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  المحتويات

    من صنع السماء الزواج: لفصل األولا
   اختيار شريك احلياة :الفصل الثاين

   اخلطبة :الفصل الثالث

   أيام الزواج أول: الفصل الرابع

   السعادة الزوجية أسس: الفصل اخلامس

   يقوله الكتاب املقدس عن الزواج ما: الفصل السادس

   والبيت املثايل مسابقة كتاب الزواج

  

 أخذت بإذن رسمي من صوت الكرازة باإلنجيل

All Rights Reserved 
   الرجاء التقيد -جميع الحقوق محفوظة

كترونية أو وضعها على    إلي أو طباعية مجيع احلقوق حمفوظة للمؤلف وال جيوز إعادة نشر أو طباعة هذا الكتاب بأي طريقة             
 .اإلنترنت إال بإذن خاص ومكتوب من اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل شبكة

طريقة كانت ومهما  فقط وليس دف بيعها أو املتاجرة ا بأي ميكنك أن حتتفظ بالكتب أو املقاالت لالستخدام الشخصي
  .األسباب كانت
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  لفصل األولا

 الزواج من صنع السماء

ج نظام إهلي ونسبة مقدسة، ا يصري الزوجان واحداً، باحتاد قوامـه احليـاة              الزوا) ١(
املشتركة، واعتبار شخصية كل من االثنني، ومساواما يف الكرامة واالعتبـار، مـع             

وهذا االحتاد دائم إالّ    . االتفاق احلقيقي يف كل مقاصد احلياة، خلريمها األعظم ود اهللا         
  . بسبب الزىن

 املـرأة يف ذلـك بالطاعـة        - ديين إهلي بني رجل واحد وامرأة واحدة         وهو رباط ) ٢(
  . والرجل باحملبة، واالثنان معاً الواحد حنو اآلخر، بالصداقة والتعاون

لقد قرر الكتاب بأن الزواج كان من استنساب اللّه نفسه، ومن صنعه، إذ بعد أن               ) ٣(
داً أَنْ يكُونَ آدم وحده، فَأَصنع لَـه        لَيس جي »: عمر اجلنة، وخلق آدم، قال الرب اإلله      

 هريظيناً نعاِء،            . «ممورِ الـسكُلَّ طُيو ةيرالْب اتانويضِ كُلَّ حالْأَر نم الْإِله بلَ الربجو
          مآد ا بِهعا دكُلُّ ما، ووهعداذَا يى مريل ما إِلَى آدهرضا     فَأَحهماس وفَه ةيفْسٍ حن ذَات  .

         ةيرالْب اتانويح يعمجاِء ومالس ورطُيمِ وائهالْب يعماٍء جمبِأَس ما آدعفَد .   فَلَم فِْسهنا لأَمو
  هريظيناً نعم جِدي .      امفَن ملَى آداتاً عبس الْإِله بالر قَعلَأَ      فَأَومو هلَاعأَض نةً مداحذَ وفَأَخ ،

. وبنى الرب الْإِله الضلْع الَّتي أَخذَها من آدم امرأَةً وأَحضرها إِلَـى آدم            . مكَانها لَحماً 
 مي »: فَقَالَ آدملَح نم ملَحي وظَامع نم ظْمالْآنَ ع هى . هذعدت هـنِ   هذـا مهأَنأَةً لرام
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 ذَترٍِء أُخـداً          . «اماحداً وسج انكُونيو هأَتربِام قصلْتيو هأُمو اهلُ أَبجالر كرتي كذلل »
  ). ٢٤-٢:١٨تك (

أَمـا  »صحيح أن آدم نفسه رأى حاجته للزوجة ملا رأى لكل ذكر من احليوان أنثـاه                
   فَلَم فِْسهنل  هريظيناً نعم جِدلكنه قال هذا وطافت بعقله األمنيـة عـن         ) ٢:٢٠تك  (« ي

أما اهللا فرأى صوابية هـذا      . طريق املقارنة بينه وبني احليوان يف احلياة الزوجية وسكت        
األمر ودبره خبلق حواء من جنبه وأحضرها إىل آدم كعروس له، رامساً هلما عقد الزواج               

عظم من عظامي وحلـم مـن       »ولأللفة  ) ٢(« معيناً نظريه »ة  للمعاون) ١(األول بنفسه   
ولتكميـل  ) ٤(« لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأتـه       »ولالحتاد  ) ٣(« حلمي

  . «يكونان جسداً واحداً»الواحد اآلخر 

وإلجياد النسل  ) ٢(لبقاء اجلنس البشري    ) ١: (ومن أهداف الزواج إجناب النسل    ) ٤(
ى الزوج يف ابنه أو بنته شبهاً باألم، أو ترى األم يف ابنها أو بنتـها                الشبيه مبن حنبه، فري   

وحـب  ) ٥(واجلو العائلي الذي هو بذرة اتمع       ) ٤(وحلب التآلف   ) ٣(شبيهاً باألب   
والتـسامي بـالتفكري يف     ) ٧(والتمتع باملسرات املشتركة    ) ٦(تأريث أوالدنا ما عندنا     

  . الد اللّه وبناته من كل األجيالالعائلة األبدية الكربى اليت تضم أو

والزواج شركة حمبة متبادلة متساوية، فهو قبل كل شيء عملية أخـذ وعطـاء،              ) ٥(
قد مييل فريق أن يأخذ فقط، وهنا األنانية جمسمة، وقد مييـل            . واندماج فردين يف واحد   

 اآلخر،  فريق أن يعطي فقط، وهنا الكربياء واالعتداد بالذات، والرغبة يف إذالل الفريق           
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أما دوام االنسجام فهو يف االستعداد للعطـاء        . يف جعله كشحاذ ذليل يأخذ وال يعطي      
  . واألخذ معاً

ويف شركة الزواج حيل الزوجان مشاكل احلياة معاً، وحل املشاكل جيلب السعادة            ) ٦(
ومن أجدر حبل مشاكل الزوج إال زوجته؟ ومن أجدر حبل مشاكل الزوجـة إال           . للناس

  ن حينو على الزوج ويساعده على حل مشاكله إال الزوجة؟ زوجها؟ وم

من مزايا الزواج أنه يؤثر تأثرياً مثمراً يف عقلي الزوجني مبا يوحيه            »: قال طبيب مشهور  
والزواج قوة رابطة كبرية ملا فيه مـن توحيـد املـصاحل            . كل من الزوجني إىل اآلخر    

  . «حيحاًواألهداف إذ تقسم فيه األعمال والتبعات تقسيماً ص

كان جراهام بل خمترع التليفون مدرساً يف مدرسة للصم، وهناك وجـد فتـاة ثقيلـة                
  فقد أوحى إليـه   ! السمع، أحبها وأراد أن يتغلب على صعوبة مسعها، فاخترع التليفون         

وكم يـوحي الـزواج إىل      . حبه لفتاته وشريكة حياته يف املستقبل ذا االختراع ايد        
  ! لة، وإحياءات ساميةالزوجني بأفكار نبي

يعترب البعض الزواج شراً ال بد منه، ملا فيه من حتمل املسؤولية حنو العائلـة، ولكنـه يف                  
الواقع خري، خيرجنا من دائرة الذاتية إىل حمبة الغري، لنهتم بالزوجة وباألوالد معاً، ونبدي        

  . حنوهم احملبة واإلهتمام
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وليست احلياة لعبـة غبيـة،      . احلياة بأكملها لعل الزواج أقوى دافع تعليمي يف مدرسة        
للتعاون والعطف واحلنان، والشعور باملسؤولية والـصداقة، ومراعـاة         : فهنالك دروس 

الشعور، والتضحية والبذل واإلخاء، والشجاعة والشهامة واملروءة، عدا تعليم األطفال          
خلـري الكنيـسة    والعناية م والتضحية ألجلهم، ليخرج جيل من األبطال د اللّـه و           

  . واتمع

من يجِد زوجةً يجِـد     »بالزواج حنوز على الرضى اإلهلي، ما أمجل ما قاله الكتاب           ) ٧(
    بالر نى مالُ رِضنيراً ويفبالزواج جند اخلري الروحي والعقلـي      ) ١٨:٢٢أمثال  (« خ

الـدخول يف عالقـات   واجلسدي، مع نوال الرضى اإلهلي بقبول مبدأ اللّه يف الزواج و  
كما أن العائلة املـسيحية     . احملبة ومسؤوليات التضحية والنسل والعمل على راحة الغري       

  !! هي نواة الكنيسة، وصورة مصغرة ملا ستكون عليه عائلة اللّه الكربى يف السماء

  : الزواج من واحدة

ق لـه حـواء     خلق اللّه آدم وخل   . من البدء مسح اللّه برجل واحد المرأة واحدة       ) ٨(
وقد تكرر هذا الوضع بذاته ملا أهلك اللّه العامل بالطوفان، فقـد أمـر نوحـاً        ) واحدة(

أي أن كـل رجـل      ). ٧:١٣تك  (وامرأته وبنيه الثالثة ونساءهم بالدخول إىل الفلك        
ولو كان اللّه يبيح تعدد الزوجات لكان باَألوىل        . دخل الفلك دخلت معه امرأة واحدة     

ولكان قد كرر ذلك بعد     ... خلْق اإلنسان مباشرة لكي يعمر األرض     قد أباح ذلك بعد     
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صحيح أن اليهود   . ترك الفلك لإلسراع بتعمري األرض مرة أخرى بعد خراا بالطوفان         
  . أباحوا الزواج بأكثر من واحدة قبل السيب، ولكنهم بعد السيب اكتفوا بواحدة

 واحدة بالزواج يـصبحان جـسداً       وتقرر املسيحية جبالء أن رجالً واحداً المرأة      ) ٩(
وهذه القاعدة الطبيعية ال ميكن أن تتوفر يف حالة رجل واحد يعاشر أكثر مـن               . واحداً

إمرأة واحدة، إذ كيف يكون الرجل مع أكثر من امرأة جسداً واحداً؟ إم يكونون يف               
  ! هذه احلالة عدة أجساد

 اليت ترمز إليها املـسيحية، وهـي        والرجل الواحد للمرأة الواحدة أمر تتوفر فيه املعاين       
ولكـن  . معاين الطهر والنعمة والقداسة، وما ينتج عنها من حمبة ووئام وتعاون وتضحية           

يف حالة تعدد الزوجات تتعدد هذه املعاين، وهذا أمر مستحيل عقالً وبداهة، ألن هـذه               
، ألا بطبيعتـها    املعاين الروحية العاطفية السامية غري قابلة للتجزئة واالنقسام والتوزيع        

وال ميكن  . واحدة ال تنقسم، فال ميكن للرجل أن حيب املرأة الثانية كاألوىل أو كالثالثة            
للزوجة أن حتب ذلك الرجل ما دام له زوجات أخريات، ذات احلب الكامـل الـذي                
يتوفر يف حالة انفرادها، إذ جيب أن تتجه العاطفة كاملة من الرجـل الواحـد للمـرأة     

ن املرأة الواحدة للرجل الواحد، وبذلك يكون أساس هذه الرابطة معنويـاً         الواحدة، وم 
  . وجسدياً قائماً على أساس واحد قوي دون أن يتعرض لعوامل احلقد أو الغرية

هذه هي األسس الدينية والنفسية واالجتماعية اليت قام عليها الزواج األول بـني آدم              
 بذاا اليت يقـوم عليهـا الـزواج بـني           وهي). املرأة األوىل (وحواء  ) الرجل األول (
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القواعد املسيحية إذاً   ). ككلمته(املسيحيني، ألن املسيحية أزلية، واملسيح أزيل مع اآلب         
  . واحدة ال تتغري بسري الزمن أو تطور األحوال والظروف

وهذه احلالة األوىل اليت بدأت ا اخلليقة       ... مل يقل الكتاب إن اللّه خلق آلدم غري حواء        
كما جاء يف الكتاب املقدس مستمرة دائمة، ألن املسيحية حق واحلق واحـد، وهـي               

وملا جنيء إىل أقوال السيد املسيح نراه يقـرر         . لذلك ال تقبل التغيري والتبديل والتعديل     
أي « إن اهللا من الْبدِء خلَقَهما ذَكَراً وأُنثَى      »: ذات الشيء فيقول لليهود طاليب الطالق     

  ). ١٩:٤مىت (د وأنثى واحدة ذكر واح

  : زواج مؤمن بمؤمنة

ال تصرح املسيحية للمسيحي بالتزوج من غري مؤمنة حقيقية باملسيح، حـسب            ) ١٠(
حىت ال يكون هناك    ) ٧:٣٩ كو   ١(« تتزوج بِمن ترِيد، في الرب فَقَطْ     »: قول الكتاب 

جب للطاعة كأي أمر آخر من      هذا أمر إهلي مدون يف الوحي ومو      : قال أحدهم . ختالف
أوامره املقدسة، ويعترب كسره عصياناً على اللّه مثل كسر أية وصية أخرى من الوصايا              

  . اإلهلية

واملسألة هنا أبعد من أن تتصل بالزواج من دين آخر، بل الشريعة املسيحية تقصد مـا                
ه باملسيح ال جيوز    هو أهم من ذلك بكثري، أن املسيحي احلقيقي، والذي هو ابن للّه بإميان            

