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ى بسَٗات ْٝاح١ ايكدٜظ صسابإَٛ أبٛ طسح١ 29 أبرول6
 تذكار رئيس المالئكة جبرائيل المبشرىبرمهاتى30ىابرولى8

    ْٝاح١ ايكدٜظ ضًٛاْظ ايساٖببسَٛد1٠أبرولىى9
    اضتػٗاد ايكدٜظ خسضتٛفٛزعبسَٛد2٠أبرولى10ى

  ْٝاح١ حصقٝاٍ ايٓب٢ بسَٛد٠ 5 ىأبرول13
 ْٝاح١ َسِٜ املضس١ٜ ايطا٥خ١  بسَٛد6٠ىأبرولى14
ىجد ايطٝد املطٝحْٝاح١ ٜٛاقِٝ ايباز -  بسَٛد٠ مجع١ ختاّ ايضّٛ 7 ابسٌٜ 15
  ض١ْٝٛٝاضتػٗاد اغاب٢ ٚإٜس٢ٜٓ ٚبسَٛد٠  8 أبرولى16
 (احد ايػعاْني )  ْٝاح١ ايكظ شٚضُٝا ايساٖببسَٛد٠ 9أبرولى17
  ْٝاح١ ايكدٜط١ ثٝؤدٚز٠ بسَٛد٠ 11  أبرول19
  بسَٛد٠ عٝد ايكٝا١َ اجملٝد 16 ابسٌٜ  24
  بسَٛد٠ ْٝاح١ االْبا ابٛيٛ تًُٝر االْبا ص٥ٌُٛٝ املعرتف18 ابسٌٜ 26
 

 

 

 

 

 

 

http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/Synaxarium-or-Synaxarion/07-Baramhat/26-Baramhat.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/Synaxarium-or-Synaxarion/07-Baramhat/26-Baramhat.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/Synaxarium-or-Synaxarion/07-Baramhat/26-Baramhat.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/Synaxarium-or-Synaxarion/07-Baramhat/26-Baramhat.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/Synaxarium-or-Synaxarion/08-Bermodah/01-Bermodah.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/Synaxarium-or-Synaxarion/08-Bermodah/01-Bermodah.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/Synaxarium-or-Synaxarion/08-Bermodah/01-Bermodah.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/Synaxarium-or-Synaxarion/08-Bermodah/01-Bermodah.html


 

 

؟ بـيجي ـاابـوالب الـتس انت
 

 :  ولكو ما نىع إنكاره. لقذ أنكر بطرس السًذ املسًح

    ؟أم أنكر معرفته به أى اهلل ال يتأمل؟  آالمه، عمى إعتبار  حًهما رأى املسًح   اليىت  ين أنكر

 :أقكر معرفتم لؽؿسًح بقيلم القٗىس بطرس الرسيم
 (. 72،74: 26مت  )" ٖ أعرف الردل "

 . فنَ عبارٍ غري سؽًؿُ" ٖليتم ملا رآه ىتأمل أقكر"أما عبارٍ 
 اآلٖـ، أثفاْ حماكؿتم  ألقم مل ىفكره فَ آٖمم، بل قبل لنه

(. 59 ،26:58مت  )أماـ جمؽس السفنٗرىؾ فَ دار رًّس الكنفُ 
 قالسظ أن القٗىس بطرس اعرتف قباًل بأن السًٗ املسًح لي إبك  

 (. 16،17 : 16مت )عؽَ ذلم  اهلل احلَ، وطيبم السًٗ
. وضرب عبٗ رًّس الكنفُ فقطغ أذقم ولي مل ىفكر لنا اإلميان عفٗ القبض عؽًم، بل رفغ سًفم

 : 18ىي  )(51 :22لي )أذن العبٗ فأبرألا  واظنر السًٗ املسًح معذزٍ تجبت ٖليتم ولَ أقم ملس
10.) 

وٖ . وكان لنا قبل دخيم السًٗ املسًح فَ آٖمم. إميان بطرس  واملفروض أن لنه املعذزٍ قٗ ثبتت
 . ، كان عك خيف، ولًس عك ضعػ إميان(74 :26مت )معرفتم لؽؿسًح  قفسَ أن إقكار بطرس
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          حــروب الشيـاطيـن
 

يل إخلطاة    فــنـالع هنا حرب يوهجها إمش يطان إيل إمروحيني لام إ    :إ 
 ٔقس ختتف٘ ،ٖسضب اإلٌػاُ عم٘ العٍف جتآ كن خطأ أ وا خيالفْ الطاٙ

.. ٔضاء ِصا العٍف كربٖاء ٔقػأٚ قمب
 ؾاعطَٖ أٌّي ِي ٔحسِي !!باغي السَٖ. ٔجنس وتسٍٖني ٖكٌُٕٕ عٍفاء دسا

 الؿٗطاُ  ٔبّصا العٍف ٖػكطّي. الصَٖ ٖعطفُٕ اهلل ٖٔػرئُ يف ططقْ
. اليت ِ٘ وَ مسات املتسٍٖني ٍٖٔػّٗي فطائن الٕزاعٛ ٔالمطف يف عسٖس وَ األخطاء

 

     :حياول إمش يطان أ ن يضيعه فيجعهل مير بك بال أ دين فائدة. حياة إل نسان يه وقت  عـالوقت الضائ

 ..ول فائدة ملآخرين. ول فائدة عقلية أ و حصية. ل فائدة روحية

إمنا ٖكفْٗ أُ ِصا الٕقت ..ال ّٖي الؿٗطاُ كجريا أُ جيعن صاحب الٕقت ٖطتكب فْٗ خطٗئٛ
.. بال مثط ألحس. ٖطٗع كذعء وَ احلٗاٚ

وٍّا أحازٖح قس تطٕه بالػاعات يف  ٔأٖطا ِٔ٘ وتٍٕعٛ. ٔاألوجمٛ كجريٚ هلصا الطٗاع
ٔدلازالت ٔوٍاقؿات ال دسٔٙ وٍّا غٕٙ تعب .ٔتكُٕ بال ٌتٗذٛ.وٕضٕعات ال فائسٚ وٍّا

تكُٕ حٗاتْ .إُ الصٙ ٖكبن ضٗاع ٔقتْ.ٔتعطن اجيابٗات ِاوٛ يف احلٗاٚ.األعصاب ٔضٗاع الٕقت
 !!ضخٗصٛ يف عٍْٗٗ

 ! ويدعوك إمش يطان أ ن ختضع مهذإ إمتيار وتكون مثهل. قد يكون إمتيار إمعام خاطئا االنقيادللتيارالعام

