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أعطينـا فـى أعطينـا فـى . . ومصدرها الوحيـدومصدرها الوحيـد نسلك بحكمتـك انـت النـك انـت نسلك بحكمتـك انـت النـك انـت الهنـــا الحبيـــب الـــه الحكمـــه الهنـــا الحبيـــب الـــه الحكمـــه  فيك كنوز الحكمه أعطنا حكمـه فيك كنوز الحكمه أعطنا حكمـه زمان غربتنا فى هـذا العـالم ان زمان غربتنا فى هـذا العـالم ان  أولوياتنا لتكون انت األول دائمـًا أولوياتنا لتكون انت األول دائمـًا وحدك ينبـوع الحكمـه والمـدخر وحدك ينبـوع الحكمـه والمـدخر  وسط ظروف مضطربه وأمـواج وسط ظروف مضطربه وأمـواج وبهـا نرتـب وبهـا نرتـب   بها نـرفض الخطيـهبها نـرفض الخطيـه تكون أنت شغلنا الشـاغل ننظـر تكون أنت شغلنا الشـاغل ننظـر أعطنا حكمـه بهـا نتـروى ونهـدأ أعطنا حكمـه بهـا نتـروى ونهـدأ  ــى  ــه لك ــا حكم ــه، أعطن ــه لكــى متالطم ــا حكم ــه، أعطن ــذا متالطم ــاغل ه ــاكل ومش ــى مش ــذا عل ــاغل ه ــاكل ومش ــى مش عل يهودا يهودا : : وأما للمدعوين وأما للمدعوين . . جهالهجهاله  لليهود عثره ولليونانيينلليهود عثره ولليونانيين: : آلننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبًاآلننا نحن نكرز بالمسيح مصلوبًا+ +   ..العالمالعالماليك الـى فـوق عـوض تركيزنـا اليك الـى فـوق عـوض تركيزنـا  ى وال يـرى، األلـه الحكـيم وحـده، لـه الكرامـه ى وال يـرى، األلـه الحكـيم وحـده، لـه الكرامـه يسوع المسيح ملك الدهور الذى ال يفنيسوع المسيح ملك الدهور الذى ال يفن+  +    ).).٢٤٢٤: : ١٠٤١٠٤مز مز ((ما أعظم أعمالك يارب كلها بحكمه صنعت مآلنه األرض من غناك ما أعظم أعمالك يارب كلها بحكمه صنعت مآلنه األرض من غناك +  +    ))٣٠٣٠، ، ٢٨٢٨: : ٢٢اكواكو. (. (المسيح المذخر فيه جميع كنوز الحكمه والعلمالمسيح المذخر فيه جميع كنوز الحكمه والعلم+  +    ))٢٤٢٤، ، ٢٣٢٣: : اكوااكوا((ويونانيين فبالمسيح قوة هللا وحكمة هللا ويونانيين فبالمسيح قوة هللا وحكمة هللا  فـى طلبهـا اليتعـب ألنـه يجـدها فـى طلبهـا اليتعـب ألنـه يجـدها   كـركـرفتتجلى للذين يبتغونها، ومن أبتفتتجلى للذين يبتغونها، ومن أبت  للذين يحبونها ، ووجدانها سهل على الـذين يلتمسـونها فهـى تسـبقللذين يحبونها ، ووجدانها سهل على الـذين يلتمسـونها فهـى تسـبقفــأن الحكمــه ذات بهــاء ونضــره والتــذبل، ومشــاهدتها متيســره فــأن الحكمــه ذات بهــاء ونضــره والتــذبل، ومشــاهدتها متيســره     ++  ).).٢٥٢٥، ، ٢٤٢٤: : يهيه((أمين أمين الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمه والقدره والسـلطان األن والـى دهـر الـدهور الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمه والقدره والسـلطان األن والـى دهـر الـدهور والقادر أن يحفظكم غير عاثرين، ويـوفكم أمـام مجـده بالعيـب فـى األبتهـاج، األلـه والقادر أن يحفظكم غير عاثرين، ويـوفكم أمـام مجـده بالعيـب فـى األبتهـاج، األلـه +  +    ).).١٧١٧، ، ١٦١٦: : ١١الىالى((والمجد الى دهر الدهور أمين والمجد الى دهر الدهور أمين  : : ٣٨٣٨: :   ٢٤٢٤يـشيـش((أنـين لجميـع الـذين يرجـون الـرب  أنـين لجميـع الـذين يرجـون الـرب  وو.. .. مفيضة األنهارمفيضة األنهارأوسع من البحر ومشـورتها أعمـق مـن البحـر العظـيم ان الحكمـه أوسع من البحر ومشـورتها أعمـق مـن البحـر العظـيم ان الحكمـه الن فكـره الن فكـره الحكمه اليستوفى معرفتها األول، واليستقصها اآلخـر الحكمه اليستوفى معرفتها األول، واليستقصها اآلخـر +  +    ).).١٥١٥، ، ١٣١٣: : ٦٦حك حك ((جالسه عند أبوابه جالسه عند أبوابه  ن يستقصى الحكمه التى هى ن يستقصى الحكمه التى هى وموم.. .. كل الحكمه فهى من الرب والتزال معه الى األبد كل الحكمه فهى من الرب والتزال معه الى األبد +  +    ).).٥٥: : ١١  يشيش((    ينبوع الحكمه كلمة هللا فى العٌلىَ ومسالكها فى الوصايا األزليه ينبوع الحكمه كلمة هللا فى العٌلىَ ومسالكها فى الوصايا األزليه +  +    ).).٤٤٤٤ عظـيم عظـيم   معرفة الحكمه ومـن ادرك كثـرة خبرتهـا ؟ واحـد هـو حكـيممعرفة الحكمه ومـن ادرك كثـرة خبرتهـا ؟ واحـد هـو حكـيملمن أتكشـف أصـل الحكمـه ، ومـن علـم دهاءهـا ؟ لمـن تجلـت لمن أتكشـف أصـل الحكمـه ، ومـن علـم دهاءهـا ؟ لمـن تجلـت + +   ).).٣٣: : ١١: :   ١١سىسى((سابقة كل شيئ ؟؟؟ سابقة كل شيئ ؟؟؟  ولما جاء الى وطنه كان يعلمهم فى مجمعهـم حتـى بهتـوا وقـالوا ولما جاء الى وطنه كان يعلمهم فى مجمعهـم حتـى بهتـوا وقـالوا + +   ).).٨٨: : ٦٦: :   ١١يشيش((المهابه جالس على عرشه المهابه جالس على عرشه    ))٥٤٥٤: :   ١٣١٣مت مت ((هذه الحكمه والقوات؟  هذه الحكمه والقوات؟    ن أين لهذا ن أين لهذا مم
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@óÏ@ê@†bè“n
g@óÏ@ê@†bè“n
g@óÏ@ê@†bè“n
g@óÏ@ê@†bè“n
gQXQXQXQX@@@@ŠìmbçŠìmbçŠìmbçŠìmbç@ @@ @@ @@ @

    – Philip the Apostle  :اللغة ا�نجليزية 

    –פיליפוס הקדוש   :اللغة العبرية

   Φίλιππος :اللغة اليونانية

 ....ܐܐܐܐܦܝܠܝܦܘܣ ܫܠܝܚܦܝܠܝܦܘܣ ܫܠܝܚܦܝܠܝܦܘܣ ܫܠܝܚܦܝܠܝܦܘܣ ܫܠܝܚ: اللغة السريانية -  Vilippoc :اللغة القبطية  -

  )..محب للخير(اسم يوناني معناه ) ٤٤: ١يو( بيت صيدا ولد في

فنحن نجده سريًعا لتلبية . الكتب المقدسة ويبدو أنه عكف منذ صباه على دراسة
وقد وجدنا الذي ) " نثنائيل(دعوة الرب حالما قال له اتبعني، ونجد في حديثة إلى 

، ما يدل على )٤٥: ١يو.." (يسوعواWنبياء، الناموس عنه موسي في كتب
  .ا\نتظار والتوقع

معجزة إشباع ا_\ف بالخمسة  ذكر اسمه في..... لم يرد ذكره كثيًرا في ا�نجيل... 
من أين نبتاع خبزا ليأكل "ل امتحان ، حينما سأله الرب سؤاخبزات والسمكتين

ا ي دينار ليأخذ كل واحد منھم شيئً \ يكفيھم خبز بمئت" فيلبس فأجاب! ؟"ھؤ\ء
حينما  Wحد الشعانين التالي يوم ا\ثنين ذكره في ، وجاء)٧– ٥: ٦يو " (يسيرا

 – ٢٠: ١٢يو (تقدم إليه بعض اليونانيين الدخpء وسألوه أن يروا يسوع 

٢٢.(...  

