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 ذىجيهاخ وًصائح

vv 

 يـا اتين:
ٕفٓه ِٓ أوي َىَ ٧ٔحًِح ٚحًٌِح ضًٓن ٪ٍُٗ، ِٓ وٌجْس جلنِت ٌ  - 1

 جٌىٍّس ذى٪ٍ، وىٌجْس جٌطًٍُّ جًٌٌ َىٗو جٌٕؿحـ.
ُِ جغًٓ وؾهه، ؤلِف يف جٌٛٗز.   - 2 ًٗ، وُل ُِ لٍُ ذ٫ى ج٫ًٌّ، َٔ

٩َِٞ جْؾرُس وج٣ٍٔك يف جٌىَٗ ٩ِ  ًٖ، مث  أؤف ُِجًِنن أو
ًْ ِح يف لٍره. جٖطٔه ٔفٓه وجفٟف وً أن٣حتهح  جدلُٓف. ُل
و٪ُىهبح وض٫ٚىَحهتح، نحٚس جٌيت جلطٍفطهح أغٕحء جٌٕهحٌ يف ج٫ًٌّ 

 وجحلىَع ٩ِ جِنٍَٓ.
ُِ لرً أْ ضمٚىَ ٪رحوز سبؿُى جهلل، ذحٌٓؿىو جدلطىجضٍ ٢حٌرًح   - 3 ٖ ضََٕ

ٍَِذً ِٓ جهلل، وأْ َطكٕٖٓ جهلل ٪ٍُه ٌُإجٌَن يف ٍٚىجضه،  جٌُم
َهره ج٫ٌّٕس جٌيت ُضٓٚهً ٌه وٍَهّه ج٣ٌٍَك وجحلك وجحلُحز، و

 ؾهحون ونىِطه وأِحٔطه وٚىله.
َح جذين، ٖ هتطُ ِٓ جٌُىَ دبح َمىٌٗ جٌٕحِ ٪ٕه، وٌىٓ ج٘طُ دبح   - 4

َمىٌٗ جهلل ٌه، ْْ جْطٍٞحء وؾٗ جهلل ٖ ديىٓ أْ ضىفُٗ ٩ِ 
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جْطٍٞحء وؾٗ جٌٕحِ. أِح أْ ٖ هتطُ ذٛىش جهلل ذً ذٛىش 
جٌٕحِ، فهًج َم٫٣ه ٪ٓ جحلُحز. وٌىٓ جٌٍج٘د جٌٕحؾف ًْنضٗ 
ِىطىذس يف جٌّٓحء ِٓ أوي َىَ، ٖ ذطأوَس جٌىجؾد فم١؛ 
وٌىٓ ذحزبحي جهلل أذًح قمُمًُح ٌه، ضٗىى ٌٗ أض٫حذه، وض٩ٟ 
٩ّٖ ٚىضٗ  ٪ٍُٗ سلحوفه، وضٓأٌٗ يف وً ٚغًنز وورًنز، وضطٓ
ئِح يف لٍره أو يف لٍجءز ئصلٍُه، َطىَُّ ٫ِه وَىٗف ٌه 

 وٖ ربُى ٪ٕهح.ُِٗثطٗ ِٓ ؾهطه 
ذىٌّ جٌٍْىي ٔٛف ضُّىغحوِ أْ ديٓه ذححلُحز جْذىَس جٌيت   - 5

( ٍَ (. فهًٖ ٍ٘ ُٔٛكيت ٌه ِٓ أوي 12:6يت 1ئٌُهح ُؤ٪
َىَ: ٪ُٕه ٪ًٍ ُٔٛره جٌّٓحوٌ، وؾهحون وٚٗضه 
ِٖٛىذس ضلى جحلُحز جْذىَس جٌيت ٍ٘ قُحز جدلُٓف فُه. ربٖىظ 
ُِ جْؿى ٌٗ  ٩ِ جدلُٓف لرً أْ ضٕحَ، وئيج لٍمَص يف ٔىِه، ُل
وقٚىغٗ. ويف جٌٛرحـ و٢ىي جٌٕهحٌ ذبحَوي ٩ِ جدلُٓف جًٌٌ 
لٖىَ ٌه ٔفٓٗ ذمىٌٗ: ٖ ضى٪ىج ٌىُ ٫ًٍِِّّح ٪ًٍ جٌْٜ ْْ 
جدلُٓف ٘ى ٫ٍِِّّىُ، وٖ أذًح ٪ًٍ جٌْٜ ْْ جهلل ٘ى أذىوُ 

(. فحهلل ٍَ٪حن وحذٓ ٌٗ، وجدلُٓف ٫ٍَُِّّه 9و8:23)ج٧ٍٔ ِص 
 وٍَٖىن و٪ُٕٗ ٪ٍُه ٢ىي جَْحَ وجحلُحز. وَٕٛكه

ئْ وَٕص لى ضٍوَص أذحن وُأِه و٪حتٍطه ذحٌٛىق، ول٫٣َص   - 6
ٍُْْز ِٓ لٍره وقُحضه، َمرٍه جهلل وحذٓ وجدلُٓف  ٌذح٠ ج
ُّٚهُ  و٫ٍُِّّ وجٌمىَٓىْ وجدلٗتىس وُأٍْز مسحوَس، جًٌَٓ َٓ
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جٌمىَّ ذىٌّ أً٘ ذُص جهلل؛ ضًٛن وجقىًج زلرىذًح يف و٣ْهُ، 
َّ لٍره ٪ًٍ ُأِه وأذُه  ويف جٌٕهحَس ضُٕٟ ئٌُهُ. وٌىٓ ئْ ٦
وُأنطه وأنُه، فٍٓ ضطمٖىَ يف ج٣ٌٍَك وٖ ن٣ىز وجقىز، 
وٌٓ ُضىَ٪ً ضًًٍُّج ٌٍُّٓف، وٖ ضًًٍُّج ٌٍٍ٘رٕس؛ ذً ٘حٌذًح ِٓ 
أغمحي ج٫ٌحمل ئىل ٌجقس ججلٓى وٍْلس جُْ جٌٍج٘د ذحٌىًخ، 

رٕس، ْْ جٌٍ٘رٕس ٍ٘ ضًٍّز ووْ أْ َىىْ ٌه ُٔٛد يف جٌٍ٘
 ٌٍُّٓف وئ٪ىجو ٌٍٍّىىش.

َح جذين ئْ وَٕص لى ج٪طّىَش ٪ًٍ جدلُٓف وَّّْطٗ قُحضه،   - 7
ِٓ يل يف »فٍِّّٓٗ أًَٟح وً ئ٪ىجَن، وجضر٩ لىي جدلُِىٌ:  َِ

(، 25:73)ُِ « جٌّٓحء، و٫ِه ٖ ُأٌَى ُٖثًح يف جٌْٜ
 و٘ى َطىفًَّ حبُحضه.

ئْ جلطَُٕص يف لَٗطه جدلحي ْٖطهىجِٗ ٪ٕى جٌٍٟوٌز ولىي، 
أو جلطَُٕص جذلىجَح وجدلٗذّ جٌىػًنز ونَُٖٔص جدلأوىٖش 
َّجهتح، فٍٓ  وجحلٍىَحش وجٌُٗىىٖضحش وذمُس ٫ُُٔ جٌىُٔح وٍِ
َىىْ ٌه ٫ُُٔ جدلٍىىش وٖ ٍِٖٓز جٌٍوـ وجهلل. جٌٍج٘د 
َّ فٍٖس ٔىِٗ وئصلٍُٗ وُِجًِنٖ وِح  جحلمُمٍ لَٗطٗ ٖ ربىٌ ئ

ج٪ًّ ً٘ج وؾٍٚخ وُف زوحيح. ٍَُِّّٓٗ ٌٗ جٌىٍَ ِٓ ُوُطد 
ًْٔ ٌه جدلُٓف ِح ربطحؾٗ لرً أْ ضٓأٌٗ، ْْ هبًٖ جٌىٍُْس  ٍَُ
ضرىأ ٪ٗلطه ٫ِٗ ضُوجو ِٓ جدلحوَحش ئىل جٌٍوقُحش، وَطىًٌَّ 

 جدلُٓف ئ٫ْحون وضفٍـ حبُحضه ْهنح ُضٓطّٗى ِٕٗ َىًِح فُىًِح.
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جٞر١ ٔفٓه. جٞر١ فىٍن. جٞر١ ٌٓحٔه. ٖ زبٍؼ ِٓ   - 8
ُٖي ذحٌىَٗ ٩ِ جِنٍَٓ، ْٔه ْط٫ىو ئىل  لَٗطه ٌىٍ ضط٫
لَٗطه ٌط٫ٍٗ أٔه وقُى وغٍَد وزلٍوَ، وُضٍُِّٓ ٔفٓه 
ٍُْْز  ٌٍكُْ وجٌرىحء ٪ًٍ ِح ٞح٨ ِٓ ٪ٗلحش وزلٖرحش ج
وجٌٕحِ، وذبى جٌمَٗس ذحٌوز وحٌػٍؽ. فايج لىٌَش أْ ضمىَ 

ضى ئٌُه ذحٌوز وٖ ض٩ّٓ ٚىش جهلل وضٍٍِّٛ، ذبى جٌٛٗز ضٍ
 ل١ ْٔه ض٫ََُص ذحٌٕحِ.

