

�ن ا������� 

 إ��ن ا����دئ ا����ة

 م�م�

� ا���ی� خ�� .%ل ا�123 ا�خ
� م% ا���ن ا���0ی�� ��#/ .��-�ت م�+�*� ()ل ا����& م% ا$#"!�ط ا�خ�

� ُی<=�ان ش;� خ�ر:
� ن ا�+!)ر ا����� وا�+�3� -��7 ا��6& م% أ�م% ا��D3ح وا�+�ّم، إ$ أن ا��
& ا�خ�
 تا�/ �����ا�اخ�
� وا���3�
% ا�2)اب  .��ت � G

� ا�+�- �=�ت�ری�
�، اس+)(/ ��J ا�"�Iرات أس

ا�
)م، �د م+�3م� م% ا�"�Iرات  . وا��!L م% م��دئ م% ا�;+�ب ا���س وا�+� أّم3/ أس�س� راس�� ��"
�ة
�ّ��
�" وذات�، -!ّ)روا #��� ی�ى �Lن ا�خ�ق ه� أم� #�+��ر ا����دئ خ�ص� �=& SخRی% ��
% ا$�" أخ�

 .ا��!���


� ه� ا���V ا�;�م% وراء -;�ة �د $ . SسZ ا������ وا��D+��تYآWا�+��هW م� ا����دئ ا�خ�� 3�  $ ی):

� ت��
� أو$د �ُ
�2")ا �ُی"72 م% ا��+Gو:
% ا�
)م  م*=)م*

� ا��"�-<� ��7 زواج #�:] وآ*
 �% آ

%

% وا��س��W وا��
& ا�+� ت�03ه� وإن ا�� ��`ض�-� ا�7 هRا، .راشی% م�^و�

�س�س��W ا`��م �ّ��
% وا�

�ون . ه� ا������ ()ل م�
�ة آ�
�ة هRا ی��b َ(.م*=)م ا������ت"ی  وُت�
 �!�ق م+3ّ)��، ُت=�:&ا���+�*� cآ 


� Dا�+ریا$�+��د م=��، �;% " ا��
& ا�����
�"یّ�)ن ا�
)م �Lن ��� #") ا�3 �
� م�Dد�� آ�
�ة ��د ا�7ا�خ�
 d
 ."ا��
& ا�����
�"�ّ�� یVD أن ت;)ن ��


)ت ش� �
� و���D+��  #"% م�+�3)ن �Lن ا������ ه�.��=�إن �ّ)ة ا�م� ت;�% -"
��� ا��
 ا���)د ا�*��ي ��;3
Wّ;أن .آ ��+Dا�� fده�، -��7 ذ�Gوی �
  وی�ّ)ي وی+��� -�ی�-� �� ��ه% ا�+�ریg أ#d �) أراد أي مD+�� أن ی"

 .ا���3ء -)ق ا�سZ ا�;+��ّ
� ا��+�ّ��� ���Gواج وا������

 [
�� س*� ا��ؤی� م� زواج ا��- �ی�أ ا�;+�ب ا���س -� س*� ا�+;)ی% م� زواج ر:W وام�أة، وی3+=
��
 و�
% هRا وذاك، ی�!� اi م��دئ وإرش�دات خ��ة ��"
�ة ا�����
� وا�+� إن ت���3ه� ��وح .و��وسd، ا�;3


� ا�!���، س+�!
�3 ا�!�ی�� ا�)(
ة ا�+)اض� و�
7 ����ت ����
� ص"ّ
�����"�-<� �ا�"�. 

� ا��;�ن ا�Rي - �
إن ا�).
�� ا�+��
� ت^ّآ هRا ا���cل ا�;+��ّ� وت�I أم�م�3 ت"ّی� �;� #*ّ;� آ
1 یVD أن #"
��+Dا�� �- d:أو خ�ر /
k ا�).
�� ��وح ا��"��  ُ#�ّم هR.ت=+& �d ����+�3 أآ�c، س)اء آ�ن ذ�f داخW ا��

ی� (�2ی� ��� .وا�G3اعوا�+)اض�، و�
Z ��وح ا�ی3)#� ���� ��
 و-)ق هRا، �
Z ا���2)د م3=� أن ت;)ن و.
 .ی�)�d ا�;+�ب ا���س �% ا�Gواج وا������ وا��)اض
� ا��+�ّ��� �=��

�

� أس�س-��. �
 ت�Dوب م% أّي ش�m ی�ی  #"% #�ّ( V�Lي.$ شfّ أن هkR ا�).
�� ت"�ول أن ت)ا:d م)اض

�� ا�+� هkR ا�).
�� ت�م  ر:�ؤ#� أن .أن ی^ّآ (���b ا�Gواج وا������ م% ا�;+�ب ا���س�"�� b
�
W دcت� �-

� ا�;+�ب ا���س، وأن - iأو(�ه� ��3 اd
وأن ُت�ی�3 آ
1 ی�;�33 أن  ا������ ا�;+��
�، ُت�!
�3 -;�ة �ّ�� ت�و ��
�- kDّ�#و iم ا�;#ُ�
��ت�3 ا������� . 