القديس  لنا في الحديث الذي سجله العشاء اWخير وجاء ذكره أيًضا في
أنا "عليه فكان جواب الرب " أِرنا ا_ب وكفانا"حينما قال للرب يسوع  يوحنا

الذي رآني فقد رأى ا_ب فكيف تقول . معكم زمانا ھذه مدتھا ولم تعرفني يا فيلبس
  ).١٠ -٨: ١٤يو " (ألست تؤمن أني أنا في ا_ب وا_ب فيَّ . أرنا ا_ب

حمل بشري خpص إلى بpد فارس وآسيا الصغري خاصة إقليم فيرجيا، وانتھي 
  .مصلوبا بعد أن ثار عليه الوثنيونبه المطاف في مدينة ھيرابولس حيث استشھد 

  .ونpحظ الخلط بينه وبين فيلبس المبشر أحد السبعة في بعض الروايات

  ٥ 
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  اسقف حلوان والمعصرة - اWنبا بسنتى/ نيافة  "فن التعامpت داخل ا\سرة  "  ٢٠١١  نوفمبر ٦

  ك      - أثناسيوس محروس / أ"  ا\بوة وا\مومة بين قصد هللا ومحاربة الشيطان"    ٢٠١١ديسمبر  ٤

  ك  –برسوم حلمي / أ"ة سعيدةنحو اسر "  ٢٠١٢   ينايــر ٢

  ك العذرا العباسية الشرقية –فيلوباتير نصر / ا" المحبة ا�ولي "    ٢٠١٢فبراير  ٥

  ك مارجرجس وبشنونة بفم الخليج_قسطنطين ابراھيم / أ" ةا\سررعاية في ال "  ٢٠١٢مـارس   ٤

  مجدي اسحق/ د  "أخطاء شائعة في ا\سرة "  ٢٠١٢  أبريــل ١

  مارمرقس بشبرا  .ك -يوحنا ميpد / أ "البركة وا\سرة "  ٢٠١٢   مايـــو ٦

  العذراء واWنبا أثناسيوس مدينة نصر. ك -أثناسيوس ذكري/ أ  "ا\سرة الكنيسية "٢٠١٢يونيــو ١٠

  "ك العدراء بكفر صليب - بيشوي نبيل/ أ"  ا\سرة المستقرة"   ٢٠١٢يوليــو   ١

  يهالقديسة بربارة الشراب. ك -انطونيوس عبد المسيح / أ  "مسةالمحاور الخ"  ٢٠١٢اغسطس  ٥

  ا\سقف العام- نيافة ا\نبا يوأنس    "المغفرة"  ٢٠١٢ سبتمـبر٢

  ك مارمرقس بمصر الجديدة " يوسف وھبه/ أ  "ا\حساس با\خر"  ٢٠١٢ أكـتوبر ٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الموضوع  إلى  من

  ص�ة الغروب  ٧: ٠٠  ٦:٣٠

  قوال آباءترانيم و أ  ٧:١٥  ٧: ٠٠

  الحان  ٧:٣٠  ٧:١٥

  التعارف على ا,سر الجديدة  ٧:٤٥  ٧:٣٠

  الكلمة الروحية و أسئلة  ٨:٣٠  ٧:٤٥

  توزيع ھدايا اعياد الزواج و الص�ة الختامية  ٩: ٠٠  ٨:٣٠
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  ) ٣٠- ٢٦ات حاحاHص( الخروجسفـــر من السادس الجزء      ٢٠١١   ر ـنوفمب

  

  ) ٣٥- ٣١ات ا,صحاح(  الخروجسفـــر من السابع الجزء        ٢٠١١    ديسمبر

  

  )  اHخير- ٣٦ات ا,صحاح(   الخروج سفر منالثامن الجزء       ٢٠١٢   ر ـــــيناي

  

  ) ٣-  ١ات ا,صحاح( ١ج  س الرسول الي اھل غ�طيةرسالة بول      ٢٠١٢   ر ـــفبراي

  

  ) اHخير– ٤ اتا,صحاح(  ٢رسالة بولس الرسول الي اھل غ�طية ج      ٢٠١٢    ارســـم

  

  )٢  -١ات  ا,صحاح( ١رسالة بولس الرسول اHولي الي اھل تسالونيكي ج       ٢٠١٢    لـــريـاب

  

  )حتي اHخير – ٣اتا,صحاح( ٢ج سول اHولي الي اھل تسالونيكيرسالة بولس الر     ٢٠١٢   و ـــــايـم

  

  )١   -مقدمة اتا,صحاح(  ١رسالة بولس الرسول الثانية الي اھل تسالونيكي ج     ٢٠١٢    وــــيوني

  

  )٣  -٢ اتا,صحاح(  ٢رسالة بولس الرسول الثانية الي اھل تسالونيكي ج     ٢٠١٢    وــــيولي

  

  )٤  -١اتا,صحاح(     صموئيل اHولسفـــرمن اHول الجزء       ٢٠١٢  اغسطس 

  

  )٩  -٥اتا,صحاح(     صموئيل اHولسفـــرمن الثاني الجزء       ٢٠١٢   ر ــسبتمب

  

   )١٤  -١٠اتا,صحاح(     صموئيل اHولسفـــرمن الثالث الجزء     ٢٠١٢   ر ـــاكتوب
  

  

  

  

  

  

  

  

    
    
    
    

  المؤتمر الروحى  الترفيھى +������� �
�� ����� ���� /
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�  ٢٤/٨/٢٠١٢ يـــوم�� 
 � !"# /#/"$%" 

   ٢٥/١٠/٢٠١٢  يـــوم يوم روحي بكنيسة اHنبا بيشوي ببور سعيد وكنيسة مارمرقس ببور قؤاد+ 
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�bÉà@kÝÕÜaì@‹ÙÑÝÜ@âïzu@Ú“Üa@ @

  والشك ! ولكن من الصعب أن يخرج منه. قد يكون دخوله إلي الذھن سھ�ً  

  .طمأنينته واذا استمر الشك ويفقد. يجعل اaنسان يفقد س�مه

  . وھذا الشك قد يتلف ا,عصاب.. وإلي عقد لھا نتائجھا. يتحول إلي مرض 

  . ومن نتائجه أيضاً التردد والخجل. ويمنع النوم. التفكير ويدعو إلي الحرية وكثرة

  . والشك علي أنواع كثيرة.. وھوحالة من عدم الثبات وعدم الرؤية.. وعدم القدرة علي البّت في اHمور

D��� ��3א=�א �

Q@M@Ú“Üa@béåà@êmbÑ–@#Éi@À@ìc@!a@†íuì@À@وھي . وھذه حرب فكرية مصدرھا الشيطان

أو المناقشة في . وقد يكون مصدرھا بعض كتب الفلسفة. وربما تأتي في سن معينة. ندخيلة علي اHنسا
أو . في بعض العلوم: أو من بحوث منحرفة في ما وراء الطبيعة. أمور أعلي من مستوي قدرات اaنسان

 .وقد H يكون الشك في وجود هللا"..! خالف تعرف"وقد يثيرھا أشخاص بمبدأ . في تاريخ الكون ونشأته

وله آHمه . كإنسان يصاب بمرض خطير من الصعب الشفاء منه . وإنما في معونته ورحمته وحفظه
وH يجد . ويصلي من أجل النجاة منھا. أو انسان يقع في ضيقة معقدة! فيشّك في رحمة هللا. الشديدة

@!فيشّك في جدوي الص�ة. استجابة لص�ته @

R MÚ“Üa@@ò‡ïÕÉÜa@ÀZ@خول في مناقشة غير متكافئة مع محاور من عقيدة قد يكون ھذا نتيجة الد

ويحدث ھذا .. أخري تثير الشك أيضاً  قراءة كتب لعقائد أو. فيكون الشك ھو نتيجة تلك المناقشة. مخالفة
وع�ج ھذا ا,مر ھو الرجوع لذوي . أو غير دارسين لھا. كله مع أشخاص غير راسخين في عقيدتھم

@..المعرفة والخبرة @

S MÐì@À@Ú“Üaâénäbàc@ñ‡à@Àì@öbÔ‡–ÿa@öbZ@ھذا النوع من الشك سببه قلة الثقة أو قلة المحبة .

