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 شرسولي  الشراد  اإل

 مد بع  السينو س

 فشرح الحب  

 من البدبد فشرنسيس

إلى األسدقفة والكهنة والامدمسة 

 اإلنجيلي ين 
سين  والمكشر 

 وإلى األزواج المسيحي ين 

 وإلى جميع المؤمنين العلمدني ين

 في العدئلة حول الحب  
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د ذي يُعدش في العدئالت هو أيض  فشرح الحب  ال .1
مد أادشر آبدء السينو س، فعلى فشرُح الكنيسة. ك

غم من ، "إن  أزمة الزواجعالمدت  تع    الشر 
سي مد بين  الشرغبة في العدئلة ال تزال حي ة، ال

كجواب على هذا و .1الكنيسة" زوهي تحف  الابدب، 
بدلعدئلة هي  الخدصةالبادشرة المسيحية التطل ع، "

 .2"بادشرة سدشرة دحق  

ة مسيشرة السينو س بوضع حدل لق  سمحت .2
العدئالت في عدلم اليوم على بسدط البحث، كمد 
سمحت بتوسيع نظشرتند وبإحيدء وعيند ألهمية 

ق  أظهشرت لند الزواج والعدئلة. في الوقت عينه، 
تي تم  معدلجتهد ضشروشرة لتعقي ات المواضيع ا

مواصلة التعم ق بحشري ة في بعض المسدئل 
العقدئ ي ة، واألخالقية، والشروحي ة، والشرعوي ة. 

عدة والالهوتيي ن، إن كدن أمين د للكنيسة، تو فكيشر الشر 
ق د، فسوف يسدع ند لنبلغ و صد ق د، واقعي د، وخال 

 جشريتي تدلمندقادت الفا أكبشر من الوضوح. ق شر  
مد عبشر وسدئل اإلعالم، أو عبشر المناوشرات وحت ى 

غبة الجدمحة في تتشراوح خ  ام الكنيسة،  بين بين الشر 
، أسدسيشر كدف أو تفك تغييشر كل  ايء  ون

ذي ي  عي حل  كل  ايء من خالل والموقف ال

                                                           
)نصوص ، الجمعية العدمة غيشر العد ية الثدلثة سينو س األسدقفة 1

. من اآلن 2، 2112أكتوبشر / تاشرين األول  11، السينو س(
 . 2112: من نصوص السينو س وصدع ا

التقشريشر  ،، الجمعية العدمة العد ية الشرابعة عاشرسينو س األسدقفة  2
 . 3، 2112أكتوبشر / تاشرين األول  22، النهدئي
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 مبدلغاستنتدجدت تطبيق قواع  عدمة أو من خالل 
 .لبعض األفكدشر الالهوتي ة بهد

ا ب .3 شر  ذك ِّ من أسمى من المسدحة، أو   أن م  أن  الز 
شر بأن ه ليس  الضشروشري  حل  كل  المندقادت من أكشر 

ن طشريق عالعقدئ ي ة، األخالقية أو الشرعوي ة 
 إن ،م اخالت السلطة التعليمي ة. بطبيعة الحدل

في  أمشٌر ضشروشري   وح ة العقي ة والممدشرسة
مختلفة  ولكن  هذا ال يمنع من وجو  طشرق ،الكنيسة

لتفسيشر بعض جوانب العقي ة أو بعض النتدئج التي 
وح إلى ونهد. تنجم ع هذا مد سيح ث حت ى يبل غند الشر 

(، أي عن مد يُ خلَُند 13 ،11 . يوالحقيقة الكدملة )شرا
كلي د في سشر ِّ المسيح فيمكنند أن نشرى كل  ذلك من 
خاللِّ نظشرته. عالوة على ذلك، من الممكن البحث 

 تأخذفي كل  بل  أو منطقة عن حلول أكثشر انثقدف د، 
بعين االعتبدشر التقدلي  والت ح يدت المحلي ة. في 

