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╝ 

اـريـ, وٕستًغ بف, وهق ادًُغ  احلّد هلل رب افًادغ, ٕحّده محد افنَّ

 بـــــتُ ـــــُُ ـــــر افـــــِه ـــــوع ظَ رُ ـــــْن ـــــمَ 

 

ة ـَ ا  َذَ

 

 

وفٔة  شخاء فِخدمات آجتامظٔةمجًٔة   ذـة جمّقظة ٓباز افدَّ

 

 

 ُخالصة ـتاب:

بًة 121 ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا  شٗآً وجقا
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 مٗفِّػ هذا افُتاب يُذب ظذ اإلشالم وادُسِّغ حتذير:

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا حاذا : 118شـ]. 32, 31صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

ؿ يُقٕقن ؿاسيـ ظـ إدراك اإليامن ـام يَقل افبًض, جيب تًّٔد إضٍال فٔس ُهْاك ّٕص ـتايب يّْع تًّٔد ( 1؟ ) رؽؿ أَّنَّ

ؿ دون ادًّقدية فـ يدخِقا مُِقت ( 2. )خقؾًا مـ مرضٓؿ ومقهتؿ ؾجٖة, بؾ يِزم تًّٔدهؿ ذم أؿرب وؿت ُُمُـ, إضٍال وأَّنَّ

ّقات إنَّ إضٍال يرثقن اخلىٔة اجلّدية مثؾ ( 3(. )5: 3(, )يق 16:  16. )مر فِخالص, بدون اشتثْاء, ِجّٔعؾٓل ضورية ف. افسَّ

ُِبار متاماً  ُخقل ذم ظٓد مع اهلل, وأنَّ افىٍِّؾ ـان ُُيتـ ذم افٔقم 4. )اف ( مـ افتَّنابف بغ اخلتان وادًّقدية. وـان اخِلتان ظالمة فِدُّ

 [(.13-11:  2)ـق  ن رمز فًِّّقديةواخِلتاافّثامـ مـ مٔالده, 

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا  ماذا ًْٕل بُِّة: 91شـ]. 6صــ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

سش رِسّ » س (. 9:  52)أم ش ٓ ُتبح بِِسّ ؽرك»( مثؾ ؿقفْا secret: ))أ( ادًْل آظتٔادي؟  ذم افُتاب ادَُدَّ )ب( وـؾ رء ُمَدَّ

ب خلائٍٔف( »1( ـام ذم أيات افّتافٔة: )Mystery = Sacrament: )وؽر مْيقر ش هذا افِسِّ افًئؿ( »2(. )14:  25)مز ش رِسّ افرَّ

ؾْا )اهلل( بِِسّ منٔئتف( »3(. )32:  25)أف  وبًّْل رمز أو  )ج((. 16:  3يت  1ش )ظئؿ هق رِسّ افتََّقي( »4(. )9:  1)أف ش ظرَّ

بًة مالئُة( »1( مثؾ: )Sign, Symbol: )إصارة أو ظالمة بًة افُقاـب افتل رأجت ..... وهل افسَّ ( 2(. )21:  1)رؤ ش رِسّ افسَّ

 [(.7:  2تس  2....ش )رِسّ أثؿ أن يًّؾ »

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ما هق : 92شـ]. 7, 6صــ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

ية ٓ ٕراها, هق اصىالح ـْز( ؟ وما هل دٓٓتف ؟ Sacramentش )افِسِّ افُْز» تًريػ ويْاهلا ادٗمـ , ُيًْك بف ًّٕة إهلٔف رِسِّ

ُدس َُ وح اف ية بًٍؾ افرُّ ة افِسِّ ظـ ضريؼ صِقات يرؾًٓا ـاهـ ذظل بىَس خاّص م, بىريَة رِسِّ يَّة ذم . ع وجقد مادَّ ِّ ّة افِسِّ وافًِّْ

ُدس ظع اددهقن بزيت ادرون, ضَس آظساف هل حمق اخلىايا بدم ادسٔح َُ وح اف ُِقل افرُّ وذم رِسّ إؾخرشتٔا , وذم رِسّ ادرون ذم ُح

يُ, هل حتقيؾ اخلُبز واخلّر إػ دم وجسد حََٔل فِّسٔح واج جًؾ افؼَّ هق ظّؾ . وذم تًريػ آخر: غ واحدًا .... إفخوذم رِسّ افزَّ

س بف يْال ادٗمـ ًّٕة ؽر مْيقرة ا افسٔد ادسٔح فُتنر فًّْة يّْحٓا فِّٗمـ, ُمَدَّ ٔة شَّْٓ مف: )أو ظالمة حسِّ ٔة( 1, وؿقا , إصارة حسِّ

ّة ادقظقد هبا مـ افسٔد ادسٔح( 3, )ذع إهلل( 2) ل افًِّْ ة حَتقُّ  [.ُؿقَّ

بًة,  121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ر ُتًاد]. 8, 7صــ -اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا , بًض إرسا

ِِسّ مسحة ادرىض د ابًْا هلل, وافُْٓقت, وادرون, وبًوٓا ٓ ُيًاد ـادًّقدية, ورِسّ افتَّقبة, ـَ َّّ ًَ وبادرون . ؾبادًّقدية يهر ادُ

اموي, وبافُْٓقت يهر خادمًا فُِاهـ إظيؿ.  [يهر ُجْديًا فِِّؽ افسَّ
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بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا وط : 93شـ]. 8صــ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا ما هل ُذُ

شة ؟ ر افُْٔسة ادَُدَّ وط هل: إلمتام  إمتام ـّؾ رِسّ مـ أرسا ة ُمالئّة فِِسِّ ـّؾ رِسّ ثالثة ُذُ , ـاحاء فًِّّقدية, واخلُبز واخلّر )أ( مادَّ

ـة .... إفخ.  د: ؿإقٕٔاً ( مرشقم) )ب( ـاهـ ُمؼضـفِِسّ افؼَّ َّّ ً ُّ , وـِامت افُاهـ, ـَقفف فِ َّْٔة, فتَديس افِسِّ , بًبارات ُمً

ُدس» َُ وح اف دك باشؿ أب وآبـ وافرُّ ِّّ  [ش.ُأظ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا هؾ تتٖثَّر : 99شـ]. 13صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

 وٓ صالحف, إنَّ ِصّحة افِسِّ ٓ تَتيض هلا إيامن اخلادم»؟ يَقل إرصٔدياـقن حبٔب جرجس:  ؾاظِٔة افِسِّ بسرة اخلادم افذي ُيامرشف

ة افِسِّ  -جقده ذم حافة ًّٕة أي و - َِِّة بخادمف( ؾاظِٔتف) ؾ٘نَّ ُؿقَّ ّة افتل مُتْح بف فٔست ُمتً وٓ ُمتقؿٍِّة (, إشَػ أو افُاهـ) وافًِّْ

ِِّهْا يسقع ادسٔح, ظع اشتحَاؿف ّة, بؾ باشتحَاق وإرادة خُم ن ؾادٔاه احلِقة خترج مـ افّساؿٔة حتل وفق ـان احلٔقا ) افذي يّْح افًِّْ

د افذي ُيديرها ؽر شِٔؿ ِّّ ُدس وٕار»(, وؿد ـان يسقع ُيً َُ د بٍْسف, بؾ ظـ 23: 1(, )يق 11:  3)مت ش بافروح اف ِّّ (, مع أنَّف مل ُيً

ل(, »2:  4ضريؼ تالمٔذه )يق  ِّّ ؼ مـ صالح اخلادم أو (. 7:  3ـق  1ش )وفٔس افٌارس صٔئًا وٓ افّساؿل, بؾ اهلل ُيْ َُّ وٓ ُيُّـ افتَّح

ِِّص ! وـان هيقذا اإلشخريقضل ُيبؼِّ ٕنَّف ُحُؿ طاهري وؽر شِٔؿ) ادهؾس (. وؿد ـان بًِام خاضئ ومع ذفؽ تْبٖ ظـ جملء ادُخ

َؿ ظِٔف  ُِ ًب, ثؿ ب٘يًاذ مْف ُح باخلالص, وـان ؿٔاؾا رئٔسًا فُِْٓة, وـان طاحًا وؽر حُٔؿ, ومع ذفؽ تْبٖ ظـ مقت يسقع ظـ افنَّ

ِب !  [بافهَّ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ر : 94شـ]. 8صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا ما هل أرسا

بًة ؟ ر افُْٔسة شبًة فدي افُْائس افتََِّٔديةوما ؾائدة ـّؾ مْٓا ؟  افُْٔسة افسَّ (. وهق ظدد ـامؾ إرثقذـسٔة وافُاثقفُٔٔة) أرسا

وحٔة, ـام ُؿِْا. وُمقاؾؼ حا مارتـ » ؾَد ؿبؾ, بؾ اختٍِت ؾٔام تَبِف مْٓا, ومل تٖخذ افىَّقائػ افزوتستإتٔة هبذا افًددجات اإلٕسان افرُّ

باين, ادًّقديةش فقثر َِّده افزوتستإت ادًُاسون( 226صـش شبل بابؾ»)ـام جاء ذم ـتابف  وافًناء افرَّ  [.وؿ

بًة شٗآً  121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ما افٍرق : 96شـ]. 11, 11صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة وجقا

شة ر ادَُدَّ شة؟  بغ رأي افُْائس افتََِّٔدية وؽر افتََِّٔدية ذم إرسا ر ادَُدَّ  تري افُْائس إرثقذـسٔة وافُاثقفُٔٔة أنَّ إرسا

بًة» ّة(, ) هل أدوات ذم يدي اهللش افسَّ ُدس خلدمة افبؼمـ وشائط افًِّْ َُ وح اف ٍُقس ادٗمْة يستخدمٓا افرُّ ؿ ظع افُّْ , وئٍض بافًِّْ

ً وطالا فِخرات افًتٔدة,  ر افًٓد افَديؿ )بافؼيًة ادقشقية( افتل ـإت رمزا  11)ظب ش ذم افًٓد اجلديد»افتل تْاهلا, بخالف أرسا

ية داخِٔةوتيٓر ؾاظِٔة ا(. 19:  7, 9-14:  9, 1:  ُدس ذم إمتامٓا بىريَة رِسّ َُ وح اف يت, ؾِٔس فِّٔاه. فرُّ  - أو فقضع افٔد, أو فِزَّ

س - وؽرها ة ذم ذاهتا فِتَّىٓر وافتََّديس فٍَِّْ ة ادسٔح ُؿقَّ قَّ َُ , مثؾ افىِّغ افذي ضع بف افسٔد ادسٔح ظّْٔل إظّك, وـان إبهاره ب

شام) شام, س بف وحده تتّؿ ادْاطر اجلِّٔةؾِٔ, وهل وشائؾ ـافَِؿ بٔد افرَّ َّٕام بٔد افرَّ ر افُْٔسة(. وإ  - ويري بًض افزوتستإت أنَّ أرسا

ة قس بهٍة ظامَّ َُ ر ادًّقدية فٔست ِشقى وشِٔة فتَقية اإليامن - أو افىُّ . وفُـ افُْٔسة إوػ اظتادت أن متْح إضٍال أرسا

ئدها ؟ وٓ يًرؾقن ما هق اإليامن ؟  ؿ ٓ ُيدرـقن مًْاها ومٌزاها أو ؾقا ُر, ؾام ؾائدهتا هلؿ, إذ أَّنَّ وافقاؿع أنَّ إرسار وادرون وافنُّ
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ا ادسٔحل, », ـام ؿال ذهبّل افٍؿ: ٓزمة فِجسد ط, مـ اجلسد فق ـْت ظارياً أهيُّ ً , فُإت ظىايا اهلل مُتْح فؽ ظع هذا افَّّْ وفُـ ٕيرا

ّٓ بافًَؾ, ٕنَّ ٍٕسؽ ُمتَِّحدة بجسدك م فؽ بًالمات حمسقشة ما ٓ ُيدرك إ  [ش.ؾِزم أنَّ اهلل ُيَدِّ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ر ]. 9صـ -ة , اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّ شٗآً وجقا ومـ ؾقائد أرسا

