اإلشراد الشرسولي
مد بع السينو س

فشرح الحب
من البدبد فشرنسيس
إلى األسدقفة والكهنة والامدمسة
اإلنجيليين
والمكشرسين
وإلى األزواج المسيحيين
وإلى جميع المؤمنين العلمدنيين
حول الحب في العدئلة
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 .1فشرح الحب الذي يُعدش في العدئالت هو أيضد
ح الكنيسة .كمد أادشر آبدء السينو س ،فعلى
فشر ُ
الشرغم من تع عالمدت أزمة الزواج" ،إن
الشرغبة في العدئلة ال تزال حية ،ال سيمد بين
الابدب ،وهي تحفز الكنيسة" .1وكجواب على هذا
التطلع" ،البادشرة المسيحية الخدصة بدلعدئلة هي
حقد بادشرة سدشرة".2
 .2لق سمحت مسيشرة السينو س بوضع حدلة
العدئالت في عدلم اليوم على بسدط البحث ،كمد
سمحت بتوسيع نظشرتند وبإحيدء وعيند ألهمية
الزواج والعدئلة .في الوقت عينه ،ق أظهشرت لند
تعقي ات المواضيع التي تم معدلجتهد ضشروشرة
مواصلة التعمق بحشرية في بعض المسدئل
العقدئ ية ،واألخالقية ،والشروحية ،والشرعوية.
وتفكيشر الشرعدة والالهوتيين ،إن كدن أميند للكنيسة،
وصد قد ،واقعيد ،وخالقد ،فسوف يسدع ند لنبلغ
ق شرا أكبشر من الوضوح .فدلمندقادت التي تجشري
عبشر وسدئل اإلعالم ،أو عبشر المناوشرات وحتى مد
بين خ ام الكنيسة ،تتشراوح بين الشرغبة الجدمحة في
تغييشر كل ايء ون تفكيشر كدف أو أسدس،
والموقف الذي ي عي حل كل ايء من خالل
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تطبيق قواع عدمة أو من خالل استنتدجدت مبدلغ
بهد لبعض األفكدشر الالهوتية.
ذكشرا بأن الزمن أسمى من المسدحة ،أو أن
 .3م ِّ
أكشرشر بأنه ليس من الضشروشري حل كل المندقادت
العقدئ ية ،األخالقية أو الشرعوية عن طشريق
م اخالت السلطة التعليمية .بطبيعة الحدل ،إن
أمشر ضشروشري في
وح ة العقي ة والممدشرسة
ٌ
الكنيسة ،ولكن هذا ال يمنع من وجو طشرق مختلفة
لتفسيشر بعض جوانب العقي ة أو بعض النتدئج التي
تنجم عنهد .وهذا مد سيح ث حتى يبلغند الشروح إلى
الحقيقة الكدملة (شرا .يو  ،)13 ،11أي عن مد ي ُ خلُنَد
سشر المسيح فيمكنند أن نشرى كل ذلك من
كليد في ِّ
خال ِّل نظشرته .عالوة على ذلك ،من الممكن البحث
في كل بل أو منطقة عن حلول أكثشر انثقدفد ،تأخذ
بعين االعتبدشر التقدلي والتح يدت المحلية .في
الواقع" ،الثقدفدت متنوعة ج ا فيمد بينهد ،وكل مب أ
عدم [ ]...يحتدج إلى االنثقدف ،إن أشرا أن يكون
محتشرمد ومطبقد".3
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 .2على أي حدل ،ال ب لي من القول بأن مسيشرة
السينو س حملت في ذا ِّت َهد جمدال كبيشرا ،وق مت
نوشرا كبيشرا .وأاكشر على المسدهمدت الع ي ة التي
سدع تني على التأمل في مادكل العدئالت في
العدلم بكل أبعد هد .إن مجمل م اخالت اآلبدء،
والتي ق استمعت إليهد بدهتمدم ائم ،ب ا لي ثميند
في تع وجوهه ،المكون من ع ة اهتمدمدت
ماشروعة ومن أسئلة نزيه ٍة وصد قة .لذا وج ت
أنه من المندسب كتدبة إشراد شرسولي لمد بع
سين األخيشرين
السينو س يجمع مادشركدت السينو َ
حول العدئلة ،مضيفد اعتبدشرات أخشرى من اأنهد
أن توجه التفكيشر ،الحواشر أو الممدشرسة الشرعوية،
وفي الوقت عينه تم العدئالت بدلاجدعة،
والتحفيز والعض في التزامهمد وفي صعوبدتهد.
 .2يكتسب هذا اإلشراد أهمية خدصة في سيدق
يوبيل سنة الشرحمة هذا .أوال ،ألني اعتبشره كدقتشراحٍ
للعدئالت المسيحية ،يحفزهد على تق يشر عطديد
حب قوي ٍ ومفعم
الزواج والعدئلة ،والحفدظ على
ٍ
واإلخالص والصبشر .ثدنيد ،ألنه
ب ِّق َيم ال َك َشر ِّم
ِّ
يسته ف تاجيع كل واح على أن يكون عالمة
شرحمة وقشرب حيثمد ال تتحقق الحيدة العدئلية باكل
كدمل أو حيث ال تسيشر بسالم وفشرح.
 .1من خالل التوسع في النص ،سوف أب أ
نبشرة
بدفتتدحية مستوحدة من الكتب المق سة ،تمنحه َ
مندسبة .انطالقد من هذا سأق م اعتبدشرات باأن
الوضع الحدلي للعدئالت ،بغية "إبقدء األق ام على
األشرض" .ثم سأذكشر ببعض العندصشر األسدسية
4

لتعدليم الكنيسة باأن الزواج والعدئلة ،تدشركد
المجدل هكذا ،للفصلين المشركزيين ،والمكشرسين
للحب .ومن ثم ،سوف أعشرض بعض الطشرق
الشرعوية التي توجهند لبندء عدئالت قوية وخصبة
وفق ت بيشر هللا ،وسأكشرس فصال لتشربية األبندء .ثم
سأتوقف عن ال عوة إلى الشرحمة والى التمييز
الشرعوي أمدم حدالت ال تتجدوب تمدمد مع مد
يقتشرحه الشرب عليند ،وسوف أشرسم أخيشرا خطوطد
مقتضبة في الشروحدنية العدئلية.
 .2نظشرا للغني المكتسب من مسيشرة السينو س
التي استغشرقت عدمين من التفكيشر ،سيتندول هذا
اإلشراد  ،بأنمدط مختلفة ،موضوعدت متع ة
ومتنوعة .وهذا مد يفسشر توسعه الذي ال مفشر منه.
لذلك ال أنصح بقشراءة عدمة سشريعة .فدلعدئالت
والعدملون في مجدل الشرعوية العدئلية سيجنون منه
فدئ أكبشر إن تعمقوا فيه باغف قسمد تلو اآلخشر ،أو
إذا شرجعوا إليه عن حدجدتهم في كل حدلة واقعية.
لشربمد ،على سبيل المثدل ،أن ياعشر الزوجدن
بأنهمد َمع ِّنيدن أكثشر بدلفصلين الشرابع والخدمس،
وق يلقى الفصل السد س اهتمدمد خدصد من ِّق ِّب َل
العدملين الشرعويين ،بينمد سياعشر الجميع أن
الفصل الثدمن يعنيهم للغدية .وأتمنى أن ياعشر كل
واح  ،من خالل القشراءة ،بأنه م عو لشرعدية حيدة
العدئالت بحب ،ألنهد "ليست ماكلة ،بل هي أوال
فشرصة".4
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الفصل األول
على ضوء الكلمة
 .1الكتدب المق س مليء بدلعدئالت واألجيدل
وبقصص الحب وبدألزمدت العدئلية ،من الصفحة
األولى ،حيث تظهشر على مسشرح األح اث عدئلة
آ م وحواء ،مع عبء العنف ولكن أيضد مع قوة
الحيدة التي تستمشر (شرا .تك  ،)2حتى الصفحة
األخيشرة حيث يظهشر عشرس العشروس والحمل (شرا.
شرؤ  .)1 .2 ،21والبيتدن المبنيدن على الصخشر أو
على الشرمل ،اللذان يصفهمد يسوع( ،شرا .متى ،2
 ،)22 -22مد همد إال تعبيشر شرمزي عن الع ي من
األوضدع العدئلية ،المتأتية من حشرية أولئك الذين
يعياون فيهمد ،ألنه ،كمد يقول الادعشر" :كل بيت
هو اُعلة" .5فلن خل اآلن في أح هذه المندزل،
بصحبة كدتب المزموشر ،من خالل ناي ال يزال
ي ُشرفع في ليتوشرجيد الزواج اليهو ي والمسيحي
على ح سواء:
ميع الذينَ َيتقونَ الشرب وفي سُب ُ ِّله
"طوبى ِّل َج ِّ
يَسيشرون.
َيشر َل َك!
ب َي َ َ
يك فدلطوبى والخ ُ
ِّإن َك تأ ُك ُل ِّمن ت َ َع ِّ
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يتك.
ب َب َ
ِّإمشرأت ُ َك ِّمث ُل كَشر َم ٍة ُم ِّ
ثم َشرة في َجوا ِّن ِّ
شراس الزيتون َحو َل مد ِّئ َ ِّت َك.
َب َ
نوك ك ِّغ ِّ
بدشركُ الشر ُج ُل الذي َيتقي الشرب.
هكذا ي ُ َ
ص ْهيون
بدشر ْك َك الشرب ِّمن ِّ
ِّلي ُ ِّ
َليم ت َنعَ ُم ِّبدلخَيشرات َجمي َع أَي ِّدم َحيد ِّت َك
فت َشرى أ ُ َ
وشرا َ
وتشرى َبني أ َ ْبنَد ِّئ َك! والسال ُم على ِّإ ْسشرائيل!" (مز
.)1 -1 ،121

أنتََوزوجتك َ
 .1فلنعب ُشر إذا عتبة هذا البيت الهد ئ ،مع العدئلة
السدكنة فيه ،الجدلسة حول مدئ ة العي  .في الوسط
نج الزوجين األب واألم مع كل قصة حبهمد.
ذكشر به
فيهمد يتحقق ذلك التصميم األولي الذي ي ُ ِّ
المسيح نفسه با ة" :أَمد قَشرأتُم أَن الخد ِّلقَ ُمنذ ُ البَ ِّء
َجعلَهمد ذَكَشرا َوأُنثى" (متى  .)2 ،11ويكشرشر
التفويض الذي جدء في كتدب سفشر التكوينِّ " :لذَ ِّل َك
ويصيشر
مشرأَت َه
ُ
يَ ُ
تشركُ الشر ُج ُل أَبده ُ وأُمه ويَلزَ ُم ا َ
س ا واح ا" (تك .)22 ،2
ندن ج َ
االثْ ِّ
 .11يق م لند الفصالن العظيمدن في ب اية سفشر
التكوين صوشرة عن الزوجين الباشريين في
واقعهمد األسدسي .في هذا النص األول من الكتدب
المق س ،تتألق بعض التأكي ات الحدسمة .التأكي
اإلنسدنَ
األول ،يستاه به يسوع كدمالَ َ" :خلَقَ هللا ُ ِّ
هللا َخلَقَه ذَكَشرا وأ ُ ْنثى
وشر ِّة ِّ
وشر ِّته على ُ
على ُ
ص َ
ص َ
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َخ َل َقهم" ( .)22 ،1المثيشر لل هاة ،أن "صوشرة هللا"
ت ُفسشر بدلتوازي في الزوجين "ذكشر وأنثى" .هل
هذا يعني أن هللا نفسه له جنس أو أن له شرفيقة
إلهية ،كمد كدنت تعتق بعض ال يدندت الق يمة؟
بدلطبع ال ،ألنند نعلم بوضوح م ى شرفض الكتدب
المق س لهذه المعتق ات بدعتبدشرهد وثنية ومنتاشرة
بين الكنعدنيين في األشرض المق سة .تبقى طبيعة
هللا المتسدمية ُمنزهة ،ولكن ،ولكونه هو في ذات
الوقت الخدلق ،فإن خصوبة الزوجين الباشريين
هي "صوشرة" حية وفدعلة ،وعالمة منظوشرة لفعل
الخلق.
ويعطيدن الحيدة
 .11الزوجدن اللذان يتحدبدن
ِّ
همد "المنحوتة" الحقيقية الحية (ليست كتلك التي
من حجشر أو من ذهب والتي تنهى عنهد الوصديد
العاشر) ،القد شرة على إظهدشر هللا الخدلق المخلص.
الخصب يصبح شرمزا لحقدئق هللا
لهذا فإن الحب
َ
الحميمة (شرا .تك 21 ،1؛ 2 ،1؛ 11 .2 -2 ،12؛
3 ،21؛ 11 ،32؛  .)2 -3 ،21لهذا السبب تتخلل
شرواية سفشر التكوين ،والتي تتبع مد يُطلق عليه
"التقلي الكهنوتي" ،الع ي من حلقدت األنسدب
المتنوعة (شرا21 -22 .22 -12 ،2 .؛ 2؛ 11؛ ،11
 32 -11؛21 -11 .12 -12 .2 -1 ،22؛  :)31في
الواقع ،إن ق شرة الزوجين على التكدثشر هي الطشريق
التي عبشرهد ينمو تدشريخ الخالص .في ضوء ذلك،
فإن العالقة الخصبة بين الزوجين تصبح صوشرة
سشر هللا ،وهو أمشر أسدسي في
الكتادف ووصف ِّ
الشرؤية المسيحية للثدلوث والتي تتأمل في هللا اآلب
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واالبن وشروح الحب .فدهلل الثدلوث هو اشركة حب،
والعدئلة هي انعكدسه الحي .إن كلمدت الق يس
يوحند بولس الثدني تنيشرند" :إلهند في سشره
المكنون ،ليس وحي ا ،ولكنه عدئلة ،ألنه في ذاته
األبوة والبنوة ،وجوهشر العدئلة ،الذي هو الحب.
هذا الحب ،في العدئلة اإللهية ،هو الشروح الق س".6
إن العدئلة ليست منفصلة بدلتمدم عن كيدن هللا
العميق .7هذا الجدنب الثدلوثي للزوجين له توضيح
ج ي في الالهوت البولسي عن مد يضعه الشرسول
في عالق ٍة مع سشر وح ة المسيح والكنيسة( .شرا.
أف .)33 -21 ،2
 .12لكن يسوع ،في سيدق ح يثه عن الزواج،
يأخذند إلى صفحة أخشرى من كتدب سفشر التكوين،
إلى الفصل الثدني ،حيث تظهشر صوشرة شرائعة
للزوجين بتفدصيل مضيئة .نختدشر من هذه
التفدصيل اثنين فقط .األول هو كشرب الشرجل الذي
يبحث عن "عون مندسب له" (اآليدتدن ،)21 .11
قد شر على ملء فشراغ تلك الوح ة التي تؤشرقه والتي
لم ت ُمألْ بفعل قشرب الحيواندت والمخلوقدت بأسشره.
ويعي ند النص العبشري األصلي إلى عالقة مبداشرة
–في مد يابه المواجهة بلغة العيون -وفي حواشر
صدمت أيضد ،ألنه في الحب غدلبد مد يكون
الصمت أكثشر بالغة من الكلمدت .إنه اللقدء بوجه،
بأَنت (اآلخشر) الذي يعكس الحب اإللهي والذي هو
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عظة خالل الق اس اإللهي في بويبال ي لوس انجليس ( 21ينديشر /
كدنون الثدني  :2 ،)1121أعمدل الكشرسي الشرسولي ،)1121( 21
.112
شرا .نفس المشرجع.
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أس ال ِّغنى و َعو ٌن يُا ِّب ُهه و َعمو ٌ َيستَ ِّن ُ ِّإلَيه"
" َشر ُ
(سيشر  ،)22 ،31كمد يقول حكيم في الكتدب
المق س .أو كمد تهتف العشروس في ناي األنداي
في اعتشراف حب شرائع وهبة متبد لة" :حبيبي لي
وأند له [ ]...أند لحبيبي وحبيبي لي" (11 ،2؛ ،1
.)3
ِّ .13من هذا اللقدء الذي يقضي على العزلة
تنبث ُق الذشرية والعدئلة .هذا هو األمشر الثدني الذي
يمكنند التشركيز عليه :آ م ،والذي هو أيضد شرجل
كل العصوشر وكل أشرجدء كوكبند ،يقيم مع زوجته
عدئلة ج ي ة ،كمد يشر يسوع مستاه ا بسفشر
دم َشرأ َ ِّت ِّه،
َص ُق ِّب ْ
التكوين" :يَتْ ُشركُ الشر ُج ُل أَبَده ُ َوأُمه ُ َويَ ْلت ِّ
اح ا" (متى 2 ،11؛ شرا.
س ا َو ِّ
َو َيكُو ُن ِّ
َدن َج َ
االثْن ِّ
تك  .)22 ،2يايشر الفعل "اتح " في األصل
العبشري إلى وجو تندغم وثيق ،إلى
ٍ
اشرتبدط جس ي ٍ
وبدطني ،ل شرجة استخ امه في وصف االتحد بدهلل،
فينا صدحب المزاميشر "تتو ُق نفسي إليك" (مز
 .)1 ،13هكذا يُادشر إلى االتحد الزوجي ليس
فقط في بُع ه الجنسي والجس ي ،بل أيضد في هبته
الطوعية للحب .وثمشرة هذا االتحد هو "أن يصيشرا
جس ا واح ا" ،سواء في االحتضدن الجس ي ،أم
في اتحد القلبين والحيدة ،وشربمد في الطفل الذي
سيول منهمد ،والذي سيوح  ،في جس ه،
ين" على الصعي ين الوشراثي والشروحي.
"الجس ِّ
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أبناؤكَكغراسَالزيتون َ
 .12لنَع ُ مج ا إلى ناي ِّ صدحب المزاميشر .فيه
نج  ،اخل المنزل ،حيث يجلس الشرجل وزوجته
على المدئ ة ،األبند َء الذين يشرافقونهم "كغشراس
الزيتون" (مز  ،)3 ،121ممتلئين نادطد وحيوية.
فإن كدن الوال ان يُعتبشران كأسدس للمنزل،
فدألطفدل هُ ُم "الحجدشرة الحية" للعدئلة (شرا 1 .بط
 .)2 ،2إنه لمن ال ُملفت ،أن الكلمة التي ت َِّشر ُ ع ة
مشرات في العه الق يم بع الكلمة اإللهية"( ،يهوه"،
"الشرب") هي "إبن" وهو تعبيشر يايشر إلى الفعل
العبشري الذي يعني "بنى" .لذا في المزموشر 122
ح عطية إنجدب البنين عبشر تابيهدت تايشر
ت ُم َ ُ
سواء إلى بندء المنزل ،أو إلى الحيدة االجتمدعية
والتجدشرية التي تجشري أح اثهد بدلقشرب من بدب
ب
يت
الم ينةِّ " :إن لم يَب ِّْن الشرب البَ َ
فبدطال َيت َع ُ
ِّ
ٌ
ميشراث ِّمنَ الشرب
ال َبندؤون [ ]...هد ِّإن ال َبنينَ
وثَ َم َشرة َ البَ ْ
هدم في يَ ِّ الجبدشر
واب ِّمنه.
ط ِّن ثَ ٌ
ِّ
كدلس ِّ
هكَذا َيكو ُن أبْند ُء ِّس ِّن الابدب .طوبى ِّللشر ُج ٍل الذي
ض
َمأل َ َجعبَت َه ِّمنهم! فإِّنهم ال يَخزونَ ِّإذا شرافَعوا ِّ
أ َ ْع ائهم ِّعن َ األَبْواب" (آيدت  .)2 -3 .1صحيح
أن هذه الصوشر تعكس ثقدفة مجتمع ق يم ،ومع
ذلك ،فإن وجو األبندء ،في أي حدل ،هو عالمة
على كمدل األسشرة في استمشراشرية تدشريخ الخالص
عينه ،من جيل إلى جيل.
 .12في هذا المنظوشر يمكنند أن نضع بُع ا ج ي ا
للعدئلة .إنند نعلم أن العه الج ي يتح ث عن
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"الكنيسة التي تجتمع في المنزل" (شرا .قوشر ،11
 ،11شروم 2 ،11؛ قول 12 ،2؛ فل  .)2كدن من
الممكن تحويل المسدحة المعياية للعدئلة إلى كنيسة
بيتية ،إلى عشرش لإلفخدشرستيد وإلى حضوشر
المسيح الجدلس على نفس المدئ ة .ال يمكنند نسيدن
ف
الماه المصوشر في سفشر الشرؤيد" :هد َءنَذَا وا ِّق ٌ
صوتي وفَتَ َح
على البد ِّ
قشرعُه ،فإِّن َ
س ِّم َع أ َ َح ٌ َ
ب أَ َ
البدبَ ،خَلتُ ِّإلَيه وت َ َعايتُ معه وت َ َعاى معي"
( .)21 ،3هكذا يتجلى البيت الذي يحمل في
اخله حضوشر هللا ،والصالة الماتشركة ،وكذلك
بشركة الشرب .وهذا مد يؤك ه المزموشر  121الذي
بدشركُ الشر ُج ُل الذي يَتقي
اتخذنده كأسدس" :هكذا ي ُ َ
ص ْهيون" (آيدت .)2 -2
بدشر ْك َك الشرب ِّمن ِّ
الشربِّ .لي ُ ِّ
الكتدب المق س العدئلة أيضد كموضع
 .11يَعتبشر
ُ
التعليم المسيحي .ويبشرز هذا في
تلقين األبندء
َ
وصف االحتفدل الفصحي (شرا .خشر -21 ،12
22؛ تث  ،)22 -21 ،1وتم التعبيشر عنه بوضوح
الحقد في الـ "هدغد ا" اليهو ية (مجموعة شروايدت
شربينية) ،وفي النص الحواشري الذي يشرافق شرتبة
ح أح ُ
العادء الفصحي .وأكثشر من ذلك ،يمت ُ
س ِّم ْعنده
المزاميشر اإلعالنَ العدئلي لإليمدن" :مد َ
ع َشر ْفنده ومد أَخبَ َشرند به آبدؤند ال نَكت ُ ُمه عن َبنيهم
و َ
ب و ِّعزتَه
بل نُخ ِّب ُشر ِّبه الجي َل اآلتي :ت َسدبي َح الشر ِّ
قدم اَهد ة في يَ ْعقوب
و َ
عجد ِّئبَه التي ِّ ص َن َعهد ِّألَنه أ َ َ
ووض َع اَشريعة في ِّإ ْسشرائيل وأَوصى آبد َءند أَن
َ
َ
ي ُ َع ِّلموهد أبند َءهم ِّلكَي َيعلَ َم الجي ُل اآلتي ال َبنونَ الذينَ
سيُولَ ون .فيَقوموا ويُخ ِّبشروا أَبْند َءهم" (مز -3 ،21
12

 .)1إن العدئلة هي المكدن الذي ينبغي على األهل
أن يصبحوا فيه أول معلمي اإليمدن ألبندئهم .إنه
عمل " ِّمهني" ،يتواتشر أبد عن ج " :و ِّإذا سأَلَ َك ابنُ َك
غ ا قدئال [ ]...ت َقو ُل لَه ( "...خشر  .)12 ،13هكذا
فإن األجيدل سوف تنا للشرب" :الابد ُن والعَذاشرى
والايو ُ
خ واأل َ ْح اث" (مز .)12 ،121
 .12على الوال ين واجب الوفدء بج ية
لشرسدلتهمد التشربوية كمد يُ َع ِّلمه مشراشرا حكمدء الكتدب
المق س (شرا .مثل 12 -11 ،3؛ 22 -21 ،1؛
1 ،13؛ 12 ،22؛ 12 -13 ،23؛ .)12 ،21
األبندء هم م عوون لقبول وممدشرسة وصية "أكشرم
أبدك وأمك" (خشر  ،)12 ،21حيث ال ِّفعل "كشرم"
يايشر إلى القيدم بداللتزامدت العدئلية واالجتمدعية
في كمدلهد ،ون إهمدلهد بذشرائع ينية (شرا .مشر ،2
أكشر َم أَبده فإِّنه يُكَفشر
 .)13 -11في الواقعَ " :من َ
ظم أُمهَ فهو َك ُم ِّخ ِّشر الكُنوز"( .سي
خَطديده و َمن َع َ
.)2 -3 ،3
 .11يذكشرند اإلنجيل أيضد بأن األوال ليسوا
ملكية للعدئلة ،بل أمدمهم مسيشرتهم الاخصية في
الحيدة .إن كدن صحيحد أن يسوع يظهشر كمثدل في
الطدعة ألبوية ال نيويين ،بخضوعه لهم (لو ،2
 ،)21فمن المؤك أيضد أنه أظهشر أن اختيدشر حيدة
االبن و عوته المسيحية الخدصة ،يتطلبدن انفصدال
به ف تحقيق تكشرسه لملكوت هللا (شرا .متى ،11
32 -32؛ لو  .)12 -21 ،1عالوة على ذلك،
هو نفسه ،في سن الثدنية عاشرة ،أجدب مشريم
ويوسف بأن ل يه شرسدلة أسمى ينجزهد تتخطى
13

عدئلته التدشريخية (شرا .لو  .)21 -21 ،2لذلك فهو
يمت ح ضشروشرة وجو شروابط أخشرى أكثشر عمقد في
العالقدت العدئليةِّ " :إن أ ُ ِّمي
وإخوتي هُ ُم الذينَ
َ
هللا و َيعملونَ ِّبهد" (لو .)21 ،1
يَس َمعونَ َك ِّل َمةَ ِّ
ومن ندحية أخشرى ،في االنتبده الذي يَخص به
األطفدل -المعتبشرين في منطقة الاشرق األ نى
الق يم كأفشرا محشرومين من حقوقهم الخدصة أو
كأنهم جز ٌء من ممتلكدت العدئلة -يذهب يسوع إلى
ح تق يمهم للكبدشر تقشريبد كمعلمين ،بسبب ثقتهم
البسيطة والعفوية تجده اآلخشرين" ،ال َحق أَقو ُل لَكم:
َشرجعوا فت َصيشروا ِّمث َل األَطفدل ،ال ت َ ُخلوا
ِّإن لم ت ِّ
وصدشر ِّمث َل
سه
َم
َ
لكوت الس َموات .ف َمن و َ
ض َع نف َ
َ
ت السموات"
كبشر في َملَكو ِّ
هذا ِّ
الطفل ،فذاك هو األ َ ُ
(متى .)2 -3 ،11

دربَمنَالمعاناةَوالدم َ
 .11المؤلف الاعشري الذي يق مه المزموشر
 121ال ينفي واقعد مشريشرا يطبع الكتب المق سة
كدفة .إنه وجو األلم ،والاشر ،والعنف الذي يمزق
حيدة العدئلة وحميمية الاشركة في الحيدة والحب.
وليس مصد فة أن يأتي كالم المسيح عن الزواج
(شرا .متى  )1 -3 ،11في إطدشر ج ل حول
الطالق .إن كالم هللا هو اهد ة ثدبتة لهذا البع
المظلم الذي يبشرز في الب ء عن مد ،من خالل
الخطيئة ،تتحول عالقة الحب والنقدء بين الشرجل
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والمشرأة إلى سيطشرة" :إلى زوجك تَنقد ُ أاواق ُ ِّك
عليك" (تك .)11 ،3
وهو يسو ُ
ِّ
 .21إن شربد من المعدندة وال م يجتدز صفحدت
كثيشرة من الكتدب المق س ،ب ءا بعنف قديين
األخوي القدتل ،ومن الصشراعدت المختلفة بين
األبندء ،وبين زوجدت اآلبدء إبشراهيم وإسحق
ويعقوب ،مشروشرا بدلمآسي التي تلطخ بدل م عدئلة
او  ،وصوال إلى الع ي من المادكل العدئلية التي
تعج بهد قصة طوبيد ،أو االعتشراف المفعم بدلمشراشرة
عني
أليوب المتشروك وحي ا" :أبعَ َ ِّإ ْخواني
ِّ
عدشرفي [ ]...ق
صدشر نَفَسي خَبيثد ِّعن َ
َ
فدعت َزَ لَتْني َم ِّ
ْندء أ َ ْحادئي" (أي ،11
سيتُ ُمن ِّتند ألَب ِّ
امشرأَتي وأَم َ
َ
.)12 .13
 .21ق ُو ِّل َ يسوع نفسه في عدئلة متواضعة،
وسشرعدن مد أ ُجبشر على الفشراشر إلى أشرض أجنبية.
خل بيت بطشرس حيث كدنت حمدته مشريضة (شرا.
مشر )31 -31 ،1؛ تأثشر بمأسدة الموت في بيت
يدئيشرس وفي بيت لعدزشر (شرا .مشر .22 -22 ،2
ُ
23 -32؛ يو )22 -1 ،11؛ وسمع صشرخة
أشرملة ندئين اليدئسة أمدم ابنهد الميت (شرا .لو ،2
)12 -11؛ واستجدب لوال الاخص المصدب
اء الصشرع في قشرية شريفية صغيشرة (شرا .مشر ،1
ِّب ِّ
 .)22 -12إلتقى بعادشرين كمتى وزكد في بيوتهم
(شرا .متى 13 -1 ،1؛ لو  ،)11 -1 ،11كمد
التقى بخطأة ،كدلمشرأة التي اقتحمت بيت الفشريسي
(شرا .لو .)21 -31 ،2إنه يعلم قلق العدئالت
يضمنهد في أمثدله :من األوال الذين
وتوتشراتهد و ِّ
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يغد شرون المنزل بحثد عن المغدمشرة (شرا .لو ،12
 )32 -11وصوال إلى األبندء صعبي المشراس
ذوي التصشرفدت غيشر المبشرشرة (شرا .متى ،21
 )31 -21أو ضحديد العنف (شرا .مشر -1 ،12
 .)1كمد أنه يهتم بدلعشرس المعشرض لإلحشراج
بسبب نقص النبيذ (شرا .يو  )11 -1 ،2أو إلى
تقدعس الم عوين (شرا .متى  ،)11 -1 ،22كمد
أنه يعشرف الكدبوس الذي يسببه فق ان قطعة نقو
في عدئلة فقيشرة (شرا .لو .)11 -1 ،12
 .22نج في هذه اللمحة القصيشرة أن كلمة هللا ال
ت مجشر ة ،إنمد أيضد كشرفيقة
تب و كسلسلة فَ َشرضيد ٍ
سفشر للعدئالت التي ت َ ُمشر بأزمة أو التي تجتدز
بعض المعدندة ،وتبين لهد ه ف المسيشرة ،عن مد
ت لن
س ُح هللا "كُل َم َع ٍة ِّمن عُيو ِّنهم .و ِّلل َمو ِّ
سيَم َ
شراخ وال
يَبْقى ُوجو ٌ َبع َ اآلن ،وال ِّلل ُح ِّ
زن وال ِّللص ِّ
ِّلألَلَ ِّم" (شرؤ .)2 ،21

تعبَيديكَ َ
 .23في متسهل المزموشر  ،121يتم تق يم اآلب
كأنه عدمل يستطيع ،من خالل عمل ي يه ،أن
يضمن شرفدهية عدئلته الجس ية وطمأنينتهدِّ " :إن َك
َيشر لَ َك" (آية .)2
ب َي َ َ
يك فدلطوبى والخ ُ
تأكُ ُل ِّمن ت َ َع ِّ
وكون العمل جزءا أسدسيد من كشرامة الحيدة
الباشرية ،هو أمشر نستنتجه من أولى صفحدت
اإلله ُ
الكتدب المق س ،حين يؤك " :وأ َ َخذَ الشرب ِّ
سهد"
ع ٍْن ِّليَفلَ َحهد و َي ُ
اإلنسدنَ و َجعَلَه في َجن ِّة َ
حشر َ
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(تك  .)12 ،2إنهد صوشرة العدمل الذي يحول
المد ة ويستغل طدقدت الخلق منتجد "خبز التعب"
(مز  )2 ،122إضدفة إلى تنمية ذاته.
 .22في الوقت عينه ،العمل يجعل ممكند تطوشر
المجتمع ،والعندية بدلعدئلة ،واستقشراشرهد ،وخصبهد:
ليم وتَن َع ُم
وشر َ
بدشر ْك َك الشرب ِّمن ِّ
ص ْهيون فت َشرى أ ُ َ
" ِّلي ُ ِّ
ا َ
ِّبدلخَيشرات َجمي َع أَي ِّدم َحيد ِّت َك وتشرى بَني أ َ ْبنَد ِّئ َك!"
(مز  .)1 -2 ،121يق م لند سفشر األمثدل أيضد
مهدم األم في العدئلة ،حيث يتم وصف عملهد في
أ ق تفدصيله اليومية ،ممد ي فع الزو َج واألبند َء إلى
م يحهد (شرا .)31 -11 ،31 .ويتفدخشر بولس
الشرسول نفسه بكونه ق عدش ون أن يكون عبئد
على اآلخشرين ،ألنه عمل بي يه كي يؤمن ،بهذا
الاكل ،شرزقه (شرا .شرسل 3 ،11؛  1قوشر 12 ،2؛
كليد بضشروشرة العمل ،فوضع
 .)12 ،1كدن مقتنعد ِّ
قواع صدشرمة لجمدعدتهِّ " :إذا كدن أَح ٌ ال يُشري ُ أنَ
يَع َمل فال يَأكُل" ( 2تس 11 ،3؛ شرا 1 .تس ،2
.)11
 .22بقولند هذا ،يُفهم أن البطدلة وانع ام
االستقشراشر الوظيفي يمثالن معدندة ،كمد ق وشر في
سفشر شراعوت الصغيشر ،وكمد يذكشر به يسوع في
مثل العَ َملَة الذين كدنوا جدلسين ،وهم في بطدلة
قسشرية ،في سدحة البل ة (شرا .متى ،)11 -1 ،21
أو كمد ق اختبشر واقعيد حين كدن محدطد ،في
الكثيشر من األحيدن ،بأاخدص محتدجين وجدئعين.
وهذا مد يعياه المجتمع حدليد بطشريقة مأسدوية في
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ان ع ي ة ،فيضشرب هذا النقص في العمل صفد َء
بل ٍ
العدئالت بأاكدل مختلفة.
 .21كمد ال نستطيع أن ننسى االنحطدط الذي
أ خلته الخطيئة إلى المجتمع ،عن مد يتصشرف
الكدئن الباشري كطدغية تجده الطبيعة ،ويفس هد،
مستعمال إيدهد باكل أندني وحتى وحاي .فدلنتدئج
هي ،في الوقت عينه ،تصحيشر التشربة (شرا .تك ،3
 )11 -12واالختالالت االقتصد ية واالجتمدعية،
والتي اشرتفع ض هد ،وبوضوح ،صوتُ األنبيدء،
انطالقد من إيليد (شرا 1 .مل  )21وحتى كلمدت
يسوع نفسه ض الظلم (شرا .لو 21-13 ،12؛
.)31 -1 ،11

لُطفَالعناق َ
 .22لق أ خل المسي ُح قبل كل ايء كعالم ٍة
مميزةٍ لتالميذ ِّه اشريعةَ الحب وهبة الذات لآلخشرين
(شرا .متى 31 ،22؛ يو  ،)32 ،13وق قدم بهذا
من خالل مب أ األب واألم من خالل حيدتهمد
يس أل َ َح ٍ ُحب أَعظ ُم ِّمن أَن َيب ِّذ َل
الاخصية" :لَ َ
سبي ِّل أ َ ِّحبد ِّئه" (يو  .)13 ،12فدلشرحمة
سه في َ
نَفَ َ
والمغفشرة همد من ثمدشر المحبة أيضد .ويب و شرمزيد
للغدية ،في هذا الص  ،ماه ُ الزانية في بدحة
هميهد ،ومن ثم وح هد
هيكل أوشراليم ،محدطة بمت ِّ
مع يسوع الذي ال ي ُ ِّ ينهد ،بل ي عوهد إلى حيدة
أكثشر كشرامة (شرا .يو .)11 -1 ،1
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 .21في منظوشر الحب ،هندك فضيلة أخشرى
أيضد ،وهي أسدسية في االختبدشر المسيحي للزواج
وللعدئلة ،وهي فضيلة مجهولة بعض الايء في
زمن العالقدت المسعوشرة والسطحية هذا :أال وهي
الحندن .نعو هند للمزموشر  131الشرقيق والمليء
بدلعذوبة .كمد نالحظ أيضد في نصوص أخشرى
(شرا .خشر 22 ،2؛ أش 12 ،21؛ مز ،)11 ،22
حيث يتم التعبيشر عن االتحد بين المؤمن وشربه
بسمدت الحب األبوي واألمومي .هند تظهشر
الحميمية المفعمة بدلحندن واللطف القدئم بين األم
وطفلهد ،الشرضيع الذي يندم بين ذشراعي أمه بع أن
أشرضعته .هو طفل مفطوم -كمد ت ل الكلمة العبشرية
غمول ،-يتمسك ،عن وعي ،بدألم التي تحمله بين
َ
ذشراعيهد .هي إذا عالقة حميمية واعية وليست
مجشر عالقة بيولوجية .مع هذا ،فدلمشرتل ينا :
س ِّك ُن نَ ْفسي وأُس ِّكتُهد ِّمثْ َل َم ْفطوم ِّعن َ أ ُ ِّمه،
"بل أ ُ َ
ِّمثْ َل َم ْفطوم هكذا نَ ْفسي علَي" (مز .)2 ،131
يمكنند بدلتوازي ،أن نعو إلى ماه آخشر ،حيث
ب ،هذه
يضع النبي هواع على لسدن هللا ،كأ ٍ
صبيد أَحبَبتُه
الكلمدت المؤثشرة" :لَمد كدنَ ِّإ ْسشرائي ُل َ
شرائيم و َح َملتُهم على ِّذشراعي []...
[ ]...أَند َشرجتُ إ ْف َ
ب اجتَذَبتُهم وكُنتُ لَهم ك َمن َيشر َف ُع
ِّب َشروا ِّب ِّط ال ُح ِّ
الشرضي َع ِّإلى َوجنَتَيه وان َحنَيتُ علَيه وأَط َعمتُه"
(.)2 -3 .1 ،11
 .21إنند ،بهذه النظشرة المجبولة بدإليمدن والحب،
والنعمة وااللتزام ،والعدئلة الباشرية والثدلوث
اإللهي ،نتأمل بدلعدئلة التي او عتهد كلمة ُ هللا بين
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ا ِّشركة
َي َي الشرجل والمشرأة واألبندء كي يُك َِّونوا َ
أاخدص تكون على صوشرة وح ة اآلب واالبن
والشروح الق س .والنادط المشرتبط بدإلنجدب
والتشربية هو ب وشره انعكدس لعمل اآلب الخالق.
فدلعدئلة م عوة للتادشرك في الصالة اليومية،
وقشراءة كلمة هللا والمندولة اإلفخدشرستية ،كي تجعل
الحب ينمو ،وتتحول أكثشر فأكثشر إلى هيك ٍل لسكنى
الشروح الق س.
 .31تظهشر ،أمدم كل عدئلة ،أيقونة عدئلة
الندصشرة ،بواقعهد اليومي ال ُمكَون من متدعب
وحتى من كوابيس ،كمد ح ث حين فُشرض عليهد
أن تعدني من عنف هيشرو س غيشر المبشرشر ،وهي
خبشرة تتكشرشر بطشريقة مأسوية اليوم أيضد في الكثيشر
من عدئالت المهجشرين المشرذولة والتي ال أح
ي افع عنهد .إن العدئالت ،على مثدل المجوس،
م عوة إلى التأمل بدلطفل وأمه ،وإلى السجو
أمدمه وعبد ته (شرا .متى  .)21 .11 ،2وعلى
مثدل مشريم ،هي م عوة با ة ألن تعيش ،باجدعة
وصفدء ،التح يدت العدئلية ،الحزينة منهد
وال ُما َِّجعة ،وأن تحفظ عظدئم هللا وتتأملهد في
القلب (شرا .لو  .)21 .11 ،2في كنز قلب مشريم
توج أيضد أح اث كل عدئلة من عدئالتند ،وهي
تحفظهد بعندية .لذا ،فهي تستطيع أن تسدع ند على
فهمهد كي ن شرك شرسدلة هللا في التدشريخ العدئلي.
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الفصل الثّاني
واقع العائالت وتحدّياتها
 .31إن خيشر العدئلة هو مصيشري لمستقبل العدلم
والكنيسة .وهندلك ع ال يحصى من التحليالت
التي أجشريت حول الزواج والعدئلة وحول
صعوبدتهمد وتح يدتهمد الحدضشرة .ومن الجي
تشركيز االنتبده على الواقع المحسوس ،ألن
"مطدلب ون اءات الشروح تتعدلى أيضد في األح اث
التدشريخية نفسهد" ،والتي من خاللهد "يمكن للكنيسة
االهت اء إلى فَ ْهم أكثشر عمقد ،لسشر الزواج واألسشرة
الالمتندهي" .8وال أ عي هند عشرض كل مد يمكن
قوله حول مختلف القضديد المتعلقة بدألسشرة في
السيدق الشراهن .ولكن ،ألن آبدء السينو س ق موا
نظشرة عن واقع العدئالت في كل العدلم ،أشرى
الشرعوية،
مندسبد أن أجمع بعض الم اخالت
ِّ
مضيفد اهتمدمدت أخشرى تنبع من شرؤيتي الخدصة.

 8يوحند بولس الثدني ،االشراد الشرسولي ،مد بع السينو س ،وظدئف العدئلة
المسيحية ( 22نوفمبشر  /تاشرين الثدني  :2 ،)1111أعمدل الكشرسي
الشرسولي .12 ،)1112( 22
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واقعَاألسرةَالحالي
" .32أمندء لتعليم المسيح ،ننظشر الى واقع
األسشرة اليوم بكل تعقي اتهد ،في كل إاعدعهد
وظاللهد [ .]...إن التغيشر األنثشروبولوجي والثقدفي
ِّ
يؤثشر اليوم على جميع مندحي الحيدة ويتطلب
مقدشربة تحليلية ومتنوعة" .9فمنذ ع ة عقو  ،الحظ
أسدقفة إسبدنيد ،بأن الواقع العدئلي يتمتع بمجد ٍل
أكبشر من الحشرية" ،مع توزيع متندسب للمهدم،
والمسؤوليدت والواجبدت [ ]...فتعزيز التواصل
الاخصي بين األزواج ،يسدهم في أنسنة الحيدة
العدئلية بكدملهد ]...[ .فال يسمح المجتمع الذي
نعيش فيه وال ذاك الذي نسيشر نحوه ،ببقدء أاكدل
ونمدذج من التمييز تعو للمدضي" .10ولكن "كلند
نعلم أن التوجه الشرئيسي للتغيشرات األنثشروبولوجية
والثقدفية ،يقو األفشرا في حيدتهم الاخصية
والعدئلية ،إلى تلقي عم أقل ممد كدنوا يحصلون
عليه في المدضي ،من ِّق َب ِّل الهيدكل االجتمدعية".11
 .33من ندحية أخشرى" ،يجب عليند أيضد أن
نأخذ بعين االعتبدشر الخطشر المتزاي الذي تاكله
النزعة الفشر ية المبدلغ فيهد والتي تاوه الشروابط
األسشرية ،وتنتهي بدعتبدشر كل فشر من أفشرا األسشرة
"كجزيشرة"ُ ،معطية األولوية ،في بعض الحدالت،
إلى فكشرة الفشر الذي يبني ذاته ِّوفقد لشرغبدته التي
 9من نصوص السينو س .2 ،2112
 10مجلس أسدقفة اسبدنيد 1( ،Matrimonio y familia ،يوليو  /تموز
.23 .11 .3 ،)1121
 11التقشريشر النهدئي للسينو س .2 ،2112
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ت ُعت َ َبشر ُمطلَقَة"" .12إن التوتشرات الندجمة عن الثقدفة
السدخطة لالستحواذ واالستمتدع الفشر انية ،ت ُ َول ُ
اخل األسشر يندميدت ع م التسدمح والع وان".13
وأو أن أضيف إيقدع الحيدة الح يثة ،والتوتشر،
والتنظيم االجتمدعي والمشرتبط بدلعمل ،ألنهد
العوامل الثقدفية التي تعشرض للخطشر إمكدنية القيدم
بخيدشرات ثدبتة .في الوقت عينه ،نج أنفسند أمدم
ظواهشر مبهمة .على سبيل المثدل ،يمكنند أن نق شر
التصشرفدت الاخصية التي تشرمي إلى األصدلة
عوضد عن تلك التي تتبع سلوكيدت ُمح ة سدبقد.
إنهد قيمة بإمكدنهد أن تسدهم في تعزيز المهدشرات
المختلفة والعفوية ،ولكن ،إن تم توجيههد بطشريقة
خدطئة ،فق تخلق مواقف مستمشرة من انع ام الثقة،
والهشروب من االلتزامدت ،واالنغالق في شرغ
العيش ،والغطشرسة .إن حشرية االختيدشر تسمح
للمشرء بتصميم حيدته وتنمية األفضل في الذات،
لكن ،إن غدبت ل يهد األه اف النبيلة واالنضبدط
الاخصي ،فهي تتحول إلى ع م ق شرة على هبة
الذات بسخدء .في الواقع ،في الع ي من البل ان،
التي يتندقص فيهد ع الزيجدت ،يتزاي بهد ع
األاخدص الذين يقشرشرون العيش بمفشر هم ،أو
الذين يتعدياون ون أن يتسدكنوا معد .ويمكنند
أيضد إبشراز حس الع الة الج يشر بدإلطشراء؛ إنمد،
إذا أ ُسي َء فهمه ،فإنه يحول المواطنين إلى مجشر
عمالء يطدلبون بتوفيشر خ مدت وحسب.
 12من نصوص السينو س .2 ،2112
 13التقشريشر النهدئي للسينو س .1 ،2112
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 .32إذا أفضت هذه المخدطشر إلى التأثيشر في
مفهومند لألسشرة ،فق تتحول هذه األخيشرة إلى
محطة عدبشرة ،نتوجه إليهد حين يب و األمشر مندسبد
لند ،أو إلى مكدن نذهب إليه للمطدلبة بحقوقند ،في
ب
حين أن العالقدت تبقى شرهنَ هادا ِّة ت َقَل ِّ
الشرغبدت والظشروف .في الحقيقة ،إنه لمن السهل
اليوم الخلط بين الحشرية الحقيقية والفكشرة التي بهد
يحلم المشرء كمد يحلو له ،كمد لو لم يكن مد وشراء
األفشرا حقدئق وقيم ومبد ئ توجهند ،كمد لو كدن
كل ايء سيدن ،وأن كل ايء مبدح .في هذا
السيدق ،النموذج الزواجي ،القدئم على االلتزام
والحصشرية واالستقشراشر ،يتحطم تحت وطأة
المجدمالت الظشرفية وأهواء المادعشر العدبشرة.
هندك أيضد الخوف من الوح ة ،والشرغبة في بيئة
أمدن وإخالص ،ولكن ،في نفس الوقت ،يتزاي
الخوف من الوقوع في أ َسشر عالقة ق تتسبب في
تأجيل التطلعدت الاخصية.
 .32كمسيحيين ال يمكنند التخلي عن التمسك
بدلزواج ،كي ال نتعدشرض مع الحسدسية الحدلية،
ومن أجل اتبدع الموضة السدئ ة ،أو بسبب الاعوشر
بعق ة النقص إزاء الت هوشر األخالقي واإلنسدني.
ألنند إن فعلند هذا فسوف نحشرم العدلم من القيم التي
يمكنند ،بل ويجب عليند ،أن نق مهد .بطبيعة الحدل،
إنه من غيشر المنطقي أن نكتفي بفضح الاشروشر
الحدلية من خالل الخطدبدت البليغة ،كمد لو كدن
بدستطدعتند أن نغيشر ايء مد بهذه الطشريقة .كمد
أنه من غيشر المج ي فشرض قواع بقوة السلطة.
24

ينبغي عليند القيدم بجه أكثشر مسؤولية وسخدء،
والذي يَك ُم ُن في تق يم األسبدب وال وافع الختيدشر
الزواج واألسشرة ،بطشريقة تجعل الندس أكثشر
استع ا ا لإلجدبة على النعمة التي يمنحهد هللا لهم.
 .31وفي الوقت عينه يجب عليند أن نكون
متواضعين وواقعيين ،فنعتشرف أن طشريقتند في
تق يم القندعدت المسيحية وفي معدملة الندس ،ق
سدهمت أحيدند في خلق مد ناكو منه اليوم .ولذا
فإنند بحدجة إلى شر ة فعل "صحية" من النق
الذاتي .من جهة أخشرى ،غدلبد مد ق مند الزواج
بطشريقة تحجب غديته الوح وية ،وال عوة إلى النمو
في الحب وه ف المسدن ة المتبد لةُ ،مصشرين
باكل حصشري تقشريبد على واجب اإلنجدب .كمد
أنند لم نقم بمشرافقة األزواج الج  ،في سنواتهم
األولى ،بدقتشراحدت تتندسب مع أوقدتهم ،ولغدتهم،
واهتمدمدتهم الفعلية .وعشرضند ،أحيدند أخشرى،
نموذجد الهوتيد للزواج بطشريقة تجشري ية للغدية،
وتقشريبد ابه مصطنعة ،بعي ة عن واقع العدئالت
الحقيقي وعن إمكدنيدت العدئلة الفعلية ،كمد هي في
الواقع .هذه المثدلية المبدلغة بهد ،وخدصة عن مد لم
نوقظ الثقة في النعمة ،لم تجعل الزواج مشرغوبد به
أو جذابد أكثشر ،بل على العكس.
 .32واعتق ند لوقت طويل أنه بتشركيزند على
المسدئل العقدئ ية ،واالخالقية والخلقية ،ب ون
تحفيز االنفتدح على النعمة ،فإنند ق سدن ند فعال
العدئالت باكل كدف ،وثبتند الشربدط بين الزوجين
وأعطيند معنى لحيدتهمد الماتشركة .ل يند صعوبة
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في تق يم الزواج كمسيشرة نمو وتحقيق ذات
كعبء يجب تحمله طوال
يندميكية ،أكثشر منه
ٍ
الحيدة .كمد يصعب عليند أيضد إعطدء المجدل
لضميشر المؤمنين ،والذين يبذلون قصدشرى جه هم،
في الكثيشر من األحيدن ،ليتجدبوا مع االنجيل في
ح و ال ُمستطدع ،ويستطيعون أن يتق موا لألمدم
عبشر تمييزهم الاخصي حيدل األوضدع غيشر
المألوفة .إنند م عوون إلى تكوين الضمدئشر ال
اال عدء بدلحل مكدنهد.
 .31عليند أن نكون ادكشرين لواقع أن القسم
األكبشر من الندس يق شر العالقدت العدئلية التي تتوق
لالستمشراشر في الزمن والتي تؤمن احتشرام اآلخشر.
لذا فهندك تق يشر لكون الكنيسة تفسح مجدال للمشرافقة
والمسدع ة في األسئلة المتعلقة بنمو الحب،
وبت َخطي المادكل أو بتشربية األبندء .كثيشرون
يق شرون قوة النعمة التي يختبشرونهد في سشري
المصدلحة واإلفخدشرستيد ،والتي تسمح لهم بتحمل
تح يدت الزواج والعدئلة .لم تنجح العلمدنية ،في
بعض البل ان ،خدصة في مندطق مختلفة من
أفشريقيد ،في إضعدف بعض القيم التقلي ية ،وينتج
عن كل زواج اتحد قوي بين عدئلتين موسعتين،
حيث مد زال قدئمد نظد ٌم مح ٌ لحل المادكل
والصعوبدت .في عدلمند المعدصشر ،ي ُقَ ُشر أيضد
اهد ة الزيجدت التي لم ت م في الزمن وحسب ،بل
تستمشر أيضد في عم ماشروع ماتشرك وتحدفظ
على الحب .هذا يفتح البدب لشرعدئية إيجدبية،
ومضيدفة ،تمنح إمكدنية التعمق الت شريجي في
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متطلبدت اإلنجيل .غيشر أنند غدلبد مد تصشرفند
بطشريقة فدعية ،مه شرين الطدقدت الشرعدئية،
مكثشرين من التهجم على العدلم المت هوشر ،مع
تقصيشر في توظيف الق شرة ال يندميكية لإلشراد
ل شروب السعد ة .ويشرى الكثيشرون أن تعليم الكنيسة
حول الزواج والعدئلة ال يعكس بوضوح بادشرة
يسوع ومواقفه ،الذي بتق يمة نموذجد متطلبد لم
يتخل أب ا ،في الوقت عينه ،عن ق ُشرب اغوف تجده
األاخدص الضعفدء كدلسدمشرية والمشرأة الزانية.
 .31هذا ال يعني الكف عن االكتشراث بدلت هوشر
الثقدفي الذي ال ياجع الحب وهبة الذات .وق
أظهشرت االستادشرات السدبقة ،خالل السينو سين
األخيشرين ،أعشراضد مختلفة "لثقدفة المؤقت".
أايشر ،على سبيل المثل ،إلى السشرعة التي ينتقل
بهد األاخدص من عالقة عدطفية إلى أخشرى.
يعتق ون أن الحب ،كمد في ابكدت التواصل
االجتمدعية ،يمكن أن يتصل أو أن ينفصل حسب
مزاج المستهلك أو أن ي ُ َوقف سشريعد .أفكشر أيضد
في الخوف الذي تثيشره فكشرة االلتزام ال ائم،
وهدجس الوقت الحشر ،والعالقدت التي تحسب
التكدليف والفوائ والتي تستمشر فقط إذا كدنت
وسيلة لمعدلجة الوح ة ،أو من أجل الحصول على
الحمدية أو على خ مة مد .فيتم نقل مد يح ث مع
األايدء ومع البيئة إلى العالقدت العدطفية :يمكن
االستغندء عن كل ايء ،وكل واح يستعمل
الايء ثم يشرميه ،ويه شر ويكسشر ،ويستغل ويسحق
مد ام صدلحد لالستعمدل .وبدلنهدية ،و اعد .إنهد
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النشرجسية التي تجعل األاخدص غيشر قد شرين على
أن ينظشروا إلى أبع من ذواتهم ،ومن شرغبدتهم
وحدجدتهم .لكن َم ْن يستخ م اآلخشرين عدجال أم
تشرك
آجال سوف يُستعمل هو أيضد ،وسيُستَغَل وسيُ َ
وفقد للمنطق عينه .ج يشر بدلذكشر ،أن واقع فسخ
العالقدت يح ث في كثيشر من األحيدن بين أاخدص
متق مين في السن ،يبحثون عن نوع مد من
"االستقاللية" ويشرفضون نموذج التق م نحو
الايخوخة سويد ،معتنين ومسدن ين أح هم اآلخشر.
" .21يمكنند أن نقول ،من بدب تبسيط األموشر
ألقصى م ى ،إنند نعيش في ثقدفة ت فع الابدب إلى
ع م تأسيس أسشرة ،إذ ليس ل يهم آفدق مستقبلية.
الكثيشر
ومع ذلك ،هذه الثقدفة نفسهد تق م إلى آخشرين
َ
من الفشرص ،وهم أيضد يُثنَون عن تأسيس
أسشرة" .14في بعض البل ان" ،غدلبد مد يصلون الى
شرفض الزواج بسبب الصعوبدت االقتصد ية
المتعلقة بدلعمل أو ال شراسة ،وأحيدند ألسبدب أخشرى
ندبعة من تأثيشر األي يولوجيدت التي تحط من قيمة
الزواج والعدئلة ،أو نتيجة لفال أزواج آخشرين ،أو
لكونهم يخاون خيدشر الحيدة الزوجية ،إذ يعتبشرونه
أمشرا عظيمد ومق سد .أضف الى ذلك مد تق ِّ مه
سهولة المسدكنة من فشرص اجتمدعية ومندفع
اقتصد ية ،وتوجه الابدب نحو مفهوم عدطفي
وشرومنسي للحب ،وخوفهم من فق ان الحشرية
14

كلمة ق اسة البدبد فشرنسيس أثندء الجمعية العدمة لكونغشرس الواليدت
المتح ة ( 22سبتمبشر  :)2112أوسشرفدتوشري شرومدنو 21 ،سبتمبشر
 ،2112ص.2 .
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واالستقاللية ،وشرفضهم لشرابط يعتبشرونه مجشر
مؤسسدتي وبيشروقشراطي بحت" .15نحتدج إلى إيجد
التعدبيشر ،والحوافز والاهد ات التي تسدع ند على
لمس الابدب في العمق ،حيث هم أكثشر ق شرة على
السخدء وااللتزام والحب والبطولة أيضد ،كي
ن عوهم إلى قبول تح ي الزواج بفشرح واجدعة.
 .21أادشر آبدء السينو س إلى االنتادشر الحدلي
"للميل الثقدفي الذي يب و أنه يفشرض عدطفة بال
ح و  ،عدطفة نشرجسية ،غيشر ثدبتة ]...[ ،ال تسدع
ائمد األفشرا على الوصول لنضج أكثشر" .كمد
عبشروا عن قلقهم من "انتادشر الجنس اإلبدحي
ا ِّشره
وتجدشرة الجس  ،المعززة بدالستعمدل ال َ
لألنتشرنيت" ،كمد من "حدلة األاخدص المجبشرين
على ممدشرسة ال عدشرة" .في هذا اإلطدشر" ،يصبح
االزواج غيشر واثقين أحيدند ،ومتشر ين ،ويج ون
صعوبة في إيجد سبل للنمو .وكثيشرون هم الذين
يميلون إلى البقدء في المشراحل األولى من الحيدة
العدطفية والجنسية .أزمة األزواج تزعزع
استقشراشر األسشرة وق تصل ،من خالل االنفصدل
والطالق ،إلى خلق عواقب وخيمة على األاخدص
البدلغين ،واألبندء والمجتمع ،فتضعف الفشر
والعالقدت االجتمدعية" .16وغدلبد مد توا َجه
المادكل الزوجية "بتسشرع وب ون جشرأة الصبشر،
والتحقق ،والغفشران المتبد ل ،والمصدلحة ،وأيضد
التضحية .وهكذا ي ُ َول الفال عالقدت ج ي ة،
 15التقشريشر النهدئي للسينو س .21 ،2112
 16من نصوص السينو س .11 ،2112
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وأزواج ج ؛ وشروابط ج ي ة ،وزيجدت ج ي ة،
وينتج أوضدعد عدئلية معق ة وإاكدلية بدلنسبة
لالختيدشر المسيحي".17
" .22كذلك االنخفدض ال يموغشرافي ،الندتج عن
عقلية «ض -اإلنجدب» تاجعهد السيدسدت العدلمية
للصحة االنجدبية ،سيدسيدت ال تنتج فقط حدلة من
ع م ضمدن تندوب االجيدل ،ولكن ته مع مشروشر
الوقت بدل فع نحو فقشر اقتصد ي وفق ان الشرجدء في
المستقبل .كذلك تطوشر البيو-تكنولوجيد ق أثشر بقوة
على مع ل الوال ات" .18يمكن إضدفة عوامل
أخشرى مثل "التصنيع ،والثوشرة الجنسية ،والخوف
من الزيد ة السكدنية ،والمادكل االقتصد ية [.]...
إن مجتمع االستهالك ق يُثني األاخدص عن
إنجدب األوال وذلك ،بكل بسدطة ،به ف
المحدفظة على حشريتهم وعلى مستوى العيش
به" .19صحيح أن ضميشر الزوجين المستقيم ،عن مد
يكوندن سخيين في منح الحيدة ،يمكن أن يقو همد
الى قشراشر تح ي ع األطفدل ألسبدب ج ية بمد فيه
تاجب الكنيسة ُ بكل قوتهد،
الكفدية ،إنمد ومد" ،
ُ
محبة بكشرام ِّة الضميشر ،كل مد تمدشرسه بدإلكشراه
ال ول الكبشرى من ت خالت وضغوطدت لصدلح
منع الحمل والتعقيم أو اإلجهدض" .20إن هذه
الت ابيشر هي غيشر مقبولة حتى في األمدكن التي
 17اجتمدع الجمعية العدمة غيشر العد ية الثدلثة لسينو س األسدقفة ،شرسدلة،
 11أكتوبشر  /تاشرين األول .2112
 18من نصوص السينو س .11 ،2112
 19التقشريشر النهدئي للسينو س .2 ،2112
 20نفس المشرجع.13 ،
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تشرتفع فيهد نسبة اإلنجدب ،وهند تج شر اإلادشرة إلى
أن السيدسيين ياجعونهد أيضد في بعض ال ول
التي تعدني من أزمة انخفدض كبيشر في نسبة
الوال ات .وكمد نوه أسدقفة كوشريد ،إنمد هذا يايشر
إلى "تصشرف متندقض ومخدلف للواجب
الاخصي".21
 .23إن ضعف اإليمدن وااللتزام ال يني في
بعض المجتمعدت له تأثيشرات على العدئالت،
ويتشركهد أكثشر وح ة إزاء صعوبدتهد .وق أك
اآلبدء أن "الاعوشر بدلوح ة هو أح أكبشر آفدت
الحضدشرة الحدلية ،إنه ثمشرة غيدب هللا في حيدة
االاخدص وضعف العالقدت .يوج أيضد اعوشر
عدم بع م الق شرة على مواجهة الواقع االجتمدعي-
االقتصد ي الذي غدلبد مد ينتهي بسحق العدئالت.
[ ]...وغدلبد مد تاعشر العدئالت بأنهد متشروكة بسبب
ع م اكتشراث المؤسسدت وقلة اهتمدمهد .فدلنتدئج
السلبية من جهة التنظيم االجتمدعي هي واضحة:
انطالقد من الماكلة ال يموغشرافية وصوال إلى
الصعوبدت التشربوية ،من صعوبة قبول حيدة ج ي ة
إلى اعتبدشر وجو المسنين كحمل ،حتى تفاي
فمن
ضي ٌق عدطفي يصل أحيدند الى العنفِّ .
مسؤولية ال ولة أن تخلق أوضدعد قدنونية
ظشروف عمل لضمدن مستقبل الابدب ومسدع تهم
و
َ
على تحقيق مادشريعهم وبندء عدئلة".22
 21مجلس أسدقفة كوشريد الكدثوليك ،نحو ثقدفة حيدة! ( 12مدشرس  /آذاشر
.)2112
 22من نصوص السينو س .1 ،2112
31