� ا���0 �!�ی�� (
�ت�3� .#"% #�+�ف �;W (�ی� أ#�3 ����6 م� أ#;�#� ا�"���b ا�;+��
� ا��+�ّ��� �"
�ة ا������ آ��
� أن #�
o ����3 اi �+)ا-b م� ا����دئ ا��Rآ)رة أد#�k، وأن W�3# هkR ا����دئ ا�7 ا�:
�ل - V6�# �3#إ$ أ

) iا Dّ�+ی �
% ت�;Z ����ت�3 ش�2
+dا���دم� �;. 

 

 ا��
	ب ا����س

 iن آ��� ا�!�� آ+�d ُأ#�س �)(� م% اi ا��وح ا��س، آ�� #^م% ��#"% #^م% أن ا�;+�ب ا���س 
�
��=� ا�ص�# �- L!�2+=� م% ا����س ی"+)ي ��7 خّ!م%  #"% #^.و� ���3ء زواج م+
% أن ا�;+�ب ا���



�3
 #"% م�+Gم)ن .ا�Gواج وا�"
�ة ا�����
� وا�+� ت+�ّ!7 ا�Gم% وا���c-�& م��دئ  إّ#d ی�ّ�.و����ت ����
� م+
� #�ّ)ي و#�!� ت):
=�ت ��Gواج وا�������q��غ;� �
-20: 1�!�س 2، 16: 3ت
�).�وس 2 (. ا�"�
�� ا�;+��

21 %

 .)12: 4، ���ا#

 

� ا��	�

3م� أسZ. أن اi ه) م^سZ ا������#"% #^م%� iا �=� ی+��� .�
% ا��:W وا���أة ا�Gواج ا�ول  �� أس
� .ا�;+�ب ا���س -� ت"ی ا������ م% خ�ل ت��
��ت اG+��� iو:
% ��D#qب ا�و$د س)اء ���)$دة أم ���+�3

ی� �Dوا� �

 اi م% خ�ل وض� ا�سZ ا��و(
� وا���}*Dم% ا������ ه) ت� #"% #^م% أن ا��2

�� وأي مD+��وا$�+�2دی� �|-�اد وا�;3. 

���)ب . ا��
/ ی�ى ا�و$د م�c$ ���:)�� وا�#).�- �- �=#(�Iوی �
�� ا��
/ ُی�ّ�& ا�هW ا��
& ا�خ�- 

].أ���3=&�
� م� ا���
�� ا�"����� $�cی�ى ا��3س م /
 �=Rا . -� ا��
/ ی+�ّ�& ا��3س أن ی�
0)ا ����3ت=&. -� ا��

 وه) إ#+�ج ذرّی� ت�ّ
� و#�W ا��
& ، ا������ آ�� �73 �=� اi أص� وأس�س�ا���V، #"% م�+Gم)ن -� إ��ء م*=)م
، 12: 1، ی)(�3 23، 15: 8، روم
� 28-26: 1، ت;)ی% 15-14: 3أ-�Z  (.ا`�=
� م% :
W ا�S 7خ�

 �
3
� -5: 78، مGم)ر �63 :29}c9-4: 6ب، ت(. 

 

 ا��واج

� #"% #^م% أن ا�Gواج آ�ن ا��^س�� ا�و�7 ا�+� .�ن#"% #^م% أن اi ه) ا�Rي خ�b ا�Gواج و�
Z ا`#
iة.صّ��=� ا�
 ی)ض] . #"% #^م% أن ا�;+�ب ا���س ُی�ّ�& أن �= ا�Gواج ه) �= م�ّس ویوم مى ا�"

� ا�;+�ب ا���س أن ا�Gواج ه) إ��ن #(#��
� �% ا$�+Gام،�Dم وه)  أم�م ا�Gا ُم�
% ر:W وام�أة و�
Z أ��

% ش�2
% م% �Z3Dا� Z*#. ��=
 �=Rا ا���V، #"% #^م% أن اi ی�!� ا�Gو:� ��Gوج وا�Gوج ��Gو:�، و��

 ا(+
�:�ت=�� ا��+��د��ّ�� iم% ا �
� -�ی وش�2� .أن ی��� �� ��=I���I آ+

 ا��+Gو:Dّی� � وا()#"% #^م% أن اi خ�b ا�Gواج �;�Dآ iی+�ّ+،ن ا ��)ا  و�;� ی�ّ�)ا أو$دا أت�
�ء و�;
�
�3Dا� ��+����.م ا�Gواج �;� ی�3ّ%  آ�� ا�"ی�+� ا��:W وا���أة �ُ
�2"� ی�3ّ% ا�"ی، #"% #^م% أن اi ی

[
�
�� م+��وی� �Lدوار م�+�*�، #"% #^م% أن اi خ�b ا��:W .��7 ص)رة ی�)ع ا��� آ�� أن ����c)ث 
 . م�+�*� �% ا�خ� -� ا�Gواجوا���أة م+��وی
% �;% �;W وا( م3=�� دور م�+�1 وم�^و�
�ت

iس� م% ا
،أخ
�ا، #"% #��% أن ��7 ا$�+Gام -� ا�Gواج أن ُی�+�� -� .��-+�3 آ�^س�� م�)  W:��� %;ُی� �
� ���*وا���أة أن ی�+��ا�
ی� �;� ُی ا���73 ا�"��Dوا� �
�ا وا(ا� ا��و(
� وا�"�ت;)ی%  (.�2] ا$.�3ن :

2 :18-25 Z�: 27، أم�cل 25: 12، 9-6: 10، م��Z 6-4: 19، م+7 3: 7آ)ر#c)س 1، 32-30: 5، أ-
17 �

% 29: 8، 27-26: 1، روم
3
� 30: 22، م+7 4: 13، ���ا#c#�0د5: 24، ت�ا 
0# ،(. 