ا ٓزمة فُّؾ مٗمـ د وهبا ُيقفد اإلٕسان وٓدة جديدة مـ ؾقق: )أ( رِسّ ادًّقديةـام يع:  افُْٔسة أَّنَّ هـ ودُمدِّ وح, وُتْر افذِّ , باحاء وافرُّ

ّر,  ية وافًٍِٔةافوَّ ُس مـ اخلىايا اجلدِّ ر افٍَّْ وحٔة اجلديدة. افتَّثبٔت ذم ادسٔح)ب( وبادرون ُيْال (. 47:  2)أع  وتتزَّ , وذم احلٔاة افرُّ

اد بادسٔح ى بآحتِّ وح. 35:  6)يق  )ج( وبإؾخرشتٔا يتٌذَّ س مـ ( آظساف) )د( رِسّ افتَّقبة(, وهق ؿقت ضوري فِرُّ فنٍاء افٍَّْ

وحٔة افّْادمة ظـ اخلىٔة وٕقال احلّؾ مْٓا وحٔة)ـه( وذم رِسّ ادسحة يْا. إمراض افرُّ ٍاء مـ إمراض اجلسدية وافرُّ , ل ادريض افنِّ

روُترؾع افتَّجربة ظْف.  جية تَقم , فتجديد رظٔتف. )و( وذم رِسّ افُْٓقت يْال اخلادم مقهبة آشتحَاق خلدمة إرسا )ز( وذم رِسّ افزِّ

شة ؿ ذم إص حٔاة زوجٔة ذيٍة وُمَدَّ س( وهذا افِسِّ ُئٍد ذم )وؿد ٓ حيتاجف افذيـ ئًنقن بتقفٔغ, وفَُّْٓ ؾ ثّرة هلذا افِسِّ ادَُدَّ

ٕس )تؽ  رية وحٍظ اجلسد مـ افدَّ ايب.26:  1بَاء افذُّ  فثقرة اجلسد افسُّ
ٍ
 [( ـدواء

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا هؾ ُهْاك : 116شـ]. 21صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

وؿال أجوًا: ش. مـ آمـ واظتّد خِص: »أوضح رّب ادجد ضورة ادًّقدية فِخالص بَقفف؟  م فًِّّقدية ادسٔحٔة فِخالصُفُزو

ّقات» وح ٓ يَدر أن يدخؾ مُِقت افسَّ أخٔس اخلالص بدم ادسٔح »(. إذا شٖل أحدهؿ 3)يق ش إن ـان أحٌد ٓ ُيقفد مـ احاء وافرُّ

د أنَّ اخلالص بدم افٍادي وحده, ش. ؟! ِـّ , إذا ٕٗمـ أنَّف مات بدياًل ظّْا, ادقت وفُـ ٕحُهؾ ظع اشتحَاق دم ادسٔح بادًّقديةٕٗ

وهلذا (. 12:  2)ـق ش أجوا ُأِؿُّتؿ مًف مدؾقٕغ مًف ذم ادًّقدية, افتل ؾٔٓا»افذي ـان حمُقمًا بف ظِْٔا, ـام ؿال افرشقل بقفس: 

وس دُّ َُ ِِّص ذم افَز, ٌٕىس ذم ُجرن ادًّقدية ثالث مّرات باشؿ افّثاُفقث اف  [.وظذ ِمثال ثالثة أجام افتل ُدؾـ ؾٔٓا ادُخ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا هؾ يتّؿ : 111شـ]. 26, 25ـص -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

ش باحاء ؾَط ًِامد بافتٌَّىٔس أم بافرَّ ًِامد يتّؿ بافتٌَّىٔس؟  اف إنَّ ـِّة . بدفٔؾ وجقد ُجرن ادًّقدية ذم افُْائس افَديّة, ـان اف

ش(, Dipping = Immersion) افتٌَّىٔس: تًْل حرؾٔاا( Baptisma) ادًّقدية ذم افٔقٕإٔة ـام (, ngSprinkli) وفٔس بافرَّ

ّحا », ـَقل افُتاب: إنَّ افسٔد ادسٔح اظتّد بافتٌَّىٔس ذم ادٔاه(. 13وإحرؾت إفٔف افُْٔسة افٌربٔة ُمْذ ق ) تًٍِف افىَّقائػ ادُحَدثة

ُشؾ ما ّٕهف: 16:  3)مت ش اظتّد صًد فِقؿت مـ احاء ؾ شٍر أظامل افرُّ , ؾْزل ـالمها )= ؾِبُّس واخليّص احلبق(»(. وُيسجِّ

دهؿ. وّحا صًد مـ احاء ... إفخ َّّ د افَادمغ إفٔف ذم َّنر إردن(. 39, 38:  8)أع ش ؾً َّّ ؾِق ـإت ادًّقدية , إنَّ يقحْا ادًّدان ظ

ر ة حاجة إػ وجقده بجقار افَّْٓ َّّ ش ما ـإت ث ٍُِؽ, ُظُبقر افبحر إمحبافرَّ مزية فًِّّقدية: ـافىُّقؾان, اف ر ... . مـ افتَّنبٔٓات افرَّ

ُشؾ ظـ ادًّقدية:  (, ؾٓق ُؽسؾ وفٔس 5: 3)يت ش وُؽْسؾ ادٔالد افثاين(, »5-3:  6)رو ش ُدؾّْا مًف بادًّقدية»إفخ. ومـ أؿقال افرُّ

ش حديثاً شُب أو رّش.  ُب وافرَّ ( ُجرن) بدفٔؾ وجقد أحقاض, وهق مل حيدث ؿديامً , بدأت افُْٔسة افٌربٔة افتًَّّٔد بافسَّ
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ش ذم ُطُروف (. 1972, وؿد صاهدها افُاتب ٍٕسف ُهْاك )ذم ـْائس روما افَديّةفًِّّقديات  ومع ذفؽ ـإت افُْٔسة تسّح بافرَّ

ة بادريض وادًَُديـ  [.افذيـ ٓ ُيُّـ ظامدهؿ بافتٌَّىٔس, اشتثْائٔة خاصَّ

بًة,  121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا باشؿ مـ يتّؿ : 112شـ]. 27صـ -مُتبة ادحبَّة  اجلزء افثاين,شٗآً وجقا

ًِامد ؟ وما مًْل س( أو افىٍِّؾ) يتّؿ تًّٔد ادٗمـ اجلديد؟ ش آظتامد باشؿ ادسٔح» اف ب ٍٕسف )مت باشؿ افّثاُفقث ادَُدَّ , ـىِب افرَّ

يس ـزيإقس بىريرك ؿرضاجْة افنَّ 19:  28 ُشؾ, وـام ؿال افَدِّ ب ذاتف أوص بٖن ًٕتّد باشؿ »ٓٔد: (, وـام جاء بَقإغ افرُّ إنَّ افرَّ

ا باشؿ ادسٔح)أثْاشٔقس(, ش أنَّ افُامل ذم افّثاُفقث»(, ـام 73)رشافة ش افّثاُفقث إؿدس بجِّتف  أو, أّما إذا ورد ظـ ادًّقدية بَّٖنَّ

د(, 16:  8, 32:  2)أع ش ذم ادسٔح يسقع» َّّ د ؿد تً َّّ بؾ أن ًٕتّد بادًّقدية , باشؿ افّثاُفقث إؿدس ؾال ُيَهد مْٓا ٍٕل أنَّ ادًُ

ِِّص سٓا ورشّٓا ربْا يسقع ادُخ يس إؾِقجٔقس )افتل أشَّ إنَّ آظتامد بٔسقع ادسٔح هق آظتامد حسب (: »eulogius, ـام ؿال افَدِّ

حٔح, وصّٔة يسقع ُدس, وتسِّٔف افهَّ َُ وح اف يس باشِٔٔقس وهق ٍٕس ادًْل ش. أظْل باشؿ أب وآبـ وافرُّ افذي ذـره افَدِّ

ُدس ؾهؾ  َُ وح اف  [(.15)بافرُّ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا مـ فف حؼ : 114شـ]. 28صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

ًِامد مغ فِِسّ اف ُشؾ؟  تًّٔد ادُتَدِّ ب هذا احلّؼ فِرُّ ُشؾ إػ ُخٍِائٓؿ (, 16:  16(, )مر 19:  28)مت  أظِـ افرَّ وإتَؾ مـ افرُّ

ًب ادسٔحل. افَساوشة اممسة, أظىك هذا احلّؼ فُِْٓة, وّحا زادت افُْائس وـُثر افنَّ (, ـام جاء ذم Deacons) وأن ُيًاوَّنؿ افنَّ

ٓٔد )ٕحق يس أؽْاضٔقس إنىاـل افنَّ ُشقفٔة. وهق ما ذـره افَدِّ م( ذم رشافة فف إػ صًب أزمر. وؿال افًاّلمة 111 افَقإغ افرَّ

ِىة ذم تُقيـ ادًّقدية مُْقضة بإشَػ»ترتِٔإقس:  اممسة, إنَّ افسُّ يس أبٍٔإٔقس أشَػ ش. ثّؿ باخلُُهقص مع افنَّ وؿال افَدِّ

ر»م(: 5ُؿزص ) ا مـ إرسا اممسة رِسا ؿ افنَّ ِّّ َّٕف حسب افِّْيام افُْز ٓ ُيت بًة إ ؿ ُيدمقن(. )افسَّ ذم خدمة ( ُمنارـقن) وفَُّْٓ

ر دوا»(. ؽر أنَّف ؿال: 89)ضّد اهلرضَات, ش إرسا ِّّ ورة ُيسّح فًِِامٕٔغ أجوًا أن ُيً َّٕف حْٔام تدظق افَّضَّ (. 89)ضّد اهلرضَات, ش إ

ديدة بافّذهاب بف, مثؾ إذاف افىٍِّؾ ظع ادقت وفُـ ٓ ُيسّح . ًّٔده بافُْٔسةبت - مع إهؾ - وٓ تسّح حافتف ادرضٔة افنَّ

ر) فِِّْساء بافتًَّّٔد يس أبٍٔإٔقس: وٓ إمتام باؿل إرسا حا تَبَّؾ ربْا يسقع ادسٔح , فق ـان افتًَّّٔد مسّقحًا بف فِِّْساء»( ـام ؿال افَدِّ

ِّٔة افَداشة, ادًّقدية مـ يقحْا ادًّدان ُُ يسة مريؿ اف  [ش.بؾ مـ أّمف افَدِّ

بًة 121 إشُْدر: مٔخائٔؾ مُز ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ما هل : 115شـ]. 29صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

ًِامد م فِ بار( ؟  واجبات ادُتَدِّ ُِ ِِّص فف)مـ اف ب يسقع ـٍادي وخُم )ب( آظساف هبذا (. 31:  16(, )أع 16:  16)مر  )أ( اإليامن بافرَّ

ـ. أّما بافِّْسبة 19:  3, 38:  2)أع  )ج( افتَّقبة وافَّْدم ظع اخلىايا افّسابَة. ظِْٔاا وسحياً اإليامن اظساؾا  (.وهذا بافِّْسبة فُبار افسِّ

قمقن بتًِّٔٓؿ مبادئ اإليامن ادسٔحل.  َُ ؿ َشَٔ ون أَّنَّ دوا ظذ إيامن وافَدهيؿ )أو اإلصبغ( افذيـ ُيَرُّ َّّ ًُٔ ٌار ؾ أنَّ  )د( بامفألضٍال افهِّ

د(, 8:  3يق  1) ابـ اهلل جاء فَْٔض أظامل إبِٔس ِّ ٔىان( افُبر) فذا جيب ظع ادًَُت د بٖن يسك أن جيحد افنَّ َّٓ , ويرؾض أظامفف, ويتً
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ل إػ ؽرها, وإن ـان يًّؾ بحرؾة ؽر ُمْاشبة فف ـّٗمـأباضٔؾ افًامل وأظامل إبِٔس ) د هذا آ(. يتحقَّ َّّ ظساف ويْبٌل أن يتِقا ادًُ

د, ظِْاً  ِّ ٍَّؾ برظايتف روحٔاً , أو اإلصبغ, أو أم افىٍِّؾ ادًَُت  [.افذي شٔتُ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ـإت افُْٔسة إوػ ]. 31صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