 .22غدلبد مد يحمل ع ُم توفشر المسكن الالئق أو
المندسب ،على تأجيل إعطدء طدبع شرسمي للعالقة.
بمسكن
وال ب من التذكيشر بأن "العدئلة لهد الحق
ٍ
الئق ،يصلح لحيدة العدئلة ،ويتمداى مع ع
األفشرا  ،في مندخٍ يؤمن الخ مدت األسدسية ألجل
حيدة العدئلة والجمدعة" .23العدئلة والمسكن همد
أمشران ال غنى ألح همد عن األخشر .إن هذا المثل
يبين أنه يجب عليند اإللحدح على حقوق العدئلة،
ِّ
وليس فقط على الحقوق الفشر ية .فدلعدئلة هي خيشر
ال يستطيع المجتمع أن يتخطده ،إنمد بحدجة إلى أن
يُحدفَظ عليهد .24ال فدع عن هذه الحقوق هو "ن اء
نبوي لصدلح المؤسسة العدئلية ،التي يجب أن تندل
االحتشرام وأن تصدن من كل االعت اءات"،25
خصوصد في اإلطدشر الحدلي حيث تحتل العدئلة
عد ة مكدنة ضئيلة في المادشريع السيدسية .يحق
ق األخشرى ،أن "تتمكن
للعدئالت ،من بين الحقو ٍ
من االعتمد على سيدسة عدئلية مالئمة من ِّق َبل
السلطدت العدمة في المجدل القضدئي ،االقتصد ي،
ضيقدت
االجتمدعي والضشريبي" .26أحيدند ،تكون ِّ
العدئالت مأسدوية عن مد ،إزاء مشرض اخص
عزيز ،ال يمكنهد الحصول على الخ مدت الصحية
المالئمة ،أو عن مد يطول الوقت ون الحصول
على عمل الئق ومستمشر" .وبسبب الصعوبدت
 23المجلس الحبشري لاؤون األسشرة ،وثيقة حقوق العدئلة ( 22أكتوبشر /
تاشرين األول .11 ،)1113
 24شرا .التقشريشر النهدئي للسينو س .12 -11 ،2112
 25المجلس الحبشري لاؤون األسشرة ،وثيقة حقوق العدئلة ( 22أكتوبشر /
تاشرين األول  ،)1113م خل.
 26نفس المشرجع.1 ،
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االقتصد ية تغ و العدئالت مستبع ة عن االستفد ة
من الخ مدت التشربوية والحيدة الثقدفية واالجتمدعية
النداطة .إن النظدم االقتصد ي الشراهن يُنتج أاكدال
ع ة من اإلقصدء االجتمدعي .فدلعدئالت تعدني
خصوصد من الصعوبدت المتعلقة بدلعمل .وياكو
الابدب من قلة فشرص العمل ،ومن أن العشروض
تبقى نخبوية وهاة ،وأيدم العمل طويلة ومثقلة في
أغلب األحيدن بقطع مسدفدت بعي ة .وهذا ال يسدع
العدئالت على اللقدء فيمد بينهد وحول أبندئهد لبندء
العالقدت اليومية".27
" .22كُثشر هُ ُم األوال الذين يُو َل ون خدشرج
الزواج ،ال سيمد في بعض البل ان ،وكُث ُ ٌشر ِّمن
هؤالء ينمون في مد بع مع أح الوا ِّل َين فقط أو
اكل
في
إطدشر عدئلي موسع أو ج ي كليد ]…[ .ي ِّ
ٍ
االستغالل الجنسي لألطفدل واح ا من أكثشر الوقدئع
المأسوية والمنحشرفة في المجتمع الحدلي .كمد تاه ُ
المجتمعدت التي يجتدحهد العنف بسبب الحشرب،
واإلشرهدب أو بسبب وجو الجشريمة المنظمة،
حدالت عدئلية مت هوشرة ،وينمو ،خدصة في الم ن
الكبشرى وفي ضواحيهد ،مد يُسمى بظدهشرة أوال
الادشرع" .28أمد التع يدت الجنسية على األطفدل
فهي أكثشر ِّخزيد عن مد تح ث في األمدكن التي
محميين باك ٍل أفضل،
يجب أن يكونوا بهد
ِّ

 27التقشريشر النهدئي للسينو س .12 ،2112
 28من نصوص السينو س .1 ،2112
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وخصوصد في العدئالت ،والم اشرس ،والجمدعدت
والمؤسسدت المسيحية.29
اكل عالمة أخشرى من
 .21إن الهجشرة "ت ُ ِّ
عالمدت األزمنة التي ينبغي مواجهتهد وفهمهد بكل
عبء تأثيشراتهد على الحيدة العدئلية" .30لق أعطى
السينو ُس األخيشر أهمية كبشرى لهذه المسألة،
مؤك ا أنهد "تطدل ،وإن بطشرق مختلفة ،اعوبد
ِّ
بأكملهد وفي مندطق ع ي ة من العدلم .وق لعبت
الكنيسة وشرا متق مد في هذا المجدل .واليوم،
وأكثشر من أي وقت مضى ،أصبحت المحدفظة
على هذه الاهد ة اإلنجيلية وتطويشرهد أمشرا
ضشروشريد وملحد (شرا .متى  ]...[ .)32 ،22إن
حشركة األاخدص ،والتي تتالءم مع حشركة تدشريخ
الاعوب الطبيعية ،يمكن أن تظهشر لند كغنى حقيقي
سواء بدلنسبة للعدئلة المهدجشرة أو للبل الذي
يستقبلهد .أمشر أخشر هو الهجشرة القسشرية للعدئالت
بسبب أوضدع حشروب واضطهد ات وفقشر وظلم.
إنهد مطبوعة بصعوبدت السفشر ومخدطشره،
وتصيب األاخدص بص مة وته ِّ بت ميشر استقشراشر
هذه العدئالت .تتطلب مشرافقة المهدجشرين شرعوية
خدصة ،تكون موجهة الى العدئلة المهدجشرة كمد
الى أفشرا هد البدقين في بل هم األم .وينبغي أن تتم
هذه المشرافقة بدحتشرام لثقدفة األاخدص المهدجشرين
ولتنائتهم ال ينية واإلنسدنية ،وللغنى الشروحي في
طقوسهم وتقدلي هم ،من خالل عندية شرعوية
 29شرا .التقشريشر النهدئي للسينو س .21 ،2112
 30من نصوص السينو س 1 ،2112
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متخصصة ]...[ .الهجشرات تب و باكل خدص
مأسوية وم مشرة للعدئالت ولألفشرا  ،عن مد تتم
خدشرج إطدشر الاشرعية وب عم من ابكدت عدلمية
منظمة لإلتجدشر بدلباشر .ذات الايء يمكن قوله
بدلنسبة للنسدء واألطفدل المتشروكين لذاتهم
والمجبشرين على الخضوع لفتشرات إقدمة مطولة في
أمدكن للعبوشر أو مخيمدت لالجئين ،يستحيل فيهد
تصوشر الب ء في أي خطة لالن مدج .وفي بعض
األحيدن ،إضدفة الى الفقشر الم قع واستحدلة
االن مدج في المجتمع المضيف ،ت فع هذه
األوضدع بدلعدئلة حتى الى بيع أبندئهد به ف
ال عدشرة أو تجدشرة األعضدء"" .31إن االضطهد ات
التي يتعشرض لهد المسيحيون ،وكذلك األقليدت
اإلتنية وال ينية األخشرى ،في أمدكن مختلفة من
مثل محنة
العدلم ،وخدصة في الاشرق األوسط ،ت ِّ
كبشرى :ليس فقط للكنيسة ،لكن أيضد للمجتمع
يؤمن
ال ولي بأسشره .لذا يجب تعزيز كل جه كي ِّ
استمشراشرية العدئالت والجمدعدت المسيحية في
مواطنهم األصلية".32
 .22ق كشرس اآلبدء انتبدهد خدصد أيضد تجده
"العدئالت التي ل يهد أفشرا مصدبون بإعدقة.
تاكل تح يد عميقد
فدإلعدقة التي تظهشر في حيدتهم ِّ
وغيشر منتظشر ،وتقلب كل التوازندت والشرغبدت
31
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والتطلعدت ]...[ .تستحق كل التق يشر العدئالت التي
تتقبل بمحبة هذه المحنة الصعبة ،أي محنة أن
يكون لهد ابن معدق ،إنهد تُق ِّ م للكنيسة وللمجتمع
اهد ة وفدء ثمينة لعطية الحيدة .بإمكدن العدئلة ،مع
تعدبيشر ولغدت
كل الجمدعة المسيحية ،أن تكتاف
َ
ج ي ة ،أاكدال ج ي ة للتفدهم والهوية ،خالل مسيشرة
سشر الضعف واالعتندء به .واألاخدص
احتضدن ِّ
المصدبون بإعدقة ياكلون ،بدلنسبة للعدئلة ،عطية
وفشرصة للنمو في الحب وفي التعدون المتبد ل
والوح ة ]...[ .العدئلة التي تشرتضي ،بنظشرة إيمدن،
وجو األاخدص المصدبين بإعدقة في كنفهد،
يمكنهد أن تعتشرف بنوعية وقيمة كل حيدة
وتضمنهد ،مع حدجدتهد وحقوقهد وفشرصهد .إنهد
سوف تلتمس للاخص المصدب الخ مدت
والعالجدت وتحث على المشرافقة والعطف في كل
مشراحل حيدته" .33أو أن أايشر إلى أن االنتبده
ال ُمق م للمهدجشرين ولألاخدص المعوقين هو عالمة
من الشروح الق س .في الواقع ،كل من الحدلتين
يمثل نموذجد عمليد :ألنهمد يظهشران باكل خدص
طشريقة عياند اليوم لمنطق "االستقبدل الشرحوم"
وإ مدج األاخدص الضعفدء.
األكبشر من العدئالت يحتشرم
" .21الع
المسنين ،ويحيطهم بدلعدطفة ويشرى
األاخدص
ِّ
فيهم مص شرا للبشركة .ومن الواجب تق يم اهد ة
عشرفدن وتق يشر خدص للجمعيدت والحشركدت
العدئلية التي تعتنى بدلمسنين على الصعي ين
 33نفس المشرجع.21 ،
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الشروحي واالجتمدعي […] .في المجتمعدت
الصندعية المتق مة ،حيث يميل ع األاخدص
المسنين الى الزيد ة مقدبل التشراجع في ع
ِّ
كعبء .من
الوال ات ،يوج خطشر النظشر إليهم
ٍ
جهة أخشرى ،العندية التي غدلبد مد يحتدجون إليهد
ت ُ ِّخل المقشربين منهم في محنة"" .34إن إعطدء قيمة
لمشرحلة الحيدة األخيشرة ق أصبح ضشروشرة قصوى
في أيدمند هذه حيث يحدول الجميع ،بكل الوسدئل،
تجدهل لحظة الموت .ويتم أحيدند استغالل ضعف
المسنين وع م استقالليتهم بإجحدف
األاخدص
ِّ
وألسبدب اقتصد ية بحتة .إن الكثيشر من العدئالت
تعلمند أنه من الممكن مواجهة مشراحل الحيدة
األخيشرة من خالل إظهدشر معنى اكتمدل الوجو ،
السشر الفصحي .ع
وإ مدج هذا الوجو بأسشره في
ِّ
المسنين يُستقبلون في بنى
كبيشر من األاخدص
ِّ
كنسية ،حيث يمكنهم العيش في جو هد ئ وعدئلي،
على الصعي ين المد ي والشروحي" .الموت
ع " ياكالن ته ي ين
الشرحيم" و"االنتحدشر ال ُمسد َ
خطيشرين لكل العدئالت في العدلم بأسشره .وق
اكتسبت ممدشرستهمد اشرعيتهد القدنونية في ول
كثيشرة .أمد الكنيسة ،إذ تاجب بصشرامة هذه
الممدشرسدت ،تاعشر بواجب مسدع ة العدئالت التي
تعتني بأفشرا هد المسنين والمشرضى".35
 .21أشري ُ أن أسلط الضوء على وضع العدئالت
التي يسحقهد البؤس ،والمتضشرشرة بأاكد ٍل اتى،
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حيث يتم عيش "متطلبدت الحيدة" بطشريقة مؤلمة
للغدية .فعن مد يواجه الجميع صعوبدت ،فإن تلك
الصعوبدت في البيت الم قع فقشرا تصبح أكثشر
قسدوة .36على سبيل المثدل ،إذا كدن على امشرأة أن
تشربي ابنهد بمفشر هد ،بسبب االنفصدل أو ألسبدب
أخشرى ،وعليهد أن تعمل ،وليس ل يهد إمكدنية تشركه
اخص آخشر ،فإن هذا االبن ينمو في إهمدل
لى
ٍ
يعشرضه لكل أنواع الخطشر ،ويبقى نضجه
ِّ
الاخصي على المحك .في األوضدع الصعبة التي
يعياهد األاخدص األكثشر عوزا ،على الكنيسة أن
تعزي ،وتضم،
تق م عندية خدصة كي تفهم ،و ِّ
متجنبة أن تفشرض عليهم سلسلة من القوانين ،كمد
ِّ
لو كدنوا حجدشرة ،فتجعلهم بهذا ياعشرون أنه
محكوم عليهم ومتشروكون من ِّق َب ِّل تلك األم
الم عوة بدلتح ي إلى حمل شرحمة هللا إليهم.
وبدلتدلي ،ب ل تق يم قوة النعمة الادفية ونوشر
محولين
اإلنجيل ،يشري البعض "تلقين" اإلنجيل،
ِّ
إيده إلى "حجدشرة ميتة مع ة ليشرمي بهد
اآلخشرون".37
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بعضَالتحديات َ
 .21إن األجوبة التي وشر ت نتيجة االستادشرات
التي تمت خالل مسيشرة السينو س ،ق ذ َك َشرت
ت ج ي ة.
الحدالت األكثشر تبديند التي تاكل تح ِّ يد ٍ
ع ا تلك المذكوشرة ،أادشر الع ي منهم إلى المهمة
التشربوية ،التي تواجه صعوبدت ،ألن األهل ،من
بين أموشر أخشرى ،يعو ون إلى البيت متعبين وال
شرغبة ل يهم في الكالم؛ وق ان ثشرت في الع ي من
العدئالت عد ة أن يأكلوا معد؛ هندك أيضد تاكيلة
واسعة من عشروض التسلية التي تتزاي  ،ع ا
التعلق المفشرط باداة التلفزيون .كل هذا يجعل
نقل اإليمدن من الوال ين إلى األوال أمشرا صعبد.
وأادشر البعض اآلخشر إلى أن العدئالت غدلبد مد
تكون مصدبة بقلق هدئل .وكأنهم أكثشر اناغدال
بكيفية استبدق المادكل المستقبلية من مادشركة
الحدضشر .إن هذا ،وهو مسألة ثقدفية ،يز ا
خطوشرة بسبب المستقبل المهني غيشر األكي  ،وع م
االستقشراشر االقتصد ي ،أو الخوف على مستقبل
األوال .
 .21تمت اإلادشرة أيضد إلى اإل مدن على
المخ ِّ شرات كجشرح من جشروح عصشرند التي تؤلم
العدئالت للغدية ،وينتهي به المطدف إلى ه مهد.
وهذا مد يح ث مع إ مدن الكحول ،والقمدشر،
واإل مدندت األخشرى .يمكن للعدئلة أن تكون مكدن
الوقدية والحمدية السليمة ،لكن المجتمع والسيدسة
لم يتوصال إلى إ شراك أن العدئلة عن مد تكون في
39

خطشر فهي "تفق إمكدنية التفدعل لمسدع ة أعضدئهد
[…] إنند نشرى عواقب هذا االنفصدل الوخيمة :في
العدئالت الم مشرة ،واألبندء المقتلعين من جذوشرهم،
والمسنين المهملين ،واألوال اليتدمى بينمد أهلهم ال
يزالون على قي الحيدة ،والمشراهقين والابدب
التدئهين وب ون مبد ئ" .38وهندك حدالت محزنة
سشري التي تمثل تشربة خصبة ألاكد ٍل
من العنف األ ُ َ
ج ي ة من الع وانية االجتمدعية ،كمد أادشر أسدقفة
المكسيك ،ألن "العالقدت العدئلية تفسشر أيضد الميل
نحو اخصية عنيفة .والعدئالت التي ت فع في هذا
االتجده ،هي تلك التي ينقصهد التواصل؛ والتي
يسو هد مواقف فدعية ،وال يسدع أفشرا هد
بعضهم البعض؛ والتي ال يوج فيهد نادطدت
عدئلية تعزز المادشركة؛ وحيث عالقدت الوال ين
فيمد بينهمد هي غدلبد صشراعية وعنفية ،والعالقدت
بين الوال ين واألبندء تتميز بمواقف ع وانية.
العنف العدئلي هو م شرسة لالستيدء والكشراهية في
العالقدت اإلنسدنية األسدسية".39
يفكشر بأن إضعدف العدئلة،
 .22ال يمكن ألح أن ِّ
كمجتمع طبيعي قدئم على الزواج ،هو أمشر يعو
بدلفدئ ة على المجتمع .بل يح ث العكس :ي ُضشر
بنضج األاخدص ،وبثقدفة القيم الجمدعية وبدلتق م
األخالقي للم ن والقشرى .لم يع هندك إ شراك
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واضح بأن وح ه االتحد الحصشري بين شرجل
وامشرأة ،وغيشر القدبل لالنحالل ،يؤ ي وظيفة
اجتمدعية كدملة ،بصفته التزامد ثدبتد ،منفتحد على
الخصوبة .عليند أن نعتشرف بدلتنوع الكبيشر في
الحدالت العدئلية التي تستطيع أن توفشر نهج حدمية
مد للحيدة ،ولكن اتحد ات األمشر الواقع ،أو االتحد
بين أاخدص من الجنس عينه ،مثال ،ال يمكن
مقدشرنتهد بكل بسدطة مع الزواج .ومد من اتحد
محفوف بدلمخدطشر أو منغلق على نقل الحيدة،
يمكنه أن يضمن لند مستقبل المجتمع .لكن َم ْن يهتم
تخطي
اليوم ب عم األزواج ،وبمسدع تهم على
ِّ
المخدطشر التي ته ِّ هم ،وبمشرافقتهم في وشرهم
التشربوي ،و ِّبدل َحث على استقشراشر االتحد الزوجي؟
" .23ال تزال عد ة تع الزوجدت قدئمة في
بعض المجتمعدت .وال يزال «الزواج الم بشر»
سدئ ا في أمدكن أخشرى ]…[ .وفي مندطق ع ي ة،
ال تنحصشر في الغشرب فقط ،ناه انتادشرا واسعد
للمسدكنة الحشرة قبل الزواج أو حتى للمسدكنة التي
ال تتجه نحو الوصول إلى اشرتبدط اشرعي" .40كمد
ان مختلفة ،تطوشر مجموعة
يسهل التاشري ُع في بل ٍ
ِّ
من الب ائل ،بحيث أن الزواجٍ المتسم بدلحصشرية،
وبع م االنحالل وبدالنفتدح على الحيدة يب و
كدقتشراحٍ ق عفد عليه الزمن ضمن اقتشراحدت
أخشرى كثيشرة .وفي الع ي من ال ول ،يتطوشر
التفكيك القدنوني للعدئلة ،التي تميل إلى تبني
أاكدل تشرتكز باكل حصشري تقشريبد على نموذجٍ
 40التقشريشر النهدئي للسينو س .22 ،2112
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استقاللية اإلشرا ة .وإن كدن اشرعيد وعد ال أن
تُشرفَض األاكدل الق يمة للعدئلة "التقلي ية" ،التي
كدنت تتميز بدالستب ا ية وبدلعنف أيضد ،فال ينبغي
أن يحمل هذا إلى الحط من قيمة الزواج ،إنمد على
إعد ة اكتادف معنده الحقيقي وتج ي ه .إن قوة
العدئلة "تكمن في طدقتهد وق شرتهد على الحب
والتنائة عليه .فمهمد كدن جشرحهد ،يمكنهد أن تنمو
ومد وتكبشر انطالقد من الحب".41
 .22في هذه النظشرة المختصشرة على الواقع ،أو
أن أايشر إلى أنه بدلشرغم من وجو تحسيندت بدشرزة
فيمد يخص االعتشراف بحقوق المشرأة وبمسدهمتهد
في المجدل العدم ،مد زال الطشريق طويال في بعض
البل ان .إن بعض العد ات غيشر المقبولة لم تُنزَ ع
المخجل الذي
تمدمد بع  .وقبل أي ايء العنف
ِّ
يُستعمل أحيدند ض النسدء ،والمعدملة السيئة اخل
متنوعة من العبو ية التي ال
األسشرة ،واألاكدل ال ِّ
تاكل عشرضد للقوة الذكوشرية ،بل ت هوشرا جبدند.
ِّ
مدشرس
فدلعنف الكالمي ،الجس ي والجنسي ،الذي ي ُ َ
ض النسدء في بعض العدئالت ،يندقض طبيعة
أفكشر بتاويه األعضدء
االتحد الزوجي ذاتهِّ .
التندسلية ل ى المشرأة في بعض الثقدفدت ،ولكن
أيضد بع م المسدواة في الوصول إلى مشراكز عم ٍل
الئقة أو المشراكز حيث تُتخذ القشراشرات .يحمل
التدشري ُخ تجدوزات الثقدفدت الذكوشرية ،حيث المشرأة
كدنت تُعتَبَشر من ال شرجة الثدنية ،لكن لنتذك ْشر أيضد
ممدشرسة "تأجيشر األشرحدم" أو "استغالل المشرأة
 41نفس المشرجع.11 ،
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وتسليع الجس االنثوي في الثقدفة الحدلية وفي
وسدئل اإلعالم" .42هندك أيضد َم ْن يعتبشر أن الع ي
من المادكل الحدلية ق ظهشرت انطالقد من تحشرشر
المشرأة .ولكن هذه الذشريعة غيشر صدلحة" ،هي
نظشرية مزيفة وكدذبة! إنهد تمثل اكال من أاكدل
الذكوشرية" .43إن الكشرامة المتسدوية بين الشرجل
سشر ِّبتخطي أاكدل التمييز
والمشرأة تحملند على أن نُ َ
الق يمة ،و ِّبنُمو نمط من التبد ل في حضن
العدئالت .وإن ظهشرت أاكد ٌل من النسوية ال يمكنند
اعتبدشرهد مالئمة ،إنند نق ِّ شر على ح سواء عمل
الشروح (الق س) في االعتشراف باكل أوضح
بكشرامة المشرأة وحقوقهد.
 .22إن الشرجل "يلعب أيضد وشرا مهمد في حيدة
العدئلة ،بخدصة على صعي الحمدية و عم الزوجة
واألوال […] وي شرك الكثيشر من الشرجدل أهمية
وشرهم في العدئلة ويعياونه بحسب المواصفدت
الخدصة بدلاخصية الذكوشرية .إن غيدب األب
يتشرك تأثيشره العميق في الحيدة العدئلية ،بخدصة
على صعي تشربية األوال وق شرتهم على االنخشراط
في المجتمع .غيدب األب ق يكون جس يد ،عدطفيد،
فكشريد ،أو شروحيد .وهذا النقص يحشرم األوال من
نموذج مندسب في السلوك األبوي".44
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 .21هندك تح ٍ آخشر ينبثق من أاكدل مختلفة
ل عدم "النوع" ( Théorie
إلي يولوجية تسمى باك ٍ
" )du genreالتي تنفي الفواشرق والتبد ل الطبيعي
بين الشرجل والمشرأة .إنهد ت َ ِّع ُ بمجتمع ون فواشرق
في الجنس ،وتُفشرغُ العدئلة من األسدس
األنتشروبولوجي .هذه اإلي يولوجية تُفضي الى
تعزز هوية
مادشريع تشربوية وتوجهدت تاشريعية ِّ
اخصية ذاتية وحميمية عدطفية ،منفصلة كليد عن
ال ُمعطى البيولوجي المختلف بين الذكوشرة
واألنوثة .فدلهوية اإلنسدنية الجنسية تصبح ،مع
هذه اإلي يولوجية ،خيدشرا فشر يد يمكن أن يتطوشر
مع الوقت" .45إنه لمن المقلق أن بعض
اإلي يولوجيدت من هذا النوع ،التي ت عي اإلجدبة
على بعض التطلعدت التي يمكن أن نتفهمهد أحيدند،
كفكشر أوح يح ِّ أيضد
تحدول أن تفشرض نفسهد
ٍ
تشربية األوال  .ينبغي أال نجهل أنه "يمكن التمييز
بين الجنس البيولوجي ( )sexوال وشر االجتمدعي
للجس ( ،)genderولكن ال يمكن الفصل بينهمد".46
من جهة أخشرى" ،ق ا خلت الثوشرة البيوتكنولوجية
في مجدل اإلنجدب الباشري ،إمكدنية التالعب بعمل
اإلنجدب ،بجعله مستقال عن العالقة الجنسية بين
الشرجل والمشرأة .وبهذه الطشريقة ،أصبحت الحيدة
الباشرية واألبوة واقعين يمكن شربطهمد كمد يمكن
فصلهمد ،حسب شرغبدت األفشرا واألزواج ،الذين
ليسوا بدلضشروشرة مثليين أو متزوجين" .47إن تفهم
 45نفس المشرجع.1 ،
 46نفس المشرجع.21 ،
 47نفس المشرجع.33 ،
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الهاداة اإلنسدنية وتعقي الحيدة هو ايء ،لكن هو
ايء آخشر تقبل اإلي يولوجيدت التي ت عي أنهد
تقسم إلى جزأين جوانب الواقع غيشر القدبلة
لالنفصدل .عوند ال نقع في خطيئة ا عدء أنند نحل
كل ِّيي الق شرة.
مكدن الخدلق .فنحن خالئق ،لسند ِّ
فدلخليقة تسبقند ،ويجب أن نقبلهد كعطية .في
الوقت عينه ،نحن م عوون إلى الحفدظ على
إنسدنيتند ،وهذا يعني قبل أي ايء أن نقبلهد وأن
نحتشرمهد كمد ُخ ِّلقَت.
أاكشر هللا ألن الع ي من العدئالت ،والبعي ة
.22
ُ
عن اعتبدشر نفسهد كدملة ،تعيش في الحب ،وتحقق
عوتهد الخدصة ،وتذهب ق ُ ُمد حتى وإن سقطت
مشرات ع ي ة في الطشريق .إن مد يبقى من التفكيشر
المجمعي ليس نموذجد لعدئلة مثدلية ،إنمد فسيفسدء
متنوعة،
ي عو للتفكيشر ،مكون من حقدئق ع ي ة
ِّ
مليئة بدألفشراح ،والمآسي واألحالم .الوقدئع التي
تاغلند هي تح ِّ يدت .عوند أال نقع في فخ االنهمدك
في شرثدء فدعي ،ب ل أن نحث على أب اع شرسولي.
تنبه إلى ضشروشرة
في جميع األحوال" ،الكنيسة ِّ
قول كلمة حق وشرجدء ]…[ .القيم الكبشرى للزواج
وللعدئلة المسيحية تتطدبق مع البحث الذي يجول
الوجو الباشري" .48إذا صد فتند مادكل ع ي ة،
تكون -كمد ق أك ه أسدقفة كولومبيد -عوة إلى
"تحشريشر طدقدت الشرجدء التي فيند بتشرجمتهد في

 48من نصوص السينو س .11 ،2112
45

أحالم نبوية ،وإلى أعمدل قد شرة على التغييشر ،وإلى
تصوشرات للمحبة".49

 49مجلس أسدقفة كولومبيدA tiempos difíciles, colombianos ،
 13( nuevosفبشرايشر  /ابدط .3 ،)2113
46

َ
الفصل الثّالث
النّظر موجه نحو يسوع :دعوة العائلة
سشر وفي وسطهد يجب أن تعو
 .21أمدم األ ُ َ
البادشرة األولى ،ويشرن ص اهد من ج ي  ،تلك التي
هي "أجمل وأعظم وأكثشر جدذبية ،وفي الوقت
عينه أكثشر ضشروشرة" ،50و"يجب أن تكون مشركز
النادط التبايشري" .51إنهد البادشرة الشرئيسية" ،تلك
التي يجب أن نسمعهد على ال وام مج ا بطشرق
مختلفة ،والتي يجب أن تُعلن على ال وام مج ا
في أثندء تلقين التعليم المسيحي ،تحت اكل أو
آخشر" .52ألنه مد من ايء "أمتن وال أعمق وال
أكثشر أمدند وثبدتد وحكمة من هذه الباشرى" ،و"كل
التنائة المسيحية هي قبل كل ايء التعمق في
الكشرازة". 53
 .21إن تعدليمند حول الزواج والعدئلة ال يمكنهد
أن تكف عن االستلهدم من باشرى المحبة والحندن
 50الشرسدلة العدمة فشرح اإلنجيل ( 22نوفمبشر  /تاشرين الثدني ،)2113
 :32أعمدل الكشرسي الشرسولي .1132 ،)2113( 112
 51نفس المشرجع :112 ،أعمدل الكشرسي الشرسولي ،)2113( 112
.1111
 52نفس المشرجع.
 53نفس المشرجع :112 ،أعمدل الكشرسي الشرسولي ،)2113( 112
.1111
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هذه وأن تتجلى في ضوئهد ،كي ال تصبح مجشر
فدع عن عقي ة بدشر ة وبال حيدة .ألنه ال يمكن فهم
سشر العدئلة المسيحية في العمق إال في ضوء محبة
اآلب الالمتندهية ،التي تجلت في المسيح الذي بذل
نفسه حتى النهدية وهو حي بينند .لذا أشري أن أتأمل
المسيح الحي الحدضشر في الكثيشر من قصص
الحب ،واست عي ندشر الشروح الق س على جميع
األسشر في العدلم.
 .11في هذا اإلطدشر ،يتضمن هذا الفصل الوجيز
ملخصد لتعدليم الكنيسة حول الزواج والعدئلة .وفي
هذا الص  ،سأذكشر ع ة إسهدمدت ق مهد آبدء
السينو س في اعتبدشراتهم ،على ضوء اإليمدن .لق
انطلقوا من نظشرة يسوع وأادشروا إلى أنه "نظشر
الى النسدء والشرجدل الذين التقى بهم بمحبة وحندن،
وشرافق خطدهم بدلحق والصبشر والشرحمة ،في
إعالنه عن متطلبدت ملكوت هللا" .54بدلطشريقة
نفسهد ،يشرافقند الشرب اليوم في التزامند كي نعيش
وننقل إنجيل العدئلة.

يسوعَيسترجعَالتدبيرَاإللهيَويت ّممه
 .11إزاء أولئك الذين ينهون عن الزواج ،يعلم
سن ،فمد ِّمن ايء
العه الج ي "كُل مد َخلَقَ هللا ُ َح َ
َ ...م ْشرذو ٍل" ( 1طيم  .)2 ،2الزواج هو "هبة"
من الشرب (شرا 1 .قوشر  .)2 ،2في الوقت نفسه،
وبسبب هذا التقييم اإليجدبي ،يتم التا ي بقوة على
 54من نصوص السينو س .12 ،2112
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ج ُمكَشرمد
العندية بهذه الهبة اإللهيةِّ " :ل َي ُك ِّن الزوا ُ
ِّعن َ َجميع الندسْ ،
شراش بَشريئد ِّمنَ ال نَس"
ول َيكُ ِّن ال ِّف ُ
ِّ
(عب  .)2 ،13وهبة هللا هذه تامل الحيدة
الجنسية" :ال َيمن َْع أَح ُكُمد اآلخَشر" ( 1قوشر .)2 ،2
 .12وأادشر آبدء السينو س أن يسوع "في إادشرة
إلى الت بيشر األسدسي حول الزوجين الباشريين،
يعي التأكي على االتحد األب ي بين الشرجل
ص
والمشرأة ،قدئال إنه « ِّمن أ َ ْج ِّل
قسدو ِّة قُلو ِّبكم َشرخ َ
َ
مشر ُمنذ ُ
لَكم موسى في َ
الق ِّنسدئكم ،ولَم َيكُ ِّن األ َ ُ
ط ِّ
البَ ِّء هكذا» (متى  .)1 ،11إن ع م انحالل
اإلنسدن» :متى
فشرقنه ِّ
الزواج («فمد ج َم َعه هللا فال ي ُ ِّ
 ،)1 :11ال يجب اعتبدشره قبل كل ايء كـ "نيشر"
مفشروض على الباشر ،إنمد ﻜ"هبة" مق مة الى
األاخدص الذين يتح ون في الزواج ]...[ .إن
األندة اإللهية التي تشرافق ائمد مسيشرة الباشرية،
فتافي وتغيشر القلوب المتحجشرة بنعمتهد ،موجهة
هذه المسيشرة نحو أصلهد ،عبشر شرب الصليب .من
األندجيل يظهشر جليد مثدل يسوع ،الذي [ ]...أعلن
الشرسدلة حول معنى الزواج على أنه ملء الوحي
الذي يستعي ت بيشر هللا األصلي (شرا .متى ،11
. 55")3
 .13إن "يسوع ،الذي صدلح كل ايء في ذاته،
أعد الزواج والعدئلة إلى حدلتهمد األصلية (شرا .مشر
 .)12 -1 ،11وق افت ى المسي ُح العدئلةَ والزواج
(أف  ،)32 -21 ،2وأعد همد على صوشرة
 55نفس المشرجع.
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الثدلوث األق س ،السشر الذي منه تنبع كل محبة
حقيقية .إن العه الزوجي الذي ب أ في الخلق
وكُاف في تدشريخ الخالص ،يندل ملء وحي معنده
في المسيح وكنيسته .من المسيح وعبشر الكنيسة
يندل الزواج والعدئلة النعمة الالزمة لياه ا لمحبة
هللا ويعياد حيدة الاشركة .وإنجيل العدئلة يعبشر
تدشريخ العدلم منذ خلق اإلنسدن على صوشرة هللا
ومثدله (شرا .تك  )22 -21 ،1حتى تحقيق سشر
العه في المسيح في آخشر الزمدن مع عشرس الحمل
(شرا .شرؤ . 56")1 ،11
" .12إن مثدل يسوع هو نموذج للكنيسة]...[ .
فق ب أ حيدته العلنية بأعجوبة قدند التي حققهد في
سيدق عشرس (شرا .يو  ]...[ .)11 -1 ،2وادشرك
لحظدت ص اقة يومية مع عدئلة لعدزشر وأخواته
(شرا .لو  ،)31 ،11ومع عدئلة بطشرس (شرا .متى
 )12 ،1وسمع بكدء األهل على أوال هم ُمعي ا
إليهم الحيدة (شرا .مشر 21 ،2؛ لو ،)12 -12 ،2
ُمظ ِّهشرا بذلك المعنى الحقيقي للشرحمة التي تفتشرض
تشرميم العه (شرا .يوحند بولس الثدنيDives in ،
 .)misericordia, 4ويب و ذلك جليد في لقدءاته مع
السدمشرية (شرا .يو  )31 -1 ،2والمشرأة الزانية
(شرا .يو  )11 -1 ،1اللتين أ شركتد عمق خطيئتهمد
أمدم حب يسوع المجدني".57
 .12إن تجس الكلمة في عدئلة باشرية ،في
الندصشرة ،يثيشر بح اثته وج ان تدشريخ العدلم .إنند
 56نفس المشرجع.11 ،
 57التقشريشر النهدئي للسينو س .21 ،2112
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بحدجة إلى الغوص في سشر وال ة يسوع ،في
"نَعم" مشريم لبادشرة المالك ،حين حبل بدلكلمة في
شرحمهد؛ وفي "نَعم" يوسف أيضد ،الذي أعطى
اسمه ليسوع وتكفل بمشريم؛ وفي احتفدل الشرعدة
عن المذو  ،وفي سجو المجوس ،وفي الهشروب
إلى مصشر ،والذي ،من خالله ،ادشرك يسوع آالم
اعبه المنفي والمضطه وال ُمهدن ،وفي انتظدشر
زكشريد التقي وفي الفشرح الذي شرافق مول يوحند
المعم ان ،وفي الوع الذي تحقق لسمعدن وحنة
في الهيكل ،وفي إعجدب العلمدء وهم يستمعون
إلى حكمة يسوع الصبي .ومن ثم ال خول في
السنوات الثالثين الطويلة ،التي كسب خاللهد
يسوعُ خبزه بعمل ي يه ،وهو يهمس الصلوات
ويمدشرس تقدلي إيمدن اعبه متمشرسد في إيمدن
آبدئه ،إلى أن يجعله يؤتي ثمدشره في سشر الملكوت.
هذا هو سشر الميال وسشر الندصشرة ،يفوح بعطشر
العدئلة! إنه ذات السشر الذي فتن فشرنسيس
األسيزي ،وتيشريزا الطفل يسوع وادشرل و فوكو،
والذي منه تشرتوي األسشر المسيحية أيضد كي تج
شرجدءهد وفشرحهد.
" .11إن عه الحب واألمدنة الذي عداته عدئلة
الندصشرة يُنيشر المب أ الذي يح اكل كل عدئلة،
ويجعلهد قد شرة على مواجهة تقلبدت الحيدة
والتدشريخ باكل أفضل .وعلى هذه األسس تستطيع
كل عدئلة ،شرغم ضعفهد ،أن تصبح نوشرا في عتمة
هذا العدلم« :إنه شرس لند في الحيدة العدئلية.
وعسى الندصشرة أن تذكشرند بمعنى العدئلة وبمعنى
51

اشركة المحبة ،وبسدطة وزه جمدلهد وطدبعهد
المق س غيشر القدبل لالستب ال؛ عسدهد أن ت ُشريند كم
هي عذبة وال ب يل لهد ،التنائة التي تمنحند إيدهد
العدئلة؛ ولنتعلم كذلك مد هو وشر العدئلة األسدسي
من الندحية االجتمدعية» (بولس السد س ،خطدب
في الندصشرة في  2ينديشر  /كدنون الثدني ")1112
.58

العائلةَفيَوثائقَالكنيسة
 .12اهتم المجمع الفدتيكدني الثدني ،في ال ستوشر
الشرعوي فشرح وشرجدء ،بتعزيز كشرامة الزواج
والعدئلة (شرا .األشرقدم " .)22 -22وق ح الزواج
بدعتبدشره اشركة حيدة ومحبة (شرا ،)21 .ووضع
المحبة في قلب العدئلة [ .]...إن «الحب الحقيقي
بين الزوج والزوجة» ( )21يعني هبة الذات
المتبد لة ،ويتضمن وي مج البع الجنسي والعدطفي
المتوافق مع الت بيشر اإللهي (شرا .)21-21 .ويؤك
أيضد على تجذشر الزوجين في المسيح فيقول :إن
المسيح الشرب «يأتي لمالقدة األزواج المسيحيين
في سشر الزواج» ( )21ويبقى معهمد .في التجس ،
يلبس المسيح محبة الباشر ،فينقيهد ،ويقو هد الى
الكمدل ،ويهب الزوجين ،بشروحه الق وس ،الق شرة
على عياهد ،فيطبع حيدتهمد كلهد بدإليمدن والشرجدء
والمحبة .بهذه الطشريقة يكون الزوجدن وكأنهمد
مكشرسدن ،ويبنيدن ،بواسطة نعمة خدصة ،جس
 58نفس المشرجع.31 ،
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المسيح ،ويكوندن كنيسة بيتية (شرا .نوشر األمم،
 ،)11بحيث أن الكنيسة ،من أجل التوصل إلى
فهم كدم ٍل لسشرهد ،تنظشر إلى العدئلة المسيحية التي
ٍ
59
تتجلى فيهد المحبة بطشريقة طبيعية" .
 .11الحقد" ،الطوبدوي بولس السد س ،على
نهج المجمع الفدتيكدني الثدني ،ق تعمق في العقي ة
المتعلقة بدلزواج والعدئلة .وق سلط الضوء ،باكل
ِّ
خدص ،في شرسدلته البدبوية الحيدة الباشرية
( )Humanae vitaeعلى العالقة الحميمة بين الحب
الزوجي وإعطدء الحيدة« :يتطلب الحب الزوجي
من الاشريكين أن ي شركد بوعي شرسدلتهمد األبوية
المسؤولة ،تلك التي يتم التا ي عليهد اليوم ،وعن
حق ،والتي يجب أن تكون مفهومة جي ا]...[ .
فدلممدشرسة المسؤولة لألبوة تتطلب اعتشراف
الزوجين بواجبدتهمد تجده هللا ،تجده أنفسهمد ،وتجده
العدئلة والمجتمع في تشراتبية صحيحة للقيم»
( .)11وق أبشرز البدبد بولس السد س في إشراد ه
الشرسولي إعالن اإلنجيل (،)Evangelii nuntiandi
أهمية العالقة بين العدئلة والكنيسة".60
" .11أ َ ْولَى الق يس يوحند بولس الثدني العدئلة
اهتمدمد خدصد من خالل تعدليمه المسيحية حول
ُ
األسشر
المحبة الباشرية ،في الشرسدلة إلى
( )Gratissimam saneوخصوصد في اإلشراد
الشرسولي وظدئف العدئلة المسيحية .في هذه
الوثدئق ،وصف البدبد العدئلة ب «طشريق الكنيسة»
 59من نصوص السينو س .12 ،2112
 60التقشريشر النهدئي للسينو س .23 ،2112
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وق م نظشرة عدمة حول عوة الشرجل والمشرأة إلى
المحبة .وق اقتشرح االتجدهدت األسدسية لشراعوية
العدئلة ولحضوشر العدئلة في المجتمع .ووصف،
على وجه الخصوص ،في معدلجته لموضوع
المحبة الزوجية (شرا .وظدئف العدئلة المسيحية،
 ،)13الطشريقة التي بهد يندل الزوجين ،في حبهم
المتبد ل ،هبة شروح المسيح ويعيادن عوتهمد إلى
الق اسة".61
س السد س عاشر ،في شرسدلته البدبوية
ِّ .21ب ِّن ِّ ْكت ُ ْ
هللا محبة ،تندول مج ا موضوع حقيقة الحب بين
الشرجل والمشرأة ،الذي ال ي ُندشر باكل كدمل إال على
ضوء محبة المسيح المصلوب (شرا .)2 .ويؤك
كيف «يصبح الزواج القدئم على حب حصشري
ونهدئي ،شرمزا للعالقة بين هللا واعبه ،والعكس
بدلعكس :إن طشريقة حبند هلل تصبح مقيدسد لمحبة
الباشر» ( .)11كمد يسلط الضوء أيضد في
الشرسدلة البدبوية المحبة في الحقيقة على أهمية
المحبة كمب أ للحيدة في المجتمع (شرا ،)22 .المكدن
الذي فيه نتعلم اختبدشر الخيشر العدم".62

سرَالزواج َ
َّ
يمكندنند من
" .21إن الكتدب المق س والتقلي
ِّ
التعشرف على الثدلوث الذي يتجلى لند بسمدت
أُسشرية .فدلعدئلة هي صوشرة هللا [ ]...الذي هو
 61من نصوص السينو س .11 ،2112
 62نفس المشرجع.11 ،
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اشركة أقدنيم .وفي المعمو ية ،يعلن صوت اآلب
أن يسوع هو االبن الحبيب ،ومن خالل هذا الحب
أعطي لند أن نعشرف الشروح الق س (شرا .مشر ،1
 .)11 -11فيسوع الذي صدلح كل ايء في
يكتف
اخصه وخلص اإلنسدن من الخطيئة ،لم
ِّ
بإعد ة الزواج والعدئلة الى صيغتهمد األصلية ،بل
شرفع الزواج وجعله عالمة ُح ِّبه األسشراشرية للكنيسة
(شرا .متى 12 -1 ،11؛ مشر 12 -1 ،11؛ أف
 .)32 -21 ،2ففي العدئلة الباشرية ،التي جمعهد
يسوع ،ق استعي ت من ج ي صوشرة الثدلوث
األق س ومثدله (شرا .تك  ،)21 ،1هذا السشر الذي
يت فق منه كل حب حقيقي .فدلمسيح ،بواسطة
الكنيسة ،يمنح الزواج والعدئلة نعمة الشروح الق س
كي يتحول الزوجدن الى اهو إلنجيل محبة
هللا".63
 .22إن سشر الزواج ليس عق ا اجتمدعيد أو طقسد
فدشرغد أو مجشر عالمة التزام خدشرجية .فدلسشر هو
هبة لتق يس وخالص الزوجين ،ألن "انتمدء
أح همد لآلخشر إنمد هو ،بفضل العالمة األسشراشرية،
خيشر تمثيل لعالقة المسيح نفسه بدلكنيسة .لذا
فدلزوجدن يُك َِّوندن ،بدلنسبة إلى الكنيسة ،تذكيشرا
ائمد بمد ح ث على الصليب .إنهمد اده ان أح هم
لآلخشر وألوال همد على الخالص الذي ،بفعل سشر
الزواج ،ق أصبحد اشريكين به" .64إن الزواج هو
 63التقشريشر النهدئي للسينو س .2112،31
 64يوحند بولس الثدني ،اإلشراد الشرسولي مد بع السينو س ،وظدئف العدئلة
المسيحية ( 22نوفمبشر  /تاشرين الثدني  :13 ،)1111أعمدل الكشرسي
الشرسولي .12 ،)1112( 22
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عوة ،حيث أنه استجدبة لل عوة المح ة إلى عيش
الحب الزوجي بدعتبدشره عالمة غيشر كدملة للمحبة
التي تجمع المسيح بدلكنيسة .لذا ،يجب أن يكون
قشراشر الزواج وتكوين عدئلة ،ثمشرة تمييز عواتي.
" .23إن هبة الذات المتبد لة التي يقوم على
أسدسهد الزواج األسشراشري تتجذشر في نعمة
المعمو ية التي تُقيم العه األسدسي لكل اخص
مع المسيح في الكنيسة .في القبول المتبد ل وبنعمة
المسيح ،يع طدلبد الزواج أح همد اآلخشر بهبة
الذات الكلية والوفدء واالنفتدح على الحيدة ،وهمد
يقشران بأن الهبدت التي يمنحهد هللا لهمد هي
عندصشر مكونة للزواج ،آخذَين على محمل الج
التزامهمد المتبد ل ،بدسمه وأمدم الكنيسة .يمكن،
والحدلة هذه ،في اإليمدن تولي عيش خيشرات
الزواج على أنهد التزامدت يمكن الحفدظ عليهد
بمسدع ة نعمة سشر الزواج ]...[ .لذا ،فإن أنظدشر
الكنيسة تتجه نحو الزوجين كمد نحو قلب العدئلة
بأكملهد ،التي ب وشرهد هي أيضد توجه نظشرهد إلى
يسوع" .65إن السشر ليس مجشر "ايء" أو "قوة"،
ألن المسيح نفسه في الواقع "يالقي األزواج
المسيحيين في سشر الزواج .فهو يالزمهم ،ويمنحهم
القوة ليتبعوه ،حدملين صليبهم ،وينهضوا من
كبواتهم ،ويتبد لوا الصفح ،ويحمل بعضهم أثقدل
بعض" .66إن الزواج المسيحي هو عالمة ال ت ل
على كم أحب المسيح كنيسته في العه الذي تشرسخ
 65من نصوص السينو س .21 ،2112
 66التعليم المسيحي للكنيسة الكدثوليكية.1122 ،
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على الصليب فحسب ،بل تجعل هذا الحب حدضشرا
في اشركة الزوجين .وهمد إذ يتح ان في جس
واح يجسمدن زواج ابن هللا بدلطبيعة الباشرية.
وبدلتدلي" ،في مبدهج حبهم وحيدتهم العدئلية،
يؤتيهم المسيح أن يتذوقوا ،منذ اآلن ،طعم وليمة
عشرس الحمل" .67وعلى الشرغم من أن "المقدشرنة
بين الزوجين ،الشرجل والمشرأة من جهة والكنيسة
المسيح" من الجهة األخشرى ،هي "مقدشرنة
منقوصة" ،68إال أنهد ت عوند إلى التضشرع للشرب
كي يسكب محبته في مح و ية العالقدت الزوجية.
 .22إذا تم عيش االتحد الجنسي بطشريقة
إنسدنية ،وتم تق يسه بدلسشر ،يكون ب وشره سبيال
لنمو الزوجين في حيدة النعمة .إنه ال "سشر
الزوجي" .69ويُع َبشرعن قيمة اتحد الجس ين بكلمدت
الشرضى ،حيث يقبل الزوجدن بعضهمد البعض
ويهبدن أنفسهمد كي يتادشركد بدلحيدة كلهد .وهذه
الكلمدت تعطي معنى للحيدة الجنسية ،وتحشرشرهد
من أي التبدس .في الواقع ،إن حيدة الزوجين
الماتشركة بأسشرهد ،وابكة العالقدت التي ينسجدنهد
بينهمد ومع أبندئهمد والعدلم ،سوف تنطبع بنعمة
السشر وتتعزز به ،وهو سشر يت فق من سشر التجس ،
والفصح ،حيث عبشر هللا من خالله عن حبه
 67نفس المشرجع.

 68المقدبلة العدمة ( 1مديو  /أيدشر  :)2112أوسشرفدتوشري شرومدنو ( 2مديو /
أيدشر  ،)2112ص .1
 69الق يس الوون الكبيشر Epistula Rustico Narbonensi
Episcopo, Inquis. IV: PL 54, 1205 A; cf.
.HINCMAR OF RHEIMS, Epist. 22: PL 126, 142
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لإلنسدنية واشرتبدطه بهد اشرتبدطد وثيقد .لن يكوند أب ا
وح همد بقواهمد الذاتية لمواجهة التح يدت التي ق
تعتشرضهمد .فهمد م عوان لإلجدبة على هبة هللا من
خالل التزامهمد ،وإب اعهمد ،ومقدومتهمد ونضدلهمد
اليومي ،لكنهمد يستطيعدن أن يست عيد ائمد الشروح
الق س الذي ق س اتحد همد ،كي تتجلى النعمة التي
ندالهد مشرة أخشرى في كل حدلة ج ي ة.
 .22وفقد للتقلي الكنسي الالتيني ،خ ام سشر
الزواج هم الشرجل والمشرأة عدق ي الزواج ،70وهمد
في إعشرابهمد المتبد ل عن موافقتهمد وفي تعبيشرهمد
عنهد من خالل هبة الذات الجس ية المتبد لة،
يندالن هبة عظيمة .فموافقتهمد واتحد جس يهمد
همد أ اة العمل اإللهي الذي يجعلهمد جس ا واح ا.
وفي المعمو ية تكشرست ق شرتهمد على االتحد في
الزواج كخ ام الشرب كي يجيبد على عوة هللا .لذا،
عن مد يندل زوجدن غيشر مسيحيين المعمو ية ،فإنه
ليس من الضشروشري أن يج ا الوع بدلزواج،
يكفي أال يشرفضده ،إذ أنه بفعل المعمو ية التي
يندالنهد ،يصبح اتحد همد تلقدئيد سشريد .كمد ويقشر
القدنون الكنسي بصحة بعض الزيجدت التي يتم
االحتفدل بهد ون مادشركة خد م مكشرس .71في
الواقع ،عمل يسوع المسيح الخالصي ق اختشرق
70

71

شرا .بيوس الثدني عاشر ،الشرسدلة العدمة
 21( Christiيونيو  /حزيشران  :)1123أعمدل الكشرسي الشرسولي
«Matrimonio enim quo coniuges :212 ،)1123( 32
».sibi invicem sunt ministri gratiae
شرا .م ونة القدنون الكنسي ق.ق1111 .؛ 1112 - 1111؛ مجموعة
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النظدم الطبيعي ،ل شرجة أن "الزواج الصحيح بين
سشر بذات الفعل" .72ق تفشرض
المعم ين هو
ٌ
الكنيسة بأن يكون االحتفدل علنيد ،وبحضوشر
اهو  ،مع اشروط أخشرى تَغَي َشرت عبشر التدشريخ،
ولكن هذا األمشر ال يُلغي ميزة العشروسين المتمثلة
بكونهمد خد مي السشر ،وال ينقص من األهمية
المشركزية لموافقة الشرجل والمشرأة ،الذي يثبت في
ح ذاته الشربدط السشري .في أي حدل ،نحن بحدجة
إلى مزي من التعمق في العمل اإللهي عبشر طقوس
الزواج ،الذي يبشرز باكل قوي في الكندئس
تكتسب مبدشركة ُ الطشرفين أهمية
الاشرقية حيث
ُ
خدصة بدعتبدشرهد عالمة لهبة الشروح الق س.

بذارَالكلمةَوحاالتَعدمَالكمالَ َ
" .21إنجيل العدئلة يغذي أيضد تلك البذوشر التي
تنتظشر أن تنضج ،وعليه أن يُعنى كذلك بتلك
األاجدشر التي جفت والتي ال يجب أن تهمل"،73
السشر،
بحيث أنه ،انطالقد من هبة المسيح في ِّ
يمكنهمد "السيشر بتأن إلى األمدم ،متعمقين في فهم
هذا السشر وعدملين على إ خدله كليد في حيدتهمد".74

 72نفس المشرجع ،ق 1122 .البن 2؛ مجموعة قوانين الكندئس الاشرقية،
ق 221 .البن .2
 73من نصوص السينو س .23 ،2112
 74يوحند بولس الثدني ،اإلشراد الشرسولي مد بع السينو س ،وظدئف العدئلة
المسيحية ( 22نوفمبشر  /تاشرين الثدني  :1 ،)1111أعمدل الكشرسي
الشرسولي .11 ،)1112( 22
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 .22ق ذكشر آبدء السينو س ،متبنين تعدليم
الكتدب المق س الذي يقول بأن كل ايء ُخلق
بدلمسيح وله (شرا .قول  ،)11 ،1أن "نظدم الف اء
ويتمم نظدم الخلق .لذا يمكنند فهم الزواج
يُنيشر
ِّ
الطبيعي بطشريقة كدملة على ضوء تحققه أسشراشريد:
حين يكون نظشرند مشركزا على المسيح ،عن هد فقط
يمكنند أن نفهم عمق حقيقة العالقدت الباشرية« .في
المتجس يتجلى تمدمد
الحقيقة فقط في سشر الكلمة
ِّ
سشر اإلنسدن ]...[ .فدلمسيح ،آ م الج ي  ،ق كاف
لند ،في سشر اآلب ومحبته ،ملء حقيقة اإلنسدن
وق سية عوته» (فشرح وشرجدء  .)22ويب و
مندسبد أن نفهم ،من خالل محوشرية المسيح،
تاكل خيشر
الخصدئص الطبيعية للزواج والتي
ِّ
الزوجين ( ،75")bonum conjugumالذي يتضمن
الوح ة ،واالنفتدح على الحيدة ،واألمدنة وع م
االنحالل ،وفي إطدشر الزواج المسيحي ،ويتضمن
أيضد المسدع ة المتبد لة في المسيشرة نحو ص اقة
أكمل مع الشرب" .إن تمييز حضوشر بذوشر الكلمة
( )semina Verbiفي الثقدفدت األخشرى (شراAd .
 )gentes, 11يمكن أن يطبق على واقع الزواج
والعدئلة .فبدإلضدفة الى الزواج الطبيعي الحقيقي،
هندك عندصشر إيجدبية موجو ة في أاكدل الزيجدت
القدئمة ل ى تقدلي ينية أخشرى" ،76شرغم وجو
بعض الظالل .ونستطيع أن نقول إن "كل اخص
عل ُم األبند َء أن
يشري إنادء عدئلة في
عدلمند هذا ،ت ُ ِّ
ِّ
 75التقشريشر النهدئي للسينو س .22 ،2112
 76نفس المشرجع.
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يفشرحوا بكل لفت ٍة ته ف إلى التغلب على الاشر -
عدئلة تبين أن الشروح حي ويعمل– فإنه سوف
يحظى بدالمتندن والتق يشر؛ بغض النظشر عن
الاعب أو ال ين أو المنطقة التي ينتمي إليهد".77
" .21االهتمدم الشرعوي للكنيسة تجده المؤمنين
الذين يمدشرسون المسدكنة أو الذين تزوجوا زواجد
م نيد أو المطلقين والمشرتبطين من ج ي  ،ينبع من
نظشرة المسيح الذي ينيشر كل انسدن (شرا .يو 1 ،1؛
فشرح وشرجدء .)22 ،فدلكنيسة تحنو بعطف على
كل المادشركين في حيدتهد باكل ندقص :تطلب
معهم ،انطالقد من نهج هللا التشربوي ،نعمةَ التوبة،
وتاجعهم على فعل الخيشر وعلى االعتندء ببعضهم
البعض بمحبة ،والبقدء في خ مة الجمدعة التي
يعياون ويعملون فيهد ]...[ .عن مد يصل االتحد
بين الاشريكين الى استقشراشر فعلي عبشر شربدط علني،
وعن مد يتميز هذا االتحد بعدطفة عميقةوبمسؤولية تجده األوال وق شرة على مواجهة
الصعوبدت ،-يصبح من المندسب مشرافقة الثندئي
نحو سشر الزواج ،إذا كدن ذلك ممكند".78
" .21وأمدم الظشروف الصعبة والعدئالت
نذكشر ائمد بمب أ عدم« :على
المجشروحة ،عليند أن ِّ
الشرعدة ،حبد بدلحقيقة ،أن يعشرفوا جي ا أن عليهم
التمييز باكل عميق بين مختلف األوضدع»
77

عظة ق اسة البدبد فشرنسيس خالل ق اس ختدم اللقدء العدلمي الثدمن
للعدئالت ،فيال لفيد ( 22سبتمبشر/أيلول  :)2112أوسشرفدتوشري
شرومدنو 21 -21 ،سبتمبشر  /أيلول  ،2112ص.2 .

