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 انت تسال والبابا يجيب

ػ
ػشغلػػعظاكػصتابػرنػصالةػاضدغدةػاضطذراءػحاضظػاضحدغد:ػسػ
ػإظهاػخضصتػبهاػطتغاسػطنػاضدجن،ػوستحتػاألبوابػاضطعضقظ،ػػ

ػ..ػاضذغاطغنػػ وأشاطتػاألطوات،ػوأخرجت
ػ.ػاضخ..ػةػضصلػطنػغصضغهاػوشداطهػإظاءػبهػطاءػوخبزػوذصرػاضصتابػسوائدػعذهػاضصال

 سطاػرأيػاضصظغدظػسيػعذهػاضصالةػوعذاػاضصتاب؟
 

 مك رأِ العنراْ ولٌ تصؽًنا؟ مك مسعنا؟ ومك سذؽنا وحفظنا لتطبغ يف كتاب؟: ج 

 حنك ال قعرف مصدرًا هلنه الصالٍ 

 ه، مغ مقارقُ إققاذ إن إققاذ رسـيم مك السذك ال ىستدعٌ صالٍ طـيىؽُ ددًا مجل لن
  )16أع)وإققاذ القدىس بيلس مك السذك (. 12أع)القدىس بطرس مك السذك 

 ...جمرد مالك أخرج كاًل مفنؿا، واقتنَ األمر 

لل مك املعقـيم أن العنراْ تطؽب مك الرب أن ىرسـل هلـا قيات املالّكـُ والشـاروبًؾ والسارافًؾ، لكٌ ىنوب 
 .بعد قيات الظؽؿُ؟ ىكفٌ إقنا تأمر أمرًا فًتؾ كل لنااحلدىد، وتففتح األبياب، وت

 . ما معفَ كجرٍ اإلستخـالفات يف لنه الصالٍ

دربوام، سرافتام، تضـام، : أمسـآلا .ما معفَ أن تقيم لم اسـتخؽفم حبق األربعُ حـًياقات غري املتذسـدىك
 . مك أىك داْت لنه األمساْ.. دوقًـام 

 ولٌ أعظؾ مك املالّكُ؟! حًياقات لتكؿل طؽبتنا؟ ولل العنراْ تستشفغ باألربعُ

يف لنه الصالٍ أىضًا أقنا تقدـ أمساْ لألربعُ والعشرىك قسًسًا السؿاًّني، ال قدرن ما لي مصدرلا وال ما لي 
وتقيم . ثؾ لل مك املعقيم كًػ ميكك لؽعنراْ أن تستخؽػ،  ىكفٌ أن تطؽب مك الرب فًستذًب لم !!معفالا

 !استخؽفم اىتنا الشؿس والقؿر وكل القيات الساّرٍ 0واىضاأىتنا الزلرٍ كيكب الصباح  هلا استخؽفِم أ

وقفس اليضغ حًفؿا ىفسب إلًنا يف لنه  .. لنا لين مك اليثفًُ وعبادٍ الكياكب ال ميكك أن تقغ فًم العنراْ
 .الصالٍ، أقنا تطؽب مك السؿاْ األوىل والسؿاْ الجاقًُ والسؿاْ الجالجُ

 ، وذاب احلدىد كاملاْ،. يف لنه الصالٍ أن السؿاْ اقفتخت أمامناثؾ ىقام 
 واقفتخت األبياب املغؽقُ، وخرج امليتَ مك القبير، واضطربت الشًاطني،  

  .. ديقًا مك املالّكُ 12وحتركت األرض ثالخ مرات، وقزم مك السؿاْ 
 لموكان ىكفٌ لن.. كل ذلم لكٌ حتل الربكُ عؽَ ما أمامنا مك زىت وماْ 

 . والعذًب بركُ صالتنا أو رمشنا لؽؿاْ والزىت 

، حًفئن قام اآلب ضابط الكل لالبك اليحًد ىسيع املسًح امسغ طؽبُ والدتم، وأرسل إلًنا املالك لًصعد 
 ، ولٌ املؽكُ القاّؿُ عك ميني املؽماملالككؿا لي كاقت طؽبتنا ال تصعد إال بياسطُ.. طؽبتنا 

 ال تتفق مغ كرامُ العنراْ اليت ال حتتاج إىل كل لنه التشفعات  واضح أن لنه كؽنا خرافات،
 .كؿا أن طؽبنا مك الكياكب والفذيـ لي أمر خطأ مك الفاحًُ الالليتًُ . واإلستخالفات
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ػ(ػyeotokoc)اضقدغدظػطرغمػاضطذراءػواضدةػاإلضهػثغؤطوصوسػ

ػالبوظاػروغسػغطقوبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 
ػبدعة نسطور+ 

 
 .ن وسعور بعٍررك امقسعيعًَِة واندى بأ ن امس َد املس َح أ قٌومني وخشطَخني وظبَؼخني اك

 نلياسوت فقط ،  أ ماً مؼخقدًا أ هنا  (ػyeotokoc)( جَؤظوموس)ى امس َدة امؼذراء بوادلة الإهل مفال ًًبغي أ ن جس 
 اي من "ثقدٌسات  لام ػاب ػىل اجملوس جسودمه نلعفل ٌسوع ، وأ س خقعع اجلزء ال خري من لك من امثالث

متام امولدٍ وامطلب وامقِامة..." ودلت من امؼذراء  . لإغخقادٍ أ ن امالُوت مل ٌشرتك يف اإ
 42البطريرك  " عمود الدين"   البابا كيرلس األول +

ىل ": فٌد ُذا امقدٌس بدػة وسعور وبؼث برسائل لُوثََ نلجمَع مهنا  بَ اإ مِيي ميكن ثقًر ن رس امخجسد الإ اإ

ذا ش هبياٍ مبودل أ ي خشص فكام أ ن اجلسد وامروح ًًشأ ن الكُام مؼًا داخلالاذُان   اإ
 املرأ ة مع أ ن امروح ل ميكن أ ن حكون ومَدة املرأ ة ُكذا املكمة املخجسد منا انسوثَ  

 املخحد ابمالُوت داخل امؼذراء ل ن لُوثَ شاء أ ن ًخخذ هل جسدًا من احلشا امبخويل 
ختذ جسداً  ن الابن اموحِد قد اإ  خاضًا بَ ومر يف احلشا امبخويل لام أ ن امالُوت  اإ

ىل انسوت ومل خيضع ل ي ثغَري ل هَ بُامن اكن املكمة يف ظفومخَ وحىت حني  مل ًخحول اإ

 اكن يف بعن أ مَ اكن ميل  امؼامل بأ رسٍ وحيمكَ متضامًٌا مع أ بََ وامروح امقدس ل ن امالُوت 

 ...."ل حيد 

 
 ( م234يونيوسنة/بؤونه42)سس المجمع المسكوني الثالث بأف +

رصار وسعور ػىل ضالهل وما سببَ من أ هقسام  أ جمتع ُذا اجملمع من مائيت أ سقف بكٌُسة امس َدة امؼذراء أ م  ..أ مام اإ

