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 انت تسال والبابا جييب 

 الربَتستاوت ال ُِافقِن يف الصِن عكٔ الطعان الهباتْ,َاالمتهاع  -:س 
 عى األطعمٕ احلِّاوّٕ َُتٌمِوها بأوها يف ذلم ُهطبق عكّها عكٔ األقل

 مهٕ األخريٓ ُرتد قِن عىيف األز"اجلز٘ األخري مى اآلُٕ اليت تقِم 
 ماوعني عى الزَاج, َآمرُى أن ُُمتهع عى أطعمٕ خكقٌا اهلل ... اإلميان 
 ؟؟(3ـ  1: 4ت1ْ" )لُتتهاَم بالشكر 

 
  :حٚاتٕ ٗٙق٘ي قداضٞ اهبابا شِ٘دٖ اهجاهح أطاي اهلل 

 

وممإمنومػقماغؼطوعمسـماظطع حنىمأنمغؼقلمأواًلمأنماظصقممظقسمػقمذبردمرعوممغؾوتل،م-1

 .(ايققاغل خولمعـماظددؿ)صرتةمععقـيمؼعؼؾفومأطؾمغؾوتلم

.م(29:م1تؽ)اظػردوسم اظطعومماظـؾوتلمطونماظطعومماظذيمضدعفماظربمآلدمموحقاءميف -2

:م1تؽ)غؾوتقًومػقماظعشىم وطوغًمايققاغوتمطؾفومتلطؾمرعوعًو.م(18:م3تؽ)وبعدماًطقيمأؼضًو

33.)  
مبعدمصؾؽملمؼلؿحماظؽؿوبمبلطؾماظؾقؿمإالم -3

موطونماظعوملمضدمػؾطمعلؿقاهمجدًام.(3:م9تؽ) غقحم

 .اظطقصون ظؾدرجيماظيتمأىلتماظربمإزنم

مٌومضودماظربمذعؾفميفمبرؼيمدقـوء،مضدممهلؿمرعوعًو -4

م.(7،8:م11سد)اٌـم غؾوتقًومػقم

م،مإالمبعدمتذعرػؿ(اظلؾقى)وملمؼلؿحمبلطؾماظؾقؿمم

مضربفؿموععمسطقيماظؾقؿم،علؿقاػؿ وبؽوئفؿموػؾقطم

م.(33:م11سد)صؿوتمعـفؿمطـريونم.ضربيمذدؼدةم

 .،مألغفؿمػـوكماذؿفقامأطؾماظؾقؿ(أيمضؾقرماظشفقة)اٌؽونمضربوتمػؿلوةم ومسلمذظؽم

 وغالحظمأنماظطعومماظـؾوتلمػقماظطعومماظذيمأطؾفمداغقولماظـيبمواظـالثيمصؿقي،موبورك -5

 (.15ـمم12:م1دا)اظربمرعوعفؿ،موصورتمصقؿفؿمأصضؾمعـمطؾمشؾؿونماٌؾؽم

ادؿكدامماألرعؿيماًػقػيم:مايؽؿيميفمادؿكدامماظطعومماظـؾوتلمػلمأعران وظعؾم-6

اظشفقةمواظيتمالمتـريماىلد،مطؿومأنماظطعومماظـؾوتلمطونماظـظومماألصؾلماظذيم اظؾعقدةمسـ

 .اهللمظإلغلون وضعف
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ػبػضمػابوظاػروغسػغطػوب                                                                 
 

لرلك تطنٕ ّجب٘ االفطاز يف )الصْو ٍْ اىكطاع عً الطعاو ّالػساب لفرتٗ شمئ٘

 ٓعكبَا االفطاز علٕ اكل ىباتٕ(اٖ كطس الصْوbreakfastاالجنلٔصٓ٘ 

 خالٕ مً الدضه ّاهلدف مً ذلك لٔظ جمسد حسماٌ اجلطدمً 

 عالّٛأ حٔاٗ الصٍد بُ يف االطعن٘ ّقنعُ ّإشاللُ ّامنا التدزج

 ات جاذب٘معَا نأٜللػَْات لكٕ تيتعؼ السّح ّتيطلل يف الط

 (. 61:  5غل " )اسلكىا بالروح فالتكنلىا شهىه اجلسد"...اجلطد لٔصبح جطدا زّحاىٔا

ميتهع عى أكل صهف معني  الصِن يِ أقدن َصّٕ عرفتٌا البشرُٕ, اعطايا رب اجملد آلدن بأن+
 (17, 16: 2تم)حمددٓ بّهما ُأكل باقْ االصهاف بالنات مى شجرٓ

ػ:اضصومػاضصبغرػعوربارةػرنػثالثظػاصوامػ+ػ
 نعتبره تمهيدا أو استعدادا للصوم المقدسة أو :االدبوعػاألول

 .تعويضا عن ايام السبوت التي اليجوزاالنقطاع عن الطعام فيها

 .التي صامها عنا رب المجد:  االربطغنػاضطػددظػ

                                  غير مرتبط بالصوم الكبير إلي أيام  بذاتهالذي كان في عصر الرسل صوما قائما :  مادبوعػأآلآلػ

 من باباوات االسكندرية                               الكرام الثاني عشر  البطريرك ديمتريوس

                    بالصوم يتدخل اهلل+

ِتً َذكاًٗ ُعتمد عكٌّما ,اما الشاعر بضعفً فإوً ُكجا إلْ اهلل بالصِن ,فالصِن فرتٓ مهاسبٕ االوسان الِاثق بق
الدخام اهلل يف كل مشككٕ ُهادن فٌّا القكب املهسخق َُستمع فٌّا اهلل َُستجّب جرب ذلم يف القدُل حنمّا 

 .....َعزرا َداوّام َاستري
آرُِس َجربتً يف اُان االوبا أبران ابى زرعٕ َوقل املقطل َجربتً الكهّسٕ يف القرن الرابع يف عمق مشككٕ 

