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   بـؤوىة استصَاد القديس أىبا موسى األسود  42قوؾقوك1

   س مار بقطر بً روماىيوسبـؤوىة استصَاد القدي 77قوؾقو 2

كاستصَاد القديس اباٍور ، أبا بيصاى  بـؤوىة 79 قوؾقو4
 استصَاد القديسة افروىية الياسكة   ابيب1 قوؾقو6

  ابيب ىياحة القديس تداؤس الرسول 7 قوؾقوك7ككككك
  ابيب استصَاد القديسني الرسولني بطرس وبولس وفطر صوو الرسل5  قوؾقو14
كالقديسة ثاؤدوسية ومً معَا وابيب استصَاد القديس اوملباس أحد السبعني رسوال 6 قوؾقو 11
كىياحة القديس شيودة رئيس املتوحديًابقبك5قوؾقوكك12

   ياحة القديس العظيه االىبا بيصوى كوكب الربيةابيب ى 8 قوؾقوك13

   ابيب استصَاد القديس مسعاٌ كلوبا أحد السبعني رسوال9قوؾقو 14

 ابيب استصَاد القديس اباٍور السرياقوسى  14قوؾقو19

 ابيب استصَاد القديس بروكوبيوس   11 قوؾقو   41
 َاد القديس كرياكوس وأمُ يوليطةابيب ىياحة القديس االىبا افراو السرياىى استص 15قوؾقو22

 ابيب استصَاد القديسة أوفينية  17قوؾقو   42

 ابيب استصَاد القديس يعقوب الرسول  18قوؾقو   43

القديس أىبا بضابا و ابيب استصَاد القديس بطالٌ الطبيب  19قوؾقو   44

 ابيب استصَاد مارييا الصَيدة  72قوؾقو   13

 اىوب اليَيسىاستصَاد ابابٌب  22ٌولٌو  13

 
 

 

ار ـــسـكـنـس
 الشهر
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 انت تسال والبابا يجيب
 

 ؟ك(ك7814ؾو"ك)إصـطواكؾؽمكأصدؼاءكؿنكؿالكاؾظؾم"ؿاكؿطـىكؼولكاؾدقدكاؾؿدقحك

 اؾؿالكاؾذىكـقتـقهكؿنكاؾظؾم،كأوكؿنكاؾخطقظكعؿوؿًا،كقؿؽنك فل

 صدؼاءك؟خقرًا،كأوكـؽدبكبهكأ أنكققبؾهكاؾؾه،كأوكـصـدكبه

ؼؼؿـقفماإلغلونمعـماظظؾؿمأومعـمأؼيمخطقيم ظقسمادلؼصقدممبولماظظؾؿمػـو،مادلولماحلرامماظذى

وضدمضقؾمصكم.معـؾمػذامادلول،موالمتؼؾؾفماظؽـقليمأؼضو إنماهللمالمؼؼؾؾ.مصفذامالمؼؼؾؾفماهلل.مأخرى

  ادلزعقر

"ممووردمصكمدػرماظؿــقف

تؼدممإديماظؽـقلي،متلخذم اظعطوؼوماظؿك...مصوهللمالمؼؼؾؾمسؿؾماخلري،ماظذىمؼلتكمسـمررؼؼماظشرم

مصكم موتذطر ماظـؿور"برطي، مأوظقجقي مصكم" ماظؼرابني"أو ماهللم"أوذقي مأعوم ظذظؽمصننمػـوكمسطوؼوم.

وضدم.ماهلل،مإذامسرصًمأغفومأتًمعـمعصدرمخوركء تدخؾفومإديمبقًعرصقضي،المتؼؾؾفوماظؽـقلي،موالم

مادلقضقع مذرحًمضقاغنيماظردؾمػذا معولم إذنمعو. مأصدضوء؟ ماظذىمغصـعمعـف معولماظظؾؿ ػق

م.ماظظؾؿمظقسمادلولماظذىمتؼؿـقفمعـماظظؾؿ

مصؿومععـكمػذا؟م...مإمنومػقمادلولماظذىمتؼعمصكمخطقيماظظؾؿ،مإنمادؿؾؼقؿفمععؽم

م؟م"عولمزؾؿ"ادلولممؼلؿك وعؿك

إغفومعؾؽم.مصوظعشقرمظقلًمعؾؽؽ.ماظعشقر ظؼدمأسطوكماهللمعواًل،موأسطوكمععفموصقيمأنمتدصعم:مثال 

تؽقنمضدمزؾؿًمعلؿقؼقفو،مودؾؾؿفؿمإؼوػومبودؿؾؼوئفوم صنذامملمتدصعفو.مظؾرب،معؾؽمظؾؽـقليموظؾػؼراء

وطذظؽمادلولماخلوصم.مبفمألصقوبفو،مػكمعولمزؾؿمحتؿػظ ػذهماظعشقرماظؿكمملمتدصعفو.مععؽ

م.احملؿفزةمظدؼؽ بوظؾؽقرمواظـذورموطؾماظؿؼدعوت

م:مؼؼقلماظربمصكمدػرمعالخكماظـؾكم

مم .م

مواظـذور مواأل إنمادؿؾؼقًماظعشقر متؽقنمضدمزؾؿًماظػؼريمواظقؿقؿ مععؽ، مأصقوبفوواظؾؽقر .مرعؾي

وصرصؽمػذامادلولمصكمعومخيصؽ،محيقىمزؾؿًومظؾقًم.معـمزؾؿؽمهلؿ وػؿمؼصرخقنمإديماظرب

وميؽـمأنم.متدصعمظفمػذامادلول،ماظذىمػقمعؾؽمهللموأوالده،موظقسمظؽ اهلل،ماظذىمطونمجيىمأن

مسـمطؾمعول موؼؼعقنمصكمعشو غؼقلمػذا ماظػؼراء، محيؿوجمإظقف مبقـؿو مسـدكمبالمعـػعف، طؾمعؽـقز

م.بلؾىماحؿقوجفؿ

 إعطهكؾؾؿحتاجقنكإؾقه،كوددكبهكأعوازفم،كقصقروا.كإذنكإصـدكؾككأصدؼاءكؿنكؿالكاؾظؾمكفذا

 ػتططى(.ك1381ؿالك)كوقدؿدكاؾؾهكدعاءفم،كوقبارككؿاؾكك.كبهذاكأصدؼاءكؾك،كوقصؾواؿنكأجؾك

 أؽثركوأؽثر
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كرب المجد يسوع إلَى هسؤال هام يوجه
 