 !ٖٔكُٕ لك أغمٕب خاص؟.ملاشا تؿص أٌت..الكن ِكصا:ٔقس ّٖىؼ يف أشٌٗك قائال

 يف داٌب األغمبٗٛ أٔ يف : ٔاجلٕاب ِٕ أٌٍا ٌتبع احلل أٖا كاُ وٕقعْ
 . فإٌٍا ال ٌتبعّا. فإُ كاٌت أغمبٗٛ الٍاؽ يف خطأ.داٌب األقمٗٛ

 .كن الٍاؽ يف عّسٓ كإٌا أؾطاضا. ِٔكصا فعن أبٌٕا ٌٕح أبٕ اآلباء
  . ٔكاُ ِٕ ٔحسٓ الباض وع أغطتْ

 غأطٗع اهلل حيت :ِٕ الصٙ ٍٖؿس قائال. إُ ضدن اهلل الجابت يف ٔصاٖآ
 ٔلكَ الؿٗطاُ أحٗاٌا جيعن الٍاؽ جياضُٔ  لٕ أطعت اهلل ٔحسٙ،

 .اخلطأ وَ باب اجملاومٛ أٔاخلذن أٔ التكمٗس
 . ِصٓ املطٚ فكط"أٔ أُ ٖكٕه الؿٗطاُ .أٔ خٕفا وَ تّكي اآلخطَٖ ٔوَ تعٗريِي

أٔ أُ ؾدصا جياضٙ التٗاض خطٕعا لػمطٛ أقٕٙ وٍْ أٔ خطٕعا ... ثي تتكطض طبعا"! ٔلَ تتكطض
 .. ٔقس جياضٙ التٗاض دّال.. لطئاغٛ

 طئنيوـذِؤالء ِن وَ املعكٕه أُ ٖكُٕ كن:الؿٗطاُ لْ ٔقسٖكٕه
 ِن ٖعكن أُ كن ِؤالء ال ٖعطفُٕ أَٖ !ٔحسك املصٗب؟ ٔأٌت 

 ..إتطع ٖا أخ٘! ٔأٌت الٕحٗس الصٙ تعطف؟.ٖٕدس اخلري ٔاحلل
 ٔقس ٖػري يف التٗاض ٌتٗذٛ لصساقٛأٔ صخبٛ ..ٍٖٔذطف يف التٗاض! األر"ٖٔتطع"

 ٔقس خيطع االٌػاُ لمتٗاض ٌتٗذٛ لطعف ؾدصٗتْ ِٔكصا..خاطئٛ أثطت عمْٗ
جيب عم٘ أصخاب املبازئ أُ ٖكٌٕٕا أقٕٖاء يف . أٔ ٖكأً قمٗال ٔال ٖجبت.  ال ٖكسض عم٘ املكأوٛ
ٔقأً التٗاض .لصلك كَ ؾذاعا ٔصاحب وبازئ ٔقٗي. ثابتني ضاغدني. احملافظٛ عم٘ قٗىّي
 ٔأعطف أُ كن املصمخني الصَٖ غذن التاضٖذ أمساءِي قس .احملٗط بك إشا أخطأ
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ٔاضفض .ال ختطع لٍصائخْ ٔال ملدأفْ. ٔإُ حاضبك الؿٗطاُ.قأوٕا تٗاضات غائسٚ يف أٖاوّي
 . فال ٖطعف قمبك. اخلطأ وّىا ضأٖت كباضًا ٖػرئُ فْٗ

فاطمب وَ اهلل أُ .ٔإُ ضعفت أواً التٗاض.ٔٔقٕع الػالبٗٛ فْٗ ال ٖربضٓ.اخلطأ لي اخلطأ
  ..ٔأُ ٍٖذٗك وَ التٗاض فال جيطفك. ٔالطب قازض أُ ٖكٕٖك..ٍٖذٗك

 

 :ومكن ل يعطيه وقتا. قد ل حيارب إمش يطان إمعمل إمرويح المشغولية
 ٔ ال وَ .ٔال وَ الكطاءٚ ٔالتأون.ٍِٔا ال ميٍعك وَ الصالٚ

  بن قس المياٌع..ٔال وَ ذلاغبٛ الٍفؼ.الرتتٗن ٔالتػبٗح
 يف أُ تمك٘ زضٔغا ٔذلاضطات عَ كن ِصٓ الٕغائط الطٔحٗٛ

 !! ٔلكٍْ ال ٖرتك لك ٔقتا ملىاضغتّا.  ٔفٕائسِا
 وجن األدطاؽ اليت :ٔتصبح كىا قاه أحس األزباء الطٔحٗني

.. زُٔ أُ تسخن ِصٓ األدطاؽ إلّٗا. تسعٕ الٍاؽ ال٘ زخٕه اهلٗاكن
 ؟ ..ال جيس ٔقتا ٖتٕقف فْٗ لٗفكط ال٘ أَٖ ِٕ شاِب.إٌْ عامل جيطٙ بػطعٛ

 !واشا ٍٖتفع االٌػاُ لٕ ضبح العامل كمْ ٔخػط ٌفػْ؟"بٍٗىا 
! إُ الؿٗطاُ ٖطدي زائىا يف أِىٗٛ املؿػٕلٗات اليت تعطمٍا عَ اهلل

 ٔال تػىح ألٖٛ وؿػٕلٗٛ .ٔٔظع ٔقتك يف حكىٛ.هلصا كَ حطٖصا دسا
 إُ مل ٖػتطع الؿٗطاُ أُ ٖبعسك.أُ تبعسك عَ االِتىاً بأبسٖتك

  فإٌْ ٖمذأ إل٘ حٗمٛ أخطٙ واكطٚ ِٔ٘ التأدٗن.  عَ العىن الطٔح٘
 ٖكٕه لك ملاشا اإلغطاع يف عىن اخلري؟ ٔ

 ضمبا الرتٖح ٖعط٘ فطصٛ.األوط يف ٖسك تػتطٗع أُ تعىمْ يف أٙ ٔقت
 .  لفخص األوط أكجط

 أٔ ٖعطٍٗا وعٖسا وَ االقتٍاع.أٔ الختٗاض اغّن الػبن املٕصمٛ إلْٗ
.  أٔ أُ تٍتّ٘ وَ االوٕض اهلاوٛ اليت يف ٖسك أٔال

أٔ تطك .أٔ إضاعٛ الفطصٛ. ِٕ إضاعٛ احلىاؽ لعىن اخلري الصٙ تطٖسٓواملقصيد بالتأدًل
! أٔ حيسخ وا ٖػط٘ عمْٗ.املٕضٕع فرتٚ لعمك تٍػآ

