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األول
الفص ُل َّ
قانُو ُن الزواج والعائِلة
ناك ر ُجل حدثت معهُ مشا ِكل ِميكا ِنيكيَّة في سيَّار ِته القديمة،
منذُ ع َّد ِة سنوات ،كانَ ُه َ
ف لكي
ب الطريق .فجا َء ر ُجل في ثيا ٍ
ف على جان ِ
ب أنيق ٍة نفيسة ،وسيارةٍ فخمة ،وتوقَّ َ
فتوقَّ َ
يُسا ِع َد الر ُجل الذي َّ
حرك السيَّارة .وكانت
ف ذلك الر ُجل ،وفت َح غطاء ُم ِ ّ
تعطلت سيَّارتُه .فتوقَّ َ
هذه السيَّارة القديمة موديل فُورد ،إحدى السيَّارات ال َكثيرة اإلنتِشار في أميركا .فَ َع ِم َل الر ُجل
ب
سأ َل الر ُج ُل
صاح ُ
ِ
حرك سيَّارة الفُورد القديمة هذه ،وأصلَ َحهُ بِ ُ
األنيق على ُم ِ ّ
سرعة البَرق .ف َ
َ
تعرف إلى هذا ال َح ِ ّد عن سيَّارات
"كيف
اآلخر قائِلا،
السيَّارة القديمة الر ُج َل
َ
حدث أنَّ َك ِ
َ
َّارة ،وأنا
الفورد؟"
َ
صنَعتُ هذه السي َ
فأجاب الر ُج ُل الثري" ،أنا هنري فُورد .أنا الذي َ
صاحب الشركة التي تصن ُع هذه السيَّارات".
كذلك بإمكانِنا أن نتوقَّع أن
ف هنري فُورد أن يُص ِل َح سيَّارة فُورد،
َ
وهكذا كما نتوقَّ ُع أن ِ
يعر َ
كيف يُصلَ ُح الزواج ،ألنَّهُ هو الذي خلقَ الزواج .إن هذا ال َعرض
إخبارنا
يتم َّكنَ اللهُ من
ِ
َ
سس على كلم ِة الله .و ُه َو ين َ
ط ِل ُق من
هو الذي خلقَ
ِئ الزواج والعا ِئلة ُمؤ َّ
لمباد ِ
ِ
كون الله َ
كيف نُص ِل ُح زواجا ا ُم َّ
حطماا .ويستطي ُع اللهُ أيضا ا
إخبارنا
الزواج والعائِلة ،وهو الذي يستطي ُع
َ
َ
أن يُخبِ َرنا ما ُه َو الزواج وهدفُهُ ،وما هي َّ
خطة الله للزواج والعائلة.
ماذا علَّ َم يسوعُ عن الزواج والعائِلة؟
علينا ُ
سؤال" ،ماذا قا َل
س ٍة نقو ُم بها بال ُّ
نحن تلميذ يسوع المسيح ،أن نب َدأ َ ُك َّل د َِرا َ
ع عن الزواج والطلق ،أجا َبهم
ضوع؟" عندما سأ َل ِرجا ُل
يسو ُ
ع عن هذا المو ُ
الدين يسو َ
ِ
ع
سؤا ٍل آخر" ،ألم تقرأوا أنَّهُ منَ البَدء خل َق ُهما اللهُ ذ َكرا ا وأُنثَى؟" (متَّى  .)4 :91كانَ يسو ُ
ب ُ
ترجعُوا إلى البداية
يقو ُل بالمبدأ" ،إذا أردتُم أن تف َهموا الزواج كما ُه َو اآلن ،علي ُكم أن ِ
سوا الزواج كما قص َد اللهُ لهُ أن يكونَ أصلا".
وتدر ُ
ُ
خ َّ
طة الله َّ
للزواج
ش َب ِهنا ...فخلقَ اللهُ اإلنسانَ على
صورتِنا َك َ
"في ال َب ِ
دء ،قا َل اللهُ" ،لنَعمل اإلنسان على ُ
أثمروا واكثُروا
صورةِ الل ِه خلقَهُ ،ذكرا ا وأُنثَى خلقهم.
وبار َك ُهم اللهُ وقا َل ل ُهمِ ،
صورتِ ِه ،على ُ
َ
خضعُوها( ".تكوين .)62-62 :9
وامألُوا األرض وأ َ ِ
ث الخَلق ،كانَ اللهُ ين ُ
ظ ُر إلى ما خلقَهُ ويقولُ" ،إنَّهُ حسن ".ولكن
عبر سر ِد أحدا ِ
َ
"ليس حسناا ".فما هو هذا الذي لم ي ُك ْن
عندما تص ُل إلى اإلصحاح الثاني ،ستج ُد الكلمات،
َ
واحدة ا من أضل ِع ِه
سباتا ا على آدم فنام؛ فأخ َذ ِ
َحسنا ا؟ أن يب َقى آ َدم وح َدهُ" .فأوقَ َع الربُّ اإللهُ ُ
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ض َرها إلى آدم.
ومأل َ مكانَها َلحماا .وبنَى الربُّ اإللهُ ال ِ ّ
ضل َع التي أخ َذها من آدم امرأة ا وأح َ
حمي .هذ ِه تُد َعى امرأة ألنَّها من امرءٍ
ظامي ولحم من لَ ِ
فقا َل آ َد ُم هذه اآلن عظم من ِع ِ
يتركُ الرج ُل أباهُ وأ ُ َّمهُ
واحداا" (تكوين -69 :6
ويلتصق بامرأتِه
أ ُ ِخ َذت.
َ
ويكونان جسدا ا ِ
لذلك ُ
ِ
ِ
.)64
لقد رأى اللهُ َّ
النص
كامل .وتعني ال َك ِل َمة ال ُمستَخ َد َمة في
غير ِ
ِّ
أن اإلنسانَ وح َدهُ ُ
يرهُ" باللُّغَ ِة ال ِعبريَّة.
ال ِعبري" ،سأصنَ ُع لهُ ُم َك ِ ّملا ".هذا ما تعني ِه كلمة " ُم ِعين" أو " ُم ِعينا ا ِ
نظ َ
لقد أعطانا اللهُ منذُ البِدايَة تعريفا ا
بدون
كام ٍل
غير ِ
لألدوار في الزواجِ والعائِلة .فالر ُجل ُ
ِ
ِ
ض بال َمرأةِ أن تُك ِ ّم َل الر ُجل.
المرأة .ويُفت َ َر ُ
ق ثانِيَةا في تكوين ،6وثا ِلثَةا في تكوين  ،6-9 :5م َع التشديد على أن
َّ
يتكر ُر سج ُّل الخل ِ
الحظوا َّ
أن اللهَ في تكوين  ،5لم يدعُ ذُ ِ ّريَةَ اإلنسان
اللهَ خلقَ اإلنسانَ ذكرا ا وأُنثَىِ .
َّ
ُ
يكون هذا تعليما ا َحذِقا ا بأن
"آدم".ألن َك ِلمة "آ َدم تعني "إنسان "،وهكذا
"اآل َدميين "،بل َدعاهم
كاملا .هذه طريقَة
حان إنسانا ا ِ
عان في ِر ِ
باط الزواجِ ال ُمقدَّس يُص ِب ِ
الر ُج َل والمرأة اللذين يجت َ ِم ِ
أُخرى للقَول أن ُخ َّ
واحداا.
طة الله لإلثنين هي أن يصيرا ِ
ووا ِلدُون
ٌ
أشخاص ،ش َُركَا ٌءَ ،
ُ
ُ
تسم َيتُهُ
"قانون
ما نراهُ حتى هذه المرح َلة في َك ِل َم ِة الله هو
قانون َحياة .ويُم ِكنُنا ِ
َّ
الخطة ،كان ينبَغي أن يكونَ لدى الله وا ِل َدينَ ُمتلئِ َمين.
الزواج والعائلة ".و ِل َكي تع َم َل هذه
ولكي يَ ُكونا ُهما وا ِل َدينَ ُمتلئِ َمين ،ينبَغ أن تكونَ بينَ ُهما شرا َكة ُملئِ َمة .ولكي تكونَ بينَ ُهما
شرا َكة ُمل ِئمة ،ين َبغي أن يكونا شخصين ُمتَلئِ َمين.
إن الشرا َكةَ التي َّ
خط َ
َّ
ط لها اللهُ عن َدما خلقَ آ َدم و َح َّواء ،لم ت ُك ْن شراكةَ مخلو َقين
وشخص ُ
ُ
طفُولي
شخص عادي
عضهما البعض .ولم ت ُكن الشراكةُ بين
طفي ِليَّين
ٍ
ٍ
يقتاتان على بَ ِ
ِ
إن ال ُخ َّ
يمتص الحياة َ من اآلخرَّ .
ُ
يقوم
وهي ،أن
طة كانت
يكون فيها شخص
إ ِت ّكالي ،والتي
ُّ
َ
َ
وببناء الحيا ِة معاا ،كما قص َد اللهُ عندما
بعض ِهما ال َبعض،
ِ
لن ِب ِ
شخصان ُم ِ
بناء الحياة في ِ
تكام ِ
ِ
خلقَ الر ُج َل والمرأةَّ .
بدء الخليقة.
إن هذا المبدأ يص ُّح
ص ُّح في ِ
اليوم ِب ِمق َد ِار ما كان يَ ِ
َ
إن ُخ َّ
َّ
ناك الكثيرونَ يقولُون
طةَ الزواجِ والعائل ِة هذه هي
شر ٍس اليوم .ف ُه َ
َ
تحت ُه ٍ
جوم ِ
يامها بك ِّل ما
للر ُجل من ِخل ِل ِق ِ
اليوم ،على سبي ِل ِ
المثال ،أنَّهُ على المرأة أن تُبرهِنَ ُمساواتَها َّ
نفس دور وعمل الر ُجل ،فلن يكونَ
َيقُو ُم ب ِه الر ُجل .فهذ ِه النظريَّة تقو ُل أنَّهُ إن لم ي ُكن للمرأ ِة َ
نفس األهميَّة أو الجدارة مثل الرجل.
لها ُ
سوف نج ُد
الرجال .ومن جه ٍة ثانية،
ق ِّ
ص ِبين ُّ
نج ُد ال ُمتع ِ ّ
من ِجه ٍة ِ
للر ُجولة يُنادُونَ ِب ُّ
َ
تفو ِ
َّ
ي لواح ٍد من أمرين.
ق النساء،
صبين
ِ
ال ُمتع ِ ّ
للنساء يُنادُونَ ِبت َ ُّ
فو ِ
وكأن القضيَّةَ هي إختيار َحتم ٌّ
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سب ُخ َّ
طة ال ِكتاب المقدَّسَّ ،
شخصان
فإن علقَةَ الذ َك ِر واألُنثَى هي علقة ِوح َدة .فإن كانَ
ِب َح َ
ِ
ُ
ي .لهذا خل َقنا الله ُ تع ُّمدا ا بطريق ٍة
ين تماماا،
سيكون ُوجو ُد ِ
غير َ
واح ٍد من ُهما َ
ضرور ّ
ُمتشا ِب َه ِ
فَريدة ،ذكرا ا وأُنثَىِ ،ل َكي يُك ِ ّم َل ُك ٌّل منَّا اآلخر .تُحا ِو ُل
ت بينَ
الحضارة ُ أن ت ُ ِقلّ َل من الفُروقا ِ
َ
سين ،لكي يُبرهِنَ َّ
تنوع جميل وقصد
أن
هان تماماا .ولكن ُه َ
ِ
ناك ُّ
الجن َ
َ
الذكر واألُنثَى هما ُمتشا ِب ِ
را ِئع في الطريقَ ِة التي حلقَ بها اللهُ
الذكر واألُنثَى.
َ
وم إلى
وضيحِ قانونَ الزواج والعائلة هذا ،هي
إح َدى
بتصو ِر هر ٍم َمق ُ
س ٍ
ُ
الطرق لتَ ِ
ُّ
سطي:
ثلث ِة أقسام .أُكتُبْ على ال ِقسم السفلي (أو قا ِعدة ال َه َرم)" :أشخاص "،وعلى القسم الو َ
" ُ
ش َركاء "،وعلى القسم األعلى (أو ق َّمة ال َه َرم) أُكتُبْ " :وا ِل َدين".