دٍ من رثبتَ امكِيوثََ ووضع امبااب مقدمة قاهون الإميان اميت  هللا اذلي أ ىهتيى خبلع وسعور من مرس ََ وحرمَ وجتًر

ا اجملمع لكَ   ..."هؼظمك اي أ م اميور احلقِقي ، ومنجدك أ ٍهتا امؼذراء امقدٌسة وادلة الإهل  "أ قُر

 ك المقدس أن نفرح أبنك وإليك  أشفعي فينا يا والدة اإللو في أيام صوم
 بأن ننفذ وصاياه وتعاليمو كما علمتينا يا أم النور

 
 ++(2:5ٌٍ")مونا قال لله فأفعلٌي"++
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(طدــرىػ11)ػدػاضقدغدظػطرغمػاضطذراءػصطودػجد  
 

م مبقـؿاميفمعـلمػذا ماظطاػرةمعرؼممواظدةماإلظهمصأغفا اظقوممطانمصعودمجلدمدقدتـا

ماظذيمصقهم مذظكماظوضتماظلعقد ميفماظؼربمادلؼدسموعـؿظرة ماظصالة طاغتمعالزعة

ماظعاملم مػذا معن مدرؼعا ماظؼدسمباغؿؼاهلا ماظروح مأسؾؿفا مرباراتماجللد معن تـطؾق

ماظوضت مدغا مودلا ماظزؼؿونماظزائل مجؾل موسذارى ماظؿالعقذ ماظلقدةممحضر وطاغت

وإذامباظلقدمادللقحمضدمحضرمإظقفاموحوظهمأظوفمأظوفمعنم.معضطفعةمسؾيمدرؼرػام

مادلالئؽةم مصلرتمبذظكموعدتمؼدػام. ماظدائؿةمادلعدةمهلا مبلعادتفا موأسؾؿفا صعزاػا

مؼلوعم موأهلفا مابـفا مبقد ماظطاػرة مروحفا مأدؾؿت مثم مواظعذارى ماظؿالعقذ وبارطت

م مإديمادللاطن مصأصعدػا مإديمادللقح موريؾوه مصؽػـوه ماظطاػر ماجللد مآعا اظعؾوؼة

ماظؿالعقذمدلـعمدصـهم مػممذاػؾونمبهمخرجمبعضماظقفودميفموجه موصقؿا اجللؿاغقة

وأعلكمأحدػممباظؿابوتمصاغػصؾتمؼداهمعنمجلؿهموبؼقؿامععؾؼؿنيمحؿىمآعنموغدمم

م.مسؾيمدوءمصعؾهموبصؾواتماظؿالعقذماظؼدؼلنيمسادتمؼداهمإديمجلؿهمطؿامطاغؿام

مصرأيمومل مدصـفا مسـد محضوره مواتػق م  مغقاحؿفا موضت محاررا ماظردو  متوعا مؼؽن

أسزع ًقبل جسد : " فقال لى أحدهه جلدػاماظطاػرمععمادلالئؽةمصاسدؼنمبهم

موسـدمحضورهمإدي.مصأدرعموضؾؾهم"مالطاهزة القدٍسة مزٍه 

 أنا ال أصدق حتى أعاٍن: " فقال اظؿالعقذمأسؾؿوهمبـقاحؿفامم

 .م" زفٌن كَف أنُ شللت يف قَامة السَد املسَح جسدها فأنته تع 

مصؿضوامععهمإديماظؼربموطشػوامسنماجللدمصؾممجيدوهمصدػشم

ماظؽلموتعفؾوامصعرصفممتوعاماظردو مطقفمأغهمذاػدماجللدم

م.ماظطاػرمععمادلالئؽةمصاسدؼنمبهم

 أن الزب مل ٍصأ أن ٍبقُ جسدها : " ًقال هله الزًح القدس 
مم"يف األرض 
ماظر مصؽاغواموطان مأخري معرة ميفماجللد مهلم مؼرؼفا مأن ماألرفار مردؾه موسد مضد ب

معلرىم مذفر معن ماظلادسمسشر ماظقوم محؿى ماظصادق ماظوسد مذظك مإمتام عـؿظرؼن

مرغؿاتم موحوهلا موإهلفا مسنممينيمابـفا موػيمجاظلة مبرؤؼؿفا مهلم حقثممتماظوسد

مومتتمبذظكمنبٌة داًد القائلة : " قامت املللة عن ميني امللم "م ادلالئؽة

م ماألرضمدؿنيمدـة مسؾي محقاتفا موطاغتمدـو ميفم. مدـة ماثـيتمسشرة معـفا جازت

وأربعمسشرةمدـةمسـدماظؼدؼسم.ماهلقؽلموثالثنيمدـةميفمبقتماظؼدؼسمؼودفماظؾارم

 ؼوحـاماإلنقؾيم مكٌصَة الزب القائل لى : " هذا ابنم " ًلٌَحنا : " هذي أمم " 
 

آمني. شفاعتَا تلوٌ معيا   
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  ذاا  ىوىو وىو  سشًة   سعرا    مل:  ٍل تعله
 

 وييدز اٌ يفطس فيُ احد  ،الصوو لُ تقديس كبري لدى كل اآلقباط  ٍرا
 تصومُ الػالبية بصٍد وتقػف شائد  كنا..مً املطيخيني 

  ..كاطالة فرتة االىقطاع حتى الػسوب احياىا" 

مً اصواو الدزجة  على السغه مً اىُ ،" دوٌ شيت وبدوٌ مسك " باملاء وامللح  ويصومُ اآلتقياء
  ... الثالثة او السابعة ويؤكل فيُ الطنك

" املوافق الطابع مً غَس اغططظ " ويبدأ اول مطسى  ،مخطة عػس يوما فقط  ومدة ٍرا الصوو
  .وٍو يوو صعود جطد الطيدة العرزاء، عػس مً مطسى  حتى الطادع

   :هلرا الصوو كاالتى ذكست اسباب خمتلفة وقد

 واىا آلقم ىيافق ىيـ ، ال آلقنا صامتم او فرضتم " العنراْ  صًاـ" قًل اقم دعَ بأسؾ  -1

 دسدلا املبارك صعيد      

 (48:  2لي )" املطيبُ مك مجًغ اآلدًام  , وقًل ان الكفًسُ فرضتم اكراما لؽسًدٍ العنراْ -2

  ... بيه اكراما لفًاحُ العنراْان الرسل لؾ النىك رت وقًل -3

 املالّكُ حتؿل دسد  رأِ، وقًل ان القدىس تيما الرسيم بًفؿا كان خيدـ فَ اهلفد  -4

 اشتنيا ان ىروا ، مبا رأه  واخرب التالمًن، فؽؿا عاد اىل فؽسطني ... اـ الفير اىل السؿاْ      
 دسد البتيم اىتمفصاميا لنا الصيـ فأظنر هلؾ اهلل فَ قن، رأِ تيما  ما     