فال تٍفص وا كٍت قس ٌٕٖت عمْٗ .أٔ ٖمك٘ الؿٗطاُ يف ططٖكك خبطٗٛ تفُتط بّا حطاضتك الطٔحٗٛ
  ..ٔأدمتْ

ألُ التأدٗن .فاحصض وَ تأدٗن العىن اخلريٙ.ٔاحلىاؽ يف قمبك.وازاوت الفطصٛ يف ٖسك

 . ٔال العىن عم٘ إٌكاش اآلخطَٖ.ٔال الصالٚ..ٖ تٕدل التيبُ..غٗكُٕ خطٕٚ ال٘ اإللػاء
ٔعىٕوا ال تؤدن .ٔال تؤدن الٕفاء بٍصض قس ٌصضتْ..ٔال تؤدن املعٌٕٛ اليت تكسوّا إل٘ ذلتاج

 . حني ٖكُٕ يف طاقتك أُ تفعمْ.عىن اخلري

 

           التكو قاسًا جتاة صراخ التائبني والهادمني والراجعني         

 والتغمق احصاؤك جتاة دمىع اجملرحىيو

 ارا اتاك مظمىم قف جبانبة بن التهظر اى يطمب مهك 

 أعطى كن واحذ حقة كما حتب انت لهفسك
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    الزوجية الحياة الضحك عسل
 

...  جدٜد ايدزاضات يف عامل املسح ٜكٍٛ
ًَّ ٙضخم أكجس، ٙشتٌتع أفضى بعالقتٕ«  ، اهزٗجٚٞ إْ 

  » إخل.. حٚاتٕ فكريٝ، مموٞ ًّٗ ال ٙضخم، تصبح
 

املذ ٚاألعضاب ظاَع١ ايكاٖس٠، إٔ ايصٚج١   ٜؤند ايدنتٛز أْٛز األتسبٞ، أضتاذةــبذاي
 ايكاض١ٝ، احلٝا٠ احلٝا٠، ٚتطتطٝع إٔ تسفع عٔ ناًٖ٘ أعبا٤ زفٝل ايبػٛغ١ تطٌٝ عُس

َٚٔ ٖرا املٓطًل . حد ذاتٗا يف ايصٚج١ٝ ٖٚرٙ ايصٚج١ ْع١ُ مسا١ٜٚ، َٚفتاح يًطعاد٠
إٔ  تدعٞ إٔ املتصٚجني ايطعدا٤ ٜعُسٕٚ أطٍٛ، عهظ املكٛي١ ايطابك١ اييت أثبتت األعاث

. ! باإلْطإ ايصٚاج َطؤٚيٝات تكضس ايعُس ٚتطٝح
 

 الزوجة المفرفشة
 

 : األزقاّ ٚايٓطب تكٍٛ ، ٜس٣ ايدنتٛز األتسبٞ، إٔمو زاوية ثانًة
 

 »املظاحِات  تظٌىختالفإْ املظاكى اهيت تؤدٜ إىل اال «
 

 

 ، إذٕ ايصٚج١ املسح١ ايبامس١ يف األغًب ٖٞ اهلد١ٜ املٓاضب١ يهٌ
 : شٚج بسٚحٗا اجل١ًُٝ املتطاحم١، ٚقدميًا يف أَجايٓا ايػعب١ٝ قايٛا 

 ".الِعشا السوجة املفرفشة، جوزها عندها من"
 

 :الصحية أحباث علمية تؤكد من الناحية
 
 

 .ايد١َٜٛ ٚاْتعاش يًكدزات ايعك١ًٝ يف املسح ٚاالبتطاّ جتدٜد يًدٚز٠-
   َٚٓػط يًدٚز٠ ايد١َٜٛ، فٗٛ حيسى عضالت املعد٠،ٜٚكّٛ بٓٛع  َفٝد يًٗضِ ايضخو-
 .ايػدد ايداخ١ًٝ، ٚي٘ تأثري جٝد ع٢ً إفساشات َٔ ايتديٝو جلُٝع األعضا٤  
 ايضخو، فٝضبح أنجس صفا٤ مما ٜٓعهظ ع٢ً  ايرتنٝب ايهُٝٝا٥ٞ يًدّ ٜتػري بتأثري-
 .اجلطِ صخ١   
ّ      ، ٖٚٞ املاد٠ اييت ٜفسشٖا اجلظ«األْدزٚفني»ٖسَٕٛ  ٜستفع َعدٍ ايضخو َع-
 .االنت٦اب ملٛاج١ٗ األمل، ٜٚٓدفض ٖٛزَٕٛ  
 .اإلبداع١ٝ حيفص ايٓػاطات ايضخو-
 تفطريًا إجيابًٝا، تػًػٌ زٚح املسح يف ايٓفظ ٜفطس األشَات-

 .ٚاجلطد١ٜ  ٜٚٓػط أجٗص٠ املٓاع١ ايٓفط١ٝ
  دقٝك١، 15ـ 10بني  َد٠ ترتاٚح َا ايضخو-

 .ضًٜٓٛا ٜؤدٟ إىل خفض ايٛشٕ مبكداز نًٝٛغساَني
 فعايٝات اخلالٜا املسٜض١ عرب دفعٗا إىل االضرتخا٤ املٛضعٞ،  ٜطاِٖ يف حتٝٝد ايضخو-

 .إذا اضتُس ايعالج مما خيفف األمل بدزجات
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 !األزواج يكسبون

أفسدت عد٠ دزاضات قاّ بٗا  احل١ُُٝٝ، ايصٚج١ٝ ٚعٔ تأثري حاي١ املسح ٚاالبتطاّ يف ايعالق١
 15 ايضخو إذا اضتػسم يف إٕ اإلْطإ»: األَرين١ٝ، ٜكٛيٕٛ« نٛزتٌٝ»باحجٕٛ ظاَع١ 

َد٣  ع٢ً «  Delyosoneدٜالٜٛشٕٚ»دقٝك١ يف أٟ ٚقت َٔ ايّٝٛ، فإٕ املذ ٜفسش َاد٠ 
ضػط  االثٓيت عػس٠ ضاع١ ايالحك١، َٚٔ ثِ عدّ اإلحطاع بأمل ايضداع، ٚحدٚث اخنفاض يف