ًِامد , وـان ذفؽ يتّؿ ظادًة ذم أحد افتَّْاصر, حتل ينسـقا ذم أشبقع أٓم. ًد ظامدهؿوُتراؿبٓؿ روحًٔا ب, ُتتِّذ ادَُبِغ ظع اف

ِقن ذم افُْٔسة افَبىٔة بسجّؾ (, catechumensش )اَدقظقطغ»ويدخِقن افُْٔسة فِتَّْاول. وؿد أشّتٓؿ افُْٔسة  وـإقا يسجَّ

ًِامد حغ فِ َاوي ثّؿ حيٍيقن ؿقإغ اإليامن اف(, syndicates) ادُرصَّ )ؿافت  أمام إشَػ, ويتِقٕف ظـ طٓر ؿِب جٓاراً , م325ِّْٔ

دون فِٔة ظٔد افَٔامة(.  َّّ ؿ ـإقا ُيً ِقن ذم شجّؾ بًض ادهادر إَّنَّ جقا ذم افتًَِّٔؿ enlightenش )ادُستْريـ» ثّؿ ُيسجَّ (, وأن يتدرَّ

وحل.  ٔىانوخالل ُُمارشة ضَس ادًّقدية فِّقظقطغ يتّؿ جحد وافّّْق افرُّ ح (, renunciation of devil) افنَّ إذ يتَّجف ادُرصَّ

ًِامد ٕحق افٌرب ق. وُيًِـ رؾوف إلبِٔس وأظامفف وظبادتف(, رمز افيُِّّة) فِ ويتِق ؿإقن (, رمز افُّْقر واحلٔاة) ثّؿ يتَّجف ٕحق افؼَّ

يت, ثؿ ُيِع مالبسف, اإليامن ثّؿ ُيٌىِّس افَّس . وُيًِـ إيامٕف بادسٔح(, font) قديةثّؿ يْزل جلُرن ادًّ(, exorcism) وُيدهـ بافزَّ

ًِامد, راشف ذم احاء ثالثة مّرات دون ظع إيامن وافدهيؿ. تافًٔا فف صٌٔة اف َّّ دون أمام افُْٔسة , وـان إضٍال ُيً َّٓ أو إصابغ افذيـ يتً

ـّ افثإٔة ظؼ ٕب اظسافبتًِّٔف مبادئ اإليامن ِِّّقٕف ذم ِش ٔاا بًد ذفؽ. , حتك ُيس  [حُٔؿ, يتقػ ؿٔادهتؿ روح

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ُؿّداس » ثّؿ ُيهعِّ ]. 43, 42صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

ِٔبثالث َٕاط بّثال ش درونا» ثّؿ يسُب مـ دهـ ادسحة, مـ افُتاب اخلاّص بذفؽش ادًّقدية , ويرصؿ احاء باشؿ افّثاُفقث, افهَّ

د ِّ يس باشِٔٔقس )ؿإقن فتَديس احاء وتُريس ادًّقدية وتَديس جسد ادًَُت يس بىرس ذم رشافتف, وافَدِّ , ـام أمر بذفؽ افَدِّ

ع: 325(, وأجَّده آباء ادجّع ادسُقين إول ذم َٕٔة 115 ٍَّ ّْا ٕرصؿ بًض أظواء  إذا»م. ويَقل إشَػ إنبا شاويرس ابـ ادَُ ـُ

س د, فتْتٍع بًض إظواء افّياهرة, اجلسد بادرون ادَُدَّ َّّ شف , ؾال مإع فسُب ُجزء مْف ظذ احاء ٍٕسف افذي يٌىس ؾٔف ادًُ فَُٔدِّ

ِّف َِّحـ, ش. وتْتٍع شائر إظواء, ـ , مع ٕسان افًتٔؼ افٍاشدإصارًة إػ خًِف اإل, ويْزع ثٔاب افىٍِّؾثّؿ يتِق افُاهـ بًض ادزامر باف

:  4)أف  وأنَّف شِٔبس ثقب اإلٕسان اجلديد ادخِقق بحسب اهلل ذم افِزّ وؿداشة احلّؼ (, 22:  4أظامفف وـّؾ ؽروره وضالفف )أف 

ُِٕزَظت ظْف ثٔابف(, 24 ا ُتنر فثٔاب28:  27)مت  وإصارة إػ أنَّ افٍادي ظْد مقتف  ك ادالبس ٕحق افٌرب, َّٕنَّ ََّ اخلىٔة ؾُتَِك  ( وتِ

امشة ظِّٔة تٌىٔس ادىِقب ظامدها ذم ُجرن ادًّقدية بًد ُخُروج ادقجديـ, وذم حافة تًّٔد شِّٔدة أو إٓسةٕحق افيُِّّة.   [.حتَّض افنَّ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا هؾ : 121شـ]. 36, 35صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

وفُـ ُتًاد , )ٓ ُيُّـ إظادة ادًّقدية افَإقٕٔة افتل يَقم هبا ـاهـ ذظل؟  ُيُّـ إظادة ادًّقدية افَإقٕٔة بًد ترك اإليامن وافًقدة

قبة وٓ ُتًاد وادُرتّد افًائد ُيامرس فف ضَس افتَّ (, ٕنَّف ٓ ُيًسف هبا ذم افُْٔسة ادكية, وافىَّقائػ افٌر تَِٔدية, مًّقدية اهلراضَة

ظٔة ا مثال مقت ادسٔح ودؾْف وؿٔامتف. وظدم إظادة ادًّقدية افَإقٕٔة يرجع إػ ما يع: )أ( مًّقديتف افؼَّ ة . َّٕنَّ وادسٔح مات مرَّ

ا وٓدة روحٔة(. )ب( 12:  2(, )ـق 4:  6)رو  واحدة ؾَط ة واحدة. َّٕنَّ ا ت(. )ج( 5:  3)يق  واإلٕسان ُيقفد مرَّ ِّدَّٕنَّ  ىبع ذم ادًَُت
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( يبَل وٓ ُيستٖصؾ ضقال ظّرهش, ِختامً ٓ ُيّحل» ة )صُؾ ُمًغَّ فديـ يٖخذ ادرء ُصقرة وهٔئة خاصَّ , إذ أنَّف بادٔالد اجلسدي مـ افقا

ُشؾ, ك  وحل يٖخذ رشامً ٓ يزول )أومر افرُّ ذم تُرار زظؿ افبًض أنَّ (. )د( 16, ؾهؾ 3ظِٔٓا مدي حٔاتف, ـذفؽ ذم مٔالده افرُّ

ًِامد تىٓراً فِخىايا د ظِٔف بَقل افرشقل بقفس, اف اموية, : »وهق ما يتّؿ افرَّ دوا(, وذاؿقا ادقهبة افسَّ َّّ ه )تً ٕنَّ افذيـ اشتْروا مرَّ

ُدس ...  َُ وح اف ص مٔخائٔؾ مْٔا( أي إظادة تًّٔدهؿ) ٓ ُيُّـ دمديدهؿ, وشَىقا وصاروا ُذـاء افرُّ ُّّ َُ ُهؿ  إذ, حسب تٍسر اف

ـام أنَّف ؽر ُُمُـ أن , ؿد ُدؾّْا مًف فًِّّقدية فِّقت»(. )ـه( وؿال ذهبّل افٍؿ: 4:  6)ظب  شَيْهِِبقن ٕنٍسٓؿ ابـ اهلل ثإٔة وينٓروٕف

ة ثإٔة ة واحدة أن يتَبَّؾ مًّقدية ثإٔة, ُيهِب ادسٔح مرَّ (. )و( ظع رشافة افًزإٔغ 3:  11)مَافة ش هُذا ٓ يَدر مـ اظتّد مرَّ

ياين:  يؿ افِسُّ يس مار أؾرا ة واحدة»وؿال افَدِّ روا بّٔاه ادًّقدية خىايا افىَّبًٔة افبؼية مرَّ ِّٓ ب أوص تالمٔذه بٖن ُيى )ـتاب ش إنَّ افرَّ

َّٕف 9:  4اإليامن  ص صِٔب شقريال إ ُّّ َُ د أم ٓجيب أن يتّؿ إظادة افتًَّّٔد ذم حافة ظدم مًرؾة إن ـان اإلٕسا(. هذا ويذـر اف َّّ , ن ؿد تً

د فدى افىَّقائػ ادُحدثة َّّ ًِامد فٔس فف ـْٓقت رشقيل )ذظل(. أو أنَّف ؿد تً  [ظذ أشاس أنَّ افذي مارس فف اف

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا َزَظَؿ افبًض أنَّ تُرار ]. 51صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

 ًِ د ظِٔف بَقل افرشقل بقفس, امد تىٌٓر فِخىايااف اموية, : »وهق ما يتّؿ افرَّ دوا(, وذاؿقا ادقهبة افسَّ ّّ ة )تً بٖنَّ افذيـ اشتْروا مرَّ

 , ُدس ... وشَىقا َُ وح اف ص مٔخائٔؾ مْٔا(, أي إظادة تًّٔدهؿ) ٓ ُيُّـ دمديدهؿوصاروا ُذـاء افرُّ ُّّ َُ إذ ُهؿ , حسب تٍسر اف

 [(.4:  6)ظب ش نٍسٓؿ ابـ اهلل ثإٔة وينٓروٕفيهِبقن ٕ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا هؾ : 122شـ]. 38, 37صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

إن أمُـ بآخة أو جٓاز ) ل ماء إفٔفُهْاك بدظة ـاثقفُٔٔة ُتقجب تًّٔد اجلْغ ب٘يها؟  جيقز تًّٔد اجلْغ وهق مل يزل بًد ذم بىـ أّمف

ُشقيلّ . بحٔث يّّسف احاء ذم رحؿ أّمف(, ضبِّل س أو افتََِّٔد افرَّ . وترؾوف افُْٔسة افَبىٔة إرثقذـسٔة, وهق أمر مل يذـره افُتاب ادَُدَّ

ة افقثْٔة احلبذ تستْر بادًّقدية )متل آمْت( ومتل أرادت, » ا ٓ ُتنارك ؾادرأ مـ  6)ؿإقن ش ذم هذا إمر( = اجلْغ) افىٍِّؾوفَُّْٓ

 [م(.375ؿقإغ جمّع ؿٔكية اجلديدة شْة 

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا أخسْا ٕٗمـ : 131شـ]. 47صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

ؽؿ مـ ـّؾ هذا افتَّجديدؾِامذا ُُي , أنَّ اإلٕسان يْال دمديدًا بًد ادًّقدية ؟ يَقل ؿداشة افبابا صْقدة افثافث ردًا ظذ  ىئ بًدها, ظع افرَّ

ٗال:  ُدس ظع داود وصّنقن, ٓ يقجد إٕسإًا مًهقماً »افسُّ َُ وح اف ُدس خىٖمها, وؿد حّؾ افرُّ َُ وح اف , 13:  16صؿ 1) ومل يّْع افرُّ

مع افًِؿ بٖنَّ ضبًٔتف متٔؾ , ذم ادًّقدية ٓ يًْل أنَّ اإلٕسان ٓ ُُيىئ بًدهاؾافتَّجديد (. 19:  16, 16:  14, ؿض 11:  24صؿ 2

ًَِِّّٔة يُقن ذم إبدية. واخلىٖ ظارض, فِِزّ  ـُ يؼ ُُيىئ شبع مّرات ويَقم», أّما ُهْا: أّما ظدم اخلىٖ  دِّ ومع ذفؽ (, 16:  24)أم ش ؾافهِّ

يًَا ٕنَّ افِزّ هق ؿاظدتف إشاشٔ قط أمٌر ظارٌض , ةًٕتزه صدِّ َُ ر مْف بافتَّقبة, بْٔام افسُّ َّٓ  [ش.يَع ؾٔف ويتى
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تُب ُُ   www.alta3b.wordpress.com/books/juice صٍحة َظِهر اف

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ما هل أنقاع : 132شـ]. 38صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

ًِامد وادرون يقت ادُستخدمة ذم ضَّز اف يت افّساذج؟  افزُّ , وُينبف زيت افَْديؾ )ذم أي ؽر ادُواف إفٔف زيت آخر, = افًادي )أ( افزَّ