له أن يأخذ، حىت مسيحية باإلسم، بل مسيحية حقيقية مثله، ابنة للّه بإمياا باملسيح رباً               
  ... وطبعاً ما ينطبق على الرجل هنا ينطبق على املرأة أيضاً... وخملصاً
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« مؤمنِنيلَا تكُونوا تحت نِريٍ مع غَيرِ الْ      »: وهذا يقينا شر مصائب النري املتخالف كقوله      
فإنْ كان الكتاب قد منـع      « ال تكونوا حتت نري مع غري املؤمنني      ) ٦:١٤ كورنثوس   ٢(

النري املتخالف يف عشرة الناس بعض الوقت، فماذا عن عشرية أو عشري العمر كله؟ قال            
ير يف مكان واحد معاً وعلى      نـزأحدهم إن زواج مؤمن بغري مؤمنة هو ربط محل مع خ          

  ! الدوام

 بل ليفوز مبـن أراد،      -كثرياً ما يغري أحد الشريكني دينه ال حباً يف الدين اآلخر          ) ١١(
إن من غير دينه،    ) ٢. (أن يصبح الدين لعبة يف سبيل الزواج      ) ١: (ويف هذا عدة أخطار   

كثرياً ما يثوب إىل رشده ويندم على ما فعل يف نشوة العاطفة ويعود إىل دينـه، فتبـدأ                  
فيتعذب األوالد يف هـذا     ) ٣. (م الواحد اآلخر باخلداع والرياء    املشاكل اخلطرية، ويته  

بعد هذا قد يعود أحدمها إىل      ) ٤. (السبيل عذاباً شديداً من اجلذب والدفع بني الدينني       
قال . شريكه السابق فتتفاقم املشاكل من خصام، فطالق، فتشويه مسعة، فالتهديد بالقتل          

سأشهر بالزوج املـسيحي الـذي      »: باركاتب مسلم نبيل بكل صراحة يف جريدة األخ       
سأعلن أنـه   !.. يعتنق اإلسالم ال عن إميان واقتناع، وإمنا ليتخلّص من زوجته املسيحية          

وأطالب بتجريده من كل احلقوق املدنية، ألنـه رجـل          . كافر وأن اإلسالم بريء منه    
  ! «حقري، حياول أن خيدع اللّه، ليطعن امرأة ضعيفة

  : طالق فرجوع للزوج األول
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إن الكتاب واضح يف أنه ال طالق إال لعلة الزىن، ولكنه يتصدى ألمر آخر هـام                ) ١٢(
تـث  (وهو أنه إذا طلق رجل زوجته وصارت آلخر ال جيوز رجوعها لزوجهـا األول               

قال بعض املفسرين،   ). ٤آية(« بعد أَنْ تنجست  »: ويذكر السبب فيقول  ). ٤-٢٤:١
نسبة ملا كان يف قلب اللّه من البداءة أنـه ال طـالق إال   ألا تنجست يف نظر األول بال  

ومبا أن املفروض أن زوجها األول طلقها هلذه العلة، فإا قد انفصلت عنـه              . لعلة الزىن 
وقال البعض إن الوحي قد     ... شرعياً، فال تعود إليه إذا طلقها زوجها الثاين أو إذا مات          

من رجل إىل رجل آخر، وخري هلـا أن         ذكر ذلك حىت ال تكون املرأة مزواجة، تذهب         
  ) ٧:٨ كو ١(تلبث غري متزوجة كما قال الرسول بولس عن املرأة اليت ميوت زوجها 

  الفصل الثاني

   اختيار شريك احلياة

وإذا أردت أن تسافر حبراً     ! إذا أردت أن تسافر براً ففكر مرة      : قال أحد احلكماء  ) ١٣(
وأمـا إن أردت أن  !!! ففكر ثـالث مـرات  وإذا أردت أن تسافر جواً !! ففكر مرتني 

  !! تتزوج ففكر سبع مرات

وإذا ذهبت حلـرب    .. إذا ذهبت لسفر فادع اللّه مرة     »: يوجد مثل إيراين يقول   ) ١٤(
  . «!وأما إذا أردت الزوجة فادع اللّه ثالث مرات.. فادع اللّه مرتني

  : أسئلة قبل الخطبة
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اخلطيبة اليت ختتار خطيبها أن يضعا األمور       حيسن باخلطيب الذي خيتار خطيبته، أو       ) ١٥(
  : اآلتية قبل اختيارمها لتجعلهما أن يفكرا يف خطورة األمر

إنْ بصحة جيدة أو سـقام، بـأخالق        : إن الشريك اآلخر سيكون زميلنا طول العمر       
  . فاضلة أو بأخالق رديئة، إن بعلم أو جبهل

هم أعز مـن لنـا يف هـذه احليـاة،     إن الشريك اآلخر سيكون أماً أو أباً ألوالدنا، و      
سيكونون املدرسة األوىل لتربيتهم، فإما أن خيرجوا منهم أفضل ما يكون من األوالد إذا              

  . كان اختيارنا هو األفضل، أو شيئاً رديئاً مماثالً الختيارنا الردئ

أو إن الظواهر قد ال تكون مثل البواطن، فعلينا أن حنذر االندفاع اجلنوين أو العاطفي،                
جمرد اقتراح أحد الناس، ولو كان أعز الناس عندنا بدون فحص أو متحيص يف أمر هو                

  . أخطر شأن من شؤون احلياة

إن هذا االختيار سيقرر مصرينا يف اتمع إىل أبعد احلدود، وهو إما أن يكون دافعاً إىل                 
  . السعادة والنجاح أو إىل الشقاء والفشل

تقرير ذات مصرينا األبدي مبا سيطبعه فينا من أخـالق          إن هذا سيكون له مسامهته يف        
فلنعلم يقيناً أن اختيارنا للشريك اآلخر هو أعظم اختيـار   .. بتفاعلنا مع الشريك اآلخر   

  . لنا بعد اختيار تسليم حياتنا للّه
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كال، بل يوجد زواج من     : هل كل زواج من اللّه؟ فأجاب     : سئل أحد خدام اللّه   ) ١٦(
ويوجد زواج من البـشر، بتـدخل       .  مآربه، كزواج أخآب بإيزابل    الشيطان، يتمم به  

. اجلسد والتسرع، كزواج إبراهيم اجر، مما سبب له ولسارة وهلاجر وولدها متاعـب            
لذلك جيب أن حنترس لئال نسقط يف       . ويوجد زواج من اللّه رأساً كزواج إسحق برفقة       

  .  الثالث بترتيب اللّه وبإرشادهبل يكون زواجنا كالنوع... نوع الزواج األول أو الثاين

قيل عن الفيلسوف املشهور جان جاك روسو إنه كان جالساً ذات يوم يتحدث             ) ١٧(
مع إحدى السيدات وكانت من معارفه، فسألته ما هي الصفات اخلارجية والداخليـة             
اليت جيوز لكل فتاة أن تتزين ا إنْ أرادت اإلقتران وأحبت أن ترضي زوجها وجتعلـه                

  : فأخذ الفيلسوف ورقة وكتب فيها اآليت. لسوفاًفي

). صـفر (العلم واملواهب العقليـة     ). صفر(يل  نـزاملهارة يف التدبري امل   ). صفر(اجلمال  
  ). ١(الصالح القليب ). صفر(احلسب والنسب 

: مث قالـت للفيلـسوف    . فنظرت السيدة إىل هذا اجلدول وذُهلت ألا مل تفهم شـيئاً          
إذا كـان   : بل إن ما ذكرته هو احلق، وإليك جالء الغـامض         »: افأجا. «لعلك متزح »

  . للفتاة قلب صاحل، فهو هلا أساس تستطيع أن تبين عليه باقي الصفات واملزايا احلسنة

، فإذا هي أضافت إىل صالح القلب مجـاالً،         )١(وقد قدرت هذه امليزة األساسية برقم       
وإذا أضـافت إىل هـاتني      ) ١٠(يمتـها   فإا تكون أضافت إىل الواحد صفراً فتصري ق       
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وإذا ). ١٠٠(الصفتني عقالً راجحاً فتكون قد أضافت إىل العشرة صفراً آخر فتـصري             
وعليه فيكـون   ). ١٠٠٠(يل أصبحت قيمتها    نـزإضافت إىل ذلك املهارة يف التدبري امل      

صالح القلب هو األساس لكل هذه القيم، وبدونه تكون كل صفات املرأة ومزاياهـا              
فاراً جبوار بعضها، ال قيمة هلا إال بإضافة الواحد الذي هو الصالح القليب أساس كل               أص

  . «الصفات والطيبة والفضائل

ال ميكن أن نتصور أن إنساناً عاقالً يغفل عن أنـه عنـدما يقتـرن    : قال أحدهم ) ١٨(
يـة  وأمراضها الوراث ) ٢(من جهة مسعتها    ) ١(بشريكة حياته يقترن أيضاً بكامل أسرا       

وأخالق أفرادها اليت ال شك أا حفرت عميقاً يف حياة زوجته، وستؤثر حتمـاً يف               ) ٣(
  . نسله يف املستقبل

وقال آخر إنك بارتباطك بعائلة بالزواج إما أن تضع نفسك يف وجه املدفع، يف وجـه                
ا عائلة متعبة أو مشاكسة، أو تربح عائلة، تصبح أنت ابناً جديداً عزيزاً من أبنائها، كم              

وويل ملن كانت محاته    . أن أسرتك تربح بنتاً جديدة عزيزة تضاف إىل عداد بنيها وبناا          
شريرة، وخؤولة أوالده أثيمة وخاالت وعمات عياله شاذات، فإنه جيين مر أمثار الكدر             

وطوىب ملن كان هؤالء كلهم من فضالء القوم، فإنه جيين منهن أحلى الثمار             . منهن مجيعاً 
  ... راد عائلتهله وجلميع أف
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إنين ال أريد الرجل الذي يريد مين جمرد أن أرعاه وأنظم له حياتـه،              : قالت فتاة ) ١٩(
وال الرجل الذي أقف إىل جانبه كدمية مجيلة يتباهى حبيازا، ولكين أريد الرجل الـذي             

  . يتجاوب معي عقالً وروحاً وجسداً

ابة قبل أن تقدم على اختيـار       وضع أحدهم هذه األسئلة اليت جيب أن تسأهلا الش        ) ٢٠(
هـل هـو حـر      ) ٢(هل عمله هادئ، أم حيتاج إىل جهد ينهكه؟         ) ١: (شريك احلياة 

التصرف بعد انتهاء ساعات العمل احملددة؟ أم جيب أن يكون مستعداً للعمـل يف كـل      
حلظة، وال يشعر مطلقاً بأن له وقتاً خالياً يتصرف فيه كيف يشاء؟ وهل تستطيع هي أن                

هل يقوم بعمله يف مكان واحد؟ أم يـضطر         ) ٣(لك، أم أن هذا فوق طاقتها؟       حتتمل ذ 
أحياناً إىل السفر مسافات طويلة، وأوقات كثرية، بعيداً عن بيته؟ ماذا عن القومسيوجني             

، واملفتش والبحار، والواعظ املتجول، هل ترضى بواحد مثل هؤالء أم خري            )السمسار(
  تمله، ليتحمله غريها؟ هلا أن تتنحى عن ذلك إذا مل حت

فإمـا  . فليفكر العروسان يف هذا األمر، ألن كالً منهما سريهن نفسه لآلخر مدى احلياة            
أما قبوله مث التذمر عليه يف ما       . التضحية والرضى املتواصل، وإما رفض ذلك من البداءة       

  ... بعد فليس من النبل أو العدل يف شيء

)٢١ (  

  : تهقبول الشريكة لشريكها مع عائل
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ملاذا طلبت من والـدتك أن      »: كانت مناقشة حادة بني الزوج وزوجته، قالت الزوجة       
إنين أشعر أا تنتقد كل ما أفعلـه أو         . تأيت للبقاء عندنا؟ إن وجودها يصيبين بالعصبية      

  . «أقوله، عالوة على أا تفسد األوالد بالتدليل الزائد

سأحاول أن ألفت نظر أمي إىل هذا       . الال تفكري يف أمر تدليل األطف     »: وأجاب الزوج 
ال أصدق إنك ستلفت نظر والدتك إىل أي شيء، بدليل          »: وقالت الزوجة . «املوضوع

فلماذا طلبت منها أن حتضر للبقاء فتـرة طويلـة          . أننا نتشاجر معاً يف كل مرة تزورنا      
وهـل تزوجـت أمـك أم       »: فقالت الزوجة . «ألا أمي »: وأجاب الزوج . «عندنا؟
  . «تك أنت؟تزوج

  .. فألقى الزوج على زوجته درساً جيب أن تفهمه كل زوجة

إن املرأة عندما تتزوج فهي تتزوج الرجل وأُسرته، وهذا أمر ال ميكن اهلـروب              »: قال
منه، وخصوصاً إذا كان الزوج قد نشأ يف أُسرة متماسكة مترابطة، مبنية على أسـاس               