 78التقشريشر النهدئي للسينو س .22 -23 ،2112
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(وظدئف العدئلة المسيحية .)12 ،ف شرجة
المسؤولية ليست نفسهد في كل الحدالت ،نظشرا
إلمكدنية وجو عوامل تح من الق شرة على القشراشر.
نعبشر بوضوح عن العقي ة ،ونتحداى
لذا عليند أن ِّ
في الوقت نفسه األحكدم التي ال تأخذ بعين
االعتبدشر تعقي ات األوضدع المختلفة .ومن
الضشروشري أن نتنبه الى الطشريقة التي يعيش ويتألم
فيهد األاخدص بسبب أوضدعهم".79

نقلَالحياةَوتربيةَاألطفال َ
 .11إن الزواج هو في ال شرجة األولى «اشركة
عميقة في الحب والحيدة الزوجية» ،80وياكل خيشرا
للزوجين أنفسهمد ،81والنادط الجنسي "موجه إلى
الحب الزوجي بين الشرجل والمشرأة" .82لذا فإن
"الزوجين اللذين لم يمنح هللا لهمد أن ينجبد أبندء
يستطيعدن مع ذلك أن يعياد حيدة زوجية مليئة
بدلمعنى ،إنسدنيد ومسيحيد" .83وشرغم ذلك ،فإن هذا
االتحد يه ف إلى اإلنجدب "بذات طبيعته".84
فدلطفل الذي يول "ال يأتي من الخدشرج لينضدف
 79نفس المشرجع.21 ،
 80المجمع الفدتيكدني الثدني ،ال ستوشر الشرعدئي فشرح وشرجدء.21 ،
 81شرا .م ونة القدنون الكنسي ق 1122 .البن «Ad bonum :1
coniugum atque ad prolis generationem et
» educationem ordinatum؛ مجموعة قوانين الكندئس
الاشرقية ،ق 221 .البن " :1مشرتب بطبيعة أمشره لخيشر الزوجين
وإنجدب البنين وتشربيتهم".
 82التعليم المسيحي للكنيسة الكدثوليكية.2311 ،
 83نفس المشرجع.1122 ،
 84المجمع الفدتيكدني الثدني ،ال ستوشر الشرعدئي فشرح وشرجدء.21 ،
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إلى حب الزوجين المتبد ل؛ إنه ينبعث في الصميم
من هذا العطدء المتبد ل؛ إذ هو ثمشرته وتتمته".85
وال يأتي كمد في نهدية إجشراء مد ،بل هو موجو
منذ ب اية حبهمد كميزة أسدسية ال يمكن إنكدشرهد
ون تاويه الحب نفسه .فدلحب يشرفض منذ الب ء
أي علة ت فعه إلى االنغالق على ذاته ،وهو ينفتح
على خصوبة تجعله يمت الى مد بع وجو ه.
بدلتدلي ،مد من عمل تندسلي يقوم به الزوجدن
بوسعه أن ينكشر هذا المعنى ،86على الشرغم من أنه،
ألسبدب مختلفة ،ال يمكنه ائمد في الواقع إنجدب
حيدة ج ي ة.
 .11يطلب الطفل أن يول نتيجة حب كهذا وليس
بأي اكل من األاكدل ،نظشرا ألنه "ليس ايئد من
حق أح ٍ وإنمد هو عطية" ،87وهو "ثمشرة فعل حب
وال يه الزوجي الخدص" .88ألن "الحب الزوجي
بين الشرجل والمشرأة وإعطدء الحيدة ق ُجعال أح همد
لآلخشر ،بحسب نظدم الخلق (شرا .تك -22 ،1
 .)21وهكذا أاشرك الخدلق الشرجل والمشرأة في
ت
عمل خلقه ،جدعال منهمد في الوقت نفسه أ وا ٍ
لحبه ،موكال إليهمد مسؤولية مستقبل الباشرية من
ِّ
89
خالل نقل الحيدة اإلنسدنية" .
 85التعليم المسيحي للكنيسة الكدثوليكية.2311 ،
 86شرا .بولس السد س ،الشرسدلة العدمة الحيدة الباشرية ( 22يوليو  /تموز
 :12 -11 ،)1111أعمدل الكشرسي الشرسولي -211 ،)1111( 11
.211
 87التعليم المسيحي للكنيسة الكدثوليكية.2321 ،
 88مجمع العقي ة واإليمدن ،التعليم هبة الحيدة ( 22فبشرايشر  /ابدط
 :1 ،II ،)1112أعمدل الكشرسي الشرسولي .12 ،)1111( 11
 89التقشريشر النهدئي للسينو س .13 ،2112
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 .12لق أك آبدء المجمع أنه "ليس من الصعب
أن نستنتج انتادشر عقلية تعتبشر إعطدء الحيدة مجشر
متغيشرة من متغيشرات ماشروع الفشر أو
الزوجين" .90إن تعليم الكنيسة "يسدع على عيش
الاشركة بين الزوجين بطشريقة متندغمة وواعية،
بكل أبعد هد ،جنبد إلى جنب مع مسؤولية اإلنجدب.
وال ب من إعد ة فهم شرسدلة البدبد بولس السد س
في شرسدلته العدمة الحيدة الباشرية ،التي تؤك على
ضشروشرة احتشرام كشرامة االنسدن في التقييم
األخالقي لوسدئل تنظيم النسل [ ]...اختيدشر
الحضدنة والتبني يعبشر عن خصوبة مميزة للخبشرة
الزوجية" .91وبدمتندن خدص" ،ت عم الكنيسة
العدئالت التي تقبل وتشربي وتحيط بعطفهد االبندء
الذين يعدنون من إعدقدت".92
 .13وفي هذا السيدق ،ال ب لي من القول إنه،
إذا كدنت العدئلة هي مالذ الحيدة ،والمكدن الذي
تُعطى فيه الحيدة وت ُصدن ،فهي تاكل تندقضد
مفجعد حين تصبح المكدن الذي يتم فيه شرفض
الحيدة وت ميشرهد .إن قيمة حيدة اإلنسدن هي عظيمة
ج ا ،والطفل البشريء الذي ينمو في شرحم أمه له
حق ماشروع بدلحيدة ،غيشر قدبل للتصشرف ،وال
يجوز بأي حدل من األحوال أن نعتبشر إمكدنيةَ
اتخد ِّذ قشراشرات إزاء الحيدة كحق لند على جس ند،
فدلحيدة هي غدية في ح ذاتهد وال يمكن أب ا أن
 90من نصوص السينو س .22 ،2112
 91نفس المشرجع.21 ،
 92نفس المشرجع.22 ،
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إنسدن آخشر .العدئلة تحمي
تكون موضوع سيطشر ِّة
ٍ
الحيدة في كل مشراحلهد وحتى منذ ب ايدتهد .لذلك،
تذكشر الكنيسة العدملين في البنى الصحية بواجبهم
" ِّ
األخالقي بدالعتشراض الضميشري .وبنفس الطشريقة،
تؤك على الحق بميتة طبيعية ون التعنت
فهي ال ِّ
في العالج أو القتل الشرحيم وحسب" إنمد تشرفض
أيضد "با ة حكم اإلع ام".93
 .12أشرا اآلبدء التأكي أيضد على أن "أح
التح يدت األسدسية التي تواجههد العدئالت في
أيدمند ،هو حتمد موضوع التشربية ،وق أصبحت
أكثشر تح يد وتعقي ا نتيجة الواقع الثقدفي الحدلي،
وبسبب التأثيشر الكبيشر لوسدئل اإلعالم" .94إن
"الكنيسة تلعب وشرا هدمد في عم األسشر ،ب ءا من
التشربية المسيحية ،من خالل مجموعدت مضيفة".95
ومع ذلك يب و لي من المهم ج ا أن أذكشر أن تشربية
األبندء الادملة هي "واجب خطيشر ج ا" ،وفي
الوقت نفسه "حق أسدسي" للوال ين .96إنهد ليست
مجشر مهمة أو عبء ،ولكن أيضد حق أسدسي ال
غنى عنه ،وهم م عوون لل فدع عنه وال ينبغي
ألح أن ينتزعه منهم .توفشر ال ولة ُ خ مة تشربوية
بطشريقة تكميلية ،وتشرافق وظيفة األهل غيشر القدبلة
للتفويض ،فدألهل ل يهم الحق في حشرية اختيدشر
نوع التشربية –تشربية في متندول الي وعدلية
 93التقشريشر النهدئي للسينو س .12 ،2112
 94من نصوص السينو س .11 ،2112
 95نفس المشرجع.11 ،
 96م ونة القدنون الكنسي ق1131 .؛ شرا .مجموعة قوانين الكندئس
الاشرقية ،ق.122 .
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الجو ة -التي ينوون توفيشرهد ألبندئهم وفقد
لقندعدتهم .الم شرسة ال تحل محل الوال ين ولكنهد
مكملة لهم .هذا هو المب أ األسدسي" :أي مسدهم
آخشر في العملية التشربوية يجب أن يتصشرف بدسم
الوال ين وبموافقتهمد ،وإلى ح مد ،بتكليف
منهمد" .97ومع ذلك ،فق "فُتحت فجوة بين العدئلة
والمجتمع ،وبين العدئلة والم شرسة؛ وهكذا خل
العه التشربوي بين المجتمع والعدئلة في أزمة".98
 .12إن الكنيسة م عوة للتعدون مع الوال ين،
عبشر عمل شرعوي مالئم ،كي يتمكند من القيدم
بشرسدلتهمد التشربوية .ويجب أن تفعل ذلك من خالل
مسدع تهمد على تعزيز وشرهمد الخدص ،وعلى
االقشراشر بأن الذين يندلون سشر الزواج يصبحون
خ امد حقيقيين للتشربية ألنهم إذ يقومون بتنائة
أبندئهم يبنون الكنيسة ،99وبذلك يقبلون ال عوة التي
يقتشرحهد هللا عليهم.100

97

98

المجلس الحبشري لاؤون األسشرة ،الحيدة الجنسية الباشرية :حقيقتهد
ومعندهد ( 1يسمبشر  /كدنون األول .23 ،)1112
المقدبلة العدمة ( 21مديو  /أيدشر  :)2112أوسشرفدتوشري شرومدنو21 ،
مديو  /أيدشر  ،2112ص .1

99

شرا .يوحند بولس الثدني ،االشراد الشرسولي ،مد بع السينو س ،وظدئف
العدئلة المسيحية ( 22نوفمبشر  /تاشرين الثدني  :31 ،)1111أعمدل
الكشرسي الشرسولي .121 ،)1112( 22

100

شرا .خطدب بمندسبة انعقد جمعية شرومد األبشراية ( 12يونيو  /حزيشران
 :)2112أوسشرفدتوشري شرومدنو 11 -12 ،يونيو  /حزيشران ،2112
ص.1 .
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العائلةَوالكنيسة َ
" .11تنظشر الكنيسة بفشرح وعزاء عميق ،إلى
العدئالت األمينة لتعدليم اإلنجيل ،وهي تاجعهد
وتاكشرهد على الاهد ة التي تق مهدِّ .بفضلهد ،في
الواقع ،تكتسب شروعة ُ الزواج القدئم على ع م
االنحاللية واألمدنة ال ائمة ،مص اقيتهد .ففي قلب
العدئلة «التي يمكن أن نسميهد الكنيسة البيتية»
(نوشر األمم ،)11 ،ينضج أول اختبدشر كنسي
للاشركة بين األاخدص ،حيث ينعكس بدلنعمة
اإللهية ،سشر الثدلوث األق س« .في البيت يتعلم
الول الصبشر وبهجة العمل ،والمحبة األخوية،
والسخدء في الصفح وإن تكشرشر ،وخصوصد العبد ة
اإللهية بدلصالة وتق مة الحيدة» (التعليم المسيحي
للكنيسة الكدثوليكية. 101")1122 ،
 .12إن الكنيسة هي عدئلة مكونة من عدئالت،
وتغتني بدستمشراشر بحيدة كل الكندئس البيتية .لذلك،
"بفعل سشر الزواج ،تصبح كل عدئلة بوجه كدمل
خيشرا للكنيسة .ومن هذا المنظدشر ،سيمثل بدلتأكي
عطية ثمينة لكنيسة اليوم مشراعدة التبد لية بين
العدئلة والكنيسة :فدلكنيسة هي خيشر للعدئلة والعدئلة
هي خيشر للكنيسة .إن المحدفظة على عطية الشرب
األسشراشرية ،ال يتعلق بدلعدئلة الواح ة وحسب بل
يمس الجمدعة المسيحية بأسشرهد".102

 101من نصوص السينو س .23 ،2112
 102التقشريشر النهدئي للسينو س .22 ،2112
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 .11الحب المعدش في العدئلة هو قوة ائمة
لحيدة الكنيسة" .إن ه ف االتحد في الزواج هو
عوة ائمة ومتج ِّ ة لتعزيز هذا الحب وتعميقه.
فمن خالل اتحد همد في المحبة ،يختبشر الزوجدن
شروعة األبوة واألمومة؛ ويتادشركدن في مادشريعهمد
وأتعدبهمد ،في شرغبدتهمد وهمومهمد؛ إنهمد يتعلمدن
االهتمدم المتبد ل كل بدآلخشر ،والصفح المتبد ل.
ويحتفالن عبشر هذا الحب بدللحظدت السعي ة
ويتسدن ان في الصعوبدت التي تعتشرض حيدتهمد.
[ ]...شروعة الحب المجدني المتبد ل ،واالبتهدج
بوال ة حيدة ج ي ة ،واالهتمدم ال ُم ِّحب بكل األفشرا ،
الصغدشر والكبدشر :تلك هي بعض الثمدشر التي تجعل
من اإلجدبة على عوة العدئلة فشري ة وال غنى
عنهد" ،103سواء بدلنسبة للكنيسة أم للمجتمع بأسشره.

 103نفس المشرجع.21 -21 ،
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الرابع
الفصل ّ
الحب في الزواج َ
ّ
 .11كل مد قيل سدبقد ال يكفي للتعبيشر عن إنجيل
الزواج والعدئلة إن لم نتوقف بطشريقة خدصة
للتح ث عن الحب .ألنه ال يمكنند أن ناجع مسيشرة
من األمدنة ،ومن العطدء المتبد ل ،إن لم نحفز
نمو ،وتوطي وتعميق الحب الزوجي والعدئلي .في
الواقع ،إن نعمة سشر الزواج ته ف قبل كل ايء
إلى "شرفع الحب بين الزوجين إلى شرجة
الكمدل" .104حتى في هذه الحدلة يبقى صحيحد أيضد
أنه "و َلو كدنَت لي َمو ِّهبة ُ النبُو َءة وكُنتُ عد ِّلمد
ي
سشراشر وبدل َم ِّ
ميع األ َ ِّ
عشرفَ ِّة كُ ِّلهد ،ولَو كدنَ ِّل َ
ِّب َج ِّ
ي ال َمحبة،
اإليمد ُن
ِّ
الكدم ُل فأَنق ُ َل ِّ
ِّ
الجبدل ،ولَم تَكُ ْن ِّل َ
َ
َ
إلطعدم
فمد أند ِّباَيء .و َلو فَشرقتُ َجمي َع أموالي
ِّ
ي
ال َمسدكين ،و َلو أَسلَمتُ َج َ
س ي ِّلي ُ َ
حشرق ،ولَم تَكُ ْن ِّل َ
ذلك نَ ْفعد" ( 1قوشر -2 ،13
ال َمحبة ،فمد يُ ْج يني َ
 .)3ولكن كلمة "حب" ،وهي تُع من إح ى
الكلمدت األكثشر استعمدال ،غدلبد مد تب و ماوهة. 105
 104التعليم المسيحي للكنيسة الكدثوليكية.1121 ،
 105شرا .بن كتس السد س عاشر ،الشرسدلة العدمة هللا محبة ( 22يسمبشر /
كدنون األول  :2 ،)2112أعمدل الكشرسي الشرسولي ،)2111( 11
.211
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محَبّتناَاليومَيّة َ
سمى ناي المحبة الذي
 .11نج ُ في الناي ال ُم َ
بعض خصدئص المحبة
كتبه الق يس بولس
َ
الحقيقية:
"ال َمحبة ُ ت َص ِّبشر،
ال َمحبة ُ ت َخ ُم،
وال ت َحسُ ُ
وال تَتَبدهى
وال ت َنت َ ِّف ُخ ِّمنَ ال ِّكب ِّْشريدء،
يس ِّباَشريف
وال ت َف َع ُل مد لَ َ
وال ت َ ْسعى ِّإلى َمن َف َع ِّتهد،
وال ت َحنَ ُق
وال تُبدلي ِّبدلسوء،
ح ِّبدلظ ْلم،
َفشر ُ
وال ت َ
ح ِّبدل َحق.
َفشر ُ
بل ت َ
ايء
وهي ت َع ِّذ ُشر كُل َ
ص ِّ ُق كُل اَيء
وت ُ َ
ايء
وت َْشرجو كُل َ
ايء" ( 1قوشر .)2 -2 ،13
وتَت َحم ُل كُل َ
يتم عيش هذه المحبة وتنميتهد في الحيد ِّة التي
يتادشرك بهد األزواج كل يوم مع بعضهم البعض
ومع أوال هم .لذا ،إنه لمفي للغدية التوقف لتح ي
معنى تعدبيشر هذا النص ،لمحدولة تطبيقهد في
الوجو الفعلي لكل عدئلة.
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المحبة تصبِر

هو
المستعمل
األو ُل
عبيشر
 .11الت ُ
 .macrothymeiتشرجمته ليست مجشر "تحتمل كُل
ايء" ،ألن هذه الفكشرة يأتي ذكشرهد في نهدية اآلية
ٍ
السدبعة .المعنى يتضح في التشرجمة اليوندنية للعه
الق يم ،حيث يتم التأكي أن هللا بطيء عن الغضب
ظهشر هذا عن مد ال
(خشر 1 ،32؛ ع  .)11 ،12يَ ُ
ينقد ُ اإلنسد ُن لغشرائزه ويتجنب الع وان .هي ميزة
من ميزات إله العه الذي ي عو إلى التابه به في
الحيدة العدئلية أيضد .النصوص التي يستعمل فيهد
بولس هذا التعبيشر ينبغي أن تُقشرأ على ضوء كتدب
الحكمة (شرا23 ،11 .؛  :)11 -12 .2 ،12ففي
الوقت الذي ي ُم ح فيه حنو هللا الذي يصل إلى ح
إعطدء مجدل للتوبة ،يتم التا ي على ق شرته التي
تظهشر عن مد يتصشرف بشرحمة .صبشر هللا هو
كاف ق شرته
ممدشرسة للشرحمة تجده الخطأة ،وهو ي
ُ
األصيلة.
 .12أن نكون صبوشرين ال يعني أن ن ع
اآلخشرين يسيئون إليند بدستمشراشر ،أو أن نحتمل
االعت اءات الجس ية ،أو أن نسمح بأن يعدملونند
كأايدء .الماكلة تناأ ُ عن مد نزعم بأن العالقدت
يجب أن تكون مثدلية وأن على األاخدص أن
يكونوا كدملين ،أو عن مد نضع أنفسند في الوسط
وننتظشر فقط أن تتحقق إشرا تند .عن هد كل ايء
يفق ند صبشرند ،وكل ايء يقو ند إلى شر و فع ٍل
ننم الصبشر ،فسوف نج ومد األعذاشر
عنيفة .إن لم ِّ
لإلجدبة بغضب ،ونصبح في النهدية أاخدصد ال
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يمكنهم العيش مع اآلخشرين ،غيشر اجتمدعيين،
ع يمي الق شرة على السيطشرة على شر و أفعدلهم،
وتتحول العدئلة إلى سدحة معشركة .لهذا السبب فإن
كلمة هللا تحثند" :أَزيلوا ِّمن بَي ِّنكم كُل اَشراس ٍة
وسُ ْخ ٍط و َ
ب واَتيمة وكُل مد كدنَ
ص َخ ٍ
ض ٍ
غ َ
ب و َ
سُوءا" (أف  .)31 ،2ويتقوى هذا الصبشر عن مد
أ شرك أن اآلخشر ل يه الحق في العيش على هذه
األشرض معي ،كمد هو .وال يهم إن كدن هو مص شر
إزعدج بدلنسبة إلي ،أو أنه يُفس مخططدتي ،أو أنه
يضديقني بطشريقة حيدته أو بأفكدشره ،أو أنه ليس
كمد أتوقع في كل ايء .المحبة تتضمن ائمد ِّحسد
عميقد من التعدطف ،يؤ ي إلى "قبول" اآلخشر
كجزء من هذا العدلم ،حتى عن مد يتصشرف بطشريقة
مختلفة عمد كنت ق أتمنده.

موقف ال ّرفق
 .13يتبع ذلك كلمة  ،chrestéuetaiالفشري ة في
الكتدب المق س كله ،وهي ماتقة منchrestós
(اخص صدلح ،يُظهشر طيبته في أعمدله) .ولكن
نظشرا لموقعهد في الجملة ،في تواز وثيق مع الفعل
السدبق ،فإنهد تصبح مضدفد .يشري بولس بهذه
الطشريقة أن يوضح أن "الصبشر" الموضوع في
مصحوب
الموقع األول ليس موقفد سلبيد كليد ،إنمد
ٌ
بنادط ،وبشر ة فع ٍل يندميكية وخالقة في مواجهة
تايشر إلى أن الحب يصنع الخيشر
اآلخشرين .وهي
ُ
لآلخشرين ويشرفع اأنهم .ولهذا تتشرجم كـ "الشرفق".
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 .12نشرى في مجمل النص أن بولس يشري
اإلصشراشر على واقع أن الحب ليس اعوشرا
َ
وحسب ،إنمد يجب فهمه بدلمعنى العبشري لفعل
"أحب" ،الذي يعني" :عمل الخيشر" .كمد قدل
الق يس اغندطيوس ي لويوال" ،ينبغي أن يوضع
الحب في األفعدل أكثشر من األقوال" .106بهذه
الطشريقة يمكن أن يظهشر (الحب) بكل مد فيه من
خصب ،ويسمح لند أن نختبشر سعد ة العطدء ،ونبل
وعظمة هبة الذات ون تحفظ ،ون قيدس ،مجدند،
لمجشر متعة العطدء والخ مة.

المحبة ال تحسد
 .12يتم بدلتدلي شرفض ذاك الموقف الذي يخدلف
المحبة ،الذي يعبشر عنه في المصطلح zelos
(الغيشرة أو الحس ) .ممد يعني أنه في الحب ال
مجدل للاعوشر بدالستيدء بسبب الخيشر المتأتي
لآلخشر (شرا .شرسل 1 ،2؛  .)2 ،12الحس هو
الحزن للخيشر الذي يحصل عليه اآلخشرون ممد ي ل
على أنند لسند مهتمين بسعد ة اآلخشرين ،ألنند نشركز
باكل حصشري على المصلحة الذاتية .في حين أن
الحب يُخشرجند من ذواتند ،ويقو ند الحس إلى
التشركيز على الـ "أند" .الحب الحقيقي يق شر
نجدحدت اآلخشرين ،وال يعتبشرهد كأنهد ته ي ،
ويتحشرشر من طعم الحس المشر .يقبل أن يكون لكل
اخص مواهب مختلفة وطشرق متع ة في الحيدة.
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ويحشرص بدلتدلي على اكتادف طشريقه الخدص
ليكون سعي ا ،تدشركد اآلخشرين يج ونهد هم أيضد.
 .11في نهدية المطدف إنهد مسألة تتميم مد
تتطلبه الوصيتدن األخيشرتدن من وصديد هللا" :ال
بك وال خد ِّ َمه
امشرأَة َ قَشر ِّي َ
ت َات َ ِّه َب َ
يت قَشري ِّب َك :ال ت َاتَ ِّه َ
مدشره وال اَيئد ِّممد
وشره وال ِّح َ
وال خد ِّ َمت َه وال ثَ َ
يشر
ِّلقَشري ِّب َك" (خشر .)12 ،21 .يقو ند الحب إلى تق ٍ
صد ق لكل كدئن باشري ،معتشرفين بحقه في
السعد ة .أند أحب هذا الاخص ،فأنظشر إليه بنظشرة
َيء " ِّل َن ْنعَ َم ِّب ِّه" (1
هللا اآلب ،الذي يُ ْغ ِّنينَد بكُ ِّل ا ٍ
طيم  ،)12 ،1وبدلتدلي أقبل في اخلي أنه بإمكدنه
أن ينعم بلحظدت سعي ة .جذوشر المحبة نفسهد هذه،
على أي حدل ،هي التي ت فعني إلى شرفض الظلم
المتأتي من أن البعض يملكون الكثيشر ،والبعض
اآلخشر ال يملكون ايئد ،أو التي ت فعني إلى جعل
الذين يشرفضهم المجتمع يعياون قليال من الفشرح.
وهذا ليس حس ا إنمد شرغبة في االنصدف.

دون تباه ودون تبجح
 .12تتبع العبدشرة  perpereuetaiالتي تعني
المج البدطل ،أي َهم االستكبدشر به ف لفت نظشر
اآلخشرين عبشر موقف متحذلق أو بدلحشري عنيف.
فمن يحب ال يتجنب فقط التح ث كثيشرا عن نفسه،
ولكنه أيضد ،وألنه يشركز على اآلخشرين ،يعشرف أن
يضع نفسه في مكدنهد ،ون اال عدء أن يكون
مشركز االهتمدم .الكلمة التدلية  -physioutai-هي
مادبهة ج ا ،ألنهد ت ل على أن الحب ليس
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متعجشرفد .وتعني حشرفيد أن المحبة ال تتكبشر في
وجه اآلخشرين ،وتايشر إلى ايء أكثشر لطفد .إنهد
ليست مجشر هدجس إلظهدشر المزايد الاخصية،
ولكنهد تُفق أيضد الواقعية .وهي تجعلند نعتبشر
أنفسند أكبشر ممد نحن عليه ،ألنند نعتق بأنند أكثشر
"شروحيين" أو "حكمدء" .يستخ م بولس هذا الفعل
مشرات أخشرى ،على سبيل المثدل ،عن مد يتكلم بأن
"الـ َم ْع ِّشرفَة تَ ْنفُخ ،أَمد ال َم َحبة ُ فَت َ ْب ِّني" ( 1قوشر ،1
 .)1هذا يعني أن البعض يعتق ون بأنهم كبدشر ألنهم
يعشرفون أكثشر من غيشرهم ،فيستخ مونهم ويحدولون
السيطشرة عليهم ،في حين أن مد يجعلند عظمدء في
الواقع هو الحب الذي يتفهم اآلخشرين ،ويعتني بهم
ويتقبلهم ،ويولي اهتمدمد بدلضعيف .يستخ م بولس
هذا الفعل في آية أخشرى النتقد أولئك الذين
"ينتفخون ِّمنَ ال ِّكب ِّْشريَدء" ( 1قوشر  ،)11 ،2ولكنهم
في الواقع غزيشرو الكالم أكثشر منه "أقويدء"
بدلشروح حقد (شرا 1 .قوشر .)11 ،2
 .11إنه لمهم أن يعيش المسيحيون هذا الواقع
في التعدمل مع األقشربدء الذين لم يبلغوا كمدل
اإليمدن ،أو سشريعي العطب ،أو ليسوا أكي ين من
قندعدتهم .في بعض األحيدن يح ث العكس،
فدلذين ،في إطدشر عدئلتهم ،يفتشرضون بأنهم بلغوا
نضجد ،يصبحون متعجشرفين ،ال يطدقون .موقف
التواضع يظهشر هند كجزء من الحب ،ألنه ،كي
نتمكن من فهم اآلخشرين وعذشرهم وخ متهم من
صميم القلب ،من الضشروشري افدء التكبشر وتنمية
التواضع .يسوع ذكشر تالميذه بأنه في عدلم
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السلطة ،كل واح يسعى للسيطشرة على اآلخشر،
ولهذا قدل لهم" :ال يَكُ ْن هذا فيكُم" (متى ،21
 .)21إن منطق الحب المسيحي ليس منطق من
ياعشر بتفوقه على اآلخشرين ،وهو بحدجة لياعشرهم
بسلطته ،إنمد منطقَ " :م ْن أ َ َشرا َ أ َ ْن يَكُونَ األَو َل
ع ْب ا" (متى  .)22 ،21في
َب ْينَكُم ،فَ ْل َيكُ ْن لَكُم َ
الحيدة العدئلية ،ال يمكن أن يسو منطق هيمنة
البعض على اآلخشرين ،أو المندفسة لمعشرفة من هو
أكثشر ذكدء أو جبشروتد ،ألن هذا المنطق ينفي
الحب .تنطبق أيضد على العدئلة هذه النصيحة:
عضكم
وب التوا ُ
"ال َبسوا َجميعد ثَ َ
ض ِّع في ُمعد َمل ِّة َب ِّ
َكبشرين ُوين ِّع ُم على
هللا يُكد ِّب ُشر ال ُمت ِّ
ِّلبَ ْعض ،ألَن َ
َواضعين" ( 1بط .)2 ،2
ال ُمت ِّ

ال ّلطف
 .11أن نحب يعني أيضد أن نكون و يين ،وهند
تج عبدشرة  aschemoneiمعندهد .وهي تعني أن
الحب ال يعمل بطشريقة غيشر لبقة ،ليس قليل
التهذيب ،وليس قدسيد في التعدمل .سلوكيدته،
كلمدته ،وأعمدله ،هي مشرضية وليست قدسية أو
خانة .يكشره جعل اآلخشرين يتألمون .اللطف "هو
م شرسة من اإلحسدس المتجشر " ،الذي يتطلب من
الاخص "تنمية عقله وحواسه ،وأن يتعلم كيفية
االصغدء ،والتح ث ،وأحيدند الصمت" .107أن يكون
المشرء و يد ليس نمطد يمكن للمسيحي أن يختدشره
أو أن يشرفضه :إنه جزء من متطلبدت الحب
 107أوكتدفيو بدز ،La llama doble ،بشرالونة .32 ،1113
76

األسدسية ،لذا فإن "كل إنسدن م عو ليكون لطيفد
مع المحيطين به" .108كل يوم" ،ال خول في حيدة
اآلخشر ،حتى عن مد يكون جزءا من حيدتند ،يتطلب
ليدقة موقف ال ينتهك خصوصية اآلخشر بل يج
الثقة واالحتشرام ]...[ .عن مد تكون المحبة حميمة
وعميقة فهي تتطلب عن هد احتشرامد للحشرية وق شرة
على انتظدشر اآلخشر لكي يفتح قلبه".109
 .111كي نتحضشر للقدء حقيقي مع اآلخشر ،ذلك
يتطلب أن ننظشر إليه بـ "نظشرة محبة" .هذا ليس
ممكند عن مد يسو التادؤم الذي يسلط الضوء على
عيوب وأخطدء اآلخشرين ،شربمد للتعويض عن العق
الاخصية .فدلنظشرة الو ية تسمح لند أال نتوقف
كثيشرا عن مح و ية اآلخشر ،وهكذا يمكنند أن
نتسدمح ونتح معه في ماشروع ماتشرك ،حتى ولو
كند مختلفين .الحب الو ي يول شربدطدت وينمي
عالقدت ،ويخلق ابكدت اختالط ج ي ة ،ويبني
نسيجد اجتمدعيد متيند .وهو يحمي نفسه بهذه
الطشريقة ،إذ أنه ون الاعوشر بدالنتمدء ال يمكن أن
يهب الذات من أجل اآلخشرين ،ويقو ند األمشر إلى
البحث عمد يالئمند فيصبح التعديش مستحيال .يعتق
الاخص المعد ي للمجتمع أن اآلخشرين موجو ون
لتلبية احتيدجدته ،وأنهم عن مد يفعلون ذلك إنمد
يقومون بواجبهم .لذلك ال مجدل لو ية الحب
وللغته .من يحب هو قد شر على قول كلمدت
 108تومد األكويني ،الخالصة الالهوتية  ،II-IIس ،112 .ق.1 ،2 .
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التاجيع ،التي تقوي ،وتعزي ،وتحفز .ونحن
نشرى ،على سبيل المثدل ،بعض الكلمدت التي قدلهد
الشرب يسوع إلى األاخدص" :تاجع يد بني" (متى
" .)2 ،1عظيم هو إيمدنك!" (متى .)21 ،12
"انهض!" (مشر " .)21 ،2إذهب بسالم" (لو ،2
" .)21ال تخدفوا" (متى  .)22 ،12إنهد ليست
كلمدت تذل ،أو تحزن ،أو تغضب ،أو تحتقشر.
عليند أن نتعلم في العدئلة ،لغةَ يسوع الو و ة.

تجرد سخي
ت ع ي ة أنه ،كي نحب
.111لق قلند مشرا ٍ
اآلخشرين عليند أوال أن نحب أنفسند .لكن ،ناي
المحبة هذا ،يؤك بأن المحبة "ال ت َ ْسعى ِّإلى
َمن َف َع ِّتهد" ،وال "إلى مد هو لهد" .نج هذه العبدشرة
نص آخشر" :ال ينظُ َشرن أح إلى مد له ،بل إلى
في ٍ
مد لغيشره" (فل  .)2 ،2إزاء تأكي الكتدب المق س
الواضح هذا ،عليند تجنب إعطدء أولوية لحب
الذات كمد لو كدن أنبل من هبة الذات لآلخشرين.
كمد أن أولوية حب الذات يمكن فهمهد فقط على
أنهد حدلة نفسية ،ألن من ال يستطيع أن يحب نفسه
يواجه صعوبدت في محبة اآلخشرينَ " :من أَسد َء ِّإلى
نَف ِّسه فإِّلى َمن يُح ِّسن؟ [ ]...ال أَسوأ َ ِّم َمن يَحسُ ُ
سه .ذلك َجزا ُء ُخب ِّثه" (سي .)1 -2 ،12
نَ ْف َ
 .112كذلك ياشرح تومد األكويني قدئال" :المحبة
هي شرغبة بأن ت ُ ِّحب ال بأن ت ُ َحب" ،110في الواقع
"األمهدت ،واللواتي يحببن كثيشرا ،يشرغبن بأن
 110الخالصة الالهوتية  ،II-IIس ،22 .ق.2 ،1 .
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يُح ِّببْن ال بأن يُح َببنَ " .111لذا فدلمحبة يمكنهد أن
تتجدوز الع الة وتفيض مجدند" ،غيشر شراجية ايئد"
(لو  ،)32 ،1حتى تصل إلى الحب األعظم ،الذي
هو "بذل الذات" في سبيل اآلخشرين (يو ،12
 .)13هل ال يزال ممكند هذا السخدء الذي يهب
مجدند ويعطي حتى المنتهى؟ بدلطبع ممكن ،ألن
هذا هو مد يطلبه اإلنجيل مند" :مجدند أخذتم ،مجدند
أعطوا" (متى .)1 ،11

دون حنق
 .113إذا كدنت العبدشرة األولى من الناي ت عوند
إلى الصبشر الذي يتجنب الشر بح ة تجده ضعف
اآلخشرين وأخطدئهم ،تأتي اآلن كلمة أخشرى –
 -paroxynetaiالتي تايشر إلى شر فعل اخلي
غدضب بسبب ح ث خدشرجي .يتعلق األمشر بعنف
اخلي ،وبدستيدء غيشر ظدهشر ،يضعند في حدلة
ال فدع أمدم اآلخشرين ،كمد لو أنهم أع اء مزعجون
عليند تجنبهم .إن تغذية ع وان اخلي كهذا هو أمشر
غيشر مج ٍ أب ا .إنه يؤلمند ويقو ند إلى العزلة.
فدالستيدء يكون صحيحد حين يقو ند إلى التصشرف
إزاء ظلم فد ح ،ولكنه يكون مضشرا عن مد يسيطشر
على كل تصشرفدتند تجده اآلخشرين.
 .112ي عوند اإلنجيل إلى النظشر إلى الخابة
التي في عينند أوال (متى  ،)2 ،2وكمسيحيين ال
يمكنند تجدهل عوة كلمة هللا المستمشرة كي ال
نغذي الغضب" :ال ت ع الاشر يغلبك" (شرو ،12
ِّ
 111نفس المشرجع ،ق.1 .
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" .)21وال نمل من فعل الخيشر" (غل  .)1 ،1أن
ناعشر بقوة الع وانية التي تت فق هو ايء ،وأن
نوافق عليهد ونتشركهد تتحكم بطبعند باكل مستمشر
ايء آخشر" :إغضبوا ،ولكن ال تخطأوا ،ال تغشربن
الامس على غيظكم" (أف  .)21 ،2لذا ،ال يجب
اب ا أن ينتهي يوم ون التصدلح في العدئلة" .كيف
يمكنني أن أصدلح؟" هل أجثو على شركبتي وأطلب
السمدح؟ ال! يكفي لفتة صغيشرة ،أمشر بسيط ،ويعو
التندغم إلى العدئلة .تكفي لمسة حندن حتى ب ون
كلمدت .فال تنهوا أب ا نهدشركم في العدئلة ب ون أن
تتصدلحوا" .112شر الفعل ال اخلي إزاء صعوبة
تسبب بهد لند اآلخشرون ،يجب أن يكون أوال بشركة
من القلب ،وشرغبة بخيشر اآلخشر ،وال عدء إلى الشرب
كي يحشرشره ويافيه" :بل بدشركوا ،ألنكم إلى هذا
عيتم ،لتشرثوا البشركة" ( 1بط  .)1 ،3إذا كدن
عليند أن نجده ض الاشر ،فليكن ،لكن عليند أن
نقول ائمد "ال" للعنف ال اخلي.

الصفح
 .112إذا سمحند لاعوشر سيء بدل خول إلى
أعمدقند ،فإنند نعطي مجدال لهذا الغل الذي يتجذشر
في القلب .إن جملة " "logizetai to kakonتعني:
"يبدلي بدلاشر"" ،يحفظه ُم َوند" وهذا يعني أنه
حقو  .العكس هو المسدمحة ،المسدمحة المبنية
على سلوك إيجدبي يحدول أن يفهم ضعف اآلخشر،
وأن يج األعذاشر لآلخشر ،كمد يقول الشرب يسوع:
112
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"يد أبت إغفشر لهم ،ألنهم ال يعلمون مد يفعلون"
(لو  .)32 ،23ولكن غدلبد مد يكون الميل إليجد
ع أكبشر من األخطدء ،ولتخيل ائمد السيئدت،
والفتشراض جميع أنواع النوايد السيئة ،وهكذا تكبشر
األحقد وتتجذشر .بهذه الطشريقة ،أي خطأ أو سقطة
من اشريك الحيدة بدستطدعتهد أن تضشر بشربدط
المحبة واالستقشراشر العدئلي .الماكلة هي أنه نعطي
أحيدند نفس الق شر من األهمية لكل األموشر ،مع
الخطشر بأن نصبح قسدة عن أي هفوة من ِّقبَ ِّل
اآلخشر .وتتحول المطدلبة العد لة بدلحقوق
الاخصية إلى عطش مستمشر ومتواصل لالنتقدم
أكثشر منه إلى فدع محق وصحيح عن الكشرامة
الاخصية.
 .111عن مد نتعشرض لإلهدنة أو لخيبة أمل،
يبقى الغفشران ممكند و ُمحبذا ،وال أح ي عي بأنه
سهل .الحقيقة هي أنه" :ال تستمشر الاشراكة العدئلية
وتتكدمل إال إذا صدحبهد عزم وتصميم على
التضحية والتفدني .وهذا يتطلب في الواقع ،من
الجميع ومن كل منهم ،استع ا ا فوشريد وسخيد،
للتفهم ،والتسدمح ،والغفشران والمصدلحة .ومد من
عدئلة تجهل كيف أن األندنية العميدء والخالفدت
والمادحندت والخصومدت تمزق الاشراكة العدئلية
وتقضي أحيدند عليهد :من هند تناأ ،في حضن
العدئلة ،أسبدب خصدم كثيشرة مختلفة".113
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 .112نحن نعلم اليوم أنه ،كي نستطيع
المسدمحة ،ينبغي عليند أن نمشر عبشر اختبدشر
ت
التحشرشر من أجل فهم ومسدمحة أنفسند .مشرا ٍ
ع ي ٍة ،أخطدؤند ،أو النظشرة النق ية من ِّق َب ِّل
األاخدص الذين نحبهم ،تجعلند نفق محبتند لذاتند.
هذا يقو ند بنهدية المطدف إلى الحذشر من اآلخشرين،
والهشروب من المو ة ،والاعوشر بدلخوف في
عالقدتند مع األاخدص .لذا يصبح اتهدم اآلخشرين
سكند زائفد .ينبغي أن نصلي مع مدضيند ،ونقبل
ُم ِّ
ذواتند ،ونعشرف كيف نعيش مع مح و يتند ،كمد
يجب أن نسدمح ذواتند حتى نستطيع أن نقوم
بدلمثل مع اآلخشرين.
 .111هذا يفتشرض أن نكون ق ذقند اختبدشر
غفشران هللا وتبشريشره لند مجدند وليس بفضل مزايدند.
يعزز،
حب يسبق كل عمل نقوم بهٌ ،
لق أتدند ٌ
حب ِّ
يحفز ويعطيند ائمد فشرصة ج ي ة .إذا قبلند بأن
و ِّ
محبة هللا لند غيشر ماشروطة ،وبأن حندن اآلب ال
يجب ال أن ي ُاتشرى وال أن يُبدع ،عن هد
بدستطدعتند أن نحب فوق كل ايء ،وأن نسدمح
اآلخشرين حتى ولو كدنوا غيشر منصفين معند .ون
ذلك ،لن تكون حيدتند العدئلية بع مكدند للتفدهم
والمشرافقة والتاجيع ،وتصبح مكدند للتوتشر ال ائم أو
للعقدب المتبد ل.

الفرح مع اآلخرين
 .111تايشر العبدشرة  chairei epi te adikiaإلى
ايء سلبي أ ُ ِّخل إلى عمق قلب الاخص .إنه
ٍ
82

التصشرف المسموم لمن يبتهج عن مد يشرى اآلخشر
يتعشرض للظلم .والجملة تتوضح مع مد يتبع ،حيث
يعبشر عنه بطشريق ٍة إيجدبية:synchairei te aletheia
يفشرح بدلحقيقة؛ يعني أنه يبتهج من أجل خيشر
اآلخشر عن مد تشرفع كشرامته وتق شر مهدشراته وأعمدله
الحسنة .هذا مستحيل لمن يقدشرن نفسه بدآلخشرين،
حتى مع اشريك الحيدة إلى ح االبتهدج سشرا
بإخفدقدته.
 .111عن مد يستطيع الاخص الذي يحب فعل
الخيشر لآلخشر ،أو عن مد يشرى بأن األموشر تعو
بدلخيشر على اآلخشر ،يفشرح له ،وبهذه الطشريقة يُ َم ِّج
هللا ألن" :هللا يحب من يعطي بفشرح" ( 2قوشر ،1
 ،)2شربند يق ِّ شر بطشريق ٍة خدصة الذي يفشرح لسعد ة
نغذ ق شرتند على الفشرح لخيشر اآلخشر
اآلخشر .إذا لم ِّ
ونشركز باك ٍل خدص على احتيدجدتند ،نحكم على
أنفسند بدلعيش مع القليل من الفشرح ،كمد قدل الشرب
يسوعَ " :م ْغبُوطٌ ه َُو ْال َع َ
طد ُء أ َ ْكث َ ُشر ِّمنَ األ َ ْخ ِّذ" (شرسل
 .)32 ،21يجب أن تكون العدئلة ائمد المكدن
حيث يعشرف كل فشر من أفشرا هد ،أنه عن مد يقوم
بعمل صدلح في الحيدة ،سيتم االحتفدل به سويد.

تعذر كل شيء
 .111تكتمل القدئمة بأشربع عبدشرات تعبشر عن
امولية مد" :كل ايء" .ت َعذُشر كل ايء ،وتص ق
كل ايء ،وتشرجو كل ايء ،وتتحمل كل ايء.
بهذه الطشريقة ،يتم التا ي بقوة على ال يندميكية
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الخدصة بمضد -ثقدفة الحب ،القد شرة على مواجهة
أي ايء يمكن أن يه هد.
 .112يتم التأكي قبل كل ايء أنهد" :تُعذشر كل
ايء"  .panta stegeiوهذا يختلف عن "ال تبدلي
ِّبدلسوء" ،ألن هذا المصطلح له عالقة بدستعمدل
اللغة؛ وق يعني "غض النظشر والصمت" عن
األموشر السلبية التي تكمن في اآلخشر .ويعني أيضد
الح من الحكم واحتواء الميل إلطالق األحكدم
القدسية والصلبة" .ال ت ينوا فال ت انوا" (لو ،1
 .)32على الشرغم من أنه يتعدشرض مع استخ امند
اليومي للسدن ،كلمة هللا تطلب مند" :ال َيقولَن
اإلخوة" (يع ،2
بع ُ
ضك ُم السو َء على بَ ْعض ،أَيهد ِّ
 .)11فعل تاويه صوشرة اآلخشر هو وسيلة لتعزيز
صوشرتند من أجل التخلص من الغيشرة والحس ون
االنتبده للضشرشر الذي نسببه .ننسى في معظم
األحيدن أن التاهيشر يمكن أن يكون خطيئة
عظيمة ،وإهدنة قوية إلى هللا ،عن مد تجشرح با ة
سمعة اآلخشرين مسببد لهم أضشراشرا من الصعب
إصالحهد .لذا كلمة هللا هي قدسية مع اللسدن حيث
تقول" :بأنه عدلم اإلثم" الذي "ي ِّنس الجسم كله
ويحشرق كل حيدتند" (يع " ،)1 ،3إنه َب ِّلية ال
تُضبط ،ملؤُه سم قد ِّتل" (يع  .)1 ،3إذ "به نلعن
الندس المخلوقين على صوشرة هللا" (يع ،)1 ،3
الحب يعتني بصوشرة اآلخشرين ،بلبدقة تؤ ي إلى
المحدفظة حتى على السمعة الجي ة لألع اء .في
فدعند عن الاشريعة اإللهية ال يجب أن ننسى أب ا
فشرض المحبة هذا.
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 .113إن األزواج الذينَ يتحدبون وينتمونَ إلى
بعضهم البعض ،يتكلمون بدلخيشر الواح عن
اآلخشر ،ويحدو ُل كل منهم أن يبحث عن الجدنب
الجي في الاشريك متخطيد نقدط الضعف فيه أو
كل حدل ،يحدفظون على الصمت
أخطدءه .وعلى ِّ
كي ال ياوهوا صوشرة اآلخشر .ولكن هذا ليس
سلوك
تصشرفد خدشرجيد وحسب ،إنمد ينبع من
ٍ
اخلي .كمد أنه ليس من قبل سذاجة الفشر الذي
يشرى الصعوبدت ونقدط ضعف
يتظدهشر بأنه ال َ
الطشرف اآلخشر ،إنمد هذا ي ل على اتسدع وجهة
نظشر َمن يضع هذا الضعف وهذه األخطدء في
إطدشرهد؛ ويتذكشر بأن تلك العيوب تاكل جزءا من
هذا االنسدن فقط وال تاكل كدمل كيدنه .كمد أن
ح ثد مزعجد في العالقة ال ياكل مجمل هذه
العالقة .لذلك ،من الممكن القبول ،بكل بسدطة،
بأنند جميعد مزيج معق من النوشر والظالل .فدآلخشر
ال ياكل فقط الطشرف الذي يزعجني .فهو أهم من
ذلك بكثيشر .لنفس السبب ،إنني ال أتوقع بأن يكون
حبه مثدليد بغية ان أق شره .إنمد هو يحبني على
طشريقته وبحسب مق شرته ،ومح و يته؛ إنمد حقيقة
كون حبه ليس كدمال ،هذا ال يعني أن حبه كدذب
أو غيشر حقيقي .إنه حقيقي ولكنه مح و ،
وأشرضي .لذا ،إذا كنت أتوقع منه الكثيشر ،فسوف
يفهمني بطشريقة مد ،من اللحظة التي ال يستطيع،
وال يوافق فيهد ،أن يلعب وشر الكدئن اإللهي ،وال
أن يكون قد شرا على تلبية كدمل حدجدتي .الحب
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يتعديش مع النقص ،ويعذشره ،ويعشرف كيف يلزم
الصمت أمدم مح و ية الاخص المحبوب.

تصدّق كل شيء
ايء" .في
" :Panta pisteuei .112ت َْشرجو كُل َ
هذا السيدق ،ال يجب فهم هذا "الشرجدء" بمعنده
الالهوتي ،إنمد يجب اعتبدشره بمعنده المعشروف
بـ"الثقة" .ال يتعلق هذا فقط بع م الظن بأن اآلخشر
يكذب أو يحتدل .ثقة أسدسية كهذه ت شرك النوشر
اإللهي المضيء المستتشر وشراء الظالم ،أو الجمشرة
التي مد تزال تاتعل تحت الشرمد .
 .112هذه الثقة بدلذات تسمح بعالقة ملؤهد
الحشرية .مد من حدجة إلى مشراقبة اآلخشر ،إلى
مالحقة خطده ب قة ،لتجنب هشروبه من بين األي ي.
إن الحب يثق بدآلخشر ،ويتشركه حشرا ،ويتخلى عن
مشراقبة كل ايء ،وعن امتالك االخشر والسيطشرة
عليه .إن هذه الحشرية ،التي تفسح مجدال
لالستقاللية ،ولالنفتدح على العدلم ،وعلى خبشرات
ج ي ة ،تسمح بإثشراء العالقة وبأال تصبح عالقة
زواج منغلقة ب ون أي آفدق اجتمدعية .في هذا
الاكل ،يستطيع األزواج ،ل ى لقدئهم ،أن يعياوا
فشرح مادشركة مد ق تلقوه وتعلموه خدشرج اإلطدشر
العدئلي .في الوقت عينه ،هذا يجعل ممكند الص ق
والافدفية ،ألنه حين يعشرف أح هم بأنه يتمتع بثقة
االخشرين وأنهم يق شرون طيبته ال اخلية ،يظهشر
حينهد كمد هو وال يخفي مد في طيدت نفسه .فعن مد
ي شرك الفشر بأنه موضع اك ائم ل ى اآلخشرين،
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ويحكمون عليه ون أي تعدطف ،وبأنهم ال يحبونه
ون اشرط ،فسوف يفضل كتم أسشراشره ،وإخفدء
أخطدئه وضعفه ،والتظدهشر بعكس مد هو عليه.
وعكس ذلك ،عن مد تسو في العدئلة ثقة قوية
وو ية ،وتعو الثقة فيهد ومد بين االفشرا بدلشرغم
من كل ايء ،فهذا يسمح بإظهدشر هوية األفشرا
الحقيقية ،ويقو إلى شرفض عفوي للغش والخ اع
والكذب.

الرجاء
 :Panta elpizei .111ال تيأس من المستقبل.
ص َل ٍة مع العبدشرة السدبقة ،إلى
يايشر هذا التعبيشرِّ ،ب ِّ
شرجدء اإلنسدن الذي يعلم بأن اآلخشر يستطيع أن
يتغيشر .فهو على ال وام يشرجو وجو إمكدنية
للنضوج ،ولبزوغ جمدل مفدجئ ،كمد يشرجو أن
تفتح بشرعمهد الطدقة المخفية في عمق حنديد ص شره
يومد مد .هذا ال يعني أن كل ايء يتغيشر في هذه
الحيدة .هذا يعني القبول بأن تح ث بعض األايدء
ال كمد ناتهي ،وبأن يكتب هللا باكل مستقيم على
خطوطند المعوجة وأن يستخشرج بعض الخيشر من
الاشروشر التي ال نستطيع أن نتخطدهد في هذه
األشرض.
 .112هند يظهشر الشرجدء بمعنده الكدمل ،ألنه
يتضمن اليقين بوجو حيدة بع الموت .فهذا
الاخص مع كل ضعفه هو م عو إلى ملء
السمدء .وهند ،يزول ضعفه وظلمدته وأمشراضه،
وق تحولت كليد بفعل قيدمة المسيح .وهند ،يسطع
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كيدنه األصيل بكل طدقدت الخيشر والجمدل فيه.
وهذا مد يسمح لند ،في وسط هموم األشرض ،بأن
نتأمل بهذا الاخص بنظشرة تفوق الطبيعة ،على
ضوء الشرجدء ،وننتظشر ذاك الملء الذي سيندله في
الملكوت السمدوي ،وإن كدن ال يمكنند شرؤيته
حدليد.

تتحمل كل شيء
 :Panta hypomenei .111يعني أن المحبة
تتحمل جميع المعدشرضدت بشروح إيجدبية .ويعني
أن يبقى المشرء صدم ا وسط بيئة معد ية .وال
يتوقف األمشر على تحمل بعض المضديقدت ،إنمد
هو أكبشر من ذلك :إنهد مقدومة يندميكية وثدبتة،
بإمكدنهد تخطي جميع التح يدت .إنه حب بدلشرغم
من كل ايء ،وحتى عن مد يقو ند السيدق بأسشره
في اتجده آخشر .وهذا يُبشرز مق اشرا من البطولة
الصدم ة ،ومن القوة إزاء أي تيدشر سلبي ،ويبين
خيدشرا لصدلح الخيشر ال يمكن لايء أن يغلبه.
يذكشرني هذا بكلمدت مدشرتن لوتشر كينغ عن مد كدن
يؤك على خيدشر الحب األخوي حتى في وسط
االضطهد ات واإلهدندت" :الاخص الذي يكشرهك
أكثشر ،ل يه ايء حسن في اخله؛ وحتى ال ولة
التي تكشره كثيشرا ل يهد ايء حسن في اخلهد؛
وحتى الاعب الذي يكشره كثيشرا ل يه ايء حسن
في اخله .وعن مد تصل الى ح النظشر الى وجه
كل انسدن وتشرى ب اخله الكثيشر ممد يسميه ال ين
«صوشرة هللا» ،تب أ آنئذن بحبه بدلشرغم من كل
ايء .ال يهم مد يفعله ،فأنت تشرى هند صوشرة هللا.
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هندك عنصشر صالح ال يمكنك أن تتخلص منه
[ .]...توج طشريقة أخشرى تحب بهد ع وك :عن مد
تسنح لك الفشرصة بهزيمة ع وك ،هذا هو الوقت
المندسب كي تقشرشر ع م هزيمته ]...[ .عن مد تشرتفع
الى مستوى المحبة ،الى عظمة جمدلهد وق شرتهد،
األمشر الوحي الذي تحدول أن تهزمه هي األنظمة
الخبيثة .أنت تحب األاخدص الواقعة ضحية هذه
األنظمة ،إنمد تحدول هزم هذه األنظمة []...
فمواجهة الكشراهية بدلكشراهية تعمل فقط على تقوية
وجو الكشراهية والاشر في العدلم .إذا كنت أعت ي
عليك وأنت تعت ي علي ،ثم أعي لك االعت اء
وتعي لي االعت اء ،وهكذا واليك ،فمن الواضح
أن هذا سيستمشر إلى مد ال نهدية .وبكل بسدطة هذا
لن ينتهي أب ا .على أح كم ،من جهة ،أن يتمتع
ببعض العقالنية ،وهذا الاخص هو القوي.
الاخص القوي هو الاخص الذي يستطيع أن يحل
قيو الكشراهية ،وسلسلة الاشر [ .]...على أح كم أن
يكون له بعض اإليمدن الكدفي واألخالق بغية حل
هذه القيو وال فع بعنصشر المحبة القوي والق يشر
في هيكلية العدلم نفسهد".114
 .111هندك حدجة في الحيدة العدئلية لتنمية قوة
المحبة التي تسمح بمحدشربة الاشر الذي يه هد.
فدلمحبة ال تسمح بأن يسيطشر عليهد الحق  ،أو
االز شراء بدآلخشرين ،أو الشرغبة بجشرح اآلخشرين أو
االنتقدم منهم .إن النموذج المسيحي ،وال سيمد
َ114عظة ألقيت في الكنيسة المعم انية ،ادشرع كستشر ،مونتغومشري ،ألبدمد،
 12نوفمبشر  /تاشرين الثدني َ.1122
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ضمن العدئلة ،هو أن نحب بدلشرغم من كل ايء.
أني أعجب أحيدند ،على سبيل المثدل ،بتصشرف
بعض األاخدص الذين كدنوا مجبشرين على تشرك
اشريك حيدتهم كي يحفظوا أنفسهم من العنف
الجس ي ،وبدلشرغم من ذلك ،وبسبب المحبة
الزوجية التي تتخطى األحدسيس ،استطدعوا أن
يتصشرفوا لخيشر هذا الزوج ،ولو عن طشريق
آخشرين ،في حدالت المشرض مثال ،أو المعدندة أو
الصعوبدت .هذا أيضد ،بدلشرغم من كل ايء ،هو
حب.

النموَفيَالمحبّةَالزوجية َ
 .021إن ناي الق يس بولس الذي تصفحنده،

ي ُ َم ِّكنند من االنتقدل إلى المحبة الزوجية .إنه الحب
الذي يجمع بين الزوجين ،115وق ق سته نعمة سشر
الزواج وأغنته وأندشرته .إنه "اتحد عدطفي"،116
وشروحي ،ومضحي ،يجمع في طيدته حندن
الص اقة واغف الهوى ،قد شر أن ي وم حين
تضعف المادعشر والاغف .ق علم البدبد بيوس
الحد ي عاشر أن هكذا حب يتغلغل في واجبدت
الحيدة الزوجية بأسشرهد ويتميز بـ "الن ُبل
األعظم" .117بدلفعل ،إن حبد قويد كهذا ،مسكوبد من
 115يفهم الق يس تومد األكويني الحب على أنه "قوة موح ة" vis
( ،unitivaالخالصة الالهوتية  ،Iس ،21 .ق .)3 ،1 .متبنيد قوال
ل يونيجي االشريوبدغي (أسمدء هللا.)211 ،3 ،PG :12 ،IV ،
 116تومد األكويني الخالصة الالهوتية  ،II-IIس ،22 .ق.2 .
 117الشرسدلة العدمة ،الزواج العفيف  31( casto connubioيسمبشر /
كدنون األول  :)1131أعمدل الكشرسي الشرسولي ،)1131( 22
.221 -222
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الشروح الق س ،هو انعكدس للعه األب ي الذي
يجمع بين المسيح والباشرية ،والذي بلغ ذشروته في
بذل الذات حتى المنتهى فوق الصليب" :يعطيهم
الشروح الذي يفيضه الشرب قلبد ج ي ا ،ويمكن
الشرجل والمشرأة من أن يحب بعضهمد البعض كمد
أحبند المسيح .ويبلغ الحب الزواجي هذا الملء
الذي ُو ِّج َهت إليه اخليد المحبة الزوجية".118
 .121يعتبشر الزواج عالمة ثمينة ،ألنه "عن مد
يحتفل شرجل وامشرأة بسشر الزواج تنعكس صوشرة
هللا فيهمد ويطبع فيهمد مالمحه وطبيعة حبه الذي
ال يزول .فدلزواج هو أيقونة محبة هللا لند .إن هللا،
في الواقع ،هو اشركة أيضد ،تعيش فيهد األقدنيم
الثالثة اآلب واالبن والشروح الق س ائمد في وح ة
كدملة ،وهذا هو سشر الزواج :يصنع هللا من
الزوجين كيدند واح ا" .119وهذا يتضمن نتدئج
واقعية ويومية ،الن الزوجين "وبقوة السشر يندالن
شرسدلة خدصة وحقيقية حتى يتمكند ،من خالل
األموشر البسيطة والعد ية ،أن يظهشرا محبة المسيح
للكنيسة وبذل حيدته ال ائم من أجلهد".120
 .122لكنه ليس من المالئم خلط مستويدت
مختلفة :ال يجب أن نُحمل اخصين مح و ين
ب محدكدت اتحد هللا بدلكنيسة باكل
هول ِّث َق َل وجو ِّ
118

119

يوحند بولس الثدني ،اإلشراد الشرسولي مد بع السينو س ،وظدئف
العدئلة المسيحية ( 22نوفمبشر  /تاشرين الثدني  :13 ،)1111أعمدل
الكشرسي الشرسولي .12 ،)1112( 22
المقدبلة العدمة ( 2أبشريل  /نيسدن  :)2112أوسشرفدتوشري شرومدنو 3

أبشريل  /نيسدن  ،2112ص .1
 120نفس المشرجع.
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مثدلي ،ألن الزواج ،كعالمة ،يتطلب وجو "خطة
حيوية تتق م ايئد فايئد بفضل التكدمل الت شريجي
لهبدت هللا".121

كل الحياة ،كل شيء مشترك
 .123الحب الزوجي ،بع الحب الذي يجمعند
بدهلل ،هو "الص اقة األعظم" .122إنه اتحد يتحلى
بجميع ميزات الص اقة الجي ة :السعي لخيشر
اآلخشر ،األلفة ،الخصوصية ،الحندن ،االستقشراشر،
والتادبه بين األص قدء الذي ينمو بفعل الحيدة
الماتشركة .لكن الزواج يضيف إلى هذا كله
حصشرية غيشر قدبلة لالنحالل ،تظهشر في الماشروع
المستقشر القدئم على مادشركة وبندء الوجو كله معد.
لنشر عالمدت الواقعَ :من يحب فعال
ِّلنَكُن صد قين و َ
ال يمكنه أن يخطط لعالقة مؤقتة .و َمن يعيش
بعمق سعد ة االستع ا للزواج ،ال يستطيع أن
يفكشر بأمشر عدبشر ،والذين يادشركون في احتفدل
زواج مملوء بدلحب ،وإن كدن هاد ،يشرجون بأن
ي وم على مشر الزمن .فدألوال ال يشري ون بأن
يحب وال اهم بعضهمد بعضد وحسب ،إنمد أن
يكوند أيضد مخلصين و ومد ومتح ين .وتُظ ِّهشر هذه
العالمدت ،مع غيشرهد من ال الئل ،أن طبيعة الحب
الزوجي ذاتهد تضم االنفتدح على مد هو نهدئي .إن
121

122

يوحند بولس الثدني ،اإلشراد الشرسولي مد بع السينو س ،وظدئف
العدئلة المسيحية ( 22نوفمبشر  /تاشرين الثدني  :1 ،)1111أعمدل
الكشرسي الشرسولي .11 ،)1112( 22
تومد األكويني الخالصة ض األمم ،123 ،III ،شرا .أشرسطو،
مناوشرات ،1112Oxford ،Bywater ،12 ،1 ،Etica Nic
.122
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االتحد الذي يتبلوشر في الوعو الزوجية لألب  ،هو
أكثشر من اكليدت اجتمدعية أو عد ات ،ألنه
متشرسخ في ميول االنسدن العفوية .وبدلنسبة
للمؤمنين ،إنه عه أمدم هللا يتطلب اإلخالص:
بدك التي
ص َ
مشرأ َ ِّة ِّ
"الشرب كدنَ اد ِّه ا بَين ََك و َبينَ ا َ
عه ِّ َك ]...[ .ال
َ
غَ َ
مشرأَة ُ َ
شرت بهد ،وهي قَشري َنت ُ َك وا َ
صبدكِّ .ألَنني أمقت الطالق" (مال ،2
دمشرأ َ ِّة ِّ
ت َغ ُْشر ِّب َ
.)11 .12 .12
 .122إن الحب المشريض والضعيف ،غيشر
القد شر على تقبل الزواج كتح ٍ يتطلب النضدل،
والوال ة مج ا ،واإلب اع ،والب ء من ج ي يوميد
وحتى النهدية ،ال يستطيع أن يتحمل التزامد عدليد؛
إنه يستسلم لثقدفة المؤقت التي ال تسمح بمسيشر ِّة
نم ٍو ثدبتة .ولكن" ،يكون التعه بمحبة تستمشر لألب
ممكند عن اكتادف ت بيشر أكبشر من مخططدتند،
يعينند ويسمح لند بوهب مستقبلند بأسشره للاخص
المحبوب" .123وحتى يتمكن هذا الحب من تخطي
جميع التجدشرب والبقدء وفيد بدلشرغم من كل ايء،
إنه بحدجة إلى هبة النعمة التي تقويه وتشرفعه.
وكمد كدن يقول الق يس شروبيشرتو بيالشرمينو
"Roberto Bellarminoإن واقع اتحد المشرأة
والشرجل بشربدط حصشري وأب ي ،بحيث أنه ال
يمكنهمد االنفصدل ،مهمد كدنت الصعوبدت ،وحتى

123

الشرسدلة العدمة نوشر اإليمدن ( 21يونيو  /حزيشران :22 ،)2113
أعمدل الكشرسي الشرسولي .211 ،)2113( 112
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عن مد يفق ان األمل بدإلنجدب ،ال يمكن أن يتحقق
ون سشر عظيم".124
 .122إن الزواج ،بدإلضدفة الى ذلك ،يعتبشر
ص اقة تتضمن السمدت الخدصة بدلاغف وهي
موجهة نحو اتحد يز ا استقشراشرا وا ة مع
الزمن .ألن "الزواج لم يُؤسس إلنجدب البنين
فقط" ،إنمد كي يكون الحب المتبد ل " ُمعبشرا عنه
بدالستقدمة فيتق م ويز هشر" .125تكتسب هذه الص اقة
الفشري ة بين الشرجل والمشرأة ميزة ادملة ت ُمنح فقط
من خالل االتحد الزوجي .وألن هذا االتحد
بدلتح ي هو ادمل ،فهو حصشري وأب ي ،ومنفتح
على إنجدب البنين .يتم تقدسم كل ايء ،بمد في
ذلك الجنس ،في احتشرام متبد ل على ال وام .كمد
أك المجمع الفدتيكدني الثدني أن "حبد كهذا ،يجمع
بين الباشريدت واإللهيدت ،يقو المتزوجين إلى هبة
بعواطف
الذات المتبد لة ،هبة حشرة ،تظهشر
َ
ت شرقيقة ،فتشرتوي منهد حيدتهم كلهد" .126
وحشركد ٍ

الفرح والجمال
 .121من الجي أن نعتني بفشرح الحب في
الزواج .فعن مد يكون السعي وشراء المتعة هدجسيد
استحواذيد ،فإنه يأسشر العالقة في غدية واح ة وال
يسمح بإيجد أنواع أخشرى من االكتفدء .أمد الفشرح،
على العكس ،فهو يوسع ق شرة االستمتدع ويسمح
 124سشر الزواج :2 ،I ،مندقادت( 3 ،2 ،III ،مناوشرات ،Giuliano
.)221 ،Napoli 1858
 125المجمع الفدتيكدني الثدني ،ال ستوشر الشرعدئي فشرح وشرجدء.21 ،
 126نفس المشرجع.21 ،
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بتذوق أموشر مختلفة ،حتى في مشراحل الحيدة حيث
تخم المتعة .لهذا السبب كدن الق يس تومد يقول
بأن كلمة "سعد ة" تُستخ م لإلادشرة عن توسع سعة
القلب .127السعد ة الزوجية التي يمكن عياهد حتى
وسط األلم ،تعني أن نقبل بأن يكون الزواج مزيجد
ضشروشريد من األفشراح واألتعدب ،من التوتشر
والشراحة ،من المعدندة والتحشرشر ،من اإلشرضدء
والبحث ،من االنزعدج والمسشرات ،ومد في
مسيشرة الص اقة التي ت فع بدلزوجين إلى شرعدية
أح همد اآلخشر" :بتق يم المسدع ة والخ مة
المتبد لة".128
" .122حب الص اقة" ي ُ عى "محبة" عن مد نفهم
ونق ِّ شر "القيمة العليد" التي ل ى اآلخشر .129إن الجمدل
"القيمة العليد" التي ل ى اآلخشر والتي ال تتطدبقمع الجدذبية الجس ية والنفسية -يسمح لند بتذوق
ق سية الاخص ون الحدجة المتالكه قَسشريد .في
المجتمع االستهالكي يتضدءل الحس الجمدلي،
ومعه تغشرب السعد ة؛ كل ايء موجو كي يتم
اشراؤه ،وامتالكه واستهالكه ،بمد في ذلك
االاخدص .أمد الحندن ،على العكس ،فهو تعبيشر
عن ذاك الحب الذي تحشرشر من الشرغبة بدالمتالك
األندني .إن هذا الحندن يجعلند نشرتع أمدم اخص
مد بدحتشرام كبيشر وبخوف من أن نسيء إليه أو من
أن نسلب منه حشريته .حب اآلخشر يعني أن نتذوق
 127شرا .الخالصة الالهوتية  ،II -Iس ،31 .ق.3 ،3 .
 128المجمع الفدتيكدني الثدني ،ال ستوشر الشرعدئي فشرح وشرجدء.21 ،
 129تومد األكويني الخالصة الالهوتية  ،II -Iس ،21 .ق.3 .
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التأمل في مد هو جميل ومق س في اخصه وأن
نق شره ،والذي هو موجو خدشرج حدجدتي
الاخصية .هذا مد يسمح لي بدلسعي لخيشر هذا
الاخص وحتى عن معشرفتي أنه لن يكون ملكي
وأنه أصبح اخصد غيشر مشرغوب به جس يد،
واخصد ع وانيد ومزعجد .لهذا السبب" ،إنند
عن مد نحب اخصد نهبه مجدند ايئد مد".130
 .121تظهشر الخبشرة الجمدلية للحب عبشر تلك
النظشرة التي تنظشر إلى الطشرف اآلخشر كغدية بح
ذاتهد ،حتى لو كدن مشرضد ،أو متق مد بدلسن أو
حين يخلو من أي مقومدت الجدذبية المحسوسة.
فدلنظشرة التي تعشرف أن تق شر مهمة للغدية،
وشرفضهد يول عد ة أضشراشرا .فكم من األموشر ال
يقوم بهد أحيدند األزواج واألوال كي يلفتوا النظشر
يفوزوا بدالعتبدشر! الكثيشر من الجشراح واألزمدت
تظهشر عن مد نتوقف عن تأمل بعضند البعض .هذا
مد يعبشر عنه بدلتاكي والمطدلبدت التي نسمعهد
اخل العدئلة" :إن زوجي لم يع ينظشر إلي،
وكأنني غيشر موجو ة بدلنسبة إليه"" .أشرجوك،
أنظشر إلي عن مد أوجه الح يث إليك"" .إن زوجتي
لم تع تهتم بي ،إنهد تهتم فقط بدألوال "" .في
المنزل ،ال يهمهم أمشري ،كمد لو كنت غيشر
موجو " .إن الحب يفتح العينين ويسمح بأن
ن شرك ،فوق كل ايء ،كم هي كبيشرة قيمة
االنسدن.
 130نفس المشرجع ،س ،111 .ق.1 .
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 .121إن فشرح حب تأملي كهذا يجب أن تنمى.
طدلمد أنه ق ُخلقند كي نحب ،نحن نعلم أنه ال
ْط
يوج فشرح أكبشر من أن نتادشرك بخيشر مد" :أَع ِّ
س َك" (سشر  .)11 ،12إن األفشراح
و ُخ ْذ و َم ْ
تع نَ ْف َ
األكثشر قوة في الحيدة تول حين نتمكن من تق يم
السعد ة لآلخشرين ،استبدقد للسمدء .أ َذكُ ُشر هند ماه ا
جميال من فيلم عي بدبيت ،عن مد تتلقى الطدهية
السخية عندقد ملؤه االمتندن والم يح والثندء" :إن
فشرح المالئكة!" .الفشرح الندتج عن
لذة طعدمك ست ُ ِّ
منح البهجة لآلخشرين وعن شرؤيتهم يستمتعون هو
عذب ومص شر عزاء .هذا الفشرح ،وهو نتيجة
الحب األخوي ،ليس فشرح غشروشر الاخص الذي
ينظشر إلى ذاته ،إنمد فشرح من يحب ويستمتع بخيشر
الاخص المحبوب ،فشرح َيصب في اآلخشر ويصبح
خصبد فيه.
 .131من ندحية أخشرى ،إن الفشرح يتج في
األلم .وكمد كدن يقول الق يس أوغسطينوس "كلمد
زا الخطشر في المعشركة ،كلمد اات الفشرح
بدالنتصدشر" .131فدلزوجدن ،بع أن عدند وجده ا
معد ،يمكن لهمد أن يختبشرا إن كدن األمشر يستحق
العندء ،ألنهمد حصال على ايء جي  ،وألنهمد
تعلمد ايئد معد ،أو ألنه يمكنهمد أن ي ُق شرا باكل
أفضل مد يملكدن .القليل من األفشراح الباشرية هي
عميقة ومبهجة بق شر مد يحقق اخصدن يتحدبدن
ايئد مد معد ق كلفهمد مجهو ا ماتشركد كبيشرا.
 131اعتشرافدت الق يس أوغسطينوس.222 ،32 PL :2 ،III ،VIII ،
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زواج عن حب
 .131أو أن أقول للابدب أن ال ايء من هذا
يتعشرض للخطشر حين يسلك الحب طشريق المؤسسة
الزوجية .فدالتحد َيج ُ في مؤسسة الزواج السبي َل
لثبدته ،ونموه الحقيقي والملموس .إنه لصحيح أن
الحب هو أكثشر بكثيشر من الشرضى الخدشرجي أو من
اكل من أاكدل عقو الزواج ،لكنه من المؤك
أيضد أن قشراشر إعطدء الزواج اكال مشرئيد في
المجتمع مع التزامدت مح ة ،يبين أهمية الزواج:
إنه ي ل على ج ية ِّوح َة الهوية مع اآلخشر ،ويايشر
إلى تَخَطي فشر ية سن المشراهقة ،ويعبشر عن القشراشر
الحدزم بدالنتمدء إلى اآلخشر .الزواج هو طشريقة
شرك الحضن الوال ي فعليد لنسج
للتعبيشر عن تَ ِّ
شربدطدت قوية أخشرى ،و ِّلتَ َحمل مسؤولية ج ي ة
إزاء اخص آخشر .إن هذا يعني أكثشر بكثيشر من
مجشر مؤسسة عفوية ته ف إلى اإلشرضدء
المتبد ل ،األمشر الذي ق يكون تخصيصد للزواج.
الزواج ،بصفته مؤسسة اجتمدعية ،هو حمدية
وأسدس لاللتزام المتبد ل ،وإنضدج الحب كي ينمو
الخيدشر تجده اآلخشر في الواقع وبعمق ،وكي يتمكن،
في الوقت عينه ،من تحقيق شرسدلته في المجتمع.
لذا ،فدلزواج يتخطى أية موضة عدبشرة وي وم .إن
جوهشر الزواج يتجذشر في طبيعة الاخص الباشري
نفسهد وفي طدبعه االجتمدعي .وهو يتضمن سلسلة
حب
من الواجبدت التي تناأ من الحب نفسه؛ من
ٍ
حدزم وسخي ل شرجة أنه قد شر على المجدزفة
بدلمستقبل.
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 .132اختيدشر الزواج في هذه الطشريقة يعبشر عن
القشراشر الحقيقي والفعلي بجمع طشريقين في طشريق
واح ة ،مهمد حصل وبدلشرغم من جميع التح يدت.
وبسبب ج ية هذا االلتزام العلني بدلحب ،ال يجب
أن يكون القشراشر متسشرعد ،ولنفس السبب أيضد ،ال
يمكن تأجيله إلى أجل غيشر مسمى .إن االلتزام مع
اخص آخشر باكل حصشري ونهدئي ينطوي ائمد
على جزء من المجدزفة والشرهدن الجشريء .إن
شرفض تحمل مسؤولية هذا النوع من االلتزام هو
تصشرف أندني ،ومغشرض و نيء .هو فال في
االعتشراف بحقوق اآلخشر ،وع م الق شرة على أن
يق مه الى المجتمع كاخص يستحق أن يكون
محبوبد ون قي ٍ أو اشرط .من جهة أخشرى ،إن
األاخدص العداقين حقد ،يميلون إلى إظهدشر حبهم
لآلخشرين .لذا فدلحب الذي يتجس في عق زواج
أمدم اآلخشرين ،مع كل االلتزامدت الندتجة عن
العمل المؤسسي ،هو تعبيشر وحمدية للـ " َن َعم" التي
ت ُعلن ون أي تحفظ و ون قيو  .هذه "النعم" تعني
التأكي للاخص اآلخشر أنه يستطيع الوثوق ومد
به ،وأنه لن يتخلى عنه حتى إذا فق جدذبيته ،أو
إذا واجه المصدعب أو إذا سنحت له فشرص أخشرى
من االستمتدع أو بعض المصدلح األندنية.