يقت إخرىرِسّ مسحة ادرىض(,  ك هُذا فتُّّٔزه ظـ افزُّ َّّ دة, وُيس س داُمرشات حُمدَّ وَيدِهـ بف افُاهـ ادقظقطغ ظْد , افتل ُتُرَّ

َرح. ِظامدهؿ ٍَ د, وهق مـ بَايا ضبخ زيت ادرون, أو افبٓجة )ب( زيت افٌافٔالون: ويًْل هبذا آشؿ افٔقٕاين زيت اف َّّ , وُيدهـ بف ادًُ

ٔىان س ُيستخدم فِِسّ افتَّثبٔت(, Myron = Oil) )ج( زيت ادرون. ظْد ُُمارشة ضَس جحد افنَّ شة) وهق زيت ُمَدَّ (, ادسحة ادَُدَّ

د بًد افتٌَّىٔس ذم ُجرن ادًّقدية َّّ  [.فتَديس احاء, مْف ذم ماء ادًّقدية ثالث مّراتوُيسُب بوع ؿىرات , وُيدهـ بف ادًُ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ما هق تاريخ : 133شـ]. 49صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

س س؟  ظّؾ ادرون ادَُدَّ ُشؾ إضٓار بٖنٍسٓؿ زيت ادرون ادَُدَّ ِِّص إذ أخذوا, صْع افرُّ , إضٔاب افتل ـإت ظع جسد ادُخ

ٔة ـبرة ّّ ؾـ افٔٓقدي ُما أحَّضه يقشػ افّرامل ؤَٕقديّقس وافِّْسقة,  وـإت ـ , صٍْاً  31حقايل , وأضٔاب أخريحسب ظادة افدَّ

ِِّص اإلهلٔة افّىاهرة ظقها ظعوـإت خمِقضة بدماء ادُخ شقها ووزَّ يتقن افََّْل, وؿدَّ ُشؾ ك , وخِىقها بزيت افزَّ  افُْائس, )أوامر افرُّ

ديـ حديثاً ش ادرون» دْح بقاشىة رِسَ (, 32, ف 6 َّّ ً ُّ ُدس فِ َُ وح اف  [.وأحَّض مار مرؿس افرشقل ُجزًء مْٓا إػ مك, مقاهب افرُّ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ـر ]. 51صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا ومـ اجلدير بافذِّ

اممسة دس زيت ادرون ون فًّؾ رِسّ ادسحة, إٓ إشاؿٍة وافُْٓة ؾَط, أنَّف ٓ حيّؾ فِْاس أو فِنَّ , أو مسحة وهؿ صائّقن وُمستًدُّ

 [ادِقك ادسٔحٔغ, أو ُيستخدم ذم تدصغ افُْائس وأوين اخلدمة وإجَقٕات.

بًةشٗآً  121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ـٔػ : 134شـ]. 51, 51صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة وجقا

د بزيت ادرون َّّ َسح إشَػ أو افُاهـ؟  يتّؿ مسح ادًُ ّْ د» َي َّّ س , بًد خروجف مـ ُجرن ادًّقديةش ادًُ  رصامً  36بادرون ادَُدَّ

ِٔب) ُدس: »وذم ـّؾ رصؿ يَقل(, ظع مثال افهَّ َُ وح اف , وفُّؾ مْٓا وتنّؾ اجلبٓة واحلقاّس وافيَّٓر وادٍاصؾش, ختؿ مقهبة افرُّ

َّْٔة.  ُصقمات افثامٕٔة إوػ ذم افّرأسصالة ُمً ُدس, »يَقل افُاهـ:  ذم افرُّ َُ وح اف ُدس, مسحة ًّٕة افرُّ َُ وح اف باشؿ أب وآبـ وافرُّ

س رأشْا ومداخؾ وخمش, آمغ ة وافيَّٓر. ارج حقاّشْاحٔث ًّٕة اهلل ُتَدِّ مسحة ظربقن مُِقت : »ويَقل ذم ُرُصقمات افَِب وافِسُّ

اموات آمغ راع افُّْٔك(. 21:  1ـق  2ش )افسَّ دهـ ذـة احلٔاة », يَقل افُاهـ: افُتػ وافُقع وافُّػ , وذم ُرُصقمات مٍاصؾ افذِّ

راع افُِٔسش. إبدية ؽر احائتة, آمغ شة فِّسٔح إهلْا, وخاتؿ ٓ يْحؾ, آمغ»يَقل:  ىوذم ُرُصقمات مٍاصؾ افذِّ أي ش, مسحة ُمَدَّ

ِِّبْا أظامل افٔسار, بؾ ٕثبت ذم ادسٔح ظريسْا,  ة ادسحة ٓ تٌ قَّ َُ س افذي ٓ يْحّؾ ب واج ادَُدَّ وذم ُرُصقمات مٍاصؾ افّساق . وبخاتؿ افزَّ

ُدس, ودرع اإليامن واحل»يَقل:  افُّْٔك َُ وح اف الح ٕحق اإليامن واحلّؼ, بُامل ًّٕة ش, ؼ, آمغـامل ًّٕة افرُّ حتل ٕسًك بٖؿدام افهَّ

ُدس.  َُ وح اف ُدس, »يَقل:  وذم ُرُصقمات مٍاصؾ افّساق افُِٔسىافرُّ َُ وح اف س باشؿ أب وآبـ وافرُّ أدهْؽ )يا ُؾالن( بدهـ ُمَدَّ

ر ذم ضريؼ افٔسار = افؼ.ش, آمغ ْْا مـ افسَّ  [ـل حُيهِّ
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بًة 121إشُْدر:  مٔخائٔؾ مُز ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا مـ فف : 136شـ]. 53, 52صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

ُشؾ:  وهؾ ُيًاد هذا افِسِّ ؟  احلّؼ ذم إمتام رِسّ ادسحة ا إشَػ»؟ جاء ذم أوامر افرُّ د) يْبٌل أن تدهـ - أو افَّس  - أهيُّ َّّ أوًٓ ( ادًُ

د بامء( افٌافٔالون) بزيت ِّّ ِّؿ بادرون, ثّؿ ُتً يس أمزوشٔقس أشَػ مٔالٕق: ش. وأخراً مت يـ»يذـر افَدِّ َ ش إنَّ افُاهـ يَقم ب٘متام افِسِّ

ر, ؾهؾ  ُشؾ, فألشاؿٍة وحدهؿ( رِسّ ادرون) ويًسض افبًض بٖنَّ حّؼ ادسحة(. 7)ذم إرسا :  8) بْاًء ظذ ما جاء ذم شٍر أظامل افرُّ

ديـ  -(, بُخُهقص إرشال بىرس ويقحْا 14-16 َّّ ُدس ظِٔٓؿ.  -ٕهؾ افّسامرة ادًُ َُ وح اف ُِقل افرُّ فقضع أجدهيؿ ظِٔٓؿ, حلُ

امس د هٗٓء افّسامريغ هق ؾِٔبُّس افنَّ َّّ س أنَّ افذي ظ هـ بادرون, وفُـ يتَّوح فدارس افَّْص ادَُدَّ ِىة فِدَّ , ٕنَّف مل ومل تُـ فف افسُّ

ه ذهبل افٍؿ )مَافف يُـ ِؿسا  حتل وفق أنُر اإليامن , مثؾ ادًّقدية, ـام أنَّف ٓ ُيًاد هذا افِسِّ , ظذ شٍر إظامل(, 3:  18ا, وهق ما ؾِسَّ

ّة ـوفَُّْف ٓ ُيٍارؿف إػ ما َّٓناية, حٔث أنَّف يْىٍئ ذم اخلاضئ, وظاد م اخلاضئ تقبة وٕدامة, وُيامرس وشائط افًِّْ ِّٓا, . وظْدما ُيَدِّ

ُدس مـ جديد َُ وح اف  [, وهيبف مـ ثامره ومـ مقاهبف افُثرة.ينتًؾ ؾٔف افرُّ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ما ادَهقد : 161س]. 85صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

ـّل , بف يتْاول ادٗمـ ادًُسف جسد ادسٔح إؿدسهق افِسِّ افذي ؟  وما هل أشامؤه إخرى؟  بِِسّ إؾخرشتٔا , ويؼب دمف افزَّ

ُرش أؾخارشتٔا» وـِّة(. ظهر افُرمة) حتت أظراض اخلُبز واخلّر ب ظع ًّٕتف افتل افٔقٕإٔة تًْل افنُّ , حٔث ينُر ادٗمـ افرَّ

س, مـ داء اخلىٔة ادُِٓؽ:  وح. ودواء ٕاجع وصٍاء فٍَِّْ ب يسقع ؿد صُر ظْد إٕناء افِسِّ أؾاضٓا ظِٔف, ـٌذاء فِرُّ ك وٕنَّ افرَّ َّّ . وُيس

ـة»أو رِسّ ش رِسّ افتَّْاول» ّباين»ـام ُيدظك ش, افؼَّ ب»و  ش,افًناء اإلهلل»و ش, افًناء افرَّ احائدة »و ش, مائدة ادسٔح»و ش, مائدة افرَّ

شة ية», و وظْد ادسِّغ احائدة افَّْازفة مـ ؾققش, ادَُدَّ اموي»و ش, احائدة افِسِّ قت افسَّ َُ اجلسد ش, »جسد ادسٔحش, »اخلُبز أو اف

باين س»و ش, افرَّ ية»و ش, اخلالص ادَُدَّ شة افِسِّ بٔحة ادَُدَّ س  إفخ. ـامش ... افذَّ ك افدم ادَُدَّ َّّ و ش, افدم افُريؿ»و ش, دم ادسٔح»ُيس

ـة» اد»و ش, ـٖس افؼَّ  [إفخ.ش ... ـٖس احلٔاة اخلالصٔة»و ش, ـٖس آحتِّ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ما أشباب : 162شـ]. 85صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

ّق  ُّ شةُش ر ادَُدَّ ّق  ؾٔام يع:  رِسّ افتَّْاول ظـ باؿل إرسا ُّ ؿ اهلل؟ يذـر إرصٔدياـقن حبٔب جرجس هذا افسُّ ًَ
ّق هذا , فٌزارة ِٕ ُّ وُش

ر, افِسِّ ظـ اإلدراك ّة تًّؾ ذم باؿل إرسا ة مْيقرة, بحافة ؽر مْيقرة, ٕنَّ افًِّْ ة, حتت مادَّ ة ؽر ُمتٌرِّ وٓ , وتبَك تِِؽ احادَّ

ة أخرى) ُمستحِٔة فة حادَّ ة(, أي ؽر ُمتحقِّ مع حٍيٓام صُِٔٓام , ٕنَّ اخلُبز واخلّر, أّما ذم رِسّ افتَّْاول ؾٔستحٔؾ جقهر احادَّ

ية ظجٔبة إػ جسد ادسٔح ودمف ؾًالً , وأظراضٓام ٓن بىريَة رِسّ  [.يتحقَّ

ر افُْٔسة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  بًا ظـ أرسا بًة شٗآً وجقا ما هل : 169شـ]. 92, 91صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة افسَّ

ُر ٓٔد أؽْاضٔقس إنىاـل ) أؿقال أباء إوائؾ ظـ ذبٔحة رِسّ افنُّ إنَّ اهلراضَة يبتًدون ظـ إؾخرشتٔا »م(: 111؟ ؿال افنَّ

الة ّداس) وافهَّ َُ ِِّهْا يسقع( اف ا جسد خُم ٓٔد )7افتف ٕهؾ أزمر : )مـ رشش فًدم اظساؾٓؿ بَّٖنَّ ٓ »م(: 156(. وؿال يقشتْٔقس افنَّ

ِِّهْا, وٓ بّثابة مؼب ظادي, ٕتْاول اخلُبز وافدم بّثابة ُخبز ظادي د خُم ذ ٕجؾ خالصْا حلامً ودماً , فُـ ـام أنَّف بُِّة اهلل ّحا دمسَّ  اختَّ
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تُب ُُ   www.alta3b.wordpress.com/books/juice صٍحة َظِهر اف

