موعظة مفاهيم الزواج قبل المهر
 .1ترتيلة الحضور لدخول العريسين  /الجميع وقوف  ،ويرتلها  ....ثم الناس
َ
طاب طابي نيهون يومي  ..وكـُـل شافتا هـَبشـَبانـَخ
وكـُل شيدثا إد آثي هدثي  ..نيتـنـَفشون إيشوالناخ
َ
وازريزنخون مندا ادهيي
إهثيمتون بإسقـَث هيي ..
قابين شيشالم ربا  /ص35 .
إكديلـَتون ياور زيوا  ..وايتكـَديلتون سيمات هيي
طاب طابي  ...للحضور  ...الناس
لقد حلت البركة ليوم عرسي  ..اليوم اجهز نفسي وغدا اردد قسمي
كل سنة جديدة تأتي  ..يزداد حبي ألبنائي وزوجتي
لقد خـُتمنا بقسم هيي  ..ليحفظنا مند ادهيي
ليجدلنا ياور زيوا  ..وتباركنا سيمات هيي
قابين شيشالم ربا  /ص35 .

ابناء النور الكرام  ..يحدثنا هيي ربي قدمايي  ..في كتابنا المبارك كنزا ربا والكتب األخرى  ..عن التعاليم والمفاهيم المباركة التي تحث األباء
واألمهات في ان يثقفوا ابناءهم ببناء حياة ز وجية طيبة  ..والبحث عن الفتاة المندائية والشاب المندائي لبناء بيت مندائي جديد ملئه المحبة والتعاون
 ..نطلب من األباء الحضور  ..والمشاركة في هذه المفاهيم  ..فاليتفضلوا ..
توم ءلكون قةري ،ومةفريش .. ،بةلمة ذ ا،تون دةيريتوبيا
ابيد هيلولة ليب،يكون زاكريا  ..وةف ليب،تكون نوقبةتة
وهةيمةنوبيا بمةرةيكون مةل :رةمة ذ نهورة
تحدث مندا ادهيي (م) قائال  ..متحدثا وموضحا لكل محبي اسم هيي في الدنيا
اعملوا اعراسا لبناتكم  ..وكذلك ألبناكم
وازرعوا بهم اإليمان  ..لتؤمن قلوبهم بربهم ملك النور السامي
الجيط ءرهةمتة ذ كوشطة من زاوة ذ كوشطة
ذ بصوبيان مةرةيكون ديلكون هةويا
تحدث مندا ادهيي (م) قائال  ..متحدثا وموضحا لكل محبي اسم هيي
إختاروا  ...إعملوا بإرادة ربكم
وتمسكوا والتزموا بالقسم مع الزوجة بالكشطا
هةيزاك امةرليا هيبةل زيوة وشايلة لكوشطة ياقرة
لهةلين بتولةتة ذ ءسةقتة بجةوةيهون ءتةت،
ومينيا هديريون لهةك ميملة ولة شاريون
امينطول ذ هو ميملة ظ كوشطة  ..ذ ميملة قودةملح كوشطة
ءو افيك من ميملة ذ هء كوشطة ياقرة
صوبويا بمةصبوتة ذ ،:ت نيطوفتة وزهةريا
هةمشين مةصبوتةياتة وميتإلرقة من هةك هوسرة،
في ذلك المكان السني تحدث المالك الطيب هيبل زيوا سائال المالك كشطا ياقرا ..
اتحدث معك بخصوص البنت الباكر وخطيبها الذين يحفظون الكلمة والوفاء في قلوبهم  ..ويقسمون بالكشطا امام هيي  ...وثم
يتراجعون عن كالمهم وقسم الكشطا الذي اخذوه على انفسهم  ..اقول لكم انا هيبل زيوا ان الكلمة هي الكشطا  ..بل ان الكلمة هي اقدم
من الكشطا  ..وكل من يكسر الكلمة التي هي الكشطا فيجب ان يصطبغ بصباغة المالك كانات نطيفتا  ..التي هي خمسين صباغة
شفاءا لهذه الخطيئة .
قةلة ذ مةندة ذ هييا  ..ذ قةريا ومةفريش لكولهون رةهميا
امةرلون بهيرةي مةكيك ليبةيكون
وإلشيق وهةليل وخةشيق  ...وةنهة بكوشطة ءوصرةيكون
تحدث مندا ادهيي (م) قائال  ..متحدثا وموضحا لكل محبي اسم هيي
ايها المختارين المؤمنين لتمتلئ قلوبكم بالمحبة

بالرضى تقاسموا  ..وباأللف ِة تعانقوا  ..وبالوفا ِء تعاونوا
ولتستقيم قلوبكم وتثبت افكاركم بالحق




