فُح جذين ٪ُجؤن جٌىقُى ٘ى جدلُٓف. ضىَُّ ٫ِٗ فم١. ج٢ٍرٗ فهى 
ٌُٚ، فٗ ربطحؼ ئىل  لٍَد. ج٢ٍد ِٕٗ ج٫ٌُجء، ديٓن ذحٌٍوـ جدل٫
َّ جٖقطٍجِ أْ ٖ ضىٍٓ  ئٔٓحْ ل١، وٚىجلطٗ ٌٓ ضىٍِّفه ئ
وٚحَحٖ، ووٚحَحٖ يف جٔصلًُ أِحِه. جلٍأ وجلٍأ وجِٓه 

 ذحٌىَٗ يف لٍره، َطكٖىي ئىل لىز وئىل ٪ُجء.
ئيج و٪حن ٌج٘د ِٓ جٌٍ٘رحْ جٌىٖوجٌَٓ جٌٍفَّحفٌن جٌٍغَّحٌَن، جِط٩ٕ   - 9

ٌُٚ يف جحلحي، وذبٍّ  ذ٣ٍف، وج٪طًٌ أٔه ِٗغىي، َأضُه جدل٫
يف لَٗطه وضًٛن لَٗطه ذُص جدلٗتىس، ديٓ٘ح ٔىٌ جدلُٓف 

ّحء، وَُوٌن جٌمىَٓىْ أغٕحء ٔىِه وَُرهؿىْ وفٍـ جٌٓ
ٔفٓه. وج٪ٍُ سبحًِح أٔٗ ئِح ٪ُجء جٌىُٔح أو ٪ُجء جٌٍوـ جٌمىِ، 
وَٓطكًُ أْ ذب٩ّ ذٌن جٖغٌٕن. يف جْوي ْطكطحؼ ئىل ؾهى، 
وئىل ٞر١ ٔفٓه وٌٓحٔه، وُْط٫حين ِٓ ٚىوو جًٌَٓ 
ٍََىوْ أْ َفٓىوج قُحضه؛ وٌىٓ ذ٫ى يٌه ْطؿين شبٍ 
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 ض٫ره ذفٍـ و٪ُجء وجنٍٍ َىوَ ٫ِه.
ج٪ٍُ سبحًِح أٔٗ ٌُّ يف جٌٍ٘رٕس ٚىجلحش ٩ِ جٌٍ٘رحْ أو ٩ِ   - 10

ج٫ٌٍّحٌُٔن، ْْ جٌٛىجلحش ٩ِ جٌٍ٘رحْ وج٫ٌٍّحٌُٔن ٫ِٕح٘ح 
ضىلُّف قُحضه ٪ٓ جٌّٕى، فطُٗم وَُٗد ٫ٍٖن وأٔص ألً 
ِٓ ِرطىب، وضٛرف جحلُحز جٌٍوقُس ِىٍو٘س ٪ٕىن، وٖ ض٣ُك 

َّجضه ضىىْ يف جٌُىطد جٌٍوقُس  أو مسح٨ وٍّحش ج٫ٌّٕس، وٍِ
جٌَُحٌجش وجٌٓهٍ ٩ِ جِنٍَٓ وجٌىَٗ يف جٌرح٢ً، وج٫ٌىوز ئىل 

 لَٗطه ِهّىًِح قًَُٕح ٔحوًِح ٌطأوً وضٕحَ.
٫َطمى ذ٫ٝ جٌٍ٘رحْ أْ ج٫ًٌّ وجِْحٔس يف ضأوَس جْ٪ّحي   - 11

ًٖ ذح٫ًٌّ، ٫َٚىٞهُ ٪ٓ جحلُحز  وجٌرمحء ٢ىي جٌٕهحٌ ِٗغى
جٌٍوقُس و٪ٓ جٌٛٗز و٪ٓ جٌمٍجءز وجٌىٌِ. ٖ َح جذين، ئَٖحن 
ِٓ َمىي ٌه ً٘ج. فحٌٗغً  َِ أْ ضٛٚىق ٔفٓه، أو ضٛٚىق 
وج٫ًٌّ وضأوَس جْ٪ّحي نحٌؼ جٌمَٗس ٍ٘ وجنٍس يف ُُّٚ 
ج٫ًٌّ جٌٍوقٍ، وؾٌُء ٖ َطؿُٖأ ِٓ ضأوَس ج٫ٌرحوز؛ فايج ٢غص 

جٌمٍجءز أو جٌىٌِ  ضأوَس جْ٪ّحي نحٌؼ جٌمَٗس ٪ًٍ جٌٛٗز أو
أو جٌٓهٍ، ضٛرف جٔفٗضًح ِٓ ربص جٌىجؾد، وزبٍَـرًح ٌٍكُحز 
جٌٍ٘رحُٔس، وئفٓحّوج ٫ٌٍرحوز و٪هى جٌٍ٘رٕس. فح٫ًٌّ يف جٌٍ٘رٕس 
٣ٚٗهح، وٌىٓ ٖ ٫َٚىلهح أو دي٫ٕهح.  َُُوٍِّ جٌٛٗز وَمىَهح وَٕ
ففٍ جٌٍك٧س جٌيت ذبى ٔفٓه لى سبحوَص يف جٌٗغً جٌُجتى 
وضٍوص وجؾرحش جٌمَٗس وج٫ٌرحوز، ضىلَّف يف جحلحي وجٌؾ٩ ئىل 
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ٍٚـ لٍره ذحٌٛٗز.  ًّٚ وجؾره وف اسجد مث لَٗطه وو
 اخسج ووِّل عوله.

ضأوَّى أْ جٌغًنز جٌىػًنز يف ج٫ًٌّ جٌيت ذب٫ٍه هتًّ ٪رحوضه 
ٖٙ قُحضه و٣َُفة ٍْجؾه،  ولَٗطه ٍ٘ ِٓ ج٫ٌىو، ٌُّ

ٍِ ْٔ ، ٖ ضطمٖىَ يف ج٣ٌٍَك وسبٍٟ ٪ٍُه جٌٌٕٓن وأٔص يف زلَّه 
جٌٍ٘رحين وٖ ن٣ىز، ذً ٌدبح ضٍؾ٩ ئىل جٌىٌجء. جمس٫ين وجٌطفِص 
ًٖ مث ٪ٍّه، و٪ٍّه ذمىٌ،  ئىل قُحضه، وٌطىٓ ٪رحوضه أو

 ٖ ََُى ٣ٌُغً ٪ًٍ ٪رحوضه ِهّح وَّفه جٍِْ.
وٌىٓ ٖ ضطٍن ج٫ًٌّ حبؿس ج٫ٌرحوز، وأٔص ٖ ض٫رى، فحهلل ٩َّٓ 
وٍَي وجيحٌَ. وج٪ٍُ أٔٗ ُْأيت جٌُىَ جًٌٌ ٖ ٣ٍَُد ِٕه 
ْْ وَٕص ٚحولًح يف  ج٫ًٌّ وضمٍٟ قُحضه وٍهح يف ج٫ٌرحوز، ئ

 ٪ٍّه و٪رحوضه.
ج٪ٍُ أْ ٌ٘رحُٔطه ُضمحِ دبىي ج٫ٌٗلس جٌيت وٖىٔطهح ٩ِ جدلُٓف   - 12

وٖىز جٌٖضرح٠ ذٗ، ٖ ذىػٍز جٌٛٗز أو ٪ًّ جٌىجؾرحش أو 
جهلل وجدلُٓف، فأه  قٟىٌ جٌىُٕٓس؛ وٌىٓ ذحٔفطحـ ج٫ٌٗلس ٩ِ

ض٣٫ُٗ جٌمُحوز وضًٓن وٌجء ٚىضٗ، ْىجء يف جٌفىٍ أو جٌٔجوز أو 
 ج٫ًٌّ.

ًٗ لرً أْ ضٓطًٗن جهلل، وضأنً ِىجفمس  ٖ ض٫ًّ ِٓ ٔفٓه ٪ّ
 ًٗ ًٗ لٍُ جدلُٓف، وربّ وض٫ٍٗ دبإجٌَز ج٫ٌّٕس. وً٘ج َطىٖىْ لٍُ
َّ ٫ِه آنٍ يف لَٗطه، َمىون وَىٚذٍن  قىت ضٛرف ووأ
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 ،ًٗ وديٓ فٍج٬ لٍره. ً٘ج ض٣ٍرٗ يف جٌرىجَس ذحْطٍّجٌ هنحًٌج وٌُ
ًٟٖ جدلُٓف و٫ًَّ ٪ٍّٗ فُه، ْْ  ًْٖ ذىِى٨ ٌىٍ َطف وضطى
ً٘ج َىىْ ٍِٖٓز جدلُٓف لرً أْ َىىْ ٍِٖٓضه. فحٌمحتً أٔح 
ج٣ٌٍَـك، ٫ِٕحٖ أٔــٗ ٌُّ ٢ٍَـْك ذىوْ جدلُٓف، وأٔـٗ 

ه وُأزشدن الطسيك... ُأعلِّو»٘ى جًٌٌ َمىؤح وٍَٖىٔح فُٗ: 
(. ًٖ٘ جَِس يف جدلُِىٌ 8:32)ُِ « أًصحه، عيين عليه

« أٔح ٘ى جٌْف وجٌُحء»ٌطىٓ ٍ٘ آَس قُحضه. ولىي جدلُٓف: 
(، ٫ِٕحٖ أٔٗ ٘ى ج٫ٌٍُْٔ وجدل٫ٍُِّ وجٌُىُطد وجٌىٌجْس 8:1)ٌؤ 

 ووً ٫ٍِفس، وذىؤٗ ٌُٓص ٫ٍِفس.
(، ٫َين أٔٗ ٘ى 11:1)ٌؤ « أٔح ٘ى جْوي وجِٔنٍ»ولىٌٗ:   - 13

 ًّٚ جٌرىجَس يف ج٣ٌٍَك، و٘ى ًَٓن ٫ِه ٢ىي ج٣ٌٍَك، و٘ى َُى
ٖٓه  ٫ِه قىت جٌٕهحَس. ًٖ٘ جدلٓثىٌُس أنً٘ح ٪ًٍ ٔفٓٗ. فطّ
 ٨ٌَ ٨ٌِ جدلُٓف وّح ٚح هبًٖ جٌىٍّحش ذٗ ٘ىجوز، وٚح
٫َمىخ ٢ىي جًٌٍُ وغٍد، وضغٍُٖ جمسٗ ِٓ ٫َمىخ ئىل ئٍْجتًُ 

 ٍد.أٌ جًٌٌ ٌأي جهلل وٚح٨ٌ وغ
ًْ ٌٗ: ٌٓ أضٍوه قىت ضىىْ يل قٓد لىٌه، جٌرىجَس  ُل
وجٌٕهحَس وج٣ٌٍَك وجحلك وجحلُحز، ْْ ؾهحو جٌٍ٘رٕس ٘ى ً٘ج، 
و٘ى ؾهحو ٩ِ جدلُٓف وجٌٍوـ جٌمىِ قىت َٓطٍُ قُحضه، ٘ى 

)َى « ذىوين ٖ ضمىٌوْ أْ ضف٫ٍىج ُٖثًح»ؾهحو جدلٍىىش: 
(. وَٗ جدلُٓف ً٘ج ٫َين أٔٗ ذىوْ جدلُٓف ضىىْ أٔص 5:15
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ًٖ وغحًُٔح  ٩ِ ٪ٍّه وقُحضه و٪رحوضه ٖ ٍٖء. جدلُٓف أو
ُْ آنٍ ربص جٌّٓحء... ذٗ َٕرغٍ أْ »وأنًنًج:  ٌُّ جْ

٩َِٞ ًٖ٘ جٌىٍّحش يف لٍره 12:4)أ٨ « َِٔهٍُٙ ُِ َو (. جفه
 وٖ َضٔكِى ٪ٕهح.