َجربتٌا يف أُان السادات مرٓ حني أصر عكْ تطبّق الشرُعٕ االسالمّٕ عكْ أقباط مصر َمرٓ أخرن حني 
 .فكاوت وٌاُتً املؤملً .....أفرتن عكْ قمامصٕ الكهّسٕ َأساقفتٌا َعكْ قداسٕ البطرُرك االوبا شهِدٓ الجالح

االشساز     اهلِٚطٞ باهصَ٘ ٗاهصالٝ تقٔس كى ق٘ات اهصس ًٗؤًسات اهِاسٗضتظى 
 ٗقٚاَ االعدا١ اخلفٚني ٗاهظآسّٙ

 

 

 

            طـاػػعـوػػاضـصــومػ؟
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 طقس أول وآخر يىو يف الصىو الكبري



ػ
رطزػأظظاػظدتػبلػوظودعػاضصومػبغرحػ(ػدبوتػوآحادػاضصوم طثل)دظوىػػاضغومػطػس

 األضحانػبطػسػاضصومػوغدتخدمػاضدفػصطاػسىػدبوتػوآحادػاضصوم وذصررضىػأنػتصون

 :الكبري الصىو+

 حيمل معهٔ الفدا٘ َالشركٕ فٔ آالن السّد املسّح َمتتاز أحلاوً
ػ باخلشِع َالعمق 

 

 
  :الصْو الكبريٍنا أّل ّآخس ْٓو فٙ  
 
 .اإلثِني األٗي ًّ األضب٘ع األٗي +
 .اهصَ٘ مجعٞ ختاَ+ 

 

مّطاوّات يف باكر َُتقام  الهاقِس اخلاصٕ بالصِن َال تقام الطكبٕ َال ُتعمل تقام أرباع +
 .اإلجنّل جٔ بني ُِت النكصِلِجّات بطرُقٕ طِبٔ لكرمحا عكٔ املساكني َكنلم مرد

تقام    اآلدان أَ الِاطس اخلاصني بالصِن كما ال تقام اهلّتهّات َُقام مرد املزمِر َ األسبسمس +
                                     َمجكتً َاملداٗح َحلى  س َُقام مزمِر التِزُعقسمٕ الصِن املقد

ػ.اخلتان فٔ" بْ مان رَمْ"بطرُقٕ الصِن كما ُقام حلى " جٔ إف إمسارَٙت"
  :طػسػجططظػختامػاضصوم* 

 .بني طقِس األُان َاآلحاد يف الصِن الكبري طقس مجعٕ ختان الصِن ومع +

 .املقدس مع قرا٘ٓ اإلبصالّات َ طرَحات الصِن رتّب آحاد الصِنالتسبخٕ بهفس ت +
 :باصر رسعػبخور *

ػ.املّطاوّات كما يف سبِت َآحاد الصِن مع مالحظٕ قرا٘ٓ الهبِات كما تقام الطكبٕ مع
 :طػسػاضػظدغل*

                                     السبع, َُديى الكايى احلاضرُى بزُت  ُكِن يف اخلِرس الجاوْ بصكِاتً
 .مسخٕ املرضٔ

 :اضػداس طػس *

 , (الستار فٔ األدُرٓ)ُصكٔ املزامري إىل الهِن 

 ."وّف سهتٔ"دجما ثل " سِتّس"ثل حلى " جْ افمفئٔ الكّكُِا"َُقام حلى 
                    اإللً َاملالٗكٕ َالرسل َالشٌدا٘ َالقدُسني ال تغري فصِم أعّاد العنرا٘ مرُل َالدٓ +
 .الِّمني ُىين
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ػذظودهػاضثاضث شدادظػاضباباػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٚقاهتدق فطٚوٞ
 

 ++كلمات مضيئة++

ٗتبازكٍٔ ٗتطِدٍٓ حتٟ ال  اعٌاي اهوٞ عجٚبٞ تطٌئّ اٗالدٝ+
اهلٍٔ  الْ, ًّ تٔدٙدات االخسّٙ اٗ ا٠ اضا١ٝ ًٍِٔ  ِٙصعج٘ا

عِدًا تقابوم ضٚقٞ حتٟ ٗه٘ كاْ تٔدٙدا  ق٠٘ حيٌٍٚٔ ٗٙطاعدٍٓ
 اهوٞ  تِصعج بى اهتج١ٟ اىل فال, بامل٘ت 

 اْ خيسجمباهصالٝ ٗاعوٍ اُٞ قادز 

 ٗٙدافع عِم كٌا اهتجسبٞ بطالَ ًّ 

 شعبٞ قدميا ٗعرب بٕ حازب عّ 

 ....اهبخس االمحس 

فاهلم ,صوب املطٚح ًٗ٘تٕ ٗقٚاًتٞ ق٘ٝ تطِدن فٟ كى جٚى  اْ
ٗٙسعب ًّ ٙطٚئْ٘ اهٚم ًٌٔا  ٙتلوٍ عّ هطاُم اهطلّ قوبم

 اضتٌس فٟ صالتم ٗاص٘اًم . جتسٗا ٗازتفعت اص٘اتٍٔ عوٚم

 .اًاًٞ فٟ ت٘بٞ ٗاُطخاق ٗٓ٘ هّ ٙرتكم ابداٗترهوم 
 

7 



. ًٗع اهِاس ًٗع ُفطٕ ًع اهلل اإلُطاْ اهصاحل حيسص أْ ٙلْ٘ ًدققًا فٟ كى تصسفاتٕ, فٟ عالقتٕ
  .طباعٕ ٗٙتدزب عوٟ ذهم, حتٟ ٙصبح اهتدقٚقجص١ًا ًّ حٚاتٕ ًّٗ

 ،مقط أمام الناسواإلنسان المدقق ال يكون تدقيقه ف 
اظؿصرفمضدمؼؽقنمدفاًلممأضقلمػذامألنماظؿدضقؼمصك.مؼؽقنموحدهمصكمشرصؿفماًوصي إمنومحؿكمحقـؿو

وتظفرم ؼـؿؼدغوماظـوس،موخنشكمأنمغـؽشػمأعوعفؿ،مأنمألغـومبطؾقعؿـومالمحنى.مصكمحضرةماظـوس غقسًومعو