سوم إلى ثلث َ ِة أقسام كما جا َء الوصف).
ورة ُمثَلَّث مق ُ
( ُ
ص َ
بنفس الطريقة ،من
هرم ،ال يُم ِكنُ َك أن تكتَفي
فَ ِل َكي يُص ِب َح
َ
بالقسم األعلى فقطِ .
ِ
لديك َ
ُ
يكون لديهما شرا َكة ممسو َحة من الله .ومن
ال ُمست َ ِحيل أن يكونَ لَدينا وا ِل َدين ُمل ِئ َمين ال
أساس الشرا َكة
سفلي .إن
ال ُمستَحيل أن يكونَ لدينا القس ُم الوسطي من الهرم
بدون القسم ال ُ
َ
ِ
سفلي هو القس ُم األساسي
التي ت َصنَ ُع وا ِل َدين صا ِل َحين هي
شخصان ُمتل ِئمان .فالقس ُم ال ُ
ِ
َفس الطريقةَّ ،
اللذان يقو ُم عليهما
ي من الزواج هو الشخصان
والحيوي .و ِبن ِ
فإن الجز َء الحيو َّ
ِ
الزواج.
من َ
أين نب َدأُ؟
سعادِ ،من َ
طقَةُ ال ُمش ِكلة األُولى
ناك أربَ ُع
ُه َ
ِ
مناطق َمشا ِكل في ُك ِّل زواج .ففي زواجٍ بينَ َوليد و ُ
ومن َ
ومن َ
سعاد وقضايا
سعادِ .
هي َوليدِ .
طقَةُ ال ُمش ِكلة الثا ِلثة هي وليد و ُ
طقَةُ ال ُمش ِكلة الثانية هي ُ
المن َ
زواج ِهما.
طقَةُ الرابِعة للمشاكل في
إنسجامهما معاا .وأَوالدُهما ُهم ِ
ِ
ِ
ُ
فسيكون في هذا
سونَ ُمش ِكلة أيضاا،
سعاد خم ُ
فإن كانَ لدى َوليد خمسونَ ُمش ِكلَة مثلا ،ولدى ُ
قر َر
الزواج مائة ُمش ِكلة قب َل أن يبدأ َ ُك ٌّل من َوليد و ُ
سعاد بمواج َه ِة المشاكل ال ُمشت َ َركة .فإذا َّ
َوليد أن يبدأ َ العَمل على تَ
سهُ.
حسين زواجه ،علي ِه أن يبدأ بال ُمش ِكلة رقم واحد – أي ُه َو نف ُ
ِ
قادر على
سها .فإن ُك َ
ي نف ُ
وعلى ُ
غير ٍ
نت َ
سعاد أن تبدأ بال ُمش ِكلة َرقم إثنين – أي ِه َ
ناك ُمرشد زوجي على األرض
اإلعتراف أو القُبُول بأنَّ َك جزء من ال ُمش ِكلَة ،فلن يكونَ ُه َ
ِ
ُ
حللت
تكون قد
نجحت في ح ِّل المشا ِك َل في َحيا ِت َك،
زواجك .ولكن إذا
يقد ُِر أن يُسا ِع َد َك في
َ
َ
ِ
الكثير من المشا ِكل في علقتِك.
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ُ
وثلث
سة
وض ُح هذا:
ذهب َر ُجل إلى طبي ِب ِه النف ِسي ،وعلى رأ ِس ِه َخ َّ
شاركُ ِب ِق َّ
َ
ص ٍة ت ُ ِ
َدعوني أ ُ ِ
ي للدخول
بيضات ،وشريحة من
ُ
اللحم ال ُمقدَّد على ُك ٍّل من أُذُنيه .ف َدعاهُ
ِ
الطبيب النفس ُّ
ُ
بحرص شديد لكيل تق َع البيضاتُ
الثلث عن رأ ِسه .فقا َل الطبيب" ،هل
فجلس
وال ُجلوس،
ٍ
َ
تُري ُد التحد َ
معك عن أخي
فأجاب" ،نعم أيُّها الطبيب ،أُري ُد أن أتكلَّ َم
ُّث عن ال ُمش ِك َلة؟"
َ
َ
فهو يُعا ِني الكثير من المشاكل".
ِ
المس ِكينَ ،
يلت َ ِقي ُرعاة ُ ال َكنائِس وال ُمعا ِل ُجونَ النفسيُّون يوميَّا ا
بأشخاص مثل هؤالء ،الذين ال
ٍ
يُريدونَ أن يعتَ ِرفُوا بإح ِتما ِل َكو ِنهم ُجزءا ا من ال ُمش ِكلة .قا َل يسوع بهذا الص َدد ما معناه،
يون اآلخرين؟" (متى َّ .)3 :7
إن
يك خش َبة في َعينِ َك ،ولكنَّ َك
"ل َد َ
ش في ُ
تتجو ُل ُمف ِت ّشا ا عن قَ ٍ ّ
َّ
ع ِ
ناز ِل ِهم
اف
ِ
األشخاص اللذ ِعي اإلنتقاد ُهم ُخبَراء في إكتِش ِ
أخطاء اآلخرين ،وال سيَّما في َم ِ
اللوم على اآلخرين َّأوالا ،دُونَ أن يخ ُ
ط َر بِبا ِلهم أنَّهُ من
وزيجا ِتهم .وهم دائما ا يضعُونَ
َ
ض َح للجميع أنهم ال ُجز ُء األكبَ ُر منها.
ال ُمم ِكن أن ي ُكونُوا جزءا ا من ال ُمش ِكلة ،حتَّى ولو إت َّ َ
إن أع َ
َّ
ب المقَدَّس .في هذا ال ُكت َ ِيّب ،لهذا
ي ٍ في العالم نج ُدهُ في الكتا ِ
ظ َم إرشا ٍد ز ِ
وج ّ
سوف نن ُ
ظ ُر إلى نَوعٍ من اإلرشا ِد الزوجي الذي يُق ِ ّد ُمهُ
ف
الكتاب المقدَّس .وهكذا
ُ
سوف نكت َ ِش ُ
َ
َ
ع
مرةٍ يُعا ِل ُج فيها
َّس مو ُ
ُ
ضو َ
بعض النماذِج وال َمبادِئ .أح ُد النماذِج ُهو :في ُك ِّل َّ
الكتاب المقد ُ
َ
ور ِه ،و ِخل َل
يعز ُل الشري َكين إلى شَخ َ
عن َد ِ
الزواجِ ،
فهو يتكلَّ ُم إلى الر ُج ِل ِ
صين ُمنفَ ِر َدينَ .
ُعلّ ُمها
َ
تاب المقدَّس ال َمرأة ،ي ِ
ب ال ِك ُ
ُخاط ُ
ذلك ،يُخبِ ُرهُ ع َّما هي مسؤوليَّاتُه في الزواج .وعندما ي ِ
عن َمسؤُ وليَّا ِتها في الزواج.
ُطرس  3ب ُمخا َ
مثلا ،يبدأ ُ المق َ
صةا اللواتي ال يُطي ُع
طبَ ِة ال ِنّساء ،خا َّ
ط ُع الموجود في 9ب ُ
ي شيءٍ للزوج أو عنهُ .ولكنَّهُ
أزوا ُج ُه َّن ال َك ِل َمة .وفي األعدا ِد الستَّة التالية ال يقو ُل ُ
بطرس أ َّ
ضوع .ويُخبِ ُر النسا َء بأن يب َدأنَ
واللّباس ،وال ُخ ُ
عة ،مثل الطهارةِ ،
ي ِ
ُعلّ ُم النسا َء عن قضايا ُمتن ّ َِو َ
بمن َ
طق ِة المشاكل رقم إثنين .وعلي ِه َّن أن يسألنَ اللهَ أن يج َع َل من ُه َّن ما يُريدُه َّن أن
دائما ا ِ
زواج ِه َّن.
ي ُك َّن وأن يع َملنَ في
ِ
الكتاب المقدَّس دائما ا
بطرس األزواج عن ِمن َ
طق ِة المشاكل رقم واحد .يُعا ِل ُج
ُ
ُخاط ُ
ث ُ َّم ي ِ
ب ُ
األ ُ ُمور ب َ
أدوارهم ومسؤوليَّاتِهم ِتجاهَ وا ِلديهم.
فهو يتكلَّ ُم م َع األوال ِد عن
ِ
طريق ٍة واقِعيَّة عمليَّةَ .
تاب المقدَّس يُق ِ ّد ُم تعليما ا واقِعيَّا ا عندما يفع ُل هذا؛ َّ
الشخص الوحيد الذي تستطي ُع أن
ألن
فال ِك ُ
َ
س َك.
أنت َمس ُؤول عنهُ ،أي َ
تَع َم َل شيئا ا ِحيالَهُ هو الشخص الذي َ
أنت نف ُ
تزوجين ذلك ،ولكنَّهم سيقولونَ في نِهاي ِة
ت ِليَتَعلَّ َم
األمر
ب
الكثير من الوق ِ
قد يتطلَّ ُ
ُ
ُ
َ
بعض ال ُم ّ ِ
المطاف" ،أنا ال أستطي ُع أن أعم َل شيئا ا ِحيا َل شري َك ِة حياتي ".وبال ِفعل فأنت ال تستطي ُع.
ِ
أمام الله .ولكنَّ َك
أمام
عرش الله في الدينونة ،لن تكونَ َ
ِ
أنت المسؤول عن مشا ِك ِل شري ِك َك َ
ف َ
ُ
تكون َحكيما ا إذا
وسوف
عطي ِحسابا ا عن نف ِس َك ،ألنَّ َك مسؤول عن نف ِسك ف َحسب.
سوف ت ُ ِ
َ
َ
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أنت َمسؤول عنهُ
بدأت
الحساب ال ِنّهائي منذُ اآلن ،بتح ُّم ِل مسؤوليَّ ِة الشخص الذي َ
َ
بتقديم هذا ِ
ِ
س َك.
في الزواج ،أي َ
أنت نف ُ
قي
ثير من األوقات في حلقا ِ
في َك ٍ
ت اإلرشاد م َع ال ُم ّ ِ
تزوجين ،ال يستطي ُع راعي الكنيسة أن يلت َ َ
األمر َك َح َك ٍم يُحا ِو ُل إيقافَهما عن ال ِعراك .لهذا
م َع الزوجِ والزو َج ِة معاا ،ألنَّهُ كانَ سينتَهي ب ِه
ُ
ُ
فردِه .وبع َد الكثير من الع َمل م َع
ي م َع ُك ٍّل
سيكون من ِ
ٍ
شخص من الزوجين ب ُم َ
الحك َم ِة أن يلت َ ِق َ
ث عن قضايا الشراكة
ُك ِّل من ُهما على ُموا َجه ِة مشا ِكله ،بإمكانِ ِه أن ينت َ ِق َل إلى الحدي ِ
ؤمنينَ بيسوع المسيح ،ين َبغي أن تكونَ
غير ُم ِ
واإلنسجام .ولكن إن كانَ هؤالء األزواج ُ
الرا ِعي أن يقو َد الزو َج أو الزوجة إلى الخلص ،وإلى علقَ ٍة م َع الله من
األولويَّة عند َّ
ِخل ِل المسيح .إن اإلرشا َد َّ
ثمرة بالنسبَ ِة ل ُمر ِش ٍد
الزوجي يُم ِك ُن أن يكونَ أداة ا تبشيريَّةا ُم ِ
ُروحي أو ِلراعي كنيسة.
قا َل أح ُد ُرعاةِ الكنائس لر ُج ٍلَّ ،
شخصان ُك ٌّل
وليس
صفة؛
ليس إ ِت ّفاقَ ُمنا َ
َ
"إن الزواج َ
ِ
صان لله مئة بالمئة".
منهما يتمت َّ ُع مائة بالمائة بما يُريد .بل الزواج هو شخصان ُمخ َّ
ص ِ
فذهب ر ُجل إلى منـز ِل ِه وقا َل ِلزو َجتِه" ،قا َل راعي ال َكنيسة أن الزواج هو مئة ُمقابل ال
َ
صعُوبَةا أن يعتَ ِرفُوا بِال َح ِقيقَ ِة ال ُمؤ ِلمة
بعض
ت اللشيء".
شيء؛ أنا المئة وأن ِ
ُ
يجدُونَ ُ
الناس ِ
ُ
َّ
أساس هذا ال َه َرم .و ُهنا تبدأ ُ المشا ِك ُل الزوجيَّة،
هر ِم الزواج ُهو
ُ
قسم "األشخاص" من َ
بأن َ
ُدر ُكوا عن َدها أن
و ُهنا ينبَغي أن تبدأ َ ُحلو ُل الزواج .عندما يقبَلُونَ هذه الحقيقَة ،علي ِهم أن ي ِ
يصلوا إليه ،أي ين َبغي
الشخص الذي ين َبغي أن يب َدأُوا معهُ هو
ُ
ُ
الشخص الذي يستطيعونَ أن ِ
أن يب َدأُوا م َع أنفُ ِسهم.
ج لله
ماذا يعني الزوا ُ
فسوف تج ُد
اقتربت من قانون الزواجِ والعائلة ُمتَسائلا ع َّما ستج ُد في ِه ِل َمنفَعتِ َك،
إذا
َ
َ
في ِه الكثير .أعتق ُد َّ
ض ُل ما يُم ِكن ُوجودهُ في العالَم بع َد الخلص .ولكن
أن
َ
البيت السعيد هو أف َ
بوج َه ِة ن َ
إطرحِ السؤال" ،ماذا
إذا
ظ ٍر ِكتا ِبيَّة حو َل مو ُ
َ
أردت أن تتمت َّ َع ُ
ضوعِ الزواج والعائِلةَ ،
س اللهُ الزواج؟
ضوع من المن َفعَ ِة لله؟ ماذا يعني الزوا ُج لله؟ لماذا أ َّ
يُوج ُد في هذا المو ُ
س َ
ولماذا خلقَ اإلنسانَ ذكرا ا وأُنثَى؟ لقد أرا َد اللهُ أن يمأل َ
األرض بالبَش َِر الصا ِلحين.
َ
أعظم وأبلَغ التعبيرات عن هذه ال ُخ َّ
َّ
ط ِة اإللهيَّة.
إن المزمور  962هو واحد من
ِ
ِ
تعب َي َديكُ .
طو َبى ِل ُك ِّل من يت َّ ِقي الربَّ ويسلُكُ في ُ
" ُ
لك"
وباك وخير َ
ط َ
ط ُر ِقه .ألنَّ َك تأ ُك ُل َ
األول
(األعداد .)6-9كثيرونَ يُحبُّونَ أن يضعوا نقطةا نهائيَّةا بع َد ال َك ِل َمة الثا ِنيَة منَ العَ َد ِد َّ
" ُ
ُعلّمون بال َكو ِنيَّة .ف ِبنَ َ
ظ ِرهم إن كانَ اللهُ إلها ا ُمحبَّاا،
طو َبى ل ُك ِّل ".وهكذا نج ُد الكثيرين اليوم ي ِ
واحد من مزامير
علّ ُمهُ كلمةُ الله .فهذا ِ
ليس هذا ما ت ُ ِ
ين َبغي أن يكونَ الجمي ُع ُم َ
بار َكين .ولكن َ
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سفر المزامير .وهي دائما ا تُخ ِب ُرنا َّ
أن
الرجل ال ُم َ
بارك ،التي هي أح ُد المواضيع ال ُمفَضَّلة في ِ
ع ِة الله.
بارك ليست ُ
صدفَةا أو حادِثا ا عرضيَّاا .بل هي نتي َجة لطا َ
بركات الر ُجل ال ُم َ
وكيف يج ُد الرج ُل
بارك،
كيف يستَخ ِد ُم اللهُ الر ُج َل ال ُم َ
َ
يُخبِ ُرنا هذا المزمور أيضا ا َ
المزمور بالقول"،امرأت ُ َك ِمث ُل َكرم ٍة
ب
بارك مو ِق َعهُ في خط ِة الل ِه لألُمور .ويُتا ِب ُع كا ِت ُ
ال ُم َ
ِ
نوك مث ُل ُ
ُبار ُك َك الربُّ من
ب َبي ِتكَ .ب َ
ُم ِ
غ ُر ِ
ثم َرةٍ في َجوا ِن ِ
وس الزيتون َحو َل مائ َد ِتك ...ي ِ
ورشليم ُك َّل أي َِّام َحياتِك .وتَرى بني َبنيك" (األعداد  ،3و.)2-5
خير أ ُ ُ
صهيون وت ُ ِ
ِ
بص ُر َ
قانون الزواجِ والعائلة.
فهو يعم ُل من ِخل ِل
ِ
به ِذ ِه الطريقة يعم ُل اللهُ في هذا العالمَ .
ُؤم ُن ب ِه ويسلُكُ في ُ
ُدخ ُل
ُباركُ هذا الر ُجل ،ويجعل منهُ أباا ،إذ ي ِ
يج ُد ر ُجلا ي ِ
وهو ِ
ط ُرقِه ،وي ِ
َ
جان عائِلةا.
صيرورةِ
إلى َحياتِ ِه إمرأة ا تُك ِ ّملُهُ .وكنتيج ٍة ِل َ
هذين الشخصين شريكي حياة ،يُنتِ ِ
ِ
و َيبقَى أوالدُهما مع ُهما حوالي عشرينَ سنةا ،بينما ت َتِ ُّم تربيتُهم وإعدادُهم ل ُمواجه ِة الحياة في
للتأثير على مدينتهم ،وأ ُ َّمتِهم ،وبالنهاية عالَ ِمهم.
هذا العالم .يستخ ِد ُم اللهُ أفرا َد هذه العائلة
ِ
َّ
ذلك المزمور هو إشارة في العه ِد القديم
صهيون [أي
شعب الل ِه القَديم] في َ
ُ
ِكر ِ
إن ذ َ
فكيف يعم ُل اللهُ في هذا العالم؟ يمي ُل المسيحيُّونَ لإلعتِقا ِد
ُموازية للكنيسة في العه ِد الجديد.
َ
َّ
كونة من ِوحدا ٍ
ت عائليَّة.
ليس تماماا .فالكنيسةُ ُم َّ
بأن اللهَ يعم ُل من ِخل ِل الكنيسة ،ولكن َ
فالوحدة ُ األساسيَّةُ في العالم هي العائلة .لهذا يستخ ِد ُم اللهُ ال ِوح َدة َ العائِليّة ليُؤ ِث ّ َر على
تجتم ُع في
صه َيون ،أي الكنيسة في العه ِد الجديد ،ثم يستخ ِد ُم هذه ال ِوحدات العائليَّة التي
ِ
ِ
مور على ما يُرام في
ُبار َك المدينة ،ثم األ ُ َّمة ،ث َّم العالم .فإن لم ت ُكن األ ُ ُ
شرك ٍة روحيةِ ،لي ِ
ف ال َحل؟ بإمكانِ َك أن
تج ُد ال ُمش ِكلة وتكت َ ِش ُ
العالم اليوم ،وال في األ ُ َّمة ،وال في المدينة ،فأين ِ
ِ
تُعا ِل َج ال ُمش ِكلة وتج َد لها َحلا
ُ
حيث يض ُع اللهُ ال ُمتَو ِ ّحدينَ في عا ِئلتٍ( .مز ُمور .)2 :22
ت َ
ص ْ
منذُ سنوا ٍ
كاملا من أعدادِها ل ُمشكلة األوالد
ت مجلَّة عددا ا ِ
طويلةَ ،خ َّ
ص َ
تنوعونَ الذين كتبوا المقاالت ،إكتَشفوا إحتِماال ٍ
ت ُمخت َ ِلفَة.
والجريمة .ولقد إكتَش َ
َف ال ُخبرا ُء ال ُم ّ ِ
تساء َل هؤالء عن مصدر ال ُمش ِكلة في ال ُمجتَ َمع .فهل الخطأ ُ خطأ ُ الدولة؟ أم خطأ ُ التربية
ُور
والثقافة؟ أم خطأ ُ الحضارة؟
ُ
وبعض ال ُكتَّاب تسا َءلوا حتى ما إذا كانَ الخطأ ُ هو في د ِ
ُ
علما ُء اإلج ِتماع
تكون
ال ِعبادة التي قد ال
صل ُ
ُ
ورها كما ين َبغي؟ ولكن في النهاية تو َّ
تلعب َد َ
ُ
صلُوا
وقُضاة ُ محا ِك ِم األحداث وال ُم
شار ُكوا في هذه ال َمقاالت ،تو َّ
رشدون اإلج ِتما ِعيُّون الذي َ
إلى اإلس ِتنتاجِ التاليَّ :
أن ال ُمش ِكلَة هي في العائلة.
مسؤوليَّةُ الر ُجل
ب المقدَّس ،تبدأ ُ المسؤوليَّةُ م َع الر ُجل.
ب
قانون الزواجِ والعائلة الذي نج ُدهُ في الكتا ِ
س ِ
ِب َح َ
ِ
بينما أن ُ
ظ ُر إلى مشا ِكل الزواج والعائلة اليومُّ ،
أظن أن ال ُمش ِكلةَ ال ُكبرى هي الرجال الذين ال
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رأس المنـزل ،أو باألحرى الكا ِهن
يق َبلُونَ المسؤوليَّ َة لي ُكونوا ما يُري ُدهُ اللهُ للر ُجل أن يكونَ
َ
ُؤم ُن
ب المزمور  ،962هي عندما ي ِ
س ِ
الروحي للمنـزل .فبدايةُ َب َر َك ِة الله في هذا العالم ِب َح َ
ر ُجل بالله ويسلُكُ في ُ
سبُ ِله ،يُصبِ ُح لدى الله أساسا ا
ط ُرقِه .عندما
يخاف ر ُجل الله ويَسلُكُ في ُ
ُ
موض َع التنفيذ ،ألنهُ
صار
ي علي ِه ه ََر َمه ،وأن يض َع قانون الزواج والعائلة
ِ
َ
يستطي ُع أن يبنِ َ
بار ِكين،
بار َكة ،وي ِ
بان أوالدا ا ُم َ
ارك مع امرأةٍ ُم َ
بارك .ويُج َم ُع الر ُج ُل ال ُم َب َ
لدي ِه ر ُجل ُم َ
ُنج ِ
تسير خطةُ الله .بهذه الطريقة يُري ُد اللهُ أن يعم َل ويُؤ ِث ّ َر على المنـزل ،الكنيسة،
وهكذا
ُ
بارك.
المدينة ،الوطن ،والعالم .فال ُك ُّل يبدأ ُ م َع َر ُج ٍل ُم َ
ولكن الزيجات ال ُم َّ
َّ
الشباب
ت
تر َك ِ
َ
حطمة والعائلت ال ُمف َّككة التي لم يسبُق لها مثيلَ ،
ُ
ي ل ُكم ِ ّ
دزينةا من الرجال الذين جاؤوا
البالغين
ٍ
ِ
أدوار ليقتَدوا بها .أستطي ُع أن أس ِ ّم َ
بدون نماذِجِ
ي َ
مرة ا أح ُد هؤالء الرجال
طا ِلبِينَ ِم ِنّي أن أ ُكونَ وا ِل َد ُهم ،ألنَّهُ لم ي ُكن لديهم والد .قا َل لي َّ
إل َّ
ُ
أكون أباا.
كيف
ف
وهو عزيز جدا ا على قلبي" ،ال أُري ُد أن يُص ِب َح ِعندي أوالد قب َل أن ِ
َ
أعر َ
فهل تق َبل أن تكونَ أبا ا لي لفتر ٍة ما؟"
ُ
ناك
ي أشخاص في مرحل ِة ما قب ِل الزواج قائلين،
"نحن قَ ِلقُونَ كما تعرف .ف ُه َ
لقد جا َء إل َّ
ُ
ناجحا ا حتى اآلن .فأهلُنا
الكثير من الزيجات تنت َ ِهي بالطلق،
نر حتَّى زواجا ا ِ
ُ
واحدا ا ِ
ونحن لم َ
يف نستطي ُع أن نتأ َّكد
ف حتَّى
نعر ُ
انفصلوا ولم َ
نر أبدا ا زواجا ا مسيحيَّاا ،وال ِ
كيف يكون .فَ َك َ
َ
من إمكانِيَّ ِة ُحصو ِلنا على زواجٍ سعيد وعائلة سعيدة؟"
عاش في
سليمان ُ،أح ُك ُم وأغنَى ر ُج ٍل
يف تستطي ُع أن تخلُقَ وتَبنِي عائِلَةا؟ يقو ُل ُ
َ
َك َ
فباطلا
يتعب البنَّاؤون .إن لم
يحفظ الربُّ
ِ
ُ
يبن الربُّ البيت ِ
الدنيا ،في المزمور " ،967إن لم ِ
فباطلا
يسهر
باطل هو ل ُكم أن تُب ِ ّك ُروا إلى ال ِقيام ُمؤ ِ ّخرينَ ال ُجلُوس آكِلينَ
الحارسِ .
المدينة ِ
ُ
ِ
ُعطي َحبِيبَهُ نوماا".
ُخبزَ األتعاب .لكنَّهُ ي ِ
راش
صةَ حياةِ ُ
نج ُد في هذين العددين النبويَّين ق َّ
سليمان ،أو كَلماتُ ِحك َمتِ ِه على ِف ِ
"الجامعة ".ولقد
ال َموت .إن هذا المز ُمور الصغير هو ُمو َجز لعظ ِت ِه العظيمة التي تُس َّمى
ِ
"باطل".
ص ِة حياتِ ِه هي
ِ
كانَت كلمتُهُ ال ُمفضَّلة في هذا ال ُمو َجز لق َّ
س ُ
ذلك يقو ُل أنَّهُ من ال ُمم ِكن أن
غم َ
لقد كانَ ُ
ليمان األكثر ُمجا َه َدة ا وإدمانا ا على العم ِلُ ،
ور َ
الباطل أن نُب ِ ّك َر إلى
باطلا .ال بُ َّد أنَّهُ قَ ِلقَ على ع َّدةِ أ ُ ُمور ،ولكنَّهُ يُخ ِب ُرنا ُهنا أنَّهُ من
ِ
تع َم َل ِ
اإلستيقاظ ،وأن نس َه َر إلى وق ٍ
ت ُمتأ ِ ّخر ،ونأ ُك َل ُخبزَ األتعاب .و ُه َو يُخ ِبرنا أيضا ا أنَّهُ من
ِ
يبن فقط هيكلا ،بل َبنَى أيضا ا
س ُ
ي ِ
باطلا .لقد كان ُ
ليمان بنَّاء عظيماا .فهو لم ِ
ال ُمم ِكن أن نب ِن َ
مرة بنى أُس ُ
ُمدُنا ا وحدائقَ واس َ
يذهب في ِه ِليُل ِقي التحيَّةَ على
سفُن لكي
طبلت.
طوالا من ال ُّ
َ
فذات َّ
َ
سليمان.
م ِل َك ٍة ما .ال ِنها َيةَ لما بناهُ ُ
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مور
مور الخطأ ،أو أن نعم َل ِ
منَ ال ُمم ِكن أن نهت َّم ِ
باطلا عندما نعمل لأل ُ ِ
باطلا عندما نهت ُّم باأل ُ ِ
ور الخطأ.
ي ِ
باطلا عندما نب ِني األ ُ ُم َ
الخطأ ،وأن نب ِن َ
س ُ
ث عن األوالد .ولكن هل من علقة ل ُك ِّل ُملحظاتِ ِه السابِقة م َع
ليمان لل َحدِي ِ
ث ُ َّم ينت َ ِق ُل ُ
س ُ
باستثناء حياةِ أوالدِه .و ُهنا،
ليمان أنَّهُ َبنَى ُك َّل شيء
ِ
موضوع األوالد؟ بالتأكيد .فلقد إنتبَهُ ُ
يقو ُل هذا الملكُ ال َحكيم" ،هوذا البنونَ ميراث من عن ِد الربّ ِ ثمرة ُ
هام ِب َي ِد
البطن أُجرةَ .ك ِس ٍ
ِ
جبَّار هكذا أبنا ُء الشبيبةُ .
ُكلّ ُمونَ األعدا َء في
طوبَى للذي مأل َ ُجع َبتَهُ من ُهم .ال يخزونَ بل ي ِ
الباب" (أعداد .)5-3
َّ
سليمان" ،ال
ي عظيم ِلقانون الزواج والعائلة .يقو ُل ُ
إن هذا المزمور هو تطبيق َ
سل ِب ٌّ
باطلا .فما ين َب ِغي أن تهت ُّموا ب ِه
باطلا ،واهتممتُ ِ
باطلا ،وبَنيتُ ِ
تع َملوا مثلي ،ألنَّنِي عملتُ ِ
مجازيَّ ٍة عميقة ،يُخبِ ُرنا فيها َّ
أن األه َل
وهو يختَتِ ُم هذا المز ُمور
بصورةٍ
َ
ِ
فعلا هو أوال ُد ُكمَ ".
فمقدار الزخم
حارب َجبَّار.
ُ
بالنسب ِة لألوالد ،هم مثل القوس بالنسب ِة للسهم بينَ ي َدي ُم ِ
سه ُ
يتركُ في ِه السه ُم
واإل ِت ّجاه الذي يُط ِل ُق ب ِه قو ُ
قدار الزخم واإل ِت ّجاه الذي ُ
السهم ،يعتَ ِم ُد على ِم ِ
َ
ب.
حار ِ
قوس ال ُم ِ
َ
القوس الذي منهُ تن َ
ُ
ط ِل ُق السها ُم ،أي أوالدُنا ،إلى
ونحن األه ُل
سها ُم،
أوالدُنا ُهم ال ِ ّ
ُ
نرج َع إلى ال َع َدين
دركُ التح ّدِي ال َمو ُ
ضوع أما َمنا كأه ٍل أو وا ِلدين ،علينا أن ِ
العالم .عندما نُ ِ
ي عائلةا ،إال إذا بناها الربُّ .
الم ِ
ِ
فتاحيَّين ،وأن نتذ َّك َر التصري َح القائل أنَّهُ لن يُم ِكنَنا أن نبنِ َ
نبني زواجا ا
ناك تشبيهُ
ُوض ُح هذه الحقيقة ،أنَّنا ال نستطي ُع أن
ُه َ
ي جميل آخر ،ي ِ
ِ
مجاز ٌّ
َ
َّ
مقدار ما نبقى
وعائلةا،
ُعطي ِ
ولكن اللهَ يستطيع .ف ُه َو ي ِ
ب ُ
س ِ
أحبَّا َءهُ نوما اِ ،ب َح َ
سليمان .و ِب ِ
سا ِهرين ونُحا ِول أن نُسا ِع َد اللهَ بأن يض َع الطاقَةَ في أجسادِنا ،لن يتم َّكنَ اللهُ من إعاد ِة
عقولَنا
سلبِيَّا ا للنَّوم،
بإمكان الل ِه أن يُر ِ ّم َم أجسا َدنا و ُ
ترميم قُ َّوتِنا الجسديَّة .ولكن ،عندما نستس ِل ُم َ
ِ
ِ
وعواطفَنا وأرواحنا ال ُمت َعبَة.
ِ
ج ذو ُجودَة
زوا ٌ
ُوض ُح هَر ُمناَّ ،
أشخاص أت ِقياء ،دخلوا في
فإن األه َل الصا ِلحين ُهم نتي َجة
ٍ
وكما ي ِ
وناجحينَ في
شرا َك ٍة ممسو َح ٍة منَ الله .ف ِل َكي يبقى الزوا ُج قويّاا ،ولكي يكونَ األه ُل فعَّالين
ِ
الزوجيَّة .فَلن نستطي َع أن ننج َح في
تر ِب َي ِة أوالدِهم ،ين َبغي أن يكونَ اللهُ في مر َك ِز العلق ِة
ِ
ع َد ِة الله.
ل ِع ِ
دورنا في الزواج والعائلة إال ِب ُمسا َ
ب ِ
ُ
ف َّ
أن
ضوح في متى ،91
بو ُ
حيث ُ
هذا ما نراهُ ُ
س ِئ َل يسوعُ عن الزواجِ والطلق .لقد إعت َ َر َ
َّ
ولكن هذا كانَ ِل ِحماي ِة النساء اللواتي كانَ أزوا ُج ُه َّن يرمو َن ُه َّن في
سى سم َح بالطلق،
مو َ
مأوى .فمن ُمن َ
طف على
الشو ِارع .ففي َ
ق ال َع ِ
طلَ ِ
تلك األيَّام،لم ي ُك ْن لدى النساء أ َية ُحقُوق ،وال َ
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النساء ،أع َ
َّ
ولكن هذا لم ي ُكن أبدا ا قص َد الله ،بالنسب ِة
تاب الطلق،
سى ِل َب ِني إسرائيل ِك َ
طى ُمو َ
ناك طلق.
ليسوع .ولكن قص َد الله منذُ البدء هو أن ال يكونَ ُه َ
سل الذي ُّ
أمر الر ُجل م َع المرأة فل يُوافِ ُق أن
ث ُ َّم قا َل أح ُد الر ُ
ُطرس" ،إن كانَ هكذا ُ
أظن أنَّهُ ب ُ
يتزوج" (متى .)91 :91
َّ
ي ل ُهم" (عدد – )99
فأجاب يسوعُ،
"ليس الجميع يق َبلُونَ هذا الكلم ب ِل الذينَ أ ُ ِ
َ
َ
عط َ
ب َك ِلما ٍ
ولئك الذين يُن ّ َِو ُرهم الرو ُح القُدُس يستطيعونَ أن يف َه ُموا هذا التعليم.
ت أُخرى ،فقط أ ُ َ
وجيَّا ا ُملئما ا.
ع َدةِ الله ،قا َل يسوع ،ال يُم ِكنُ َك أن تكونَ شري َكا ا زَ ِ
فبدون ُمسا َ
ِ
ُ
ب عبثاا .ولن
ليمان أنَّنا
س
بدون الله ،ال نستطي ُع بنا َء بُيوتِنا .و ِبدونِ ِه نت َع ُ
يُخ ِب ُرنا ُ
ِ
بدون ُمساعدةِ الله .ولن نستطي َع أن نكونَ ُ
ش َركا َء ُمتلئِمين
نستطي َع أن نكونَ أهلا ُملئمين
ِ
بدون
تعليم َك ِل َم ِة الله هو أنَّنا لن نقد َِر أن نكونَ أشخاصا ا ُملئِمين
عون الله .و ُك ُّل
بدون
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
س ُد هو
س ِ
ُمسا َ
ب يسوع (يُوحنَّا  ).2 :3وال َج َ
سد ُه َو ،ب َح َ
ع َدةِ الله .فال َمولو ُد من ال َجسد َج َ
ع أنَّنا ِبدو ِن ِه ال نستطي ُع أن نع َم َل شيئاا.
ع َد ِة الله .ولقد أخ َبرنا يسو ُ
دون ُمسا َ
الطبيعة اإلنسانيَّة ِب ِ
(يوحنا .)5 :95
ذلك الزواج الذي يج َمعُهُ الله ،ويقد ُِر أن
فإذا
أردت أن يكونَ
أمام عيني اللهَ ،
َ
َ
لديك زواج َ
يح َف َ
مقاص َد الله للزواج والعائلة،
ذلك الزواج الذي يُح ِقّ ُق
ظهَُ ،
ِ

