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الزواج عهد

هل تعي�س زواجًا ناج�حًا �� زواج مينحك البهجة ال�سادقة 

والر�س��ا؟ اأو، اإن كنت غري متزوج، ماذا عن اأ�س��دقائك؟ 

م��ا عدد االأزواج الذين تعرفه��م، يتمتع�ن بذلك الن�ع من 

الزواج الذي كنت ترغب به، هذا ل� كنت متزوجا؟

اأتذك��ر ح���ارًا اأجريت��ه م��ع �س��باب زارين يطلب مني 

امل�س��اعدة ف���ي زواج��ه، كان خادمًا ف�ي اإح��دى الط�ائف 

الكب��رية املعروفة. لكن، مع االأ�س��ف، خربت��ه ف�ي اخلدمة 

خيبت اأمله.  

ق��ال يل: »اأن��ا اأعرف، ما يق��رب من االأربع��ن زوجًا 

وزوجة، بع�سهم يعمل معي ف�ي ذات اخل�دمة، لكن �� واأنا 

اأق�ل ل��ك احلق �� ال ميكنني تخي�ل اأي م��ن اأولئك االأزواج 

�سعيدًا حقًا«. ما قاله ذلك ال�ساب، قد ي�سميه البع�س ت�ساوؤمًا، 

لكنه ف�ي بع�س احلاالت ه� اأمر واقعي.
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لك��ن، اأحب اأن اأطمئن��ك، من املمكن حق��ًا اأن يك�ن لك 

زواج��ًا ناجحًا. الأنه ي�جد مفتاح ل��ذاك الزواج، اأنا اأعرفه 

الأين �س��بق ووجدته. فهذا الكتاب ي�س��تند على اخلربة ولي�س 

على جمرد النظرية.

واأنا اأحزن حن اأ�س��مع من ُي�س��م�ن اأنف�س��هم خرباًء ف�ي 

ال��زواج اأو االأ�رسة، ولديهم كلمات وم�س��طلحات نف�س��ية 

ط�يلة، لكن ما اأن تتفح�س حياتهم اخلا�سة حتى جتدهم ف�ي 

كثري من احلاالت نتاج بي�ت حمطمة. ولديهم زيجة واحدة 

غري ناجحه على االأقل ف�ي ما�سيهم. 

االإن�س��ان يحتاج اإىل العمل على اإجناح حياته اخلا�س��ة، 

قبل تقدمي امل�س�رة، وم�ساعدة االآخرين.

زواجي االأول مع ليديا ا�ستمر ثالثن عامًا تقريبًا، انتهى 

ب�فاتها عام 1975. �س�يًا اأن�ساأنا اأ�رسة مك�نة من ت�سع بنات. 

لهذا اأنا اأمتلك بع�س املعرفة عن تربية االأطفال.

 معًا اختربنا الكثري من امل�اقف ال�س��عبة. كنا ف�ي ِخ�س��م 

احلرب التي ن�س��اأت بعدها دولة اإ�رسائيل. واجهنا احل�س��ار 

واملجاع��ة واأخطار االنتق��ال من بلد اإىل بل��د ومن قارة اإىل 
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قارة. عملنا ف�ي اأفريقيا وكندا واأوروبا وال�اليات املتحدة. 

لكن زواجنا، كان �سلبًا، �سعيدًا وناجحًا.

فنج��اح ال��زواج ال يعتمد عل��ى عدم وج���د ت�ترات اأو 

م�س��اكل ف�يه. بل يعتمد على تاأ�س��ي�س عالق��ة ميكنها التغلب 

على تلك امل�س��اكل والت�ترات. ومفتاح اإن�ساء تلك العالقة، 

م�ج�د بكل ب�ساطة ف�ي الكتاب املقد�س.

اأوؤمن باأَنّ الكتاب املقد�س، كتاب واقعي، يت�ا�س��ل معنا 

ه  ويعا�رسنا، وبه اإجابات مل�س��اكل حياتنا. كذل��ك اأوؤمن باأَنّ

عند تطبيقنا حلقائق الكتاب املقد�س، ب�س��كل �سحيح، �سرنى 

نتائجًا. فالكتاب املقد�س يعط��ي اأهمية كربى للزواج، اأكرث 

بكثري مما يدركه رواد وزوار الكني�سة.

وفقًا للكت��اب املقد�س، تاريخ الب�رسية كله، بداأ بالزواج. 

ن  فق��د خلق الله اآدم ثم ق��ال لي�س جيدًا اأن يك�ن وحده. فكَ�ّ

له زوجة واأح�رسها له.

وهك��ذا. لقد  ب��داأ الزواج ف�ي قلب الل��ه. ولي�س ف�ي فكر 

االإن�سان. وباملنا�سبة، الكتاب املقد�س ينتهي اأي�سًا بالزواج. 

فذروة التاريخ االإن�ساين كله ه� ع�ساء عر�س احلمل.
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 واالآن ميكن��ك اأن ت��درك، مَل اأوؤمن بذل��ك، الأنك �� ل� 

نظرت مب��س�عية �� ف�ستجد باأَنّ الكتاب املقد�س، ق�د و�سع 

بالغ االأهمية على الزواج.

ف�ي اأف�س�س 5، يتحدث ب���ل��س ع���ن ال��زواج، وي�س�ّبه 

العالقة بن ي�س�ع امل�سيح وكني�سته، بعالقة العري�س بعرو�سه 

)االآيات 22- 32(. ويختتم ذلك الت�س��بيه بهذه العبارة »هذا 

 )NIV( ال�رس عظيم«. اإحدى كتب الرتجمات احلديثة االأخرى

ترتجم ما قاله ب�ل�س عن الزواج: هذا »ال�رس عميق«.

ف�ي لغة العهد اجلديد، �سارت لكلمة »�رس« داللة خا�سة، 

فالزواج مل يعد يعني »�رسًا« ال يعرفه اأغلب النا�س، بل �رٌس 

ميكننا تعلمه من خالل اخل��س ف�يه.

زم��ن النبى مالخي، مل تك��ن اأمة اإ�رسائي��ل بهذا القرب 

م��ن الله. وم��ع اأَنّ الله كان ق��د اأعطاهم نام��س��ه، اإال اأَنّ 

طاعتهم ف�ي معظم االأحيان كانت حمدودة، لذلك مل يتمتع�ا 

بالربكات التي وعدهم الله بها. حتى م�س��اكلهم كان بع�سها 

ي�س��به م�ساكل الكثري من النا�س الي�م. اأ�رس مفككة ، �سغ�ط 

زوجية، عالقات مت�ترة. لكن الله كان و�سع اإ�سبعه على 

�سبب م�ساكلهم:
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ِبّ  ـــَن َمْذَبَح الَرّ »َوَقـــْد َفَعْلُتْم هَذا َثاِنَيًة ُمَغِطّ

اِخ، َفـاَل ُتــَراَعى  َ ُموِع، ِباْلُبـــَكاِء َوال�ُصّ ِبالُدّ

ي ِمْن َيِدُكْم«  ْر�سِ ْقِدَمُة َبْعـــُد، َوَل ُيْقَبُل امْلُ الَتّ

)مالخي 13:2(.

كان هناك اأنا�س متدين�ن. يقيم�ن �سل�ات كثرية، لكَنّ 

الله مل يكن ي�س��تجيب ل�س��ل�اتهم. لهذا �س��األ�ا »ما ال�سبب؟« 

فاأعطاهم الرب، الرد: 

اِهُد َبْيَنَك َوَبْنَ  َبّ ُهَو ال�َسّ » ِمْن اأَْجـــِل اأََنّ الَرّ

ِتي اأَْنـــَت َغَدْرَت ِبَها، َوِهَي  َباِبَك اَلّ اْمَراأَِة �سَ

َقِريَنُتَك َواْمَراأَُة َعْهِدَك« )مالخي 14:2(.

هن��ا اأري��د من��ك مالحظة ث��الث نق��اط  تتعل��ق باالآيتن 

ال�سابقتن.

بادئ ذي بدء، التدين ال ُينتج بال�رسورة زيجات ناجحة. 