علي أن مثل ھذا . فإنه يثق به وH يشك فيه. ,نه من الطبيعي اذا احب شخص صديقا له محبة حقيقية
. بجو من الصراحة الممزوجة بالمحبة. الشك ربما يأتي نتيجة وشايات الناس والع�ج ھو المواجھة

,نه كثيرا ما يكون اaتھام مبينا .. وعدم تصديق كل ما يقال. كذلك عدم التأثر بالسماعات والوشاياتو
@. علي ظلم @

T@MÚ“Üa@@‘båÜa@ÀZ@يُطبق علي كل . خطأ فرد في جماعة!! ربما خطأ فردي يُطبق علي الكل

بعض أفرادھا  وربما يكون. تجلب الشك في كل أعضاء ا,سرة. أو سقطة فرد في أسرة!! الجماعة
@.. صالحين أو باقي أفرادھا علي عكس ذلك الذي سقط @

U@MÚ“Üa@@Þ÷b›ÑÜa@#Éi@ÀZ@كأن يشك انسان في فضيلة . سواء في لزومھا أو في امكانياتھا

ويقول إنھا تتنافي . أو يشك شخصا في فضيلة اHحتمال.. أو فضيلة التواضع. التضحية أو إنكار الذات
سواء من الشخص نفسه . ضيلة التسامح إدعاء بأنھا تشجع علي تكرار الخطأأو في ف. مع قوة الشخصية

@..! أو من غيره @

  الشك في ما ھو الح�ل؟ وما ھو الحرام؟ :,���U���Gא+��Tx�31�(Mא���"��,א+��4

  مثل تنظيم النسل أو. وما ھوالجائز والممنوع؟ الشك في أشياء جديدة علي المجتمع
١٢ 



والشك في بعض المخترعات اaع�مية مثل التليفزيون والراديو !! الرحمةأو قتل .. أطفال ا,نابيب 
وفي ا,غاني . وفي مضاربات البورصة. وھل ھي حرام أم ح�ل؟ والشك في أرباح البنوك.. والسينما

وإلي أي مدي تجوز؟ والواقع أن كثيرا من ھذه الموضوعات . والموسيقي وفي أنواع الحف�ت والسھرات
. يكون فيھا الخير أو الشر. فالسينما حسب نوعية ما يعرض فيھا من أف�م -استخدامھا حسب نوعية  -

ومع . نحكم علي الموسيقي وعلي ا,غاني وعلي كثير من الترفيھات. وبنفس المقياس.. وكذلك التليفزيون
  ..حسب نوعية تربيتھم. ذلك فإن عقول بعض الناس قد تتشكك

VM@ÑåÜa@ôÐ@Ú“ÜaZ@Hفي قدراته . ف� تكون له الثقة في نفسه. نسان في نفسهأحيانا يشك ا Hو

أو شخص يشك في ! كالطالب الذي يشك في قدرته علي النجاح أو قدرته علي التفوق..! وإمكانياته
حتي  تصرفاته ھل ھي سليمة أم خاطئة؟ أو فتاة تشك في ھل ھي محبوبة من الناس أو غير محبوبة

وبخاصة إن كانوا في . وإلي رفع روحھم المعنوية. يع وإلي كلمة تقديرالكبار يحتاجون أيضا إلي التشج
H : الواحد منھم   وحتي H يقول . حتي H يدركھم اليأس.. أو في مشكلة أو أزمة. حالة مرض أو ضيق

  ..وھكذا يشك في مصيره..! قد ضللت. فائدة

D���:3"��;�א �

  وقد تكون. سهقد تكون ا,سباب داخلية نابعة من طبيعة اHنسان نف

  . وحروب الشياطين. للشك أسباب خارجية سببھا البيئة 

  ..وأنواع من الضيقات

  التفكير وطريقته في. قد يكون اHنسان بطبيعته شكاكاً أو موسوساً * 

  .أو قد يكون ضيق التفكير ليس أمامه سوي الشك. تجلب له الشك 

  .الشكوك وقد يكون انسانا بسيطاً يقبل كل ما يقال له فيقع في* 

فالخوف . فيكون أحدھما سبباً والثاني نتيجة. كذلك الخوف والشك يت�زمان في كثير من ا,حوال* 
  .والشك يكون من نتائجه الخوف. يجلب الشك

�*^V�	M+��0��9א����F���e�	M+א���U���G,�.�T61��,�9+6 ��4א �. ��
فالشيطان يعرف جميع الشكوك . تعبينأو من الناس الم. كما يأتي الشك أيضاً من حروب الشياطين*  

من جھة اaيمان أو : ويمكنه أن يحارب اaنسان بھا في كل شئ. التي مرت علي العالم من آHف السنين
  ..لكي يبلبل فكره ويزعجه ويلقيه في حيرة. الع�قة با�خرين

يشككوا القارئ أن ,ن ھناك كتّابا ھوايتھم أن . ومن المصادر التي تجلب الشك أنواع من القراءة* 
  .إظھار ,نھم يعرفون أكثر. المسلمات الثابتة

  .وربما تكون في غالبيتھا غير صحيحة. كذلك الشائعات قد تجلب شكوكا* 

�*UW��,����U���Gא+�7�(M����S9��Iא:��
وتشك في أنھا إذا . فتخاف من الزواج. كفتاة تعيش في بيت مملوء بالنزاع والمشاجرة بين أبيھا وأمھا

. وأن كل رجل ستتزوجه ستكون معاملته لھا مثل معاملة أبيھا وأمھا. وجت ستقع في نفس المصيرتز

حينئذ . أو كإنسان قال سراً لصديقه فأذاعه وسبب له حرجاً ..! وبھذا تحيا حياة كلھا شجار ونزاع وألم
ل كلمة سر وH يقو. وربما تكون النتيجة أنه ينطوي علي نفسه. يشك في جميع ا,صدقاء واخ�صھم

وقد يكون سبب الشك شدة الحساسية واHنحصار في سبب !! * مھما كان قريبا إلي قلبه. ,حد من الناس
. أو أن احدا خطفھا. فتشك أنه قد أصابھا حادث. مثل أم تتأخر ابنتھا عن موعد عودتھا إلي البيت: واحد

  ! وتظل قلقة حتي تعود. أو حدث لھا سوء من أي نوع

  .غالباً ما يتخيرون أسوأ ا,سباب التي تتعبھم وتبلبل أفكارھم. لمنحصرين في سبب واحدوالعجيب أن ا

    ١٣ 



    
    
        
        

جرى الباحثون دراسة حديثة على مجموعة من المتزوجين في 
ٔ
جرى الباحثون دراسة حديثة على مجموعة من المتزوجين في ا
ٔ
جرى الباحثون دراسة حديثة على مجموعة من المتزوجين في ا
ٔ
جرى الباحثون دراسة حديثة على مجموعة من المتزوجين في ا
ٔ
        ا

     ----فترات زمنية مختلفة فترات زمنية مختلفة فترات زمنية مختلفة فترات زمنية مختلفة 
ً
كبر سنا

ٔ
 من الشباب ومن ا(

ً
كبر سنا

ٔ
 من الشباب ومن ا(

ً
كبر سنا

ٔ
 من الشباب ومن ا(

ً
كبر سنا

ٔ
            ––––من الشباب ومن ا(

    ....إلى سبع مراحلإلى سبع مراحلإلى سبع مراحلإلى سبع مراحل    الزواجالزواجالزواجالزواج    ثم قسموا المراحل التي يمر بهاثم قسموا المراحل التي يمر بهاثم قسموا المراحل التي يمر بهاثم قسموا المراحل التي يمر بها
        ....وذلك على ضوء النتائج التي توصلوا إليهاوذلك على ضوء النتائج التي توصلوا إليهاوذلك على ضوء النتائج التي توصلوا إليهاوذلك على ضوء النتائج التي توصلوا إليها
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* * * * $�
�א���&���و     وحتىوحتىوحتىوحتى    الزواجالزواجالزواجالزواج    السنوات الوردية الحالمة، وهي تمتد من بدايةالسنوات الوردية الحالمة، وهي تمتد من بدايةالسنوات الوردية الحالمة، وهي تمتد من بدايةالسنوات الوردية الحالمة، وهي تمتد من بداية::::    א
ٔ
و سنتين ا
ٔ
و سنتين ا
ٔ
و سنتين ا
ٔ
سنتين ا