عة ج  ا فيالواقع، "الثقدفدت  كل  مب أ ، ومد بينهدمتنو 
نثقدف، إن أشرا  أن يكون عدم ]...[ يحتدج إلى اال

د ومطب    .3"ق دمحتشرم 

                                                           
ب بمندسبة ختدم اجتمدع الجمعية العدمة العد ية الشرابع عاشر خطد 3

(. 2112أكتوبشر / تاشرين األول  22) لسينو س األسدقفة
، ص 2112أكتوبشر / تاشرين األول  22–21، أوسشرفدتوشري شرومدنو

 Fede e cultura alla. شرا. لجنة الكتدب المق س الحبشرية، 13
luce della Bibbiaجنة الكتدب المق س . وقدئع الجلسة العدمة لل

، الثدني. المجمع الفدتيكدني 1111توشرينو، ، 1121الحبشرية عدم 
؛ يوحند بولس الثدني، الشرسدلة 22، فشرح وشرجدءال ستوشر الشرعدئي 

: 22(، 1111 يسمبشر / كدنون األول  2) شرسدلة الفد يالعدمة، 
فشرح ؛ الشرسدلة العدمة 311(، 1111) 13 أعمدل الكشرسي الشرسولي

أعمدل : 112. 11(، 2113نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) اإلنجيل
 . 1111 – 1111، 1121(، 2113) 112 الكشرسي الشرسولي
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أي  حدل، ال ب   لي من القول بأن  مسيشرة  على .2
ا، وق  مت  سينو سال حملت في ذاتَِّهد جمدال  كبيشر 

ا.  ا كبيشر  تي الع ي ة ال مسدهمدتالأاكشر على ونوشر 
مادكل العدئالت في  التأمل فيعلى سدع تني 

م اخالت اآلبدء،  ملجم. إن  بكل أبعد هدعدلم ال
 دلي ثمين   ابدهتمدم  ائم، ب  دإليه استمعتق  التي و

نفي تع    وجوهه من ع  ة اهتمدمدت  ، المكو 
أسئلة نزيهٍة وصد قة. لذا وج ت من ماشروعة و

بع  لمد بة إشراد  شرسولي  أن ه من المندسب كتد
خيشرين األ ينسينو سَ يجمع مادشركدت الالسينو س 

أخشرى من اأنهد  اعتبدشراتالعدئلة، مضيف د  حول
ية،  ه التفكيشر، الحواشر أو الممدشرسة الشرعو  أن توج 

اجدعة، بدلالعدئالت م   وفي الوقت عينه ت
 .دوفي صعوبدته دفي التزامهمالعض  و حفيزوالت

هذا اإلشراد  أهمي ة خدص ة في سيدق يكتسب  .2
اليوبيل سنة الشرحمة هذا كدقتشراحٍ  هاعتبشر، ألني . أو 

للعدئالت المسيحي ة، يحف زهد على تق يشر عطديد 
ٍ و ٍ قوي  مفعم الزواج والعدئلة، والحفدظ على حب 

والص بشر. ثدني د، ألن ه  واإلخالصِّ  مِّ شرَ م الكَ يَ قِّ ب
ة عالم  على أن يكون حكل واتاجيع سته ف ي

ال تتحق ق الحيدة العدئلي ة باكل  حيثمدشرحمة وقشرب 
 .بسالم وفشرح سيشرال ت حيثكدمل أو 

، في توس ع من خالل ال .1 أب أ  سوفالنص 
تمنحه نبشَرة  تب المق  سة، بدفتتدحي ة مستوحدة من الك

 اعتبدشرات باأن مق أسا ذه انطالق د منمندسبة. 
إبقدء األق ام على " الوضع الحدلي  للعدئالت، بغية

بعض العندصشر األسدسي ة بذك شر أس. ثم  "األشرض
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 تدشركدزواج والعدئلة، لتعدليم الكنيسة باأن ال
سين والمجدل هكذا، للفصلين المشركزيين،  المكشر 