 ؟؟...... ين ِاْأحتب..... أحتبين ِا  
 

 ابونا رويس يعقوب: بقلم 
 

م"مأحتؾين:مم"مضدميًوموجفمربماجملدماظلمالمظؿؾؿقذهمبطرسمضوئاًلمثالثمعراتم+

م"مأغًمتعرفمطؾمذلءمأغًمتعرفمإغلمأحؾؽم"مم:مصلجوبفمبطرسمم

ماظطوضيم مألنماحلىمػق مسطوء مبذلمأو مؼؽقنمػـوك ماظؼؾىمالمميؽـمأن ممتأل مسؿقؼي مضؾؾقي بدونمحمؾي

ؾذهم،متلفرماألممبػرحمجقارمرضقعفوموالمتـوممظحملرطيمظؼؾىماإلغلونموػقماظذيمحيقلماظؿعىماظؽربىما

م.اظؾقؾمطؾفمإذامتعىمأومعرضم،مواألبمؼعؿؾمظلوسوتمرقؼؾيمظريتؼلممبلؿقىمأدرتفموجيقىمعؿطؾؾوتفؿم

طؾممصوحلىمػقماظؼقىماحملرطيماظيتمتؿقضػمسؾقفومعلريةماظشكصموغشورفموتضققؿفموبذظفمسـدعومؼلعك

م...معـماظزوجنيمإلراحيماظطرفماألخرموعـمالمحيىمملمؼعرفماهللمالن

 ( .1ِّ4:8" )اهلل حمبٖ"
 

مأغطؾؼمبطرسماظردقلمبؽؾمتلطقدميفماخلدعيمبعدمعومحتددتمحمؾؿفموبعد+

مأنمأدرهماظربممبقؾؿفموأسودهمإديمرتؾؿفمومحؾفمعلؽقظقيماخلدعيموتعؾؿمعـمعـطؾؼماحلىمأغفمم

 (.4::8رُ" ) نن أحبوا ِعظم إىتصارىا بال" 

 (.1ِّ3:8) " بٍنا قد عرفوا احملبٖ أن ذاك ُضع ىفسٌ ألجلوا فوخي ِوبغٓ لوا أن ىضع ىفّسوا ألجل األخّٔ "
 

أعطها أى حنبك يا مو .. ست الرسول بطرس سيارب أيقظ احملبة يف قلوبها نفس احملبة اليت أ
 .. أحببتها أواًل 

 . بل حمبتك اليت تغنرنا بهاأعطها أى نقدم ولو القليل مقا
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(أبــيب 46) ى ــسـوب اليهيــاباىالقـديــس اد ـهـشـتـاس  

 

 

(معرطزمرؾكوم)موظدمبـفقليم.ميفمعـؾمػذاماظققممادؿشفدماظؼدؼسمأبوغقب  

ماظعؿرم معـ مبؾغ مودلو متربقي مأحلـ مربقوه مرحقعنيموضد مروػرؼـ مأبقؼـ عـ

غقسمضدمأثورماالضطفودمسؾلمادللقققنيمصلرادماثـيتمسشرةمدـيمطونمدضؾدؼو

أنمؼلػؽمدعفمسؾلمادؿمادللقحمواتػؼمأغفمدخؾماظؽـقليمصلؿعماظؽوػـم

ماألوثونموحيؾذم ؼعظمادلمعـنيموؼـؾؿفؿمسؾلماإلميونموحيذرػؿمعـمسؾودة

هلؿمأنمؼؾذظقامغػقدفؿمعـمأجؾماظلقدمادللقحمصعودمإديمبقؿفمووضعمأعوعفم

انم"مذػىمواظػضيمواظـقوبموضولمظـػلفمعؽؿقبمطؾمعومترطفمظفمأبقهمعـماظ

مم2ؼقمم1"م)اظعوملمؼزولموطؾمذفقتفم مم17: موأتلمإديم( مظفم، ثؿمضوممووزعمعو

مسـقدمعوذقومسؾلمذورهماظؾقرمواسرتفمأعوممظقدقوغقسماظقاظلمبودؿماظلقدم

موجؾسم معـؽلو مدػقـؿف مصوري مسؾل مصؾؾف مثؿ مذدؼدا مسذابو مصعذبف ادللقح

اظذيمبقدهمحفراموغزلمعالكماظربمعـماظلؿوءممؼلطؾموؼشربمصصورماظؽلس

فمصوضطربماظقاظلموجـدهموػؾًمؿزلمعـمصواغزلماظؼدؼسموعلحماظدمماظـو

م مأترؼى مإدي مبوظلػقـي مأدرسً مذدؼدة مرؼوح ماجلـدم. مخؾع موصؾقػو ودلو

عـورؼفؿموررحقػومثؿماسرتصقامبوظلقدمادللقحموغوظقامإطؾقؾماظشفودةموأععـم

سمأبوغقبمثؿمأردؾفمإديماإلدؽـدرؼيموػـوكمواظلمأترؼىميفمتعذؼىماظؼدؼ

مؼقظققسم ماظؼدؼس موطون ماظشفودة مإطؾقؾ موغول ماظروح مأدؾؿ محؿك سذب

االضػفصلمحوضرامصؽؿىمدريتفمواخذمجلدهموأردؾفمععمبعضمشؾؿوغفمإديم

مآؼوتمسدؼدةم بؾدهمغفقليموضدمبـقًمسؾلمامسفمطـوئسمطـريةموزفرتمعـف

.وجلدهماآلنممبدؼـيممسـقدم  

آؿقن.كؿطـاكصالتهكتؽونك  
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  إجلس إلي نفسك وحاسبها

 الثالث البابا شنودة قداسة : بقلم
ممم،مأعقـوميفمسالضؿؽمععماهلل أومتؽقنمم،مإذامأردتمأنمتؿقب

مما؟مصعؾقؽمبنيماحلنيمواحلنيمانمجتؾسمإظلمغػلؽمصؾؿوذ

مالتعرفمحوظؿؽموممالتشعرممبومأغًمصقفمعـمخطرممإما أىك فأىت*  

مألنمدواعيممم..موالسؿؼفوموبشوسؿفو والتدركمأخطوءكمم،مبوظضؾط

موأغًمشورقم مادلشغقظقوتمواالػؿؿوعوتمجتذبؽمإظقفومبودؿؿرار

ممم.مظدؼؽموضًمأنمتػؽرميفمغػلؽمويفمروحقوتؽ ظقسومم..مصقفوممتوعو

موضؾؾمأنمؼدورممم!مطرمػذامادلقضقعمسؾلمصؽركالخيممرمباإما  و* 

صلغًمحمؿوجمأنمجتؾسم إذنممم..مأنمتعوجلمخطلمععقـومتؽقنمضدموضعًميفمشريهمأومصقؿومأذدمعـف بذػـؽ