  . "عًد صعيد دسد اـ الفير "ب ولنلم دعَ  ،     
 اآلواّل واخنه عفنا املسًخًين، وقًل ان العنراْ قفسنا لَ التَ صامتم  -5

  ... الًفا بالتقؽًد ثؾ وصل ،     

 فأقره اباْ اجملؿغ املسكيقَ الجالح ، كان ساّدا قدميا  وقًل اقم -6

  ... وطؽبيا مك الشعب ضرورٍ صيمم  , ـ381بالقسطفطًفًُ سفُ      

 العسام اقم صيـ قدىؾ التؿت بم العنارِ واملتفسكات ثؾ اصبح وقد ذكر ابك -7

  ... " 15باب / اجملؿيع الصفيِ " الكفًسُ  عاما اعتؿدتم صيما     

 " وزاد اقم كان ىبدأ فَ اىامم، لي قفس رأِ العالمُ القبطَ ابي املكارـ سعد اهلل  ولنا -8

  .. مك اوم مسرِ اىل احلادِ والعشرىك مفم" .. ـ 13ن القر     

 بأقم صيـ قدىؾ التؿت  ولنا اىضا لي قفس رأِ العالمُ ابك كرب فَ القرن الرابغ عشر -9

  .. . بم العنارِ واملتفسكات ثؾ اصبح صيما عاما اعتؿدتم الكفًسُ          

آلقرتاىى بأسه   سيتى اخلاصةفوو صوو عاو لى قد, وايا كان السبب فى اعتناد هرا الصوو 

  : وكنا قال احد اآلباء, السيدة العرزاء كاملة الطوس 

 فَلذا يليق بأعياد, كاٌ مياسبا اٌ تصري صيامات العياد ربيا يسوع املسيح  اٌ "
 6 ... " الطاٍزة اٌ ىصوو صومَا استعدادا الخذ بزكتَا مثل كل االعياد امُ 



 
 

 إىي امسأة حصيية السوح.ضيدي يا ال:  فأجابت حيَُّ وقالت"

 (.11-1:1صه " (1ومل أغسب مخًسا وال ُمطكًسا، بل أضكب ىفطي أماو السب
ن. والمخاوؼ صٍثٌا، ال ثخف وال ثرثبم عودما ثرفع الضغٍط..  أخي املتأمل  ثجذهر ًذا  فكط علّم ا 

بًدا،  الحضن النبّر المشجعد غلق فُ وجٌم ًٍِما، ولن ِمو موم ا  ُِ دائًما الصجكبالم، الحضن الذي لن 
 ..علّم حجًما  ولن ِضّق

بّ: هالطفو ولت الخطر...  اعمل    .مإلِق بوفشم بنو خكلم فُ حضن ا 
ن ًذا...  وثق  . الحضن دائًما ِنػفّم ا 

مام مشنلج ... وتذكَّز ن ولٍفم ا   . صّخفف من خكلٌا م محملًكا فٌّا، لن ِحلٌا، وال حجَا 
لدر موم علٌّا ... لذلك ل عوي لمن ًٍ ا  ٍّ   .ثح

 فُ رهن ثجٍلع خالًصا من إهشان،  وال تقبعجاهًبا ثجذّهر، حىنتوال تثفنر،  صامًجا ال جتلس

مر للصراخ، فاصرخ للرب: ذغًئاػواحًدا ضصنػاسطل
 
ُ، وإن احجاج اال                           واصحب. صّلِ

عداءالشماءوِكٌرا الة والصٍم ِحرهانفالص بالصٍم، صراخم 
 
لٍىاال   واحذر.ا 

 فُ حضن إهشان،  وال تسكبهاهفشم علَ هفشم وال تسكب. للوفس من الرخاء
حزان فُ حضرة الرب هّف ثفّرِغ  بلػتطّضم

 
صرع لشفجّم من «  رب ؼا »ولجنن صرخة . شحوات المخاوؼ واال

ا 
ي هلمة خرى، فُ هطكٌا ب   ا   اا 

 
ن ثشنب هفشم فُ محضر الرب، وبعد  .شانلل  وبعد ا 

ن ِصو،  شباإلِمان، صالمي إلَ عكلم وللبم؛  ا 
و ثججاًلٌا ال تهزب  هو جٍاهبٌا؛   واستعزض بدلة،  افحصها. من مشنلجم ا 
و  ضصنػاحذر ن ثبحح عن حو لٌا بعًّدا عن محضر الرب، ا   باالصجكالل عوي من ا 

د علَ ٍَّ ن ، وثع   .ال ثجرك عكلم ِعمو بدون رهبجّم ا 
صعب مما ثصٍرثٌا فُ البداِة؛  لد ِحدث  وثجد المشنلة، بعد فحصٌا، ا 

ن تذكَّز ميف»عودئذ ا  مأضدر اظرب ن ًٍ لادر علَ فتذّكزلد ال ثجد حاًل لٌا،،«اظُعؾى هم ُثمشم بم   الحو ا 
ن مصاعبم وثجاربم، وإ واحذر هم غاٍل علَ للب الرب جًدا، وا   صغّرة جًدا،  ن هاهتهشّان ا 

هٌا هبّرة جًدا فُ عّوّي بشبب محبجي لم مام لدرثي الشرمدِة، إال ا    .ا 
جلم، ًٍ  وتذكَّز

 
علَ عرش ال ن لم شفًّعا فُ الُعلَ، ِجلس علَ ا   ،«ؼلوعمابنماهلل »ا 

 . بإهشاهّجي الناملة ِجفٌم ضّكة هفشم، وبإمناهّاثي اإللٌّة ِكدر علَ حو مشنلجم
حبوُ حجَ المٍت، ومن فرط لدرثي : سيػشضبكػشائاًل وردد  لُ حبّب فُ الُعلَ، من فرط حبي ا 
علَ لٌر  ... عرش فُ المجد حجَ المٍت، ولفرط مجدى، جلس علَ ا 

 7  فماذا يعوزني بعد؟ 
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 القديطة العرزاء مسيه منوذج للكييطة

  سيًذافة  ألىبذا ا فذائًل

 س واحدة على  كانوا يواظبون بنف( الكنيسة( ىؤالء كليم  "
 (.1:41أع  )" ومع اخوتو الصالة والطلبة، مع النساء ومريم أم يسوع

 إن العذراء مرٌم هى عضو أساسى ومشارك مع الكنٌسة حتى
 الصالة والطلبة وإقتبال الروح القدس ولكن عضوٌة  الٌوم فى 

 ومثال رائع لما ٌنبغى أن  أم النور عضوٌة متمٌزة فهى نموذج
  البشرٌة التى هى اللبنة الصغٌرة فى بناءتكون علٌه النفس 