.موحدغومالمؼؾصرغومأحد ؼظفرمحقـؿومغؽقنوهلذامصلنماٌؼقوسمايؼقؼكمظؿدضقؼـوم.مأعوعفؿمسققبـوموأخطوؤغو

 .وصكمػذهمايوظيمؼؾعدماظؿدضقؼممتوعًومسـماظرؼوء

م،مطفزءمعـماإلنسان المستقيم يصبح التدقيق تلقائيًا عنده إن 

مأومػقمضدمتعقدمسؾكمأن.موظقسمذبردمربووظيمعـف،أومذبردمتدرؼى.مرؾعف

مـمعؾودئفمبعضومع ؼؽقنمعدضؼًومصكمطؾمذه،مبدواصعمداخؾقيمصقفممتـؾم

موػقمذنىمدائؿًومأنمؼؽقنمبالمظقممأعومماهللماظذىمؼراه،موأعوم.موضقؿف

مأغً صفؾ.ماٌالئؽيماظذؼـمؼروغف،موأعوممأرواحماألبرارمصكماظعوملماآلخر 

 بفذاماٌؼقوس،مبغضماظـظرمسـمأحؽومماظـوس؟ ؼومأخكمعدضؼم

غريمتراٍخمأومإػؿول،موصكمأومػقمدعكمحنقمأطؿؾموضعمممؽـ،مب .اظؿدضقؼمػقماحرتاصمعـمأضؾمخطل

صوظذىمؼؽقنمعدضؼًوم...مإغفمخطقةمحنقماظؽؿول.متداصعمسـمبعضماألخطوء ُبعدمسـماظؿربؼراتماظؿك

 واظذىمذنرتصمبؽؾمجفدهمعـماظقضقعمصك.ماظصغوئر،معـماظصعىمسؾقفمأنمؼؼعمصكماظؽؾوئر ربرتدًومعـ

 .اًطقؽيمبوظػؽر،مظقسمعـماظلفؾمسؾقفمأنمؼؼعميفماًطقؽيمبوظعؿؾ

،محؿكمالمؼؼعميفماظؿزعًمأوميفماظقدقدي،مأوماإلنسان أن يحترص في تدقيقه ولكن على

ٌُؿزعًِّموجقدماًطلمحقٌمالمؼقجدمخطل،مأومأغفمُؼضكِّؿ .يفمايرصقي عـمضقؿيماألخطوءمصققم صقظـما

 ـعـؾمأوظؽؽماظذؼ.مدؾقؾماظدصوعمسـمايؼم حؼقؼؿفو،مأومهوربفمسؼدةماإلثؿمبدونمدؾىمععؼقل،مأوميف

ؼدخؾقنمػؿموالم صال.موؼغؾؼقنمعؾؽقتماظلؿقاتمضدامماظـوس.مُؼقؿِّؾقنماظـوسمأمحواًلمثؼقؾيمسـرةمايؿؾ

 !!ؼدسقنماظداخؾنيمؼدخؾقن

اظقضعماظذيمالمؼشقبفمخطلمعـمأيمغقع،معوم ـمػقمإنما التدقيق ـ بمعناه الحقيقي السليمم

إنم.محبقٌمطؾمعودةمتدخؾميفمترطقىماظدواء:مظلمبقزانماظصقد إغفمُؼذطِّرغو.مبنيماظؿَّلقُّىمواظؿَّزعًُّ

صوٌدضؼمإذنمظفمعؾودئمُؼقوصظمسؾقفو،محبقٌمالمؼؾوظغم.موإنمغؼصًمتضرمأؼضًو زادتمسـمايدمصنغفومتضر،

 .ؼفؿؾ صقفوموال

ؼلؿكدمم، .اإلنسان الُمدق ِّق يكون حريصًا على وقته باعتباره جزءًا من حياته 

مؼؽقنمأؼضًومُعدضِّؼًومعـو.ممعـف عـفمصقؿومؼـدممسؾقف،مأومصقؿومالمؼلؿػقداظقضًمبطرؼؼيمدؾقؿيمالمؼضقعمذقؽًوم

مؼشغؾف صقزورماظغريميفمعقسدمشريمعـودى،مأومؼطقؾماظزؼورة،أومؼطقؾماظؽالم،محبقٌ.ممجفيموضًمشريه

 ..بقـؿومػذاماآلخرمالمؼعرفميفمخفؾفمأنمؼفربمعـفذااٌؿطػؾ!معضقعًوموضؿف

ؼزنمطؾمطؾؿيمضؾؾمأنمؼؼقهلو،مدقاءمعـم صفق.مق ِّق يكون ُمدق ِّقًا في كالمهواإلنسان الُمد

 صوإلغلون.مأعَّوماظذيمؼؿؽؾَّؿمثؿمؼـدممسؾكمضقظف،مصفقمشريمُعدضِّؼمصقويدؼٌ.مجفيمععـكماظؽؿؾيأومعـودؾؿفوم

ٌُدضِّؼمؼؼقلمعومؼؼصد،موؼؼصدمعومؼؼقل ممممشريهم، ًواظذيمؼؿؽؾَّؿمصقفرحمذعقر .ا

 .ػقمإغلونمشريمُعدضِّؼم
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 اظلرسيميفمإبداءماظرأي،مأوماظلرسيميفم.األسباب التي تؤدي إلى عدم التدقيق و من

أعَّوماظذيمؼؿؾوره،م.معرِّضماإلغلونمظؾكطلصؾؿ.مسؾكماآلخرؼـ،مأوماظلرسيميفماالدؿلالممظؾغضىمايؽؿ

ىميفمتػؽريمعؿزنمميؽـفمأنمؼؿكقَّرماألظػوزمألغفمؼرتوَّ.مؼؽقنمأطـرمتدضقؼًو وؼزنماظؽؾؿيمضؾؾمأنمؼؼقهلو،مصنغف