بعض الطشرق  أعشرض ، سوفومن ثم   .للحب
هند لبندء عدئالت قوي ة وخصبة  الشرعوي ة ال تي توج 

س فصال لتشربية األبندء.  ت بيشروفق   ثمهللا، وسأكشر 
ال عوة إلى الشرحمة والى التمييز  عن سأتوق ف 

 مع مدد تمدم   تتجدوبال الشرعوي أمدم حدالت 
ا خطوط د  أشرسم سوفند، ويلعالشرب  تشرحهيق أخيشر 

 .مقتضبة في الشروحدني ة العدئلي ة

ا  .2  سينو سمسيشرة ال لغني المكتسب منلنظشر 
هذا  سيتندولالتفكيشر، من عدمين  استغشرقتتي ال

 متع   ةموضوعدت مختلفة،  أنمدطباإلشراد ، 
منه.  مفشر   ذي العة. وهذا مد يفسشر توس عه المتنو  و

دلعدئالت فسشريعة. قشراءة عدمة بلذلك ال أنصح 
نون منه جسي ة العدئلي ةالشرعوي  مجدل  ن فيووالعدمل

قوا إ فدئ  أكبشر دفين تعم  تلو اآلخشر، أو  ه باغف قسم 
كل  حدلة واقعي ة.  في حدجدتهم عن  شرجعوا إليهإذا 

 دنالزوجياعشر  أن ، على سبيل المثدل،لشربمد
ين الشرابع والخدمس، لدلفصب أكثشرَمعنِّي دن بأنهمد 

 لَ بِّ د من قِّ د خدص  ق  يلقى الفصل الس د س اهتمدم  و
 لجميع أن  بينمد سياعشر ا، نيالشرعوي نيلدمالع

كل  ياعشر أن  وأتمنى. للغدية الفصل الثدمن يعنيهم
حيدة شرعدية م عو لالقشراءة، بأن ه ، من خالل ح وا

ال  هي بل ، ألنهد "ليست ماكلة، بحب العدئالت  أو 
 .4"فشرصة

                                                           
سبتمبشر / أيلول  22) كوبد –خطدب أثندء اللقدء بدلعدئالت في سدنتيدغو   4

 .2، ص 2112سبتمبشر / أيلول  22، أوسشرفدتوشري شرومدنو (:2112
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 الفصل األول

 كلمةالضوء  على

واألجيدل دلعدئالت ب مليءس الكتدب المق    .1
بدألزمدت العدئلي ة، من الصفحة و قصص الحب  وب

عدئلة  على مسشرح األح اثتظهشر األولى، حيث 
ة د مع قو  العنف ولكن أيض   ءمع عبآ م وحواء، 
حت ى الصفحة (، 2 تك .)شرا تستمشر  الحيدة التي 

 العشروس والحمل )شرا. عشرسظهشر حيث ياألخيشرة 
أو  ن على الص خشردالمبني   ندبيتالو(. 1. 2 ،21 شرؤ

مل  ،2 ىمت .)شرايسوع،  همديصف ناذلال ،على الشر 
الع ي  من مد همد إال تعبيشر شرمزي عن (، 22 -22

ذين الة أولئك حشري  من  متأت يةال، األوضدع العدئلي ة
بيت  كل  "دعشر: ه، كمد يقول الا  ، ألن  دمفيهيعياون 

، هذه المندزل ح أاآلن في  فلن خل. 5"اُعلةهو 
ال يزال المزموشر، من خالل ناي  بصحبة كدتب 

في ليتوشرجيد الزواج اليهو ي  والمسيحي  شرفع يُ 
 :واءس على ح   

ب  وفي سُبُلِّه  "طوبى لَِّجميعِّ ال ذيَن َيت قوَن الشر 
 .يَسيشرون

ن تََعبِّ يَ َيَك فدلط وب  !ى والَخيشُر لَكَ إِّن َك تأكُُل مِّ

                                                           
5 ”, en , “Calle desconocidaJORGE LUIS BORGES

Fervor de Buenos Aires, Buenos Aires 2011, 23. 
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شَرة في َجوانِّبِّ َبيتكَ  ثُل َكشرَمٍة ُمثمِّ  .إِّمشرأتَُك مِّ