ص ِل هذه الصالة:
َ
رو ِح َك
أيُّها
ور ُح ُ
ُ
ور َك ،وبمحبَّ ِة ُ
ض ِ
بارك بيتَنا ِبنُ ِ
بارك هذا البيتِ .
ي ال ُم ِحبّ ِ ،
اآلب السماو ُّ
ِّ
عزز علقَتَنا ليُص ِب َح هذا المنـز ُل بيتا ا حقيقيَّاا .إش ِفنا لكي تكونَ عندنا علقة سليمة ،ولكي
صلّي حتَّى يُع َم َل ُك ُّل
نكونَ أهلا ُمح ِبّين و ُح َكماء .أظ ِه ْر لنا
كيف نص ُل إلى نِع َمتِ َك ُك َّل يوم .نُ ِ
َ
ي ِ ال ُمقَام مص َد َر قُ َّوةٍ وقيادةٍ لنا،
شيءٍ ُهنا في المسيح ،وب ِه ولهُ .ولت ُكن حياة ُ َّ
وقوة ُ المسيحِ الح ّ
دران هذا
صةا عندما
روجنا و ُد ُخو ِلنا ،وخا َّ
ُ
لكي نكونَ ُم َم ِث ّلي المسيح في ُخ ِ
نعيش معا ا ضمنَ ُج ِ
نعيش حياة َ ومحبَّةَ
ونور المسيح يوما ا بع َد اآلخر ،إج َعل من هذا البيت منارة ا
البيت .وإذ
ُ
َ
ذلك الذي جم َع هذا البيت ويح َف ُ
روحه،
يُر ِش ُد جمي َع الذي يأتون
تحت سق ِف ِه إلى َ
َ
ظهُ ب َك ِل َمتِه ،بِ ِ
بارك هذا البيت .آمين.
وبنعمتِه.
ِ
بإسم يسوع ،أيُّها اآلبِ ،
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الفص ُل الثاني
ج في ن َ
َّ
ظ ِر الل ِه
الزوا ُ
ناك مق َ
ُ
ضوعِ الزواج
ط ُع في األناجيل
واضحا ا حو َل مو ُ
ُه َ
حيث نج ُد يسوع يُق ِ ّد ُم تعليما ا ِ
والطلق .لقد سبقَ وأشرتُ إلى هذا المق َ
طع ،ولكن ين َبغي أن أر ِج َع إلي ِه اآلن ،ألنَّهُ يُق ِ ّد ُم لنا
باس يسوع من ُموسى ،ويُعطينا أج ِوبَةَ العه َدين ال ِقديم والجديد "ع َّما ُه َو الزواج في ن َ
ظ ِر
إقتِ َ
الله؟"
فأجاب
ُطلّقَ امرأتَهُ ل ُك ِّل سبب.
يح ُّل للر ُجل أن ي ِ
ُجربُوهُ قائلين لهُ هل ِ
"وجا َء إلي ِه الفَ ِ ّريسيُّون ِلي ِ ّ
َ
يتركُ
وقا َل لهم أما قرأتُم أن الذي خلقَ من
ِ
البدء خلقَ ُهما ذكرا ا وأُنثَى .وقا َل من أج ِل هذا ُ
ُ
الر ُج ُل أباهُ وأ ُ َّمهُ
ويكون اإلثنان جسدا ا واحداا .إذا ا ليسا بع ُد اثنين بل جسد
ويلتصق بامرأتِ ِه
ِ
ُفرقُهُ إنسان".
ِ
واحد .فالذي َج َم َعهُ اللهُ ال ي ِ ّ
كتاب َ
سى أن يُع َ
طلق فتُطلَّق .قا َل ل ُهم َّ
سى من أج ِل
طى
ُ
إن ُمو َ
صى ُمو َ
"قالوا لهُ ف ِل َماذا أَو َ
البدء لم ي ْ
ُكن هكذا .وأقو ُل ل ُكم إن من
طلّقُوا نِسا َء ُكم .ولكن من
ِ
قساوةِ قُلوبِ ُكم أذِنَ ل ُكم أن ت ُ ِ
خرى يزني".
ب الزنا
طلَّقَ امرأتَهُ إال بسب ِ
َّ
وتزو َج بأ ُ َ
ليس
أمر الر ُجل م َع المرأة فل يُوافِق أن
قا َل لهُ ِ
تلميذُهُ إن كانَ هكذا ُ
َّ
يتزوج .فقا َل ل ُهم َ
ي ل ُهم( ".متى )99-3 :91
الجمي ُع يق َبلُونَ هذا ال َكلم ب ِل الذينَ أ ُ ِ
عط َ
دبير ال ِعنايَ ِة اإللهيَّة
الزوا ُ
ج َ
هو عَالقَةٌ بِت َ ِ
الرا ِب ُ
األول ،هو
األول من الروا ِب ِط السبعة من هذه ال َعل َقة ،كما أشرنا في الفص ِل َّ
ط َّ
َّ
ق في
أن ُه َ
ناك بُعد ِبت َ ِ
دبير ال ِعنا َي ِة اإللهيَّة في العلقَ ِة بينَ ر ُج ٍل وامرأة .في إصحاحِ الخَل ِ
ف يسوعُ
ب المقدَّس ،نرى الخا ِلقَ يج َم ُع معا ا َذ َكرا ا وأُنثَى في علقَ ِة " ِوح َدة" .ولقد َّ
الكتا ِ
عر َ
ُفرقُهُ إنسانَّ ".
إن الزوا َج هو زواج
نظر الله عندما قا َل" ،فالذي ج َم َعهُ اللهُ ال ي ِ ّ
الزوا َج في ِ
نظر الله ،عندما نستطي ُع أن نقو َل َّ
أن الربَّ هو الذي ج َم َع ر ُجلا وإمرأة معا ا .إ َّن اإلرشا َد
في ِ
أساس إ ِت ّخاذِنا ِلقرار الزواج.
اإللَهي ين َب ِغي أن يكونَ
َ
تدبير ال ِعنايَ ِة اإللهيَّة َّ
َّ
هو الذي جم َع هذه العلقة معاا ،عندما
إن العلقَةَ هي بِ ِ
ألن اللهَ َ
أعطى ُخ َّ
ين الشري َكين معا ا عندما جعل ُهما جسدا ا
طةَ هذه العلقة في َك ِلمتِه .فلقد جم َع اللهُ ه َذ ِ
واحداا ،ويُخ ِب ُرنا يسوعُ َّ
ي هذا الر ُجل واإلمرأة معاا.
ِ
أن اللهَ وح َدهُ يستطي ُع أن يُب ِق َ
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أن ُك َّل شَريكٍ يأتي بمشا ِك ِل ِه إلى العلقَ ِة الزوجيَّةَّ ،
وبما َّ
ضوع أما َمنا هو أن
فإن التح ّدِي المو ُ
نرى ذوا ِتنا في زيجا ِتنا – أي األدوار ،ال ُمه َّمات ،والمسؤوليَّات ال ُملقاة على عا ِت ِقنا .نحتا ُج
نقوم بها تجاهَ الزواج ،وأن نتأ َّك َد من كونِنا نقو ُم بها.
ض بنا أن
أن نرى ال ُمساهَمة التي يُفت َ َر ُ
َ
وبال َعكس ،نحتا ُج أن نتح َّم َل مسؤوليَّةَ المشا ِكل التي نأتي بها إلى الزواج.
هو عالقَةٌ دائ َمة
الزوا ُ
ج َ
تعليم يسوع في متى  ،91نرى أن الزوا َج هو بالضرورةِ رابِط دائم ُمستَ ِمر.
إستنادا ا إلى
ِ
الجواب هو بكلمتينُ :حقُ ُ
وق األوالد.
لماذا ين َب ِغي أن يكونَ الزوا ُج رابِطا ا دائما ا ؟
ُ
سليمان في مزمور 967؟
أتذ ُكرونَ اإليضاح البليغ عن الزواج الذي يُعطينا إيَّاهُ ُ
الزخم واإل ِت ّجاه الل َذين ين َ
ط ِل ُق
ومقدار
فاأله ُل بالنسب ِة لألوالد ُهم مثل القوس بالنسب ِة للسهم.
ُ
ِ
أنت مكانَ
ت َ
بهما األوال ُد إلى الحياة يعتَ ِم ُد على السهم الذي أُط ِلقُوا منهُ .اآلن ،لو كنُ َ
سارعُ ِلتَق َ
وتر هذا
الشيطان،
نت ستَف َعل؟ أما ُك َ
وأردت أن تُد ِ ّم َر العائِلة ،فماذ ُك َ
َ
ط َع َ
نت ست ُ ِ
وتر
تدمير العا ِئلت،
حاولَ ِة
القوس؟ هذا تماما ا ما يفعلُهُ الشيطان .فهو ُمن َ
َ
وذلك ِبقطعِ ِ
ِ
ش ِغل ب ُم َ
هذا القوس.
ب
إن قانونَ الحياةِ كما وض َعهُ اللهُ للزواج والعائلة هو واحد من
أعظم ِ
يس الل ِه في ال ِكتا ِ
نوام ِ
ِ
ب تِلقائيَّا ا أوالدا ا وتُر ِبّيهم عشرينَ سنةا
ذلك المنـزل
َ
المقدَّس ،ألنَّهُ يخلُ ُق َ
نج ُ
وتلك العائلة التي ت ُ ِ
واجهوا الحياة .واألوالد بحاجة لفترة التن ِشئة هذه .ولكن عندما
قب َل أن ُ
يخر ُجوا إلى العالم ويُ ِ
تق َ
تحر ُم األوالد من فترة التر ِبيَة واألمان
وتر القوس ،وعن َدما ينتَهي زواج ما،
َ
ط ُع َ
فأنت ِ
ت األُولى في
واإل ِت ّجاه ،التي قص َدها اللهُ عندما وض َع قانُونَ الزواج والعائِلة في اإلصحاحا ِ
ب المقدَّس .هذه إحدى أكبر المشا ِكل التي يُعا ِني منها األطفا ُل اليوم .قا َل ُمر ِشد عجوز،
ال ِكتا ِ
تقديم اإلرشا ِد لل ُمرا ِه ِقين" ،هذه أول
ضى حياتَهُ في
في الثامنة والسبعين من ُ
مره ،بع َد أن ق َ
ِ
ع ِ
ُ
ُ
واج ُههُ هو سؤا ُل
يكون
حيث
أمر بهذه المرحلة
ُ
أصعب ُ
تجربَتي في اإلرشادُّ ،
َّ
سؤا ٍل أ ُ ِ
مرة في ِ
ي أهلنا ُمت َّ ِحدِينَ معاا؟
األوالد:
َ
كيف نستطي ُع أن نُب ِق َ
ُ
فأمان أوال ِد ُكم هو من
ستم َّرة ا.
لهذا قا َل يسوعُ أن الزواج ينبَ ِغي أن يكونَ علقَةا ُم ِ
ب وهلَع على
يعرفُون هذا ِب َحد ِس ِهم .فإن ُك َ
نت تُري ُد أن ترى نظرة َ ُرع ٍ
أمان زواج ُكم .وهم ِ
ِ
َّ
ِك ،تطلع إلى ُو ُجو ِه أطفا ِل َك عندما تتجاد ُل بعُنفٍ مع زوجتِك .فعن َدما يُشاهِدانَ
ُوجو ِه أوالد َ
أردت أن ترى السعا َدة
خرى ،إذا
َ
أبا ُهم وأ ُ َّم ُهم يتعاركان ،يزو ُل شعُ ُ
ورهم باألمان .من جه ٍة أ ُ َ
معك،
ماز ِحين
َ
أمام أوالدِك .قد يُعلِّقونَ ِ
ترت َ ِس ُم على ُو ُجو ِه ِهم ،ق ِبّ ْل زو َجت َ َك ِبمحبَّ ٍة وحنان َ
ولكن ال يُز ِع ُج َك هذا األمرَّ ،
ب أوال َد َك كثيراا ،يج َعلَ ُهم
ُعج ُ
ألن ُرؤيت َ ُهم للحُبّ ٍ وال َحنان ي ِ
يسير على ما يُرام .وهذا ِ ّ
يعز ُز ُ
عورهم باألمان.
يعرفُونَ أن زوا َج ُكما
ُ
ش َ
ِ
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أحيانا ا
ُ
يتعرفُوا إلى اإليمان بالمسيح.
زواج ِهم الثانِي أ ِو الثالث قب َل أن
الناس في
يكون
َّ
ِ
ُ
فكيف ين َ
وعندما يأتونَ لإليمان يكونُونَ في زواجٍ آخر ،ولديهم أوالد من زيجا ٍ
ط ِب ُق
ت سا ِبقَة.
َ
عليهم تعلي ُم يسوع عن الطلق؟
َّ
وس الله في عدس ِة محبَّ ِة الله ،قب َل أن يُط ِبّقَه على حياةِ الناس.
ع ي ِّ
إن يسو َ
ُمر ُر دائما ا نا ُم َ
ا ُ
ناموس الل ِه خر َج
ع لم يفقد أبدا ا رؤيةَ الحقيقة أن
لفرق بينَهُ وبينَ ديانَ ِة
عصر ِه ،هو أن يسو َ
ِ
َ
ب محبَّ ِة الله لإلنسانَّ .
ب المقدَّس هو التعبِير عن محب ِة
إن قص َد نا ُموس الله في الكتا ِ
من قل ِ
الله لإلنسان .فاللهُ يُريدُنا أن نحص َل على هذا بأفضل طريقة ُمم ِكنة .لهذا أعطانا َك ِل َمتَهُ
س َع َداء بوضعِ ُك ّل هذه النواميس
غير ُ
ال ُمق َّد َ
سة .فهو لم ي ُك ْن يُحا ِول أن يج َد طريقةا يجعلُنا بها َ
ناموس من الله في َك ِل َمتِ ِه،
وهناك قصد ورا َء ُك ِّل
سعَ َداء،
َ
على كا ِه ِلنا .بل أرا َدنا أن نكونَ ُ
ٍ
هو خيُر اإلنسان َّ
ألن اللهَ ي ُِحبُّه.
أال َو َ
أما عن الفريسيين ،أي رجال ال ّدِين ،فلقد فقدوا هذه البصيرة أو الرؤية ُ
لروحِ
واح َدة ا من
النا ُموس .وكانُوا يتمتَّعونَ
سروا حتَّى ولو وصيَّةا ِ
ِ
بإمساك الناس الذين زَ لُّوا و َك َ
النا ُموس .أ َّما يسوع فلم يفقد رؤيةَ قص ِد أبي ِه السماوي ،عندما أعطى النا ُموس من ِخل ِل
عهُ" ،لماذا أع َ
ي ِ معنَى
ُموسى .بل دائما ا كانَ يسوعُ يسأ ُل أتبا َ
طى اللهُ هذا النا ُموس؟ وبأ ّ
َير اإلنسان؟"
يُفت َ َر ُ
ض بهذا النا ُموس أن يُع ِبّ َر عن محبَّ ِة الل ِه لإلنسان ولخ ِ
ي سعيد .نقرأ ُ في
الهدف من
فمثلا،
ُ
ِ
قانون الزواج والعائلة هو أن يكونَ لدينا بيت مسيح ٌّ
ُ
ض ُع األشخاص
ليس حسنا ا أن يب َقى
اإلنسان وح َدهُ .هذا جع َل اللهَ يَ َ
ِس ِج ِّل الخلق أنَّهُ َ
وحدِين في عائلت (مزمور  .)2 :22فهو ال يُريدُنا أن نكون ِل َوحدِنا( .ل َم ِزي ٍد من
ال ُمست َ ِ
ضوع أن ُ
ظر الفصل السادِس من هذا ال ُكت َ ِيّب).
المعلومات حو َل هذا المو ُ
ج هو عالقَةٌ َحصريَّة
الزوا ُ
ب يسوع
س ِ
ير النع َم ِة اإللهيَّة ،وعلقَةا دائمة ،ولكن بِ َح َ
ليس الزوا ُج فقط علقَةا بتَد ِب ِ
َ
سى ،هو بالضرور ِة علقَة َحصريَّة ُمغلَقة .فرا ِب ُ
ي
و ُمو َ
ط الزواج بينَ ر ُجل وامرأة هو حصر ٌّ
كتب ُموسى يقول" ،لهذا يت ُركُ الر ُج ُل أباهُ وأ ُ َّمهُ "...ولقد وافَقَ يسوعُ م َع
ُمغلَق بِ َمعنَيينَ .
الزواج والطلق (متى  .)5 :91فالزوا ُج
ُموسى عندما أعطى تصري َحهُ الحا ِسم عن
ِ
يستقصي أه َل َّ
لك علقة ط ِيّبة م َع
الزو َجين .هذا ال يعني أنَّه ال يعو ُد بإمكا ِن َك أن تكونَ َ
لك كامرأة ،لم يعُ ْد
تتزوج .بل يع ِني أنَّ َك لن تبقَى
وا ِل َديك بع َد أن
لتعيش معهما .وبالنسب ِة ِ
َّ
َ
ي ،بل زو ُج ِك.
أبوك
َ
ِ
رأسك الروح ّ
ي أيضا ا ل َكونِ ِه حميماا .قا َل يسوع أن الزوا َج هو مثل عقد بينَ ر ُج ٍل
إن الزوا َج هو حصر ٌّ
وامرأة .أح ُد ُ
سس على ال َحصريَّة ،أي إس ِتقصاء اآلخرين .عن َدما
روط هذا العقد هو أنَّهُ ُمؤ ِ ّ
ش ِ
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ليس بالضرورة أن يُص ِب َح
تُنت َ َهكُ ُحر َمةُ الحصريَّة ،يُص ِب ُح عق ُد الزواجِ فارغا ا من ُمحتواهَ .
إن اللهَ لم ي ِ ّ
هكذا ،ولكن هذا ُمحتَ َملَّ .
يعيش الشريكُ مع
ُخطط لهذه العلقة بطريق ٍة أن
َ
الشريك اآلخر الذي ال يُحافِ ُ
منك أن تعم َل ذلك .فإن لم
ظ على مبدأ الحصريَّة .اللهُ ال يطلُب َ
ِ
معك في هذه العلقة ،يُم ِكنُ َك أن تعتَ ِب َر هذا
ي ُكن الشريكُ اآلخر ُموافِقا ا على العيش ِب َحصريَّة
َ
وفارغا ا من معناه ،ألنَّهُ لم يعُ ْد حصريَّاا.
العقد ِ
باطلا ِ
ليس
رب
َ
ِ
ق قُ َ
ذات يوم ،جا َء شابٌّ ل ُمقابَلَتي ،وكانَ يعم ُل في فُن ُد ٍ
شاط ِئ ال ُم ِحيط ،و َ
سيس .كان قد التَقَى بفتاةٍ خلل الصيف ،فأحبَّها
بَعيدا ا عن المكان الذي ُكنتُ أخ ِد ُم في ِه كق ِ ّ
زيارتِ ِه ُكلَّما
كثيراا .وعندما انت َ َهى الصيف ،رجعت هي إلى ال ُك ِلّيَّة ،ولكنَّها كانت تأتي ِل َ
صلَت ب ِه على الهاتِف
صة.
وذات نهاي ِة أُسبُوعٍ ُم َعيَّن ،لم تأ ِ
سنح ِ
َ
ت لزيارتِه .ث َّم ات َّ َ
ت الفُر َ
وقالت لهُ أنَّها لن تعو َد ِلزيارتِ ِه ثانيةا.
أنت تعل ُم أنَّهُ في
ش بالبُ َكاء مكسور القلب .وفي النهاي ِة قال ليَ " ،
فجلس في مكتَ ِبي وأج َه َ
َ
ُ
ناك ِحماية لهذه
علق ٍة كهذِه عندما
تكون المشا ِع ُر عميقةا و َح ِميمةا ج َّداا ،ين َبغي أن تكونَ ُه َ
جر ِد
ي ب ُم َّ
العلقة ".فهو لم ي ُِر ْد أن يض َع ُك َّل مشا ِع ِر ِه في علقَ ٍة ِ
غير أمينَة يُم ِك ُن أن تنت َ ِه َ
ي ،أو
ص ِة ورقة تُلقى من تح ِ
ت الباب ،أو ب ُم َّ
ُمل َحظة مكتُوبَة على قُصا َ
جر ِد إ ِت ّصا ٍل هاتِف ّ
حاضرا ا أن يس َم َع أن َّ
خطةَ العلقَ ِة َّ
وجيَّة كما
عن اإل ِت ّصال .لقد كانَ
الز ِ
ِ
حتَّى اإلنقطاع ِ
ب بهذا الضمانات التي كانَ الشابُّ يُدافِ ُع عنها.
وض َعها ُموسى ويسوع ،تُطا ِل ُ
اللهُ ال يُري ُد َك أن ال تشعُ َر باألمان في علقَ ٍة حمي َم ٍة كالزواج .لهذا جع َل ُك ٌّل من ُموسى
ويسوع الحصريَّةَ شرطا ا لعق ِد الزواج.
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الفص ُل الثا ِلث
الروا ِب ُ
ط السبع لل ِوحدة