 م.اظروحقوتم ظؽلمتدركمعلؿقيمعومأغًمصقفمعـمم،مإظلمغػلؽموتػقصفوموتراضؾفو

ظؽلمؼعرفمعوؼدورميفمداخؾفمبوظضؾطممادلرؼضمإظلمطشػمأذعيمإظلموأجفزةمحتوظقؾ وطؿومحيؿوجمم**م

 فذهماجلؾليصمفقمحيؿوجمأؼضومأنمؼعرفماظعالجمومموردؿفمظؽلمؼشػلمصمم،موعديمخطقرةمأعراضف وغقسقي

غػلفمسؾقفومثؿم وؼؾقممم،موذظؽمبلنمؼؽؿشػماظشكصمخطوؼوهموضعػوتفمم،ماظروحقيمععماظـػسمػدصفومتـؼقؿفو

أدؾوبومداخؾقيمؼلعلمصقفومػقم أومم،مومخورجقيمتضغطمسؾقفدقاءمأطوغًمأدؾوبمم،مؼعرفمأؼضومأدؾوبمدؼقرف

وحيوولميفمطؾمػذامأنمؼؿقوذلممم..مبكخرؼـ أومػلمرؾوعموسوداتمأومتلثراتمم،مغػلفمإظلماخلطقي

 ضؾؾقومأطقدامسؾلمأنمؼرتكمأخطوءهمبؽؾمرضومواضؿـوع عوؼؾعدهمسـمحقوةماظؿقبيمواظـؼووةموؼعزممسزعو

 م.مداخؾل

وؼصؿؿميفمأسؿوضفممم..مواضعمحوظؿفمواخؿؾوراتف وؼضعمطذظؽمخطيمحؽقؿيمعـمم،موحلؼػؽرميفمعلؿؼؾؾفماظرو

ويفمطؾمذظؽمؼطؾىمعـماهللمغعؿيموضقةمظؽلممم..مواظؿزام سؾلمأنمؼلؾؽميفمذظؽمبؿدضقؼمذدؼدموجبدؼي

 م.ممبعد ؼلؾؽمحلـومصقؿو

ؿفزمػذاماظشعقرمصقؼدممانمؼـ المؼـػعفمم،ماظشكصماظذيمؼـقيمانمحيقومحقوةمبورةميفمادللؿؼؾؾسؾلمومم**م

حيتمإنممم،مثؼيمأومشرورمبؼدرتفماظشكصقيماظذاتقي طؿومظقمطونمظفمم!ماهللمتعفداتموغذورمأغفمدقػعؾمطذاموطذا

ؼوربمعوتشوءمعـماظقؼالتمإنمرجعًمإظلمػذهماخلطقيمعرةم اظؾعضمؼؼقلميفمجؾلؿفمػذهماصعؾمبل

 م:مودمؼؼقلميفمحزنثؿمسمم،موملمؼـػذمم،موسقدا صؿومأطـرمعـموسدماهللمم!مأخري

م""لْتين مي خّف ضعفٓ مل أعد...  كنا ُعدت اهلل ُعدا حاىجا""  
 

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممإرادتؽموسزعؽم تعرضمصقفومم،مإمنوماألعرمالؼعدمانمؼؽقنمجمردمرشؾوتمعؼددي

مم.مذقؽومممممممممممممممممممممممممممتػعؾ أنمألغؽمبدونمععقغؿفمالتلؿطقعمم،ماظؾفقمظقعطقؽمضقةمسؾلماظؿـػقذممسؾل

 م.ماظؼقة وػؽذامتـدعٍمجؾلؿؽمععمغػلؽمظؿؽقنمجؾليمصالةمتطؾىمصقفو

أنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممألغفمخيشلمم،ماظشقطونمؼؼووممبؽؾمضقتفمجؾقدؽمععمغػلؽ والذؽمأنمم**م

 جدؼوميفممممممممممممممممممممممممروحقيمصؿػؽرمخيشلمأنمتدركمدقءمحوظؿؽماظو م.متػؾًمعـمدقطرتفمسـمررؼؼف

وأنمتـولمعـفمضقةمروحقيمالؼؼقيممم،معـماهلل ومخيشلمأنمتطؾىمععقغيمم..موبفذامتػؾًمعـمؼدهمممممم،ماظؿقبي

ممم..ممم..ماظشقطونمسؾلمعؼووعؿفو
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ودواعيممم،مؼلؿطعمأنمؼؿقبموػقميفمدواعيمادلشغقظقوت عـولمذظؽماظؼدؼسمأوشلطقـقسماظذيممل

ادؿطوعممم،مظؽـفمدلومجؾسمإظلمغػلفمتؾؽماجلؾليماظروحقيماظعؿقؼيمم..مواظػؽر ودواعيماظػؾلػيمم،ماالصقوب

ماإلميونموإظلماظؿقبيموأنمؼرجعماظلماهلل أنمؼصؾمإظل

مجمردمجؾليسودؼيمإمنوم وؼػؾًماظلماألبدمعـمضؾضيماظشقطونموملمتؽـم

 م.مػلمجؾليعصريؼي

مم:مبلعرؼـ ؼؼووممجؾقسماإلغلونمععمغػلفموذظؽمممممممممممممممممممظذظؽمصوظشقطونمم**م

مبلنمؼؼدممظفمسشراتمعـممم،ماإلغلونمععمغػلفممممممممممممممممأعومأنمميـعمجؾقسمم

م.وجيىمانمؼؿػرغمهلومم،موؼذطرهمبلعقرمتؾدومأعوعفمعفؿيمجدامم،موعؽوتمعـماألصؽور شقظقوتممامل

ػرصيمظذظؽمحقـؽذمتؽقنماظووجدتممم،مؽوظؽـؽمإذامأصررتمسؾلماجلؾقسمإظلمغػلؽموحقوتمم**م

 ويفماذرتاطفمععؽميفمم،ماظشقطونمأنمجيؾسمععؽمأثـوءمجؾقدؽمععمغػلؽمصفقمالؼقلسمأبدا خطي

 ؼؼدممظؽمأصؽوراموأحودقسمعـمسـدهمبلنمميـعؽمعـمتؾؽقًمغػلؽمسؾلمم،مجؾلؿؽماظروحقي

 مبقووظيمظؿدظقؾماظـػسمم،مؼؼدممظؽمسـفوماسذاراموتربؼراتومم،موخيػػمعـمعشوسرمغدعؽمم..مأخطوئفو