َُٚٓ وٌٍُِِّٓن و٫ٌٍِِّّن، زبًَّ جدلُٓف   - 14 ٫ُِ ْْ ألَّص ٌٕفٓه  ئ
ْْ َّّْطٗ ٪ٕه. ف٣رُ ٫س جهلل أٔٗ ئٌٗ غُىٌ ٖ َمرً جدلٕحفٓس. فا

ٍْ أْ َىىْ ٌه وً ٍٖء. ً٘ج ٍْ لىي  وً ٍٖء، فهى ؾىَ
جدلُٓف: ٖ ضى٪ىج ٌىُ أذًح ٪ًٍ جٌْٜ، ْْ ٌىُ أذًح وجقىًج يف 
جٌّٓحء؛ وٖ ضى٪ىج ٌىُ ٫ٌٍِِّّن ٪ًٍ جٌْٜ، ف٫ٍِّّّىُ 
وجقى و٘ى جدلُٓف. لىٌي ٍَٚف وجٞف حيًّ وً ئ٪ىجَ 
ًٗ أ٪٧ُ ِٓ أخ  جٔٔٓحْ جٌمٍرُس وججلٓىَس وجٌٍوقُس. فهى ف٫

 وأ٪٧ُ ِٓ ٫ٍُِِّ.
ٍّ، وٖ أل،  ّٖح ضٍ٘رٕٖح مل َىٓ ٌٕح ٫ِ وً٘ج ٍْٙ ألىٌٗ ٌىُ: ئٕٔح ٌَ
َّ وً  وٖ ٚىَك، وٖ ٫ٌِن، وٖ ٔحٚف. وأنحف أْ ألىي ئ
جًٌَٓ وحٔىج قىٌٕح، وحٔىج ٣ٍَرىْ ِىيت، و٪ٍّىج جدلٓطكًُ 

ٛىج ِين ذىً جٌىْحتً ج٫ٌحدلُس جدلّٕى٪س، وٌىٓ جٌٍخ ٌُطهَّ
وقىٖ نَّٛين، وأذ٣ً وً ِٗىٌجهتُ، ووحْ ٘ى يل وً 
ٍٖء ِٓ أوي َىَ، وض٫َُّّص أْ أ٪ُٕ ربص ٦ٍِّٗ، و٘ى جًٌٌ 
وحْ َمىو قُحيت وأٔح ٚحِْص. ًٌٌه أٔح ُألٚىَ ٔٛحتكٍ ٪ٓ 
نّّز ووٌجَس، وأنًُش ذُٕٛكس ذىٌّ جٌٍْىي أْ أقطًّ 
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 جدلٗمَّحش وؿٕىٌ أو و٫ٓىٌٍ ربص ٌىجء جدلُٓف َٓى٨.
ُٔٛكيت أْ هتٍخ ِٓ وً وطحخ أو ٌوجَس أو أٌ ٍٖء فُٗ   - 15

ذحٔصلًُ، وثالثًا ذحٔصلًُ، وثاًيًا ذحٔصلًُ، أواًل ض٫حٌُُ، وجوطٔف 
ًّٚ ٫ٍِفس ج٣ٌٍَك، وضىٌِ وٍّس جٌٍخ ِٓ وً لٍره  قىت ضى

جلٍأ ِح َُمٖىَ وفىٍن، فطىىْ ٍ٘ وْطىٌ قُحضه؛ وذ٫ى يٌه 
 ٌه ِٓ جدلٓثىٌٌن ٪ٓ قُحضه فم١.

وجقًٌ جلطٕحء آٖش جٌٟٗي وجٌطُٗ جٌيت ربًّ ٚىش ج٣ٌُٗحْ، 
ئْ وحْ ٌجوَى أو نٗفٗ، وٖ ضمرً أْ ض٫ّٓٗ. فايج ؤَٖٓص 
ُأئُه فٓىف ضٕىَ وػًنًج، ْهنح ُضٛحخ دبٍٜ جٌُّٛ فٗ 
ض٫ىو ض٩ّٓ ٚىش جهلل. وٖ ضٕٚؿّ ٪ُُٕه ٌثٗ ض٫ىو فٗ ضٍي 
ُٓ جٌىُٔح قىٌه وضٕىَ. وٌىٓ ٘ح أٔح  ٔىٌ جدلُٓف، ذً ض٧ٍ
ْرمُص فىٖ٪ُطه. لٚىِ قىجْه، وج٢ٍد ِٓ جدلُٓف أْ 

 َُمٚىِ أ٪ٟحءن ٌطىىْ أ٪ٟحء جدلُٓف ذححلك وجٌٛىق.
ًْٖ ئٌُه ذحُْ ٌذٕح َٓى٨ جدلُٓف، أْ ٖ َىىْ   - 16 َح جذين، أضى

ٍد نحٌؾٗ، ٌثٗ ٌه يف جٌٍ٘رٕس لٍرحْ: لٍد وجنً جٌىٍَ، ول
 زبٍٓ جٖغٌٕن. ْْ جهلل َىٍٖ جدلٍجتٌن ويوٌ جٌفىٍَٓ وجٌمٍرٌن.

وأْ ٖ ضٍف٩ ٪ُُٕه ٌطٗطهٍ وٌؾس أ٪ًٍ ِٓ وٌؾطه، ٌثٗ 
ضٕحذلح قٓد ٖهىز لٍره وزبٍٓ قُحضه وٍهح، وض٫ىو وضٕىَ 
ٗٔ أْ ضىىْ وحًٕ٘ح أو  أٔه وٕص يف ٫ُُٔ وذ٫طٗ ذٗ شبٓ. ٖ ضٗط
ٌُٚذُطس، ْْ جٌىٌؾحش ٣٫َُُهح جهلل  أْمفًح أو ٌتًُٓح وٖ أْ ضىىْ 
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قٓد لُحِ ٪ًّ ٫ّٔطٗ، وٌُّ قٓد لُحِ ٣ٖحٌضه 
و٪ٍّه و٫ٍِفطه وفٕٖه ووٌؾطه يف ج٫ٌحمل. ْْ ً٘ج ٘ى 
ذىء جٌطُٗ وجٌٟٗي وجخلٍوؼ ِٓ ربص ْمف ٪ٕحَس جدلُٓف 

 جًٌٌ لحي ض٫َّّىج ِين فاين وو٩َ وِطىج٩ٞ جٌمٍد.
ْْ  َح جذين، جْط٫رى ؾٓىن  - 17 ويٌٍِّٗ، وُلِىٖ يف ٢ٍَك جٌمىجْس. وئ

ِحي ضلى جٌٗهىز، أل٫ّٗ ذىً جٌىْحتً. وَىَ ضغٍرٗ، ًَٛن ربص 
 َّ ئٌجوضه و٣ٍْحٔه، وَهىأ وكُىجْ ٍِٖ، ٖ خي٩ٟ ئ
ٌٍطٍوَٝ وج٫ٌٕف، وذ٫ى يٌه ٫ُ٣َه يف ولىفه يف جٌٛٗز 

 قىت ٢ىي جًٌٍُ.
أل٩ّ ؾٓىٌ وأْط٫رىٖ، قىت ذ٫ى ِح »جمس٩ جٌمىَّ ذىٌّ: 

وى 1« )وٍَُش ٌّنٍَٓ ٖ أًٚن أٔح ٔفٍٓ ٍِفىًٞح
(. ً٘ج ج٫ٌّٗق جٌٍوقحين مل ض٫ٓفٗ ٫ٍِفطٗ، وقىت 27:9

َّ ذ٫ى ٞر١ ججلٓى  !  ج٫ٌّٕس جٌيت ٫ِٗ مل ض٫ًّ ئ
وج٪ٍُ ٔ٪ٍُْ جٌُمٌن، أْ جٌغٍجتُ جٌيت و٫ٞهح جهلل يف ججلٓى، مل   - 18

أْ َىىْ  ٫َٟهح ٌططكىَُّ يف ئٌجوز جٔٔٓحْ وضٓط٫رىٖ، قحٖح
جهلل ٦حدلًح. وٌىٓ ذحخلّّز ٪ٍفٕح إٔٔح ٌى ٌٖوٕٞح غٍجتُٔح ذح٫ٌٕف، 
ٍٖز وٍِضٌن، هتىأ وضأنً ذ٫ى يٌه ٢ر٫ُس ؾىَىز هتٚىب ٔفٓهح  ِ
ِٕٖح أو ٪ٕف أو ِٗمَّس. فحٌط٫د وٍٗ  ذٕفٓهح، ووْ أٌ ؾهى 
يف جٌرىجَس قىت ضأنً ٢ر٫ُطهح ججلىَىز، و٢ر٫ًح ضىىْ ج٫ٌّٕس يف 

ًّٚ ؾهىٔح ذاقٓحهنح.  ٚفِّٕح وضى
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ئَٖحن وجٌٕؿحْس وجٌطٍٚهٍ ذأِىٌ ججلّٕ، ْْ ججلٓى ئيج غحٌ فهى   - 19
وقٕ وحٍْ، ُ٘هحش أْ ُضه٫ٟٗ وضىىْ أٔص ٍِىًِح وُِىجًٔح. 
فٗ ضطأًِ جٌٛىٌ جخلحٌؾس ٪ٓ جحلّٗس وجْوخ. وٖ ض٩ّٓ 
جٌىٍّحش جٌمرُكس. وٖ ضطٖٛىٌ جدلٕح٦ٍ جدلػًنز، ْهنح ضىىْ 

٪ًٍ صبٍ ٔحٌ. جٌفٝ جٌٍٗ ذٍٛجل ئىل جدلُٓف، وحٌرَُٕٓ 
٪هىًج »ض٫ُٕه جدلٗتىس. وجمس٩ وٍّس أَىخ و٘ى يف ذٍىجٖ: 

(. وأَىخ 1:31)أٌ « ل٫٣ُص ٫ٌُيٖن، فىُف أض٩َّ٣ يف ٪ًٌجء
مل َىٓ ُِٓكًُح وٖ َهىوًَح، وٌىٕٗ وحْ خيحف جهلل! فَهِف 
أٔص جهلل، وجل٩٣ ٪ًٍ ٪ُُٕه وُأئُه وؾٓىن، أْ ٖ ضمٍخ 
جٌٍٗ، قىت وئىل جٌطهىَى ذحدلىش ضمف. فّح ذحٌه وقىٌه 

 ْكحذس ِٓ جدلٗتىس ض٫ُٕه وضمىَه.
ئيج و٪حن ٌج٘د ٌىٍ ٫ٍ٣َُه ٪ًٍ ِٕح٦ٍ وأٖىحي لرُكس،   - 20

ُِ يف جحلحي أٔٗ ٌْىي ج٣ٌُٗحْ، ؾحء خلٍجخ قُحضه  فح٪ٍ
وَل٩٣ْ ُٔٛره ِٓ جْقُحء. وذمىٌ ِح َفٍـ ذه ج٣ٌُٗحْ، 

ٔٚ ٗضه ذحٌمىٌَٓن وجٌّٓحء، وضًٛن ذمىٌ ِح ضٕم٩٣ وً 
 ِٕرىيًج ِٓ جهلل.