   .لكنٌسة الكبٌرا
تلد أعضاء جدداً للمسٌح  ولدت المسٌح الذى هو رأس الكنٌسة فإن الكنٌسة فى كل ٌوم فكما أن العذراء

 الجسد بالمعمودٌة  فى

 (.4:4:غل)" أما أورشليم العليا فيى حرة وىى أمنا جميعاً فيى حرة"
بالبتولٌة بسبب اتحادها بالروح القس فكذلك تلدنا الكنٌسة بفعل  اء للمسٌح كانتوكما أن والدة العذر 

  .باألسرار الروح القدس
بقٌت عذراء بعد الوالدة كذلك الكنٌسة تحفظ عذراوٌة كٌانها المقدس بالرغم من  وكما أن العذراء

وملح ال  ال ٌنبغى أن ٌنطفئفالكنٌسة للعالم هى نور وملح ولكنه نور  ىفى العالم بكل أغراء أت وجودها
  .ٌجب أن ٌفسد

  والعذراء وقد صارت أماً هلل نظرت إلى نفسها كأمة متواضعة وكذلك الكنٌسة
 بالروح واألسرارالتى كثرة المواهب تسلك بروح الوداعة واالتضاع والمسكنة

  .واألسرار التى تمتلكها بقوة وفعل الروح القدس 

  (41::يو  ) "الرب ما قيل ليا من قبلآمنت أن يتم  "والعذراء فى هدوء 
باإلٌمان السلٌم وحافظت  وكذلك تمسكت وحافظت (1:41لو  " )ليكن لى كقولك"وسلمت أمرها للرب

الذى ٌقود وٌدبر الكنٌسة بحكمته وعٌن  علٌه وحٌاتها فى قلبها وطقسها وحٌاتها مسلة كل المشٌئة هلل
  .رعاٌته الساهرة

. وعندما ظن الٌهود فٌها ظنوناً .. فٌها سٌف األلم عندما شك ٌوسفوالعذراء مرٌم جاز فى نفسها 
 معلقاً على الصلٌب  وباألكثر عندما رأت أبنها الحبٌب الحنون

صلبوتك، الذى أنت صابر   العالم يفرح لقبولو الخالص وأما أحشائى فتلتيب عندما أنظر إلى"
 (.األجبية)" عليو من أجل الكل يا ابنى وإليى

 ولكما (1413لو  ")كحمالن وسط ذئاب"عاشت وتعٌش مضطهدة ومتألمة ومرفوضة من العالم ٌسةوكذلك الكن

 ازداد األلم والضغط على الكنٌسة كلما نمت وتمجدت ألن اآلالم دائماً معبرنا للمجد
 8  . وألن رئٌس خالصنا ورأس جسدنا هو المسٌح المصلوب 



 
 

 ..وصبية.. صبى ..الطف الناألب، واألم، و 4 كانت أسرة صغيرة تعيش فى ىناء
 

اظطػالنمؼؿقؿنيمصىماظؾقت ماظذىم وبقىاهلـاءمذؼاءمسـدعامعاتماألبمواألممصىمحادثمعؤمل ممأىقلب!!مػوضصن

ماظعؿارة موملمؼطاظؾفؿام عاظكموسكت!.ذعرمبأغهمأتلعمسؾقفؿامأطـرمممامجيبم

م.مبإجيارمادللؽنم فى بذادى   ألمر

م.مإظقفؿامطلمؼوممبعضماظطعامؼردؾونم بفؿاماجلريانموصارواموأٍته

 !.مماالدؿؿرارمصىمتؼدؼممادلعوغة ملمؼؿقؿؾوام-سألسفم-ػؤالءماحمللـنيمم!!مموضصن

معامرأؼكمؼامأخؿى؟موعامرأؼكمؼامأخى؟م:مؼػعلماظؽؾار وجؾسماظوظدموأخؿهمؼؿؾاحـانمصىمأعورػؿا مطؿا

ثمم..مصؾىموسادموععهمورضةموضؾمموزرفأعرماسؿؼدامصقهماخلالص مصكرجماظ  مأدؼرمرأؼفؿامسؾىوبعة تفكري طىيل

  "إلى ربنا الذى فى السماء" ماظورضة سؾىمكتب  سوبى

اظؾقتماظؽؾريمسؾقـا ماظذىمجاءمصاحؾهمأعسمورؾبمعـام وحقدؼنمصىمػذاوتركتيذا أعـاموأباغا ممأخرت ميذا

رعاممغأطؾه محؿىمم جةالأالمؼؽػىمأغـام ممودــاممصىماظشارعموؼؼؿؾـاماظربد .صإغهمدقطردغاموإا  افضيذا.مإخالءه

  اظرطنماظذىمغـاممصقه؟ عنمحنرو

مؼرتطـامصقه  صاحبماظؾقتمبأنمتأمرأنم.ميا ربنا الذى فى السماءمىرجى ميك

 ....المخلصينوالدك  من  م-سؾىمطلمحا مم-ودمنم.مولك وافر الشكرم

ماألخمواألختمامسقفؿاموسـواغفؿامصىمذؼلماخلطابموورعاماظورضةمصىمزرف م وطؿب

صىم اظظرفموأسقًذام".مع رجاء الرد -بالبريد المستعجل   -إلى ربنا الذى فى السماء  ":ماظظرف سؾىموكتبذا

ؼؿـاضؾوغهمعنمؼدم اخلطابمإديمإدارةماظربؼد مصفعلمادلوزػونمووول.مؼـؿظرانماظردموبذاتذاصـدوقماظربؼد م

 ىتَى ،  قب مسفؾفماظعـوانماظعف صقؿامبقـفمموضدمأثارمذظكمو يتَذامشىٌإديمؼد ماظواحدمبعدماآلخر م

م.مادلدؼرماظعام اخلطابمإديمعدؼرماظؿوزؼع ماظذىمريؾهمبدورهمإدي

م.إديمبقؿه ادلدؼرمظـػلهمصؿحماخلطابموضراءةمعامصقه مثممورعهمصىمجقؾهموأغصرفموأحل

معـزهلا  اظرجلمإديمادلائدةمععمزوجؿه موػىماعرأةمذدؼدةماالػؿؿاممبشؽونموجلص 

.محيزمصىمغػلفاموصىمغػله وطانمػذا.ماهللمملمؼرزضفاموظدًام!!وضصن ممًامحببهبمزوجفاموؼؾادهلامزوجفامحؾم

م...وصىمأثـاءمتـاو ماظطعام

إغهمعوجهمإديمادلـؼذماألطرب م...محوظؿهمإظقـامسـاؼةمإهلقةمخطابماظقوم ؼامحؾقؾؿى مظؼدموصؾـى:م"مضا ماظزوج

 ..طالغا عـؼذًامظـامعنمحاظةمؼشؽومعـفاطابمغػلهمظقؽونمذظكماخل..مؼـؿفىمعلريهمإظقـا وػوماظذىمأرادمأن

