
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
  استصّاد القديس وويسيس وسارة أختْ مسري 66 سبتمبر1
  استصّاد القديسني بٍياوني واودكسية اختْ مسري 67   سبتمبر2
ى تذكار االباء إبزاِيي واسحق ويعقوب مسري 82سبتمبر3

  ٌياحة والخى الٍبى آخزاٌبياء العّد القدييوســزى   33ىسبتمبرى5ى

  ٌســـئ استصّاد القديس أفتيخوس 1 سبتمبر6ىى
 ٌســـئ ٌياحة القديس تيطس الزسوه  6 سبتمبر7
 تذكار املالك روفائين  ٌســـئ 3  سبتمبر8

ى ٌياحة أٌبا بيىَ املتوحد ٌســـئ 4 سبتمبر 9
ىٌياحة أٌبا بزسوً العزياُ اٌســـئ 5 ىىسبتمبر11ى

 ( 1171رأس السٍة القبطية لمصّداء)الٍريوس  تـــوت 1  سبتمبر11

 استصّاد القديس يوحٍا املعىداُ  تـــوت 6سبتمبر16
 استصّاد القديسة صوفيا  تـــوت 5  سبتمبرى15

  استصّاد القديس أشعياء الٍيب تـــوت 6 ىسبتمبرىى61
 ٌياحة البابا ديسقورس  تـــوت7 ىسبتمبرى17ى

ىاستصّاد سكزيا الكاَِ_ٌياحة ووسى الٍيب  تـــوت8 ىسبتمبرى18
 عيد الصبيب اجمليد تتـــو17ىسبتمبر27ى
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 انت تسال والبابا يجيب
 

ى

ى ؟؟؟ هلىتنامىالروحىبعدىالموت
ىبعدىانفصالكاىصنىالجسدى؟ اذاىوحدثىللروحىاآلنسانوةم

ى؟ هلىتنامىالىىوومىالقوامة
 

 وال تعرف وتكين فَ حالُ , وال تدرك , الروح بعد امليت ال حتس  لؤالْ النىك ىفادون بأن
 , او حالُ الفيـ كؿا ىقيم صاحب السؤام, وطبعا حالُ امليت لنه ... اىل ىيـ القًامُ  , ميت كامل ال شعير فًم

  ... كؽنا ضد تعؽًؾ الكتاب وضد عقًدٍ الكفًسُ
  *تتٌتع فٟ اهفسدٗع آلْ اهسٗح بعد امل٘ت *

   32:  32مو " امَوم حكون مؼى ىف امفردوس " قاّال لم  كؿا وعد الرب الؽص الًؿني

  ّؿُ ؟؟ واىُ متعُ فَ لنا ؟؟؟قا فنل ستكين الروح مغ الرب ولَ
 : الرسيم فًؿا بعد بقيلم ولنا اىضا ضد شنيٍ بيلس

 

  (3:32يف")ذاك افضل خدا . ون مع املس َح واه, ىل اش هتاء ان اهعلق "  
  (33:  3ىف )" واملوت ُو رحب , املس َح  ىل احلَاة ىه" واىضا قيلم 

 وكًػ ىكين لنا افضل , لنا الربح فَ فؿا لي, فأن كاقت الروح فَ قيـ بعد امليت 
  وكًػ حيقق شنيتم بأن ىكين مغ املسًح بعد ميتم ؟؟؟ ددا ؟؟ 

وعك لنا قام اسطفاقيس . تعفَ متتغ روحم باملسًح بعد امليت "  ذاك افضل ددا  .اكين مغ املسًح" أن عبارٍ 
 ( 45:  6أ ع )" اهيا امرب ٌسوع اكبل روىح " فَ وقت رمجم  الشؿاس

 

  *اذْ ال تلْ٘ ِٓان غفاعٞ هوقدٙطني  ,اهسٗح تِاَٗه٘ كاُت  *
 قاّؿُ ال تشعر وال تسؿغ وال تعرف ؟؟  اذ كًػ تتشفغ روح قدىس ولَ

  ... ىؤمفين بشفاعُ القدىسني وطبعا السبتًين االدففتست فَ بدعتنؾ لنه ال
 

  *طبٚعٞ اهسٗح ٗٓرا اٙضا ال ٙتفق ًع *
 وما اصدؼ قيم السًد الرب : تعؿل اما الروح فتكين قشطُ  وحياسم ال, ان اجلسد ىفاـ 

 )33:  35مت )" واما اجلسد فضؼَف , اما امروح فًش َط "   عك تالمًنه فَ بستان دجسًؿاقَ
 :فَ سفر الرٓىا ؟؟ اولئم النىك قام عفنؾ القدىس ىيحفا الراَّ  وماذا عك ارواح الشنداْ *

 

ورصخوا . من اخل لكمة شل ومن اخل امشِادة امىت اكهت غيدمه اذلٍن كذلوا  رأ ًت حتت املذحب هفوس" 
 (33 – 5:  5رؤ ).. " كائلني حىت مىت اهيا امس َد املدوس واحلق ال ثلىض وثًذلم دلمائيا  بصوت غظمي

 

  او وارواحنؾ مًتُ ال تشعر وال تدرك ؟؟؟, فنل صرخيا بصيت عظًؾ ولؾ قاّؿين 
  * ك ظنير القدىسني بعد ميتنؾ ؟؟فؿاذا ع , ولي كاقت الروح تفاـ *

 . وفَ اماكك اخرِ , العنراْ فَ كفًسُ الزىتين  ماذا عك ظنير القدىسُ
 مجل ماردردس مجال , معذزات وعذاّب  وصفعنؾ, وماذا عك ظنير قدىسني اخرىك 

 ... لزمالّم فَ السذك  وظنير القدىس اغفاطًيس االقطاكَ بعد استشناده, 
  الفيـ ؟؟؟ لل حيدخ كل لنا اثفاْ

  *اهقٚاًٞ ضد ًعحصٝ اهتحوٟ َُٗ٘ اهسٗح اىل َٙ٘ *
عؽَ دبل التذؽَ مغ السًد املسًح ومغ اىؽًا الفبَ ؟؟؟ , ميتم بأربعُ عشر قرقا  فكًػ ظنر ميسَ الفبَ بعد

 .كاقت روحم قاّؿُ عؽَ دبل التذؽَ  لل
 3 .  4:  9جلبل مر الرب ىسيع عؽَ ا واىؽًا كاقا ىتكؽؿان مغم بًفؿا ىقيم االجنًل اق 



 وبـيعق سـا رويـالبون     روز          ـنيري الــذك
 

 

 ني ٌزسن قبمة لدوائّي الذكيةيف عيد آبائٍا الصّداء القديش) 

 (وٌياتٍا  وٌطبع قبمْ عمي دً فاديٍا احلبيب الذي بْ يطّز شفاٍِا وقموبٍا وأفكارٌا 
 

املؤًّ  ٗصِ٘اْ الٙفرتقاْ هالُطاْ ....اجملد ٗاألمل ٗجٔاْ هعٌوٞ ٗاحدٝ

 :فاهسض٘ي ب٘هظ ٙق٘ي
 

ونحن غير  , بديا   أن خفة ضيقتنا الوقتية تنشيء لنل أكثر ف أكثر ثق ل مجد ا"
وأما التي  , بل الي التي التري ,ألن التي تري وقتية  , ناظرين إلي االشياء التي تري