 

 ا�َ�وج

 iأوص7#"% #^م% أن ا �
 #"% #^م% أن .��7 زو:+d) ا���� ا���دم" (ا��أس" آW زوج أن ی+"W�ّ م�^و�
6
� آ�مW، وآGوج، ه) �"�:� �Gو:+d آ��
% �dاi خ�b ا� W:�. iأم�م ا ����م (ّ�
 #"% #^م% أن ا�Gوج سُ


� م"�+G� dو:+d وآ
1 خم=� وأّم% ا(+
�:�ت=�*
 #"% #�-J ا���أ ا���� W�Lن دور ا��:W ه) .��7 آ
 Wأ ا����
!�ة ��7 زو:+d، و���+��� #�-J ا����
�دةی+�7�ّ �% ا�� �- dت�
 إ$ أ#�3 #^م% �Lن . زو:+dم�^و�

Vّ"أن ی � ت<=� هkR ا��"�� -� أخR ا����درة -� خم� زو:+d وا$�+�3ء �=� وإآ�ام=� . زو:+dم�^و�
+d ه



iآ=�� م% ا. �
ی� وا���}*�Dت=� ا��:�) %
ة -� تLم���� (��ی� زو:+d وا��- � #"% #^م% أن م�^و�
+d ه
�
 .وا��و(

0
�ه�آ�� #^م% أن ��7 ا�Gوج أن ی+���7 �|خR ��أي زو:+d وأن ی"+�م رأی=� وی fم�=� آ�0ی Wوی+��م 
[
�� ا��- d� و����)ا م�^و�
�ت=& ا�+� .م++� �=Rا ا���V، #"% م�+Gم)ن -� (ّ� ا��:�ل وم�3شت=& أ$ ی


� �Gو:�ت=& ���!�ی�� #*�=� ا�+� ��در ی�)ع ��q=�رأ�!�ه� اi �=& آLزواج، �W أن ی��دروا"Iم"�� م  
V

� ا�;�م�� ��7 ا��2"Iا�� d+�"ر م�=�q� [
�: 3، آ)�)س� 33-22: 5، أ-�Z 25-18: 2ت;)ی%  (.ا��

 .)8: 5ت
�).�وس 1، 7: 3�!�س 1، 19

 

 ا��و��

 #"% #^م% أن ا�Gو:� .�Gو:=�" م�
"�3�Lن ت;)ن #"% #^م% أن اi أوص7 آW زو:� أن ت+ّ�& م�^و�
�ت=� 
*

� م"�+=� وا(+�ام=� ود��=� �Gو:=�س+�ّم (���� أم�م اi ��7 آ. �=#L� �

�� ا�;+���"��� f�ّ�+# %"# 

iم� زو:=� أم�م ا ��
 �+�;^ ت�R%أن  و���+��� #"% #�-J ا���أ ا���� W�Lن ��7 ا�Gو:� .م+��وی� -� ا��

!�ة زو:=��  #"% #^م% أن م�^و�
+=� أن ت��W وت"+�م وت� �I��Wء إرادت=� و�Rآ�ء �Gو:=� آ��.��

��)تd واخ+
�رk ا��=3� f�Rوآ ��=��Dت � �=Rا ا���V، #"% م�+Gم)ن -� (ّ� ا�Gو:� ��7 د�& .������ ا�+
�3
: 3، آ)�)س� 33-22: 5، أ-�Z 25-18: 2ت;)ی%  (.زو:=� م% خ�ل ��)ل م�^و�
+=� وا���ا�� �=� آ��

 .)12-10: 31، أم�cل 6-1: 3�!�س 1، 18

 

 ا�ت�	د ا�����


� ا�"�
��ا�;+�ب ا���س ُی��% �;W وض)ح أن ا�Gواج ه) ا`}�ر ا�)(
 #"% #^م% أن �3Dا� ������. %"# 
 W���� ��7 ا���ز�
% أن ی��رس)ا Iا����ص�ة ت �-��cن ا�L� %م^#%
ة ����رس� داخW  أ���$ ُم�ّا�)�/ ا���ّ

�� ا�"�
�� �+�وی� .إ}�ر ا�Gواج���� i�3 خ!� ا+-��. /I-ر 
� خ�رج ا�Gواجا�����ت  ���3Dا�=� ا�(#L� 

� و��=� أم�اض� :3*# 7�� /��: f�R� �D
��ت 6
� ص"ّ
�ا��+�دة، و#+��. �
�3D!=�رة ا����م% ^# %"# 

�
 .وا�م�#� ا�Gو:

�=Rا ا���V، #"% م�+Gم)ن �+ریV ا�هW أن ی�ّ��)ا أو$ده& ���� م�ّ;� أن ی"+�م)ا ا�Z3D وأن ی"�-<)ا 
 #"% م�+Gم)ن �+)ص
W هkR ا��س��� ا�7 ا���اه�
% وا���ز�
% .=& (+7 ا�Gواج��R� 7ری+=& و}=�رت


� ا�"�
�� ه�3Dا� ���وا��+Gو:
% �Lن ا����
، 25-24: 2ت;)ی%  (. ُم+�(� -�� -� إ}�ر ا����� ا�Gو:
 �
� 1، 27-24: 1روم;
#(��� .)8-3: 4ت

 

 ا��	ء

dت�
 ه) م�^ول أم�م ا i�Lن ی�)د ����+d . آ��� �������#"% #^م% �Lن اi أوص7 ا�ب �Lن ی��رس م�^و�
Vّ"وی�
ی� وا��و(
� وا���}*�Dت=& ا��:�

�، وأن ی^ّم% ا(+"Iم"�� م kوأو$د d+:ن . زوL� %م^# %"# 

Vّ"ی � #"% #^م% �Lن ا�و$د ی;+��)ن أآ�c م*�ه
�=& �% . ا�ب أو$دk ه� ��"�� أّم=&ا�!�ی�� ا��<& �;
=���S %م iا&. 

 �
��� �=�

� ت!�*

& وا��وة، ا�"���b م% ا�;+�ب ا���س وآ��+��� ،kب أن ی�ّ�& أو$د�ن ��7 اL� %م^# %"#
�
� ا�"
�ة ا�
)م-.kأو$د k�Dوا���2 ت �� #"% . �=Rا ا���V، ��7 ا�ب أن ُی<=� ص*�ت إ�=
� آ��+)اض� وا��

 �=Rا . م� آW و� م% أو$دkیV �!�ی�� م+��س;�ُی<=� ا��"�� ��� م��رس� ا�+Lد#^م% �Lن ��7 ا�ب أن 



� أه�
� دوره& آـ - G
��)ب ا���ء ا�7 أ���3=& ��� ا�+�آ W+")ی�م)ن G+م� %"# ،V�� #"% م�+Gم)ن ."S��ء"ا�
kأو$د V"وأن ی d+:وG� ��"ا�� �وة -�وة ��"�� اi وآ��+d، وأن ی;)ن � .���3شة آW وا� أن ی;)ن 

) �3
� 21-20: 3، آ)�)س� 4: 6 ، أ-�6Z: 4م�خcوس 1، 9-4: 6، ت�.(�
 .)8: 5، 5-4: 3ت

 

 ا#م!	ت

� ت;)ن أم� #"% #^م%;�  #"% #^م% �Lن ا�!�ی�� ا��<& �;� ت"V ا�م .�Lن اi صّ�& ا���أة �W;0 -�ی
&=
ة خ�ص� ��را� وو�3ه� ا�*!�ة #"% أی�I #^م% �Lن اi خ�b ا���أة .أو$ده� ه� م% خ�ل م"�+=� ��

�Rی� أو$ده� وا$ه+��م �=&+�. 

� وا�س�س� `�=�ر م�^و�
+=� ا�"
)ی� -� م"�� وت�Rی� �=Rا ا���V، #"% #^م% �Lن ا�م ه� ا���23 ا�ّو�
 #"% . #"% #^م% �Lن هkR ا�"�:
�ت یVD أن ُت�7�ّ ��W أن ت*ّ;� ا�م �+"W�ّ م�^و�
�ت أخ�ى.وإرش�د أو$ده�

 أ(�ل #�0}�ت=� ّ!/ م% دور ا�م #^م% �Lن .��-+�3 � /
3م� وض�/ أه�
� أآ�� ��7 #�0}�ت=� خ�رج ا���
�
+
 .ا��

 /
 ا�م #*�=� مI!�ة أن ت��W خ�رج ا��Dت �

�� ا���دی�، ا�م (#"% ُ#رك أ#d ی): (�$ت (Iا� ،�cم
 اّتو، �;�33 #^م% أی�I أن ��J ا��+G)ا��G��ء� %

�ت=& ا��=:) �
�ت=& أدت �Rوا ��ارات -) ��# �3
� و-

 �=Rا ا���V، #"% م�+Gم)ن -� ت�ی& إ}�ر آ+��� ی�ر م% خ��d .آ���ّ
�ا�7 �م ا�+�آ
G ��7 دور ا�م 

& أو�)ی�ت=& ��7 ض)ء دور ا�م
وة -� م"ّ�+=� i  #"% م�+Gم)ن -� .ا��+Gو:)ن ت��(ّ� ا�م أن ت;)ن 

 ،d+��;و:=� و�G� �=+�ّ"م �وة -�� 1) 5-4: 2ت
!Z . (وأو$ده�وأن ت;)ن ;
#(���، 1: 14، أم�cل 7: 2ت
31 :1-31 �
3cل 19: 11، 6: 6، ت�
�G) ،16 :44-45(. 