وئيج و٪حن ٌج٘د ٌطٍن وٍَن، فهى أًَٟح ٌْىي ٌٍمٍك   - 21
ُِ أْ  وجٖٔمٓحَ، وهنحَطٗ نٍوؼ ِٓ وجتٍز جدلهطحٌَٓ. وج٪ٍ
ْْ ضٍطَُ جٌى٪ىز جٌيت ُؤ٪ُص فُهح. فٗ  جٌىطحخ جدلمىِ َىٚ٪ُه ذأ
ًّٚ قُحضه هبىوء وَْٗ.  ٌُُى ُضغٍُٚ ِح جنطحٌٖ ٌه جٌٍخ، 
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وجٌمىَٓىْ جٌىرحٌ لى ضٍوىج ٌٕح أِحوٕهُ ٌىٍ ٍٔٓه يف 
ًْنهتُ ؤطر٩ ن٣ىجهتُ، وُ٘ َطٗف٫ىْ ٪ٓ ٫ٞفٕح ذ٫ى 
جدلُٓف، جٌٗف٩ُ جدلمطىٌ جٌمحوٌ أْ حيًّ ن٣حَحٔح، وٍَُِّّٕٓح ًِٔن 
زلرطٗ ٔ٪َىٜ ًِٔن ن٣ُٖطٕح. فحضر٩ِ جٌٍخ، وجٌٍخ َمىون 

 ٌٍهٗ٘.
ٍُخ، فحٚكىج ٌٍٍٛىجش، وجِٓىىج وجْٞف أْ َىَ ج  - 22 ٌٍخ لى َل

 ذحٔصلًُ، ولٚىِىج ٪رحوز ذححلك وجٌٍوـ ضٍُك ذمٚىٌَٓن.
 وجذٓ ج٣ٌح٪س ربً ٪ٍُٗ جٌّّوس.

 (7/1/2222)عيد امليالد اجمليد 
 األب هىت املسىني
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 حتريساخ وذعلين

 

 يـا اتين:
أٔص لحوَْ ٪ًٍ ٍْىن ٢ٍَك جدلُٓف، و٘ى ٢ٍَك جحلك، فاَٖحن   - 1

وجٌىًخ ذأٌ أٌىجٔٗ. فأٌ وًخ زلٓىخ ٪ٍُه أٔٗ ٌؾ٫س 
دلٓطىي ِح ووْ جدلُٓكُس، و٫ِٕحٖ ئقُجْ ٌوـ جهلل جًٌٌ فُه، 
ضركع ٪ٕٗ فٗ ذبىٖ، فُطغٍك ٪ًٍ ٔفٓه ٢ٍَك جٌّٕى، وضط٫ػٍَّ 

 وػًنًج يف قُحضه، وٖ ض٫ىو ضإسبٓ ٪ًٍ أٍْجٌ جهلل.
ٍَ. ٖ ضٍٓق وَٗ ٖ ضٍٓق أُٖحء غًنن، أو أُٖحء جٌى  - 2

غًنن وضٕٓرٗ ئىل ٔفٓه، ًٖ٘ ٔمُٛس ذغُٟس ربٍِه ِٓ 
قمىله يف جدلُٓف، وٖ ُضٓطأِٓ ٪ًٍ ٪ًّ ج٫ٌّٕس، فططىلَّف 
٠ٍٚ فُّح  ٪ٓ جٌّٕى. ف٫َٔىٜ أْ ضٍٓق، ض٣٫ٍ ِح ٪ٕىن، وُضف
ٌه، فُٓهى ٪ٍُه جدلُٓف، وَىحفثه أ٫ٞحفًح. ض٫ٖىو ٪ًٍ 

 ج٣٫ٌحء، فحًٌٌ ٪ٕىن َُوجو.
ض٫َُّ ِٓ أوي َىَ جٌٗؿح٪س جٔديحُٔس ذح٣ٌٕك ذححلك ِهّح   - 3

 ِٓٚ وَّفه جٍِْ، ْْ يٌه حيٚرد فُه جٌٍوـ جٌمىِ، فُإ
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٪ًٍ ٖؿح٪طه وَُكحٍِ ٪ٕه. يف وً ِىلف ُضٓأي فُٗ 
ٌَُُىٓ ٌٗون ٚحولًح لح٫٢ًح ذححلك ذحْطمحِس، غًن ُٖ٘حخ قىت 
وٌى وحْ يف يٌه نٓحٌز ٌه، ْٔٗ أفًٟ أْ زبٍٓ ِٓ 

ؾً جدلُٓف ٌىٍ ضٍذف جدلُٓف ٔفٓٗ، ْْ جدلُٓف جًٌٌ أ
فُه َٗهى ٪ًٍ جحلك جًٌٌ ضمىٌٗ وَإجٌَن. جؾ٫ً جدلىش 
أفًٟ ِٓ نُحٔس جحلك، ْْ نُحٔس جحلك ٍ٘ نُحٔس جدلُٓف، 

 وجٖ٪طٍجف ذححلك ج٪طٍجف ذحدلُٓف.
ِٓ أوي َىَ، جقًٌ أْ َىىْ ضٍٛٗفه َُهحٌف ألىجٌه،   - 4

ًّٖ ٍِجتًُح. فطٍٖٛف وجتًّح ووأْ جدلُٓف وجلف  فُطٓ
 َُٗح٘ىن وَٗهى ٪ًٍ ٚىله.

ِٓ وجتًّح ٪ًٍ جْط٫ىجو أْ ضرًي ٌٍجقس غًنن، فُطكٕٖٓ   - 5 ُو
٪ٍُه جهلل و٫َٚىٞه ٪ٓ يٌه ٪ٍٗز أ٫ٞحف، ونحًٚس 

 ئَجء جدلًٍٞ وجدلط٫رٌن.
ٖ ضٕط٧ٍ أْ َطٍؾحن أقى أْ ضٓح٪ىٖ، ذً ضمٖىَ ذٗهحِس 

رٗ، وٖحٌوٗ يف ٪ٍّٗ، ئىل ذىوْ و٪ىي، وجْٕى أنحن يف ض٫
أْ ضأضُٗ جدل٫ىٔس. ًٖ٘ ٍ٘ جحملرس جْنىَس جٌٛحولس ج٫ٌحٍِس 

 ذحٌف٫ً وٌُّ ذحٌىَٗ.
ٍٖخ ِٓ جدلٓثىٌُس، ْْ ضبً جدلٓثىٌُس ََُىن ٚٗذس   - 6 ٖ ضطه

ونّّز وَفطف رلحي ج٫ٌّٕس ٪ٍُه فطإجٌَن. وضبً جدلٓثىٌُس 
ئْ وحْ ٣ٌح٪س جدلُٓف، فحدلُٓف ٫ًَّ فُه ٫ِؿُجضٗ، 



- 17 - 

فططٖٓهً ٌه وً ج٫ٌٛىذحش وضأيت ذٕطحتؽ ُضًً٘ جِنٍَٓ، 
ضىفُه ٫ّٔيت، »وجهلل وجتًّح خيطحٌ ج٫ٌٟفحء ٌُُهٌُ جْلىَحء: 

ًَّ (. فٗ ض٫طًٌ 9:12وى 2« )ْْ لٖىيت يف ج٫ٌٟف ُضْى
ذٓرد ٫ٞفه أو ؾهٍه، وٌىٓ لٚىَ ٔفٓه ذٗؿح٪س 

ًّٔ ًٔن جدلُٓف، حيٍّه جدلُٓف.  وجِق
ًِٗ أو  ٖ ضٓط٫ٔف  - 7 ِٓ ج٫ًٌّ حبؿس جٌٛٗز أو جٌطأ

ٍٗٚ ذٌن  جٖ٪طىحف. جْيُوٍ جٌمىَّ ذىٌّ جًٌٌ وحْ جيىي َر
ًٗ، ووحْ ٫ًَّ ذُىَٗ ٌُٖٓى ئ٪ىجَٖ  ٌّج وٌُـ جٌمحٌجش هنـح

قحؾحيت وقحؾحش جًٌَٓ ٫ٍِ »وئ٪ىجَ جًٌَٓ ٫ِٗ أًَٟح: 
َِِطهح ٘حضحْ جٌُىجْ ِٓ ٖ “(، ولىٌٗ: 34:20)أ٨ « َنَى َِ  َّ ئ

(. فٕكٓ يف جٌٍ٘رٕس 10:3ضّ 2)ج٧ٍٔ ” ٫ًَّ ٖ َأوً
٫ًّٔ، ٖ ٌىٍ ٔأوً، ذً ٫٣ٌُُٕ جِنٍَٓ، ؤٓطٍٍٞ وؾٗ 
ِٓ أٍْىخ قُحضه: جهلل  جهلل، وآنٍ جٌىً ٔأوً ضلٓ. وٌُُى
ًٖ، وجِنٍَٓ غحًُٔح، وآنٍ جٌىً أٔح. ْْ يف ٍ٘وذه ِٓ  أو

 جٌرًي وج٣٫ٌحء، فاْ جًٌٌ ٌه َإَنً ِٕه.
فٓه ًٌٍٍّ وجٌُ٘ك )جٌٟؿٍ(. ض٫َُّ جٌطٍضًُ ٪ًٍ ٖ ُضٍُِّٓ ٔ  - 8

َى ٌ٘رحْ ِمطىٌَٓ يف جٌطٍضًُ، وجقطف٥ ذىطحخ جٌطٍجضًُ، 
وجضمٓ وً جْوَجْ. وض٫َُّ أْ ُضٓٚرف جدلُٓف ذحًٌٍُ وجٌٕهحٌ 
َٓد  ًٖ ِٓ أْ ضُ٘ك، ٌطٗطٍن يف و٦ُفس جدلٗتىس، وُضك ذى

 ج٫ٌرحوز ذحٌٍوـ وجحلك. ٩ِ4/3 جدلٓٚركٌن. وجٌطٓرُف 
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جقًٌ ِٓ وػٍز جٌٕىَ، ٌثٗ خيطً ؾّٓه، فٗ ض٫ىو ضمىي   - 9
٪ًٍ جٌىلىف وجٌٛٗز. ٪ٚىو ٔفٓه ٪ًٍ جٌمُحَ لرً ٫ُِحو 

ِّ وجٌف٩ لٍره ئىل جهلل:  ِٓ “ججلٍِ، وجْؿى وٚ َّ ف٣ىىب ٌٔ
ٍٗ جلطٕحء ج٫ٌّٕس.”. جيٍّ ئيلَّ ْحًٍ٘ج وً َىَ  فحٌٓهٍ فُٗ ْ