اظرجلماخلطابمعنمجقؾه مودصعهم صـؿـاو ...مالمأصفممعاذامتعـى...مورحمؼامحؾقؾى:موملمتػفمماظزوجة مصؼاظت

وضاظتموػىمتضمماخلطابم..متؾعؿفامدععةمأخرى وادمدرتمعنمسقـفامدععة....موضرأتهماظزوجة..مإديمزوجؿه

اخلطابموصل موأنمربـاماظذىمصىماظلؿاءمحوظهمإظقـامظؽىمغـػذم ؾنيمبأنجيبمأنمتردمسؾىماظطػ:مإديمصدرػا

 ..أبـًاموإبـةمظـامىتخرٍنذادوفمم ماظطػؾنيمعنمذؼائفؿا وىيقر عامصقه 

مظألدرتنيموأخؿهمضدمأخذامعؽاغفؿامبنيماظزوجمواظزوجة موطانماخلطابمعـؼذًا وصىماظقومماظؿادي مطانماألخ

م

 

م" ن، وأصبح للطف لين والدانأصبح للرجل وزوجتو ولدا لقد "
 

 9 سألُ ليفسم  كه مزة مددت يد العوٌ لشخص حمتاج أليم سؤال أ.. أخي  

 بالبريد المستعجل



 كَف تتعاملني مع اهل سًجم للى تبقى حمبٌبة بَنوه
 

ىل امكثري من حسن امظن  ًؤلد خرباء امسؼادة امزوجِة أ ن امؼالقة بني امزوجة وبني أ ُل امزوج حتخاج اإ
 . احلَاة امزوجِة ػىل بر ال مان  والاس خؼداد نلخغايض غن ال مور امطغرية حرت حرسو

يطحك اخلرباء غٍززيت  مامتامًو جراء ًقومون بَ ل ن ُذا امسلوك  س امؼذر ل ُلزوجة ابإ امزوج يف أ ي اإ
كون ذكل مبحاوةل وس َان ما جؼكل ثيفٍرن  جيؼلِم أ خر ال مر ًوقٌون بأ هك جزء مهنم ل دخِةل ػلهيم، ٍو

وقت، وذكل بأ ن حكون امبسمة احلاهَة يه أ ول ما ٍروٍ يف وهجك غيد  من امخؼامل مؼِم يف أ رسع
  .مقِاك

  : ادات التالَةًالَم االرش**
 

 جناح حًاتم الزودًُ ىتيقػ  مك أن داقبًا كبريًا مك عيامل تأكدنـ 
 ددىًا إىل  حتَ ىتأكد مك أقم أضفت.. ألؽم  عؽَ حسك العالقُ بًفم وبني 

  .حًاتم بداًل مك اإلحساس بأقم حتاولني القضاْ عؽَ صؽتم اليثًقُ بألؽم

 ن أن شٌْ ىسٌْ إىل ألؽم أن خالف بًفم وبني زودم ال تنكر إذا حدخـ 
 يف حني إقم كان ىعتقد أقم .. لتصرفاتنؾ معم فًشعر بأقم غرىبُ عفم قتًذُ

  .ألل مبجابُ ألؽم فال جتعؽًم ىأسػ عؽَ ذلم بزوادم مفم أصبح

ال جتعؽٌ األمر ىتطير إىل أن ود زودم قفسم إىل ميقػ حرج  خالف بًفم وبني محاتم إذا حدخـ 
فأمم منؿا كان األمر ومنؿا قست عؽًم .. وأىنؿا ىفصػ وإىل أن داقب ىفخاز.. وأمم مباملفاضؽُ بني زودت

 .مك ودنُ قظره وىتؿفَ أن تكين كنلم بالفسبُ لم.. داّؿًا عؽَ حق فنٌ

زودم مك تصرفات ال ترضني عفنا ال حتاولٌ الشكيِ مفم ألمم، فنٌ منؿا كاقت  مك منؿا حدخـ 
وقظرتم إىل  ابفنا وإقنا لٌ املسؤولُ عؿا وصؽت إلًم أخالقم وتصرفاتممعم فإقنا ال تفسَ أقم  متعاطفُ

 الفاس، فتعتقد إقم تفقدىفنا بطرىقُ خفًُ وبنلم ختسرىك عطفنا عؽًم

 وشعيرلا الطًب حنيك، كؿا أقنا قد تظك إقم إذا كفت تشكني زودم إىل 
 . بالفسبُ إلًم أمم ولٌ مك تكين 

 غضبنا عؽًم  وميكك أن ىؤدن ذلم إىل ..شكياك مفم لآلخرىك فؿاذا تكينـ 
 مما ىؤدن إىل أن تقػ مفم ميقفًا عداًًّا قد ىؤثر يف عالقتم مغ زودم

  .ألقنا بداًل مك أن تتدخل لفصرتم ستعؿل عؽَ زىادٍ تأثر عالقتم بم 

 أن اخلالفات بًفم وبني ألل زودم تظل عالقُ بنلفم منؿا بنلت  اعؽؿٌـ 
ولي عفدما ىشعر بأقم لست عؽَ وّاـ مغ ألؽم ولي لفرتٍ قصريٍ ىعتقد .. ميراأل بعد ذلم مك دند لتصفًُ

اخلالف حتَ  وإال كان مك األفضل عدـ حدوخ مجل لنا.. الياقغ صفاْ بًفم وبًفنؿا ال أساس لم مك أن أن
  .ولي كان بسًطًا

بل وب أن حتجًم .. عؿل السخر يف عالقتم مغ زودم تعؿل.. أن جمامؽتم الصادقُ أللل زودم اعؽؿٌـ 
 وعؽًم أن تسنؿٌ يف .. والسؤام عك املرىض وزىارتم إن أمكك ..عؽَ االتصام بنؾ مك حني آلخر

 01 تؽًفيقًُ ومراقبُ األحداخ اليت تقغ يف حمًطنؾ فتتقدمني لنا الشأن حتَ ولي مبكاملُ



 شعروا بأقم فرد أصًل واملياساٍ يف املؽؿات حتَ ى بالتنفئُ يف املسرات 
 .مك عاّؽتنؾ 

 بنكر إن إقتؿاْك لم مرتبط بإقتؿاْك ألسرتم وذلك لزودماظنرن ـ 
 كل ذلم دون .. بكل شؤوقنؾ حسفاتنؾ وحسك معامؽتنؾ لم والتؿامم

  .تبطفنيمبالغُ أو مغاالٍ حتَ ال ىظك إقم تظنرىك غري ما 

 قفسم متربمًا  أبدًا إىل ألل زودم حتَ لي كان زودم ال تسًئٌـ 
 مفم إساٍْ إلًنؾ فال تفدفعٌ يف إخراج كل ما  مفنؾ وصدرت

 مساوّنؾ، فإقم ال ىؽبح يف قفسم جتالنؾ وتأخنن يف تعدىد ىعتؿل
 فالزودُ إساْتم أللؽم ولكفم لك ىفسَ أبدًا إساْتم هلؾ أن ىفسَ 
 فني لًس .. العاقؽُ لٌ اليت تفضل بني زودنا وبني تصرفات ألؽم 

