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مة المقدِّ

املتَّحدة  الواليات  يف  اإلنجليزيَّة  باللُّغة  َمرَّة،  أوَّل  ُنرِش،  عندما  النُّور  الكتاب  هذا  رأى  لقد 

األمريكيَّة. وكان قد ُكِتب –يف األصل- للمؤمنني املسيحيِّني يف إطار الثَّقافة الغربيَّة التي َحاَدت 

ابتعاد  أنَّ  األسف  دواعي  وِمن  األصيلة.  العائليَّة  والِقَيم  التَّقليديَّة  العائليَّة  الُبَنى  عن  كثريًا 

ة الله لحياتها ال َيقترص عىل الواليات امُلتَّحدة والبالد الغربيَّة. فالعائالت يف  العائالت عن ُخطَّ

ك بسبب إرصار النَّاس عىل عمل مشيئتهم وتنفيذ ُخططهم  جميع أرجاء العامل آِخَذة يف التَفكُّ

ته. عوًضا عن السلوك مبا يتوافق مع مشيئة الله وُخطَّ

عىل  َتطرأ  التي  التَّغيريات  كانت  فأيًّا   ! تتغريَّ ال  ثابتة  كلمته  ألنَّ  الله  َنْشُكر  كم  لِكْن 

س  مجتمعاتنا، فإنَّ مقاصد الله للعائلة يف يومنا هذا مل تتغريَّ عن تلك التي وضعها عندما أَسَّ

ة بتأسيس عائالت َتِقيَّة وناجحة هي وصايا ُمالمئة لُكلِّ ثقافٍة  العائلة. كام أنَّ وصاياه امُلختصَّ

ين لاللتصاق بعضهم ببعض مدى  وزماٍن ومكان. وال زال الله يبحث عن رجال ونساء ُمستعدِّ

س، وُيرشدهم، وينتظر منهم َنْساًل َتِقيًّا إذ إنَّ ُكلَّ جيٍل  باط املقدَّ الحياة. وهو ُيلزمهم بهذا الرِّ

ِمن املؤمنني ُمطالب بإرشاد أبنائه إىل معرفِة الله وبتعليمهم ُطُرَقه.

لقد نشأُت يف كنيسة ُمحافظة يف الواليات امُلتَّحدة األمريكيَّة. وما زلُت أنتمي إىل الكنيسة 

سو هذه الكنيسة يؤمنون بتطبيق تعاليم يسوع املسيح  نفسها حتَّى هذا اليوم. وكان ُمؤسِّ

ا تقدير.  رون العائلة أميَّ واملبادئ الكتابيَّة حرفيًّا يف جميع جوانب الحياة. وكان أجدادي ُيَقدِّ

وكانوا  مًعا.  صغريًة  تجاريًَّة  أعاماًل  وأداروا  عائليَّة،  مزارع  يف  مًعا  منهم  كثريون  عمل  وقد 

املجتمع  ُمختلفة عن  َيجعل حياتهم  س  املقدَّ الكتاب  بتعاليم  التزامهم  بأنَّ  أحياًنا  َيشعرون 

الغريبِّ الذي يعيشون فيه. 

ر كثريًا هذه البيئة التي نشأُت فيها ألنِّ وجدُت فيها مرياًثا  وال أُخفي عىل القارئ أنِّ ُأَقدِّ

عيدة املتينة. ولكن بوجود رَسطان ُمستفحل يف  عائليًّا غنيًّا يف ما َيُخصُّ الحياة العائليَّة السَّ
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طان يف العائالت املؤِمنة التي َتنتمي  العائالت يف املجتمع عموًما، أخش أن َيَتَفشَّ هذا السَّ

إىل أجيال سابقة عاشت يف َتقوى الله. 

ُتحافظ عىل  الذين يعيشون يف مجتمعاٍت  ِمنَّا، وال حتَّى أولئك  أنَّه ال أحد  وهذا يعني 

كها.  تفكُّ إىل  ي  ويؤدِّ بالعائالت  َيرَتَبَُّص  الذي  الخطر  هذا  عن  مبنأى  األصيلة،  العائليَّة  الِقَيم 

ته يف حياتنا  ن ِمن تطبيق ُخطَّ لذلك، يجب علينا أن ُندرك حاجتنا إىل معونة الله ليك نتمكَّ

ًها إىل طائفة أو مجموعة ُمَعيَّنة، بل  العائليَّة. ويف ضوء هذا ُكلِّه، فإنَّ هذا الكتاب ليس موجَّ

ر العديد ِمن املبادئ واملامرسات الكتابيَّة التي اسرتشدْت بها العائالت املؤِمنة  هو دعوة لَتَذكُّ

يات  ي للمشكالت والتحدِّ ة ِمنَّا لتطبيق هذه املبادئ عند التصدِّ َعْب القرون- يف محاولة جادَّ

هة إىل جميع املؤمنني املسيحيِّني للعودة إىل املبادئ  التي ُنواجهها اليوم. أجل، إنَّها دعوة ُمَوجَّ

الكتابيَّة، ولتقييم حياتنا العائليَّة يف َضْوئها.

قائم عىل  بل هو  املألوفة،  النَّْفس  علم  مبادئ  قامئًا عىل  ليس  الكتاب  فإنَّ هذا  لذلك، 

س العائلة ووضع لها مبادئ قومية تسرتشد بها  ُسْلطاٍن أقوى ِمنَّا جميًعا: ُسلطان الله الذي أَسَّ

هر وفساده. ومع أنِّ هذا الكتاب يحوي اقتباسات لُكتَّاب ومؤلِّفني  للنَّجاة ِمن رَشِّ هذا الدَّ

آخرين، فإنَّ هذا ال يعني البتَّة أنَّنا َنتَّفق مع هؤالء الُكتَّاب واملؤلِّفني يف ُكلِّ ما قالوه وكتبوه. 

لكنَّنا –يف الوقت نفسه- ال ُننكر أنَّ ُكتَّاًبا ومؤلِّفني آخرين كثريين قد ساهموا يف زيادة فهمنا 

للمبادئ الكتابيَّة الواردة يف هذا الكتاب، ويف تطبيقنا لها أيًضا.

»إييل ب.  و  ميللر«،  ل.  »ديفيد  و  »ديفيد ي. شوالرت«،  أشكر  أن  إالَّ  هنا  َيسعني  وال 

دات األوليَّة لهذا الكتاب،  يودر«، و »ليون يودر«، و »لويد هارتزلر« عىل ُمراجعتهم للُمَسوَّ

قيق  وعىل ما أبدوه ِمن اقرتاحاٍت وَنْقٍد َبنَّاء. كذلك، أشُكر »ديفيد ميللر« عىل تحريره الدَّ

ة عن العائلة-  للكتاب. وأودُّ أيًضا أن أشكر األشخاص الكثريين الذين طرحوا عيلَّ أسئلة مهمَّ

ال ِسيَّام أنَّ أسئلتهم تلك دفعتني إىل البحث عن إجاباٍت لها يف كلمة الله. وأودُّ أن ُأشري هنا 

ة ِمن واقع الحياة«. وهذه القصص  إىل جزٍء موجود يف بعض فصول هذا الكتاب بعنوان »ِقصَّ

الحيَّة تعكس حياة بعض األفراد والعائالت الذين التقيت بهم، وعرفتهم، وأحببتهم. وهي 

تحوي فقط التَّفاصيل التي ساعدتني ذاكريت عىل اسرتجاعها. لكنَّ األسامء الواردة هنا هي 

أسامء وهميَّة- حفاًظا عىل خصوصيَّة أصحاب هذه القصص )باستثناء اسم أيب الذي َورَد يف 

، أشكر الله عىل عائلتي التي باَركني  ة ِمن واقع الحياة« يف الفصل الثَّامن(. وفوق الُكلِّ »ِقصَّ
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الحياة  يف  يل  تعليميٍّ  ُذْخٍر  أعظم  ُهم  بعة  السَّ وأبناؤنا  »باربرا«  فزوجتي  َبَركة.  أعظم  بها 

العائليَّة املسيحيَّة.

ا. ومع ذلك، فهو  ا واسع جدًّ وال يفوتني أن ُأَنوِّه إىل أنَّ ِنطاق هذا الكتاب واسع، بل رمبَّ

ناجحة  عائالت  َنبني  أن  أردنا  إن  لِكْن  ذاتها.  َحدِّ  ليست مشكلة يف  العائلة  أنَّ  بجالء  ُيَبنيِّ 

وسعيدة، فإنَّنا أمام مرشوٍع ضخٍم عىل مستوياٍت عديدة. 

وصاليت هي أْن ُتبَنى حياة الُقرَّاء األحبَّاء عىل اإلميان الرَّاسخ بأنَّ ُسُبل الله قومية وقابلة 

للتَّطبيق، وبأنَّ َمن َيبني بيته عىل املعايري التي وضعها الله فهو إنسان حكيم وليس جاهاًل. 

وليت الربَّ إلهنا يساعدنا عىل تأسيس بيوت ُمستقرَّة ال ُتَعدُّ وال ُتْحىص يف هذا العامل املضطرب 

الذي نعيش فيه!

مة بقلم جون أ. كوبلنتز. --ُمقَتَبَسة بترصُّف من املقدِّ
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ل الفصل األوَّ

ة ة أساسيَّ مفاهيم عائليَّ

مة المقدِّ

ُقلنا إنَّ العائلة تعيش حالة َتقهُقر يف املجتمعات الغربيَّة. فأعداد  ِمنَّا إن  النَّاس  قد َيسخر 

الذين قالوا ذلك َقْبَلنا –ويقولونه حتَّى اآلن- أكرث ِمن أن ُتَعدَّ أو ُتحىَص. ومع ذلك، ما تزال 

زال  ما  والخباء،  والنَّدوات  الُكتب  وفرة  ِمن  فبالرَّغم  ك.  وَتَفكُّ َتَقْهُقر  حالة  تعيش  العائلة 

هات يهجرون أبناءهم، والعكس  األزواج والزَّوجات يهجرون بعضهم بعًضا، وما زال اآلباء واألمَّ

ء الذي ال يفهمه كثريون، ويا لألسف، هو أنَّ املشكلة ال َتْكُمن يف العائلة  صحيٌح أيًضا. والشَّ

ُأْنِفَقت عىل املزيد ِمن  والرات قد  تها. ومع أنَّ ماليني الدُّ ِبُرمَّ الغربيَّة، بل يف الحياة الغربيَّة 

املشكلة  فإنَّ  هات،  واألمَّ لآلباء  أوضح  تدريب  توفري  وعىل  األساليب،  تطوير  وعىل  البامج، 

نظرهم،  يف  ة  امُلِهمَّ )األشياء  الغربيِّني  عيش  فأسلوب  ْرح.  الطَّ عن  بعيدة  زالت  ما  الحقيقيَّة 

الكثري ِمن  ُيْبِطل فاعليَّة  العائليَّة(  الحياة  التي تقوم عليها  الحياة، واألُسس  ُتَجاه  ومواقفهم 

مة وَيجعلها عدمية التَّأثري. والحقيقة هي أنَّ هذا التَّقهُقر العائيلَّ ال َيقترص عىل  النَّصائح امُلَقدَّ

العامل ِمن هجوٍم عىل  امُلنترشة حول  الغرب. ففي ضوء ما تقوم به وسائل اإلعالم الحديثة 

العائالت يف ُمختلف  العريقة، فإنَّ  العائليَّة  التَّقاليد  العائليَّة األصيلة، وَحطٍّ ِمن شأن  الِقَيم 

خ وتدهور. الثَّقافات والُبلدان تعيش حالة َتَفسُّ

وال َيْلزَُمنا أكرث ِمن َمَثٍل واحٍد إلثبات ذلك. فمع أنَّ مؤمنني كثريين يسألون أنفسهم عن 

أو عن رضورة خفض  إليها،  يستمعون  التي  املوسيقا  إىل  باالستامع  ألبنائهم  ة سامحهم  ِصحَّ

هات يف وقتنا الحارض ُتدرك  ا ِمن اآلباء واألمَّ ء، فإنَّ فئة قليلة جدًّ صوت املوسيقا بعض الشَّ

أن موسيقا اليوم –مبا فيها املوسيقا املسيحيَّة- قد أَْفَسَدت عدًدا ِمن الِقَيم املسيحيَّة. فلنأخذ 

يف  موسيقا جميلة(  عن  ناجاًم  كان  إن  )حتَّى  خب  فالصَّ كينة؟  السَّ ذهبت  أين  مثاًل.  الهدوء 
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العديد ِمن البيوت اليوم قد يدفع ُمِسنِّني كثريين إىل الهرب خارًجا للتمتُّع بنزهة يف الهواء 

خب املوسيقيِّ يف يومنا هذا، واملَْيل إىل َتأليه  لق. وماذا عن العبادة؟ ففي ِخَضمِّ هذا الصَّ الطَّ

ِس عىل تشغيل املوسيقا  بعض الِفرَق املوسيقيَّة، واللَّْهث وراء ُكلِّ أغنية جديدة، والتَّناُفس الرشَّ

بأعىل صوٍت ُممكن، أين ذهب توقرُي الله وتبجيُله؟ وكم عدد أنظمة تشغيل املوسيقا التي 

َنَجَحْت يف إْخامد أصوات العائالت التي كانت ُترَنِّم وُتَسبِّح الله ِمن أعامق قلوبها؟ )ومع أّن 

وتيَّة الحديثة، فإنَّها ال ُتساوي فلًسا يف نظر الله!( النَّاس ُينفقون مبالغ طائلة لرشاء األنظمة الصَّ

إنَّ وجهة النَّظر التي نحاول أن ُنشاركها معك بسيطة. فهناك بيوٌت كثرية لن تقف عىل 

قدميها إالَّ ِمن خالل إجراء تغيريات جذريَّة عىل األُسس التي يقوم عليها البيت. فِمن الغباوة 

د  ر أنَّنا قادرون عىل بناء بيوٍت ُتَجِّ ني أو الرَّمل. وِمن الجهل أن ُنَفكِّ أن َنبني منزاًل عىل الطِّ

الله ِمن خالل االستعانة بِقَيٍم مقبولٍة عند أغلبيَّة النَّاس يف الثَّقافة الغربيَّة. فإذا اكتشفنا أنَّ 

املواد التي اسُتخدمت يف بناء أساسات منازلنا هي مواد مغشوشة، ال ميكننا معالجة املشكلة 

الء املناسب. فَقبل ُكلِّ يشٍء،  م لنا مجموعة نصائح عن لون الطِّ ٍم داخيلٍّ ُيَقدِّ باالستعانة مُبَصمِّ

يجب معالجة األساسات.

الكتاب  خالل  ِمن  وسرنى  الجوهريَّة(.  )األمور  األساسات  عن  ث  يتحدَّ الفصل  هذا  إنَّ 

س َقْصد الله للعائلة. وسُنلقي نظرة فاحصة عىل املفاهيم األساسيَّة التي ينبغي تواُفرُها  املقدَّ

ث –يف وقٍت الحٍق- عن عدٍد ِمن األساسات  يف العائلة بوصفها َوحدة اجتامعيَّة. وسوف نتحدَّ

الخاطئة التي ُتحاول ثقافتنا أن َتفرضها علينا لبناء بيوتنا؛ وهي أساسات ينبغي لنا أن َنرُفضها 

إن أردنا تأسيس عائالت سليمة. 

الَوحدة االجتماعيَّة

َعىل  َها  َوُقصَّ َقْلِبَك،  َعىل  الَيْوَم  ِبَها  ُأوِصيَك  أََنا  الَِّتي  الَكِلاَمُت  هِذِه  »َوْلَتُكْن 

َتَناُم  ِريِق، َوِحنَي  َبْيِتَك، َوِحنَي َتِْش يف الطَّ َتْجِلُس يف  ِبَها ِحنَي  َوَتَكلَّْم  أَْوالَِدَك، 

َوِحنَي َتُقوُم« )التَّثنية 6: 6 و 7(.

ْيِف َفُهَو  ِه....َمْن َيْجَمُع يف الصَّ »ااَلْبُن الَحِكيُم َيُسُّ أََباُه، َواالْبُن الَجاِهُل ُحْزُن أُمِّ

اْبٌن َعاِقٌل، َوَمْن َيَناُم يف الَحَصاِد َفُهَو اْبٌن ُمْخٍز« )أمثال 10: 1 و 5(.
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َك،...َوأَْنُتْم  . أَْكرِْم أََباَك َوأُمَّ َها األَْوالَُد، أَِطيُعوا َوالِِديُكْم يف الرَّبِّ ألَنَّ هَذا َحقٌّ »أَيُّ

َها اآلَباُء، ال ُتِغيُظوا أَْوالََدُكْم، َبْل َربُّوُهْم ِبَتأِديِب الرَّبِّ َوإِْنَذارِِه« )أفُسس 6:  أَيُّ

1 و 2 و 4(. 

مُيكننا أن َنرى بسهولة –ِمن خالل هذه اآليات وغريها- أنَّ َقْصد الله هو أن تكون العائلة 

اللَِّبَنة )أو الَوحدة( االجتامعيَّة األساسيَّة يف املجتمع. فالعائلة هي املكان الذي َتْحُدث فيه 

، واللَّعب. وقد كان َقْصُد الله ِمن الَبْدء هو أن َنتفاعل مع  يارات، واألكل، والتَّعليم، واملَهامُّ الزِّ

الرَّئييسَّ  للعائلة أن تكون املكان  أراد  الله  أفراد عائالتنا أكرث ِمن أيِّ أشخاٍص آخرين. وألنَّ 

ليم.  ، فقد َوَضع بعض الوصايا واإلرشادات للتَّفاُعل السَّ الذي َيْحُدث فيه التَّفاعل االجتامعيُّ

يف  َيرغبون  فالَّذين  والتَّقهُقر.  اُجع  الرتَّ يف  آِخَذة  عائليَّة-  َوحدة  بوصفها  العائلة-  لَِكنَّ 

املدارس  إىل  َيذهبون  التََّعلُّم  يف  َيرغبون  والَّذين  سات.  واملؤسَّ كات  الرشَّ إىل  َيذهبون  العمل 

فيه. والَّذين َيرغبون يف  والجامعات. والَّذين َيرغبون يف اللَّعب َيذهبون إىل الحدائق ومراكز الرتَّ

يارات فخاطفة يف أغلب األحيان. وهناك الكثري ِمن  ا الزِّ عام َيذهبون إىل املطاعم. أمَّ تناول الطَّ

العائالت التي َتِجد غرابًة كبريًة يف اجتامع العائلة بأرْسِها يف إحدى األمسيات. وقد َيْشُعر األب 

غط أكرث ِمن الجميع. فهو ُمْضَطرٌّ إىل العمل ساعاٍت إضافيَّة مساء يوم اإلثنني. وهو ُمْضَطرٌّ  بالضَّ

س مساء  إىل حضور تدريبات ُكرة القدم مساء يوم الثَّالثاء. وهو َيذهب إىل درس الكتاب املقدَّ

ا مساء الجمعة فهناك اجتامٌع يف  يوم األربعاء. وهو َيلتقي بأصدقائه مساء يوم الخميس. أمَّ

الكنيسة للتَّخطيط للمؤتر القادم! لذا، فإنَّه يركض، ويركض، ويركض! والحقيقة هي أنَّ ِمثل 

هذه األشاغيل الكثرية مل َتُكن أمرًا مألوًفا لدى العائالت َقْبل مئة سنة. لذلك، ال ُبدَّ ِمن تذكري 

صوا »سهرة عائليَّة« أو  هات أن ُيَخصِّ اآلباء برضورة رَصْف وقٍت مع أبنائهم. فينبغي لآلباء واألمَّ

ع واالنهيار. »وقًتا مثيًنا« مع أبنائهم ألنَّ العائلة –التي هي َوحدة اجتامعّية- آِخَذة يف التصدُّ

غوط النَّاجمة عن امُلبالغة يف األنشطة، سنكتفي  ولاَمَّ ُكنَّا سنتطرَّق يف وقٍت الحٍق إىل الضُّ

اآلن بالقول إنَّ األبناء (وكلَّ فرٍد راشد) –أيًّا كانت أعامرُهم- يحتاجون إىل التَّفاُعل بني جميع 

أفراد العائلة. 

يجب على العائلة أن تعمل مًعا

يف الوضع املثايلِّ، يجب أن َيعمل األب يف مهنة ُتتيح له رَصْف وقٍت مع عائلته يف البيت. ومع 
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الحرص  باملقابل أن يكون شديد  الحاالت، يجب عىل األب  أنَّ هذا ليس ُممكًنا يف كثري من 

ط لرَِصْف وقٍت مع عائلته يف وقت فراغه  لئالَّ َيْسَتْنزِف عمله ُكلَّ طاقته. ويجب عليه أن ُيَخطِّ

وُعطلته. وقد يكون العمل يف حديقة املنزل مرشوًعا عمليًّا. وإن مل َيُكن ذلك ُممكًنا، ميكن 

اختيار أيِّ نشاٍط آخر. فبإمكان األب أن َيرصف وقًتا يف تصليح بعض األشياء املعطوبة يف املنزل، 

بخ، أو يف أيِّ نشاٍط آخر ميكن  أو يف صيانة سيَّارته وسيَّارة زوجته، أو يف مساعدة زوجته يف الطَّ

هاتهم  وأمَّ آباءهم  األبناء  َيرى  أن  الجيِّد  فِمن  مًعا إلنجازه.  يتعاونوا  أن  العائلة  أفراد  لجميع 

العمل  مهارات  وعىل  العمل،  عىل  أبناءهم  هات  واألمَّ اآلباء  ُيَعلِّم  أن  الجيِّد  وِمن  َيعملون. 

روا مًعا يف حلول عمليَّة ملشكالت  ُيَفكِّ العائلة أن  أيًضا. وِمن املفيد لجميع أفراد  وأخالقيَّاته 

العمل، وأن ُيَوزِّعوا املسؤوليَّات، وأن يتقاسموا ُمكافأة العمل الجادِّ الذي قام به الجميع.

ث مًعا  يجب على العائلة أن تأكل وتتحدَّ

التَّضارُب يف املواعيد بني أفراد العائلة والَعَجلة يف القيام بكل يشٍء َيتزاحامن عند  يبدو أنَّ 

عام مًعا. وال َشكَّ  عام يف محاولة ُمْسَتميتة ملنع أفراد العائلة الواحدة ِمن تناول الطَّ مائدة الطَّ

ارُب يف مواعيد أفراد العائلة قد يكون أمرًا مستحياًل؛ وال سيَّام عندما يبتدئ  أنَّ َتَجنُّب التَّضَّ

َبب الرَّئييسَّ يف عدم  األبناء امُلراهقون بالتَّفاعل مع عامل الرَّاشدين. لِكنَّ الواقع يقول إنَّ السَّ

األنشطة.   انهامكهم يف  َفرْط  َيعود –يف األصل- إىل  عام  الطَّ العائلة عىل مائدة  أفراد  اجتامع 

هي  الطعام  مائدة  حول  االجتامع  عن  العائلة  أفراد  تشغل  قد  التي  األنشطة  من  والكثري 

أنشطة جيِّدة ِبحدِّ ذاتها. كام أنَّه ليس بالرضورة أن يكون االنشغال بالنشاطات أمرًا خاطًئا، 

عام  لِكْن إن كان أفراد العائلة َيِجدون وقًتا لكل يشٍء آخر، وال َيِجدون وقًتا هادًئا لتناول الطَّ

زمة لتقويم األمر. مًعا، فهناك َخْطٌب ما! ويف حاٍل كهذه، يجب اتِّخاذ الخطوات الالَّ

وعند تقييم األنشطة التي َتنع أفراد العائلة ِمن رؤية بعضهم بعًضا حول مائدة الطعام، 

رنا يف الَفرْق بني األنشطة الرَّامية إىل خدمة اآلخرين، واألنشطة الرَّامية  فإنَّنا َنفعل حسًنا إن َفكَّ

إىل خدمة أنفسنا. 

وال َشكَّ أنَّ األنشطة الرَّامية إىل خدمة اآلخرين تثِّل ردَّ ِفْعل املحبَّة- يف قلوبنا- الحتياجات 

ين يف عالقتهم بيسوع املسيح وتكريسهم له َيِجدون أنفسهم  اآلخرين. لذلك، فإنَّ األشخاص الجادِّ

–يف أغلب األحيان- ُمنهمكني يف عمل الخدمة. وقد َوَجد يسوع أنَّ ِمثل تلك األنشطة كانت 
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عام مًعا. لذلك، فقد اتَّخذ  ُتقاطع األوقات الثَّمينة التي كان يجلس فيها مع تالميذه لتناول الطَّ

خطواٍت ملعالجة األمر: »َفَقاَل لَُهْم: »َتَعالَْوا أَْنُتْم ُمْنَفرِِديَن إىل َمْوِضٍع َخالٍَء َواْسرَتِيُحوا َقِلياًل«. ألَنَّ 

ْ لَُهْم ُفرَْصٌة لأِلَْكِل« )إنجيل َمرُقس 6: 31(.  اِهِبنَي َكاُنوا َكِثرِييَن، َولَْم َتَتَيسَّ الَقاِدِمنَي َوالذَّ

ا األنشطة التي َنْخِدم بها أنفسنا فهي أموٌر نقوم بها مُلتعتنا، أو لتسليتنا، أو ملَصلحتنا  أمَّ

الذاتيَّة. ومع أنَّ هذه األنشطة ليست خاطئًة بامُلجمل –وال سيَّام عندما َيحتاج املرء إىل وقٍت 

لالنتعاش وتجديد طاقته- فإنَّ الحياة امُلمتلئة بأنشطٍة كهذه هي حياة َضْحَلة، وفارغة، وغري 

اهر. وألنَّ امُلجتمعات امُلعارصة ُمتخمة بأنشطٍة ِمن  ُمْشِبَعة؛ َحتَّى إْن َبَدت عكس ذلك يف الظَّ

عور بالّشبع. وِمن دواعي األسف أنَّ  هذا النَّوع، فإنَّها ُمتخمة أيًضا بُأناٍس عاجزين عن الشُّ

عام- ُمنهِمكة دامئًا يف أنشطة كهذه. ن ال َيجتمع أفرادها مًعا عىل مائدة الطَّ عائالت كثرية- ِممَّ

العائلة ِمن االجتامع مًعا عىل  التي قد َتنع أفراد  التَّالية ِمن األنشطة  ئحة  الالَّ ل يف  تأمَّ

ات؟ وأيٌّ منها  عام. أيٌّ منها َيرمي إىل خدمة اآلخرين؟ وأيٌّ منها َيرمي إىل خدمة الذَّ مائدة الطَّ

قد َيْصُلح يف كلتا الحالتني – وفًقا لألحوال؟

•  اجتامعات اللِّجان •  ُكرة القدم    

•  الخروج مًعا لتناول الحلويات ق     •  التسوُّ

•  الِغناء                 •  تناول القهوة مع األصدقاء

•  االستامع إىل الِفرَق الِغنائيَّة •  العالقات االجتامعيَّة   

•  مامرسة التَّمرينات الرياضيَّة •  العمل    

•  العمل عىل مرشوٍع ما يارات     •  الزِّ

عام  ن أفراُدها عادًة ِمن االجتامع مًعا عىل مائدة الطَّ ويجب عىل العائالت التي ال يتمكَّ

ُتَقيِّم طبيعة أنشطة أفرادها. فإن كان األفراد  أن ُتراقب أنشطتها ألسبوٍع أو أسبوعني، وأن 

وتجديد  لالنتعاش  ألنفسهم  وقٍت  إيجاد  عليهم  يجب  اآلخرين،  خدمة  يف  ا  جدًّ ُمنهمكني 

نوات  اقة. وإن كانوا ُمنهمكني يف خدمة أنفسهم، ينبغي لهم إعادة ترتيب أولويَّاتهم. فالسَّ الطَّ

ا وال َتستحقُّ أن نهدرها عىل مذبح  التي قد يقضيها أفراد العائلة يف االجتامع مًعا قصرية جدًّ

االنهامك امُلْفرِط يف أيِّ يشء.
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مونه لألفراد اآلخرين للتَّخفيف ِمن  ويجب عىل أفراد العائلة أن َيعلموا أنَّ أيَّ اقرتاٍح سُيقدِّ

أنشطة الخدمة الذاتيَّة سُيقابل باملقاومة. فال أحد ُيريد أن يتوقَّف عن القيام مبا يفعله. وأفضل 

طريقة للتَّغيري هي مناقشة املشكلة مًعا كعائلة، وتوضيح أولويَّات العائلة، ووضع توجيهات 

دة قبل إعادة تقييم الوضع. ويجب أن تحوي  معقولة، واتِّباع هذه التَّوجيهات فرتًة زمنيًَّة ُمَحدَّ

اإلرشادات ال عىل قيود عىل أنشطة معيَّنة فحسب، بل وأيًضا عىل بدائل ُمتكاملة َتفي بحاجات 

ادس(. العائلة االجتامعيَّة. )ملزيٍد ِمن املعلومات عن األنشطة العائليَّة، اقرأ الفصل السَّ

يجب على العائلة أن تعبد اهلل مًعا

العبادة  فإنَّ  الكنيسة،  هو  الَجاَمعيَّة  للعبادة  األسايسَّ  املكان  بأنَّ  اإلقرار  ِمن  ُبدَّ  ال  أنَّه  مع 

العائليَّة )املذبح العائيّل( هي عنرٌص أسايسٌّ ِمن الكيان العائيلِّ للعائلة أيًضا. فيجب عىل أفراد 

كر لله مًعا.  موا الشُّ وا مًعا، وأن يقرأوا كلمة الله مًعا، وأن ُيقدِّ العائلة أن ُيَصلُّوا مًعا، وأن ُيرَنِّ

عور  ا ألوقات العبادة العائليَّة َنْذُكر ِمنها عىل سبيل املِثال ال الَحرْص: الشُّ فهناك مزايا كثرية جدًّ

باألمان واالستقرار، واكتساب الِحكمة والنُّضج. 

عام مًعا هي نفسها التي  الت التي َتحرم العائالت ِمن تناول الطَّ والحقيقة هي أنَّ امُلَعطِّ

يعة امُلْسَتِعرَة التي ُتحارب وتقاوم الهدوء  َتحرمها ِمن أوقات العبادة مًعا. فهناك الحياة السَّ

الة. ويبدو أنَّ أفراد العائلة َيِجدون ُمتعًة أكب يف القيام بأموٍر  زم لقراءة كلمة الله والصَّ الالَّ

أُخرى. لِكْن كام َذَكرنا آنًفا، فإنَّ األشياء التي َنُظنُّها ُممتعة هي األشياء األقل إشباًعا لنفوسنا 

عىل املَدى البعيد. وال َشكَّ أنَّ العائلة التي ال َيِجد أفرادها وقًتا لعبادة الله مًعا هي عائلة 

- ِقَيٌم تقود األبناء إىل الخضوع  تعيش وفًقا لِِقَيم قارصة عن بناء مؤمنني أقوياء. فهي –بالَحِريِّ

نيويَّة. أكرث فأكرث لضغوط الخطيئة واملجتمع الغارق يف الدُّ

يجب على العائلة أن تلعب مًعا

للَّعب يف  مكاًنا  فإنَّ هناك  ينبغي،  ِمامَّ  أكرث  واملرح  التَّسلية  ُمنغمسة يف  أنَّ مجتمعاتنا  مع 

حياة العائلة. فِمن الجيِّد أن َيضحك أفراد العائلة مًعا. وِمن الجيِّد أن َيرى األطفال آباءهم 

َيسمح  فعندما  امُلْضِحَكة.  املواقف  بعض  بسبب  وُيَقْهقهون  ويضحكون  ميزحون  هاتهم  وأمَّ

عادة إىل قلوبهم بطريقة  األب ألطفاله بامتطاء ظهره )كام لو كان حصاًنا(، فإنَّه َيجلب السَّ

)كالعدالة،  املبادئ  بعض  ُتَعزِّز  األلعاب  فإنَّ  ذلك،  األخرى. عالوٌة عىل  رائق  الطَّ عنها  َتعجز 
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دق، والعمل بروح الفريق، واللَّياقة(. وميكن لأللعاب التي ال تحتاج إىل أيِّ استعدادات  والصِّ

ع عىل اإلبداع  اب، أو َنْصب خيمة يف غرفة املعيشة( أن ُتَشجِّ ُمَسبَّقة )ِمثل بناء مدينة ِمن الرتُّ

توسيع  يف  ويساعد  لألطفال  ُممتًعا  أمرًا  القصص  ورَسْد  القراءة  تكون  قد  كذلك،  والتَّعاون. 

فيهيَّة امُلَسلِّية  كيز عليها هنا هي أنَّ جميع هذه األلعاب الرتَّ مداركهم. والنُّقطة التي ُنريد الرتَّ

ة االجتامعيَّة العائليَّة عندما ُتارَس بتواُزن يف إطار بقيَّة عنارص التَّفاعل  ُتسهم يف تعزيز الصحَّ

بني أفراد العائلة.

ة التَّعليم والتعلُّم ا في عمليَّ يجب على العائلة أن تتفاعل اجتماعّيً

هات إىل أن يكونوا ُمَعلِّمني أْكفاء. وبامُلقابل، فإنَّه يدعو األبناء إىل أن  إنَّ الله يدعو اآلباء واألمَّ

يكونوا ُمتعلِّمني مجتهدين ليك يصريوا ُمَعلِّمني أْكفاء ألبنائهم يف يوٍم ما. ويبدأ هذا التَّفاعل 

أو  –بشكٍل  َيستمرُّ  ُممكًنا. وهو  اللَّفظيُّ  التَّواُصل  يصري  أن  قبل  َحتَّى  وأبنائهم  األبَوْين  بني 

األبَوْين  عاتق  عىل  امُللقاة  التعليميَّة  املسؤوليَّات  بعض  أنَّ  ومع  مًعا.  حياتهم  طوال  بآخر- 

تها.  مُيكن أن ُتْسَند إىل أشخاٍص آخرين، فإنَّه ال مُيكن التخيلِّ عن تلك املسؤوليَّة التَّعليميَّة بُرمَّ

ٍة إىل اكتساب بعض الخبات التَّعليميَّة ِمن أبَوْيهم. لذا، يجب عىل اآلباء  فاألبناء يف حاجٍة ماسَّ

زمة لتعليم أبنائهم. هات أن يكتسبوا الخبة الالَّ واألمَّ

وكام سرنى الحًقا يف هذا الفصل، فإنَّ مجتمعاتنا َتَضع ضغوًطا هائلة عىل العائالت يف 

عن  تدريجيًّا  َتبتعد  مجتمعاتنا  يف  األبناء  تعليم  بؤرة  بدأت  فقد  بالتَّعليم.  ة  امُلختصَّ األمور 

البيت. كذلك، فإنَّ َمْصدر التعلُّم َيبتعد تدريجيًّا عن األبَوْين وَيقرتب ِمن »الُخَباء يف حقل 

. يف  بية والتَّعليم«. ولكن، ويا لألسف، فإنَّ خبات البرش َتبتعد –عموًما- عن مخافة الربِّ الرتَّ

فة األكرث أهميًَّة )أي:  بويَّة خارج املنزل َتفتقر إىل تلك الصِّ َضْوء ذلك، فإنَّ »أفضل« الُفرَص الرتَّ

(. والحقيقة هي أنَّ هذا َيحرم العائالت ِمن التَّفاعل الثَّمني بني أفرادها، وَيحرم  مخافة الربِّ

امئة وَقْصدها األسمى.  بويَّة ِمن قيمتها الدَّ العمليَّة الرتَّ

االجتامعيَّة  الوحدة  العائلة  َجَعل  الله  أنَّ  َنعلم  أن  علينا  يجب  الجزء،  هذا  ولتلخيص 

األساسيَّة يف املجتمع بأرْسِه. فهي املحور الذي يدور َحْولَُه أفراد العائلة، ويتفاعلون ِمن خالل 

بعض األنشطة ِمثل العمل، واللَّعب، والعبادة، واألكل، والتعلُّم، وتباُدل أطراف الحديث مًعا. 

ابق هي أن َنرفع بعض الرَّايات التَّحذيريَّة فوق املجتمعات  وقد كانت غايُتنا ِمن الحديث السَّ

. التي َتضغط عىل العائلة لدفعها إىل التخيلِّ عن هذا التَّفاُعل االجتامعيِّ
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: َبَركة أَم لعنة؟ الميراُث العائليُّ

نحن نعيش يف الحارض، ونواجه األمور املعارصة لنا. لكنَّ الزَّمان الحارض واملواقف التي نواجهها 

إىل  أَْفَضت  ُتَعّد  وال  ُتحىص  ال  أخرى  مواقف  وإىل  َمىض،  وقٍت  إىل  األصل-  –يف  ترجع  اآلن 

ابقة بوصفها  ث عن خلفيَّة العائلة السَّ ث عن العائلة، فإنَّنا نتحدَّ هذا الحارض. وعندما نتحدَّ

مرياًثا عائليًّا. وال َشكَّ أنَّ ُكلَّ عائلة هي –بطريقة أو بأخرى- ِنتاج هذا املرياث. فقد نشأت 

ل  تتشكَّ فالعائلة  طويل.  زمن  عليها  َمىض  أحداٍث  وِمن  َسبقوها،  أشخاٍص  ِمن  عائلة(  )ُكلُّ 

اتنا.  َجدَّ هات  وأُمَّ أجدادنا  اتنا، وآباء  هاتنا، وأجدادنا وَجدَّ وأمَّ آبائنا  لقرارات وشخصيَّات  وفًقا 

والحقيقة هي أنَّ املرياث العائيلَّ َيُضمُّ مالمحنا الجسديَّة، وعاداتنا البسيطة، وِصفاتنا الرَّئيسيَّة 

وامُلميَّزة، وُمعتقداتنا وِقَيمنا التي َنعيش مبوجبها.

العائالت.  ل  ُيَشكِّ الذي  الوحيد  العنرص  هو  ليس  العائيلَّ  املرياث  ألنَّ  الله  نشكر  وكم 

ل ِمن خالل  . لذا فإنَّ مرياثنا ال يتشكَّ فالحارض ُيضيف دوًما شيًئا جديًدا إىل املرياث العائيلِّ

آبائنا وأجدادنا فحسب، بل وِمن خاللنا نحن أيًضا. فخياراتنا وحياتنا لها دورها الفاعل أيًضا. 

ُكنَّا نبحث عن َمصلحتنا  بالتَّامم. وإن  ُيهيمن عليها  فإنَّه ال  يؤثِّر يف حياتنا،  املايض  أنَّ  ومع 

الذي يرتك مرياًثا عائليًّا  النَّوع  أن تكون خياراتنا ِمن ذلك  القادمة، يجب  ومصلحة األجيال 

ُمبارًكا يتميَّز بحياة التقوى.

فاملرياُث العائيلُّ قد يكون َبَرَكًة أو لَعنة. لذا فقد َكَتب داود: »يِف أَرٍْض َبِهيَجٍة َوَقَعْت ِقْسَمُة 

جمة التَّفسرييَّة[(. والحقيقة هي  ِتي. َفاَم أَْفَضَل هَذا املرِيَاَث ِعْنِدي!« )املزمور 16: 6 ]الرتَّ ِحصَّ

أنَّ داود مل َيُكن َيعني –ِمن خالل هذه الكلامت- أنَّ ُكلَّ ماضيه كان َتِقيًّا وُمبارًكا. فقد كان 

، َوَجد  . وأثناء َسرْيِِه مع الربِّ داود يواجه الكثري ِمن املشكالت والباليا. ولكنَّه ساَر مع الربِّ

مرياًثا غنيًّا.

وَيْذُكر داود، يف العدد الخامس، أَهمَّ ُعْنرُصٍ يف املرياث إذ يقول: »الرَّبُّ َنِصيُب ِقْسَمِتي )أو: 

د –أكرث ِمن أيِّ يشٍء آخر- تأثري مرياثه العائيلِّ وقيمته.  ِمريَاِث(«. فوجود الله يف حياة املرء ُيَحدِّ

نوب والخطايا-  خص الذي يسري مع الربِّ يستطيع أن َينظر إىل الوراء –بالرَّغم ِمن ُكلِّ الذُّ فالشَّ

. ِمن جهٍة  كر للربِّ م الشُّ وأن َيرى أنَّ صالح الله يجتذبه إليه )أي إىل الله(. وحينئٍذ فإنَّه ُيَقدِّ

الح والخري يف املايض – حتَّى لو كان  أخرى، فإنَّ َمن َيتمرَّد عىل الربِّ لن َيِجد الكثري ِمن الصَّ

ر! مرياث التقوى يف عائلته يحوي خريًا وافرًا. وحينئٍذ، فإنَّه لن يفعل شيًئا آخر سوى التذمُّ
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وِمن وجهة النَّظر البرشيَّة، ميكننا القول إنَّ ُحضور الربِّ َيعمل بأثٍر رَْجِعيٍّ يف ما َيختصُّ 

مبرياثنا. فأيًّا كان ماضينا، فإنَّ الربَّ قادٌر عىل تحويل مصائب املايض وبالياه إىل بركاٍت غري 

عة يف حياتنا يف الوقت الحارض رشيطة أن نتوب ونرجع إىل الرب ونتواضع أمامه. وعىل  ُمتوقَّ

النَّقيض ِمن ذلك، إن كان مرياثنا ُمباَرًكا، ولكنَّنا َتَخلَّينا عنه بسبب ِعناد قلوبنا وعدم طاعتنا، 

الحلوة  املايض  انقلبت علينا وَجَعلت ذكريات هذا  املايض نفسها قد  َبَركات  أنَّ  سنكتشف 

اع الذي نعيشه.  تختلط بواِقعنا امُلرِّ بسبب الرصِّ

لنفسه.  حياته  بتأثريات  َيحتفظ  أن  يستطيع  شخٍص  ِمن  ما  أنَُّه  َنرى  أن  ميكننا  لذلك، 

يف  يعيش  الذي  خص  والشَّ بالَبَكات.  ُمْفَعاًم  مرياًثا  َيرتك  َتِقيًَّة  حياًة  يعيش  الذي  فاإلنسان 

النَّوعني ِمن  الله َيعمل يف كال هذين  ًثا بالخطيَّة. والحقيقة هي أنَّ  ُملوَّ الخطيَّة يرتك مرياًثا 

املرياث. فهو يقول للفئة األوىل: »ِجيُل امُلْسَتِقيِمنَي ُيَبارَُك« )املزمور 112: 2(. وهو يقول للفئة 

إِْبرَاًء.  ُيْبَِئ  لَْن  َولِكنَُّه  َوالَخِطيَِّة.  َواملَْعِصَيِة  اإلِْثِم  َغاِفُر  ُأُلوٍف.  إىل  اإلِْحَساِن  »َحاِفُظ  الثَّانية: 

ُمْفَتِقٌد إِْثَم اآلَباِء يف األَْبَناِء، َويِف أَْبَناِء األَْبَناِء، يف الِجيِل الثَّالِِث َوالرَّابِع« )الخروج 34: 7(. 

كهذه  عائالت  عىل  الحصول  واستحالة  الَورَِعة،  التقيَّة  العائالت  أهميَّة  د  ُيؤكِّ ُكلُّه  وهذا 

. وببساطة ُمتناهية، ال ميكننا أن نتمتَّع ببكات املرياث العائيلِّ التقيِّ امُلبارَك  مبعزٍل عن الربِّ

. وال أن نرتك وراءنا مرياًثا ُمبارًكا دون أن نكون ُمَكرَّسني للربِّ

إكرام الواِلَدْين

س. وقد رأينا للتوِّ عالقة بعض  إنَّ ما يريده الله ِمن العائلة ُمْعَلٌن ِمن خالل مبادئ الكتاب املقدَّ

ِمن  االستخدام  باإلهامل وسوء  ُقوِبل  مبدأً جوهريًّا آخر  باملرياث. ولكنَّ هناك  املبادئ  هذه 

ث عن هذا املبدأ وأن ندرسه بعناية- وهو: إكرام الوالَِدْين. املجتمع. لذا، يجب علينا أن نتحدَّ

َك  إنَّ إحدى الوصايا التي أعطاها الله لشعبه َتختصُّ بالعائالت تحديًدا: »أَْكرِْم أََباَك َوأُمَّ

ليَِكْ َتُطوَل أَيَّاُمَك َعىَل األَرِْض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّبُّ إِلُهَك« )خروج 20: 12(. وعندما َكَتَب الرَّسول 

ُل َوصيٍَّة بوعٍد«.  بوُلس إىل كنيسة أفُسس، قال إنَّ هذه الوصيَّة –ِمن الوصايا الَعرْش- هي »أوَّ

ُتَعبِّ  الحياة  األيَّام. وما دامت  بالخري وطول  بالوعد  الوصيَّة  ارتبطت هذه  فقد  قرأنا،  وكام 

د أنَّ  ، وما دامت العائلة هي الوحدة االجتامعيَّة األساسيَّة، َفِمن املؤكَّ عن الوجود االجتامعيِّ

طاعتنا أو عدم طاعتنا لهذا املبدأ العائيلِّ األسايسِّ ستؤثِّر تأثريًا مبارًشا يف حياتنا.
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لِكْن ما املقصود بإْكرام الوالَِدْين؟ وهل ُتْظِهر ثقافتنا إْكراًما للوالَِدْين؟ وكيف ُنْظِهر- أنا 

هاتنا؟ إنَّ هذه هي األسئلة التي ينبغي لنا الردَّ  والنَّاس اآلخرين يف امُلجتمع- اإلكرام آلبائنا وأُمَّ

عليها بصدق.

مبعنى  أو  الوزن«  »ِثَقل  إىل  ُيشري  العبانيَّة  اللُّغة  يف  »إْكرام«  للكلمة  الحريفَّ  املعنى  إنَّ 

»إْعطاء  إىل  ُتشري  فإنَّها  »أْكرِم«  األمر  ِفْعل  بصيغة  الكلمة  اسُتعِمَلْت  وإذا  »األهميَّة«.  آخر 

ا التَّطبيق  األهميَّة الُقصوى ألمٍر ما«- وذلك عىل النَّقيض ِمن االستخفاف بأمٍر ال قيمة له. أمَّ

الَعْون  يد  لهم، وتقديم  الطاعة  بتقديم  وثيًقا  ارتباًطا  للوالدين فريتبط  اإلْكرام  لهذا  العميلُّ 

ذوا وصايا األَبَوْين، وأن ُيساعدوهام يف  لهم، واحرتامهم. وهذا يعني أنَّه ينبغي لألبناء أن ُيَنفِّ

عملهام ومسؤوليَّاتهام، وأن َيخضعوا لهام يف األمور التي قد يختلفون عليها يف وجهة النَّظر 

عندما يحني وقت تنفيذ الُخطط والرَّغبات.

منهم  يتطلَّب  باإلكرام. وهذا  يكونوا جديرين  أن  هات  واألمَّ اآلباء  وباملقابل، يجب عىل 

ُبدَّ ِمن االعرتاف بها هي أنَّ  َيتَِّصفوا باالحرتام، واملحبَّة، والحكمة. لِكنَّ الحقيقة التي ال  أن 

هات ليسوا معصومني ِمن الخطأ، وغري كاملني. بل إنَّ بعًضا منهم غري ُمِحبِّني  جميع اآلباء واألمَّ

اآلباء  يكون  أن  يجب  هل  ولِكْن  باالحرتام.  جديرين  وليسوا  بحامقة،  ويترصَّفون  ألبنائهم، 

هات جديرين باإلكرام ليك ينالوا اإلكرام ِمن أبنائهم؟ واألمَّ

جديرين  ليسوا  الذين  هات  واألمَّ اآلباء  َتْسَتْثِ  مل  الوالَِدْين  بإكرام  لألبناء  الله  وصيَّة  إنَّ 

ث عن عالقة أخرى تتطلَّب اإلكرام، يقول الله بكلامٍت ال ُلْبس  باإلكرام. ويف ِسياٍق آخر َيتحدَّ

غار  ِقنَي َفَقط، َبْل لِْلُعَنَفاِء أَْيًضا« )1ُبطرس 2: 18(. فاألطفال الصِّ الِِحنَي امُلرَتَفِّ فيها: »...لَْيَس لِلصَّ

ا األطفال  اعة؛ بل َيفعلون ما ُتليه عليه طبيعتهم. أمَّ اعة أو عدم الطَّ ال ُيجادلون ِمن جهة الطَّ

اعة. وهناك  اعة أو بعدم الطَّ األكب ِسنًّا والكبار فُيَحلِّلون أداء والديهم قبل اتخاذ قراٍر بالطَّ

بعض املؤمنني املسيحيِّني الذين يعيشون رصاًعا يف داخلهم بسبب هذه الوصيَّة ألنَّ آباءهم 

هاتهم  هاتهم بعيدين عن الكامل. لِكن بالنِّسبة إىل األشخاص الذين َيُظنُّون أنَّ آباءهم وأمَّ وأمَّ

رها دامئًا: ليسوا جديرين باإلْكرام، هناك ثالثة أمور ينبغي َتَذكُّ

يجب عىل املرء أن ُيكرِم مكانة أبَوْيه حتَّى إن كان َيرى أنَّهام ليسا جديَرْين باإلكرام. فالله 1. 

لطان امُلطلق. وهو الذي َمَنح األبَوْين هذه املكانة وما ُيرافقها ِمن  هو صاحب السُّ

أميَننْي  بأمانة، فإنَّهام يكونان غري  مسؤوليَّات. وعندما ال يقوم األبوان مبسؤوليَّاتهام 
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ال ألبنائهام فحسب، بل لله أيًضا. وعندما ُيكرِم األبناء مكانة األبَوْين فإنَّهم يرتكون 

، ميكن للمرء أن يقول:  ة َتوبيخهام وتأديبهام وتقوميهام. يف َضْوء هذا الَحقِّ لله مهمَّ

ي. وسأحاول –بنعمة الله- أن  خ يف وجهي، فهي تبقى أُمِّ ي َترْصُ »حتَّى إن كانت أمِّ

ُأطيعها بسور«. 

ى 2.  خص الذي َيَتَلقَّ م اإلكرام، ال عىل حياة الشَّ خص الذي ُيَقدِّ اإلْكرام َيعتمد عىل قلب الشَّ

نه  ُتكِّ قلبيَّة  إكرام والَدْيه، يجب عليه أن ميتلك صفات  املَْرء ِمن  ن  يتمكَّ اإلكرام. وليك 

فات: الخضوع، واملحبَّة، واألمانة، والوداعة، والحكمة،  ِمن إسباغ الكرامة. وِمن هذه الصِّ

ن املَْرء ِمن تقديم االحرتام إىل أيِّ أٍب وُأمٍّ  فات، لن يتمكَّ وغريها. ففي غياب هذه الصِّ

زمة  فات، ميكن للَمْرء أن َيِجد النِّعمة الالَّ ا بوجود هذه الصِّ مهام كانا جديرْين باإلكرام. أمَّ

إلكرام والَِدْيه اللََّذْين وهبهام الله له. 

هاتنا، وهو )أِي الله( َيستحقُّ ُكلَّ إكرامٍ، ميكننا 3.  ملَّا كان الله هو الذي أوصانا بإكرام آباِئنا وُأمَّ

هاتنا –حتَّى إن مل يكونا َجديَرْين باإلْكرام- طاعًة لله. وال َشكَّ أنَّه إن  أن ُنكرِم آباءنا وأُمَّ

هاتنا األرضيِّني، لن يكون  اغل هو البحث عن النَّقائص والعيوب يف آبائنا وأمَّ كان ُشغلنا الشَّ

امويِّ وكاملِه، لن يكون  ز أنظارنا عىل َمْجد أبينا السَّ ا عندما ُنَركِّ إكرامنا لهم أمرًا سهاًل. أمَّ

هاتنا، فإنَّ إكرامنا  لدينا بديٌل آخر سوى إكرامه. وما دام هو الذي أوصانا بإكرام آبائنا وأمَّ

ان عن إكرامنا وطاعتنا لله أيًضا. وطاعتنا لهام ُيَعبِّ

والحقيقة هي أنَّ أشخاًصا كثريين يواجهون رصاًعا بسبب عدم قدرتهم عىل إيجاد حلوٍل 

ؤال الذي َيطرحونه هو: »كيف؟« لذلك، سنورِد  ة بإكرام الوالَِدْين. والسُّ لبعض األسئلة امُلختصَّ

هاتهم: ين يف محاولة إكرام آبائهم وأمَّ هنا بعض االقرتاحات العمليَّة للُمراهقني الجادِّ

كر لوالديك عادًة دامئًة لديك. وعندما تبتدئ يف التَّفكري، سُتدرك 1.  اجعل التَّعبري عن الشُّ

أنَّ والديَك قد فعال ألجلك يف املايض، وما زاال يفعالن ألجلك يف الحارض، أمورًا َتعجز عن 

ها وإحصائها.  َعدِّ

ناقش خططك مع والديك. شاركهم خططك قصرية األمد )األمور التي َتعتزم القيام بها يف 2. 

نة القادمة، أو  ر يف القيام بها السَّ األسبوع القادم(، وخططك طويلة األمد )األمور التي ُتَفكِّ

بعد سنوات، أو مدى حياتك(. فعدم التَّواُصل مع األبَوْين هو مشكلة شائعة بني امُلراهقني. 
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اطلب منهام النَّصيحة. فحتَّى لو كنَت َتُظنُّ أنَّك َتعرف ما سيقوله لك والداك، اسألهام 3. 

ارمة التي َيفرضها آباؤهم  رون بسبب القيود الصَّ عن رأيهام. فهناك مراهقون كثريون يتذمَّ

ارمة التي َيفرضها األبوان  بب الرئييسُّ لهذه القيود الصَّ ا كان السَّ هاتهم عليهم. لِكْن رمبَّ وأمَّ

عىل أبنائهم هو نقص روح املسؤوليَّة عند بعض األبناء امُلراهقني. ويجب عليك أن َتعلم 

إحدى  نهائيًّا يف  قرارًا  تكون  ال  قد  أبَوْيك  ِمن  عليها  َتحصل  التي  املبدئيَّة  النَّصيحة  أنَّ 

املسائل. فإن كانت لديك أفكار أخرى، قد تكون نصيحتهام هي القاعدة التي ستنطلق 

النِّهايئِّ، يجب عليك  القرار  اتِّخاذ  منها ملناقشة وجهة نظرك معهام. وعندما يأيت وقت 

أن ُتكرمهام. ولِكْن حتَّى لو كان ذلك َيعني عدم قيامك مبا أردَت القيام به، فقد كسبَت 

احة واالنفتاح بينكم. احرتامهام وساهمَت يف تعزيز الرصَّ

اعرف قيمة قضاء األمسيات يف البيت. وهذا يعني –بالنِّسبة إىل كثريين عىل أقلِّ تقدير- 4. 

أنَّك لن تذهب إىل ُكلِّ مناسبة وحفلة ُتتاح لك. ناقش مع والديك جدواًل مناسًبا، واطلب 

ق أنَّه سيأيت وقٌت  نصيحتهام عندما َيْحُدث تضارُب يف املواعيد. وقد َيصُعب عليك أن ُتَصدِّ

ن ِمن املكوث ليلة واحدة فقط مع أبويك. )قريًبا( تتمنَّى فيه عودة الزَّمن إىل الوراء يك تتمكَّ

ابحث عن ُفرَص للقيام ببعض األعامل التي مل َيطلب أحٌد ِمنك القيام بها. والحقيقة هي 5. 

أنَّ ما َيْحُدث عندما ُنبدي رغبتنا يف القيام بعمٍل ما ِمن تلقاء أنفسنا بدافع ُلْطفنا ُهو أمٌر 

َيفوق الوصف. فسوف يبدو العبء خفيًفا. وسوف نشعر بأنَّنا ُمختلفون. وسوف يتأثَّر 

ا فرح عندما  هات أميَّ خص الذي ُقمنا بذلك العمل ألجله. وكثريًا ما َيفرح اآلباء واألمَّ الشَّ

ريقة.  يجدون أبناءهم ُيكرمونهم بهذه الطَّ

العزم عىل 6.  العاقدو  اليافعون  أبَوْيَك حتَّى بعد استقاللك عنهام. فسوف يكتشف  أْكرِم 

 ، إكرام والَدْيِهم أنَّ ترصُّفاتهم ال تتغريَّ بعد ابتعادهم عن أهلهم، وأنَّ كلامتهم ال تتغريَّ

 . وأنَّ مظاهرهم ال تتغريَّ

. وهذا ال يعني 7.  أْطِلع والديَك عىل أيِّ خطوات َتعتزم القيام بها ِمن جهة ارتباطك العاطفيِّ

ا ُكلَّ ما يلزم لزواج أبنائهام دون أخذ وجهة نظر األبناء أو  الَبتَّة أنَّه ينبغي لألبَوْين أن ُيِعدَّ

اهتامماتهم بعني االعتبار. لِكْن َيْجُدر التَّنويه إىل أنَّ القول: »أنا الوحيد القادر عىل اختيار 

رشيكة حيايت« هو قول خاطئ. وسوف نتطرَّق إىل هذا األمر بأكرث تفصيل يف الفصل الثَّالث. 

الحياة.  مدى  تطبيقه  ينبغي  مبدأ  هو  الوالَِدْين  إكرام  مبدأ  أنَّ  ُندرك  أن  علينا  ويجب 
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فولة إىل امُلراهقة، ُثمَّ إىل الرُّْشد، ُثمَّ إىل  وال شكَّ أنَّ األدوار تتغريَّ عندما َينتقل املرء ِمن الطُّ

لألبَوْين.  االحرتام واإلكرام  الحياة إلظهار  أساليب كثرية طوال  تبقى هناك  لِكْن  يخوخة.  الشَّ

رائق إلظهار اإلكرام هي طلب النَّصيحة  وعندما َيستِقلُّ املرء عن أبَوْيه، فإنَّ إحدى أفضل الطَّ

ِمن  ُيكرموهام  أن  لألبناء  ميكن  والّضعف،  يخوخة  الشَّ ِسنِّ  يف  األبوان  َيصري  وعندما  منهام. 

عوبات امُلرافقة لتلك الرِّعاية.  خالل العناية بهام. وسوف نناقش يف الفصل الثَّامن بعض الصُّ

عوبات املاثلة  ريقة هي أعظم ِمن الصُّ لكنَّنا نكتفي بالقول إنَّ َبَركات إكرام الوالَِدْين بهذه الطَّ

أمامنا. عالوٌة عىل ذلك، فإنَّ إرسال األبَوْين امُلِسنَّنْي إىل مراكز رعاية امُلِسنِّني قد ترك فراًغا يف 

العائلة ال ميكن أليِّ راحة أن ُتَعوِّضه. فمشاعر االنفصال والوحدة التي قد َيشعر بها كثرٌي ِمن 

هات امُلِسنَّنْي هي مأساة ينبغي َتَجنُّبها.  اآلباء واألمَّ

َتَعلُّم ُمسامحة األبَوْين

فات الخاطئة  امت والصِّ يف َضْوء حقيقة أنَّ األبَوْين ليسا كاِمَلنْي، ميكن للمرء أن َيرى بعض السِّ

. فاألخطاء القدمية َتظهر يف أغلب األوقات يف شكل ُندوٍب يف الوقت الحارض.  يف مرياثه العائيلِّ

وال َشكَّ أنَّ النُّدوب تأيت بأشكال مختلفة. فهناك ندوب صغرية، وأخرى كبرية، وأخرى ُمتقيِّحة. 

ت إىل هذه النُّدوب قد تكون حقيقيَّة يف أوقاٍت كثرية، فإنَّها قد تكون  ومع أنَّ األخطاء التي أدَّ

ِمن َنْسج الخيال أحياًنا. وكام َكَتب أحد الُكتَّاب: 

هاتنا َبرَشٌ ُمَعرَّضون للخطأ، فإنَّ هذه هي حالنا نحن أيًضا.  كام أنَّ آباءنا وأمَّ

ولعلَّ  ويفعلونه.  هاتنا  وأمَّ آباؤنا  يقوله  ما  ُكلَّ  ُنَحلِّل  ُكنَّا  أطفااًل،  ُكنَّا  عندما 

سلوكيَّاتهم النَّابعة ِمن ِنيَّاتهم الَحَسنة كانت ُتفهم َفهاًم مغلوًطا فتجعل ُكلَّ 

واب إن ُقلنا إنَّ مالحظًة ناقدًة  جهودهم الرَّائعة تضيع هباًء. وال ُنجانب الصَّ

هها إىل أحد األبناء قبل سنوات طويلة قد َتدفع  ا يكون أحد األبَوْين قد َوجَّ ُرمبَّ

االبن الحًقا إىل لَْوِمِهام عىل ُمشكالته الشخصيَّة مُلَجرَّد أنَّه أعاد التَّفكري يف تلك 
امُلالحظة بطريقة مبالغ فيها وأكب من حجمها الحقيقي.1

هاتنا. ومع أنَّ هذه األسباب  وهناك العديد ِمن األسباب التي تدعونا إىل مسامحة أبائنا وأمَّ

للغفران هو  أَهمَّ سبب  أنَّ  َشكَّ  وال  أهميَّته.  ُتَبنيِّ  فإنَّها  ورة،  بالرضَّ سهاًل  الُغفران  َتجعل  ال 

أَُبوُكُم  أَْيًضا  لَُكْم  َيْغِفْر  زَّالَِتِهْم،  لِلنَّاِس  َغَفرُْتْم  إِْن  . »َفإِنَُّه  الربِّ َنتمتَّع بعالقة شخصيَّة مع  أن 
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َمتَّى 6:  أَْيًضا زَّالَِتُكْم« )إنجيل  أَُبوُكْم  لَُكْم  َيْغِفْر  لِلنَّاِس زَّالَِتِهْم، الَ  َتْغِفُروا  لَْم  َوإِْن   . اَمِويُّ السَّ

ز هنا عىل األسباب التي لها ِصَلة بالعائلة. 14 و 15(. وهناك أسباب أخرى أيًضا، ولكنَّنا سرُنكِّ

عدم  أو  إكرامنا  يف  مهم  عامل  هو  إخفاقاتهم  بسبب  هاتنا  وأمَّ آلبائنا  الُغفران  َتَعلُّم  إنَّ 

رنا ويجعلنا  ا الغفران فُيَحرِّ ران قدرتنا عىل إكرامهام. أمَّ إكرامنا لهم. فاالمتعاض واملرارة ُيَدمِّ

قادرين عىل إكرامهام. 

ِمن جهة أخرى فإنَّ الُغفران لِوالَِدْينا مهم ألنَّه مينعنا من تكرار أخطائهام ومينع استمرار 

فات  هذه األخطاء يف )مرياث( العائلة. فأحد أكرث مظاهر املرياث العائيلِّ غرابًة هو أنَّ الصِّ

ريقة  الطَّ أنَّ  والحقيقة هي  التَّايل.  الجيل  إىل  األحيان  أغلب  َتنتقل يف  الوالَِدْين  البغيضة يف 

يطرة عليك.  فات بالسَّ املضمونة لتكرار أخطاء الوالَِدْين هي أن َتسمح لكراهيتك لهذه الصِّ

فُكلَّام زادت كراهيتك لها، زادت احتاملية التصاقها بك. فعندما َنُصبُّ كلَّ تركيزنا عىل عيوب 

اآلخرين، فإنَّنا نرسم الحياة وفًقا لنظرتنا هذه. ويبقى البديل األمثل هو الغفران. فالُغفران 

النَّظر إىل آبائنا  َنتشبَّث بآالم املايض، ويساعدنا عىل  رنا ِمن تلك العبوديَّة التي تجعلنا  ُيَحرِّ

ة. هاتنا نظرًة موضوعيَّة، وُيتيح لنا أن َنستفيد ِمن ِنعمة الله امُلَغريِّ وأمَّ

كذلك، يجب علينا أن َنغفر لوالَِدْينا أخطاءهام وإخفاقاتهام إن أردنا ألبنائنا أن يتمتَّعوا 

الُغفران  ا  أمَّ العالقات.  َيقطعان  واملرارة  فاالمتعاض  تهم.  وَجدَّ هم  َجدِّ مع  سليمة  بعالقات 

ا إلعادة بناء( العالقات. وِمن جهة، فإنَّ والَِدْينا يف حاجٍة إىل سامع  فيفتح اآلفاق لبناء )أو ُرمبَّ

أبناءنا بحاجة إىل حكمة  فإنَّ  ضحكات أحفادهام واالستمتاع بحضورهم. وِمن جهة أخرى 

ل إالَّ إذا  األجداد وهيبتهم. فهناك روابط قويَّة وُمميَّزة بني األجداد واألحفاد ال ميكن أن تتشكَّ

را ِمن آالم املايض وقيوده. كان األبوان قد َتَحرَّ

ا.  وقد ال تكفي معرفة األسباب املوِجبة للغفران ملامرسته. فقد تكون ندوبنا عميقة جدًّ

ح يف ما ييل ماهيَّة الغفران وكيفيَّة عمله: لذلك، سنحاول أن نوضِّ

ل اآلخرين مسؤوليَّة ما فعلوه. 1.  الغفران يعني الِعْتق أو اإلبراء. فهو يعني أنَّك مل َتُعد ُتَحمِّ

الغفران ِخيار. فال ينبغي لنا أن َننتظر إىل أن َنشعر برغبتنا يف الغفران يك َنغفر لآلخرين. 2. 

ة، فإنَّه يكون  بل يجب علينا أن َنختار أن َنغفر لهم. وعندما يكون الغفران رضورة ُمِلحَّ

ما  يف  مشاعرنا  َنتبع  أن  لنا  يقول  ال  س  املقدَّ والكتاب  األوقات.  أغلب  يف  ا  جدًّ صعًبا 
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َيختصُّ بالُغفران، بل يوصينا ببساطة أن َنغفر لآلخرين. وعندما نختار أن َنغفر لآلخرين 

فسنحصل عىل مكافأة تلقائيًّا. فالغفران َيْعُقُبُه يف أغلب األوقات راحة نفسيَّة وفرح. 

به يف 3.  االحتفاظ  ْين« عوًضا عن  »الدَّ ِمن  يعني تحرير اآلخرين  تكِلفة. فهو  له  الغفران 

خص اآلخر. وال َشكَّ  ِتنا. فالغفران يجعلنا َنشطب أيَّ حسابات عالقة بيننا وبني الشَّ ِسِجالَّ

أنَّ صليب الربِّ يسوع املسيح هو أوضح َمَثٍل يف التَّاريخ عىل مثن الغفران.

رَة. فعندما ُنبدي استعدادنا ملسامحة أبَوْينا تحديًدا، سنكتشف 4.  ة ُمَطهِّ الغفران ميتلك ُقوَّ

أنهام مل يكونا مسؤولنَْي بالُكلِّيَّة عن املشكلة. فقد نكتشف أنَّ ردود أفعالنا السلبيَّة كان 

لها دور كبري )بل رمبا أكب من دورهام( يف الجرح الذي أصابنا. »ليك ننمو وننضج، يجب 

علينا أن نتعلَّم أن َنقبل املسؤوليَّة عن حياتنا. وهذا يعني، يف هذه الحالة، أنه ينبغي لنا 

بب يف بعض املشكالت التي َنَشَبت بيننا وبني أبَوْينا«.2 ويف  أن ُنِقرَّ بإمكانيَّة أنَّنا ُكنَّا السَّ

ة بالغفران أكب عائق يف عمليَّة الُغفران  كثرٍي ِمن األحيان، قد تكون هذه النُّقطة امُلختصَّ

تها. فالكثري ِمن الرَّاشدين املجروحني ُيخفون إخفاقهم الشخيصَّ وراء إخفاق والَِدْيهم.  بُرمَّ

ز عىل الحارض ونتعامل معه. وقد  لكن إن أردنا أن نغفر خطايا املايض، يجب علينا أن ُنَركِّ

ا لدى البعض منَّا. يكون هذا مؤملًا جدًّ

فعمليَّة 5.  للغفران.  أهميَّة  األكرث  املفهوم  هو  هذا  ولعلَّ  إمياننا.  ِمن  نابع  عمل  الغفران 

ز أنظارنا عىل  خص الذي أساء إلينا، وأن ُنَركِّ الغفران تتطلَّب ِمنَّا أن ُنبعد أعيننا عن الشَّ

الله. فبداًل ِمن إطالة النَّظر والتَّفكري يف األمور الخاطئة التي حدثت يف املايض، ميكننا أن 

َننظر بإمياٍن إىل الله القادر أن َيجعل »كلَّ األشياء َتعمل مًعا للخري للذين ُيِحبُّونه« )رومية 

8: 28(. فهناك تبايٌن شاسٌع بني نظرتنا تلك )إىل أخطاء املايض( ونظرتنا هذه )إىل الله(! 

ز أنظارنا عىل أخطائهم.  ُنَركِّ ُكنَّا  ويف نهاية املطاف، ِمن املستحيل أن َنغفر لوالَِدْينا إن 

وهناك  الله.  عىل  ُمَثبَّتة  أعُيننا  كانت  إن  مسامحتهم  َنرفض  أن  املستحيل  ِمن  كذلك، 

ديدة والُغفران التَّام( من خالل محاولة  أشخاص يعيشون بني النَّقيَضنْي )أي بني املرارة الشَّ

تركيز أنظارهم عىل يشٍء آخر )ِمثل نسيان كل يشٍء يختصُّ بوالَِدْيِهم(. لكنَّ خسارتهم يف 

الم النَّاشئ عن الُغفران، ويخسون الفرح  حالة كهذه تكون ُمضاعفة: َفُهم َيخسون السَّ

النَّاشئ عن إكرام والَِديهم.

اٌل يف حياتنا مُبجملها. والحقيقة هي أنَّ العائالت التي  إنَّ املرياث العائيلَّ عامٌل قويٌّ وفعَّ
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ة بإكرام الوالَِدين ومسامحتهم قد َحوَّلت مرياثها  أدارت َظهرها لله وتجاهلت وصاياه امُلختصَّ

العائيلَّ إىل لَعنة. وإن مل ُتْكَس هذه اللَّعنة فإنَّها سَتلتصق باألبناء، وباألحفاد، وبجميع األجيال 

القادمة. لذلك، فإنَّ َتَعلُّم العيش وفًقا لوصايا الله هو املفتاح الذي سيجعل مرياثنا العائيلَّ 

َبَركًة لحياتنا.

قافيَّة غوط الثَّ الضُّ

لقد تطرَّقنا يف هذا الفصل إىل العديد ِمن العادات والتَّقاليد التي ُتعارض الوصايا واملبادئ 

س. لكنَّنا ال َنرمي ِمن وراء ذلك إىل مهاجمة مجتمعنا، بل نرمي  التي نجدها يف الكتاب املقدَّ

بالَحِريِّ إىل إدراك ُبعد هذه القوى عن املبادئ التي َوَضعها الله للعائلة. واآلن، لُِنْلِق َنظرة 

فاحصة عىل هذه القوى:

لطة مفاهيم السُّ

ذاجة أن نقول  السَّ لِكن ِمن  التمرُّد.  امئة لألشخاص غري املؤمنني هي  الدَّ امت  السِّ إنَّ إحدى 

، عىل سبيل املثال، هي نفسها اليوم كام  لطة يف املجتمع األمرييكِّ إنَّ مواقف النَّاس ِمن السُّ

اخب يف القرن العرشين )بُكلِّ ما  كانت عليه قبل مئة سنة. فال َشكَّ أنَّ عقد العرشينيَّات الصَّ

لطة-  صة واملالبس غري املحتشمة( قد أظهر احتقارًا للسُّ راَفَقُه ِمن ظهور الحانات غري امُلرَخَّ

ثون  ة بَحْظر إنتاج املرشوبات الكحوليَّة وبيعها. لِكنَّ املؤرِّخني يتحدَّ وال ِسيَّام القوانني امُلختصَّ

بتساُهل عن تلك الفرتة باملقارنة مع حديثهم عن ما حدث يف الستِّينيَّات. ففي ذلك الوقت، 

لوك والتَّهذيب ِمن النَّقد والهجوم. فقد انترشت أناط جديدة ِمن الفنون  مل َتْسَلم قواعد السُّ

ْعر، وراحت املالبس تقرص شيًئا فشيًئا حتَّى احمرَّت  واملوسيقا، وظهرت تسيحات جديدة للشَّ

اعقة حتَّى عىل املجتمع غري املؤمن الذي  َوجنتا الِحشمة خجاًل. وقد نزلت تلك التَّغيريات كالصَّ

استهجن االنحالل الحاصل ووقاحة الثَّقافة امُلعاِكَسة ألعراف املجتمع وِقَيِمه.

دمة األوىل، بدأ النَّاس َيتقبَّلون ما حدث. فقد َتِعب الكبار ِمن  لِكن بعد زوال تأثري الصَّ

اخ. وحينئٍذ، ابتدأ املجتمع يف َتَقبُّل الثَّقافة امُلعاكسة  غار ِمن الرصُّ النَّقد امُلستمر. وقد تعب الصِّ

ائدة يف  السَّ االجتامعيَّة  والعادات  النُُّظم  يرفضون  كانوا  الذين  النَّاس  ابتدأ  تدريجيًّا. وأخريًا، 

ظ.  ابق؛ إالَّ أنَّهم أبقوا عىل بعض التحفُّ َقبول بعض الِقَيم التي كانوا قد رفضوها يف السَّ
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امُلعاكسة. كام أنَّ  الثَّقافة  َيَتَقبَّل بعض مفاهيم  العامَّ للمسيحيَّة حاول أن  التَّيَّار  إّن  بل 

ى ِبــِ »ِفرَق الرُّوك املسيحيَّة« ابتدأت يف ذلك الوقت بَعزف أغاٍن صاخبة عن الُحبِّ  ما ُيسمَّ

ِمن  أحٍد  ببال  َيْخُطر  التَّقليديَّة. ومل  املسيحيَّة  املفاهيم  يَّة مبضامني مختلفة تاًما عن  والُحرِّ

يَّة« الجديدة مل تكن إالَّ شكاًل ِمن أشكال التمرُّد الذي  أصحاب العقول الخاملة أنَّ هذه »الُحرِّ

َظَهر منذ فجر البرشيَّة. 

تها، صار املجتمع ليس َيتقبَّل العقليَّة القائلة »َدعني أفعل  ويف ِخَضمِّ هذه العمليَّة بُرمَّ

لطة،  السُّ )ِمثل  الكلامت  أيًضا. لذلك، صارت بعض  رها  وُيَقدِّ أشاء« فحسب، بل يحرتمها  ما 

اعة( ُتشري ِضمنيًّا إىل وجود رِجاٍل ال َيرحمون ُمقابل ِنساٍء وأطفاٍل ُمضطَهدين.  والقواعد، والطَّ

ر، والحقوق،  احة مصطلحات جديدة أصبحت سائدة ِمثل املساواة، والتحرُّ وقد َظَهرت عىل السَّ

يَّة التَّعبري. لِكْن، ويا لُسخرية الَقَدر، فإنَّ املجتمع نفسه الذي َيتَّهم أجداده بالقسوة هو  وُحرِّ

مجتمع ُتعان عائالته ُعنًفا أكرث ِمن أيِّ وقٍت مىض. وهذا ال يعني أنَّ اإلْمعان يف التسلُّط هو 

ُمَجرَّد فوىض  يَّة املزعومة هي- يف أحيان كثرية-  الُحرِّ أنَّ  ُمَحبَّب إىل قلوبنا. لكنَّه يعني  أمر 

وبسبب  لطة،  السُّ رفض  بسبب  إصالحها  َيصُعُب  العائلة أرضارًا جسيمًة  عانت  وقد  عارَِمة. 

يَّة، وبسبب االنحالل النَّاجم عن ذلك. مفهومها امُلغاير للُحرِّ

هات الذين يعاقبون أبناءهم عىل عصيانهم كام لو  وقد بات املجتمع َينظر إىل اآلباء واألمَّ

هات الذين يضعون توجيهات وقوانني عىل أبنائهم يف ما َيختصُّ  ا اآلباء واألمَّ شني. أمَّ كانوا ُمتوحِّ

ت ِمن  عر، واألنشطة املسموح بها، فإنَّهم ُيتَّهمون بالرَّجعيَّة والتَّزمُّ باملالبس، وتسيحات الشَّ

روا  أو إن َحذَّ َهزِّ رؤوسهم اعرتاًضا عىل أيِّ يشٍء،  َتَجرَّأ األجداد عىل  ِقَبل ُمجتمعاتهم. وإن 

أحفادهم ِمن عواقب أفعالهم وأساليب الرتفيه الجديدة، فإنَّ كلَّ ما يحصلون عليه باملقابل 

هو ابتسامة ساخرة ِمن أحفادهم يقولون لهم ِمن خاللها إنَّ أفكارهم ال تتَّفق إالَّ مع العرص 

الذين  األشخاص  عىل  هائلة  ضغوًطا  َتفرض  ة  امُلتغريِّ لطة  السُّ مفاهيم  فإنَّ  لذلك،   . الحجريِّ

يرغبون يف إدارة بيوتهم وفًقا لاِم ُتعلِّمه كلمة الله.

َفْصل الفئات الُعمريَّة بعضها عن بعض

إنَّه  ُقلنا  فقد  العائلة.  أفراد  بني  التَّفاُعل  أهميَّة  الفصل  ِمن هذا  سابٍق  وقٍت  َذَكرنا يف  لقد 

ينبغي للعائلة أن َتعمل مًعا، وأن تلهو مًعا، وأن َتعبد الله مًعا، وغري ذلك. والحقيقة هي أنَّ 
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العائالت تواجه ضغوًطا كثرية َترمي إىل دفعهم إىل التخيلِّ عن هذه الوحدة بسبب َعرْصَنة 

األنشطة يف وقتنا الحارض. وَيكفي أن َننظر إىل التَّاريخ لرَنى أنَّ املدارس الكبرية امُلتَِّحدة َحلَّت 

لبة حسب فئاتهم  َمَحّل املدارس املؤلَّفة ِمن َصفٍّ واحد. وعندما َحَدث ذلك، صار تقسيم الطَّ

الُعمريَّة  َينتمي إىل املرحلة  فِّ  الُعمريَّة َمطلًبا عمليًّا ال ِغنى عنه. فكلُّ طالٍب يف غرفة الصَّ

أن  لنا  الحارض. وينبغي  أمرًا سائًدا يف وقتنا  ريقة  الطَّ بهذه  لبة  الطَّ نفسها. وقد صار توزيع 

العامالت،  هات  فاألمَّ اًبا.  َجذَّ االنفصال  لَِجعل هذا  الوحيد  الُعنرص  َتُكن  مل  الكفاءة  أنَّ  َنعلم 

ًة هي أمور َدَفعت أفراد العائلة إىل االندفاع  كيز عىل املعرفة والخبة، ورُسعة الحياة عامَّ والرتَّ

ة، وإىل النَّوادي واألنشطة التي ميكنهم فيها أن يكونوا مع  فوف، وإىل املراكز الخاصَّ إىل الصُّ

»أشخاٍص ِمن نفس فئتهم الُعمريَّة«. 

أوَّل يوٍم ذهب فيه أوالدهنَّ إىل املدرسة يف ِسنِّ  موع يف  الدُّ هات األمس  أُمَّ َذرََفت  وقد 

َعداء وهي ترى ابنها البالغ ِمن الُعمر  س الصُّ َتَتَنفَّ ا اليوم، فإنَّ األمَّ  ابعة. أمَّ ادسة أو السَّ السَّ

سنتني ذاهب إىل دار الحضانة.

لبة إىل فئاٍت ُعمريَّة قد أثَّر تدريجيًّا يف عائالت مسيحيَّة  والحقيقة هي أنَّ نظام َفْصل الطَّ

عديدة بسبب تأكيده وتطبيقه يف مجتمع الكنيسة أيًضا. فيبدو أنَّنا َتَخلَّينا عن املبدأ القائل 

إنَّ هناك فائدة عظيمة ُتجَنى ِمن تفاعل الفئات الُعمريَّة املختلفة. وهذا ال َيعني أنَّ ُكلَّ َفْصٍل 

ُل ِعداًء للعائلة. لِكْن يجب علينا أن ُندرك الخطر  بني الفئات الُعمريَّة امُلختلفة خاطٌئ وُيَشكِّ

لبة بحسب فئاتهم الُعمريَّة.  ِه بني الطَّ املاِثل يف هذا النِّظام القائم عىل الَفْصل الزائد عن حدِّ

غط الهائل  فعىل سبيل املثال، فإنَّ الكثري ِمن العائالت املسيحيَّة يف الوقت الحارض َتْشُعر بالضَّ

النَّاشئ عن األنشطة الشبابيَّة الكثرية. فاألهل َيشعرون باإلحباط بسبب عدم قدرتهم عىل لَمِّ 

َشْمل العائلة يف البيت ولو َمرَّة واحدة يف األسبوع. 

بَّان ليلعبوا ُكرة القدم مًعا املَرَّة تلو املَرَّة، سُتالحظ أنَّهم قد  إذا َوَضْعَت مجموعة ِمن الشُّ

ا إذا َوَضْعَت مجموعة ِمن العائالت  روا مهاراتهم يف ُكرة القدم وأنَّهم يلعبون باحرتاف. أمَّ َطوَّ

د أنَّك لن تحصل عىل فريٍق بارع.  ْلَت فريًقا يتألَّف ِمن األب والَجدِّ واألبناء، ِمن املؤكَّ وَشكَّ

لنأخذ مثاًل  أو  الثَّان سيلعب كفريٍق واحد.  الفريق  أنَّ  ح  امُلرَجَّ البعيد، ِمن  لِكْن عىل املدى 

جون أو املستشفيات أو  آخر: قد تكون خدمة الِكرازة التي يقوم بها شبيبة الكنيسة يف السُّ

الة وحسنة. لِكْن إذا َذَهْبُتم كعائلة أو مجموعة عائالت، وقام الَجدُّ  منازل األوالد شهادة َفعَّ
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عام عىل  نيم، وقام األبناء بتوزيع الطَّ س، وقام األب بقيادة الرتَّ بقراءة مقطٍع ِمن الكتاب املقدَّ

الحارضين، فإنَّكم ستكونون شهادة حسنة، وسُتبيِّنون للجميع أنَّ ُكلَّ شخٍص له دوٌر وخدمة 

يف خدمة الِكرازة يف الكنيسة. 

بيبة )أو أيَّ فئة ُعمريَّة أخرى( بأيِّ عمٍل  وال َيفوتنا أن نقول إنَّ هذا ال يعني أنَّ قيام الشَّ

مًعا هو أمر خاطئ. لكنَّنا َنرى أنَّ َدْمج الفئات الُعمريَّة مًعا هو أفضل. فقد يبدو أنَّ َفْصل 

هذا  إنَّ  يقول  الواقع  لِكنَّ  األمور.  وتحسني  صات  التخصُّ توزيع  يف  ُيساعد  الُعمريَّة  الفئات 

الَفْصل بني الفئات الُعمريَّة َيقيض عىل التَّفاعل الَقيِّم بينها. 

االنفجار المعرفّي

التَّكنولوجيَّة  التَّغيريات  بسبب  األساسيَّة  العائليَّة  املفاهيم  يف  كثرية  تغيريات  َظَهرَت  لقد 

يعة التي ظهرت يف مجتمعاتنا. فبسبب االخرتاعات الكثرية، صارت هناك طرائق كثرية  السَّ

للقيام باألشياء. ويف أغلب األحيان، فإنَّ االخرتاع األخري يبقى ُمستخَدًما إىل أن يصري عتيًقا أو 

قدمًيا بسبب ظهور اخرتاٍع جديد.

ة،  هات، وال ِسيَّام أولئك الذين مل ُيواِصلوا تعليمهم بعد الثانويَّة العامَّ وال َشكَّ أنَّ اآلباء واألمَّ

يجدون صعوبة بالغة يف استيعاب ما يحدث. فابنهم الذي يف السنة الدراسيَّة الخامسة يعود 

ِمن املدرسة ويطلب املساعدة يف ُفروضه املدرسيَّة. لكنَّ األهل يقولون له يف نهاية املطاف: 

»ال َندري كيف َنِحلُّ هذه املسألة. فنحن مل ندرسها يف املدرسة«. وقد يبدو األمر ذا أهميٍَّة 

َيتَِّضح لألهل أنَّ مفهوم  القائم وخطورته. فيوًما بعد يوم،  قليلة إىل أن ُندرك ِعَظم الوضع 

ة. وهذا يعني –يف نظر كثريين- أنَّ القديم قد َعفا عليه  ن« يغزو املجتمع بقوَّ »الجديد وامُلَحسَّ

رات.  خص القادر عىل مواكبة آخر التطوُّ الزَّمن. فالخبري يف كل َحْقٍل هو الشَّ

وقد ال يبدو هذا ُكلُّه عىل درجة عالية ِمن الخطورة لو أنَّه اقترص عىل التَّكنولوجيا. لكنَّه 

أو  بات األب  لذلك،  أيًضا.  الكنيسة  البيت فحسب، بل وإىل  امتدَّ ال إىل  فالتَّأثري  ليس كذلك. 

راعي الكنيسة الذي ال ميلك صفحًة عىل »الفيسبوك facebook« أو الذي ال َيعرف كيفيَّة إرسال 

يًَّة« ُمنفصاًل عن الواقع وغري قادٍر عىل تقديم النَّصيحة للمراهقني يف هذا الزَّمان.  »رسالًة َنصِّ

لذلك، فقد َعِمَلت املعرفة املعارصة –يف العديد ِمن الحاالت- عىل فقدان الثقة يف حكمة 

َمن  َظَهر  وقد  أبنائهم،  إلرشاد  الكفاءة  بعدم  َيشعرون  األهل  بات  فقد  السابقة.  األجيال 
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ة إىل  النُّْصح واإلرشاد ِمن »أصحاب الخبة« مع أنَّ األبناء بحاجة ماسَّ عهم عىل طلب  ُيَشجِّ

حكمة األهل. 

يَّة النَّزعة المادِّ

مى  لع التي قد تنجذب العائالت إىل رشائها. فهناك الدُّ لقد أنتجت الثَّورة التَّكنولوجيَّة آالف السِّ

بل التي قد تخطر  واألجهزة واملَِكنات واأللعاب التي تجذب انتباه النَّاس وتستهويهم ِبَشتَّى السُّ

لع يتطلَّب مااًل. وإذا نظرنا حولنا، ميكننا أن نرى أنَّ حياة  عىل البال. وال شكَّ أنَّ رشاء هذه السِّ

العديد ِمن أصدقائنا وجرياننا تتمحور حول الحصول عىل املال ورشاء هذه األشياء.

َمِع ]اشتهاء األشياء[، َفإِنَُّه  ُظوا ِمَن الطَّ لكنَّ املؤمنني َيعلمون أنَّ يسوع قال: »اْنُظُروا َوَتَحفَّ

َمَتى َكاَن ألََحٍد َكِثرٌي َفَلْيَسْت َحَياُتُه ِمْن أَْمَوالِِه« )إنجيل لوقا 12: 15(. لِكنَّ النَّاس َينسون هذه 

يَّات،  اء، واالنغامس يف املادِّ عهم عىل الرشِّ الوصيَّة بسهولة عندما يجدون يف ُكلِّ يوٍم َمن ُيَشجِّ

وُمراكمة األشياء، والحصول عىل املزيد واملَزيد- وال ِسيَّام عندما َينجح أحدهم يف إقناعنا بأنَّ 

الحياة الجيِّدة هي تلك امُلفعمة بوسائل التَّسلية واملرح؛ وعندما نجد أنَّ هذه األشياء متوفِّرة 

ر بطاقات االئتامن. لذلك، ال َعَجَب  ر املال، وتوفُّ بأسعار معقولة بسبب مواسم التَّنزيالت، وتوفُّ

أنَّ النَّاس يواجهون ضغًطا هائاًل نحو االستهالك!

غط املستمر،  غط. فبسبب هذا الضَّ وكام َنعلم، فإنَّ العائالت ليست مبنأى عن هذا الضَّ

ى أهلها لرشاء ُلعبة  ل ِمن أجل رشاء درَّاجة هوائيَّة جديدة، و«سمرية« َترَتَجَّ فإنَّ »جورج« يتوسَّ

ر يف إمكانيَّة رشاء  ط السحرّي للمطبخ، واألب ُيَفكِّ يًّا يف رشاء ذلك الخالَّ ر جدِّ ناطقة، واألم ُتَفكِّ

ر األشياء أكرث ِمن البرش، وَتعتاد عىل األخذ ال  سيَّارة جديدة. وفجأًة، تجد العائلة نفسها ُتَقدِّ

العطاء، وَتعتاد عىل الرَّفاهية أكرث ِمن التَّضحية. وقبل أن ُندرك ما يجري، سيجد النَّاس صعوبًة 

حقيقيًَّة يف التَّفريق بني ِقَيم العائلة املسيحيَّة املؤمنة وِقَيم العائلة غري املؤمنة. 

وهذا ال َيعني أنَّ ُكلَّ وسيلٍة ِمن وسائل الرَّاحة املعارصة هي خطيَّة، وال أنَّ الفقر رَشٌْط 

أسايسٌّ لحياة الِبِّ والفضيلة. لكنَّنا نقول إنَّ الِغنى ال يخلو ِمن خطر. لذلك، يجب علينا أن 

الله،  مبلكوت  ة  امُلختصَّ الرُّؤى  تلك  ِمن  املؤمنني  َتْحرِم  قد  املغلوطة  يَّة  املادِّ الِقَيم  أنَّ  ُندرك 

عور بالرِّضا وِمن الَفَرح النَّابع ِمن  الم النَّابع ِمن الشُّ وأنَّها قد َتحرم العائالت املسيحيَّة ِمن السَّ

التَّضحية ألجل اآلخرين. 
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ٍء،  ِبَشْ اْلَعالََم  َنْدُخِل  لَْم  َعِظيَمٌة. ألَنََّنا  ِتَجارٌَة  َفِهَي  اْلَقَناَعِة  َمَع  التَّْقَوى  ا  »َوأَمَّ

ٍء. َفإِْن َكاَن لََنا ُقوٌت وَِكْسَوٌة، َفْلَنْكَتِف  َوَواِضٌح أَنََّنا الَ َنْقِدُر أَْن َنْخُرَج ِمْنُه ِبَشْ

ا الَِّذيَن ُيِريُدوَن أَْن َيُكوُنوا أَْغِنَياَء، َفَيْسُقُطوَن يِف َتْجِرَبٍة َوَفخٍّ َوَشَهَواٍت  ِبِهاَم. َوأَمَّ

َكِثريٍَة َغِبيٍَّة َوُمرِضٍَّة، ُتَغرُِّق النَّاَس يِف اْلَعَطِب َواْلَهاَلِك.ألَنَّ َمَحبََّة اْلاَمِل أَْصٌل لُِكلِّ 

وِر، الَِّذي إِِذ اْبَتَغاُه َقْوٌم َضلُّوا َعِن اإلِميَاِن، َوَطَعُنوا أَْنُفَسُهْم ِبأَْوَجاٍع َكِثريٍَة«  ُ الرشُّ

)1تيموثاوس 6: 10-6(.

يَّة: ي لضغوط النَّزعة املادِّ وقد تكون األفكار التَّالية مفيدة للعائالت التي ترغب يف التصدِّ

فاأللعاب 1.  خل.  الدَّ مستوى  كان  أيًّا  ة  مهمَّ نقطة  وهذه  بسيطة.  حياًة  تعيش  أن  َتَعلَّم 

السكنيَّة  البسيطة، واألحياء  البسيطة، واملالبس  البسيط، والسيَّارات  عام  البسيطة، والطَّ

لو كانت  العائلة عىل عيش حياة قنوعة حتَّى  ُتساعد  أن  التَّقوى، ميكن  البسيطة، مع 

تعيش يف عاملٍ ُمولع باملظاهر والرَتف.

يًّا أو غري 2.  أَْعِط برسور. وال ينبغي للعائلة أن تكون غنيَّة يك ُتعطي. وقد يكون العطاء مادِّ

. فهناك طرائق ال َحرْص لها للعطاء ِمثل تقديم َطَبٍق ِمن الحلوى أو الفاكهة، أو  يٍّ مادِّ

عة، أو أقواٌل حكيمة مكتوبة برتتيب، أو تقديم باقة أزهار،  ية أو ُمَشجِّ تقديم آية ُمَعزِّ

أو رَصْف ساعة أو ساعتني يف مساعدة أحد الجريان. ومع أنَّه ِمن الرَّائع أن ُنعطي األِحبَّاء 

ع منهم شيًئا باملقابل  واألصدقاء، فإنَّ يسوع أوصانا أيًضا بأن ُنعطي أولئك الذين ال نتوقَّ

)إنجيل لوقا 6: 35(. 

لة بالعطاء، فإنَّهام ليسا متامثلني. فقد 3.  َيًة: ومع أنَّ التَّضحية وثيقة الصِّ ِعْش َحياًة ُمَضحِّ

ُنعطي بسهولة ِمن الكثري الذي لدينا. لِكْن يجب عىل كلِّ مؤمن أن َيختب الَفَرح النَّاشئ 

ي. عن إنكار النَّفس طوًعا ِمن خالل العطاء امُلَضحِّ

اء: َتَجنَّب تغيري األشياء الجيِّدة ملجرَّد أنَّك مللت منها، أو بداعي التَّجديد، 4.  ُكْن حكياًم عند الشِّ

تعود  وال  تبذيرها  يتم  كثرية  أموال  فهناك  اآلخرين.  ُمنافسة  أو  أفضل،  هور مبظهٍر  الظُّ أو 

ُمتاحة لالستعامل يف ملكوت الله بسبب إرساف النَّاس وتبذيرهم عىل رغباتهم األنانيَّة.

مى والسيَّارات تستنفذ املوارد املاليَّة دون حكمة. وأحياًنا، 5.  َتَجنَّب اإلرساف: فالكثري ِمن الدُّ

لع التي  ع النَّاس –عن سابٍق قصٍد وتصميم- عىل رشاء السِّ كات ُتَشجِّ قد نجد أنَّ بعض الرشَّ
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ُتستخَدم َمرَّة واحدة فقط. فعىل سبيل املثال، فإنَّ حفاضات األطفال ُتستخَدم عىل ِنطاق 

ول الصناعيَّة الكبرية تواجه مشكلة يف التخلُّص منها بطرائق سليمة.  واسع حتَّى إنَّ الدُّ

ه مواردك نحو األنشطة التي ُتْسِهم يف بناء امللكوت: فيجب النَّظر إىل املال والوقت 6.  َوجِّ

ألجل  األشياء  هذه  باستخدام  الله  أوصانا  وقد  لله.  ِمْلك  أنَّها  عىل  واملهارات  لع  والسِّ

ا إذا هدرنا هذه األشياء عىل دالِل أنفسنا، فسيتعنيَّ علينا أن  اموّي. أمَّ ملكوت أبينا السَّ

ة بعدِم أمانتنا كوكالء لله.  ُنجيب عن األسئلة املختصَّ

وجة وج والزَّ أدوار الزَّ

س لألزواج والزَّوجات.  ث عن وصايا الكتاب املقدَّ ص فصاًل يف هذا الكتاب للتحدُّ سوف ُنَخصِّ

هات  غوط الثقافيَّة التي تواجهها العائالت لن تكتمل دون التطرُّق إىل التشوُّ لِكنَّ مناقشة الضُّ

التي َتْحُدث يف إطار العائلة. ويبدو أنَّ نقطة الخالف تتمحور حول دور األم. فهناك مجادالت 

ال َحرْص لها ترمي إىل إثبات وجهة النَّظر القائلة إنَّ األمومة هي أسلوب حياة ُمملٍّ يقترص عىل 

تغيري حفاضات األطفال امُلتَِّسخة، وغسل األطباق امُلتَِّسخة، وتنظيف األرضيَّات امُلتَِّسخة؛ يف 

الوقت الذي َيجول فيه األب يف األرض الواسعة بحًثا عن وسائل الرَّاحة وأيِّ يشٍء عىل هواه. 

حيح- ال تقوم  والحقيقة هي أنَّ هذا التَّفكري نابع ِمن العقليَّة األنانيَّة. فالحياة –مبفهومها الصَّ

ة- أن  ليم لألبوَّ عىل ِفْعل ما ُنريد، بل تقوم عىل خدمة اآلخرين. فال ميكن لألب –باملعنى السَّ

يجد راحة البال ِمن خالل إشباع رغباته الشخصيَّة، بل ِمن خالل تلبية حاجات عائلته. وال 

ق ذاتها ِمن خالل إشباع رغباتها األنانيَّة. فاألمومة  ليم لألمومة- أن ُتَحقِّ ميكن لألمِّ –باملعنى السَّ

هي ِمن أسمى وأنبل األعامل التي ميكن للمرأة القيام بها. فهي عمل يتطلَّب شخصيَّة قويَّة 

ى َتغيري دور ُكلٍّ ِمن الزَّوج  رائعة، وقدراٍت إبداعيَّة، وموهبة، وذكاء، وتكريس. لذلك، فقد أدَّ

الزَّوجة  والتحاق  للعائلة،  القوت  توفري  القياديِّ ودوره يف  الزَّوج عن دوره  )تنازل  والزَّوجة 

بالعمل خارج املنزل( إىل إلحاق أرضار جسيمة بالعائلة.

يبحْثَ عن فرص عمل خارج  أنفسهنَّ  هات  األمَّ ِمن  الكثري  تجد  املجتمع،  وتحت ضغط 

عىل  يجب  لِكْن   . مهنتهنَّ عن  اآلخرون  يسأل  عندما  ديد  الشَّ بالحرج  َيشعرن  وُهنَّ  املنزل. 

ر دور األمِّ ودعوة الله الُعْليا لها. العائالت املسيحيَّة أن ُتَقدِّ
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العائلة الُمتناقصة

هناك أسباب عديدة وراء التَّغيري الذي حدث يف حجم العائلة االعتيادّي. فالوعي بأنَّ عدد 

يف )حيث زيادة األبناء تعني زيادة القوى  ان العامل يف زيادة مستمرَّة، واالنتقال ِمن الرِّ ُسكَّ

العاملة( إىل املدينة )حيث زيادة األبناء تعني زيادة األفواه التي تحتاج إىل طعام( هام سببان 

رئيسيَّان لتناقص عدد أفراد العائلة. لِكْن يف أغلب األحيان، فإنَّ األسباب الحقيقيَّة التي تدفع 

النَّاس إىل تقليص حجم العائلة هي أسباب أنانيَّة وليست إنسانيَّة. 

فالنَّاس يف وقتنا الحارض يعيشون حياًة ُمرْتَفًة أكرث ِمن اللُّزوم، ويضغطون أنفسهم إىل َحدِّ 

العائلة  فإنَّ  أبناٍء كثريين. لذلك،  إنجاب  التَّفكري مرارًا قبل  ُكلُّه يدفعهم إىل  اإلرهاق. وهذا 

الحارض  وقتنا  يف  والنِّساء  الرجال  يتبنَّاها  التي  والعقليَّة  يَّة،  املادِّ الِقَيم  تعكس  املتناقصة 

. وقد بات النَّاس ينظرون إىل األبناء كمصدر  وامُلَتمحِورة حول إعطاء األولويَّة لبناء مسار مهنيٍّ

يَّة.  تهديٍد ملصالحهم الشخصيَّة ورفاهيَّتهم املادِّ

وِمن دواعي األسف أنَّ هذه العقليَّة موجودة حتَّى يف صفوف املؤمنني املسيحيِّني. َفُهم 

ا فكرة  َيقبلون بإنجاب طفٍل أو طفلني. وقد يحتملون فكرة إنجاب ثالثة أبناء كَحدٍّ أقىص. أمَّ

أكرث،  أو  أبناء  إنجاب خمسة  أمامهم عن  ْثَت  َتَحدَّ ُمستهَجنة. وإن  أبناء فهي  أربعة  إنجاب 

ا  ل خطرًا عىل املجتمع. أمَّ عور باملسؤوليَّة، وُتَشكِّ فأنت يف نظرهم غري ُمباٍل، وَتفتقر إىل الشُّ

إذا َتَجرَّأَت عىل الحديث عن إنجاب عرشة أبناء أو اثني عرش ابًنا، فأنت –ِمن وجهة نظرهم- 

إنساٌن رَْجِعيٌّ ومكانك املناسب هو العصور املظلمة. 

، مَثَرَُة الَبْطِن أُْجرٌَة. َكِسَهاٍم  س يقول: »ُهَوَذا الَبُنوَن ِمريَاٌث ِمْن ِعْنِد الرَّبِّ لِكنَّ الكتاب املقدَّ

ِبيَبِة. ُطوَب لِلَِّذي َمأَل َجْعَبَتُه ِمْنُهْم. الَ َيْخَزْوَن َبْل ُيَكلُِّموَن األَْعَداَء يِف  ِبَيِد َجبَّاٍر، هَكَذا أَْبَناُء الشَّ

الَباِب« )املزمور 127: 3-5(. وهذا ُيرينا أنَّ الله َيرى الَبنني َبَركًة إلهيًَّة للبيت. لذلك، يجب 

هات الذين  ي إىل سعادة العائلة أو خريها. فاآلباء واألمَّ علينا أن ُنِقرَّ بأنَّ تنظيم النَّسل مل يؤدِّ

يسلكون حسب مشيئة الله ُيِحبُّون البنني، وُيدركون أنَّهم َبَركة، وال يرضخون لضغوط املجتمع 

األنانِّ الذي يعيشون فيه. 

ر مًعا ِلُنَفكِّ

هل يجب أن يكون جدول العائلة بطيًئا؟ مزدحاًم؟ رسيًعا؟ ما تعريفك لجدول العمل 1. 

يع؟ البطيء؟ ما تعريفك لجدول العمل السَّ
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ليم؟2.  ما مشاريع العمل أو الخدمة التي ميكن للعائالت القيام بها لزيادة التَّفاعل االجتامعي السَّ

هل ينبغي لألطفال أن يعملوا أكرث ِمن طاقتهم )حتَّى اإلجهاد(؟ هل ينبغي لألطفال أن 3. 

يعملوا أقل ِمن طاقتهم )حتَّى الَكَسل(؟ ما العواقب يف ِكلتا الحالتني؟ ما العنارص التي 

د التَّوازن املطلوب بني العمل واللَّعب؟ ُتحدِّ

يف حال وجود حواجز بني األهل واألبناء، ما الخطوات العمليَّة التي ميكن لألهل اتِّخاذها 4. 

ي هذه الحواجز؟ وما الخطوات التي ميكن لألبناء اتِّخاذها؟ لَِتَخطِّ

ات( مؤمنني، ما 5.  هات أو األجداد والَجدَّ إن مل َيُكن األشخاص ِمن جيل سابق )اآلباء واألمَّ

يًّا؟ اإلرشادات التي ميكن اتِّباعها للحفاظ عىل التَّفاعل يف األرسة سلياًم وِصحِّ

غوط الثقافيَّة األَشدُّ خطرًا التي يبدو أنَّ العائلة تتعرَّض إليها؟ 6.  يف الوقت الحارض، ما الضُّ

غوط؟ ى لهذه الضُّ كيف ميكن للعائالت أن تتصدَّ

يَّة يبدو أكرث أهميًَّة يف نظرك؟ وأيُّ االقرتاحات يبدو 7.  أيُّ االقرتاحات لتجنُّب النَّزعة املادِّ

أكرث إهاماًل ِمن العائالت؟

ِلَنعمل مًعا

التَّحسينات، 1.  التي تحتاج إىل بعض  التَّفاُعل بينكم. ما الجوانب  َحلِّلوا –كعائلة- سالمة 

وكيف ميكن تحقيق ذلك؟

الحفاظ عىل وحدة عائلتك. ما 2.  ر- بنزاهة- يف مدى ُمساهمتك يف  َفكِّ العائلة،  كفرٍد يف 

؟ هل ُتعان ضعًفا يف التَّواُصل؟  عيد الشخيصِّ الجوانب التي تواجه فيها مشكالت عىل الصَّ

هل تعان مشكلة يف االحرتام؟ هل ُتعان ُجحوًدا؟ اذكر بعض األشكال التي َظَهرت فيها 

رًا. اذكر بعض الخطوات التي ميكنك القيام بها ملعالجة األمر. مشكلتك مؤخَّ

يَّة. ناقش هذه 3.  دة التي ميكنك اللُّجوء إليها لتجنُّب النَّزعة املادِّ رائق املحدَّ اذكر بعض الطَّ

ل إىل قراٍر جامعيٍّ حول كيفيَّة تطبيقها. رائق مع أفراد عائلتك وحاولوا التوصُّ الطَّ
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اني الفصل الثَّ

فولة َتْرك الطُّ

مة المقدِّ

الكلامت عن  تعجز  دة  ُمدهشة وُمعقَّ تغيريات  البرش يف  َيجتاز  م،  والتقدُّ النموِّ  أثناء عمليَّة 

وفتيات. وهؤالء يصريون  أطفااًل صاخبني. وهؤالء يصريون صبياًنا  ع يصريون  فالرُّضَّ وصفها. 

َحْمل  عىل  قادرين  راشدين  أشخاًصا  يصريون  وهؤالء  اقة.  بالطَّ ُمفعمني  وشابَّاٍت  ُشبَّاًنا 

لذلك،  وُيبطئون، ويذبلون، وأخريًا ميوتون.  تدريجيًّا، ويشيخون،  يكبون  املسؤوليَّة. وهؤالء 

ثابتة عىل حاٍل واحدة. فهي َتخضع لتغيريات  فإنَّ حياة اإلنسان –بجميع مراحلها- ليست 

. . وسلوكيَّاتنا تتغريَّ . ومشاعرنا تتغريَّ مستمرَّة. فأجسادنا تتغريَّ

فولة إىل مرحلة الرُّْشد. وهي  ة ِمن مرحلة الطُّ ز عىل تلك الفرتة امُلمتدَّ إنَّ هذا الفصل ُيَركِّ

بيان ماضوَن يف طريقهم ليصريوا شبَّاًنا يافعني. والفتيات ماضيات  ة يف الحياة. فالصُّ مرحلة ُمهمَّ

َن شابَّاٍت يافعات.  يف طريقهنَّ ليرِصْ

ويف أحيان كثرية، يكون التَّشويش الذي َيشعر به املرء يف هذه املرحلة ِمن حياته عائًدا إىل 

عدم الفهم أو إىل املعلومات الخاطئة. وُهنا تكُمن أهميَّة هذا الفصل إذ إنَّه يساعد الُشبَّان 

والشابَّات عىل فهم أنفسهم والتَّغيريات التي مَيُرُّون بها. ويف أفضل األحوال، فإنَّ هذا الفصل 

ليس بدياًل عن األب واألم، بل قد يكون مصدر َعْوٍن لهام. وما أرجوه هو أن يكون هذا الفصل 

. اسة برهافة ِحسٍّ نقطة انطالٍق ملناقشة بعض القضايا الحسَّ

َمن أنا؟

ر ال يف األشياء املحيطة بنا  اإلنساُن هو خليقة الله الوحيدة التي تتلك وعًيا ذاتيًّا. فنحن ُنَفكِّ
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فحسب، بل ويف أنفسنا أيًضا. ونحن ُنَحلُِّل َوُنَقيُِّم ال األشياء فحسب، بل وأنفسنا أيًضا. ونحن 

ث  ُنثني عىل أنفسنا، وننتقد أنفسنا، وُنخاطب أنفسنا باطنيًّا )مع أنَّنا قد نيل أحياًنا إىل التحدُّ

مع أنفسنا بصوٍت مسموع(.

فل  والحقيقة هي أنَّ هذا الوعي الذايتَّ ُمرتبط بالنموِّ والنُّضج. فعىل سبيل املثال، فإنَّ الطِّ

ا. وغالًبا ما َنِصف األطفال يف هذا الُعمر  البالغ ِمن الُعمر سنة، ميتلك وعًيا ذاتيًّا محدوًدا جدًّ

بأنَّهم »أبرياء« أو »مالئكة«. ونحن نعتب براءة األطفال هذه شيًئا َنفْيًسا. ِمن جهة أخرى، 

زم  قد يكون الشابُّ البالغ ِمن الُعمر ستَّ عرشة سنة ُمنهمًكا يف التَّفكري يف نفسه أكرث ِمن الالَّ

تغيريات جذريَّة تحدث  ادسة عرشة، هناك  والسَّ نة  السَّ ُعمر  الواقعة بني  الفرتة  أحياًنا. ويف 

يف ِنطاق الوعي الذايتِّ. ويف العادة، فإنَّ هذه التَّغيريات يف الوعي الذايتِّ ترتبط ارتباًطا وثيًقا 

بالتَّغيريات الجسديَّة، والعاطفيَّة، والفكريَّة، والرُّوحيَّة التي تحدث يف فرتة املراهقة. 

فولة التي تختفي تدريجيًّا أو  وليك َنفهم هذه التَّغيريات، ال ُبدَّ ِمن ِذْكر بعض ِسامت الطُّ

لة: تتغريَّ بدخول املرء فرتة املراهقة. ويف ما ييل بعض اآليات الكتابيَّة ذات الصِّ

ُموُهْم. َفَلامَّ  ا التَّالَِميُذ َفاْنَتَهُروا الَِّذيَن َقدَّ ُموا إِلَْيِه أَْوالًَدا ليَِكْ َيْلِمَسُهْم. َوأَمَّ »َوَقدَّ

رَأَى َيُسوُع ذلَِك اْغَتاَظ َوَقاَل لَُهْم:»َدُعوا األَْوالََد َيأُْتوَن إيَِلَّ َوالَ َتَْنُعوُهْم، ألَنَّ لِِمْثِل 

َفَلْن  َولٍَد  ِمْثَل  اللِه  َمَلُكوَت  َيْقَبُل  لَُكْم: َمْن الَ  أَُقوُل  اَْلَحقَّ  اللِه.  َمَلُكوَت  هُؤالَِء 

َيْدُخَلُه«. َفاْحَتَضَنُهْم َوَوَضَع َيَدْيِه َعَلْيِهْم َوَباَرَكُهْم« )إنجيل مرقس 10: 16-13(.

: َفِبَمْن ُأَشبُِّه ُأَناَس هَذا الِجيِل؟ َوَماَذا ُيْشِبُهوَن؟ ُيْشِبُهوَن أَْوالًَدا  »ُثمَّ َقاَل الرَّبُّ

َترُْقُصوا.  َفَلْم  لَُكْم  رَْنا  زَمَّ َوَيُقوُلوَن:  َبْعًضا  َبْعُضُهْم  ُيَناُدوَن  وِق  السُّ يِف  َجالِِسنَي 

ُنْحَنا لَُكْم َفَلْم َتْبُكوا« )إنجيل لوقا 7: 31 و 32(. 

اَمَواِت« )إنجيل  »َفَمْن َوَضَع َنْفَسُه ِمْثَل هَذا الَولَِد َفُهَو األَْعَظُم يِف َمَلُكوِت السَّ

َمتَّى 18: 4(. 

ا يِف  َوأَمَّ  ، ِّ أَْوالًَدا يِف الرشَّ َبْل ُكوُنوا  أَْذَهاِنُكْم،  أَْوالًَدا يِف  َتُكوُنوا  َها اإلِْخَوُة، الَ  »أَيُّ

األَْذَهاِن َفُكوُنوا َكاِمِلنَي« )1كورنثوس 14: 20(. 

ِمن خالل هذه اآليات وغريها، ميكننا استخالص العديد ِمن ِسامت األطفال: 
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األطفال ُمعالون )َيعتمدون عىل اآلخرين(. َفُهْم ينظرون إىل اآلخرين كأشخاٍص مسؤولني 1. 

عن رعايتهم وحاميتهم.

األطفال َيقبلون الحقائق الروحيَّة ببساطة إميان. َفُهْم ُيِحبُّون أن يسمعوا عن الله، وُطرقه، 2. 

وأعامله، ووصاياه. وُهْم َيقبلون هذه األمور كُمَسلَّامٍت دون ُمجادلة أو مقاومة. 

هل عىل املرء أن يحتضنهم دون إحراج.3.  األطفال أبرياء يف عالقاتهم. فِمن السَّ

أفكارهم 4.  ون عن  وُيَعبِّ ويبكون،  َفُهْم يضحكون،  أفعالهم.  ردود  كرون يف  ُيفِّ ال  األطفال 

ظ. ومشاعرهم دون َتَحفُّ

رون كثريًا يف أنفسهم. فمع أنَّهم قد يبدون ُمتمركزين حول أنفسهم، فإنَّهم 5.  األطفال ال ُيَفكِّ

زم يف التَّفكري يف أنفسهم يف األحوال العاديَّة. بعبارة أخرى، َفُهْم  ال يستغرقون أكرث ِمن الالَّ

ال ينشغلون كثريًا يف تقييم أنفسهم أو يف التَّفكري يف ما يقوله اآلخرون عنهم. )وقد أشار 

يسوع إىل أنَّ هذا االتِّضاَع يستحقُّ الثَّناء(. 

يرة، وال َيحملون 6.  األطفال ال ُيْضِمرون ُخْبًثا أو َمْكرًا. ففي العادة، ال ُيْضِمر األطفال نوايا رشِّ

يرة. َفُهْم يعيشون يف عامل اإلخالص  ون يف نوايا اآلخرين الشِّ ضغينة يف قلوبهم، وال َيُشكُّ

والوفاء.

األطفال ال ُيعريون اهتامًما كبريًا للمنطق والفهم العميق. فمع أنَّهم فضوليُّون ويطرحون 7. 

أسئلة كثرية، فإنَّهم يفعلون ذلك بدافع الرَّغبة يف التعلُّم ال التَّقييم.

فولة، فإنَّها –ويا لألسف- ال َتسي عىل جميع األطفال. فقد  امت َتُخصُّ الطُّ ومع أنَّ هذه السِّ

هة. والحقيقة هي أنَّ األطفال الذين يتعرَّضون  خة أو ُمَشوَّ يعيش بعض األطفال طفولة ُمَلطَّ

فولة. وِمامَّ  يَّة والبساطة امُلرافقتني للطُّ للرشِّ يف مرحلة مبكرة ِمن حياتهم قد يفقدون الُحرِّ

ير. فاألطفال ُيشاهدون الُعنف والقتل  ا هو أنَّنا نعيش يف مجتمع هائٍج ورشِّ يدعو لألسف حقًّ

هوات الجنسيَّة، والخيانة، والغدر. كذلك،  بانتظاٍم ِمن خالل التلفزيون. وُهم ُيشاهدون الشَّ

َفُهم ُيشاهدون أبطالهم وبطالتهم يكذبون، ويسكرون، ويتشاجرون، ويخونون َطوال الوقت 

للوصول إىل مآربهم.

خت بالخطيَّة.  د عواقب ُكلِّ هذا الرشِّ عىل طفولة األطفال. فالباءة َتَلطَّ وال َيَسُعنا أن ُنَعدِّ

هوة الجنسيَّة تبدأ يف حياة األطفال قبل حتَّى أن ُيدركوا ما يجري حولهم. وألنَّ الوعي  والشَّ
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مري ُيْنَتَهك حتَّى َقْبل أن َيفيَق ِمْن ُسباِته. الذايتَّ ُيْفرَض عىل األطفال قبل األوان، فإنَّ الضَّ

غوط التي  وقد ابتكر أحد علامء النَّفس ُمصطلح »األطفال األكب ِمن ُعمرهم« لوصف الضُّ

« باكرًا. ويقول عامل النَّفس هذا إنَّ هؤالء األطفال  يواجهها األطفال اليوم لَِحثِّهم عىل »النموِّ

ٍغ- للجنس والُعنف ِمن خالل وسائل اإلعالم،  ُهم »أصغر فئة يف مجتمعنا تتعرَّض –ِبال ُمَسوِّ

يكون ذلك  املدرسة حتَّى عندما  ق يف  تتفوَّ أن  منها  ع  وُيتوقَّ وترتدي مالبس غري محتشمة، 
الق أو االنفصال بني األبَوْين«.3 مستحياًل، وُيطَلب منها أن تتأقلم مع الطَّ

الِكبار، بل هو ضغط لجعلهم  خول إىل عامل  وهذا ليس ُمَجرَّد ضغٍط إلرغامهم عىل الدُّ

فولة. لذلك قال يسوع: »َمْن أَْعرَثَ أََحَد  ر لباءة الطُّ ُمنفتحني عىل الخطيَّة. وهذا االنفتاح ُمدمِّ

الَبْحِر«  ِة  ُلجَّ يِف  َوُيْغرََق  الرََّحى  َحَجُر  ُعُنِقِه  يِف  ُيَعلََّق  أَْن  لَُه  َفَخرْيٌ  يِب  امُلْؤِمِننَي  َغاِر  الصِّ هُؤالَِء 

ا أنَّنا نعيش يف مجتمعاٍت يقوم فيها الكبار –عن قصد  )إنجيل َمتَّى 18: 6(. وِمن املؤسف حقًّ

أو عن غري قصد- بانتهاك براءة األطفال.

خول يف  فولة والدُّ وحتَّى يف ِحَمى البيت الذي َيتَّقي أهله الله، فإنَّ عمليَّة َترْك براءة الطُّ

، قد يسأل  ايتِّ يف مرحلة املراهقة ميكن أن تكون لها عواقبها. فألنَّ الجسم يتغريَّ مرحلة الوعي الذَّ

، قد يسأل نفسه:  الشابُّ املراهق نفسه: »ما الذي َيْحُدث يل؟« وألنَّ املشاعر الداخليَّة تتغريَّ

»ملاذا أشعر بهذه املشاعر؟« فهو يشعر بأنَّه صار أكب ِمن أن يختلط باألطفال؛ لكنَّه أصغر ِمن 

أن َيدُخل عامل الكبار. وهو يفتكر بأفكاٍر جديدة قد ال يجرؤ –يف أوقاٍت كثرية- عىل مشاركتها 

بَّان َيِصحُّ عىل الفتيات – مع أنَّ الفتيات ُيظِهرَْن استعداًدا أكب  مع أيِّ شخص. وما َيِصحُّ عىل الشُّ

ديقات أو أحد األبَوْين.  ِمن الُشبَّان ملشاركة أفكارهنَّ ومشاعرهنَّ ومخاوفهنَّ مع إحدى الصِّ

أنا؟«  »َمْن  التَّايل:  ؤال  بالسُّ ايّت  الذَّ الوعي  فرتة  ُترافق  التي  األوىل  األفكار  تلخيص  وميكن 

فل  ل. والتغيريات مستمرَّة. فالطِّ ق. واملعتقدات والِقَيم يف طريقها إىل التشكُّ فالشخصيَّة تتعمَّ

ا الفتاة  البالغ ِمن الُعمر اثنتا عرشة سنة يتساءل عن سبب ُبْطء ُنوِّه، وعن ُطوله النِّهايئِّ. أمَّ

أن  اٍب، ويف  هور مبظهٍر جذَّ الظُّ اثنتا عرشة سنة فتشعر برغبة شديدة يف  الُعمر  ِمن  البالغة 

هها الكبار  تنمو. ورُسعان ما يبدأ الشابُّ والفتاة يف التَّفكري بذكاٍء أكب يف التَّعليامت التي يوجِّ

إليهم. ومع أنَّ هذه التَّغيريات قد تكون ُممتعة وُمدهشة ِمن بعض الجوانب، فإنَّها قد تكون 

ُمخيفة ِمن جوانب أخرى. فاملراهق ُيدرك فجأًة أنَّه َفَقَد ُهويَّته كطفل، لكنَّه ال َيعلم شيًئا 

عن ُهويَّته الجديدة.
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يات يف حياة األبناء، سنتطرَّق –مبزيٍد  وليك َنفهم املزيد عن هذه املرحلة امُلمتلئة بالتحدِّ

ِمن التَّفصيل- إىل بعض التَّغيريات:

غييرات الجسمانيَّة التَّ

فولة. وأحياًنا، قد  قد تكون التغيريات الجسامنيَّة هي األبرز واألكرث وضوًحا يف مرحلة َترْك الطُّ

ي هذه التَّغيريات إىل اضطراباٍت أكرث ِمن غريها؛ وال سيَّام أنَّها َتطال الجوانب الجنسيَّة عند  تؤدِّ

ة. وألنَّ هذه  يَّة التَّامَّ ِّ نوات املاضية، كان هذا املوضوع ُمحاًطا بالسِّ كور واإلناث. ففي السَّ الذُّ

مس، كان امُلراهقون يشعرون مبزيٍد من الخوف واإلحباط.  يَّة ُمتعلِّقة بشٍء واضٍح كالشَّ ِّ السِّ

ته حتَّى إنَّه بات بإمكان  وكان رَدُّ ِفْعل العامل عىل ذلك هو أنَّه رفع الغطاء عن املوضوع بُرمَّ

النَّاس أن يناقشوا أيَّ موضوٍع يف أيِّ زماٍن ومكاٍن دون أن َتْحَمرَّ وجوههم خجاًل. ومع أنَّ هذا 

واب إن  ساَهم يف زيادة وعي املراهقني يف عاملنا، فإنَّه مل يجعلهم أتقياء. بل إنَّنا ال ُنجانب الصَّ

ائدة اليوم هي أسوأ ِمن أيِّ وقٍت مىض.  ُقلنا إنَّ الحالة األخالقيَّة السَّ

فوف امُلختلطة ليست البيئة املناسبة ملناقشة التَّغيريات الجسامنيَّة التي  والحقيقة هي أنَّ الصُّ

كور واإلناث. إنَّ البيئة املناسبة لذلك هي يف البيت، حيُث يتكلَّم األب مع أبنائه  تحدث للذُّ

ليمة للحديث عن هذا املوضوع هي ليست ِمن  ريقة السَّ كور، وتتكلَّم األمُّ مع بناتها. والطَّ الذُّ

خالل املزاح، وال ِمن خالل الكالم امُلبهم الذي ينطوي عىل تحذيرات تبعث الرُّعب يف النَّفس. 

كور واإلناث.  فهناك ضوابط معقولة ومناسبة للحديث عن املواضيع الجنسيَّة التي تُخصُّ الذُّ

هات أن يختاروا املكان والزَّمان املناسبني ملناقشة هذا املوضوع بانفتاٍح  ويجب عىل اآلباء واألمَّ

وصدق. وقد َعبَّ كاِتبا »ُقْدِسيَّة الجنس« (The Sanctity of Sex) عن ذلك بالقول:

ريقة التي َينتهجها الله يف مناقشة القضايا الجنسيَّة؟ إنَّ كلَّ قارٍئ  إًذا ما الطَّ

س َيعلم أنَّ طريقة الله ال تقوم عىل الحديث امُلْبَهم الذي  عاديٍّ للكتاب املقدَّ

النَّفس. فال ميكن أليِّ شخٍص يقرأ األصحاحات األوىل ِمن  الخوف يف  َيبعث 

امويَّ مل يخجل يوًما ِمن  س أن يتغاىض عن حقيقة أنَّ أبانا السَّ الكتاب املقدَّ
ث دوًما بانفتاٍح عن وظائف الجنس.4 خليقته، أو ِمن حقيقة أنَّه َتَحدَّ

ومع ذلك، ُيتابع الكاتبان حديثهام قائَلنْي إنَّ ِمثل هذا االنفتاح يجب أن يكون مصحوًبا بخشية 

الربِّ ومحبَّته. فبخالف ذلك، ستصري املعرفة َنْقمًة ال ِنْعمًة- كام هي الحال يف مجتمعاتنا اليوم.
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كور غييرات عند الذُّ التَّ

اًل، أثناء  فولة إىل مرحلة امُلراهقة؟ أوَّ بيِّ عندما ينتقل ِمن مرحلة الطُّ ما التَّغيريات التي تحدث للصَّ

فرتة املراهقة، قد َيْحُدث النموُّ يف شكل َطْفرات. فقد يزداد طول الصبيِّ خمسة عرش سنتمرتًا 

أو أكرث يف سنة واحدة. ويف بعض األوقات قد َتْحُدث َطْفرَة ُنوٍّ باكرة وأخرى الحقة. وعادًة فإنَّ 

ا أكرث. يَّة طعام يأكلها الرِّجال، بل رمبَّ عام تزداد حتَّى إنَّه قد يأكل كمِّ شهيَّة الصبيَّ امُلراهق للطَّ

ويف وقٍت ما ِمن فرتة امُلراهقة )يف ِسنِّ الثَّالثة عرشة أو الرَّابعة عرشة عادًة(، يبدأ جسم 

الصبيِّ بإفراز هرمونات ُمعيَّنة. وهذه الهرمونات ُتَسبِّب ظهور ِصفات ُذكوريَّة أخرى لديه. 

وت إىل الخشونة  فعىل سبيل املثال، قد يصري صوُته جهورًا. ويف بعض األحيان، قد مييل الصَّ

املراهقني  ِمن  العديد  َيشُعر  قد  وت،  الصَّ يف  املفاجئة  ات  التغريُّ هذه  وبسبب  ة.  الِحدَّ أو 

ا.  باإلحباط – فبعد أن صار صوتهم جهورًا )وهو أمٌر ُيِحبُّه أغلبيَّة املراهقني( َتَغريَّ وصار حادًّ

ي  وبسبب هذا التغيري، قد َيشعر املراهقون بالحرج ِمن التكلُّم يف إطار املجموعات. وقد تؤدِّ

أنَّ  والحقيقة هي  الُعليا.  فة  الشَّ وفوق  قن  الذَّ منطقة  عر يف  الشَّ ُنوِّ  إىل  كورة  الذُّ هرمونات 

ور الذي شعروا به عندما  أغلبيَّة املراهقني يبتهجون بحالقة ذقونهم أوَّل َمرَّة؛ وهو ذات السُّ

راجة الهوائيَّة قد زالت  حصلوا عىل أوَّل درَّاجة هوائيَّة. ولكن كام أنَّ َفرَْحة الحصول عىل الدَّ

قن تزول بعد حني أيًضا. بعد حني، فإنَّ َفرَْحة حالقة الذَّ

وهذه التَّغيريات التي َتطرأ عىل جسم الصبيِّ هي طريقة الله يف إنضاجه ليصري رَُجاًل. 

ألنَّهم سمعوا  أو  بسبب جهلهم،  ا  إمَّ لها  ُمَبِّر  ال  يشعرون مبخاوف  كثريين  ُمراهقني  ولكنَّ 

عن تلك التغيريات ِمن خالل قصص أو ُنكات ُمبتذلة. لذلك، يجب عىل ُكلِّ صبيٍّ أن يحظى 

ث مع أحد  ث برصاحة وانفتاح مع أبيه. ويف حال عدم إمكانيَّة ذلك، ميكنه التحدُّ بفرصة التحدُّ

ة بهذه الفرتة ِمن حياته.  املؤمنني األتقياء وسؤاله عن األمور املختصَّ

ة ِمن واقع الحياة قصَّ

. ومع أنَّ أباه كان مؤمًنا أميًنا، فقد نشأ يف  كان »جورج« شابًّا ُمرهف الِحسِّ

ات الجسامنيَّة ُمْحِرج. ومع أنَّ األب أراد البنه  بيئة ُتَعلِّم أنَّ الحديث عن التغريُّ

فقد  لذلك،  املناسبة.  ريقة  الطَّ يجهل  كان  فإنَّه  املرحلة،  َيعرف عن هذه  أن 

بيان امُلراهقني.  ات الجسامنيَّة عند الصِّ ث عن التغريُّ أعطاه كتاًبا َيتحدَّ
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ولكنَّ الكتاب كان مكتوًبا، ويا لألسف، بلغة ُمَتَكلِّفة أو رسميَّة )ِمْثل: »واآلن يا 

عزيزي جورج...«(. كذلك، كانت األوصاف ُمْبَهَمة وُمصاغة بُلغة جامدة حتَّى 

إنَّها زادت مخاوف جورج وهواجسه. وكانت النَّتيجة هي أنَّه كان يخش قراءة 

الكتاب. ويف الوقت نفسه، كان يخش أن يسأله أبوه إن كان قد قرأ الكتاب.

والحقيقة هي أنَّه كان باإلمكان َتَجنُّب الكثري ِمن هذه املخاوف لو أنَّ األب 

ناقش هذه املواضيع مع ابنه بانفتاح ورَصاحة. فال يشء ُيغني عن التَّواُصل 

ال مع األبَوْين يف سنوات امُلراهقة. الفعَّ

غييرات عند اإلناث التَّ

فولة إىل مرحلة امُلراهقة؟ ِخالًفا  ما التَّغيريات التي تطرأ عىل الفتاة عندما تنتقل ِمن مرحلة الطُّ

ي  ، فإنَّ صوت الفتاة ال يتغريَّ كثريًا. ولكنَّ الهرمونات األنثويَّة ُتْحِدث تغيريات أخرى تؤدِّ للصبيِّ

بيان بسنة أو سنتني.  إىل تغيريات مفاجئة عىل شكل َطفرات. وغالًبا، فإنَّ الفتيات َيْسِبْقَن الصُّ

يف  َتشعر،  َتجعلها  قد  فإنَّها  ء،  الشَّ بعض  الفتاة خجولة  َتجعل  قد  التَّغيريات  أنَّ هذه  ومع 

الوقت نفسه، بشعوٍر دفنٍي بأنَّها صارت امرأة؛ وهو شعوٌر َتنظر إليه أغلبيَّة الفتيات بإيجابيَّة.

. وقد تكون التَّغيريات  ر عن غريهنَّ وَتُرُّ بعض الفتيات بتغيرياٍت جسامنيَّة يف وقٍت ُمتأخِّ

عند بعضهنَّ أَخفُّ َوطأًة ِمن األُخريات. لكن ال َيْجُدر بهؤالء الفتيات أن َيقلقن أو أن َيشعرن 

بوجود َخْطٍب ما. ويف حال وجود ِمثل هذه املخاوف أو األسئلة، ينبغي للفتاة أن تناقش األمر 

ها، أو مع إحدى املؤمنات الجديرات بالثِّقة.  مع أُمِّ

لوكيَّة ة والسُّ غييرات العاطفيَّ التَّ

ِمن جهة أخرى، فإنَّ التَّغيريات الجسامنيَّة التي َيختبها امُلراهقون ُتفيض إىل تغيريات عاطفيَّة 

أيًضا. وقد ذكرنا آنًفا أنَّ األطفال عموًما ال ُيدركون الفروق بني كونهم ذكورًا أو إناًثا. ولكن 

أنَّه  وأيًضا  بل  أنَّه صبيٌّ فحسب،  ُيدرك ال  الصبيَّ  فإنَّ  الجسامنيَّة،  التَّغيريات  عندما تحُدث 

بيان تويه  َيْعَهدها ِمن َقبل. ويف أغلب األوقات، يحاول الصِّ َينجذب إىل الفتيات بصورة مل 

. وعىل  هذا االنجذاب ِمن خالل التَّظاُهر بعدم اهتاممهم بالفتيات، أو ِمن خالل ُمضايقتهنَّ

بيان.  نحٍو ُمشابٍه، قد تشعر الفتيات بأنَّ التَّغيريات الجسامنيَّة تؤثِّر يف نظرتهنَّ ألنفسهنَّ وللصِّ
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إن  استيائِهنَّ  ن عن  ُيَعبِّ وقد  الفتة.  بصورة  الخارجيِّ  اهتاممهنَّ مبظهرهنَّ  يزداد  قد  لذلك، 

رآُهنَّ أحدهم بثياٍب ُمتَّسخة أو َشْعٍر منكوش. 

فإنَّهم  لذلك،  البدنيَّة.  ة  القوَّ عىل  عادًة  َينصبُّ  اهتاممهم  فإنَّ  بيان،  الصِّ َيُخصُّ  ما  ويف 

يحاولون منافسة اآلخرين يف الرَّكض، ويف القفز، ويف رفع األثقال. ومع أنَّ الصبيَّ امُلراهق قد 

ث بصوٍت عاٍل أو بكرثة كام كان َيفعل قبل سنوات، فإنَّ رغبته يف أن يكون رَُجاًل قويًّا  ال يتحدَّ

َتفوُق أيَّ وقٍت مىض. 