 .صالمهلىمسؾقفمطؾؿيمؼؼقهلو.موذنلىمردودمصعؾفو اٌـودؾي،

م.مكالمه، ينبغي أن ُيدق ِّق في مزاحه وضحكه وكما ُيدق ِّق اإلنسان في

معـمإزنمظقنمطؿومالمدنقزمأنمتؿققلمدسوبؿف.ماظؾقوضيمواألدب المرنرجمسـمحدودص

محؼمطؾمممصؿـ عقرمشريهذمموالمدنقزمظفمأنمدنرح.ماالدؿفزاءمبف اظؿفؽؿمسؾكماظغريمأوم

 .إغلونمأنمؼضقؽمععماظـوس،مالمسؾكماظـوس،موظقمسـمشريمضصد
 . عتابهأيضًا في نقده وفي واإلنسان الُمدق ِّق يكون ُمدق ِّقًا

م،مُتذطرمصقفماظـقاحلماظؿقؾقؾ إمنومػقمظقنمعـ.مؾقؿمظقسمػقماظؿفرؼحمبوظغريصوظـؼدماظل

م.موبلدؾقبمشريمػدام اظطقؾي،مأعَّوماٌكخذمصُؿذطرمبطرؼؼيمعقضقسقيمشريمذكصقي،م

ٌُدضِّؼمواإلغلون.ماظدضقؼ طؾؿياظصراحيميفمشريمععـوػومؼلؿكدممصال مقنمضودقًومالمؼؽ ا

 .صؾقسمعـمايؽؿيمأنمذنطؿمشريهمبوظعؿوبمأواظصراحي،مصقكلرػؿ.محقـؿومُؼعوتىمشريه

مممممممممممممممممممم.ممممممممممومسئولياته اإلنسان الُمدق ِّق تظهر دقته أيضًا في كل عمله

مالمذنؿوجصمم .صوظدضيميفماظعؿؾمتؼقدمإزنماظـفوحمواإلتؼونموإزنماحرتامماظـوسموثؼؿفؿ

ماظعؿؾمدضؿفميفممموتؽقن .صفقمبذاتفمؼؾعدمسـمطؾمخطل.مإزنمَعـمؼراجعفميفمسؿؾفم

إنمطـريؼـمؼدضؼقنميفمربودؾيم. بلسذارموإنمأخطلمظلؾىمعومالمذنوولمأنمؼربرمذظؽم.ممنقذجًومظغريه

واإلنسان الُمدق ِّق ُيدق ِّق أيضًا في حياته .أغػلفؿ شريػؿ،موالمؼدضؼقنميفمربودؾي

حبقٌمالممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدؾقطفموؼؽقنمُعدضِّؼًوميفم.مسالضؿفمععماظؾَّف يفمطؾمتػوصقؾم:الروحية

م.ربودؾؿفمظـػلف طؿومؼدضؼمطـريًامصكممممممممممممممم.مرنطل
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يه ؟؟؟؟احلل ا  
 فقرٓ جدُدٓ ياوضّفٌا عكْ فقرات االجتماع 

....... َيْ عبارٓ عى طرح مشككٕ َاملهاقشٕ يف طرق حكِهلا  

رضيػاالغطغلػاوػػػردضؼاأغارغتػصضظاػظذاركػوضوػرظدكػطذصضظػ
بوظاػروغسػأػسيػاضصظدوقػبجوارػزرسظػشدسػ  

.بدونػذصرػادطكػوعاتصونػطوضوعػطظاشذتظا  
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م:ماظؿقاضعماٌؾ م ا        

 االميون سؾلمصكره

 م:محػظماظقصوؼوباب 

 م:ماظصرب    

 واظؼدؼلني م:ماٌالئؽف  ا  

 م:ماالسؿولماظصويفالب   

 اٌؼددف م:ماظؽؿىا ا   

 م:مجلدماٌلقحا ب 

 م:مدمماٌلقحا   

  اظؽوػـ : ال بيب

 

 م:ماظصاله     

 

مم:ا  ا  البيت

 االبمواالبـمواظروحماظؼدس

 

ينا البّت ال تقِن 
عكًّ كل قِات 

 اجلخّل
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 يــــــــ اتـــ خ

ِ َوتشعر بأنوا عب ثقيل زوجوا ليكون سند لوا فوً تبحث عن عندما تتعرض الزوجٌ لمرض ما

 الذي تسمح لى بحملوا بل انى هو الوحيدَيساعدهاوفوو من يقويوا  هو...عنوا إِ يستطيع احد حملى

 .أنينوا ومساعدتوا فً حمل مرضوا واحتمال
 

َبّهما ,  اإللً بتنكار صعِد جسد َالدٍ احتفاالت كهّسٕ العنرا٘ بالزُتِن ٘أثها قصيت معكل حدثت بالفعل
 ...األُقِوٕ متر بالكهّسٕ َزفً كاوت شِارع الزُتِن مكتظٕ بآالف مى األشخاه

 َلكى الزَجٕ املشكِلٕ حياَم تشجّعٌا َتقًُِ يمتٌاَ املتِاصكٕ َقف الزَج جبِار زَجتً ُشٌد دمِعٌا

ُقهعٌا بأوً ال جمام لنلم مطكقا يف  َالزَج حياَم أن لّمشٔ بٌا َسط زفً َالدٍ اإللً تتِسل بدمِعٌا لزَجٌا
 ان ُدفع كرسٔ متخرك؟ فكّف لً َسط ذلم االزدحان َاألمى َالشعب

َالزَج حياَم  ُقهع زَجٌا بان ميشٔ بٌا يف الزفٕ َلكى الزَجٕ متسم بّد كل فرد يف أسرتٌا تتِسل إلًّ بان
 الشِارع َالشعب ألِف ألِف يف ستطّع دفعٌا يف َسط ينا الزحان َاألمى حماصر املهطقُٕ إقهاعٌا بأوً ال

َلكى ...بأوً خيشٔ عكٌّا مى السقِط َاألمل َجرح املشاعر عبجا حياَم إقهاعٌا, ََالزفٕ متال الكهّسٕ َالشِارع
  بٌا مع الزفٕ َالسري تفًّفكل ُكى أمان الزَج سِٖ محل زَجتً املشكِلٕ عكٔ ك...إلًّ الزَجٕ ترجٍِ َتتِسل

