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 جمٌع الحقوق محفوظة

جمٌع الحقوق محفوظة للمؤلف وال ٌجوز نشر أو إعادة نشر أو طبع هذا الكتاب بأي طرٌقة طباعٌة 

ة اإلنترنت إال بإذن من الخدمة العربٌة أو الكترونٌة بهدف بٌعها أو المتاجرة بها أو وضعها على شبك

للكرازة باإلنجٌل. ٌمكنك أن تحتفظ بالكتب والمقاالت لإلستخدام الشخصً، كما ٌمكنك أن تنسخها ألجل 

 توزٌعها مجاناً لتعم الفائدة.
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 الكتابتلخٌص 
من اعظم ما كتب عن الزواج ومضامٌنه بجملتها ُطرح فً هذا الكتاب اذ ٌفسر لنا بدقة معنى 

ج ونعلم بؤن الزواج السعٌد ام التعٌس ٌبدأ الزواج على الصعٌد الفردي اوال اذ ٌجب ان نفهم الزوا
قبل الزواج منذ النشؤة من بٌت العابلة كما ٌشرح عن اهمٌة معرفة اإلنسان لنفسه ومحبته لها 

ومؽفرته لزالته كً ٌقدر ان ٌحب قرٌبه الذي اوصاه هللا ان ٌحبه واقرب قرٌب لبعضنا البعض 
اري على الصلٌب وٌإمن بؽفران هللا ومحبته له هم األزواج اوال وكُل من ٌقّدر عمل المسٌح الكف

ٌستطٌع وبقوة ان ٌقبل ذاته كما هً وٌقبل شرٌكه فً الحٌاة وٌذكر هذا الكتاب انه على الرجل ان 
ٌكون الرأس بالمحبة الباذلة كما الرب هو رأس الكنٌسة ومات ألجلها فلم ٌكن الرب ٌسوع ربٌس 

كنٌسته محبة ابدٌة وٌذكر المرأة بؤنها ٌجب ان تهاب  الكنٌسة وٌقوم بدور الزعٌم اآلمر بل احب
 .زوجها وتحترمه فهنٌؤً لكل من ٌقرأ هذا الكتاب الذي ٌمّد قاربه باإلفادة الؽنٌة
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 مقدمة 
 ما هو السر وراء انتشار التعاسة الزوجٌة؟ لماذا تزداد حاالت الطبلق سنة بعد سنة؟ لماذا ٌبدأ
الزواج بؤحلى األمانً وٌنتهً بالكوارث الجسام؟ هل من سبٌل للتنبإ بالزواج السعٌد؟ هل ٌقدم 
الكتاب المقدس عبلجاً أكٌداً لمشاكل الحٌاة الزوجٌة؟ ما مدى تؤثٌر العبلقات الجنسٌة فً سعادة 

و بعد الزوجٌن؟ وما مدى أهمٌة الجنس فً الزواج؟ متى تبدأ السعادة الزوجٌة؟ قبل الزواج أ
 الزواج؟ ما مسبولٌة خدام اإلنجٌل فً إعداد الشباب للزواج؟

 هذه األسبلة وؼٌرها ال بد أن تجد جواباً صحٌحاً, وحبلً واضحاً قبٌل أن نتوقع أي زواج سعٌد.

ولقد كتبت هذا الكتاب الموجز, وهو خبلصة بحث فً ما قاله الكتاب المقدس عن الزواج, وما 
متً فً حٌاة كثٌر من األزواج. وهدفً من كتابته هو أن أنٌر السبٌل رأٌته بعٌنً خبلل سنً خد

أمام الشباب المقبل على الزواج, وأمام كل زوجٌن ٌواجهان المشاكل فً حٌاتهما الزوجٌة, 
وصبلتً إلى إلهً أن ٌكون الكتاب واسطة بركة , وأمن, واستقرار, وسعادة فً حٌاة كل 

 ً هدوء وصفاء وسبلم.زوجٌن, لكً ٌقضٌا معا رحلة العمر ف

 وإللهنا المبارك كل سجود وشكر وحمد.

 لوجوس
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 الفصل األول: اإلعداد للزواج
 .الزواج السعٌد لٌس صدفة نشر فً

بعده, وحاالت التعاسة الزوجٌة التً السعادة الزوجٌة تبدأ قبل الزواج, وٌخطا من ٌعتقد أنها تبدأ 
تسود الكثٌر من البٌوت, لم تبدأ بعد الزواج بل بدأت قبله بسنوات طوال.. وعلٌنا أن نعترؾ بؤن 

الؽالبٌة من الشباب والشابات ٌتزوجن بؽٌر فهم حقٌقً للحٌاة الزوجٌة, وٌدخلون هذه الحٌاة 
بولٌاتها الخطٌرة, فٌقضون بقٌة العمر المعقدة الجوانب بؽٌر إعداد صحٌح, وبؽٌر تقدٌر لمس

 ٌندبون حظهم العاثر, أو تنتهً مؤساة زواجهم بالطبلق.

وٌقٌنا أنه من الممكن أن نتفادى الكثٌر من ألوان التعاسة الزوجٌة, الظاهر منها والمستتر, لو أننا 
المتعددة, وأعطٌناهم  أعددنا أوالدنا وبناتنا إعداداً سلٌماً لدخول هذه الحٌاة, وأوضحنا لهم جوانبها

 من تعالٌم كلمة هللا ما ٌمكنهم أن ٌستمتعوا بمباهج الزواج, وأن ٌتجنبوا أسباب تصدعه وانهٌاره.

جنة  –رؼم كل ما فٌه من متاعب ومسبولٌات  –إن الزواج شركة عمر طوٌل, وهو إما أن ٌكون 
 صؽٌرة على األرض, أو ٌكون جحٌماً وسعٌراً ال ٌطاق.

http://www.kalimatalhayat.com/family/173-happy-marriage.html
http://www.kalimatalhayat.com/family/173-happy-marriage.html
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 د للزواج السعٌد؟كٌفٌة اإلعدا

 ( اعرؾ نفسك1) 

تلخصت فلسفة سقراط فً هذه العبارة "اعرؾ نفسك", وقدٌماً قٌل "رحم هللا أمرء عرؾ قدر 
نفسه", ومعرفة اإلنسان لنفسه لٌست أمراً سهبلً. علٌك أن تجلس مع نفسك جلسة هادبة, وتضعها 

بدقة نقط الضعؾ فً حٌاتك, فلكل  أمام المرآة, وتكون أمٌناً ودقٌقاً فً حكمك على نفسك, وتحدد
(. أعرؾ هل 38: 8واحد منا نقط ضعؾ معٌنة ٌعرفها "ٌعرفون كل واحد ضربة قلبه" )ملوك 

أنت سرٌع الؽضب؟ هل أنت ؼٌر لماح لؤلمور؟ هل أنت بوهٌمى فً حٌاتك؟ هل تتصؾ 
النقد  بالبلمباالة؟ هل أنت دقٌق أكثر مما ٌجب بحٌث تضاٌق دقتك اآلخرٌن؟ هل تمٌل إلى

والسخرٌة البلذعة؟ هل أنت ضعٌؾ أمام النساء؟ اعرؾ تماماً نقط الضعؾ فً حٌاتك, واعزم 
 متكبلً على نعمة هللا بؤن تتخلص منها, وتتحفظ من السقوط بسببها.

وكما تحدد نقط ضعفك, علٌك كذلك أن تعرؾ بوعً وتقدٌر نقط القوة فً حٌاتك, وأن تستخدمها 
ان أفراد أسرتك, فما لم ٌكن لك هذا الفهم الدقٌق لنقط الضعؾ والقوة بحكمة لبٌان شخصٌتك, وبٌ

فً حٌاتك, فستعٌش حٌاة زوجٌة مشوشة تظلم فٌها من ٌعٌش معك, وتبذر فً جوانب بٌتك بذور 
 التعاسة والشقاء التً تنمو مع األٌام حتى تصبح أشواكاً حادة مإلمة لكل من ٌعٌش معك.

 
 

 ( اقبل نفسك2)

ٌكره نفسه, ٌكره اآلخرٌن, وأول من ٌكره هو أقرب الناس إلٌه "زوجته" لذلك فبل  اإلنسان الذي
بد من قبول اإلنسان لنفسه, ال بد أن تكون الشخص الذي وجد السبلم الداخلً, ال بد أن تكون فً 

 سبلم مع نفسك, لكً تقبل اآلخرٌن وتعٌش معهم فً سبلم.

فكان ٌضرب زوجته.. ولما سؤلته لماذا تضربنً كان لورد بٌرون ٌكره نفسه بسبب سواد خطاٌاه 
بؽٌر سبب؟ أجاب عٌنٌك تذكرنً بسواد خطاٌاي. أسمعك تقول: أنا ال أستطٌع أن أقبل نفسً.. 

 بسبب الخطاٌا الموجودة فً حٌاتً, وبسبب النقص الموجود فً جسدي.

لٌس أننا نحن )أ( أقبل نفسك على أساس محبة هللا لك وعمل نعمته فٌك: "فً هذا هً المحبة 
 (.11: 4ٌو 1أحببنا هللا بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطاٌانا" )

لقد أحبك هللا وأنت خاطا, وأرسل ابنه لٌؽطً بعمل صلٌبه سواد خطاٌاك. وإذا كان هللا قد قبلك 
ألجل المسٌح وفً المسٌح. وأحبك هذا الحب الشدٌد حتى بذل ابنه من أجلك... فاقبل نفسك ألن 

  أحبك وقبلك. وإن حب هللا لك هو األساس األول لقبولك نفسك.هللا

واقبل نفسك على أساس عمل نعمة هللا فٌك.. إن أول خطوة للحصول على السبلم الداخلً هً أن 
 –تكون فً سبلم مع هللا, وهذا السبلم هو هبة ٌمنحها هللا لمن ٌإمن به, بالرب ٌسوع المسٌح 

 ٌاً لنفسه.ملخصاً شخص –إٌماناً قلبٌاً 

 (1: 5"فإذ قد تبررنا باإلٌمان لنا سبلم مع هللا بربنا ٌسوع المسٌح" )رو 
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لقد منح الرب ٌسوع هذا السبلم الداخلً المرأة مزقتها الخطٌبة, جاءت إلٌه باكٌة نادمة على 
 (.51, 48: 7خطاٌاها إذ قال لها "مؽفورة لك خطاٌاك.. إٌمانك قد خلصك اذهبً بسبلم" )لو 

لعبلقة السلٌمة مع هللا ٌمكنك أن تقبل نفسك, وبقبولك لنفسك ستقبل اآلخرٌن.. إن عمل نعمة بهذه ا
هللا فً حٌاتنا ٌجعلنا نحب اآلخرٌن.. قال واحد من البٌض كان ٌكره السود: لما عملت نعمة هللا 

 فً قلبً بعمى األلوان.. ولم أعد أمٌز بٌن شخص وآخر بسبب لون بشرته.

هللا خلقك على صورته: هذه حقٌقة أكدها سفر التكوٌن بكلماته "وقال هللا  )ب( اقبل نفسك ألن
نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا.. فخلق هللا اإلنسان على صورته. على صورة هللا خلقه. ذكراً 

 (.27, 26: 1وأنثى خلقهم" )تك 

ًّ بؤسى معلنٌن  )حـ( اقبل نفسك ألن هللا قد صنعك على الصورة التً أنت بها: كثٌرون تحدثوا إل
عدم رضاهم عن الصورة التً خلقهم هللا علٌها.. قال لً واحد: أنا أعرؾ أننً قبٌح الشكل, أنفً, 
وفمً, وأذنً وعٌنً.. كلً دمٌم.. وقالت لً فتاة لو كان أنفً أقصر مما هو .. لو كانت عٌناي 

. ألحببت نفسً.. ولكننً أوسع.. لو كان جلد بشرتً أكثر بٌاضاً.. لو كان فمً دقٌقاً رقٌقاً.
 أصارحك أننً ؼٌر راضٌة على شكلً.

هذه كلها عبارات تمرد تعلن رفض اإلنسان للصورة التً أوجده بها هللا قال أٌوب " ٌداك كونتانً 
 (.8: 11وصنعتانً كلً جمٌعاً" )أي 

التشوه  اعلم ٌقٌناً أن هللا هو الذي صنعك على الصورة التً أنت بها, وأن جمالك أو قبحك, أو
الخلقً فً جسدك هو جزء من خطته الحكٌمة فً حٌاتك.. بحق قال أحدهم: "لو أن أنؾ 

 كلٌوباتره كان أطول مما هو سنتٌمتراً واحداً لتؽٌر وجه التارٌخ"!!

فضع فً ذهنك أن هللا خلقك بالصورة التً أنت علٌها, وفً المكان الذي ولدت فٌه لؽرض حكٌم 
سك كما خلقك.. سواء كنت قصٌر القامة أو طوٌل القامة, واسع فً قصده, وعلٌك أن تقبل نف

 العٌنٌن أو ضٌق العٌنٌن, نحٌؾ أو بدٌن, قوي أو ضعٌؾ, أسود أو أبٌض, جمٌل أو دمٌم.

علٌك أن تردد بفرح كلمات داود: "ألنك أنت أقتنٌت كلٌتً. نسجتنً فً بطن أمً. أحمدك من 
ونفسً تعرؾ ذلك ٌقٌناً. لم تختؾ عنك عظامً  أجل أنً قد أمتزت عجباً. عجٌبة هً أعمالك

حٌنما صنعت فً الخفاء ورقمت فً أعماق األرض. رأت عٌناك أعضابً وفً سفرك كلها كتبت 
 (.16 - 13: 139ٌوم تصورت إذ لم ٌكن واحد منها" )مز 

 هللا إذ رأى عظامك, وأعضاءك, وسجلها فً سفره قبل أن توجد, وإذ كان هو مبدع الكون كله, قد
سر بشكلك, فهل تتمرد أنت على النقص الموجود به, وترفض نفسك, وتعٌش فً انقسام داخلً, 

 وبالتالً ترفض اآلخرٌن, وتعٌش فً صراع معهم؟!

لما سؤل التبلمٌذ الرب ٌسوع عن المولود األعمى قابلٌن: "ٌا معلم من أخطؤ هذا أم أبواه حتى ولد 
(. وقد قٌل 3, 2: 9ه لكن لتظهر "أعمال هللا فٌه" )ٌو أعمى؟" أجاب ٌسوع: "ال هذا أخطؤ وال أبوا

 (.24: 114عن أعمال هللا "ما أعظم أعمالك ٌا رب.. كلها بحكمة صنعت" )مز 
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ذات ٌوم سؤل أحدهم والداً أخرس, عرؾ محبة هللا فً المسٌح., هذا السإال: "لماذا سمح هللا بؤن 
التالً "نعم أٌها اآلب ألن هكذا صارت  تولد أخرس؟". وأمسك الولد بقطعة طباشٌر, وكتب رده

 (26: 11المسرة أمامك" )مت 

فاقبل نفسك راضٌاً عن الصورة التً أوجدك هللا علٌها "ومن منكم إذا أهتم ٌقدر أن ٌزٌد على 
 (.27: 6قامته ذراعاً واحدة" )مت 

ٌا معلم أٌة )د( اقبل نفسك ألن هللا ٌؤمرك بحب نفسك: ذات ٌوم جاء "ناموسً" للمسٌح وسؤله: "
وصٌة هً العظمى فً الناموس؟" فقال له ٌسوع: "تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك 

: 22ومن كل فكرك. هذه هً الوصٌة األولى والعظمى. والثانٌة مثلها تحب قرٌبك كنفسك" )مت 
36 - 39.) 

ٌبك, وأن مقٌاس هللا ٌؤمرك إذ أن تحب قرٌبك كنفسك.. وهذا ٌعنً أنك إذا كرهت نفسك ستكره قر
 حبك لقرٌبك هو حبك لنفسك.. وأقرب قرٌب لك هو زوجتك.

 وٌقٌناً أن هناك عبلقة قوٌة بٌن حب اإلنسان هلل, وحبه لنفسه, وحبه لقرٌبه.

وحب اإلنسان هلل ٌعنً أن ٌسر اإلنسان وٌفرح بوجوده فً محضر هللا, حٌن ٌحب اثنان الواحد 
وٌنفردا للحدٌث معاً, وٌعمل الواحد جهده إلسعاد اآلخر.. اآلخر, فإنهما ٌسعدان بوجودهما معاً 

ٌقدم الواحد لآلخر هداٌا, ٌكتب الواحد لآلخر, ٌفكر الواحد فً اآلخر, ٌشتاق الواحد لآلخر, 
 ٌشارك الواحد اآلخر فً تفاصٌل ودقابق حٌاته.

وفً سماع  وعلى هذا القٌاس فإن حبك هلل ٌقاس بالوقت الذي تقضٌه فً الحدٌث معه بالصبلة,
حدٌثه بقراءة كلمته, وفً سعٌك الحثٌث إلرضابه. قال الرب ٌسوع لتبلمٌذه "إن كنتم تحبوننً 

 (.15: 14فاحفظوا وصاٌاي" )ٌو 

وقال ٌوحنا الرسول "وأما من حفظ كلمته فحقاً فً هذا قد تكلمت محبة هللا. بهذا نعرؾ أننا فٌه" 
 (.5: 2ٌو  1)

معنى محبتك لنفسك؟ معناها أنك فً هدوء نفسك ستدرك أن حٌن تحب هللا, ستحب نفسك, وما 
سلوكك مرض هلل, وبالتالً لنفسك. وإنك ستفكر فً سلوكك وتقول لنفسك: "ٌا نفسً أعتقد أن هللا 

كان راضٌاً عن ما قلتٌه الٌوم, عن اللهجة التً تكلمت بها, عن نؽمة صوتك, .. عن أسلوب 
ك, عن مشاعرك اتجاه اآلخرٌن, عن األفكار التً تصرفاتك.. عن الرؼبات التً امتلكت قلب

احتلت عقلك" ولٌس فً هذا كله كبرٌاء, أو ؼرور, أو أنانٌة. هذه روح صحٌة إذا امتزجت 
 بالتوبة المخلصة فً وقت الفشل, وبالجوع المستمر للقوة اإللهٌة التً تعطً نصره على الضعؾ.

وأكرر  –المحبة الصحٌحة لقرٌبك  – إن هذا النوع الصحً لمحبتك لنفسك هو مفتاح محبتك
 أقرب قرٌب لك هو زوجتك.

أعط الفرصة لنعمة هللا لتعلمك الحدٌث المناسب. والتصرؾ المناسب, ولتضع فً نفسك وعقلك 
الرؼبات المناسبة, والمشاعر المناسبة واألفكار المناسبة التً تجعلك فً سبلم مع نفسك, فتصبح 

أن تحب قرٌبك كنفسك, وأن تحٌا حٌاة زوجٌة سعٌدة "هل  شخصٌة سوٌة متزنة, وبهذا تستطٌع
 (.3: 3ٌسٌر اثنان معاً إن لم ٌتواعدا )ٌتفقا(" )عاموس 
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 ( اعرؾ مركزك واعرفً مركزك3)

من أهم خطوات اإلعداد للزواج السعٌد أن تعرؾ فكر هللا عن مركزك ومكانك فً الزواج,  
خاطا توارثوه عن آبابهم وأمهاتهم عن هذا  فتعاسة الكثٌرٌن فً حٌاتهم الزوجٌة, أو عن فهم

 المركز الخطٌر.

 فماذا ٌقول هللا فً كلمته عن مركز الرجل ومركز المرأة فً بناء البٌت السعٌد؟

 (.23: 5"الرجل هو رأس المرأة كما أن المسٌح هو أٌضاً رأس الكنٌسة" )أؾ 

ته ٌحب نفسه. فإن لم ٌبؽض "كذلك ٌجب على الرجال أن ٌحبوا نساءهم كؤجسادهم. من ٌحب امرأ
 (.28,29: 5أحد جسده قط بل ٌقوته وٌربٌه كما الرب أٌضاً للكنٌسة" )أؾ 

هذه النصوص الكتابٌة ترٌنا بوضوح التركٌب العضوي للزواج السعٌد, ففً إتحاد الرجل والمرأة 
ل", فً الزواج نجد "جسداً واحداً" رأس هذا الجسد هو "الرجل", وجسد هذا الرأس هو "الرج

وجسد هذا الرأس هو "المرأة" فهل ٌعنً هذا استعباد الرجل للمرأة, أو إلؽاء الرجل لشخصٌة 
 المرأة؟!

هذا هو الجهل الذي توارثناه وتعلمناه, وكان هو السر وراء التعاسة الزوجٌة التً نراها فً الكثٌر 
 من البٌوت.

ٌفته استعباد الجسد.. إن الرأس إن التركٌب العضوي للجسد البشري ٌإكد لنا أن الرأس لٌست وظ
هو مركز التفكٌر والتدبٌر لمصلحة الجسد,. والرأس ٌتلقى مشاعر الجسد وٌعمل على إشباعها أو 

 توجٌهها التوجٌه الصحٌح, ال بالعنؾ, بل االقتناع واللطؾ.

فالمسٌح هو رأس الكنٌسة "ألن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسٌح أٌضاً هو رأس الكنٌسة" 
( وهو ال ٌلؽً شخصٌة الكنٌسة, وإنما ٌفكر فٌها وٌدبر حاجاتها, وٌطهرها بكلمته, 13: 5أؾ )

وٌعمل فٌها بنعمته, وبجاذبٌة محبته لتتؽٌر من مجد إلى مجد حتى تصل إلى صورته.. "أحب 
المسٌح.. الكنٌسة وأسلم نفسه ألجلها لكً ٌقدسها مطهراً إٌاها بؽسل الماء بالكلمة. لكً ٌحضرها 

نفسه كنٌسة مجٌدة ال دنس فٌها وال ؼضن أو شًء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وببل عٌب" ل
 (.27 - 25: 5)أؾ 

رباسة المسٌح للكنٌسة لم تدفعه الستعباد الكنٌسة, ولم تعطه لحق فً استؽبلل الكنٌسة.. بل على 
قاببلً "كذلك  العكس كانت محبة مضحٌة باذلة "أسلم نفسه ألجلها".. وقد استطرد الرسول بولس

 (.28: 5ٌجب على الرجال أن ٌحبوا نساءهم كؤجسادهم" )أؾ 

ففكرة استعباد الزوج لزوجته, فكرة وثنٌة ؼٌر مسٌحٌة, ودٌكتاتورٌة الرجل فً بٌته ال أساس لها 
فً العهدٌن القدٌم والجدٌد. فمع أننا نقرأ فً رسالة بطرس الرسول األولى الكلمات "فإنه هكذا 

النساء القدٌسات المتوكبلت على هللا ٌزٌن أنفسهن خاضعات لرجالهن كما كانت سارة كانت قدٌماً 
تطٌع إبراهٌم داعٌة إٌاه سٌدها التً صرتن أوالدها صانعات خٌراً وؼٌر خابفات خوفاً البتة" 

( وهً كلمات ترٌنا طاعة سارة إلبراهٌم واحترامها له.. إال أنه ٌجب أن ال ٌفوت 6, 5: 3بط1)
طاعة سارة إلبراهٌم لم تكن طاعة "عمٌاء", بل طاعة واعٌة مدركة لخطورة مسبولٌتها  علٌنا أن

وحقٌقة مركزها, ولذلك نقرأ فً سفر التكوٌن الكلمات: "ورأت سارة ابن هاجر المصرٌة الذي 
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ولدته إلبراهٌم ٌمزح.فقالت إلبراهٌم اطرد هذه الجارٌة وابنها. ألن ابن هذه الجارٌة ال ٌرث مع 
 (.11 - 9: 21اسحق. فقبح الكبلم جداً فً عٌنً إبراهٌم لسبب ابنه" )تكابنً 

 فهل فرض إبراهٌم إرادته على سارة بدٌكتاتورٌة مستبدة, وأبقى هاجر وإسماعٌل رؼم إرادتها؟

ٌقٌنا ال.... لقد لجؤ إلى هللا ٌطلب حبلً للمشكلة التً هددت سعادة بٌته, وهً مشكلة دقٌقة ألنها 
نحو ابنه إسماعٌل, وطرد هاجر وإسماعٌل ٌعنً جرح هذه العواطؾ الشرعٌة  ترتبط بعواطفه

 التً ال ؼبار علٌها.

"فقال هللا إلبراهٌم ال ٌقبح فً عٌنٌك من أجل الؽبلم ومن أجل جارٌتك فً كل ما تقول لك سارة 
 (.12 -9: 21اسمع لقولها. ألنه بإسحق ٌدعى لك نسل" )تك 

ولم ٌطالبها بطاعة عمٌاء إلبراهٌم مع احترامها الشدٌد له, وأمر لقد وقؾ هللا إلى جوار سارة, 
إبراهٌم أن ٌسمع لقولها. فلٌس هناك خضوع أعمى فً الزواج المسٌحً السعٌد, بل هناك حب 

 باذل ؼٌر مستؽل من ناحٌة الزواج, ٌقابله خضوع واع من ناحٌة الزوجة.



 

9 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2014                          info@arabicbible.com 

 خضوع أساسه الحب للزوج المحب
 (.19: 4ٌو 1بنا أوالً" )"نحن نحبه ألنه هو أح

 (.15: 14وحبنا له ٌدفعنا لطاعة وصاٌاه "إن كنتم تحبوننً فاحفظوا وصاٌاي" )ٌو 

هذا ٌؤتً بنا إلى الحدٌث عن ضرورة احترام المرأة لزوجها كما قال بولس الرسول "وأما أنتم 
 (.33: 5األفراد فلٌحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه وأما المرأة فلتهب رجلها" )أؾ 

واحترام المرأة لرجلها ٌعنً تقدٌرها له, وإكرامها لشخصه, ومعرفتها بقدراته وهو نابع أصبلً من 
احترام الرجل لها, ومن إكرامه لشخصها, ومعرفته بقدراتها.. وهو نابع فوق ذلك من كٌفٌة حدٌثه 

 معها ومعاملته لها.

ؼضبه بكلمات جارحة نابٌة ال ٌمكن أن إن الزوج الذي ٌستخدم فً أحادٌثه ألفاظاً سوقٌة, وٌترجم 
ٌحظى باحترام زوجته, لكن الزوج الذي ٌختبر كلماته فتخرج مهذبة رصٌنة نظٌفة لطٌفة ٌحظى 

 بتقدٌر زوجته واحترامها وهٌبتها له.

وال بد هنا أن أنبر على حقٌقة طالما فاتت الكثٌرٌن, وكان الجهل بخطورتها سبباً فً تصدع بنٌان 
رها, هذه الحقٌقة هً أنه إذا تسرب االحتقار إلى قلب المرأة لشرٌك حٌاتها, كان هذا بٌوتهم وانهٌا

 نذٌر ببداٌة تصدع حٌاتها الزوجٌة.

نقرأ فً سفر صموبٌل الثانً هذه الكلمات "فذهب داود وأصعد تابوت هللا.. كان كلما خطا حاملوا 
ٌرقص بكل قوته أمام الرب,. تابوت الرب ست خطوات ٌذبح ثوراً وعجبلً معلوفاً وكان داود 

وكان داود متنطقاً بؤفود من كتان ولما دخل تابوت الرب مدٌنة داود أشرفت مٌكال بنت شاول 
الستقبال داود وقالت ما كان أكرم ملك إسرابٌل الٌوم حٌث تكشؾ الٌوم فً أعٌن إماء عبٌده كما 

ارنً دون أبٌك ودون كل بٌته ٌتكشؾ أحد السفهاء. فقال داود مكٌال إنما أمام الرب الذي اخت
لٌقٌمنً ربٌساً على شعب الرب إسرابٌل. فلعبت أمام الرب. وإنً أتصاؼر دون ذلك وأكون 

وضٌعاً فً عٌنً نفسً وأما عند اإلماء التً ذكرت فؤتمجد, ولم ٌكن لمكٌال بنً شاول ولد إلى 
 (.23 - 12: 6صم  2ٌوم موتها" )

ا بؽٌر سبب صحٌح فً قلبها, ثم ظهر هذا االحتقار مكشوفاً لقد تهدمت حٌاة مكٌال باحتقار زوجه
فً حدٌثها إلٌه بعد عودته لٌبارك بٌته, ورد علٌها داود بقسوة وأراها أن تصاؼره هو أمام 

أنه امتنع من ذلك الٌوم من معاشرتها كزوجة ولذا "لم ٌكن  23الرب.. وٌبدو من الحدٌث فً عدد 
ها". وهكذا دمرت حٌاتها باحتقارها لزوجها على ؼٌر أساس لمكٌال بنت شاول ولد إلى ٌوم موت

 عادل لهذا االحتقار.

فقبل اإلقدام على الزواج علٌك أن تعرؾ مركزك وعلٌك أن تعرفً مركزك إن كانت رؼبة كل 
 منكما هً الزواج السعٌد.

 
 

 ( ارسم فً ذهنك صورة لشرٌكة حٌاتك, وارسمً فً ذهنك صورة لشرٌك حٌاتك:4)
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وافق سقراط على قوله المشهور "تزوج أٌها الشاب على أٌة حال, فإن تزوجت امرأة أنا ال أ
صالحة حظٌت ببركة مزدوجة, وإن تزوجت امرأة حمقاء صرت فٌلسوفاً". ذلك أننً أعتقد أن 

هللا ٌرٌد أن ٌعطً المإمن األمٌن الخاضع لكلمته زوجة متعقلة تمؤل حٌاته سعادة "البٌت والثروة 
 ( وما ٌقال للشاب ٌقال للفتاة.14: 19باء. أما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب" )أم مٌراث من اآل

ونصٌحتً إلٌك أن ترسم فً ذهنك للفتاة التً ترٌدها زوجة تشارك رحلة الحٌاة وأن ترسمً 
 صورة فً ذهنك للفتى الذي ترٌدٌنه زوجاً ٌشارك رحلة حٌاتك.

اعدك على التقدم والنجاح فً الحٌاة وإما أن تحطم واذكر أن الفتاة التً ستختارها, إما أن تس
آمالك وتدمر طموحك, وتسلبك ثقتك بنفسك. واذكر أٌضاً أن الفتاة التً ستختارها ستكون أماً 

 ألوالدك ستتولى تربٌتهم, وبنٌان شخصٌاتهم وإعطابهم القٌم التً ٌعٌشون بها فً الحٌاة.

الزواج منه إما أن ٌساعدك على تحقٌق طموحك  واذكري ٌا فتاتً أن الشاب الذي ستوافقٌن على
وآمالك, وإما أن ٌدخل معك فً صراع ٌدمرك. واذكري كذلك أنه سٌكون أباً ألوالدك ٌؤخذونه 

 مثاالً وقدوة وٌتعلمون منه قٌم الحٌاة لذلك اجسلً وارسمً الصورة التً ترٌدٌنها فً ذهنك.

تقرار هو ذاك الذي قالت فتاة مقبلة على إن شرٌك الحٌاة الذي ٌمؤل حٌاتك سعادة وهناء واس
 الزواج فً وصفه:

 شخص ٌمؤل فراغ حٌاتً وٌخفؾ علً إحساسً بوحدتً.        (1)

 شخص أستودعه أسراري, وال ٌتؤفؾ من حدٌثً عن آالمً ومشاكلً وآمالً.        (2)

 شخص ٌحترم مشاعري, وٌفهم عواطفً, وٌقدر أفكاري وإمكانٌاتً.        (3)

 شخص ٌقدر مواهبً, وجهودي, ومنجزاتً.        (4)

 على اتخاذ قراراتً. –دون أن ٌلؽً شخصٌته  –شخص ٌساعدنً         (5)

 شخص ٌلهب طموحً وٌدفعنً لؤلمام وإلى االرتقاء بحٌاتً.        (6)

 شخص أعتمد علٌه وٌعتمد علً وٌكون شرٌكً بحق فً رحلة حٌاتً.        (7)

 ٌد من ثقتً بنفسً, ور ٌؽار أو ٌخاؾ من نجاحً.شخص ٌز        (8)

 شخص ٌسندنً فً تجاربً, وٌشجعنً فً أزماتً, وٌعزٌنً فً أحزانً.        (9)

 شخص ٌقبلنً بسرور كما أنا بكل قصوري ونقصانً وضعفاتً.   (11)

 شخص ٌعتبر نجاحً نجاحه, وٌعجب بقدراتً وٌشعرنً بؤهمٌتً.   (11)

صافٌاً حقٌقٌاً, وٌظهر حبه فً أمانته, وصبره, ومجامبلته, وؼفرانه,  شخص ٌحبنً حباً    (12)
 وإخبلصه, وانسجامه معً.

 شخص ٌشبع حاجات جسدي.   (13)
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 شخص أعٌش معه بروحً, ونفسً, وجسدي, وعقلً.. ال بمجرد جسدي.   (14)

ومن أسؾ  وفً اعتقاد أن هذه هً الصورة لشرٌك الحٌاة, أو شرٌكة الحٌاة, فً كل زواج سعٌد..
أن الكثٌرٌن من الشبان والشابات تؽٌب عنهم رإٌة هذه الصورة المتكاملة, فٌكتفون بجانب منها, 
وٌتزوج الواحد منهم, أو الواحدة منهن على أسس مصلحٌة مادٌة, أو على أسس أسرٌة اجتماعٌة 

ٌد ومن هنا أو على أسس جسدٌة جمالٌة, بؽٌر اعتبار لهذه العناصر األساسٌة لكل زواج ناجح سع
 تنمو أعشاب التعاسة فً حٌاتهم مع األٌام.