وطؾمذظؽممم..ماآلخرؼـ أومختػقػمادللؽقظقيمسـفومبوظؼوئفومعـالمسؾلماظقدطماخلورجلمأومم،موجموعالتفو

مم.مؼربركمحيتمظقمطونمذظؽماظغريمعؾقعومصعال إنمظقعؽمظغريكمالمم،موالمؼؼقدكمإظلماظؿقبيمم،مالؼـػعؽمروحقو

ممم.مطوظىمبفع هلذامجيىمانمترطزمسؾلمعوصعؾؿفمأغًمألغؽ

  . الوفس ُأىت التوام املغفرٔ بالتربِرات ُإمنا بالتّبٖ ُإداىٖ

والجيعؾفومتؾدومسؾلممم،مأؼضومانمؼؼؾؾمظؽمعـمخطقرةمخطوؼوكممممممممممممممممممماظشقطونم وظعؾمعـمحقؾ

بلؾؾفموتـدمموعومطؿومظقمطوغًمذقؽومبلقطومالتلؿقؼمأنمحتزنمممممممممممممممممممممممممممممم،مبشوسؿفو حؼقؼؿفوميف

 أومؼػؾلػماخلطقيموحيوولمأنمخيػقفوموراءمدالعيماظؼصدمم.مظؽماخلطوؼومبغريمأمسوئفو أدفؾمأنمؼلؿل

رمبومؼدصعؽم ويفمطؾمػذامؼؼقدكمإظلماالدؿفوغيمواظالعؾوالةموالؼلوسدكمسؾلماظؿقبيمبؾمم!موحلـماظـقي

 مم.ماظلماالدؿؿرارمصقؿومأغًمصقف
  , وافحصها بدقة  , حزم حاسبها بكل أما أنت فحيهما جتلص مع نفشك

 . باستمرار علي نقاوتها واطمئو

 

 ةـــــئـنـته
 اعـدام اجتمـخ

 ةـة املقدسـالعائل 
 ةـب الكهيسـوشع
 ونـــــــــــئـنـيه

 رويـس يعقـوب  قدس ابونا
 9111/ 91/6 بعيد الرسا مة  السادس عصر

 7      أدام اللـه  كههوتـه بسالم  



قدمــــا أعظم معنى للمحبة 
 الزيجية
 

 
 ثاُس شابا صغريا قار٘ا بكوْسٖ بوْابْس جبّار مدِوٖ أىصوا بصعْدكان تْنّ

 كان االثوان ملتخقني بدراسٖ الكتابصر، تزُج بفتاَ تقْٖ تدعٕ مّرا، ُم 

 املقدس، مملِّٙي غرئ، بعد زُاجٍنا بعشرِي ِّما قده تْنّثاُس اىل 

 للنخاكنٖ أماه ارِاىا ُاىل أىصوا فٕ عٍد دقلدِاىّس، ُقد طلب موٌ 

 . تسلْم ما لدٌِ مي كتب الكوْسٖ حلرقٍا عالىْٖ ُان جيخد مسْخٌ 

اىٕ أشاًد ما قد اعددتٌ مي أدُات لتعنِبٕ، كنا اعاِي املال٘كٖ ِتطلعّن اىَل مستعدِي " أما ًّ فقام للّاىل 
 ملساىدتٕ، أما الكتب املقدسٖ فلي اسلنٍا لم، فاىٍا عودٗ 

 .ن اىكر امياىٕفٕ مقاه البوني، ُاىٕ اخرتت املّت عي ا

 
اذ قام ًنا ُضعت اسْاخ حدِدِٖ ملتٍبٖ ىارا فٕ أذىٌْ كنا فقعّا عْوٌْ حتٕ ال ِستطْع القراٙٔ ُال السنع، 

بدأ استدعٕ الّاىل امرأٔ تْنّثاُس العرُس احلدِجٖ، ُ. ّم ان السْد املسْح ِضئ عْوٕ ىفسٌأما ًّ فكان ِق
رِي ِّما، لنا سأهلا ان تتزِي بكل ما لدٍِا مي ثْاب ُحلٕ بعد عرسٍا بعش ِظٍر حوَّ علٍْا، اىٍا سترتمل

مسعت مّرا للّاىل، ُتطْبت برُا٘ح . ُتلتقٕ بعرِسٍا لعلٍا تجوٌْ عي عوادَ فْجخد امياىٌ مي أجل حْاتٍنا
مجْلٖ ُحتلت بجْاب فاخرٔ ُحلٕ ُتقدمت اىل رجلٍا لتجدَ معلقا برجلٌْ علٕ حشبٖ ُقد علق حجر فٕ 

ا ان جتتنب رجلٍا الىكار االميان ُلّ ظاًرِا، أما ًّ فطلب مي احد احلاضرِي أن ِضع حاُلت مّر. عوقٌ
مودِال علٕ ُجٌٍ، قا٘ال اىٌ ِشتم را٘خٖ ىتاىٖ، ثم صار ِّخبٍا علٕ جخّدًا لالميان،  معلوا هلا أىٌ كان ِتّقع 

ٕ مبرارٔ، ُطلبت مي رجلٍا أن تأثرت مّرا جدا، ُصارت تبك. موٍا أن تأتٕ تشاركٌ اكلْل اجملد املعد للنؤموني
صار الشٍْد ِسودًا بكلنات االميان، معلوا هلا ان السْد املسْح سْعْوٍا علٕ . ِصلٕ مي أجلٍا، ُسألتٌ املشّرٔ

 . احتنام االاله بالرغم مي صغر سوٍا ُضعف طبْعتٍا
ُمشاركتٍا رجلٍا االمٌ فٕ الرب اىطلقت مّرا اىل الّاىل لتعلي لٌ رغبتٍا فٕ التفكري عنا فعلتٌ بالشٍادٔ ملسْخٍا 

، برتت شعرًا النٗ ًّ زِوتٍا أمر الّاىل بسخبٍا مي شعرًا حتٕ تقَطع، ُكأن اهلل اراد هلا ان ِوزع عوٍا . 
 .اصابعٍا ثم ُضعت فٕ قارا مغلْا، ُقد ًُبٍا اهلل قدرٔ ُاحتناال، فكاىت تشكر اهلل ُمتجدَ 

فٕ مّاجٍٖ االخر لتزداد االه كل موٍنا بااله االخر، لكوٍنا متتعا  أمر الّاىل بصلبٍنا علٕ ان ِكّن كل موٍنا
تنتعا ْبعد تسعٖ اِاه أسلنا الرُح ل. ُسط االمٍنا برٚٗ مساُِٖ جمْدٔ مع ان عْوٕ تْنّثاُس كاىتا مفقّدِي 