ًٍُُِِّٛح وْحؾىًج  وديىٕه لٟحء ذ٫ٝ جٌٍُحيل وٍهح ْحًٍ٘ج
ُِٓٚركًح. وجْطهىَ جْذٍّٛىوَس جٌٕٓىَس أو جٌىُهىُس.  و

 ؤلِف ْٚرف هبح قىت جٌٛرحـ.
ئَٖحن وجخلىف ِٓ جٌمُحَ ذحًٌٍُ وقىن، ْْ جٌٍج٘د ٌٗ ٫ٌِن   - 10

ْْ ٔنفَص، جِو٨ُ ذحُْ  مسحوٌ َإجٌَٖ ٪ًٍ جٌٛٗز وجدلػحذٍز. وئ
َٓى٨ ذٛىٕش ٪حٍي، ذبىٖ قحًٍٞج ذٕفٓٗ أو ِٗوٗ، َإجٌَن 
وَٕٓىن. فأٔص يف ج٫ٌرحوز ٌَٓص وقىن. فحٌّٓحء وٍهح 

 ٍِىه، ْٔه ضٗطٍن ٩ِ جٌّٓحتٌُن يف نىِطهُ.
ٖ سبٓ ذ٣ٕه ذح٫٢ّْس ٌثٗ َغٍره جٌٕىَ، ذً ضمٖىَ ٌٍٛٗز   - 11

ٌُُٗر٫ه جٌٍوـ ِٓ وُْ جٌّٓحء، وخيٓف  وأٔص ؾحت٩ 
ٍكس ؾّٓه، وضٓطًٕن ٪ُٕحن. جْوً جٌىػًن ٌُّ يف ِٛ

جٌٍج٘د، ْٔٗ ذمىٌ جِٖطٗء ِٓ ج٫٢ّْس، ذمىٌ ٔمٛحْ جٌمحذٍُس 
ًْ ِٓ جْوً ِح  ٪ًٍ ججلهحو جٌٍوقٍ، وجٌمُحَ وجٌٓهٍ. فُه

َّي ذحْوً.  َىفٍ ججلهى جًٌٌ ضرًٌٗ فم١، وٖ ضطٍ
ٍِخ   - 12 َّ أٔه لى جنطٍش جٌرحخ جٌُٟٚك وج٣ٌٍَك جٌَى ٖ ضٕ

ٍٖز ٔفٓه، ْٔٗ ٘ى ٘ى ٢ٍَك جدلُٓف جًٌٌ  ذاٌجوضه وِٓ
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ْحٌ فُٗ قىت جِٔنٍ. فٗ ض٣ٍد جٌٍجقس لرً جْوجْ، ْْ 
ٍِخ ٍ٘ جٍْٔج٨ يف جدلًٓن، ْٔٗ  جٌٍجقس ٪ًٍ ج٣ٌٍَك جٌَى

 ذحٌٕهحَس َٓطمرٍٕح وؾٗ جحلرُد.
ئْ لحذٍطه أض٫حخ أو ِٗمحش أو قًنز أو ُٞك، فٗ   - 13

ٌِف٩ ٪ُُٕه ضلى جدلُٓف جًٌٌ َمُّ أض٫حذٕح  ضٗطٔه، وٌىٓ ج
حِ زلرطٗ وٌضبطٗ، و٘ى ًٍَُْ ٌه جدل٫ىٔس وجخلٗ٘. أِح ذمُ

جٌٗىىي ٌٍٕحِ، ف٫ّٕح٘ح أٔٗ ٌُّ ٌٕح ُِٓف َىٚذٍٔح ولى 
 و٫ٕٞح أٍِٔح وٍٗ ذٌن َىَٗ.

جقًٌ أْ ضطهَّف ٪ٓ ٚٗز ٔٛف جًٌٍُ، فهٍ جٌيت ضٗى   - 14
٪ٛد جٌٍج٘د، وذط٫ٗىوٖ ٪ٍُهح َٛرف جًٌٍُ ذىً غمٍٗ وحٌٕهحٌ 
٫ُُُْٕه ً٘ج  أِحِٗ، وًَٛن ٪حذى جًٌٍُ جًٌٌ ٍََُٟخ ذٗ جدَلَػً، و
وػًنًج قُّٕح ضأنً ٢مّ جدلطىٚقىَٓ، فُطكٚىي جًٌٍُ ئىل هنحٌ 
ذطٓحذُف وْؿىجش ولٍجءجش قىت ٩ٍ٣َ جٌفؿٍ ٪ٍُه، أو وّح 

ئىل أْ َٕفؿٍ جٌٕهحٌ، و٩ٍ٣َ وىود »َمىي جٌمىَّ ذ٣ٍِ: 
 (19:1ذ١ 2« )جٌٛرف يف لٍىذىُ.

٪ٓ جدلحتىز ْوً ٌمّس جحملرس، فهٍ جقًٌ أْ ضطهَّف   - 15
ٍّٚس ٌٕفهحٌْطُح. ولى ألحِهح  ُِى جْغحيب، وٍ٘ يف لىجْطهح 
جدلُٓف ٩ِ ضًُِٖٗ ٌٍُس ج٫ٌٗحء جٌٌٍٓٚ. فح٫ٌٗحء وحْ ٘ى 
ٌَن جٌىأِ ووٍّص جٔفهحٌْطُح.  جْغحيب، ويف هنحَطٗ ذح
ًٖ مث جْغحيب.  وٌىٓ جٌىُٕٓس ٌأش أْ ذب٫ً جٔفهحٌْطُح أو
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فحْوً يف جدلحتىز ذ٫ى جٔفهحٌْطُح شلحٌْس ٌٍّكرس جْنىَس، 
و٪ِٗس جٌىقىز جٌيت ضٍذ١ ججلّح٪س، وٍ٘ وحٖفس ٌمىز 
ج٣ٌح٪س ٌمحٔىْ جٌٍ٘رٕس. أِح جًٌٌ ديٓه ج٣ٌٕٗس ذٗ نؿً 
وًَ٘د ٌُأوً وقىٖ، فهى وحٍْ ًٌٕن ج٣ٌح٪س، ووجتّ 
ٌٍوـ جحملرس، وُِوٌٌ ذحٌىٍَ وضىذًنٖ، وٌجف٩ ٌأْٗ ٔغرحش 

وسىف أختر لساّزا صعثًا ٪ًٍ جقطمحٌ ٢مّ جٌٍ٘رٕس.  لىٌضٗ
 يف ذله حىت يسرمين الطمس.

ٖ ضطهَّف ٪ٓ ٚٗز ذحوٍ، فهٍ ٖكٓ جٌٕفّ ذح٫ٌّٕس لرً   - 16
ذىء ج٫ًٌّ يف أوي جٌٕهحٌ. ٍ٘ دبػحذس َأِنً جْٔيْ ِٓ جهلل 
ٌىفحـ جٌُىَ وٍٗ: جٌٍوقٍ وججلٓىٌ، وفـٍٚس ٌطكُس 
جٔنىز ٫ٔٔحٔ ٌجذ٣س جحملرس وجٌىقىز يف جدلُٓف. وجٌٓؿىو 
هلل أِحَ جذلُىً ٘ى ٌطمىمي ج٣ٌح٪س ٌٗ ْنً ِٗىٌز ٫ّٔطٗ 
ٌٍُىَ وٍٗ. ئيج ض٫ٖىوَش ٪ًٍ ً٘ج، ضٛرف ٚٗز ذحوٍ ؾًُءج 

ُٖأ ِٓ ٪رحوضه جٌُىُِس ٌّّوس قُحضه.  ٖ َطؿ
ٖ ضطهَّف ٪ٓ ٚٗز جٌغٍوخ، ففُهح ُضمٚىَ هلل ٔفٓه يف   - 17

ًّ ٪ٓ ٘فىجش جٌٕهحٌ و٪ػٍجضٗ وأن٣حء هنحَس جٌُىَ ْنً ج حل
ج٫ًٌّ، فطٍضحـ ٌوقه فُه، لرً أْ ضً٘د ٌٍٛٗز يف 
لَٗطه وجْطمرحي جٌٕىَ جدُل٫َطَرٍ أٔٗ جدلىش جٌٛغًن، فمى ٖ 
ٍٖغَص وً ٪ػٍجضه  ضٓطُم٥ ِٕٗ ل١، وذًٌه ضىىْ لى ف

 جْط٫ىجّوج دلمحذٍس جٌٍخ.
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ُِ ِٓ أوي جًٌٍُ ِٔنٍٖ. ض٫َُّ جٌٓهٍ ذطمىَّ َىَ يف   - 18 ٖ َضَٕ
جْْرى٨، ضمٍٟ جًٌٍُ فُٗ ٌٍٛٗز وجٌمٍجءز وجٌطٓرُف ٪ًٍ 
لىٌ ِح ٣٫َُُه جهلل، ْْ جٌٓهٍ ًَٕن ج٫ٌٌُٕن، وَهد جٔفٍجَ. 
أٌ: ِٓ جٌمٍجءز ذا٫ِحْ َطىٖىْ، دب٫ىٔس ج٫ٌّٕس، جٌطُُُّ ذٌن 
ٍَُْٔ جِذحء  جِْىٌ، وجٌفٍق ذٌن جحلك وجٌرح٢ً، وضطّٖهٍ يف 

 قىّطهُ وَٓطمٍ فُه ٌوقهُ.فطٕطمً ٌه 
ٍٖخ ِٓ ٚٗز ٔٛف جًٌٍُ يف لَٗطه. ٚٗز ٔٛف   - 19 ٖ ضطه

ِٓ ِٛحذُف فىٍن  جًٌٍُ ٍ٘ ٚٗز جْطمرحي ج٫ٌٍَّ. فٍطُى
ولٍره ِىلىز. وج٢ٍد ِٓ جدلُٓف ضمىَّ ججلٓى وجٌٍوـ 
ٌطٍُك ذححلُحز ٫ِٗ. وٚٗز ٔٛف جًٌٍُ ذلح ئقٓحِ نح٘ 
ذأٔه ْحٍ٘ ضفٍـ ٩ِ جٌٍخ، وج٫ٌحمل وٍٗ ٔح٪ّ ٖٖٕ، 

 فط٣٫ُه ضُوُس ِٓ ٔلَرً جٌٍخ.
 150ٖ ضىطٔف دبُجًِن جٌٓىج٪ٍ. جلنِت ٌه وطحخ جدلُجًِن )  - 20

َّ فُٗ وٍّح وحْ ٌه ولص، ونحٚس يف  ُِِىٌ( ٌطه
جْْهحٌ. فحدلُجًِن زلرىذس ٌىي جٌٍخ، ووحْ َٓطٗهى هبح 