الرا ِب ُ
ي للزواج
ط ال ُّ
سبا ِع ُّ
الرابِ ُ
وحي (األساس)
الر ِ
ط ُّ
را ِب ُ
ط اإل ِت ّصال (األداة)
را ِب ُ
ط اإلنسجام (البُرهان)
رابِ ُ
ط الحُبُّ (الديناميكيَّة)
رابِ ُ
ط التفا ُهم (النُ ُم ّو)
را ِب ُ
الجنس (به َجةُ التعبير)
ط ِ
الرا ِب ُ
ط الروحي (األساس)
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رمز جميل يُظ ِه ُر العلقة التي أرا َدها اللهُ عندما
قام أح ُد ال ُمؤمنينَ اإلفريق ِيّينَ األتقياء بنَح ِ
ت ٍ
َ
خلقَ الشري َكين َّ
وب
واحداا .عندما
َ
ؤم ُن ال َمو ُه ُ
نحت هذا ال ُم ِ
األولَين ،وأعل َن ُهما جسدا ا ِ
الز ِ
وجيَّين َّ
ُوض ُح سب َع ُ
ق من ِخل ِلها يستطي ُع الزو ُج والزو َجةُ أن يكونا
من ُحوتَتَهُ الخشبيَّة هذه ،كانَ ي ِ
ط ُر ٍ
واحداا.
ِ
ببعضهما
لن
إن من ُحوتَتَهُ الجميلة هذ ِه هي عن َر ُج ٍل وإمرأة
ِ
منحوتان من الخَشب ،ويت َّ ِ
ص ِ
ِ
خمس حلقَات ُمز َد ِوجة .إن هذه السل ِسلة التي تج َم ُع بينَ هذين
البعض بِ ِسل ِسلة ُمؤلَّفَة من
ِ
َّ
رأس ُك ٍّل من الزو َجين .إن ُكلا من هذه
ص ُل من ُك ِّل طرفٍ بحلقَ ٍة على ِ
الزو َجين معاا ،تت َّ ِ
الزو ُج َّ
شير إلى بُع ٍد من أبعا ِد الوحدة التي أرا َد اللهُ أن يتمت َّ َع ِبها َّ
والزو َجةَّ .
إن
الحلقات ت ُ ُ
عان بها م َع الله.
حلقا ِ
سيهما ت ُ ُ
ت الربط ال ُمثبَّتَة على رأ َ
شير إلى العلق ِة الروحية التي يتمت َّ ِ
وكون ُكل الحلقات األُخرى مربُو َ
ُ
الروحيَّة
ُشير إلى
كون علقتِهما ُّ
طةا ب َحلقَتي الربط هاتَين ،ي ُ
ِ
أساس وح َدتِهما.
هي
ُ
شير حلقَةُ الربط األُولى إلى اإل ِت ّصال ،الذي ُه َو األداة التي تُم ِ ّك ُن َّ
صيانَ ِة
تُ ُ
الزو َجين من ِ
ُرهان ال ِوحدة .الحلقةُ
ُ
وح َدتِ ِهما .حلقَةُ الربط التالية هي اإلنسجام أو التوافُق ،الذي هو ب
شير إلى المحبَّة ،التي هي ديناميكيَّةُ وح َد ِتهما .وتتب ُع حلقةَ
الوسطى في هذه الحلقات الخمس ت ُ ُ
ُ
ت الربط ال ُمز َد ِوجة هذهِ،
وآخ ُر حلقا ِ
ُشير إلى نُ ُم ّ ِو وح َدتِهماِ .
المحبَّة حلقَةُ التفا ُهم ،الذي ي ُ
والتي تجعَ ُل من ُهما جسدا ا واحداا ،هي الجنس ،الذي ُه َو به َجةُ التعبير عن وح َدتِهما .إن حقيقَةَ
كون ُك ِّل أبعا ِد هذه ال ِوحدة ُمتبا َدلة ،أو
شير إلى حقيقَ ِة
كون ُك ّل حلقات الربط هذه ُمز َد ِو َجةا ت ُ ُ
ِ
ب العطا َء واألخذ بينَ ُهما .عندما ت ُ
ت الربط
ضيف هذه الحلقات الخمس إلى حلقا ِ
أنَّها تتطلَّ ُ
ُ
سيهما ،ترى الروا ِبط السبع للوحدة.
ال ُمثبَّتَة على رأ َ
شار إليها
إن بَ ِ
رام َجنا اإلذا ِعيَّة حو َل الزواج والعائِلة َمب ِنيَّة على أبعا ِد الزواج السبعة ،ال ُم ُ
وسوف أُق ِ ّد ُم ل ُكم في
بالروابِ ِط السبعة التي تج َع ُل من هذا الر ُجل وهذه المرأة جسدا ا واحداا.
َ
ون الزواج والعائلة.
لخيصا ا لما سمعت ُ ُموهُ في هذه
ِ
ُكتَ ِيّ َبين ،ت َ ِ
البرامج اإلذاعيَّة حو َل قانُ ِ
الرابِ ُ
وحي
الر ِ
ط ُ
ب المقدَّس َّ
ُشير إلى الزواج عندما قا َل في
يعت َ ِق ُد الكثيرونَ من ُمف ِ ّ
أن ُ
سليمان كانَ ي ُ
سري ال ِكتا ِ
جامعة  96 :4أن الحب َل المثلوث ال ين َق ِطع سريعاا .فالحب ُل ال ُمثلَّ ُ
ب قطعُهَُّ ،
ألن
ث يصعُ ُ
تداخلة.
خيطانَهُ ُم ِ
عندما َّ
خط َ
ط اللهُ لهذا الرابِط بينَ الر ُجل والمرأة ،الذي ين َبغي أن يكونَ إلهيَّاا ،دائماا،
وواحدا ا مع خا ِل ِقهما .بهذ ِه
بعضهما البعض،
ِ
ص َد ل ُهما اللهُ أن يكونا ِ
واحدا ا م َع ِ
حصريَّاا ،قَ َ
الطريقة َّ
خط َ
مجازيَّة جميلة ،ال نـزا ُل نجدُها على
ورة
ط اللهُ للزواجِ أن يكونُ .ه َ
ناك ُ
ص َ
ِ
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ُ
محزو َمةا في ُحز َم ِة الحياة م َع الربّ ِ إل ِه َك".
س َك
ُور
بعض األطفال في أي ِ
َّامنا" ،لت ُك ْن نف ُ
ِ
قب ِ
نظر الل ِه
(9صموئيل  .)61 :65هذه اآلية ُمنا ِسبة لتكونَ ِشعارا ا نكتُبُهُ على ُك ِّل زواجٍ في ِ
اليومَّ .
ؤمنين
ين ُم ِ
إن الحب َل ال َمثلُوث في تشبي ِه ُ
لربَّما ي ُ
سليمان الرائع ُ
ُشير إلى زواجِ شري َك ِ
بهذه الطريقة :الزوج ،الزوجة ،والمسيح.
في إصحاحِ بُولُس العظيم عن الزواج في ُ 9كورنثُوس  ،7يُق ِ ّد ُم نصي َحةا لألزواجِ األت ِقياء بأن
بعضهما جسديَّا ا
وم والصلة .و ُه َو يتكلَّ ُم ُهنا
ِ
يتفرغا لل َّ
لمراح َل قصيرةِ ،ل َكي َّ
يعت َ ِزال عن ِ
ص ِ
سوف
الجنسيَّة
الجنسيَّة لهذين الزو َجين .و ُح َّجتُهُ هي بِ ُك ِّل ُو ُ
ضوح أنهُ بِعلقتِ ِهما ِ
عن العلق ِة ِ
َ
ت ُ َّ
الروحيَّة م َع خا ِل ِقهما (ُ 9كورنثُوس .)5-3 :7
عز ُز ِوح َدت ُ ُهما بوح َد ِتهما ُّ
سوف أتكلَّ ُم عن ال ِوح َدةِ الجسديَّة فيما بعد ،ولك ِنّي أُري ُد أن أُق ّد َِم اآلن بعض
َ
ص ُدهُ بُولُس في هذا المق َ
طع عن العلقة األكثر َح ِميميَّةا في حياتِ َك .إن
ال ُملحظات ع َّما يق ُ
علقتك مع شَري َك ِة حيا ِت َك بل م َع
العلقَة األكثر حميميَّةا وشخصيَّ ٍة في حيا ِت َك هي ليست
َ
ُعلّ ُم بُولُس َّ
أن علقَتَنا م َع الله هي دائما ا حميمة ،فرديَّة ،وشخصيَّة.
الله .ي ِ
فإن كانَ الزوا ُج قد َّ
ضينا َكزوجين وإقتِرا ِبنا من الله ،هذا يعني أنَّنا
تعززَ بإعتِزا ِلنا عن َبع َ
حتى بع َد وح َدتِنا َّ
وجيَّة ،ال تزا ُل علقتُنا فرديَّةا م َع الله .فعلينا جميعا ا أن نُق ّد َِم ِحسابا ا عن
الز ِ
وليس عن ُ
وليس
أمام ُكر ِسي الدينونَة كأفراد،
كاء حياتِنا.
أمام الله،
ش َر ِ
وسوف ن ِق ُ
َ
َ
َ
ف َ
أنفُ ِسنا َ
تكون وح َدة ُ
معا ا كزوجٍ وزوجةَّ .
ُ
ُ
قدار ما
ؤمنَين
إن زوا َج شخصين ُم ِ
يكون قَويَّا ا أو ضعيفا ا بِ ِم ِ
ُك ٍّل من ُهما فرديَّا ا قويَّة مع الله .فإن كانَ ل َدى الر ُجل إيمانا ا قويَّا ا وكان ُمت َّ ِحدا ا م َع المسيح ،وإن
ُ
يكون
ان معاا،
كان ِ
ت المرأة ُ تتمت َّ ُع ِ
بنفس النوع من العلقة م َع الله ،عندها ،عندما يجتَ ِم َع ِ
زواجهما ،الذي سي ِ ّ
ُعز ُز كثيرا ا علقت َ ُهما م َع
سما ا ُمشت َ َركا ا  -لديهما البُع ُد الروحي في
ِ
لدي ِهما قا َ
بعضهما البعض.
ِ
ب ُك ٌّل من الزوجِ والزو َج ِة على فتر ِة صلةٍ فرديَّةٍ ،وتأ ُّم ٍل في َكلم ِة الله،
ُواظ ُ
عندما ي ِ
فمن وق ٍ
بان
سيُسا ِعدُهما هذا على ُمواجه ِة األوقا ِ
ت الصعبة في حيا ِتهماِ .
ت آلخر ،قد يغ َ
ض ِ
عان من ُخلوتِهما م َع الله،
بعضهما البعض بسب ِ
ب قَو ٍل أو ِفع ٍل ُمعيَّن ،ولكن عندما ِ
من ِ
يرج ِ
يان في
بعضهما .فإذ يقت َ ِربان ِكل ُهما إلى الرب،
س ٍ
ِ
لم م َع الرب وم َع ِ
سيكونان في َ
ويمض ِ
ِ
َ
بعضهما البعض.
نحو الل ِه
ران ُ
ونحو ِ
طري ِقهما َ
عبر النهار ،سيختَ ِب ِ
َ
تقاربا ا ُمتناميا ا َ
بمقدار ما تَرغَبان ،إقت َ ِربا فرديَّا ا إلى الله .هذه هي الطريقة
بعض ُكما
فإن لم ت ُكونا قَري َبينَ من ِ
ِ
ط الوح َدةِ بِها لتقويَ ِة الزواج .وبما أن الزو َج والزو َجةَ لدي ِهما رابِ ُ
ص ِ ّم َم ِربا ُ
ط ُهما
التي ُ
أساس الزواج الذي َّ
خط َ
ي م َع الله ،ينبَغي أن أقول َّ
ط له ُ
أن هذه الروا ِبط الروحيَّة هي
ُ
الروح ُّ
ب المقدَّس.
اللهُ في ال ِكتا ِ
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الفص ُل الرابِع
را ِب ُ
ط اإلتِصال
عندما يأتي زوجان إلى راعي كنيس ِتهما طا ِل َبين اإلرشا َد الزوجي ،أح ُد َّأول األمور
زان عليها هي ُمش ِكلة اإلتصال .فعا َدة ا يبدأ ُ
"ليس
الزوجان جلسةَ اإلرشاد بالقَول،
َ
ِ
التي يُر ِ ّك ِ
لدينا إتّصال أو تفا ُهمُ .
صل".
نحن ال نتوا َ
َّ
واحدا ا،
إن االتصال هو واحد من الروابط التي تُسا ِع ُد ديناميكيَّا ا اإلثنَين ِليُص ِبحا جسدا ا ِ
ؤمنينَ بال َمسيح ،لدينا ِوح َدة م َع المسيح.
ألنَّهُ أداة تُم ِ ّكنُ ُهما من العم ِل على ِوح َد ِت ِهماَ .ك ُم ِ
قضي
صيانتُها وتغذيتُها .لهذا
َ
والوح َدة ُ م َع ال ُم ِ
عليك أن ت ِ
خلّص ال تهت ُّم فقط بِنف ِسها ،بل ين َبغي ِ
وقتا ا م َع الربّ ِ يوميَّا ا في الصلة وقِرا َءةِ الك ِل َمة .هكذا نُحافِ ُ
ظ ونُغذِّي علقتَنا م َع المسيح،
تاب المقدَّس.
صو ِت ِه عندما نفت َ ُح ال ِك َ
بواسط ِة اإل ِت ّصال م َعهُ بالصلة واإلس ِتماع ل َ
صونَها وتُغ ّذِيها .واإل ِت ّصا ُل
سهُ يص ُّح على الزواج.
َ
األمر نف ُ
فعليك العمل على ِوح َدتِ َك ،وأن ت َ ُ
ُ
وصيانَ ِة ِوح َد ِتهماُ .معظ ُم
أو التفا ُهم هو األداة ُ التي يستطي ُع
الزوجان إستخدا َمها لتغ ِذيَ ِة ِ
ِ
شخصان ال يتكلَّمان وال
البكتيريا تتكاث َ ُر في الظلم ،وال تستطي ُع
العيش في النور .إن كانَ
َ
ِ
نطر َح عنَّا خفايا
فالكثير من البكتيريا
يتفاهمان،
ُ
سوف تتكاثَ ُر بي َن ُهما .لهذا ي ُحضُّنا بُولُس بأن َ
َ
ُ
بعضنا،
الخزي (6كورنثُوس  .)6 :4فعندما ال
ِ
بعضنا ،ونُخ ِبّ ُ
ئ أشيا َء عن ِ
ين مع ِ
نكون صا ِدقَ ِ
نُبقي على ال َبكتِيريا في الظلم .اإلتصال هو إلقاء الضوء على علقَتِنا .فعن َدما نُل ِقي الضوء،
الكثير من البكتيريا في علقَ ِتنا .وبوا ِس َ
ط ِة إ ِت ّصا ٍل ج ِيّد ،نستطي ُع ُمواجهة التي ال
تموت
ُ
يتحو ُل ضو ُء إ ِت ّصا ِلنا إلى أداةٍ لتغ ِذيَ ِة وصيانَ ِة وح َد ِتنا.
تموتُ منها ،إذ
َّ
القواميس اإلتصال بأنَّهُ "إعطا ُء وأخذُ المعلومات ،الرسائل ،واألفكار،
ف
تُ ِ ّ
ُ
عر ُ
ور عن
بواسط ِة
الكلم والحركا ِ
ِ
خرى ".يُخ ِب ُرنا هذا التعريف ب ِبض َع ِة أ ُ ُم ٍ
ت والوسائل األ ُ َ
ُ
ليس لدينا
الناس،
ليس ُهناك ما يُس َّمى "عدم إ ِت ّصال ".فعندما يقو ُل
ُ
"نحن َ
اإل ِت ّصالَّ .أوالاَ ،
َّ
ُ
ولكن الفرقَ هو بأيَّ ِة وسيل ٍة أو طريق ٍة
صل،
غير صحيح.
إتصال "،فهذا ُ
فنحن دائما ا نتوا َ
خرى؟
صل؟ بواسط ِة الكلم؟ بالحركات؟ أم بوسائل أ ُ َ
نتوا َ
مجاالن لإلتصال هما العطا ُء واألخذ .قالَت
ناك
يقو ُل
تعريف اإل ِت ّصال أيضا ا أن ُه َ
ُ
ِ
َّ
زيرةِ ألغاز ،وأنا
"وكأن زَ وجي
مرةا،
أدور حولَها منذُ عِشرينَ سنةا دونَ
إمرأة َّ
ُ
ُ
يعيش في َج َ
أن أج َد مرفأ ا أرسي سفينَتي عليه".
جزيرتين ُمتبا ِع َدتين ،وال يُم ِكنُ ُكما اإل ِت ّصال إال ِبوا ِس َ
ط ِة
أنت وزوجت ُ َك على
ص َّور أنَّ َك َ
َ
تَ َ
يقوم أح ُد الزو َجين بالعطاء أو بإرسا ِل
اك إتصال ،ينبَ ِغي أن
جهاز الل ِسل ِكي .فلكي يكونَ ُهن َ
َ
كون
ترج ُع ُمش ِكلَةُ اإل ِت ّصال إلى
اإلشارة ،وأن
يقوم الزو ُج آخر بأخذِها أو بإستقبا ِلها .أحيانا ا ِ
ِ
َ
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لن أيَّةَ
إشارةٍ لآلخر.
ين أو ِكل ُهما معا ا ال
َ
يديران جهازَ اإلرسال وال يُر ِس ِ
ِ
أح ُد الزو َج ِ
ُ
ترج ُع مشا ِك ُل
وأحيانا ا عندما يُرسِلنَ إتصاالت،
شو َ
شةا .و ُه َ
ناك أوقات عندما ِ
تكون الرسالَةُ ُم َّ
ُديران ِجهازَ اإللتِقاط ،أو عندما
واح ٍد من الزو َجين أو ِكل ُهما ال ي
اإل ِت ّصال إلى
كون ِ
ِ
ِ
ُ
ضوعا ا على َمو َج ِة إرسا ِل اآلخر.
ُديران ِِهِ ،ال
ي
يكون مو ُ
ِ
تخر ُج
ِلهذا فإن طريقَةَ إس ِتقبا ِل اإل ِت ّصال هي ُمه َّمة
بمقدار أه ِ ّميَّ ِة إرسا ِل اإل ِت ّصال .عندما ُ
ِ
داخ ِل
جر ِتها العظميَّة لكي تمشي ،إذا َو ِط َ
ال ُّ
ئ في ِ
ئت عليهاِ ،
ترج ُع لتَختَ ِب َ
سل ُحفاة من ُح َ
ت َ
طويل .وهكذا ُ
ناك لوق ٍ
اركُ م َع زو َج ِت َك
شر أيضاا.
جر ِتها وتبقى ُه َ
نحن البَ ُ
َّ
ُح َ
تصور أنَّ َك تُش ِ
ترج ُع أنت
أُمورا ا شخصيَّة عميقَة عن نف ِس َك .فإن لم يت َّم إستقبا ُل إ ِت ّصا ِل َك بشك ٍل ج ِيّد،
فسوف ِ
َ
ت َ
تخر َج منها لوق ٍ
طويل.
جرتِ َك ال ُ
سل ُحفاتِيَّة ولن ُ
لتختَبِ َ
ئ في ُح َ
لديك الوسائل لل ُمحافَ َ
ُ
ظة على وح َدتِ َك وتغذِيتِها .ولن
تكون
فإن لم ي ُك ْن بإمكانِ َك اإل ِت ّصال ،ال
َ
سِنَ إ ِت ّصالَ َك بشك ٍل دراماتِيكي،
تتم َّكنَ من ال َع َم ِل على
تحسين علقاتِ َك .من ال ُمم ِكن أن تُح ّ
ِ
زواج َك.
تحسين
وأن تتمت َّ َع بهذه األداة التي تُم ِ ّكنُ َك من العم ِل على
ِ
ِ
لف العلقة بينَ الوا ِل ِد أو الوا ِل َدة والطفل ،والتي قُ ّد َِر لها منذُ بِداي ِتها عن َد
على ِخ ِ
ين معا اَّ .
تتفرقَّ ،
الهرم
الوال َدة أن َّ
إن هذا هو أش َبهُ بِجوانِ ِ
ب َ
فإن علقَةَ الزواج تج َم ُع الشري َك ِ
بعضهما أكثَ َر .فاال ِت ّصا ُل
ب
ص ُق
الشريكان إلى ِ
ببعضها البعض .ف َين َبغي أن يقت َ ِر َ
ِ
التي تلت َ ِ
ِ
ين
يُو ِفّ ُر األدوات التي تَجعَ ُل من العلقَ ِة الزوجيَّة علقَةا وثيقَةا .فإن لم ي ُك ْن لدى الزو َج ِ
ُ
تحسين علقتِهما.
تكون لديهما األداة ُ التي أعدَّها اللهُ لتأ ِهيلهما للعم ِل على
إ ِت ّصال ،ال
ِ
عض األزواج ال
الجدال .فبَ ُ
ُ
تظهر مشا ِك ُل اال ِت ّصال على األقل في شكلَين .أحدُهما هو ِ
ضوعٍ ُم َعيَّن .الشك ُل الثاني لمشا ِك ِل
س ِة دقا ِئق
بدون ال ُمجا َدلَة حو َل مو ُ
يُم ِكنُ ُهما أن يتواجدا لخَم َ
ِ
الصمت ال يعنِي دائِما ا َّ
َّ
يك ُمش ِكلَة إ ِت ّصال،
ولكن
العكس تماما ا – الصمت.
اإل ِت ّصال هو
أن لَ َد َ
َ
ُ
ُ
تكون هذه هي الحال.
ولكن غا ِلبا ا ما
والناس ُمخت َ ِلفُون .أشخاص كثيرونَ ال يشعُرونَ
ُ
أولئك األشخاص
ناك
َ
بالرا َح ِة أماَم الصمت .بالنسب ِة ل ُهم ،الصمتُ هو أمر غريب ُمر ِبك .و ُه َ
رونَ حتَّى بالحاج ِة للكلم.
ِ
الصامتُون ،الذي ال يشعُ ُ
يوم قالَت لهُ س ِيّ َدة،
أعرفُهَُ .
أح ُد أصدِقائِي ال ُم َّ
ذات ٍ
قربِين هو الر ُجل األكثر ُهدوءا ا الذي ِ
ُ
تكون
لك شيئاا .عندما
لديك الكثير ِلتَقُولَهُ،
"ليس
َ
أليس كذلك؟" فأجاب صدي ِقي" ،دعينِي أقو ُل ِ
َ
َ
تكون هادئةا
ُ
ُ
وصامتاة .ول ِكن عندما
المياهُ عميقةا،
ضحلة ،فعن َدها تس َمعينَ
ِ
تكون سطحيَّةا َ
يشر ُح وج َهةَ
صديقي
ف ِبفظاظ ٍة مع المرأة .ولكنَّهُ كانَ
َّ
يتصر ُ
َ
َريرها وض َّجتَها ".لم ي ُكن َ
خ َ
ن َ
ظ ِره.