 باكلْل االستشٍاد ُبٍنا
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  :اؾالفوت ؾهكأعؿالب-ك
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ك:اؼترانكادمكاؾرو كؿدكادمكا بكوا بن -  
ك

 

م (.15:48ماذعقوء(،)5-4:1(،)رؤؼوم14:13طقرغـقس2(،)21ؼفقذامم(،)12-4:م6طقرغـقس1وأؼضًوميفم)م 

 أزظل

"املسْح النن برُح أزلٓ 
" قده ىفسٌ هلل

  ( :18عرباىْني)
 

" أِي أذًب مي رُحم ...إن 
السنّات فأىت ًواك  صعدت إىل

 ُإن فرشت   اهلاُِٖ فٍا أىت"
 (.4- 18::)مزمّر 

"الرُح ِفخ  كل شٓٙ 
  "حتٕ أعنا  اهلل

  (.11- : 1 كّرىجّس)
 

مؼعرفمادللؿؼؾؾ

 

مطؾلماظؼدرة

 

مضدوس

 

 "أُحٓ إلٌْ بالرُح القدس
الشْ  (أىٌ ال ِرٗ  )مسعان

 املّت قبل أن ِرٗ مسْح الرب"

 (. :3 )لّقا 

" بقّٔ  ِات ُعجا٘ب 
   "بقّٔ رُح اهلل

  (. 1: 1رُمٌْ )
 

"موالمحتزغقامروحماهللم

ماظؼدوس"م

 (.4: 3)أصلسم
 

ماخلؾؼ

 

ماظؿفدؼد

 

ماظقالدةماظـوغقي

 

ماإلحقوء

 

"رُح اهلل 
 صوعين" 
 (8:88)أِّب 

الرُح ًّ "
النن  ْٓ" 

 (38:3)ِّحوا 

" املّلّد مي 
الرُح ًّ رُح" 

 (. 8-6:3 )ِّحوا

 " جتدِد
  "القدس  الرُح
 (.8: )تْطس 

" تكلم أىاس اهلل القدِسّن مسّقني مي 
 (.1:1 بطرس  )القدس"  الرُح

إسطوءم

معقاػى

 

 اظقحل

" بقّٔ  ِات ُعجا٘ب بقّٔ رُح 
 (. 1: 1رُمٌْ )  "اهلل
 

 صـعماظعفوئى

 ( 1: 4 ُعندًُم باسم ا ب ُاالبي ُالرُح القدس " )متٕ 

  

 القد    و  الزو 

 

 يفمطؾمعؽون

 طؾلماظعؾؿ

"مّاًب 
الرُح القدس" 

 (. :8)عرباىْني 

 



 

مذاكمألغفو..إغفومالتدريمدلوذامؼصؿًم .. جؾطـريًامصؿًماظر ؼعذبمادلرأة*

 ترتوحمصفلمتـرثر أعومحقـؿو يإالمسـدعومتؽقنمشوضؾيمأومحمؾطيمأومحزؼـ التصؿًم

م ػقمأنماظصؿًمػقماحلوظيماظطؾقعقيمظدؼف .. عوالمتعرصفمادلرأةمسـماظرجؾ *

  ... بؾلوريمظقسمظدؼفمعوؼؼقظف صفقمؼصؿًمألغف ..

 .. صؿؿفو سـمدر..مصفلمتـؿظرمعـفمأنمؼللهلوم .. أغفومإذامصؿؿً تعرف ألغفو..وحتوولمادلرأةمأنمتلؿفرهمظؾؽالمم

 الؼعرف.. وؼصوبمبوحلريةمأعوعفومألغفمبؾلوري . وؼعؿربػومحتؼقؼًو .. ثؿمتؾدأمبوألدؽؾيماظيتمؼضقؼمبفوماظرجؾمذرسًو

وإمنومتلرتدؾميفم..أالمتالحؼفمبوألدؽؾيم.. أنمؼؿؽؾؿ ظذامصعؾكمحقاءمحقـؿومؼصؿًموترشىميف .. عوذامؼؼقل

 . ودقفمؼؿفووبمععفو .. بطرؼؼيمدؾليمغوسؿي..معقضقعمحيؾفم احلدؼٌمسـ
 

م

 

مذقؽًومثؿمؼصقحميفم عـف وتصدممحقـؿومتطؾى.. تؼدممادلرأةماظؽـريمظؾرجؾم*

  ... ععمأغفمرؾىمتوصفمجدًا  وجففومأغفمالؼلؿطقع

م .. ظرجؾمػقمأغفمذدؼدماظرتطقزمصقؿومحقظفعوالتعرصفمادلرأةمسـما*

مظذامصعؾقفومأنمتؿفـىمأنم ... حؿكموإنمطونمحيؾفو .. وأيمتشقؼشمؼـريمأسصوبف

  ... ذقؽًومتوصفًوميفمغظرػو حؿكمظقمطون.. عـفؿؽًوميفمأيمذلء تطؾىمعـفمعوترؼدمحقـؿومؼؽقن
 
 

 وظؽـفومتصدممحقـؿومتشؿؽلمظف .. رقمظشؽقاػوحيـقمسؾقفوموؼ تـؿظرمادلرأةمعـمزوجفومأنمؼؽقنمصوردفوماظذي * 

  ...وتظـفومالعؾوالةمعـفمبفو!!  ادلقضقعمتوصفموالمؼلؿقؼمعـؽمػذاماظؼؾؼ : بلغفمؼؼقل..

صفقمحيؿوجم .. عـؾمعوؼرحيف ػقمزـًومعـفمأغفمحؾمدريحيفو ادلرأةمػقمأنماظرجؾمؼؼدممهلومعوحيؿوجف وعوالمتعرصف*

  .... ضدرتفمسؾكمحؾماظصعوبو .. ممـمحقظفمإديماظـؼيمبؼدراتف

ػذام ظؿؿفووز..مضقيممبومصقفماظؽػوؼيم أغفمؼعينمأغً.. صؿـؾمػذاماظردمؼعؿربمعـطؼقًومجدًاموعطؾقبًو .. وسـدماظرجول

م ....... بوظالعؾوالة ادللؽقـيمتغرقميفمحزغفوموتؿفؿف وظؽـ ... األعرمبلفقظي

  
 

م... بف جؾمسصؾقؿفموسدممتؼدؼرهمالػؿؿوعفوعـماظرمبفذهماظـؼطيمصننمادلرأةمتلؿغرب وإحلوضًو*