ن تفك هذه الرابطة ترتكب ذنباً كبرياً       والزوجة اليت حتاول أ   . قوي من احلب والواجب   
وكوا ال حتب أن تكون هي فـرداً مـن هـذه            . يف حق زوجها، ويف حق أُسرته كلها      

األسرة، أو كوا ال حتب أن تفرض هذه األسرة نفسها على حياا الزوجية ال يربر أبداً                
  .  من أُسرته أو حرمان هذه األسرة منه حرمان زوجها
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ؤوليته حنو والديه ال يقل بل يزيد مع الزواج ومع تقدم والديـه             إن واجب الزوج ومس   
وهذه املسؤولية ال يستطيع    . ونفس الوضع أيضاً بالنسبة للزوجة مع والديها      . يف السن 

فـاملفروض أن يتعـاون     .  كما ال تتحملها الزوجة وحدها     -الزوج وحده أن يتحملها   
 إنين أوافقك يف أن وجـود احلمـاة يف          .االثنان معاً على القيام ذه املهمة حنو الطرفني       

البيت يسبب خالفات كثرية بني الزوجني، ولكن إذا كان ال بد من حضور احلماة ألا               
وحيدة، أو ألا ال جتد من يرعاها، ففي هذه احلالة ال ميكـن الـتفكري يف اخلالفـات                  

ق معـاً علـى     ويف حالة بقائها معنا يف البيت جيب أن نتف        . البسيطة اليت قد حتدث بيننا    
أسلوب معين يف معاملتها ومساعدا، فهذا أسلم وسيلة تضمن عدم نشوب أي سـوء              

هل سنشعرها إا ضيفة عندنا، أو بأا يف بيتها، ولديها          : جيب أن نتفق أوالً   . تفاهم بيننا 
  مطلق احلرية يف التصرف؟ 

فت ابنـها،   إذا كنت ال تتحملني محاتك، وتعتقدين أا تكرهك وتغار منك ألنك خط           
وحىت . فهذا يرجع إىل أنك مل حتاويل أن تبادليها احلب وأن تشعريها بعطفك واهتمامك            

لو كان هذا األمر مستحيالً بالنسبة لك وهلا، فما زلت أنت مدينـةً حنوهـا بواجـب                 
ومبا أنك مل تتزوجي من رجل يتيم، فال تفكري أبداً          . االحترام والرعاية، فهي أم زوجك    

إن الزوجة اليت تنجح يف حرمان      .  من أن يكون ابناً ما دام قد أصبح زوجاً         يف أن حترميه  
إما أن تقتل قلب األسرة كلـها، وإمـا أن          : زوجها من أهله ترتكب جرمية من اثنتني      

تقضي على حياا الزوجية، خصوصاً إذا كانت منافستها، وهي اُألم، أكثر قوة وعطفاً             
  . «وحباً البنها من الزوجة نفسها
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   تجيء المعينة؟ آيف

عن ) ١(لقد أتت   ) ٢٤تك  (كيف تأيت املعينة من عند اللّه، كما يف حالة رفقة؟           ) ٢٢(
استخدم ) ٢) (٢٤:٣تك  (طريق أب حكيم رفض أن يزوج ابنه من مجاعة ال يثق م             

باالعتمـاد علـى    ) ٣) (٩-٢٤:٥تك  ( خادمه األمني لعازر الدمشقي      -رجالً حكيماً 
) ٥) (١٢آيـة   (واستخدمت الصالة لطلب اإلرشاد اإلهلـي       ) ٤) (٧آية  (قيادة اللّه   

وبـربط  ) ٦) (١٤آية  (بااللتجاء إىل جراءة اإلميان بطلب عالمة تقوية وتوضيح األمر          
-٣٣آيـات  (مث تنفيذ األمر بال إبطاء ) ٧) (٢٤آية (األمر وإائه ملا توضحت األمور      

٦٦ .(  

وحمبـة للعمـل    ) ٢) (١٥آية   (زوجة امتازت باحلسب والنسب   ) ١: (وقد عني الرب  
وجادة غـري متلكّعـة     ) ٥(والعفة  ) ٤(وباجلمال  ) ٣) (١٥آية  (« جرا على كتفها  »
وتـذهب يف   ) ٧) (١٨آيـة   (وذات مروءة   ) ٦) (١٦آية  (« مألت جرا وطلعت  »

) ٢٠آيـة   (وكانت نشيطة   ) ٨) (١٩آية  (فتسقي اجلمال أيضاً    « امليل الثاين »خدمتها  
كما كانت كرمية   ) ١٠(ية لبقة جتاوب بصراحة وبأدب وبال لعثمة        وكانت اجتماع ) ٩(

  ). ٢٨-٢٥آيات (وحمبة للضيافة بال تردد 

يا أيب ال شك إنك حتبين      »: سأل شاب عاقل، والده احلكيم هذا السؤال اخلطري       ) ٢٣(
فما هي شريكة حيـايت     ... وتتمىن خريي، ال سيما يف أخطر أمر يف حيايت، وهو الزواج          

اليت تود أن تكون يل؟ فسر والده وأجابه بغبطة ظاهرة، وبابتسامة حلوة راضية،             املثالية  
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خملَّـصة  ) ١: (إن الزوجة املثالية حبسب فكري جيب أن تكون       . باركك الرب يا ابين   »
وأن تكون وديعة هادئـة ألن      ) ٢(« تخلُص فيما بعد  »بنعمة املسيح، واحلذر من القول      

زينة الروح الوديع اهلادئ الذي هو قدام اللّه        ( للمرأة هي    الزينة احلقيقية يف نظر الرب    
أن تكون من عائلة تقية بقدر اإلمكان، ألنه يهمين أن يكون أخـوال             ) ٣(« كثري الثمن 

وأعمام وخاالت وعمات أوالدي من أتقياء القوم، وإال عودوا أوالد ابين على العادات             
 مدبرة لبيتها، جتيد تنظـيم البيـت        أن تكون ) ٤. (الرديئة وصاروا قدوة سيئة أمامهم    

أن ) ٦(أن تكون على قسط مناسب من التعلـيم         ) ٥. (وتنظيفه، كما جتيد طهو الطعام    
تكون ميالة إىل الروح االجتماعية يف اعتدال، فال تكون متهوسة ومندفعة، وال خجولة             

ام منطوية على ذاا، بل تقدر أن تقابل الناس وتكسب صداقة الغري، وأن جتيـد إكـر               
  .بعد هذا كله حبذا لو كانت على قسط معتدل من اجلمال) ٧. (الضيوف والعناية م

  الفصل الثالث

  اخلطبة

اخلطبة هي الفترة اليت تتوسط ما بني الرضى بالزواج واالتفاق عليه، إىل إمتـام              ) ٢٤(
مراسيمه، وهي عادة تتم بعد القيام باالستقصاءات األوىل الالزمة لرضى كل شـريك             

أما اخلطوبة فهي تثبيت هذه االستقصاءات والتأكد منها عن يقـني، وفيهـا             . كهبشري
وقـد عـرب    . تعارف أوثق بني الطرفني، وحماولة عمل مقدمة لالندماج النهائي بالزواج         
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إن اخلطوبة هي الدهليز العظيم املؤدي إىل ـو         »: أحدهم عن اخلطوبة بقول طريف هو     
  . «الزواج الفخيم

خلطوبة أطول مدة ممكنة حىت يتاح لكل من الـشريكني أن خيتـرب   جيب مد مدة ا  ) ٢٥(
الشريك اآلخر عن قرب، فإنه بعد وقت ال بد أن يظهر على سجاياه مهما حـاول أن                 

أما إن جـاز    . إن االندفاع يف الزواج مع تقصري مدة اخلطوبة له خطورته         . خيفي عيوبه 
ل شيء، فهو يصدق أكثر جداً يف       القول إن يف التأين السالمة، ويف العجلة الندامة يف ك         

وقد وجد أنه كلما طالت مدة اخلطوبة كان الزواج أسعد، وتندر           . أمر خطري كالزواج  
  . حاالت الطالق، والعكس بالعكس

  : مصارحة

أعتقد أنه من أسباب السعادة الزوجية أن يصارح اخلطيب خطيبته          »: قال حكيم ) ٢٦(
يضاً تصارح زوجها يف كل ما تكرهه أو ما         يف كل ما يكرهه أو حيبه، وكذلك اخلطيبة أ        

  . «حتبه، وذلك قبل الزواج

وأنه يكـره يف    ) ٢(امللوخية  ) ١: (أعرف طبيباً صارح زوجته وقت اخلطوبة بأنه يكره       
وأنه يكره أن يدخل البيت قريب هلا أو له يف أثنـاء            ) ٣(ألوان الفساتني اللون األصفر     

  . صادقة يف وعدهافعاهدته على إجابة طلبه، وكانت . غيابه
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بأا تكره أن ميتدح هو أية سيدة أخرى مما قد جيرا بـأن             ) ١(وقد صارحته هي أيضاً     
أو أن  ) ٣(وأا تكره أن يزور أصحابه بدوا       ) ٢. (تشك فيه بأنه يفضل أخرى عليها     

. وقد تعهد بإمتام رغباا، وكان هو أيضاً صادقاً يف وعوده         . تطول سهراته خارج املرتل   
كذا عاشا سعيدين جداً، بعد أن مت زواجهما، ترفرف على بيتهما مالئكة السالم، يف              وه

  . ربوع بيتهما السعيد

  . أسئلة الآتشاف محبة الخطيبين وتوافقهما معًا) ٢٧(

  : قدم أحدهم هذه األسئلة للخطيبني الكتشاف ما بينهما من حب وتوافق

  ا يف عمله معاً؟ هل هناك عدد كبري من األشياء حتبان أن تشترك) ١

  هل حتس شريكتك بشعور من الضجر إذا قارنت بينها وبني أخرى تعرفها؟ ) ٢

  هل حتس بالقلق حني تكون بعيداً عنها أو عنه؟ ) ٣

  إذا قامت بينكما مشاجرة هل تشعر بعد ذلك بأنك مرتاح لوجودكما معاً؟ ) ٤

؟ وهل يسرك أن تتنازل     هل لديك رغبة ملحة يف إدخال السرور على قلبه أو قلبها          ) ٥
  عن رغباتك، وعما تفضله يف هذا السبيل؟ 

  هل تريد يف قرارة قلبك أن تتزوج من الطرف اآلخر؟ ) ٦
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  هل هلذا الشخص رجالً أو امرأة، املزايا اليت تريدها يف أطفالك؟ ) ٧

  هل يعجب أصدقاؤك ذا الشخص، وهل يظنون أنه كفوء لك؟ ) ٨

   كالً منكما حيب اآلخر؟ هل يعتقد الوالدان من أن) ٩

هل بدأت ترسم ولو يف ذهنك خطوط املستقبل؟ أي نوع من حفالت الزفـاف              ) ١٠
  ... تريد لزواجك، وأي نوع يكون لك من األطفال؟ هل فكرت يف بيتك بعد الزواج؟

  . إذا كانت األجوبة باإلجياب فإن كالً منكما حيب اآلخر ويوافق اآلخر

  : ين الخطيبينالقضاء على آل تناقص ب) ٢٨(

  هل قضيت على كل تناقض بينك وبني خطيبك قبل الزواج؟ 

رمبا تكونني قد أقدمت على إمتام خطبتك على عجـل دون أن تتأكـدي مـن أنـك                  
ولكن ال تتركي الوقت يسرقك يف تأثيـث        . وخطيبك متفقان يف طباعكما وأفكاركما    

 التقريب بني طباعكمـا     البيت فتتم مراسيم الزواج بنفس هذه السرعة، دون أن حتاويل         
وأفكاركما، ألنك إن مل تقومي ذه املهمة، يف الفترة اليت يكون فيها خطيبـك مرنـاً،                

  . وعلى استعداد للتطور والتغيري، فلن تتمكين من تغيري طباعه فيما بعد
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فإذا أردت أن تعريف أوالً مدى جتاوبك أو عدم جتاوبك مع خطيبك فاسـأيل نفـسك                
ل أنتما متفقان على الطريقة اليت ستؤثثان ا بيتكما؟ هل أنتمـا مـن              ه: األسئلة التالية 

النوع االجتماعي الذي حيب اخلروج واالختالط بالناس ودعوم للبيت، أم أن واحداً            
  منكما يفضل العزلة؟ 

هل أنتما من النوع البسيط املرح، الذي ال حيمل أي مهوم للدنيا، أم أنه على العكـس                 
ل تواجهان املتاعب واملصاعب بروح واحدة؟ هل تفـضالن قـضاء           ه. يف هذه الناحية  

وقتكما بطريقة واحدة؟ هل أنتما متفقان يف اختيار نوع معني من األصدقاء؟ هل يضيق              
أحدكما وايات اآلخر أو بعمل اآلخر؟ هل تفكران مبنطق واحد، وتـشعران بـنفس              

ميزانيتكما أم يفـضل كـل      اإلحساسات املتفائلة أو املتشائمة؟ هل تتفقان على توزيع         
منكما اإلنفاق على بند معني دون اآلخر؟ هل يرضى كل منكما عن تصرفات شريكه؟              
هل جتدان سهولة يف التنازل عن رأيكما إذا اختلفتما يف الرأي أو يتشبث كل منكمـا                