فاأولئك النا�س كان�ا �سديدي التدين، ال بل كان�ا ي�سل�ن ف�ي 

كل وق��ت. نعم، كان�ا ف���ي املعبد، لك��َنّ بي�تهم كانت ف�ي 

حالة من الف��سى. فهل يبدو ذلك االأمر ماأل�فًا اإليك؟

النقط��ة الثاني��ة، وه��ي اأَنّ العالق��ة اخلطاأ ب��ن الزوج 
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ه لن ي�س��تمع  وزوجته تعيق العالقة مع الله. الله قال لهم باأَنّ

اإىل �سل�اتهم، ف�ساأل�ا ملاذا، اأجابهم »الأَنّك مل تعامل زوجتك 

بحق«.

ف�ي العه��د اجلديد، ي�ؤك��د لنا بطر�س تل��ك النقطة. فف�ي 

1بطر�س 3، يكل�ف بطر�س الرج�ال ب�اأن ي�س�كن��ا بح�س���ب 

الفطنة مع زوجاتهم كيال ُتعاق �س��ل�اتهم ) االآية7(. بعبارة 

اأخ��رى، اإن كنت ت�س��لي، واأنت ت�اجه زواجًا غري �س��عيد 

الة. فالله  وتعي���س ف�ي بيت مفكك، �س��ل�اتك لن تك���ن فَعّ

يق�ل، اأن تعطي االأول�ية لبيتك.

ه�ا املفتاح. وهي  النقط��ة الثالثة، وه�ي اأم��ر حي���ي �� اإَنّ

الكلمة االأخرية ف�ي االآية ال�س��ابقة �� ف�ي �سفر مالخي �� كلمة 

»عهد«.

تل��ك الكلمة هي املفت��اح الإجناح الزواج، ه��ي االإدراك 

والفه��م والقب�ل �� بح�س���ب الكت��اب املقد�س �� ب��اأَنّ الزواج 

»عهد«. »العهد« ه� اأحد اأهم املفاهيم االأ�سا�س��ية ف�ي الكتاب 

املقد�س.

رجم���ت »عهدًا« ُت�رجمت اأي�س��ًا 
ُ
ونف�س الكلم���ة التي ت�



11 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    الـزواج عهــد

»و�س��يًة«. والكتاب املقد�س باأكمله جاء اإلينا ف�ي �سكل اثنن 

من »العه�د«. ف�يا  له من دليل على االأهمية التي اأوالها الله 

لكلمة »عهد«.

يتميز »العهد« ب�سفتن اأ�سا�سيتن توؤثران فـي الزواج:

1. »العه��د« يتطل��ب التزامًا كام��اًل دون حتف��ظ. التزامًا 

خمل�س��ًا. فالزواج لي�س عالقة جتريبي��ة ولي�س امتحانًا. 

ولن ينجح اإال على اأ�سا�س االلتزام الكامل.

2. ف���ي »العهد«، الله ه��� م��ن ح��دد �رسوط االل��تزام، 

االإن�س��ان مل يعن تلك ال�رسوط. وتلك كانت امل�س��كلة مع 

بني اإ�رسائيل ف�ي اأيام مالخي. اإذ كان�ا يحاول�ن و�س��ع 

�رسوطهم للكيف�ية التي ينبغ��ي اأن يك�ن عليها زواجهم، 

والله قال: » اأنا لن اأقبل بذلك«.





)2(

 بذل حياتك

يك�س��ف الكتاب املقد�س لنا، ع��ن اأَنّ الزواج ه� »العهد« 

ه ال ي�جد »عهد« دون  واأَنّ »العهد« يتطلب االلت��زام. واأَنّ

الت��زام. اإىل جان��ب اأَنّ الل��ه ف���ي »العهد« ه� من و�س��ع 

ال�رسوط. ومل يرتك لالإن�سان احلق باأن يقرر االأ�سا�س الذي 

�سريتب عليه زواجه.

ف�ي الكتاب املقد�س، يتطلب »العهد« دائمًا تقدمي »ذبيحة« 

وعلى وجه التحديد »بذل« حياة.

ف���ي العه��د الق��دمي، كانت هن��اك طريقة غريب��ة بع�س 

ال�س��يء، يدخل من خاللها النا�س ف�ي »العهد« مع بع�س��هم 

البع�س، كان�ا ياأخذون حي���ان��ات »ال�ذب��ائح«، بع��دم��ا 

يذبح�نها، ثم يقطع�ها اإىل ن�س��ف�ن من ال��سط، وي�سع�ن 

�س��طري »الذبيحة« كل �س��طر مقابل الثاين. بعد ذلك ي�سري 

من قطع »العهد« و�سط �سطري »الذبيحة«.
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ذل��ك اأمر مث��ري لالهتمام اإذ جن��د الله ف�ي �س��فر التك�ين 

االإ�سحاح 15 وقد �سنع ب�سكل �سخ�سي »عهدًا« مع اإبراهيم 

بنف�س الطريقة. 

قد تظن باأن تلك الطريقة هي بكل ب�س��اطة اأ�س��ل�بًا خا�سًا 

بالعه��د القدمي، لكن االأمر لي�س كذلك. فكاتب الر�س��الة اإىل 

د على �رسوط »االأ�س��حية« ف���ي العه���د  العرباني��ن، ي�ؤِكّ

اجلديد.

ٌة، َيْلَزُم َبَياُن َمْوِت  َيّ ُه َحْيُث ُتوَجُد َو�سِ » لأََنّ

ْوتى،  َة َثاِبَتٌة َعَلى امْلَ َيّ ي. لأََنّ اْلَو�سِ و�سِ امْلُ

ا«  ي َحًيّ و�سِ َة َمـــا َداَم امْلُ َة َلَها اْلَبَتّ اإِْذ َل ُقـــَوّ

)عربانين 9: 16 و 17(.

يا له��ذا الت�رسيح املذه��ل! »العهد« يك�ن �س��احلًا فقط، 

عندما مي�ت وا�سعه »�سانع العهد«. 

بالن�س��بة لن��ا، نح��ن امل�س��يحي�ن، االأ�س��حية »الذبيحة« 

العظمى واالأخرية التي متت، كانت مب�ت ي�س�ع، والكثري 

م��ن املقاطع الكتابية ف�ي »العه��د اجلديد« تتحدث عن ذلك. 

على �سبيل املثال ف�ي 2 ك�رنث��س يق�ل ب�ل�س: 
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ْذ َنْحُن  َنـــا. اإِ �ُصُ �ِسيـــِح َتْ ـــَة امْلَ َبّ » لأََنّ حَمَ

ْجِل  ْن َكاَن َواِحٌد َقْد َماَت لأَ ُه اإِ َنْح�ِسُب هَذا: اأََنّ

ِميـــُع اإًِذا َماُتـــوا. َوُهَو َماَت  ِميـــِع، َفاْلَ اْلَ

ِميـــِع َكْي َيِعي�َس الأَْحَيـــاُء ِفيَما َبْعُد  لأَْجِل اْلَ

ْجِلِهْم َوَقاَم«.  َل لأَْنُف�ِسِهْم، َبـــْل ِلَلِّذي َماَت لأَ

)كورونثو�س الثانية 5: 14 و 15(.

االأ�س��حية اأو »الذبيحة« التي ي�س��تند اإليها »العهد اجلديد« 

هي م�ت ي�س�ع امل�سيح بالنيابة عنا. 

م�ته �� عن�دما نقبله باالإميان �� ي�سبح م�تنا. ال�احد مات 

الأجل الكل، اإذن اجلميع مات�ا. امل�س��يح مل ميت الأجل نف�سه 

بل مات الأجلنا، مات كنائب عنا، لذا اأ�سبح م�ته م�تنا.

َنا  �ِسيِح، ُنوؤِْمُن اأََنّ ا َقْد ُمْتَنا َمـــَع امْلَ » َفاإِْن ُكَنّ

�ِسيَح َبْعَدَما  َن اأََنّ امْلَ ا َمَعُه. َعامِلِ َنْحَيا اأَْي�سً �سَ

ا. َل َي�ُسوُد  ْي�سً وُت اأَ اأُِقيَم ِمَن الأَْمـــَواِت َل َيُ

ِذي َماَتُه  ـــْوَت اَلّ ـــْوُت َبْعُد. لأََنّ امْلَ َعَلْيِه امْلَ

ِتي  َياُة اَلّ ًة َواِحَدًة، َواْلَ ِة َمَرّ َقْد َماَتـــُه ِلْلَخِطَيّ

ا اْح�ِسُبوا  َيْحَياَها َفَيْحَياَها للِه. َكذِلَك اأَْنُتْم اأَْي�سً

ْحَياًء للِه  ِة، َولِكْن اأَ ِطَيّ ْمَواًتا َعِن اْلَ اأَْنُف�َسُكْم اأَ
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َنا« )رومية 6: 8 – 11(. �ِسيِح َي�ُسوَع َرِبّ ِبامْلَ

ه كان  والتعلي��م االأهم عن م�ت ي�س���ع امل�س��يح ه���، اأَنّ

»الذبيحة« االأخرية والنهائية ع��ن اخلطية، واأَنّ م�ته كان 

ه مات من اأجلن��ا، وهكذا دخلنا ف�ي »العهد  ع��س��ًا عنا. واأَنّ

اجلديد« لي�س مرورًا ب�س��قي حي���ان مذب�ح، بل من خالل 

م�ت ي�س�ع امل�سيح نيابة عنا.