، أٌ ”ِىطىْخ يف ٔحِىْىُ“وػًنًج، ووحْ َى٪ى٘ح: 
ًُءج ِٓ جٌٕحِىِ، و٘ى ججلُء جٌٍوقٍ جًٌٌ ذٗ ج٪طّّ٘ح ؾ

ٍٚخ جٌمٍد ئىل  وٚحَح ٪ٍُّس. و٫ٍِوْف أْ ٚٗز جدلُجًِن ُضم
جهلل، وُضٍ٪د ج٣ٌُٗحْ ولىجضٗ، ووىهنح ُضٍ٪د ج٣ٌُٗحْ، 

 ٫ِٕح٘ح: ئْ ٌوـ جهلل ف٫ٖحٌي هبح.
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ٖ ضىطٔف ذٍٛىجضه فم١. جلنِت ٌه وطحخ قُحز جٌٛٗز،   - 21
ْْ فُٗ جٌٍٛىجش ؾحُ٘ز، وِٓ صب٩ُ جِذحء وً وجقى 
ّٖٓس ئىل وٌؾحش ضٍٛف ٌىً جٌمحِحش،  ذٍوقٗ، وٍ٘ ِم
وٍ٘ ِط٫ىوز جٖذبح٘حش. فحًٌٌ َمٍأ يف ً٘ج جٌىطحخ، ٖ 

ًّ، و٫ٍَِّّه جحلىَع ٩ِ جهلل.   دي
ٌِ ذحٌمىٌَٓن وِح ضٍوىٖ ٌٕح ِٓ ينًنز قُٖس. ووطحخ:   - 22 ٖ ضُو

ُ٘ جٌُىُطد جٌيت ، ِٓ أ”جٌمىَّ أ٣ٔىُٔىِ ٔحْه ئصلٍٍُ“
ضرين قُحضه جٌٍ٘رحُٔس، فهى ٫ٍَِّّه أٚىي جٌٕٓه وج٫ٌرحوز. 
وً٘ج جٌىطحخ لى ُضٍؾُ جل٩ُّ جٌٍغحش، و٘ى ٍَٗف ج٫ٌحمل 
وٍٗ. فأٔطُ َأوًٌَِ ذٗ، ْٔىُ وٌغس جٌمىَّ أ٣ٔىُٔىِ 
ٖٓىىج ذط٫حٌُّٗ، وجقف٧ىج ألىجٌٗ، وسبِّّىج  جحلمُمٌُن. سب

 وٚحَحٖ، ٌطىٓرىج ذٍوس ٚٗضٗ.
وٖ أٔٛف ذحلطٕحء ُوُطد ٔٓىُس أنٍي ٌّذحء، ْهنح ٖ 
ْٔد لحِحش ً٘ج ججلًُ، وربطحؼ ئىل ٍِٖى سلطّّ ٍَٗـ  ُضٕح
ٌِ أْ َمطٍخ أقى ِٓ ُوُطد أوغٍَّ، ْهنح  ٞٚف. وقًج وَى

 نحٌؾس ٪ٓ ِٕهؽ جْلرح٠ جٌٍ٘رحين.
 

ئيج جٔٗغً جٌٍج٘د ذأٌ ٪ًّ َٓطكىي ٪ًٍ فىٍٖ، ضحٌوًح ٪رحوضٗ  + 
ٍ٘ أْحِ ٌ٘رٕطٗ يف جحلُحز ٩ِ جدلُٓف، ذطمىمي لٍرٗ وفىٍٖ  جٌيت

ووً ج٘طّحِٗ وًذُكس قُٖس ِمرىٌس ٌٍٍخ، حلُحز ٍٖوس إُِٔس ٩ِ 
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جدلُٓف؛ فأٗ َىىْ لى ضحٖ ٪ٓ ج٣ٌٍَك، و٘ى ِٗغىي وجيح٘ى ِٓ 
 أؾً ضٟهُُ يجضٗ أِحَ جٌٕحِ، و٪حو َط٫ٖرى ٫ٌٍحمل وٌتُٓٗ.

 +  ْْ جٌٍج٘د جًٌٌ َٕٗغً ذحْط٫ٍجٜ ِىج٘رٗ وضأوُى يجضٗ، ُ٘هحش ئ
ألى أساس الطسيك: إًىاز ونً يف ٪ٗلس ف٫ٖحٌس ٩ِ جدلُٓف، 

ًٗ وحيذًح ٪ًٍ الراخ وَحِول الصلية.  فُٛرف يٌه جٌٍج٘د غم
 جٌٍ٘رٕس، ولى جوطفً ذحُْٖ وججلٗذُس جٌٓىوجء.

ٍِؼ جٌٍج٘د  +  ضىىَٓ ٚىجلحش ٩ِ جٌٕحِ، وضأُّْ ٪ٗلحش؛ ُضِه
َٓد أٔٗ ٫َُٕ يف جٌٗح٨ٌ وذُىش ٪ٓ ٌ٘رٕطٗ و٪ٓ وٍَ ٖ، فُُك

جٌٕحِ وِىحضد جدلى٦فٌن، وجٌىٍَ َطّّٖأ ِٕٗ ووًٌه جٌٍ٘رٕس، 
َٓد أٔٗ غٍَد ٪ٓ جٌٍ٘رٕس وجٌىٍََس جٌٛحولس.  وَُك

جٌٍ٘رحْ جًٌَٓ ٫َُٗىْ َىِهُ ووً ٪ٍُّ٘ ِىطفٌن حبٟىٌ   + 
ٍِِ جدلحتىز، وٖ َىٌْىْ وٍّس جهلل ذ٫ّك  ِٔ جٌٍٛىجش وَأِنً 
ؤقف٥، وٖ جيح٘ىوْ يف جٌىلىف جٌىػًن وجٌٓؿىو جدلطىجضٍ 
َٓرىج أقٖرحء جهلل وُنٖىجَ  وْهٍ جًٌٍُ، ٢حٌرٌن ذحٌىِى٨ أْ َُك

 جٔديحْ جدلهطحٌَٓ؛ ٘إٖء ٚىٌ َُِٖفس ٌٍٍ٘رٕس.
جٌٍ٘رحْ جًٌَٓ ضىىْ قُحهتُ نحوَس: ٖ لٍجءز يف جٔصلًُ، وٖ   + 

هٍ جٌٍُحيل، وٌِ ٌىٍّس جهلل، وٖ ٪رحوز قحٌز ذحٌٓؿىو وْ
و٧َهٍوْ ٌٍٕحِ أهنُ ُ٪ٖرحو وأضمُحء ذحْطهىجَ جٌْفح٤ وجٌط٫حذًن 
ٍٓ جٌٕحِ فُهُ وحيٓرىهنُ ُ٪ٖرحّوج قمُمٌُن وُ٘  جٌٍ٘رحُٔس، فُغط
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َُِٖفىْ؛ ٘إٖء ئمنح َمٟىْ ٪ٍُّ٘ يف جٌرح٢ً، وقُحهتُ ضىىْ 
 وحٌٍّْ جدلٓىىخ يف ج٣ٌٌن.

جٌٍ٘رحْ جًٌَٓ غٍرطهُ ٖهىجهتُ وصلحْحهتُ، وؤٖٓىج أؾٓحوُ٘   + 
ٍٖٓوج ٪ًٍ أٔفٓهُ وذىىج  ؤفىْهُ، وِح ج٪طٍفىج وِح ضحذىج، وِح رب
ٌَْف٩ ٪ُىهنُ ضلى جٌّٓحء، وٖ  ٪ًٍ قحذلُ؛ ٘إٖء َٓطكًُ ٪ٍُهُ 
جيىوْ يف وٌجْس وٍّس جهلل ٍِٖٓز، وجٔصلًُ َىىْ ِغٍمًح ٪ٍُهُ، 

٪حٌس  وجٌٍخ غحتد وج٫ٌّٕس يف ل٫ُ٣س وجٌٍوـ زلُوْ. وُ٘ ٫َُٗىْ
 ٪ًٍ جٌىٍَ و٪ًٍ جٌٍ٘رٕس، وٌدبح ٪ًٍ جدلُٓكُس.

وٌىٓ ذحخ جٌطىذس ِفطىـ أِحِهُ قىت جدلُٗد، و٪ٍُهُ أْ َٕم٫٣ىج 
 ٌٍرىحء وجٌٛٗز وأ٪ّحي جٌٕٓه وجٌٓهٍ وجٌٛىَ ئىل هنحَس قُحهتُ.

جٌٍ٘رحْ جًٌَٓ جٔطهُوج فٍٚس أْ جٌىٍَ ٖ َُُٟٚك ٪ًٍ جٌٍ٘رحْ، وٖ  + 
َُٓحتً جدلٕكٌٍِّن وجخلحٌؾٌن ٪ًٍ ٧ٔحِٗ، وجٔٗغٍىج ذحٌُّّٕس 
ٛٗٙ ٪ًٍ أنرحٌ جٌىٍَ وجٌٍ٘رحْ وٌؤْحتٗ،  وجٌىٖحَس وجٌطٍ
ٍِٗ؛ أْحءوج  وئيج٪طهح نحٌؼ جٌىٍَ، أو ربٍَٝ جٌٍ٘رحْ ٪ًٍ جٌطً
ئىل أٔفٓهُ ووْ أْ َىٌوج، وأغٟرىج جدلُٓف جًٌٌ جٖو٪ىج ٌٗ 

ٓ جِْحٔس، ونٍؾىج ِٓ جٌٓىق، ْىق ججلهحو وج٫ٌّٕس، نحٍَْ
ٍٗخ ٪ٓ جدلُٓكُس.  أٔفٓهُ وٌجحبٌن جحلٍِحْ وجٌطغ

(8/1/2222) 
 األب هىت املسىني
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 الرىتح
 

 يا اتين:
جٌطىذس ضٍٍٞ جهلل وُض٫ُى ئٌُه ٪ٗلطه جحلرُرس ذحٌٍخ؛ ْْ   - 1

جخل٣أ جًٌٌ َرىٌ ِٕه َىىْ وجتًّح ٌٓو ف٫ٍٗ ٘ى جذط٫حو ٌوـ 
ٍِ ض٫ٍٗ نٌٗٗ أٔه ذٗ  جهلل ٪ٕه، ٫َين ً٘ج ٫ٖىٌ غٍذـس لح
ٍّ ذٗ قرُد ذٗ ٫ٌِن. ف٫ٕىِح ض٫ٍٗ هبًٖ جٌغٍذس،  ئٌٗ ذٗ ٫ِ
ج٪ٍُ أٔه أن٣أش يف قك جهلل، فأ٨ٍْ يف جحلحي وُضِد ئٌُٗ، 
دب٫ىن أْ ض٫ُى ٪هى ج٣ٌح٪س وجخلٟى٨ ٌٗ وض٫طًٌ ٪ٓ جخل٣أ 
جًٌٌ ذىٌ ِٕه. ٌدبح َىىْ ً٘ج جخل٣أ ن٣ًأ ذ٣ًُٓح مل ضٕطرٗ 