 .( 71, 71: 4كو   2) "التري ف أبدية  
 

 " خفٞ"فٚظٔس هِا ب٘هظ اهسض٘ي ًا ٓ٘ خفٛ فإْ كوٌٞ 

 " ٗكوٌٞ ٗقتٚٞ تقابؤا كوٌٞ " ثقى" تقابؤا كوٌٞ 

  "اهيت التسٜ"تقابؤا "ٗاالغٚاء اهيت تسٜ " ابدٙا 

 : ٗٙق٘ي أٙضا 
 

ف اني أحسب أن آالم الزمان الحاضر التق اس  . إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضا معه  "
 .( 71: 1رو  ")يستعلن فينا  بالمجد العتيد أن  

 

اجملد اهعتٚد أْ ٙطتعوّ  "ٙقابؤا" آالَ اهصًاْ احلاضس  " ُتٌحد"  ٙقابؤا  " ُتأمل"

أٙٔا االحباء جيب أال ُسكص عوٛ اآلالَ ٗاهتحازب ٗحدٓا  بى ُِظس اهٚٔا يف ,فِٚا 

 .ض٘ء احلٚاٝ يف األجماد اهطٌاٗٙٞ 

 ...حيرزُا اْ كاُت حمبٞ غٔ٘ات اهعامل عداٗٝ هلل ٗاهلتاب +
 

 .( 71:  2يو  7" )التحبوا العالم وال الشهوات التي في العالم  " 
 

.... ٗتق٘دُا إهٛ أْ ُتػري... جترب قو٘بِا بعٚدا عّ حمبٞ اهعامل  فإْ اآلالَ 

ٗال ختػٛ آالَ ٗجتازب ٓرا  فال خت...  ٕٗتفطٌِا عّ حمبٞ اهعامل ٗغٔ٘ات

 .اهعامل فإْ حلظات قوٚوٞ يف االبدٙٞ تِطٚم آالَ اهطِني اهط٘ٙوٞ 
 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ً

ً.ًيفًفذاًاؾقومًادمشفدتًاؾؼدقيةًصوػقاً

.ًفذهًؽاـتًترتددًعؾىًاؾؽـقيةًؿعًجاراتًهلاًؿيقوقاتً

ػكؿـتًباؾيقدًادليقحًوأرادتًأنًتصريًؿيقوقةًػؼصدتً

ً.ًأدؼفًؿـفً

ً ًاؾؼدس ًواؾروح ًواالبن ًاالب ًبادم ًػعؿدفا والزؿتً.

ًتعؿدتً،ً ًإىلًاؼؾودقوسًاؾواؾيًأـفا اؾؽـقيةًػوذىًبفا

ًػلدموض ًتـؽر ًومل ًػلؼرت ،ً ًذؾك ًعن ًوأدمىربفا .ًرفا

ػعذبفاًبعذاباتًؽنريةً،ًؿـفاًأـهًضربفاًبلعصابًاؾلؼرً،ًثمً

ً وؿعًذؾكًؽاـتًتصقحًأـاًؿيقوقةً،ػلؿرً.ًؽوىًؿػاصؾفا

ً.ًبؼطعًؾياـفاً،ًوأعادفاًإىلًاؾيهنً

ً ًؽنرية ًمبواعقد ًوتعدفا ًتالرػفا ًزوجمه ًهلا ًوأردل ػؾمً.

ً ًمتلًإىلًؽالؿفا ًبؼط. ًػلؿر ًرأدفا ًع ًذؾكً. ػصؾتًعـد

ً.ًصالةًروقؾةً

ً.ًودلؾتًاهللًأنًقياؿحًادلؾكًوجـدهًبيللفاً

ًاؿرأةً ًوأخذت ،ً ًرأدفا ًػؼطع ًؾؾيقاف ًعـؼفا ًأحـت ثم

ًأؿواالً ًؾؾهـد ًؼدؿت ًأن ًبعد ًاؾطافر ًجيدفا ؿيقوقة

ًوؽاـتً ،ً ًيفًؿـزهلا ًووضعمه ،ً ًبؾػائفًمثقـة ًوؾػمه ؽنرية

ً ًآقاتًؽنرية ًؿـه ًتظفر ًـ. ًقـظرون ًعقدفا ًقوم وراًوؽاـوا

.ًوخترجًؿـهًروائحًرقلةً،عظقؿاًقشعًؿنًجيدفاًاؾطافرً

ًؼيط ًؿؾك ًػـؼلًودلا ًأردل ًخبربفا ًومسع ًاؾلار ـطني

ًبعدًأنًبـىًؾهً ًاؾؼيطـطقـقة اجليدًادلؼدسًإىلًؿدقـة

ً.ؽـقيةًعظقؿةًووضعوهًػقفاً

ً

ً

 صالتّا وبزكاتّا تكوُ وعٍا ولزبٍا اجملد دائىا أبديا 
 

 َــــــــــــــــــــــــيــآو 
 

 (تـــ٘ت 5) ا ـٞ ص٘فٚـاد اهقدٙطـاضتػٔ
 

5 



 من هو األول فى حياتك ّ؟
 

 + + ( 8:  1رؤ ) ، (   6:  44إش " ) أٌا األوه وأٌا األخز "  + +
ًقـلغىًأنًـضعًػىًأعملارـاًؿنًاآلنً،ًوػىًباؼىًأقامًاؾعؿرً،ًأـهًجيبًأن+ً

ًقؽونًاهللًفوًاألولًػىًحقاتـاً،ًوػىًؽلًذئًقمعؾقًبهًوخاصةًػىًحلهً،ًً

ً:ًًوفذاًبـاءًعؾىًوصقمهًؾـا

 + + ( 27:  23وت " ) حتب الزب وَ كن قمبك ، ووَ كن فكزك " + + 
ً:ًوأاّلًحتبًاحلقاةًأؽنرًؿنًاهللً+ً

 + + (  29:  11وت " ) جيدِا ( فى خدوتى ) وَ أضاع حياتْ وَ أجمى "  + +
ًوراعةًاهللًجيبًأنًتؽونًأؽنرًؿنًراعةًاؾلشرً+ً

 + + (  39:  5أع ) " يٍبغى أُ يطاع اهلل أكثز وَ الٍاس " + + 
ًػاؾلعضًقػضؾونًاجملاؿالتًواؾزقاراتًوؼلولًدعواتًاألصدؼاءً،ًػىًوؼتً+ً

ًوباؾطلعًقرػضًاهللًأعذارفمً.ًاؾُؼداداتً،ًواجمؿاعاتًاؾؽـقيةً

 + + (  1:  3رو " ) أٌت بال عذر أيّا اإلٌشاُ " + + 
ؽونًؾهًاألوؾوقةً،ًوأنًقؽونًاألفمؿامًباألبدقةًبقـؿاًقـلغىًأنًت.ًألـفمًجعؾواًاهللًػىًآخرًؼائؿةًإفمؿاؿاتفمًً

ً(ً.6ًً:33ًؿتً)ًؼللًؽلًذئًؿادىًأوًدـقوىًآخرً

ًا ٓ٘ تستٚب حٚاتم ًع اهلل , باهِطبٞ هباقٟ .. ٙا أختٟ / ٗاهطؤاي هلٍ اآلْ ٙا أخٟ + 

 !أٗ زقٍ آخس فٟ قائٌٞ ضوطوٞ أٓتٌاًاتم األزضٚٞ ؟" 1"اإلٓتٌاًات ؟ ٓى ٓ٘ زقٍ 

ونًاهللًفوًاألولً،ًوعلادتهًوخدؿمهًفىًاألداسً،ًثمًتؾقفاًباؼىًاإلفمؿاؿاتًاؾػاـقةً،ًوفذاًػقهبًأنًقؽ+ً