ويك���ن »العهد« �س��احلًا فقط، اإن قبلنا م�ت��ه م�تًا لنا. 

و»العهد« ال يك�ن �س��احلًا طاملا  �س��انع »العه��د« ما يزال 

حيًا. 

ي�س���ع مات كي ي�س��نع معنا »عهدًا«. ولكن »العهد« ال 

ي�س��بح فعااًل ف�ي حياتنا، اإال حن نح�سب اأنف�سنا اأم�اتًا معه. 

ه »الذبيحة« التي من خاللها نعرب اإىل  ي�سبح م�ته م�تنا. الأَنّ

»العهد اجلديد«.

اإن كان الزواج ه� »العهد« بن الرجل واملراأة، الزوج 

والزوج��ة، فكي��ف ميك��ن تطبيق ذل��ك املبداأ م��ن »العهد« 

بينهما؟
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االأ�س��حية »الذبيح��ة« التي يق���م عليه��ا »العهد« ف�ي 

ال��زواج امل�س��يحي هي م�ت ي�س���ع امل�س��يح بالنيابة عنا. 

ي�س�ع ه� »الذبيحة« التي من خاللها �� باالإميان به �� ميكن 

للرجل واملراأة االنتقال اإىل عالقة الزواج. الله نف�س��ه اأمر 

باأَنّ يك�ن هذا. 

ومثلم��ا عرب ال��رب االإله واأب��رام بن �س��قي احلي�ان 

املذب���ح، كذلك يك���ن ف�ي ال��زواج امل�س��يحي، الرجل 

وامل��راأة يع��ربان من خالل م�ت ي�س���ع امل�س��يح بالنيابة 

عنهما، اإىل حي��اة جديدة متامًا وعالقة جدي��دة متامًا كان 

من امل�س��تحيل لها اأن تك�ن بدون م�ت ي�س���ع امل�سيح. ف� 

»عهد« الزواج امل�سيحي �سنع حتت اأقدام ال�سليب.

ثالث مراحل متتالية فـي العمل الظاهري لتلك 

العالقة.

اأوًل: بذُل احلياة. كٌل ي�سع حياته من اأجل االآخر. ينظر 

الزوج اإىل ال�راء نح� م�ت امل�س��يح على ال�سليب ويق�ل: 

»ذلك امل�ت كان م�تي، عندما عربت من خالل ال�سليب، 
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، واالآن اأنا مل اأعد اأعي�س لنف�سي«. مُتّ

والزوج��ة تنظر اإىل ال�س��ليب وتق�ل املث��ل: »كان ذلك 

 . امل���ت م�ت��ي. عندما عربت م��ن خالل ال�س��ليب، مُتّ

واالآن اأنا مل اأعد اأعي�س لنف�سي«.

بدءًا من االآن، ال مينع اأحدهما �س��يء عن االآخر. كل ما 

ميلكه الزوج ه� للزوجة، وكل ما متلكه الزوجة ه� للزوج. 

ال حتفظات، ال م�انع، بل وحدة ودمج ولي�س �رساكة. 

ثانيًا: من ذل��ك امل�ت، تنبثق حياة جدي��دة، وكل واحد 

منهم��ا يعي�س االآن ه��ذه احلي����اه اجلديدة ف���ي ومن خالل 

االآخر. 

يق�ل ال��زوج لزوجت��ه: »حياتي ف�يِك، اأن��ا اأحيا خارج 

حياتي من خاللِك. اأنِت تعبري عما اأنا عليه«. 

وباملثل تق���ل الزوجة لزوجها: »حياتي ف�ي��َك، اأنا اأحيا 

خارج حياتي من خاللَك. اأنت تعبري عما اأنا عليه«.

ثالثًا:  يكتم��ل »العهد« باالحتاد اجل�س��دي، وهذا بدوره 

ياأتي بثمار ت�ستمر بها احلياة اجلديدة التي قدم كل طرف ف�يها 
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ا�س��تعداده لتقا�س��مها مع االآخر. فف�ي عامل الكائنات احلية، 

اأوجب الله هذا املبداأ االأ�سا�سي: اأن ياأتي االحتاد بالثمار. 

»العهد« يق�د اإىل احلياة امل�س��رتكة واملثم��رة، اأما احلياة 

التي ال �رسكة ف�يها، تبقى عقيمة وغري مثمرة.

ذل��ك االإدراك للزواج �� الذي يرى ال��زواج »عهدًا« �� 

يختل��ف متامًا عن فهم ودوافع معظ��م النا�س الذين يتجه�ن 

الي�م اإىل الزواج. فداف���ع ثقافتن�ا املعا�رسة غالبًا ما يك�ن: 

»ما الذي ميكنني احل�س�ل عليه؟ »ما الذي يعنيه ذلك االأمر 

بالن�سبة يل؟«.

ف�ي راأيي اأَنّ اأي عالقة تب��داأ بذلك الدافع، قد حكم عليها 

اأن تنتهي بالف�س��ل. لكن م��ن يقرتب اإىل ال��زواج باعتباره 

»عهدًا« ال ي�س��األ »ما الذي ميكنني احل�س�ل عليه؟« بل »ما 

الذي ميكنني اأن اأعطيه؟«.

وهنا يجب اأن تك�ن االإجابة ال�سحيحة فقط، هي »اأعطي 

حيات��ي، اأبذلها م��ن اأجلك، ثم اأجد حيات��ى اجلديدة ف�يك«. 

وذلك ينطبق على الطرف�ن مع��ًا، على الزوج والزوجة. 

بالن�سبة اإىل ذهن االإن�سان العادي، قد يبدو هذا �سخيفًا، ومع 
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ذلك، لكَنّه ف�ي ال�اقع �رس احلياة احلقيقية وال�سعادة، واحلب 

احلقيقي.

ف���ي الزواج، ت�ج��د حياة ُتفقد وحي��اه ُت�جد، فاإن 

بداأت زواجك واأنت متم�س��ك بحياتك اخلا�سة، لن جتد 

احلياة التي لك من الله ف�ي »العهد«.

اإَنه��ا خط�ة اإميان. عليك بذل حيات��ك باالإميان والعث�ر 

عل��ى حي��اة جديدة، حي��اة خمتلفة، حي��اة تاأت��ي من خالل 

االحتاد، حياة ال ميكنك احل�س�ل عليها ل� كنت وحدك. كل 

طرف �� ف�ي الزواج �� عليه اأن يقم بتلك اخلط�ة باإميان.

الكلمة املفتاح، مرة اأخ��رى، هي »االلتزام«. فالزواج 

لي�س جم���رد جتربة. »االلتزام« يطل���ق نعمة الله. ب�دون 

نعمة الله، لن ينجح ال��زواج اأبدًا. والله ال يطلق نعمته ف�ي 

م كال الطرفان التزامهما. ومن نعمة الله،  الزواج حتى يقِدّ

تخرج امل�ارد الالزمة لتفعيل ذلك الزواج.  



)3(

االحتاد الذي يقود اإىل املعرفة

م�قف معظم النا�س ف�ي ثقافتنا الي�م ه�: »ما الذي ميكنني 

احل�س�ل عليه؟« »ماذا يعني هذا بالن�سبة يل؟«.

ذلك امل�قف اأراه ي�سدر عنهم ف�ي جممل ظروف حياتهم 

تقريبًا، لكن ب�س��فة خا�س��ة عندما يتعلق االأم��ر بالزواج. 