  برأيه؟ 

إذا وجدت أن خطيبك ال يتفق معك يف ثالثة أرباع هذه االسئلة، فحاويل بقدر اإلمكان          
أن تتقريب من طباعه أو أن تقربيه من طباعك، ولكن ال تتغاضـي عـن أي فـرق يف                   
شخصيتكما، ألنه إذا بدا هذا الفارق بسيطاً يف فترة اخلطبة فسوف يبدو كبرياً ومزعجاً              

  . بعد الزواج

  : رفض التزوج بمن ال يحب الّله) ٢٩(
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رجل العـامل ال ميكـن أن       إن  »: فلما وخبته قال  . رفضت فتاة خطيبها ألنه هزأ باملؤمنني     
  . فدهشت الفتاة« يكون رجعياً حىت يعترب اللّه والدين

من هذه الدقيقة يا سيدي، اليت اكتشفت فيها أنك ال    »: وملا أفاقت من دهشتها قالت له     
تقدر الدين، أكف عن أن أكون لك، ألن الذي ال حيب ويكرم اللّه ال ميكنـه قـط أن      

  . «حيب زوجته دائماً وبإخالص

  : لو انفكت الخطوبة

نعم، جيب أن ال يندم أحد الشريكني، إذا كان الشريك اآلخر، قد خدعـه، أو               ) ٣٠(
ويكفـي ظهـور    . نقض االتفاق، فرمبا نكتشف عاجالً أم آجالً أن األمر كان خلرينـا           

  . األخالق الفاسدة من تلون وخداع دليالً على عدم النبل وعدم االستحقاق

ابة مث حتدث املأساة فيفك خطبته، إما لعيب يكتشفه يف          حيدث أن خيطب شاب ش    ) ٣١(
خطيبته أو يف أهلها، لكثرة مطاليب اخلطيبة أو أهلها، أو خلالف يدب بني الطرفني على               
أمر ما، لكن النبل يقضي بأنه إذا فشلت اجلهود يف اإلصالح بني الطرفني فاالنـسحاب     

اب نبيل، فبعد انسحابه كان     وهذا ما عمله ش   . الشريف أفضل من جتريح الطرف اآلخر     
هكـذا أراد   »: ملاذا ختليت عن خطيبتك، مع أنه اكتشف فيها عيباً، كان يقول          : يسأل
ولكنه ظـل   . وعبثاً حاول الناس أن يغروه ليدهلم على مواطن الضعف يف الفتاة          . «اللّه

  . نبيالً يف عدم جتريح مسعتها بشيء
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يصالن إىل حل مـشاكلهما، أو ال يـتم         أو قد تكتشف اخلطيبة عيباً يف خطيبها، أو ال          
بينهما التفاهم يف شيء أو يف أشياء، وهنا حيسن التراجع حبكمة ونبل ال يلحق بالشريك               

  . اآلخر ضرراً، وال يعطله عن زواج موفق يكون من نصيبه

إن البعض إذ تفسخ خطبتهم يشمئزون من الزواج على اإلطالق، وقد يصرون            ) ٣٢(
لكن هذا هو عني اجلنب واهلروب مـن امليـدان،          ... اج باملرة بعد ذلك على رفض الزو    

واألجدى أن نقوم من كبوتنا، وأن نعاود التفتيش على الشريك اآلخر الفاضل حـىت              
  وملاذا ال يكون فسخ اخلطبة حافزاً أعظم على ذلك؟ ... نعثر عليه

  الفصل الرابع

  أول أيام الزواج 

أن سعادما يف الزواج ال تتوقف علـى مـا        أهم ما ينبغي للعروسني إدراكه هو       ) ٣٣(
  . يفعالنه قبل الزواج، بل على ما يفعالنه يف السنوات اليت تلي الزواج

إذا أردت أيتها الزوجة السعادة فادرسي زوجك، ألن دراسته هي بالنسبة لـك             ) ٣٤(
ه، وكوين فخورة بقواه وإجنازات   . ادرسيه بال انقطاع ألنه سيتغري باستمرار     . أعظم دراسة 

  : وقد قلت لكل من ابنيت قبل أن تتزوجا. ولكن حللي نقاط ضعفه أيضاً
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ورك ذكاء الرجل وثقته وجاذبيته، ومع ذلك فإن عليك أن تـواجهي            . لقد أحببت »
ولكن هنا فقط تستطيعني أن حتبيه حقيقة، وتقدمي        . حاالت تردده وجوانب النقص فيه    

، لذلك جيب أال تفزعي أو خييـب أملـك          له املساعدة احلقيقية، وتكوين زوجة له حقاً      
  . «عندما تكتشفني تلك اجلوانب فيه بل تصريف حبكمة

احترمي عمله، فعندما تتزوجني رجالً فإنك تتزوجني وظيفته أيضاً، بل إنك تـرين يف      
غري أن هذا ال حيدث حقاً، فإن أداء الرجل لعملـه           . بعض األحيان أن العمل يأيت قبلك     

  . ولنفس األسباب تقريباً... بة له ما تعنيه األمومة للمرأةجيداً يعين بالنس

تعلمي فن االستيعاب املليء باحلكمة والتحريات، ويبدو أن كثرياً مـن الزوجـات                 
الفاشالت يعتربن أنفسهن كأن السماء قد جعلت منهن مراكـز اسـتقبال للحـب،              

وال . ذي حيصلن عليه  فاهتمامهن املستمر ينحصر يف مالحظة مدى االهتمام أو احلب ال         
شك أن الزوجة جديرة باحلب والوفاء، غري أنه جيب عليها كذلك أن تتهيأ السـتيعاب               
انفعاالت زوجها يف بعض األحيان، وامتصاص ومضات الغضب املنطلقة وعدم ارتياحه           

فـإذا اسـتطاعت    . لعمله، فمثل هذه األشياء ال بد من أن جتد هلا منفذاً يف مكان مـا              
رب نفسها نوعاً من مانعة الصواعق اليت تنقل اخلوف وخيبة األمـل دون             الزوجة أن تعت  

ضرر إىل األرض، فإا لن تصبح ذات قيمة عظيمة بالنسبة لزوجها فحـسب، بـل إن                
  . شخصيتها ذاا سوف تنمو منواً عظيماً
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وتذكري أنه حىت عندما يصبح الرجل ناجحاً ويدرك ذلك، فإن جانباً خفياً حساساً غري              
ورمبا كان ذاك   .  فيه سيظل حيتاج على الدوام إىل التأكيد والوفاء من امرأة حتبه           مطمئن

  . بقية يف نفسه من بقايا الصىب الصغري الذي كان يتجه يوماً إىل أمه لتطمئنه

إن غالبية الرجال يف أشد احلاجة إىل جهاز للقياس خيتربون          . تدريب على فن اإلصغاء       
 ومطاحمهم ومشكالم وصراعام الداخليـة الـيت ال         به أفكارهم وآماهلم وأحالمهم   
إم يف حاجة إىل أنثى تصغي إلـيهم، يـستطيعون أن           . يستطيعون أن حيلّوها مبفردهم   

  . يفْضوا إليها بدخائل أفكارهم ومشاعرهم دون خوف من السخرية أو الرفض

 أيضاً أوقاتاً   ويتضمن اإلصغاء اخلالق، االستجابة والتخاطب وتبادل اآلراء، ولكن هناك        
جيب أن تلتزم فيها الزوجة الصمت، وأن متسك لساا وتكبح الكلمة احلادة اليت ميكن              

وال شك أن الزوج حيمـل      . أن حتيل املناقشة إىل مشاجرة، أو املوقف السيء إىل أسوأ         
أما . مسؤولية متساوية، غري أنين أعتقد أن وظيفة الرجل تتمثل أساساً يف ترويض العامل            

  . رأة فهو السيطرة على نفسها وعلى زوجها بطريق غري مباشرعمل امل

    

منذ فترة قريبة أخربتين زوجة شـابة متلكهـا         . دعي زوجك يعرف أنك حتتاجني إليه      
وكانت علـى وشـك أن      . الغضب أا مل تعد تتحمل عيين زوجها اهلائمتني بني النساء         

هل ترغبني حقاً يف    »: فقلت هلا . جره وتطلب الطالق إذا عاود النظر إىل امرأة أخرى        
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وأعتقد أنك تعرف   . إنين أتأمل فأنا تعيسة   : حل لكل هذا؟ اذهيب إذاً إىل زوجك وقويل له        
إن هذا هو كل مـا جيـب عليـك أن       . «إنين زوجتك، فأرجوك أن تساعدين    . السبب
إن اعترافك حباجتك حلبه سوف يصنع املعجزات اليت ال يستطيع أن يـصنعها             . تفعليه
  . «وسوف ترين.. حاويل..  مهما بلغ مداهالغضب

فإذا كنت متتلكني موهبـة     . استخدمي مواهبك، إن الزواج ال يدعو إىل حتديد آفاقك          
 فـال تـدعي     - أو أية موهبة كانت    -يف الرسم أو التصوير أو الزخرفة أو قرض الشعر        

  . الصدأ يعلوها، بل استخدميها لتوسعي أفق حياتك الزوجية

خترجت يف اجلامعة بدرجة امتياز، وواصلت دراستها بعد التخـرج،          أعرف فتاة ذكية    
إنـين  »: ولديها اآلن ثالثة أطفال صغار باإلضافة إىل كل أعمال ربة املرتل، وهي تقول            

أحتاج لكل شيء تعلمته يف اجلامعة ألفهم عمل زوجي، وأدير مرتله بصورة مرضـية،              
  . «وأظل على معرفة بكل ما يدور يف العامل

ال تثريي جدالً حول املسائل     . أشياء قليلة جداً جيب على الزوجة أال تقدم عليها        وهناك  
وسوف جتدين أن رأيك سيصبح له وزن أكـرب يف األمـور            . البسيطة بل جتاوزي عنها   

  . اهلامة

بل هو جمرد أسلوب ناضج     . ال ختايف من االتفاق على وسط، فاالتفاق ال يعين التسليم           
لعامل املعقد توجد وجهات نظر أخرى غري وجهة نظرك، وإدراك          لالعتراف بأن يف هذا ا    
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ال ترتعجي عندما ختتلفني مع زوجـك       . أن جانباً منها رمبا كان صائباً يف بعض األحيان        
ال تواصلي التربم   . حول بعض األمور، فالزواج مشاركة وليس اندماجاً ألناس متماثلني        

إن أفضل شيء تفعلينـه هـو أن        . هامن األخطاء اليت ال عالج هلا، فكل إنسان يرتكب        
تتعلمي من هذه األخطاء مث تنسينها، وإنين أجد لزاماً علي أن أقول أن بعـض النـساء            

  . يقفن عاجزات عن ذلك، خاصة إذا كان األزواج هم املخطئني

اعملي على توسيع وتنمية املشاركة، ال يف األمور الكبرية واخلطرية فحسب، بـل ويف              
الكتاب الذي تقرأينه والنكتة اليت تسمعينها وتدخرينها لـه،  : ضاً مثل األمور البسيطة أي  

وحلظة غروب الشمس اليت تدعينه ملراقبتها، والكلمات املدهشة واملعجزة اليت يديل ا            
طفلك البالغ من العمر ثالث سنوات، وميكنك أن تشيعي فيه السرور ببعض الـورود،              

 أو لدى العودة من العمل، وحـىت الـسخط          أو بإجياد ضحكة تستقبلينه ا يف الصباح      
  . املشترك ميكن االستمتاع به

هـل حيـب    . حاويل إرضاء زوجك، هل حيب الترتيب والنظام؟ ميكن أن تكوين منظمة          
هل عمله جمهد؟ اجعلي بيته     . األصدقاء من حوله؟ تعلمي كيف تقيمني الوالئم للضيوف       

هو يريدك جبانبه؟ امحدي اهللا وكوين      هل  . واحة للهدوء وسط هذا العامل املليء بالضجيج      
إن هذا النوع من االهتمام هو تعبري عن احلب، ومن املستحيل أن متنحيه هذا              . إىل جانبه 

  . دون أن ينعكس عليك مرة أخرى
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جيـب أن يـشهد الـزوج       . يف املسرات واحملبة كوين معه جسداً واحداً حىت املوت          
إن طباعنا ال تتالئم مع     : وات اللوايت يقلن  وكثرياً ما نرى بعض احلمقا    . اهتمامك بعمله 
  . لكن الطبائع ميكن أن تتغري حىت يف سن السبعني إذا ما وجد احلب. مهنة أزواجنا

ما أروع خفقات قلب الزوج حينما يعود إىل بيته فيجد فيه شريكاً له يكلمه يف اهلندسة                
!! ك ألنك زوجته  وأي شريك يشاركه اهتمامه؟ أنت أخلص شري      . أو األدب أو التجارة   

! إن األزواج أطفال يا فتايت، وكلهم م ضعف شديد، مييلون ألن تدللـهم نـساؤهم              
ملسة ... فبوسعها أن ب منه الكثري دون أن ينفد       . ومنح الدالل طبيعة موروثة يف املرأة     

من الزوجة على شعر الرأس أو غطاء بسيط على املخدع، أو وردة تلصق على الصدر،               
  !  احلبهي أجنح ملسات