ترتديها  التي  املالبس  ارتداء  يف  ويبتدئن  ُأنوثًة،  َيزددَن  فإنَُّهنَّ  املراهقات  الفتيات  ا  أمَّ

فن عن املشاركة يف األلعاب التي  ثن ِمثلهنَّ أيًضا. وقد يتوقَّ ، ويتحدَّ السيِّدات، ويجلسن ِمثلهنَّ

ْلَن مراقبة اآلخرين وُهم يعملون  غريات. ويف أغلب األوقات، فإنَّهنَّ ُيَفضِّ تلعبها الفتيات الصَّ

هور مبظهر الفتيات الغبيَّات. عىل املشاركة الفعليَّة؛ وال سيَّام إذا َخشنَي ِمن الظُّ

فولة إىل مرحلة املراهقة يحدث بسعة نسبيًّا.  وميكن القول إنَّ االنتقال ِمن مرحلة الطُّ

أو  العارشة  ِسنِّ  ويلهون يف  يلعبون  كانوا  الذين  الصغار  األطفال  أنَّ  نرى  ُندهش حني  فقد 

الحادية عرشة قد صاروا فجأًة ُشبَّاًنا وفتياٍت يف الرَّابعة عرشة أو الخامسة عرشة ِمن الُعمر، 

ثون عنه. وبعد أن كان الكبار ُيخاطبونهم مبصطلحات  رون يف عامل الِكبار ويتحدَّ وأنَّهم ُيَفكِّ

طفوليَّة وأفكاٍر بسيطة، فإنَّهم يبتدئون يف مخاطبتهم كأشخاٍص ناضجني. وقد يكون التَّغيري 

فولة إىل املراهقة صعًبا عىل املراهقني والكبار يف آٍن واحد. فقد ال يكون  املفاجئ ِمن مرحلة الطُّ

ون للتأقلم  ين ملا ميكنهم القيام به فجأٍة. وقد ال َيشُعر الكبار بأنَّهم مستعدُّ املراهقون مستعدِّ

مع ما يرغب أولئك املراهقون بالقيام به. لذلك، مبعزٍل عن ِحكمة الله، قد َتحتدم الخالفات 

اقة والكبار الذين َيشعرون بالتَّهديد. وميكنك  يف البيوت بني املراهقني امُلفعمني بالحيويَّة والطَّ

حقة اقرتاحات عمليَّة ملساعدة املراهقني واألهل عىل التأقلم مع هذه  أن َتِجد يف األجزاء الالَّ

فولة إىل النضج( والتمتُّع بها. املرحلة االنتقاليَّة )ِمن الطُّ

غييرات الروحيَّة التَّ

إنَّ التَّغيريات العاطفيَّة والسلوكيَّة عند املراهقني ال تنشأ بسبب التَّغيريات الجسامنيَّة فحسب، 

لوك أيًضا. فعندما يزداد وعي املراهق  بل إنَّ هناك تغيريات روحيَّة تؤثِّر يف العواطف والسُّ

نب عندما  َقْبل. فقد َيشعر األطفال بالذَّ َحيًّا بطرائق مل يألفها ِمن  لذاته، فإنَّ ضمريه يصري 
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ا يف مرحلة املراهقة، فإنَّ وعيهم بأنفسهم كأشخاص يزداد. وحينئٍذ، فإنَّهم  يقرتفون خطأً ما. أمَّ

يشعرون بأنَّ مشكلة الخطيَّة ليست ُمرتبطة مبا يفعلونه فحسب، بل إنَّها ترتبط بذواتهم. 

وعندما ُيدركون ذلك فإنَّهم يبتدئون يف تحليل ال أفعالهم فحسب، بل ودوافعهم أيًضا. وُهم 

هاتهم أن يكونوا  ُيدركون تدريجيًّا أنَّه ِمن رابع املستحيالت أن يكونوا كام أرادهم آباؤهم وأُمَّ

ة األدب واألخالق(. وهذا ال يعني أنَّهم ُيدركون هذه األمور  نني املاضية )أوالًدا يف ِقمَّ َطوال السِّ

يبتدئون يف  ولكنَّهم  تاًما.  ذواتهم  املراهقون  َيفهم  ال   ، الروحيِّ عيد  الصَّ فعىل  كاماًل.  إدراًكا 

إدراك بعض الحقائق الروحيَّة عن أنفسهم؛ وهي حقائق مل يعرفوها ِمن َقبل.

الروحيَّة بني شخٍص وآخر. فقد يشعر  التَّغيريات  العاطفيَّة لهذه  التَّأثريات  وقد تتفاوت 

بعض املراهقني بالخوف، وتزداد حساسيَّتهم، ويزدادون خجاًل. وقد يصري بعٌض منهم رسيعي 

حوة الروحيَّة دون  ي املِزاج. وقد يقاوم بعٌض منهم هذه الصَّ ر، وحادِّ الغضب، وكثريي التذمُّ

حتَّى أن يفهموها. ويف أغلب األحوال، فإنَّ أولئك الذين َينتمون إىل الفئة األخرية مييلون إىل 

الَجَدل والتمرُّد. 

ضمري  وَيصحو  املراهقة،  فرتة  يف  بالحدوث  التَّغيريات  تلك  َتبتدئ  عندما  ة،  عامَّ وكقاعدة 

املراهق، فإنَّه يكون جاهزًا لقبول الربِّ يسوع املسيح ُمَخلًِّصا لحياته. ومع أنَّ هناك ُأناًسا كثريين 

ل سوء فهٍم مؤسٍف  ُينادون برضورة الكرازة لألطفال ومُيارسونها يف أيَّامنا هذه، فإنَّ هذا ُيَشكِّ

ة بهذا الُخصوص: للحالة الروحيَّة لُِكلٍّ ِمن األطفال واملراهقني. ويف ما ييل بعض املالحظات املهمَّ

فولة كفرتة ُتَعبِّ عن الباءة والقبول ِمن الله. فعىل 1.  ث عن الطُّ س يتحدَّ إنَّ الكتاب املقدَّ

ث يسوع عن األطفال فقال: »َدُعوا األَْوالََد َيأُْتوَن إيَِلَّ َوالَ َتَْنُعوُهْم  سبيل املثال، فقد َتَحدَّ

ر يسوع الكبار ِمن  اَمَواِت« )إنجيل َمتَّى 19: 14(. وقد َحذَّ ألَنَّ لِِمْثِل هُؤالَِء َمَلُكوَت السَّ

َغاِر،  غار أو اإلساءة إليهم بقوله: »ُاْنُظُروا، الَ َتْحَتِقُروا أََحَد هُؤالَِء الصِّ عواقب احتقار الصِّ

اَمَواِت«  اَمَواِت ُكلَّ ِحنٍي َيْنُظُروَن َوْجَه أيَِب الَِّذي يِف السَّ ألَنِّ أَُقوُل لَُكْم: إِنَّ َمالَِئَكَتُهْم يِف السَّ

)إنجيل َمتَّى 18: 10(. 

س َيِصف االهتداء بأنَّه الوقت الذي َتْحُدث فيه التَّوبة. ولكنَّنا ال َنعرث 2.  إنَّ الكتاب املقدَّ

س عىل أيِّ يشٍء َيُدلُّ عىل أنَّ يسوع أو الرُُّسل َدعوا األطفال إىل التَّوبة.  يف الكتاب املقدَّ

فولة.  ات؛ وهو أمٌر ال َيكتمل يف مرحلة الطُّ فالتَّوبة تتطلَّب وعًيا للذَّ
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س »صموئيل يودر« ما ال َيِقلُّ عن ثالث مراحل  وقد َذَكر خادم الربِّ وُمَعلِّم الكتاب املقدَّ

لإلدراك )أي: الوعي( ينبغي بلوغها قبل أن يصري االهتداء للمسيح ممكًنا:

أ.  إدراك وجود الله. وال َشكَّ أنَّ األطفال ُيدركون وجود الله. وال شكَّ أيًضا 

فولة ُمالمئة تاًما لالبتداء يف ترسيخ بعض املفاهيم عن الله ألنَّ  أنَّ مرحلة الطُّ

هذه املفاهيم ستكون األساس الذي يقوم عليه خالصهم يف املستقبل. »َوأَنََّك 

ِباإلِمَياِن  لِلَخالَِص،  َمَك  ُتَحكِّ أَْن  الَقاِدرََة  َسَة،  امُلَقدَّ الُكُتَب  َتْعرُِف  ُفولِيَِّة  الطُّ ُمْنُذ 

الَِّذي يِف املَِسيِح َيُسوَع« )2تيموثاوس 3: 15(. 

فل لوجود الخطيَّة  ب.  إدراك وجود الخطيَّة. وكام َذَكرنا آنًفا، فإنَّ إدراك الطِّ

َيقترص عىل إدراكه بأنَّه قام بأمٍر خاطئ. لذلك، يجب تشجيع األطفال عىل 

نوب. وميكن لألطفال –دون  االعرتاف باألخطاء التي اقرتفوها. فالله َيغفر الذُّ

الم. ولكن ما مل َيصحو ضمريهم، وهو أمٌر ال ميكن  - أن َينعموا بالسَّ أدىن َشكٍّ

لن  فإنَّهم  َحدٍّ معقول،  إىل  ذواتهم  أدركوا  قد  يكونوا  أن  بعد  إالَّ  يحدث  أن 

عىل  غط  الضَّ ِمن  نوٍع  أيَّ  مارَْسنا  إذا  لذلك،  ذواتهم.  يف  ُخطاة  أنَّهم  يدركوا 

كونهم  حقيقة  ُيدركوا  أن  دون  لحياتهم  ُمخلًِّصا  يسوع  يقبلوا  ليك  األطفال 

. وحينئٍذ، لن  ُخطاة، فإنَّنا ُنَشوِّش موضوع الخالص كعقيدة وكاختباٍر شخيصٍّ

يعود باستطاعة النَّاس أن يعرفوا ماهيَّة الخالص ومتى نالوه. 

يَّة االختيار. فيجب عىل ُكلِّ شخص أن ُيدرك مسؤوليَّته الشخصيَّة  ج.  إدراك ُحرِّ

التَّعليم عن  فل يتجاوب بسعة مع  باملسيح. والطِّ بالتَّوبة واإلميان  ة  امُلختصَّ

الله والخالص إذا ُطِلب منه ذلك ألنَّ قراراته كطفل تقوم عىل إرشاد الكبار. 

ن ِمن طرح هذا  حيح ال يحدث إالَّ عندما نتمكَّ ولكنَّ االهتداء مبفهومه الصَّ
ؤال بأنفسنا: »َماَذا َيْنَبِغي أَْن أَْفَعَل ليَِكْ أَْخُلَص؟«5 السُّ

س َيِصف املعموديَّة بأنَّها للمؤمنني. والنِّقاط املذكورة آنًفا ُتَبنيِّ أنَّ اإلميان 3.  إنَّ الكتاب املقدَّ

امُلَخلِّص يتطلَّب معرفًة تفوق إدراك األطفال. وال شكَّ أنَّه مبقدور األطفال أن يؤمنوا بالله، 

. ولكن كيف ميكنهم أن يؤمنوا بيسوع وأن َيقبلوه ُمخلًِّصا لحياتهم قبل  وبالحقِّ الروحيِّ

ة الوزير الحبشَّ )أعامل الرُُّسل  أن ُيدركوا طبيعتهم الخاطئة؟ فعىل سبيل املثال، فإنَّ قصَّ
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ابقة للمعموديَّة: الفهم )العدد 30(، واإلميان )العدد 37(،  وط السَّ 8: 26-38( ُترينا الرشُّ

وط، فإنَّنا نكون  ْدنا أطفااًل ال َيستوفون هذه الرشُّ واالعرتاف )العدد 37(. لذلك، إذا َعمَّ

لناها بضع سنواٍت فقط. بذلك قد مارسنا معموديَّة األطفال- بفارٍق بسيٍط أال وهو أنَّنا أجَّ

ولكنَّ ما ال ميكن لألطفال أن َيفهموه ويختبوه ِمن طريق االهتداء الروحيِّ يصري ُمحتماًل 

ا عند املراهقني. فإدراكهم لذواتهم يقودهم إىل إدراك الخطيَّة. واألبوان الحكيامن ُهام  جدًّ

اللَّذان َيسعيان إىل إرشاد أبنائهام إىل إدراك وجود امُلَخلِّص. وال شكَّ أنَّ أحد أروع االختبارات 

يف ِنطاق العائلة هو أن يقود األبوان أطفالهام التَّائبني إىل تسليم حياتهم ليسوع املسيح. 

يتطلَّب  واملراهقني  لألطفال  الروحيَّة  الحاجات  مع  ليم  السَّ التَّجاوب  أنَّ  أيًضا  شكَّ  وال 

. فيجب علينا أن َنفهم الفروق الروحيَّة  ا ُمرهًفا. كذلك فإنَّ الفهم الزٌم ورضوريٌّ حكمًة وِحسًّ

بني األطفال واملراهقني. ويجب علينا أيًضا أن نأخذ بعني االعتبار االختالف بينهم يف الشخصيَّة 

ع ترصُّفات املراهقني. لذلك،  هل علينا دامئًا أن َنتوقَّ . فاألطفال يتباينون، وليس ِمن السَّ والنموِّ

هات أن يفعلوه هو أن يطلبوا الِحكمة ِمن الله. ويف ما ييل  فإنَّ أفضل ما ميكن لآلباء واألمَّ

ثنا عنها يف هذا الجزء: بعض النِّقاط القامئة عىل املفاهيم التي تحدَّ

َعلِّم األطفال أنَّهم موضوع محبَّة الله.1. 

إليك وأعربوا 2.  إذا جاءوا  املثال،  َتعامل مع األطفال حسب مستوى فهمهم. فعىل سبيل 

عن رغبتهم يف أن يصريوا مؤمنني، اسألهم عن َقْصِدهم. فقد تجدهم، يف أغلب األوقات، 

الم.  ُمنزعجني من خطيئٍة اقرتفوها. فإن ُقدتهم إىل طلب الغفران ِمن الله، سيشعرون بالسَّ

س، أنَّ الله ُيِحبُّهم وَيقبلهم. َبنيِّ لهم أيًضا أنَّ الله َيدعو 3.  َبيِّ لألطفال، ِمن الكتاب املقدَّ

النَّاس إىل التَّوبة. أخبهم أنَّ هذا هو ما سيفعله الله يف حياتهم عندما يصريون جاهزين. 

ارشح لهم أنَّ الله سيتكلَّم إليهم يف وقٍت ِمن األوقات ويطلب منهم أن َيقبلوا يسوع يف 

عهم عىل أن يقولوا  ث إليهم. َشجِّ د لهم أنَّهم سُيَميِّزون صوت الله عندما يتحدَّ قلوبهم. أَكِّ

لله إنَّهم يرغبون يف إطاعته.

َصلِّ مع األطفال يف ما َيُخصُّ حاجاتهم وحاجات العائلة. َصلُّوا بإمياٍن، وخضوٍع، وتسليٍم 4. 

بأنَّ الله سيستجيب مبلء حكمته وتوقيته.
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كر والتَّسبيح لله عىل شخصه وأعامله. وينبغي أن َتعلم أنَّ 5.  ساعد األطفال عىل تقديم الشُّ

ر املَرَّات  كر لله، ويف َتَذكُّ نيم. وُهم َيجدون ُمتعة كبرية يف تقديم الشُّ األطفال ُيِحبُّون الرتَّ

التي استجاب فيها صلواتهم يف املايض.

عندما يقرتب األطفال ِمن مرحلة املراهقة، َميِّز بي التَّبكيت الحقيقيِّ عن الخطيَّة والتجاوب 6. 

عوة  فل بضغٍط عاطفيٍّ للتَّجاوب مع الدَّ العاطفيِّ مع الله. فعىل سبيل املثال، قد َيشعر الطِّ

د لََمس  فل إن كان هناك يشء ُمَحدَّ بقبول املسيح يف أحد االجتامعات الكنسيَّة. اسأل الطِّ

، فإنَّ تجاوبه ليس  الحقِّ فل ِمن خالل سامع  الطِّ إذا مل يتجاوب  الواعظ.  قاله  قلبه يف ما 

فل أنَّ قبول يسوع يشمل العواطف واملعرفة العقليَّة. وعندما  تبكيًتا عىل الخطيَّة. ارشح للطِّ

عوة فحسب، بل إنَّه سيسمع الله ُيخاطبه َمرَّاٍت  ُيخاطبه الله، فإنَّه لن َيشعر بذلك أثناء الدَّ

عه عىل أن ُيَعبِّ لله عن مشاعره. بعض  فل يف أوقاٍت كهذه، وَشجِّ أُخرى أيًضا. َصلِّ مع الطِّ

ا.  أمر طبيعيٌّ جدًّ ِمن غريهم. وهذا  أكرث  انفتاًحا لإلفصاح عن مشاعرهم  ُيبدون  األطفال 

الوقت نفسه، احذر عواقب  الخارج. ويف  ِمن  التَّواصل عنوًة  أبواب  لذلك، ال تحاول فتح 

فل الهادئ بسبب تركيز انتباهك واهتاممك عىل طفٍل آخر يتكلَّم كثريًا. إهامل الطِّ

وح الُقُدس. قد َيظهر ذلك ِمن خالل َتَقلُّب املِزاج، 7.  راقب أيَّ عالمات ُتشري إىل تبكيت الرُّ

لطة.  أو رُسعة االنفعال، أو مقاومة السُّ

َيْحُدث يف مرحلة ِمن 8.  ُبدَّ لهذا األمر أن  فل يف ما َيُخصُّ إدراكه لذاته. فال  ُنُوَّ الطِّ راقب 

ات.  . فكام ذكرنا آنًفا، فإنَّ إدراك الخطيَّة يأيت عادًة بعد إدراك الذَّ مراحل ُنضجه الجنيسِّ

وقد َيْصُعب علينا فهم كيفيَّة ارتباط جميع هذه األمور بعضها ببعض. ولكنَّنا ُنالحظ أنَّ 

اء أدركا خطيئتهام وُعريهام يف جنَّة عدن يف الوقت ذاته. آدم وحوَّ

ة ِمن واقع الحياة قصَّ

اظ بعقد اجتامعاٍت يف  عندما كان »تيد« يف التَّاسعة ِمن ُعمره، قام أحد الُوعَّ

عوات العاطفيَّة  كنيسته. وقد تجاوب »تيد« ورفاٌق له ِمن نفس ُعمره مع الدَّ

امُلتكرِّرة ليلة بعد األخرى بقبول يسوع. وألنَّ »تيد« نشأ يف بيٍت مؤمن، فقد 

سأل والديه يف تلك اللَّيلة إن كان مبقدوره أن َيعتمد.

GPFTF interior.indd   46 6/20/2016   5:04:39 PM



47

فولة ترك الطُّ

يف  عضًوا  تجعلك  واملعموديَّة  سنوات.  تسع  ُعمرك  زال  »ما  أبواه:  أجابه 

الكنيسة. لَِم ال تنتظر بضع سنواٍت إىل أن تكب؟«

ن املؤمن ِمن  ومع أنَّ »تيد« انتظر، فإنَّه كان يتساءل دامئًا عن سبب عدم َتَكُّ

نوات التي أَعقبت ذلك، كان »تيد« قد  ُمامرسة املعموديَّة لسنوات. ويف السَّ

. وعندما بلغ الرَّابعة عرشة، اعَتَمد »تيد« وصار  َقَطع أكرث ِمن عهٍد أمام الربِّ

عضًوا يف الكنيسة مع مجموعة ِمن الرِّفاق الذين كاُنوا يف ِمثل ُعمره. 

ا. وكان َيقوم  ادسة عرشة، صار »تيد« ُمتمرًِّدا جدًّ ويف ِسنِّ الخامسة عرشة والسَّ

ابتدأ  املراهقة،  أواخر سنوات  بها. ويف  َيسمحا  أن  ألبَوْيه  بأموٍر ال ميكن  رِسًّا 

»تيد« يف طلب وجه الربِّ مرَّة أخرى وصار مؤمًنا ُمَكرًَّسا للربِّ يف نهاية املَطاف.

ر ما حدث، كان يتساءل: »متى ابتدأُت عالقًة سليمة  وعندما كان »تيد« يتذكَّ

بالله؟ هل حدث ذلك عندما تجاوبت مع الله أوَّل َمرَّة؟ أَم عندما اعتمدُت؟ 

أم عندما َسلَّمُت حيايت بأرْسِها ليسوع؟

وقد كان ذلك التَّشويش الذي اختبه »تيد« )وَيختبه ُأناٌس كثريون ِمثله( ناشًئا 

فولة بوضوح، وعن عدم توضيح ُمتطلَّبات  عن عدم فهم الحالة الروحيَّة للطُّ

الخالص. لذلك، مع أنَّ نوايا الكبار قد تكون سليمة، فإنَّهم َيَتَسبَّبون يف تشويش 

األطفال عندما يضغطون عليهم عاطفيًّا لقبول يسوع ُمَخلًِّصا لحياتهم.

َيْحُدث االهتداء 9.  ال تضغط عىل املراهق وال تحاول »رشوته« لقبول الخالص. فيجب أن 

. كذلك، فإنَّ الِهداية أو التبكيت عىل الخطيئة هو عمل  بسبب تجاوبه مع الله والحقِّ

ا  هات أن َيثقوا بأنَّ الله سيقوم بدوره. أمَّ يقوم به الرُّوح الُقُدس. ويجب عىل اآلباء واألمَّ

غوط الخارجيَّة فستؤثِّر سلًبا عىل فاعليَّة اللِه.  الضُّ

ز عىل النِّقاط األساسيَّة التَّالية: عندما تقود مراهًقا للمسيح، َركِّ  .10

املاضية •  حياته  َيتخىلَّ عن  وأن  إنسان خاطئ،  أنَّه  ُيدرك  أن  للمرء  فينبغي  التَّوبة: 

)أعامل الرُُّسل 2: 38(. 
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االعرتاف: فينبغي للمرء أن َيعرتف بفمه أنَّ يسوع املسيح رَبٌّ وَسيٌِّد له، وأن َيقبَل • 

املسيح يف قلبه بيقنٍي تامٍّ أنَّه سُيَخلِّصه ِمن الخطيَّة )رومية 10: 13-9(. 

املعموديَّة: فينبغي للمرء أن َيْشَهد علًنا أنَّه اتَّحد باملسيح وبشعبه ِمن خالل معموديَّة • 

املاء )إنجيل َمتَّى 28: 19 و 20؛ 1كورنثوس 12: 13؛ 1بطرس 3: 21(. 

وضع األساس الَمتين

ثنا  هناك تغيريات كثرية تحدث يف حياة املراهقني. وقد يكون بعٌض منها عميق األثر. وقد تحدَّ

بايا  بيان يصريون رجااًل، والصَّ عيد الجسديِّ فإنَّ الصِّ للتوِّ عن بعض هذه التَّغيريات. فعىل الصَّ

عيد الروحيِّ فإنَّ األطفال األبرياء يصريون أشخاًصا راشدين مسؤولون  َن ِنساًء. وعىل الصَّ َيرِصْ

عيد العاطفيِّ والسلويكِّ فإنَّ هناك ُنضًجا ورُشًدا. ومع أنَّ هذه  )أمام الله والناس(. وعىل الصَّ

الفرتة يف حياة املرء قد تكون رائعة، فإنَّها قد تكون صعبة وقاسية أيًضا. 

وإن أردنا أن تكون هذه الفرتة ناجعة ومفيدة، فإنَّ األمر يتطلَّب تعاوًنا مشرتًكا بني األهل 

واألبناء. والحقيقة هي أنَّ األمر ال يبتدئ بفرتة املراهقة. بل ينبغي لألهل واألبناء أن يبتدئوا- 

بعضهم  عليه عالقتهم  الذي سيبنون  األساس  بوضع  املراهقة-  مرحلة  ِمن  فرتة طويلة  قبل 

. ويف هذا الجزء،  نوات الحاسمة التي تنطوي عىل الكثري ِمن التَّغيري والنموِّ ببعض يف هذه السَّ

، سنذكر  ث عن ما يحتاج إليه املراهقون واألبوان ِمن أجل عالقٍة ناجعٍة بينهم. وِمن َثمَّ سنتحدَّ

بعض النَّصائح األساسيَّة التي ُتسهم يف َسدِّ هذه الحاجات:

هات )ِمن جهة( واملراهقي )ِمن جهة أخرى( أن يحرتموا بعضهم بعًضا 1.  ينبغي لآلباء واألمَّ

هاتهم. ويف الوقت نفسه، يجب عىل  كأشخاص. فالله يويص األبناء بأن ُيكرموا آباءهم وأمَّ

التي  فِلُكلِّ طفٍل مشاعره وصفاته  أبنائهم.  هات أن يتعلَّموا احرتام شخصيَّة  اآلباء واألمَّ

هات أن َيعرفوا أبناءهم كأشخاٍص ُمتميِّزين ليك  ُتَيِّزه عن غريه. ويجب عىل اآلباء واألمَّ

يشعر ُكلُّ ابٍن )أو ابنة( باألمان النَّابع ِمن إدراكه بأنَّ والديه يفهامنه وُيِحبَّانه.

وال َشكَّ أنَّ معرفة األبناء بُعْمق تتطلَّب رَصْف الوقت معهم. ورمبا كان اآلباء هم 

البيت  يعملون خارج  األمر ألنَّ كثريين منهم  أساسيَّة يف هذا  يواجهون مشكلة  الذين 

وا اهتامًما بالًغا مبامرسة بعض  هات أن يهتمُّ ساعاٍت طويلة. لكن يجب عىل اآلباء واألمَّ

األبناء  مع  الحواجز  لبناء  طريقة  أسهل  إنَّ  قلنا  إن  ُنخطئ  وال  أبنائهم.  مع  األنشطة 

GPFTF interior.indd   48 6/20/2016   5:04:39 PM



49

فولة ترك الطُّ

فولة. ويجب  املراهقني- وال سيَّام يف ما َيُخصُّ اآلباء- هي عدم التَّواُصل معهم يف فرتة الطُّ

ة ونقاط ضعف، وأنَّ لُكلِّ شخٍص اهتامماته، وأنَّ  علينا أالَّ ننىس أنَّ لُكلِّ شخٍص نقاط قوَّ

اسة« ينبغي التَّعامل معها ِبِحسٍّ ُمرهف. كذلك، فإنَّ  لُكلِّ شخٍص جوانب عاطفيَّة »حسَّ

التي  فل  الطِّ ِمن شخصيَّة  الخصوصيَّة. وهذه جميعها هي جزء  إىل  يحتاج  ُكلَّ شخٍص 

ينبغي لألهل أن يفهموها – وال سيَّام عندما ينتقلون إىل مرحلة املراهقة.

هات الذين يفهمون َتَفرُّد شخصيَّة ُكلِّ طفل  ِمن جهة أخرى، يجب عىل اآلباء واألمَّ

لبيَّة بني ابنهم واألطفال اآلخرين. وعند تقويم االبن، يجب  أن يتجنَّبوا َعْقد امُلقارنات السَّ

هات أن  عليهم أن ُيعالجوا الخطأ دون التعرُّض لشخصيَّته. كذلك، يجب عىل اآلباء واألمَّ

يتبعوا أسلوب اإلرشاد وأن يتجنَّبوا إصدار األوامر بأسلوٍب ُمتسلِّط.

أساًسا متيًنا  الذين يحرتمون شخصيَّة أطفالهم َيضعون  هات  اآلباء واألمَّ أنَّ  وال شكَّ 

لعالقتهم بهم يف مرحلة املراهقة. وعندما يصري األطفال مراهقني، فإنَّهم يبتدئون يف رؤية 

فات وتقييم الشخصيَّات.  هاتهم كأشخاص. وُهم يبتدئون أيًضا يف مراقبة الصِّ آبائهم وأمَّ

هاتهم يتوقَّف كثريًا عىل االحرتام  والحقيقة هي أنَّ استعدادهم الحرتام شخصيَّة آبائهم وأمَّ

وا  هاتهم شخصيَّاتهم واستخفُّ هاتهم. فإذا تجاهل آباؤهم وأمَّ الذي أظهرُه لهم آباؤهم وأمَّ

هاتهم واالستخفاف بهم يف أوَّل ُفرصة  بهم، فقد مييلون، بدورهم، إىل تجاهل آبائهم وأمَّ

هاتهم بإحساٍس ُمرهف،  ُتتـاح لهم. وعىل النَّقيض ِمن ذلك، إذا تعامل معهم آباؤهم وأمَّ

سيكون لديهم األساس املتني للتَّعاُمل مع األهل بإحساٍس ُمرهٍف أيًضا.

هات )ِمن جهة( واملراهقي )ِمن جهة أخرى( أن يحافظوا عىل قنوات 2.  ينبغي لآلباء واألمَّ

نا آنًفا عىل أهميَّة التَّواُصل عندما تطرَّقنا إىل التَّغيريات  االتِّصال مفتوحة بينهم. وقد َنبَّ

الجسامنيَّة والروحيَّة التي تحدث يف فرتة املراهقة. ولكنَّ األساس لهذا االنفتاح ينبغي 

فولة. ونقول ثانيًة إنَّ انشغال األبَوْين –وال سيَّام اآلباء- مَينعهام  أن يوضع يف سنوات الطُّ

ث إىل أبنائهام. فإن وجد األبوان أنَّ هذه هي الحال، يجب عليهام أن َيتعلَّام  ِمن التحدُّ

ألبنائهم  القصص  يسدوا  أن  اآلباء  عىل  يجب  املثال،  سبيل  فعىل  للتَّواُصل.  التَّخطيط 

عن  القصص  سامع  ُيِحبُّون  فاألطفال  القراءة(.  عىل  األحيان  أغلب  يف  ل  ُمَفضَّ د  )والسَّ

آبائهم عندما كانوا صبياًنا. وينبغي لآلباء أن يخبوا األبناء كيف تعمل األشياء، وكيف 

ُتصنع، وكيف ميكن ُصنعها يدويًّا. ويجب عىل اآلباء أن يطلبوا ِمن أبنائهم أن يطرحوا 

أفكارهم، وأن ُيصغوا إىل تلك األفكار.
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الكامل ال  انتباًها. وقد قال أحدهم إنَّ االنتباه  التَّواُصل يتطلَّب  والحقيقة هي أنَّ 

هل عىل اآلباء أن يدفنوا رؤوسهم  يحدث إالَّ عندما تنظر مبارشًة إىل عيني ابنك. فمن السَّ

َهزِّ  ِمن خالل  ُمفرطة  بسطحيَّة  أبنائهم  مع  بالتَّواصل  َيكتفوا  وأن  اليوميَّة  الجريدة  يف 

أبنائهنَّ عندما  ِمن  يتخلَّْصَن  أن  هات  األمَّ هل عىل  السَّ وِمن  الحني واآلخر.  بني  رؤوسهم 

َيشعرن بامللل بسبب ثرثرتهم أو أسئلتهم املتالحقة. وال شكَّ أنَّ األبَوْين الحكيَمنْي لن 

يجب  ولكن  لهم.  يحلو  كام  الحوار  وإدارة  الوقت  طوال  ث  بالتحدُّ ألطفالهام  َيسمحا 

للحديث  ُمتاحة  ُفرصة  أيِّ  ِمن  االستفادة  أهميَّة  يدركا  أن  نفسه،  الوقت  يف  عليهام، 

آذاًنا ُمصغية  ُيعريون أطفالهم  الذين ال  هات  فولة. فاآلباء واألمَّ الطُّ أبنائهام يف فرتة  مع 

سيجدون أنَّ أبناءهم لن ُيعريوهم آذاًنا ُمصغيًة يف فرتة املراهقة. 

عات 3.  هات )ِمن جهة( واملراهقي )ِمن جهة أخرى( أن يضعوا حدوًدا وتوقَّ ينبغي لآلباء واألمَّ

ادس.  السَّ الفصل  يف  والتأديب  بية  الرتَّ موضوع  عن  بإسهاٍب  ث  نتحدَّ وسوف  معقولة. 

هات  ولكنَّنا نودُّ أن نقول هنا إنَّ الكثري ِمن اإلحباط الذي يشعر به املراهقون واآلباء واألمَّ

نابع ِمن عدم استقرار األبَوْين، وهياج املراهقني. فبالرَّغم ِمامَّ يحاول األطفال واملراهقون 

ل واملجادلة، فإنَّهم يجدون أماًنا كبريًا يف معرفة  التَّعبري عنه عن طريق التأفُّف والتوسُّ

حدودهم، ويف وجود أبوين ثابتني يف كالمهام. 

الت أبنائهم يف سبيل إرضائهم ُيظِهرون فهاًم  هات الذين يستسلمون لتوسُّ فاآلباء واألمَّ

فإنَّ  كذلك،  وقبولهم.  أبنائهم  رىض  عىل  الحصول  ومعنى  الرتبية  ألصول  ا  جدًّ سطحيًّا 

َيُدلُّ عىل عدم شعور األبَوْين باألمان. فعندما يكون األبوان ُمتذبذَبنْي يف  هذا الترصُّف 

قراراتهام، فإنَّهام لن ُيظهرا َحزًْما كافًيا يف املرَّة القادمة التي ينبغي فيها أن يرفضا طلب 

أحد األبناء. وليس هذا فحسب، بل إنَّ هذا التَّذبُذب يؤثِّر سلًبا عىل احرتام األبناء لهام 

نوات القادمة. فاألطفال الذين ينجحون يف الحصول عىل ما يريدون عن طريق  يف السَّ

هاتهم قد يصريون مراهقني بارعني يف التَّحاُيل عىل اآلخرين.  ل إىل آبائهم وأمَّ التوسُّ

كلمة  ُكلَّ  َيعنيان  أنَّهام  أبناءهام  ُيَعلِّام  أن  األبَوْين  ِمن  تقتيض  الحكمة  فإنَّ  لذلك، 

اخ، والهياج  هيب، والتَّهديد، والرصُّ يقوالنها. كذلك، فإنَّ الحكمة تقتيض منهام َتَجنُّب الرتَّ

الفارغ. فال يجوز أن يكونا صارَِمنْي تارًة وُمتساِهَلنْي تارًة أخرى. وال يجوز ألحد األبَوْين 

أن يترصَّف دون ِعلم اآلخر يف ما َيُخصُّ التَّعامل مع األبناء. بل ينبغي لهام أن َيتَِّفقا عىل 

GPFTF interior.indd   50 6/20/2016   5:04:40 PM



51

فولة ترك الطُّ

رأٍي واحٍد يف سبيل الوصول إىل نهج واضح ودائم يف التَّعامل مع أبنائهام. ويف حاٍل كهذه، 

عندما يصل األبناء إىل ِسنِّ املراهقة، سيكون مبقدور األبَوْين أن َيَضعا إرشادات وتعليامت 

م والحزْم يف آٍن واحد. معقولة َتتَِّسم باللُّطف والتفهُّ

ئق. فاإلحصائيَّات 4.  هات أن ُيَعلِّموا أبناءهم مبادئ التَّعاُمل الجسديِّ الالَّ ينبغي لآلباء واألمَّ

وتدعو  بشعة  الواحدة  العائلة  أفراد  بني  امُلَحرَّمة  الجنسيَّة  بالعالقات  ة  املختصَّ العامليَّة 

إىل القلق. بالرَّغم من ذلك، يقتيض التَّنويه إىل أنَّ جميع األطفال يحتاجون إىل ملساٍت 

هاتهم. والحقيقة هي أنَّ هناك سبًبا واحًدا فقط يجعل ِمن  حانية والئقة ِمن آبائهم وأمَّ

معانقة األبَوْين البنهام أو تقبيله أمرًا منحرًفا، أال وهو أن يكون أحدهام )أو كالهام( ذا 

ئق بني األبَوْين واألبناء،  ميوٍل ُمنحرفة. وإذا أردنا وضع إرشاداٍت سهلة َتِصف التَّالمس الالَّ

ع، عانق أطفالك، ضع ذراعك حول كتف أبنائك  ميكننا قول اآليت: احتضن أطفالك الرُّضَّ

ورة، أنَّه ال ميكن لألبَوْين أن يحتضنا ابنهام املراهق أو  املراهقني. وهذا ال يعني، بالرضَّ

ابنتهام املراهقة. لكن يجب عليهام أن ُيدركا أنَّ التَّغيري يف املرحلة الُعمريَّة عند األبناء 

يستدعي تغيريًا يف املالمسة. 

املالمسة  عند  تتوقَّف  ال  العائلة  يف  الرَّفيعة  األخالقيَّة  املعايري  أنَّ  هي  والحقيقة 

وامُلعانقة. فيجب مراعاة لباس الِحشمة وتعليم األبناء فيام يخصُّ ذلك يف إطار العائلة. 

يبلغوا ِسنَّ  أيًضا قبل أن  البيت يف هذا األمر  األبوان قدوة لألبناء يف  ويجب أن يكون 

ِمن  ئقة  الالَّ املالبس  وارتداء  لالستحامم  واضحة  تعليامت  يجب وضع  كذلك،  املراهقة. 

سة ُتجاه  هات الذين ُيظهرون مشاعر ُمقدَّ فولة. فاآلباء واألمَّ أجل الحفاظ عىل براءة الطُّ

هارة يف حياة  أبنائهم، ويحرصون عىل تعليمهم مبادئ الحشمة، َيبنون أساًسا راسًخا للطَّ

أبنائهم قبل وصولهم إىل ِسنِّ املراهقة. وهذه النُّقطة تقودنا مبارشًة إىل املوضوع التَّايل.

كيف نحيا حياًة طاهرة

ال  املراهقة  فرتة  عن  بالحديث  لة  الصِّ وثيق  األخالقيَّة  هارة  الطَّ أو  ة  الِعفَّ عن  الحديث  إنَّ 

ألنَّ هذا هو الُعمر الذي ُيدرك فيه األبناء ذواتهم فحسب، بل أيًضا ألنَّ الغرائز البيولوجيَّة 

الطبيعيَّة تكون يف أغلب األحيان يف أعىل مستوياتها يف أواِخر فرتة املراهقة. وكم يؤسفنا أن 

ي للتَّجارب التي تواجه األبناء يف ِسنِّ  نقول إنَّ عائالت كثرية ال تضع األساس الرَّاسخ للتصدِّ

)املؤثِّرة يف  فولة  الطُّ كثرية يف سنوات  أخطاًء  يقرتفون  هات  واألمَّ اآلباء  ِمن  فالكثري  املراهقة. 
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ابَّات يرغبون  بَّان والشَّ خصيَّة( ِمن ُعمر أبنائهم. ِمن جهة أخرى، فإنَّ بعض الشُّ تشكيل الشَّ

يف تكريس حياتهم لله بالرَّغم ِمن البيئة السيِّئة التي يعيشون فيها يف بيوتهم. وهناك ُشبَّان 

وشابَّات يعيشون يف بيئات صالحة ولكنَّهم يغرقون يف مشكالت أخالقيَّة بسبب جهلهم. لذلك، 

فإنَّ النَّهج امُلتَّبع يف هذا الجزء ليس وقائيًّا فحسب، بل إصالحيًّا أيًضا. بعبارة أخرى، لن يقترص 

ث  حديثنا يف هذا الجزء عىل كيفيَّة تجنيب أبنائنا املراهقني املصائد األخالقيَّة، بل إنَّنا سنتحدَّ

. أيًضا عن كيفيَّة تحرير أولئك الذي وقعوا يف الفخِّ

وقبل البدء يف تقديم النَّصائح واإلرشادات يف هذا الخصوص، يجدر التَّنويه إىل مبدأ ُمهمٍّ 

هارة. فُعمق البالوعة  ة والطَّ َيُخصُّ األشخاص الذين يواجهون مشكلة ِمن أيِّ نوٍع يف أمور الِعفَّ

التي أنت فيها والسبب الذي أوصلك إىل هذه البالوعة ليس ُمهامًّ بقدر أهميَّة استعدادك 

للخروج منها والوجود يف املكان الذي يريدك الله أن تكون فيه. فهناك أرضار كبرية قد تنشأ 

كيز عىل املواقف أو األشخاص الذين كانوا »سبًبا« يف مشكالتنا. فبداًل ِمن  عن املبالغة يف الرتَّ

م إىل األمام، قد يسقط النَّاس يف َفخِّ املرارة  مها الله لنا والتقدُّ قبول نعمة االنتصار التي ُيَقدِّ

ات. وهذا كفيٌل بإبقائهم أرَْسَى املتاعب. واإلشفاق عىل الذَّ

هات ة – َدْور اآلباء واألمَّ الِعفَّ

مها 1.  ة التي ُيَقدِّ ساعد أبناءك شخصيًّا عىل فهم نوَّهم الجنيسِّ فهاًم سلياًم. فمع أنَّ املادَّ

ة ملساعدتك عىل القيام بهذا األمر، فإنَّه ال ميكن أليِّ كتاب أن يكون  هذا الفصل ُمَعدَّ

يل  ينبغي  ُعْمٍر  أيِّ  »يف  هو:  عادًة  هات  واألمَّ اآلباء  يطرحه  الذي  ؤال  والسُّ عنك.  بدياًل 

إنَّه، أثناء خدمته  ام الربِّ  ث مع أبنايئ بخصوص األمور الجنسيَّة؟« قال أحد ُخدَّ التحدُّ

ثا إليه عن النموِّ الجنيسِّ  بيبة، مل يسمع يوًما أحًدا يشكو ِمن أنَّ أبَوْيه َتَحدَّ يف وسط الشَّ

ثنا إىل أطفالنا يف ِسنِّ مبكرة، كان ذلك  يف وقٍت مبكر. وهذا ال يعني البتَّة أنَّه ُكلَّام َتَحدَّ

رون كثريًا. وكقاعدة أساسيَّة،  هات يتأخَّ أفضل. بل إنَّ ما َنعنيه هو أنَّ أغلبيَّة اآلباء واألمَّ

ثه يف األمور التي  نوات الستِّ أو الثَّامن األوىل ِمن حياة طفلك أن ُتَحدِّ ميكنك خالل السَّ

يتساءل عنها. وقد تكون سلوكيَّات الحيوانات األليفة أو املوايش قاعدة تنطلق منها يف 

تقديم معلومات أساسيَّة له عن التَّزاوج، والحمل، والوالدة. وعندما يبلغ األطفال ِسنَّ 

العارشة، فإنَّهم يكونون جاهزين عادًة لالستامع إىل التغيريات الجسامنيَّة التي ستحدث 
نوات القليلة املقبلة.6 لهم يف السَّ
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ة 2.  العامَّ فيه والتَّسلية  الرتَّ أنَّ وسائل  البيت. فيبدو  راقب ما ُيشاهده طفلك ويسمعه يف 

ر إصالُحه. فاألطفال الذين َيكبون عىل مشاهدة البامج واألفالم  فاسدة عىل نحٍو َيتعذَّ

أخالقيَّة  لتأثريات  ُمَعرَّضون  والتَّسلية-  فيه  الرتَّ امُلتدنِّية –ألغراض  األخالقيَّة  املعايري  ذات 

ت، واملوسيقا.  سيِّئة. وِمن بني وسائل التَّسلية التي قد تؤذي أطفالنا أخالقيًّا: الكتب، واملجالَّ

هات املؤمنني أن ُيدركوا أنَّ وسائل التَّسلية التي ُينتجها العامل  لذلك، يجب عىل اآلباء واألمَّ

ة ألهداف تثقيفيَّة  هوات. ويف بعض األحيان، فإنَّ وسائل اإلعالم امُلَعدَّ ترمي إىل إثارة الشَّ

يها  ُنَسمِّ التي  م بطريقة غري أخالقيَّة. ولكنَّ الخطر ال يقترص عىل املصادر  ُتَقدَّ وتربويَّة 

ت  »علامنيَّة«. فالكثري ِمن املراهقني يقعون يف ِفخاٍخ أخالقيَّة ِمن طريق موسيقا ومجالَّ

هوات الرَّديئة  وأفالم تزعم أنَّها مسيحيَّة؛ ولكنَّها –يف حقيقة األمر- تحوي مواد ُمثرية للشَّ

نيويَّة. كام هي حال وسائل اإلعالم الدُّ

وال َشكَّ أنَّ الحلَّ ال َيْكُمن يف التخلُّص ِمن ُكلِّ ما هو رديء فحسب، بل وأيًضا يف توفري 

أبنائنا األخالقيَّة. لذلك،  بناء شخصيَّة  الجيِّدة ُتسهم يف  ت  َجيِّد. فالكتب واملجالَّ ما هو 

يجب توفريها يف البيوت املسيحيَّة. كذلك، يجب االستامع إىل املوسيقا الجيِّدة. ويف هذا 

هات أن يأخذوا بعني االعتبار أعامر أبنائهم وأذواقهم ِمن  اإلطار، يجب عىل اآلباء واألمَّ

فيه التي ُتسهم يف ُبنيانهم أخالقيًّا.  أجل توفري وسائل التَّسلية والرتَّ

أن 3.  امُلراهقني  عىل  فيجب  ُمساءلتهم.  ويف  املراهقي،  ألبنائك  الثِّقة  منح  يف  ُمتوازًنا  ُكن 

هاتهم َيثقون بهم. ويجب عليهم أن ُيدركوا، يف الوقت نفسه، أنَّهم  يشعروا بأنَّ آباءهم وأمَّ

تحت امُلساءلة. وميكن لألبَوْين أن مينحا الثِّقة ألبنائهام ِمن خالل احرتام ُخصوصيَّتهم، 

وتحميلهم املسؤوليَّة، وتقديم النَّصيحة لهم أحياًنا مع ترك القرار النهايئِّ لهم. وميكن 

لألبَوْين أن َيضعا األبناء تحت امُلساءلة ِمن خالل رَْسم الحدود، وتوفري الخيارات، وطرح 

ا يف تحقيق هذا التَّوازن  األسئلة، وتقديم النَّصائح. وال َشكَّ أنَّ التَّواُصل عنرٌص مهمٌّ جدًّ

التَّواُصل  أبواب  فتح  عواقب  ِمن  يحذرا  أن  األبَوْين  عىل  ويجب  واملساءلة.  الثِّقة  بني 

ِخفيًة.  ومراقبتهم  أبنائهم  عىل  ص  التلصُّ إىل  اللجوء  عواقب  وِمن  أبنائهم،  مع  عنوًة 

يحة  الرصَّ لبات  والطَّ األسئلة  إىل  يلتجئون  الذين  الكبار  يحرتمون  ُعموًما،  فاملراهقون، 

صون عليهم يف سبيل  واملبارشة. ولكنَّهم ال يحرتمون الكبار الذين ُيراوغون معهم ويتلصَّ

الحصول عىل املعلومات. 
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لديك شكوك 4.  كانت  )أو  أخالقيَّة  مشكلة  واقع يف  املراهق  ابنك  أنَّ  ِمن  ًنا  ُمتيقِّ كنت  إذا 

قويَّة يف ذلك(، وال تدري كيف ُتصارحه بذلك، رَتِّب له لقاًء مع شخٍص تحرتمانه كالكام 

ة، أو مُبعلِّمي  ملناقشة املوضوع. ميكنك االستعانة براعي الكنيسة وزوجته، أو بالَجدِّ والَجدَّ

س لتقديم النُّصح واإلرشاد ألبنائك املراهقني الذين يواجهون أوقاًتا عصيبة.  الكتاب املقدَّ

ل  ويقتيض التَّنويه هنا إىل رضورة االستعانة بشخص ِمن نفس جنس ابنك أو ابنتك. وُيَفضَّ

األحيان،  اًنا(. ولكن يف بعض  م خدماته هذه مجَّ )ُيقدِّ ًعا  ُمتطوِّ خص  الشَّ أن يكون ذلك 

إذا كانت املشكلة  قد يتطلَّب األمر االستعانة باختصاصيِّني يف هذا املجال – وال سيَّام 

دة أو أنَّها مشكلة قامئة منذ فرتة طويلة.  األخالقيَّة ُمعقَّ

َتَجنَّب مضايقة أبنائك يف ما َيُخصُّ اهتاممهم بالجنس اآلخر. ومن املؤسف أنَّ عدًدا كبريًا 5. 

ُنضج  عدم  بسبب  األخالقيَّة  والقضايا  الجنس  فهم  ُيسيئون  واملراهقات  املراهقني  ِمن 

استخدامها  ميكن  حياتنا،  يف  ة  ُمهمَّ الفكاهة  روح  كانت  وملَّا  املسائل.  هذه  يف  األبَوْين 

اسة. ولكن يجب عليك أن تحذر ِمن  ي حاجز الخجل يف املوضوعات الحسَّ بحكمة لَتَخطِّ

ي ذلك إىل َتعلُّقهم بالجنس  النُّكات. فقد ُيؤدِّ عواقب محاولة إغاظة أبنائك ِمن خالل 

اآلخر َظنًّا منهم أنَّ هذا هو الُحّب. بعبارة أخرى، فإنَّ هذا النَّوع ِمن امُلزاح قد ُيفيض 

ل بعض املفاهيم الخاطئة لدى األبناء، أو إىل وقوعهم يف َفخِّ املشاعر العاطفيَّة  إىل َتَشكُّ

ي ذلك أيًضا إىل انزالقهم يف ُمنحدر العالقات العاطفيَّة الخادعة التي  الزَّائفة. وقد يؤدِّ

. م النفيسِّ ُتفيض عادًة إىل انسحاق القلب والتحطُّ

وتثبِّت 6.  عن شخصيَّاتنا  وُتَعبِّ  أفكارنا  تعكس  بها  ه  َنَتَفوَّ التي  فالكلامت  لسانك.  اضبط 

يكونوا  أن  ألبنائك  وأردَت  ونقيًّا،  طاهرًا  تكون  أن  أردَت  إذا  لذلك،  شخصيَّاتنا.  ماهيَّة 

طاهرين وأنقياء، يجب عليك أن تفتكر بأفكار طاهرة وأن تبتعد عن أيِّ كالٍم بذيء. 

يِسنَي، َوالَ الَقَباَحُة، َوالَ َكالَُم  ا الزَِّنا وَُكلُّ َنَجاَسٍة أَْو َطَمٍع َفاَل ُيَسمَّ َبْيَنُكْم َكاَم َيِليُق ِبِقدِّ »َوأَمَّ

َفاَهِة، َوالَهزُْل الَِّتي الَ َتِليُق...« )أفُسس 5: 3 و 4(.  السَّ

ة – دور األبناء المراهقين الِعفَّ

. ويبدو 1.  ك. قد ال ُتدرك أنَّ هناك ارتباًطا وثيًقا بني التمرُّد والفساد األخالقيِّ أكرم أباك وأمَّ

هاتهم يعجزون عن مقاومة التَّجربة. وِمن األمثلة  أنَّ األبناء الذين يقاومون آباءهم وأمَّ

الكتابيَّة عىل ذلك أبناء »عايل« الكاهن )انظر 1صموئيل 2: 25-11(.
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امأل ذهنك بأمور جيِّدة. صحيٌح أنَّنا ال نستطيع أن ننع ُكلَّ فكرة خاطئة، ولكنَّنا نستطيع 2. 

جيِّدة.  ُكُتًبا  اقرأ  لذلك،  حيحة.  والصَّ ليمة  السَّ األمور  يف  التَّفكري  عىل  أذهاننا  ُنَدرِّب  أن 

س يوميًّا. وإذا كنت ُتدرك أنَّك وقعت  وَدرِّب نفسك عىل قراءة مقطع ِمن الكتاب املقدَّ

س  يف َفخِّ التَّفكري يف أموٍر سيِّئة، أو أنَّك رِصت ضحيَّة عادٍة سيِّئة، استخدم الكتاب املقدَّ

ابُّ َطِريَقُه؟ ِبِحْفِظِه إِيَّاُه َحَسَب َكالَِمَك« )املزمور 119: 9(.  لتطهري ذهنك. »ِبَم ُيَزيكِّ الشَّ

س آياٍت ترى أنَّها مناسبة ومفيدة لك. ميكنك أيًضا أن  كذلك، احفظ ِمن الكتاب املقدَّ

هة  ُتعيد صياغة هذه اآليات بكلامتك الشخصيَّة، وأن تضع اسمك فيها كام لو كانت موجَّ

إليك تحديًدا. 

ي للتَّجربة، 3.  عنا يف أغلب األحيان عىل التصدِّ س ُيَشجِّ تجنَّب مصادر التَّجربة. فالكتاب املقدَّ

ولكنَّه يوصينا بأن »َنهرب« ِمن املزالق األخالقيَّة: »اْهُرُبوا ِمَن الزَِّنا« )1كورنثوس 6: 18(. 

َباِبيَُّة َفاْهرُْب ِمْنَها« )2تيموثاوس 2: 22(. »َفرَتََك ]يوُسُف[ َثْوَبُه يِف َيِدَها  َهَواُت الشَّ ا الشَّ »أَمَّ

َوَهرََب َوَخَرَج إىَِل َخاِرٍج« )تكوين 39: 12(. لذلك، إذا أدركت أنَّك موجود يف مكان أو موقف 

خص. أو مع شخص ميكن أن يوقعك يف تجربة، اهرب من ذلك املكان أو املوقف أو الشَّ

ال َتسمح لُحبِّ الفضول لديك أن يوقعك يف أموٍر َتعلم أنَّها ُمنافية لألخالق. وال َشكَّ أنَّ 4. 

ت غري  يطان يف هذا املجال هو الكتب واملجالَّ أحد الِفخاخ األساسيَّة التي يستخدمها الشَّ

 » األخالقيَّة. لذلك، يجب علينا أن نفعل ما فعله »أيُّوب« إذ قال: »َعْهًدا َقَطْعُت لَِعْيَنيَّ

إىل  النَّظر  سنتجنَّب  بأنَّنا  ألنفسنا  عهًدا  نقطع  أن  يجب  أخرى،  بعبارة   .)1  :31 )أيُّوب 

يطان يف هذا املضامر أال  أيِّ يشٍء قد يوقعنا يف الخطيَّة. وهناك َفخٌّ آخر يستخدمه الشَّ

وس هو الذي خَلقنا،  وهو فضولنا بشأن أجسادنا. لكن يجب علينا أن َنعلم أنَّ الله القدُّ

ِمن  اسة  الحسَّ املناطق  مع  نتعامل  أن  لنا  ينبغي  لذلك،  يرة.  أجساًدا رشِّ ُيْعِطنا  مل  وأنَّه 

أجسادنا بلياقة. فُحبُّ الفضول قد يجرفنا بسهولة إىل َفخِّ إساءة استخدام أجسادنا. فقد 

ا أبعدته عن  ر أحياًنا قائلني: »لو أمكنني أن أَُجرِّب هذا األمر لرمبَّ نتعرَّض للتَّجربة بأن ُنَفكِّ

ور، أو األفالم، أو األفعال غري  تفكريي«. لكنَّ هذه ُمَجرَّد كذبة. فالتورُّط يف األفكار، أو الصُّ

هل  هارة، بل يجرفه بعيًدا عنها. وحينئٍذ، ِمن السَّ األخالقيَّة ال ميكن أن يقود املرء إىل الطَّ

اهرة عاداٍت سيِّئة يصعب التخلُّص منها. لذلك، عندما  أن تصري األفكار واألفعال غري الطَّ

يطان إلشباع ُحبِّ الفضول لديك يف مثل هذه األمور، اتبع ما يقوله لك ِسْفر  بك الشَّ ُيَجرِّ

ْب َعْنُه ]أي: اْبَتِعد عنه[. الَ َتُرَّ ِبِه. ِحْد َعْنُه َواْعُبْ«. األمثال 4: 15 »َتَنكَّ
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ِمن 5.  املرحلة  هذه  يف  ون  ُمِهمُّ فاألصدقاء  الجيِّدين.  األصدقاء  ِمن  مبجموعة  نفسك  أَِحْط 

ابَّات يرغبون يف أن يكونوا محبوبني ِمن الجميع، فإنَّ وجود  بَّان والشَّ ُعمرك. ومع أنَّ الشُّ

بعض األصدقاء األوفياء ِمن حولك أكرث أهميَّة ِمن أن يكون لديك أصدقاء لهم شعبيَّة 

هارة أكرث أهميَّة ِمن أن تكون محبوًبا من الجميع.  ة والطَّ جارفة. كذلك، فإنَّ حياة الِعفَّ

رنا قائاًل: »ال َتِضلُّوا: َفإِنَّ امُلَعارَشَاِت الرَِّديََّة ُتْفِسُد األَْخالََق الَجيَِّدَة«  س ُيَحذِّ والكتاب املقدَّ

وء ُيفسدون أخالقنا.  )1كورنثوس 15: 33(. بعبارة أخرى، فإنَّ ُرفقاء السُّ

عيد 6.  اعمل بِجدٍّ واجتهاٍد. قد تبدو هذه النَّصيحة يف غري مكانها. ولكنَّ الِجدَّ مفيد عىل الصَّ

اًل، إنَّ ُمَجرَّد تركيزنا عىل ما نقوم به مفيد ألذهاننا. ثانًيا،  األخالقيِّ ِمن أوجه عديدة: أوَّ

ة الرغبات الجنسيَّة ألنَّ الجسد ُيفرغ طاقته يف العمل  إنَّ العمل يساعد عىل الَحدِّ ِمن قوَّ

الذي تقوم به اآلن. ثالًثا، إنَّ العمل تدريب جيِّد ُيسهم يف بناء وتقوية الشخصيَّة. 

حافظ عىل نظافتك وهندامك، ولكن َتَجنَّب املبالغة وعدم الِحشمة. فام نراه يؤثِّر فينا. 7. 

ُيَعلِّم  س  املقدَّ والكتاب  َحدٍّ سواء.  وفينا عىل  اآلخرين  يؤثِّر يف  الخارجيَّ  ولكنَّ مظهرنا 

الِحشمة ألنَّ ِقلَّة الِحشمة ُتفيض إىل الخطيَّة. والحقيقة هي أنَّ الله واألشخاص املحرتمني 

. رون الشخصيَّة املسيحيَّة. لذلك، اجعل شخصيَّتك تعكس إميانك املسيحيَّ الحقيقيَّ ُيَقدِّ

إذا وقعَت يف َفخِّ أفكاٍر أو عاداٍت ال ميكنك التخلُّص منها، التجئ إىل أحد املؤمني النَّاضجي. 8. 

كذلك، ميكنك ُمصارحة والديك أو راعي كنيستك مبشكلتك. اسمح لهم مُبساءلتك. فعىل 

دق. َصلُّوا  سبيل املثال، اطلب منهم أن يسألوك بني الحني واآلخر عن أحوالك. َتَوخَّ الصِّ

ة التي تحتاج إليها  ن هؤالء األشخاص ِمن مساعدتك عىل اكتساب القوَّ مًعا. فقد يتمكَّ

لتعيش ُمنترًصا يف املسيح يسوع. 

الُخالصة

إنَّ فرتة املراهقة هي فرتة زاخرة بالَتغيريات. وكثريًا ما يجد املراهقون صعوبة يف فهم أنفسهم 

ل لديهم، وعندما يختبون تغيريًا يف مشاعرهم،  – وال سيَّام عندما يبتدئ الوعي الذايتِّ بالتشكُّ

ة إىل عالقات وطيدة  فإنَّهم يف حاجة ماسَّ لذلك،  بالتَّبكيت يف ضامئرهم.  وعندما يشعرون 

نوات ِمن حياتهم. وينبغي أن َيِتمَّ َوْضع األساس املَتني لهذه  هاتهم يف هذه السَّ مع آبائهم وأمَّ

مرحلة  ويف  حاجاتهم.  وَسدِّ  أبنائهم  مع  األبَوْين  تفاعل  خالل  ِمن  فولة  الطُّ فرتة  يف  العالقة 
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املراهقة، يواجه املراهقون َتَحدٍّ ُمِهمٍّ أال وهو: بناء شخصيَّتهم األخالقيَّة. وهو َتَحدٍّ يتطلَّب 

تعاوًنا مشرتًكا بني األهل واملراهقني أنفسهم.

ر مًعا ِلُنَفكِّ

يف َضْوء صفات األطفال املذكورة يف هذا الفصل، ما أنواع القصص واألنشطة املالمئة لهم؟ 1. 

وما أنواع القصص التي قد ُتفِسد طفولتهم؟

هات من جهة واملراهقني من جهة 2.  ما األمور التي ُتسهم يف تعزيز التَّواُصل بني اآلباء واألمَّ

أخرى؟ وما األمور التي قد تصنع حواجز بينهم؟

نب السابقة ألوانها 3.  هات أن َيحموا أبناءهم األبرياء من مشاعر الذَّ كيف ميكن لآلباء واألمَّ

أو التي ال ُمَبِّر لها؟

مري ألنَّه فعل 4.  هات أن يتجاوبوا مع ابنهم الذي يشعر بعذاب الضَّ كيف ينبغي لآلباء واألمَّ

غري البيء الذي  هات أن يتجاوبوا مع ابنهم الصَّ شيًئا خاطًئا؟ وكيف ينبغي لآلباء واألمَّ

هات أن ُيحِبطوا أبناءهم ِمن  يقول إنَّه يريد أن »َيقبل يسوع«؟ وكيف ميكن لآلباء واألمَّ

خالل ردود األفعال الخاطئة عىل مواقف كهذه؟

هات أن يتَّكلوا عىل الرُّوح الُقُدس يف جذب أبنائهم للمسيح يف 5.  ملاذا ينبغي لآلباء واألمَّ

هات أن يحافظوا عىل التَّوازن بني عدم  الوقت الذي يراه ُمناسًبا؟ وكيف ميكن لآلباء واألمَّ

امُلباالة والقلق يف ما َيُخصُّ حياة أبنائهم الروحيَّة؟

رق العمليَّة التي قد ُتسهم يف حصول األبناء عىل معلومات ُمَضلِّلة ومغلوطة 6.  اذكر بعض الطُّ

هات أن يفعلوه لحامية أبنائهم وإرشادهم؟ كيف  عن الجنس؟ ما الذي ميكن لآلباء واألمَّ

م التَّجربة للمراهقني اليوم؟ وما الذي ينبغي لهم القيام به لتجنُّبها؟ ُتَقدَّ

ادسة؟ وكيف يختلف ابن الرَّابعة عرشة 7.  كيف يختلف الطفل ابن العارشة عن ابن السَّ

عن ابن العارشة؟

ل لدى املراهقني بسبب التَّغيريات التي تطرأ يف هذه املرحلة؟ وما 8.  ما املخاوف التي تتشكَّ

الذي يفعله املراهقون يف أغلب األحيان للتأقلم مع هذه املخاوف؟
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ِلَنعمل مًعا

ا، َقيِّم معايري الِحشمة يف بيتك. هل هناك جوانب ينبغي تحسينها؟ ما 1.  بصفتك أًبا أو أمًّ

ي  غط امُلْفرِط عىل األبناء قد يؤدِّ ر أنَّ الضَّ الخطوات التي ينبغي اتِّخاذها؟ )مالحظة: َتَذكَّ

إىل نتائج عكسيَّة(. 

تكريس حياتك 2.  فيه عىل  الَعزَْم  َعَقْدَت  الذي  الوقت  ر يف  َفكِّ العائلة،  بصفتك عضًوا يف 

. متى ابتدأْت عالقتك باملسيح؟ َمن الذي أثَّر فيك؟ عندما ُتَقيِّم الوضع اآلن، هل  للربِّ

الذي  ما  لحياتك؟  املسيح  َيُخصُّ دعوة  ما  رًا يف  متأخِّ أو  رًا  مبكِّ قرارًا  أنَّك أخذت  تعتقد 

يات روحيَّة يف  ليمة؟ هل واجهت تحدِّ ساعدك، وما الذي أعاقك يف اتِّخاذ القرارات السَّ

أو  أفكاركم  َدوِّنوا  املستقبل؟  املراهقون يف  أبناؤك  يواجهها  ال  أن  تتمنَّى  املراهقة  فرتة 

ناقشوها مًعا كعائلة.

لة لديك؟ اذكر بعًضا منها. ال َشكَّ أنَّ شخًصا 3.  كريات املفضَّ يف ضوء سنوات طفولتك، ما الذِّ

كريات الجميلة. َعبِّ عن شكرك لهم إن كان ذلك  الذِّ أو أكرث كانوا مسؤولني عن هذه 

كريات تؤملك؟ إذا كان األمر كذلك،  ممكًنا. ما هي أسوأ ذكرياتك؟ هل ما زالت هذه الذِّ

ا يتعنيَّ عليك تدوينها أيًضا. اذكر هذه األمور يف صالتك. اقرأها بصوٍت مسموع يف  رمبَّ

َتَسبَّبوا يف إيذائك ألنَّك َتعلم يقيًنا  محرض الله. أخبه أنَّك َتصفح عن األشخاص الذين 

أنَّه قادر عىل جعل ُكلِّ األشياء تعمل مًعا للخري يف حياتك )انظر رومية 8: 28(. احرق 

ئحة كعالمة منظورة عىل أنَّك ستتوقَّف عن َتحميل هؤالء األشخاص مسؤوليَّة  هذه الالَّ

مشكالتك بعد اليوم. إذا الحظت أنَّ املشكلة ما تزال مستمرَّة، ناقشها مع راعي كنيستك. 
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مة المقدِّ

توجد يف ُكلِّ ثقافة أعراف أو عادات اجتامعيَّة مقبولة للعثور عىل رشيك حياة. ويف الثَّقافة 

الغربيَّة، فإنَّ هذا يحدث عادًة عىل مدى فرتة زمنيَّة طويلة نسبيًّا، وِمن خالل مجموعة من 

باملعنى نفسه  الكلمتني  التَّعاُرف )سوف َنستخدم هاتني  أو  بامُلواعدة  ُتعرف  التي  األنشطة 

تقريًبا يف هذا الفصل(. ومع أنَّ التَّعاُرف قد يحدث بطرائق عديدة، فإنَّ الغاية منه هي أن 

يتَعرَّف الشابُّ والفتاة أحدهام إىل اآلخر. ويف هذه الفرتة، قد يقوم الشابُّ والفتاة بالعديد ِمن 

هاب مًعا إىل أحد املطاعم، أو التنزُّه مًعا، أو رَصْف وقٍت طويل يف التخاطب ِمن  األشياء )كالذَّ

خالل الرَّسائل أو الهاتف أو اللقاءات الشخصيَّة(. وكام هي حال الكثري من العادات والتَّقاليد 

. لذلك، إذا مل يكن األشخاص  يف املجتمعات غري املؤمنة، فإنَّ التَّعاُرف ينطوي عىل الخري والرشِّ

الذين يبتدئون التَّعاُرف قد َسلَّموا حياتهم للربِّ يسوع، قد يجدون أنَّ الغاية األساسيَّة ِمن 

رف اآلخر أو إرضاء الله، بل هي إمتاع  هذه العالقات هي ليست إدخال البهجة إىل قلب الطَّ

حيح.  ليم والصَّ ذواتهم. لذلك، سوف نتطرَّق يف هذا الفصل إىل التَّعارُف مبفهومه السَّ

ا بخصوص الِخطبة يف الثَّقافة الغربيَّة، فإنَّها ال تحدث عادًة إالَّ بعد فرتة ِمن التَّعاُرف.  أمَّ

ة عىل الشابِّ والفتاة. ومع أنَّ التَّعاُرف والِخطبة ليسا ُملزَِمنْي كالزَّواج،  ويتوقَّف طول هذه امُلدَّ

ة  ًا قويًّا عىل التزام الشابِّ والفتاة أحدهام ُتجاه اآلخر، ورغبتهام الجادَّ فإنَّ الِخطبة ُتَعدُّ مؤرشِّ

ون.  يف الزَّواج. لذلك، فإنَّ َمن ُيْقِدمون عىل الِخطبة ُهم، يف أغلب األحيان، األشخاص الجادُّ

فون عن الخروج  كذلك، فإنَّ عدد األشخاص الذي يفسخون الِخطبة أَقلُّ بكثري ِمن الذين يتوقَّ

تكون  أن  عىل  موافقتها  يطلب  فإنَّه  الفتاة،  لِخطبة  م  التقدُّ يف  الشابُّ  يرغب  وعندما  مًعا. 
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زوجته. وُيقال يف هذه الحال إنَّه »َطَلَب يدها للزَّواج«. فإن وافقت عىل طلبه، فإنَّهام ُيعِربان 

ق األوسط، فإنَّ  عن رغبتهام يف الزَّواج أمام األهل واألصدقاء. وخالًفا ملا يحدث يف دول الرشَّ

ول الغربيَّة ال ُيرافقها حفل كبري.  الِخطبة يف الدُّ

ة بالتَّعاُرف  ويف هذا الفصل، سنتطرَّق إىل بعض املبادئ الكتابيَّة واملامرسات العمليَّة املختصَّ

والِخطبة يف إطار الثَّقافة الغربيَّة. فإن كانت عادات التَّعاُرف والخطبة يف بلدك أو ثقافتك 

ورة أنَّ العادات يف بلدك خاطئة أو  ث عنه، فإنَّ هذا ال يعني بالرضَّ مختلفة كثريًا عن ما سنتحدَّ

صحيحة. فكام هي الحال يف جميع جوانب الحياة، فإنَّ املَرجع األسايسَّ الذي ينبغي لنا جميًعا 

س. لذلك، أثناء قراءة هذا الفصل، حاول أن ُتَطبِّق املبادئ  أن نسرتشد به هو الكتاب املقدَّ

ائدة يف مجتمعك يف ما َيُخصُّ العثور عىل رشيك الحياة. الكتابيَّة عىل العادات والتَّقاليد السَّ

ؤال الذي يطرحه كثريون هو: هل النَّموذج الغريّب للتَّعاُرف هو أسلوب جيِّد الختيار  والسُّ

أنَّ هناك أساليب  امُلحَتَمل؟ ويجب أن ال ننىس  الحياة  للتعرُّف إىل رشيك  أو  الحياة،  رشيك 

أخرى- يف الثَّقافات املختلفة- للتعرُّف إىل رشيك الحياة. فعىل سبيل املثال، قد ُيساعد األبوان 

ق األوسط. ومع أنَّنا ال نقرأ عن فرتة التَّعاُرف بني  األبناء يف ترتيب أمور الزَّواج يف بلدان الرشَّ

يعة اليهوديَّة كانت َتنح الزَّوج والزَّوجة  س، فإنَّنا نقرأ أنَّ الرشَّ بَّان والفتيات يف الكتاب املقدَّ الشُّ

»شهر عسٍل« طويٍل )ميتدُّ سنًة كاملة( ال ُيعَطى فيها الزَّوج عماًل بهدف التعرُّف إىل زوجته.

ث وإثارة التساؤل حول موضوع التَّعاُرف بني الجنَسنْي يف هذا الفصل  ولكنَّ ُمَجرَّد التحدُّ

دة  ث عن مامرسات محدَّ س ال يتحدَّ ال يعني أنَّنا ُنطالب بإلغاء هذه امُلامرسة. فالكتاب املقدَّ

م بعض املبادئ. وينبغي لنا أن نتطرَّق إىل هذا املوضوع ألنَّنا إذا  ُيَقدِّ يف هذا األمر، ولكنَّه 

د أنَّ ُمامرسات التَّعاُرف لدينا ستكون ُمختلفة  َدد، ِمن املؤكَّ اتَّبعنا املبادئ الكتابيَّة بهذا الصَّ

عن امُلامرسات املألوفة يف مجتمعنا وثقافتنا.

وال ُنخطئ إن ُقلنا أيًضا إنَّنا إذا اتَّبعنا املبادئ الكتابيَّة بأمانة، فإنَّ ُمامرساتنا ستختلف عن 

أساليب التَّعاُرف املقبولة حتَّى يف كنائس كثرية.

وقد ال َيتَّفق بعض الُقرَّاء مع اإلرشادات واالقرتاحات الواردة يف هذا الفصل. وقد يقول 

يجات النَّاجحة قد َتَّت دون التقيُّد بهذه االقرتاحات. وقد يكون هذا  بعٌض منهم إنَّ آالف الزِّ

راقبنا  فإن  األزليَّة.  املبادئ  ُمحتملة الحرتام  االقرتاحات كطرائق  م هذه  ُنَقدِّ ولكنَّنا  صحيًحا. 

ألف بيٍت يف وقتنا الحارض، سرنى بُأمِّ أعيننا أنَّ عدًدا كبريًا منها يواجه املتاعب بسبب تجاُهل 

GPFTF interior.indd   60 6/20/2016   5:04:41 PM



61

عاُرف والِخطبة التَّ

غوط الرَّامية إىل تشجيع النَّاس عىل األنانيَّة والخطيَّة،  العائالت للمبادئ اإللهيَّة! وبزيادة الضُّ

تزداد الحاجة إىل تأسيس الزَّواج عىل كلمة  الله ومبادئه األزليَّة.

ف إلى الجنس اآلخر؟ لماذا َنتعرَّ

ة أوَّل وهلة. ولكن يبدو أنَّ مفهوم التَّعاُرف لدينا  قد تبدو دوافع التَّعاُرف واضحة وغري مهمَّ

س  ه كثريًا بسبب عدم التَّفكري يف دوافعنا بنزاهة، وبسبب ابتعادنا عن الكتاب املقدَّ قد َتَشوَّ

العقل واملنطق يف تحليل دوافعنا. لذلك،  الدوافع، وبسبب عدم لجوئنا إىل  يف تقييم هذه 

س: سنبدأ بالحديث عامَّ يقوله الكتاب املقدَّ

»َوَقاَل الرَّبُّ اإلِلُه: لَْيَس َجيًِّدا أَْن َيُكوَن آَدُم َوْحَدُه، َفأَْصَنَع لَُه ُمِعيًنا َنِظريَُه....

ُه َوَيْلَتِصُق ِباْمَرأَِتِه َوَيُكوَناِن َجَسًدا َواِحًدا« )تكوين  لِذلَِك َيرْتُُك الرَُّجُل أََباُه َوأُمَّ

2: 18 و 24(.

َلُة ِمْن ِعْنِد  ....الزَّْوَجُة امُلَتَعقِّ »َمْن َيِجُد َزْوَجًة َيِجُد َخرْيًا َوَيَناُل رىًِض ِمَن الرَّبِّ

« )أمثال 18: 22؛ 19: 14(.  الرَّبِّ

اَمَواِت« )إنجيل َمتَّى 19: 12(.  »ُيوَجُد ِخْصَياٌن َخَصْوا أَْنُفَسُهْم ألَْجِل َمَلُكوِت السَّ

« )1كورنثوس 7: 32(.  ِج َيْهَتمُّ يِف َما لِلرَّبِّ َكْيَف ُيريِْض الرَّبَّ »َغرْيُ اْلُمَتَزوِّ

»ألَنَّ هِذِه ِهَي إِرَاَدُة اللِه: َقَداَسُتُكْم. أَْن َتَْتِنُعوا َعِن الزَِّنا، أَْن َيْعرَِف ُكلُّ َواِحٍد 

ِمْنُكْم أَْن َيْقَتِنَي إَِناَءُه ِبَقَداَسٍة وََكرَاَمٍة، الَ يِف َهَوى َشْهَوٍة َكاألَُمِم الَِّذيَن الَ َيْعرُِفوَن 

س  ي الكتاب املقدَّ اللَه« )1تسالونييك 4: 3-5(. )ويقتيض التَّنويه إىل أنَّ ُمَفسِّ

َيختلفون يف تفسري معنى العبارة »َيقتني إناَءُه بقداسة وَكراَمة«. ولكن حتَّى 

جامت، فإنَّه  لو مل يكن املعنى املقصود هو »َيقتني زوجة« كام تقول بعض الرتَّ

ما زال بإمكاننا إعادة صياغتها مبا َيتَّفق مع موضوعنا لنجد أنَّها عبارة صحيحة(.

افع ِمن التَّعاُرف: ويف ضوء هذه اآليات الكتابيَّة، سنناقش باختصار ثالث نقاط عن الدَّ

النُّقطة األولى: يجب أن يكون داِفُعنا األسمى هو إرضاء اهلل. 

ا أنَّ ُأناًسا كثريين َيتعارفون دون التَّفكري يف مشيئة الله لهذه  والحقيقة أنَّه من الواضح جدًّ
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العالقة. فهناك َمن ُيريد رفيًقا أكرث ِمن أيِّ يشٍء آخر. وهناك َمن يبحث عن عالقة ليك يشعر 

باألمان. وهناك َمن يبحث عن إشباع رغباته الجسديَّة فحسب. 

ورة  لكن يجب عىل املؤمنني أن ُيْخِضعوا ُخطط التَّعاُرف ملشيئة الله. وهذا ال يعني بالرضَّ

ؤال البسيط )واملهّم(: »هل مشيئة الله هي أن ُأواِعد  ابِّ أن َيطرح هذا السُّ أنَّه ينبغي عىل الشَّ

ر بنزاهة يف موضوع التَّعاُرف والزَّواج يف َضْوء مشيئة الله  - أن ُيَفكِّ ُفالنة؟« بل يعني –بالحريِّ

ؤال الذي َيطرح نفسه هنا هو: هل ميكن أليِّ شخٍص أن يتَّخذ قرارات عمليَّة  لحياته. والسُّ

ا هو أنَّ كثريين  دة يف ما َيُخصُّ التَّعاُرف قبل أن يطلب إرشاد الله لحياته؟ واملؤسف حقًّ ُمَحدَّ

ء الذي يريدن الله  ، األسئلة التَّالية: ما الشَّ يٍّ ن بدأوا مرحلة التعارف مل يطرحوا، بشكل ِجدِّ ِممَّ

أن أقوم به؟ كيف ميكن لحيايت أن ُتسهم يف بناء ملكوت الله؟ هل هناك استعدادات ينبغي 

خص  يل القيام بها يف ضوء إرشاد الله لحيايت؟ فاإلجابة عن هذه األسئلة ستؤثِّر ال يف اختيار الشَّ

الذي نرغب يف التعرُّف إليه فحسب، بل وأيًضا يف اختيار الوقت املناسب، ويف بعض الحاالت 

تؤثِّر يف اتِّخاذ قراٍر يف ما إذا كان التَّعاُرف والزواج هو إرادة الله لحياتنا أم ال. 

د أنَّ الزَّواج )والحياة بأرْسِها( لن يكون حسب  فإذا مل ُنعِط األولويَّة ملشيئة الله، ِمن املؤكَّ

دنا  ها مهام َشدَّ عاتنا ولن نشعر بالرِّضا واالكتفاء. والحقيقة هي أنَّنا لن نويف هذه النُّقطة َحقَّ توقُّ

بب يف عدم نجاح زيجاٍت كثرية يف وقتنا الحارض – حتَّى يف إطار الكنيسة.  عليها. فهي السَّ

عاُرف. ليم الوحيد للتَّ افع السَّ واج هو الدَّ انية: الزَّ النُّقطة الثَّ

ح أنَّ هذه هي النُّقطة األكرث  اهر، أنَّ هذا األمر واضح وعابر. ولكن ِمن امُلرَجَّ قد يبدو، يف الظَّ

ُمَجرَّد طريقة  أو  التَّعاُرف شيًئا عابرًا،  للجدل. فعندما يكون  إثارًة  النَّاس واألكرث  إهاماًل بني 

ُممتعة لتمضية األمسية، أو شيًئا ُمبهًجا يقوم به املرء خارج املنزل يف ُعطلة نهاية األسبوع، 

أو طريقة ملساعدة شخٍص آخر عىل نسيان ُمشكلته الرُّوحيَّة أو العاطفيَّة أو االجتامعيَّة، فإنَّ 

هذا َيُدلُّ عىل أنَّ لدى األشخاص الذين يفعلون ذلك مفاهيم مغلوطة وخطرية عن التَّعاُرف. 

وهذا ال يعني أنَّه ينبغي للشابِّ والفتاة أن َيقتنعا ِمن أوَّل لقاٍء بينهام أنَّ ُكالًّ منهام قد ُخِلق 

ألجل اآلخر. لكنَّ هذا بالتأكيد تحذيٌر بعدم التَّعاُرف ألهداٍف أخرى غري الزَّواج.

ويف ما ييل الئحة تحوي أربع طرائق شائعة يتمُّ فيها تجاهل هذه النُّقطة:

ُمواعدة أكرث ِمن شخص يف آٍن واحد. فعىل سبيل املثال، إذا كان الشابُّ يواعد العديد أ. 
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، فإنَّ هذا  ق عالقته بأيٍّ منُهنَّ ِمن الفتيات ِمن أجل امُلتعة اللَّحظيَّة، وال يريد أن ُيَعمِّ

ُيضعف أمانته مع رشيكه املستقبيل.

ابُّ ب.  داقة« فقط. فإذا كان الشَّ ى »الصَّ خص نفسه مرارًا وتكرارًا تحت ُمَسمَّ ُمواعدة الشَّ

ُيواعد فتاًة »دون قيٍد أو رشٍط«، فإنَّه يتجاهل الواقع. فامُلواعدة قد ُتفيض إىل عالقة 

رف اآلخر يف حال َفْسِخها.  وطيدة ميكن أن تؤذي الطَّ

رف اآلخر عىل التغلُّب عىل مشكالته. فنحن نضع عالمات ج.  امُلواعدة بهدف مساعدة الطَّ

استفهام كبرية عىل نزاهتنا عندما نخلط بني الرِّفقة وعمل الرُّوح الُقُدس. كذلك، فإنَّ 

د به أمام الله تحت ضغط التعلُّق بشخٍص ما هو ليس التزاًما صادًقا.  أيَّ التزاٍم َنَتَعهَّ

الحقيقة-  –يف  ُمختِلًطا  يكون  قد  بالله  عالقتنا  يف  م  ُتَقدُّ أنَّه  اهر-  الظَّ –يف  يبدو  فام 

م يف العالقة بالجنس اآلخر حتَّى إنَّ املرء يعجز عن تييز ُنُوِّه الروحيِّ يف نهاية  بالتقدُّ

ليمة الوحيدة يف هذا اإلطار هي عدم ُمواعدة أيِّ شخص بهدف  املطاف. والقاعدة السَّ

مساعدته عىل الخروج ِمن ُمشكالته الروحيَّة. 

أحد  يحاول  أن  وهي  وامُلواعدة،  التَّعاُرف  عن  مبعزٍل  تنشأ  قد  أخرى  مشكلة  وهناك 

م »املشورة« إىل صديقته )أو العكس( يف ما َيُخصُّ مشكالتها الشخصيَّة،  األشخاص أن ُيَقدِّ

يرصفه  الذي  والوقت  االهتامم،  وهذا  الرِّعاية،  لهذه  ونتيجة  االجتامعيَّة.  أو  الروحيَّة،  أو 

خصان مًعا، قد يشعر أحدهام أو كالهام باالنجذاب إىل اآلخر دون حتَّى أن َيقصدا أو  الشَّ

ُيدركا ذلك. وما أكرث األشخاص الذين لَِحَق بهم األذى بسبب ِمثل هذا النَّوع من »املساعدة«. 

ة أال وهي أنَّ هناك طرائق صائبة وأخرى  وهذا ُكلُّه يجب أن ُيَنبِّهنا إىل حقيقة ُمهمَّ

غري صائبة ملساعدة اآلخرين يف َحلِّ مشكالتهم الشخصيَّة والروحيَّة. وال َيْجُدر بأيِّ شخٍص 

أن ُيواعد اآلخر لهذه الغاية.

رة.7 وقد تكون هذه النُّقطة ُمثرية للجدل. ولكن يجب علينا أالَّ نبتدئ د.  امُلواعدة امُلَبكِّ

ين للزَّواج. فإذا ابتدأنا يف ذلك قبل سنواٍت ِمن الوقت الذي  التَّعاُرف إالَّ إذا ُكنَّا ُمستعدِّ

رفني. والحقيقة هي  نريد الزَّواج فيه، فإنَّ هذا األمر سيضع ضغوًطا شديدة عىل الطَّ

أنَّ عدم قدرة املرء عىل تأجيل التَّعاُرف مسؤول عن عدم قدرته عىل احتامل ضغوط 

الزَّواج. وكلتا الحالتني من عدم القدرة عىل ضبط النفس قبل الزواج وعدم القدرة عىل 

نوات التي َتسبق  احتامل الضغوط بعد الزواج ُتشريان إىل األنانيَّة وعدم النُّضج. فالسَّ
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ا  الزَّواج رضوريَّة للنُّضج عىل جميع املستويات: العاطفيَّة، والشخصيَّة، والروحيَّة. أمَّ

ُنُوِّه  عىل  سلًبا  ذلك  ُيؤثِّر  فقد  َينضج،  أن  قبل  التَّعاُرف  عمليَّة  يف  املرء  انخرط  إذا 

ْين للزَّواج،  وُنضجه. ولكن إذا قام الشابُّ والفتاة بتأجيل التَّعاُرف إىل أن يصريا ُمستعدَّ

زمة لتوجيه التَّعاُرف بينهام نحو الزَّواج. )ويجدر التَّنويه إىل  يَّة الالَّ ستكون لديهام الُحرِّ

ا للزَّواج« قد ُيفَهم بطرائق عديدة تبًعا لألشخاص. لذلك،  أنَّ »كون الشخص ُمسَتِعدًّ

ر  حقة. والنُّقطة التي يجب التحذُّ فحات الالَّ ح املعنى املقصود هنا يف الصَّ سوف ُنوضِّ

د {ُمواعدة الكثري ِمن األشخاص}، والذي يتمُّ يف وقٍت  منها هي: التَّعارف الكثري املتعدِّ

سابٍق ألوانه(.

إًذا، النُّقطة الثَّانية التي ذكرناها هي أنَّ التَّعاُرف يجب أن تكون لغاية الزَّواج فقط. يف 

الة  ضوء ذلك، إذا كنت شابًّا، يجب أن َيقترص التَّعاُرف لديك عىل الفتاة التي ترى –بعد الصَّ

والتَّفكري يف األمر- أنَّها ستكون زوجة املستقبل. )واألمر نفسه َيِصحُّ عىل الفتاة أيًضا(. لذلك، ال 

تبتدئ عمليَّة التَّعاُرف إالَّ عندما تكون جاهزًا لالنتقال ِمن امُلواعدة الهادفة إىل الزَّواج القائم 

عىل قراٍر حكيٍم دون إبطاٍء أو تأجيل. 

ا ِمن خالل  إمَّ تلبيته  الرِّفقة هي دافٌع فطريٌّ ينبغي  ة يف  امُلِلحَّ الرَّغبة  الثَّالثة:  النُّقطة 

ة نحو هدٍف أسمى. واج القائم عىل إرشاد الله، أو ِمن خالل توجيه هذه الرَّغبة امُلِلحَّ الزَّ

فالله هو الذي َخَلقنا ذكورًا وإناًثا. لذلك، فإنَّ الرَُّجل يرغب يف أن تكون له زوجة. واملرأة 

كيز امُلْفرِط عىل هذه  ترغب يف أن يكون لها زوج. ولكن كام ذكرنا يف النُّقطة األوىل، فإنَّ الرتَّ

الرَّغبة ميكن أن يقيض عىل ُمتعة الزَّواج. لذلك، إذا مل يتزوَّج املؤمن )أو املؤمنة(، ألنَّه اختار 

ذلك أو بسبب ظرٍف ما، يجب عليه أن ُيعيد توجيه رغبته يف الرِّفقة يف اتِّجاٍه آخر. 

ونحن َنْذُكر هذا األمر يف هذا الجزء امُلختصِّ بالتَّعاُرف ألنَّ عدم فهم هذه النُّقطة ميكن 

أن ُيفيض إىل إحباٍط شديٍد عند األشخاص الذين َيتوقون إىل التعرُّف إىل شخٍص ِمن الجنس 

افع جدير باالحرتام وال  ق ذلك. فنحن َنيل- بغريزتنا- إىل الرِّفقة. وهذا الدَّ اآلخر دون تحقُّ

ورة، أن َيستعيض عن  حاجة للتَّقليل ِمن أهميَّته. ولكن ميكن للمرء، ِبُحْكم الرَّغبة أو الرضَّ

يًّا. فقد َيْحرِم املرء نفسه  افع عفيًفا وسلياًم وِصحِّ ذلك بدوافع أسمى للمحافظة عىل هذا الدَّ

أمورًا ميكن  التَّحقيق وتجاُهله  ُمحتملة  أمور  َسْعِيِه وراء  أفراٍح وإنجازاٍت كثرية بسبب  ِمن 
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تحقيقها بكل تأكيد. 

ة ِمن واقع الحياة قصَّ

ائرة بانتظار اإلقالع.  ام الربِّ جالًسا يف الطَّ قبل سنواٍت طويلة، كان أحد ُخدَّ

العارشة  بني  يرتاوح عمره  ثرثار  بجانب صبيٍّ  يجلس  أن  األْقدار  وقد شاءت 

والثانية عرشة. كان الصبيُّ قد أمىض ُعطلته الصيفيَّة يف بلدة يف والية فرجينيا، 

وكان آنذاك عائًدا إىل بيته يف بوسطن. وقد َذَكر الصبيُّ أثناء ثرثرته أنَّه ترك 

ر يف ردٍّ مناسب يجاوب  محبوبته وراءه يف فرجينيا. وبينام كان خادم الربِّ يفكِّ

، قال الصبيُّ إنَّه مل يتأثَّر كثريًا ألنَّ لديه محبوبة أخرى يف بوسطن،  به الصبيَّ

وأنَّه ُمتشوِّق للقائها ثانيًة حال عودته!

ث عن هذه النُّقطة مبزيٍد من التَّفصيل يف الفصل الرَّابع )بعنوان: الُعزوبة(.  وسوف نتحدَّ

ن ِمن تلبية الرَّغبة املستمرَّة يف وجود رفيق قد يؤثِّر سلًبا يف  ولكن َيْجُدر القول إنَّ عدم التمكُّ

نني. جهوزيَّة املرء للزَّواج مبرور السِّ

هل نحن جاهزون؟

ر يف عدم ُنضج األطفال يف ِسنِّ العارشة  ُنَفكِّ قد يكون ردُّ فعلنا أن نبتسم أو نعبس عندما 

ا هو أن يكون لدينا أبناء يف ِسنِّ الثَّامنة عرشة أو  أو الثَّانية عرشة. ولكنَّ ما ُيثري القلق حقًّ

بَّان  رون كأطفال يف ِسنِّ العارشة. ونحن ال نحاول هنا أن ُنَقلِّل ِمن احرتامنا للشُّ العرشين ُيَفكِّ

والفتيات األكب ِسنًّا. ولكنَّنا نحاول أن نقول إنَّ الُعمر يف َحدِّ ذاته ال يكفي للُمواعدة. فبلوغ 

ورة أنَّه صار جاهزًا.  ًدا« ال يعني بالرضَّ خص »ُعمرًا ُمَحدَّ الشَّ

وليك نكون عمليِّني، سنذُكر ِستَّة ُمتطلَّبات للتَّعاُرف، ُثمَّ سنناقش ُكالًّ ِمن هذه املتطلَّبات 

 )4( لطة؛  للسُّ الخضوع   )3( األخالقيَّة؛  هارة  الطَّ  )2( باملسيح؛  الوطيدة  العالقة   )1( بإيجاز: 

بَّان والشابَّات  املفهوم الكتايبُّ للمحبَّة؛ )5( الِقَيم الكتابيَّة؛ )6( روح املسؤوليَّة. ويجب عىل الشُّ

هات  اآلباء واألمَّ املتطلَّبات. كذلك، يجب عىل  روا يف هذه  ُيَفكِّ أن  الزَّواج  رون يف  ُيَفكِّ الذين 

لوا يف هذه املتطلَّبات. وِمن الواضح أنَّ هذه  الذين ُيرشدون أبناءهم يف هذه املرحلة أن يتأمَّ

تتطلَّب  فإنَّها  لذلك،  الوزن.  أو  ول  الطُّ أو  الُعمر  ِغرار  عىل  القياس  سهلة  ليست  املتطلَّبات 
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ُحسن تييز. وعىل أيِّ حال، فإنَّنا عىل يقني بأنَّ األشخاص الذين يرغبون يف أن تكون عالقاتهم 

. العاطفيَّة َمرضيَّة أمام الله سيأخذون هذه املتطلَّبات عىل محمل الِجدِّ

العالقة الوطيدة باملسيح. فالشابُّ )أو الشابَّة( الذي مل ُيَسلِّم حياته للربِّ يسوع املسيح 1. 

زم للتَّعامل  مل يتعامل بعد مع أبرز قضيَّة يف الحياة. وهذا يعني أنَّه ال ميتلك األساس الالَّ

خص الذي  مع هذا املوضوع املهم )أي: العالقة العاطفيَّة(. واملبدأ نفسه َيِصحُّ عىل الشَّ

ُيعان فتورًا روحيًّا. فالعالقة العاطفيَّة تنطوي عىل قرارات كثرية. وهذه القرارات تتطلَّب 

)تنقصهم  حمقى  ُهم  الله  يرفضون  زالوا  ما  الذين  األشخاص  فإنَّ  وبرصاحة،  حكمة. 

ا  أَمَّ الرَّبِّ رَأُس املَْعرَِفِة،  الِحكمة األلهّية( يفتقرون إىل أبسط مستويات الفهم. »َمَخاَفُة 

وِس  الُقدُّ َوَمْعرَِفُة   ، الرَّبِّ َمَخاَفُة  الِحْكَمِة  َواألََدَب....َبْدُء  الِحْكَمَة  َفَيْحَتِقُروَن  الَجاِهُلوَن 

َفْهٌم« )أمثال 1: 7؛ 9: 10(. 

عالقة  أيَّ  يبتدئ  ال  أن  املرء  ِمن  تقتيض  الحكمة  أنَّ  يبدو  الحقيقة،  هذه  يف ضوء 

َسلَّموا  الذين  فاألشخاص  مبارشًة.   ) الروحيِّ تجديده  )أو  الروحيَّة  والدته  بعد  عاطفيَّة 

نوا  أنفسهم لله يحتاجون بعض الوقت لتعميق فهمهم الروحيِّ وتكريسهم قبل أن يتمكَّ

ِمن اتِّخاذ قرارات حكيمة يف ما َيُخصُّ العالقات العاطفيَّة. كذلك، فإنَّ العالقات العاطفيَّة 

التي تنشأ يف الوقت غري املناسب قد ُتبِعد املؤمنني الُجُدد عن الله، وتؤثِّر سلًبا يف ُنوِّهم 

ِهم  بالله وزيادة نوِّ ٍة إىل تعميق عالقتهم  أنَّهم يف حاجٍة ماسَّ . والحقيقة هي  الروحيِّ

الروحيِّ ليك يكونوا جاهزين ملوضوع مثل التَّعارُف.

َقْلُب 2.  َيِثُق  ِبَها  الآللَِئ.  َيُفوُق  مَثََنَها  ألَنَّ  َيِجُدَها؟  َمْن  َفاِضَلٌة  »اِْمَرأٌَة  األخالقيَّة.  هارة  الطَّ

َزْوِجَها...« )أمثال 31: 10 و 11(. وال ُنبالغ إن ُقلنا إنَّ واحدة من مباهج الحياة الزوجيَّة 

امُلتبادلة بينهام )ليس عىل  الزَّوج والزَّوجة أنَّ العالقة الحميمة  الُعظمى هي أن َيعلم 

املستوى الجسديِّ فحسب، بل عىل املستويني الفكريِّ والعاطفيِّ أيًضا( َحرصيَّة؛ أي أنَّها 

خة بسبب خيانة أحدهام لآلخر. فاملحبَّة طاهرة. وهذه  خالصة، وعفيفة، وليست ُمَلطَّ

هارة قبل الزَّواج. فالشابُّ اليافع الذي ميأل  ا ِمن خالل الطَّ ق جدًّ هارة يف الزَّواج تتعمَّ الطَّ

فكره بخياالت غري طاهرة، أو بقصص وصور خالعيَّة، أو الذي مُيَتِّع نفسه مبامرسات غري 

أخالقيَّة، هو شخص يفتقر إىل اإلخالص املطلوب يف فرتة التَّعاُرف وفرتة ما بعد الزَّواج. 

لوكيَّات غري األخالقيَّة.  بَّان ُمعرَّضون لخطر السقوط يف َفخِّ السُّ وال َشكَّ أنَّ جميع الشُّ
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وكم هو مؤسف أن نقول إنَّ هذا هو الواقع الذي نعيشه يف مجتمعنا اليوم. ولكنَّنا نشكر 

الله عىل وجود أشخاص يقاومون التَّجربة. ولكن ِمن جهة أخرى، هناك َمن َيلهثون وراء 

كيز عليها هنا هي أنَّ  شهواتهم ويفعلون ُكلَّ ما يجرؤون عىل فعله. والنُّقطة التي نودُّ الرتَّ

األشخاص الذين َيلهثون وراء شهواتهم ليسوا جاهزين للتَّعاُرف وامُلواعدة.

بيبة الذين وقعوا يف الفخِّ أصاًل – ال يف ُمخيِّالتهم فحسب، بل يف  ولكن ماذا عن الشَّ

ال  الحديث هنا  إنَّ  والزَّواج؟  للُمواعدة  أْكفاء  فهل هؤالء  أيًضا؟  مامرساتهم وعالقاتهم 

ة بالتعامل مع مثل هذه املواقف. ولكنَّ األمر الذي نعرفه  يشمل جميع املبادئ املختصَّ

ابقة تؤثِّر سلًبا يف استعداد املرء للتَّعاُرف. ولكنَّ  يقيًنا هو أنَّ السلوكيَّات غري األخالقيَّة السَّ

ه يف التَّعاُرف – وال سيَّام  ِسِجلَّ املامرسات غري األخالقيَّة، يف َحدِّ ذاته، ال ُيَجرِّد املرء ِمن َحقِّ

 - هارة تتطلَّب –دون أدىن َشكٍّ إذا كان قد أظهر توبًة حقيقيَّة وصار طاهرًا. وهذه الطَّ

وتطهري  الحقيقيِّ  الروحيِّ  التَّجديد  اختبار  أيًضا  تتطلَّب  وهي  الله.  ِمن  الغفران  قبول 

ر ِمن مامرساته غري األخالقيَّة أن يختب ما  القلب. فيجب عىل املرء الذي يرغب يف التطهُّ

ْرِن....َقْلًبا َنِقيًّا اْخُلْق  اختبه كاتب املزمور 51: »اْغِسْلِني َكِثريًا ِمْن إمِْثِي، َوِمْن َخِطيَِّتي َطهِّ

ْد يِف َداِخيِل....َذَباِئُح اللِه ِهَي ُروٌح ُمْنَكِسٌَة. الَقْلُب امُلْنَكِسُ  يِفَّ َيا اللُه، َوُروًحا ُمْسَتِقياًم َجدِّ

َوامُلْنَسِحُق َيا اللُه ال َتْحَتِقرُُه« )املزمور 51: 2 و 10 و 17(. ومع أنَّ الُغفران يحدث فورًا، 

كة املستمرَّة مع الله، وِمن خالل  فإنَّ تطهري القلب والشخصيَّة ال يتأتَّ إالَّ ِمن خالل الرشَّ

ل املستمرِّ يف كلمته، وِمن خالل الحياة امُلنضبطة.  التأمُّ

خصني امُلتواِعَدْين أن  وهناك سؤاالن َيطرحهام النَّاس غالًبا: األوَّل هو: هل ينبغي للشَّ

ابقة؟ والثَّان هو: متى ينبغي القيام بهذه امُلصارحة؟  ُيصارِحا أحدهام اآلخر بأخطائهام السَّ

والحقيقة هي أنَّ التَّعاُرف الذي نحن بصدده هنا هو ُمعضلة يف َحدِّ ذاته. فاللِّقاءات 

ئق أن ُيصارح الواحد اآلخر  . لذلك، ِمن غري الالَّ ز عادًة حول التَّعارف السطحيِّ األوىل ترتكَّ

اسة بعد  ابقة. كذلك، فإنَّ ُمصارحة الواحد اآلخر مبثل هذه املوضوعات الحسَّ بتجاربه السَّ

رًا للعالقة يف أحسن األحوال. لذلك،  مرور بعض الوقت عىل العالقة ميكن أن يكون ُمدمِّ

سوف نتطرَّق إىل أحد االقرتاحات العمليَّة عند حديثنا عن خطوات التَّعاُرف. 

ُمَسبَّق  َمطلب  هي  األخالقيَّة  هارة  الطَّ أنَّ  حقيقة  عىل  أخرى،  مرَّة  د،  ُنؤكِّ أن  ونودُّ 

للتَّعاُرف. وهو َمطلب ُمَسبَّق ال ينبغي التَّنازل عنه. 
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لطويَّة 3.  ثنا يف الفصلني األوَّل والثَّان عن أهميَّة العالقات السُّ لطة. لقد تحدَّ الخضوع للسُّ

ليمة. وكام أنَّ التَّعاُرف هو عمليَّة تقوم عىل اتِّخاذ القرارات، وكام أنَّ األبَوْين ُهام  السَّ

رها الله لتقديم املشورة لألبناء، يجب عىل األبناء الذين يرغبون  القنوات البرشيَّة التي َوفَّ

آبائهم  يتمتَّعوا بعالقات سليمة مع  أن  التَّعاُرف  َيُخصُّ  ما  اتِّخاذ قرارات حكيمة يف  يف 

النَّقيض ِمن ذلك، فإنَّ األبناء غري  هاتهم. فاألبناء امُلطيعون يعيشون يف أمان. وعىل  وأمَّ

هات إىل  امُلطيعني يعيشون يف خطر. وال َشكَّ أنَّ هناك حاالت ال يسعى فيها اآلباء واألمَّ

يجد  قد  كهذه،  حاالٍت  ألبنائهم. ويف  كتابيَّة  غري  مان مشورة  ُيقدِّ إنَّهام  بل  الله،  إرضاء 

األبناء أنفسهم يف مواقف صعبة يتعنيَّ عليهم فيها أن ُيَقرِّروا متى ينبغي لهم أن ُيطيعوا 

ريق اإللهيِّ األعىل ُسلطًة )من  الطَّ يتبعوا  ينبغي لهم فيها أن  هاتهم، ومتى  آباءهم وأمَّ

ُسلطة والديهم(. 

بيبة الحذر من عواقبه هو التمرُّد أو العصيان.  ء الذي ينبغي للشَّ ومع ذلك، فإنَّ الشَّ

عدم  عادًة  يعانون  امُلتمرِّدين  األشخاص  أنَّ  دان  يؤكِّ نفسها  والحياة  س  املقدَّ فالكتاب 

هوات الجسديَّة. لذلك فإنَّ األبناء امُلتمرِّدين ُمَعرَّضون للتجارب  انضباط عىل مستوى الشَّ

وِمن  للتَّعاُرف.  جاهزين  ليسوا  أنَّهم  ببساطة،  يعني،  وهذا  غريهم.  ِمن  أكرث  الجنسيَّة 

املؤسف أن نقول إنَّ بعض أكرث األشخاص ترًُّدا يتوقون أكرث ِمن غريهم إىل التََّعرُّف إىل 

الجنس اآلخر.

يكون  بأن  التمرُّد  لهذا  امح  السَّ للتمرُّد، هناك خطر  األخالقيَّة  املخاطر  وعالوة عىل 

خص يف اتِّخاذ قراراته امُلتعلِّقة بامُلواعدة والتَّعاُرف. فاألبناء  األساس الذي يعتمد عليه الشَّ

الذين اعتادوا االستسالم لردود أفعالهم الِفطريَّة يف تعاملهم مع الوالَدْين مييلون، دون 

الذي  خص  الشَّ ريقة نفسها عند اختيار  بالطَّ وعٍي كامٍل، يف أغلب األحيان إىل الترصُّف 

ة بني االبن واألبَوْين عىل أموٍر مثل املالبس،  سيواعدونه. فإذا كانت هناك خالفات حادَّ

عر، واملوسيقا، وغريها ِمن األشياء، قد مييل الشابُّ أو الفتاة  والسيَّارات، وتسيحات الشَّ

يف  يحدث  هذا  أنَّ  َشكَّ  وال  والديه.  عىل  التمرُّد  عىل  عه  ُيَشجِّ شخٍص  مع  الخروج  إىل 

عالقة  يف  البدء  إنَّ  للقول  حاجة  وال  يريد.  ما  يفعل  أنه  َيُظنُّ  املتمرِّد  فاالبن  وعي.  الالَّ

تعارف )من جهة االبن املتمرِّد( بدافع الضغينة أو نكايًة بطرٍف ثالٍث )الطرف الثالث يف 

ا ودافًعا خاطًئا للدخول يف عالقٍة مدى الحياة  ل أساًسا هشًّ هذه الحال هو األهل( ُيشكِّ
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ع لهذا االبن. ومن جهة أخرى، إذا التقى شابٌّ ُمتمرٌِّد بفتاة ُمتمرِّدة،  مع الرشيك املتوقَّ

موحات املشرتكة، بل عىل  سيكون عنرص االنجذاب بينهام قامئًا ال عىل األهداف أو الطُّ

طائشة  قراراٍت  باتِّخاذ  املطاف،  نهاية  يف  يقومان،  وقد  املشرتكة.  لبيَّات  والسَّ كاوى  الشَّ

تؤذيهام ال ُهام فحسب، بل وُكلَّ األشخاص املحيطني بهام أيًضا.

د مرَّة أخرى أنَّ التَّعاُرف بالجنس اآلخر هو عمليَّة اتِّخاذ قرارات.  لذلك، نودُّ أن نؤكِّ

ليمة الوحيدة للبدء يف التَّعاُرف واملواعدة هي أن يخضع املرء لألشخاص  ريقة السَّ والطَّ

الذين منحهم الله ُسلطاًنا عىل حياته. 

املفهوم الكتايبُّ للمحبَّة. فنحن ُنواجه يف ُكلِّ يوم مفاهيم مغلوطة عن املحبَّة. فاألغان 4. 

التي نسمعها، والكتب التي نقرأها، واإلعالنات التي نشاهدها يف زماننا الحارض َتِصف 

هوانِّ فقط. وبالطبع، فإنَّ العالقة تشمل مشاعر االنجذاب بني  الُحبَّ عىل املستوى الشَّ

الرجل واملرأة، ولكن ِمن املؤسف أن نقول إنَّ الرتكيز الزائد يف الوقت الحارض عىل هذا 

ات. وِمن  « يف نظر كثريين ُمَجرَّد مشاعر أنانيَّة تتمحور حول الذَّ االنجذاب جعل »الُحبَّ

املؤسف أيًضا أن نقول إنَّ ما ُيِحبُّه هؤالء األشخاص الذين نراهم ُملَتِصَقنْي الواحد باآلخر 

الجميلة، ال ميكن لهؤالء  رف اآلخر، بل أنفسهم. ويف غمرة هذه املشاعر  الطَّ هو ليس 

ات.  األشخاص أن يقتنعوا بأنَّ هذا الُحبَّ الذي يشعرون به هو ليس ُحبًّا لآلخر، بل للذَّ

املؤسفة  العواقب  لُندرك  س  املقدَّ الكتاب  يف  شمشون  ة  قصَّ إىل  ننظر  أن  ويكفي 

د إىل الجنس اآلخر.  لالفتتان بشخٍص ما. فنحن نرى هنا بهجًة ال توَصف نابعة ِمن التودُّ

« )شمشون ودليلة(. ثم ابتدأت العداوة  ُثمَّ نرى املشاعر امُللتهبة بني »عصفوَرْي الُحبِّ

جن.  واملتاعب. وفجأًة، وجد شمشون نفسه أعمى بعد أن صار عبًدا مهزوًما قابًعا يف السِّ

أعمى  كان  شمشون  أنَّ  منها  نستخلص  أن  إالَّ  َيَسُعنا  ال  شمشون،  ة  قصَّ قراءتنا  وعند 

وضعيًفا وتحت العبوديَّة قبل وقٍت طويٍل ِمن وقوعه بيد أعدائه. وهذه العواقب نفسها 

َتِصحُّ عىل أيِّ شخٍص ينظر إىل الُحبِّ نظرة خاطئة أو غري واقعيَّة.

س، فإنَّ املحبَّة تقرتن بالتَّضحية. وهذا َيتَِّضح ِمن خالل  فوفًقا لتعليم الكتاب املقدَّ

مدى  د  والتعهُّ التَّفان  وهذا  للمحبوب.  وموارده  وقدراته  وقته  لتقديم  املرء  استعداد 

ا. وهذا التَّفكري الحكيم الجادُّ  خص اآلخر يتطلَّب تفكريًا حكياًم وجادًّ الحياة ألجل خري الشَّ

بعيد ُكلَّ البعد عن مفهوم األشخاص امُلنقادين مبشاعرهم. كذلك، فإنَّ هذا التَّفان النَّابع 

GPFTF interior.indd   69 6/20/2016   5:04:42 PM



70

ة اهلل للَعاِئَلة  ُخطَّ

ات. فهو يعني العطاء برصف النَّظر عن املشاعر  ِمن املحبَّة الحقيقيَّة يتطلَّب إنكارًا للذَّ

امُللتهب. وكم  الُحبُّ  – وال حتَّى  األبد  إىل  تدوم  عاطفيَّة  فليست هناك حالة  الوقتيَّة. 

جة يجدون يف أغلب  هو مؤسٌف أنَّ األشخاص الذي ُيساوون بني الُحبِّ واملشاعر امُلتأجِّ

ُحها، ِمن خالل  دها، وليس ما َينفيها وُيَصحِّ األحيان أنَّ مفاهيمهم الخاطئة تجد ما يؤكِّ

عالقاتهم السطحيَّة. وما أن يفيقوا ِمن ُسباتهم َحتَّى يجدوا أنَّ الزَّواج الذي طاملا حلموا 

به هو أكب خيبة أمل يف حياتهم. لذلك، يجب أن يتم تصحيح املفاهيم امُلتعلِّقة باملحبَّة 

قبل البدء يف ُمواعدة الجنس اآلخر.

وعندما َنفهم املحبَّة فهاًم سلياًم، لن نستمرَّ يف النَّظر إليه كشٍء »َنَقع فيه« رغاًم 

عنَّا. كذلك، ال ينبغي لنا أن َنسعى وراء الُحبِّ بكل جوارحنا يف اللَّحظة األوىل التي تقع 

خص الذي َنُظنُّ أنه رشيك الحياة. فمع أنَّ الُحبَّ بني الرَُّجل واملرأة  فيها أعيننا عىل الشَّ

ينطوي عىل مشاعر قويَّة، يجب علينا أن َنعلم أنَّ هذه املشاعر تأيت وتذهب. واملحبَّة 

التَّكريس  خالل  ِمن  بل  املشاعر،  خالل  ِمن  أسايسٍّ  بشكل  تعمل  ال  الباقية  الحقيقيَّة 

والتَّفان والعطاء.

فولة إىل ما سيحدث اآلن. ونحن نتطلَّع يف 5.  الِقَيم الكتابيَّة. فنحن نتطلَّع يف مرحلة الطُّ

األبديَّة.  إىل  نتطلَّع  أن  نتعلَّم  فإنَّنا  املسيح،  ما سيحدث مستقباًل. ويف  الرُّْشدإىل  مرحلة 

وميكننا قول الكثري عن هذه النَّظرات الثَّالث إىل الحياة، وعن تأثريها يف الِقَيم. فالثَّقافة 

ز عىل الحارض وال يتطلَّع إىل املستقبل. ولكنَّ هذه  املعارصة انتقلت إىل نظام ِقَيٍم ُيَركِّ

ر أجدادنا ِمن عواقب التَّفكري اآلِنِّ الذي  النَّظرة طفوليَّة ِمن أوجه عديدة. ولطاملا َحذَّ

عىل  ز  ُتَركِّ التي  النَّظرة  يف  كبرية  حكمة  هناك  أنَّ  هي  والحقيقة  اليافعون.  فيه  ر  ُيَفكِّ

أن  خار ميكن  واالدِّ الجادُّ  فالعمل  أيًضا.  َفخٍّ  ِمن  تخلو  ال  النَّظرة  ولكنَّ هذه  املستقبل. 

يَّة الَبحتة. لذلك، قال  يجعال املرء يعيش يف رفاهية تقوده تدريجيًّا إىل َفخِّ الحياة املادِّ

حياتنا  نستثمر  أن  لنا  ينبغي  بل  األرض،  عىل  كنوزًا  نكنز  أن  بنا  َيْجُدر  ال  إنه  يسوع 

اموات.  يَّة يف ملكوت السَّ وممتلكاتنا املادِّ

اء،  وال َشكَّ أنَّ البيوت تحكمها ِقَيم ُمَعيَّنة. فأناُطنا يف الحياة، والعمل، واللَّعب، والرشِّ

والعطاء، وحتَّى يف النَّوم واألكل، تقوم –يف األصل- عىل ِقَيِمنا. وحيث إنَّ امُلواعدة تقتيض 

اتِّخاذ خطواٍت نحو تأسيس بيٍت وعائلة، يجب أن يكون فهم نظام الِقَيم مطلًبا ُمَسبًَّقا 
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للُمواعدة. فهل أنا أعيش ألجل اللَّحظة؟ أَم ألجل املستقبل؟ أم ألجل األبديَّة؟ 

نتجاهل  لن  فإنَّنا  األبديَّة،  عىل  قامئة  ِقَيُمنا  تكون  عندما  أنَّه  إىل  التَّنويه  ويقتيض 

ليمة للخطط  الحارض أو املستقبل. فالِقَيم األبديَّة تساعدنا يف الحفاظ عىل نظرتنا السَّ

ط للمستقبل، وَنعمل يف الحارض ُمنتظرين  الحارضة واملستقبليَّة. ويف الواقع، فإنَّنا ُنَخطِّ

ُمالقاة الربِّ وتقديم حساٍب عن األمانة التي وضعها بني أيدينا.

وحاجاٍت 6.  َحلٍّ  إىل  بحاجة  مشكالت  لديهم  ُأناًسا  دامئًا  َيْعرُِض  فالزَّواج  املسؤوليَّة.  روح 

بحاجة إىل إشباع. وِمن أجل َحلِّ هذه املشكالت وإشباع هذه الحاجات، يجب أن يكون 

ة. فاآلباء  لدينا روح املسؤوليَّة. ويف هذا اإلطار، فإنَّ تدريب األب واألمِّ هو رضورة ُمِلحَّ

مون ألبنائهم ُكلَّ ما يطلبون، والذين ال يوكلون ألبنائهم أيَّ مهامٍّ أو  هات الذين ُيَقدِّ واألمَّ

فون األوساخ التي ُيَخلُِّفها أبناؤهم وراءهم وُيدافعون عن سوء سلوك  أعامٍل، والذين ُيَنظِّ

رون أيَّ ِحسٍّ باملسؤوليَّة لدى أبنائهم. ولكنَّ روح  هات ُيَدمِّ أبنائهم – هؤالء اآلباء واألمَّ

ا لحياة أبنائهم وشخصيَّاتهم.  املسؤوليَّة هذا ُمهمٌّ جدًّ

رون يف امُلواعدة أن َيعلموا أنَّ  بَّان والفتيات الذين ُيَفكِّ يف ضوء ذلك، يجب عىل الشُّ

اء، وأنَّ العمل يسبق الرَّاحة، وأنَّ األخطاء تتطلَّب عالًجا،  خار يسبقان الرشِّ العمل واالدِّ

، وأنَّ االمتيازات تتطلَّب جدارًة بالثِّقة. فالكثري ِمن العائالت  وأنَّ املشكالت تتطلَّب َحالًّ

كة اليوم بسبب أزواٍج وزوجاٍت َتَخلُّوا عن مسؤوليَّاتهم الفرديَّة واملشرتكة.  ُمَفكَّ

كيف ُنْقِدم على هذه الخطوة؟

األبناء )ذكورًا وإناًثا( يف اختيار رشيك  ُترشد  ينبغي أن  التي  املبادئ  سوف نتطرَّق اآلن إىل 

تطبيق هذه  ُتسهم يف  قد  التي  العمليَّة  االقرتاحات  بعض  إىل  أيًضا  نتطرَّق  الحياة. وسوف 

ُمَجرَّد  هي  االقرتاحات  هذه  أنَّ  إىل  التَّنويه  ويقتيض  والتَّعاُرف.  امُلواعدة  مرحلة  يف  املبادئ 

االقرتاحات  تكون هذه  قد ال  لذلك،  النَّاس.  بني  تتباين  روف  الظُّ أنَّ  َنعلم  فنحن  اقرتاحات. 

م هذه االقرتاحات كطرائق عمليَّة ُتظهر  مالمئة لجميع األشخاص الذين يتواعدون. ولكنَّنا ُنَقدِّ

س. وُكلَّام زاد إجاللنا لله واحرتامنا لوصاياه، زادت َبَرَكَتُه علينا. احرتامنا ملبادئ الكتاب املقدَّ

املبادئ 1.  أحد  املبدأ  كان هذا  وقد  الوالِدين.  التَّعاُرف مبوافقة  يبدأ  أن  يجب  األصل،  يف 

س يف التَّعامل مع حاالت الزَّواج. )عىل سبيل املثال، نقرأ يف  الجوهريَّة يف الكتاب املقدَّ
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ِسْفر التَّكوين 24: 2-4: »َوَقاَل إِْبرَاِهيُم لَِعْبِدِه َكِبرِي َبْيِتِه امُلْسَتْويِل َعىَل ُكلِّ َما َكاَن لَُه...

الَكْنَعاِنيِّنَي  َبَناِت  ِمْن  َزْوَجًة الْبِني  َتأُْخَذ  الَ  أَْن  األَرِْض  َوإِلِه  اَمِء  السَّ إِلِه  ِبالرَّبِّ  أَْسَتْحِلَفَك 

الَِّذيَن أََنا َساِكٌن َبْيَنُهْم، َبْل إىَِل أَريِْض َوإىَِل َعِشرييَِت َتْذَهُب َوَتأُْخُذ َزْوَجًة الْبِني إِْسَحاَق«. 

وهذا ال يعني أنَّه ينبغي لألبَوْين أن َيتولَّيا موضوع زواج أبنائهام ِمن األلف إىل الياء. 

بب يف  ولكنَّ املقصود هنا هو أنَّ تجاهل األبناء التامَّ لألبَوْين يف الثَّقافة الغربيَّة هو السَّ

كثرٍي ِمن املشكالت الزوجيَّة. 

هات يفتقرون إىل عالقٍة سليمٍة بأبنائهم. لذلك، ال  ا أنَّ بعض اآلباء واألمَّ وِمن املؤسف حقًّ

ميكنهم ِفعل أيِّ يشٍء يف ما َيُخصُّ زواج أبنائهم. ِمن جهة أخرى، قد ُيبدي األب واألمُّ حامًسا 

عا ابنهام أو ابنتهام  شديًدا ُتجاه زواج ابنهام أو ابنتهام ليك يتجنَّبا كالم النَّاس. لذلك، قد ُيَشجِّ

عىل الزَّواج ِمن أيِّ شخٍص دون أن يأخذا مشاعره بعني االعتبار.

ا األبوان املؤمنان اللَّذان يبحثان عن مصلحة أبنائهام، فإنَّهام يستمرَّان يف تقديم املشورة  أمَّ

لهم َقبل مرحلة التَّعاُرف وبعدها. وميكن لألبَوْين أن يفعال ذلك ِمن خالل الُكرَّاسات التَّدريبيَّة 

ها  أو ِمن خالل الخبات التعليميَّة العمليَّة املالمئة. فعىل سبيل املثال، ميكن لألبَوْين أن ُيَوجِّ

عوة إىل أبنائهام الذين يقرتبون ِمن ِسنِّ امُلواعدة ملرافقتهام يف موعد. أو ميكن لألب أن  الدَّ

هات يف موضوع امُلواعدة  يصطحب ابنته يف موعد! وهناك أسباب عديدة النخراط اآلباء واألمَّ

هات ألبنائهم املراهقني وحاجاتهم َتفوق إدراك األبناء. كذلك،  والتَّعاُرف. فمعرفة اآلباء واألمَّ

األبناء  نظرة  ِمن  موضوعيًَّة  أكرث  نجاحها هي  وفرص  العالقة  إىل  هات  واألمَّ اآلباء  نظرة  فإنَّ 

هات الذين يراقبون العالقة ِمن ُبعد أن يروا أمورًا  أنفسهم. وال ننىس أيًضا أنَّه ميكن لآلباء واألمَّ

خصني امُلتواِعَدْين. ِمن جهة أخرى، فإنَّ األب واألمَّ ميتلكان سنواٍت ِمن  قد ال َيفطن إليها الشَّ

الخبة ِبُحْكم عالقتهام أحدهام باآلخر، وِبُحكم العالقات األخرى التي رأوها خالل حياتهم. 

تقديم  عند  ودوافعهام  قلبيهام  يفحصا  أن  املؤِمَننْي  لألبَوْين  َحتَّى  ينبغي  أنَّه  شكَّ  وال 

عائلة  ُمصاهرة  )كالرَّغبة يف  بدوافع أخرى  َمدفوَعنْي  يكونا  أن  ينبغي  املشورة ألبنائهام. فال 

لآلباء  فينبغي  األنانيَّة(.  أو  باألمان،  عور  الشُّ عدم  أو  اجتامعيًّا،  االرتقاء  يف  الرَّغبة  أو  غنيَّة، 

موا املشورة ألبنائهم عىل أساس رغبتهم القلبيَّة يف تأسيس عائالٍت  هات املؤمنني أن ُيَقدِّ واألمَّ

 . َتِقيَّة ُتسهم يف بناء ملكوت الله وتحافظ عىل املرياث الرُّوِحيِّ
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اقتراحات عمليَّة

وهذه  اآلخر.  بالجنس  والتَّعاُرف  امُلواعدة  يف  للبدء  عمليَّة  اقرتاحات  مجموعة  ييل  ما  يف 

االقرتاحات َتفرتض أنَّ والَِدِي الشابِّ والفتاة مؤمنان مسيحيَّان، وأنَّهام يريدان األفضل البنهام 

هات غري مؤمنني. لذلك، إذا وجد الشابُّ )أو الفتاة(  وابنتهام. ولكنَّا َنعلم أنَّ هناك آباًء وأمَّ

الكتاب  ُمَعلِّمي  أحد  أو  الكنيسة،  راعي  ِمن  املشورة  طلب  ميكنه  مؤمنة،  عائلة  بال  نفسه 

س، أو أحد املؤمنني النَّاضجني.  املقدَّ

والديه  مع  أوَّاًل  يجلس  أن  الفتيات  إحدى  إىل  التعرُّف  يف  يرغب  الذي  ابِّ  للشَّ وميكن 

ملناقشة األمر. وِمن املهمِّ أن يدور الحديث ال عن الفتاة فحسب، بل وأيًضا عن االستعداد 

، واألهداف املستقبليَّة، واإلجراءات املنطقيَّة لتحقيق هذه األهداف. وسيكون ِمن  الشخيصِّ

الرَّائع أن ُتَصلُّوا مًعا ألجل الوصول إىل قراٍر سليم. وإذا كان لدى والَِدْيك اعرتاضات، ناقشوها 

االعرتاضات  إىل  النَّظر  ويجب  عميقة.  أو  سطحيَّة  االعرتاضات  تكون  وقد  تتجاهلوها.  وال 

ا  أمَّ األقل.  الحارض عىل  الوقت  يف   – العالقة  يف  االستمرار  بعدم  نصيحة  باعتبارها  العميقة 

طحيَّة فيمكن معالجتها ِمن خالل النِّقاش وتوضيح وجهات النَّظر. االعرتاضات السَّ

العالقة، يجب عليه أن  َيقوده إىل االستمرار يف  الله  أنَّ  ابُّ عىل  الشَّ أرَصَّ  إذا  بعد ذلك، 

ث إىل الفتيات شخصيًّا لتحديد  لون التحدُّ بَّان ُيَفضِّ يطلب موافقة الفتاة. ويف حني أنَّ بعض الشُّ

أوَّاًل لضامن موافقة األبَوْين قبل  ث إىل األهل  التحدُّ ل  ُيَفضِّ موعٍد معها، فإنَّ بعضهم اآلخر 

سؤال الفتاة.

الحديث عىل  َيقترص  أالَّ  يجب  الفتاة،  أهل  إىل  الشابُّ  ث  َتَحدَّ إذا  األحوال،  ُمطلق  ويف 

طلب اإلذن بالخروج مع ابنتهم. فيجب عليه أن ُيَعبِّ لِوالديها عن رغبته يف اتِّباع مشيئة الله، 

ورغبته يف إكرامهام. كذلك، يجب عليه أن ُيبدي استعداده لسامع مخاوفهام وتعليامتهام يف 

ما َيُخصُّ ابنتهام وعالقته بها. وقد تكون هذه فرصة مالمئة للشابِّ لطلب صلواتهام والتَّأكيد 

لهام بأنَّه عىل استعداٍد تامٍّ لسامع نصائحهام املستقبليَّة.

عليه  ُتبنى  الذي  األساس  فإنَّ  األهل(،  )مع  واالنفتاح  االستعداد  هذا  ر  يتوفَّ وعندما 

هات أنَّ أبناءهام يرغبون  العالقة ينطوي عىل َبَركة عظيمة. كذلك، عندما ُيدرك اآلباء واألمَّ

يف إكرامهام، فإنَّ ثقتهم بهم تزداد. وميكن َتَجنُّب الكثري ِمن املخاوف وسوء الفهم ِمن خالل 

ِلَعنْي عىل ما يجري يف  مصارحة الوالَِدْين ُمنذ البداية. ِمن جهة أخرى، إذا مل َيُكن األبوان ُمطَّ
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حياة أبنائهام، فإنَّ ذلك قد ُيفيض إىل شعورهام بالحزن واإلحباط. وال َشكَّ أنَّ هذا يؤثِّر سلًبا 

هاتهم. يف عالقة األبناء بآبائهم وأمَّ

ة ِمن واقع الحياة قصَّ

كان »سام« ُيَصيلِّ ُمنذ بضعة أشهر ِمن أجل عالقته بـ »كريستا« قبل أن يبتدئ 

باتِّخاذ خطوات عمليَّة ملواعدتها. وعندما َشَعر بأنَّه أَْشَبَع األمر صالًة وتحيًصا، 

ر ُمصارحة والديه باألمر. َقرَّ

رُسَّ األبوان بابنهام »سام« لكونه مؤمًنا أميًنا وَمَنحاُه َبَرَكَتُهام وموافقتهام يك 

ا لها.  يبدأ عمليَّة التَّعاُرف تلك إن كان مستعدًّ

ث عىل انفراٍد مع والد »كريستا«. وقد  بعد ذلك، أخذ »سام« موعًدا للتحدُّ

بل  العالقة.  موافًقا عىل  فوجده  معه حديًثا رصيًحا  وأجرى  لديه،  مبا  أخبه 

إنَّهام َصلَّيا مًعا.

ة لبدء عالقة بينهام. وأثناء  ث »سام« إىل »كريستا« فوجدها مستعدَّ ُثمَّ َتَحدَّ

فرتة امُلواعدة،  استمرَّ »سام« يف طلب املشورة ِمن والديه ووالديها. وأخريًا، 

َتَكلََّلت عالقتهام بالزَّواج.

نوات األوىل ِمن زواجهام، َمرَّ »سام« و »كريستا« بأوقاٍت عصيبة. فقد  ويف السَّ

ة مات والد كريستا وأخوها يف حادٍث ُفجايئٍّ.  الثَّان. وبعد ُمدَّ مات طفلهام 

ولكنَّ عالقاتهام الوطيدة بالعائلتني ساعدتهام ال يف تجاوز الحزن فحسب، بل 

حقة بحكمة تركت  فن والتأقلم مع التَّغيريات الالَّ وأيًضا يف ترتيب إجراءات الدَّ

تأثريًا عميًقا يف مجتمعهام. 

يجب أن تكون األهليَّة للعالقة الزَّوجيَّة واضحة ُكلَّ الوضوح. فنحن نحيا يف مجتمع يعيش 2. 

ة توِقع ُمراهقني  . وال َشكَّ أنَّ الفوىض الجنسيَّة العامَّ ي األخالقيِّ َدِّ حالة متزايدة ِمن الرتَّ

َتَخيُّل  ونفسيَّة وروحيَّة ال ميكن  عاطفيَّة  رِشاٍك  األخالق، ويف  ُتفسد  كثريين يف عالقات 

تها. يف ضوء ذلك، فإنَّ الحقيقة مؤملة: هناك ُعزَّاب كثريون ال َينجون ِمن  عواقبها لِِشدَّ

ابقة. العواقب والرَّوابط النَّاجمة عن العالقات غري األخالقيَّة السَّ
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ي الحذر  ، ينبغي َتَوخِّ غط عىل املجتمع املسيحيِّ وألنَّ املشكالت األخالقيَّة تستمرُّ يف الضَّ

ائم يف هذا األمر. وسوف نتطرَّق إىل النِّقاط األساسيَّة هنا. الدَّ

عىل  ز  ُيَركِّ وهو  وبعده.  الزَّواج  قبل  طاهرة  حياًة  نحيا  بأن  يوصينا  س  املقدَّ الكتاب  إنَّ 

س، كان الزِّىن قبل الزَّواج سبًبا مقبواًل  احة بشأن ماضينا. ويف أزمنة الكتاب املقدَّ أهميَّة الرصَّ

ا إذا َتمَّ الزِّىن بعد الزَّواج، فكان ُحْكُمُه يف العهد القديم هو الرَّْجم حتَّى  لفسخ الِخطبة. أمَّ

املوت )انظر ِسْفر التَّثنية 22: 20 و 21(. 

ولكن هل هذا يعني أنَّ األخطاء األخالقيَّة التي تحدث قبل الزَّواج تجعل املرء غري أهٍل 

ته  خص الذي حافظ عىل طهارته وِعفَّ ورة. لكنَّها ُتشري إىل أنَّه ِمن َحقِّ الشَّ للزَّواج؟ ليس بالرضَّ

خ خطيَّة  خص اآلخر عىل أنَّه غري أهٍل للزَّواج. وقد يكون إخفاء املايض املمَُلطَّ أن ينظر إىل الشَّ

ِبَحقِّ رشيك الحياة. 

خص الذي اقرتف خطيًَّة أخالقيًَّة قد تاب وَقِبَل املسيح ُمَخلًِّصا لحياته، قد  وإذا كان الشَّ

َيطرح ُأناٌس أسئلًة كهذه: أال ميكن ترك املايض يف املايض؟ ما دام الله َيغفر خطايا البرش، لَِم 

الفة؟ وِمن  ال يفعل البرش األمر نفسه؟ ملاذا يرغب املؤمنون يف مناقشة خطايا اآلخرين السَّ

لة يف  املتأصِّ الَغرْيَة  يتجاهل  إنَّه  اًل،  أوَّ أمورًا عديدة:  يتجاهل  التَّفكري  أنَّ هذا  األسف  دواعي 

غري رشيك  آخر  أليِّ شخٍص  الُحبِّ  هذا  تقديم  بعدم  ُتطالب  محبَّة  وهي  الزوجيَّة؛  املحبَّة 

الحياة )انظر ِسْفر التَّثنية 22: 14؛ نشيد األنشاد 8: 6(. لذلك، فإنَّ األشخاص الذي ُيغمضون 

هم  منه  الزَّواج  يف  رون  ُيَفكِّ الذي  خص  للشَّ الفة  السَّ األخالقيَّة  غري  لوكيَّات  السُّ عن  أعينهم 

ا حتَّى إنَّها ال  ا، واملحبَّة الزوجيَّة حرصيَّة جدًّ أشخاص ساذجون. فالعالقة الزوجيَّة حميمة جدًّ

ا الخطأ الثَّان فيكُمن يف عبارة »َساِمح واْنَس«. فهذا  تسمح للنَّاس مبامرسة هذه األالعيب. أمَّ

التَّفكري يتجاهل العواقب املستمرَّة للسلوكيَّات غري األخالقيَّة. فقد يحصل املرء عىل الغفران، 

ولكنَّ األمل ال يزول. فقد َغَفر الله خطيَّة داود مع بثشبع، ولكنَّ عواقب تلك الخطيَّة طارََدْتُه 

األخالقيَّة  غري  السلوكيَّات  بعواقب  نستخفَّ  أالَّ  علينا  يجب  لذلك،  حياته.  يف  يوم  آخر  إىل 

الفة عىل زواج املرء يف املستقبل وذلك لألسباب التَّالية: السَّ

ُكلَّام تادى املرء يف إشباع غرائزه الجنسيَّة بطرائق ُتخالف مشيئة الله، َقلَّ استمتاعه أ. 

. »ال َتِضلُّوا! اللُه ال ُيْشَمُخ َعَلْيِه. َفإِنَّ الَِّذي َيْزرَُعُه اإلِْنَساُن إِيَّاُه َيْحُصُد  بالجنس الطبيعيِّ

أَْيًضا. ألَنَّ َمْن َيْزَرُع لَِجَسِدِه َفِمَن الَجَسِد َيْحُصُد َفَساًدا...« )غالطيَّة 6: 7 و 8(. وهذا 
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ز عىل عواقب القرارات النَّابعة ِمن شهوات  املبدأ العامُّ له تطبيق خاصٌّ هنا. وهو ُيَركِّ

الجسد. فعندما َيستمرُّ املرء يف إشباع رغباته الجنسيَّة بطرائق خاطئة، قد يصري ذهنه 

بيعة  هوات الجنسيَّة املخالفة للطَّ بيعة. وال َشكَّ أنَّ الشَّ ُمستعبًدا للجنس املخالف للطَّ

اهرة التي يريدها الله للزَّوجني يف إطار العالقة الزوجيَّة. ُتفسد املحبَّة الطَّ

عندما تكون العالقات الجنسيَّة غري ُمنضبطة وال أخالقيَّة، هناك خطر َتَفشِّ األمراض. ب. 

يحملها  التي  باألمراض  لإلصابة  ُمَعرًَّضا  املرء  تجعل  للجنس  وجود ضوابط  عدم  إنَّ 

الجنسيَّة  األمراض  أنَّ  إىل  التَّنويه  ويقتيض  الزِّىن.  يف  رشكائه(  رشكاء  )وأيًضا  رُشكاؤه 

ية يف وقتنا الحارض بني األشخاص الذين ميارسون الزِّىن. والحقيقة هي أنَّ عواقب  ُمتفشِّ

تلك األمراض وخيمة – ال عىل الكبار امُلْهِملني فحسب، بل وعىل األطفال األبرياء أيًضا.