نه فتى . . . . ثFثثFثثFثثFث
ٔ
نه فتى وفيها يرى كل من الزوجين في شريكه ا
ٔ
نه فتى وفيها يرى كل من الزوجين في شريكه ا
ٔ
نه فتى وفيها يرى كل من الزوجين في شريكه ا
ٔ
و فتاة((((وفيها يرى كل من الزوجين في شريكه ا

ٔ
و فتاةا
ٔ
و فتاةا
ٔ
و فتاةا
ٔ
حFمه، فيشعر برضا وارتياح ) ) ) ) ا

ٔ
حFمه، فيشعر برضا وارتياح ا
ٔ
حFمه، فيشعر برضا وارتياح ا
ٔ
حFمه، فيشعر برضا وارتياح ا
ٔ
ا

    ....(ختياره وتوفيقه مع شريك حياته(ختياره وتوفيقه مع شريك حياته(ختياره وتوفيقه مع شريك حياته(ختياره وتوفيقه مع شريك حياته
    

* * * * 
���?�
�א�&���و ثFث، وتمتد حتى سبع سنوات بعد الزواج::::    א
ٔ
 بعد سنتين ا

ٔ
و ثFث، وتمتد حتى سبع سنوات بعد الزواجوهي تبدا

ٔ
 بعد سنتين ا

ٔ
و ثFث، وتمتد حتى سبع سنوات بعد الزواجوهي تبدا

ٔ
 بعد سنتين ا

ٔ
و ثFث، وتمتد حتى سبع سنوات بعد الزواجوهي تبدا

ٔ
 بعد سنتين ا

ٔ
        ....وهي تبدا

        مرحلة هامةمرحلة هامةمرحلة هامةمرحلة هامةويعتبرها الباحثون ويعتبرها الباحثون ويعتبرها الباحثون ويعتبرها الباحثون . . . . وهي مرحلة اختFف وجهات النظروهي مرحلة اختFف وجهات النظروهي مرحلة اختFف وجهات النظروهي مرحلة اختFف وجهات النظر    
و     ----بناء على نتائج اWحصائيات بناء على نتائج اWحصائيات بناء على نتائج اWحصائيات بناء على نتائج اWحصائيات     - - - - إذ تكـثر فيها إذ تكـثر فيها إذ تكـثر فيها إذ تكـثر فيها     

ٔ
و حا(ت ا(نفصال ا
ٔ
و حا(ت ا(نفصال ا
ٔ
و حا(ت ا(نفصال ا
ٔ
        حا(ت ا(نفصال ا

        ويفسر العلماء هذه النتائج إذ إنه بانتهاء الفترة الحالمةويفسر العلماء هذه النتائج إذ إنه بانتهاء الفترة الحالمةويفسر العلماء هذه النتائج إذ إنه بانتهاء الفترة الحالمةويفسر العلماء هذه النتائج إذ إنه بانتهاء الفترة الحالمة. . . . الطFقالطFقالطFقالطFق
 الزوجان في مواجهة الواقع، ومFحظة ا(ختFفات الصغيرة    

ٔ
 الزوجان في مواجهة الواقع، ومFحظة ا(ختFفات الصغيرةيبدا
ٔ
 الزوجان في مواجهة الواقع، ومFحظة ا(ختFفات الصغيرةيبدا
ٔ
 الزوجان في مواجهة الواقع، ومFحظة ا(ختFفات الصغيرةيبدا
ٔ
        يبدا

و الكبيرة في شخصية كل منهما    
ٔ
و الكبيرة في شخصية كل منهماا
ٔ
و الكبيرة في شخصية كل منهماا
ٔ
و الكبيرة في شخصية كل منهماا
ٔ
 م. . . . ا

ً
 موعادة ما يتوافق ذلك زمنيا
ً
 موعادة ما يتوافق ذلك زمنيا
ً
 موعادة ما يتوافق ذلك زمنيا
ً
        ععععوعادة ما يتوافق ذلك زمنيا

ول    
ٔ
عباء عند قدوم الطفل ا(

ٔ
ولازدياد ا(

ٔ
عباء عند قدوم الطفل ا(

ٔ
ولازدياد ا(

ٔ
عباء عند قدوم الطفل ا(

ٔ
ولازدياد ا(

ٔ
عباء عند قدوم الطفل ا(

ٔ
    ....ازدياد ا(

    

* * * * 
?��?�
�א�&��� من سبع إلى اثنتي عشرة سنة بعد ::::    א
ٔ
 من سبع إلى اثنتي عشرة سنة بعد وهي تبدا
ٔ
 من سبع إلى اثنتي عشرة سنة بعد وهي تبدا
ٔ
 من سبع إلى اثنتي عشرة سنة بعد وهي تبدا
ٔ
        وهي تبدا

و ا(ختFفات في محاولة كل. . . . الزواجالزواجالزواجالزواج
ٔ
و ا(ختFفات في محاولة كلوتزداد فيها حدة المناقشات ا
ٔ
و ا(ختFفات في محاولة كلوتزداد فيها حدة المناقشات ا
ٔ
و ا(ختFفات في محاولة كلوتزداد فيها حدة المناقشات ا
ٔ
        وتزداد فيها حدة المناقشات ا

يه ويثبت شخصيته    
ٔ
ن يسود را

ٔ
يه ويثبت شخصيتهطرف من الطرفين ا

ٔ
ن يسود را

ٔ
يه ويثبت شخصيتهطرف من الطرفين ا

ٔ
ن يسود را

ٔ
يه ويثبت شخصيتهطرف من الطرفين ا

ٔ
ن يسود را

ٔ
        وإذا ترك وإذا ترك وإذا ترك وإذا ترك . . . . طرف من الطرفين ا

        خFفات بدون معالجة، خFفات بدون معالجة، خFفات بدون معالجة، خFفات بدون معالجة، الزوجان نفسيهما فريسة للغضب والمشاحنات والالزوجان نفسيهما فريسة للغضب والمشاحنات والالزوجان نفسيهما فريسة للغضب والمشاحنات والالزوجان نفسيهما فريسة للغضب والمشاحنات وال
خر دون مميزاته

ٓ
خر دون مميزاتهازدادت حدة هذه الخFفات، وتضخمت رؤية كل منهما لعيوب ا(
ٓ
خر دون مميزاتهازدادت حدة هذه الخFفات، وتضخمت رؤية كل منهما لعيوب ا(
ٓ
خر دون مميزاتهازدادت حدة هذه الخFفات، وتضخمت رؤية كل منهما لعيوب ا(
ٓ
    ....ازدادت حدة هذه الخFفات، وتضخمت رؤية كل منهما لعيوب ا(

    

* * * * 
�
�א��א��&���لفة     ١٥١٥١٥١٥حتى حتى حتى حتى     ١٢١٢١٢١٢وهي من وهي من وهي من وهي من ::::    א
ٔ
لفة سنة زواج، ويسود فيها نوع كبير من ا(
ٔ
لفة سنة زواج، ويسود فيها نوع كبير من ا(
ٔ
لفة سنة زواج، ويسود فيها نوع كبير من ا(
ٔ
سنة زواج، ويسود فيها نوع كبير من ا(