يتون َحوَل مدئِّ َتِّكَ  شراسِّ الز   .بَنوَك كغِّ

ب   ُجُل ال ذي يَت قي الشر   .هكذا يُبدشَرُك الشر 

ْهيون ن صِّ ب  مِّ ْكَك الشر   لِّيُبدشرِّ

 فتشَرى أُوشَرَاليَم تَنعَُم بِّدلَخيشرات َجميَع أَي دمِّ َحيدتِّكَ 

 )مز "وتشرى َبني أَْبنَدئَِّك! والس الُم على إِّْسشرائيل!
121، 1- 1). 

َوزوجتكَأنتَ 

العدئلة هد ئ، مع ال شر إذ ا عتبة هذا البيتفلنعبُ  .1
 الوسط. في مدئ ة العي حول  الجدلسة ،الس دكنة فيه

وجين األب همد. قصة حب  كل مع  واألم   نج  الز 
لي  ق ذلك الت  يتحق   دهمفي شر بهيُ  ذيال   صميم األو   ذك ِّ

أَمد قشَرأتُم أَن  الخدلَِّق ُمنذُ البَ ءِّ ة: "ا   بالمسيح نفسه 
شر (. 2 ،11ى " )مت  َجعلَهمد ذََكشرا  َوأُنثى ويكشر 

لِّذَلَِّك كوين: "كتدب سفشر الت   جدء فيتفويض الذي ال
ه ويَلَزُم ا ُجُل أَبدهُ وأُم  مشَرأَتَه ويصيشُر يَتشُرُك الشر 

 .(22 ،2ك )ت" اواح    ااالثْندنِّ جَس   

سفشر  الفصالن العظيمدن في ب اية يق م لند  .11
في  ني  وجين الباشريلز  عن ا صوشرةكوين الت  

. في  واقعهمد لكتدب ااألول من  نص  ال هذااألسدسي 
التأكي   حدسمة.ال بعض التأكي اتتتأل ق  ،سالمق   
نسدَن : "َكدمال يسوع، يستاه  به لو  األ َخلََق هللاُ اإلِّ

ا وأُْنثى على ُصوشَرتِّه على صُ  وشَرةِّ هللاِّ َخلَقَه ذََكشر 
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"صوشرة هللا"  أن  المثيشر لل هاة، (. 22 ،1) "َخلَقَهم
وج في بدلتوازيشر فس  تُ   هلوأنثى".  "ذكشر نيالز 

شرفيقة له أو أن له جنس هذا يعني أن هللا نفسه 
بعض ال يدندت الق يمة؟  عتق تكدنت إلهي ة، كمد 

ض الكتدب شرفم ى وضوح ال، ألنند نعلم ب بدلطبع
 ومنتاشرة وثني ةبدعتبدشرهد هذه المعتق ات لالمق س 
طبيعة تبقى دنيين في األشرض المق سة. بين الكنع

هة سدميةالمتهللا  ذات في ولكونه هو ، ولكن، ُمنز 
 خصوبة الزوجين الباشريينفإن  ،قالوقت الخدل

 لفعلمنظوشرة عالمة و ،حي ة وفدعلةهي "صوشرة" 
  .الخلق

حدبدن ويعطيدنِّ الحيدة ن يتاذلالن دالزوج  .11
تي تلك الكت )ليس ة الحي ة" الحقيقي  منحوتة"الهمد 

الوصديد  عنهد ىتي تنهالومن حجشر أو من ذهب 
. مخل صال خدلقالهللا ظهدشر إعلى  ةقد شرالالعاشر(، 
 هللا لحقدئقا شرمز   يصبح الخصبَ  الحب  لهذا فإن  
 ؛11. 2 -2 ،12 ؛2 ،1 ؛21 ،1 تك. )شراالحميمة 