َِّّْا أنَّ افٌذاء افذي صُر ظِٔف (, ٕاشقتًا بؼياً ) د, بحسب آشتحافة, بدظاء ـالمفهُذا تً  1)آحتجاج ش هق حلؿ ودم ذفؽ ادُتجسِّ

يس ـرفُّس إورصِّٔل: 61:  هق )ادسٔح( افذي ؿال ظـ اخلُبز: "هذا هق جسدي", ؾّـ جيِس بًد ذفؽ أن يرتاب »(. وؿال افَدِّ

ل احاء إػ مخر ذم ُظرس ؿإا اجلِٔؾ؟!  َّٕف حقل اخلّر إػ دم ؟!أؾِٔس مُ (, 2)يق وفُقٕف هق ٍٕسف حقَّ ؿًا إذا ؿال إ وُيؤػ بَقفف: ش. هدَّ

ام ظادّيان, إذ مُها جسد »  ودموفُـ بتْاوفؽ مـ جسد ادسٔح ودمف تهر ُمتَِّحدًا مًف جسدًا ودمًا ... ؾال تْير إػ اخلُبز واخلّر ـَّٖنَّ

ٔدي( ادسٔح) ر ش حسب افَقل افسِّ م ظـ إحٔاء وإمقات»(. وؿال ترتِٔإقس: 6-1:  4)ذم إرسا ا ذبٔحة ُتَدَّ )ذم إـافٔؾ ش إَّنَّ

يس إيريْاوس أشَػ فٔقن )3 ب»م(: 212-121(. وؿال افَدِّ ُر هق جسد افرَّ وإنَّ هذه افُٖس هل , إنَّ اخلُبز افذي يتّؿ ظِٔف افنُّ

ب وصُِف ومال: "ـؿ مـ واحد مُْؿ يَقل أن»وؿال ذهبل افٍؿ: ش. دمف وتٖـِف , ؾٓا أنت تْيره وتِّسف" ؟ بسففٔتْل أرى هٔئة افرَّ

ؾ ـرامة احائدة افتل تتّتَّع هبا, هق ٍٕسف يْا بدمف, وؿد ِسٕا جسدًا واحدًا فِّسٔح حلامً ودماً , ؾتٖمَّ وجيًِْا , وصاء هق ٍٕسف أن ُيٌذِّ

ؾ افقشائط ُُ يس أمزوش5-4:  82)تٍسر إٕجٔؾ متل ش مرتبىغ وُمتَّحديـ بذاتف ب ب ٍٕسف مـ »ٔقس: (. وؿال افَدِّ أخؿ ُيقفد افرَّ

د بًْٔف بُّؾ احلََٔة, بحال تٍقق افىَّبًٔة, افبتقل شة»وؿال أجوًا: ش. ؾٓذا هق إذًا رِسّ افتَّجسُّ َِّام تْاوفْا افَرابغ ادَُدَّ ياا , ـُ ل رِسِّ افتل تتحقَّ

شة ّداس) بافّىِبة ادَُدَّ َُ ب, إػ جسد ادسٔح ودمف( ذم اف يس ؽريٌقريقس: 124:  11:  4)ذم اإليامن  شُٕخز بّقت افرَّ (. وؿال افَدِّ

َّْٕل أظتَد» س بافُِّة اإلهلٔة, إنَّ اخلُبز يستحٔؾ افٔقم أجواً , وُأؿّر باحلََٔة, إ ّداس) إذ يتَدَّ َُ )افتًَِّٔؿ ؾهؾ ش إػ جسد اإلهل افُِّة( باف

ياين: 37 يؿ افِسُّ ب يتَِّحد بجسد»(. وؿال مار  أؾرا ئْْا, ظذ وجف ٓ ُيٍِظ بف, ٕاإنَّ جسد افرَّ ِّف , أجوًا دمف افّىاهر ُيَهّب ذم ذا وهق ـ

يس هٔبقفٔتس: 424:  3)جــ ش بهالحف إؿل يدخؾ ؾْٔا م, حسب وصّٔتف, ذبٔحة »(. وؿال افَدِّ َُٕدِّ ِِّص  قد ادُخ ًُ َّْٕا مـ بًد ُص إ

 [(.26)ذم ادقاهب ؾهؾ ش ضاهرة وؽر دمقية

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا هؾ يَْسؿ : 173شـ]. 96صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

س ظْد تقزيًف ظع ادُتْاوفغ س مٓام ـان صٌراً ؟  اجلسد ادَُدَّ ّك اصىالحاً ) ـّؾ ُجزء مـ اخلُبز ادَُدَّ وـّؾ ؿىرة مـ ش(, جقهرة» وُيسَّ

ِّف, ٔس هق ُجزء مـ جسد ادسٔح ودمفف(, بًد آشتحافة) اخلّر ِّف, بؾ ـ ِّف ودمف ـ . وإن متَّت إؿامة ويْال ادٗمـ جسد ادسٔح ـ

ّداس ذم ـّؾ ـْائس افًامل ذم وؿت واحد,  َُ وادسٔح حاض ؾٔف , ودمف واحد ذم مجٔع إماــ وإوؿات, ؾجسد ادسٔح هق واحداف

 [.وُيُّـ إدراك ذفؽ باإليامن, بذاتف

بًة 121ُز إشُْدر: مٔخائٔؾ م ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا متك يتّؿ : 172شـ]. 96صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

ل اخلُبز واخلّر إػ جسد ادسٔح ودمف ا ؿآً ؟  ذم رِسّ إؾخرشتٔا, حتقُّ وس ظِْٔا: »ظْدما ُيهعِّ افُاهـ رِسا دُّ َُ وظذ , فٔحّؾ روحؽ اف

يِسٔؽ( اخلبز واخلّر) ادقضقظة هذه افَرابغ رها ويَِْٓا وييٓرها ُؿدشًا فَدِّ ِّٓ ويرشؿ افَربإة ثالث مّرات وهق يَقل بهقت ش. وُيى

شًا فف»ظاٍل:  ويهٔح ش. وهذه افُٖس أجوًا دمًا ـريامً فًٓده اجلديد»ثّؿ يرشؾ افُٖس ثالثًا ويَقل: ش. وهذا اخلُبز جيًِف جسدًا ُمَدَّ

ًب ذم احلافتغ ُصقمات إوػ ظْد تَديؿ ش, أؤمـ: » ؿآً افنَّ  [ـام ذـر أباء.ش احلّؾ»وٓ يتّؿ افتَّحقيؾ ذم افرُّ
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بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا هؾ اجلسد : 165شـ]. 88صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

مان ظذ ادذبح حتت أظراض  د تِذـار؟  مُها ؾًاًل جسد ودم يسقع ادسٔح, اخلُبز واخلّروافدم ادَُدَّ إنَّ اخلُبز واخلّر ؟  أو رمز فف, أو جُمرَّ

ُدس ظِٔٓام َُ وح اف ُِقل افرُّ :  6)راجع يق  وهق ما أظِْف بذاتف, إػ جسد حََٔل ودم حََٔل فِّسٔح, بهِقات افُاهـ, يستحٔالن بُح

ـام ـان هق ٍٕس ؾٓؿ افتَّالمٔذ إذ ؿال بًوٓؿ ش. ػ يَدر هذا أن ُيًىْٔا جسده فْٖـؾ ؟ـٔ: »وهق ما ؾّٓف افٔٓقد وؿافقا (, 28-51

ِِّص خ ُّ ل مقضقع أـؾ جسده وُذب دمة إػ (. 69:  6)يق ش هذا افُالم صًب, مـ يَدر أن يسًّف ؟!: »فِ أّما افسٔد ادسٔح مل حُيقِّ

بوبَّخ تالم, بؾ ظع افًُس, مًْك رمزي ـام يزظؿ افزوتستإت ُٓؿ ؾٔام ظْاه افرَّ ُُّ د ظذ حََٔة اشتحافة اجلسد وافدم . ٔذه فتن َـّ وأ

احلؼ احلؼ )= بافّتٖـٔد( إن مل تٖـِقا جسد ابـ اإلٕسان وتؼبقا دمف ؾِٔس فُؿ حٔاة, مـ يٖـؾ جسدي ويؼب دمل ؾِف : »بَقفف

 [(.59-53:  6)يق ش حََٔلحٔاة أبدية, وأنا ُأؿّٔف ذم افٔقم إخر, ٕن جسدي مٖـؾ حََٔل, ودمل مؼب 

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ما هل : 171شـ]. 94-92صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

دُ ؟  اهلرضَات افتل طٓرت بُخُهقص رِسّ إؾخرشتٔا َُ وح اف َِّت افُْائس افؼؿٔة وافٌربٔة تٗمـ بٖنَّف باشتدظاء افرُّ س ظع افَرابغ ط

يَّة إػ جسد ادسٔح ودمف إؿدشغ ل بىريَة رِسِّ  وفُـ ذم افَرن افّتاشع زظؿ آيرفْدي, وطؾَّ هذا إيامن افُْٔسة اجلامًة, تتحقَّ

فُْٔسة وأؿقال أباء ا, وؿرارات ادجامع ادسُقٕٔة, ضاربًا بٖؿقال افٍادي, أنَّ إؾخرشتٔا فٔست ِشقي ُصقرة يسقع ادسٔحش أرجيإا»

ب ذم هذا افِسِّ ش ـافٍـ» وأنُر افزوتستإتل!  إوػ ظرض احلائط ومُها ُصقرة ورمز , أي يِبس اخلُبز واخلّر ـام مها. ُحُوقر افرَّ

ُر حََٔةش مارتـ فقثر»! حسب زظّف. أّما أتباع  ومثال جلسد ادسٔح ودمف ب يسقع ذم رِسّ افنُّ َـّ , ؾَد اظتَدوا بٖنَّ ُحُوقر افرَّ  وفُ

ان وٓ يستحٔالن ر ذم ادحَّض بخىِّف ما ّٕهف: ش مارتـ فقثر». وإن ـان اخلّر واخلُبز ٓ يتٌرَّ َّْٕل »ٍٕسف ؿد جادل أصحابف, وؿرَّ إ

رف وآحتجاجات, ؾ٘نَّ اهلل  ًُ ل أختِػ ظـ ُخُهقمل, ؾ٘نَّ ادسٔح ؿد ؿال: "هذا هق جسدي", وإينِّ أرؾض افًَؾ واف ح بٖنَّْ ُأسِّ

ّٔات, وظْدٕا ـالم اهلل, وجيب أن ٕحسمفأظذ مـ اهل ٓ تًسف افىَّقائػ ش: »إديسقن فٔتش»ويَقل افالهقيت افزوتستإتل ش. ْدش

باين ّٓ بادًّقدية وافًناء افرَّ رًا بًّْك افُِّة, اإلٕجِٔٔة إ ٔٓا, وٓ ًٕتزمها أرسا ِّّ ُٕس ب ٍٕسف", ؾريوة" بؾ  ثؿ ش. ومُها مـ وضع افرَّ

ُدس, فقثر ؾِؿ يَتْع متامًا بّقضقع اشتحافة اخلُبز واخلّر إػ جسد ادسٔح ودمف أّما مارتـ»يَقل:  َُ وح اف وؿد أنَّبف ضّره . بًّؾ افرُّ

َّٕام خرج ظِْٔا بْيرية جديدة أشامها, ؾِؿ ُيُْرها متاماً , ظذ إُٕار هذه احلََٔة ذـر ؾٔٓا أنَّ ادسٔح ُيالزم ظْكّي اخلُبز ", افتَّالزم: "وإ

ة ؾقؿٓا وحتتٓا وداخِٓا, مثؾ احلديد ادحّل ,واخلّر ٕٗمـ »وجاء ذم دشتقر افُْٔسة اإلٕجِٔٔة بّك ما يع: ش. ومل حُيىٓا إحاضة تامَّ

باين ؾريوتان رتَّبٓام ادسٔح بٖنَّ وٕٗمـ ...  وأنَّف بّامرشتٓام تًسف افُْٔسة برهّبا, وهلام ؿإقٕٔة وافتزام دائامن, بٖنَّ ادًّقدية وافًناء افرَّ