سرة وتماسكه
ٔ
 على هدوء بنيان ا(

ً
ي قرار وذلك حفاظا

ٔ
سرة وتماسكهوالهدوء وتحكيم العقل قبل اتخاذ ا

ٔ
 على هدوء بنيان ا(

ً
ي قرار وذلك حفاظا

ٔ
سرة وتماسكهوالهدوء وتحكيم العقل قبل اتخاذ ا

ٔ
 على هدوء بنيان ا(

ً
ي قرار وذلك حفاظا

ٔ
سرة وتماسكهوالهدوء وتحكيم العقل قبل اتخاذ ا

ٔ
 على هدوء بنيان ا(

ً
ي قرار وذلك حفاظا

ٔ
. . . . والهدوء وتحكيم العقل قبل اتخاذ ا

سرة، وهي وهي وهي وهي 
ٔ
مور بناء مستقبله وبناء مستقبل ا(

ٔ
 مرحلة ينشغل فيها كل من الزوجين في ا

ً
يضا

ٔ
سرة، ا

ٔ
مور بناء مستقبله وبناء مستقبل ا(

ٔ
 مرحلة ينشغل فيها كل من الزوجين في ا

ً
يضا

ٔ
سرة، ا

ٔ
مور بناء مستقبله وبناء مستقبل ا(

ٔ
 مرحلة ينشغل فيها كل من الزوجين في ا

ً
يضا

ٔ
سرة، ا

ٔ
مور بناء مستقبله وبناء مستقبل ا(

ٔ
 مرحلة ينشغل فيها كل من الزوجين في ا

ً
يضا

ٔ
ا

    ....فF يهتم بالتدخل في كل كبيرة وصغيرة في خصوصيات شريكهفF يهتم بالتدخل في كل كبيرة وصغيرة في خصوصيات شريكهفF يهتم بالتدخل في كل كبيرة وصغيرة في خصوصيات شريكهفF يهتم بالتدخل في كل كبيرة وصغيرة في خصوصيات شريكه
    

****    
"��E�
�א�&��� في هذه المرحلة ظهور مشكFت     ١٧١٧١٧١٧حتى حتى حتى حتى     ١٥١٥١٥١٥من من من من     ::::א
ٔ
 في هذه المرحلة ظهور مشكFت سنة زواج، وقد يبدا
ٔ
 في هذه المرحلة ظهور مشكFت سنة زواج، وقد يبدا
ٔ
 في هذه المرحلة ظهور مشكFت سنة زواج، وقد يبدا
ٔ
سنة زواج، وقد يبدا

خر بسبب وصول الزوجين لمرحلة عمرية تخ
ٓ
خر بسبب وصول الزوجين لمرحلة عمرية تخمن نوع ا
ٓ
خر بسبب وصول الزوجين لمرحلة عمرية تخمن نوع ا
ٓ
خر بسبب وصول الزوجين لمرحلة عمرية تخمن نوع ا
ٓ
تلف في خصائصها عن المرحلة تلف في خصائصها عن المرحلة تلف في خصائصها عن المرحلة تلف في خصائصها عن المرحلة من نوع ا

بناء ووصولهم إلى مرحلة المراهقة بما تحمله من تغيرات في 
ٔ
بناء ووصولهم إلى مرحلة المراهقة بما تحمله من تغيرات في الماضية، باWضافة إلى نمو ا(
ٔ
بناء ووصولهم إلى مرحلة المراهقة بما تحمله من تغيرات في الماضية، باWضافة إلى نمو ا(
ٔ
بناء ووصولهم إلى مرحلة المراهقة بما تحمله من تغيرات في الماضية، باWضافة إلى نمو ا(
ٔ
الماضية، باWضافة إلى نمو ا(

سلوب ثابت في توجيه 
ٔ
ن يتفقا على ا

ٔ
سلوب ثابت في توجيه شخصيتهم، ومFمحهم، ومزاجهم، وعلى الزوجين ا

ٔ
ن يتفقا على ا

ٔ
سلوب ثابت في توجيه شخصيتهم، ومFمحهم، ومزاجهم، وعلى الزوجين ا

ٔ
ن يتفقا على ا

ٔ
سلوب ثابت في توجيه شخصيتهم، ومFمحهم، ومزاجهم، وعلى الزوجين ا

ٔ
ن يتفقا على ا

ٔ
شخصيتهم، ومFمحهم، ومزاجهم، وعلى الزوجين ا

سرة كلها
ٔ
Fبناء وحفظ الهدوء والتماسك ل

ٔ
سرة كلهاا(

ٔ
Fبناء وحفظ الهدوء والتماسك ل

ٔ
سرة كلهاا(

ٔ
Fبناء وحفظ الهدوء والتماسك ل

ٔ
سرة كلهاا(

ٔ
Fبناء وحفظ الهدوء والتماسك ل

ٔ
        ....ا(

١٤ 



    
    

* * * * 
" �"�
�א�&���، وفيها ، وفيها ، وفيها ، وفيها """"العودةالعودةالعودةالعودة""""وتسمى بمرحلة وتسمى بمرحلة وتسمى بمرحلة وتسمى بمرحلة . . . . سنة زواجسنة زواجسنة زواجسنة زواج    ٢٣٢٣٢٣٢٣حتى حتى حتى حتى     ٧٧٧٧١١١١وهي من وهي من وهي من وهي من ::::    א
يشعر الزوجان برغبة في العودة للحياة الهادئة وا(ستقرار بعد كـثرة ا(نشغال بضغوط يشعر الزوجان برغبة في العودة للحياة الهادئة وا(ستقرار بعد كـثرة ا(نشغال بضغوط يشعر الزوجان برغبة في العودة للحياة الهادئة وا(ستقرار بعد كـثرة ا(نشغال بضغوط يشعر الزوجان برغبة في العودة للحياة الهادئة وا(ستقرار بعد كـثرة ا(نشغال بضغوط 

بناء وبمستقبلهم وبزواجهم
ٔ
بناء وبمستقبلهم وبزواجهمالعمل، وا(نشغال با(
ٔ
بناء وبمستقبلهم وبزواجهمالعمل، وا(نشغال با(
ٔ
بناء وبمستقبلهم وبزواجهمالعمل، وا(نشغال با(
ٔ
فيتوجه تفكير الزوجين إلى الرغبة في فيتوجه تفكير الزوجين إلى الرغبة في فيتوجه تفكير الزوجين إلى الرغبة في فيتوجه تفكير الزوجين إلى الرغبة في . . . . العمل، وا(نشغال با(

ي مشكFت
ٔ
 عن ا

ً
 في هدوء بعيدا

ً
ي مشكFتالعيش معا

ٔ
 عن ا

ً
 في هدوء بعيدا

ً
ي مشكFتالعيش معا

ٔ
 عن ا

ً
 في هدوء بعيدا

ً
ي مشكFتالعيش معا

ٔ
 عن ا

ً
 في هدوء بعيدا

ً
    ....العيش معا

* * * * &���
א���"�
�א� بعد " " " " السFمالسFمالسFمالسFم""""وقد سماها الباحثون مرحلة وقد سماها الباحثون مرحلة وقد سماها الباحثون مرحلة وقد سماها الباحثون مرحلة ::::    
ٔ
 بعد وهي تبدا
ٔ
 بعد وهي تبدا
ٔ
 بعد وهي تبدا
ٔ
سنة من سنة من سنة من سنة من     ٢٣٢٣٢٣٢٣وهي تبدا

شد. . . . الزواجالزواجالزواجالزواج
ٔ
 ا
ً
شدوفي هذه المرحلة يصبح كل من الزوجين محتاجا
ٔ
 ا
ً
شدوفي هذه المرحلة يصبح كل من الزوجين محتاجا
ٔ
 ا
ً
شدوفي هذه المرحلة يصبح كل من الزوجين محتاجا
ٔ
 ا
ً
        وفي هذه المرحلة يصبح كل من الزوجين محتاجا

     
ً
، فيصبح مهتما

ً
 ا(حتياج إلى شريكه وإلى رفقته معه دائما

ً
، فيصبح مهتما

ً
 ا(حتياج إلى شريكه وإلى رفقته معه دائما

ً
، فيصبح مهتما

ً
 ا(حتياج إلى شريكه وإلى رفقته معه دائما

ً
، فيصبح مهتما

ً
        ا(حتياج إلى شريكه وإلى رفقته معه دائما

موره كلها، وبخاصة بعد
ٔ
كبر بصحته وبسعادته، وبا

ٔ
موره كلها، وبخاصة بعدبصورة ا

ٔ
كبر بصحته وبسعادته، وبا

ٔ
موره كلها، وبخاصة بعدبصورة ا

ٔ
كبر بصحته وبسعادته، وبا

ٔ
موره كلها، وبخاصة بعدبصورة ا

ٔ
كبر بصحته وبسعادته، وبا

ٔ
        بصورة ا

بناء، وانتهاء     
ٔ
بناء، وانتهاء زواج ا(
ٔ
بناء، وانتهاء زواج ا(
ٔ
بناء، وانتهاء زواج ا(
ٔ
        جزء كبير من المسئوليات، جزء كبير من المسئوليات، جزء كبير من المسئوليات، جزء كبير من المسئوليات، زواج ا(