تتخلل لهذا السبب (. 2 -3 ،21 ؛11 ،32 ؛3 ،21
شرواية سفشر التكوين، والتي تتبع مد يُطلق عليه 

نسدب الع ي  من حلقدت األ "التقلي  الكهنوتي"،
عةال ، 11؛ 11؛ 2؛ 21 -22. 22 -12 ،2 .)شرا متنو 

(: في 31؛ 21 -11. 12 -12. 2 -1 ،22؛ 32 -11
 هي الطشريق التكدثشرالزوجين على ق شرة الواقع، إن  

في ضوء ذلك،  الخالص. تدشريخ عبشرهد ينموالتي 
صوشرة بح بين الزوجين تص العالقة الخصبة إن  ف

في  هللا، وهو أمشر أسدسي   الكتادف ووصف سشر ِّ 
في هللا اآلب والتي تتأمل ة للثدلوث الشرؤية المسيحي  
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، كة الثدلوث هو اشردهلل فشروح الحب. واالبن و حب 
الق يس  تإن  كلمد. والعدئلة هي انعكدسه الحي  

ه : "تنيشرند دنيد بولس الث  يوحن   إلهند في سشر 
في ذاته ، ألنه ه عدئلة، ولكن  المكنون، ليس وحي  ا

. ، الذي هو الحب  ة، وجوهشر العدئلةبنو  الو ةبو  األ
 .6وح الق س"، هو الشر  العدئلة اإللهي ة، في هذا الحب  

إن العدئلة ليست منفصلة بدلتمدم عن كيدن هللا 
توضيح  له لزوجينالثدلوثي  لالجدنب  هذا. 7العميق
سول اللفي اج ي   هوت البولسي  عن مد يضعه الشر 

 .)شرامع سشر  وح ة المسيح والكنيسة. في عالقٍة 
 .(33 -21 ،2أف 

الزواج،  عن سيدق ح يثهيسوع، في  لكن    .12
كتدب سفشر التكوين، إلى صفحة أخشرى من  يأخذند
صوشرة شرائعة  تظهشر، حيث الثدنيالفصل إلى 

من هذه  . نختدشرمضيئةتفدصيل بلزوجين ل
ذي الكشرب الشرجل ل هو اثنين فقط. األو   التفدصيل

، (21. 11 دناآليدتمندسب له" ) عون" عن يبحث
تي والتؤشرقه تلك الوح ة التي  ملء فشراغعلى قد شر 

ُ لم  . بأسشره والمخلوقدت قشرب الحيواندتفعل بمألْ ت
داشرة عالقة مب إلى األصلي   العبشري   النصيعي ند و
في حواشر و -مد يابه المواجهة بلغة العيون في–

د صدمت كون د مد يفي الحب  غدلب   ، ألنهأيض 
، اللقدء بوجه إن همن الكلمدت.  أكثشر بالغةالصمت 

 هوالذي اإللهي و عكس الحب  يبأَنت )اآلخشر( الذي 
                                                           

ينديشر /  21) عظة خالل الق اس اإللهي في بويبال  ي لوس انجليس 6
(، 1121) 21 أعمدل الكشرسي الشرسولي: 2(، 1121كدنون الثدني 

112 . 
 .نفس المشرجعشرا.   7
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نى وَعوٌن يُابُِّهه وَعمو ٌ يَستَنِّ ُ إِّلَيه"  "شَرأُس الغِّ
الكتدب  في حكيمقول يمد (، ك22، 31 سيشر)

ناي  األنداي  في عشروس ال تهتف كمدس. أو المق   
"حبيبي لي  :هبة متبد لةو اعتشراف حب  شرائعفي 

، 1 ؛11 ،2حبيبي وحبيبي لي" )وأند له ]...[ أند ل

3). 

