػاضدغدػ أطاػطنػجؼظػاضططاطالتػاضطادغظ

 (.9:م3عت)م"اهللمؼصيدسقن رقبكمظصاغعلماظلالم،مصإغفؿمأبـاء"

م(.م1:م9أش"م)رئقسماظلالم" وشدػُدرؽػاضدغدػاضطدغح

ػ (.03:م2ظق"م)وسؾكماألرضماظلالم"ػ:ػبذرػاضطالئصظػبطغالدهػشاضوا وضطا
م(.م23:م03ؼق)"دالعلمأتركمظؽؿ،مدالعلمأغامأسطقؽؿ "وعوػشالػضتالطغذه

 (.01:م4ؼع)"اظلالم،معـماظذؼـمؼصـعقنماظلالم مثرماظربمؼصيزرعمسي" وشالػاضصتاب

م.(22:م3شؾ"م)ودالم حمؾةموصرح" : وشغلػطنػثطارػاضروح 

 3م



  زٜٚظ ٜعكٛب  / ابْٛا : بكًِ                         
م

وجفم (م413-213دـةم)ععمغفاؼةماظؼرنماظـاظثماٌقالديمتقظلمدضؾدؼاغقسمايؽؿم

واظزجمماضطفادهماظلمحرقماظؽـائسموػدعفاموحرقمطؿؾفام،واظؼؾضمسؾلماالداضػةمواظؽفـة

بفؿمسيماظلفقنموادؿشفدماطـرمعـماٌؾققنمعـماٌلققنيماٌصرؼني،ورردماٌقزػنيم

اٌلققنيمعـموزائػفؿموعـمنامعـفؿمعـماظؼؿؾمغػقاماظلماٌـارؼماظـائقة،صارؾؼم

بداؼةم-ممم213م-اظشفداءموجعؾقامبدءمحؽؿ اٌلققققنمسؾلمسصرمدضؾدؼاغقسمسصر

وطؾؿةماظـريوزمأصؾفامضؾطلمؼرجعمإديم.ممؿماالبراراظؿؼقؼؿماظؼؾطلمذطريمومهقةمظشفدائف

وزؾماظؿؼقؼؿماظؼؾطلمعلؿكدعامم-مبعـكمغفرمعرتؾطةمبؽؾؿةمازعقامايمؼؾاركم(مغقارو)طؾؿةم

سيماٌصاحلمايؽقعقةمحيتمابطؾفماًدؼقيمامساسقؾمهتمضغطماظـػقذماجـيبمواحؾم

ارتؾاطماٌلققنيماالمانمايؼقؼةمانم.اظؿؼقؼؿماالصرنلم0133حمؾفمسيمدؾؿؿربدـةم

باالدؿشفادمارتؾاطموثقؼمصفؿامصػانمؼلريانمععًامسؾلمعرماظعصقرمواالزعـة،صطاٌامػـاكم

.محػازامسؾلماالميانمواظعؼقدةواظروحقاتمواظطفارةمالبدعـماظضقؼاتمواالضفاداتم

مم-:مواظؽؿابمؼعؾؿـا

م.8:63رو"اننا من اجلك نمات كل النيار  "
مانمؼؽقنمضدمضؾؾمضؿـاممصاظذيمضؾؾماالميانمباٌلقحمالبد

م.انمؼصطؾغمبصؾغةاٌلقحممسيمضؾقلماظصؾقبموذرطةماالعف

  ؟ ايّٝٛ َاذا قدَت يتػازى آبا٥و ايػٗدا٤ ايرٜٔ قدَٛا حٝاتِٗ بآنًُٗا

اظربمؼلقعمؼـؿظرمتؼدعاتؽمعرةمؼـادؼؽماسطينمضؾؾؽموذاسركموالتؾددػامسيماواػاتم

ممخارؽة،وعرةمؼطؾبمعـؽمسشقرك،موضؿؽماظذيمؼـؼضل

ماعقرطـريةمؼؼقلمظؽماغامصنيمغصقيب،وعرةمؼؼقلمظؽمادؼينسيم

م    ....اغؽارمذاتذقؼةمم

 4م"اليوو اٌ مسعته صوتُ فال تقضوا قلوبكه"

 عصر االستشياد



م

 

 + ىياحة أىبا بزصوو العزياٌ ) 5 ىضـــئ( +  
 

 ويف مثل ٍذا اليوو مً صية 3311 ش .

. -عرياناألنبا برسوم ال -تنيح القديس العظيم الكامل في محبة اهلل    

وأعفمعـمسائؾةماظؿؾانموٌامتـقحمأبقاهم.موظدممبصرموطانمواظداهمؼلؿلماظقجقفمعػضؾمطاتبماٌؾؽةمذفرةماظدرم

ادؿقظلمخاظفمسؾلمطؾمعامترطاهمظفمصؾؿمؼـازسفمبؾمتركماظعاملموساشمسقشةماألبرارماظلقاحمخارجماٌدؼـةمزيسم

سؾاءةمعـماظصقفمعؼؿدؼامسيمذظؽمباظؼدؼسماألغؾامبقالمدـقاتمؼؼادلمحرماظصقػموبردماظشؿاءموملمؼؽـمؼؾؾسمدقيم

أولماظلقاحمثؿمحؾسمغػلفمسيمعغارةمداخؾمطـقلةماظؼدؼسمعرضقرؼقسمأبلماظلقػنيمعدةمسشرؼـمدـةمعالزعام

األصقاممواظصؾقاتمظقؾمغفارمبالمصؿقرموطانمسيمتؾؽماٌغارةمثعؾانمػائؾمصعـدمدخقظفمرأيمػذاماظـعؾانمصصرخمضائالم

ؼلقعماٌلقحمابـماهللمايلمنمأغتماظذيمأسطقؿـاماظلؾطانمأنمغدوسمايقاتمواظعؼاربموطؾمضقاتمؼامربلم:م"م

اظعدومأغتماظذيموػؾتماظشػاءمظشعبمإدرائقؾماظذؼـمظلعؿفؿمايقاتمسـدعامغظروامإديمتؾؽمايقةماظـقادقةمصاآلنم

ثؿمردؿمذاتفمبعالعةم"مقحشمأغظرمإظقؽمؼامعـمسؾؼتمسؾماظصؾقبمطلمتعطقينمضقةمبفامأدؿطقعمعؼاوعةمػذاماظ

اظربمغقريموخمؾصلمممـم.متطأماألصعكموايقاتموتدوسماألددمواظؿـنيم:م"ماظصؾقبموتؼدممدمقماظـعؾانمضائالم

وردؿمسؾقفمبعالعةماظصؾقبم"مأؼفاماٌؾاركمضػمعؽاغؽم:م"مثؿمضالمظؾـعؾانم"مأخافماظربمغاصرمحقاتلمممـمأجزعم

صؼالمظفم.ملموملمؼـؿفمعـمصالتفمحؿكمهقلماظـعؾانمسـمرؾعفموصارمأظقػامورؾبمعـماهللمأنمؼـزعمعـفمرؾعفماظقحش