رفني. ج.  العالقات الجنسيَّة، مبا فيها العالقات غري األخالقيَّة، ُتسهم يف وجود روابط بني الطَّ

َيُكوُن االْثَناِن  َيُقوُل:  ِبزَاِنَيٍة ُهَو َجَسٌد َواِحٌد؟ ألَنَُّه  الَتَصَق  أَنَّ َمِن  َتْعَلُموَن  »أَْم لَْسُتْم 

س واضح يف تعليمه بأنَّ  َجَسًدا َواِحًدا« )1كورنثوس 6: 16(. ويف حني أنَّ الكتاب املقدَّ

العالقات الجنسيَّة ليست ُمساوية للزَّواج، فإنَّ هذه اآلية ُتِقرُّ بوجود َتِبعات لالتِّحاد 

إىل  أحدهام  ينظران  يعودا  ال  جنسيَّة  بعالقة  يرتبطان  اللَّذان  خصان  فالشَّ  . الجنيسِّ

نا ِمن النَّظر إىل نفسيهام كام كانا يف  ابق. كذلك، فإنَّهام لن يتمكَّ اآلخر كام كانا يف السَّ

ابق أيًضا.  السَّ

ا بسبب عالقة غري مرشوعة، وُألقي عاتق تربية د.  إن صار الشابُّ أًبا أو صارت الفتاة أُمًّ

ة أو هذه األمومة يتبعها التزامات ال ميكن  الطفل عىل شخص واحد، فإنَّ هذه األبوَّ

تجاهلها عند الرَّغبة يف بدء عالقة جديدة. 

حتَّى إذا كان املرء قد تاب عن ُسلوكيَّاته غري األخالقيَّة يف املايض، فإنَّ تلك الخطايا قد ه. 

تجلب ذكريات إىل فراش الزوجيَّة ُتؤثِّر سلًبا يف اتِّحاد الزَّوجني. 

تورُّط  كثريًا عىل مدى  َتتوقَّف  للزَّواج  األهليَّة  أنَّ مسألة  الواضح  ِمن  َسَبق،  ما  يف ضوء 

خص يف السلوكيَّات غري األخالقيَّة. فبعض األشخاص متورِّطون يف عالقات سابقة كثرية ِمامَّ  الشَّ

ا األشخاص الذين مل يتورَّطوا إىل هذا  يجعل الخيار األفضل الذي ُينَصح بِه لهم هو العزوبيَّة. أمَّ

يَّة ذات يوم.  الَحدِّ فقد يختبون الُحرِّ
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اقتراحات عمليَّة

إذا نظرنا إىل الثَّقافات املختلفة حول العامل، نجد أنَّها تتفاوت يف موقفها ِمن الحديث عن 

املوضوعات الجنسيَّة. ففي الغرب، ال يواجه النَّاس َحرًَجا يف الحديث عن أيِّ موضوع تقريًبا 

حتَّى إنَّ ُقدسيَّة العالقات الجنسيَّة قد اختفت. ويف ثقافات أخرى، قد يكون الحديث عن 

الجوانب  عن  ث  يتحدَّ أن  شخٍص  أيِّ  عىل  عب  الصَّ ِمن  إنَّه  حتَّى  املحظورات  ِمن  الجنس 

األساسيَّة فيه. 

ائدة، إذا مارس املرء الجنس مع َطرَف آخر قبل الزَّواج،  ولكن ِبَغضِّ النَّظر عن الثَّقافة السَّ

ينبغي له ُمصارحة رشيك الحياة امُلستقبيّل بذلك قبل زواجهام. ومع أنَّ هذه املصارحة قد 

تكون مؤملة وصادمة، فإنَّها تبقى أفضل ِمن افتضاح األمر بعد زواجهام. 

ر يف الزَّواج بها مباضيه غري األخالقيِّ )أو  ابِّ يف مصارحة الفتاة التي ُيَفكِّ وعند رغبة الشَّ

العكس( ِمن األفضل أن يجري الحديث بحضور طرف ثالث كاألبَوْين، أو راعي الكنيسة، أو 

أحد امُلشريين األتقياء- إن أمكن ذلك. وعندما يجري ِمثل هذا الحديث يف فرتة التَّعاُرف أو 

اآلخر  خص  الشَّ إعطاء  أجل  ِمن  ًتا،  مؤقَّ ولو  العالقة،  قطع  وريِّ  الرضَّ ِمن  يكون  قد  الِخطبة، 

وجود  من  ف  التخوُّ حال  ويف  العالقة.  هذه  استمرار  إمكانيَّة  يف  مبوضوعيَّة  للتَّفكري  ُفرصة 

ويجب  دها(.  تؤكِّ )أو  املخاوف  ِمثل هذه  تزيل  أن  الطبيَّة  للفحوص  أمراض جنسيَّة، ميكن 

ابقة  رفني أن يتَّخذا قرارات واضحة بخصوص ما ينبغي فعله بخصوص العالقات السَّ عىل الطَّ

يف  ال  التَّفكري  يجب  سابقة،  عالقات  ِمن  أبناء  هناك  كان  وإذا  عليها.  امُلرتتِّبة  واملسؤوليَّات 

فل. فهل ميكن  املسؤوليَّات فحسب، بل وأيًضا يف ُمتطلَّبات الوالد )أو الوالدة( اآلخر لذلك الطِّ

ه يف زيارة ابنه أو ابنته؟ أو  نوات القادمة وأن ُيطالب بَحقِّ فل أن َيظهر يف السَّ ألب ذلك الطِّ

نوات القادمة وأن ُتطالب بالنَّفقة أو بأيِّ حقوق  فل أن تظهر يف السَّ هل ميكن ألمِّ ذلك الطِّ

أخرى؟ كذلك، يجب التَّفكري َمِليًّا يف َتِبعات الخطايا الجنسيَّة عىل حياة األجيال القادمة. فهل 

نوات القادمة؟ ابقة تتطلَّب رشًحا أو تفسريًا لألبناء يف السَّ طبيعة الخطايا السَّ

أنَّ  )رغم  املأَل  اآلخر عىل  خص  الشَّ أخبار  َنرْش  ينبغي  ال  القضايا،  البحث يف هذه  وعند 

املبدأ العام هو أنَّ الخطيئة ُتجاه شعب الرب يجب تصحيحها بني شعب الرب(. ومع ذلك، 

الذين  أنَّ األشخاص  . والحقيقة هي  لة َمطلٌب رضوريٌّ الصِّ دق مع األشخاص ذوي  الصِّ فإنَّ 

ُيبدون شجاعًة وِصدًقا يف مواجهة أخطاء املايض ُيبلون حسًنا يف مواجهة َتِبعات تلك األخطاء 

ي سلوكيَّاته غري األخالقيَّة التي  خص أن ُيَغطِّ يف الحارض واملستقبل. وباملقابل، إذا حاول الشَّ
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اقرتفها يف املايض، فإنَّ الله قادٌر عىل َجْلِب َتِبعاتها عليه عىل نحٍو ساخٍر ومؤملٍ يف آٍن واحد. 

َّ ِمْن َبْيِتَك، وَآُخُذ  : هأََنَذا ُأِقيُم َعَلْيَك الرشَّ ُرنا مبا قاله ناثان لداود: »هَكَذا َقاَل الرَّبُّ وهذا ُيَذكِّ

ْمِس. ألَنََّك أَْنَت  ِنَساَءَك أََماَم َعْيَنْيَك َوأُْعِطيِهنَّ لَِقِريِبَك، َفَيْضَطجُع َمَع ِنَساِئَك يِف َعنْيِ هِذِه الشَّ

ْمِس« )2صموئيل 21: 11 و  اَم الشَّ اَم َجِميِع إرِْسَاِئيَل َوُقدَّ ِّ َوأََنا أَْفَعُل هَذا األَْمَر ُقدَّ َفَعْلَت ِبالسِّ

. وهو ُيبغض  س واضح يف أنَّ الله ُيبغض الفساد األخالقيَّ 12(. والحقيقة هي أنَّ الكتاب املقدَّ

أيًضا أيَّ محاولة لتغطية الخطيَّة.

ويقتيض التَّنويه أيًضا إىل أنَّ األبَوْين اللَّذين يكتشفان وجود سلوكيَّاٍت غري أخالقيَّة يف حياة 

خطيب ابنتهام )أو خطيبة ابنهام( سيواجهان مشكالٍت بسبب ذلك. فِمن جهة، قد يشعران 

اهرة  اب الذي يرغب يف الزَّواج من ابنتهام العفيفة الطَّ باالشمئزاز أو الغضب ِمن هذا الشَّ

ب الَخلوق(. وِمن جهة أخرى، قد  )أو ِمن هذه الفتاة التي ترغب يف الزَّواج من ابنهام املهذَّ

الحديث عن ماضيه  الفتاة إذا طلبا منه  أو  الشابِّ  ُيسيطر عليهام خوٌف باطنيٌّ ِمن إعثار 

)وال سيَّام إذا كان الشابُّ أو الفتاة حديث اإلميان(. وبسبب خوفهام ِمن إيذاء مشاعر الشابِّ 

الن التَّغايض عن أموٍر ينبغي مناقشتها. وقد يشعر األبوان أحياًنا بحاجتهام  والفتاة، قد ُيَفضِّ

إىل املساعدة من أحد األشخاص املحايدين )ِمثل راعي الكنيسة أو أحد أصدقاء العائلة(. 

. فقد يساعد  وعند وجود مواقف صعبة، ِمن األفضل تدوين النِّقاط التي تحتاج إىل َحلٍّ

الئحة  كتابة  ميكن  كذلك،  أكب.  مبوضوعيَّة  إليها  النَّظر  ويف  امُلبهمة  األمور  توضيح  يف  ذلك 

بالعوامل اإليجابيَّة والسلبيَّة للُمباينة بينهام.

. فالحكمة يف القرارات  امويِّ الة تسمح للمؤمنني بالتَّواُصل مع اآلب السَّ كذلك، فإنَّ الصَّ

وُيطيعون  ُيَصلُّون  فعندما  الله.  وجه  يطلبون  الذين  املؤمنني  ِمن  املطاف-  نهاية  –يف  تتأتَّ 

س، فأنَّهم ينالون حكمة ِمن فوق. مبادئ الكتاب املقدَّ

التَّواُفق  أثناء عمليَّة تقييم  ليم  يح والسَّ التَّواُصل الرصَّ َجوٍّ ِمن  التَّعاُرف يف  َيِتمَّ  يجب أن   .3

واج. وليك تتعلَّم أن ُتِحبَّ شخًصا آخر، ينبغي لك أن تتعلَّم كيفيَّة التعرُّف إليه. بعبارة  للزَّ

خص. وِمن  أخرى، ال ميكننا االنتقال إىل عالقة ُحبٍّ حقيقيَّة إالَّ ِمن خالل فهمنا لذلك الشَّ

 . خص قد يحدث يف امُلخيِّلة وليس يف التَّعاُرف الحقيقيِّ ا أنَّ التعلُّق بذلك الشَّ املؤسف حقًّ

زم  وِمن املؤسف أيًضا أنَّ بعض امُلامرسات التي َتِتمُّ يف فرتة امُلواعدة ُتعيق التَّعارف الالَّ

خص  الشَّ معرفة  إنَّ  وحيث  الحقيقيَّة.  غري  العشق  مشاعر  عىل  تركيزها  بسبب  للُحبِّ 
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ق ِمن خالل التَّواُصل، يجب التَّخطيط للتَّعاُرف بطريقة تجعل التَّواُصل سهاًل  اآلخر تتحقَّ

وفاعاًل. ِمن جهة أخرى، يجب َتَجنُّب ُكّل ما ِمن شأنه أن ُيعيق عمليَّة التَّواُصل.

اقتراحات عمليَّة

ال يف فرتة التَّعاُرف، أمل َيِحن الوقت إلعادة تقييم املعايري  يف ضوء الحاجة إىل التَّواُصل الفعَّ

ج املشاعر أكرث ِمامَّ  ر ِمن اللَّيل ُتؤجِّ املقبولة للُمواعدة أثناء اللَّيل؟ فامُلواعدة يف وقٍت متأخِّ

هر، أو يف  ع عىل التَّفكري. لذلك، ما الذي مَينع ِمن التَّخطيط للُمواعدة يف فرتة ما بعد الظُّ ُيَشجِّ

اعات األوىل ِمن املساء؟ السَّ

وقد يجد الشابُّ والفتاة صعوبة أحياًنا يف إيجاد الكالم املناسب – وال سيَّام يف اللِّقاءات 

طا ملوعد مع ُكلٍّ من  األوىل. لذلك، إليكم بعض األفكار عن املراحل األوىل ِمن التَّعاُرف: َخطِّ

، والثَّان مع عائلة الفتاة(. فالحديث  العائلتني بالتَّباُدل )مثاًل، املوعد األوَّل مع عائلة الشابِّ

العابر مع العائلة حول أيِّ موضوٍع )كالقيام برحلة مًعا( ميكن أن يفتح أبواب الحديث وأن 

ُيفسح املجال لكام للتَّعاُرف. كذلك، ميكنكام التَّخطيط للقيام ببعض األمور امُلسلِّية مًعا )ِمثل 

طرنج، أو التمتُّع باملناظر الطبيعيَّة، أو غري ذلك(. فهذه األنشطة  َحلِّ األحاجي، أو لعب الشِّ

ستفتح بينكام أبواب الحديث يف املراحل األوىل ِمن التَّعارُف.

بعد قليل، سأعرض رساًم توضيحيًّا ُيَبنيِّ أنَّ تييز التَّواُفق الروحيِّ يجب أن َيحتلَّ األولويَّة 

يَّة مع اآلخرين )ِمثل  ن من مناقشة املوضوعات الجدِّ القصوى يف فرتة التَّعاُرف. ولكن ليك نتمكَّ

قناعاتهم ومعتقداتهم الشخصيَّة(، فإنَّ أغلبيَّة النَّاس يحتاجون إىل التَّعاُرف أوَّاًل – وال سيَّام إذا 

كانوا ينتمون إىل مجتمٍع آخر. ويف ما ييل دليل موجز للموضوعات التي ميكن الحديث عنها، 

ث بصدق حول هذه  تيب: الحقائق، االهتاممات، املعتقدات. ومن الرضوري التحدُّ حسب الرتَّ

ثا أوَّاًل عن نفسيكام، وعائلتيكام، ومكان عملكام، ومجال  املواضيع. لذلك، اطرحا األسئلة وتحدَّ

انتقال  ثُّمَّ  ة، وغري ذلك.  عملكام، واألحداث األساسيَّة يف حياتكام، وطفولتكام، والجّد والَجدَّ

)ميكنكام  واألنشطة  واألطعمة،  العمل،  ومجاالت  الهوايات،  اهتامماتكام:  عن  الحديث  إىل 

ع بسهولة ليشمل  الحديث أن يتوسَّ الجوانب اإليجابيَّة والسلبيَّة(. وميكن لهذا  التطرُّق إىل 

ثتام عن هذه املوضوعات، رُسعان  مناقشة األهداف، واآلمال، واملخاوف، والخطط. فإن تحدَّ

ما ستجدان قاعدة مشرتكة للحديث عن معتقداتكام.

GPFTF interior.indd   79 6/20/2016   5:04:43 PM



80

ة اهلل للَعاِئَلة  ُخطَّ

ويف ما َيُخصُّ املؤمنني املسيحيِّني، ال ينبغي أن يتعرَّف أحدكام إىل اآلخر يف فرتة امُلواعدة 

س َيِصف ِكياننا مبستوياته املختلفة وُيبنيِّ لنا ترتيب هذه  بطريقة عشوائيَّة. فالكتاب املقدَّ

و  »الرُّوح«  و  »القلب«  أهميَّة  فإنَّ  ذلك،  ولتوضيح  النسبيَّة.  أولويَّتها  حسب  املستويات 

 :) فات الجسديَّة والجاذبيَّة. فقد قال الربُّ لصموئيل عن أليآب )ابن يىسَّ »النَّفس« تفوق الصِّ

»ال َتْنُظْر إىَِل َمْنَظرِِه َوُطوِل َقاَمِتِه ألَنِّ َقْد رََفْضُتُه. ألَنَُّه لَْيَس َكاَم َيْنُظُر اإلِْنَساُن. ألَنَّ اإلِْنَساَن 

ا الرَّبُّ َفإِنَُّه َيْنُظُر إىَِل الَقْلِب« )1صموئيل 16: 7(. وميكنك أن تجد يف  ، َوأَمَّ َيْنُظُر إىَِل اْلَعْيَننْيِ

كل التَّايل )امُلستخلص ِمن 1تسالونييك 5: 23( ترتيًبا ُمقرتًحا لألولويَّات عند التَّعاُرف: الشَّ

تواُفق؟

الرُّوح          الرُّوح

تواُفق؟

النَّفس         النَّفس

)زواج(

النَّفس         النَّفس

ترتيب األولويَّات عند التَّعاُرف يف فرتة امُلواعدة

. فهل لديكام نفس القناعات،  إًذا، فإنَّ األولويَّة األوىل هي مناقشة وتييز التَّواُفق الروحيِّ

يف  التَّواُفق  الثَّانية  املرتبة  يف  ويأيت  الله؟  ملكوت  َيُخصُّ  ما  يف  والرؤية  والِقَيم،  واألهداف، 

ل  ُتَشكِّ التي  فات  الصِّ تشمل  ُهنا  )والنَّفس  الشخصيَّة؟  يف  ُمنسجامن  أنتام  فهل  الشخصيَّة. 

خصني يف املعتقدات ال يعني  الشخصيَّة: الفكر، واإلرادة، والعاطفة(. ومع ذلك، فإنَّ تواُفق الشَّ

ورة أنَّهام سينسجامن مًعا كزوج وزوجة. ومع أنَّ التَّوافق الروحيَّ يتطلَّب تشاُبًها، فإنَّ  بالرضَّ

امُلتنافرة  أحياًنا. والشخصيَّات  تتنافر  املتشابهة  الشخصيَّة. فالشخصيَّات  َينطبق عىل  هذا ال 

تنجذب بعضها إىل بعض أحياًنا. فعىل سبيل املثال، إذا كان الشخصان عنيدين، قد يجدان 

صعوبة بالغة يف االنسجام مًعا. ِمن جهة أخرى، قد يحتاج الرَُّجل الهادئ والرَّصني إىل زوجة 
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شخصيَّتها َمرَِحة. 

رفني. وبعد  ق ِمن وجود توافق روحيٍّ وشخيصٍّ بني الطَّ إنَّ الغاية ِمن التَّعاُرف هي التحقُّ

رفان  الة، والخروج مًعا، وطلب مشورة الوالَدْين(، يكون الطَّ ق ِمن التَّواُفق )ِمن خالل الصَّ التحقُّ

 . جاهزين للزَّواج واالتِّحاد الجسديِّ

للزَّواج.  املرء جاهزًا  أن يصري  التَّعاُرف إىل  َيُّث يف  الرتَّ الحكمة يف  ُهنا، ِمن جديد،  ونرى 

ِمن  سنتني  أو  سنة  ُيَكرِّسوا  أن  املناسب  ِمن  أنَّه  َيَرْون  ابَّات  والشَّ بَّان  الشُّ ِمن  عدد  وهناك 

عيَدْين  ابَّات وقًتا للنموِّ عىل الصَّ بَّان والشَّ حياتهم للخدمة يف الكنيسة. وإذا َكرَّس هؤالء الشُّ

أن يحني  إىل  والتَّعاُرف  امُلواعدة  تأجيل  امُلراهقة، ميكنهم  ِسنِّ  أواخر  والروحيِّ يف  الشخيصِّ 

الوقت املناسب لذلك. ولكن ال حاجة للُمبالغة يف املامطلة يف هذا األمر لئالَّ نواجه املخاطر 

ون للزَّواج«. بعبارة أخرى،  ويل بسبب »عدم شعورنا بأنَّنا مستعدُّ النَّاجمة عن التَّعاُرف الطَّ

تأجيل  دنا  وَتَعمَّ الزَّواج،  بشأن  قرار حكيم  باتِّخاذ  فيها  نقوم  التَّعاُرف كعمليَّة  إىل  نظرنا  إذ 

التَّعاُرف إىل أن نلتقي باألشخاص الجاهزين مبدئيًّا التِّخاذ ذلك القرار، ستكون هناك، عىل 

األرجح، حكمة فائقة قبل الزَّواج )عىل حساب الغراميَّات(. كذلك، سيكون هناك استقرار أكب 

يف العالقة بعد الزَّواج )وغراميَّات أكرث دميومة(. 

االنخراط يف عالقات جسديَّة حميمة يف فرتة التَّعاُرف ُيَشوِّش الفكر، ويهدم االحرتام والثِّقة   .4

رفي، وهام )أي االحرتام والثِّقة( أمران رضوريَّان للحياة الزوجيَّة املتينة. والحقيقة  بي الطَّ

بأموٍر كهذه.  التَّالُعب  بالتحذيرات واألمثلة عىل مخاطر  س يزخر  املقدَّ الكتاب  أنَّ  هي 

يِسنَي،...الَ َيُغرَُّكْم أََحٌد ِبَكالٍَم  ا الزَِّنا وَُكلُّ َنَجاَسٍة أَْو َطَمٍع َفاَل ُيَسمَّ َبْيَنُكْم َكاَم َيِليُق ِبِقدِّ »َوأَمَّ

َباِطل، ألَنَُّه ِبَسَبِب هِذِه األُُموِر َيأيِْت َغَضُب اللِه َعىَل أَْبَناِء املَْعِصَيِة« )أفُسس 5: 3 و 6(. 

طون ويتَّفقون عىل زمان املواعدة  ن يتواعدون ُيَخطِّ ومع ذلك، فإنَّ أشخاًصا كثريين ِممَّ

ابَّ  الشَّ أنَّ  والحقيقة هي  اإلمكان.  الخطيَّة قدر  ِمن هذه  اقرتابهام  ومكانها مبا يضمن 

عدم  من  بالرَّغم  اآلخر،  لدى  الجنسيَّة  املشاعر  إثارة  منهام  ُكلٌّ  د  يتعمَّ اللَّذين  والفتاة 

الوقوع يف الزِّىن فعليًّا، ُهام ُمذِنَبنْي وخاِطَئنْي. فقد قال يسوع: »إِنَّ ُكلَّ َمْن َيْنُظُر إىَِل اْمَرأٍَة 

لَِيْشَتِهَيَها، َفَقْد َزىَن ِبَها يِف َقْلِبِه« )إنجيل َمتَّى 5: 28(. 

لقد نظرنا قبل قليل إىل رسٍم توضيحيٍّ ُيبنيِّ أنَّ االنسجام الروحيَّ يجب أن يحتلَّ األولويَّة 

يف  والتَّعاُرف  امُلواعدة  يف  امُلتَّبع  األسلوب  أنَّ  نجد  ولكنَّنا  امُلتواِعَدْين.  خصني  الشَّ عند  األوىل 
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ال حرص  عالقات  فهناك   . التَّوضيحيِّ الرَّسم  يف  رأيناه  الذي  ذاك  عكس  هو  الغربيَّة  الثَّقافة 

الُحْسِن  . واملشكلة الحقيقيَّة هي أنَّ هذا االنجذاب نحو  لها تقوم عىل االنجذاب الخارجيِّ

والجامل يبقى ُمسيطرًا طوال فرتة التَّعاُرف. واألمر املؤسف يف هذا االنجذاب الجسديِّ هو أنَّه 

ز ُجلُّ  ابُّ والفتاة اللَّذان َيرَتَكَّ ة ويعيق عمليَّة التَّعارف إىل َحدٍّ بعيد. فالشَّ يقود إىل عدم الِعفَّ

يَّة كالتَّقبيل واملالمسة قد يتزوَّجان يف نهاية  اهتاممهام يف فرتة التَّعاُرف عىل شهواتهام الِحسِّ

هوات  الشَّ فهذه  ُمتفاوتة(.  )بدرجاٍت  اآلخر  الواحد عن  كالغريبني  يكونان  ولكنَّهام  املطاف، 

لذلك،  اآلخر شخصيًّا.  ِمن معرفة  منهام  ُكالًّ  التَّعاُرف تنع  عليها يف فرتة  زا  َركَّ التي  يَّة  الِحسِّ

ة بسبب  فإنَّهام ُيهمالن التَّعارف عىل مستويات أعمق، ويتغاضيان عن مالحظات كثرية مهمَّ

ات الجسديَّة. انهامكهام يف امللذَّ

يف ضوء ما سبق، قد تساعد املبادئ التَّالية يف وضع موضوع التَّالُمس الجسديِّ أثناء فرتة 

حيح: التَّعاُرف يف منظوره الصَّ

. فعندما ميتنع أ.  االمتناع عن املالمسات الجسديَّة يف فرتة التَّعاُرف هو تعبري عن الُحبِّ

رك وأحرتمك إىل َحدٍّ  ُأَقدِّ الشابُّ عن مالمسة الفتاة وتقبيلها، فإنَّه يعني بذلك: »أنا 

.» مينعني من تعريضك أليِّ خطٍر أخالقيٍّ أو روحيٍّ

ٌ عىل األنانيَّة. وعندما ب.  رف اآلخر وتقبيله هو مؤرشِّ إنَّ عدم االمتناع عن ُمالمسة الطَّ

ُيرِصُّ الشخص عىل مالمسة اآلخر وتقبيله فكأنَّه يقول: »إنَّ ُجلَّ اهتاممي اآلن ُمنصبٌّ 

عىل ما أريد، وعىل ما أشعر به يف هذه اللَّحظة. فأنا ال ُأبايل كثريًا مبصلحتك وباستقرار 

عالقتنا يف املستقبل«.  

إىل ج.  ُيفيض  أن  ميكن  غرية  الصَّ باألمور  امح  فالسَّ للتَّامدي.  قابلة  الجسديَّة  امُلالمسات 

املزيد واملزيد. فالشابُّ والفتاة اللَّذان يسمحان لنفَسْيهام بأموٍر صغرية يتجاوزان ُكلَّ 

ران فيه يف أغلب األحيان. لذلك، فإنَّ أفضل طريقة هي تأجيل ذلك ُكلِّه إىل  ما كانا ُيَفكِّ

رفني يف نهاية املطاف ألنَّه يسمح  لوك َيُصبُّ يف مصلحة الطَّ ما بعد الزَّواج. وهذا السُّ

لهام بتقييم التَّوافق الروحيِّ والشخيصِّ بينهام يف فرتة التَّعاُرف. 

اهر، قد يبدو أنَّ العالقة الجسديَّة الحميمة د.  عدم ضبط النفس ُيَقلِّل االحرتام. ففي الظَّ

يف فرتة التَّعاُرف ُتَعبِّ عن املحبَّة. بعبارة أخرى، كأنَّ أحدهام يقول لآلخر: »أنا أُِحبُّك«. 
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يَّة فهي:  طور ِمن خالل هذه امُلامرسات الِحسِّ ا الرِّسالة التي ميكن قراءتها بني السُّ أمَّ

بهجة  تزول  وعندما  أنَّه صواب«.  أعلم  مبا  القيام  وعن  نفيس  عاجز عن ضبط  »أنا 

الزَّواج األوىل، فإنَّ ضحالة تلك »املحبَّة« تكشف عن حقيقة مؤملة. 

إذا قام الشابُّ أو الفتاة بإثارة شهوة اآلخر دون إشباعها، فإنَّه –يف حقيقة األمر- قد ه. 

خص اآلخر. بل  د للشَّ خدعه. فالعواطف الجسديَّة القويَّة قبل الزَّواج فيها خداع مؤكَّ

الم. وإذا  رفني ألنَّها ُتَولِّد لديهام شعورًا زائًفا بالفرح والسَّ إنَّها تنطوي عىل خداٍع للطَّ

خصني االنسحاب ِمن العالقة، فإنَّ ما حدث بينهام ُيَعدُّ خداًعا لرشيك  اختار أحد الشَّ

. الحياة امُلستقبيلِّ

وإخالصه و.  املرء  وفاء  ُيضِعف  التَّعاُرف  فرتة  أثناء  النَّفس  القدرة عىل ضبط  عدم  إنَّ 

ال  شهواته  عىل ضبط  املرء  قدرة  عدم  أنَّ  هو  د  املؤكَّ ء  فالشَّ الزَّواج.  بعد  لرشيكه 

هوات. وُكلَّام زاد انغامس املرء يف إشباع شهواته يف فرتة  ُحبًّا، بل إشباًعا للشَّ ى  ُيَسمَّ

هل عىل األزواج الذين اعتادوا  التَّعاُرف، زادت ُفرصة قيامه بذلك بعد الزَّواج. وِمن السَّ

هوات خارج إطار الزَّواج. اتهم الفرديَّة أن يبحثوا عن إشباع تلك الشَّ إشباع لَذَّ

ابُّ والفتاة نفسيهام يف فرتة التَّعاُرف، فإنَّهام مينحان نفَسْيهام ُفرصة ز.  عندما يضبط الشَّ

جيِّدة لتقييم عالقتهام. فالتَّعاُرف عمليَّة تنطوي عىل العديد ِمن القرارات. والقرارات 

ًيا. وكام ذكرنا سابًقا، فإنَّ العالقة الجسديَّة الحميمة يف  الحكيمة تتطلَّب تفكريًا مرتوِّ

فرتة التَّعاُرف تهدم املوضوعيَّة. وهذا املبدأ ال يقترص عىل العالقة الجسديَّة فقط. فإذا 

يواجهان صعوبة يف ضبط  نفَسْيهام، قد  القدرة عىل ضبط  والفتاة  الشابُّ  مل ميتلك 

الوقت الذي يرصفانه مًعا. أو قد يواجهان صعوبة يف ضبط عدد مرَّات اللِّقاء بينهام. 

أو قد يواجهان صعوبة يف العثور عىل وسيلة أخرى غري امُلالمسات الجسديَّة للتَّعبري 

خصني ِمن تحليل  عن مشاعرهام. لذلك، فإنَّ أيَّ إخفاق يف ضبط النَّفس قد مينع الشَّ

ؤال املهم: »هل ميكننا  العالقة بنظرة هادئة وتقييمها بحكمة، أو ِمن اإلجابة عن السُّ

د بأنَّنا سنكون أوفياء أحُدنا لآلخر َطوال الحياة؟« التعهُّ

اقتراحات عمليَّة

ابقة، ِمن األفضل للمؤمنني أن يتجنَّبوا امُلالمسات الجسديَّة إىل ما بعد  يف ضوء املبادئ السَّ
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ابِّ والفتاة أن َيتَِّفقا عىل أوقات اللِّقاء، وأماكن اللِّقاء، واألنشطة  الزَّواج. كذلك، يجب عىل الشَّ

ومستوى  الرُّوح  ُمستوى  سليمة عىل  بينهام  التَّعاُرف  فرتة  تكون  ليك  مًعا  سُيامرسانها  التي 

الخروج مًعا يف  َتَجنُّب  هوانيَّة. لذلك، يجب  الشَّ التَّجارب  نا نفَسْيهام ِمن  ُيَحصِّ النَّفس، وليك 

هاب إىل أماكن ُمظلمة أو خافتة األضواء. باملقابل، ميكن  رة. ويجب َتَجنُّب الذَّ ساعات ُمتأخِّ

طا للقيام بأنشطة أو ملناقشة موضوعات ُتَعزِّز معرفتهام الواحد لآلخر  ابِّ والفتاة أن ُيَخطِّ للشَّ

 . عىل املستوَينْي الروحيِّ والشخيصِّ

ًة-  –عامَّ الرِّجال  أنَّ  حقيقة  إىل  ُنَنوِّه  أن  علينا  يجب  وتحديًدا،  ًة  ِدقَّ أكرث  نكون  وليك 

ا النِّساء فينجذبن ِمن خالل ما َيْشعرن به. يف ضوء  ينجذبون ِمن خالل ما يرونه بأعينهم. أمَّ

ذلك، يجب عىل الفتاة املؤمنة أن تحتشم يف مالبسها عند خروجها يف موعد. ويجب عىل 

ابِّ  ريقة، ميكن للشَّ الشابِّ املؤمن أن ميتنع عن ُمالمسة الفتاة بطريقة عاطفيَّة. فبهذه الطَّ

والفتاة أن َيتجنَّبا التَّجارب. 

ابُّ والفتاة ُيدركان أهميَّة ضبط النَّفس ِمن أجل الوصول  وبناًء عىل ما َسَبق، إذا كان الشَّ

إىل تقييٍم موضوعيٍّ لعالقتهام، يجب عليهام أن يتَِّفقا عىل رَْسم حدوٍد ألوقات اللِّقاء، وأماكن 

ة اللِّقاء، وامُلكاملات الهاتفيَّة، والرَّسائل. وإن وجدا أنَّهام يتجاوزان هذه الحدود،  اللِّقاء، وُمدَّ

ينبغي لهام أن َيعلام أنَّ هناك َخْطًبا ما. ويف حاٍل كهذه، يجب عليهام أن َيضبطا نفسيهام 

ابق. أكرث ِمن السَّ

ة  ا ُمدَّ ابِّ والفتاة أن ميتنعا عن اللِّقاء والحديث مًعا بضعة أسابيع )أو ُرمبَّ وقد يتعنيَّ عىل الشَّ

ث عن تقييم العالقة يف النُّقطة القادمة. الة وتقييم العالقة. وسوف نتحدَّ شهر( ِمن أجل الصَّ

دة. وقد  ما دامت فرتة التَّعاُرف هي عمليَّة اتِّخاذ قرارات، يجب أن تكون لها أهداف ُمَحدَّ  .5

َذَكرنا أكرث ِمن َمرَّة يف هذا الفصل أنَّ فرتة التَّعاُرف تنطوي عىل اتِّخاذ قرارات كثرية. ولكنَّنا 

ث عن املوضوع  ث عن ماهيَّة هذه القرارات التي ينبغي اتِّخاذها. لذلك، لنتحدَّ مل نتحدَّ

بعموميَّة بادئ األمر. فالزَّواج ليس ُمَجرَّد اتِّحاٍد بني شخصني، بل بني عائلتني. لذلك، فإنَّ 

. وميكننا أن نرى ذلك بوضوح ِمن  ى مسألة التَّقييم الشخيصِّ َتَتَعدَّ عمليَّة اتِّخاذ القرار 

خالل زواج عيسو يف العهد القديم. فقد َتَزوَّج عيسو امرأتني ِمن الِحثِّيِّني »َفَكاَنَتا َمرَارََة 

َنْفٍس إلِْسَحاَق َورِْفَقَة« )تكوين 26: 35(. فقد َجَلَبت هاتان الزَّوجتان معهام عقليًَّة وثنيًَّة، 

مع  وال  عيسو(،  )أَبَوْي  ورِفقة  إسحاق  عقليَّة  مع  ينسجم  ال  وثنيًّا  ومرياًثا  وثنيَّة،  وِقَياًم 
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ِقَيِمِهام، وال مع مرياثهام. والحقيقة هي أنَّنا ال َنعلم يقيًنا ما إذا كان عيسو قد عاش مع 

ه مل يعيشا بسالم. وال َشكَّ أنَّ التوتُّر يف العالقات  زوجتيه بسالٍم. ولكنَّنا َنعلم أنَّ أباه وأُمَّ

بني عائلتي الزَّوجني ُيفيض إىل توتٍُّر يف العالقة بني الزَّوجني. 

االختالفات  التَّوافق:  لعدم  الرَّئييسَّ  بب  السَّ وزوجتيه  عيسو  خالل  ِمن  َنرى  أن  وميكننا 

نا ِمن اختبار الوحدة التي َقَصدها  الروحيَّة. فإن مل َيُكن الرَُّجل واملرأة واحًدا يف الرُّوح، لن يتَمكَّ

: »الَ َتُكوُنوا َتْحَت ِنرٍي َمَع َغرْيِ امُلؤِمِننَي، ألَنَُّه  س يقول بوضوٍح تامٍّ الله للزَّوجني. فالكتاب املقدَّ

َوأَيُّ  َبِليَعاَل؟  َمَع  لِلَمِسيِح  اتَِّفاق  َوأَيُّ  ْلَمِة؟  الظُّ َمَع  لِلنُّوِر  َوأَيَُّة رَشَِكٍة  َواإلِْثِم؟  لِلِبِّ  ِخْلَطٍة  أَيَُّة 

َنِصيٍب لِلُمؤِمِن َمَع َغرْيِ امُلؤِمِن؟« )2كورنثوس 6: 14 و 15(. 

اقتراحات عمليَّة

فرتة  يف  فيها  را  ُيَفكِّ أن  والفتاة  للشابِّ  ينبغي  التي  امُلحتملة  الخالف  مبصادر  الئحة  ييل  ما  يف 

ثنا عنها سابًقا:  ئحة ُمرَتَّبة وفًقا لألولويَّات التي تحدَّ التَّعاُرف. وللمساعدة يف التَّمييز، فإنَّ هذه الالَّ

ُثمَّ الجسد. قد ُيساعد ذلك يف تقييم درجة أهميَّة ُكلِّ جانب. ويجب أخذ  النَّفس،  ُثمَّ  الرُّوح، 

االختالفات الروحيَّة عىل َمحمل الِجدِّ ومناقشتها نقاًشا رصيًحا ولطيًفا. ويف حال عدم وجود تواُفق 

خصني )اختالفات ال ميكن إيجاد َحلٍّ لها(، قد يكون هذا سبًبا كافًيا إلنهاء العالقة.  روحيٍّ بني الشَّ

خصني عىل املستوَينْي اآلخَرْين قد تكون سبًبا يف إنهاء العالقة أيًضا،  ومع أنَّ االختالفات بني الشَّ

رفني تبقى أكب ِمن الحالة األوىل )أي يف حال عدم التَّوافق روحيًّا(. فإنَّ ُفرصة إيجاد تواُفٍق بني الطَّ

وح الرُّ

العالقة الشخصيَّة بيسوع املسيح. فعىل سبيل املثال، إذا كان الشابُّ )أو الفتاة( غري       

مؤمٍن أو ُيعان ابتعاًدا عن حياة اإلميان ويف عالقته بالربِّ يسوع، يجب أن ُيحسب 

غري مالئم للخروج يف موعد مع فتاة )أو شاب( ُمَكرََّسة للمسيح. وينبغي للفتاة )أو 

الشاب( أن تأخذ قرارًا حاساًم بهذا الخصوص.

. االختالف يف النُّضج الروحيِّ   

إىل  ينتميان  والفتاة  اب  الشَّ كان  فإذا  لإلميان.  العمليَّة  التَّطبيقات  يف  االختالف    

كنيستني ُمختلفتني يف العقيدة والتَّطبيق، يجب عليهام أالَّ يتجاهال هذه االختالفات. 

GPFTF interior.indd   85 6/20/2016   5:04:43 PM



86

ة اهلل للَعاِئَلة  ُخطَّ

را ال يف إمكانيَّة توافقهام فحسب، بل وأيًضا يف ما إذا كان ذلك  بل يجب عليهام أن ُيَفكِّ

ي  التَّواُفق سُيَعزِّز أهدافهام الروحيَّة، وما إذا كانت التَّغيريات التي سيقومان بها ستؤدِّ

إىل ابتعادهام عن أيٍّ ِمن العائلتني.

نظام  املرأة،  دور  ولة،  والدَّ الكنيسة  بني  )الفصل  العقائديَّة.  األمور  يف  االختالف    

. أحداث األيَّام األخرية، الكرازة لألطفال، عدم امُلامنعة يف  الكنيسة والتَّأديب الكنيسِّ

ؤون القانونيَّة واالقتصاديَّة، وغري ذلك(.  الشُّ

ة هي ليست فقط  عوة إىل الخدمة أو الرُّؤية للخدمة. والنُّقطة املهمَّ االختالف يف الدَّ   

ر فيها. فمفهوم  ر يف الخدمة أَم ال، بل: بأيَّة طريقة ُيَفكِّ خص اآلخر ُيَفكِّ ما إذا كان الشَّ

أحد األشخاص عن الخدمة قد يتمحور حول النَّاس؛ يف حني أنَّ مفهوم شخٍص آخر قد 

دين.  يتمحور حول بعض األنشطة أو حول مكان ُمعنيَّ أو مجموعة أشخاص ُمَحدَّ

كثرية  أمور  يف  ا  جدًّ عمليًّا  تأثريًا  تؤثِّر  ِقَياًم  يسوع  َعلَّمنا  فقد  الِقَيم.  يف  االختالف     

املؤمنون  يختلف  وقد  )القرض(.  ْين  والدَّ واالستثامر،  واإلنفاق،  وامُلتعة،  كالعمل، 

أزواج  هناك  املثال،  سبيل  فعىل  األمور.  لهذه  ومامرستهم  تفكريهم  يف  َبيًِّنا  اختالًفا 

كثريون يختلفون حول األمور املاليَّة. 

النَّفس

خصني حول  االختالف يف ما ُيِحبُّه املرء وما ال ُيِحبُّه. وقد تكون االختالفات بني الشَّ    

قس. عام، أو حول أمور أكرث أهميَّة كالعمل أو الطَّ أمور بسيطة كاأللوان أو الطَّ

االختالف يف الخلفيَّة التَّعليميَّة.    

أمامنا  الفرصة  ُتفسح  فر  والسَّ والخدمة،   ، اإلرسايلُّ فالعمل  الثَّقافة.  يف  االختالف     

للتعرُّف إىل ُأناٍس ِمن ثقافات أخرى. وهذا –بدوره- ُيفسح املجال أمام زواج شخصني 

ِمن ثقافتني مختلفتني. ومع أنَّ زواًجا كهذا ليس خاطًئا يف َحدِّ ذاته، فإنَّه قد ينطوي 

خصني أن  ب عىل أحد الشَّ عىل الكثري ِمن العقبات التي ينبغي تجاوزها إذا كان يتوجَّ

يرتك بلده، وشعبه، وعائلته، وأنواع األطعمة التي اعتاد عليها، وعاداته، وأن يتأقلم مع 

يحة ِمن األشخاص العاملني يف الحقل  ثقافة جديدة. لذلك، يجب طلب النَّصيحة الرصَّ

اإلرسايلِّ، وقادة الكنائس، واألزواج الذين ينتمون إىل ثقافتني مختلفتني )ِمن األفضل 
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ابُّ والفتاة نصيحة هؤالء األشخاص قبل البدء يف الخروج مًعا(.  أن يأخذ الشَّ

العادات والتَّقاليد هي أمور َتُخصُّ املامرسات  العادات والتَّقاليد. إنَّ  االختالف يف     

عات املجتمع أو العائلة. فام ُيَعدُّ أمرًا عاديًّا ومقبواًل لدى  االجتامعيَّة والسلوكيَّة، وتوقُّ

فئٍة معيَّنة قد ُيَعدُّ وقاحًة أو أمرًا ُمستهجًنا لدى فئٍة أخرى. فعىل سبيل املثال، قد 

يعتقد الشابُّ أنَّه ال عيب يف أن يأكل اللَّحم بيديه. ولكنَّ الفتاة التي نشأت يف بيئة 

مختلفة قد ترى أنَّ أكل اللَّحم باليدين هو أمٌر ُمَقزِّز.

االختالفات العاطفيَّة. لقد ذكرنا آنًفا أنَّ االختالفات العاطفيَّة قد تكون مفيدة. فعىل     

خصيَّة املرحة وامُلفعمة بالحيويَّة قد تجد التَّوازن ِمن خالل رشيك  سبيل املثال، فإنَّ الشَّ

قادٍم ِمن  ينبغي عىل شخٍص  أنَّه  يعني  العاطفيَّ ال  التَّواُفق  ورصني. ولكنَّ  حياة ُمساملٍ 

د الجنويبِّ. فهناك أعراٌف  د الشاميلِّ أن يجد رشيك حياٍة ِمن الُقطب املتجمِّ الُقطب املتجمِّ

يبيك  الذي  الرَُّجل  أنَّ  ُأناٌس  يرى  قد  املثال،  أيًضا. فعىل سبيل  العواطف  َتُخصُّ  وتقاليٌد 

هو شخص ضعيف. ولكنَّ ُأناًسا آخرين يرون يف ذلك ِصَفة ُمثرية لإلعجاب. وهناك أيًضا 

مشكالت ُمرتبطة بعدم االستقرار العاطفيِّ وباملشاعر األنانيَّة. فبعض األشخاص ينهارون 

مون، أو  ًبا يف املِزاج، أو يتجهَّ عاطفيًّا بسبب أيِّ ضغٍط بسيط. وهناك أشخاص يعانون َتَقلُّ

يكتئبون عندما ال تسري األمور كام يشاءون. وهناك أشخاص ميتعضون ويشعرون باملرارة 

ات. لذلك، يجب عدم االستخفاف بهذه االختالفات  ويسقطون يف َفخِّ اإلشفاق عىل الذَّ

العاطفيَّة. فقد ُتخفي هذه األناط السلوكيَّة العاطفيَّة وراءها مشكالٍت أعمق ال ميكن 

»موازنتها« بوجود أيِّ رشيك.

جميًعا  واجهنا  قد  أنَّنا  ُننكر  أن  ميكننا  ال  والعاطفيَّة.  النفسيَّة  والنُّدوب  الجروح     

نب أو الخوف. ولكن  مواقف جعلتنا نفقد شعورنا باألمان، أو نغضب، أو نشعر بالذَّ

هناك أشخاص َتَعرَّضوا إلساءاٍت و/أو اقرتفوا خطايا أَْحَدَثْت أرضارًا نفسيَّة وعاطفيَّة 

فاء يف املسيح، فإنَّ الجروح النفسيَّة والعاطفيَّة  جسيمة. ومع أنَّ هذه األرضار قابلة للشِّ

التي تبقى دون عالج قد تؤثِّر سلًبا عىل الحياة الزوجيَّة. 

االختالف يف القدرات الفكريَّة. فمع أنَّ البرش يتفاوتون يف القدرات الفكريَّة، فإنَّ     

كاء بني شخصني ميكن أن ُيفيض إىل إحباط كبري بعد الزَّواج. فهل  التَّباُين الكبري يف الذَّ

ة( لتعليم رشيك الحياة َطوال الحياة؟ وهل أنت  أنت مستعدٌّ )أو هل أنِت ُمستعدَّ
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أن  ميكنك  ال  أو  نظرك،  وجهة  له  ترشح  أن  ميكنك  ال  حياة  الختيار رشيك  مستعدٌّ 

ُتشاركه أفكارك واكتشافاتك ألنَّه ال ميتلك قدراتك الفكريَّة؟ وهل ميكنك التأقلم مع 

املشكالت التي قد يتسبَّب بها رشيك الحياة بسبب عدم استيعابه لألشياء، أو بسبب 

عدم قدرته عىل توصيل املعلومات بطريقة صحيحة ألبنائك أو لآلخرين؟ 

خص  باع. فكام أنَّ فرتة التَّعاُرف تساعدك يف معرفة الشَّ االختالف يف الشخصيَّة والطِّ    

اآلخر، فإنَّها َتجعلك- أنت أيًضا- مكشوًفا له. لذلك، يجب أن يكون التَّواُصل والتَّفاعل 

صادًقا، ولطيًفا، ومحرتًما. 

الجسد

ل أن يكون هناك تقارُب يف الُعمر ألنَّ الفجوة الُعمريَّة  اختالف الُعمر. فِمن املفضَّ    

تزيد احتامليَّة وجود اختالفات أخرى. 

كل ال ُيَعدُّ مشكلة جسيمة يف َحدِّ  اختالف الِعرْق. فاالختالف يف لون البرشة أو الشَّ    

ذاته. ولكن إن كان ذلك مقروًنا باختالفات ثقافيَّة أو باختالفات يف األعراف العاطفيَّة، 

أن  والفتاة  ابِّ  الشَّ عىل  يجب  ذلك،  عىل  عالوة  َمِليًّا.  األمور  هذه  يف  التَّفكري  يجب 

عا )أثناء تقييم عالقة التعارف بينهام( ردود فعل وآراء متفاوتة ِمن اآلخرين حول  يتوقَّ

موضوع الِعرْق، وقد تتمّيز هذه اآلراء بالحياديَّة واإلنصاف أو يشوبها التحامل. ويف 

الجوهر، فإنَّ أساس التَّواُفق هنا يعتمد عىل قدرة ُكلِّ َطرَف عىل قبول اآلخر كام هو 

ر فيه اآلخرون.  بالرَّغم ِمن ُكلِّ ما قد ُيَفكِّ

خصني،  اإلعاقات الجسديَّة. ومع أنَّ اإلعاقة الجسديَّة ال َتعني عدم التَّواُفق بني الشَّ    

رفني فهم اآلخر وقبوله كام هو. ويف الواقع، يجب عىل ُكلِّ  فإنَّها تتطلَّب ِمن ِكال الطَّ

ر يف الزَّواج أن َيعرف محدوديَّات رشيك الحياة املستقبيلِّ وحاجاته. ولكن  شخٍص ُيَفكِّ

يجب عىل بعض األشخاص أن يأخذوا بعني االعتبار أنَّ الزَّواج ِمن شخص ُمَعنيَّ قد 

ا وغري عاديٍّ برشيك الحياة. فإذا مل ُيدرك الشابُّ أو الفتاة هذه  يتطلَّب اهتامًما خاصًّ

ي إىل اإلحباط عىل مستويات مختلفة الحًقا.  النُّقطة وَيقبل بها، قد ُتؤدِّ

الزَّواج ِمن األقارب. فاملعايري الِكتابيَّة التي َتنع الزَّواج ِمن األقارب كانت َتستثني     

واألخوات(،  واإلخوان  الوالَدْين  تشمل  التي  املبارشة  )العائلة  بني  امُلَقرَّ العائلة  أفراد 

GPFTF interior.indd   88 6/20/2016   5:04:44 PM



89

عاُرف والِخطبة التَّ

البحوث  فإنَّ  كذلك،  بامُلصاهرة.  واألقارب  والخاالت،  ت  والَعامَّ واألخوال،  واألعامم 

ة أو أوالد الخال أو  د أنَّ زواج األقارب )وال سيَّام أوالد الَعمِّ أو الَعمَّ الطبِّيَّة الحديثة تؤكِّ

الخالة( ال يخلو ِمن خطر. فزيجات كهذه تزيد ِمن احتامليَّة إنجاب أطفال ُمَشوَّهني 

أو مختلِّني عقليًّا. 

يعة، مل َتُعد هناك مشكلة يف  املسافة بني العائلتني. بسبب تواُفر وسائط النَّقل السَّ    

زواج شخصني ِمن عائلتني تفصل بينهام كيلومرتات كثرية. لذلك، فإنَّ زواًجا كهذا ال 

را يف طريقة لَِحلِّ التَّعقيدات التي  ابِّ والفتاة أن ُيَفكِّ ُيَعدُّ خاطًئا، ولكنَّه يتطلَّب ِمن الشَّ

قد تنشأ يف فرتة التَّعاُرف أو عند الزَّواج. فعىل سبيل املثال، كيف سيتعامل الشابُّ أو 

ن الشابُّ أو الفتاة ِمن زيارة أهله بني  الفتاة مع مسألة الحنني إىل األهل؟ وهل سيتمكَّ

ابِّ  الحني واآلخر؟ ومع أنَّ هذه قد ال ُتَعدُّ مشكلة كبرية، فإنَّ الحكمة تقتيض ِمن الشَّ

والفتاة أخذها بعني االعتبار أثناء العمل عىل تحسني التَّوافق بينهام. 

يف ضوء ما َسَبق، إذا نظرنا إىل فرتة التَّعاُرف عىل أنَّها عمليَّة أخذ قرار، سُندرك أنَّ املنطق 

ابِّ والفتاة أن يستغالَّ لقاءاتهام لتعزيز التَّعاُرف بينهام. فكلَّام زادت معرفة  يقتيض ِمن الشَّ

صعيد  عىل  بل  فحسب،  الشخيصِّ  عيد  الصَّ عىل  )ال  باآلخر  أحدهام  امُلتواِعَدْين  خصني  الشَّ

الثَّقافة والعائلة أيًضا(، زادت قدرتهام عىل اتِّخاذ قرارات حكيمة يف ما َيُخصُّ مستقبلهام.

ران يف الزَّواج يجب أن يكون نقاًشا  وهذا ُكلُّه ال يعني أنَّ ُكلَّ موعٍد بني شابٍّ وفتاٍة ُيَفكِّ

ا حول املعتقدات، والِقَيم، والتَّوافق. فليس هناك ما مَينع ِمن أن يتمتَّع الشابُّ والفتاة  جادًّ

ليم.  السَّ للتَّعاُرف  ا  جدًّ ُمهمٌّ  ليم  السَّ التَّواُصل  أنَّ  هو  هنا  املقصود  ولكنَّ  ووقتهام.  برفقتهام 

كذلك، ينبغي التَّحذير ِمن أنَّ التَّعاُرف الذي َيقترص عىل النُّزهات والتَّسلية قد ُيفيض إىل ارتباٍط 

. عاطفيٍّ بني شخصني ال يعرف الواحد منهام الكثري عن اآلخر – بداًل ِمن التَّعارف الحقيقيِّ

وليك يحافظ الشابُّ والفتاة عىل سالمة التَّواُصل وفاعليَّته بينهام، ُينَصح بأن يدرسا الكتاب 

ابِّ والفتاة أن يختارا آياٍت أو موضوعات أو أسئلة  س مًعا يف أوقات ُمنتظمة. وميكن للشَّ املقدَّ

رَفنْي ُفرصة  كتابيَّة ملناقشتها مًعا يف اللِّقاء القادم. فِمن شأن ذلك أن ُيعطي كلَّ واحد من الطَّ

رف اآلخر معرفة أوثق وأعمق.  للتَّعبري عن نفسه وملعرفة الطَّ

رفي إنهاء العالقة، يجب عليه القيام بذلك بطريقة الئقة ومحرتمة. فهناك  ر أحد الطَّ إذا َقرَّ  .6
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العالقة مؤملًا.  إنهاء  بالزَّواج. وقد يكون  العالقة  َتَكلُّل  أسباب كثرية قد ُتفيض إىل عدم 

ولكنَّه قد يكون أَقلُّ إيالًما عندما َيِتمُّ ذلك بلياقة واحرتام.

اقتراحات عمليَّة

بُكلِّ  فورًا  ذلك  مناقشة  يجب  العالقة،  إنهاء  له  ينبغي  أنَّه  رفني  الطَّ ألحد  بوضوح  َتَبنيَّ  إذا 

ته. كذلك، فإنَّ َتَجنُّب  رصاحة وُلطف. فالتَّأجيل لن يفعل شيًئا سوى تأجيل األمل وزيادة ِحدَّ

الحديث يف املوضوع أو اللُّجوء إىل أساليب التَّواُصل غري املبارشة قد ُيفيض إىل سوء الفهم بني 

ث وجًها لوجه )وليس  رفني. لذلك، فإنَّ أفضل طريقة للقيام بذلك بأقل األرضار هو التحدُّ الطَّ

ِمن خالل رسالة عاديَّة أو إلكرتونيَّة(. ويف الوقت نفسه، يجب أن يكون الحديث لطيًفا وال 

ُلبس فيه. 

كهذا. كذلك،  املناسبة يف موقٍف  الكلامت  اختيار  األشخاص صعوبة يف  بعض  يجد  وقد 

حال،  أيِّ  وعىل  اآلخر.  خص  الشَّ مشاعر  سيؤذي  الحقيقيِّ  بب  السَّ ِذْكر  أنَّ  أحياًنا  َنُظنُّ  قد 

ابِّ أو الفتاة أن  ب عىل الشَّ َمِليًّا وَسَلًفا يف الكلامت التي سنقولها. وقد يتوجَّ يجب التَّفكري 

ابِّ املؤمن أو الفتاة املؤمنة أن ميتلكا اللَّياقة  يستعني بوالديه. وأيًّا كان املوقف، يجب عىل الشَّ

أو  السطحيَّة  فاألسباب  العالقة.  إلنهاء  املوِجبة  الحقيقيَّة  األسباب  لِذْكر  زمتني  الالَّ والحكمة 

التَّفكري يف أسباٍب قد تكون من ُصْنع خياله. ِمن جهة  خص اآلخر إىل  الغامضة ستدفع الشَّ

التَّواُصل  أنَّ  العالقة. ويف حني  ئق أن َيطلب املرء تفسريًا ألسباب فسخ  الالَّ أخرى، ليس ِمن 

قرار  قبول  لنا  ينبغي  األحيان،  بعض  ففي  دامئًا.  عليه  نحصل  ال  قد  فإنَّنا  مطلوب،  الواضح 

رف اآلخر بإنهاء العالقة دون معرفة األسباب.  الطَّ

َدَفَعتنا إىل  وافع التي  ُقلنا إنَّ أسباب إنهاء عالقتنا بشخٍص ما ترتبط بالدَّ وال ُنخطئ إن 

مواعدته يف األصل. وليك نكون َعمليِّني، لنبحث مًعا موقًفا ُمحتماًل وَنرى الفرق بني الكلامت 

غري املالمئة إلنهاء العالقة، والكلامت املالمئة التي َتتَِّسم بالوضوح واالحرتام.

ابَّ عنيد.  بب الحقيقيَّ إلنهاء العالقة هو أنَّ الشَّ لنفرتض أنَّ السَّ

كلامت واضحة، ولكنَّها غري لطيفة: »أنا ال أُِحبُّ عنادك. أعتقد أنَّه ينبغي لنا 

أن نفسخ عالقتنا«.
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كلامت ُمبهمة: »أشعر بأنَّ الله ال يريدنا أن نستمرَّ يف هذه العالقة«.

أشعر  ولكنِّي  فيك ويف شخصيَّتك.  رها  ُأَقدِّ كثرية  أمور  »هناك  ُمحرتمة:  كلامت 

بعدم الرَّاحة بسبب التوتُّرات التي تحدث بيننا، وال سيَّام عندما َنختلف يف وجهة 

د  ننا ِمن تأسيس بيٍت مُيَجِّ النَّظر. والحقيقة هي أنِّ أرى أنَّ ما يحدث بيننا لن مُيكِّ

الله. لذلك، أعتقد أنَّه ِمن األفضل لِكَلينا أن ُننهي هذه العالقة بسالم«.

ويف بعض العالقات، قد ال تكون األسباب املوِجبة إلنهاء العالقة واضحة تاًما. فقد يشعر 

رفني بشكوٍك ُمعيَّنة دون أيَّة خيوط واضحة ُتشري إىل رضورة فسخ العالقة. يف حاٍل  أحد الطَّ

َيتَّفق  قد  املثال،  العالقة. فعىل سبيل  أال وهو »تجميد«  بديل آخر  يكون هناك  كهذه، قد 

نقاط  يف  َمِليًّا  للتَّفكري  ُمهلة  نفَسْيهام  مينحا  ليك  أشهر  ثالثة  ة  ُمدَّ اللِّقاء  عدم  عىل  رفان  الطَّ

كوك الشخصيَّة.  االختالف، أو للبحث مبوضوعيَّة أكب يف بعض القرارات أو الشُّ

اًل، يجب االتِّفاق عىل  يف حال اللُّجوء إىل هذا الِخيار، يجب التقيُّد باإلرشادات التَّالية: أوَّ

ة شهر، أم شهرين، أم ستَّة أشهر؟ فعند  ة تجميد العالقة. فهل سيتم تجميد العالقة ُمدَّ ُمدَّ

را يف أهدافهام بوضوٍح أكب. ويجب اختيار  رفني أن ُيَفكِّ دة، ميكن للطَّ االتِّفاق عىل ُمهلة ُمَحدَّ

. فعىل سبيل املثال، قد يكون تجميد العالقة  الوقت يف ضوء طبيعة املشكلة التي تتطلَّب َحالًّ

ة شهٍر كافًيا ملعرفة املوقف الشخيصِّ ِمن بعض األمور العقائديَّة امُلختَلف عليها. ولكن يف  ُمدَّ

حال وجود مشكلة أخالقيَّة سابقة أو حاليَّة تحتاج إىل معالجة، لن تكون فرتة الستَّة أشهر 

رفان  ا ليك ال يفقد الطَّ طويلة البتَّة. ومع ذلك، يجب أالَّ تكون امُلهلة امُلتَّفق عليها طويلة جدًّ

إحساسهام بأهدافهام.

التَّعارف املحدود؟ عدم  الخروج مًعا؟  العالقة بوضوح. عدم  ثانًيا، يجب تحديد طبيعة 

لة إالَّ باالتِّفاق املتبادل؟ ففي حال عدم تحديد  تبادل الرَّسائل؟ عدم الخوض يف مناقشات ُمَطوَّ

ابُّ والفتاة نفَسْيهام يرصفان وقًتا مًعا دون أن  أثناء تجميدها، قد يجد الشَّ طبيعة العالقة 

يقصدا ذلك. 

ثالًثا، ال ينبغي استخدام مهلة تجميد العالقة كوسيلة لفسخ العالقة ببطء. فإذا كان أحد 

ُتَحتِّم عليه عدم االستمرار يف إعطاء األمل  النَّزاهة  رفني ُمقتنًعا برضورة إنهاء العالقة، فإنَّ  الطَّ

خص اآلخر ِمن خالل تأجيل وقت إنهاء العالقة. ويجب أالَّ يشمل اتِّفاق تجميد العالقة رشًطا  للشَّ
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يٍَّة كهذه، يجب اعتبار العالقة ُمنتهية.  رفني مواعدة أشخاٍص آخرين. ويف حال إعطاء ُحرِّ ُيبيح للطَّ

العالقة.  إلنهاء  امُلحتملة  يناريوهات  السِّ َنذكر جميع  أن  نستطيع  ال  أنَّنا  والحقيقة هي 

رها هي أن ُتعالج املوقف باحرتام، ووضوح، وُلطف. لذلك، فإنَّ النِّقاط التي ينبغي َتَذكُّ

الية؟ ما الُخطوة التَّ

هذه  يف  الجوهريَّة  والنُّقطة  قرار.  اتِّخاذ  عمليَّة  هو  التَّعاُرف  أنَّ  عىل  اآلن  حتَّى  زنا  َركَّ لقد 

ابُّ والفتاة ِمن خاللها عن  العمليَّة هي قرار الزَّواج. والِخطبة هي الُخطوة التي ُيْعرِب الشَّ

ابقة  فحات السَّ التزامهام وإرصارهام عىل امليِِضِّ يف العالقة نحو الزَّواج. وأرجو أن تكون الصَّ

قد َبيََّنْت أنَّ الِخطبة ليست قرارًا طائًشا، بل هي التزاٌم عقالنٌّ قائٌم عىل املشورة الحكيمة، 

الة القلبيَّة، واإلميان واملحبَّة امُلتبادلنَْي.  والصَّ

يان زوًجا  ابَّ والفتاة كانا ُيَسمَّ س، كانت الِخطبة ُمْلزَِمة َحتَّى إنَّ الشَّ يف أزمنة الكتاب املقدَّ

ى »إخالًء«- أي: »طالًقا« )إنجيل َمتَّى 1: 19(.  وزوجة. وقد كان َفْسخ الِخطبة ُيَسمَّ

؟ وهل  لذلك، كيف ينبغي لنا أن َننظر إىل الِخطبة يف وقتنا الرَّاهن؟ وهل الِخطبة أمٌر جادٌّ

س كانت  واب فسخ الِخطبة؟ ويقتيض التَّنويه إىل أنَّ الِخطبة يف أزمنة الكتاب املقدَّ ِمن الصَّ

رفني، ومن بينها: موافقة أهل الشابِّ وأهل الفتاة، واملهر، وعالمة  ُترافقها إجراءات لحامية الطَّ

ا  الُعذرة، وغريها. ومع ذلك، يبدو أنَّ نظرتنا الحاليَّة إىل الِخطبة ميكن أن تكون مشابهة جدًّ

س لو أنَّنا عقدنا الَعزم عىل أن يكون التَّعاُرف مرحلة اتِّخاذ  ملفهوم الِخطبة يف الكتاب املقدَّ

قرار وليس وقًتا يخوض فيها الشابُّ والفتاة عالقًة عاطفيَّة. عالوة عىل ذلك، حيث إنَّ العهد 

الجديد يوصينا بأن نكون صادقني وجديرين بالثِّقة دون َحْلٍف أو َقَسم، يجب عىل املؤمن 

املسيحيِّ أن يحفظ وعوده التي يقطعها. وقد يقول أحدهم إنَّ »فسخ الِخطبة يبقى أفضل 

َنتَّخذ  أن  هو  ذلك  ِمن  األفضل  أليس  ولكن  الحياة«.  مدى  يستمرُّ  قد  بدماٍر  التسبُّب  ِمن 

ليم لن  خطوات مناسبة ملَنع ِخطبة كهذه من أن تحدث من األصل؟ فالِخطبة مبفهومها السَّ

تكون ُممكنًة إالَّ يف ِظلِّ َتعاُرٍف سليم. بعبارة أخرى، فإنَّ املعايري امُلتدنِّية للتَّعاُرف ال ُبدَّ أن 

ُتفيض إىل نظرة ُمتدنِّية إىل الِخطبة. 

الِخطبة  إىل  ليمة  السَّ بالنَّظرة  ال  ة  امُلختصَّ اإلرشادات  بعض  سنذكر  التَّالية،  الفقرات  يف 

فحسب، بل وأيًضا بكيفيَّة البدء يف الِخطبة واالنتقال ِمنها إىل الزَّواج.
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س. وقد َذَكرنا  لقد َذَكرنا للتوِّ أنَّ الِخطبة كانت َحَدًثا ُمهامًّ وله َوزُْنُه يف أزمنة الكتاب املقدَّ

يَّة يف وقتنا الرَّاهن. وهناك العديد ِمن  أيًضا أنَّه ينبغي لنا أن َننظر إىل الِخطبة بذات الِجدِّ

ص هذه النِّقاط بعناية: حجارة األساس التي ُتبنى عليها هذه النَّظرة إىل الِخطبة. لذلك، لنتفحَّ

حياته  رشيكة  إىل  سينظر  س  املقدَّ الكتاب  وصايا  بحسب  َيحيا  الذي  الشابَّ  إنَّ  اًل،  أوَّ

املستقبليَّة كإنسانة خاضعة لوالديها. فهي ليست له –أيَّا كان ُحبُّه لها- إىل أن يتزوَّجها رسميًّا. 

واب أن نقول إنَّ الخطوة األوىل يف الِخطبة هي طلب موافقة والَِدي  ئق والصَّ لذلك، ِمن الالَّ

ابِّ أن يذهب إىل والد الفتاة ووالدتها وأن ُيخبهام أنَّه  الفتاة. وهذا يعني أنَّه ال يليق بالشَّ

سيخطب ابنتهام؛ بل يجب عليه أن يطلب موافقتهام، وأن يناقش معهام إمكانيَّة زواجه ِمن 

ابُّ قد نجح يف إنشاء عالقة مع والديِّ الفتاة أثناء فرتة التَّعاُرف، ستكون  ابنتهام. وإذا كان الشَّ

ا. هذه الخطوة طبيعيَّة جدًّ

د. فال ينبغي النَّظر إليها كام  ثانًيا، إنَّه ألمٌر كتايبٌّ أيًضا أن ننظر إىل الِخطبة كالتزام وَتَعهُّ

لو كانت املرحلة األخرية للتَّمييز واتِّخاذ قرار. ففي األصل، يجب أن تكون فرتة االختبار قبل 

رفني ثقة اآلخر يف فرتة الِخطبة، أو يف حال افتضاح أمره أثناء  الِخطبة.8 ويف حال خيانة أحد الطَّ

ة، أو الخداع بشأن الخالص(، قد يكون ِمن الرضوريِّ َفْسخ  فرتة الِخطبة )كالخيانة أو عدم الِعفَّ

االلتزام )2كورنثوس 6: 14(. 

أو  مًعا  ث  التحدُّ أو  مًعا  بالخروج  والفتاة  ابِّ  للشَّ ُيسمح  ال  حيث  الثَّقافات،  بعض  يف 

ء. فام دام التَّعاُرف مل يحدث بني  التَّواُصل مًعا قبل الِخطبة، قد يبدو األمر مختلًفا بعض الشَّ

ابِّ والفتاة قبل الِخطبة، قد يكتشف أحدهام أو كالهام أثناء فرتة الِخطبة عدم وجود  الشَّ

، وإذا كان ُكلٌّ منهام  رفان ُيِحبَّان الربَّ انسجاٍم بينهام. ولكن حتَّى يف مواقف كهذه، إذا كان الطَّ

د باالهتامم مبصلحة اآلخر، ستكون حاالت فسخ الِخطبة نادرة. قد َتَعهَّ

ٍد بالزَّواج، فهذا يعني أنَّهام سينظران  ابُّ والفتاة ينظران إىل الِخطبة َكَتَعهُّ ثالًثا، إذا كان الشَّ

إىل الفرتة الفاصلة بني الِخطبة والزَّواج باعتبارها فرتة لالستعداد لحفل الزَّواج ولبدء الحياة 

زم  الالَّ الوقت  الفرتة أطول ِمن  أالَّ تكون هذه  للتعارف(. لذلك، يجب  الزوجيَّة مًعا )وليس 

مبفهومها  للِخطبة  رفني  الطَّ فهم  عدم  عىل  دليل  هي  ويلة  الطَّ فالِخطبة  للزَّواج.  لالستعداد 

الِخطبة  فإنَّ  إرادتهام(. كذلك،  ناجاًم عن ظروف خارجة عن  التَّأخري  كان  إذا  )إالَّ  حيح  الصَّ

رفني.  ويلة تضع ضغوًطا كثرية عىل الطَّ الطَّ
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ابُّ والفتاة امتيازات الزَّواج. لذلك، يقول »إيرفنهريشبريغر«:  د بالزَّواج ال مَينح الشَّ رابًعا، التعهُّ

باط الذي َيجمع بني الشابِّ والفتاة يف فرتة الِخطبة، فإنَّ جسد ُكلٍّ  ة الرِّ »ِبَغضِّ النَّظر عن قوَّ

منهام ما زال ملكيَّة فرديَّة ليست ِمن َحقِّ اآلخر«.9 ويف ضوء اآلية 1كورنثوس 6: 20، فإنَّ 

املبدأ هو  لهذا  تجاوٍز  أيَّ  فإنَّ  لذلك،  لله.  ملك  بل هي  لنا فحسب،  ملًكا  ليست  أجسادنا 

َخِطيَّة )انظر ِسياق هذه اآلية(. وهذا يعني أنَّ املبادئ التي ذكرناها آنًفا يف ما َيُخصُّ امُلالمسة 

اهرة يف فرتة  ليمة الطَّ الجسديَّة يف فرتة التَّعاُرف َتنطبق أيًضا عىل فرتة الِخطبة. فالعالقة السَّ

ا  أمَّ الزَّواج.  بعد  لآلخر  أحدهام  وفاءهام  م  وُتَدعِّ والفتاة،  الشابِّ  عند  الفرح  ز  ُتَعزِّ الِخطبة 

العالقة الجسديَّة يف فرتة الِخطبة فتبقى َمْصدر إزعاٍج للشابَّ والفتاة بعد الزَّواج.

يف ضوء هذه النَّظرة إىل الِخطبة، كيف ينبغي للمرء أن يترصَّف يف هذه الفرتة؟ إذا افرتضنا 

أنَّ التَّعاُرف َتمَّ بصورة سليمة بني الشابِّ والفتاة، إليك االقرتاحات التَّالية:

َصلِّ طالًبا الحكمة واإلرشاد من الله.1. 

ميكنك 2.  رمبا  نصيحتهام،  طلب  عليك  ر  َتَعذَّ وإن  والديك.  مع  للزَّواج  استعدادك  ناقش 

إرشاف  تحت  املصرييَّة  القرارات  اتِّخاذ  دامئًا  الحكمة  فِمن  الكنيسة.  راعي  استشارة 

ومشورة األشخاص األتقياء الذين وضعهم الله يف حياتك. 

َيُخصُّ 3.  ما  اآلخر، واطلب موافقتهام، وبركتهام، ونصيحتهام يف  رف  الطَّ والديِّ  إىل  َتَقرَّب 

زواجكام. ولكن ال تفعل ذلك ِمن خالل رسالة أو ِمن خالل الهاتف إالَّ إذا كانت زيارتك 

لهام مستحيلة.

بعد أخذ موافقة والديِّ الفتاة، اطلب يدها. ويف هذا الوقت، رمبا تكون الفتاة جاهزة 4. 

للردِّ بعد أن َصلَّت يف األمر وطلبت نصيحة والديها. ويف حاٍل كهذه، سيكون األمر رائًعا. 

، ال تضغط عليها، بل امنحها الوقت الذي تحتاجه. ولكن حتَّى لو مل تكن جاهزة للردِّ

قبل طلب 5.  موافقتك  إعطاء  تتسَّعي يف  ال  الزَّواج،  الشابُّ  عليك  وَعرََض  فتاًة  ُكنِت  إذا 

ث إىل والديك يف األمر، اسأليه عن استعداده  ابُّ قد َتَحدَّ موافقة والديك. وإذا مل يُكن الشَّ

للقيام بذلك.

الة، واطلبا مًعا ِمن الله أن يرشدكام يف خططكام اآلِنيَّة ويف حياتكام 6.  دكام بالصَّ اختام َتَعهُّ

الزوجيَّة املستقبليَّة. وعند إعالن األمر للوالدين، اطلبا منهام أن ُيَصلِّيا ألجلكام أيًضا.
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د 7.  تكام وطهارتكام َطوال فرتة الِخطبة. فِمن شأن هذا التعهُّ دا شفويًّا بالحفاظ عىل ِعفَّ َتَعهَّ

ق احرتام ُكلٍّ منكام لآلخر. هوة، وأن ُيَعمِّ أن يحميكام ِمن مخاطر الشَّ

زم لالستعداد لحفل الزِّفاف. وكام ذكرنا آنًفا، يجب 8.  ناقشا بينكام وبني والديكام الوقت الالَّ

ا. لذلك، كونا َحكيَمنْي يف تحديد الفرتة  ا أو قصرية جدًّ أالَّ تكون فرتة الِخطبة طويلة جدًّ

زمة لالنتقال ِمن الِخطبة إىل الزَّواج. فقرار الزَّواج َيفتح األبواب عىل ِمرصاعيها أمام  الالَّ

يح بينكام هو  قرارات أخرى ينبغي للشابِّ والفتاة أن َيتَّخذاها. لذلك، فإنَّ التَّواُصل الرصَّ

ة. حاجة مستمرَّة وُمِلحَّ

لكام 9.  املشورة  لتقديم  استعداده  عن  واسأاله  الكنيسة،  راعي  مع  الزَّواج  خطط  ناقشا 

قبل زواجكام. كذلك، ناقشا خطط زواجكام مع املسؤولني يف الكنيسة، واحجزا موعًدا، 

ة بإجراءات زواجكام. زمة امُلختصَّ واحصال عىل ُكلِّ املعلومات الالَّ

الُخالصة

ِمن أجل تلخيص هذا الفصل، لرُناجع مًعا أهمَّ املفاهيم األساسيَّة: إنَّ فرتة امُلواعدة والتَّعاُرف 

لني للزَّواج.  هي فرتة تحضرييَّة للزَّواج. لذلك، يجب أن َيقترص التَّعاُرف عىل األشخاص املؤهَّ

، ُثمَّ عىل  ز- يف املقام األوَّل- عىل التَّوافق الرُّوِحيِّ كذلك، فإنَّ امُلواعدة هي عمليَّة َتعاُرف ُتَركِّ

. وألنَّ عمليَّة اتِّخاذ القرار يف فرتة امُلواعدة والتَّعاُرف بالغة األهميَّة، ال ينبغي  خيصِّ التَّوافق الشَّ

ال جميع  الشابِّ والفتاة أن يؤجِّ امُلنجرفة. وهذا يقتيض ِمن  بالتأثُّر بعواطفنا  لها  أن َنسمح 

ابِّ  الشَّ الزَّواج. ِمن جهة أخرى، يجب عىل  بعد  ما  املحبَّة إىل  الجسديِّ عن  التَّعبري  أشكال 

نا ِمن اتِّخاذ قرارات سليمة يف فرتة  والفتاة أن َيطلبا نصيحة األبَوْين والقادة الروحيِّني ليك يتمكَّ

للزَّواج، يجب  بأنَّه- والفتاة- صارا جاهزين  ابُّ تاًما  الشَّ َيقتنع  امُلواعدة والتَّعاُرف. وعندما 

د ال  عليه أن يطلب موافقة والديها، ُثمَّ أن َيطلب يد الفتاة. ويجب النَّظر إىل الِخطبة كَتَعهُّ

ينبغي َفْسُخه )إالَّ يف حالة الخداع أو عدم األمانة(. كذلك، يجب عدم إطالة فرتة الِخطبة أكرث 

زم للتَّخطيط لحفل الزِّفاف.  ِمن الوقت الالَّ

غوط عىل الزَّواج والبيوت تزداد وتزداد. وإذا كان هناك وقٌت ما  والحقيقة هي أنَّ الضُّ

نحتاج فيه إىل وضع أساٍس قويٍّ لبيوتنا، فإنَّ الوقت املناسب لوضع هذا األساس هو اآلن. فقد 

أعطانا الله مبادئ ُتتيح لنا وضع أساٍس متنٍي لبيوتنا. وال َشكَّ أنَّ البيوت امُلتزعزعة )حتَّى يف 
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األوساط املسيحيَّة( هي داللة واضحة عىل َميل اإلنسان إىل اتِّباع ُطُرقه وأساليبه الشخصيَّة. 

: »إِْن لَْم َيْبِ  ولكن إذا ُكنَّا ُمقتنعني بكلامت املزمور 127: 1، ينبغي لنا أن َنتَّبع ُطُرق الربِّ

الرَّبُّ الَبْيَت، َفَباِطاًل َيْتَعُب الَبنَّاُؤوَن«.

ر مًعا ِلُنَفكِّ

املرء روحيًّا؟ ما بعض 1.  َينضج  للُمواعدة والتَّعاُرف قبل أن  ما بعض املشكالت املحتملة 

املفاهيم املغلوطة التي قد تؤثِّر عكسيًّا عىل نظرة املؤمنني الُجُدد للُمواعدة أو الزَّواج؟

ما الذي ينبغي للشابِّ والفتاة أن يفعاله يف حال عدم تقديم األبَوْين للنَّصيحة أو املشورة 2. 

زمة، أو يف حال حصولهام عىل الردِّ التَّايل من األبَوْين: »أنت يف ِسنٍّ تسمح لك باتِّخاذ  الالَّ

القرارات بنفسك«؟

ع الله ِمن أيِّ شابٍّ أن يواعد فتاًة ال َيشعر ُتجاهها بأيِّ انجذاب )أو العكس(؟ 3.  هل يتوقَّ

)ِمن خالل طلب مشورة  ح مفهومه  ُيَصحِّ أن  خص  الشَّ لهذا  ذلك، كيف ميكن  يف ضوء 

َيُخصُّ  ما  يف  الفصل  هذا  يف  عنها  ثنا  تحدَّ التي  واألمور  الله،  مشورة  وطلب  الوالدين، 

ابِّ والفتاة(. التَّواُفق بني الشَّ

الشخصيَّة 4.  يتواعدان أن يكونا صاِدَقنْي يف مناقشة االختالفات  كيف ميكن لشابٍّ وفتاة 

دون أن يجرح أحدهام مشاعر اآلخر؟ كيف ينبغي لُكلٍّ منهام معالجة الجوانب امُلحرجة 

أو امُلزعجة يف حديث اآلخر، أو عاداته، أو سلوكيَّاته؟

يف 5.  البقاء  منهام  يريدان  األبوان  كان  إذا  أبَوْيهام  ُيْكرِما  أن  والفتاة  للشابِّ  ميكن  كيف 

ة؟ كنيسة َيرى الشابُّ والفتاة أنَّها كنيسة ُمرَْتدَّ

َتنَدِمل بعد بسبب 6.  اب الذي ُتواعده يعان جروًحا عاطفيَّة مل  إذا أدركت الفتاة أنَّ الشَّ

والديه، ولكنَّه ُيبدي ُنضًجا روحيًّا يف الجوانب األخرى، كيف ينبغي لها التَّفكري يف األمر؟ 

)قد َتظهر الجروح العاطفيَّة التي مل َتندمل بعد ِمن خالل إلقاء اللَّوم عىل اآلخرين، وعدم 

إظهار الُغفران واملحبَّة لهم(.

رفني يف َتَلُّك اآلخر يف فرتة امُلواعدة أو التَّعاُرف؟ 7.  ديدة لدى أحد الطَّ ما عواقب الرَّغبة الشَّ

وما عواقب اإلفراط يف عدم الرَّسميَّة؟ 
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رة ِمن العالقة(؟8.  رفني امُلَسبَّق عىل رشوط امُلواعدة )أي يف مرحلة ُمَبكِّ ما فوائد اتِّفاق الطَّ

ابِّ 9.  ما املخاطر الكامنة وراء امُلغازلة بني الشابِّ والفتاة؟ إذا باَدرَت الفتاة إىل ُمغازلة الشَّ

بإفراط أثناء فرتة امُلواعدة، كيف ستكون حالها يف البيت )بعد الزواج(؟

ِلَنعمل مًعا

هات، رؤيتكم ألبنائكم عند اختيار رشيك حياتهم. رَتِّبوا ملناقشة هذا 1.  ناقشوا، كآباء وأمَّ

عونه منهم. وإذا كان األبناء يف ِسنِّ امُلواعدة، أظهروا  املوضوع معهم ليك َيعلموا ما تتوقَّ

انفتاًحا يف َتَقبُّل أفكارهم وآرائهم- وال ِسيَّام إذا كانت تلك األفكار واآلراء تتطلَّب ِمنكم 

عونه منكم. عاتكم. اسألوهم عن ما يتوقَّ تغيري توقُّ

إذا كنت قد ابتدأت يف مواعدة إحدى الفتيات )أو العكس(، َقيِّم إجراءات التَّعاُرف التي 2. 

استخدمتها. ما مدى موضوعيَّتك؟ ما مدى معرفتك مُبعتقداتها )ُمعتقداته(؟ وشخصيَّتها 

)شخصيَّته(؟ وعائلتها )عائلته(؟ ما مدى وضوحك ونجاحك يف عرض ُمعتقداتك؟ كيف 

( لعائلتك؟ اكتب الئحة باألمور التي تتطلَّب مزيًدا ِمن اإليضاح.  ابِّ كان َتَقبُّل الفتاة )الشَّ

ناقش مع أبَوْيك أو راعي كنيستك الوسائل التي ميكنك ِمن خاللها تحسني تواُصلك مع 

رف اآلخر يف فرتة التَّعاُرف. الطَّ

فات التي ترغب يف تواُفرها يف رشيك الحياة. ُثمَّ َقيِّم نفسك يف ضوء هذه 3.  اكتب الئحة بالصِّ

ئحة. هل هناك جوانب ضعف لديك؟ ما الذي ميكنك القيام به لتحسني هذه الجوانب؟ الالَّ

إذا مل تُكن قد ابتدأت امُلواعدة بعد، ما األجزاء التي أثارت اهتاممك يف هذا الفصل أكرث 4. 

ِمن غريها؟ هل َتتَّفق يف الرَّأي مع هذه األفكار؟ هل تشعر بأنَّ بعض النِّقاط تحتاج إىل 

ر يف إجاباتهام. مزيٍد ِمن اإليضاح؟ ناقش هذه النِّقاط مع والَدْيك، وَفكِّ
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الُعزوَبة

مة الُمقدِّ

ِمن  أكرث  والزَّواج  والِخطبة  امُلواعدة  عن  ث  التحدُّ إىل  مييلون  والفتيات  بَّان  الشُّ أنَّ  َشكَّ  ال 

يتزوَّجون  الذين  األشخاص  عدد  أنَّ  هو  ذلك  يف  بب  السَّ كان  ا  وُرمبَّ الُعزوبة.  عن  الحديث 

بَّان والفتيات  يفوق بكثري عدد األشخاص الذين يختارون حياة الُعزوبة. كذلك، فإنَّ أغلبيَّة الشُّ

روا  يرغبون يف الزَّواج. ولكنَّ أشخاًصا كثريين يجدون أنفسهم، ويا لألسف، يف مواقف مل ُيَفكِّ

رهم أحٌد منها.  فيها َمِليًّا، ويف مواقف مل ُيَحذِّ

ومع أنَّ هذا الفصل َيُخصُّ الُعزَّاب )األشخاص الذين مل يتزوَّجوا(، فإنَّه ال َيقترص عليهم. 

لنا، وأصدقاء  أفراد يف عائالتنا، وأعضاء يف كنائسنا، وجريان  الوقت نفسه،  فالُعزَّاب ُهم، يف 

يات التي تواجههم، وأن َنعرف االنتصارات التي  لنا. لذلك، يجب علينا جميًعا أن َنفهم التحدِّ

اًل، يجب أن َيِجد الُعزَّاب َمن يفهمهم ألنَّ ُكلَّ شخص يف  قونها وذلك لألسباب التَّالية: أوَّ ُيَحقِّ

ة إىل  عائلة الله مثني. وإذا أردنا أن تكون عالقاتنا باملؤمنني اآلخرين سليمة، فإنَّنا يف حاجة ماسَّ

أن يفهم بعُضنا بعًضا. ثانًيا، عندما َنتعلَّم عن الُعزَّاب، سندرك يف أحيان كثرية أنَّ املشكالت 

ثالًثا،  واالهتامم.  االكرتاث  بهم عدميو  املحيطني  األشخاص  أنَّ  بسبب  تتفاقم  تواجههم  التي 

ر َمِليًّا يف الُعزوبة ألنَّ هناك مواهب وموارد كثرية مدفونة أو غري  يجب علينا جميًعا أن ُنَفكِّ

مكتشفة لدى الُعزَّاب ميكن استخدامها ألجل ملكوت الله.

لماذا أنا أعزب أو عزباء؟

بدافع  ُتطرح  عندما  ِسيَّام  وال  دامئًا-  مفيدة  ليست  »ملاذا؟«  بالكلمة  تبدأ  التي  األسئلة  إنَّ 

الغضب أو اإلحباط. ومع ذلك، ميكننا أن نطرح األسئلة التي تبدأ بالكلمة »ملاذا« برصاحة 

GPFTF interior.indd   99 6/20/2016   5:04:45 PM



100

ة اهلل للَعاِئَلة  ُخطَّ

ة. وكام هي الحال يف أيِّ أمٍر آخر، ميكننا- عادًة- أن نكون أكرث نفًعا وفائدًة عندما َنفهم  تامَّ

أنفسنا. وهذا هو ما يدفعنا إىل بحث هذا املوضوع هنا.

وِمن الَجيِلِّ أنَّ َفْهم سبب قيام النَّاس مبا يقومون به ال َيِقلُّ صعوبًة عن فهم النَّاس أنفسهم. 

بب الحقيقيِّ لُعزوبة أشخاٍص ُمَعيَّنني بسبب كرثة  ولكنَّ مؤمنني كثريين ُيخطئون يف تحديد السَّ

واب  األسباب املتداخلة والخارجة عن إرادة الشخص يف هذا املوضوع. ومع ذلك، ال ُنجانب الصَّ

ؤال  للسُّ الجواب  ألنَّهم وجدوا  العزوبة  بأنفسهم حياة  يختارون  األشخاص  بعض  إنَّ  ُقلنا  إن 

»ملاذا؟«. ويف الوقت نفسه، فإنَّ كثريين يعيشون حياة الُعزوبة ال ألنَّهم اختاروا ذلك، بل ألنَّ 

بب الرَّئييّس يف الَحرْية القامئة.  هذا هو الواقع الذي ُفرَِض عليهم. وهذا هو السَّ

إنَّ الله- يف َنَظر املؤمنني املسيحيِّني- هو الربُّ والسيِّد. لذلك، عندما ُيبدون استعدادهم 

للزَّواج ُثمَّ يجدون أنفسهم ُعزَّاًبا، فإنَّهم يجدون أنفسهم أمام سؤاٍل مرشوع أال وهو: »هل 

هذه هي مشيئة الله لحيايت؟« وقد َتْخُطر ببالهم أسئلة »منطقيِّة« الحقة لهذا السؤال األوَّل 

؟« و »هل أنا خارج مشيئة الله؟« و  ِمثل: »ملاذا« و »هل أنا َسيِّئ )أو َسيِّئة( إىل هذا الَحدِّ

»هل األمر وما فيه هو أنِّ مل ُأَوفَّق يف العثور عىل رشيك حياة مناسب؟« وعند هذه النُّقطة، 

هل عىل املرء أن يفقد نظرته املوضوعيَّة لألشياء. فاملشاعر الشخصيَّة قد َتجعل األمور  ِمن السَّ

»إنَّ  الَعزباء«(:  )»املرأة   ”Woman Alone“ كتابها  يف  موماو«  »إيفيلني  قالت  وكام  َضبابيَّة. 
األسباب الحقيقيَّة َتختلف يف أغلب األحيان عن األسباب التي َيشعر بها املرء«. 01

وإذا َحلَّلنا األسئلة املذكورة آنًفا، سنجد أنَّها تندرج تحت ثالث فئات ِمن األسباب املحتملة 

روف. واآلن، لُنْلِق نظرة فاحصة عىل  فات الشخصيَّة، ومشيئة الله، والظُّ للعزوبة، وهي: الصِّ

ُكلِّ فئة ِمن هذه الفئات الثَّالث.

فات الشخصيَّة الصِّ

ترتبط الرِّفقة، يف قلوبنا وأذهاننا، ارتباًطا وثيًقا مبحبَّة اآلخرين وقبولهم لنا شخصيًّا. ولكن يف 

الواقع، فإنَّ الرِّفقة قد ُتفيض أيًضا إىل الُبغض والرَّفض. وألنَّنا نرغب- يف أعامقنا- يف أن نكون 

مقبولني، فإنَّنا ُنقنع أنفسنا بأنَّ األمر ينبغي أن يكون كذلك دامئًا يف الحياة الزوجيَّة. وعندما 

هل أن نفرتض أنَّنا مل نتزوَّج بسبب رفض اآلخرين لنا.  ُندرك أنَّ قطار الزَّواج قد فاَتنا، ِمن السَّ

رًا إذا مل ُتعالَج.  وأَقلُّ ما ميكن أن ُيقال بهذا الخصوص هو أنَّ مشاعر الرَّفض قد ترتك تأثريًا ُمَدمِّ
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ر العالقات. وقد َتستنزِف املرء روحيًّا. وقد تؤثِّر عميًقا يف نفسيَّته فترتكه ُحطاًما.  فهي قد ُتَدمِّ

عور بالرَّفض أشكااًل عديدة عند األشخاص الذين َيقضون حياتهم دون زواج.  وقد يأخذ الشُّ

اخل فَيشُعر املرء بسببه  فقد ينشأ غضب ِمن الجنس اآلخر َكُكّل. وقد ينعكس الغضب إىل الدَّ

ي إىل االكتئاب. ِمن جهة أخرى، قد َيسعى املرء، دون أن  بأنَّه فاشل. وهذا- بدورِه- قد يؤدِّ

خص الذي  يطرة عىل اآلخرين. وقد يحاول- تحديًدا- أن َيختب محبَّتهم. فالشَّ يدري، إىل السَّ

ي  َيشعر بالرَّفض يحاول أحياًنا أن ُيبِهن لنفسه واآلخرين عىل أنَّه مرفوض. كذلك، قد يؤدِّ

عور بالرَّفض إىل دفع األعزب )أو العزباء( إىل إثبات كفاءته. لذلك، قد يندفع األعزب )أو  الشُّ

راسة، أو يف وسائل  العزباء(11 بكل جوارحه إىل االنغامس يف عمله، أو يف هوايته، أو يف الدِّ

ات يك يقول لجميع امُلحيطني به: »أنا قادر عىل العيش مبفردي. شكرًا جزياًل«.  فيه عن الذَّ الرتَّ

م  عور بالرَّفض قد يكون ُمَجرَّد شعوٍر وليس حقيقيًّا، فإنَّ ردود الفعل امُلَتَقدِّ ومع أنَّ الشُّ

عن  حتَّى  خص  الشَّ َعزل  إىل  ُتفيض  قد  إنَّها  بل  الحالتني،  كلتا  يف  النفع  عدمية  هي  ِذكرُها 

أصدقائه الحقيقيِّني.

ًة، ليست حقيقيَّة عادًة،  وبعد أن َذَكرنا أنَّ مشاعر الرَّفض، وال ِسيَّام ُتجاه الجنس اآلخر عامَّ

باع تؤثِّر- إىل َحدٍّ ما- يف ُعزوبة املرء أو زواجه. فهي عنارص  ال ُبدَّ ِمن اإلقرار بأنَّ الشخصيَّة والطِّ

ة يف التَّعاُمل مع رشيك الحياة ومع النَّاس جميًعا. لذلك، يجب عىل املؤمنني )ِمن الجنسني(  مهمَّ

للعثور عىل  املعيار  َيستخدم هذا  املرء  كان  وإذا  النَّاضجة.  امُلتَّزنة  الشخصيَّة  إىل  ينجذبوا  أن 

رشيك حياة مالئم، يجب عليه أن َيستخدم املعيار نفسه لتجنُّب رشيك حياة غري مالئم. 

اإلنسان واملوافقة  القادر عىل فحص  التَّعبري(  )إن جاز  الوحيد  خص  الشَّ فإنَّ  ومع ذلك، 

ا عدم املوافقة عليه، هو ليس رشيك الحياة امُلرتَقب، بل الله. لذلك، يجب عىل  عليه، أو ُرمبَّ

األشخاص الذين َيشعرون بالرَّفض يف فرتة الُعزوبة أن يتعلَّموا ُمصارحة الله مبشاعرهم. ويف 

ياق، ميكننا تطبيق الكلامت التي قالها بوُلس لتلميذه تيموثاوس: »اْجَتِهْد أَْن ُتِقيَم  هذا السِّ

َنْفَسَك للِه ُمَزُك...« )2تيموثاوس 2: 15(. فينبغي لنا أن ُندرك أنَّ النَّاس ليسوا قادرين دامئًا 

عىل تقييم اآلخرين تقيياًم سلياًم. فهناك أشخاص متوافقون تاًما وَيصلحون كزوَجنْي، ولكنَّهم 

االنسجام  إىل  يفتقرون  ولكنَّهم  وَتَزوَّجوا،  القرار  اتَّخذوا  أشخاص  وهناك  الَبتَّة.  يتزوَّجون  ال 

كزوَجنْي. واملقصود هنا، ببساطة، هو أنَّ حياة الُعزوبة التي تحظى بَقبول الله هي أكرث امتالًء 

ِمن أيِّ حياٍة زوجيَّة ال تحظى بَقبوله. 
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ا!  يف ضوء ما َسَبق، هل ميكن أن يكون يِفَّ أو يف شخصيَّتي »َعْيٌب ما« إن مل أتزوَّج؟ رمبَّ

ر أنَّ األشخاص الذين يتزوَّجون ليسوا بال عيوب. ولكن كام سرنى  ولكن يجب علينا أن نتذكَّ

بب الرَّئييسَّ يف الُعزوبة يعود  الحًقا، هناك عنارص عديدة قد تجعلنا ُنخطئ يف افرتاض أنَّ السَّ

إىل عيوٍب يف شخصيَّاتنا أو شخصيَّات اآلخرين )الَّذين مل يتزوَّجوا(.

ِمن جانب آخر، ينبغي لنا أن ُنَقيِّم أنفسنا يف أوقاٍت َدوريَّة- ال ِمن جهة أهليَّتنا للزَّواج، بل 

تنا النفسيَّة واالجتامعيَّة والروحيَّة. لذلك، اسأل نفسك: هل أواظب عىل تطوير  ِمن جهة ِصحَّ

، واالهتامم، وَمدِّ يد الَعون؟ هل  قدرايت الذهنيَّة ومهارايت؟ هل َتتَِّسم عالقايت باآلخرين بالُحُنوِّ

لقول  ووفًقا  لحيايت؟  قه ومقاصده  ُطُر  فهم  وزيادة  املتنامي،  بالُعمق  بالربِّ  َتتَِّسم عالقتي 

عف لديك، واعقد الَعزم عىل معالجتها ُمعالجة  السيِّدة »موماو Mumaw«: »الِحظ جوانب الضُّ
َبنَّاءة«.12

وهناك ِصَفة ميكن أن تكون سبًبا يف استمرار حياة العزوبة لدى ُأناٍس أال وهي شعور املرء 

عات ُتخالف الواقع.  د وتوقُّ ؛ وهي ِصَفة َتظهر يف شكل َترَدُّ عيد الشخيصِّ بعدم األمان عىل الصَّ

والحقيقة هي أنَّ األشخاص الذين يشعرون بعدم األمان يبقون ُعزَّاًبا- ال ألنَّهم ال يرغبون يف 

الزَّواج، وال بسبب انعدام الُفرَص، بل ألنَّهم يخشون اتِّخاذ قرار خاطئ. لذلك، فإنَّهم يجدون 

الفئة  إىل هذه  ينتمون  الذين  األشخاص  فإنَّ  األسهل. كذلك،  الَحلُّ  قرار هو  اتِّخاذ  أنَّ عدم 

أنفسهم.  ِمن  عونه  يتوقَّ ِمامَّ  أكرث  امُلرتقب  الحياة  رشيك  ِمن  األحيان-  أغلب  يف  َيتوقَّعون- 

لذلك، فإنَّهم يجدون صعوبة بالغة يف العثور عىل شخٍص تنطبق عليه رشوطهم ومعايريهم. 

والحقيقة هي أنَّه ينبغي لألشخاص الذين َيبقون ُعزَّاًبا ألسباٍب كهذه أن ُيَحلِّلوا شخصيَّاتهم 

يف ضوء حقيقة قبول املسيح لهم. فإن أدركنا حقيقة قبول املسيح لنا بالرَّغم ِمن ضعفاتنا، 

ن ِمن قبول رشيك الحياة غري الكامل.  سنتمكَّ

مشيئة اهلل

إنَّ العامل الثَّان الذي ُيْنَظر إليه كسبب يف العزوبة هو مشيئة الله. والحقيقة هي أنَّ دور 

الله يف حياتنا هو موضوٌع طويل وشائك َتْصُعب معالجته يف هذا الكتاب. ومع ذلك، يجب 

ث عنه بإيجاز إن أردنا أن َنفهم الحياة فهاًم صحيًحا.  علينا أن نتحدَّ

س ُيعلن الَحقَّ لنا. ولكنَّه قد ال ُيَفسِّ الَحقَّ امُلعَلن. فعىل سبيل املثال،  إنَّ الكتاب املقدَّ
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لطان عىل الكون  يادة والسُّ س- أنَّ الله هو صاحب السِّ نحن َنعلم- ِمن خالل الكتاب املقدَّ

س  اَمِء. ُكلَّ َما َشاَء َصَنَع« )املزمور 115: 3(. كذلك، فإنَّ الكتاب املقدَّ ُكلِّه: »إِنَّ إِلَهَنا يِف السَّ

تكون  أن  ينبغي  التي  الحال  ليست عىل  األشياء  وأنَّ  العامل،  الخطيَّة موجودة يف  أنَّ  ُيخبنا 

، وضيقات، ومرض،  عليها. فهناك أمل، ورصاع، وسوء فهم، وخيانة، وُظلم، وُجور، وتجربة، ورَشٌّ

اَمِء أرَْشََف عىل َبِني الَبرَشِ لَِيْنُظَر: َهْل ِمْن َفاِهٍم َطالِِب اللِه؟...لَْيَس َمْن  وموت. »اللُه ِمَن السَّ

ِيَن، إِْذ رَأَْيُت َسالََمَة  َيْعَمُل َصالًَحا، لَْيَس َوالَ َواِحٌد« )املزمور 53: 2 و 3(. »ألَنِّ ِغرُْت ِمَن امُلَتَكبِّ

األرَْشَاِر« )املزمور 73: 3(. »َقْد رَأَْيُت َعِبيًدا عىل الَخْيِل، َوُرَؤَساَء َماِشنَي عىل األَرِْض َكالَعِبيِد....

ًة« )الجامعة 10: 7؛ 9: 11(. »َفإِنََّنا َنْعَلُم أَنَّ ُكلَّ  الَوْقُت َوالَعرَُض ]أي: املفاجآُت[ ُيالَِقَياِنِهْم َكافَّ

ُض َمًعا إىَِل اآلَن« )رومية 8: 22(. »ألَنَّ ُكلَّ َما يِف الَعالَِم: َشْهَوَة الَجَسِد،  الَخِليَقِة َتِئُّ َوَتَتَمخَّ

َم املَِعيَشِة، لَْيَس ِمَن اآلِب َبْل ِمَن الَعالَِم« )1يوحنَّا 2: 16(. كذلك، فإنَّ  َوَشْهَوَة الُعُيوِن، َوَتَعظُّ

يَّة االختيار: »َوَمْن ُيرِْد َفْلَيأُخْذ َماَء َحَياٍة  س ُيعلن لنا أنَّ الله أعطى اإلنسان ُحرِّ الكتاب املقدَّ

وا أَْعاَميِل أَْرَبِعنَي َسَنًة. لِذلَِك  َبِني آَباُؤُكُم. اْخَتَبُوِن َوأَْبرَصُ اًنا« )رؤيا 22: 17(. »َحْيُث َجرَّ َمجَّ

َمَقتُّ ذلَِك الِجيَل، َوُقْلُت: إِنَُّهْم َدامِئًا َيِضلُّوَن يِف ُقُلوِبِهْم...« )عبانيِّني 3: 9 و 10(. 

وس، والفساد امُلَتَفشِّ يف هذا العامل،  ولكن كيف ميكن للمرء أن ُيَوفِّق بني سيادة الله القدُّ

يَّة اإلنسان يف االختيار؟ فعىل سبيل املثال، ما دامت مشيئة الله هي أن َيخُلص جميع  وُحرِّ

النَّاس )1تيموثاوس 2: 4(، ملاذا ال َيخُلص الجميع؟ وملاذا َيسمح الله بحدوث أموٍر خاطئة 

ل، وَيسمح لألشياء بأن تأخذ  يف العامل؟ وهل ُيدير الله عاملنا وحياتنا الفرديَّة؟ أَم أنَّه ال يتدخَّ

بيعّي؟ َمجراها الطَّ

أنَّنا لن نحاول دحض جميع  ُشنَّت حروب الهوتيَّة عىل هذه األسئلة نفسها. ومع  لقد 

اآلراء التي ال َنتَّفق معها، فإنَّنا َنَودُّ أن نقول، ببساطة ُمتناهية، إنَّ سيادة الله، واألحداث التي 

ليمة  تجري يف حياة اإلنسان، وإرادة اإلنسان الُحرَّة تشرتك جميعها يف تشكيل نظرة املرء السَّ

إىل الحياة. فقد قام الله، مُبقتىض سيادته، ال بخلق العامل فحسب، بل وأيًضا باإلرشاف عليه 

ُقُدًما« وفق  بامُليِضِّ  الله »َيسمح للعامل  وإحاطته بقدرته ومقاصده. ويف الوقت نفسه، فإنَّ 

بب  دة ومبادئ ُمعيَّنة وضعها هو. بعبارة أخرى، إنَّ اإلنسان يستطيع أن يرى السَّ قوانني ُمَحدَّ

والنَّتيجة يف كلِّ يشء ِمن حوله مع أنَّه ال َيرى َيَد الله. ويف إطار هذه القوانني والقيود، أعطى 

يًَّة. فاإلنسان قادٌر عىل االختيار. اللُه اإلنساَن ُحرِّ
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يادة اإللهيَّة امُلطلقة وهذه الحكمة  وال َشكَّ أنَّ اإلنسان املحدود عاجز عن إدراك هذه السِّ

يَّة االختيار، وَتسمح لألشياء بأن تأخذ  اإللهيَّة التي َتسمح بوجود الخطيَّة، وُتعطي اإلنسان ُحرِّ

األفراد  حياة  للخري يف  مًعا  َتعمل  األشياء  ُكلَّ  نفسه-  الوقت  يف  وَتجعل-  الطبيعّي،  مجراها 

)رومية 8: 28(. ولكن ميكننا أن َنقبل هذا الَحقَّ باإلميان. وميكننا أن نختبه. ولكنَّه يبقى أكب 

وأعظم ِمن قدرتنا عىل االستيعاب.

واآلن، كيف ترتبط كلُّ هذه األشياء بالعزوبة؟

يَّة تقييم األحداث غري امُلْبِهَجة يف  ريقة ُيتيح للمرء ُحرِّ اًل، إنَّ النَّظر إىل األمر بهذه الطَّ أوَّ

. فليست  حياته )والتي هي خارج ِنطاق سيطرته( وقبولها كجزٍء ِمن سياق التَّاريخ البرشيِّ

عن  ناشئة  ُعزوبته  تكون  فقد  املبارش.  باملعنى  الله«  »مشيئة  حياته هي  األشياء يف  جميع 

يَّة  خيانة، أو حادث، أو سوء فهم، أو أيِّ سبب آخر. ِمن جهة أخرى، فإنَّه ميتلك ُمطلق الُحرِّ

يف استخدام ِحكمته لتقييم التَّغيريات التي قد تطرأ عىل حالته. بعبارة أخرى، إذا وجد املرء 

ورة- أن  نفسه، بعد سنواٍت ِمن العزوبة، يف وضع َيجعل الزَّواج ُمحتماًل، ال ينبغي له- بالرضَّ

إليه   ينظر  أن  تأكيد-  بُكلِّ  ميكنه-  ولكن  امء«.  السَّ ِمن  »عالمًة  كان  لو  كام  األمر  إىل  َينظر 

كموقف يقتيض منه استخدام الحكمة نفسها التي استخدمها َطوال حياته. فليس بالرضورة 

أن يكون الله قد غريَّ رأيه، ولكن ما تغريَّ هو الظروف التي يجتاز فيها هذا الشخص. 

يَّة يف أن َنقبل كلمة الله- ال تفسرينا لألحداث  ثانًيا، إنَّ هذه النَّظرة إىل الحياة ُتعطينا الُحرِّ

البرشيَّة- بوصفها املصدر الرَّئييّس ملشيئة الله. وعندما ُندرك أنَّ مشيئة الله قد أُعِلَنت بوضوح 

ِمن خالل املبادئ التي نقرأها يف كلمته، يجب علينا أن ُندرك أيًضا مسؤوليَّتنا عن دراسة كلمة 

الله وُمامرسة الحكمة يف خياراتنا. فهناك أشخاص كثريون، ومنهم الُعزَّاب، ُيعانون تشويًشا 

بسبب محاولة تفسري مشيئة الله ِمن خالل تحليل أحداث الحياة بصورة أساسيَّة. وهم ال 

ينجحون يف اتِّخاذ قرارات حاسمة ألنَّ ُكلَّ ظرٍف جديد ُيفسح املجال أمامهم الحتامالت أخرى. 

وقد يكون أيٌّ منها هو مشيئة الله. لذلك، فإنَّ عمليَّة اتِّخاذ القرارات لديهم هي أشبه ما 

 » يكون باليانصيب. فعندما َيتَّخذون قرارًا، فإنَّهم يأملون يف أن يكونوا قد أصابوا »رقم الَحظِّ

ائم هذه، وأن يدخل إىل  ملشيئة الله. ويا لها ِمن راحة يف أن َيخرج املرء ِمن دائرة الشكِّ الدَّ

اَمَواِت....رِسَاٌج لِرِْجيِل َكالَُمَك  رِحاب كلمة الله الثَّابتة. »إىل األََبِد َيا رَبُّ َكِلَمُتَك ُمَثبََّتٌة يِف السَّ

َوُنوٌر لَِسِبييِل« )املزمور 119: 89، 105(. 
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وال َشكَّ أنَّ الله َيعمل أحياًنا عىل َفرْض مشيئته علينا يف قرارات ُمَعيَّنة. فعىل سبيل املثال، 

ع ِمنَّا، يف أغلب األحيان، أن َنتَّخذ قراراتنا  . ولِكنَّه يتوقَّ فقد قاد اللُه فيلبُّس إىل الوزير الحبشِّ

ِمن خالل تطبيق الحكمة التي اكتسبناها ِمن كلمته عىل املواقف الحياتيَّة. 

ا الَبَكة الثَّالثة التي َنحصل عليها عندما ُندرك أنَّ سيادة الله واسعة النِّطاق حتَّى إنَّها  أمَّ

أنَّنا نتلك  َنعلم  أنَّنا  فهي  االختيار،  يَّة  ُحرِّ اإلنسان  البرشيِّ ومبامرسة  التَّاريخ  ق  بتدفُّ َتسمح 

الحة. فقدرة الله امُلطلقة تجعله قادرًا  يَّة التي نحتاج إليها لتسليم حياتنا ملشيئته الصَّ الُحرِّ

. لذلك، مع أنَّ  عىل تحقيق مشيئته يف حياة شعبه دون التَّالعب مبجرى األحداث الطبيعيِّ

بقاءنا دون زواج قد يكون َنصيبنا ألسباب »ُمْجِحَفة وظاملة«، فإنَّ الله قادر عىل استخدام ُكلِّ 

خص الذي يستودع  ما َيْحُدث يف حياتنا لتحقيق مقاصده فينا وِمن خاللنا. وال شكَّ أنَّ الشَّ

اهر-  حياته بأرسِها بني يدي الله سيختب آالف األشياء التي قد تبدو أسباب حدوثها- يف الظَّ

خارج مشيئة الله؛ ولكنَّه سيجد أنَّ هذه األشياء نفسها تجري عىل نحٍو رائٍع وبديٍع لتحقيق 

قصد الله يف حياته حتَّى إنَّه يعجز عن وصفه. »َوَنْحُن َنْعَلُم أَنَّ ُكلَّ األَْشَياِء َتْعَمُل َمًعا لِْلَخرْيِ 

وَن َحَسَب َقْصِدِه« )رومية 8: 28(.  لِلَِّذيَن ُيِحبُّوَن اللَه، الَِّذيَن ُهْم َمْدُعوُّ

ؤال األكرث أهميًَّة هو: »هل  ا. ولكنَّ السُّ لذلك، هل هي مشيئة الله أن أكون أعزًبا؟ رمبَّ

َوَضْعُت ُعزوبتي بني َيَدِي اللِه؟« كذلك، »هل أستخدم عزوبتي مبا َيتَّفق مع كلمة الله؟« فإن 

ؤالني هي: »أجل«، ميكن أليِّ شخٍص أن يقول مبلء الثِّقة: »أنا يف  كانت اإلجابة عن هذين السُّ

مات  صميم مشيئة الله«. وإذا َشَعر- ذات يوٍم- بأنَّ هناك فرصة للزَّواج، فإنَّه ميتلك ُكلَّ املقوِّ

التي يحتاج إليها التِّخاذ القرار الحكيم واملناسب. فحيث أنَّه قد قام بُكلِّ خطوة يف مرحلة 

د أنَّه لن يسري ُخطوة واحدة خارج  الُعزوبة وفًقا للمبادئ التي ُتَعلِّمها كلمة الله، ِمن املؤكَّ

مرحلة الُعزوبة إن كانت هذه الخطوة ُتخالف هذه املبادئ. 

روف الظُّ

روف. وبقدر ما يرتبط  إنَّ العامل الثَّالث الذي ُينظر إليه- عادًة- كسبب يف العزوبة هو الظُّ

دنا مببادئ عديدة لفهم  الف قد َزوَّ هذا األمر- يف أغلب األحيان- مبشيئة الله، فإنَّ النِّقاش السَّ

ح ِبْضع نقاط. األمر. ومع ذلك، ينبغي لنا أن نوضِّ

روف  الظُّ فإنَّ  كلمته،  خالل  ِمن  بالله  عالقته  يف  مستمرًّا  ا  ُنوًّ َيختب  املرء  كان  إذا  اًل،  أوَّ
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هادة  ون للشَّ د مشيئة الله. فهناك أشخاص كثريون ُمستعدُّ ة تؤكِّ ستكون براهني جديدة وُمِهمَّ

عن َبَركة الله، وإرشاده، وتوقيته يف أحلك األوقات ِمن حياتهم.

ة ِمن واقع الحياة قصَّ

ُتَعلِّم يف مدرسة مسيحيَّة. ولكن بسبب شخصيَّتها  كانت »تينا« شابَّة عزباء 

وقدراتها، كانت َتشُعر بأنَّها قد َتصُلح للعمل يف مهنة التَّمريض أكرث ِمن مهنة 

التَّعليم. َصلَّت تينا يف األمر واستفست عن تفاصيل البنامج التَّدريبيِّ ملهنة 

راسة َتفوق قدراتها املاليَّة. لذلك،  التَّمريض. وألسباٍب عديدة، كانت نفقات الدِّ

فقد َقِبَلت تينا األمر وَنَظرت إليه بوصفه تأكيًدا ِمن الله بأنَّه ينبغي لها ُمتابعة 

عملها كُمَعلِّمة- ال أن َتدرس التَّمريض يف الوقت الحارض.

معهٍد  بوجود  َعِلَمت  أخرى حني  ُتَعلِّم يف مدرسة  تينا  كانت  وبعد سنوات، 

املعهد  ِمن  تكلفًة  وأرخص  بيتها  إىل  أقرب  التَّمريض  عىل  للتَّدريب  صغري 

ابق. كذلك، كانت لديها صديقة مؤمنة ترغب يف دراسة التَّمريض أيًضا.  السَّ

راسة. وكان إميانهام وصداقتهام عوًنا  وهكذا، فقد التحقت تينا وصديقتها بالدِّ

عبة.  راسة الصَّ رائًعا لكلتيهام- وال سيَّام يف فرتة الدِّ

اتِّكاله عليها  روف قد تكون ُمربكة للمرء الذي يضع ُكلَّ  ولكن كام َذَكرنا آنًفا، فإنَّ الظُّ

روف فوضويَّة أحيانا، بل وحتَّى ُمناقضة  ملعرفة مشيئة الله. وِمن وجهة نظرنا، قد تبدو الظُّ

إرباك شخٍص  َتَسبَّبت يف  امُلتقلِّبة قد  روف  الظُّ بأيُّوب. فام دامت  رنا  ُيَذكِّ الله. وهذا  لوعود 

حكيٍم كأيُّوب، أليس ِمن البديهيِّ أن تكون سبًبا يف إرباك أشخاٍص عاديِّني ِمثلنا؟ بىل! لذلك 

روف  فإنَّ أفضل نصيحة ميكن تقدميها لجميع األشخاص )ُعزَّاًبا كانوا أو متزوِّجني( يف وسط الظُّ

امُلتقلِّبة هي أن َيتبعوا شهادة أيُّوب نفسه إذ قال: »ُهَوَذا َيْقُتُلِني. الَ أَْنَتِظُر َشْيًئا. َفَقْط ُأَزيكِّ 

اَمُه« )أيُّوب 13: 15(.  َطِريِقي ُقدَّ

روف التي ُتساعد النَّاس أو ُتربكهم عند تفكريهم يف اختيار حياة الُعزوبة،  ومبعزل عن الظُّ

هناك ظروف أخرى خارجة عن إرادتهم ُترغمهم عىل عدم الزَّواج. وَتذُكر »إيفيلني موماو« 

نِّ  ُظروًفا عديدًة قد تدفع املرء إىل العزوبة )وقد بقيت إيفيلني نفسها عزباء إىل ما بعد السِّ

بيعيَّة« للزَّواج(.13  »الطَّ
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نجد 1.  ول،  الدُّ بعض  ففي  للزَّواج.  لني  املؤهَّ اإلناث  وأعداد  كور  الذُّ أعداد  بني  التَّكافؤ  عدم 

كور. ويف دول أخرى، قد نجد األمر معكوًسا. وبغض  أنَّ عدد اإلناث َيفوق كثريًا عدد الذُّ

الّنظر عن هذا الوضع، ويف ضوء املعايري املسيحيَّة للزَّواج وغريها ِمن العوامل، قد يعان أيُّ 

كور أو اإلناث(. لني للزَّواج )سواء ِمن الذُّ ٍّ َكَنيسٍّ نقًصا يف أعداد األشخاص املؤهَّ مجتمٍع محيلِّ

َيعتني 2.  خص  الشَّ بالزَّواج. فإذا كان  له  املرء قد ال َتسمح  امُللقاة عىل عاتق  املسؤوليَّات 

بأشخاٍص غري قادرين عىل إعالة أنفسهم، أو بشخص ُمعاق يف العائلة، قد يقتيض األمر 

زواجهم  دون  َتحول  مسيحيَّة  خدمة  يف  ُأناٌس  ينخرط  وقد  زواج.  دون  يبقى  أن  منه 

فيبقون ُعزَّاًبا. ويبدو أنَّ الرَّسول بولس كان أحد هؤالء الذين َيَرون أنَّ مسؤوليَّاتهم ال 

َتسمح لهم بالزَّواج.

خص امُلصاب بإعاقة ما قد ُيلغي فكرة الزَّواج. ونقتبس هنا كلامت السيِّدة »موماو«: 3.  الشَّ

املرض قد  أو  لل  الشَّ أو  َمم  الصَّ أو  بالعمى  ُمصابني  أناًسا كثريين  أنَّ  ا  املدهش حقًّ »ِمن 
َتَزوَّجوا. ومع ذلك فقد كانت هذه العوامل نفسها سبًبا يف تأجيل زواج كثريين أو إلغائه«.14

بب 4.  إنَّ ِضْيق الزَّمان الحارض َجَعل الزَّواج غري ُمتاٍح لبعض النَّاس. ويبدو أنَّ هذا هو السَّ

عهم جميًعا  مها الرَّسول بولس إىل كنيسة كورنثوس. فقد َشجَّ الكامن وراء النَّصيحة التي َقدَّ

ْعَوُة الَِّتي ُدِعَي ِفيَها ُكلُّ َواِحٍد َفْلَيْلَبْث ِفيَها« )1كورنثوس 7: 20(. وميكننا أن  قائاًل: »الدَّ

َنلحظ يف األصحاح نفسه أنَّ الرَّسول بولس مَييل إىل التَّشجيع عىل عدم الزَّواج »لَِسَبِب 

« )العدد 26(، وهذا التشجيع يجب فهمه يف ضوء »الضيق الحارض« الذي  يِق الَحارِضِ الضِّ

ة. وعب القرون، وجد املؤمنون املسيحيُّون  كان املؤمنون يعيشون فيه وليس كقاعدة عامَّ

ث  يق« الذي يتحدَّ أنفسهم يف مواقف َتحول دون زواجهم. ويف أوقاٍت أخرى، كان »الضِّ

ا الفقر النَّاشئ عن االضطهاد. عنه بولس الرَّسول َيَتَمثَّل يف االضطهاد، أو الفقر، أو ُرمبَّ

وكام أرَشنا )ِضمنيًّا( آنًفا، فإنَّ العوامل الخارجيَّة التي ُترِغم املرء عىل عدم الزَّواج قد ُتفيض 

ث يف جزٍء آخر ِمن هذا الفصل عن بعض األمور التي قد  إىل شعوٍر باالمتعاض. وسوف نتحدَّ

ز حديثنا- ِمن جديد- عىل فكرة أنَّ  ا اآلن، سرُنَكِّ تساعد يف َتَجنُّب هذه املشاعر السلبيَّة. أمَّ

بب  تسليم حياتنا لله هو أساس شعور اإلنسان )األعزب أو املتزوِّج( باالكتفاء. لذلك فإنَّ السَّ

. الكاِمن وراء عزوبتنا ليس أكرث أهميَّة ِمن عالقتنا ورشكتنا بالله الحيِّ
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عها؟ ما األمور التي ينبغي َتَوقُّ

رون يف  إنَّ مواقف العائالت واملجتمعات قد ترتك تأثريًا هائاًل عىل الُعزَّاب- وال ِسيَّام عندما ُيَفكِّ

احتامليَّة بقائهم دون زواج. فالنَّاس ينظرون- عادًة- إىل الُعزوبة نظرة ُدوِنيَّة. وعندما َيدخل 

ابُّ أو الفتاة ِسنَّ الثَّالثني أو األربعني، فإنَّهم يتعرَّضون لضغوٍط أكب يك يتزوَّجوا. وما أكرث  الشَّ

ما ُينَظر إىل الُعزَّاب ِمن النِّساء والرِّجال كام لو كانوا ناقصني ألنَّهم مل يتزوَّجوا!

ومع أنَّنا ُكنَّا َنتمنَّى أن تبقى هذه العقليَّة خارج إطار الكنيسة واملؤمنني، فإنَّ الواقع يقول 

غوط نفسها ُتارس عىل الُعزَّاب يف أوساط املؤمنني. كذلك، فإنَّ هناك ضغوًطا أُخرى  إنَّ الضُّ

ميارسها املؤمنون عىل الُعزَّاب دون أن ُيدركوا ذلك. وعالوة عىل هذه العوامل الخارجيَّة، هناك 

أيًضا مشاعر األعزب امُلختلطة التي ُيساء فهمها أحياًنا، وردود أفعاله، ورغباته. ولكن ال َيْجُدر 

غوط الخارجيَّة خاطئة. ومع أنَّ الُعزَّاب  بنا أن َنُظنَّ أنَّ جميع املشاعر الداخليَّة أو حتَّى الضُّ

يواجهون رصاعاٍت بسبب عزوبتهم، فإنَّهم يحصلون عىل ُفرَص كثرية أيًضا. 

عه؟ سوف نتطرَّق  للُعزوبة؟ وما الذي ميكن لألعزب أن يتوقَّ امُلرافقة  لذلك، ما املشاعر 

دنا البدء بالجوانب السلبيَّة ليك  إىل الجوانب السلبيَّة واإليجابيَّة ِمن هذه األسئلة. وقد َتَعمَّ

ُننهي حديثنا بإيجابيَّة ومعنويَّات عالية. وبعد أن ننتهي ِمن َوْصف الُعزوبة، سنذكر بعض 

اإلرشادات التي قد تساعد يف التَّأقلم مع العوامل السلبيَّة ويف استغالل الفرص اإليجابيَّة.

ة في حياة الُعزوبة العوامل السلبيَّ

عات اآلخرين وإلحاحهم برضورة أن يتزوَّج. وال َشكَّ 1.  ح أنَّ األعزب سُيصَدم بتوقُّ ِمن امُلرَجَّ

الُعزَّاب األصغر سنًّا. ومع أنَّ هذا- يف َحدِّ ذاته- قد ال  غط يكون شديًدا لدى  الضَّ أنَّ 

خص األعزب عىل أنَّه  يكون سلبيًّا، فإنَّه قد يصري سلبيًّا أحياًنا، أو قد ُينَظر إليه ِمن الشَّ

ًة عندما يكون األعزب راغًبا يف الزَّواج  سلبّي. والحقيقة هي أنَّ الجانب السلبيَّ يزداد ِحدَّ

ولكنَّه غري قادر عىل ذلك. وإذا كان لدى األعزب إخوة وأخوات أصغر ِسنًّا قد َتَزوَّجوا، 

قد َيشعر األعزب مبشاعر غري ُمريحة يلمسها اآلخرون ويتساءلون بشأنها تحت عنوان 

»ما املشكلة؟ ملاذا ال يستطيع الزواج؟« وإذا ابتدأوا بطرح األسئلة وإبداء املالحظات، 

عه  غط عليه فيرصخ يف أعامقه قائاًل: »أنا غري قادر عىل تحقيق ما يتوقَّ قد يزداد الضَّ

اآلخرون ِمنِّي!«
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قد َيشُعر األعزب أحياًنا بأنَّه مرتوك ومهجور. وهذا هو ما قالته إحدى العازبات: »أنا 2. 

ويف  مكان!«  أين  أدري  ال  املتزوِّجني.  وال وسط  والفتيات،  بَّان  الشُّ مكان وسط  أجد  ال 

ًة- لهجامت رشسة، ويف الوقت الذي تفوق  هذا الوقت الذي تتعرَّض فيه العائالت- عامَّ

فيه أعداد املتزوِّجني أعداد الُعزَّاب، ويف الكنائس التي يهتمُّ فيها القادة بالعائالت أكرث 

هة إىل العائلة، ال َشكَّ أنَّ الُعزَّاب  ِمن غريهم ِمن خالل العظات والنَّدوات والكتب املوجَّ

سيشعرون بأنَّهم ُمْهَملون. وِمن دواعي األسف أنَّ شعورهم هذا قد يكون صحيًحا. 

قد يشعر األعزب أحياًنا بأنَّ ال أحد َيفهمه. فاإلنسان َيتوق دوًما إىل أن يكون معروًفا، 3. 

ومفهوًما، ومقبواًل ِمن اآلخرين. وُيَعدُّ هذا واحًدا ِمن أقوى الرَّوابط الزَّوجيَّة. واملؤسف 

هو أنَّ ُعزَّاًبا كثريين ال ُيدركون أنَّ هناك أزواًجا كثريين يتوقون- بالقدر نفسه- إىل وجود 

شخص يفهمهم. وُهم ُيعانون أكرث ِمن الُعزَّاب ألنَّهم ُيدركون أنَّه ينبغي لرشيك الحياة 

أن َيسدَّ هذه الحاجة؛ ولكنَّ رشيك الحياة ال يقوم بدوره. وبالرَّغم من ذلك، فإنَّ الُعزَّاب 

يواجهون يف أغلب األوقات شعورًا باإلحباط بسبب رغبتهم يف كشف مكنونات قلوبهم 

لشخٍص آخر، ولكنَّهم غري قادرين عىل ذلك. 

قد يشعر األعزب أحياًنا بأنَّه شخص عديم الفائدة. وهذا هو- يف الواقع- الوجه اآلخر 4. 

يَّة«. فألنَّ الُعزَّاب ال ُيعيلون أحًدا عادًة، فإنَّهم ميتلكون- يف  إلحدى منافع الُعزوبة- »الُحرِّ

هاب واملجيء كيفام يشاءون. واملشكلة هي  يَّة أكب ِمن غريهم للذَّ أغلب األحيان- ُحرِّ

، يبدو أنَّ النَّاس ال  يَّة. وحني يقعون يف هذا الَفخِّ أنَّهم قد ُيبالغون أحياًنا يف هذه الُحرِّ

لة بهذه قد  يعودون َيتَّكلون عليهم يف أيِّ يشء مفيد. وهناك مشكلة أخرى وثيقة الصِّ

تحدث يف العائالت أال وهي أن َيشُعر الُعزَّاب بأنَّ اآلخرين َيستغلُّونهم. فألنَّهم »أحرار« 

ع منهم إخوانهم املتزوِّجون  ر ِمن األعباء واملسؤوليَّات العائليَّة(، قد يتوقَّ )مبعنى التحرُّ

وأخواتهم املتزوِّجات أن يقوموا باألشياء التي ال يرغبون يف القيام بها. وِمن وجهة نظر 

القيام  أال وهي  فقط  واحدة  لغاية  ولكن  يرغبون يف وجودهم،  اآلخرين  فإنَّ  الُعزَّاب، 

عبة أو غري املرغوب بها. ومع أنَّ األمر قد يبدو كذلك، فإنَّه- ويا لألسف- قد  باملهام الصَّ

ا أحياًنا.  يكون كذلك حقًّ

أنَّ جميع األشخاص 5.  الجنسيَّة. والحقيقة هي  التَّجارب  للوقوع يف  دامئًا  ُمَعرَّض  األعزب 

ُمَعرَّضون لهذه التَّجارب. ولكن يف هذا العرص الذي تكرث فيه التَّجارب الجنسيَّة، قد يشعر 
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الُعزَّاب أحياًنا بأنَّ التَّجارب التي يواجهونها تفوق الوصف. ولكنَّ املشكالت ال تأيت ِمن 

الخارج فحسب. فالرَّغبات الجسديَّة عىل أهبة االستعداد للتَّعاون مع التَّجارب الخارجيَّة. 

ة هذه املشكلة من يوٍم آلخر،  خص برصاٍع مرير. وقد تتفاوت ِحدَّ لذلك، قد يشعر الشَّ

أنَّ  د هو  املؤكَّ ء  الشَّ الحياة. ولكنَّ  ومن شخٍص آلخر، ومن مرحلٍة ألخرى ِمن مراحل 

الجميع يواجهون هذه التَّجارب.

ال ُبدَّ لألعزب أن يخوض رصاعات َتُخصُّ ُهويَّته وشخصيَّته. فعىل سبيل املثال، فإنَّ جميع 6. 

أغلب  يف  يحاولون  ًة-  خاصَّ الُعزَّاب-  ولكنَّ  الُعمر.  يف  م  التقدُّ عالمات  ُيِحبُّون  ال  النَّاس 

رصاًعا  بعضهم  يعان  وقد  نضارتهم.  عىل  والحفاظ  الحقيقيَّة  أعامرهم  إخفاء  األحيان 

األعزب  عند  ا  قويًّا جدًّ افع  الدَّ يكون هذا  كفاءتهم. وقد  ائم إلثبات  الدَّ بسبب سعيهم 

ة  اعات الخاصَّ الذي عاىن وتألَّم بسبب فشل عالقته العاطفيَّة. والحقيقة هي أنَّ هذه الرصِّ

تها  ًة دامئًا إذا أرَصَّ الُعزَّاب عىل رفض حياة الُعزوبة. وباملقابل، فإنَّ ِحدَّ بالُهويَّة تزداد ِحدَّ

َتِخفُّ إذا قبلوا حياة الُعزوبة قبواًل حقيقيًّا. 

م املزيد من اإلرشادات للتكيُّف مع هذه العوامل السلبيَّة للُعزوبة بعد أن  وسوف ُنَقدِّ

نتطرَّق إىل بعض العوامل اإليجابيَّة. 

ة في حياة الُعزوبة العوامل اإليجابيَّ

لقد َذَكرنا للتوِّ أنَّ األعزب ال يكون مسؤواًل عن عائلة يف الحاالت العاديَّة. وهذا يجعله 1. 

 .» »ُحرًّا طليًقا«، أو كام قال بولس الرَّسول يف 1كورنثوس 7: 32: »ِبال َهمٍّ

ل. 2.  التنقُّ قادرًا عىل  عادًة-  يكون-  فإنَّه  العائليَّة،  املسؤوليَّات  األعزب من  ر  َتَحرُّ يف ضوء 

فبإمكانه أن ُيَغريِّ مكان عمله أو سكنه أو مهنته بسهولة. كذلك، ِمن األسهل عىل األعزب 

هذه  فإنَّ  ذلك،  ومع  والتوتُّر.  غط  الضَّ ِمن  قدٍر  بأقل  ارئة  الطَّ روف  الظُّ مع  َيَتَكيَّف  أن 

قد  ِسنًّا،  األكب  العازبات  َيُخصُّ  ما  ويف  الُعمر.  م  بتقدُّ األحيان  أغلب  ترتاجع يف  املرونة 

عور أن َيجعل  تبدو التَّغيريات الكبرية وكأنَّها تنطوي عىل تهديد كبري. وِمن شأن هذا الشُّ

 . ا لديهنَّ التكيُّف صعًبا جدًّ

إنَّ األعزب هو شخص قادر- يف أغلب األحيان- عىل تركيز ُكلِّ جهده وتفكريه عىل عمله. 3. 

هن عن الرَّغبات الجنسيَّة ِمن خالل  وُكنَّا قد َنَصحنا يف الفصل الخاصِّ بالتَّعاُرف بإبعاد الذِّ
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كيز عىل أهداف أخرى. وال َشكَّ أنَّ املؤمن األعزب قادر- يف أغلب األحيان- عىل تركيز  الرتَّ

ا عىل عمله. فذات يوم، َنَظر يسوع إىل تالميذه وقال:  طاقته عىل دعوة الله لحياته، أو ُرمبَّ

اَمَواِت ُهَو أَِخي َوأُْخِتــي  ي َوإِْخَوتـِــي. ألَنَّ َمْن َيْصَنُع َمِشيَئَة أَِبـي الَِّذي يِف السَّ »َها أُمِّ

ي« )إنجيل َمتَّى 12: 49 و 50(. ومع أنَّ يسوع َقَصَد شيًئا آخر هنا أيًضا، يبدو أنَّه  َوأُمِّ

نحو  عائلته-  يستخدمها وسط  أن  كان مبقدوره  التي  وأهدافه-  طاقته  ه  َوجَّ إنَّه  يقول 

مأموريَّته عىل األرض. وقد أمكنه القيام بذلك ألنَّه كان أعزًبا. 

يستطيع األعزب- يف أغلب األحيان- مساعدة عائلته بطرائق يعجز عنها إخوته املتزوِّجون 4. 

رعاية  إىل  يحتاجون  امُلعاقون  واألخوات  واإلخوة  امُلِسنَّان  فاألبوان  املتزوِّجات.  وأخواته 

يستطيع الُعزَّاب القيام بها عادًة. ويف أوقاٍت ُمعيَّنة، قد تكون هناك أحوال ماديَّة صعبة 

ها.  يف العائلة تدفع املرء إىل اختيار حياة الُعزوبة )بداًل ِمن الزَّواج( لَِسدِّ

املتزوِّجني. 5.  الربَّ بطرق تستعيص عىل  َيخدم  أن  األحيان-  أغلب  األعزب- يف  باستطاعة 

يَّة  الِصحِّ الرِّعاية  ومراكز  هوت،  الالَّ وُكلِّيَّات  اإلرساليَّة،  الخدمات  أغلبيَّة  يف  نجد  لذلك، 

املسيحيَّة وظائف شاغرة مناسبة للُعزَّاب فقط بسبب طبيعة املهام املطلوبة منهم. 