ه يج��ب اأن يحدث تغيري جذري  واأن��ا ل��دي كل القناعة، باأَنّ

ف�ي اأ�س��ل�ب تفكري الرجل واملراأة الراغبن معًا على اإجناح 

زواجهما.

ما ه� الق�س��د النهائي الفريد م��ن الزواج؟ ما الذي ميكن 

احل�س�ل عليه فقط من خالل الزواج، وال ميكن احل�س�ل 

عليه من اأي اأمر اآخر؟.

 واأنت تقراأ هذه الكلمات، اإن كنت متزوجًا، اأريد منك اأن 

ت�ساأل نف�س��ك »هل حققُت ذلك، اأم اأين فقدت الق�سد احلقيقي 

لزواجي؟«.
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دع�نا نتاأمل ف�ي جزء من ح�ار جرى بن ي�س�ع وبع�س 

الفري�سين ح�ل الزواج. كما �سجل ف�ي متى 19: 3- 6.

ُبوُه َقاِئِلَن َلُه:  وَن ِلُيَجِرّ ي�ِسُيّ » َوَجاَء اإَِلْيِه اْلَفِرّ

َبٍب؟«  َتُه ِلُكِلّ �سَ ُجِل اأَْن ُيَطِلَّق اْمَراأَ »َهْل َيِحُلّ ِللَرّ

ِذي َخَلَق  َنّ اَلّ َفاأََجاَب َوَقاَل َلُهْم: »اأََما َقَراأُْتْ اأَ

ِمـــَن اْلَبْدِء َخَلَقُهَما َذَكـــًرا َواأُْنَثى؟ َوَقاَل: ِمْن 

ُق  ُه َوَيْلَت�سِ َمّ
ُجُل اأََبـــاُه َواأُ ُك الَرّ اأَْجِل هـــَذا َيرْتُ

ِباْمَراأَِتِه، َوَيُكوُن الْثَناِن َج�َسًدا َواِحًدا. اإًِذا 

ِذي َجَمَعُه  َلْي�َسا َبْعُد اْثَنْنِ َبْل َج�َسٌد َواِحٌد. َفاَلّ

ْن�َســـاٌن«. )متى19: 3- 6(. ُقُه اإِ اللـــُه َل ُيَفِرّ

ه ميكن  كان بع�س معلم�ي النام���س، اآنذاك، يعلم��ن باأَنّ

للرجل اأن ُيطلق امراأته الأي �سبب. كان�ا يفعل�ن ما ال يقبله 

الله. كان�ا يحددون �رسوطهم ل� »عهد« الزواج.

جواب ي�سوع اإليهم، يثري نقطتن هامتن:

الأوىل: عندما عّلَم ي�س�ع عن الزواج، عاد اإىل ق�سد الله 

وق��ت اخللق. وه��� مل يكن يقلل من �س��اأن اأي تعليم كان قد 

انت�رس ف�ي ذاك ال�قت. لكَنّ��ه كان وف�يًا الأبيه، كان يعرف 
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الكتب املقد�س��ة، �ساأنه �س��اأن جميع اليه�د االأتقياء الذين كان 

م الله »رف�يقة« الآدم،  عليهم معرفة ق�س��ة اخللق وكيف ق��َدّ

وق��ال باأَنّ ذلك ه� غر�س الله االأ�س��لي من الزواج، وه� 

ال�حيد املقب�ل ف�ي نظر الله.

عندما نتحدث عن الزواج كم�س��يحين، علينا فعل االأمر 

نف�سه كي�س�ع: نذهب اإىل الغر�س االأ�سلي لله ونرى ما كان 

عليه.

ثانيًا: اأريد االإ�سارة اإىل ما كان عليه ذلك الغر�س، كان: 

اأن ي�سبح االثنان واحدًا. اأي متحدين. 

ال�حدة هي �� �س�به الله �� النم�ذج االأ�س�لي املثايل، املطلق 

لالحتاد م�ج�د ف�ي االأل�هية. فاالآب واالبن واحد، لكنهما 

لي�سا اأقن�مًا واحدًا، بل هما واحدًا باالحتاد من خالل الروح 

القد�س.

و مبعن��ى اآخ��ر. ما يهدف اإلي��ه الله ف�ي ال��زواج ه� اأن 

يحق��ق الرجل واملراأة معًا �� �س��به الله �� ف�ق كل االإجنازات 

االأخرى. يحققان ال�حدة احلقيقية. االحتاد احلقيقي.

ولكن الطريق اإىل ال�حدة هي ذات الطريق التي »بذل« 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ24 اكت�شف �رس الزواج الناجح   ـ 

ف�يها الله نف�سه. ال ت�جد طريق اأخرى، اإال طريق الله نح� 

�سكل ون�ع االحتاد الذي يرغب به الله ف�ي الزواج.

االحتاد بدوره، يق�د اإىل املعرفة. ذلك ه� الفكر الذي قد 

يك�ن من ال�س��عب على النا�س ف���ي ثقافتنا املعا�رسة فهمه، 

ها تعني »جمرد  الأَنّ الفك��رة ال�س��ائدة لدين�ا عن املعرف��ة، اأَنّ

العلم عن اأمر ما«.

ف�ي اللغة االأ�سلية للكتاب املقد�س، كلمة »معرفة« لها معنًا 

اأعمق بكثري من جمرد معرفة بع�س احلقائق.

ف�ي �سفر التك�ين4، مبا�رسة وبعد و�سف �سق�ط االإن�سان 

ونتائج ذلك ال�س��ق�ط، بداأ االإ�سحاُح بهذه اجلملة »وعرف 

اآدم امراأته ح�اء« ) االآية1(. 

بع�س الرتجم�ات احلديث��ة متيل اإىل ا�ستخدام عب�ارة مثل 

»اأقام اآدم عالقة مع زوجته«.

طبع����ًا، هذا �س��حيح اإن كن��ا ن�س����ف م��ا ح�دث، لكن 

ن�س�خة New King James هي االأكرث اإخال�سًا للن�س االأ�سلي. 

وهي ت�س��ري اإىل ق�س��د الله االأ�سا�س��ي من الزواج وه�� »يف 

ه��ذه االآية«. وبالطبع بن الزوج والزوجة االأمر يت�س��من 
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العالقة اجلن�س��ية. لك��ن اإن ح�رسنا املعنى فق��ط ف�ي العالقة 

ت غر�س الله من الزواج.  اجل�سدية، نفِ�ّ

تق���ل ترجمة New King James: »وعرف اآدم امراأته«، 

هنا املعرفة مل تكن فقط جن�سية. 

ف�ي لغ��ة العهد القدمي كان��ت هناك عبارت��ان خمتلفتان. 

االأوىل تق�ل رجل »عرف« امراأة، واالأخرى تق�ل رجل 

جع« مع امراأة. »ا�سَّ

والكت��اب املقد�س مي��ي��ز مت�امًا ف�ي ا�س���تخدامه له�ات��ن 

العبارتن.

فالله كان حمددًا متامًا ح��ن اأخربنا باأَنّ الهدف النهائي 

من ال��زواج �� من خالل االحتاد �� ه��� اأَنّ يعرف الرجل 

واملراأة بع�سهما، معرفة حقيقية.

كلما تاأملت ف�ي ذلك، يبدو االأمر اأكرث روعة وعمقًا يل. 

ف�ي مرق�س 8: 36- 37، يتح�دث ي�س���ع ع�ن قيم�ة النف��س 

االإن�سانية ف�يق�ل، ف�ي ال�اقع، نف�س ب�رسية واحدة هي اأغلى 

م��ن العامل كله. واأن��ا اأوؤمن بذلك، اأوؤمن باأن��ه ال ت�جد اأي 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ26 اكت�شف �رس الزواج الناجح   ـ 

و�سيلة ميكننا بها قيا�س قيمة نف�س ب�رسية واحدة.

وال��زواج �� كم���ا خطط ل�ه الله �� يفت�ح الطريق لنف�س��ن 

ب�رسيتن كي تعرفا بع�س��ها البع�س حتى عمق االأعماق ف�ي 

كل جماالت احلياة املادية والعقلية والعاطف�ية والثقاف�ية.

الزواج ه�� احتاد �سخ�س��ن ولي�س ج�سدين اأو عق�لن. 

بع�س النا�س ي�سع�ن كل تركيزه�م على اجلن�س والبع��س 

االآخر ي�س��ع كل �س��يء على العقل. لكن ف�ي ق�س��د الله، 

الزواج ه� املعرفة الكاملة ال�ساملة من قبل ل�سخ�س اآخر. 