 
 

 ( اعرؾ جٌداً الحاجات األساسٌة لزوجتك, واعرفً جٌداً الحاجات األساسٌة لزوجك.5)

 فما هً الحاجات األساسٌة للمرأة؟

 )أ( إنها تحتاج إلى قٌادة روحٌة من زوج ثابت فً إلهه

رأة كما أن المسٌح أٌضاً هو رأس الكنٌسة" عندما كتب بولس كلماته "ألن الرجل هو رأس الم
كان ٌشٌر بوضوح إلى عمل الرجل فً قٌادة زوجته قٌادة روحٌة.. ذلك ألنه ربط رباسة الرجل 
للمرأة برباسة المسٌح للكنٌسة, ورباسة المسٌح للكنٌسة تعنً قٌادته الروحٌة لها. وال ٌمكن أن 

ثابتاً فً إلهه, متلذذاً بشخصه المبارك, ٌتلقى منه ٌكون الزوج قابداً روحٌاً لزوجته إال إذا كان 
اإلرشاد, وٌبنً اعتقاداته على نصوص واضحة من كلمة هللا, وٌطبق فً حٌاته العملٌة ما ٌعتقد 
به باستمرار وثبات, فٌظهر فً حٌاته ثمر الروح, وٌجعل بٌته مركزاً لتعلٌم كلمة الرب, والعمل 

( وٌمتنع تماماً عن أقوال 2: 111بً وفً وسط بٌتً" )مز بها, فٌكون شعاره "أسلك فً كمال قل
 أو فعل ٌعثر زوجته وٌشككها فً قدرته على القٌادة.

)ب( إنها تحتاج أن تعرؾ أنها تشبع الحاجات األساسٌة فً حٌاة زوجها بكٌفٌة ال تستطٌع امرأة 
 أخرى أن تشبعها.

 (18: 2تك عندما خلق هللا "المرأة" قال "فؤصنع له معٌناً نظٌره" )

والمرأة ال ٌكفٌها أن ٌقول لها زوجها إنه ٌحبها, أو أنها أهم شخص فً حٌاته وإنما ترٌد أن تتؤكد 
 من أنها تشبع حاجات زوجها األساسٌة بكٌفٌة ال تستطٌع امرأة أن تشبعها.

فهً ترٌد أن تكون سور األمان لزوجها لمنعه عن اتخاذ أي قرارات طابشة ألتنها تعرؾ أن 
ته تإثر فً أمن حٌاتها واستقرارها, وهً ترٌد أن تتؤكد من مدى تقدٌر زوجها لتؤثٌرها قرارا

 2اإلٌجابً القوي على أوالدها, فهً تؽرس فٌهم بذور اإلٌمان, وتعلمهم القٌم الحقٌقٌة فً الحٌاة )
 (5: 1تى 

 شفتٌها. وهً ترٌد أن تكون صوت اإلنذار لزوجها ضد أي امرأة أجنبٌة تحاول أن تجتذبه بملق

 وهً ترٌد أن تتؤكد من أنها تشبع حاجاته الجسدٌة دون شعور بالذنب.
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 وهً ترٌد أن تكون المرآة التً تعكس مستوى حٌاته الروحٌة.

 )جـ( إنها تحتاج إلى التؤكد من أن زوجها ٌعزها وٌسر بها لذاتها.

ٌرٌد حماٌتها إن إعزاز الرجل لزوجته وسروره بها ٌظهر فً رإٌته لقٌمتها العظمى كشخص 
ومدحها أمام اآلخرٌن. إنه من المهم جداً أن تعرؾ زوجتك أنها جزء حٌوي فً حٌاتك, وأن 

 إعزازك لها لٌس بسبب ما تؤخذه منها, بل ألجل شخصها.

إنها ٌقًٌن تحب أن تسمعك وأنت تعٌد ذكر صفاتها الشخصٌة, وممٌزاتها التً جذبتك إلٌها, 
اضحة لك فً اختٌارها, وترد أن تعرؾ أن هذه الصفات وجعلتك تتؤكد من قٌادة هللا الو

 والممٌزات ما زالت مهمة بالنسبة إلٌك.

 
 

 ( إنها تحتاج إلى أن تعرؾ أنك تفهم جوانب قصورها وتحمٌها بمحبتك منها.6)

إن كل زوجة تشعر بحاجتها العمٌقة إلى فهم زوجها لها, وكثٌرون من األزواج ٌظنون أنهم 
م فً الواقع ال ٌفهمونهن. إن الكتاب المقدس ٌؤمر األزواج بضرورة فهم ٌفهمون زوجاتهم, وه

زوجاتهم "كذلكم أٌها الرجال كونوا ساكنٌن بحسب الفطنة مع اإلناء النسابً كاألضعؾ معطٌن 
 (7: 3بط  1إٌاهن كرامة كالكوارث معكم نعمة الحٌاة" )

 لنسابً األضعؾ.إن هنالك جوانب قصور فً حٌاة كل امرأة باعتبارها اإلناء ا

فالمرأة تشعر بالفشل تحت الضؽوط وتثق بسهول فً اآلخرٌن. وتشعر بالخوؾ بسبب اختٌاراتها 
السابقة فً الحٌاة. وتهمل أحٌاناً مظهرها الخارجً, وتتبع عادات ردٌبة فً األكل, وتصرؾ 

, وتشعر بالضعؾ المال بحماقة, وتتحدث كثٌراً, وتخجل من مقابلة الناس, وتنقد نفسها نقداً هداماً 
 بعد المرض.

وواجب الزوج هو حماٌتها فً جوانب قصورها, وتشجٌعها, وتقوٌة نقط ضعفها. إن الزوجة ترٌد 
أن ٌكون زوجها مدركاً لمدى قوتها وضعفها الروحً, والعقلً, والعاطفً, والجسدي, وأن تكون 

 ٌرها إلى ما وراء قدراتها.له الحكمة والشجاعة لتقدٌم اإلرشاد لها بحب وحزم, حتى ال تفشل بس

أحٌاناً تطلب الزوجة من الزوج شٌباً لٌس فً حاجة إلٌه, وهً تختبر بهذا مدى إدراك الزوج 
 لحاجاتها الحقٌقٌة ومخاوفها, وإذا أعطى الزوج لزوجته كل ما ترٌده فإنها ستفقد إحساسها باألمن.

ومتى تكون لٌناً, إن الحزم علٌك أن تدرس زوجتك جٌداً وتفهمها, لتعرؾ متى تكون حازما 
المصحوب بالحب سٌضاعؾ احترام زوجتك لك, عندما ٌعرؾ كبلكما فً روحه أنه ٌعمل 

 الصواب.
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 ( إنها تحتاج أن تعرؾ أنك تسر بتخصٌص وقت ثمٌن لحدٌث دافىء شخصً معها.7)

فً حدٌث لعله من أهم الحاجات األساسٌة لزوجتك هو تبادل األفكار واآلراء والمعلومات معها 
شخصً لطٌؾ.. والعبلقة الفكرٌة بٌن الرجل والمرأة ال تقوم إال على أساس الوحدة الروحٌة, 

 وهذه العبلقة من أهم األسس للزواج السعٌد.

علٌك أن تعرؾ أنك حٌن تتزوج, وتعود إلى البٌت فسٌكون لدى زوجتك أشٌاء تحب أن تحدثك 
األشٌاء ٌنبع من معرفتها بؤنك تسر باالستمتاع عنها أكثر مما تظن, وسرورها بمشاركتك فً هذه 

لها. وأنك ال ترؼب فً عمل شًء آخر وإذا أحست بؤن عقلك مشؽول بشًء آخر فلن تتحدث, 
وستقوم بهذه التضحٌة إلى أن ترى مدى اهتمامك باالستماع إلى حدٌث تافه من زابر وفد إلٌك, 

 ك الصاع صاعٌن.سٌما إذا كان هذا الزابر امرأة... وسوؾ ترد حٌنبذ ل

إن تخصٌص وقت محدد لتبادل الحدٌث الحمٌم بٌن الزوجٌن هو أمر فً ؼاٌة األهمٌة, وٌصل 
هذا الحدٌث إلى قمته حٌن تثق فٌك زوجتك الثقة التً تجعلها تتحدث إلٌك بؤعمق أسرار 

 عواطفها.

جها, إن كثٌرات من الزوجات ٌحتفظن بمخاوؾ وعواطؾ عمٌقة لم ٌتحدثن بها قط إلى أزوا
بسبب شعورهن بالخوؾ من رفض أزواجهن االستماع إلٌهن أو بسبب معرفتهن أن أزواجهن ال 

 جواب لدٌهم لمشاكلهن.

 
 

 ( إنها تحتاج أن تعرؾ أنك تدرك وجودها وحتى ولو كان عقلك مشؽوالً بؤمور أخرى.6)

 ك.إن إدراكك لوجود زوجتك هو التؤكٌد الذي تحتاج إلٌها لتتؤكد من محبتك وحماٌت

 واذكر أن هذه كانت الصفة األولى التً جذبت زوجتك إلٌك وأكدت لوالدٌها أنك خٌر زوج لها.

وٌظهر إحساسك بوجودها فً تصرفاتك الٌومٌة معها.. فً مساعدتها على ارتداء معطفها, فً 
حمل أٌة أحمال ثقٌلة بدال منها, فً طلب الطعام لها فً المطاعم, فً تقدٌمها بكٌفٌة مناسبة 

حترمة ألصدقابك, من امتناعك عن استخدام األلفاظ الخشنة, أو النابٌة, أو الدخول فً وم
موضوعات ؼٌر مناسبة فً حضرتها, فً فتح باب السٌارة لها, فً اجبلسها على المقعد, فً 

إخبارها بدقابق خط سٌرك معها وتخطٌطك ألي رحلة تقوم بها, بإجابتك أسبلتها لك بابتسام أمام 
 اآلخرٌن.,

 
 

( إنها تحتاج أن ترى بٌقٌن أن عنصر جوهري فً استثمار حٌاتها, وتوسٌع وملء وإشباع 7)
 آمالها.
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إن العمل الربٌس للرأس فً الجسد هو تدرٌب, وإنماء, وحماٌة سابر أعضاء الجسد, حتى ٌتمكن 
 زوجته.كٌاننا كله من القٌام بؤقصى وأجمل أهدافه, وبهذا المفهوم ٌجب أن ٌكون الزوج بالنسبة ل

ولكً تصل إلى هذا ٌجب أن تحاول تمٌٌز الموهبة الروحٌة التً أعطاها هللا لزوجتك, وأن 
 تبلحظ بعناٌة تقدمها فً إنماء, وإنماء بقٌة المواهب الروحٌة فً شخصٌتها.

علٌك أن تحدد مسبولٌاتك ومسبولٌاتها فً البٌت, وأن تحاول توسٌع آفاق مسبولٌاتها لترى 
 اتها.باستمرار قٌمة حٌ
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 واآلن ما هً الحاجات األساسٌة للرجل؟
إن على كل فتاة مقبلة على الزواج, وعلى كل زوجة ترؼب فً زواج سعٌد أن تعرؾ هذه 

 الحاجات. فما هً حاجات الزوج األساسٌة؟!؟

 ( إنه ٌحتاج إلى زوجه تحترمه.1)

 33: 5"وأما المرأة فلتهب رجلها" أؾ 

 ومة قراراته داخل روحها.إن المرأة تحطم رجولة رجلها بمقا

 بتذكٌره المستمر بفشله فً الماضً, األمر الذي ٌفقده ثقته بنفسه.

 بمقاومة رؼبته الجسدٌة, وسنتحدث عن هذا بتفصٌل أو فً فصل منفرد.

بإخبلصها ووالبها لقٌادة أخرى ؼٌر قٌادته, وٌحدث هذا أحٌاناً حٌن تحس المرأة أنه ٌتلقى 
 ن أصدقابه, ومن أفراد أسرته األكبر أو األصؽر منه.إرشاداته ال من الرب بل م

 
 

 ( إنه ٌحتاج إلى زوجه تستمر فً إنماء جمالها الداخلً والخارجً.2)

"وال تكن زٌنتكن الزٌنة الخارجٌة من ضفر الشعر والتحلً بالذهب ولبس الثٌاب. بل إنسان القلب 
: 3بط  1هو قدام هللا كثٌر الثمن" ) الخفً فً العدٌمة الفساد زٌنة الروح الودٌع الهادىء الذي

3,4) 

إن الحمال الداخلً هام,بل هو فً الواقع أكثر أهمٌة من الجمال الخارجً, والجمال الداخلً 
ٌعكس ضوءه الخبلب على الجمال الخارجً, وهو ٌنبع من الروح المتصلة بالرب المرتوٌة من 

 إلهها ٌزداد بالقطع جمالها.كلمته وٌنابٌعه العلٌا, فالمرأة التً تعمق شركتها مع 

أما الجمال الخارجً فهو ٌتصل بالشعر, والفساتٌن واالحتفاظ بالوزن المعتدل, وترتٌب ونظافة 
 وأناقة بٌتها.

والمبلبس الكثٌرة الثمن لٌست عنصراً من عناصر جمال المرأة, لكن المبلبس النظٌفة, األنٌقة, 
ل.. وبؽٌر شك فإن شراء الكثٌر من المبلبس, المناسبة هً التً تضفً على المرأة هذا الجما

 وعلى األخص المبلبس الكثٌرة الثمن هو دلٌل اإلحساس بعدم األمن فً حٌاة المرأة.

إن الوسٌلة الفعالة إلنماء الجمال الداخلً والخارجً هو فً االستماع إلى كلمات بولس الرسول 
م ذبٌحة حٌة مقدسة مرضٌة عند هللا عبادتكم "فاطلب إلٌكم أٌها اإلخوة برأفة هللا أن تقدموا أجسادك

العقلٌة, ال تشاكلوا هذا الدهر بل تؽٌروا عن شكلكم بتجدٌد أذهانكم لتختبروا ما هً إرادة اله 
 (2 -1: 12الصالحة المرضٌة الكاملة" )رو 
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( إنه ٌحتاج إلى زوجة تتفاهم معه بمودة حٌن ٌتعدى حدوده, وترد بحكمة على الذٌن ٌسؤلون 3)
 عن أفكاره, وأهدافه, ودوافعه.

إن التفاهم الودي مع الزوج حٌن ٌتعدى حدوده ٌنال رضا الرب, وأبٌجاٌل خٌر مثال لهذا التفاهم 
 (38 - 36: 25صم  1)اقرأ 

كذلك من واجب الزوجة الدفاع عن زوجها حٌن ٌتعرض لتساإالت اآلخرٌن, وذلك بمساعدة 
ه. تستطٌع المرأة أن تتعلم الحكمة من سارة, وأستٌر, اآلخرٌن على فهم أفكاره وأهدافه, ودوافع

 وراعوث, وأبٌجاٌل, وجمٌعهن شخصٌات ذكرها الكتاب المقدس.

 
 

 ( إنه ٌحتاج إلى زوجة تقبله كقابد لها, وتإمن بالمسبولٌات التً أعطاها إٌاها الرب.4)

ٌة مستمرة مع وال ٌمكن للزوجة أن تقبل زوجها على هذا األساس إال إذا كان على عبلقة ح
 الرب, ٌتلقى إرشاداته منه,من كلمته.

إن الخطؤ الكبٌر الذي ٌقع فٌه الكثٌر من األزواج هو استشارة الناس, فالزواج قد ٌكون له أخاً 
 كبٌراً ٌستشٌره فً كل دقابق حٌاته, وبهذا ٌفقد ثقة زوجته فً قٌادة هللا له.

 والزوج القابد هو الذي وصفه المزمور بالكلمات:

السالك بالكمال والعامل بالحق والمتكلم بالصدق فً قلبه. الذي ال ٌشً بلسانه وال ٌصنع شراً "
بصاحبه وال ٌحمل تعٌٌراً على قرٌبه. والرذٌل محتقر فً عٌنٌه وٌكرم خابفً الرب. ٌحلؾ 

 (5 - 2: 15للضرر وال ٌؽٌر. فضته ال ٌعطٌها بالربا وال ٌؤخذ الرشوة على البريء" )مز 

 
 

 نه ٌحتاج إلى زوجة تدرك حاجته إلى وقت خاص ٌقضٌه مع نفسه ومع إلهه.( إ5)

ٌتوقؾ نجاح الزوج على مدى شركته مع الرب "كان عزٌا ابن ستة عشر سنة حٌن ملك.. وكان 
 (5, 3: 26أخ  2ٌطلب هللا فً أٌام زكرٌا الفاهم بمناظر هللا وفً أٌام طلبه الرب أنجحه هللا" )

ل مع الرب ازداد حبه لزوجته وشركته معها. هذا واضح جداً فً حٌاة وكلما تعمقت شركة الرج
سارة وإبراهٌم, فحٌثما ابتعد إبراهٌم عن المذبح رخصت زوجته علٌه وكلما اقترب من المذبح 

 (.13وتك  21 – 14: 12اقترب بالتالً من زوجته )اقرأ تكوٌن 

(, وفً 24: 32قوب وحده" )تك لقد احتاج ٌعقوب إلى وقت ٌقضٌه مع وحده مع إلهه "فبقى ٌع
 (.29: 32هذا الوقت باركه هللا هناك ) تك 

وعلى كل زوجة أن تدرك جٌداً حاجة زوجها إلى مثل هذه الوحدة مع هللا ومع كلمته, وأن ال 
 ٌخطر ببالها أن هذه الوحدة تعنً رفضها, أو االستؽناء عن الشركة معها.
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 لجمٌع ما عمله وٌعمله لها.( إنه ٌحتاج إلى زوجة تعبر عن شكرها 6)

والزوجة لن تصل إلى هذا المستوى إال بتعلمها االكتفاء "قد تعلمت أن أكون مكتفٌاً بما أنا فٌه" 
( وما فوق هو: 1: 3(. وطلب ما فوق حٌث المسٌح جالس عن ٌمٌن هللا )كولوسً 11: 4)فبلبً 

لمبلبكة الفرحٌن... وأكثر من هذا اآلب, المسٌح, الحكمة الحقٌقٌة الؽنً الحقٌقً, كلمة هللا, ا
 (28: 8رإٌتها أن كل األشٌاء تعمل معاً للخٌر للذٌن ٌحبون هللا )رو 

فامتحان إٌماننا ٌنشىء صبراً, والصبر تزكٌة, والتزكٌة رجاء, وهكذا ننمو فً النعمة ونتشكل 
ه زوجها على صورة المسٌح. وفً هذا كله ما ٌدفع المرأة للتعبٌر عن شكرها لجمٌع ما عمل

 وٌعمله ألجلها ألنها ترى فً تصرفاته الوسٌلة التً ٌعمل بها هللا فً حٌاتها.

 
 

 ( إنه ٌحتاج إلى زوجة ٌمدحها اآلخرون لشخصٌتها وأعمالها.7)

"ٌقوم أوالدها وٌطوبونها. زوجها أٌضاً فٌمدحها. بنات كثٌرات عملن فضبلً أما أنت ففقت علٌهن 
 (31, 29, 28: 31ولتمدحها أعماله فً األبواب" )أمثال  جمٌعاً.. أعطوها من ثمر ٌدٌها

 ٌمدحها قادتها الروحٌون:

 (13, 12: 5تسالونٌكً  1, 9: 4مل  2+ لمعرفتها لهم ولحاجاتهم )

 (4: 2+ لمحبتها لزوجها وأوالدها )تٌطس 

 (18: 3+ ولخضوعها الواعً لزوجها )كولوسً 

 (5: 2+ لمبادبها األدبٌة السامٌة )تٌطس 

 (31حسن تربٌتها وإدارتها لبٌتها )أمثال + ل

 ٌمدحها أوالدها:

 (5: 1تى  2+ لتؤثٌرها الروحً العمٌق فً حٌاتهم )

 (12, 11: 31+ النسجامها مع زوجها وصناعتها الخٌر له )أم 

 (31+ الجتهادها, واقتصادها, وتدبٌرها المنزلً )أم 

 (31+ لٌقظتها وقدرتها على إشباع حاجات أوالدها )أم 
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 (26: 31+ لحكمتها ورقتها )أم 

 ٌمدحها زوجها:

 (11: 31+ إخبلصها ووالبها له )أم 

 (2, 1: 3بط  1+ لعفافها وطهارة سٌرتها )

 (4: 2+ لقدرتها على تعلٌم الحدثات )تى 

 (9: 5تى  1+ أمانتها لعهود الزوجٌة )

قٌمة فً عٌنً إن المرأة التً ٌمدحها اآلخرون لممٌزات شخصٌتها, وروعة أعمالها تزداد 
 زوجها.

إذا أردك كل من الشباب والفتاة المقببلن على الزوج الحاجات األساسٌة لكل منها, وعمبل على 
 إشباع هذه الحاجات فانا أتنبؤ لهما بؤن زواجهم سٌكون زواجاً سعٌداً وناجحاً.

 
 

 ( ضع فً ذهنك أنك تتزوج لٌبقى زواجك حتى ٌفصل بٌنكما الموت.8)

الذي وضعه هللا للزواج "أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقها ذكراً وأنثى, وقال هذا هو المبدأ 
من أجل هذا ٌترك الرجل أمه وأباه وٌلتصق بامرأته وٌكون االثنان جسداً واحداً. إذاً لٌسا بعد 

 (.6 - 4: 19اثنٌن بل جسد واحد. فالذي جمعه هللا ال ٌفرقه إنسان" )متى 

هو انهٌار الكثٌر من البٌوت بالطبلق, حتى بؽٌر علة الزنا, والسبب هو ولكن الذي نراه الٌوم 
 اإلقدام على الزواج بؽٌر تقدٌر صحٌح لخطورته ومسبولٌاته.

عن تشاإمه  Pitirim Sorokinمنذ سنوات تحدث الكاتب االجتماعً "ٌبترم سوروكن" 
جوهري بٌن الزواج  بخصوص مستقبل الزواج فقال "ستزداد حاالت الطبلق حتى ٌنعدم أي فرق

الشرعً, والعبلقة الجنسٌة ؼٌر المشروعة, وستضمحل األسرة حتى تصبح مجرد مسكن طارئ 
 لذكر وأنثى, وسٌصبح البٌت مجرد مكان للمبٌت لٌلة واحدة وكؤنه كراج سٌارات".

ومع أن هذه الصورة القاتمة لم تتم بحرفٌتها, إال أننا نعترؾ أن الزواج فً خطر, وأن بعض 
 ول وضعت قوانٌن جعلت بها عقد الزواج كؤي عقد قابل للتجدٌد بموافقة الطرفٌن.الد

وفً وسط هذا التدهور الذي ٌزداد انتشاراً بصورة مفزؼة, على المسٌحً المتجدد أن ٌعرؾ ؟أن 
 هللا قد قصد فً خطته لئلنسان أن ٌكون الزواج ثابتاً ومستقراً وأن ٌبدأ لٌبقى.

ٌوم ٌقبلون على الزواج وفً ذهنهم هذا التفكٌر "إذا لم نسعد فً زواجنا لكن الكثٌرٌن من شباب ال
فسنحصل على الطبلق بطرٌقة ما" وكل زواج ٌبدأ بتفكٌر من هذا النوع, مإسس على أرض 

 رملٌة.



 

19 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2014                          info@arabicbible.com 

إن عهود الزواج تعلمنا استدامة الزواج, فكل من الزوج والزوجة ٌتعهد بحب اآلخر واإلخبلص 
فً الفقر والؽنى, فً الفرح والحزن مدى الحٌاة وإلى أن ٌفصل بٌنهما له, فً المرض والصحة, 

 الموت.

فخطة هللا فً الزواج لٌست على أساس استقرار الزواج واستدامته. وعندما خلق هللا "حواء" آلدم 
وأحضرها له: "فقال آدم هذه اآلن عظم من عظامً ولحم من لحمً. هذه تدعى امرأة ألنها من 

( 24, 23: 2ٌترك الرجل أباه وأمه وٌلتق بامرأته ٌكونان جسداً واحداً" )تك  امرء أخذت. لذلك
 (.6: 19"فالذي جمعه هللا ال ٌفرقه إنسان" )مت 

وما أجمل ما قاله المفسر المشهور متى هنري فً تعلٌقه على خلقه حواء آلدم "لم ٌخلق هللا حواء 
برجلٌه, ولكنه خلقها من جنبه لتكون  من رأس آدم لتترأس علٌه, ولم ٌخلقها من قدمه لٌدوسها

مساوٌة له, ومن تحت ذراعه لتكون فً حماٌته وبالقرب من قلبه لتكون فً حماٌته وبالقرب من 
 قلبه لتكون موضع حبه"

إذا أدرك كل شاب وفتاة مقببلن على الزواج هذه المفاهٌم بفهم ووعً ٌمكننا أن نتنبؤ لهما على 
 أساس متٌن بزواج سعٌد.
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 الثانً: خطورة االختٌار للزواج الفصل
 الزواج السعٌد ٌتوقؾ تماماً على االختٌار السدٌد.

شاب أراد الزواج فذهب إلى رجل كان له سبع بنات كؤنهن سبع زهرات ٌختلجن نضارة وحٌاة, 
 وكان اسم الفتاة األول "الجمال" واسم الثانٌة "األنوثة" واسم الثالثة "الخفة" واسم الرابعة "الحنان"
واسم الخامسة "الوفاء" واسم السادسة "الصحة" واسم السابعة "العقل", ولم ٌختر الشاب الوفاء, 

أو العقل, أو الحنان, وإنما اختار "الجمال".. فلما أخذ عروسه وذهب بها إلى بٌته إذا به ٌرى ذلك 
وأما المرأة الجمال ذبل وانهار., وتحول إلى تمثال بارد وجامد. أجل "الحسن ؼش والجمال باطل 

 ( وهذه نهاٌة كل اختٌار خاطا.31: 31المتقٌة الرب فهً تمدح" )أم 
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 المرأة الفاضلة
ٌكمن وراء االختٌار الخاطا عوامل كثٌرة وأولها وأخطرها, الجهل بالصورة التً رسمها الكتاب 

 المقدس للمرأة الفاضلة وللرجل األمٌن.

لة للمرأة الفاضلة وسجلها فً هذه الكلمات "ماذا ولقد أخذ لموبٌل ملك مسا من أمه الصورة الكام
ٌا بنً. ثم ماذا ٌا ابن رحمً ثم ماذا ٌا ابن نذوري.. امرأة فاضلة من ٌجدها ألن ثمنها ٌفوق 

الآللا. بها ٌثق قلب زوجها فبل ٌحتاج إلى ؼٌمة. تصنع له خٌراً ال شراً كل أٌام حٌاتها. تطلب 
. هً كسفن التاجر. تجلب طعامها من بعٌد. وتقوم إذ اللٌل صوفاً وكتاناً وتشتؽل بٌدٌن راضٌتٌن

بعد وتعطً أكبلً ألهل بٌتها وفرٌضة لفتٌاتها. تتؤمل حقبلً فتؤخذه وبثمر ٌدٌها تؽرس كرماً. تنطق 
حقوٌها بالقوة وتشدد ذراعٌها. تشعر أن تجارتها جٌدة سراجها ال ٌنطفا فً اللٌل تمد ٌدٌها إلى 

لفلكة. تبسط كفٌها للفقٌر وتمد ٌدٌها إلى المسكٌن. ال تخشى على بٌتها من المؽزل وتمسك كفاها با
الثلج ألن كل أهل البٌت البسون حلبلً. تعمل لنفسها موشٌات. لبسها بوص وأرجوان. زوجها 
معروؾ فً األبواب حٌن ٌجلس بٌن مشاٌخ األرض. تصنع قمصاناً وتبٌعها وتعرض مناطق 

بسها وتضحك على الزمن اآلتً. تفتح فمها بالحكمة وفً لسانها سنة على الكنعانً. العز والبهاء ل
المعروؾ. تراقب طرق أهل بٌتها وال تؤكل خبز الكسل ٌقوم أوالدها وٌطوبونها. زوجها أٌضاً 

فٌمدحها. بنات كثٌرات عملن فضبلً أما أنت ففقت علٌهن جمٌعاً. الحسن ؼش والجمال باطل. أما 
: 31)أم   مدح أعطوها من ثمر ٌدٌها ولتمدحها أعمالها فً األبواب"المرأة المتقٌة الرب فهً ت

11 - 31.) 

هذه هً صفات المرأة الفاضلة التً قال عنها كاتب المزمور "امرأتك مثل كرمة مثمرة فً 
..... فلنتتبع هذه الصفات ونضع قابمة بها ونحن بصدد اختٌار 3: 128جوانب بٌتك" مزمور 

 ة واألم.الفتاة التً ستكون الزوج

( أنها امرأة فاضلة كراعوث التً شهد عنها بوعز قاببل: "ألن جمٌع أبواب شعبً تعلم أنك 1)
(. كان سر فضٌلتها أنها اختارت اإلله الحقٌقً إلها لها "إلهك إلهً" )را 11: 3امرأة فاضلة" )را 

 (.12, 11: 2( وانضمت إلى شعبه, واحتمت تحت جناحٌه )را 16: 1

ن عند الرب "من ٌجدها؟! فإن ثمنها ٌفوق الآللا" "البٌت والثروة مٌراث من ( وهً هدٌة م2)
 (.14: 19اآلباء أما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب" )أم 

لقد أرسل إبراهٌم عبده لعازر الدمشقً إلى ببلد بعٌدة لٌجد هذه المرأة الفاضلة, وفً اعتقادي أن 
افٌة واالجتماعٌة والجمالٌة, أكثر من بحثهم عن سر عدم وجودها هو بحث الشباب عن القٌم الثق

 القٌم الداخلٌة الحقٌقٌة.

 فهً أؼلى من أن تقدر بؤعظم الكنوز. –( ثمنها ٌفوق الآللا 3)

( وذلك لعفافها وأمانتها.. فهو واثق فً حكمة 11: 31( هً موضع ثقة قلب زوجها )أم 4)
بٌتها ولذا فهو لٌس بحاجة إلى ؼنٌمة, أي تصرفاتها, وفً نقاوة حٌاتها, وفً قدرتها على تدبٌر 

 إلى ربح ؼٌر حبلل.

(, إنها لٌست كحواء التً جربت آدم حتى أكل 12: 31( هً صانعة الخٌر لزوجها دواماً )أم 5)
(, ولٌست 4: 11مل 1من الشجرة, ولٌست كنساء سلٌمان اللواتً أملن قلبه وراء آلهة أخرى )
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(, ولٌست كزوجة أٌوب التً قالت 4: 11مل 1لعمل الشر ) كإٌزابل التً دفعت زوجها لبٌع نفسه
(, ولٌست كراحٌل التً مع حبها لٌعقوب أحضرت األصنام إلى بٌته 9: 2"العن هللا ومت" )أٌوب 

صم  2(, ولٌست كمٌكال التً أنقذت داود من الموت ثم بعد ذلك احتقرته كخادم هلل )19: 31)تك 
 ام حٌاتها.( ولكنها صانعة الخٌر له كل أ16ٌ: 6

( فهً ال تتذمر من مسبولٌات البٌت, وال تترك هذه 13: 31( تشتؽل بٌدٌن راضٌتٌن )أم 6)
 المسبولٌات للخدم, ألنها تجد لذاتها فً الشؽل ألفراد أسرتها.

( تشتري طعامها من بعٌد لتوفر مال زوجها, فؽالباً ما تكون األسواق البعٌدة أرخص من 7)
 (.14 :31المتاجر القرٌبة )أم 

( فهً تقوم ومازال الظبلم باق لتعد طعام أهل 15: 31( نشٌطة فً رعاٌتها ألهل بٌتها )أم 8)
 بٌتها تنظم خدمة خدمها وفتٌاتها.

 (.16: 31( تضٌؾ ممتلكات لبٌتها, وتؽرس الكروم فً حدٌقتها )أم 9)

 ة بمسبولٌات بٌتها.( تنطق نفسها بالقوة الروحٌة, والعقلٌة, والجسدٌة لتستطٌع القٌام بكفاء11)

( ولذا تشعر أن تجارتها جٌدة, ألن "التقوى مع القناعة.. 18: 31( هً تقٌة وقنوعة )أم 11)
 (.6: 6تٌموثاوس  1تجارة عظٌمة" )

( هً مشحونة بالقوة الروحٌة التً تضًء فً األزمات "سراجها ال ٌنطفًء فً اللٌل" )أم 12)
 ألنها تستمد قوتها من الٌنابٌع العلٌا. ( لٌل التجارب واألحزان, واألزمات18: 31

, 19: 31( تعرؾ كٌؾ تصنع مبلبسها, ومبلبس أهل بٌتها فً أوقاتها صٌفاً وشتاء )أم 13)
21.) 

 (.21: 31( رحٌمة بالفقٌر والمسكٌن )أم 14)

 (.22: 31( تلبس أجمل المبلبس من عمل ٌدٌها )أم 15)

 راء كل رجل عظٌم امرأة أمٌنة وعظٌمة.( فو23: 31( زوجها معروؾ فً األبواب )أم 16)

 (25, 24: 31( تشعر باألمن من جهة المستقبل, ألنها دبرت له بنشاطها وحكمتها )أم 17)

 (.26: 31( هً حكٌمة فً كبلمها ولسانها دابماً ٌتحدث بالشفقة واللطؾ والرقة )أم 18)

( تماماً 27: 31راؾ )أم ( هً مراقبة أهل بٌتها لتمنع عنهم األذى, وتنصحهم ضد أي انح19)
كما فعلت نعمى مع راعوث "فقالت لها حماتها أٌن التقطت الٌوم وأٌن اشتؽلت؟ لٌكن الناظر إلٌك 

مباركاً. فؤخبرت حماتها بالذي اشتؽلت معه وقالت اسم الرجل الذي اشتؽلت معه الٌوم بوعز" 
 (.23 - 19: 2)راعوث 

(. ووراء كل هذه الصفات الجمٌلة 28: 31)أم ( هً مطوبة من أوالدها ممدوحة من زوجها 21)
 (.31: 31"تقوى الرب" )أم 

 (.31: 31( وهً تؤخذ من ثمر ٌدٌها وتمدحها أعمالها, )أم 21)
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 هذه هً الصورة التً رسمها الوحً اإللهً للمرأة الفاضلة, وهً تناقض صورة المرأة الجاهلة.