 ايدّ ٜرتاٚح بني عػس ٚعػسٜٔ ْكط١، َع ٖد٤ٚ يف ضسع١ ايٓبض، مما ميٗد حلدٚث جتاٚب
 .ٚاْطحاّ عاطفٞ ٚإْطاْٞ بني ايصٚجني

ََٔ ٜضخو أنجس، ٜطتُتع أفضٌ بعالقت٘ ايصٚج١ٝ،  ٚيف دزاض١ أخس٣ ٜؤند َضُْٛٗا إٔ 
طسفٝٗا َسحًا َٓبططًا،  تتفاعٌ بني طسفني، إذ ال ميهٔ إٔ ٜهٕٛ أحد« نُٝٝا٤»اييت ُتعد 

 . !ً َهت٦با ٚاآلخس ثكٌٝ ايدّ
            لنتعلم سويًا هذة التعبيراث الثمينت

 

 
 

 ولينه صــذرك مسىـذا لنل راس متعبـت............ أعطى المتعـبيـــه حــبـــأ 

 ولتنه مبءدتــل ممـــذودة دائــمـــــــــــب...........  أعطى الجبئعـيــه خـبــــزاً 

 ولتنه ملمبتل بلسم يزيل رائحت الضيق............ أعطى المتضبيـقـيــه فـزج 

 ولتنه مالبســـل مســـىة لنثيــزيـــــه............ أعطى العـزيــبن مـســــىة 

 ولينه قلـبـــل مىشفــت لـذمـىعـهـــــم............ أعطى الحزاوــى قـلـبــــــبً 

 ولينه الـصــفــــــــــح اوـشــىدتــــــــــل............ أعطى المسئيــه غفزاوــبً 

 ولينه صــــذرك وااعـــــــــبرحبــــــــــبً ............ أعطى المخطئيـه فـزصــت 

 ولينه يمـيـىــــل اىــــــــذاً لــهــــــــم............ أعطى الضعـفــبء عـــــــزراً 

 ولتنه ملمــبتـــــل للبـىـيـــب ن دائمــــــبً ............ أعطى الببئسيــه رجـــــبء 

 والتتـعـجــل للذهــــــــبة الى بيـتـــــل............ أعطى للمحبجيه اهتمبمـبً 

 يعطيل معطى النل بسعـــت وبذون ميل........... أعطى النــل بـفــيـــــــض 

 يشفق عليــل المشفـــق علــى النــل........... اشفق علــى الـنــــــــــل 

التنــــــه يهــىديـــــــــبً متـعـصـبــــــــــبً ............ مه ابمــزيـــبً صــبلـحـــــبً 
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 (:3 4خزوج   )"كثري اإلحش   والىف ء الزب"
                 غ                       "الوفاء "             +

                                  (             ى                أل   هلل                  

 .                           ى (        غ  ى                           غ          

                           ذل                 حم       مل   +

 .             هلل                              

         ى  ى                                       ع   +

 .                    غ               

 :  اءـــة الوفـــلـثـن أمــوم + 

 .  خل....       ى                                     :  ايٛفا٤ هلل

                          ى         ى                 ى        ذل     :ايٛفا٤ ف٢ األضس٠

    ض غ                                   مح      ى                       :ايٛفا٤ يألقسبا٤

.           ز                     ى غ      : ايٛفا٤ يألخ٠ٛ

              ف                                             : ايٛفا٤ يألصدقا٤

 .)              ض     )        

     ز                                             ف           ز       ى  ى:ايٛفا٤ يًسؤضا٤

 .   خ                   جم        ى                    ى مح       : ايٛفا٤ يًصَال٤

 .                                      هل    : ايٛفا٤ ف٢ ايعٌُ

 (                 حل)                                    يًػسبا٤ ايٛفا٤

                                                    . 

 .) 15  :12   ) "    ح                 ى           : ايٛفا٤ يًحريإ

 .                                           : ايٛفا٤ يًهٓٝط١ األّ

.  7): 13  ") خل...               " :ايٛفا٤ يآلبا٤ ايسٚحاْٝني ٚاملسغدٜٔ
 

 .... يا عزيزتى/ يا عزيزى  وأنت 
 

 ، وا  زه  مًه  ب س مزار ، و ذكز   زوف ال  س ، وسجم    دك ،   ذكز إحش ن ت اهلل
و ىض     فى حً   ،واب  د  ن كن  ظ هز الرتك أو ال دمى  ن ال  س ،و ىد أط  لك  مى الىف ء 

 . ، وأ  ي رتفىا ب ضن غريهم  مًهم دائمً  (ب من ال  س   ذكريهم )
بشز ة  ن أجن كممة ص بة أو  ىقف ض يكك ،وال   شى وق  ت  وال   ن سزيع ال كمب ،فال خت صم 

 (يىسف  ع أخى    )أنت هلم  وح ى لى    ز ال  س لك ، فال     ز،) ىسى وب ى قىرح)الب ض   ك 
 و ش ب لىف ء  ع أهن األرض ل   م ب لىف ء  ع أهن الشم ء
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 . ٘كَ ان امرأٍ عيراْ عاشت احلًاٍ وقسيتنا بعٗ رسًل زودنا
 فعؿؽت بعني واسٍٗ  ، سفٗ مادن او معفين وقٗ خؽػ هلا ولٗا بال

 املٗرسُ ولٌ متسح دمعُ ادخؽتم، لتقيـ برتبًُ طفؽنا النن بٗأ ىكرب
مل تطق صربا .. أـ وقٗ بٗأ ولًٗلا ىفسؽخ عفنا كل مراقُ يف اوم ىيـ مٗرسُ لم، ولٌ ذكرِ تبقَ عزىزٍ عؽَ قؽب 

وعفٗما عادا اىل البًت حملت مظالر احلزن . عؽًم وتجؽر قؽبنا برٓىاه حلقت بم اىل املٗرسُ لتطؿئك. .. عؽَ بعٗه
 : سألتم السبب عؽَ ودم وسًٗلا

سدس ًِم زفاقٛ ٗضخل٘ا عوٟ  هكد. ال ازٙدن اْ تأتٛ اىل املدزسٞ: فاجاب اهطفى بلى بسا١ٝ اهطف٘هٞ 
  ..صساحتٕ بعف٘ٙٞ اهطف٘هٞ مل تٔتٍ االَ كجريا ملالحظٞ ٗحٚدٓا ًعووٞ.. عِٚم املكو٘عٞ

لكفم .. وعطاّنا ستَ غٗا ىافعا تفتخر بم وتزلي بشبابم وتألقم مرت اٖىاـ واٖـ تسقٌ وسًٗلا مك قبغ سفاقنا
 ابعادلا عك سًاتم خلذؽم مفنا ومك عًفنا املقؽيعُ كٌ ٖ ٘رز بشكؽنا واذا تصادف اصر يف كل مفاسبُ عؽَ