عـماآلنمؼامعؾاركمالمتؽقنمظؽمضقةموالمدؾطانمأنمتؤذيمأحدامعـماظـاسمبؾمتؽقنمعلؿأغلاموعطقعامٌام:م"ماظؼدؼسم

.ميبمسيماىبمصأزفرماظـعؾانمسالعةماًضقعمواظطاسةموصارمععماظؼدؼسمطؿامطانماألددمععمداغقالماظـ"مأضقظفمظؽم  

ثؿمرؾعماظؼدؼسمعـماٌغارةمإديمدطحماظؽـقلةموأضاممصابرامسؾلمايرمواظربدمسيماظصقػمواظشؿاءمحؿكمادقدمجؾدهم

وسيمأؼاعفميؼمباظشعبماٌلققلماضطفادم.معـمطـرةماظـلؽمواظعؾادةموظؾثمسؾلمذظؽمدمقمزيسمسشرةمدـةم

أعامػذاماظؼدؼسمصانماظقاظلمضؾضمسؾقفموضربفم.ماظزرضاءمسظقؿمإذمأشؾؼتماظؽـائسموأظزمماٌلققققنمبؾؾسماظعؿائؿم

وٌامأصرجمسـفمذػبمإديمدؼرمذفرانم،موأضاممصققمدطحماظؽـقلةموزادمسيمغلؽفموتؼشػفموملم.مطـريامثؿمدفـفم

ؼلؿؾدلمسؿاعؿفماظؾقضاءموطانمحؽاممذاكماظقضتمعـمأعراءموضضاةموشريػؿمؼزورغفموؼرونمسؿاعؿفماظؾقضاءموملمجيلرم

وضدماطـرماظؼدؼسمعـماظطؾؾةمواظؿضرعمإديماهللم.مؿمأنمؼؾزعفمبؾؾسماظعؿاعةماظزرضاءمالنمضقةماهللمطاغتمععفمواحدمعـف

ظؾشفداءماألبرارموطانمسؿرهمإذمم0144حؿكمردمشضؾفمسـمذعؾفموٌامأطؿؾمدعقفمتـقحمسيمذقكقخةمصايةمسيمدـةم

.مذاكمدؿنيمدـةمصدصـقهمسيمدؼرمذفرانم  

. نـــــــــــيــآم .. .ا ــــــــنــعــون مــــــــــكـــه تـــالتـــص  

م

م
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م

م

 داخؾلم،مميؾؽماهلدوءمسؾقف أسؿؼماظؼؾبماظذيمؼعقشمسيمدالممعام

 إغفمؼلؿؿدمدالعفمعـماظداخؾم،م...م،موطؾمضقؼاتماظعاملمالمتزسففم

م.ظذظؽمصإنماظظروفماًارجقةمالمتزسزسفم...موظقسمعـماظظروفماحملقطةم

ؾماظظروفمختضعمٌشاسرهم،مختضعمظؼقةمضؾؾفم،مويلـمهؽؿفمسيماظؼقيمجيعمؾاظرجم,

 طـمرحبماظصدرم،ظذظؽمأؼفاماالخماظعزؼزم،مطـموادعماظؼؾبم...اغػعاالتفموالمخيضعمػقمهلام

م.طـمسؿقؼًامسيمداخؾؽم،مالتػؽرمسيماظضقؼةماظيتمأصابؿؽم،موالمسيمأضرارػاموعؿاسؾفام

 .صالو اليفط وراحتَا  فَذا يعنل على، .بؾمصؽرمسيمإجيادمحؾمهلؾمم

وطؾمضقؼةمهلامعدىمزعينمتـؿفلمصقفمصؽرمسيمحؾم...ضعمسيمغػلؽمأنمطؾمضقؼةمهلامحؾم

وثؼمبروحماإلميانمأنماهللمسـدهمحؾقلمطـريةم،موأغفمضادرمأنمؼعقـؽموأنمحيؾم.مظضقؼؿؽم،

م.وتذطرمضقؼاتمدابؼةمضدمحؾفاماهللم،موعرتمبلالمم.مذيقعمعشاطؾؽم

م..مظشقطانمسيماظقأسم،مأومأنمؼصقرمظؽماألعرمععؼدًامالمحؾمظفمعـمأنمؼقضعؽما4ٚاحرز 

م.صإنماإلغلانماٌؤعـمالمؼقأسم

اٌؤعـمؼعرفمأنماهللمعقجقدم،مواغفمإظفمرحقؿم،مورريؿفمشريمحمدودةم،موػقمضابطماظؽؾم،م

سؿاًلممموؼعؿؾؾمذلءمحلـًام،موالمبدمأغفمدقؿدخؾموانماهللمؼدبرمط...مواظعاملمطؾفمسيمضؾضةمؼدؼفم

ظذظؽمصانماٌؤعـمؼلرتؼحمسيمأسؿاضفم،موؼؾؼكمسؾكماظربمطؾمػؿفم،موؼلؿقدسفمذيقعم

م...اذؽاالتفم

ماظضقؼمإذنم...مظقمطانمعؿلعًام،معامتضاؼؼمعـفام.ماظؼؾبمعؿلعًام،معامذعرمأغفامضقؼةممٚيٛ نإ

اإلغلانماظؼقيمسيماهللمػقاظذيمؼصؿدمأعامم...سيمضؾقبـام،موظقسمسيماظعقاعؾماًارجقةم

مصاٌشاطؾم.مواإلغلانماظضعقػماظذيمؼـفارمأعاعفام،مؼزدادمضعػًام.مؽاالتم،مؼزدادمضقةماالذ

وظؽـفامتؼقيمذكصًاموتزؼدهمصالبةوحـؽةم،موتضعػمذكصًامآخرم،موتزؼدهم...مػلمغػسماٌشاطؾم

م.إغفقارًاموخقرًاموحزغًام

 ظذظؽمطقغقامأضقؼاءمعـماظداخؾ،موخذوامعـماظضقؼاتمعامصقفامعـمبرطة،
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 امل٤ًُٛ بايطالّ ايكًب املط٦ُٔ 

 



م.ظؼدممسحماهللمباظضقؼاتمعـمأجؾمصائدتـاموغػعـام .سمعامصقفاماملوظق

م:وسيمذظؽمضالماظؼدؼسمؼعؼقبماظردقلمم

 ((.احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة  )) 
م.إنماٌؤعـمؼشعرمأنماهللمضدممسحمظفمباظضقؼةمعـمأجؾمغػعفم،مظذظؽمؼػرحمباظضقؼةم

روحقةمأسؾكمعـماحؿؿالماظضقؼاتم،موػلماظػرحمباظضقؼاتمإنموبفذامؼؼدممظـاماظؽؿابمدرجةم

ممصقفامألغؽمرمبامترىماظضقؼةمصؼطموالمترىماًريماإلهللماظؽاعـ.ماٌلأظةمهؿاجمإديمإميان

 :و فً كل ضيقٌ أن التجارب التً يسمح بوا هللا  لوا شروط منوا 

 َ انوا علٍ قدر احتمالكم 

 وأيضًا كل تجربٌ معوا المنفذ 

 بد توول للٍ نفعكم َ لن أحسنتم استدداموا وانوا ال. 