وجامحة أي راكبة لهواها فبل ٌمكن  –جلبة أي عالٌة الصوت كثٌرة ال –فالمرأة الجاهلة "صخابة 
 (.11: 7فً بٌتها ال تستقر قدماها" )أم  –ردها 

(. وشتان بٌن الحٌاة مع امرأة فاضلة 31: 9والمرأة الجاهلة "صخابة حمقاء وال تدري شٌباً" )أم 
 والحٌاة مع امرأة جاهلة.

 (19: 21"السكنى فً أرض برٌة خٌر من امرأة مخاصمة حردة" )أم 

 المرأة الحردة هً المرأة الؽضبانة دابماً, المتذمرة على كل شًء.و

فقبل أن تختار زوجتك ادر بتؤمل كلمة هللا التً تصؾ المرأة الفاضلة, وثق أن هللا سٌقود خطواتك 
إلٌها إذا بحثت عنها بؤمانة وإخبلص, واذكر أن "المرأة الفاضلة تاج لبعلها. أما المخزٌة فكنخر 

 (.4: 12فً عظامه" )أم 
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 صورة الرجل األمٌن
 واآلن ما هً الصورة التً رسمها الكتاب المقدس للرجل األمٌن؟

نقرأ فً سفر األمثال الكلمات "أكثر الناس ٌنادون كل واحد بصبلحه. أما الرجل األمٌن فمن 
 (.6: 21ٌجده" )أم 

ة أن ال توافق على كما ٌبحث الشاب المإمن عن "المرأة الفاضلة", كذلك ٌجب على الفتاة المإمن
الزواج من رجل ؼٌر أمٌن. لقد صدقت تلك األخت األمرٌكٌة المكرسة حٌن قالت "خٌر ألؾ مرة 
أن تبقى الفتاة بؽٌر زوج من أن تتزوج رجبلً ٌنؽص حٌاتها. وٌتعب نفسٌتها وٌسلب منها سبلم 

 قلبها وروحها".

م, فاألمانة الحقٌقٌة مصدرها والرجل األمٌن هو أوالً وقبل كل شًء الرجل المإمن كإبراهٌ
 (.3: 4اإلٌمان الحقٌقً "فآمن إبراهٌم باهلل فحسب له براً" )رو 

والرجل األمٌن هو ثانٌاً الرجل الممتلا بالعاطفة الحٌة كٌعقوب, لقد أحب ٌعقوب راحٌل, كان 
كؤٌام  دلٌل حبه لها استعداد للتضحٌة من أجلها "فخدم ٌعقوب براحٌل سبع سنٌن, وكانت فً عٌنٌه

 (.21: 29قلٌلة بسبب محبته لها" )تك 

 (.11: 5والرجل األمٌن هو ثالثاً الرجل الصبور كؤٌوب "قد سمعتم بصبر أٌوب" )ٌع 

والرجل األمٌن هو رابعاً رجل البصٌرة والتمٌٌز الروحً كداود اسمعه وهو ٌتحدث إلى سلٌمان 
امل ونفس راؼبة ألن الرب ٌفحص ابنه "وأنت ٌا سلٌمان ابنً أعرؾ إله أبٌك واعبده بقلب ك

جمٌع القلوب وٌفهم كل تصورات األفكار فإذا طلبته ٌوجد منك, وإذا تركته ٌرفضك إلى األبد" 
 (.9: 28أخ 1)

والرجل األمٌن هو خامساً رجل الصبلة كإٌلٌا "كان إٌلٌا إنسانا تحت اآلالم مثلنا وصلى صبلة أن 
ثم صلى أٌضاً فؤعطت السماء مطراً, وأخرجت ال تمطر على األرض ثبلث سنٌن وستة أشهر. 

 (.18, 17: 5األرض ثمارها" )ٌع 

والرجل األمٌن هو سادساً رجل الطهارة كدانٌال. "أما دانٌال فجعل فً قلبه أنه ال ٌتنجس بؤطاٌب 
 (.8: 1الملك وال بخمر مشروبه. فطلب من ربٌس الخصٌان أن ال ٌتنجس" )دا 

"ال ٌستهن أحدا بحداثتك بل كن قدوة للمإمنٌن فً الكبلم فً  لقد أوصى بولس ثٌموثاوس قاببلً 
 (.12: 4تً  1التصرؾ فً المحبة فً الروح فً اإلٌمان فً الطهارة" )

"أما الشهوات الشبابٌة فاهرب منها واتبع البر واإلٌمان والمحبة والسبلم مع الذٌن ٌدعون الرب 
 (.22: 2تً:  1من قلب نقً" )

بعاً رجل المبادئ المسٌحٌة كبولس الذي كتب لتٌموثاوس قاببلً "وأما أنت والرجل األمٌن هو سا
 2فقد تبعت تعلٌمً وسٌرتً وقصدي وإٌمانً وأناتً ومحبتً وصبري واضطهادي وآالمً" )

 (.11, 11: 3تً 

هذه هً صفات الرجل األمٌن, والفتاة المإمنة ٌجب أن ترى هذه الصفات فً الشاب الذي 
 مرها قبل أن توفق على الزواج به.سٌشاركها حٌاتها وع
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 وٌقٌنا أن هناك عوامل أخرى وراء كل اختٌار خاطا.

ذات مرة اجتمعت بعدد ؼٌر قلٌل من الشبان والشابات فً ندوة دار الحدٌث فٌها حول "الزواج".. 
قلت لهم: قبل أن أبدأ الحدٌث أرٌد أن أسؤل كل واحد منكم وكل واحدة منكن هذا السإال: لماذا 

 وج ولماذا تتزوجٌن؟!تتز

 كانت اإلجابات كما ٌلً:

+ إننً سؤتزوج ألن "ماما" تقول لً أن هذا مصٌر كل فتاة, ومن األفضل أن أصل عاجبلً إلى 
 مصٌري المحتوم.

 + سؤتزوج ألن كل زمٌبلتً فً الدراسة ٌتزوجن, فلماذا أشذ عن الجموع.

فتاة تشتؽل وتكسب لتساعدنً فً هذه + سؤتزوج ألننً أرٌد أن أإسس لنفسً بٌتاً وال بد من 
 األٌام الصعبة على تؤسٌس بٌتً.

 + سؤتزوج ألشبع دافعً الجنسً بطرٌقة حبلل.

 + سؤتزوج ألنً أخشى أن ٌفوتنً قطار الزواج.

 + سؤتزوج ألن المجتمع ٌزعجنً دابماً بالسإال: لماذا لم تتزوجً حتى اآلن؟

الكثٌرٌن إلى الزواج وهً إما أسرٌة, أو  ومن هذه اإلجابات خرجت باألسباب التً تدفع
اجتماعٌة, أو مادٌة, أو جنسٌة لكنها فً مجموعها ال تكون األسس الصالحة للزواج السعٌد, وتدفع 

 الشاب أو الفتاة إلى االختٌار الخاطا الذي ٌولد الحسرة والندم بقٌة العمر.
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 عناصر االختٌار السدٌد
 تاب المقدس للرجل األمٌن؟واآلن ما هً الصورة التً رسمها الك

نقرأ فً سفر األمثال الكلمات "أكثر الناس ٌنادون كل واحد بصبلحه. أما الرجل األمٌن فمن 
 (.6: 21ٌجده" )أم 

كما ٌبحث الشاب المإمن عن "المرأة الفاضلة", كذلك ٌجب على الفتاة المإمنة أن ال توافق على 
األمرٌكٌة المكرسة حٌن قالت "خٌر ألؾ مرة  الزواج من رجل ؼٌر أمٌن. لقد صدقت تلك األخت

أن تبقى الفتاة بؽٌر زوج من أن تتزوج رجبلً ٌنؽص حٌاتها. وٌتعب نفسٌتها وٌسلب منها سبلم 
 قلبها وروحها".

 والرجل األمٌن هو أوالً وقبل كل

كان أسعد زواج حدثنا عنه الكتاب المقدس هو زواج اسحق ورفقة, وعنه نقرأ الكلمات "وأخذ 
(. ولقد كان زواج 67: 24قة فصارت له زوجة وأحبها. فتعزى إسحق بعد موت أمه" )تك رف

 اسحق ورفقة زواجاً سعٌداً ألنه تؤسس على االختٌار السدٌد.

 فما هً العناصر التً ٌجب أن تتوفر فً كل اختٌار سدٌد؟!

 
 

 ( عنصر اختٌار األسرة1)

انٌٌن, وشعر بوحدة ابنه اسحق وبضرورة لقد رأى إبراهٌم فساد وخبلعة وانحبلل بنات الكنع
زواجه سٌما بعد أن ماتت أمه, وكان أول ما فكر فٌه إبراهٌم هو "األسرة" التً ٌنبؽً أن ٌتزوج 

 منها اسحق.

كان اسحق ابناً مهذباً, مطٌعاً, مسالماً بطبٌعته وتربٌته.. كان ابن الموعد واهتم إبراهٌم بؤن ٌجد له 
حٌاته وتمؤل فراغ قلبه فقال لعبده لعازر الدمشقً "ضع ٌدك تحت  الزوجة الفاضلة التً تسعد

فخذي. فؤستحلفك بالرب إله السماء وإله األرض أن ال تؤخذ زوجة البنً من بنات الكنعانٌٌن 
: 24الذٌن أنا ساكن بٌنهم. بل إلى أرضً وإلى عشٌرتً تذهب وتؤخذ زوجة البنً اسحق" )تك 

2 - 4.) 

 ر هام فً اختٌار شرٌكة الحٌاة.اختٌار األسرة إذاً عنص

قال لً شاب مإمن: "رأٌت فتاة جمٌلة, أعجبت جداً بها, وفكرت جدٌاً أن أتزوجها, ولكننً 
 اكتشفت أن أختها متزوجة بشاب من دٌن آخر. فهربت منها".

قلت له: لماذا هربت؟ أجاب: عندما ٌتزوج إنسان فإنه ٌتزوج أسرة بؤسرها.. أختها ستكون خالة 
ي, أخوها سٌكون خالهم, أبوها سٌكون جدهم.. وأنا أرٌد أن ٌنتمً أوالدي ألسرة ذات أوالد

 مبادئ ومثل.

 قلت له: لٌباركك الرب.. إن اختٌار األسرة عنصر خطٌر فً الزواج السعٌد.
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 ( عنصر الصبلة الحارة:2)

رام أخذ عبد إبراهٌم عشرة جمال مواله ومضى وجمٌع خٌرات مواله فً ٌده, وذهب إلى آ
النهرٌن إلى مدٌنة ناحور, وأناخ الجمال خارج المدٌنة عند ببر الماء وقت خروج المستقٌات.. ثم 

 صلى..

وكانت صبلته على أساس الوعد الذي نطق به إبراهٌم "الرب إله السماء الذي أخذنً من بٌت 
ٌرسل  أبً ومن أرض مٌبلدي والذي كلمنً والذي أقسم لً قاببلً لنسلك أعطى هذه األرض هو

 (.6: 24مبلكه أمامك فتؤخذ زوجة البنً من هناك" )تك 

والصبلة المستجابة هً الصبلة المإسسة على مواعٌد هللا ومشٌبته المعلنة فً كلمته "وهذه هً 
 (.14: 5ٌو 1الثقة التً لنا عنده أنه طلبنا شٌباً حسب مشٌبته ٌسمع لنا" )

المنٌة للزواج من اسحق, ووضع عبلمة الرب وكانت صبلته كذلك لطلب اإلرشاد اإللهً للفتاة 
 لٌتؤكد بها من استجابة صبلته.

وهذه هً صبلة عبد إبراهٌم "أٌها الرب إله سٌدي إبراهٌم ٌسر لً الٌوم واصنع لطفاً إلى سٌدي 
إبراهٌم. ها أنا واقؾ على عٌن الماء وبنات أهل المدٌنة خارجات لٌستقٌن ماء فلٌكن أن الفتاة 

أمٌلً جرتك ألشرب فتقول اشرب وأنا أسقً جمالك أٌضاً هً التً عٌنتها لعبدك  التً أقول لها
 (.14 - 12: 24إسحق. وبها أعلم أنك صنعت لطفاً إلى سٌدي" )تك 

الصبلة إذا عنصر هام, بل هً العنصر األهم لمعرفة مشٌبة هللا بخصوص شرٌكة الحٌاة أو 
 شرٌك الحٌاة.

اإلرشاد فً الزواج ٌجب أن تبدأ قبل البحث عن الفتاة, ال  وٌجدر أن أقول هنا إن الصبلة لطلب
بعد وجودها, ذلك ألننا إن وجدنا الفتاة أو الشاب قبل الصبلة فسوؾ تتشكل نظرتنا بالظروؾ 

وٌتعذر علٌنا معرفة مشٌبة هللا الصالحة: وقد سبق أن قلت أن العبد قد وضع عبلمة للرب للتؤكد 
لجدٌد, أوالد وبنات هللا المولودٌن منه ٌسكن فٌهم الروح القدس, من استجابة صبلته, وفً العهد ا

وٌقودهم قٌادة واضحة حٌن ٌخضعون لصوته اإللهً اللطٌؾ "ألن كل الذي ٌنقادون بروح هللا 
 (.14: 8فؤولبك هم أبناء هللا" )رو 

ٌرتبط بحٌاته  فروح هللا ٌمنح سبلماً فٌاضاً للمإمن المسلم تماماً لمشٌبة هللا, سٌما فً أمر خطٌر
 وسعادته على هذه األرض.

فلتكن صبلتك حارة, أمٌنة, هدفها مجد هللا وبناء بٌت ٌعبد فٌه, وٌكرم اسمه.. واحذر من أن 
تعرؾ كما فعل شاب انجلٌزي اسمه "جاكسون" أحب فتاة اسمها "بٌتً" ورفع هلل هذه الصبلة: 

 فتاة هً "بٌتً"!!"."ٌا رب أرجو أن ترشدنً إلى شرٌكة لحٌاتً, ولتكن هذه ال

إن صبلة من هذا الطراز ببل معنى.. إنها لٌست لطلب اإلرشاد اإللهً لكنها لفرض إرادة اإلنسان 
 على هللا.
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وحٌن تصلً لطلب إرشاد هللا فً الزواج ٌجب أن تتؤكد تماماً من أن كل خطواتك تسٌر وفق 
التردي فً شباك العدو, وإلى زواج  مشٌبة هللا المعلنة فً كلمته.. فإهمال ناحٌة ما قد ٌقودك إلى

 لٌس بحسب مشٌبة هللا الصالحة المرضٌة الكاملة.

 
 

 ( عنصر التصرؾ فً الصورة:3)

شكل العروس أو شكل العرٌس عنصر هام فً الزواج.. وال بد من اإلحساس بالراحة والسرور 
 فً وجود الفتاة أو الشاب معاً, ألن الزواج شركة العمر كله.

صة زواج إسحق, وهو كما قلت أسعد زواج سجله الكتاب المقدس نقرأ الكلمات "وإذا وإذا نتابع ق
كان لم ٌفرغ بعد من الكبلم إذا رفقة التً ولدت لبتوبٌل ابن ملكة امرأة ناحور أخً إبراهٌم 

خارجه وجرتها على كتفها, وكانت الفتاة حسنة المنظر جداً وعذراء لم ٌعرفها رجل. فنزلت إلى 
ت جرتها وطلعت. فركض العبد قاببلً للقابها وقال اسقٌنً قلٌل ماء من جرتك. فقالت العٌن ومؤل

اشرب ٌا سٌدي. وأسرعت وأنزلت جرتها على ٌدها وسقته ولما فرؼت من سقٌه قالت أستقً 
لجمالك أٌضاً حتى تفرغ من الشرب. فؤسرعت وأفرؼت جرتها فً المسقاة وركضت أٌضاً إلى 

: 24ل جماله. والرجل ٌتفرس فٌها صامتاً أأنجح الرب طرٌقه أم ال" )تك الببر لتستقً فاستقت لك
15 - 21.) 

الصبلة األمٌنة, المخلصة, الحارة, ال تعنً إلؽاء استخدام العقل, بل على العكس تعطى للعقل 
تمٌٌزاً لٌفهم مشٌبة هللا, وعبد إبراهٌم بعد أن صلى, وتمت العبلمة التً وضعها فً صبلته 

 قؾ "ٌتفرس" فً رفقة صامتاً لٌعلم أأنجح الرب طرٌقه أم ال!!حرفٌاً.. و

 ال بد إذا من الرضا عن "الصورة" عن الشكل الذي ستقضى معه بقٌة العمر!!

 
 

 ( عنصر التٌقن من تمام الفكرة:4)

إلى هنا وكل شًء ٌسٌر فً الطرٌق السلٌم مع إبراهٌم.. لكن هل تمت الفكرة من كل الوجوه 
 لب ٌد هذه الفتاة إلسحق.لٌسترٌح قلبه لط

ال جدال فً أن هللا قد أعطى حكمة خاصة لهذا العبد األمٌن. فالعبلمة التً وضعها الرب للتؤكد 
من معرفة مشٌبته, لم ٌضعها اعتباطاً.. لقد أراد أن تكون الفتاة التً ستصبح زوجة إلسحق 

ة للخدمة والتضحٌة إلى أكثر مما الطٌب. المسالم. الودٌع, هً فتاة المٌل الثانً.. الفتاة المستعد
ٌطلب منها "الفتاة التً أقول لها أمٌلً جرتك ألشرب فتقول اشرب وأنا أسقً جمالك أٌضاً هً 

 التً عٌنتها لعبدك إسحق"

 واآلن علٌه أن ٌتؤكد من وضع أسرتها.. أن ٌعرؾ أهلها.
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شاقل  "وحدث عندما فرؼت الجمال من الشرب أن الرجل أخذ خزامة ذهب وزنها نصؾ
وسوارٌن على ٌدٌها وزنهما عشرة شواقل ذهب. وقال بنت من أنت. أخبرٌنً. هل فً بٌت أبٌك 

 مكان لنا لنبٌت؟".

لقد طالما ادعٌنا أننا نعٌش فً عصر تقدمت فٌه العلوم اإلنسانٌة, ودرس فٌه اإلنسان مكنونات 
ر مما ٌعرؾ الكثٌرٌن فً النفس البشرٌة. لكننا هنا أمام عبد إبراهٌم الذي عرؾ فً زمانه أكث

 عصرنا..

 كانت أسبلته دقٌقة وصرٌحة..

 بنت من أنت؟!

 هل أنت من عشٌرة إبراهٌم؟ هل أنت من بٌت محافظ به مبادئ ومثل وأخبلق فاضلة؟

 بنت من أنت؟

 أخبرنً؟!

 هل فً بٌت أبٌك مكان لنا لنبٌت؟

ه ؼنماً وبقراً وفضة وذهباً كان إبراهٌم ؼنٌاً جداً فً المواشً والفضة والذهب "الرب.. أعطا
(, وكان اسحق هو الورٌث الوحٌد لكل هذا الؽنى 35: 24وعبٌداً وإماء وجماالً وحمٌراً" )تكوٌن 

: 24وهذا المجد "وولدت سارة امرأة سٌدي ابناً لسٌدي بعدما شاخت فقد أعطاه كل ما له" )تك 
36.) 

 ٌت كرٌم؟واآلن هل تربت هذه الفتاة فً بٌبة مماثلة؟ هل هً من ب

 "هل فً بٌت أبٌك مكانا لنا لنبٌت؟"

لو أنها كانت من بٌت فقٌر مملق, فإنها ستفاجؤ بؽنى إسحق ومجده, وستفقد إتزانها, ولن تستطٌع 
المواءة بٌن ماضٌها وتربٌتها, وبٌن الحٌاة فً مجد وؼنى زوجها.. وبهذا لن تصلح للزواج من 

 إسحق الكرٌم العظٌم.

 لنا لنبٌت؟" "هل فً بٌت أبٌك مكان

"فقالت له أنا بنت بتوبٌل ابن ملكه الذي ولدته لناحور. وقالت له عندنا تبن وعلؾ كثٌر ومكان 
 لتبٌتوا أٌضاً".

 إذاً فهً من عشٌرة إبراهٌم.

 وهً فً ذات الوقت قد تربت فً بٌت موفور الؽنى وكرٌم.

 "فخر الرجل وسجد للرب".

لم ٌمنع لطفه وحقه عن سٌدي إذا كنت فً الطرٌق  "وقال مبارك الرب إله سٌدي إبراهٌم الذي
 هدانً الرب إلى بٌت إخوة سٌدي".
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 استمر عبد إبراهٌم فً متابعة معرفة تمام الفكرة.

"فركضت الفتاة وأخبرت بٌت أمها بحسب هذه األمور. وكان لرفقة أخ اسمه البان. فركض البان 
مة والسوارٌن على ٌدي أخته وإلذ سمع إلى الرجل خارجاً إلى العٌن. وحدث أنه إذ رأى الخزا

كبلم رفقة أخته قابلة هكذا كلمنً الرجل جاء إلى الرجل وإذا هو واقؾ عند الجمال على العٌن. 
فقال ادخل ٌا مبارك الرب. لماذا تقؾ خارجاً وأنا قد هٌؤت البٌت ومكانا للجمال. فدخل الرجل 

مال وماء لؽسل رجلٌه وأرجل الرجال الذٌن إلى البٌت وحل عن الجمال. فؤعطى تبناً وعلفاً للج
 (.33 - 28: 24معه. ووضع قدامه لٌؤكل" )تك 

 البٌت إذاً بٌت كرٌم. وهناك تناسب بٌن البٌبة التً تربت فٌها رفقة, والتً تربى فٌها اسحق.

 بقً أن ٌتؤكد العبد من ثبلثة أمور:

  فً حٌاته.أوالً: إن رفقة لن تكون سبباً فً إرجاع اسحق عن ما قصده هللا

 ثانٌاً: إن رفقا توافق برضاها التام عن هذا الزواج.

ثالثاً: إن أسرة رفقة توافق على هذا الزواج موافقة صرٌحة. وهذه كلها عناصر جوهرٌة للزواج 
 السعٌد.

 (.33: 24قال عبد إبراهٌم بعد أن وضع قدامه الطعام "ال آكل حتى أتكلم كبلمً" )تك 

كاملة, بؽٌر خداع أو تزٌٌؾ, وهنا أركز على القول بؤن الزواج السعٌد,  وقص عبد إبراهٌم قصته
هو الزواج الذي ٌتؤسس على الصدق واإلخبلص من البداٌة.. فبل خداع فً أٌة ناحٌة من 

التفاصٌل التً تخص الزواج القادم.. ذلك ألن الخداع عندما ٌكشؾ عنه القناع, ال بد أن ٌكشؾ 
 القلب وٌجلب على األسرة التعاسة والشقاء. عنه القناع سٌولد مرارة فً

واستمع أفراد أسرة رفقة وعلى رأسهم "البان وبتوبٌل" إلى حدٌث عبد إبراهٌم, ورد البان 
وبتوبٌل على العبد وقاال "من عند الرب خرج األمر. ال نقدر أن نكلمك بشر أو خٌر. هوذا رفقة 

 (.51 - 51: 24لم الرب" )تك قدامك. خذها واذهب. فلتكن زوجة البن سٌدك كما تك

وتؤكد العبد أن رفقة لن تكون سببا فً إرجاع إسحق عن ما قصده هللا فً حٌاته.. وأن أسرتها 
 وثقت تماماً أن زواجهما من إسحق هو مشٌبة الرب, ووافقت موافقة صرٌحة على هذا الزواج.

ري للزواج السعٌد, فالشاب وهنا أقؾ مرة ثانٌة ألقول إن موافقة األسرتٌن على الزواج أمر جوه
ال ٌتزوج فتاة لٌعزلها عن أسرتها, والفتاة ال تتزوج شاباً لتفصله عن أسرته, وإنما الزواج ٌربط 
أسرتٌن معاً برباط الدم. وموافقة األسرتٌن شرط أساسً للزواج السعٌد. فلٌحذر كل شاب من أن 

ذر كل فتاة من أن تتزوج بؽٌر رضا ٌتزوج بؽٌر رضا والدٌه ووالدي الفتاة التً اختارها, ولتح
والدٌها ووالدي الشاب الذي وافقت على زواجه. ذلك ألن األٌام القادمة ستدفع كبل منهما إلى 

اإلحساس بالذنب, وخصوصاً حٌن تدخل السحب القاتمة حٌاتهما.. وإن عاجبلً أو آجبلً ستزحؾ 
 ورعونتهما.التعاسة إلى بٌتهما وٌدركان بعد فوات األوان خطؤ تصرفهما 

 وكان آخر ما ال بد أن ٌتؤكد منه عبد إبراهٌم هو موافقة "رفقة" برضى وسرور عن هذا الزواج.
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 (.58: 24"فدعوا رفقة وقالوا لها هل تذهبٌن مع هذا الرجل؟ فقالت أذهب" )تك 

هنا تمت فكرة الزواج بكل جوانبها على أساس اختٌار األسرة, وعلى أساس الصبلة الحارة, 
ساس التفرس فً الصورة, وعلى أساس التٌقن من تمام الفكرة.. لذا فبل عجب أن ٌكون وعلى أ

هذا الزواج أسعد زواج "فؤدخلها إسحق إلى خباء سارة أمه وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها. 
 (.67: 24فتعزى اسحق بعد موت أمه" )تك 

المإمنٌن الشبان والفتٌات فً هنا أرى أنه ال بد من إضافة عنصر آخر هام أهمله الكثٌرون من 
 هذا العصر, ونتج عنه ما نراه من خراب وشقاء فً حٌاة الكثٌرٌن, هذا العنصر هو:

 
 

 ( عنصر الحٌاة المبررة:5)

 أقصد بذلك أن ال ٌتزوج المإمن فتاة ؼٌر مإمنة, وأن ال تتزوج المإمنة شاباً ؼٌر مإمن.

ما بحسب مشٌبته المعلنة فً كلمته. أما إذا إن هللا مسبول عن إسعاد الزوجٌن حٌن ٌتم زواجه
عصى المإمن المولود من هللا مشٌبة الرب, وتزوج استحسانه,وبحسب نظر عٌنٌه, واستجابة 

لنصابح ؼٌر المإمنٌن من أصدقابه وأقربابه والمحٌطٌن به, فاللوم كل اللوم فً فوضى, وشقاء, 
 مر بسبب سوء اختٌاره.وتعاسة حٌاته الزوجٌة ٌقع علٌها, وال حق له فً التذ

ما أكثر الشبان والفتٌات الذٌن ٌتزوجون على عجل, ودون تفكٌر جاد, وتحلٌل سلٌم للشخص 
الذي سٌشاركهم بقٌة العمر, وٌنظر الواحد منهم أو الواحدة منهن إلى النواحً الجمٌلة فً 

 شخصٌة اآلخر دون النظر إلى النواحً التً تقود إلى إنهٌار عش الزواج.

ون ٌتزوجون بتفاإل أعمى, معتقدٌن أن صبلة القسٌس والنطق بالعهود الزوجٌة سٌحل وكثٌر
 أوتوماتٌكٌاً كل الخبلفات والمشاكل الموجودة بٌنهما.

هذه كلها أسالٌب ؼٌر كتابٌة, وتإكد اإلحصابٌات أن الكثٌرٌن ٌختارون الشرٌك ؼٌر المناسب 
 وٌقضون بقٌة العمر فً الندم.

ٌستطٌعان تجنب هذا الندم, ألن هللا قد وعد باإلرشاد الواضح بخصوص  إن المإمن والمإمنة
 اختٌار شرٌك الحٌاة, بشرط أن ٌطلب المإمن بإخبلص معرفة مشٌبة هللا.

إن هللا قد أمر المإمن المتجدد بعدم الزواج بفتاة ؼٌر مإمنة, وأمر الفتاة المإمنة باالمتناع عن 
 ٌحة وألسباب واضحة فً العهدٌن القدٌم والجدٌد.الزواج بشاب ؼٌر مإمن. وذلك بنصوص صر

ففً سفر التثنٌة نقرأ الكلمات: "متى أتى بك الرب إلهك إلى األرض التً أنت داخل إلٌها لتمتلكها 
وطرد شعوباً كثٌرة من أمامك.. ال تقطع معهم عهداً وال تشفق علٌهم., وال تصاهرهم. بنتك ال 

ه ٌرد ابنك من ورابً فٌعبد آلهة أخرى فٌحمى ؼضب الرب تعط البنه وبنته ال تؤخذ البنك. ألن
 (.4 - 1: 7علٌكم وٌهلككم سرٌعاً" )تث 
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وفً رسالة كورنثوس الثانٌة نقرأ الكلمات: "ال تكونوا تحت نٌر من ؼٌر المإمنٌن. ألنه أٌة خلطة 
لمإمن مع للبر واإلثم. وأٌة شركة للنور مع الظلمة. وأي اتفاق للمسٌح مع بلٌعال. وأي نصٌب ل

ؼٌر المإمن. وأٌة موافقة لهٌكل هللا مع األوثان. فإنكم أنتم هٌكل هللا الحً كما قال هللا إنً سؤسكن 
 (.16 - 14: 6كو  2فٌهم وأسٌر بٌنهم وأكون لهم إلهاً وهم ٌكونون لً شعباً" )

رؾ بما هذه نصوص إلهٌة واضحة ومحددة ترٌنا أنه إذا كان الشخص مإمناً متجدداً فعلٌه أن ٌع
ال ٌدع مجاالً للشك أن الشرٌك المعٌن له من هللا ال بد أن ٌكون مإمناً متجدداً, وال ٌمكن هلل أن 

ٌناقض كلمته. وهو بالتؤكٌد ٌعطً بركته للمطٌعٌن. "لٌس هللا إنسان فٌكذب. وال ابن إنسان فٌندم. 
 (.19: 23هل ٌقول وال ٌفعل أو ٌتكلم وال ٌفً" )عد

ن أولبك الذٌن ٌرٌدون التبلعب بوصاٌا هللا الحجة القابلة بؤن الشاب المإمن من الحجج الشابعة م
ال ٌجد الفتاة المإمنة, وأن الفتاة المإمنة ال تجد الشاب المإمن. نقول أن هذه حجة باطلة, فحٌاة 
المإمن المتجدد ملك هلل, وعندما ٌسلم المإمن قٌادة للرب فسٌقود بحكمته الختٌار الشرٌك الذي 

 (.4: 47حٌاته سعادة "ٌختار لنا نصٌبنا" )مز ٌمؤل

وهناك حجة ثانٌة تقول أن المإمن إذا تزوج بؽٌر مإمنة أو العكس, فإنه سٌقوده أو ٌقودها مع 
األٌام إلى خبلص هللا, وهً حجة باطلة من أساسها ألنها مضادة لكلمة الرب لم ٌذكر قط فً 

شرٌكة الحٌاة, وما قاله بولس وبطرس بهذا  كلمته أن الزواج قد عمل لتجدٌد شرٌك الحٌاة أو
( كان بخصوص زوجٌن ؼٌر مإمنٌن تجدد 2, 1: 3بط  1, 14, 13: 7كو  1الصدد )اقرأ 

 أحدهما وبقً اآلخر فً خطٌته.

 وٌجدر بنا اآلن عن السإال: لماذا منع هللا زواج المإمن بؽٌر المإمنة أو المإمنة بؽٌر المإمن؟!

لط ٌسًء إلى من تتزوجه وتدعً أنك تحبه "أي نصٌب للمإمن من ؼٌر )أ( إن هذا الزواج المخت
 (.15: 6كو 2المإمن" )

 إن المإمن الذي ٌتزوج بؽٌر المإمنة ٌبدأ بفاصل سمٌك بٌنه وبٌنها.

فالمإمن له طبٌعتان, الطبٌعة الجدٌدة المولودة من هللا, والطبٌعة العتٌقة الموروثة من آدم. الطبٌعة 
هو ضد روح هللا, وستبقى فً المإمن طالما هو فً هذه الحٌاة. لكن الطبٌعة  العتٌقة تشتهً ما

الجدٌدة التً أعطاها هللا للمإمن تشتاق إلى إرضاء هللا, وتحتقر الخطٌة وتكرهها, وبهذه الطبٌعة 
 الجدٌدة ٌعمل هللا فٌك لٌجعلك مشابهاً لصورة المسٌح.

لعتٌقة المضادة هلل. وقد ٌكون ؼٌر المإمن شخصاً أما ؼٌر المإمن فله طبٌعة واحدة, هً الطبٌعة ا
مهذباً, مإدباً, مثقفاً, ولكنه مع هذا كله ال ٌملك الطبٌعة التً تشتاق إلى إرضاء هللا وإعطابه مركز 

 السٌادة والقٌادة فً الحٌاة.

وعلى هذا فحٌن ٌتزوج المإمن وهو ٌعٌش بطبٌعتٌن, شخصاً ؼٌر مإمن ٌعٌش بطبٌعة واحدة, 
ألساس الوحٌد للشركة بٌنهما سٌكون هو "الطبٌعة العتٌقة", وعلى هذا فلن ٌكون هناك اتحاداً فإنه ا

كامبلً بٌنهما. فالمإمن ٌحب الرب ٌسوع وشرٌكه حٌاته ال تحبه.. ومن هنا ستكون بٌنهما فجوة 
واسعة.. ولن ٌكون زواجهما بالصورة المتكاملة التً قصدها هللا.. وكٌؾ ٌكون مع وجود هذا 

 النقسام فً الوالء؟!ا
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 هنا تزحؾ التعاسة إلى البٌت وتكون أسبابها:

 ( التمزق العاطفً.1)

 ( التفكٌر المادي التجاري2)

 ( الفراغ الروحً.3)

 ( االنقسام العقلً.4)

 ( الصراع الزوجً.5)

 ( عدم التوافق الجنسً.6)

 ( التوتر النفسً.7)

إلسكندرٌة, قابلته فً محطة القاهرة فتاة جمٌلة هب أن شاباً ٌعٌش فً القاهرة أراد الذهاب إلى ا
جذابة وبدأ الحدٌث معها وسؤلها: إلى أٌن أنت ذاهبة؟ فؤجابت: إلى أسٌوط. ورد علٌها: هذا رابع.. 
أنا ذاهب لئلسكندرٌة وٌمكننا أن نستمتع بالحدٌث معاً أثناء الطرٌق.. هذا محال, ألن كبل منهما 

 ٌسافر فً اتجاه مضاد لآلخر.