 .التصرفات فال وب معاقبتم عؽًنا عك لنه مسؤواًل

 زودم إىل أن تتطير اجملامالت بًفم وبني ألل جتفيبـ 
وإذا ما حاولت أن .. مفم ىصعب اخلاله.. احلدخ النن تشعرىك فًم أقنا أصبخت تشكل عبئًا قفسًًا عؽًم 

ولكٌ .. ب رضالؾجتامؽنؾ مك أدل كس يف صيرٍ اليت كاقت تتيقفٌ أو تضعٌ حدًا ختشني أن تظنرىك 
أن تكين العالقُ بًفم وبني ألل زودم عالقُ متزقُ  اعؿؽٌ مفن البداىُ عؽَ.. تتذفيب لنا اليضغ املقؽق

  ..لًست بالفاترٍ وال باملبالغ فًنا

يف إواد فذيٍ يف التعامل  لٌ مك تتذفب التؿسم برأىنا يف تيافم األمير حتَ ال تتسبب الزودُ العاقؽُـ 
  اجلؿًغ وتتذفب ما ميكك أن ىسٌْ إلًنؾ خرِ بل جتعؽنؾ ىيقفين بأقنا حتره عؽَ راحُمغ األطراف األ

 

 .حمصيرٍ يف قطاؼ بًتم وال تتعدِ شخصًتكؿا أن تكين اخلالفات منؿا صغرت حاولٌـ 
 

ال تظنرن لم التؿامًا واقنًم أمامنؾ .. عتاب أماـ والدىم أو أحد مك أفراد أسرتم أو إذا حدخ خالفـ 
إقطباعًا بأقم  ال تنًئٌ الفرصُ لتدخؽنؾ وحتَ ال جتدىك قفسم مفساقُ لؽعؿل بآراّنؾ مغ إعطاْ حتَ

قفسم أو الفاقد لتصرفاتم  عك حترصني عؽَ العالقُ بًفم وبني زودم فال جتعؽًم ىقػ مفم ميقػ املدافغ
 . أمامنؾ

 
 
 

 إجعلنا مستحقين نقول بـــ الشكر

Ousep`hmot qen `njoc `Nem`psa Ariten 
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ةـا القبطيـغتنـل  



 ( 82:  61 أمثال)  "اليناو ُيفزق األصدقاء  " فضًؽُ الشنر
الننَنة

 ( 82:  81أو )  "يث ال مناو يَدأ اخلصاو ح "

مم

ماحػظوامأغػلؽممعنمطالمماظـؿقؿةمواظوضقعةم مظؿؽونمضؾوبؽممراػرةم م"م

"ملاطنمصقهمواظذىمؼؼوظهمذكصمسنمأخقهم مُؼغضبماهللماظ

"أصضلمعنمصومماظؾطنم مأاّلمتأطلمحلممإغلانم موالمتشربمدعهمباظوضقعةم"م

ًمن أسبابوا

ًمن أبناء الننَنة

اضذم
اإلداظظػ

اضقدوةػواإلستراءػواضظضم

ردمػاضطحبظػأوػاضرحطظ

( 61:  8يع )  "احُلله بال رمحة , ملً ال يعنل رمحة  إٌ "
م"م م م"مإغفمم:موخبؿفمم مضاظوامديممّسعتمطالمممناعنيم مصؾؿا المؼػعؾونمذرًا

موذػؼةمسؾىماظذؼنمؼؿؽؾؿونمصىمحؼفمم محمؾة موإمنا م. مصؼؾتمهلمم" م" معنم: مصصؾوا م  إنمطـؿممهّؾوغفممحؼًا

"أجؾفممدرًام موالمتلؾوػممأومتففوػممصىمشقابفمم

مصؿنمؼؼعمبصاحؾهم"م مإنمباظـؿقؿةمأشوتماحلقةمحواءم  مهمأومؼـممسـهمؼذع) مصإغهم(  

م"م.ُؼفؾكمطلمعنمؼلؿعهم موالمتـفومغػلهمعنماظعذابماألبدىم

م"م.سنمطلمإغلانم(مصؼطم)مسودتمغػلىمأنمأضو ماحللنم"مم

 .على ذلك ( يا أختى / يا أخى ) فدزب ىفطك 
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 ( 82:  61 أمثال)  "اليناو ُيفزق األصدقاء  " فضًؽُ الشنر
 

الننَنة

 ( 82:  81أو )  "يث ال مناو يَدأ اخلصاو ح "
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"أصضلمعنمصومماظؾطنم مأاّلمتأطلمحلممإغلانم موالمتشربمدعهمباظوضقعةم"م

ًمن أسبابوا

ًمن أبناء الننَنة

اضذم
اإلداظظػ

اضقدوةػواإلستراءػواضظضم

ردمػاضطحبظػأوػاضرحطظ

( 61:  8يع )  "احُلله بال رمحة , ملً ال يعنل رمحة  إٌ "
م"م م م"مإغفمم:موخبؿفمم مضاظوامديممّسعتمطالمممناعنيم مصؾؿا المؼػعؾونمذرًا

موذػؼةمسؾىماظذؼنمؼؿؽؾؿونمصىمحؼفمم محمؾة موإمنا م. مصؼؾتمهلمم" م" معنم: مصصؾوا م  إنمطـؿممهّؾوغفممحؼًا

"أجؾفممدرًام موالمتلؾوػممأومتففوػممصىمشقابفمم

مصؿنمؼؼعمبصاحؾهم"م مإنمباظـؿقؿةمأشوتماحلقةمحواءم  مهمأومؼـممسـهمؼذع) مصإغهم(  

م"م.ُؼفؾكمطلمعنمؼلؿعهم موالمتـفومغػلهمعنماظعذابماألبدىم

م"م.سنمطلمإغلانم(مصؼطم)مسودتمغػلىمأنمأضو ماحللنم"مم

 .على ذلك ( يا أختى / يا أخى ) فدزب ىفطك 
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 مفطقُ البطك، ولي ما ىعرف ىعاقٌ الكجري مفا مك مشكؽُ تراكؾ الدلين يف

 . #الكرش$بـ 

 لفاك وصفُ ىقيم البعض فإذا كفت واحدا ممك ىعاقين مك لنه املشكؽُ،

عؽَ تفاوم الزبادن ثالخ  اقنا سخرىُ ميكك ان تساعد عؽَ التخفًػ مك حدٍ معاقاتم، ترتكز 
 . مرات يف األسبيع

، ألقم #الكرش$ىستطًغ فعال املساعدٍ عؽَ التخؽص مك  ا أكدتم دراسُ حدىجُ بالقيم إقمولنا م
 اليت تؤدن إىل ختؿر الؽنب، كؿا حتتين عؽَ اقزىؾ "الالكتيباسًؽس اسًدوفًؽس"  حيتين عؽَ بكتريىا