ذص ٪ًٍ ئٔٓحْ أو غٟرص ٪ًٍ ئٔٓحْ ئٌُٗ، وأْ ضىىْ وً
أو وُٖص ذأٓحْ أو ض٫حٌُص ٪ًٍ  ئٔٓحْ، ًٖ٘ وٍهح ُضىنٍه 
يف قىوو جدلط٫ٚىٌ ٪ًٍ ٪هى جِْحٔس وجحملرس وجٌٛىق ٩ِ جهلل، 

 فحٔطرٗ حلُحضه.
َّٓ أن٣أش ئٌُٗ،   - 2 ٌدبح ضىىْ جٌطىذس زلطحؾس ئىل أْ ض٫طًٌ ٌٔ

فحٞغ١ ٪ًٍ ٔفٓه ئيج جْط٫ّص ٌٛىش جهلل يف جًٌّٟن 
حيّػه ٪ًٍ جٖ٪طٍجف خب٣ثه و٢ٍد جٌّٓحـ ٩ِ جٖ٪طًجٌ 
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 هلل.
ٌدبح ربطحؼ جٌطىذس أْ ُضٛحٌٔف ئٔٓحًٔح نحّٚطٗ، ْىجء ذٓرد   - 3

أو ذىوْ ْرد، فٗ زبؿً ِٓ أْ ضً٘د ئٌُٗ جبٍأز أوٖو 
جدلُٓف وض٫طًٌ ٌٗ أٔه أٔص جدُلٍٓء ِهّح وحْ ٘ى جدُلٍٓء، 

ِٓ ٣ٍَد ٌٕ َّ فٓٗ ٌضبس وِغفٍز وض٣ٍد مسحقٗ وٌٞحٖ و
َٓد ٌه أهنح ِٓ جهلل.  ٌىٍ ُضك

ٖٓحًْح ؾىًج ْن٣حته   - 4 ِٓ ق ٌىٍ ضفٍـ ذأَحِه وأولحضه، ُو
ٌىٍ ضطىخ وضٓطغفٍ ٪ٕهح دبؿٍو أْ ضأيت ٪ًٍ فىٍن، وٖ 
ضرُص ن٣ًأ وجقىًج َمٍمه، فطًٛن أَحِه وٍهح ٘حوتس ُِٟثس 

 قٍىز.
وج٪ٍُ أٔٗ ئيج جْطمٍش أٌ ٪ىجوز يف لٍره أوػٍ ِٓ َىَ، هتىَ   - 5

ِح ضرُٕٗ ذحٌٛٗز، وزبٍخ ٪ٗلطه ذحٌٍخ؛ وَىًِح ذ٫ى َىَ 
ضًٛن ج٫ٌىجوز ؾًُءج ِٓ أنٗله وفىٍن وضٍٛٗفه، فطٛرف 
٪رىًج ٣ٌٍُٗحْ ُضرٚهٍ ٌٗ وً َىَ ٪ًٍ ًِذـف ج٫ٌىجوز. فحل٩٣ 
٪ٕه أٌ ٪ىجوز جْطمٍش يف لٍره قىت وٌى وحٔص ِىٌوغس 

َّ جْطكحي ٪ٍُه ِٓ أٍ٘ه. ٖ ذب٫ً ٌه ٪ىوًج يف قُح ضه وئ
قد جدلُٓف، فحًٌٌ حيد جدلُٓف قطًّح حيد ٪ىوٖ. ف٣ٚهٍ 
ٌٍُُٗق يف لٍره  ًٖ ذأوي ِٓ أٌ ئقٓحِ ذح٫ٌىجوز  لٍره أو
قد جدلُٓف وضٓطّط٩ ذٗ. ْْ زلرس جدلُٓف ضرهؽ جٌمٍد 
وض٫ٚىٜ ٪ٓ وً ض٫د أو قُْ أو ٍِٜ ْْ زلرس جدلُٓف 
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 قُحز ًِٕنز ٌُّ فُهح ٦ٍّس جٌرطس.
ج٪ٍُ أْ ج٫ٌىجوز ضرىأ ذٍرّ غىخ جمسٗ جٌىٍجُ٘س، فرّؿٍو ِح   - 6

ربّ أْ جٌىٍجُ٘س ونٍص لٍره ِٓ ؾهس أٌ ئٔٓحْ ورًن 
أو ٚغًن، ج٪ٍُ أْ ج٣ٌُٗحْ ذىأ ٍَُمٍ فم ج٫ٌىجوز ٌُؿًذه 
ئىل نحٚطٗ؛ فح٨ٍْ وجل٩٣ نُى٠ جٌىٍجُ٘س، وأ٦هٍ ذلًج 

ىز، جٔٔٓحْ زلرطه ولٚىَ ٌٗ ٘ىَس وجِىـ ًْنضٗ ذٌن جٔن
فطًوخ جٌىٍجُ٘س وضٓىٓ جحملرس، وضٕٓىد ٪ٍُه زلرس 

.ٌٗ ٍٓ  جدلُٓف وحذ
ِٓ ٖؿح٪ًح، وجْطغُع   - 7 ئيج مس٫ص أْ أنًح ًَِه، فٗ ذب٨ُ وُو

ذٍوـ جدلُٓف ٌوـ جٌىو وجحملرس جْنىَس، وجي٘د ئٌُٗ وج٢ٍد 
ِٕٗ ذحضٟح٨ و٣ِحُٔس ووِى٨ أْ َغفٍ ٌه ٌدبح ضىىْ لى 
أن٣أش ئٌُٗ ووْ أْ ضىٌٌ، وج٪ٍٓ ٌٗ زلرطه وج٢ٍد ِٕٗ أْ 
َٓحزله، وجْأي يف ِٓىٕس ئْ وحْ َذٍََغٗ ٍٖء ٌوٌء ٪ٕه، 

 وأو٪ىٖ أٔه ْطىىْ وجتًّح ٪ٕى ُقٓٓ ٦ٕٗ.
وقُّٕح ضىًّ جٌطىذس وضًٛن قُحضه ِىٗىفس أِحَ جهلل،   - 8

قُٕثً زبطّّ قٟىٌ جٌٍخ ْْ جٌٍخ َمرً جٌطحترٌن ئٌُٗ 
ٌمٍد: ٌٍٖء وَمطٍخ ِٕهُ. قٟىٌ جٌٍخ ٌٗ ئقٓحِ يف ج

ِٓ جٌىفء وجٌرهؿس وجٌَٓٗ. غُحخ ً٘ج جٔقٓحِ ٫ِٕحٖ 
أٔٗ ضىؾى ن٣ُس ٫ِطّس ًٖ٘ ج٫ٌٗلس وِح٫ٔس ٌٕقٓحِ 
حبٟىٌ جٌٍخ؛ وًٌٌه: أ٨ٍْ وفطٕ وولِّك يف قُحضه، 
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َِ ٔفٓه ربص لىُِٗ، وج٢ٍد ِٓ ٌوقٗ جٌمىوِ أْ  وجٌ
 ًَٗن ٌه ٪ًٍ جخل٣أ وجخل٣ُس جٌيت ضٓررص يف غُحخ جٌٍخ.

قٟىٌ جٌٍخ وجٔقٓحِ ذحٌىفء جٌٍوقٍ وجٌرهؿس جٌمٍرُس   - 9
”. رلى جٌٍخ“ٍ٘ غًَٕٔ جدلُٓكُس وٍ٘ ٔفٓهح ُضىَ٪ً: 

فكٟىٌ جٌٍخ ٫ِٕحٖ قٟىٌ رلىٖ وغ٣حء ًَّٗ جٌٕفّ 
وَُفٍقهح، وغُحذٗ َمرٝ جٌٕفّ وجي٫ٍهح ض٫ٍٗ أهنح فمىش ُٖثًح 
٘حًِح ووأهنح فمىش قُحهتح. فٗ ضٓىص وٖ هتىأ قىت ٫َىو 

ؿىٖ وَٓىٓ لٍره، ْْ ًٖ٘ ٍ٘ جحلُحز جْذىَس، جٌٍخ دب
 ٔأنً٘ح ٕ٘ح وح٫ٌٍذىْ وٕ٘حن ٍُٔجفك جٌٍخ إَّٔح ْحٌ.

أٍٖن جٌٍخ يف قُحضه: يف أوٍه وٍٖذه، ؤىِه   - 10
وَم٧طه، و٪ٍّه وٌجقطه، وفٍقه وقُٔه، وض٫ره 
ٍٖٗٔ يف وً ٚغًنز  وُٞمه؛ أ٢ٍرٗ وجتًّح فهى لٍَد، جْط
وورًنز، وجٖىٍٖ دبؿٍو صلحـ ِٗىٌضٗ، وج٪طًٌ ٪ٓ وً 
ن٣أ حيىظ ِٕه قىت ٧ًَ جٌٍخ ٍَٖه قُحضه وٍهح. 
وقُٕثً ضرىأ ربٛى ذ٫ى يٌه شبٍز ًٖ٘ جٌٍٗوس قُّٕح ربّ 
أٔٗ ِىؾىو، ٩َّٓ وَٓطؿُد، وًَٗن و٫ٍَُُِّ وَٕٛف، 

 و٪ُٕٗ ٪ٍُه.
ْْ ضمىي غًن   - 11 ئقًٌ، ئقًٌ، ئقًٌ، ِٓ جٌىًذس جٌرُٟحء ذأ

و ضٓٚهً أِىٌن، أو َضهٍٙ ِٓ جحلمُمس، ٌىٍ ضٕمً ٔفٓه، أ
جًٌٌ أِحِه، أو ضٕهٍ ِىٞى٪ًح ٖحتىًح، أو ضفٓه ٪مىز ولفص 
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أِحِه. فحٌىًذس جٌرُٟحء ٍ٘ ئٚر٩ ج٣ٌُٗحْ جًٌٌ َغٍِ يف 
جٌٕفّ: جدلىٍ وجخلىج٨ وجدلهحضٍس وجٌطٕىٍُّ ٌٍكك َٔمح٨ جٔٔٓحْ 
ذ٫ى يٌه يف ؾٍديس جٌىًخ جًٌٌ ٫َُحٔلد ٪ٍُهح جٌٕحِىِ يف 
ج٫ٌهى جٌمىمي ذحٌٍؾُ أٌ ذحٌمطً. أِح يف ج٫ٌهى ججلىَى، فُهطفٍ 
وؾٗ جهلل ِٓ قُحضه، وٖ ض٫ى ض٣ٍٛف ٫ِٗ ئي ٌُّ يذحتف ْْ 
ٌْ ٌٍكك، وجحلك ٘ى جدلُٓف! ئقًٌ ِٓ  جٌىًخ ٘ى ئٔىح