ال ٌمكن أن ٌقترحه أي إنسان ذكً بالنسبة إلى سفر من هذا الطراز, ٌحاوله الكثٌرون فً  وما
ٌعنً أن المإمن قد اختار أن ٌقضً  –أو العكس  –دابرة الزواج, فزواج المإمن بؽٌر المإمنة 

حٌاته مع شخص مسافر إلى اتجاه مضاد تماماً التجاهه. وحٌنما تسٌر حٌاتان فً اتجاهٌن 
بل بد أن تباعد بٌنهما األٌام وستكون وسٌلة اتصالهما الخطابات أو التلٌفونات. وهذا متضادٌن ف

مما ال بد أن ٌصل إلٌه الزواج المختلط, وال حق لك أن تدخل شخصاً تدعً أنك تحبه فً مثل هذا 
 المصٌر المإلم.

 )ب( إن هذا الزواج المختلط ٌسًء بالدرجة األولى إلٌك.

لزواج المختلط قاببلً "ألنه ٌرد ابنك من ورابً فٌعبد آلهة أخرى فٌحمً لقد حذر هللا شعبه من ا
 (.4: 7ؼضب الرب علٌكم وٌهلككم سرٌعاً" )تث 

فاألمل الذي لدٌك فً ربحك الطرؾ الؽٌر مإمن هو بالٌقٌن أمل واه ضعٌؾ, أنا انحرافك أنت 
 علٌك تؤدٌب الرب.وراء الطرؾ ؼٌر المإمن فهو ما تعلنه كلمة هللا, وما ال بد أن ٌجلب 

نقرأ فً سفر القضاة هذه الكلمات "فسكن بنو إسرابٌل فً وسط الكنعانٌٌن والحثٌٌن واألمورٌٌن 
والفرزٌٌن والحوٌٌن والٌبوسٌٌن. واتخذوا بناتهم ألنفسهم نساء وأعطوا بناتهم لبنٌهم وعبدوا 

ا البعلٌم والسواري, آلهتهم. فعمل بنو إسرابٌل الشر فً عٌنً الرب ونسوا الرب إلههم وعبدو
 - 5: 3فحمى ؼضب الرب على إسرابٌل فباعهم بٌد كوشان رشعتاٌم ملك أرام النهرٌن" )قض 

8.) 

ونقرأ فً سفر الملوك األول هذه الكلمات "وأحب الملك سلٌمان نساء ؼرٌبة كثٌرة مع بنت 
م الرب لبنً فوعون موآبٌات وعمونٌات وأدومٌات وصٌدونٌات وحثٌات. من األمم الذي قال عنه
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إسرابٌل ال تدخلون إلٌهم ةهم ال ٌدخلون إلٌكم ألنهم ٌمٌلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سلٌمان 
بهإالء بالمحبة.. وكان فً زمان شٌخوخة سلٌمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى ولم ٌكن 

الصٌدونٌٌن وملكوم قلبه كامبلً مع الرب كقلب داود أبٌه., فذهب سلٌمان وراء عشتورث إالهة 
رجس العمونٌٌن. وعمل سلٌمان الشر فً عٌن الرب ولم ٌتبع الرب تماماً كداود أبٌه.. فؽضب 

 -1: 11مل 1الرب على سلٌمان ألن قلبه مال عن الرب إله إسرابٌل الذي تراءى له مرتٌن" )
9.) 

تزوج من فتاة ؼٌر فهل أنت أكثر حكمة من سلٌمان الذي أمال نساإه قلبه وراء آلهة أخرى حتى ت
 مإمنة وتجلب على نفسك ؼضب الرب؟!؟

حدثنا التارٌخ األمرٌكً أن الفكاهً األشهر مارك توٌن أحب فتاة أسمها "أولٌفٌا النجدون" نشؤت 
أولٌفٌا فً بٌت مسٌحً, وتمسكت بعقابد دٌنٌة متٌنة.. لم ٌعلن مارك توٌن عن إٌمانه بالمسٌح, ولو 

ٌفٌا.. تزوج مارك توٌن أولٌفٌا, وفً بداٌة زواجهما كان مارك توٌن أنه بدا أنه تؤثر بحٌاة أول
ٌصلً دابماً طالباً البركة على كل طعام, وٌشترك مع زوجنه فً قراءة الكتاب المقدس والصبلة, 

ولكنه لم ٌستمر فً هذا.. وذات ٌوم قال لزوجته: "أولٌفٌا أنا ال أإمن بالكتاب المقدس" وقلٌبلً 
إٌمان مارك توٌن واستشرى كالسرطان فً حٌاة زوجته.. ودخلت األسرة فً قلٌبلً تسرب عدم 

كارثة محرقة, وأراد مارك توٌن تقوٌة زوجته خبلل المحنة فقال لها: "أولٌفٌا إن كان ٌعزٌك أن 
تستندي على اإلٌمان المسٌحً فافعلً" ولكن الجواب الذي ردت به على زوجها كان "إننً ال 

 مان"!!أستطٌع فلٌس لدي أي إٌ

الزواج لٌس حقل مرسلى لربح شرٌك أو شرٌكة الحٌاة للمسٌح, فبل تدخل شركة من هذا الطراز 
 تحطم مثلك وتزعزع إٌمانك.

 )جـ( إن هذا الزواج المختلط ٌسًء إلى أوالدك.

إنه ٌسًء إلٌهم إذ سٌنشؤون وسط قٌم متناقضة فقٌم المإمن روحٌة, كتابٌة, سماوٌة, وقٌم ؼٌر 
 ٌة, نفسانٌة, أرضٌة.. كدت أقول شٌطانٌة!!المإمن, جسد

 وٌا للتمزق الروحً والنفسً والعقلً وهم ٌعٌشون وسط هذا التناقضات.

نقرأ فً سفر نحمٌا الكلمات "فً تلك األٌام أٌضاً رأٌت الٌهود الذٌن ساكنوا نساء أشدودات 
ن التكلم باللسان وعمونٌات وموبٌات, ونصؾ كبلم بٌنهم باللسان األشدودي ولك ٌكونوا ٌحسنو

الٌهودي بل بلسان شعب وشعب. فخاصمتهم ولعنتهم وضربت منهم أناساً ونتفت شعورهم 
واستحلفتهم باهلل قاببلً ال تعطوا بناتكم لبنٌهم وال تؤخذوا بناتهم لبنٌكم وال ألنفسكم. ألٌس من أجل 

محبوباً إلى إلهه فجعله  هإالء أخطؤ سلٌمان ملك إسرابٌل ولم ٌكن فً األمم الكثٌر ملك مثله وكان
 (.26: 22: 1ملكاً على كل إسرابٌل. هو أٌضاً جعلته النساء األجنبٌات ٌخطًء" )نح 

 )د( إن هذا الزواج المختلط ٌسًء إلى الرب وإلى ؼرضه فً حٌاتك.

قال نحمٌا "فهل نسكت لكم أن تعملوا كل واحد هذا الشر العظٌم بالخٌانة ضد إلهنا بمساكنة نساء 
 (.27: 13ت" )نح أجنبٌا
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إن الزواج بؽٌر المإمنٌن هو شر عظٌم, وخٌانة ضد هللا, ألن هللا خلقنا ال لنعٌش ألنفسنا بل 
لنعٌش له ولمجد "ألن لٌس أحد منا ٌعٌش لذاته وال أحد ٌموت لذاته. ألننا إن عشنا فللرب نعٌش 

 (8, 7: 14وإن متنا فللرب نموت فإن عشنا وإن متنا فللرب نحن" )رو 

ن وضعت ؼرامك بشخص ما خارج دابرة سٌادة هللا, فإن هذا ٌعنً أنك قررت الحٌاة على فإ
 مستوى منخفض.

إن البٌت المسٌحً ٌمجد هللا, حٌن ٌكون الزوجان معا ملكاً للرب ٌسوع المسٌح, وٌعٌشان فً 
فً بٌت  طاعته. هنا ٌكون البٌت مركزاً لشهادة المعة للمجتمع المحٌط به, واألوالد الذٌن ٌولدون

 كهذا ٌستمتعون ببركة إلهٌة خاصة فً حٌاتهم.

نقرأ فً إنجٌل لوقا الكلمات "كان فً أٌام هٌرودس ملك الٌهود كاهن اسمه زكرٌا من فرقة أبٌا 
وامرأته من بنات هرون واسمها ألٌصابات. وكانا كبلهما بارٌن أمام هللا سالكٌن فً جمٌع وصاٌا 

 الرب وأحكامه ببل لوم"

 (7 - 5: 1)لو 

من هذٌن الزوجٌن البارٌن ولد ٌوحنا المعمدان أعظم موالٌد النساء. إن من ٌدخل فً شركة زواج 
: 24مختلط ال ٌستطٌع أن ٌضم صوته إلى صوت ٌشوع قاببلً "أما أن وبٌتً فنعبد الرب" )ٌش 

 (. إذ أن بٌته سٌكون منقسماً على ذاته.15

كانت عضواً بكنٌسته جاءت إلٌه ذات ٌوم وهً حدثنا الراعً الراحل "بٌتر الدرزفلد" عن أم 
مبتهجة بفتاة تعرؾ بها ابنها المإمن "جون" ففكر فً الزواج بها.. قالت له: "إنها فتاة جذابة.. 

جمٌلة.. وأسرتها مثقفة مهذبة.. والفتاة لٌست مستعبدة ألي عادة ردٌبة.. ألنها تؽنً بصوت رخٌم, 
, ولكن وهً موسٌقارة من الطراز األول" ورد ع  َ لٌها الراعً قاببلً "كل هذا ٌبدو جمٌبلً

 اخبرٌنً: ما هو اختبارها مع الرب؟".

وبدأ أن سإاله قد شوه جمال الصورة التً رسمتها الم لفتاة ابنها.. وقد ردت األم فً ؼضب 
 ظاهر "ال تقلق بالك, فؤنا أعتقد أنها ستواظب مع جون على حضور الكنٌسة."

ببلً "إنك لم تجٌبً على سإالً. ما هو اختبارها مع الرب؟ من هو استطرد القس الدرزفلد قا
إلهها؟ هل نإمن بالكتاب المقدس الذي ٌإمن به جون؟ هل نحب الرب الذي ٌحبه؟ هل اختبرت 
الخبلص الذي اختبره؟ هل هً فً طرٌقها إلى ذات السماء التً سٌذهب إلٌها؟ إن لم تكن كذلك 

وال ٌهم مدى ثقافتها, أو براعتها الموسٌقٌة, أو جاذبٌة  فهً لٌست الفتاة المناسبة البنك.
 شخصٌتها."

 لقد كانت كلمات الراعً مع أنها تبدو فً ظاهرها خشنة أرق وأخلص نصٌحة لهذه األم.

أذكر أنه منذ سنوات طوٌلة جاءتنً فتاة مإمنة تسؤلنً عن رأي فً اختٌارها ألحد اثنٌن.. قسٌس 
فقٌراً.. وشاب ؼنً ؼٌر مإمن .. وأجبت: تزوجً القسٌس.. قالت : مولود من هللا, ولكنه ما زال 

 ولكن مرتبه ضعٌؾ ولن تكون حٌاتنا المادٌة مرٌحة قلت: تزوجً القسٌس.

ولم تسمع نصٌحتً.. تزوجت الشاب الؽنً ومنذ تزوجته ضاعت االبتسامة التً كانت تمؤل 
 وجهها, وما رأٌتها مرة "إال والدموع تمؤل عٌنٌها.
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نى أن ٌمتنع خدام الرب األمناء عن عقد أي زواج بٌن اثنٌن ٌكون أحدهما ؼٌر مإمن.. إن كم أتم
 هذا التصرؾ قد ٌوقؾ مد التعاسة الذي ٌزحؾ على بٌوت الكثٌرٌن.

هذا كله ٌصل بنا إلى سإال خطٌر: من هو المإمن الذي ٌصلح لً, ومن هً المإمنة التً تصلح 
 أن كون زوجة تسعدنً؟

مكن أن ٌصلح كل مإمن لكل مإمنة, وأعود فؤكرر أن الرب ٌقود المإمن المكرس ٌقٌن أنه ال ٌ
إلى شرٌكة الحٌاة المعٌنة من لدنه "أعلمك وأرشدك الطرٌق التً تسلكها. وأنصحك عٌنً علٌك" 

 (. ومع ذلك فهناك مٌزات أكٌدة ال بد من مراعاتها وأنت تطلب إرشاد هللا.32:8)مز

 من األزواج السعداء ترٌنا أن أفضل شرٌك للحٌاة هو الشخص.إن دراستنا لعدد ؼٌر قلٌل 

 الذي تشعر بالسعادة فً وجودك معه. -

 الذي تعجب بشخصٌاته وصفاته. -

 الذي ٌشاركك اهتمامك وطموحك. -

 الذي ترب فً بٌبة وحضارة كالبٌبة والحضارة التً تربٌت فٌها. -

ٌكون هناك خبلؾ بٌنكما فً اختٌار الكنٌسة  الذي تتفق اعتقاداته الكتابٌة مع عقابدك حتى ال -
 التً تنضمان إلٌها.

 الذي ٌسهل علٌك قبول مقاٌٌس وأسلوب حٌاته. -

الذي ٌتقارب معك فً المستوى العلمً والتفكٌر العقلً حتى تتؤكد من االستمتاع بمشاركته فً  -
 أفكارك وأحادٌثك.

وتعرؾ جٌداً بؤن الحب لن ٌؽٌر  الذي تحبه مع معرفتك بنقط القوى والضعؾ فً حٌاته, -
 شخصٌته األساسٌة, أو عاداته, أو أسالٌب تصرفاته, أو ممٌزاته الشخصٌة.

إن شخصٌة المرء قبل الزواج ستبقى كما هً بعده, وهذه الحقٌقة تساعد على اختٌار الشرٌك 
 كان قبله. الذي ٌتناسب مع الصورة التً رسمتها بذهنك إذ أه سٌبقى بنفس صفاته بعد الزواج كما

 الذي ٌعرؾ كٌؾ ٌتعامل مع الجنس اآلخر. -

 الذي ٌعرؾ كٌؾ ٌشاركك آالمك كما ٌشاركك مسراتك. -

 الذي ٌعرؾ كٌؾ ٌعالج المواقؾ الصعبة بهدوء وحكمة. -

 الذي ٌحب اإلنسان الداخلً فٌك, أكثر من حبه لجمالك الخارجً. -

 ك للرب ٌسوع فادٌك.وأهم من هذا كله الذي ٌشارك تكرٌسك, وحبك, وخدمت -

 وفً عبارة واحدة فإن المإمن الذي ٌصلح لك هو الذي "ٌسٌر فً نفس طرٌقك" مع المسٌح.
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 ( عنصر األمور الصؽٌرة6)

هناك أمور صؽٌرة قد ٌعتبرها البعض ؼٌر جوهرٌة, ولكنها تعمل عمل الذباب فً الزواج, ذلك 
 (.1: 11ٌنتن وٌخمر طٌب العطار" )جا  الذباب الذي قال عنه كاتب سفر الجامعة "الذباب المٌت

 وسؤضع هذه األمور مع هذه الباقة من النصابح:

)أ( كن أمٌنا ودقٌقاً فٌما تقدمه من معلومات عن نفسك احذر من أن تخدع من تتزوجها أو أن 
 تخدعً من تتزوجٌه من جهة: السن.. المركز المالً.. المستوى العلمً.. الحالة الصحٌة.

ة عمر, وكل خداع سٌكتشؾ إن آجبلً أم عاجبلً, وحٌن ٌتزوج إنسان على أساس إن الزواج شرك
الخداع فً أي دابرة من دوابر الحٌاة, ٌعتبر الطرؾ المخدوع نفسه ضحٌة.. وٌمتلا قلبه مرارة, 

 وٌفقد ثقته فً شرٌك حٌاته.. وتلون مرارة نفسه كل جوانب حٌاته الزوجٌة.

 اع, وعن هذا نقرأ الكلمات:لقد زوج البان ابنته لٌعقوب بالخد

"ثم قال ٌعقوب لبلبان أعطنً امرأتً ألن أٌامً كملت.. فجمع البان جمٌع أهل المكان وصنع 
ولٌمة. وكان فً المساء أنه أخذ لٌبة ابنته وأتى بها إلٌه. فدخل علٌها.. وفً الصباح إذ هً لٌبة. 

 - 1: 29فلماذا خدعتنً" )تك فقال لبلبان ما هذا الذي صنعت بً ألٌس براحٌل خدمت عندك. 
29.) 

وكانت نتٌجة هذا الزواج الذي بنً على الخداع, أن لٌبة عاشت فً جو الكراهٌة "ورأى الرب أن 
(, والفجوة 32: 29(, وجو المذلة "الرب قد نظر إلى مذلتً" )تك 31: 29لٌبة مكروهة" )تك 

 العمٌقة التً وجدت بٌنها وبٌن زوجها.

المعلومات التً تقدمها عن نفسك.. حتى ال تتسرب مرارة اإلحساس فقل الصدق الكامل فً 
 بالخداع إلى بٌتك.

 )ب( استشر والدٌك

فً األٌام القدٌمة كان األب ٌتولى زواج ابنه, وكان الزوج ٌطلب فتاته من أبٌها.. العصر الحدٌث 
لهما من الخبرة  قلب هذه المعاٌٌر.. ولكننً أنصحك حٌن تقبل على الزواج أن تستشٌر والدٌك. إن

فً الحٌاة ما ٌجنبك الكثٌر من كوارث األٌام, وفوق خبرتهما هناك حبهما الشدٌد لك.. والحب 
 إحساس مرهؾ دقٌق.

واحذر أن تستهزئ بؤبٌك أو تحتقر أمك ألنك أصبحت أكثر منهما علماً أو ماالً.. واذكر كلمات 
 أجور ابن متقٌة مسا:

ة إطاعة أمها تقورها ؼربان الوادي وتؤكلها فراخ النسر" )أم "العٌن المستهزبة بؤبٌها والمحتقر
31 :17) 

 )جـ( ال تتزوج بؽٌر رضا والدٌك ووالدي فتاتك:
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سنة  41لقد تزوج عٌسو بؽٌر رضا والدٌه, وكان زواجه سبباً فً مرارتهما, ولما كان عٌسو ابن 
ا مرارة نفس إلسحق ورفقة, اتخذ زوجة ٌهودت ابنة بٌري الحثً وبسمة ابنة أٌلون الحثً. فكانت

 (.35, 34: 26)تك 

بل كان أكثر من ذلك سبباً فً ملل أمه من الحٌاة "وقالت رفقة إلسحق مللت حٌاة من أجل بناة 
حث. إن كان ٌعقوب ٌؤخذ زوجة من بنات حث مثل هإالء من بنات األرض فلماذا لً حٌاة" )تك 

27 :46.) 

بٌه "رأى عٌسو أن بنات كنعان شرٌرات فً عٌن اسحق وكان مع هذا كله سبباً فً تكدٌر اسحق أ
 (.8: 28أبٌه" )تك 

وكثٌرون ٌقدمون على الزواج بؽٌر رضا والدٌهم, وٌكونون سبباً فً حزن اآلباء وتكدٌر حٌاتهم 
 ومرارة نفوسهم.

إن الزواج الذي بحسب مشٌبة الرب سٌرضى عنه كل األطراؾ, والدا الزوج ووالدا الزوجة, 
 (.51: 24مٌع "من الرب خرج األمر" )تك وسٌقول الج

هذه هً العناصر الجوهرٌة فً االختٌار, والتً تإدي فً اعتقادنا للزواج السعٌد فادرسها بتدقٌق. 
 واطلب إرشاد هللا فً ضوبها ومن سار على الدرب وصل.

راهٌم باهلل شًء الرجل المإمن كإبراهٌم, فاألمانة الحقٌقٌة مصدرها اإلٌمان الحقٌقً "فآمن إب أول
 (.3: 4فحسب له براً" )رو 

  

والرجل األمٌن هو ثانٌاً الرجل الممتلا بالعاطفة الحٌة كٌعقوب, لقد أحب ٌعقوب راحٌل, كان 
دلٌل حبه لها استعداد للتضحٌة من أجلها "فخدم ٌعقوب براحٌل سبع سنٌن, وكانت فً عٌنٌه كؤٌام 

 (.21: 29قلٌلة بسبب محبته لها" )تك 

 (.11: 5ألمٌن هو ثالثاً الرجل الصبور كؤٌوب "قد سمعتم بصبر أٌوب" )ٌع والرجل ا

والرجل األمٌن هو رابعاً رجل البصٌرة والتمٌٌز الروحً كداود اسمعه وهو ٌتحدث إلى سلٌمان 
ابنه "وأنت ٌا سلٌمان ابنً أعرؾ إله أبٌك واعبده بقلب كامل ونفس راؼبة ألن الرب ٌفحص 

تصورات األفكار فإذا طلبته ٌوجد منك, وإذا تركته ٌرفضك إلى األبد" جمٌع القلوب وٌفهم كل 
 (.9: 28أخ 1)

والرجل األمٌن هو خامساً رجل الصبلة كإٌلٌا "كان إٌلٌا إنسانا تحت اآلالم مثلنا وصلى صبلة أن 
ال تمطر على األرض ثبلث سنٌن وستة أشهر. ثم صلى أٌضاً فؤعطت السماء مطراً, وأخرجت 

 (.18, 17: 5ها" )ٌع األرض ثمار

والرجل األمٌن هو سادساً رجل الطهارة كدانٌال. "أما دانٌال فجعل فً قلبه أنه ال ٌتنجس بؤطاٌب 
 (.8: 1الملك وال بخمر مشروبه. فطلب من ربٌس الخصٌان أن ال ٌتنجس" )دا 
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كبلم فً لقد أوصى بولس ثٌموثاوس قاببلً "ال ٌستهن أحدا بحداثتك بل كن قدوة للمإمنٌن فً ال
 (.12: 4تً  1التصرؾ فً المحبة فً الروح فً اإلٌمان فً الطهارة" )

"أما الشهوات الشبابٌة فاهرب منها واتبع البر واإلٌمان والمحبة والسبلم مع الذٌن ٌدعون الرب 
 (.22: 2تً:  1من قلب نقً" )

قاببلً "وأما أنت  والرجل األمٌن هو سابعاً رجل المبادئ المسٌحٌة كبولس الذي كتب لتٌموثاوس
 2فقد تبعت تعلٌمً وسٌرتً وقصدي وإٌمانً وأناتً ومحبتً وصبري واضطهادي وآالمً" )

 (.11, 11: 3تً 

هذه هً صفات الرجل األمٌن, والفتاة المإمنة ٌجب أن ترى هذه الصفات فً الشاب الذي 
 سٌشاركها حٌاتها وعمرها قبل أن توفق على الزواج به.

 مل أخرى وراء كل اختٌار خاطا.وٌقٌنا أن هناك عوا

ذات مرة اجتمعت بعدد ؼٌر قلٌل من الشبان والشابات فً ندوة دار الحدٌث فٌها حول "الزواج".. 
قلت لهم: قبل أن أبدأ الحدٌث أرٌد أن أسؤل كل واحد منكم وكل واحدة منكن هذا السإال: لماذا 

 تتزوج ولماذا تتزوجٌن؟!

 كانت اإلجابات كما ٌلً:

سؤتزوج ألن "ماما" تقول لً أن هذا مصٌر كل فتاة, ومن األفضل أن أصل عاجبلً إلى + إننً 
 مصٌري المحتوم.

 + سؤتزوج ألن كل زمٌبلتً فً الدراسة ٌتزوجن, فلماذا أشذ عن الجموع.

+ سؤتزوج ألننً أرٌد أن أإسس لنفسً بٌتاً وال بد من فتاة تشتؽل وتكسب لتساعدنً فً هذه 
 تؤسٌس بٌتً. األٌام الصعبة على

 + سؤتزوج ألشبع دافعً الجنسً بطرٌقة حبلل.

 + سؤتزوج ألنً أخشى أن ٌفوتنً قطار الزواج.

 + سؤتزوج ألن المجتمع ٌزعجنً دابماً بالسإال: لماذا لم تتزوجً حتى اآلن؟

ومن هذه اإلجابات خرجت باألسباب التً تدفع الكثٌرٌن إلى الزواج وهً إما أسرٌة, أو 
و مادٌة, أو جنسٌة لكنها فً مجموعها ال تكون األسس الصالحة للزواج السعٌد, وتدفع اجتماعٌة, أ

 الشاب أو الفتاة إلى االختٌار الخاطا الذي ٌولد الحسرة والندم بقٌة العمر.
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 الفصل الثالث: الحب والزواج
 هل الحب ضرورة للزواج السعٌد؟!؟

 بكل ٌقٌن...

 عٌد؟!ولكن أي نوع من الحب ٌضمن الزواج الس
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 الحب المطلوب للزواج السعٌد
 نقرأ فً سفر التكوٌن هذه الكلمات:

 (.67: 24"فؤدخلها اسحق إلى خباء سارة أمه وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها" )تك 

"ثم قال البان أألنك أخً تخدمنً مجاناً. أخبرنً ما أجرتك؟.. وكان لبلبان ابنتان اسم الكبرى 
وكانت عٌنا لٌبة ضعٌفتٌن. وأما راحٌل كانت حسنة الصورة وحسنة لٌبة واسم الصؽرى راحٌل. 

المنظر. وأحب ٌعقوب راحٌل., فقال أخدمك سبع سنٌن براحٌل ابنتك الصؽرى. فخدم ٌعقوب 
 (.21 - 15: 29براحٌل سبع سنٌن. وكانت فً عٌنٌه أٌام قلٌلة بسبب محبته لها" )تك 

شؤ بعد الزواج بٌن اسحق ورفقة, ومؤل حٌاة فً هذه العبارات نجد نوعٌن من الحب .. حب ن
الزوجٌن هناء وصفاء طول رحلة الحٌاة, وكان السر وراء هذا الحب الصادق أن الزوجة "رفقة" 

كانت معٌنة من الرب, مختارة بالصبلة المخلصة الحارة .. وحب نشؤ قبل الزواج بٌن ٌعقوب 
 وراحٌل, واستمر مضٌباً طوال رحلة الحٌاة.

 و التحدٌد الدقٌق لمعنى الحب الذي ٌوجد فً كل زواج سعٌد؟!واآلن ما ه

هناك أربع أنواع من الحب, واحد منها فقط هو الحب الصحٌح الذي ٌضمن تماماً وجود السعادة 
 فً الزواج.

 + هناك حب لما هو أدنى من البشر,

طبٌعة فً تنوعها كحب اإلنسان للحٌوانات األلٌفة, أو لنوع معٌن من الفواكه والزهور, أو حبه لل
وجمالها, وٌبقى هذا الحب نقٌاً إلى أن نجعل منه "دٌناً" للحٌاة, هنا ٌصبح هذا الحب "روحاً نجساً" 
فكم من األشخاص ٌحبون الحٌوانات أكثر من حبهم هلل, وٌتعبدون فً محراب الطبٌعة, أكثر من 

 تعبدهم لخالق السموات واألرض.

 + هناك الحب الشهوانً,

وال  –. إروس" وهً اسم آلهة الحب عند اإلؼرٌق Erosالفبلسفة الٌونانٌون كلمة"وقد استخدم 
توجد هذه الكلمة إال فً كتب األدب الٌونانً, ولك تذكر قط فً الكتاب المقدس فً أسفار العهد 

للتعبٌر عن هذا النوع من الحب, الذي دافعه الرؼبة فً إمتاع الذات وإشباع الشهوات ..  –الجدٌد 
النوع من الحب ال ٌهدؾ إلى إشباع شهوات ونزوات المحب ... إنه لٌس حباً بحسب  إن هذا

مفهوم كلمة الحب فً الكتاب المقدس, ولكنه أنانٌة مقنعة بكلمات ناعمة معسولة لخداع المحبوب, 
وهذا النوع من الحب شهوانً, جسدي, نفسانً.. وهو حب هدام ٌظهر بصورة مجسمة فً قصة 

 ً سجلها العهد القدٌم فً هذه الكلمات:أمنون وثامار الت

" وجرى بعد ذلك أنه كان ألبشوم بن داود. وأحضر أمنون للقسم من أجل ثامار أخته ألنها كانت 
عذراء وعسر فً عٌنً أمنون أن ٌفعل لها شٌباً. وكان ألمنون صاحب اسمه ٌوناداب ابن شمعى 

لماذا ٌا ابن الملك أنت ضعٌؾ هكذا من أخً داود. وكان ٌوناداب رجبلً حكٌماً جداً. فقال له 
صباح إلى صباح. أما تخبرنً؟ فقال له أمنون إنً أحب ثامار أخت أبشالوم أخً. فقال ٌوناداب 
اضطجع على سرٌرك وتمارض. وإذا جاء أبوك لٌراك فقل له دع ثامار أختً فتؤتً وتطعمنً 
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وتمارض فجاء الملك لٌراه.  خبزاً وتعمل أمامً الطعام ألرى فآكل من ٌدها. فاضطجع أمنون
فقال أمنون للملك دع ثامار أختً فتؤتً وتصنع أمامً كعكتٌن فآكل من ٌدها. فؤرسل داود إلى 

ثامار إلى البٌت قاببلً اذهبً إلى بٌت أمنون أخٌك واعملً له طعاماً. فذهبت ثامار إلى بٌت أمنون 
وخبزت الكعك. وأخذت المقبلة  أخٌها وهو مضطجع. وأخذت العجٌن وعجنت وعملت كعكاً أمامه

وسكبت أمامه فؤبى أن ٌؤكل. وقال أمنون أخرجوا كل إنسان عنً. فخرج كل إنسان عنه ثم قال 
أمنون لثامار آٌتً بالطعام إلى المخدع فآكل من ٌدك. فؤخذت ثامار الكعك الذي عملته وأتت به 

ا تعالً اضطجعً معً ٌا أختً. إلى أمنون أخاها إلى المخدع. وقدمت له لٌؤكل فؤمسكها وقال له
فقالت له ال أخً ال تذلنً ألنه ال ٌفعل هكذا فً إسرابٌل. ال تعمل هذه القباحة. أما أنا فؤٌن أذهب 
بعاري وأما أنت فتكون كواحد من السفهاء فً إسرابٌل. واآلن كلم الملك ألنه ال ٌمنعنً منك. فلم 

ع معها. ثم أبؽضها أمنون بؽضة شدٌدة جداً ٌشؤ أن ٌسمع لصوتها بل تمكن منها وقهرها واضطج
حتى إن البؽضة التً أبؽضها إٌاها كانت أشد من المحبة التً أحبها إٌاها. وقال لها أمنون قومً 
انطلقً. فقالت له ال سبب. هذا الشر بطردك إٌاي هو أعظم من اآلخر الذي عملته بً. فلم ٌشؤ أن 

ال اطرد هذه عنً خارجاً وأقفل الباب وراءها" ٌسمع لها بل دعا ؼبلمه الذي كان ٌخدمه وق
 (.17 - 1: 13صم 2)

لقد كان حب أمنون لثامار حباً شهوانٌاً, كان مركزاً فً إشباع شهوته, وكان ما أسقم جسده هو أن 
ثامار "كانت عذراء عسر فً عٌنً أمنون أن ٌفعل لها شٌباً" فلما اؼتصبها رؼم إرادتها "أبؽضها 

وفً اعتقادي أن هذا كان نتٌجة لفشله فً عدم إشباع شهوته بسبب مقاومتها  بؽضة شدٌدة جداً",
له, وكل حب ٌإسس على الشهوة الجنسٌة وحدها مصٌره الدمار عاجبلً أم آجبلً ... إنه الحب 

 . إروس".Erosالذي ٌسمٌه فبلسفة الٌونان "

 + وهناك نوع ثالث من الحب, هو الحب بٌن األصدقاء وأفراد األسرة,

" ومعناها "محب" للتعبٌر عن الحب بٌن Philosد استخدم الفبلسفة الٌونانٌون كلمة فٌلوس "وق
األصدقاء وأفراد األسرة, وحب "األصدقاء" حٌن ٌبقى فً مكانه المتزن السلٌم هو حب صحً, 

( .. ونحن نرى 24: 18"المكثر األصحاب ٌخرب نفسه. ولكن ٌوجد محب ألزق من األخ" )أم 
 هذا النوع من الحب فً قصة ٌوناثان وداود المذكورة فً العهد القدٌم.صورة رابعة ل

"وكان لما فرغ )داود( من الكبلم مع شاول أن نفس ٌوناثان تعلقت بنفس داود وأحبه ٌوناثان 
كنفسه. فؤخذ شاول فً ذلك الٌوم ولم ٌدعه ٌرجع إلى بٌت أبٌه. وقطع ٌوناثان وداود عهداً ألنه 

ناثان الجبة التً علٌه وأعطاها لداود مع ثٌابه وسٌفه وقوسه ومنطقته" أحبه كنفسه. وخلع ٌو
 (.4 - 1: 18صم 1)

هكذا تجسد حب الصداقة الحقٌقٌة فً عبلقة ٌوناثان وداود, وكانت العناصر البارزة فً هذه 
الصداقة الخبلقة هً أوالً: بحثها عن إرادة فً حٌاة الصدٌق أو بمعنى آخر رسالة هذا الصدٌق 

لحٌاة. وهً ثانٌاً: نظرتها للصدٌق من جهة نفعة لعمل هللا. وهً ثالثاً: وجود الوحدة فً فً ا
أهداؾ الحٌاة. وهً رابعاً: العمل على إنماء شخصٌة الصدٌق. وهً خامساً: حماٌة الصدٌق فً 

 ؼٌبته. وهً سادساً: تذكر عهودها مع الصدٌق حتى بعد موته. وهً سابعاً: أقوى من الموت.