 

 ا#و�د

 #"% #^م% أن (
�ة ا�!*W .#"% #^م% �Lن ا�و$د ه& ه�� م% اi ویVD أن #���=& و#��م�=& ��7 هRا ا�س�س
d� W�"ا� أن #^م%  #"% . #"% #^م% أن ��7 ا�و$د م�^و�
�ت خ�ص� أم�م اi �!��� وإآ�ام وا�ی=&.ت�أ �3

��درون ��7 إ���� أو ت!)ی� ه)ی�  Wه�%ا�م% خ�ل ا$ �ت;�یZ ا�هW أ#*�=& i، و���I=��  و#�ّ)k ا��و(
�).��J وأو$ده�� �

�ة أو$ده&،  یVD أن ی�+�� ا�هW أ#*�=& س*�اء i ی���)ن ��7 ��3ء ش�2) �ی� -

L!أو$ده& ا�2)اب م% ا�� &
 #"% م�+Gم)ن .وذ�f ��� ا��
o �+�)ى ��س+��ار و��� ت�Rی� وتLدیV وت��

� ا�هW أن ی"�)ا أو$ده& D0ل ا���دم� ��� ت�
� ت��& ا�:
�ل ا���دم�"��!� ا i�W�3 م"�+d ا�7 ا�:;� "


]وم"�� �، 16-13: 139، 5-3: 127، 8-5: 78، مGم)ر 20 :3، آ)�)س� 3-1: 6أ-�Z  (.6*�ان ا��
 .)20: 6، 1: 4أم�cل 

 

 م
�و�'ن �% أو�د


�ت=&"� �
 #"% #^م% �Lن .#"% #^م% �Lن اi س�] ���J ا��+Gو:
% أن $ ی�D3)ا أو$دا �"�V خ!+d ا�ز�

�� أم�م اi م% ا�Rی% ی�D3)ن أو$� W��)ا أ

� .داا��+Gو:
% ا�Rی% $ ی�D3)ن أو$دا �D0+� %م^# %"# 

Wّ"آ �
� ا��+Gو:. �یW �����+=&ا��+Gو:
% ا�Rی% $ ی�D3)ن أو$دا أن ی*;�وا ���+�3D0ت �
 #"% م�+Gم)ن - %
 &=+�
ا�Rی% $ ی�D3)ن أو$دا أن ی��3)ا ا$رث ا`�=� م% خ�ل ����ت=& م� أو$د أ��ر�=& وأو$د آ3

&=��+Dوم.)  ��(�1 :6-7 �
 .)29-28: 8، روم

 



 ا��ّ� وا��ّ�ة

� ا������- %
�
ّ�ة آ�I�Lء Dوا� ّDإآ�ام ا� VDی d#L� %م^# %"#. VDی d#اس+�0رة #"% #^م% أ �- &=+�;) 
وة �(*�ده& وأن ��
=& .ا�"
�ة ویVD #��=� ا�7 أو$ده& وأ(*�ده&�ة أن ی;)#)ا ّDوا� ّDآ�� #^م% أن ��7 ا� 

�� م�dم�^و�
� ت��
& أ(*�ده& آ
1 ی+��-)ن ��7�� �
] وی�3)ن -� آ�� ��
=& أن ی��3)ا إ�
=& . ی�)ع ا��
iى ا(�+� o
��� �
ات ا�Rی% ���)ا -� دوره& .ا����دئ ا�;+��ّDاد وا� ا��= ا��ی& م��ء ���م��c �% ا�:

 و:ّةّDآ. 


� أو$ده& وأ(*�ده& ��7 ا$D0ت bة �% }�یّDوا� ّDآ�ام ا�q� م)نG+م� %"# V��س+��ع ا�R=� 7ا ا�
 أن ی2ّ�
� �:W أو$ده& وأ(*�ده& وأن ی��3}� �3 ا��رة .(;�+=&ّDوا� ّDم)ن ��7 (ّ� ا�G+م� �Iأی %"# 

 .)78، مGم)ر 6: 17، أم�cل 19-18: 18، ت;)ی% 4: 5ت
�).�وس 1 (.��03}�ت ���
� م�=&

 

 ا���*��

J�� ��=I��� م+����ن ��
ة  ا���^و�
.#"% #^م% أن ا������ وا�;3���� م- ��� ه
� ا�س�س
� ��7 ا�;3
��
� ��3ء ا�;3- ���� ت�)ى اi ت- f��أن ا������  #"% #^م% .�3
�ن ����ت -� ت�)ى اi، وا�����ت ا�+� ت

�
�� ا��"�
3;�� �� .ت^ّم% ��3ص� ا���


� یVD أن ) ��� ا��"�
� ه� ا��
/ ا��و(

d ا�����ت ت+��ون#"% #^م% أن ا�;3- � 7��iدة ا��. � ه
d+�"وم iو$د �% م��-� ا�م=�ت وا�ء وا��ا� d
- ��� .ا��;�ن ا�Rي ی

�=
�� ا��"�
� م% خ�ل ا#��ا}=& وخم+=& -
 .�=Rا ا���V، #"% م�+Gم)ن ��7 (ّ� ا�����ت أن ی��)ا ا�;3
D�3ء زی�ة ����� ا��"�
� أن ی+�ّ�;)ا �Lو�)ی� م
 .ت"V ا�iت و����ت #"% أی�I م�+Gم)ن ��7 (ّ� ا�;3