تؽؿؽؾ اٖـ دراح عالتنا يف  ..وحملنا اسٗ رفاقم تجير ثاّرتم وىتفيه بافظغ اٖلفاظ وجيربلا ان ختتفٌ اماـ اصشابم
. واسٍٗ لؽبكاْ تنرف دمعنا بسخاْ سزقا عؽَ الٗقًا واسالا قفسنا املطعيقُ بسًػ اغؽَ الفاس، وٖ متؽم اٖ عًفا

 لكفنا اكتشفت ان ٖ سبًل ٖقفاع.. وحتاوم ان تعيض عك عًفنا باغٗاؼ سفاقنا وعطفنا وتٗعي ليلٗلا باهلٗاىُ

مك امم، واققطغ ستَ  ولٗلا بقبيم عالتنا سني فضل اهلروب مفنا وعفنا، وآثر الٗراسُ يف امريكا سًح ىتشرر
 .. عك مراسؽتنا اٖ قؽًال عفٗما ٘تاز اىل املام او املعيقُ

عاطفتنا واستذؿعت ما  لادت عؽًنا.. مسعت مك الل هلا واقارب ان ولٗلا قٗ تزوز ورزؼ بابفاْ.. االيام مرت
لنا القؽب املكؽيـ ولي قؽًال بؽقًاه، وتؽقَ اسفادلا  تبقَ هلا مك قيٍ ومام ىعًفاقنا عؽَ السفر الًم واستضاقم فًفرح

  !!..عؽًنؾ الصغار وقٗ ذاب قؽبنا سبا

الباب، رسبت بنا واسرعت اىل زودنا تبشره  محؽت ما محؽت مك لٗاىا وقصٗت البؽٗ البعًٗ، فتشت هلا كفتنا
 .. بقٗوـ امم

 ملاذا حلكتين اىل ِٓا؟؟ امل آسب ًِم؟؟ ًاذا تسٙدّٙ: بادزٓا بفظاظٞ اه٘هد اهعاق خسج ابِٔا اهٚٔا ًتحٍٔ اه٘جٕ
  ًين؟؟

حتامؽت عؽَ .. عفٗه وكادت تقغ ارضا قنا صاعقُ قزلت عؽَ رأس اٖـ املسكًفُ، مل حتتؿل الصٗمُ خردت مكأك
  !!..قفس الطاّرٍ اليت اقؽتنا الًم وعادت اىل بؽٗلا سًح اليسٍٗ والكرامُ عؽَ.. درسنا

قًؿُ اٖـ واٖب، ويف ىقظُ ضؿري قٗـ عؽَ فظاعتم وفظاظتم فقرر العيدٍ اىل  صار فًم اليلٗ اباًًً فعرف!! مر الزمك 
تكين مأوِ ٖ بًتا، لكك  قصٗ بًتنا لًفادأ بأقنا رسؽت عفم اىل شقُ تكاد.. لزىارٍ أمم لًستغفرلا عؽَ فعؽتم البؽٗ

 !سأم اجلريان عك امم.. املأوِ اىضا مغؽق
  :فازقت احلٚاٝ قبى اٙاَ قوٚوٞ هلِٔا تسكت هٕ زساهٞ باْ إً قد: جابٖ٘أ

  :اقتابتنا ردفُ احلسرٍ، قرأ فًنا أمسم بالرسالُ بًٗ
 
 

 
 
 

 

 

 يهٓٗا زغبتو إ اظٌ بعٝد٠ عٓو . إ ازاى ٜعص عًٞ إ افازم ايدْٝا دٕٚ: ٚيدٟ ايػايٞ
يو حها١ٜ اخفٝتٗا عٓو عُسا نٞ ال امحًو  يهٔ ضأحهٞ.. نٞ ال تٓخسج بسؤ١ٜ اَسأ٠ عٛزا٤

 َسٜع ذٖب بعٝٓو،  عٓدَا نٓت طفال صػريا تعسضت حلادث.. َٓيت
 ..ٚمل ٜهٔ ٖٓاى بدٌٜ عٔ إ اٖبو عٝين تس٣ بٗا ايدْٝا

 ٚيٓا إ خنُٔ ْٗاٜتٗا،.. ٖٞ حها١ٜ ٚاقع١ٝ.. فتهفٝين عني ٚاحد٠ از٣ بٗا ٚجٗو ايػايٞ اَا اْا

 .ٚنٝف قض٢ ٖرا االبٔ ايعام بك١ٝ عُسٙ
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 أقت، اهلًيلًُ األعؿام طًاشُ لتسؿري القيٍ أعطًتين أقم ىعفَ بم مسرت النن املسؿار إن :يسوع  ربى++

  ...داحمُ مًيلٌ طاّشُ آمالٌ طاّشُ، أسالمٌ طاثشُ، أعؿالٌ .طاّشُ أفكارن تعؽؾ

 !ساّرٍ؟ أقت أىك إىل نفسي يا ++ 

 .إهٚم أخط٤ ال هلٟ قويب يف خ٘فم مسس+ :إهلي++ 
 .اهظس تصِعا ال كٛ ٙدٜ مسس+

 .فٕٚ هشت أُت ًلاْ إىل ترٓبا ال كٛ زجوٛ مسس+
 .فٚم إال ٙفلس ال كٛ فلس٠ مسس+

 .أُت إال تظتٟٔ ال كٛ طٔ٘تٛ مسس+

 .ضعفاتم عؽًم تنًر فعفٗما ألياّم، لضبط القيِ السالح .الصؽًب مسؿار قيٍ أعطاك لقٗ :نفسي  يا++

  .الصؽًب عؽَ خطاىان مسر النن املسؿار وتأمؽٌ .بسًطُ دقاّق ملٍٗ الصؽًب حتت أركعٌ
 عؽَ الطرؼ تنؿؽٌ وٖ قيىُ كيقٌ قفسٌ ىا لنلم املسؿار عؽَ بقيٍ باملطرقُ لؽطرؼ حتتاز التسؿري عؿؽًُ إن

 .ألياّم تفضبط وستَ فًم أفكارك تجبت ستَ ىسيع الرب مسامري يف وبالتأمل بالصالٍ املسؿار

 باملسامريستَ حمؽنا يف املالر الفذار ىجبتنا اليت املفككُ األثاخ كقطعُ مفككُ قفسٌ إن :يسوع  ربى++