 نصل إلى الحب الصحً, الذي هو العنصر األساسً فً الزواج السعٌد, + أخٌراً 
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أجابٌه",  Agapeوالكلمة التً استخدمها الٌونانٌون للتعبٌر عن هذا النوع من الحب هً كلمة "
وقد كثر استخدام هذه الكلمة فً العهد الجدٌد, وهً تستخدم أساساً للتعبٌر عن الحب اإللهً, وإن 

ٌه, وهذا النوع من الحب هو "حب العطاء", هو "حب البذل" الذي عبر تكن ؼٌر مقصورة عل
(, هو 16: 3عنه ٌوحنا فً إنجٌله بالكلمات "ألنه هكذا أحب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحٌد" )ٌو 

الحب الذي ٌطلب المصلحة العلٌا للمحبوب, هو الحب الذي ٌجد سعادته فً إسعاد من ٌحب, وقد 
جسد المسٌح هذا الحب فً أروع صورة, بحبه الذي دفعه للموت على صلٌب الجلجثة من أجل 

 من أحب.

نه للموت من أجابٌة" تستخدم دابماً للتعبٌر عن حب هللا الذي دفعه إلرسال اب Agapeإن كلمة "
أجل الخطاة إن هللا لم ٌحبنا الستحقاقنا لهذا الحب, أو ألنه ٌرٌد أن ٌسلبنا شٌباً مقابل هذا الحب, 

 بل أحبنا ألنه "محبة".

إن الشاب الذي ٌراود الفتاة عن نفسها قبل زواجه بها, بحجة حبه الشدٌد لها ال ٌعرؾ الحب 
, وهو بتصرفه المشٌن هذا ٌسًء إلى الفتاة اإللهً الصحٌح وإنما حبه هو حب نفسانً شهوانً

إساءة ٌصعب التعبٌر عن فداحة أضرارها. إنه ال ٌتصرؾ لمصلحتها ولكن إشباع شهوته 
 ونزوته.

ونقول هنا إن هذا الحب الصحً ال ٌوجد إال من سكنى الروح القدس فً قلوبنا, هو حب مصدره 
بة قاببلً "أٌها األحباء لنحب بعضنا بعضاً هللا ذاته تبارك اسمه, وقد كتب عنه ٌوحنا رسول المح

 (.7: 4ٌو  1ألن المحبة هً من هللا وكل من ٌحب فقد ولد من هللا وٌعرؾ هللا" )

" الذي ٌجب أن نحب به Agape Loveوقد قدم لنا بولس الرسول أوصاؾ الحب اإللهً "
, فً األصحاح اآلخرٌن, ونبنً على أساس وجوده عش الزواج السعٌد, ونمتحن حبنا فً نوره

 الثالث عشر من رسالته األولى إلى المإمنٌن فً كورنثوس فقال:

"إن كنت أتكلم بؤلسنة الناس والمبلبكة ولكن لٌس لً محبة فقد صرت نحاساً ٌطن أو صنجاً ٌرن. 
وإن كانت لً نبوة وأعلم جمٌع األسرار وكل علم وإن كان لً كانت لً نبوة وأعلم جمٌع 

كان لً كل اإلٌمان حتى أنقل الجبال ولكن لٌس لً محبة فلست شٌباً. وإن  األسرار وكل علم وإن
 أطعمت كل أموالً وإن سلمت جسدي حتى احترق ولكن لٌس محبة فبل أنتفع شٌباً."

المحبة تتؤنى وترفق., المحبة ال تحسد. المحبة ال تتفاخر وال تنتفخ. وال تقبح وال تطلب ما لنفسها 
وال نفرح باإلثم بل تفرح بالحق وتحتمل كل شًء وتصدق كل شًء  وال تحتد وال تظن السوء.

 (.8 - 1: 13كو  1وترجو كل شًء وتصبر على كل شًء. المحبة ال تسقط أبداً" )

هذا النوع من المحبة ال ٌمكن أن ٌكون طبٌعٌاً بشرٌاً, ألن المحبة البشرٌة الجسدٌة مهما كانت 
ة, فهً باقٌة ما بقى تبادل المصلحة فٌها, وإال فشلت صادقة, فهً ال تثبت, وال بد لها من نهاٌ

واضمحلت. وأما المحبة التً مصدرها شخص الرب ٌسوع المسٌح. والتً هً من ثمر سكنً 
 الروح القدس فٌنا فهً المحبة اإللهٌة, وهً المحبة الحقٌقٌة, التً توجد فً كل زواج سعٌد.

 وتتمٌز هذه المحبة بما ٌلً:

 تسرع فً إصدار أحكامها.فبل  –( "تتؤنى" 1)



 

44 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2014                          info@arabicbible.com 

 "ترفق" حتى إذا ما أساء اآلخرون تصرفاتهم نحونا. –( 2)

هذه هً المحبة التً ظلت فً قلب داود من نحو ابنه أبشالوم, حتى وهو ٌحاول اؼتصاب عرشه, 
 (8: 18صم  2إذ أوصى داود قاد الجٌش ٌوآب وأبٌشاي وإتاي قاببلً "ترفقوا لً بالفتى أبشالوم" )

أي ال تؽار من نجاح اآلخرٌن, وال تؽمطهم حقهم من التقدٌر, وال تتمنى  –تحسد" ( "ال 3)
 اؼتصاب ما نالوه.

 أي ال تعتمد بذاتها, وال ٌؤخذها العجب, والزهو, والؽرور. –( "ال تتفاخر" 4)

 أي ال تتعظم وال تتكبر. –( "ال تنتفخ" 5)

 تتحدث عن اآلخرٌن بؤقوال جارحة. ( "ال تقبح" أي ال تبحث عن أخطاء الؽٌر لتجسمها, وال6)

أي محبة الذات ال تسٌطر علٌها, وهً تطلب لآلخرٌن ما تطلبه  -( "ال تطلب ما لنفسها"7)
 لنفسها.

 أي لٌست سرٌعة الؽضب. –( "ال تحتد" 8)

 أي ال تفسر تصرفات اآلخرٌن على أساس البؽضة والكراهٌة والحقد. –( "ال تظن السوء" 9)

ثم" أي ال تسر بؤي نوع من أنواع الشر, وال تفخر بما ٌحٌق باآلخرٌن من ( "ال تفرح باإل11)
 ظلم وجور.

 أي تسر بالحق, وتفرح لنصرته, وتبتهج برفعته. –( "تفرح بالحق" 11)

أي تحتمل ضعفات الضعفاء, وتعرؾ كٌؾ تصمت ومتى تسكت على  -( "تحتمل كل شًء" 12)
 األذى.

 ءة ثقة وإٌماناً, وهً ال تشك فً صدق من تحب.أي أنها مملو –( "تصدق كل شًء" 13)

( "ترجو كل شًء" أي مفعمة بالرجاء وسط أحلك الظلمات, تنظر إلى الناحٌة المثٌرة التً 14)
 سٌؤتً منها الحل ألعقد المشكبلت.

 أي تثابر فً خدمتها وجهادها محتملة كل الظروؾ المعاكسة. –( "تصبر على كل شًء" 15)

أي ال تؽلب باألخطاء, والظروؾ والمضاٌقات بل تؽلبها بنعمة هللا وتبقى  –" ( "ال تسقط أبداً 16)
 هً راسخة كالجبال.

فؤي نوع من المحبة ٌسود بٌتك وعبلقتك الزوجٌة؟ إن األساس الوحٌد للسعادة الزوجٌة هو 
 المحبة اإللهٌة.
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 أبعاد الحب فً الزواج السعٌد
جاءا إلٌه الستشارته فً مستقبل حٌاتهما  " عن خطٌبٌنGraig Masseyحدثنا "كرٌج ماسً 

 الزوجٌة.

قال ماسً: كان وجهاهما ٌتؤلقان بالفرح الذي مؤل قلبٌهما بعبلقتهما الجدٌدة, وخٌل إلٌهما أنه من 
المستحٌل أن ٌقوم أي خبلؾ بٌنهما ٌإدي بهما إلى االنفصال, أو الطبلق, ولكننً كراع ومستشار 

ٌداً الصعوبات والمشكبلت التً ستواجه حبهما الصؽٌر قلت فً األمور الزوجٌة, كنت أعرؾ ج
لبلثنٌن: "إذاً أنتم خطٌبان؟" أجابت الفتاة: "نعم, اللٌلة الماضٌة تمت خطبتنا .. كان كل شًء 

جمٌبلً, كان القمر فً تمامه, وكنا نسٌر فً ضوبه الفضً حٌن أخبرنً بخطبته لً .. لقد صلٌت 
 ة أن هذه مشٌبة الرب".طوٌبلً لهذا األمر, وأنا مقتنع

 سؤلتها: "هل ٌحب الواحد منكما اآلخر؟".

أجاب الشاب: "إننً أحبها وأثق أنها تحبنً بشدة, ونعلم أن خطبتنا من الرب, وخبلل العشرة 
 شهور التً تعرفنا فٌها الواحد باآلخر لم ٌحدث بٌننا أي احتكاك".

 ب!!".سؤلت الشاب: "هل تستطٌع أن تعطٌنً تحدٌداً لمعنى الح

نظر الشاب إلى خطٌبته ثم قال: "إن الحب هو ألذ إحساس فً الوجود عندما نكون معاً ٌمؤلنً 
شعور بؤننً أستطٌع التؽلب على أٌة مشكلة مادامت جواري .. إنها كالدواء الشافً لً, عندما 

ًّ اعتدالً, وعندما أكون ٌابساً  تعٌد إلً  أكون متعباً تنعشنً, عندما أكون منحرؾ المزاج تعٌد إل
 األمل".

وقالت الفتاة: "وأنا أشعر بؤننً ملكة حٌن أكون معه, إن شعور اإلنسان بؤهمٌته عند شخص آخر, 
 وبؤن هناك من ٌحتاج إلٌه شعور جمٌل ... إننً أحبه".

قلت لهما: "لقد أخبرتمانً عن إحساسكما الجمٌل بالراحة عندما تكونان معاً, وعن لذة إحساسكما 
مله الواحد منكما لآلخر. أو بمعنى آخر أخبرتمانً بما ٌؤخذه الواحد منكما من بالحب الذي ٌح

 اآلخر, ولكن لم ٌخبرنً أحدكما عن ما ٌتوقع أن ٌقدمه لآلخر".

 أجاب الشاب: "نحن ال نتوقع شٌباً الواحد من اآلخر".

نانٌة فإنها تتحول واستطردت قاببلً: "إن ما قاله كل منكما ٌعلن عن أنانٌته, وإذا لم ٌكبح جماح األ
بالتدرٌج إلى قوة مسٌطرة تفسد زواجكما". وتابعت حدٌثً للشاب قاببلً "فً بعض األوقات 

سٌؽمرك اإلحساس بالفشل ولن تستطٌع فتاتك أن تعٌد إلٌك األمل, ستحس بالتعب ولن تستطٌع 
إلى زوجتك أن تنعشك ستكون منحرؾ المزاج ولن ٌكون فً قدرة زوجتك أن تعٌد االعتدال 

 مزاجك".

والتفت إلى الفتاة وقلت: "وأنت لن تشعري دوماً أنك ملكة, فقد ٌضطر زوجك للعمل وقتاً طوٌبلً, 
وستشعرٌن عندبذ أنه ٌهملك, وستتراكم علٌك أعمال المنزل وتؤخذ كل حٌوٌتك ونشاطك, 

ى ؼسل الثٌاب وستلدٌن أوالداً, واألوالد ٌتطلبون وقتاً وجهداً جباراً للعناٌة بهم .. ستضرٌن إل
والجوارب, وتنظٌؾ وترتٌب البٌت, وؼسل الصحون واألوانً, وهذا كله سٌحرمك من الشعور 

 بؤنك ملكة. فهل سٌكون هذا نهاٌة زواجك؟!"
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 إن الحب الصحٌح وحده, هو الذي ٌستطٌع أن ٌخفؾ هذه السبولٌات, بل وٌجعل لها قٌمة كبرى.

 خطٌبتك؟ فً كم دابرة من دوابر الحٌاة تحبها؟".وعدت إلى الشاب وسؤلته: "ما هً أبعاد حبك ل

 وأجاب: "دابرة واحدة كما أعتقد, إن كل ما أعرفه هو أننً أحبها".

 وأجابت الفتاة: "وأنا أعتقد نفس الشًء .. دابرة واحدة .. إن كل ما أعرفه أننً أحبه".

ب أن تؽطً عدة قلت برقة: "هذا ال ٌكفً" .. واستطردت قاببلً: "إن آفاق الحب الصحٌح ٌج
دوابر فً حٌاتنا .. ومن الصعب على الخطٌبٌن الصؽٌرن أن ٌدركا هذه الدوابر كلها قبل 

 زواجهما .. لكن من الضروري أن ٌكن لهما معرفة واضحة بها لٌكون زواجهما ناجحاً وسعٌداً".

 إن الرب قد أعلن لنا فً كلمته المقدسة أن الحب الحقٌقً ٌحتوي أربع دوابر:

 دابرة األولى وهً دابرة العقل فعلٌنا أن نحب بعقولنا.( ال1)

 ( الدابرة الثانٌة هً دابرة العاطفة فعلٌنا أن نحب بعواطفنا.2)

 ( الدابرة الثالثة هً دابرة الجسد فعلٌنا أن نحب بؤجسادنا.3)

 ( الدابرة الرابعة هً دابرة الروح فعلٌنا أن نحب بؤرواحنا.4)

 برة "العقل",+ إن أول دوابر الحب هً دا

وعندما ٌقرب الحب بٌن شاب وفتاة لٌبدأ حٌاة زوجٌة فعلٌهما أن ٌمزجا عقلٌهما معاً, ألننا بعقولنا 
نفكر معاً, ومزج عقلٌن لٌس أمراً سهبلً, ألنه لٌس هناك شخصان متشابهان تماماً فً التفكٌر, 

 وذلك بسبب كثٌر من العوامل.

ى سن الرشد ونحن نمتص ونختزن كمٌة كبٌرة من من اللحظة التً نولد فٌها وحتى نصل إل
المعلومات فً عقولنا, إننا نبدأ الحٌاة ببعض صفات والدٌنا, وننمو فً دابرة ثقافة األسرة التً 

ولدنا فٌها وحضارتها, وعندما نتزوج ٌكون نموذج تفكٌرنا قد تحدد فً عقولنا, وكذلك األمر فً 
 عقول زوجاتنا.

المقدس هو سلسلة من العملٌات المتعاقبة, فكما تعلم الشاب أن ٌعتنً  الحب كما نعرؾ من الكتاب
بجسده وال ٌهمله وٌحترمه .. كذلك ٌجب أن ٌتعلم العناٌة بزوجته, ورعاٌتها, واحترامها, ألن 
الزوج علٌه أن ٌحب زوجته كما ٌحب جسده "كذلك على الرجال أن ٌحبوا نساءهم كؤجسادهم. 

إنه لم ٌبؽض أحد جسده قط بل ٌقوته وٌربٌه كما الرب أٌضاً من ٌحب امرأته ٌحب نفسه. ف
 (.29 - 28: 5للكنٌسة" )أؾ 

وكذلك ٌجب أن تتعلم الفتاة كٌؾ تحب زوجها, وٌجب أن ٌؤتٌها هذا العلم من أمها, أو جدتها, أو 
لٌق من امرأة أكبر منها سناً وأكثر اختباراً كما كتب بولس لتٌطس قاببلً: "وأما أنت فتكلم بما ت

بالتعلٌم الصحٌح .. أن ٌكون .. العجابز فً سٌرة ٌلٌق بالقداسة ؼٌر ثالبات .. لكً ٌنصحن 
الحدثات أن ٌكن محبات لرجالهن وٌحببن أوالدهن. متعقبلت عفٌفات مبلزمات بٌوتهن صالحات 

 (.5 - 3: 2خاضعات لرجالهن لكً ال ٌجدؾ على كلمة هللا" )تً 
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لبداٌة أن هناك اختبلفاً بٌن أسلوب تفكٌر الرجل, وأسلوب تفكٌر وٌجب أن ال ٌؽرب عن بالنا من ا
المرأة, فالرجال والنساء ال ٌفكرون بذات األسلوب .. إن الرجل ٌفهم الحٌاة وٌتصرؾ فٌها من 

وجهة نظر الرجل, أما المرأة فهً تستجٌب للحٌاة من وجهة نظر األنثى. والتفكٌران لٌسا 
كمل اآلخر, ولذا فإن تبادل وجهات النظر بٌن الرجل والمرأة أمر متناقضٌن بل أن الواحد منهما ٌ

فً ؼاٌة األهمٌة .. وبٌنما الرجل قد خلق نزاعاً إلى التفكٌر الواقعً أكثر, فإن المرأة قد خلقت 
لتفكر تفكٌراً مثالٌاً وعاطفٌاً أكثر من الرجل, ولذا فتبادل األفكار بٌن الزوجٌن ضرورة للوصول 

 كامل التام.إلى المفهوم ال

إن ما ٌبدو مناسباً ومنطقٌاً بالنسبة للمرأة قد ال ٌبدو مناسباً ومنطقٌاً بالنسبة للرجل, ومعظم سوء 
 التفاهم وعدم الوفاق, والشجار, والصراع فً الحٌاة الزوجٌة ٌعود إلى عدم فهم هذه الحقٌقة.

وأنت ٌجب أن تفكر ٌقول الزوج لزوجته: "إنك ٌجب أن تفكري كرجل" وترد زوجته قابلة: "
كإمرأة", وألن لٌس فً قدرة الزوج أو الزوجة تنفٌذ هذا, فإنه ال بد من الشجار والصراع 

والمنؽصات التً ٌبدو لهما أن ال حل لها, مع أن الحل موجود فً قدرة الزوج والزوجة على 
لموضوع االستماع بدقة واهتمام, كل واحد لوجهة نظر اآلخر, ورسم صورة متكاملة الجوانب ل

الذي ٌتناقشان فٌه, وهكذا ٌشعر الواحد باهتمام اآلخر به االهتمام البلبق, وهذا االهتمام هو مظهر 
الحب الصحٌح, ألن الحب الصحٌح وحده هو الذي ٌستطٌع أن ٌمؤل الفجوة العقلٌة الموجودة بٌن 

 أسلوب تفكٌر الزوج وأسلوب تفكٌر زوجته.

ذج التفكٌر الذي اختزنه عقل زوجٌه خبلل سنٌن, كما أن إن الزوج لٌس فً قدرته أن ٌؽٌر نمو
الزوجة لٌس فً قدرتها أن تؽٌر أسلوب تفكٌر زوجها وكل ما ٌستطٌع الزوجان أن ٌعمبله هو 
مزج تفكٌرهما معاً, واالحتمال برفقه, والتسامح بصبر عند وجود اختبلؾ فً التفكٌر, وهذه 

(. "المحبة 2: 4بعضكم بعضاً فً المحبة" )أؾ  الصفات ال توجد إال فً مصنع الحب "محتملٌن
 (.7: 13كو  1تحتمل كل شًء" )

وبٌنما تمر السنون فإن الزوجٌن ٌجب أن تعمقا فً تبادل أفكارهما بواسطة مزج عقلٌهما معاً, 
فالزوج علٌه أن ٌسر بسماع وجهة نظر زوجته ألنها تجعل اهتمامه بالعالم حوله مزدوجاً 

 لك ٌجب أن توسع أفاق تفكٌرها وهً ترى األشٌاء بعٌبً زوجها.وشامبلً, والزوجة كذ

 + هذا ٌؤتً بنا إلى دابرة الحٌاة العاطفٌة,

فعندما ندخل رباط الزوجٌة نكتشؾ أن الشخص الذي أحببناه ٌختلؾ عنا فً استجابته العاطفٌة, 
سات وهكذا تصبح حٌاتنا معقدة, وفً كثٌر من األحٌان نجد صعوبة فً فهم سبب اإلحسا

 والمشاعر التً تتملك كبلمنا.

نجد أننا نختلؾ فً استمتاعنا باأللوان, فكل واحد منا ٌحب لوناً ٌختلؾ عن ما ٌحبه اآلخر, 
وكذلك ٌختلؾ فً محبتنا للببلد واألشجار والجبال والبحار واألماكن الجؽرافٌة, وألن الطعام 

ب ونكره من طعام.. بعض الناس ٌدخل فً دابرة االستجابة العاطفٌة فإننا نختلؾ فً ما نح
المنبسطٌن ٌبدون وكؤنهم ٌستمتعون بكل شًء, وأصحاب المزاج السوداوي ٌمٌلون للنظر إلى 

العالم نظرة تشاإمٌة, وآخرون ٌمٌلون إلى جمود العاطفة ربما لدرجة ٌظهرون فٌها أنهم باردون, 
ات العاطفٌة, ولهذا فإن وقساوة وؼٌر مكترثٌن, ومتوحشٌن, وآخرون أفقهم ضٌق فً االختبار
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درجة إحساسهم بالسعادة أو بالحزن ال تصل إلى مقٌاسها إلى درجة علو أو عمق إحساس 
 اآلخرٌن.

إننا بعواطفنا نحس معاً, ومحبة هللا الموهوبة لنا فً المسٌح هً العبلج الوحٌد الذي به نستطٌع 
 قبول اختبلؾ االستجابة العاطفٌة فً شرٌك حٌاتنا.

لمرأة تختلؾ عن عواطؾ الرجل, وال ٌمكن أن نتوقع االتفاق التام فً إحساسنا إن عواطؾ ا
 العاطفً من جهة ما ٌصادفنا فً العالم المحٌط بنا.

لخص رجل جاء الستشارتً مشكلته الزوجٌة كما فهمها بقوله "أنا ال أستطٌع فهم زوجتً فهً 
 اً تبكً بؽٌر سبب".تضحك من أشٌاء ال تثٌر الضحك, وتبكً ألسباب تافهة, وأحٌان

قلت له: "إنك لم تستطع فهم عواطؾ زوجتك أبداً.. فهً تعٌش فً مستوى عواطفً ٌختلؾ تماماً 
 عن مستواك, وأنا متؤكد أنها تود أن تقول إنها كذلك ال تفهم عواطفك".

هذا حق, فإن كثٌرٌن من الرجال لٌس فً قدرتهم فهم مشاعر زوجاتهم, وأكثر من هذا فإنهم 
ن من عواطفهن, وٌحاولون تؽٌٌر هذه العواطؾ وفشلهم فً هذا األمر ٌدفعهم فً ٌنزعجو

 اإلحساس بالضٌق واالنزعاج.

إن الزوجٌن السعٌدٌن هما اللذٌن ٌقدران كل واحد مشاعر اآلخر وكٌفٌة استجابته لؤلمور, وبهذا 
 ٌصبلن إلى نوع من الفهم لنوع تؤثٌر مواقؾ الحٌاة على شرٌك الحٌاة.

ن نقبل مشاعر شرٌك حٌاتنا كما نقبل أٌضاً أسلوب تفكٌره, والحب وحده ٌستطٌع تؽطٌة علٌنا أ
 هذه الفجوة.

إن الزوج الذي ٌحقر مشاعر زوجته وٌتهكم علٌها ٌمكن أن ٌقودها إلى انهٌار عاطفً.. إنه من 
ما  األفضل جداً أن نترك شرٌك الحٌاة ٌعبر عن مشاعره بحرٌة, وعلى الطرؾ الثانً أن ٌشاركه

استطاع فً أحاسٌسه, بدالً من أن ٌدفعه إلى كبت مشاعره فً داخله حٌث ترقد مختمرة منتظرة 
 لحظة االنفجار.

إن من أجمل اللحظات فً الحٌاة الزوجٌة, اللحظة التً ٌعبر فٌها أحد الزوجٌن عن مشاعره, 
جع الطرؾ وٌشاركه الطرؾ الثانً برقة ظاهرة, إن على كل طرؾ فً الحٌاة الزوجٌة أن ٌش

اآلخر إلظهار عواطفه على السطح, وٌقٌنا أن مزج مشاعر الزوجٌن معاً ٌعطً للزوج ثباته 
 واستقراره واستدامته.

وهنا نقول أن العواطؾ الحقٌقة, ال تكون عواطؾ إذا عبرنا عنها أمام الناس مراراً وبصوت 
ثابة إخراج أثاثات البٌت مرتفع, إن التعبٌر العلنً عن العواطؾ الزوجٌة أمام اآلخرٌن هو بم

 الجمٌلة فً العراء, إنها جمٌلة ورابعة فً مكانها, لكنها تبدو مشوشة فً نور الشمس.

 + هذا ٌؤتً بنا على البعد الجسدي فً الحب بٌن الزوجٌن,

وهنا نقول أن الجاذبٌة الجسدٌة هً فً العادة التً تدفع الرجل والمرأة إلى الزواج, ومع أن 
بٌن الرجل والمرأة تظهر جاذبٌته بقوة ووضوح, فإن هذه الجاذبٌة وحدها, ال الفارق الجسدي 
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ٌمكن أن تكون األساس الصحٌح لحٌاة زوجٌة سعٌدة ناجحة طوٌلة المدى, ألن الزمن ٌسلبنا 
 الكثٌر من صفاتنا الجسدٌة التً لعبت الدور األكبر فً الجاذبٌة فً بداٌة زواجنا.

 (.31: 31المرأة المتقٌة الرب فهً تمدح" )أم "الحسن ؼش والجمال باطل. أما 

 (.22: 11"خزامة ذهب فً فنطٌسة خنزٌرة المرأة الجمٌلة العدٌمة العقل" )أم 

إن الفروق الجسدٌة بٌن الرجل والمرأة تذهب إلى أعمق مما تبدو فً البداٌة, لٌس فقط فً أن 
ن تصرفاته.. الطرٌقة التً جسم المرأة ٌختلؾ عن جسم الرجل, ولكن تصرفاتها كذلك تختلؾ ع

تمشً بها.. وتحرك بها ذراعٌها.. وتجلس بها.. وتقوم بها.. وتهز بها رأسها.. وتتكلم بها.. وحتى 
 الكلمات التً تختارها.. كل هذا تعكس أنوثتها.

واستجابة المرأة للعبلقة الجنسٌة تختلؾ عن استجابة الرجل, وإذ لم ٌفهم الرجل هذه الحقٌقة فقد 
 وة فً عبلقة الزوجٌن.تحدث فج

 وسنتحدث بإفاضة عن الجنس فً الزواج السعٌد فً فصل مستقل.

 + هذا ٌؤتً بنا إلى الحدٌث عن البعد الروحً للحب فً الحٌاة الزوجٌة,

وٌقٌنا أن أول ما ٌجب أن ٌجذب اثنٌن من المإمنٌن هو وحدة االختبار الروحً, إن المإمن 
زوجته على أساس حاجاته ورؼباته, بل ٌجب أن ٌختارها ألن المولود من هللا ال ٌجب أن ٌختار 

هللا قاده بالصبلة المخلصة قٌادة واضحة لهذا االختٌار, واستجابة الفتاة المإمنة ٌجب أن تكون 
على ذات األساس, وهو أن ذلك الرجل الذي وافقت على الزواج به, هو الرجل الذي اختاره هللا 

 لٌكون شرٌكاً لحٌاتها.

نا الرب بوضوح ال ؼموض فٌه من النٌر المتخالؾ مع ؼٌر المإمنٌن ولكن فً أحوال لقد حذر
كثٌرة ٌكتشؾ الزوجان بعد زواجهما, بحزن, أنه مع أنهما مإمنان لكن اهتماماتهما الروحٌة 

 واختباراتهما مع الرب تختلؾ فً مستواها.

واحد اآلخر روحٌاً.. إن ولكً نصل إلى الزواج النموذجً السعٌد, فعلى الزوجٌن أن ٌعضد ال
الرجل ٌرى الرب ٌسوع المسٌح من وجهة نظر الرجل, ومسبولٌته أن ٌشارك زوجته فً وجهة 
نظره عن المسٌح, وعن نوع الحٌاة التً ٌرٌدها المسٌح لهما.. والمرأة ترى المسٌح من وجهة 

عن المسٌح ال نظرها كامرأة, ومشاركتها لزوجها فً وجهة نظرها ستعطً زوجها نوراً جدٌداً 
ٌستطٌع أن ٌصل إلٌه وحده, ومزج وجهتً النظر سٌعطً لكل من الزوجٌن عمقاً روحٌاً أكبر 

 مما ٌقدر أن ٌحصل علٌه وحده.

عندما تصل االستجابات الروحٌة للمسٌح إلى المستوى الذي تكون فٌه ؼنٌة وممتلبة فً حٌاة 
 د الحٌاة الزوجٌة.الزوجٌن, فإن الحب سٌصل إلى قمته, وٌسٌطر على كل أبعا

إن البعد الروحً سٌحكم البعد العقلً فً حٌاة الرجل والمرأة, وسٌعطً لوناً جدٌداً لتقٌٌمهما 
للحٌاة, وبالتالً سٌحكم البعد العاطفً, وهذا كله ٌعد الزوجٌن للوحدة الجسدٌة فً كمالها. لكً 

ل أبعاد الحب فً الحٌاة, تكون حٌاتك الزوجٌة سعٌدة, ومثمرة, ومستقرة, فإن علٌك أن تحب بك
 والحب درس نزداد علماً بدقابقه على مدى السنٌن, وبه ٌزداد الزواج قوة وثباتاً.
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ٌحدث مراراً بعد الزواج أن ٌتنازل الزوج أو الزوجة عن اهتماماته السابقة لٌتؤقلم مع اهتمامات 
م ٌقوم الحب الحقٌقً شرٌك حٌاته, وٌنتهً هذا التنازل بشعور المرارة, ولكن فً الزواج السلٌ

بعمل كوبري ٌعبر علٌه كل من الزوجٌن لٌستمتع بما ٌحبه اآلخر, فإذا تعلم الزوجان فن 
المشاركة فً االهتمامات, و الهواٌات, والنشاطات, فإنهما سٌحصبلن على انسجام أعظم فً 

 حٌاتهما.

افؤة الحب الؽنٌة هً إن الحب فً جوهره ٌعنً أن ٌهب الواحد نفسه لآلخر طوعاً واختٌاراً ومك
 السعادة الناجمة عن استجابة المحبوب لمن ٌحبه.

وواضح أنه لو وهب اثنان كل واحد منهما نفسه لآلخر, فإن كل منهما ٌشعر بشعور الكمال 
( 6: 19واالكتفاء, وتتم فً حٌاتهما كلمات ربنا "إذاً لٌسا بعد اثنٌن بل جسد واحد" )مت 

 نقً الذي ٌباركه المسٌح.وسٌصبح بٌتهما هٌكبلً للحب ال

 (.17: 15"أكلة من القبول حٌث تكون المحبة خٌر من ثور معلوؾ ومعه بؽضة" )أم 

 (.1: 17"لقمة ٌابسة ومعها سبلمة خٌر من بٌت مآلن ذبابح مع خصام" )أم 

 ومدى تؤثٌر هذا الحب على سعادتك وهنابك؟! –فهل أدركت أبعاد الحب فً الحٌاة الزوجٌة 



 

51 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2014                          info@arabicbible.com 

 والزواج السعٌد رعاٌة الحب
ٌحتاج الحب كؤي زهرة جمٌلة إلى رعاٌة وعناٌة واهتمام, حتى ٌتفتح وٌنتشر عبٌره فً الحٌاة 

الزوجٌة.. وكما تبذل الزهور باإلهمال, ٌبذل الحب باإلهمال ولذا فإن كثٌرٌن من األزواج ٌبدأون 
قٌه بماء الحنان فٌنمو حٌاتهم الزوجٌة بحب عنٌؾ, وبدالً من أن ٌرعى كل منهما هذا الحب, وٌس

وٌترعرع وٌصبح شجرة وارفة الظبلل. ٌعٌشان تحتها فً هناء, وسعادة, وصفاء, ٌؤخذ الواحد 
منهما اآلخر كؤمر مسلم به, وكؤن الواحد منهما اشترى بٌتاً أو سٌارة ٌرتبها أو ٌحركها كما ٌشاء, 

بل وٌموت مع األٌام بسبب إهمال أن حبهما بدأ ٌذ –أحٌاناً بعد فوات األوان  –وإذ بهما ٌكتشفان 
 رعاٌته وقلع الحشابش الضارة التً أحاطت به.

إن على كل زوجٌن أن ٌعرفا أن الزواج هو شركة عمر طوٌل, إنه شركة الحٌاة كلها.. وحٌن 
ٌتزوج شاب وفتاة فهذا ٌعنً أنهما تعاهدا على بناء بٌت, ولن ٌستطٌع أحداً أن ٌبنً بٌتاً قوٌاً ٌقؾ 

 واألمطار واألعاصٌر إال إذا تخٌر أفضل مواد للبناء. ضد الرٌاح

إن كثٌرٌن ٌدخلون الحٌاة الزوجٌة بؤحبلم ؼٌر واقعٌة, فلما ٌصدمهم الواقع ال ٌجدون أمامهم حبلً 
 سوى الطبلق.

علٌنا أن ندرك بفهم أن الواقع لٌس كله حبلوة, وأن شركة الزواج تستلزم العطاء بدالً من األخذ, 
 من االسترخاء والتكاسل وانتظار أن ٌخدمك شرٌك الحٌاة. والخدمة بدالً 

 واآلن إلى السإال الخطٌر: كٌؾ ترعى حبك الصؽٌر؟

 
 

 ( ارع حبك باالحترام المتبادل1)

اعتقد أن من اخطر أسباب تدهور الحب فً الحٌاة الزوجٌة هو عدم وجود االحترام المتبادل بٌن 
 اً فً حٌاتهما الخاصة.الزوجٌن, لٌس فقط أمام اآلخرٌن, بل أٌض

 لقد أعطانا هللا فً كلمته أمراً صرٌحاً ٌرٌنا ضرورة وجود هذا االحترام.