�)ن 33-22: 5، أ-�Z 15: 3ت
�).�وس 1(�
- ،1 :2 � .)15: 4، آ)�)س

 

 ا�,%ق

 #"% #^م% أن اi .#"% #^م% أن خ!� اG�� iواج أن ی;)ن ا�+Gام� ��ى ا�"
�ة �
% ر:W وا( وام�أة وا(ة
�� �=Rا ا�!�ق.ی;�k ا�!�ق�� d� mش� Wم% أن ا�!�ق ی^ذي آ^# %"# . �
D0�3 ت
�� VDی V�� �=Rا ا�


� ��7 ا�!�قD0+م ا�� �3
 #"% أی�I #^م% أن اi ی��] ���!�ق -� ��J .ا����2"� -� ا�Gواج و��
��وة ��)ب ا��3س� V��� W� ،d+�
 #"% #^م% أن ا�;+�ب ا���س ی�ّ�& أن اi .ا�"�$ت، �
Z �ن هkR ه� م0

�ّ�ر ا�+�ّ�� �% ا�+Gام�تd ا�Gو:
�ی��] ���!�ق -� (��� ا�G#7 و-� (��� و: �6
� م^م%  fد ش�ی(. 


] ی�;% �
W ی�)ع ا��D#ة إ(�� �)دة ا�)(ة ا�Gو:
�، وأ#d م% خ�ل - �م� هRا #"% #^م% أن أو�)ی� اi ه
� ��J ا�"�$ت .اخ+��ر ا����2"� وا��*�ان- d#م% أ^# %"# ��
� ا��0یf �% ش�ی;d،ا�+���+� b�ّ�+ت �  ا�+


� أو  % ا(+
�:�ت ر��ی� ا�و$د وی^ّما�ُ���ء إ�
dاi ا�"��ی� ���0یf ی^ّم% #�� أو ا��)ا#
% ا��
م% خ�ل ا�;3

� أخ�ى��� Wأو أي وس�� %

��در أن ی�
 ا���)ب ا��;�)رة .ا���شی% ا��و( iم% أن ا^# �Iأی %"# 


� ا�;+��
� ا��):)دة -� ا�;+�ب �ة �d+��3 و��)ة رو(d ا��وس وم% خ�ل ا�"���b اوا�Gی�Dت ا��ّم����
�� 12-6: 10، م��Z 9-3: 19، 32-31: 5، م+7 16: 2م�خ�  (.ا���س(� ،18: 16 �
، 3-1: 7، روم
 �
 .)15: 7آ)ر#c)س 1، 5-1: 13روم

 

-*� ا#ه/ ا��	ز



Wّآ �
.Lا�7 ت ���cم W;0� ی"+�ج � ی�3) #�ّ)ا صّ"#"% #^م% أن ا�)�;� dوأم d
�  م% أ�- �
 �ا�"
�ة و-
dت��رك أن #��� اi آ�-
� وأن اi ه) أب ا�
+�م7 وه) ا�Gوج ��% -�ت زو:=�.��# %"# ،d�*# /�� ا�)- . 

 . وه) ا�2یG�� bوج ا�Rي -� زو:+d،آ�� #^م% أن اi ه) (�رس ا�و$د (
% ی;)#)ن �ون أم

م ا�*�اغ ا�Rي ی+�آd أ�+���در أن ی d+��3� i�3ء #"% #^م% أن ا� �- �

"�b م��صk ا�ز�� %
 ا��0ی;)
 ا�هW ا���ز�
% وأو$ده&� [
� \ تW;0 م� أو$دk \ #"% #^م% أن ا��0یf ا��Gب یW;0 .ش�2
� تd�0 ا��

 #"% #^م% �Lن ��7 .أو$ده� �����، وأن ا�;+�ب ا���س ی"+)ي ��7 م��دئ خ�ص� �=& �;� ی�3) آ�����
+
�� ا��"�
� أن ت;)ن �
وة �ل ا�;3�� ���0یf ا��Gب وأن ت^ّم% �|و$د أش��ص� أت�
�ء ی;)#)ن م�c$ و

 .ا��0یf ا��*�)د

 ��وا �!�ی�� خ���� ا��"�
� أن ی

% ض�% ا�;3
"
��=Rا ا���V، #"% م�+Gم)ن -� (� ا��^م3
% ا��
%

� ا��0یf ا��Gب و�.ا�"�:�ت ا��+���� ���هW ا���ز�D0ی� وتGت� ����ت=& �% }�یb  #"% م�+Gم)ن -

 � أو��f ا�Rی% ی�3ز�)ن -���# �;� �
-5: 68مGم)ر  (.دوره& هRاتLم
% ا(+
�:�ت=& وت!�
b ا����دئ ا�;+��
�� 29-28: 8، روم
� 16-3: 5ت
�).�وس 1، 27: 1، ی��)ب 32: 7آ)ر#c)س 1، 6(� ،3-5: 18(. 