ً.فوًإرضاءًاؾربً

وػىًاؾعطاءًقؽونًفوًاألولًػىًؼائؿةًـػؼاتكًوؿصروػاتكً،ًوالًتفؿلًاؾعشورًواؾلؽورًواؾـذورً،ًأوًترتؽفاً+ً

ؽادلرأةًاؾمىًدػعتًاؾػؾينيً،ً.ًعـدًتؼيقمًؿاؾكً"ًاألول"ًألخرًؼائؿةًـػؼاتكً،ًػالًجتدًؾهًذقكًاً،ًبلًقؽونًفوً

ً(ً.21ًً:21ًؿرً)ً،ًوألـفاًجعؾتًاهللًأواًلًػؼدًدػعتًأؽنرًؿنًؽلًاألغـقاءً،ًألـفاًدػعتًؿنًأعوازفاً

وؼدًأعطىًاؾشفداءًاألوؾوقةًهللً،ًػؼدؿواًحقاتفمًوأوالدفمً،ًوؽلًؿـاصلفمًوأؿالؽفمًأواًلًؾؾربً،ًوحتؿؾواً+ً

ً.ؿنًأجؾهًاألملًواؾعذابًاؾشدقدً،ًػادرتاحواًػىًعاملًاجملدً

ًً ومًاألجازةًفوًوؼتًخمصصػق"ًؾؾوؼتً"ًوأقضًاًعؾقـاًأعطاءًاألوؾوقةًهللًباؾـيلةً+ً 

ًوؾقسًوؼمًاًؾؾػيوةًواؾؾفوً،ًوراحةًاجليدًؿنًعؿلً ؽؾهًؾؾربًوخلدؿمه(ًؿؽرسً)ً

ًهللً،ًوأفلًاؾعاملًغريًادلمؿـنيًًاألدلوعً،ًؽلفلًاؾغربًؿنًاؾلعقدقنًعنًحملةًا

داودًؿؾؽًاً،ًًوأنًـعطىًاألوؾوقةًؾؾؼاءًباؾربًواحلدقثًؿعهً،ًؼللًاخلروجًإىلًاؾعؿلًاؾقوؿىً،ًػؼدًؽان+ً

 :ًوؼائدًاًؾؾهقشً،ًوؼاضقًاً،ًوؽانًؿشغواًلًجدًاًبعؿؾهًػىًذكونًاؾدوؾةً،ًوؿعًذؾكًقؼولً
ً++  ( 1:  62وز " ) يا اهلل اهلى ،إليك أبكز ، عطصت ٌفشى إليك "+ + 

 5 !ػفلًـػعلًؿنؾهً؟



ى ومعانوكا الشكورىالقبطوةىىىىىىىىى
ٌوم، والشهر األخٌر المكمل هو  33، وكل شهر فٌها (ثالثة عشر شهرا  )القبطٌة  التقوٌم القبطً والشهور

 .الٌمانٌة والتقوٌم القبطى هو تقوٌم نجمً ٌتبع دورة نجم الشعرى. ٌُطلق علٌه الشهر الصغٌر شهر نسىء
وهذه األسماء . ٌعبدونها فً الزمن الغابر ورهم بأسماء آلهتهم التً كانواوقد سمى المصرٌون القدماء شه

الطقس، وعلى ذلك بنوا الهٌاكل وكّرسوها لعبادة تلك  تتفق مع فصول السنة ومواسم الزراعة وحالة
 باسمه االحتفاالت لعبادة كل إله فً الشهر الُمسمى فكانوا ٌقٌمون.. اآللهة

=========================================== 

 .والعلوم إله الحكمة( تهوت أو تحوت)إلى اإلله  نسبة     ٘تـغٔس ت -1

=========================================== 
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 شنوده الثالث بقلم قداسه البابا  اؤل والرجاء التف

 .عٞعَو عَال أُ هللاٍِٗ اىشجبء ثأّٔ الثذ...أجيْب اىزفبؤه ٝأرٚ ٍِ اإلَٝبُ ثعَو هللا ٍِ ئُ 

ثشد  ثبىزفبؤه ٝشٙ اإلّغبُ أُ اىيٞو ٍَٖب ثيغ ظالٍٔ، الثذ عٞأرٚ ثعذٓ اىفجش اىَْٞش، ٗأُ

 أٍو اىشخص فٚ اىْقبط اىجٞضبء فٚ مو ٍب ح٘ىٔ،اىشزبء ٝعقجٔ دفءاىشثٞع، ٕٗنزا ٝز

عٞأرٚ،  ئىٚ اىْ٘س اىزٙ ٗثبإلَٝبُ ٝشٙ اىخٞش فٚ مو شئ، الْٝظش اىٚ اىظيَخ اىحبىٞخ، ثو

 .هللا ىٔ فَٞب ثعذ ٗئَّب ٍب أعذ الْٝظش ئىٚ ٍب ٝشآ اُٟ،

 :رزمشٗا ثالس عجبساد ٕٚ : ِٝ فٚ ضٞقخزأق٘ه ىي ٗقذ مْذ

 "ًصريٓا تِتٟٔ  - هودري ٕكو -زبِا ً٘ج٘د " 

 فال ر٘جذ ضٞقخ رغزَش ،فََٖب طبه صٍبّٖب الثذ اّٖب عزْزٖٚ،  ،

 فزشرفع حزٚ رصو اىٚ قَزٖب ، ثٌ رْحذس اىٚ  اَّب رأخز شنال ٕشٍٞب،

 ىيخٞش، الُ سثْب ٍ٘ج٘د ، أعفو ٗرْزٖٚ، ٗرْزٖٚ عيٚ خٞش ٗحقب مئ

 ٗه مو رض اىشخص اُ هللا الثذ ٝزذخو ٗحْٞئز ع٘ف فجبىشجبء ٝزب مذ

  اىَشبمو ، ئُ ّظشح اىخ٘ف ٗاىشل رجيت اىٞأط، أٍب ّظشح اىزفبؤه

 .ٗاىعششِٝ ٗاإلَٝبُ فبّٖب رإمذ اُ هللا الثذ عٞعَو عَال، ٗى٘ فٚ اىغبعخ اىشاثعخ

ّعَئ ّحِ، ئَّب ٍب  ىٞظ ٍب ّشآ ّحِ، ئَّب ٍب ٝشآ هللا ألجيْب ٗىٞظ ٍب: واإلومانىوقول 

ثعَئ فٚ اىَغزقجو، ئُ  ءٗاىشجب هللا فٚ اىقذٌٝ، ٝعطْٞب اىثقخٝعَئ هللا ٍِ أجيْب، ٗعَو 

 . جذٝذ عَو هللا قبدس أُ ٝغٞش اىقي٘ة، ٗأُ ثْٖٞٞب ٍِ

فزضٝذ حشٗة  ش ّف٘عٌٖ أٍبً اىَشبمو اىزٚ رجذٗ ٍعقذح، ٗثال حو،غـمثٞشُٗ جذا رص  

بفزح ٍِ ّ٘س ّ اىشٞطبُ ٍِ ٍزبعجٌٖ، ٍٗحزبجُ٘ ئىٚ ميَخ رعٞذ ئىٌٖٞ اىشجبء، ٝحزبجُ٘ اىٚ