ذني الفاض مك% 85اهلاضؾ لسكر الالكتيز امليديد يف الؽنب، ولي االقزىؾ النن ىفقده  "الالكتًز"
األمعاْ وسيْ  خاصُ يف الشعيب العربًُ واألفرىقًُ، وىتسبب ققصم يف صعيبُ اهلضؾ واضطرابات

  .اهلضؾ واالقتفاخ

القيمٌ لؽبخيخ يف مصر أكد أن لؽزبادن قدرٍ  ويف دراسُ حدىجُ لؽدكتير حامد عبد اهلل باملركز
دلين مما وعؽم ىفقد مك قدرٍ اجلسؾ عؽَ حرؼ ال عؽَ حرؼ دلين اجلسؾ، ألقم ميكك أن ىغري

  .لنه الدلين وحيتفظ بالعضالت

أوزاقًا أكرب مك أولئم النىك  وأن األفراد النىك ىتفاولين الؽنب الزبادن خالٌ الدسؾ باقتظاـ ىفقدون
الدراسُ اليت مت إدرآلا عؽَ أكجر مك  ىعتؿدون عؽَ روًؾ السعرات القؽًؽُ فقط، حًح أكدت

 غناٌّ ن يف إطار قظاـفرد أن مك تفاوليا الزباد 400

 ىعتؿد عؽَ تقؽًل تفاوم الفشيىات والسكرىات والدلين فقدوا أكجر  

 مك أوزاقنؾ، % 22الدلين امليديدٍ يف مفطقُ البطك، و مك% 80مك 

 أسبيعًا، وبننا ىتخقق  12خالم  مك دلين اجلسؾ إمجالًًا% 61و

  .دلين يف مفطقُ البطكال حؽؾ الكجريىك خاصُ مك السًدات الالتٌ ىعاقني مك تراكؾ

ىتذؿغ فًنا الدلك يف مفطقُ البطك لًأخن  ومك املعروف أن أخطر أقياع زىادٍ اليزن لٌ تؽم اليت
 اجلؿالٌ لؽفساْ بشكل خاه فضاًل عك خماطر اجلسؾ شكل التفاحُ ألقنا تؤثر عؽَ الشكل

فإن تفاوم الزبادن الغين بالكالسًيـ ىساعد عؽَ فقد أكجر  اإلصابُ بأمراض القؽب والسكر، وبالتالٌ
ىعترب الباحجين أن قسبُ الكالسًيـ يف الغناْ لٌ اليت حتفز  مك بيصُ يف مفطقُ اليسط حًح
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(طبًبك  خلذاص) الزبادي يقضي على الكرش  



الدلين وعدـ تكين كؿًات ددىدٍ مفم، يف حني أن الغناْ قؽًل  اجلسؾ حلرؼ مزىد مك
  .أقزميات مفتذُ لؽدلين الكالسًيـ ىزىد مك إقتاج

 

الباحجات عك الرشاقُ باإلكجار مك تفاوم  ومك لفا تفصح الدكتيرٍ ملًاْ السباعٌ أستاذ التغنىُ
 180سعر حرارن فقط لكيب زقُ  100حيتين عؽَ  الزبادن خالٌ الدسؾ والغين بالكالسًيـ والنن

 . دراما
 يف تقؽًل اإلصابُ بسرطان القيلين  كؿا تؤكد الدراسات قدرٍ الزبادن

 فضال عك خفض قسبُ قشاط اجلناز املفاعٌ عؽَ زىادٍلقدرتم 

 مكيقات الزبادن عؽَ مقاومُ الكيلسرتوم يف الدـ، كؿا تعؿل 

 االلتنابات الطفًؽًُ، وأظنرت دراسات أخرِ أن قيعًا مك بروتني 

 خفض ضغط الدـ العالٌ، حتَ أن الًابان  الؽنب الزبادن ىستطًغ 

فاعؽًتم يف لنا اجملام، فضال عؿا ميده  أثبت الربوتني أقتذت مركبًا عالدًًا حيتين عؽَ لنا
، فًتامني 12، ب6، ب5، ب3، ب2، ب1ضرورىُ لؽخًاٍ كفًتامني ب الزبادن لؽذسؾ مك فًتامًفات

  .أ، ك
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الزبادي في البيت طريقة تحضير *

  :المقادير*

  كًؽي لنب -غراما  180زقُ  -كيب زبادن  -

 : الطريقة*

إذابُ الزبادن  ٌ الؽنب دًدًا وىرتك حتَ ىصبح دافئًا بعدلا تتؾىتؾ غؽ -
 بداخؽم مغ استؿرار التقؽًب، ثؾ ىصب اخلؽًط يف أكياب زدادًُ أو

بالستًكًُ معدٍ هلنا الغرض وتره األكياب يف صًفًُ وترتك يف مكان 
وميكك إضافُ بعض قطغ الفاكنُ إلضافُ قكنُ  دافئ حتَ تتؿاسم،

 .وىرتك ن خالٌ الدسؾ ىغؽٌ الؽنبلعؿل زباد. متؿًزٍ
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 واالنوثة الرجولة

مصػاتم داعقةممحؽؿةمموميفمذظك مم خؾقماهللماإلغلانمعؿؿّقزًاميفمجـلني

مصإذام تؽؿؾفامموظؽنميفماظوضتمذاتهماظرجلمدبؿؾفمسنمصػاتمادلرأةم مم

  اتمأدرةمؼلودػاماحلبمواظؿػاػمقوإعؽاغمظدؼفؿامعنمصػاتممبامميفمدرماظزواجمؼؽّوغانماعامارتؾطم

 الرجولة معاني

  . ادؿعدادمظؾؾذ مواظؿضققةمعنمأجلماآلخراظرجوظةمذفاعةمم-1

 إضداممسؾىماظعؿلماظصاحلموعواجفةماظصعابم ممومذفاسةاظرجوظةمم- 2

 (.اظرجلمرأسمادلرأة)ممضدرةمسؾىمتـظقمماظعؿلماجلؿاسيمضقادةاظرجوظةمم-3

 ...إلغلاغقةاظؿزاممبادلؾادئما  مترددم موإضؾا مسؾىماظواجبمدونمماظوروحمؼةماظرجوظةمِجّدم-4

م.األدرة واظدصاعمسنمممؾؿضققةمعنمأجلماألرػا عدةمظعلؿ علؤوظةةماظرجوظةمأبّوم-5

 

 معاني األنوثة
 

  .اآلخرؼنظطفموظؾاضةموغعوعةميفماظؿعاعلمععمرضةو األغوثةم-1

 إجيابقًامؼدصعمإديماظعونممغػعا مآلالمماآلخرؼنظؾالمسارػقةاألغوثةمم-2

 وععاجلؿفامظألعورخارجقًامؼظفرميفمأدؾوبمتػؽريػاممتشّعمذيااًلمىؿاظاظصػاتممذيا األغوثةمم-3