مإغفومحتؿوجماالػؿؿوممواحلـون . وردودهماظػظيمسؾكمأدؽؾؿفوماظيتمتقحلمبوظؼؾؼمسؾقف 

موحيؿوجمعـفومأطـرمإديم ... حيؿوجفموظؽـمظقسمبفذهماظطرؼؼي ػق .. حيؿوجفموتظـمأغف..م

م ... وإطؾورػوموتؼدؼرػو.. بـؼؿفو أنمحتللفو

 
م

ممممممممممممممممممأغفمؼصؾحمسصؾقًوموؼلؿعفؾفوصقؿومترؼدمػلم ةمحقـؿومتذػىمععمزوجفومظؾلققتلؿغربمادلرأ*

م

م..وطـريًامعوؼـؿفلماظؿلققممبشؽؾي ... ختؿورمسؾكمعفؾ أن

 السر األول اسرار الزواج

: 

 :السر الثاني

 : السر الثالث

 

 السر الرابع

 

 : الخامس السر

 

 1  



 

بؾمادلشؽؾيميفمأنماظرجؾمميقؾمدائؿًومإديم .. عوالمتعرصفمادلرأهمػقمأنماظؿلققمظقسمعشؽؾيمسـدماظرجؾ*

 واحملالت ، طـرةماظؾضوئع .. ظذامؼؿعؾفماظؿشقؼشمادلقجقدميفماظلقق .. طؾؿوتف..مػؽريهمت .. اظرتطقزميفمغظراتف

  سصيبمػؽذا ملمػق،،موػلمالتػفؿم ، صقؿومتلؿؿؿعمادلرأةمبفذاماظؿـقع ،واظؾوئعني ،

بؽؾم .. وتراضىمرؾؼماظعشوءمسؾكماظـور .. بوهلوتػموػلمحتؿؾمرػؾفو تلؿطقعمادلرأةمأنمتؿقدث .. ظؾؿعؾقعقي

 . بقـؿومؼعؿربماظرجؾمعـؾمػذامتعذؼؾًو .. لرؼ

م

 

م ررؼؼيمطالعفو .. عوأنمؼؾديماظرجؾمعالحظؿفمسؾكمادلرأةميفمزؼفو*

موظؽـمحيرتقمضؾؾفومادللؽقـفمحقـؿوم .. حؿكمتؾودرمبوظؿغقريمإرضوءمظف ..

ميفمإجوبؿفومدلو .. بؾمتراهمسـقدًامأحقوغًو .. الترىمعـفمػذاماظؿفووب

مأعومػق .. ادلرأةمبؾلوريمتلعكمألنمترضلمزوجفو،.. ترؼدهمعـمتغقري

 .. صقؼووم .. حمووظيماظؿغقـريمحتدؼًومصورخًومظشكصقؿف صقعؿربم

وملممإذامأحسمبوظؼؾقلمارتوحمطـريًا ادلرأةم، حيسمبوظؼؾقلمعـ عوالمتعرصفمادلرأةمػقمأنماظرجؾمالبدمعـمأن*

ػقمأنم...مم حؼمأزواجفـ ـرتصفمادلؿزوجوتمحدؼـًوميفوأطربمخطومتؼ ... اظؿغقـريمحلوديمبوظـلؾيمظف تعدمعللظي

  ( دلشريهمحنقماألصضؾ ) تدخؾمبقًمزوجفومويفمرأدفومصؽرة

ماغؿؾوػفمإديمعوترؼدم تلؿطقعمظػً ... بعدعومحتلـسمادلرأةماظرجؾمبوظؼؾقل

  ( أحؾؽمطـريًامحقـؿومجتؾسمجبوغيبموأغومعؿضوؼؼي )ممبغريماظـص

  (رمحقـؿومحتؿقؼينموأغومأذؿؽلمظؽأغًمطؾريميفمسقينموتؽربمأطـ)

م

 

مأنماظرجؾم إال .. رشؿمأغفومملمتؼصرميفمذلء .. أحقوغوًممتالحظمادلرأة *

  ... ظقكرجمعـمادلـزل .. ؼــؿـظرمحدوثمأدغكمعشؽؾي .. صورمسصؾقًومصظًومدفؾماالدؿــورة

  !! ملمؼؽـموطلنمذقؽًو .. ؼعقدمأبقماظشؾوبمإديموضعفماظطؾقعل .. وبعدمؼقعني .. تغضىمػلو

  ممومؼزؼدماألعقرمدقءاًم ... بفذهماظعفرصي وػقمالؼػفؿمدلوذامتعوعؾف .. تـــؿـظرمعـفمأنمؼعؿذر

م ..ماخـؿـــؼمحؾًو ػذهماظدورةمالبدمعـفوموإال .. اظرجؾمػقمأغفمؼصوبمبدورةمسورػقيمذفرؼي عوالمتعرصفمادلرأةمسـ*

سؾقفم ؼدخؾمإديمأسؿوضفموؼغؾؼ ... نمؼعقشمععمغػلفمصؼطوحبوجيمأل .. بػؼدانماظؿقازنمشعراظرجؾمبعدمصرتةمؼو

  .. وػذامدرمادلزاجماظعصيب .. أبقابمطفػفمواظقؼؾمدلـمؼؼـرتب

اظيتمالؼػفؿم.. زوجؿفمؼعقدموطؾفمحىموذققمإدي .. وبعدمأنمتـؿفلماظدورةمتلؿؿرمؼقعنيمأومثالثيمسؾكماألطـر

م..مشوظؾوًمم شريمظطقػي دلوذامػلمسصؾقي

  .. وعالحؼؿفومتزؼدهماغلقوبًو .. ادلرأةمتظـمأغفمشوضىمعـفو ظرجؾمطفػفمتالحؼفحقـؿومؼدخؾما

 ألغفمطونمحبوجيمإديمػذهماظعزظي ... حبىموحـون وتلؿؼؾؾمسقدتفمإظقفو .. سؾكمادلرأةمأنمتـرتكماظرجؾمبراحؿف

م ( حتىكـخر كؿنكػخكاؾتطؿقم)  قـطبقكعؾىكجؿقدكاؾرجال طبطًاكفذاكاؾؽالم            .
 ......توجدكبطضهاكػيكرجلكو كتوجدكػيكآخر ؼدو

 

  : السر السادس

 

 

 

  :السر السابع
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 الدرجات ال هنوتية
 

  يقسه ل     در ا 

 

 

 اُال : االسقفٌْ

  يقسه ا       در ا  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثاىْا: القسْسٌْ

 

 

 

 ثالجا: رتب الشنامسٖ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       س ام  م ش ا         س   س   ا              ا س

 

البابا البط ي   وهو . 1

ر يس ا ساق ى ولى  د  

القاب :  لي ى ال س  او 

اسق  المدينى العظم  

 ا س ندريى .