 .عكّم زَجْ سِٖ دفع الكرسْ فقط ما كّف ستخمكين كل ينا الِقت؟؟:ألً َالزَجٕ تس

بان محكٌا اخف عكًّ َطاٍ مى ترك الشعب ُسقطٌا مى :َخيربيا َلكى الزَج احملب ُرفض باستماتٕ دفعٌا
 .أمامً كرسٌّا

مى عّهٌّا أن  َُطكب بل حياَم إرضاٌٗا مبهتٌٔ احلب َالرمحٕ َالكٌهٕ ُهظرَن الزَج َيِ حامل زَجتً
 .البكا٘ تكف عى التِسل َ

َالرتُهتَِبالفعل لف الزَج حامال زَجتً  َالزَجٕ تصرخ َتٌكل َتسبح بصِت أعكٔ مى صِت األرغى
 أخنت ألزَجً تهادٖ زَجٌا َتدفعً بان ُهزهلا....َبالجاوّٕ ..!! األَىل بالدَرٓ

َيِ  ُهزهلا أرضا فأخنت متسم برأسً تطالبً بان مساع صِتٌا مى َسط تكم الضِضا٘ال ُستطّع  َيِ
 !!.ُتعجب كّف ُا زَجيت؟

 !!!الشكل يف َسط ينا االزدحان؟ كّف ستهزلني أرضا َأويت تعاوني

 !!ُسقطم؟ كّف أتركم تتخبطني َسط الشعب ؟َاجد مى ُدفعم َمى

َامان  أوزلين ُا حبّيب..اشعر بقٍِ يف رجكْ:بٌمس ح لًَلكى الزَجٕ تصمل َتتِسل أن ُهزهلا زَجٌاَتبِ
 !!! قدمٌّا َفجاٍ َجد الزَجً تبدأ بتخرُم مهً إال أن اوزهلا تِسل الزَجٕ لزَجٌا مل ُكى

ففْ الدَرٓ األَىل كان الزَج  َاجلمّع غري مصدق الشمامسٕ َتٌكل َسط بالاااا أوٌا متشٔ تسري مع الزفٕ
 ....األفراح متال الكهّسَٕ اوّٕ فقد كاوت الزَجٕ تسري َئ ممسكً بّد زَجٌاأما بالج زَجتً ُسري حامال

 ** ْــــــــــــــــــــــــــــــــــــِاتـــــــــأخ **                                        
 

 ..مل ٙعد هٕ أٜ حاجٕ بعد هٕ إذا مل ٙ٘جد اهصٗج يف ٗقت حاجٕ شٗجتٕ

  إزضا١ هلساًتٔا شٗجٔا جٞ ًطاعدٖأحٚاُا كجريٝ تسفض اهصٗ
  .ٙقدَ هلا ٙد املطاعدٝ دْٗ أْ تطوبٔا باْ بى ٗٙت٘ضى...ٗهلّ باطِٔا ٙطوب
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 -لــا ـو   ـ ـا بيـو ـا -   ــ ـلـ  ال ــوال  ــ  

 

 

 

 

 

 

 

 نػصلػجؼادػضدػاضخطغظػطنػ +
حرغتىػعوػحطلػ أجلػاضحغا ػرضى

 . اضصضغب

ع  ال  ٍٕالع  ا صلْب٘ +

ّى٘  فْ ٘   .. حٔ  ا د 

 تتدزب فٙ ا ددع علٙ الكداض٘

ّالطَازٗ ّ صًٓ الصْز الػَٔ٘ 

للصلٔ  فٙ قاع الع  لٔطتددمَا 

أٌ ٓياو بطالو  الفكس ّٓتنت  بَا إ 

 فٙ  س مً ٍرِ ا يا س الػَٔ٘

+                       

                        ..

                       . 

 

اضصضغبػدالحػ +
 . اضظغسػاضطاعرة

المسيح هٍ عين الن س التٍ تحررت  عين +

بالصليب من ال كر الطاُش .. هٍ عين بسيطٌ 

الصليب فٍ حياتوا هٍ .. العين المثبتٌ  ثمرة لقوة

وفٍ  داُما  فٍ كل ما هو  .. تر    فٍ كل ش 

كل  ليقتى .. تر    فٍ  لب المرأة ال اطٌُ َ 

سيكون    . فٍ  لب العشار .. فٍ  لب اللص

محور حركتوا  نوا عين مكرسٌ م تومٌ بمسحٌ 

 الميرون المقدس

إنمخدعيماظطقىم)ماظصؾقىم(م +

 ػكمسؿؾماظـػقسماظؿكمصطؿً

سقارػفوموعشوسرػومسـمحىماظعوملم

 وربطؿفومحبىماهللوذفقاتفم

ا ٔاد  كى فطٚوٞ ُصى فٟ +
فٚٔا حتٟ امل٘ت تصبح هِا 

 .  جابٞ اضتصٔاد

    ل     وتسلًه  ر   +

ب كر وفرح و     أو أ 

  ى  ل الصلً 

 إن كل تنمر فٔ حّاتٔ +

ُعهٔ رفضٔ لكصكّب 
 َبعدٖ عى خاله وفسٔ

. 

ز 01



 لــــدّد فعزز

ػ..وشتػ ؼورػاضظتغجظػأشول
 (َ ال تؤدبين بسخطم , ُارب ال تبكتين بغضبم )

ػ
ػ..رظدطاػأجدػرجلػطضربػرنػاضزواجػأشولػ

طِبْ لكرجل النن مل ُسكم يف مشِرٓ املهافقني َيف )  
 (طرُق اخلطآ مل ُقف َ يف جمكس املستٌزٗني مل وكس 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لغتنا القبطية

 

sai Nofri 
 سعيد عـيـــد

aftonf P,c 
 المسيح قـــام

aftonf oumeym/i Qen 
 بــــ الحقيقة قام
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 **  احــجـة ل  ــعـرباد ء األــبـا  **

ػ-:ػتزامػببرظاطجػواضحػوخطظػطدرودظاالض :املبدأ األٗي*
 دنىمأنمهددم.مصؾـمتصؾمأبدًا(محنقمػدفمععني)صننمملمتؾؿزممبربغوعٍمواضحم