العزلة قضي على ن هذا الل قدء الذي يمِّ   .13
الث دني الذي  األمشروالعدئلة. هذا هو  الذشرية نبثقُ ت

د هو الذي و: آ م، تشركيز عليهاليمكنند  شرجل أيض 
زوجته يقيم مع كوكبند،  أشرجدءوكل   العصوشركل  

ا بسفشر عدئلة ج ي ة، كمد يشر    يسوع مستاه   
ُجلُ  يَتشُْركُ التكوين: " هُ  أَبَدهُ  الشر  قُ  َوأُم  ، َويَْلتَصِّ  بِّدْمشَرأَتِّهِّ

ثْنَدنِّ  َوَيكُونُ   .؛ شرا2، 11 )متى "اَواحِّ    َجَس  ا االِّ
الفعل "ات ح " في األصل يايشر . (22، 2 تك

 ٍ العبشري  إلى وجو  تندغم وثيق، إلى اشرتبدٍط جس ي 
، ل شرجة استخ امه في وصف االتحد  بدهلل، وبدطني

 صدحب المزاميشر "تتوُق نفسي إليك" )مزينا  ف
االتحد  الزوجي  ليس إلى هكذا يُادشر (. 1، 13

د في ، بل أيض   هبته فقط في بُع ه الجنسي  والجس ي 
.  ةالطوعي   يشرا يصأن ثمشرة هذا االتحد  هو "وللحب 

، ا واح   جس    أم ا"، سواء في االحتضدن الجس ي 
في اتحد  القلبين والحيدة، وشربمد في الطفل الذي 

 ، في جس ه،الذي سيوح  وسيول  منهمد، 
 .على الصعي ين الوشراثي  والشروحي   "الجس ينِّ "
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َ َسَالزيتوناغركأبناؤك 

 فيهصدحب المزاميشر.  ناي ِّ إلى ا مج    لنَعُ    .12
جل وزوجته حيث يجلس  اخل المنزل، نج ،  الشر 

س اغشرك" ، األبندَء الذين يشرافقونهمعلى المدئ ة
(، ممتلئين نادط د وحيوي ة. 3، 121 الزيتون" )مز

إن كدن الوال ان يُعتبشران كأسدس للمنزل، ف
بط  1. فدألطفدل هُُم "الحجدشرة الحي ة" للعدئلة )شرا

 ُ ع  ة لفت، أن  الكلمة التي تشَرِّ (. إن ه لمن المُ 2، 2
ات في العه  الق يم بع   لهي ة، )"يهوه"، اإلكلمة المشر 

"( هي "إبن" وهو تعبيشر يايشر إلى الفعل  "الشرب 
 122"بنى". لذا في المزموشر  العبشري  الذي يعني

تايشر  تابيهدتعبشر عطي ة إنجدب البنين ُح م َ تُ 
إلى الحيدة االجتمدعي ة  ومنزل، أالإلى بندء سواء 

بدلقشرب من بدب أح اثهد والتجدشري ة التي تجشري 
ب   يَْبنِّ  لم إِّنالم ينة: " ال   البَيتَ  الشر   َيتَعبُ  فبدطِّ

نَ  ميشراثٌ  البَنينَ  إِّن   البَن دؤون ]...[ هد ب   مِّ  الشر 
نه ثَوابٌ  البَْطنِّ  وثََمشَرةَ  هدمِّ  .مِّ  الجب دشر يَ ِّ  في كدلس ِّ
ن ِّ  ْبندءُ أ َيكونُ  هَكذا ُجلٍ  طوبى .الا بدب سِّ  ال ذي لِّلشر 
نهم َجعبَتَه َمألَ   ضِّ    شرافَعوا إِّذا يَخزونَ  ال فإِّن هم !مِّ

ن َ  أَْع ائهم (. صحيح 2 -3. 1 )آيدت األَْبواب" عِّ
أن  هذه الصوشر تعكس ثقدفة مجتمع ق يم، ومع 