خص األعزب أَقلُّ بكثري ِمن حاجات العائلة املؤلَّفة 6.  يَّة للشَّ ِمن البديهيِّ أنَّ الحاجات املادِّ

ن الُعزَّاب أحياًنا ِمن تخصيص مزيٍد من الوقت أو املال  ِمن زوجني وأبناء. لذلك، قد يتمكَّ

. ولطاملا َترَك املؤمنون الُعزَّاب وراءهم ِسِجالًّ حافاًل بالعطاء والتَّضحية. وال  لعمل الربِّ

َشكَّ أنَّ الرَّبَّ يسوع والرَّسول بولس َمَثالن واضحان عىل الُعزَّاب الذين أسهمت حاجاتهم 

يَّة البسيطة يف امتداد ملكوت الله. فيسوع مل يكن ميتلك منزاًل )إنجيل لوقا 9: 58(.  املادِّ

يًّا ُمقابل خدمته أحياًنا )انظر 1كورنثوس 9(.  كذلك، فإنَّ الرَّسول بولس مل َيقبل أْجرًا مادِّ

كة معه عىل نحٍو ال ُيدركه امُلتزوِّجون. 7.  قد َيختب الُعزَّاب أحياًنا نعمة الله وأعامق الرشَّ

فقد تصري حاجاتنا هي النَّافذة التي َنرى من خاللها مجد الله بوضوح أكب. فعىل سبيل 

يق عاىن وتألَّم وشعر بالوحدة أثناء وجوده وحيًدا يف مرص. ومع  دِّ املثال، فإنَّ يوُسف الصِّ

س يقول: »وََكاَن الرَّبُّ َمَع ُيوُسَف« )تكوين 39: 2(. وِمن خالل  ذلك، فإنَّ الكتاب املقدَّ

ن يوُسف ِمن مقاومة إغواء زوجة فوطيفار  ، َتَكَّ كة العميقة مع الربِّ تلك العالقة والرشَّ

هارة. لذلك، سواء ُكنَّا يف حاجة إىل الحكمة،  وأظهر حكمة عظيمة يف حياة التَّقوى والطَّ

. فِمن خالل اتِّكالنا عليه،  ة، أو الرِّفقة، أو أيِّ يشٍء آخر، ميكننا أن َنتَّكل عىل الربِّ أو القوَّ
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كة معه. وباستطاعة  سنفهم مشيئته بوضوٍح أكب، وسندخل إىل أعامق جديدة يف الرشَّ

الُعزَّاب أن يروا قدرة الله عىل َسدِّ حاجتهم إىل رفيق. وحينئٍذ، ميكنهم أن يقولوا مبلء 

ء« )املزمور 23: 1(.  الفرح: »الربُّ رَاِعيَّ َفال ُيْعِوُزن يَشْ

ما األمور التي ينبغي َتَجنُّبها؟

بعد أن تطرَّقنا إىل بعض العوامل السلبيَّة واإليجابيَّة لحياة العزوبة، سنذكر اآلن مجموعة 

نقاط قد ُتسهم يف َحلِّ مشكالت الُعزوبة واالستفادة ِمن إيجابيَّاتها. وال َشكَّ أنَّه ال يكفي أن 

َنعرف األمور التي ينبغي َتَجنُّبها يف حياة الُعزوبة. فيجب علينا أن َنعرف أيًضا كيفيَّة تجنُّبها. 

لذلك، ستجد اقرتاحات عمليَّة مع ُكلِّ تحذير.

يجب عىل الُعزَّاب أن يتجنَّبوا الَوحدة. وال َشكَّ أنَّه ليس مبقدور الُعزَّاب أن يكونوا دامئًا 1. 

َيعزلوا  ال  وأن  االجتامعيَّة  العالقات  ِمن  ينسحبوا  ال  أن  املهمَّ هو  ولكنَّ  آخرين.  برفقة 

أنفسهم عن اآلخرين.

داود •  كان  وقد  الجنس.  نفس  ِمن  أشخاٍص  مع  حميمة  صداقات  بناء  عىل  احرص 

القديم( صديقني حميمني. وإذا كنت تواجه مشكلة يف تكوين  العهد  ويوناثان )يف 

داقة. والحقيقة هي أنَّ ِسْفر األمثال يحوي  داقات الحميمة، ادرس موضوع الصَّ الصَّ

مبادئ كثرية مفيدة بهذا الخصوص.

ل عليهم. فأنت •  اقَبل دعوات العائالت للتعرُّف إليهم. ال َتعتذر، وال َتشعر بأنَّك َتَتَطفَّ

يف حاجة إليهم، وُهم يف حاجة إليك.

استمتع برفقة أصدقائك بني الحني واآلخر- مبا يف ذلك العائالت. ميكنك أن تدعوهم • 

بُنزهة مًعا إىل أحد  القيام  أيًضا  الحلويات. ميكنكم  أو  القهوة  لتناول  للخروج معك 

املنتزهات. أو ميكنك دعوتهم لحضور حفل أو نشاط خاّص يف الكنيسة.  

اتِّخاذ  •  عليك  يتعنيَّ  عندما  واملشورة  للنُّصح  طلًبا  إليهم  اللُّجوء  أشخاًصا ميكنك  اْخرَت 

ة هو واحد من املزالق التي يقع فيها  ة. فاالنفراد يف اتِّخاذ القرارات املهمَّ قرارات مهمَّ

أنَّك لست ُمضطرًّا التِّخاذ قراراتك  ر  َتَذكَّ الُعزَّاب. فإذا كنت عضًوا يف كنيسة جيِّدة، 

ة منفرًدا. املهمَّ
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لزيارتك •  أختك  أو  أخيك  أبناء  اْدُع  اإلمكان.  قدر  عائلتك  بأفراد  حافظ عىل عالقتك 

أو للخروج يف ُنزهة مًعا. ويف حال عدم وجود أقارب، ميكنك القيام باألمر نفسه مع 

أطفالهم  ُمجالسة  ِمن خالل  األقارب  الكنيسة. كذلك، ميكنك مساعدة  ِمن  أشخاٍص 

يف  املساعدة  ِمن خالل  أو  املنزليَّة،  بحديقتهم  االهتامم  ِمن خالل  أو  غيابهم،  أثناء 

تنظيف البيت وصيانته، وغري ذلك. 

يجب عىل الُعزَّاب أن يتجنَّبوا االنغامس يف أنفسهم وشؤونهم. فالُعزَّاب معرَّضون للوقوع 2. 

أنانيَّة-  أكرث  أنَّهم  يعني  ال  ات«. وهذا  الذَّ »التَّمركز حول  يها  ُنَسمِّ أن  يف مشكلًة ميكننا 

التَّمركز حول  إىل  العزوبة قد تجتذبهم بسهولة  إنَّ حياة  بل  ِمن اآلخرين،  بطبيعتهم- 

ابقة،  السَّ النُّقطة  إليها يف  َتَطرَّقنا  التي  الُعزلة االجتامعيَّة  أنفسهم. وعالوة عىل مخاطر 

يف  الشخصيَّة  باملصلحة  االهتامم  وخطر  العمل،  يف  األنانيَّة  األهداف  أيًضا خطر  هناك 

ات. ويقتيض التَّنويه، َمرَّة أخرى، إىل أنَّ هذه  العالقات، وخطر االنغامس يف امُلَتع وامللذَّ

املخاطر ال تقترص عىل الُعزَّاب، بل هي َتسي عىل جميع األشخاص. ولكنَّ املقصود هنا 

ُتجاه حاجات  ه  ِحسِّ رَهافة  ُيضعف  قد  العائليَّة  املسؤوليَّات  ِمن  األعزب  ر  َتَحرُّ أنَّ  هو 

اآلخرين، أو قد يجعله شخًصا ُمنهمًكا يف نفسه وشؤونه فقط. 

فإنَّ •  كذلك،  اآلخرين.  لحاجات  وإدراًكا  ُمرهًفا  ا  ِحسًّ يتطلَّب  فالعطاء  العطاء.  مارِس 

األمور  عىل  يقترص  ال  والعطاء  فيهم.  التَّفكري  منك  يتطلَّب  اآلخرين  حاجات  إدراك 

املاليَّة فحسب. فاألعزب قادر عىل العطاء ِمن خالل توفري وسيلة مواصالت لآلخرين، 

عام مع  الطَّ ِمن خالل مشاركة  أو  الوحيدين،  األشخاص  أو  املرىض  زيارة  وِمن خالل 

املحتاجني، أو ِمن خالل مساعدة اآلخرين يف القيام بعملهم. 

د باالهتامم مبجموعة ِمن األطفال أو األشخاص امُلِسنِّني وعاملهم كام ُتعامل أفراد •  َتَعهَّ

ة يف حياة األعزب الذي ليست لديه عائلة قريبة من مكان  عائلتك. وهذه ُنقطة مهمَّ

إقامته. بالرَّغم من ذلك، ال ُتبالغ يف تدليلهم، بل ابحث عن فرص ملساعدتهم بطرائق 

نافعة ودامئة. فعىل سبيل املثال، إذا كنت َتهتمُّ مبجموعة ِمن األطفال، اعلم أنَّ الُكُتب 

دت مبساعدة مجموعة ِمن األطفال، ابحث  هي استثامر أفضل ِمن الحلوى. وإذا َتَعهَّ

ال عن األطفال الذين يوجد َمن يعتني بهم جيًِّدا، بل عن األطفال امُلهَملني. 

رائق التي ميكنك ِمن خاللها خدمة اآلخرين •  اطلب ِمن الربِّ أن َيكشف لك بعض الطَّ
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ة للقيام باألمور التي  يف عملك. اكتب الئحة باألشياء التي ميكنك القيام بها، وَضْع ُخطَّ

تبدو عمليَّة. 

الُعزوبة. 3.  حياة  عىل  سلبيٍّ  فعٍل  َكرَدِّ  الكآبة  َفخِّ  يف  الوقوع  يتجنَّبوا  أن  الُعزَّاب  عىل  يجب 

بهذه  يشعرون  ال  هؤالء  أنَّ  َشكَّ  وال  بأنفسهم.  الُعزوبة  حياة  يختارون  أشخاص  فهناك 

املشاعر السلبيَّة بالقدر الذي يختبه األشخاص الذين ُفرَِضت عليهم حياة الُعزوبة رغاًم عن 

إرادتهم. والحقيقة هي أنَّ هناك َمزالق كثرية ميكن أن َيَقع فيها الُعزَّاب. وإليك أربعة منها:

االمتعاض. فقد َيشعر الُعزَّاب بالغضب أحياًنا بسبب »نصيبهم« يف الحياة. ومع أنَّهم قد أ. 

لون اآلخرين، وأنفسهم، والحياة، بل  ال ُيصارحون اآلخرين بذلك، فإنَّ كثريين منهم ُيَحمِّ

وحتَّى الله، مسؤوليَّة إحباطهم وعدم سعادتهم كُعزَّاب. بعبارة أخرى، فإنَّهم َينظرون 

إىل أنفسهم كضحايا. وقد ال ُيدرك الُعزَّاب أنفسهم وجود مشاعر الغضب هذه. فقد 

تكون هذه املشاعر مكبوتة، أو ُمختبئة وراء جدار إنكار الحقيقة. وقد ال يبدو ذلك 

طح يف شكل  الُعزوبة. فقد َيطفو عىل السَّ غضًبا. أو قد ال يبدو ذلك غضًبا ِمن حياة 

ة، أو يف شكل عدم ُمباالة. وقد َيطفو  ة ِمزاٍج عامَّ ات، أو يف شكل ِحدَّ إشفاٍق عىل الذَّ

عات النَّاس ِمن الُعزَّاب. طح أيًضا يف شكل ازدراٍء باملجتمع واستهتاٍر بتوقُّ ذلك عىل السَّ

وهذا ال يعني الَبتَّة أنَّ جميع الُعزَّاب غاضبون يف أعامقهم. ولكنَّه يعني- ببساطة- 

أنَّ االمتعاض هو رَدُّ فعٍل شائع عند البرش جميًعا عندما ال يحصلون عىل ما يريدون. 

وهذا يعني أيًضا أنَّ االمتعاض الذي يبقى دون عالج يؤثِّر سلبيًّا يف حياتنا- دامئًا. 

ئقة قد ُتَولِّد امتعاًضا. فقد يقول  ويقتيض التَّنويه هنا إىل أنَّ ُمالحظات النَّاس غري الالَّ

مل  مثلك  لطيًفا  أنَّ شخًصا  ُيعقل  »كيف  أو  األحالم؟«  بفتى  بعد  تلتقي  »ألَْم  أحدهم: 

ِبنْي سؤااًل كهذا  ه له أحد أصدقائه املقرَّ يتزوَّج حتَّى اآلن؟« فقد ال ينزعج األعزب إن َوجَّ

ؤال  ا إذا َتمَّ توجيه سؤاٍل كهذا بحضور آخرين، فقد يكون السُّ عندما يكونان مبفردهام. أمَّ

ُمحرًِجا وُيَسبِّب امتعاًضا.

عرع يف أعامقه يخس تدريجيًّا  وال ُبدَّ ِمن القول إنَّ األعزب الذي َيسمح لالمتعاض بالرتَّ

ز  خص ُيرِكِّ بب يف ذلك هو- ببساطة- أنَّ االمتعاض َيجعل الشَّ ُفرصته يف زواٍج سعيد. والسَّ

عىل نفسه. واألشخاص امُلنهمكون يف التَّفكري يف أنفسهم ال يجذبون اآلخرين للزَّواج بهم.
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ورة- أن تقول: »سوف أقبل حقيقة أنِّ لن •  اقبل حقيقة عزوبتك. وهذا ال يعني- بالرضَّ

أتزوَّج أبًدا«، بل يعني أن تقول: »سوف أقبل حقيقة أنِّ مل أتزوَّج حتَّى اآلن«. 

اكتب الئحة باألمور اإليجابيَّة يف حياتك. ما األشياء التي ينبغي أن تشكر الله عليها؟ • 

َمن هم األشخاص الذين أثَّروا إيجابيًّا يف حياتك؟ ما األشياء التي تستمتع بها والتي ال 

ميكن آلخرين يف عاملنا أن يستمتعوا بها؟

اكتب الئحة باألمور اإليجابيَّة عن عزوبتك. ما األمور التي ساعدتك حياة الُعزوبة يف • 

نت ِمن زيارتها بسبب عزوبتك؟ ما األمور التي علََّمك  القيام بها؟ ما األماكن التي َتَكَّ

إيَّاها الله كشخص أعزب والتي مل َتُكن لتتعلَّمها يف حال زواجك؟

الوقت •  أعامقك؟ هل ترصف  يف  باالمتعاض  تشعر  هل  بأمانة.  تفكريك  أناط  راقب 

الرَّبِّ يف هذا  إىل  ث بصدق  َتَحدَّ َضِحيَّة؟  نفسك  ترى  لو...؟« هل  التَّفكري: »ماذا  يف 

س  املقدَّ الكتاب  ابحث عن شخصيَّات يف  تشاء(.  مبا  ُتصارحه  أن  )ميكنك  الخصوص 

ميكنك التمثُّل بها. ادرس حياتهم. اكتب اآليات التي تعكس أناط التَّفكري اإليجابيَّة 

عن الحياة. اقرأها. احفظها. أِعد صياغتها بكلامتك. ُثمَّ اشكر الله عىل التَّغيريات التي 

ميكن لهذه األمور أن ُتْحِدَثها يف تفكريك. 

انعدام الهدف. فهناك َفخٌّ آخر قد َيقتنص الُعزَّاب وهو انعدام القصد أو الهدف يف ب. 

حياتهم. وهذا َيعكس نًطا سلبيًّا آخر يف التَّفكري. وهو سلبيٌّ ألنه َيحرص الُعزَّاب يف 

عور بالفراغ، وعدم الرِّضا، واإلحباط. إطاٍر فكريٍّ ُيفيض إىل الشُّ

الُعزوبة، قد  رة من  امُلَبكِّ املرحلة  أشكااًل عديدة. ففي  الهدف  انعدام  يأخذ  وقد 

يعيش األعزب- أحياًنا- بعقليَّة »انتظار الخروج ِمن النَّفق امُلظلم«. لذلك، فهو يعمل، 

وعي(.  دون  ذلك  َيفعل  )وقد  ًتا  مؤقَّ ُكلُّ يشء  كان  لو  كام  عالقاته  ويبني  ويعيش، 

ُيَضيِّع الُعزَّاب  ًتا، قد  وبسبب هذه العقليَّة التي َتنظر إىل ُكلِّ يشء كام لو كان مؤقَّ

ة قبل  ُفرًَصا مثينة للتَّدريب، أو الخدمة، أو التعلُّم ألنَّهم ال يريدون اتِّخاذ قرارات مهمَّ

بونه.  حدوث ذلك التَّغيري الذي يرتقَّ

وِمن دواعي األسف أنَّ األعزب قد ُيَضيِّع سنوات عديدة ِمن حياته يف رَتاَبة ُمْضِجرَة. 

ويل يصري جدواًل ثابًتا وروتيًنا ال َمعنى له. وحينئٍذ، ال يعود األعزب قادرًا  فاالنتظار الطَّ

جر ِمن عمله. وقد َينظر إىل الحياة مُبجملها عىل  باح ألنَّه َيشُعر بالضَّ عىل النُّهوض يف الصَّ
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، تفاقم شعوره بانعدام  نِّ م األعزب يف السِّ أنَّها ُمْضِجرَة وغري ُمشِبَعة لقلبه. وُكلَّام َتَقدَّ

الهدف يف الحياة.

فإنَّ •  كذلك  والتعلُّم.  الوعي  يف  كاماًل  منهاًجا  ر  ُتَوفِّ فالحياة  التعلُّم.  عن  تتوقَّف  ال 

ر لنا فرًصا مستمرَّة لزيادة  ُتَوفِّ بيعة، والنَّاس، والعالقات، والعمل، وأوقات املرح  الطَّ

فهمنا، واختبار معتقداتنا وتعزيزها، وتوسيع مداركنا، وتطوير مهاراتنا. وبالنِّسبة إىل 

املؤمن الذي يستمرُّ يف تشكيل ذهنه وفًقا لكلمة الله، فإنَّ هذا ال ُيَعدُّ تريًنا ذهنيًّا، 

ا يف الحكمة.  بل ُنُوًّ

ال َتغفل عن أيِّ ُفرَص لزيادة كفاءتك وفعاليَّتك. وهذه النُّقطة ترتبط ارتباًطا وثيًقا • 

فإنَّ  بأرسها،  الحياة  يف  مُيارَس  أن  ميكن  التعلُّم  أنَّ  يف حني  ولكن  ابقة.  السَّ بالنُّقطة 

صة ميكننا االستفادة منها. وال َشكَّ أنَّك  دة ُمتخصِّ هناك فرًصا تعليميَّة أو تدريبيَّة ُمَحدَّ

لست ُمضطرًّا لقبول ُكلِّ ُفرصة ُتتاح لك. لكن- يف الوقت نفسه- يجب عليك أن ُتَقيِّم 

الفرص امُلتاحة- وال ِسيَّام تلك التي َتتَِّفق مع اهتامماتك أو التي قد تزيد ِمن كفاءتك 

وفاعليَّتك يف ملكوت الله.

متابعة •  أو  ُمَعيَّنة،  ُكُتب  قراءة  األجل  القصرية  األهداف  ن  تتضمَّ وقد  أهداًفا.  َضع 

أو  أشياًء كالخدمة  املشاريع طويلة األجل فتُخصُّ  ا  أمَّ دة.  ُمَحدَّ أو مشاريع  دراسات 

املهنة. ويجب أن تكون أهدافك واضحة بالقدر الذي َيحميك ِمن التخبُّط، وأن تكون- 

يف الوقت نفسه- َمرَِنة بالقدر الذي َيسمح لك بإجراء التَّغيريات التي تقتضيها الحكمة. 

والحقيقة هي أنَّ معرفة ُوجهتك وما تقوم به هو جزء ُمِهمٌّ ِمن َتَجنُّب انعدام الهدف.

التي ج.  أو األفكار  الخياالت  السلبيِّ هو عامل  للتَّفكري  الثَّالث  كل  الشَّ إنَّ  الَيَقظة.  أحالم 

أشخاص  هناك  ولكن  َيَقظة.  أحالم  لديهم  جميًعا  النَّاس  أنَّ  َشكَّ  وال  لها.  وجود  ال 

يستغرقون يف أحالم اليقظة كوسيلة للهرب ِمن الواقع. وقد يسقط الُعزَّاب يف هذا 

أحالم  تكون  وقد  ًة.  عامَّ حياتهم  أو  وضعهم  أو  ألنفسهم  قبولهم  عدم  نتيجة  الَفخِّ 

اليقظة- أحياًنا- شكاًل ِمن أشكال التَّعويض. فإذا َشَعر األعزب بأنَّه مرفوض يف العامل 

، وَبَطٌل، ومتزوٌِّج،  ، وذيكٌّ ، قد َيلتجئ إىل ُصنع عاملٍ وهميٍّ َيشُعر فيه بأنَّه قويٌّ الحقيقيِّ

إنَّها  إذ  التَّعويض  أشكال  ِمن  شكاًل  أيًضا  الجنسيَّة  التخيُّالت  تكون  وقد  ومحبوٌب. 

ُتَعوِّض املرء َعامَّ يفتقده يف حياته الحقيقيَّة. 

GPFTF interior.indd   116 6/20/2016   5:04:47 PM



117

العزوبة

عور بانعدام الهدف يف الحياة.  ولكنَّ أحالم اليقظة ال تأل الفراغ النَّاجم عن الشُّ

أكرث كساًل.  وَتجعله  بالفراغ  هن  الذِّ فإنَّها تأل  الواقع،  ِمن  للهروب  ُتستخدم  فعندما 

ة بني العامل الحقيقيِّ والعامل الوهميِّ َتتَِّسع أكرث فأكرث.  وحينئًذ فإنَّ الُهوَّ

عور  والشُّ االمتعاض  عىل  للتغلُّب  مناها  َقدَّ التي  اإليجابيَّة  االقرتاحات  إنَّ  وحيث 

بانعدام الهدف ُتساعد يف التغلُّب عىل أحالم اليقظة، فإنَّك تفعل حسًنا إن قرأَت تلك 

االقرتاحات َمرَّة أخرى. 

احفظ اآلية فيلبِّي 4: 8. اعرتف بلسانك أنَّك ُتْخِضع ذهنك لُسلطان الرُّوح الُقدس. • 

د ُكلَّ يوم األمور التي تريد لذهنك أن ينشغل بها يف »أوقات الفراغ«. وقد يتطلَّب  َحدِّ

ياع يف عامل األوهام. هذا تدريًبا. ولكنَّك ستجدُه ُمجدًيا إذ إنَّه سيمنعك ِمن الضَّ

د أيَّ أفكار غري َسِويَّة َتفتكر فيها. فالتخيُّالت الخاطئة- وال ِسيَّام تلك التي ُتشبع •  َحدِّ

ات- ُتبنى عىل مفاهيم مغلوطة ُمَعيَّنة. وميكنك معرفة هذه املفاهيم املغلوطة  الذَّ

ث عن هذه املشكلة.  ل يف اآليات الكتابيَّة التي تتحدَّ عادًة ِمن طريق التأمُّ

ق عالقتك بالله. فوراء تلك العبوديَّة لعامل األوهام شخٌص مل َيِجد بعد الّشبع الذي •  َعمِّ

يريده الله أن يتمتَّع به. فالله هو مصدر ُكلِّ هدف ومغزى وشبع يف الحياة. 

كل الرَّابع للتَّفكري السلبيِّ الذي َيَقع فيه الُعزَّاب عادًة هو إنكار الواقع. د.  اإلنكار. إنَّ الشَّ

ة إىل رفيق. وقد َيُظنُّ األعزب- يف عقله الباطن- أنَّ هذه  فقد ُينكر األعزب حاجته امُلِلحَّ

ريقة الوحيدة للتكيُّف مع هذا الواقع. وقد يزيد َمْيُل األعزب إلنكار مشاعره  هي الطَّ

رف  ابقة وانهدام الثقة بسبب خيانة الطَّ الحقيقيَّة يف حال فشل عالقته العاطفيَّة السَّ

اآلخر. فقد ُنحاول أحياًنا إخفاء أملنا. وقد تحاول الفتيات العازبات »إلغاء ردود أفعالهنَّ 

ر املشاعر ليك َيحمني أنفسهنَّ ِمن أيِّ  األنثويَّة تجاه الرِّجال، والتَّظاهر بالقسوة أو تحجُّ

عالقة عاطفيَّة جديدة قد ُتَسبِّب لُهنَّ األمل«.15 وقد يحاول الُعزَّاب أيًضا َكْبح مشاعرهم 

لها  َيُعد  مل  املشاعر  بأنَّ هذه  أنفسهم  منهم إلقناع  النِّساء يف محاولة  تجاه  الحقيقيَّة 

وجود يف حياتهم.

ولكنَّ هذه املشاعر موجودة. والحقيقة هي أنَّ اإلنكار ال ُيسهم إالَّ يف جعل عالقاتنا 

باردة. فعندما نحاول حامية أنفسنا ِمن األمل، فإنَّنا َنحرم أنفسنا ِمن أفراح كثرية. 
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ُكْن صادًقا مع نفسك والله يف ما َيُخصُّ مشاعرك الداخليَّة. اسأل الله أن ُيرشدك إىل • 

ليم مع رغباتك وأشواقك الداخليَّة.  التَّجاوب السَّ

ف طاقاتك وقدراتك •  اتَِّخذ عملك، ودعوتك، وخدمتك يف ملكوت الله »رفيًقا« لك. َوظِّ

وتكريسك يف خدمة الله. وهذا هو ما قاله الرَّسول بولس- يف ما يبدو أنَّه َوْصٌف لخبته 

« )1كورنثوس 7: 32(.  ِج َيْهَتمُّ يِف َما لِلرَّبِّ َكْيَف ُيريِْض الرَّبَّ الشخصيَّة-: »َغرْيُ امُلَتَزوِّ

امح آلالم املايض مبنعك ِمن أفراح الحارض. فالتَّعاُمل مع اآلخرين َينطوي •  ارفض السَّ

داقة- أال وُهام: العطاء  زنا عىل الَهَدَفنْي الرَّئيَسنْي للصَّ دامئًا عىل ُمخاطرة. ولكن إذا َركَّ

والرِّعاية- فإنَّنا ُنسهم يف التَّخفيف ِمن املخاطر.

يجب عىل الُعزَّاب أن يتجنَّبوا ُمالحقة رشيك الحياة امُلحتَمل. فمع أنَّ الرَُّجل قد يرغب يف   .4

التقرُّب إىل إحدى النِّساء، فإنَّه مييل إىل االبتعاد عن املرأة التي تندفع إليه وُتفيض بُكلِّ 

أيًضا. فالُحبُّ ليس َسعًيا دؤوًبا من أجل »الفوز«  مكنونات قلبها له. والعكس صحيح 

ر ُيخفي وراءه أنانيَّة. ويف أغلب األحيان  « املتهوِّ بأحد القلوب. يف حقيقة األمر، إنَّ »الُحبِّ

خص الذي ُيالحقه.  خص امُلالَحق ُيدرك ذلك يف عقله الباطن ويخش ُمتطلَّبات الشَّ فإنَّ الشَّ

دق يف عالقاتك. َتَكلَّم، واضحك، وتفاعل مع اآلخرين بصدق واهتامم حقيقّي. •  ز عىل الصِّ َركِّ

اقَبل املعاملة اللَّطيفة التي ُيبديها الجنس اآلخر واشكرهم عليها بصدق. ال ُتبالغ يف • 

كر، وال ُتجامل. وأفضل طريقة الختبار ِصدق امتنانك هو أن تسأل نفسك:  تقديم الشُّ

لوك عن شخٍص ِمن نفس جنيس؟«  »كيف سيكون رَدُّ فعيل لو َصَدر هذا السُّ

عادة يف الحياة ال يعتمد عىل الحالة •  عور الحقيقيَّ بالرِّضا والسَّ ر دامئًا حقيقة أنَّ الشُّ َتَذكَّ

االجتامعيَّة أو الزوجيَّة للمرء. لذلك، ميكننا إعادة صياغة أمثال 21: 9 عىل النَّحو التَّايل: 

ة صغرية عىل العيش يف َقرْصٍ مع شخٍص ال أنسجم معه«.  »َخرْيٌ يل أن أعيش وحيًدا يف شقَّ

عىل •  هجوًما  ُيَعدُّ  اآلخرين  عىل  يطرة  السَّ محاولة  فإنَّ  اآلخرين.  شخصيَّة  احرتم 

ُخصوصيَّاتهم. لذلك، إذا شعرت بأنَّك ُمهتمٌّ بشخٍص ِمن الجنس اآلخر، اسأل نفسك 

خص وصًفا موضوعيًّا  بأمانة عن األمور التي تجتذبك إليه. حاول أن َتِصف ذلك الشَّ

عف لديه. ُكن ُمرََهف الِحسِّ ال ِمن  ة وجوانب الضَّ آخًذا بعني االعتبار جوانب القوَّ

جهة مشاعرك تجاه اآلخرين فحسب، بل وأيًضا تجاه مشاعرهم ُهم أيًضا. 
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يجب عىل الُعزَّاب أن يتجنَّبوا استخدام أصدقائهم ِلَسدِّ حاجتهم إىل الرِّفقة بطرائق تنتهك 5. 

ُمَعرَّضون  ُعزوبتهم  ُيبغضون  الذين  الُعزَّاب  أنَّ  والحقيقة هي  ليمة.  السَّ داقة  الصَّ مبادئ 

. فعىل سبيل املثال، قد تسعى املرأة العزباء، عن وعي أو دون وعي،  للوقوع يف هذا الَفخِّ

ث هنا عن  إىل َسدِّ حاجاتها للرِّفقة ِمن خالل طلب مشورة الرِّجال ال النِّساء )ونحن نتحدَّ

عور باألمان، وحاجتها إىل َمن يفهمها، وحاجتها إىل وجود شخٍص بقربها(. وقد  حاجتها للشُّ

خص.  َتشعر- دون حتَّى أن تدري- بأنَّ لديها مشكالت دامئة تحتاج ملناقشتها مع ذلك الشَّ

عور بأنَّه  كذلك، قد َيسعى الرَُّجل األعزب إىل َسدِّ حاجته إىل الرِّفقة )ِمثل حاجته إىل الشُّ

. وقد  فاع عن حقوقهنَّ مقبول، وبأنَّ هناك َمن َيعتمد عليه( ِمن خالل مساعدة النِّساء والدِّ

. يندفع الرَّجل- دون أن يدرك دوافعه- إىل مساعدة النِّساء عىل التغلُّب عىل مشكالتهنَّ

َتنشأ صداقة بني  الجنس نفسه. فقد  الُعزَّاب إىل اختيار رِْفقة بديلة ِمن  َيلجأ  وقد 

داقة ُشعورًا بالتملُّك  سيِّدتني غري متزوِّجتني أو رَُجلني غري متزوِّجني، ُثمَّ تصري هذه الصَّ

يَّتهام وُيؤثِّر سلًبا يف عالقتهام باآلخرين. ويف حال زواج أحدهام، قد َينظر اآلخر  ُيَقيِّد ُحرِّ

داقة التي كانت َتجمع بينهام هي  إىل ذلك عىل أنَّه خيانة. وهذا دليٌل كاٍف عىل أنَّ الصَّ

رِْفقة بديلة للتَّعويض عن الزَّوج أو الزَّوجة غري املوجوَدْين. 

وَيقتيض التَّنويه هنا إىل أنَّ هذه العالقات قد تكون غري سليمة دون الحاجة لوجود 

ُعنرص غري أخالقيٍّ فيها. فقد َتِجد املرأة رَُجاًل رفيًقا لها، وقد يجد الرَُّجل فيها رفيقة َجيِّدة 

أيًضا، دون إدراك االرتباط العاطفيِّ )مع أنَّه غري رومانيس( الحاصل بينهام. وقد ينزعج 

أيٌّ منهام يف حال ظهور أيَّ تلميحات –من اآلخرين- بخصوص كون العالقة غري الئقة. 

وقد ينطبق األمر نفسه عىل عالقات األصدقاء ِمن الجنس نفسه.

افع ِمن وراء العالقة هو البحث عن رفقة، وليس عن صداقة  ولكن عندما يكون الدَّ

خصان  الشَّ الوعي دون أن يدرك  الالوعي إىل  ئق ِمن  الالَّ التعلُّق غري  ينتقل  سليمة، قد 

داقات  ذلك. بل إنَّهام قد ينجرفان إىل خطيٍَّة مل َيْقِصدها أيٌّ منهام. والحقيقة هي أنَّ الصَّ

التي ال ُتَعدُّ وال ُتحىص بني الجنسني َتشهد عن وجود خطٍر كهذا. وهو َخَطر قائم أيًضا يف 

داقات بني األشخاص ِمن الجنس نفسه.  الصَّ

عند وجود مشكلة شخصيَّة لديك تتطلَّب مشورة ُمتكرِّرة، اطلب املساعدة ِمن شخص • 

خص أكب ِمنك ِسنًّا. ل أن يكون هذا الشَّ ناضج روحيًّا ِمن الجنس نفسه. وُيَفضَّ
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زم •  َقيِّم صداقاتك تقيياًم نزيًها. هل اكتشفَت أنَّك َتتَِّكل عىل أحد األشخاص أكرث ِمن الالَّ

بحيث أصبح هذا الصديق ُمقيًَّدا يف هذه الصداقة؟ فمع أنَّه ِمن الرَّائع أن يكون لدينا 

يطرة والتملُّك ليس ُسلوًكا  بون ميكننا أن نأتنهم عىل أرسارنا، فإنَّ ُحبَّ السَّ أصدقاء ُمَقرَّ

بني عىل أن يكون  الئًقا. لذلك، ِمن األفضل أن يكون لديك العديد ِمن األصدقاء امُلَقرَّ

لديك صديق ُمَقرَّب واحد. 

احرص عىل بناء صداقاتك واملحافظة عليها ِمن خالل التَّفاعل املتفائل واإليجايبِّ. وقد • 

ترغب يف تقييم املوضوعات التي تناقشونها عادًة- هل َيغلب عليها طابع التَّشجيع 

ر؟ وال َشكَّ أنَّ اآلية أمثال 17:  ز عىل املشكالت وتأخذ طابع التذمُّ والتَّفاؤل، أَم أنَّها ُتَركِّ

ز عليها يف صداقاتنا: »الَقْلُب الَفرَْحاُن ُيَطيُِّب الِجْسَم،  22 ُتَبنيِّ تأثري الجوانب التي ُنَركِّ

ُف الَعْظَم«. َوالرُّوُح امُلْنَسِحَقُة ُتَجفِّ

اسأل الله –يف ِغناه ونعمته- أن ُيشبع ُكلَّ حاجاتك غري امُلشَبعة. »َواللُه َقاِدٌر أَْن َيِزيَدُكْم • 

ٍء، َتزَْداُدوَن يِف ُكلِّ َعَمل َصالٍِح«  ُكلَّ ِنْعَمٍة، ليَِكْ َتُكوُنوا َولَُكْم ُكلُّ اْكِتَفاٍء ُكلَّ ِحنٍي يِف ُكلِّ يَشْ

)2كورنثوس 9: 8(. وهذا َيسي عىل الُعزَّاب، واألرامل، واليتامى، واملتزوِّجني أيًضا. ويف ما 

ا وأكرث ِمن ُمشِبَعة لحاجة  كة مع الله َغِنيَّة ِجدًّ َيُخصُّ الُعزَّاب املؤمنني، ميكن أن تكون الرشَّ

ْبع ِمن خالل عالقتهم  املرء للرِّفقة. وما أكرث الُعزَّاب الذين َشِهدوا أنَّهم وجدوا هذا الشِّ

روا ِمن ُعزوبتهم. فالحياة- يف  الزَّواج، ومل يتذمَّ إنَّهم مل ُيدركوا حاجتهم إىل  بالله حتَّى 

نظرهم- ُمْشِبَعة وغنيَّة حتَّى إنَّهم ال يشعرون بأيِّ نقٍص لكونهم غري متزوِّجني. 

ة ِمن واقع الحياة قصَّ

أبناء. وبعد عيشها بضع سنواٍت كأرملة،  كانت »ماري« أرملة ولديها أربعة 

الحت يف األُُفق فرصة وجود رفيق ُمناسب لها. ولكنَّ نظرتها إىل األمر كانت 

جديرة باملالحظة. فقد كانت تخوض رِصاًعا داخليًّا يف ما َيُخصُّ الزَّواج ثانيًة 

ا عىل  إذ كانت تقول يف نفسها: »لقد صارت رشكتي امُلْشِبَعة مع الله غالية جدًّ

قلبي حتِّى إنِّ أخش فقدان هذا الجزء ِمن عالقتي به يف حال زواجي ثانيًة«.

ومع أنَّ ماري َتَزوَّجت ثانيًة، فإنَّ كلامتها تبقى شاهدًة عىل مبدأ كفاية الله. 

»أَْنُتْم َمْمُلوُؤوَن ِفيه« )كولويس 2: 10(. 
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كيف يمكنني أن أخِدم؟

ابق تعكس اإلمكانات امُلتاحة للُعزَّاب. وقد  إنَّ الكثري من االقرتاحات اإليجابيَّة يف الجزء السَّ

َذَكرنا أيًضا أنَّ الرَّسول بولس َكَتب يف رسالته األوىل إىل كنيسة كورنثوس أنَّ الُعزَّاب ميكن أن 

ة  ا عىل بعض االقرتاحات الخاصَّ ز تركيزًا خاصًّ ا يف الكنيسة. واآلن، َنَودُّ أن ُنَركِّ يكونوا نافعني ِجدًّ

باستثامر الُفرَص امُلتاحة يف فرتة الُعزوبة.

يف  مقالة  ُنرِشَت  سنوات،  فقبل  الِكتايبِّ.  إطاره  يف  بأرسه  الخدمة  مفهوم  بوضع  ولنبدأ 

يحة  الرصَّ املقالة  هذه  ِمن  واملغزى  اخِدمون«.  »هأَنذا-  بعنوان:   ”Christian Focus“ مجلَّة 

اآلخرون.  يخدمنا  أن  هو  اليوم  الكنسيَّة  الخدمات  ِمن  الكثري  وراء  الكاِمن  افع  الدَّ أنَّ  هو 

فالنَّاس يريدون ِمن »خدمتهم )التي يقومون بها أمام الناس(« أن تخدمهم- ِمن خالل تأكيد 

أهميَّتهم، وتحسني صورتهم أمام اآلخرين، وإشباع مشاعرهم وطموحاتهم. وقد َخَتم الكاتب 

مقالته بالقول إنَّ »الله ُيعطينا الُفرصة لتكريس حياتنا ملجده. وميكننا أن نذهب إىل عاملنا 

بب نفسه الذي َدَفَع املسيح للمجيء إىل العامل. وما دام املسيح يحيا فينا، ميكننا أن نبدأ  للسَّ
بدايًة جديدًة ُكلَّ يوم- ال ليك ُنْخَدم، بل ليك َنْخِدم«.16

اًل، ُثمَّ شعورنا بااللتزام بُكلِّ ما َيؤول إىل  إنَّ خدمًة كهذه هي ِنتاج املحبَّة- محبَّتنا لله أوَّ

د مواهبنا  خري اآلخرين. إنَّ الخدمة التي أساسها التَّعبري العميلٍّ عن املحبَّة- وليس إظهار تعدُّ

يًّا باألمان أو القيمة.  أو شغل »منصٍب« مهم يف الخدمة- هي التي تعطينا ُشعورًا سلياًم وِصحِّ

ٌة، َوأَْعَلُم َجِميَع األرَْسَاِر وَُكلَّ ِعْلٍم، َوإِْن َكاَن يِل ُكلُّ اإلِميَاِن َحتَّى أَْنُقَل الِجَباَل،  »َوإِْن َكاَنْت يِل ُنُبوَّ

َولِكْن لَْيَس يِل َمَحبٌَّة، َفَلْسُت َشْيًئا. َوإِْن أَْطَعْمُت ُكلَّ أَْمَوايِل، َوإِْن َسلَّْمُت َجَسِدي َحتَّى أَْحرَتَِق، 

َشْيًئا« )1كورنثوس 13: 2 و 3(. فعندما تتدفَّق املحبَّة ِمن  أَْنَتِفُع  َفاَل  َمَحبٌَّة،  يِل  لَْيَس  َولِكْن 

رنا ِمن انهامكنا يف  اًل )أْي: لله(، ُثمَّ إىل الخارج )أْي: لآلخرين(، فإنَّها ُتَحرِّ قلوبنا، نحو األعىل أوَّ

زم الذي يجعلنا نقول: »هأََنَذا أَرِْسْلِني« )إشعياء 6: 8(.  أنفسنا وُتعطينا التَّواُضع الالَّ

ليم ِمن الخدمة، ما الذي ميكن لألعزب أن َيفعله؟ لََعلَّ أفضل طريقة  ويف ضوء املوقف السَّ

ملناقشة هذا املوضوع هي أن ُنَوزِّع االحتامالت إىل فئات:

دون 1.  للكرازة  سَيْحُدث  كان  ما  نتخيَّل  أن  علينا  هل  السَّ ِمن  أنَّه  َشكَّ  وال  الِكرازة:  ُفرَص 

وجود الُعزَّاب. فالكرازة تبدأ يف البيت، ولكنَّها ال ينبغي أن تبقى محصورة فيه، بل يجب 

أن تنطلق إىل الخارج. ومع أنَّه مبقدور املتزوِّجني أن يخرجوا وأن يخدموا، فإنَّ الُعزَّاب 
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ل. لذلك، فإنَّهم األشخاص املثاليُّون  ميتلكون مرونة أكب ِمن املتزوِّجني عىل الحركة والتنقُّ

للقيام بالكثري ِمن مشاريع الخدمة. 

األحيان- عن  أغلب  تبحث- يف  العامل  والخدمات حول  الكنائس  أنَّ  والحقيقة هي 

الثقافيَّة.  االختالفات  مع  العائالت  ِمن  أكب  بسعة  يتكيَّفون  فالُعزَّاب  للخدمة.  ُعزَّاٍب 

وهناك مهامٌّ تتطلَّب َسَفرًا؛ وهو أمر ال ُيَحبِّذه املتزوِّجون كثريًا بسبب مسؤوليَّاتهم تجاه 

عائالتهم. وهناك خدمات تقتيض التَّضحية بالرَّاحة؛ وهو أمٌر أصعب عىل العائالت أيًضا. 

م فرًصا للُعزَّاب. فبإمكان الُعزَّاب أن يخدموا  ِمن جهة أخرى، فإنَّ الكرازة املحليَّة ُتَقدِّ

يارات الجامعيَّة  يارات. وهناك ُسجوٌن َتسمح بالزِّ نيم، أو درس الكتاب، أو الزِّ ِمن خالل الرتَّ

أو الفرديَّة. 

لقد َذَكرنا للتوِّ تأثري الرَّسول بوُلس ككارز أعزب. وقد كانت خدمته تتطلَّب َسَفرًا كثريًا 

ة. ولِكْن ألنَّه كان َيعلم أنَّه يخدم الربَّ يسوع املسيح، فقد  وتنطوي عىل مصاعب َجمَّ

ْبع. فنحن ال َنِجد يف شهادته التي َشِهد بها يف نهاية  كانت خدمته تأل قلبه بالفرح والشِّ

ْعَي،  حياته ما ُيشري إىل َنَدِمه أو عدم رِضاه. »َقْد َجاَهْدُت الِجَهاَد الَحَسَن، أَْكَمْلُت السَّ

يَّاُن  َحِفْظُت اإلِميَاَن، َوأَِخريًا َقْد ُوِضَع يِل إِْكِليُل الِبِّ، الَِّذي َيَهُبُه يِل يِف ذلَِك الَيْوِم، الرَّبُّ الدَّ

الَعاِدُل، َولَْيَس يِل َفَقْط، َبْل لَِجِميِع الَِّذيَن ُيِحبُّوَن ُظُهورَُه أَْيًضا« )2تيموثاوس 4: 7 و 8(. 

ُفرَص الرِّعاية. فالكثريون يف عاملنا اليوم يف حاجة إىل الرِّعاية: امُلِسنُّون، وامُلعاقون، واملرىض، 2. 

والعاجزون، واملفجوعون مبوت أِحبَّائهم، هم بعض األمثلة لَِمن هم يف حاجٍة إىل الرِّعاية. 

وهناك ُفرص كثرية أمام الُعزَّاب للخدمة؛ وهي ُفرص قد ال َتْصُلح تاًما للمتزوِّجني. 

بيعيَّ للمرأة أكرث ِمن  والحقيقة هي أنَّ العديد ِمن ُفرص الرِّعاية هذه ُتناسب التَّكوين الطَّ

ل وفًقا لعمل الله يف  التَّكوين الطبيعيِّ للرَُّجل- وال سيَّام املرأة التي َسَمحت ألنوثتها أن تتشكَّ

ا ِصفات »املرأة الفاضلة« فكثرية، وِمن بينها: الهدوء، والوداعة، واإلميان، واالحرتام،  حياتها. أمَّ

ة، والتَّعاُطف- وهي جميعها ِصفات ُتضاف إىل االحتشام  والَحياء، والحكمة، واللُّطف، والِعفَّ

خص النموذجيُّ لرعاية اآلخرين. يف ُسلوكها وشكلها. وال َشكَّ أنَّ املرأة الفاضلة هي الشَّ

ة يف هذا  ومع أنَّه بإمكان الرِّجال أن يقوموا بعمل الرِّعاية، فإنَّ للمرأة خدمة خاصَّ

املجال يف أغلب األحيان. وقد تجد العازبات ما ُيشبع نفوسهنَّ يف خدمة الرِّعاية هذه. 
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بعبارة أخرى، فإنَّ الزَّواج ليس الغاية الوحيدة التي ُخِلَق الرَُّجل واملرأة ألجلها. وكم َنشكر 

يت َكرَّْسَن أنفسهنَّ لرعاية آخرين.  الله عىل العازبات الالَّ

العبيَّة  اللُّغتني  يف  »ُمَمرِّضة«  الكلمة  أنَّ  امُلصادفة  باب  ِمن  ليس  ذلك،  ضوء  يف 

واليونانيَّة َترِد بصيغة املؤنَّث دامئًا. كذلك، ِمن امُلالحظ- حتَّى يف األزمنة املعارصة- أنَّ 

أغلبيَّة العاملني يف مهنة التَّمريض يف املستشفيات ومراكز الرِّعاية ُهنَّ ِمَن النِّساء. وإذا 

فرًصا  هناك  فإنَّ  امُلتألِّم،  العامل  هذا  يف  اإلنسانيَّة  الرِّعاية  إىل  ة  امُلِلحَّ الحاجة  إىل  َنَظرنا 

هات توفريها.  عظيمًة أمام النِّساء العازبات لتوفري هذه الرِّعاية- وهي ُفرص ال ميكن لألمَّ

كذلك، فهي ُفرص ُمشبعة، للشعور األنثوي، لدى أعداد كبرية ِمن النِّساء العازبات.

ولكن ينبغي للعازبات املؤمنات أن َيعلمن أنَّ بعض ُفرص الرِّعاية يف عاملنا هذا ال 

يجب  لذلك،  التَّمريض.  ِمَهن  ِمن  العديد  يف  وروحيَّة  أخالقيَّة  مخاطر  فهناك   . ُتناسبهنَّ

يت َيرغب يف الخدمة يف مجال الرِّعاية الصحيَّة أن َيرُْفْضَن بعض عروض  عىل العازبات الالَّ

من هذه الرِّعاية يف األماكن التي تصون  العمل امُلغرية )إذا كانت غري الئقة(، وأن ُيَقدِّ

 . تُهنَّ كرامتهنُّ وِعفَّ

ة يف صفوف شعب الربِّ مُلعلِّمني أْكفاء. وسواء كان 3.  الُفرص التَّعليميَّة. فهناك حاجة ماسَّ

يف  للتَّأثري  مثينة  فرصة  أمامهم  فإنَّ  حكوميَّة،  أو  ة  خاصَّ مدارس  يف  ُيَعلِّمون  امُلَعلِّمون 

بهم إيجابيًّا. عالوة عىل التَّعليم يف هذه األماكن، فإنَّ مدارس األحد ومدارس الكتاب  ُطالَّ

ر ُفرًصا للُمَعلِّمني.  س الصيفيَّة ُتَوفِّ املقدَّ

َجعلت  عديدة  عوامل  هناك  أنَّ  يبدو  ولكن  الجنسني.  ِمن  مُلَعلِّمني  حاجة  وهناك 

سات  بب يف ذلك إىل أنَّ أغلبيَّة املؤسَّ ا يرجع السَّ عدد امُلَعلِّامت يفوق عدد امُلَعلِّمني. وُرمبَّ

النِّساء ينجْحَن يف تعليم األطفال.  أنَّ  ُمَعلِّامٍت لألطفال. وال َشكَّ  التَّعليميَّة تبحث عن 

الت، بل ألنَّ  النِّساء لَْسَن مؤهَّ امُلَعلِّامت ُمؤسٌف أحياًنا- ال ألنَّ  كيز عىل  ولكنَّ هذا الرتَّ

رجااًل كثريين يتنازلون عن هذا االمتياز وهذه املسؤوليَّة ِمن خالل عدم تقديرهم لُفرص 

التَّعليم امُلتاحة لهم. 

يكون  وقد  للمرء.  جيًِّدا  َدْخاًل  ُتِدرُّ  ِمهنًة  يكون  ما  نادرًا  التَّعليم  أنَّ  والحقيقة هي 

املهنة. ولكن كام  العمل يف هذه  ُيحِجمون عن  الرِّجال  َتجعل  التي  األسباب  هذا أحد 

أنَّ الرِّعاية ُمالمئة للمرأة- ِمن أوُجه عديدة- أكرث ِمن الرَُّجل، فإنَّ التَّعليم ُمالئم للرَُّجل. 
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َمتَّى 10:  إنجيل  )انظر مثاًل  الجديد  العهد  والتِّلميذ يف  امُلَعلِّم  َنراها بني  التي  فالعالقة 

لَُهنَّ  النِّساء  أنَّ  امُلَعلِّم رَُجل. وال َشكَّ  أنَّ  الغالب إىل  24 و 25( َتعكس وضًعا ُيشري يف 

للرِّجال  وميكن  أيًضا.  كُمَعلِّمني  للرِّجال  ة  خاصَّ مكانة  هناك  ولكن  كُمَعلِّامت.  مكانتهنَّ 

أن يجدوا يف هذه املهنة شبًعا ال ميكن أليِّ مبلٍغ ِمن املال أن مَينحه للمرء- وهو شعور 

ناشٌئ عن مساعدة غري امُلتعلِّمني عىل اكتساب املعرفة، ومساعدة الُبسطاء عىل اكتساب 

الحكمة. والحقيقة هي أنَّ التَّعليم َيفتح الباب عىل ِمرصاعيه اليوم أمام الُعزَّاب امُلَكرَّسني 

للمساهمة يف امتداد ملكوت الله وخدمة الكنيسة. 

في املكاتب- بدرجات 4.  الُفرص املكتبيَّة. فعمل الله يتطلَّب أعاماًل مكتبيَّة. وهناك حاجة ملوظَّ

ابعون،  والطَّ فالُكتَّاب،  الله.  شعب  بها  يقوم  التي  مة  امُلَنظَّ الجهود  جميع  يف  متفاوتة- 

قون، وامُلراسلون، وغريهم قادرون عىل تقديم خدمات عظيمة للكنيسة- سواء يف  وامُلَنسِّ

مجال الكرازة، أو النَّرش، أو تقديم املساعدات، أو املشورة، أو التَّدريب، أو الرِّعاية، أو 

مج بني أكرث من واحد من هذه املجاالت يف نفس الوقت.  ميكن الدَّ

عني. وهناك أوقات  وحيث توجد خدمة مسيحيَّة، هناك َمن َيدعمها باملال واملتطوِّ

عيَّة« دون تقديم أيَّة مزايا ُتْذَكر للعاملني. بل إنَّ  َيِتمُّ فيها إنشاء مراكز »الِخدمة التطوُّ

ُعزَّاٌب  رواتبهم ال تكاد تكفي َسدَّ حاجاتهم الشخصيَّة األساسيَّة. ومع ذلك، فقد اختب 

عيَّة هذه.  ي يف مراكز الخدمة التطوُّ كثريون َفَرح العطاء امُلَضحِّ

هوت، وخدمات  كذلك، فإنَّ الخدمات اإلرساليَّة، وُدور النَّرش املسيحيَّة، وُكلِّيَّات الالَّ

رون الخدمة- يف َحدِّ ذاتها- أكرث  ة إىل أفراد ُيَقدِّ اإلغاثة، ومراكز املشورة هي يف حاجة ماسَّ

ِمن األجر العايل. ِمن جهة أخرى، فإنَّ العديد ِمن هذه البامج والخدمات يتطلَّب مزيًدا 

الَطبَّاخني،  إىل  فهناك حاجة  املكتبيَّة.  الوظائف  العاملني يف  أولئك  عدا عن  األفراد  ِمن 

والُعَمداء،  وامُلشريين،  واإلنتاج،  يانة  الصِّ ل  وُعامَّ حافيِّني،  والصَّ وامليكانيكيِّني،  واألوصياء، 

ة. في العالقات العامَّ وموظَّ

أحياًنا.  إيجاًبا  أو  الخادم سلًبا  أو  العامل  أو  ف  للموظَّ الزوجيَّة  الحالة  تؤثِّر  وقد ال 

ا َيلزم( أن يقوم بها شخص أعزب. فعىل سبيل املثال،  ل )أو ُرمبَّ ولكن هناك وظائف ُيَفضَّ

ة للخدمة وسط الجانحني ِمن األحداث واملراهقني )أي الذين اقرتفوا  هناك برامج خاصَّ

ُجنحًة قبل بلوغهم ِسنَّ الرُّْشد(. ويف حاالت كهذه، تدعو الحاجة إىل ُعزَّاب ُممتلئني ِمن 
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روح الربِّ يك يخدموا بينهم ويكونوا قدوة لهم. وهناك ُكلِّيَّات الهوت وبرامج تعليميَّة 

تابعة لإلرساليَّات لديها وظائف مشابهة. 

املرء:  للُعزَّاب، قد يتساءل  املتاحة  الخدمة  ُفرَص  العديد ِمن  ألقينا نظرة عىل  وبعد أن 

ع ِمن الُعزَّاب أن ينظروا إىل  واب أن َيعمل الُعزَّاب يف وظائف عاديَّة؟ وهل ُيتوقَّ هل ِمن الصَّ

ُعزوبتهم كشٍء ُيلزمهم بخدمٍة من »نوع خاص«؟ هناك جانبان لهذا املوضوع. َفِمن جهة، 

يَّة يف العيش كبقيَّة النَّاس. ولِكن ِمن جهة أخرى،  ميكننا القول إنَّ الُعزَّاب ميتلكون ُمطلق الُحرِّ

أغلبيَّة  )أي  النَّاس  أغلبيَّة  يعيش  التَّايل: هل  ؤال  السُّ وَطْرح  النَّاس«  »َبِقيَّة  إىل  النَّظر  ميكننا 

الله منهم ِمن نحوه وِمن نحو ملكوته- سواء  التَّكريس الذي يريده  الكنيسة( ذلك  أعضاء 

كانوا ُعزَّاًبا أم متزوِّجني؟

واب إن ُقلنا إنَّه ينبغي لُكلِّ مؤمن أعزب أو متزوِّج أن َيسعى إىل َجْعل  وال ُنجانب الصَّ

ُمِمالًّ  بدا  )مهام  املرء  به  يقوم  عمل  أيِّ  ينطبق عىل  وهذا  الله.  ولشعب  لله  عمله خدمة 

ف، وامُلمرِّضة،  للُمزارع، وامُلقاول، واملوظَّ الله(. فينبغي  أو هامشيًّا أو ليس متعلًِّقا مبلكوت 

ووظائفهم  أعاملهم  فيها  يستخدمون  طرائق  عن  يبحثوا  أن  وغريهم،  وامُلرسلني،  وامُلعلِّم، 

لخدمة الربِّ وكنيسته.

وهذا ال يعني أنَّ هذه هي ُفرص الخدمة الوحيدة امُلتاحة للُعزَّاب، بل إنَّ الغاية هنا هي 

التي َيعيشونها.  الُعزوبة  الُعزَّاب أن يخدموا بطرائق توافق حياة  أنَّه باستطاعة  التَّأكيد عىل 

عالوة عىل ذلك، فقد َذَكرنا ُفرص الخدمة هذه يك ُنَبنيِّ الِغنى املوجود يف حياة الُعزَّاب املؤمنني. 

فمع أنَّه ال توجد لديهم زوجات أو أزواج أو أبناء يف الجسد، ولكنَّ »َبِني امُلْسَتْوِحَشِة أَْكرَثُ ِمْن 

....ألَنَّ َبْعَلِك ُهَو َصاِنُعِك، رَبُّ الُجُنوِد اْسُمُه« )إشعياء 54: 1 و5(.  َبِني َذاِت الَبْعِل، َقاَل الرَّبُّ

ٌ أنَّ الربَّ قد َبثَّ الحياة وأنَّه هو  وعندما يفيض هذا الَفَرح ِمن حياة األعزب، فإنَّ هذا مؤرشِّ

يادة يف حياة هذا األعزب.  صاحب السِّ

اب؟ كيف ينبغي أن تكون عالقة البيت والكنيسة بالُعزَّ

لقد ذكرنا آنًفا أنَّ الُعزَّاب يخوضون- أحياًنا- رصاًعا داخليًّا لتحديد مكانهم املناسب واملجموعة 

يواجه  البيت،  ففي  سواء.  َحدٍّ  عىل  والكنيسة  البيت  يف  يحدث  وهذا  إليها.  ينتمون  التي 

األعزب- يف أغلب األحيان- األسئلة التَّالية: 
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ما 1.  بذلك،  القيام  أردُت  ؟ وإن  فيه بيت أيب ألعيش مستقالًّ أترك  الذي  اليوم  هل سيأيت 

األسباب التي سأقولها لهام لتبير رحييل؟

ي يف ما َيُخصُّ مواعيدي وخططي 2.  إذا ِعْشُت يف بيت أيب، ما مدى مسؤوليَّتي أمام أيب وأمِّ

ومشرتيايت؟ 

ي 3.  إذا ِعْشُت يف بيت أيب، هل ميكنني دعوة أصدقايئ؟ ِمن جهة أخرى، إذا قام أيب وأمِّ

بدعوة ضيوف أو بالتَّخطيط لشٍء ما، هل أنا ُمْلزَم دامئًا بالحضور واملشاركة؟

عندما َيهرم أيب وأمي وأبدأ باالضطالع ببعض املسؤوليَّات، هل ينبغي يل دامئًا اإلذعان 4. 

لهام، أم ينبغي يل أن أبدأ يف اتِّخاذ القرارات التي أراها مناسبة؟ 

ي يف حاجة إىل الرِّعاية، هل أنا ُمْلزَم أكرث ِمن أخوان املتزوِّجني وأخوايت 5.  إذا كان أيب أو أمِّ

املتزوِّجات برعايتهام؟

إنَّ العثور عىل إجابات لهذه األسئلة ليس سهاًل دامئًا. فكلُّ موقف يختلف عن ِسواه. وال 

ة قد تكون ذات فائدة: توجد إجابات واحدة لجميع األشخاص. ومع ذلك، هناك إرشادات عامَّ

وُمراعاة 1.  ُمتبادل  احرتام  أن يكون هناك  هاتهم، يجب  وأمَّ آبائهم  الُعزَّاب مع  حي يعيش 

هاتهم. وما دام  ُمتبادلة للمشاعر. بعبارة أخرى، يجب عىل الُعزَّاب أن يحرتموا آباءهم وأمَّ

تدبري  املبارشان عن  املسؤوالن  فإنَّهام  والعقليَّة،  الجسديَّة  ة  بالصحَّ يتمتَّعان  األب واألم 

وباملقابل،  ذلك.  يحرتم  أن  العزباء(  االبنة  )أو  األعزب  االبن  املنزل. ويجب عىل  شؤون 

أنَّه ينبغي لهم  الرَّاشدين. ومع  الُعزَّاب  هات أن يحرتموا أبناءهم  يجب عىل اآلباء واألمَّ

االستمرار يف تقديم النُّصح واملشورة ألبنائهم الُعزَّاب الرَّاشدين، فإنَّه ينبغي لهم أيًضا أن 

يحرتموا قراراتهم، وخططهم، وحاجاتهم قدر اإلمكان يف إطار بيتهم. 

هاتهم، يجب أن تكون حدود  وعندما يعيش الُعزَّاب يف البيت نفسه مع آبائهم وأمَّ

هات أن يحرتموا رُْشد أبنائهم الُعزَّاب  املسؤوليَّات واالمتيازات واضحة. وميكن لآلباء واألمَّ

بطرائق عديدة. فعىل سبيل املثال، ميكنهم أن ُيراعوا خصوصيَّة ُغرفهم، وأن ُيوِكلوا إليهم 

بعض املسؤوليَّات، وأن يتجنَّبوا التَّداُخل بني خطط األبناء واهتامماتهم وخطط العائلة 

خص املسؤول عن َغْسل  د الشَّ واهتامماتها. ويجب عىل العائلة أن توزِّع املهام؛ أي أن ُتَحدِّ
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هي، وغري ذلك  خص املسؤول عن الطَّ خص املسؤول عن تنظيف املنزل، والشَّ املالبس، والشَّ

ِمن مهام. وإذا كان األعزب رشيًكا يف مرشوٍع تجاريٍّ ُتديره العائلة، يجب توضيح املهام 

ة.  يح رضورة ُمِلحَّ ادق والرصَّ واملسؤوليَّات أيًضا. ويف جميع األحوال، فإنَّ التَّواُصل الصَّ

ة عندما َيهرم األبوان  يات خاصَّ وقد يواجه الُعزَّاب الذين يعيشون وسط أهلهم تحدِّ

م املزيد ِمن اإلرشادات  وترتاجع قدرتهام عىل القيام مبهامهام ومسؤوليَّاتهام. وسوف ُنَقدِّ

اعات  يف الفصل الثَّامن. ولكنَّ ُنشري هنا إىل أنَّ احرتام امُلِسنِّني ينبغي أن َيشمل فهم الرصِّ

لون  ؤال الذي َيطرح نفسه هنا هو: هل الُعزَّاب يتحمَّ يخوخة. والسُّ التي ُترافق ِسنَّ الشَّ

مسؤوليَّة أكب ِمن إخوانهم املتزوِّجني وأخواتهم املتزوِّجات يف أوقاٍت كهذه؟ والجواب 

املتزوِّجني  إخوتهم  ِمن  أكرث  ُمتاحني  الُعزَّاب  يكون  قد  نفسه،  الوقت  ولكن يف  ال!  هو: 

وأخواتهم املتزوِّجات ِبُحْكم مسؤوليَّاتهم القليلة نسبيًّا. وإذا نظرنا إىل الخدمة ال َكِعْبٍء 

لم يف حاالت كهذه.  ثقيل، بل كفرصة، فإنَّنا ُنَقلِّل فرصة شعورنا باالمتعاض والحقد والظُّ

ة للمساعدة والتَّضحية  مبعنى آخر، إذا كانت العائلة بأرسها لديها روح الخدمة، ومستعدَّ

وإيثار اآلخرين، لن َيشعر أيُّ عضو فيها بالحاجة ملقارنة وضعه بأوضاع اآلخرين. 

يفعلوا 2.  أن  ينبغي  مبفردهم،  كن  والسَّ األهل  عن  االستقالل  عىل  الَعزم  الُعزَّاب  َعَقد  إذا 

ذلك بسبب رؤيتهم وأهدافهم الشخصيَّة، ال َكرَدِّ فعل عىل ما يجري يف منازل أهلهم، وال 

كوسيلة للهرب ِمن األبَوْين. فقد َيشعر الُعزَّاب بالحاجة إىل مزيد ِمن الهدوء أو الُعزلة. 

أو قد يشعرون بحاجتهم إىل َتَعلُّم مبادئ تدبري شؤون البيت بأنفسهم. أو قد يرغبون 

يف الوجود بالقرب ِمن أماكن عملهم أو خدمتهم. ويقتيض التَّنويه إىل أنَّ التوتُّر املتكرِّر 

ورة- أنَّ أحدهام عىل خطأ. فقد تكون  يف العالقة بني الُعزَّاب واألبَوْين ال يعني- بالرضَّ

هذه داللة واضحة عىل رضورة الجلوس مًعا ملناقشة الخيارات امُلتاحة يك َيشعر الجميع 

فهم  تساعد يف  اآلخر  منهام مشاعر  ُكلٍّ  وُمراعاة  رفني،  الطَّ أنَّ حكمة  َشكَّ  بالرَّاحة. وال 

الواحد لآلخر. وقد ُيفيض ذلك إىل اقرتاح ترتيبات جديدة ملصلحة األبَوْين والُعزَّاب. ويف 

حاالت كهذه، يجب عىل األبَوْين أالَّ َينظرا إىل رغبة أبنائهم يف االستقالل بحياتهم كام لو 

كانت رفًضا لهام. 

حي يعيش الُعزَّاب مع األهل، يجب عىل الجميع أن يتجنَّبوا الترصُّف، بطريقة غري منصفة، 3. 

ما  والُعزَّاب  األبَوْين  ِمن  ُكلٌّ  ر  ُيَقدِّ املايض. وقد ال  املبنيَّة عىل  امُلسبقة  افرتاضاتهم  وفق 
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يقوم به الواحد ألجل اآلخر. وُهم ال يفعلون ذلك- يف أغلب األحيان- عن قصد، بل عن 

بب يف ذلك- غالًبا- هو عدم إدراك األبَوْين لحقيقة أنَّ ابنهام  غري قصد. وقد يكون السَّ

غري قد صار راشًدا. بل إنَّهام قد ينسيان أنَّه ال َيِقلُّ رُشًدا عن إخوته املتزوِّجني وأخواته  الصَّ

م يف قراراته ووقته وأمواله  املتزوِّجات. بل إنَّهام قد يحاوالن إصدار التَّعليامت له، والتحكُّ

بطرائق خانقة َتخلو ِمن أيِّ ُمراعاة ملشاعره. وباملقابل، قد يستمرُّ األعزب يف االرتباط 

ف ُغرفته.  ه أن ُتَنظِّ ع ِمن أُمِّ بأبَوْيه كام لو كان طفاًل صغريًا عديم املسؤوليَّة. فهو يتوقَّ

ع الحصول عىل ثالث وجبات طعام  ع ِمن أبيه أن ُيعالج أخطاءه. وهو يتوقَّ وهو يتوقَّ

يوميًّا، والنَّوم عىل رسير نظيف وجاهز، والتمتُّع بحياة خالية ِمن الهموم واملشكالت.

- حقيقة أنَّه صار شخًصا راشًدا.  لذلك، يجب عىل األعزب وأبَوْيه أن َيقبلوا- بوعي تامٍّ

الُخطط  ِمثل  أمور  يف  دوريَّة  نقاشات  إجراء  رفني  الطَّ ِمن  تقتيض  الحكمة  أنَّ  َشكَّ  وال 

تيبات املاليَّة، والتَّغيريات امُلحتملة عىل  عات، والرتَّ )قصرية األجل وطويلة األجل(، والتوقُّ

جدول األعامل، واألعباء، واملسؤوليَّات.

ا ِمن أجل الحفاظ عىل العالقات الطيِّبة يف البيت.  إنَّ َفْهَمنا بعضنا لبعض ُمِهمٌّ جدًّ

ولكنَّ الُعزَّاب لديهم عالقات أخرى يف الكنيسة. لذلك، يجب عليهم أن يفهموا دورهم 

مفاهيم  أنَّ  أحياًنا-  يبدو-  آنًفا،  ذكرنا  وكام  أيًضا.  بالفهم  ُيقاَبلوا  وأن  الكنيسة،  يف 

»املجموعة« يف الكنيسة تأخذ الجميع بعني االعتبار- باستثناء الُعزَّاب. فهناك مجموعة 

بيبة، ومجموعة للُمتزوِّجني الُجُدد، ومجموعة لألشخاص الذين بلغوا ُمنتصف الُعمر،  للشَّ

خص األعزب؟ ومجموعة للُمِسنِّني. ولكن أين هو مكان الشَّ

يف ضوء ذلك، إذا أرادت الكنائس أن تستفيد من قدرات الُعزَّاب وطاقاتهم، يجب عليها 

بيتهم. ويف ما ييل بعض  الكنيسة هي  بأنَّ  ا  َيشعرون حقًّ الُعزَّاب  َتجعل  َتعمل بطريقة  أن 

النِّقاط التي قد ُتساعد يف تحقيق ذلك:

الحفاظ عىل احرتام حياة الُعزوبيَّة. فقد َوَصف الرَّسول بوُلس الُعزوبة بأنَّها موهبة ِمن 1. 

الله )1كورنثوس 7: 7(. وقد قال يسوع إنَّ هناك أشخاًصا يختارون عدم الزَّواج ِمن أجل 

ُيدركان  كانا  وبولس  يسوع  أنَّ  ُيرينا  وهذا   .)12  :19 َمتَّى  )إنجيل  اموات  السَّ ملكوت 

هة إىل جميع  عوة ليست ُمَوجَّ زمة ملوهبة حياة العزوبة وأنَّ هذه الدَّ البة الذهنيَّة الالَّ الصَّ

النَّاس. وهذا يعني أنَّ الُعزوبة جديرة باالحرتام والتَّقدير. 
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احرتام  الحفاظ عىل  املسؤوليَّة يف  ِمن  ل جزًءا  يتحمَّ البيت  أنَّ  إىل  التَّنويه  ويقتيض 

الُعزَّاب. فيجب عىل األبَوْين أن ُيَعلِّام أبناءهام أن َيحرتما الُعزَّاب. والتَّطبيق العميلُّ لذلك 

خرية أثناء حديثهم  ِحك وامُلزاح والسُّ يعني أن ميتنع األبوان واألبناء عن جميع أشكال الضَّ

عن غري امُلتزوِّجني. 

َضمُّ الُعزَّاب إىل الخدمات الكنسيَّة. فيجب أن ُيسمح للُعزَّاب باختبار الفرح النَّاشئ عن 2. 

ام الربِّ أن يساعدوا  املشاركة يف التَّعليم، والكرازة، وإنجاز املشاريع املختلفة. وميكن لُخدَّ

ريقة التي يساعدون فيها امُلتزوِّجني؛ أي ِمن خالل تقديم عظاٍت عن  الُعزَّاب بذات الطَّ

خالل  ِمن  ذلك  يفعلوا  أن  الربِّ  ام  لُخدَّ ميكن  كذلك،  وطاقاتهم.  وحاجاتهم،  أدوارهم، 

اإلشارة املبارشة إىل الُعزوبة، أو ِمن خالل اإلشارة غري املبارشة )أي ِمن خالل اإلشارة إىل 

س(. الُعزَّاب البارزين يف الكتاب املقدَّ

الة يف َدْمج الُعزَّاب يف  وميكن للمتزوِّجني يف الكنيسة أن ُيسهموا بطرائق عمليَّة فعَّ

وهم إىل ُكلِّ ما يجري  جامعة املؤمنني يف الكنيسة. فعىل سبيل املثال، ميكنهم أن َيُضمُّ

أن  ميكنهم  ذلك،  عىل  عالوة  ومشورة.  ونقاشات،  وِعظات،  زيارات،  ِمن  الكنيسة  يف 

وا للُعزَّاب عن تقديرهم لُكلِّ ما يفعلونه ألجل الكنيسة. وميكنهم أيًضا أن يدعوهم  ُيَعبِّ

للمشاركة يف األنشطة العائليَّة. 

يجب َضمُّ الُعزَّاب إىل مجلس الكنيسة. فينبغي لُكلِّ كنيسة أن تأخذ قراراٍت، وأن ُتناقش 3. 

ُخطًطا، وأن تضع أهداًفا. وال َشكَّ أنَّ لُِكلِّ مجموعة إجراءاتها وُطرقها يف الوصول إىل قراٍر 

ُتجري مقابالت  اجتامًعا لألعضاء. وهناك مجموعات  . فهناك مجموعات تعقد  جامعيٍّ

هات. ويف ضوء  األمَّ أو  اآلباء  مقابالت مع  ُتجري  انفراد. وهناك مجموعات  معهم عىل 

األسلوب امُلعتَمد، قد يتم إقصاء الُعزَّاب. فإذا كان قادة الكنيسة يرغبون يف االستفادة 

الُعزَّاب  َضمِّ  يحرصوا عىل  أن  عليهم  الكنيسة، يجب  وقدراتهم يف  الُعزَّاب  ِمن طاقات 

لقاءات  »إجراء  أسلوب  اختيار  وقراراتها. ويف حال  الكنيسة  ُخَطط  أيًضا( يف  )واألرامل 

بل  فحسب،  الكنيسة  يف  الُعزَّاب  رأي  بطلب  ال  االهتامم  يجب  هات«،  واألمَّ اآلباء  مع 

وبإطالعهم عىل نتائج اجتامعاتهم. 
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الُخالصة

واملسؤوليَّات  يواجهونها،  التي  القرارات  ولكنَّ  كثرية.  وقدرات  طاقات  ميتلكون  الُعزَّاب  إنَّ 

يات ورصاعات ليست بالقليلة. ويف البيت املسيحيِّ  امُللقاة عىل عاتقهم قد تفرض عليهم تحدِّ

خص باالنتامء والقبول قامئًا عىل حالته االجتامعيَّة  والكنيسة، ال ينبغي أن يكون إحساس الشَّ

ة وجوانب ضعف.  )أو الزوجيَّة(. فال َشكَّ أنَّ ُكلَّ شخٍص فريد يف ذاته. ولُكلِّ إنسان جوانب قوَّ

لذلك، فإنَّ ُكلَّ شخٍص هو جدير بالفهم. 

يف  الخدمة  ُفرص  عىل  مفتوحة  أعينهم  ُيبقوا  وأن  ُعزوبتهم،  يقبلوا  أن  للُعزَّاب  وينبغي 

ملكوت الله- وال ِسيَّام تلك الُفرص التي توافق قدراتهم ومواهبهم. 

مًعا.  التَّعاون  أنفسهم، ميكنهم  َيفهموا  أن  الُعزَّاب  ويتعلَّم  الُعزَّاب،  الله  م شعب  َيتفهَّ وحني 

حيح يف عائلته وكنيسته.  وميكن َسّد الحاجات عند الُعزَّاب وبواسطتهم حني يجد ُكلٌّ منهم مكانه الصَّ

ر مًعا ِلُنَفكِّ

كيف ُييسء النَّاس املتزوِّجون َفْهم أقرانهم الُعزَّاب أحياًنا؟1. 

خص األعزب أن ُيناقش رغبته يف وجود رفيق له، أو أن ُيِقرَّ بذلك؟ 2.  إىل أيِّ َمدى ميكن للشَّ

دق والتكتُّم؟  أين َيْكُمن التَّوازن بني الصِّ

ائعة لدى النَّاس- خارج الكنيسة- عن الُعزوبة 3.  ما بعض املفاهيم واملبادئ الخاطئة الشَّ

ي لهذه التَّأثريات؟ هل توجد لدى  والتي تؤثِّر سلًبا يف الُعزَّاب املؤمنني؟ كيف ميكن التصدِّ

الكنيسة مفاهيم خاطئة عن الُعزوبة؟ هل ُيعاَمل الُعزَّاب- يف أيِّ مجاٍل ِمن املجاالت- 

رجة الثَّانية يف الكنيسة؟  كأعضاء ِمن الدَّ

خص األعزب متأثِّر كثريًا بالعوامل السلبيَّة للُعزوبة، ما املساعدة التي 4.  عندما يبدو أنَّ الشَّ

موها له؟ ميكن ألصدقائه أن ُيَقدِّ

عندما يجد املرء نفسه يف َوْضٍع َيتعرَّض فيه لتجربة مستمرَّة، ما أفضل طريقة للتَّعامل 5. 

مود هو الَحلُّ املناسب أم الهرب  مع املوقف؟ كيف ميكن للمرء أن َيعرف إن كان الصُّ

)كام َفعل يوُسف(؟

خص األعزب 6.  ما أساليب »ُمالحقة الجنس اآلخر« التي ينبغي للُعزَّاب َتَجنُّبها؟ كيف ميكن للشَّ
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العزوبة

أن يكون ودوًدا وُمنطلًقا يف عالقاته دون أن ُيساء فهمه بأنَّه يسعى وراء عالقة عاطفيَّة؟

ي إىل وجود نوٍع من االرتباط 7.  حني يبدو أنَّ الُعزَّاب ُيقيمون صداقات غري َبنَّاءة- قد تؤدِّ

ُمصارحتهم  ميكن  كيف  رومانسيًّا(،  بالرضورة  يكون  ال  قد  أنَّه  )مع  العاطفي  واالتِّكال 

بذلك ومساعدتهم دون جرح مشاعرهم؟

كيف ميكن استخدام مواهب الُعزَّاب وقدراتهم أفضل استخدام يف وقتنا الحارض؟ ما هي 8. 

عاتنا املطلوبة ِمن الُعزَّاب؟ رائق التي من خاللها ميكن أن نقع يف خطأنأ، امُلبالغة يف توقُّ الطَّ

ِلَنعمل مًعا

ثوا عن بعض الُعزَّاب 1.  هات، ناقشوا مع أبنائكم احتامليَّة الُعزوبة. َتَحدَّ بصفتكم آباء وأمَّ

رائق  ام ُمْفَرزين له. اكتبوا الئحة بالطَّ س، وعن استخدام الله لهم كُخدَّ يف الكتاب املقدَّ

س عن  ُيَعلِّمه الكتاب املقدَّ امُلحتملة للخدمة كُعزَّاب يف وقتنا الحارض. ناقشوا أيًضا ما 

عور بالرِّضا والفرح.  الشُّ

ترغب يف مراجعتها يف هذا 2.  التي  األجزاء  ما  ُعزوبتك.  َقيِّم  متزوِّج،  بصفتك شخًصا غري 

ق يف دراستها. هل تسمح لله بأن ميتلك حياتك؟ رَتِّب موعًدا ملناقشة أيَّة  الفصل والتعمُّ

أسئلة أو رصاعات مع شخٍص َتِثق به.

مواهبهم 3.  من  استفادتكم  ومدى  للُعزَّاب  قبولكم  َقيِّموا  مجموعة،  أو  كنيسة  بصفتكم 

إهامل  يف  ساهمت  أساليب  هناك  هل  الكنيسة؟  عائلة  من  جزء  ُهم  هل  وطاقاتهم. 

الُعزَّاب؟ اذكروا بعض الخطوات املحتملة التي ميكن للكنيسة اتِّخاذها لَِضمِّ الُعزَّاب أكرث 

مة لهم لَِسدِّ حاجاتهم.  فأـكرث إىل الخدمات الكنسيَّة، أو لرفع مستوى الخدمات امُلقدَّ
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الفصل الخامس

واج الزَّ

مة المقدِّ

س  « املستخدمة يف الكتاب املقدَّ ث عن الزَّواج بصفته رِسًّا. والكلمة »رِسّ س يتحدَّ إنَّ الكتاب املقدَّ

ياق ال ُتشري إىل وجود ُلْغٍز، بل ُتشري إىل نوٍع ِمن املعرفة ال ميكننا الحصول عليه إالَّ  يف هذا السِّ

ة بالزَّواج مل َيُكن مبقدورنا معرفتها إالَّ ألنَّ الله أعلنها لنا.  . فهناك أمور ُمختصَّ بإعالٍن إلهيٍّ

غري  قلبيَّة  بروابط  واملرأة  الرَُّجل  يربط  وهو  اتِّحاد.  هو  الله،  إعالن  بحسب  الزَّواج،  إنَّ 

خصان امُلتحابَّان ُمنفصلني. والله يريد للنَّاس أن يعرفوا  منظورة ولكنَّها حقيقيَّة ليك ال يبقى الشَّ

د َيعكس- ِبَدْورِه-  د بالزَّواج مدى الحياة. وهذا التعهُّ هذا املبدأ وأن ُيَطبِّقوه ِمن خالل التعهُّ

ريقة، سنفهم يف الحال  عالقة املحبَّة األسمى بني املسيح وكنيسته. فإذا نظرنا إىل األمر بهذه الطَّ

ُّ َعِظيٌم« )أفُسس 5: 32(.  سبب ما َكَتبه الرَّسول بولس عن الزَّواج إذ قال: »هَذا السِّ

الزوجيَّة  العالقات  نراها يف  التي  العارمة  الفوىض  رؤية سبب  أيًضا عىل  يساعدنا  وهذا 

والنِّساء  الرِّجال  سينظر  الله،  إعالن  عن  فبمعزٍل  الذايّت.  فهمه  عىل  اإلنسان  اتِّكال  بسبب 

إىل الزَّواج ِمن خالل أعينهم فقط، ويف ضوء أهدافهم اآلِنيَّة أو قصرية األجل. وال َشكَّ أنَّهم 

رون يف الزَّواج يف ضوء سعادتهم الشخصيَّة، وحاجاتهم، وراحتهم- ال يف إطار اتِّخاذ قرار  سُيَفكِّ

إنَّ كثريين  إذ  أيًضا  الطالق واالنفصال  قرار  اّتخاذ  بل يف  والزَّواج فحسب،  العالقة  البدء يف 

 . عيد الشخيصِّ يبحثون عن ما يوافقهم وُيناسبهم عىل الصَّ

ائدة يف ُكلِّ مكان، ينبغي للمؤمنني أن يقفوا يف  يجات الفاشلة السَّ وعىل النَّقيض ِمن الزِّ

الثغر ويحافظوا عىل أنفسهم وزيجاتهم ِمن خالل القول والِفعل. فكلمة الله صادقة. وتعاليم 

س صحيحة. لذلك، لَِنجعل ما َجَمَعُه الله يدوم إىل نهاية حياتنا عىل األرض.  الكتاب املقدَّ
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ة اهلل للَعاِئَلة  ُخطَّ

ق الموت بينهما ة اهلل: َرُجل واحد وامرأة واحدة- إلى أن ُيَفرِّ ُخطَّ

ُه َوَيْلَتِصُق ِباْمَرأَِتِه َوَيُكوَناِن َجَسًدا َواِحًدا« )تكوين 2: 24(. هذا  »لِذلَِك َيرْتُُك الرَُّجُل أََباُه َوأُمَّ

س بخصوص الزَّواج. وبعد أن اقتبس يسوع هذه  هو املبدأ األوَّل الذي نجده يف الكتاب املقدَّ

الكلامت، قال: »إًِذا لَْيَسا َبْعُد اْثَننْيِ َبْل َجَسٌد َواِحٌد. َفالَِّذي َجَمَعُه اللُه الَ ُيَفرُِّقُه إِْنَساٌن« )إنجيل 

َمتَّى 19: 6( وقد َعلَّم الرَّسول بولس أيًضا: »َفإِنَّ املَْرأََة الَِّتي َتْحَت رَُجل ِهَي ُمرَْتِبَطٌة ِبالنَّاُموِس 

َناُموِس الرَُّجِل« )رومية 7: 2(. وهذا  رَْت ِمْن  َتَحرَّ َفَقْد  . َولِكْن إِْن َماَت الرَُّجُل  ِبالرَُّجِل الَحيِّ

س واضح: رَُجل واحد، امرأة واحدة، إىل أن ُيَفرِّق املوت بينهام.  ُيرينا أنَّ تعليم الكتاب املقدَّ

إنَّ اتِّحاًدا كهذا يتطلَّب التزاًما وتكريًسا. لذلك فإنَّ ُكالًّ ِمن الزَّوج والزَّوجة َمْدُعوٌّ للتَّضحية 

َها الرَِّجاُل، أَِحبُّوا  بنفسه، ومبحبَّة رشيك حياته بتلك املحبَّة التي َتستثني أيَّ رُشكاٍء آخرين. »أَيُّ

أَْن  الرَِّجاِل  َعىَل  َيِجُب  ألَْجِلَها،...َكذلَِك  َنْفَسُه  َوأَْسَلَم  الَكِنيَسَة  أَْيًضا  املَِسيُح  أََحبَّ  َكاَم  ِنَساءَُكْم 

ا أَْنُتُم األَْفرَاُد، َفْلُيِحبَّ ُكلُّ َواِحٍد اْمَرأََتُه هَكَذا َكَنْفِسِه« )أفُسس  ُيِحبُّوا ِنَساَءُهْم َكأَْجَساِدِهْم....َوأَمَّ

ا املَْرأَُة َفْلَتَهْب رَُجَلَها....َكذلَِك الَعَجاِئُز يِف ِسريٍَة َتِليُق ِبالَقَداَسِة،...ليَِكْ  5: 25 و 28 و 33(. »َوأَمَّ

« )أفُسس 5: 33؛ تيُطس 2: 3 و 4(.  َيْنَصْحَن الَحَدَثاِت أَْن َيُكنَّ ُمِحبَّاٍت لِرَِجالِِهنَّ

ن بألوان زاهية، وُمفعم  ؟ إنَّ الجانب املنظور للمحبَّة الزوجيَّة ُمَلوَّ ولكن ما معنى أن ُنِحبَّ

باملشاعر املتدفِّقة واألحالم الورديَّة. وهذا هو ما يجذب الرِّجال والنِّساء جميًعا يف مختلف 

الحضارات إىل الزَّواج ألنَّ املحبَّة الزوجيَّة تبدو رائعة. ولكنَّ املحبَّة الزوجيَّة ال تقترص عىل 

املشاعر، بل إنَّها تتطلَّب التزاًما وتكريًسا. 

هل عىل الزَّوج  ابة وسهلة. وهي بالفعل كذلك. فِمن السَّ وقد تبدو املحبَّة- يف ظاهرها- َجذَّ

أن ُيِحبَّ زوجته ما دامت تفعل ُكلَّ ما ُيِسُّه وُيرضيه، وهي ُتبادله املحبَّة بنفس الطريقة )ما 

دام يفعل ما ُيِسُّها ويرضيها(. ولكنَّ الحياة ستضع هذه املحبَّة تحت االختبار إن عاجاًل أَم 

آجاًل، حيث سيجد كلُّ واحد منهام أنَّ األمور لن تسري دامئًا بحسب رغبته )أو رغبتها(. وهنا 

يأيت دور الجزء األعمق ِمن املحبَّة- االلتزام والتَّكريس. فقد ال تسري ُخطط الزَّوجني كام ينبغي، 

أو قد يواجهان ظرًفا عصيًبا، أو قد مَيرض أحدهام أو ُيصاب يف حادث، أو قد تزداد املسؤوليَّات 

تعني  فاملحبَّة  فقط.  ُمتدفِّقة  مشاعر  ليست  املحبَّة  أنَّ  العروسان  سُيدرك  وحينئٍذ،  عليهام. 

النَّوم، والرِّعاية، والغفران، واالحتامل، والتََّكيُّف،  العطاء، والَبْذل، والتَّضحية، والبكاء، وعدم 

والعطاء ُثمَّ العطاء ُثمَّ العطاء أكرث فأكرث. 
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نة األوىل ِمن الزَّواج. فهناك فرح عميق  وهذا ال يعني أنَّ الُحبَّ لن يعود ُممتًعا بعد السَّ

ينبع ِمن املحبَّة املستمرَّة التي هي- يف الحقيقة- أعمق بكثري ِمن تلك املحبَّة التي َيشعر به 

الزَّوجان يف بداية عالقتهام الزوجيَّة. ولكنَّ هذه املحبَّة العميقة ليست ُمتاحة إالَّ لألشخاص 

امُلَكرَّسني الذين ُيبدون استعداًدا حقيقيًّا لتجاوز ُمتعة الحصول عىل املحبَّة ِمن رشيك الحياة، 

ية إىل رشيك الحياة.  واختبار فرح تقديم املحبَّة امُلَضحِّ

لذلك، ال ميكن ألفراح املحبَّة الزوجيَّة الحقيقيَّة أن تصري واقًعا ملموًسا يف حياة الزَّوجني 

ية. وإذا أمكن للمرء أن َيرى املحبَّة كالتزاٍم وتكريٍس  إالَّ ِمن خالل مامرسة مبدأ املحبَّة امُلَضحِّ

ية. ولكن ال ُبدَّ ِمن اإلقرار بأنَّ  عندها فقط ميكنه أن ُيبدي استعداده ملامرسة املحبَّة امُلَضحِّ

الخاطئ وُقْدرََته.  اإلنسان  إدراك  َيفوقان  الزَّوجيَّة  املحبَّة  مُيَيِّزان  اللَّذين  التَّضحية والتَّكريس 

الزَّوج والزَّوجة إىل  اللِه« )1يوحنَّا 4: 7(. لذلك فإنَّ املحبَّة الزوجيَّة تدفع  ِمَن  »املََحبََّة ِهَي 

ُسْكنى  املحبَّة لوال  امتالك هذه  الله واالعرتاف بعدم قدرتهام عىل  أمام  جود واالنكسار  السُّ

املسيح يف قلوبهم. ويقتيض التَّنويه أيًضا إىل أنَّ املسيح ال َيحيا إالَّ يف األشخاص الذين ُيْفِرغوَن 

أنفسهم. لذلك، فإنَّ املحبَّة الزوجيَّة هي أشبه بتمريٍن َيشمل االنكسار والنموِّ الروحيِّ يف آٍن 

واحد. والحقيقة هي أنَّ أعمق أبعاد املحبَّة الزوجيَّة هي روحيَّة ألنَّ َمصدر املحبَّة التي ال 

توت هو امُلَخلِّص الذي ال ميوت. 

وجة الفاضلة الزَّ

يكني يف العالقة الزوجيَّة. فِمن املعلوم لدينا أنَّ الزَّواج  نأيت اآلن إىل تخصيص الحديث عن الرشَّ

فات الواجب توافرها يف الزَّوج والزَّوجة للحصول عىل  يتألَّف ِمن زوج وزوجة. ولكن ما الصِّ

ميومة؟ وهل ينبغي لجميع األزواج والزَّوجات أن يكونوا ُنسخة  َتتَِّسم بالثَّبات والدَّ زيجات 

ورة التَّقليديَّة عن الزَّوجة  واب إن ُقلنا إنَّ الصُّ ِطْبق األصل بعضهم عن بعض؟ وال ُنجانب الصَّ

ت كثريًا يف وقتنا الحارض حتَّى إنَّها أْحَدَثت ثورة يف مفاهيم الزَّواج. لذلك،  ودورها قد َتَغريَّ

سنبتدئ حديثنا بهذه اآليات الِكتابيَّة التي َتِصف الزَّوجة الفاضلة:

َزْوِجَها َفاَل  َقْلُب  َيِثُق  ِبَها  َيُفوُق الآللَِئ.  مَثََنَها  َيِجُدَها؟ ألَنَّ  َفاِضَلٌة َمْن  »اْمَرأٌَة 

َتْطُلُب ُصوًفا وََكتَّاًنا  أَيَّاِم َحَياِتَها.  َتْصَنُع لَُه َخرْيًا الَ رَشًّا ُكلَّ  َيْحَتاُج إىَِل َغِنيَمٍة. 

. ِهَي َكُسُفِن التَّاِجِر. َتْجِلُب َطَعاَمَها ِمْن َبِعيٍد. َوَتُقوُم  َوَتْشَتِغُل ِبَيَدْيِن رَاِضَيَتنْيِ
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ُل َحْقاًل َفَتأُْخُذُه،  إِِذ اللَّْيُل َبْعُد َوُتْعِطي أَْكاًل ألَْهِل َبْيِتَها َوَفِريَضًة لَِفَتَياِتَها. َتَتأَمَّ

أَنَّ  َتْشُعُر  ِذرَاَعْيَها.  ُد  َوُتَشدِّ ِة  ِبالُقوَّ َحَقَوْيَها  ُق  ُتَنطِّ َكرًْما.  َتْغرُِس  َيَدْيَها  َوِبَثَمِر 

اَها  ِتَجارََتَها َجيَِّدٌة. رِسَاُجَها الَ َيْنَطِفُئ يِف اللَّْيِل. َتُدُّ َيَدْيَها إىَِل املِْغزَِل، َوُتِْسُك َكفَّ

ْيَها لِلَفِقرِي، َوَتُدُّ َيَدْيَها إىَِل املِْسِكنِي....َتْفَتُح َفَمَها ِبالِحْكَمِة،  ِبالَفْلَكِة. َتْبُسُط َكفَّ

الَكَسِل«  ُخْبَز  َتْأُكُل  َوالَ  َبْيِتَها،  أَْهِل  ُطُرَق  ُترَاِقُب  املَْعُروِف.  ُسنَُّة  لَِساِنَها  َويِف 

)أمثال 31: 10 وما يليها ِمن آيات(.

ى، َفَتِشنُي رَأَْسَها، ألَنََّها َواملَْحُلوَقَة  ُأ َورَأُْسَها َغرْيُ ُمُغطَّ ا ُكلُّ اْمَرأٍَة ُتَصيلِّ أَْو َتَتَنبَّ »َوأَمَّ

« )1كورنثوس 11: 5 و 6(.  ٌء َواِحٌد ِبَعْيِنِه....َفْلَتَتَغطَّ يَشْ

يَنَة  الزِّ ِزيَنُتُكنَّ  َتُكْن  ،...َوالَ  لِرَِجالُِكنَّ َخاِضَعاٍت  ُكنَّ  النَِّساُء،  أَيَُّتَها  »َكذلُِكنَّ 

َهِب َولِْبِس الثَِّياِب، َبْل إِْنَساَن الَقلِب  ْعِر َوالتََّحيلِّ ِبالذَّ الَخارِِجيََّة، ِمْن َضْفِر الشَّ

اَم اللِه َكِثرُي  الَخِفيَّ يِف الَعِدمَيِة الَفَساِد، ِزيَنَة الرُّوِح الَوِديِع الَهاِدِئ، الَِّذي ُهَو ُقدَّ

الثََّمِن« )1ُبطرس 3: 4-1(. 

»َكذلَِك الَعَجاِئُز يِف ِسريٍَة َتِليُق ِبالَقَداَسِة، َغرْيَ َثالَِباٍت، َغرْيَ ُمْسَتْعَبَداٍت لِْلَخْمِر 

لِرَِجالِِهنَّ  ُمِحبَّاٍت  َيُكنَّ  أَْن  الَحَدَثاِت  َيْنَصْحَن  ليَِكْ  الََح،  الصَّ ُمَعلِّاَمٍت  الَكِثرِي، 

، َصالَِحاٍت، َخاِضَعاٍت  الٍَت، َعِفيَفاٍت، ُمالَزَِماٍت ُبُيوَتُهنَّ ، ُمَتَعقِّ َوُيْحِبْبَ أَْوالََدُهنَّ

َف َعىَل َكِلَمِة اللِه« )تيُطس 2: 5-3(.  ، ليَِكْ الَ ُيَجدَّ لِرَِجالِِهنَّ

إًذا هذه هي املرأة املَرِْضيَّة عند الله. وميكننا أن نرى مدى ُبْعد املرأة املعارصة عن هذه 

ورة ِمن خالل توضيح الفروق بني الِفْكر البرشيِّ وِفْكر الله: الصُّ

ة  وفق َمعايير البشر، أنِت امرأة مثاليَّ
إذا ُكْنِت:

ة إذا  َوفق َمعايير اهلل، أنِت امرأة مثاليَّ
ُكْنِت:

هادئة ورزينة.1.جميلة.1.
ابة وتتلكني َقواًما جمياًل وممشوًقا.2. ذات ُخُلق رفيع.2.َجذَّ
َوِفيَّة وداعمة وُمْخِلَصة لزوجك.3.ترتدين مالبس تكشف مفاتنك.3.
ني شعرك وتلبسني مالبس ُمحتشمة.4.ذات برشة ناعمة وفاتحة.4. ُتَغطِّ
ني بكل ما 5.فاتنة يف حديثك وسلوكك.5. ُتحسنني تدبري بيتك وتهتمِّ

يحتاج إليه أهل بيتك ِمن طعام ومالبس.
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صاحبة ابتسامة رائعة، وضحكة فاتنة، 6.

وتفاؤل دائم.

َتتجنَّبني النَّميمة والغيبة.6.

تحملني شهادة جامعيَّة من جامعة 7.

مرموقة.

ا 7. ُتنجبني األطفال وتوفِّرين ألهل بيتك َجوًّ

ُمالمئًا لحياة التَّقوى.
.8. يوف وُتعاملينهم 8.متزوِّجة ِمن رَُجل غنيٍّ ُتحسنني استقبال الضُّ

بُلْطف- وال سيَّام الفقراء.
ا بك.9. تطلبني الحكمة ِمن الله وتارسينها يف 9.تتلكني مسارًا مهنيًّا خاصًّ

حياتك الشخصيَّة ويف تقديم النُّْصح 

واملشورة للفتيات والنِّساء األصغر ِسنًّا.

ئحتني ومدى تأثري ذلك عىل الحياة  هل علينا أن َنرى التَّباُين الكبري بني هاتني الالَّ وِمن السَّ

العائليَّة من الناحية العمليَّة. لذلك، إذا َتَخيَّلنا الحياة العائليَّة بوجود زوجة ُدنيويَّة، سنجد 

عام الذي تتناوله  غار ُهم َمْصدر إزعاج لألبَوْين، وأنَّ الطَّ أنَّها حياة فوضويَّة، وأنَّ األبناء الصِّ

، وأنَّ مجادالت كثرية َتْحَتِدم بني الزَّوجني بسبب السيَّارة، واألثاث، والعمل،  يٍّ العائلة غري ِصحِّ

َتِقيَّة، سرنى مزيًدا ِمن األبناء،  َتَخيَّلنا الحياة العائلية بوجود زوجة  وغري ذلك. باملقابل، إذا 

يًّا، وتعاوًنا، وبيًتا َيتوق الزَّوج إىل العودة  ، ومزيًدا ِمن الرِّضا، وطعاًما ِصحِّ ومزيًدا ِمن الُحبِّ

إليه مساًء، وبيًتا َيشعر فيه األبناء باألمان. 

قيُّ وج التَّ الزَّ

س عن الزَّوج؟ ما الذي يقوله الكتاب املقدَّ

»َزْوُجَها أَْيًضا َفَيْمَدُحَها« )أمثال 31: 28(.

َنْفَسُه  َوأَْسَلَم  الَكِنيَسَة  أَْيًضا  املَِسيُح  أََحبَّ  َكاَم  ِنَساءَُكْم  أَِحبُّوا  الرَِّجاُل،  َها  »أَيُّ

ُيِحبُّ  َمْن  َكأَْجَساِدِهْم.  ِنَساَءُهْم  ُيِحبُّوا  أَْن  الرَِّجاِل  َعىَل  َيِجُب  ألَْجِلَها،...َكذلَِك 

، َبْل َيُقوُتُه َوُيَربِّيِه، َكاَم  ُيْبِغْض أََحٌد َجَسَدُه َقطُّ َفإِنَُّه لَْم  اْمَرأََتُه ُيِحبُّ َنْفَسُه. 

الرَّبُّ أَْيًضا لِلَكِنيَسِة....َفْلُيِحبَّ ُكلُّ َواِحٍد اْمَرأََتُه هَكَذا َكَنْفِسِه« )أفُسس 5: 25 

وما يليها ِمن آيات(.

َوإِْنَذارِِه«  الرَّبِّ  ِبَتأِديِب  َربُّوُهْم  َبْل  أَْوالََدُكْم،  ُتِغيُظوا  الَ  اآلَباُء،  َها  أَيُّ »َوأَْنُتْم 

)أفُسس 6: 4(.
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ة اهلل للَعاِئَلة  ُخطَّ

النَِّسايِئِّ  اإلَِناِء  َمَع  الِفْطَنِة  ِبَحَسِب  َساِكِننَي  ُكوُنوا  الرَِّجاُل،  َها  أَيُّ »َكذلُِكْم 

َكاألَْضَعِف، ُمْعِطنَي إِيَّاُهنَّ َكرَاَمًة، َكالَوارَِثاِت أَْيًضا َمَعُكْم ِنْعَمَة الَحَياِة، ليَِكْ الَ 

ُتَعاَق َصَلَواُتُكْم« )1بطرس 3: 7(.

ْبَيِة املَْحُبوَبِة  ِتَك ُمَباَرًكا، َواْغَتِبْط ِباْمَرأَِة َشَباِبَك، َفَتُكوَن َكالظَّ »لَِيُكْن َيْنُبوُع ِعفَّ

َوالَوْعَلِة الَبِهيَِّة، َفرَتَْتِوَي ِمْن َفْيِض ِفْتَنِتَها، َوَتَظلَّ َدامِئًا أَِسرَي ُحبَِّها. لاَِمَذا ُتْولَُع َيا 

َفاِت اإلِْنَساِن َمْكُشوَفٌة أََماَم  اْبِني ِباملَْرأَِة الَعاِهرَِة أَْو َتْحَتِضُن الَغِريَبَة؟ َفإِنَّ َترَصُّ

جمة التَّفسرييَّة(.  ، َوُهَو ُيْبرِصُ َجِميَع ُطُرِقِه« )أمثال 5: 18-21- الرتَّ َعْيَنِي الرَّبِّ

الرِّجال  نوع  العامل. فام  معايري  كثريًا عن  َتختلف  للرَُّجل  الله  معايري  أنَّ  أيًضا  ُهنا  وَنرى 

ة لسعادتهم  الذين َيْحَظْوَن باإلعجاب يف عاملنا اليوم؟ وما األشياء التي َيُظنُّ الرِّجال أنَّها ُمِهمَّ

ورتني: وشعورهم بالرِّضا كرجال؟ لَِننظر إىل ِكلتا الصُّ

َوْفق معايير البشر، أنَت َرُجٌل مثاليٌّ 
إذا ُكْنَت:

وفق َمعايير اهلل، أنَت َرُجٌل مثاليٌّ إذا 
ُكْنَت:

يرة.1.َوسياًم.1. ُتقاوم التَّأثريات الرشِّ
م زوجتك، وتعاملها باحرتام، وُكنَت 2.طويل القامة وقويَّ الُبنية.2. َتَتَفهَّ

أميًنا لها.
ُتعامل أبناءك بُلْطف.3.ترتدي مالبس غالية الثَّمن.3.
َتعمل ِبجدٍّ واجتهاٍد لَِسدِّ حاجات 4.تقود سيَّارة رياضيَّة أو فاخرة.4.

عائلتك.
فر كام 5. صاحب أموال كثرية وميكنك السَّ

تشاء.

يَّات ألنَّك 5. ُتَدبِّر بيتك دون انشغاٍل باملادِّ

امء. ز عىل االستثامر يف السَّ ُتَركِّ
ق عىل الفقراء واألرامل.6.َتشغل وظيفة مرموقة وتحمل لقًبا َطنَّاًنا.6. َتَتَصدَّ
قادرًا عىل تقديم إثباتات عىل نجاحك 7.

يِّ )كأن يكون لديك سيَّارات أخرى،  املادِّ

أو أمالك، أو غري ذلك(.

تقود زوجتك وأبناءك يف عبادة الله 7.

وتسبيحه. 

تحمل شهادة عالية ولديك استثامرات 8.

طويلة األجل.

م لعائلتك تعلياًم وتدريًبا ُيْسهم يف 8. ُتَقدِّ

ُبنيانهم روحيًّا.
ًجا بامرأة جميلة. 9. ُتبدي فهاًم سلياًم لُطُرق الله فتكون 9.متزوِّ

بذلك َمْصدر إرشاد وتشجيع آلخرين. 
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، وبيت ُيَدبِّره رَُجٌل  اسع بني بيٍت ُيَدبِّرُه رَُجٌل ُدنيويٌّ وميكننا أن نرى هنا أيًضا الَفرْق الشَّ

، ميكننا أن نرى مزيًدا ِمن املال؛  َتَخيَّلنا الحياة العائليَّة بوجود رَُجٍل ُدنيويٍّ . لذلك، إذا  َتِقيٌّ

ولكنَّنا سرنى أيًضا أنَّ العائلة ال ترصف وقًتا مًعا، وأنَّ هناك خالفات كثرية بني أفراد العائلة، 

زم. باملقابل، إذا َتَخيَّلنا الحياة العائليَّة بوجود رَُجٍل  وأنَّ الحياة العائليَّة رسيعة أكرث ِمن الالَّ

عور باألمان. م، والشُّ ، ميكننا أن نرى املحبَّة، والقيادة الحكيمة، والتفهُّ َتِقيٍّ

ر يف رَُجل ُدنيوّي َمَتَزوِّج بامرأة ُدنيويَّة. وعىل النَّقيض ِمن ذلك،  ورة أكرث، َفكِّ ولتوضيح الصُّ

ح أنَّ العالقة بني الزَّوجني يف الحالة األوىل  ر يف رَُجٍل َتِقيٍّ ُمتزوٍِّج بامرأة فاضلة. فِمن امُلرَجَّ َفكِّ

عور باالكتفاء.  يَّة، ولكنَّها ستكون خالية ِمن الفرح، والهدف، والشُّ ستكون ُممتلئة بأشياٍء مادِّ

لتحقيق مقاصد  يَّة  املادِّ املوارد  استخدام  ُمنصبًّا عىل  كيز  الرتَّ الثَّانية، فسيكون  الحالة  ا يف  أمَّ

عور باألمان والرِّضا.  سامويَّة أبديَّة. وهي عالقة ُمفعمة باملحبَّة والشُّ

امُلثري  املوضوع  يكون  قد  الزَّواج،  إطار  يف  والزَّوجة  للزَّوج  الله  معايري  يف  ر  ُنَفكِّ وعندما 

ل يف ما تقوله  للَجَدل أكرث ِمن غريه يف وقتنا الحارض هو خضوع الزَّوجة للزَّوج. ولكن لنتأمَّ

ا رَأُس املَْرأَِة َفُهَو الرَُّجُل،  كلمة الله: »َولِكْن ُأِريُد أَْن َتْعَلُموا أَنَّ رَأَس ُكلِّ رَُجل ُهَو املَِسيُح، َوأَمَّ

 ، َها النَِّساُء اْخَضْعَن لِرَِجالُِكنَّ َكاَم لِلرَّبِّ َورَأُس املَِسيِح ُهَو اللُه« )1كورنثوس 11: 3(. وأيًضا: »أَيُّ

الَكِنيَسُة  َتْخَضُع  َكاَم  الَكِنيَسِة،...َولِكْن  رَأُس  أَْيًضا  املَِسيَح  أَنَّ  َكاَم  املَْرأَِة  رَأُس  ُهَو  الرَُّجَل  ألَنَّ 

ٍء« )أفُسس 5: 24-22(.  لِلَمِسيِح، َكذلَِك النَِّساُء لِرَِجالِِهنَّ يِف ُكلِّ يَشْ

وكثريًا ما ُيَفسَّ خضوع الزَّوجة للزَّوج كام لو كانت َتِقلِّ عنه يف األهميَّة، أو كام لو كانت 

غري ُمساوية له، أو كام لو كانت تحت الُعبوديَّة. وقد يكون هذا هو شعور املرأة التي تعيش 

مع زوٍج أنانٍّ ُمَتَسلِّط. ولكنَّ هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة عندما يكون الزَّوج مؤمًنا َتِقيًّا 

ُمطيًعا لدعوة الله لحياته. والحقيقة هي أنَّ سوء فهم النَّاس لدور الرَُّجل ودور املرأة َيعود، 

يَّة واإلنجاز  . ففي عقليَّة العامل، فإنَّ الُحرِّ يف األصل، إىل سوء فهمهم ملعنى اإلنجاز الشخيصِّ

ن املرء ِمن ِفْعل ما يريد. لذلك، فإنَّ املرأة َتحسد الرَُّجل عىل َدْورِِه ألنَّه يبدو  َيعنيان أن يتمكَّ

بع الحقيقيُّ َينبعان ِمن  يَّة الحقيقيَّة والشِّ أكرث إشباًعا لإلنسان. ولِكنَّ الحقيقة ُمغايرة. فالُحرِّ

إرضاء الله وخدمة اآلخرين. لذلك، ال يجوز أن نقول إنَّ أحد الزَّوجني َيفوق اآلخر أهميًَّة.

واآلن، هل يجوز للزَّوج أن َيفعل ما َيحلو له؟ قطًعا ال! فهو ُحرٌّ فقط يف إظهار املزيد ِمن 

م واملحبَّة لزوجته وأبنائه، ويف َسدِّ حاجاتهم.  التفهُّ
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بدعمه  ُمطالَبة  هي  وهل  وكبرية؟  صغرية  ُكلِّ  يف  زوجها  بإرضاء  ُمطالَبة  الزَّوجة  وهل 

س،  وتشجيعه يف ُكلِّ ما يفعل- سواء كان ذلك بحكمة أو حامقة؟ وفًقا لتعليم الكتاب املقدَّ

فإنَّ الزَّوجة تخضع لسلطة الزَّوج. لذلك، يجب عليها أن ُتطيعه، وأن َتخضع له، وأن تقف 

س ال َيْذُكر أيَّ استثناءات، وال ُيشري إىل األمور التي ميكن للزَّوجة أن  إىل جانبه. فالكتاب املقدَّ

ر أنَّها ليست  ُتخالِف فيها زوجها، أو إىل األمور التي ميكنها رفضها، أو إىل األمور التي قد ُتَقرِّ

حكيمة. ومع ذلك، فإنَّ هذا ال مَينع وجود حواٍر َبنَّاٍء بني الزَّوجني. ولكن إذا كان الزَّوج َيستِغلُّ 

ُسلطته وُييسء ُمعاملة زوجته، ميكن للزَّوجة أن تلتجئ إىل ُسلطات أعىل )مثل راعي الكنيسة 

أو الُسلطات الرَّسميَّة إذا كان هناك خطر( لحاميتها. وإذا َطَلب الزَّوج ِمن زوجته أن تقوم 

بأمٍر ُيخالف كلمة الله، ينبغي لها أن ُتطيع الله أكرث ِمن النَّاس )انظر أعامل 5: 29(. ويبقى 

ؤال. وهو أكرث أهميَّة ِمن الحديث عن ما ميكن للمرأة القيام به،  ُبْعٌد آخر لهذا السُّ هناك 

ث هنا عن نظرة املرأة نفسها إىل عالقتها بزوجها. فإن  وعن ما ال ميكنها القيام به. ونحُن نتحدَّ

ر يف  «، ميكنها أن تتحرَّ كانت الزَّوجة َترى أنَّ مساندتها وخضوعها لزوجها هو »خضوع للربِّ

تفكريها وعالقتها به دون أن َتشعر بالُعبوديَّة. كذلك، إذا كانت الزَّوجة َترى أنَّها ُتعني زوجها 

وتساعده يف أن يكون أفضل ما مُيكنه أن يكون كزوٍج )ِمن خالل أفعالها، وكلامتها، وسلوكها(، 

زمة ملعالجة  ستجد أنَّ زوجها يعاملها معاملة أفضل. كذلك، فهي ستجد أنَّها تتلك الحكمة الالَّ

املشكالت التي قد تطرأ يف الحياة الزوجيَّة. 

ِمن  املحبَّة  القائم عىل  عم  والدَّ الزَّوج،  ِمن جانب  املحبَّة  القامئة عىل  القيادة  إنَّ وجود 

ا لدى الربِّ َحتَّى إنَّه أَْفَسَح للزَّوجني املجال للتَّعبري عن ذلك بصورة  جانب الزَّوجة ُمِهمٌّ ِجدًّ

ويل  علنيَّة. فبحسب ما جاء يف األصحاح 11 ِمن رسالة كورنثوس األوىل، َنرى أنَّ شعر املرأة الطَّ

وخضوع  للمسيح،  الزَّوج  خضوع  عن  َيشهدان  واملكشوف  القصري  الرَُّجل  وَشْعر  ى،  وامُلَغطَّ

الزَّوجة لزوجها.

دة واملشكالت املؤملة التي تواجه الزَّوجني عندما ال ُيطيعان وصايا  وما أكرث املسائل امُلَعقَّ

ْدن ِكيانهم ويتحايلَن عليهم. والزَّوجات  الله لُِكلٍّ منهام. فاألزواج َيشعرون بأنَّ زوجاتهم ُيَهدِّ

. وبداًل ِمن َهْدر الوقت يف مناقشة  َيشعرن بأنَّ أزواجهنَّ ُيسيئون فهمهنَّ ويتسلَّطون عليهنَّ

معالجة  لدى  فهمها  ينبغي  مبادئ  أربعة  عىل  ز  لرُنَكِّ والزَّوجات،  لألزواج  السلبيَّة  فات  الصِّ

املشكالت الزوجيَّة:
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األشخاص الوحيدون الذين يختبون َبرَكة الله هم أولئك الذين ُيطيعون وصاياه. إنَّ طريقة 1. 

هة نحو املوقف. وال َشكَّ أنَّه ينبغي لنا  الرَُّجل يف التَّفكري عمليَّة يف أغلب األوقات وُمَوجَّ

التَّفكري يف املواقف، ولكن ينبغي أن نفعل ذلك يف ضوء ما تقوله كلمة الله. ويجب عىل 

الرَُّجل  يكون  وعندما  زوجها.  َتدعم  أن  لها  فينبغي  الزَّوجة  ا  أمَّ القائد.  يكون  أن  الزَّوج 

ضعيًفا، ميكن للمرأة مساعدته ودعمه ليك يكون قويًّا. ولكن ال ميكنها أن تأخذ مكانه. 

وأن  عها،  ُيَشجِّ وأن  بذلك،  ُيخبها  أن  للزَّوج  ينبغي  ريق،  الطَّ عن  الزَّوجة  َتحيد  وعندما 

َينتهرها، وأن ُيِحبَّها، وأن َيُسدَّ حاجاتها. ويف ُمطلق األحوال، ال يجوز للزَّوج أن َيحيد عن 

ُيرغم  أن  األحوال  ِمن  بأيِّ حاٍل  للزَّوج  ينبغي  له. وال  املسيح  السيِّد  الذي وضعه  املثال 

ريقة الوحيدة للحصول عىل َبَركته.  زوجته عىل دعمه. وُنعيد القول إنَّ إطاعة الله هي الطَّ

عب عىل 2.  عندما ال ُيَطبِّق أحد الزَّوجي وصايا الله، فإنَّه يضع ضغوًطا عىل اآلخر. فِمن الصَّ

ها. وعندما تكون الزَّوجة غري خاضعة،  الزَّوجة أن تحرتم زوجها وأن تدعمه إن مل َيُكن ُيِحبُّ

الزَّوجني أن  ُيراعي مشاعرها. لذلك، يجب عىل  ُيِحبَّها وأن  عب عىل زوجها أن  ِمن الصَّ

خص الذي  الة: »هل أنا الشَّ َيفتحا قلبيهام الواحد لآلخر، وأن َيفحصا نفسيهام بروح الصَّ

يريدن الله أن أكونه؟« 

الح هو أن تكون أنت شخًصا تقيًّا بكلِّ 3.  رق فاعليَّة يف مساعدة رشيك الحياة غري الصَّ أكرث الطُّ

معنى الكلمة وأن تفعل ُكلَّ ما يوصيك الله أن َتفعله. فالزَّوجة امُلتمرِّدة لن ُتطيع زوجها 

بسهولة. ومع ذلك، قد يستطيع الزَّوج أن يكسب احرتامها وخضوعها ِمن خالل تعميق 

م لها. كذلك، إذا كان الزَّوج جلًفا قاسًيا،  محبَّته لها، وإظهار املزيد ِمن االهتامم والتفهُّ

عب عىل الزَّوجة أن ُتيل عليه أن ُيِحبَّها. ولكن ميكن للمرأة التقيَّة أن تكسب  ِمن الصَّ

قلب زوجها ال بالَجَدل والنِّقاش، بل ِمن خالل خضوعها ودعمها له )انظر 1ُبطرس 3(. 

يربط 4.  واج  الزَّ رباط  فإنَّ  الحياة،  رشيك  اختيار  يف  أخطاء  حدوث  احتامليَّة  من  بالرَّغم 

َتْكرُث فيه اآلالم واملشكالت.  الزَّوجي مدى الحياة. فنحن نعيش يف عامل متهوِّر وطائش 

فادًحا  وهناك أشخاص كثريون ُيدركون بعد فرتة قصرية ِمن زواجهم أنَّهم اقرتفوا خطأً 

ويلومون أنفسهم عىل غباوتهم. وحينئٍذ، ال َشكَّ أنَّ حياتهم ستتدهور أكرث فأكرث بعد 

ذلك. لذا، ما الذي ميكن ِفعله بعد اقرتاف هذه الغلطة الفادحة؟
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َفأَْوِف  اِل.  ِبالُجهَّ ُيَسُّ  الَ  ألَنَُّه  ِبِه،  الَوَفاِء  َعِن  ْر  َتَتأَخَّ َفاَل  للِه  َنْذرًا  َنَذرَْت  »إَِذا 

مِبَا َنَذرَْتُه. أَْن الَ َتْنُذُر َخرْيٌ ِمْن أَْن َتْنُذَر َوالَ َتِفَي. الَ َتَدْع َفَمَك َيْجَعُل َجَسَدَك 

اَم املماََلِك: »إِنَُّه َسْهٌو«« )الجامعة 5: 6-4(.  ُيْخِطُئ، َوالَ َتُقْل ُقدَّ

إنَّ الله يدعونا إىل الوفاء بنذورنا. لذلك، حتَّى لو أخطأنا يف اختيار رشيك الحياة، يجب 

يك هو العالقة الرشعيَّة الوحيدة لدينا. وعندما نقرِّر أن  علينا أن َنقبل حقيقة أنَّ هذا الرشَّ

َنفي بنذورنا، فإنَّنا قد نتألَّم. ولكنَّ الله راغٌب وقادر عىل مساعدة ُكلِّ َمن َيتَِّكل عليه. 

ة تلبيتها ة وكيفيَّ الحاجات األساسيَّ

ل اآلخر. وقد أشاَر الله إىل ذلك بقوله:  عندما َخَلق اللُه الرَُّجل واملرأة، َجَعَل ُكالًّ منهام ُيَكمِّ

»لَْيَس َجيًِّدا أَْن َيُكوَن آَدُم َوْحَدُه، َفأَْصَنَع لَُه ُمِعيًنا َنِظريَُه« )تكوين 2: 81(. لذلك، فقد َخَلق 

األصعدة:  رَفيَقنْي عىل جميع  بل  َخْصَمنْي،  االثنان ال  فيكون  الرَُّجل  َنْقص  ل  لُِتَكمِّ املرأة  الله 

جسديًّا، واجتامعيًّا، وعاطفيًّا، وفكريًّا، وحتَّى روحيًّا. 

العالقات األخرى(  الزَّوجني )ويف  الكثري ِمن املشكالت والخالفات بني  أنَّ  والحقيقة هي 

كيز عىل الحقوق، والتَّغايض عن املسؤوليَّات. لكن  يف وقتنا الحارض نابعة- مبارشًة- ِمن الرتَّ

الطرف  ُتجاه  الفرديَّة  املسؤوليَّة  عىل  كيز  الرتَّ )أي:  حيح  الصَّ وضعها  إىل  األمور  تعود  عندما 

د أنَّ الخالفات بني  خصيَّة( يف إطار الزَّواج، ِمن املؤكَّ اآلخر، والتقليل من املطالبة بالحقوق الشَّ

ر يف طرائق جديدة لخدمة اآلخر. فبداًل ِمن أن يكون  الزَّوجني ستتضاءل، وأنَّ ُكالًّ منهام سُيَفكِّ

ز ُكلٌّ منهام عىل تلبية حاجات اآلخر.  ُكلٌّ منهام ُمنهمًكا يف ِفعل ما يريد، سرُيَكِّ

ز يف هذا القسم عىل بعض حاجات األزواج والزَّوجات. ونرجو أن يكون هذا  وسوف ُنَركِّ

رون جديًّا يف االضطالع مبسؤوليَّاتهم عىل أكمل وجه يف إطار  الجزء مفيًدا لألشخاص الذين ُيَفكِّ

عالقتهم الزَّوجيَّة.

وجة ة للزَّ الحاجات األساسيَّ

األنوثة  فهم  عىل  َيعتمد  الزوج-  حاجات  مع  والتقابل  –بالتاميز  الزَّوجة  حاجات  فهم  إنَّ 

كورة، وعىل فهم الفروق بني الجنسني. وال َشكَّ أنَّ املفاهيم عن الرَُّجل واملرأة تختلف  والذُّ

عوة إىل املساواة بني الجنسني،  باختالف الثَّقافات واألزمنة. ويف وقتنا الحارض الذي َتكرث فيه الدَّ
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مل َيُعد كثريون ُيِقرُّون بوجود فروٍق بني الذكر واألنثى. وبالرَّغم من ذلك، فإنَّ إهامل الفروق 

س أيًضا.  بني الجنسني غري واقعيٍّ وال ُيوافق تعليم الكتاب املقدَّ

جميعها  َتُكن  مل  واألنثى  كر  الذَّ عن  الثقافيَّة  املفاهيم  إنَّ  ُقلنا  إن  واب  الصَّ ُنجانب  وال 

د  صحيحة قبل القرن العرشين أيًضا. فام دام الله قد َخَلق اإلنسان ذكرًا وأنثى، فإنَّ هذا ُيؤكِّ

أنَّهام ليسا ُمتشابَهنْي تاًما. ولكن ينبغي لنا أن ُندرك أنَّ االختالف بينهام ال عالقة له بالقيمة 

أو األهميَّة. فعىل سبيل املثال، عندما يكون هناك مرشوع ينبغي إنجازه، فإنَّ الرَُّجل َينظر 

ا املرأة فقد تنظر إىل املرشوع نفسه كوسيلة لبناء  ر يف كيفيَّة تحقيقه. أمَّ إىل املرشوع وُيَفكِّ

العالقات. وبالرَّغم ِمن هذا االختالف يف طريقة التَّفكري، ال ميكننا القول أنَّ أحدهام أفضل ِمن 
د حقيقة أنَّ الرَُّجل واملرأة ُمختلفان.17 اآلخر. ولكنَّ هذا يؤكِّ

يف ضوء ما َسَبق، ما حاجات املرأة؟

َها الرَِّجاُل، ُكوُنوا َساِكِننَي ِبَحَسِب الِفْطَنِة 1.  إنَّ الزَّوجة بحاجة إىل شخٍص َيفهمها. »َكذلُِكْم أَيُّ

َمَع اإلَِناِء النَِّسايِئِّ« )1ُبطرس 3: 7(. إنَّ هذه اآلية ُترينا أنَّ الزَّوج قد مييل إىل االنهامك يف 

ة بزوجته-  أموٍر أخرى خارج إطار بيته وعائلته. وقد ُيفيض ذلك إىل إهامل األمور املختصَّ

ة لديها. فلُكلِّ امرأة عاداتها، ومخاوفها، وميولها، واألمور التي ُتِحبُّها  وال ِسيَّام تلك امُلِهمَّ

وال ُتِحبُّها. وهي َتشُعر، يف إطار العالقة الزَّوجيَّة، بحاجتها إىل َمن يفهمها. وميكن للزَّوج 

الزَّوج  إنَّ  يقول  ال  س  املقدَّ فالكتاب  بها.  اهتاممه  خالل  ِمن  لزوجته  َفهمه  ُيظهر  أن 

ُمطالب فقط مبعرفة زوجته، بل إنَُّه ُيطالبه بأْن َيعيَش َمَعها َوْفًقا ملعرفته بها. 

إنَّ الزَّوجة بحاجة إىل شخٍص َيقبلها كام هي. وميكن القول إنَّ هذه الحاجة هي امتداد 2. 

س َيِصف العالقة الزوجيَّة الوطيدة بأنها »َمعرفة«  لحاجتها إىل َمن َيفهمها. والكتاب املقدَّ

»عىل  وقلبه  اآلخر  ِذهن  َيعرف  والزَّوجة  الزَّوج  ِمن  ُكالًّ  َيجعل  فالزَّواج  لآلخر.  الواحد 

حقيقته«. وقد تكون هذه املعرفة مؤملة أو رائعة. وهذا َيعتمد عىل االستعداد لتقديم 

رف اآلخر. فالزَّوج ُيرسل رسائل رَْفٍض واضحة إىل زوجته عندما ُيقارنها سلبيًّا  الَقبول للطَّ

ُثمَّ  كثرية  عليها مسؤوليَّات  ُيلقي  أو عندما  َيهزأ بشخصيَّتها،  أو عندما  أُخريات،  بنساٍء 

ينتقدها بسبب إخفاقها. ويقتيض التَّنويه إىل أنَّ َقبول الزَّوج للزَّوجة ال يعني موافقته 

عىل ُكلِّ ما َتفعله أو قبوله لكلِّ ِطباعها، ولكنَّه يعني احرتام شخصيَّتها الفريدة ومساعدتها 

ة الله لحياتها.  عىل تحقيق ُخطَّ

GPFTF interior.indd   143 6/20/2016   5:04:50 PM



144

ة اهلل للَعاِئَلة  ُخطَّ

إنَّ الزَّوجة بحاجة إىل شخٍص ُيِحبُّها وُيكرمها. وال َشكَّ أنَّ املحبَّة َتختلف أيًضا عن القبول. 3. 

ا كان الُحبُّ  فان عىل فهمه لها. وُرمبَّ والحقيقة هي أنَّ َقبول الزَّوج لزوجته وُحبَّه لها يتوقَّ

واإلكرام هو الحاجة األساسيَّة للزَّوجة يف إطار الزَّواج. لذلك، ليس ِمن باب امُلصادفة أنَّ 

الرَّسول بولس:  َكَتب  ُيِحبَّ زوجته. فقد  بأن  الرَُّجل مرارًا وتكرارًا  الجديد يويص  العهد 

»َكذلَِك َيِجُب َعىَل الرَِّجاِل أَْن ُيِحبُّوا ِنَساَءُهْم َكأَْجَساِدِهْم. َمْن ُيِحبُّ اْمَرأََتُه ُيِحبُّ َنْفَسُه. 

، َبْل َيُقوُتُه َوُيَربِّيِه، َكاَم الرَّبُّ أَْيًضا لِلَكِنيَسِة« )أفُسس  ُيْبِغْض أََحٌد َجَسَدُه َقطُّ َفإِنَُّه لَْم 

ائر  الطَّ ُيْدِفئ  كام  »ُيْدِفئ-  تعني حرفيًّا:  النَّصِّ  « يف هذا  »ُيَريبِّ والكلمة   .)29 و   28  :5

ِصغارَُه«. فالزَّوجة بحاجة إىل َمن َيفهمها. وهي بحاجة إىل َمن َيقبلها كشخص. وهي 

ه لها  عور باألمان النَّاشئ عن َضمِّ عور مبحبَّة زوجها لها، وإىل ذلك الشُّ بحاجة أيًضا إىل الشُّ

بالقرب ِمن قلبه- ال لسبٍب آخر سوى أنَّها عزيزة وغالية عىل قلبه. 

فُكلُّ  تراُكِميَّة.  الثَّالث هو عمليَّة  الحاجات  أنَّ توفري هذه  التَّنويه هنا إىل  وَيقتيض 

خطوة َتتوقَّف عىل الخطوة التي َسَبَقتها. فال ميكن للزَّوج أن َيقبل زوجته إن مل َيفهمها. 

وهو ال َيقدر أن ُيِحبَّها ما مل َيفهمها وَيقبلها.

ِبَحَسِب 4.  َساِكِننَي  ُكوُنوا  الرَِّجاُل،  َها  أَيُّ »َكذلُِكْم  وحكيم.  حازٍم  قائٍد  إىل  بحاجة  الزَّوجة  إنَّ 

الِفْطَنِة َمَع اإلَِناِء النَِّسايِئِّ َكاألَْضَعِف، ُمْعِطنَي إِيَّاُهنَّ َكرَاَمًة، َكالَوارَِثاِت أَْيًضا َمَعُكْم ِنْعَمَة 

س إىل املرأة  الَحَياِة، ليَِكْ ال ُتَعاَق َصَلَواُتُكْم« )1بطرس 3: 7(. وعندما ُيشري الكتاب املقدَّ

بأنَّها »اإلناء األضعف«، فإنَّه ال َيعني أنَّها أضَعف ِمن الرَُّجل يف ُكلِّ يشء. وكام َذَكرنا آنًفا، 

الرَُّجل. ولكنَّ هذا ُيشري إىل أنَّ املرأة تنجذب إىل  أَقلُّ شأًنا ِمن  أنَّها  فإنَّ هذا ال يعني 

يطرة وتحافظ عىل مراعاة  ة ُمنضبطة وتحت السَّ ة التي عند الرَُّجل- عىل أن تكون ُقوَّ الُقوَّ

اآلخرين يف نفس الوقت. وِمن دواعي األسف أنَّ الرِّجال مييلون إىل اإلفراط يف استخدام 

هذه  ولكنَّ  املرأة.  َيستغلُّون ضعف  فإنَّهم  أخرى،  بعبارة  النِّساء.  عىل  يطرة  للسَّ ة  القوَّ

القصد  ته بحسب  للزَّوج أن َيستخدم قوَّ ينبغي  ة« تفقد جاذبيَّتها رسيًعا. لذلك،  »القوَّ

 .) والروحيِّ  ، والعاطفيِّ  ، يِّ )املادِّ يق  والضِّ األذى  ِمن  وأبنائه  زوجته  لحامية  أي   - اإللهيِّ

كذلك، ينبغي للزَّوج أن َيقود عائلته برفٍق وُحُنوٍّ وُلطف.   

َعىَل 5.  َكَخاِتٍم  َقْلِبَك،  َعىَل  َكَخاِتٍم  »اِْجَعْلِني  وُمْخِلص.  َويِفٍّ  شخٍص  إىل  بحاجة  الزَّوجة  إنَّ 

 » َساِعِدَك. ألَنَّ املََحبََّة َقِويٌَّة َكاملَْوِت. الَغرْيَُة َقاِسَيٌة َكالَهاِوَيِة. لَِهيُبَها لَِهيُب َناِر لََظى الرَّبِّ
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الزَّوجيَّة العميقة ال َتحتمل وجود ُمنافسني. لذلك، فإنَّ  )نشيد األنشاد 8: 6(. فاملحبَّة 

ئقة التي تقول: »أنا لك، وأنت يل«. بعبارة أخرى،  الُحبَّ ال َيخلو ِمن الَغرْيَة املنضبطة الالَّ

عور باألمان النَّاشئ ال عن محبَّة زوجها لها فحسب، بل وأيًضا  فإنَّ الزَّوجة بحاجة إىل الشُّ

عن عدم وجود ُمنافساٍت لها يف قلبه. وال َشكَّ أنَّ هناك َغرْيَة ُمفرطة أساسها األنانيَّة. 

وهذه الَغرْيَة َتظهر ِمن خالل الشكِّ والخوف. والحقيقة هي أنَّ الَغرْيَة العمياء تضع َقْيًدا 

خانًقا عىل الزَّوج. وعىل الرَّغم من ذلك، فإنَّ الزَّوجة يف حاجة إىل زوٍج ُمْخِلص. وال َشكَّ 

الزَّوج الذي َيفهم هذه الحاجة عند زوجته ُيحافظ عىل ثقتها. فهو ال ُيغازل نساًء  أنَّ 

ز  ت اإلباحيَّة. بل إنَّه َيحفظ عينيه، ولسانه، وقلبه. وهو ُيَركِّ أُخريات، وال ينظر إىل املجالَّ

عىل إظهار محبَّته امُلْخِلَصة للمرأة الوحيدة التي اختارها زوجًة له. 

وج ة للزَّ الحاجات األساسيَّ

ا تكون عىل النَّقيض منها. فالله  إنَّ حاجات الزَّوج تختلف كثريًا عن حاجات الزَّوجة، بل رمبَّ

َخَلق املرأة يف ضوء حاجات الرَُّجل )تكوين 2: 18(. لذلك، فقد َزوَّدها بُكلِّ ما يلزمها إلشباع 

هذه الحاجات. واآلن، ما حاجات الزَّوج؟

الرَُّجل 1.  اللُه  أعطى  فقد  إليه.  َمن هو يف حاجة  بأنَّ هناك  عور  الشُّ إىل  بحاجة  الزَّوج  إنَّ 

مسؤوليَّة القيادة يف البيت. لذلك، عندما ُيدرك الزَّوج أنَّ زوجته َتعتمد عليه، فإنَّ ُرجولته 

تدفعه إىل القيام مبسؤوليَّته تجاهها وإعالتها، واالعتناء بها، وحاميتها. وهو يشعر بالرِّضا 

ته ِمن  واالكتفاء ِمن خالل تلبية حاجات زوجته. وكام أنَّ الزَّوج قد ُييسء استخدام ُقوَّ

خالل التسلُّط عىل زوجته، قد ُتيسء الزَّوجة استخدام ضعفها واتِّكالها عىل زوجها ِمن 

، وأنينهنَّ  ، وُصداعهنَّ يت َيستخدمن دموعهنَّ خالل التَّحاُيل عليه. وما أكرث الزَّوجات الالَّ

التَّظاُهر  هذا  ولكنَّ  خصيَّة.  الشَّ مصالحهنَّ  تحقيق  أجل  ِمن  الزَّوج  عطف  الستدرار 

عف لن يدوم طوياًل. لذلك، فإنَّ املرأة الحكيمة َتسمح لزوجها بإشباع حاجاتها دون  بالضَّ

التَّحاُيل عليه للحصول عىل ما ُتريد. 