فقذ اإلّغبُ  رجذد اىظَخ اىزٚ رنزْف ّف٘عٌٖ، ٗاىشجبء ئرُ ٕ٘ شئ ٕبً فٚ اىحٞبح، ٗى٘

قع فٚ اىقيق ٍٝعْ٘ٝبرٔ ،ٗ اىشجبء، فقذ مو شئ، ثو قذ ٝقع فٚ اىٞأط ٗاىنأثخ، ٗرْٖبس

 .ٗاالضطشاة ٍٗشاسح االّزظبس ثال ٕذف

 .اىشجبء ٝذ اىشٞطبُ اىزٙ ٝقبه عْٔ ئّٔ ٝقطع ٗقذ ٝقع أىع٘ثخ فٚ 

األٍ٘س أٍبٍٔ، ٍَٖٗب ثذٙ أُ هللا قذ رأخش فٚ ئسعبه  اٍب االّغبُ اىشٗحٚ فََٖب رعقذد 

ىذٝل ٍشنيخ فبّزظش هللا ىنٜ ٝشٝحل ْٗٝقزك ٍْٖب ٗىنِ الرْزظش اىشة  اُ مبّذواىَعّ٘خ، 

 . ٍٗزضٍشٗفٜ ضجش ٗاّذ ٍزضبٝق ٗخبئف

 ثأُ ٓ أثذا ، ئّٔ ٝإٍِ ءالٝفقذ سجباىَإٍِ االّغبُ اىشٗحٚ 

 ، ٗأُ مو ٍب أٍش ًطتطاع عِد اهلل اهػري املطتطاع عِد اهِاع

 .هللا ٍَٖب ثذٙ ٍغزعصٞب ٗصعجب ٍٗعقذا ، فْٖبك سجبء ٝقذٍٔ

ٗاَّب ٕ٘  ئُ االّغبُ اىشٗحٚ الٝشٛ أُ هللا عٞعَو فٚ اىَغزقجو، فٖزا ئَٝبُ ضعٞف،  

ٝعَو ٗٝنُ٘ ىٔ  ٝإٍِ أُ هللا ٝعَو حبىٞب ، ٗاُ مبُ الٝشٙ عَئ، ىنْٔ ٗاثق رَبٍب أُ هللا

ئَّب ْٝظش ئىٚ هللا اىزٙ  سجبء ثْزٞجخ عَئ اىزٚ عٞشإب فَٞب ثعذ، ئّٔ الْٝظش ئىٚ اىضٞقبد،

ثذا مو حبه، ٗال ٝفبسقٔ أ ٝجعذ عْٔ اىضٞقبد، ىزىل فاُ اىشجبء ٝصبحجٔ فٚ مو حِٞ، ٗفٚ

 ق٘ح هللا اىقبدس عيٚ ،ئّٔ سجبء فٚ ٍحجخ هللا، ٗفٚ ٍ٘اعٞذٓ اىصبدقخ، ٗسجبء فٚ
 2 . مو شئ 



 

حِٞ، ٕ٘ قبدس أُ ْٝجٞٔ ٍِ مو  سجبء فٚ أُ هللا اىزٙ عَو فٚ اىقذٌٝ، ٗاىزٙ ٝعَو مو

فٚ اىقيت، ٗطَأّْٞخ فٚ اىذاخو،  ضٞقخ، ٕٗزا اىشجبء فٚ ٍعّ٘خ هللا، ٝعطٚ اإلّغبُ عالٍب

 .عَو هللاٗفشحب ى

 دائَب ثبثب ٍفز٘حب فٚ اىغَبء، ٍَٖب  ٗاىزٙ ٝعٞش فٚ اىشجبء، ْٝظش  

 خ، ٗاإلّغبُ اىَإٍِ ٝعشف رَبٍب أُ هللا يقفمبّذ أث٘اة األسض ٍ

 أّفغْب ، ٗٝعشف اىخٞش ىْب أمثش ٍَب ّعشف اىخٞش ٝحجْب أمثش ٍب ّحت

 ٞشاىنُ٘ ميٖب حغت حنَزٔ اىغ سألّفغْب ، ٍٗ٘قِ أُ هللا ٝذثش أٍ٘ 

 .اىَحذٗدح

 ىيخٞش ىيزِٝ ٝحجُ٘ هللا، ٗٝق٘ه فٚ ضَٞشٓ ئُ مو األشٞبء رعَو ٍعب 

 ٍِ  اىَش اىزٙ ٝخزبسٓ اىشة ىٚ، خٞش ئُ: ٗ ارا ضبقذ ثٔ األٍ٘س 

 . اىشٖذ اىزٙ أخزبسٓ ىْفغٜ

هللا حو أٗ عششاد اىحي٘ه، ٗأُ مو  فٚ حٞبح اىشجبء أُ مو ٍشنيخ ىٖب عْذ ٗاىَإٍِ ٝشٙ

فغ٘ف رصو ئىْٞب ثنو ثشمخ، ٗاُ مبّذ ششا  ئُ مبّذ خٞشا: ثْب فٚ حٞبرْب  األٍ٘س اىزٚ رَش

فٖٞب ئىٚ خٞش، ٗاىَإٍِ ٝثق اٝضب أُ حٞبرٔ فٚ  ، فاُ هللا صبّع اىخٞشاد عٞح٘ه اىشش اىزٙ

 .ٗخشٗجٔ دخ٘ىٔ ٗ ع٘ف ٝحفظٔ فٚ عالً، ٗٝحشعٔ فٚ اىيٞو ٗاىْٖبس، ٗٝحفع ٝذ هللا ٗحذٓ

، ٗىنِ الرْزظش اىشة ٗأّذ  قزك ٍْٖبْٝفبّزظش هللا ىنٚ ٝشٝحل ٗىزىل ئُ مبّذ ىذٝل ٍشنيخ   

 .شـٍزضبٝق ٗخبئف ٍٗززٍش ٗفٚ ضج

 ىَبرا ىٌ ٝعَو اىشة حزٚ اُٟ؟  : ٗرق٘ه فٚ داخو ّفغل 

  .. هللا السابقة  ٌثقون بمواعٌد نان منتظرو الرب فإنهم ٌنتظرونه فى قوة غٌر خائفٌن، وا
 ــيـةمـــعــلـــومـــات طـــقـــسـ

 
 
 

  هىو القداس، نهاية فى توزع التى البركة لقمة أى **
 حلت انها ويقال والتناول، للذبيحة حمال منه واحد اختيار بعد المتبقى الحمل قربان من
 -:بسبب هكذا تسمى وهى االغابى، وليمة بدل
 

 

 .المذبح على قدم عما(  ركةـــالب) الفائض انـربــالق انه
 

 .القرابين بديل وسميت الكنيسة مع الشركة كةبر عن تعبر كعطية
 

  تليت انه حيث من مباركة خبزة أو بركة ذاتها حد فى هى
 .البداية فى الحمل قربانة مع قسمت ان وسبق البركة صالة عليها
 

 اصـك الخـطبيب

 اـسٗق ٗكٚفٚٞ اهتعاًى ًعٔـاحل
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- :  حلروؼا دردات 
                                         

  امشؼور بأ مل-اإمحرار ػىل سعح اجلدل -, االإصابة ػىل سعح اجلدل فلط:ال وىل حروق ادلرخة -3

  .وثظِر فلاػات-ر بأ مل امشؼو -اجلدل اإمحرار ػىل سعح, االإصابة أ معق من ال وىل:حروق ادلرخة امثاهَة -3