الحب الذي يظهر وينمو
" .133حب الص اقة" يوح جميع جوانب الحيدة
الزوجية ويسدع جميع أفشرا العدئلة على المضي
ق مد في جميع مشراحله .لذا ينبغي تنمية كل
المبد شرات التي تعبشر عن هكذا حب بدستمشراشر،
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ون ِّخسة ،وبسخدء .ضمن العدئلة" ،من
الضشروشري استخ ام ثالثة كلمدت .أو أن أكشرشرهد:
من فضلك ،اكشرا وعذشرا .إنهد ثالث كلمدت
شرئيسية!"" .132عن مد ال يكون أفشرا األسشرة
متطفلين ،ويطلبون اإلذن أوال ،وعن مد ال يكونون
أندنيين ،ويتعلمون أن ياكشروا ،وعن مد ي شرك
أح هم بأنه ق قدم بعمل سيئ ،ويعشرف كيف يق م
اعتذاشره؛ في هذه العدئلة ،يسو الفشرح والسالم".133
عليند اال نبخل بدستخ ام هذه العبدشرات ،بل لنكن
اسخيدء بمعدو ة تشر ا هد يومد بع يوم ،ألن
"الصمت ق يكون ثقيال أحيدند ،حتى ضمن
العدئلة ،بين الزوج والزوجة ،بين الوال وأوال ه،
بين األخوة" .134في حين أن العبدشرات المالئمة
والتي تُقدل في الوقت المندسب ،تحمي العدئلة
وت ُغذي الحب يومد بع يوم.
 .132كل هذا يتحقق عبشر مسيشرة من النمو
المتواصل .هذا الاكل االستثندئي من الحب الذي
يكمن في الزواج ،م عو الى نضوج متواصل،
ألنه بحدجة ألن نطبق عليه مد قدله الق يس تومد
األكويني عن المحبة" :إن المحبة ،وبسبب
مادشركَة
طبيعتهد ،ال تملك ح و ا في النمو ،كونهد
َ
132

133
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في المحبة الالمتندهية ،التي هي الشروح الق س.
[ ]...وال يمكن حتى للفشر أن يضع لهد ح ا ،ألنه
مع نمو المحبة ،تنمو أيضد وعلى ال وام الق شرة
على نمو عتي " .135وق حث الق يس بولس الشرسول
عضكم
عسى أَن يَزي َ الشرب وي ُ ِّ
بقوةَ " :
ي َم َحبةَ بَ ِّ
نم َ
دس" ( 1تس )12 ،3؛
ِّل َب ْع ٍ
ميع الن ِّ
ض و ِّل َج ِّ
خوية [ ]...فنَسأَلُكم ،أَيهد
ويضيف" :أَمد ال َمحبة ُ األ َ ِّ
خوة ،أَن ت َْز ا وا فيهد" ( 1تس .)11 -1 ،2
ِّ
اإل َ
أكثشر فأكثشر .أمد الحب الزوجي فال يتقوى أوال
بدلكالم عن ع م انحالل الشربدط الزوجي كواجب،
أو بتكشراشر عقي ة مد ،إنمد بتقويته بفضل نموه
المستمشر في ظل النعمة اإللهية .فدلحب الذي ال
ينمو يتعشرض للمخدطشر ،ويمكنند النمو فقط بتوافقند
مع النعمة اإللهية عبشر المزي من أعمدل المحبة،
ومن أعمدل الحندن ،مع المزي من التكشراشر والقوة
والسخدء ،والعدطفة ،والفشرح .يختبشر الزوج
والزوجة "معنى وح تهمد ويحققونهد ومد باكل
أكمل" .136إن هبة الحب اإللهي ،الذي يفيض على
األزواج هو في الوقت عينه عوة إلى تنمية عطية
النعمة هذه باكل مستمشر.
 .132إن بعض األوهدم حول حب مثدلي وكدمل
ال يج ي نفعد ،ويحشرم هذا الحب من أي حدفز
على النمو .والفكشرة السمدوية عن الحب ال نيوي
تنسى بأن األفضل هو مد لم نتوصل إليه بع ،
وبأن النبيذ ينضج مع الوقت .وكمد ذَكشر به أسدقفة
 135الخالصة الالهوتية  ،II-IIس ،22 .ق.2 .
 136المجمع الفدتيكدني الثدني ،ال ستوشر الشرعدئي فشرح وشرجدء.21 ،
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التايلي" :إن العدئالت المثدلية التي تشروجهد
اإلعالندت االستهالكية المضللة ليست موجو ة.
ف اخل هذه العدئالت السنوات ال تمضي،
واألمشراض ال وجو لهد ،وال لأللم وال للموت.
[ .]...فدل عديدت االستهالكية تعشرض وهمد ال
صلة له بدلواقع الذي يواجهونه اآلبدء واألمهدت
يومد بع يوم" .137إنه من العدقل قبول المح و ية
والتح يدت والنقص بكل واقعية ،واإلصغدء لل عوة
إلى النمو بدتحد  ،وإلى إنضدج الحب وتنمية
صالبة الوح ة ،مهمد حصل.

الحوار
 .131الحواشر هو أسلوب مميز وضشروشري
للعيش ،وللتعبيشر عن الحب وإنضدجه في الحيدة
الزوجية والعدئلية .إنمد هذا يتطلب ت شريبد طويال
وادقد .يملك الشرجدل والنسدء ،الكبدشر والصغدشر،
وسدئل مختلفة للتواصل ،ويستخ مون لغدت
مختلفة ،ويتصشرفون بطشرق مختلفة .طشريقة طشرح
األسئلة ،وطشريقة اإلجدبة عنهد ،ونبشرة الصوت
المستخ مة ،والوقت وغيشرهد من العوامل ،بإمكدنهد
التأثيشر على عملية التواصل .بدإلضدفة الى ذلك،
من الضشروشري ومد ابتكدشر بعض التصشرفدت التي
تعبشر عن الحب وتجعل الحواشر الحقيقي ممكند.
الوقت بعضند لبعض ،ووقتد
 .132أن نعطي
َ
نوعيد ،يعتم على االصغدء بصبشر وبدنتبده لحين
137
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أن يكون الاخص اآلخشر ق عبشر عن كل مد كدن
بحدجة أن يعبشر عنه .وهذا يتطلب زه ا بع م الب ء
في الكالم قبل الوقت المندسب .وب ال من الب ء في
تق يم اآلشراء والنصدئح ،عليند التأك من أنند ق
سمعند كل مد كدن الاخص اآلخشر بحدجة إلى قوله.
وهذا يعني أن نصمت في اخلند كي نصغي ون
أي ضجيج في القلب أو في العقل :نتخلى عن أي
تسشرع ،ونض ُع جدنبد جميع االحتيدجدت الخدصة
وال ُملحة ،ونفس ُح المجدل .غدلبد مد ال يكون أح
الزوجين بحدجة إلى حل لمادكله إنمد إلى
اإلصغدء إليه .يشري أن ياعشر بأنه ق تم االصغدء
إلى معدندته ،إلى خيبة أمله ،إلى خوفه ،إلى
سخطه ،إلى شرجدئه ،إلى حلمه .غدلبد مد نسمع هذا
التذمشر" :إنه ال يصغي إلي .وحين يب و وكأنه
أمشر آخشر"" .أتكلم
يسمع ،فهو في الواقع يفكشر في ٍ
معه ،وأاعشر بأنه ينتظشر أن أنهي كالمي بسشرعة".
"عن مد أتكلم معهد ،تسعى لتغييشر الموضوع أو
تعطيني أجوبة سشريعة إلغالق الموضوع".
 .131أن ننمي عد ة منح أهمية حقيقية لآلخشر.
يتعلق األمشر بإعطدء قيمة لاخصه ،واالعتشراف
بأن له حقد في الوجو  ،وفي التفكيشر باكل مستقل،
وأن يكون سعي ا .ال يجب أب ا االستخفدف بمد
يقوله أو يطدلب به ،بدلشرغم من أهمية التعبيشر عن
وجهة نظشرند الاخصية .هند تكمن القندعة بأن ل ى
الجميع مسدهمة يق مونهد ،ألن ل يهم خبشرة مختلفة
في الحيدة ،وألنهم ينظشرون الى األموشر من وجهة
نظشر أخشرى ،ول يهم مخدوف وق شرات وشرؤى
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مختلفة .من الممكن معشرفة حقيقة الاخص اآلخشر،
وأهمية مخدوفه العميقة ،وخلفية مد يقول ،بمد فيهد
مد هو وشراء كلمدته الع وانية .لهذه األسبدب ،يجب
أن نضع أنفسند مكدنه ،ونحدول كاف أعمدق قلبه،
ونتبين مد الذي يحشرك عواطفه ،ونتخذ هذه
العدطفة كنقطة انطالق في حواشر أعمق.
 .131يسمح التحلي بعقل منفتح من أجل ع م
االنطواء على النفس في َه َوس أفكدشر مح و ة؛
و ُمشرونة ٌ تسمح بتغييشر اآلشراء الاخصية أو
بتكملتهد .وق تنتج من تفكيشري ومن تفكيشر اآلخشر
خالصة ج ي ة تُغني ِّكليند .فدلوح ة التي يجب أن
نطمح إليهد ليست وح ة التطدبق ،بل هي "وح ة
في التنوع" أو "تنوع متندسق" .بفضل هذا النمط
ال ُمغني من المادشركة األخوية ،يجتمع من هم
مختلفون ،ويحتشرمون بعضهم البعض ،ويق شرون
بعضهم البعض ،مع الحفدظ على الفشروق والنبشرات
الاخصية المختلفة التي تُغني الخيشر الماتشرك.
هندك حدجة للتحشرشر من فكشرة وجوب أن نكون
جميعد متطدبقين .يتطلب هذا أيضد بعض الفطنة
كي نتنبه ،في الوقت المندسب" ،للت خالت" التي
ق تظهشر ،بطشريقة ال تسمح لهد بت ميشر عملية
الحواشر .على سبيل المثدل :إ شراك المادعشر السيئة
التي ق تناأ ووضعهد في حجمهد كي ال تؤثشر
على التواصل .ومن المهم المق شرة على التعبيشر
عن اعوشرند ون أن نجشرح اآلخشر؛ أن نستخ م لغة
وطشريقة في التكلم من الممكن قبولهد والسمدح بهد
بسهولة من ِّق َب ِّل اآلخشر ،بدلشرغم من متطلبدت
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محتواهد؛ أن نعشرض االنتقد ات الاخصية ون
إظهدشر الغضب كاكل من أاكدل االنتقدم ،وأن
نتجنب لغة الوعظ التي تبحث عن التهجم على
اآلخشر ،والسخشرية منه ،ولومه وجشرحه .إن الكثيشر
من المندقادت بين األزواج ليست مسدئل خطيشرة
للغدية ،بل غدلبد مد تكون أموشرا صغيشرة ،وقليلة
األهمية ،إنمد مد يفس النفس هي طشريقة الكالم أو
الموقف الذي نتخذه أثندء الحواشر.
 .121أن نقوم بلفتدت اهتمدم بدآلخشر وأن نظهشر
عدطفتند .فدلحب يتخطى أسوأ الحواجز .عن مد
نحب اخصد أو عن مد ناعشر بأنند محبوبون من
ِّق َب ِّله ،بدستطدعتند حينهد أن نفهم باكل أفضل مد
يشري أن يعبشر عنه أو مد يشري أن يُفهمند إيده .يمكنند
أيضد تخطي الضعف الذي يقو ند الى الخوف من
اآلخشر ،كمد لو كدن " ُمندفسد لند" .ومن المهم ج ا
أن نبني ثقتند وقندعدتند وقيمند على أسس خيدشرات
عميقة ،وليس على أسدس فوزند بمندقاة مد ،أو
ألنند كند على حق.
 .121أخيشرا ،إنند ن شرك أنه من أجل أن يكون
الحواشر مثمشرا ،من الضشروشري أن يكون ل يند مد
نقوله ،وهذا يتطلب ِّغنى اخليد نغذيه عبشر
القشراءة ،والتأمل الاخصي ،والصالة واالنفتدح
على المجتمع .على خالف ذلك ،تصبح المندقادت
ُمضجشرة وبال مغزى .عن مد ال يعتني كل من
الزوجين بشروحه الخدص وليس ل يه عالقدت
متنوعة مع آخشرين ،تصبح عن ئذ الحيدة العدئلية
منغلقة ويفتقشر الحواشر.
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الحبَالمتقد َ
 .122لق علم المجمع الفدتيكدني الثدني أن هذا
الحب الزوجي "يتندول خيشر اإلنسدن بكدمله .ولذلك
كدن بإمكدنه أن يضفي كشرامة خدصة على تعدبيشر
الجس والحيدة النفسية ،فيجعلهد ذا قيمة ،ألنهد
بدلص اقة
الخدصة
والعالمدت
العندصشر
138
الزوجية"  .إن الحب ب ون متعة أو اغف ليس
كدف ليشرمز الى اتحد قلب االنسدن مع هللا ،وال ب
ٍ
من وجو أسبدب لهذا األمشر" :لق أك كل
الصوفيين أن الحب الخدشرق الطبيعة والحب
السمدوي يج ان الشرموز التي يبحثدن عنهد ،في
الحب الزوجي ،أكثشر منه في الص اقة ،أو في
الاعوشر البنوي ،أو في التفدني لقضية مد .والسبب
في الواقع ،يكمن في اموليته"ِّ .139ل َم ال نتوقف إذا
للتح ث عن المادعشر وعن الحيدة الجنسية ضمن
الزواج؟

عالم المشاعر
 .123إن الشرغبدت ،والمادعشر والعواطف –
والتي يسميهد الكالسيكيون بـ "الاغف" -تحتل
مكدنة هدمة في الزواج .وهي تولَ ُ عن مد يكون
"الاخص اآلخشر" حدضشرا ويتجلى في حيدتند .من
طبيعة كل كدئن باشري أن يسعى إلى حقيقة
ظهشر ومد عالمدت عدطفية
أخشرى ،وهذا الميل يُ ُ
أسدسية :المتعة أو األلم ،الفشرح أو الحزن ،الحندن
 138ال ستوشر الشرعدئي فشرح وشرجدء.21 ،
 139أ .سشرتيدنج ،L’amour chrétien ،بدشريس .122 ،1121
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أو الخوف .وهذا مد يكون فشرضية النادط النفسي
األسدسي .اإلنسدن هو كدئن حي من هذه األشرض
وكل مد يقوم به ويبحث عنه ُم َحمل بعدطفة
واغف.
 .122إن يسوع المسيح ،كإنسدن حق ،كدن
يعيش األموشر ماحوند بطدقة انفعدلية .لذا فق اعشر
بدأللم أمدم شرفض أوشراليم له (شرا .متى ،23
 .)32وهذا الموقف جعله يذشرف ال موع (شرا .لو
 .)21 ،11وكدن ياعشر كذلك بدلتعدطف إزاء
معدندة الندس (شرا .مشر  .)32 ،1كدن يتأثشر
ويضطشرب حين يشراهم يبكون (شرا .يو ،)33 ،11
وهو نفسه بكى ص يقد له عن موته (شرا .يو ،11
 .)32وق بينت عالمدت حسدسيته هذه إلى أي
م ى كدن قلبه اإلنسدني منفتحد على اآلخشرين.
 .122إن الاعوشر بدلعدطفة ال يُعتبشر أمشرا جي ا
أو سيئد بح ذاته من الندحية األخالقية .140فأن
ياعشر المشرء بدلشرغبة أو بدلشرفض ال يُعتَبَشر آثمد وال
حتى يستحق اللوم .إنمد مد يُعتبشر جي ا أو سيئد هو
مد يقوم به الاخص م فوعد أو مصحوبد
بمادعشره .إذا غذيند هذه المادعشر ،أو بحثند عنهد،
وقمند بسببهد بأعمدل سيئة ،فدلاشر يكمن في فعل
تغذيتهد وفي األعمدل السيئة الندتجة عنهد .وعلى
نفس المستوى ،أن نحب اخصد مد ليس بح ذاته
أمشرا جي ا؛ فإذا جعلت اآلخشر ،بسبب هذا الاعوشر،
عب ا لي ،فدلحب يصبح هند في خ مة أندنيتي.
واالعتقد بأنند أاخدص صدلحون فقط ألنند "ناعشر
 140شرا .تومد األكويني ،الخالصة الالهوتية  ،II-Iس ،22 .ق.1 .
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بعواطف مد" إنمد هو خ عة هدئلة .هندك أاخدص
ياعشرون بأنهم قد شرون على أن يحبوا باكل عظيم
فقط بسبب حدجتهم الكبيشرة للحصول على عدطفة،
ولكنهم غيشر قد شرين على النضدل من أجل إسعد
اآلخشرين ،ويعياون منطويين على شرغبدتهم
الخدصة .في هذه الحدلة ،ال صلة لهذه المادعشر
بدلقيم الكبيشرة إنمد هي تضمشر أندنية تجعل العمل
على حيدة عدئلية صدلحة وسعي ة أمشرا مستحيال.
الاغف الفع َل
 .121من ندحية أخشرى ،إذا شرافق
ُ
الحشر ،فهذا يعبشر عن عمق هذا الخيدشر .الحب
الزوجي ي فعند لجعل الحيدة العدطفية بأسشرهد
تصبح خيشرا للعدئلة وتكون في خ مة الحيدة
الماتشركة .تتوصل العدئلة إلى النضوج حين
تتحول حيدة كدفة أعضدئهد العدطفية الى حسدسية،
ال تسيطشر على الخيدشرات الكبشرى والقيم وال
تُظ ِّل ُمهد ،141إنمد تعزز حشريتهد ،وتنتج عنهد،
وتغنيهد ،وتجملهد ،وتجعلهد أكثشر انسجدمد ،لمد فيه
خيشر الجميع.

هللا يحب فرح أبنائه
 .122هذا يتطلب مسيشرة تشربوية ،مسيشرة تحتوي
ضت
على تضحيدت .هذه قندعة الكنيسة وق ُشر ِّف َ
مشراشرا كمد لو كدنت الكنيسة ع وة للسعد ة
س السد س عاشر ،هذا
الباشرية .لق تلقى البدبد ِّب ِّن ِّ ْكت ُ ْ
السؤال بكل وضوح" :أال تعمل الكنيسةُ ،بكُل
الايء األثمن في
وصديدهد وممنوعدتهد لتحويل
ِّ
 141نفس المشرجع ،س ،21 .ق.2 .
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الحيد ِّة إلى مشراشر ِّة؟ أال تشرفع صدفشرة َ اإلنذاشر فيمد
الخدلق
يتعلق بتلك البهجة التي نلندهد ه ية من
ِّ
والتي تمنحند سعد ة تجعلند نتذوق منذ اآلن ايئد
إلهيد؟" .142ولكنه أجدب بأنه شرغم وجو مبدلغدت أو
زه منحشرف في ال ين المسيحي ،فإن التعليم
الشرسمي للكنيسة ،األمين للكتب المق سة ،لم
يشرفض "الـ  erosفي ح ذاته؛ بل بدألحشرى ،ق
أعلنَ الحشرب على الجدنب الماوه والت ميشري منه،
ألن هذا التأليه ال ُمزيف للـ  erosيُعشريه في الحقيقة
من كشرام ِّته ويلغي منه ُ معنده اإلنسدني".143
 .121إن تهذيب العدطفة والغشريزة هو
ضشروشري ،ولتحقيق هذه الغدية يتوجب في بعض
األحيدن وضع بعض الح و  .اإلفشراط ،وع م
وجو الشرقدبة ،وهدجس االستحواذ تجده نوع واح
من المتعة ،كل هذا يؤ ي الى إهالك هذه
المتعة ،144وإلى إلحدق الضشرشر بدلحيدة العدئلية .في
الواقع ،إنه من الممكن القيدم بمسيشرة جميلة مع
المادعشر ،ممد يعني توجيههد باكل ائم نحو
ماشروع وهب الذات ،وملء تحقيقهد الذي يُغني
العالقدت بين األفشرا ضمن العدئلة .وهذا ال يعني
التخلي عن لحظدت بهجة ا ي ة ،145إنمد عياهد
 142الشرسدلة العدمة هللا محبة ( 22يسمبشر  /كدنون األول :3 ،)2112
أعمدل الكشرسي الشرسولي .221 -211 ،)2111( 11
 143نفس المشرجع :2 ،أعمدل الكشرسي الشرسولي .221 ،)2111( 11
 144شرا .تومد األكويني ،الخالصة الالهوتية  ،II-Iس ،32 .ق.2 .
 145نفس المشرجع ،II- II ،س ،123 .ق" :2 .إن وفشرة من المتعة ،نتيجة
يتعدشرض
ال
المنطق،
وفق
الجنسي،
الجمدع
والفضدئل" (Abundantia delectationis quae est in
actu venereo secundum rationem ordinato, non
contrariatur medio virtutis).
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محبوكة مع لحظدت أخشرى من التفدني ،ومن
الشرجدء الصبوشر ،ومن التعب الذي ال مفشر منه،
ومن المجهو به ف بلوغ المثدلية .الحيدة العدئلية
هي كل هذه األموشر ،وتستحق أن تُعدش بملئهد.
 .121تصشر بعض التيدشرات الشروحية على
استبعد الشرغبة بغية التحشرشر من األلم .إنمد نحن
نعتق أن هللا يحب فشرح الكدئن الباشري وأنه ق
خلق كل ايء " ِّلنَتَ َمتع ِّب ِّه" ( 1طيم  .)12 ،1لن ع
الفشرح يفيض إزاء حندنه حين يقتشرح عليند" :يد
ب مد ت َم ِّلكُ أَن ِّف ْق على نَ ْف ِّس َك [ ]...ال
س ِّ
بُنيِّ ،ب َح َ
وم صد ِّلح" (سي .11 ،12
س َك ِّمن يَ ٍ
َحشر ْم نَف َ
ت ِّ
 .)12الزوجدن أيضد يستجيبدن إلشرا ة هللا
بدتبدعهمد عوة الكتدب المق س هذه" :في َيوم
السشراء كُن َم ْسشروشرا" (جد  .)12 ،2المسألة هي
بأن تكون لند الحشرية لنقبل بأن يكون للمتعة أاكدل
أخشرى من التعبيشر في مختلف مشراحل الحيدة ،وفقد
الحتيدجدت الحب المتبد ل .في هذا المعنى ،يمكنند
قبول اقتشراح بعض العلمدء الاشرقيين الذين
يا ون على توسيع وعيند كيال نكون َشر ْهن
تجشربة مح و ة تغلق آفدقند .ال يعتبشر توسيع الوعي
هذا انكدشرا أو ت ميشرا للشرغبة ،إنمد يه ف الى
توسيعهد وكمدلهد.

للحب
ي
ّ
البعد الجنس ّ

 .121كل هذا يقو ند الى الح يث عن الحيدة
الجنسية بين الزوجين .لق خلق هللا نفسه الجنس،
الذي هو ه ية شرائعة لمخلوقدته .عن مد نعتني به
ونتفد ى خشروجه عن المألوف نمنع ح وث "إفقدشر
110

ض الق يس يوحند بولس
لقيمة أصيلة" .146ق َشرفَ َ
الثدني فكشرة أن تعليم الكنيسة يقو الى "انكدشر قيمة
الجنس ل ى اإلنسدن" أو أن يتم قبوله لمجشر
"الحدجة لإلنجدب بح ذاتهد" .147إن حدجة الزوجين
الجنسية ليست موضوع از شراء كمد "أن األمشر
ليس في أي حدل من األحوال مسألة إعد ة النظشر
بتلك الحدجة".148
 .121ألولئك األاخدص الذين يخدفون بأن تؤثشر
تشربية ُ المادعشر والجنس على عفوية الحب
الجنسي ،أجدب الق يس يوحند بولس الثدني بأن
االنسدن الباشري "م عو الى عفوية كدملة وندضجة
في العالقدت" التي هي "الثمشرة الت شريجية لتمييز
نزوات القلب" .149إنهد أمشر يمكن اكتسدبه ،إذ أن
على كل كدئن باشري ينبغي عليه أن "يتعلم،
بمثدبشرة وثبدت ،مد معنى الجس " .150إن الجنس
ليس وسيلة إابدع أو تشرفيه ،بمد أنه لغة تواصل
بين اخصين ،حيث يتم أخذ اآلخشر على محمل
الج مع ق سية قيمته وحشرمتهد .بهذه الطشريقة،
يادشرك القلب الباشري ،إذا جدز التعبيشر ،بعفوية
َظهشر اإلثدشرة ُ الجنسية
أخشرى" .151في هذا اإلطدشر ،ت ُ
كتعبيشر باشري بنوع خدص عن الحيدة الجنسية.
 146يوحند بولس الثدني ،اللقدء العدم ( 22أوكتوبشر  /تاشرين األول
 :2 ،)1111تعدليم .121 ،)1111( 2 ،III
 147نفس المشرجع.3 ،
 148نفس الكدتب ،اللقدء العدم ( 22سبتمبشر  /أيلول  :2 ،)1111تعدليم ،III
.211 ،)1111( 2
 149المقدبلة العدمة ( 12نوفمبشر  /تاشرين الثدني  :2 ،)1111تعدليم 2 ،III
(.1133 ،)1111
 150نفس المشرجع.2 ،
 151نفس المشرجع.2 ،
111

يمكنند أن نج فيه "المعنى الزواجي للجس ،
وكشرامة العطدء األصلية" .152لق علم الق يس يوحند
بولس الثدني أثندء لقدءات التعليم المسيحي حول
الهوت الجس الباشري ،أن الكيدن الجس ي
الجنسي ليس فقط مص شر خصب وإنجدب ،إنمد
"يملك الق شرة على التعبيشر عن الحب :هذا الحب
الذي من خالله يصبح اإلنسدن-الاخص هبة".153
اإلثدشرة الجنسية السليمة ،ولو كدنت تتشرافق ببحث
عن المتعة ،إنهد تفتشرض االن هدش ،ولذا يمكنهد
سنَ ِّة النزوات.
أ ْن َ
 .122لذلك ،ال يمكنند بأي اكل من االاكدل،
اعتبدشر البع المثيشر للحب بمثدبة اشر مسموح به أو
عبء عليند تحمله لمصلحة العدئلة ،إنمد بمثدبة
هبة من هللا تجمل اللقدء بين الزوجين .وبمد أن
األمشر يتعلق بمادعشر متسدمية بفعل الحب الذي
يُعجب بكشرامة اآلخشر ،تصبح "تأكي ا كدمال
وواضحد للحب" الذي يبين لند عظمة المعجزات
التي يق شر عليهد القلب الباشري ،ون شرك للحظة،
"بأن الوجو اإلنسدني كدن نجدحد".154

العنف والتالعب
 .123في سيدق هذه الشرؤية اإليجدبية للحيدة
الجنسية ،من المندسب النظشر في هذا الموضوع
بمجمله وبواقعية سليمة .بدلفعل ،ال يمكنند أن
 152نفس المشرجع.1132 :1 ،
 153المقدبلة العدمة ( 11ينديشر  /كدنون الثدني  :)1111تعدليم 1 ،III
(.121 ،)1111
 154يوزف بييبشر ،Über die Liebe ،ميونيخ .122 ،2112
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نتجدهل أنه في كثيشر من األحيدن تفق الجنسدنية
ذاتهد وتصدب أيضد بأمشراض ع ي ة ،وبدلتدلي
"تصيشر فشرصة ووسيلة لتثبيت األند وإابدع
الشرغبدت والغشرائز" .155وق از ا الخطشر ،في
زمنند هذا ،بأن الحيدة الجنسية يهيمن عليهد ذاك
شرم".
الشروح المسموم المشرتبط بعقلية "استخ م وأ ِّ
فجس اآلخشر غدلبد مد يتم التالعب به كايء نبقي
عليه طدلمد أنه يابع الشرغبدت ومن ثم االز شراء به
حين يخسشر جدذبيته .هل يمكن تجدهل أو التغدضي
عن أاكدل ائمة من الهيمنة ،والتسلط ،واإلسدءة،
واالنحشراف ،والعنف الجنسي التي تنتج عن تاوي ٍه
لمعنى الحيدة الجنسية ،وت فن كشرامة اآلخشرين
ظلم عن
وال عوة إلى الحب ،تحت
غطدء بح ٍ
ِّ
ث ُم ٍ
الذات.
 .122ليس من المفشرط التذكيشر بأن الحيدة
ب
الجنسية يمكن أن تصبح مص َشر معدندةٍ وتالع ٍ
ضمن الزواج .لذا فال ب أن نؤك بوضوح بأن
"فعال زواجيد مفشروضد على أح الزوجين ون
حب
اعتبدشر أوضد ِّع ِّه وشرغبد ِّت ِّه الاشرعية ،ليس فع َل
ٍ
ِّ
النظدم األ بي
حقيقي ،ويتندفى بدلتدلي ومقتضى
ِّ
الصحيح في العالقدت بين الزوجين" .156إن األفعدل
الخدصة بدالتحد الجنسي بين الزوجين تستجيب
لطبيعة الحيدة الجنسية التي ادءهد هللا إذا "تمت

155

156

يوحند بولس الثدني ،الشرسدلة العدمة إنجيل الحيدة ( 22مدشرس  /آذاشر
 :23 ،)1112أعمدل الكشرسي الشرسولي .222 ،)1112( 12
بولس السد س ،الشرسدلة العدمة الحيدة اإلنسدنية ( 22يوليو  /تموز
 :13 ،)1111أعمدل الكشرسي الشرسولي .211 ،)1111( 11
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بطشريقة تليق حقد بدإلنسدن" .157لذا يا الق يس
لحقَ " أح " ِّبأَخيه
بولس الشرسول على :أن "ال ي ُ ِّ
أَذى أَو ظُ ْلمد في هذا الاأن" ( 1تس .)1 ،2
وعلى الشرغم من أنه كتب شرسدلته في مشرحلة
هيمنت خاللهد الثقدفة "الذكوشرية" ،وكدنت المشرأة
تعتبشر كدئند خدضعد تمدمد للشرجل ،فق علم الق يس
ش
بولس الشرسول بأن الحيدة الجنسية يجب أن ت ُندقَ َ
بين الزوجين :وق تصوشر إمكدنية تأجيل العالقدت
الجنسية لفتشرة إنمد بموجب "اتفدق متبد ل" ( 1قوشر
.)2 ،2
 .122لق أعطى الق يس يوحند بولس الثدني
تحذيشرا قيقد حين أك أن الشرجل والمشرأة همد
"مه ان من ِّقبَ ِّل الاشراهة" .158هذا يعني أنهمد
م عوان إلى اتحد أعمق على ال وام ،لكن الخطشر
يكمن بدال عدء بمحو االختالفدت وتلك المسدفة
المحتومة بين االثنين .ألن كل واح منهمد يتمتع
بكشرامة خدصة به ال يمكن تكشراشرهد .عن مد يتحول
االنتمدء المتبد ل الثمين الى هيمنة" ،تتغيشر []...
بنية الاشركة باكل جوهشري في العالقة بين
األاخدص" .159في منطق الهيمنة ،ينتهي المطدف
حتى بدلفشر المهيمن إلى نفي كشرامته الاخصية،160
وفي نهدية األمشر يكف عن "إيجد هويته الاخصية
 157المجمع الفدتيكدني الثدني ،ال ستوشر الشرعدئي فشرح وشرجدء.21 ،
 158المقدبلة العدمة ( 11يونيو  /حزيشران  :2 ،)1111تعدليم 1 ،III
(.1221 ،)1111
 159نفس المشرجع.1 ،
 160شرا .المقدبلة العدمة ( 31يوليو  /تموز  :1 ،)1111تعدليم 2 ،III
(.311 ،)1111
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في جس ه" ،161بمد أنه يحشرمه من كل معنى .فهو
وكتخل عن جمدل
يعيش الجنس كهشروب من ذاته
ٍ
االتحد .
 .121من المهم أن نكون واضحين في شرفض
أي اكل من أاكدل الشرضوخ الجنسي .لذا فمن
المالئم تجنب أي تفسيشر غيشر مالئم لنص الشرسدلة
الى أهل أفسس ،حيث ي عو "الزوجدت [ليخضعن]
ألزواجهن" (أف  .)22 ،2يتكلم الق يس بولس هند
بحسب الفئدت الثقدفية الخدصة بتلك الحقبة ،وليس
عليند أن نضع أنفسند في هذا اإلطدشر الثقدفي ،إنمد
أن نتقبل الشرسدلة المعطدة والتي يشرتكز عليهد
المقطع بأسشره .لنستع التفسيشر الحكيم الذي أعطده
الق يس يوحند بولس الثدني" :إن الحب يستبع أي
نوع من الخضوع ،حيث تصبح الزوجة خد مة أو
عب ة لزوجهد [ ]...فاشركة الحيدة أو الوح ة التي
يجب أن يكوندهد بحكم الزواج ،تتحقق عبشر الهبة
المتبد لة ،التي هي أيضد خضوع متبد ل" .162لهذا
الشرجد ِّل أَن ي ُ ِّحبوا
السبب يقدل أيضد بأنه "على ِّ
ِّنسد َءهم ُحبهم ألَجسد ِّ ِّهم" (أف  .)21 ،2في
الواقع ،ي عو نص الكتدب المق س إلى تخطي
النزعة الفشر ية للعيش بدنفتدح على اآلخشرين:
عض" (أف  .)21 ،2يكتسب
ض ْع َبع ُ
ضكم ِّل َب ٍ
" ِّل َيخ َ
هذا "الخضوع المتبد ل" بين الزوجين معنى
خدصد ويُعنى به االنتمدء المتبد ل وق اختيشر
161
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المقدبلة العدمة ( 1أبشريل  /نيسدن  :3 ،)1111تعدليم 1 ،IV
(.112 ،)1111
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بحشرية ،مع مجموعة من الميزات كدإلخالص،
واالحتشرام والعندية .ال يمكن فصل الحيدة الجنسية
عن خ مة الص اقة الزوجية ألنهد ته ف للسمدح
لآلخشر بدلعيش بدلملء.
الشرفض
 .122مع ذلك ،ال يجب أن يقو ند
ُ
لالنحشرافدت الجنسية ولإلثدشرة الى االستخفدف بهد
أو إلى إهمدلهد .ال يمكن تصوشر ه ف الزواج كهبة
سخية وتضحية فقط ،حيث يتخلى كل اشريك عن
حدجته الاخصية وال يهتم إال بفعل الخيشر لآلخشر
ون أي شرضى اخصي .لنتذكشر أن الحب الحقيقي
يعشرف أيضد كيف يتلقى من اآلخشر ،ويق شر أن
يتقبل حقيقة كونه ضعيفد ومحتدجد ،ويقبل بدمتندن
حقيقي وسعد ة تعدبيشر الحب الجس ية من م اعبة،
س السد س
ومعدنقة ،وقبلة واتحد جنسيِّ .ب ِّن ِّ ْكت ُ ْ
عاشر كدن واضحد في هذا الص " :إذا مد أشرا
وشرفَض جس ه ُ
اإلنسدن أن يَكُونَ شروحد صدفيةَ َ
معتبشرا إيده ُ إشرثد حيوانيد فقطَ ،ي ْفق ُ عن هد الشروح
والجس كشرامت َهمد" .163لهذا السبب" ،ال يَستطي ُع
اإلنسدن أن يعيش فقط من خالل الحب ال ُمضحي،
ب
المتندزل .فهو ال يَستطي ُع أن يمنح ائمد ،بل َي ِّج ُ
علي ِّه أيضد أ َ ْن يَتقبل .ف َم ْن يشري أن يهب حبد يجب
عليه هو أيضد أن يندله كه ية" .164في كل حدل،
هذا يتطلب التذكشر بأن التوازن الباشري هو هش،
سنَة ،وق يظهشر من ج ي
وأن هندك مد يقدوم األ ْن َ
في أي وقت مستشر ا ميوله األولية واألندنية.
 163الشرسدلة العدمة هللا محبة ( 22يسمبشر  /كدنون األول :2 ،)2112
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الزواج والتبتل
" .121كثيشرون من األاخدص الذين يعياون
ب ون أن يتزوجوا ،تفشرغوا ،ليس فقط لاؤون
عدئالتهم ،بل لتق يم الخ مدت الجمة في ائشرة
أص قدئهم وجمدعتهم الكنسية او حيدتهم المهنية.
[ ]...كمد يضع الكثيشرون منهم كفدءتهم في خ مة
الجمدعة المسيحية ،في إطدشر نادطدت المحبة
والتطوع .ثم هندك الذين لم يتزوجوا ألنهم كشرسوا
حيدتهم حبد بدلمسيح وبدإلخوة .إن التزامهم هو
مص شر غنى للعدئلة سواء في الكنيسة أو في
المجتمع".165
 .121تاكل البتولية اكال من أاكدل الحب.
فهي ،كعالمة ،تذكشرند بدالناغدل بأموشر الملكوت،
وبدلحدجة الملحة لتكشريس الذات ون أي تحفظ في
خ مة التبايشر (شرا 1 .قوشر  ،)32 ،2وهذا ياكل
انعكدسد للملء الذي يُعدش في السمدء ،حيث "ال
النسد ُء يُزَ وجنَ " (متى 22
الشرجد ُل يَت َزَ وجون ،وال ِّ
ِّ
 .)31 ،22وكدن الق يس بولس الشرسول يوصي
بهد ألنه كدن يتوقع عو ة وايكة للمسيح ويشرغب
بأن يشركز الجميع على التبايشر فقطِّ " :إن الزمدنَ
صشر" ( 1قوشر  .)21 ،2ولكن األمشر كدن
َيت َقد َ
واضحد أنه كدن شرأيد اخصيد وشرغبة اخصية
(شرا 1 .قوشر  )1 -1 ،2وليس طلبد من يسوع
وصية ٌ ِّمنَ الشرب" (1
يس لَهم ِّع ْن ي ِّ
المسيح" :لَ َ
قوشر  .)22 ،2لكنه ،في الوقت نفسه ،كدن يعتشرف
هللا
نسدن َيند ُل ِّمنَ ِّ
بقيمة ال عوات المختلفة" :كُل ِّإ ٍ
 165التقشريشر النهدئي للسينو س .22 ،2112
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ض ُهم ِّت ْلك" (1
ض ُهم هذه وبع ُ
َمو ِّه َبت َه الخدصة ،ف َبع ُ
قوشر  .)2 ،2أك الق يس يوحند بولس الثدني ،في
هذا المعنى ،أن نصوص الكتدب المق س "ال تاكل
افعد ل عم أي من « ونية» الزواج أو «فَوقية»
العزوبية أو البتولية" 166بسبب االمتندع عن
ممدشرسة الجنس .وعوض أن نتح ث في تفوق
البتولية بجميع أاكدلهد ،يب و من المندسب أن
نظهشر أن مختلف الحدالت االجتمدعية هي
متكدملة ،فيكون هكذا أح هم مثدليد في بعض
الجوانب ،واآلخشر في جدنب آخشر .على سبيل
المثدل ،كدن ألكسن شر ي هيلز يؤك  ،أن سشر
الزواج يمكن أن يعتبشر نفسه ،إلى ح مد ،متفوقد
على سدئشر األسشراشر ،ألنه يشرمز الى ايء كبيشر
للغدية مثل "اتحد المسيح بدلكنيسة" أو "اتحد
الطبيعة اإللهية بدلطبيعة الباشرية".167
 .111بدلتدلي "إنهد ليست مسألة استخفدف بقيمة
الزواج لمصلحة العفة" 168و"ليس هندك أسدس ألي
تبدين مفتشرض بينهمد [ ]...وإذا تم التح ث عن
حدلة الكمدل ، status perfectionisوفقد لتقلي
الهوتي معين ،فليس بسبب العفة بح ذاتهد ،إنمد
نظشرا للحيدة المشرتكزة على الماوشرات اإلنجيلية
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بأسشرهد" .169مع ذلك ،فدلاخص المتزوج يق شر أن
يعيش المحبة بأعلى شرجدتهد .لذلك ،فهو "يتوصل
إلى هذه المثدلية التي تنبع من المحبة ،عبشر
اإلخالص لشروح تلك الماوشرات .هذه المثدلية هي
ممكنة وفي متندول كل إنسدن".170
 .111تملك البتولية القيمة الشرمزية للحب الذي
ال حدجة به المتالك اآلخشر ،فيعكس بهذا حشرية
ملكوت السمدوات .إنهد عوة لألزواج ،كي
يعياوا حبهم الزوجي في منظوشر حب المسيح
النهدئي ،بمثدبة مسيشرة ماتشركة نحو ملء
الملكوت .ب وشره ،يق م حب األزواج قيمد شرمزية
أخشرى :من جهة ،إنه انعكدس خدص للثدلوث .في
الواقع ،إن الثدلوث هو َو َح ة كدملة ،حيث يوج
أيضد تميز .بدإلضدفة الى ذلك ،العدئلة هي شرمز
كشريستولوجي ،ألنهد تعبشر عن قشرب هللا الذي
يادشرك الكدئن الباشري بحيدته ويتح به في
التجس  ،وفي الصليب وعن القيدمة :كل من
الزوجين يصبح "جس ا واح ا" مع اآلخشر ،ويق م
ذاته ليتقدسم كل ايء معه وحتى النهدية .في حين
أن البتولية هي عالمة "أخشروية" للمسيح القدئم من
الموت ،الزواج هو عالمة "تدشريخية" ألولئك الذين
يسيشرون على األشرض ،إنه عالمة يسوع المسيح
األشرضي الذي اشرتضى بأن يتح بند ووهب ذاته
حتى إشراقة ال م .إن البتولية والزواج همد ،ويجب
أن يكوند ،طشريقتين مختلفتين للحب ،ألن "اإلنسدن
169

نفس الكدتب ،المقدبلة العدمة ( 12أبشريل  /نيسدن  :3 ،)1112تعدليم
.1122 ،)1112( 1 ،V
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ال يستطيع أن يعيش ون محبة ويبقى لغزا ال يُفهم
في عين نفسه ،وال معنى لحيدته ،إن لم تتوفشر له
المحبة".171
 .112إن البتولية هي معشرضة لخطشر أن تصبح
"عزلة مشريحة" ،تسمح للاخص بدلتنقل
بدستقاللية ،وبتغييشر مكدنه ،وواجبدته وخيدشراته،
وبدلتصشرف بدألموال على هواه ،وبدالختالط
بأاخدص مختلفين وفقد لجدذبية الوقت الشراهن .في
هذه الحدلة ،تتألق اهد ة األاخدص المتزوجين.
أمد الذين ق عوا إلى البتولية ،يمكنهم أن يج وا
في ع من المتزوجين عالمة واضحة ألمدنة هللا
السخية والثدبتة لعه ه ،الذي بدستطدعته أن يحفز
قلوبهم على المزي من االستع ا الملموس
والمعطدء .في الواقع ،هندك أاخدص متزوجون
يحدفظون على أمدنتهم عن مد يصبح الاشريك غيشر
جذاب جس يد ،أو عن مد ال يلبي احتيدجدتهم،
بدلشرغم من وجو ع ة مندسبدت ت عوهم الى ع م
األمدنة أو إلى الهجشر .يمكن للمشرأة أن تعتني
بزوجهد المشريض ،وهندك ،إلى جدنب الصليب،
تكشرشر "نعم" حبهد حتى الممدت .عبشر هذا الحب،
تتجلى بطشريقة شرائعة كشرامة الذي ي ُ ِّحب ،بمد أن
المحبة تقتضي بأن نُ ِّحب أكثشر منه من أن ن ُ َحب.172
يمكنند أيضد أن نصد ف في الع ي من العدئالت
ق شرة على الخ مة المضحية والحنونة تجده أوال
ذوي طبيعة صعبة وحتى عدقين .هذا مد يجعل من
 171نفس الكدتب ،الشرسدلة العدمة ،فد ي اإلنسدن ( 2مدشرس  /آذاشر
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هؤالء األهل عالمة لحب يسوع الحشر والمنزه .كل
هذا يصبح عوة لألاخدص المتبتلين كي يعياوا
تكشريسهم للملكوت بمزي من السخدء واالستع ا .
في يومند هذا ،لق أسدءت ال َعلمدنية إلى قيمة
االتحد م ى الحيدة ونقصت من غنى التفدني
الزوجي ،لذا "ينبغي تعميق جوانب الحب الزوجي
اإليجدبية".173

تحولَالحب َ
ّ
 .113إن إطدلة الحيدة تؤ ي إلى ظهوشر أموشر لم
تكن مألوفة في األوقدت العدبشرة :فال ب من
المحدفظة على العالقة الحميمة واالنتمدء المتبد ل
م ة أشربعة ،خمسة أو ستة عقو  ،وهذا مد يستلزم
إعد ة االختيدشر المتبد ل مشراشرا .شربمد لم يع أح
األزواج منجذبد بشرغبة جنسية ا ي ة نحو اآلخشر،
إنمد ياعشر بفشرح االنتمدء لآلخشر ،وانتمدء اآلخشر له،
وإ شراكه بأنه ليس وحي ا ،وبأن له "اشريك" يعشرف
كدفة تفدصيل حيدته وتدشريخه ،ويادشركه كل
األموشر .إنه شرفيق شرحلة الحيدة والذي معه يمكنه
مواجهة الصعوبدت واالستمتدع بدألايدء الجميلة.
هذا أيضد يول االشرتيدح الذي يتشرافق مع الشرغبة
الخدصة بدلحب الزوجي .ال نستطيع أن نع أح ند
اآلخشر بدلبقدء على ذات اعوشرند طيلة الحيدة .لكن
يمكنند بدلتأكي أن يكون لند ماشروع ماتشرك ثدبت،
وأن نلتزم بحب متبد ل وأن نعيش متح ين إلى أن
173

المجلس الحبشري لاؤون األسشرة ،األسشرة ،الزواج و "المسدكنة قبل
الزواج كأمشر واقع" ( 21يوليو  /تموز .21 ،)2111
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يفشرقند الممدت ،ونعيش عالقة حميمة غنية على
ال وام .والحب الذي نتواع به يتخطى المادعشر،
أو األحدسيس أو المزاج ،وإن تضمنهد .إنه محبة
عميقة ،تتشرافق مع قشراشر من القلب ياشرك الوجو
بأسشره .هكذا ،وفي وسط نزاع قدئم ،وبدلشرغم من
وجو أحدسيس مشرتبكة تختلط في القلب ،يبقى
القشراشر بدلحب ،وبدالنتمدء لآلخشر،
حيد ،كل يوم،
ُ
وبمادشركة الحيدة بأسشرهد ،وبدالستمشراشر بدلحب
والصفح المتبد لين .كل منهمد يحقق مسيشرة نمو
وتَ َحو ٍل اخصي .وخالل هذه المسيشرة ،يحتفل
الحب بكل خطوة ومشرحلة ج ي ة.
 .112في قصة الزواج ،يتغيشر الاكل الجس ي،
ولكن هذا ليس افعد كي ينقص االنجذاب
العدطفي .نقع في حب اخص بكليته مع هويته
الخدصة ،وال نقع فقط في حب جس ه .فبدلشرغم من
إنهدك الزمن لهذا الجس  ،فهو ال يتوقف أب ا عن
التعبيشر بطشريقة مد عن الهوية الاخصية التي
احتلت القلب .عن مد ال يستطيع اآلخشرون التعشرف
بع على جمدل هذه الهوية ،يستمشر الاشريك العداق
في ق شرته على تمييزهد بفضل غشريزة الحب،
والمو ة ال تغشرب .هو يؤك قشراشره بدالنتمدء إليه،
يختدشره مج ا ويعبشر عن هذا االختيدشر عبشر قشرب
ص ملؤه الحندن .إن نُب َل قشراشره تجده اآلخشر،
ُمخ ِّل ٍ
كونه صلبد وعميقد ،يوقظ اكال ج ي ا من العدطفة
في أ اء المهمة الزوجية" .ألن العدطفة التي
يفتعلهد كدئن باشري آخشر كاخص [ ]...ال تتوق
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بح ذاتهد إلى العالقة الزوجية" .174فهي تكتسب
عبدشرات حسدسة أخشرى ألن الحب "هو حقيقة
ت
واح ة ،مع أن لهد أبعد مختلفة؛ وفي أوقد ٍ
مختلف ٍةَ ،ي ْ
تلو اآلخشر بوضوحٍ أكبشر".175
ظ ُ
هشر البُع َ
يج الشرابط أاكدال ج ي ة ،ويتطلب القشراشر بإعد ة
تاكيله مج ا وعلى ال وام .وهذا ليس فقط
للمحدفظة عليه ،بل لجعله ينمو .إنهد مسيشرة بندء
الذات واآلخشر يومد بع يوم .لكنه مد من ايء
ممكن من كل هذا ون است عدء الشروح الق س،
ون التوسل إليه يوميد طدلبين نعمته ،ون البحث
عن قوته الفدئقة الطبيعة ،ون أن نسأله بخوف أن
يَسكب ندشره فوق حبند ليقويه ،ويوجهه ويحوله في
كل وضع ج ي .
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الفصل الخامس
مثمرا
الحب الذي يصبح
ً
 .112الحب يمنح ومد حيدة .لهذا السبب ،الحب
الزوجي "ال ينتهي عن ح الزوجين ]...[ ،ألنهمد،
فيمد يتبد الن هبة الذات ،يهبدن ،أكثشر من نفسيهمد،
ٌ
وشرمز
الوجو َ للول الذي هو صوشرة ٌ حية لحبهمد،
ائم لوح تهمد الزوجية ،وخالصة ٌ حية ال يمكن
فصلهد عن كونهمد أبد وأمد".176

استقبالَحياةَجديدة َ
 .111العدئلة ليست مكدند فقط لتعدقب األجيدل
إنمد هي أيضد مكدن الستقبدل الحيدة ،والتي تأتي
كهبة من هللا .كل حيدة ج ي ة "تسمح لند أن نكتاف
«بُع مجدنية المحبة» ،ذاك البُع الذي ال يكف
عن إبهدشرند .فجميل أن نكون محبوبين أوال:
األبندء هم محبوبون قبل أن يشروا النوشر" .177إن هذا
يعكس أولوية حب هللا الذي يتخذ ومد المبد شرة،
ألن األبندء هم "محبوبون قبل أن يقوموا بأي ايء
"الكثيشر من
الستحقدق هذا الحب" .178مع ذلك ،فإن
َ
األطفد ِّل هم مشرفوضون ومهملون منذ الب اية،
176

177

يوحند بولس الثدني ،االشراد الشرسولي ،مد بع السينو س ،وظدئف
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مسشروقون من طفولتهم ومن مستقبلهم .ويجشرؤ
البعض على القول ،كي يبشرشر نفسه ،بأن مجيئ َهم
خجل! [ ]...فمدذا
إلى الحيد ِّة كدن غلطة .إن هذا ُم ِّ
نصنع بحقوق اإلنسدن وبحقوق الطفل التي تع
ا ي ة الوضوح ،إن كند نعدقب األطفدل بسبب
أخطدء الكبدشر؟" .179عن مد يأتي طفل الى هذا
العدلم ،في ظشروف غيشر مشرغوب فيهد ،يجب على
االهل وبدقي افشرا العدئلة أن يقوموا بكل مد يمكن
لقبوله كهبة من هللا ،وأن يأخذوا على عدتقهم
مسؤولية التشرحيب به بدنفتدح وبمحبة .ذلك ألنه
"عن مد يتعلق األمشر بدألطفدل الذين يأتون إلى
الحيدة ،فمد من تضحية تُعتَبَ ُشر بدهظة أو كبيشرة ج ا
ب أن يعتق أي طفل بأنه
من ِّق َب ِّل الكبدشر ،لتَ َجن ِّ
غلطة وال قيمة له وبأنه متشروك أمدم جشراحدت
الحيدة وته ي الباشر" .180إن عطية طفل ج ي ،
والتي يهبهد هللا الى االب واالم ،تب أ بفعل
التشرحيب به ،ومن ثم بشرعديته طيلة فتشرة حيدته
األشرضية ،وه فهد النهدئي هو بهجة الحيدة األب ية.
إن نظشرة مطمئنة تجده التحقيق النهدئي لإلنسدن
الباشري ،تجعل االهل أكثشر وعيد لله ية الثمينة
الموكلة إليهم :فدهلل ،في الحقيقة ،ق منحهم أن
يختدشروا االسم الذي سي عو هللا به كل ابن له في
الحيدة األب ية.181
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 .112إن العدئالت الكبيشرة هي فشرحة للكنسية.
يعبشر الحب الذي في اخلهد عن سخدء خصوبته.
هذا ال يعني انه عليند أن نتندسى تحذيشر الق يس
بولس الثدني ،عن مد اوضح ان االبوة المسؤولة ال
تكمن في "اإلنجدب غيشر المح و أو ع م وجو
الوعي حول امكدنية معنى تشربية االطفدل ،إنمد
وبدألكثشر في االمكدنية الممنوحة لألزواج الستخ ام
حشريتهم المصونة باكل حكيم وبمسؤولية ،مع
االخذ بعين االعتبدشر الحقدئق االجتمدعية
وال يموغشرافية ،فضال عن اوضدعهم وشرغبدتهم
الماشروعة".182

الحب في انتظار مدّة الحمل
 .111تعتبشر م ة الحمل فتشرة صعبة ،ولكن أيضد
وقتد شرائعد .حيث تتعدون االم مع هللا حتى تخشرج
معجزة حيدة ج ي ة .تُستم االمومة من "ق شرة
استثندئية لجس المشرأة ،والذي بخصوصية مب عة
يخ م الحمل وإنجدب الجنس الباشري" .183فكل
امشرأة تسدهم "بسشر الخلق الذي يتج مع األجيدل
س ْجتَ ِّني ِّفي
الباشرية" .184كمد يقول المزموشر :لق "نَ َ
182

هذا العدلم ،كمد أنهمد ال تج ان فيه أبعد همد الكدملة وال معندهمد
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َب ْ
ط ِّن ِّأمي" ( .)13 ،131فكل طفل يتكون في
أحادء امه هو ماشروع أب ي من هللا اآلب ومن
َدء أ ُ ِّم َك َع َشر ْفت ُ َك،
حبه األزليَ " :ق ْبلَ َمد اَك ْلت ُ َك ِّفي أ َ ْحا ِّ
ْت أ َ ْف َشر ْزت ُ َكَ ،وكَشرست ُ َك َن ِّبيد ِّلأل ُ َمم" (إشر ،1
َوقَ ْبلَ َمد ُو ِّل َ
 .)2وكل طفل هو مدثل ومد في قلب هللا ،ومنذ
لحظة الحمل به في الشرحم ،يتحقق حلم الخدلق
االب ي .عوند نفكشر كم هي قيمة الجنين منذ لحظة
الحمل به! ينبغي عليند أن ننظشر إليه بنفس نظشرة
حب هللا اآلب ،الذي يشرى مد وشراء كل مظهشر.
 .111من الممكن للمشرأة الحدمل ان تادشرك في
ت بيشر هللا هذا وهي تحلم بدبنهد" :ان جميع األمهدت
وجميع اآلبدء ق حلموا بوصول ول هم طيلة فتشرة
التسعة أاهشر ]...[ .ال توج عدئلة ب ون حلم .فإن
فق ت العدئلة الق شرة على الحلم ،فإن األطفدل ال
ينمون وال ينمو الحب ،ويخيم الظالم وتنطفئ
الحيدة" .185اخل هذا الحلم ،بدلنسبة لألزواج
المسيحيين ،تظهشر ضشروشرة المعمو ية .فيحضشر
االهل ابنهم لهذه المعمو ية عبشر صالتهم ،مؤتمنين
ابنهم الى يسوع المسيح حتى قبل وال ته.
 .121مع تق م العلم أصبح من الممكن في يومند
هذا معشرفة لون اعشر الطفل ُمسبقد وأي مشرض من
الممكن ان يصيبه في المستقبل ،الن كل صفدت
هذا الاخص تب و مح ة في خشريطته الجينية ،منذ
ان كدن جنيند .لكن اآلب وح ه هو الذي خلقه
185
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ويعشرفه تمدمد .هللا وح ه يعلم مد هو عزيز ،ومد
هو مهم ،ألنه يعشرف َمن هو هذا الطفل ،ومد هي
هويته األكثشر عمقد .فدألم التي تحمله في احادئهد
هي بحدجة ألن تطلب النوشر من هللا لتتمكن من
التعشرف على ابنهد باكل عميق ولتنتظشره كمد هو
بدلحقيقة .ياعشر بعض االهل بدن طفلهم لم يأت في
أفضل االوقدت .انهم بحدجة الى أن يطلبوا من هللا
أن ي اويهم ويقويهم ليقبلوا هذا الطفل ،وحتى
يتمكنوا من انتظدشره بمحبة .فمن المهم ان ياعشر
هذا الطفل بدنه منتظشر .فهو ليس مكمال او حال
لطموح اخصي .انه كدئن باشري ،يتمتع بقيمة
عظيمة وال يمكن استخ امه لمصلحة اخصية.
وبدلتدلي ،ليس مهمد إن كدنت هذه الحيدة الج ي ة
ستخ مك أم ال ،وكدنت تمتلك الخصدئص التي
تشرغب انت فيهد أم ال ،وإن كدنت تستجيب
لمادشريعك واحالمك أم ال .ألن "األبندء هم عطية.
كل واح منهم هو فشري وغيشر قدبل للتكشراشر [.]...
فدالبن محبوب لكونه ابند :ال لكونه جميال ،أو ألي
سبب آخشر ،بل لمجشر كونه ابند! ليس ألنه يفكشر
كمد أفكشر أند ،أو ألنه يجس شرغبدتي .االبن هو
ابن" .186إن حب االهل هو أ اة لحب هللا اآلب الذي
ينتظشر بكل حندن وال ة كل طفل ،ويقبله ون أي
اشروط ويستقبله مجدند.
 .121أو أن أطلب من كل امشرأة في فتشرة
الحمل وبكل المو ة :اعتني بفشرحك ،ال تسمحي
186
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لايء بأن ينتزع منك الفشرح البدطني بدألمومة.
فهذا الطفل يستحق فشرحك .فال تسمحي للمخدوف
وللهموم أو لتعليقدت اآلخشرين أو للمادكل ،بدن
تطفئ سعد ة كونك أ اة هللا لجلب حيدة ج ي ة على
العدلم .اهتمي بمد عليك القيدم به أو االع ا له،
ولكن من ون هواجس ،وسبحي كمد فعلت
هلل
وحي ِّبد ِّ
ي الشرب ،وت َ ْبت َ ِّه ُج ُشر ِّ
العذشراء" :تُعَ ِّظ ُم نَف ِّس َ
ض ِّع أ َ َم ِّت ِّه" (لو ،1
َظشر ِّإلى تَوا ُ
ُمخ َِّل ِّ
صي ،ألَنه ُ ن َ
 .)21 -21عياي بحمدس مطمئن في وسط
همومك ،وصلي الى الشرب الذي يحمي فشرحك
لتتمكني من نقل هذا الفشرح الى طفلك.