عور 2.  الشُّ إىل  بحاجة  ِبَطبيعته-  فاإلنسان-  هو.  كام  َيقبله  شخص  إىل  بحاجة  الزَّوج  إنَّ 

البيئة  ر  بالقبول. وملَّا كان الزَّواج هو أعمق وأوطد صداقة ممكنة بني البرش، فإنَّه يوفِّ

املالمئة لتلبية هذه الحاجة. ولكنَّ الزَّواج قد يرتك تأثريًا سلبيًّا عىل الزَّوج إذا كان َيشعر 
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امئة، وحديثها عن إخفاقات الزَّوج أمام اآلخرين هام  بأنَّه مرفوض. فانتقادات الزَّوجة الدَّ

الزَّوجة للزَّوج. وكام ذكرنا سابًقا )أثناء الكالم  ان عن رفض  ُيَعبِّ ْين شائَعنْي  َ أقوى مؤرشِّ

ورة موافقة الزَّوجة الكاملة عىل  عن حاجة الزوجة للقبول(، فإنَّ القبول ال يعني بالرضَّ

ُكلِّ ما يفعله الزَّوج. ولكنَّه يعني أن ترى زوجها كام هو )بداًل ِمن مقاومة هذا الواقع(، 

ة الله لحياته ليك يكون اإلنسان الذي يريده الله أن يكونه.  ومساعدته عىل تحقيق ُخطَّ

َقْصِده ِمن َخْلق 3.  اللُه لتوضيح  عه وَيدعمه. وقد قال  ُيَشجِّ الزَّوج بحاجة إىل شخص  إنَّ 

زوجٍة آلدم: »لَْيَس َجيًِّدا أَْن َيُكوَن آَدُم َوْحَدُه، َفأَْصَنَع لَُه ُمِعيًنا َنِظريَُه« )تكوين 2: 18(. 

، أو شخص موجود لوقت  إًذا، املرأة »ُمعني« لزوجها. وهذا ال يعني الَبتَّة أنَّها يشٌء َكاميِلٌّ

الحاجة فقط؛ بل يعني أنَّها ُخِلَقت للقيام بدوٍر داِعٍم رئييسٍّ يف مؤازرة زوجها. ففكرها 

وإرادتها وطاقاتها هي ِمْلك لها لتستخدمها. ولكنَّها ليست يف ُمنافسة مع زوجها، بل ُهام 

ل أحدهام اآلخر. وال َشكَّ أنَّ مقدار تشجيع  اقة فُيَكمِّ َيتَّحدان مًعا يف الِفْكر واإلرادة والطَّ

املرأة ودعمها لزوجها َيتوقَّف عىل مدى استعداد الزَّوج لقبول ذلك منها والتَّعاون معها. 

الزَّوجة الحكيمة ُتدرك أنَّ لُكلِّ زوج جوانب ضعف. لذلك، فإنَّها ال  والحقيقة هي أنَّ 

تفشل وترتاجع عن دعمه وتشجيعه يف حال إخفاقه أو فشله. بل إنَّها تسنده، وتساعده- 

ة، وكذلك تعضيد وترسيخ  ي ضعفه وتحويله إىل ُقوَّ ِمن خالل وجودها يف حياته- عىل َتَخطِّ

رائق العمليَّة لتشجيع  ة لديه. وقد يكون امتنان الزَّوجة واحًدا ِمن أفضل الطَّ جوانب القوَّ

كر، وقدرتها عىل الحفاظ عىل َفرَِحها حتَّى يف األوقات  زوجها. فابتسامتها، وعبارات الشُّ

العصيبة هي أمور ُتشبع إحدى الحاجات األساسيَّة لدى زوجها. 

إنَّ الزَّوج بحاجة إىل أنوثة زوجته يف البيت. »ِحْكَمُة املَْرأَِة َتْبِني َبْيَتَها، َوالَحاَمَقُة َتْهِدُمُه 4. 

ِبَيِدَها« )أمثال 14: 1(. »َكذلَِك الَعَجاِئُز يِف ِسريٍَة َتِليُق ِباْلَقَداَسِة...ليَِكْ َيْنَصْحَن الَحَدَثاِت أَْن 

« )تيُطس  الٍَت، َعِفيَفاٍت، ُمالَزَِماٍت ُبُيوَتُهنَّ ، ُمَتَعقِّ َيُكنَّ ُمِحبَّاٍت لِرَِجالِِهنَّ َوُيْحِبْبَ أَْوالََدُهنَّ

2: 3-5(. ومع أنَّ الزَّوج مسؤول عن القيادة يف البيت، فإنَّه ال يستطيع أن َيبني البيت 

مة، وجميلة، ونظيفة، وُمفعمة بالرِّعاية  مبفرده. فهو بحاجة إىل زوجته إليجاد بيئة ُمَنظَّ

عماًل وضيًعا  ليس  املنزل  تدبري  فإنَّ  حاليًّا،  ائد  السَّ التَّفكري  ِمن  النَّقيض  والعناية. وعىل 

كاء؛ بل هو عمل يتطلَّب تكريًسا، وإبداًعا،  وُمِمالًّ ال ُيناسب إالَّ املرأة التي َتفتقر إىل الذَّ

القلب  هي  الزَّوجة  ُأنوثة  أنَّ  هي  والحقيقة  املستوى.  رفيعة  إداريَّة  ومهاراٍت  وذكاًء، 
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ل العمل خارج املنزل فإنَّها ترتك  ا املرأة التي ُتَفضِّ النَّابض للبيت. لذا، فإنَّه ال ِغنى عنها. أمَّ

يف بيتها وحياتها الزوجيَّة فراًغا ال ميكن أليِّ شخٍص آخر أو يشٍء آخر أن ُيَعوِّضه.

َيُفوُق 5.  مَثََنَها  َيِجُدَها؟ ألَنَّ  َمْن  َفاِضَلٌة  َوِفيَّة وُمْخِلَصة. »اِْمَرأٌَة  الزَّوج بحاجة إىل زوجة  إنَّ 

ة يف  الآللَِئ. ِبَها َيِثُق َقْلُب َزْوِجَها« )أمثال 31: 10 و 11(. فإخالص الزَّوجني رضورة ُمِلحَّ

العالقة الزوجيَّة. فكام أنَّ املحبَّة امُلْخِلَصة ُتْفيض إىل مشاعر ُحلوة يف العالقات البرشيَّة، 

د  واب إن ُقلنا إنَّ الخطر األكب الذي َيَتَهدَّ فإنَّ الخيانة ُتْفيض إىل املَرارة. وال ُنجانب الصَّ

العالقة الزَّوجيَّة هو أن ُيدرك أحد الزَّوجني أنَّ شخًصا ثالًثا قد نجح يف َتدنيس ُقْدِسيَّة 

العالقة الزوجيَّة. لذلك فإنَّ الزَّوجات يف حاجة إىل أزواٍج ُمْخِلصني. كذلك، فإنَّ األزواج 

يف حاجة إىل زوجاٍت ُمْخِلصات. وال َشكَّ أنَّ الزَّوجة التَِّقيَّة ُتحافظ عىل أخالقها، وكالمها، 

َذَواِتِهنَّ  ُيَزيِّنَّ  النَِّساَء  أَنَّ  »وََكذلَِك  فقط.  لزوجها  ومفاتنها  بجاملها  وتحتفظ  ومظهرها، 

ل، الَ ِبَضَفاِئَر أَْو َذَهٍب أَْو آللَِئ أَْو َمالَِبَس َكِثريَِة الثََّمِن، َبْل  ِبِلَباِس الِحْشَمِة، َمَع َوَرٍع َوَتَعقُّ

َكاَم َيِليُق ِبِنَساٍء ُمَتَعاِهَداٍت ِبَتْقَوى اللِه ِبأَْعاَمل َصالَِحٍة« )1تيموثاوس 2: 9 و 10(. 

وال َشكَّ أنَّ َفْهم ُكلٍّ ِمن الزَّوجني حاجات اآلخر هو الخطوة األوىل التي َيخطوها الُحبُّ 

زنا عىل حاجاتنا بداًل ِمن حاجات رشيك حياتنا، قد نتَعرثَّ بسهولة  لتلبية هذه الحاجات. فإن َركَّ

ات بداًل ِمن القيام بخطوات واسعة قامئة عىل املحبَّة. فنجاح العالقة الزوجيَّة َيعتمد  برثاء الذَّ

كثريًا عىل مدى استعدادنا للتَّضحية بذواتنا يف سبيل توفري الحاجات العميقة لرشيك حياتنا. 

صق  فهذا هو املَِحكُّ الحقيقيُّ للمحبَّة. واملحبَّة هي »إْسِمْنت« الزَّواج إن جاز التَّعبري )أي: الالَّ

القويُّ للعالقة الزَّوجيَّة(.

واج أخطاء شائعة في الزَّ

ية إىل الوقوع يف هذه األخطاء هي  غوط املؤدِّ هناك أخطاء كثرية ُتحيط بالزَّواج. ويبدو أنَّ الضُّ

يف تزايد مستمر بسبب زيادة صعوبة الحياة وتعقيداتها. وما أكرث األخطاء التي قد يقرتفها 

الزَّوج والزَّوجة يف أيَّامنا هذه. لذلك، سنكتفي بالحديث عن أبرز هذه األخطاء:

ء 1.  اء، والتملُّك، واالستهالك. فالشَّ العبوديَّة املاليَّة: فهناك ضغوط هائلة عىل الزَّوجني للرشِّ

د يف  الذي ال ميكننا دفع مثنه اليوم سندفعه الحًقا.  فهذه هي الرسالة التي نسمعها ترتدَّ

املجتمع من حولنا. ولِكْن رُسعان ما يجد العريس والعروس نفَسْيهام غارَِقنْي إىل آذانهام 
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يون؛ يف حني أنَّ الُحبَّ مل َيِصْل بعد إىل الكاِحَلنْي. ففي دراسة أُجريت سنة 1996،  يف الدُّ

قال 75 باملئة ِمن األزواج امُلَطلَّقني والزَّوجات امُلَطلَّقات يف الواليات املتَّحدة األمريكيَّة إنَّ 
بب الرَّئييسِّ يف انهيار ِزْيجاتهم.18 املشكالت املاليَّة كانت هي السَّ

حيح  ء الصَّ ن ِمن ِفعل الشَّ ولكن ما العبوديَّة املاليَّة؟ إنَّ العبوديَّة املاليَّة تعني أن ال نتمكَّ

تأيت  املاليَّة. وقد  األمور  امُلفرط يف  اهتاممنا  للربِّ بسبب  أو  لعائلتنا،  أو  املالئم ألنفسنا،  أو 

العبوديَّة يف شكل ديون ضاغطة، أو فواتري غري مدفوعة، أو غري ذلك. ِمن جهة أخرى، قد 

يقع املرء يف َفخِّ العبوديَّة املاليَّة نتيجة موقفه ِمن املال- ِمثل رغبته يف أن يصري َغِنيًّا، أو قلقه 

استعداده  بسبب  أو  لديه(،  استثامرات  وجود  عدم  عىل  قلقه  )أو  استثامراته  عىل  امُلفرط 

لخداع اآلخرين والتَّحاُيل عليهم.

الرَّاسخ مببادئ  التزامه  املاليَّة ِمن خالل  العبوديَّة  وميكن للمرء أن يبقى مبنأى عن 

ر يف اإلرشادات التَّالية: كلمة الله، وباستخدام البصرية والحكمة. َفكِّ

اطلب ملكوت الله قبل أيِّ يشٍء آخر.• 

ُكن أميًنا، وُمنِصًفا، وسخيًّا يف جميع تعامالتك املاليَّة.• 

 •. يِّ بح املادِّ اهتّم بوحدة العائلة والوئام بني أفرادها أكرث ِمن الرِّ

انظر إىل املال نظرة سليمة باعتباره ملٌك لله )أنت وكيل عىل هذه األموال ولسَت • 

مالًِكا لها(.

ابحث عن ُفرَص الستثامر أموالك يف مشاريع سامويَّة ال أرضيَّة.• 

َتَجنَّب أيَّ أهداف ماليَّة ُتنافس األهداف الروحيَّة.• 

اكة.•  َتَجنَّب الرشَّ

َتَجنَّب االقرتاض لرشاء أشياء استهالكيَّة أو أشياء تفقد قيمتها السوقيَّة رسيًعا.• 

هر.•  ال تستخدم بطاقات االئتامن إالَّ إذا كنت ستدفع ُكلَّ ما عليك يف نهاية الشَّ

ال تكن رشيًكا مع أحد يف التَّوقيع.• 

ادفع فواتريك فورًا.• 
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ُكن أميًنا يف دفع رضائبك.• 

خر بحكمة.•  يَّة وَكرَم، وادَّ ، وِعش ببساطة، وأْعِط بُحرِّ اعمل بِجدٍّ

يف 2.  القيادة  عن  س،  املقدَّ الكتاب  لتعليم  وفًقا  مسؤول،  فالزَّوج  املسؤوليَّة.  روح  انعدام 

البيت، وعن توفري حاجات زوجته وأبنائه. والزَّوجة مسؤولة عن دعم زوجها يف عمله، 

بسبب  الزَّواج  يف  املشكالت  تحدث  وقد  بيتها.  عىل  الوصاية(  يف  )حرفيًّا:  الحفاظ  ويف 

إهامل املسؤوليَّات. فالزَّوج الكسول، أو الذي ال يحتفظ بأيِّ وظيفة يعمل بها، أو الذي 

يف  سبًبا  ويكون  األمان  بعدم  عور  الشُّ إىل  زوجته  يدفع  املدفوعة،  غري  الفواتري  س  ُيَكدِّ

احتدام املشكالت الزوجيَّة. كذلك، فإنَّ الزَّوجة التي ترتك البيت يف حال فوىض، أو التي 

ق، أو يف  يارات، أو يف مامرسة هواياتها، أو يف التسوُّ َترصف الجزء األكب ِمن وقتها يف الزِّ

عور باإلحباط. ع تدفع زوجها وأبناءها إىل الشُّ التسكُّ

وقد تحدث املشكالت أيًضا يف الزَّواج بسبب محاولة أحد الزَّوجني القيام بدور اآلخر. 

فبعض األزواج يحاولون َفرْض إجراءات يف البيت َتجعل الزَّوجة َتْشُعر بانعدام ِكيانها. أو 

يطرة عىل زوجها، أو قد تستغلُّ عدم درايته يف أموٍر ِمثل  قد تحاول الزَّوجة أحياًنا السَّ

اإلدارة املاليَّة والعبادة العائليَّة. والحقيقة هي أنَّ هذه املشكالت تتفاقم دامئًا عىل املدى 

البعيد بسبب تباُدل األدوار بني الزَّوج والزَّوجة ألنَّ ذلك ال َيؤول إىل تعميق التَّفاهم بني 

الزَّوجني، بل إىل زيادة الفجوة بينهام. وما أكرث األبناء الذين عاشوا رِصاًعا مريرًا بسبب 

اضطرارهم إلطاعة أمر الربِّ يف إْكرام أبيهم الذي مل َيُكن يقوم بدوره كزوٍج وأٍب، أو يف 

. هم التي مل َتُكن تقوم بدورها كزوجة وُأمٍّ إكرام أُمِّ

ة ِمن واقع الحياة قصَّ

ُمؤِمَننْي  يكونا  مل  فهام  البداية.  منذ  ُمقلقاًل  »جانيت«  و  »ديف«  زواج  كان 

باملعنى الحقيقيِّ للكلمة- بالرَّغم ِمن أنَّهام ُولِدا يف عائلَتنْي ُمتديِّنَتنْي.

وبعد فرتة قصرية ِمن زواجهام، خاَن ديف زوجته. ولكنَّها مل َتعلم باألمر إالَّ 

وألنَّ  بذلك.  لزوجته  واعرتف  مري  الضَّ بتأنيب  ديف  شعر  فقد  إميانهام.  بعد 

عيد الشخيصِّ وأيًضا فيام يخص  عور باألمان- عىل الصَّ جانيت كانت تفتقر للشُّ

أهملت  فقد  لذلك،  تاًما.  انهارت  فقد  الخيانة-  بسبب  الزوجيَّة  عالقتهام 
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إعداد  ُمهِملة يف  كانت  لها. فقد  ُيرىث  بيتها يف حاٍل  أن صار  إىل  مسؤوليَّاتها 

عام وتنظيف البيت. الطَّ

، فإنَّه مل يكن يقوم مبسؤوليَّاته  ومع أنَّ ديف كان يرغب يف إطاعة وصايا الربِّ

كام يجب. فعىل سبيل املثال، بالرَّغم ِمن رغبة ديف يف تخصيص وقت للعبادة 

العائليَّة، فإنَّه مل يكن قادرًا عىل إيجاد الوقت املالئم أو املِزاج املناسب. كذلك، 

فقد كان يتمنَّى الحصول عىل عمل دائم، ولكنَّه كان يعان أملًا يف ظهره. لذلك، 

ُيرام. كام أنَّ َغرْية جانيت )التي حدثت نتيجة خيانة  مل َتِس األمور عىل ما 

ديف( جعلتها تشعر بعدم األمان حول فكرة عمل ديف خارج املنزل.

ت إىل تفاقم املشكالت بينهام. غوط املاليَّة زادت األمر سوًءا وأدَّ وال حاجة للقول إنَّ الضُّ

ز عىل تقصري اآلخر، مل َيُكن أيٌّ منهام يقوم مبسؤوليَّاته. وبداًل  وألنَّ ُكالًّ منهام كان ُيَركِّ

ِمن أن يكون ُكلٌّ منهام ُمعيًنا لآلخر، صار ُكلٌّ منهام سبًبا يف شقاء اآلخر.

الية: ر في االقتراحات التَّ َفكِّ

ِمن •  تقصري  بأيِّ  ُتخبك  أن  منها  اطلب  منكام.  ُكلٍّ  وزوجتك مسؤوليَّات  أنت  ناقش 

جانبك. أْصِغ إليها، واستمع إىل اقرتاحاتها الَبنَّاءة. افعل األمر نفسه معها )أْي ناقش 

معها أيَّ تقصري من جانبها(.

يف حال اختالفكام عىل تعيني املسؤوليَّات، ناقشا املسألة مع راعي الكنيسة أو أحد • 

. ام الربِّ ُخدَّ

َصلِّيا بشأن هذه املسؤوليَّات.• 

ًا يف القيام مبسؤوليَّاته، ميكنه معالجة األمر نقطة تلو األخرى. •  إذا كان أحدكام ُمَقرصِّ

عك. مك وأن ُيَشجِّ اطلب ِمن شخٍص َتِثق به أن ُيتابع َتَقدُّ

ًدا •  ًدا بأنَّك ستقوم مبسؤوليَّاتك عىل أكمل وجٍه ُممكن. ُكْن منطقيًّا وُمَحدَّ اكتب َتَعهُّ

يف الوقت نفسه.

ر يف كيفيَّة مساعدته )أو مساعدتها( •  إذا كان رشيك الحياة ضعيف العزمية أو ُمهماًل، َفكِّ
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دون التورُّط يف القيام مبسؤوليَّاته. اكتب اقرتاحاتك.

ُضعف التَّواُصل. والحقيقة هي أنَّ هذه املشكلة قد تفاقمت وصارت أكرث تعقيًدا بسبب 3. 

عند  الوقت:  ُكلَّ  أمرهام  ِمن  والزَّوجة يف عجلة  فالزَّوج  الرَّاهن.  وقتنا  الحياة يف  رُسعة 

استيقاظهام، وعند خروجهام ِمن املنزل، وعند عودتهام إىل املنزل، وعند تناول العشاء، 

وعند النَّوم. وال َشكَّ أنَّ هذه الَعَجلة تزيد احتامليَّة سوء الفهم بني الزَّوجني، وُتَقلِّل فرصة 

مناقشة أيَّة مشكالت تنجم عن ذلك. فال يجوز للزَّوَجنْي أن يرتكا مشكالت اليوم ترتاكم، 

وأن ُيحاوال َحلَّها قبل النَّوم مبارشًة. وِمن دواعي األسف أنَّ بعض األزواج والزَّوجات ال 

ُمَجرَّد وجود تحت  الزوجيَّة  الحياة  يحاوالن َحلَّ مشكالتهام. وحني يحدث ذلك، تصري 

سقٍف واحد- يف بيٍت يفتقر إىل التَّواُصل ألنَّ الحديث الوحيد الذي يدور بني الزَّوجني 
هو: »صباح الخري« و »أراك مساًء«.19

ويف حني أنَّ ضعف االتِّصال مؤٍذ للزَّواج مُبجمله، فإنَّ الزَّوجة هي التي ُتالحظ ذلك 

ن  َقْبل الزَّوج عادًة، وتتأثَّر به سلًبا. فاملرأة تريد أن تسمع صوت زوجها، وتريد أن تتيقَّ

ديد بها. لذلك، عندما ال يكون الزَّوج ماهرًا يف التَّواُصل مع زوجته، فإنَّ  ِمن اهتاممه الشَّ

الزَّوجة َتْشُعر بانعدام األمان، وبأنَّها ُمهَملة. وعندما ال َيهتمُّ زوجها بها، فإنَّها َتْشُعر بأنَّها 

عدمية األهميَّة. والحقيقة هي أنَّ الزَّوج مَييل إىل التَّجاوب مع هذه املشاعر بـِ »املنطق«. 

َتتخيَّل أشياء ال وجود لها، وأنَّها بحاجة إىل إراحة أعصابها وعدم  فهو يقول إنَّ زوجته 

ا يف أنَّ زوجته َتفرتض أمورًا ليست صحيحة.  اإلفراط يف عاطفتها. وقد يكون الزَّوج ُمِحقًّ

واب حني َيُظنُّ أنَّ املشكلة تقترص عىل زوجته فقط. فينبغي للزَّوج أن  ولكنَّه ُيجانب الصَّ

َيعلم أنَّ حاجة زوجته للتَّواُصل تختلف عن حاجته، وأنَّه املسؤول عن تلبية هذه الحاجة. 

وقد يتطلَّب ذلك تخفيف رُسعة الحياة، أو إلغاء بعض األمور الجانبيَّة، أو حتَّى تخصيص 

وقٍت لتباُدل أطراف الحديث مع زوجته.

ر يف زوجها ويف حاجاته. فبسبب  ُتَفكِّ أن  أيًضا  الزَّوجة  ِمن جهة أخرى، يجب عىل 

الذي  بالقدر  زوجته  إىل  ث  التحدُّ ِمن  الزَّوج  ن  يتمكَّ ال  قد  ة،  امُلِلحَّ الكثرية  املسؤوليَّات 

يتطلَّب وقًتا وجهًدا. لذلك،  التَّفكري يف قراٍر  ُمنهمًكا يف  الزَّوج أحياًنا  ُتِحّب. وقد يكون 

كيز عىل األشخاص امُلحيطني به. لذلك، إذا كانت هناك حاجة  قد يواجه صعوبة يف الرتَّ

الزَّوج والزَّوجة، يجب عليهام االتِّفاق عىل تحديد  ة لتخصيص وقٍت للحديث بني  ُمِلحَّ
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فإذا  مفيًدا.  الزوج مزدحاًم( ألنَّ هذا سيكون  كان جدول  )إذا  لحديثهام  الزمنيَّة  ة  امُلدَّ

ث إىل زوجها يف وقٍت غري مناسب، قد ُيفيض ذلك إىل زيادة قلقه  طلبت الزَّوجة أن تتحدَّ

وتوتُّره- وال ِسيَّام إن كان َيعلم أنَّه ال ميلك أكرث ِمن عرش دقائق.

التَّواُصل  يف  واملرأة  الرَُّجل  بني  الفرق  َتعكس  آنًفا  املذكورة  املالحظات  أنَّ  َشكَّ  وال 

ا  ويف معالجة املعلومات. فالرَُّجل مَييل إىل معالجة املعلومات ِمن خالل التَّفكري فيها. أمَّ

املرأة فَتميل إىل معالجة املعلومات ِمن خالل الحديث عنها. لذلك، عندما يواجه الزَّوج 

ث عنها. يف  ا زوجته فرتيد أن تتحدَّ والزَّوجة مشكلًة، فإنَّ الزَّوج يرغب يف التَّفكري فيها. وأمَّ

ضوء ذلك، ِمن املهمِّ أن ُيدرك الزَّوج والزَّوجة هذه االختالفات بينهام ألنَّ إدراكهام هذا 

سيساعد ُكالًّ منهام يف َفْهم اآلخر والتَّعامل معه وفًقا لشخصيَّته )توفري وقٍت »للتَّفكري« 

ا يف حال عدم َفْهم الزَّوجني لهذه االختالفات، قد ُيْفيض ذلك إىل  ووقٍت »للحديث«(. أمَّ

إثارة غضبهام وتباُدل االتِّهامات.

ل يف هذه اإلرشادات التي قد ُتسهم يف تعزيز التَّواُصل بني الزَّوجني: تأمَّ

اًم )تجنَّب األعامل التي تتطلَّب غياًبا طوياًل(. •  حافظ عىل جدول عملك ُمَنظَّ

ص وقًتا ترصفه مع زوجتك مبفردكام عدا عن أوقات وجودك يف البيت لياًل )كأن •  َخصِّ

عام مًعا خارج البيت، أو لتنسيق حديقة املنزل مًعا، أو للمش، أو  تخرجا لتناول الطَّ

غري ذلك(. ويجب عليكام االتِّفاق عىل أوقات القيام بأنشطٍة كهذه.

ث فيه إىل زوجتك عن املشكالت التي •  إذا كنَت زوًجا، احرص عىل تخصيص وقٍت تتحدَّ

يات التي تواجهكام كزوج وزوجة. تواجهها، أو عن التحدِّ

إذا كنِت زوجًة، اسمحي لزوجك أن يجلس يف هدوء إذا كان بحاجة إىل التَّفكري يف • 

ث عنها. مسألة ما َقبل التحدُّ

ال تسمحا لالمتعاض أن مَيأل قلَبْيكام- الواحد ُتجاه اآلخر.• 

دا أنَّكام سُتناقشان املشكالت بَرِويَّة، وأنَّكام ستجدان الَحلَّ لنقاط الِخالف بينكام.•  َتَعهَّ

كونا ُمنفِتَحنْي ورصيَحنْي. َتَجنَّبا تبادل املشاعر السلبيَّة بأسلوب غري مبارش.• 

ة دون مناقشتها مًعا.•  ال َتتَِّخذا قرارات مهمَّ
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يتجاهل •  أالَّ  الزَّوج  عىل  )يجب  اتِّفاقكام  عدم  حال  يف  القرارات  تأجيل  ِمن  بأس  ال 

اعرتاضات زوجته عىل قراراته، حتَّى عند عجزها عن ِذْكر سبب اعرتاضها. فقد َشِهد 

العديد ِمن رجال الله األتقياء أنَّ الله َحامُهم ِمن قرارات خاطئة عديدة ِمن خالل 

اعرتاضات زوجاتهم الحدسيَّة(. 

ال ُتشارك أيَّ معلومات مع آخرين إذا كانت هذه املشاركة قد ُتضعف الثِّقة بينك • 

وبني رشيك حياتك.

كوى •  ُتْكرِث ِمن الشَّ ُتَقلِّل ِمن شأن رشيك حياتك، وال تسخر منه، وال تهزأ به، وال  ال 

ر أمامه. والتذمُّ

ر دامئًا عبارات املديح والتَّشجيع. •  َعبِّ دامئًا عن ُشكرك وتقديرك لرشيك حياتك، وتذكَّ

يف •  التَّالية  بة  املهذَّ والعبارات  الكلامت  استخدم  وُلطف.  بلياقة  حياتك  عاِمل رشيك 

حديثك: »لو سمحت«، و »شكرًا«، و »آسف«، وغريها. 

يَّة. إنَّ إحدى املشكالت األكرث إيالًما يف الزَّواج هي مشكلة َتعارُض 4.  عالقات املايض غري الِصحِّ

ائعة عىل ذلك  الشَّ األمثلة  الحياة. وِمن  الزَّوجة لرشيك  أو  الزَّوج  عالقات املايض مع والء 

س  هو أن يكون والء الزَّوج أو الزَّوجة لوالَدْيه َيفوق والءه لرشيك الحياة. فالكتاب املقدَّ

ن الزَّوج والزَّوجة ِمن االرتباط مًعا بعالقة  َيِصف الزَّواج بأنَّه »َترٌْك« و »التصاٌق«. فليك يتمكَّ

زوجيَّة سليمة، ينبغي لُكلٍّ منهام أن َيرتك أبَوْيه. وهذا ال يعني أنَّه ينبغي لهام أن َيتخلَّيا عن 

ه )قبل  والديهام. ولكنَّ هذا يعني أن َيِجد الزَّوج يف زوجته )بعد الزواج( ما كان يجده يف أُمِّ

زواجه(، وأن تقوم زوجته بتقديم الوالء- الذي كانت ُتظهره يوًما ألبَوْيها- له بعد الزواج. 

وعندما يحني وقت زواج األبناء، يجب عىل األبَوْين أن ُيْطِلقا أبناءهام يف الَبَكة. ومع 

أنَّه ميكن لألبَوْين أن يستمرَّا يف تقديم النُّصح واملشورة ألبنائهام، وال ِسيَّام عندما ُيطَلب 

َيْحُدث  الله. وقد  ترتيب  ُيخالِف  املتزوِّجني  األبناء  قرارات  ل يف  التدخُّ فإنَّ  منهام ذلك، 

ليم بسبب ضغوٍط عاطفيٍَّة ُتارَس ِمن األبَوْين عىل أبنائهام،  ل غري السَّ ِمثل هذا التدخُّ

أبنائهام،  عىل  األبوان   يعرِضها  ماليَّة  مساعداٍت  بسبب  »الرشوة«  من  نوع  يحدث  أو 

يارات امُلفرطة من األبَوْين ألبنائهام. لذلك، أيًّا كانت املسافة التي تفصل  أو بسبب الزِّ

يَّة  بني العائلتني، يجب الَفْصل بني والء الزَّوج والزَّوجة لوالَدْيهام ليك تكون لديهام الُحرِّ

زمة التِّخاذ قرارات حكيمة وسليمة. الالَّ
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وقد تكون االقرتاحات التَّالية مفيدة:

يجب أن يعيش الزَّوجان يف بيٍت ُمستقلٍّ عن أهل الزَّوج وأهل الزَّوجة. ويجب عىل • 

األبَوْين احرتام ذلك. 

يجب عىل الزَّوجة أن تتجنَّب عقد املقارنات بني آراء زوجها وآراء أبيها. • 

ه عن كيفيَّة القيام باألشياء.•  يجب عىل الزَّوج أالَّ مُييل عىل زوجته أن تسأل أُمَّ

هاب مًعا. •  يف حال رغبة الزَّوجني يف الحصول عىل النَّصيحة ِمن األبَوْين، يجب عليهام الذَّ

ي تقوم بهذا األمر بهذه •  يجب عىل الزَّوج والزَّوجة أن يتجنَّبا القول: »لقد كانت أُمِّ

الزَّوج أن  ريقة«. ويجب عىل  الطَّ ريقة« أو »لقد كان أيب يقوم بهذا األمر بهذه  الطَّ

ي دامئًا تفعل كذا وكذا...«. ويجب عىل الزَّوجة أيًضا أن  يتجنَّب القول: »لقد كانت أُمِّ

تتجنَّب القول: »لقد كان أيب دامئًا يفعل كذا وكذا...«. 

يجب توزيع األنشطة التي يقوم بها الزَّوجان مع األهل واألقارب توزيًعا عاداًل )مثاًل، • 

ال يجوز للزَّوج أن يزور أهله َمرَّات عديدة دون التَّفكري يف زيارة أهل زوجته(.

ُمناقشة •  الزَّوجني  عىل  يجب  الزَّوجني،  حياة  يف  ل  التدخُّ يف  الوالَِدْين  إفراط  حال  يف 

املوضوع معهام بصدٍق وُلْطٍف يف آٍن واحد.

ة اهلل انتهاك ُخطَّ

كام َذَكرنا يف بداية هذا الفصل، فإنَّ ُمتطلَّبات املحبَّة الزوجيَّة تفوق قدرة اإلنسان الخاطئ. 

يات كثرية عىل املحبَّة يف عاملنا.  وقد يساعدنا فهم هذه الحقيقة عىل فهم سبب وجود تَعدِّ

فاألزواج َيتعبون ِمن الزَّوجات األنانيَّات. والزَّوجات َيْتَعْبَ ِمن األزواج األنانيِّني. ومع ذلك، فإنَّ 

املحبَّة البرشيَّة َتتوُق إىل االلتزام والتَّكريس. لذلك، فإنَّ النَّاس يستمرُّون يف االرتباط والزَّواج. 

للمحبَّة.  العميقة  املكافآت  عىل  للعثور  زم  الالَّ الثَّمن  لدفع  ين  ُمستعدِّ ليسوا  كثريين  ولكنَّ 

فعىل سبيل املثال، قد ُيَورِّط النَّاس أنفسهم يف عالقات عاطفيَّة قصرية األجل. َوحال زوال تلك 

املشاعر الرُّومانسيَّة التي َتطفو عىل َسْطح أغلبيَّة العالقات العاطفيَّة الجديدة، فإنَّهم َينتقلون 

إىل عالقٍة أخرى؛ َوهكذا دواليك. ويف نهاية املطاف، َنِجُد يف ُحطام تلك العالقات املاضية ال 

ق فحسب، بل وأيًضا ُحطام أصدقاٍء ُجرِحوا بسببهم، وُحطام أزواٍج  أحالم هؤالء التي مل تتحقَّ
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رَت حياتهم بسبب َترَصُّفاٍت طائشٍة كتلك، وُحطام أطفاٍل كاُنوا َضِحيَّة أٍب )أو  أو زوجاٍت ُدمِّ

ة الله.  ( عاش حياَتُه يف َتَعدٍّ َصاِرٍخ عىل ُخطَّ ُأمٍّ

س نى- َتدنيس ما هو ُمَقدَّ الزِّ

َتْزِن« )الخروج 20: 14(. »َوإَِذا  بأنَّه خطيَّة. »الَ  الزِّىن  القديم والجديد  العهدان  لقد َوَصف 

ويِّني 20: 10(.  َزىَن رَُجٌل َمَع اْمَرأٍَة، َفإَِذا َزىَن َمَع اْمَرأَِة َقِريِبِه، َفإِنَُّه ُيْقَتُل الزَّاِن َوالزَّاِنَيُة« )الالَّ

»َوأَْعاَمُل الَجَسِد َظاِهرٌَة، الَِّتي ِهَي: ِزىًن َعَهارٌَة َنَجاَسٌة َدَعارٌَة...إِنَّ الَِّذيَن َيْفَعُلوَن ِمْثَل هِذِه الَ 

َيرُِثوَن َمَلُكوَت اللِه« )غالطيَّة 5: 19و21(. 

عيد الروحيِّ  عيد االجتامعيِّ فحسب، بل وعىل الصَّ م الله الزَّواج لخريِنا- ال عىل الصَّ لقد َصمَّ

س. وهذا  أيًضا. لذلك، إذا مل َيلتزم الزَّوج أو الزَّوجة بعهد الزَّواج، فإنَّ ذلك ُيَدنِّس ما هو ُمَقدَّ

التَّدنيس َيْحُدث بثالث طرائق عىل األقل:

خص الذي اقرتف خطيئة الزِّىن يقول 1.  س بي الزَّوجي. فكأنَّ الشَّ الزِّىن َينتهك العهد امُلَقدَّ

لرشيك حياته: »أنا ال ُأبايل بعهدي الذي قطعته لك«.

د َيلتزم فيه الزَّوجان بأن 2.  سة بي الزَّوجي. فالزَّواج ليس ُمَجرَّد َتَعهُّ م الثِّقة املقدَّ الزِّىن ُيَحطِّ

ٌد بأن ُيحافظ ُكلٌّ منهام عىل ِثقة اآلخر. لذلك، فإنَّ  َيِثَق أحدهام يف اآلخر، بل هو َتَعهُّ

الذي اقرتف خطيئة  خص  الشَّ الزَّوجني. فكأنَّ  الثِّقة بني  العهد ويهدم  م هذا  ُيَحطِّ الزِّىن 

الزِّىن يقول لرشيك حياته: »أنا ال ُأبايل بثقتك يب«.

سة بي الزَّوجي. فالزَّواج ليس ُمَجرَّد اتِّفاٍق بني فريقني، بل هو 3.  الزِّىن ُيَدنِّس الوحدة امُلَقدَّ

عهود  فإنَّ  أخرى،  بعبارة  مسؤوليَّته.  الزَّوجني  ل  وُيَحمِّ نه،  وُيَدوِّ الله،  عليه  ُيوافق  اتِّحاٌد 

الله  مقاصد  وبسبب  الله.  وبني  بينهام  بل  وامرأة،  رَُجل  بني  اتِّفاٍق  ُمَجرَّد  ليست  الزَّواج 

للزَّواج، فإنَّ االتِّحاد بني الزَّوجني ال يحدث عىل املستوى البرشيِّ فحسب، بل هو مثنٌي يف 

ة لدى الله. فكأنَّ  سة التي هي ُمِهمَّ م هذه الوحدة املقدَّ ا الزِّىن فإنَّه ُيَحطِّ عيني الله أيًضا. أمَّ

ر الله فيه يف ما َيُخصُّ زواجي«.  خص الذي اقرتف خطيئة الزِّىن يقول: »أنا ال ُأبايل مبا ُيَفكِّ الشَّ

وأيًّا كانت البهجة وامُلتعة التي َيشُعر بها الزَّوج أو الزَّوجة عند خيانة رشيك الحياة، فإنَّ 

وهناك  باألمل.  ُشعور  وهناك  نب.  بالذَّ ُشعور  فهناك  الوصف.  تفوق  للزِّىن  رة  امُلَدمِّ العواقب 
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، وهناك َحْسَة. وهناك خوف.  ُشعور بالخيانة وبرود يف العالقة، وهناك التوتُّر والشدُّ العصبيِّ

ت  اًم. وقد َعبَّ وهي ُكلُّها مشاعر سلبيَّة َتتسلَّل إىل أعامق الزَّان َفتجعله بائًسا، ويائًسا، وُمَحطَّ

مثًنا  فإنَّك ستدفعني  الُغفران،  أنَِّك قد تجدين  فقالت: »مع  املشاعر  تلك  النِّساء عن  إحدى 

ا  باهًظا، ُثمَّ تدفعني أكرث وأكرث!« وقد َعبَّ كاتب ِسْفر األمثال عن ذلك تعبريًا قويًّا فقال: »أَمَّ

مُيَْحى«  الَ  َوَعارُُه  َيِجُد،  َوِخْزًيا  ًبا  رَضْ َيْفَعُلُه.  ُهَو  َنْفَسُه  امُلْهِلُك  الَعْقِل.  َفَعِديُم  ِباْمَرأٍَة  الزَّاِن 

)أمثال 6: 32 و 33(.

ز بطابع الخيانة  الطالق - روح تتميَّ

يكني عن رفقة اآلخر بعد الزَّواج  « أحد الرشَّ س بأنَّه »َتَخيلِّ الق يف الكتاب املقدَّ يوَصف الطَّ

أو يف فرتة الِخطبة. وُتستخَدم هذه الكلمة عادًة لوصف الرَُّجل الذي ُيَطلِّق زوجته؛ وهو أمٌر 

َمحظور. والعكس صحيٌح أيًضا إذ ال يجوز للمرأة أن ُتَطلِّق زوجها )انظر إنجيل مرقس 10: 

الق يف ظروف ُمَعيَّنة. ولكنَّ يسوع قال بوضوح: »ِمْن  12(. فبحسب رشيعة موىس، ُسِمَح بالطَّ

 َ َبنيَّ )إنجيل مرقس 10: 5(. ويف ضوء ذلك،  الَوِصيََّة«  لَُكْم هِذِه  َكَتَب  ُقُلوِبُكْم  َقَساَوِة  أَْجِل 

: »َولِكْن ِمْن َبْدِء الَخِليَقِة، َذَكرًا َوُأْنَثى َخَلَقُهاَم اللُه. ِمْن أَْجِل هَذا َيرْتُُك  يسوع َقْصد الله األصيلِّ

ُه َوَيْلَتِصُق ِباْمَرأَِتِه، َوَيُكوُن االْثَناِن َجَسًدا َواِحًدا. إًِذا لَْيَسا َبْعُد اْثَننْيِ َبْل َجَسٌد  الرَُّجُل أََباُه َوأُمَّ

َواِحٌد. َفالَِّذي َجَمَعُه اللُه الَ ُيَفرِّْقُه إِْنَساٌن« )إنجيل مرقس 10: 6-9(. لذلك، فإنَّ الوصايا اإللهيَّة 

واضحة: رَُجل واحد، امرأة واحدة، مدى الحياة- دون طالق. 

الق يف ظروف ُمَعيَّنة يف العهد القديم، فإنَّه ال ُيوافق عليه: »ِمْن  ومع أنَّ الله َسَمح بالطَّ

اِهُد َبْيَنَك َوَبنْيَ اْمَرأَِة َشَباِبَك الَِّتي أَْنَت َغَدرَْت ِبَها، َوِهَي َقِريَنُتَك َواْمَرأَُة  أَْجِل أَنَّ الرَّبَّ ُهَو الشَّ

 »... الرَّبُّ َقاَل  الََق،  الطَّ َيْكرَُه  ألَنَُّه  َشَباِبِه.  ِباْمَرأَِة  أََحٌد  َيْغُدْر  َوالَ  لُِروِحُكْم  َعْهِدَك....َفاْحَذُروا 

)مالخي 2: 16-14(. 

الق:20 الق؟ يف ما ييل سبعة أسباب ُتَبنيِّ خطأ الطَّ ولكن ما الخطأ يف الطَّ

)إنجيل 1.  إِْنَساٌن«  ُيَفرِّْقُه  الَ  اللُه  َجَمَعُه  »َفالَِّذي  الواضحة.  الله  كلمة  ُيخاِلف  الق  الطَّ

مرقس 10: 9(. 

مالخي 2.  ِسفر  ِمن  آنًفا  امُلقتبسة  اآليات  الِحظ  وطبيعته.  الله  ِصفات  ُيخاِلف  الق  الطَّ

وعًدا،  َيقطع  فعندما  أمني.  الله  ولكنَّ  »َغْدرًا«.  الق  الطَّ ي  ُيَسمِّ فالله  الثَّان.  واألصحاح 
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الق يتعارض بالُكلِّيَّة مع أمانة الله. واملحبَّة تتطلَّب وفاًء. وال َشكَّ أنَّ  فإنَّه َيفي به. والطَّ

س القائم عىل املحبَّة،  ْون عىل هذا العهد املقدَّ األشخاص الذين ُيَطلِّقون رُشَكاءهم يتعدُّ

وُيْبُدوَن- بداًل ِمن ذلك- خيانًة وغدرًا. والحقيقة هي أنَّ ما جاء يف األصحاح الثَّان ِمن 

الله  ي شعب  َتَعدِّ الزَّواج، بل عن  ث- يف األصل- عن َخرْق عهود  ِسْفر مالخي ال يتحدَّ

ة  القديم عىل العهد الذي قطعوه مع الله. وقد استخَدم الله تلك اللُّغة التصويريَّة امُلعبِّ

ا َيخرقونها )ويخرقون  ليقول إنَّ َمن َيخرقون عهودهم التي قطعوها أمام ُأناٍس آخرين إنَّ

غريها( أمام الله أيًضا. بعبارة أخرى، إذا ُوِجَد روح َغْدٍر يف عالقة اإلنسان باإلنسان، فإنَّ 

الق«. هذا َيعني وجود َغْدٍر يف عالقته بالله. لذلك، ال َعَجب أنَّ الله يقول إنَّه »َيْكرَه الطَّ

يف 3.  به  ُسِمَح  الق  الطَّ إنَّ  وضوح  بكلِّ  يسوع  قال  فقد  القلب.  ر  َتَحجُّ عىل  َيُدلُّ  الق  الطَّ

العهد القديم »ِمْن أَْجِل َقَساَوِة ُقُلوِبُكْم« )إنجيل مرقس 10: 5(. وهذا هو ما َيشهد به 

العديد ِمن العاملني يف حقل املشورة الزوجيَّة. فاملشكلة األساسيَّة الكامنة وراء الكثري ِمن 

الق ليس إالَّ شكاًل آخر ِمن أشكال التَّعبري عن القلب  الخالفات الزوجيَّة هي األنانيَّة. والطَّ

القايس. وِمن أجل َحلِّ املشكالت بني الزَّوجني وتتُّعهام بالوحدة التي يريدها الله لهام يف 

عالقتهام الزوجيَّة، فإنَّ األمر يتطلَّب تواُضًعا، ومحبًَّة، وانكسارًا. 

الق يؤذي رشيك الحياة. فالَغْدر كلمة ُتشري إىل الخيانة. وحيث توجد خيانة يوجد 4.  الطَّ

ني التي  كِّ الق فإنَّه كالسِّ ا الطَّ قان ِمن خالل املحبَّة. أمَّ أمل. فالثِّقة والوفاء يزدادان ويتعمَّ

تقطع هذه األوارِص دون رحمة ُمَسبِّبًة دامئًا آالًما ُمَبِّحًة لرشيك الحياة. لذلك، ِمن رابع 

الق ُيخفي  عيَّ بدافع املحبَّة والرَّحمة. فالطَّ املستحيالت أن ُيَطلِّق املرء رشيك حياته الرشَّ

وراءه دامئًا كراهيًة وألاًَم. 

الق يؤذي األبناء ويرتك ندوًبا يف حياتهم. ويف ما ييل ما قالته فتاة اختبت طالق والديها:5.  الطَّ

تلك  توقِّع  ال  أيب،  يا  ال  الق(  الطَّ أوراق  )أي  ُتَوقِّعها!  ال  أرجوك،  »أرجوك، 

اليت تلك أضافت إىل العبء الذي َيشُعر به أيب  د أنَّ َتوسُّ األوراق!« ِمن املؤكَّ

ة وُمتابعة كتابة  بقوَّ بالقلم  مَينعه ِمن اإلمساك  أعباًء إضافيَّة. ولكنَّ ذلك مل 

فحة األخرية.  اسمه عىل الصَّ

حينئٍذ، َشَعرُت بأنَّ عاملي ُكلَّه انهار، واْنَهرُْت أنا معه. ففي ذلك اليوم، مات 

فلة داخيل... يشٌء يف قلب تلك الطِّ
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إىل  تنظر  ال  الق  الطَّ فمحاكم  هباًء.  البائسة  ودموعي  احتجاجايت  ضاعت  لقد 

الق  الطَّ إجراءات  وباكتامل  الق.  الطَّ معاملة  رسوم  تقبض  حني  البرش  قلوب 

تحت  رِصُْت  فقد  فال.  األطفال  نحن  ا  وأمَّ يَّتهام«؛  »ُحرِّ عىل  واألمُّ  األب  َيحصل 

د أنَّها توقَّفت، ولكنَّ  ة؟ ِمن املؤكَّ عبوديَّة اليأس. ولكن ماذا عن املشاجرات الحادَّ

مة َحلَّت َمَحلَّها. وإن أردُت التكلُّم عن نفيس، فقد  رصخات قلوب األطفال امُلَحطَّ

ي!... ُتْقُت إىل سامع تلك املشاجرات إن كان ذلك يعني استعادة أيب وأمِّ

الق، يك أصحبه معي إىل ذلك  ر يف الطَّ ( ُيَفكِّ ليت مبقدوري أن أُمسك َيَد ُكلِّ أٍب )أو ُأمٍّ

الق بسامع شهادات قلوب  ري فيه. فلو َسَمَحْت محاكم الطَّ الوادي الذي اضُطررُت للسَّ

ق طعم املرارة الذي يذوقه األطفال األبرياء املصدومون،  األطفال األبرياء املتألِّمني، وبتذوُّ

بأنَّهم  الذين َيشعرون  اهرة عىل وجوه األطفال  الظَّ الرُّعب والكآبة  ومبشاهدة عالمات 

رب امُلرعب  ري يف ذلك الدَّ غري محبوبني وغري مرغوب يف وجودهم، ملا اْضُطرَّ أيُّ طفٍل للسَّ

الق. فحينذاك، أنت الذي ستبيك.  الذي يبدأ بتوقيع تلك األوراق النِّهائيَّة يف محاكم الطَّ

الق والزَّواج  ويف ذلك الوادي، ال ُبدَّ أنَّك ستدرك أنَّ األشخاص الذين ُيعانون عواقب الطَّ
ثانيًة ُهم األطفال األبرياء.21

األوىل إىل كنيسة كورنثوس، 6.  الرِّسالة  امُلصالحة. ففي  ُتعيق  َيبني حواجز إضافيَّة  الق  الطَّ

ُيويص الرَّسول بولس رشيك الحياة املؤمن بعدم االنفصال عن رشيكه غري املؤمن. ولكنَّه 

َجٍة، أَْو لُِتَصالِْح رَُجَلَها. َوالَ َيرْتُِك الرَُّجُل اْمَرأََتُه«  ُيضيف قائاًل: »َوإِْن َفارََقْتُه، َفْلَتْلَبْث َغرْيَ ُمَتَزوِّ

هل علينا أن  السَّ فإنَّه ِمن  ث عن االنفصال هنا،  أنَّنا ال نتحدَّ )1كورنثوس 7: 11(. ومع 

ُنالحظ أنَّ بولس يويص الزَّوجني بامُلصالحة )ال باالنفصال(، حتَّى لو كان رشيك الحياة غري 

الق أشبه ما يكون بإضافة ِقْفٍل جديد إىل الباب الذي َخَرج منه رشيك الحياة  مؤمن. فالطَّ

الق ليس ِخيارًا مطروًحا. غري الويفِّ. ولكن إذا كان الزَّوجان يرغبان يف امُلصالحة، فإنَّ الطَّ

الق كرَدِّ فعٍل عىل مشكالتهم الزوجيَّة. 7.  ع عىل الخطيَّة. فالنَّاس يختارون الطَّ الق ُيَشجِّ الطَّ

الق  ولِكن ال ميكن تقويم املشكالت ِمن خالل عصيان وصايا الله. والحقيقة هي أنَّ الطَّ

الق ُيفيض- تحديًدا- إىل الزِّىن  ُيفيض إىل مزيٍد ِمن املشكالت. وقد أشار يسوع إىل أنَّ الطَّ

)إنجيل َمتَّى 5: 32(. فال ميكن أليِّ شخٍص أن َيحتفظ بعواقب الخطيَّة لنفسه. ويبدو أنَّ 

)عديدة(.  إىل خطايا  ُتفيض  )الواحدة(  والخطيَّة  الق.  الطَّ باألخصِّ عىل  َيِصحُّ  املبدأ  هذا 
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راسات أنَّ األشخاص  وهذه الخطايا تزيد وتتفاقم يف حياة األجيال القادمة. وقد أظهرت الدِّ

الق بنسبة أكب ِمن أولئك الذين نشأوا مع آباء  الذين اختبوا طالق األبَوْين ُمَعرَّضون للطَّ

هات حافظوا عىل وفائهم الواحد لآلخر. مبعنى آخر، فإنَّ الخطيَّة قابلة للنموِّ والتَّكاثر.  وأمَّ

إرادته. وحني  ِضدَّ  الق  للطَّ املؤمن  الحياة  فيها رشيك  َيتعرَّض  أنَّ هناك حاالت  َشكَّ  وال 

يحدث ذلك، فإنَّ رشيك الحياة املؤمن ال يكون قد اقرتف أيَّ خطيئة. ولكنَّه َمدُعوٌّ يف هذه 

يحة يف امُلصالحة إن أمكن ذلك  الحالة إىل عدم الزَّواج ثانيًة، وإىل إبداء رغبته الواضحة والرصَّ

)انظر 1كورنثوس 7: 11(. 

واج ثانيًة- حياة ُمنغمسة في الخطيئة الزَّ

الق هو خطيئة أعظم. فهو خطوة إضافيَّة  الق خطيئة، فإنَّ الزَّواج ثانيًة عقب الطَّ إن كان الطَّ

س َيِصف دامئًا الزَّواج ثانيًة يف فرتة  يف طريق التمرُّد عىل وصايا الله األخالقيَّة. والكتاب املقدَّ

ل يف اآليات الَتالية:  حياة رشيك الحياة األوَّل بأنَّه ِزىن. تأمَّ

اْمَرأٌَة  َطلََّقِت  َوإِْن  َعَلْيَها.  َيْزِن  ِبُأْخَرى  َج  َوَتَزوَّ اْمَرأََتُه  َطلََّق  َمْن  لَُهْم:  »َفَقاَل 

َجْت ِبآَخَر َتْزِن« )إنجيل مرقس 10: 11 و 12(.  َزْوَجَها َوَتَزوَّ

َج ِبُأْخَرى َيزِْنــي، َوالَِّذي  »َوأَُقوُل لَُكْم: إِنَّ َمْن َطلََّق اْمَرأََتُه إاِلَّ ِبَسَبب الزَِّنا َوَتَزوَّ

ُج مِبَُطلََّقٍة َيزِْنــي« )إنجيل َمتَّى 19: 9(.  َيَتَزوَّ

ُج مِبَُطلََّقٍة ِمْن رَُجل  ُج ِبُأْخَرى َيْزِن، وَُكلُّ َمْن َيَتَزوَّ »ُكلُّ َمْن ُيَطلُِّق اْمَرأََتُه َوَيَتَزوَّ

َيْزِن« )إنجيل لوقا 16: 18(. 

َماَت  إِْن  َولِكْن  آَخَر.  لِرَُجل  َصارَْت  إِْن  زَاِنَيًة  ُتْدَعى  َحيًّا  الرَُّجُل  َداَم  َما  »َفإًِذا 

الرَُّجُل َفِهَي ُحرٌَّة ِمَن النَّاُموِس، َحتَّى إِنََّها لَْيَسْت زَاِنَيًة إِْن َصارَْت لِرَُجل آَخر« 

)رومية 7: 3(. 

امُلرَتَجم  اليونانُّ  بأنَّه ِزىن. والِفعل  ثانيًة  الزَّواج  َتِصف  أنَّ هذه اآليات جميعها  َنرى هنا 

»َيزن« ُيشري إىل عمٍل يقوم به املرء باستمرار. لذلك، فإنَّه ُيشري ال إىل حادثة ِزىن ُمنفردة، بل 

إىل اقرتاف الزِّىن باستمرار. كذلك، فإنَّ اآلية امُلقتبسة ِمن الرِّسالة إىل كنيسة رومية ُترينا أنَّه 

يك اآلخر أن يتزوَّج ثانيًة. فإن َفَعل ذلك  ما دام رشيك الحياة عىل قيد الحياة، ال يجوز للرشَّ

GPFTF interior.indd   159 6/20/2016   5:04:51 PM



160

ة اهلل للَعاِئَلة  ُخطَّ

فإنَّه ال ُيَعدُّ زواًجا مرشوًعا، بل حالة ِزىن. فهناك حادثة ِزىن )عندما ميارس املرء الجنس مع 

شخٍص غري رشيك الحياة(، وهناك حالة ِزىن )عندما يتزوَّج املرء ثانيًة بالرَّغم ِمن أنَّ رشيك 

حياته الفعيلَّ عىل قيد الحياة(. 

يحة الواضحة، ملاذا يحاول املسيحيُّون االسميُّون تبير  يف ضوء هذه اآليات الكتابيَّة الرصَّ

ُمَطلًَّقا  الق والزَّواج ثانيًة؟ وقد َوَصَفت إحدى السيِّدات ُسقوطها بعد أن تزوَّجت رَُجاًل  الطَّ

وأدركت الخطأ الذي اقرتفته فرتكته. تقول هذه السيِّدة:

« يف بعض األمور هو أحد األسلحة الَفتَّاكة التي  إنَّ »التَّفكري امُلرَتَوِّي املنطقيِّ

ُتَبِّر  العثور عىل »أسباب منطقيَّة«  هل علينا  السَّ يطان. فِمن  الشَّ يستخدمها 

نكون  أن  ليس  األرض هو  لحياتنا عىل  األسمى  فالقصد  الله.  كلمة  عصياننا 

عادة  يسني. والحقيقة هي أنَّنا ال نستطيع أن نجد السَّ ُسعداء، بل أن نكون ِقدِّ

الحقيقيَّة مبعزٍل عن الحياة البارَّة املَرضيَّة عند الله....

ُيعطيني جواًبا مبارًشا منه.  الله يك  إىل  عُت  َوَصلَّْيُت كثريًا، وَترضَّ ُصْمُت  لقد 

َف عيلَّ بكلمة، فإنَّه مل ُيِجب طلبتي. ال يشء الَبتَّة!  ومع أنِّ كنُت أسأله أن َيَتَلطَّ

َصْمٌت ُمْطِبق! ولكنِّي أدركُت أخريًا أنَّه ال فائدة ِمن انتظار كلمة ِمن الله ألنَّه 

َبنيَّ مشيئته بوضوٍح تامٍّ ِمن خالل كلمته املكتوبة. صحيٌح أنَّنا قد نسمع كالًما 

س؛ ولكنَّ ذلك الكالم جاء، بُكلِّ تأكيد، ِمن  ُيناقض ما قاله الله يف الكتاب املقدَّ
مصدٍر خاطئ.22

لذلك، ِمن رابع املستحيالت أن يكون املرء نزيًها يف زواجه ثانيًة إذا كان رشيك حياته ما 

زال عىل َقْيد الحياة. والحقيقة هي أنَّ روح الَغْدر الذي َيدفع املرء إىل تطليق رشيك حياته 

هو نفس الرُّوح الذي َيدفعه إىل الزَّواج ثانيًة. ولكنَّ هذه خيانة. ومع أنَّ اإلنسان يستطيع أن 

ُيعطي ُحبَّه وتكريسه لرشيك حياته عند الزَّواج، فإنَّ ُكلَّ ما ميكنه تقدميه عند الزَّواج ثانيًة 
هو الخيانة وانعدام الثِّقة.23

َتَزوَّجوا  الذين  األشخاص  بني  الق  الطَّ الت  ُمَعدَّ ارتفاع  ُبرهان عىل ذلك هو  أوضح  ولعلَّ 

الق. كذلك، فإنَّ  يجات الثَّانية بالطَّ ثانيًة. ففي الواليات املتَّحدة األمريكيَّة، تنتهي 60% ِمن الزِّ
الق أيًضا.24 يجات للمرَّة الثَّالثة تنتهي بالطَّ 73% ِمن الزِّ
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واج تقويم انتهاكات الزَّ

املرء،  إميان  قبل  َتْحُدث  انتهاكات  وهناك  ونوعها.  درجتها  يف  تتفاوت  الزَّواج  انتهاكات  إنَّ 

الزَّواج.  موضوع  تشويش  إىل  والتَّقاليد  العادات  ي  تؤدِّ وقد  إميانه.  بعد  َتْحُدث  وانتهاكات 

د  فعىل سبيل املثال، هناك بالد َتسمح بالزَّواج الُعْريِفِّ، والزَّواج التَّعاُقِدّي، وَفْسخ الزَّواج، وَتَعدُّ

ث عن جميع انتهاكات الزَّواج يف هذا  الزَّوجات، وغري ذلك. وهذا ُيرينا أنَّنا ال نستطيع التحدُّ

الكتاب. وبداًل ِمن محاولة القيام بذلك، سَنذُكر مجموعة مبادئ ينبغي أخذها بعني االعتبار 

لتقويم انتهاكات الزَّواج:

واج )سواء كانا مؤِمَنْي أم غري مؤِمَنْي( هو زواج صحيح يف 1.  َلْي للزَّ خَصْي املؤهَّ زواج الشَّ

الق، والزَّواج ثانيًة فهو سلوك خاطئ يف نظر الله بَغضِّ النَّظر  ا الزِّىن، والطَّ نظر الله. وأمَّ

خص الذي يقوم به. »ألَنَّ ِهرُيوُدَس َنْفَسُه َكاَن َقْد أَرَْسَل َوأَْمَسَك ُيوَحنَّا َوأَْوَثَقُه  عن الشَّ

َكاَن  ُيوَحنَّا  ِبَها. ألَنَّ  َج  َتَزوَّ َقْد  َكاَن  إِْذ  أَِخيِه،  ِفيُلبَُّس  اْمَرأَِة  ِهرُيوِديَّا  أَْجِل  ِمْن  ْجِن  السِّ يِف 

َيُقوُل لِِهرُيوُدَس: الَ َيِحلُّ أَْن َتُكوَن لََك اْمَرأَُة أَِخيَك« )إنجيل مرقس 6: 17 و 18(. »لَِيُكِن 

ا الَعاِهُروَن َوالزَُّناُة َفَسَيِديُنُهُم اللُه«  الزَِّواُج ُمَكرًَّما ِعْنَد ُكلِّ َواِحٍد، َواملَْضَجُع َغرْيَ َنِجٍس. َوأَمَّ

)عبانيِّني 13: 4(. 

الله- ِمن 2.  َذَكرنا آنًفا، فإنَّ قداستنا أكرث أهميَّة- يف نظر  اعة مؤملة أحياًنا. ولكن كام  الطَّ

سعادتنا اآلنيَّة. لذلك، قال يسوع يف حديثه عن ُكْلفة التَّلمذة: »إِْن َكاَن أََحٌد َيأيِت إيَِلَّ َوالَ 

ُه َواْمَرأََتُه َوأَْوالََدُه َوإِْخَوَتُه َوأََخَواِتِه، َحتَّى َنْفَسُه أَْيًضا، َفاَل َيْقِدُر أَْن َيُكوَن  ُيْبِغُض أََباُه َوأُمَّ

يِل ِتْلِميًذا. َوَمْن الَ َيْحِمُل َصِليَبُه َوَيأيِْت َورَايِئ َفاَل َيْقِدُر أَْن َيُكوَن يِل ِتْلِميًذا« )إنجيل لوقا 

14: 26 و 27(. 

َنُظنُّ 3.  اعة املستمرَّة. فبسبب فهمنا املحدود، قد  الطَّ ُيقاَرن بعواقب عدم  اعة ال  الطَّ أَلم 

ينا منها بكلِّ  اعة ستوقعنا يف املتاعب، وأنَّ الِعصيان سوف ُيَنجِّ يف بعض الحاالت أنَّ الطَّ

 . تأكيد. ولكنَّ هذا التَّفكري نابع ال ِمن إرشاد روح الله، بل ِمن التفكري البرشيِّ الجسديِّ

»ُتوَجُد  اعة.  الطَّ آالم  َتفوق  البعيد  املدى  عىل  اعة  الطَّ عدم  وآالم  عواقب  أنَّ  َشكَّ  فال 

َطِريٌق َتْظَهُر لإِلِْنَساِن ُمْسَتِقيَمًة، َوَعاِقَبُتَها ُطُرُق املَْوِت« )أمثال 14: 12(. لذلك، قد ُيَخيَّل 

للزَّوجني أنَّ فسخ زواجهام املرشوع سيكون أَقلَّ إيالًما ِمن البحث عن حلول للمشكالت 

أَقلُّ إيالًما ِمن  القامئة بينهام. وقد يبدو أنَّ االستمرار يف عالقة زواج غري مرشوعة هو 
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اعة َتحظى  قطعها والبحث عن حلول ُتريض الله للمشكالت النَّاجمة عن ذلك. ولكنَّ الطَّ

التََّوبُِّخ، امُلَقيسِّ  . »الَكِثرُي  ا الِعصيان فله دوًما عواقبه وتأنيب الربِّ الله. وأمَّ دامئًا بدعم 

ُ َوالَ ِشَفاَء« )أمثال 29: 1(.  ُعُنَقُه، َبْغَتًة ُيَكسَّ

عامًدا 4.  املرء  بها  يقوم  خطيئة  أيِّ  عن  للتَّكفري  يكفي  أن  »الِبِّ«  ِمن  مقدار  أليِّ  ميكن  ال 

ُمتعّمًدا. فعندما حاول شاول أن ُيَبِّر خطيئته ِمن خالل الحديث عن نواياه الحسنة، أجابه 

ُهَوَذا  ؟  الرَّبِّ َصْوِت  ِباْسِتاَمِع  َكاَم  َباِئِح  َوالذَّ ِبامُلْحرََقاِت  الرَّبِّ  َمَسَُّة  »َهْل  قائاًل:  صموئيل 

ِبيَحِة، َواإلِْصَغاُء أَْفَضُل ِمْن َشْحِم الِكَباِش« )1صموئيل 15: 22(.  االْسِتاَمُع أَْفَضُل ِمَن الذَّ

عندما َيقرتف املرء خطيئًة، يجب عليه أن َيعرتف بها رصاحًة )1يوحنَّا 1: 9(، وأن يتوب 5. 

وتركها،  باسمها،  الخطيَّة  تسمية  رضورة  يعني  وهذا   .)14  :7 األيَّام  )2أخبار  متاًما  عنها 

والرُّجوع إىل معايري القداسة التي وضعها الله لنا. »َمْن َيْكُتُم َخَطاَياُه الَ َيْنَجُح، َوَمْن ُيِقرُّ 

ُكَها ُيرَْحُم« )أمثال 28: 13(. ويبدو أنَّ أصعب تطبيق لهذا املبدأ يكون يف حال  ِبَها َوَيرْتُ

زواج املرء ثانيًة. ولكن إذا كانت الحالة هي حالة زىن كام أرشنا آنًفا، فإنَّ الَحلَّ الوحيد 
هو ترك هذه الخطيَّة وقطع العالقة.25

د املرء بخدمة الله. فقد قال يسوع، 6.  قد تكون حياة العزوبة رضوريَّة أحياًنا يف حال َتَعهُّ

ِمْن  هَكَذا  ُولُِدوا  ِخْصَياٌن  ُيوَجُد  »ألَنَُّه  ثانيًة:  والزَّواج  الق  الطَّ ث عن خطأ  َتَحدَّ أن  بعد 

ألَْجِل  أَْنُفَسُهْم  َخَصْوا  ِخْصَياٌن  َوُيوَجُد  النَّاُس،  َخَصاُهُم  ِخْصَياٌن  َوُيوَجُد  َهاِتِهْم،  أُمَّ ُبُطوِن 

اَمَواِت« )إنجيل َمتَّى 19: 12(.  َمَلُكوِت السَّ

َحلٍّ 7.  أفضل  فإنَّ  الثَّاين(،  الزواج  )أْي  ُمَحرَّمة  عالقة  نتيجة  ُوِلدوا  قد  األبناء  يكون  عندما 

لتنشئتهم يف الربِّ هو قطع ُكلِّ خطيَّة )من خالل قطع العالقة( والبدء يف تأسيس مرياث 

قائم عىل الِبِّ والقداسة. وقد نجد ُأناًسا ُيعارضون انفصال الرَُّجل واملرأة اللََّذْين تجمعهام 

رابطة زواج ِزىن )زواٌج ثاٍن ألحد الطرَفنْي( يف حال إنجاب أبناء ِمن هذه العالقة.26 ولكن 

ة إىل أن يكون  ا أن يرتكا الخطيَّة ألنَّ األبناء يف حاجة ماسَّ يف موقٍف كهذا، ِمن املهمِّ جدًّ

ري معه- ال وراء رغباتهام. فكيف ميكن لألبَوْين  األب واألمُّ قدوة لهم يف محبَّة الله، ويف السَّ

« إن كانا ُهام نفَسْيهام يعيشان يف الخطيَّة؟ كذلك، يف  أن يأمال يف تربية أبنائهام »يف الربِّ

الق والزَّواج ثانيًة، نرى- مرارًا وتكرارًا- أنَّ األبناء يسريون عىل ُخطى الوالَدْين.  حال الطَّ

فالخطايا التي َيقرتفها األبوان هي بذرة يزرعانها يف حياة األجيال القادمة.
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عواقب 8.  فإنَّ  عنها،  وتوبته  بخطاياه  اعرتافه  حال  الُغفران  ينال  أن  املرء  بإمكان  أنَّه  مع 

قد  بالزَّواج  ة  امُلختصَّ الله  وصايا  َينتهكون  الذين  فاألشخاص  طوياًل.  تدوم  قد  الخطيَّة 

، أو ألٍَم دائٍم، أو رِصاٍع مرير. لذلك، إذا كان أحد الزَّوجني  يجدون أنفسهم يف ضيٍق مستمرٍّ

يعيش مبفرده، أو ُيَريبِّ أبناءه مبفرده، أو يعان جروًحا عاطفيَّة، فإنَّ ذلك يتطلَّب دعاًم 

 . اًم ومشورًة دامئًة ِمن اإلخوة واألخوات النَّاضجني يف الربِّ وتفهُّ

واج، ميكن الرُّجوع إىل مبادئ املحبَّة 9.  عند التَّعامل مع االنتهاكات التي تحُدث يف إطار الزَّ

مها  َقدَّ التي  التَّشبيهيَّة  ورة  الصُّ واألمانة بي املسيح والكنيسة كدليٍل يرشدنا. فهذه هي 

الرَّسول بولس بوضوح يف األصحاح الخامس ِمن رسالته إىل كنيسة أفُسس. وينبغي أن 

تكون الحلول املطروحة للمشكالت الزوجيَّة ُمتَّفقة مع املبادئ املذكورة يف هذا التَّشبيه. 

الق، والزَّواج ثانيًة، والعالقات امُلَحرَّمة، وغريها ِمن الخطايا املشابهة، فإنَّها ُتَعدُّ  ا الطَّ وأمَّ

انتهاًكا صارًخا لتشبيه املسيح والكنيسة. 

الُخالصة

إنَّ الزَّواج يواجه ضغوًطا هائلًة يف أيَّامنا هذه. ويف ضوء األمل الذي َيذوقه النَّاس بسبب سلوكهم 

رق التي اختاروها ألنفسهم، ِمن الواضح تاًما أنَّ وصايا الربِّ سليمة وصحيحة ومالمئة  يف الطُّ

نا التَّواُصل  تاًما. لذلك، ينبغي للزَّوج والزَّوجة أن َيفهام أحدهام اآلخر. وينبغي لهام أن ُيَحسِّ

بينهام وأن يكون ُكلٌّ منهام َوِفيًّا وُمْخِلًصا لآلخر. وعندما يقوم الزَّوج بجميع املسؤوليَّات امُللقاة 

عىل عاتقه يف إطار العالقة الزوجيَّة، سيكون ِمن األسهل عىل الزَّوجة أن تقوم مبسؤوليَّاتها. 

لذلك، يجب عىل ِكال الزَّوجني أن َيقوما مِبا ُيريُده الله منهام بُكلِّ حكمة، واهتامم، وأمانة. 

د الله، ينبغي للزَّوج والزَّوجة املؤِمَننْي  ائعة يف الزَّواج، ولبناء بيوت ُتَجِّ ولتجنُّب املشكالت الشَّ

نا ِمن التقيُّد بجميع العادات والتَّقاليد يف مجتمعهام. كذلك، ال ينبغي  أن َيعلام أنَّهام لن يتمكَّ

للزَّوج أن َيسمح لنجاحه يف العمل بالتَّأثري سلًبا يف مسؤوليَّاته ُتجاه زوجته، أو يف وفائه لها. 

وباملقابل، ال ينبغي للزَّوجة أن َتسمح للضغوط التي َتتعرَّض إليها املرأة املعارصة بالتأثري سلًبا 

يف قيامها مبسؤوليَّاتها ُتجاه بيتها أو وفائها لزوجها وأبنائها. وِمن خالل التَّعاون مًعا، بداًل ِمن 

جار، ميكن للزَّوج والزَّوجة أن يختبا ذلك التَّواُفق واالنسجام الذي ألجله خلقهام  الِخصام والشِّ

الله ذكرًا وأنثى.
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ر مًعا ِلُنَفكِّ

ة بالزَّواج، ما الذي ينبغي 1.  عندما َيلتقي املؤمنون بأشخاص ينتهكون وصايا الله املختصَّ

لهم قوله؟ هل هناك فرق إن كان هؤالء األشخاص مسيحيِّني اسميِّني؟ ما األمثلة الكتابيَّة 

التي ميكننا االسرتشاد بها؟

كيف ميكن للكنيسة أن تقوم بدورها يف دعم األشخاص امُلَطلَّقني أو الذين تزوَّجوا ثانيًة 2. 

ويرغبون يف الرُّجوع إىل وصايا الله يف ما َيُخصُّ الزَّواج؟

كيف ميكن للزَّوجة املؤمنة أن تتعامل مع زوجها غري العقالنِّ؟ وكيف ميكن للزَّوج املؤمن 3. 

أن يتعامل مع زوجته املستقلِّة التي ترفض الخضوع له؟

كيف ميكن للزَّوج أن يجعل خضوع زوجته إليه أكرث سهولة أو أكرث صعوبة؟ وكيف ميكن 4. 

للزَّوجة أن َتجعل محبَّة زوجها لها أكرث سهولة أو أكرث صعوبة؟

ما بعض االقرتاحات العمليَّة للعيش يف ِنطاق َدْخل العائلة املحدود؟ وكيف يقع النَّاس 5. 

خل؟ عادًة يف َفخِّ اإلنفاق الزَّائد عن الدَّ

هر( ينبغي للزَّوجني أن َيخرجا مًعا لتناول الغداء أو العشاء 6.  كم َمرَّة )يف األسبوع أو الشَّ

خارج املنزل؟

ل عمليَّة التَّواصل بينها وبني زوجها؟7.  كيف ميكن للزَّوجة أن ُتَسهِّ

فيه 8.  ُيهِمل  َحدٍّ  إىل  وعائلته  بيته  عن  ينشغل  الزَّوج  تجعل  قد  التي  املألوفة  األمور  ما 

حاجات زوجته؟

إىل أيِّ مدى ميكن للزَّوج أن يساعد يف األعامل املنزليَّة )غسل األطباق، غسل املالبس، 9. 

تغيري حفاضات األطفال، وغري ذلك؟(

ينبغي  التي  العمليَّة  االقرتاحات  ما  األبَوْين،  بيت  يف  يعيشان  والزَّوجة  الزَّوج  كان  إذا   .10

أخذها بعني االعتبار لتجنُّب الخالفات معهام؟ هل ميكن للزَّوجني أن يتفاعال مع والديهام 

ات ُكلِّ حالة؟ زم؟ ما مؤرشِّ زم؟ أقل ِمن الالَّ أكرث ِمن الالَّ
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واج الزَّ

ِلَنعمل مًعا

رها يف 1.  فات الواجب توفُّ ث عن الصِّ الة اآليات الكتابيَّة التي تتحدَّ ل والصَّ اقرأ بروح التأمُّ

شخصيَّتك )كزوج أو زوجة(، ومسؤوليَّاتك، وعالقتك برشيك حياتك. الِحظ الجوانب التي 

التي  العمليَّة  بالخطوات  قامئة  واكتب  الجوانب،  َصلِّ بخصوص هذه  تحسينها.  ينبغي 

ميكنك القيام بها إلجراء هذه التَّحسينات.

اجلسا مًعا )كزوج وزوجة( وناقشا موضوَعي »الحاجات األساسيَّة للزَّوجة« و »الحاجات 2. 

م  األساسيَّة للزَّوج«. هل هناك حاجات مل ُتْشَبع بعد؟ اطلب من رشيك حياتك أن ُيَقدِّ

التي قد تساعد يف تلبية تلك الحاجات. هل هناك حاجات أخرى مل  بعض االقرتاحات 

نا ِمن أنَّ ُكالًّ منكام َيفهم اآلخر جيًِّدا وَيعرف كيف  ُتْشَبع بعد؟ ناقشاها مًعا إىل أن تتيقَّ

ُيَلبِّي حاجاته.

ْين؟ هل تشاجرتا أو تخاصمتام يوًما 3.  ناقشا مًعا أحوالكام املاليَّة. هل أنتام غارَِقنْي يف الدَّ

بسبب املال؟ هل تتفاقم املشكلة بينكام بسبب مواضيع ُمَعيَّنة ُتناقشانها مًعا، أو بسبب 

يَّة أو املامرسات املاليَّة بحاجة إىل تعديل أو  عدم حديثكام عنها؟ إذا كانت الحالة املادِّ

تغيري، ما الخطوات العمليَّة الواجب اتِّخاذها؟

َقيِّام فاعليَّة التَّواُصل بينكام. الِحظا العادات الجيِّدة والعادات املزعجة. ناقشا مًعا ُسُبل 4. 

تحسني التَّواُصل بينكام ِمن حيث الوقت والجودة.
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ادس الفصل السَّ

ة واألمومة اأُلبوَّ

مة المقدِّ

س  ث إىل مجموعة ِمن رفاقه املتزوِّجني عن ما يقوله الكتاب املقدَّ ُيحىك أنَّ رُجاًل أعزب َتَحدَّ

عن تربية األبناء. ولكنَّ أحدهم قال له: »انتظر إىل أن ُتنِجب أطفااًل. فحينئٍذ سرتى األمور 

ث ذات يوم عن  اب وأنجب أطفااًل. وقد َتَحدَّ مبنظار مختلف!« وبعد سنوات، تزوَّج ذلك الشَّ

املوضوع نفسه. فقال أحدهم: »انتظر إىل أن يصري أطفالك ُمراهقني. فحينئٍذ، ستتعلَّم أشياء 

أبناؤه  أن صار  بعد  األبناء  تربية  نفسه عن موضوع  الرُُّجل  ث  َتَحدَّ وبعد سنوات،  أخرى«. 

ت األحوال اآلن!« راشدين. ويف هذه املرَّة، كان التَّعليق هو: »لقد َتَغريَّ

ة  تني يف موضوع األبوَّ ريفة هو أنَّها َتدور حول ُنقطتني ُمهمَّ ة الطَّ إنَّ امُلضِحك يف هذه القصَّ

واألمومة. األوىل هي أنَّ املعرفة النظريَّة أسهل ِمن التَّطبيق. والثَّانية هي أنَّ األبَوْين مييالن، 

ل ِمن املسؤوليَّة. شأنهام يف ذلك شأن اآلخرين، إىل إيجاد امُلَبِّرات للتنصُّ

ة واألمومة بعني االعتبار. وهو يهدف  يات األبوَّ لقد َتمَّ إعداد هذا الفصل مع أخذ تحدِّ

هات. فعندما نقوم مبسؤوليَّاتنا  إىل تقديم مجموعة ِمن املفاهيم العمليَّة املفيدة لآلباء واألمَّ

ة إىل اللُّجوء لألعذار. بوعٍي، لن نشعر بالحاجة امُلِلحَّ

أهداف لألبَوْين المؤِمَنْين

َشَهاَدًة  »أََقاَم  أبنائهم.  إىل  اإلميان  مرياث  توصيل  مسؤوليَّة  هات  واألمَّ لآلباء  الله  أوكل  لقد 

َيْعَلَم  ليَِكْ  أَْبَناَءُهْم،  ِبَها  ُيَعرُِّفوا  أَْن  آَباَءَنا  أَْوَص  الَِّتي  إرِْسَاِئيَل،  يِف  يَعًة  رَشِ َوَوَضَع  َيْعُقوَب،  يِف 

الِجيُل اآلِخُر. َبُنوَن ُيولَُدوَن َفَيُقوُموَن َوُيْخِبُوَن أَْبَناَءُهْم« )املزمور 78: 5 و 6(. يف ضوء هذه 

GPFTF interior.indd   167 6/20/2016   5:04:52 PM



168

ة اهلل للَعاِئَلة  ُخطَّ

ى الحياة  هات أن يدركوا أنَّ أهدافهم ألبنائهم ينبغي أن تتعدَّ املسؤوليَّة، يجب عىل اآلباء واألمَّ

يَّة. فالحقيقة هي أنَّ َقْصد الله مل يقترص يوًما عىل أن يجد الرَُّجل واملرأة  الحارضة واألشياء املادِّ

ة  االكتفاء يف نفَسْيهام أو يف األشياء املوجودة يف هذه الحياة ليك يعيشا يف سعادة وهناء. فاألبوَّ

هات املؤمنات أن يقوموا بدورهم عىل  . ويجب عىل اآلباء املؤمنني واألمَّ واألمومة عمل جادٌّ

امء.  اموات إن أرادوا ألبنائهم أن يكونوا معهم يف السَّ أكمل وجه يف ملكوت السَّ

قيامهم  أثناء  أن يسعوا إىل تحقيقها  هات  ينبغي لآلباء واألمَّ ويف ما ييل خمسة أهداف 

امء يف يوٍم ما: برتبية أبنائهم إن أرادوا لهم أن يكونوا معهم يف السَّ

دوا وقًتا 1.  هات أن ُيَحدِّ نحن نريد لبيتنا أن يكون بيت صالة. لذلك، يجب عىل اآلباء واألمَّ

بيت  أوقات أخرى. فكلُّ  ُيَصلُّوا يف  أن  أيًضا  أبنائهم. ويجب عليهم  الة مع  للصَّ منتظاًم 

لديه أزماته، وحاجاته، ومشكالته، ورصاعاته. لذا، يجب وضع هذه الحاجات أمام الربِّ 

الربِّ ألنَّهم  األبناء عىل طلب وجه  لتدريب  أنَّ هذه فرص عظيمة  الحال. وال َشكَّ  يف 

مشكالتهم،  عن  اإلجابة  فيه  وسيجدون  الحاجات،  إلشباع  الكفاية  ُكلَّ  فيه  سيجدون 

وسيجدون فيه العون الذي يحتاجون إليه. 

إىل 2.  ُتفيض  أن  الة ميكن  الصَّ أوقات  أنَّ  َشكَّ  بيت تسبيح. وال  أن يكون  لبيتنا  نريد  نحن 

العائلة، يجب  الربُّ صلوات  ُيجيب  فعندما  )والعكس صحيح(.  الربِّ وتجيده  تسبيح 

. فمع أنَّ الله لن ُيجيز ُكلَّ جيٍل يف  هات أن ُيشاركوا أبناءهم ما فعله الربُّ عىل اآلباء واألمَّ

البحر األحمر، فإنَّه »سُيقيم شهادًة« يف ُكلِّ بيت ويف ُكلِّ جيٍل عندما يتَّكل األبوان عليه 

« )املزمور 111: 4(.  بإميان. وكام قال امُلرَنِّم: »َصَنَع ِذْكرًا لَِعَجاِئِبِه. َحنَّاٌن َورَِحيٌم ُهَو الرَّبُّ

وهناك طريقة جيِّدة لرتسيخ مامرسة التَّسبيح أال وهي أن ُيرَنِّم أفراد العائلة مًعا. 

ا، فإنَّ األبناء  هات وقدراتهم املوسيقيَّة قد تكون متواضعة جدًّ ومع أنَّ أصوات اآلباء واألمَّ

نيم أو  ون أكرث باللَّحن والكلامت. وإذا فشلت محاولة الرتَّ لن ُيبالوا كثريًا بذلك، بل سيهتمُّ

لة. ولكن ينبغي الحذر ِمن  انيم امُلَسجَّ التَّسبيح العائليَّة فشاًل ذريًعا، ميكن االستعانة بالرتَّ

ا، أو عىل درجة عالية ِمن االحرتاف حتَّى إنَّها  لة ألنَّها قد تكون صاخبة ِجدًّ الرتانيم امُلَسجَّ

نيم  ، وال تسمح لآلخرين بالرتَّ ْمت. لذلك، ال تقع يف هذا الَفخِّ َتدفع أفراد العائلة إىل الصَّ

بداًل منك. فالله يريد أن َيسمع التَّسبيح ِمن شفتيك. لذلك، رَنِّم لله بصوتك!
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. فقد امتدح بولس الرَّسول بيت تيموثاوس 3.  نحن نريد لبيتنا أن يكون مدرسة لتعليم الَحقِّ

ِتَك  َجدَّ يِف  أَوَّالً  َسَكَن  الَِّذي  ِفيَك،  الَِّذي  َياِء  الرِّ الَعِديَم  اإلِمَياَن  ُر  أََتَذكَّ إذ كتب يقول: »إِْذ 

الُكُتَب  َتْعرُِف  ُفولِيَِّة  الطُّ ُمْنُذ  أَْيًضا....َوأَنََّك  ِفيَك  أَنَُّه  ُموِقٌن  َولِكنِّي  أَْفِنييِك،  َك  َوأُمِّ لَْوِئيَس 

)2تيموثاوس  َيُسوَع«  املَِسيِح  يِف  الَِّذي  ِباإلِمَياِن  لِلَخالَِص،  َمَك  ُتَحكِّ أَْن  الَقاِدرََة  َسَة،  امُلَقدَّ

لني، بل هم يف حاجة إىل  1: 5؛ 3: 15(. فاألبناء ال يأتون إىل هذا العامل جاهزين ومؤهَّ

تسليم  إىل  يدعو  املعارص  التَّفكري  أنَّ  األسف  وِمن دواعي  بية.  والرتَّ والتَّأديب،  التَّعليم، 

هات  ني« لإلرشاف عىل تربيتهم. لذلك، فإنَّ اآلباء واألمَّ األطفال إىل »الخباء« أو »امُلختصِّ

ألجل  املدارس  وإىل  النَّهار،  ساعات  يف  رعايتهم  ألجل  الحضانات  إىل  أطفالهم  ُيرسلون 

تعليمهم، وإىل الكنيسة ألجل خالصهم، وإىل الجامعات التِّقنيَّة ألجل تدريبهم عىل مهنة 

التعليميَّة  سات  املؤسَّ مكانة  أنَّ  ومع  مشكالتهم.  َحلِّ  ألجل  امُلشريين  وإىل  وظيفة،  أو 

هات مسؤولون عن حياة  محفوظة، فإنَّه يجب أن ال يغيب عن أذهاننا أنَّ اآلباء واألمَّ

فل تعليمه األسايسَّ وتربيته  الطِّ ى فيه  يتلقَّ الذي  أبنائهم. عالوة عىل ذلك، فإنَّ املكان 

األساسيَّة هو البيت. وسوف نعود إىل هذا املوضوع يف وقٍت الحق.

تزايد 4.  . فالرشُّ واملتاعب يف  الشِّ أبنائنا ِمن  آمًنا لحامية  لبيتنا أن يكون مالًذا  نريد  نحن 

مستمرٍّ يف عاملنا. والحقيقة هي أنَّنا ال نستطيع توفري الحامية الكاملة ألبنائنا. فال َمناص 

ذلك،  ومع   . بالرشِّ وذكرياتهم  ضامئرهم  خ  ُتَلطِّ أشياء  ويختبوا  ويسمعوا  يروا  أن  ِمن 

ق إالَّ بتخطيٍط  ميكن للبيت املسيحيِّ أن يكون مالًذا آمًنا يحميهم. ولكنَّ هذا لن يتحقَّ

امُلنغمسة يف  اإلعالم  يحذروا وسائل  أن  هات  واألمَّ اآلباء  لذلك، يجب عىل  األبَوْين.  ِمن 

نيويَّة  الدُّ التَّسلية  وسائل  َيجلبون  الذين  املؤمنات  هات  واألمَّ املؤمنون  فاآلباء  الخطيَّة. 

ت، واملوسيقا( َيرضبون مببادئ  الهابطة إىل بيوتهم )ِمن خالل التلفزيون، واملذياع، واملجالَّ

الِبِّ والقداسة ُعرْض الحائط. ويف وقتنا الحارض، ميكن للنَّاس الوصول إىل وسائل التَّسلية 

أنَّ  الخلويَّة. والحقيقة هي  الحاسوب واإلنرتنت والهواتف  الهابطة ِمن خالل  نيويَّة  الدُّ

ة ِمن  ين. فهي ذات فوائد َجمَّ القلق ألنَّها سالح ذو َحدَّ ُتثري  هذه األجهزة اإللكرتونيَّة 

ر أيًضا الكثري ِمن الرشِّ والخطيَّة بنقرة واحدة. ويجب علينا أن َنعلم أنَّ  جهة، ولكنَّها توفِّ

وسائل التَّسلية التي ُينتجها أهل العامل )أْي غري املؤمنني( ال ترمي إىل تقريب النَّاس إىل 

هات أن يفعلوا ُكلَّ ما يلزم لحامية أبنائهم ِمن التَّجربة  الله. لذلك، يجب عىل اآلباء واألمَّ

والخطيَّة، وأن يوفِّروا لهم أنشطة مالمئة ووسائل تثقيفيَّة مفيدة. 
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كنيسة 5.  إىل  األوىل  الرِّسالة  يف  نقرأ  فنحن  للخدمة.  مكاًنا  تكون  أن  لبيوتنا  نريد  نحن 

يِسنَي« )1كورنثوس 16: 15(.  كورنثوس أنَّ بيت استفانوس »َقْد رَتَُّبوا أَْنُفَسُهْم لِِخْدَمِة الِقدِّ

فاألطفال مييلون بطبيعتهم إىل التَّمركز حول ذواتهم. فُهم يريدون ُكلَّ يشٍء ألنفسهم. 

بوا  هات أن ُيَدرِّ وُهم يريدون ُكلَّ يشٍء حااًل. لذلك، فإنَّ الحكمة تقتيض ِمن اآلباء واألمَّ

األبناء  تعليم  وينبغي  اآلخرين.  ومساعدة  يارات،  والزِّ والخدمة،  العطاء،  عىل  أبناءهم 

بالقدوة الحسنة، وِمن خالل املشاركة يف فرح التَّضحية ألجل اآلخرين. وقد يتطلَّب ذلك 

أو مساعدة اآلخرين يف أعامل  لأليتام،  الهدايا  تقديم  أو  للفقراء،  إعداد وجبات طعام 

أو  الخرييَّة  الجمعيَّات  املال إلحدى  ِمن  مبلٍغ  تقديم  مًعا  العائلة  ر  ُتَقرِّ وقد  التَّنظيف. 

هيئات اإلغاثة. ولكنَّ هذا ُكلَّه ال َيعدو عن كونه إعداًدا وتدريًبا لألبناء- وال ِسيَّام عندما 

ة التي  يحني وقت استقاللهم بحياتهم. فالتَّدريب عىل الخدمة يف البيت سيكون املَِنصَّ

سينطلق منها األبناء يف حياتهم وخدمتهم ودعوتهم. وحينئٍذ، لن يرتك األبناء البيت دون 

قصد أو ُوجهة، بل إنَّهم سيرتكونه لغاية واضحة ورؤية ِمن الله. »َكِسَهاٍم ِبَيِد َجبَّاٍر، هَكَذا 

ِبيَبة« )املزمور 127: 4(.  أَْبَناُء الشَّ

متى َتمتلئ الَجعبة؟

ؤال ويجيبان عليه عادًة  كم طفاًل ينبغي لألبَوْين أن ُينِجبا؟ قد َيطرح األبوان الشابَّان هذا السُّ

يف ضوء أحوالهام وظروفهام. بل إنَّهام قد يستخدمان وسائل تنظيم النَّسل املعروفة. ولكن 

هل تنظيم النَّسل أمر صائب؟

وء عىل بعض اآلراء املعارصة يف ما  ؤال، يجب علينا أن ُنلقي الضَّ قبل اإلجابة عن هذا السُّ

. ملاذا؟ إذا درسنا  َيُخصُّ األبناء. وقد ذكرنا، يف الفصل األوَّل، أنَّ حجم العائلة يف تناقص مستمرٍّ

وافع بنزاهة، سنخرج باألسباب التَّالية: الدَّ

الثَّمن الباهظ إلنجاب األبناء.• 

 •. عام والتَّعليم يف تزايد مستمرٍّ مثن املالبس والطَّ

األبناء يتطلَّبون وقًتا طوياًل ِمن األبَوْين.• 

األبناء يحتاجون إىل رعاية كثرية ال يف النَّهار فحسب، بل ويف اللَّيل أيًضا.• 
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األبناء يستنفدون َصْب األبَوْين- وال ِسيَّام أنَّ األبَوْين يتعرَّضان لضغوط أخرى.• 

إنجاب مزيد ِمن األطفال يتطلَّب رشاء سيَّارة أكب حجاًم للعائلة.• 

ل أكرث صعوبًة وتكلفًة. •  فر والتنقُّ إنجاب مزيد ِمن األطفال َيجعل السَّ

العائلة الكبرية تحتاج منزاًل أكب.• 

معايري  مع  تتعارض  الكبرية  العائلة  أنَّ  سنكتشف  آنًفا،  املذكورة  األسباب  إىل  نظرنا  إذا 

الحياة املعارصة ورسعتها. ولكن يجب علينا أن ُنالحظ أيًضا أنَّ هذه األسباب ال تبعد سوى 

خطوة واحدة فقط عن التَّفكري يف أنَّ األطفال َمْصدر إزعاج ينبغي َتَجنُّبه قدر اإلمكان.

عيدة،  السَّ العائليَّة  الحياة  رِسَّ  ليست  غرية  الصَّ العائلة  أنَّ  ُندرك  أن  علينا  يجب  ولكن 

وليست رِسَّ الحياة العائليَّة الخالية ِمن الهموم. فإذا َنظرنا إىل سلوكيَّات األهل ُتجاه أبنائهم يف 

غريين أكرث بكثري ِمامَّ كانت  وقتنا الحارض، سنجد أنَّ األُمَّ يف زماننا هذا َترصخ عىل ِطفليها الصَّ

الثَّامنية أو العرشة قبل سنواٍت َخَلت. وهذا ال يعني، بُكلِّ تأكيد،  األُمَّ ترصخ عىل أطفالها 

فا ِمن توتُّرهام وعصبيَّتهام ِمن خالل إنجاب  أنَّه باستطاعة األبَوْين يف وقتنا الرَّاهن أن ُيَخفِّ

هات  بب الحقيقيَّ وراء شعور اآلباء واألمَّ ِستَّة أطفال آخرين. ولكنَّ املقصود هنا هو أنَّ السَّ

يَّة التي نعيشها. وقد ذكرنا يف الفصل األوَّل  غط والتوتُّر هو ليس األبناء، بل الحياة املادِّ بالضَّ

ا، وأنَّ رسعة الحياة ُمرِهَقة لألبَوْين إىل َحدِّ مينعهام ِمن التَّفكري يف إنجاب  أنَّ املعيشة غالية جدًّ

مزيٍد ِمن األطفال.

والحقيقة هي أنَّ طريقة التَّفكري املعارصة يف األطفال ُمثرية للقلق- وال ِسيَّام عندما ُندرك 

ُكلِّ  ى »اإلجهاض«. فبالرَّغم ِمن  ُيَسمَّ الذي  الرُّعب  أنتجت ذلك  التي  العقليَّة هي  أنَّ هذه 

وعبارات  كلامت  استخدام  ِمن خالل  اإلجهاض  بشاعة  ِمن  التَّخفيف  إىل  الرَّامية  املحاوالت 

هات رُشكاء  رقيقة غري جارحة لوصفه مثل »إزالة األنسجة الجنينيَّة«، فإنَّ األطبَّاء واآلباء واألمَّ

عدد  بلغ   ،2012 سنة  فبحلول  األبرياء.  األطفال  هؤالء  ِبَحقِّ  ُتقرَتَف  التي  القتل  جرائم  يف 
األطفال الذين َتمَّ إجهاضهم يف الواليات املتَّحدة وحدها 54 مليون طفل.27

. فالجنني مُيَزَّق أشالًء وُيزال قطعًة تلو األخرى، أو أنَّه  وال َشكَّ أنَّ اإلجهاض هو قتٌل وحشٌّ

ى ِمن األمل إىل أن ميوت ويتمَّ والتخلُّص منه.  ُيحقن مبحلوٍل ِملِحيٍّ يجعله يتلوَّ
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مل  األِجنَّة  تلك  أنَّ  فحقيقة  اإلجهاض.  يبغضوا  أن  املسيحيِّني  املؤمنني  عىل  يجب  لذلك، 

ل تاًما بعد، وأنَّها مل ُتَر بالعني ومل ُتحَتَضن بعد، ال تلغي الحقيقة املؤملة بأنَّهم تعرَّضوا  تتشكَّ

للقتل. فبالرَّغم ِمن صغرهم، فإنَّهم برٌش أحياء ماتوا نتيجة اإلجهاض.

أنَّ  أن يدركوا ذلك. والحقيقة هي  التَّفكري يف اإلجهاض دون  َفخِّ  املؤمنون يف  يقع  وقد 

اإلطار العاطفيَّ والفكريَّ الذي ُيفيض إىل اللُّجوء إىل إجهاض الجنني هو الحمل غري املرغوب 

، ِمن خالل عالقتها الجنسيَّة بالرَُّجل. ولكنَّ العقليَّة الكامنة وراء  فيه. فاملرأة تحمل، دون َشكٍّ

العالقة  تلك  نريد  فنحن  َتِبعاته.  ل  َتَحمُّ دون  بالجنس  التمتُّع  نريد  »نحن  تقول:  اإلجهاض 

هات«. بيهة بعالقة الزَّوج بزوجته، ولكنَّنا ال نريد أن نصري آباء وأمَّ الشَّ

والحقيقة هي أنَّ هذه العقليَّة نفسها هي التي َتْكُمن وراء صناعة وسائل َمْنع الَحْمل. 

ونه »الجنس اآلمن« يف تشديد عىل فكرة الَحْمل غري املرغوب فيه،  فهناك َمن ُيَروِّجون ملا ُيَسمُّ

ائد  ه السَّ ل َتِبعاِته، وترويج التوجُّ والتأكيد عىل رغبة الكثريين يف التمتُّع مبزايا الجنس دون َتَحمُّ

الغرب  املؤمنات يف  هات  واألمَّ املؤمنني  اآلباء  أنَّ  َشكَّ  العائلة. وال  تقليص حجم  القائم عىل 

العائلة واالهتامم بتحسني  التَّفكري يف تقليص حجم  يتعرَّضون لضغوط شديدة تدفعهم إىل 

ؤال التَّايل: هل تنظيم النَّسل أمر صائب؟ مستوى معيشتهم. لذلك، ال ُبدَّ ِمن َطْرح السُّ

س عن هذا  قبل ُكلِّ يشء، ال ُبدَّ ِمن اإلشارة إىل أنَّنا ال َنِجد تعلياًم ُمبارًشا  يف الكتاب املقدَّ

وثيقة  فهي  الكتابيَّة.  املبادئ  مالحظة  ِمن خالل  عنه  الكثري  معرفة  ميكننا  ولكن  املوضوع. 

ر يف النِّقاط التَّالية: لة بهذا املوضوع. وهي مبادئ صالحة لُكلِّ زماٍن ومكان. َفكِّ الصِّ

َنْسٍل 1.  صورة  يف  ونوح  آلدم  الله  َبَركة  جاءت  فقد  دامًئا.  األطفال  ر  ُيَقدِّ س  املقدَّ الكتاب 

)تكوين 1: 28؛ 9: 1(. وقد كانت سارة، وراحيل، وَحنَّة، وأليصابات َيْنُظرَْن إىل ُعْقِمِهنَّ 

. وقد َفرِْحَن كثريًا بإنجاب أطفالهنَّ )تكوين 21: 6؛ 30:  كام لو كان َوْصَمة عاٍر يف حياِتِهنَّ

1؛ 1صموئيل 1: 1-11؛ إنجيل لوقا 1: 25(. ونقرأ يف ِسفر املزامري أنَّ الَبنني »ِمريَاٌث ِمْن 

ْيُتوِن َحْوَل َماِئَدِتَك«، وأنَّهم »َكِسَهاٍم ِبَيِد َجبَّاٍر«. ونقرأ  «، وأنَّهم »ِمْثل ُغُروِس الزَّ ِعْنِد الرَّبِّ

أيًضا: »ُطوَب لِلَِّذي َمأَل َجْعَبَتُه ِمْنُهْم« )املزموران 127 و 128(. وقد اْنَتَهر يسوع تالميذه 

ألنَّهم أبعدوا األطفال عنه: »َدُعوا األَْوالََد َيأُْتوَن إيَِلَّ َوالَ َتَْنُعوُهْم ألَنَّ لِِمْثِل هُؤالَِء َمَلُكوَت 

اَمَواِت« )إنجيل َمتَّى 19: 14(.  السَّ
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الَحْمل. ففي حالة »أونان« )تكوين 38( 2.  الَبتَّة أيَّ وسائل ملنع  َيذُكر  س ال  الكتاب املقدَّ

الذي َتَجنَّب إنجاب أبناء ِمن ثامار، أنزَل الله عليه عقاًبا صارًما حااًل. وال َشكَّ أنَّه كانت 

هناك أسباب أخرى لذلك العقاب، فهو أخطأ ُتجاه أبيه، وأخيه، وثامار. ومع ذلك، فإنَّ 

. ونقرأ يف موضع آخر  ما َفَعَلُه )عدم الرَّغبة يف اإلنجاب( ُيرى ال كأمٍر إيجايبٍّ، بل سلبيٍّ

َفْت عن الوالدة« بعد أن أنجَبْت أربعة أبناء )تكوين 29: 35(. ويف وقٍت  أنَّ »ليئة« »توقَّ

الحٍق، أنجَبْت ليئة ابَننْي وابنة )تكوين 30: 16-21(. ولكنَّ »وقت الرَّاحة« ذاك حدث يف 

إطار املنافسة التي كانت دائرة بني ليئة وأختها راحيل. فقد قالت ليئة لراحيل: »أََقِليٌل 

ا َيُدلُّ عىل أنَّ ذلك حدث  أَنَِّك أََخْذِت رَُجيِل« )العدد 15(. وهذا إن َدلَّ عىل يشء فإنَّ

ِضدَّ إرادتها.

َتِبعات 3.  ل  َتَحمُّ بالجنس دون  التمتُّع  تريد  والتي  األطفال كعبء،  إىل  تنظر  التي  العقليَّة 

ع عىل  ُتَشجِّ التي  للعقليَّة  واج. ويف تقييٍم  الزَّ ة واألمومة هي عقليَّة لها مضارُّها يف  األبوَّ

ُتجاه  الِعداء  تزايد  عن  أملانٌّ  كاتٌب  ث  تحدَّ اليوم،  عاملنا  يف  واإلجهاض  النَّسل  َضْبط 

لون اإلنجاب ِمن أجل تحقيق أهداف أخرى ُيعانون )عن  األطفال.28 فاألزواج الذين يؤجِّ

ة  وعٍي أو دون وعٍي( مقاومًة ومواقف سلبيَّة ُتجاه اإلنجاب، وُتجاه األطفال، وُتجاه األبوَّ

هات لألطفال  أو األمومة. وال َشكَّ أنَّ مواقف كهذه تؤثِّر سلًبا ال عىل نظرة اآلباء واألمَّ
فحسب، بل وأيًضا عىل العالقة الزوجيَّة.29

بيعيَّة لإلخصاب. فقد أعطى الله تعليامت 4.  ورات الطَّ يجب عىل ُكلِّ زوجي أن ُيدركا الدَّ

ورات )عىل سبيل املثال، انظر الويِّني  دة لشعبه يف العهد القديم يف ما َيُخصُّ هذه الدَّ ُمَحدَّ

15: 19-33 و 18: 19(. وقد ساعد هذا الوعي بني إرسائيل عىل اإلنجاب والحفاظ عىل 

تهم يف الوقت نفسه. وما زال هناك أناٌس يف وقتنا الحارض يستخدمون هذه املعرفة  ِصحَّ

ناعيَّة.  للُمباعدة بني الوالدات أو للتوقُّف عن الوالدة دون اللُّجوء إىل الوسائل الصِّ

سة- حتَّى يف الجني الذي مل يولد بعد. »ال 5.  س ُيَعلِّم أنَّ الحياة البشيَّة ُمَقدَّ الكتاب املقدَّ

َتْقُتل« )الخروج 20: 13(. »أَْحَمُدَك ِمْن أَْجِل أَنِّ َقِد اْمَتزُْت َعَجًبا. َعِجيَبٌة ِهَي أَْعاَمُلَك، 

رَْت، إِْذ  َها ُكِتَبْت َيْوَم َتَصوَّ َوَنْفيِس َتْعرُِف ذلَِك َيِقيًنا....رَأَْت َعْيَناَك أَْعَضايِئ، َويِف ِسْفرَِك ُكلُّ

رُْتَك يِف الَبْطِن َعرَْفُتَك، َوَقْبَلاَم  لَْم َيُكْن َواِحٌد ِمْنَها« )املزمور 139: 14 و 16(. »َقْبَلاَم َصوَّ

ُعوِب« )إرميا 1: 5(. »الَ َتَخْف َيا َزَكِريَّا، ألَنَّ  ْسُتَك. َجَعْلُتَك َنِبيًّا لِلشُّ َخرَْجَت ِمَن الرَِّحِم َقدَّ
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يِه ُيوَحنَّا....ألَنَُّه َيُكوُن َعِظياًم  ِطْلَبَتَك َقْد ُسِمَعْت، َواْمَرأَُتَك أَلِيَصاَباُت َسَتِلُد لََك اْبًنا َوُتَسمِّ

ِه مَيَْتِلُئ ِمَن الرُّوِح الُقُدِس« )إنجيل  ، َوَخْمرًا َوُمْسِكرًا الَ َيرْشَُب، َوِمْن َبْطِن أُمِّ أََماَم الرَّبِّ

فالتخلُّص  البرشيَّة هو ُمعضلة أخالقيَّة.  بالحياة  العبث  فإنَّ  لذلك،  لوقا 1: 13 و 15(. 

حقة، هو إزهاق َنْفس. ويف ضوء هذا املبدأ،  ِمن الجنني، يف مراحل تكوينه الباكرة أو الالَّ

يجب االمتناع عن املوافقة عىل استخدام جميع وسائل منع الحمل التي َتسمح بتلقيح 

ها يف الرَّحم )مثل اللَّولب(. وهناك ِمن ُيْدرِجون حبوب  البويضة ولكنَّها َتنع زرعها أو ُنَوَّ

َمنع الحمل يف هذه الفئة أيًضا ألنَّ بعض األنواع َتنع عمليَّة الزَّرع يف الرَّحم يف حال عدم 

نجاح تلك الحبوب يف منع اإلباضة. 

عىل 6.  ويحافظ  الزوجيَّة  املحبَّة  عىل  جاماًل  ُيضفي  الجنس  مامرسة  عن  االمتناع  مبدأ  إنَّ 

ْبط، وال هي شهوة تجعل  دميومتها. فاملحبَّة الزوجيَّة الحقيقيَّة ليست شهوة غري قابلة للضَّ

يطرة عىل نفَسْيهام؛ بل هي  نا ِمن السَّ الزَّوَجنْي ُمنجِذَبنْي الواحد ُتجاه اآلخر دون أن يتمكَّ

محبَّة ُتراعي مشاعر اآلخر. لذلك، فهي تارس االمتناع عن الجنس أحياًنا كوسيلة للتَّعبري 

قها. فالعقليَّة القامئة عىل  عن املحبَّة الزوجيَّة. وهذا االمتناع ال ُيضِعف املحبَّة، بل ُيَعمِّ

مبدأ »أريد أن آخذ وأستمتع اآلن« ال َتتَّفق مع مبدأ االمتناع عن الجنس أحياًنا. وهذا هو 

سبب إخفاق زيجاٍت كثرية. وميكننا أن نجد اإلرشاد بشأن كيفيَّة التَّوازن يف هذا األمر يف 

اآلية 1كورنثوس 7: 5 إذ يويص الرَّسول بولس الزَّوجني بأن ال يحرم أحدهام اآلخر باالمتناع 

التامِّ عن الجنس إالَّ باالتِّفاق املتبادل لفرتة وجيزة وألسباٍب نبيلة. وهذا ُيرينا أنَّ املحبَّة 

الزوجيَّة الجنسيَّة هي مسؤوليَّة ال يجوز للزَّوجني إساءة استخدامها.

ة. فقد يلجأ الزَّوجان إىل 7.  ال يجوز للزَّوجي أن يتَّخذا قرارات دامئة اعتامًدا عىل ظروف ُمتغريِّ

الطبِّ الحديث للقيام بإجراٍء ِطبِّيٍّ دائم َيحول دون إنجاب األطفال. ومع أنَّه قد توجد 

أسباب مرشوعة التِّخاذ هذا القرار )كأن يكون الَحْمل خطريًا عىل حياة األم(، فإنَّ أزواًجا 

كثريين يتَّخذون قرارًا كهذا نتيجة مشاعر وقتيَّة. ولكنَّهم قد يكتشفون- بعد حني- أنَّ 

األبوان بحادٍث مأسويٍّ ميوت  ُيفاَجأ  املثال، قد  . فعىل سبيل  ابق قد تغريَّ السَّ تفكريهم 

فيه األبناء. أو قد يشعر األبوان مبحبَّة شديدة لألطفال فريغبان يف إنجاب املزيد. وهذا 

ْخِط َفُيْبِدي َحاَمَقًة« )أمثال 14:  يُع إىَِل السَّ ِ ا السَّ ة ما جاء يف هذه اآلية: »...أمَّ ُيرينا ِصحَّ

جمة التَّفسرييَّة(.  29- الرتَّ
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والحقيقة هي أنَّ املؤمنني ال َيتَّفقون جميًعا عىل موضوع َضْبط النَّسل. فهناك َمن ُينادي 

ناعيَّة. وهناك  بعدم َضْبط النَّسل. وهناك َمن ُينادي بعدم استخدام وسائل َمنع الحمل الصِّ

رون العائلة، ولكنَّهم يستخدمون وسائل َمنع الحمل  َمن َيشعرون بأنَّهم ُيِحبُّون األطفال وُيَقدِّ

ناعيَّة للمباعدة بني الوالدات أو للَحدِّ ِمن زيادة عدد أفراد العائلة يف ِظلِّ  بيعيَّة أو الصِّ الطَّ

اسميِّني  مسيحيِّني  أنَّ  األسف  دواعي  وِمن  يعيشونها.  التي  العاديَّة  غري  واألحوال  روف  الظُّ

م إليهم  ا، بل َيقبلون- اعتباًطا- أيَّ وسائل ُتَقدَّ رون يف هذا املوضوع تفكريًا جادًّ كثريين ال ُيَفكِّ

ملَنع الحمل، وأيَّ عقليَّة ُيَروَّج لها يف أيَّامنا هذه.

ومع أنَّه ميكن ترك بعض األمور والقرارات لضمري املرء، فإنَّه ينبغي لُكلِّ زوَجنْي مؤمَننْي أن 

ة بالعائلة، واألطفال،  س املختصَّ ُيدركا أنَّ تفكري املجتمع املعارص ُيعارض تعاليم الكتاب املقدَّ

وكرثة النَّسل. والحقيقة هي أنَّ القرارات التي تتجاهل هذه التَّعاليم واملبادئ الكتابيَّة لسبب 

هور مبظهٍر غريٍب أمام العامل ستقود العائلة والكنيسة إىل االنجراف وراء أهل  الخوف ِمن الظُّ

ع  َفنا مع هذا العامل ومحاولة التشبُّه به ُيفيض- عاجاًل أم آجاًل- إىل َتَجرُّ العامل. وال َشكَّ أنَّ َتَكيُّ
نفس كأس الُحزن واألىس التي َيَتَجرَُّعها العامل.30

تربية األبناء في حياة التَّقوى والقداسة

األبَوْين  لحاجة  ويا   .)6  :22 )أمثال  َعْنُه«  َيِحيُد  الَ  أَْيًضا  َشاَخ  َفَمَتى  َطِريِقِه،  يِف  الَولََد  »رَبِّ 

نا ِمن االضطالع باملسؤوليَّة املذكورة  ل يف كلمة الله ليك يتمكَّ الة والتأمُّ ة إىل الصَّ املؤِمَننْي املاسَّ

هات أن َيتبعوه. وهو يريد ألبنائهم أن يتبعوه. وهو يريد  يف هذه اآلية! فالله يريد لآلباء واألمَّ

ألبناء األبناء أن يتبعوه أيًضا. ولكنَّ مرياث اإلميان ال يتأتَّ بالوراثة. بل هو يتطلَّب تخطيًطا، 

وصالًة، وتربيًة. وألنَّه ال يوجد أب كامل أو ُأمٌّ كاملة، فإنَّ األمر يتطلَّب ِمنَّا جميًعا أن نتعلَّم 

دامئًا ِمن أخطائنا. 

ة.  ولكن قبل أن نبتدئ يف مناقشة موضوع تربية األبناء، ينبغي لنا التَّحذير ِمن نقطة مهمَّ

فاملعرفة النظريَّة ال َتِصحُّ تاًما عىل الحياة العمليَّة. والَوْيل ُكلُّ الَوْيل لألبَوْين اللَّذين ال يفعالن 

غري الذي مل يتجاوز  فل الصَّ بويَّة واالفتخار بثقافتهام الواسعة. فالطِّ شيًئا سوى قراءة الُكُتب الرتَّ

الكتاب  بإمياٍن ُطفويلٍّ عند سامع قصص  ُيفرتَض به أن يتجاوب  ُعمره ثالث سنوات، والذي 

س، قد يقوم- دون سابق إنذار- بإلقاء قطعة الحلوى التي أكل ُجزًءا منها فوق صفحات  املقدَّ
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ة »دانيال يف ُجبِّ األسود«. وإىل جانب احتامليَّة إفساِدِه وقت العبادة العائليَّة، وامتحان  ِقصَّ

م ُكلَّ ما يعرفانه نظريًّا )من الكتب الرتبويَّة(.  َصْب أبَوْيه، قد ُيَحطِّ

ره الُكُتب.  ومع ذلك، يجب عىل األبَوْين أالَّ ييأسا. فهناك َعْوٌن أفضل ِمن ذاك الذي توفِّ

النَّصائح املفيدة، فإنَّها تبقى عاجزة عن َوْصف جميع  م الكثري ِمن  ُتَقدِّ الُكُتب قد  فمع أنَّ 

األطفال وصًفا دقيًقا. لذلك، يجب عىل األبَوْين أن َيطلبا الِحكمة ِمن الربِّ ُكلَّ يوم ليك يتعلَّام 

َا إِْن َكاَن أََحُدُكْم ُتْعِوزُُه ِحْكَمٌة، َفْلَيْطُلْب ِمَن  كيفيَّة تطبيق تلك املبادئ عىل أبنائهام. »َوإِنَّ

، َفَسُيْعَطى لَُه. َولِكْن لَِيْطُلْب ِبإِميَاٍن َغرْيَ ُمرَْتاٍب الَبتََّة«  ُ اللِه الَِّذي ُيْعِطي الَجِميَع ِبَسَخاٍء َوالَ ُيَعريِّ

)يعقوب 1: 5 و 6(. 

كيز عىل اإلميان. فرتبية األبناء ال تعني ُمَجرَّد توصيل اإلميان لهم، بل تعني  الِحظ جيًِّدا الرتَّ

أيًضا مامرسة اإلميان )من ِقَبل الوالدين(. ويف ضوء التشويش الذي قد يحصل للوالدين بسبب 

ا تبدو خاطئة تاًما.  غار، قد تبدو ُطُرق الله غري منطقيَّة، بل رمبَّ وجود العديد من األطفال الصِّ

لذلك، يجب عىل األبَوْين أن يطلبا الحكمة. ولكن يجب عليهام أن يطلبا بإمياٍن غري ُمرتاب 

ُنبدي  أن  فيها  لنا  ينبغي  أوقات  وهناك   .)128  :119 )املزمور  ُمستقيمة  الله  فُطُرق  الَبتَّة! 

اعة هي  استعدادنا إلطاعة الله بالرَّغم ِمن عدم َفهمنا الكامل ملا َيطلبه ِمنَّا. ولكنَّ هذه الطَّ

التي تؤيت مِثارًا الحًقا. 

ولكن ميكن  الكثري.  يقول  إنَّه  األبناء؟  تربية  عن  س  املقدَّ الكتاب  يقوله  الذي  ما  واآلن، 

س يف ثالث كلامت: التَّعليم، والقدوة، والتَّقويم. تلخيص تعاليم الكتاب املقدَّ

هات ُمطالبون بتعليم أبنائهم. »اِْسَمْع َيا إرِْسَاِئيُل: الرَّبُّ إِلُهَنا رَبٌّ َواِحٌد. َفُتِحبُّ 1.  اآلباء واألمَّ

ِتَك. َوْلَتُكْن هِذِه اْلَكِلاَمُت الَِّتي أََنا  الرَّبَّ إِلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك َوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك َوِمْن ُكلِّ ُقوَّ

َها َعىَل أَْوالَِدَك، َوَتَكلَّْم ِبَها ِحنَي َتْجِلُس يِف َبْيِتَك، َوِحنَي  ُأوِصيَك ِبَها الَيْوَم َعىَل َقْلِبَك، َوُقصَّ

ِريِق، َوِحنَي َتَناُم َوِحنَي َتُقوُم« )التَّثنية 6: 7-4(.  َتِْش يِف الطَّ

عن  مسؤولون  فُهم  أبنائهم.  تعليم  عن  املسؤولون  ُهم  هات  واألمَّ اآلباء  أنَّ  الِحظ 

. . وُهم مسؤولون عن تعليمهم ِبِجدٍّ تعليمهم ُطُرق الربِّ

لوك  السُّ معايري  ألبنائهم  ُيَبيِّنون  هات  واألمَّ اآلباء  فإنَّ  الواضح،  التَّعليم  خالل  وِمن 

األشياء  وأيًضا  بل  منهم فحسب،  عة  املتوقَّ األمور  ال  األطفال  املقبولة. وحينئٍذ، سُيدرك 
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واب.  بالصَّ للقيام  األطفال  ُيِعدُّ  الواضح  التَّعليم  فإنَّ  أخرى،  بعبارة  فيها.  أخطأوا  التي 

مري وُيبدون  ويف الوقت نفسه، حني يفعلون خطأً ما، فإنَّهم يشعرون أيًضا بتأنيب الضَّ

استعداًدا لقبول العواقب العادلة. 

فل إىل أن يصري راشًدا. ولكن ِمن  ويجب أن يستمرَّ التَّعليم يف جميع مراحل ُنُوِّ الطِّ

هات أن َيفهموا األطفال. فينبغي لهم  أجل تعليم األطفال بفاعليَّة، يجب عىل اآلباء واألمَّ

الُعمريَّة  املراحل  ِمن  ُكلَّ مرحلة  ُتَيِّز  التي  والروحيَّة  والعاطفيَّة  العقليَّة  فات  الصِّ َفْهم 

هات بذورًا كثرية صالحة يف ُتربة  لألطفال. فبمعزٍِل عن هذه املعرفة، قد ُيلقي اآلباء واألمَّ

غري جاهزة بعد. 

الذي 2.  نفسه  الِكتايبِّ  املقطع  ففي  ألبنائهم.  ُقدوة  يكونوا  بأن  ُمطالبون  هات  واألمَّ اآلباء 

، فإنَّه يوصيهم قائاًل: »اْحَفُظوا َوَصاَيا  هات بتعليم أبنائهم بِجدٍّ يويص الله فيه اآلباء واألمَّ

 ، الَِح َواْلَحَسَن يِف َعْيَنِي الرَّبِّ الرَّبِّ إِلِهُكْم َوَشَهاَداِتِه َوَفرَاِئِضِه الَِّتي أَْوَصاُكْم ِبَها. َواْعَمِل الصَّ

« )التَّثنية 6: 17 و 18(. فالتَّعليم الجادُّ ال يؤيت مثرًا إذا مل َيُكن مقروًنا  ليَِكْ َيُكوَن لََك َخرْيٌ

ب، واإليثار.  بالقدوة الحسنة. فال ميكن لألبَوْين أن ُيرِْسال أبناءهام يف ُطُرق اللُّطف، والصَّ

بل ينبغي لهم أن يقتادوهم فيها. وكام يقول املََثل، فإنَّنا ُنَعلِّم القليل ِمن خالل أقوالنا، 

ا ِمن خالل شخصيَّاتنا.  وُنعلِّم الكثري ِمن خالل أفعالنا، ولكنَّنا ُنَعلِّم الكثري ِجدًّ

والحقيقة هي أنَّ القدوة الحسنة تؤيت مثارها عند بلوغ األبناء ِسنَّ امُلراهقة. فاألطفال 

فإنَّ  لذلك،  لهم.  تقيياًم  ويعطون  يفحصونهم  وامُلراهقون  هاتهم،  وأمَّ بآبائهم  ُيعَجبون 

األفكار املثاليَّة لدى األبناء امُلراهقني تدفعهم إىل إظهار ردود فعل ُمَعيَّنة ُتجاه التَّناقضات 

الُعمر، قد  َميلهم إىل االستقالل بحياتهم يف هذا  ُيالحظونها ِمن حولهم. وبسبب  التي 

ني يف  امُلِهمِّ األشخاص  أحد  حياة  التَّناقضات يف  رأوا هذه  إذا  قويَّة  فعل  ردود  ُيظهرون 

حياتهم. فعىل سبيل املثال، إذا َتَبنيَّ لالبن امُلراهق أنَّ ُسلوكيَّات أبيه ُتناِقض ما ُينادي به 

وُيَعلِّمه، فإنَّ االبن غري امُلطيع سَيستخدم ذلك كذريعة لسلوكيَّاته الخاطئة. وال َشكَّ أنَّه 

وا  هات أن يتوخَّ ال وجود لألب الكامل أو األمِّ الكاملة. ومع ذلك، يجب عىل اآلباء واألمَّ

النَّزاهة. فيجب عليهم أن يكونوا صادقني ومتواضعني. ويجب عليهم أالَّ يضعوا معايري 

ألبنائهم ال ُيَطبِّقونها بأنفسهم.

قدوة  يكونوا  أن  لهم  ينبغي  بأنَّه  ي  التحدِّ ُيدركوا  أن  هات  واألمَّ اآلباء  عىل  ويجب 
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ي سيحميهم ِمن الوقوع يف َفخِّ التقاعس واإلهامل عىل  التَّحدِّ ألبنائهم. فإدراكهم لهذا 

. وحني ُيدركون أهميَّة أن يكونوا قدوة ألبنائهم، قد يكون ذلك سبًبا آخر  عيد الروحيِّ الصَّ

يدفعهم إىل خدمة الربِّ بُكلِّ أمانة وإخالص.

تعرَّض 3.  قد  األبناء  تربية  ِمن  الجانب  أبنائهم. وألنَّ هذا  بتقويم  ُمطالبون  هات  اآلباء واألمَّ

س.  لهجامت عنيفة يف أيَّامنا هذه، يجب علينا أن نتوقَّف لتوضيح ما ُيَعلِّمه الكتاب املقدَّ

اقط لديه  السَّ اإلنسان  إنَّ  الذي يقول  الَحقِّ  الَعصا قائم عىل  باستخدام  الكتايبُّ  فالتَّعليم 

فولة. فإن أهملنا هذا التُّقويم أو  َمْيل نحو الخطيَّة؛ وهو أمر واضح ُكلَّ الوضوح ُمنذ الطُّ

التَّأديب فإنَّه سيقود األبناء إىل الهالك. ِمن جهة أخرى، فإنَّ االعرتاض املعارص عىل استخدام 

الَعصا قائم عىل الَفرضيَّة الخاطئة أنَّ اإلنسان صالح بطبيعته، وأنَّ األطفال يف حاجة فقط 

ل يف املبادئ التَّالية  إىل التَّشجيع املناسب الكتشاف قدراتهم الكامنة وتطويرها. واآلن، تأمَّ

س يف ما َيُخصُّ تأديب األبناء لتقويم سلوكيَّاتهم: امُلستخلصة ِمن تعاليم الكتاب املقدَّ

التَّأِديِب أ.  َعَصا  الَولَِد.  ِبَقْلِب  ُمرَْتِبَطٌة  »الَجَهالَُة  املوت.  ِمن طريق  فل  الطِّ ي  ُتَنجِّ الَعصا 

ْبَتُه  إِْن رَضَ الَولَِد، ألَنََّك  التَّأِْديَب َعِن  َتَْنِع  َعْنُه« )أمثال 22: 15(. وأيًضا: »الَ  ُتْبِعُدَها 

ُبُه أَْنَت ِبَعًصا َفُتْنِقُذ َنْفَسُه ِمَن الَهاِوَيِة« )أمثال 23: 13 و 14(.  ِبَعًصا الَ مَيُوُت. َترْضِ

خص  والحقيقة هي أنَّ الكلمة »جاهل« امُلستخدمة يف ِسفر األمثال ُتشري إىل الشَّ

ريق الذي اختاره لنفسه بالرَّغم ِمن اإلرشاد الذي َحَصل عليه.  ري يف الطَّ الذي َيختار السَّ

لة  وهذه هي طبيعة الِعناد الذي هو أصل الِعصيان والتمرُّد. وهذه »الجهالة« ُمتأصِّ

يف قلب ُكلِّ طفل. لذلك، يجب استخدام الَعصا ملحاربتها. فال ميكن أليِّ مقدار ِمن 

فل املتمرِّد. التَّوبيخ أو التَّهديد أو التَّعليم أن َيِحلَّ َمَحلَّ الَعصا يف إخضاع الطِّ

يجب استخدام الَعصا مبحبَّة. »َمْن مَيَْنُع َعَصاُه مَيُْقِت اْبَنُه، َوَمْن أََحبَُّه َيْطُلُب لَُه التَّأِديَب« ب. 

)أمثال 13: 24(. والحقيقة هي أنَّ عدم فهم هذا املبدأ فهاًم سلياًم وتطبيقه تطبيًقا 

ه الحايلِّ بعدم استخدام الَعصا  ت إىل ظهور التوجُّ صحيًحا كان واحًدا ِمن أسباب كثرية أدَّ

يف تأديب األطفال. فبمعزٍل عن املحبَّة، تصري الَعصا وسيلًة لإلساءة لألطفال وإذاللهم. 

لبة الجامعيِّني أنَّ هذا صحيح تاًما.  وقد َبرهنت دراسة قام بها العديد ِمن الطَّ

هات يف تربية أبنائهم، وسبب  فقد أرادوا أن يعرفوا سبب نجاح عدد ِمن اآلباء واألمَّ
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هات يف أربع فئات:  لبة بتوزيع اآلباء واألمَّ راسة، قام الطَّ إخفاق آخرين. ويف هذه الدِّ

هات وفًقا  حازُِمون، وُمَتَسلِّطون، وُمهِملون، وُمتساهلون. وقد قاسوا نجاح اآلباء واألمَّ

ملدى َتَكيُّف أطفالهم اجتامعيًّا، ووفًقا ملدى اقتدائهم بالِقَيم واملبادئ التي َتَعلَّموها 

بون  هاتهم، وما إىل ذلك. ومع أنَّ اآلباء الحازمون وامُلتسلِّطون كانوا يؤدِّ ِمن آبائهم وأمَّ

ا اآلباء امُلتسلِّطون  أبناءهم بالعصا، فإنَّ اآلباء الحازمون كانوا يفعلون ذلك مبحبَّة. أمَّ

أفضل  عىل  الحازمون  اآلباء  وقد حصل  وبغضب.  عشوائيًّا  أبناءهم  يرضبون  فكانوا 

أسوأ  عىل  فحصلوا  امُلتسلِّطون  اآلباء  ا  أمَّ األصعدة.  جميع  عىل  أبنائهم  مع  النَّتائج 

العصا  هات  واألمَّ اآلباء  َيستخدم  مل  إذا  هي:  والُخالصة  األربع.31  الفئات  بني  النَّتائج 

مبحبَّة، فإنَّ النَّتائج التي سيحصلون عليها ستكون عكسيَّة تاًما. 

ِب اْبَنَك َماَداَم يِف َذلَِك رََجاٌء، َوالَ َتْحِمْل َنْفَسَك ج.  رة. »أَدِّ يجب استخدام الَعصا يف ِسنٍّ ُمَبكِّ

جمة التَّفسرييَّة(. فهناك وقٌت ال ينفع فيه استخدام  َقْتِلِه« )أمثال 19: 18- الرتَّ َعىَل 

هات الذين يتجنَّبون التَّأديب التَّقومييَّ ِمن أجل َتَجنُّب األثر  الَعصا. ولكنَّ اآلباء واألمَّ

لون شعورهم بالحزن واألىس إىل حني. فاألمل النَّاجم  ا يؤجِّ النَّاجم عن استخدام الَعصا إنَّ

ي إىل  ريق املؤدِّ عن مشاهدة أبنائهم املراهقني َيضحكون بالرَّغم ِمن انحدارهم يف الطَّ

الهالك هو أقىس- مبا ال ُيقاس- ِمن األمل الذي قد يشعرون به عند احتضان ابنهم البايك 

بعد تأديبه بالَعصا. 

ِحْكَمًة، د.  ُيْعِطَياِن  َوالتَّْوِبيُخ  »الَعَصا  بالتَّعليم.  َمقروًنا  الَعصا  استخدام  يكون  أن  يجب 

َها اآلَباُء، الَ  ُه« )أمثال 29: 15(. وأيًضا: »َوأَْنُتْم أَيُّ ِبيُّ امُلْطَلُق إىَِل َهَواُه ُيْخِجُل أُمَّ َوالصَّ

ُتِغيُظوا أَْوالََدُكْم، َبْل َربُّوُهْم ِبَتأِديِب الرَّبِّ َوإِْنَذارِِه« )أفُسس 6: 4(. واآلن، الِحظ أنَّ 

هاتني اآليتني )امُلقتبستني ِمن العهد القديم والعهد الجديد( َتقرنان التَّأديب بالتَّعليم. 

رته ال ُيغني عن تعليمه. فالتَّأديب والتَّعليم يسريان جنًبا إىل  فل عىل مؤخِّ فَصْفع الطِّ

جنب. والحقيقة هي أنَّ عدم االنصياع للتَّعليم هو الذي ُيْفيض إىل استخدام الَعصا. 

ا لسامع التَّعليم.  فل جاهزًا ومستعدًّ لذلك، فإنَّ استخدام الَعصا هو الذي َيجعل الطِّ

ون  فُيَسُّ النَّادمون  األطفال  ا  أمَّ التَّعليم.  سامع  يف  يرغبون  ال  املتمرِّدون  فاألطفال 

فل قلبه وال يعود راغًبا يف سامع التَّعليم، يجب استخدام  بالتَّعليم. وعندما ُيَقيسِّ الطِّ

الَعصا إلرغامه عىل قبول َتعليم أبَوْيه دون مقاومة ظاهرة أو ُمسترتة. 
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ِب اْبَنَك َفرُيِيَحَك َوُيْعِطَي َنْفَسَك 5.  الَعصا ُتَحرِّر العالقة بي اآلباء واألبناء ِمن التوتُّر. »أَدِّ

التَّوبيخ والتَّهديد  األبوان إىل استخدام أساليب  يلجأ  )أمثال 29: 17(. وحني  اٍت«  لَذَّ

)األهل  رفني  الطَّ بني  العالقة  ستصري  العصيان،  إىل  طفلهام  مْيل  ملعالجة  والرَّشوة 

قد  املطاف،  نهاية  ويف  واإلحباط.  والغضب،  والتَّالعب،  الخداع  عىل  قامئة  فل(  والطِّ

مة، وألنَّ  هات( باتت ُمَحطَّ هات ألبنائهم ألنَّ أعصابهم )أي اآلباء واألمَّ َيخضع اآلباء واألمَّ

يطرة، وغري ُسعداء، وال يشعرون باألمان. باملقابل، إذا واجه  أبناءهم خارجون عن السَّ

هات ابنهم العنيد بالَعصا، لن تستويل عليهم مشاعر اإلحباط املتزايدة، ولن  اآلباء واألمَّ

ياع بسبب عدم معرفته عواقب ترصُّفاته. ويف البيوت املحرومة ِمن  فل بالضَّ يشعر الطِّ

ور«، يجب العودة إىل استخدام الَعصا مبحبَّة.  »الرَّاحة« و »السُّ

ة ِمن واقع الحياة قصَّ

كان ترتيب »بيثان« هو الثَّالث بني إخوتها. لذلك، مل َيُكن أبواها حديَثي العهد 

برتبية األطفال. ولكنَّهام مل يكونا جاهَزْين للتَّعامل مع »بيثان« بسبب عنادها 

نة األوىل ِمن حياتها واستمرَّ  ديد« يف نهاية السَّ اع الشَّ ديد. وقد بدأ »الرصِّ الشَّ

بعد ذلك. 

ُتريد، كانت  ما  بِفعل  لها  امح  السَّ أو والدتها يرفضا  عندما كان والد »بيثان« 

نيا تقوم وال َتْقُعد! فقد كانت »بيثان« َترتي أرًضا، وترفس برجليها يف جميع  الدُّ

االتِّجاهات، وترصخ بأعىل صوتها دون توقُّف. ويبدو أنَّ تأديبها بالصفع )عىل 

ى هذا التأديب أحياًنا  ق نتيجًة إيجابيًَّة معها. فقد كانت تتلقَّ املؤخرة( مل ُيَحقِّ

ر بعد خمس دقائق- بُكلِّ حذافريها! ة كانت تتكرَّ فتصمت قلياًل. ولكنَّ القصَّ

ة الله القامئة عىل استخدام الَعصا قد ُتستخدم  كان والدا »بيثان« يُظنَّان أنَّ ُخطَّ

مع جميع األطفال- ولكن ليس مع »بيثان«. وقد َظنَّا أنَّه توجد طريقة أخرى. 

لذلك، فقد َدرَسا كلمة الله، وقرأا ُكتًبا مسيحيًَّة عن تربية األبناء. وأخريًا، اتَّخذا 

ة الله ما دامت هذه هي مشيئته.  قرارًا- باإلميان- بتنفيذ ُخطَّ

وقد قال والد »بيثان« لوالدتها: »لن نحاول تحقيق االنتصار يف معركة واحدة، 

التي  الوسيلة  خالل  ِمن  بُسلطتنا  ِعنادها  وجه  يف  الوقوف  يف  سنستمرُّ  بل 
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أوصانا الله بها: الَعصا«. 

التَّهذيب واألدب  ة  ِقمَّ وبعد بضع سنوات، قال والد »بيثان«: »إنَّ بيثان يف 

ة...ولكنَّها بالتَّأكيد مل ُتولد هكذا!« والرقَّ

وبذلك، نجح والدا »بيثان« يف تربيتها ألنَّهام َطبَّقا طريقة الله باألسلوب الذي 

أوصاهام به.

إرشادات في استخدام الَعصا

عه منه، واحرص عىل أن يكون ما َتطلبه منه ُمناسًبا لُقدراته. 1.  د أنَّ طفلك َيفهم ما تتوقَّ تأكَّ

رة  بال ُمبِّر  فل ]وليس تهديده[ يف حاميته ِمن الصفع عىل املؤخِّ )قد ُيساعد تحذير الطِّ

يف حال حدوث سوء فهم بينكام(. 