بدو , حروق ادلرخة امثامثة مجَع ظبلات اجلدل وال وسجة امواكؼة حتت اجلدل ثصُب: حروق ادلرخة امثامثة -2 ًو

أ ن حروق  ورمغ. كد ثبدو ال وسجة ادلاخلَة بَضاء انلون(. أ سود)االإصابة بين انلون أ و مذفحام  ماكن

ال أ ن املص ال بأ مل بس َطادلرخة امثامثة ثؼخرب حروق خعرية اإ هدِجة ثلف واحرتاق هناايت  اب ال ٌشؼر اإ

 .ال غصاب احلس َة

 -: احلرارىُ اإلسعافات األولًُ لؽخروؼ
 

 . اجلزء احملرتق امساػة كبل اهخفاخ-اخلوامت -اىزع من فوق اجلزء املصاب املالبس *

  اس خخدام املاء امبارد ىف اسؼاف ظاملا ُياك حرق حكون لكمة امرس ىه امخرًبد اى*

 .دكِلة حتت املاء أ و حىت خيخفى امشؼور ابالمل 34اىل 31املصاب حِر هلوم بوضع اجلزء املصاب ملدة من 

اس خخدام أ حد  ىكذفى ابمخرًبد ومُس ُياك داغى نرلُاب نلمسدشفى وميكن حروق ادلرخة ال وىل حاةل ىف

 .مرامه احلروق من امصَدمَة

ثغعَة اجلزء املصاب بغَار هظَف  -مٌع ازاةل امفلاػات بأ هفس يا-امخرًبد اس خخدام حروق ادلرخة امثاهَة ىف حاةل

 .امخلوث مثل امشاش واذلُاب نلمسدشفى حىت ال حيدث

 نلمسدشفى أ وظلب الاسؼاف  ًيلل املصاب فورا ىف حاةلحروق ادلرخة امثامثة

 . مع ثغعَة اجلزء املصاب بغَار هظَف
 

 -: وب احلنر مفنا األخطاْ الشاّعُ والتَ
 

 و امزبدة أ   ال ثضع املرامه أ و امًزوت أ و مؼجون ثيظَف ال س يان أ و فِخامني اإي *

 . دلرخة أ ػىل يع جرسب احلرارة من اجلدل وثؼمل ػىل حتوًل درخة احلرقت  ػىل احلروق فِذٍ

 . اجلدل ال جس خؼمل امثلج مبارشة ػىل اجلدل حىت الحيدث حرق زلجى وثلف خلالاي *

زاةل ا *  .كصِا من أ ظرافِا, ملالبس امللخصلة ابجلدلوال حتاول اإ

 .ثيظَف احلروق أ و فذح امبثور وامفلاػات ال حتاول *

 .مبارشة الثضع كعن نغعاء ػىل املاكن املصاب *
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  عبارات من ذهب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ماأجمل أن يبكً اإلنسان والبسمٌ 

علٍ شفتيى وان يضحك والدمعى فً 

 عينيى

 

ِ يجب ان تقول كل ما تعرف 

 ما تقول ولكن يجب ان تعرف كل..

 

 

 

 الحقيقٌ الشئ الوحيد الذي

 يصدقى الناس( ِ )  

 

عندما سقطت التفاحٌ الجميع 

قالوا سقطت التفاحٌ إِ واحدة 

 قال لماذا سقطت؟؟.. 

 

 

ليس من الصعب ان تضحً من 

ولكن من الصعب ان .. اجل صديق 

 تجد الصديق الذي يستحق التضحيٌ

 

ِنسان شيًُا قد شراه قد يبيع ا

 ولكن ِ يبيع قلبا قد هواه.. 

 

 

تكون سعيدا إذا عثرت علٍ 

صديق تثق بى وتكون اسعد إذا 

 عثرت علٍ صديق يثق بك

 

عش ما شُت فإنك ميت َ 

فارقى َ وأحبب من شُت فإنك م

 واعمل ما شُت فإنك مجازى بى

 

 

كل شًء اذا كثر رخص إِ 

 ا ذا كثر غّ اِدب فانى

 

.. قطرة المطر تحفر فً الصخر 

 ليس بالعنف ولكن بالتكرار

 

 

الصداقٌ كالمظلٌ كلما اشتد 

 المطر كلما ازدادت الحاجٌ لوا

 

 

 

ِ تقل ياربً ان همً كبير 

 ولكن قل ياهم ان ربً كبير

 

 

أغارمن كلماتً حينما اهديوا لك 

 فتعجبك كلماتً وِ اعجبك انا.. 

 

 

من القوة ان تضحك وبداخلك مليون 

صرخٌ ولكن من المؤلم ان ِ 

 كيشعر اقرب الناس اليك بصرخت
 

 

قد تنسً من شاركك الضحك 

كنك لن تنسً ابدا من ول

 ءشاركك البكا
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 يرضى بها الطرفني حلياه زوجيه مجيله وسعيده  نصائح
 ةــــــــــــــزوجــلل

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ور لهذه االم الزواج ٌقوم على التضحٌة والتنازل، فال بد من االستعداد

 .واالقتناع بأهمٌة استقرار الحٌاة الزوجٌة
 

رسائله وعالقاته باصدقائه واهله،  احترمً خصوصٌة شرٌك حٌاتك، مثل

 .معا طالما ان هذه الخصوصٌة ال تهدد استقرار حٌاتكما
 

االحتفاظ بالسرٌة مطلوب، فال ٌصح ابدا ان تحرجً زوجك فً لحظة غضب 

 .، فهذا ٌتنافى مع الدٌن واالخالقبٌتكما امام اآلخرٌن بافشاء اسرار
 

الجمالٌة، واللمحات الرومانسٌة فً بٌتها،  الزوجة الرقٌقة تحافظ على اللمسات

والنظافة الشخصٌة، وهذا مطلوب فً  مثل االهتمام بالمظهر والتجدٌد فً المنزل

 .الملل كل المراحل العمرٌة لكسر حدة

لة والي سبب من االسباب، فالوجود احذري االنسحاب من غرفة النوم امام اي مشك

 .واحد ٌذٌب اي خالفات عالقة فً مكان
 

الزوجٌن فً بداٌة الحٌاة  قد ٌكون التناغم الزوجً واالنسجام العاطفً موجودا  بٌن

علٌك بتقبل اي متغٌرات تطرأ  الزوجٌة، لكن ماذا عن المتغٌرات التً تعكر صفو حٌاتكما؟

 .شدٌدٌن مع االزمات بحب وودعلٌكما خاصة المادٌة والتأقلم 

حقك كزوجة عاملة التصرف فً دخلك دون هٌمنة من الزوج أو اجبار، لكن تذكري ان  من

عن المنزل لساعات قد ٌؤثر بعض الشًء على عالقتكما، فشاركً بالمٌزانٌة طواعٌة  تغٌبك

 .واقتناع وانتماء وبحب

الوقوع فً شرك االستدانة،  حذريا. االدخار ولو قلٌال لن ٌعرض االسرة الزمات مادٌة 

 .بالحٌاة فالدٌن مذلة تشغل التفكٌر وتمنعك من االستمتاع

 وتذكري ان الحٌاة مستوٌات ٌحدث خلل فً نهاٌة الشهر، قسمً دخلكما الى بنود، حتى ال

 .مختلفة
 

الزوجٌة، وٌحدث مشاعر  وال تقارنً بٌنك وبٌن اآلخرٌن ألن ذلك ٌهدد استقرار حٌاتك

 .دائم الحقد والغٌرة والظلم، وٌتركك فً حالة انفعال
 

  .اظهري حكمتك وحسن تدبٌر مملكتك وال ترهقً زوجك بالمطالب
حدود  صحٌح ان التغٌٌر فً الملبس أو االثاث ٌكسر من حدة الملل، لكن فً