19

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

تزوجا ا من إمرأة من نمو َذج المياه العميقة الهادِئة ،فهذا ال يع ِني َّ
لديك ُمش ِكلَة
أن
َ
فإن ُك َ
نت ُم ّ ِ
إ ِت ّصال .فأجمل ال ُ
صلَة ،التي هي أص ُل كلمة
ط ُرق عندما
تكونان معا ا هو أن يكونَ بين ُكما ِ
ِ
وليس علي ُكما أن تتكلَّما ل َكي تشعُرا بالرا َحة.
إ ِت ّصال .فيُم ِكنُ ُكما أن تشعُرا بالرا َح ِة معاا،
َ
ُشير دائما ا إلى ُمش ِكلَة في اإل ِت ّصال.
فالصمتُ ال ي ُ
َّ
لديك ُمش ِكلة
الصامت هو شكل من أشكا ِل اال ِت ّصال ،وقد يع ِني أن
االحتقار
ولكن
َ
َ
َ
عاملُ َك
باحتقار
عاملُ َك
صامت ،فهذا يع ِني أنَّ َك أحزَ نتَهاِ ،ل ّهذا ت ُ ِ
ِ
إ ِت ّصال .فإن كانت زوجت ُ َك ت ُ ِ
ٍ
ي
اإلحتقار
الصامت .قالت س ِيّ َدة كان زو ُجها ي ِ
ِ
ببرودةِ
ُ
ِ
ُعاملُها بهذ ِه الطريقة" ،ين َبغي أن تُص ِغ َ
عن الكلم لكي تس َم َع ماذا يقول".
إلي ِه عن كثب عندما ي ِك ُّ
ف ِ
ص ُل بالكلم ،بال َحركات وب ُ
ُ
ق أُخرى .وقد تظ َه ُر هذه األشكال
وهكذا
فنحن نتَوا َ
ط ُر ٍ
ض ِة
األُخرى من اإل ِت ّصال في َرمي ِ ال ُّ
ب بِعُنف ،وضر ِ
ق البا ِ
ب الحائط بقب َ
صحون ،وإغل ِ
بيب
اليَد .ومن الناحية اإليجا ِبيَّة ،تُعت َ َب ُر اإلبتسا َمةُ ،و َو ْ
ض ُع الي ِد على الكتِف ،وغ َْم ُر ال َح َ
ِبحنان ،والدُموع ،تُعت َ َب ُر ُكلُّها إشارا ٍ
بعدم
ليس ُه َ
ناك ما يُس َّمى ِ
ت وإتصاالت .فكما ترىَ ،
ص ُل بِوا ِس َ
ُ
يكون
ذلك
ط ِة هذه الحركات والوسائل األُخرى،
ورغم َ
اإل ِت ّصال .فأحيانا ا تت َّ ِ
َ
ُ
تكون
كر ْز بالمسيح .فقَط عن َدما
إتصالُ َك بليغا ا جداا .قا َل فرنسيس األسيزي" ،في ُك ِّل شيء ِإ ِ
ب
الضرورة ُ ما َّ
سةا ،إستَخ ِد ْم الكلم ".إ َّن اإل ِت ّصا َل الفعَّال ،سواء أكانَ سلبيَّا ا أم إيجا ِبيَّاا ،ال يتطلَّ ُ
دائما ا ال َك ِلمات.
مرة ا إلى ُ
عار َمة وض َّجة ال
غرفَ ِة
ٍّ
دخ َل أُستا ِذي في الخطاب ِة َّ
صف كانَت تعُ ُّمهُ فو َ
ضى ِ
تُ َ
س ِم َع
الصف
نحو الطاولة التي على منبَ ِر
بقوة على الطا ِولة .ف ُ
ّ
َ
وضرب ب َك ِفّ ِه َّ
طاق .فتقد ََّم َ
ضرب الطا ِولة" ،أُري ُد أعلى ق َدر من
ناريَّة ،وقا َل ُمباشَرة ا بع َد أن
َ
الصوتُ وكأنَّهُ طلقة ِ
ضى ".ولكن سي َ
شر َح لنا األُستاذُ ما سبقَ
الضجة والفو َ
ط َر صمت ُمط َبق على القاعة .ث َّم َ
سة وخمسونَ بالمائة من اإلتصال
وفعلَهُ .سبعة بالمائة فقط من اإل ِت ّصال هو بالكلمات .وخم َ
تقص ُد وض َعهُ في ال َك ِلمات التي قيلَت ،وثمانية وثلثُونَ بالمائِة من اإلتصال
هو المعنَى الذي ِ
عار َمة ".فلو
فهو قال" ،أُري ُد فو َ
ضى ِ
هو لُغةُ ال َجسد وحركاتُهُ التي تُرافِ ُق الكلمات ال َمقُولَةَ .
ط َر على الصف ،بل لَزا َد الطينَ بلَّةا لو فَ ِه َم ال ُ
بارةِ وحدها لما سي َ
لب ما
ط ُ
إكتَفَى األُستاذُ بال ِع َ
َّ
ولكن الذي هدَّأ َ من ض َّج ِة الصف هو المعنَى الذي أرا َد وض َعهُ في الك ِلمات التي
قالَهُ.
عارمة "،وكأنَّهُ كانَ يقو ُل بكلما ٍ
خرى،
استخ َد َمها .فالطريقةُ التي قا َل بها "أُري ُد فو َ
ت أُ ِ
ضى ِ
كاملا في الصف ".وم َّما َّ
ض ْربُهُ بِ َك ِفّ ِه على الطا ِولَة.
أُري ُد ُهدوءا ا ِ
عزز هذا هو َ
باإلختِصار
ليس فقط ما يُقال ،بل أيضا ا ما
ليس فقط ما يُقال ،بل أيضا ا ما يُس َمع .اإل ِت ّصا ُل َ
اإل ِت ّصا ُل َ
مور
ليس فقط ما يُقال ،بل أيضا ا ما يُشعَ ُر ب ِه على
أساس الحركا ِ
ِ
ت وأ ُ ٍ
يُستَق َبل .اإلتصا ُل إذا ا َ
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ليس
ليس فقط ما يُقال ،بل أيضا ا ما يُو َحى ِب ِه أَو يُل َّم ُح إليه .واإل ِت ّصا ُل َ
ُمماثِلة .واإلتَّصا ُل هو َ
الناس أن يس َمعُوهَّ .
تتركُ م َع الذي يستَق ِب ُل
فقط ما يُقال ،بل ما يُري ُد
إن ُك َّل هذ ِه األ ُ ُمور ُ
ُ
بالكلم ،بال َحركات ،أو بأيَّ ِة َ
شاملا" عن الرسالة التي وصلتهُ
طريقَ ٍة
الرسالَة
"إنطباعا ا ِ
ِ
ِّ
ِ
أُخرى.
اإلتصال
مشا ِك ُل ِ
كراعي كنيسة ِلسنوا ٍ
ومرت مرحلة ا ِت ّصال
ت طويلةُ ،كنتُ أسأ ُل األزواج" ،هل س َبقَ
َّ
ج ِيّد في َحياتِ ُكما؟" وتقريبا ا
الجواب دائما ا "نعم ".وهكذا أع َ
طيتُ الكثير
بدون إستثناء ،كان
ُ
ِ
واجبا ا منـز ِليَّا ا يقُو ُمونَ ب ِه .فإن كانت ُمش ِكلَةُ اال ِت ّصال أنهم توقَّفوا عن
من
ِ
هؤالء األزواج ِ
بعضهماُ ،كنتُ
لعدم
ُ
الكلم م َع ِ
أطلب منهما أن يكتُبا ِبصراحة الئحةا باألسباب التي دعت ُهما ِ
ب من ُهما أي يكتُبَا
ان مثلا خلل تحا ُد ِث ِهماُ ،كنتُ أطلُ ُ
بعض ِهما .وإن كانا يغ َ
الكلم م َع ِ
ِ
ضبَ ِ
َّثان معا ا .ولقد أَس َميتُ هذه ال َمشا ِكل " ُم ِ ّ
عطلت حلقة
الئحةا بأسبا ِ
ب الغ َ
ضب عن َدما يتحد ِ
اإل ِت ّصال".
مر السنين ،جمعتُ هذه اللوائح ودرستُها .ولقد إكت َشفتُ أكث َ َر من عشرينَ ُمش ِكلَةا من
وعلى ِ ّ
مشا ِكل اال ِت ّصال األكثر ُ
بعض هذه المشا ِكل؛
شيُوعاا ،ب َحسب ما استنتَجتُ من اللوائح .وإلي ُكم
ُ
لح ُ
ضها مألوفَةا ل َدي ُكم:
ظوا ما إذا كانت بع ُ
حا ِولوا أن ت ُ ِ
هاجها بأُمو ٍر
يرج ُع من ع َم ِله عن ابتِ ِ
وجها عندما ِ
 -9عدم اإلهتمام :ف َمثَلا ،تُع ِبّ ُر المرأة ُ ِلزَ ِ
ي اهتمامَّ .
ألن
سلّي ٍة يعملُها طفلُهما .فهي َم
ُم ِ
َ
مو الطفل ،ولكن زوجها ال يُبدِي أ َّ
سرورة ج َّدا ا بنُ ّ ِ
صل أو يتكلَّم
ذهنَهُ ال يزا ُل في العمل ،أو ألنَّهُ يقرأ ُ الجريدة .وبالطبعِ ال أحد يقبل أن يت َّ ِ
ذلك هو ع َد َم اإلس ِتماع الذي
ُكلّم ذاتَهُ فقط ،واآلخر ال يس َمع .واألسوأ ُ من َ
عندما يُص ِبح ي ِ
أكثر ُخ ُ
َّ
بك
ورةا ،هو عدم االكتِراث.
وكأن الزو َج يقُو ُل ِلزَ و َجتِ ِه" ،أنا ال أُبَا ِلي ِ
ط َ
يَعنِي شيئا ا َ
وال باألوالد ".وهذا يعني بالنسبَ ِة للزوجة َّ
أن زوجها ال يُحبُّها وال يُحبُّ الطفل.
 -6عدم ال ُمبا َد َرة .ت َذ َّكر َّ
أن اال ِت ّصا َل هو عطاء وأخذ .فيوما ا ما قد يقو ُل الزو ُج أوالزو َجةُ،
ُعطي .أما ال َ
ُعطي شيئااُ .ك ّل ما يفعلُهُ هو أنَّهُ يُجا ِوب ".فإن
ف
اآلخر فل ي ِ
"أنا دائما ا من ي ِ
ُ
ط َر ُ
نصف الطريق ،ل َكي
ي
َ
كانَ اال ِت ّصا ُل ِجسراا ،فين َبغي على ُك ٍّل من الزوجِ والزو َج ِة أن يم ِش َ
ِك ُك َّل
ي الشريكُ اآلخر
النصف الثاني .ولكن إن كانَ
فرد َ
َ
عليك أن تجتازَ ِ
سر ُكلَّهُ ِب ُم َ
الج َ
َ
يم ِش َ
ُ
ناك إ ِت ّصال سليم.
مرة ،فل
يكون ُه َ
َّ
خاصمة والشتاء ال ُمتتابِع في
-3الشريكُ ال ُمشا ِكس .قا َل ُ
سليمان أن المرأة َ ال ُمشا ِكسة أو ال ُم ِ
وبان
يوم ُم ِ
ٍ
مطر هما سيَّان (أمثال  .)95 :67في الحقيقة ،الرجا ُل وال ِنّسا ُء ِكل ُهما مو ُه ِ
بال ُمشا َكسة.
أمر .فعن َدما تأ ِتي ِه ِب ِفكرةٍ
ُ
صم ِة في ُك ِّل ٍ
فالشخص ال ُمشا ِكس لدي ِه إستعداد لل ُمخا َ
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شخص ُمشا ِكس هو
س ب ُمقاومتِها .لهذا فاالتصا ُل أو الكل ُم م َع
جديدة،
ٍ
سوف يقو ُم ال ُمشا ِك ُ
ُ
أمر في غاي ِة الصعُو َبة ،إن لم ي ُكن ُمستَ ِحيلا.
االعتراف ِبحاج ِة الزوجِ اآلخ َِر لل ِوح َدة .فإذا كانَ الشريكُ اآلخر يحتا ُج للنفرا ِد
ش ُل في
-4ال َف َ
ِ
أحيانا ا ،فل َيعنِي َّ
َف من هذا .وتذ َّكر
ي على علقتِ ُكما ال َح ِمي َمة .فل تخ ْ
أن هذا هو انعكاس سل ِب ٌّ
يزاالن إثنَين.
واحدا ا في الزواج ،بمعنَى ُمعيَّن ،ف ُهما ال
أنَّهُ ولو أص َب َح
اإلثنان ِ
ِ
ِ
ُ
تكون هذه
العاطفيَّة ،والروحيَّة في أح ِد الزو َجين أو في ِكلي ِهما .عندما
-5المشاكل الجسديَّة،
ِ
سة لإل ِت ّصال لح ِّل هذه المشا ِكل .ف ُحلُو ُل هذه المشا ِكل ينبَغي أن
هي الحال ،لن تكفي أيَّةَ دِرا َ
خارج العلقة الزوجية.
تُوج َد ُروحيَّاا ،جسديَّاا،
ِ
وعاطفيَّاا ،عا َدة ا ِ
ض
-2المشا ِكل الصحيَّة تُؤ ِث ّ ُر دراماتِيكيَّا ا على اإل ِت ّصال في العلق ِة الزوجية.
َ
عليك أن تفتَ ِر َ
يص ُّح
دائما ا أن تكونَ ال ُمش ِكلة الجسديَّة هي السبب
ِ
الكامن ورا َء ُ
صعُوبَ ِة اإل ِت ّصال .وهذا ِ
ُ
ب اإلتَّصا ُل م َعهُ لم ي ُك ْن هكذا من قَبل.
يكون
بشك ٍل خاص عندما
الشخص الذي يصعُ ُ
ُ
سلبيَّا ا على اإل ِت ّصال .فإن كانَ شريكُ حيا ِت ِك أو شري َكةُ حيا ِت َك
المشاكل النفسيَّة يُم ِكن أن تُؤ ِث ّ َر َ
يُعاني من مشا ِكل عاطفية أو ص ِ ّحيَّة ،ينبغي أن يج َد من يُسا ِع ُدهُ.
ُحلو ٌل ِكتا ِبيَّة
وغيرها ،أحيانا ا
ُ
ُ
يكون
البارزة هي األنانيَّة .إذ
ق اإل ِت ّصا ِل هذ ِه
تكون ال ُمش ِكلة ِ
ِ
في عوا ِئ ِ
وليس على اآلخر .لهذا فهو ال يهت ُّم
ين أو ِكل ُهما يُر ِ ّك ُز إهتما َمهُ على نف ِس ِه
ِ
َ
واحد من الشري َك ِ
ُ
تكون ال ُمش ِكلة هي
باآلخر .ولهذا ال يُص ِغي لآلخر .ولهذا ال يهت َ ُّم بحياةِ اآلخر .عندما
ُ
ُعلّ ُمنا يسوعُ أن نُف ِ ّك َر بما
األنانيَّة،
يكون ال َح ُّل هو ع َدم األنانيَّة .القا ِعدة الذَّه ِبيَّة هي ال َح ّل .ي ِ
نُري ُد أن يفعلَهُ اآلخرونَ لنا ،ومن ث َّم نف َع ُل هذه األ ُ ُمور ل ُهم( .متى  )96 :7إن هذا التعليم
العظيم ليسوع قد يُغ ِيّر حالةَ اإل ِت ّصال بينَ زو َجين .ف ُك ُّل شريكٍ ينبغي أن يُر ِ ّكزَ على اآلخر،
وأن يهت َّم حقا ا بالقضايا التي ت ُه ُّم اآلخر.
جر ِد َ
الحكمة من الله .أحد
ُه َ
ب ِ
ناك ع َّدة ُ مشا ِكل لإل ِت ّصال يُم ِك ُن التغلُّ ُ
ب عليها ب ُم َّ
طلَ ِ
ضلة هو يعقوب  ،5 :9الذي يقول" ،إن كانَ أحد تُع ِو ُزهُ حكمة ،فل َيطلُبْ
أعدادي الكتابيَّة ال ُمف َّ
ف ماذا أفعَل .أحتا ُج حك َمةا ال
منَ الله ".وأ َ ِج ُد نفسي أقو ُل لل ِه َّ
أعر ُ
مرة ا بع َد األُخرى" ،ال ِ
ُ
ي
وسوف تن َد ِهش
وأنت تقو ُل لنا أُطلُبُوا ،وها أنا أطلُب".
أحوزها.
َ
س ُّر اللهُ أن يُ ِ
كيف يُ َ
َ
َ
عط َ
ِحك َمةا ِلشع ِب ِه عندما يطلبُوا هذه الحكمة منهُِ .لهذا ،عندما تُؤ ّدِي ب ُكم تح ِ ّدياتُ إتصا ِل ُكم إلى
ُ
حيث ال تدرونَ ماذا تفعَلون ،أطلُبُوا ِحك َمةا من الله.