 

�Dم ا�����ت ا��"ّ!�� وا��3

 W�ّ"+س�] أن ی iم% أن ا^# %"# V��ر:�ل و#��ء #+��� م^��� -� زوا:=& و����ت=& ا�����
� س)اء �
�
�ض� ������ت . ا�<�وف ا��"
!� �=& أو �% }�یb خ
�ره& ا�2�0- ���# �آ�� #^م% أن اi ی�!

 .ا��"!�� وا���Dو(�

 d#م% أ^# %"# ،V��
+�+�)ا �"
�ة ����
� ی�!
=& ا��ّ)ة �;� یR*ّ3وا�=Rا ا�� dوم��د� dم=�ّم �
#"% . ص"ّ
�

� وت��
& هkR ا�����ت م��دئ اi �% ا�Gواج وا�"
�ة ا�����D0ی� وتGت� �#"% أی�I م�+Gم)ن . م�+Gم)ن -


� ا�����ت ا��"!��# W�) �ة -������ �
�� ا��"�
، 16: 5ت
�).�وس 1، 27: 1ی��)ب . (��7 (ّ� ا�;3
 ���
-4 :13.( 

 

 ا���W وا������

آ�� #^م% أ#d $ ی�;% .  وض�وري ��م� اi وآ��^و�
� �+Lم
% (�:�ت ا������#"% #^م% أن ا���W م=ّ&
م=3
� أو إ#�Dزات م�دی� ��$#*�2ل و}�)(�ت ا�"2)ل ��7 ا��0)ر ���م�ن وا�ه�
� ��� ت"�
b أهاف 

d+و���� dت�
) fوش�ی iا k�Dا�*�د ت �
� أ- WI�W إ#�3 #^م% أن هkR ا�"�:�ت ی�;% سّه� �!�ی�. �% م�^و�
/
� دفء ا��-،[
��+=& م� ��I=& ا���J وم� ی�)ع ا���� ��=Rا .  (
� ی�+�� ا�هW وا�و$د ا#��Dم� -

ا���V، #"% م�+Gم)ن -� وض� ت"ّ �ي ش�m أو أي زو:
% أن ی�
وا ت3<
& أو�)ی�ت=& �;� ی;)#)ا 
 %
� و���*=&خ�ل#�:"- ��- Z

�ت=& -� ا��
/ و�) �، م+7 8-7: 6، أ-�Z 22-14: 3رؤی� ی)(�3 . ( س3

� 1، 8: 5ت
�).�وس 1، 33: 6;
#(��� ).12-10: 4ت

 

 ا���شون


% أن ی�ّ��)ا ا�(اث وا�".�ت�"�ّ ا�;+�ب ا���س#"% #^م% �#"% #^م% أن ��7 .  ا��:�ل وا�3��ء ا����
� ا��ّ% أن ی�"c)ا �% م+Gو:
% أآ�� م3=& سV�!� �3ّ (;�+=& وإرش�ده&cی� ا�م)ر ا��+�ّ��� ا�زواج ا�"- 


� ا��+Gو:
% ا�آ�� س�3 أن ُی�شوا ا��+Gّو:
% ا�ص�� . ���Gواج وا������D0وت &
#"% #^م% أ#d یVD ت��
�
�� ا��"�
�=Rا ا���V، #"% م�+Gم)ن -� . س�3، و#^م% أن أ-WI }�ی�� �+"�
b هRا ا�م� ه) م% خ�ل ا�;3



�� ا�

� ��رش�د ی�;% ��;3D
م=� ���3ء زی�Dت و����ت �)ّی�ت!ّ��=��"�
� أن تLس
Z اس+�ات�+�ت
!Z . ( وت
2 :3-5.( 

 

� ا�Gواج- �ّ�+� ا�+�ّ�& ا��

آ�� #^م% أن ت��
& . #"% #^م% أ#d یVD ت��
& ا��اشی% ا���ز�
% ا�����
% ��7 ا�Gواج ا����دئ ا�;+��
� ��Gواج
 م�اس& ا�Gواج، إ#�� یVD ا��+���� �� ��=Rا ا���V، #"% #^م% أن ا�+��
& . �d ��� ا�"
�ةا��+Gو:
% $ ی3+=

%
 ا��+Gو:���� #�ّ) ا�Gوَ:،��W و�� ا�Gواج ی- �� و(ت=& وه) أم� أس�سّ- %
#"% م�+Gم)ن -� ر-� . 
 d�*# G=ّDوی d+��� &
وتLس
Z وت��
& م��دئ ا�Gواج ا�+� م% خ��=� ی�ر ا���زب ا����W ��7 ا�Gواج أن ی�ّ


�ت=& م� ��G+� &=Iم)ن -� تLم
% ا�+��
& وا�+ریV ا�#"% م�. ��Gواج) Wا آ(

G ا��+Gو:
% أن ی"=D+� زم
� ا�خ�ی% . آm�0 وا(!�
م زوا:=& �ُ�+�أخ
�ا، #"% م�+Gم)ن أن ُ#ـ�ي ا��+Gو:
% آ
1 ُی�;% i أن ی

[
�� ی�)ع ا��- ��- kD# يRا��:�ء ا�) . Z!
، 34-31: 16 ، أ���ل ا��س17W-16: 3ت
�).�وس 2، 2ت
 ).53: 4ی)(�3 

 