واأنا اأتكلم هنا م�س��تندًا اإىل خربة اكت�سبتها من زيجتن كانتا 

ف�ي منتهى ال�سعادة، االأوىل ا�ستمرت ثالثن عامًا واالأخرى 

ح�ايل ع�رسين.

ف�ي راأيي ال�سخ�س��ي ال ي�جد هنا امتي��از اأعظم ف�ي هذه 

احلياة، من اأن ُي�سمح لك مبعرفة �سخ�س اآخر بهذا ال�سكل.

من خ��الل االإ�رسار عل��ى »العهد« وااللتزام ك��س��يلة 

ر الله حمايته لكل طرف من اال�س��تغالل  لتتميم الزواج، وَفّ

اأو اخليانة. والذين ي�سمح�ن الأنف�سهم بتك�ين عالقات جن�سية 

دون االلتزام اأواًل ب� »العهد« هم حقًا يزن�ن باأنف�سهم.
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االأمر اأكرب من ك�نه م��س���ع اأخالقيات جن�س��ية. ف�ي 

احلقيقة من يفعل ذلك بنف�س��ه وتفعل ذلك بنف�س��ها �� يدن�س اأو 

تدن�س �� اأغلى ما ميلك�ن.

الذين يفعل���ن ذلك، يعر�س���ن �سخ�س��ياتهم )يقدم�ن 

اأنف�س��هم( بالكامل اإىل �س��خ�س لي�س لديه ا�س��تعداد لدفع ثمن 

العالقة الذي و�س��عه الله. فالغر�س من الزواج ه� اإن�س��اء 

عالقة حميمية، عالق��ة عميقة وم�س��تمرة يحميها االلتزام. 

عالقة تتعمق وتتعمق، تغتني وتغتني با�ستمرار الزواج.

عندما اأنظر اإىل ال�راء متذكرًا زواجي االأول، اأثق باأين 

�� الأكرث من ثالثن عامًا �� وليديا كنا م�س��تمرين ف�ي التعرف 

على بع�س��نا البع�س بعمق اأكرب وارتباط اأ�سد واأوثق. وقد 

منا زواجنا واأ�سبح اأكرث ثراًء واكتمااًل كلما ا�ستمر.

ف�ي بع�س االأحيان، كنا ن�س��افر معًا بال�س��يارة الأكرث من 

�ساعة دون اأن نتكلم، ثم ما اأن نبداأ بالكالم حتى نتحدث عن 

نف�س امل��س�ع ف�ي نف�س ال�قت.

مبعنى اآخر. العالقة الزوجية ال تعتمد فقط على الت�ا�سل 

اللفظ��ي وال تعتمد فقط على العالقة اجلن�س��ية. لكنها معرفة 

كاملة من �سخ�س اإىل اآخر.  





)4(

التزييف اخلادع لنا

ال�سخ�س��ية االإن�س��انية هي اأثمن واأروع م��ا ُخلق ف�ي هذا 

الك�ن. لذا و�س��ع الل��ه حدوده و�رسوط��ه بعناية فائقة كي 

يتمكن االإن�سان من معرفة اآخر. ولي�س ا�ستغالل االآخرين. 

واأولئك الذين يتجاهل�ن تلك احلدود حماولن احل�س�ل على 

املنافع، دون ال�فاء بال�رسوط يخدع�ن اأنف�سهم. 

دع�ن��ا نراجع تلك املظاهر املزيفة الت��ي تخدعنا �� ببدائل 

ب�رسية للزواج �� بدائل ل��ن ُتنتج نتائج الله. فالنا�س اعتادوا 

على تزييف االأ�س��ياء الثمينة، واالأمر ينطبق على الزواج، 

فل� مل يكن ذا قيمة ملا حاول النا�س تزييفه.

عندم��ا يتحدث العهد القدمي عن وج�د عالقة جن�س��ية بن 

رجل وامراأة ي�ستخدم عبارتن خمتلفتن. 

ف�ي بع�س االأم�اكن، ي�س���ت�خدم كلمة، رج�ل »عرف« 
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ام��راأة، وف���ي اأماكن اأخ��رى يق�ل: رجل »ا�س��جع« مع 

امراأة.

واإن كنت مهتمًا بتتبع ذلك امل��س���ع، ف�ستجد باأَنّ هناك 

فرقًا دقيقًا بن الكلمتن كان متفقًا عليه.

الكت��اب املقد�س اعتاد على ذك��ر تعبري، رجل »عرف« 

ام��راأة، عند حديثه عن عالقة �رسعية جتمعهما �� اأي ت�س��ري 

ف�ي اخلط امل��س���ع من قبل الله ل�ج�ده��ا. اأي اإن كانت 

تلك العالقة مبنية على االلتزام ب� »العهد«.

لك��ن ل� اأَنّ رج��اًل اأقام جمرد عالقة جن�س��ية م��ع امراأة 

دون الت��زام منه ب��� »العهد« معها، ال يق���ل الكتاب عنه، 

»عرف« رجل امراأة، بل غالبًا ما يق�ل: »ا�س��جع« رجل 

مع امراأة.

وذلك يت�س��من هذه احلقيقة الرا�سخة وهي اأَنّ الله ال يفتح 

الطري��ق اإىل ذلك الن�ع من العالق��ات التي »يعرف« ف�يها 

�سخ�س االآخر ما مل ي�سبقها التزام ب� »عهد«.

ميكن اأن تك�ن هناك عالقة جن�سية، كذلك ميكن اأن يك�ن 

هناك بع�س من املتعة اجل�س��دية. لك��ن الغر�س احلقيقي من 
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الزواج ه��� املعرفة العميقة الروحية بن �سخ�س��ن. االأمر 

الذي ال ميكن حتقيقه اإال على اأ�سا�س االلتزام ب� »العهد«.

ًمـــا ِعْنـــَد ُكِلّ َواِحٍد،  َواُج ُمَكَرّ »ِلَيُكـــِن الـــِزّ

ـــا اْلَعاِهُروَن  َمّ
�ٍس. َواأَ َجـــُع َغـــرْيَ َنِ �سْ َوامْلَ

َناُة َف�َسَيِديُنُهُم اللُه«) عربانين 13: 4(. َوالُزّ

تل��ك االآية هي حكم غ��ري قابل للطعن ف�يه، فالله �س��يدين 

العهرة والزناة. والعهر معناه وج�د عالقات جن�س��ية دون 

التزام ب� »عهد« �� عمل عالقة غري �رسعية.

اأما الزنا ف�يحدث حن يك�رس �سخ�س ملتزم ب� »عهد« ف�ي 

الزواج ذلك االلتزام، وميار�س عالقة جن�س��ية مع �سخ�س 

اآخر خارج اإطار الزواج.

االأم��ران يعتربان خطي��ة، لكَنّ الزنا ه��� اأعظم اإثمًا من 

�ه ف�ي  �ه ك�رس التف���اق مقد�س »للعه��د«. اإال اأَنّ العه��ر، الأَنّ

احلالت��ن اخلطاأ يحدث ب�س��بب م�قف قلب غري �س���ي جتاه 

االلتزام ب� »العهد«.

ف���ي االأول »العهر« يك�ن اجتاه قلب االإن�س��ان وهدفه، 

ه� احل�س�ل على جن�س، دون التزام ب� »العهد«.
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وف�ي الث��اين »الزن��ا« يك�ن اجت��اه قلب االإن�س��ان، ه� 

االلتزام ب� »عهد« ف�ي الزواج، ومن َثم ك�رس ذلك »العهد«. 

الأجل اجلن�س.

لذلك و�س��ع الله حدودًا، حلمايتنا من التعر�س لالأذى. 

فعند انغما�س��ك ف�ي ممار�سة جن�س غري �رسعي، اأنت تدن�س 

نف�س��ك. والغر�س النه�ائي مما تفع�له ه��� ع��دم االإح�سا�س 

بالر�سا اأو بالفرح وال�سالم. لكن باالإحباط واالأذى.

ٍة َيْفَعُلَها الإِْن�َساُن  َنا. ُكُلّ َخِطَيّ » ُاْهُرُبوا ِمَن الِزّ

ِذي َيْزيِن ُيْخِطُئ  �َسِد، لِكَنّ اَلّ ِهَي َخاِرَجٌة َعِن اْلَ

اإِىَل َج�َسِدِه« )كورونثو�س الأوىل 6: 18(.