ٖٔرٗ جٌىًخ، ْٔٗ ٩َٕٛ ل٫ُ٣س ٩ِ جدلُٓف.  جٌىًخ و
ئلط٩ٍ جٌىًخ ِٓ وْطىٌ قُحضه ِهّح وٍفه، وج٪ًّ   - 12

َٖٚهى جدلٗتىس ٪ٍُه، أٔه ٌٓ ضىًخ  ٪هىًج ٩ِ جدلُٓف و
ل١ قىت وئىل جدلىش ضمىي جحلك وً جحلك وٖ ٍٖء غًن 
جحلك ِهّح وحٔص جٌغٍجِس، ويٌه قىت ضىٓد ٌٞح جٌمىٍَ 
وض٫ُٕ ذمٍخ جٌٍخ وقٟىٌٖ جدلٍَف. ْْ قٟىٌ جٌٍخ ٘ى 

 جحلُحز، وغُحذٗ ٘ى جدلىش.
ٌىٍ ضطهَّٙ ُعرزًا واذتًا ئقًٌ، ئقًٌ، ئقًٌ، ِٓ أْ ُضمٚىَ   - 13

ِٓ جدلىلف، وأْ ضمىي: ئٔين وُٕص ٔحتًّح، أو غحترًح، أو 
ًٖ، أو مل أ٪ٍف، أو مل أمس٩، أو أٔح ٖ أ٪ٍف ً٘ج  ِٗغى
جٔٔٓحْ، أو أٔح أؾهً ً٘ج جدلىٞى٨، أو أٔح ذٌٍء ٌُّ يل 
٪ٗلس هبًج جٔٔٓحْ أو هبًج جدلىٞى٨. ويف جحلمُمس، أٔه وَٕص 

ًُح وْح٫ًِح. ً٘ج جٌىًخ ٘ى وًخ ٪ًٍ ٪حٌفًح و٪حدلًح وٚحق
ٌْ ٌٍُّٓف جحلك وجحلمُمس، فأَٓ  جحلك وجحلمُمس، و٘ى ذ٫ُٕٗ ئٔىح
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ُضهٚرة وؾهه ِٕٗ؟ جدلُٓف ذحدلمحذً َمىي: أٔح ٌُٓص أ٪ٍفه. 
فطفمى جحلك جًٌٌ ضٕىٍََّش ٌٗ، وٖ ٫ََُى جحلك َٓطإِٔه ٪ًٍ 
ٔفٓٗ أو وؾىوٖ؛ فٗ َض٫ُى ربّ ذىؾىو جٌٍخ وذىفثٗ وهبؿطٗ 

 جدلٍحيس، وَطٍوه ٌغُ جحلُحز ووًهبح.
ٌِ، أْ زبطٍك جْْرحخ وجْ٪ًجٌ، ْهنح   - 14 ٌِ، قًج ٌِ، قًج فكًج

٫ٍُُْٜ ٪ٍُه، ٌطٍي  ضٖٓؿً ٞىن يف وطحخ جحلُحز جًٌٌ 
ِٓ ٣٫َُه ج٫ًٌٌ أو َُىجف٩ ٪ٕه،  َِ وض٩ّٓ وً ن٣حَحن وٌُّ 

َِْرك ئٍٚجٌ.  ْهنح ُف٫ٍَِٔص ذطُُّٛ وئٌجوز و
رهَص ذلًٖ جْن٣حء جدلُّطس فٓطط٫ٍُ وُف ض٫ُٕ ٩ِ ئْ جٔط  - 15

جٌٍخ وض٫ُٕ حبٟىٌٖ وٍفُك وً ج٣ٌٍَك. وضُم٥َّ وجتًّح 
٪ٕىِح ذبى ٔفٓه قٕٖص ٣ٌٍٍَك جٌمىديس، أِٓىهح وجٞر٣هح 
وٍ٘ ضٍفك جٌىًذس وجٖىى٘ح ٌٍُّٓف ٌىٍ َط٫حًِ ذمىضٗ 

 ٞى ج٣ٌر٫ُس جٌمىديس ذٍوقٗ جٌمىوِ.
16 -   ًٖ٘ ًْ ذ٫ى أْ ضًوق قٟىٌ جٌٍخ وٌى ٍِز وجقىز، ُن

ًٗ ٌُغًٗ قُحضه وٍهح. فحٌٍخ ٌفُك  ي٫ٌَس ٌط٣ٍرٗ هنحًٌج وٌُ
وأفًٟ ِٓ وً ٌفُك يف ٢ٍَك جحلُحز وٍهح. ئٔٗ ٫َٓىٖ أْ 
ًْٔوٍ جمسٗ جًٌٍُ وجٌٕهحٌ،  ضٍجفمٗ أٔص أًَٟح يف قُحضه ذ

 وضٓٚركٗ وضٗىٍٖ ِح وَِص قُ٘ح.
ٕحِ. ج٘طُ ذطؿٍذس وؾىو ٖ هتطُ ذٕطحتؽ ذبحٌذه و٪ٗلحضه ذحٌ  - 17
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 جٌٍخ ٫ِه، فهًٖ ٍ٘ جحلُحز وٍ٘ غحَس وً ذبحٌخ جحلُحز.
وٌىٓ جًٌٌ أؾىٖ جٌُىَ ٖحت٫ًح ذٌن جٌٍ٘رحْ ٘ى ٪ىَ جٖوطٍجظ   - 18

ًٟٖ أْ ٫َُٕ قُحضٗ ج٣ٌر٫ُُس  ذححلُحز ججلىَس ٩ِ جهلل، فىػًْن ف
ذىً جْطٍنحء و٪ىَ ِرحٖز. فاْ وحْ وٖ ذى أْ ٧َهٍ ٌج٘رًح 
ذٌن جٌٍ٘رحْ، فُىفُٗ قٟىٌ جٌىُٕٓس جٌٗىٍٍ ٩ِ ٍٞخ 
ٍ٘ج وذىوْ  ججلٍِ، وضٗوز ِح َم٩ ٪ٍُٗ ِٓ جدلُجًِن ٌدبح ْ
قف٥. وأنً جٌّّوس جٌٗىٍُس آنٍ جٌٛٗز وآنٍ جٌمىجِ، 
وج٫ٌىوز ئىل لَٗس جٌٕىَ وجٌٍجقس. وض٩ُُٟ جٌىلص ٩ِ َِٗء 
جحملرس ججلهُّٕس ِـٓ ٌغٍ ووَٗ وٞكه ٌدبح ئىل ٔٛف 

٩ُٚٗ جًٌٍُ ذى ِٓ مس٩، وَىَْ َ َِ ِٓ ٌأي وٖ  َِ ً ٌجقس. وٌُّ 
٩ُٚٗ ًْٕس. وَأيت جدلًٛن إَّٔح َأيت وولطّح َأيت.  َىًِح، وٌْٕس ض

ٖ َح جذين، ٖ َح جذين، أٔص ْٖؿٍَص جمسه ٌطىىْ ذٌن 
ٚفىف جٌمىٌَٓن، وً٘ج وحْ ٪هىًج ذُٕه وذٌن جٌٍخ 
َٓى٨، وجٌٍخ أٌِن ٪ًٍ ً٘ج ج٫ٌهى، و٘ى وجلْف وً َىَ 
٪ًٍ ذحذه َم٨ٍ ٌُىنً وَهره ٌوـ جحلُحز ججلىَىز، فٗ 
ضٍفٟٗ وٖ ضَٓطِهٓ دبكرطٗ ْٔٗ وف٩ شبٓ نٗٚه ِٓ وِٗ. 
فهٗٚه غحيل ٪ٍُٗ و٘ى ٧ًُْ ٍَف ٪ٍُه أْ ٖ ضٍفٝ 
وِٗ وٍُٚرٗ، وُْفٍـ ؾىًج ذ٫ىوضه وضىذطه ئٌُٗ وفٍقس 
جْخ ذحٖذٓ جٌٟحي، وْطىىْ ِى٩ٞ ٍْوٌ دلٗتىطٗ؛ 

ىجلف ٪ًٍ ذحذه، فأٔص يف ٪ٕفىجْ ٖرحذه فطكٕٓ ٪ًٍ جٌ
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ولحوٌ أْ ضٓط٫ُى ذٍٓ٪س ِح فحضه. فحلرً جٌٍخ سلًٍِّٛح ٌه 
جٌُىَ، ْْ ً٘ج ٘ى ٪ٍّٗ وفٍقٗ، ذبى ٪ٕىٖ ًِنٍجش 
ُْذٖىز ٌطىذطه وديىن ذ٫ّٕطٗ، فطىنً يف ٍَِز جٌمىٌَٓن  ج
رلحًٔح وَىطد جمسه ذٌن جدلهٌَّٛن، وٖ ضَٓطِهٓ ذى٪ىيت ًٖ٘ 
ٌه ْْ فُهح قُحز ؾىَىز مل زب٣ٍ ٌه ٪ًٍ ذحي، وجفطهٍ 
خبٗٚه؛ فحدلٗتىس يف جٔط٧حٌ لٍجٌن ٌطك١ُ ذه وربٍّه 
ًٗ وض٫ّّ ذه جَْحَ وجٌٌٕٓن جٌيت فحضص وٍهح، وضفٍـ  ضب

 ٫ِه َىَ ذبىَىن!
وٖ ضىٓ وٛحقد جٌىَٔس جٌىجقىز )جٌٍ٘رٕس( جًٌٌ ي٘د 

جٌر٣َّحي و٢ٍّ٘ح يف ضٍجخ جٌمَٗس!! جًٌٌ مسحٖ جدلُٓف: ج٫ٌرى 
 جٌٍٍَٗ جٌىْٓٗ. قحٖح، َح جذين، قحٖحن أذىًج أذىًج.

ِٓ َأيت جٌُٓثحش  َِ ووّح َمىي جٌمىَّ ي٘يب جٌفُ: ]ٌُّ 
ِٓ ٖ ٫ًَّ جٌٛححلحش أًَٟح َُىجْ.[ َِ  (1)فكٓد َُىجْ، ذً 

 فح٪ٍف َِحْ جفطمحون.
 (2222)يىم مجعح خرام الصىم سٌح 

 األب هىت املسىني

                                                 

(1)  Chrys., On St. Matt., Hom. 78,12. 