 .الدخل المشترك
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ة والرحمة اجتماعٌة تقوم على المود اعلم ان الزواج شركة
تحتاج الى  وتحتاج للتفاهم وسماع وجهة نظر الطرف اآلخر، كما

شًء من العقالنٌة فً الحكم على االمور، وعدم التسرع واالندفاع 
 .افعال غٌر محسوبة بردود

 
من ذلك سوى هدم المشاعر الجمٌلة  ال تنبش فً الماضً، فال طائل

 .تعقٌدا وزٌادة الحٌاة
 

فذلك صورة للتعبٌر عن الحب واالهتمام  بات،جامل زوجتك فً المناس

 .والسرور ودلٌل على صدق المشاعر وإحداث جو من البهجة

بٌئتها، ما دمت قد اخترتها ورضٌت بها  أو اسرتهاال تعاٌرها بعٌب فً 

 .زوجة لك
 

حول مائدة الطعام فً بٌتك، فً واحدة من الوجبات الثالث على  كن
 لك، فهذا ٌمنح جوا  من االلفة والترابطانشغا االقل، مهما كانت درجة

 .االسري
 

مهمة ادارة مصروف البٌت، حتى تشعرها  من االفضل ان توكل لزوجتك
على الفصل بٌن  بالمسؤولٌة وتعزز ثقتها بنفسها، فتتدرب جٌدا

 .ككمالٌات االحتٌاجات االساسٌة كاولوٌات واالحتٌاجات الثانوٌة
 

ا واجب علٌك وضرورة الستقرار فمصروفه ان لم تكن زوجتك تعمل،
 .اي حال من االحوال حٌاتكما معا، بشرط اال تشعرها بالمن علٌها فً

 

كرٌمة لالسرة، اٌاك والبخل، فهو آفة  بصفتك المسؤول عن توفٌر حٌاة
 .وتدمرها خطٌرة تهدد كل مؤسسة زوجٌة

 

متٌنة، صارحها بكل شًء وتناقش معها فً  حتى تبقى االواصر بٌنكما
 تنصت الى ما ترٌده منها تلف االمور واسمع لما ترٌده منك، واجعلهامخ
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  علنا مستحقين نقول بـــ الشكر 

Ousep`hmot qen `njoc `Nem`psa Ariten 

  زٕ  ٘ي   ً٘ن        ً ْ   ٘ي  ّّ   ٘ ِوْ 

                                   

Pe niwt je Etqen ni V/oui 
Maref 
toubo 

Nje bikran 

  ً ٖ  ٘ س ى ه زٗ   ْ ْ  ٘ ْٕ    ٘ي ًٖ  ٖ  ٌْ٘٘ 

 

ٜ ــ احلقٚقـٟاهػّ
 

 املدن زوخان فلريان, ًؼُشان حِاة ملَ ة ابمسؼادة, واكن احلب بُ ام ٍزداد ًوما بؼد اكن يف اإحدى

ًوم.  

  وكان لكل منهما رغبة:

سلس  من هفس املؼدن ومكٌَ   ميسل ساػة ذُبَة ور ا غن أ بََ ٍو   احلصول ػىلفاهصٗ 

 الٌس خعَع بس ب امفلر 

 .احلصول ػىل مشط حِد ومك ا ال جس خعَع بس ب امفلر  تسل شؼرا ذُبَا وح  ٗاهصٗجٞ

سلسلخَ وبلي ًفكر هَف  لب مشعا حِدا مزوحذَ,  ٜ اهصٗ ـُظ وم  مرور الزمن

 .هَف  لب امسلس  اذلُبَة مزو ا ثفكر مشعِا وبلِت ُطٚت اهصٗجٞويف هفس اموكت 

ا  تفاجأ اهصٗ  ويوم ال كر  العاشر  لزوا هما اذ رأ ى زوحذَ كادمة امََ وكد كصت شؼُر

اٍهتا امغامَة وغيدُا فذحت ًدهيا فلمؼت ف ا سلس   الاشلر ادلَل فلال مِا ماذا فؼلت بشؼرك

ُذٍ.  ذُبَة وكامت ملد بؼخَ الشرتي زل

حِبَ مشعا مجَال   وكد ا روركت غَياٍ ابدلموع ما اذلي فؼلخَ اي غٍزز  واخرج منفلال مِا امزوج

شُ ا,اكن   م ام  يَا  وكال وا  بؼت ساغ  واشرًتت زل ُذا.وغيدُا ثؼاهلا دون ان ًلوال

 .ابالخر
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  ـا القب  ـ تنـل
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 ةـا القب يـغتنـل



 ـىــحـدـٞ اهــــوــٚـضـف 
 

 

 ولكن الشيطان كثيرا  َفضيلٌ إن أحسن اِنسان استخداموا الخجل

  :علً السقوط ما يستخدم الخجل بطريقٌ تساعد
 

 

  :ذلكمثال  *

أو يتحدثون  الخلقيٌ إنسان بار جلس وسط اناس فإذا بوم يتكلمون كّما رديُا من الناحيٌ

وهذا  َُِقٌ أو يسردون قصصا غيرَويشورون بىَمكانتىبالسوء فً سيرة شخص لى 

 . هذااِنسان البار الجالس وسطوم الذي لم يكن يتوقع كل 

فيستمر  َولكن يأتيى شيطان الخجل ويرغمى علً البقاء.. يتركوم وينسحب أخذ يفكر فً أن

 !عقلى بأفكار ما كان يجب مطلقا أن تجول بذهنى جالسا ويمتلئ
  :مثال آخر* 

 !طريق الخجل قد يوقع علً تزكيٌ ِ يرضاها ضميره عن

 َهو فً داخلى غير راض عنى. أو يوقع علً أي بيان أو قرار

 .وإن حاول أن يمتنعَأو يشترك فً مديح شخص ِ يستحق ذلك

 !يقف أمامى الخجل 

 !وقد يجعل الشيطان فتاة تخجل من مّبسوا المحتشمٌ

تخجل أن : أو يجعلوا تخجل من تدينوا بوجى عام.. وذلك إن كان التيار العام علً عكس ذلك

أو تخجل من رفض دعوة الً حفل معين . يعرف عنوا أنوا تؤدي الصلوات فً مواعيدها

 ..أو من رفض اِشتراك فً أنواع الترفيى. ِ تستريح لى روحياتوا

ن وكم م! وبالمثل قد يخجل شاب متدين من رفض سيجارة تقدم لى من زميل أو أستاذ لى

 خطايا يقع فيوا البعض بسبب شيطان الخجل

 ويبعد عن مجاِتى. والمفروض أن يرفض المتدين هذا الخجل

 أو أن يكون قوي الشخصيٌَسببًا يخرج بى من اِحراج بلباقٌأو يجد لى 

 أو علً األقل .. يستطيع أن يدافع عن موقفى الروحً بإقناع اآلخرين 

 اسبات التً يتعرض فيوا لحرب يبعد عن الصحبٌ التً تحرجى وعن المن

 ..الخجل

بينما الخاطُون تكون لوم جرأة وجسارة فً . عجيب أن المتدينين يخجلون من تدينوم

 . أخطاُوم وفً انتقادهم للجو الروحً
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  :زــاديـــقـامل