فتجـنيب الفكـرة اخلاطئـة      . هذا هو دور الزوجة العظيم الذي يبعث يف نفسها الرضا         
ففيما يتعلق بسفينة الزواج، فإن زوجك هو حمـرك سـفينة           . باعتبار ذلك الدور ثانوياً   

  ! والدفة هي اليت حتدد إىل أين تتجه السفينة.. الزواج، ولكنك متثلني الدفة

  : اة الزوجيةالتكيُّف في بدء الحي) ٣٥(

شهر العسل هو الفترة اليت تبدأ به احلياة الزوجية باعتبارها من أهم األهداف اليت يبغي               
ولئن ظنت الغالبية العظمـى مـن املتـزوجني         . فيها اإلنسان سعادته واستقرار حياته    

 فإن واقع األمـر     احلديثني، والذين يعتزمون الزواج، أن يف شهر العسل قمة السعادة،         
خيتلف عن هذا كثرياً، ألن فترة شهر العسل من أشق فترات احلياة وأعقـدها، فهـي                
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تنطوي على عدة مشكالت رئيسية أمهها التكيف بني الزوجني، وهلذا فلـست أرى يف              
ولرمبا صدق ذلك الذي أرجع هذه التسمية إىل ما كـان           . حقيقياً« عسالً»هذا الشهر   

 أوروبا يف العصور اخلالية حيث كان الزوجان يشربان ويقـدمان           سائداً بني قبائل وسط   
  ! لضيوفهما خالل الثالثني يوماً التالية لزواجهما مخراً مصنوعاً من العسل

هي غالباً فترة أحالم وتسامح، مـصحوبة       « فترة اخلطبة »إن الفترة اليت تسبق الزواج      
 أمام اآلخـر يف أمجـل صـورة         بالتصنع الذي يلجأ إليه اخلطيبان حىت يظهر كل منهما        

بـدء احليـاة    (فهل شهر العسل    . خلقية، وحياوالن إخفاء نقائصهما وطباعهما اخلاصة     
  امتداد هلذه الفترة اململوءة بالرقة والدفء واحلنان؟ ) الزوجية

الواقع أن استمرار هذه الفترة بعد الزواج مبا تتضمنه من أسـاليب سـلوك صـناعية                
وغري طبيعية ليس يف صاحل الزوجني، إذ أنه يـؤخر إمتـام            ومظاهر وتصرفات مستعارة    

التكيف الطبيعي بينهما، ذلك التكيف الذي من شروطه األساسية أن يـسقط القنـاع              
املستعار من على وجه كل منهما، والذي ال بد وأن يسقط يوماً حتت ضغط الظـروف                

ن السهل علـى    واملواقف والعالقات اجلديدة، والذي كلما كان سقوطه سريعاً كان م         
كل من الزوجني أن ينتقل من عامل األحالم إىل عامل الواقع، الذي فيه يسترد شخـصيته                
العادية وطباعه األصلية ومن مثَّ يصبح خاضعاً لالجتاهات والعادات اليت اكتسبها مـن             

  .. قبل، واليت جيب أن يتم التكيف وفقاً هلا

  التكيف السليم بني الزوجني؟ ولكن ما هي العوائق أو املشكالت اليت حتول دون 
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  :تطلب التشابه التام 

 يعتقد بعض الشباب أن أساس السعادة الزوجية هو التشابه التام بني الزوج والزوجـة              
والشخص يف هذه احلالة يطلب نسخة أخرى       . يف األفكار واآلراء والعادات واالجتاهات    

هذا االجتاه قـد يبـدو   و. من نفسه، أو هو يريد أن يرى يف الطرف اآلخر صورة نفسه    
للوهلة األوىل أنه دليل على قوة احلب وكماله من حيث أن يبغـي االحتـاد التـام يف                  
االجتاهات واآلراء والعادات لدى كل من الزوجني، ولكن الواقع عكس ذلك، فهـو             
يدل داللة أكيدة على نقص احلب وعدم نضجه، فكأن الشخص عاجز عن أن حيـب               

  ...  مرحلة بدائية من احلبوهذه! شخصاً آخر سوى نفسه

    

  :التفاوت 

 ومن أبرز صعوبات التكيف األخرى، التفاوت الكبري بني الزوجني من حيث املستوى            
وقد اهتم كثري من املعنيني بشؤون األسرة والتربية ذه الناحيـة           . الثقايف أو االقتصادي  

 فقط أن نـشري إىل أن  ولذا فإننا نود. وكتبوا فيها الكثري وذكروا أمثلة وحاالت عديدة   
وإمنا حيدد املقياس ويقدر مدى خطورة التفاوت       . هذا األمر نسيب وليس له مقياس معني      

الشخص نفسه مث من يستنري بآرائهم، وعلى الشخص أال يقْدم على الزواج إال إذا شعر               
مـر  وإال فإن هذا األ   . أن درجة التفاوت مقبولة، وهلا ما يربرها، أو أن هناك ما يعوضها           
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سيكون وال شك عائقاً كبرياً أمام حتقيق التكيف بني الزوجني، بـل وقـد يـؤدي إىل                 
  . تصدع احلياة الزوجية

  :الغيرة 

ومن عوائق التكيف اخلطرية يف بدء احلياة الزوجية تدخل انفعـال الغـرية يف حيـاة                
ـ         . الزوجني، والسماح له بالنمو والتضخم     اة والغرية حني تنفجر فإا ـز بنيـان احلي

ويقول أستاذ يف علم الـنفس إن       . الزوجية هزاً عنيفاً ال خيلف سوى اخلراب والتدمري       
الغرية حالة نفسية شاذة ومعقدة، نظراً ألن الشخص الذي يغري على زوجته كثرياً مـا               

  !  أنه ال يعرف الغرية- إذا سئل-جيهل ذلك، بل ويؤكد

كن علماء النفس أثبتوا عكـس      وقد يقال إن الغرية من دالئل احلب أو مستلزماته، ول         
ذلك، إذ أن احلب الذي يوحد بني شخصني يتناىف مع الغرية اليت هي يف حقيقتها شقيقة                

كما بينوا أن الغرية تعبري عن نزعة التملّك املطلق         . واحلسد نوع من البغضة   . «احلسد»
  . واألنانية

  :الضغط واإلجبار

ك حياته حتت ضغط بعض الظروف      ال شك أن شعور أحد الزوجني بأنه مقبل على شري         
االجتماعية أو غريها، أو أن هذا الزواج قد فرض عليه فرضاً عن طريق األسرة مـثالً،                

وغالباً ما تبدأ متاعب مثـل هـذا        . يقلل كثرياً من فرص التكيف املنشود بني الزوجني       
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ومهما كان األمر، فعلى كل من الزوجني أن يهب نفـسه           ... الزواج منذ اليوم األول   
لآلخر عن رضى واقتناع، عامالً على توفري جو من احلرية ومن التقـدير واالحتـرام               

وعلى الزوجني احلديثني أن ينظر كل منهما إىل اآلخر على أنه شخص واقعـي           . املتبادل
  . له حسناته وسيئاته، وليس خملوقاً خيالياً ومثالياً

ف بينهما هو مسؤولية كل    جديراً بامسه، ليعلم الزوجان أن التكي     « العسل»ولكي يصبح   
من الزوج والزوجة، مبعىن أن كالً منهما مطالب بأن يبذل جهداً إجيابياً يف سبيل التوافق               

وال مانع لتحقيق ذلك من التنازل عن بعـض الرغبـات واآلراء،            . مع الطرف اآلخر  
  . والتخلي عن بعض املطالب املثالية أو غري الواقعية

اً حني ينتبه الزوجان إىل هذه احلقائق اهلامة منذ األيـام           ويصبح حتقيق التكيف أمراً يسري    
  . األوىل لزواجهما، أي يف فترة شهر العسل، وحينئذ يصبح هذا الشهر جديراً بامسه

إذا اختذت زوجة لك فكن هلا أباً وأماً وأخـاً،          »: قال هومريوس الشاعر اليوناين   ) ٣٦(
 احلق أن ترى فيك رأفـة األب، وحنـان   ألن اليت تترك أباها وأمها وإخوا وتتبعك هلا  

  . «فإذا عملت هكذا كنت نعم الزوج املوفق. األم، ورفق األخ

  « هل أنت زوجة لرجل سعيد؟») ٣٧(
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هل تعتقدين أن زوجك بعد أن عاش معك هذه السنوات الطويلـة، وعرفـك علـى                
زوجيـة  حقيقتك، خيتارك زوجة له مرة أخرى، إذا أتيحت له الفرصة لكي يبدأ حياته ال             

  من جديد؟ 

فاإلحصائيات والدراسات اليت قـام ـا علمـاء الـنفس           ) طبعاً(ال تتسرعي وتقويل    
واالجتماع يف العامل تؤكد أن نسبة كبرية من األزواج يكتشفون حقيقة زوجام بعـد              
الزواج ويشعرون خبيبة أمل ويرضون باستمرار حيام الزوجية حرصاً علـى األوالد،            

فهل يدخل زوجك ضمن النـسبة الكـبرية مـن          . «نصيب» الزواج   وإمياناً منهم بأن  
  األزواج الذين يشعرون خبيبة أمل بعد الزواج؟ 

أجييب بأمانة على األسئلة التالية اليت وضـعها لـك          ... إذا كنت تريدين معرفة احلقيقة    
  : علماء النفس واالجتماع

نـت تفعلـني أيـام      ن كما ك  هل تبذلني نفس اجلهود يف االحتفاظ دوء أعصابك اآل         
  اخلطبة؟ 

هل تصغني لزوجك بإمعان عندما حيدثك عن األشياء اليت مه هو شخصياً، وتعملـني               
على إدارة احلديث يف اتمعات اليت ترتادينها معه إىل املوضوعات اليت يلمـع هـو يف                

  التحدث فيها؟ 

   هل حتولت خالل فترة الزواج من فتاة جتيد الطهي إىل طاهية ممتازة؟  
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حىت ولو انتقـد هـو تـصرفاتك        ) بالطيب(هل حتسنني معاملة أهله وتتحدثني عنهم         
  معهم؟ 

هل حترصني على عدم اإلنقاص من قيمة العمل الذي يقوم به، وعدم اإلقالل من شأن                 
  الدخل الذي يدره على البيت؟ 

إىل طلبـها  هل تعرفني أطباق الطعام اليت حيبها وتعملني على تقدميها له دون أن يسعى            
  منك؟ 

 تعملني على إشعاره بأمهيته يف حياتك وحياة بيتك بأخذ رأيه من وقت آلخـر يف                 هل  
  ثاث اليت جتددينها؟ فساتينك ويف قطع األ

هل حترصني على أن تكوين مجيلة ومرتبة ويف مظهر مناسب أمامه يف كل األوقـات،                   
  كما كنت تفعلني يف أيام اخلطبة؟ 

وحتجزين ... تدبرين أمور بيتك يف حدود الدخل الذي حتصلني عليه        هل تعرفني كيف        
  منه شيئاً للطوارئ؟ 

هل حترصني على إرضاء شعوره بعدم مقارنته بغريه من الرجال، إال إذا كان اهلـدف                   
  من هذه املقارنة هو إظهاره بأنه يفوقهم يف شيء ما؟ 
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. ر إنك سعيدة بزواجك منـه     وأخرياً هل حترصني على أن تقويل له من وقت إىل آخ              
  وتبحثني جبدية عن أسباب تؤكد له ذلك؟ 

إذا كنت قد أجبت على كل هذه األسئلة بنعم، فإن علماء النفس واالجتماع يقولـون               
أما إذا كنت قد    . إنك زوجة ممتازة، وزوجك ال بد أن يكون غري نادم على زواجه منك            

ن وضعوا األسئلة زوجة مقبولـة،      أجبت بنعم على ستة أسئلة فقط، فأنت يف رأي الذي         
أما إذا كانت إجابتك بنعم قد قلَّت عن        . وأغلب الظن أن زوجك ال يضيق باحلياة معك       

مخسة من هذه األسئلة فزوجك بال شك يدخل ضمن اموعة الكـبرية مـن األزواج               
وأحسن شيء تفعلينه هو حماولـة      . التعساء ولو يف قرارة أنفسهم على حيام الزوجية       

ح تصرفاتك أمام ومع زوجك، وإال ضاقت به الدنيا ودفعه ضيقه إىل الفرار منك              إصال
  ! بأي مثن

  : الزواج والبرآات الدينية

من ضمن أغراض تزوج مؤمن مبؤمنة هو أن يقام يف البيت مذبح عائلي، كأساس              ) ٣٧(
للسعادة الزوجية، وتربية األوالد وحل املشاكل العائليـة أمـام الـرب وبإرشـاده               

وجيهات كلمته، وتقدمي الشكر له على حسناته، هذا وال شك أساسـي وجـوهري              وت
  . للسعادة الزوجية والعائلية

جتددت سيدة وقبلت الرب يسوع فادياً وخملصاً هلا، وقد حتملت مـن زوجهـا              ) ٣٨(
: ويف يوم ما كان أحد القسوس يف زيارـا وسـأهلا          . اضطهادات شديدة وغري حمتملة   
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أطهو الطعام أفضل من    »: فأجابت«  يغضب زوجك ويقسو عليك؟    ماذا تفعلني عندما  »
وملا يـتكلم معـي     . وعندما يتذمر ويشكو أنظف املرتل وأرتبه أمجل من األول        . األول