كلمة قابين شيشالم ربا بلسان الكنزبرا وبحضور مالئكة النور  42مالك هم الشهود على مراسيم المهر ولرفع رسالة سماوية
بعقد هذا القران  ..وعلما ان المالئكة  42مع الكنزبرا يحضرون فقط في زواج البنت الباكر .
خاتم السكندوال باسم الزواج المثالية للمالك شيشالم ربا  ..حيث يرتدي الزوج الخاتم لحميته وتحصينه من كل مكروه ..
يرسل الكنزبرا احد الترميدي ومعه الهدايا والخواتم الذي هو ابا ينوب عن العريس  ..حيث يذهب الى اندرونة العروس (
الكلة ) حيث العروس جالسة ويقدم لها الترميذا ( الخواتم األحمر واألخضر الخاتم األحمر يوضع باليد اليمنى يد الكشطا
والخاتم األخضر باليد اليسري الذي يمثل عالم الدنيا واللذان يمثالن الناصيروثا األيمان والحق والقوة باليد اليمنى ويمثل
حياة الدنيا باليد اليسرى ) اما الهدايا الحلويات فهي ( الجوز واللوز والتمر والزبيب ) وهذه تباركا باسم الكنزبرا والترميدي
بان تصبح حياة العروسة جميلة وسعيدة مثل هذه الحلويات  ..فحين تقبل العروس كل هذه الهدايا والخواتم فأنه عربون القبول
والرضى بالبدا بمراسيم الزواج  .فيردد الترميدا دعاءا مباركا لها بهذا القبول .
كسر شربة الفخار ألعالن زواج شيشالم ربا المبارك للعروسين  ..هنا يردد الكنزبرا
( ق قاال انات قدايا إد هيي من كنيانون اقروخ ) وهنا اعالن قدسية وشرعية الزواج اي ان الزواج اصبح شرعيا بمباركة
الحي العظيم (م) .
قسم الزواج والطرايين الـ  9التي تمثل اشهر الوالدة والحياة الجديدة  ..بعد ان ترتب طرايين الخبز (  42رغيف ) فالـ (
 42رغيف ) يمثالن حضور المالئكة ( والرغفين الباقيين ) ..تعني اندماج سر الزوجين  ..ثم يبدا القسم بين العريس ونائب
العروس الشكندا األب  ..ويقول العريس ان هذه المائدة والنعمة اكملتها من اجل واجب الضيافة على شرف العروسة  ..ويمد
يده اليمنى بيد اب العروس الشكندا ويقول مرددا  ..اقسم بعهد الزواج هذا على زوجتي العروس وبشهود هيي ربي وكل
مالئكة النور والمندايي ورجال الدين الحاضرين  ..اقسم بأني اصون واحافظ على زوجتي بأن ال اكسر عهدي معها وال
اغير كالمي عهد وفائي لها  ..وان اتقاسم معها النعمة في السراء والضراء  ..بما يوصي به الحي العظيم هيي ربي قدمايي
 ...ويردد وكيل العروس الشكندا انا من طرف العروس نعاهدك ونقبل بقسم الكشطا الذي اقسمت عليه كما يوصي به الحي
العظيم (م) .
ثم يتحدث الكنزبرا مطالبا العريس بأن يقدم كرمه للعروس وفاءا لها  ..ويقول اقدم لزوجتي الف دنيارا من الذهب  ..وعطرا
مباركا و 10االف خاتما كعربون حبي لها  ...وهذا ما يأمر به شرعنا المندائي  .فهو رمزيا بمعنى الوفاء .
اكاليل العروسين  ..ان ارتباط الزوج والزوجة من خالل هذا الطقس المقدس بكل معانيه من حيث الحب والوفاء واالرتباط
واالندماج  ..جميعها تبارك الزوجين بحياة زوجية مقدسة  ..وهنا يعمل اكليل لزوج من غصن واحد وللزوجة كذلك ..
وبالتالي يدمجان مع بعضهما والتي تعني اندماج الزوجين بسر مقدس واحد .
الهمرة وقدسيتها  ..عندما يبارك الكنزبرا باسماء المالئكة عصير الهمرة  ..والهمرة هي شراب مقدس من ماء طاهر وحبات
التمر سر الندركا والتي تمثل سر الخصوبة بحياة الزوجين  ..ومن ثم يعطيها الكنزبرا الى الزوجين  ..اصبحوا هنا زوج
وزوجة وخرجوا من حالة العزوبية .
جمع رأسي العريسين باألدعية المباركة والتي تعني  ..توحيد واندماج افكارهم سويا  ..ليصبحوا جسدين بروح وفكر واحد
الى االبد .
دوران مركنا الكنزبرا على العريس  ..وهنا يقرا االدعية واألبتهاالت ليحرزهم ويحصنهم من كل مكروه اثناء فترة اسبوع
الزواج ويجب ان يحتاط الزوجين من عدم مالمسة اي شخص اخر سواهم  ..وأن الشخص الذي يالمس العريسين سيكسر
ذلك الحرز الذي يحصنهم  ..وستحسب عليه صباغة .
الكشطا والقسم األخير  ..تضع العروس اليد اليمنى الى رأسها لتعطي الكشطا  ..ثم يأتي العريس ويضع يده على يدها ..
وتقول له اقسم معك بالعهد الكشطا الذي يجمعنا على المحبة وال يفرقنا  ..ويقول لها  ..يا زوجتي اطلبي مني ستجديني لك
عونا  ..وتحدثي ستجديني لك اذنا صاغية .
أكاليل الزواج والسكندوال والبريهاثا  ..بعد انتهاء مراسيم الزواج ويتوجه العريسين ليعشان اسبوع زواج مثالي ملئه التعارف
الصادق والمحبة وبداية صفحة جديدة لوالدة بيت مندائي جديد  ..يحتفظ العروسين بأكاليل الصباغة والسكندوال ومعها
البريهاثا  ..لتحافظ عليهم من كل مكروه  ..لحين ان يتم عودتهم بعد نهاية االسبوع لينالوا الصباغة والطهارة الروحية .

ابناء النور الكرام ..نشكر هيي ربي قدمايي على مساعدته وعونه في تقديم ما هو مفيد لمفاهيم الزواج المندائي الذي سيكون غدا بقوة هيي ربي ..
وكل ما اتمناه وجل رجائي ان نحترم عظمة القسم كشطا وان نعيش حياة صادقة مبدئها المحبة والتعاون  ...كما نبتهل للحي العظيم ان يحل
البركة في هذا البيت مندائي جديدة .
وفقكم ماري مند ادهيي وادام المحبة والرحمة بينكم