المط ا  . 2

"الم وبولي يس" وهو 

ا سق  الم قدم    

ا يبارشيى وقد ي و  بوا 

ا ساق       ى  م مو ى م 

 ولوم مط ا .

ا سق  . 3

)ايبس وبس( وه   لمى 

يونانيى قديمى معناها 

الناظ  او ال قيب 

ل  ايى الش    عب. 

 

 قس ) الشي  الموق ( .2 قمص )مدب  (.  

ا رشيديا و  : .  

)   ر يس الشمامسى 

(  لمى ارش  = 

ر يس  ما  لمة 

 . ديا و = شماس

ديا و  :  . 2

( وهو  ) شماس او  ادم

يعاو  ال اه     ا  قاد 

 الشعب .

 ابسال            س:. 

 وهو مث  الع ي       ( )م 

  .ال نيسى يصل  ا ل ا 

ا نسط         س : - 

)قار  ( وم  

ا  صاصى ق ا   

ال  ب المقدسى 

 و  سي ها للشعب .

ا يبوديا      و  : )مسا د . 

شماس( وم  ا  صاصى   ظ 

  ب ال نيسى – يسا د الشماس 

  .وينوب  نى

   
 



 

ك
كفلكقوجدكطرقكغذائقظكؾؾتأؼؾمكؿدكارت اعكدرجاتكاؾحرارة؟

ك

مع قدوو الصيف حبزار   املز فعة والتى أ ز  علييا مجيعا خاصة مع وصول در ة احلزارة فى 

ا عجعليا ىشعز بارإر ا  وعدو القدرة على العن،، در ة مئوية، مم 57بعض األياو إ  أك ز مً 

 .أوا ستذكار

 :أوال
مجيىمتـوولمطؿقيمطؾريةمعـمادلقوهمبـلؾيمتصؾمإديمظرتؼـمؼقعقو 

م.مؼؾذلمأىمجمفقدمزائدمماظذىمالمممظؾشكصماظعودىمم

 : ثانيا

م.اإلطـورمعـمتـوولماظلقائؾمرودلومالمؼقجدمدؾىمعـمعـعفو

  :ثالثا
مظؿكمتضؾطمحرارةماجللؿمعـؾماخلضرواتمواظػوطفيمتـوولماألشذؼيما

م".اظؽوغؿؾقب"وم"اظؾطقخ"وؼػضؾماظطوزجيمعـفوموادلؾقؽيمبوظلقائؾمعـؾم

 
  :رابعا

ؼػضؾماالسؿؿودمسؾكماألشذؼيماظصققيمعـؾماظطعوممادللؾقق،مواظطعوممادلطفقمبوظؾكورمممومجيعؾفمأطـرم

م.ررقبيموتؼؾالمظؾفلؿ
م

م

  :خامسا
ماألشذؼيماظؿكمحتؿقىمسؾكمغلؾيمطؾريةمعـماظدػقنمععماالبؿعودممتوعومسـ

ماظرتطقزمسؾكماظؿكمحتؿقىمسؾكمزؼقتماألمسوكمعـؾماظؿقغيم
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 طبيبك الخاص



 

 

 

 

الةــص  

ةــيء شمعـاض انـوا  
 

لتكي ًنٔ الشنعٖ التٕ اشعلٍا...     ربٕ ِسّع املسْح  
 ىّرا موم ِارب لتضٓٙ طرِقٕ اثواٙ الصعب

كي ملكا لم ِاربَ الشنعٖ ُاىا اقده حْاتٕ لتاىٕ اقده ًن  
ُاًدىٕ فٕ قراراتٕ...     فساعدىٕ ان اصلٕ  

ًْئوٕ الصخٖ ُعلنوٕ كْف اساعد االخرِي....      ارمحوٕ مي الشرُر  
لتخر  اىاىْتٕ ُكربِإ٘ ُخطاِاٗ كلٍا....      لتكي ًنٔ الشنعٖ ىّرا اهلْا موم ِاربٕ  
قلبٕ ُمتوح الساله ُالصخٖ لعا٘لتٕ ُللعامل باسرٔلتكي شعلٖ موم ِاسْدٗ لتدفئ   

الىم اعطْتوٕ ُاجبات اخرٗ الجنزًا ربٕ اىٕ ال استطْع التّاجد دا٘نا فٕ بْتم املقدس  
. فعلنوٕ ِااهلٕ كْف احقق مشْئتم املقدسٖ  

 

مــريـذراء مــعـى الـة امـاعـبشف  

واالباء السواح  وبركة وصلوات القديسين والمالئ ة  

أمـيــن اــنـن معوــ ـت  
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     pekran   ]as pe ما إمسَك؟**

   paran pe dometiocأسمي يكون دوماديوس 

 as pe peran[      ما إمسِك ؟**

 /paran pe dumianأسمي يكون دميانة ؟ 

ةـا القبطيـلغتن  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ك،،اقتهاكا ختكاؾؿبارؽظك
  اول واجب مهم*

 

ة هو ا   ام زو   ربما سمعت    مبواسط ى      لي   الب  ة والنع والذ 

و د و  سيد   نظ  هللا ال   واضعوا     م زو وا  قصة سارة ال    انت

 لي    ما قلت ا   ام زو   و   عمل   م   وا طاها ابنا    شي و  وا  ي ب

 عمل   مال بدو  مشور ى وي و  ذل   ما صغي ا او  بي ا ا  بمشور ى  نى ربما

 الما ي در     س  الزي ة  العم  يغضبى  وذا ليس  س   ذل     قول  قو  و 

 المسيح راس ال نيسة .بال نيسة يم قد شبوى بولس ال سو  با  اد المسيحس   ظ

وصايا   ذل  ي ب  وال    راس الم  ة و ما    ال نيسة   دم المسيح و عم 

 مال   ل  الم  ة ا      م زو وا و سمع  المى و ما  ا  ال نيسة   عم 

و  اقوا    در يغضب المسيح  ذل  ي ب  ل  الم اة ا     عم  ا ما  او  ق

 !ن واو  بالس  الذ  وضعى المسيح     نيس ى الطاه ة  زو وا

  :ثانيا **
الذهاب ال  ال نيسة    هذا نعمة  ظيمة و مس   بال واضع  ي ب  لي  مداومة

 ن ظ   ال  امة ا لس   ل  ا رض وانظ   ال    صوصا    بيت ال ب و 

ض  من   اذا ما  علت ذل  ينظ  ا  المو ودي  ب  اقو  ا ق  المو ودي  انوم

وانس ا  قلب   ى ام  ال ب ال   واضع  وانس ا  قلب   ما نظ  ال   واضع

وال ناو   ي ب  لي   ا    ا .صمو ي  النب  ويعطي  سؤا  قلب   ما ا طاها

م   سد ال ب ودمى وبعد ال ناو  ا ذر  م  ا  ي  ج م   م   لمة ردي ة او 

يمة       الغي  او  ل ا  او ش يمة هذ  الوصايا او  قد  ل  ا د او نم  ضب

 ا زم     قلب   ل   ملوا وال ب يسا د  ليست صعبة ب 

بعي    ننى ويعطي    ما     وانا ل   شم    يسوع المسيح ا  ينظ  الي 

 . ضمي  
 

 