طؾم.مإنماهللمسيمحمؾؿفمظؾؾشرم،مالمؼلؿحمأنمهؾموربةمبإغلانمؼؽقنماحؿؿاهلامأطـرمعـمراضؿفم

واظؿفاربماظؼقؼةم،مالمؼلؿحمبفاماهللمإالم.ماظؿفاربماظيتمؼلؿحمبفاماهللمػلمسيمحدودماحؿؿاظـام

م...ظؾـاسماألضقؼاءماظذؼـمحيؿؿؾقغفام

م:أذيؾمضقلماظؽؿابمعام

ولكن اهلل أمين ، الذي ال يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون ، بل سيجعل مع  )) 
 ".618 11كو   1(("التجربة المنفذ ، لتستطيعوا أن تحتملوىا  

  والتجارب هً مدرسٌ للصالة. 

مإغفامتدربماإلغلانمطقػمحيينمرطؾؿقفمأعامماهللم،وطقػمؼرصعمضؾؾفم

م...ظؾًاماظعقنمعـماهللم،ماظذيمضؾؾمأنمؼرصعمؼدؼفم،مرا

.له،  من ال معٌن                                               ..هو معٌن           
من ال رجاء له ،...........                                        ورجاء           

. صغٌري القلوب   .................                                   عزاء         
.الذٌن فً العاصفة ...................                                         ومٌناء   
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 اجاااااالزوووو إتيكيت

 



 
 

 ثكت٘ حت٢ ٜهتطب  عٓ٘, ايػسٜب َػاعس ايطسف اآلخس إْطإ نجريًا َا ٜساعٞ نٌ
 ..!!يهٔ ٚاحرتاَ٘ ٚتكدٜسٙ,

 

ظطبػؼاػطعػأعلػ وال، عػاآلخرغنوأصولػاإلتغصغتػط ضطاذاػظحرصػرضؼػتطبغقػشوارد+
ػ بغتظاػوأشربػاضطػربغنػضظا؟

 

  .تعآًَا َع إْطإ عصٜص عًٝٓا,ٜعٝؼ بٝٓٓا إذ ضتٔ غايبًا ال ًْكٞ بااًل يطسٜك١
 

ظضػؽػباالػ والػبؼم وضطاذاػظحرصػرضؼػأالػظجرحػطذاررػاآلخرغنػوظباضغػسؽػاالعتطام+
 صدػأوػبعغرػشصدػوالػظحاولبػ ضطرغػظػتطاطضظاػطعػذرغكػاضحغاةػسظجرحػطذارره

  االرتذارػضػ؟
ألظظاػظطتػدػأنػأصولػاإلتغصغتػ أم علػألظظاػظغترضػسغػػأنػغتغؼمػوأنػغداطح؟+

 اضعرباء،أطاػاضجغاءػواضعضظظػوشضظػاضذوقػتدتططلػطعػاألشرباء تطبقػسػطػحغنػظتطاطلػطع
طذاررػاضطرفػوطراراةػػاضطتبادل إنػتحػغقػاضدطادةػاضزوجغظػغتطضبػطراراةػاالحترام.

 ػ؟اآلخر
 

االتؿام ع٢ً زتُٛع١  يريو جيب ع٢ً نٌ شٚدني يف بدا١ٜ حٝاتُٗا ايصٚد١ٝ
ٚذيو يٝخرتّ نٌ غسٜو غسٜه٘  َا تجسٟ ب٘ اذتٝا٠ ػٌُ نٌت دَٔ ايكٛاع

   , ٜٚػعس بكُٝت٘
أٚ    االعتراز ملٔ أخطأ يف حل اآلخس ملدايـ َجٌا اتؿام ٜٓؿرٖٙٓاى  ٚيٝهٔ

يف صٓدٚم ٚيف ْٗا١ٜ نٌ غٗس ٜؿسؽ  ٜٛضع إلزضا٤دؾع َبًؼ َٔ املاٍ ي
  . يعػا٤ ايصٚدني يف ارتازج ٜٚطتؿاد َٔ ايٓكٛد املٛدٛد٠ ؾٝ٘, ايصٓدٚم

وأصحاب اهعقىي املشتنرية واهيت  اهدين وًن قىاعد األخالق اهيت حيث عوًها-
 :إتًلًتًا يشًٌها اهبعض

 

  . قبٌ ايدخٍٛ إىل ايػسؾ١ جيب طسم ايباب أٚ االضت٦رإ  -
  ايبٝت أٚ ايػسؾ١ أٚ ايطٝاز٠ ًْكٞ ايتخ١ٝ عٓد ايدخٍٛ إىل- 

  االْصساف؟ ٌٖ ٜسٜد غ٦ًٝا قب4ٌ ارتسٚج َٔ ايػسؾ١ ْطأٍ َٔ ؾٝٗا-
  .ْػري َٛضع٘ مما خيص غسٜهٓا ْعٝدٙ إىل ٚضع٘ األٍٚ عٓدَا ْكًب غ٦ًٝا أٚ-
   .ختصٓا ال ْكسأ خطابا أٚ ٚزق١ ال  - 

  . خذٌ خس ؾًٝعترز ي٘ بدٕٚإذا أخطأ أحدْا يف حل اآل  -
   .ايًّٛ إذا اعترز املدط٧ ؾًٝكبٌ اآلخس اعترازٙ بدٕٚ اإلنجاز يف  -
  . خازد١  اضتدداّ أيؿاظ عٔ اذتدٜح جيب إٔ ٜهٕٛ ٖاد٥ا بعٝدا  -

    . ٚتكدٜسٖا ٚعدّ اإلقالٍ َٔ غأْٗا احرتاّ ٖٛاٜات ايطسف اآلخس -
    . ١ مماث١ًبعصبٝ ال تكابٌ عصب١ٝ أحدْا ٚاْدؾاع٘  -
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    . أٚ َٓاقػ١ ال داعٞ رتًل املػهالت ٚايٓبؼ يف املاضٞ أثٓا٤ نٌ خالف  -
  . تًكا٤ ْؿط٘ ٜٚؤدٟ نٌ طسف املطًٛب َٓ٘ َٔ  , تكطِٝ ايعٌُ بٝٓهُا  -
ؾكٌ اذتل   , ارتطاٜا عدّ ايهرب َُٗا ٜهٔ األَس أٚ ارتطأ ؾايهرب أبٛ  -  

  .غري دازح١ٚيٛ نإ َسًا, يهٔ بطسٜك١ يطٝؿ١ 
  .ضباب اذتدٜح بٝٓٓا جيب إٔ ٜهٕٛ ٖاد٥ًا ٚسترتًَا, ٚيٝظ ؾٝ٘-