 .حلاببالمأرػاهلامبرضةموحـانم متؾذ معنموضؿفاموصقؿفامترسىمم م أعوعةاألغوثةمم-4

 إىل هذي املسألة  كَف ٍنظز اللتاب املقّدس** 

  "قظريهلم معًفًا  وقام الرب اإللم ، ال حيسك أن ىكين اإلقسان وحده فألصفعّك"
مػذهم . عـاظه إنمطؾؿةمغظريهمػـامتعينميفمغػسمعلؿواهموسؾى(. 18/  2 تم)

صاجملّربمخّربماظعالضةمبنيماهللم ادللاواةماجلوػرؼةمملمتلؿؿرمظألدفم مبلؾبمخطقؽةماظلؼوطم 

رأةم مصاغؼلمماإلغلانموادل واإلغلانمإنماغػصا ماإلغلانمسنماهللمأدىمتؾؼائقًامإديماالغػصا مبنيماظرجل

ادللاواةموحّلمحمؾفاممبمإديمأغاغقةمواالهادمإديمتـاصرموصراعمصضاستوهّو ماحلػلهم سؾىمغ

محمؾةمخمؾخملصةمصؽانمتؽونمالمأنممخلاظؼةمَأَبِتمأنمحمؾةماهللما شري.اظؿلّؾط

مادللقحموغعؿؿهم م حبضورواظزواجمموطاغتماظؽـقلةمصاألدرار موػـامطانمدرماظػداءّلدمواظؿف

مموجيعلم يفماظؼقؿةمواحلؼوقمواظؽراعةماإلغلاغقةم مإعؽاغقةماظوحدةمواظؿلاوي

 طاًلمعـفؿامحمورًامظًخرموإعؽاغقةمأنمجيعالماهللمحمورًامحلقاتفؿامادلشرتطة

  . ؼؼددفاموخيصؾفامبـعؿؿه 

م:مػوذاماظؼدؼسمبوظسمؼفؿفم

  ( . 11/11: كي 1" ) املرأٍ ، وال املرأٍ مك دون الردل يف الرب غري أن الردل لًس مك دون"
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 أسوء صحة  بنا إلى  يوميا تودي  نمارسها  عادات سيئه 

 

ػاضطاداتػاضدغئظػاضتيػغظتهجهاػاألزضبغظػاضطظطى عظاكػبطض
ػغوجدػأيػضررػطظهاػوأظهاػ طنػاضظاسػوعيػسيػارتقادعمػأظهاػالػ

ػبػرغاحػاضطرضػـراداتػحدظظػرزمػأظهاػشدػتجطلػصحتظاػسيػطه
 :ارختصإب أنػظذصرػطظهاػطاػغضي وغطصن

 

  :قبل  سطعذاو وأثيذا ه  إلكجذاا مً تيذاول  ملخلالت

وغنً عن . أضعاف ما ٌحتاجه من الملح المبالغة فً دك الجسم بهذه المخلالت تشحن البدن بأضعاف
 .الشرٌانً لعل أهمها واشهرها ارتفاع الضغط التعرٌف ان الملح متهم بأنه ٌتسبب بأمراض عدة

 

  بكجر  خالل  سىجبذات شرب  ملذا 

فهذا سٌمدد من العصارات , مع الطعام انه لمن الخطأ المبالغة فً شرب كمٌات كبٌرة من الماء
عن ذلك التخمر وما ٌنطلق عنها من غازات  الهضمٌة فتصبح اقل مقدرة على الهضم الغذاء فٌنتج

 .واإلزعاجات تسبب النفخات
 

  :و ملرطبذات  حملال   إلكجذاا مً  ملشروبذات

 ٌضعها اإلنسان  مثل هذه االشربة تحمل معها كمٌات من السكاكر التً ال
 .بالبدانة فتؤدي مع مرور الوقت إلى اإلصابة, فً الحسبان 

 

 : إلكجذاا مً  سشكريذات و حللىيذات

 .والبدانة تسوس األسنان: هما هناك خطران ٌترتبان عن هذه األغذٌة
- 
 

  سقَى  بكجر  ومزج  حللًب بذاسقَى  شرب

للقلب ومنبهه للجهاز العصبً ومحفزة للنشاط الذهنً  فهً منعشة, شرب القهوة باعتدال أمر مفٌد
أما االستهتار فً شرب القهوة فٌنتج ,  الهضم ومسكنة بعض الشًء ومدرة للبول كما أنها تشجع على

 . كالخفقان والعصبٌة واألرق إضافة إلى االضرابات الهضمٌة والدورانٌة عنه اضرابات شتى
  )ٌنكازا)الكافئٌن سٌتحد مع مادة ال خلط الحلٌب مع القهوة فٌنصح باالبتعاد عنه الن بالنسبة إلى

 .الموجودة فً الحلٌب مشكالً مزٌجاً ٌصعب هضمه وعبوره عبر المعدة واألمعاء
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 بزجك مع المسيح اليوم
 

الي 12/3بزج الماليكة   20/4 
4: 99مض  عشفني يا سب نهايتي و مقذاس ايامي مم هي فاعيم ميف انا صائو 

 

الي 12/4بزج الودعاء   20/5 
99مض استمع صالتي يا سب و اصغ اىى صشاخي ال تسنت عن دمىعي الني انا  12 :

 مثو جميع اتائي غشية عنذك نضيو

12/6الي  12/5القديسين  بزج  
من 8: 99مض  مو معاصي نجني ال تجعيني عاسا عنذ اىجاهو 

12/7الي  12/6بزج المعتزفين  
صمت ال افتخ فمي النل انت فعيت 9: 99مض  

 
12/8الي  12/7بزج حاملي الصليب   

هىرا عين اىشب عيى خائفيه 88: 99مض  اىشاجين سدمته 
 

12/9الي  12/8بزج الكارسين بالكلمة   
انفسنا انتظشت اىشب معىنتنا 02: 99مض  و تشسنا هى 

 
12/22الي  12/9بزج العذارى الحكيمات   

النه ته تفشح قيىتنا الننا 08: 99مض  عيى اسمه اىقذوط اتنينا 
 

12/22الي  12/22بزج المجاهدين   
ىتنن يا سب سدمتل عيينا 00: 99مض  دسثما انتظشناك 

 
12/21الي  12/22بزج االطهار   

طيثت اىى اىشب فاستجاب ىي و 4: 94ضم  من مو مخاوفي انقزني 
 

12/2الي  12/21بزج البسطاء   
هزا اىمسنين صشخ و اىشب استمعه و من مو ضيقاته خيصه 6: 94مض  

 
الي 12/2بزج خدام المسيح   20/2 

8: 94مض  روقىا و انظشوا ما اطية اىشب طىتى ىيشجو اىمتىمو عييه 
 

الي 12/1بزج الحكماء   20/3 
7: 94مض  مالك اىشب داه دىه خائفيه و ينجيهم 

 