 .وسؽًؿُ قيىُ تصري

 حمتادُ إقنا ...منؽنؽُ وسًاتٌ مشتت، وفكرن خمؽخؽُ، قفسٌ إن املالر، الفذار أىنا  يسوع  ياربى++
 التاّبني القٗىسني سًاٍ يف صفعت كؿا قيىُ، قفسًا مفنا وختؽق لتجبًتنا املقٗس ملسؿارك

 :إهلي يا ذلك أجل من++ 

 الرب دسٗ أن تأكٗ ستَ عؿؽم يف استؿر الروماقٌ اجلفٗن إن :ذاتٌ مسر ( أ)

 مادامت مضطربُ خمؽخؽُ ستظؽٌ قفسٌ ىا وأقت .الصؽًب عؽَ متاما ثبت 

  النات الؽٗود،لٌ العٗو لٌ املتؿردٍ النات لنه .الصؽًب عؽَ تجبت مل ذاتم 

  اليت املتكربٍ النات اجلفُ، مك طرد ستَ اهلل مجل ذاتم ٘سب آدـ دعؽت اليت

 احملبُ لؽسًطرٍ واحملبُ لؽؿٗىح، احملبُ النات .إقساقًتم قصرمك قبيخن طردت
 ...لؽؿراكز واحملبُ لؽظنير 

 :أقيم  لكٌ الصؽًب عؽَ معم ذاتٌ مسر :يسوع  ربى++
 املدٙح، ذلبٞ مسس األُا مسس كساًيت مسس مسست املشٚح ًع -صوبت املشٚح ًع"

. "اهشٚطسٝ ذلبٞ مسس اهظٔ٘ز، ذلبٞ مسس
      ذاتم أسؽؿت أقم ىعفَ الالسركُ، ىعفَ دسٗك يف املسؿار إن :يسوع إهلي++  :إرادتٌ مسر ( ب)

 :ىقيم  وقؽبم الصؽًب، عؽَ سركُ بال ىقًٗك     لإلقسان النن
 "٠،يع سوطاْ ألحد هٚص...  إزادتم بى إزادتٛ ال هتلّ اآلب أٙٔا"

. (11:19ٙ٘)"ف٘ق ًّ أعطٟ قد ٙلّ مل إْ
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 عكٛيٓا أْكر بٗا مسست اييت باملطاَري
+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 ) األجب١ٝ)اهلٝٛي١ٝ األعُاٍ طٝاغ١ َٔ 
 



 +

  ألسٗ لًس أن وأثق لؽخري معا تعؿل األمير كل أن وأٓمك إرادتم يف إرادتٌ تنوب أن أرىٗ :يسوع  ربى+

َّ سؽطان  أن أعطين، أمامم حمصاٍ رأسٌ شعير أن بعؿق أٓمك أن أعطين .فيؼ مك أعطَ قٗ ىكك مل إن عؽ

: ىيـ  كل وأقيم إرادتٌ ٖ إلرادتم أخضغ
 ترًس، بدْٗ املسض -األمل احتٌاي ٙعِٟ اهلل إلزادٝ ٗاهتشوٍٚ "ًظ٣ٚتم هتلّ ...اهشٌ٘ات يف اهرٜ أباُا"

ّٟ سوطاْ هٕ هٚص املسض أْ ًتأكدا  .باملشٚح ٗحٚٞ ق٘ٙٞ ستظى زٗحٛ ٗهلّ -ٗٙدٜ زجوٛ تشٌري ًّ أكجس عو
 . ٗزجوٛ ٙدٜ تشٌري ًّ أكجسٜ عى سوطاْ هم هٚص إُٔ اعوٍ كوٕ، اهعامل أٙٔا

...  العامل أمات .لٌ العامل صؽب قٗ فالصؽًب :لٌ العامل مسر (ز)
 (6: 14 غى) "هوعامل ٗأُا هٛ اهعامل صوب قد بٕ اهرٜ

  عفم قؽت إذ إهلٌ، ىا لٌ مسرتم قٗ أقت كجريىك، ىسبَ النن الشرىر العامل
" اهعامل غوبت قد أُا ثك٘ا"... "ط١ٛ يّف هٕ ٗهٚص آت اهعامل ٓرا ز٢ٚص"

 ...اخلطًُ يف األقيىاْ وأسقطت احلروب وأقامت أخًم ضٗ األخ أثارت اليت العامل حمبُ "

 ...الفساْ بسريٍ وٖ باملام ٖ أقطيقًيس، ىغرِ أن ىستطغ مل سؽطاقم بكل العامل لنا

 "العامل ضٗ أىضا وأقا"قاّال عؽًم فرد"أثفاسًيس ىا ضٗك كؽم العامل"لم قاليا أثفاسًيس،عفٗما غؽبم العامل لنا

 .الرٓوس عك وألقيلا التًذان خؽعا عفٗما .ودومادىيس مكسًيس املؽيك أوٖد غؽبم النن العامل لنا

: قام  عفٗما أغسطًفيس غؽبم النن العامل لنا
 ."ط٣ًٚا أخاف ٗال ط٣ًٚا الأطتٔٛ صست عِدًا اهعامل ٓرا قٌٞ عوٟ قدًٛ ٗضعت"

 .العامل  غؽب بالنن إمياقفا فنٌ حنك غؽبتفا أما 
 (. 16ىي) لٌ العامل غؽب قٗ ىسيع أن ثقٌ : نفسي  يا++
 اآلىُ  لنه طعؾ أذوؼ دعين لٌ العامل مسرت مك ىا :يسوع  ربى++

 .(14 : 6غى) "هوعامل ٗأُا هٛ اهعامل صوب قد بٕ اهرٜ "
  أعني يف اآلن العامل مسر األدًام، عرب القٗىسني سًاٍ يف فعؽت مك ىا   إهلي++

 أماـ العامل وشنيات املام حمبُ مسر بفاتفا، أماـ الؽبس ميضات مسر وبفاتفا، شبابفا

 .الكفًسُ أماـ إغراْتم كل مسر ...أوٖدقا 

 ولًس املضادٍ اٖجتالات كل يف اجليٖن سرىعُ احلركُ سرىعُ البشرىُ الففس إن :فًم سًاتٌ مسر (د)

  .الصؽًب عؽَ بنا مسرت اليت حمبتم مسامري إٖ فًم ىضبطنا مك لفاك
 عك أحبح ثؾ -العامل حمبُ تسبًين ثؾ أسًًاقا أسبم .سبم يف لاّؾ غري أقٌ مأدا أشكي أقٌ يسوع  ربى++