22

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

المراس
ص ُل م َع
كيف نتوا َ
شخص صعب ِ
ٍ
َ
صعب .أصغِ إلى
مقاطع أُخرى تُرينا
ناك
ُه َ
ِ
راس ال َّ
كيف نتعا َم ُل م َع األشخاص َذ َِوي ا ِلم ِ
َ
هذه النصي َحة التي يُق ِ ّد ُمها بُولُس لتيموثاوس" ،وال ُمباحثاتُ الغَ ِبيَّة والسخيفة إجت َ ِنبها عا ِلما ا أنَّها
ُ
يكون ُمتر ِفّقا ا بال َج ِميع صا ِلحا ا للتَّعليم
ُخاصم بل
صومات .وعب ُد الربّ ِ ال
ُ
تُ ِ
ولّ ُد ُخ ُ
يجب أن ي ِ
ُعط َيهم اللهُ توبةا
الحق.
لمعرفَ ِة
سى أن ي ِ
عة ال ُمقا ِو ِمين َ
بالو َدا َ
ع َ
َ
ِ
ِّ
صبُورا ا على المشقَّات ُمؤ ّدِبا ا َ
تيموثاوس.)62-63 :6
ص ُهم إلرا َدتِه" (6
ُ
فيست َ ِفيقُوا من ف ّخِ إبليس إ ِذ ق ِد اقتنَ َ
ب ،فكأنَّهُ
أسير الشيطان ،وهو مسجون في زنـزان ِة
إن ُك َ
ُ
تزوجا ا من شريكٍ صع ِ
نت ُم ّ ِ
تحريرها.
تحريرهُ أو
وأنت ال تستطي ُع إخرا َجهُ .اللهُ وح َدهُ يستطيع
الشيطان
َ
َ
َ
ُ
ثمار للروح
ناك
س َك
بثمار الروحُ .ه َ
إليك ما تستطي ُع فعلَهُ ،ل َكي تستطي َع أن تَتَم َّ
ولكن َ
ثلث ٍ
ِ
ستتركُ
سكُ
الباب
بثمار الروحِ هذه،
نت ستتم َّ
مذ ُكورة ُهنا .الو َداعة ،الصبر ،والرفق .إن ُك َ
ُ
َ
ِ
باإلصغاء إلى ما تقولُهُ ،فتُق ِ ّد ُم
للشريك اآلخر
وسوف تسم ُح
مفتوحا ا لله و ُمغلَقا ا على إبليس،
ِ
ِ
َ
يجب أن
لهُ الحقيقة التي تجعلُهُ ُح َّراا .يُحذّ ُِر بُولُس بإسهاب عب َد الربّ ِ (أي َ
أنت) بأنَّهُ ال ِ
ُخاصمَّ ،
ألن هذا سيُغ ِل ُق الباب على الله ،ويفتَ ُحهُ للشيطان.
ي ِ
عليك
ب المراس،
َ
بينما تُط ِبّ ُق بِ ُروحِ ال َّ
صلة نصي َحةَ بُولُس على إ ِت ّصا ِل َك م َع الشخص الصع ِ
عليك أن تسم َع نصيحةَ
ُ
أنت الشخص الصعب المراس .ولهذا،
أن تعت ِب َر دائما ا أنَّ َك قد
َ
تكون َ
بص ُر ج ِيّدا ا أن
يسوع في متى  ،5 :7عندما قال،
"أخرجْ أوالا ال َخ َ
شبَة من عينِ َك وحينئ ٍذ ت ُ ِ
ِ
لإلنسان خشبة أو قَ َذى في عينِه ُمم ِكن أن يُصيبَهُ
خر َج القَ َذى من عينَ أخيك ".أن يكونَ
تُ ِ
ِ
إدراك أنَّهُ ُه َو الشخص الصعب المراس الذي يصفُهُ بُولُس.
بال َع َمى ،ويمن َعهُ من
ِ
ُ
شريك الحياة مشاكل نفسيَّة أو جسديَّةُ ،ه َو أن
يكون لدى
صةا عندما
ِ
ي اآلخر ،خا َّ
ال َح ُّل ال ِكتا ِب ُّ
صلّي صلة يسوع على الصليب" ،إغ ِف ْر ل ُهم يا أبتاه ،ألنَّهم ال يعلَمونَ ماذا يفعلون" (لوقا
تُ ِ
كيف صلَّى يسوعُ على الصليب هذه الصلة ألعدائه ،وس َ
بر َحة.
 .)34 :63تأ َّمل
ط ِ
آالم ِه ال ُم ِ ّ
َ
صلّي هذه الصلة
فإن كانَ يسوعُ قد صلَّى هذه الصلة ألعدائِه ،فهل تستطي ُع أنت أن ت ُ ِ
زوج ِك؟ فإن لم ي ُكن الشريكُ اآلخر مسؤوالا ع َّما يفعلُه بسبب المشاكل النفسيَّة
لزوجتِ َك ،أو ِل ِ
عجزات.
أو الجسديَّة أو الص ِ ّحيَّة التي يُعا ِني منها ،عندها ست َ ْع َم ُل صلت ُ َك ل ُهم ال ُم ِ
اإلتِصا ُل العائِلي
جر ِد كو ِن َك
نت َ
إن ُك َ
أنت وزوجت ُ َك لدي ُكما أوالد ،يُص ِب ُح ِ
عام ُل االتصال أك َبر من ُم َّ
بو ُجو ِد ع َّدةِ "مج ُموعات إ ِت ّصال" في عائِلتِ َك ،وأن
َ
ف ُ
أنت وامرأتك فقط .من ال ُم ِه ِ ّم أن تعت َ ِر َ
ت اإل ِت ّصال هي الزوج والزوجة ،وهي
ص وقتا ا ل ُك ٍّل منها .مثلا ،إح َدى مج ُموعا ِ
تُخ ِ ّ
ص َ
س
عةُ األكث َ ُر أه ِ ّميَّةا في اإل ِت ّصال .ث ُ َّم ُهناك مج ُمو َ
المجمو َ
لن مج ِل َ
عةُ األب واأل ُ ّم ،اللذان يُش ِ ّك ِ
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اإلدارة .ال ين َبغي الخل ُ
عتين .بل َخ ِ ّ
ط بينَ هاتَين المج ُمو َ
َ
صصا وقتا ا لتتَكلَّما معا ا كزوجٍ
ُ
كوا ِل َدين.
وزوجة ،وأوقاتا ا أخرى ل ُمناقَ َ
ش ِة األمور َ
األب م َع األبناء،
ناك أيضا ا مجموعاتُ اإل ِت ّصال بينَ األه ِل واألوالد :أي
ذلكُ ،ه َ
علوة ا على َ
ُ
َ
ص َل فرديَّا ا م َع ُك ِّل طف ٍل
ي ِ أن تت َّ ِ
األ ُّم م َع البَنات ،وهكذا َد َوالَيك .أحياناا ،ستج ُد من الضرور ّ
ص َل م َع الجميع كعا ِئلة .وال تنسى حا َجةَ األشقَّاء
على ِح َدة ،وأحيانا ا ستحتا ُج أن تتوا َ
ض َّج ِة
بعضهم
بدون ُوجو ِد األهل .هذا ما ُكنَّا نُس ِ ّمي ِه في بيتِنا "بِ َ
صلوا م َع ِ
والشقيقات أن يتوا َ
ِ
األشقَّاء" وكانت ُموسيقاهُ عذبَةا على أسما ِعنا.
َورةُ ال َحياة
د َ
ث منها يُم ِث ّ ُل ثُلثا ا من حيا ِتنا ك ُ
ديرة ا ُمؤلَّفَةا من ثلث َ ِة أثلث .و ُك ُّل ثُل ٍ
شركاء
ص َّور
فطيرة ا ُمست َ َ
َ
تَ َ
نقضي ث ُ َ
ونقضي
لث حيا ِتنا نترعرعُ م َع أه ِلنا،
زَ ِ
ِ
وج ِيّين م َع أوالدِنا .في دورةِ الحياةِ العاديَّةِ ،
ثُلثا ا آخر م َع زو َج ِتنا نُر ِبّي أوال َدنا ،والث ُ ُ
يتركُ
الفارغ" عندما ُ
نقضي ِه في "العُ ِ ّ
لث األَخير ِ
ش ِ
تقضي ثُلثَي حيا ِتك م َع زو َج ِتك .لهذا تُعت َ َب ُر
األوال ُد المنـز َل ونبقى ِل َوحدِنا .هذا يع ِني أنَّ َك ِ
إطارها ،ألنَّها
تحسين اال ِت ّصال في
عليك أن تعم َل على
العلقة م َع زو َجتِ َك أه َّم علقة
َ
ِ
ِ
ستست َ ِم ُّر َ
ون اال ِت ّصال بين الزوج
طويلا بع َد أن يكب َُر األوال ُد ويُغادِرونَ .
سبَب آخر ل َك ِ
ت األُخرى.
ُلح ُق
الضرر ب ُك ِّل العلقا ِ
والزوج ِة أولويَّةا ،هو أنَّهُ إذا كان ُمتو ِت ّرا ا فهو ي ِ
َ
َّ
ولكن هذا
كثيرونَ من األهل يقت َ ِرفُونَ خطأ ا بوضعِ األوال ِد َّأوالا قب َل الشريك اآلخر.
ُ
الزوجان عل َقتَهما ،وهذا كثيرا ا ما
َطيرا ا ج َّداا ،ألنَّهُ بينما ين ُمو األوالد ،إذا أهم َل
قد
يكون خ ِ
ِ
ط ِلقُوا إلى الحياة ،ين ُ
يتركُ األوال ُد المنـزل لين َ
بعض ِهما
ظ ُر
يَحدُث ،فعندما ُ
الزوجان إلى ِ
ِ
س ُخ في هذه
وهناك
كان أنهُ ال تُوجد علقة ج ِيّدة بينهما.
الكثير من الزيجات التي تتف َّ
َ
ُ
وي ِ
ُدر ِ
المرحلةَّ ،
يان األولويَّةَ لألوالد .إن
بعض ِهما ُم ِ
ألن الزوجين كانا ي ِ
لن العلقةَ مع ِ
عط ِ
ُهم ِ
زواجك ،الذي ُه َو أه ُّم علقَ ٍة في حيا ِت َك.
تعزيز
اال ِت ّصا َل يُزَ ّ ِود َُك بِاألداة التي تُسا ِعد َُك على
ِ
ِ
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الخامس
الفص ُل
ِ
را ِب ُ
سجام
ط اإلن ِ
برهان الوح َدة التي َّ
خط َ
ُ
وم
اإلنسجا ُم أو التلؤُم هو
ط لها اللهُ للزوجِ والزوجة .إن مف ُه َ
ُ
شخص
ب
ذلك الشعور الذي يُرا ِودُنا عندما
اإلنسجام يجع ُل الكثيرينَ منَّا يُف ِ ّك ُرونَ ب َ
ٍ
نكون بجانِ ِ
اإلنسجام الجسدي ُمه ٌّم .ولكن اإلنسجام ال يعني
نشعُ ُر بالجاذِبيَّة تِجاهَه .ينبغي أن نقول أن
َ
الكثير من
س ِج َمة؟ ُهنا تج ُد
ُ
فقط الكيمياء ،بل يعني أيضا ا قضايا مثل ال ِق َيم .فهل قِ َي ُم ُكما ُمن َ
يتزو ُج ال ُّ
شب ُ
س ِجمين
الزيجا ِ
َّان والشابَّاتُ  ،دونَ أن يتكلَّموا عما إذا كانوا ُمن َ
ت مشا ِكلَها .أحيانا ا َّ
مين في قي َمهم الروحيَّة.
روحيَّاا .ولكن بع َد الزواج ،يكت َ ِشفُونَ أنَّ ُهم ُ
غير ُمن َ
س ِج ِ
ص من الجنين
حاملا،
تزو َجت فتاة وأصب َحت ِ
َ
مثلاَّ ،
فطلب منها زو ُجها الشاب أن تتخلَّ َ
ذلك ألنَّهُ
فأجاب زو ُجها" ،ولكن ما
ض م َع إيما ِني".
باإلجهاض .فقالَت" ،لن أف َع َل َ
يتعار ُ
َ
َ
ُ
فنحن ال نستطي ُع تح ُّم َل
علقَةُ هذا باإليمان؟
صي من الطفل ".فما كانَ
مصاريف الطفل .تخلَّ ِ
ِ
من ُهما إال أن تطلَّقاِ .من َ
ط َقة أُخرى من إ ِت ّضاحِ ال ِقيَم ،والتي تقو ُد غا ِلبا ا إلى الطلق اليوم ،هي
تعريف َدور الزوج والزوجة .من الضروري أن يُوا ِفقَ الشاب والشابَّة على األدوار
ُ
وال َمسؤُوليَّات التي ي ِ ّ
ُخط ُ
سهُ ،قب َل أن يت َّ ِخذا
ط ُك ٌّل من ُهما لتح ُّم ِلها ،ويتوقَّع من اآلخر
األمر نف َ
َ
قرار الزواج.
َ
س ِج َمين ،وإن
س ِجما ا أو ُمتل ِئما ا في قِ َي ِم َك مع شريك ِة حيا ِتك .فإن ُكنتُما ُمن َ
ين َب ِغي أن تكونَ ُمن َ
باإلنسجام الروحي الذي
سةا على ال َك ِل َمة ،ف ِ ّكرا
واحدا ا في المسيح وكانت ِق َي ُم ُكما ُمؤ َّ
ُكنتُما ِ
ِ
س َ
ُ
سوف
الروحي األساس الذي على أسا ِس ِه
سينت ُ ُج عن هذه الوح َدة.
وسيكون إن ِسجا ُم ُكما ُّ
َ
ب على ُك ٍّل من ُكما في هذه العلقةَّ .
إن إن ِسجا َم ُكما
ِدان
األدوار والمسؤوليَّات التي تترت َّ ُ
ُ
تُح ّد ِ
إستخدام ُكما ألوقا ِت ُكما ومال ُكما ،وما
الروحيَّة واألدبيَّة ،وكيفيَّة
الروحي
ِ
ف القضايا ُّ
سوف ي ِ ّ
ُّ
ُعر ُ
َ
يُري ُد ُك ٌّل من ُكما لألوالد ،و ُك َّل ناحية أُخرى في حياتِ ُكما معاا.
َّ
كذلك ِحيا َل
الناس
شعر
ذلك الوقت عندما
َ
يرج ُع إلى َ
ُ
إن تاري َخ ك ِل َمة انسجام أو تلؤُم ِ
َ
الماضي اعت ُ ِب َر
بارة إنسجام من ك ِل َمتين معنا ُهما" ،مع" و "تألُّم ".ففي
ِ
الحياة .وتأتي ِع َ
قررا أن يتألَّما معا ا .قد تبدُو هذه نظرة سلبيَّة
ال
نسجمان ُمتلئمين للزواج ،ألنّهما َّ
شريكان ال ُم ِ
ِ
لك
ت الحياة ُ صعبَةا ِج َّدا ا في
للحياة ،ولكن هذه كانت الحقيقة .لقد كان ِ
الماضي .هل سبقَ َ
ِ
الناس عادة ا
ُ
الماضي كانت عائلت
رت مدفنا ا وتأ َّملت كم من األطفا ِل ُدفِنُوا ُهناك؟ في
وز َ
ُ
ِ
سبب َّ
نصف
س ُر
ُنجبُونَ
الكثير من األوالد ،ب ُ
كبيرة ،وكانُوا ي ِ
أن هذه العائلت كانت تخ َ
َ
َ
أوالدِها الذين يموتون باألمراض.
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لهذا قُلنا َّ
بين ُك ِّل علقات اال ِت ّصال هذه ،هي علقة اإلنسجام بينَ الزوج
أن األهم ِ
ران هذا معاا ،وتتألَّ ُم م َع
س ُر ولداا ،فأنتُما تخ َ
والزوجة .ألنَّك عندما تخ َ
سرا ِنه معاا ،وتختَ ِب ِ
سمعتُ الكثير من ال ُّ
شركاء
س ُر زوجتك،
سوف تتألَّ ُم ِل َوحدِك .لقد ِ
زوجتك .ولكن عندما تخ َ
َ
َّ
بعضهم،
وج ِيّين ي ُّ
الز ِ
ُقرونَ هذه الحقيقة ،أنَّهم عندما ي ُكونُونَ في علقَ ٍة َج ِيّ َدةٍ م َع الربّ ِ وم َع ِ
صعُوباتَّ .
إن هذا لتَلخيص ُموجز لمعنى كلمة "إنسجام".
يستطيعونَ تح ُّم َل ُك ِّل ال ُّ
لبعض ِهما
بان
لقد أصبَح المعنى المألوف اليوم لكلمة انسجام،
ِ
شخصان ُمنا ِس ِ
ِ
و ُمتلئمان .لديهما ميزات ُمتشا ِبهة في شخصيَّ ِتهما وفي قِ َي ِمهما ،وفي أهدافِ ِهما .ولكن بع َد أن
يتزو َج الناس يكت َ ِشفُونَ َّ
كائن بشري لدي ِه إيجا ِبياتُه وسلبياتُهُ .عا َدة ا في ِبداي ِة الزواج
أن ك َّل
َّ
ٍ
ُ
بإدراك أنَّ َك تتعام ُل م َع مجموع ٍة من
أنت ال ترى السلبيات ،ولكن بع َد فترةٍ من الزواج ،تبدأ
ِ
سف عن َدما تظ َه ُر هذه الحقيقة ،يُق ِ ّر ُر الكثير من األزواج" ،أنا
اإليجابيَّات والسلبِيَّات .ولأل َ
ب َح ِ ّ
ت
أعت ِق ُد أننا لم نعُد ُمتلئمين .لهذا
ع ٍة أُخرى من اإليجابيا ِ
جر ُ
فسوف أ ُ ِ ّ
ظي م َع مج ُمو َ
َ
والسلبيات م َع شريكٍ آخر".
الطلق واإلن ِفصال مألوفَين في هذه األيَّامَّ ،
ُ
عاصر يقو ُل
لقد أصبَ َح
ألن ال ُمجتَ َم َع ال ُم ِ
َّ
تج َد في الحضارات
عدم االنسجام هو سبب
ِ
إلنهاء الزواج .في الواقِع ،تستطي ُع أن ِ
أن َ
ال ُمخت َ ِلفَة ،شتَّى أنواع األسباب القانُونيَّة َّ
واحدا ا
الكتاب المقدَّس في
للطلق .أ َّما
َ
ُعطيك سببا ا ِ
ُ
الخيانة الزوجيَّة .كما قُلناَّ ،
إن الزوا َج
ليس عدم االنسجام ،بل عدم األمانة ،أو ِ
للطلق ،وهو َ
شريك حياةٍ ال يُط ِبّ ُق الحصريَّة وال
تعيش م َع
منك أن
ب َ
ِ
ي على الحصريَّة ،واللهُ ال يطلُ ُ
َ
مبنِ ٌّ
يستقصي اآلخرين من حياتِه.
القُبُول
َّ
ناك أ ُمور كثيرة في الزواج
إن ف ْه َمنا لإلن ِسجام أو التلؤُم ين َبغي أن يش َم َل مفهوم القُبُولُ .ه َ
َّ
الشريك اآلخر .فالشريكُ
الناس
ولكن الكثير من
اآلخر لن يتغيَّر.
جر ِد قُبُو ِلها في
َ
ِ
عليك ب ُم َّ
ُ
ِ
سذَّج لدرج ِة أنَّ ُهم ي ُ
تغيير الخصائص الشخصيَّة التي ال
ظنُّونَ أنَّ ُهم بع َد الزواج،
سيستطيعونَ
ِ
ُ
َ
كاء حيا ِتهم .النسا ُء بشك ٍل خاص َّ
ي ُِحبُّونَها في ُ
الشرك .إنَّ ُهن
هن اللواتي يقعنَ في هذا
ش َر ِ
َ
أتزو َجهُ ،سأغ ِيّره
ساذِجات ل َد َرجة أنَّ ُه َّن يقُلنَ ك ٌّل عن الشاب الذي ستتزوج منهُ" ،بع َد أن َّ
وأجعل منهُ الشاب الذي أُريدَّ ".
سوف يب َقى تماما ا كما هو قب َل
يتزوج،
إن الر ُجل بع َد أن
َّ
َ
الزواج ولن يتغيَّر.
ي إرميا ،
الكتاب المقدَّس يهزأ ُ من الناس الذين يقولونَ أنَّهم سيتغي َُّرون.
ُ
ْ
اسمع ما يقولُهُ النب ُّ
ي ِجل َدهُ أ ِو النَّ ِم ُر ُرقَ َ
طهُ .فأنتُم أيضا ا تقد ُِرونَ أن تصنَعُوا خيرا ا أيُّها
"هل يُغ ِيّ ُر ال ُكو ِش ُّ
مرنا أن نتغيَّر.
تعلّ ُمونَ
ال ُم ِ
َّ
ي ل َد َر َجة أنَّهُ ال يأ ُ
الشر" (إرميا  .)63 :93ال ِك َ
تاب ال ُمقدَّس وا ِقع ٌّ
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بعض ال ُّ
شروط ،وعندها يُغ ِيّ ُرنا الله .فإن
ولكن
الكتاب المقدَّس يُخ ِب ُرنا بأنَّهُ علينا أن نُط ِبّقَ
َ
َ
نت را ِغبا ا
نت ُمقتَ ِنعا ا أن شري َكةَ حيا ِت َك ين َبغي أن تتغيَّر ،األم ُل
بالتغيير ِبشدَّة ،أو إن ُك َ
ُك َ
ِ
رت َ
الوحي ُد لهذا التغيير هو إذا إختَبَ َ
أنت وشري َكةُ حيا ِتك الوال َدة الجديدة .فمن ِخل ِل الوالدةِ
الجديدة يُغ ِيّ ُرنا الله ويع َمل منَّا خلئِقَ جديدة بالمسيح (6كورنثُوس .)97 :5
غير النُّضجِ أن ت ُ
ظ َّن أنَّ َك تستَطي ُع أن
فبإستثناء ال ِوال َد ِة الجديدة،
ِ
ُ
الناس ال يتغي َُّرون .ومن ِ
غير النُّضجِ أكثَر أن ت ُ
شريك
لت شري َكةَ حيا ِت َك أو
َ
ظ َّن أنَّ َك إذا أب َد َ
تُغ ِيّ َر شريكةَ حياتِ َك ،ومن ِ
ع ٍة
فسوف ت ُح ُّل ال ُمشكلة.
حيا ِت ِك بآخر،
ف سريعا ا أنَّ َك و َّح َ
سوف تكت َ ِش ُ
س َك مع مج ُمو َ
دت نف َ
َ
َ
ب من الله أن يُعط َي َك نِع َمةا أن تق َب َل
أُخرى من السلبيَّا ِ
ت واإليجا ِبيَّات .من النُّضجِ أن تطلُ َ
السلبِيَّات واإليجابِيَّات التي يتحلَّى بها شري ُك َك اآلخر طيلَةَ حياتِك.
عدم االنسجامَّ .
إن
انسجامكما كزوجين ،ال تُر ِ ّكز على السلبِيَّات أو
عندما تتأ َّم ُل في
ِ
ِ
ق ِ
مناط ِ
زت على إيجا ِبيَّات االنسجام،
هكذا نوع من السلبيَّة كفيل بأن يُد ِ ّم َر زوا َج ُكما .ولكن إذا ر َّك َ
مره.
ؤمنا ا بال َم ِسيح عندما كانَ في التا ِس َعة عشرة من ُ
فهذا سيُسا ِع ُد كثيراا .أصب َح شابٌّ ُم ِ
ع ِ
وعندما أخبَ َر راعي كنيستِ ِه الحكيم والذي قا َدهُ للمسيح ،أنَّهُ
الحفاظ
صعُوبَةا في
ِ
ُواجهُ ُ
سوف ي ِ
َ
لك .هذا
صة َ
على نقاوتِ ِه األخلقيَّة ،أعطاهُ الراعي نصيحةا ج ِيّ َدة .قال" ،اللهُ لدي ِه امرأة خا َّ
هو الح ُّل ل ُك ِّل هذه المشا ِعر التي تنتاب َُك".
بتلك المرأة ".فقال الراعي" ،دع ِني
ؤمن" ،ولكن
ف متَى ألت َ ِقي َ
اب الشابُّ ال ُم ِ
أعر ُ
فأج َ
كيف ِ
َ
تج َدها في المرأة.
أُخبِ ُركُ .خذ ورقةا بيضاء واكتُبْ عليها الئحةا ب ُك ِّل الصفات التي تُري ُد أن ِ
خرى عن
إكتُب هذه الصفات سواء أكانت روحيَّةا أم فكريَّةا أم جما ِليَّة…واآلن ،أُكتُبْ الئحةا أ ُ َ
تبحث عنها في الر ُجل الذي تُريد .ث ُ َّم ان ُ
ُ
ُّ
تظن أن المرأة َ
ظ ْر إلى هذه اللئحة
الصفات التي
ْ
س َك" ،هل أنا هذا الر ُجل؟" وإن لم ت ُك ْن هذا الر ُجل ،تعلَ ُم ما تحتا ُج أن تعملَهُ
بتمعُّن،
واسأل نف َ
تنتظ ُر أن تكونَ على ُمستَ َوى المثال الذي وضعتَهُ لنَف ِسك".
بينما ِ
ف ع َّما
وضعت هكذا لوائِح،
إذا
َ
تعر ُ
تعر ُ
ف شري َكةَ حياتِ َك حالَما تلتَقي بها ،ألنَّ َك ِ
سوف ِ
َ
تُف ِت ّش .بالنسبَ ِة لي ،هذا ما ح َد َ
سخت ُ ُهما في
ين الل ِئ َحتَين ،ور َّ
ث معي .وهكذا كتبتُ هات َ ِ
ب ي َدها في نفس الساعة التي التقَيتُها
ذا ِك َرتِي .عندما التَقَيتُ ِبزو َجتِي ،كانَ بإمكانِي أن أطلُ َ
بها .ولكنَّنِي انتظرتُ حتَّى ال َمو ِع َد الثانِي الذي خرجنا في ِه معاا ،ألنَّ ِني لم أ ُكن أُريدُها أن ت ُ
ظ َّن
قيت
ِك عندما إلت َ َ
تحمل حرفيَّا ا هاتَين الل ِئ َحتين في يد َ
غم من أنَّ َك لم ت ُك ْن ِ
تسرعُّ .
أنَّني ُم ِ ّ
بالر ِ
فت بهذا المبدأ.
شريك حياتِ ِك ،ال بُ َّد أنَّ َك
تصر َ
ِ
َّ
بِشري َك ِة حياتِ َك ،أو بِ
تك في زو َجتِك في ال ِبداية ،وجعلت َ َك
فعن َدما
س َك ،ما هي الميزات التي ج َذ َب َ