    ....ووجود فراغ كبير في الوقتووجود فراغ كبير في الوقتووجود فراغ كبير في الوقتووجود فراغ كبير في الوقت
نه ليس من

ٔ
ق الباحثون بعد الوصول لهذه النتائج با

x
نه ليس منوقد عل

ٔ
ق الباحثون بعد الوصول لهذه النتائج با

x
نه ليس منوقد عل

ٔ
ق الباحثون بعد الوصول لهذه النتائج با

x
نه ليس منوقد عل

ٔ
ق الباحثون بعد الوصول لهذه النتائج با

x
        وقد عل

ن يمر كل زوجين بهذه المراحل كلها،    
ٔ
ن يمر كل زوجين بهذه المراحل كلها،المفروض ا
ٔ
ن يمر كل زوجين بهذه المراحل كلها،المفروض ا
ٔ
ن يمر كل زوجين بهذه المراحل كلها،المفروض ا
ٔ
        المفروض ا

 صغيرة . . . . وفي نفس الفترة الزمنيةوفي نفس الفترة الزمنيةوفي نفس الفترة الزمنيةوفي نفس الفترة الزمنية    
ٔ
ن وجود المشكFت التي تبدا

ٔ
 صغيرة ولكن المFحظ ا

ٔ
ن وجود المشكFت التي تبدا

ٔ
 صغيرة ولكن المFحظ ا

ٔ
ن وجود المشكFت التي تبدا

ٔ
 صغيرة ولكن المFحظ ا

ٔ
ن وجود المشكFت التي تبدا

ٔ
ولكن المFحظ ا

     الزواجالزواجالزواجالزواج    بعدبعدبعدبعد
ً
مرا
ٔ
و عFج، يجعلها تتضخم ويصبح استمرار الحياة الزوجية هادئة، ا

ٔ
 دون حل ا

ً
مرا
ٔ
و عFج، يجعلها تتضخم ويصبح استمرار الحياة الزوجية هادئة، ا

ٔ
 دون حل ا

ً
مرا
ٔ
و عFج، يجعلها تتضخم ويصبح استمرار الحياة الزوجية هادئة، ا

ٔ
 دون حل ا

ً
مرا
ٔ
و عFج، يجعلها تتضخم ويصبح استمرار الحياة الزوجية هادئة، ا

ٔ
دون حل ا

 
ً
 صعبا
ً
 صعبا
ً
 صعبا
ً
ما عFج كل مشكلة من بدايتها بحب وغفران ومصارحة فيهون الكـثير من الصعوبات . . . . صعبا

ٔ
ما عFج كل مشكلة من بدايتها بحب وغفران ومصارحة فيهون الكـثير من الصعوبات ا
ٔ
ما عFج كل مشكلة من بدايتها بحب وغفران ومصارحة فيهون الكـثير من الصعوبات ا
ٔ
ما عFج كل مشكلة من بدايتها بحب وغفران ومصارحة فيهون الكـثير من الصعوبات ا
ٔ
ا

 للسعادة الزوجية
ً
 للسعادة الزوجيةوالمشكFت في الحياة، ويفتح الباب دائما
ً
 للسعادة الزوجيةوالمشكFت في الحياة، ويفتح الباب دائما
ً
 للسعادة الزوجيةوالمشكFت في الحياة، ويفتح الباب دائما
ً
    ............والمشكFت في الحياة، ويفتح الباب دائما
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        والثلوج تغطي، بل وتزلزل املاكن؛ بي* هرعوالثلوج تغطي، بل وتزلزل املاكن؛ بي* هرعوالثلوج تغطي، بل وتزلزل املاكن؛ بي* هرعوالثلوج تغطي، بل وتزلزل املاكن؛ بي* هرعاكنت العواصف وأالعاصري اكنت العواصف وأالعاصري اكنت العواصف وأالعاصري اكنت العواصف وأالعاصري 

        فندق صغري �ملدينة،فهام ال يسـتطيعا أن يواصال السفرفندق صغري �ملدينة،فهام ال يسـتطيعا أن يواصال السفرفندق صغري �ملدينة،فهام ال يسـتطيعا أن يواصال السفرفندق صغري �ملدينة،فهام ال يسـتطيعا أن يواصال السفر    الزوجان ٕاىلالزوجان ٕاىلالزوجان ٕاىلالزوجان ٕاىل    
�....بعربهتام يف هذه الليM، وٕاال فاخلطر حمدق ؤاكيدبعربهتام يف هذه الليM، وٕاال فاخلطر حمدق ؤاكيدبعربهتام يف هذه الليM، وٕاال فاخلطر حمدق ؤاكيدبعربهتام يف هذه الليM، وٕاال فاخلطر حمدق ؤاكيد     �

         . . . .لٔالسف ليس هناك أية غرف شاغرة هذه الليM والفندق اكمل العددلٔالسف ليس هناك أية غرف شاغرة هذه الليM والفندق اكمل العددلٔالسف ليس هناك أية غرف شاغرة هذه الليM والفندق اكمل العددلٔالسف ليس هناك أية غرف شاغرة هذه الليM والفندق اكمل العدد : : : :قال هلام موظف Uسـتقبال �لفندققال هلام موظف Uسـتقبال �لفندققال هلام موظف Uسـتقبال �لفندققال هلام موظف Uسـتقبال �لفندق
�لطبع نعم، سأتصل لمك االٓن �لفنادق �لطبع نعم، سأتصل لمك االٓن �لفنادق �لطبع نعم، سأتصل لمك االٓن �لفنادق �لطبع نعم، سأتصل لمك االٓن �لفنادق : : : : وما هو احلل ؟ هل ميكنك مساعدتنا ؟ فأجاب الشابوما هو احلل ؟ هل ميكنك مساعدتنا ؟ فأجاب الشابوما هو احلل ؟ هل ميكنك مساعدتنا ؟ فأجاب الشابوما هو احلل ؟ هل ميكنك مساعدتنا ؟ فأجاب الشاب    ::::وجانوجانوجانوجانسأل الز سأل الز سأل الز سأل الز 
ورمس أالسف مالحمه عىل وuـي ورمس أالسف مالحمه عىل وuـي ورمس أالسف مالحمه عىل وuـي ورمس أالسف مالحمه عىل وuـي . . . . »»»»اكمل العدداكمل العدداكمل العدداكمل العدد««««ولكن تكررت مع لك مرة عبارة ولكن تكررت مع لك مرة عبارة ولكن تكررت مع لك مرة عبارة ولكن تكررت مع لك مرة عبارة .. .. .. .. يتصل ويتصل يتصل ويتصل يتصل ويتصل يتصل ويتصل     للللوظوظوظوظ....أالخرىأالخرىأالخرىأالخرى

ت ملدة دقيقة وبي* هام حيمالن ت ملدة دقيقة وبي* هام حيمالن ت ملدة دقيقة وبي* هام حيمالن ت ملدة دقيقة وبي* هام حيمالن ظال يف مصظال يف مصظال يف مصظال يف مص. . . . الربق والرعد ا|ي اكن يدوي وينري املاكن خارج الفندقالربق والرعد ا|ي اكن يدوي وينري املاكن خارج الفندقالربق والرعد ا|ي اكن يدوي وينري املاكن خارج الفندقالربق والرعد ا|ي اكن يدوي وينري املاكن خارج الفندقمع مع مع مع الزوجني، الزوجني، الزوجني، الزوجني، 
سـيدّي هل تسمحان وتقبالن قضاء الليM يف غرفيت اخلاصة سـيدّي هل تسمحان وتقبالن قضاء الليM يف غرفيت اخلاصة سـيدّي هل تسمحان وتقبالن قضاء الليM يف غرفيت اخلاصة سـيدّي هل تسمحان وتقبالن قضاء الليM يف غرفيت اخلاصة     ::::�درهام موظف Uسـتقبال�درهام موظف Uسـتقبال�درهام موظف Uسـتقبال�درهام موظف Uسـتقبالمتعلقاهتام الشخصية لالنرصاف، متعلقاهتام الشخصية لالنرصاف، متعلقاهتام الشخصية لالنرصاف، متعلقاهتام الشخصية لالنرصاف، 