-ٍٍ   .َٔ حيتاج إىل ْصٝخ١, ْكدَٗا ي٘ حبب ٚبال تعا
ًّت َٓاضب١ ضعٝد-   .٠ ألحدْا ؾًٓػازى مجٝعًا ؾٝٗا إذا ح
 أدا٤ ١َُٗ ٚاحتاج يًعٕٛ ؾًٓعاْٚ٘ دٕٚ إبطا٤ إذا عذص أحدْا عٔ-
  .ٜطًب َا ي٘ , ٚيٝؤد نٌ َٓا َا عًٝ٘, قبٌ إٔؾًٓكطِ ايعٌُ ؾُٝا بٝٓٓا-
ٚز٣ٚ قص١ غاٖدْاٖا َعًا  اآلخس إذا حتدخ أَاّ ايٓاع, ٚال ٜهّرب أحدْا-

  .ٜهًُٗا نُا أزاد ؾٓكص َٓٗا غ٦ًٝا أٚ شاد, بٌ ْدع٘
  .َا حيب٘ يٓؿط٘ ٚيٝعٌُ ع٢ً زاحت٘ قدز اضتطاعت٘ ؾًٝذب نٌ َٓا يػسٜه١-
  .هس اهلل دًَٚا ٚادبايصرب ع٢ً ايػدا٥د عباد٠, ٚغ-
  .ٚايجك١ باهلل ٖٞ أضاع ايٓذاح ٚايٝكني ايصال٠-
ٚاملصاح ضسًا أٚ  ؾًٝٓادِ نٌ َٓا األخس بًكب حيب٘, ٚال ٜسؾع ايهًؿ١ يف اذتٛاز-

ٚطاع١ االصتٌٝ ال تكًعٗا ايسٜح  األضس٠ اييت تتهٕٛ ع٢ً ستب١ ايكدٜس...دٗسًا
 ناْت قٛتٗا َُٗا

 **سعيد بزواج000كم بإتيكيت مع متنياتي ل**            

 

 4بطهٜٛت حد٠ٚ ايؿسع بايػٝهٛالت١
 :المقادير

 بودرة  ربع كوب سكر /  حرارة الغرفة كوب زبدة بدرجة/   رشة ملح/  كوب و نص دقيق 2
مقطعة الى  ربع شكوالتة طبخ /  شاى فانيال ملعقة /  وردملعقة شاى روح اللوز او ماء / 

  .لوز مجروش نصف كوب/   قطع صغيرة جدا او مبشورة
  :الطريقة

روح   ثم نضيف السكر و نخلطه جيدامع اضافة تضرب الزبدة جيدا حتى تصبح مثل الكريمة -

 .اللوز أو الماء و الفانيال
هيئة     الدقيق و يخلط مع اللوز المجروش و الشوكوالتة المبشورة و تشكل على ثم يضاف -

  .حدوة الفرس
بالشكوالتة  لتشكيل تدخل إلى الفرن حتى تنضج و تترك تبرد ثم تغلفو بعد النهاية من ا -

  .البيضاء و السوداء و السكر البودرة
إلى الفرن حتى تنضج و تترك تبرد ثم يغلف طرفها  و بعد االنتهاء من التشكيل تدخل

  . بالسكر أو الشوكوالتة البيضاء بالشوكوالتة السوداء والطرف األخر
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 0:م049عزعقرم...متعرصينمظؽـينماسرفمطؾمذلءمسـؽم ال رمبامأغت

 2 :049عزعقرم ... أسرفمعؿكموؾسموعؿكمتؼقم

 4:م049عزعقرم...مأسؾؿمطؾمررضؽم 

 31-29 :10 عؿك ... حؿكمذعرمرأدؽمععدودة

 23:م0تؽقؼـم...مألغلمخؾؼؿؽمسؾكمصقرتلم 

 21:م03أسؿالم ... وتقجد بلمهقكموتؿقرك

 5-4 : 0ارعقام...مؾؾمأنمتؿشؽؾمسيمبطـمأعؽمسرصؿؽمحؿكمض

 02-00:م0اصلسم......مضؾؾمتأدقسماظعاملم اخرتتؽ

 01-03:م049عزعقرم...معؽؿقبةمسيمطؿابلم اسؿؾارًامألنمطؾمأؼاعؽ ملمتقجدمصدصةمأو

 26 :17 أسؿال...موالدتؽموأؼـمدؿؼقؿم سؾؿتمعقسد

 14 :13 عزعقر...مصـعؿؽمبطرؼؼةمتدسقامظؾعفبم 

 04:م049عزعقرم ... مبطـمأعؽغلفؿؽمسي

 6 :71 عزعقر...موأخرجؿؽمؼقمموظدتم

 16 :3ؼقحـامم0...مأغامايبماٌطؾؼم ظلتمإهلامبعقدًاموشاضؾًامبؾ

  0:م4ؼقحـامم0...موألغلمأبقكم ورشؾيتمأنمادؽبمحمؾيتمسؾقؽمصؼطمألغؽمابين

  00:م3عؿكم ... ُأسطقؽمأطـرمعـمأنمؼلؿطقعمأيمأبمارضلمأنمؼصيعطل

  31:م3عؿكم....ماظؽاعؾم األبألغلم

  03:م0ؼعؼقبم...مؼديم طؾمسطقةمصايةمتـاهلامتأتلمعـ

 44-40:م1عؿكم....مألغينمأحؾؽمحمؾةمأبدؼةم

 01-03:م049عزعقرم...ماظشارئم المهصكمطرعؾ أصؽاريماواػؽ

 03 :4صػـقام...مواغلمابؿفجمبؽمصرحًام

  31:م42ارعقام...مأتقضػمسـمصـعماًريمظؽم ظـ

 3 :09خروجم...ممثنيمسـديممألغؽ
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 يا بين ...  :-



 30 :42ارعقام...مُأرؼدمظؽماألصضؾمعـمطؾمضؾيبم

م4:م44ارعقام...موعذػؾةم سظقؿة وُأرؼدمأنمُأرؼؽمأعقر 

 29 :3تــقةم...مإنمرؾؾؿينمعـمطؾمضؾؾؽمدؿفدغلم

 3:م43عزعقرم...مودأسطقؽمدصيؤلشيمضؾؾؽم تؾذذمبل

 13 :2 صقؾيب...ماظرشؾاتم ألغينمأغامعـمأسطاكمػذه

 21 :4اصلسم...متؿصقرم أغامضادرمسؾكمأنمأصـعمألجؾؽمأطـرمممامتلؿطقعمأن

 03-01:م2تلاظقغقؽلمم2...مألغينمدـدكماألسظؿم

 3-4:م0تلاظقغقؽلمم2...معشاطؾؽم أؼضاماألبماظذيمؼعزؼؽمسي أغا

 18 :34 عزعقر...ماظؼؾبمأطقنمضرؼؾًامعـؽم سـدعامتؽقنمحمطؿ

م00:م3اذعقاءم...مظؼؾيبم ًاطؿامحيؿؾماظراسلمايؿؾمريؾؿؽمضرؼؾ

 3-4 :20رؤؼةم...مساغقؿفمسؾكمػذهماألرضم عامدأعلحمطؾمدععةمعـمسقـقؽمودُأزؼؾمطؾمأمل ؼقعًا

 

ماٌزاعري :طاتبعـم

 

 

 

 

 

 