حب األم واألب
" .122إن األطفدل ،المولو ين ح يثد ،يندلون
كعطية ،مع التغذية والعندية ،تثبيت ميزات الحب
الشروحية .فأعمدل الحب تمشر عبشر عطية االسم
الاخصي ،والمادشركة بدللغة ،ونوايد النظشرات،
وأنواشر االبتسدمدت .ويتعلمون هكذا أن جمدل
الشرابط بين الكدئندت الباشرية تسته ف شروحند،
ويبحث عن حشريتند ،ويقبل االختالف عن اآلخشر،
ويعتشرف به ويحتشرمه كطشرف آخشر ]...[ .هذا هو
الحب الذي يحمل اشراشرة من حب هللا!" .187يملك
كل طفل الحق بدن يحصل على الحب الالزم من
أم وأب ،ألن كليهمد ضشروشري لنضوجه الكدمل
والمتندغم .فدإلثندن ،كمد اك أسدقفة استشراليد ،همد
"يسدهمدن ،كل بطشريقة مختلفة ،بنمو الطفل .إن
187
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احتشرام كشرامة الطفل يعني التأكي على حدجته
وحقه الطبيعي والضشروشري ألن يكون له أم
وأب" .188ال يتعلق األمشر فقط بحب االب وحب االم
باكل منفصل ،إنمد أيضد بدلحب الذي يجمعهمد،
والذي يُفهم كمص شر لوجو ه ،وكحضن يستقبل
وكأسدس للعدئلة .خالفد لذلك ،يب و الطفل كمجشر
اختزال لملكية مزاجية .إن كال من الشرجل
والمشرأة ،األب واألم" ،يسدهم في حب هللا الخدلق
ويتشرجمه" .189فهمد يظهشران ألطفدلهمد الوجه
األمومي والوجه األبوي للشرب .بدإلضدفة الى
علمدن قيمة المعدملة بدلمثل ،واللقدء
ذلك ،همد معد يُ ِّ
بين المختلفين ،حيث يأتي كل واح بهويته
الخدصة ويعشرف كيف يتلقى من اآلخشر .فإن غدب
أح همد ،لسبب ال مفشر منه ،فمن الضشروشري
البحث عن طشريقة مد للتعويض ،بغية توفيشر
النضج المالئم للطفل.
 .123إن الاعوشر الذي يختبشره الع ي من
األطفدل والابدب لكونهم أيتدمد هو اعوشر أعمق
ممد نعتق  .ن شرك اليوم الاشرعية الكدملة،
والمستحبة ،لشرغبة المشرأة في التعلم ،والعمل،
وتطويشر ق شراتهد وبلوغ أه افهد الخدصة .إنمد ،في
الوقت نفسه ،ال يمكنند ان نتجدهل حدجة األطفدل
لوجو االم ،وخدصة في األاهشر األولى من الحيدة
الحقيقية هي "أن المشرأة توج قبل الشرجل كأم،
 188مجلس أسدقفة أستشراليد الكدثوليك ،الشرسدلة الشرعوية ال نعبثن بدلزواج،
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معطية الحيدة الباشرية الج ي ة ،التي تكونت في
أحادئهد وتطوشرت ،ومنهد خشرجت إلى العدلم".190
إن إنقدص وجو األم ،بصفدتهد االنثوية ،ياكل
ته ي ا جسيمد لعدلمند .أند اق شر الحشركة النسدئية
عن مد ال تسعى للتطدبق بين الجنسيين ،وتنفي
األمومة .ألن عظمة المشرأة تقتضي جميع الحقوق
الندتجة عن الكشرامة اإلنسدنية غيشر القدبلة
للتصشرف ،كمد أيضد عبقشريتهد االنثوية ،التي ال
غنى عنهد في المجتمع .فق شراتهد األنثوية تح ي ا –
ال سيمد االمومة -تعطيهد أيضد واجبدت ،ألن
كونهد امشرأة ،يتشرتب عليه كذلك مهمة خدصة في
هذا العدلم ،مهمة يجب على المجتمع ان يحميهد
ويحدفظ عليهد لخيشر الجميع.191
ت هن التشريد ُق
 .122في الواقع" ،إن األمهد ِّ
انتادشر الفشر اني ِّة األندني ِّة]...[ .
األقوى ض
ِّ
األمهدتُ ياه نَ لجمد ِّل الحيد ِّة" .192ب ون أ نى اك،
ت هو مجتم ٌع الإنسدني،
ون أمهد ٍ
إن "مجتمعد ب ِّ
وام
كيف ياه نَ
ألن األم َ
هدت يعشرفنَ على ال ِّ
َ
للحندن والتكشر ِّس والقو ِّة المعنوي ِّة حتى في أسوأ
ِّ
ت .غدلبد مد تنقل األمهدت أيضد معنى
األوقد ِّ
ت
الممدشرسة ال ينية
األكثشر عمقد :في الصلوا ِّ
َ
والممدشرسدت التقوية األولى التي يمك ُن لطف ٍل ْ
أن
 190يوحند بولس الثدني ،المقدبلة العدمة ( 12مدشرس  /آذاشر :2 ،)1111
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ون األمهد ِّ
ت ال نفتق المؤمنينَ الج َ
يتعل َمهد [ِّ ]...
وحسب بل اإليمدنَ أيضد يفتق ُ جزءا كبيشرا من
حشراشر ِّت ِّه البسيط ِّة والعميق ِّة [ ]...أيتهد األمهدتُ
العزيزاتُ  ،اكشرا ،اكشرا على مد أنتن علي ِّه وعلى
والعدلم".193
مد تعطينَه ُ للكنيس ِّة
ِّ
 .122إن األم التي تحمي طفلهد بحندنهد
وعدطفتهد ،تسدع ه على تنميه الثقة ،وعلى اختبدشر
العدلم كمكدن صدلح الستقبدله ،وهذا يسمح بتطويشر
الثقة بدلنفس التي تعزز الق شرة على االلفة
والتعدطف .من ندحية أخشرى ،تسدع اخصية
األب على إ شراك ح و الواقع ،وتتسم باكل كبيشر
بدلتوجيه ،لتحضيشر [االبن] للخشروج نحو عدلم
أوسع ،مليء بدلتح يدت ،ول عوته إلى الك
والكفدح .ان أبد ،يتمتع بوضوح وبفشرح بهويته
الذكوشرية ،وبذات الوقت يجمع بين المو ة
والعدطفة في تعدمله مع زوجته ،هو ضشروشري
تمدمد كمد شرعدية األم .هندلك أ واشر وواجبدت
متفدوتة ،وتتكيف مع الظشروف الواقعية لكل عدئلة،
إنمد التواج الواضح والمح لكال الاخصيتين،
االنثوية والذكوشرية ،يخلق البيئة المالئمة والمندسبة
لنضوج الطفل.
 .121يُقدل إن مجتمعند هو "مجتمع ب ون
آبدء" .في الثقدفة الغشربية ،ق تظهشر اخصية األب
وبطشريقة شرمزية كغدئبة ،وماوهة ومتالاية.
وحتى الشرجولة تب و في موضع تسدؤل .وق ظهشر
 193نفس المشرجع.
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النظشر إلى هذه
مفهوم ملتبس ،بسبب أنه "ق تم
ُ
ب
المسأل ِّة في الب ِّء وكأنهد تحشر ٌشر :تحشر ٌشر من األ ِّ
السي  ،األب الذي يمث ُل الاشريعةَ المفشروضةَ من
األبندء وياك ُل
الخدشرج ،األب الذي يح من سعد ِّة
ِّ
عدئقد في وجه تحشر ِّشر الاب ِّ
دن واستقال ِّلهم .في الواقعِّ
الموقف في مندز ِّلند،
ِّ
كدن التسلطُ في المدضي سي َ
غيدن" .194ولكن "كمد
وأحيدند كدن يص ُل إلى ح ِّ الطُ ِّ
يحص ُل غدلبد ،انتقلند من تطشرف إلى تطشرف أخشر.
الحضوشر
ويب و أن ماكلةَ زمد ِّنند ال تكم ُن في
ِّ
لآلبدء ،بل في غيد ِّبهم ،وتواشريهم عن
المتطف ِّل
ِّ
األنظدشر .فأحيدند يصب اآلبدء اهتمدمد ِّتهم على
هم الفشر ية ،وصوال
أنف ِّسهم وعلى
تحقيق طموحد ِّت ِّ
ِّ
صغدشر
نسيدن األسشرة .ويتشركون الابدنَ وال
إلى ح ِّ
َ
ِّ
لوح ِّ هم" .195إن حضوشر األب ،وكذلك سلطته ،ق
تأثشرت أيضد بدلوقت المتزاي الذي يتم تكشريسه
لوسدئل االعالم ،التكنولوجيد التشرفيهية .إلى جدنب
هذا ،يُنظشر في يومند هذا إلى السلطة بدشرتيدب ويتم
وضع الكبدشر بقسوة في موضع اكوك .والكبدشر
أنفسهم يتخلون عن الثوابت ،وبدلتدلي ال يق مون
الى أوال هم توجيهدت أكي ة وذات اسدس .فليس
من الصحي تب يل اال واشر بين االبدء واالبندء :ان
هذا يضشر بعملية نضوج األطفدل الذين هم بحدجة
إليهد ويحشرمهم من حب قد شر على توجيههم
ومسدع تهم على النضوج.196
 194المقدبلة العدمة ( 21ينديشر  /كدنون الثدني  :)2112أوسشرفدتوشري
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 .122لق َوضع هللا ُ الوال َ في العدئلة لكي ،مع
خصدئصه الشرجولية" ،يكون قشريبد من زوجته،
ويادشركهد في كل ايء ،في األفشراح واألحزان،
في المتدعب واآلمدل .وأن [حتى] يكون قشريبد من
أبندئه طيلة نموهم :عن مد يلعبون وعن مد
يجته ون ،عن مد يكونون سع اء وعن مد يكونون
متضديقين ،عن مد يتكلمون وعن مد يصمتون،
عن مد يتجشرؤون وعن مد يخدفون ،عن مد يشرتكبون
خطأ وعن مد يشرجعون للطشريق الصحيح؛ أب
حدضشر ائمد .وكلمة حدضشر ال تعني مشراقب .ألن
اآلبدء الذين يشراقبون بمبدلغة أبندءهم،
يمحقونهم" .197ياعشر بعض االبدء بأنهم ع يمو
الفدئ ة وال لزوم لهم ،إنمد الحقيقة هي أن "األبندء
هم بحدجة إلى أب ينتظشرهم عن مد يشرجعون من
إخفدقدتهم .سيحدولون التذشرع بكل ذشريعة لكيال
يعتشرفوا بهذا ،ولكيال يُكت َاف ،لكنهم بحدجة إلى
ذلك" .198ليس من الجي أن يُتشرك األطفدل ب ون
آبدء ،ألنهم بهذه الطشريقة سيحشرمون قبل االوان من
أن يكونوا أطفدال.

سعة َ
خصوبةَمو ّ
 .121الع ي من األزواج ليس بدستطدعتهم ان
ينجبوا أطفدال .إنند نعشرف مق اشر األلم الذي يعنيه
هذا .لكنند ،من الندحية األخشرى ،نعشرف أيضد أن
"الزواج لم يُؤسس إلنجدب البنين فقط [ .]...لذلك
 197المقدبلة العدمة ( 2فبشرايشر  /ابدط  :)2112أوسشرفدتوشري شرومدنو (2
فبشرايشر /ابدط  ،)2112ص .1
 198نفس المشرجع.
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حتى وإن لم يُشرزق الزوجدن أوال ا ،شرغم شرغبتهمد
الا ي ة فيهم ،يبقى الزواج ،كجمدعة واشركة م ى
الحيدة ،يحتفظ بقيمته وع ِّم انفصدمه" .199بدإلضدفة
الى ذلك "االمومة ليست حصشريد واقعد بيولوجيد،
بل يعبشر عنهد بطشرق مختلفة". 200
 .121يعتبشر التبني طشريقة لتحقيق األمومة
واألبوة بطشريقة كشريمة ج ا ،أشرغب في أن أاجع
أولئك الذين ليس بإمكدنهم إنجدب أطفدل بأن
يوسعوا ويفتحوا محبتهم الزوجية الستقبدل األطفدل
المحشرومين من بيئة أسشرية مندسبة .لن ين موا يومد
بأنهم كدنوا أسخيدء .إن التبني هو فعل حب يمنح
عدئلة لمن حشرم منهد .من المهم اإلصشراشر على أن
يتم تسهيل التاشريعدت المشرتبطة بإجشراءات عملية
التبني ،وخدصة بدلنسبة لألطفدل غيشر المشرغوب
فيهم ،من أجل الوقدية من اإلجهدض والتخلي
عنهم .إن أولئك الذين يواجهون التح ي المشرتبط
بدلتبني وبدستقبدل انسدن بطشريقة غيشر ماشروطة
وبمجدنية ،يصيشرون وسطدء لمحبة هللا الذي يؤك :
دك"
س ِّ
ضي َع َهد فأَنَد الَ أ َ ْن َ
"حتى إن نسيت ْال َم ْشرأَة ُ َشر ِّ
(شرا .أش .)12 ،21
يمثل
" .111إن خيدشر التبني واحتضدن طفل ِّ
نوعد خدصد من الخصوبة في الخبشرة الزوجية،
يتخطى حدالت المعدندة بسبب العقم ]...[ .وأمدم
تلك الحدالت التي يكون الطفل مطلوبد بأي ثمن،
 199المجمع الفدتيكدني الثدني ،ال ستوشر الشرعدئي فشرح وشرجدء.21 ،
 200المؤتمشر العدم الخدمس ألسدقفة أمشريكد الالتينية ومنطقة البحشر
الكدشريبي ،وثيقة أبدشريسي ا ( 21يونيو  /حزيشران .222 ،)2112
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كحق في تحقيق إنجدز اخصي ،يُظهشر التبني
واالحتضدن المفهومين باكل صحيح ،بُع ا مهمد
لألبوة والبنوة ،إذ يسدع ان بدلفعل على اإل شراك
بأن األوال  ،سواء كدنوا طبيعيين أم متبنين أم
محتضنين ،هم كدئندت قدئمة بذاتهد ،ينبغي
استقبدلهم ومحبتهم واالعتندء بهم ،وليس فقط
إنجدبهم .إن قشراشر التبني أو الحضدنة يجب أن يأخذ
أوال بعين االعتبدشر مصلحة األوال العليد" .201من
جهة أخشرى" ،ينبغي منع اإلتجدشر بدألوال بين
ال ول والقدشرات من خالل إجشراءات قدنونية
ومشراقبة ولية".202
 .111من المندسب التذكيشر أيضد ،أن االنجدب
والتبني ال يعتبشران الوسيلتين الوحي تين للعيش
المثمشر للحب .أيضد العدئلة المؤلفة من الع ي من
األطفدل هي م عوة لتشرك بصمتهد في المجتمع
الموجو ة فيه ،لتنمية ااكدل أخشرى تكون كدمت ا
للمحبة التي تعض هد .ال تنسى العدئالت المسيحية
أن "االيمدن ال يخشرجهد من العدلم ،إنمد يجذشرهد فيه
باكل أعمق ]...[ .في الواقع ،يلعب كل واح مند
وشرا خدصد في اع ا مجيء ملكوت
السمدوات" .203ال ينبغي على العدئلة ان تفكشر
بنفسهد كسيدج يشرمي لحمديتهد من المجتمع .عليهد
أال تمكث سدكنة في حدلة انتظدشر بل أن تخشرج من
 201التقشريشر النهدئي للسينو س .12 ،2112
 202نفس المشرجع.
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ذاتهد لبحث متكدفل .بهذه الطشريق ،يصبح البحث
مكدند لتكدمل االنسدن مع المجتمع ،ونقطة اتحد
بين العدم والخدص .يحتدج الزوجدن اكتسدب وعي
واضح ومقتنع بخصوص واجبدتهم االجتمدعية.
عن مد يحصل ذلك ،فإن الحب الذي يجمعهمد لن
ينقص ،إنمد يمتلئ بنوشر ج ي  ،كمد تعبشر عنه
األبيدت التدلية:
"ي اك همد عندقي
همد تندغمدتي اليومية
أند أحبك ألن ي يك
تكدفحدن من أجل الع الة.
إن كنت أحبك فألنك
حبيبي ،اشريكي وكل ايء
وعلى الطشريق جنبد إلى جنب
نحن أكثشر بكثيشر من اثنين".204
 .112ال يمكن ألية عدئلة ان تكون خصبة إذا
كدنت تعتق أنهد مختلفة كثيشرا أو "منفصلة".
لتجنب هذا الخطشر ،عوند نتذكشر عدئلة يسوع
المسيح ،الممتلئة نعمة وحكمة ،لم يكن يُنظشر إليهد
ب ،بعي ٍ عن الندس.
كعدئلة "غشريبة" ،كبي ٍ
ت غشري ٍ
لهذا السبب بدلذات ،وج الندس صعوبة في
204

مدشريو بن يتي ،"Te quiero" ،ضمن :Poemas de otros
بوينوس أيشريس .311 ،1113
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"م ْن
التعشرف على حكمة يسوع ،وكدنوا يقولونِّ :
دشر ،ابْنَ
ْس هذَا ه َُو النج َ
أَيْنَ لَه ُ هذَا؟ [ ]...أَلَي َ
َم ْشر َيم؟" (مشر " .)3 -2 ،1أليس هذا اب ُن النجدشر؟"
(متى  .)22 ،13وهذا يؤك أنهد كدنت عدئلة
بسيطة ،قشريبة من الجميع ،من مجة باكل طبيعي
بين الندس .وحتى يسوع لم يتشرعشرع ضمن عالقة
منغلقة مد بين مشريم ويوسف ،إنمد كدن يتجول
بفشرح في العدئلة الواسعة ،حيث األقدشرب
واألص قدء .هذا مد يفسشر كيف ،أن الوال ين ،عن
عو تهمد من أوشراليمَ ،ق ِّبال أن يختفي الول البدلغ
من العمشر اثني عاشر عدمد ،م ة يوم كدمل في
القدفلة ،مصغيد للقصص ومادطشرا الجميع
دشرا
دن أَنه ُ في القَد ِّفلَةَ ،
س َ
اهتمدمدتهم" :كَدنَد َيظُن ِّ
يشرة َ َي ْوم" (لو  .)22 ،2مع ذلك ،يح ث أحيدند
َم ِّس َ
أن بعض العدئالت المسيحية ،بسبب لغة تخدطبهد،
وطشريقة تعبيشرهد عن األايدء ،ومواقفهد ،وتكشراشرهد
ال ائم لموضوعين أو ثالثة ،يُنظشر إليهد كعدئالت
بعي ة ،أو منفصلة عن المجتمع ،أو حتى أن
أقدشربهد ياعشرون أنهم محتقشرون وم انون من
قبلهد.
 .113إن الزوجين اللذين يختبشران قوة الحب،
يعلمدن تمدمد ان هذا الحب م عو لتضمي جشراح
المنبوذين ،وإلشرسدء ثقدفة اللقدء ،وللنضدل من
اجل الع الة .فدهلل ق عه الى العدئلة بماشروع
جعل العدلم عدلمد "عدئليد" ،205حتى يصل الجميع
205
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إلى الاعوشر بدن كل انسدن هو بمثدبة أخ" :إن
نظشرة فدحصة على الحيدة اليومية للشرجدل والنسدء
اليوم تظهشر على الفوشر الحدجة الموجو ة في كل
مكدن إلى حقنة تقوية للشروح العدئلية ]...[ .فليس
فقط تنظيم الحيدة الماتشركة هو الذي يجنح نحو
تلك البيشروقشراطية ،الغشريبة عن العالقدت االنسدنية
األسدسية ،وإنمد حتى السلوك االجتمدعي
والسيدسي غدلبد مد يُظهشر عالمدت الت هوشر".206
بدلمقدبل العدئالت المنفتحة والمتح ة تفسح المجدل
للفقشراء ،وتكون قد شرة على نسج ص اقة مع أولئك
الذين هم اسوأ حدال منهد .وهم إن كدنوا يهتمون
حقد بدإلنجيل ،فلن يستطيعوا أن ينسوا مد يقول
ُالء
ع ِّم ْلت ُ ُموه ُ أل َ َح ِّ ِّإ ْخ َو ِّتي هـؤ ِّ
يسوع " :كُل َمد َ
ع ِّم ْلت ُ ُموه!" (متى  .)21 ،22فهم،
الصغَدشر ،فَ ِّلي َ
ِّ
بنهدية المطدف ،يعياون وفق مد يطلبه اإلنجيل
عاَدء،
ت َ
صنَ ْع َ
غ َاء أ َ ْو َ
منهم ببالغة عميقةِّ " :إذَا َ
ص ِّ قَد َء َك ،وال ِّإ ْخ َوت ََكَ ،وال أ َ ْن ِّسبد َء َكَ ،وال
فَال ت َ ْعُ أ َ ْ
وك هُ ْم أَيْضد ِّبدلـ ُمقَد ِّبل،
ِّجيشران ََك األ َ ْغ ِّن َيدءِّ ،لئ َال َي ْعُ َ
ت َو ِّلي َمة فد ْعُ
صنَ ْع َ
َو َيكُونَ لَ َك ُمكدفَأَة .بَ ْل ِّإذَا َ
سد ِّكينَ ،والـ ُم ْقعَ ِّ ين ،والع ُ ْشرجَ ،والعُ ْميَدن.
الـ َم َ
ُ
َوطُو َبى لَ َك" (لو َ .)12 -12 ،12وطو َبى لَ َك! في
هذا يكمن سشر العدئلة المغبوطة.
 .112من خالل الاهد ة ،كمد من خالل الكلمة،
تتح ث العدئالت عن يسوع لآلخشرين ،وتنقل
اإليمدن ،وتوقظ شرغبة هللا وتظهشر جمدل اإلنجيل
206
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ونمط الحيدة الذي يق مه لند .هكذا يشرسم األزواج
المسيحيون فوق الجدنب الشرمد ي من المجدل العدم
ويملؤونه بألوان األ ُخوة ،والوعي االجتمدعي،
وال فدع عن األاخدص الضعفدء ،واإليمدن ال ُمنيشر،
وبدألمل الفعدل .إن خصوبتهم تتوسع وتتشرجم
بألف طشريقة لتجعل محبة هللا حدضشرة في
المجتمع.

تميّيز الجسد
 .112من المندسب في هذا اإلطدشر أن نأخذ على
محمل الج نصد كتدبيد ،تم تفسيشره عد ة خدشرج
سيدقه ،أو بطشريقة عدمة للغدية ،وهكذا من الممكن
أن نهمل معنده الفوشري والمبداشر ،والذي هو
اجتمدعي تمدمد .يتعلق األمشر بـ  1قوشر -12 ،11
 ،32حيث يواجه الق يس بولس الشرسول وضعد
مخجال للجمدعة .في هذا السيدق ،كدن هندك بعض
األاخدص الميسوشرين والذين كدنوا يحدولون
ممدشرسة التمييز ض الفقشراء ،وكدن هذا يح ث
حتى أثندء الوليمة التي كدنت تشرافق االحتفدل
بدإلفخدشرستيد .فبينمد كدن األغنيدء يتمتعون بطعدمه
الاهي ،كدن الفقشراء ينظشرون إليهم ،وهم
اح ٍ يَ ْس ِّب ُق فَيَأ ْ ُخذ ُ
يتضوشرون جوعد" :ألَن كُل َو ِّ
اح ُ َي ُجوعُ َواآلخ َُشر
عاَد َء نَ ْف ِّس ِّه ِّفي األ َ ْك ِّل فَ ْدل َو ِّ
َ
ْس لَكُ ْم بُيُوتٌ ِّلت َأْكُلُوا ِّفي َهد َوت َ ْا َشربُوا؟ أ ْمَ
َ
َ
يَ ْسك َُشر .أفَلي َ
س لَ ُه ْم؟"
س ِّة ِّ
ت َ ْست َ ِّهينُونَ ِّب َك ِّني َ
هللا َوت ُ ْخ ِّجلُونَ الذِّينَ لَ ْي َ
(اآليدت .)22 -21
 .111إن اإلفخدشرستيد تقتضي االن مدج في جس
الكنيسة الواح  .فمن يقتشرب من جس ومن م
140

المسيح ليس بإمكدنه أن يهين في نفس الوقت هذا
الجس ذاته ،مثيشرا انقسدمدت وممدشرسد التمييز
الادئن بين أعضدئه .يتعلق األمشر ،في الحقيقة ،بـ
"تمييز" جس الشرب ،وبدلتعشرف عليه بإيمدن
وبمحبة سواء في عالمدته األسشراشرية أو في
ب َ ْينُونَة ِّلنَ ْف ِّس ِّه
الجمدعة ،وإال فدإلنسدن َيأْكُ ُل و َي ْا َشر ُ
(شرا .آية  .)21ياكل هذا النص تحذيشرا ج يد
للعدئالت التي تنغلق في شراحتهد الخدصة وتعزل
نفسهد .وب قة أكثشر ،للعدئالت التي تبقى غيشر
مكتشرثة أمدم معدندة العدئالت الفقيشرة والمحتدجة.
هكذا يصبح االحتفدل اإلفخدشرستي ن اء مستمشرا
سه ُ" (آية
دن نَ ْف َ
إلى كل اخص كي " َي ْمت َِّح ْن كُل ِّإ ْن َ
س ٍ
 ،)21به ف أن يفتح أبواب عدئلته لمزي من
ا ِّشركة مع أولئك المهماين من المجتمع ،ومن ثم
ال َ
قبول حقد سشر المحبة اإلفخدشرستي ،والذي يجعل
مند جس ا واح ا .ال يجب أن ننسى "أن «صوفية»
السشر لهد طدبع اجتمدعي" .207فعن مد أولئك الذين
يقبلون المندولة ال يلتزمون أكثشر تجده الفقشراء
والمتألمين ،أو يسدن ون ظهوشر أاكدل مختلفة من
االنقسدم ،واالحتقدشر والظلم ،فهم يتندولون
اإلفخدشرستيد عن غيشر استحقدق .بينمد العدئالت
التي تتغذى على اإلفخدشرستيد بتحضيشر الئق ،فهي
تقوي شرغبتهد في األخوة ،وحسهد االجتمدعي،
والتزامدتهد تجده المحتدجين.
207

بن كتس السد س عاشر ،الشرسدلة العدمة هللا محبة ( 22يسمبشر  /كدنون
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سعةَ َ
الحياةَفيَالعائلةَالمو ّ
 .112ال ينبغي على النواة العدئلية الصغيشرة أن
تعزل نفسهد عن األسشرة الكبيشرة ،التي تضم
الج و  ،واالعمدم واالخوال ،وأبندء العموم
واالخوال ،وأيضد الجيشران .في تلك األسشرة
الكبيشرة من الممكن أن يكون هندك َم ْن يحتدج
للمسدع ة أو على األقل َمن يحتدج الى شرفقة،
ولبعض لفتدت محبة ،وق يكون هندك أوجدع
كبشرى تحتدج لبعض المواسدة .208إن النزعة
الفشر انية في هذه األيدم تقو  ،في بعض األحيدن،
إلى اإلنغالق اخل عش آمن واعتبدشر اآلخشرين
كخطشر مقلق .بأي حدل ،هذه العزلة ال تق م المزي
من السالم والسعد ة ،إنمد تُغلق قلب العدئلة
وتحشرمهد من اتسدع أُفق الوجو .

أن نكون أبناء
 .111في بد ئ االمشر ،عوند نتح ث عن وال يند
أنفسهم .لق ذكشر يسوع الفشرسيين بأن التخلي عن
الوال ين هو مخدلف لاشريعة هللا (شرا .مشر -1 ،2
 .)13ليس مفي ا الح ان يفق وعيه بكونه ابند.
ففي كل اخص" ،حتى ولو أصبح بدلغد أو
عجوزا ،وحتى إن أصبح أح أبد أو أمد ،وحصل
على موقع مسؤولية ،في الحقيقة يبقى محتفظد
بهويته كإبن .نحن جميعند أبندء .وهذا يقو ند ائمد
الى حقيقة أنند لم نمنح الحيدة ألنفسند إنمد تلقيندهد.

 208شرا .التقشريشر النهدئي للسينو س .11 ،2112
142

فدلهبة الكبشرى للحيدة هي تلك اله ية األولى التي
تلقيندهد".209
 .111لهذا السبب "تطلب الوصية الشرابعة من
االبندء [ ]...أن يكشرموا األب واالم (شرا .خشر ،21
 .)12وتأتي هذه الوصية مبداشرة بع الوصديد
المتعلقة بدهلل نفسه .وهي في الحقيقة تحتوي على
ايء مق س ،على ايء إلهي ،على ايء هو
أصل كل نوع من أنواع االحتشرام األخشرى بين
الندس .وفي صيدغة الوصية الشرابعة يضيف
ض ال ِّتي
علَى األ َ ْشر ِّ
الكتدب المق سِّ « :لتَطُو َل أَيد ُم َك َ
يك الشرب ِّإلَ ُه َك» .يعتبشر الشرابط ال ُخلُقي بين
ي ُ ْع ِّط َ
األجيدل هو ضمدنة للمستقبل ،وهو ضمدنة لتدشريخ
بدلحقيقة إنسدني .فمجتمع أبندء ال يكشرمون فيه
الوال ين هو مجتمع ب ون كشرامة [ .]...مجتمع
ُمق ٌشر له أن يمتلئ بابدب ُمن َِّفشرين وجاعين.210
 .111لكن هندك أيضد الجدنب اآلخشر للمي الية:
"يَتْ ُشركُ الشر ُج ُل أَبَده ُ َوأُمه ُ" (تك  ،)22 ،2هكذا تؤك
كلمة هللا .وهذا ال يتحقق ،في بعض األحيدن ،فال
يتحقق الزواج بدلكدمل الن التخلي وهبة الذات لم
يتمد .ال يجب التخلي أو إهمدل الوال ين ،ومع ذلك
لكي يتم االتحد في الزواج يجب تشركهمد ،حتى
يصبح المنزل الج ي هو المسكن ،والحمدية،
واالسدس والماشروع ،بحيث يمكن أن يصيشر
209

210
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اح ا" (نفس المشرجع).
س ا َو ِّ
الزوجدن حقد " َج َ
يح ث في بعض الزيجدت ان يتم إخفدء الكثيشر من
األموشر عن أح األزواج ،والتي يتم الح يث عنهد
مع األهل ،إلى شرجة ان آشراء االهل تكتسب أهمية
أكثشر من مادعشر وآشراء الاشريك اآلخشر .ليس من
السهل االستمشراشر في هذا الوضع مع مشروشر
الوقت .وهو وضع يمكن قبوله فقط لفتشرة مؤقتة،
بينمد تتهيأ الظشروف لنمو الثقة والحواشر .الزواج
يمثل تح إليجد طشريقة ج ي ة لنكون أبندء.

المس ّنون

ض ِّني ِّفي زَ َم ِّن الا ْي ُخو َخ ِّة .الَ
" .111ال ت َْشرف ُ ْ
َدء قُو ِّتي" (مز  .)1 ،21إنهد
تَتْ ُشر ْك ِّني ِّع ْن َ فَن ِّ
صشرخة المسن ،الذي يخاى اإلهمدل واالحتقدشر.
وكمد ي عوند هللا لنكون أ وات لسمدع ن اء الفقشراء،
فهو يتوقع مند ان نسمع ن اء المسنين .211إن هذا
يتوجه الى العدئالت والمجتمعدت ،الن "الكنسية ال
تستطيع وال تشرغب بدالمتثدل الى عقلية ع م
المعدندة ،ندهيك عن الالمبدالة واالحتقدشر بدلنسبة
الى الايخوخة .يجب عليند ايقدظ الحس الجمدعي
من بدالمتندن ،والتق يشر ،والضيدفة ،أمدم
الايخوخة .عليند إيقدظ الحس الجمدعي بدالمتندن،
والعشرفدن ،والضيدفة حتى ياعشر المسن بأنه جزء
حي من مجتمعه .إن المسنين هم شرجدل ،نسدء،
آبدء وأمهدت سلكوا قبلند نفس الطشريق ،في منزلند
نفسه ،وفي ذات معشركتند اليومية من أجل حيدة
 211شرا .التقشريشر النهدئي للسينو س .11 -12 ،2112
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كشريمة" .212لذلك "كم أشرغب بكنيسة تتح ى ثقدفة
اإلقصدء بدلفشرح الذي يفيض من معدنقة ج ي ة بين
الابدب وكبدشر السن!".213
 .112لق عدند الق يس يوحند بولس الثدني إلى
االنتبده لوضع المسنين في العدئلة الن هندك ثقدفدت
"في أعقدب التطوشر الصندعي والحضشري
المضطشرب ،فعت ،ومد زالت ت فع ،بدلمسنين
نحو أاكدل غيشر مقبولة من التهميش" .214يسدع
المسنون على شرؤية "تعدقب األجيدل" وموهبة "أن
يكونوا جسشرا" .215في الكثيشر من األحيدن ،يكون
األج ا هم َمن يقومون بنقل القيم الكبيشرة إلى
أحفد هم و"الع ي من األاخدص يعتشرفون بأنهم ق
تلقوا التنائة على الحيدة المسيحية من أج ا هم".216
فكالمهم ،ولمسدتهم أو مجشر وجو هم يسدع
األطفدل على معشرفة أن التدشريخ ال يب أ معهم،
وأنهم وشرثة شرحلة طويلة ،وانه من الضشروشري
احتشرام الخلفية التي تسبقند .أولئك الذين يقطعون
العالقدت مع التدشريخ سوف يج ون صعوبة في
نسج عالقدت مستقشرة واالعتشراف بأنهم ليسوا
 212المقدبلة العدمة ( 2مدشرس  /آذاشر  :)2112أوسشرفدتوشري شرومدنو2 ،
مدشرس  /آذاشر  ،2112ص.1 .
 213المقدبلة العدمة ( 11مدشرس  /آذاشر  :)2112أوسشرفدتوشري شرومدنو،
 12مدشرس  /آذاشر  ،2112ص.1 .
 214اإلشراد الشرسولي مد بع السينو س ،وظدئف العدئلة المسيحية (22
نوفمبشر  /تاشرين الثدني  :22 ،)1111أعمدل الكشرسي الشرسولي 22
(.113 ،)1112
 215يوحند بولس الثدني ،كلمة البدبد إلى المادشركين في المنت ى ال ولي حول
المسنين ( 2سبتمبشر  /أيلول  :2 ،)1111تعدليم ،)1111( 2 ،III
.231
 216التقشريشر النهدئي للسينو س .11 ،2112
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أسيد الواقع .بدلتدلي" ،االهتمدم بدلمسنين هو الذي
يصنع اختالف حضدشرة عن األخشرى .فهل هندك
اهتمدم بدلمسنين في الحضدشرة؟ وهل هندك مكدن
للمسن؟ بوسع تلك الحضدشرة ان تتق م إذا عشرفت
ان تحتشرم حكمة ومعشرفة المسنين".217
 .113يعتبشر غيدب الذاكشرة التدشريخية عيبد
خطيشرا في مجتمعند .انه ثمشر العقلية غيشر الندضجة
التي تتمثل بعبدشرة "إنه من المدضي" .إن المعشرفة
والق شرة على مواجهة أح اث المدضي يعتبشران
الطشريقة الوحي ة لبندء مستقبل له معنى .ليس من
دم
الممكن التعليم ب ون ذاكشرة" :تَذَك ُشروا األَي َ
األُولى" (عب  .)32 ،11فقصص الكبدشر تفي
كثيشرا الصغدشر والابدب ،ألنهد تشربطهم بدلتدشريخ
المعدش سواء في العدئلة ،أو في الحي الذي
يقطنونه ،أو في بل هم .إن عدئلة ال تحتشرم وال تهتم
بج و هد ،الذين يمثلون ذاكشرتهد الحية ،هي عدئلة
مفككة؛ بينمد العدئلة التي تتذكشر هي عدئلة ل يهد
مستقبل .لذلك" ،فإن حضدشرة ال مكدن فيهد للمسنين
أو تهملهم ألنهم يخلقون مادكل ،هي حضدشرة
تحمل في ذاتهد فيشروس الموت" ،218ألنهد "تجتث
جذوشرهد الخدصة بهد" .219إن ظدهشرة األيتدم
المعدصشرين ،في المعنى المشرتبط بدلتفكك
 217المقدبلة العدمة ( 2مدشرس  /آذاشر  :)2112أوسشرفدتوشري شرومدنو2 ،
مدشرس  /آذاشر  ،2112ص.1 .
 218نفس المشرجع.
 219كلمة البدبد فشرنسيس خالل اللقدء مع المسنين ( 21سبتمبشر  /أيلول
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وبدالقتالع وبدنهيدشر اليقين ،والتي تعطي اكال
للحيدة ،تضعند أمدم تح ٍ لنجعل من عدئالتند مكدند
يستطيع فيه األطفدل ان يتجذشروا في تشربة التدشريخ
الجمدعي.

أن نكون أخوة
 .112تتعمق العالقة بين االخوة مع مشروشر
الوقت .و"يتكون شربدط االخوة في العدئلة بين
االخوة ،إذا تم في جو من تعليم االنفتدح على
اآلخشرين .فيكون هذا الشربدط م شرسة كبيشرة من
الحشرية والسالم .ففي العدئلة ،وبين اإلخوة ،يتم
ت َعلم التعديش اإلنسدني [ .]...شربمد ال نتنبه غدلبد
بدن العدئلة هي بدلتح ي التي ت ُ خل االخوة الى
العدلم! فمن خالل هذه التجشربة األولى من االخوة،
والتي تغذت بدلعدطفة والتعليم العدئلي وبنمط
االخوة ،يسطع مثل وع جميل على المجتمع
بأكمله".220
 .112يق م النمو بين االخوة تجشربة شرائعة
للشرعدية المتبد لة ،ولتق يم المسدع ة وتلقيهد .لذلك،
"تضيء االخوة في العدئلة وبطشريقة خدصة عن مد
نشرى العندية ،والصبشر ،والعدطفة التي يحدط بهد
الاقيق الصغيشر الضعيف او الاقيقة الصغشرى
ضعفد ،أو المشريضة أو المصدبين
األكثشر
ُ
221
بإعدقة"  .يجب أن ن شرك بأن "وجو اقيق
واقيقة يحبدنند هو خبشرة قوية ،ال تق شر بثمن ،وال
 220المقدبلة العدمة ( 11فبشرايشر  /ابدط  :)2112أوسشرفدتوشري شرومدنو،
 11فبشرايشر  /ابدط  ،2112ص.1 .
 221نفس المشرجع.
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يمكن االستعدضة عنهد" ،222لهذا يجب تعليم األبندء
بصبشر كيفية التعدمل كأخوة .إن هذا التعلم العملي،
المؤلم أحيدند ،هو م شرسة المجتمع الحقيقية .في
بعض البل ان ،هندك توجه قوي إلنجدب طفل
واح  ،األمشر الذي جعل خبشرة الاعوشر بأن يكون
لي أخ أو أخت أقل ايوعد .وعن مد ال يكون من
الممكن إنجدب أكثشر من طفل واح  ،يجب إيجد
سبيل لضمدن أال ينمو الطفل وحي ا أو منعزال.

قلب كبير
 .111بدإلضدفة إلى ال ائشرة الصغيشرة التي
ياكلهد األزواج وأبندؤهم ،هندك العدئلة الموسعة
والتي ال يمكن تجدهلهد ،الن "الحب بين الشرجل
والمشرأة في الزواج ،وبدلتدلي باكل موسع الحب
مد بين أفشرا العدئلة الواح ة- ،بين األهل واألبندء،
اإلخوة واألخوات ،وبين األقدشرب واألص قدء،-
همد مفعمدن وم فوعدن ب يندمية اخلية مستمشرة،
تقو العدئلة الى ا َِّشرك ٍة ائمد أكثشر عمقد وأكثشر قوة،
تمثل أسدس وشروح الحيدة الزوجية والعدئلية".223
في هذا اإلطدشر ،ينضم األص قدء والعدئالت
الص يقة ،بمد في ذلك جمدعدت العدئالت التي
ت عم بعضهد البعض في أوقدت الا ة ،في إطدشر
التزامهد االجتمدعي واإليمدني.

 222نفس المشرجع.
 223يوحند بولس الثدني ،اإلشراد الشرسولي مد بع السينو س ،وظدئف
العدئلة المسيحية ( 22نوفمبشر  /تاشرين الثدني  :11 ،)1111أعمدل
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 .112يجب على هذه العدئلة الموسعة ان
تستقبل بمحبة كبيشرة االمهدت العدزبدت ،واألطفدل
ون ابدء ،والنسدء الوحي ات اللواتي يتوجب
عليهن تأمين تعليم أطفدلهن ،واالاخدص ذوي
اإلعدقدت المحتلفة الذين يتطلبون الكثيشر من
العدطفة والق ُشرب ،والابدب الذين يكدفحون
اإل مدن ،واألاخدص العدزبين والمنفصلين أو
األشرامل الذين يعدنون من الوح ة ،والمسنين
والمشرضى الذين ال يحصلون على ال عم من
أبندئهم ،و"حتى المتضشرشرين من مسيشرة حيدتهم".224
كمد يمكن للعدئلة الموسعة ان تسدع أيضد ضعف
االهل ،أو أن تكتاف وتبلغ ون تأخيشر عن حدالت
العنف ،أو حتى االستغالل التي يتعشرض إليهد
األطفدل ،مدنحة إيدهم حبد سليمد وحمدية عدئلية
حين ال يكون بدستطدعة أهلهم توفيشرهد لهم.
 .111أخيشرا ال يمكن أن ننسى وجو ال َحمي
وال َحمدة في هذه العدئلة الموسعة وأيضد جميع
أقدشرب الزوج اآلخشر .هندك كيدسة خدصة بدلحب
تكمن في تفد ي اعتبدشرهم كمندفسين ،وكأاخدص
خطشرين ،وكغزاة .فطبيعة االتحد الزوجي تتطلب
احتشرام تقدلي هم وعد اتهم ،ومحدولة فهم لغتهم،
والح من االنتقد ات ،وشرعديتهم ،وا خدلهم بطشريقة
مد في القلب ،حتى أيضد عن مد يتوجب الحفدظ
على االستقاللية الاشرعية والعالقة الحميمة بين
الزوجين .تعتبشر هذه التصشرفدت طشريقة جميلة
224
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تعبشر للاشريك عن سخدء هبة الذات المفعمة
بدلحب.

150

سادس
الفصل ال ّ
بعض اإلمكانيات الرعوية
 .111أ ت حواشرات مسيشرة السينو س الى
تصوشر الحدجة للبحث عن طشرق شرعوية ج ي ة،
سأحدول أن أعشرضهد باكل عدم .وسيكون على
مختلف الجمدعدت اع ا مقتشرحدت أكثشر عملية
وفدعلية ،تأخذ بعين االعتبدشر تعدليم الكنيسة
والحدجدت والتح يدت المحلية على ح ٍ سواء .أو
هند االقتصدشر فقط على الوقوف عن بعض
التح يدت الشرعوية األسدسية ،ب ون اال عدء بتق يم
شرعوية عدئلية.

إعالنَإنجيلَالعائلةَاليوم َ
 .211أصشر آبدء السينو س على أن العدئالت
المسيحية ،بفضل نعمة سشر الزواج ،هي الالعبون
الشرئيسيون لشرعوية العدئلة ،وخدصة "من خالل
تق يم اهد ة فَ ِّشرحة لألزواج وللعدئالت ،والتي هي
كندئس بيتية" .225لهذا السبب ،أوضح اآلبدء أن
االمشر "يتعلق بدلعمل على أن يتمكن األاخدص من
أن يختبشروا أن إنجيل العدئلة هو فشرحة «تغمشر
القلب والحيدة بأكملهد» ،ألنند في المسيح ق
«تحشرشرند من الخطيئة ،والحزن ،والفشراغ ال اخلي
والعزلة» (فشرح اإلنجيل .)1 ،إن واجبند ،على
 225من نصوص السينو س .31 ،2112
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ضوء َمثَل الزاشرع (شرا .متى  ،)1 -3 ،13هو
التعدون في إلقدء البذوشر :البدقي هو عمل هللا .كمد
أنه ال ينبغي أن ننسى بأن الكنسية التي تباشر حول
العدئلة هي عالمة تندقض" ،226لكن األزواج
يق شرون للشرعدة التحفيزات التي يق مونهد لهم كي
يشراهنوا باجدعة على حب قوي وصلب و ائم،
قد شر على مواجهة كل مد سيعتشرض شربهم.
الكنيسة تتوق للوصول إلى جميع العدئالت عبشر
تفهم متواضع ،وشرغبتهد "هي مشرافقة العدئالت
لتخطي
وكل عدئلة ،كي تكتاف أفضل السبل
ِّ
227
الصعوبدت التي تواجههد في مسيشرتهد"  .فليس
من الكدفي وضع الئحة ادملة بمخدوف العدئلة
اخل مادشريع شرعوية كبشرى .فكي تصبح العدئالت
فعدلة أكثشر في الشرعوية العدئلية ،فإن هذا يحتدج
إلى "مجهو في التبايشر والتعليم ال يني اخل
العدئلة" ،228مجهو يشرا هد في هذا االتجده.
" .211لهذا السبب يُطلب من الكنيسة بأسشرهد
توبة تبايشرية :من الضشروشري ع م التوقف عن
بادشرة الهوتية بحتة منفصلة عن مادكل الاعب
الحقيقية" .229فدلشرعوية العدئلية "يجب أن تقو إلى
اختبدشر أن إنجيل العدئلة هو الجواب على أعمق
توقعدت االنسدن :على كشرامته ،على ملء تحقيق
ذاته في التبد لية ،في الا َِّشركة وفي الخصوبة .ال
يتعلق األمشر بمجشر تق يم تاشريعدت ،إنمد بدقتشراح
 226نفس المشرجع.31 ،

 227التقشريشر النهدئي للسينو س .21 ،2112
 228نفس المشرجع.11 ،
 229من نصوص السينو س .32 ،2112
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قيم ،تستجيب لحدجدتهم اليومية والقدئمة حتى في
ِّ
230
أكثشر ال ول علمدنية"  .بدإلضدفة الى ذلك "ق تم
التأكي أيضد على ضشروشرة تق يم بادشرة تاجب
بوضوح االاتشراطدت الثقدفية واالجتمدعية
والسيدسية واالقتصد ية ،مثل المسدحة الادسعة
المعطدة إلى منطق السوق ،ااتشراطدت تعيق الحيدة
العدئلية األصيلة ،وتؤ ي إلى ممدشرسدت تمييزية
وفقشر واستثندءات وعنف .لذا ينبغي تطويشر حواشر
وتنسيق مع المؤسسدت االجتمدعية ،وتاجيع و عم
العلمدنيين ،الذين يلتزمون كمسيحيين ،في السيدق
الثقدفي ،واالجتمدعي-سيدسي".231
" .212مسدهمة أسدسية في مجدل الشرعوية
العدئلية تُق ِّ مهد الشرعية ،والتي هي عدئلة العدئالت،
حيث يتحقق التندغم واالنسجدم بين مد تق ِّ مه
الجمدعدت الصغيشرة والجمعيدت والحشركدت
الكنسية المختلفة" .232يتوجب ،جنبد الى جنب ،مع
عندية شرعوية موجهة خصيصد إلى العدئالت،
"إع ا تنائة أنسب للكهنة والامدمسة وشرجدل
ال ين والشراهبدت ومعلمي التعليم المسيحي ولكل
النداطين في العمل الشرعوي" .233ففي الشر و على
االستادشرات التي تم إشرسدلهد الى مختلف انحدء
العدلم ،تبين أنه غدلبد مد يغيب عن الخ ام
المكشرسين التنائة المالئمة لمعدلجة المادكل
الشراهنة المعق ة للعدئالت .وق يكون من المفي في
 230نفس المشرجع.33 ،
 231نفس المشرجع.31 ،

 232التقشريشر النهدئي للسينو س .22 ،2112
 233نفس المشرجع.11 ،
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هذا اإلطدشر االستفد ة من تجشربة التقلي الاشرقي
الطويل للكهنة المتزوجين.
 .213ينبغي على اإلكليشريكيين الحصول على
تنائة تامل مختلف التخصصدت وتكون أكثشر
امولية بدلتح ي بدلنسبة لمد يتعلق بدلخطبة
ضدف
والزواج ،وأال تقتصشر على العقي ة فقط .ي ُ َ
لذلك ،أن تنائة [اإلكليشريكي] غدلبد مد ال تسمح لهم
بدلتعبيشر عن عدلمهم العدطفي-النفسي .فبعضهم
يحمل في حيدته خبشرة حيدة عدئلته الجشريحة ،بسبب
غيدب األب ،وع م االستقشراشر العدطفي .ينبغي
ضمدن النضوج خالل مسيشرة التكوين كي يصل
الخ ام المستقبليون للتوازن النفسي الذي يتطلبه
واجبهم .تُعتبشر الشروابط العدئلية أسدسية بدلنسبة
لإلكليشريكيين لتقوية احتشرام الذات الصحيح .لهذا
السبب ،من المهم أن تشرافق العدئالت كل مسيشرة
اإلكليشريكي والكدهن ،لتستطيع تقويتهد باكل
واقعي .بهذا المعنى يكون من الصحي شربط بعض
الوقت من حيدة اإلكليشريكية مع وقت آخشر من
الحيدة في الشرعية ،ألن هذا يسمح لهمد بأن يكوند
أكثشر تواصال واتصدال بواقع العدئالت الملموس.
في الواقع ،يلتقي الكدهن طيلة مسيشرة حيدته
الشرعوية خصوصد مع العدئالت" .إن وجو
العلمدنيين والعدئالت ،وبدألخص وجو العنصشر
النسدئي في التحضيشر للكهنوت ،يسمح بتق يشر
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التنوع والتكدمل بين مختلف ال عوات في
الكنيسة".234
 .212لق افصحت الشر و على االستادشرات
أيضد وبإصشراشر عن ضشروشرة تنائة عدملين
علمدنيين في مجدل الشرعوية العدئلية ،بمسدع ة
علمدء النفس التشربويين ،وأطبدء العدئلة ،وأطبدء
الجمدعدت ،واالخصدئيين االجتمدعيين ،والمحدمين
عن القُصشر والعدئالت ،مع االنفتدح على االستفد ة
من اسهدمدت علم النفس ،وعلم االجتمدع ،وعلم
الجنس وتلقي الماوشرة أيضد .يسدع
المتخصصون ،ال سيمد أولئك الذين ل يهم خبشرة
المتدبعة ،على تجسي االقتشراحدت الشرعوية في
األوضدع الواقعية وفي االهتمدمدت الملموسة
للعدئالت" .فدل وشرات والكوشرسدت الت شريبية
الموجهة خصيصد للعدملين في المجدل الشرعوي
بإمكدنهد أن تجعلهم مؤهلين أكثشر إل شراج مسيشرة
اإلع ا للزواج نفسهد في ال يندميكية األوسع للحيدة
الكنسية" .235إن مسيشرة تنائة شرعوية جي ة هي
مهمة "خدصة فيمد يتعلق بحدالت الطواشرئ
الخدصة ،والندتجة عن عنف منزلي أو تع ٍ
جنسي" .236كل هذا ال ينقص بأي اكل من
األاكدل ،بل يكمل القيمة األسدسية للتوجيه
الشروحي ،من قيمة المواشر الشروحية للكنيسة،
والتي ال تق شر بثمن ،ومن سشر المصدلحة.
 234نفس المشرجع.
 235نفس المشرجع.
 236نفس المشرجع.
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توجيهَالمخطوبينَفيَمسيرةَالتحضيرَ
للزواج َ
 .212أك آبدء السينو س ،باتى الطشرق ،على
ضشروشرة مسدع ة الابدب على اكتادف قيمة وغنى
الزواج .237عليهم ان يتمكنوا من شرؤية جدذبية
االتحد الكدمل الذي يسمو بدلبع االجتمدعي
للوجو ويكمله ،ويمنح الجنس معنده األسمى ،وفي
الوقت نفسه يعزز خيشر األبندء ،ويوفشر لهم بيئة
أفضل للنضج والتعليم.
" .211يتطلب الواقع االجتمدعي المعق
والتح يدت التي تواجههد العدئلة في يومند هذا،
التزامد أكبشر من كل الجمدعة المسيحية لتحضيشر
المخطوبين للزواج .فمن الضشروشري التذكيشر
بأهمية الفضدئل .من بينهد تب و العفة اشرطد ثميند
للنمو الصحيح للحب المتبد ل بين األاخدص .فيمد
يتعلق بهذه الضشروشرة ،أجمع آبدء السينو س على
ضشروشرة زيد ة مادشركة الجمدعة بأسشرهد ،مع
إعطدء األولوية لاهد ة العدئالت ذاتهد ،وتشرسيخ
التحضيشر للزواج في مسيشرة التنائة المسيحية،
ما ين على صلة الزواج بسشر المعمو ية
وبدألسشراشر الكنسية األخشرى .وق تم تسليط الضوء
أيضد على الحدجة لبشرامج مح ة لإلع ا للزواج
الوايك ،بشرامج تكون تجشربة حقيقية من المادشركة

 237شرا .من نصوص السينو س .21 ،2112
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في حيدة الكنسية ،وتعمق مختلف جوانب الحيدة
العدئلية.238
 .212أ عو الجمدعدت المسيحية إلى االعتشراف
بأن مشرافقة مسيشرة الحب بين المخطو َبين تاكل
أيضد خيشرا لهد .وكمد أحسن أسدقفة إيطدليد القول
بأن الذين يتزوجون هم بدلنسبة للجمدعة المسيحية
"موشر ثمين ألنهم ،من خالل التزامهم الصد ق
بدلنمو في الحب والعطدء المتبد ل ،بمق وشرهم أن
يسدهموا في تج ي ذات نسيج الجسم الكنسي
بأسشره :فنوع الص اقة الخدصة التي يعياونهد
بإمكدنهد أن تصبح ُمع ِّ ية ،وأن تجعل الجمدعة
المسيحية التي َينت َمون إليهد تنمو في الص اقة
واألخوة" .239توج طشرق صحيحة مختلفة لتنظيم
التحضيشر المبداشر للزواج ،وكل كنيسة محلية
ستميز مد هو األفضل لهدُ ،م َؤ ِّمنَة تنائة مالءمة ال
تُب ِّع ُ ،في الوقت عينه ،الابيبة عن سشر الزواج .ال
يتعلق األمشر بتلقينهم التعليم المسيحي بأكمله ،أو
صح ،في
اغشراقهم بدلكثيشر من المواضيع .وي ُ
الواقع ،في هذه الحدلة أيضد "أن مد يُاب ُع الشروح
ليس المعشرفة الوافشرة إنمد إحسدس وتذوق األايدء
بدطنيد" .240فدلنوعية أهم من الكمية ،ومن
الضشروشري إعطدء األولوية –بدلتزامن مع إعالن
البادشرة -إلى تلك المحتويدت التي تسدع هم ،إن تم
 238نفس المشرجع.31 ،
 239مجلس أسدقفة إيطدليد .اللجنة األسقفية للعدئلة والحيدة ،توجيهدت شرعدئية
حول التحضيشر لسشر الزواج واألسشرة ( 22أكتوبشر  /تاشرين األول
.1 ،)2112
 240اغندطيوس ي لويوال ،الشريدضدت الشروحية ،اشروح .2
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نقلهد بطشريقة جذابة وو ية ،على االلتزام في
مسيشرة حيدة بأسشرهد "بشروح اجدع وسخي".241
يتعلق األمشر بنوع من "التنائة" على سشر الزواج
يوفشر لهم العندصشر الالزمة لقبوله بأفضل
االستع ا ات وب ء الحيدة العدئلية ببعض الحزم.
 .211من المندسب أيضد إيجد الطُشرق ،من
خالل العدئالت اإلشرسدلية ،وأسشر المخطوبين نفسهد
ومختلف المواشر الشرعوية ،لتق يم تهيئة طويلة
الم ى تعمل على إنضدج حبهمد ،مع مشرافقة غنية
بدلقشرب وبدلاهد ة .وتكون غدلبد مفي ة للغدية
مجموعدت المخطوبين و عوات المادشركة في
محدضشرات اختيدشرية حول مواضيع متنوعة تهم
الابدب بدلحقيقة .على أية حدل ،تبقى أوقدت
اللقدءات الاخصية ضشروشرية ،ألن اله ف الشرئيسي
هو مسدع ة كل واح على أن يتعلم أن يحب
اخصد بعينه ،يو مادشركته حيدته بأسشرهد .ان
تتعلم كيف تحب إنسدند أخشر ليس أمشرا اشرتجدليد،
وال يمكن أن يكون ه ف وشرة مختصشرة تسبق
االحتفدل بدلزواج مبداشرة .في الواقع ،كل انسدن
يب أ االستع ا للزواج منذ الوال ة .فكل مد ق مته له
أسشرته من اأنه أن يسمح له بأن يتعلم من خبشرته
وبأن يجعله قد شرا على االلتزام الكدمل والنهدئي.
لعل أولئك الذين يكونون مستع ين للزواج بطشريقة
أفضل هم الذين تعلموا من آبدئهم مدهية الزواج
المسيحي ،حيث اختدشر كل واح اآلخشر ب ون
اشروط ويج ان هذا القشراشر بدستمشراشر .بهذا
 241نفس المشرجع ،اشروح .2
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المعنى ،ته ف جميع اإلجشراءات الشرعوية إلى
مسدع ة األزواج على النمو في الحب وعلى
العيش بحسب اإلنجيل في العدئلة ،ألنهم عون ال
غنى عنه في إع ا أبندئهم للحيدة الزوجية
المستقبلية .وال ينبغي كذلك أن ننسى المسدهمدت
القيمة للشرعوية الاعبية .ولالستاهد بمثل بسيط،
ِّ
أتذكشر يوم عي الحب ،والذي في بعض البل ان يتم
استغالله من قبل الت ُجدشر باكل أفضل منه من
إب اع الشرعدة.
 .211إن تهيئة أولئك الذين اشرتبطوا شرسميد
بدلخطوبة ،عن مد يمكن للشرعية متدبعتهم بوقت
كدف ،يجب أن تمنحهم أيضد الفشرصة للتعشرف
ٍ
على إمكدنية وجو نقدط ع م توافق بينهم وعلى
المخدطشر .بهذه الطشريقة يتمكنون من إ شراك أنه
ليس من المنطقي المشراهنة على هذه العالقة لكي
ال ي ُعشرضوا أنفسهم لفال محقق تنجم عنه عواقب
مؤلمة للغدية .الماكلة هي أن االنبهدشر األولي
يؤ ي الى محدولة إخفدء أو تبسيط أموشر كثيشرة،
وبتفد ي التعبيشر عن الخالفدت تتفدقم هكذا
الصعوبدت الحقد .ينبغي تاجيع ومسدع ة
المخطوبين للتعبيشر عمد يتوقعه كل منهمد من
الزواج المحتمل بينهمد ،وطشريقة كل منهمد في فهم
مدهية الحب وااللتزام ،ومد يتمنده من اشريكه
االخشر ،ونوعية الحيدة الماتشركة التي يتطلعون
إليهد .إن هذه المحد ثدت ق تسدع على اكتادف
أن نقدط التالقي هي في الواقع ضئيلة ،وأن
االنجذاب المتبد ل وح ه لن يكون كدفيد ل عم
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االتحد  .فليس هندك مد هو أكثشر تذبذبد ،وتزعزعد،
وغيشر متوقع ،كدلعدطفة ،لهذا ال يجب التاجيع
على اإلق ام على قشراشر االشرتبدط بدلزواج إن لم يتم
التعمق في وافع أخشرى تعطي لهذا العه فُشرصد
حقيقية لالستقشراشر.
 .211على أية حدل ،إذا تم االعتشراف بوضوح
من قبل كل منهمد بنقدط ضعف الاشريك اآلخشر،
ينبغي أن تكون هندك ثقة واقعية في إمكدنية
مسدع ته على تطويشر األحسن ل يه ،للوصول إلى
توازن يضدهي نقدط ضعفه ،مع اله ف الثدبت
بتاجيعه ككدئن باشري .إن هذا يعني ضمند القبول
بإشرا ة حدسمة بإمكدنية التعشرض لبعض
التضحيدت ،واألوقدت الصعبة ،وحدالت الصشراع،
واتخدذ قشراشر حدسم بتهيئة الذات لمواجهة ذلك.
يجب أن يكوند قد شرين على التعشرف على
مؤاشرات الخطشر التي يمكن لعالقتهمد أن تمشر بهد،
كي يج ا قبل الزواج الوسدئل التي ستسمح لهمد
بدلتص ي لهد بنجدح .لآلسف ،يصل كثيشرون الى
االحتفدل بدلزفدف قبل أن يعشرفوا بعضهم بعضد.
فهم ق استمتعوا بدلوقت سويد ،وتبد ال الخبشرات
معد ،ولكنهم لم يواجهوا تح ي إظهدشر أنفسهم،
ومعشرفة َم ْن هو حقد الاشريك اآلخشر.
 .211يجب أن يه ف اإلع ا السدبق ،وكذلك
المشرافقة المم ة ،إلى التأك من أن المخطوبين ال
ينظشرون إلى الزواج كنهدية المطدف ،بل أن
يعياوه كشرسدلة وك عوة ت فعهم إلى السيشر ق مد
لألمدم ،عبشر قشراشر ثدبت وواقعي بأنهم معد
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سيجتدزون كل التجدشرب ،وسيعبشرون األوقدت
الصعبة .يجب لشرعوية مد قبل الزفدف ولشرعوية
الزواج أن تكوند ،قبل كل ايء ،شرعويةَ الشربدط
الوثيق ،حيث يتم تق يم كل العندصشر التي تسدع
سواء على إنضدج الحب أو على التغلب على
األوقدت الصعبة .هذه المسدهمدت ال تتعلق فقط
بدالقتندعدت العقدئ ية ،وال يمكن حتى اختزالهد في
المصد شر الشروحية الثمينة التي تق مهد ائمد
الكنيسة ،إنمد يجب أن تتكون أيضد من مسدشرات
عملية ،ومن نصدئح واقعية ،ومن استشراتيجيدت
مستم ة من الخبشرة ،ومن إشراد ات نفسية .ياكل
كل هذا تشربية على الحب ال يمكنهد أن تتجدهل
حسدسية الابدب المعدصشر ،كي تكون قد شرة على
تحفيز مد في اخلهم .في نفس الوقت ،خالل إع ا
المخطوبين ،يجب تزوي هم بدألمدكن وبدألاخدص
الذين يق مون الماوشرة أو بدلعدئالت المستع ة
لمسدع تهم ،والتي بإمكدنهم اللجوء إليهد عن
مواجهة المحن والصعوبدت .بي أن عليند أال ننسى
أب ا اقتشراح سشر المصدلحة عليهم ،والذي يسمح
بوضع الخطديد والذنوب التي اقتشرفت في
المدضي ،وفي العالقة الحدلية ذاتهد ،تحت تأثيشر
غفشران هللا الشرحيم وقوته الادفية.