   :اجملٌ٘عٞ األٗىل- 

 4/ عل ة ش  دٕ 1/ لطع هتْسطَ صدّز د  ج ه لَ٘ هي  لعظن ّ همطعَ  ل2ٔ
ًص  هلعمَ صغ٘سٍ /  هلعمَ هتْسطَ ثْم هِسّ  1/  هالعك هتْسطَ  ِ ز

 (. ْدزٍ)شً  ٘ل 

   : اجملٌ٘عٞ اهجإُٚ -

 3  / ّسة   ل الطعدد طو طن هِس 5  /همطعة لطع صغ٘سٍ عدد طو طن2
 / هلعمَ هتْسطَ ثْم هِسّ  /2  هالعك هتْسطَ صلصة طو طن

ًص  هلعمَ صغ٘سٍ /  هسلة د  ج ه  2ٖ ( /ٍ ْدز)هلعمَ صغ٘سٍ شً  ٘ل  2 
هتْسطَ هلعمة  1( /  هِس ى)هتْسطَ  ِ ز  هلعمة1/  ) ْدزٍ(  لفل  حوس ح ز
  ل دٍ  ةعل / 1  كْ ب ه ء 3/ هلح علٔ حسب  لور ق/صلصة  ل  زٕ 

 لصغ٘سٍ  ًو    لولعمة  لوتْسطة ل٘ست هلعمة  ل ْز ة ّال هلعمة  لس س -
  لصغ٘سٍ  لولعمة  لصغ٘سة ُّٖ هلعمة  لس س /  لْسظ

  :الطزيقة

  لد  ج    لظ  و٘ع هم دٗس  لو وْعة  ألّلٔ ّ  ٌمع هع -
  .س ع   ّ ٗفضل طْل  لل٘ل 3لودة ال مل عي 

هي )                ْٗضع  ٖ ل لب  ٖ  سى ّسظ   عد  ى ٗت سب  لد  ج  ل لطَ -
 حتٔ                لودة ال  مل عي ز ع س عَ (  ْق ّ  حت  ٖ ًفس  لْلت

  .ٗأ ر   ل  لت  
                                         ثٌ ء  ستْ ء  لد  ج د  ل  لفسى ًحضس  لو وْعة  -

                                 حض ز لدز ّسظ علٔ ً ز ُ دئة ّ ّضع  لث ًَ٘ ّ ذلك
 لو ع                                   ًضع  لطو طن دل ئك 3 عد ة لطو طن  لوِسّس

  . لصلصة  لحوس ء دل ئك   سٓ ًضع3ّ عد 
   لٖ  لو وْعة ًض٘    عد ه  ٗغلٖ  ل ل٘ظ  لس  ك -

  دل ئك ّحتٔ  ص ح  لصلصةّ ًتسكِ  لودة ع س  لث ً٘ة
  عدُ  ًض٘  لطع  لد  ج ّ ًتسكِ  لودة  وس   .غل٘ظَ

 ًّتسكِ  علٔ ً ز ُ دئة لودة  دل ئك ثن ًض٘   لم طَ
 . ع س دل ئك حتٔ  ستْٕ
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 اـــلـا  تــدج
 



  لــرجـا الـك أيهــيـإل
 

 

 لل فكرت ماذا ترىد زودتم ؟ لل ىكفَ ما تقدمم هلا ؟ لل فكرت فَ أن تعؿل عؿاًل دًدًا ؟
 ولل خصصت هلا وقتًا لتقضًم معنا ؟ لل حتافظ عؽًنا بالشكل الكافَ ؟  

 أـ لَ جمرد زودُ ومربًُ ألوالدك فقط ؟ 
 

مَم أ هيا امرخل هود أ ن هلول   : اإ
 

 :ٓا حببم اخرب* 
 

  كل مفا حيتاج إىل أن ىشعر بأقم إقسان حمبيب , لنلم أخرب زودتم بأقم حتبنا 
 كل ىيـ , ال ىستدعَ أن تقيم هلا كؽؿُ أحبم , ىيدد طرؼ كجريٍ تستطًغ أن

 .أخل ...... أمسم ىدلا .. تيصل هلا حبم مك خالهلا , حلظُ ال تكين متيقعُ  
 

 :اغفس هلا * 

ًنا زودتم أخطاْ , أو جتربلا الظروف عؽَ ذلم , ال أحد ىستطًغ أن ىبؽغ مرحؽُ الكؿام متر أىاـ ترتكب ف
, لنا زودتم حبادُ وتستخق أن حتاوم تفُنؾ وضعنا واألستعداد ملساحمتنا إن أخطأت , وتنكر بأن ال عالقُ 

 .بإمكاقنا البقاْ دون وديد مبدأ املساحمُ 
 

 : حتدث ًعٔا * 
تم تفخصر فَ احلدىح عك أطفالكؾ أو شؤون العؿل أو أِ شئ , اخؽق مساحات ال جتعل حمادثتم مغ زود

 .أخرِ لؽخيار ألن اإلحنصار فَ تؽم اجملاالت ممل وقاتل 
 

 :خصص هلا ٗقتًا * 

, بل عؽًم أن  ( حسب الظروف ) أن تقضَ وقتًا مغ عاّؽتم ال ىعفَ أن حيدخ لنا الشئ متَ تيفر اليقت 
 .ىكين هلنا اليقت أوليىُ فَ ددولم الًيمَ ختصص وقتًا لزودتم , وأن 

 

 :احرز اهطوبٚٞ فٟ احلٚاٝ اهصٗجٚٞ  *
وستدلشم " ال " اإلعتًاد عؽَ السؽبًُ مغ زودتم ىدفعنا مغ اليقت أن تبتعد عفم , فكر مرتني قبل أن تقيم 

 .قتًذُ أن تكين ادابتم باإلواب عؽَ مسار حًاتم الزودًُ 
 

 :كّ ًطتٌعًا جٚدًا هلا * 

مك احملبط ددًا لؽؿرأٍ أن حتكَ لشرىم حًاتنا مبشاكؽنا ولؿيمنا ثؾ تكتشػ أقم مل ىكك مستؿغ بشكل دًد 
 ., زودتم ال ترىد مفم أن تستؿغ فقط بأذقًم بل بقؽبم ووعًم أىضًا ! ملا تقيلم 

 

 :اهوطف ٗاألحرتاَ * 

لؽطػ والؽباقُ بني بعضنؿا البعض , لألسػ املتزودين أحًاقًا ىفسين ا" ... شكرأ لِم " أو " لي مسخِت " 
 . تفاصًل صغريٍ كننه تكشػ لم مدِ جناح العالقُ الزودًُ 

 

 :اهتػازن فٟ املطئ٘هٚٞ جتاٖ املِصي ٗاألطفاي * 
 مك ألؾ األسباب التَ تجري اخلالفات الزودًُ بشكل داّؾ , لَ قضًُ

 اتم األطفام ورعاىتنؾ , الجتعل زودتم تطالبم داّؿًا بتففًن مسؤولً 
 .جتاه األطفام , قؾ بيادبم , ألقنؾ مك مسؤولًاتم 

 

 :َٙ٘ اجاشٝ هصٗجتم ًّ األٗالد ًِٗم * 
 

 زودتم حبادُ أن تاخن ىيـ أدازٍ لفرتات متقاربُ , لنا الًيـ تففصل فًم عفم وعك األطفام وعك املفزم , 
 07 ا ولففسًتنا , فال متاقغلَ حبادُ ملجل لنا األققطاع لتذدىد ذاتنا , ولي بالفعل أمر صخَ جلسدل