 ا�ُ���دع وا���c-�ا�0
!�ن 

iّو ا#"% #^م% أن ا�0
!�ن .  وم% }�
�+d وأها-d أن ی;Rب وی�ع،#"% #^م% أّ#d ی): ش
!�ن (ّ� وه) �
ء ا`#��ن ا�7 ی)م�3 هRا� R3م ������� iه�:& خ!� ا � . �03
م أو:d ا���c-� ا���+�*� ��+�#"% #^م% أ#d ی

ّ�� م�
� أدواره��، و�ُ- f��
أ ا$س+���
� ا�2�0
�، و�
k(ّ0 ا$خ+�-�ت ا��):)دة �
% ا��:W وا���أة، و�ُ�
�
��ب ا���^و�
�ت ا�Gو:) 7�� �
��3ع ا��3س أن . م% شLن ا�"�)ق ا�2�0$ 7��#"% #^م% أن ا�0
!�ن ی

�� ا�"�
�� و��)(ة -� ا����� #") ا$���� iوا �% خ!� ا، 3، ت;)ی% 44: 8ی)(G�#) . �3ال وا�!�قی�+�

�ل 14-12: 14اش�
�ء �G) ،28 :12-18 ،1 !�س�8: 5 Z� ).15: 2ی)(�3 1، 12: 6، أ-

 

 iا������–ا bخ��  

 ا�ب

iة ا(ّ�L� %م^# %"# . V�� ا�ب"إن " &
��ت م� ا���0ی+Iّ�% أن اi آ��% ی��� . iس أن ای��% ا�;+�ب ا���
��ت أس�س
� آYبأ��م أر�� �� :%

] وآW ا��^م3�#"% #^م% أن . ه) أب ا�;)ن، وا�م& وا��ب ی�)ع ا��

 V�� �م=� " ا�ب"ا�;+�ب ا���س ی�!�+�� أن ی"
� ا�س��ء ا�س�س
� ا�+� یVD ��7 ا��^م% ا��)Lآ
dم� ���� &
� ی�. (
% ی��}V اi أو �3م� ی���+��� d#q- م��ا اRا��^م% ه W�*م� یّ�ف �% #*�d آ��% �3

iا�7 ����� ا � اi و�;� . ی3+�Dّ�+ی �#"% م�+Gم)ن -� إ��ن وإ�=�ر هkR ا�"�
�� �% اi و��3 �;
 d3��� �
م�3 -� ر�] ا�خ�ی% ا�d+���� 7 م% خ�ل ���� ش�2�+�، 15-14: 3، خ�وج 12: 1ی)(�3 (ی

 Z� ).28-24: 17، أ���ل ا��سW 15: 8، روم
� 9: 6، م+7 16: 3أ-

 

 ا$�%


] وه) ذ�
"� اi ا�3=��
� �% خ!�ی� ا���0 �� ش�m ی�)ع ا��- Wآ�م W;0� %% ُم���ا$ iم% أن ا^# %"#

�م+d م% ا�م)ات�#"% #^م% أ#d ا�!�یb ا�)(
 ����-� اi ا�ب و$خ+��ر . ��� س*f دمd ��7 ا��2
V و

� ی���)k ش�2
� ��`ی��ن و�;� #"% م�+Gم)ن -� ت��ی1 ا��3س �. خ!+G�� dواج وا������;� [
��7 ی�)ع ا��
ی)�وا -� ����� اi وی���)ا ا��*�ان وا�"
�ة ا��ی�، وی�أوا ����� م� اi وه� أس�س
� ��Gواج وا�"
�ة 



�

% 18-13: 1، آ)�)س� 22-19: 2، أ-�Z 24-23: 2ی)(�3 1، 3: 17، 12، 4: 1ی)(�3 . (ا�����
، ���ا#
1 :1-4.( 

 

  ا��سا��وح

 #"% #^م% أ#d . ا�Rي ی�ّ�& �% ا�Gواج وا������ (�V ت�)ى اiا�m�0#"% #^م% أن اi ا��وح ا��س ه) 
#q- ،dت(�
)ن ��س+��ار ��
�دتd و"
�=& س
�+��ون ا$#��Dم -� زوا:=& (
% ی��I ا��+Gو:)ن ا��

�3س �;� ی��-)ا اi �!�ی�� �=Rا ا���V #"% م�+Gم)ن -� م�0رآ� خم� ا��وح ا��س م� ا�. و����ت=&
�
� ت+�
& م�^و�
�ت=& -� ا�Gواج وا�����ت ا�����- dت(ّ�م)ا �+�. أ-WI و�;� ُی�ّ�-)ا ا�خ�ی% ��
d و�;� ی

 ).21-18: 5، أ-�Z 15-5: 16، 26: 15، 26: 14ی)(�3 (

 

 ا$�+Gام

 أت�ّ
����، إ#�، ����3 اi، أ�+Gم أن ا�+�ا-� و��)$ ت�م� م3� �=kR ا����دئ ا�;+��
� ا��+�ّ��� ���Gواج وا��
 iأوض"=� ا � .ض�% ت�2
�G�� dواج وا�������� وأم�رس وأ�ّ�& �% م�^و�
�ت� ا�+

  

 