 .أدٗلا فال لم األوىل حمبيت

 .قؽيب يف مسؿرا سبم أدٗ مسامريك يف أتأمل مرٍ كل! قؽيب  يف ثابًًتا سبم ىصبح متَ

 و٘ب ألدؽم، مسر النن إٖ ٘ب ٖ لكٌ قؽيب يف سبم مسر إهلٌ .املفتنَ إىل أسبم متَ -املفتنَ إىل أسببتين

 .ألدؽَ كؽم دمم ىسفم أن دون املسًح ىسيع سًٗن أسب أقين أعتقٗ ٖ .املفتنَ إىل أسببتنؾ النىك كل
 .أغفاطًيس

 مك أرتفغ ٖ كٌ مسرقٌ فًم، آمالٌ فًم، قظرن مسر فًم، إمياقٌ مسر فًم، سيب مسر :يسوع  ربى++

 .قؽيب يف واتضاعم وداعتم مسر الكربىاْ، فرط

 (بيلًكارىيس إىل أغفاطًيس مك)."املطسقٞ حتت اهشِداْ ٙجبت كٌا فٚم حٚاتِا ثبت" يسوع  إهلي++
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 ، ولٌ مك(األصل ىيقاقًُ)كؽؿُ مًطاقًا معفالا تيبُ أو تغًري فكر 

  املؿارسات الروسًُ الضرورىُ اليت ٖ ىستغفَ عفنا الروسًين خاصُ

 قؽب،ستَ  ولكك عؽًفا أن منارسنا بروح الصالٍ اخلشيعًُ بسذيد...أثفاْ الصيـ الكبري 
 :وصشًشُ وجيب أن تكين كامؽُ.. قشعر باحلركُ الروسًُ املصاسبُ هلا تسرن يف قؽيبفا

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

عالقُ بم وٖ تيافق مشًئُ اهلل؛ففقؽغ عفنا  باملًطاقًا قردغ عك األفكار اليت ُصيرت مك العقل،أو مازالت
 بالعٗد ىتأمل القؽب،وتستفري احلياس،وختشغ وقتشرر مك سؽطاقنا،وبالتكرار دون اقشغام

 .اجلسٗ،وتفطفئ سرارتم،وخيؿٗ اإلقسان العتًق  الففس،وتنٗأ الغراّز،وتبطل مشاغبات

 ،(12:19  مز)مك السنيات واخلطاىا املسترتٍ املًطاقًات تساعٗقا عؽَ التخؽص
 مفعيلم إىل ضبط الفكر مك التذيم فًؿا  والتٗقًق يف سًاتفا الروسًُ،ولنا ميتٗ

 .اخلًام، وىقٗس الفظر الباطك ٖ ىبين وىقطغ مشًئُ النات، وميًت سرسان

صارت صٗىقُ صالتم إذ ىتشبم املصؽٌ بالسؿاًّني،  َمْك عرف قيتنا: "وكؿا قام القٗىس مار اسشق
 ."فًشًا حبسب مشًئُ اهلل وىٗرك بالفعؿُ سالوٍ احلب اإلهلٌ؛

 (23 :4  يى(وأخريًا ي  أخى ى جيب  مً   أ  نشجد ب لزوح واحلل
 

عكاب ٗكوٌا أكجست  ًازض اهعٌى اهسٗحٛ بفسح ٗهٚص عّ.. ه٣ال ٙتخ٘ي اهعٌى إىل دلسد زٗتني أٗ فسض 
ًُكّ باًل اهصوٚب تزداد ُعٌٞ ٗق٘ٝ ٗزٓبٞ زٗحٚٞٗتلْ٘ صو٘اتم ًكب٘هٞ  ًّ اهشح٘د هوجاه٘ث اهكدٗض حبسازٝ 

ٓرٖ املٚطاُٚات ًدً٘غٞ بِصٚخٞ أب االعرتاف حتٟ تلْ٘ حتت  هلّ جيب أْ تلْ٘. أًاَ اهلل كٌا قاي اآلبا١
  . اهلل ًعِا إذا أطعِا اهتدبري بتشوٍٚاهظحس يف اخلسٙف ٗحتٟ ُدزن ق٘ٝ عٌى إزطاد ه٣ال تشكط كأٗزاق

 

 .شيًُا من األرض تكون اليدان مقفلتان وتلمسان األرض أوًِ؛ألننا لم ولن نأخذ -1

 .كما قال القديس جيروم تنحنً الركب أمام الرب وهو تقليد كنسً مأخوذ عن المزامير -2

 .تعبير عن اِنسحاق فً التوبٌ تلمس الجبوٌ األرض بترابوا الذي أُخذنا منىَوهو- 3

 . ونحن سجود" يسوع أنا الخاطئ ارحمنً يا رب: "يجب أن نصلً صّة قصيرة مثل- 4
 

 :النبً ننوض دفعٌ واحدة قاُلين مع معلمنا ميخا- 5

األرض نشير  كل مرة نسجد فيوا إلٍ (7: 8مً)"ِتشمتً بً يا عدوتً ألنً إن سقطت أقوم"

هللا ورحمتى التً  إلٍ كيف أحدرتنا الخطيٌ إلٍ األرضَ وحينما نقوم منتصبين نعترف بنعمٌ

َوهنا يجب أن نسبح هللا (الكبير باسيليوس.ق) {رفعتنا من األرض وجعلت لنا نصيبًا فً السماء

 .أقامنا منوا علٍ هذه النعمٌ أنى لم يتركنا فً عمق الخطيٌ بل
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 ما طرؼ إسعاف قزىػ األقػ لِٗ األطفام؟ 
 

 جي     ى          ؤ            مش                    ض        

  ى               90   ف    ف                            ز      ى    دل  :     

   ف    ف    ج                        ف   ى                  ف                   

                 ى          ف  ى            ى        ط          ف     ى       

                 إ                                                        ض         

                                                   ى  ى ظ                       

 ى       حن              ى             ع  غط          ف    ف          رل       

                  ز                ف                     ى   ض              جت     

                      ف                       رل                   أل        جل 

     ف                                                                              

               ى    ى    ف                         ؤ              ف            ى 

    ف      ف     غط           ى        ف        ذل  مخ                         

.            ى               

      الصًامى احلىاوشى

 