Pa iwt أبي بايوت Pec iwt أبوها بيس يوت 

Pek iwt أبوك   بيك يوت Pen iwt أبونا بين يوت 

Pe iwt أبوك   بي يوت Peten iwt 
بيتين 

وتي  
أبوكن-أبوكم  

Pef iwt أبوه بيف يوت Pou iwt أبوهن-أبوهم بوو يوت  

 لغتنا القبطية
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 ان شعرت أنك وحيد وانفض الناس عنك 

 و أنشغل كل واحد بأموري الخاصة أو شعرت

 ...بقسوي من حولك واهمالهم لمشاعرك 

 و الشماٌ طال ٌوإ                                       , بو ٜػعس اهلل ألٕ تتضاٜل ؾال 

 يأت مل ولكً بأٍتناو                                                                        يضنعك أىُ فأعله اهلل يضتجب مل

 . ييتظزصلواتك ماسال   وٍو طلبتك لتخقيق الوقت

 باألكثر بل الطلبة حتقيق هو تظن كما ليس فاهلدف 
 . السماء فى مكانك على لتحصل كنفس وخالص الروحية حياتك منو 

 فعندما تعجز تمامًا, ال تفكر فى الحلول لمشكلتك 
 يرسل اهلل حاًل ال تتوقعه

 قديشًه و ًالئلته يرسى فهى هم اخلاص تدبريه و ًشًئته حبشب بم يعتنى اتركه
 فال,  قىية هلٍ وصداقتم                             إميانم جيد عندًا خاصة خلدًتم

 أجى ًن خاصة و صوىاتم                                هرتفع وتنتهزها إال فرصة نترت
 .يةاجلشد قبى اهروحًة أحتًاجاتم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "شْا عاٚشأعٌُ َؿادأ٠ ملساتٞ يف عٝد دٛا"َس٠ ٚاحد قاٍ يصاحب٘ 

  هلا إٜ٘؟ ٖتع4ٌُ "صاحب٘ 

  ...حٛدٜٗا ايصني

 ايصني ايعاغس تٛدٜٗا ٜا زادٌ ؾ٢ عٝد دٛاشنٛا4صاحب٘ 

 !!!!اٜ٘؟ أَٚاٍ ؾ٢ عٝد دٛاشنٛا ارتُطني ٖتعٌُ

 ...........................أخرٖا سٚحٖ

اضحك  نكتة

 كركر
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ًاًادًاــــاب دــــــيوح شـــــــم اــــان ًا .........ًا  



 

 الراىب الزوج

 

. .ؾ٢ حٝاتُٗا َتػابٗإ اُْٗا ْػعس                                                                             شٚدإ صاذتإ.... عٓدَا ْكابٌ

ؾاُْٗا  ايػهٌ حت٢ ٚإ ناْا شتتًؿإ ؾ٢ صٛزٙ ايسدٌ ٚاملسأ٠ ادتًُٝ٘ غهًُٗا ٚحت٢... بٌ نالَُٗا... طسٜكتُٗا

ايصٚج  ٚجتد ٚغريٙ.. ٚنٝـ ٜص٢ً.. َٚاذا ٜانٌ َت٢ ٜعٛد شٚدٗا دٝدا ؾتذد ايصٚد٘ تعسف ٜػعساْو باُْٗا َتُاثالٕ

دٕٚ حت٢  جتد ايصٚد٘ تػعس ٚتتعسف ع٢ً شٚدٗا ... ٚنًُا متس االعٛاّ ٚغريٙ... َٚت٢ تبتطِ ...ٜعسف َت٢ تبه٢ شٚدت٘

 ؟؟مثل ٍذا ٍل صادفت   اخٛات٢ ٚيهٔ بٌ ٚحت٢ َٔ زا٥خت٘ ... َٔ طسٜك٘ حدٜج٘...خطٛٙ قدَ٘  َٔ  إ تساٙ

   ԜԅԜ ӿԜԅ     ӺԜ Ӻ ӺԜ Ԛ Ӻ  ԚӺ Ԝ  ӺԜ 

ԓ   ӺԜ  ӱ Ӻ Ԝ ԛ ..  Ӻ  ӺԜ Ӻ  ӺԜ   

Ӻ    Ӻ   ӽԄ    Ԛ  Ӻ   ԛ Ԝ !!!.. Ԝ

  ԑ  ӺԃӺ ӺԄ    Ԝ  Ԝ ԛ  ԜԄ   Ԓ Ԝ  

 ӺԄ  ԛ  Ԝԅ Ӻ Ԝ  Ԝ Ӻ Ӻ ӽ  Ԝ  ӺԄ Ӻ  Ԛ Ԝ Ӻ  

ԄӺ  Ӻ Ӻ Ԍԅ    Ԍ Ӻ Ԝ ӴӺ ӺԜ Ӻ Ԅ  ԄԜӺ Ӻ  Ӻ  

 ԛԂ  Ԃ Ӻ   Ӻ   ԓ Ӻ    ӱԜ  Ԃ   Ԝ Ӻ ԃ 

 Ӻ Ԅ Ӻ ӿԜ Ӻ ԃԜ  Ԓ ӺԂ Ӻ   ԜԄ ӴӺ    ԛ  Ӻ ӽ Ԝ ԓ 

Ӻ ӺԜ Ӻ   Ԅ Ӻ ӿԜ Ӻ   Ԝ   ԛԄ ԅ Ӻ  ԚӺ Ӻ Ӻ ӿԜ Ӻ

Ӻ Ԇ Ӻ ӺԜԜ Ԓ ӺԂ ӿԜ Ӻ Ԝ ԛ    Ԝ  ӻ Ӻ Ԃ  ӺԄ Ԝ 

 Ԇ Ӻ Ԛ Ӻ Ӻ   ӺԜ ԛ ӺԜ ԓ Ӻ Ԛ Ԅ   ӺԂ Ԝ Ԍ Ӻ   ӺԜ

Ԛ ӺԂ Ԛ Ӻ   ӽӺ  ԛ  Ԝ  Ԝ  Ԇ Ӻ Ӻ Ӻ ԉ Ԍ ӺԜ  

Ӻ Ӻ ӿԜ Ӻ Ԇ ԜԄ Ӻ Ԓ ӺԂ Ӻ  Ӻ Ӻ   Ԝ  Ӻ ӿ    Ӻ

ԛ   ӿ  Ԛ   ӻ    ӽ  Ԝ Ԓ ӺԂ Ӻ     ԚӺ

   ӻ Ӻ Ԓ ӺԂ Ӻ Ӻ Ӻ Ӻ Ԝ Ӻ Ӻ ԌԂԜӺԜ  Ӻ   Ԇ Ӻ

ԝԜ Ӻ   ӻ Ӻ Ԓ ӺԂ Ӻ ӺԜ Ԇ ԜԄ   Ԝ ӻ Ӻ ӿԜ Ӻ Ӻ Ӻ  ԚӺ Ԃ Ԝ

  ԃӺ  ԁ!!!... 