   إتيكيت اهلدايا من حيث تقدميها و قبوهلا
 

ال معف و هرم أ خالق من صاحهبا   ثؼرب امِدًة حىت مو اكهت ردا ػىل جمام  سابلة اإ

مَة امِدًة اما املبول او امرفضو ُيا ًلع ػىل امللدم   ومن امِام ىف ذزل اثباع كواػد , اإ

مَة  امِدًة ذلزل س يضع بني ًدًم  واصول ال ثَكِت سواءا من امللدم امِدًة او امللدمة اإ

مَم امِدًة    .. امه ثسل املواػد امىت ثخؼلق مبوكفم مكلدم امِدًة او ان حكون اهت امللدم اإ

 بالنسبة لمقدم الهدية 

 ناوب اال تقدم,ن تقيم تفضل أًُ كعفد تقدىؾ اهلدىُ ىراعَ تقدمينا بؽباقُ و شًاكُ و بكؽؿات ذوق
ًد واحدٍ مك اطراف اصابعم بل االفضل خصيصا لي كاقت كبريٍ ان تقدـ سرعُ كأن تقدمنا ببكربىاْ او 

 ىفضل تغؽًػ اهلدىُ بغالف ىؽًق و بًدىم االثفني مك حتتنا او داقبَ اهلدىُ 
 اذا كان معنا كارت فضغ ووال تقدـ لدىُ مفتيحُ او كأقنا استعؿؽت باملفاسبُ 

 مك الكؽؿات فني لًس إمضاْ وال تكجر ب كؽؿات بسًطُ تعرب عك مشاعرك و إقنٌ
 .دياب بل كارت معاىدٍ 

ات مجل حادُ إذا كاقت اهلدىُ بسًطُ ددا و ذلم بسبب ضعػ مقدرك الشخصًُ فال تزكر لم كالم
ان تقيم دِ  بل ميكك ,معؽش ان اهلدىُ قؽًؽُ دا اقا كان قفسَ ادبؽم الدقًا حباهلا كدٍ عؽَ قد احلام او

 .بَ  كلدىُ رمزىُ تنكر

هلدىُ أن ىعرف ليىُ الشخص النن ىندىم, أن أن ىكين عؽَ دراىُ بعؿره والتؿاماتم وإذا عؽَ مقدـ او
 .أمكك مركزه املنين و وضعم الصخٌ يف بعض احلاالت 

 وحتَ ال ىشعر املندن إلًم بأن صاحب اهلدىُ حيسك إلًم أو ىشفق عؽًم,
 كاقت جتؿغ الشخصني مك األفضل أن تكين لفاك مفاسبُ لؽندىُ , خبالف لي  

 ال حتضر الكجري مك اهلداىا فَ وقت ,  ج, فال مشكؽُ أىا كان قيع اهلدىُعالقُ زوا
 .املفاسبُ و تقدىرك لشخص اآلخر كك تفضل واحدٍ معربٍ عك احساسم وواحد ول

مينا الوم شخص ارتم السرٍ فَ مفزهلؾ فًؿكفم تقداما لي مقدـ لدىُ جملؿيعُ اشخاه كعفد زى
فنؾ وال ىنؾ ان تتكؽؾ معم عفنا حتَ تسأم عفنا و ىفضل ان تكين شَْ مشرتك جلؿًغ االفراد تقابؽُ م

 .كفيع مك الطعاـ كالشكيالتُ او اجلاتيٍ 

عفد تقدىؾ اهلدىُ ملرىض لًس مك الشرط تقدمينا فَ ىده و ميكفم وضعنا عؽَ اقرب مكان لم فال 
 حُ ولًس ادناد اج لرافتنكر اقُ مرىض حمت, دٍ حبؿؽنا او كالمم عفنا نجت
 .ال تتطيم فَ زىارتم لم و

 

 بالهسبة للمقدم إلية اهلدية
  

 عؽَ املتؽقٌ أن ىشكر مقدـ اهلدىُ وىعرب لم عك امتفاقم وسروره حتَ وإن 
 .مل تعذبم اهلدىُ مراعاٍ ملشاعر اآلخر وال تشكرٍ اكجر مك مرٍ 

 , مل ىطؽب مفم اخنلا بزوؼ كؿا قدمم الًم و ميكفم فتخنا امامم حتَ لي 
 . اما اذا طؽب مفم عدـ فتخنا امامم فال تضاىقُ و اقتظر حتَ مغادرتُ
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 دظل اليْم هع الوغيخ 

 12/4الٔ  12/3تشج الوالينة 

ُذئ قلثل عي النالم ّدشك قلثل تعولل الخفٔ 

القذيظ + + + لحذل عليل الٌعوة دائوا 

 اغغطيٌْط

 12/5الٔ  12/4تشج الْدعاء 

االًحصاس الْديذ الزٓ يذّم ّال يحشك ّساءٍ 

القذيظ + + + أعفا ُْ االًحصاس علٔ الٌفظ 

 اغغطيٌْط

 12/6الٔ  12/5القذيغيي تشج 

+ + + عاجة ًفغل فإى ُزا أفضل هي أى ُجعاَجة 

 القذيظ اغغطيٌْط

 12/7الٔ  12/6تشج الوعحشفيي

النلوة الطيثة الحٔ جقْلِا اليْم عحأجٔ 

 القذيظ اغغطيٌْط+ + + تثوشُا غذا 

 12/8الٔ  12/7تشج داهلٔ الصلية 

اُشب هي الخطية موا جِشب هي الذية ، فإى دًث 

 القذيظ اغغطيٌْط+ + + ل لذغحل هٌ

 12/9الٔ  12/8تشج الناسصيي تالنلوة 

فن الطاُش يحنلن مل عاعة علٔ خالقَ ّعي عالهَ 

 القذيظ اغغطيٌْط+ + + تفشح ّيحعضٓ تَ 

 12/22الٔ  12/9تشج العزاسٓ الذنيوات 



جفنش فٔ مل يْم أًَ آخش ها يثقٔ لل فٔ 

+ + + العالن ، فإى رلل يٌقزك هي الخطية 

 القذيظ اغغطيٌْط

 12/22الٔ  12/22تشج الوجاُذيي 

هي ال يجذ فٔ ًفغَ خْف هللا قليعلن أى ًفغَ هيحة 

 القذيظ اغغطيٌْط+ + + 

 12/21الٔ  12/22تشج االطِاس 

عأجْب اآلى ّليظ غذا فِزٍ اللذظة فٔ يذٓ ّلني 

 القذيظ اغغطيٌْط+ + + غذا فٔ يذ هللا 

 12/2الٔ  12/21تشج الثغطاء 

لغاًل ليحنلن قلثل ، ّعنث قلثل لححنلن  عنث

 القذيظ اغغطيٌْط+ + + فيل الشّح 

 12/1الٔ  12/2تشج خذام الوغيخ 

+ + + جعاطف هع الذضأً مأًل دضيي أيضا هعِن 

  القذيظ اغغطيٌْط

 12/3الٔ  12/1تشج الذنواء 

ًذي ًحقاتل هع الٌاط فٔ مل لذظة ، لنٌٌا ال 

القذيظ + +  +ًحقاتل هع أًفغٌا إال ًادسا 

 اغغطيٌْط

 

 