اأنا ال اأوؤمن باأَنّ االآية ال�س��ابقة تعني بب�ساطة، اأن يتعر�س 

ال�سخ�س املت���رط فى ع��القة جن�سية غ��ري اأخالقية لالإ�سابة 

باأمرا�س جن�سية معدية.

ف���ي اعتق��ادي باأَنّ ال�س��خ�س املنغم�����س ف�ي ع�الق��ات 

جن�س��ية غري ال�رسعية، ي�سيء اإىل ج�س��ده. واأج�سادنا حتتج 

على ذلك اال�س��تخدام اخلاطئ. وعلى ه��ذا فالنتائج املرتتبة 

على اإ�ساءة ا�ستخدام اجلن�س تنعك�س على جممل �سخ�سيتنا. 



33 لنا اخلادع  التزييف  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

ونح��ن نتكلم اأحيان���ًا عن الن�ا�س الذي��ن يك�رسون ق�انن 

الله. اأنا ال اأعتقد باأَنّ ذلك التعبري دقيق. اإذ ال ميكن اأبدًا ك�رس 

ق�انن، فق�انن الله هي التي تك�رسنا. وهذا اأمر حقيقي ف�ي 

املجال املادي.

اإىل االآن مل يتمكن اأحد �� على االإطالق �� من ك�رس قان�ن 

اجلاذبي�ة. ميكن الأي �سخ�س اخل�روج من ناف�ذة ف�ي الدور 

الراب��ع. لكن ما الذي �س��يحدث ل��ه؟ ه�� ل��ن يك�رس قان�ن 

اجلاذبية، بل قان�ن اجلاذبية ه� الذي �سيك�رسه.

اأعتقد باأَنّ ذلك ه� احلال ف�ي العالقات اجلن�س��ية. نحن ال 

نك�رس ق�انن الله، ق�انن الله هي التي تك�رسنا.

وج�هر ال�س��ه�ة ه� ا�ستغالل �سخ�س��ية االإن�سان ك��سيلة 

ملنحه ر�سًا ج�سديًا م�ؤقتًا �� وذلك لي�س تقديرًا لالإن�سان ف�ي حد 

ذاته، بل بكل ب�ساطة ه� ا�ستخدامه وا�ستغالله الأجل غر�س 

اآخر. 

ه  الله ال يتعامل مع �سخ�سية االإن�سان بذلك االأ�سل�ب. الأَنّ

يحرتم دائمًا ال�سخ�سية التي خلقها.

لننظر ف�ي و�س��ف�ن حين لطبيعه ال�سه�ة، وماذا تفعل، 
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ال��سف االأول من �سفر االأمثال7: 27-6.

اِكي  َبّ ِة َبْيِتي، ِمـــْن َوَراِء �سُ »  لأَيِنّ ِمـــْن ُكَوّ

اِل، َلَحْظُت َبْنَ  َهّ َتَطَلّْعُت، َفَراأَْيُت َبـــْنَ اْلُ

اِرِع  اْلَبِنَن ُغاَلًما َعِدمَي اْلَفْهِم، َعاِبًرا ِف ال�َسّ

اِعـــًدا ِف َطِريِق َبْيِتَها.  ِعْنـــَد َزاِوَيِتَها، َو�سَ

ِف اْلِع�َســـاِء، ِف َم�َســـاِء اْلَيـــْوِم، ِف َحَدَقِة 

َتْقَبَلْتُه ِف  ٍة ا�سْ ـــاَلِم. َواإَِذا ِباْمـــَراأَ ْيِل َوالَظّ الَلّ

اَبٌة ِهَي  َخّ ِزِيّ َزاِنَيـــٍة، َوَخِبيَثِة اْلَقْلـــِب. �سَ

ٌة. ِف َبْيِتَها َل َت�ْسَتِقُرّ َقَدَماَها. َتاَرًة  َوَجاحِمَ

َواِرِع، َوِعْنَد  اِرِج، َواأُْخـــَرى ِف ال�َسّ ِف اْلَ

َلْتُه. اأَْوَقَحْت  ُكِلّ َزاِوَيٍة َتْكُمُن. َفاأَْم�َسَكْتُه َوَقَبّ

اَلَمِة.  َوْجَهَها َوَقاَلْت َلُه: »َعَلـــَيّ َذَباِئُح ال�َسّ

اْلَيْوَم اأَْوَفْيُت ُنُذوِري. َفِلذِلَك َخَرْجُت ِلِلَقاِئَك، 

ُت  يَباِج َفَر�سْ ى اأَِجَدَك. ِبالِدّ لأَْطُلَب َوْجَهَك َحَتّ

ْرُت  . َعَطّ اٍن ِمْن ِم�ْصَ ى َكَتّ َو�سَّ يِري، ِبُ �َصِ

ا  ّر َوُعوٍد َوِقْرَفـــٍة. َهُلَمّ َنْرَتِو ُوًدّ ي ِبُ ِفَرا�سِ

ُجَل َلْي�َس  . لأََنّ الَرّ ِبّ ُذ ِباْلُ َباِح. َنَتَلَذّ اإِىَل ال�سَّ

َة  َّ ِف اْلَبْيِت. َذَهَب ِف َطِريق َبِعيَدٍة. اأََخَذ �صُ
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ِة ِبَيِدِه. َيـــْوَم اْلِهاَلِل َياأِْتي اإِىَل َبْيِتِه«.  اْلِف�سَّ

َحْتُه.  َفَتْيَها َطَوّ ْلِث �سَ ِة ُفُنوِنَها، ِبَ اأَْغَوْتُه ِبَكْثَ

َذَهـــَب َوَراَءَها ِلَوْقِتـــِه، َكَثـــْوٍر َيْذَهُب اإِىَل 

ا�ِس،َحَتّى  ْبِح، اأَْو َكاْلَغِبـــِيّ اإِىَل َقْيِد اْلِق�سَ الَذّ

ُع اإِىَل اْلَفـِخّ  ِ
ْ

ْهٌم َكِبـَدُه. َكَطرْيٍ ُي�ـــص َي�ُســـَقّ �سَ

ْبَناُء  َها الأَ ُيّ
اأَ ـــُه ِلَنْف�ِســـِه.َوالآَن  اأََنّ َوَل َيْدِري 

ْل  ُغـــوا ِلَكِلَماِت َفِمي:  َل َيِ �سْ
َمُعوا ِل َواأَ ا�سْ

ْد ِف َم�َساِلِكَها.  َقْلُبَك اإِىَل ُطُرِقَهـــا، َوَل َت�ْصُ

َها َطَرَحْت َكِثرِييـــَن َجْرَحى، َوُكُلّ َقْتاَلَها  لأََنّ

ىَل  اأَْقِوَياُء. ُطُرُق اْلَهاِوَيـــِة َبْيُتَها، َهاِبَطٌة اإِ

ْوت« ) اأمثال 7: 27-6(. ُخُدوِر امْلَ

ذلك كالم عادي، لك��ن تلك هي احلقيقة. فاإن كنت متيل 

اإىل الق�ل »ح�سٌن، ذلك تدُيّن، وتلك هي الطريقة التي يفكر 

بها املتدين�ن«.

اأري��د من��ك اإذن اأن تق��راأ كلمات رجل اآخ��ر. رجل من 

اأعظم اأ�س��اتذة اللغة االإجنليزية، ويليام �سك�سبري. و)على حد 

علمي( مل يكن �سك�س��بري رجاًل  متدينًا، لكَنّه كان اأ�ستاذ اللغة 

ال��سف�ية، ومراقبًا دقيقًا حلياة االإن�سان. 
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ه��ذا م��ا قاله �سك�س��بري عن اجلن�س و�س��ه�ته ف���ي اإحدى 

ق�سائده: 

ه� على ح�ساب الروح. وثمنه العار. 

تتحرق ال�سه�ة لفعله، وفعله يثري ال�سه�ة.

كاذب، قاتل، دم�ي، ميل�ؤه الل�م.

وح�سي، متطرف، وقح، قا�س.

ال ي�ثق به.

ت�ستمتع معه، ومن َثم حتتقره.

يجعل ما�سيك مكروهًا

عند ابتالعك الُطعم.

عن ق�سد و�سع.

كي ياأ�رس املجن�ن به.