تتزوج ،اسأل نف َ
َّ
يمضي على زواجِ البعض وقت
جعلتك تختارينَهُ،
تختارها ،أو
َ
ِ
ُ
شريك حياة؟ ألنَّهُ أحيانا ا قد ِ
واح ُد ُهما لآلخَر .وماذا كانت الئحةُ الميزات التي
طويل جدا ا ل َدر َجة أنَّهم ينسونَ ما
جذب ِ
َ
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ْ
ش عنها؟ وكم من هذه الميزات ال يزا ُل الشريكُ
س َك،
اآلخر يتمت ّ ُع بها؟ ث ُ َّم
ُك َ
ُ
نت تُف ِت ّ ُ
إسأل نف َ
تلك الميزات ال تزا ُل
ما هي الميزاتُ في حيا ِت َك التي جذ َبت
شريك حيا ِت َك إليك؟ وكم من َ
َ
عجب َُك وتُحبُّها وتحتَ ِر ُمها في شريك ِة
َ
لديك حتَّى اليوم؟ ث ُ َّم اكتُبْ ال ِئ َحةا ب ُكل ال ِ ّ
صفات التي ت ُ ِ
ب شري َكة حياتِ َك وتحت َ ِر ُمها فيك.
عج ُ
حيا ِتك .ث ُ َّم اكتُبْ الئحةا بالصفات التي ت ُ ِ
ف هذا ال ُكت ِيّب ،الدكتُور د ْ
ق
لدى ُم ِ
ؤلّ ُ
ِك ُو ُ
ودوورد ،قطعة صخريَّة تُستَخ َد ُم َكثقَّا ٍل على أورا ِ
المكتَب ،وكانت إبنتُهُ قد أع َ
األول" ،إن لم تعُ ْد قريبا ا من الله
طتهُ إيَّاها ،وقد ُكتِ َ
ب على وج ِهها ّ
نت سابِقاا "،وعلى الوج ِه الثاني تج ُد السؤال التالي" ،فمن هو الذي ابت َع َد عن اآلخر؟"
كما ُك َ
نت
واآلن ط ِبّ ْق هذا السؤال على نف ِس َك وعلى زوج ِت َك .فإن لم تعُ ْد قريبا ا من زو َجتِ َك كما ُك َ
دت؟ أم زو َجت ُ َك هي التي
أنت من ابتعَ َ
عن اآلخر؟ هل َ
سابِقاا ،فمن من ُكما هو الذي ابتَعَ َد ِ
إبتَع َدت؟ ال تنسى أبدا ا الميزات التي ج َمعت ُكما في البِدايَة.
اإلنسجام
ق
مناط ُ
ِ
ِ
ل ُمساع َد ِت َك على وضع لوا ِئحِ اإلنسجامِ ،لنَن ُ
المناطق الها َّمة في اإلنسجام.
ظ ْر معا ا إلى
ِ
ِ
الناجح ،إن كانت العلقةُ الجسديَّةُ في الزواج ،أي
َّأوالا ُه َ
ِ
ناك االنسجام ال َج َ
سدِي .ففي الزواجِ
الجنس ،سليمةا كما ين َب ِغي أن تكون ،فهي تُش ِ ّك ُل عن َدها  % 91من العلقة .ولكن إن لم ت ُك ِن
ِ
العلقةُ الجسديَّةُ سليمةا كما ين َب ِغي أن تَ ُكون ،قد تص ُل أهميَّت ُها إلى  .% 11كثير من
سوف
ي
سدِي .كم من عدم االنسجام ال َج َ
س ُخ اليوم بسبب عدم االنسجام ال َج َ
الزيجات تُف َ
َ
س ِد ّ
التركيز على
التركيز على نف ِس َك إلى
أنت من
َّرت َ
يُص َّح ُح ،إن كانَ َمو ُجودا ا أصلا ،إذا تغي َ
ِ
ِ
وسط دائرةِ اهتماما ِت َك؟
الشريك اآلخر في
وضعت
شريك ِة حيا ِتك؟ وإذا
َ
َ
ِ
قر ُر
إ َّن
االنسجام لهُ علقة بال ِق َيم .والقيمةُ هي " َ
أمر ُمعيَّن التي من ِخل ِلها نُ ِ ّ
يِ ٍ
تلك النوعيَّة أل ّ
َ
أكثر أه ِ ّميَّةا أومنفعةا ،و َمر ُ
غوبا ا به ".وجميعُنا لدينا قِيَم ،سواء
ما إذا كانَ هذا
ُ
األمر أق ّل أو َ
طعنا تحدي َدها أم ال .وبع َد أن يرت َ ِب َ
إست َ َ
يظهر عد ُم
فهناك يُم ِك ُن أن
إثنان في الزواج،
ط
َ
َ
ِ
االنسجام .فال ِق َي ُم لها علقة مثلا
وتشاجرت م َع شريك ِة
لك
َ
نقضي وقتَنا .هل سبقَ َ
بكيف ِ
َ
حيا ِت َك حو َل هذا الموضوع؟
حضارا ٍ
ت عديدة ،يُش ِ ّك ُل المال الطريقة
ف مالَنا؟ في
كيف
أمر آخر تُح ِ ّد ُدهُ قِيَ ُمنا هو
نصر ُ
َ
ِ
َ
ف مالَنا،
س كيفيَّةَ صرفِنا لوق ِتنا .فعندما
التي بها
نصر ُ
ف الوقت .فمالُنا و ُممتَلَكاتُنا تع ِك ُ
نصر ُ
ِ
ِ
ف أيضا ا وقتَنا وحياتَنا .هل سبقَ وواجهتُما مشا ِكل حو َل المال؟ فعندما يتصا َد ُم
نصر ُ
ِ
إنسجامهما.
قياس
ِ
ق المال ،يظ َه ُر نمو َذج دقيق ِل ِ
األزوا ُج أحيانا ا حو َل َكيفيَّ ِة إنفا ِ
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إن كيفيَّةَ تر ِبية األوالد هي من َ
المناطق التي تُع ِبّ ُر عن ال ِق َيم .فين َبغي علي ُكما أن
طقَة أخرى من
ِ
ي نَوع من الثقافَ ِة والتعليم نُري ُد ألوالدِنا؟
تُجيبا معا ا على السؤال" ،ماذا نُري ُد ألطفا ِلنا؟ أ َّ
ِب أوال َدنا؟" عندما يأتي ُك ٌّل من الزو َجين من خلفيَّ ٍة ُمخت َ ِلف ٍة جدا ا عن اآلخر ،فعلى
وكيف نُؤ ّد ُ
َ
ُ
صراع في إجابتِهما على هذه األسئِلة معاا.
سوف
األرجح
يكون بي َن ُهما ِ
َ
فكيف تن ُ
من َ
ظ ُر إلى
طقَةُ اإلنسجام األخيرة التي تُعت َ َب ُر ها َّمةا اليوم هي ما يُس َّمى تعريف الدور.
َ
وكيف تن ُ
بتعريف هذه األدوار،
دور الزوج ِة واأل ُ ّم؟ بينما تقوم
دور الزوجِ واألب؟
ِ
ظ ُر إلى ِ
ِ
َ
نت تستَقيها
أو ُّد أن
سؤالَين :هل تستَقي تعريفاتِ َك من الحضارة أم من َك ِلم ِة الله؟ وإن ُك َ
َ
أسألك ُ
زواج َك وعائِلتِك؟
فكيف تجري األُمور في
الحضارة،
من
ِ
َ
َ
بأن اللهَ خلقَ الزواج ووض َع ُخ َّ
ؤم ُن َّ
طةا لهُ ،فين َبغي أن تكونَ طريقَةُ تعري ِف َك
فإن ُك َ
نت ت ُ ِ
سة على كلم ِة الله .تذ َّكر َّ
أن األساس الذي بدأنا عليه هذه
لألدوار في علقتِ َك الزوجيَّة ُمؤ َّ
س َ
الدراسات عن الزواج والعائِلةُ ،ه َو أن الزواج والعائِلة ُهما قانُ ُ
ون الحياة الذي وض َعهُ اللهُ
عندما خلقَ اإلنسانَ ذكرا ا وأُنثَى .لقد أعطى في َك ِلم ِت ِه ُخ َّ
طةا ِلكيفيَّ ِة عم ِل األزواج والعا ِئلت.
نان َّ
تقتربَا من كلم ِة
أن
فإن ُكنتُما ت ُ ِ
َ
َّس هو كلمةُ الله ال ُمو َحى بها ،علي ُكما أن ِ
الكتاب المقد َ
ؤم ِ
شين عن َّ
قاء
خط ِة الل ِه
لتعريف األدوار .فإذا إتَّفقَ الزو ُج والزو َجةُ على إستِ ِ
ِ
الله ُمف ِت ّ ِ
تعريفا ِتهما لألدوار من ُخ َّ
صةا عظيمةا
لإلنسجام والتلؤُم.
ِ
ط ِة الله ،سيمن ُحهما هذا فُر َ
األدوار ال ِكتابِيَّة
ُ
قضيَّةا أُخرى نُس ِ ّميها
إن قضيَّة تعريف دور الر ُجل والمرأة في الزواجِ اليوم ،ت ُ ُ
ثير ِ
أن مق َ
الناس َّ
طعا ا ِكتا ِبيَّا ا ال يُم ِك ُن تطبيقُهُ بالضرورة اليوم ،بسبب
" ُح َّج ِة الحضارة ".فيقو ُل
ُ
بط ُل
اإلخ ِتلفات الحضاريَّة التي سا َدت في
زمن كتاب ِة الوحي .وهذه اإلخ ِتلفات الحضاريَّة ت ُ ِ
ِ
علّ ُمها كلمةُ الله".
قي َمةَ الحقيقة التي ت ُ ِ
صحيح َّ
ضوء الحضارة،
تفسير على
المقاطع ال ِكتابيَّة التي تحتا ُج إلى
هناك الكثير من
أن
َ
ِ
ِ
ٍ
ُ
حيث يقو ُل بُولُس أنَّهُ في ُكورنثُوس ،إن كانت امرأة تُظ ِه ُر
مثلا في كورنثوس األولى ،99
شعرها بل أن
ص
شعرها أنَّها كانت ُم ِ
ومساا ،فإذا ا على المرأة المسيحيَّة أن ال تقُ َّ
بق ِ ّ
َ
صها ِ
رخيَهُ .وعندما ال تُو َجد هكذا عادة ،فهذا يعنِي َّ
شعرها.
ص
تُ ِ
أن المرأة ُمم ِكن أن تقُ َّ
َ
خرى تُس َّمى "ما فوق الحضاريَّة "،مما يع ِني أنَّها
ولكن ُه َ
ناك ال َكثير من المقاطع ال ِكتا ِبيَّة األ ُ َ
حضارتنا على
س َر
وء الحضارة التي ُك ِت َبت فيها ،علينا أن نُف ِ ّ
ال ين َبغي أن تُف َّ
ض ِ
س َر على َ
َ
س
ع
ضوء كلم ِة الله،
عطيَت كلمةُ الله ل َكي تُؤ ِ ّ
الحضارة َ تُف ِ ّ
س ُر كلمةَ الله .لقد أ ُ ِ
ِ
وليس أن ند َ
َ
س َ
َ
ُ
حيث خلقَ اللهُ
المقاطع هو في تكوين اإلصحاح األول،
حضارة تقوى وعبادة الله .أح ُد هذه
ِ
َ
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كاملة
ُون المرأة .والمرأة لم ت ُكن ِ
عين أو ُمك ِ ّم ٍل للر ُجل .إ َّن الر ُجل لم ي ُكن ِ
المرأة َ ك ُم ٍ
كاملا ِبد ِ
وليس آدميون.
س ِ ّميا آدم
بدون ر ُج ٍل تُك ِ ّملُه.
فصار الر ُج ُل والمرأة ُ ِ
واحدا ا ،و ُ
َ
َ
ِ
كام ٍل.
لست ِس َوى جزء مما ست ُكونهُ.
أنت
َ
َ
دون زو َجتِ َك َ
غير ِ
فأنت إذا ا ُ
ِ
فبِ ِ
وبدون زوجٍ
واح َدة ا
تُك ِ ّم ِلينَهَُ ،
لن معا ا شخصيَّةا ِ
غير ِ
أنت ُ
كاملَة .فاللهُ يجم ُع اإلثنين إلى واحدَ ،فيُش ِ ّك ِ
ي فَوق
تكاملة ،ومعا ا يستطيعان
ُم ِ
إتمام الكثير من األشياء .فاآلن هذا هو تعريف ِكتا ِب ٌّ
َ
لدور الزوج والزوجة.
حضاري (أي غير ُمتأ ِث ّر بالخلفيَّ ِة الحضارية)
ِ
بطرس للزواج
ن ُموذج ُ
ضاري" هو 9بُ ُ
ناك مق َ
بطرس
طرس  .3في اإلصحاح الذي يس ِبقُهُ،
ُه َ
أشار ُ
طع آخر "فوق َح َ
َ
ضالَّة .ث ُ َّم يقول "لكنَّ ُكم رجعتُم اآلن إلى را ِعي
إلى أنَّنا ،قب َل أن نكونَ َم ِسيح ِيّينُ ،كنَّا
ٍ
كغنم َ
نُفُو ِس ُكم وأُسقُ ِفها)65 :6( ".
ثم يبدأ ُ
َّ
لديهن أزواج ال يُطيعونَ الكلمة .فتو َّجهَ إلي ِه َّن بالقول،
للنساء اللواتِي
بإعطاء النصائح
ِ
ِ
خاضعا ٍ
البعض ال ي ُِطيعون الكلمة،
"كذ ِل ُك َّن أيَّتُها النساء ُك َّن
ت ِل ِرجا ِل ُك َّن حتَّى وإن كانَ
ُ
ِ
ُون كلمة .)9 :3( ".وللرجا ِل يقول" ،كذ ِل ُكم أيَّها الرجا ُل ُكونوا
ِ
يُر َبحون بسيرةِ
النساء بِد ِ
عطينَ إيَّا ُه َّن كرامةا
كالوارثات أيضا ا
ب ال ِفطنَة م َع
اإلناء النسائي كاألض َعفُ ،م ِ
ِ
س ِ
ِسا ِكنِين بِ َح َ
ِ
مع ُكم نعمةَ الحياة لكي ال تُعاقَ صلوات ُ ُكم.)7 :3(".
َفس
الكلمةُ ِ
المفتاحيَّةُ هنا هي في األعداد  9و 7وهي" ،كذ ِل ُك َّن وكذل ُكم ".بأيَّ ِة طريقَة ،أي بن ِ
ع المسيح هو راعي نُفُو ِس ُكم
الطريقَة كما رجعتُم إلى يسوع ،را ِعي نُفو ِس ُكم وأُسقُ ِفها ،فيسو َ
سوف ت َ ِجدُونَ َّ
الدائم للزواج هو
أن المثا َل
طرس وبُولُس،
وأُسقُ ِفها .في ِكتابا ِ
ت ُك ٍّل من بُ ُ
َ
َ
المسيح والكنيسة.
بطرس ُهنا إلى المسيح والكنيسة ويسأل األزواج والزوجات" ،هل تُريدُون أن تروا ما
ُشير ُ
ي ُ
هي ُخ َّ
ألدوار الر ُج ِل والمرأة؟ أُن ُ
ظروا إلى الطريقَة التي يرعى بها
طةُ الله الفوق حضاريَّة
ِ
عى المسي ُح الكنيسة .أيَّتُها ال ِنّساء ،هل
الرجال ،أر ُ
المسي ُح الكنيسة .أيُّها ِ ّ
عوا نِسا َء ُكم كما ر َ
بمثا ِل المسيح والكنيسة .فكما يرعا ُك َّن
ور ُك َّن كزوجات؟ تأ َّملُوا ِ
هو َد ُ
ت ُ ِردنَ أن ِ
تعرفنَ ما َ
أزوا ُج ُك َّن كما رعى المسي ُح ال َكنيسة ،علي ُك َّن أن ت ُك َّن كما هي الكنيسةُ للمسيح في علقتِ ُك َّن
أزواج ُك ّن.
م َع
ِ
بطرس هذا المق َ
ص ُد القول" ،أيَّتُها النساء ،ل َي ُكن
طع .لقد كانَ يق ُ
كتب بها ُ
هذه هي الروح التي َ
أزواج ُك َّن .ودعنَ ُهم يُح ِببنُ ُك َّن كما أحبَّ المسي ُح
تحت ِرعاي ِة
أزوا ُج ُك َّن كما المسي ُح ل ُك َّن ،و ُك َّن
َ
ِ
ضوع بالنسب ِة للزوجات – أن ي َدعنَ أزوا َج ُه َّن يرعون ُه َّن كما
الكنيسة ".هذا ما تعني ِه َك ِل َمة ُخ ُ
يرعى المسي ُح الكنيسة.
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ليس
ت
ب ع َد ِم ُرؤ َي ِة هذا النمو َذج في زيجا ِ
الكثير من ال ُم ِ
إن س َب ٍ
ِ
ؤمنينَ اليوم إال ما نَ َدر ،هو َ
غم َّ
َّ
أن هذا ال ُمش ِكلَة مو ُجو َدة .ولك َّن
ضعنَ ِلرعاي ِة
ِ
أن النساء ال ي ُِردنَ أن يخ َ
أزواج ِه َّنُ ،ر َ
برى ِلمثا ِل الزواجِ هذا هي َّ
أن الرجال ال يُريدونَ أن ي ُكونُوا كالمسي َح لزوجا ِت ِهم.
ال ُمش ِكلَةَ ال ُك َ
ورعاي ِة الزوج ِة والعائلة.
ولن يكونوا كهنةَ المنـزل ،ولن يتح َّملوا مسؤوليَّةَ قيادةِ ِ
ن ُمو َذج بُولُس َّ
للزواج
سس  5أن بُولُس يُق ِ ّد ُم َّ
أدوار األزواجِ والزوجات ،تماما ا كما ق َّد َمها
تعريف
خط ِة
ِ
نج ُد في أف ُ
ِ
عض في
سس ،69 :5
"خاضعينَ بع ُ
بطرس في رسالتِه األُولى .يقو ُل بولُس في أف ُ
ض ُكم ِل َب ٍ
ُ
ِ
خوف الله ".الحظوا َّ
ضعوا،
أن بُولُس يدعو ل ُخ ُ
ِ
ضوعٍ ُمتَبا َدل .فعلى األزواجِ أيضا ا أن يخ َ
ؤمنونَ أنَّهُ علي ِهم
غيرهم .عندما يقرأ ُ األزوا ُج ال ُم ِ
ألنَّهم بالطبيعة يُر ّكِزونَ على ذوا ِتهم دونَ ِ
واح ٍد منَّا ينبَغي أن نكون؟" لكي يكونَ
ي ِ
أن ي ُكونُوا ِ
واحداا ،يقضُونَ السنينَ و ُهم يتسا َءلُون ،أ ُّ
عض ِهما البعض .هذا
اإلثنان ِ
واحداا ،و ِل َكي ين َج َح الزواج ،ين َب ِغي أن يخ َ
ض َع الزو ُج والزو َجةُ لبَ ِ
ِ
هو جوه َُر الحُبّ .
ضعنَ ِل ِرجا ِل ُك َّن كما للربّ َّ
رأس المرأةِ كما
.ألن الر ُجل هو
ُ
ث ُ َّم يُتابِ ُع بُولُس" ،أيُّها النساء ،اخ َ
أن المسي َح أيضا ا
َّ
كذلك
ضع الكنيسةُ للمسيح
َ
رأس الكنيسة .وهو ُم ِ
خلّ ُ
ص الجسد .ولكن كما تخ َ
ُ
سس .)64-66 :5
النسا ُء لرجا ِل َّن في ُك ِّل شيء( ".أف ُ
الواضحِ َّ
ُطرس في نصي َحتِ ِه ال ُموحى بها عن الزواج.
من
أن بُولُس يع َم ُل نفس ما ِ
عملَهُ ب ُ
ِ
ت دور
بان تعريفا ِ
ُ
ِمان َن ُمو َذجا ا عن المسيح وال َكنيسة ،و ِكل ُهما يكت ُ ِ
فبطرس وبُولُس يُق ّد ِ
األزواج والزوجاتُ ،مستَخد ِِمينَ المسيح وال َكنيسة كنمو َذ ِجهما .إن ن ُمو َذ َج المسيح والكنيسة
صغرى أو ُروما .إن ُخ َّ
طةَ الزواج هذه قَل َبت موازينَ
ست لهُ أيَّةَ علقة بحضارات آسيا ال ُّ
لي َ
سلَهُ
الفساد والرذيلة رأسا ا على ع ِقب في تِ َ
لك الحضارات .علينا أن نتذ َّكر أن يسوع لم ي ِ
ُعلّم ُر ُ
الثورة في حضاراتِهم.
وتلمي َذهُ بأن يتكيَّفُوا م َع قِيَ ِم ال َحضارات بَل تحدَّا ُهم أن يبُثُّوا ُرو َح
َ
َّ
خارقَةا للطبيعة .وباألكثَر
إن ال ُمه َّمةَ ال ُمعطاة للنساء في نَصي َح ِة بُولُس الزوجيَّة تتطلَّ ُ
ب نعمةا ِ
ب أيضا ا نعمةا خارقةا للطبيعة .فينبَغي علينا ُ
نحن الرجال أن
فال ُمه َّمة ال ُمعطاة للرجال تتطلَّ ُ
نُ ِحبَّ زوجا ِتنا "كما أحبَّ المسي ُح أيضا ا ال َكنيسةَ
بنفس
سهُ ألج ِلها" (عدد ِ .)65
وأسلم نف َ
َ
الطريقة كما أحبَّ المسي ُح الكنيسة ين َبغي على الرجال أن ي ُِحبُّوا زوجا ِتهم وعائِلتِهم .وكما
الله...كاملين( ".متى :5
سهُ من أج ِل ال َكنيسة ،على األزواج أن يكونُوا "مثل
ِ
َب َذ َل المسي ُح نف َ
كتب بُولُس لل ُكولُوس ِيّين َّ
كون المسيح يحيا فينا .فإن
أن رجا َءنا الوحيد ُه َو ُم ِ
 )42لقد َ
عجزَ ة ُ ِ
كانَ المسي ُح حيَّا ا فينا ،فمن ال ُمم ِكن ،ال بل من الطبيعي لنا أن نكونَ كما ُه َو المسيح ،في
محبَّ ِتنا وبذ ِلنا ذوا ِتنا لزوجا ِتناُ ( .كولُوس )67 :9
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أيتُها ال َمرأة ،إن كانَ عن َد ِك زوج أحب ََّك وأحبَّ األوالد تماما ا كما أحبَّ المسي ُح الكنيسة ،فهل
سيكون صعبا ا
يرعاك وأن تدعي ِه ي ُك ُ
ُ
ون ربّ المنـزل ،وأن تدعي ِه يتح َّم ُل
عليك أن تجعليه
ِ
ِ
مسؤوليَّة قيادةِ المنـزل ،إن أحب ََّك كما أحبَّ المسي ُح الكنيسة؟
طريقَ ٍة ما ،عندما تُع َ
ِب َ
ُطرس" ،أيَّتُها
طى المه َّمةُ للنساء ،سيجدنَ
األعذار ِبسهولة .يقو ُل ب ُ
َ
عليك أن تق َب ِلي هذا بوداعة ".هذا ما يتكلَّ ُم
المرأة ،ين َبغي أن ت َ َد ِعي زو َج ِك
يرعاك ويقود ُِك .و ِ
ِ
النساء" ،بالموقِ ِ
ِ
سيرةِ
عنهُ بولُس عندما يقو ُل" ،يُربَحونَ بِ َ
ف القلبي في زين ِة الروحِ الوديعِ
عة .أعت ِق ُد أن
نظر الل ِه
ُ
كثير الثمن .أيَّتُها النساء إخ َ
ضعنَ لرجا ِل ُك َّن ِبودا َ
الهادئ الذي هو في ِ
خارجياا ،ولكنَّ َّ
بطرس
ف
التمر ِد ِ
هن يبقينَ على موقِ ِ
ُّ
داخليَّاا .أما ُ
الكثير من النساء قد يخ َ
َ
ضعنَ ِ
ُ
أمام
ضعنَ ِ
فيقول" ،كل ،بل اخ َ
داخليا ا بوداعة ِ
وصدق .و ُك َّن صامتات .فقط أسلُكنَ في الكلمة َ
تقف المرأة ُ
أزواج ُك َّن .وإن كانَ ُه َ
ناك ما يُش ِ ّج ُع الر ُجل على الوقُ ِ
وف في مكانِ ِه ،هو عندما ُ
ِ
في مكا ِنها".
ُطرس يُو ِ ّجهُ هذه الكلمات للزوجات اللواتي أزوا ُج ُه َّن ال يُطيعُونَ ال َك ِلمة .قد يعني
تذ َّكر أن ب ُ
ؤمنين .أو قد يعني هذا َّ
هذا َّ
سوا بالنسبَ ِة
أن أزوا َج ُه َّن ُم ِ
غير ُم ِ
ؤمنُون ولكنَّ ُهم لي ُ
أن أزوا َج ُه َّن ُ
ب
لزوجا ِتهم كما ُه َو المسي ُح للكنيسة .ف ُه َ
ناك مكان ِل ُك ٍّل من الر ُج ِل والمرأةِ في الزواج بحس ِ
ُطرس يُو ِ ّجهُ هذه ال َك ِلمات َّ
للزوجات اللواتي ال
بطرس ،وبُولُس .علينا أن نتذ َّك َر أن ب ُ
يسوعُ ،
يقف أزوا ُج ُه َّن في المكان ال ُمعيَّن ل ُهم.
ُ
باإلختِصار
َّ
ُطرس لهؤالء النساء هو أن ال يدفعنَ أزوا َج ُه َّن بالقُ َّو ِة ألخ ِذ أما ِك ِنهم،
إن َجوهَر ما يقولُهُ ب ُ
سوف ي ِقفُونَ في أما ِكنهم
وأن ال ي ِعظ َن ُه َّن أو يس َحب َن ُه َّن سحبا ا ِل َي ِقفُوا في أما ِك ِنهم .فبنع َم ِة الله،
َ
أزواج َّ
الصحيحة .و ُه َو ال يقو ُل لهؤالء الزوجات َّ
أن نصيحتَهُ
هن
سوف تقو ُد دائما ا إلى تجديد
ِ
َ
َّ
سوف ي ُح ُّل ُمش ِكلَتَ ُه َّن ،فهذا الشيء هو
ولكن نصيحتَهُ هي أنَّهُ إن كانَ شيء
وتغييرهم.
َ
ِمثالُ ُه َّن الذي يتحدَّى أزوا َج ُه َّن لي ِقفُوا في موقِ ِعهم الصحيح.