م ؾٔٓا اخلُبز واخلّر ـة مع ادسٔح افتل ُيَدَّ باين هق ؾريوة افؼَّ , وافذيـ يتْاوهلام باإليامن ينسـقن ذم جسد ادسٔح ودمف افًناء افرَّ

م أحد إػ هذه افٍريوة بدون شبؼ امتحان ٍٕسف ّة, وٓ جيقز افبتَّة أن يتَدَّ ة ش بٍُٔٔة روحٔة فبْٔاَّنؿ ذم افًِّْ ترى بًض و(. 31)مادَّ

ُرش, اصًْقا هذا فذـري: »افىَّقائػ أنَّ افسٔد ادسٔح ؿد ظْك بَقفف د تذـارًا فف» أنَّ رِسّ افنُّ ه ؿداشة افبابا صْقدة ش ! جُمرَّ بْٔام ُيٍِسِّ

هذا ـام ذبتؿ اصًْقا »ـام ٍّٕٓف مـ ؿقل افرشقل بقفس: ش, اشتّرارية إؿامف هذا افِسِّ »افثافث, ظذ ضقء مٍٓقم أباء, بٖنَّف يًْل: 
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ّداشات(, 25:  11ـق  1ش )فذـري َُ داومة إؿامة اف ُّ ُدس , بٖنَّ ظِّٔة آشتحافة». وُيؤػ ؿداشتف بَقفف: أي ب َُ وح اف ُِقل افرُّ بُح

ل افىًَّامهذا هق جسدي ... هذا هق دمل: "تيٓر ذم ؿقفف, بهِقات افُاهـ  ". وإذا ـإت ُمًجزة اهلل تتجذَّ ذم جسؿ اإلٕسان بتحقُّ

يغ اإلٕسان,  ب افًادي إػ "دم" جيري ذم أوردة وذا ا ُدس أن يَقم بتحقيؾواخلُبز وافؼَّ َُ وح اف ربان" ؾٓؾ يستًيص ظع افرُّ َُ " اف

 [.إػ جسد ودم حََٔل فِّسٔح !" افُرمة" وظهر

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ما ادَهقد : 141شـ]. 61صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

وره أمام ـاهـ اهلل, هق ُرُجقع اخلاضئ إيل اهلل وُمهاحلتف؟  بِِسّ افتَّقبة وآظساف تف وُذُ ّٓ  فٔحهؾ مْف ظذ, باظساؾف بذٕقبف وآثامف وز

ب يسقع, أي رمحة اهلل ففش, احِلّؾ » ِىان ادّْقح فف مـ افرَّ ٔف افًاّلمة 23-21:  21, يق 17:  18, 19:  16)مت  بافسُّ ِّّ (. وُيس

يس إيريْاوس إًتاؿًا مْٓاش )ِحالا فِخىايا»ترتِٔإقس  يس أؽسىْٔقس تًريًٍا آخر هق ش. اظساؾاً »(. ودظاه افَدِّ وأضِؼ ظِٔٓا افَدِّ

حقمش ادُهاحلة» ُدس ذم ش. ثإٔة مًّقديف». ودظاه جمّع ؿرضاجْة بغ اخلاضئ افّتائب واهلل افرَّ َُ وح اف وهق افِسِّ ادُختّص بٍاظِٔة افرُّ

ٍران, حٔاة اخلاضئ افّتائب ٌُ ُدس, ؾْٔال اف َُ وح اف  [.افذي يستدظٔف افُاهـ ذم صالة افتَّحِٔؾ, بًٍؾ افرُّ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ما ادَهقد : 147شـ]. 66صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

ٕقب فٔؾ ظع ضورة ُُمارشتف باشتّرار؟  بآظساف بافذُّ إؿراراً , أمام ـاهـ اهلل( تٍِهِٔٔاا) هق إؿرار اخلاضئ بخىاياه؟  وما افدَّ

ور ديد ظع ما ؾًِف مـ ُذُ ُجقع إفٔٓا, مهحقبًا بافَّْدامة وإشػ افنَّ , وافُبًد ظـ مهادرها, وافًزم إـٔد ظع ترك اخلىٔة وظدم افرُّ

ء ؾَال: ؤٕؾ احِلّؾ مـ رجؾ اهلل د اهلل ٔدم فالظساف بام ؾًِف مع حقا َّٓ جرة افتل أصٔتؽ أن ٓ تٖـؾ مْٓا ». وؿد م هؾ أـِت مـ افنَّ

يسان ؽريٌقريقس وأوؽسىْٔقس: 11:  3)تؽ ش ؟ ء, فإلؿ»(, وـان اهلل يًِؿ ما ؾًاله. وؿال افَدِّ ر بذٕبٓام, إنَّ اهلل شٖل آدم وحقا را

ب: "أجـ هابٔؾ أخقك ؟!" مـ يُتؿ خىاياه ٓ »وؿال ُشِٔامن احلُٔؿ: ش. ؿبؾ أن حيُؿ ظِٔٓام. وٍٕس افقء مع ؿايغ. ؾَد شٖخف افرَّ

َِّر هبا ويسـٓا ُيرحؿ ح ذم »(. وجاء ذم افتَِّّقد أنَّف 31:  28)أم ش يْجح, ومـ ُي آظساف ييٓر مـ افتََِّٔد أن اخلاضئ يِزمف أن ُيقضِّ

يرة(  [أي ٓ ُُيٍل ظْف أي رء مـ اخلىايا.ش, )فُِاهـ( مجٔع أظامفف )افؼِّ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ة : 149شـ]. 67صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا َّّ هؾ ث

وٓ شَّٔام افُْائس , افزوتستإتٔة بٖمّهٔة آظساف ظع رجؾ اهلل تًسف افُْائس؟!  ضورة فالظساف ذم ٕير افىَّقائػ إخرى

ي يًجبْل ـثراً ش: »شبل بابؾ». وؿد ؿال مارتـ فقثر ذم ـتابف إشٍَٔة وجاء ذم ش. بؾ وٓزم أجواً , وهق ٕاؾع, إنَّ آظساف افِسِّ

ة فألشٍَٔغ»ـتاب  الة افًامَّ َِّس هؾ ت»( ما ّٕهف: 279)صش افهَّ  وُهْا حيّث ادريض؟  حًَا ظـ خىاياه( اخلاضئ) ابيٍحص اف

وح(  َِّس , ظذ اإلؿرار بخىاياه)بافرُّ َِّف اف  [ش.وبًد اإلؿرار حُي
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بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا حيجؿ افبًض ]. 76, 75صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

هؿ وُشقء أؾًاهلؿ, ءظـ آظساف خجاًل مـ أبا يسٔف يروَّنؿ ذم ذِّ . إنَّ اخلجؾ مـ اخلىٔة, ويْسك هٗٓء أنَّ اهلل ومالئُتف وؿدِّ

وفٔس مـ أب آظساف. ؾِامذا ٓ ُيجؾ ادريض مـ ـنػ أظوائف ادستقرة فِىَّبٔب, فًٔرف أظراض مرضف, ويهػ فف افدواء. 

ة اخلاضئة مل ختجؾ مـ يسقع وٓ مـ ادقج يز, قديـإنَّ ادرأ ٓ تستِح أن تًسف ». يَقل احلُٔؿ بـ شراخ: ذم بٔت شًّان افٍرِّ

ِِّؿ وُمرصد , دون أن ُيجؾ مـ أب اظساؾف, أن يستحل ادًُسف مـ اهلل وهق ُيَّر بخىاياه(. 24:  4ش )بخىاياك ـٖب وضبٔب وُمً

ًْل ظذ ظدم اف, إنَّ اخلجؾ ُينًرين ببناظة اخلىٔة وظارها. صافح . إن ـْت أخجؾ مـ ـنػ خىَّٔتل ٕب اظساذم, ًقدة إفٔٓاوُينجِّ

ٔىان يستٍٔد مـ اخلجؾ,  يقم افديْقٕة, ؾامذا يُقن حايل ظْدما ُتًِـ أمام اداليغ ٍران ؟! افنَّ ٌُ ؾٔجًؾ اخلاضئ حُيجؿ ظـ أخذ اف

ّة ر مـ اخلىٔة واإلؿرار , وافًِّْ  [.بهِقات افُاهـ, هبا وٕقال احِلّؾ مـ اهللوحَيِْرم ادسٔحل مـ افزـات افتل تْتج ظـ افتَّحرُّ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ما هل : 157شـ]. 79, 78صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

ِٔؿ ؟ وط آظساف افسَّ ِِّّف)...(  ُذُ ٌرة وافُبرة وٓ ُُيٍل ظْف صٔئاً , أن يُقن صادؿًا ؾٔام ُيديل بف دًُ ور افهَّ ُ . أن مـ إمقر وافؼُّ

وحل, ؿاباًل ٕؿق َِّص مـ اخلىٔة َّنائًٔا. أن يُقن ُمىًًٔا فىبٔبف افرُّ ة )افتَّٖديبات( فٔتخ ذًا يُقن صبقرًا ظع تْاول إدوية ادُرَّ ٍِّ فف, وُمْ ا

(. باخلجؾ مـ ظِّف واحلُزن افًّٔؼ وافَّْدامة ظع افؼَّ ) امأن يًسف باتِّواع واحتنهلا. أن يُقن َحَسـ افيَّـ بف )يثؼ ؾٔف متامًا(. 

ُقى مـ افٌر ذر خلىاياه وٓ يْسبٓا فٌره)افَريب أو افٌريب(,  وفٔس بافنَّ ًُ ن مْٓا, أو أن يِتّس اف ؾّـ أخىٖ ذم واحدة » أو هُيقِّ

ك بُبائر وصٌائرش, صار جُمرمًا ذم افُّؾ  َّّ ّؾ ما صًْفأن ي. وٓ تقجد ذم ادسٔحٔة ما ُيس ُُ . حتل وفق ـان يًرف ظالج خىاياه, تًرف ب

ا فٍائدتف مـ ـاؾَّف افَّْقاحل.  ويْقي ـِس , أن يًسف بُيُروف اخلىٔة تٍهِٔٔاا ومُاَّنا وأصخاصٓاشامع افَّْهٔحة وتٍْٔذها, ُمَتًًْا بَّٖنَّ

د إػ افَرية )ادُان( افتل أخىٖت ؾٔٓآ »وؿال أنبا أنىقٕٔقس: ش, إصخاص, افيُُّروف, ادُان: »حَِاهتا افثَّالثة ًُ ٕنَّ إبِٔس ش. َت

رة ًػ ظْده, يْسج خىَّتف مع اخلاضئ ظع أشاس جذبف فُيُروف اخلىٔة ادُُرَّ , مع وـنٍٓا ٕب آظساف أمر مٓؿ, وإيل َٕاط افوَّ

ر ء بقجقد ؾراغ ضقيؾ, أو افسَّ بف, شقا ُٔجرِّ ٔىان ُؾرصة ف ءة أو شامع افّتٖـٔد ظذ ظدم إظىاء افنَّ قء, أو ُمداومة افَرا  مع أصدؿاء افسُّ

 [ومناهدة وشائؾ اإلظالم ادًُثرة.