 خطاب من البابا كيرلس ل ل زوجة
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 أسوء صحة  بنا إلى  يوميا تودي  نمارسها  عادات سيئه 

 
اؾطاداتكاؾدقئظكاؾتيكقـتهجهاكاألغؾبقظكاؾطظؿىكؿنكاؾـاسكوفيكػيكاعتقادفمككبطضككاكفـكك  

بكرقا كاؾؿرضكوقؿؽنـقوجدكأيكضرركؿـهاكوأـهاكعاداتكحدـظكرغمكأـهاكؼدكتجطلكصحتـاكػيكؿه   

ختصارإب أنكـذؽركؿـهاكؿاكقؾي : 

  :أك، البيض ىيئًا

 او باالحرى من بروتٌن االلبومٌن الذي بٌاض البٌض ٌتألف من البروتٌنات
 ولكن المشكلة الرئٌسٌة .ٌحتوي على أحماض امٌنٌة ضرورٌة وأساسٌة للجسم 
 كلٌا إذا أكلت  هً أن بٌاض البٌض هو مادة صعبة الهضم ال ٌستفٌد منها الجسم 

ولكن , األحماض االمٌنٌة ادة مثبطة تقف عقبة أمام امتصاص بعضنٌئة بسبب احتواء البٌاض على م
المذكورة أنفا فٌتحول البٌض من غذاء  لحسن الحظ فأن طهً البٌض ٌسمح بالقضاء على المادة المثبطة

 .الهضم صعب الهضم إلى وجبة غذائٌة سهلة

  :ك زة إدخال الطعاو إ  الرباد وإخزا   مي 

  الجراثٌم الضارة التً تستٌقظ من غفوتها مستغلة هذا التصرف ٌفتح الباب أمام
 فتتكاثر وتنمو, الثغرات فً الفروقات الحرارٌة بٌن جو البراد والجو الخارجً له

 من هنا ,إن األطعمة المحفوظة والمعلبة هً األكثر تأثرا. سمومها الالذعة وتطلق 
  ..طوٌالا  استهالكها بأقصى سرعة وعدم حفظها ٌجب

 :طهي الطعاو على حزارة عالية

 اإلجراء ٌسهم فً تفكٌك الطعام وٌعمل على تخرٌب االنزٌمات هذا
 ( اي طهً الطعم بحرارة عالٌة)عدا هذا فانه .فٌه والفٌتامٌنات الموجودة 

 .ٌقال عنها أنها مرٌبة ٌقود الى تشكل مركبات غرٌبة اقل ما

 :واحدة عةاحتواء و بة الطعاو على أغذية  يتني إ  جمنو

 . فمثالا الوجبة التً تشمل على الخبز والرز والبطاطس والمعكرونة وغٌرها
 إن إعداد الوجبة الغذائٌة وجعلها.ال بل ناقصة , هً وجبة غٌر متوازنة

 مجموعة مختلفة من الغذاء أمر ضروري لتامٌن احتٌاجات  تحتوي على 
 .وسكرٌات هونومعادن وبروتٌنات ود الجسم بما ٌلزمه من فٌتامٌنات

 :فورًا  اجملند يف املاء احلار وضع اللحه

 . أبٌها هذا من شانه أن ٌدمر الفٌتامٌنات عن بكرة
 .تدرٌجٌاا  لتحاشً هذا األمر ٌجب فك التجلٌد عن اللحم
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م هع الوس٘خدظه الْ٘  
 12/4الٔ  12/3تشج الوالٗىح 

 ٗثرِجْى أهام هللا ّٗطفشّى فشدا.  ٗفشدْىّالصذٗمْى 3: 66هض 
 12/5الٔ  12/4تشج الْدعاء 

 الو٘اٍ لذ دخلد الٔ ًفسٖ هللا الى خلصٌٖ ٗا 2: 66هض 
 12/6الٔ  12/5المذٗس٘ي  تشج

 هي اًرظاس الِٖ ذعثد هي صشاخٖ ٗثس دلمٖ ولد عٌ٘إ 3: 66هض <
 تشج20/7 الٔ 12/6تشج الوعرشف٘ي

 ٗا هللا اًد عشفد دوالرٖ ّ رًْتٖ عٌه لن ذخف 5: 66هض
 12/6الٔ  12/7تشج داهلٔ الصل٘ة 

الذٖ ٗا سب فٖ ّلد سضٔ ٗا هللا تىثشج سدوره اًا فله ص اها 23: 66هض <
 اسرجة لٖ تذك خالصه

 12/6الٔ  12/6تشج الىاسصٗي تالىلوح  
 ًجٌٖ هي الط٘ي فال اغشق ًجٌٖ هي هثغضٖ ّ هي اعواق الو٘اٍ 24: 66هض

 م12/22الٔ  12/6تشج العزاسٓ الذى٘واخ 
ّ ال ذطثك الِاّٗح ٗثرلعٌٖ العوك  ال ٗغوشًٖ س٘ل الو٘اٍ ّ ال 25: 66هض

 علٖ فاُا
 (12/22الٔ  21/10 تشج الوجاُذٗي

 سشٗعا ّ ال ذذجة ّجِه عي عثذن الى لٖ ض٘ما اسرجة لٖ 27: 66هض 
 12/21الٔ  12/22تشج االطِاس  

 هللاف٘فشدْى ، ّذذ٘ا للْتىن ٗا طالثٖ  الْدعاء31: 66هض
 12/2الٔ  12/21تشج الثسطاء 

 سب الًٌٖ ال٘ه اصشر الْ٘م ولَ اسدوٌٖ ٗا 3: 66هض  
 12/1الٔ  12/2خذام الوس٘خ  تشج 

 ًفسٖ فشح ًفس عثذن الًٌٖ ال٘ه ٗا سب اسفع 4: 66هض 
 20/3 الٔ 12/1تشج الذىواء  

 فٖ ْٗم ض٘مٖ ادعْن الًه ذسرج٘ة لٖ 7: 66هض 
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