 دنىمأنمتطرحم.مػدصؽمأواًلمثؿمتردؿماًطيماٌـودؾيمواظزعـماٌؿقضعمظؿـػقذػو

اظػرقمبنيماظـوجحمواظػوذؾمأنماألولمؼلريم..متلخذمأصضؾفوموأضربفومظؾقاضعأطربمضدرمعـمايؾقلمثؿم

 .رؿقحمبغريماظؿزامموالمخطيموالخبطكمعدروديمحنقمػدفمععؾقمميفمحنيمؼلريماظـوغلمسشقائقًوم
م

ػ-:ظ مػوشتكػوالػتدتدضمػضضطذوائغظ :املبدأ اهجاُٛ *
ؽقمعـمضقؼماظقضًموضؾيماظػرص،موظؽـمتـظقؿماظقضًمجزءمعـماالظؿزامماظشكصلماظلوبؼ،مصفؿقعـومؼش

دبّقؾمظقماضؿطعًمعـم..مايؼقؼيمػلمأنمععظؿـومؼعقشمبطرؼؼيمسشقائقيمصقـفلمؼقعفمبالمإنوزمحؼقؼل

طوظردؿماوم)مدضقؼيمظدراديمعفورةمهؾفوم33وعـمػذهماظلوسيماضؿطعًم..مطؾمؼقممدوسيمواحدةمصؼط

ؾقزؼي،موسشرمدضوئؼميػظممخسمطؾؿوتم،موسشرمدضوئؼميػظممخسمطؾؿوتمإن(اٌقدقؼلماوماظـقًم

إنماظؿزعًمبفذهماًطيمدقلتلمؼقممتؿؼـمصقفم...مصرغلقيموسشرمدضوئؼمٌراجعيمعودردًميفمػذهماظلوسفم

 (!!وتذطرمأغفومدوسيمصؼط)ـؾقؿنيماٌفورهماظيتمطـًمتدردفوموتؿؼـمظغؿنيمأج
م

 -:ادتعاللػاضغرصػواالدتطدادػضؼا: حملبدأ اهجاها *
 اظؾعضمؼلؿغؾفومبشؽؾمجقدم.مطؾمإغلونمؼقظدموععفمرصقدمععنيمعـماظػرص

 واألشؾؾقيمتؿفربمعـفومجملردمأغفؿمصقجؽقامبفو،مظذامإنمأتؿؽماظػرصي

ظقسمػذامصقلىمبؾمدنىم..موذعرتمبرشؾيمجوربيميفماهلربمصوسؾؿمأغفوميظيماٌغوعرةموسـودماظذاتم

 .عدمعلؾؼًوموتفقهمغػلؽمظؾؿػوجكتأنمتلؿ
 
مم

 -:ػػظػباضظغسػواالرتطادػرضىػاضخاضقاضث: املبدأ اهسابع *
 عـماظطؾقعلمأنمتػشؾمٌراتمسدؼدةموظؽـمالمدنىمأنمؼمثرمػذامبـؼؿؽ

 ظؾقصقلمظؾرتطقؾيماظـوجقي،(موضرورؼي)بـػلؽ،مصوظػشؾمووربمأوظقيمم

 وظؽـماٌشؽؾيمأنمععظؿماظـوسمؼـلقؾقنمعـمأولموربيموبوظؽودمرنقضم

بؾمسؾكماظعؽس،مدنىمأنم..ممتؾؽماإلصرارمواظـؼيموالمتؼػمدوطـًومورتماألصؽورماٌـؾطيدنىمأنم.ماظـوغقيم

دؿـورةموحنيمدبقرمضقاكمتذطرمػدصؽموابدءمبو..متؿقضعمزفقرماظعؼؾوتموايوددؼـمواظظروفماٌعوطلي

وهللمومالتلؿلؾؿمومتلؽمبممممممممممممممممممممممممممممممم                                              مدواصعؽمورشؾوتؽميفمهؼقؼف

ادؿعدادكمٌؼووعيممممممممممممم                                               واسؾؿماغفمدقفمؼعقـؽماذاماجؿفدتموازفرت

  .ورشؾؿؽميفماظـفوحمممممممممماظػشؾ
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 همسات روحية 

 ضظغاسظػاالظباػراسائغلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :الطٔد ا طٔح ألٓكْى٘األضاع الالٍْتٕ  

مإطرامماألؼؼقغوتميفمطـقلؿـوم إن

ماألرثقذطلقيمؼلؿـدمإزنمأػؿمسؼقدةم

صعـدعوغؽرمم ..ؼقؼلمبقــووػكمسؼقدةمولدماهللموحضقرهماي،مأثرعؾوذرميفمضضقيمخالصـو غمعـمبفو،موهلو

 .اٌلقح األؼؼقغوتمصنغـومُغعِؾـمإميوغـومحبؼقؼيمولدموتلغسمربـومؼلقع

 ,وسـمررؼؼمأصقاهماألغؾقوء صػلماظعفدماظؼدؼؿمتعوعؾماهللمععماظـوسمبقادطيمأصعولمإهلقي،

مأعوميفماظعفدماىدؼدمصؼدمولدمطؾؿيماهلل

 ."(1َّ:14َّيو"َّ)بَينَنا،َّورأيناََّمجَدهَُّ وَحل َّ"م
َّباألنبياِءَّقَديًما،َّ اهللُ،َبعَدَّماَّكل َمَّاآلباءََّ"

َّبأنواٍعَّوُطُرٍقَّكثيرٍَة،َّكل َمناَّفيَّىِذِهََّّ
َعِملَّالعاَلميَن،َّالذي،َّوىوََّّ ابِنِو،َّالذيََّجَعلُوَّوارِثً اَّلُكلََّشيٍء،َّالذيَّبِوَّأيًضاَّاألخيرَِةَّفي األيّ امَّ

 (.3-1َّ:1َّعب)"َّألشياِءَّبكلَِمِةَّقُدرَِتوَُّكل َّا َبياُءََّمجِدِه،ورَسُمََّجْوَىرِِه،َّوحاِملٌَّ