    ӽԜԂ  

ԛ     Ԛ   ӳӳ Ӻ   

 Ӻ....Ӻ Ԝԅ Ԝԅ Ӻԃ  Ԇ Ӻ Ӻ Ӻ ԚӺ Ӻ  ӽ  ӽӺ      Ԝ

 Ԝ Ԝԅ   ӽ  ӽӺ   Ԝ Ԝԅ ԄӺ   Ԝ   ӽ  ӽӺ  Ԝ

 Ӻ  Ԝ Ӻ Ԝԅ  Ӻ Ӻ 

ԛԄ Ӻ Ԝ Ӻ   ӽӺ  ԛ   Ӻ Ԇ ԜԄ Ӻ Ԝԅ   Ԝ   Ԝ 

  ԛ   Ӻ Ӻ ӿԜ Ӻ  ԛԄ Ӻ Ԝ    

 ӺԄӺ!  ӽӺ  ԛԄ Ӻ   Ӻ ԛ  ԚӺ ԚԜԂ Ԝԅ    Ԝ   

ԛԄ الراىب الزوج Ӻ     Ӻ. 

 

 لبار وتلك الزوجه هى مثال الزوجه الكتومه ا هذا الزوج هو مثال الزوج الصالح... اخواتى 

 . للسر الباره
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 ... خربات حكيم صغنون خالث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 احلوار مً آداب

صؽرمطـريام موهدثمضؾقال،مموادؿـؿجمرقؼال،م    

والتفؿؾمطؾمعامتلؿعفمصؿـ...م  اٌؤطد 

أغؽمدؿقؿاجفمسيماٌلؿؼؾؾم  

 
 

 

 مً آداب املعاملة

مذكصمعـمأضربائفمصؼط المهؽؿمسؾك

صاإلغلانمملمخيرتمواظدؼفمصؿامباظؽ..م  

 بأضربائف

 
 

 

 مً آداب احلديث يف التليفوٌ

ابؿلؿمومأغتمتؾؿؼكم سـدعامؼرنماظؿؾقػقن

صانمحمدثؽمسؾكماظطرفماآلخرم...مماظلؿاسة

 غرباتمصقتؽ دريىمابؿلاعؿؽمعـمخالل

 
 
 

 

 مً آداب االعتذار

دالمترتد ...ممسيمأنمتؿأدػمٌـمأخطأتمسيمحؼف 

سيماغظرمظعقـقفمواغتمتـطؼمطؾؿةمآدػمظقؼراػامو

 سقـقؽموػقمؼلؿعفامبأذغقف

 
 

 

 مً آداب الكفاح يف احلياة

،ممايقاة سـدعامختلرمجقظةمسيمرحؾة  

واغفضمصقرام...مم المختلرماظؿفربة  

 اظـفاح علؿؾشرامأوديمدرجات

 
 
 

 

 مً آداب الشواج

صعـدعام...مم تزوجمعـموقدماحملادثة

اظعؿرمدؿعرفمأػؿقةمذظؽممؼؿؼدممبؽ

 سـدعامؼصؾحمايدؼثمععمعـمهبمضؿة

 أوظقؼاتؽمواػؿؿاعاتؽ
 

 

  مً آداب احلب

إظقفموضؾماغؽم إذامأحؾؾتمذكصامصاذػب

...ممإالمإذامطـتمالمتعـكمعامتؼقلمصعال...ممهؾف

قـقؽمبفردماظـظرمسيمس ألغفمدقعرفمايؼقؼة  

 
 

 مً آداب الضداقة

تدعرمصداضؿؽماظصغريةم المتدعماألذقاء

صاظصداضةمايؼقؼقةم،مماظغاظقةمععماآلخرؼـ

المؼدرطفمإالم...مماظؾشر تاجمسؾكمرؤوس

 اًاوؼة دؽانماىدرانماًاظقةمواظؼؾقب
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 Ϊ͑΄ ͟ ͮ Ά͘" Ω͑ ͚΅Χ ρ Ά͖͒ " σ"Ώ͚͠΅Χ ρ Ά͖͒ "Ω͑ ͚΅Χ Γσ Ώ͚͠΅Χ Γ ξ΅ ρΆ͖ͫ Γ .
 ρΆ͖ͫ ρΧ η;ͺ γ ΅ ͮ η ͖͞ Ωί ͚σσ Ωί͚Χσ ρ Ά͖͒ Ώ΄ ͟ ί͘σ͖ ρ΄΅σ ρΣ ο͕ Ω͑ ͚΅Χ ξ΅

Ώͫ͑ ͺ ΏΌί͕Σ Ω͑ ͚ ΑοͫͺΣ Ω͑ ͚ ξ η͖ͭ 

 -4  إضِ ايػسن١غسن١ دّ ٜطٛع املطٝح* 

) пЮмцϜ ЀнϫжϼнЪ ϣЮϝЂϼ̸̷ :̸̽( 

 -4 صاحب ايػسن١*  

" сϧЮϜ ϢϽуϫЫЮϜ йϧϡϳв ЭϮϒ ев ϣг̮ϲϽЮϜ сТ сзО нк рϻЮϜ 
ϱуЃгЮϜ Йв ϝжϝуϲϒ ϝтϝГϷЮϝϠ ϤϜнвϒ еϳжм ϝлϠ ϝзϡϲϒ . бϧжϒ ϣгЛзЮϝϠ

днЋЯϷв"  
) ЁЃТϒ ̹:-̻̿( . 

 -4 ايتهًؿ١

 " рϻЮϜ ̭ϜϹУЮϝϠ йϧгЛзϠ ϝжϝϯв етϼϽϡϧв  ϝжϝϯв 
ϱуЃгЮϜ ИнЃуϠ "              ) йувмϼ ̺:̹̻(  

   

 -4 َا ٖٛ ايضُإ

 :ي اوعد اهلل الصادق في كلمته الحي

 "ϹуϲнЮϜ йзϠϜ ЬϻϠ пϧϲ бЮϝЛЮϜ  ϟϲϒ ϜϻЫк йжц  
йЮ днЫϦ ЭϠ йϠ евϕт ев ЭЪ ЩЯлт ъ сЫЮ ϣтϹϠцϜ ϢϝуϳЮϜ )" ϝзϲнт ̺:

̸̽(  
   

 -4ؾه١ًُ اهلل تكٍٛ... أغهس ايسب  

 " ϼнзЮϜ сТ еуЃтϹЧЮϜ ϨϜϽув ϣЪϽЇЮ ϝзЯкϒ рϻЮϜ ϞфϜ етϽЪϝІ .
йϧϡϳв еϠϜ ϤнЫЯв пЮϖ ϝзЯЧжм ̪ϣгЯЗЮϜ дϝГЯЂ ев ϝжϻЧжϒ рϻЮϜ .

ϝтϝГϷЮϜ дϜϽУО йвϹϠ ̭ϜϹУЮϜ йуТ ϝзЮ рϻЮϜ" ) сЂнЮнЪ ̸:̸̹ - ̸̻(  
   

ػ...لالػتؤج...
 .اجلس مع نفسك وراجع حساباتك وثق في الخالص المجاني الذي قدمو لك الرب  

انيض من تكاسلك وقدم  ....واآلن ماذا انت ف اعل لكي تستفيد من ىذا العزاء،
 تعيداتك هلل واذىب الي أب اعترافك

 والتزم بق انونك الروحي 
25 

 -: ًاتأمين حياة مجان
 



 
 
 



 

 اع افا    ة

أنا  يا ي   ا      و   ,     ا  ا    ب      ك ي       
   ا  ي و    ي  ....