 :املهْٛات

لكل  طماطم- فلفل أخضر مقطع صغير - مقطع صغير بصل- بصل مبشور - 3بطاطس مسلوقٌ

– (صغيرة) نصف معلقٌ)قرفٌ-بوارات ريحٌ الحواوشٍ  -أسود ملح فلفل- كيلو مقطع صغير

 (.جنزبيل

 :ايطسٜك٘

  .المكونات تسلق البطاطس جيدا وتورس جيدا ثم يضاف أليوا كل

  .نحضر العيش البلدى العادى ونضع فيى هذا الخليط

 . الصاج بالزيت والعيش بالزيت ندهن

  .متوسط يدخل الفرن فٍ درجٌ حرارة
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 شنس ة ًقْهاى   هستحقٍي إجعلٌب

Ariten Nempsa  Enjwc  qen Ouswephmot 

اري 

  تٍه

 أوو شبٍئهمىت خٍي إوجىس  أ وٍم  إبشب

الذي  اببًب

 فً

 اسمل لٍتقدس  السمىات

Pe niwt je Etqen 

ni 

V/oui Maref 

toubo 

Nje bekran 

أتخٍه  جً بٍىٍىت

 وً

مبرٌف  فٍئىي

 تىفى

 اوجً بٍكزان

 ملكىت ك لٍأت

Mareci nje tekmetouro 

 ك مت أوورويت إوجى هبزٌسئً

 مشٍئتل لتني

Petehnak marefswpi 

 مبرٌف شىبً بتٌِبك

االزض على مرلل السوبء فً موب 

mvr/] q/n tve nem hijen pikahi 

بٍنبًُ ٍُجٍي ًٍن إتفٍَ خٍي إهفسٌتً 

الٍْم أعطٌب للغد الري خبزًب 

penwek nte ract m/if 

nan 

mVoou 

إهف أؤّ هٍف ًبى زاستً أًتى بٍي أٌّل 

ouoh ,a n/eterom nan  ebol 

أغفس لٌب  (ذًْبٌب)هب علٌٍب ّ 

إٌفْه ًبى  ًً إت إٌسّى  أٍّّ مب 
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 لغتنـــا القبطيـــة



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 .٠ اإلزاد٠ ـنْٛٞ قٟٛ   

 

 خرٟ قسازاتو 
 .اإلجياب١ٝ بٓفطو 

كونيىكذجرةىالرمانىفيى
خضرتهاى،ىطوبةىفيىثمرهاى،ى

 .جمولةىفيىزهرهاى

نْٛٞ حرز٠ َٔ ايعالقات عرب 
 (االْرتْت)ايػبه١ اإليهرت١ْٝٚ 

ىانهليىمنىالعلمى
 .ماىادتطعتى

الىتغركىالكلماتى
المعدولةىفقدى
 .تكونىفخاىلكى

ال تسلمي مفتاح سمعتك لمن 

تحبين قبل الزواج مهما كان هذا 

  . .الشخص 
 

يتهٔ ثكتو 
بٓفطو عاي١ٝ 

. 

يتهٔ ثكتو 
بٓفطو عاي١ٝ 

. 

اٖتُٞ بػرا٤ ايسٚح ٚايعكٌ  ال تهجسٟ َٔ ايػها٣ٚ 
. 

 

 

سافظٌ عؽَ عالقتم 
 .بأفراد عاّؽتم 

 التؿٌ بزىفتم بعًٗا
 عك املبالغُ

 فكري مرات ومرات قبل
 أن تقدمً على الخطوة
  .التً تحدد مستقبل حٌاتك

 ابتعدي عن التقليد 

 .األعمٍ لألخريات 

ِ تعملً شيُا 

. تندمين عليى 
 

 .  

آتٌٛ بشو٘كم اهشوٍٚ هتكِعٛ 
 .اآلخسّٙ باالعتٌاد عوٚم 

 هٚلّ ٗجٔم ًبتشٌا دا٢ٌا
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 لً ن يف  ممك أ  الزجن يزيد الزواج
 أ   جديزة برتبًة أب  ئ    مبن  مًل ب  و  ى 



 

ىحكــــــمىىجـمـوـلـــــــة
ى
ى
ى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الصادقين يف عياطفنؾ  ٖ ىبالين باملظالر

 .مك السنل أن حتب الفاس ولكك مك الصعب أن جترب الفاس عؽَ سبم
 

 .والصٗؼ لغُ التفالؾؼ ،والتعاطػ أساس األخال احلًاٍ حتب مك ٘بنا
 

 .. لًس مك الصعب أن تضشٌ مك أدل صٗىق
 ...صٗىقًا ىستشق التضشًُ ولكك مك الصعب أن جتٗ

 ...تنٗمم أىٗن َأخرِ.. ما تبفًم األىٗن 
 

ًٖ أن منأللا بالٗميع  ...لفسعٗ أىامفا باٖبتسامُ بٗ

 ..واملعرفُ لٌ احلًاٍ.. اجلنل لي امليت 

 فإقفا قكنب عؽَ أقفسفا.. سًفؿا قكنب 

مك السنل أن ترِ الفاس 
ومك الصعب . ـسقًقتم عؽَ

 أن ترِ قفسم عؽَ سقًقتنا

 ...ألن الزمان ٖ ىضشم طيىاًل.. اذا ضشم لم الزمان فكك عؽَ سنر
 

 ..وىروقم صغريا.. .املتكرب كالياقػ عؽَ دبل ىرِ الفاس صغارًا
 

 ...ولكففا ٖ قتقابل مغ أقفسفا إٖ قادرا.. حنك قتقابل مغ الفاس كل حلظم
 

الصٗاقُ كؽؿُ مثًفُ ٖ تقام لكل إقسان و خًاقُ الصٗىق أشٗ مك ألػ طعفم 

 سًػ

 

 .إذا أردت أن تعًش سعًًٗا اقزع احلقٗمك قؽبمو سالففيس القيىُ ٖتعرف الًأ

 وكل شيكُ سقًقُ.. كل ورقُ خًام .. احلًاٍ كاليردٍ 

  ...الصشُ مجل املام ٖ تعرف قًؿتنا أٖ سني تفقٗلا
 

 ...ٖ تسأم صٗىقم ملاذا ٘بم ؟ فكجريًا ما جينل الصٗىق الييف عك أسباب سبم لم
 

 ..ولكفنا تعًش طيىاًل.. ٖ تفؿي سرىعًا .. السريٍ احلسفُ كشذرٍ الزىتين
 

  ..قٗ ىفقطغ بفسؿُ لياْ.. بني السعادٍ والكرالًُ خًط مك دخان
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 البكاْ ضرورن ولكفم لًس ساًل 

 ٖ ىرتاكؾ عؽًنا الصٗأ.. القؽيب التَ تغسؽنا الٗميع 
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