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ما هق : 161شـ]. 84صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

ًسف بًد اظساؾفش بتحِٔؾ» ادَهقد ُّ , ويٖخذ ادنقرة واإلرصاد, يًسف اخلاضئ اظساؾًا ـاماًل بخىاياهبًد أن ؟  افُاهـ فِ

وحٔة ِِّف مـ خىاياه» ويىِب مْف, يرـع ذم ُخُنقع واتِّواع أمام إب افُاهـ, وافتَّداريب افرُّ وح ش, أن حَي أي أن يستدظل افُاهـ افرُّ

ُدس حيّؾ ظذ ادًُسف افّتائب َُ امح مـ اف ٍح وافسَّ ِؿَبؾ اهلل, افذي يَبؾ افتَّقبة افتل مـ افَِب, ـام َؿبَِؾ تقبة افًّنار. , وافذي يىِب افهَّ

بإٔة, وادزمقر ش افتَّحِٔؾ»ومـ ادٍروض أن يسبؼ  الة افرَّ , وصالة 37و  31, وأجوًا ادزمقريـ 51أن ُيهعِّ افّتائب ادًُسف افهَّ

ك ادِؽ ) ب أن يرمحف. 12:  23أخبار  2مْسَّ د افُاهـ ؾقق رأس ادًُسفو(, ويىِب مـ افرَّ ٓا ذم ش, ثالث حتافٔؾ» ُيردِّ مقجقد ٕهَّ

ُتب افىََّسٔة ُُ ِٔب, اف ٍُخ ذم وجٓف ُمباِرـًا إّياه بًالمة افهَّ شة, ثّؿ يْ ئر ادَُدَّ ا م فِتَّْاول مـ افِسَّ ـ مـ افتََّدُّ َُّ  [.وبذفؽ يتّ
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ر افُْٔسة اف 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  بًا ظـ أرسا بًةشٗآً وجقا مـ فف حؼ : 182شـ]. 113صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة سَّ

يس يًَقب؟ وما ٕتائجف ؟  ُُمارشة رِسّ ادسحة فِّرىض الة ورصامة ادرىض هؿ أباء , بْاء ظع ـالم افَدِّ ـان افذي يَقم بافهَّ

اممسة, إشاؿٍة وافُْٓة  [.مارتـ فقثرـام زظؿ , وٓ أحد آخر(, 15 – 14:  5)يع  وفٔس افنَّ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ما ادَهقد : 181شـ]. 112صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

س؟  ومتل وـٔػ ُيامرس؟ ش مسحة ادرىض» بِِسّ  سٔة وُيهعِّ فف صالة ضَ, إذ يذهب افُاهـ إػ ادريض بْاًء ظع ضِبف, هق رِسّ ُمَدَّ

ة يت ذم صحـ, وُيهعِّ افُاهـ شبع صِقات, وذم ـّؾ صالة يقؿد وهل مذـقرة ذم ـتاب افىََّس, خاصَّ , ويوع أهؾ افبٔت افزَّ

حـ.  يتؾتٔاًل, بداخؾ افهَّ ُدس ظذ افزَّ َُ وح اف ُِقل افرُّ ِقات, ويتّؿ افتََّديس بُح يرّش افُاهـ مـ احاء ادُهذَّ ظِٔف ذم , وبًد إتٓاء افهَّ

يت ادُهذَّ ظِٔف( برصؿ) ويَقم بدهـ, ـان افبٔت فِزـةأر  [.ثّؿ ُيىاَفب برصّف شبًة أجام, ادريض مـ افزَّ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا  ما ادَهقد: 194شـ]. 121صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

واج» ُدس؟  ٔحلذم ادٍٓقم ادسش بِِسّ افزَّ َُ وح اف س يربط بغ زوج وزوجة وبًٍؾ افرُّ , وبهِقات افُاهـ يهران واحداً , هق رِسّ ُمَدَّ

اد ؿِبل, واحلٔاة مًًا حتت طّؾ ادسٔح(, فَِاء اجلسدي) وفٔحاّل فبًوٓام ٔة واحتِّ , وإلٕجاب افَّْسؾ وتربٔة إبْاء ذم بسالم وحمبة ُموحِّ

ُٔناضرا احلٔاة بخراهتا وصدائدها )حِقها ومّرها(.  شةخماؾة اهلل, وف اد ادسٔح بُْٔستف ادَُدَّ س ُيامثؾ احتِّ اداً , وهذا افِسِّ ادَُدَّ احتِّ

ص يقحْا شالمة: روحٔاً  ُّّ َُ َِّذة ». ويَقل اف واج شقي اف ؾَد حتّدو افٌرض ( بامل افؼيؽ) أو اإلثراءإنَّ افذيـ ٓ يِتّسقن مـ افزَّ

َِّام يتّتًَّقن بًّٔنة زوجٔة شًٔدة واج, وؿ  [ش.إشاد مـ افزَّ

بًة,  121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا هؾ جيقز : 213شـ]. 128صـ -اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

َِّٓق وُذب اخل ؿص واف ؾاف ادسٔحلُُمارشة افرَّ ف إنيار إػ أنَّ ُهْاك ظادات ؽر روحٔة؟  ّر خالل حٍالت افزَّ , وؽر ُمستحبَّة, ُٕقجِّ

واج وبًدمها وـذفؽ وجقد بًض اددظّقات ذم مالبس , ومْٓا مثاًل ارتداء افًروس مالبس ِصبف ظارية. ظْد إجراء مراشؿ اخِلىبة وافزَّ

ـ حيَّضن ُؿّداشاً . ـ ؽر ادسٔحٔغوٓ شَّٔام فِّدظّقي, ُمًثِرة فِحاضيـ ُدس ظع , وٓ تدري هٗٓء اددظّقات أَّنَّ َُ وح اف حيّؾ ؾٔف افرُّ

قس فىٍٔة واحلان ُمٍرحة.افًروشغ وؿت اإلـِٔؾ َُ واج, أو بُى  [, وفٔس افتَّقؿٔع ظع وثائؼ رشّّٔة باظتامد افزَّ

ر افُْٔسة  121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  بًا ظـ أرسا بًةشٗآً وجقا ح : 216شـ]. 131صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة افسَّ َّ هؾ َيْس

ب يسقع بافىَّالق ّٕي شبب واج ادسٔحل ؿائٌؿ ظع أشاس أن حيتّؾ اإلٕسان , بافىَّبع ٓ؟  ـام حيدث ذم افٌرب أن, افرَّ ؾ٘نَّ افزَّ

ف , ويَػ إػ جقار آٓمف, وٓ هيذيُة خالل ؾسات ضًٍف روحًٔا وجسدياً  ِبٔة, وإٓكا جره أو يتخذَّ ظْف بروحف إنإٔة وافسَّ

ٓقات, ـام هق احلال ذم افٌرب افٔقم.  وحلإػ ؽره مـ أجؾ افنَّ ٕا اجلسدي أو افرُّ س بتدٕٔسف بافزِّ وجٔة ادَُدَّ ترك ) ويْحّؾ ِرباط افزَّ

يـ  [(.افدِّ
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ر افُْٔسة  121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  بًا ظـ أرسا بًةشٗآً وجقا ما هق : 214شـ]. 129صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة افسَّ

جية افثإٔة ذم افُْٔسة ادكية شة وبال زواج ثان؟  ضَس افزِّ ؾ افُْٔسة أن يبَك اإلٕسان إرمؾ ذم حٔاة ُمَدَّ وبًد رحٔؾ , ُتٍوِّ

يؽ غ هذا إرمؾ, افؼَّ ـ وفُـ إذا, فًِبادة وخدمة اهلل( أو إرمِة) فٔتٍرَّ ظذ  - أو ؽرها - مل ُتساظده افيُُّروف آجتامظٔة أو افسَّ

ة ٍَّ ق, حٍظ افً ج بدًٓ مـ افتَّحرُّ جية ثإٔة. فٔتزوَّ وجغ ؾَط - وإذا ـإت افزِّ واج(,  - بافِّْسبة ٕحد افزَّ ً )مل يسبؼ فف افزَّ وـان أخر بُرا

جية افثإٔة فًِروشغ. وتقضع إـافٔؾ ظِٔٓام, ؾتتّؿ صِقات وضَس اإلـِٔؾ ـامِة وٓ ُيقضع , ؾِٓا ضَس خاّص , أّما بافِّْسبة فِزِّ

ج أرمِة ابَة, أـافٔؾ فألرمؾ افذي يتزوَّ جية افسَّ جية افثإٔة ٕنَّف شبؼ وضع اإلـِٔؾ ظع رأشٔٓام ذم افزِّ . وظذ أّي حال, ؾ٘نَّ ضَس افزِّ

غ فرظاية أضٍاهلـ أو خدمة , ترى ظدم زواج إرامؾ مـ افِّْساءوإن ـإت خُمتك, وتبٔحف افُْٔسة خقؾًا مـ ظدم ضبط اجلسد,  وافتٍَّرُّ

ب  [.وهق أؾوؾ, ذم حٔاة افتَُّريس, افرَّ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ما : 217شـ]. 134, 133صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

واج افٍرق بغ افتَّىِٔؼ وُبىالن وجٔة؟  افزَّ ح افُْٔسة , افتَّىِٔؼ هق ُصُدور ُحُؿ مـ ادحُّة بًد إدإة أحد افىَّرؾغ باخلٔإة افزَّ وُتكِّ

واج ثإٔة واج. فِىَّرف اديِقم بافزَّ واج, أّما ُبىالن افزَّ ـ, ؾٓق ُصُدور ُحُؿ مـ ادحُّة بٍسخ ظَد افزَّ ُُ , مـ افقاجٓة وـٖنَّف مل ي

وجغش: افُبىالن» وشببافَإقٕٔة,  واج مـ أحد افزَّ يؽ ُحُدوث ِؽّش ذم افزَّ ًِؼة بْٔٓام أخٍاه افؼَّ , ـقجقد مرض ُمًغَّ يّْع دوام اف

ٌِّش ذم افَإقن,  حف افَإقن افُْز, ظذ أشاس ٕيرية اف ً, وؽر ذفؽ ُمّا ُيقضِّ واج, أو اـتناف أنَّ افًروس فٔست بُِرا ؿبؾ افزَّ

واج, وُيهدر ُحُؿ مـ ادحُّة بُبىالٕف, واج باضؾوبافّتايل يُقن ظَد افزَّ  ح افُْٔسة فِىَّرف اديِقم بافزَّ قس , وُتكِّ َُ ومُتارس فف ُض

جية ـامِة  [.ـٖنَّف مل يسبؼ فف زواج, رِسّ افزِّ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا : 196شـ]. 122 ,121صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

وجات د افزَّ م افُْٔسة تًدُّ ً وأنثك: »مـ خَِة اهلل إرسة إوػ ذم جَّْة ظدن؟  حاذا حُترِّ أي زوجًا واحدًا وزوجة ش, خَِٓام ذـرا

ة ٕساءواحدة.  وج بًدَّ ة ٕساء ٔدم, وفق أراد اهلل فإلٕسان أن يتزَّ اجلْس افبؼي , وـان هق أحقج افْاس فذفؽ فّْق خلِؼ ُمْذ افبدء ِظدَّ

رة إرضٔة افقاشًة.  ُُ جيةذم اف ُِتابٔة ُتنر إػ وحدة افزِّ س: ـّؾ افُّْهقص اف تف», ومْٓا مثاًل: ؿقل افقحل ادَُدَّ  1)تؽ ش يِتهؼ بامرأ

أن » (. وأجوًا:8:  7ـق  1ش ))ٓ ٕسائف(, وفُٔـ فُّؾ واحدة رجِٓاش فُٔـ فُّؾ واحد امرأتف»(. وفٔس بْسائف, وـذفؽ ؿقفف: 8: 

تف جؾ( امرأ ه )زوجة واحدة( مـ أجؾ اشّل»(, وؿقفف: 33:  5)ٓ ٕساءه( )أف ش ُيريض )افرَّ ا أو امرأ )مت ش ـّؾ مـ ترك أبًا أو أما

جال مع افِّْساء ذم افًامل(. 19:  19 جؾ زوجة واحدة, وتَارب ٕسبة افرِّ . وـذفؽ ما ذـره افتََِّٔد ذم دفٔؾ مًْقي ظع أن يُقن فِرَّ

ج بٖـثر مـ واحدة, ذم ٍٕس افقؿت. افُْائس ِِّٓا ذم افًامل, وحتل أن بٖنَّ ادسٔحل ٓ يتزوَّ  [ـ
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بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا هؾ جيقز : 212شـ]. 127صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

واج أبدًا ذم افُْٔسة ادكيةٓ جيق؟  إؿامة زواج بغ مسٔحٔة وبغ ذيؽ ؽر مسٔحل ٕنَّف مْىَٔاا ٓ ُيُّـ أن حيّؾ , ز إمتام هذا افزَّ

ُدس ظذ اثْغ َُ وح اف د, افرُّ َّّ د, أحدمها مٗمـ ُمً َّّ وهؾ جيقز فٍِتاة أو افسٔدة ؟  ودـ يْتسب إضٍال, وأخر ؽر مٗمـ وؽر ُمً