فل، 2.  استخدم الَعصا بعيًدا عن األنظار دامئًا. )الخصوصيَّة مطلوبة احرتاًما لشخصيَّة الطِّ

وإدراًكا لحاجته إىل تفريغ انفعاالته العاطفيَّة(. 

د ِمن تهدئة طفلك قبل محاولة معالجة سلوكه الخاطئ. فإذا صفعت طفلك عىل 3.  تأكَّ

فل هادًئا ليك  رة وهو يف حالة هياج، قد تكون النَّتائج عكسيَّة. فيجب أن يكون الطِّ املؤخِّ

يسمع تعليامت والديه وَيفهم سبب تأديبه. 

رة، واطلب منه أن ُيخبك مبا قام به. )االعرتاف 4.  َتَكلَّم مع طفلك قبل صفعه عىل املؤخِّ

يساعد يف التَّوبة. لذلك، ِمن املهمِّ أن تسأل طفلك »ماذا فعلت؟« وليس »ملاذا فعلت 

قيامه بذلك.  أن تسأله عن سبب  َفعل قبل  أن ُيخبك »ماذا«  ذلك؟« وأن تطلب منه 

رة وأنت  اًل إىل طفلك تحميك ِمن صفعه عىل املؤخِّ ث أوَّ كذلك، فإنَّ اكتساب عادة التحدُّ

يف حالة غضب شديد(. 

ر أو 5.  ح إىل َتَذمُّ ارشح لطفلك أنَّ سلوكه غري مقبول. ولكن احذر ِمن أن يتحوَّل هذا الرشَّ

س يف قبول طفلك  إىل محارضة طويلة. وقد يساعد استخدام آية مناسبة ِمن الكتاب املقدَّ

هذا التأديب العادل. 

فل. وال يجوز استخدام أيِّ أداة ُتعطي مفعواًل أكرث ِمن 6.  رة الطِّ استخدم الَعصا عىل مؤخِّ
فل.32 اللَّْسع. بعبارة أخرى، ال يجوز استخدام أيِّ أداة ميكن أن تؤذي الطِّ
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اعة، ال 7.  فل إىل الرُّضوخ والطَّ فل. )فالهدف هو دفع الطِّ استخدم الَعصا حسب حاجة الطِّ

إلحاق األذى به أو التَّنفيس عن غضباألبَوْين. كذلك، فإنَّ االستخدام امُلفرِط للَعصا ميكن 

أن ُيعطي نتائج عكسيَّة شبيهة بتلك النَّاجمة عن عدم استخدامها(.

يطرة عىل وقت 8.  فل أن يبيك، ولكن دون رُصاخ أو ِهياج. )هناك أطفال يحاولون السَّ اسمح للطِّ

فل عىل  الطِّ ِمن صفع  الغاية  لكنَّ  اخ.  الرصُّ عن طريق  تأديبهم  ِمن  األبَوْين  وَمنع  التأديب 

رة هي كبح غضبه وإخضاعه لُسلطة األبَوْين- ال إعطاؤه فرصة أخرى ملزيٍد ِمن التمرُّد(.  املؤخِّ

ب 9.  خص نفسه ]األب أو األم[ الذي أدَّ َطيِّب خاِطر طفلك. )يجب أن تأيت التَّعزية ِمن الشَّ

فل  فل(. ومع أنَّ هذا الوقت ُمِهمٌّ لتعميق العالقة بني األبَوْين وأطفالهام، يجب عىل الطِّ الطِّ

ه بداًل ِمن أن ُيسارع األب أو األم إىل احتضان طفلهام وغمره  أن يرتي بني أحضان أبيه أو أُمِّ

فل.  بالحنان بعد تأديبه مبارشًة. فهناك وقت مناسب وطريقة مناسبة لتطييب خاطر الطِّ

فل امُلعاَقب بالحنان، قد ُيفيض ذلك إىل حدوث تشويٍش  فإذا قام األب أو األم بَغمر الطِّ

فل. الة مع الطِّ فل. ويف حاالت ُمَعيَّنة، قد يكون الوقت مناسًبا للصَّ عاطفيٍّ لدى الطِّ

بالعصا  والتَّأديب  الحسنة،  والقدوة  التَّعليم،  يستخدموا  أن  هات  واألمَّ اآلباء  عىل  يجب 

عىل  َيعتادا  أن  األبَوْين  عىل  ويجب  حااًل.  اللَّفظيَّة  توجيهاتهم  إطاعة  عىل  أبنائهم  لرتبية 

ر يف إطاعة توجيهات  فل يتأخَّ ا إذا كان الطِّ إصدار التعليامت ألطفالهم بنبة صوت عاديَّة. أمَّ

ة، أو ال ُيطيعهام إالَّ إذا عرف سبب إصدار تلك  والديه، أو ُيطيع توجيهاتهام بطريقته الخاصَّ

األبَوْين  أنَّ  هي  والحقيقة  التمرُّد.  ِمن  ُمسترتًا  نوًعا  مُيارِس  أنَّه  يعني  هذا  فإنَّ  التوجيهات، 

ِمن  أشكااًل عديدة  فيهم  يزرعان  الفوريَّة  اعة  الطَّ أطفالهام عىل  تدريب  ُيخفقان يف  اللَّذين 

التمرُّد والِعصيان. فكأنَّهام يقوالن لطفلهام:

رُْت تعلياميت بضع َمرَّات.•  أنت لسَت ُمضطرًّا إلطاعتي إالَّ إذا َكرَّ

دُتك، أو رَصخُت عليك.•  أنت لست ُمضطرًّا إلطاعتي إالَّ إذا رََفْعُت صويت، أو َهدَّ

أنت لست ُمضطرًّا إلطاعتي إالَّ إذا رأيَتني ذاهًبا إلحضار الَعصا.• 

أنت لست ُمضطرًّا إلطاعتي إالَّ إذا أَجْبُتك عن جميع اعرتاضاتك ومجادالتك.• 

حك.•  نَت ِمن تشتيت انتباهي أو دفعي إىل الضَّ أنت لست ُمضطرًّا إلطاعتي إذا َتَكَّ

، أو انَتَحْبَت، أو بكيَت كثريًا.•  ْلَت إيلَّ أنت لست ُمضطرًّا إلطاعتي إذا َتَوسَّ

GPFTF interior.indd   182 6/20/2016   5:04:54 PM



183

ة واألمومة اأُلبوَّ

أنت لست ُمضطرًّا إلطاعتي إذا تظاهرَت بأنَّك ُأِصْبَت بنوبة غضب.• 

نَت ِمن لفت أنظار النَّاس إىل ما يجري.•  أنت لست ُمضطرًّا إلطاعتي إذا َتَكَّ

- يف الوقت نفسه- عن امتعاضك ِمن خالل كلامتك أو •  ميكنك أن ُتطيعني وأن ُتَعبِّ

َنظراتك أو تقاسيم وجهك التي ُتظِهر عالمات التمرُّد. 

بيل الوحيد لتأديب  ولكنَّ ُكلَّ ما ذكرناه عن استخدام الَعصا ال يعني الَبتَّة أنَّ الَعصا هي السَّ

األطفال. ولكنَّها الوسيلة املناسبة لتأديب األطفال املتمرِّدين وإرغامهم عىل الخضوع لُسلطة 

ة إىل تطويع سلوكيَّات األطفال  األبَوْين وسيطرتهام ومشيئتهام. وال َشكَّ أنَّ هناك حاجة ماسَّ

والعادات  والتَّهذيب،  األدب،  يتعلَّم  أن  فل  الطِّ عىل  فيجب  خاضعني.  يكونون  عندما  حتَّى 

بية يتطلَّب استخدام أسلوب الثَّواب والِعقاب. الحسنة، وغري ذلك. وهذا الجزء ِمن الرتَّ

ليمة. ميكنك  يَّة السَّ فعىل سبيل املثال، لنفرتض أنَّ طفلك يف حاجة إىل َتَعلُّم العادات الصحِّ

ائبة، اكتب  ائبة والسلوكيَّات الخاطئة. يف عمود السلوكيَّات الصَّ إعداد الئحة بالسلوكيَّات الصَّ

مثاًل: »تنظيف األسنان بعد تناول الفطور«. ويف عمود السلوكيَّات الخاطئة، اكتب مثاًل: »ترك 

ًنا يف سلوكه.  األطباق امُلتَِّسخة عىل حالها«. وميكنك أيًضا مكافأة طفلك عندما ُيظِهر َتَحسُّ

كذلك، فإنَّ العقاب رضوريٌّ ِمن أجل تقويم سلوك األطفال. والعقاب يختلف عن استخدام 

لوكيَّات الخاطئة.  فل عواقب السُّ الَعصا يف أنَّه ال ُيستخَدم لَحلِّ مشكلة التمرُّد، بل لتعليم الطِّ

هو  عقابه  فإنَّ  إهامله،  بسبب  اولة  الطَّ الحليب عىل  فل  الطِّ إذا سكب  املثال،  سبيل  فعىل 

فل يف ِسنٍّ تسمح له بإدراك أنَّ إهامله هو  اولة )رشيطة أن يكون الطِّ االعتذار وتنظيف الطَّ

فل ُيزِعج األطفال  اولة، وأنَّ هذا خطأ(. وإذا كان الطِّ ى إىل سكب الحليب عىل الطَّ الذي أدَّ

اآلخرين الذين يلعبون، ميكن معاقبته بأن يعتذر منهم ويجلس وحده بهدوء بعض الوقت.

والحقيقة هي أنَّ العقاب يتطلَّب حكمًة وبصريًة واستخدام املنطق السليم. وقد تساعد 

املبادئ التَّالية يف توضيح كيفيَّة استخدام العقاب:

بتوسيخ 1.  فل  الطِّ قام  فإذا  لوك.  السُّ سوء  مع  اإلمكان-  قدر  العقاب-  يتناسب  أن  يجب 

األرض، يجب عليه تنظيفها. وإذا كس شيًئا ما، يجب عليه إصالحه )قدر استطاعته، أو 

ى عىل اآلخرين، يجب عليه أن َيعلم أنَّه  ه يف ذلك(. وإذا َتَعدَّ ميكنه أن يساعد أباه أو أُمَّ

َسُيْحرَم ِمن بعض االمتيازات. 
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يجب أالَّ يكون العقاب ُمْفرًِطا وال تافًها. فالعقاب قائم عىل قوانني الله العادلة. ولكن 2. 

فل سحًقا عند تطبيق هذه العدالة، بل أن نستخدمها لرتبيته وتقوميه. يجب أالَّ َنسحق الطِّ

يجب عدم معاقبة األطفال يف حال جهلهم بالقواعد واملعايري السلوكيَّة املطلوبة. فكلمة 3. 

الله ُتَفرِّق بني السلوكيَّات الخاطئة التي يقرتفها املرء عن جهل، وتلك التي يقرتفها عن 

هات أن يفعلوا ذلك أيًضا. سابق َقْصٍد وتصميم. لذلك، يجب عىل اآلباء واألمَّ

َتَسبَّب يف إيذاء اآلخرين، أو إذا كان 4.  فل إذا كان قد  ميكن استخدام الَعصا ملعاقبة الطِّ

إيذاء  عور باألمل عند  الشُّ بالَعصا. فهناك عدالة يف  التَّأديب  الذي اقرتفه يستحقُّ  الخطأ 

آخرين. وإذا استغلَّ طفلك سذاجة طفل آخر أصغر منه، أو استهزأ بشخٍص لديه إعاقة، 

ر ظاهرًا، ولكنَّ األمل العاطفيَّ الذي َتَسبَّب فيه يستحقُّ العقاب بالَعصا. قد ال يكون الرضَّ

ريق أمام 5.  د الطَّ ي العقاب. فاالعرتاف مُيَهِّ يجب عىل األطفال أن يعرتفوا بأخطائهم قبل تلقِّ

ة.  العدالة لتأخذ َمجراها وليك يؤيت العقاب الثامر املرجوَّ

. فباعة األطفال يف  ء األكرث أهميًَّة ِمن جميع هذه النِّقاط هو موقفك كأب أو ُأمٍّ والشَّ

هاتهم تفوق مهارتهم يف اإلصغاء إىل ما يقولونه لهم. لذلك، يجب  إدراك مشاعر آبائهم وأمَّ

هات الرَّاغبني يف تقويم سلوك أبنائهم بفاعليَّة أن يترصَّفوا برزانة واتِّزان عند  عىل اآلباء واألمَّ

ااًل. وقد يساعد الجدول التَّايل يف توضيح هذه النُّقطة: تأديب أبنائهم يك يكون تأديبهم لهم فعَّ

ة تساعد في تأديب األطفال ة ال تساعد في تقويم األطفالمواقف ُسلوكيَّ مواقف سلوكيَّ

الهدوء.• 

فل.•  احرتام الطِّ

لطة بروح التَّواُضع.•  ُمامرسة السُّ

اللُّطف مع الَحزْم.• 

وت املعتدلة.•  نبة الصَّ

عات املنطقيَّة.•  التوقُّ

فل بدافع املحبَّة.•  اإلرصار عىل تأديب الطِّ

الثِّقة.• 

الغضب.• 

فل.•  االمتعاض ِمن الطِّ

لطة بروح الغطرسة.•  ُمامرسة السُّ

القسوة أو الوحشيَّة.• 

ة.•  وت العالية أو الحادَّ نبة الصَّ

عات  امُلبالَغ بها.•  التوقُّ

ضعف إرادة األبَوْين أو اكتفائهام بالتبُّم • 

والعبوس دون أن يفعال شيًئا.

عجز األبَوْين عن فعل أيِّ يشء.• 
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ففي  أطفالهام.  تأديب  أثناء  الوالَدْين  موقف  أهميَّة  التَّوكيد عىل  يف  امُلغاالة  ميكننا  وال 

ا باإلحباط، بالرَّغم ِمن  غياب املوقف املناسب، قد َيشعر الوالدان بعدم فاعليتَّهام، بل ورمبَّ

زمة.  استخدامهام جميع الوسائل التأديبيَّة الالَّ

أبناء ُمطيعني  أبنائهم ليك يكونوا  ل األبَوْين مسؤوليَّة تربية  ُيَحمِّ الله  والحقيقة هي أنَّ 

أنَّ  َشكَّ  وال  القادمة.  نوات  السَّ له يف  امُلطيعني  امه  ُخدَّ يكونوا  أن  األطفال  لهؤالء  يريد  ألنَّه 

لوكيَّة التي َيعتاد عليها املرء يف طفولته سُتالزمه يف رُْشده. لذلك، فإنَّ اآلباء الذين  األناط السُّ

ال يقومون بدورهم ُتجاه أبنائهم ال يقومون بدورهم ُتجاه الله أيًضا. 

تطبيق مبادئ تربية األبناء

إنَّ معرفتنا بأنَّ األطفال يحتاجون تعلياًم، وتأديًبا، وقدوًة ال ُيجيب عن جميع أسئلة اآلباء 

ُعمريَّة.  مرحلة  ُكلَّ  ُتَيِّز  التي  امت  السِّ عن  الجزء  هذا  يف  ث  نتحدَّ سوف  لذلك،  هات.  واألمَّ

م نقاًطا عمليَّة مفيدة يف تربية األبناء. كذلك، سوف نقرتح أنشطة مناسبة لألبناء  وسوف ُنَقدِّ

يف املراحل الُعمريَّة املختلفة.

نة األوىل السَّ

ِسامت هذه املرحلة:

فل يعتمد تاًما عىل والديه ويتمتَّع بجاذبيَّة تدفع والديه إىل ُمعانقته. •  الطِّ

وت. •  التَّواُصل بسيط- ِمن خالل َقَسامت الوجه، واألصوات، وَنبات الصَّ

إرشادات تربويَّة

نة يف حاجة إىل فيض ِمن املحبَّة، والرِّعاية، والعناية، واملعانقة )ِمن ِكال  األطفال يف ُعمر السَّ

نة امُلناسبة لبناء الثِّقة بالوالَِدْين. األبَوْين(. وهذه هي السَّ

فيها  يكون  التي  الحاالت  نة، ولكن فقط يف  السَّ نهاية هذه  التأديب الزًما يف  يكون  قد 

ولكنَّه  والداه،  له  يقوله  ما  ُيدرك  فل  الطِّ كان  فإذا  ووالَدْيه.  فل  الطِّ بني  واضًحا  التَّواُصل 

فل قبل هذا الوقت  ا تأديب الطِّ امة معه. أمَّ ُيعاندهام، ميكن للوالدين أن ُيظهرا بعض الرصَّ

فل بعدم األمان وُيبِطل فاعليَّة التَّأديب. ي إىل شعور الطِّ فقد يؤدِّ
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إرشادات في اختيار األنشطة المالئمة

رعايتهام 1.  وُتظهر  معانقًة  تحوي  وألعاًبا  أنشطة  األبوان  يختار  أن  الرضوريِّ  ِمن 

واهتاممهام بطفلهام.

األطفال يتجاوبون مع األنشطة واأللعاب التي فيها تواُصل- ِمن خالل الكالم أو الغناء.2. 

يجب عىل األبَوْين أن يهتامَّ بطفلهام وأن يتواصال معه بنفَسْيهام بداًل ِمن تسليم هذه 3. 

آثار  وجود  يف  سبًبا  لطفلهام  الوالَدْين  ِعناق  عدم  يكون  فقد  امُلَربِّيات.  إلحدى  ة  املهمَّ
ا جسديًّا أيًضا.33 فل عاطفيًّا، وفكريًّا، وُرمبَّ سلبيَّة عىل الطِّ

نة الثَّانية السَّ

ِسامت هذه املرحلة:

فل يف املش.•  يبدأ الطِّ

فل إىل مزيٍد ِمن االستقالليَّة.•  املش يرتافق عادًة مبَيل الطِّ

نُّ املناسبة الستكشاف األشياء واختبارها.•  هذه هي السِّ

 • . نِّ فل بُنطق كلامٍت بسيطة يف هذه السِّ قد يبدأ الطِّ

إرشادات تربويَّة

نِّ معنى الكلمة »ال«. ويف مرحلة التَّدريب هذه، قد •  يجب تعليم األطفال يف هذه السِّ

فل. يتطلَّب األمر إبعاد األشياء القابلة للكس عن ُمتناول يد الطِّ

أن يحماله •  والَدْيه، وإىل  ِمن  قريًبا  البقاء  إىل  فل  الطِّ تستمرُّ حاجة  الثَّانية،  نة  السَّ أثناء 

ويعانقاه. ولكنَّه يحتاج أيًضا إىل التَّوجيه والتَّوبيخ. ويجب أن يتعلَّم االستجابة للتَّعليامت 

املؤلَّفة ِمن كلمة أو كلمتني ِمثل »تعال«، أو »اجلس ُهنا«، أو »اْهَدأ«، أو غريها. ويجب 

دا ِمن  عليه أن يواجه التَّأديب عندما يقاوم أوامر والَدْيه. ويجب عىل الوالَدْين أن يتأكَّ

)انظر  لها.  مخالفته  عىل  معاقبته  يف  البدء  َقبل  واألوامر  التَّعليامت  هذه  فل  الطِّ فهم 

»إرشادات يف استخدام الَعصا« يف هذا الفصل(.

اخنة أو الخطرة، •  فل الفطريَّة ِمن خالل تحذيره ِمن األشياء السَّ يجب تنمية حواسِّ الطِّ

GPFTF interior.indd   186 6/20/2016   5:04:54 PM



187

ة واألمومة اأُلبوَّ

امح له بإدراك الفرق بني الُعشب واملاء، وما إىل ذلك.  والسَّ

إرشادات في اختيار األنشطة المالئمة

فل عىل مامرسة األنشطة واأللعاب التي تتطلَّب مهارات َحَرِكيَّة )ِمثل األغان 1.  ع الطِّ َشجِّ

بات، وغري ذلك(.  التي ترافقها حركات، وبناء امُلَكعَّ

رًة ملساعدته عىل الفهم وجذب انتباهه. 2.  ، استخدم ُكُتًبا ُمَصوَّ نِّ فل يف هذه السِّ عند القراءة للطِّ

ا لتطوير مهارات التَّواُصل لديه. 3.  فل ألنَّ ذلك رضوريٌّ جدًّ ث إىل الطِّ َتَحدَّ

ادسة نوات ِمن الثَّالثة إىل السَّ السَّ

ِسامت هذه املرحلة:

فل إىل اكتشاف األشياء َيتبعه- عادًة- َمْيل إىل اختبارها وتجربتها. لذلك فإنَّ •  إنَّ َمْيل الطِّ

واالتِّكال عليهام،  لوالَدْيه  االنصياع  إىل  تارًة-  )َمْيله-  نِّ  السِّ فل يف هذه  الطِّ َتَقلُّب مزاج 

وتارًة أخرى إىل معارضتهام واالستقالل عنهام( ال َيرجع- يف األصل- إىل شقاوته أو َتَرُّده، 

بل إىل حاجته إىل معرفة حدوده. 

نِّ ُيَقلِّد اآلخرين كثريًا. وقد يبدو أنَّ خياله ال يتوقَّف عن العمل، وأنَّ •  فل يف هذه السِّ الطِّ

طاقته ال تنضب. 

ق ُكلَّ ما َيسمع. لذلك، ميكن للوالَدْين أن يستخدما أسئلة •  ُيَصدِّ نِّ  فل يف هذه السِّ الطِّ

فل الكثرية لتعليمه دروًسا َقيِّمة.  الطِّ

نِّ يعتمد عىل األشياء امللموسة أكرث ِمن األشياء امُلَجرَّدة. لذلك، •  فل يف هذه السِّ تفكري الطِّ

هشة  فل ينظر إىل الله كام لو أنَّه قد ُوِجد يف هيئة برشيَّة )وهذا أمر ُيثري الدَّ مع أنَّ الطِّ

فل  د يسوع املسيح[(، فإنَّ األشياء غري املنظورة تبدو وكأنَّها حقيقيَّة للطِّ ]يف ضوء َتَجسُّ

كام لو كانت منظورة.

الكبار •  فإنَّهم ينجذبون إىل  نِّ أمورًا كثرية،  السِّ أنَّه باإلمكان تعليم األطفال يف هذه  مع 

ح أنَّ ما يتعلَّمونه ِمن خالل مشاعرهم  عاطفيًّا أكرث ِمامَّ ينجذبون إليهم فكريًّا. وِمن امُلرَجَّ

وأحاسيسهم َيفوق ما يتعلَّمونه ِمن خالل ما ُيقال لهم. 
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إرشادات تربويَّة

عىل •  يجب  لذلك،  ادسة.  والسَّ الثَّانية  ِسنِّ  بني  َيحُدث  األطفال  تربية  يف  األسايسُّ  الجزء 

با أطفالهام عىل طاعتهام واحرتام أوامرهام حااًل. ومع أنَّه ينبغي مواجهة  األبَوْين أن ُيَدرِّ

أيِّ َتَرُّد أو عصيان صاِرخ بالَعصا، فإنَّ األبَوْين ُمطالَبان بعدم تحويل ُكلِّ حادثة صغرية 

إىل مواجهة. 

فل أو تهديده أو رشوته يك َيفعل ما تأمره به. فهذه األساليب ُتَعلِّم •  ال تلجأ إىل َتوبيخ الطِّ

اعة.  فل املناورة واملراوغة بداًل ِمن الطَّ الطِّ

يجب تدريب األطفال عىل القيام باألعامل التي ُتناسب أعامرهم وقدراتهم )ِمثل إرجاع • 

األلعاب إىل أماكنها، وتنظيف الُغبار، وغسل األطباق، وترتيب األرِسَّة، وغري ذلك(.

لوك واللَّياقة- ِمثل آداب املائدة، والتَّهذيب وقت اللَّعب،  •  فل آداب السُّ يجب تعليم الطِّ

وآداب املحادثة )كأن يقول: »ِمن فضلك« و »ُشكرًا« و »لو سمحت«(.

ز األبوان •  األطفال يف حاجة مستمرَّة إىل الكثري ِمن الحنان والتَّشجيع. لذلك، يجب أالَّ ُيَركِّ

سلوكيَّاته  عىل  مكافأته  عليهام  يجب  بل  الخاطئة،  سلوكيَّاته  عىل  فل  الطِّ معاقبة  عىل 

للسلوكيَّات  ا جدواًل يحوي أهداًفا معقولة ومكافآٍت  ُيِعدَّ أن  لألبَوْين  اإليجابيَّة. وميكن 

ااًل.  اإليجابيَّة. فقد يكون هذا األسلوب فعَّ

إرشادات في اختيار األنشطة المالئمة

العائليَّة، 1.  العبادة  وقت  فإنَّ  لذلك  الروحيَّة.  الحقائق  َتَعلُّم  إىل  دامئة  حاجة  يف  فل  الطِّ

فل(، ومدارس  س )التي ُتوافق مستوى َفْهم الطِّ الة َقْبل النَّوم، وقصص الكتاب املقدَّ والصَّ

األحد هي أمور ُتسهم يف وضع أساٍس روحيٍّ راسٍخ لديه مدى حياته. 

ا ِمن 2.  املشاركة الفاعلة أفضل ِمن املشاركة السلبيَّة. لذلك، فإنَّ اللَّعب بالرَّْمل أفضل جدًّ

مشاهدة فيلم عىل شاشة التِّلفزيون.

لصال، أو الرَّسم باألصابع، أو تثيل 3.  ي اإلبداع جيِّدة- ِمثل اللَّعب بالصَّ األنشطة التي ُتَنمِّ

ق، أو التَّخييم، أو ما شابه ذلك(.  هاب إىل املدرسة، أو الكنيسة، أو التسوُّ األدوار )تثيل الذَّ

وقد ُتشارك العائلة بأرسها يف لعب األدوار هذا )كأن »ُيَخيِّموا« يف حديقة املنزل مثاًل(. 
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ي التوافق الَعَضيِلَّ العصبيَّ لديهم وُتَحرِّك 4.  يجب تشجيع األطفال ِمن خالل أنشطة ُتَنمِّ

رَّاجة  يضة، أو التَّلوين، أو النُّزهات العائليَّة، أو َتَعلُّم ركوب الدَّ أجسامهم )ِمثل ُلعبة الُغمَّ

ف الُكرَة، أو ما شابه ذلك(. الهوائيَّة، تلقُّ

الخطيَّة. 5.  اقرتاف  فل عىل  الطِّ ع  ُتَشجِّ التي قد  أو  الواقع  ُتَشوِّه  التي  األلعاب  ِمن  احذر 

فالكثري ِمن األلعاب هي ناذج ألشخاص راشدين وليسوا أطفااًل. كذلك، فإنَّ الشخصيَّات 

الخياالت  عىل  ع  ُتَشجِّ والرشِّ  العنف  لتقليد  مة  امُلَصمَّ واأللعاب  الغريبة  التلفزيونيَّة 

فل. الخاطئة عند الطِّ

ابعة إىل الثَّانية عشة نوات ِمن السَّ السَّ

ِسامت هذه املرحلة:

غري •  فل الصَّ هات أكرث ِمن غريه يف أغلب األحيان. فالطِّ هذا هو الُعمر امُلْهَمل ِمن اآلباء واألمَّ

مل َيُعد صغريًا، ولكنَّه ما زال بعيًدا عن ِسنِّ الرُّْشد.

فل يف هذا الُعمر قد يقوم بأمور سخيفة أحياًنا، أو ُتغيظ الوالدين، أو عدمية •  مع أنَّ الطِّ

املسؤوليَّة، فإنَّه يرغب يف القيام باألشياء التي يقوم بها الرَّاشدون )كأن َيستخدم األدوات 

التي يستخدمها الكبار، وما إىل ذلك(. 

زًا عىل األبطال والبطالت اليافعني )وقد َيظهر •  فل يف هذا الُعمر ُمَركَّ قد يكون تفكري الطِّ

هذا ِمن خالل إعجابه بهم ومحاولة تقليدهم(. 

، ولديه مخاوف عديدة؛ ولكنَّه قد ال ُيَعبِّ •  فل يف هذا الُعمر ُمرَْهف الِحسِّ قد يكون الطِّ

ه ِثَقة كبرية.  عن ذلك إالَّ إذا كان َيِثق يف أبيه أو أُمِّ

إرشادات تربويَّة

يجب عىل األبَوْين أن يحاوال جاِهَدْين أن يكونا ُمرَْهَفي الِحسِّ يف تعاُملهام مع أبنائهام • 

فل ينمو جسديًّا، فإنَّه يبقى  ، وأن يغمراهم باملحبَّة والحنان. فمع أنَّ الطِّ نِّ يف هذه السِّ

يف حاجة إىل دليٍل ملموٍس عىل أنَّه محبوب وَمقبول.

حك عليهم أمام اآلخرين، •  لها )ال ُتحرجهم ِمن خالل الضَّ احرتم شخصيَّة أبنائك أثناء َتَشكُّ

ا يقومون بها(.  أو ِمن خالل ِذْكر األمور الغريبة التي ُرمبَّ
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والَكْيف( هي •  الَكمِّ  حيث  )ِمن  معهم  ترصفها  التي  فاألوقات  أبنائك.  مع  وقًتا  ارصف 

األساس الذي سُتبنى عليه عالقتك بهم عندما يصبحون يافعني )أثناء فرتة املراهقة(. 

د لهم أنَّك َتِثق بهم. وال َشكَّ أنَّ هذا يتطلَّب حكمة. فال ينبغي إثقال كاهل األبناء يف •  أكِّ

هذا الُعمر مبسؤوليَّات الوالَِدْين. ولكن ميكنك أن َتطلب منهم القيام مبا ميكنهم القيام 

به. ومع ذلك، يجب أن َتحذر ِمن توبيخهم بسبب إخفاقهم أو عدم قدرتهم عىل القيام 

باملهامِّ التي قد تطلبها منهم. فاملالحظات اإليجابيَّة أفضل ِمن االنتقادات الجارحة.

زمة للتَّعبري عن أنفسهم. احذر ِمن •  يَّة الالَّ ث إىل أبنائك واستمع إليهم. امنحهم الُحرِّ َتَحدَّ

محاولة فتح باب التَّواُصل بينكام عنوًة. 

إرشادات في اختيار األنشطة المالئمة

األطفال يف هذا الُعمر مييلون- يف أغلب األحيان- إىل األنشطة واأللعاب التي ُتناسب جنسهم. 1. 

ا  ، سرتغب الفتيات يف التوقُّف عن مامرسة األنشطة الخشنة والعنيفة. أمَّ نِّ ففي هذه السِّ

تهم البدنيَّة. بيان فسريغبون أكرث فأكرث يف مامرسة املصارعة واملالكمة، ويف استعراض ُقوَّ الصُّ

وأجساد 2.  أجسادهم  األطفال  اكتشاف  إىل  ُتفيض  التي  واأللعاب  األنشطة  َتَجنُّب  يجب 

باحة امُلختلطة(.  الجنس اآلخر )كالسِّ

يجب الحفاظ عىل التَّهذيب عند تباُدل امُلزاح والنُّكات. لذلك، ابعد أبناءك عن األنشطة 3. 

سة. فيجب أن يكون ُكلُّ يشٍء )سواء كان  غري املحتشمة أو التي تستخفُّ باألشياء املقدَّ

ًبا ونافًعا.  موسيقا أو قراءة أو حفالت( ُمَهذَّ

احذر ِمن األنشطة التي َتفرض عىل األطفال الذين مل يبلغوا ِسنَّ امُلراهقة أن يعيشوا حياة 4. 

واب إن ُقلنا أنَّ هذه األنشطة هي َبلوى مؤملة يف وقتنا الحارض.  الرَّاشدين. وال ُنجانب الصَّ

هاتهم للعمل،  ففي هذا العرص الراهن، ما أحوج أبناءنا إىل رَصْف وقٍت مع آبائهم وأمَّ

سة يف األلعاب الرياضيَّة. وال َشكَّ  ث، واللَّعب مًعا بداًل ِمن خوض املنافسات الرشَّ والتحدُّ

غط عىل األطفال ليك َيَتَخلُّوا عن طفولتهم.  فيهيَّة ُتسهم كثريًا يف الضَّ أنَّ وسائل اإلعالم الرتَّ

املرء. 5.  َتستعبد  أن  اإلبداعيَّة، ال  اقات  للعقل والطَّ زة  ُمَحفِّ فيهيَّة  الرتَّ األنشطة  أن تكون  يجب 

. لذلك، احذر  لذلك، فإنَّ األلعاب التي ُتَعلِّم املهارات أو التَّخطيط هي أفضل ِمن ألعاب الَحظِّ

GPFTF interior.indd   190 6/20/2016   5:04:55 PM



191

ة واألمومة اأُلبوَّ

اعات يف لعبها.  ر عقل أبنائك إذا استمرُّوا يف رَصْف السَّ ِمن األلعاب اإللكرتونيَّة التي قد ُتَخدِّ

والتَّخييم، 6.  )كالتَنزُّه،  ُمفيًدا  أبنائنا  مع  َنرصفه  الذي  الوقت  لَِجعل  كثرية  طرائق  هناك 

اليدويَّة،  الِحرَف  ومامرسة  عام،  الطَّ وطهي  الحلويَّات،  وإعداد  املنزل،  بحديقة  واالهتامم 

وغريها(. 

يجب أن تكون املواد التي يقرأها األبناء زاخرة بالقدوة الحسنة- وال ِسيَّام عندما يبتدئ 7. 

وق َتزُْخر بقصص ُتثري  خص الذي سيتَّخذه قدوة لحياته. فالسُّ التَّفكري يف الشَّ فل يف  الطِّ

هو  وكم  والثَّانية عرشة.  العارشة  بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  األطفال  وخياالت  دهشة 

نفسه  األسلوب  تستخدم  »مسيحيَّة«  بأنَّها  َتْزُعم  التي  القصص  ِمن  الكثري  أنَّ  مؤسٌف 

م  تقريًبا. ولكن هناك ِسرَي حياتيَّة حامسيَّة مكتوبة لألطفال يف هذه املرحلة الُعمريَّة ُتَقدِّ

لهم شخصيَّات عظيمة َتْصُلح ألن تكون قدوة حسنة لهم. 

ا. وقد 8.  ة جدًّ هات مع أبنائهم عىل انفراد ُمهمَّ ث فيها اآلباء واألمَّ إنَّ األوقات التي يتحدَّ

ة  النَّوم جزًءا ِمن ذلك، ولكن قد يقتيض األمر تخصيص أوقات خاصَّ الة َقبل  تكون الصَّ

فل ِمن ِسنِّ امُلراهقة.  لذلك- ال ِسيَّام عندما َيقرتب الطِّ

سنوات امُلراهقة

ِسامت هذه املرحلة:

ُشبَّاًنا وشابَّات. •  البدنِّ، فإنَّ األطفال يصريون  عيد  انتقاليَّة. فعىل الصَّ نحن هنا أمام فرتة 

، فإنَّهم َينتقلون ِمن مرحلة االعتامد عىل األبَوْين إىل ِسنِّ االضطالع  عيد االجتامعيِّ وعىل الصَّ

، فإنَّهم َينتقلون ِمن ِسنِّ الباءة إىل ِسنِّ امُلساءلة.  عيد الروحيِّ باملسؤوليَّة. وعىل الصَّ

أنَّ اإلجابة •  املنطق. ومع  ياٍت، ويستخدمون  املراهقون َيطرحون أسئلًة، وَيعرضون تحدِّ

بني  العالقة  تكون  عندما  تزداد  صعوبتها  فإنَّ  هل،  السَّ باألمر  ليست  األسئلة  هذه  عن 

األبَوْين واألبناء ليست عىل ما ُيرام.

املراهقون ينظرون إىل العامل نظرة مثاليَّة، وُيبدون ردود ِفْعٍل قويَّة عندما َيَرون تناقضات • 

ًكا باملظاهر الخارجيَّة- مع أنَّ هذه األمور نفسها قد  يف حياة اآلخرين، أو رياًء، أو َتَسُّ

تكون موجودة يف حياتهم. 

املراهقون ينجذبون أكرث فأكرث إىل الجنس اآلخر. • 
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إرشادات تربويَّة

غط. وُهم •  األبناء املراهقون يف حاجة إىل التَّوجيه واإلرشاد؛ ولكن دون أن يشعروا بالضَّ

يف حاجة إىل َمن َيفهمهم دون أن يشعروا بالتَّهديد )أْي يجب أن ال ُنشِعرُهم {من خالل 

ردود أفعالنا} بالقلق والتوتُّر من انكشاف أخطائهم لنا أثناء محاولتنا لفهم ما يجتازون 

فيه(. وُهم يف حاجة إىل َتَعلُّم أشياء ومبادئ جديدة؛ ولكن دون ُمبالغة. وُهم يف حاجة 

إىل محبَّة الوالَدْين؛ ولكن دون أن يشعروا بأنَّهم ُيعاَملون كأطفال. وُهم يف حاجة إىل 

َمن ُيصغي إليهم؛ ولكن دون التَّقليل ِمن شأنهم. وُهم يف حاجة إىل َمن َيِثق بهم؛ ولكن 

دون أن يتخىلَّ عنهم. 

فع عىل املؤخرة والتأديب بالعصا قد َولَّت قبل •  ِمن حيث املبدأ، يجب أن تكون أيَّام الصَّ

سنوات طويلة ِمن وصول األبناء إىل ِسنِّ املراهقة. 

هات أن يكونوا أكرث فاعليَّة ِمن خالل حفاظهم عىل نزاهتهم ومحبَّتهم •  ميكن لآلباء واألمَّ

والرِّعاية،  اللُّطف،  مبلح  ُمَملَّحة  ورصاحتهم  رَصامتهم  تكون  أن  يجب  كذلك،  ألبنائهم. 

والثَّبات عىل املبادئ.

ال ال تتناقص بزيادة ُعمر األبناء. فهناك ُفرَص عديدة يف هذا الُعمر •  أهميَّة التَّواُصل الَفعَّ

كان  الذي  بط  الضَّ عىل  األوَّل-  املقام  يف  تتوقَّف-  التَّعليم  فاعليَّة  ولكنَّ  األبناء.  لتعليم 

يتوقَّف- يف  املاضية )فال ميكن تعليم طفل متمرِّد(. وهو  نوات  السَّ األبوان ميارسانه يف 

املقام الثَّان- عىل استعداد األبَوْين لإلصغاء إىل أفكار أبنائهم املراهقني، وعىل استعدادهام 

عب أن ُيصغي األبناء إلينا إن مل ُنْصِغ نحن إليهم(.  مُلراعاة شخصيَّتهم )فِمن الصَّ

رون أحياًنا بسبب القيود •  يجب أن تكون املزايا مصحوبة بامُلساءلة. فمع أنَّ املراهقني يتذمَّ

املفروضة عليهم، فإنَّهم يكونون أكرث سعادًة وشعورًا باألمان عندما َيعرفون حدودهم.

يجب تعليم األبناء املراهقني مبادئ املسؤوليَّة والوكالة يف األمور املاليَّة. ومع أنَّ هذه • 

املبادئ. لذلك، سوف  أبناءهم هذه  ُيَعلِّمون  هات كثريين ال  ة، فإنَّ آباء وأمَّ ُمِلحَّ حاجة 

َنْذُكر مجموعة مبادئ عمليَّة بهذا الخصوص يف نهاية هذا الجزء. 

ُيبادرهم شخص ِمن الجنس اآلخر •  يجب تعليم األبناء املراهقني كيفيَّة الترصُّف عندما 

عا ِمن أبنائهام أن َيطلبوا منهام تقديم النُّْصح واإلرشاد  بالكالم. ويجب عىل األبَوْين أن يتوقَّ
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عاتهام.  يف هذا املوضوع. لذلك، يجب عليهام أن يكونا واِضَحنْي يف التَّعبري عن توقُّ

ل شخصيَّات األبناء، يجب عىل األبَوْين أن يكونا ُمرهَفْي الِحسِّ لشخصيَّات •  عندما تتشكَّ

أبنائهام امُلتميِّزة واهتاممات ُكلٍّ منهم. ويجب عليهام مناقشة االحتامالت واالتِّجاهات 

املستقبليَّة رصاحًة مع تقديم التَّشجيع واإلرشاد.

إرشادات في اختيار األنشطة المالئمة

التَّفاُعل 1.  عىل  التَّشجيع  يف  ومفيدة  وممتعة،  فكريًّا،  زة  ُمَحفِّ األنشطة  تكون  أن  يجب 

. االجتامعيِّ

ُتْفيض- 2.  فهي  ذاتها.  َحدِّ  غايًة يف  التَّسلية  تجعل  التي  األنشطة  َخَطر يف مامرسة  هناك 

عاجاًل أم آجاًل- إىل خفض جودة النَّشاط، وزيادة التمرُّد عىل ُسْلطة الوالَِدْين.

السيَّارات 3.  استئجار  )ِمثل  ُمَبِّر  دون  يًّا  مادِّ امُلكلفة  األنشطة  مامرسة  يف  َخَطر  هناك 

فيه الباهظة الثَّمن(.  السياحيَّة الفاخرة، أو اللُّجوء إىل وسائل الرتَّ

يجب إعداد األنشطة االجتامعيَّة بطريقة َتحمي املراهقني ِمن املخاطر األخالقيَّة، وُتَعزِّز 4. 

بيبة ذات التَّنظيم العايل واألنشطة  عالقة املراهق بأهله ووالءُه لهم. ولكنَّ مجموعات الشَّ

فإنَّ  لذلك،  للبيت.  ُمنافًسا  بيبة  الشَّ َتجعل مجموعة  العكس تاًما. فهي  َتفعل  امُلفرطة 

ِمن  األنشطة  بتنظيم  الوالدان  يقوم  عندما  أقوى  تبقى  واألبَوْين  املراهقني  بني  العالقة 

امح آلخرين ِمن خارج البيت بالقيام بذلك. داخل البيت بداًل ِمن السَّ

العائلة 5.  أفراد  األنشطة  هذه  َتشمل  وقد  عائليَّة.  بأنشطة  تقوم  أن  العائلة  عىل  يجب 

ة أيًضا )من األقارب(، أو مجموعة ِمن العائالت. فِمن  وحدهم، أو أفراد العائلة امُلمتدَّ

ع االندماج واالختالط بني املستويات الُعمريَّة املختلفة. وِمن األمثلة  شأن ذلك أن ُيَشجِّ

عىل هذه األنشطة: الرِّحالت، والنُّزهات، والتَّخييم، وألعاب الُكرة، وزيارة املتاحف ومراكز 

بيعة، وغري ذلك. كذلك، ميكن للعائلة أن تقوم بأنشطة مسيحيَّة ِمثل زيارة  العلوم والطَّ

نِّ يف دور رعاية امُلِسنِّني،  س مع كبار السِّ نيم، ودراسة الكتاب املقدَّ املرىض وامُلِسنِّني، والرتَّ

وتوزيع النَّرشات املسيحيَّة. 

ي مهاراتهم، ومعرفتهم، وإبداعهم. وِمن 6.  يجب تشجيع املراهقني عىل اختيار مواهب ُتنمِّ
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أو  خور،  الصُّ ِمن  َعيِّنات  َجْمع  أو  وابع،  الطَّ َجْمع  أو  الحرشات،  َجْمع  األمثلة عىل ذلك: 

الل، أو التَّطريز، وغري ذلك  الرَّسم، أو الَعزْف عىل آلة موسيقيَّة، أو الخياطة، أو ِصناعة السِّ

)مالحظة: لقد َتَبنيَّ أنَّ َجْمع األشياء ِمن طريق رشائها أقلُّ فائدًة ِمن َجْمعها شخصيًّا(. 

ة لألبناء ة الماليَّ إرشادات لتعليم المسؤوليَّ

يجب عىل اآلباء أن يفهموا مبادئ الوكالة املسيحيَّة وأن ُيَطبِّقوها بأنفسهم إن أرادوا أن 1. 

يكونوا قدوة ألبنائهم يف هذا األمر.

. فنحن ُمَجرَّد ُوكالء عن األشياء التي َيأتُننا 2.  يجب تعليم األبناء أنَّ ُكلَّ يشٍء نلكه هو للربِّ

رائق امللموسة إلظهار أمانتنا املاليَّة. الله عليها. والعشور هي إحدى الطَّ

هات أن ُيَعلِّموا أبناءهم الفرق بني الحاجات والرَّغبات، وأنَّ رشاء 3.  يجب عىل اآلباء واألمَّ

الحاجات أكرث أهميًَّة ِمن رشاء الكامليَّات. 

هات أن ال يسمحوا ألبنائهم بإنفاق املال َقبل تعليمهم مبادئ إنفاقه. 4.  يجب عىل اآلباء واألمَّ

هات األغنياء أال وهو إعطاء األبناء »ُكلَّ ما يطلبونه«  وهناك خطأ شائع َيقرتفه اآلباء واألمَّ

ِمن مال. فاألبناء ُيِحبُّون املرح. وقد يجدون مئة طريقة وطريقة إلنفاق املال مُلَجرَّد امُلتعة 

عام يف املطاعم، ورشاء املالبس الجديدة، وَجْمع األشياء،  ع، وتناول الطَّ والتَّسلية )كالتسكُّ

وت، واألدوات املوسيقيَّة، وغري ذلك(. ات الرياضيَّة، وأنظمة الصَّ ورشاء املعدَّ

أن 5.  األبَوْين  واملال. ويجب عىل  العمل  بني  مبارشة  أنَّ هناك عالقة  األبناء  تعليم  يجب 

يتجنَّبا عقليَّة املجتمع الذي يريد الحصول عىل الكثري ُمقابل ال يشء. بعبارة أخرى، يجب 

عليهام أن يتجنَّبا البحث عن طرائق رسيعة وسهلة للحصول عىل املال. ويجب عليهام أن 

ُيَعلِّام أبناءهام أيًضا أن َيَتَجنَّبوا ذلك.

عندما يبدأ األبناء يف َكْسب املال، يجب وضع تعليامت واضحة حول كيفيَّة إنفاق هذا 6. 

املال. وهناك ِخيارات عديدة:

أن يتسلَّم األبوان املال ُكلَّه. ويف هذه الحالة، ميكن تعليم االبن أنَّ هذا املال ُيستخَدم أ. 

لفائدة العائلة وهو ُمساهمة يف مرصوف البيت ونفقاته. وباملقابل، فإنَّه ) أْي: االبن( 

يحصل عىل شعوٍر داخيل باالنتامء، وعىل بيٍت آمن َيحوي ُكلَّ ما يحتاج إليه. وعند 
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اللُّجوء إىل هذا الِخيار، ُيعطي األبوان، يف أغلب األحيان، ُجزًءا ِمن ذلك املال لالبن 

عندما يصري قادرًا عىل تويلِّ شؤونه بنفسه. 

ة لكيفيَّة إنفاقه. ويف ب.  أن يتسلَّم االبن ُكلَّ املال أو جزًءا منه، مع وضع ميزانيَّة أو ُخطَّ

هذه الحالة، يصري االبن مسؤواًل عن تقديم ُعشوره بنفسه، وعن َسدِّ بعض حاجاته 

أبَوْيه  رعاية  يف  وهو  املاليَّة  املهارات  يتعلَّم  فإنَّه  أخرى،  بعبارة  املالبس.  رشاء  ِمثل 

وحاميتهام.

أن ُتدَفع الُعشور ِمن املبلغ الذي يحصل عليه االبن، وأن ُيرتك بني يديه مبلغ صغري ج. 

ي يف حساب توفري لتغطية حاجات االبن  ، وأن يوضع املال املتبقِّ كمرصوٍف شخيصٍّ

املستقبليَّة.

ابة يف  َجذَّ تبدو  قد  التي  َلع  السِّ والخصومات عىل  العروض  مقاومة  األبناء  تعليم  يجب   .7

األبناء«  ل  توسُّ »مقاومة  مُيارسوا  أن  هات  واألمَّ لآلباء  ينبغي  أنَّه  هي  والحقيقة  اهر.  الظَّ

لوا للرشاء وقت العروض والخصومات(. َعلِّم أبناءك  )وبالطبع يجب عىل األبناء أن ال يتوسَّ

ع.  اء املتسِّ لع واألسعار، وأن يتجنَّبوا الرشِّ روا َمِليًّا َقبل رشاء أيِّ يشء، وأن يقارنوا السِّ أن ُيَفكِّ

الفقراء  ُتجاه  الِحسِّ  ي، ورهافة  امُلَضحِّ العطاء  َفَرح  العطاء:  مبادئ  األبناء  تعليم  يجب   .8

أن  النَّاس، وقيمة  ِمن  والثَّناء  املَدح  الحصول عىل  أجل  ِمن  العطاء  واملحتاجني، وخطر 

العائلة  وأفراد  الكنيسة  حاجات  َسدِّ  واالضطالع مبسؤوليَّة  امء،  السَّ يف  كنزًا  لهم  يكنزوا 

الذين مَيُرُّون بأزمة ماليَّة. 

اآلن،  »اْشرَتِ  ُيَعلِّم مبدأ  س ال  املقدَّ فالكتاب  ين.  بالدَّ اء  الرشِّ األبناء مخاطر  تعليم  يجب   .9

وادفع الحًقا«. فبطاقات االئتامن هي اخرتاٌع َبرَشيٌّ َيرمي أصحاُبُه ِمْن َوراِئِه إىل َجْمِع 

ْين باستمرار. لذلك، يجب تعليم األبناء  أرباٍح طاِئَلة، وإىل َجعل النَّاس تحت عبوديَّة الدَّ

خار املال، والعيش وفًقا لإلمكانات املاليَّة امُلتاحة، وإصالح األشياء املعطوبة بداًل  مبادئ ادِّ

ِمن التخلُّص منها.

إذا التزم األبوان بتعليم أبنائهام كيفيَّة استخدام املال بحكمة، يجب عىل األبناء أن ُيدركوا   .10

أنَّهم قد يختلفون عن بعض أصدقائهم )يف أسلوب حياتهم(. كذلك، يجب عىل األبَوْين أن 

حا ألبنائهام أنَّهام لن ينصاعا لشهواتهم ورغباتهم. كذلك، يجب أن َيعلموا أنَّهم لن  يوضِّ

روا املال كام يفعل كثريون ِمن حولهم. يحصلوا عىل آخر َصْيحات املوضة، وأنَّهم لن ُيَبذِّ
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م في الغضب التحكُّ

التي سنختارها هي:  الكلمة  فإنَّ  كلمة واحدة،  األبناء يف  تربية  تلخيص مسؤوليَّة  أرَدنا  إذا 

ية وامُللتزمة  ث هنا عن املحبَّة العاطفيَّة فحسب، بل عن املحبَّة امُلَضحِّ »املحبَّة«. ونحن ال نتحدَّ

التي َتدفع األب أو األم إىل القول: »سأفعل ُكلَّ ما ميكنني ِفعله ألجلك وألجل مصلحتك«. 

عن  الخارج  الغضب  وهو  أال  األبناء  تربية  يف  رًا  ُمَدمِّ أمرًا  هناك  فإنَّ  آخر،  جانب  ِمن 

خطأً  أبناؤهام  يقرتف  عندما  األبوان  به  يْشُعر  مرشوًعا  غضًبا  هناك  أنَّ  َشكَّ  وال  يطرة.  السَّ

لهذا  َيْسَمحا  أالَّ  لألبَوْين  ينبغي  ولكن  واضًحا.  استياًء  َكْوِنِه  عن  َيعدو  ال  ولكنَّ هذا  ُمَعيًَّنا. 

دهام ُتجاه أبنائهام، أو بدفعهام إىل مهاجمة شخصيَّة أبنائهام،  الغضب بالتَّأثري سلًبا عىل تَعهُّ

ِمثل  عديدة  أشكال  يف  األبَوْين  لدى  ر  امُلَدمِّ الغضب  َيْظَهر  وقد  الِحكمة.  َمَحلِّ  بالُحلول  أو 

 . اخ الحادِّ ديدة، أو الرصُّ خرية الشَّ االزدراء باألبناء، أو َسْورات الغضب، أو النَّقد الجارح، أو السُّ

ويف ما ييل سبعة أسباب ُتَبنيِّ خطأ هذا النَّوع ِمن الغضب عند األبَوْين:

ر الثِّقة.1.  يطرة ُيَدمِّ الغضب الخارج عن السَّ

يطرة يقطع قنوات االتِّصال.2.  الغضب الخارج عن السَّ

ا من التوتُّر.3.  ر َصْفو العائلة ويخلق جوًّ يطرة ُيَعكِّ الغضب الخارج عن السَّ

م يف أفعاله.4.  يطرة مَينع املرء ِمن التحكُّ الغضب الخارج عن السَّ

ات عند األطفال,5.  ر احرتام الذَّ يطرة ُيَدمِّ الغضب الخارج عن السَّ

يطان مكاًنا )أفُسس 4: 26 و 27(. 6.  يطرة ُيعطي الشَّ الغضب الخارج عن السَّ

يطرة ُيْحزِن الرُّوح الُقُدس )أفُسس 4: 30 و 31(. 7.  الغضب الخارج عن السَّ

هات كثريات( َيجدون صعوبة بالغة يف َكْبح غضبهم.  والحقيقة هي أنَّ آباًء كثريين )وأمَّ

يفقدان  األبَوْين  َيجعل  بل  املوقف،  ضبط  يف  ُيساعد  ال  الغضب  هذا  إنَّ  القول  ويؤسفنا 

يطرة عليه. كذلك، فإنَّ الغضب ُيْظِهر ضعف األبَوْين وعجزهام أمام األبناء، وُيَقلِّل ِمن  السَّ

فاعليَّة أقوالهام، وُيضعف ُسلطتهام.

رة سبيلها إىل كلامت األبَوْين، ونظراتهام، وردود فعلهام،  وإذا َوَجَدْت أناط الغضب امُلَدمِّ

الخاطئة رضورة  ر ِمن هذه األناط  التحرُّ التخلُّص منها. ولكنَّ  عب عليهام  الصَّ سيكون ِمن 
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ة إن أراد األبوان أن يستعيدا ثقة أبنائهام واحرتامهم. ويف ما ييل مجموعة ِمن النِّقاط  ُمِلحَّ

رة: التي قد تساعد يف التغلُّب عىل أناط الغضب امُلَدمِّ

اعرتف باملشكلة تحديًدا أمام الله. وقد يكون ِمن األفضل أن تكتب املشكلة، وأن َتذُكر 1. 

طريقة تعبريك عن غضبك، وتأثري ذلك عىل العائلة. »َمْن َيْكُتُم َخَطاَياُه الَ َيْنَجُح، َوَمْن ُيِقرُّ 

ُكَها ُيرَْحُم« )أمثال 28: 13(.  ِبَها َوَيرْتُ

وح الُقُدس. »َوالَ 2.  اتيَّة التي ُتْحِزن الرُّ اعلم أنَّ هذا الغضب ُيَعبِّ عن حياة الجسد واإلرادة الذَّ

وَس الَِّذي ِبِه ُخِتْمُتْم لَِيْوِم الِفَداِء. لرُِيَْفْع ِمْن َبْيِنُكْم ُكلُّ َمرَارٍَة َوَسَخٍط  ُتْحزُِنوا ُروَح اللِه الُقدُّ

َوَغَضٍب َوِصَياٍح َوَتْجِديٍف َمَع ُكلِّ ُخْبٍث« )أفُسس 4: 30 و 31(. 

ابحث عن آيات ِكتابيَّة عن الغضب، وأِعد صياغتها لتتواءم مع حالتك. اكتب هذه اآليات، 3. 

واقرأها املَرَّة تلو املَرَّة، وضعها يف مكان بارز ليك تراها دامئًا. فكلمة الله تتلك القدرة عىل 

تطهري قلوبنا وتصحيح مفاهيمنا. »َناُموُس الرَّبِّ َكاِمٌل َيرُدُّ النَّْفَس. َشَهاَداُت الرَّبِّ َصاِدَقٌة 

ُ الَجاِهَل َحِكياًم« )املزمور 19: 7(.  ُتَصريِّ

ات. »َوَنْحُن َجِميًعا َناِظِريَن 4.  َصلِّ يوميًّا ليك تختب حياة يسوع بداًل ِمن العبوديَّة لحياة الذَّ

ورَِة َعْيِنَها، ِمْن َمْجٍد إىَِل َمْجٍد،  ُ إىَِل ِتْلَك الصُّ َمْجَد الرَّبِّ ِبَوْجٍه َمْكُشوٍف، َكاَم يف ِمرْآٍة، َنَتَغريَّ

َكاَم ِمَن الرَّبِّ الرُّوِح« )2كورنثوس 3: 18(. وأيًضا: »َمَع املَِسيِح ُصِلْبُت، َفأَْحَيا الَ أََنا، َبِل 

املَِسيُح َيْحَيا يِفَّ« )غالطيَّة 2: 20(. 

النُّرصة، 5.  لتحقيق  بها  تقوم  التي  الخطوات  ناقشوا  عائلتك.  أفراد  أمام  باملشكلة  اعرتف 

وَصلُّوا مًعا. اطلب منهم أن يؤازروك دامئًا ِمن خالل صلواتهم. إذا استمرَّت املشكلة، رَتِّبوا 

َوَصلُّوا  ِبالزَّالِت،  لَِبْعٍض  َبْعُضُكْم  »اْعرَتُِفوا  امُلساءلة.  لتعزيز روح  لقاءات عائليَّة منتظمة 

َبْعُضُكْم ألَْجِل َبْعٍض، ليَِكْ ُتْشَفْوا« )يعقوب 5: 16(. 

انظر نظرة عقالنيَّة إىل األشياء التي ُتثري غضبك، وابحث عن طرائق أخرى للتَّعامل معها 6. 

َتعاُماًل َبنَّاًء. إذا كان هناك شخص ُمَعنيَّ ُيثري غضبك، ميكنك أن تبدأ بالتَّفكري يف الجوانب 

الغرفة، أو يف أيِّ  البيت، أو يف  رها فيه. وإذا كانت الفوىض يف  ُتَقدِّ ا  ُرمبَّ التي  اإليجابيَّة 

ُرْكٍن آخر يف البيت ُتثري غضبك، ناقش مع أفراد العائلة ُسُبل تحسني الوضع. وإذا كان 

ر يف كيفيَّة قبوله أو التأقلم معه. ويف جميع  الوضع خارج سيطرتك وال ميكنك تغيريه، َفكِّ
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الحاالت واملواقف، ميكنك أن تسأل نفسك: »كيف كان يسوع ليترصَّف يف هذا املوقف؟« 

فقد قال يسوع: »...َتَعلَُّموا ِمنِّي، ألَنِّ َوِديٌع َوُمَتَواِضُع الَقْلِب، َفَتِجُدوا رَاَحًة لُِنُفوِسُكْم« 

)َمتَّى 11: 29(. 

ارفض البحث عن أعذار أو ُمَبِّرات لغضبك. »َكم َمرَّة َسِمعت أحدهم يقول: }لقد أثار 7. 

]ُفالٌن[ جنون{«؟34 فمع أنَّ الغضب قد يكون شعورًا غري إراِديٍّ يف َحدِّ ذاته، ولكنَّ ردود 

أفعالنا، وطريقة تعبرينا عن غضبنا، وسيطرتنا )أو عدم سيطرتنا( عىل مشاعرنا تعتمد عىل 

يطرة عىل الغضب عندما َيرِنُّ جرس الهاتف. فقد نهدأ كام لو  ر يف سهولة السَّ ِخياراتنا. َفكِّ

. ولِكنَّ العقل قادر، ويا لألسف، عىل اخرتاع ُعْذٍر لُكلِّ يشٍء إن  ُكنَّا قد قرأنا املزمور 32 للتَّوِّ

َسَمحنا له بذلك. لذلك، يجب علينا أن َنتَِّبع إرشاد الرَّسول بوُلس إذ قال: »...الَبُسوا الرَّبَّ 

َيُسوَع املَِسيَح، َوالَ َتْصَنُعوا َتْدِبريًا لِلَجَسِد...« )رومية 13: 14(. 

ُتْخِرج منه أيَّ غضٍب 8.  إذا كانت لديك مشكلة غضب ُمستعصية، افتح قلبك وحاول أن 

نوات املاضية. فالغضب- كام َذَكرنا َقبل قليل- ُيَعبِّ عن ُضعٍف فينا بسبب  ُمرتاكم ِمن السَّ

طبيعتنا القدمية الخاطئة. ولكن يف بعض األحيان، قد يكون القلب ممتلًئا امتعاًضا وَمرارًة 

النَّاس غضبهم بسبب إساءة  بسبب أحداٍث وقعت يف حياتنا يف املايض. وعندما َيكبت 

قلوبهم. وعندما  السلبيَّة يف  املشاعَر  بذلك  قون  ُيعمِّ قد  قاسية،  تجربة  أو  أو رفض،  ما، 

ج  تتأجَّ قد  الحارض،  يف  عويصة  مشكالت  أو  معهم،  التَّعامل  َيْصُعب  أشخاًصا  يواجهون 

ي مشكلة صغرية  مشاعر الغضب لديهم بسبب ِجراح املايض التي مل َتْنَدِمل. لذلك، قد تؤدِّ

قلبه  ُيواجه مكنونات  أن  املرء  ا. ويف حاالٍت كهذه، يجب عىل  قويَّة جدًّ ِفْعل  إىل ردود 

بصدق. فإن كان مستاًء ِمن والديه، أو ُمَعلِّميه، أو قادة كنيسته، أو جريانه بسبب إساءات 

حدثت يف املايض، يجب عليه أن يواجه هذا الغضب وأن َيفتح قلبه للتَّطهري الذي يقوم به 

َدمُّ يسوع املسيح. وقد تكون معالجة الغضب املرتاكم أمرًا صعًبا ألنَّنا َنبني عادًة جدراًنا 

ودوافعنا  أنفسنا  رؤية  ِمن  الجدران  هذه  تنعنا  وقد  امتعاضنا.  وراءها  ُتخفي  دفاعيًَّة 

بني ِمنَّا عىل مواجهة املشكلة بصدق.  بوضوح. لذلك، قد يساعدنا أحد األشخاص امُلَقرَّ

عاية النَّهاريَّة )الحضانات(؟ ماذا عن مراكز الرِّ

ن لديهنَّ أطفال يف ِسنِّ ما َقبل املدرسة.  هات العامالت ِممَّ يف أيَّامنا هذه، هناك الكثري ِمن األمَّ

ن لديهن أطفال يف ِسنِّ ما  هات يف الواليات املتَّحدة )ِممَّ فعىل سبيل املثال، فإنَّ ِنصف عدد األمَّ
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غار ُيغادرون بيوتهم  َقبل املدرسة( َيعملن خارج البيت. والنَّتيجة هي أنَّ هؤالء األطفال الصِّ

ا إىل مراكز الرِّعاية النَّهاريَّة أو الحضانات. ويحاول »خباء« كثريون إقناع  رة ِجدًّ يف أعامٍر ُمَبكِّ

ة لالهتامم بحاجات األطفال، وأنَّ األطفال يتَكيَّفون بسعة مع  األبَوْين بأنَّ هذه املراكز ُمَعدَّ

ات والبيئات الجديدة. ومع ذلك، فإنَّ املالحظات التَّالية َكفيلة بإقناع األبَوْين املؤِمَننْي  التغريُّ

بعكس ذلك:

هاتهم. وقد قال رئيس مرشوع 1.  مراكز العناية النَّهاريَّة ُتْضِعف ارتباط األطفال بآبائهم وأمَّ

الخبة  ِمن  سنة  ثالثني  بعد   ،(Harvard) هارفرد  جامعة  يف  املدرسة«  َقبل  ما  »سنوات 

الَبتَّة يف وضع طفله يف  ر  ُيَفكِّ النَّهاريَّة، إنَّه ال  ة مبراكز الرِّعاية  يف مجال األبحاث الخاصَّ

أيِّ برنامج بديل لرعاية األطفال. وقد أصاب يف تحذيره بأنَّ »مشاعر االرتباط والتعلُّق 

ل لدى األطفال َمرَّة واحدة فقط«.35  باآلخرين تتشكَّ

م رعايًة غري شخصيَّة. بعبارة أخرى، ال ميكن للحضانات أن 2.  مراكز الرِّعاية النَّهاريَّة ُتَقدِّ

ُتعامل أطفالنا يف هذه البيئة الجامعيَّة كام ُنعاملهم نحن يف بيوتنا. وقد رَصَفت إحدى 

النَّهاريَّة وتدوين املالحظات. وقد  الرِّعاية  اعات يف مراقبة مراكز  السَّ الكاتبات  مئات 

هؤالء  حياة  فإنَّ  األطفال،  معاملة  ُتيسء  ال  املراكز  هذه  أنَّ  ِمن  بالرَّغم  أنَّه  الَحَظْت 

أمثلة عديدة عىل ذلك. ولكنَّ  الكاتبة  مت  َقدَّ ُمخيف«. وقد  َحدٍّ  إىل  األطفال »فارغة 

ة يف تقريرها هي أنَّ هناك مشكلة جوهريَّة يف مراكز الرِّعاية النَّهاريَّة أال  النُّقطة املهمَّ

وهي أنَّ األمَّ قد ذهبت.36 

ُيطالب 3.  اللََّذْين  والتَّعليم  بية  الرتَّ األحيان-  أغلب  يف  ُتَوفِّر-  ال  النَّهاريَّة  الرِّعاية  مراكز 

راسات أنَّ األطفال الذين يذهبون يف سنوات  الله بهام األبَوْين املؤِمَننْي. وقد َبيَّنت الدِّ

طفولتهم الباكرة إىل مراكز الرِّعاية ُيْظِهرون يف سنواٍت الحقة سلوكيَّات عدائيَّة وضعًفا يف 

هاتهم.  راسة أكرث ِمن األطفال الذين َتَربُّوا يف َكَنف آبائهم وأمَّ الدِّ

م أفضل ما  وهذا ال يعني أنَّ جميع ُدور الرِّعاية ال تقوم بدورها. فهناك مراكز رعاية ُتَقدِّ

مه مراكز الرِّعاية النَّهاريَّة أو الحضانات ال ميكن أن ُيضاهي  لديها. ومع ذلك فإنَّ أفضل ما ُتَقدِّ

رعاية األبَوْين. 
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َبنِّي األبناء بالتَّ

عىل  عالوة  لوك،  السُّ هذا  ى  أدَّ وقد  اإلنجاب.  لون  يؤجِّ هذه  أيَّامنا  يف  كثريون  أزواج  هناك 

زاد  فقد  الُعْقم. وعليه،  زيادة حاالت  إىل  األخرى،  األسباب  ِمن  والعديد  املتزايدة  غوط  الضَّ

االهتامم ِبَتَبنِّي األطفال. ويف ذات الوقت، هناك عوامل اجتامعيَّة أخرى ساهمت يف تضاؤل 

أعداد األطفال امُلتاحني للتََّبنِّي. فعىل سبيل املثال، فإنَّ اإلجهاض َوْحَدُه ُيزِهق حياة ما يرتاوح 

ابق، فإنَّ هناك  بني مليون ومليون طفل سنويًّا. لذلك، مع أنَّ التََّبنِّي صار مرغوًبا أكرث ِمن السَّ

صعوبات َتكتنفه. ويف الواليات املتَّحدة، إذا رغب شخصان بَتَبنِّي طفل، ينبغي لهام االنتظار 

ة ترتاوح ِمن خمس سنوات إىل مثان سنوات.37 ويف بالد أخرى، قد يكون َتَبنِّي األطفال أكرث  ُمدَّ

صعوبة أو مستحياًل- وفًقا لقوانني التََّبنِّي. والتبنِّي يتطلَّب تعبئة ناذج وأوراق كثرية. وهو 

يًّا عادًة. ولكنَّ العديد ِمن األشخاص الرَّاغبني يف َتَبنِّي األطفال ُيظهرون استعداًدا  ُمْكِلٌف مادِّ

عوبات يف سبيل اختبار مشاعر الَفَرح النَّاشئة عن الحصول عىل طفل. كبريًا الحتامل هذه الصُّ

ِمن جوانب  عنه  وَيختلف  ِمن جوانب  األطفال  إنجاب  ُيشبه  التََّبنِّي  أنَّ  والحقيقة هي 

التََّبنِّي  ولكنَّ  وتنشئته.  فل  الطِّ تربية  عن  األبَوْين  مسؤوليَّة  حيث  ِمن  ُيشبهه  فهو  أخرى. 

أبَوْيه  خصني ليسا  الشَّ َيعلم أنَّ هذين  فل  الطِّ ة به. فحيث إنَّ  الخاصَّ له إيجابيَّاته وسلبيَّاته 

الحقيقيَّنْي، قد َيستخدم هذه املعرفة لإليقاع بني الزَّوجني أو للتَّحايل عليهام، أو ما شابه ذلك. 

والوجه اآلخر للحقيقة نفسها هو أنَّ التََّبنِّي خدمة يف َحدِّ ذاته. فهو ُيْظِهر َمَحبًَّة أكب ِمن نداء 

الواجب. وهي محبَّة ناشئة عن »عمل النِّعمة« ألنَّها شبيهة مبحبَّة الله. 

ومع أنَّ إجراءات التَّبنِّي قد َتختلف ِمن مكاٍن إىل آخر وِمن وكالة إىل أخرى،38 يجب عىل 

الذي سيتبنَّيانه، ومبا ميكنهام  فل  الطِّ ِمن  عانه  يتوقَّ مبا  َتختصُّ  أسئلة  ُيجيبا عن  أن  الزَّوَجنْي 

القيام به، ومبا ال ميكنهام القيام به. ولكنَّ األمر يختلف ِمن حالة إىل أخرى. فبعض الوكاالت 

تطلب ِمن الزَّوَجنْي الرَّاغَبنْي يف َتَبنِّي طفل أن يحرضا جلسات مشورة قبل التََّبنِّي وبعده. ولكنَّ 

املبادئ التَّايل ِذكرُها َتِصحُّ عىل أغلبيَّة املواقف والحاالت:

معاملته 1.  يجب  لذلك،  والتَّقويم.  والقبول  للمحبَّة  طبيعيَّة  حاجات  لديه  امُلَتَبنَّى  فل  الطِّ

كأيِّ طفٍل آخر. ويف الواليات املتَّحدة، هناك سؤال ُيطَرح عىل الزَّوَجنْي الرَّاغَبنْي يف تَبنِّي 

طفل، وهو: »هل ُتدركان أنَّه يف حال املوافقة عىل طلبكام، ستصريان طرًفا يف اتِّفاقيٍَّة مع 

فل- ِمن جميع الجوانب ودون استثناء-  دان مبوجبها مبعاملة هذا الطِّ هذه الوالية تتعهَّ
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فل امُلَتَبنَّى كام لو  كام لو ُكنتام قد أنجبتامه«؟39 وُكلَّام زاد استعداد األبَوْين ملعاملة الطِّ

فل باألمان يف البيت. وال َشكَّ أنَّ املحاباة بني األبناء  ، زاد شعور الطِّ كان ابنهام الحقيقيَّ

يًّا  وتفضيل الواحد عىل اآلخر ُيَعدُّ َخرًْقا لهذا املبدأ. ولكنَّ بعض األشخاص امليسورين مادِّ

فل امُلَتَبنَّى مزايا أكرث أو تسهيالت أكب.  يتطرَّفون يف الجهة املعاكسة إذ إنَّهم مَينحون الطِّ

نوات  فل امُلَتَبنَّى عن الرَّفض الذي اختبه يف السَّ وقد يقوم األبوان بهذا األمر لتعويض الطِّ

املاضية. ولكن إذا كان األمر ُمبالًَغا فيه، فإنَّ هذه امُلعاملة التَّفضيليَّة قد ُتعطي نتائج 

فل هي:  الطِّ َيفهمهام  التي قد  فالرِّسالة  بأنَّه مرفوض.  َيشعر  فل قد  الطِّ إنَّ  إذ  عكسيَّة 

فل بعدم األمان. »أنت ُمختلف«. وقد ُيْفيض ذلك- عىل املدى البعيد- إىل شعور الطِّ

ة بطفولته- حسب مستوى 2.  فل بصدٍق عن أسئلته امُلختصَّ يجب عىل األبَوْين أن ُيجيبا الطِّ

ة إىل الِحكمة ليك  فهمه. فاألطفال يتفاوتون يف فضولهم. لذلك، فإنَّ األبَوْين يف حاجة ماسَّ

أيًضا.  املناسب  التوقيت  وريَّة فقط، ويف  املعلومات الرضَّ فل عىل  الطِّ نا ِمن إطالع  يتمكَّ

بأس  الحاالت، ال  بالتََّبنِّي. ويف بعض  ِطْفٌل  أنَّه  َيعرف  أن  فل  للطِّ ينبغي  ة،  وبصورة عامَّ

بب يف أنَّه طفل بالتََّبنِّي )مثاًل يف حال وفاة والَِدْيه الحقيقيِّنْي(.  فل السَّ ِمن أن َيعرف الطِّ

فل  وهناك قوانني َتحمي خصوصيَّة األبَوْين الحقيقيَّنْي. ويف حاالت كثرية، ال َتعرف ُأمُّ الطِّ

ِبَتَبنِّي طفلها )والعكس صحيح أيًضا(.  اللََّذْين قاما  خَصنْي  الحقيقيَّة إالَّ االسم األوَّل للشَّ

لذلك، يف أغلبيَّة الحاالت، لن تكون هناك تفاصيل كثرية ميكن للزَّوَجنْي أن يشاركاها مع 

فل بأنَّه طفلهام  ابنهام بالتََّبنِّي عن والَدْيه الحقيقيَّنْي. ولكن ينبغي لهام أن ُيصارِحا الطِّ

خول يف تفاصيل كثرية. بالتََّبنِّي- دون الدُّ

َبنِّي أن َيتحايل عليكام لتحقيق مصالحه وأهدافه األنانيَّة. فاألطفال 3.  ال َتسمحا لطفلكام بالتَّ

فل الذي َيشُعر باالستياء قد َيفعل أيَّ يشٍء َيقدر عليه-  ُهم أطفال يف نهاية املطاف. والطِّ

الحقيقيَّة«.  ي  أُمِّ لسِت  »أنِت  أو  ُتِحبَّان«  ال  »أنتام  أبَوْيه:  التَّالُعب مبشاعر  ذلك  مبا يف 

فل سوى الترصُّف بهدوء وحزم، وتقويم َتَرُّده.  وليست هناك طريقة أفضل لطأمنة الطِّ

أوقات  ستأيت  أنَّه  َشكَّ  وال  يطرة.  السَّ لفرض  محاولة  ألنَّه  َتَرُّد  األمر-  حقيقة  يف  فهذا- 

ابقة- ال ِسيَّام إذا َتمَّ َتَبنِّيه بعد مرحلة  فل امُلَتَبنَّى بالحزن عىل ذكرياته السَّ َيشعر فيها الطِّ

رة. وال بأس يف التَّساُهل والتَّعاُطف مع هذه املشاعر كام قد َنفعل مع أيِّ  فولة املبكِّ الطُّ

عور بأن يكون سبًبا  امح لهذا الشُّ ة هنا هي أنَّه ال ينبغي السَّ شخٍص آخر. والنُّقطة املهمَّ

فل عىل ما يريده.  فل عىل األبَوْين وحصول الطِّ يف َتَرُّد الطِّ
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َبنِّي بعقليَّة »امُلْنِقذ«. فهذا الترصُّف ال 4.  ال ينبغي لألبَوْين الَبديَلْي أن َيتعامال مع ابنهام بالتَّ

فل امُلَتَبنَّى للتَّحاُيل عىل أبَوْيه البديَلنْي. ومع أنَّنا َذَكرنا  َيختلف يف يشء عن محاولة الطِّ

أنَّ التََّبنِّي ينبغي أن يكون نابًعا ِمن املحبَّة والنِّعمة، ال َيفوُتنا أن َنْذكر أيًضا أنَّه ال يجوز 

للتَّحاُيل عليه. فِمثل  ُكلَّه ألجلك« يف محاولة  َفَعلنا هذا  لهام أن َيستخدما عبارة »لقد 

عور  ْكر واالمتنان، بل َيدفعه إىل الشُّ عور بالشُّ فل عىل الشُّ التَّرَصُّف لن ُيساعد الطِّ هذا 

ُمْنِقَذْين.  ال  أَبَوْين-  إىل  حاجة  يف  امُلَتَبنَّى  فل  الطِّ فإنَّ  وباختصار،  واالستياء.  باالمتعاض 

اآلباء  به  يقوم  الذي  بيعيِّ  الطَّ ور  بالدَّ البديالن  األبوان  يقوم  إالَّ حني  ق  يتحقَّ لن  وهذا 

عا ِمن طفلهام بالتََّبنِّي أن يترصَّف كام يترصَّف  هات. وحينئٍذ فقط، ميكنهام أن يتوقَّ واألمَّ

األبناء الحقيقيُّون. 

فل، َقلَّت حاجته إىل التأقلم والتكيُّف يف بيته الجديد. ومع 5.  ر الزَّوجان يف َتَبنِّي الطِّ ُكلَّام َبكَّ

أنَّه يبقى بإمكانهام َتَبنِّي طفل أكب قلياًل، فإنَّ األمر يتطلَّب منهام أن َيقباله كام هو َقبل 

مساعدته تدريجيًّا عىل االندماج يف العائلة إىل أن َيْشُعر بأنَّه فرد منها، وينبغي أن َيعلم 

ع منه يف البيت الجديد. ولكنَّه يحتاج، يف الوقت نفسه، إىل مقداٍر  فل ما هو ُمتوقَّ هذا الطِّ

يَّة للتَّعبري عن آرائه- مبا يف ذلك عدم إعجابه ببيئته الجديدة. والحقيقة هي أنَّ  ِمن الُحرِّ

فل وأفراد عائلته الُجُدد. التكيُّف مُبجمله يتوقَّف عىل جودة التَّواُصل بني الطِّ

املنزل، 6.  داخل  ِمن  أكرث  املنزل  خارج  َتظهر  امُلَتَبنَّى  فل  والطِّ األبَوْين  بي  الِعرِْقيَّة  الفروق 

ن  يتمكَّ البيت،  ففي  فولة.  الطُّ ِسنِّ  ِمن  أكرث  الرُّْشد  ِسنِّ  يف  صعوبات  ُتَسبِّب  أن  وميكن 

ُمفعاًم  الجوُّ  ِسيَّام عندما يكون هذا  فل- وال  للطِّ ُمناسٍب  َجوٍّ  ِمن توفري  األبوان، عادًة، 

اآلخرين  وآراء  الخارجيَّة  البيئة  ام يف  َيَتَحكَّ أن  لألبَوْين  مُيكن  ال  ولكن  والقبول.  باملحبَّة 

ل مشكالت  خارج املنزل )حول الفروق الِعرقيَّة(. ومع ذلك، فإنَّ الفروق الِعرْقيَّة ال ُتَشكِّ

فولة، إالَّ مشكلة االهتامم الزَّائد عىل األرجح. ولكنَّ هذه املعاملة التَّفضيليَّة  يف ِسنِّ الطُّ

برغبات  الرُّْشد، وَيشعر  فل ِمن مرحلة  الطِّ «. وعندما يقرتب  فل »الخاصَّ الطِّ ُتْفِسد  قد 

اجتامعيَّة طبيعيَّة )يف التعارف(، قد تأخذ االختالفات الِعرْقيَّة ُبعًدا جديًدا. فعىل سبيل 

د الفتيات يف التعرُّف إليه بشكٍل ُمقرَّب وُمصادقته بأنَّه رفض،  ابُّ َترَدُّ املثال، قد ُيَفسِّ الشَّ

ا أو ُمخطًئا يف تفكريه(. ابُّ ذلك بأنَّه تييز ُعنرصيٌّ )وقد يكون الشابُّ ُمِحقًّ وقد ُيفسِّ الشَّ

إنَّ ُكلَّ عمليَّة َتَبنِّي لها خصوصيَّتها. كذلك، فإنَّ لُكلِّ طفل ُمَتَبنَّى شخصيَّته املتميِّزة. لذلك، 7. 

GPFTF interior.indd   202 6/20/2016   5:04:56 PM



203

ة واألمومة اأُلبوَّ

فل يف َحدِّ ذاته يوافق  يجب عىل األبَوْين أن يتجنَّبا محاولة َجْعل عمليَّة التبنِّي أو الطِّ

عاتهام امُلَسبَّقة. فسوف تكون هناك مفاجآت وأخطاء. لذلك، يجب عىل األبَوْين أن  توقُّ

عيد الشخيصِّ أثناء مرحلة استقبال األطفال  ُيْظِهرا استعدادهام للتعلُّم والتكيُّف عىل الصَّ

هات  وتربيتهم )سواء كانوا أطفالهم الحقيقيِّني أو بالتبنِّي(. والحقيقة هي أنَّ اآلباء واألمَّ

ميكنهم  متينة  قاعدة  ميلكون  الحكمة  عىل  للحصول  وكلمته  الربِّ  عىل  يتَّكلون  الذين 

يات التي ستواجههم.  عوبات والتحدِّ االنطالق منها للتغلُّب عىل الصُّ

الُخالصة

هات( َيضطلعون مبسؤوليَّة إعداد أبنائهم لعبادة الله وخدمته.  إنَّ املؤمنني )آباء كانوا أو أمَّ

لهم  ُيَبيِّنوا  وأن  ُيقوِّموهم،  وأن  لهم،  قدوة  يكونوا  وأن  ُيَعلِّموهم،  أن  عليهم  يجب  لذلك، 

الَعصا،  الخاطئة. وعندما يستخدمون  رق  الطُّ حيحة للعيش، وأن َيحموهم ِمن  الصَّ ريقة  الطَّ

يجب عليهم أن َيفعلوا ذلك مبحبَّة إىل أن يتعلَّم األبناء أن ُيطيعوا تعليامتهم وتوجيهاتهم 

فل ُتَهيِّئه للمراحل املختلفة  حااًل وعن طيب خاطر. وال َشكَّ أنَّ املراحل املختلفة يف ُنُوِّ الطِّ

رة وتستمرُّ حتَّى نهاية فرتة املراهقة. ولكنَّ الَعصا  بية تبدأ يف ِسنٍّ ُمَبكِّ بية. والرتَّ يف عمليَّة الرتَّ

ولَجعله  التمرُّد،  ِمن  فل  الطِّ لتخليص  الباكرة  فولة  الطُّ سنوات  يف  إالَّ  ُتستخَدم  أن  ينبغي  ال 

هات أن يتواصلوا مع أبنائهم بفاعليَّة،  ا لقبول التَّعليم واإلرشاد. ويجب عىل اآلباء واألمَّ مستعدًّ

وأن ُيظهروا احرتامهم لهم، وأن يسريوا عىل النَّهج نفسه َطوال حياة أبنائهم- وال ِسيَّام عندما 

فل امُلَتَبنَّى كبقيَّة األبناء ألنَّ جميع األطفال يف  يبلغ األطفال ِسنَّ امُلراهقة. وينبغي معاملة الطِّ

بية عىل يد أبَوْين فيهام  عور باألمان النابع من شعورهم باملحبَّة، والقبول، والرتَّ حاجة إىل الشُّ

 . مخافة الربِّ

ر مًعا ِلُنَفكِّ

رائق العمليَّة لجعل وقت العبادة العائليَّة مفيًدا؟ ما الذي ميكن أن ُيعيق 1.  ما بعض الطَّ

ِمن  األطفال  انتقال  مع  العبادة  مامرسات  تغيري  ميكن  كيف  فائدتها؟  ل  وُيَعطِّ العبادة 

مرحلة ُعمريَّة إىل التي تليها؟ 

راسة املنزليَّة )تعليم األبناء يف املنزل بداًل ِمن التحاقهم باملدرسة(؟ 2.  ما مزايا ومساوئ الدِّ

كيف ميكن للعائلة أن تتعاون مًعا يف مشاريع الخدمة؟3. 
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هل توجد أمور عمليَّة ميكن للمؤمن القيام بها ملعارضة اإلجهاض دون تجاُهل مبادئ 4. 

س؟ الكتاب املقدَّ

؟ وما 5.  الربِّ ُطُرق  أبنائهام  تعليم  لألبَوْين فرصة  ُتتيح  التي  االعتياديَّة  املواقف  ما بعض 

قات املألوفة ملِثل هذا التَّعليم؟ املعوِّ

ائعة 6.  ائعة النَّاشئة من عدم استعامل َعصا التَّأديب؟ وما املشكالت الشَّ ما املشكالت الشَّ

النَّاشئة من اإلفراط يف استخدام َعصا التَّأديب؟ وما الفرق بني التَّحذير والتَّهديد؟

كيف ميكن لألبَوْين مساعدة ابنهام )عىل نحٍو سليم( يف الجوانب التَّالية؟7. 

يف َتَعلُّم عادات النَّظافة.• 

يف التغلُّب عىل عادات األكل الخاطئة.• 

يف َتَجنُّب عدم القيام باملسؤوليَّات.• 

التَّالية: 8.  الُعمريَّة  املراحل  ُكلٍّ ِمن  باألنشطة املالمئة وغري املالمئة لألبناء يف  اكتب الئحة 

العمر بني 7-3، 12-8، 15-13، 19-16. 

التي 9.  اإلجراءات  ما  أطفال(،  )جليسة  ُمَربِّية  مع  أبنائهام  ترك  إىل  واألم  األب  اضُطرَّ  إذا 

ينبغي لهام القيام بها؟ )ِمثل عدد َمرَّات القيام بذلك، أو فرتة الغياب عن األبناء، أرقام 

الهاتف، شخصيَّة جليسة األطفال، وغري ذلك(؟

ة بزواج شخصني ِمن خلفيَّتني ثقافيَّتني مختلفتني أو ِمن ِعرَْقنْي  ما الوصايا الكتابيَّة املختصَّ  .10

ُمختِلَفنْي؟

ِلَنعمل مًعا

بجوانب 1.  الئحة  اكتبا  لهم.  وتعليمكام  ألبنائكام  تربيتكام  جودة  وأّم،  كأب  مًعا،  ناقشا 

مكام دوريًّا. ة لتقييم تقدُّ عف، وناقشا ُسُبل التغلُّب عليها. َضَعا ُخطَّ الضَّ

إىل 2.  بحاجة  أمور  هناك  هل  والعقاب.  واملكافآت،  التَّأديب،  لَعصا  استخدامكام  َقيِّام 

تحسني؟ هل هناك حاجة إىل توضيح نظام الثَّواب والعقاب؟ ناقشا مًعا أيًضا ُسُبل إدخال 

زمة للقيام بهذه التَّحسينات.  زمة، واتَّخذا الخطوات الالَّ التَّحسينات الالَّ
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هل هناك أنشطة غري نافعة وبنَّاءة ُتارَس يف بيتكام؟ ناقشا األمر كزوجني، ُثمَّ كعائلة، ِمن 3. 

زمة عىل هذه األنشطة. ُخذا اهتاممات األبناء ومهاراتهم بعني  أجل إدخال التَّعديالت الالَّ

االعتبار، وناقشوا مًعا بعض الهوايات اإلبداعيَّة التي ميكن لألبناء ُمامرستها بتشجيٍع منكام.
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ابع الفصل السَّ

البيت والكنيسة

مة المقدِّ

إنَّ البيت والكنيسة ُهام وحدتان اجتامعيَّتان أقامهام الله ملجده ولخري اإلنسان يف آٍن واحد. 

ة الله، فإنَّهام يعمالن بانسجاٍم تامٍّ دون أيِّ تضارُب.  وعندما يسري البيت والكنيسة حسب ُخطَّ

يع، فإنَّنا نجد بينهام ُمشاحنة أحياًنا كام لو  وملَّا كان ُكلٌّ ِمنهام قد انجرف مع تيَّار العامل السَّ

كان ُكلٌّ منهام غريًبا عن اآلخر، أو كام لو كانا َخْصَمنْي وليسا رشيَكنْي.

ة الله. وهذا االبتعاد •  ولكنwة. فالبيت املعارص والكنيسة املعارصة قد ابتعدا عن ُخطَّ

َيقود دامئًا إىل املتاعب. ويف هذا الفصل، سرنى كيف أنَّه عندما َيعمل البيت والكنيسة 

بحسب وصايا الله، فإنَّ ُكالًّ منهام يسند اآلخر. 

ما الكنيسة؟

ليَِكْ  اْقِتَناٍء،  َشْعُب  َسٌة،  ُمَقدَّ ٌة  أُمَّ  ، ُمُلويِكٌّ وََكَهُنوٌت  ُمْخَتاٌر،  َفِجْنٌس  أَْنُتْم  ا  »َوأَمَّ

لَْم  َقْباًل  الَِّذيَن  الَعِجيِب.  ُنورِِه  إىَِل  ْلَمِة  الظُّ ِمَن  َدَعاُكْم  الَِّذي  ِبَفَضاِئِل  ُتْخِبُوا 

ا اآلَن َفأَْنُتْم َشْعُب اللِه« )1بطرس 2: 9 و 10(.  َتُكوُنوا َشْعًبا، َوأَمَّ

ون«. وهي ُتشري يف العهد الجديد  إنَّ الكلمة اليونانيَّة امُلرَتجمة »كنيسة« تعني حرفيًّا: »املَدعوُّ

إىل جامعة املؤمنني الذين تجاوبوا مع دعوة الله. لذلك فإنَّ الكنيسة هي ليست بناًء مؤلًَّفا ِمن 

حجارة ومواد ِبناء، بل هي جامعة املؤمنني. لذلك، فإنَّ املؤمنني ال يذهبون إىل الكنيسة، بل ُهم 

حيح- تجتمع يف املكان الذي يلتقي فيه املؤمنون مًعا.  الكنيسة. فالكنيسة- مبفهومها الصَّ

GPFTF interior.indd   207 6/20/2016   5:04:57 PM



208

ة اهلل للَعاِئَلة  ُخطَّ

وهناك تشبيهات واستعارات عديدة ُتستخدم يف العهد الجديد لوصف الكنيسة:

الكنيسة هي جسد املسيح؛ واملسيح هو رأسها )أفُسس 1: 22 و 23(. • 

الكنيسة هي عروس املسيح؛ واملسيح هو العريس )أفُسس 5: 27-23(.• 

الكنيسة هي بناء الله، وهيكل الله، ومسكن الله. واملسيح هو حجر الزَّاوية واألساس • 

)أفُسس 2: 19-22؛ 1كورنثوس 3: 11(. 

الكنيسة هي ملكوت املسيح )كولويس 1: 13(. • 

وُمْشِبع  )الرَّئيس(،  الرأس  فهو  ليعة.  الطَّ يف  املسيح  أنَّ  َنرى  للكنيسة،  صورة  ُكلِّ  ويف 

االحتياجات، وَعَصب حياة جامعة املؤمنني هذه. فكلُّ عضٍو َيحصل عىل الُغفران ِمن خالل 

املِْسَحة  َيحصل عىل  املسيح. وهو  كلمة  ِمن خالل  اإلرشاد  َيحصل عىل  املسيح. وهو  عمل 

ة ِمن خالل روح املسيح. وهو َينمو ِمن خالل تفاعله وخدمته يف جسد املسيح.  والقوَّ

والحقيقة هي أنَّ عمل يسوع يف الكنيسة سيستمرُّ إىل أن يأيت »ِمْلء األزمنة«- أْي إىل أن 

اَمَواِت َوَما َعىَل األَرِْض« )أفُسس 1: 10(.  ٍء يِف املَِسيِح، َما يِف السَّ »َيْجَمَع ]اللُه اآلُب[ ُكلَّ يَشْ

، فإنَّ عمل الفداء  ومع أنَّ ُكلَّ عضٍو يف جامعة املؤمنني َيْدُخل مبقتىض اعرتافه وإميانه الفرديِّ

َيشمل جامعة املؤمنني بيسوع املسيح َكُكلٍّ وكوحدة واحدة كاملة. فِمن خالل يسوع، َيدعو 

الله جامعة املؤمنني. لذا فإنَّنا َنقرأ يف ِسْفر الرُّؤيا 7: 9 عن »َجْمٍع َكِثري لَْم َيْسَتِطْع أََحٌد أَْن 

ُعوِب َواألَلِسَنِة«. وكام َنرى، فإنَّ عمليَّة الَجمع هذه تجري  ُه، ِمْن ُكلِّ األَُمِم َوالَقَباِئِل َوالشُّ َيُعدَّ

اآلن وستستمرُّ يف الحدوث »إىل أَْن َيِتمَّ ِفَداُء َما َقِد اْقُتِنَي« )أفُسس 1: 14(.

يسون- عىل َمرِّ العصور- يتطلَّعون بشوٍق إىل اكتامل عمل الله العظيم هذا.  وقد كان الِقدِّ

وقد َوَصف الرَّسول بولس ذلك بعبارات تفيض بالحياة فقال: »ألَنَّ الرَّبَّ َنْفَسُه ِبُهَتاٍف، ِبَصْوِت 

ُثمَّ  أَوَّالً.  َسَيُقوُموَن  املَِسيِح  يِف  َواألَْمَواُت  اَمِء  السَّ ِمَن  َيْنزُِل  َسْوَف  اللِه،  َوُبوِق  َمالَِئَكٍة  رَِئيِس 

ُحِب لُِمالََقاِة الرَّبِّ يِف الَهَواِء، َوهَكَذا َنُكوُن  َنْحُن األَْحَياَء الَباِقنَي َسُنْخَطُف َجِميًعا َمَعُهْم يِف السُّ

« )1تسالونييك 4: 16 و 17(. وسوف يكون هذا هو النِّداء األخري، واللِّقاء  ُكلَّ ِحنٍي َمَع الرَّبِّ

، والعودة املجيدة لجميع املؤمنني- عىل اختالف العصور التي عاشوا فيها- إىل بيتهم  االنتصاريُّ

امويِّ ليكونوا مع ملك امللوك ورَبِّ األرباب.  السَّ
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يف ضوء ذلك، فإنَّ الكنيسة ليست بناًء حجريًّا، بل هي جامعة املؤمنني الذين َيْسُكن فيهم 

يسوع املسيح، والذين سيأيت ألجلهم ثانيًة. 

الُعضويَّة في الكنيسة

كانت  فإذا  الكنيسة.  لعضويَّة  ليم  السَّ الفهم  أجل  ِمن  رضوريٌّ  للكنيسة  ليم  السَّ الفهم  إنَّ 

»الكنيسة« هي ُمَجرَّد بناٍء حجريٍّ َينتصب يف هذا املكان أو ذاك، فِمن َحقِّ املسؤولني عن هذا 

خول. وال َشكَّ أنَّ الُعضويَّة تنطوي عىل  وط التي يرونها مالمئة للدُّ البناء الحجريِّ أن يضعوا الرشُّ

، وحضور ُكلِّ عضٍو األنشطة التي  ما هو أكرث ِمن ُمَجرَّد تدوين أسامء األعضاء يف ِسِجلٍّ خاصٍّ

ُتالمئه. ولكن إذا َفِهمنا معنى الكنيسة باملفهوم الكتايبِّ للكلمة )عىل أنَّها جامعة املَفِديِّني بدم 

حيح للُعضويَّة.  س عن املعنى الصَّ يسوع املسيح(، ينبغي لنا أيًضا أن نبحث يف الكتاب املقدَّ

وكام سنالحظ بعد قليل، فإنَّ العهد الجديد ال َيفصل بني مفهوَمْي »الكنيسة« و »الُعضويَّة«.

مفاهيم الُعضويَّةمفاهيم الكنيسة

الكنيسة اشرُتَِيت ِمن ِقَبل املسيح. لذلك 1.

فهي له. 

“أَْم لَْسُتْم َتْعَلُموَن...أَنَُّكْم لَْسُتْم 1.

ألَْنُفِسُكْم؟” )1كورنثوس 6: 19(. 
الكنيسة تتألَّف ِمن جميع َمن قبلوا 2.

عمل املسيح الفدايّئ.

بوصفي عضًوا يف جسد املسيح، فإنَّ 2.

كلمة الله توصيني بالحفاظ عىل الوحدة 

مع املؤمنني اآلخرين الذين ُهم، 

مبجملهم، الجسد الذي افتداه املسيح 

بدمه )أفُسس 1: 14-10(. 
حالتي الروحيَّة ليست شأًنا ِمن شؤون 3.الكنيسة َكُكلٍّ هي هيكل مجد الله.3.

الشخصيَّة )1كورنثوس 3: 16 و 17(. 
الكنيسة هي الوكيل األريضُّ لتنفيذ 4.

مقاصد يسوع. 

ال ميكنني أن ُأَتِّم مشيئة املسيح مبفردي، 4.

بل أنا يف حاجة إىل مساعدة األعضاء 

اآلخرين يف جسد املسيح )1كورنثوس 

 .)27-14 :12
ة، 5. الكنيسة- كجامعة- تختب القوَّ

والحكمة والنمّو.

مود مبفردي، وال ميكنني 5. ال ميكنني الصُّ

أن أرى األمور عىل حقيقتها مبفردي، وال 

ميكنني أن أنو مبفردي )أفُسس 4: 

.)16-11
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وِمن دواعي األسف أنَّ أغلبيَّة »الكنائس« اليوم ال َتعرف سوى القليل عن الكنيسة مبعناها 

 . ة املسيحيَّة مبعناها الحقيقيِّ ، وعن األُخوَّ ، وعن ُعضويَّة الكنيسة مبعناها الحقيقيِّ الحقيقيِّ

فالكنيسة صارت أشبه ما يكون بناٍد يفتح يوم األحد، ويرأسه رئيس ُيلقي محارضات أسبوعيَّة 

رون  ا بقيَّة األسبوع، فإنَّ »األعضاء« يعيشون حياتهم كام َيحلو لهم، وُيَفكِّ وخطب حامسيَّة. أمَّ

قلياًل يف ما حدث يف »نادي يوم األحد« دون أيِّ ُمساءلٍة ِمن أيِّ نوع. 

س إىل الكنيسة وُعضويَّة الكنيسة َتعني  النَّقيض ِمن ذلك، فإنَّ نظرة الكتاب املقدَّ عىل 

امل والكامل. فُكلُّ ما َيقوم به األعضاء ِمن عمل، أو لعب، أو تعليم، أو أنشطة،  االنخراط الشَّ

ا يقومون به كمواطنني سامويِّني. وليس هذا فحسب، بل إنَّهم يتوقون- خالل األسبوع- إىل  إنَّ

عوا بعضهم بعًضا، وليك يتعلَّموا بعضهم ِمن بعض،  التَّفاعل مع األعضاء اآلخرين ليك يشجِّ

وليك ُيَصلُّوا بعضهم مع بعض، وليك تكون بينهم رشكة. وبامُلجمل، فإنَّ ُكلَّ عضٍو ُيدرك أنَّ له 

َدْورًا يف بناء ملكوت الله، وأنَّه ليس ُمضطرًّا لفعل أيِّ يشٍء ُيناقض شخصيَّته ِمن خالل عضويَّته 

يف جامعة املَفديِّني، بل بالَحِريِّ سيحاول أن َيستخِدم شخصيَّته ومواهبه لبكة الجميع. 

االتِّكال  ِمن  إطاٍر  يف  أنفسهم  إىل  ينظرون  األعضاء  َتجعل  للكنيسة  الكتابيَّة  النَّظرة  إنَّ 

ة الرُّوحيَّة لُكلِّ  حَّ الروحيِّ امُلتبادل. َفُهم َيَرون أنفسهم أعضاء يف وحدة عاملة. لذلك فإنَّ الصِّ

وُيَصلُّون  بعًضا،  بعضهم  ون  َيُحضُّ فإنَّهم  ذلك  ضوء  يف  مُبجمله.  الجسد  ة  لصحَّ ة  مهمَّ عضو 

تدعو  عندما  بعًضا  بعضهم  ُيَوبِّخون  وُهم  بعًضا.  بعضهم  عون  وُيَشجِّ بعض،  ألجل  بعضهم 

رون قيمة اتِّكالهم  الحاجة إىل ذلك. وألنَّهم »أَْعَضاٌء َبْعًضا لَِبْعٍض« )رومية 12: 5(، فإنَّهم ُيَقدِّ

ة الروحيَّة بعضهم لبعض بروح املحبَّة. »ُاْنُظُروا  حَّ ون بالصِّ امُلتبادل بعضهم عىل بعض، ويهتمُّ

َبْل   . الَحيِّ اللِه  َعِن  االرِْتَداِد  يِف  إِميَاٍن  ِبَعَدِم  يٌر  رِشِّ َقْلٌب  أََحِدُكْم  يِف  َيُكوَن  الَ  أَْن  اإلِْخَوُة  َها  أَيُّ

ِعُظوا أَْنُفَسُكْم ُكلَّ َيْوٍم، َما َداَم الَوْقُت ُيْدَعى الَيْوَم، ليَِكْ الَ ُيَقىسَّ أََحٌد ِمْنُكْم ِبُغُروِر الَخِطيَِّة« 

)عبانيِّني 3: 12 و 13(. 

سامويَّة.  فهي  أعضائها  )هويَّة(«  »جنسيَّة  ا  وأمَّ ين.  املَْدُعوِّ جامعة  هي  الكنيسة  إنَّ 

ة  والحقيقة هي أنَّ أتباع يسوع لديهم والءات ومقاصد سامويَّة َتنعهم ِمن استخدام القوَّ

 :18 يوحنَّا  )إنجيل  أرضيَّة  حرٍب  أيِّ  يف  اشرتاكهم  دون  وَتُحْول   ،)44-39  :5 َمتَّى  )إنجيل 

36؛ 2كورنثوس 10: 4(، وتجعلهم يرفضون اللُّجوء إىل املحاكم لحامية مصالحهم الشخصيَّة 

)1كورنثوس 6: 1-7؛ عبانيِّني 10: 34(. 
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ة ِمن واقع الحياة. قصَّ

نشأ »برايان« يف عائلة غري مؤمنة. وقد َتَعرَّف إىل فتاة مؤمنة اسمها »جايك«. ُثمَّ 

َتَعرَّف ِمن خالل »جايك« إىل مجموعة ِمن املؤمنني وَقِبَل الرَّبَّ يسوع ُمَخلًِّصا 

لحياته. وقد َتَطوَّرت عالقة »برايان« بـ »جايك« إىل عالقة ُحبٍّ َتَكلََّلْت بالزَّواج.

وبسبب ظروف العمل، اضُطرَّ »برايان« و »جايك« إىل تغيري مكان سكنهام. 

أوجه  ِمن  »عاديَّة«  املجموعة  كانت  جديدة.  كنيسة  إىل  هناك  انضامَّ  وقد 

قت عالقة الزَّوجني  عديدة، وكانت الِعظات ِكتابيَّة وجيِّدة. ولِكْن عندما َتَعمَّ

بأعضاء الكنيسة، َتَبنيَّ لهام وجود أمور غري صحيحة تجري يف الكنيسة. فقد 

كان هناك حقد ونيمة. وكانت هناك منافسات وخصومات ومناورات شبيهة 

أهل  ُمامرَسات  يف  ُمنغمسون  أعضاء  هناك  وكان  ياسة.  السِّ رجال  مبناورات 

الق والزَّواج ثانيًة. ويبدو أنَّ األغلبيَّة كانوا  العامل. وكان بعٌض منهم ُيَبِّر الطَّ

ل« يف شؤون اآلخرين.  يشعرون بأنَّه ال يجوز ألحٍد أن »يتدخَّ

وذات يوم، َسِمع »برايان« و »جايك« بوجود مجموعة أخرى يف املنطقة تؤمن 

األعضاء  أحد  كان  إذا  بأنَّه  يؤمنون  وكان هؤالء  املسيح.  املؤمنني يف  بأخويَّة 

يعيش حياًة ال ُتوافق كلمة الله، فإنَّ األعضاء اآلخرين مسؤولون عن مواجهته 

َدْين يف  ومساعدته عىل إطاعة الله. يف بادئ األمر، كان »برايان« و »جايك« ُمرتدِّ

االنضامم إىل املجموعة الجديدة- خوًفا ِمن أن تكون هذه املجموعة ُمفرِطة 

را االنضامم  ت والناموسيَّة. ومع ذلك فقد َقرَّ يف رصامتها وتدقيقها إىل حدِّ التَّزمُّ

إىل تلك املجموعة. وقد تفاجأ ُكلٌّ منهام بأنَّ الرُّوح العامل يف هذه املجموعة 

هو روح قداسة ومحبَّة، وليس روح انتقاٍد وبحٍث عن عيوب اآلخرين. وقد 

يجعل  الذي  األمر  الحقيقيَّة-  ة  األُخوَّ بروح  َتعمل  املجموعة  هذه  أنَّ  أدركا 

ُكلَّ عضٍو منهم َيعمل ملصلحة اآلخرين. ومل يكن هؤالء األشخاص َيجتمعون 

كانوا  بل  طحيَّة،  السَّ العالقات  ِمن  َجوٍّ  يف  فحسب  األسبوع  يف  واحدًة  َمرًَّة 

يارات، وُيَصلُّون  يستمتعون برؤية بعضهم بعًضا أثناء األسبوع، ويتبادلون الزِّ

عون  وُيَشجِّ واملشورة،  النَّصائح  ويتبادلون  مًعا،  الربِّ  كلمة  ويدرسون  مًعا، 

بعضهم بعًضا يف حياتهم اليوميَّة. 
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وبعد أن أدرك »برايان« و »جايك« حقيقة هذه املجموعة قاال: »هذه هي 

ة املسيحيَّة الِكتابيَّة«. األُخوَّ

عاون بين البيت والكنيسة التَّ

إنَّ هذه النَّظرة إىل الكنيسة وعضويَّة الكنيسة لها تأثري مبارش عىل البيت. فالكنيسة هي جامعة 

املَْفِديِّني، ولكنَّ البيت هو املكان الذي يقيض فيه النَّاس وقًتا طوياًل. لذلك فإنَّ جودة الحياة البيتيَّة 

أساسيَّة وجوهريَّة ألنَّها تؤثِّر يف جودة الحياة الكنسيَّة. فحيث توجد بيوت َتِقيَّة، توجد رَِعيَّة َتِقيَّة. 

وحني تتفاقم املشكالت يف البيوت، فإنَّها تتفاقم يف الكنيسة أيًضا. وحني َيستسلم املؤمنون لالنهيار 

العائيلِّ يف البيئات التي يعيشون فيها، فإنَّ هذا ُكلَّه ينعكس عىل الكنيسة سلًبا يف شكل متاعب 

ة الكنيسة.  ة البيت وِصحَّ ا بني ِصحَّ . لذلك، هناك عالقة وثيقة ِجدًّ وابتعاد عن الَحقِّ

ومع أنَّه ينبغي للبيت والكنيسة أن يتعاونا مًعا، فإنَّ هذا ال َيْحُدث دامئًا. فهناك أوقات 

ا حتَّى إنَّه مُيَزِّق َوحدة الكنيسة. ِمن جهة أخرى فإنَّ  يصري فيها والء املؤمنني لعائالتهم قويًّا ِجدًّ

بعض الكنائس ُتبالغ يف تنظيمها ونشاطاتها حتَّى إنَّها ُتَزِّق وحدة العائالت أشالًء. ويف ما ييل 

ليم بني البيت والكنيسة: بعض اإلرشادات التي تساعد يف الحفاظ عىل التَّعاون السَّ

ينبغي أن ُيسهم االنخراط يف الكنيسة يف تقوية الَوحدة العائليَّة. فيجب عىل الكنيسة أن 1. 

س. ويجب  ُتَعلِّم الرِّجال أن يكونوا أزواًجا وآباًء وفًقا للمبادئ التي ُيَعلِّمها الكتاب املقدَّ

هاٍت وفًقا للمبادئ الكتابيَّة. كام يجب  عليها أيًضا أن ُتَعلِّم النِّساء أن َيُكنَّ زوجاٍت وأمَّ

اعة واإلكرام للوالَدْين. فإذا كانت لدى الكنيسة  عىل الكنيسة أن ُتعلِّم األبناء مبادئ الطَّ

رؤية سليمة وإرشاف صحيح، ميكن ملدارس األحد والبامج التَّعليميَّة فيها أن ُتساعد كثريًا 

ز البامج التعليميَّة  يف تحسني عالقات أفراد العائلة بعضهم ببعض. لذلك، يجب أن ُتَركِّ

ر- يف  ليم يف ما بينهم، وأن ُتَحذِّ يف الكنيسة عىل تشجيع أفراد العائالت عىل التَّفاعل السَّ

ل خطرًا عليها.  ل ِمن أيِّ أمور قد تؤذي العائلة أو ُتَشكِّ د وُمفصَّ الوقت نفسه- بشكٍل ُمحدَّ

الكنيسة إسهاًما مبارًشا يف تعميق  العائلة مع  وباختصار، يجب أن ُيسِهم تفاعل أفراد 

الح.  املحبَّة بني أفراد العائالت وتشجيع العائالت عىل حياة التَّقوى والصَّ

ينبغي أالَّ ترتك األنشطة الكنسيَّة تأثريًا سلبيًّا يف الوحدة العائليَّة. وقد تبدو هذه النُّقطة 2. 

إعادة صياغة للنُّقطة األوىل. ولكنَّ تنظيم األنشطة الكنسيَّة هو ُمشكلة تحتاج إىل عناية 
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ة. فهناك أنشطة كثرية ُتقام باسم »الخدمة« لُكلِّ مرحلة ُعمريَّة، ولكلِّ فئٍة يجمعها  خاصَّ

قاسم ُمشرتك. فهناك أنشطة ألطفال ما قبل املدرسة، وأنشطة ألطفال املرحلة االبتدائيَّة، 

غار يف العمر،  بيبة، وأنشطة للُعزَّاب، وأنشطة للمتزوِّجني الصِّ وأنشطة للفتيان، وأنشطة للشَّ

ا قد َتجعل األشخاص امُلشاركني فيها  ...ولكنَّ هذه األنشطة الكثرية جدًّ نِّ وأنشطة لِكبار السِّ

ُموالني وُمْخِلصني لها أكرث ِمن والئهم واهتاممهم بأفراد عائلتهم. فبوجود هذه األنشطة، 

غرى يف وقٍت قد يكون فيه  َمن سريغب يف البقاء يف البيت مع أخيه األكب أو مع أُختها الصُّ

بون عىل مسحيَّة عيد الفصح؟ وُكلَّام زاد َتَشبُّع العائلة بروح هذا  »جميع األصدقاء« يتدرَّ

الزَّمان الحارض، َقلَّت قدرتها عىل إدراك الخطر الكامن وراء كرثة هذه األنشطة أو جودتها. 

- بوجود توتُّر يدعو للقلق يف العائلة.  ولكنَّ العائالت ستشعر- دون َشكٍّ

املَفديِّي ودعوتهم. 3.  الكنيسة متوافقة مع شخصيَّة  مها  ُتَنظِّ التي  األنشطة  تكون  أن  يجب 

فاملجتمع املعارص ُمْتَخم بوسائل التَّسلية واملرح. والحقيقة هي أنَّ هذه العدوى انتقلت 

زم.  قة أكرث ِمن الالَّ ة للفتيان أو الشبيبة أو األطفال ُمَشوِّ إىل الكنيسة. فبامج األنشطة امُلَعدَّ

وعندما تقوم الكنيسة بالتَّخطيط لهذه األنشطة التي َتُضمُّ آياٍت معدودات ِمن الكتاب 

فون ولو قلياًل لتقييم تلك األنشطة.  هات يتوقَّ س، وِبْضع َترانيم، فإنَّ ِقلَّة ِمن اآلباء واألمَّ املقدَّ

ن العامل- ويا لألسف- ِمن اقتحام  ولكن تحت َهالَة »األنشطة الكنسيَّة« امُلْصَطَنَعة، َتَكَّ

اٍب الَبتَّة. ويف الوقت نفسه،  الكنيسة. وحينئٍذ، َتمَّ َوْضع العبادة الحقيقيَّة يف ُرْكٍن غري َجذَّ

عب عىل املؤمن الواعي أن  َتمَّ تسليط األضواء عىل وسائل التَّسلية واملرح. وليس ِمن الصَّ

الة  ُيدرك أنَّه عندما يزيد االهتامم بالتَّمثيل واألفالم والحفالت، فإنَّ االهتامم بالوعظ والصَّ

يتضاءل. كذلك، فإنَّ الكنيسة املعارصة ُتِحبُّ أن تستمرَّ يف تقديم برامجها امُلَسلِّية طوال 

واء، واجتامعات جمع  األسبوع. لذلك فإنَّنا نجد أنَّ برامجها ُمزدحمة بالوالئم، وحفالت الشِّ

الرياضيَّة.  ُمنتخباتها  َتُخصُّ  التي  والفعاليَّات  األنشطة  ِمن  والكثري  )لنشاطاتها(،  األموال 

ولكن هل هذا يعني أنَّه ال ينبغي للكنيسة أن تدعو املؤمنني إىل حفل عشاء أو إىل َحَدٍث 

الِئًقا ومناسًبا  ُكلُّ نشاٍط كنيسٍّ  أن يكون  ورة. ولكن يجب  بالرضَّ ليس  ما؟ ال،  اجتامعيٍّ 

مِبا  والكرازة-  والخدمة،  العبادة،  ُمنصبًّا عىل  األكب  كيز  الرتَّ يكون  وأن  املَفديِّني،  لجامعة 

يتَّفق مع طبيعة الكنيسة وإرساليَّتها. وإذا أردنا أن ننظر إىل هذا االهتامم امُلْفرِط بوسائل 

امء، ميكننا إعادة صياغة كلامت الربِّ يسوع  التَّسلية واملرح يف الكنيسة ِمن منظار السَّ

الَِة ُيْدَعى، وأْنُتم َجَعْلُتموُه َمْرِكَز َتْسِلَية«.  عىل النَّحو التَّايل: »َبْيِتــي َبْيَت الصَّ

GPFTF interior.indd   213 6/20/2016   5:04:58 PM



214

ة اهلل للَعاِئَلة  ُخطَّ

فهناك 4.  الواِلَدْين.  عاتق  عىل  امُللقاة  باملسؤوليَّات  القيام  تتجنَّب  أن  الكنيسة  عىل  يجب 

بيوت كثرية ُتعان سوء إدارة. وال َشكَّ أنَّ عواقب ذلك وخيمة وكثرية. وبسبب ذلك، قد 

ليست  هي  مبسؤوليَّاٍت  واالضطالع  ل  التدخُّ برضورة  قادتها  أو  الكنيسة  مجلس  يشعر 

إىل  املشورة  الكنيسة  راعي  م  ُيَقدِّ قد  املثال،  سبيل  فعىل  األصل.  يف  الكنيسة  مسؤوليَّة 

األبناء أو الزَّوجات يف الكنيسة دون ِعْلم األبَوْين أو األزواج. وقد تقوم املدارس التَّابعة 

القيام  ِمن  بداًل  عليها وحدها-  َتَقع  بويَّة  الرتَّ املسؤوليَّة  كانت  لو  للكنائس مبهامها كام 

بذلك لُِمعاَوَنة األبَوْين. 

يجب عىل األبَوْين تربية أبنائهم عىل مبدأ الخدمة يف الكنيسة. فال َشكَّ أنَّ جميع اآلباء 5. 

هات املؤمنات يرغبون يف أن يكون أبناؤهم تابعني ليسوع املسيح. ولكنَّ  املؤمنني واألمَّ

ق ِمن خالل  ق مُبَجرَّد اصطحاب األبناء إىل الكنيسة يوم األحد؛ بل إنَّه يتحقَّ ذلك ال يتحقَّ

فهناك  الله.  ملكوت  وتعليمهم عن  ألبنائهام  األبَوْين  إرشاد  القامئة عىل  البيتيَّة  بية  الرتَّ

أْحَوَجنا إىل هذه  َوِبرِِّه«. وما  اللِه  َمَلكوَت  اًل  أوَّ ُمِهمٌّ لُكلِّ بيٍت أال وهو: »اْطُلبوا  ِشعاٌر 

الِقَيم عند تدريب أبنائنا عىل الخدمة يف الكنيسة. 

الة، 6.  والصَّ العبادة،  ُتقام ألجل  التي  الكنسيَّة  االجتامعات  ع  ُتَشجِّ أن  العائالت  عىل  يجب 

فإنَّ  املَْفِديِّني،  املؤمنني، وجامعة  الكنيسة هي جسد  والخدمة، والكرازة. فعندما تكون 

حيب باألطفال كام كان يسوع  اجتامعاتها وأنشطتها تكون ألجل العائلة. لذلك، يجب الرتَّ

ب بهم أثناء خدمته عىل األرض. ومع أنَّ الكنيسة ليست ُمضطرَّة إىل توجيه خدماتها  ُيرَحِّ

هذه إىل األطفال تحديًدا، فإنَّها ليست ُمضطرَّة أيًضا إىل تقديم ِعظاٍت الهوتيَّة وأكادمييَّة 

ا ال ترتبط باألطفال ال ِمن قريب وال ِمن بعيد.  رِصَْفة أو إىل تقديم خدماٍت رسميَّة جدًّ

يجب أالَّ تكون الوالءات العائليَّة أكرث أهميَّة أو سبًبا يف تعطيل َوحدة الكنيسة. وال َشكَّ 7. 

ت، وإخوة وأخوات، وأبناء  ات، وأعامم وَعامَّ أنَّه لَفرٌح عظيٌم أن يكون هناك أجداد وَجدَّ

ت، وأبناء أخواٍل وخاالت يف رشكة الكنيسة. ولكنَّ العائلة الكبرية قد تكون  أعامم وَعامَّ

الكنيسة.  بنظام  يلتزموا  إذا مل  أو  أفرادها خاطًئا،  إذا كان َوالء  سبًبا يف مشكالت كثرية 

لذلك، عندما يوجد أفراد كثريون ِمن عائلة واحدة يف الكنيسة، يجب عىل هؤالء األفراد 

أن يحذروا ِمامَّ ييل:

فني فيها.•  ام أو موظَّ التَحيُّز والتحزُّب ألفراد العائلة عندما ُتعلن الكنيسة رغبتها يف تعيني ُخدَّ
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حامية أفراد العائلة عندما ُتعلن الكنيسة عزمها عىل َفرْض التَّأديب الكنيسِّ عىل هؤالء.• 

تعديل القرارات الكنسيَّة مبا يوافق مصلحة تلك العائلة.• 

ي إىل فقدان الثِّقة داخل •  ائعات بخصوص اآلخرين بني أفراد العائلة ِماّم يؤدِّ نرش الشَّ

ة بأفراد الكنيسة يحدث  أجواء الكنيسة، أو ُيصبح الوضع أن مناقشة القضايا الخاصَّ

مع أشخاص ليس لهم عالقة بأمٍر ما. 

َفرْط االنشغال بأفراد العائلة إىل َحدِّ إهامل املؤمنني الُجُدد.• 

مامرسة عادات وتقاليد ُمَعيَّنة َتجعل األشخاص الذين لديهم أفكار جديدة يشعرون • 

بأنَّ أفكارهم ال تجد ترحيًبا أو قبواًل. 

وقد ترتفع احتامليَّة حدوث هذه األمور إذا كان راعي الكنيسة عضًوا يف هذه العائلة. وقد 

ام الكنيسة أعضاء يف هذه العائلة. وهذا ال يعني  تزيد االحتامليَّة أكرث إذا كان العديد ِمن ُخدَّ

أنَّ خدمة األب وابنه ال َتْصُلح، ولكنَّ املقصود أنَّ األمر يحتاج إىل مزيٍد ِمن الحرص واالنتباه.

ع عىل مراعاة االهتاممات االجتامعيَّة 8.  يجب عىل العائالت أن ُتبادر إىل القيام بأنشطة ُتَشجِّ

تتداخل هذه  وقد  بذلك.  للقيام  املناسبة  البيئة  وتوفري  بيبة  والشَّ األطفال  بي  املوجودة 

ر يف ما قد َيحُدث لو أنَّ ألعاب الُكرة،  مها الكنيسة. ولكن َفكِّ األنشطة مع تلك التي ُتَنظِّ

أو  الكنيسة  لجنة  إرشاف  تحت  ال  َجرَت  قد  واملؤترات  التَّخييم،  ورحالت  والنُّزهات، 

اًل، سيكون هناك اندماج  إحدى الهيئات الرَّاعية، بل تحت إرشاف عائالت الكنيسة. فأوَّ

أكب بني جميع الفئات الُعمريَّة، وستكون هناك فوائد أخرى طويلة األجل. ثانًيا، سيتمُّ 

تنظيم هذه األنشطة بعد أخذ حاجات العائالت وَتَفرُّغها بعني االعتبار. فبعكس ذلك، 

ثالًثا  الكثرية.  واألنشطة  البامج  تلك  مع  ووقتها  نفسها  تكييف  إىل  العائالت  سُتضطرُّ 

وأخريًا، لن َتشعر العائالت بضغٍط كبرٍي الضطرارها للتكيُّف مع رُشوط ُكلِّ نشاط. وقد 

َتشعر عائالٌت بحاجتها إىل األنشطة أكرث ِمن غريها. وقد تجد عائالٌت أنَّ بعض األوقات يف 

هر أو األسبوع أو حتَّى اليوم( توافقها أكرث ِمن غريها للقيام بتلك األنشطة. نة )أو الشَّ السَّ

ولكنَّ إرشاف العائالت عىل تنظيم األنشطة ال يخلو ِمن املساوئ والسلبيَّات أيًضا. فقد 

م أشخاٌص يف تلك األنشطة ويتمُّ إقصاء آخرين.  َيتحكَّ
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لذلك، إذا كان هناك تعاون وثيق بني البيت والكنيسة )بداًل ِمن التَّنافس(، ستكون الفوائد 

هات سيشاركون بفاعليَّة يف تربية أبنائهم، وتعليمهم، وتدريبهم  عظيمة للفريقني. فاآلباء واألمَّ

إىل أن يأخذوا قرارًا شخصيًّا بقبول املسيح واالنضامم إىل جامعة املَفديِّني. ويف الوقت نفسه 

ر لهم مزيًدا ِمن التَّعليم  فإنَّ الكنيسة َتقبل هؤالء املؤمنني الُجُدد ِمن خالل املعموديَّة وتوفِّ

والتَّدريب وُفرص الخدمة.

هات ليسوا ُنسخة ِطْبق األْصل  وال َشكَّ أنَّ البيوت ليست متشابهة تاًما، وأنَّ اآلباء واألمَّ

بعضهم عن بعض، وأنَّ األبناء ليسوا ُمتشابهني أيًضا. لذلك، إذا مل َتِتمَّ عمليَّة َجْلب األبناء إىل 

جامعة املؤمنني بحكمة، قد يكون هناك تشويش وارتباك. ويف هذا اإلطار، يجب عىل قادة 

ر يف اإلرشادات  ِكتابيَّة واضحة لألبَوْين. فعىل سبيل املثال، َفكِّ روا إرشادات  الكنيسة أن يوفِّ

ة التَّالية )ميكن لقادة الكنيسة أن يكونوا أكرث تحديًدا- ُكلٌّ حسب وضعه(: العامَّ

ابَّات يف عضويَّة الكنيسة بَّان والشَّ إرشادات َقبول املؤمنني الُجُدد ِمن الشُّ

يتجنَّبوا 1.  وأن  أبنائهم  عىل  غط  الضَّ ُمامرسة  عن  ميتنعوا  أن  هات  واألمَّ اآلباء  عىل  يجب 

هاب إىل الكنيسة. »رشوتهم« ِمن أجل الذَّ

ة وِصْدق إميان األبناء.2.  ق ِمن ِصحَّ إنَّ قادة الكنيسة مسؤولون عن التحقُّ

عنها، 3.  والتَّوبة  الخطيَّة،  لحقيقة  إدراًكا  يتطلَّب  املسيح  ليسوع  الحقيقيَّ  االهتداء  إنَّ 

واالعرتاف بيسوع املسيح َربًّا وُمَخلًِّصا.

هل تعليم كلمة الربِّ لألطفال ِمن أجل تهيئتهم لقبول الخالص، 4.  مع أنَّه قد يكون ِمن السَّ

ات ليسوع  فإنَّ هذه املبادئ األساسيَّة )ِمثل إدراك وجود الخطيَّة، والتَّوبة، وتكريس الذَّ

فولة البيئة. املسيح( تحتاج وعًيا وإدراًكا ليسا ُمتاَحنْي يف فرتة الطُّ

ابَّات إىل يسوع املسيح قبل املعموديَّة، مُيكن 5.  ق ِمن اهتداء الُشبَّان والشَّ ِمن أجل التحقُّ

لقادة الكنيسة أن يجتمعوا بهم، وأن يناقشوا معهم مبادئ اإلميان.

إذا مل َيُكن هؤالء األشخاص صادقني أو ُمْخِلصني يف قبول املسيح، ال ينبغي تعميدهم؛ بل 6. 

يجب تحذيرهم ودعوتهم إىل التَّوبة.

إذا كان هؤالء األشخاص صادقني وُمْخِلصني يف قبول املسيح، ولكنَّهم ال يستوعبون املبادئ 7. 
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ا إذا مل يكونوا جاهزين ملِثل هذا  الروحيَّة استيعاًبا كافًيا، يجب توفري مزيٍد ِمن التَّعليم لهم. أمَّ

التَّعليم، ينبغي تشجيعهم عىل االستمرار يف فتح قلوبهم ليسوع املسيح ولدعوته لحياتهم.

حيب بهم يف رشكة الكنيسة.8.  ادقني والرتَّ  يجب تعميد األشخاص الصَّ

الُجُدد،  املؤمنني  بقبول  ة  امُلختصَّ الكنيسة  قادة  إرشادات  هات  واألمَّ اآلباء  َيفهم  وحني 

ا يف غياب هذه اإلرشادات، قد َيَتَسبَّب  ميكنهم أن يتعاونوا معهم يف تهيئة أبنائهم للُعضويَّة. أمَّ

هات يف إحباط أبنائهم بسبب »اقتيادهم إىل قبول املسيح« َقبل أن يكونوا جاهزين  اآلباء واألمَّ

ي الحًقا إىل اصطدامهم بواقع عدم قبولهم يف عضويَّة الكنيسة.  روحيًّا، ِمامَّ قد يؤدِّ

وكام أنَّه ينبغي للبيت والكنيسة أن يتعاونا مًعا يف َجْلب مؤمنني ُجُدد إىل الكنيسة، يجب 

عىل الفريقني أن يتعاونا مًعا أيًضا يف مسألة الُعضويَّة إذ إنَّها عمليَّة مستمرَّة. ولعلَّ الجزء 

األصعب يف هذا التَّعاون هو حني يتطلَّب األمر توبيًخا أو تأديًبا ِمن الكنيسة بسبب َتَسلُّل 

الُفتور الروحيُّ إىل حياة أعضاٍء يف الكنيسة. فأعضاء الكنيسة الذين ما زالوا يعيشون يف البيت 

تحت إرشاد أبَوْيهم ُهم تحت امُلساءلة ومسؤولون أمام قيادة وتعليم األشخاص الذين هم يف 

مركز السلطة يف البيت والكنيسة عىل َحدٍّ سواء. وِمن الواضح أنَّه ينبغي لقادة البيت وقادة 

الكنيسة أن يعملوا يف انسجاٍم تامٍّ يف ما بينهم. ولكنَّ هذا ال َيُحول دون حصول خالفات.

بَّان ابتدأ يف سامع أغاٍن هابطٍة أو موسيقا غري  فلنفرتض، عىل سبيل املثال، أنَّ أحد الشُّ

املوسيقا. وقد  أو  األغان  النَّوع ِمن  املرافقة لذلك  »التَّقاليع«  تلك  َفخِّ  الئقة، وأنَّه سقط يف 

بَّان  ام الكنيسة يف التطرُّق إىل هذه املسألة ملصلحة الشابِّ نفسه، وملصلحة الشُّ يرغب أحد ُخدَّ

اآلخرين يف الكنيسة. ولكن ماذا لو َوَجد هذا الخادم أنَّ والَِدي الشابِّ ُيدافعان عنه؟

يتطلَّب أخذ  األمر  فإنَّ  الكنيسة والبيت يف مواقف كهذه،  دام بني  الصِّ َتَجنُّب  ِمن أجل 

اًل، إنَّ األمر يتطلَّب التزام القادة واملسؤولني )يف الكنيسة والبيت(  بضع نقاط بعني االعتبار: أوَّ

بالتَّعاون مًعا بداًل ِمن أن ُيعارِض أحدهام اآلخر. فالخالف العلنيُّ بني قائٍد يف الكنيسة وقائٍد 

. فِمثل هذا الخالف قد ُيَقوِّض مبدأ  يف البيت ال َيِقلُّ خطورًة عن خالٍف علنيٍّ بني أٍب وأمٍّ

وقد  املتخاصَمنْي.  خَصنْي  الشَّ هذين  لُسلطة  الخاضعني  األشخاص  أذهان  يف  لطة  السُّ احرتام 

كوسيلة  ُيستخَدم  أن  ذلك  شأن  وِمن  متعارضة،  أحزاٍب  ظهور  إىل  الخصومات  هذه  ي  تؤدِّ

للتهرُّب )بواسطة األبناء( ِمن إطاعة مشيئة الله. لذلك نقول، َمرَّة أخرى، إنَّ الخطوة األوىل 

عور املتبادل بااللتزام بالتَّعاون مًعا. لتجنُّب الخالفات هي الشُّ
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ا املطلب الثَّان لتعاون قادة الكنيسة مع قادة البيوت واتِّحادهم مًعا فهو احرتام ُكلٍّ  أمَّ

منهم منصب اآلخر. يف ضوء ذلك، ِمن األفضل أن يناقش قادة الكنيسة مشكالت األبناء مع 

ما  أشبه  وهذا  املبارشة.  وُسلطتهم  إرشافهم  تحت  زالوا  ما  األبناء  دام  ما  هاتهم-  وأمَّ آبائهم 

ل إىل موقٍف واحد، ميكن  يكون بالتَّشاور بني األب واألمِّ بشأن إحدى املشكالت. وعند التوصُّ

هات ُيظهرون االحرتام لقادة  لِِكال الفريَقنْي أن ُيعالج املشكلة ِمن جهته. لذلك، فإنَّ اآلباء واألمَّ

ليمة واإليجابيَّة  الكنيسة ِمن خالل انفتاحهم لسامع النَّصائح منهم، وِمن خالل مواقفهم السَّ

يف مناقشة املشكالت مع أبنائهم وإيجاٍد َحلٍّ لها.

ابَقنْي،  ا املطلب الثَّالث للَوحدة بني الكنيسة والبيت فيمكننا استخالصه ِمن املَطَلَبنْي السَّ أمَّ

ُيراعوا يف ما  أن  هات  الكنيسة واآلباء واألمَّ ال. فيجب عىل قادة  الجيِّد والفعَّ التَّواُصل  وهو: 

ليم عند  س. وال َشكَّ أنَّ الحوار السَّ دق، واللُّْطف، ومبادئ الكتاب املقدَّ احة، والصِّ بينهم الرصَّ

َحلِّ املشكالت يتطلَّب حوارًا سلياًم يف ُكلِّ األوقات وليس فقط وقت األزمات. 

وحتَّى عندما يحاول قادة الكنيسة أن يتبعوا اإلرشادات املذكورة آنًفا، قد يواجهون آباء 

هات ُيدافعون عن أبنائهم بالرَّغم ِمن حقيقة أنَّهم عىل خطأ. وال َشكَّ أنَّه ينبغي لألبَوْين-  وأمَّ

ْين  بيعيَّة- أن ُيدركوا طبيعة املشكلة عند أبنائهم. ولكن إذا كان األبوان ُمرِصَّ يف األحوال الطَّ

)محاولة  أوَّاًل  الحالة  هذه  ُيعالجوا  أن  الكنيسة  قادة  عىل  يجب  الخطيَّة،  عن  فاع  الدِّ عىل 

ال ملشكلة الشابِّ الذي أخطأ.  فاع عن أبنائهم( َقبل البحث عن َحلٍّ َفعَّ األبَوْين الدِّ

ام الكنيسة قد أخطأ يف ُحْكمه.  وهناك وجه آخر للموضوع أال وهو أن يكون أحد ُخدَّ

فإذا كان األبوان ُمْقَتِنَعنْي بأنَّ الحال كذلك، يجب عليهام ُمصارحته بذلك. وليك يكون هذا 

ااًل، يجب أن يكون نابًعا ِمن قلٍب طاهٍر وبارٍّ )انظر دانيال 1: 8(. فإن مل ُيْصِغ  االعرتاض فعَّ

الخادم إىل اعرتاضهام، ميكنهام أن يسأاله عن إمكانيَّة عرض األمر عىل خادٍم آخر يف الكنيسة 

كة بني الكنيسة  نفسها أو يف كنيسة أخرى ملناقشة األمر )وُهنا َتْكُمن أهميَّة الوحدة والرشَّ

وغريها ِمن الكنائس(. 