 .. .. .. .. Mسـتقبال حىت الغد ، ولكن ال ميكنين أن أقبل أن خترجا بال ماكن لكام يف املدينة يف هذه الليU ميكن أن أبقى هنا يف Mسـتقبال حىت الغد ، ولكن ال ميكنين أن أقبل أن خترجا بال ماكن لكام يف املدينة يف هذه الليU ميكن أن أبقى هنا يف Mسـتقبال حىت الغد ، ولكن ال ميكنين أن أقبل أن خترجا بال ماكن لكام يف املدينة يف هذه الليU ميكن أن أبقى هنا يف Mسـتقبال حىت الغد ، ولكن ال ميكنين أن أقبل أن خترجا بال ماكن لكام يف املدينة يف هذه الليU ميكن أن أبقى هنا يف
هل تقبال النوم يف غرفيت اخلاصة ؟تردد الزوجان حلظة بي* اكن الشاب يعطهيام مفتاح جحرته ويطلب من هل تقبال النوم يف غرفيت اخلاصة ؟تردد الزوجان حلظة بي* اكن الشاب يعطهيام مفتاح جحرته ويطلب من هل تقبال النوم يف غرفيت اخلاصة ؟تردد الزوجان حلظة بي* اكن الشاب يعطهيام مفتاح جحرته ويطلب من هل تقبال النوم يف غرفيت اخلاصة ؟تردد الزوجان حلظة بي* اكن الشاب يعطهيام مفتاح جحرته ويطلب من ........    ....فةفةفةفةالعاصالعاصالعاصالعاص

قال الزوج ملوظف قال الزوج ملوظف قال الزوج ملوظف قال الزوج ملوظف ويف الصباح بعد أن حتسن الطقس، بي* اكن الزوجان ينرصفان، ويف الصباح بعد أن حتسن الطقس، بي* اكن الزوجان ينرصفان، ويف الصباح بعد أن حتسن الطقس، بي* اكن الزوجان ينرصفان، ويف الصباح بعد أن حتسن الطقس، بي* اكن الزوجان ينرصفان، . . . . العامل أن ينقل حقائهبام ٕالهياالعامل أن ينقل حقائهبام ٕالهياالعامل أن ينقل حقائهبام ٕالهياالعامل أن ينقل حقائهبام ٕالهيا
تقبال هنا؛ جيب عىل أالقل أن متت� وتدير أفضل وأخفم فندق تقبال هنا؛ جيب عىل أالقل أن متت� وتدير أفضل وأخفم فندق تقبال هنا؛ جيب عىل أالقل أن متت� وتدير أفضل وأخفم فندق تقبال هنا؛ جيب عىل أالقل أن متت� وتدير أفضل وأخفم فندق ٔاهيا الشاب ال يكفي ٔابدًا أن تعمل موظف اسـ ٔاهيا الشاب ال يكفي ٔابدًا أن تعمل موظف اسـ ٔاهيا الشاب ال يكفي ٔابدًا أن تعمل موظف اسـ ٔاهيا الشاب ال يكفي ٔابدًا أن تعمل موظف اسـ : : : : UسـتقبالUسـتقبالUسـتقبالUسـتقبال

مضت عدة سـنوات نيس ٔاثناءها الشاب مضت عدة سـنوات نيس ٔاثناءها الشاب مضت عدة سـنوات نيس ٔاثناءها الشاب مضت عدة سـنوات نيس ٔاثناءها الشاب ....أ¤ سأسافر االٓن وسأبين £ هذا الفندقأ¤ سأسافر االٓن وسأبين £ هذا الفندقأ¤ سأسافر االٓن وسأبين £ هذا الفندقأ¤ سأسافر االٓن وسأبين £ هذا الفندق    يف لك الوال¢ت املتحدة؛ بل يف العامليف لك الوال¢ت املتحدة؛ بل يف العامليف لك الوال¢ت املتحدة؛ بل يف العامليف لك الوال¢ت املتحدة؛ بل يف العامل
 Mأحداث هذه اللي Mأحداث هذه اللي Mأحداث هذه اللي Mة لزيوره يف ة لزيوره يف ة لزيوره يف ة لزيوره يف ولكن ذات صباح تلقى رسا» من هذا الرجل الغريب، ومع الرسا» تذكرة طريان ودعو ولكن ذات صباح تلقى رسا» من هذا الرجل الغريب، ومع الرسا» تذكرة طريان ودعو ولكن ذات صباح تلقى رسا» من هذا الرجل الغريب، ومع الرسا» تذكرة طريان ودعو ولكن ذات صباح تلقى رسا» من هذا الرجل الغريب، ومع الرسا» تذكرة طريان ودعو .. .. .. .. أحداث هذه اللي

وعندما وصل الشاب ٕاىل هناك، أخذه الرجل ٕاىل أرىق شوارع املدينة الكبرية، وهناك دخل به ٕاىل ٔاكرب وأخضم وعندما وصل الشاب ٕاىل هناك، أخذه الرجل ٕاىل أرىق شوارع املدينة الكبرية، وهناك دخل به ٕاىل ٔاكرب وأخضم وعندما وصل الشاب ٕاىل هناك، أخذه الرجل ٕاىل أرىق شوارع املدينة الكبرية، وهناك دخل به ٕاىل ٔاكرب وأخضم وعندما وصل الشاب ٕاىل هناك، أخذه الرجل ٕاىل أرىق شوارع املدينة الكبرية، وهناك دخل به ٕاىل ٔاكرب وأخضم . . . . نيويوركنيويوركنيويوركنيويورك
ويف الغرفة أجلسه ويف الغرفة أجلسه ويف الغرفة أجلسه ويف الغرفة أجلسه . . . . »»»»املدير العاماملدير العاماملدير العاماملدير العام««««مبىن رٔاته عيناه من قبل، ودخل به ٕاىل غرفة، مل يرها ٕاال يف أالحالم، ُكتب عىل �هبا مبىن رٔاته عيناه من قبل، ودخل به ٕاىل غرفة، مل يرها ٕاال يف أالحالم، ُكتب عىل �هبا مبىن رٔاته عيناه من قبل، ودخل به ٕاىل غرفة، مل يرها ٕاال يف أالحالم، ُكتب عىل �هبا مبىن رٔاته عيناه من قبل، ودخل به ٕاىل غرفة، مل يرها ٕاال يف أالحالم، ُكتب عىل �هبا 

اكن الشاب يف ذهول وهو ال اكن الشاب يف ذهول وهو ال اكن الشاب يف ذهول وهو ال اكن الشاب يف ذهول وهو ال .. .. .. .. » » » » املدير العاماملدير العاماملدير العاماملدير العام»»»»املكتب نُقشت الفتة رائعة حتمل امسه وأسفµ املكتب نُقشت الفتة رائعة حتمل امسه وأسفµ املكتب نُقشت الفتة رائعة حتمل امسه وأسفµ املكتب نُقشت الفتة رائعة حتمل امسه وأسفµ عىل الكريس، وأمامه عىل عىل الكريس، وأمامه عىل عىل الكريس، وأمامه عىل عىل الكريس، وأمامه عىل 
لقد لقد لقد لقد  .. .. .. ..    ٕانه الفندق ا|ي وعدتك بأنين سأبنيه £ٕانه الفندق ا|ي وعدتك بأنين سأبنيه £ٕانه الفندق ا|ي وعدتك بأنين سأبنيه £ٕانه الفندق ا|ي وعدتك بأنين سأبنيه £: : : : ما هذا ¢ سـيدي ؟ أجابه الرجل �تضاعما هذا ¢ سـيدي ؟ أجابه الرجل �تضاعما هذا ¢ سـيدي ؟ أجابه الرجل �تضاعما هذا ¢ سـيدي ؟ أجابه الرجل �تضاع    ::::سألسألسألسأل .. .. .. ..    يدري ماذا حيدثيدري ماذا حيدثيدري ماذا حيدثيدري ماذا حيدث