 ...     م      يا ي  ن أ      ي    ن أ   أب   تعلمت أنو  

     أ           ت  أ ت   ب و   تي  ....تعلمت أنو

أ              ا  , ي    نا           ن أنت    ي ا
  ا  ا   ي و أنا  ي   ايا  ي ت    و      ا   ن  تي ي .....

       ي     أني  بي  ا       ي ف     ا   ن  و ي 
......... 

      م    ي    ي             ب ك    و  

ب      ا با        ب  ه  ي  ي       .... 

  ......أنا الشمعة احترق و بانتها  حياتي  كتمل انتصارى

 ن /      نس   وت 

 

 ωΦ♥Φωϲبهٞ ايك  ً ب ٜωΦ♥Φωϲ 

ԎԎ  ӺԂ ԌӺ    Ӽ Ӻ ӿӺ Ӷ ԌԄ ֖ 

     Ӻ ӺԜԂ ӺԜ ԓ ӺԜ   

 Ԝ ӿԜ Ӻ ԒԜӽ   
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 * املرأة احلكيمة  *
  

Ώ͘σ  -اضطرأةػاضحصغطظػ ΄ Ώ͚͑͘· ρσ΄͖ ΐ΄΅-                          Ώ ͞ͻ· μ ͖ͭ ρΧ ΐʹ͕·Ό 

ΊͭΆ οΆ͑ͭ ͖ μ ΄ ξαί͖ ΐ΄΅ Α Ί э;ͬσ ο͘ ΅Χ                                             Α 
Ί͕͖ͭ͟ Ϊ͑ΆσэͭΆ͕ Ί͗ί͚͖͑ .Γ ρ΄΅σ  Ί эͬ ΐ΅͑ͭ ͖ 

ο͘ ΄ ςΠ͑Ό ͕΄ δί͖͜ Γ ΐ ͚ Α ͑Ή͖͑ΆσэͭΆ͕! 
  φ͑;͚ Αρͬ ο͘ ΅Χ ί͕ͭΌ ρΧ ΐʹ͕·Ό Π͑Ό ͕΄΅Χ . ρΣ Ψ͚Ό Γ Ί ͭ ͕η͕ ρ΄΅σ 

ΩΣ Ά΅Χ ςίσ;͖ ! αΧ Ά ͕͑͞ ͠Όσΐэͬ Ωα͕͑ͬ :-  

م

 (.24،22:م3أفم(م)4:00طقم0"م)اظرجؾمرأسماٌرأة "

͑Ήэ͘ ΅ θͻ͚͖ ΏΆ ΄͚΅Χ ΩΣ Ά΅Χσ Ί ΆΧ ΄... ͑Ή·͕͒ ς ͖ͭ͟ Γ ρ΄΅σ ΑΊͭ·;͖ ρΣ ρ΄ΆΌ ν͚΅Χ ο͑͘Ά ΐͺ
ςίσ;͖!...΅͚͑ ΐͺσΏ νͫ  ΐэͬ φ͑;ͫ  ςίΌ͖ Γσ ΑΊэΆ͚  ͖Ί;ͫ .. ΑΏ ͘α͑͜΅Χ Ίͺσ θ αί;͖σ

Ί·ͬ μͻ͖͜ ρΣ οσ͚͖͑σ ρ͑΄ΆώΧ αίͽ ΐэͬ . Ί͕͑͞·Ό ρ͑΄ ρΥσ ΑΪΆ͖͠ ΪΆ͠΅Χ Ί͕͑͞·Ό ρ͑΄ ρΥ
ξ͚͖ͫ ξ͚ͫ΅Χ .ρ͑΄ ρΥσ ςασ͚͑  ͖αΧσ͚ӭ́ φΧίͭ Ά͞. 

͑Ά͕ ο͘ ΅Χ ͑Ή͚α͑͠ ͞ ΑΏ;͗σ ΩίσΆ ͑ΆΉ· ͕ Ϊ·͑΄ ρΥ Ί͕ͭ Ό.ΩίσΆ΅Χ ΩΰΈ ί͘σ͖ π΅ ρΥσ ΐΈ οσ͚͖͑ Α
͑Έί͘σ͖ ρΣ .ί͘σ͖ ΑΏ; ΅Χσ ΩίσΆ΅Χ σ͘ ΐͺσ ͑ΆΉэ΄͑͟Ά ͑Ή͕ ρΔ͚Ό ΐ ΅Χ Ώ͚Χ ͠΅Χ . ΩΣ Ά΅Χ οσ͚͖͑σ

 ͑Ή͘σ ΅ ρσ΄͖ ρΣ"(.01:2تؽم)ضالماظؽؿابم طؿا"مععقـًامغظريه 

 ρσ΄͖ ασΆΘΧ τΣ ΐͻͺ"َٙعًٝٓا ْعري" 

ΐͺ η;ͺ γ ΅ ίΓσΘΧ Ώ ͕ ͖ ΐͺσ Α ο ·Ά΅Χ ΩαΧίΥ .ΩίΌίͬ ασΆΣ ΐͅ φ͑ͫΌΣ ο͕: -

ٚإٕ ناْت املسأ٠ ع٢ً داْب . َػانً٘ اإلدتُاع١ٝ ٚايػدص١ٝ ؾ٢ ضٝك٘ ايٓؿط٢ , ٚؾ٢( 

. تتدخٌ ؾ٢ حٝات٘ بعُل, ٚتكدّ ي٘ ايسأ٣ ايطدٜد ميهٔ إٔ,َٔ ايرنا٤ ٚاذته١ُ

 (.ٚتعسف َت٢ تعًُٛنٝـ املِٗ أْٗا تدزع ْؿطٝت٘, ٚتهطب ثكت٘,

ΐͅ ΏΆΧ́ Χ̈́σ Ψ͚ Χ̈́ ρ͕ φ͑·βΧσ͖ π;͖ ΧΰΉ͕σ ͑ΆΉ͖͑ ͚....ΔͺΏ΅Χί΅Χ π͕͑͞ ΑΏΆΧ ΄΅Χ ͮ ͫΌ Ψ͚΅Χ  . Γσ
ΐэͬ φ͑͠  ͚ΑΨ͚ Χ̈́ ͖ͮͫ ΏΆΧ́ Χ̈́ ΨσэηΆ΅Χ πΧ ͚ΓΧ. 

ίΌί͟ πΧ ͚͕͑ Ϊͽσ΅Χ γͻ· ΐͺσ Αν Άͬ Ψ͚͕ ΊэΆ͖͑ͭ ρΣ ρ΄ΆΌ ͑Ά·Υ.  π͕͑͞ Ί΅ ͑ΉΆΧ ͚Χ ί;ͻ͖ Γσ
͑ΆΉ· ͕ Ώͻэ΄΅Χ Ώ΅ΧβΥσ Ώ΅Χί΅Χ... 