"كذلكم أٌها الرجال كونوا ساكنٌن بحسب الفطنة مع اإلناء النسابً كاألضعؾ معطٌن إٌاهن 
 (7: 3بط  1كرامة كالوارثات أٌضاً معكم نعمة الحٌاة لكً ال تعاق صلواتكم" )

 (33: 5األفراد فلٌحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه وأما المرأة فلتهب رجلها" )أؾ "وأما انتم 

من الضروري لئلبقاء على الحب أن ٌعطً الزوج الكرامة لزوجته, وأن تقدم الزوجة االحترام 
 لزوجها.

 
 ( ارع حبك باستمرار االتصال2)

ن هذا لن ٌتٌح الفرصة للمشاكل إن معظم المشاكل الزوجٌة ٌمكن حلها بالتفاهم الشخصً, وٌقٌنا أ
الصؽٌرة أن تتفاقم وتصبح مشاكل معقدة ٌعسر حلها واختٌار الوقت المناسب لمناقشة المشاكل 
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( . وأحسن 7: 3الزوجٌة أمر ٌحتاج إلى حكمة وقٌادة إلهٌة "للسكوت وقت وللتكلم وقت" )جا 
للنقاش الموضوعً,.. وأكرر  وقت هو الوقت الذي ٌكون فٌه اإلنسان مسترخٌاً وهادباً ومستعداً 

 القول أن اختٌار الوقت ٌحتاج إلى حساسٌة شدٌدة لمزاج الطرؾ اآلخر.

وهناك نقطة ذات أهمٌة بالؽة وهً أنك أنت المسبول عن استمرار االتصال.. فبل تنتظر شرٌكة 
 حٌاتك لتبدأ االتصال, وال تنتظري شرٌك حٌاتك باالتصال.

فبل تتباعدي عنه وتبنً جداراً من الجفاء.. إن انقطاع االتصال فً إن قال زوجك شٌباً ال ٌوافقك, 
الحٌاة الزوجٌة ٌهدد بانهٌارها.. فابق خطوط االتصال مفتوحة, وذلك بتشجٌع الطرؾ اآلخر على 

 التعبٌر عن أفكاره ومشاعره بخصوص األمر موضوع الخبلؾ.

 وحٌن تناقش أي مشكلة الحظ نؽمة صوتك.

كثر من الحدٌث نفسه, وحركات ٌدٌك, ونظرت عٌنٌك, وقسمات وجهك فطرٌقة الحدٌث تإثر أ
 تتحدث بصوت أعلى من كلماتك.

وسفر األمثال ٌتحدث مع أسفار أخرى كثٌرة فً الكتاب المقدس عن ضرورة الحكمة فً أحادٌثنا 
ومناقشاتنا, فٌقول "الجواب اللٌن ٌصرؾ الؽضب والكبلم الموجع ٌهٌج السخط. لسان الحكماء 

 (.2, 1: 15المعرفة وفهم الجهال ٌنبع حماقة" )أم  ٌحسن

"بالحكمة ٌبنى البٌت وبالفهم ٌثبت. وبالمعرفة تمتلىء المخادع من كل ثروة كرٌمة ونفسٌة" )أم 
24 :3) 

 (.15: 25"ببطء الؽضب ٌقنع الربٌس واللسان اللٌن ٌكسر العظم" )أم 

 (29: 14م "بطىء الؽضب كثٌر الفهم. وقصٌر الروح معلى الحمق" )أ

 (11: 25"تفاح من ذهب فً مصوغ من فضة كلمة مقولة فً محلها" )أم 

هذه النصوص الوضاءة ترٌنا أن تؤثٌر الصوت الرقٌق, والكلمة اللطٌفة الرقٌقة, أقوى من تؤثٌر 
 الصوت العالً, واأللفاظ الجارحة, والكلمات ؼٌر المهذبة.

فً الحٌاة الزوجٌة, وال بد من اختبلؾ وجهات ٌجدر بكل زوجٌن أن ٌعرفا أنه ال بد من النقاش 
النظر للموضوع الواحد, ولكن هذا النقاش وهذا الخبلؾ ٌمكن حله بالكلمة الرقٌقة والتفاهم 

 الودي.

إن أسوأ قرار ٌصل إلٌه الزوجان لمعالجة مشاكلهما هو قرار "اتخاذ الصمت والتباعد" وسفر 
لناتج عن هذا التباعد فً كلمات األصحاح الخامس نشٌد األنشاد ٌرٌنا صورة لئلحساس المإلم ا

 من هذا السفر الجلٌل.

"أنا نابمة وقلبً مستٌقظ. صوت حبٌبً قارعاً. افتحً لً ٌا أختً ٌا حبٌبتً ٌا حمامتً ٌا كاملتً 
ألن رأسً قد امتؤل من الطل وقصصً من ندى اللٌل. قد خلعت ثوبً فكٌؾ ألبسه. قد ؼسلت 

بً تحول وعبر. نفسً خرجت عندما أدبر. طلبته فما وجدته دعوته فما رجلً فكٌؾ أوسخها. حبٌ
 (6 - 1: 5أجابنً" )نش 
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( 1: 1ومن المناسب أن نقول هنا ان سفر نشٌد األنشاد, هو أنشودة الحب كتبها سلٌمان )نش 
بؤسلوب مجازي وطابع شرقً, وٌصور السفر مجازٌاً الشعب القدٌم فً عبلقته الخاصة باهلل, 

ن ٌصور كذلك عبلقة المسٌح بالكنٌسة, رؼم أن الكنٌسة كانت سراً مكتوماً فً العهد وٌمكن أ
القدٌم, وكما تجد الحٌاة البشرٌة شبعها الكامل فً الحب الصحٌح بٌن الزوج وزوجته, كذلك تجد 

 الحٌاة الروحٌة شبعها الكامل فً حب هللا لشعبه, وحب الرب ٌسوع لكنٌسته.

 عدة مناظر, وتبرز فٌه ثبلث شخصٌات ربٌسٌة: وقد كتب سلٌمان السفر فً

 ( العروي "شولمٌث".1)

 ( الملك سلٌمان.2)

 ( بنات أورشلٌم.3)

 وهناك على األقل ثبلث مدارس لتفسٌر هذا السفر

المدرسة األولى تقول أن القصة رمزٌة تشٌر إلى عبلقة الحب الموجودة بٌن هللا وشعبه كما  -
ه "فمررت بك ورأٌتك وإذا زمنك زمن الحب. فبسط ذٌلً علٌك.. عبر عنها حزقٌال النبً بكلمات

(.. وتسٌر هذه المدرسة خطوة 8: 16ودخلت معك فً عهد ٌقول السٌد الرب فصرت لً" )حز 
 أخرى فتقول إن السفر ٌشٌر عبلقة المسٌح بكنٌسته.

راعٌة ؼنم  المدرسة الثانٌة تقول أن السفر هو تمثٌلٌة خٌالٌة تصور سلٌمان وقد وقع فً حب -
 وأخذها إلى قصره الملكً فً أورشلٌم.

المدرسة الثالثة تقول إن السفر هو حادثة حقٌقٌة تصور زواج سلٌمان براعٌة الؽنم شولمٌث.  -
وهو على هذا األساس ٌشٌد بجمال الحب الزوجً باعتباره أسمى وأرفع أنواع الحب بٌن رجل 

 وامرأة.

 ن أقسام:وٌمكن تقسٌم سفر النشٌد إلى ما ٌلً م

 األصحاح األول: بداٌة الحب.

 األصحاح الثانً: رعاٌة الحب.

 األصحاح الثالث: صراع الحب

 األصحاح الرابع: اكتمال الحب

 األصحاح الخامس: ابتعاد الحب

 األصحاح السادس: بحث الحب

 األصحاح السابع: ازدٌاد الحب

 األصحاح الثامن: شبع الحب
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 أو إلى هذه األقسام األربعة:

 . 3 – 1الوقوع فً الحب )التودد( إصحاحات ( 1)

 .4( االتحاد بالحب )الزواج( إصحاح 2)

 .6, 5( صراع الحب )المشاكل( إصحاحات 3)

 .8, 7( النمو فً الحب )التقدم( إصحاحات 4)

إذا أخذنا السفر على اعتباره تصوٌراً للعبلقة الزوجٌة, رأٌنا أن هذه العبلقة كثٌراً ما تتعرض 
خلً, وأن أخطر ما ٌمكن هو أن ٌحدث "توقؾ االتصال" الفكري والعاطفً, بتبادل للصراع الدا

الحدٌث, للتفاهم الشخصً. لذا فبل بد من استمرار الشركة بالحدٌث والتفاهم الودي فً كل مشكلة 
 حتى ال تتفاقم وتعرض الزواج للدمار.

وة وعذوبة الحب, وما إن السفر ٌذكر خمسة عشر موضعاً جؽرافٌاً, اختبر فٌها الزوجان حبل
أجمل أن ٌحدد الزوجان موقع هذه األماكن على خرٌطة من خرابط الكتاب المقدس, وأن ٌتعلما 
كٌؾ ٌسجبل ذكرٌات حبهما وأن ٌجترا هذه الذكرٌات السعٌدة بدالً من اجترار اإلساءات, فٌزداد 

 حبهما مع األٌام.

ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما مسر  "أخٌراً أٌها األخوة كل ما هو حق كل ما هو جلٌل كل
 (8: 4كل ما صٌته حٌن إن كانت فضٌلة وإن كان مدح ففً هذه افتكروا" )فً 

 
 

 ( ارع حبك بالطهر واألمانة والهرب من االنحبلل. 3)

ال شًء ٌخرب الحٌاة الزوجٌة أكثر من الخٌانة الزوجٌة, فالخٌانة الزوجٌة هً الدٌنامٌت الذي 
ود أركانه لذا ال عجب فً أن ٌذكر سلٌمان فً ثبلثة إصحاحات متتابعة من سفر ٌهدم البٌت وٌق

 األمثال تحذٌراته ضد الخٌانة الزوجٌة.. وٌقٌناً أن ما ٌقوله سلٌمان الرجل ٌقوله أٌضاً للمرأة.

"ٌا بنً أصػ إلى حكمتً. أمل أذنك إلى فهمً.. ألن شفتً المرأة األجنبٌة تقطران عسبلً  -
من الزٌت. لكن عاقبتها مرة كاألفسنتٌن حادة كسٌؾ ذي حدٌن. قدماها تنحدران إلى  وحنكها أنعم

الموت. خطواتها تتمسك بالهاوٌة. لببل تتؤمل طرٌق الحٌاة تماٌلت خطواتها وال تشعر. وآلن أٌها 
البنول اسمعوا لً وال ترتدوا عن كلمات فمً. أبعد طرٌقك عنها وال تقرب إلى باب بٌتها لببل. 

زهرك لآلخرٌن. وسنٌنك للقاسً. لببل تشبع األجانب من قوتك وتكون أتعابك فً بٌت  تعطً
 (.11 - 1: 5ؼرٌب. بٌت ؼرٌب. فتنوح فً أواخرك عند فناء لحمك وجسمك" )أم 

"ٌا بنً احفظ وصاٌا أبٌك وال تترك شرٌعة أمك. لحفظك من المرأة الشرٌرة من ملق لسان  -
لبك وال تؤخذك بهدبها ألنه بسبب امرأة زانٌة ٌفتقر المرء إلى األجنبٌة. ال تشتهٌن جمالها بق

رؼٌؾ خبز وامرأة رجل آخر تقتنص النفس الكرٌمة. أٌؤخذ إنسان ناراً فً حضنه وال تحترق 
ثٌابه. أو ٌمشً إنسان على الجمر وال تكتوي رجبله. هكذا من ٌدخل على امرأة صاحبه. ل من 
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امرأة فعدٌم العقل. المهلك نفسه هو ٌفعله. ضرباً وخزٌاً ٌجده ٌمسها ال ٌكون رٌباً.. أما الزنى ب
 (.33 - 24, 21: 6وعاره ال ٌمح" )أم 

"ٌا بنً احفظ كبلمً واذخر وصاٌاي عندك... لتحفظك من المرأة األجنبٌة من الؽرٌبة الملقة  -
بنٌن بكبلمها... ألنً من كوة بٌت من وراء شباكً تطلعت فرأٌت بٌن الجبال الحظت بٌن ال

ؼبلماً عدٌم الفهم. عابراً فً الشارع عند زاوٌتها وصاعداً فً طرٌق بٌتها. فً العشاء فً مساء 
الٌوم فً حدقة اللٌل والظبلم. وإذا بامرأة استقبلته فً زي زانٌة وخبٌثة القلب. صاخبة هً 

وٌة تكمن. وجانحة. فً بٌتها ال تستقر قدماها. تارة فً الخارج وأخرى فً الشوارع. وعند كل زا
فؤمسكته وقبلته أوقحت وجهها وقالت له. على ذبابح السبلمة. الٌوم أوفٌت نذوري. فلذلك خرجت 

للقابك ألطلب وجهك حتى أجدك, بالدٌباج فرشت سرٌري بموشى كتان من مصر. عطرت 
فراشً بمر وعودي وقرفة, هلم نرتو وداً إلى لصباح. نتلذذ الحب. ألن الرجل لٌس فً البٌت. 

فً طرٌق بعٌد أخذ صرة الفضة بٌدٌه. ٌوم الهبلل ٌؤتً إلى بٌته. أؼوته تكثرة فنونها بملث ذهب 
شفتٌها طوحته. ذهب وراءها لوقته كثور ٌذهب إلى الذبح أو كالؽبً إلى قٌد القصاص. حتى ٌشق 

سهم كبده. كطٌر ٌسرع إلى الفخ وال ٌدري أنه لنفسه. واآلن أٌها األبناء اسمعوا لً واصؽوا 
لمات فمً ال ٌمل قلبك إلى طرقها وال تشرد فً مسالكها. ألنها طرحت كثٌرٌن جرحى وكل لك

 (.26 - 5, 1: 7قتبلها أقوٌاء طرق الهاوٌة بٌتها هابطة إلى خدور الموت" )أم 

إن شرٌك الحٌاة ٌؽفر كل خطٌة أخرى ما عدا خطٌة الخٌانة الزوجٌة, فهً تترك طابعها على 
 حبها, والطرؾ الذي خانه كشبح رهٌب ٌظهر فً الٌقظة والمنام.الذاكرة وتستمر تزعج صا

"ألن الؽٌرة هً حمٌة الرجل فبل ٌشفق فً ٌوم االنتقام.ال ٌنظر إلى فدٌة ما ال ٌرض ولو أكثرت 
 (.35, 34: 6الرشوة" )أم 

 فادع حبك بالطهر واألمانة واالحتفاظ بنقاوة الحٌاة والهروب من االنحبلل.

 
 

 متناع عن الصراع واالستؽبلل:( ارع حبك باال4)

ذات مرة دعٌت لمصالحة زوجٌن جامعٌٌن, كانت كل المظاهر الخارجٌة انه بامكانهما االستمتاع 
بزواج سعٌد.. وقد بدأ زواجهما بحب عنٌؾ, واستمر كذلك لفترة من الزمن, ثم بدأت الزوجة 

. وهنا بدأ النزاع تتفوق بعملها, حصلت على درجة علمٌة أعلى, ومركز أرقى ودخل أكبر
والصراع بٌن الزوجٌن. تحدثت إلٌهما معاً, وأعطانً هللا الحكمة لمعرفة سبب الصراع. فقلت 

لزوج الممزق الحزٌن.. أعتقد أن سر حٌاتك الممزقة هو أنك تعٌش فً صراع مع زوجتك بسبب 
 نجاحها وتفوقها بدالً من أن كنت تعٌش فً وبام.. فهل اعتقدي صحٌح؟!

ج قلٌبلً ثم أجاب.. أجل أنا أعٌش معها فً صراع.. أخاؾ من مركزها.. أخاؾ من وسكت الزو
 ازدٌاد مركزها.. أخاؾ من الدرجات العلمٌة التً حصلت علٌها.

 قلت: أال ٌعنً هذا أنك تحب نفسك أنك أكثر مما تحبها؟!

 وأجاب ال أدري.
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ا نجاح لك, وأن تدرك أن كل واستطردت: السبٌل الوحٌد إلعادة السبلم إلى بٌتك أن تحسب نجاحه
منجزاتها ستعود بالخٌر على بٌتك وعلى أوالدك, وبذلك تتوقؾ عن ازعاجها وعن هذا الصراع 

 الذي ببل مبرر قابم بٌنك وبٌنها.

 ورد الزوج: أرجو أن ٌعطٌنً هللا نعمة ألفعل ذلك.

 امتنع عن الصراع مع شرٌكة حٌاتك بسبب تفوقها فً مٌادٌن عملها..

 ذلك عن االستؽبلل. فاالستؽبلل ٌقود إلى الخراب.وامتنع ك

 (.24: 28"السالب أباه أو أمه وهو ٌقول ال بؤس فهو رفٌق لرجل مخرب" )أم 

 فإن كان هذا وصؾ السالب ألبٌه وأمه فكم ٌكون الوصؾ للسالب لزوجته أو السالبة لزوجها.

موقؾ األنانٌة المستؽلة إن موقؾ الزوج من زوجته ٌجب أن ٌكون الموقؾ الحب الباذل ولٌس 
 (.25: 5"أٌها الرجال أحبوا نساإكم كما أحب المسٌح الكنٌسة وأسلم نفسه ألجلها" )أؾ 

ال تسلب زوجتك لتصرؾ على ملذاتك , أو لتعطً للفقراء من أفراد أسرتك.. وال تسلبً زوجك 
 لتنفقً على ملذاتك ونعطً ألفراد أسرتك.

صورة من صوره.. إذا عشت لبلستؽبلل فؤنا أحذرك من  إن هللا ال ٌبارك االستؽبلل فً أٌة
 التدهور والدمار.

 
 

 ( ارع حبك بالمدح والتعامل النبٌل.5)

امدح بصدق كل فضٌلة فً شرٌكة حٌاتك, وامدحً بصدق كل فضٌلة فٌه... واحذر من استخدام 
ٌٌز الكلمات المدح للحصول على أؼراضك فهناك حاثة سادسة فً اإلنسان تعطٌه القدرة على التم

الجوفاء المعسولة والمدح األصٌل النبٌل. "ٌا أوالدي ال نحب بالكبلم وال باللسان بل بالعمل 
 (.18: 3ٌو  1والحق" )

تعامل مع شرٌكة حٌاتك بنبل, افتح لها باب السٌارة, ساعدها على حمل مشترٌاتها, كن مهذباً 
 لفاظاً نابٌة أو جارحة فً حدٌثك معها.معها كما أنت مهذباً مع النساء األخرٌات, ال تستخدم أ

وأنت ٌا سٌدتً.. تحدثً إلى زوجك برقة, وشجعٌه فً مشروعاته, ألهب فٌه برقة كلماك الطموح 
 وساعدٌه بتعضٌدك له التقدم والنجاح.

"لٌرفع من بٌنكم كل مرارة وسخط وؼضب وصٌاح وتجدٌؾ مع كل خبث. وكونوا لطفاء 
 (.23, 4:13ن كما سامحكم هللا أٌضاً فً المسٌح" )أؾ بعضكم نحو بعض شفوقٌن متسامحٌ

 هذه األشٌاء كلها تزٌد الحب الزوجً وتحفظه مضٌباً وتجعل الزواج سعٌداً وهنٌباً ومستقراً.
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 ( ارع حبك بالعٌشة بالمال الحبلل6)

هذا ٌعنً أن تعٌش فً حدود دخلك, وأال تتعدى مٌزانٌتك, إن العٌش بالدٌن لٌست من مبادىء 
 (.82: 13لمة هللا "ال تكونوا مدٌونٌن ألحد بشًء إال أن ٌحب بعضكم بعضاً" )رو ك

لقد طالما سمعت الكثٌرٌن من األزواج أن المال هو العنصر الخطٌر من مشاكلهم الزوجٌة, ولذا 
 فاالتفاق على مبادىء واضحة بخصوص المال فً الحٌاة الزوجٌة أمر هام الستقرار الحٌاة.

 ؼٌر حبلل أن ٌدخل بٌتك وال تستعجل إلى الؽنى. + ال تسمح لمال

 (21: 28"الرجل األمٌن كثٌر البركات والمستعجل إلى الؽنى ال ٌبرأ" )أم 

 (22: 28"ذو العٌن الشرٌرة ٌعجل إلى الؽنى وال ٌعلم أن الفقر ٌؤتٌه" )أم 

ون "حجلة تحضن ما ال تبض محصل الؽنى بؽٌر حق. فً نصؾ أٌامه وٌتركه وفً آخرته ٌك
 (11: 17أحمق" )إر 

 + ال تحب المال بل عش حٌاة التقوى والقناعة.

"وأما التقوى مع القناعة فهً تجارة عظٌمة ألننا لم ندخل العالم بشًء وواضح أننا ال نقدر أن 
نخرج منه بشًء فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتؾ بهما. وأما الذٌن ٌرٌدون أن ٌكونوا أؼنٌاء 

وشهوات كثٌرة ؼبٌة ومضرة تؽرق الناس فً العطب والهبلك. ألن  فٌسقطون فً تجربة وفخ
محبة المال أصل لكل الشروع الذي ابتؽاه قوم ضموا عن اإلٌمان وطعنوا أنفسهم ألوجاع كثٌرة" 

(61 :6 - 11.) 

 + ال تكدر بٌتك ألجل المال.

 (27: 15"المولع بالكسب ٌكدر بٌته" )أم 

 + ال تتكل على المال.

 (28: 11ؼناه ٌسقط" )أم  "من ٌتكل على

 (.11: 62"إن زاد الؽنً فبل تضع علٌه قلباً ")مز 

"أوصى األؼنٌاء فً الدهر الحاضر أن ال ٌستكبروا وال ٌلقوا رجابهم على ؼٌر ٌقٌنٌة الؽنى بل 
 (.17: 6تً  1على هللا الحً الذي ٌمنحنا كل شًء بؽنى التمتع" )

 + عش حٌاة االجتهاد الشرٌؾ
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 (24: 12ن تسود. أما الرخوة فتكون تحت الجزٌة" )أم "ٌد المجتهدٌ

 (27: 12"الرخاوة ال تمسك صٌداً. أما ثروة اإلنسان الكرٌمة فهً االجتهاد" )أم 

 (9: 22"أرأٌت رجبلً مجتهداً فً عمله أمام الملوك ٌقؾ. ال ٌقؾ أمام الرعاع" )أم 

 (11: 12الفهم" )أم "من ٌشتؽل بحقله ٌشبع خبزاً. أما تابع البطالٌن فهو عدٌم 

 (19: 28"المشتؽل بؤرضه ٌشبع خٌراً تابع البطالٌن ٌشبع فقراً" )أم 

 + أكرم الرب من مالك لكً ٌباركك.

"أكرم الرب من مالك ومن كل باكورات ؼلتك, فتمتلىء خزابنك شبعاً وتفٌض معاصرك 
 (9: 3مسطاراً" )أم 

تتظاهر بؽنى لٌس لك, وعش فً حدود  فارع حبك بالعٌشة بالمال الحبلل وال تبذر مالك وال
 دخلك ٌبقى بٌتك متٌن البنٌان ثابت األركان.

 
 

 ( ارع حبك بود حموٌك بالود المسٌحً األصٌل.7)

احترم حمٌك وحماتك, واحترمً حمٌك وحماتك. لقد كان موسى نبٌاً جلٌبلً وقابداً عظٌماً, عندما 
 أرسل له حموه قاببلً: "أنا حموك ٌثرون آت إلٌك".

"فخرج الستقبال حمٌه وسجد وقبله. وسؤل كل واحد صاحبه عن سبلمته. ثم دخبل إلى الخٌمة" 
 (7, 6: 18)خر 

: 18ولما رأى حمو موسى الضؽط الشدٌد علٌه من الشعب نصحه قاببلً "خفؾ عن نفسك" )خر 
22) 

كنك ذلك. فلٌكن الود واالحترام مبدأك مع حمٌك وحماتك, لكن ال تعش فً بٌت واحد معهما إن أم
 (.24: 2لقد قال هللا "لذلك ٌترك الرجل أباه وأمه وٌلتصق بامرأته" )تك 

إن حٌاتك فً بٌت خاص بك وبزوجتك سٌجعلك تعٌش صدٌقاً لحمٌك وحماتك.. وستكون أنت 
 وهما أسعد حاالً وأهنؤ باالً.

إلى  –أو عاجبلً  إن آجبلً  –إن االختبلط الزابد الذي ترفع فٌه الكلفة بٌن أسرتً الزوجٌن سٌإدي 
 االحتكاك, والخصومة, ومشاعر المرارة.

 فارع حبك بود حموٌك بالود المسٌحً األصٌل.
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 ( ارع حبك بالطاعة المستمرة لوصاٌا رب الجبلل8)

 كان زواج آدم وحواء زواجاً مثالٌاً. كانت كال عناصر الزواج السعٌد متوفرة لهذٌن الزوجٌن.

ك أنه كان جمٌبلً, قوٌاً, خالٌاً من العٌوب الجسمٌة أو العقلٌة, أو هللا خلق الزوج "آدم" وبؽٌر ش
 النفسٌة..

وهللا بنى الضلع التً أخذها من آدم امرأة, وأحضرها إلى آدم,وال بد أنها كانت رابعة الجمال, 
تجسدت فٌها كل الصفات التً ٌشتهٌها الرجل.. أنثى, صحٌحة الجسم, ممتلبة بالحٌوٌة, وذكٌة 

 العٌوب والنقصات الجسمٌة أو العقلٌة, أو النفسٌة. وخالٌة من

 لم تكن هناك حواجز حضارٌة, أو اختبلؾ اللؽة, أو صراع دٌنً عقابدي, أو مشاكل جنسٌة.

ومن ناحٌة العمل, فقد آدم كل عبلقة متٌنة بصاحب العمل, حتى أن صاحب العمل كان ٌقضً 
 ان صاحب العمل هو "هللا".معه الساعات ٌحدثه عن مستقبله وما ٌجب أن ٌعمله ك

ولم ٌكن هناك مشاكل وراثٌة بٌن الزوجٌن, وال مشاكل تربوٌة فقد نشؤ فً بٌبة واحدة من أصل 
واحد, وال مشاكل نفسٌة فقد كانا فً نقاوة الحٌاة ولم ٌكن هناك "منافس" آلدم ٌرٌد أن ٌسلبه 

 "حواء" وال "منافسة" لحواء, ترٌد أن تسلبها آدم.

 كل شًء.. االستقرار, والسعادة, وهدوء البال...كانا ٌملكان 

 فلماذا دخل الشقاء إلى هذا البٌت السعٌد؟!

 دخل بعصٌان وصاٌا هللا!! دخل بالخطٌة!!

"من أجل ذلك كؤنما بإنسان واحد دخلت الخطٌة إلى العالم وبالخطٌة الموت وهكذا اجتاز الموت 
خطٌة فً مفهوم الكتاب المقدس هً التعدي (. وال12: 5إلى جمٌع الناس إذ أخطؤ الجمٌع" )رو 

 (.4: 3ٌو  1على وصاٌا هللا "كل من ٌفعل الخطٌة ٌفعل التعدي أٌضاً. والخطٌة هً التعدي" )

فالزوجان اللذان ٌتعدٌان وصاٌا هللا ال بد أن تدخل التعاسة بٌنهما, وٌرٌان ثمر عصٌانهما فً 
لفوضى واالضطراب بٌت داوود الملك بعد زناه أوالد متمردٌن مثل قاٌٌن, لقد دخلت التعاسة, وا

مع بثشبع, فاؼتصب أمنون أخته ثامار وحاول أبشالوم اؼتصاب عرش أبٌه واضطجع مع نسابه 
 عبلنٌة, وسب شمعً ابن جٌرا الملك داوود أما المؤل..

 فكسر وصاٌا هللا ٌهدم الحب, وٌجلب الشقاء, لذلك ال ؼرابة فً أن ٌكتب صاحب المزمور كلماته
"طوبى لك من ٌتقً الرب وٌسلك فً طرقه. ألنك تؤكل تعب ٌدٌك طوباك وخٌر لك. امرأتك مثل 
كرمة مثمرة فً جوانب بٌتك. بنوك مثل ؼروس الزٌتون حول مابدتك. هكذا ٌبارك الرجل المتقً 

 (.6 - 1: 128الرب. ٌباركك الرب من صهٌون.. وترى بنً بنٌك" )مز 

تك أن تتؤمل كلمة الرب لٌبلً ونهاراً, أن تتلذذ بكبلم هللا, أن تقول مع علٌك إذاً لكً تحتفظ بكٌان بٌ
(. أن تعرؾ 16: 15إرمٌا "وجد كبلمك فؤكلته فكان كبلمك لً للفرح ولبهجة قلبً" )إرمٌا 

 1وصاٌا هللا وتعطٌها بسرور "فإن هذه هً محبة هللا أن نحفظ وصاٌاه.. ووصاٌاه لٌست ثقٌلة" )
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سمعتم تؤكلون خٌر األرض. وإن أبٌتم وتمردتم تإكلون بالسٌؾ ألن فم ( "إن شبتم و3: 5ٌو 
 (.21, 19: 1الرب تكلم" )إش 

 
 ( ارع حبك بحفظ حق كل منكما فً االستقبلل9)

 إن كنت قد تزوجت معتقداً أنك تستطٌع تؽٌٌر الكثٌر فً شرٌك حٌاتك فؤنت مخطىء.

ناك صفات ال تعجبك فً فتاتك؟ قلت لمرة لشاب مقبل على الزواج: ولكنك ذكرت لً أن ه
 فؤجاب: "سوؾ أشكلها بعد الزواج على القالب الذي أرٌده"

 وبالٌقٌن أنه فشل تماماً فً عمل هذا التشكٌل.

إن أردت أن ٌنمو حبك وٌترعرع مع األٌام فاحترم االختبلفات التً فً شرٌك حٌاتك.. أو شرٌك 
 حٌاتك.

ٌة "التؽٌٌر" أو "التشكٌل" للطرؾ اآلخر, فإن اشارة إنه عندما ٌبدأ الزواج, أو الزوجة فً عمل
وسٌقول الطرؾ الذي ٌحس بؤنه هدؾ التؽٌٌر "إذاً أنت ال  –الخطر ستضًء بلونها األحمر 

 تحبنً كما أنا.. وأنا ال أسعدك, وأنت ال تقبلنً كما أنا علٌه.. فؤلستعد إذا للصراع والنزاع".

 وبالٌقٌن ٌبدأ الصراع, وٌقوم النزاع.

كر فً الخبلفات أو االختبلفات الذي فً الشخص الذي ستشاركه رحلة الحٌاة قبل أن تتزوجه, ف
وانظر هل ستستطٌع أن تعٌش بسرور مع هذه االختبلفات, أو أنك ستحاول تؽٌٌرها بعد انقضاء 

 شهر العسل؟

ه إن أٌة محاولة لحرمان أي طرؾ فً الزواج من اإلحساس بوجوده, وكٌانه, واستقبلل شخصٌت
 سٌكون مصٌرها أن تهرب السعادة من النافذة.

فارع حك بقبول واحترام االختبلفات الموجودة فً شرٌكة حٌاتك, وبحفظ حق كل منكما فً 
 االستقبلل.

 
 

 ( ارع حبك بحٌاة التكرٌس الكامل11)

 التكرٌس الكامل للرب هو اإلبقاء على الحب.

مصدر سعادتهما الحقٌقٌة.. وحٌن نفقد هذا ٌعنً أن ٌكون الرب هو مركز عبادة الزوجٌن, و
 التكرٌس الكامل ٌبدأ الحب فً الذبول..
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عندما كان إبراهٌم ٌبنً مذبحاً للرب وٌدعو باسمه, كان حبه لسارة ٌزداد.. لكن عندما كان ٌبتعد 
عن المذبح وٌتوقؾ عن العبادة والخدمة, كان ٌقول لها "قولً أنك أختً. لٌكون لً خٌر بسببك 

 (. كان على استعداد للتضحٌة بها فً سبٌل نجاته.13: 12ً من أجلك" )تك وتحٌا نفس

إن التكرٌس الكامل هو العمود الرخامً الذي ٌلهب حب الزوجٌن, وهو وسٌلة "االمتبلء من 
الروح القدس", وحٌن ٌمتلىء الزوجان من الروح القدس تذوب المشاكل التً بٌنهما وتحل محلها 

 .. هذه حقٌقة تإكدها كلمات بولس الرسول::السعادة الممنوحة من هللا

"وال تسكروا بالخمر الذي فٌه الخبلعة بل امتلبوا بالروح. مكلمٌن بعضكم بعضاً بمزامٌر 
وتسابٌح وأؼانً روحٌة مترنمٌن ومرتلٌن فً قلوبكم للرب. شاكرٌن كل حٌن على كل شًء فً 

 (.21 – 18: 5خوؾ هللا" )أؾ  اسم ربنا ٌسوع المسٌح هلل واآلب. خاضعٌن بعضكم لبعض فً

فحٌن ٌكرس الزوجان حٌاتهما بالكامل للرب. وٌختبر حٌاة الملء بالروح القدس, فستمتلىء 
جوانب بٌنهما بالمزامٌر والتسابٌح واألؼانً الروحٌة وستمتلىء قلوبهما بالترنٌم والترتٌل, 

لخضوع الواحد لآلخر فً وستمتلىء أفواههما بالشكر فً كل حٌن على كل شًء, وسٌعٌشا حٌاة ا
خوؾ هللا.. وسٌزدهر حبهما مع األٌام, فٌصبح صداقة وطٌدة, سجلها هللا ٌوم زواجهما فً 

 السماء, وتعهداها بالرعاٌة والعناٌة حتى أصبحت شجرة خضراء مثمرة بؤجمل وأحلى الثمار.