عالمة هو ذلك، فإن وجو  األبندء، في أي حدل، 
ي استمشراشرية تدشريخ الخالص على كمدل األسشرة ف

 .عينه، من جيل إلى جيل

يمكنند أن نضع بُع  ا ج ي  ا  شرومنظفي هذا ال  .12
للعدئلة. إن ند نعلم أن  العه  الج ي  يتح ث عن 
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، 11قوشر  شرا."الكنيسة التي تجتمع في المنزل" )
كدن من (. 2 ل؛ ف12، 2؛ قول 2، 11 ، شروم11

إلى كنيسة  ئلةللعدالمسدحة المعياي ة الممكن تحويل 
حضوشر إلى ، إلى عشرش لإلفخدشرستي د وبيتية

المدئ ة. ال يمكنند نسيدن نفس المسيح الجدلس على 
شر في سفشر الشرؤيد: "  واقِّفٌ  هدَءنَذَاالماه  المصو 

عَ  فإِّن أَقشَرعُه، البدبِّ  على  وفَتَحَ  َصوتي أََح ٌ  َسمِّ
 "معي وتَعَا ى معه وتََعا يتُ  إِّلَيه  ََخلتُ  البدب،

(. هكذا يتجل ى البيت ال ذي يحمل في 21 ،3)
الصالة الماتشركة، وكذلك و اخله حضوشر هللا، 

. وهذا مد يؤك  ه المزموشر  الذي  121بشركة الشرب 
ُجلُ  يُبدشَركُ  هكذااتخذنده كأسدس: "  يَت قي ال ذي الشر 

ب   ْككَ  .الشر  ب   لِّيُبدشرِّ ن الشر  ْهيون" ) مِّ  (.2 -2 آيدتصِّ

د س العدئلة المق  عتبشر الكتدبُ يَ   .11 كموضع أيض 
.  األبندء التعليمَ  تلقين يبشرز هذا في والمسيحي 

 -21، 12 خشر .وصف االحتفدل الفصحي  )شرا
تم التعبيشر عنه بوضوح (، و22 -21، 1 ث؛ ت22
"هدغد ا" اليهو ية )مجموعة شروايدت  ـالفي د الحق  

ال ذي يشرافق شرتبة  ينص  الحواشرال، وفي شرب ينية(
 . أح ُ  ذلك، يمت حُ  نكثشر موأالعادء الفصحي 

ْعنده مدالعدئلي  لإليمدن: " شر اإلعالنَ يماالمز  َسمِّ
 َبنيهم عن نَكتُُمه آبدؤند ال به أَخبَشَرند ومد وَعشَرْفنده

ِّ  تَسدبيحَ  :اآلتي الجيلَ  بِّه نُخبِّشرُ  بل ب  تَه الشر  ز   وعِّ
َن ه ال تيِّ  وَعجدئِّبَه  يَْعقوب في َاهد ة   أَقدمَ  صَنعَهد ألِّ
 أَن آبدَءند إِّْسشرائيل وأَوصى في َاشريعة   وَوضعَ 
 ال ذينَ  الَبنونَ  اآلتي الجيلُ  َيعلَمَ  أَبندَءهم لَِّكي يُعَل ِّموهد

 -3، 21 " )مزأَْبندَءهم ويُخبِّشروا فيَقوموا .سيُولَ ون
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(. إن  العدئلة هي المكدن الذي ينبغي على األهل 1
ل معلمي اإليمدن ألبندئهم.  إنه أن يصبحوا فيه أو 

ه ني" ملع  ابنُكَ  سأَلَكَ  وإِّذا" يتواتشر أب د عن ج  : ،"مِّ
هكذا  (.12، 13 )خشرلَه ..."  قدئال  ]...[ تَقولُ  غ ا  

 والعَذاشرى الابدنُ " :فإن األجيدل سوف تنا  للشرب  
 .(12، 121 " )مزواألَْح اث والا يوخُ 