األمر،  َفْهم  أساء  بأنَّه  أو  الكنيسة جسديٌّ  قائد  بأنَّ  األبَوْين  قناعة  كانت  أيًّا  ذلك،  ومع 

يجب عليهام الحفاظ عىل االحرتام يف كالمهام وأفعالهام )أعامل الرُُّسل 23: 5(، وأن ال َيسمحا 

لنفَسْيهام بتوجيه أيِّ اتَّهاماٍت له. وألنَّ حياة الخادم مكشوفة- ِمن أوجه عديدة- للنَّاس، فإنَّه 

يحتاج من إخوته وأخواته يف الكنيسة إظهار املحبَّة واملراعاة حول ما يقولونه عنه. كذلك، 
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بوُلس  َعلََّمُه  الذي  املبدأ  ذلك  ُيراعون  الكنيسة،  أعضاء  مثل  مثلهم  اآلخرين،  ام  الُخدَّ ليت 

الََثِة ُشُهوٍد« )1تيموثاوس 5: 19(.  لتيموثاوس: »ال َتْقَبْل ِشَكاَيًة َعىَل َشْيٍخ إالَّ َعىَل َشاِهَدْيِن أَْو ثمَ

( أحياًنا  لطان النِّهايئِّ هو الله. لذلك، قد يتعنيَّ عىل األب )أو األمِّ وال َشكَّ أنَّ صاحب السُّ

ته بني يديِّ الله.  قبول قراٍر ليس نوذجيًّا تاًما. ويف حاٍل كهذه، يجب عليه َوْضع األمر بُرمَّ

( وصايا الله.  ويكون هذا القبول كتابيًّا وسلياًم يف حال عدم ُمخالفة األب )أو األمِّ

يوم الربِّ

ابَع  ة الَخْلق. »َوَبارََك اللُه الَيْوَم السَّ لقد جاءت الوصيَّة بأن يكون هناك يوم راحة يف أعقاب قصَّ

يعة  َسُه، ألَنَُّه ِفيِه اْسرَتَاَح ِمْن َجِميِع َعَمِلِه الَِّذي َعِمَل اللُه َخالًِقا« )التَّكوين 2: 3(. ويف الرشَّ َوَقدَّ

ة بهذا اليوم. وال َشكَّ  التي أعطاها اللُه ملوىس، أعطاه الله مزيًدا ِمن التَّعليامت والقيود امُلختصَّ

أنَّ رشيعة موىس قد اكتملت يف املسيح يسوع. ووفًقا للعهد الجديد، ابتدأت الكنيسة الباكرة 

مُبراعاة اليوم األوَّل يف األسبوع )اليوم الذي قام فيه املسيح ِمن األموات( بأن أفَرزَْته ليكون 

«. وقد َتَّت ُمراعاة يوم العبادة  ، وقد ُأْطِلَق عىل ذلك اليوم اسم »يوم الربِّ ا للربِّ يوًما خاصًّ

ابق يف  والخدمة هذا بطريقة تتوافق مع عدٍد ِمن األمور التي كانت ُتراَعى يف يوم الرَّاحة السَّ

ْبت(. العهد القديم )يوم السَّ

ل يف هذه اآليات املقتبسة ِمن العهد الجديد يف ما َيُخصُّ يوم الرَّاحة: تأمَّ

َا ُجِعَل ألَْجِل اإلِْنَساِن« 1.  ْبُت إِنَّ د يسوع أنَّ يوم الرَّاحة ُوِجَد ملصلحة اإلنسان: »السَّ لقد أكَّ

)إنجيل َمرُقس 2: 27(. 

حتَّى يف زمن تطبيق رشيعة موىس، كان ُيْسَمح بتقديم العون يف هذا اليوم عند وقوع 2. 

ْبِت يِف  حادث أو إصابة: »أَيُّ إِْنَساٍن ِمْنُكْم َيكوُن لَُه َخُروٌف َواِحٌد، َفإِْن َسَقَط هَذا يِف السَّ

ُحْفرٍَة، أََفاَم مُيِْسُكُه َوُيِقيُمُه؟« )إنجيل َمتَّى 12: 11(. 

يعة تويص بالقيام بأعامل الرَّحمة واللُّطف يف هذا اليوم: »إًِذا َيِحلُّ ِفْعُل الَخرْيِ 3.  كانت الرشَّ

ُبوت!« )إنجيل َمتَّى 12: 12(. يِف السُّ

ْبِت 4.  كان يوم الرَّاحة يوم عبادة جامعيَّة: »َوَدَخَل ]َيسوُع[ املَْجَمَع َحَسَب َعاَدِتِه َيْوَم السَّ

الكنيسة منذ بداية تأسيسها يوصون  لَِيْقَرأَ« )إنجيل لوقا 4: 16(. وقد كان قادة  َوَقاَم 
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املؤمنني بعدم التغيُّب عن هذه االجتامعات: »َغرْيَ َتارِِكنَي اْجِتاَمَعَنا َكاَم لَِقْوٍم َعاَدٌة، َبْل 

َواِعِظنَي َبْعُضَنا َبْعًضا، َوِباألَْكرَثِ َعىَل َقْدِر َما َتَرْوَن الَيْوَم َيْقرُُب« )العبانيِّني 10: 25(. 

قوس- مبعنى أنَّ الغاية الحقيقيَّة منه 5.  يف زمن يسوع، كان يوم الرَّاحة خاضًعا للتَّقاليد والطُّ

قوس التي ابتكرها البرش يف  كيز عىل الطُّ يسيُّون ُيْفرِطون يف الرتَّ قد اختفت. فقد كان الفرِّ

رون يف الربِّ الذي أعطى يوم الرَّاحة ذاك: »َولِكْن  ذلك الوقت حتَّى إنَّهم مل يعودوا ُيَفكِّ

أَُقوُل لَُكْم: إِنَّ َهُهَنا أَْعَظَم ِمَن الَهْيَكِل! َفَلْو َعِلْمُتْم َما ُهَو: إِنِّ ُأِريُد رَْحَمًة الَ َذِبيَحًة، لاََم 

ْبِت أَْيًضا« )إنجيل َمتَّى 12: 8-6(.  َحَكْمُتْم َعىَل األَْبِرَياِء! َفإِنَّ اْبَن اإلِْنَساِن ُهَو رَبُّ السَّ

ا للرَّاحة 6.  بعد قيامة يسوع، ابتدأ أتباع يسوع بحفظ أوَّل يوٍم يف األسبوع بوصفه يوًما خاصًّ

والعبادة. وقد كانت الكنيسة الباكرة تجتمع يف هذا اليوم لسامع الوعظ )أعامل الرُُّسل 

20: 7(. وكانوا َيجمعون العطاء )1كورنثوس 16: 1 و 2(. وكانوا ُيشريون إىل اليوم األوَّل 

« )الرُّؤيا 1: 10(. يف األسبوع بـ »يوم الربِّ

ْبت )يوم الرَّاحة يف العهد القديم( اكتمل يف املسيح 7.  ووفًقا لقول بولس الرَّسول فإنَّ السَّ

)كولويس 2: 61 و 71(. ومع ذلك، إذا ُكنَّا نريد الحفاظ عىل تقاليد الكنيسة األوىل، ميكننا 

احرتام املبادئ التي كانوا ُيراعونها يف يوم الربِّ )يوم األحد يف العهد الجديد(. فهذا اليوم 

( هو ملصلحتنا وفائدتنا الروحيَّة. لذلك، فإنَّه يوم مناسب للعبادة، والرَّاحة،  )أْي: يوم الربِّ

، وعمل الخري. كذلك، فهو يوم مناسب للتوقُّف عن العمل )باستثناء األعامل  وطلب الربِّ

ا  أمَّ ارئة(.  الطَّ باألعامل  القيام  أو  باملرىض،  العناية  أو  الحيوانات،  إطعام  ِمثل  الرضوريَّة 

األنشطة الرتفيهيَّة، واألعامل التجاريَّة، واألشياء املرتبطة بالحياة الحارضة، فينبغي وضعها 

 . كيز عىل الربِّ جانًبا ِمن أجل الرتَّ

. فمواقف  ة بيوم الربِّ وال َشكَّ أنَّ البيت يقوم بدوٍر ُمِهمٍّ يف الحفاظ عىل املفاهيم امُلختصَّ

هاتهم  هات ُتؤثِّر- سلًبا أو إيجاًبا- يف سلوك األبناء. وعندما َيرى األبناء آباءهم وأمَّ اآلباء واألمَّ

د أنَّهم  كة الروحيَّة، ولبناء ملكوته، ِمن املؤكَّ ، وللرشَّ يفرزون يوًما يف األسبوع لطلب َوْجه الربِّ

)أْي: األبناء( سيتأثَّرون بذلك ويفعلون األمر ذاته يف املستقبل. 

يات. فإذا َنَظرنا إىل الواليات املتَّحدة  ولكنَّ غرس هذه الرؤية يف األبناء ال يخلو ِمن تحدِّ

ات هي أموٌر ال ِصَلة لها  عي وراء امُلتع واملَلذَّ عىل سبيل املثال، سرَنى أنَّ رُسعة الحياة والسَّ
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اإلنتاج، هناك  لزيادة  ؤوب  الدَّ اإلنسان  والعبادة. ويف سعي  للرَّاحة  كيوٍم  الربِّ  يوم  مُبراعاة 

إشباع  سبيل  ويف  األسبوع.  مدار  وعىل  اعة  السَّ َمدار  عىل  للعمل  ل  الُعامَّ عىل  دائم  ضغط 

ع،  للتسكُّ وقًتا  األسبوعيَّة  الُعطلة  النَّفس، قد تصري  فيه عن  والرتَّ بالحياة،  والتمتُّع  هوات،  الشَّ

حدوًدا  يرسموا  أن  املؤمنات  هات  واألمَّ املؤمنني  اآلباء  عىل  يجب  لذلك،  وامُلتعة.  واللَّعب، 

عليهم  ينبغي  التي  الحدود  أنَّ هذه  ُيدركوا  أن  عليهم  بذلك، يجب  قيامهم  واضحًة. وعند 

ورة؛ بل بني األمور الَبنَّاءة واألمور غري الَبنَّاءة  واب والخطأ بالرضَّ رَْسُمها قد ال تكون بني الصَّ

ِمن جهة مبادئ الرَّاحة، والعبادة، وِفْعل الخري.  

حول  أبناءهم  ويناقشوا  يفحصوا  أن  هات  واألمَّ اآلباء  عىل  يجب  الهدف،  هذا  ضوء  يف 

األنشطة يف يوم الربِّ التي:

ُتنِهك الجسم وتخلو ِمن الفائدة الروحيَّة )قد يتباين مستوى النَّشاط الجسديِّ تباُيًنا • 

ِسنَّ  تجاوزوا  الذين  األبناء  َتُخصُّ  النُّقطة  هذه  فإنَّ  لذلك،  األبناء.  لُعمر  وفًقا  كبريًا 

فولة(.  الطُّ

َتْحرِم العائلة ِمن العبادة الجامعيَّة.• 

 •. َتعتمد عىل َتَعب اآلخرين يف يوم الربِّ

لها ِصَلة بالعمل.• 

َترمي، يف املقام األوَّل، إىل امُلتعة الوقتيَّة.• 

عوا يف يوم الربِّ األنشطة التي: هات أن ُيَشجِّ ِمن جهة أخرى، يجب عىل اآلباء واألمَّ

 •. ُتساعد يف ترسيخ عالقة أفراد العائلة بالربِّ

ُتنعش العقل والرُّوح، وَتنح أفراد العائلة راحًة جسديَّة.• 

َتعكس ُلْطف يسوع، ورحمته، ومحبَّته.• 

ُتسهم يف َنرْش رسالة اإلنجيل وتلمذة املؤمنني.• 

د العالقات بني املؤمنني.•  ُتَقوِّي اإلميان وُتَوطِّ
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والِقَيم  العائليَّة  الحياة  ِمن  يتجزَّأ  ال  كجزٍء  األمور  بهذه  القيام  ينبغي  بأنَّه  التَّذكري  وُنعيد 

نتائج عكسيَّة.  ُيعطي  الربِّ قد  بيوم  ة  امُلختصَّ املبادئ  ت يف وضع  التزمُّ أو  د  فالتشدُّ العائليَّة. 

لذلك، يجب أن يكون يوم الربِّ عند العائالت املسيحيَّة يوًما ُممتًعا وُمنعًشا، ال يوًما مكروًها 

بسبب كرثة القيود املفروضة فيه. وهذا ُكلُّه يتوقَّف عىل مواقف األبَوْين وحكمتهام يف التَّخطيط. 

الُخالصة

إنَّ الكنيسة هي عائلة الله إىل أبد اآلبدين. والعائلة املسيحيَّة لديها روابط ينبغي الحفاظ 

املتبادل،  التَّعاون  الله. وِمن خالل  عائلة  أفراد  الرَّوابط بني  توطيد  ُتسهم يف  عليها بطريقة 

ر  ميكن للكنيسة والبيت أن يحصال عىل فائدة مشرتكة. فالبيت َيدعم الكنيسة، والكنيسة توفِّ

البيت  بني  ليمة  السَّ العالقة  هذه  عىل  الحفاظ  وميكن   . العائيلَّ واالستقرار  الروحيَّ  اإلرشاد 

هات من جهة  ال بني اآلباء واألمَّ ليم والفعَّ والكنيسة ِمن خالل االحرتام املتبادل والتَّواصل السَّ

ام الربِّ من جهة أخرى. وبني ُخدَّ

ر مًعا ِلُنَفكِّ

التي 1.  حيحة  الصَّ النَّظرة  وما  الكنيسة؟  َيُخصُّ  ما  ائعة يف  الشَّ الفهم  أوجه سوء  بعض  ما 

س؟ مها الكتاب املقدَّ ُيَقدِّ

كيف ينبغي للكنيسة أن تتعامل مع األعضاء الذين ليست لديهم نظرة صائبة لعضويَّتهم 2. 

ل ِمن امُلساءلة حول مسؤوليَّاتهم؟ والذين يرغبون يف التنصُّ

ما بعض األساليب العمليَّة التي ميكن للعائلة استخدامها للحفاظ عىل وحدتها والتَّفاعل 3. 

أنواع  وما  وَصْوب؟  َحَدٍب  ُكلِّ  ِمن  عليهم  غوط  الضُّ تزيد  عندما  أفرادها  بني  ليم  السَّ

األنشطة التي ينبغي للعائالت املسيحيَّة أن ُتعطيها األولويَّة؟

كيف ينبغي لقائد الكنيسة أن يترصَّف مع األبَوْين اللََّذْين ُيدافعان عن أبنائهام بالرَّغم 4. 

ِمن سوء سلوكهم )يف حال أنَّ األبناء كانوا أعضاء يف الكنيسة(؟

هات أن يترصَّفوا إذا كانوا ُمقَتِنعني أنَّ أحد قادة الكنيسة قد َظَلم 5.  كيف ينبغي لآلباء واألمَّ

ابنهم أو تعامل معه تعاُماًل َيفتقر إىل الحكمة؟

، كيف َتْنُظر إىل ُكلِّ نشاٍط ِمن األنشطة التَّالية؟6.  ة بيوم الربِّ يف ضوء اإلرشادات امُلختصَّ
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هر.•  القيام بجولة يف السيَّارة بعد الظُّ

القيام برحلة.• 

سة.•  توزيع نرشات مسيحيَّة أو ُكُتب ُمَقدَّ

ق.•  التسوُّ

مساعدة أرملة يف صيانة منزلها.• 

لعب ُكرة القدم.• 

عام للَعَجزة.•  تقديم الطَّ

عام يف أحد املطاعم.•  تناول الطَّ

زيارة الجريان أو األصدقاء.• 

التََّنزُّه مًعا كعائلة.• 

القراءة.• 

ة بعملك.•  تنظيم الحسابات الخاصَّ

الحياكة أو الخياطة.• 

تصليح األثاث املكسور يف املنزل.• 

ِلَنعمل مًعا

هل 1.  بعض.  عن  بعضهم  العائلة  أفراد  ابتعاد  إىل  ي  تؤدِّ التي  األنشطة  كعائلة،  َقيِّموا، 

ترصفون وقًتا كافًيا مًعا؟ إذا كانت اإلجابة هي »ال«، ما االقرتاحات التي ميكنكم تقدميها 

لتقويم املشكلة؟

ما طبيعة 2.  الكرازيَّة؟  والخدمات  الة،  الصَّ واجتامعات  الوعظ،  دامئًا خدمات  ع  ُتَشجِّ هل 

األنشطة التي تقوم بها كنيستك؟ هل َتشُعر بأنَّ أيًّا ِمن هذه األنشطة غري مالئم ملجموعة 

األشخاص الذين َكرَّسوا حياتهم مللكوت الله؟ )أم هل َتشُعر بأنَّ الكنيسة ُتبالغ يف تركيزها 

عىل هذه األنشطة؟(
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هات، هل تقومون- بأيٍّ شكٍل ِمن األشكال- بحامية أبنائكم 3.  ِمن ُوجهة نظركم كآباء وأمَّ

ِمن امُلساءلة عىل ترصُّفاتهم الخاطئة؟

ز عىل الرَّاحة، والعبادة، 4.  يف رأيكم كعائلة، هل األنشطة التي تارسونها يف يوم الربِّ ُتَركِّ

وامتداد ملكوت الله؟ كيف ميكنكم تحسني ذلك؟
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عندما تتفاقم المشكالت

مة المقدِّ

إنَّ شعب الله ليس مبَنأى عن األمل، والتَّجارب، واملرض، واملوت. فقد أُصيب إسحاق بالعمى 

يف شيخوخته. وقد أُصيب ابُنه يعقوب بالَعَرج بعد أن َخَلَع َمالُك الربِّ ِمْفَصَل َفْخِذِه عندما 

َتصارع معه. وقد َمرض َحزَِقيَّا »َحتَّى أوشك عىل املوت«. وقد خس أيُّوب ُقطعانه، وأبناءه، 

ته. وقد فقد داود ابنه حديث الوالدة. وقد كانت َحنَّة النبيَّة أرملة، وكذلك كانت املرأة  وِصحَّ

يَّة  ِصحِّ )ُمشكلة  جسده  يف  »شوكًة«  ُيعان  الرَّسول  بولس  وكان  أرملة.  الَفْلَسنْي  أْلَقت  التي 

َورِْعَدٍة  َوَخْوٍف،  ِعْنَدُكْم يف َضْعٍف،  ُكْنُت  مجهولة(. وقد قال بوُلس ملؤِمني كورنثوس: »َوأََنا 

َكِثريَة«. ويف وقٍت ِمن األوقات، اْضُطرَّ بولس إىل َترْك رفيقه »ُتُروِفيُمس« مريًضا يف ِميِليُتس.

ر  َتَذمَّ اإللهيَّة. فقد  الله وعنايته  املؤمن عن صالح  يتساءل  واليأس، قد  األمل  أوقات  ويف 

َجِني،  أيُّوب قائاًل: »اإلِْنَساُن َمْوُلوُد املَْرأَِة، َقِليُل األَيَّاِم َوَشْبَعاُن َتَعًبا....َفاْعَلُموا إًِذا أَنَّ اللَه َقْد َعوَّ

َولَفَّ َعيَلَّ أُْحُبولََتُه....َوأرَْضََم َعيَلَّ َغَضَبُه، َوَحِسَبِني َكأَْعَداِئِه« )أيُّوب 14: 1؛ 19: 6 و 11(. وقد 

ا أََنا َفَكاَدْت َتزِلُّ َقَدَماَي. لَْوالَ َقِليٌل لَزَلَِقْت َخَطَوايِت. ألَنِّ ِغرُْت  اعرَتَف آساف بضعفه قائاًل: »أَمَّ

ِيَن، إِْذ رَأَْيُت َسالََمَة األرَْشَاِر....لَْيُسوا يِف َتَعِب النَّاِس، َوَمَع الَبرَشِ ال ُيَصاُبوَن« )املزمور  ِمَن امُلَتَكبِّ

73: 2 و 3 و 5(. وقد َكَتب كاتب ِسْفر الجامعة يف يأٍس: »َقْد رَأَْيُت الُكلَّ يِف أَيَّاِم ُبْطيِل: َقْد 

ُيالَِقَياِنِهْم  َوالَعرَُض  الَوْقُت  رَشِِّه....ألََنُه  يِف  َيُطوُل  يٌر  رِشِّ َيُكوُن  َوَقْد  ِبرِِّه،  يِف  َيِبيُد  َبارٌّ  َيُكوُن 

َباِت األَْوَقاِت َوامُلَفاَجآِت[«  ًة ُمَعرَُّضوَن لَِتَقلُّ جمة التفسرييَّة: ألَنَُّهْم َكافَّ ًة ]أو كام َورَد يف الرتَّ َكافَّ

)الجامعة 7: 15؛ 9: 11(. 

يق واإلحباط، قد ال ُنحافظ عىل نظرتنا امُلتَّزنة الواضحة للواقع. فام  ويف وسط األمل والضِّ

يق. ًها أو مختلًفا يف أوقات األمل والضِّ نراه بوضوٍح يف األيَّام العاديَّة قد نراه ُمَشوَّ
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يخوخة،  ويف هذا الفصل، سُنلقي نظرة واقعيَّة عىل مشكالت األمل، واملرض، واإلصابات، والشَّ

رها الله لنا للتكيُّف مع هذه املشكالت.  وء أيًضا عىل اإلرشادات التي َوفَّ واملوت. وسُنلقي الضَّ

ة إلى األلم نظره واقعيَّ

ابق ألوانه«.  و«السَّ ع  املتوقَّ واملوت غري  والحوادث،  املرض،  َيُخصُّ  ما  آراء مختلفة يف  هناك 

يطان. وُهم يقولون إنَّ الله يريد للمؤمنني  فهناك َمن يؤمنون بأنَّ ُكلَّ هذه األشياء هي ِمن الشَّ

الجيِّدة والرَّخاء َطوال حياتهم. وِمن جهة أخرى، هناك َمن  ة  حَّ بالصِّ يتمتَّعوا  املسيحيِّني أن 

ُيدركون أنَّنا ما زلنا نعيش يف عامل واقٍع تحت لَعنة الخطيَّة، وأنَّ خالصنا مل َيكتمل بعد. وِمن 

اء، ُفقراء أو أغنياء،  وجهة نظر الفئة الثَّانية، سواء عاش املؤمنون املسيحيُّون َمرىض أو أِصحَّ

د الله.  ء األكرث أهميًَّة هو أن يعيشوا حياًة ُتَجِّ فإنَّ هذا ليس ُمِهامًّ الَبتَّة. فالشَّ

س:  وقد تساعدنا املبادئ التَّالية عىل َفهم املوضوع يف ضوء تعليم الكتاب املقدَّ

الَعالَِم، 1.  إىَِل  الَخِطيَُّة  َدَخَلِت  َواِحٍد  ِبإِْنَساٍن  َا  َكأَنَّ ذلَِك  أَْجِل  »ِمْن  )زائل(.  َفاٍن  اإلنساُن 

َوِبالَخِطيَِّة املَْوُت، َوهَكَذا اْجَتاَز املَْوُت إىَِل َجِميِع النَّاِس، إِْذ أَْخَطأَ الَجِميُع« )رومية 5: 12(. 

ُض َمًعا إىَِل اآلَن« )رومية 8: 22(. 2.  األرض تحت اللَّعنة. »َفإِنََّنا َنْعَلُم أَنَّ ُكلَّ الَخِليَقِة َتِئُّ َوَتَتَمخَّ

َبْل 3.  َفَقْط،  يق واملرض يف الحياة الحارضة. »َولَْيَس هَكَذا  جسد اإلنسان ُمَعرَّض لألمل والضِّ

ِفَداَء  َبنَِّي  التَّ ِعنَي  ُمَتَوقِّ أَْنُفِسَنا،  يِف  َنِئُّ  أَْيًضا  أَْنُفُسَنا  َنْحُن  الرُّوِح،  َباُكورَُة  لََنا  الَِّذيَن  َنْحُن 

أَْجَساِدَنا« )رومية 8: 23(. 

هناك أمراض وآالم ومتاعب ناجمة عن الخطيَّة مبارشًة. »َوَساَر ]َيهورام[ يِف َطِريِق ُمُلوِك 4. 

َعْيَنِي  يِف   َّ الرشَّ َوَعِمَل  اْمَرأًَة.  لَُه  َكاَنْت  أَْخآَب  ِبْنَت  ألَنَّ  أَْخآَب،  َبْيُت  َفَعَل  َكاَم  إرِْسَاِئيَل 

َح  اَن ُأورَُشِليَم َيزُْنوَن، َوَطوَّ ....َوُهَو أَْيًضا َعِمَل ُمرَْتَفَعاٍت يِف ِجَباِل َيُهوَذا، َوَجَعَل ُسكَّ الرَّبِّ

َبُه الرَّبُّ يِف أَْمَعاِئِه مِبَرٍَض لَْيَس لَُه ِشَفاٌء. وََكاَن ِمْن  [ َيُهوَذا....َوَبْعَد هَذا ُكلِِّه رَضَ ]أْي: أََضلَّ

، أَنَّ أَْمَعاَءُه َخرََجْت ِبَسَبِب َمرَِضِه،  ِة ِعْنَد َنَهاَيِة َسَنَتنْيِ َيْوٍم إىَِل َيْوٍم َوَحَسَب ِذَهاِب امُلدَّ

َفاَمَت ِبأَْمرَاٍض رَِديٍَّة« )2أخبار األيَّام 21(. 

َحرْضَِة 5.  ِمْن  ْيَطاُن  الشَّ »َفَخَرَج  يطان.  الشَّ ناجمة عن هجوم  ومتاعب  وآالم  أمراض  هناك 

»َولَِئالَّ   .)7  :2 )أيُّوب  َهاَمِتِه«  إىَِل  َقَدِمِه  َباِطِن  ِمْن  رَِديٍء  ِبُقْرٍح  أَيُّوَب  َورَضََب   ، الرَّبِّ

GPFTF interior.indd   226 6/20/2016   5:04:59 PM



227

عندما تتفاقم المشكالت

ْيَطاِن لَِيْلِطَمِني، لَِئالَّ أَرَْتِفَع«  أَرَْتِفَع ِبَفرِْط اإلِْعالََناِت، أُْعِطيُت َشْوَكًة يِف الَجَسِد، َماَلَك الشَّ

)2كورنثوس 12: 7(. 

يطان، 6.  هناك أمراض وآالم ومتاعب ليست ناجمة عن خطايا شخصيَّة، وال عن هجوم الشَّ

بل عن وجودنا يف عامٍل ُممتلئ بالخطيَّة. فكام َذَكرنا َقبل قليل، فإنَّ إسحاق أُصيب بالعمى 

يف شيخوخته. وقد َترَك بولس رفيقه »ُتُروِفيُمس« مريًضا يف ِميِليُتس. ويبدو أنَّ يسوع 

ِمْن  أَْكرَثَ  ُخَطاًة  َكاُنوا  الَجِليِليِّنَي  أَنَّ هُؤالَِء  »أََتُظنُّوَن  قال:  املبدأ حني  إىل هذا  ُيشري  كان 

ُكلِّ الَجِليِليِّنَي ألَنَُّهْم َكاَبُدوا ِمْثَل هَذا؟...أَْو أولِئَك الثَّاَمِنَيَة َعرَشَ الَِّذيَن َسَقَط َعَلْيِهُم الُبُْج 

يِف  اِكِننَي  السَّ النَّاِس  َجِميِع  ِمْن  أَْكرَثَ  ُمْذِنِبنَي  َكاُنوا  هُؤالَِء  أَنَّ  أََتُظنُّوَن  َوَقَتَلُهْم،  ِسْلَواَم  يِف 

ُأورَُشِليَم؟ َكالَّ! أَُقوُل لَُكْم...« )إنجيل لوقا 13: 2 و 4 و 5(. 

فاء 7.  س يوصينا بأن ُنَصلِّ ِمن أجل الشِّ عندما َنرض أو نقع يف املتاعب، فإنَّ الكتاب املقدَّ

والنَّجاة. »أََمِريٌض أََحٌد َبْيَنُكْم؟ َفْلَيْدُع ُشُيوَخ الَكِنيَسِة َفُيَصلُّوا َعَلْيِه َوَيْدَهُنوُه ِبَزْيٍت ِباْسِم 

لَْه«  ُتْغَفُر  َخِطيًَّة  َفَعَل  َقْد  َكاَن  َوإِْن  ُيِقيُمُه،  َوالرَّبُّ  املَِريَض،  َتْشِفي  اإلِمَياِن  َوَصالَُة   ، الرَّبِّ

)يعقوب 5: 14 و 15(. كذلك، هناك أمثلة يف العهد الجديد عىل مؤمنني وضعوا األيدي 

ى َوَسْحٍج.  عىل املرىض وَصلُّوا ألجلهم: »َفَحَدَث أَنَّ أََبا ُبوْبِلُيوَس َكاَن ُمْضَطِجًعا ُمْعرَتًى ِبُحمَّ

ُكنَّا  8(. وسواٌء   :28 الرُُّسل  )أعامل  َفَشَفاُه«  َعَلْيِه  َيَدْيِه  َوَوَضَع   ، َوَصىلَّ ُبوُلُس  إِلَْيِه  َفَدَخَل 

مرىض أو نواجه املتاعب، فإنَّ الله قادر عىل العمل يف حياتنا حني ُنلقي بأحاملنا عند قدميه 

ٌء َغرْيَ ُمْمِكٍن لََدى اللِه« )إنجيل لوقا 1: 37(.  باإلميان. فكام قال املالك ملريم: »ألَنَُّه لَْيَس يَشْ

نعمته 8.  عليهم  ُيْسِبغ  فإنَّه  مبوتهم،  أو  ُمزمنة  بأمراض  املؤمني  بإصابة  الله  َيسمح  عندما 

، يجب علينا أن نأيت إليه  وتعزياته وقت الحاجة. لذلك، عندما نأيت باحتياجاتنا إىل الربِّ

بروح االتِّضاع والخضوع لشخصه املبارك. فقد َشِهَد الرَّسول بولس أنَّه َصىلَّ ثالث َمرَّات 

وكة التي كانت يف جسده؛ ولكنَّه َكَتَب يقول: »ِمْن ِجَهِة  ليك ُيَخلِّصه الربُّ ِمن تلك الشَّ

يِت يِف  الََث َمرَّاٍت أَْن ُيَفارَِقِني. َفَقاَل يِل: »َتْكِفيَك ِنْعَمِتي، ألَنَّ ُقوَّ هَذا َترَضَّْعُت إىَِل الرَّبِّ ثمَ

املَِسيِح«  ُة  ُقوَّ َعيَلَّ  َتِحلَّ  ليَِكْ  َضَعَفايِت،  يِف  ِبالَحِريِّ  أَْفَتِخُر  وٍر  رُسُ َفِبُكلِّ  ُتْكَمُل«.  ْعِف  الضَّ

)2كورنثوس 12: 8 و 9(. ولدينا أيًضا مثال يسوع يف بستان جثسيامن إذ إنَّه َصىلَّ ِمن 

عب الذي كان فيه، ولكنَّه أبدى- يف الوقت نفسه- خضوعه التَّامَّ  رْف الصَّ أجل تغيري الظَّ

ملشيئة اآلب. »َيا أََبَتاُه، إِْن ِشْئَت أَْن ُتِجيَز َعنِّي هِذِه الَكأَْس. َولِكْن لَِتُكْن ال إِرَاَديِت َبْل 

إِرَاَدُتَك« )إنجيل لوقا 22: 42(. 

GPFTF interior.indd   227 6/20/2016   5:05:00 PM



228

ة اهلل للَعاِئَلة  ُخطَّ

ليمة ك بالمواقف السَّ التمسُّ

إنَّ بعض أصعب املواقف التي تواجهنا يف حياتنا هي أشياء ال نلك سيطرًة عليها عادًة. فقد 

م. وقد ُيصاب أٌب شابٌّ بشلٍل دائٍم بسبب  ميوت طفل أحدهم بسبب إصابته بسطان الدَّ

ٌه يف الجينات الوراثيَّة ُيَسبِّب  حادث. وقد ُينِجب الزَّوجان طفاًل ُمصاًبا مُبتالزمة »داون« )َتَشوُّ

الكبرية  (. وقد ميوت زوج إحداهنَّ فُتْضَطرُّ إىل إعالة عائلتها  البدنِّ والعقيلِّ النُّموِّ  رًا يف  تأخُّ

ة األبَوْين امُلِسنَّنْي الجسديَّة أو العقليَّة أو النفسيَّة.  مبفردها. وقد تتدهور ِصحَّ

فإنَّ   ، عبيُّ الشَّ املََثل  َيقول  كام  )أو  ُمتالحقًة  تأيت  يقات  والضِّ املَِحن  أنَّ  أحياًنا  يبدو  وقد 

»املَصائب ال تأيت ُفراَدى«(. وقد َيْشُعر املرء بأنَّ حياته تتهاوى من حوله. بل إنَّ املؤمن قد 

َيْشُعر بأنَّ الله ووعوده ُهام ُمَجرَّد أحالم َورِْديَّة. 

ِمن  يحذر  وأن  دة،  ُمَحدَّ مبواقف  املؤمن  ك  يتمسَّ أن  ا  جدًّ املهمِّ  ِمن  كهذه،  أوقاٍت  ويف 

ليمة قبل أن نأيت عىل  اًل، إىل املواقف السَّ مواقف أخرى ألنَّها خطرية. لذلك، سوف نتطرَّق، أوَّ

ليمة.  ِذْكر املواقف غري السَّ

ائبة المواقف الصَّ

كوا باإلميان. فنحن لسنا يف حاجة 1.  دائد، يجب عىل املؤمني أن يتمسَّ يف أوقات املَِحن والشَّ

أيُّوب يف وسط  به واتِّكالنا عليه. فقد قال  إمياننا  ُنَعبِّ عن  الله ليك  َيفعله  َفْهم ما  إىل 

اَمُه« )أيُّوب 13:  ديدة: »ُهَوَذا َيْقُتُلِني. الَ أَْنَتِظُر َشْيًئا. َفَقْط ُأَزيكِّ َطِريِقي ُقدَّ ِمْحَنِته الشَّ

ك بإمياننا يف األوقات التي ال َنفهم فيها ما َيجري! وهذا َيتَّفق  15(. فام أْحَوَجنا إىل التمسُّ

اَمَواُت َعِن األَرِْض، هَكَذا َعَلْت ُطُرِقي َعْن ُطُرِقُكْم  تاًما مع َقْول الله: »ألَنَُّه َكاَم َعَلِت السَّ

يقات  َوأَْفَكاِري َعْن أَْفَكارُِكْم« )إشعياء 55: 9(. وما أكرث ما َوَجد املؤمنون أنَّ املتاعب والضِّ

ابات أْدَخَلْتُهم إىل رِحاب ِنعمة الله وَصالِحه بطرائق مل  التي َمرُّوا فيها مل َتُكن سوى َبوَّ

َتُكن لَتْخُطر ببالهم قبل دخولهم يف التَّجربة. 

يق  وال َشكَّ أنَّ اإلميان ليس أمرًا َهيًِّنا أو سهاًل. فهو ال َيعني أن نؤمن بالله يف أوقات الضِّ

فحسب، بل وأيًضا أن ُنَسلِّم بأنَّه قد َيسمح بازدياد املتاعب واآلالم. وهو ال َيعني فقط أن 

َنِثق بالله عندما ال َتنجح ُخططنا كام ُكنَّا َنَتَمنَّى، بل وأيًضا أن َنِثق به عندما يتمُّ َسْحق 

ُخططنا تاًما وال يعود لها وجود. بعبارة أخرى، فإنَّ اإلميان َيعني أن نؤمن بأنَّ ُكلَّ ما قد 
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َيْحُدث لنا ال ميكن أن َيْخُرج عن ِنطاق سيطرة الله القدير، وأنَّ الله قادر عىل تحويل تلك 

يقات إىل َبَركاٍت وَمراحم أبديَّة يف حياتنا. »َوَنْحُن َنْعَلُم أَنَّ ُكلَّ األَْشَياِء َتْعَمُل  املَِحن والضِّ

وَن َحَسَب َقْصِدِه« )رومية 8: 28(.  َمًعا لِلَخرْيِ لِلَِّذيَن ُيِحبُّوَن اللَه، الَِّذيَن ُهْم َمْدُعوُّ

كوا بالوداعة. فنحن َنيل، بطبيعتنا، 2.  دائد، يجب عىل املؤمني أن يتمسَّ يف أوقات املَِحن والشَّ

يف أوقات املصاعب إىل الترصُّف وفًقا لردود أفعالنا اآلِنيَّة. ولِكن باملقابل، فإنَّ الوداعة 

هي روح الخضوع ملشيئة الله. بعبارة أخرى، فإنَّ الوداعة هي التَّجاُوب مع املواقف التي 

اكن فينا، وليس وفًقا ملا ُتليه علينا  ال ميكننا تغيريها وفًقا ملا مُيليه علينا روح الله السَّ

كوى واملَرارة.  ر والشَّ طبيعتنا الخاطئة- وال ِسيَّام التذمُّ

الله.  ُمَثبَّتة دامئًا عىل  الوداعة  فأْعنُي  اإلميان.  لة يف  ُمتأصِّ الوداعة  أنَّ  والحقيقة هي 

يقات التي َيسمح  وهي َتجعلنا َنْقَبل ُكلَّ الخري الذي ُيغدقه الله علينا، وُكلَّ املَِحن والضِّ

بها  ت  ألَمَّ التي  املصائب  أيُّوب عىل  زوجة  ِفعل  رَدِّ  بني  الَفرْق  هو  كان هذا  وقد  بها. 

 َّ وبزوجها، ورَدِّ فعل أيُّوب نفسه إذ قال بروح الوداعة: »أَاْلَخرْيَ َنْقَبُل ِمْن ِعْنِد اللِه، َوالرشَّ

الَ َنْقَبُل؟« )أيُّوب 2: 10(. 

رنا وَيجعلنا ننظر إىل املِحنة مبوضوعيَّة. وهذا، يف َحدِّ  كذلك، فإنَّ موقف الوداعة ُيَحرِّ

َتعني  لنا قبوله وما ميكننا تغيريه. والوداعة ال  التَّمييز بني ما ينبغي  ذاته، ُيساعدنا يف 

. وهي ال تعني أن نتخىلَّ عن  الَبتَّة أن نكون َسلبيِّني تاًما ونتوقَّف عن مقاومة قوى الرشِّ

واب إن ُقلنا  عزمنا وتصميمنا عىل التغلُّب عىل إعاقتنا أو ضعفنا. بل إنَّنا ال ُنجانب الصَّ

إنَّ الوداعة ُتْطِلقنا أحرارًا وتساعدنا عىل القيام مبا ينبغي لنا القيام به ألنَّها َتحمينا ِمن 

رنا ِمن  َهْدر طاقتنا عىل أموٍر ينبغي لنا قبولها كام هي. ِمن جهة أخرى، فإنَّ الوداعة ُتَحرِّ

الغضب األعمى وَتفتح أعيننا يك نرى األشياء بعيني الله. لذلك يقول داود إنَّ الله »ُيَدرُِّب 

« )املزمور 25: 9(.  الُوَدَعاَء يِف الَحقِّ

الة ِفْعل، 3.  الة. ومع أنَّ الصَّ كوا بالصَّ دائد، يجب عىل املؤمني أن يتمسَّ يف أوقات املَِحن والشَّ

أبينا  إىل  نلتجئ  أن  علينا  يجب  يقات،  والضِّ املَِحن  نواجه  فعندما  أيًضا.  موقف  فإنَّها 

. فعندما ُيواجه اإلنسان الطبيعي ِمحنًة أو ضيًقا فإنَّه مَييل- أوَّاًل- إىل التَّخطيط،  امويِّ السَّ

خ إىل الله. ولكن  اع، والقلق، والخوف. وكمالٍذ أخرٍي، قد َيرْصُ والتَّحليل، واالرتباك، والرصِّ

الة.  كوا بالصَّ ميكن ألوالد الله أن يوفِّروا عىل أنفسهم عناًء كبريًا وأملًا ال ُيستهان به إن َتَسَّ
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ْكِر، لُِتْعَلْم ِطْلَباُتُكْم لََدى اللِه«  َعاِء َمَع الشُّ الَِة َوالدُّ ٍء ِبالصَّ ٍء، َبْل يِف ُكلِّ يَشْ وا ِبَشْ »الَ َتْهَتمُّ

، لن يصري  اًل بأوَّل، عند َقَدمي الربِّ )فيلبِّي 4: 6(. فالقلب الذي َيْطَرح همومه وأحزانه، أوَّ

يوًما ُمثَقاًل بالهموم واألحزان. وعندما نرفع طلباتنا بثقة ويقني، فإنَّنا نتخلَّص ِمن اإلحباط 

النَّاجم عن املشكلة األرضيَّة، ونتلئ أماًل ورجاًء أثناء انتظار استجابة الله. 

ا كان هذا املوقف 4.  كر. وُرمبَّ كوا بالشُّ دائد، يجب عىل املؤمني أن يتمسَّ يف أوقات املَِحن والشَّ

ا إذا َثبَّتنا  الة. أمَّ هو األكرث صعوبًة. وهو موقف مستحيل يف غياب اإلميان والوداعة والصَّ

أنَّ  والحقيقة هي  لله.  ْكر  الشُّ تقديم  يف  االستمرار  فسيكون مبقدورنا  الله،  أعُيننا عىل 

يقات هو ليس رضًبا ِمن الجنون أو ُمنافاًة للعقل واملنطق.  ْكر يف املَِحن والضِّ تقديم الشُّ

فالحقيقة هي أنَّ كلمة الله تقول: »اِْفرَُحوا يِف الرَّبِّ ُكلَّ ِحنٍي، َوأَُقوُل أَْيًضا: اْفرَُحوا« )فيلبِّي 

4: 4(. فالله، بذاته، هو َسَبب أكرث ِمن كاٍف للفرح. لذلك، ال ميكن للمؤمن امُلتَِّكل عىل 

عب  رف الصَّ ل يف شخص الله دون أن ُيَعبِّ عن ُشكره له- أيًّا كان الظَّ الله أن ُيطيل التأمُّ

الذي مَيُرُّ فيه. 

المواقف الخاطئة

ر. فعندما تاَه العبانيُّون 1.  دائد، يجب عىل املؤمني أن َيحذروا التذمُّ يف أوقات املَِحن والشَّ

رهم سبًبا رئيسيًّا يف عدم حصولهم عىل َبَركات  يف البِّيَّة وواجهوا أوقاًتا عصيبة، كان َتَذمُّ

الله  ِسيادة  ي  تحدِّ أشكال  ِمن  ر هو شكل  فالتذمُّ ة.  َجمَّ وقوعهم يف مشاكل  الربِّ ويف 

وسلطانه أن يفعل ما يشاء. وهو أيًضا شكل ِمن أشكال تجاُهل ُقدرة الله وَصالحه. وألنَّ 

ر َيْحرُص تفكري املؤمنني يف املشكالت اآلنيَّة، فإنَّه مَينعهم ِمن اختبار نعمة الله وِمن  التذمُّ

ه الله لهم.  رؤية ُسلَّم النَّجاة الذي أَعدَّ

دائد، يجب عىل املؤمني أن َيحذروا روح االنهزام. ويف أغلب األحيان 2.  يف أوقات املَِحن والشَّ

الم ِمن َحْولِنا.  ر. فُكلَّام زاد تركيزنا عىل مشكالتنا، اشَتدَّ الظَّ فإنَّ روح االنهزام ُيرافق التذمُّ

وحينئٍذ، رُسعان ما نبتدئ ال يف َوْصف املشكلة الحقيقيَّة فحسب، بل ويف َوْصف املشكالت 

ُتجاه املستقبل.  الحاليَّة تسوء أكرث فأكرث حني نكون ُمتشامئني  ورة  أيًضا. فالصُّ امُلحتملة 

ة الله وصالحه. »ألَنَّ اللَه لَْم ُيْعِطَنا ُروَح  وهذا املوقف َكفيٌل بأن مَينعنا ِمن التمتُّع بقوَّ

ِة َواملََحبَِّة َوالنُّْصِح« )2تيموثاوس 1: 7(. لذلك، يجب عىل املؤمنني  الَفَشِل، َبْل ُروَح الُقوَّ
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أن َيفعلوا ما َفَعَلُه »كالب« و »يشوع« يف زمن النَّبيِّ موىس- أي أن ينظروا إىل العاملقة 

ات، فقد  ا إذا استسلمنا ملشاعر اإلشفاق عىل الذَّ بعيني إميانهم الرَّاسخ بالله القدير. أمَّ

َنْشُعر بالرِّضا يف الجسد، ولكنَّنا سنكون قد َتَسبَّبنا يف إضعاف الرُّوح. 

دائد، يجب عىل املؤمني أن يتجنَّبوا االفرتاضات. فاإلميان يقوم عىل 3.  يف أوقات املَِحن والشَّ

حيحة،  ا االفرتاضات فإنَّها َتقتلع اآليات الِكتابيَّة ِمن قرينتها الصَّ ات اإللهيَّة. أمَّ حقيقة الذَّ

بداء  امُلصاب  ابنه  أنَّ  اآلباء  أحد  افرتض  فقد  اإلميان.  باسم  كثرية  بأشياء  الله  وُتطالب 

واء عنه. ونتيجة لذلك، مات  كريِّ قد ُشِفي ِمن مرضه؛ فقام- هو وزوجته- مبَنع الدَّ السُّ

اإلميان(  )إعالن  »االعرتاف  مبدأ  يف  جسيٌم  خطٌأ  »هناك  يقول:  األُب  َكَتب  وقد  االبن. 

ع النَّاس عىل اقتالع ِبضع آياٍت  ائد يف وقتنا الحارض. فهذه امُلامرسة ُتَشجِّ اإليجايبِّ« السَّ

شخصيَّة  وعوًدا  كانت  لو  كام  بها  ك  والتمسُّ س،  املقدَّ الكتاب  ِمن  ُمتفرِّقة  مواضع  ِمن 

ة. ولكنَّها قد ال َتِصحُّ  لهم ِمن الله. وقد يكون لهذه اآليات َمَعاٍن روحيَّة وتطبيقات عامَّ

عاء االعتباِطيَّ بأنَّ الوعود  ة الله لحياتك. لذلك فإنَّ االدِّ جميعها عىل حالتك أو عىل ُخطَّ

ة َيفتح الباب عىل ِمرصاعيه أمام  س َتْصُلح كوعوٍد خاصَّ ة املذكورة يف الكتاب املقدَّ العامَّ

قد  متوازن،  غري  »عشوائيًّا«  انتقاًء  الكتابيَّة  التَّعاليم  انَتَقْينا  وإذا  الخاطئة.  االفرتاضات 
تكون العواقب ساِحَقة للقلب«.40 

يق ليك ال َيْسُقط  َنْفَهم هذا املبدأ جيًِّدا يف أوقات املرض والضِّ لذلك، ِمن امُلِهمِّ أن 

إمياُننا يف َفخِّ االفرتاضات الخاطئة.

دائد، يجب عىل املؤمني أن َيحذروا املَرارة. واملَرارة َتنبع يف األصل ِمن 4.  يف أوقات املَِحن والشَّ

إلقاء اللَّوم عىل اآلخرين. فاملتاعب التي ُنصادفها يف الحياة تقرتن عادًة بأناٍس آخرين. فقد 

صار يوُسف عبًدا يف مرص بسبب إخوته. وقد عاش داود ُمرَشًَّدا وهارًبا سنواٍت عديدة 

بسبب شاول. وقد َوَقع شمشون يف األرْس بسبب دليلة. وقد ُخِدَع عيسو بسبب يعقوب. 

لنا يف هذه األمثلة جميعها،  ر أبيها. ولكن إذا تأمَّ وقد بقيت ابنة َيفتاح عزباء بسبب َتَهوُّ

لإلساءة  َتَعرَّض  الذي  خص  الشَّ فشل(  )أو  َنجاح  بني  مبارشة  عالقة  هناك  أنَّ  سنكتشف 

ي للمتاعب وبني موقفه الداخيلِّ ِمامَّ حدث. فاملَرارة ُتَصريِّ النَّاس أشخاًصا غري  يف التصدِّ

قادرين عىل الُغفران، بل وغري قادرين عىل التَّوبة أيًضا )تاًما ِمثل عيسو(. ِمن جهة أخرى 

فإنَّ الُغفران وُمامرسة اإلميان ُيْفيض إىل ظهور أشخاٍص كيوُسف وداود. »ُمالَِحِظنَي...لَِئالَّ 
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ِبِه َكِثرُيوَن« )العبانيِّني 12: 15(. فاملَرارة ال  َس  َفَيَتَنجَّ اْنِزَعاًجا،  َيْطُلَع أَْصُل َمرَارٍَة َوَيْصَنَع 

ر أيًضا شخصيَّة صاحبها. فهي ُتْقيص املرء عن الله وعن  ر العالقات فحسب، بل ُتَدمِّ ُتَدمِّ

زمة للتكيُّف مع املتاعب )كاألصدقاء،  ة. لذلك فإنَّ العنارص الالَّ ِنعمته الغنيَّة املانحة للقوَّ

رها املَرارة.  والشخصيَّة، واملعونة اإللهيَّة( هي ذات األشياء التي ُتَدمِّ

دائد، يجب عىل املؤمني أن َيحذروا األنانيَّة. ففي العائلة املسيحيَّة 5.  يف أوقات املَِحن والشَّ

يقات هي أوقات مشاركة. فالنَّاس  ومجتمع الكنيسة، يجب أن تكون أوقات املَِحن والضِّ

يتجاوبون بطرائق مختلفة عندما َيجدون أنفسهم يف ظرٍف صعب يجعلهم يف احتياج. وقد 

كر واالمتنان. وقد يلعب آخرون  َيشعر ُأناٌس باملهانة والغضب. وقد يشعر آخرون بالشُّ

عىل أوتار عجزهم وحاجتهم. لذلك، عندما نكون يف حاجة، يجب علينا أن ُنَدرِّب أذهاننا 

واملشكالت  الحاجات  ليست  هي  ومشكالتنا  فحاجاتنا  أيًضا.  اآلخرين  يف  التَّفكري  عىل 

أالَّ  علينا  ويجب  اآلخرين.  ِمن  الخدمة  َنطلب  أالَّ  علينا  يجب  لذا،  العامل.  يف  الوحيدة 

َننفرد بالحديث عن املآيس التي عشناها. بل يجب علينا أن نتعاطف مع اآلخرين، وأن 

َنفهمهم، وأن نعتني بهم، وأن ُنصغي إليهم لئالَّ َنسمح ملشكالتنا بَجْعِلنا أشخاًصا ُنْتِقُن 

ا الوجه اآلخر للرَّغبة يف  األْخَذ فقط، وليك ال َنخس األفراح النَّاجمة عن الُحبِّ والعطاء. أمَّ

ل أيًضا يف األنا. فالقبول )أْي قبول مساعدة اآلخرين  األخذ فهو رفض األخذ. وهذا ُمتأصِّ

لنا( يتطلَّب اتِّضاًعا كبريًا. 

اإلعاقات البدنيَّة

قد تتفاوت اإلعاقات البدنيَّة يف نوعها ودرجتها. والكلمة »إعاقة« هي تعبرٌي عامٌّ ُيشري إىل أيِّ 

خص ِمن املشاركة الطبيعيَّة يف املهام الحياتيَّة االعتياديَّة. لذلك فإنَّ  مشكلة جسامنيَّة َتنع الشَّ

مع(، أو  ة البرص أو السَّ ة ِمن الحواسِّ الخمس )كحاسَّ اإلعاقات البدنيَّة ُتشري إىل فقدان حاسَّ

اق(، أو عدم القدرة عىل استخدام أعضاء الجسم )ُكلِّيًّا  فقدان أحد األطراف )كالذراع أو السَّ

لل أو داء املفاصل(، أو بسبب إصابٍة ما.  ااًل بسبب أحد األمراض )كالشَّ أو جزئيًّا( استخداًما فعَّ

أو  حادٍث  نتيجة  كذلك  يصريون  أشخاص  وهناك  ما.  بإعاقٍة  يولدون  أشخاص  وهناك 

ياتها، وصعوباتها، وُفرَصها. فاألشخاص الذين  بب، فإنَّ لُِكلِّ إعاقة تحدِّ مرض. ولكن أيًّا كان السَّ

ًيا دامئًا برضورة التكيُّف مع عاملٍ ال ُيراعي قدراتهم املحدودة  يولدون بإعاقة ما يواجهون تحدِّ
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ا األشخاص الذين ُيصابون بإعاقة نتيجة حادث أو إصابة، فإنَّهم ُمَعرَّضون  بالقدر الكايف. أمَّ

لصدمة كبرية بسبب اضطرارهم للتكيُّف فجأًة مع وضعهم الجديد. فبعد أن كانوا قادرين 

عىل القيام بأعامل ُمَعيَّنة، وجدوا أنفسهم، دون سابق إنذار، عاجزين عن القيام بها!

ة للتَكيُّف مع اإلعاقة الجسديَّة نصائح عامَّ

واجه املوقف بواقعيَّة. اتَّخذ خطوات ذهنيَّة ونفسيَّة وروحيَّة لَتَقبُّل الواقع.1. 

َصلِّ يك ُيعطيك الربُّ ِنعمة وِحكمة الختبار املسيح بطرائق مل تختبه فيها ِمن قبل )انظر 2. 

2كورنثوس 12: 9 و 10(. 

أن 3.  تتجاهل عواطفك، وال  أن ال  يعني  اإلحباط. وهذا  ليمة ملواجهة  السَّ رائق  الطَّ َتَعلَّم 

ث عن  يطرة عليك. فنحن يف حاجة، عادًة، إىل َتَعلُّم كيفيَّة التحدُّ َتسمح لعواطفك بالسَّ

ث عنها. ث عنها، ومع َمن نتحدَّ األشياء التي ُتَسبِّب لنا اإلحباط، ومتى نتحدَّ

نوا ِمن التََّكيُّف مع إعاقاتهم. ميكنك القيام بذلك ِمن خالل 4.  َتَعرَّف إىل أشخاٍص آخرين َتَكَّ

داقات الشخصيَّة.  قراءة الُكتب، واالستامع إىل التَّسجيالت، أو ِمن خالل الصَّ

املَرَِحة، 5.  فالرُّوح  اآلخرين.  عينيك عىل حاجات  َيفتح  وأن  لك،  ُيَشكِّ أن  املسيح  للسيِّد  اْسَمح 

تكوين  يف  تساعدك  أمور  هي  ْكر  الشُّ وروح  اآلخرين،  مشاعر  ومراعاة  الَحَسنة،  والنَّوايا 

ر بثمن. عابة امُلتَّزنة هي ِصَفة ال ُتَقدَّ داقات وإيجاد أشخاص َيقبلونك. كذلك، فإنَّ روح الدُّ الصَّ

النَّاس ال 6.  َتعلم أنَّ  ُيراعوا مشاعرك. وينبغي لك أن  الواقع بأنَّ هناك أشخاًصا لن  َتَقبَّل 

 . ُيسيئون األدب عن َقْصد. ولكن حتَّى لو فعلوا ذلك، ال تأخذ األمر عىل َمْحَمٍل شخيصٍّ

ح أنَّ هؤالء ُيسيئون األدب مع آخرين أيًضا. فِمن امُلرَجَّ

ك مبواقفك اإليجابيَّة، وابحث عن طرائق لتطوير 7.  ِعْش حياًة طبيعيًَّة َقْدر استطاعتك. َتَسَّ

مهاراتك، وللتغلُّب عىل العقبات، وابذل ُكلَّ جهٍد لديك يف ُكلِّ ما تقوم به. 

ة ِمن واقع الحياة ِقصَّ

ة جيِّدة.  كان »ألفني« البالغ ِمن الُعمر عرش سنوات طفاًل طبيعيًّا ويتمتَّع بصحَّ

الُيمنى. ومع  َتَعرَّض لحادٍث يف املدرسة أصابه بشلٍل يف ساقيه ويده  ولكنَّه 
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أنَّه رَصَف سنوات عديدة يف برامج إعادة التَّأهيل داخل املستشفى وخارجه، 

ن ِمن استخدام ساقيه ويده الُيمنى كام كان  فإنَّه مل َيْسَتِعد عافيته ومل يتمكَّ

ابق.  يف السَّ

ن »ألفني« ِمن مامرسة حياته كبقيَّة امُلراهقني. وحني  ويف سنوات املراهقة، مل يتمكَّ

ن ِمن العمل يف كثرٍي ِمن املجاالت التي َيعمل فيها أقرانه.  صار راشًدا، مل يتمكَّ

ر أن َيبذل جهده وأن َيفعل  ولِكْن عوًضا عن أن َيصري »ألفني« ُمرَّ النَّفس، َقرَّ

ر مهاراته يف مجال  ِفعله. لذلك، فقد راح يقرأ، ويدرس، وُيَطوِّ ُكلَّ ما ميكنه 

َتَزوَّج  أنواعها. وأخريًا،  اعات مبختلف  السَّ تصليح  كيفيَّة  َتَعلَّم  حافة. وقد  الصَّ

»ألفني« وصارت له عائلة. وكان َيعمل يف الكتابة والتَّعليم إلعالة أرُسته. 

العه  ِمن جهة أخرى، كان »ألفني« معروًفا بإميانه وتقواه، وبذكائه، وبسعة اطِّ

س. لذلك، ابتدأ كثريون يطلبون املشورة منه حني يواجهون  عىل الكتاب املقدَّ

مشكالت أو صعوبات يف حياتهم. 

عور باملرارة، وتسليم  عفات واملحدوديَّات، ورَْفض الشُّ وِمن خالل قبول تلك الضَّ

، عاش »ألفني« حياًة ُمثمرًة وذات مغزى. قلبه وذهنه للربِّ

وينبغي لألبَوْين املؤِمَننْي أن ُيَعلِّام أبناءهام كيفيَّة التَّعامل مع أصحاب اإلعاقات. ويف ما 

للتَّعامل مع األشخاص الذين لديهم إعاقات. كذلك،  ة  العامَّ النَّصائح واإلرشادات  ييل بعض 

دة. وميكن ألفراد العائلة مناقشة هذه  سنذكر مجموعة إرشادات للتَّعامل مع إعاقات ُمَحدَّ

اإلرشادات يف أوقات العبادة العائليَّة باستخدام اآلية )الويِّني 19: 14( كُنقطة انطالق. كذلك، 

مُيَثِّل دور شخٍص  ميكن لألبناء تثيل هذه األدوار. فعىل سبيل املثال، ميكن ألحد األبناء أن 

أعمى بوضع عصابة عىل عينيه. وميكن ألحد األبناء اآلخرين أن يحاول َوْصف ما َيْحُدث له 

فاه. وميكن أيًضا استخدام آيات وترانيم  خارج املنزل. كذلك، ميكن لألبناء أن يحاولوا قراءة الشِّ

عن اللُّطف، واملحبَّة، واالحرتام، واللَّياقة. 

عامل مع أصحاب اإلعاقة ة في التَّ إرشادات عامَّ

داقة.1.  ة إىل القبول والصَّ خص. فالنَّاس جميًعا يف حاجة ماسَّ أَْظِهر اهتامًما حقيقيًّا بالشَّ
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َتْصُدر عن صاحب اإلعاقة- إالَّ إذا 2.  تجاهل الترصُّفات والسلوكيَّات غري املالمئة التي قد 

كانت عالقتك به وثيقة َتسمح لك مبواجهته )دون َجْرح مشاعره(.

عندما يكون صاحب اإلعاقة مع مجموعة، احرص عىل وجود أنشطة ميكنه املشاركة فيها 3. 

ة بأنَّكم تفعلون ذلك ألجله(. )ولكن دون التَّرصيح أو التَّلميح بقوَّ

غط عىل صاحب اإلعاقة أو دفعه إىل القيام بأشياء قد تزيد توتُّره أو 4.  كصديق، َتَجنَّب الضَّ

تجعله َيْشُعر بالَحَرج. ومع أنَّنا جميًعا نحتاج إىل الَحضِّ والتَّشجيع، فإنَّنا ال َنتقبَّل ذلك 

ون بنا. جيًِّدا إالَّ ِمن األشخاص الذين يفهموننا ويهتمُّ

يف حال مناقشة اإلعاقة، افعل ذلك بُكلِّ تهذيب. فأغلبيَّة أصحاب اإلعاقة ال مُيانعون يف 5. 

خص اآلخر يهتمُّ بهم اهتامًما حقيقيًّا. ومع ذلك،  الحديث عن إعاقتهم إذا شعروا بأنَّ الشَّ

َتَجنَّب املبالغة يف العاطفة، أو الفضول، أو امُلزاح بشكٍل غري مناسب.

َعلِّم أبناءك كيفيَّة التَّعامل مع أصحاب اإلعاقة. فال ينبغي لهم التَّحديق بهم عند رؤيتهم، 6. 

خرية منهم، أو عمل املقالب  ث عنهم َهْمًسا، أو السُّ أو اإلشارة إليهم بإصبعهم، أو التحدُّ

بهم )الويِّني 19: 14؛ 1تسالونييك 5: 14(. فينبغي ألبنائنا أن ُيراعوا أصحاب اإلعاقة، وأن 

ْب عند التَّعامل معهم. يعاملوهم بُلطف، وأن ُينشئوا صداقات معهم، وأن َيتعلَّموا الصَّ

بل املمكنة. ساعده يف تحقيق أهدافه بداًل ِمن 7.  ع صاحب اإلعاقة وادعمه بَشتَّى السُّ َشجِّ

عاتك عليه. ُكن إيجابيًّا ومتفائاًل، ولكن بعيًدا عن اإللحاح.  َفرْض توقُّ

دة عامل مع إعاقات ُمَحدَّ إرشادات في التَّ

خص األعمى التَّعامل مع الشَّ

خص األعمى بنفسك- إالَّ إذا كان صوتك مألوًفا جيًِّدا لديه.1.  َعرِّف الشَّ

خص األعمى ألنَّه يحتاج إىل َسامع صوتك ملعرفة مكانك.2.  ال َتْصُمت عندما يقرتب إليك الشَّ

خص األعمى. فاألعمى ال يرغب يف مقاطعتك أو إزعاجك إذا 3.  ث إىل الشَّ بادر إىل التحدُّ

كنت مشغواًل.

قد 4.  معه  بعد حديثك  ِبَصْمٍت  فمغادرتك  بلياقة.  بذلك  أْشِعرُْه  باملغادرة،  رغبتك  عند 

تكون ُمْحرَِجة.
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ريق )يف األماكن املزدحمة 5.  الطَّ خص األعمى يف حاجة إىل املساعدة ملعرفة  الشَّ إذا كان 

أو غري املألوفة(، ومل َتُكن قد َفعلت ذلك ِمن َقبل، اسأله عن كيفيَّة القيام بهذا األمر. 

ري، ولكنَّه ال ُيِحبُّ أن تدفعه  فاألعمى ُيِحبُّ أن تساعده يف معرفة االتِّجاهات وكيفيَّة السَّ

أو أن َتُجرَّه ِمن يده. 

ريق، َعرِّفه بنفسك واسأله إن كان يف حاجة إىل املساعدة. 6.  إذا بدا لك أنَّ األعمى َضلَّ الطَّ

فجميعنا بحاجة إىل العون أحياًنا. 

خص األَصمِّ التَّعامل مع الشَّ

فاه، َتَكلَّم بسعة ُمعتدلة دون املبالغة يف تحريك فمك. 1.  إذا كان األَصمُّ ُيْتِقن قراءة الشِّ

َتَجنَّب االستدارة عندما تتكلَّم. وإذا أرَشَْت إىل يشٍء َيجعل األَصمَّ َيلتفت إىل جهة أخرى، 2. 

انتظر إىل أن ينظر إليك ثانيًة قبل ُمواصلة كالمك.

ن ذلك 3.  ن املالحظات ليك يتمكَّ ، َدوِّ إذا كنت تجلس بجانب شخٍص أَصمٍّ يف اجتامٍع عامٍّ

خص ِمن َفْهم النِّقاط األساسيَّة. الشَّ

له 4.  ص  لَخِّ والفهم،  املتابعة  عىل  األَصمِّ  قدرة  تفوق  بسعة  تتكلَّم  املجموعة  كانت  إذا 

الحديث الذي دار بينكم. )ميكنك القيام بذلك دون لَْفت األنظار(. 

خص امُلْقَعد )املشلول( التَّعامل مع الشَّ

تكون عىل 1.  ذلك ممكًنا ليك  كان  إن  تجلس  أن  ُمْقَعد، حاول  ث مع شخٍص  التحدُّ عند 

مستوى َنَظرِه. 

وجود 2.  عند  سيَّام  وال  به-  تقوم  ما  تعرف  أنَّك  د  تأكَّ املتحرِّك،  الُكريسَّ  َتدفع  كنت  إذا 

القدمني أو  الزَّائدة، واحرتس ِمن ارتطام مسند  عة  َتَجنَّب السُّ منحدرات أو مرتفعات. 

العجلتني باألثاث أو بالنَّاس.

فرت، وغري 3.  س، الدَّ خص امُلْقَعد أن َتحمل له أغراضه )الُكُتب، الكتاب املقدَّ اقرتح عىل الشَّ

ذلك( إذا كان يدفع الُكريسَّ امُلتحرِّك بنفسه وليس لديه مكان َيَضع فيه أشياءه. 
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خص امُلْقَعد صديًقا 4.  ال َتسمح لألطفال باستخدام الُكريسِّ املتحرِّك للَّعب إالَّ إذا كان الشَّ

خص امُلْقَعد أحياًنا أن َيعرض عىل مرأى  حمياًم وال ميانع يف ذلك. ومع ذلك، ميكن للشَّ

د  املزوَّ املتحرِّك  الُكريسِّ  باستخدام  لهم  َيسمح  قد  )أو  الُكريسِّ  استخدام  كيفيَّة  األطفال 

لصاحب  األمر  ترك  ينبغي  ولكن  األطفال.  مدارك  ع  ُيَوسِّ أن  ذلك  شأن  فِمن  مُبَحرِّك(. 

الُكريسِّ للقيام بذلك. 

اَزْين خص الذي َيستخدم ُعكَّ التَّعامل مع الشَّ

خص بحاجة إىل 1.  اَزْين، راعي رُسعته يف املش. فقد يكون الشَّ عند مرافقة شخٍص ميش عىل ُعكَّ

املش لتمرين عضالته. لذلك، ميكنك املش معه ال ألجل الحديث، بل لتشجيعه عىل املش.

اد 2.  ة، وبعض أنواع السجَّ ريق. فاألرض املبلولة، واألشياء الحادَّ احرتس ِمن أيِّ عوائق يف الطَّ

اَزْين. قوط املؤذي لألشخاص الذين يستخدمون ُعكَّ قد ُتَسبِّب السُّ

الحاالت 3.  بعض  ويف  تقدميها.  كيفيَّة  يف  أو  املساعدة،  تقديم  يف  ديد  الشَّ اإللحاح  َتَجنَّب 

وميكنك-  هبوطها(.  أو  المل  السَّ )لصعود  َيحِمُله  َمن  إىل  خص  الشَّ يحتاج  قد  واملواقف، 

تساعد  ليك  التَّعليامت  اتبع  ملساعدته.  طريقة  أفضل  عن  خص  الشَّ تسأل  أن  عادًة- 

قوط ألنَّه مؤٍذ وُمْحِرج. الشخص أن يَتَجنَّب السُّ

خص َطريح الفراش التَّعامل مع الشَّ

إذا كانت زيارتك طويلة نوًعا ما، اجلس ليك يكون جوُّ الجلسة مريًحا.1. 

خص طريح الِفراش )فقد يحتاج ماًء، أو محرمة ورقيَّة، 2.  ُكْن ُمرَْهف الِحسِّ لحاجات الشَّ

أو كتاًبا، أو أيَّ يشٍء آخر(. لذلك، ميكنك أن تساعد هذا الَشخص يف األمور التي ال ميكنه 

القيام بها. 

ُتَعبِّ 3.  امُلعايدة وباقات الورود عزاًء كبريًا ألنَّها  َيِجد يف بطاقات  الِفراش  خص طريح  الشَّ

داقة.  عن الصَّ

ِمن 4.  أهميَّة  أكرث  يكون حضورك ووجودك  وقد  تها، وطبيعتها.  وُمدَّ الزيارة،  انتبه ملوعد 

امُلِسنِّني  فإنَّ  كذلك،  له.  ُترَنِّم  أن  أو  الِفراش  طريح  خص  للشَّ تقرأ  أن  ميكنك  حديثك. 

كريات القدمية. طريحي الِفراش يستمتعون باسرتجاع الذِّ
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اإلعاقات العقليَّة

كام هي حال اإلعاقات البدنيَّة، فإنَّ اإلعاقات العقليَّة تتفاوت كثريًا. فهناك صعوبات َتَعلُّم 

طفيفة تدوم سنوات طويلة دون أن يكتشفها أحد. ولكن هناك أيًضا إعاقات عقليَّة شديدة 

تستوجب الرِّعاية. 

ة التي َذَكرناها عند حديثنا عن اإلعاقات البدنيَّة َتِصحُّ عىل  إنَّ النَّصائح واإلرشادات العامَّ

اإلعاقات العقليَّة أيًضا. ولكن يجب علينا أن ُنالحظ أنَّ اإلعاقات العقليَّة تدفع كثريين إىل 

ليم مع  امُلزاح والتَّنكيت بطرائق غري الئقة أكرث ِمن اإلعاقات األخرى. لذلك، فإنَّ التَّرصُّف السَّ

بية يف البيت. وال َشكَّ أنَّ سلوك الوالَِدْين ُمِهمٌّ  أصحاب اإلعاقات العقليَّة َيعتمد كثريًا عىل الرتَّ

ا. ويجب أن َيسعى األبوان إىل مساعدة أبنائهام عىل احرتام جميع النَّاس دون استثناء.  ِجدًّ

اء عاطفيًّا. لذلك، َفإنَّهم  ففي كثري ِمن األحيان، يكون األشخاص املصابني بإعاقات عقليَّة أِصحَّ

يف حاجة إىل املحبَّة والقبول- شأنهم يف ذلك شأن جميع النَّاس اآلخرين. كذلك، فإنَّ مشاعرهم 

خرية، أو القسوة، أو الرَّفض.  قد ُتْجَرح بسهولة بسبب السُّ

هات  وملساعدة األبناء عىل التَّعامل مع أصحاب اإلعاقات العقليَّة، يجب عىل اآلباء واألمَّ

أن يزيدوا وعي أبنائهم ِمن خالل زيارة األشخاص الذين ُيعانون إعاقاٍت عقليَّة )مع رضورة 

ئقة والكلامت  يارة(، وِمن خالل مناقشة الكلامت الالَّ ليم قبل القيام بالزِّ لوك السَّ تفسري السُّ

حيحة ِمثل »ُمتالزمة داون« أو  يات الصَّ ئقة )فعىل سبيل املثال، ينبغي استخدام امُلَسمَّ غري الالَّ

»مرض الزهامير« بداًل ِمن »مجنون« أو »مخبول«(. كذلك، ميكن زيادة وعي األبناء ِمن خالل 

قراءة قصص أو مقاالت عن أناٍس مصابني بإعاقاٍت عقليَّة. 

ومع أنَّ أغلبيَّة اإلعاقات الجسديَّة تنجم عن حوادث أو إصابات، فإنَّ اإلعاقات العقليَّة 

تنجم عادًة عن عوامل وراثيَّة- أي أنَّ األطفال يولدون وهم يحملون اإلعاقة. وعندما تكون 

اإلعاقة العقليَّة شديدة، فإنَّ األهل يحتاجون وقًتا طوياًل للتكيُّف مع األمر. فقد َيشُعر األهل 

باملهانة واملذلَّة. وقد يشعرون بالغضب. وقد يطرحون أسئلة كثرية تبدأ بالكلمة »ملاذا؟«- ال 

واب إن ُقلنا إنَّ الغالبيَّة الُعظمى  سيَّام إذا كانوا يشعرون بأنَّ الحياة غري عادلة. وال ُنجانب الصَّ

نون من  َفخِّ الخوف. فهم يتساءلون كيف سيتمكَّ هاتهم قد سقطوا يف  امُلعاقني وأمَّ ِمن آباء 

زمة ألبنائهم. وقد تستمرُّ مشاعر النَّقص هذه َطوال الحياة. كذلك، قد يشعر  توفري العناية الالَّ

ْنب بسبب إعاقة ابنهم أو ابنتهم، أو بسبب عدم قدرة طفلهم عىل  هات بالذَّ بعض اآلباء واألمَّ
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اإلنجاز. لذلك، قد يجد أهل األطفال املعاقني فائدًة يف هذه اإلرشادات التالية:

 .1 ، ُقم بخطوات ذهنيَّة ونفسيَّة لقبول ما ال ميكنك تغيريه. وبالنِّسبة إىل املؤمن املسيحيِّ

لطان، وأنه َيفعل  يادة والسُّ فإنَّ هذا األمر ُمرتبط دامئًا باإلميان بأنَّ الله هو صاحب السِّ

. ما هو ملصلحتنا وألجل خرينا األبديِّ

ث إىل آخرين واجهوا املوقف نفسه. قد يساعدك هذا األمر يف التَّعبري عن مشاعرك، 2.  َتَحدَّ

ويف الحصول عىل نصيحة جيِّدة.

هات َتختصُّ بالخوف ِمن املجهول.3.  اقرأ عن املشكلة. الكثري ِمن رِصاعات اآلباء واألمَّ

يَّة إذا كان 4.  سات الرِّعاية الصحِّ ر الرِّعاية لطفلك املعاق يف البيت وليس يف إحدى مؤسَّ َوفِّ

ًنا  َتَحسُّ ُيبدون  عقليًّا  املعاقني  أنَّ  وتكرارًا-  مرارًا  راسات-  الدِّ أظهرت  فقد  ممكًنا.  ذلك 

الرِّعاية  الرِّعاية- مع أنَّ  سات  البيتيَّة أكرث ِمامَّ يفعلون يف مؤسَّ الرِّعاية  ملحوًظا يف ِظلِّ 

سات الرِّعاية(.  البيتيَّة التي يوفِّرها األهل مُيكن تكميلها )من خالل مؤسَّ

إذا كانت رعاية طفلك امُلعاق تتطلَّب وقًتا وجهًدا منك، احرص عىل أخذ فرتات راحة.5. 

ن األشياء التي تستحقُّ أن تشكر الله عليها، وَعبِّ عن شكرك لله. 6.  َدوِّ

دفرت 7.  أو  بكرَّاسة  واحتفظ  مًعا،  وَصلُّوا  العميقة،  مبشاعرك  الحميمني  أصدقاءك  شارك 

لتدوين يوميَّاتك بخصوص هذه األشياء.

خص املعاق معاملة طبيعيَّة قدر اإلمكان. ال ُتغايل يف عواطفك نحوه أو االهتامم 8.  عاِمل الشَّ

فل املعاق، أو قد يزيد التوتُّر يف العائلة.  ن الطِّ ي ذلك إىل تأخري َتَحسُّ امُلبالَغ فيه. فقد يؤدِّ

َيضطلعون 9.  عندما  عادًة  يستفيدون  فاألطفال  العائلة.  أفراد  بني  املسؤوليَّات  َوزِّع 

باملسؤوليَّات. 

فل املصاب بإعاقة عقليَّة )ِمثل ُمتالزمة »داون«( قد يتطلَّب عناية أكب. وقد تكون  الطِّ

العائلة  وأفراد  األبوان  يكون  ال  وقد  أخرى.  مضاعفات  وجود  عند  ِسيَّام  وال  قصرية-  حياته 

رة. فعندما يحتاج  دمة العاطفيَّة يف حال موت طفلهم املعاق يف مرحلة مبكِّ ين للصَّ مستعدِّ

ل روابط عاطفيَّة بينه وبني عائلته.  أحد أفراد العائلة إىل مزيٍد ِمن الرِّعاية، ال ُبدَّ ِمن َتَشكُّ

وحني تنكس هذه الرَّوابط مبوت املريض، فإنَّ موته ُيْفيض إىل حزٍن تعجز الكلامت عن وصفه. 
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م يف جزٍء  وال َشكَّ أنَّ األشخاص الذين واجهوا هذا األمر يعرفونه جيًِّدا. وعىل أيِّ حال، سُنَقدِّ

الحٍق ِمن هذا الفصل بعض النِّقاط املفيدة يف ما َيُخصُّ التَّعامل مع حاالت املوت.

رعاية األبَوْين الُمِسنَّْين

إِلُهَك«  الرَّبُّ  ُيْعِطيَك  الَِّتي  األَرِْض  َعىَل  أَيَّاُمَك  َتُطوَل  ليَِكْ  َك  َوأُمَّ أََباَك  »أَْكرِْم 

)الخروج 20: 12(. وأيًضا: »َولِكْن إِْن َكاَنْت أَرَْمَلٌة لََها أَْوالٌَد أَْو َحَفَدٌة، َفْلَيَتَعلَُّموا 

َوَمْقُبوٌل  امُلَكاَفأََة، ألَنَّ هَذا َصالٌِح  َوالِِديِهِم  َوُيوُفوا  َبْيِتِهْم  أَْهَل  ُروا  ُيَوقِّ أَْن  أَوَّالً 

أَْنَكَر  َفَقْد  َبْيِتِه،  أَْهُل  ِسيَّاَم  َوالَ  ِتِه،  ِبَخاصَّ َيْعَتِني  الَ  أََحٌد  َكاَن  اللِه....َوإِْن  أََماَم 

اإلِمَياَن، َوُهَو رَشٌّ ِمْن َغرْيِ امُلْؤِمِن« )1تيموثاوس 5: 4 و 8(. 

هاتهم. والحقيقة  س واضح يف تعليمه بأنَّه ينبغي لألبناء أن ُيْكرِموا آباءهم وأمَّ إنَّ الكتاب املقدَّ

يَّة واملاليَّة  هي أنَّ تعريف يسوع لإلكرام َيشمل ال االحرتام فحسب، بل وأيًضا تقديم املعونة املادِّ

الرِّعاية  إىل  يحتاجون  امُلِسنَّات  هات  واألمَّ امُلِسنِّني  اآلباء  ِمن  فالكثري   .)6-3  :15 َمتَّى  )إنجيل 

والعناية. فقد ال يعودون قادرين عىل العمل واإلنفاق عىل أنفسهم أو بيتهم. وحينئٍذ، يجب 

رجة  س يقول إنَّ األبناء واألقارب هم املسؤولون بالدَّ عىل أحٍد ما أن يساعدهم. والكتاب املقدَّ

األوىل. وإذا كانت الحاجات أكرث ِمن قدرة األبناء واألقارب، يجب عىل الكنيسة أن ُتساعد. 

يخوخة تفاوًتا هائاًل. ويف أغلب األحيان فإنَّ األشخاص  وتتفاوت حاجات األبَوْين يف ِسنِّ الشَّ

لذلك،  املطلوب.  والتكيُّف  زمة  الالَّ للمهارات  َيفتقرون  بهم  َيعتنوا  أن  منهم  ع  ُيتوقَّ الذين 

سنبتدئ يف الحديث عن مجموعة ِمن العوامل التمهيديَّة التي َتجعل العناية باألَبَوْين أكرث 

مون هذه الرِّعاية. اًل. ثم سنذكر بعض النِّقاط العمليَّة املفيدة لألشخاص الذين ُيَقدِّ سهولًة وَتَقبُّ

الة االستعداد لتقديم رعاية َفعَّ

مع أنَّ رعاية امُلِسنِّني قد ُتْفيض إىل بركات عظيمة، فإنَّها قد َتفرض ضغًطا كبريًا عىل العائلة. 

وقد يكون هذا األمر خارًجا عن سيطرة جميع األشخاص املَعِنيِّني. بعبارة أخرى، فإنَّ بعض 

عوبة ناجمة أحياًنا  أنواع الرِّعاية صعبة- أيًّا كانت طريقة التَّعامل معها. ولكن قد تكون الصُّ

عن عوامل سلبيَّة كانت موجودة قبل فرتة طويلة ِمن ظهور الحاجة للرِّعاية. والنِّقاط التَّالية 

الة لألبَوْين امُلِسنَّنْي: ُتَبنيِّ بعض متطلَّبات تقديم رعاية سليمة وَفعَّ
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دون نوعيَّة الرِّعاية التي سيحصلون عليها يف شيخوختهم 1.  هات ُهم الذين ُيَحدِّ إنَّ اآلباء واألمَّ

وا  وذلك ِمن خالل نوعيَّة الرِّعاية التي ُيوفِّرونها ألبنائهم. فال َشكَّ أنَّ األطفال الذين َتَلقُّ

هذه  لتوفري  استعداًدا  أفضل  سيكونون  والقبول  باملحبَّة  ُمفعمة  بيئة  يف  جيِّدة  رعاية 

الرِّعاية ألبَوْيهاممُلِسنَّنْي. وهذا ال يعفي أحًدا ِمن غمر والَدْيه باملحبَّة وإكرامهام. ولكن 

يخوخة هي  نوات األخرية للشَّ يقتيض التَّنويه إىل أنَّ الكثري ِمن املشكالت القامئة يف السَّ

ابقة. فإذا  نوات السَّ نتيجًة مبارشًة لتوتُّر يف العالقة بني األبَوْين واألبناء مل ُتعالج يف السَّ

وروح  أبنائهم،  عىل  يطرة  السَّ وُحّب  لديهم،  الغضب  مشاعر  هات  واألمَّ اآلباء  ُيعالج  مل 

خرية واالنتقاد، وتحطيم معنويات األبناء، فإنَّ هذه املشكالت سرتَتدُّ عليهم عندما  السُّ

يجد األبناء أنفسهم ُمطالبني برعاية أبَوْيهم. وِمن دواعي األسف أن نقول إنَّ العادات 

. نِّ م السِّ السيِّئة تزداد سوًءا بتقدُّ

ُكلَّام زادت عالقة املحبَّة املسيحيَّة بي األخوة واألخوات، زادت فرصة َتَكيُّفهم وتأقلمهم مع 2. 

عوبات النَّاجمة عن العناية بأبَوْيهم امُلِسنَّْي. ولكنَّ الحروب الباردة قد َتْنُشب بسهولة  الصُّ

ة.  بني أفراد العائلة وتصري حرًبا رَضوًسا حني تصري العناية باألبَوْين امُلِسنَّنْي رضورة ُمِلحَّ

زم بينهم لتقديم  غينة بني اإلخوة واألخوات ُتعيق التَّعاون الالَّ فاملشاجرات، والغرية، والضَّ

الرِّعاية ألبَوْيهم امُلِسنَّنْي.

يجب 3.  لذلك،  وتقدميها.  للرِّعاية  التَّخطيط  أجل  ِمن  رضوريٌّ  العائلة  يف  ال  الفعَّ التَّواُصل 

عىل جميع األبناء أن يدركوا حالة األبَوْين الجسامنيَّة، وكيفيَّة توزيع املهام عىل الجميع، 

الرِّعاية  مون  ُيَقدِّ الذين  األشخاص  إليها  يتعرَّض  التي  غوط  والضُّ ائد،  السَّ املايلَّ  والوضع 

املهام.  توزيع  إىل سوء  ُيفيض  األبناء  بني  التَّواُصل  أنَّ ضعف  َشكَّ  وال  امُلِسنَّنْي.  ألبَوْيهم 

املباالة.  عدميي  اآلخرين  وأخواتهم  إخوتهم  ألنَّ  كثرية  مبهام  منهم  بعٌض  َيْضَطِلع  فقد 

تحني  أن  قبل  امُلِسنَّنْي  بالوالَِدْين  العناية  بخصوص  يتَّفقوا  أن  األبناء  عىل  يجب  لذلك، 

اعة لذلك. وقد يكون لدى األبَوْين اقرتاحات أو طلبات بهذا الخصوص. حينئٍذ، يجب  السَّ

لبات قدر استطاعتهم. ويف ُمطلق األحوال، فإنَّ  عىل األبناء احرتام هذه االقرتاحات والطَّ

ال. املفتاح األسايسَّ للتَّعاون بني اإلخوة واألخوات هو التَّواُصل الَفعَّ

يجب عىل العائالت املؤمنة أن تحافظ عىل العقليَّة التي ُتنادي بوجوب العناية باألبَوْين 4. 

ا إذا أراد  امُلسنَّْي. فالثَّقافة املعارصة ال متيل- عموًما- إىل احرتام امُلِسنِّي والعناية بهم. أمَّ
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بوجوب  ُتنادي  التي  العقليَّة  هذه  يحافظوا عىل  أن  املعارصة  املجتمعات  يف  املؤمنون 

ُتحارب هذه  التي  الثقافيَّة  العوامل  روا يف  ُيَفكِّ أن  امُلِسنَّنْي، يجب عليهم  األبَوْين  رعاية 

ر يف النِّقاط التَّالية: العقليَّة. َفكِّ

ة معاصرة ُتعارض رعاية الُمِسنِّين عوامل ثقافيَّ

امُلِسنُّون فبطيئون. لذا فإنَّهم ليسوا 1.  ا  رُسعة الحياة. فاملجتمع املعارص رسيع الحركة. أمَّ

واقع  املعارصة  الثَّقافات  َتقبل  أن  عوًضا عن  لذلك،  املعارصة.  العمل  لجداول  ُمناسبني 

يخوخة، فإنَّها تيل إىل التَّفكري يف امُلِسنِّني كأشخاٍص َيستنزفون وقتهم وطاقتهم.  الشَّ

لة بُسعة الحياة. فاألشياء الجديدة تبقى 2.  ائم هو عامل وثيق الصِّ  التَّغيري. إنَّ التغيري الدَّ

هذه  مواكبة  للُمِسنِّني  مُيكن  ال  لذلك،  نة.  ُمَحسَّ بأشياء  ُتستبَدل  أن  إىل  االستعامل  قيد 

 ، نِّ موا يف السِّ ريقة نفسها دامئًا. وُكلَّام تَقدَّ يعة. َفُهْم يقومون باألشياء بالطَّ التَّغيريات السَّ

بأفضل مستوى  تعمل  فإنَّ عقولهم  األمر،  تبسيط  أردنا  وإذا  للتَّغيري.  مقاومتهم  زادت 

رائق التَّقليديَّة. ويف أغلب األحيان فإنَّ الجيل األصغر ِسنًّا َيْكُب وهو حاِنق  ممكن بالطَّ

عىل »ِعناد« امُلِسنِّني. لذلك فإنَّه َيخس فرصة االستفادة ِمن ِحكمتهم. 

ولكن إذا أرادت العائالت املسيحيَّة أن تحافظ عىل إكرامها للُمِسنِّني، والتزامها برعايتهم، 

العائلة  يجب عىل  لذا،  إزعاج.  السنِّ مصدر  ِكبار  إنَّ  القائلة  الفكرة  تقاوم  أن  عليها  يجب 

التي  التَّغيريات  َتقبل  وأن  امُلِسنِّني،  تحرتم طرائق  وأن  العيش بسعة،  تتجنَّب  أن  املسيحيَّة 

واملوت  الحياة  واقع  َتقبل  وأن  األجيال،  بني  امُلتبادل  االتِّكال  ر  ُتَقدِّ وأن  الحكمة،  تقتضيها 

واألبديَّة. فهذا النََّمط ِمن الحياة ُيعطي مكاًنا للُمِسنِّني. 

فإذا َقِبلنا رُسعة الحياة املعارصة وِقَيمها عىل حساب أبَوْينا امُلِسنَّنْي، وعىل حساب توفري 

لَُهْم: »َحَسًنا! رََفْضُتْم  َقاَل  ُنَعرِّض أنفسنا لتوبيخ الربِّ يسوع؟ »ُثمَّ  زمة لهام، أال  الرِّعاية الالَّ

ا َفْلَيُمْت  َك، َوَمْن َيْشِتُم أًَبا أَْو أُمًّ َوِصيََّة اللِه لَِتْحَفُظوا َتْقِليَدُكْم! ألَنَّ ُموىَس َقاَل: أَْكرِْم أََباَك َوأُمَّ

ِه: ُقْرَباٌن، أَْي َهِديٌَّة، ُهَو الَِّذي َتْنَتِفُع ِبِه ِمنِّي  ا أَْنُتْم َفَتُقوُلوَن: إِْن َقاَل إِْنَساٌن ألَِبيِه أَْو أُمِّ َمْوًتا. َوأَمَّ

ِه. ُمْبِطِلنَي َكالََم اللِه ِبَتْقِليِدُكُم الَِّذي َسلَّْمُتُموُه.  َفاَل َتَدُعوَنُه يِف َما َبْعُد َيْفَعُل َشْيًئا ألَِبيِه أَْو أُمِّ

َتْفَعُلوَن«« )إنجيل مرقس 7: 9-13(. وميكننا إعادة صياغة كلامت  ِمْثَل هِذِه  َكِثريًَة  َوأُُمورًا 

الله  الله. فكلمة  إبطال وصايا  يحاولون  الحارض  النَّاس يف وقتنا  »إنَّ  الربِّ يسوع كام ييل: 
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زَِمنْي للعناية  ا أنتم فتقولون: »ال ميكنني ذلك. فالوقت واملال الالَّ ك. وأمَّ تقول: أْكرِم أباَك وأُمَّ

خرُتها إلجازيت السنويَّة. كذلك، فإنَّ ذلك  ي سيستنفدان عميل اإلضايفَّ وأموايل التي ادَّ بأيب وأمِّ

يَّتي«. لذلك، فقد أفرغتم وصايا الله ِمن معناها بسبب نط  سيؤثِّر سلًبا يف خصوصيَّتي وُحرِّ

لُتم ِمن مسؤوليَّة رعاية أَبَوْيُكم وَسلَّْمُتموها إىل آخرين«.  حياتكم وِقَيمكم. وقد َتَنصَّ

الة لألبَوْين الُمِسنَّْين عاية الفعَّ توفير الرِّ

كام ذكرنا آنًفا، فإنَّ حاجات األبَوْين امُلِسنَّنْي َتتفاوت تفاوًتا كبريًا. وهناك طرائق كثرية وعديدة 

هات إىل الرِّعاية تظهر تدريجيًّا. ولكنَّ آخرين  إلشباع هذه الحاجات. فحاجة بعض اآلباء واألمَّ

بسبب  أو  الجلطة،  أو  ماغيَّة،  الدِّ كتة  بالسَّ إصابتهم  بسبب  فجأًة  الرِّعاية  إىل  يحتاجون  قد 

طان، أو أمراض أخرى كالزهامير  هات ُيصابون بأمراض قاتلة كالسَّ حادٍث ما. وهناك آباء وأمَّ

تهم بطيًئا أو رسيًعا حسب الحالة. ويف أغلب األحيان فإنَّ أحد  أو باركنسون، فتتدهور ِصحَّ

هات إىل الرِّعاية  األبَوْين يحتاج إىل الرِّعاية قبل اآلخر. ويف بعض الحاالت، قد يحتاج اآلباء واألمَّ

يها. فقد يأيت وقٌت ال يعودون فيه قادرين عىل قيادة  لَتَلقِّ ين  قبل حتَّى أن يكونوا ُمستعدِّ

ون عىل أنَّهم قادرون عىل  عام، أو العناية بأنفسهم. ومع ذلك، فإنَّهم ُيرِصُّ السيَّارة، أو َطهي الطَّ

الة ألبَوْيهم امُلِسنَّنْي؟ ذلك. ولكن كيف ميكن لألبناء توفري الرِّعاية الفعَّ

ال توجد إجابة قاطعة. فالرِّعاية تتفاوت حسب حاجات النَّاس وشخصيَّاتهم. ولكنَّ النِّقاط 

ة ميكن االستفادة منها يف رعاية األبَوْين امُلِسنَّني: التَّالية هي نقاط عامَّ

يَّة 1.  يَّة. َثقِّف نفسك يف األمراض واملشكالت الصحِّ الع دائم بحالة أبَوْيك الصحِّ ابَق عىل اطِّ

بِّي، والعالج امُلتاح. لدى والَِدْيك. اعرف األعراض، والتَّشخيص الطِّ

ن 2.  فقد يتمكَّ امُلتاحة لواِلَدْيك ولك أنت أيًضا أثناء رعايتهام.  َتَعرَّف إىل وسائل املساعدة 

أفراد العائلة ِمن مساعدتك وإراحتك بني الحني واآلخر. وإذا كانت الرِّعاية صعبة عىل 

زمة. وال َشكَّ أنَّ  الرِّعاية الالَّ العائلة، ميكن للكنيسة املحليَّة أن تساعد يف تكميل  أفراد 

قبول هذه املساعدة يتطلَّب تواضًعا منك. ولكن إذا مل َتطلب هذه املساعدة ِمن أصحاب 

ة  مراكز خاصَّ العون؟ كذلك، هناك  إىل  أنَّك يف حاجة  الكبرية، كيف سيعرفون  القلوب 

لرعاية امُلِسنِّني- وال ِسيَّام أولئك الذين يعانون أمراًضا ُمَعيَّنة. 

ك باألجواء املألوفة بالنسبة إليهم قدر اإلمكان. ويجب أن َتعلم أنَّ أغلبيَّة 3.  أَِحْط أباك وأمَّ
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ة اهلل للَعاِئَلة  ُخطَّ

ملصلحة  كانت  لو  )حتَّى  جذريَّة  تغيريات  وجود  حال  ويف  التَّغيري.  يقاومون  امُلِسنِّني 

امُلِسنِّني إىل  نْي. فالتَّغيري يزيد حنني  التَّامَّ بالرَّفض والجحود  ُيقابلها والداك  والَدْيك(، قد 

املايض. لذلك، ِمن األفضل إبقاء األبَوْين يف بيتهام أطول فرتة ممكنة. وعندما يحتاجان إىل 

الرِّعاية، ِمن األفضل أن يتوىلَّ أفراد العائلة هذه املسؤوليَّة. ويف بعض األحيان، قد يلتحق 

األبوان مبركز خاص لرعاية امُلتقاعدين قبل أن يصريا يف حاجة إىل الرِّعاية. ويف هذه الحالة 

حقة. فإذا كان هذا هو اختيار األبَوْين،  نوات الالَّ ر لهام الرِّعاية يف السَّ فإنَّ املركز نفسه ُيوفِّ

ال تعارضهام. ولكنَّ مراكز كهذه تتطلَّب منهام انتظارًا طوياًل إىل أن يحني دورهام. كذلك، 

يَّة.  فإنَّ ُكْلفة الرِّعاية َتفوق بكثري قدرة النَّاس املادِّ

فعله. 4.  ما ال ميكنهام  به- ال عىل  القيام  ما ميكنهام  ز عىل  رَكِّ  ، نِّ السِّ والَدْيك يف  م  َتَقدُّ مع 

فعندما ال يعودان قادَرْين عىل القيام باملهام املعهودة )قيادة السيَّارة، أو الخياطة، أو 

ة  ث بإسهاب عنها. لذلك، إذا مل َتُعد الَجدَّ عام، أو غري ذلك(، سيميالن إىل التحدُّ طهي الطَّ

تكن  مل  وإذا  عام.  الطَّ طهي  مبقدورها  يكون  قد  مكانها،  يف  املالبس  تعليق  عىل  قادرة 

عام، ميكنها إعداد املائدة. وإذا مل َيُعد الَجدُّ قادرًا عىل العمل خارج  قادرة عىل طهي الطَّ

املنزل، ميكنه ُصنع الهدايا التذكاريَّة أو مامرسة إحدى الِحرَف اليدويَّة يف املنزل. أْسِبغ 

األفق  ُيَضيِّق  السلبيَّة  األمور  عىل  كيز  فالرتَّ واملديح.  والتَّشجيع  التَّقدير  عبارات  عليهام 

عادًة ويقيض عىل األفكار اإلبداعيَّة. 

امُلِسنُّون سلبيِّني يف تفكريهم أو أحاديثهم. فُهم 5.  فقد يصري  ال.  الَفعَّ التَّواُصل غري  َتَجنَّب 

رون  يشعرون بالخوف، والوحدة، والحسة عىل ما خسوه وفقدوه يف حياتهم. وقد يتذمَّ

امُلِسنُّ يوميًّا: »ملاذا ال  األُب  املثال، قد يسأل  املفروضة عليهم. فعىل سبيل  القيود  ِمن 

ميكنني قيادة السيَّارة؟ أمل تعودوا َتِثقون يب؟« وقد يتعنيَّ عليك الردَّ يوميًّا: »لقد أخبتك 

مرارًا وتكرارًا أنَّ هذا ليس آمًنا. فردود فعلك بطيئة. ونحن َنرى أنَّه ِمن األفضل أن َتتنع 

عن قيادة السيَّارة«. وقد ُيجيبك قائاًل: »َمن تعني بالكلمة }نحن{؟« وقد يستمرُّ الحوار 

الذي يخوض حديًثا كهذا ال يبحث عن  امُلِسنَّ  ريقة. والحقيقة هي أنَّ األب  الطَّ بهذه 

إجابات منطقيَّة، بل هو يتحسَّ عىل خسارته. لذلك، َتقرتح إحدى السيِّدات )وهي َسيِّدة 

ال«.41 واإلصغاء  الَفعَّ يه »اإلصغاء  ُتَسمِّ امُلِسنَّة ِستُّ سنوات( ما  ها  مىض عىل رعايتها ألمِّ

سبيل  فعىل  كلامته.  إعادة صياغة  ِمن خالل  اآلخر  خص  الشَّ مشاعر  ز عىل  ُيَركِّ ال  الفعَّ
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عب عىل  ال قائاًل: »أعتقد أنَّه ِمن الصَّ ابق، قد ُيجيب امُلصغي الَفعَّ املثال، يف املوقف السَّ

املرء أن يتوقَّف عن القيام بشٍء ُمهمٍّ ِمثل قيادة السيَّارة. هل تشعر بأنَّك غري مفيد؟« 

ة الحديث بعيًدا عن  خص امُلِسنِّ وُتعيد توجيه دفَّ فأجوبة كهذه تتعاطف مع مشاعر الشَّ

الجدل الذي ال طائل ِمنه. 

إذا انتقل أحد الواِلَدْين للعيش معك يف منزلك، احرتم حدوده وَبيِّ له حدوده. وال َشكَّ أنَّ 6. 

َقْول ذلك أسهل ِمن تطبيقه. فلُكلِّ شخٍص »ُخصوصيَّته« الشخصيَّة التي ُيِحبُّ الحفاظ 

للعيش  ك  أمَّ أو  أباك  دعوَت  إذا  لذلك،  »ُخصوصيَّتها«.  عائلة  لُكلِّ  فإنَّ  كذلك،  عليها. 

اًل عىل ُخصوصيَّة زوجتك  ع أن يتمَّ التَّعامل معه كام لو كان ُمَتَطفِّ معك يف منزلك، َتَوقَّ

لبيَّة امُلصاِحبة  اخيلُّ باإلحباط املتعلِّق باملشاعر السَّ وأبنائك. وقد يتضاعف اإلحساس الدَّ

ل بسبب عدم إدراك امُلسنِّني، وأبنائهم الذين يستضيفونهم، واألحفاد ملسألة  لهذا التطفُّ

. فقد يشعر أبناؤك بأنَّ خصوصيَّتهم قد اْنُتِهَكت  ل بشكٍل واضٍح وَجيلٍّ الخصوصيَّة والتطفُّ

ة بتوجيه األوامر  ة ُغرَف نومهم دون استئذان، أو إذا قامت الَجدَّ إذا دخل الَجدُّ أو الَجدَّ

والتعليامت إليهم )عىل الرغم من كون هذه الخصوصيَّة امُلنَتَهَكة معنويَّة وغري ملموسة 

كن  مثلام هو الحال مع غرف نومهم(. وباملقابل، يف نظر امُلِسنِّني، قد يكون االنتقال للسَّ

َتَخلًِّيا عن الُخصوصيَّة. وقد ُيعطي امُلِسنُّون أنفسهم أحياًنا بعض املزايا  مع أحد األبناء 

)التي رمبا هي ليست من حقهم( دون التَّفكري يف تأثري ذلك عىل اآلخرين. وقد يكون 

طة أو سيِّئة.  ة جيِّدة أو متوسِّ أبنائهم بصحَّ ينتقلون للعيش مع  الذين  هات  اآلباء واألمَّ

لذلك، فإنَّ مستوى الرِّعاية املطلوب يختلف ِمن حالة إىل أخرى. ومع ذلك، ِمن األفضل 

وجود منطقة مع نوافعها أو عىل األقل غرفة مستقلَّة يف املنزل ميكن لألب امُلِسنِّ )أو األمِّ 

امُلِسنَّة( أن يستخدمها. ويجب أن يبقى االهتامم بهذا املكان وترتيبه بيد الشخص امُلِقيم 

)أْي الشخص امُلِسّن( قدر اإلمكان. وميكن لالبن وزوجته )أو االبنة وزوجها( أن يناقشا 

يتطلَّب  هذا  فإنَّ  األحيان  أغلب  يف  ولكن  ورة.  الرضَّ حسب  هذا  الخصوصيَّة  موضوع 

قيقة ِمثل فتح الرَّسائل الواردة، واستخدام املطبخ،  ة بالتَّفاصيل الدَّ توضيح املسائل املختصَّ

وتربية األبناء.

ًدا بسبب انعكاس األدوار. فاالبن )أو االبنة(  وقد يكون احرتام الخصوصيَّة أمرًا ُمعقَّ

مريٍر  برصاٍع  االبنة(  )أو  االبن  يشعر  وقد  بيته.  يف  والدته  أو  بوالده  يعتني  الذي  هو 

GPFTF interior.indd   245 6/20/2016   5:05:03 PM



246

ة اهلل للَعاِئَلة  ُخطَّ

الحيَّة يف بيته. وعند حدوث  ه كامل الصَّ فيعود إىل مامرسة دوره كابن، ويعطي أباه أو أمَّ

َفرْض  تريد  الزَّوج  ُأمُّ  كانت  وإذا  واحرتام.  ورصاحة،  بصدق،  مناقشتها  يجب  مشكلة، 

ب عىل زوجة ابنها أن تضع قاعدًة تقول: »أنا أختار  أسلوبها وطريقتها يف املطبخ، قد يتوجَّ

ين وجبة الغداء، وأنا أهتمُّ بالفطور والعشاء«.  ينها«. أو: »أنِت ُتِعدِّ الوجبة. وأنِت ُتِعدِّ

( الذي ينتقل للعيش يف بيت ابنه )أو ابنته( ِمن أنَّ أوالد ابنه )أو  وقد يشكو األب )أو األمُّ

ع وجود هذه  ابنته( َيفتقرون إىل االنضباط. وقد يكون ذلك صحيًحا. ولكن يجب أن نتوقَّ

املنافسة الحامية يف بيٍت تعيش فيه ثالثة أجيال تحت سقٍف واحد. ويف أغلب األحيان 

زاد وضوح مسألة  ُكلَّام  لذلك،  الخصوصيَّة.  انتهاك  إىل  يعود  املنافسة  أساس هذه  فإنَّ 

الخصوصيَّة واحرتامها، زاد التَّوافق بني جميع القاطنني يف البيت. 

خص الذي 7.  اعنِت بنفسك. فعندما يحتاج األب امُلِسنُّ )أو األمُّ امُلِسنَّة( إىل الرِّعاية، فإنَّ الشَّ

م معها تضحيات هائلة. وهذا أمر ال ُغبار عليه الَبتَّة. فالتَّضحية  م هذه الرِّعاية ُيَقدِّ ُيَقدِّ

س وله مكافآته. ولكن تحت وطأة هذه الرِّعاية  الشخصيَّة تعليٌم أسايسٌّ يف الكتاب املقدَّ

ه امُلِسنَّة، قد ُيْهِمل حاجاته وحاجات عائلته. لذلك،  مها املرء ألبيه امُلِسنِّ أو أُمِّ التي ُيَقدِّ

خص الذي  »يجب االهتامم بوجود توازن يف َسدِّ جميع الحاجات- مبا يف ذلك حاجات الشَّ

ك هو نفسك.«24 فإذا كنت  مه ألبيك أو أُمِّ م الرِّعاية....إنَّ أَهمَّ يشٍء ميكنك أن ُتَقدِّ ُيَقدِّ

األشياء  وتفعل  بعائلتك،  وتهتمُّ   ، وُتَصيلِّ س،  املقدَّ الكتاب  وتقرأ  وترتاح،  إجازات،  تأخذ 

التي ُتِحبُّها شخصيًّا، فإنَّ هذا ُكلَّه سُينعشك وُيبقيك ُمعاىف بدنيًّا، ونفسيًّا، وروحيًّا. كذلك، 

- يف نهاية املطاف- يف مصلحة أِحبَّائك. وقد يتطلَّب األمر أن َتطلب العون.  فإنَّه َسيُصبُّ

خص الذي َتعتني به. بل إنَّ هذا قد ُيْفيض  وقد يعني هذا أيًضا أن َتْعَجز عن إرضاء الشَّ

بدافع  يترصَّف  الرِّعاية  م  ُيقدِّ الذي  املرء  كان  وإذا  لك.  اآلخرين  فهم  إساءة  إىل  أحياًنا 

عدم  أو  اآلخرين،  ِمن  املساعدة  طلب  له  مؤملًا  سيكون  الكبياء،  أو  نب  بالذَّ عور  الشُّ

عات األب امُلِسنِّ أو األُمِّ امُلِسنَّة )أو اآلخرين(. لذلك، يجب اتِّخاذ  قدرته عىل تحقيق توقُّ

ة بالحاجات الشخصيَّة بالتَّشاور مع أفراد العائلة اآلخرين أو مع راعي  القرارات امُلختصَّ

الكنيسة أو زوجة راعي الكنيسة. وللمساعدة يف تقييم الحاجات الشخصيَّة، ميكنك أن 

تطرح األسئلة التَّالية عىل نفسك ِمن وقٍت إىل آخر: 

هل أشُعر بالتَّعب واإلرهاق دامئًا؟• 
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در، أو غري ذلك(؟•  هل أُعان أوجاًعا ُمستمرَّة )ُصداًعا، أو حرقة يف املعدة، أو ألاًَم يف الصَّ

ي املتوازن؟•  عام املغذِّ هل أتناول حاجتي ِمن الطَّ

هل أشعر باالكتئاب يف أغلب األحيان؟• 

هل ضحكُت يف األسابيع األخرية؟• 

هل هناك أشياء تضايقني منذ فرتة ومل أناقشها بعد مع أيِّ شخص؟• 

هل أشعر باالمتعاض ِمن أشخاٍص ُمَعيَّنني يف العائلة؟• 

ر دامئَنْي ِمن عائلتي بسبب األمور التي ال أقوم بها؟•  هل أسمع شكوى وتذمُّ

هل عالقتي برشيك حيايت دافئة ورصيحة؟• 

هل حيايت الروحيَّة سليمة؟• 

؟•  هل أشعر بسالٍم داخيلٍّ حني ُأَصيلِّ

انيم يف ذهني عادًة؟•  د الرتَّ هل ُأرَنِّم أو ُأرَدِّ

وكام َذَكرنا آنًفا، فإنَّ العناية بالوالدين امُلِسنَّنْي تنطوي عىل مشكالت ليس لها حلول سهلة. 

ك بوعود  ولكن كام هي الحال مع املشكالت األخرى، فإنَّ املؤمن املسيحيَّ قادر عىل التمسُّ

)رسالة  بإميان  يطلبها  ملن  الحكمة  يعطي  بأن  َيِعُد  فالله  س.  املقدَّ الكتاب  يف  الواردة  الربِّ 

ة للُمْتَعبني الذين َينتظرونه )إشعياء 40: 31(، وأن يكون مع  يعقوب 1: 5(، وبأن ُيعِطي القوَّ

الذين َيفعلون مشيئته )يشوع 1: 9(. 

ة ِمن واقع الحياة قصَّ

ابتدأت تحترض بسبب  ِمن ُعمرها عندما  الرَّابعة والستِّني  كانت »آيلني« يف 

طان. وكان زوجها »لسرت« يعتني بها مبساعدة ابنتهام »سارة«  إصابتها بالسَّ

التي كانت تعيش يف الجوار. ومع أنَّ »آيلني« مل تكن تتألَّم كثريًا، فقد كانت 

تها وَتَفشِّ  يف حاجة إىل رعاية مستمرَّة مع مرور الوقت بسبب تدهور صحَّ

انتقلت  الرِّعاية ثقياًل عىل »لسرت«،  طان يف جسمها. وعندما صار عبء  السَّ

سارة وعائلتها للعيش مع والَدْيها يف املنزل نفسه. 
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أوقاٍت  األوقات. ولكن يف  أغلب  مة يف  كانت »آيلني« يف كامل وعيها وُمتفهِّ

بعض  ويف  الَبتَّة.  معقولة  غري  أموٍر  يف  ر  ُتَفكِّ أو  بأموٍر  تقوم  كانت  أخرى، 

تريد قولها.  التي  الُجملة  ر  الكلامت تخونها وتعجز عن تذكُّ األوقاٍت، كانت 

تها البدنيَّة تدريجيًّا،  تها الجسديَّة تتدهور، وكانت تفقد قوَّ كذلك، كانت ِصحَّ

أفراد  لجميع  مؤملًا  ذلك  كان  املطلوبة.  بالكفاءة  تعمل  ال  أعضاؤها  وكانت 

ة جيِّدة. بل إنَّها  العائلة- ال سيَّام أنَّ »آيلني« كانت َنِشَطة دامئًا وتتمتَّع بصحَّ

كانت تساعد اآلخرين وال تحتاج إىل مساعدة ِمن أيِّ شخص. وقد زاد عبء 

غط النفيسِّ والعاطفيِّ عليهم لرؤية  الرِّعاية كثريًا عىل أفراد العائلة بسبب الضَّ

ة »آيلني« املحبوبة تتدهور تدريجيًّا.  ِصحَّ

عاتهام. فقد كانت  غط يفوق ُكلَّ توقُّ وقد وجد »لسرت« وابنته »سارة« أنَّ الضَّ

مستمرَّة.  زيادة  يف  الرِّعاية  أعباء  وكانت  حاجتهام.  ِمن  أَقلَّ  نومهام  ساعات 

فيها صبهام  يفقدان  أوقات  هناك  يوميًّا....وكانت  تتدهور  األحوال  وكانت 

يؤنِّبهام  ضمريهام  كان  وحينئٍذ،  يعيشانه.  الذي  التوتُّر  بسبب  »آيلني«  مع 

بسبب عدم مراعاتهام مشاعر »آيلني« ونقص محبَّتهام لها. ومع أنَّ األصدقاء 

مون النَّصائح والتَّشجيع لهام، فإنَّ أحًدا منهم مل يكن ُيدرك صعوبة  كانوا ُيَقدِّ

مثمرًا  »سارة«  وابنته  »لسرت«  تعاون  كان  فقد  ذلك،  ومع  اليوميَّة.  حياتهام 

ث إىل اآلخر عن اإلحباط الذي  ومفيًدا. فقد كان ُكلٌّ منهام ُيريح اآلخر، ويتحدَّ

يشعر به.

ب »لسرت« وابنته »سارة« من قدرتهام عىل القيام  وبعد موت »آيلني«، َتَعجَّ

غط  الضَّ ذلك  ُكلِّ  احتامل  عىل  قدرتهام  ومن  واملسؤوليَّات،  املهام  تلك  بُكلِّ 

هر األخري. ولو كان مبقدورهام أن يعودا إىل املايض وينظرا إىل  والتوتُّر يف الشَّ

د أنَّ أوَّل كلامٍت كانا  املستقبل وأن يشاهدا مسبًقا ُكلَّ يشء َفَعاله، ِمن املؤكَّ

سينطقان بها هي: »هذا مستحيل!« لذلك، عندما نظرا إىل الوراء وأدركا األمور 

يقات،  عوبات والضِّ التي قاما بها، شكرا الربَّ عىل ذلك. فبالرَّغم من ُكلِّ الصُّ

كان هناك فرح عظيم يف قلب »لسرت« و »سارة« َنابع ِمن معرفتهام بأنَّهام 

قد أكرما »آيلني« التي لطاملا أحبَّت الجميع، وأنَّهام وقفا إىل جانبها يف أصعب 
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ِمحنة َمرَّت بها يف حياتها، وأنَّهام اختبا )وواجها بنجاح( حقيقة املرض واملوت 

أمام أعينهام، وأنَّهام تركا نوذًجا ُيحتذى ألبناء »سارة«- وهي أمور تستحقُّ 

التَّضحيات التي قاما بها.

مواجهة الموت

إنَّ املوت ليس سهاًل الَبتَّة. ومع ذلك، فإنَّه أكرث جانب يف وجودنا يضعنا وجًها لوجٍه أمام عدٍد 

ِمن الحقائق التي ال َمَفرَّ منها. فنحن لسنا يف مأمٍن تامٍّ عىل األرض. ونحن ال نلك وعًدا بأنَّنا 

ة ومحدودة. والرَّوابط التي تربطنا باآلخرين عىل األرض قد  سنبقى هنا. والحياة البرشيَّة َهشَّ

تنتهي يف أيِّ لحظة. 

ًعا أو ُفجائيًّا. وعندما يأيت املوت فجأًة  وقد يأيت املوت بطرائق عديدة. وقد يكون متوقَّ

مة.  فإنَّه يكون صادًما . وهناك َمن ميوتون يف هدوٍء وسكينة. وهناك َمن ميوتون يف ِسنٍّ ُمتقدِّ

فولة. وهناك َمن ميوتون حتَّى  وهناك َمن ميوتون يف ُمنتصف الحياة. وهناك َمن ميوتون يف الطُّ

هيق األوَّل.  قبل أن ُتتاح لهم فرصة أخذ الشَّ

ة ألنَّ لُِكلِّ فرٍد كيانه امُلنفرد، وطرائقه  والحقيقة هي أنَّ ُكلَّ موٍت صعب بطريقته الخاصَّ

ة، ومشكالته الشخصيَّة، وانتصاراته، وعالقاته. وُيَعدُّ موت رشيك الحياة صعًبا بسبب  الخاصَّ

بينهام.  القويَّة  والرَّابطة  الجميلة،  كريات  والذِّ مًعا،  الزَّوجان  يعيشها  التي  ويلة  الطَّ نوات  السَّ

بسبب  ابنهم  عند موت  ُيْصَدمون  فاألهل  تاًما.  فل صعًبا ألسباٍب مختلفة  الطِّ وُيَعدُّ موت 

ا  املوت صعًبا ومؤملًا جدًّ االبن. ويكون  الجديدة مع هذا  عاتهم، وتطلُّعاتهم، ورابطتهم  توقُّ

غط  ا أيًضا بسبب الضَّ عندما يأيت فجأًة دون سابق إنذار. كذلك، فإنَّ املوت املتوقَّع صعٌب جدًّ

النفيسِّ النَّاجم عن مراقبة أحد األحباء وهو يذوي ويحترض. وببساطة ُمتناهية، فإنَّ املوت 

مؤمل دامئًا. ومع أنَّ الُحزن النَّاجم عنه قد يتفاوت ِمن حالة إىل األخرى، فإنَّه ال ُمَبِّر يدعونا 

إىل التَّقليل ِمن أيِّ ُحْزٍن ألنَّ املوت ُمْحزِن يف ُكلِّ الحاالت. 

وبالنِّسبة إلينا، كمؤمنني مسيحيِّني، فإنَّ شوكة املوت الحقيقيَّة قد انُتِزَعت بقيامة يسوع 

املسيح. فنحن نتلك رجاًء راسًخا بأنَّنا سنحيا إىل أبد اآلبدين مع الله. ومع ذلك، قد َيُظنُّ 

عور بالحزن لُفراق أِحبَّائهم. لكنَّ األمر ليس  بعض املؤمنني أنَّ هذا اليقني َيحميهم ِمن الشُّ

رََجاَء  الَ  الَِّذيَن  »َكالَباِقنَي  ليس  ولكن  أيًضا-  ويبكون  يحزنون  املسيحيُّون  فاملؤمنون  كذلك. 
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ر لنا ال  امء والحياة األبديَّة مع الله ُيوفِّ لَُهْم« )1تسالونييك 4: 13(. فيقيننا الرَّاسخ بوجود السَّ

االستقرار النفيسَّ فحسب، بل وأيًضا الفرح الداخيلَّ يف األوقات التي نفقد فيها أِحبَّاءنا. لذلك، 

يَّة ألنَّ لدينا  النَّاس ألنَّنا نستطيع أن نبيك بُحرِّ فإنَّنا- كمؤمنني مسيحيِّني- َنختلف عن بقيَّة 

رجاًء حيًّا وفهاًم صحيًحا للموت. 

عة، وأنَّ النَّاس يتجاوبون معه بطرائق مختلفة، فإنَّ  ومع أنَّ املوت قد يأيت بأشكال متنوِّ

هناك نًطا شائًعا لدى األشخاص الذين يفقدون أحبَّاءهم. فهم مَيُرُّون بثالث مراحل رئيسيَّة: 

فاء.  دمة، ُثمَّ الُحزن، ُثمَّ الشِّ الصَّ

. وُكلَّام زادت ُفجائيَّة •  دمة: فعندما يواجه املرء املوت وجًها لوجه، فإنَّه ُيْصَدم دون َشكٍّ الصَّ

، هناك مشاعر متزايدة  عيد العاطفيِّ دمة. فعىل الصَّ عه، زاد تأثري الصَّ املوت وعدم توقُّ

متداخلة ُتشوِّش الشخص وتجعله يواجه صعوبة يف تحديد شعور ُمعنيَّ )ُمتميِّز عن باقي 

املشاعر( يِصُف ما يختبه ويجتاز فيه، وتجعله يختب ما يشبه الشعور بالَخَدر والتبلُّد 

دمة ُتساعد يف حامية اإلنسان ِمن املشاعر القويَّة  يف األحاسيس. والحقيقة هي أنَّ الصَّ

ق ما يجري، وبأنَّ هذا غري ممكن،  املرافقة ملوت األحبَّاء. فاملرء َيشعر غالًبا بأنَّه ال ُيَصدِّ

وتجعله  املرء،  تفكري  َتُشلُّ  دمة  الصَّ مرحلة  فإنَّ   ، الذهنيِّ عيد  الصَّ وعىل  خائف.  وبأنَّه 

، قد يشعر املرء  عيد الروحيِّ ًشا، وكثري النِّسيان، وتضارب األفكار يف ذهنه. وعىل الصَّ ُمَشوَّ

عر. ولكنَّ الله يتحرَّك ِمن خالل اإلميان، واآليات الكتابيَّة، والكنيسة، والرُّوح  مبا ُيشبه الذُّ

دمة: »ملاذا؟«  أمنينة والعون. وقد يتساءل املرء يف فرتة الصَّ الُقُدس لتقديم التَّعزية والطُّ

حيحة يف ِخَضمِّ هذه املشاعر  ولكنَّ العقل والنَّفس يعجزان عن العثور عىل اإلجابات الصَّ

دمة.  املتضاربة وهذه الصَّ

وقد •  فن.  والدَّ الجنازة  وقت  انتهاء  إىل  دمة  الصَّ فرتة  تستمرُّ  األحيان،  أغلب  يف  الُحزن: 

العائلة. وقد يشعر  أفراد  امُلَخيَِّمنْي عىل  كينة  والسَّ الم  السَّ ِمن  أحياًنا  األصدقاء  ب  يتعجَّ

نب ألنَّهم مل يحزنوا أكرث. ولكن يف حقيقة األمر، ال ميكن ألفراد العائلة  أفراد العائلة بالذَّ

دمة  دمة. ولكن عاجاًل أم آجاًل، سيزول تأثري الصَّ أن يحزنوا تاًما إالَّ بعد زوال تأثري الصَّ

موع بغزارة بسبب فراق األحبَّاء.  وُتذرَف الدَّ

ة بني شخٍص وآخر. ويف فرتة الُحزن، قد  ول أو الِحدَّ وقد تتفاوت فرتة الحزن يف الطُّ

َيشعر املرء بالَوحدة. وقد تكون لديه أسئلة كثرية. وقد يشعر باألمل والخسارة. وقد يشعر 
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نب. والحقيقة هي أنَّ لُكلِّ شعور من هذه املشاعر طعمه وَمرارته.  أيًضا بالغضب والذَّ

ا.  وقد يشعر املرء يف هذا الوقت مبشاعر متضاربة جدًّ

وبالنِّسبة إىل املؤمنني املسيحيِّني، فإنَّ املشاعر التي َيصعب فهمها والتَّعامل معها هي تلك 

املشاعر التي َنعلم أنَّها خاطئة ألنَّها ُمَجرَّد ردود أفعال. فمشاعر الغضب، واالستياء، واللَّوم، 

ات، واإلحباط قد تجد طريقها إىل قلب املرء الحزين دون  ات، واإلشفاق عىل الذَّ وتقريع الذَّ

ن من تييز هذه املشاعر أحياًنا، فإنَّنا قد ال ُنَيِّزها يف أوقاٍت أخرى.  استئذان. ومع أنَّنا قد نتمكَّ

يَّة، فإنَّنا  ولكن إذا تركنا هذه املشاعر عىل حالها، أو أنكرناها، أو مل نستبدلها مبشاعر أخرى ِصحِّ

بني إلينا.  ُنطيل فرتة الحزن ونؤذي أنفسنا واألشخاص امُلَقرَّ

وُكلَّام زادت رصاحتنا وزاد فهمنا ألنفسنا ولله يف ما َيُخصُّ مشاعرنا الحقيقيَّة، زادت ُفرصة 

شفائنا. وهناك من يشعرون بأنَّ الكتابة تساعدهم. فتدوين األفكار ومشاعر الحزن ُيساعد يف 

ث  هن. وقد يجد آخرون َبَركاٍت ُمشابهًة ِمن خالل التحدُّ تخفيف هموم القلب ويف تصفية الذِّ

العميقة  املشاعر  عن  التَّعبري  فإنَّ  األحوال،  ُمطلق  ويف  الة.  الصَّ خالل  ِمن  أو  األصدقاء،  إىل 

رضوريٌّ ومفيد لنا. 

فاء: مع أنَّ الحزن طبيعيٌّ وال ُغبار عليه، قد تأيت أوقات ينبغي لنا فيها أن َنسعى •  الشِّ

ق َمرارة  ذ« يف َتَذوُّ زم ويبتدئ يف »التلذُّ فاء. فقد َيحزن املرء فرتة أطول ِمن الالَّ إىل الشِّ

موع. وهذا ال يعني أنَّه ال ينبغي لنا أن نبيك، بل يعني أنَّه ينبغي لنا أن نتعلَّم إضفاء  الدُّ

حيح إىل املوت، وأن نتعلَّم اختبار اإلميان يف أوقات التَّجارب، وأن نبتدئ يف  املَعنى الصَّ

النَّظر إىل املايض والحارض واملستقبل بإدراٍك جديد. 

َفخِّ  يف  يقعون  أشخاص  فهناك  آخر.  إىل  شخٍص  ِمن  فاء  الشِّ صعوبة  تتفاوت  وقد 

نب عندما يدركون أنَّهم ابتدأوا يف نسيان ُحزنهم. فكأنَّهم- بذلك- يخونون  عور بالذَّ الشُّ

الحبيب الذي فقدوه. وهناك َمن يجدون صعوبة يف التخيلِّ عن األشياء امللموسة التي 

، أو غري  اَزْين، أو الُكريسِّ تركها الحبيب وراءه )كاأللعاب، أو الكتب، أو املالبس، أو الُعكَّ

ذلك(. ولكن عندما يحني الوقت املناسب، يجب عىل العائلة أن تتخلَّص ِمن بعض هذه 

األشياء. وينبغي لنا أن َنعلم أنَّ االحتفاظ بهذه األشياء التَّذكاريَّة ليس خطأً يف َحدِّ ذاته- 

ما ُدمنا قادرين عىل ُمواصلة حياتنا دون أن َنسمح لهذه األشياء بحبسنا يف زنزانة املايض.
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وقد يكون أمل ُفراق أحد األحبَّاء غري امُلَخلَّصني بدم الربِّ يسوع املسيح أصعب أنواع الحزن 

ُكنَّا  واألمل. فموٌت كهذا ليس فيه عزاء- إالَّ إذا َنَجحنا يف تثبيت أعُيننا عىل الله نفسه. فإن 

خص الذي َهلك يف خطاياه، فإنَّ الله حزيٌن أكرث ِمنَّا. فقد ارتىض  نشعر بالحزن عىل ذلك الشَّ

ليب ليك ُيَخلِّص الُخطاة. ونحن نقرأ يف رسالة  الله اآلب أن ميوت ابنه يسوع املسيح عىل الصَّ

ُبطرس الثَّانية 3: 9 أنَّ الله: »ال َيَشاُء أَْن َيْهِلَك ُأَناٌس، َبْل أَْن ُيْقِبَل الَجِميُع إىِل التَّْوَبِة«. لذلك، 

ميكننا- نحن أيًضا- أن نشعر بالرَّاحة إذ إنَّ الله بارٌّ وعادل يف ُكلِّ ما َيصنع، وال ُجْوَر فيه الَبتَّة. 

االستعداد للموت

إنَّ االستعداد األكرث أهميَّة للموت هو أن يتمتَّع املرء بعالقة سليمة مع الله. ولكنَّ األمر الذي 

ال ُيدركه مؤمنون كثريون هو القضايا العمليَّة التي سيواجهها أحبَّاءهم بعد موتهم. فإذا مل 

يستعدَّ املرء ملوته، فإنَّ هذا يعني أنَّه ينبغي ألحبَّائه اتِّخاذ قرارات عديدة يف فرتة وجيزة- يف 

وقٍت يكون فيه اتِّخاذ القرارات أمرًا صعًبا للغاية بسبب الحزن. لذلك، ال َشكَّ أنَّ التَّخطيط 

امُلَسبَّق َيصنع فرًقا ملحوًظا.

يكتب •  أن  ممتلكات  أو  عقارات  لديه  الذي  أو  املتزوِّج  خص  الشَّ عىل  فيجب  الوصيَّة: 

د ما ينبغي فعله باألموال واملمتلكات يف حال موت صاحبها. كذلك،  َوِصيَّة. فالوصيَّة ُتَحدِّ

ة بالعناية باألبناء. ففي حال  قد تساعد الوصيَّة يف إعطاء اإلرشادات والتعليامت امُلختصَّ

سات الحكوميَّة طريقة الترصُّف يف األموال واملمتلكات،  عدم وجود وصيَّة، قد ُتَقرِّر املؤسَّ

ة- رشيطة  وكيفيَّة العناية باألبناء. ويف بعض البلدان، ميكن للمرء أن يكتب وصيَّته الخاصَّ

أن يكون هناك شهود وأن تكون الوصيَّة مختومة ِمن الكاتب الَعْديلِّ. ويف حال وجود 

أموال وممتلكات كثرية، قد تدعو الحاجة إىل استشارة أحد امُلحامني.

فن: فباستطاعة املؤمنني املسيحيِّني امُلِسنِّني أن يوفِّروا عىل عائالتهم •  التَّخطيط للجنازة والدَّ

فن. ويجب كتابة جميع التَّفاصيل  ة ُمَسبَّقة للجنازة والدَّ عناًء كبريًا ِمن خالل وضع ُخطَّ

)مثل الخادم الذي سيتوىلَّ خدمة الجنازة، ونوع الكفن، وغريها(، وإطالع العائلة عىل 

ة  ت الرضوريَّة. وهناك رشكات خاصَّ مكان وجود الوصيَّة وغريها ِمن املستندات والسجالَّ

ة تساعد العائالت عىل إعداد ِمثل هذا الخطط.  يف عدٍد ِمن البلدان لديها ُكتيِّبات خاصَّ

تيبات ذات فائدة كبرية للعائالت التي َتُرُّ يف فرتة حزن. والحقيقة هي أنَّ هذه الرتَّ
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ر للعائالت خيارات صعبة قد تزيد ألَمهم وحزنهم. •  القضايا األخالقيَّة: فالطبُّ الحديث يوفِّ

ماغ عن  فقد بات بإمكان الطبِّ الحديث أن ُيبقي الجسم »حيًّا« حتَّى بعد توقُّف الدِّ

التي تتلك أجهزًة حديثة تجعل املوت أكرث صعوبًة  العمل. وبذلك، فإنَّ املستشفيات 

ا عندما يكون املريض ُمِسنًّا أو مريًضا  عىل أفراد العائلة. وقد تصري القرارات مؤملة جدًّ

ا. يف ضوء ذلك، هل ينبغي االستمرار يف استخدام ِمثل هذه األجهزة التي ُتبقي املرء  جدًّ

حيًّا بالرَّغم ِمن موته دماغيًّا؟ وهل ينبغي إعطاء املوافقة عىل عمليَّة جراحيَّة قد ُتساعد 

يف إطالة ُعْمر املرء أسابيع أو أشهر قليلة يف أفضل األحوال؟ وهل ينبغي إعطاء املريض 

ل- يف َحدِّ ذاتها- خطرًا عىل حياته، أو أدوية نسبة نجاحها ضئيلة؟ ففي بعض  أدوية ُتَشكِّ

ل امُلِسنُّون املوت يف البيت. بل إنَّهم قد يطلبون ِمن أفراد عائلتهم عدم  األحيان، قد ُيَفضِّ

تقديم العالج لهم يف حال إصابتهم مبرٍض خطري. وهناك حاالت ُيَوقِّع فيها امُلِسنُّ عىل 

وصيَّة يطلب فيها عدم وضعه تحت أيِّ أجهزة ُتبقيه »َحيًّا« بعد موته دماغيًّا. لذلك، 

قد تساعد مناقشة هذه املوضوعات يف تخفيف العبء عىل أفراد العائلة األحياء الذين 

عبة يف وقٍت الحق.  ينبغي لهم اتِّخاذ هذه القرارات الصَّ

ة ِمن واقع الحياة قصَّ

برعايتها  وابنتها  زوجها  قام  )والتي  سابًقا  عنها  ثنا  تحدَّ التي  »آيلني«  كانت 

َطوال فرتة مرضها( قد اختارت عدم الخضوع للعالج الكيمياويِّ ملعالجة داء 

ا.  طان لديها. ففي حالتها، كانت نسبة نجاح العالج الكيمياويِّ ضئيلة جدًّ السَّ

عالوة عىل ذلك، فقد رأت أثناء حياتها العذاب الذي ُيعانيه األشخاص الذين 

يخضعون لهذا النَّوع ِمن العالج. وقد كانت ُتدرك أنَّ هذا العالج لن يفعل 

شيًئا آخر سوى إطالة أمد ُمعاناتها. 

وقد بقي زوجها »لسرت« عىل اتِّصال مع طبيبها أثناء تدهور حالتها. وقد قال 

بيب: »ال ميكننا فعل أيِّ يشء ملساعدتها يف املستشفى«.  له الطَّ

ماتت »آيلني« بسكينة ذات صباح يف وقٍت كان فيه زوجها وابنتها وأحفادها 

مجتمعني حول رسيرها. ومل تكن هناك أيُّ محاوالٍت ُمستميتة إلنعاشها )كام 

يحدث يف املستشفى(، وال أيُّ طننٍي أو رننٍي ِمن أيِّ أجهزة طبيَّة، وال ُغرباء 
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»آيلني«  لََفَظت  أن  فام  املستشفيات.  يف  عادًة  يحدث  كام  النَّظر-  ون  َيسرتقُّ

الة.  ل والصَّ أنفاسها األخرية حتَّى انهمرت دموع أفراد العائلة واستغرقوا يف التأمُّ

وال َشكَّ أنَّ هناك حاجة لألجهزة الطبِّيَّة واملستشفيات والعمليَّات الجراحيَّة، 

رف الذي سيموتون  الظَّ النَّاس أن يختاروا مكان موتهم أو  فال ميكن لجميع 

فيه. ولكنَّ »آيلني« اختارت أن َتقبل املوت حني تحني ساعتها- دون أيِّ محاولة 

)بأيِّ مثن( لتأجيل ما هو محتوم. 

وقد يستمرُّ الطبُّ الحديث يف توفري خيارات ليست طبِّيَّة، بل أخالقيَّة. ومع أنَّ املبادئ 

التَّالية قد ال ُتجيب عن جميع األسئلة املطروحة، فإنَّها قد تساعد املؤمنني املسيحيِّني عندما 

يواجهون قرارات ُمشابهة:

ر يف االنتحار- حتَّى عندما يبدو لنا أنَّ املوت هو الخيار األفضل. )انظر 1.  ِمن الخطأ أن ُنَفكِّ

سفر الخروج 20: 13؛ قارن بني ما جاء يف سفر أيُّوب 3 وأيُّوب 42(. 