!َّفيُلبُّسَّ ياَّأناَّمعُكْمَّزَمانً اَّىِذِهَُّمد ُتُوَّولمَّتعرِفني"َّ..مظؾؾشرمبشكصماالبـ أيمأنماآلبمغػلفمزفر
َّ(.14َّ:9يو)"َّالذيَّرَآنيَّفقدَّرأَىَّاآلبَّ

م،مذكصمربـومؼلقعماٌلقحميف أيمأغـومغلؿطقعمأنمغرىماهللم

مػقمماٌلقح وػذامعومغؿؿقزمبفمسـماظقضعميفماظعفدماظؼدؼؿمألن

َّ(.1َّ:15كو)"َّصورَُةَّاهلِلََّغيِرَّالَمنظورَِّ"...م
َّ(4َّ:4كو2"َّ)الذيَّىوَّصورَُةَّاهللَّ"أعؽــومأنمغردؿمأؼؼقغيمظؾؿلقحم ظذظؽم
َّ

َّ

وتأكًد هلذا احلضىر اإلهلٌ,  ملهظىر, ا                                                  حلضىر اهلل غري مهظىرَ كعالمُ, 
املسًح نفسه, فهحو ال خنلط   أٍ                                                ..الصىرَإىل أصل  وتهبًه للذيو

واألوراق اليت ُتلىى  واأللىاى                                             اخلشب   وال نعبد  بني الصىرَ واألصل, 
 .أيقىنته وُنلزم                                                  وحده  اهلل احلٌ  صىرَ, بل نعبد ال
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  اخلرشوف باملشروم

 :اضطػادغر **

مقطع إىل أجزا٘  مثرٓ بصل0/1 – ملعك٘ صغريٗ شٓ  شٓتٌْ 1-جران قكب خرشِف350
 1/2-ن مكعقٕ صغريٓ رحيا 1 -(مقطع إىل شراٗح ) أكِاب مشرَن3- صصونمتقممعػروم - صغريٓ

ٕ صغريٓ مكعق 1 -لٔنٌْ ملعك٘ صغريٗ عصري 1 - مكح َفكفل -ػبػدوظسػطغروم طضطػظػصعغرة
 . صغريٓ رغّف شامٔ حممص َمقطع قطع 1 – خل

 

 :اضطرغػظ *

الزيتون فٍ إناء فوق نار متوسطٌ الحرارةَ يشوح البصل والثوم فٍ زيت  يس ن زيت -

 .التقليب المستمر لمدة ثّث د اُق الزيتون مع

 .الليمون وال ل مع التقليب المستمر يضاف عش الغراب والتوابل ثم عصير -

 .لبابٌ ال بز إلناء من فوق النار ثم تضافيرفع ا -

 .يصب  ليط عش الغراب فوق ال رشوف -

 .فٍ صينيٌ بدون تغطيٌ ثم ي بز فٍ ال رن لمدة نصف ساعٌ تقريبا   يوضع ال ليط -

 ...ضصيػتصونػبرصظػضضطاضمػ

مضؾؾمأنمؼعطلمخؾزا...اظؼؿحمؼطقـمومؼلقؼمدقؼو تلعؾ

م.....اظؾكقرمدنىمأنمذنرقمبوظـورمظقػقحمرقؾفمو

م....واظشؿعيمتذوبمظؽلمتضهم

م....واألرضمهرثمضؾؾمأنمتعطلممثورػوم

م..ػؽذامؼومصدؼؼلم

مالبدمأنمؼلقؼماظؼؾىمظـؿؿؿعمبويقوةم

م...ععماهللموالبدمأنمتذوقماألملمأعومماهللمظؽلمتؽقنمبرطيم

 (12: 61يى) "  ا لكن    ماتت تأتٌ بثنر  ثريتبقٌ وحد     تقع حبة احلنطة علٌ األ   و متت فهٌ "
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  هكذا زوجك يليب طلبات
 

 غطصظكػأنػتػظطيػزوجكػبتضبغظػطضباتكػبؼدوءػ
 ساضزوجػسيػأزضبػ زوجغظ طنػدونػطذاصلػأوػطذاحظات

 دببؼا األحغانػالػغحبػاضزوجهػصثغرةػاضطضباتػوأصثرػاضخضغات

 : بؼدوء عذهػطجطورظػطنػاضظصائحػاضتيػشدػتغغدكػضصيػغضبيػزوجكػطضباتك. ذضكػ
 

 كباتم معقِلً َمهطقّٕ َبشكل ال ُسبب الديشٕوب ان تكِن ط-1

 . عهدما تطكبّهٌا املفاجأٓ لزَجم أَ 

 سّكِن متِتر لنا وب تأجّل إذا كاوت لدًُ مشاكل يف عمكً فبالشم-2

 . طكباتم لِقت آخر فٌِ حمتاج لكتعاطف َاحلهان مهم 

 .الطكبعكّم أختّار الِقت املهاسب عهد -3

 لهِام فإذا أردتْ احلصِم عكٔ ماترُدُى فعكّممفتاح ا األخن َالعطا٘ يِ-4

 .رغباتمرغباتً يْ جز٘ مى حصِلم عكٔ  تِفري ماُرُد حّح ان تكبّٕ

 .معمإذا أحس اوم تستغكّهً فكى ُكِن متجاَبًا  أُاك َاسكِب األستغالم ألن الزَج-5

 .بأستمرار تٌّئٕ اجلِ العاٗكْ الدافئ-6 

 .العاٗكتني أقرتاح أمان األَالد أَ أحد أفرادعدن مهاقشٕ الزَج بأن طكب أَ -7 

 . وفقات إضافّٕ مراعآ مّزاوّٕ الزَج َالتزاماتً إذا كان الطكب حيتاج إىل-8 

 .َماحيب التأقكل مع طبّعٕ الرجل َمراعآ ماُكرٍ-9 

 حيبً زَجم ال تستشٌدن بأحدٖ قرُباتم أَ صدُقاتم أىا أطرحْ طكبم بأسكِب-10 

 ً َالبعد عى الشد َالعهادعكّم باملرَو-11 

 ..ابهاٗم لكطكب بداًل عهم ال تدفعْ-12 

 تكجأن تعِدن عكٔ اسكِب الدميقراطًّ يف الهقاش َال-13 

إىل الغضب أَ ذرف الدمِع يف  .سبّل حتقّق طكبم    
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  : عل  متابعة نوع الشامة عل  الجلد ا ر 