وظذ اخلُّدام أن يىردوا هذه افسٔدة , بافىَّبع ٓ يتّؿ ؿىًٔاا؟  تتْاول مـ افِسِّ إؿدسادسٔحٔة افتل تًٍؾ ذفؽ أن تذهب إػ افُْٔسة أو 

ا خُتافػ ذيًة ادسٔح بىريَة ظِّٔة, مـ افُْٔسة  [.َّٕنَّ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ا هل م: 189شـ]. 118صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

ًب ِٔة ظذ ضورة إؿامة ـْٓة خلدمة افُْٔسة وافنَّ ٔس ترؾض بًض افىَّقائػ ادُحدثة إؿامة ـاهـ؟  إدفَّة افََّْ فِخدمة وشط ( )=ؿِسِّ

ب هق افذي اختار افُْٓقت افَديؿ, صًبٓا ُُٔٓـ ». وؿال دقد افَّْبل: وافقاؿع أنَّ افرَّ ب إفٔؽ هارون أخاك وبْٔف مًف )ٕسِف( ف ؿرِّ

 [(.1:  18, ظدد 1:  28)خر ش يل

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا ما : 192شـ]. 116, 115صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

رجات افُْٓقتٔة ذم افُْٔسة افَبىٔة إرثقذـسٔة ن مـ ثالث أضالع؟  هل افدَّ َِّث افُْٓقيت يتُقَّ افبابا وادىران ) إشٍَٔة: ادث

ٔسٔة(, وإشَػ ص) وافَسِّ ُّّ َُ َِّس واف امشٔة(, اف وُيتابع ؿداشة افبابا افبىريرك صًبف ذم مك وبالد (. أرصٔدياـقن ودياـقن) وافنَّ

س, ادٓجر ِِّٔة وادجّع ادَُدَّ وحٔة واإل, ويَقم بافقظظ ورئاشة ادجافس اإلـِرئُة وادح دارية فُِْٔسة وُمتابًة بَٔة إننىة افرُّ

)افّْاطر = ادُراؿب( ش إشَػ». وُيرؿَّك وترؿٔتٓؿ وحُماـّتٓؿ, ويَقم برشامة رجال اإلـِروس, ادكية ذم داخؾ افبالد وخارجٓا

زى, ش ُمىران»إػ ُرتبة  ُُ ٕٔةفإلبراصٔة, وهق يستَّر ذم ادديْة اف وحل واإلداري مـ دار ادُىرا وُئَؿ (, إشٍَٔةأو ) وُيباذ ظِّف افرُّ

تف ظادة ذم ـاتدرائٔة , م325ـام رآه جمّع َٕٔٔف ش بتقًٓ » ويُقن إشَػ, إشَػ أو ادُىرانش ـرد» أي افُْٔسة افتل هبا, صِقا

واج ح فألشَػ بافزَّ َّ يس يقحْا 12:  9)مت  وفُـ رأوا أؾؤِة افبتقفٔة فألشٍَٔة(, 7-2:  3يت 1) وـان ؿبِف ُيس (. ويَقل افَدِّ

صٔح فألشٍَٔةذهبل افٍؿ مـ  وط افسَّ ؾاتف: »ُذُ ح بال ظٔب ذم تكُّ ؾ٘نَّ اهلل اختارٕا بّْزفة , فُُّْٔف أن يُقن ؿدوة, أن يُقن ادُرصَّ

ِِّّغ فٌِر( أنقار) مهابٔح ز )يت ش. ومالئُة يسدَّدون ظذ إرض, وُمً ( ... 2: 2وأن يُقن اخلادم حُٔامً وؿقيًا ذم اإليامن وافهَّ

ٔسإفخ.  باع افُاهـ)=  وافَسِّ ُِقم افُْٔسة»(: ويذـر افًاّلمة يقحْا بـ زـريا, ادًروف بابـ افسِّ سٔة ذم ُظ أنَّ افُاهـ ش اجلقهرة افٍَّْ

ٍٔع, بافٔقٕإٔةش برشٍتروس» ُيدظك ك ذم افَبىٔة ٕنَّف ُيهعِّ مـ أجؾ صًبف, أي افنَّ َّّ مش, يب خِِق», وُيس ٔخ أو ادُتَدِّ ـ  أي افنَّ ذم افسِّ

جاً . أجواً  ر افُْٔسة. وأن يرظك وُيدبِّر أرستف حسْاً . ويُقن ُمتزوِّ ًِامد ومسحة , وظِّف هق تَديس افَرابغ وُُمارشة بَٔة أرسا ـاف

ًب ووظيف, ودمْٔز إمقات, وافتَّزويج, ادرىض وآظساف وافتَّحِٔؾ ًب, وتًِٔؿ افنَّ باع إػوحّؾ مناـؾ افنَّ  . وُيؤػ ابـ افسِّ

ِِّّْا أن يُقن اخلادم وتبُٔت مـ ُُيافػ تًافٔؿ افُْٔسة, وردع مـ ٓ يسِؽ بآشتَامة»ذفؽ ؿقفف:  , ومـ ادًروف أنَّ ادسٔحٔة ُتً

ع ادرىض باخلىٔة ظع افتَّقبة, ويًتزهؿ ذم حاجة فًالج ٓ ظَاب وتذـر افّدشَقفٔة أنَّ افُاهـ )أو ش. حْقًٕا وحازمًا, ُينجِّ

َِّْٔة وافَّْهائح )احلرم(  ؾال يِجٖ إػ افَىع: شُيِِسع إػ اشتخدام ادْنار احلاّد إشْانٓ »إشَػ(  إٓ بًد أن تٍنؾ افقشائؾ اف
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رة َِّس إػ ُرتبة. أو ادُتٓاون ذم خالص ٍٕسف, وُيَهد تِٔغ افَِب افَاد, وُيستخدم افًَاب فِّتٖديب وافتَّٓذيب. ادُتُرِّ  وُيرؿَّك اف

ص إيٌقمإس =» ُّّ ُسقس ذم افُْٔسة ادقجقدة بُّؾ مْىَة, وُيرؿَّك خلزتف وأؿدمٔتفبافٔقٕإٔة, ش ُمدبِّر» وتًْلش, ُؿ َُ , ويرأس جمّقظة اف

ة ذم حافة وجقد أـثر مـ ـاهـ )ِؿّس( هبا .  ًبخاصَّ ف افُْٓة وافنَّ ويَبؾ آظساؾات فىقل , ويَرأ افتَّحافٔؾ, وُيتابع اخلدمة وُيقجِّ

امس. ا ادجالخزتف ذم هذ يإٔة, ش اخلادم», أي وافنَّ ر وافقظظ , ويتبع إشَػ وافُاهـذم افِسُّ قس وإرسا َُ وُيساظد ذم خدمة افىُّ

امس ذم افًٓد اجلديد بّثابة , وزيارة ادرىض وظرض ما يستًيص ظِٔف مـ مناـؾ ظع إب إشَػ )أو افُاهـ(. ذم افُْٔسة وافنَّ

امشٔة أول درجات افُْٓقتو, افاّلوي ذم افًٓد افَديؿ ج بًد افرشامة, وهلذا تقضع ظِٔف افٔد, درجة افنَّ وإن إتَِت , وٓ يتزوَّ

ج بٖخرى ـافُاهـ متاماً  ك زوجتف ٓ يتزوَّ َّّ ورة(. وُيس ًب مـ افُٖس )ذم حافة افَّضَّ امس ». وـان ؿديامً ُينارك ذم ُمْاوفة افنَّ افنَّ

 [ش.افُامؾ

بًةش 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا  وؿد طٓرت خدمة]. 117صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة ٗآً وجقا

شات» امشات ادُُرِّ ُشؾ ظـ ظِّٓـ: ذم افُْٔسة إوػش افنَّ امشات ٓ ُيبارــ». وؿد جاء ذم ؿقإغ افرُّ وٓ يًٍِـ صٔئًا ما يًٍِف , افنَّ

اممسة ُسقس أو افنَّ َُ ُسقس ظْد تًّٔد افِّْساء)ظْد مداخؾ افِّْساء(  إبقاب بؾ حيٍيـ, اف َُ )ؿقإغ أـِّْٔدس ش وُيدمـ مع اف

وماين  امشة جِِٔة ظْدـؿ, (. »59افرُّ امسوفتُـ افنَّ ّٓ بٖمر افنَّ ؾ وٓ تًّؾ صٔئًا إ َُ ة إػ إشَػ. وٓ ت فتسٖل ظـ رء , وٓ تٖيت امرأ

امشة ّٓ مع افنَّ امشة افِّْساء وُتًْٔٓـوأن (. »6)افدشَقفٔة ش إ وٓ جيقز أن تهر افِّْساء ذم درجة (. 34)افّدشَقفٔة ش ُتساظد افنَّ

ٔسٔة غ هبذا آشؿ, افَسِّ َّّ ٔسٔة وإشٍَٔة(.  وهق أمٌر سيٌح وٓ جيقز رشامة ادرأة ذم ُرتبف افُْٓقت(, 6)افدشَقفٔة  وٓ ُيس )افَسِّ

ديدـام خافٍتف حافًٔا بًض افُْائس افٌربٔة فأل  [! شػ افنَّ

بًة 121مٔخائٔؾ مُز إشُْدر:  ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا وهق ٍٕس ادًْل ]. 16صـ -, اجلزء افثاين, مُتبة ادحبَّة شٗآً وجقا

 : ﴿حٔث َٕرأ ذم صقرة افبَرة ما ّٕهفش[, صبٌة»وافتل تًْل ش مًّقدية»]يَهد مًْك ـِّة  افذي ورد ذم افَران افُريؿ
ِ
َة الّل ٌَ  ِصْب

ـُ َفُف َظابِدونَ  َْٕح ًة َو ٌَ  ِصْب
ِ
ـَ الّل ـُ ِم ـْ َأْحَس ها اإلمام افبٔواوي بَقفف: 138﴾ ]افبَرة : َوَم أو  - إنَّ اهلل تًايل ؿد صبٌْا»[, وؿد ؾِسَّ

بغ ظع افثَّقب - هدإا قر افهَّ ُٓ )بف ؿىرات  أصٍريٌّسقن أوٓدهؿ ذم ماء )ادسٔحغ(  إنَّ افَّْهارى»وُيؤػ بَقفف: ش, وطٓر أثره ُط

س(,  يت ادَُدَّ ٕٔتٓؿ, ويَقفقن هق تىٓر هلؿمـ افزَّ ؼ ٕكا ََّ ًِامد أنَّف افتَّْهر, ش وبف تتح ة ذم مك يَقل ظـ اف )وهلذا ٓ يزال افًامَّ

 [واحد افتَّْاصر(.

 

 

 



تُب ُُ وع َظِهر اف بًة 121 [18] َمْؼُ ر افُْٔسة افسَّ بًا ظـ أرسا  شٗآً وجقا

 

تُب ُُ   www.alta3b.wordpress.com/books/juice صٍحة َظِهر اف

 ذم اخِلتام ......

 ًَ  ؿَِّ َش وَ  ٔفِ َِ ظَ   اهللُ ذَّ ؾٔف هدي ٕبْٔا حمّد َص  ؾ, وأن يُقن خافهًا فقجٓف تًاػ, ُمتَّبًغَّ ٕسٖل اهلل أن يتَبَّؾ هذا اف

ظقية ببْؽ آشتثامر  (,873179)احلساب اجلاري جلًّٔة شخاء فِخدمات آجتامظٔة برؿؿ , شاهؿ مًْا بدظُؿ دناريًْا افدَّ

 افًريب, ؾرع مديْة ٕك, افَاهرة, مجٓقرية مك افًربٔة

 دزيد مـ افتَّقاصؾ:

  صٍحة اجلًّٔة ظذ افٍٔسبقكwww.facebook.com/sa5aaa  

  11211115654217ادُؼف افًام جلًّٔة شخاء, حمّد صاهغ 

  ٕة تَرير   ss.comhttp://tqrir.wordpreتابع ادزيد مـ أظامفْا ظذ ُمدوَّ

 احلّد هلل افذي بًّْتف تتّؿ افهاحلات

http://www.facebook.com/sa5aaa
http://tqrir.wordpress.com/