املجن�ن ف�ي �سعيه اإليه.

واملجن�ن حليازته.

ي�سعى اإليه املجانن، حتى النهاية.

بدايته نعيم، واآخرته بالء.

فرحه كاذب، من وراءه الكاب��س.
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 كل ذلك يعرفه العامل جيدًا. 

لكن ال يعرفه بالقدر الكاف�ي.

ليناأى بنف�سه عن اجلنة املزيفة

التي تق�د االإن�سان ف�ي طريق اجلحيم. 

ح�سب راأيي ال ي�ج�د �سخ�س  �� على االإطالق �� و�سف 

ال�س��ه�ة ب�س�رة اأكرث و�س�حًا اأو دقة، مثلما فعل �سك�سبري. 

خا�س��ة ف�ي البيتن االأخريين من الق�س��يدة. فاأين هي اجلنة 

التي تق�د االإن�س��ان اإىل اجلحيم؟ هي �س��ماء كاذبة، مزيفة، 

ها �سيطانية، ت�سبب الدمار.  اإَنّ

كيف يكنك الهروب من ذلك الحيم؟

يق���ل �سك�س��بري: »لك��ن ال يعرف الع��امل، كي��ف يناأى 

بنف�س��ه ع��ن تلك اجلنة املزيف��ة، التي تق�د االإن�س��ان اإىل هذا 

اجلحيم«.

لكن اإليك الطريقة التي ميكنك بها اأن تتجنب تلك ال�س��ماء 

املزيفة لل�سه�ة اخلادعة:

•رتب حياتك بح�سب ق�انن الله. 	

•اقبل ما يق�له الله عن قد�سية اجل�سد وقدا�سة الزواج. 	
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•اجعل الزواج مكرما والفرا�س غري دن�س. 	

•ال تخطئ فى حق ج�سدك بالفج�ر. 	

فالله ه� حق وه� يخربنا احلقيقة. وقد و�سع تلك االأ�س�ار 

واحلدود على �س��ل�كياتنا الأجل م�سلحتنا. ونحن نتمرد �سد 

اأنف�سنا وندمرها.



)5(

دور الزوج ودور الزوجة

وفقًا للنم�ذج االإلهي، الزواج »عهد« به يبذل كل طرف 

نف�سه ف�ي �سبيل االآخر، ومن ثم يعي�س حياًة جديدًة من خالل 

االآخر. لكن، ال يزال مطل�بًا منا مقاومة �� البدائل الب�رسية 

للزواج �� البدائل التي لن ُتنتج م�سيئة الله. ونحن نفعل ذلك 

ي�مًا بعد ي�م، ن�س��ع اعتمادنا اأي�سًا على الروح القد�س كي 

��ا من تنف�يذ االأدوار �� التي ُرتبت لنا من قبل الله كزوج  ميكَنّ

اأو زوج��ة �� وتنف�يذ تل��ك االأدوار، ه� اإ�س��هام خا�س بكل 

طرف، كي تتحقق العالقة الكاملة.

كم��ا اأرى ف�ي الكت��اب املقد�س، ت�جد ثالث م�س��ئ�ليات 

اأ�سا�سية للزوج، جتاه زوجته:

الأوىل: اأن يك�ن الراأ�س.

الثانية: اأن ي�فر االحتياجات.

الثالثة: احلماية.
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الـراأ�س،ف�ي 1ك�رونث��س11: 3، يق�����ل  اأن يكـون 

ب�ل���س: »الرج�ل ه��� راأ�س امل���راأة«، فما مع�نى اأن يك�ن 

الرجل ه� »الراأ���س«؟ ف�ي اعتقادي معن�اه، اأن تك�ن لديه 

امل�سئ�لية النهائية عن اأخذ القرار واالجتاه.

واالأمر وا�س��ح، فكلمة راأ�س ماأخ�ذة من ج�سد االإن�سان 

املادي، والله، كما اأفهم رتب االأمر ف�ي ج�سد االإن�سان على 

هذا ال�س��كل، اأن يتم اتخ��اذ القرار وحتدي��د االجتاه من قبل 

الراأ�س.

من خالل اجلهاز الع�س��بي املركزي، ميكن لكل اأجزاء 

اجل�س��م الت�ا�س��ل مع الراأ�س �� لكن يبقى الراأ�س ه� املن�ط 

باتخاذ القرارات وحتديد االجتاهات. وف�ي راأيي، تلك هي 

امل�سئ�لية النهائية للزوج، ومعناها القيادة.

َما  َيّ ِتِه، َوَل �سِ »َواإِْن َكاَن اأََحـــٌد َل َيْعَتِني ِبَخا�سَّ

ْنَكَر الإَِيـــاَن، َوُهَو �َصٌّ ِمْن  اأَْهـــُل َبْيِتِه، َفَقْد اأَ

وؤِْمِن«. ) تيموثاوؤ�س الأوىل 8-5(. َغرْيِ امْلُ

ه اأ�س�اأ  الكلمات ال�سابقة قا�سية، فعندما نق�ل عن �سخ�س باأَنّ

من كافر وقد اأنكر االإميان امل�س��يحي، ما �سكل ذلك ال�سخ�س 
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الذي يتكلم عنه ب�ل�س؟ ف�ي احلقيقة، ه� يتكلم عن االإن�س��ان 

الذي ال يعيل زوجته وال يهتم باأ�رسته.

وهذه حقيقة حمزنة، مع ذلك هناك اأعداد كبرية من الذين 

يدع�ن اأنف�سهم م�سيحين ويتكل�ن على »اأعمالهم الروحية« 

بينم��ا ال يهتم�ن باإعالة عائالتهم ب�س��كل جيد. يق�ل الكتاب 

املقد�س باأَنّ من يفعل ذلك ه� اأ�س�اأ من كافر.

توفـري الحتياجات، بالتاأكيد يق�س��د به��ا املالية ف�ي املقام 

االأول. ونحن عادة ما ن�ستخدم عبارة »معيل«.

لكن ف�ي راأيي، ف�ي كل حال، دور الزوج جتاه زوجته 

ال يقت�رس فقط على التم�يل املايل. بل ه� م�سئ�ل عن ت�ف�ري 

كل �سيء لها: االحتياجات اجل�سدية والعاطف�ية واالجتماعية 

والثقاف�ي��ة. واأوؤم��ن باأَنّ من م�س��ئ�ليته اأي�س��ًا، تلبية جميع 

احتياجاتها امل�رسوعة.

يقـــول بول�س ب��اأَنّ الزوجة ه��ي جمد الرج��ل. بعبارة 

اأخ��رى، اإن اأردت معرف��ة م��دى جن��اح زوج انظ��ر اإىل 

زوجته، هي الدليل.
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عندم��ا ت�َفر للزوجة الرعاية الكامل��ة ف�ي جميع ج�انب 

حياتها، اجل�سدية والعاطف�ية واالجتماعية والثقاف�ية، �ستك�ن 

بحق جمد زوجها. 

امل�سئولية الثالثة للرجل هي الماية:

اِكِنَن ِبَح�َسِب  َجاُل، ُكوُنوا �سَ َها الِرّ ُيّ
» َكذِلُكْم اأَ

َعِف،  َكالأَ�سْ �َساِئـــِيّ  الِنّ الإَِنـــاِء  َمـــَع  اْلِفْطَنِة 

ا  اأَْي�سً َكاْلَواِرَثـــاِت  َكَراَمًة،  اُهـــَنّ  اإَِيّ ُمْعِطَن 

َلَواُتُكْم«.  َياِة، ِلَكْي َل ُتَعاَق �سَ َمَعُكْم ِنْعَمَة اْلَ

)بطر�س الأوىل3: 7(.

تلك واحدة من االآيات التي تتعار�س مع تفكري الكثريين، 

فاجتاه قلب االإن�س��ان الطبيعي يق�ل: »ح�سنًا، اإن كان هناك 

�سخ�س �س��عيف، ف�يج�ب اأن اأ�س��يطر عليه واأف�ر�س عل�يه 

طريقتي«.

لكَنّ الكت��اب املقد�س يق�ل: الأَنّ االإناء الن�س��ائي »املراأة« 

�سعيفة، فذلك �سبب كاف�ي لرف�س ال�سيطرة عليها، واإعطائها 

الكرامة.