إين أحاول أن أريه أين إذ أصبحت مـسيحية، صـرت           . بشدة أجيبه بكل لطف ومودة    
وم كلمـة اهللا    وكانت النتيجة أن ذلك الزوج الذي قـا       . «زوجة أفضل، وأما أحسن   

مراراً، مل يستطع أن يقاوم التبشري العملي الذي قامت به زوجته، فسلم حياته للمسيح              
إِنْ كَانَ الْبعض لَا يطيعونَ الْكَلمةَ يربحونَ بِِسرية        »: قال الكتاب . وصار مسيحياً باحلق  
ةمكَل وناِء بِدس٣:١ بطرس ١(« الن .(  

واج رجالً تقياً هادئاً، أما زوجته فكانت حادة الطبـاع، تزجـر            كان أحد األز  ) ٣٩(
 وكانـت إذا    -فكان يشجع اخلادمة لكي تستعمل الصرب     . اخلادمة بشدة ألتفه األسباب   

كسرت إناء أو أتلفت شيئاً تتهيج وتسخط على نفسها، بينما كان زوجها يهون عليها              
  . «ال حتزين اهللا يعوض»: األمر ويقول هلا

لقد غلبتين بلطفك وهـدوئك،     »: آها تبكي فسأهلا عن سر بكائها، فقالت له       ويف يوم ر  
  . «وقد عزمت أن أجتدد

  ! وفعالً جتددت وصارت مثل زوجها وديعة وهادئة

عندما يكون قلب الزوج مع اهللا يؤثر الرب يف الزوجـة فتخـضع ويف األوالد               ) ٤٠(
طر الشيطان على األوالد     لكن ملا ينحرف القلب عن اهللا ينهدم البيت ويسي         -فيطيعون
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والبنات وحىت الزوجة، فيتمرد من يتمرد، ويثور من يثور، وكأين يف وسط غوغـاء، ال               
فأثور أنا اآلخر لكراميت املهانة حىت يوضع كل        . تربطهم يب رابطة وال حىت سابق معرفة      

شيء يف مكانه، فتأخذ الزوجة مكان اخلضوع ويأخذ األبناء مكان الطاعة وأكون أنـا              
ترتبـك  : ولكن هل تنتج ثوريت شيئاً؟ نعم تنـتج       . ذت مكان الرأس احملرك واملدبر    أخ

األمور أكثر فيستميلين شعور باهلروب من هذا اجلو اخلانق تواً، برحلـة بعيـدة ملـدة                
رمـتين الظـروف    (طويلة، أو بأن أغلق على نفسي سبل االتصال ذه اجلماعة الـيت             

فسي لكي أعزيها ولو بعض التعزيـة، أو أقـول          هذا ما أقوله لن   . ألعيش معها ) السيئة
  . هكذا ألظل على حفظ توازن رأسي الذي كان مرفوعاً

وحىت جدران البيت الذي أعيش فيه واليت أرتبط ا كأا من لزوميات حيايت العائلية،              
واليت كانت إىل وقت قريب تساعدين على حفظ تيارات احملبة الدافئة حىت ال تتـسرب               

 حىت هذه اجلدران، بدأت تتشقق وبياضـها يتـساقط،   -اصفة يف اخلارجمع الرياح الع  
فأثور عليها وأدعو من يضفي عليها ألوان البهجة بألوانه، ولكنها تبقى على عبوسـتها،              

أين كتابك وأين صالتك؟ دع النفس ترجـع إىل اهللا، وإذا           : وكأا هي األخرى تقول   
  . باألمور دأ ويعود السالم إىل جمراه

كنت أحتد مع زوجيت بسبب االختالف حول بعض األمور،         : قال أحد األفاضل  ) ٤١(
وأخرياً قررنا أنه بدل اخلالف واجلدال أن نضع أمورنا أمام الرب وهو يرشدنا إىل النافع               
من األمور، فنهدأ أمام الرب، وعندئذ ال يكون هناك جمال للخالف وال التشبث باآلراء              
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وقـد جنحـت هـذه      .. نعنا الرب به فهو الذي ينفذ     اخلاصة وال رفع الصوت، وما يق     
  . الطريقة

إين مستعد  : جاء رجل وزوجته إىل القسيس وكل منهما يود اإلنفصال، فأجاما         ) ٤٢(
أن أنفذ رغبتكما على شرط أن تعداين بقراءة فصل من الكتاب املقدس كل يـوم مـع         

فمضيا وقـد   .  بينكما الصالة، وذلك ملدة أسبوعني فقط، وبعدئذ سأنظر يف أمر الفصل         
واستمرا يقـرآن فـصالً مـن    . قبال شرطه على أن يعودا إليه بعد املدة اليت عينها هلما          

أَيتهـا  »: ويف يوم ما وجد الرجل وهو يقرأ الكتاب هذه االقـوال          . الكتاب ويصليان 
      بي الرف يقلا يكَم كُنالرِجل نعضاُء، اخسالن . ا الرهوا     أَيكُونلَا تو ،اَءكُموا نِسبالُ، أَحج

 هِنلَياةً عمىت كنت حمباً لزوجيت؟ لقـد      »: فقال الرجل يف نفسه   ) ٣:١٨،١٩كو  (« قُس
لقد كنت  . أحببت نفسي باستمرار، وكنت آخذ لنفسي أفضل األشياء وأعطيها األردأ         

ضعة لزوجـي؟ كنـت     مىت كنت أنا خا   »: وأخذت هي تراجع نفسها قائلة    « حقاً خمطئاً 
مث بـدأ الواحـد     . «حقاً لقد كنت خمطئة جداً    . أمترد عليه باستمرار وأعامله بكل عناد     

  . وكانت اعترافات وكان صفح وكان هناء ووالء. منهما يبتسم لآلخر

ومضى األسبوعان ورجعا إىل القسيس، ال لكي يتمم هلما االنفصال والطـالق، بـل              
  ! كر فيه جنح كل النجاحليقدما له هدية ألن عالجه الذي ف
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أيتها العائالت املتهدمة، أيها األزواج احلائرون أمام مترد زوجاتكم، أيتـها الزوجـات             
ادرسوا الكتاب ومارسوا الصالة العائلية جتدوا السعادة       : املعذبات من قسوة أزواجكن   

  ... تسعى إليكم وتستقر يف قلوبكم ويف بيوتكم

ة الراغبة يف ربح زوجها للمسيح واليت حاولـت         قويل لصديقتك احلائرة اليائس   ) ٤٣(
  : وفشلت كثرياً

إن املسيح ال يريدنا أن نكون      . ال تنتقديه وال تزعجيه طول اليوم بعظاتك ونصائحك         
. تكلمي معه قليالً عن املسيح وصلي كثرياً من أجله        . وعاظاً بقدر ما نكون شهوداً أمناء     

دة دقيقة أنفع من آالف الكلمات اليت       أن عشر كلمات مصحوبة بقوة الروح القدس مل       
  . ترددينها يف عشر سنوات

ال ختربي اآلخرين عن خطاياه، وال تعددي صفاته السيئة عند الصالة من أجله، لـئال                 
متنعيه عن الذهاب للكنيسة ذا التصرف، إذ يسمع أن كل الكنيسة تعرف عنه كـل               

  . اطليب الصالة من أجله دون أن تذكري التفاصيل. شيء

ال تقويل كم كنت أمتىن أن تـذهب معـي إىل           . ال تقارين زوجك بأزواج األخريات      
إنك بذلك جترحني كربيِاء زوجك وختسرين املعركـة        . الكنيسة كما يذهب زوج فالنة    

. «أكون سعيدة أكثر لو ذهبنا معاً للكنيسة      »: أشعريه أنه أحسن زوج وقويل له     . املقدسة
  . حي دون أن يشعر بذلك، زيدي فيه الثقة بالنفسادفعيه للرغبة يف التقدم الرو
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إنه خيطئ ألنه خاطئ، وسوف يقلـع       . ال تثريي ضجة حول عاداته فهي ليست اهلدف         
إذاً قبل أن حتاويل معه أن ميتنع عن عادة         . عن عاداته الرديئة عندما يسلم قلبه للمسيح      

اته، فهذا لن جيدي، بل     ال حتاريب عاد  . ال تعجبك قوديه للرب يسوع الذي خيلصه متاماً       
قال . رمبا يدفعه هذا أن ينقّب على أخطائك ليحاسبك على بعض عاداتك اليت ال تعجبه             

  « إين أدخن حقاً، ولكن زوجيت املؤمنة متسك سرية الناس، فأيهما أخطر؟»: الزوج

إنين مل أمسع اإلجنيل مطلقاً، بل رأيته يف        »: قال أحد الصينيني  . عيشي كما حيق للمسيح     
إن زوجك لن يؤمن مبا يسمع يف كلمة اهللا إال عندما يرى ذلك             . «إحدى سيدات القرية  

  . جمسماً يف حياتك وسلوكك

احبثـي  . لكل منا هوايات ورغبات داخلية حيب أن حيققها       . اكتشفي هوايات زوجك    
أهو حيـب املوسـيقى؟ إذن      . عن هوايات زوجك وحاويل حتقيقها يف دائرة نعمة الرب        

أهو طموح؟ اتركي على مكتبه كتاباً عن أحد        . الكنيسة يف اجتماعات الترنيم   قوديه إىل   
أهو حمب للحفالت؟ خذيه حلفالت الكنيسة، وهناك سيجد       . رجال اهللا األمناء الناجحني   

  . خالص نفسه يف عشرة القديسني

إن كنت ال تستطيعني أن ترحبي زوجك       . تعلمي أن ترحبي زوجك عن طريق اآلخرين        
اعديه على التعرف باملؤمنني ومبعاشرم يكتشف فـيهم حيـاة اإلميـان، مث             مبفردك، س 

  الرب معك . يكتشف نفسه
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  الفصل الخامس 

  أسس السعادة الزوجية 

   :الوالء الكامل

أن أبا جعفر املنصور قال جلورجيس      : ذكر مجال الدين القفطي يف تاريخ احلكماء      ) ٤٤(
: فقـال املنـصور   « تالمذيت»: أجاب« ؟من خيدمك هنا  »: بن خبتيشوع الطبيب الشهري   

يل زوجة كبرية ضعيفة ال تقدر على النهوض مـن          »: فقال« مسعت أنه ليس لك امرأة    »
مث انصرف املنصور، وأمر خادمه أن خيتار من اجلواري الروميـات احلـسان             . «مكاا

فلما انصرف جورجيس   . ففعل ذلك . ثالثاً وحيملهن إىل جورجيس مع ثالثة آالف دينار       
يا تلميذ  »: فأنكر أمرهن وقال خلادمه   . له عرفه تلميذه مبا جرى وأراه اجلواري      نـزىل م إ

يل؟ أأردت أن تنجـسين؟ امـض وردهـن إىل          نـزالشيطان، ملاذا أدخلت هؤالء إىل م     
مث ركب جورجيس ومعه تلميذه مع اجلواري إىل دار اخلليفة، وردهـن إىل             . «صاحبهن
أجـاب  « ملاذا رددت اجلواري؟  »: ر أحضره وسأله  فلما وصل اخلرب إىل املنصو    . اخلادم

يل، ألننا حنن معـشر النـصارى ال        نـزال جيوز أن يكون مثل هؤالء يف م       »: جورجيس
نعطيهـا قلبنـا    . وما دامت املرأة حية فال نأخذ غريها      . نتزوج بأكثر من امرأة واحدة    

يبة وازداد لـه    فأعجب اخلليفة ذه الروح الط    . «ووالءنا وحبنا ولن نرضى عنها بديالً     
وملا مرض أمر املنصور حبمله إىل دار الضيافة، وخرج إليه ماشياً ليـسأل عـن               . إكراماً
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حاله، فطلب منه الطبيب أن يرجع إىل بلده ليدفن مع آبائه، فأمر بتجهيـزه ووصـله                
  !! بعشرة آالف دينار

  محبة، وخضوع 

س املرأة والرأس ال    إن واجب الزوجة الدائم هو اخلضوع للرجل، ألن الرجل رأ         ) ٤٥(
كما . وهذا اخلضوع ينبغي أن يكون شامالً إذ هو يف كل شيء          . يتسلط بل يقود ويوجه   

ويتم هـذا اخلـضوع عمليـاً بـاالحترام         . ينبغي أن يتمثل خبضوع الكنيسة للمسيح     
وسر األخطار واألضرار الـيت     ). ٥:٣٣أفسس  (« أَما الْمرأَةُ فَلْتهب رجلَها   »واالجالل  

  . صيب اتمع تأيت من بعد املرأة عن هذا الوالء والتقديرت

على أن احملبة يف ذاا ال حتتاج إىل وصية، لكن الرسـول            . أما الرجل فمن واجبه احملبة    
بولس ال يقف عند جمرد احملبة بل يرتقي ا إىل حمبة املسيح الباذلة العجيبـة، وعنـدما                 