اإلعداد لالحتفال بالزواج
 .212يميل التحضيشر السدبق للزواج الوايك
إلى التشركيز على إع ا بطدقدت ال عوات
والمالبس والتفدصيل الكثيشرة التي تستهلك المواشر
االقتصد ية بق شر مد تستهلك الطدقدت والفشرحة.
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هكذا يصل المخطوبدن الى حفل الزفدف منهكين،
ب ال من تكشريس أفضل طدقدتهمد إلع ا أنفسهمد
كأسشرة لتلك الخطوة الكبيشرة التي سيقومون بهد
معد .إن هذه العقلية هي حدضشرة أيضد في بعض
حدالت األاخدص الذين يعياون اتحد ات الواقع
والتي ال يصلون فيهد إلى الزواج ألنهم ال
يستطيعون تغطية نفقدت حفل الزفدف البدهظة ب ال
من إعطدء األولوية للحب المتبد ل وإضفدء الطدبع
الشرسمي عليه أمدم اآلخشرين .أيهد المخطوبون
األعزاء ،تحلوا باجدعة أن تكونوا مختلفين ،وال
تتشركوا أنفسكم فشريسة للمجتمع االستهالكي،
والمظدهشر .المهم هو الحب الذي يجمعكم،
وال ُم َحصن والمق س بدلنعمة .أنتم قد شرون على
اختيدشر احتفدل شرصين وبسيط ،لوضع الحب فوق
كل ايء .على الخ ام الشرعويين والمجتمع بأسشره
القيدم بكل مد يمكن ليصبح هذا هو القدع ة ال
االستثندء.
 .213من المهم إشراد العشروسين ،خالل االع ا
السدبق للزواج الوايك ،بأن يعياد االحتفدل
الليتوشرجي بعمق ،وذلك من خالل مسدع تهمد على
فهم وعيش معنى كل حشركة فيه .ولنتذكشر أن
التزامد عظيمد بهذا الحجم ،والذي يعشرب عن
الشرضى الزوجي واتحد الجس ين الكتمدل الزواج،
عن مد يتم بين اخصين معم ين ،ال يمكن تفسيشره
إال على ضوء عالمدت محبة ابن هللا الذي تجس
واتح بكنيسته في عه ِّ محبة .فل ى المعم ين
تتحول الكلمدت واالادشرات الى لغة تعبيشر عن
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اإليمدن .فدلجس  ،عبشر المعدني التي أشرا هللا أن
يضعهد فيه عن مد خلقه" ،يتحول إلى لغة خ ام
السشر المق س ،الم شركين بأن في العه الزواجي
يتجلى ويتحقق السشر".242
 .212أحيدند ال ي شرك المخطوبدن الوزن
الالهوتي والشروحي للشرضى الزواجي ،والذي
يضيء معنى كل األفعدل الالحقة .لذلك فمن
الضشروشري توضيح أن هذه الكلمدت ال تقتصشر فقط
على الزمن الحدضشر؛ إنمد تنطوي على مجمل مد
سيتضمنه المستقبل" :حتى يفشرقهم الموت" .ي ل
معنى الشرضى على أن "الحشرية واألمدنة ال
تتعدشرضدن مع بعضهمد البعض ،ال بل تتعدض ان
باكل متبد ل ،سواء في العالقدت الاخصية
المتبد لة أو االجتمدعية .في الواقع ،لنفكشر في
األذى الذي يسببه ،في حضدشرة التواصل العولمي،
المبدلغة في تق يم الوعو التي لم تُحت ََشرم [ .]...إن
الوفدء بدلوع واألمدنة له ال يمكن اشراؤهمد أو
بيعهمد .كمد وال يمكن أن يُفشرضد بدلقوة وال أن
يُحفظد ب ون تضحية".243
 .212لق الحظ أسدقفة كينيد أن "الزوجين ،من
فشرط تشركيزهمد على يوم الزفدف ،ينسيدن أنهمد
يستع ان اللتزام سيستمشر م ى الحيدة" .244يجب أن
نسدع الندس على فهم أن السشر المق س ليس
 242يوحند بولس الثدني المقدبلة العدمة ( 22يونيو  /حزيشران :2 ،)1112
تعدليم .1121 ،)1112( 1 ،VII
 243المقدبلة العدمة ( 21أكتوبشر  /تاشرين األول  :)2112أوسشرفدتوشري
شرومدنو 22 ،أكتوبشر  /تاشرين األول  ،2112ص.12 .
 244مجلس أسدقفة كينيد ،شرسدلة زمن الصوم ( 11فبشرايشر  /ابدط .)2112
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مجشر لحظة ستصبح جزءا من المدضي
مدشرس تأثيشره على الحيدة
والذكشريدت ،بل أنه سيُ ِّ
245
الزوجية بأسشرهد وباكل ائم  .وسيصبح المعنى
التندسلي للحيدة الجنسية ،ولغة الجس وايمدءات
الحب التي تُعدش في قصة حب الزواج،
"استمشراشرية غيشر منقطعة للغة الليتوشرجيد"
و"ستصبح الحيدة الزوجية نفسهد ،بمعنى مد،
ليتوشرجية".246
 .211يمكن أيضد التأمل انطالقد من قشراءات
الكتدب المق س ،وإثشراء فهم معنى الخواتم التي
يتبد لهد الاشريكدن ،أو غيشرهد من العالمدت التي
تمثل جزءا من الطقوس .بي أنه لن يكون جي ا أن
يصال إلى الزفدف ون أن يصليد معد ،الواح من
أجل اآلخشر ،طدلبين من هللا أن يسدع همد في أن
يكوند أمينين وسخيين؛ وطدلبين معد من هللا أن
يفهمد مد يتوقعه منهمد؛ وكذلك من خالل تكشريس
حبهمد أمدم تمثدل مشريم العذشراء .على أولئك الذين
يشرافقونهمد في التحضيشر للزواج أن يوجهوهمد
حتى يفهمد ويعياد أوقدت الصالة هذه التي
ستسدع همد كثيشرا" .إن ليتوشرجيد الزواج هي ح ث
فشري  ،يُعدش في السيدق العدئلي واالجتمدعي كعي .
وأول آية قدم بهد يسوع كدنت في احتفدل عشرس في
قدند :حيث الخمشر الجي ة لمعجزة الشرب ،والتي
245
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شرا .بيوس الحد ي عاشر ،الشرسدلة العدمة ،الزواج العفيف Casti
 31( connubiiيسمبشر  /كدنون األول  :)1131أعمدل الكشرسي
الشرسولي .213 ،)1131( 22
يوحند بولس الثدني المقدبلة العدمة ( 2يوليو  /تموز :1 .3 ،)1112
تعدليم .11 .1 ،)1112( 2 ،VII
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تغمشر بدلفشرح ميال عدئلة ج ي ة ،هي الخمشر
الج ي ة للعه الذي يقطعه المسيح مع كل شرجل
وامشرأة في كل زمدن ومكدن [ .]...من المألوف أن
يج [الخد م] ال ُمحت َ ِّفل بدلزواج أمدمه جمدعة مكونة
من أندس قلمد يادشركون في الحيدة الكنسية أو
أاخدص ينتمون الى طوائف مسيحية أو جمدعدت
ينية أخشرى .وهذه فشرصة سدنحة إلعالن إنجيل
المسيح".247

المشرافقة في السنوات األولى من الحيدة
الزوجية
 .212عليند االعتشراف بأن هندك قيمة كبيشرة
عن مد نفهم أن الزواج هو مسألة حب ،ويمكن فقط
ألولئك الذين يختدشرون بعضهم بعضد بحشرية وعن
حب ان يتزوجوا .ومع ذلك ،عن مد يصبح الحب
مجشر انجذاب جس ي أو عدطفة مبهمة فإن
الزوجين سيعدنيدن من هاداة غيشر عد ية عن مد
تمشر العدطفة بأزمة أو عن مد يتضدءل االنجذاب
الجس ي .وبمد أن تلك االلتبدسدت تح ث بكثشرة،
فمن الضشروشري إذا مشرافقة الزوجين خالل
السنوات األولى من حيدتهمد الزوجية إلثشراء
وتعميق القشراشر الواعي والحشر بدالنتمدء وبحب
بعضهمد البعض حتى النهدية .في كثيشر من
األحيدن تكون فتشرة الخطبة غيشر كدفية ،ويتم إقشراشر
الزواج بعجلة ألسبدب مختلفة ،بدإلضدفة إلى تأخشر
النضوج ل ى الابدب .وعليه ،يج العشروسدن
 247التقشريشر النهدئي للسينو س .21 ،2112
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أنفسهمد في مواجهة واجب استكمدل تلك المسيشرة
التي كدن يجب عليهمد إنجدزهد خالل فتشرة
الخطبة.
 .211من جهة أخشرى ،أو اإلصشراشر على أن
أح التح يدت الشرعوية المشرتبطة بدألسشرة هي
المسدع ة على اكتادف أن الزواج ال يمكن أن
يفهم على أنه ايء ق تم وانتهى .فدالتحد هو
واقع ،ال يمكن العو ة عنه ،وق تم تأكي ه وتكشريسه
بواسطة سشر الزواج .فبدتحد همد يصبح الزوجدن
بطلي الماه  ،وسي ي تدشريخهمد ،وصدنعي
ماشروع يجب أن يحققده معد .ينبغي أن يتوجه
النظشر نحو المستقبل الذي يجب أن يبنيده معد يومد
بع يوم بنعمة من هللا ،ولهذا السبب بدلذات ال
يُطدلب الاشريك أن يكون كدمال .ويجب أن يضعد
جدنبد األوهدم ويقبال أح همد اآلخشر كمد هو :غيشر
كدمل ،م عو للنمو ،في حدلة تطوشر .فعن مد يُنظشر
الى الاشريك اآلخشر بنظشرة انتقد ائمة ،فإن هذا
ي ل على أن الزواج ال يُعدش كماشروع يتم بندؤه
سويد ،بصبشر وبتفدهم وبتسدمح وبسخدء .يقو هذا
إلى استب ال الحب ت شريجيد بنظشرة ملؤهد الشريبة
والعند ؛ وبمشراقبة مزايد وحقوق كل واح ؛
وبدلمطدلبدت ،وبدلمندفسة؛ وبدل فدع عن النفس.
هكذا يصبح الزوجدن غيشر قد شرين على عم
بعضهمد البعض ليصل كل منهمد إلى النضوج،
يبين
وإلى تنمية اتحد همد .إن كل مد وشر يجب أن ِّ
للزوجين الادبين ،وبكل وضوح وبطشريقة واقعية
منذ الب اية ،بحيث يصبحدن على ِّبينة من الواقع
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الذي همد بص الاشروع به .إن الـ "نعم" التي
تبد الهد هي ب اية الشرحلة ،ه فهد أن يضعد نصب
أعينهمد الق شرة على تخطي الظشروف أو العقبدت
التي تعتشرضهمد .والبشركة التي ق ندالهد هي نعمة،
وحدفز لهذه المسيشرة المنفتحة ائمد .من المفي
عد ة ،أن يجلسد للحواشر معد حول إع ا
ماشروعهمد الحقيقي ،في أه افه ،وأ واته،
وتفدصيله.
 .211أتذكشر مثال يقول إن الميده الشراك ة ت َفس
وتتعفن .إن هذا هو مد يح ث عن شركو حيدة
الحب ،وبع السنوات األولى من الزواج ،تتوقف
عن التحشرك ،وتكف عن القلق الصحي الذي
ي فعهد للتق م نحو األمدم .فدلشرقصة التي ت فع هذا
الحب اليدفع إلى األمدم؛ تلك الشرقصة المنقواة
بتلك األعين الممتلئة بدألمل ،ال يجب أن تتوقف.
خالل فتشرة الخطبة وفي السنوات األولى من
الزواج ،فدألمل هو الذي يعطي قوة الخميشرة ،وهو
الذي ي فع للنظشر إلى مد هو أبع من التندقضدت،
والصشراعدت ،األموشر الطدشرئة ،أمل ي فعهمد إلى
تخطي كل ايء .أمل ي فع إلى المضي ق مد في
طشريق النمو .إن هذا االمل ذاته هو الذي ي عوند
إلى عيش الحدضشر بملئه ،وقلبند منهمك في الحيدة
األسشرية ،ألن أفضل وسيلة إلع ا وتوطي
المستقبل هي عيش الحدضشر بطشريقة جي ة.
 .221تقتضي المسيشرة ُ
العبوشر عبشر مشراحل
َ
ع ي ة ،ت عوهم إلى هبة الذات بسخدء :فمن
انطبدع اللحظة األولى والذي يتميز بدنجذاب
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خدشرجي ،يتم االنتقدل إلى الاعوشر بدلحدجة إلى
ومن ثم
اآلخشر وكأنه جزء من حيدة الاشريكِّ .
سعد ة االنتقدل إلى االنتمدء المتبد ل ،ثم الى فَهم
الحيدة بأسشرهد كماشروع يخصهمد معد ،إلى الق شرة
على اعتبدشر سعد ة األخشر فوق االحتيدجدت
الخدصة .ثم إلى الفشرح بشرؤية زواجهمد كخيشر
للمجتمع .يتطلب نضوج الحب أيضد تعلم كيفية
"التفدوض" .ال كتصشرف استغاللي أو كلعبة
تجدشرية ،إنمد بدلنهدية كممدشرسة للحب المتبد ل،
ألن هذه المفدوضدت هي بمثدبة مجموعة من
المكدسب والتضحيدت ه فهد خيشر العدئلة المتبد لة.
في كل مشرحلة ج ي ة من الحيدة الزوجية ،ينبغي
الجلوس مج ا والتفدوض مشرة أخشرى على مد تم
االتفدق عليه ،بحيث ال يكون هندك غدلب
ومغلوب ،وإنمد فوز لكليهمد .وال ينبغي في المنزل
اتخدذ القشراشرات من جدنب واح  ،فدالثندن يتقدسمدن
مسؤولية األسشرة ،بي أن كل منزل هو فشري وكل
قصة زوجية هي مختلفة.
 .221إن أح األسبدب التي تؤ ي إلى تفكك
الزواج هو وجو توقعدت مشرتفعة ج ا من الحيدة
الزوجية .وعن مد ينكاف أن الحقيقة ،هي أكثشر
مح و ية وصعوبة خالفد لمد كدند يحلمدن به ،فإن
الحل ال يكمن في التفكيشر بسشرعة وباكل غيشر
مسؤول ،بل في عيش الزواج بدعتبدشره مسيشرة
نضوج ،يكون فيهد كل من الزوجين أ اة هللا لنمو
اآلخشر .إن التغييشر والنمو وتنمية الخيشر الذي في
اخل كل انسدن ،هو ممك ٌن .فكل زواج هو "قصة
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خالص" ،وهذا يتطلب االنطالق من الهاداة،
والتي بفضل هبة من هللا واالستجدبة الخالقة
والسخية ،تعطي ت شريجيد المكدن ل خول واقع أكثشر
صالبة وجمدال .إن الغدية األهم في قصة الحب
بين شرجل ومشرأة هي :مسدع ة بعضهمد البعض
على وصول المشرأة لتكون أكثشر امشرأة والشرجل
ليكون أكثشر شرجال .أن ننمي هو أن نسدع اآلخشر
على أن يتاكل في هويته الخدصة .لذلك فدلحب
عمل ي وي .عن مد نقشرأ في الكتدب المق س نص
خلق الشرجل والمشرأة ،نالحظ أن هللا ق خلق أوال
الشرجل (شرا .تك  ،)2 ،2ثم أ شرك أن ايئد أسدسيد
ينقصه ،فخلق المشرأة .وعن هد شرأى مفدجأة الشرجل:
"آه ،اآلن نعم ،هذا نعم!" .وبع ذلك استمع الى
الحواشر الشرائع الذي اشر بين الشرجل والمشرأة وهمد
يكتافدن بعضهمد البعض .في الحقيقة ،حتى في
األوقدت الصعبة يعو اآلخشر فيفدجئ اشريكه فتنفتح
أبواب ج ي ة ليج ا أنفسهمد ،كمد لو كدنت المشرة
األولى؛ في كل خطوة ج ي ة يشرجعدن لتاكيل
بعضهمد البعض من ج ي  .يجعل الحب المشرء في
حدلة انتظدشر لآلخشر ،انتظدشر يجعله يعيش صبشر
الحشرفي ،وشريث هللا.
ِّ
 .222يجب على المشرافقة أن تاجع الزوجين
ألن يكوند سخيين في ممدشرسة التواصل الحيدتي.
"فدلطشريق الصحيح لتنظيم الحيدة الزوجية ،وفقد
للطدبع الاخصي ولتكدمل الحب الزوجي باشريد،
هو الحواشر التوافقي بين الزوجين ،واحتشرام
األوقدت ،وتق يشر كشرامة الاشريك اآلخشر .في هذا
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الص  ،يجب إعد ة اكتادف غنى الشرسدلة العدمة
"الحيدة الباشرية" (شرا ،)12 -11 .واإلشراد
الشرسولي مد بع السينو س" ،وظدئف العدئلة
المسيحية" (شرا12 .؛  ،)32 -21من أجل إنعدش
قدبلية إنجدب األبندء مج ا ،ض عقلية هي في
الغدلب معد ية للحيدة [ .]...إن االختيدشر المسؤول
لألبوة واألمومة يفتشرض تشربية الضميشر ،ألن
الضميشر هو «مشركز اإلنسدن األكثشر سشرية وق س
أق اسه ،حيث يلتقي اإلنسدن بمفشر ه مع هللا ويسمع
صوته» (فشرح وشرجدء .)11 ،وكلمد سعى
الزوجدن إلى سمدع هللا ووصديده في ضميشرهمد
(شرا .شروم  ،)12 ،2وطلبد المشرافقة الشروحية ،كلمد
أصبح قشراشرهمد أكثشر موضوعية وأكثشر تحشرشرا من
السعي للتأقلم مع تأثيشرات محيطهمد وسلوكيدت
بيئتهمد" .248ال زال مج يد مد تم تأكي ه بوضوح في
المجمع الفدتيكدني الثدني" :إن الزوجين [،]...
بدتفدق وبمجهو ماتشرك ،يكوندن شرأيد مستقيمد:
آخذين بعين االعتبدشر سواء خيشرهمد الاخصي أو
خيشر بنيهمد ،سواء الذين ُول وا أو الذين سوف
َ
يول ون؛ مق شرين أيضد أوضدع عصشرهمد
وحدلتهمد المد ية والشروحية؛ وآخذين بعين االعتبدشر
أخيشرا ،خيشر الجمدعة العدئلية وحدجدت المجتمع
المعدصشر والكنيسة نفسهد .إن هذا الشرأي ،بنهدية
المطدف ،يجب أن يتخذاه الزوجدن بأنفسهمد أمدم
هللا" .249من ندحية أخشرى" ،يجب تاجيع األزواج
 248نفس المشرجع.13 ،
 249ال ستوشر الشرعدئي فشرح وشرجدء.21 ،
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على اعتمد الطشرق المستن ة الى وتيشرة «النظدم
الطبيعي للخصوبة« (الحيدة الباشرية،)11 ،
وتوضيح أن «هذه األسدليب تحتشرم جس
الزوجين ،وتاجع الحندن بينهمد ،وتعزز تشربية
حشري ٍة أصيلة» (التعليم المسيحي للكنيسة
الكدثوليكية .)2321 ،كمد يجب التشركيز ومد على
أن األوال هم عطية شرائعة من هللا ،وهم فشرح كبيشر
لألهل وللكنيسة ،فمن خاللهم يج هللا العدلم".250

بعض المصادر
 .223أادشر آبدء السينو س إلى أن "السنوات
االولى من الزواج تعتبشر فتشرة حيوية وحسدسة،
ينمو خاللهد األزواج في الوعي للتح يدت ولمعنى
الزواج .من هند الحدجة لمشرافقة شرعوية تستمشر بع
االحتفدل بسشر الزواج (شرا .وظدئف العدئلة
المسيحية ،القسم  .)3في تلك المتدبعة الشرعوية
يكون من المهم للغدية وجو متزوجين من ذوي
الخبشرة .تعتبشر الشرعية المكدن الذي فيه يضع
المتزوجون من ذوي الخبشرة أنفسهم بتصشرف
المتزوجين الابدب ،بمادشركة الجمعيدت
والحشركدت الكنسية والجمدعدت الج ي ة .من
الضشروشري تاجيع االزواج على اتخدذ موقف
مشرحب بهبة األطفدل العظيمة .كمد ينبغي التأكي
ِّ
على أهمية الشروحدنية العدئلية ،والصالة
والمادشركة في اإلفخدشرستيد أيدم اآلحد  ،بتاجيع
األزواج على عق لقدءات منتظمة لتعزيز نمو
 250التقشريشر النهدئي للسينو س .13 ،2112
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الحيدة الشروحية والتضدمن أمدم االحتيدجدت
الحقيقية في الحيدة .وق تم االادشرة إلى أن
الليتوشرجيد والممدشرسدت التقوية واإلفخدشرستيد
المحتفل بهد من أجل العدئلة ،وخدصة في ذكشرى
الزواج ،هي أموشر حيوية لتعزيز التبايشر من
خالل العدئلة.251
 .222تعتبشر هذه المسيشرة مسألة وقت .فدلحب
يحتدج الى وقت متدح ومجدني ،يضع االموشر
االخشرى في المشرتبة الثدنية .فيجب إيجد الوقت
للحواشر؛ للعندق ب ون استعجدل؛ ولتبد ل المادشريع؛
ولألصغدء؛ وللنظشر الواح إلى اآلخشر؛ للتقييم؛
ولتقوية العالقة .تكمن أحيدند الماكلة في سشرعة
وتيشرة المجتمع ،أو في األوقدت التي تفشرضهد
التزامدت العمل .مشرات أخشرى تكون الماكلة بأن
األوقدت التي يمضيهد االزواج معد تكون أوقدتد
ون المستوى المطلوب ،فنحن نتادشرك فقط
بدلمسدحة المد ية ،ولكن ون االلتفدت الواح الى
اآلخشر .يتوجب على العدملين الشرعويين وعلى
جمدعدت العدئالت أن تسدع المتزوجين الابدب
أو الضعفدء أن يتعلموا االلتقدء في مثل هذه
األوقدت ،وبأن يقف الواح أمدم اآلخشر ،وأن
يتبد لوا أيضد لحظدت من الصمت ،تجبشرهم على
اختبدشر وجو الاشريك األخشر.
 .222يمكن لألزواج الذين يتمتعون بخبشرة
مسيشرة زوجية جي ة ،في هذا المعنى ،أن يق موا
 251من نصوص السينو س .21 ،2112
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األ وات العملية التي كدنت مفي ة لهم :بشرمجة
لحظدت اللقدء معد باكل مجدني؛ وأوقدت التشرفيه
مع األبندء؛ والطشرق المختلفة لالحتفدل بأموشر
مهمة؛ والمسدحدت الشروحدنية الماتشركة .كمد
بوسعهم أن يادشركوا بوسدئل تسدع على ملء
محتوى وإعطدء معنى لتلك اللحظدت ،كي يتعلموا
التواصل باكل أفضل .إن هذا يعتبشر في غدية
األهمية عن مد ينطفئ سحشر الخطوبة .ألن األزواج
عن مد ال يعشرفون كيفية تمضية االوقدت الماتشركة،
يلجأ أح همد في نهدية المطدف إلى التكنولوجيد،
ويبتكشر التزامدت أخشرى ،وق يسعى إلى اللجوء
ألحضدن أخشرى ،أو يهشرب من حميمية مزعجة.
 .221ينبغي تحفيز االزواج الابدب على خلق
عد ات خدصة بهم ،تمنحهم اعوشرا صحيحد
بدالستقشراشر والحمدية ،عد ات يتم اقدمتهد من خالل
مجموعة من الطقوس اليومية الماتشركة .فمن
الجي تبد ل قبلة الصبدح؛ والبشركة الليلية يوميد؛
وانتظدشر الاشريك اآلخشر والتشرحيب به عن
وصوله؛ والخشروج في بعض االحيدن سويد؛
وتقدسم المهدم المنزلية .لكن من الجي كذلك ،في
الوقت نفسه ،كسشر الشرتدبة بدألعيد  ،وع م فق ان
الق شرة على االحتفدل ضمن العدئلة وعلى الاعوشر
بدلفشرح واالحتفدل بدلخبشرات الجميلة .ويحتدجون
لمفدجأة بعضهمد بعضد بهبدت هللا وبأن يغذوا معد
فشرح العيش سويد .ألنهم عن مد يعشرفون كيف
يحتفلون ،فإن هذه الق شرة تج طدقة الحب،
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وتحشرشره من الشرتدبة وتمأل بدأللوان ،وبدألمل
العد ات اليومية.
 .222نحن الشرعدة ،عليند تاجيع العدئالت على
النمو في اإليمدن .لهذا فمن الجي أن ناجع على
الشروحي،
اإلعتشراف المتواتشر ،واإلشراد
والمادشركة في الشريدضدت الشروحية .لكن يجب أال
ننسى ال عوة إليجد أوقدت صالة أسبوعية اخل
العدئلة ،ألن "العدئلة التي تصلي معد تبقى متح ة".
كذلك ،عن مد نقوم بزيدشرة المندزل ،عليند عوة
جميع أفشرا األسشرة للصالة الواح من أجل اآلخشر
وتسليم العدئلة بين ي ي الشرب .في الوقت نفسه،
من المفي كذلك تاجيع كل من الزوجين لتكشريس
بعض اللحظدت من الصالة في عزلة مع هللا ،ألن
السشرية .فلمدذا ال تبوح هلل
كل واح ٍ ل يه صلبدنه
ِّ
بمد يزعج قلبك أو تطلب منه القوة لتضمي الجشراح
الاخصية ،وتطلب النوشر الذي تحتدجه للحفدظ
على التزامك؟ أوضح آبدء السينو س أيضد أن
"كلمة هللا هي ينبوع الحيدة والشروحدنية للعدئلة.
فيجب على الشرعوية العدئلية أن تسمح لهد بأن
تاكلهد اخليد ،وأن تاكل أعضدء الكنيسة البيتية
بفضل قشراءة مصلية وكنسية للكتدب المق س .إن
كلمة هللا ليست مجشر خبشر سدشر لحيدة األفشرا
الاخصية ،إنمد هي أيضد معيدشر للحكم ونوشر
للتمييز بين مختلف التح يدت التي يواجهد االزواج
والعدئالت".252
 252نفس المشرجع.32 ،
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 .221من المحتمل أن يكون أح االزواج غيشر
معم أو ال يشرغب في عيش التزامدت اإليمدن .في
هذه الحدلة ،تعدش بألم شرغبة الاشريك اآلخشر بأن
يحيد وينمو كمسيحي أمدم ع م اكتشراث الطشرف
القيم الماتشركة
اآلخشر .مع ذلك ،يمكن إيجد بعض ِّ
التي يمكن مادطشرتهد وتنميتهد بحمدس .على أي
حدل ،حب الاشريك غيشر المؤمن وإسعد ه،
والتخفيف من معدندته ،ومقدسمته الحيدة ،هي
مسيشرة حقيقية للق اسة .من ندحية أخشرى ،الحب هو
هبة من هللا ،وحيث ينتاشر يسمح بدلاعوشر بقوته
المحولة ،وأحيدند بطشرق غدمضة ل شرجة أن "ألَن
غي ُْشر
س ِّفي ْال َم ْشرأ َ ِّة َو ْال َم ْشرأَة ُ َ
الشر ُج َل َ
غي َْشر ْال ُمؤْ ِّم ِّن ُمقَ ٌ
سة ٌ ِّفي الشر ُج ِّل ْال ُمؤْ ِّمن" ( 1قوشر ،2
ْال ُمؤْ ِّمنَ ِّة ُمقَ َ
.)12
 .221بإمكدن الشرعديد والحشركدت والم اشرس
والمؤسسدت الكنسية األخشرى أن تلجأ إلى مختلف
الوسدئل لم اواة وإنعدش العدئالت .على سبيل
المثدل ،من خالل أ وات مثل :لقدءات األزواج
المجدوشرين أو األص قدء؛ القيدم بشريدضدت شروحية
قصيشرة لألزواج؛ المادشركة بدلمؤتمشرات
المتخصصة في قضديد مح ة حول الحيدة العدئلية؛
مشراكز اإلشراد الزوجي؛ المباشرين تم ت شريبهم
للحواشر مع االزواج عن صعوبدتهم وتطلعدتهم؛
التادوشر حول الحدالت العدئلية المختلفة (اإل مدن،
الخيدنة الزوجية والعنف األسشري)؛ المسدحدت
الشروحدنية؛ ِّوشرش العمل الت شريبية لآلبدء وألمهدت
األطفدل المضطشربين؛ واللقدءات العدئلية .ينبغي أن
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يصبح مكتب الشرعية قد شرا على أن يستقبلهم
بتشرحدب وبحشراشرة وأن يعدلج حدالت الطواشرئ
العدئلية أو بتوجيه االزواج إلى َمن يستطيع
مسدع تهم .هندك أيضد عم شرعوي ي ُق م في
مجموعدت األزواج -سواء بدلخ مة أو الشرسدلة-
بدلصالة ،وبدلتنائة أو بدلمسدع ة المتبد لة .إن هذه
الجمدعدت تق م فشرصة للعطدء ولعيش انفتدح
العدئالت نحو اآلخشرين ،وللمادشركة في اإليمدن،
ولكن في الوقت نفسه ،هي وسيلة لتقوية االزواج
وتنميتهم.
 .231بدلتأكي هندك الع ي من المتزوجين الذين
يختفون من الجمدعة المسيحية بع الزواج .لكنند،
في مشرات ع ي ة ،نفق بعض الفُشرص ،حين
يظهشرون مج ا في بعض المندسبدت ،حيث
بإمكدنند أن نق م لهم الزواج المسيحي بطشريقة
ايقة ،وجذبهم نحو مسدحدت المشرافقة .أو أن
ِّ
أايشر ،على سبيل المثدل ،إلى مندسبدت معمو ية
طفل؛ والمندولة االحتفدلية األولى؛ أو عن
المادشركة في جندزة أو في حفل زواج أح
األقدشرب أو األص قدء .يعو جميع األزواج تقشريبد
الى الظهوشر في هذه المندسبدت ،التي يمكن
استغاللهد باكل أفضل .تعتبشر مبدشركة المندزل أو
زيدشرة تمثدل للسي ة العذشراء مندسبة أخشرى للتقشرب
من األزواج ،وفُشرصة لبندء حواشر شرعوي حول
أوضدع العدئلة .وق يكون من المفي أيضد أن يُعه
لألزواج األكثشر نضجد مهمة مشرافقة األزواج
الابدب القدطنين في الجواشر للقدئهم ولمتدبعة ب اية
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مشرحلة زواجهم ،واقتشراح مسدشر لنموهم .مع وتيشرة
الحيدة العصشرية ،فإن معظم األزواج ال يستطيعون
وشرية ،كمد ال يمكن اقتصدشر
متدبعة اجتمدعدت
ِّ
الشرؤية الشرعوية على مجموعدت صغيشرة من
النخبة .لهذا يجب أن تكون الشرعوية العدئلية في
يومند إشرسدلية في األسدس ،وفي الخدشرج وفي
القشرب ،ب ال من أن تقتصشر على كونهد مجشر
مصنع لل شروس وال وشرات الذي يادشرك فيه أقلية
من األاخدص.

إنارةَاألزماتَ،القلقَوالصعوبات َ
 .231ثمة كلمة ينبغي توجيههد ألولئك الذين في
الحب قدموا بتعتيق خمشر الخطوبة الج ي ة .حينمد
ت َتعتق الخمشر بفضل تجشربة المسيشرة الماتشركة ،هند
تظهشر وتز هشر األمدنة في لحظدت الحيدة الصغيشرة
وتزهشر في كمدل ملئهد .إنهد أمدنة ،ممتلئة
بتضحيدت وأفشراح ،تز هشر في فصول الحيدة التي
يب و فيهد أن كل ايء ق أصبح ندضجد ومعتقد،
فتتألأل العيندن بتأمل األوال واألحفد  .هكذا كدن
منذ الب ء ،ولكنه صدشر فيمد بع واعيد ،مستقشرا،
وق نضج بفضل المفدجئدت اليومية واالكتادف
المتبد ل يومد بع يوم ،وسنة بع سنة .كمد علم
الق يس يوحند الصليب" :إن العادق الق امى [هم]
الذين يملكون التجدشرب واالختبدشرات" .إنهم
يفتقشرون إلى "االنفعدالت الحمدسية ولحشراشرة حب
ملتهبة خدشرجيد .إنهم يتذوقون حالوة خمشرة الحب
األسدسية ،تلك الخمشرة التي ق تخمشرت اخل
177

النفس" .253يفتشرض هذا أن يكونوا ق تغلبوا على
األزمدت متح ين معد في أوقدت الكشرب ،ون
الهشروب من التح يدت و ون إخفدء الصعوبدت.

تحدي االزمات
 .232أزمدتٌ من كل نوع تعصف بحيدة العدئلة،
أزمدت تؤلف أيضد جزءا من جمدلهد المثيشر .ينبغي
المسدع ة على اكتادف أن األزمة التي تم تخطيهد
ال تقلل من قوة العالقة ،إنمد تُحسن وتَثبت وتُنضج
خمشر االتحد  .فدلزوجدن ال يتعديادن معد ليكوند
أقل سعد ة ،إنمد ليكوند سعي ين بطشريقة ج ي ة،
ب ءا من االحتمدالت التي فتحتهد مشرحلة ج ي ة.
فكل أزمة تنطوي في ذاتهد على تعليم بإمكدنه أن
يزي من قوة الحيدة الماتشركة أو يسدع على إيجد
معنى ج ي للتجشربة الزوجية .بأي حدل ،ال يجب
االستسالم أمدم منعطف منح شر ،ولت هوشر ال مفشر
منه ،ولفتوشر محتمل .على العكس من ذلك ،فعن مد
يُعدش الزواج كشرسدلة ،فإن هذا يقتضي أيضد
التغلب على العقبدت ،واعتبدشر كل أزمة كفشرصة
لتذوق الخمشر االفضل .إنه ألمشر جي مشرافقة
االزواج ليكونوا قد شرين على قبول األزمدت التي
ق تحصل ،وتقبل التح يدت وإعطدئهد مكدند في
الحيدة العدئلية .ويجب على االزواج أصحدب
الخبشرة والم شربين أن يكونوا مستع ين لمشرافقة
االزواج اآلخشرين في هذا االكتادف ،بحيث ال
تشرهبهم االزمدت أو تؤ ي بهم إلى اتخدذ قشراشرات
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متسشرعة .تخفي كل ازمة خبشرا سدشرا يجب تعلم
كيفية اإلصغدء إليه عبشر تنقية سمع القلب.
 .233يكون شر الفعل الفوشري أمدم تح ي
األزمة هو التمشر  ،واتخدذ موقف ال فدع عن
الذات ،والاعوشر بأن األموشر تخشرج عن السيطشرة،
وهذا ألنه ي ل على فال طشريقة الحيدة وهذا أمشر
يزعج .عن هد يتم استخ ام أسلوب إنكدشر وجو
المادكل ،وإخفدئهد ،وا عدء نسبية أهميتهد،
والمشراهنة فقط على مشروشر الوقت .لكن هذا يؤخشر
ايجد الحل ،ويؤ ي إلى استهالك الكثيشر من الطدقة
في إنكدشر غيشر مج ٍ  ،يزي االموشر تعقي ا .فتت هوشر
الشروابط ت شريجيد وتعزز العزلة التي ب وشرهد تلحق
الضشرشر بدلعالقة الحميمة .في أزمة ال تحظى
بحقهد من المسؤولية واالهتمدم ،يكون التواصل
في خطشر اهم .بهذه الطشريقة ،وايئد فايئد،
"الاخص الذي أحب" ،يصيشر " َمن يشرافقني ائمد
في الحيدة" ،ثم "وال أو وال ة أبندئي" ،وأخيشرا
"اخصد غشريبد".
 .232لمواجهة أزمة مد يجب أن نكون
حدضشرين .وهذا يب و صعبد ،ألن االاخدص أحيدند
ينعزلون بغية ع م إظهدشر مد ياعشرون به،
وينغلقون في صمت مضلل ومخد ع .في هذه
اللحظدت ،يكون ضشروشريد خلق مسدحدت للتواصل
من القلب إلى القلب .في وقت األزمدت تكمن
الماكلة في أن التواصل يصبح أكثشر صعوبة إذا
لم يتم ُمسبقد تعلم كيفية التواصل في أوقدت
االزمدت .إنه فن حقيقي ،يتم تعلمه في أوقدت
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اله وء لتطبيقه في االوقدت الصعبة .يجب مسدع ة
الزوجين على اكتادف األسبدب الخفية في قلوبهمد
ومواجهتهد كوال ة ستعبشر وستتشرك خلفهد كنزا
ج ي ا .وق أادشرت اإلجدبدت التي وشر ت على
االستادشرات التي أجشرت إلى أنه في الحدالت
الصعبة أو الحشرجة ،ال تلجأ غدلبية العدئالت إلى
المشرافقة الشرعوية ،ألنهد ال تاعشر بأنهد مفهومة،
قشريبة ،واقعية ،متجس ة .ولهذا ،عوند نقتشرب اآلن
من األزمدت الزوجية بنظشرة ال تتجدهل حجم األلم
والحسشرة التي تحمله.
 .232هندك أزمدت ماتشركة تح ث عد ة في
جميع الزواجدت ،كأزمدت ب اية الزواج .حين يب أ
الزوجدن في تعلم كيفية الوصول للتوافق في
االختالف؛ واالنفصدل عن االهل؛ أو ازمة وال ة
طفل ،مع جميع التح يدت العدطفية؛ وأزمة
الشرضدعة التي تغيشر عد ات األهل؛ وأزمة
المشراهقة عن االبن ،والتي تتطلب طدقدت كثيشرة
وتزعزع األهل وفي بعض االحيدن ت فعهم
للتصد م؛ وأزمة البيت الفدشرغ والتي تجبشر االزواج
ألن ينظشروا إلى أنفسهم مج ا؛ واألزمة الندجمة
عن ايخوخة أهل الزوجين والذين يحتدجون إلى
مزي من الحضوشر واالهتمدم واتخدذ قشراشرات
صعبة .إنهد حدالت ُمت َطلبة ،تسبب المخدوف،
والاعوشر بدلذنب ،واالكتئدب والتعب ويمكن أن
تؤثشر تأثيشرا خطيشرا على االتحد .
 .231وعالوة على كل مد سبق يُمكن إضدفة
األزمدت الاخصية والتي تؤثشر على األزواج،
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كتلك المشرتبطة بدلصعوبدت االقتصد ية ،والعمل،
والعدطفة ،واالزمدت االجتمدعية والشروحية .وق
يضدف إليهد ظشروف غيشر متوقعة ق تب ل الحيدة
العدئلية ،وتتطلب مسيشرة مغفشرة ومصدلحة .وهند
ينبغي ،في ذات اللحظة التي فيهد يحدول كل
طشرف القيدم بخطوة المغفشرة ،أن يسأل كل اشريك
نفسه بتواضع هد ئ إذا لم يكن هو َم ْن خلق
الظشروف التي أ ت بدآلخشر إلى اشرتكدب بعض
األخطدء .فبعض العدئالت تتهدوى حين يلوم
الزوجدن بعضهمد البعض ،لكن "تبين التجشربة أنه
مع مسدع ة مندسبة ،ومع فعل نعمة المصدلحة،
فإن نسبة كبيشرة من أزمدت الزواج يتم التغلب
عليهد بطشريقة مشرضية .معشرفة منح الغفشران
واإلحسدس بأنه ق غُفشر لي همد تجشربة أسدسية في
الحيدة العدئلية"" .254إن فن المصدلحة الادق ،والذي
يحتدج إلى عم النعمة ،هو بحدجة إلى التعدون
السخي من األقدشرب واألص قدء ،وأحيدند إلى
مسدع ة متخصصة من الخدشرج".255
 .232أصبح من الادئع أنه عن مد ياعشر المشرء
بدنه لم يحصل على مد يشري ه ،أو لم يحقق مد كدن
يحلم به ،فإن هذا يب و سببد كدفيد إلنهدء الزواج.
بهذه الطشريقة لن ي وم أي زواج .وق يُتخذ ،في
بعض األحيدن ،قشراشر إنهدء كل ايء بمجشر
ح وث خيبة أمل ،وبمجشر غيدب الاشريك عن
حدجة اآلخشر إليه ،ولكبشريدء مجشروح أو خوف
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كبيشر .هندك حدالت معينة من الضعف الباشري،
الذي ال مفشر منهد ،والتي يعطى لهد ثقل عدطفي
كبيشر .على سبيل المثدل ،الاعوشر بع م الحصول
على المحبة المنتظشرة ،والغيشرة ،والخالفدت التي
ق تناأ بينهمد ،واالغشراءات التي يمدشرسهد طشرف
أخشر ،والمصدلح الج ي ة التي تميل إلى االستئثدشر
بدلقلب ،والتغيشرات الجس ية التي تطشرأ على أح
االزواج ،وغيشرهد من األموشر األخشرى الكثيشرة،
التي ب ال من اعتبدشرهد هجمدت ض الحب ،هي
جميعهد فشرص ت عو لخلق الحب مشرة ج ي ة.
 .231في ظل هذه الظشروف ،يتمتع بعض
االزواج بدلنضج الكدفي الختيدشر الاشريك مشرة
أخشرى كشرفيق شرب ،بعي ا عن ح و العالقة،
ويقبلون بواقعية أنه ال يستطيع ان يحقق جميع
األحالم التي اعبهد .ويتفد ون اعتبدشر أنفسهم
الاه اء والوحي ين ،ويق شرون االمكدنيدت الصغيشرة
منهد والمح و ة التي توفشرهد حيدتهم العدئلية،
ويعملون على تعزيز الشرابط في بندء يتطلب وقتد
وجه ا .ألنهم ،في االسدس ،ي شركون أن كل أزمة
تابه "نعمد" ج ي ا ،تجعل من الممكن أن يول
الحب مشرة أخشرى أكثشر قوة وتجليد ،ونضوجد
وتنويشرا .إن األزمة تعطيند اجدعة البحث عن
الجذوشر العميقة ِّلمد يجشري ،وإعد ة التفدوض من
ج ي حول االتفدقيدت الجوهشرية ،إليجد توازن
ج ي  ،والب ء معد مشرحلة ج ي ة .فبمثل هذا
الموقف ال ائم االنفتدح يمكن حل الكثيشر من
الحدالت الصعبة! على أية حدل ،بإقشراشرند أن
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ال ُمصدلحة ممكنة ،نكتاف اليوم أن إقدمة "خ مة
متخصصة في التعدمل مع الزيجدت المتزعزعة،
تب و أمشرا ملحد للغدية".256

جراح قديمة
 .231من المفهوم أن العدئلة تواجه الع ي من
الصعوبدت إذ لم ينضج أح افشرا هد طشريقته في
بندء عالقة ،ألن جشراح مشرحلة مد من حيدته لم يتم
تضمي هد .فدلطفولة والمشراهقة اللتدن تعدادن باكل
سيء ياكالن أشرضد خصبة لالزمدت الاخصية
التي تؤ ي إلى إلحدق الضشرشر بدلزواج .إذا نضج
جميع االفشرا باكل طبيعي ،فإن األزمدت ستكون
أقل ح وثد وأقل آلمد .لكن الواقع هو أن هندك
أاخدص يشرغبون في سن األشربعين أن يحققوا
النضج الذي كدن يجب أن يحققوه في سن
المشراهقة .وأحيدند يكون الحب أندنيد مثل االطفدل،
حيث يتم تاويه الواقع وعيش نزوة أن كل ايء
يجب أن ي وشر حول الذات .إنه حب ال َيابع اب ا،
حب يصشرخ ويبكي عن مد ال يحصل على مد
يبتغيه .وأحيدند أخشرى ،يكون الحب متوقفد عن
مشرحلة المشراهقة ،فيتميز بدلمواجهة واالنتقد
الحد  ،وبإلقدء اللوم عد ة على اآلخشرين ،وبمنطق
الوج ان والخيدل ،حيث على اآلخشرين أن يملؤوا
فشراغدتند وأن يستجيبوا ألهوائند.
 .221الع ي من األاخدص ينتهون من طفولتهم
ون أن يكونوا ق اختبشروا اب ا أنهم محبوبون بال
 256نفس المشرجع.21 ،
183

اشرط ،وهذا يضشر بق شرتهم على الثقة وهبة الذات.
فعالقة معداه باكل سيء مع االهل واالخوة،
تطل بوجههد من ج ي وتضشر بدلحيدة الزوجية.
ومن ثم ،يجب القيدم بمسيشرة تحشرشر لم نواجههد
اب ا .فعن مد ال تسيشر العالقة بين الزوجين باكل
جي  ،فمن الضشروشري قبل اتخدذ قشراشرات مهمة ،أن
يتأك كل طشرف بأنه ق قدم بمسيشرة العالج هذه في
حيدته الاخصية .وهذا يتطلب االعتشراف بدلحدجة
للافدء ،واإللحدح في طلب نعمة المغفشرة ومسدمحة
الذات ،وقبول المسدع ة ،والبحث عن أسبدب
إيجدبية والعو ة ائمد للمحدولة من ج ي  .يجب
على كل اشريك أن يكون صد قد للغدية مع نفسه،
واالعتشراف بأن طشريقته في عيش الحب غيشر
ندضجة .وحتى في تلك الحدالت التي ق يب و
واضحد أن الاشريك اآلخشر هو َم ْن اقتشرف الخطأ،
يبقى من غيشر الممكن التغلب على األزمة،
بدالعتمد فقط على انتظدشر أن يتغيشر فقط اآلخشر.
من الضشروشري أن نتسدءل عن األايدء التي يمكن
للمشرء أن ينضجهد اخصيد أو يصححهد لتسهيل
التغلب على الصشراع.

المرافقة بعد حدوث االنفصاالت والطالق
 .221في بعض األحيدن ،من أجل الكشرامة
الاخصية وخيشر االطفدل يتطلب الموقف وضع
ح للمطدلبدت المبدلغ بهد من قبل أح األطشراف،
وللظلم الكبيشر ،وللعنف ،أو لع م االحتشرام الذي
أصبح مزمند .يلزم االعتشراف بأن "هندك حدالت
يكون االنفصدل فيهد حال ال مفشر منه .وأحيدند،
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سيمد عن مد يتعلق
يصبح ضشروشرة أخالقية ،ال ِّ
األمشر بحمدية الاشريك األضعف أو األبندء
الصغدشر ،من خطشر التجشريح الخطيشر والندجمة عن
الغطشرسة والعنف ،واإلذالل واالستغالل ،الغُشربة
والالمبدالة" .257ومع ذلك" ،يجب اعتبدشر االنفصدل
العالج األخيشر ،بع أن خدبت كل المحدوالت
المعقولة األخشرى".258
 .222لق أادشر اآلبدء بدن "تمييزا خدصد ،في
المشرافقة الشرعوية ،هو ضشروشري بدلنسبة الى
المنفصلين ،والمطلقين ،والمتشروكين .فينبغي
التشرحيب وتق يم التق يشر لألاخدص الذين عدنوا
االنفصدل ،والطالق أو تم هجشرهم بظلم ،أو
أجبشروا على االنفصدل نتيجة سوء معدملة الطشرف
اآلخشر ،فأ ى ذلك إلى إنهدء التعديش معد .ليس
بدألمشر الهين الصفح بع التعشرض للظلم ،لكن
النعمة تجعل هذه المسيشرة ممكنة .من هند تأتي
ضشروشرة إيجد شرعوية المصدلحة والوسدطة من
خالل مشراكز استادشرات متخصصة في
االبشرايدت" .259في الوقت نفسه" ،يجب تاجيع
األاخدص المطلقين ،والذين لم يتزوجوا ثدنية،
الذين هم غدلبد اهو لألمدنة الزوجية ،على أن
يج وا في اإلفخدشرستيد الغذاء الذي يؤازشر وضعهم.
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يجب على الجمدعة المحلية والمباشرين متدبعة
هؤالء األاخدص بدهتمدم وشرعدية ،وبدألخص
عن مد يكون هندك أبندء أو حين يعدنون من وضع
فقشر ا ي " .260فدلفال الزوجي يصبح أكثشر ص مة
وإيالمد عن يصدحبه العوز ،ألنهم يفتقشرون الى
المواشر لتوجيه حيدتهم من ج ي  .كمد أن اخصد
فقيشرا ،عن مد يفق البيئة التي كدنت توفشر له الحمدية
العدئلية ،يكون معشرضد للهجشر باكل مضدعف،
كمد انه معشرض أيضد لجميع أنواع المخدطشر.
 .223بدلنسبة لألاخدص المطلقين الذين
يعياون اتحد ا ج ي ا من المهم ج ا أن ياعشروا
بأنهم جزءا من الكنيسة ،وأال ياعشروا بأنهم
"محشرومون كنسيد" ،وال أن تتم معدملتهم على هذا
النحو ،ألنهم يؤلفون ائمد الا َِّشركة الكنسية .261إن
هذه الحدالت "تتطلب تمييزا قيقد ،ومشرافقة ملؤهد
االحتشرام الكبيشر ،عبشر تجنب أية لُغة أو تصشرف
ياعشرون من خاللهمد بدلتمييز ،وعبشر تعزيز
مادشركتهم في حيدة الجمدعة .إن شرعدية هؤالء
األاخدص ال يعني من قبل الجمدعة المسيحية
إضعدفد إليمدنهد ولاهد تهد لع م انحاللية الزواج،
بل بدألحشرى تعبشر هذه الشرعدية بدلضبط عن
محبتهد".262
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 .222من جهة أخشرى ،ع كبيشر من اآلبدء
"أك وا على ضشروشرة جعل إجشراءات الوصول الى
االعتشراف بحدالت بطالن الزواج أكثشر إتدحة
ومشرونة ،وبق شر اإلمكدن مجدنية" .263إن البطء في
سيشر القضديد يُزعج األزواج وينهكهم .وق كدن
َ
ه ف الوثيقتين االخيشرتين اللتين قمت بإص اشرهمد
حول هذا األمشر 264هو تبسيط إجشراءات اإلعالن
المحتمل لبطالن الزواج .لق أشر ت من خاللهمد
أيضد" ،توضيح أن األسقف نفسه في كنيسته،
حيث تمت شرسدمته كشراعٍ وكشرئيس ،هو بدلفعل
نفسه قدض بين األاخدص المؤتمن عليهم".265
لذلك" ،إن وضع هذه الوثدئق محل التنفيذ ياكل
مسؤولية كبيشرة لألسدقفة اإليبدشرايين ،والم عوين
ألن يحكموا بأنفسهم على بعض الحدالت ،وبأن
يضمنوا هم أنفسهم سهولة وصول المؤمنين إلى
الع الة .هذا يعني ،التحضيشر لفشريق كدف ،يكون
مؤلفد من إكليشريكيين وعلمدنيين ،ويكشرس قبل كل
ايء لهذه الخ مة الكنسية .سيكون من الضشروشري
كذلك أن تتوفشر بدلنسبة لألاخدص المنفصلين،
ولألزواج الذي يعدنون االزمدت ،خ مة مشركز
 263من نصوص السينو س ..21 ،2112
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معلومدت واستادشرات ووسدطة مشرتبطة بدلشرعوية
العدئلية والتي تستقبل أيضد األاخدص أثندء
إجشراءات التحقيقدت األولية (شرا .القدضي الشرحيم
 ،Mitis Iudexم.266")3 -2 .
 .222كمد سلط آبدء السينو س الضوء على
"عواقب االنفصدل أو الطالق على األبندء ،والذين
هم في كل األحوال ضحديد أبشريدء لهذه
األوضدع" .267وفوق كل االعتبدشرات التي يشري
االزواج تق يمهد ،ينبغي التفكيشر في األطفدل في
المقدم األول ومنحهم االهتمدم أوال ،وال يجب أن
يُحجب هذا ألية مصلحة فشر ية أو ه ف آخشر.
أتوجه إلى الوال ين المنفصلين بهذا التوسل" :ال
تستخ موا االبن أب ا ،أب ا ،أب ا كشرهينة ،لق
انفصلتم نتيجة لصعوبدت وألسبدب كثيشرة ،وق مت
لكم الحيدة هذه التجشربة ،إنمد ليس على األطفدل ان
يتحملوا عبء هذا االنفصدل ،وال يجب أب ا
استخ امهم كشرهينة ض الاشريك اآلخشر .ينبغي أن
ينموا وهم يسمعون األم تتكلم بطشريقة جي ة عن
األب ،واألب يتكلم بطشريقة جي ة عن األم ،على
الشرغم من أنهمد ليسد بع معد" .268إنه لتصشرف غيشر
مسؤول إفسد صوشرة األب أو األم به ف
االستئثدشر بعدطفة االبن ،لالنتقدم أو لل فدع عن
الذات ،ألن هذا يضشر بحيدة الطفل العدطفية ،وينتج
عن ذلك جشروح ال تن مل ،ومن الصعب افدؤهد.
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 .221على الشرغم من أن الكنيسة تتفهم حدالت
النزاع التي ق يمشر بهد األزواج ،إال أنه ال يمكنهد
صوت االاخدص األكثشر
أن تتوقف عن أن تكون
َ
ضعفد ،أي األطفدل الذين يتألمون غدلبد بصمت.
إنند اليوم "على الشرغم من إحسدسند ،والذي يب و
مشرهفد ،وجميع تحدليلند النفسية الصدفية ،فإني
أتسدءل عمد إذا تم تخ يشرند ،حتى بدلنسبة إلى
جشراح أنفس األطفدل ]...[ .إنند ناعشر بثقل الجبل
الذي يسحق نفس الطفل ،في العدئالت التي يعدمل
افشرا هد بعضهم البعض بطشريقة سيئة ،ل شرجة
الوصول إلى كسشر شربدط األمدنة الزوجية؟" .269إن
هذه التجدشرب المؤلمة ال تسدع في إنضدج
األطفدل حتى يصبحوا قد شرين على تحمل
التزامدت نهدئية .لذلك ،ال يجب على الجمدعدت
المسيحية ان تتخلى عن االهل المطلقين الذين
يعياون اتحد ا ج ي ا .على العكس ،يجب
احتضدنهم ومتدبعتهم في مهمتهم التعليمية .في
الحقيقة ،كيف يمكنند ان نوصي هؤالء االهل بأن
يقوموا بكل مد هو ممكن لتنائة األطفدل على
الحيدة المسيحية ،وإعطدئهم مثدل على قندعة
االيمدن والممدشرسدت ال ينية ،إذا كند نستبع هم من
حيدة الجمدعة ،كمد لو كدنوا محشرومين كنسيد؟
يجب العمل على ع م إضدفة أثقدل أخشرى على
تلك التي على األطفدل أن يحملوهد بدلفعل نتيجة
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لتلك األوضدع" .270إن مسدع ة االهل على معدلجة
جشراحهم وحمديتهم شروحيد ،يعتبشر خيشرا لألطفدل
أيضد والذين هم بحدجة إلى شرؤية وجه الكنيسة
العدئلي الذي يحميهم في هذه التجشربة األليمة .إن
الطالق هو اشر ،ومقلق للغدية اشرتفدع ع حدالت
الطالق .لذلك ،فإن مهمتند الشرعوية األهم بدلنسبة
الى العدئلة هي ،وب ون أ نى اك ،تقوية الحب
والمسدع ة على معدلجة الجشراح ،بحيث نستطيع
تفد ي تفدقم مأسدة عصشرند هذه.