͛͠·Σ Γ ͑·Χ ρ͑͘ Χ̈́ ίͻΌ Ϋ͚͕ Αφ͑Ά͑Ά͖ Ώͻэ́̈́Χ Ώ̈́Χβ͔͕ φ͑;эηΆ Ώͻэ΄΅Χ ͮͺ ͕ Α ͜Ν΅ ͑ΆΉ·Ά ο΄ πΧ ͚Χ 
͑ΆΉ· ͕ !!α͑Ή·Υ ʹ͕ Ώ͘σΧ̈́ Ϊ͑ͽΔͭ Χ̈́ θͻ͚Ό ͮ·Ά ά͑  ͞σΉͅ ΑπΒ͑ͽ πΧ Γ͚Χ ων͕эͅ .  ο΄ ρ΄ ΅σ

Γσ ͑Ή̈́σ;Ό ΏΆэ́ ό ΐͅ νͽίΌ Α͜ ΚΧ ͬ ͑͟Ά ΐэͬ φ͑͠Ό͚  ͑ΆΉ·Ά Λη͜Ό. 
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 ريـجـيــم رواد الـفـضــــاء
 
 . ه الجمووريىذا المقال تم نقلى من جريده
املطتددَ٘ ؾ٢ ضالح  ميهٔ إ تتخه٢ُ ؾ٢ ٚشْو ٚ ٢ٖ ايطسٜك٘ "بالنقاط  "

ؾ٢ إ  ؾُٔ ٜسغب. ادتٛ االَسٜه٢ ٚ قد طبل ٖرا ايٓعاّ ع٢ً زٚاد ايؿضا٤ 

ضاع٘ ٚ  42ْكط٘ خالٍ اٍ (  05) حياؾغ ع٢ً ٚشْ٘ عًٝ٘ إ ٜانٌ َا ٜطا٣ٚ 

ضبٛع عًٝ٘ إ ٜانٌ َاٜطا٣ٚ نًٝٛ دساّ ؾ٢ اال 4ؾ٢ إ ٜٓصٍ بٛشْ٘  َٔ ٜسغب

ضاع٘ اَا َٔ ٜسٜد شٜادٙ ٚشْ٘ عًٝ٘ إ ٜانٌ َا  24 ْكط٘ خالٍ اٍ( 25)

 .ضاع٘ 42ْكط٘ خالٍ اٍ ( 05)ٜطا٣ٚ 
تطبغقػعذاػ طاعرػاضػبالوىػادتاذػاضطالجػاضطبغطؼػبجاططػػاضػاعرهػاظػػخالل/ػوػغذغرػد

 ارغنػبدالػطنػاضدصراضظظامػرضؼػاضذخصػاضذىػغرغدػاظػاصػوزظػػانػغدتخدمػاضدص

 .اضطادى

  :و ميكن حشاب النقاط كالتاىل

 صؿس=  طقبماظشقربفماظعادى*

 صؿس=  (اظؼطعفماظقاحدهم)ماغقاعماظلؿؽموماظدجاجماٌطؾقخم ذيقع*

 ْكاط 0=  اظؾقبقام،مضطعفماظؽؾدم،محؾفماظطؿارؿم،مرؾؼمصغريمعـماظلؾاغخ اظؾلؾفماًضراءم،*

 ْكط٘ 1=  فــــضـؾقـاظ*......... ْكط٘ 40=  برتؼال طقبمسصري*

 ْكط٘ 44=  (حؾفمواحدهم)ماظؾطارسماٌطؾقخفم*

 ْكط٘ 10=  (واحدهم)ماظؿنيماجملػػم*

مْكط٘ 1=  اٌاسز عائفمجراممعـماظقزم،ماظدجاجم،ماظؾطم،*

 ْكط٘ 11=  ذقربفماظطؿارؿماظطازجف*......ْكط٘ 11=  ذقربفماًضار*

 ْكط٘ 13=  جراممعـماحملشك231 *..ْكط٘ 45= ذقربفماظؾؼقلماًضراءم*

 ْكط٘ 42=  رؾؼمصغريمعـماظؽرؼؿمطراعؾ*.ْكط٘ 44=  عـماظؾطقخ ذرحيف*
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اليوم مع المسيح  برجك  

 

̻/̷̹الى  ̺/̸̹برج الماليكة   
األنبا باخومٌوس . " اذا جعلت توكلك على هللا فأنه ٌخلصك من جمٌع شدائدك   

 

62/5الى  62/4برج الودعاء   

                      . " أن نطلب أشٌاء من هللا و ال نطلب هللا نفسه كأن العطٌة أفضل من العاطى من السهل 

القدٌس أغسطٌنوس           

 

62/6الى  62/5برج القدٌسٌن   

.طوبى لمن ال ٌقتنى شٌئا غٌرك . ٌارب أنت غنى مقتنٌك و خزائنه و كنزه   

"القدٌس ٌعقوب السروجى "   

 

62/7الى  62/6برج المعترفٌن  

 أعمال هللا ال ٌجب أن تنسب إلنسان خاصة و أن اإلنسان نفسه من أعمال هللا
"القدٌس كبرٌانوس "   

 

62/8الى  62/7برج حاملى الصلٌب   

                                                                                       .حٌث ٌنبت االتضاع ٌتفجر مجد هللا 

"القدٌس مار اسحق السرٌانى "     

 

62/9الى  62/8برج الكارزٌن بالكلمة   

.القلب المتضع كالوادى المنخفض الذي سرعان ما ٌمتلئ من ماء الروح   

"القدٌس أغسطٌنوس"   

 

62/22الى  62/9برج العذارى الحكٌمات   

"                                                              .اإلنسان المتواضع ال ٌغضب أحدا و ال ٌغضب من أحد 

"القدٌس دوروثٌؤس   

 

62/22الى  62/22 برج المجاهدٌن  

قال الشٌطان للرب أترك لً األقوٌاء فأنى كفٌل بهم أما الضعفاء فال أقدر علٌهم ألنهم ٌشعرون بضعفهم 
. فٌحاربوننى بقوتك   

"القدٌس ٌوحنا ذهبً الفم "   

 

62/26الى  62/22برج االطهار   

"                           .من ال ٌحتمل الشتٌمة فلن ٌحتمل الكرامة كذلك ألن الشتٌمة أقل ضررا من الكرامة 

ثاوس والقدٌس تٌم  
 

62/2الى  62/26برج البسطاء   

 ٌلزمنا أن نعرف متى نصمت و متى نتكلم ، و كٌف نصمت و بماذا نتكلم 
"القدٌس مار اسحق السرٌانى "   

 



62/6الى  62/2المسٌح برج خدام   

 ٌجب أال نطلب فقط لكً نجد بل أن نحتفظ بما نأخذ ألن كثٌرٌن فقدوا ما أخذوا 
"القدٌس مار اسحق السرٌانى "   

 

62/3الى  62/6برج الحكماء   

.لو أننى أرضٌت الكل لوجدت نفسً تائهة على باب كل واحد   

"القدٌسة سارة"   

  

 

 

 