  . توجد احملبة يوجد معها كل شيء

مـا  « آداب السلوك املسيحي  »ذكر األستاذ لويس جبامعة أكسفورد يف كتاب        ) ٤٦(
  : يلي

تتعهد الزوجة املسيحية يف رابطة الزواج أن تطيع زوجها، والرجل يف الزواج املسيحي             »
  : وهنا يثري بعضهم أو على األصح بعضهن سؤالني. «الرأس»هو 
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  لماذا هذا الرأس؟ ولماذا ال تكون مساواة؟  

  : واجلواب هو.. يكون الرجل هو الرأسوملاذا  

إن احلاجة إىل رأس ناشئة عن الفكرة بأن الزواج عالقة مستدمية ثابتة، وطبعاً مـا دام                 
وهـذا  . الوفاق قائماً بني الزوج والزوجة فال جمال للتحدث والتفكري يف من هو الرأس            

ق، فمـا   ولكن إذا وقع شـقا    . هو الوضع الطبيعي الذي نرجوه يف كل زواج مسيحي        
. الذي حيدث؟ الشيء الطبيعي هو بذل اجلهد إلزالته بالعتاب الودي والكالم العاقـل            

ولكن إذا فرض أما فعال كل هذا ومل يصال إىل اتفاق، فما الذي يفعالنه بعد ذلك؟ ال                 
. اع بأغلبية األصوات، ألن جملساً مؤلفاً من اثنني فقط ال أغلبية فيـه نـزميكن تسوية ال  
  : ذي حيدث هو أحد أمرينال شك أن ال

. فإما أن ينفصال ويذهب كل منهما حلال سبيله، وإما أن يكون ألحدمها القول الفصل             
وما دام الزواج رابطة مستدمية، فال بد أن يكون ألحد الطرفني يف آخر األمـر، حـق                 
تقرير سياسة األسرة، ولن تعيش أية هيئة مستدمية بدون دستور حيكمها وسـلطة مـا               

  . اتشرف عليه

وإن كانت هناك ضرورة للرأس فلماذا يكون الرجل؟ أعتقد أن املرأة ذاا لن تسيطر               
واملرأة . على رجلها إذا كانت حتبه، فإن سلطة الزوجات على األزواج شيء غري طبيعي            

العاقلة احلكيمة ال ترضاها، بل املرأة بصفة عامة ختجل من هذا املوقف وحتتقر الرجـل               
  . لهالذي تكون هي رأساً 
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إن كان الزوج والزوجة على قدم املساواة يف كل األمور،          »: ويقول القس بلي جراهام   
والكتاب صريح يف   . إال أنه يف أمور الترتيب واإلدارة يف العائلة يكون الرجل رأس املرأة           

ولكن كم مـن نـساء يف العـائالت         .. هذه النقطة يف كل أجزائه من التكوين للرؤيا       
  . «اع إذ يقمن بدور الرجالاملسيحية يقلنب األوض

  زينة المرأة 

يقول الكتاب إن زينة املرأة ليست الزينة اخلارجية من ضفر الشعر أو التحلـي              ) ٤٧(
زِينةَ الروحِ الْوديعِ الْهادئِ، الَّذي هو قُـدام        »بالذهب والآللئ أو الثياب الفخمة، بل       

ذا ما ردده كاتب ياباين نصح الفتاة بأن تتحلى         وه). ٣:٤ بطرس   ١(« اللّه كَثري الثَّمنِ  
 أنوثـة  -١: بالطاعة واحللم واللطف، وطالبها بأن يكون لديها أنوثة رقيقة يف كل شيء 

 أنوثة يف لغتها، تتخري األلفاظ والكلمـات        -٢. يف طبعها ممزوجة بالتواضع واخلضوع    
وأن تتكلم عنـد احلاجـة      . املناسبة، مع رفض املبالغة يف الكالم وجتنب العبارات النابية        

 أنوثة يف هندامها، بتجنب التربج مع التمـسك         -٣. فقط، وتلزم الصمت يف غري ذلك     
 أنوثـة يف    -٥.  أنوثة يف هواياا، كحياكة املالبس وطهي الطعـام        -٤. بالذوق الرفيع 

القراءة املتفقة مع اآلداب السامية والبعيدة عن كل دنس، مع جتنب الكتب الرخيـصة              
  . رح اآلداباليت جت

ليست الزوجة لعبة أو أداة مـن       »: قال بلي جراهام الواعظ األمريكي املشهور     ) ٤٨(
لذلك جيـب أال    . لك، ولكنها شريكة حياتك يف كل أمور احلياة       نـزأدوات الزينة يف م   
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لكن آخر يرى   . «بل اعرض عليها مشروعاتك وناقشها فيها     . حتتفظ بأسرار ختفيها عنها   
 فعندما ال تكون الزوجة مستحقة ألن تكون موضع ثقة فيـستمع  أن لكل قاعدة شواذ،  
  ). ٧:٥ميخا (« احفَظْ أَبواب فَمك عنِ الْمضطَجِعة في حضنِك»: الزوج للقول اإلهلي

إا حتب زوجها من كل قلبها ألنه حيبها ويقدرها،         : كانت إحدى الزوجات تقول   ) ٤٩(
وهذا يزيد الثقة متانة على مر      . ما أُوتيت من قوة   فتعمل هي بدورها على إسعاده بكل       

فقط لتجتهد الزوجة أن توجـد      .. األيام، ويولد يف النفوس صراحة طبيعية أمسى وأجمد       
  . فيها ما يستحق التفات زوجها واهتمامه وتقديره

  الثقة والصراحة 

بني االثنني   من ازدياد احملبة     -١: للثقة والصراحة بني الزوجني نتائجهما املباركة     ) ٥٠(
 استئمان الواحد منهما لآلخـر      -٣ عدم فتح ثغرة للوشاة اخلبثاء       -٢على توايل األيام    
 اختاذ كل منهما اآلخر صـديقاً       -٥ عدم تطرق الشك إىل قلبيهما       -٤على كل شيء    

 سيادة السالم القلـيب     -٧ تقاسم مسرات احلياة معاً      -٦ومعواناً على مصائب الدهر     
  . لصحيحةبينهما، والسعادة ا

من آفات الزواج عدم الصراحة بني الزوجني، وإن كال منـهما ال            : قال أحدهم ) ٥١(
واألجدر أن  . وهذا ما يكثر الشك والتوجس والظنون واالنتقاد      . يفضي لآلخر مبا عنده   

وباسـتعمال  . يفضي كل منهما لآلخر برغباته أو انتقاداته بروح اللطـف املـسيحي           
  . ئة وتتوطد دعائم الصداقة بني الزوجنيالصراحة تنقضي األفكار السي
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 كتمان األمور الواحد    -١: قد تتعطل الثقة والصراحة بني الزوجني ألسباب منها       ) ٥٢(
 ضـعف احليـاة     -٣ دخول بعض الوشاة بني االثـنني        -٢عن اآلخر وعدم التشاور     

ر  امليل لتصديق آخ   -٥ وجود بعض التقلب يف حياة أحدمها أو يف االثنني           -٤الزوجية  
 عمل أشياء مشكوك    -٧ عدم احلكمة يف بعض التصرفات       -٦أكثر من الشريك اآلخر     

  . يف أمرها من أحدمها أو من االثنني

  التعاون 

لَيس جيداً أَنْ   »: إن الوضع الكتايب للزواج والغرض الرئيسي منه هو ما قاله اهللا          ) ٥٣(
      ظيناً نعم لَه عنفَأَص ،هدحو مكُونَ آديهإذ قـصد أن يتعـاون      ). ٢:١٨تكـوين   (« ري

أن األعظم هو من خيـدم     : الشريكان معاً يف السراء والضراء، وأن يعمال بقانون املسيح        
احملُوا بعضكُم أَثْقَالَ   »: قال الكتاب . وليس الذي يتكئ على الدوام لكي خيدمه غريه       

وإن صح هذا عامة، فهو ألـزم       ). ٦:٢طية  غال(« بعضٍ وهكَذَا تمموا ناموس الْمِسيحِ    
  . للحياة الزوجية بني الشريكني

وال شك أنه ال تعاون إال بالصداقة، فمىت توثقت عرى الصداقة بني الـزوجني أمكـن                
طوىب للزوجني اللذين حيـوالن     »: وقد قال أحدهم  . تعاوما معاً على الوجه الصحيح    

 صداقة تستمر   - يف أعظم وأعمق معانيها    حبهما الواحد لآلخر إىل الصداقة، والصداقة     
  . «وتتعمق على مدى األيام
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ل والعائلة هو أن األول هو احتاد بني احلجارة         نـزإن الفرق بني امل   »: قال أحدهم ) ٥٤(
ويبدأ هذا االحتـاد    .  قلب الزوج مع زوجته    -والطوب، أما الثاين فهو احتاد بني القلوب      
  . «قدساملقدس عندما يرتبطان برباط الزواج امل

املـنح  »حني يتحاب اثنان فلن يسعدمها شيء أكثر من         »: قال جي دي موباسان   ) ٥٥(
يعطي أفكاره وحياته وجسمه وكل ما ميلـك،        : يعطي احملب دائماً كل شيء    . «والعطاء

  . «ويشعر باملنح ولذته، وخياطر بكل شيء ليعطي احملبوب أكثر وأكثر

إنكما معاً كشطري املقص ال ميكن      »: قال أحد رجال االجتماع خياطب الزوجني     ) ٥٦(
كما أن كالً منهما ال يستغين عن اآلخر، ومن يدخل بـني هـذين الـشقني                . فصلكما
  « يقطَع

  . بعض الطرق لعالج إمهال التعاون والصداقة بني الزوجني) ٥٧(

 -٢ ليدرس الزوجان األسباب اليت عطلت الصداقة والتعاون بينهما          -١: قال أحدهم 
 منهما خبطئه بتواضع، وإال تعذر العالج لوجود الكربياء والتعايل، وليعرف كل            ليقر كلٌ 

 ليبدأ االثنان يف الصداقة     -٣منهما أن من يبدأ باالعتراف فهو األعظم وليس بالعكس          
 إذا اختلفا حول أمر من األمور ليأخذا املـسألة          -٤العملية ويف التعاون البناء يف احلال       

 -٥طف، ويتركا املسألة للزمن لزيادة الفهم إذا مل يتم اإلقنـاع            بسهولة وباإلقناع بالل  
وإذا أمكن ليحتكم االثنان إىل صديق للطرفني أو لرجل من رجال الدين يثقان به وممن               
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 وقد حيتكم البعض إىل إجراء القرعة عن األمر الذي خيتلفان           -٦حيفظون أسرار الناس    
   .فيه إذا كان االثنان يستسيغان هذه الطريقة

إن صفات اللطف والصرب واالحتمال، هي كالشحم لآلالت يلينها         : قال أحدهم ) ٥٨(
وهكذا ال تسري عجلة احلياة الزوجية إن مل تشحم بشحم هذه الصفات            . ويسهل عملها 

  . السامية

وكما أن اآللة حتدث أصواتاً مزعجة، ويصعب إدارا بدون تشحيم، هكـذا حتـدث              
  ! ث صخباً وصياحاً وإزعاجاً بل تتعطل وتتوقف عن التقدمملاكينة احلياة الزوجية، حتد

  التعبير عن العواطف 

إنين متزوج منذ أكثر من مثانية أعوام وقلما ابتسمت         »قال أحد رجال األعمال     ) ٥٩(
لزوجيت خالل هذا العمر الطويل، بل قلما حدثتها أكثر من بضع عبارات ابتداًء مـن               

لقد كنت أسوأ مثل للرجل     . البيت قاصداً إىل عملي   الساعة اليت أصحو فيها حىت أغادر       
ففـي  . فلما قصدت أن أبتسم فكرت أن أجرب االبتسام مع زوجيت         ! العبوس املتجهم 

الصباح التايل، بينما أنا أمشط شعري أمام املرآة تطلعت إىل صوريت وقلـت لنفـسي               
، وستبدأ يف   إنك ستمحو اليوم هذا العبوس املخيم على سحنتك، ستبتسم دائماً         ! امسع»

فلما جلست على املائدة لتناول طعام اإلفطار حييت زوجـيت ـذه            . «التو واللحظة 
! أما هي فقد ذُهلـت    . وابتسمت وأنا أقول ذلك   « صباح اخلري يا عزيزيت   »: الكلمات
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وقد جلب هذا املوقف    . ولكين أسرعت فوعدا أن تنتظر مين هذه التحية على الدوام         
  ! لشهرين املاضيني سعادة مل نذق مثلها خالل العام املاضي كلهاجلديد لبيتنا خالل ا

  رد الشر بالخير 

كانت الزوجات املسيحيات كثرياً ما يعرضن أحواهلن مع أزواجهن على القديسة           ) ٦٠(
أُم القديس أغسطينوس، ويشكني هلا مصان، ويعجنب كيـف تعـيش مـع             « مونيكا»

: ه وغضبه الشديد، فكانت جتيبهن بالقول     زوجها براحة وسالم، مع أنه مشهور بشراست      
إنه إذا احتد وغضب، فإين أسكت سكوتاً تاماً، بل كثرياً ما أنشغل بالصالة يف أثنـاء                »