وعندها عرف الشاب وعندها عرف الشاب وعندها عرف الشاب وعندها عرف الشاب . . . . امل £ ولتديره بنفسكامل £ ولتديره بنفسكامل £ ولتديره بنفسكامل £ ولتديره بنفسكٔاعطيتين اختيارًا غرفتك اخلاصة، لهذا بنيت £ أمجل وأرىق فندق يف العٔاعطيتين اختيارًا غرفتك اخلاصة، لهذا بنيت £ أمجل وأرىق فندق يف العٔاعطيتين اختيارًا غرفتك اخلاصة، لهذا بنيت £ أمجل وأرىق فندق يف العٔاعطيتين اختيارًا غرفتك اخلاصة، لهذا بنيت £ أمجل وأرىق فندق يف الع
    ««««وا«روف اسـتور¢وا«روف اسـتور¢وا«روف اسـتور¢وا«روف اسـتور¢««««وهذا الفندق هو فندق وهذا الفندق هو فندق وهذا الفندق هو فندق وهذا الفندق هو فندق » » » » ولمي وا«روف اسـتور¢ولمي وا«روف اسـتور¢ولمي وا«روف اسـتور¢ولمي وا«روف اسـتور¢««««: : : : أن ُمحّدثه هو امللياردير الشهريأن ُمحّدثه هو امللياردير الشهريأن ُمحّدثه هو امللياردير الشهريأن ُمحّدثه هو امللياردير الشهري

ا|ي فتح غرفته اخلاصة للضيف الغريب، فوعده أن يبين ¿ أخفم فندق، ا|ي فتح غرفته اخلاصة للضيف الغريب، فوعده أن يبين ¿ أخفم فندق، ا|ي فتح غرفته اخلاصة للضيف الغريب، فوعده أن يبين ¿ أخفم فندق، ا|ي فتح غرفته اخلاصة للضيف الغريب، فوعده أن يبين ¿ أخفم فندق، ............بولت بولت بولت بولت . . . . وقد اكن هذا الشاب هو جورج سوقد اكن هذا الشاب هو جورج سوقد اكن هذا الشاب هو جورج سوقد اكن هذا الشاب هو جورج س
    ....فبناه وأعطاه ¿فبناه وأعطاه ¿فبناه وأعطاه ¿فبناه وأعطاه ¿

هل تنهبت للقرعات الرقيقة للضيف أالغىن من امللياردير ولمي وا«روف، ا|ي هل تنهبت للقرعات الرقيقة للضيف أالغىن من امللياردير ولمي وا«روف، ا|ي هل تنهبت للقرعات الرقيقة للضيف أالغىن من امللياردير ولمي وا«روف، ا|ي هل تنهبت للقرعات الرقيقة للضيف أالغىن من امللياردير ولمي وا«روف، ا|ي : : : : عزيزيت القارئةعزيزيت القارئةعزيزيت القارئةعزيزيت القارئة     .. .. .. ..القارئالقارئالقارئالقارئ    عزيزيعزيزيعزيزيعزيزي
        ). ). ). ). ٢٦:٢٣٢٦:٢٣٢٦:٢٣٢٦:٢٣أمثال أمثال أمثال أمثال ((((» » » » ¢ بين ٔاعطين قلبك¢ بين ٔاعطين قلبك¢ بين ٔاعطين قلبك¢ بين ٔاعطين قلبك    »»»»: : : :     يقرع منذ سـنوات عىل غرفتك اخلاصة؛ قلبك ؟ امسعه يقول £يقرع منذ سـنوات عىل غرفتك اخلاصة؛ قلبك ؟ امسعه يقول £يقرع منذ سـنوات عىل غرفتك اخلاصة؛ قلبك ؟ امسعه يقول £يقرع منذ سـنوات عىل غرفتك اخلاصة؛ قلبك ؟ امسعه يقول £

        ٕانه الضيف الساموي، ا|ي أىت من السامء ٕاىل هذه أالرضٕانه الضيف الساموي، ا|ي أىت من السامء ٕاىل هذه أالرضٕانه الضيف الساموي، ا|ي أىت من السامء ٕاىل هذه أالرضٕانه الضيف الساموي، ا|ي أىت من السامء ٕاىل هذه أالرض
رؤ¢ رؤ¢ رؤ¢ رؤ¢ ((((» » » » عىل الباب وأقرع ٕان مسع أحد صويت وفتح الباب أدخل ٕاليه وأتعىش معه وهو معيعىل الباب وأقرع ٕان مسع أحد صويت وفتح الباب أدخل ٕاليه وأتعىش معه وهو معيعىل الباب وأقرع ٕان مسع أحد صويت وفتح الباب أدخل ٕاليه وأتعىش معه وهو معيعىل الباب وأقرع ٕان مسع أحد صويت وفتح الباب أدخل ٕاليه وأتعىش معه وهو معيهاأنذا واقف هاأنذا واقف هاأنذا واقف هاأنذا واقف ««««

    ....قرارايتقرارايتقرارايتقرارايت     .. .. .. ..طموحايتطموحايتطموحايتطموحايت.. .. .. .. ٔاحاليم ٔاحاليم ٔاحاليم ٔاحاليم  .. .. .. ..أوقايت أوقايت أوقايت أوقايت .. .. .. .. حيايت حيايت حيايت حيايت  .. .. .. ..تقل غرفيت اخلاصة تقل غرفيت اخلاصة تقل غرفيت اخلاصة تقل غرفيت اخلاصة     الالالال            ).).).).٢٠:٣٢٠:٣٢٠:٣٢٠:٣
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ملعقة طعام زيت  ٢   ,ملعقة وربع صغيرة ملح، ملعقة صغيرة سكر ٢ ، كوب ماء،  أكواب دقيق٣ 
ربع ، ملعقة صغيرة بيكنج باودرو مpعق طعام نيدو بودرة ٦،   ملعقة طعام دقيق ذرة٢،  زيتون

  ،   صغيرة بصل بودرة ربع ملعقة، ملعقة صغيرة ثوم بودرة

 ملعقةصغيرة خميرة2
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نخلط الماء و السكر و الملح وزيت الزيتون و الخميرة في وعاء 
  متوسط إلى أن تتفاعل الخميرة

و جميع المكونات الجافة مع بعض ونخلط الجميع ونعجن جيدا 
دقائق إلى أن تتكون لدينا عجين طرية و لكن \  ١٠ -٨لمدة من 
دقيقة ثم  ٤٥اليد نغطيھا بقطعة قماش مبلولة قليp و نضعھا في مكان دافئ لمدة تلصق ب

المكونات نضع نقسمھا إلى ثpث كور متساوية ونفردھا على سطح مرشوش دقيق ثم 
شرائح من الزيتون  –لحم مفروم مع البصل ـ شرائح من الفراخ المسلوق ( المفضلة لديك

 ) شرائح فلفل أخضر رومى –جبنه شيدر  –زاريp جبنه مو –اWسود واWخضر مع مشروم 

�. من الممكن حفظ العجين في كيس بpستيكي ووضعھا في الثpجة لمدة أسبوع: ملحوظة  �
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وكان نذره للرب ھو . ذي نذر نذراً، وحزن جداً لتنفيذه،ھو يفتاح القاضي ال
إن دفعت بني عمون ليدي، فالخارج الذي يخرج من ابواب بيتي للقائي " 

عند رجوعي بالسpمة من عند بني عمون يكون للرب، وأصعده محرقة 
فكانت أبنته ھي التي خرجت للقائه بدفوف ورقص، . }٣١، ٣٠: ١١قض{

  .{٣٤: ١١ضق{وھي وحيدة 
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ة في حا�ت قد � تكون زيارة الطبيب ضروري

الصداع البسيطة ولكن ينصح بأخذ المشورة 
   : الطبية في الحا�ت التالية

 
 .حا�ت الصداع الحادة غير المعتادة •
إذا لم يشفى الصداع بتناول الع2جات  •

 .البسيطة
 .في حا�ت الصداع الشديد المتكرر •
  . إذا كان آ�م يزداد شدة عند المشي •
 . عن سقوط أو تلقي ضربة على الرأسإذا كان الصداع ناتج  •
إذا صاحب الصداع تشنج في العنق ، حرارة ،غثيان، قيء، خمول أو  •

  . تشويش
إذا كان ھناك ضعف عام ، تنميل في  •

اTطراف ، اضطرابات في الرؤية ، أو تغير في 
 .السلوك
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 حظك اليوم مع المسيح
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