بعض الحاالت المع ّقدة
" .222تكتسب القضديد المشرتبطة بدلزواجدت
المختلطة اهتمدمد خدصد .إن الزواجدت التي تتم
بين أاخدص كدثوليك مع غيشرهم من أاخدص
معم ين [غيشر كدثوليك] «تطشرح ،بشرغم سمدتهد
الخدصة ،عندصشر كثيشرة من المفي تق يشرهد
وتنميتهد ،سواء لقيمتهد الذاتية أو للمسدهمة التي
تق مهد الى الحشركة المسكونية» .لهذه الغدية،
«يجب البحث عن تعدون ِّو ِّ ي [ ]...بين الكدهن
الكدثوليكي وغيشر الكدثوليكي ،منذ وقت التحضيشر
للزفدف والعشرس»" (وظدئف العدئلة المسيحية،
 .)21بدلنسبة للمادشركة في اإلفخدشرستيد ،نذكشر بدن
"قشراشر قبول او ع م قبول الطشرف غيشر الكدثوليكي
في التندول اإلفخدشرستي ،يكون وفقد للقواع العدمة
القدئمة حول هذه األمشر ،سواء لمسيحي الاشرق أو
للمسيحيين اآلخشرين على ح سواء ،آخذين بعين
270
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االعتبدشر استثندئية هذه الحدلة ،المتعلقة بقبول سشر
الزواج المسيحي لاخصين معم ين .فعلى الشرغم
من أن الزوجين في زواج مختلط يتادشركدن
بسشري المعمو ية والزواج ،إال أن اشركة
اإلفخدشرستيد ال يمكن إال أن يكون أمشرا استثندئيد
وعليند في كل حدلة مشراعدة األحكدم المادشر إليهد
(المجلس الحبشري لتعزيز وح ة المسيحيين ،ليل
لتطبيق مبد ئ الحشركة المسكونية وقواع هد22 ،
مدشرس  /آذاشر .271")111 -121 ،1113
" .221تحتل الزيجدت المختلطة في ال ين مكدند
متميزا في الحواشر بين األ يدن [ .]...وهي تنطوي
على بعض الصعوبدت الخدصة ،سواء المتعلقة
بدلهوية المسيحية للعدئلة ،أو بدلتشربية ال ينية
لألطفدل ]...[ .إن ع العدئالت المؤلفة من
زيجدت مختلطة في ال ين يتزاي في البال
التبايشرية وأيضد في البل ان ذات التقدلي المسيحية
العشريقة ،وهذا ي عو إلى حدجة ملحة لتوفيشر عندية
شرعوية مميزة ،وفقد للسيدقدت االجتمدعية والثقدفية
المتع ة .في بعض البل ان ،حيث ال يوج حشرية
ينية ،يتوجب على الطشرف المسيحي أن يعتنق
ال يدنة األخشرى كي يستطيع أن يتزوج ،وال
يستطيع ان يحتفل بدلزواج الكنسي المختلط في
ال ين وال أن يمنح األطفدل سشر المعمو ية أيضد.
لذلك يجب عليند تأكي ضشروشرة احتشرام الحشرية
ال ينية للجميع"" .272يجب منح اهتمدم خدص
 271التقشريشر النهدئي للسينو س .22 ،2112
 272نفس المشرجع.23 ،
191

لألاخدص الذين يتح ون من خالل هذا النوع من
الزيجدت ،ال فقط خالل الفتشرة التي تسبق الزواج.
فهندك تح يدت خدصة يواجههد األزواج والعدئالت
التي يكون بهد أح الزوجين كدثوليكيد واآلخشر غيشر
مؤمن .في هذه الحدالت ،من الضشروشري الاهد ة
على ق شرة االنجيل على اختشراق هذه الحدالت
لجعل تشربية األوال على االيمدن المسيحي
ممكنة".273
" .221ثمة صعوبدت خدصة تواجه الحدالت
التي تتعلق بمنح سشر المعمو ية لألاخدص الذين
يج ون أنفسهم في حدلة زوجية معق ة .يتعلق
األمشر هند بأاخدص ق عق وا زواجد ثدبتد في وقت
لم يكن يعشرف هذا الاخص َبع االيمدن المسيحي.
إن األسدقفة م عون في هذه الحدالت إلى ممدشرسة
تمييز شرعوية تتندسب مع مصلحة االزواج
الشروحية".274
 .221يتمدهى موقف الكنسية مع موقف الشرب
يسوع المسيح الذي وبمحبة بال ح و بذل نفسه
من أجل كل إنسدن ب ون أي استثندءات .275أنظشر
بعين االعتبدشر ،مع آبدء السينو س ،إلى حدالت
العدئالت التي تعيش خبشرة وجو ااخدص ب اخلهد
ل يهم ميول جنسية ِّمثلية ،وهي حدالت ليست سهلة
بدلنسبة للوال ين ولألبندء على ح سواء .لذا
 273نفس المشرجع.22 ،
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نشرغب في أن نؤك مج ا على أن كل اخص،
بغض النظشر عن ميوله الجنسية ،يستحق احتشرام
كشرامته ،وقبوله بدحتشرام ،وبدلعندية التي تتجنب
"أي اكل من أاكدل التمييز الظدلم" .276وخصوصد
جميع أاكدل الع وانية والعنف .ينبغي بدلنسبة لتلك
العدئالت توفيشر مشرافقة تقوم على االحتشرام ،حتى
يتمكن األفشرا الذي يظهشرون ميال جنسيد مثليد من
الحصول على المسدع ات الضشروشرية لفهم مايئة
هللا في حيدتهم وعياهد كدمال.277
 .221عبشر آبدء السينو س ،أثندء المندقاة حول
كشرامة ومهمة العدئلة ،عن أنه "فيمد يتعلق
بمادشريع مسدواة الزواج بتلك االتحد ات المشرتبطة
بأاخدص ِّمثليين ،ال يوج أي أسدس على
االطالق الستيعدب او توفيشر أي نوع من التادبه،
وال حتى من بعي  ،بين اشرتبدط المثليين وت بيشر هللا
حول الزواج والعدئلة" .ومن غيشر المقبول "ان
تعدني الكندئس المحلية من ضغوط في هذا
الموضوع ،أو أن تاتشرط هيئدت ولية تق يم
مسدع ات مدلية إلى ال ول الفقيشرة بإ خدل قوانين
تسمح بـ «الزواج» بين أاخدص من نفس
الجنس".278

 276التعليم المسيحي للكنيسة الكدثوليكية2321 ،؛ شرا .التقشريشر النهدئي
للسينو س .21 ،2112
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 .222تج العدئالت المؤلفة من أب أو أم عدزبة
أصلهد في "أمهدت وآبدء طبيعيين لم يشرغبوا مطلقد
بدالن مدج في الحيدة العدئلية؛ أو بحدالت العنف
التي أ ت الى هشروب أح الوال ين مع األطفدل؛ أو
موت أح الوال ين؛ أو تخلي أح الوال ين عن
العدئلة؛ وغيشرهد من الحدالت األخشرى .مهمد كدن
السبب ،فدلطشرف الذي يقطن مع الطفل يجب ان
يج ال عم والمسدع ة من قبل العدئالت األخشرى
التي تؤلف الجمدعة المسيحية ،وأيضد من قبل
المنظمدت الشرعدئية في الشرعديد .هذه العدئالت هي
غدلبد مد تشرزح أيضد تحت وطأة المادكل
االقتصد ية ،وع م وجو عمل ثدبت ،وصعوبة
إعدلة االطفدل ،وع م وجو منزل".279

عندماَينشبَالموتَمخالبهَ[فيَجسدَ
العائالت] َ
 .223أحيدند تتأثشر الحيدة العدئلية بوفدة اخص
عزيز .ال يمكنند أن نتهدون في تق يم نوشر االيمدن
لمشرافقة العدئالت التي تعدني في هذه اللحظدت.280
فدلتخلي عن عدئلة عن مد يبتليهد الموت هو موقف
بال شرحمة ،وهو خسدشرة لفشرصة شرعوية ،وق
يوص هذا الموقف األبواب في وجه أي بد شرة
تبايشر أخشرى.
 .222إنني اتفهم معدندة فق ان اخص محبوب
ج ا ،كاشريك تقدسم معه الكثيشر من األموشر .إن
 279التقشريشر النهدئي للسينو س .11 ،2112
 280شرا .نفس المشرجع.21 ،
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يسوع نفسه ق تأثشر وبكى في سهشرة مأتمية لص يق
له (شرا .يو  .)32 .33 ،11وكيف يمكنند ع م فهم
نحيب َمن فق أبند؟ في الواقع" ،يب و األمشر وكأن
الزمن ق توقف :تنفتح هوة ٌ تبتلع المدضي
والمستقبل [ ]...وفي بعض األحيدن ق نصل إلى
أن نعزوه إلى هللا ذاته .كم من األاخدص – واند
أتفهمهم – يغضبون من هللا"" .281إن التشرمل هو
اختبدشر صعب للغدية [ ]...لكن البعض يظهشر
معشرفة في سكب طدقدتهم ،مع مزي من التفدني،
في األوال واألحفد  ،فيج ون في هذا التعبيشر عن
الحب مهمة تعليمية ج ي ة ]...[ .بدلنسبة الى أولئك
الذين ال يستطيعون االعتمد على وجو أح ٍ من
العدئلة ليكشرسوا وقتهم له ،ويحصلوا منهم على من
الحندن والتقشرب ،يجب عمهم من قبل الجمدعة
سيمد إذا
المسيحية بدهتمدم وشرعدية خدصة ،ال ِّ
كدنوا في حدلة عوز".282
 .222يمكن عمومد لفتشرة الح ا على الميت أن
تستمشر طويال .وبدلتدلي الشراعي الذي يشري متدبعة
هذه المسيشرة عليه ان يتكيف مع احتيدجدت كل
مشرحلة من تلك المشراحل .إنهد مسيشرة محفوفة
بدألسئلة :حول أسبدب الموت؛ وحول مد كدن يجب
فعله؛ ومد يعياه الاخص قبل أن يموت  ...يمكن،
بمسيشرة صالة صد قة وصبوشرة ومع تحشرشر
اخلي ،أن يعو السالم .عن نقطة معينة من
 281المقدبلة العدمة ( 12يونيو  /حزيشران  :)2112أوسشرفدتوشري شرومدنو،
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الح ا  ،هندك حدجة إلى المسدع ة على اكتادف
أنند ،نحن الذين فق ند اخصد عزيزا ،ال يزال ل يند
مهمة عليند إنجدزهد وأن إطدلة أم المعدندة لن
يج ي نفعد ،كمد لو كدنت تكشريمد له .إن الاخص
المحبوب ليس بحدجة الى آلمند ،ولن ياعشر
بدالمتندن إذا مد مشرند حيدتند ،وال يعتبشر تعبيشرا عن
الحب ان ذكشرنده او سمينده عن كل لحظة ،ألن
هذا يعني التمسك بمدض لم يع موجو ا ب ال من
تق يم الحب لهذا الاخص الذي هو اآلن واقعيد
موجو في الحيدة اآلخشرة .إن وجو ه الجس ي لم
يع ممكند ،إنمد إذا كدن الموت أمشرا قويد ،فـ
ْ
ت" (نش  .)1 ،1يمتلك الحب
"ال َم َحبة َق ِّوية ٌ ك َْدل َم ْو ِّ
ح س يُمكنه من السمدع ون أصوات ،ومن شرؤية
غيشر المشرئي .هذا ال يعني تصوشر الاخص الحبيب
كمد كدن ،بل يعني قبوله متب ال ،أي كمد هو عليه
اآلن .عن مد قدم المسيح من بين االموات ،وأشرا ت
الص يقة مشريم معدنقته بقوة ،طلب منهد ع م لمسه
(شرا .يو  ،)12 ،21كي يقو هد نحو لقدء مختلف.
 .221إنهد لتعزية لند أن نعشرف بأنه ليس ثمة
ت ميشر كدمل ألولئك الذين يموتون ،ويؤك لند
االيمدن أن القدئم من بين األموات لن يتخلى عند
اب ا .بهذه الطشريقة يمكنند أن نمنع الموت "من
تسميم حيدتند ،ومن أن يفس محبتند ،وأن يسقطند
في فشراغ حدلك وقدتم" .283يتح ث الكتدب المق س
عن هللا الذي خلقند من أجل الحب ،وصنعند
283
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بطشريقة عجيبة بحيث أن حيدتند ال تنتهي مع
الموت (شرا .حك  .)3 -2 ،3يتح ث الق يس بولس
الشرسول عن لقدء مع المسيح مبداشرة بع الموت:
"ف ِّلي َشرغبَة ٌ في الشرحيل ألَكونَ مع المسيح" (فل ،1
 .)23فمع المسيح ينتظشرند بع الموت مد أع ه
الشرب للذين يحبهم (شرا 1 .قوشر  .)1 ،2تعبشر
مق مة الق اس الخدصة بدلموتى عن هذا باكل
شرائع" :إن كند ناعشر بدلحزن بسبب اليقين بوجو
الموت ،يعزيند الوع بدلخلو المستقبلي .لم يتم
سلب الحيدة من اعبك ،أيهد الشرب ،إنمد تم
يختف أحبدؤند في ظلمة
تحويلهد" في الواقع" ،لم
ِّ
الع م :يؤك لند الشرجدء أنهم بين ي ي هللا األمينة
والقوية".284
 .222طشريقة للتواصل مع أحبدئند الموتى هي
في الصالة ألجلهم .285يقول الكتدب المق س بدن
"الصالة من أجل الموتى هي أمشر "مق س وتقوي"
( 22مك  .)22 -22 ،12إن "الصالة من أجلهم
ق ال تسدع هم وحسب ،إنمد تجعل افدعتهم فعدلة
من أجلند" .286يق م سفشر الشرؤيد الاه اء وهم
يتافعون من أجل الذين يعدنون الظلم على
األشرض (شرا ،)11 -1 ،1 .ومتضدمنين مع هذا
العدلم الذي مد زال يسيشر على ال شرب .وبعض
الق يسين قبل موتهم كدنوا يواسون أحبدءهم
مؤك ين لهم بأنهم سيكونون بقشربهم لمسدع تهم.
 284نفس المشرجع.
 285شرا .التعليم المسيحي للكنيسة الكدثوليكية.121 ،
 286نفس المشرجع.
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وق أحست سدنت تشريز ي ليزيو بأنهد ستستمشر
من السمدء في فعل الخيشر .287وكدن سدن ومنيكو
يؤك بأنه سيكون أكثشر فدئ ة بع الموت []...
وأكثشر قوة في "الحصول على ال ِّن َعم" ،288إنهد
أواصشر المحبة ،289ألن "اتحد أولئك الذين ال
يزالون يسيشرون على ال شرب مع أخوتهم الذين
شرق وا في سالم المسيح لم يعتشريه أي انقطدع على
اإلطالق [ ]...بل على العكس ،فوفقد إليمدن
الكنيسة ،لق تعزز من تبد ل الخيشرات الشروحية".290
 .221إن قبلند الموت نستطيع ان نتحضشر له.
تكمن الطشريقة في أن ننمو في الحب مع أولئك
ت
الذين يسيشرون معند ،الى اليوم الذي فيه" :لل َمو ِّ
لن يَبْقى ُوجو ٌ بَع َ اآلن ،وال ِّلل ُح ِّ
زن وال ِّللصشراخِّ
وال ِّلألَلَ ِّم لن َيبْقى ُوجو ٌ َبع َ اآلَن" (شرؤ .)2 ،21
بهذه الطشريقة نستع لمالقدة أحبدئند الذين انتقلوا،
وكمد أعد يسوع إلى األم ابنهد الذي مدت (شرا .لو
 ،)12 ،2فهو سيفعل الايء نفسه معند .عوند ال
نضيع طدقدتند بدلمكوث سنوات وسنوات في
المدضي .فكلمد عاند باكل أفضل على هذه
األشرض كلمد تقدسمند سعد ة أكبشر مع احبدئند في
 287شرا .أح ث جولة من المحد ثدت" ،الكتدب األصفشر" لألم أغنيس12 ،
يوليو  /تموز  :1112األعمدل الكدملة ،م ينة الفدتيكدن – شرومد
 .1121 ،1112وفي هذا الص  ،مهمة هي اهد ة األخوات حول
وع الق يسة تيشريزا بأن يكون شرحيلهد من هذا العدلم "مثل وابل من
الوشرو " (نفس المشرجع 1 .يونيو  /حزيشران.)111 ،
 288جوشر انو ي سدسونيدLibellus de principiis Ordinis ،
Monumenta Historica Sancti ،13 ،prædicatorum
 ،XVI ،Patris Nostri Dominiciشرومد .11 ،1132
 289شرا .التعليم المسيحي للكنيسة الكدثوليكية.122 ،
 290المجمع الفدتيكدني الثدني ،ال ستوشر العقدئ ي نوشر األمم.21 ،
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السمدء؛ وكلمد تمكند من النضوج ومن النمو كلمد
حملند لهم أايدء أفضل في الوليمة السمدوية.
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الفصل السابع
تعزيز تربية األبناء
 .221يؤثشر االهل ائمد على التطويشر األخالقي
ألوال هم ،خيشرا كدن أم اشرا .نتيجة لذلك ،يكون
االختيدشر األفضل هو أن يقبلوا هذه المسؤولية التي
ال يمكن تفد يهد ،وأن يحققوهد بوعي وبحمدس
وباكل معقول ومالئم .إن هذه الوظيفة التشربوية
للعدئالت هي في غدية األهمية وق أصبحت أكثشر
تعقي ا .وأو هند التوقف باكل خدص عن هذه
النقطة.

أينَهمَاألبناء؟ َ
 .211ال يمكن للعدئلة أن تتخلى عن كونهد
مكدند للحمدية وللمتدبعة وللتوجيه ،حتى إذا كدن
عليهد إعد ة صيدغة أسدليبهد وإيجد مصد شر
ج ي ة .تبقى العدئلة بحدجة إلى أن تتسدءل إلى أي
ايء تُشري تعشريض أوال هد .لهذا الغشرض ،على
العدئلة أال تتحداى التسدؤل عن َم ْن هم المكلفون
بتسليتهم وملء أوقدت فشراغهم ،وعن أولئك الذين
ي خلون إلى البيوت عبشر خالل الادادت ،وعن
أولئك الذين يعه إليهم بإشراد هم في الوقت الحشر.
وح هد اللحظدت التي نقضيهد معهم بدلتح ث
ببسدطة وبعدطفة عن األموشر المهمة ،واالمكدنيدت
الصحية التي نوفشرهد لهم حتى يتمكنوا من اغل
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وقتهم ،هي مد سيسمح لهم بمقدومة الغزو الضدشر.
إنند بحدجة ائمة إلى اليقظة .فدإلهمدل ال يفي أب ا.
يوجهوا ويُحذشروا أطفدلهم
وعلى االهل أن
ِّ
والمشراهقين منهم كي يعشرفوا كيف يواجهوا
الحدالت التي ق يج ون فيهد ،على سبيل المثدل،
مخدطشر االعت اء والتعسف أو اإل مدن.
علم ،وال يمكن
 .211مع ذلك ،االستحواذ ال ي ُ ِّ
السيطشرة على جميع األوضدع التي ق يمشر بهد
الطفل .هند ينطبق مب أ "الزمن أسمى من
المسدحة" .291والذي يعني ،أن األمشر يتعلق بدبتكدشر
ت ابيشر ،أكثشر من مجشر البحث عن السيطشرة على
المسدحدت .فإن كدن هدجس أح الوال ين هو أن
يعشرف أين يتواج ابنه ،ويشرغب بدلتحكم في جميع
تحشركدته ،فهو بذلك يبحث عن السيطشرة على
مسدحته .وهو بهذه الطشريقة لن يعلمه ولن يقويه،
ولن يحضشره لمواجهة التح يدت .إنمد مد يهم في
األسدس هو تنائة الطفل ،بحب كبيشر ،من خالل
عملية إنضدج حشريته ،وتحضيشره لمسيشرة نمو
ادملة ،وزيد ة االستقاللية األصيلة ل يه .فيكتسب
الطفل بنفسه ،فقط بهذه الطشريقة ،العندصشر التي
يحتدجهد لل فدع عن نفسه وللتصشرف بذكدء
وبتبصشر في الظشروف الصعبة .لذا ،فإن السؤال
األهم ليس أين يتواج االبن جس يد ،وليس مع َمن
هو متواج في هذه اللحظة ،إنمد أين يتواج
بدلمعنى الوجو ي ،وأين هو ِّمن قندعدته ،وأه افه،
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وشرغبدته ،وماشروع حيدته .لذلك ،فإن األسئلة التي
أطشرحهد على األهل هي" :هل نسعى إلى فَهم
«أين» هم األبندء فعال في مسيشرتهم؟ هل نعشرف
أين يذهب فكشرهم فعال؟ وقبل كل ايء :هل نشري
أن نعشرف؟".292
 .212إذا كدن النضوج يعني فقط العمل على
تطويشر ايء موجو في الافشرة الوشراثية ،فليس
هندك الكثيشر للقيدم به .إنمد الحيطة ،والحكم الجي ،
والحس السليم ،هي أموشر ال تعتم على عوامل
تنمو في الكم ،بل على سلسلة من العندصشر التي
تتاكل في بدطن الاخص؛ ولكي نكون أكثشر قة،
إنهد تتكون في مشركز حشريته .ال ب لكل طفل من
أن يفدجئند بمادشريع تنطلق من هذه الحشرية ،والتي
ق تخدلف مخططدتند ،إن ح وث هذا هو أمشر جي .
فدلتعليم يقتضي تعزيز الحشرية المسؤولة ،ليكونوا
قد شرين ،عن المشراحل المفصلية في حيدتهم ،على
أن يختدشروا بذكدء وبحس سليم؛ وأن يصيشروا
أاخدصد يفهمون ب ون تحفظ أن حيدتهم وحيدة
الجمدعة هي في أي يهم ،فهذه الحشرية تعتبشر ه ية
عظيمة.

تنشئةَاألوالدَاألخالقية َ
 .213حتى وإن كدن االهل بحدجة إلى إشرسدل
أطفدلهم إلى الم شرسة لضمدن التعليم األسدسي ،إال
أنه ليس بمق وشرهم أب ا أن يمنحوا تفويضد كدمال
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المقدبلة العدمة ( 21مديو  /أيدشر  :)2112أوسشرفدتوشري شرومدنو21 ،
مديو  /أيدشر  ،2112ص.1 .
202

بتنائة أبندئهم األخالقية .فدلنمو العدطفي
واألخالقي للاخص يتطلب تجشربة أسدسية :أن
يؤمن بأن الوال ين هم ج يشرون بدلثقة .وهذا ياكل
مسؤولية تعليمية :من خالل العدطفة والاهد ة
وخلق الثقة ل ى األطفدل وإلهدمهم احتشرامد ملؤه
المحبة .فعن مد ال يعو الطفل ياعشر بأن له قيمة
عن أهله بدلشرغم من نواقصه ،أو يستاعشر بأنهم ال
يولونه اهتمدمد صد قد ،فإن هذا يخلق عن ه جشراحد
عميقة ،ويتسبب بصعوبدت مختلفة في مشراحل
نضوجه .إن هذا الغيدب ،وهذا التخلي العدطفي،
يسبب ألمد أعمق من ذاك الذي ياعشر به من جشراء
تأ يب يتعشرض له لقدء اقتشرافه عمال سيئد.
 .212تامل مهمة الوال ين واجب تشربية
اإلشرا ة ،وتطويشر العد ات الجي ة والميول
الوج انية نحو الخيشر .هذا يعني تق يمهد كتصشرفدت
مشرغوب في تَعل ِّمهد وكتوجهدت يجب انضدجهد.
يتعلق األمشر ائمد بمسيشرة تنطلق ممد هو غيشر
كدمل نحو مد هو أكثشر اكتمدال .فدلشرغبة في التكيف
مع المجتمع أو عد ة التخلي عن اإلابدع الفوشري
للحدجدت ،من أجل التأقلم مع قدع ة مد ولتحقيق
تعديش جي  ،هي أموشر تعتبشر بح ذاتهد ِّقيمة مب ئية
قيم أسمى .يجب
تخلق ب وشرهد مندخد لالشرتقدء نحو ِّ
ائمد إحشراز التنائة االخالقية عبشر أسدليب فعدلة
ومن خالل حواشر تعليمي يأخذ بعين االعتبدشر
العدطفة واللغة الخدصتين بدألطفدل .إضدفة الى
ذلك ،يجب أن تتم هذه التنائة بطشريقة حثية ،بحيث
يتمكن الطفل من أن يكتاف بنفسه األهمية
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الموجو ة في قيم ومبد ئ وقواع معينة ،ب ال من
فشرضهد عليه كحقدئق ال ج ال فيهد.
 .212ال يكفي "الحكم بطشريقة مندسبة" للتصشرف
بطشريقة جي ة أو لمعشرفة مد يجب القيدم به
بوضوح ،حتى ولو كدن األمشر ذا أولوية .فكم من
المشرات ال نتصشرف بتوافق مع قندعدتند الاخصية
حتى عن مد تكون تلك القندعدت شراسخة .فحتى ولو
كدن الضميشر يملي عليند حكمد أخالقيد معيند ،في
بعض األحيدن يكون لميول أخشرى القوة لجذبند
نحوهد ،فنحن إن لم نقتنع بأن الخيشر ،الذي ق
أ شركه العقل ،ينبغي أن يتجذشر فيند كميل عدطفي
عميق ،مثل تذوق الخيشر الذي يزن أكثشر من
األموشر الجذابة األخشرى .هذا يجعلند ناعشر بأنند
عن مد نقوم بعمل الخيشر يكون هذا أيضد "من
أجلند" هند واآلن .تقتضي التنائة األخالقية الفعدلة
اظهدشر م ى استفد ة الاخص ذاته من عمل الخيشر.
ألنه ِّمن غيشر المج ي اليوم أن نطلب أمشرا يتطلب
جه ا وتندزالت ،ون أن نظهشر بوضوح الخيشر
الذي يمكن أن ينتج عنه.
 .211من الضشروشري القيدم بإنضدج العد ات.
فدلتصشرفدت التي يكتسبهد األطفدل يكون لهد أيضد
وشر إيجدبي ،ألنهد تسدع على تشرجمة القيم
المستبطنة الكبيشرة إلى سلوكيدت خدشرجية صحيحة
ومستقشرة .فق يكون ل ى اخص مادعشر اجتمدعية
وحسن تصشرف تجده اآلخشرين ،إنمد إذا لم يعتد ،
تحت تأثيشر إصشراشر الكبدشر ،أن يشر عبدشرات مثل:
"من فضلك"" ،بع إذنك" ،و"اكشرا" فإن استع ا ه
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ال اخلي لن يُتشرجم بسهولة إلى هذه العبدشرات .إن
تقوية اإلشرا ة وتكشراشر بعض التصشرفدت ياكالن
السلوك األخالقي ،ل شرجة أنه يصبح من غيشر
الممكن إتمدم التشربية ،في هذا االتجده ،ب ون
اجع.
التكشراشر الواعي والحشر وال ُم ِّ
أمشر عظي ٌم ،لكن بدستطدعتند
 .212الحشرية هي ٌ
أن نفق هد .تقوم التشربية األخالقية على تنمية
الحشرية عبشر اقتشراحدت ،و وافع ،وتطبيقدت عملية،
وجوائز ،محفزات ،أمثلة ،ونمدذج ،وشرموز،
وأفكدشر ،ونصدئح ،ومشراجعة طشريقة التصشرف
والحواشر ،وجميع تلك األموشر التي تسدع
األاخدص على تطويشر تلك المبد ئ اخليد وجعلهد
أكثشر شرسوخد كي تحفزهم على فعل الخيشر بتلقدئية.
الفضيلة هي تلك القندعة التي انتقلت إليند كمب أ
اخلي وشراسخ للتصشرف .لذلك ،فإن الحيدة
الصدلحة ت ُقوم الحشرية ،وتقويهد وتشربيهد ،عن
طشريق جعل الاخص يتجنب عبو ية الميول
القهشرية غيشر اإلنسدنية وغيشر االجتمدعية .في
ب منه أن
الواقع ،كشرامة اإلنسدن بح ذاتهد "تتطل ُ
حشر وواعٍ م فوعد
ف استند ا إلى
اختيدشر ٍ
ٍ
يتصشر َ
بدقتندعٍ اخصي ٍ يُح ِّ ُ موقفَه ُ".293

قيمةَالعقوبةَكحافز َ
 .211بدلتسدوي ،ال ب من تنائة الطفل
والمشراهق على معشرفة أن أعمدله السيئة سيكون
لهد عواقب .وهندك حدجة أليقدظ ق شرة وضع أنفسند
 293المجمع الفدتيكدني الثدني ،ال ستوشر الشرعدئي فشرح وشرجدء.12 ،
205

مكدن اآلخشر ،والن م على المعدندة التي ق أُلحقَت
به .فبعض التصشرفدت –الع وانية والمعد ية
للمجتمع -بإمكدنهد أن تؤول جزئيد إلى هذه النهدية.
من المهم توجيه الطفل بحزم لطلب الغفشران
وإلصالح الضشرشر الذي ألحقه بدآلخشرين .عن مد
تعطي المسيشرة التعليمية ثمدشرهد في عملية نضوج
الحشرية الاخصية ،فإن االبن عن نقطة معينة
سيب أ ،ومن تلقدء نفسه ،في أن ي شرك وبدمتندن أنه
كدن من الجي له أن ينمو ضمن عدئلة ،وأن يتحمل
المطدلب التي تفتشرضهد كل عملية التنائة.
 .211يعتبشر التقويم تحفيزا عن مد يكون
مصحوبد بدلتق يشر وبدالعتشراف بدلمجهو ات
المبذولة ،وعن مد يكتاف االبن أن أهله يتعدملون
معه بثقة صبوشرة .فدلطفل الذي يقوم بطشريقة ملؤهد
الحب ياعشر بكونه محل تق يشر ،وي شرك بأنه
اخص ،ويعي بأن أهله يثمنون ملكدته الخدصة .ال
يتطلب هذا أن يكون األهل بال عيب ،بل أن
ي شركوا بكل تواضع ح و هم ،وأن يظهشروا
جهو هم الاخصية ليصبحوا أفضل .إن الاهد ة
التي يحتدج إليهد األطفدل من أهلهم هي أال
يتصشرفوا ب افع الغضب .فعن مد يشرتكب االبن فعال
سيئد ،يجب تصحيحه ،لكن ليس اب ا كع و او ك َمن
يتم تفشريغ احنة الغضب فيه .إضدفة إلى ذلك،
ينبغي على الاخص البدلغ أن يعشرف أن بعض
التصشرفدت السيئة هي مشرتبطة بدلضعف وبح و
عدمل السن .لذا ،فإن اتبدع أسلوب المعدقبة
المستمشر ق يعطي نتدئج ضدشرة ،ألنه لن يسدع في
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إ شراك االختالف في خطوشرة األفعدل ،وسيؤول
إلى اإلحبدط والتضديق" :ال تُغيظوا أَبند َءكم" (أف
2 ،1؛ شرا .قول .)21 ،3
 .221إن الايء الشرئيسي هو أال يتحول
االنضبدط الى بتشر للشرغبة ،بل إلى حدفز للتق م
ومد لألمدم .كيف يمكنند أن نشربط بين االنضبدط
وال يندمية ال اخلية؟ كيف يمكنند التأك من جعل
االنضبدط كح ٍ َبندء للمسيشرة التي يجب ان يتبعه
الطفل ،وليس كج ٍاشر يلغيه أو كبُع ٍ للتعليم يكبته؟
ينبغي الوصول إلى التوازن بين نقيضين كالهمد
مضشر على ح سواء :األول يفتشرض بأن على
المشرء أن يبني عدلمد يلبي جميع شرغبدت الطفل،
عدلمد بمقيدس مد له من حقوق وليس مد عليه من
مسؤوليدت .أمد النقيض اآلخشر فيكمن في أن يعيش
الطفل ون وعي بكشرامته ،وبهويته الفشري ة
وبحقوقه ،تحت قهشر واجبدته ،مذعند لتحقيق
شرغبدت اآلخشرين.

واقعيةَصبورة َ
 .221تفتشرض التشربية األخالقية أال يُطلب من
الطفل أو الادب القيدم فقط بدألموشر التي تمثل
تضحية مبدلغ بهد ،بل بتلك التي تتطلب منه جه ا
ال يسبب غيظد وال ستلزم أفعدال ادقة للغدية.
فمسيشرة التشربية االعتيد ية تتكون من خطوات
صغيشرة ،تكون مفهومة ومقبولة وتتطلب تندزالت
متندسبة .خالفد لذلكَ ،من يطلب الكثيشر ال يحصل
على ايء .وبمجشر أن يتحشرشر الاخص من
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السلطة ،شربمد يتوقف عن التصشرف بطشريقة
مستقيمة.
 .222أحيدند ت ُسفشر التنائة األخالقية عن الاعوشر
بدالز شراء بسبب تجدشرب التخلي ،وخيبة االمل،
والحشرمدن العدطفي ،أو بسبب صوشرة األهل
السيئة .فيقوم الاخص بإسقدط الصوشر الماوهة
لاخصية األب او األم أو لتقصيشر البدلغين ،على
القيم األخالقية .لهذا السبب يجب مسدع ة
ِّ
المشراهقين لتطبيق مب أ التمدثل :فدلقيم يتم عياهد
باكل خدص من ِّقبل أاخدص مثدليين للغدية،
لكنهد تتحقق باكل غيشر كدمل وب شراجدت متفدوتة.
في الوقت عينه ،ت ُح ِّتم مقدومة الابدب ،والتي
واجب مسدع تهم لمتدبعة
تشرتبط بتجدشرب سلبية،
َ
مسيشرة عالج لعدلمهم ال اخلي الجشريح هذا .حتى
يتمكنوا هكذا من الوصول الى التفدهم والمصدلحة
مع األاخدص اآلخشرين وبدلتدلي المجتمع.
 .223عن اقتشراح ال ِّق ِّيم ،يجب أن يتم هذا باكل
ت شريجي ،وأن نتق م بطشرق مختلفة ووفقد للسن
وإلمكدنيدت الاخص الحقيقية ،ون اال عدء
بتطبيق منهجيدت جدم ة وغيشر قدبلة للتغييشر .تُظ ِّهشر
المسدهمدت القيمة لعلم النفس والعلوم التشربوية بأن
العملية التشربوية يجب أن تتم باكل ت شريجي عن مد
يتعلق األمشر بدكتسدب سلوكيدت مغديشرة .وت ُظهشر
كذلك أن الحشرية هي أيضد بحدجة إلى أن تكون
ُموجهة و ُمحفزة ،ألنهد إذا تُشركت لنفسهد فإن هذا
لن يضمن نضوجهد الخدص .فدلحشرية الحدضشرة
والحقيقية هي مح و ة وماشروطة .وهي ليست
208

ق شرة خدلصة تختدشر الخيشر بتلقدئية كدملة .وليس من
السهل ائمد التمييز على نحو كدف بين فعل
"إشرا ي" وفعل "حشر" .فق يشرغب اخص مد في
القيدم بعمل ضدشر بإشرا ة قوية ،لكن أيضد بسبب
اغف ال يستطيع مقدومته أو بسبب تشربية سيئة.
في تلك الحدلة ،يكون قشراشره طوعيد بقوة ،وال
يتعدشرض مع ميول إشرا ته ،لكنه قشراشر غيشر حشر
ألنه يكد يكون من المستحيل عليه ع م اختيدشر
ذاك الاشر .هذا مد يحصل قهشريد مع م من
المخ شرات ،فهو عن مد يشرغب في ال ُمخ شر فهو
يقوم بهذا بكل قوته ،لكنه يكون معصوبد في هذه
اللحظة ل شرجة أنه غيشر قد شر على اتخدذ قشراشر
مخدلف .لذلك فدن قشراشره هو إشرا ي ،ولكن غيشر
ُحشر .وال يوج أي معنى من "تشركه يختدشر
بحشرية" ،ألنه في الواقع ال يستطيع االختيدشر،
وتعشريضه للمخ شرات لن يفي بايء سوى بزيد ة
إ مدنه .إنه بحدجة إلى مسدع ة اآلخشرين وإلى اتبدع
مسيشرة تشربوية.

الحياةَالعائليةَكإطارَتربوي َ
َّ

 .222العدئلة هي الم شرسة األولى للقيم
اإلنسدنية .حيث يتعلم اإلنسدن االستخ ام الجي
للحشرية .وتوج ميول ق تطوشرت في الطفولة ،لذا
فهي تنطبع في أعمدق الاخص وتبقى طوال
الحيدة كميل عدطفي إيجدبي تجده قيمة مد أو
كشرفض عفوي لبعض السلوكيدت .يتصشرف الكثيشر
من األاخدص بطشريقة معينة طوال حيدتهم ،ألنهم
يعتبشرون هذه الطشريقة التي ق اكتسبوهد منذ
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طفولتهم هي صحيحة ،كمد لو أنهد أمشر تندضحي:
"هذا مد ق تعلمته"" ،هذا مد ق شرسوني إيده".
يمكن أيضد في البيئة العدئلية ت َعلم ممدشرسة التمييز
بطشريقة نق ية لمختلف الشرسدئل التي تأتي من
وسدئل االتصدل الح يثة .لألسف بعض البشرامج
التلفزيونية أو بعض أاكدل اإلعالندت تؤثشر سلبد
لقيم التي تم تعلمهد في الحيدة العدئلية.
وت ُضعف ا ِّ
 .222في عصشرند الحدلي ،حيث يسو القلق
والتسدشرع التكنولوجي ،يكون الواجب األهم
للعدئالت هو تنمية الق شرة على االنتظدشر .إن األمشر
ال يتعلق بمنع األطفدل من اللعب بدألجهزة
تول فيهم
االلكتشرونية ،إنمد بإيجد السُبل التي ِّ
الق شرة على التفشريق بين األنمدط المختلف ،وبع م
تطبيق السشرعة الشرقمية على جميع مجدالت الحيدة.
التأجيل ال يعني نفي الشرغبة ،إنمد تأجيل تحقيقهد.
فعن مد ال يتعلم األطفدل أو المشراهقون قبول أن
بعض األايدء يجب أن تنتظشر ،فإنهم يصبحون
ع يمو الصبشر ،ويسعون إلخضدع كل ايء
إلابدع احتيدجدتهم العدجلة ،فينمون بشرفقة تلك
العد ة السيئة" :كل ايء وفوشرا" .ويعتبشر هذا
سممهد.
خ عة كبيشرة ال تاجع على الحشرية ،إنمد ت ُ ِّ
بينمد ،عن مد يتم التنائة على كيفية تأجيل بعض
األموشر وانتظدشر الوقت المندسب ،فإن الاخص
نفسه ،اخصد
يتعلم مدذا يعني أن يكون سي
ِّ
مستقال أمدم نزواته الخدصة .هكذا ،عن مد يختبشر
الطفل بأن عليه أن يتحمل مسؤولية نفسه ،فهذا
يثشري فيه اعتزازه بذاته .في الوقت نفسه ،هذا
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يعلمه احتشرام حشرية اآلخشرين .بدلطبع ،ال يُقص من
هذا أن نتوقع من األطفدل أن يتصشرفوا مثل
البدلغين ،لكن ال يجب االستهدنة بق شرتهم على
النمو في نضوج الحشرية المسؤولة .يتم هذا الفهم،
بطشريقة اعتيد ية في عدئلة سليمة ،من خالل
متطلبدت التعديش معد.
 .221تعتبشر العدئلة بيئة التنائة االجتمدعية
األولى ،ألنهد المكدن األول الذي يتعلم فيه المشرء
كيفية مواجهة اخص آخشر ،واالصغدء،
ِّ
والمادشركة ،والتحمل ،واالحتشرام ،والمسدع ة
والتعديش .لذا يجب أن يثيشر الواجب التعليمي
اإلحسدس بدلعدلم وبدلمجتمع بمثدبة "البيئة
َ
العدئلية" .إنه تشربية على كيفية تعلم "التعديش"
خدشرج ح و البيت الخدص .ففي السيدق العدئلي
يتم تعلم كيفية استعد ة القُشرب من اآلخشر ،واالهتمدم
ببعضند البعض ،والقدء التحية .هند يتم كسشر الحلقة
األولى ل ائشرة األندنية المميتة ،أي عن مد نتعلم أنند
نعيش جنبد الى جنب مع آخشرين يستحقون
اهتمدمند ،ولطفند وعدطفتند .ال يوج اشرتبدط
اجتمدعي ون هذا البع اليومي ،والمجهشري
تقشريبد ،أي :المكوث معد على مقشربة؛ والتالقي في
أوقدت مختلفة من اليوم؛ واالهتمدم بمد يهتم به
الجميع؛ ومسدع ة بعضند بعض في األموشر اليومية
الصغيشرة .على العدئلة أن تبت ع كل يوم طُشرقد
ج ي ة لتعزيز عملية التق يشر المتبد ل.
 .222في البيئة العدئلية يمكن أيضد إعد ة تقويم
العد ات االستهالكية للعندية سويد بدلبيت الماتشرك:
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"العدئلة هي العدمل األسدسي إليكولوجية متكدملة،
ألنهد العدمل االجتمدعي األول ،الذي يحمل في
اخله المب أين األسدسيين للحضدشرة الباشرية على
األشرض :مب أ الاشراكة ومب أ الخصوبة"،294
وبدلمثل يمكن لألوقدت الصعبة من الحيدة العدئلية
أن تكون تعليمية من ال شرجة األولى .هذا مد
يح ث ،على سبيل المثدل ،في حدلة مشرض مد ألن
"إزاء المشرض ،تناأ ُ الصعوبدت في العدئلة أيضد
عزز فتشرة ُ
بسبب الضعف الباشري .ولكن غدلبد مد ت ُ ِّ
المشرض الشرواب َ
ط العدئلية [ ]...إن التشربية التي
تحصن من التأثشر بدلمشرض الباشري تقسي القلب.
وتجعل الابدب "متخ شرين" تجده ألم اآلخشرين؛
غيشر قد شرين على مواجهة األلم وعيش خبشرة
المح و ية".295
 .221يمكن للقدء التشربوي بين األهل واألوال
أن يصبح سهال أو معق ا بسبب تقنيدت التواصل
والتشرفيه المتطوشرة على نحو متزاي  .فق تكون
مفي ة إذا تم استخ امهد باكل جي لجمع أفشرا
العدئلة بدلشرغم من بع المسدفدت .فدالتصدالت
يمكن أن تصبح متكشرشرة وهذا يسدع على حل
صعوبدت كثيشرة .296إنمد يجب ان يكون واضحد بدن
التقنيدت ال تستطيع ان تنائ أو تستب ل الحدجة
إلى الحواشر الاخصي والعميق الذي يتطلب
 294المقدبلة العدمة ( 31سبتمبشر  /أيلول  :)2112أوسشرفدتوشري شرومدنو،
 1أكتوبشر  /تاشرين األول  ،2112ص.1 .
 295المقدبلة العدمة ( 11يونيو  /حزيشران  :)2112أوسشرفدتوشري شرومدنو،
 11يونيو  /حزيشران  ،2112ص.1 .
 296شرا .التقشريشر النهدئي للسينو س .12 ،2112
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التواصل الجس ي أو على األقل صوت الاخص
اآلخشر .إنند نعلم أن هذه الوسدئل ،في الواقع ،ت ُبع
األاخدص ب ال من أن تقشربهم ،كمد يح ث عن مد،
وقت الغذاء يكون كل واح منهم مسمشرا عيونه في
هدتفه المحمول أو عن مد يندم أح الزوجين وهو
ينتظشر اآلخشر الذي يقضي سدعدت بشرفقة األجهزة
االلكتشرونية .يجب أن تكون التقنيدت في العدئلة
أيضد حدفزا على الحواشر واالتفدق الذي يسمح
بمنح األولوية للقدء العدئلة ،ون الوقوع في
محظوشرات ال معنى لهد .مع ذلك ،ال يمكن تجدهل
مخدطشر ااكدل التواصل الج ي ة بدلنسبة لألطفدل
والمشراهقين ،التي في بعض األحيدن تحولهم إلى
فدق ي اإلشرا ة ،ومنفصلين عن العدلم الحقيقي .إن
هذا "التوح التكنولوجي" يعشرضهم باكل أسهل
لعملية التالعب من قبل أولئك الذين يشري ون
الوصول إلى حميمتهم من أجل مصدلح أندنية.
 .221من ندحية أخشرى ،ليس من الجي أن
يصبح األهل متسلطين على أطفدلهم ،الذين ال
يمكنهم إال الوثوق بهم ،ألن األهل هكذا يمنعونهم
من القيدم بمسيشرة صحيحة من التنائة االجتمدعية
ومن النمو العدطفي .بغية تم ي األمومة واألبوة
نحو واقع أوسع ولمزي من الفعدلية ،فدن
"الجمدعدت المسيحية م عوة إلى مؤازشرة شرسدلة
العدئلة التشربوية" .297خدصة من خالل مسيشرة تلقين
التنائة المسيحية .إنند بحدجة الى "إحيدء العه بين
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المقدبلة العدمة ( 21مديو  /أيدشر  :)2112أوسشرفدتوشري شرومدنو21 ،
مديو  /أيدشر  ،2112ص.1 .
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العدئلة والجمدعة المسيحية" .298لق أشرا السينو س
تسليط الضوء على الم اشرس الكدثوليكية التي
"تلعب وشرا حيويد لمسدع ة األهل في واجب
تشربية أبندئهم ]...[ .يجب أن تحصل الم اشرس
الكدثوليكية في شرسدلتهد على عم لمسدع ة التالميذ
على النمو كأاخدص ندضجين وقد شرين على
النظشر الى العدلم بعيني يسوع ال ُم ِّحبة ،وعلى فهم
الحيدة ك عوة الى حب هللا وخ مته" .299بهذا
تعلم
المعنى" ،تؤك الكنيسة بقوة حقهد في أن ِّ
عقي تهد الخدصة بحشرية ،وتا ِّ على حق المشربين
بدالعتشراض الضميشري".300

نعمَللتربيةَالجنسيّة َ
 .211نظشر المجمع الفدتيكدن الثدني في ضشروشرة
تق يم "تشربية إيجدبية وحذشرة للحيدة الجنسية" ،يكون
بمق وشرهد الوصول لألطفدل المشراهقين ،ومشرافقة
"جميع مشراحل نموهم"" ،آخذة بعين االعتبدشر التق م
الذي أحشرزه علم النفس وعلم التشربية وفن
التعليم" 301وهند عليند أن نسأل أنفسند إذا مد كدنت
مؤسسدتند التعليمية ق أخذت على عدتقهد هذا
التح ي .من الصعب التفكيشر في التشربية الجنسية
في عصشر يميل إلى ابتذال وإفقدشر الحيدة الجنسية،
والتي ال يمكن فهمهد إال في سيدق التنائة على
 298المقدبلة العدمة ( 1سبتمبشر  /أيلول  :)2112أوسشرفدتوشري شرومدنو،
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الحب ،وعلى هبة الذات المتبد لة .فقط بهذه
الطشريقة ال تج لغة التشربية الجنسية نفسهد خدوية
بل ُمندشرة .يمكن تهذيب ال افع الجنسي من خالل
عملية ت َعشرف على الذات وعبشر تطويشر الق شرة على
التحكم بدلنفس ،واللذين ب وشرهمد يمكنهمد أن
يسدع ا على تسليط الضوء على الق شرات العجيبة
للفشرح وللقدء المحبة.
 .211التشربية الجنسية تق م معلومدت ،لكن ون
إهمدل أن األطفدل والمشراهقين لم يصلوا بع الى
مشرحلة النضج الكدمل .فدلمعلومدت يجب أن تق م
في الوقت المندسب ،وبطشريقة تتندسب مع المشرحلة
التي يعياونهد .ال يج ي نفعد إغشراقهم بمعلومدت
ون تطويشر حسهم النق ي أمدم غزو العشروض
المق مة؛ وأمدم اإلبدحية غيشر المشراقبة؛ واإلثدشرات
الزائ ة التي يمكنهد أن تاوه الحيدة الجنسية .يجب
على الابدب أن ي شركوا أنهم محدصشرون بشرسدئل
ال تسته ف خيشرهم ونضجهم .وينبغي عليند
مسدع تهم على التعشرف والبحث عن التأثيشرات
اإليجدبية ،وفي ذات الوقت تحداي كل مد ياوه
ق شرتهم على الحب .يجب عليند بدلمثل قبول أن
ظهشر خدصة
"الحدجة الى لغة ج ي ة أكثشر مالءمة تَ ُ
في مشرحلة تحضيشر األوال والمشراهقين على فهم
الحيدة الجنسية".302
 .212على التشربية الجنسية أن تحدفظ على
فضيلة الحيدء السليم ،ذات القيمة الهدئلة ،على
 302التقشريشر النهدئي للسينو س .21 ،2112
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الشرغم من أن البعض يشرى بأنه ق عفد عليهد
الزمن .فدلحيدء هو وسيلة فدع طبيعية للاخص،
بهد يحمي اخليته شرافضد التحول إلى مجشر ايء.
ب ون الحيدء ،يمكنند اختزال العدطفة والحيدة
الجنسية إلى مجشر هواجس تجعلند نشركز فقط على
األعضدء التندسلية ،وكوبدء ياوه ق شرتند على
الحب تحت ااكدل مختلفة من العنف الجنسي،
والتي تقو ند إلى التعدمل باكل غيشر أ مي ،أو إلى
إيذاء اآلخشرين.
 .213كثيشرا مد يشركز التثقيف الجنسي على
عوة "توخي الحذشر" ،للوصول إلى "جنس آمن".
إن هذه التعدبيشر ت فع نحو تصشرف سلبي حول
طبيعة وغشرض النادط الجنسي التندسلي ،كمد لو
كدن أي طفل محتمل هو ع و عليند حمدية أنفسند
منه .وهكذا يتم تاجع الع وانية النشرجسية ،ب ال من
ثقدفة االستقبدل .إن أي عوة للمشراهقين للعبث
بجس هم وبشرغبدتهم وكأنهم ق بلغوا مشرحلة
النضج ،والقيم ،وااللتزام المتبد ل ،وااله اف
الخدصة بدلزواج ،هي عوة غيشر مسؤولة .ألن
بهذه الطشريقة يتم تاجيعهم على االستخفدف وعلى
استخ ام الاخص اآلخشر كوسيلة لعيش خبشرة مد،
أو لتعويض إحسدسهم بدلعجز أو طموحدتهم
الكبيشرة .من المهم ،ب ال من ذلك ،تعليم أسلوب
ج ي حول تعدبيشر الحب المختلفة؛ وحول االهتمدم
المتبد ل؛ وحول الحندن القدئم على االحتشرام؛
وحول التواصل الغني بدلمعنى .كل هذا في الواقع
يحضشر لهبة الذات الكدملة والسخية والتي سيُعبشر
216

عنهد ،بع التزام علني ،من خالل اتحد األجسد .
هكذا يظهشر االتحد الجنسي في الزواج كعالمة
التزام كدمل ،ق اغتنت عبشر المسيشرة السدبقة.
 .212يجب أال نخ ع الابدب بحملهم على
الخلط بين المشراحل :فدالنجذاب "يخلق ،للحظة
هم االتحد  ،بي أن هذا «االتحد » ،كونه بال
َو َ
حب ،يتشرك الاخصين غشريبين ومختلفين كمد كدند
في السدبق" .303تتطلب لغة الجس نوعد من
الت شريب الصبوشر والذي يسمح بتفسيشر وتشربية
الاهوات الخدصة ،للوصول حقيقة إلى هبة الذات.
فعن مد ي عي الفشر بأنه يمنح كل ايء فعة
واح ة ،يكون من الممكن أنه ال يمنح ايئد .ففهم
ضعف والتبدس كل مشرحلة من العمشر ايء،
ُ
وتاجيع المشراهقين على إطدلة فتشرة ع م نضوج
طشريقتهم في عيش الحب ايء أخشر .لكن َمن يتكلم
اليوم عن هذه األموشر؟ َمن هو القد شر حقد على أن
يأخذ الابدب على محمل الج ؟ َمن الذي يحضشرهم
على االستع ا لحب كبيشر وسخي بطشريقة ج ِّية؟
إنند ننظشر إلى التشربية الجنسية بدستخفدف كبيشر.
 .212على التشربية الجنسية أن تتضمن احتشرام
وتق يشر االختالف ،ألن هذا يق م لكل طشرف إمكدنية
التغلب على االنغالق اخل ح و الذات لالنفتدح
على قبول اآلخشر .فمد وشراء الصعوبدت القدبلة
للفهم ،والتي يمكن أن يعياهد كل اخص ،يجب
مسدع ة الفشر على قبول جس ه كمد ُخ ِّلق ،ألن
303

إيشريك فشروم ،فن الحب  ،The Art of Lovingنيويوشرك ،1121
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"منطق الهيمنة على الجس الخدص يتحول أحيدند
إلى منطق بدشرع للهيمنة على ال َخلق ]...[ .فتقييم
الجس أيضد ،بأنوثته أو وبذكوشريته ،هو ضشروشري
كي يتمكن المشرء من معشرفة ذاته ،في اللقدء مع
اآلخشر الذي هو مختلف عند .بهذه الطشريقة يصيشر
من الممكن أن نقبل بفشرح هبة اآلخشر الخدصة،
عمل هللا الخدلق ،وأن ن ُثشري بعضند البعض".304
فقط عبشر اإلقالع عن الخوف من االختالف ،يمكن
الوصول لتحشريشر النفس من بدطنية الكيدن الخدص،
ومن االفتتدن بدلذات .على التشربية الجنسية أن
تسدع على قبول الاخص لجس ه الخدص ،كي ال
ي عي "محو االختالف الجنسي بسبب عجزه عن
مواجهته".305
 .211ال يمكن كذلك تجدهل أنه في تكوين
الاخص بح ذاته ،كذكشر وكأنثى ،ال تؤثشر فقط
العوامل البيولوجية والوشراثية ،إنمد تت اخل أيضد
الع ي من العندصشر المتعلقة بدلمزاج؛ وبدلتدشريخ
العدئلي؛ وبدلثقدفة؛ وبدلتجدشرب التي خدضهد؛
وبدلتنائة التي تلقدهد؛ وبتأثيشر األص قدء واألقدشرب
واألاخدص الذين أُعجب بهم؛ وبظشروف فعلية
تحتدج إلى جه للتكيف معهد .صحي ٌح أنند ال
نستطيع الفصل بين مد هو ذكوشري أو انثوي في
خليقة هللا ،التي تسبق جميع قشراشراتند وتجدشربند،
وحيث توج بهد عوامل بيولوجية من المستحيل
 304الشرسدلة العدمة كن مُسبحد ( 22مديو  /أيدشر .122 ،)2112
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تجدهلهد .إنمد صحيح أيضد ان الذكوشرية واألنثوية
ليستد ايئد جدم ا .لذلك يكون ممكند ،على سبيل
المثدل ،أن تتكيف وبمشرونة طشريقة الزوج في
عيش ذكوشريته مع وضع الزوجة الوظيفي .فتولي
المهدم المنزلية أو بعض جوانب تشربية األطفدل ال
ينتقص من ذكوشريتهم ،وال يعتبشر فاال أو
استسالمد أو عدشرا .إنمد يجب مسدع ة األطفدل
على قبول هذه األموشر كأموشر عد ية من "التبد لية"
الصدئبة ،والتي ال تقلل بأي اكل من األاكدل من
كشرامة صوشرة األب .إن التصلب يظهشر عن مد
يمدشرس الذكشر أو األنثى نوعد من المبدلغة ،وعن مد
ال تتم تشربية األطفدل والابدب على مب أ المعدملة
بدلمثل ،الذي يتجس في الظشروف الحقيقية للزواج.
في المقدبل ،ق تمنع هذه الصالبة ب وشرهد تطويشر
ق شرات الاخص ،إلى ح الوصول إلى اعتبدشر
ممدشرسة الفن أو الشرقص كأمشر أقل ذكوشرية ،والقيدم
بدلعمل كسدئق كأمشر أقل أنوثة .لق تغيشر هذا ،حم ا
هلل ،لكن ال تزال في بعض األمدكن تسيطشر بعض
المفدهيم غيشر المندسبة ،والتي تؤثشر حتى اآلن على
الحشرية الماشروعة ،وتاوه التطويشر المالئم لهوية
األطفدل الحقيقية ولق شراتهم.

نقلَااليمان َ
 .212يجب أن تتميز تشربية األطفدل بمسيشرة نقل
االيمدن ،والتي أصبحت صعبة بسبب نمط الحيدة
الحدلية ،من جهة أوقدت العمل ،وتعقي ات عدلم
اليوم ،حيث يتبع كثيشرون ،لتأمين احتيدجدت
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الحيدة ،وتيشرة َ حيدة متسدشرعة للغدية .306مع ذلك،
يجب على العدئلة االستمشراشر في كونهد ائمد
المكدن الذي فيه نتعلم أسبدب جمدل االيمدن،
والصالة وخ مة اآلخشرين .وهذا يب أ مع سشر
المعمو ية ،الذي من خالله ،كمد كدن يقول الق يس
أوغسطينوس" ،تسدهم األمهدت اللواتي يحملن
أطفدلهن على الوال ة المق سة" .307ثم تب أ شرحلة
نمو تلك الحيدة الج ي ة .إن االيمدن هو هبة من
ل ن هللا ،نتلقده لحظة المعمو ية وليس ثمشرة لعمل
باشري ،إنمد يبقى األهل أ اة هللا إلنضدجه
وتطوشره .لذلك كم هو شرائع "عن مد تعلم األمهدت
األبندء الصغدشر أن يبعثوا قبلة ليسوع أو للعذشراء.
كم من الحندن يحمل هذا التصشرف! في تلك
اللحظة يتحول قلب األطفدل إلى مكدن صالة".308
يفتشرض نقل االيمدن بأن يعيش االهل تجشربة
حقيقية من الثقة بدهلل ،ومن البحث عنه ،ومن
"من
الحدجة إليه ،ألنه فقط من خالل هذه الطشريقة ِّ
سبحونَ أَعْمدلَ َك ويُخ ِّبشرونَ ِّبمآ ِّث ِّشر َك"
جيل ِّإلى جي ٍل ي ُ ِّ
ف ال َبنينَ أَمدنَت ََك"
(مز  )2 ،122و"األ َ ُ
ب يُ َع ِّشر ُ
(أش  .)11 ،31هذا يتطلب مند است عدء اعمدل
هللا في القلوب ،حيث ال نستطيع الوصول .إن حبة
الخشر ل الصغيشرة للغدية تصبح اجشرة كبيشرة (شرا.
متى  ،)32 -31 ،13هكذا نتمكن من إ شراك
التفدوت بين الفعل وتأثيشره .عن ئذ ،نعلم أنند لسند
 306شرا .التقشريشر النهدئي للسينو س .12 -13 ،2112
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أصحدب الهبة ،إنمد المؤتمنون السدهشرون عليهد.
على كل حدل ،يعتبشر التزامند الخالق بمثدبة
مسدهمة تسمح لند بدلتعدون مع هذه المبد شرة .لذلك،
"يجب السهشر على تعزيز وشر األزواج ،األمهدت
واآلبدء ،الفدعل في التعليم المسيحي [ .]...التعليم
ياكل عمد كبيشرا ،وطشريقة فعدلة
المسيحي العدئلي ِّ
لتنائة اآلبدء واألمهدت الج وتوعيتهم على
كمباشرين لعدئلتهم".309
شرسدلتهم
ِّ
 .211يمكن للتنائة على اإليمدن أن تتكيف مع
كل ابن ،ألن الوسدئل المكتسبة سدبقد أو الوصفدت
الجدهزة ق ال تعمل في بعض األحيدن .فدألطفدل
يحتدجون الى شرموز ،وايمدءات وقصص .أمد
المشراهقون فهم عد ة مد ي خلون في أزمدت مع
السلطدت والقوانين ،لذا يجب تحفيز تجدشربهم
الاخصية مع االيمدن ،وتزوي هم باهد ات
سدطعة ،تفشرض نفسهد بقوة جمدلهد .إن االهل
الذين يشرغبون في مشرافقة مسيشرة أبندئهم ،يجب أن
ينتبهوا للمتغيشرات التي تطشرأ على األبندء ،ألنهم
يعشرفون أن التجشربة الشروحية ال تُفشرض إنمد
تُعشرض على حشريتهم .من المهم للغدية أن يشرى
األبندء باكل ملموس م ى أهمية الصالة عن
وال يهم .لذلك ،فإن لحظدت الصالة في العدئلة
والتعدبيشر التقوية الاعبية ،يمكنهد أن تتمتع بقوة
تبايشرية أكبشر من كل التعليم المسيحي والنقدادت
األخشرى .إنني أشرغب أن أعبشر باكل خدص عن
امتندني لكل األمهدت اللواتي يصلين ب ون توقف،
 309التقشريشر النهدئي للسينو س .11 ،2112
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كمد كدنت تفعل الق يسة مونيكد ،من أجل أبندئهن
الذين ق ابتع وا عن المسيح.
 .211إن فعل نقل االيمدن إلى األطفدل ،بمعنى
تسهيل التعبيشر عنه وعن نموه ،يسمح للعدئلة بأن
تصبح ُمبَ ِّا َشرة بدإلنجيل ،وأن تب أ وبتلقدئه في نقل
هذا اإليمدن ت شريجيد الى أولئك الذين يشري ون
التقشرب منهد ،بل وأيضد خدشرج ح و البيئة العدئلية
نفسهد .فدألطفدل الذين ينمون اخل عدئالت ُمبَ ِّا َشرة
يصبحون ب وشرهم مباشرين ،إذا مد عشرف األهل
عيش هذا الواجب بطشريقة تجعل اآلخشرين
ياعشرون بأنهم قشريبون أو لطفدء ،وأن األبندء ،بهذه
الطشريقة ،ينمون في هذا النمط من العالقة مع
العدلم ،ب ون التخلي عن االيمدن وعن قندعدتهم
الاخصية .لنذكشر أن يسوع نفسه كدن يأكل
وياشرب مع الخدطئين (شرا .مشر 11 ،2؛ متى ،11
يخش التح ث مع المشرأة السدمشرية (شرا.
 ،)11ولم
َ
يو  ،)21 -2 ،2واستقبدل نيقو يموس ليال (شرا.
يو  ،)21 -1 ،3وق سمح المشرأة زانية أن ت هن
ق ميه (شرا .لو  ،)21 -31 ،2ولم يمتنع عن لمس
المشرضى (شرا .مشر 22 -21 ،1؛  ،)33 ،2وكذلك
فعل الشرسل ،فلم يكونوا أاخدصد يحتقشرون
اآلخشرين ،أو منغلقين في مجموعدت صغيشرة من
النخبة ،معزولين عن حيدة الندس .فبينمد كدنت
السلطدت تضطه هم ،كدنوا يستمتعون بتعدطف كل
الاعب (شرا .شرسل 22 ،2؛ 33 .21 ،2؛ ،2
.)13
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كنداط في العمل
" .211هكذا تتكون العدئلة
ٍ
الشرعوي ،من خالل اإلعالن الواضح لإلنجيل،
واإلشرث وأاكدل متع ة للاهد ة :التضدمن مع
الفقشراء؛ واالنفتدح على تنوع األاخدص؛ وحمدية
الخليقة؛ والتضدمن المعنوي والمد ي مع العدئالت
سيمد األكثشر عوزا؛ وااللتزام في
األخشرى ،وال ِّ
تعزيز الخيشر العدم ،حتى من خالل الب ُنى
االجتمدعية غيشر العد لة ،وذلك انطالقد من مكدن
عياهد ،عبشر ممدشرسة أعمدل الشرحمة الجس ية
والشروحية" .310هذا مد يجب وضعه في إطدشر
االعتقد األسمى للمسيحيين :حب اآلب الذي
ي عمند ويجعلند ننمو ،والذي تجلى بهبة يسوع
الكدملة ،الحي بينند ،هو الذي يجعلند قد شرين على
مواجهة جميع العواصف وكل مشراحل الحيدة
متح ين .يجب أن ت وي الكشرازة  kerygmaمج ا
في قلب كل عدئلة ،عن كل مندسبة مالئمة وغيشر
مالئمة ،كي تنوشر وتضيء الطشريق .عليند جميعد
أن نكون قد شرين على القول ،ب ءا من حيدتند في
ع َشر ْفند المحبةَ التي يُظ ِّه ُشرهد هللاُ َبينَند"
العدئلة" :نَح ُن َ
( 1يو  .)11 ،2فقط انطالقد من هذه التجشربة،
ستتمكن الشرعوية العدئلية من جعل العدئالت ،في
الوقت نفسه ،كندئس بيتية وخميشرة تبايشر في
المجتمع.