هياجه وسخطه، وعلى هذه الصورة يسكن غضبه ويهدأ اضطرابه، فأعيش معه حبـب             
ة، بل  فافعلن مثل ذلك تعشن ورجالكن براح     . وسالم حىت أين قد استملته إىل املسيحية      

  . «تقدسن أنفسكن ورجالكن

كان أحد األفاضل يتحادث مع شيخ تقي، فسأله عن سبب جتديـده، فـصمت              ) ٦١(
دقيقة، وكأن السؤال أصاب وتراً حساساً يف نفسه، وأجاب بتأثر شديد وقـد سـالت    

لقد جاءت زوجيت إىل اهللا قبلي بعدة سنني، فاضطهدا وأسـأت           »: الدموع من عينيه  
وكانت تظهر باستمرار اهتمامهـا     . ها، غري أا مل ترد علي إال بالشفقة       إليها بسبب دين  

فكان سلوكها الطيب مع كل ما لقيته مـن أمل مـن سـوء              . لتزيد من راحيت وسعاديت   
  . «معامليت هلا هو أول ما أرسل سهام التبكيت إىل نفسي
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. زجية املقدسـة إن الوالء هو أليق ما يكون بني الشريكني يف حياة ال         : قال أحدهم ) ٦٢(
ألنه من ذا الذي خيلص النية للزوج، الذي قال عنه الكتاب إنه يترك أباه وأمه ألجلها؟                

  ومن الذي ألجله قد تركت أباها وأمها وأخواا وأقارا لتكون معه وله؟ 

لقد وعدا أمام اهللا أن يكون كلٌ منهما خملصاً لآلخر عامالً على سعادته ومـساندته يف                
وكلٌ يف والء صابر، ويف بذل ظاهر إىل        . ى هذا الدرب جيب أن يسريا قُدما      وعل.. احلياة
  ... النهاية

  المحبة الزوجية 

) ١(هناك ثالثة أنواع من احلـب       »: وضح أحد احلكماء احملبة يف الزواج بقوله      ) ٦٣(
احلب الكاذب، الذي يطلب ما لنفسه، كما حيب اإلنسان الذهب والكربياء والنـساء             

وهناك احلب الطبيعي كحب الوالد البنه واألخ ألخته        ) ٢( اليت رمسها اهللا     خارج احلدود 
وفوق الكل احلب الزوجي الذي يتغلب على كل شيء وال يطلب إال الـشريك              ) ٣(

أنا ال أطلب ما هو لك، ال ذهبك وال فضتك، بل أطلبك أنت، وأطلب              : اآلخر فيقول 
ولو مل يكن آدم قد سـقط       .  كله وهذا النوع من احلب يطلب احملبوب     ! الكل وإال فال  

لكان احلب الزوجي أقدس ما يف الوجود، ولكن احلب الزوجي اآلن ليس نقيـاً كمـا                
  . ينبغي، ألن حب الذات يتدخل فيه

قد شدد البيوريتانيون الذين ظهروا يف إجنلترا يف القرن السادس عـشر علـى              ) ٦٤(
دما والءمها لبعـضهما عـن      ضرورة التدقيق الديين الشديد، بأن الزوجني جيب أال يق        
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فقد كتب كرومويـل زعـيمهم األول       ! والئهما للمسيح، وإال اعترب هذا عبادة أصنام      
ال تدعي حبك لزوجك يقلـل مـن حبـك          »: املشهور البنته، على أثر زواجها يقول     

إن أكثر ما جيتذبك هو مدى تشبهه باملسيح، فصورة         . للمسيح بأي شكل من األشكال    
  . «ب أن جيتذبك إليه أوالًاملسيح فيه هي ما جي

يا محاميت ال أعطيك قليب ألين قد سبق        »: وقد كتب أحد البيوريتانيون إىل خطيبته يقول      
وأعطيته للسماء من زمن طويل، ما مل يكن قليب خدعين، وأنا واثق أنه ليس ملك أحـد    

  .دكولكن احلب الذي تسمح السماء يل بأن أقدمه إلنسان أقدمه لك وح. يف هذا العامل

  الفصل السادس

 ما يقوله الكتاب املقدس عن 
 الزواج 

«داحكُلِّ و دنماً عكَرم اجوكُنِ الزي١٣:٤عربانيني (« ل .(  

«  الْإِله بقَالَ الرو :«         هريظيناً نعم لَه عنفَأَص ،هدحو مكُونَ آدداً أَنْ ييج سلَي» ... قَعفَأَو
بمـاً             الرا لَحهكَانلَأَ ممو هلَاعأَض نةً مداحذَ وفَأَخ ،امفَن ملَى آداتاً عبس ـى  .  الْإِلهنبو

          ما إِلَى آدهرضأَحأَةً ورام مآد نا مذَهي أَخالَّت لْعالض الْإِله بالر . مالْآنَ  »: فَقَالَ آد ههذ
تكـوين  (« هذه تدعى امرأَةً لأَنها منِ امرٍِء أُخذَت      .  ولَحم من لَحمي   عظْم من عظَامي  

  ). ٢٣-٢١و٢:١٨
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«             بي الرلِ فجالر وند نأَةُ مرلَا الْمو ،أَةرالْم وند نم سلَ لَيجأَنَّ الر رـا   . غَيكَم هأَنل
ولكن جميع الْأَشياِء هي مـن  . لرجلِ، هكَذَا الرجلُ أَيضاً هو بِالْمرأَةأَنَّ الْمرأَةَ هي من ا    

١١:١١،١٢ كو ١(« اللّه .(  

« أَما قَرأْتم أَنَّ الَّذي خلَق من الْبدِء خلَقَهما ذَكَراً وأُنثَـى؟          »: فَأَجاب يسوع وقال هلم   »
ذَا يترك الرجلُ أَباه وأُمه ويلْتصق بِامرأَته، ويكُونُ الاثْنـان جـسداً            من أَجلِ ه  »: وقَالَ
  ). ١٩:٤،٥مىت (« واحداً

«بالر نى مالُ رِضنيراً ويخ جِدةً يجوز جِدي ن١٨:٢٣أمثال (« م .(  

«    كَم اَءكُموا نِسبالُ، أَحجا الرهـا،         أَيهلأَجل هفْسن لَمأَسةَ وضاً الْكَنِيسأَي ِسيحالْم با أَح
لكَي يقَدسها، مطَهراً إِياها بِغسلِ الْماِء بِالْكَلمة، لكَي يحضرها لنفِْسه كَنِيسةً مجِيدةً، لَا             

كَذلك يجِب  . ذلك، بلْ تكُونُ مقَدسةً وبِلَا عيبٍ     دنس فيها ولَا غَضن أَو شيٌء من مثْلِ         
     مهادسكَأَج ماَءهوا نِسبحالِ أَنْ يجلَى الرع .    هفْسن بحي هأَترام بحي نم .    لَـم ـهفَإِن

        با الركَم ،يهبريو هقُوتلْ يقَطُّ ب هدسج دأَح ضغبي  ةلْكَنِيسضاً لأَي  .   ،هماُء جِسضا أَعنأَنل
   هظَامع نمو هملَح نم .         ةالْكَنِيسِسيحِ ووِ الْمحن نا أَقُولُ منِي أَننلكو ،يمظع رهذَا الس .

  هكَذَا كَن هأَترام داحكُلُّ و بحفَلْي ،ادالْأَفْر متا أَنأَمـا ولَهجر بهأَةُ فَلْترا الْمأَمو ،فِْسه »
  ). ٣٠،٣٢،٣٣-٥:٢٥أفسس (
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«             ،فـعكَالْأَض يائـساِء النالْإِن عم ةطْنبِ الْفسبِح نِنياكوا سالُ كُونجا الرهأَي كُمكَذل
 ١(« عمةَ الْحياة، لكَي لَا تعاق صـلَواتكُم      معطني إِياهن كَرامةً كَالْوارِثَات أَيضاً معكُم نِ      

  ). ٣:٧بطرس 

. فَأُرِيد أَنْ يصلِّي الرجالُ في كُلِّ مكَان رافعني أَيادي طَاهرةً، بِدون غَضبٍ ولَا جِدالٍ             »
      مشاسِ الْحببِل هِناتذَو نيزاَء يسأَنَّ الن ككَذلو         بٍ أَوذَه أَو رفَائقُّلٍ، لَا بِضعتعٍ ورو عم ة

             حالالٍ صمبِأَع ى اللّهقْوبِت اتداهعتاٍء مبِنِس يقلا يلْ كَمنِ، بالثَّم ةريكَث لَابِسم ئَ أَولَآل »
  ). ١٠-٢:٨ تيموثاوس ١(

ما للرب، لأَنَّ الرجلَ هو رأْس الْمرأَة كَما أَنَّ الْمِسيح          أَيها النساُء اخضعن لرِجالكُن كَ    »
     دسالْج لِّصخم وهو ،ةالْكَنِيس أْسضاً رأَي .      كِسيحِ، كَذللْمةُ لالْكَنِيس عضخا تكَم نلكو

  ). ٢٤-٥:٢٢أفسس (« النساُء لرِجالهِن في كُلِّ شيٍء

كَذلكُن أَيتها النساُء كُن خاضعات لرِجالكُن، حتى وإِنْ كَانَ الْـبعض لَـا يطيعـونَ               »
     فـوةَ بِخرالطَّاه كُنتريس نيظلَاحم ،ةمكَل وناِء بِدسالن ةونَ بِِسريحبرةَ، يملَـا  . الْكَلو

  الز كُنتزِين كُنـلْ            تـابِ، بسِ الثِّيبلبِ ولِّي بِالذَّهحالترِ وعفْرِ الشض نةَ مارِجِيةَ الْخين
              اللّه امقُد وي هئِ، الَّذاديعِ الْهدوحِ الْوةَ الرزِين ،ادالْفَس ةميدي الْعف يفانَ الْقَلْبِ الْخسإِن

ذَا كَانت قَدمياً النساُء الْقديسات أَيضاً الْمتوكِّلَات علَى اللّه، يزين          فَإِنه هكَ . كَثري الثَّمنِ 
           اهةً إِيياعد يماهرإِب يعطةُ تارس تا كَانكَم ،هِنالرِجل اتعاضخ نهفُسا»أَنهديي . «سالَّت

  ).٦-٣:١ بطرس ١(« ت خيراً، وغَير خائفَات خوفاً الْبتةَصرتن أَولَادها، صانِعا
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  لكل سؤال جواب 

 العزيز، إن مل تكتف بشرحنا آليات الكتاب املقدس متاما أو يشغلك سؤال              أيها القارئ 
حول الزواج أو يف عائلتك، ومل جتد اجلواب الروحي عليه هنا، فاكتب لنا مشكلتك أو               

  .ن مستعدون أن جنيبك على ضوء اإلجنيل املقدس بأمانة وإخالصوحن. قضيتك بصراحة

  مسابقة آتاب 

 والبيت املثايل الزواج

  أيها القارئ العزيز، 

حنـن  . إن تعمقت يف قراءة هذا الكتاب تستطيع أن جتاوب على األسئلة التالية بسهولة            
ن تكتـب   ال تنس أ  . مستعدون أن نرسل لك أحد كتبنا الروحية جائزة على اجتهادك         

  :، وليس على املظروف اخلارجي فقطامسك وعنوانك كاملني وبوضوح داخل املظروف

 الزواج؟ ما هو

 .الزواج؟ اذكر مخسة أسباب ملاذا نظم اهللا

 ؟)اهلاتف(التليفون « بل جراهام»ملاذا اخترع 
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 يكون الزواج لرجل واحد وامرأة واحدة؟ ملاذا شرع اهللا أن

 ملؤمن بشريك غري مؤمن؟زواج ا ملاذا ترفض املسيحية

 موسى رجوع الزوجة لزوجها األول بعد طالقها منه؟ ملاذا رفضت شريعة

 اإلنسان سبع مرات قبل أن خيتار شريك احلياة؟ ملاذا جيب أن يفكر

 .اشرح إجابتك هل كل زواج من اهللا؟

 ذكرها جان جاك روسو يف الزوجة وكيف رتبها؟ ما هي الصفات اليت

 أله الشابة لنفسها قبل قبول شريك حياا؟تس ما الذي جيب أن

 ؟٢٤املعينة من عند اهللا، حبسب سفر التكوين  كيف جاءت الزوجة

 تكون فترة اخلطبة قصرية؟ ملاذا جيب أن ال

 .الزمة الكتشاف توافق اخلطيبني اذكر سبعة أسئلة

 التصرف يف حالة فك اخلطبة؟ ماذا جيب أن يكون

 جته، أو غرية الزوجة على زوجها؟الزوج على زو ما هو عالج غرية
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 العائلي، وما هي ضرورته؟ ما هو املذبح

 .للزوجة اليت تريد ربح زوجها للمسيح قدم سبع نصائح

خبتيشوع دية اخلليفة أيب جعفر املنصور؟ وماذا قال للخليفـة           ماذا فعل جورجيس بن   
  كان رد فعل اخلليفة؟ بشأن تلك اهلدية؟ وماذا

 جراهام لفكرة أن الرجل رأس املرأة؟ ليما هو شرح القس ب

  ل والعائلة؟نـزامل ما هو الفرق بني