43 الزوجة ودور  الزوج  دور  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

يقول بطر�س: باأَنّ ال��زوج والزوجة، هما وارثان معًا 

ها مرياث م�س��رتك. ذلك اأم��ر مهم جدًا،  نعم��ة احلياة، الأَنّ

فف�ي النظام القان�ين �� الذي كان متعارفًا عليه زمن الكتاب 

املقد�س ���� اإن ك�ان الثنان م�رياث م�س��رتك. ال ميكن الأي 

منهم��ا املطالبة بحقه ف�ي املرياث ب�رسف النظر عن االآخر. 

وحل�س���لهما على ذلك املرياث يحتاجان الأن يعمال معًا لنيل 

ذلك املرياث.

ه��ذا االأمر ينطبق على ال��زوج والزوجة، هناك هبات 

كث��رية من خريات الل��ه التي ال ميكن لل��زوج اأو الزوجة 

املطالبة بها على انفراد. فقط حن يتعلما ال�س��ري واالن�سجام 

معًا، يناال كامل هبات الله املتاحة لهما.

لذلك مهمة ال��زوج حلماية زوجته، تتطلب منه ال�ق�ف 

حائ��اًل بينها وبن اأي �س��غط اأو �رسبة، وكل ما من �س��اأنه 

ك�رسها.

اأيها الزوج، كلم��ا زادت حمايتك لزوجتك، كلما تلقيت 

منها املزيد من الفرح واالرتياح. االأمر الذي �س��يدفعك اإىل 

االإنفاق اأكرث واال�ستثمار ف�ي زوجتك.
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اأما بخ�سو�س الزوجة

 ف�ي �سفر التك�ين2، حن يبداأ الله باحلديث عن م��س�ع 

الزواج، ي�س��ف ما يريد للزوجة اأن تك�ن: يريد اأن تك�ن 

»ُمعينًا«. 

ف�ي اعتقادي، تلك الكلمة تلخ�س ق�سد الله احلقيق�ي م��ن 

ه،  اإيج��اد الزوجة وه� اأن تك�ن ُمعينة للزوج. واأقرتح باأَنّ

ت�ج��د طريقتان رئي�س��يتان، ميكن اأن ت�س��اعد الزوجة بهما 

زوجها.

الأوىل: الدعم.

الثانية: الت�سجع.

كيف ميك��ن للزوجة دع��م زوجها ؟ اأ�س��هل طريقة لفهم 

ذلك، هي اأن نع�د لن�س��ف اجل�سم الب�رسي. لقد ثبت لنا باأَنّ 

الراأ�س ه� امل�ج�ه واجلزء امل�س��ئ�ل عن �س��نع الق�رار ف�ي 

اجل�س��م. ومع ذلك فالراأ�س ال يجع��ل من نف�س��ه راأ�سًا. ب��ل 

يعتمد اعتمادًا كليًا على باقي اأع�ساء اجل�سم لدعمه وم�ساندته 

وتغذيته.
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كم��ا ي�جد ج��زء خا�س ف�ي اجل�س��م وه���� االأق�رب اإىل 

الراأ�س، م�سئ�ل مبا�رسًة عن حمله وه� الرقبة. مبعنى ما، 

ميكن للزوجة اأن تت�س�ر نف�سها باأنها الرقبة- اجلزء امل�سئ�ل 

مبا�رسة عن رفع الراأ�س )الزوج(.

ف��اإن َوَجَدت ب��اأَنّ الراأ�س يه�تز، اأو منحني، ت�س��ع ف�ي 

ذهنها ما قاله اأحدهم عن اأَنّ الرقبة هي ال�حيدة امل�سئ�لة عن 

حتديد اجتاه الراأ�س. وهناك الكثري من احلقيقة ف�ي ذلك.

طريقة اأخرى ميكن للزوجة اأن ت�س��اعد زوجها بها وهي 

الت�سجيع. ال ميكنني اأن اأ�سف لك كم ه� مهم بالن�سبة للرجل 

اأن ينظر اإىل زوجته كم�سدر للت�سجيع.

اأتذكر بع�س املرات ف�ي حياتي �س��ابقًا، حن كنت اأ�س��عر 

بالف�سل. الكثري من النا�س كذلك كان�ا يرونني فا�ساًل. 

لكني اأ�س��كر الله، فزوجت��ي االأوىل »ليديا«  مل تكن باأي 

�س��كل من االأ�س��كال، ت�س��ري اإيَلّ باأين فا�س��ل. فما اأن تهبط 

معن�ياتي، حتى تدعمني ليديا وت�سجعني. 

اأ�س��تطيع اأن اأتذك��ر ذات مرة اأي�س��ًا باأين �س��عرت اأثناء 
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خدمت��ي ب��اأين ال اأريد اأن اأع��ظ مرة اأخ��رى. وذهبت اإىل 

الفرا�س حُمبطًا متامًا.

ف�ي الي�م التايل ا�س��تيقظت واأنا اأ�سعر بتح�سن كبري وعلى 

ا�س��تعداد للبدء من جديد. كانت زوجتي قد ق�س��ت الليل كله 

ف�ي ال�سالة من اأجلي. واأنا االآن ال ميكنني اأن اأف�ي الله حقه 

من ال�سكر على تلك الزوجة الرائعة.

اأيتها الزوجات، اإن اأردتن ت�سجيع اأزواجكن، اأننت ف�ي 

حاج�ة اإل�ى ممار�س��ة ق�در ال باأ�س م�ن اإن��كار ال�ذات. فل�� 

افرت�س��نا باأنِك اأيتها الزوجة ت�س��عرين بعدم الر�س��ا وعدم 

الراحة جتاه نف�س��ك وزوجك وبيتك واأوالدك و�س��يارتك، 

وف�ي ذات ال�قت تعلمن باأَنّ زوجك حُمبط اأي�سًا، ما الذي 

تن�ين فعل�ه؟

هل تن�ي��ن اإخب��اره عن مدى ا�س��تيائك وعدم ر�س��اك 

واحتياجك اإىل الت�سجيع وامل�ساعدة؟



47 الزوجة ودور  الزوج  دور  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    

ذلك ه� ال�قت الذي عليك ف�يه انكار نف�سك، ف�ي بع�س 

االأوقات عليك كبح �س��ع�رك باالحباط وبكل م�س��اعرك 

ال�سلبية، وتكري�س نف�سك متامًا لت�سجيع زوجك واإخباره كم 

ه� زوٌج رائع وكم حتبينه وكم من االأم�ر ال�س��احلة التي 

يعملها الأجلك. واأن تفكري قدر ا�ستطاعتك بكل ما ه� جيد 

وتركزي عليه.

قد تق�لن: ح�س��نًا، »اأنت تطلب من��ي املزيد« نعم رمبا، 

لكَنِّك ف�ي النهاية �س��تجنن الكثري. و�ستح�سدين ف�ي زوجك 

ما تزرعن.  

ولن اأك�ن �سادقًا معك متامًا، اإن مل اأحذرك من اخفاقن 

اأ�سا�س��ين م�س��رتكن بن ال��زوج والزوجة. فعندما يف�س��ل 

الزواج، عادًة ما يك�ن ال�س��بب، اخف��اق اأحدهما اأو كليهما 

ف�ي القيام باالأم�ر التالية:

ف�سل الزوج ال�سائع �سببه، تنازله عن م�سئ�ليته- ال يبقى 

راأ�سًا، وال يق�د. اأحيانًا يحدث ذلك بطريقة هادئة جدًا وغري 

ملح�ظة، مع ذلك هذا ف�س��ل. اأما ف�س��ل الزوجة ال�سائع فه� 

اغت�س��ابها للم�س��ئ�لية وت�ليها القيادة. هناك خطر كبري من 
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الدخ�ل ف�ي حلقة مفرغة ب�سبب تخلي الزوج با�ستمرار عن 

دوره واأخذ الزوجة با�ستمرار امل�سئ�لية عنه.

الطريقة ال�حيدة التي ميكن للزوجن اأن يناال من خاللها 

النعم��ة التي يحتاج��ان اإليها، هي عرب االلت��زام ب� »العهد« 

الذي و�سعه الله كاأ�سا�س للزواج.

فليعط��ك الله النعم��ة لفهم وتنف�يذ تل��ك احلقائق احلي�ية، 

ها �ست�س��نع الفرق الكبري بن النجاح والف�سل ف�ي العالقة  الأَنّ

الب�رسية االأهم ف�ي حياتك.