التغريات ال  تطسأ علٙ  تػرياال ا  ا  أٌ الكدزٗ علٙ مالح ات

% ّإٌ ا س  يف  1تصداد بيطب٘  ا دتلف٘ علٙ اجللد الػامات

 .. بالطسطاٌ مالح تَا  ي  االصاب٘
 

  : ا كثار من تناول ا عشاب

 الطبٔعٔ٘ ب  الْجبات  تياّل االعػاب

مً الطنْو  حٔ  تطاعد علٙ اهل ه ّ ل  اجلطه

  .. ّالػْاٜ 

 

 : االنتباه للون اللسان

اللطاٌ أٌ ٓكٌْ م غسا  ػكالت صخٔ٘ لرا احس  علٙ   كً للٌْ

فاللٌْ األبٔ  ٓدل علٙ  ع  يف  الٖ لٌْ  تل    لْىُ ّاكتطابُ

الطعاو ّالػساب  ٓدل علٙ االفسا  يف جَاش ا ياع٘ ّاللٌْ االصفس

 . االجَاد اليفطٕ ّاال س يف طسف اللطاٌ ٓعت  م غسا علٙ
 

  : التنزه  ار  المنزل

عيالسّت  الْٔمٕ ٓطاعد يف زف  ا عيْٓات  التغري ّا سّج

   اعداد بسىام  للتيصِ خازج  اذ ّاالبتعاد عً التْتس ّاالكتٝاب

  ا يصل ّشٓازٗ االٍل ّاألصدقاٛ

 :ن افة الم بس
 ا سدٗ ما  نل ا ٔكسّبات ّلكً تغٔريٍا بالع  قد ال تسٚ

 جسا ٔه ّمٔكسّبات خفٔف٘ خاص٘ ّى افتَا  ي  االصاب٘ باٖ
 .... م  حسازٗ الطكظ ّازتفاع حسازٗ الػنظ
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  ر ك  ع      ح      

 
 12/4الي  12/3بزج الماليكة 

ٍَْه ُأَصًٍّ" ٍَِِىً َوإٌِِهً ألًَّٔ إٌَِ ْع ٌَِصْىتِ ُدَعائًِ ٌَا  ِّ  " اْسَح
 ( ٘:ِٕز)

 
 12/5الي  12/4بزج الودعاء 
َْٔث ٌَا َربُّ َفالَ جَْثُعذْ  ا أَ َِّ  " ٌَا ُلىَّجً أَْسزِْع إٌَِى ُْٔصَزجً. أَ
 ( ٕٕ:2ِٔز)

 
 12/6الي  12/5القديسين بزج 

ُْ َْٔفَسُه ٌََحَفاَداَها ٕٕ:٘أَ ْٓ ٌَُصى َِ ٍَْحِىي َشْىٌن َوأَْشَزاٌن، َو ُّ ٌْ  . فًِ طَزٌِكِ ا
 

 7/ٕٓاٌى  ٙ/ٕٔتزج اٌّعحزفٍٓ
ََّّه َوُهَى ٌَْعَحًِٕ تِهَ  ٘٘:ِٕٕز ٌْكِ َعٍَى اٌزَّّبِ َه  . أَ

 
 12/8الي  12/7بزج حاملي الصليب 

ا َجاءَ ُعْزٌَأاً ٌَ  ٘:٘ٔجا َّ ٍَْٔا َو ٌَُفارُِق اٌذُّ ِه، َوُعْزٌَأاً  ِِّ ُِ ُأ ْٓ َرِح ِِ ْزُء  َّ ٌْ  . ْخُزُج ا
 

 12/9الي  12/8بزج الكارسين بالكلمة 
ْحالَِي ُلىَّجًِ 2:7ِٔز ِّ َذ اْض ْٕ ًٌِْٕ ِع ٍُْخىَخحًِ، َوالَ جَْخُذ ثِْذًِٔ فًِ َش ْٕ  . الَ جَ

 
 12/22الي  12/9بزج العذارى الحكيمات 

 "َه ٌَا َربُّ ٌَا ُلىَّجًُأحثُّ "
 ( 1ٔ:ِٔز)

 
 12/22الي  12/22بزج المجاهدين 

ٍْ  ٓٔ:ٖٖإش ُفَىا ْٕ َْ تُِع ُُ األَْغَصا ٌَُحطِّ ٌَْمِذٌَز  ٌَُذيُّ . اٌزَّبَّ ا ِِخٍ  َحشا ُِ  ًُّ ٌُْمطَُع، َوُو َحطَاوٍي  ُِ  ًُّ  .َفُى
 

 12/21الي  12/22بزج االطهار 
ُِّسىا رَِضى هللِا  ٔ:2ِال ٌَْح َْ ا َٕااَ  . ٌٍَِْزأََف تِ

 
 12/2الي  12/21بزج البسطاء 

ْعٍُىٍف فًِ َجٍىّ  ٘ٔ:7ٔأَ َِ  ًٍ ُِ ِعْج ْٓ ٌَْح ِِ ًِ َوْجثٍَة  ْٓ أَْو ِِ ٌز  ٍْ َحثَِّة َخ َّ ٌْ َشثَّعٍ تِا ُِ ٌُْثُمىِي فًِ َجٍىّ  َٓ ا ِِ  أَْوٌٍَة 
ٌْثَْغَضاءِ  َٓ ا ِِ . 

 
 12/1الي  12/2بزج خدام المسيح 

ا أَْدُعىَن ٌَاإٌََِه تِزِّياْسَحجِْة ًٌِ ِعْٕ  ٗ:ِٔز َِ  . َذ
 

 12/3الي  12/1بزج الحكماء 
ْعِزَفةِ " َّ ٌْ َخاَفُة اٌزَّّب َرْأُس ا َة َواألََدبَ . َِ َّ ٌِْحْى َْ ا َْ َفٍَْحَحَمُزو ٌَْجاِهٍُى ا ا َِّ  "أَ

 (ٔ:7أَ)