ان ٌتؽٌر فارع حبك وال تؤخذ شرٌكة حٌاتك أو تؤخذي شرٌك حٌاتك كؤمر مسلم به.. فاإلنس
بالظروؾ, وٌتؽٌر بمرور السنٌن , وطوبى للزوجٌن اللذٌن ٌسٌران معاً رحلة الحٌاة فً خوؾ 
 هللا, وٌتطور زواجهما مع الزمن فٌصبح صداقة متٌنة وطٌدة مإسسة على الحب الصحٌح.>
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 الفصل الرابع: الجنس والزواج
ثان, مدى الدهور واالنحبلل ٌرٌنا التارٌخ الجنسً لئلنسان الذي ابتعد عن هللا وعبد األو

واالنحطاط الذي وصل إلٌه ذلك اإلنسان فً حٌاته الجنسٌة, وقد صور بولس الرسول بوحً 
 الروح القدس مدى هذا االنحطاط بكلماته:

"ألنهم لما عرفوا هللا لم ٌمجدوه أو ٌشكروه كإله بل حمقوا فً أفكارهم وأظلم قلبهم الؽبً. وأبدلوا 
نى بشبه صورة اإلنسان الذي ٌفنى والطٌور والدواب والزحافات. لذلك أسلمهم مجد هللا الذي ال ٌف

هللا أٌضاً فً شهوات قلوبهم إلى النجاسة إلهانة أجسادهم بٌن ذواتهم. الذٌن استبدلوا حق هللا 
بالكذب وأبقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى األبد آمٌن. لذلك أسلمهم هللا إلى 

الهوان. ألن أناثهم استبدلن االستعمال الطبٌعً بالذي على خبلؾ الطبٌعة, وكذلك الذكور أهواء 
أٌضاً تاركٌن استعمال األنثى الطبٌعً. اشتعلوا بشهواتهم بعضهم لبعض فاعلٌن الفحشاء ذكوراً 

بذكور ونابلٌن فً أنفسهم جزاء ضبللهم المحق. وكما لم ٌستحسنوا أن ٌبقوا هللا فً معرفتهم 
لمهم هللا إلى ذهن مرفوض لٌفعلوا مل ال ٌلٌق. مملوبٌن من كل إثم وزناً وشر وطمع وخبث أس

مشحونٌن حسداً وقتبلً وخصاماً ومكراً وسوءاً نمامٌن مفترٌن مبؽضٌن مدعٌن مبتدعٌن شروراً 
ؼٌر طابعٌن للوالدٌن. ببل فهم وال عهد وال حنو وال رضى وال رحمة. الذٌن إذ عرفوا حكم هللا 

الذٌن ٌعملون مثل هذه ٌستوجبون الموت ال ٌفعلون فقط بل أٌضاً ٌسرون بالذٌن ٌعملون" )رو  أن
1 :21 - 32.) 

فبعد اإلنسان عن هللا, مصدر الطهارة واالتزان والحٌاة السوٌة المتكاملة, دفعه لئلؼراق فً 
 نحبلل والفساد.الجنس, وانحراؾ بكبل الجنسٌن إلى الشذوذ الجنسً, ومؤل المجتمع اإلنسانً باال

هذا كله نشر أفكار منحرفة هدامة عن الجنس حتى فً الحٌاة الزوجٌة, فؤصبح الجنس هو العبلقة 
التً تربط جسدٌاً بٌن زوجٌن سبباً من أسباب التعاسة الزوجٌة, وقاد الكثٌرٌن إلى إنهاء الزواج 

 بالطبلق.

ٌر فهم صحٌح للعبلقة الجنسٌة, ومن دواعً األسى أن الؽالبٌة العظمى من الشباب ٌتزوجون بؽ
 أو بجهل تام بدقة هذه العبلقة, أو بفهم خاطا تعلموه من أصدقابهم ورفقاء صباهم.

ولقد بالػ كثٌرون فً فهمهم لمدى تؤثٌر الجنس فً الزواج, واعتقدوا أم المرأة ال ٌهمها الزواج 
"حٌوانات" نسعى إلشباع  سوى الجنس وحده وال سواه, وبهذا قادوا زوجاتهم للنظر إلٌهم كمجرد

دافعها الجنسً, ونظر ؼٌرهم إلى الجنس على اعتباره رذٌلة, وشر ال بد منه فً دابرة الزواج, 
فؤقبلوا علٌه بهذا اإلحساس اآلثم, وأهملوا زوجاتهم من هذه الناحٌة,كما أهملت الزوجات أزواجهن 

 زوجٌة وإلى شعور خفً بالذنب.وقاد كل منهما اآلخر إلى االنحراؾ, وأحٌاناً إلى الخٌانة ال

لذلك نرى لزاماً علٌنا أن نتحدث بصراحة مقدسة عن "الجنس والزواج السعٌد" فلقد تحدث 
الكتاب المقدس بوضوح ال لبس فٌه وال ؼموض عن العبلقات الجنسٌة راسماً الطرٌق إلشباع 

 االكتفاء.الدافع الجنسً فً دابرة الزواج بكٌفٌة تصل بالزوجٌن إلى قمة السعادة و

 وسنسرد هذه الحقابق الكتابٌة بخصوص الجنس فٌما ٌلً من الحدٌث.
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 الجنس قبل الزواج
 ( إنه ال بد من االمتناع التام عن ممارسة الجنس قبل الزواج:1)

لقد أثبتت اإلحصابٌات أن عدداً ؼً قلٌل من الشبان والفتٌات ٌمارسون العبلقة الجنسٌة قبل 
 الزواج.

ٌش فً عصر "جنون الجنس" عصر ركز اهتمامه وانتباهه وعناٌته فً الجنس .. وٌقٌناً إننا نع
فالمبلبس الجمٌلة توصؾ بؤنها "مثٌرة للجنس" وإعبلنات التلفزٌون تركز على أن معجون 

األسنان ٌجعلك أكثر جاذبٌة من ناحٌة الجنس, وأن الجوارب موضوع اإلعبلن ٌزٌد من الجاذبٌة 
ر المعلن عنه سحر الحٌاة الجنسٌة.. فً رواٌات التلفزٌون, والسٌنما, الجنسٌة للمرأة, وأن العط

والكتب, والمجبلت, والصور, أصبح المجتمع مجتمعاً متساهبلً مع االنحراؾ الجنسً, كدت أقول 
 موافقاً على العبلقات الجنسٌة خارج دابرة الزواج.

صنع الحال, والخضراوات ومع "جنون الجنس" هناك "جنون السرعة", فهناك "القهوة" التً ت
التً تطهى فً "الحال" واللحوم التً ٌمكن تقدٌمها فً الحال .. كل شًء فً هذا العصر متسماً 

بالسرعة .. ولذا فإن شباب هذا العصر ال ٌرد أن ٌنتظر إلى أن ٌتزوج وٌمارس الجنس فً دابرة 
 الزواج, ولكنه ٌرٌد ممارسة الجنس اآلن وفً كل مكان ومع أي إنسان.

كانت هذه سٌاسة أوالد عالى الكاهن مع الذٌن ٌقدمون الذبابح فً بٌت الرب "كذلك قبل ما 
ٌحرقون الشحم ٌؤتً ؼبلم الكاهن وٌقول للرجل الذابح أعط لحماً لٌشوي الكاهن. فإنه ال ٌؤخذ منك 

قول له البل لحماً مطبوخاً بل نٌباً. فٌقول له الرجل لٌحرقوا أوالً الشحم ثم خذ ما تشتهٌه نفسك. فٌ
 (.16, 15: 2صم1اآلن تعطى وإال فؤخذ ؼصباً" )

وكان هذا أسلوب "عٌسو" الذي أسلم نفسه لشهوة األكل, فاحتقر الكورٌة بكل ما تحمل من 
 امتٌازات, وباع بكورٌته ألخٌه فً سبٌل أن ٌؤكل "اآلن".

 .وكان هذا أسلوب االبن الضال الذي طلب القسم الذي ٌصٌبه من المال "اآلن"

 وتحت سٌطرة الفلسفة المدمرة القابلة بالحٌاة لآلن. ٌمارس الكثٌرون الجنس قبل الزواج.

 وقد ٌقول قابل منهم: وما ضرر ممارسة الجنس قبل الزواج؟!

 ونجٌب أن ممارسة الجنس قبل الزواج أمر شرٌر مدمر على أساس ما سنسرده من أسباب كتابٌة.

, وعاش قبل الناموس رفض بإباء فكرة ممارسة الجنس ( إن المجتمع اإلنسانً الذي عرؾ هللا1)
 قبل الزواج, وعاقب بؽٌر هوادة هذا التصرؾ المشٌن, ونقرأ عن هذا الحق فً سفر التكوٌن:

وخرجت دٌنة ابنة لٌبة التً ولدتها لٌعقوب لتنظر بنات األرض. فرأها شكٌم ابن حمور الحوى 
لقت نفسه بدٌنة ابنة ٌعقوب وأحب الفتاة ربٌس األرض وأخذها واضطجع معها وأذلها. وتع

والطؾ الفتاة. فكلم شكٌم حمور أباه قاببلً خذ لً هذه الصبٌة زوجة. وسمع ٌعقوب أنه نجس دٌنة 
 ابنته. وأما بنوه فكانوا مع مواشٌه فً الحقل. فسكت ٌعقوب حتى جاءوا.
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حٌن سمعوا. وؼضب  فخرج حمور أبو شكٌم إلى ٌعقوب لٌتكلم معه. وأتى بنو ٌعقوب من الحقل
الرجال واؼتاظوا جداً ألنه صنع قباحة فً إسرابٌل بمضاجعة ابنة ٌعقوب. وهكذا ال ٌصنع. وتكلم 

حمور معهم قاببلً شكٌم ابنً قد تعلقت نفسه بابنتكم. أعطوه إٌاها زوجة .. ثم قال شكٌم ألبٌها 
على جدا مهراً وعطٌة.  وإلخوتها دعونً أجد نعمة فً أعٌنكم. فالذي تقولون لً أعطً. كثروا

 (.12 - 1: 34فؤعطً كما تقولون لً. وأعطونً الفتاة زوجة. )تك 

والسجل المقدس ٌرٌنا كٌؾ ؼضب إخوة "دٌنة" واؼتاظوا جداً لما فعله "شكٌم "مع "دٌنة" 
 وقرروا االنتقام, ورسموا له خطة ماكرة.

د نجس دٌنة أختهم. فقالوا لهما ال "فؤجاب بنو ٌعقوب شكٌم وحمور أباه بمكر وتكلموا. ألنه كان ق
نستطٌع أن نفعل هذا األمر. أن نعطً أختنا لرجل أؼلؾ. ألنه عار لنا. ؼٌر أننا بهذا نواتٌكم. إن 

 صرتم مثلنا بختنكمكل ذكر. نعطٌكم بناتنا ونؤخذ لنا بناتكم ونسكن معكم ونصٌر شعباً واحداً."

ور. ولم ٌتؤخر الؽبلم أن ٌفعل األمر. ألنه فحسن كبلمهم فً عٌنً حمور وفً عٌنً شكٌم بن حم
كان مسرور بابنه ٌعقوب. وكان أكرم جمٌع بٌت أبٌه. فؤتى حمور وشكٌم ابنه إلى باب مدٌنتهما 
وكلما أهل مدٌنتهما قابلٌن. هإالء القوم مسالمٌن لنا. فلٌسكنوا فً األرض وٌتجروا فٌها. هوذا 

تهم زوجات ونعطٌهم بناتنا. ؼٌر أنه بهذا فقط ٌواتٌنا األرض واسعة الطرفٌن أمامهم. نؤخذ لنا بنا
القوم على السكن معنا لنصٌر شعباً واحداً. وبختننا كل ذكر كما هم مختونون. أال تكون مواشٌهم 
ومقتناهم وكل بهابمهم لنا. نواتٌهم فقط فٌسكنون معنا. فسمع لحمور وشكٌم ابنه جمٌع الخارجٌن 

 ر. كل الخارجٌن من باب المدٌنة.من باب المدٌنة. واختتن كل ذك

فحدث فً الٌوم الثالث إذ كانوا متوجعٌن أن ابنً ٌعقوب شمعون والوى إخوة دٌنة أخذ كل واحد 
سٌفه وأتٌا على المدٌنة بؤمن وقتبل كل ذكر. وقتبل حمور وشكٌم ابنه بحد السٌؾ. وأخذ دٌنة من 

: 34المدٌنة. ألنهم نجسوا أختهم. )تك بٌت شكٌم وخرجا. ثم أتى بنو ٌعقوب على القتلى ونهبوا 
13 - 27.) 

هذا هو موقؾ المجتمع اإلنسانً حتى قبل إعطاء الناموس من ممارسة الجنس قبل الزواج .. لقد 
 نظر إلى هذه الممارسة على أنها قباحة ونجاسة.

 
 

 ( إن ممارسة الجنس قبل الزواج هو إذالل وتنجٌس للفتاة.2)

اب المقدس ممارسة الجنس خارج دابرة الزواج, ٌتحدث عن هذه فً كل مرة ٌذكر فٌها الكت
 (.24: 19الممارسة معتبراً إٌاها إذالالً للفتاة, وقباحة ال بد أن تدان )اقرأ قض 

لقد قٌل عن شكٌم ودٌنة, أن شكٌم أخذ دٌنة واضطجع معها, و أذلها وأنه بهذا نجس دٌنة وأنه 
 (.7, 5, 2: 34صنع قباحة فً إسرابٌل )تك 

وكان القضاء اإللهً ٌحتم زواج الرجل الذي أذل فتاة بممارسته الجنس معها قبل الزواج بزواج 
 الفتاة التً أذلها, وٌقضً بؤن ٌكون زواجه بها مإبداً فبل ٌقدر أن ٌطلقها مدى حٌاته.
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"إذا وجد رجل فتاة عذراء ؼٌر مخطوبة فؤمسكها واضطجع معها فوجدا ٌعطً الرجل الذي 
ألبً الفتاة خمسٌن من الفضة وتكون هً له زوجة من أجل أنه قد أذلها. ال ٌقدر اضطجع معها 

 (.29, 28: 22أن ٌطلقها كل أٌامه" )تث 

لقد أبؽض أبشالوم بن داود أخاه أمنون بسبب ممارسته الجنس مع أخته ثامار ورفضه الزواج بها 
 كما أمر الناموس, ورتب فرصة قتله فٌها, وعن هذا نقرأ الكلمات:

"ولم ٌكلم أبشالوم ألمنون بشر وال بخٌر ألن أبشالوم أبؽض أمنون من أجل أنه أذل ثامار أخته .. 
فؤوصى أبشالوم ؼلمانه قاببلً انظروا. متى طاب قلب أمنون بالخمر وقلت لكم اضربوا أمنون 

منون كما فاقتلوه. ال تخافوا ألٌس أنً أنا أمرتك فتشددوا وكونوا ذوي بؤس. ففعل ؼلمان أبشالوم بؤ
 (.32 - 22: 13صم 2أمر أبشالوم .. ألن ذلك قد وضع عند أبشالوم منذ ٌوم أذل ثامار أخته" )

فممارسة الجنس قبل الزواج هو إذالل, ٌترك طابعة على النفس, والروح وبعد زوال "اللذة 
 الوقتٌة العابرة" تبقى الحسرة, مشاعر األسى, والشعور بالذنب.

" مإلفة الكتاب "الثورة الهادبة" تقول Kathie Lee Johnson –كتب "كاثً لً جونسون 
"إننً أعزو نجاحً وسعادتً إلى إتباعً ما آمنت بؤنه حق, وامتناعً عن االنجراؾ مع التٌار 
الذي أحاط بً. لقد رفضت ممارسة الجنس مع أصدقابً من الشبان, وكنت على استعداد أن 

  ٌوافقوننً على مبادئ"أضحً بشعبٌتً, وصداقاتً مع أولبك الذٌن ال

 فلٌت كل فتاة تفعل كما فعلت "كاثً جونسون" ولٌت كل شاب ٌحفظ نفسه طاهراً.

 
 

 ( إن ممارسة الجنس قبل الزواج هو تدنٌس للوحدة التً قصدها هللا بالزواج.3)

لقد رتب هللا أن ٌكون الزواج هو وسٌلة وحدة الزوجٌن مدى الحٌاة, والعبلقة الجنسٌة هً ختم 
ه الوحدة "من أجل هذا ٌترك الرجل أباه وأمه وٌلتصق بامرأته وٌكون االثنان جسداً واحداً. إذا هذ

 (.6, 5: 19لٌس بعد اثنٌن بل جسد واحد" )مت 

وااللتصاق المذكور فً هذا النص هو "العبلقة الجنسٌة" وقد أوضح الرسول بولس هذا المعنى 
هو جسد واحد ألنه ٌقول ٌكون االثنان جسداً  بكلماته "أم لستم تعلمون أن من التصق بزانٌة

 (.16: 6كو 1واحداً" )

قال الكاتب المعروؾ "لوٌس سمٌدس" فً كتابه "المسٌحٌون والجنس" "إن ممارسة الجنس قبل 
الزواج شر, ألنه ٌنتهك قدسٌة الزواج وقصده الحقٌقً, فعندما ٌمارس اثنان ؼٌر متزوجٌن 

عمل ٌوحد بٌنهما. بؽٌر وجود لعنصر القرار العلنً بالوحدة  العبلقة الجنسٌة فهما ٌشتركان فً
الدابمة بٌنهما, إن وحدة الجسدٌن فً التعرٌؾ الكتابً تعنً الزواج .. والزواج الصحٌح ال بد من 

 إعبلنه على المؤل أمام هللا والناس".
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لمات إن العبلقة الجنسٌة بٌن زوجٌن هً عمل جسدي لكنه ٌشٌر إلى معنى روحً ٌظهر فً ك
( .. وستجد بركة عظمى إذا قرأت اآلن هذه الكلمات فً 33 - 22: 5بولس للزوجٌن فً )أؾ 

 موضعها.

 
 

( إن ممارسة الجنس قبل الزواج أو خارج دابرته هً زنى وهً بهذا شر عظٌم ٌقع تحت 4)
 العقاب اإللهً.

واحد امرأة ولٌكن  كتب بولس الرسول للمإمنٌن فً كورنثوس قاببلً "ولكن لسبب الزنى لٌكن لكل
(.وتعنً هذه الكلمات أن أي عبلقة جنسٌة خارج دابرة الزواج 2: 7كو  1لكل واحدة رجلها" )

العلنً الشرعً هً زنى وفً العهد القدٌم كانت عادة الفتاة هً دلٌل طهارة. حٌاتها وكان فقدانها 
 بالزنى قبل الزواج تعاقب بالرجم.

ها أبؽضها. ونسب إلٌها أسباب كبلم وأشاع عنها اسماً ردٌاً "إذا اتخذ رجل امرأة وحٌدة دخل علٌ
وقال هذه المرأة اتخذتها ولما دنوت منها لم أجد لها عذرى. ٌؤخذ الفتاة أبوها وأمها وٌخرجان 

عبلمة عذرتها ألي شٌوخ المدٌنة إلى الباب وٌقول أبو الفتاة إلى الشٌوخ أعطٌت هذا الرجل ابنتً 
د جعل أسباب كبلم قاببلً لم أجد لبنتك عذرى وهذه عبلمة عذرة ابنتً زوجة فؤبؽضها. وها هو ق

وٌبسطان التوبة أمام شٌوخ المدٌنة فٌؤخذ شٌوخ تلك المدٌنة الرجل وٌؤدبونه وٌؽرمونه بمبة من 
الفضة وٌعطونها ألبً الفتاة. ألنه أشاع اسماً ردٌاً عن عذراء من إسرابٌل فتكون له زوجة. ال 

 ل أٌامه.ٌقدر أن ٌطلقها ك

ولكن إن كان هذا األمر صحٌحاً لم توجد عذرى للفتاة. ٌخرجون الفتاة إلى باب بٌت أبٌها 
وٌرجمها رجال مدٌنتها بالحجارة حتى تموت ألنها عملت قباحة فً إسرابٌل بزناها فً بٌت أبٌها. 

 (.21 - 13: 22فتنزع شر من وسطك" )تث 

تزوجة تعاقب بقتل االثنٌن. "إذا وجد رجل كذلك كانت أي عبلقة جنسٌة بٌن رجل وامرأة م
مضجعاً مع امرأة زوج بعل ٌقتل االثنان الرجل المضطجع والمرأة والمرأة. فتنزع الشر من 

 (.22: 22إسرابٌل" )تث 

وٌعلن العهد القدٌم عن مسبولٌة الفتاة فً حماٌة نفسها من االؼتصاب إذا كان ذلك فً قدرتها, 
اؼتصب فتاة فً ظروؾ لم ٌكن فً مقدورها أن تحمً نفسها,  وعن مسبولٌة الرجل وحده إذا

 وإلٌك كلمات سفر التثنٌة:

"إذا كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل فوجدها رجل فً الدٌنة واضطجع معها. أخرجوهما كلٌهما 
إلى باب تلك المدٌنة ورجموهما بالحجارة حتى ٌموتا. الفتاة من أجل لم تصرخ فً المدٌنة 

أنه أذل امرأة صاحبه فتنزع الشر من وسطك. ولكن إذا وجد الرجل الفتاة  والرجل من أجل
المخطوبة فً الحقل وأمسكها الرجل واضطجع معها ٌموت الرجل الذي اضطجع معها وحده. 

وأما الفتاة فبل تفعل بها شٌباً لٌس على الفتاة خطٌة للموت بل كما ٌقوم رجل على صاحبه وٌقتله 
إنه فً الحقل وجدها فصرخت الفتاة المخطوبة فلم ٌكن من مخلص لها" قتبلً هكذا هذا األمر. 

 (.27 - 23: 22)تث
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أن العبلقة الجنسٌة خارج دابرة الزواج هً شر  –وهو قد عاش قبل الناموس  –لقد اعتبر ٌوسؾ 
عظٌم, وخطٌة ضد هللا ولما طلبت منه امرأة سٌده فوطٌفار أن ٌضطجع معها, صرخ بوجهها 

 (.9: 29صنع هذا الشر العظٌم وأخطا إلى هللا" )تك قاببلً "كٌؾ أ

إنه لم ٌعتبر هذه العبلقة اآلثمة ضعؾ إنسانً, أو إشباع بدافع جسدي, أو لذة ٌجب االستمتاع بها 
 أٌنما أتٌحت الفرصة لذلك, بل اعتبرها شراً عظٌماً, وخطٌة ضد هللا.

عصر الخطر الذي ٌتصؾ باإلباحٌة إن على المإمن المولود من هللا أن ٌتحذر لنفسه فً هذا ال
واالنحبللٌة, والذي أصبح فٌه شعار الكثٌرٌن, ما دامت األؼلبٌة تعٌش فً هذه اإلباحٌة, فلماذا ال 

 أتبع األؼلبٌة وأعٌش كما ٌعٌشون.

إن المإمن ٌحب أن ٌعٌش حٌاته على أساس التعالٌم الكتابٌة, ال على أساس االنجراؾ مع تٌار 
ألؼلبٌة التً تنادي بحرٌة كاذبة, وبضرورة التخلص من الكبت من ممارسة األؼلبٌة .. هذه ا

 الجنس فً أي لون من ألوانه ومع أي شخص كان, وبإشباع الرؼبات الجسدٌة بؤٌة وسٌلة.

إن بعض المعالجٌن النفسٌٌن ؼٌر المإمنٌن ٌنصحون مرضاهم بممارسة الجنس خارج دابرة 
أن هذه الممارسة تولد فٌهم الثقة بؤنفسهم, بدالً من أن  الزواج, حتى ولو كانوا متزوجٌن بحجة

ٌجد هإالء المرضى الراحة النفسٌة التً ٌنشدونها ٌعٌشون فً عذاب اإلحساس بالذنب, وتحت 
ثقل الشعور بفظاعة الخٌانة الزوجٌة والخوؾ من إفتضاح أمرهم, فتتحطم حٌاتهم, وتتدهور 

 صحتهم, وٌفقدون اتزانهم النفسً والعقلً.

إن شعار هذا العصر هو "حرٌة الجنس", وقد نسً المنادون بهذا الشعار "الثمار المرة" لهذه 
 الحرٌة.

إن المإمن المولود من هللا "حر" لكن حرٌته ال تستخدم إلطاعة دوافعه الحٌوانٌة الدنٌبة, بل 
 إلطاعة كلمة هللا.

لعمل ما أرٌد, ولكنها حرٌة  إن الحرٌة التً ٌنادي بها الكتاب المقدس, لٌست هً حرٌة القدرة
 القدرة الممنوحة لً من هللا لعمل ما ٌجب عمله.

فإنكم إنما دعٌتم للحرٌة أٌها األخوة, ؼٌر أنه ال تصٌروا الحرٌة فرصة للجسد بل بالمحبة اخدموا 
 (.13: 5بعضكم بعضاً )ؼل 

 (.16: 2بط  1"كؤحرار ولٌس كالذٌن الحرٌة عندهم سترة للشر بل كعبٌد هللا" )

"إذا ال تملكن الخطٌة فً جسدكم المابت لكً تطٌعوها فً شهواته. وال تقدموا أعضاءكم آالت إثم 
 (.13, 12: 6للخطٌة بل قدموا ذواتكم هلل كؤحٌاء من األموات وأعضاءكم آالت بر هلل" )رو 

"إنكم إن ثبتم فً كبلمً فبالحقٌقة تكونون تبلمٌذي. وتعرفون الحق والحق ٌحرركم .. فإن 
 (.36, 31: 8حرركم االبن فبالحقٌقة تكونوا أحرار" )ٌو 

إن ؼٌر المولودٌن من هللا ال ٌعرفون شٌباً عن هذه الحرٌة, إنهم ٌظنون أنهم أحرار, ولكنهم عبٌد 
للخطٌة "واعدٌن إٌاهم بالحرٌة هم أنفسهم عبٌد الفساد. ألن ما انؽلب منه أحد فهو له مستعبد 

 (.19: 2بط  2أٌضاً" )
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معت من كثٌرٌن إن المسٌحٌة هً الحرٌة, وأننا لسنا تحت أٌة قوانٌن, وإن الذٌن ٌنادون لقد س
 بضرورة طاعة الناموس, هم ناموسٌون, ولٌسوا مسٌحٌٌن.

وهذا الكبلم هو أكذوبة من أكاذٌب الشٌطان, ذلك ألن المسٌحٌة وهً حقاً دٌانة الحرٌة, هً كذلك 
 دٌانة الحرٌة المقٌدة بوصاٌا هللا.

 (.11: 11د قال الرب ٌسوع "وأما أنا فقد أتٌت لتكون لهم حٌاة ولٌكون لهم أفضل" )ٌو لق

"ألن الرب هللا شمس ومجن. الرب ٌعطً رحمة ومجداً. ال ٌمنع خٌراً عن السالكٌن بالكمال" )مز 
84 :11.) 

ٌاة, أو وفً ضوء هذه الكلمات الوضاءة نرى أن هللا لم ٌعطٌنا وصاٌا تحرمنا من االستمتاع بالح
تولد فٌنا كبتاً لرؼباتنا المشروعة, بل أعطانا هذه الوصاٌا لحماٌتنا من الخطر, وإلعطابنا أقصى 

 متع الحٌاة وأجملها.

لقد جاء المسٌح له المجد إلى أرضنا, وعاش, ومات على الصلٌب لفدابنا, وأعلن مدى عظمة 
ٌق معرفة شخصه, واإلٌمان وعمق حبه لنا, والطرٌق إلى االستمتاع الكامل بالحٌاة هو طر

 بقدرته.

 (.13: 4"أستطٌع كل شًء فً المسٌح الذي ٌقوٌنً" )فً 

 إن الوصاٌا اإللهٌة ضرورة حتمٌة لسعادتنا وشعبنا النفسً, والروحً, والجسدي.

وإذا قٌل لماذا ٌجب أن نتبع الوصاٌا ونحن لسنا تحت الناموس؟! لماذا ال نعٌش فً حرٌة ؼٌر 
 مقٌدة بقوانٌن؟

 جبنا: إن القوانٌن ضرورة حتمٌة فً كل دابرة من دوابر الحٌاة, الستمرار النظام واالنسجام.أ

ففً دابرة الجسد البشري نحن ملتزمون أن نؤكل ونشرب بقوانٌن, وإال متنا من الجوع, أو أصبنا 
 بؤمراض الشراهة, واإلفراط فً األكل.

بإتباع قوانٌن واضحة لبلحتفاظ باالتزان العقلً وفً دابرة الحٌاة العقلٌة والعاطفٌة, نحن ملتزمون 
 والعاطفً, وإال انتهى بنا المطاؾ إلى مصحة لؤلمراض العقلٌة والنفسٌة.

وفً دابرة الحٌاة االجتماعٌة, هناك قوانٌن ضد السرقة, والقتل, واالؼتصاب, وبدون هذه القوانٌن 
 ٌتحول العالم إلى ؼابة ٌؤكل فٌها القوي الضعٌؾ.

 ن هً أصدقاء البشر ولٌست أعداء البشر.فالقوانٌ

 اشترى شاب آلة معٌنة. زلم ٌكلؾ نفسه قراءة قوانٌن تشؽٌلها, انفجرت اآللة فً وجهه وشوهته.

 وفً دابرة الحٌاة الجنسٌة نحن فً حاجة إلى قوانٌن هللا لٌقودنا فً هذه الدابرة من الحٌاة.

قبل الزواج, إنه ٌدٌن المبلطفة ؼٌر  وهللا ٌدٌن بصورة ال ؼموض فٌها أٌة ممارسة للجنس
المشروعة, ولمس أجزاء الجسد ذات الكرامة, والمداعبات المثٌرة, وأٌة صورة من صور الجنس 

 خارج دابرة الزواج.
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 إن ترتٌب هللا لئلنسان البشري, هو "الطهارة" قبل الزواج و األمانة بعد الزواج.

ٌعنً االحتفاظ به للوقت المعٌن, وللشخص  وترتٌب هللا ال ٌعنً "كبت" الدافع الجنسً, بل
 المعٌن, إنه ٌعنً ضبط الجنس ال سٌادة الجنس.



 

70 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2014                          info@arabicbible.com 

 خطة هللا بخصوص الجنس
 وعلى كل مإمن أن ٌعرؾ خطة هللا بخصوص الجنس.

 )أ( لقد أمر هللا بؤن ٌكون الجنس فً دابرة الزواج فقط.

اهرون والزناة فسٌدٌنهم هللا" "لٌكن الزواج مكرماً عند كل واحد والمضجع ؼٌر نجس. أما الع
 (4: 13)عب

 وفً هذا النص اإللهً نجد:

 بمعنى أن هللا رتبه وقدسه. –( أن الزواج مكرم 1)

( أن المضجع الزوجً ٌجب أن ٌحتفظ به نقٌاً وؼٌر نجس, وذلك بممارسة الجنس فً الحٌاة 2)
 الزوجٌة بؽٌر شذوذ أو انحراؾ عن قصد هللا.

أي الذٌن ٌمارسون الشذوذ الجنسً, أو الجنس خارج دابرة الزواج  –( العاهرون والزناة 3)
 سٌدٌنهم هللا.

 
 

 )ب( لقد أمر هللا بالهروب من الزنى كما ٌهرب اإلنسان من الوباء.

"اهربوا من الزنا. كل خطٌة ٌفعلها اإلنسان هً خارجة عن الجسد. لكن الذي ٌزنً ٌخطا إلى 
 (.18: 6كو 1جسده" )

ة وصاٌا أعطٌناكم بالرب ٌسوع. ألن هذه هً إرادة هللا قداستكم. أن تمتنعوا عن "ألنكم تعلمون أٌ
 (3, 2: 4تس  1الزنا" )

"ألنه بسبب امرأة زانٌة ٌفتقر المرء إلى رؼٌؾ خبز وامرأة رجل آخر تقتنص النفس الكرٌمة. 
رجبله.  أٌؤخذ إنسان ناراً فً حضنه وال تحترق ثٌابه. أو ٌمشً إنسان على الجمر وال تكتوي

 (.29 - 26: 6هكذا من ٌدخل على امرأة صاحبه كل من ٌمسها ال ٌكون برٌباً" )أم 

 (.2, 1: 5تً  1"ال تزجر شٌخاً بل عظة كؤب .. والحدثات كؤخوات بكل طهارة" )

 إلى أي مدى ٌستطٌع الساب أن ٌقترب من أخته فً الجسد؟

 (.22: 2تً  2"أما الشهوات الشابٌة فاهرب منها" )

بولس للكورنثٌٌن قاببلً "وأما من جهة األمور التً كتبتم لً عنها فحسن للرجل أن ال ٌمس كتب 
 (.1: 7كو 1امرأة" )
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ونقرأ فً سفر التكوٌن عن حدٌث هللا مع أبٌمالك فً حلم "فقال له هللا فً الحلم أنا أٌضاً علمت 
. لذل ًّ ك لم أدعك تمسها" )تك أنك بسبلمة قلبك فعلت هذا. وأنا أٌضاً أمسكتك عن أن تخطا إل

21 :6.) 

إن هللا خلق المرأة تتؤثر باللمس, وقال بولس "حسن للرجل أن ال ٌمس امرأة" .. وخلق الرجل 
 (.28: 5ٌتؤثر بالنظر "كل من ٌنظر إلى امرأة لٌشتهٌها فقد زنى بها فً قلبه" )مت 

االشتعال بالشهوة ولذا فقد وضع ألوالده وبناته إشارات محذرة لمنعهم من السٌر فً طرٌق 
وبالتالً االنحدار إلى السقوط, وذلك بالحفاظ على البعد الضروري بٌن الرجل والمرأة إلى أن 

 ٌجتمعا معاً فً عش الزوجٌة السعٌد.

 
 

)جـ( إن عصٌنا وصاٌا هللا بخصوص حٌاتنا الجنسٌة, فسنحصد فً الوقت الحاضر الثمار المرة 
 لعصٌاننا.