 310نفس المشرجع.13 ،
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الفصل الثّامن
المرافقة ،والتميّيز وقبول الضعف
 .211أك آبدء السينو س أنه بدلشرغم من أن
الكنيسة تعتبشر أن كل قطع للشربدط الزوجي "هو
ضعف الكثيشر من
ض مايئة هللا ،فهي أيضد تعي ُ
أبندئهد" .311إن الكنسيةُ ،مستنيشرة بنظشرة المسيح،
"تنظشر بمحبة إلى أولئك الذين يادشركون في حيدتهد
بطشريقة غيشر مكتملة ،م شركة أن نعمة هللا تعمل
أيضد في حيدتهم وتمنحهم الاجدعة لفعل الخيشر،
ولالعتندء بحب بعضهم ببعض ،ويضعون أنفسهم
في خ مة الجمدعة التي فيهد يعياون ويعملون".312
من جهة أخشرى ،يتعزز هذا التصشرف في سيدق
سنة اليوبيل المكشرسة للشرحمة .بدلشرغم من أنهد
تقتشرح السعي للكمدل وت عو لتق يم جوابد كدمال هلل،
"يجب على الكنيسة أن تشرافق بدهتمدم وحشرص
ضعفد ،الذي يعدنون من حب
أبندئهد األكثشر
ُ
مجشروح ومفقو  ،مدنحة إيدهم ثقة وشرجدء ،مثل
ضوء مندشرة ميندء أو اعلة في وسط الندس ،كي
تضيء للذين ضلوا الطشريق أو لهؤالء الذين
يج ون أنفسهم وسط العدصفة" .313عوند أال ننسى
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بأن شرسدلة الكنيسة تابه غدلبد تلك الخدصة
بمستافى مي اني.
 .212إن الزواج المسيحي ،انعكدس لالتحد
القدئم بين المسيح وكنيسته ،يتحقق باكل كدمل من
خالل االتحد بين شرجل وامشرأة ،عن مد يهبدن
أنفسهمد أح همد لآلخشر بحب حصشري ،وعبشر أمدنة
إشرا ية ،فينتميدن بعضهمد لبعض حتى الموت،
وينفتحدن على نقل الحيدةُ ،محصنين بدلسشر المق س
الذي يمنحهمد النعمة ليصبحد مثل كنيسة بيتية
وخميشرة لحيدة ج ي ة من أجل المجتمع .أاكدل
أخشرى من االتحد ات تتعدشرض جذشريد مع هذا
النموذج ،بينمد بعضهد يحققه بطشريقة جزئية
ومادبهة .لق اك آبدء السينو س أن الكنيسة ال
تتغدضى عن تقييم العندصشر البندءة الموجو ة في
هذه األوضدع التي ال تستجيب بع  ،أو التي ال
تتوافق بع  ،مع تعدليمهد حول الزواج.314

التدرجَفيَالرعويّة َ
َّ
 .213لق أولى اآلبدء اهتمدمد أيضد بدلوضع
الخدص المشرتبط بدلزواج الم ني فقط ،أو ،مع
احتشرام لالختالفدت ،بدلحدالت األخشرى المتعلقة
بدلمسدكنة البسيطة ،حيث "يصل االتحد إلى نوع
من االستقشراشر المتين من خالل شربدط عدم ،وتتسم
بعدطفة عميقة ،وبدلمسؤولية تجده األبندء ،وبدلق شرة
على اجتيدز المحن ،فيمكن النظشر إلى هذا االتحد
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كفشرصة لمشرافقة تطوشرهد نحو سشر الزواج" .315من
ندحية أخشرى ،من المقلق اليوم مالحظة أن الع ي
من الابدب ال يثقون بدلزواج ،وهم يتسدكنون
مؤجلين االلتزام الزوجي الى أجل غيشر مسمى،
بشر َم ،وعلى الفوشر
بينمد ينهي آخشرون التزامد ق أ ُ ِّ
يقيمون التزامد أخشر .هؤالء "الذين ياكلون جزءا
من الكنيسة هم بحدجة الى عندية شرعوية شرحيمة
اجعة" .316في الواقع ،يقع على عدتق ال ُشرعدة ،ال
و ُم ِّ
فقط تاجيع الزواج المسيحي ،بل ممدشرسة "التمييز
الشرعوي حيدل حدالت الكثيشرين من الذين ال
يعياون بع هذا الواقع" .بغية "ال خول في حواشر
شرعوي مع هؤالء األاخدص لتسليط الضوء على
عندصشر حيدتهم التي يمكن ان تؤ ي إلى انفتدح
أكبشر نحو إنجيل الزواج بكل كمدله" .317من المفي ،
أثندء التمييز الشرعوي" ،تح ي العندصشر التي ق
تعزز التبايشر والنمو اإلنسدني والشروحي".318
" .212إن اختيدشر الزواج الم ني أو ،في حدالت
كثيشرة ،مجشر المسدكنة البسيطة ،ق ال يعو غدلبد
ألحكدم ُمسبقة أو لمعدشرضة لالتحد األسشراشري ،بل
إلى أسبدب ثقدفية أو عشرضية" .319في تلك
الحدالت ،يمكن تق يشر عالمدت الحب والتي بهذه
الطشريقة تعكس حب هللا .320نعلم أن "ع الذين
 315من نصوص السينو س .22 ،2112
 316نفس المشرجع.21 ،
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يطلبون االحتفدل بدلزواج في الكنيسة بع أن
تسدكنوا لفتشرة طويلة ،هو في تزاي مستمشر.
فدلمسدكنة البسيطة غدلبد مد يتم اختيدشرهد نتيجة
للعقلية العدمة السدئ ة والمتضد ة مع المؤسسدت
وااللتزامدت النهدئية ،ولكن أيضد النتظدشر
الوصول إلى أمدن وجو ي (عمل وشراتب ثدبت).
بدلنهدية ،في بل ان أخشرى ،تكون اتحد ات األمشر
الواقع هي كثيشرة ج ا ،ال فقط كتعبيشر عن شرفض
قيم العدئلة والزواج ،بل بدألخص ألن اإلق ام على
الزواج يعتبشر شرفدهية ،من أجل الظشروف
االجتمدعية ،وهكذا ي فع الفقشر المد ي نحو عيش
اتحد األمشر الواقع" .321على أية حدل" ،ال ب من
معدلجة هذه الحدالت بطشريقة بندءة ،محدولين
تحويلهد إلى فشرص للسيشر نحو ملء الزواج
والعدئلة على ضوء االنجيل .يتعلق األمشر
بصبشر وبشرقة" .322هذا مد
بدستقبدلهم ومشرافقتهم
ٍ
صنعه يسوع مع السدمشرية (شرا .يو :)21 -1 ،2
بحب صد ق ،كي يحشرشرهد من
ق خدطب شرغبتهد
ٍ
فشرح
ملء
كل مد كدن يُعت ُم حيدتَهد وليه يهد إلى
ِّ
ِّ
اإلنجيل.
 .212في هذا االتجده ،اقتشرح الق يس يوحند
بولس الثدني مد يسمى بـ "قدنون الت شرج" ،م شركد
بأن الكدئن الباشري "يعشرف ويحب ويحقق الخيشر
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األ بي وفقد ل شرجدت نموه" .323ال يتعلق األمشر بـ
"الت شرج في القدنون" ،بل بدلت شرج في الممدشرسة
الفطنة لألفعدل الحشرة ألفشرا ليسوا في حدلة تسمح
لهم بفهم وتق يشر أو بممدشرسة كدملة للمتطلبدت
الموضوعية للقدنون .ألن أيضد الاشريعة هي
عطية من هللا ته ي الطشريق ،وتهب الجميع ب ون
استثندء إمكدنية العيش بقوة النعمة ،على الشرغم من
أن كل إنسدن "يتق م ت شريجيد وتتشرسخ ايئد فايئد
هبدتُ هللا ومقتضيدتُ محبته النهدئية المطلقة في
مجمل حيدة اإلنسدن الاخصية واالجتمدعية".324

تمييز َالحاالت َال ُمس ّماة َبـ َ"الشاذة َ(عنَ
القانون)" َ
325

 .211لق أادشر المجمع الى مختلف حدالت
الضعف أو النقص .في هذا الص  ،أو أن اذكشر
هند بمد ق تصوشرته بوضوح لكل الكنيسة ،حتى ال
تخطئ الطشريق ]...[" :ق سد تدشريخ الكنيسة
منطقدن :اإلقصدء وإعد ة اإل مدج [ .]...شرب
الكنيسة على ال وام ،منذ انعقد مجمع أوشراليم
وحتى يومند هذا ،هو شرب الشرب يسوع :شرب
الشرحمة واإل مدج [ .]...شرب الكنيسة هو ع م
الحكم على أح اب يد؛ هو سكب شرحمة هللا على كل
ب صد ق [ ]...ألن المحبة الحقة
إنسدن يطلبهد بقل ٍ
 323االشراد الشرسولي ،مد بع السينو س ،وظدئف العدئلة المسيحية (22
نوفمبشر  /تاشرين الثدني  :32 ،)1111أعمدل الكشرسي الشرسولي 22
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هي ائمد غيشر ُمستحقة وغيشر ماشروطة
ومجدنية!" .326لذا يجب أن "نتحداى األحكدم التي
ال تأخذ بعين االعتبدشر تعقي ات األوضدع المختلفة.
ومن الضشروشري أن نتنبه الى الطشريقة التي يعيش
ويتألم فيهد األاخدص".327
 .212يتعلق األمشر بإ مدج الجميع ،وبواجب
مسدع ة كل اخص على إيجد الطشريقة الخدصة
به لالنضمدم للجمدعة الكنسية ،حتى ياعشر بأنه
موضوع شرحمة "غيشر ُمستحقة وغيشر ماشروطة
ومجدنية" .فمد من أح يمكن أن ي ان إلى األب ،
ألن هذا ليس هو منطق االنجيل! ال أايشر هند فقط
الى المطلقين الذين يعياون اتحد ا ج ي ا ،إنمد إلى
الجميع ،في أي وضع كدنوا .من الواضح ،إذا كدن
أح هم يقتشرف بتبد ٍه خطيئة موضوعية ،ويتظدهشر
وكأنهد جزء من المفهوم المسيحي ،أو يشري أن
يفشرض ايئد مختلفد عمد تعلمه الكنيسة ،فليس
بإمكدنه اال عدء بأن يقوم بت شريس التعليم المسيحي
أو أن يعظ به ،وبهذا المعنى يكون هندك أمشر
يفصله عن الجمدعة (شرا .متى  .)12 ،11وهو
بحدجة إلى اإلصغدء مج ا لبادشرة االنجيل ول عوة
التوبة .غيشر أنه حتى لهذا الاخص تُتدح إمكدنية
المادشركة بطشريقة مد في حيدة الجمدعة :في
االلتزامدت االجتمدعية؛ في لقدءات الصالة ،أو
بحسب مد يقتشرحه بمبد شرة اخصية ،وبتوافق مع
 326عظة بمندسبة الق اس اإللهي مع الكشرا لة الج ( 12فبشرايشر  /ابدط
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فطنة الشراعي .بدلنسبة إلى كيفية التعدمل مع تلك
الحدالت التي تسمى "ادذة" ،توصل آبدء
السينو س الى توافق عدم في اآلشراء ،أؤي ه" :ل عم
النهج الشرعوي لصدلح األاخدص الذي عق وا
زواجد م نيد ،والذين هم مطلقون أو تزوجوا مشرة
ثدنية ،أو يعياون في حدلة مسدكنة ،فمن واجب
الكنيسة أن تكاف لهم التشربية اإللهية للنعمة في
حيدتهم ومسدع تهم على أن يحققوا في حيدتهم ملء
ت بيشر هللا" .328هذا ممكن بقوة الشروح الق س.
 .211إن المطلقين الذين يعياون اتحد ا ج ي ا،
ق يج ون أنفسهم ،على سبيل المثدل ،في أوضدع
مختلفة ومن ثم يجب ع م تصنيفهم أو سجنهم في
تأكي ات عبشر تصشريحدت جدم ة ،ون افسدح
المجدل لعمل تمييز اخصي وشرعوي مالئم .فأمشر
مهم هو الزواج الثدني المعزز بمشروشر الوقت ،مع
وجو أطفدل ج  ،وأمدنة ماهو ة ،والتزام
مسيحي ،ووعي بع م انتظدم حدلتهمد ،وصعوبة
بدلغة في الشرجوع الى الوشراء ب ون الاعوشر
ضميشريد بدلوقوع مج ا في الخطأ .والكنيسة
تعشرف حدالت "حيث الشرجل والمشرأة ،ألسبدب
خطيشرة -كتشربية األوال مثال ،-ال يستطيعدن تلبية
واجب االنفصدل" .329هندك أيضد حدلة أولئك الذين
 328من نصوص السينو س .22 ،2112
 329يوحند بولس الثدني ،االشراد الشرسولي ،مد بع السينو س ،وظدئف
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وأخت" التي تعشرضهد الكنيسة عليهم ،يالحظون أنه حين تنقص بعض
"تتعشرض األمدنة ُ الزوجية كمد
التعدبيشر الحميمة ،ليس من الند شر أن
ُ
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بذلوا جهو ا كبيشرة إلنقدذ الزواج األول وق تم
التخلي عنهم ظلمد ،أو حدلة أولئك "الذين عق وا
زواجد ج ي ا ،من أجل تشربية أبندئهم ،بينمد هم
متأك ون ،في قشراشرة ضميشرهم ،أن زواجهم السدبق
الذي فُسخ بصوشرة نهدئية ،مد كدن يومد
صحيحد" .330وأمشر أخشر ،عن مد ،خالفد لهذا ،يتعلق
األمشر بدتحد ج ي جدء نتيجة لطالق ح يث ،مع
كل مد يتشرتب عليه من ألم وفوضى تؤثشر على
األبندء وعلى عدئالت بأكملهد ،أو حدلة الاخص
الذي يقصشر بدستمشراشر في التزامدته العدئلية .يجب
ان يكون واضحد أن هذا ليس هو النموذج الذي
يقتشرحه االنجيل للزواج وللعدئلة .أك آبدء
السينو س أن فطنة الشرعدة ينبغي أن تتحقق ائمد
عبشر تبين الحدالت بـ"تمييز قيق" ،331وبنظشرة
جي ا .332فنحن نعلم أنه ال توج
تعشرف أن ت قق ِّ
"وصفدت بسيطة".333
 .211أشرحب بدعتبدشرات الع ي من آبدء
السينو س ،الذين أشرا وا أن يؤك وا على أن
"المعم ين المطلقين والمشرتبطين بزواجٍ م ني
ج ي أن يكونوا أكثشر ان مدجد في الجمدعدت
وخيشر البنين للخطشر" (المجمع الفدتيكدني الثدني ،ال ستوشر الشرعوي فشرح
وشرجدء.)21 ،
 330يوحند بولس الثدني ،االشراد الشرسولي ،مد بع السينو س ،وظدئف
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متجنبين كل
المسيحية ،بمختلف الطشرق ال ُممكنة،
ِّ
عثشرة .إن منطق
فشرصة ق تتسبب باك عدم أو َ
اال مدج هو مفتدح مشرافقتهم الشرعوية ،كي ال
السشري ،أي
يعشرفوا فقط أنهم ينتمون لجس المسيح
ِّ
الكنيسة ،بل يستطيعون أيضد أن يعياوا فيهد خبشرة
سعي ة و ُمثمشرة .إنهم معم ون ،إنهم إخوة وأخوات،
ويسكب الشروح الق س عليهم عطديده ومواهبه
لخيشر الجميع .ومن الممكن أن تتحقق مادشركتهم
من خالل مختلف الخ مدت الكنسية :لهذا السبب
ينبغي تمييز أي ٍ من أاكدل اإلقصدء التي تُمدشرس
حدليد في المجدل الليتوشرجي والشرعوي والتشربوي
والمؤسسدتي والتي تمكن تجدوزهد .فهم ،ال يجب
فقط أال ياعشروا بأنهم ُم ْستبْع ون ومحشرومون ،بل
بمق وشرهم أن يعياوا وينموا كأعضدء حية في
الكنيسة ،فياعشرون بأنهد أم تستقبلهم ائمد ،وتهتم
بمادعشرهم ،وتاجعهم في مسيشرة الحيدة واإلنجيل.
إن هذا اال مدج هو ضشروشري كذلك من أجل
العندية بأبندئهم وتأمين التشربية المسيحية لهم ،هم
الذين يجب اعتبدشرهم األمشر األكثشر أهمية".334
 .311إذا مد أخذند بعين االعتبدشر االختالف
الهدئل بين الحدالت الواقعية ،كتلك التي أاشرند إليهد
أعاله ،يمكن أن نفهم أنه مد كدن ينبغي أن يتوقع
من السينو س أو من هذا االشراد تاشريعد ج ي ا
عدمد ذا طبيعة قدنونية ،ينطبق على جميع
الحدالت .من الممكن فقط تق يم تاجيع ج ي على
القيدم بتمييز مسؤول واخصي وشرعوي للحدالت
 334التقشريشر النهدئي للسينو س .12 ،2112
232

الخدصة ،ق يقو إلى إ شراك أنه ،بمد أن " شرجة
المسؤولية ليست نفسهد في كل الحدالت" ،335فإن
العواقب أو اآلثدشر المتشرتبة بقدع ة مد ليست
بدلضشروشرة هي نفسهد .336على الكهنة واجب
"مشرافقة هؤالء األاخدص على طشريق التمييز
بحسب تعدليم الكنيسة وإشراد ات األسقف .وفي
هذه المسيشرة من الضشروشري القيدم بفحص ضميشر
المتزوجين
عبشر أوقدت تأمل ون م .على المطلقين
ِّ
ُمج ا أن يتسدءلوا :كيف تعدملون مع أبندئهم
عن مد خلت العالقة الزوجية في أزمة؛ وهل
كدنت هندك محدوالت للمصدلحة؛ ومد هو وضع
الاشريك المتشروك؛ ومد هي نتدئج اشرتبدطهم الج ي
على بقية أفشرا العدئلة وجمدعة المؤمنين؛ ومد هو
المثل الذي يق مونه للابدب الذين يتحضشرون
ويثبت
يقوي
ِّ
للزواج .فدلتأمل الصد ق يُمكن أن ِّ
337
الثقة بشرحمة هللا التي ال تُحجب عن أح "  .يتعلق
"يوجه هؤالء
األمشر بمسيشرة مشرافقة وتمييز
ِّ
المؤمنين إلى الوعي بأوضدعهم أمدم هللا .فدللقدء
مع الكدهن في محكمة الضميشر يؤ ِّ ي إلى الوصول
لحكم صحيح حول كل مد يحول ون المادشركة
التدمة في حيدة الكنيسة ،وحول المشراحل التي
تنمي تلك الاشركة وتطوشرهد .ونظشرا لع م
يمكن أن ِّ
 335نفس المشرجع.21 ،
 336حتى فيمد يتعلق بنظدم األسشراشر ،بمد أن التمييز يق شر أن يعتشرف أنه في
حدلة معينة ،ليس هندك من ذنب عظيم .هند يطبق مد ق أك ته في
وثيقة أخشرى :شرا .الشرسدلة العدمة فشرح اإلنجيل ( 22نوفمبشر  /تاشرين
الثدني  :22 .22 ،)2113أعمدل الكشرسي الشرسولي ،)2113( 112
.1121 -1131
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وجو ت شرج في نفس القدنون (شرا .وظدئف العدئلة
المسيحية ،)32 ،ال يمكن لهذا التمييز أن يتجدهل
المتطلبدت اإلنجيلية من حقيقة ومحبة ،كمد
أب ا
ِّ
تقتشرحهد الكنيسة .ولكي يتحقق ذلك يجب ضمدن
الاشروط الضشروشرية من تواضع وتكتم ومحبة
للكنيسة وتعليمهد ،في البحث الصد ق عن إشرا ة
هللا ،والشرغبة في التجدوب معهد على أكمل
وجه" .338تعتبشر هذه التصشرفدت أسدسية لتجنب
خطشر التعشرض للشرسدئل الخدطئة ،مثل فكشرة أن
كدهند مد يمنح استثندءات سشريعة أو أن هندك
أاخدصد بإمكدنهم الحصول على امتيدزات
االسشراشر مقدبل خ مدت .فعن وجو اخص
مسؤول وحشريص ،ال ي عي وضع شرغبدته فوق
المصلحة الماتشركة للكنيسة ،وشراعٍ يعشرف كيفية
التعشرف على خطوشرة األمشر الذي يتندوله ،فإنند
يجب أن نتجنب خطشر أن تمييز معين ق يقو إلى
االعتقد بأن الكنيسة تتعدمل بمعدييشر مز وجة.

الرعوي َ
َّ
الظروفَال َُمخفَفةَفيَالتمييزَ

 .311كي نفهم باكل صحيح لمدذا يكون ممكند
وضشروشريد ممدشرس تمييز خدص في بعض
الحدالت المسمدة بـ"الادذة" ،هندك مسألة يجب أن
تؤخذ ائمد بعين االعتبدشر ،بحيث ال يجب أب ا
االعتقد بدنند نتهدون في متطلبدت االنجيل .تمتلك
الكنيسة وجهة نظشر ثدبتة حول الاشروط والظشروف
المخففة .لهذا السبب ،ليس من الممكن القول بأن
 338نفس المشرجع.11 ،
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جميع الذين يكونون في حدالت يطلق عليهد
"ادذة" يعياون في حدلة خطيئة مميتة ،محشرومين
من نعمة التق يس .ال تعتم الح و على تجدهل
ممكن للقواع ببسدطة .فإن اخصد بدلشرغم من
معشرفته الجي ة بقدع ة مد ،ق يج صعوبة بدلغة في
فهم "القيم الموجو ة في قدع ة أ بية" 339أو ق يج
نفسه في ظشروف ملموسة ال يستطيع من خاللهد
أن يتصشرف باكل مختلف وأن يتخذ قشراشرات
أخشرى ون الوقوع في خطأ ج ي  .كمد عبشر باكل
جي آبدء السينو س عن "إمكدنية وجو عوامل
ت َح من الق شرة على القشراشر" 340لق أقشر الق يس تومد
األكويني بأنه من الممكن أن يحصل اخص على
النعمة واالحسدن ،بينمد ال يستطيع أن يمدشرس
واح ة من الفضدئل ،341بحيث أن امتالكه لجميع
الفضدئل األخالقية الفطشرية ،فهو ال يُظهشر بوضوح
وجو أي منهد ،ألن الممدشرسة الخدشرجية لتلك
الفضيلة أصبحت صعبة" :ي ُقدل إن بعض الق يسين
يفتق ون إلى بعض الفضدئل ،نظشرا للصعوبدت
التي يج ونهد في تطبيقهد ،بدلشرغم من أنهم يشرت ون
ثوب جميع الفضدئل".342
 .312بخصوص هذه الاشروط ،يعبشر التعليم
المسيحي للكنيسة الكدثوليكية باكل حدسم أنه" :ق
 339يوحند بولس الثدني ،االشراد الشرسولي ،مد بع السينو س ،وظدئف
العدئلة المسيحية ( 22نوفمبشر  /تاشرين الثدني  :33 ،)1111أعمدل
الكشرسي الشرسولي .121 ،)1112( 22
 340التقشريشر النهدئي للسينو س .21 ،2112
 341شرا .الخالصة الالهوتية  ،II-Iس ،12 .ق2 ،3 .؛ الاشر ،س ،2 .ق.
.2
 342نفس المشرجع.3 ،
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تنقص أو تبطل تَ ِّب َعة الفعل والمسؤولية عنه بسبب
الجهل ،والغَ ْفلة ،والعنف والخوف ،والعد ات،
والتعلق المفشرط ،وعوامل نفسية أو اجتمدعية
أخشرى" .343وفي فقشرة أخشرى ،يايشر مج ا لظشروف
تخفف من المسؤولية األخالقية ويذكشر ،بحصدفة
كبيشرة ،ع م النضج العدطفي ،وقوة العد ات
المكتسبة ،وحدلة القلق ،وعوامل نفسية أو
اجتمدعية أخشرى .344لهذا السبب ،فإن حكمد سلبيد
على حدلة موضوعية ال يعني حكمد على تبعة أو
ذنب الاخص المعني .345في سيدق هذه القندعدت،
أعتبشر من المندسب ج ا مد عمه الكثيشر من آبدء
السينو س" :في بعض الظشروف يج األاخدص
صعوبدت كبيشرة في التصشرف بطشريقة مغديشرة.
[ ]...وإذ يأخذ التمييز الشرعوي بعين االعتبدشر
الضميشر المستقيم لكل اخص ،عليه أن يأخذ على
عدتقه تلك األوضدع .فحتى نتدئج التصشرفدت التي
اقتشرفت ق ال تكون نفسهد في كل الحدالت".346
 343ع .1232
 344شرا .نفس المشرجع2322 ،؛ مجمع العقي ة واإليمدن ،حول القتل الشرحيم:
الحقوق والقيم ( 2مديو  /أيدشر  :II ،)1111أعمدل الكشرسي الشرسولي
 .221 ،)1111( 22ق اعتشرف يوحند بولس الثدني ،في انتقد ه فئة
"الخيدشر األسدسي" ،أنه "مد من اك في أنه ق يكون هندك حدالت
معق ة ج ا وغدمضة على الصعي النفسدني ،لهد تأثيشرهد الكبيشر على
مسؤولية الخدطئ الاخصية" (اإلشراد الشرسولي مد بع السينو س
المصدلحة والتوبة [ 2يسمبشر  /كدنون األول  :12 ،]1112أعمدل
الكشرسي الشرسولي .)223 ،]1112[ 22
 345شرا .المجلس الحبشري للنصوص التاشريعية ،إعالن حول جواز قبول
األاخدص المطلقين المتزوجين ثدنية في سشر المندولة ( 22يونيو /
حزيشران .2 ،)2111
 346التقشريشر النهدئي للسينو س .12 ،2112
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 .313انطالقد من االعتشراف بثقل المتطلبدت
الواقعية ،يمكنند أن نضيف بأن ضميشر األاخدص
يجب أن ي ُادشرك باكل أفضل في إجشراءات
الكنيسة ،في بعض الحدالت التي ال تحقق باكل
موضوعي شرؤيتند عن الزواج .بدلطبع ،يجب عليند
أن ناجع نضج الضميشر المستنيشر ،ضميشر ق تمت
تشربيته ومشرافقته من قبل التمييز المسؤول والج ي
للشراعي ،ضميشر يضع ثقة أكبشر في النعمة .لكن
هذا الضميشر ي شرك ليس فقط أن حدلة مد ق ال
تستجيب موضوعيد للمتطلبدت العدمة لإلنجيل؛ بل
بإمكدنه أيضد أن يعتشرف بص ق وبأمدنة أن هذا
هو الجواب السخي الذي يمكن تق يمه هلل،
ويكتاف بايء من اليقين األ بي أن هذه هي
الهبة التي يطلبهد هللا نفسه وسط تعقي ات
كدمال النموذج
الضوابط ،حتى ولو لم تبلغ بع
ِّ
الموضوعي .على كل حدل ،نذكشر أن هذا التمييز
هو يندميكي ويجب ان يبقى ومد مفتوحد على
مشراحل النمو الج ي ة وعلى قشراشرات ج ي ة تسمح
بتحقيق النموذج باكل أكثشر كمدال.

المعاييرَوالتميّيز
 .312من المجحف التوقف فقط عن إذا مد كدن
سلوك اخص مد يستجيب أو ال مع قدنون مد أو
مع قدع ة عدمة ،ألن هذا وح ه ليس كدفد للتمييز
ولضمدن األمدنة الكدمل هلل في الوجو الملموس
لإلنسدن .أشرجو بحشراشرة أن نتذكشر ومد مد كدن
يعلمه الق يس تومد األكويني ،وأن نتعلم استيعدبه
عن ممدشرسة التمييز الشرعوي" :على الشرغم من أن
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هندك حدجة معينة في المبد ئ العدمة ،إال أنند كلمد
خضند في األوضدع الخدص ،كلمد وج ند حدالت
من الضعف ]...[ .في الواقع العملي ،نج أنه ال
يوج تسد ٍو للجميع أمدم حقيقة أو أمدم قدع ة
عملية ،فيمد يتعلق بدلتطبيقدت الخدصة ،إنمد هندك
فقط احتشرام ِّلمد يتعلق بدلمبد ئ العدمة؛ فأيضد
أولئك الذين يقبلون في حدالت خدصة قدع ة عملية
معينة ،فإن تلك القدع ة ال تكون معشروفة على ق م
المسدواة من قبل الجميع ]...[ .فكلمد خلند في
التفدصيل كلمد خضند في عمق الحدالت
الخدصة" .347صحيح أن القواع العدمة هي جي ة
وال يجب أب ا تجدهلهد أو إهمدلهد ،إنمد في
صيدغتهد ليس بإمكدنهد أن تامل جميع الحدالت
الخدصة .في الوقت نفسه ،ال ب من القول ،إنه
لهذا السبب ،مد يجعل تمييزا عمليد حيدل حدلة
معينة ال يمكن شرفعه إلى مقدم القدع ة .هذا لن
يؤ ي فقط الى إفتدء ال يحتمل في قضديد الضميشر،
القيم التي يجب أن تحدط
إنمد من اأنه أن يه
ِّ
مدم خدص.348
بدهت ٍ
 .312مع ذلك ،ال يمكن للشراعي ان يكون
شراضيد فقط من خالل تطبيق قوانين أ بية على
الذين يعياون حدالت "ادذة" ،كمد لو كدنت
 347الخالصة الالهوتية  ،II-Iس ،12 .ق.2 .
 348مايشرا إلى المعشرفة العدمة للقدع ة ،والمعشرفة الخدصة للتمييز العملي،
يتوصل الق يس تومد إلى القول بأنه "إذا كدنت هندك إح ى هدتين
المعشرفتين فقط ،فمن األفضل أن تكون هذه المعشرفة معشرفةَ الواقع
الخدص ،التي هي أقشرب إلى التصشرف( .التعليق على كتدب األخالق
ألشرسطو.)]322 ،t. XLVI ،ed. Leonina[ 1 ،VI ،
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حجدشرة يتم شرميهد ض حيدة األاخدص .إنهد حدلة
القلوب المغلقة ،التي غدلبد مد تختبئ حتى وشراء
تعدليم الكنيسة" .تجلس على كشرسي موسى وتحكم،
بتعد ٍل وسطحية في بعض األحيدن ،على أحوال
س ٍشر مجشروحة" .349في ذات االتجده،
صعبة وأ ُ َ
صشرحت اللجنة الالهوتية ال ولية" :ال يمكن
للقدنون الطبيعي أن يُق م كمجموعة من القواع
الجدهزة ،التي تفشرض ب ون نقدش على الموضوع
األخالقي ،إنمد كمص شر إلهدم موضوعي
إلجشراءاته ،الاخصية للغدية ،التخدذ القشراشر".350
من الممكن بسبب المتطلبدت أو العوامل المخففة،
اخل حدلة موضوعية لخطيئة –بحيث ال يكون
الاخص مذنبد باكل موضوعي أو ال يكون مذنبد
باكل كدمل ،يستطيع العيش في نعمة هللا،
ويستطيع أن يحب ويستطيع أيضد أن ينمو في
حيدة النعمة واإلحسدن ،متلقيد بهذا الخصوص
مسدع ة من الكنيسة .351يجب على التمييز أن
يسدع في إيجد الطشرق الممكنة لالستجدبة هلل
والنمو من خالل الح و  .إنند ،بدالعتقد بأن كل
349

كلمة بمندسبة اختتدم الجمعية العدمة العد ية الشرابعة عاشرة لسينو س
األسدقفة ( 22أكتوبشر  /تاشرين األول  :)2112أوسشرفدتوشري شرومدنو،
 22 -21أكتوبشر  /تاشرين األول  ،2112ص.13 .

350

في بحث عن أخالقيدت عدلمية :نظشرة ج ي ة على الاشريعة الطبيعية،
(.21 ،)2111

351

ق يكون أيضد في بعض الحدالت بمسدع ة األسشراشر .لذا" ،أذكشر الكهنة
بأن كشرسي االعتشراف يجب أال يكون قدعة تعذيب بل مكدند لشرحمة
الشرب" (االشراد الشرسولي ،فشرح اإلنجيل ( 22نوفمبشر  /تاشرين الثدني
 :22 ،)2113أعمدل الكشرسي الشرسولي .)1131 ،]2113[ 112
أايشر أيضد أن االفخدشرستيد "ليست مكدفأة مخصصة للكدملين ،بل إنهد
واء سخي وغذاء للضعفدء" (نفس المشرجع.)1131 .22 ،
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ايء إمد أبيض أو أسو  ،نغلق أحيدند طشريق
النعمة ،طشريق النمو ،ونخيب مسدشرات التق يس
التي تمج هللا .لنتذكشر بأن "خطوة صغيشرة ،وسط
ح و اإلنسدن الكبيشرة ،يمكن أن يق شرهد الشرب أكثشر
من حيدةٍ صدلح ٍة خدشرجيد ،حيث يقضي اإلنسدن
أيدمهد ب ون التعشرض لصعوبدت جسيمة" .352إن
الشرعوية الملموسة للخ ام والجمدعدت ال يمكنهد إال
أن تتبنى هذا الواقع.
 .311في كل األحوال ،أمدم أولئك الذين
يواجهون صعوبدت في أن يعياوا بدلتمدم القدنون
اإللهي ،يجب أن يتشر مج ا ص ى عوتهم إلى
متدبعة شرب المحبة  .via caritatisإن المحبة
األخوية هي القدنون األول للمسيحيين (شرا .يو
12 ،12؛ غل  .)12 ،2عوند أال ننسى وع
ضكم
الكتدب المق س" :قَب َل كُ ِّل اَيء ِّليُحب َبع ُ
بَعضد محبة ثدبتة ،ألَن ال َمحبةَ ت َست ُ ُشر كَثيشرا ِّمنَ
َطديدك
الخَطديد" ( 1بط " .)1 ،2ك َِّف ْشر عن خ
َ
وآثدم َك ِّبدلشرح َم ِّة ِّللبد ِّئسين" ( ا.)22 ،2 .
ِّبدلص َقَة
ِّ
دشر ال ُملتَ ِّه َبة والص َقَة ُ تُكَف ُشر الخَطديد"
"المد ُء يُط ِّفئ الن َ
(سي  .)31 ،3وهذا مد عل َمه أيضد الق يس
أوغسطينوس" :مثلمد في خطشر الحشريق نسدشرع
ونجلب المدء إلطفدئه ،]...[ ،كذلك ،إذا هب في
قاند لهيب الخطيئة ،واضطشربند من جشرائه ،فعن مد
تتوفشر لند فشرصة ُ عمل شرحمة ،لنفشرحن لمثل هذا
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العمل وكأنه ينبوع يق م لند لنتمكن من إطفدء
الحشريق".353

منطقَالرحمةَالرعوَيّة َ
 .312لتجنب أي تفسيشر منحشرف ،أذكشر بأنه ال
يجب على الكنيسة بأي اكل أن تكف عن تق يم
المثدل الكدمل للزواج ،ت بيشر هللا ،في كل عظمته:
"ينبغي تاجيع الابدب المعم ين على ع م التشر
أمدم مادشريع حبهم والتي ستغتني بقبول سشر
متقويين بدلعون الذي يحصلون عليه من
الزواج،
ِّ
نعمة المسيح ،ومن إمكدنية المادشركة الكدملة في
حيدة الكنيسة" .354إن الفتوشر ،وأي من أاكدل
النسبية ،أو المبدلغة المفشرطة عن تق يم الزواج،
سيمثل ع م أمدنة لإلنجيل وأيضد نقصد في حب
الكنيسة للابدب أنفسهم .إن فهم الحدالت
االستثندئية ال يعني إخفدء ضوء المثدلية الكدملة،
وال يعني التقليل من إعطدء أقل ممد يق مه يسوع
الى الكدئن الباشري .اليوم ،يُع الجه الشرعوي
لتعزيز األزواج ،ومن ثم الوقدية من االنفعدالت،
أكثشر أهمية من العمل الشرعوي الموجه لحدالت
الفال.
 .311ومع ذلك ،ينتج عن وعيند لوطأة الظشروف
المخففة -النفسية ،والتدشريخية وحتى البيولوجية-
أنه " ون إنقدص قيمة النموذج االنجيلي األعلى،
 353التعليم المسيحي للمبت ئين322 ،21 PL :22 ،12 ،I ،؛ شرا .االشراد
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من الواجب مشرافقة مشراحل النمو الممكنة ،بشرحمة
وصبشر ،ل ى األاخدص الذين يبنون أنفسهم يومد
بع يوم" ،مفسحين المجدل "لشرحمة الشرب التي
تحثند على عمل الخيشر الممكن" .355إني أفهم الذين
يفضلون شرعوية أكثشر صالبة ال تفسح المجدل ألي
التبدس .ولكني أؤمن فعال بأن يسوع يشري كنيسة
متنبهة للخيشر الذي يسكبه الشروح الق س في قلب
الضعف :فدألم [الكنيسة] ،وهي تعبشر بوضوحٍ عن
تعليمهد الموضوعي" ،ال تتخلى عن الخيشر
الممكن ،حتى إذا تعشرضت للتلوث بوحل
الطشريق" .356إن الشرعدة الذين يق مون للمؤمنين
النموذج اإلنجيلي الكدمل وعقي ة الكنيسة ،عليهم
مسدع تهم أيضد على تبني منطق التعدطف تجده
األاخدص الضعفدء ،وتجنب االضطهد أو
االحكدم القدسية وغيشر الصبوشرة .يطلب مند
االنجيل نفسه ع م الحكم وا انة اآلخشرين (شرا .متى
1 ،2؛ لو  .)32 ،1يسوع "ينتظشر مند أن نتخلى
عن البحث عن تلك المالجئ الاخصية أو
الجمدعية التي تسمح لند بدلبقدء بعي ين عن قلب
المآسي الباشرية ،حتى نقبل حقد بدالتصدل بوجو
اآلخشرين الحسي وبدلتعشرف على قوة الحندن .إذا
فعلند ذلك ،تصبح حيدتند شرائعة".357
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 .311إنه ِّلمن العندية اإللهية أن تتم هذه التأمالت
في سيدق السنة المكشرسة ليوبيل الشرحمة ،ألنه حتى
حيدل أكثشر األوضدع اختالفد والتي تهم العدئلة فإن
"شرسدلة الكنيسة هي إعالن شرحمة هللا ،القلب
الندبض لإلنجيل ،والتي عليهد أن تبلغ قلب وعقل
كل إنسدن .إن عشروس المسيح تتبنى موقف ابن هللا
الذي انطلق لمالقدة الجميع ون أن يستثني
أح ا" .358إنهد تعشرف جي ا أن يسوع ق ق م نفسه
كشراعي المدئة خشروف ،وليس لتسعة وتسعين .إنه
يحبهم جميعد .وانطالقد من هذا الوعي ،سيتمكن
"الجميع ،مؤمنين وبعي ين عن اإليمدن ،من
الحصول على بلسم الشرحمة كعالمة لملكوت هللا
الحدضشر بينند".359
 .311ال نستطيع أن ننسى أن الشرحمة "ليست
فقط عمل اآلب ،وإنمد تصبح المعيدشر أيضد لفهم
من هم أبندؤه الحقيقيون .لذلك نحن م عوون لعيش
الشرحمة ،ألنند ق ُشرحمند أوال" .360األمشر ال يتعلق
بدقتشراح شرومنسي أو بدستجدبة ضعيفة حيدل حب
هللا الذي يشري ائمد تاجيع األاخدص ،ألن
"ال عدمة التي تشرتكز إليهد الكنيسة هي الشرحمة.
وكل نادطهد الشرعوي ينبغي أن يُلف بدلحندن الذي
تتوجه به إلى المؤمنين؛ وينبغي أال يفتقشر أي جزء
من إعالنهد واهد تهد حيدل العدلم من الشرحمة".361
 358المشرسوم وجه الشرحمة ( 11أبشريل  /نيسدن  :12 ،)2112أعمل
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صحيح أنه "غدلبد مد نتصشرف وكأنند مشراقبون
للنعمة ،ال كميسشرين لهد .فدلكنيسة ليست ائشرة
جمدشرك ،إنهد البيت األبوي ،حيث يتوفشر مكدن لكل
واح مع حيدته الصعبة".362
 .311ال ينبغي على ت شريس الالهوت األ بي أن
يتوقف عن تق يم هذه االعتبدشرات ،ألنه ،حتى ولو
كدن صحيحد أنه يجب الحشرص على امولية تعدليم
الكنيسة األخالقية ،إال أنه يجب إيالء اهتمدم خدص
ائمد في تسليط الضوء وتاجيع أسمى قيم اإلنجيل
االسدسية ،363وال سيمد أولوية المحبة كشر على
المبد شرة المجدنية لمحبة هللا .أحيدند يكلفند الكثيشر
إفسدح المجدل في شرعوية حب هللا غيشر
الماشروط .364لق وضعند الكثيشر من الاشروط
للشرحمة ل شرجة تفشريغهد من المعنى الملموس
والمعنى الحقيقي ،وهذا هو أسوأ وسيلة إلعالن
اإلنجيل .صحيح ،على سبيل المثدل ،أن الشرحمة ال
تستبع الع الة والحقيقة ،لكن عليند قبل كل ايء
أن نعلن أن الشرحمة هي ملء الع الة واإلعالن
362

363
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المضيء عن حقيقة هللا .لذا ،ينبغي ائمد اعتبدشر
أن "كل اقتندع الهوتي ي عو في نهدية المطدف إلى
التاكيك في ق شرة هللا ذاته ،وعلى وجه الخصوص
شرحمته ،هو اقتندع غيشر الئق".365
 .312يوفشر لند هذا إطدشرا ومندخد يمنعدند من
تطويشر تعليم أ بي بدشر  ،ونظشري بحت ،في
التعدمل مع القضديد األكثشر حسدسية ،ويضعند ب ال
من ذلك في سيدق التمييز الشرعوي المفعم بدلحب
الشرحيم ،الذي يجعلند مستع ين ائمد ألن نفهم،
ونغفشر ،ونتدبع ،ونشرجو ،وقبل كل ايء نسعى
إل مدج اآلخشرين .هذا هو المنطق الذي يجب أن
يسو في الكنيسة ،من أجل "عيش خبشرة انفتدح
القلب على أولئك الذين يعياون في الضواحي
الوجو ية األكثشر نأيد" .366أ عو المؤمنين الذين
يعياون في حدالت معق ة إلى االقتشراب بثقة
لمقدبلة ُشرعدتهم أو العلمدنيين المكشرسين للشرب .ق
ال يج ون ل يهم ائمد تأكي ا ألفكدشرهم أو لشرغبدتهم
الخدصة ،لكنهم سيحصلون بدلتأكي على الضوء
الذي سيتيح لهم فهم أفضل لمد يجشري وسيكون
بإمكدنهم اكتادف مسيشرة للنضج الاخصي .وأ عو
الشرعدة لالستمدع بكل مو ة وصفدء ،مع الشرغبة
الصد قة للوصول الى قلب مأسدة االاخدص وفهم
وجهة نظشرهم لمسدع تهم على العيش باكل أفضل
والتعشرف على مكدنهم في الكنيسة.
365
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الفصل التّاسع
الروحانيّة الزوجيّة والعائليّة
 .313تتخذ المحبة مالمح متع ة ،وفقد لحدلة
الحيدة التي ُعي إليهد كل واح  .والمجمع
الفدتيكدني الثدني ،منذ بضعة عقو خلت ،عن
معدلجته لشرسدلة العلمدنيين ،كدن يؤك على
الشروحدنية التي تنبع من الحيدة العدئلية .وكدن يؤك
أنه على شروحدنية العلمدنيين "أن تتضمن هيكلية
خدصة بهد وفقد لاشروط حيدة كل فشر " ،بمد فيهد
"الحيدة الزوجية والعدئلية" ،367وأن االهتمدمدت
العدئلية ال ينبغي أن تكون غشريبة عن نمط حيدتهم
الشروحية .368لذا سيكون من المفي التوقف بدختصدشر
لوصف بعض المالمح األسدسية لهذه الشروحدنية
الخدصة ،والتي تتطوشر في يندميكية العالقدت
الخدصة بدلحيدة العدئلية.

روحانيّةَالش ّركةَالفائقةَللطبيعةَ َ
 .312تح ثند ائمد عن أن هللا يسكن في قلب
االنسدن الذي يعيش في نعمته .ونستطيع اليوم
القول أيضد إن الثدلوث األق س هو حدضشر في
هيكل الا ِّشركة الزوجية .هكذا كمد يقيم في م ائح

 367مشرسوم حول العلمدنيين ،النادط الشرسولي.2 ،
 368شرا .نفس المشرجع.
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اعبه (شرا .مز  ،)2 ،22ويحيد في حميمية الحب
الزوجي الذي يمج ه.
 .312إن حضوشر الشرب يتجلى في العدئلة
الحقيقية والواقعية ،ويشرافق كدفة معدندتهد
ونضدالتهد ،وأفشراحهد وطموحدتهد اليومية .فعن مد
نعيش في أسشرة ،من الصعب أن يكون هندك مكدن
للتظدهشر والكذب ،وليس بإمكدنند أن نضع قندعد.
إن كدن الحب هو الذي ينعش هذه الحقيقة ،فإن
الشرب يملك بفشرحه وسالمه على تلك العدئلة.
تتكون شروحدنية الحب العدئلي من آالف اللفتدت
الملموسة والواقعية .فدهلل يتخذ ،في تنوع الهبدت
واللقدءات هذا ،والذي يُنضج الاشركة ،سكنده
الخدص .إن هبة الذات هذه توح معد "اإلنسدني
واإللهي" ،369ألنهد مفعمة من محبة هللا .الشروحدنية
الزواجية ،في النهدية ،هي شروحدنية الشربدط الذي
تسكنه المحبة اإللهية.
 .311إن اشركة عدئلية ُمعداة بطشريقة جي ة ،هي
مسيشرة ق اسة حقيقية في الحيدة االعتيد ية ،ونمو
صوفي ،ووسيلة اتحد حميم مع هللا .في الواقع،
االحتيدجدت األخوية والجمدعية للحيدة العدئلية هي
فشرصة لفتح القلب أكثشر فأكثشر ،وهذا يجعل اللقدء
الكدمل بدلشرب ممكند .تقول كلمة هللا إن " َمن
الم َيسيشر" (1
الم وفي الظ ِّ
َض أَخده فهو في الظ ِّ
أُبغ َ
يو  ،)11 ،2و"يبَقى َشر ْهنَ ال َموت" ( 1يو ،3
 )12و"لم يعشرف هللا" ( 1يو  .)1 ،2لق قدل
 369المجمع الفدتيكدني الثدني ،ال ستوشر الشرعدئي فشرح وشرجدء.21 ،
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سلفي بن كتس السد س عاشر إن "من َي ْغل ُق عينيه
370
أمدم قشريبه يعمي نفسه عن ماده ة هللا أيضد"
َ
نيشر
ي
"
الذي
الوحي
وشر
الن
هو
بدألسدس
الحب
وإن
ُ ُ
ضند
العدلم
ائمد
المظلم" .371وإنه " ِّإذا أ َ َحب َبع ُ
َ
َ
بَعضد" حينهد فقط يكون "هللا فيند ُمقي ٌم و َم َحبتُه فيند
ُمكت َِّملَة" ( 1يو  .)12 ،2وبمد أن "الب ُ ْنية الطبيعية
372
للاخص الباشري تنطوي على ب ُ ْع ٍ اجتمدعي"
وأن "الب ُ ْع االجتمدعي للاخص تجس  ،أوال
وأصال ،في الزوجين واألسشرة" ،373فدلشروحدنية
تتجس في الا ِّشركة العدئلية .من ثم ،فإن أصحدب
الشرغبدت الشروحية العميقة ،ال ينبغي أن ياعشروا
بأن العدئلة تبع هم عن النمو في الحيدة الشروحية،
بل أنهد تاكل شربد يختدشرهد الشرب كي يقو هم إلى
قمة االتحد الشروحدني.

معًاَفيَالصالةَعلىَضوءَالفصح َ
 .312إذا استطدعت العدئلة أن تتمحوشر حول
المسيح ،فهو يوح وينيشر الحيدة العدئلية بأسشرهد.
فتُختبشر اآلالم والمصدعب باشركة مع صليب
الشرب ،وتسمح معدنقته بتحمل أسواء األوقدت.
فتكون أيدم العدئلة المشرة ،اتحد ا مع المسيح
المتشروك ،والذي يعينهد على تجنب فسخ العالقة.
 370الشرسدلة العدمة هللا محبة ( 22يسمبشر  /كدنون األول :11 ،)2112
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فتصل العدئالت شروي ا شروي ا إلى "تحقيق ق استهد،
من خالل الحيدة الزوجية ،بنعمة الشروح الق س
يحول
وبدلمادشركة أيضد في صليب المسيح ،الذي ِّ
الصعوبدت واآلالم الى عطية حب" .374من ندحية
ختبشر لحظدت الفشرح ،والشراحة أو العي ،
أخشرى ،ت ُ ُ
وحتى الجنس ،كمادشركة في ملء حيدة قيدمته.
ياكل األزواج ،عبشر مختلف اللفتدت اليومية،
"الفسحة الالهوتية التي من خاللهد يستطيعون
اختبدشر الحضوشر الشروحي للشرب القدئم من بين
األموات".375
 .311إن الصالة في العدئلة هي وسيلة متميزة
للتعبيشر عن هذا اإليمدن الفصحي وتقويته.376
فبإمكدن أفشرا العدئلة أن يج وا بعض ال قدئق كل
يوم كي يبقوا متح ين أمدم الشرب الحي ،ويخبشروه
بدألموشر التي تقلقهم ،ويصلوا من أجل احتيدجدت
العدئلة ،ومن أجل اخص يمشر بوقت صعب،
ويطلبوا منه أن يسدع هم ليحبوا ،وياكشروه على
الحيدة وعلى األايدء الجي ة ،ويطلبوا من السي ة
العذشراء الحمدية تحت ظل عبدءتهد األمومية.
وبعبدشرة بسيطة ،وقت الصالة هذا يستطيع أن
يفعل الكثيشر من الخيشر للعدئلة .وتعتبشر مختلف
تعدبيشر عبد ات التقوى الاعبية كنزا شروحيد للع ي
من العدئالت .إن مسيشرة الصالة الجمدعية تصل
 374التقشريشر النهدئي للسينو س .12 ،2112
 375يوحند بولس الثدني ،االشراد الشرسولي ،مد بع السينو س ،الحيدة
المكشرسة ( 22مدشرس  /آذاشر  :22 ،)1111أعمدل الكشرسي الشرسولي
.211 ،)1111( 11
 376شرا .التقشريشر النهدئي للسينو س .12 ،2112
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إلى ذشروتهد في المادشركة في اإلفخدشرستيد ،خدصة
في أيدم اآلحد  .فيسوع يقشرع على بدب العدئلة كي
يتادشرك معهد عادء اإلفخدشرستيد (شرا .شرؤ ،3
 .)21هند ،يستطيع الزوجدن من ج ي ختم العه
الفصحي الذي جمعهمد ،والذي يعكس العه الذي
مهشره هللا على الصليب مع اإلنسدنية .377إن
اإلفخدشرستيد هي سشر العه الج ي الذي فيه يتحقق
عمل المسيح الفد ي (شرا .لو  .)21 ،22هكذا
نالحظ الشروابط الوثيقة القدئمة بين الحيدة العدئلية
واإلفخدشرستيد .378فقوت اإلفخدشرستيد ياكل قوة
وحدفزا كي نعيش كل يوم العه الزوجي مثل
"كنيسة بيتية".379

َالحصريَوالح َّر َ
ةَالحب
روحانيّ
ّ
ّ

 .311نحيد في الزواج أيضد معنى االنتمدء
الكدمل لاخص واح  .فيقبل الزوجدن التح ي
والتوق ليايخد ويقضيد العمشر معد ،وهكذا يعكسدن
أمدنة هلل .هذا القشراشر الحدزم الذي يعبشر عن نمط
حيدة ،هو "مقتضى اخلي يفشرضه عه الحب
الزواجي" ،380ألن " َمن ال يقشرشر أن يحب إلى األب ،
 377شرا .يوحند بولس الثدني ،االشراد الشرسولي ،مد بع السينو س ،وظدئف
العدئلة المسيحية ( 22نوفمبشر  /تاشرين الثدني  :22 ،)1111أعمدل
الكشرسي الشرسولي .121 ،)1112( 22
 378يجب أال ننسى أنه يُعَب ُشر عن عه هللا مع اعبه بمثدبة خطوبة (شرا .حز
11 .1 ،11؛ أش 2 ،12؛ هو  ،)22 -21 ،2ويتم تق يم العه
الج ي أيضد كزواج (شرا .شرؤ 2 ،11؛ 2 ،21؛ أف .)22 ،2
 379المجمع الفدتيكدني الثدني ،ال ستوشر العقدئ ي نوشر األمم.11 ،
 380يوحند بولس الثدني ،االشراد الشرسولي ،مد بع السينو س ،وظدئف
العدئلة المسيحية ( 22نوفمبشر  /تاشرين الثدني  :11 ،)1111أعمدل
الكشرسي الشرسولي .13 ،)1112( 22
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من الصعب أن يستطيع أن يحب بص ق ولو ليوم
واح " .381لكن هذا لن يكون له معنى شروحدني إذا
كدن مجشر استسالم لقدنون مد .إنه انتمدء القلب،
حيث هللا وح ه يمكنه أن يشرى (شرا .متى .)21 ،2
فدإلنسدن كل صبدح ،عن االستيقدظ ،يج أمدم هللا
عه الوفدء هذا ،مهمد حصل خالل ذاك النهدشر.
وكل واح  ،عن مد يأوي إلى الفشراش ،ينتظشر أن
يستيقظ الستكمدل هذه المغدمشرة ،واضعد ثقته
بمعونة هللا .هكذا ،كل اشريك يكون بدلنسبة لآلخشر
عالمة وأ اة للتقشرب من الشرب ،الذي ال يتشركند
دء
ض ِّ
"و َهد أَنَد َم َعكُ ْم كُل األَي ِّدم ِّإلَى ا ْن ِّق َ
بمفشر ندَ :
ال ْه ِّشر" (متى .)21 ،21
 .321هندك نقطة يصل عن هد حب الزوجين
إلى أقصى شرجدت التحشرشر ،ويصبح فسحة من
االستقاللية السليمة :عن مد يكتاف كل منهمد أن
اآلخشر ليس ملكه ،بل ل يه مدلك أهم بكثيشر ،شربه
األوح  .مد َمن أح يستطيع أن يزعم أنه يملك
الخصوصية الاخصية والسشرية للغدية لإلنسدن
المحبوب ،وح ه هللا يستطيع أن يستحوذ على
صميم حيدته .في الوقت عينه ،يقتضي مب أ
الواقعية الشروحية أال يزعم الاشريك أن على اآلخشر
أن يلبي احتيدجدته بدلكدمل .فمن الضشروشري أن
يسدع المسدشر الشروحي كل واح – كمد يا عليه
بونهوفشر  – Dietrich Bonhoefferعلى ع م السقوط
 381نفس الكدتب ،عظة خالل الق اس اإللهي من أجل العدئالت في كوشر وبد
– أشرجنتين ( 1أبشريل  /نيسدن  :2 ،)1112تعدليم ،)1112( 1 ،X
.1112 -1111
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في "خيبة األمل" من اآلخشر ،382والتوقف عن
التوقع من ذاك الاخص مد هو بدلحقيقة مشرتبط
بحب هللا .إن ذلك يتطلب تخليد اخليد .إن الفسحة
الحصشرية التي يكشرسهد أي من الاشريكين لعالقته
الاخصية مع هللا ،ال تسمح فقط بمعدلجة جشروح
التعديش معد ،بل أيضد بدكتادف معنى وجو ه
الخدص في محبة هللا .نحتدج كل يوم إلى است عدء
عمل الشروح الق س ،كي تصبح هذه الحشرية ممكنة.

روحانيّةَاالعتناءَ،والتعزيةَوالتشجيع َ
" .321الزوجدن المسيحيدن همد معدوندن للنعمة،
واده ان لإليمدن ،الواح لآلخشر ،وأمدم األبندء
وسدئشر أفشرا العدئلة" .383ي عوهمد هللا لإلنجدب
ولشرعدية بعضهمد البعض .لهذا السبب تبقى العدئلة
" ائمد »المستافى« األقشرب" .384عوند إذا نعتني
بعضند ببعض ،ونسدع بعضند البعض ،وناجع
بعضند البعض بتبد لية ،ولنحيد كل هذا كجزء من
شروحدنيتند العدئلية .فحيدة الاشريكين هي مادشركة
في عمل هللا الخصب ،ويكون أح همد لآلخشر،
تحشريضد ائمد للشروح .إن حب هللا يُعبشر عنه "من
خالل الكلمدت الحية والواقعية التي يتبد لهد الشرجل

382

383

384

شرا ،Gemeinsames Leben .ميونيخ ( 11 ،1123التشرجمة
اإلنكليزية ،Life Together :نيو يوشرك  ،1122ص.)22 .
المجمع الفدتيكدني الثدني ،مشرسوم حول العلمدنيين ،النادط الشرسولي
.11
المقدبلة العدمة ( 11يونيو  /حزيشران  :)2112أوسشرفدتوشري شرومدنو،
 11يونيو  /حزيشران  ،2112ص.1 .
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والمشرأة في حبهمد الزوجي" .385هكذا ،يكون
االثندن فيمد بينهمد انعكدسد للحب اإللهي الذي
ي ُعزي من خالل الكلمة ،والنظشرة ،والمسدع ة،
واللمسة والعندق .غيشر أن" ،الشرغبة في تأسيس
عدئلة تعني التصميم على أن نكون جزءا من حلم
هللا ،نختدشر أن نحلم معه ،وأن نشري أن نبني معه،
وأن ننضم إليه في ملحمة بندء عدلم ال ياعشر أح
فيه بدلوح ة".386
 .322إن حيدة العدئلة بأسشرهد هي "مشرعى"
شرحيم .حيث يشرسم ويكتب كل واح  ،بعندية ،في
سدلَتُنَدَ ،م ْكتُو َبة ِّفي قُلُو ِّبنَد []...
حيدة اآلخشر" :أ َ ْنت ُ ْم ِّشر َ
هللا ْال َحيِّ" ( 2قوشر .)3 -2 ،3
وح ِّ
الَ ِّب ِّحب ٍْشر َب ْل ِّب ُشر ِّ
كل واح هو "صيد باشر" (لو  )11 ،2يشرمي،
بدسم المسيح ،الابدك (شرا .لو  )2 ،2في اآلخشرين،
أو فالح يحشرث في تلك األشرض الج ي ة والتي هي
أحبدؤه ،مح ِّفزا أفضل مد ل يهم .إن الخصوبة
الزوجية تامل التشرويج ،ألن "محبة اخص تعني
أن تنتظشر منه ايئد ال يمكن تعشريفه ،ايئد ال يمكن
التنبؤ به؛ وفي الوقت عينه ،منحه ،باكل مد،
الوسيلة للجواب على هذا االنتظدشر" .387إنهد عبد ة ٌ
هلل ،ألن هللا هو الذي غشرس الع ي من األايدء
385

386

387

يوحند بولس الثدني ،االشراد الشرسولي ،مد بع السينو س ،وظدئف
العدئلة المسيحية ( 22نوفمبشر  /تاشرين الثدني  :12 ،)1111أعمدل
الكشرسي الشرسولي .13 ،)1112( 22
كلمة بمندسبة عي العدئالت وسهشرة الصالة ،فيال لفيد ( 21سبتمبشر /
أيلول  :)2112أوسشرفدتوشري شرومدنو 21 -21 ،سبتمبشر  /أيلول
 ،2112ص.1 .
غبلاير مدشرسيلHomo viator. Prolégomènes à une ،
 ،métaphysique de l´espéranceبدشريس .13 ،1122
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الصدلحة في اآلخشرين ،على شرجدء أن نعمل على
تنميتهد.
 .323إنهد خبشرة شروحية عميقة ،خبشرة تأمل كل
قشريب بعيون هللا والتعشرف على المسيح فيه.
يتطلب هذا استع ا ا مجدنيد يسمح بتق يشر كشرامته.
يمكنك أن تكون موجو ا باكل كدمل أمدم اآلخشر
إذا تمت هبة الذات ون تبشريشر ،ندسيد كل مد هو
حولك .هكذا يستحق اإلنسدن المحبوب كل االنتبده.
لق كدن يسوع نموذجد ،ألنه عن مد كدن أح يسعى
ألن يكلمه ،كدن ينظشر إليه ويثبت نظشره عليه ،كدن
ينظشر إليه بحب (شرا .مشر  .)21 ،11لم يكن أح ا
ياعشر بأنه مهم ٌل بحضشرته ،ألن أقواله وأفعدله
كدنت تعبيشرا عن هذا السؤالَ " :مدذَا ت ُ ِّشري ُ أ َ ْن أ َ ْف َع َل
ِّب َك؟" (مشر  .)21 ،11هذا مد نعياه في الحيدة
العدئلية اليومية .فيهد نتذكشر أن اإلنسدن الذي يعيش
معند ،يستحق كل ايء ،ألنه صدحب كشرامة
المتندهية ،لكونه موضوع حب اآلب العظيم .هكذا
يت فق الحندن ،القد شر على أن "يثيشر في اآلخشر فشر َح
الاعوشر بأنه محبوب .حندن يتجلى خصوصد
عن مد يلتفت بدنتبده وبشرقة نحو اآلخشر في ح و ه –
ال سيمد عن مد تظهشر للعلن -بطشريقة جلية".388
 .322إن النواة العدئلية ،تحت تأثيشر الشروح
الق س ،ال تشرحب بدلحيدة وحسب ،من خالل
اإلنجدب في أحضدنهد ،بل تنفتح ،وتخشرج من
ذاتهد ،لتسكب خيشرهد الخدص على اآلخشرين،
 388التقشريشر النهدئي للسينو س .11 ،2112
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لتشرعدهم وتسعى لسعد تهم .يتبلوشر هذا االنفتدح
خدصة في ُحسن الضيدفة ،389ال ُماجع من كلمة هللا
الضيدفَة فإِّنهد َج َعلَت
س ُوا ِّ
بطشريقة مؤثشرة" :ال تَن َ
ضهم ي ُضيفونَ ال َمال ِّئ َكةَ وهُم ال يَ ْشرون" (عب
بَع َ
 .)2 ،13فعن مد تستضيف العدئلة فهي تذهب تجده
اآلخشرين ،ال سيمد تجده الفقشراء والمنبوذين ،وهذا
هو "شرمز واهد ة ومادشركة في أمومة الكنيسة".390
إن الحب االجتمدعي ،انعكدس للثدلوث ،هو في
الواقع يو ِّح بين حس العدئلة الشروحي وشرسدلتهد
الخدشرجية ،إذ أنه يجعل الكشرازة حدضشرة ،مع
جميع متطلبدتهد االجتمدعية .تعيش العدئلة
شروحدنيتهد الخدصة بصفتهد ،في الوقت عينه،
كنيسة بيتية وخلية حية لتغييشر العدلم.391
 .322إن كلمدت المعلم (شرا .متى )31 ،22
وكلمدت الق يس بولس (شرا 1 .قوشر )31 -21 ،2
عن الزواج ،هي م شرجة ،ليس من قبيل الص فة،
في البع األخيشر والنهدئي لوجو ند ،والذي نحن
بحدجة إلعد ة تقييمه .بهذا الاكل يستطيع الزوجدن
التعشرف على معنى المسيشرة التي همد على واك
االنطالق فيهد .بدلفعل ،كمد ذكشرند ع ة مشرات في
هذا اإلشراد  ،مد من عدئلة هي واقع كدمل ومنجز
فعة واح ة ولألب  ،بل تتطلب تطوشرا متصدع ا
 389شرا .يوحند بولس الثدني ،االشراد الشرسولي ،مد بع السينو س ،وظدئف
العدئلة المسيحية ( 22نوفمبشر  /تاشرين الثدني  :22 ،)1111أعمدل
الكشرسي الشرسولي .131 ،)1112( 22
 390نفس المشرجع :21 ،أعمدل الكشرسي الشرسولي .121 ،)1112( 22
391

حول الجوانب االجتمدعية للعدئلة ،شرا .المجلس الحبشري للع الة
والسالم ،ملخص العقي ة االجتمدعية للكنيسة.222 -221 ،
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لق شرتهد الخدصة على الحب .هندك عوة تنبع ائمد
من الا َِّشركة التدمة للثدلوث ،ومن االتحد الشرائع
بين المسيح وكنيسته ،ومن هذه الجمدعة الجميلة،
والتي هي عدئلة الندصشرة ،ومن األخوة والموجو ة
بين الق يسين في السمدء .غيشر أن ،التأمل في
الكمدل الذي لم نصل إليه بع  ،يسمح بطشرح نسبية
المسيشرة التدشريخية التي نقوم به كعدئالت ،كي
نكف في العالقدت الاخصية عن اإلصشراشر على
الكمدل ،ونقدء النوايد ،واستقدمة سنج هد فقط في
الملكوت النهدئي .من جهة ثدنية ،يمنعند هذا من
إ انة الذين يعياون في حدالت ضعف كبيشر
بقسوة .فنحن جميعد م عوون للمحدفظة على
السعي الحي نحو الحيدة األخشرى ،إلى مد بع
أنفسند ومد بع ح و ند ،وكل عدئلة يجب أن تعيش
هكذا في تحفيز ثدبتِّ .ل َنسشر ،أيتهد العدئالت ،ولنج
في السيشر! فمد ُوع ند به هو ائمد أعظم .عليند أال
نفق الشرجدء بسبب مح و يدتند ،إنمد عليند أيضد أال
نتشراجع أب ا في البحث عن كمدل الحب والاشركة
الذي وع ند به.

صالة للعائلة المقدّسة
يد يسوع ،مشريم ،ويوسف
نتأمل بشروعة الحب الحقيقي فيكم
وبثقة ،نعتم عليكم.
عدئلة الندصشرة المق سة،
اجعلي عدئالتند أيضد
256

أمدكن ا َِّشركة ،وعليدت صالة،
م اشرس أصيلة لإلنجيل
وكندئس بيتية صغيشرة.
عدئلة الندصشرة المق سة،
إعملي على أال يكون بع اآلن في العدئالت اب ا
مواقف عنف وتقوقع وانقسدم،
وياف سشريعد
وليعز
َ
أي اخص ق جشرح أو تعثشر.
عدئلة الندصشرة المق سة،
اجعليند ن شرك
طدبع العدئلة المق س وغيشر القدبل لالنتهدك،
ون شرك جمدلهد في ت بيشر هللا.
يد يسوع ،مشريم ويوسف،
استمعوا لصال ِّتند واستجيبوا ل عدئند.
آمين.
أعطي في شرومد ،بدلقشرب من الق يس بطشرس ،في اليوبيل
االستثندئي للشرحمة ،في  11مدشرس  /آذاشر  ،2111عي
الق يس يوسف ،عدم  ،2111السنة الشرابعة لحبشريتي.
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