ته )أفُسس 5: 29(. 2.  يجب عىل املرء أن يبذل ُكلَّ جهٍد معقول للحفاظ عىل حياته وصحَّ

املزمور 90: 3.  َيقبل املوت عندما تحني ساعته )2تيموثاوس 4: 6-8؛  املرء أن  يجب عىل 

التي  امُلستميتة  الجهود  التَّفكري يف جميع  ُنعيد  أن  لنا  ينبغي  ذلك، هل  10(. يف ضوء 

يبذلها البرش للبقاء أحياء بطريقة »صناعيَّة«- وال سيَّام حني يكون املوت ُمَحتَّاًم بسبب 

يخوخة أو املرض؟  الشَّ

ُتطيل 4.  أو  ة  الصحَّ عىل  ُتحافظ  أنَّها  ُأناٌس  َيزعم  التي  األساليب  إىل  نلجأ  أن  الخطأ  ِمن 

عوذة )التَّثنية 18: 9-14(. فقد ُيفاَجأ  حر أو الشَّ الحياة- وال ِسيَّام تلك التي ترتبط بالسِّ

قد  التي  »امُلعِجِزيَّة«  الغريبة  العالجات  ِمن  أحبَّائه مرًضا خطريًا  أحد  ُيعان  الذي  املرء 

َيقرتحها عليه األصدقاء واألقارب. والحقيقة هي أنَّ عدًدا ِمن هذه العالجات ال َيرُضُّ وال 

َينفع. وهناك عالجات قليلة قد تكون مفيدة. ولكن ينبغي لنا االبتعاد عن تلك العالجات 

»طاقة  بـِ  امُلتعلِّقة  األمور  مثل  الخارقة  والقوى  عوذة  والشَّ حر  بالسِّ املرتبطة  املزعومة 

عي أصحابها  ل واالسرتخاء«، وغريها التي يدَّ اقة للجسم«، و«التأمُّ العقل«، و«حقول الطَّ

أّن لها قدرة عالجيَّة.
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الوسيلة« 5.  ُتَبِّر  »الغاية  الحياة مبنظار  أو  ة  الصحَّ الحفاظ عىل  إىل  ننظر  أالَّ  علينا  يجب 

)رومية 3: 8(. فمع أنَّ الِطبَّ يفتخر مبا ميكنه القيام به، فإنَّه ينبغي للمؤمنني املسيحيِّني 

روا يف ما يجب عليهم )وما ال يجب عليهم( القيام به. فإذا كان هناك يشء ميكن  أن ُيَفكِّ

النَّتيجة  كانت  لو  نفعله- حتَّى  أن  واب  الصَّ ِمن  أنَّه  الَبتَّة  يعني  فإنَّ هذا ال  به،  القيام 

تبدو جيِّدة. فعىل سبيل املثال، وجد الباحثون- يف العقد التَّاسع ِمن القرن العرشين- أنَّه 

َتمَّ إجهاضها. كذلك،  أِجنَّة  ِمن  أنسجة مأخوذة  باستخدام  باركنسون  ميكن عالج مرض 

فإنَّ امُلهندسون البيولوجيُّون )أو األحيائيُّون( يقرتحون معالجة ُمتالزمة داون ِمن خالل 

لب.  الطَّ أطفال حسب  إنجاب  إمكانيَّة  يقرتحون  إنَّهم  بل  الوراثيَّة.  الجينات  »تعديل« 

ومع أنَّ هذا قد يبدو ُمستبعًدا، فإنَّ أحد الُكتَّاب قال يف سنة 1969 إنَّ أشياء كهذه هي 

م يف الحياة- الحياة بأرسها،  ا: التحكُّ مسألة وقت فحسب. بل إنَّه قال بجرأة: »قريًبا ِجدًّ

ا: ِسْفر التَّكوين  يطرة. وقريًبا ِجدًّ مبا يف ذلك حياة اإلنسان. مع وجود اإلنسان يف مركز السَّ

املرَّة  الخالق هذه  ولكنَّ  الثَّان.  التَّكوين  ِسْفر  أو  للبرشيَّة(-  الجديدة  )البداية  الجديد 

هو اإلنسان. والخليقة هي اإلنسان أيًضا؛ ولكنَّه إنسان مبواصفات جديدة، وعىل صورة 

لذلك،  واضحة.  الله  إىل  اإلساءة  إنَّ  عديدة جديدة«.43  ُصَور  بالحريِّ عىل  بل  جديدة- 

ر ال يف ما يف  ، يجب علينا- كمؤمنني مسيحيِّني- أن ُنَفكِّ ث عن املجال الطبِّيِّ عندما نتحدَّ

ُوْسِعنا القيام به، بل يف ما هو صواب. 

فقدان شريك الحياة

امُلباغت  املوت  ِسيَّام  وال  حياته-  املرء هي موت رشيك  حياة  األكب يف  دمة  الصَّ تكون  ا  ُرمبَّ

يك الَحيِّ أمام مسؤوليَّات كثرية. وإىل جانب الحزن، هناك أسئلة ال َحرْص لها  الذي يرتك الرشَّ

ومهام يبدو أنَّه َيْصُعب َتذليُلها. والحقيقة هي أنَّ لُكلِّ موقف ُخصوصيَّته. كذلك، فإنَّ تقديم 

النَّصائح أسهل بكثري ِمن تطبيقها. ومع ذلك، فإنَّ النِّقاط التَّالية ميكن أن تكون مفيدة:

ة يف َغْمرَة ُحزنك أو إحباطك. فقرارات ِمثل الترصُّف يف األمالك، أو 1.  ال َتتَّخذ قرارات ُمهمَّ

ي فيها. لذلك،  االنتقال إىل مكاٍن جديد، أو الزَّواج ثانيًة هي قرارات خطرية ينبغي الرتوُّ

الة، واالستامع إىل  فإنَّها تتطلَّب حكمًة. والحكمة تأيت ِمن خالل دراسة كلمة الله، والصَّ

مشورة رجال الله األتقياء، والتَّفكري العميق.
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يجب عىل األرملة أن تطلب مشورة األشخاص الجديرين بالثِّقة )كأبيها، أو والد زوجها، أو 2. 

بب يف اختيار الرِّجال ال يعود  أخيها األكب، أو أي َرُجل آخر من األقارب جديٍر بالثِّقة(. والسَّ

إىل أنَّ النِّساء أَقلُّ ذكاًء أو ِحكمًة، بل إىل أنَّ استشارة أحد الرِّجال الجديرين بالثِّقة َتنح 

، وسوء الفهم.  غط النفيسِّ املرأة شعورًا أكب بالحامية ِمن الخوف، والضَّ

 .3 ، د عالقتها بعائلة األب وعائلة األمِّ مع أنَّه ينبغي للعائلة التي تفقد أحد األبَوْين أن ُتَوطِّ

فإنَّها يف حاجة أيًضا إىل وحدة قويَّة بي أفرادها. وألنَّ ُكلَّ عائلة تختلف عن األخرى، يجب 

عىل ُكلِّ عائلة أن َتِجد التَّوازن املناسب لها.

َمِليًّا يف 4.  ر  ُيَفكِّ أن  ثانيًة  واج  الزَّ ر يف  ُيَفكِّ الذي  األرملة(  األمِّ  )أو  األرمل  يجب عىل األب 

النِّقاط التَّالية: 

. لذلك، يجب البدء •  ال ميكن لرشيك الحياة الجديد أن ُيَعوِّض عن رشيك الحياة امُلتوىفَّ

فر. يف العالقة الجديدة ِمن ُنقطة الصِّ

ال ينبغي البدء يف أيِّ عالقة جديدة إالَّ بعد أن يتجاوز األبناء مرحلة الُحزن. فبخالف • 

ذلك، قد َينسب األبناء ُحزنهم إىل وجود زوج األُمِّ أو زوجة األب. 

إذا َتَزوَّج الرَُّجل األرمل امرأًة أرملًة وكان لدى ُكلٍّ منهام أبناء، ينبغي الترصُّف بحكمة • 

فائقة. فهناك مشكالت ال ميكن التنبُّؤ بها يف موقٍف كهذا- وال ِسيَّام إذا كان األبناء 

َينتمون إىل نفس الفئة الُعمريَّة والجنس. لذلك، قد يكون ِمن الحكمة استشارة إحدى 

العائالت التي َمرَّت بَظرٍْف ُمشابه. 

عند الزَّواج ثانيًة يف البيت نفسه، قد تقتيض الحكمة إجراء تغيرياٍت يف البيت- وال • 

ِسيَّام يف األماكن التي فيها ذكريات قويَّة مثل املطبخ، وغرفة الجلوس، وغرفة النَّوم 

)ِمثل إعادة ترتيب األثاث، أو رشاء غرفة نوم جديدة، أو ما شابه ذلك(. 

بني إليك )أفراد عائلتك، وكنيستك، •  ال ُتْقِدم عىل هذه الخطوة دون دعم األشخاص امُلَقرَّ

د أنَّك ستحتاج إىل دعمهم ومؤازرتهم يف األشهر القادمة.  ومجموعة أصدقائك(. فِمن املؤكَّ

ينبغي لألشخاص الذين يبقون دون زواج بعد فقدان رشيك حياتهم أن َيعلموا أنَّ الله 5. 

ة كالحاجة إىل رفيق،  هو الوحيد القادر عىل َسدِّ حاجاتهم. وال َشكَّ أن هناك حاجات ُمِلحَّ

والحاجة إىل شخص حكيم جدير بالثِّقة، والحاجة إىل الحامية. ولكنَّ نعمة الله قادرة 
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خص الذي َكَتب الكلامت التَّالية أعزًبا، ولكنَّه َسِمع  عىل َسدِّ جميع حاجاتنا. وقد كان الشَّ

ْعِف ُتْكَمُل« )2كورنثوس 12: 9(.  يِت يِف الضَّ الربَّ يقول له: »َتْكِفيَك ِنْعَمِتي، ألَنَّ ُقوَّ

التي تفقد 6.  ال َشكَّ أنَّ رعاية األبناء مسؤوليَّة كبرية عىل األب الذي يفقد زوجته أو األمِّ 

زوجها. وال َشكَّ أنَّ فقدان األب أو األمِّ يرتك فراًغا كبريًا يف العائلة. ويف حالٍة كهذه، ميكن 

ت، واألخوال والخاالت  ة، واألعامم والَعامَّ أن تكون عالقات األبناء الوطيدة بالَجدِّ والَجدَّ

ا. ولكن يجب عىل األُمِّ األرملة )أو األب األرمل( التَّفكري يف حاجاتها هي أيًضا.  ُمفيدة جدًّ

األصدقاء  للمشاركة مع هؤالء  بالثِّقة  عائلة جديرة  أو  لديها صديقة  يكون  أن  فينبغي 

واالستعانة مبشورتهم. ولكن ينبغي لألرملة )أو األرمل( أن تحرتس ِمن الِفخاخ التَّالية: 

الَعَبِثيَّة يف الحياة )انعدام الهدف(.• 

 •. لوك االنعزايلُّ السُّ

التعلُّق باملايض )محاولة العيش عىل األطالل(.• 

إنكار املايض.• 

ات واليأس.•  اإلشفاق عىل الذَّ

اإلفراط يف حامية األبناء.• 

االستياء ِمن املسؤوليَّات.• 

هات األرامل يقعون يف واحد أو أكرث ِمن هذه الِفخاخ  والحقيقة هي أنَّ أغلبيَّة اآلباء واألمَّ

خص  الشَّ أنَّ  الِفخاخ هو داللة واضحة عىل  الوقوع يف هذه  أنَّ  بدرجات متفاوتة. وال َشكَّ 

فاء الذي يريده الربُّ له. ويف ما ييل  »غارق« يف الحزن، أو أنَّه ال َيسمح لنفسه باختبار الشِّ

الئحة بالخطوات اإليجابيَّة التي ميكن للمرء القيام بها لتَجنُّب هذه الِفخاخ:

واجه الواقع بشجاعة.• 

اسمح لنفسك بأن َتحزن.• 

َعبِّ لله عن إميانك به يف فرتة ُحزنك.• 
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َعبِّ دامئًا عن ُشكرك وامتنانك لله، وللنَّاس، وألبنائك.• 

نها- وال ِسيَّام إذا •  اطلب ِمن الله أن ُيرشدك إىل األمور التي يريد ِمنك أن تقوم بها. َدوِّ

كنَت َتشعر بأنَّ الحياة عدمية املغزى.

صياغتها، •  وأِعد  واقرأها،  نها،  َدوِّ واملعوزين.  واأليتام  لألرامل  الله  وعود  عن  ابحث 

وطالب الله بها. 

 • . ضع جميع طلباتك واحتياجاتك ومشكالتك أمام الربِّ

ية واملالمئة لألشخاص الذين فقدوا أحد األحبَّاء:  ويف ما ييل مجموعة ِمن اآليات الكتابيَّة امُلَعزِّ

اهتامم الله بأحزاننا:

»َعِزيٌز يِف َعْيَنِي الرَّبِّ َمْوُت أَْتِقَياِئِه« )املزمور 116: 15(. 

َها اإلِْخَوُة ِمْن ِجَهِة الرَّاِقِديَن، ليَِكْ الَ َتْحزَُنوا َكالَباِقنَي  »ُثمَّ الَ ُأِريُد أَْن َتْجَهُلوا أَيُّ

الَِّذيَن الَ رََجاَء لَُهْم« )1تسالونييك 4: 13(. 

ِبِه.  َنْعَتدَّ  َفَلْم  ُمْحَتَقٌر  ُوُجوُهَنا،  َعْنُه   ٍ الَحزَِن، وََكُمَسرتَّ َوُمْخَتِبُ  أَْوَجاٍع  »...رَُجُل 

َلَها....« )إشعياء 53: 3 و 4(.  لِكنَّ أَْحزَاَنَنا َحَمَلَها، َوأَْوَجاَعَنا َتَحمَّ

ِعي.  ُبَكايِئ. َسِمَع الرَّبُّ َترَضُّ »َساَخْت ِمَن الَغمِّ َعْيِني....الرَّّب َقْد َسِمَع َصْوَت 

الرَّبُّ َيْقَبُل َصاليَِت« )املزمور 6: 9-7(. 

»َيْشِفي ]اللُه[ امُلْنَكِسِي الُقُلوِب، َوَيْجُبُ َكْسَُهْم« )املزمور 147: 3(.

)إنجيل  ُأِريُحُكْم«  َوأََنا  األَْحاَمِل،  َوالثَِّقيِلــي  امُلْتَعِبنَي  َجِميَع  َيا  إيَِلَّ  »َتَعالَْوا 

َمتَّى 11: 28(. 

اَمِء َقاِئاًل يِل: »اْكُتْب: ُطوَب لأِلَْمَواِت الَِّذيَن مَيُوُتوَن يِف  »َوَسِمْعُت َصْوًتا ِمَن السَّ

الرَّبِّ ُمْنُذ اآلَن«. »َنَعْم« َيُقوُل الرُّوُح: »ليَِكْ َيْسرَتِيُحوا ِمْن أَْتَعاِبِهْم، َوأَْعاَمُلُهْم 

َتْتَبُعُهْم«« )ِسْفر الرُّؤيا 14: 13(. 

»َوَسَيْمَسُح اللُه ُكلَّ َدْمَعٍة ِمْن ُعُيوِنِهْم، َواملَْوُت الَ َيُكوُن يِف َما َبْعُد، َوالَ َيُكوُن 
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اٌخ َوالَ َوَجٌع يِف َما َبْعُد، ألَنَّ األُُموَر اأُلوىَل َقْد َمَضْت« )رؤيا 21: 4(.  ُحْزٌن َوالَ رُصَ

محبَّة الله لألطفال:

ْبَياِن َوالَبَناِت الِعِبنَي يِف أَْسَواِقَها« )زكريَّا 8: 5(.  »َوَتَْتِلُئ أَْسَواُق املَِديَنِة ِمَن الصِّ

»َفَلامَّ رَأَى َيُسوُع ذلَِك اْغَتاَظ َوَقاَل لَُهْم: »َدُعوا األَْوالََد َيأُتوَن إيَِلَّ َوالَ َتَْنُعوُهْم، 

ألَنَّ لِِمْثِل هُؤالَِء َمَلُكوَت اللِه. الَحقَّ أَُقوُل لَُكْم: َمْن الَ َيْقَبُل َمَلُكوَت اللِه ِمْثَل 

)إنجيل مرقس  َوَباَرَكُهْم«  َعَلْيِهْم  َيَدْيِه  َوَوَضَع  َفاْحَتَضَنُهْم  َيْدُخَلُه«.  َفَلْن  َولٍَد 

 .)16-14 :10

اَمَواِت  َغاِر، ألَنِّ أَُقوُل لَُكْم: إِنَّ َمالَِئَكَتُهْم يِف السَّ »»ُاْنُظُروا، ال َتْحَتِقُروا أََحَد هُؤالَِء الصِّ

اَمَواِت....هَكَذا لَْيَسْت َمِشيَئًة أََماَم أَِبيُكُم  ُكلَّ ِحنٍي َيْنُظُروَن َوْجَه أيَِب الَِّذي يِف السَّ

َغار« )إنجيل َمتَّى 18: 10 و 14(.  اَمَواِت أَْن َيْهِلَك أََحُد هُؤالَِء الصِّ الَِّذي يِف السَّ

اهتامم الله باألرامل واأليتام:

»أَْنَت رِصَْت ُمِعنَي ٱْلَيِتيِم« )املزمور 10: 14(

ِديَن يِف  »أَُبو الَيَتاَمى َوَقايِض األرَاِمِل، اللُه يِف َمْسِكِن ُقْدِسِه. اَللُه ُمْسِكُن امُلَتَوحِّ

َبْيٍت...« )املزمور 68: 5 و 6(. 

»الرَّبُّ َيْحَفُظ الُغَرَباَء. َيْعُضُد الَيِتيَم َواألَرَْمَلَة« )املزمور 146: 9(. 

ُكلِّ  إِلَه  إرِْسَاِئيَل،  وُس  ُقدُّ َوَولِيُِّك  اْسُمُه،  الُجُنوِد  رَبُّ  َصاِنُعِك،  ُهَو  َبْعَلِك  »ألَنَّ 

األَرِْض ُيْدَعى«. )إشعياء 54: 5(. )مع أنَّ هذه اآلية ُتشري إىل بني إرسائيل يف 

العهد القديم، فإنَّها َتِصحُّ عىل األرامل أيًضا. 

د الله ِبَسدِّ حاجات َشعبه: َتَعهُّ

َكاِمَلٌة  ُقُلوُبُهْم  الَِّذيَن  َمَع  َد  لَِيَتَشدَّ األَرِْض  ُكلِّ  يِف  َتُجوالَِن  الرَّبِّ  َعْيَنِي  »ألَنَّ 

َنْحَوُه...« )2 أخبار األيَّام 16: 9(.
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َها ُتزَاُد لَُكْم« )إنجيل َمتَّى 6:  »لِكِن اْطُلُبوا أَوَّالً َمَلُكوَت اللِه َوِبرَُّه، َوهِذِه ُكلُّ

 .)33

ْكِر، لُِتْعَلْم ِطْلَباُتُكْم  َعاِء َمَع الشُّ الَِة َوالدُّ ٍء ِبالصَّ ٍء، َبْل يِف ُكلِّ يَشْ وا ِبَشْ »الَ َتْهَتمُّ

لََدى اللِه. َوَسالَُم اللِه الَِّذي َيُفوُق ُكلَّ َعْقل، َيْحَفُظ ُقُلوَبُكْم َوأَْفَكاَرُكْم يِف املَِسيِح 

َيُسوَع....َفَيْمأُل إِلِهي ُكلَّ اْحِتَياِجُكْم ِبَحَسِب ِغَناُه يِف املَْجِد يِف املَِسيِح َيُسوَع« 

)فيلبِّي 4: 6 و 7 و 19(. 

وعود الله للُمستقبل:

ُهُم  »ألَنَُّه إِْن ُكنَّا ُنْؤِمُن أَنَّ َيُسوَع َماَت َوَقاَم، َفَكذلَِك الرَّاِقُدوَن ِبَيُسوَع، َسُيْحرِضُ

اللُه أَْيًضا َمَعُه« )1تسالونييك 4: 14(. 

 ، ، يِف لَْحَظٍة يِف َطرَْفِة َعنْيٍ ُ َنا، َولِكنََّنا ُكلََّنا َنَتَغريَّ »ُهَوَذا رِسٌّ أَُقوُلُه لَُكْم: الَ َنرُْقُد ُكلُّ

 . ُ َنَتَغريَّ َوَنْحُن  َفَساٍد،  َعِدمِيي  األَْمَواُت  َفُيَقاُم  ُق،  َسُيَبوَّ َفإِنَُّه  األَِخرِي.  الُبوِق  ِعْنَد 

ألَنَّ هَذا الَفاِسَد الَ ُبدَّ أَْن َيْلَبَس َعَدَم َفَساٍد، َوهَذا املَاِئَت َيْلَبُس َعَدَم َمْوٍت. 

َفِحيَنِئٍذ  َمْوٍت،  َعَدَم  املَاِئُت  َولَِبَس هَذا  َفَساٍد،  َعَدَم  الَفاِسُد  لَِبَس هَذا  َوَمَتى 

أَْيَن  َمْوُت؟  َيا  َشْوَكُتَك  َغَلَبٍة«. »أَْيَن  إىَِل  املَْوُت  املَْكُتوَبُة: »اْبُتِلَع  الَكِلَمُة  َتِصرُي 

َغَلَبُتِك َيا َهاِوَيُة؟«...َولِكْن ُشْكرًا ِللِه الَِّذي ُيْعِطيَنا الَغَلَبَة ِبَربَِّنا َيُسوَع املَِسيِح« 

)1كورنثوس 15: 51-55 و 57(. 

َها األَِحبَّاُء، اآلَن َنْحُن أَْوالَُد اللِه، َولَْم ُيْظَهْر َبْعُد َماَذا َسَنُكوُن. َولِكْن َنْعَلُم أَنَُّه  »أَيُّ

إَِذا ُأْظِهَر َنُكوُن ِمْثَلُه، ألَنََّنا َسرَنَاُه َكاَم ُهَو« )1يوحنَّا 3: 2(.

ُيْسَتْعَلَن  أَْن  الَعِتيِد  ِباْلَمْجِد  ُتَقاُس  الَ  اْلَحارِضِ  الزََّماِن  آالََم  أَنَّ  أَْحِسُب  »َفإِنِّ 

ُض َمًعا إىَِل اآلَن. َولَْيَس هَكَذا َفَقْط،  ِفيَنا....َفإِنََّنا َنْعَلُم أَنَّ ُكلَّ الَخِليَقِة َتِئُّ َوَتَتَمخَّ

ِعنَي  ُمَتَوقِّ أَْنُفِسَنا،  َنِئُّ يِف  أَْيًضا  أَْنُفُسَنا  َنْحُن  الرُّوِح،  َباُكورَُة  لََنا  الَِّذيَن  َنْحُن  َبْل 

َبنَِّي ِفَداَء أَْجَساِدَنا« )رومية 8: 18 و 22 و 23(. التَّ

اَمَواِت ِبَناٌء ِمَن اللِه،  ، َفَلَنا يِف السَّ »ألَنََّنا َنْعَلُم أَنَُّه إِْن ُنِقَض َبْيُت َخْيَمِتَنا األَريِْضُّ

َنْلَبَس  أَْن  َنِئُّ ُمْشَتاِقنَي إىَِل  أَْيًضا  َفإِنََّنا يِف هِذِه   . أََبِديٌّ ِبَيٍد،  َغرْيُ َمْصُنوٍع  َبْيٌت 

اَمِء« )2كورنثوس 5: 1 و 2(.  َفْوَقَها َمْسَكَنَنا الَِّذي ِمَن السَّ

GPFTF interior.indd   260 6/20/2016   5:05:06 PM



261
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ِفيَها  َيْسُكُن  َجِديَدًة،  َوأَرًْضا  َجِديَدًة،  َساَمَواٍت  َنْنَتِظُر  َوْعِدِه  ِبَحَسِب  »َولِكنََّنا 

الِبُّ« )2بطرس 3: 13(.

الُخالصة

املَِحن،  إنَّ   .)7  :5 )أيُّوب  الَجَناِح«  الرِْتَفاِع  الَجَواِرَح  أَنَّ  َكاَم  ِة  لِْلَمَشقَّ َمْوُلوٌد  اإلِْنَساَن  »َولِكنَّ 

ائد يف العامل. وهذه جميعها  واملشكالت، واملرض، واملوت هي جزء ال يتجزَّأ ِمن النِّظام السَّ

ُتَسبِّب األمل والحزن لنا جميًعا. ولكنَّ نعمة الله تكفي لتخليص امُلتَِّكلني عليه، وإلنقاذهم ال 

ابة النَّرص.  ِمن َبراِثن املَِحن والتَّجارب فحسب، بل وِمن َبراِثن املوت نفسه- إىل أن َيعُبوا بوَّ

اإلخوة  مع  كة  والرشَّ الله،  كلمة  فإنَّ  عصيبة،  بأوقاٍت  مَيرُّون  الذين  األشخاص  إىل  وبالنِّسبة 

لوات، واألقارب يف العائلة الكبرية هي موارد مثينة َيستمدُّ منها  واألخوات يف الكنيسة، والصَّ

ة واملشورة والتَّشجيع.  املرء الُقوَّ

ر مًعا ِلُنَفكِّ

حيحة واملواقف الخاطئة ِمن نحو املشكالت. 1.  ثنا يف هذا الفصل عن املواقف الصَّ لقد تحدَّ

ئحتني؟ ما املواقف األخرى التي ميكنك أن ُتضيفها إىل هاتني الالَّ

ات التي َتُدلُّ عىل أنَّ املرء مل َيتقبَّل الجوانب التي ال ميكن تغيريها يف املوقف 2.  ما املؤرشِّ

عب؟ الصَّ

َيْسَخر ِمن شخٍص لديه إعاقة أو 3.  كيف ينبغي للمرء أن يتجاوب عندما يالحظ شخًصا 

يقوم باستغالله؟

ما بعض األنشطة الجامعيَّة التي ميكن لألعمى االشرتاك فيها )أو التي ال ميكنه االشرتاك 4. 

اَزْين؟ خص الذي َيستخدم ُعكَّ ؟ وماذا عن الشَّ خص األَصمِّ فيها(؟ وماذا عن الشَّ

 عندما ال يعود األبوان قادرين عىل القيام مبسؤوليَّاتهام، كيف ميكن لألبناء أن َيضطلعوا 5. 

مبسؤوليَّة اتِّخاذ القرارات دون التَّصاُدم مع األبَوْين، ودون التعرُّض ملقاومتهام؟

ال عىل 6.  ال« بكلامتك الشخصيَّة. ما األمور التي ُيساعد اإلصغاء الَفعَّ َعرِّف »اإلصغاء الَفعَّ

ال مفيًدا؟ ما املواقف التي قد يكون  َتَجنُّبها؟ ما املواقف التي ال يكون فيها اإلصغاء الَفعَّ

ال مفيًدا مع غري امُلِسنِّني؟ فيها اإلصغاء الفعَّ
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لألطفال 7.  ميكن  وكيف  ُمختلفتني؟  بطريقتني  يحزنوا  أن  والنِّساء  للرِّجال  ميكن  كيف 

والرَّاشدين أن يحزنوا بطريقتني ُمختلفتني؟ 

ما القوانني امُلتَّبعة يف بلدك عندما ميوت أحد األشخاص دون أن يرتك َوِصيَّة؟8. 

؟ ما املبادئ 9.  ما امُلعضالت األخالقيَّة التي واجهها معارفك ِمن املؤمنني يف املجال الطبِّيِّ

التي َتسي عىل تلك املواقف؟

ا مات زوجها فاندمجت عائلَتْيهام؟ ما املشكالت  َيْت زوجته فتزوَّج أُمًّ هل َتعرف أًبا توفِّ  .10

التي واجهتها العائلتان؟

ِلَنعمل مًعا

بطريقة 1.  الواقع  قبلتم  هل  مواقفكم؟  َقيِّم  كعائلة.  واجهتموها  التي  املشكالت  اذكر 

ْكر؟ معقولة؟ ما الخطوات التي ميكنكم القيام بها للتحيلِّ باإلميان وروح الشُّ

ك ُتجاه األشخاص الذين لديهم 2.  رائق التي ميكنك ِمن خاللها تنمية رهافة ِحسِّ ناقش الطَّ

إعاقة. هل َتعرف شخًصا لديه إعاقة مختلفة عن اإلعاقات املذكورة يف هذا الفصل؟ ما 

االقرتاحات التي ميكنك اإلدالء بها للتَّعامل مع أصحاب هذه العالقات تعاُماًل الئًقا ومناسًبا؟

نوات 3.  السَّ يف  الرِّعاية  إىل  حاجة  يف  ة(  َجدَّ أو  َجّد  )أو  ُأّم  أو  أب  كعائلة-  لديكم-  هل 

خص املَعنيِّ ِمن جهة  القادمة؟ هل ناقشتم الخيارات امُلتاحة بينكم ِمن جهة، وبني الشَّ

أخرى؟ هل لديكم نظرة سليمة للُمِسنِّني وصفاتهم ومشكالتهم؟ هل هناك أشياء ترغبون 

يف تعديلها أو التَّخطيط لها يف ضوء دراستكم للقضايا املطروحة يف هذا الفصل؟

ترتك رشيك 4.  ال  ليك  وفاتك-  حال  زمة يف  الالَّ تيبات  بالرتَّ ُقمَت  ا(، هل  أمًّ )أو  أًبا  بصفتك 

حياتك وأبناءك أمام قرارات صعبة ومشكالٍت أصعب؟ إذا مل َتُكن قد َفعلت ذلك بعد، 

ما الخطوات التي ينبغي لك القيام بها؟
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الفصل التَّاسع

عندما َينهار البيت

مة المقدِّ

َذت تنفيًذا صحيًحا وسلياًم فإنَّها  ا حتَّى إنَّها إذا ُنفِّ ة ُمحَكمة ِجدًّ ة الله للعائلة هي ُخطَّ إنَّ ُخطَّ

واالحرتام  املحبَّة  ِمن  يكفي  ما  فهناك  العائلة.  أفراد  لجميع  واالستقرار  باألمان  توفِّر شعورًا 

ة. وهناك قيادة، ودعم، وعمل ُمتناغم بني الجميع. ولكن عندما َيحيد  للجميع يف هذه الُخطَّ

َيرَتدُّ علينا مبشاعر  عة ستكون معكوسة. فِعصياننا  املتوقَّ النَّتيجة  الله، فإنَّ  النَّاس عن ُطُرق 

سلبيَّة كالخوف، والرَّفض، والغضب، واألمل. وهو مُيَزِّق الرَّوابط العائليَّة ويرتك أفراد العائلة يف 

مني ومجروحني وُمثَقلني بالهموم واملشكالت.  أغلب األحيان ُمَحطَّ

لذلك، سنتطرَّق يف هذا الفصل إىل التمرُّد وَنرى تأثريه السلبيَّ عىل العائلة، والحلول امُلقرتحة 

هات. ملعالجته. وللتَّسهيل عىل القارئ، سَنستخدم الكلمة »آباء« لإلشارة إىل ُكلٍّ ِمن اآلباء واألمَّ

دون واآلباء الُمتألِّمون األبناء الُمتمرِّ

ال َشكَّ أنَّ جميع اآلباء املؤمنني يريدون ألبنائهم أن يكونوا أوالًدا ُمطيعني لله. وال َشكَّ أيًضا أنَّ 

األبناء الذين يولدون يف عائلة مؤمنة يبتدئون رِحلة اإلميان ِمن ُنقطة ما. فهناك وقٌت يبتدئون 

نوُه ِمن أبَوْيهم. ولِكنَّ األبناء قد  هاب إىل الكنيسة، واإلميان مبا َتَلقَّ الة، والذَّ نيم، والصَّ فيه يف الرتَّ

يرفضون إميانهم القديم ويسريون يف طريٍق اختاروه ألنفسهم يف مرحلة ُمَعيَّنة ِمن حياتهم. 

يح.  وقد تتدهور عالقة األبناء باألبَوْين؛ بل إنَّ األمر قد َيِصل إىل َحدِّ الِعصيان والتمرُّد الرصَّ

وهناك نوٌع ِمن العصيان أو التمرُّد السلبيِّ الذي يقول فيه األبناء إنَّ »اإلميان املسيحيَّ ال 

ُيوافقهم«. وهناك أبناء يتخلُّون عن أمانتهم للربِّ بعد َترْك بيت العائلة واالستقالل بحياتهم، 

أو حتَّى بعد أن يتزوَّجوا ويصريوا مسؤولني عن عائلة. 
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ؤال البديهيُّ الذي َيطرحه األبوان املؤمنان عادًة هو: ملاذا؟ وإذا كان األبوان ِمن النَّوع  والسُّ

ؤال إىل فحص أنفسهم فحًصا دقيًقا ومؤملًا بحًثا عن  الذي َيقلق كثريًا، قد َيدفعهم هذا السُّ

نب. وبسبب شعور األبَوْين  األشياء التي أخطأوا فيها. وقد ُيْفيض هذا البحث إىل شعورهم بالذَّ

باإلخفاق، والتوتُّر الناشئ عن امُلشاحنات امُلتكرِّرة بينهم وبني أبنائهم، والخوف ِمن املستقبل، 

الم يف النَّهار.  قد ُيصاب األبوان باألَرق يف اللَّيل وبانعدام السَّ

األسباب  باختالف  أخرى  إىل  حالة  ِمن  تتفاوت  قد  ؤال  السُّ هذا  عن  اإلجابة  إنَّ  ملاذا؟ 

وعوامل أخرى. وكثريًا ما تكون هذه األسباب متداخلة، ومع أنَّ األبَوْين قد ُيدركان ما يجري، 

فإنَّ هذا قد ال يساعدهام عىل تقييم ما يجري تقيياًم موضوعيًّا بسبب عواطفهام ومشاعرهام 

الجريحة. ولكن حتَّى لو كان األمر كذلك، فإنَّ هذا ال مينعنا ِمن التطرُّق إىل أَهمِّ أسباب التمرُّد 

والِعصيان عند األبناء.

الِعصيان والتمرُّد. 1.  َفخِّ  ُمَعرَّضنَي للوقوع يف  الخطيَّة: فوجود الخطيَّة فينا َيجعلنا جميًعا 

بيعة الخاطئة ِمنَّا، وال ميكننا  والحقيقة هي أنَّه ال ميكننا بواسطة الرتبية أن َننزع هذه الطَّ

تها وتأثريها أال  أن نستأِصَلها ِمن أبنائنا. ومع ذلك، هناك طريقة واحدة فقط ُتْبِطُل َقوَّ

وهي ُسْكنى الرُّوح الُقُدس فينا ِمن خالل تسليم حياتنا للربِّ يسوع املسيح. »َعالِِمنَي 

هَذا: أَنَّ إِْنَساَنَنا الَعِتيَق َقْد ُصِلَب َمَعُه لُِيْبَطَل َجَسُد الَخِطيَِّة، يَكْ الَ َنُعوَد ُنْسَتْعَبُد أَْيًضا 

لِلَخِطيَِّة« )رومية 6: 6(. 

األساسيَّة،  املبادئ  األبناء  ُتَعلِّم  بية  فالرتَّ لألبناء.  األبَوْين  تربية  َدْور  يلغي  ال  وهذا 

لتسليم  ين  وُمستعدِّ جاهزين  يكونوا  ليك  اعة  الطَّ عىل  بهم  وُتَدرِّ ليمة،  السَّ واملواقف 

ُنَقلِّل  ال  أنَّنا  ِمن  وبالرَّغم  املناسب.  الوقت  يحني  عندما  املسيح  يسوع  للربِّ  حياتهم 

لوك واللَّياقة  بية يف البيت ومسؤوليَّة األبَوْين يف تعليم أبنائهام مبادئ السُّ ِمن شأن الرتَّ

بحسب املبادئ اإللهيَّة، فإنَّ هذا ال يلغي حقيقة وجود الخطيَّة فينا جميًعا. ويف نهاية 

املَطاف، وبالرَّغم ِمن ُكلِّ التأثريات األخرى، سوف يكون ُكلُّ شخٍص مسؤواًل عن خياراته. 

ال  يتوبوا سيهلكون-  أن  دون  َتَرُّدهم وعصيانهم  ون عىل  ُيرِصُّ الذين  األبناء  فإنَّ  لذلك 

محالة- ألنَّهم اختاروا طريق الخطيَّة والعصيان.  

إخفاق األبَوْين يف َتربية األبناء ورَْدِعِهم: فكام َذَكرنا آنًفا، فإنَّ مسؤوليَّة األبناء الشخصيَّة 2. 

َتَرُّد  بب يف  السَّ َيكون  األبَوْين يف تربيتهم ورَْدِعِهم. فقد  عن حياتهم ال تلغي مسؤوليَّة 
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األبناء وعصيانهم هو أنَّ األبَوْين أخفقا يف تربيتهم. لذلك، قال الله عن َعايل الكاهن: »َقْد 

ِّ الَِّذي َيْعَلُم أَنَّ َبِنيِه َقْد أَْوَجُبوا ِبِه اللَّْعَنَة  أَْخَبُْتُه ِبأَنِّ أَْقيِض َعىَل َبْيِتِه إىَِل األََبِد ِمْن أَْجِل الرشَّ

َعىَل أَْنُفِسِهْم، َولَْم َيرَْدْعُهْم« )1صموئيل 3: 13(. ومع أنَّه باستطاعة األبَوْين أن َيحصال عىل 

الُغفران ِمن الله بسبب إخفاقهام يف تربية أبنائهام، فإنَّهام ال يستطيعان إعادة عقارب 

اعة إىل الوراء. والحقيقة هي أنَّ إخفاق األبَوْين يف رَْدِع أبنائهام َيعني- ِضْمِنيًّا- أنَّهام  السَّ

اختارا أْن ُيْكرِما َتَرُّد أبنائهام بداًل ِمن إكرام قداسة الله )انظر 1صموئيل 2: 29(. والنَّتيجة 

الَحتميَّة لذلك هي األمل والحزن للوالَِدْين.  

َها اآلَباُء، الَ ُتِغيُظوا أَْوالََدُكْم لَِئالَّ َيْفَشُلوا« )كولويس 3: 21(. 3.  قسوة األبَوْين وَتَسلُّطهام: »أَيُّ

فمع أنَّ التَّأديب والَعصا رَضوريَّان عند تربية األبناء، فإنَّ الحاجة تدعو إىل مامرسة ذلك 

ة. فالقسوة ُتعطي نتائج َعكسيَّة. وهي قد  مبحبَّة ِمن أجل الحصول عىل النَّتائج املَرجوَّ

ُتْفيض إىل تصعيد املوقف وإىل ردود ِفْعٍل سلبيَّة عند األبناء بداًل ِمن تعليمهم الخضوع. 

لطة التي َمَنَحها اللُه لهام ليست ُرْخَصًة لتفريغ  لذلك، يجب عىل األبَوْين أن َيعلام أنَّ السُّ

بغضب،  أبناءهام  ويرضبان  ويتسلَّطان،  األبوان،  خ  َيرْصُ فعندما  أبنائهام.  عىل  غضبهام 

املفهوم  ولكنَّ هذا  ديَدْين.  الشَّ والرُّعب  الخوف  بدافع  الخضوع  ُيرغامنهم عىل  فإنَّهام 

لطة قد َيجعل األبناء يستاءون أكرث فأكرث إىل أن َيظهر ذلك يف شكل  الخاطئ والخطري للسُّ

َتَرُّد أو عصيان عندما يصبح االبن مراهًقا.

ا رَأُس املَْرأَِة 4.  أناط االستقالل: »َولِكْن ُأِريُد أَْن َتْعَلُموا أَنَّ رَأَس ُكلِّ رَُجل ُهَو املَِسيُح، َوأَمَّ

الَِّذيَن  ُمرِْشِديُكُم  »ُاْذُكُروا   .)3  :11 )1كورنثوس  اللُه«  ُهَو  املَِسيِح  َورَأُس  الرَُّجُل،  َفُهَو 

َكلَُّموُكْم ِبَكِلَمِة اللِه. اْنُظُروا إىَِل ِنَهاَيِة ِسريَِتِهْم َفَتَمثَُّلوا ِبإِمَياِنِهْم« )رسالة العبانيِّني 13: 7(. 

أبنائهام بسبب محاوالتهام  لطة لدى  السُّ األبوان أحياًنا عىل تشويه مفهوم  َيعمل  فقد 

امئة للتملُّص ِمن أيِّ ُسلطاٍن َوَضَعُه الله عليهام )أي عىل األهل(. فعندما يكون األبوان  الدَّ

تكون هذه  وقد  أبنائهام.  َتَرُّد  ُفرصة  زيادة  ُيسهامن يف  فإنَّهام  لطة  السُّ ُمتمرَِّدْين عىل 

ها إىل  ا. فاألمُّ التي تقاوم ُسلطة زوجها قد َتنجح يف َضمِّ أبنائها إىل َصفِّ العمليَّة خادعة جدًّ

ر ِمن  حني. ولكنَّها ستجد الحًقا أنَّهم غاضبون وال يحرتمونها. وقد ُيْكرِث األبوان ِمن التذمُّ

ا أنَّ  الكنيسة وقادتها فُيْصَدمان الحًقا بَتَمرُّد األبناء وعصيانهم. وِمن دواعي األسف حقًّ

هناك آباء َيلومون الكنيسة عىل َتَرُّد أبنائهم وعصيانهم. 
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ة اهلل للَعاِئَلة  ُخطَّ

َمَلُكوَت 5.  ُتْغِلُقوَن  ألَنَُّكْم  امُلرَاُؤوَن!  يِسيُّوَن  َوالَفرِّ الَكَتَبُة  َها  أَيُّ لَُكْم  »َوْيٌل  النِّفاق:  أو  امُلراءاة 

َيْدُخُلوَن« )إنجيل َمتَّى 23:  اِخِلنَي  َتَدُعوَن الدَّ أَْنُتْم َوالَ  َتْدُخُلوَن  اَم النَّاِس، َفاَل  اَمَواِت ُقدَّ السَّ

13(. فإذا ُكنَّا نقول شيًئا وَنفعل شيًئا آخر، قد يكون هذا عائًقا لدخول ُأناٍس ملكوت الله. 

بحثهم، يف هذه  بسبب  والشابَّات  الُشبَّان  أمام  كبريًا  وعائًقا  ًيا  َتَحدِّ األمر  ل هذا  ُيَشكِّ وقد 

املرحلة الُعمريَّة، عن املثاليَّة والكامل يف اآلخرين. لذلك، ما أسهل أن َيسقط هؤالء يف َفخِّ 

التمرُّد والعصيان بسبب األبَوْين وقادة الكنيسة الذين ال َتتَّفق أقوالهم مع أفعالهم، والذين 

بأبشع  النِّفاق  مُيَثِّلون  والذين  َيْظُلمون،  والذين  ُيحابون،  والذين  مبِكيالنَْي،  األمور  َيكيلون 

أشكاله. وألنَّ اإلنسان مَييل- بطبيعته- إىل إخفاء خطيئته من خالل إلقاء اللَّوم عىل اآلخرين، 

قد ُيْسِهم َثبات األبَوْين يف مواقفهام وسلوكيَّاتهام يف عدم ترُِّد األبناء. لذلك، يجب عىل الزَّوج 

والزَّوجة أن يكونا ُمْخِلَصنْي يف ُحبِّهام أحدهام لآلخر، ويف تكريسهام لله يف حياتهام اليوميَّة. 

فهذه القداسة يف البيت ُتحافظ عىل َنزاهة األبَوْين وُتعطيهام ِمصداقيَّة مع أبنائهام. 

ا الَِّذيَن ُيِريُدوَن أَْن َيُكوُنوا أَْغِنَياَء، َفَيْسُقُطوَن يِف َتْجِرَبٍة َوَفخٍّ َوَشَهَواٍت 6.  يَّة: »َوأَمَّ النزعة املادِّ

وِر،  ُ َكِثريٍَة َغِبيٍَّة َوُمرِضٍَّة، ُتَغرُِّق النَّاَس يِف الَعَطِب َوالَهاَلِك. ألَنَّ َمَحبََّة املَاِل أَْصٌل لُِكلِّ الرشُّ

الَِّذي إِِذ اْبَتَغاُه َقْوٌم َضلُّوا َعِن اإلِمَياِن، َوَطَعُنوا أَْنُفَسُهْم ِبأَْوَجاٍع َكِثريٍَة« )1تيموثاوس 6: 9 

واب إن ُقلنا إنَّ ِعصيان األبناء وَتَرُّدهم هو واحد ِمن أوجاع كثرية  و10(. وال ُنجانب الصَّ

ن بشٍء آخر سوى َكْنز املال، أو  يَّات. فاألبوان اللَّذان ال َيهتامَّ َتْنُجم عن الَغرَق يف املادِّ

اللَّذان َيسمحان ألبنائهام باالنغامس يف َشهوات هذا العامل سيواجهان صعوبة بالغة يف 

امويَّة.  إقناعهم باالهتامم باألشياء السَّ

أَرَاَد 7.  َفَمْن  ِللِه؟  َعَداَوٌة  الَعالَِم  َمَحبََّة  أَنَّ  َتْعَلُموَن  أََما  َواّلَزَواِن،  اّلُزَناُة  َها  »أَيُّ العامل:  ُحبُّ 

الَعالََم  ُتِحبُّوا  »الَ  وأيًضا:   .)4  :4 )يعقوب  ِللِه«  ا  َعُدوًّ َصاَر  َفَقْد  لِْلَعالَِم،  ُمِحبًّا  َيُكوَن  أَْن 

َوالَ األَْشَياَء الَِّتي يِف الَعالَِم. إِْن أََحبَّ أََحٌد الَعالََم َفَلْيَسْت ِفيِه َمَحبَُّة اآلِب. ألَنَّ ُكلَّ َما يِف 

الَعالَِم.  َبْل ِمَن  َم املَِعيَشِة، لَْيَس ِمَن اآلِب  َوَتَعظُّ الُعُيوِن،  الَعالَِم: َشْهَوَة الَجَسِد، َوَشْهَوَة 

ا الَِّذي َيْصَنُع َمِشيَئَة اللِه َفَيْثُبُت إىَِل األََبِد« )1يوحنَّا 2: 15- َوالَعالَُم مَيْيِض َوَشْهَوُتُه، َوأَمَّ

ة بهم.44 لذلك، قد  17(. فأهل العامل لهم مالبسهم، وموسيقاهم، ووسائل التَّسلية الخاصَّ

َيخدع األبوان نفَسْيهام حني َيُظنَّان أنَّه بإمكانهام قبول بعض أشياء العامل دون َدْفع مَثَن 

تلك امُلساومة. فُكلُّ خطوة َيخطوها أبناء هذا الجيل باتِّجاه العامل ُتَهيِّئ الجيل القادم 

للقيام بخطوات إضافيَّة عديدة. 
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ُطُرق 8.  أبناءك  ُتَعلِّم  بأن  األب،  أيُّها  اللُه،  أوصاَك  فقد  الحياة:  أشاغيل  يف  االنهامك  َفرْط 

َتُقوُم«  َوِحنَي  َتَناُم  َوِحنَي  ِريِق،  الطَّ يِف  َتِْش  َوِحنَي  َبْيِتَك،  يِف  َتْجِلُس  »ِحنَي  الله:  ووصايا 

هات ال يجلسون يف بيوتهم وال يأتون  )التَّثنية 6: 7(. وِمن دواعي األسف أنَّ هناك آباء وأمَّ

إليها إالَّ عند النَّوم فقط. فاآلباء يف أيَّامنا هذه ُمنهمكون يف أشاغيل الحياة، بل وحتَّى يف 

أشاغيل الخدمة املسيحيَّة، حتَّى إنَّهم ال َيرصفون وقًتا مع أبنائهم. وقد قال أحد اآلباء إنَّ 

األطفال ُيدركون محبَّة األبَوْين لهم ِمن خالل »الوقت« الذي يرصفونه معهم.45 وسواء 

كان التَّقصري مقصوًدا أم غري مقصود، فإنَّه َيعني الرَّفض يف نظر األبناء. وقد يكون ترُّد 

عور بالرَّفض.  األبناء وعصيانهم أحياًنا هو رَدُّ فعٍل عىل ألَم الشُّ

االستامع إىل مشورة غري املؤمني: »ُطوَب لِلرَُّجِل الَِّذي لَْم َيْسُلْك يِف َمُشورَِة األرَْشَاِر، َويِف 9. 

َطِريِق الُخَطاِة لَْم َيِقْف، َويِف َمْجِلِس امُلْسَتْهِزِئنَي لَْم َيْجِلْس. لِكْن يِف َناُموِس الرَّبِّ َمَسَُّتُه، 

َويِف َناُموِسِه َيْلَهُج َنَهارًا َولَْياًل« )املزمور 1: 1 و 2(. وأيًضا: »ُكفَّ َيا اْبِني َعِن اْسِتاَمِع التَّْعِليِم 

التمرُّد  أحياًنا يف حياة  األبناء  َينجرف  )أمثال 19: 27(. فقد  املَْعرَِفِة«  َكالَِم  َعْن  اَللَِة  لِلضَّ

مدارس  يف  والتَّعليم  بية  فالرتَّ إليها.  يستمعون  التي  السيِّئة  املشورة  بسبب  والعصيان 

وُكلِّيَّات وجامعات كثرية )بل ويف بعض ُكلِّيَّات الالهوت( بعيدان ُكلَّ الُبعد عن ما ُتَعلُِّمه 

كلمة الله. وقد ال تكون املشورة رسميَّة أو مبارشة يك ترتك تأثريًا سلبيًّا عىل األبناء. فقد 

ونها منهم-  يرتك اختالط األبناء برفقائهم تأثريًا سلبيًّا بسبب املشورة الخاطئة التي يتلقُّ

وال ِسيَّام إذا كان هؤالء يعيشون يف بيوت خالية ِمن أيِّ رقابة عىل التِّلفزيون ووسائل 

أبنائهام وِعصيانهم  َتَرُّد  النَّاجم عن  األمل  َتَجنُّب  يرغبان يف  اللَّذان  األبوان  ا  أمَّ التَّسلية. 

فرُياعيان حياة أبنائهام االجتامعيَّة والتَّعليميَّة. 

ويتشاجران  يتشاحنان  وُهام  أبَوْيهام  يراقبون  الذين  فاألبناء  األبَوْين:  بي  الِخالفات   .10

ويتخاصامن ألتفه األسباب قد َيلتقطون العدوى نفسها بسهولة. وبسبب هذه املواقف 

م، وإلقاء اللَّوم عليهام، وُمجادلتهام،  بني األبَوْين، قد يتعلَّم األبناء أن ُيخاطبوا أبَوْيهام بتَهكُّ

م أمامهام، وغري ذلك. ولكنَّ املشكالت التي يعانيها األبناء بسبب الخالفات بني  والتجهُّ

اللَّذان يعيشان يف  النَّاجمة عن القدوة السيِّئة. فاألبوان  األبَوْين ال َتقترص عىل األرضار 

فل الذي ُيشاهد بُأمِّ عينيه انهيار  ِشجاٍر وِخصاٍم دائم مُيَزِّقان شعور األبناء باألمان. فالطِّ

ياع اللَّذين َيشعر بهام. ويف ِخَضمِّ هذه  العالقة بني والديه َيعجز عن وصف األمل والضَّ
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نب،  عور الزَّائف بالذَّ عور باالمتعاض، والشُّ البيئة املشحونة مبشاعر انعدام األمان، والشُّ

عور بالعجز بسبب عدم القدرة عىل تسوية  عور باألىس واألمل، والشُّ عور بالِخزي، والشُّ والشُّ

الخالفات بني األبَوْين، ال َعَجب أنَّ األبناء يجدون ألف سبٍب وسبب للتمرُّد والعصيان. 

ومع أنَّ الخالفات بني األبَوْين قد ال تكون ظاهرة وعنيفة، فإنَّ األبناء َيشعرون بآثارها. 

فني أحدهام ِمن اآلخر، وعبوسهام أحدهام يف وجه اآلخر، وتحاُيل  الدَّ األبَوْين  فاستياء 

الواحد عىل اآلخر يف الخفاء، هي أمور َيشعر بها األبناء دون أن يفهموها تاًما. لذلك، فإنَّ 

األبَوْين امُلتخاِصَمنْي دامئًا َيتَسبَّبان يف شعور أبنائهام بعدم األمان، والغضب. وقد ُيْفيض 

ذلك إىل َتَرُّد األبناء وِعصيانهم. وِمن دواعي األسف أنَّ األبناء قد ُيَكرِّرون أخطاء األبَوْين 

وُيضيفون إليها الكثري.

وبسبب التَّأثري الهائل لألبَوْين عىل أبنائهام، يجب عىل األبَوْين اللََّذْين ُيالحظان أيَّ َتَرٍُّد 

أو عصياٍن لدى أبنائهام أن َيفحصا قلَبْيهام جيًِّدا. ومع أنَّ هذا الفحص قد يكون مؤملًا، فإنَُّه 

ات يتطلَّب حكمًة. وقد يقتيض األمر أحياًنا طلب املساعدة  رضوريٌّ والزٌم. وال َشكَّ أنَّ فحص الذَّ

ِمن شخص ُمحايد- كراعي الكنيسة مثاًل. فإذا مل يترصَّف األبوان بحكمة يف هذا األمر، قد يصري 

ات، وقد يزيد التَّشويش العاطفيَّ بداًل ِمن الفهم الروحّي.   ات تأنيًبا للذَّ فحص الذَّ

ويجب  الله.  أمام  بها  َيعرتفا  أن  عليهام  يجب  املشكلة،  سبب  األبوان  يكتشف  وعندما 

منها هي  األساسيَّة  فالغاية  التَّوبة.  ِمن هذه  األساسيَّة  الغاية  تامٍّ  بوضوٍح  ُيدركا  أن  عليهام 

ليست إحداث تغيرٍي جذريٍّ يف حياة األبناء امُلتَمرِّدين، بل التَّصاُلح مع الله. فإذا كان سبب 

ُيْحزِن  َتَرُّد األبناء وعصيانهم هو خطأ األبَوْين، يجب عىل األبَوْين أن َيعلام أنَّ هذا الخطأ 

قلب الله. وقد يكون َتَرُّد األبناء وعصيانهم هو تأديٌب ِمن الله لألبَوْين. لذلك، يجب عىل 

د الله.  األب امُلخطئ أن يتوب عن خطيئته ألنَّ حياته- يف هذا األمر عىل أَقلِّ تقدير- ال ُتَجِّ

سة،  وإذا كان األبوان ُمرهَفْي الِحسِّ لسامع صوت الله، وُمْنَفِتَحنْي للتعلُّم ِمن كلمته امُلقدَّ

سيكتشفان أنَّ َمراِحَم الربِّ جديدة يف ُكلَّ َصباح، وأنَّ َجِميَع ُسُبِلِه َعْدٌل، وأنَّه إلُه أمانٍة ال 

ة  َجْوَر فيه. وحينئٍذ، سيكون مبقدور األبَوْين أن َيطلبا اإلرشاد ِمن الله لتقويم األمور امُلعوجَّ

اعة لن  يف حياتهام )كجدول العمل، والِقَيم، والعالقات(. ومع أنَّ الَبَكات امُلرافقة للتَّوبة والطَّ

َتنزع ُكلَّ األمل النَّاجم عن َتَرُّد األبناء وعصيانهم، فإنَّها ستكون الجذور الروحيَّة العميقة التي 

َتجعلهام َيقرتبان إىل الله أكرث فأكرث. 
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ؤال الذي َيطرحه األبوان عندما ُيالحظان َتَرُّد أبنائهام وعصيانهم هو: »كيف نتعامل  والسُّ

معهم؟« و »ما الذي ميكننا القيام به؟« والحقيقة هي أنَّه ال توجد إجابات سهلة. فقد يكون 

سوا عائالت.  ا أسَّ ا استقلُّوا بحياتهم، أو ُرمبَّ األبناء يف البيت نفسه، أو ُرمبَّ

ومبناسبة الحديث عن كيفيَّة التَّعامل مع األبناء امُلتمرِّدين، لُنلِق نظرًة عىل عدٍد ِمن األمور 

ة التي ينبغي َتَجنُّبها: املهمَّ

ل: فاألبناء امُلتمرِّدون يف حاجة إىل سامع روح الله أ.  ال ُتْكرِث ِمن انتقاد أبنائك أو التوسُّ

يتكلَّم إليهم. وقد يلتجئ األبوان أحياًنا إىل تعنيف أبنائهام امُلتمرِّدين بسبب ُحبِّهام 

لهم أو خوفهام عليهم. ومع ذلك، فإنَّ َكرْثَة انتقاد األبناء وتوبيخهم قد َتنع األبناء 

الوالَدْين  الله ألنَّ هذا املوقف يجعل تركيز األبناء عىل  امُلتمرِّدين ِمن سامع صوت 

بداًل من الله. 

ال تتنازل عن مبادئك ِمن أجل الحفاظ عىل الِوفاق: وقد تكون هذه النُّقطة هي الوجه ب. 

اآلخر للنُّقطة األوىل املذكورة آنًفا. فمع أنَّ األبَوْين ُمطالَبان بعدم امُلبالغة يف انتقاد 

أبنائهام وتوبيخهم، فإنَّهام ُمطالبان أيًضا بعدم التَّغايض عن َتَرُّد أبنائهام وعصيانهم. 

ويف هذا اإلطار، ينبغي لألبَوْين أن ُيدركا أنَّه بسبب اختالف األشخاص يف التَّجاوب مع 

. ومع  وصايا الله، ال ُبدَّ ِمن َتَوتُّر األجواء بينهم. والحقيقة هي أنَّ هذا التوتُّر رضوريٌّ

أنَّ الحكمة تقتيض ِمن األبَوْين عدم زيادة هذا التوتُّر بينهم وبني أبنائهام ِمن طريق 

اإلفراط يف انتقادهم وتوبيخهم، فإنَّ الحكمة تقتيض أيًضا عدم التَّغايض عن أيِّ َتَرٍُّد 

أو عصياٍن لدى األبناء كام لو أنَّ ُكلَّ يشٍء يسري عىل ما ُيرام. ويف األوقات التي ترتفع 

فيها وترية التوتُّر، يجب عىل األبَوْين مناقشة األمر مع أبنائهام بشفافيَّة وُلْطف وِحسٍّ 

حا لهم وجهة نظرهام.  ُمرهف، وأن ُيَوضِّ

غط النفيسِّ أو العاطفيِّ ج.  : واملقصود مُبامرسة الضَّ غط النفيسِّ أو العاطفيِّ ال تلجأ إىل الضَّ

نب  عور بالذَّ هو أن ُنحاول إرغام أبنائنا عىل القيام مبا ُنريد ِمن طريق دفعهم إىل الشُّ

ز عىل العواطف واملشاعر فقط،  إن مل َيفعلوا ما َنطلبه منهم. فألنَّ هذا األسلوب ُيَركِّ

يَت يف  استمرَّ إذا  باكرًا  ك  أُمَّ ستدفُن  »أنَت  ِمثل  فعبارات  ُملتوية.  ُيَعدُّ طريقة  فإنَّه 

هذه الترصُّفات« أو »إذا أردِت أن تويت وأنِت شابَّة فأْنِت ُحرَّة« قد َتَضع عبًئا نفسيًّا 

ثقياًل عىل األبناء، ولكنَّ هذه العبارات تجعل ترصُّفاتهم عبارة عن ردود أفعال لهذا 
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عور بالنَّدم. ويف أغلب األحيان فإنَّ اآلباء  الضغط العاطفي دون أن َتدفعهم إىل الشُّ

غط النفيسِّ عىل أبنائهم ال ُيدركون ذلك. وحني  الذين يستخدمون هذا النَّوع ِمن الضَّ

الكلامت  باستخدام  يكتفيان  ال  فإنَّهام  ريقة،  الطَّ هذه  استخدام  عىل  األبوان  َيعتاد 

مت كوسائل ضغط.  واملالحظات، بل قد يستخدمان أيًضا تعبريات الوجه والصَّ

العصيان له عواقبه دامئًا. د.  امُلَتَمرِّد ِمن عواقب سلوكه: فطريق  ابنك  ال تحاول حامية 

والله حريٌص عىل تأديب أوالده. لذلك، يجب عىل األبَوْين أن ُيدركا هذا الَحقَّ وأن 

غط عىل ابنهام امُلتمرِّد يك يعود إىل درب اإلميان. فعىل سبيل  فا عن محاولة الضَّ يتوقَّ

املثال، إذا قام االبن البالغ ِمن الُعمر 19 سنة بتحطيم سيَّارته بسبب القيادة تحت 

تأثري املرشوبات الكحوليَّة، يجب عىل األبَوْين أن مَيتنعا عن إقراضه املال لرشاء سيَّارة 

جن بكفالة إذا كان  أخرى. كذلك، يجب عىل األهل أن مَيتنعا عن إخراج ابنهام ِمن السِّ

جن. ومع أنَّ هذا قد ُيثري غضب األبناء امُلتمرِّدين، فإنَّه غضب نابع ِمن  َيستحقُّ السِّ

أنانيَّتهم. وقد َيتظاهر االبن امُلتمرِّد بالغضب إذا كان َيعلم أنَّ ذلك سيولِّد لدى أبَوْيه 

نب أن َيدفعهام إىل إنقاذ ابنهام  نب. وعندما َيسمح األبوان لشعورهام بالذَّ شعورًا بالذَّ

لذلك،   . اإللهيِّ التَّأديب  عنه عصا  مَينعان  فإنَّهام  فيها،  نفسه  أوقع  التي  الورطة  ِمن 

اَل »رََجَع إىل َنْفِسِه« يف أسوأ مكاٍن ميكن أن  را أنَّ االبن الضَّ يجب عىل األبَوْين أن يتذكَّ

الَّ بحفاوة  َيْخُطر ببال إنسان: يف حظرية الخنازير. ونالحظ أنَّ األب استقبل ابنه الضَّ

عند رجوعه إليه؛ ولكنَّه، بكلِّ حكمة، مل يحاول إنقاذه قبل ذلك. 

ال َتْسَمح البنك امُلتمرِّد بفرض سيطرته عىل البيت: فإذا كان االبن املتمرِّد ما زال يعيش ه. 

زمة عليه مبا َيضمن حامية بقيَّة أفراد  يف البيت، يجب عىل األبَوْين َفرْض القيود الالَّ

يتطلَّب  القيود  َفرْض هذه  أنَّ  . وال َشكَّ  الربِّ ُتجاه  أمانتهام  العائلة وحفاظهام عىل 

حكمًة. وقد تكون هذه القيود سبًبا يف زيادة التوتُّر بني األبَوْين واالبن امُلتمرِّد. ولكنَّنا 

ُيرَْجم  الذي كان يرفض االنصياع ألبَوْيه كان  امُلَتَمرِّد  أنَّ االبن  القديم  العهد  نقرأ يف 

ارم مل َيُعد ُمَطبًَّقا  )انظر ِسْفر التَّثنية 21: 18-21(. ومع أنَّنا َنعلم أنَّ هذا اإلجراء الصَّ

امح لالبن امُلتَمرِّد بفرض سيطرته عىل والَِدْيه.  اليوم، فإنَّه ُيرينا رضورة عدم السَّ

لتطهري  وَيخضعان  عن خطاياهام،  ويتوبان  وحياتهام،  قلبيهام  األبوان  َيفحص  أن  وبعد 

الة.  الصَّ هو  امُلتمرِّد  ابنهام  عن  نيابًة  به  القيام  ميكنهام  أقوى يشٍء  فإنَّ  وروحه،  الله  كلمة 
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ا روحيًّا عظياًم يف حياتهم بسبب قيامهم بذلك.  والحقيقة هي أنَّ مؤمنني كثريين اختبوا ُنُوًّ

امُلَتَمرِّدين سطحيَّة وجسديَّة  أبنائهام  األبوان ألجل  يرفعها  التي  األوىل  لوات  الصَّ تكون  وقد 

ا روحيًّا عظياًم يف حياتهام. وقد تكون  الة فسيختبان ُنُوًّ بادئ األمر. ولكن إذا استمرَّا يف الصَّ

الِّني ذات فائدة محدودة ما دامت ِحْبًا عىل ورق.  الة ألجل الضَّ املبادئ التَّالية يف ما َيُخصُّ الصَّ

ق ِمن خالل مامرستها عمليًّا.  ولكنَّ فائدتها القصوى تتحقَّ

الة ألجل غير المؤمنين الصَّ

الة هي حرب روحيَّة. فالرُّوح الُقُدس هو ليس الرُّوح الوحيد املوجود. فنحن نقرأ يف 1.  الصَّ

ِّ الرُّوِحيَّة«.  الرِّسالة إىل أهل أفُسس 6: 12 أنَّ ُمصارعتنا الحقيقيَّة هي َمَع »أْجَناِد الرشَّ

وال 2.  استحقاقنا،  بسبب  ُترفع  ال  الة  الفعَّ الة  فالصَّ  . الربِّ ة  قوَّ عىل  َنتَِّكل  أن  علينا  يجب 

تنا الذاتيَّة؛ بل هي ُترفع باسم الربِّ يسوع املسيح، وَترمي إىل  لدوافعنا األنانيَّة، وال بقوَّ

ته هو.  تحقيق مقاصده، وَتعمل بفاعليَّة ِمن خالل ُقوَّ

َبْل 3.  َجَسِديًَّة،  لَْيَسْت  ُمَحاَرَبِتَنا  أَْسِلَحُة  »إِْذ  الة.  الصَّ ِمن خالل  الَعُدوِّ  َهْدم ُحصون  ينبغي 

يَن  َقاِدرٌَة باللِه َعىَل َهْدِم ُحُصوٍن. َهاِدِمنَي ُظُنوًنا وَُكلَّ ُعْلٍو َيرَْتِفُع ِضدَّ َمْعرَِفِة اللِه، َوُمْسَتأرِسِ

ُكلَّ ِفْكٍر إىَِل َطاَعِة املَِسيِح« )2كورنثوس 10: 4 و 5(. لذلك، يجب علينا أن َنْذُكر- بإميان 

خص الذي ُنَصيلِّ ألجله والتي  ن الَعُدوُّ ِمن بنائها يف حياة الشَّ واثق- الُحصون التي َتَكَّ

ْلطان الكاِمن  َتَْنُعُه ِمن قبول الَحقِّ امُلعَلن يف كلمة الله. وينبغي َهْدم هذه الحصون بالسُّ

يف اسم الربِّ يسوع املسيح. 

ألنَّ 4.  ال  الة  الصَّ املثابرة عىل  فيجب  املؤمن.  غري  خص  الشَّ أجل  ِمن  بلجاجة  الة  الصَّ يجب 

أَنَّ  »ُيِريُد  الله  أنَّ  َنعلم  فنحن  باملرصاد.  لنا  العدوَّ  ألنَّ  بل  يستجيب،  أن  يريد  ال  الله 

نعرف  ولكنَّنا   .)4  :2 )1تيموثاوس  ُيْقِبُلوَن«  الَحقِّ  َمْعرَِفِة  َوإىَِل  َيْخُلُصوَن،  النَّاِس  َجِميَع 

نا إبليس »َكأََسٍد زَاِئٍر، َيُجوُل ُمْلَتِمًسا َمْن َيْبَتِلُعُه ُهَو« )1بطرس 5: 8(. لذا،  أيًضا أنَّ َعُدوَّ

َياَساِت  الة باسم ذاك الذي »َجرََّد الرِّ يجب علينا أن نقاوم إبليس باستمرار ِمن خالل الصَّ

الَِطنَي أَْشَهرَُهْم ِجَهارًا، َظاِفرًا ِبِهْم ِفيِه« )كولويس 2: 15(.  َوالسَّ
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ة ِمن واقع الحياة قصَّ

باع  كان والدا »ستيف« َينظران إليه كام لو كان ُمَهرًِّجا. فمع أنَّه كان حادَّ الطِّ

ا.  وغري ُمطيٍع لهام أحياًنا، فإنَّه كان ميتلك ِحسَّ فكاهة يجعله يبدو وديًعا جدًّ

ولكن يف الحقيقة، كان »ستيف« ُيخفي وراء تهريجه وُمزاحه عصياًنا وترًُّدا. 

الثانويَّة  مدرسته  يف  املنهجيَّة  غري  األنشطة  يف  فأكرث  أكرث  انخرط  قد  وكان 

منها  ينسلخ  أن  إىل  الكنيسة  ِمن  تدريجيًّا  لالنسحاب  ط  ُيَخطِّ وكان  املحليَّة. 

نهائيًّا يف الصفِّ الثانويِّ األخري ليك َيدخل إىل رِحاب الحياة التي ُيريدها- حياة 

املََرح والفكاهة. 

ط لَِعْقد اجتامعاٍت  ولكنَّ الكنيسة التي كان يذهب إليها »ستيف« كانت ُتَخطِّ

ل قلب شابٍّ آخر يف  َثقَّ نة. وكان الله قد  ة يف خريف تلك السَّ َتَعبُّديَّة خاصَّ

قبل  »ستيف«  ألجل  ُيَصيلِّ  »جو«  كان  لذلك،  »ستيف«.  ُتجاه  الكنيسة 

وكان  الة.  الصَّ يف  »جو«  استمرَّ  االجتامعات،  ابتدأت  وعندما  االجتامعات. 

ا »ستيف« فكان ُيقاوم. فقد كان َيكره  الربَّ َيعمل يف قلوب أناٍس آخرين، أمَّ

االجتامعات وال يرغب يف حضورها. ولكنَّ قرار الحضور مل يكن بيده. 

»ستيف«  ُتجاه  كبرٍي  بثقٍل  »جو«  َشَعر  األخري،  االجتامع  وقت  حان  وعندما 

الله.  َهيَّأت قلبه ومألته بحضور  الة قد  الصَّ ُيُكلِّمه مبارشًة. وكانت  ر أن  فَقرَّ

ة يف قلب »ستيف« فانهارت مقاومته.  الة قد عمال بقوَّ وكان الوعظ والصَّ

، ولكنَّه قوِبل مبقاومة  وقد َجرَّب »ستيف« أن يتوب وأن يحيا يف سالٍم مع الربِّ

يطان قد أحكم سيطرته عليه. َصىلَّ »ستيف«، وَصىلَّ  عة. فقد كان الشَّ غري متوقَّ

، وَصىلَّ آخرون. وقد رأى األشخاص الذين َصلُّوا مع  »جو«، وَصىلَّ خادم الربِّ

يطان فيه  »ستيف« أنَّ مالمح وجهه بدأت تتغريَّ يف الوقت الذي َخَضع الشَّ

لُسلطان املسيح. وأخريًا، َخَرج ِمن قلب »ستيف« اعرتاف بالخطيَّة، والكذب، 

والدا  يكن  مل  التي  الخطايا  من  وغريها  واللَّعن،  اإلباحيَّة،  ور  الصُّ ومشاهدة 

ستيف َيعلام عنها شيًئا الَبتَّة.

نب، ونجا  عور بالذَّ ر ِمن الشُّ لقد َتمَّ إنقاذ »ستيف« يف تلك اللَّيلة. فقد َتَحرَّ

من عواقب عصيانه وترُّده. وقد َتمَّ إنقاذ والَدْيه ِمن ُحْزٍن أكب عليه يف حال 
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ابق. وقد َتمَّ إنقاذ الرعيَّة ِمن ألَم رؤية أحد ُشبَّان  ابتعاده عنهام أكرث ِمن السَّ

الكنيسة ينجرف وراء أهل العامل. وقد َحَدث هذا ُكلُّه ألنَّ شخًصا واحًدا كان 

الة.  أميًنا ومثابرًا يف الصَّ

دون واألبناء الُمتألِّمون اآلباء الُمتمرِّ

كام رأينا، فإنَّ آباء كثريين ُيعانون ويتألَّمون يف وقتنا الحارض بسبب عصيان أبنائهم. ولكن 

ِمن دواعي األسف أنَّ العكس صحيٌح أيًضا. فأحياًنا، قد يرغب األبناء يف اتِّباع الربِّ يف وقٍت 

مل يؤمن فيه األبوان بعد، أو يف وقٍت ُيعان فيه األبوان فتورًا روحيًّا. 

واملأساة يف هذا النَّوع ِمن املواقف هي مأساة مضاعفة ألنَّ أمورًا كثرية تكون معكوسة. 

ويف  معكوس.  األمر  فإنَّ  وُيَصلِّيان ألجلهام،  أبنائهام  عىل  قلَقنْي  األبوان  يكون  أن  ِمن  فبداًل 

بيعيِّ هو أن يكون األبوان حاِئَرْين وال َيعلام ما سيقوالنه وما سُيْحِجامن  حني أنَّ الوضع الطَّ

عن قوله ألبنائهام، فإنَّ األبناء يخوضون رصاًعا مريرًا ألنَّهم ال َيعلمون كيف سيتكلَّمون مع 

األَبَوْين. فقد يكون اإلدراك الروحيُّ لدى األبناء أقوى ِمامَّ هو عليه عند األبَوْين املتمرَِّدْين 

 . عىل الله. ومع أنَّه ِمن املؤلِم أن َنرى هذا التَّناُفر، فإنَّ اختباره هو أكرث صعوبة دون َشكٍّ

ائع أن َيلوم األبوان اآلخرين عىل َتَرُّد ابنهام وعصيانه. ولكن  لقد َذَكرنا آنًفا أنَّه ِمن الشَّ

ائع أن يلوم األبناء أنفسهم.  ، فإنَّه ِمن الشَّ عندما يكون التمرُّد والعصيان ِمن جهة األب أو األمِّ

َفُهْم َيشعرون، بوعٍي أو دون وعٍي، أنَّهم مسؤولون عن عصيان والديهم وترُّدهم. ومع أنَّ 

األبناء يحتاجون أحياًنا إىل إرشاٍد خاصٍّ  هذه املشاعر تكون خاطئة يف أغلب األحيان، فإنَّ 

نب ومعالجته.  للتَّعبري عن شعورهم بالذَّ

ولكن ملاذا يرتك اآلباء إميانهم؟ إنَّ أغلبيَّة األسباب التي َذَكرناها عند حديثنا عن َتَرُّد األبناء 

اكنة فينا، فإنَّ  بب الجوهريِّ امُلَتَمثِِّل يف الخطيَّة السَّ وعصيانهم َتِصحُّ هنا أيًضا. فإىل جانب السَّ

َبَبنْي األكرث أهميَّة يف عصيان األبَوْين هام املشكالت الزوجيَّة، واالنهامك الخاطئ يف العامل  السَّ

يحات العامليَّة، وغريها(.  )أشغال العامل، وهموم العامل، والصَّ

ولكنَّ فهم سبب َتَرُّد األَبَوْين عىل الله ليس ُمِهامًّ لدى األبناء بقدر أهميَّة معرفة كيفيَّة 

التأقلم معه. وهناك مبدأان أساسيَّان ميكن أن يساعدا األشخاص الذين يعيشون تحت ُسلطان 

أبَوْين غري مؤِمَننْي بيسوع املسيح:
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لوا 1.  مبدأ اإلكرام. فال ميكن لألبناء املؤمنني الذين يعيشون مع أبَوْين غري مؤِمَننْي أن َيَتَنصَّ

ِمن مسؤوليَّة إْكرام والَدْيهم. فإكرام الوالَِدْين ُمِهمٌّ يف هذا املوقف أكرث ِمن أيِّ موقٍف آخر 

ألنَّه الوسيلة التي َيعمل الله ِمن خاللها )مع الوالَِدْين( بأقوى صورة يف أغلب األوقات.

الوالَِدْين )وال  بإكرام  ة  امُلختصَّ األوَّل مجموعة ِمن االقرتاحات  الفصل  وقد ذكرنا يف 

يرتك  الذين  األبناء  أنَّ  إىل  هنا  التَّنويه  َيقتيض  ولكن  الكاِمَلنْي«(.  »غري  واألّم  األب  ِسيَّام 

َيَقع  ة. وهناك مزالق كثرية ميكن أن  أبَوْيهم حياة اإلميان يواجهون رصاعات خاصَّ أحد 

فيها األبناء حتَّى عندما َيعقدون الَعزْم عىل إكرام والديهم. وإليك مجموعة نقاط ينبغي 

َتَجنُّبها عند التَّعامل مع األبَوْين امُلتمرَِّدْين عىل الله:

ال تحاول تقويم أبويك. فعدم اإلميان َيجعل النَّاس يفعلون أشياء حمقاء. فإذا نظرنا أ. 

بعينيِّ اإلميان إىل شخٍص بعيٍد عن الله، سرنى أمورًا كثرية خاطئة. والحقيقة هي أنَّ 

خص البعيد عن الله َيعرف- يف أعامقه وضمريه- أنَّ ما يقوم به خطأ، ولكنَّه غري  الشَّ

مستعدٍّ لإلقرار بذلك أمام اآلخرين. وعالوة عىل ذلك فإنَّه يستاء ِمن أيِّ شخٍص أدىن 

الله لديه طرائق كثرية ميكنه  أنَّه ُمخطئ. ولكنَّ  لطة( يحاول أن يخبه  منه )يف السُّ

ِمن خاللها تقويم أيِّ ُسْلَطة خاطئة )انظر مثاًل رفض شاول- من الله- كملك يف ِسْفر 

صموئيل األوَّل 15: 22 و 23(. 

هذا ب.  استخدام  إىل  مَييل  اإلنسان  فذهن  أخطائك.  لتبير  والَدْيك  أخطاء  تستخدم  ال 

عيوب  وراء  وعيوبنا  مبادئنا  ثباتنا عىل  عدم  إخفاء  إىل  َنيل  فنحن  عادًة.  األسلوب 

اآلخرين ليك َنشعر بأنَّهم مسؤولون عندما ُنخطئ نحن. فعىل سبيل املثال، قد ُيَقرِّر 

شابٌّ أن يغادر البيت يف املساء دون َطَلب موافقة والَدْيه ألنَّه يف املرَّة األخرية التي 

خ أبوه يف وجهه قائاًل: »افعل ما َيحلو لك. فأنت سَتفعل ما  طلب فيها موافقتهام، رَصَ

تريد يف نهاية املطاف!«

الوصيَّة ج.  فهذه   .)9  :2 )تيطس  ُمعاِندين«[  »غري  ]أْي:  ُمَناِقِضنَي«  َغرْيَ   « ُتجادلهام.  ال 

- عىل معاملة األبناء آلبائهم  - دون َشكٍّ التي ُتَعلِّم الَخَدم كيفيَّة معاملة سادتهم َتِصحُّ

يسريون  األشخاص  تجعل  إنَّها  بل  عادًة،  املشكالت  َتِحلُّ  ال  فاملجادالت  هاتهم.  وأمَّ

ريق الذي اختاروه ألنفسهم. لذلك، إذا صارت املجادلة  بعناٍد أكب ِمن ذي قبل يف الطَّ

أسلوب حياة، يجب عىل الشابِّ )أو الفتاة( أن يبحث عن أساليب مسيحيَّة مناسبة 
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ال« املعروضة يف  ر- عىل سبيل املثال- يف اقرتاحات »اإلصغاء الفعَّ مُلعاملة األبَوْين. َفكِّ

الفصل الثَّامن.

الذين  املؤمنون  بَّان  الشُّ ن  يتمكَّ قد  آنًفا،  املذكورة  العرثات  َتَجنُّب  خالل  فمن 

يعيشون يف بيوت غري مؤمنة ِمن َفرْض احرتامهم وجعل اآلباء يستمعون إىل كلمتهم. 

اعة  يَّة حني يكون مؤثِّرًا ِمن خالل أشياء كالطَّ وال َشكَّ أنَّ املؤمن سيشعر مبزيٍد ِمن الُحرِّ

الة. واللُّطف والصَّ

أبَوْين غري  الذين يعيشون مع  الذي ينبغي للشبَّان املؤمنني  الثَّان  مبدأ اإلميان. فاملبدأ   .2

ر بني  ى لفرعون وَحرَّ مؤِمَننْي أن مُيارسوه هو مبدأ اإلميان بالله. فام دام الله قد َتَصدَّ

ى لشاول وأنقذ داود ِمن غضبه  َتَصدَّ الله قد  ِمرْص، وما دام  العبوديَّة يف  ِمن  إرسائيل 

وغريته، وما دام الله قد أقام تيموثاوس وجعله قائًدا يف الكنيسة األوىل بالرَّغم ِمن أنَّ 

بيبة اليوم.  (، فإنَّه )أْي: الله( قادر عىل االعتناء بالشَّ أباه مل يكن مؤمًنا )عىل ما ُيَظنُّ

دة يف ما َيُخصُّ األشخاص الذين  والحقيقة هي أنَّ اإلميان بالله له تطبيقات عديدة ُمَحدَّ

يعيشون مع أبَوْين ُمتمرَِّدْين عىل الله: فهو يعني- يف املقام األوَّل- تسليم الحياة بأرْسِها 

عبة ِمن منظار أنَّها بني يدي الله.  لله. فِمن خالل اإلميان، َينظر املؤمن إىل املواقف الصَّ

يطرة. فحتَّى إنَّ األب املتمرِّد هو- يف َتَرُّده وعصيانه- تحت  فهي ليست خارجة عن السَّ

سيادة الله. لذا، يجب عىل الشابِّ )أو الفتاة( أالَّ َيقلق عىل النَّتيجة التي ستؤول إليها 

ة أيًضا  ته إىل الله. وهو يف حاجة ماسَّ ة إىل تسليم األمر بُرمَّ األمور. بل هو يف حاجة ماسَّ

رائق واألساليب التي يستخدمها  امح لله بتحقيق مقاصده واستخدام ُحلوله. فالطَّ إىل السَّ

ر فيه. فعىل سبيل املثال، كان بنو إرسائيل )يف العهد القديم(  الله تفوق ُكلَّ ما قد ُنَفكِّ

ر ِمن العبوديَّة يف مرص وحسب. ولكنَّ الله أراد أن ُينزل دينونته عىل  رون يف التحرُّ ُيَفكِّ

مرص يف الوقت نفسه. وقد كان داود يسعى إىل الحامية ِمن شاول. ولكنَّ قصد الله كان 

يدور حول إعداد داود الستالم الُحْكم، وإعداد بني إرسائيل لقبوله )كملك(. 

كذلك، فإنَّ اإلميان بالله َيعني- يف املقام الثَّان- أن َيخضع املؤمن لُسلطة أبَوْيه غري 

أوصاه  اللَه  ألنَّ  ال  أم  اإلكرام  ان  يستحقَّ كانا  أبَوْيه سواء  ُيْكرِم  فهو  لله.  املؤِمَننْي طاعًة 

د بإطاعته وإكرامه. لذلك، فإنَّ مبدأ اإلكرام يتوقَّف- يف الحقيقة- عىل  بذلك، وألنَّه َتَعهَّ

ابنهام  ُيرِغام  الله، وإذا حاوال أن  األبوان اغتصاب ُسلطة  إذا حاول  مبدأ اإلميان. ولكن 
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عىل القيام بشٍء َحرَّمه الله أو َنهى عنه )أو َنَهياه عن القيام بشٍء أوصاه الله بالقيام 

اب أن َيقتدي بالرُُّسل الذين قالوا: »َيْنَبِغي أَْن ُيَطاَع اللُه أَْكرَثَ ِمَن النَّاِس«  به(، ينبغي للشَّ

)أعامل الرُُّسل 5: 29(. 

بيده  الذي  خص  الشَّ ُمناشدة  ِمن خالل  أحياًنا  املواجهات  ِمثل هذه  َتَجنُّب  وميكن 

ر يف قرار بديل َمقبول ِمن الجميع. ولعلَّ أوضح مثل عىل ذلك يف الكتاب  لطة أن ُيَفكِّ السُّ

ِبَخْمِر  َوال  املَِلِك  ِبأََطاِيِب  ُس  َيَتَنجَّ الَ  أَنَُّه  َقْلِبِه  يِف  »َجَعَل  الذي  »دانيال«  هو  س  املقدَّ

وِبِه«. لذلك فقد التمس ِمن رئيس الِخْصيان أن َيقبل الَحلَّ البديل. وبذلك، َتَجنَّب  َمرْشُ

أساًسا  وضع  بل  عشوائيًّا،  يترصَّف  مل  دانيال  ولكنَّ  دة.  مؤكَّ ِشْبه  كانت  مواجهًة  دانيال 

ُمْحَكاًم اللتامسه ذاك. فقد كان قد َكرَّس حياته لخدمة الله وتجيده. وبذلك، فقد َسَمح 

لله بتمثيله والترصُّف نيابًة عنه. وكان الله هو الذي أْقَنَع رئيس الِخْصيان. عالوة عىل 

ذلك، فقد كان دانيال مطيًعا )للقوانني والتَّعليامت( ومتعاوًنا يف املواقف األخرى. وعندما 

ث إليه بتواضٌع ولياقة )انظر دانيال 1(.  جاء إىل رئيس الِخصيان، َتَحدَّ

الله  ُيطيعوا  أنفسهم يف مواقف يتعنيَّ فيها عليهم أن  الذين يجدون  ا األشخاص  أمَّ

ين الحتامل االضطهاد واألمل. فالعبانيُّون  أكرث ِمن النَّاس، فيجب عليهم أن يكونوا مستعدِّ

الثَّالثة الذين أطاعوا الله ُألَقوا يف أتون النَّار )انظر دانيال 3(. وقد ُوِضع الرُُسل الذين 

جن )انظر أعامل الرُُّسل 5: 17-29(. والشابُّ )أو الفتاة( الذي ُيطيع  أطاعوا الله يف السِّ

هؤالء  ُيعطي  الله  ولكنَّ  والعقاب.  خرية  للسُّ يتعرَّض  قد  والَدْيه  أوامر  ِمن  أكرث  الله 

مود. »ألَنَّ هَذا َفْضٌل، إِْن َكاَن أََحٌد ِمْن أَْجِل َضِمرٍي َنْحَو  ة للصُّ ة وقوَّ األشخاص ِنعمة خاصَّ

ْلِم. ألَنَُّه أَيُّ َمْجٍد ُهَو إِْن ُكْنُتْم ُتْلَطُموَن ُمْخِطِئنَي َفَتْصِبُوَن؟  اللِه، َيْحَتِمُل أَْحزَاًنا ُمَتأَلِّاًم ِبالظُّ

َبْل إِْن ُكْنُتْم َتَتأَلَُّموَن َعاِمِلنَي الَخرْيَ َفَتْصِبُوَن، َفهَذا َفْضٌل ِعْنَد اللِه، ألَنَُّكْم لِهَذا ُدِعيُتْم. َفإِنَّ 

املَِسيَح أَْيًضا َتأَلََّم ألَْجِلَنا، َتارًِكا لََنا ِمَثاالً ليَِكْ َتتَِّبُعوا ُخُطَواِتِه« )1بطرس 2: 19-21(. ويجب 

د الله يف يشء.  ر ألنَّ أمورًا كهذه ال ُتَجِّ كوى والتذمُّ َتَجنُّب موقف الشَّ

ريك الُمتألِّم د والشَّ ريك الُمتمرِّ الشَّ

حيث إنَّ أقوى رابطة وأعمق عالقة بني البرش هي العالقة الزوجيَّة، فإنَّ الفرح النَّاشئ عن 

هذه العالقة َيفوق أيَّ فرٍح آخر. ويف الوقت نفسه، فإنَّ الُحزن النَّاشئ عن هذه العالقة َيفوق 
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يك اآلخر ألاًَم  يَكنْي يجلب عىل الرشَّ أيَّ حزٍن آخر. وال َشكَّ أنَّ التمرُّد والعصيان لدى أحد الرشَّ

ال َيفهمه تاًما إالَّ الذين اختبوه بأنفسهم. ويطرح الرَّبُّ السؤال التايل: »َهْل َيِسرُي اْثَناِن َمًعا 

إِْن لَْم َيَتَواَعَدا؟« )عاموس 3: 3(. والحقيقة هي أنَّ كثريين يف عاملنا اليوم َيشهدون أنَّ اإلجابة 

ؤال كانت مؤملة بالنِّسبة إليهم.  عن هذا السُّ

وُيْحِسُن املؤمنون إن الحظوا أنَّ الربَّ َيعلم تاًما األمل النَّاجم عن عصيان أحد األحبَّاء أو 

. وميكننا أن َنستشعر ُحزن و«نحيب«  َتَرُّده. فقد كان بنو إرسائيل »زُناًة« يف عالقتهم بالربِّ

َُك َيا  الربِّ ِمن خالل كلامته: »َوَشْعِبي َجاِنُحوَن إىَِل االرِْتَداِد َعنِّي...َكْيَف أَْجَعُلَك َيا أَْفرَاِيُم، ُأَصريِّ

إرِْسَاِئيُل؟!...َقِد اْنَقَلَب َعيَلَّ َقْلِبي.« )هوشع 11: 7 و 8(. وهذا هو شعور الزَّوج )أو الزَّوجة( 

الذي يعيش مع رشيك حياٍة ُمتمرِّد.

واآلن، كيف ينبغي لرشيك الحياة أن يتعامل مع رشيكه امُلتمرِّد؟ قبل ُكلِّ يشء، يجب 

املثال، فإنَّ  ات تؤثِّر عىل املوقف. فعىل سبيل  ة عوامل وُمتغريِّ علينا أن ُندرك أنَّ هناك عدَّ

خص الذي مل َيُكن مؤمًنا أصاًل. كذلك، فإنَّ  خص الذي َترَك طريق اإلميان َيختلف عن الشَّ الشَّ

َتَرُّد الزَّوج عىل الله َيختلف اختالًفا جوهريًّا عن َتَرُّد الزَّوجة عىل الله. فالزَّوجة املؤمنة ُتعان 

ا الزَّوج املؤمن فُيعان ألنَّه  ألنَّها ال َتعلم إىل أيِّ َمدى ميكنها أن َتتبع زوجها غري املؤمن. أمَّ

عه )من عطاء( ِمن زوجته غري املؤمنة. والحقيقة هي أنَّ إخالص  ال َيعلم ما ميكن أن يتوقَّ

األمل  تزيد  الزوجيَّة  فالخيانة  األمر.  مُلعالجة  املناسبة  ريقة  الطَّ اختيار  يف  كثريًا  يؤثِّر  الزَّوجني 

يك الخائن يف البيت أو تركه له يؤثِّر كثريًا يف اختيار  والتمرُّد. ِمن جهة أخرى، فإنَّ بقاء الرشَّ

الَحلِّ املناسب. 

ومع أنَّ النَّصائح املناسبة لُكلِّ حالة تتوقَّف عىل فهم املوقف مُبجمله، فإنَّ هذا ال مَينع ِمن 

ة التي َتِصحُّ عىل أغلبيَّة الحاالت. والحقيقة هي أنَّ معرفتنا  ِذْكر مجموعة ِمن اإلرشادات العامَّ

لألمور التي ينبغي لنا َتَجنُّبها ال َتِقلُّ أهميَّة عن معرفتنا لألمور التي  ينبغي لنا القيام بها. 

ال، •  يك الضَّ ل، وال ُتَوبِّخ. فهذه األساليب ال تساعد يف استعادة الرشَّ ال َتنتقد، وال تتوسَّ

األحيان، عن  أغلب  تنشأ، يف  األساليب  فأكرث. وألنَّ هذه  أكرث  ابتعاده  ُتسهم يف  بل 

اإلحباط واليأس، فإنَّ مصدرها هو الجسد وليس الرُّوح.

َيؤول إىل َخرْي رشيك •  بُكلِّ ما  بالقيام  د  َتَعهُّ فاملحبَّة هي  الُحبَّ كوسيلة.  ال َتستخدم 
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الحياة. ولكن عندما ُتستخَدم املحبَّة استخداًما مرشوًطا يف مواقف معيَّنة فقط، فإنَّها 

تفقد معناها ونزاهتها. بعبارة أخرى، عندما ُنعامل رشيك حياتنا مبحبَّة وِنيَّة َحَسنة 

فإنَّ  الهدف(  أو خطأ ذلك  ة  النَّظر عن ِصحَّ للوصول إىل هدف ما )برصف  كوسيلة 

هذا يعني أنَّنا استخدمنا املحبَّة كوسيلة ضغط وأداة »للتفاوض وعقد صفقات«. وال 

َشكَّ أنَّ محبَّة كهذه هي محبَّة أنانيَّة بعيدة ُكلَّ البعد عن محبَّة الله. وال َشكَّ أيًضا 

ية تفوق قدرة اإلنسان؛ ولكنَّ الله هو الذي ميأل قلوبنا بها إذا أبدينا  أنَّ املحبَّة امُلَضحِّ

 . االستعداد ألن ُنِحبَّ

املسيح ويرغب •  يِّد  بالسَّ إميانه  الحياة عن  َيَتَخىلَّ رشيك  فقد  نزاهتك.  تتنازل عن  ال 

يف إخفاء األمر عن الكنيسة أو العائلة أو املجتمع. وقد َيضغط رشيك الحياة عليك 

للتَّعاون معه يف إخفاء األمر أو يف التَّظاهر بعكس الحقيقة. وال َشكَّ أنَّ هناك وجهني 

لهذا املوقف. فِمن جهة، ال أحد َيرغب يف »َنرْش الَغسيل الَوِسخ عىل املأَل«- وال سيَّام 

يكان بأن ُيِحبَّ  د الذي َيقطعه الرشَّ عندما َيختصُّ األمر بخطايا رشيك الحياة. فالتعهُّ

يك  ُكلٌّ منهام اآلخر َيدفع ُكالًّ منهام إىل التَّفكري َمِليًّا يف ُكلِّ خطوة يف ضوء مصلحة الرشَّ

اآلخر. لذلك، حتَّى لو كان الخطأ الذي اقرتفه رشيك الحياة جسياًم، وحتَّى لو كانت 

ُحبِّه. وقد  التوقُّف عن  الَحقَّ يف  يك اآلخر  خطيئته شنيعة، فإنَّ هذا ال ُيعطي الرشَّ

يعني هذا أحياًنا أن نتألَّم بصمت، وأن َنتَِّكل عىل الربِّ عاملني أنَّه قادر عىل تصحيح 

رشيك  إليك  طلب  إذا  أخرى،  جهة  ِمن  ولكن  مناسًبا.  يراه  الذي  الوقت  يف  األمور 

حياتك املساعدة يف إخفاء خطايا خطرية قام بها، أو إذا كان يتظاهر بالقداسة بهدف 

د أنه ال  . فِمن املؤكَّ خداع اآلخرين، يجب أن َتعلم أنَّ نزاهتك الشخصيَّة عىل املَِحكِّ

د أيًضا أنَّ مساعدة شخٍص خاطئ عىل إخفاء خطيئته  ميكنك أن تكذب. وِمن املؤكَّ

خص عضًوا يف  يتعارض مع املحبَّة والنَّزاهة يف آٍن واحد- وال ِسيَّام عندما يكون ذلك الشَّ

ْكر، واالحتيال، والزِّىن، واإلساءة  كوت عنها )كالسُّ الكنيسة. فهناك خطايا ال ينبغي السُّ

إىل األطفال(، بل ينبغي إخراجها إىل النُّور. ولكن كيف ميكنك القيام بذلك؟ ومن هو 

خص املناسب ملشاركته أمورًا كهذه؟ ومتى ينبغي القيام بذلك؟ إنَّ جميع هذه  الشَّ

افع للقيام بذلك هو املحبَّة ال الغضب  القرارات تتطلَّب حكمًة. ويجب أن يكون الدَّ

أو خيبة األمل. وهناك أوقات ينبغي فيها طلب املشورة ِمن قادة الكنيسة، أو األبَوْين، 

أو أحد األشخاص الجديرين بالثِّقة. 
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املشكالت •  عن  ناجمة  ُتحىص  وال  ُتَعدُّ  ال  آالم  فهناك  نفسك.  يف  التَّفكري  يف  َتغرق  ال 

لها  ي  التََّصدِّ َيِتمَّ  وأن  املؤمن  باهتامم  َتحظى  أن  ينبغي  مشكالت  وهي  الزوجيَّة؛ 

الة. وبينام يختب املؤمن نعمة الله وإرشاده وسط مشكالته )من خالل رشكته مع  بالصَّ

الة(، يجب عليه أن ُيحافظ عىل توازنه يف عالقاته مع اآلخرين وأن ُيراعي  الرَّبِّ بالصَّ

ضعفهم وأن يتعاطف مع مشكالتهم. فإن مل َيفعل ذلك، قد يأيت وقت َيغرق فيه يف 

اخليَّة الخاطئة كالغضب، واالمتعاض، واإلشفاق  مشكالته الشخصيَّة بسبب مواقفه الدَّ

ات.  عىل الذَّ

ال لهم تأثريهم أيًضا.  يك الذي يتألَّم بسبب رشيك حياته الضَّ وال َشكَّ أنَّ أصدقاء الرشَّ

فاملالحظات التي تعكس تشاؤًما أو لوًما، أو التي َتقرتح حلواًل سطحيَّة، قد ُتقال دون تفكري. 

هن أيًّاًما عديدة. كذلك، ال ينبغي قبول أيَّة نصيحة ُتَعبِّ عن آراء  ولكنَّها قد تبقى عالقة يف الذِّ
اآلخرين الشخصيَّة املستندة إىل حكمتهم البرشيَّة فقط.46

ال ُهم يف حاجة إىل  يف ضوء ذلك، فإنَّ األشخاص الذين يتألَّمون بسبب رشيك الحياة الضَّ

ا، وميتلكون رهافة ِحسٍّ ُتجاه جميع حاجات اإلنسان.  ون حقًّ أصدقاء ُيحسنون اإلصغاء، وَيهتمُّ

وُهم يف حاجة إىل أصدقاء يعرفون كلمة الله جيًِّدا وَيتَّكلون عىل روح الله. وُهم يف حاجة إىل 

أصدقاء َيعرفون كيف ُيَصلُّون. وُهم يف حاجة إىل أصدقاء يرفعون معنويَّاتهم بطريقة الئقة 

. وُهم يف حاجة إىل أصدقاء  حيحة دون َتَكبُّ مون لهم املشورة الصَّ عونهم، وُيقدِّ بة، وُيَشجِّ وُمَهذَّ

ُيشريون إىل أخطائهم دون إدانتهم. 

يَكنْي مصحوًبا بخيانة زوجيَّة. وال َشكَّ أنَّ األمل  ويف أوقاٍت كثرية، قد يكون ضالل أحد الرشَّ

يف حالة كهذه يكون ُمضاَعًفا. ولكنَّ العالقة بني االبتعاد عن الله والخيانة الزوجيَّة واضحة 

ر يف أنَّ كال األمَرْين هو َكْس للعهد. لذلك فإنَّ عدم األمانة يف أحد  تاًما- وال ِسيَّام عندما ُنَفكِّ

هذين األمر ُيْفيض بسهولة إىل عدم األمانة يف األمر اآلخر. )وهذا واضٌح تاًما ِمن خالل ما جاء 

بب  يف ِسْفر مالخي 2: 11 واآليات التي تليها. فقد قال الله إنَّ روح الخيانة أو الَغْدر هو السَّ

الق واالبتعاد عنه(. الحقيقيُّ الكامن وراء كلٍّ من الطَّ

إىل  ه  ُمَوجَّ ما هو  بقدر  الزَّوَجنْي  إىل  ًها  ُمَوجَّ ليس  الخيانة  الكالم عن  أنَّ هذا  والحقيقة هي 

الجامعات. بعبارة أخرى، ال ميكن القول إنَّ ُكلَّ زوٍج يبتعد عن الربِّ سيخون زوجته. ولكن إذا 

نظرنا إىل األمر مبنظور أشمل، ميكن القول إنَّه ُكلَّام زاد ُفتور الجامعة، زادت حاالت الخيانة انتشارًا. 

GPFTF interior.indd   279 6/20/2016   5:05:11 PM



280

ة اهلل للَعاِئَلة  ُخطَّ

وعندما يكون ابتعاد رشيك الحياة عن الله مصحوًبا بالخيانة الزوجيَّة، قد تصري املشكالت 

أنَّ  فمع  ُمتضاربة.  املَعِنيِّ  للشخص  مة  امُلَقدَّ النَّصائح  تكون  قد  لذلك،  ومتشابكة.  دة  ُمعقَّ

ا يف ما َيختصُّ بإخالص الزَّوجني  الق، فإنَّها صارمة جدًّ رشائع الزَّواج يف العهد القديم ُتبيح الطَّ

ويِّني 20: 10(. ويف  أحدهام لآلخر. فقد كان النَّاموس َيحكم عىل الزَّان أو الزَّانية بالرَّجم )الالَّ

ا ِمن جهة األشخاص  الق )إنجيل مرقس 10: 8 و 9(. أمَّ العهد الجديد، َينهى يسوع عن الطَّ

كة مع املؤمنني يف  الذين يرتكبون أعاماًل غري أخالقيَّة، فإنَّ كلمة الله تويص بحرمانهم ِمن الرشَّ

الكنيسة إىل أن يتوبوا )انظر 1كورنثوس 5(. وإذا تاب الخاطئ توبًة حقيقيًَّة واضحًة، يجب 

، ومحبَّة حقيقيَّة، ومصالحة حقيقيَّة مع الكنيسة. »ِمْثُل هَذا  أن يكون هناك ُغفراٌن حقيقيٌّ

وَنُه،  َيْكفِيهِ هذَا الِقصَاصُ الَّذِي ِمنَ األَْكرَثِينَ، َحتَّى َتكُونُوا   بِالعَكْسِ   ُتَساِمُحوَنُه ِبالَحِريِّ َوُتَعزُّ

ُنوا لَُه املََحبََّة« )2كورنثوس 2: 8-6(.  لَِئالَّ ُيْبَتَلَع ِمْثُل هَذا ِمَن الُحْزِن امُلْفرِِط. لِذلَِك أَْطُلُب أَْن ُتَكِّ

لذلك، يجب عىل األزواج املؤمنني الذين َيتعرَّضون للخيانة ِمن رشيك الحياة أن ميارسوا 

يك غري املؤمن أن  الُغفران وأن َيسعوا إىل امُلصالحة بالرَّغم ِمن صعوبة ذلك. وإذا أراد الرشَّ

يك  ُيفارق، فلُيفارق )كام جاء يف 1كورنثوس 7: 11-15(. ولكن يف حالة كهذه، ال ميكن للرشَّ

امُلْخِلص أن يتزوَّج ثانيًة. 

يك الخائن يف البقاء ويستمرُّ يف  وال َشكَّ أنَّ املشكلة َتصري أكرث إيالًما عندما يرغب الرشَّ

يك امُلْخِلص أن َينفصل عن  ذات الوقت يف خيانته. ويف موقٍف كهذا، يرى ُأناٌس أنَّه ميكن للرشَّ

يك غري املؤمن رشيطة عدم الزَّواج ثانيًة، أو ميكنه أن َيسعى إىل امُلصالحة. ويقول آخرون  الرشَّ

يك غري املؤمن. يك املؤمن أن َيقبل أيَّ يشٍء يقوم به الرشَّ إنَّه ينبغي للرشَّ

ة ِمن واقع الحياة قصَّ

»بيل«  ر  َقرَّ عندما  الق  الطَّ إجراءات  يف  رَشَعا  قد  »سيندي«  و  »بيل«  كان 

ام الربِّ بخصوص مشكالتهام الزوجيَّة. وبعد وقٍت قصري،  ث إىل أحد ُخدَّ التحدُّ

أَقرَّ »بيل« أنَّه إنساٌن خاطئ، وآمن بيسوع املسيح وَقِبَلُه َربًّا وُمَخلًِّصا لحياته. 

ومع أنَّه كان قد نشأ يف بيٍت ُمتديِّن يف طفولته، فإنَّه مل يتعلَّم شيًئا ِمن تعاليم 

س. وهكذا صار خادم الربِّ هذا مصدر تشجيٍع له ومصدرًا مالمئًا  الكتاب املقدَّ

لتقديم النُّصح واملشورة. ِمن جانٍب آخر، كانت زوجة »بيل« عىل عالقة برَُجٍل 
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الق والحصول عىل  آخر. وكانت قد رفعت دعوى عىل زوجها ُتطالب فيها بالطَّ

ة.  حضانة األوالد. وكان ِخيار »بيل« الوحيد هو رفع دعوى ُمضادَّ

الق غري جائز يف نظر  ولِكنَّ موقف »بيل« َتَغريَّ تغيريًا جذريًّا حني َعِلَم أنَّ الطَّ

غري  إليها  يلتجئ  التي  ريقة  الطَّ هي  الشخصيَّة  بالحقوق  املطالبة  وأنَّ  الله، 

املؤمنني لَحلِّ مشكالتهم الزوجيَّة، وأن الزواج مرَّة ثانية مل يكن خيارًا متوافًقا 

ز عىل محبَّته لزوجته »سيندي«  مع املبادئ الكتابيَّة، وأنَّ الله يريده أن ُيَركِّ

وعىل إعادة عالقتهام الزوجيَّة إىل سابق عهدها. 

م بطيًئا. وقد بدا أنَّ النَّمط القديم يف العالقة بني »بيل« وزوجته  كان التقدُّ

ية. وكانت خيانة »سيندي«، وعنادها، وكذبها،  أسهل ِمن َدرْب املحبَّة امُلَضحِّ

يات تضع إميان »بيل« الجديد عىل املَِحكِّ ُكلَّ يوم. واألدهى  ومزاجها الحاد َتَحدِّ

َثها عن حاجتها إىل الله. ِمن ذلك هو أنَّها مل تتجاوب بُلطف معه عندما َحدَّ

َترَصُّفات زوجته، فإنَّه اختار أن  أيًّا كانت  أنَّه  ولكنَّ »بيل« صار ُمقتنًعا تاًما 

ُيِحبَّها مدى الحياة. وال َشكَّ أنَّه مل يكن مبقدوره أن ُيْرِغمها عىل دخول ملكوت 

وكان  آخرين.  رجال  مقابلة  تتوقَّف عن  أن  ُتِحبَّه، وال عىل  أن  الله، وال عىل 

»بيل« َيعلم- يف الوقت نفسه- أنَّه ينبغي له القيام بدوره باالتِّكال عىل ِنعمة 

الق، أو  الله الغنيَّة. فجميع الحلول املطروحة )االستمرار يف املشاجرة، أو الطَّ

الزَّواج ثانيًة( لن َتُحلَّ مشكالته وال مشكالت »سيندي«. فقد اختار الله له درب 

امئة.  سة، والدَّ ادقة، واملقدَّ ية القائم عىل املحبَّة الحقيقيَّة، والصِّ املحبَّة امُلَضحِّ

فيها  التَّفكري  ِمن  مَينع  فإنَّ هذا ال  األسئلة،  ُتجيب عن جميع  التَّالية ال  األفكار  أنَّ  ومع 

وأخذها بعني االعتبار يف املواقف التي يرغب فيها رشيك الحياة يف االحتفاظ بعالقته الزوجيَّة 

خص اآلخر،  ورة تنفيذ رغبات الشَّ والعالقة امُلَحرَّمة يف الوقت نفسه. فاملحبَّة ال َتعني بالرضَّ

ؤال الذي َيطرح نفسه هنا  امء. والسُّ بل تعني القيام مبا هو صائب وصالح ِمن منظور السَّ

د  ز النَّزاهة بني الزَّوجني؟ األمر املؤكَّ هو: هل الخيانة الزَّوجيَّة َتُصبُّ يف مصلحة العائلة أو ُتَعزِّ

هو أنَّ رشيعة الله يف العهد القديم مل َتُكن ُتبيح أمرًا كهذا. كذلك، أمل َتُكن عالقة الله بشعبه 

ث عن هذه النُّقطة تحديًدا؟ فعندما تاب بنو إرسائيل عن زِناهم وراء األصنام  القديم تتحدَّ
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هم إليه. ولكنَّه مل َيسمح يوًما بوجود ِمثل تلك العالقة  واألوثان، َغَفر الله لهم خطيئتهم ورَدَّ

يف  حارًضا  َيبقى  ليك  له  محبَّتهم  يف  أُمناء  يكونوا  بأن  دامئًا  شعبه  يويص  كان  فقد  الثُّالثيَّة. 

وسطهم، وإالَّ فقد كان يسحب حضوره من وسطهم. وأخريًا، أال ُيظِهر ردُّ فعل الله ُتجاه شعبه 

القديم ما هو الخيار األفضل، وكيفيَّة التَّرصُّف )يف حال وجود تلك العالقة الثُّالثيَّة( لاِم فيه 

الزوجيَّة  الخيانة  َيعرتض عىل  الذي  خص  الشَّ وبالطبع، يجب عىل  ؟  الِّ الضَّ خص  الشَّ َمصلحة 

)ووجود العالقة الثالثيَّة( وُيحاربها أن َيفعل ذلك دون التخيلِّ عن مبادئ التَّقوى، واملحبَّة، 

واألدوار التي َعيَّنها الله للزَّوج والزَّوجة. ولكن أيُّ محبٍَّة هذه )باملفهوم الكتايبِّ للكلمة( التي 

َتسمح للمؤمن بأن يكون َطرًَفا يف يشٍء َيعلم الجميع، مبا يف ذلك غري املؤمنني، أنَّه خاطئ؟

يات  التي تواجه املؤمن الذي يتعرَّض للخيانة ِمن رشيك حياته هي تحدِّ يات  التََّحدِّ إنَّ 

خص أن يقدر  مُيكن وصفها، عىل أقل تقدير، بأنَّها هائلة وشديدة القسوة. وال ميكن لهذا الشَّ

أن يواجه هذه املِحنة إالَّ بفضل ِنعمة الله وتعضيد املؤمنني اآلخرين.

وليك َنسمح لله بالعمل نيابًة َعنَّا، يجب علينا أن نكون أُمناء يف القيام بُكلِّ ما يوصينا به، 

ل املقاصد اإللهيَّة األبديَّة عندما َنرفض أن  وأن نضع بني يديه ُكلَّ ما هو له. فنحن قد ُنَعطِّ

ل يف عمله.  نكون كام يريدنا الله أن نكون، أو عندما نتدخَّ

قدر  َتِقيَّة  زوجة  تكون  أن  مؤمن  غري  زوٍج  مع  تعيش  التي  الزَّوجة  عىل  يجب  لذلك، 

استطاعتها. فحياة التَّقوى التي تعيشها وشخصيَّتها الوديعة الخاضعة- بعيًدا عن أيِّ شهادة 

بالكالم- هي أقوى شهادة ميكن لله أن يستخدمها لتخليص زوجها غري املؤمن. »َكذلُِكنَّ أَيَُّتَها 

ِبِسريَِة  ُيْرَبُحوَن  الَكِلَمَة،  ُيِطيُعوَن  الَ  الَبْعُض  َكاَن  َوإِْن  َحتَّى   ، لِرَِجالُِكنَّ َخاِضَعاٍت  ُكنَّ  النَِّساُء، 

اِهرََة ِبَخْوٍف« )1بطرس 3: 1 و 2(.  النَِّساِء ِبُدوِن َكِلَمٍة، ُمالَِحِظنَي ِسريََتُكنَّ الطَّ

كذلك، يجب عىل الزَّوج الذي يعيش مع زوجة غري مؤمنة أن يكون زوًجا َتِقيًّا قدر استطاعته. 

س يويص األزواج أن ُيِحبُّوا نساءهم. لذلك، يجب عىل األزواج أن يتعلَّموا عن املحبَّة  فالكتاب املقدَّ

عمل  إىل  حياتهم  أبواب  َيفتحوا  وأن  الله،  لكلمة  َفْهاًم  يزدادوا  يك  ُيَصلُّوا  وأن  الكتايبِّ،  مبفهومها 

الرُّوح الُقُدس وتحريضاته وتشكيله لشخصيَّاتهم بشكٍل يستطيعوا من خالله أن ُيظهروا محبَّتهم 

ات والحياة األنانيَّة. فهي  لزوجاتهم بطرائق عمليَّة. وال َشكَّ أنَّ هذه املحبَّة هي عكس محبَّة الذَّ

أْيًضا  املَِسيُح  أََحبَّ  َكاَم  ِنَساءَُكْم  أَِحبُّوا  الرَِّجاُل،  َها  »أَيُّ وُملتزمة.  وقويَّة،  وطاهرة،  ية،  ُمَضحِّ محبَّة 

رًا إِيَّاَها ِبَغْسِل املَاِء ِبالَكِلَمِة« )أفُسس 5: 25 و 26(.  َسَها، ُمَطهِّ الَكِنيَسَة َوأَْسَلَم َنْفَسُه ألَْجِلَها، ليَِكْ ُيَقدِّ
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وال ينبغي أليِّ شخٍص أن َيستخفَّ باملشكالت التي يواجهها األزواج الذين يعيشون مع 

. وبالرَّغم ِمن ُكلِّ العقبات، فإنَّ النَّتائج اإليجابيَّة ليست مستحيلة. فالله قادر عىل  رشيٍك ضالٍّ

َجْعل »ُكلِّ األشياء َتعمل مًعا« لخرينا األبديِّ عندما ُنَكرِّس حياتنا له. وكام َذَكرنا آنًفا، فإنَّ قائد 

إحدى الكنائس يف العهد الجديد »تيموثاوس« نشأ يف بيت كان فيه األب- عىل ما يبدو- غري 

. وكانت زوجة النبيُّ هوشع قد  مؤمن. وكانت املرأة التقيَّة »أبيجايل« متزوِّجة برُجٍل ضالٍّ

ر دامئًا أنَّ الله هو الوحيد الذي َيعلم ما ميكنه القيام  اقرتفت الزِّىن. لذا، يجب علينا أن نتذكَّ

به يف الحارض ويف املستقبل عندما ُنلقي بأحاملنا ومشكالتنا عليه. 

واج  إنقاذ الزَّ

امة َمىض عىل  َهدَّ َينجم عن عوامل  م  امُلَحطَّ فالزَّواج  ليلة وُضحاها.  ينهار بني  الزَّواج ال  إنَّ 

عملها وقٌت ما. ولكن ميكن إنقاذ هذا الزَّواج يف أيِّ مرحلة ِمن مراحل انهياره إذا كانت هناك 

توبة حقيقيَّة. ولكن كام أنَّ االنهيار يحدث تدريجيًّا، فإنَّ عمليَّة اإلنقاذ تتطلَّب وقًتا وخطوات 

ويَّة ِمن تلقاء نفسها- حتَّى بالنِّسبة إىل  مة ال تعود إىل حالتها السَّ يجات امُلَحطَّ عديدة. فالزِّ

األشخاص التَّائبني.

ويف حال وجود مشكالت زوجيَّة صغرية أو كبرية، ينبغي أخذ املبادئ التَّالية بعني االعتبار 

أثناء عمليَّة إنقاذ الزَّواج:

ده الله له. وهذا يعني أنَّه ما 1.  يجب عىل ُكلٍّ ِمن الزَّوج والزَّوجة أن يلتزم بدوره الذي َحدَّ

غط التي  ، ستكون هناك مشكالت. وهذه املشكالت هي نقاط الضَّ دام هناك رشيٌك ضالٌّ

يستخدمها الله لتحفيز ودفع النَّاس إىل التَّوبة. كذلك، ِمن أجل تطبيق هذا املبدأ يف َحلِّ 

القيام بدوره ومسؤوليَّاته بداًل ِمن  ز عىل  ُيَركِّ الزَّوج أن  الزوجيَّة، يجب عىل  املشكالت 

كيز عىل تقصري زوجته. واألمر نفسه َيِصحُّ عىل الزَّوجة. فتقصري الزَّوج َيَضع ضغوًطا  الرتَّ

قام  إذا  لذلك،  إضافيَّة عىل زوجها.  َيَضع ضغوًطا  الزَّوجة  إضافيَّة عىل زوجته، وتقصري 

الزَّوج بدوره ومسؤوليَّاته، وقامت الزَّوجة بدورها ومسؤوليَّاتها، فإنَّ ُكالًّ منهام سَيجعل 

د الزَّوج أمام زوجته بأن ُيِحبَّها، وُيعيلها، ويكون  حياة اآلخر أسهل. وإنَّه أَلمٌر رائٌع أن َيَتَعهَّ

د الزَّوجة  قدوًة لها يف حياة اإلميان والتشبُّه بالسيِّد املسيح. وباملقابل، ما أجمل أن تتعهَّ

ًعا له. أمام زوجها بأن َتخضع له، وبأن تكون ُمعيًنا وُمَشجِّ
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ات. فكام َذكرنا 2.  واج يتطلَّب مامرسة املحبَّة الكتابيَّة التي تتَطلَّب بدورها إنكار الذَّ إنقاذ الزَّ

آنًفا، فإنَّ املحبَّة الكتابيَّة َتعني أن ُيَكرِّس ُكلٌّ ِمن الزَّوج والزَّوجة حياَته ملا فيه َخرْي اآلخر. 

وال شكَّ أنَّ الزَّواج ُمفعٌم باملحبَّة العاطفيَّة أيًضا. ولكنَّ أناًسا كثريين بالغوا يف اإلساءة إىل 

رشيك الحياة حتَّى تالشت ُكلُّ تلك العواطف الجميلة ومل َيُعد لها وجود. وال ميكن لشٍء 

سوى املحبَّة امُللتزمة أن ُينقذ الزَّواج وأن مَينحه املَتانة املطلوبة. وهذه املحبَّة هي عكس 

الشخصيَّة. وهو  ز عىل آالمه، ومشاعره، وحقوقه، ورغباته  ُيَركِّ األنانُّ  يك  فالرشَّ األنانيَّة. 

يك امُلِحبُّ فإنَّه ال يتجاهل مشاعره،  ا الرشَّ َيرفض االستمرار يف حال عدم تنفيذ رغباته. أمَّ

تقف  أنانيَّة  أنانٍّ ومشاعر  تفكرٍي  أيَّ  ويرفض  الحياة،  كثريًا مصلحة رشيك  ُيراعي  ولكنَّه 

يك اآلخر. حجر عرثة يف طريق القيام بُكلِّ ما هو صائب، وبُكلِّ ما َيُصبُّ يف مصلحة الرشَّ

ُيصغيا 3.  وأن  يتكلَّام  أن  الزَّوجني  عىل  فيجب  ااًل.  وفعَّ سلياًم  تواصاًل  يتطلَّب  واج  الزَّ إنقاذ 

اتِّخاذ  نا ِمن  ُكلٌّ منهام مشاعر اآلخر وحاجاته ومشكالته، وليك يتمكَّ َيفهم  بعناية ليك 

املسمومة  األساليب  ا  أمَّ املشكالت.  تلك  وَحلِّ  الحاجات  تلك  لَسدِّ  زمة  الالَّ الخطوات 

اخ عىل  )كتوجيه االتِّهامات ُجزاًفا، أو التَّقليل ِمن شأن اآلخر، أو االزدراء باآلخر، أو الرصُّ

العبوس يف وجه اآلخر( فينبغي تركها. وال َشكَّ أنَّ معالجة األمور باستخدام  اآلخر، أو 

األساليب التي َيتَّبعها غري املؤمنني ال َتحّل املشكلة، بل ُتسهم يف تفاُقمها. يف ضوء ذلك، 

ام الربِّ أو امُلشريين ِمن أجل الحفاظ  قد يتطلَّب األمر أحياًنا طلب املساعدة ِمن أحد ُخدَّ

عىل فاعليَّة التَّواصل بني الزَّوجني.

يجب عىل ُكلٍّ ِمن الزَّوج والزَّوجة أن ُيبهن عىل نزاهته وأن ُيحافظ عليها. فالزَّواج هو 4. 

ا الكذب- بجميع أشكاله وُصوره- فإنَّه  عالقة حميمة. والعالقة الحميمة تتطلَّب ثقًة. أمَّ

ُيضعف الثِّقة املطلوبة لهذه العالقة الحميمة. ومع أنَّ خطايا املايض ومشاعر الحارض 

قد تكون قبيحة، فإنَّه ال يجوز إنكارها أو تجاهلها إذا َعَقد الزَّوجان الَعزْم عىل إعادة 

ترسيخ الثِّقة بينهام. لذلك، يجب عىل الزَّوج والزَّوجة أن َيعرفا األرضيَّة التي يقف عليها 

احة واالنفتاح. ومع  دق والرصَّ الزوجيَّة عىل الصِّ نا ِمن تأسيس حياتهام  اآلخر ليك يتمكَّ

احة قد تكون مؤملة أحياًنا، فإنَّ ألَمها ال ُيقارن باألمل الذي يشعر به املرء عندما  أنَّ الرصَّ

فإنَّ ِصدق  ُكلِّ يشء،  دق مطلوًبا ورضوريًّا يف  الصِّ أنَّه كان مخدوًعا. وملَّا كان  يكتشف 

دق بني الزَّوجني هو القاعدة  الزَّوجني يف االعرتاف بالخطيَّة مطلوٌب ورضوريٌّ أيًضا. فالصِّ

املتينة لبناء الثِّقة بينهام.
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ا يف حالة الخيانة 5.  واج يتطلَّب مامرسة الُغفران. وال َشكَّ أنَّ الُغفران صعب جدًّ إنقاذ الزَّ

أنَّه قد غفر لرشيكه، ولكنَّه قد يكتشف بعد وقٍت قصرٍي أنَّ  َيُظنُّ املرء  الزوجيَّة. وقد 

الُغفران يف حاالٍت  طح ِمن جديد. لذلك فإنَّ  مشاعر االستياء والغضب َطَفت عىل السَّ

بديٍل عن  أيِّ خياٍر  ر يف  ُيَفكِّ أالَّ  للمؤمن  وينبغي  إلهيَّة.  انكسارًا ومحبًَّة  يتطلَّب  كهذه 

الُغفران ألنَّ ُغفراننا لآلخرين هو الذي ُيعطينا اليقني بأنَّ الله سَيغفر لنا خطايانا )انظر 

إنجيل َمتَّى 6: 14 و 15(. والُغفران ال َيِتمُّ ِمن خالل إنكار اإلساءة، بل ِمن خالل اإلقرار 

كيز- بإميان- عىل حكمة  ن ِمن الرتَّ ر ونتمكَّ بها كاملًة. وعندما َنغفر لآلخرين فإنَّنا نتحرَّ

 . الله وقدرته عىل َجعل ُكلِّ األشياء َتعمل مًعا لخرينا األبديِّ

س يحوي آيات 6.  م يجب أن َيِتمَّ بطريقة ُتكرم كلمة الله. والكتاب املقدَّ واج امُلَحطَّ إنقاذ الزَّ

ًة. ويجب علينا أن َنعلم أنَّ طرائق  ًة، وعن العالقة الزوجيَّة خاصَّ كثرية عن العالقات عامَّ

لَحلِّ  مة  امُلَقدَّ النَّصائح  تكون  أن  يجب  لذلك،  ببكته.  َتحظى  التي  الوحيدة  هي  الله 

ُكلِّ حكمة  الوقت نفسه، يجب رفض  . ويف  اإللهيِّ الَحقِّ  الزوجيَّة قامئة عىل  املشكالت 

دد، يجب علينا أن  برشيَّة- أيًّا كانت جاذبيَّتها- إذا كانت ُتناقض كلمة الله. ويف هذا الصَّ

َنقتدي بناظم املزمور إذ قال: »ألْجِل َذلَِك َحِسْبُت ُكلَّ َوصاياَك يف ُكلِّ يَشٍء ُمستقيَمًة. ُكلَّ 

َطريِق َكِذٍب أْبَغْضُت« )املزمور 119: 128(. 

هذه 7.  ِلَسدِّ  زمة  الالَّ الخطوات  واتِّخاذ  الحياة،  رشيك  لحاجات  فهاًم  يتطلَّب  واج  الزَّ إنقاذ 

يجات يف وقتنا الحارض ُتعان بسبب عدم فهم األزواج حاجات  الحاجات. فالكثري ِمن الزِّ

هذه  ِمن  مجموعًة  ناقشنا  وقد   . أزواجهنَّ حاجات  الزَّوجات  فهم  وعدم  زوجاتهم، 

لُكلِّ شخٍص حاجاته  فإنَّ  ة،  العامَّ الحاجات  الخامس. وعالوة عىل  الفصل  الحاجات يف 

ن  ًة ومتانًة حني يتمكَّ ة به. والحقيقة هي أنَّ العالقة بني الزَّوج والزَّوجة تزداد قوَّ الخاصَّ

ُكلٌّ منهام ِمن فهم حاجات اآلخر وتلبيتها. 

ويف ضوء ُكلِّ األشياء الخاطئة التي قد تحدث يف الزَّواج، قد تكون الحياة الزوجيَّة ُمحِبَطة. 

لوك يف طرق الله يف بناء الحياة  وقد كانت الغاية ِمن هذا الفصل هي التَّأكيد عىل أهميَّة السُّ

خ  َتَفسُّ أنَّ  َشكَّ  وال  باإلميان.  فيها  لوك  والسُّ الله  كلمة  معرفة  بديل عن  يوجد  فال  العائليَّة. 

ية لتحذيرنا ِمن عواقب  العائالت يف مجتمعاتنا وتفاقم املشكالت املؤملة فيها هي رصخة ُمَدوِّ

هات مبهامهم ومسؤوليَّاتهم التي  عصيان الله. لذلك، فقد حان الوقت ليك يقوم اآلباء واألمَّ
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أوكلها الله إليهم دون أن يشعروا بالحاجة إىل االعتذار ِمن هذا العامل الضالِّ البعيد عن الله. 

ة تربية األبناء يف طريق الربِّ يف رأس الئحة املهامِّ واملسؤوليَّات.  وتأيت ُمِهمَّ

الُخالصة

بب األسايسَّ يف انهيار البيت هو َضالل اإلنسان- أْي ابتعاده عن وصايا الربِّ وسلوكه يف  إنَّ السَّ

ريق الذي اختاره لنفسه. والنَّتيجة الَحتميَّة لذلك هي األمل. فاألبناء املتمرِّدون َيجلبون األمل  الطَّ

الُّون َيجلبون  ن يجلبان األمل إىل حياة أبنائهام. واألزواج الضَّ إىل حياة أبَوْيهم. واألبوان الضاالَّ

. والخطوة األوىل  ت َيجلب األمل إىل حياة أزواجهنَّ االَّ األمل إىل حياة زوجاتهم. والزَّوجات الضَّ

ملعالجة هذه املشكلة هي التَّوبة- أي العودة إىل طريق الله. فالغاية ِمن هذا الفصل هي 

ليست إنجاح طرائق اإلنسان ألنَّها بعيدة ُكلَّ البعد عن النَّجاح. بل إنَّ هذا الفصل هو دعوة 

طحيَّة التي ُتخفي األعراض فقط!  الل ومعالجته بنزاهة. وما أكرث العالجات السَّ إىل تييز الضَّ

فهي ُتعالج األمل، ولكنَّها ال ُتعالج املشكلة الرَّئيسيَّة أال وهي الخطيَّة. وال َشكَّ أنَّنا ال نتجاهل 

وجود األمل يف حياة النَّاس يف وقتنا الحارض. ولكن يجب علينا أن ُندرك- يف الوقت نفسه- أنَّه 

النَّاس  ُيبدي  وعندما  ويدوم.  األمل سيدوم  فإنَّ  مع خطيئته،  الخاطئ  اإلنسان  يتعامل  مل  ما 

استعداًدا إلطاعة الله، وإكرام األبَوْين، وتربية األبناء، والعيش بقداسة، سيكون البيت مكاًنا 

ُمفعاًم باألمان واملحبَّة، ومالًذا آمًنا ألبنائنا، ومعيارًا للقداسة يف مجتمعاتنا. 

ر مًعا ِلُنَفكِّ

ِمن 1.  األقوى  األسباب  ما  اإلميان؟  يرتكون حياة  األبناء  َتجعل  التي  األسباب  بعض  اذكر 

وجهة نظرك؟

األساليب 2.  ما  أبنائهم؟  عىل  نوعها(  كان  )أيًّا  لطة  للسُّ الوالَِدْين  احرتام  عدم  يؤثِّر  كيف 

لطة؟ هات ِمن خاللها عدم احرتام السُّ ائعة التي قد ُيْظِهر اآلباء واألمَّ الشَّ

ابة أكرث ِمن غريها(؟ 3.  ما بعض األشكال الحاليَّة ملحبَّة العامل )والتي قد يجدها األبناء َجذَّ

هات بأفضل طريقة ممكنة؟ كيف ميكن لألبَوْين أن َيتكيَّفا مع هذه التوجُّ

املتمرِّد؟ هل ترغب يف 4.  ابنهم  أثناء تعاملهم مع  َتَجنُّبها  ينبغي لألبَوْين  التي  ما األشياء 

ئحة املذكورة يف هذا الفصل؟ إضافة أيِّ ُنقطة أخرى إىل الالَّ
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كيف ميكن لألبناء املؤمنني أن يقعوا يف َفخِّ تجاُهل وصايا األبَوْين غري املؤِمَننْي؟ كيف 5. 

ميكن للمؤمنني اآلخرين أن ُيَحرِّضوا األبناء املؤمنني- دون َقْصد- عىل عدم احرتام األبَوْين 

غري املؤِمَننْي؟

داقة يف حال زواجه ِمن شخٍص بعيٍد عن الله. 6.  ِصْف حاجة املرء إىل الصَّ

كيف ميكن للمؤمن املتزوِّج ِمن رشيٍك بعيٍد عن الله أن َيستخدم الُحبَّ كوسيلة ضغط؟ 7. 

ما سبب إخفاق هذا األسلوب؟

ِمن 8.  له  َتَتَعرَّض  ما  نصيحتك بخصوص  أو  رُّجاًل( طلبت مشورتك  )أو  امرأًة  أنَّ  لنفرتض 

يًّا، أو  استغالٍل عىل َيِد َطليقها )ِمثل عدم التقيُّد برشوط زيارة األبناء، أو استغاللها مادِّ

مضايقتها بطلباته الكثرية حول الوقت املسموح به له، أو غري ذلك(. ما املشورة الكتابيَّة 

مها لها؟ التي ميكنك أن ُتَقدِّ

ز ُكلٌّ منهام عىل مسؤوليَّته يف إنقاذ 9.  ما الَبَكات التي قد يحصل عليها الزَّوجان حني ُيَركِّ

زواجهام؟ وما العواقب التي قد َتنجم عن عدم َتَقيُّد الزَّوجني بهذا املبدأ؟

ما حاجات الزَّوجة التي قد يتجاهلها الزَّوج عادًة؟ وما الوسائل العمليَّة التي ميكن للزَّوج   .10

اتِّباعها لتلبية هذه الحاجات؟ وماذا عن حاجات الزَّوج ووسائل تلبيتها؟

ِلَنعمل مًعا

َقيِّموا- كعائلة- بيتكم وحياتكم العائليَّة. هل تالحظون وجود أيِّ عوامل قد ُتْفيض إىل 1. 

ملعالجة  به  القيام  ميكنكم  الذي  ما  كهذه،  عوامل  وجدتم  إذا  ُمتمرِّدين؟  أبناٍء  وجود 

املشكلة قبل استفحالها؟

ح 2.  الرشَّ ِمن  مزيٍد  إىل  بالحاجة  تشعر  هل  املؤمنني.  غري  ألجل  الة  الصَّ مبادئ  يف  ل  تأمَّ

واإليضاح لفهم أيِّ مبدأ ِمن هذه املبادئ؟ هل هناك مبادئ أخرى ترغب يف إضافتها؟

هل تعرفون- كعائلة- أيَّ أبناء يعيشون مع آباء غري مؤمنني، أو أيَّ أزواج يعيشون مع 3. 

الة ألجل أحدهم عىل وجه الخصوص؟ هل  د بالصَّ رشكاء غري مؤمنني؟ هل ميكنك التعهُّ

ميكنك التَّفكري يف طرق لتكوين صداقات مع هؤالء األشخاص؟
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َتعاونا مًعا- كزوج وزوجة- عىل تقييم فاعليَّة التَّواُصل بينكام. اطلب ِمن رشيك حياتك 4. 

أن ُيَعبِّ عن مدى رضاه عن فاعليَّتك يف َسدِّ حاجاته. كيف ميكنكام تعميق عالقتكام؟
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كور واإلناث عىل َحدٍّ سواء. وليك نتجنَّب االستمرار يف استخدام . 11 إنَّ أغلبيَّة ما هو مذكور يف هذا الفصل َيِصحُّ عىل الذُّ

الكلمة »أعزب« و »عزباء«، سنكتفي باستخدام الكلمة »أعزب«. وإذا كان النَّصُّ ال ينطبق إالَّ عىل الرَُّجل األعزب، أو 

ياق َكفيٌل بتوضيح ذلك.  عىل املرأة العزباء، فإنَّ السِّ
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17 . If Only He) »هذه االختالفات يف كتابه: »لو كان َيدري (Gary Smalley) »عىل سبيل املثال، يناقش »غاري ساميل

Knew)، ِمن منشورات: Grand Rapids, Michigan: Zondervan، 1988. وهو يقول إنَّ أحد األسباب الرَّئيسيَّة 
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. ولكن هناك عالقات أخرى كانت تسمح بها الثَّقافات . 20 عيِّ ث عنه هنا هو فسخ الزَّواج الرشَّ الق الذي نتحدَّ إنَّ الطَّ

(؛ وهي عالقات  املختلفة يف املايض، أو تسمح بها اآلن بالرَّغم من »عدم رشعيَّتها« )ألنَّها ُتخالف معايري الله البارِّ

، والزِّىن. ذوذ الجنيسُّ ينبغي فسخها. وِمن األمثلة عىل ذلك: ِسفاح الُقرب، والشُّ
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الق والزَّواج ثانيًة. ملزيد ِمن اآليات الكتابيَّة . 23 رة التي ال تانع الطَّ هناك جدل كبري ينشأ بسبب القلوب املتحجِّ

الق، والزَّواج ثانيًة  س عن الزَّواج، والطَّ بخصوص هذا املوضوع، انظر الكتاب التَّايل: ما يقوله الكتاب املقدَّ

)What the Bible Says About Marriage, Divorce, and Remarriage by John Coblentz, Christian 
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انيَّة يف الواليات املتَّحدة لسنة 2006.. 24 كَّ مكتب اإلحصاءات السُّ
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الذين َتمَّ إنجابهم ِمن عالقات زوجيَّة سابقة. 
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 Christian Light Publications :موع« )ِمن منشورات رات امرأة غارقة يف الدُّ of Tears” والذي ميكن ترجمته »ُمَذكِّ

 . لسنة 1984(. وهي تقول: »كرَدِّ فعٍل عىل سلوكيَّات زوجي، كان هناك أشخاص يقولون بثقة إنَّ الُحبَّ هو الَحلُّ

وقد كانت نصيحتهم يل هي أن ُأبقي باب املصالحة مفتوًحا وأن ال أغلقه الَبتَّة. ... ولكنَّ آخرين كانوا واثقني أيًضا 
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