خ علٌه. فإن الذي ٌزرعه اإلنسان إٌاه ٌحصد أٌضاً. ألن من ٌزرع لجسده "ال تضلوا .. هللا ال ٌشم
 (.8, 7: 6فمن الجسد ٌحصد فساداً" )ؼل 

إن حصاد ما ٌسمونه "حرٌة الجنس" حصاد مر, نراه فً انتشار األمراض السرٌة, وفً العدد 
ر الشرعٌٌن, وفً الهابل من اللواتً ٌحملن سفاحاً فً سن مبكرة جداً, وفً كثرة عدد األطفال ؼٌ

انتشار المجبلت الرخٌصة التً تنشر الصور الجنسٌة المثٌرة فتحط بذلك من كرامة اإلنسان, وفً 
ازدٌاد حاالت االنتحار بٌن الشباب وخاصة فً الببلد التً أباحت حرٌة الجنس .. دعك من 

 البٌوت التً تنهار, واألطفال المشردٌن بؽٌر آباء وأمهات.

كان ومازال هو السبب الربٌسً فً انهٌار المدنٌات, والحاضرات,  إن التدهور الجنسً
 واإلمبراطورٌات.

 
 

 )د( إن عصٌنا وصاٌا هللا بخصوص الجنس, فستحصد فً مستقبل أٌامنا أمر الثمار.

 (.1: 11"ارم خبزك على وجه المٌاه فإنك تجده بعد أٌام كثٌة" )جا 

 الجنسٌة؟ فما هً الثمار المرة لعصٌان هللا بخصوص حٌاتك

 ستتزوج من الشخص ؼٌر المناسب. -

 ستدمر بقسوة شخصٌة إنسان آخر. -

 ستفقد قدرتك على ضبط نفسك. -
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 ستفقد ثقتك الكاملة فً شرٌكة حٌاتك. -

 ستختل حٌاتك الجنسٌة بعد الزواج. -

 ستحمل ضمٌراً مثقبلً بالذنب. -

 ثانٌاً: اعرؾ جٌداً مكان الجنس فً الحٌاة الزوجٌة.

ص سفر التكوٌن نرى أن الؽرض األصٌل للزواج كما قصد هللا أن ٌكون, لٌس هو من نصو
إشباع الدافع الجنسً, بل إٌجاد شرٌكة للرجل تإنس وحدته, وتمؤل فراغ حٌاته, وتعٌنه فً رحلة 

 (.18: 2الحٌاة "وقال الرب اإلله لٌس جٌداً أن ٌكون آدم وحده. فاصنع له معٌنا نظٌره")تك 

تنا لقصة الخلق فً سفر التكوٌن أننا نرى أن آدم لم ٌمارس الجنس مع حواء إال وواضح عند قراء
بعد السقوط .. ولٌس معنى هذا أن الجنس شر, أل، ممارسة الجنس كانت فً الترتٌب اإللهً 

لئلنسان ألنها وسٌلة اإلثمار "وباركهم هللا وقال لهم أثمروا وأكثروا وامؤلوا األرض واخضعوها" 
. ولكن ما نرٌد أن نقوله ونإكده أن الجنس لٌس هو السبب الوحٌد للزواج. ولذلك ( .28: 1)تك 

 فبل بد من فهم صحٌح لدقة العبلقة الجنسٌة فً الحٌاة الزوجٌة, وهنا نقول:

 )أ( إن الجنس ٌجب أن ٌمارس بقداسة وكرامة

تكم. أن تمتنعوا عن كتب الرسول بولس للمإمنٌن فً تسالونٌكً قاببلً "ألن هذه هً إرادة هللا قداس
الزنا., أن ٌعرؾ كل واحد منكم أن ٌقتنً إناءه بقداسة وكرامة. ال فً هوى شهوة كاألمم الذٌن ال 

 (.5 - 3: 4تس 1ٌعرفون هللا" )

وٌصؾ الكتاب المقدس بؤن المرأة هً إناء الرجل, كما قال بطرس الرسول "كذلك أٌها الرجال 
النسابً كاألضعؾ معطٌن إٌاهن كرامة كالوراثات أٌضاً كونوا ساكنٌن بحسب الفطنة مع اإلناء 

 (.7: 3بط  1معكم نعمة الحٌاة لكً ال تعاق صلواتك" )

بقداسة وكرامة ال فً  –أي زوجته  –وعلى هذا فإن هللا ٌوصً األزواج أن ٌقتنً كل واحد إناءه 
الطرٌق تماماً أمام  هوى شهوة كاألمم الذٌن ال ٌعرفون هللا .. وهذا األمر اإللهً الصرٌح ٌقطع

ممارسة الشذوذ الجنسً مع الزوجة, إن الشذوذ الجنسً هو هدر للكرامة, وهو قطعاً ضد 
 القداسة, وممارسة الشذوذ الجنسً فً دابرة الزواج هً رجس, وشر مدمر.

لقد شوهت الخطٌة حٌاة اإلنسان, وقلبت معاٌٌره, ودنست دوافعه, وانحرفت بممارساته 
تدهور اإلنسان تماماً حتى وصل إلى مرتبة أقل من مرتبة الحٌوان, فلٌس بٌن وتصوراته .. لقد 

 الحٌوانات شذوذ جنسً.

إن االنحبلل الذي انتشر فً هذه األٌام األخٌرة, أصاب اإلنسان بمرض فقدان الحس, فؤسلم نفسه 
 للجنس, حتى أصاب اإلنسان بمرض فقدان الحس, فؤسلم نفسه للجنس, حتى أصبح "الجنس" فً

أي لون من ألوانه ٌشؽل تفكٌره فً صحوه ونومه, ولٌس هذا ما قصده هللا أن ٌعلى مركز 
 اإلنسان, وٌرفع شؤنه, وٌجعله ٌمارس الجنس فً دابرة الزواج بقداسة وكرامة.

 )ب( إن تبادل الزوجات هو شر خطٌر ٌفسد تماماً العبلقة الجنسٌة بٌن الزوجٌن.
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نعام, وننكر أنه فً الجٌل المعاصر هبطت المقاٌٌس األدبٌة إننا لن نضع رإوسنا فً الرمال كال
هبوطاً مخزٌاً, وأصبحت الصحؾ فً الدول التً تحمل اسم المسٌحٌة تعلن على صفحاتها عن 

طلبات األشخاص الذٌن ٌرؼبون فً تبادل زوجاتهم بزوجات اآلخرٌن, وهكذا فقد الزواج قدسٌته 
 وطهارته وجماله.

نٌة, وكنت فً بٌت صدٌقً الدكتور فإاد كامل ؼطاس وجاءت صحؾ أذكر أننً كنت فً ألما
الصباح وأرانً الدكتور فإاد صفحة كاملة ٌعلن فٌها األزواج رؼبتهم فً تبادل زوجاتهم 

 بزوجات اآلخرٌن.

وقد حذر الكتاب المقدس فً العهدٌن القدٌم والجدٌد من هذه الخطٌة البشعة فقال سلٌمان فً سفر 
 األمثال:

ٌاهاً من جبك ومٌاهاً جارٌة من ببرك. ال تفض بٌنابٌعك إلى الخارج سواقً مٌاه فً "اشرب م
الشوارع. لتكن لك وحدك ولٌس ألجانب معك. لٌكن ٌنبوعك مباركاً وافرح بامرأة شبابك. الظبٌة 

المحبوبة والوعلة الزهٌة. لٌروك ثدٌاها فً كل وقت وبمحبتها اسكر دابماً. فلم تقتن ٌا ابنً 
 (.21 -15: 5ة وتحتضن ؼرٌبة" )أم بؤجنبٌ

: 18وقال الرب فً سفر البلوٌٌن "وال تجعل مع امرأة صاحبك مضجعك لزرع فتنجس بها" )ال 
21.) 

وقال بولس الرسول "ألن هذه هً إرادة هللا قداستكم. أن تمتنعوا عن الزنا. أن ٌعرؾ كل واحد 
منكم أن ٌقتنً إناء بقداسة وكرامة. أن منكم قداستكم. أن تمتنعوا عن الزنا, وأن ٌعرؾ كل واحد 

ال ٌتطاول أحد وٌطمع على أخٌه فً هذا األمر ألن الرب منتقم لهذه كلها كما قلنا لكم قببلً وشهدنا 
 (.7 - 3: 4تس 1ألن هللا لم ٌدعنا للنجاسة بل فً القداسة" )

ب منتقم لهذه فلنحذر من التدهور فً شرور هذا العصر مهما كانت صورها وألوانها "ألن الر
 كلها".

 )جـ( إن الجنس ٌجب أن ٌمارس بالموافقة المتبادلة بٌن الزوجٌن.

خصص بولس الرسول جزءاً من رسالته األولى إلى أهل كورنثوس. تحدث فٌه بصراحة عن 
العبلقة الجنسٌة بٌن الزوجٌن, ورسم فٌه الخطوط التً تإدي لبلستمتاع السلٌم بالجنس فً الحٌاة 

 الزوجٌة.

دو من حدٌث بولس أن المإمنٌن فً كورنثوس كتبوا إلٌه ٌسؤلونه عن األمور الخاصة وٌب
 بالزواج, وأجابهم بولس الرسول قاببلً:

"وأما من جهة األمور التً كتبتم لً عنها .. لٌكن لكل واحد امرأته ولٌكن لكل واحدة رجلها. 
س للمرأة تسلط على جسدها بل لٌوؾ الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أٌضاً الرجل. لٌ

للرجل وكذلك الرجل أٌضاً لٌس له تسلط على جسده بل للمرأة. ال ٌسلب أحدكم اآلخر إال أن 
ٌكون على موافقة إلى حٌن لكً تفرؼوا للصوم والصبلة ثم تجتمعوا أٌضاً معاً لكً ال ٌجبركم 

 (.5 - 1: 7كو 1الشٌطان لسبب عدم نزاهتكم" )
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العبلقة الجنسٌة فً الزواج المسٌحً هً أرق, وأقدس العبلقات, وأكثرها من هذا النص نرى أن 
حساسٌة, وتفهمها واجب حتى على كل اثنٌن مقبلٌن على الزواج, فبٌنما أن هذه العبلقة هً عبلقة 
جسدٌة, لكنها تتطلب فً ذات الوقت اإلعداد البلبق عقلٌاً, وعاطفٌاً, والذٌن ٌستمتعون بالجنس فً 

 ً الصحٌح.معناه السام

إن هناك حقٌقة ال بد من التنبٌه علٌها بشدة, هً أن االستمتاع الحقٌقً بالجنس فً الزواج ال ٌقوم 
على أساس اإلثارة الجسدٌة وحدها, لكنه ٌتطلب االنسجام الروحً. والنفسً, والعقلً, والعاطفً 

 املة.بٌن الزوجٌن, تتزوج بؽٌر مإمن لن ٌجدا فً عبلقتهما الجنسٌة المتعة الك

 لقد أوصى بولس الرسول قاببلً: "لٌوؾ الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أٌضاً الرجل".

إن المرأة لٌست مجرد "شًء" بل هً "شخص", لٌست مجرد "وسٌلة" إلشباع الدافع الجنسً, بل 
وا هً "شرٌكة" فً االستمتاع بالجنس, ولذا فممارسة "الجنس" فً الحٌاة الزوجٌة ٌجب أن تخل
تماماً من العنؾ, واإلرؼام, والضؽط, وأن تكون بالموافقة المتبادلة بٌن الزوجٌن, وأن تتمٌز 

 بالصراحة الواضحة بٌنهما فٌما ٌتعلق بما ٌزٌد استمتاعهما معاً بهذه العبلقة الرقٌقة.

حٌن قال بولس الرسول "لٌوؾ الرجل المرأة حقها الواجب" لم ٌكن ٌتحدث عن مجرد العبلقة 
نسٌة, فحق المرأة على الرجل هو أن ٌحبها حباً قلبٌاً شدٌداً, ٌظهر فً بذله, وتضحٌته, ووده, الج

 ورعاٌته, وعناٌته, وحماٌته.

 (.25: 5"أٌها الرجال أحبوا نساءكم كما حب المسٌح الكنٌسة وأسلم نفسه ألجلها" )أؾ 

حب نفسه. فإنه لم "كذلك ٌجب على الرجال أن ٌحبوا نساءهم كؤجسادهم. من ٌحب امرأته ٌ
 (.28: 5ٌبؽض أحد جسده قط بل ٌقوته وٌربٌه كما الرب أٌضاً الكنٌسة" )أؾ 

 (.33: 5"وأما أنتم األفراد فلٌحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه" )أؾ 

 (.7: 3بط  1إن حق المرأة على الرجل هو أن ٌعطٌها الكرامة, وأن ٌسكن معها بالفطنة )

 أن ٌعاملها برقة ال بقسوة.إن حق المرأة على الرجل هو 

 (.19: 3"أٌها الرجال أحبوا نساءكم وال تكونوا قساة علٌهن" )كو 

وحق الرجل على المرأة هو االستجابة المسرورة لعاطفته الفٌاضة بالحب نحوها, هذه االستجابة 
 التً تظهر فً خضوعها.

ل بٌن الزوجٌن, والعاطفة وسفر نشٌد األناشٌد إذا اعتبرناه قصة حب زوجً ٌرٌنا المدح التباد
 القوٌة التً ربطت بٌن قلبٌهما, وبالتالً بٌن جسدٌهما.

فالزوج ٌتحدث إلى زوجته حدٌثاً رقٌقاً فٌقول "ها أنت جمٌلة ٌا حبٌبتً ما أنت جمٌلة عٌناك 
حمامتان .. شعرك كقطٌع معز رابض على جبل جلعاد. شفتاك كسلكة من القرمز. وفمك حلو" 

 (.7, 3 – 1: 1بٌبتً لٌس فٌك عٌبة" )نش "كلك جمٌلة ٌا ح

والزوجة تستجٌب لهذا الحدٌث الجٌاش بالحب فتقول "أنا لحبٌبً وحبٌبً لً. الراعً بٌن 
ًّ اشتٌاقه" )نش 3: 6السوسن" )نش   (.11: 7(. ثم تعود فتقول "أنا لحبٌبً إل
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رة قاسٌة كالهاوٌة, "اجعلنً كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك. ألن المحبة قوٌة كالموت الؽٌ
لهٌبها لهٌب نار لظى الرب. مٌاه كثٌرة ال تستطٌع أن تطفًء المحبة والسٌول ال تؽمرها. إن 

 (.7, 6: 8أعطى اإلنسان كل ثروة بٌته بدل المحبة تحتقر احتقاراً" )نشٌد 

 ة.إن العبلقة الجنسٌة فً الزواج ٌجب أن تمارس بمزٌج من الحب, والرقة, والموافقة المتبادل

ورفض أحد طرفً الزواج هذه العبلقة, أو إهمالها إهماالً عامداً هو "سلب" لحق الطرؾ اآلخر, 
 وبولس الرسول ٌوصً قاببلً "ال ٌسلب أحدكم اآلخر".

إننً أنصح كل زوجٌن أن ٌقرأ كتاباً علمٌاً نظٌفاً ٌوضح لهما دقة وحساسٌة هذه العبلقة, وٌزٌد 
 وحساسٌة العبلقة الجنسٌة فً الزواج هدم كثٌراً من البٌوت.من استمتاعها بها. فالجهل بدقة 

)د( إن الزوجٌن ٌجب أن ٌتفقا على فترات محددة ٌمتنعان فٌها عن ممارسة الجنس, وٌتفرؼان 
 للصبلة والصوم.

إن فترات االمتناع عن العبلقة الجنسٌة باتفاق الزوجٌن, ستزٌد من استمتاعهما بهذه العبلقة, ذلك 
 فً الجنس حتى فً دابرة الزواج ٌإدي إلى تدهور العبلقات بٌن الزوجٌن. ألن اإلؼراق

 (.16: 25"أوجدت عسبلً فكل كفاٌتك لببل تتخم فتتقٌؤه" )أم 

 (.27: 25"أكل كثٌر من العسل لٌس بحسن" )أم 

ال بد إذا من فترات امتناع ممارسة الجنس كما أوصى بولس الرسول بكلماته "ال ٌسلب أحدكم 
 أن ٌكون على موافقة إلى حٌن لكً تتفرؼوا للصوم والصبلة ثم تجتمعوا أٌضاً معاً لكً اآلخر إال

(. إن تكرٌس وقت للصوم والصبلة ٌتطلب 5: 7كو 1ال ٌجربكم الشٌطان لسبب عدم نزاهتكم" )
 االمتناع عن ممارسة الجنس.

كلم معك فٌإمنوا حٌن قال لموسى "ها أنا آت إلٌك فً ظبلل السحاب لكً ٌسمع الشعب حٌنما أت
 (.9: 19بك أٌضاً إلى األبد" )خز 

"فانحدر موسى من الجبل إلى الشعب وقدس الشعب وؼسلوا ثٌابهم وقال للشعب كونوا مستعدٌن 
 (.15, 14: 1للٌوم الثالث. ال تقربوا امرأة" )خر 

ن .. فقال ونقرأ فً سفر صموبٌل األول الكلمات التالٌة: "فجاء داود إلى نوب إلى أخٌمالك الكاه
داود ألخٌمالك الكاهن .. واآلن فماذا ٌوجد تحت ٌدك. أعط خمس خبزات فً ٌدي أو الموجود. 
فؤجاب الكاهن داود وقال: ال ٌوجد خبز محلل تحت ٌدي ولكن ٌوجد خبز مقدس إذا كان الؽلمان 

نا أمس وما قد حفظوا أنفسهم السٌما من النساء. فؤجاب داود الكاهن وقال له إن النساء قد منعت ع
 (.6 - 1: 21صم 1قبله عند خروجً وأمتعة الؽلمان مقدسة. فؤعطاه الكاهن المقدس" )

فترات االقتراب إلى الرب إذا, والتفرغ للصبلة والصوم. والتناول من مابدة الرب ٌجب أن تكون 
 فترات امتناع عن ممارسة الجنس, فكما أن الصوم ٌعنً االمتناع عن تناول الطعام فهو أٌضاً 

 ٌتطلب االمتناع عن ممارسة الجنس بٌن الزوجٌن.
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وفترات الصوم والصبلة ٌجب أن تكون "إلى حٌن" وبموافقة الزوجٌن, ثم ٌجتمعا أٌضاً معاً فً 
عبلقتهما الجنسٌة السوٌة, لكً ال ٌجربها الشٌطان بسبب فقدانهما القدرة على ضبط نفسٌهما, إذا 

 تطرؾ.تمادٌا فً االنقطاع عن ممارسة الجنس ب

وقد وضع الرب ترتٌباً مباركاً بخصوص العبلقة الجنسٌة بٌن الزوجٌن وضرورة مراعاة النظافة 
 التامة فٌها ففً سفر البلوٌٌن فقال:

"وإذا حدث من رجل اضطجاع رزع ٌرحض كل جسده بماء وٌكون نجساً إلى السماء. وكل ثوب 
لى المساء. والمرأة التً ٌضطجع وكل جلد ٌكون علٌه اضطجاع زرع ٌؽسل بماء وٌكون نجساً إ

 (.18 - 16: 15معها رجل اضطجاع رزع ٌستحمان بماء وٌكونان نجسٌن إلى المساء" )ال 

وقد حرم الرب ممارسة الجنس مع الزوجة وهً فً طمثها واعتبر ممارسة الجنس فً هذه 
 الحالة إذالالً لها.

 (.19: 18وٌٌن "وال تقترب إلى امرأة فً نجاسة طمثها لتكتشؾ عورتها" )ال

"وإذا اضطجع رجل مع امرأة طامث وكشؾ عورتها عرى ٌنبوعها وكشفت هً ٌنبوع دمها 
 (.18: 21ٌقطعان كبلمهما من شعبهما" )الوٌٌن 

 (.11: 22"فٌك أذلوا المتنجسة بطمثها" )حزقٌال 

وكذلك وضع الرب وصاٌا واضحة بخصوص االمتناع عن ممارسة الجنس لمدة محددة بعد 
 ة.الوالد

"وكلم الرب موسى قاببلً. كلم بنً إسرابٌل قاببلً. إذا حبلت امرأة وولدت ذكراً تكون نجسة سبعة 
أٌام. كما فً أٌام طمث علتها تكون نجسة. وفً الٌوم الثامن ٌختن لحم ؼرلته. ثم تقٌم ثبلثة 
أٌام وثبلثٌن ٌوماً فً دم تطهٌرها. كل شًء مقدس ال تمس وإلى المقدس ال تجًء حتى تكمل 

نطهٌرها. وإن ولدت أنثى تكون نجسة أسبوعٌن كما فً طمثها. ثم تقٌم ستة وستٌن ٌوماً فً دم 
تطهٌرها. ومتى كملت أٌام تطهٌرها ألجل ابن أو ابنة تؤتً بخروؾ حولً محرقة وفرخ وحمامة 

فتطهر أو ٌمامة ذبٌحة خطٌة إلى باب خٌمة االجتماع إلى الكاهن فٌقدمهما أمام الرب وٌكفر عنها 
 (.7 - 1: 12من ٌنبوع دمها. هذه شرٌعة التً تلد ذكراً أو انثى" )ال 

ومع أن هذه الوصاٌا تتعلق بالطهارة الطقسٌة فً الناموس إال أننا نعتقد أهمٌتها الطبٌة, والصحٌة, 
والجسدٌة, ونرى أن الرب هو خالق الجسد البشري ٌعرؾ ما ٌفٌده, وما ٌضره, وما ٌزٌد 

 اة, وما ٌهدم عافٌته.استماعاً بالحٌ

فلٌتنا نفحص هذه األمور بتقدٌر, ووعً, وفهم, لنستمتع بحٌاتنا الزوجٌة, سٌما فً دابرة العبلقة 
 االستمتاع الكامل الذي قصده هللا لكل زوجٌن ٌسلكان فً وصاٌاه. –الجنسٌة 
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 الكتاب ووحدانٌة الزواج
 وهذه هً النصوص الكتابٌة التً تإكد هذا التعلٌم:

إن أول نص فً الكتاب المقدس ٌعلم بؤن الزواج هو ارتباط رجل واحد بامرأة واحدة, ( 1)
 ارتباطاً مقدساً أمام هللا, نجده فً سفر التكوٌن.

"وقال الرب اإلله لٌس جٌداً أن ٌكون آدم وحده. فؤصنع له معٌناً نظٌره. فؤوقع الرب اإلله سباتا 
كانها لحماً. وبنى الرب اإلله الضلع التً أخذها من على آدم فنام. فؤخذ واحدة من أضبلعه ومؤل م

آدم امرأة وأحضرها إلى آدم. فقال آدم هذه اآلن عظم من عظامً ولحم من لحمً. وهذه تدعى 
 (.24: 21, 18: 2امرأة وأمه وٌلتصق بامرأته وٌكونان جسداً واحداً" )تك 

بلة "أما قرأتم أن الذي خلق من البدء وقد ذكر الرب ٌسوع المسٌح سامعٌه بهذه الحقٌقة بكلماته القا
خلقهما ذكراً وأنثى وقال من أجل هذا ٌترك الرجل أباه وأمه وٌلتصق بامرأته وٌكون االثنان 

 (.6 - 4: 19جسداً واحداً إذ لٌسا بعد اثنٌن بل جسد واحد. وما جمعه هللا ال ٌفرقه إنسان" )مت 

ء "امرأة واحدة" "لرجل واحد" فً وقت كان وهذه النصوص الوضاءة ترٌنا أن هللا خلق من البد
عدة نساء لهذا الرجل الواحد حتى  –تبارك اسمه  –ٌستدعً بحسب الفكر البشري أن ٌخلق فٌه 

تعمر األرض الخالٌة من الناس, وٌزٌد عددهم علٌها. لكن هللا آرانا بخلقه امرأة واحدة هً حواء 
 زواج ارتباط رجل واحد بامرأة واحدة.لرجل واحد هو آدم أن قصده اإللهً هو أن ٌكون ال

وخلقه "حواء" من لحم آدم وعظامه, أي من ذات المادة التً خلق منها تعلن بما ال ٌدع مجاال 
للشك مساواة المرأة بالرجل فً الخلٌقة. وتإكد أن هللا تبارك اسمه رتب فً مشٌبته العلٌا من بداٌة 

واحدة, تبقى لها, إلى أن ٌفصل بٌنمها الموت, أو خلقه لئلنسان, أن ٌتزوج الرجل الواحد بامرأة 
 (.32: 31: 5ٌرتكب أحدهما خطٌة الزنى وهنا ٌحل الطبلق )مت 

( النص الثانً الذي نجده, مإكداً أن مشٌبة هللا وقصده اإللهً هو زواج رجل واحد بامرأة 2)
طرٌقه. ألنك  واحدة. نجده فً كلمات المزمور القابلة: "طوبى لكل من ٌتقً الرب وٌسلك فً

تؤكل تعب ٌدٌك طوباك وخٌر لك. امرأتك مثل كرمة مثمرة فً جوانب بٌتك. بنوك مثل ؼروس 
 (.2 - 1: 128الزٌتون حول مابدتك" )مزمور 

والنص ٌتحدث عن الرجل السعٌد المتقً الرب, وعن زوجته الواحدة "امرأتك" ولٌس نساءك, 
 وعن بنٌة الذٌن مثل ؼروس الزٌتون حول مابدته.

( النص الثالث نجده فً كلمات بولس الرسول القابلة "ولكن لسبب الزنا لٌكن لكل واحد امرأته 3)
 (.2: 7كو 1ولٌكن لكل واحدة رجلها" )

وهو بهذا النص الواضح نفى نفٌاً قاطعاً مبدأ تعدد الزوجات, فالمسٌحٌة بنصوص الكتاب المقدس 
ات ؼٌر المشروعة بالسراري, والعشٌقات, الصرٌحة ال تبٌح تعدد الزوجات, وال تبٌح العبلق

 والمحظٌات, كما ال تبٌح قطعاً تعدد األزواج.

وعلى هذا األساس الكتابً نقول إنه لٌس من حق المسٌحً الحقٌقً المإمن بصدق كلمة هللا أن 
ٌتزوج بامرأتٌن أو أكثر فً وقت واحد, ولٌس من حق المرأة المسٌحٌة أن تتزوج برجلٌن أو 
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ت واحد, إن كلمات بولس الرسول تقول بوضوح ال ؼموض فٌه "رجل واحد المرأة أكثر فً وق
 واحدة, وامرأة واحدة لرجل واحد" .. وهذا هو الزواج الصحٌح فً المسٌحٌة.

( النص الرابع نجده فً كلمات بولس الرسول القابلة "لٌوؾ الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك 4)
تسلط على جسها بل للرجل. وكذلك الرجل أٌضاً لٌس له تسلط المرأة أٌضاً رجلها. لٌس للمرأة 

 (.4, 3: 7كو  1على جسده بل للمرأة" )

وهذه الكلمات ترٌنا أن الزواج المسٌحً هو "امتبلك متبادل" بٌن الرجل والمرأة. فجسد المرأة 
ٌة, إذ ملك لرجلها, وجسد الرجل ملك لزوجته, وهذا تماماً ٌنفً مبدأ تعدد الزوجات فً المسٌح

إنه فً هذه   كٌؾ ٌمكن أن ٌكون جسد الرجل ملك لزوجته إذا شارك فٌه عدد من الزوجات؟
الحالة سٌصبح رجبلً ممزقاً بٌن زوجاته, ٌحاول جاهداً أن ٌعدل فً عبلقاته بهن, وهٌهات أن 

ٌستطٌع, إذ ال ٌمكن لرجل ٌتزوج بؤكثر من امرأة واحدة أن ٌكون ملكاً خالصاً لواحدة من 
 اته.زوج

وكٌؾ ٌستطٌع رجل أن ٌعدل فً عبلقاته الجنسٌة, والعاطفٌة, والعقلٌة, والروحٌة إذا تزوج بؤكثر 
من واحدة؟... إن الطبٌعة البشرٌة تإكد لنا أن العدل هنا مستحٌل, وان الرجل ال بد أن ٌسلب 

عقوب حق بعض زوجاته حقهن الواجب علٌه لٌعطى للزوجة المقربة إلى قلبه ما ترٌد, وقد سلب ٌ
زوجته لٌبة ألنه أحب زوجته راحٌل أكثر منها, حتى اضطرت لٌبة إلى استبجاره من راحٌل 

 بلفاح ابنها رأوبٌن.

"فقالت راحلى للٌبة أعطٌنً من لفاح ابنك )اللفاح نبات ثمرة أصفر شبٌه بالبطاطا طعمه حلو 
اح ابنً أٌضاً فقالت راحٌل ورابحته ذات عبٌر فواح( فقالت لها أقلٌل أنك أخذت رجلً فتؤخذٌن لف

إذا ٌضطجع معك اللٌلة عوضاً لفاح ابنك. فلما أتى ٌعقوب من الحقل فً المساء خرجت لٌبة 
 14: 31لمبلقاته وقالت إلً تجًء ألنً قد استؤجرتك بلفاح ابنً. فاضطجع معها تلك اللٌلة" )تك 

- 16) 

ت هذا الظلم الصارخ فً الحٌاة هنا نرى أن العدل بٌن الزوجات مستحٌل, وأن المسٌحٌة عالج
 الزوجٌة بمنعها لتعدد الزوجات.

( هناك نص خامس نجده فً كلمات بولس الرسول "ال ٌسلب أجدكم اآلخر إلى أن ٌكون على 5)
موافقة إلى حٌن لكً تتفرؼوا للصوم والصبلة ثم تجتمعوا أٌضاً معاُ لكً ال ٌجركم الشٌطان 

 (5: 7كو  1لسبب عدم نزاهتكم" )

ام هذا النص ٌبرز سإال: "كٌؾ ٌمكن لرجل متزوج بؤكثر من واحد أن ٌتفرغ للصوم وأم
 والصبلة بعٌداً عن االتصال الجنسً وهو ملزم أن ٌوفً لزوجاته هذا الحق والواجب علٌه؟"

إن روح هذا النص ٌإكد أن المسٌحٌة ال تبٌح تعدد الزوجات. ألنها تطالب الرجل كما تطالب 
 للصوم والتفرغ لعبادة هللا.المرأة بتخصٌص وقت 

( نص سادس نجد فً كلمات بولس الرسول القابلة "فؤرٌد أن تكونوا ببل هم. ؼٌر المتزوج 6)
ٌهتم فً ما للرب كٌؾ ٌرضً الرب. وأما المتزوج فٌهتم فً ما للعالم كٌؾ ٌرضً امرأته.. إذا 

 (38, 33, 32: 7كو  1من زوج فحسنا ٌفعل ومن ال ٌزوج ٌفعل أحسن" )
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فهل ٌعقل وبولس الرسول ٌقول هذا الكبلم الواضح أن تبٌح المسٌحٌة تعدد الزوجات, وهً تعتبر 
  الزواج هماً ومسبولٌة كبرى؟

( أخٌراً نقول أن المسٌحٌة ال تبٌح قط تعدد الزوجات ألن الزواج فً المسٌح هو رمز لعبلقة 7)
(, 9: 21وس امرأة الخروؾ" )رإٌا المسٌح بالكنٌسة, فقد سمٌت الكنٌسة فً العهد الجدٌد "العر

وإذا اعتبرنا سفر نشٌد األنشاد تعبٌراً عن هذه العبلقة المقدسة, الفرٌدة السامٌة, وجدنا فٌه الكلمات 
(. فالكنٌسة الواحدة عروس المسٌح, وإلٌها وجه بولس 9: 6"واحدة هً حمامتً كاملتً" )نش 

خطبتكم لرجل واحد ألقدم عذراء عفٌفة للمسٌح" الرسول كلماته "فإنً أؼار علٌكم ؼٌرة هللا ألنً 
 (2: 11كو  1)

وكما أن عروس المسٌح واحدة, لعرٌسها الواحد, كذلك فالزاج فً المسٌحٌة هو "امرأة واحدة 
 لرجل واحد".

إن نصوص الكتاب المقدس الصرٌحة, ومفهومة الواضح عن الزواج, تإكد لنا أن المسٌحٌة ال 
 تبٌح تعدد الزوجات.

بالمرأة الواحدة التً أعطاك إٌاها الرب, وعش معها بؤمانة, وإخبلص وحب, ووبام مطٌعة  فافرح
 لكلمة هللا, واذكر فً الختام كلمات بولس الرسول الجلٌلة:

فؤقول هذا أٌها اإلخوة الوقت منذ اآلن مقصر لكً ٌكون الذٌن لهم نساء كؤلن لٌس لهم. والذٌن 
ون كؤنهم ال ٌملكون والذٌن ٌستعملون هذا العالم كؤنهم ال ٌبكون كؤنهم ال ٌفرحون والذٌن ٌشتر

 (31 - 29: 7كو  1ٌستعملونه. ألن هٌبة هذا العالم تزول" )

وبهذا اإلحساس السلٌم, تعٌش حٌاة هادبة مطمبنة مع شرٌكة حٌاتك وتستمتع بالزاج السعٌد فً 
 .أٌام ؼربتك, منتظراً وطالباً سرعة عودة الفادي الرب ٌسوع المسٌح

 
 



 

80 

 

www.arabicbible.com                    الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل 

     P.O. Box 486, Dracut, MA 01826 – USA                 All rights reserved © 2008-2014                          info@arabicbible.com 

 
 

 

 

الخدمة العربٌة للكرازة باإلنجٌل هً هٌئة إرسالٌة شغفها نشر كلمة هللا فً العالم العربً 

عبر اإلنترنت وعبر وسائل إلكترونٌة أخرى. وتقوم بتوزٌع الكتاب المقدس مجاناً للجالٌة 

العربٌة فً أمٌركا الشمالٌة والقطر العربً وبلدان العالم. باإلضافة إلى مجموعة من 

ألقراص المضغوطة التً تحتوي على كتب روحٌة، عظات، تراتٌل والكتاب المقدس.ا  

 لمزٌد من المعلومات الرجاء اإلتصال بنا.

 ٌحفظكم هللا وٌمأل حٌاتكم بالصحة والسعادة والسالم.

 

 أسرة الخدمة العربٌة للكرزة باإلنجٌل

 