32

info@arabicbible.com

All rights reserved © 2008-2018

P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل

www.arabicbible.com

الفص ُل السادِس
را ِب ُ
ط ال ُحب
أساس الوحدة التي َّ
خط َ
ط لها اللهُ َّ
للزوجِ والزوجة .اإل ِت ّصا ُل هو
ي هو
ُ
البُع ُد الروح َّ
صونا وح َدتَ ُهما .واإلن ِسجا ُم أو التلؤُم هو
أداة من ِخل ِلها يستطي ُع
الزوجان أن يُغ ِذّيا ويَ ُ
ِ
حرك الديناميكي العظيم للوحدة التي َّ
خط َ
ُ
ط لها اللهُ ،عندما
ب
ُرهان وح َد ِتهما .الحُبُّ هو ال ُم ِ ّ
واحداا.
أعلَنَ أن يُص ِب َح
هذان اإلثنان ِ
ِ
يطر َحهُ األشخاص الذين يستَع ُّدونَ للزواج على أنفُ ِسهم" :عندما تقوالن
ُه َ
ناك ُ
سؤال ج ِيّد أن َ
الشخص
لديك حاجة وأن
ان ِب َهذا؟ هل تع ِني أن
َ
ِ
واح ُد ُكما لآلخر أُحب ُِّك أو أُحب َُّك ،ماذا تق ُ
َ
ص َد ِ
الن" ،أ ُ ِحب ُِّك أو
ٍ
شخص آخر سبقَ والتقيتَه؟ عندما ُ
اآلخر يُل ِبّي هذه الحاجة َ
أكثر من أ ّ
يِ
تقو ِ
ليس ل ُكما
أ ُ ِحب َُّك "،فهل تع ِنيان" ،أحتا ُج ِك أو أحتا ُج َك؟" إن كانَ هذا هو َمف ُهو ُم ُكما للحُبّ ِ ،فَ َ
ُوجهة النظر ال ِكتابيَّة لمعنى كلمة "حُبّ أو محبَّة".
خير َك هو ُمه ٌّم لي تماما ا
دانَّ :
عندما
تقوالن" ،أنا أُحب ُِّك أو أُحب َُّك ،هل تق ُ
خير ِك أو َ
أن َ
ص ِ
ِ
ليس تعريفا ا ِكتا ِبيَّا ا للمحبَّة ال ُمتش ِبّهة بالمسيح.
كخيري؟" هذا تعريف أفضل ،ولكنَّهُ َ
ال ُمش ِكلة األكبر في الزواج هي األنانيَّة .وبال َعكسَّ ،
حرك أو الدافِع األقوى في الزواج
فإن ال ُم ِ ّ
وسط الدائِرة ،والتفكير في
درة على وضعِ اآلخر في
ِ
هو عدم األنانيَّة ،اإلهتمام بالغَير ،القُ َ
سوف ترون َّ
أن المحبَّة
ي للحُبّ ،
ت اآلخر .عن َدما تَكت َ ِشفُونَ
طريق ِة س ِ ّد حاجا ِ
َ
َ
التعريف ال ِكتا ِب َّ
ال ُمتش ِبّهة بالمسيح هي أع َ
َّ
الزواج،ألن محبَّةَ المسيح تُم ِ ّكنُنا حقَّا ا من
حركٍ ديناميكي في
ظ ُم ُم ِ ّ
غير أنانِ ِيّين.
أن نكونَ
َ
لرسل )35 :61لقد شاهدتُ
قا َل يسوعُ" ،مغبُوط هو ال َعطا ُء أكثر من األخذ( ".أعمال ا ُّ
ضل عندما ُ
زيجا ٍ
الناس ألنَّهم
يتزو ُج
ط ِبّقَ هذا المبدأ .غا ِلبا ا ما
ُ
نحو األف َ
َّ
ت تغيَّرت جذريَّا ا َ
ُريدان
صول عليه .ولكن إن كانا ِكل ُهما ي
يُريدُونَ أن يأ ُخذُوا من اآلخر ُك َّل ما
ِ
يستطيعون ال ُح ُ
ِ
ي ِ شيء .ولكن األ ُ ُمور تتغي َُّر بشك ٍل
ضان العطاء ،فلن يحص َل أحد من ُهما على أ ّ
األخ َذ ويرفُ ِ
أكثر من األخذ".
كان أنَّهُ "مغبُوط هو ال َعطا ُء ُ
ي عندما ي ِ
جذر ّ
ُدر ِ
نجبْ أوالداا .فكما َّ
أن الدعوة َ للزواج ينبَ ِغي
إن لم تتعلَّم
كيف تض ُع اآلخَرين في الوسط ،ال ت ُ ِ
َ
كذلك ينبَغي على األزواجِ األت ِقياء أن ال يُنجبوا األوالد
أن تكونَ مبنيَّةا على اإلرشا ِد اإللهي،
َ
إنجاب األوالد ُه َو أكث َ ُر
زواجهم وفي العالم .إن
ب األوال ِد في
إلى أن يقو َدهم الربُّ إلى إنجا ِ
ِ
َ
فخلل تربي ِتهما ألوال َدهما ل ُم َّد ِة عشرين أو خمس
أمر غير أناني يُم ِك ُن
لزوجين أن يعملهِ .
ٍ
ِ
ي ِ ُمقابِل .فإن كانا أهلا صا ِلحين،
ُعطيا،
ُعطيا وي ِ
ُعطيا وي ِ
وعشرينَ سنةا ،عليهما أن ي ِ
بدون أ ّ
ِ
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يتركُ أوالدُهما المنـزل،
ضحُّونَ
عندما ُ
دورهم ،ويُ َ
يتزو ُج هؤال ُء األوالد وي ِ
َّ
ُنجبُونَ ِب ِ
ب الكثير من ع َدم األنانيَّة.
ألوالدِهم .إن هذا يتطلَّ ُ
ؤم ُن بِ ُخ َّ
واحد من األجيال النا ِدرة اليوم .لقد بار َكني اللهُ بأ ُ ٍ ّم تقيَّ ٍة كانت ت ُ ِ
أنا ِ
ط ِة الل ِه للزواجِ
ذات يوم ،لو أنَّها كانت ستبدأ ُ حياتَها من جديد،
والعائِلة .كانَ أل ُ ِ ّمي أح َد
عشر ولدا ا فسألتُها َ
َ
نج َبنا ُ
قر ُر
نحن أوال َدها جميعاا؟ فقالت" ،نعم ،ولكن قب َل أن أفع َل هذا ،أ ُ ِ ّ
هل كانت ستق َب ُل أن ت ُ ِ
األمر غريبااَّ ،
أن أ ُ ِ ّمي لم ت ُك ْن لها أيَّة حياة
لك
يبدو َ
ي أية حياة خا َّ
ُ
أنَّهُ لن يكونَ لد َّ
صة ".قد َ
صة.
خا َّ
القرن الحادِي وال ِعشرين عند األجيا ِل الشابَّةُ ،ه َو حقُّهم بأن يعيشوا
أح ُد ال ُمسلَّ َمات في
ِ
ساء من فِكرة كو ِن َّ
هن يُك ِ ّملنَ الر ُجل .ويُص َد ُم الرجا ُل ب ِفكرة
حياتَهمِ .لهذا تُص َد ُم
الكثير من ال ِنّ ِ
ُ
سه ُ
س ُهم من أج ِل ِه َّن كما أحبَّ المسي ُح الكنيسةَ وبذ َل نف َ
أنَّهُ عليهم أن ي ُِحبُّوا نِسا َء ُهم ويبذُلُوا نُفُو َ
نفس الوقت أن تبذُ َل حيات َ َك لزو َجتِ َك
فكيف بإمكانِ َك أن
من أج ِلها.
تعيش حياتَ َك ِلنَف ِس َك ،وفي ِ
َ
َ
الجواب هو أنَّ َك لن تستطي َع أن تعم َل هذا.
وعا ِئل ِتك؟
ُ
صها( ".متى  )46 :67أن
سهُ فل يستطي ُع أن ي ِ
ص آخرين ،وأما نف ُ
عن المسيح" ،خلَّ َ
ُخلّ َ
قِي َل ِ
عليك أن تُض ِ ّحي ِبحيا ِت َك من أج ِل الذينَ ي ُِحبُّون ََك .لقد أحبَّت أ ُ ِ ّمي
ت ُ ِحبَّ بمحبَّ ِة المسيح،
َ
زو َجها وأوال َدها ِبمحبَّ ِة المسيحِ .لهذا لم ي ُكن لها حياة شخصيَّة لتَعيشَها .ولكنَّها كانَ سعي َدةا.
زوجيَّةا َ
ولقد عاشَت حياة ا
تاب
ي ِكتا ٍ
طويلَةا ،ولم تقرأْ َّ
ِ
ب عن الزواج .بل قرأت ال ِك َ
مرة ا أ َّ
ديناميكيَّةَ
ب
شفَت
ال ُمقدَّس ب ُك ِّل بساطة .وكانت زَ و َجةا وأ َّما ا سعي َدةا ،ألنَّها إكت َ َ
ِ
زواجها في الكتا ِ
ِ
المقدَّس.
إن أ ُ
سلوب الحُبّ الذي إختارتهُ
ض
ض م َع مو ِقف األنانيَّة في هذا الجيل .وهذا
يتعار ُ
يتعار ُ
َ
َ
َ
ُ
سهُ من أج ِل أحبَّائِه"
"ليس ألح ٍد حُبٌّ أعظ ُم من هذا أن يض َع
مع قو ِل يسوع،
اإلنسان نف َ
َ
َّ
سه ُ
(يوحنا  .)93 :95أو تعليم يسوع،
"فإن من أرا َد أن ي ِ
سهُ يُه ِل ُكها .ومن يُه ِلك نف َ
ص نف َ
ُخلّ َ
سلين الذي إستُش ِه َد من أج ِل إيمانِه،
من أج ِلي فهذا ي ِ
ُخلّ ُ
صها( ".لُوقا َ )64 :1
كتب أح ُد ال ُمر َ
س َرهُ أبداا ".فأن
" َحكيم هو الذي يبذُ َل ما ال يستطي ُع اإلحتِفاظ ب ِه ،ل َكي يربَ َح ما ال يُم ِك ُن أن يخ َ
الزوجيَّان ُك ٌّل ِبحياتِ ِه من أج ِل اآلخر ،أو اآلخرين ،هو أع َ
ظ ُم حُبّ ٍ ُهنا.
ي الشري َكان
ِ
يُض ِ ّح َ
ين ُج ِمعا معا ا في الزواج
هذا هو نوعُ ال ُحب الذي نراهُ في
ِ
تعريف ِ
دور الر ُجل والمرأة الل َذ ِ
كما ُخ ِ ّ
ط َ
ب المقدَّس.
ط لهُ في الكتا ِ
دينامي ِكيَّة ال ِوح َدة في الزواج .باإلخ ِتصار :إن العلقَة الروحيَّة التي يتمت َّ ُع بها
أنا أُس ِ ّمي هذا
ِ
أساس ال ِوح َدة .واال ِت ّصا ُل هو األداة ُ التي ت ُ ِ ّ
عز ُز
الشريكان م َع المسيح فرديَّا ا و ِكل ُهما معا ا هي
ُ
ِ
ُ
حركُ ال ِوح َدة َ.
ال ِوح َدة .واالنسجا ُم أو التلؤُم هو ب
ُرهان ال ِوح َدة .والحُبُّ هو الد ِ
ِيناميكيَّة التي ت ُ ِ ّ
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ب؟
ما ُه َو ال ُح ُّ
عبر السنين" ،ماذا تعني عندما تقو ُل ِلزو َج ِت َك أنَّ َك تُحبُّها؟" وتع َّجبتُ كم
لقد سألتُ األزوا َج َ
تفسير
در ِتهم على
يتعث َّ ُر الرجا ُل ويتلعثَمونَ في إيجا ِد الكلمات ال ُمنا ِسبَة ،أو في ِ
عدم قُ َ
ِ
ُ
ف
ب ونُري ُد أن
مفهومهم للحبّ  .الحقيقَةُ هي أنَّنا عندما
نكون في مرحل ِة الشبا ِ
نعر ُ
َّ
نتزوج ،ال ِ
عن ال ُحب .فعندما يقو ُل الشابُّ ل َعرو ِس ِه "أ ُ ِحب ُِّك "،لربَّما هو يع ِني" ،أ ُ ِحبُّ نف ِسي
َ
األمر األو َل ِ
صدُه الر ُجل عندما يقو ُل ِلعرو ِس ِه أنَّهُ ي ُِحبُّها ،فهذا
وأُريد ُِك ".ولكن إن كانَ هذا هو ُك ّل ما يق ُ
ون خاليا ا من األمان للزوجةَّ ،
سي ُك ُ
يجد من يُلَ ِبّي حا َجتَهُ تِلك بشك ٍل أفضل ِمن
ألن الرج َل قد ِ
زو َجتِه.
ب المقدَّس
إصحا ُ
ح الزواج في الكتا ِ
شار َك مع ُكم ما أ َ ُ
ظنُّهُ
أعظم تعريفٍ مكتُوب عن محبَّ ِة الل ِه والمسيح .نج ُدهُ في
أو ُّد أن أ ُ ِ
َ
9كورنثوس  ،93وهو مق َ
ضوعُ األساسي
طع لربَّما مألوف لديكم .لم ت ُك ِن المحبَّةُ هي المو ُ
كتب لل ُكورنثُوس ِيّين هذه الكلمات ال ُموحى بها .بل كانَ يتكلَّ ُم عن الموا ِهب
عن َد بُولُس عندما َ
كتب هذا
المواهب الروحيَّة ويض َعها في
ُوض َح
إطارها الصحيحَ ،
َ
الروحيَّة .ولكي ي ِ
ِ
عن المحبَّة.
اإلصحاح ال ُمو َحى ب ِه ِ
قارنة (أعداد )3-1
ال َمحبَّةُ ال ُم َ
يط ُّن أو
"إن ُكنتُ أتكلَّ ُم بأل ِسنَ ِة الناس والملئكة ولكن
صرتُ نُحاسا ا ِ
لسيس لي محبَّة فقد ِ
َ
صنجا ا يَ ِر ّن .وإن كانت لي نُب َُّوة وأعلَ ُم جمي َع األسرار و ُك َّل ِع ٍلم وإن كانَ لي ُك ُّل اإليمان
َ
سلَّمتُ
حتَّى أنقُ َل ِ
ليس لي محبَّة فَلستُ شيئاا .وإن أط َعمتُ ُك َّل أموالي وإن َ
الجبا َل ولكن َ
ليس لي محبَّة فل أنت َ ِف ُع شيئاا".
َجسدي حتَّى أحت َ ِرق ولكن َ
في األعداد الثلثة األولى من هذا اإلصحاح الرائِع ،يقو ُل بُولُس َّ
س لها بديل،
أن المحبَّةَ لي َ
ي ِ شيءٍ أم ِل ُكهُ أو أكونُهُ أو سأكونُه أو أعملُهُ
وليس لها َمثيل .يقو ُل ما معناهُ أنَّهُ "ال يُم ِك ُن أل ّ
َ
حضار ِة
هر الذين كانُوا يعيشونَ في
َ
أن ي ُح َّل مح َّل المحبَّة في حيا ِتي ".في أي َِّام بُولُس ،إشت َ َ
شغَ ِفهم بال ُخطابَ ِة البليغة وبتَشدِيدِهم على الفكر والفلسفة .ولقد كان
ُكورنثُوس اليونانيَّة ب َ
صةا التكلُّم بأل ِسنة.
ب الروحيَّة ،خا َّ
المسيحيُّونَ األوائل في ُكورنثُوس كثيرو اإلهتمام بالموا ِه ِ
ُقار ُن بُولُس بينَ المحبَّ ِة والفصاحة ،أو أل ِسنة النَّاس وال َمل ِئكة ،و ُك َّل علم ،ل َكي يُعطي
ِلهذا ي ِ
ليس لها َبديل وال مثيل.
األولويَّة للمحبَّة التي َ
كتب عنها ،والتي َ
ث ُ َّم يتكلَّ ُم عن مو ِهبَ ِة النب َُّوة ،التي يقو ُل عنها فيما بعد أنَّها كانت أعظم الموا ِهب الروحيَّة.
ُقار ُن المحبَّةَ باإليمان ،ويخت ُ ُم اإلصحا َح بالقَول أن اإليمان هو
(ُ 9كورنثُوس  )9 :94ث ُ َّم ي ِ
واحد من أعظم ال ِق َيم األبديَّة الثلث .وكما عرف أع َ
س ٍل في الكنيسة على اإلطلق،
ِ
ظ ُم ُمر َ
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ُ
بدون
ب قائلا أنَّهُ إن كانَ لنا إيمان
دركُ كم كانَ
غم َ
ذلك يكت ُ ُ
نُ ِ
ِ
اإليمان ُم ِه َّما ا بالنس َب ِة لبُولُسُ .ر َ
ُقار ُن بُولُس المحبَّةَ بهذه ال ِق َيم ال ُمعت َ َبرة في ُكورنثُوس ،يستن ِت ُج
محبَّة ،فلسنا شيئاا .بينما ي ِ
بالقَول" ،ال شي َء من ُك ِّل هذه المواهب ُمم ِكن أن ي ُح َّل مكان المحبة في حياتِ َك ،بسبب ما
هي المحبَّة".
فارقة (أعداد )13-8
ال َمحبَّةُ ال ُم َ
"المحبَّةُ ال تسقُ ُ
ستنتَهي وال ِعل ُم فسيُب َ
ط أبداا .وأ َّما النُّب َُّواتُ فستُب َ
طل .ألنَّنا
طل واألل ِسنة فَ َ
بعض ال ِعلم ونتنبَّأ ُ
الكام ُل فحينئ ٍذ يُب َ
ط ُل ما ُه َو َبعض .لما
بعض التنبُّؤ .ولكن متى جا َء
نعلَ ُم
ِ
َ
َ
ُكنتُ ِطفلا َك ِطف ٍل ُكنتُ أتكلَّ ُم و َك ِطف ٍل ُكنتُ أف َ
صرتُ ر ُجلا،
ط ُن
ِ
وكطف ٍل ُكنتُ أفت َ ِكر .ولكن ل َّما ِ
طلتُ ما للطفل .فإنَّنا نن ُ
أب َ
ف
أعر ُ
ظ ُر اآلنَ في ِمرآةٍ ،في لُ ٍ
غز ،لَ ِكن حينئ ٍذ َوجها ا ِل َوجهٍ .اآلن ِ
ُ
ع ِرفت .أ َّما اآلن فيَثبُتُ
والرجا ُء وال َمحبَّة،
المعرفة لكن حينئ ٍذ
بعض
ف كما ُ
اإليمان َّ
سأعر ُ
َ
ِ
ِ
ولكن أع َ
ّ
ظ َم ُه َّن المحبَّة".
هذه الثلثَة
قارنا ِت ِه للمحبَّة عندما يقو ُل َّ
مور
أن ُه َ
في نهاي ِة هذا اإلصحاح ،يُل ِ ّخ ُ
ناك ثلثةُ أ ُ ٍ
ص بُولُس ُم َ
أن أع َ
تب َقى ،ألنَّها قِيَم أبديَّة :الرجاء ،اإليمان ،والمحبَّة .ولكنَّهُ يستنتِ ُج َّ
ظ َم هذه ال ِقيَم األبديَّة
أن شيئا ا صا ِلحا ا
هي المحبَّة .الرجا ُء ُه َو من ال ِقيَم الباقِيَة ألنَّهُ يُؤ ّدِي إلى اإليمان .فرجاؤُنا َّ
سيحد ُ
سدا ا عندما يقودُنا إلى اإليمان( .عبران ِيّين )9 :99
ُث لنا،
سوف يُص ِب ُح يوما ا ما ُمج َّ
َ
ُ
شف المحبَّة،
واإليمان هو ِ
واحد من ال ِقيَم الباقِية ألنَّهُ يقودُنا إلى الله .ولكن عندما نكت َ ُ
ليس لها بديل وال مثيلَّ .
ألن اللهَ محبَّة (9يُوحنَّا )92 :4
سنكت َ ِشف الله .لهذا المحبَّةُ َ
المحبَّةُ ال ُم َعنقَدَة (أعداد )7-4
سد .المحبَّةُ ال تتفاخ َُر وال تنت َ ِفخ وال تُق ِبّح وال
المحبَّةُ تتأنَّى وتَرفُق .المحبَّةُ ال تح ُ
ب ما ِلنف ِسها وال تحتَ ّد وال ت ُ
تفر ُح بال َحق .وتَحتَ ِم ُل ُك َّل
تطلُ ُ
تفر ُح باإلثم بل َ
ظ ُّن السوء .وال َ
شيءٍ وتُص ّد ُ
ِق ُك َّل شَيءٍ وتَر ُجو ُك َّل شيءٍ وتَصبِ ُر على ُك ِّل شيء".
يقو ُل  Henry Drummondفي كتا ِبه التفسيري التأ ُّملي "أع َ
ظ ُم شيءٍ في الدُّنيا" ،أنَّهُ في
فكر الرسول بُولُس ال ُمو َحى،
األعداد  ،7-4يُع ِبّ ُر الرو ُح القُدُس عن
ِ
مفهوم المحبَّة من ِخل ِل ِ
خمس عشرة َ فضيلةا ُمس َّماة في هذه
ناك
ويخر ُج من الجه ِة الثا ِنية َكعُنقُو ٍد من الفضائلُ .ه َ
ُ
َ
ُ
جوهر
ستكون تتأ َّم ُل في
لت في هذه الفضائل،
سة من 9كورنثوس  .93وإن تأ َّم َ
األعداد الخَم َ
ِ
ف
ال ُحب اإللهي ،وتض ُع الحُبَّ أو المحبَّةَ أو الطبيعة اإللهيَّة
َ
نعر ُ
تحت ِمج َهر التح ِليل ،ألنَّنا ِ
َّ
أن اللهَ محبَّة9( .يوحنَّا )92 :3
ف الله أو المحبَّة التي هي الله .يُخ ِب ُرنا بُولُس ،بحكم ٍة عظيمة
ب ِجدا ا أن نُ ِ ّ
من الصع ِ
عر َ
لديك
كيف
وبإرشا ِد الروح القُدُس،
ف المحبَّةُ اإلل ِهيَّة .فهو يقول ما معناهُ" ،إن كانَ
َ
َّ
تتصر ُ
َ
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ب عنها ،فبهذ ِه الطريقة ين َبغي أن تتعا َم َل م َع الناس الذي تلتقيهم في
هذه المحبّة التي أكت ُ ُ
ى بها من الله ،يُخ ِب ُرنا بُولُس َّ
أن هذا النوع من المحبَّة هو
حيا ِت َك ".وفي ِرسال ٍة أُخرى ُمو َح ا
ُ
كون الروح القُدُس يحيا فينا( .غلطية  )66 :5في هذه األعداد األربَعة في
ُرهان
ثمر وب
ُ
ِ
الروحي.
ض ُع بُولُس هذه المحبَّة
َ
تحت ِ
المج َه ِر ُّ
قَل ِ
ب إصحاحِ المحبَّ ِة هذا ،ي َ
حلّ ُل هذه الفضائل الخمسةَ عشر التي تُش ِ ّك ُل ال ُحب أو
سوف أض ُع أما َم ُكم هذا التح ّدِي .بينما نُ ِ
َ
ب من قُدرة َ
زوج ِك أو باألوالد .ال تُف ِ ّك ْر ِبنَف ِسك .أنا أتع َّج ُ
المحبَّة اإللهيَّة ،ف ِ ّكر ِبزو َجتِ َك أو بِ ِ
ب األُمور رأسا ا على ع ِقب ،فيقولون" ،بهذه الطريقَة ينبَغي أن أكونَ
الناس العجيبة على قل ِ
محبُوبا ا من ِق َب ِل زو َجتي أو زوجي ".ولكن ما يقولُهُ بُولُس هو" ،بهذ ِه الطريقَة ين َبغي أن
أ ُ ِحبَّ اآلخرين".
صلتُها
منذُ ع َّدةِ سنوات ،عندما كانت إبنتُنا ال ُكبرى ال تزا ُل في الثانِية من ُ
مرها ،بع َد أن أو َ
ع ِ
ب ماذا يحد ُ
ُث .دخلت اب َنتِي،
إلى حضانَ ِة الكنيسة َ
ذات يوم ،اختبأتُ جانبا ا وصرتُ أُراقِ ُ
عت إبنَتي الخشخيشةَ من
ورأت ِطفلا صغيرا ا ِب َي ِد ِه خشخيشة
ُ
يلعب بها األطفا ُل عادةا .فإنت َزَ َ
الواضح
فأعطنِي هذه ".من
شار َك ما لنا م َع اآلخرين.
ِ
ِ
ي ِد الطف ِل وقالت لهُ" ،قا َل يسوع أن نُ ِ
أن ابنَتي لم تفه ْم معنى المحبَّة التي تكلَّ َم عنها بُولُس في هذا المق َ
َّ
طع ُ .
نحن البا ِلغين نف َع ُل هذا
عاملُني زو َجتي بهذه
س هذا المقطع عن ال ُحب ،نتسا َءل" ،لماذا ال ت ُ ِ
األمر ِبعينِه .فعندما ُ
ندر ُ
الطريقة؟" فكلَّما تن ُ
كيف ين َبغي أن تُحب ََّك زوجت ُ َك ،بل
ظ ُر إلى فضائِ ِل الحُبّ ِ هذ ِه ،ال تُف ِ ّك ُر
َ
عونَا نن ُ
واح َدةٍ من هذه
س َك هل َ
ظ ُر إلى ُك ِّل ِ
أنت تُحبُّها بهذه الطريقة؟ واآلن َد ُ
اسأل نف َ
الفضائِل على ِح َدة:
ي أنَّها رحيمة وال تنت ِق ُم لنَف ِسها ،وال
المحبَّةَ "تتأنَّى وترفُق" .تعني الكلمةُ في األصل اليونان ُّ
ب ِب ُحقو ِقها ،حتَّى ول توفَّ َرت لها الفُرصة لذلك.
تُطا ِل ُ
ُشير إلى
"المحبَّةُ ال تح ُ
سدُ" .ال َك ِلمة التي يستخ ِد ُمها بُولُس ُهنا ُمرادِفة لكلمة " َكريمة ".هذا ي ُ
أنت ُملت َ ِزم
االلتزام غير األناني من واح ٍد تجاه اآلخر .إنَّها نوع من الغَيريَّة ال ُمقدَّسة .فهل َ
الشريك اآلخر ،وبأن تُعطيَ ِه من وقتِ َك وطاقَتِ َك وأي شيءٍ آخر يُم ِكن أن
ِ
بِسلم ِة وسعادةِ
يكونَ َمطلُوبا ا
سد" في اللغ ِة
ِ
إلرضاء حا َج ِة شَري َك ِة حياتِك؟ هذا ما تعني ِه عبارة ُ "المحبَّةُ ال تح ُ
األصليَّة.
ب اآلخرين بها ،وليست ُمتب ِ ّج َحةا
"المحبَّةُ ال تتفاخَر وال تنتَ ِفخ".
فليس لها حاجة إلثار ِة إعجا ِ
َ
نقيض ال ِكبرياء.
وليست ُمستَكبِ َرة أو ُم َّد ِعية ،بل هي
تواضعة،
ألنَّها في
َ
ُ
جوهرها ُم ِ
ِ
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بُعدا المحبَّة اإللهيَّة
خار ِجياا ،المحبَّةُ
ف هكذا ألنَّها هي
ي
ِ
َّ
تتصر ُ
ُك ُّل هذه الفَ َ
وداخليِ .
ضا ِئل لها بُعدان ،خارج ٌّ
فخارجياا ،المحبَّةُ ال تُسي ُء
داخليَّاا .هذا ما نراهُ في العدد  :5المحبَّة ال "تُق ِبّح".
هكذا ِ
ِ
ب ما ِلنَف ِسها وال تحتَدّ ".أي ال يُم ِك ُن
التصرف ،بل
ف ِبلياقة وتهذيب .والمحبَّةُ "ال تطلُ ُ
َّ
ُّ
تتصر ُ
صاح َبها،
ب
تزعزعة
غير ُم
تقلّبة .فل تسم ُح َ
ِ
وغير ُم ِ
إثارة ُ غضبها ِب ُ
ُ
سهولة .هي ُ
غض َ
لك بأن ت ُ ِ
ِ
ألن هكذا شخص ال يب َح ُ
خارجي عن حقيق ٍة داخليَّةَّ ،
ث عن
حزنَه .فهذا هو تعبير ِ
وال أن ت ُ ِ
ُ
صا ِل ِحه الشخصي ،وال يتآكلُهُ
اإلشفاق على الذات أو االنهماكُ بالذات.
أن المحبَّة تجع ُل اإلنسانَ ال يحف ُ
ظ ِس ِجلا
تظن السوء" .هذا يعني َّ
ُّ
بأخطاء
والمحبَّةُ "ال
ِ
كلم آخر ،يُصبِ ُح لدى اإلنسان ذا ِكرة ا ُمقدَّسة .هل تُم ِسكُ سجلت بِأخطاء زو َجتِ َك
اآلخرينِ .ب ٍ
كون هذا
سبب
نت تفعَلُ ،أعت ِق ُد أن هذا ال يأتي من محبة المسيح في قلبِ َك.
أو زو َج ِك؟ إن ُك َ
ُ
ِ
ال ُحب ال يحف ُ
داخليا ا ال يفر ُح باإلثم ،مما
خارجيا ا سجلت أخطاء الشريك اآلخر هو أنَّهُ ِ
ظ ِ
َ
حدث وف ِش َل الشريكُ اآلخر،
الشريك اآلخر المحبوب .وإذا
بأخطاء وفش ِل
يعني أنهُ ال يفر ُح
ِ
ِ
الشريك
س ِت ّ ُر عن خطأ
ِ
خارجياا .وهو يفر ُح ِ
ِ
يتألَّ ُم ال ُم ِحبُّ ويُ َ
الشريك اآلخر ِ
داخليا ا بِنجاحِ
ُّ
عبارة "المحبَّةُ تفر ُح بالحق" .أن نفر َح عندما يسو ُد
اآلخر .هذا ما تعني ِه
الحق في حياةِ
َ
الشريك اآلخر هو تعبير عن محبَّ ِة ال َمسيح.
ويقو ُل العد ُد السابِع أن المحبَّةَ"تحت َ ِم ُل ُك َّل شيء ،وت ُص ّد ُ
ِق ُك َّل شيء ،وترجو ُك َّل شيء،
وتصبِ ُر على ُك ِّل شيء ".فعن َدما يسقُ ُ
ضوعُ ُح ِبّنا ،أي الشريكُ اآلخر ،يُس ِت ّ ُر علي ِه
ط َمو ُ
عبارة "تحت َ ِم ُل ُك َّل شيء ".المحبَّةُ هي أن يكونَ ل َدينا اإليمان والثقة
الحبيب .هذا ما تعني ِه
ُ
َ
الخير لآلخرين.
الكثير من
ضوعِ الحُبّ  .وهذا يُؤ ّدِي
در ِة وطاق ِة
الشريك اآلخر مو ُ
ِ
َ
بق ُ َ
ِ
ي راعي كنيسة
عندما ُكنتُ شابا ا يافِعا ا وال أتمت َّ ُع إال بالقلي ِل من الطاقَ ِة الهزيلَ ِة ،كانَ لد َّ
ُعاملُني بهذه الطريقة مما أفا َدني كثيراا .وكانَ عادة ا يقولُ" ،أنا ُ
أثق بكما ِلك ".وبالطبعِ أنا لم
ي ِ
كاملا ،فأن ترى شخصا ا يقو ُل أنَّهُ ُ
يثق ِبكما ِلك ،اعتقدتُ أنُّهُ يمزح ،ولكنَّهُ كانَ جا َّدا ا.
أُصبح ِ
لقد وثقَ بي بالفعل .لقد "صدَّقَ ُك َّل شَيء".
وبما َّ
أن المحبَّةَ ل َديها اإليمان لترى قدرة َ وطاقةَ الشريك اآلخر ،فهي تر ُجو ُك َّل شيء ،مما
إلتمام ما تراهُ في
وتنتظر
تنتظ ُر ِبفَ َرحٍ إتما َم ما تراهُ وتثِ ُق به .وعندها ،بينما تثِ ُق
يعنِي ِ
ُ
ِ
الشريك اآلخر" ،تحت َ ِم ُل ُك َّل شيء ".يعني هذا باألص ِل اليوناني أنَّها
ضوعِ ال ُحب ،أي في
مو ُ
ِ
خارجيَّااَّ ،
داخليَّا ا هذ ِه الثقة
ألن ال ُم ِحبَّ لدي ِه ِ
تُثابِ ُر بالثق ِة واالنتظارُ .ك ُّل هذا ُمعبَّر عنهُ ِ
درةِ المسيح أن يع َملَهُ مع
ست ب َمو ُ
ال ُمقدَّسة .هذه ال ِث ّقة هي لَي َ
مقدار ما ِهي بقُ َ
ضوعِ ال ُحبِ ،ب ِ
ضوعِ ال ُحب أو المحبُوب.
ومن ِخل ِل َمو ُ
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ش ُل أو نسقُ ُ
أن المحبَّةَ "ال تسقُ ُ
وأخيراا ،يُؤ ِ ّك ُد لنا بُولُس َّ
ط أبداا" (عدد ُ .)2
ط في المحبَّة،
نحن نف َ
ولكن المحبَّةَ ال تسق ُ
داخليَّا ا َّ
َّ
نحو مو ُ
ف ِ
ضوعِ الحُبّ ِ
يعر ُ
ط أبداا .وال ُم ِحبُّ ِ
أن المحبَّةَ التي يكنُّها َ
لن تسقُ َ
الشريك اآلخر .بِكلما ٍ
ت
ضوعِ الحُبّ ِ أو
ط أبدا ا ولن تف َ
ش َل ولن تفقُ َد تأثيرها على مو ُ
ِ
ي شيءٍ تقو ِلينَهُ أو تفعلينَهُ عن
يستمر ال ُم ِحبُّ بالقو ِل
أُخرى،
ِ
ُّ
للشريك اآلخر" ،لن يمن َعنِي أ ُّ
لك .ألنَّ ِني أ ُ ِحب ُِّك بمحبَّ ِة المسيح التي تحت َ ِم ُل ُك َّل شيء".
ُح ِبّي ِ
وء هذه الفضائِل الخمسة عشر ،أن ُ
س َك،
ظر إلى زوج ِت َك أو إلى
ض ِ
ِ
على َ
زوج ِك ،وإسأل نف َ
ُ
لديك
سيكون
ُس سا ِكنا ا فيك،
َ
"عندما أقو ُل أنَّني أُحبُّها ،ماذا أعني بذلك؟" فإن كانَ الرو ُح القُد ُ
اإلمكانيَّة بأن ت ُ ِحبَّ زو َجتَ َك ِبهذه المحبَّة ال ُمعنقَ َدة بالفضائل .هذه هي القُ َّوة الديناميكيَّة التي
ي كما َّ
ط الله عندما خلقَ اإلنسانَ َذكرا ا
خط َ
تُف ِعّ ُل ال ِوح َدة َ بينَ شَري َكين
ِ
يعيشان في زواجٍ مسيح ّ
ُ
ون الزواج والعائلة.
وبدون هذه الديناميكيَّة،
وأُنثَى.
ستكون ِوح َدت ُ ُكما ُمجت َزَ َءة ا من روحِ قانُ ِ
ِ
ولكن ،إن كانَ ل ُكما ِبنعم ِة الله هذه الديناميكيَّة ،فهذه المحبَّة تستطي ُع أن تجعل من ال ِوح َدة أن
ب قص ِد الله.
تكونَ بحس ِ

الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل هي هيئة إرسالية شغفها نشر كلمة الله في العالم العربي
عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونية أخرى .وتقوم بتوزيع الكتاب المقدس مجانا ً للجالية
العربية في أميركا الشمالية والقطر العربي وبلدان العالم .باإلضافة إلى مجموعة من
األقراص المضغوطة التي تحتوي على كتب روحية ،عظات ،تراتيل والكتاب المقدس.
لمزيد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.
يحفظكم الله ويمأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم.
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