على الوال ين واجب الوفدء بج ي ة   .12
اه مل ِّ عَ يُ د التشربوية كمد مشرسدلتهل الكتدب حكمدء  مشراشر 

؛ 22 -21، 1 ؛12 -11، 3مثل  .المق  س )شرا
(. 12، 21؛ 12 -13، 23؛ 12، 22؛ 1، 13

ون لقبول وممدشرسة وصي ة "أكشرم م عو  هم األبندء 
م" فِّ ال(، حيث 12، 21 أبدك وأمك" )خشر عل "كشر 

داللتزامدت العدئلي ة واالجتمدعي ة القيدم بيايشر إلى 
، 2 مشر. )شراذشرائع  ينية بد في كمدلهد،  ون إهمدله

 يَُكفشر فإِّن ه أَبده أكشَرمَ  َمن. في الواقع: "(13 -11
هَ  َعظمَ  َخطديده وَمن شرِّ  فهو أُم   ". )سيالكُنوز َكُم  خِّ

3 ،3- 2). 

د بأن األوال  ليسوا نجيل أاإليذك شرند   .11 يض 
للعدئلة، بل أمدمهم مسيشرتهم الاخصي ة في  يةلكم

د أن   يسوع يظهشر كمثدل في  الحيدة. إن كدن صحيح 
، 2 لهم )لو بخضوعه ال نيويين، ألبويةالطدعة 

د أن  (21 دة أظهشر أن اختيدشر حي ه، فمن المؤك  أيض 
 انفصدال دنبيتطل   ،االبن و عوته المسيحية الخدصة

سهتحقيق به ف  ، 11 متى .لملكوت هللا )شرا تكشر 
. عالوة على ذلك، (12 -21، 1 لو ؛32 -32

ثدنية عاشرة، أجدب مشريم هو نفسه، في سن ال
ويوسف بأن  ل يه شرسدلة أسمى ينجزهد تتخط ى 
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فهو (. لذلك 21 -21، 2 لو .عدئلته التدشريخي ة )شرا
يمت ح ضشروشرة وجو  شروابط أخشرى أكثشر عمق د في 

ي إِّن  العالقدت العدئلي ة: "  ال ذينَ  هُمُ  وإخَوتي أُم ِّ
َمةَ  يَسَمعونَ  (. 21، 1 " )لوبِّهد وَيعملونَ  هللاِّ  َكلِّ

من ندحية أخشرى، في االنتبده ال ذي يَخص  به و
ن في منطقة الاشرق األ نى يالمعتبشر-األطفدل 

الق يم كأفشرا  محشرومين من حقوقهم الخدص ة أو 
إلى  يسوع يذهب -أن هم جزٌء من ممتلكدت العدئلةك

ثقتهم مين، بسبب كمعل   تقشريب د تق يمهم للكبدشرح   
: لَكم أَقولُ  الَحق  ، "تجده اآلخشرين البسيطة والعفوية

عوا لم إِّن ثلَ  فتَصيشروا تشَرجِّ  تَ ُخلوا ال األَطفدل، مِّ
ثلَ  وصدشرَ  نفَسه وَضعَ  فَمن .الس َموات َملكوتَ   مِّ

فل، هذا  "الس موات َملَكوتِّ  في األَكبشرُ  هو فذاك الط ِّ
 (.2 -3، 11 )متى

َدربَمنَالمعاناةَوالدم

المزموشر  يق  مهالذي  المؤلف الاعشري  .11
ا يطبع الكتب المق سة  121 ال ينفي واقع د مشريشر 
ق إنه كدف ة.  ، والعنف ال ذي يمز  وجو  األلم، والاشر 

 . حيدة العدئلة وحميمي ة الاشركة في الحيدة والحب 
الزواج  عنكالم المسيح  يأتيأن  مصد فة  ليس و

 حول ج ل في إطدشر( 1 -3، 11 متى .)شرا
البع   ثدبتة لهذا كالم هللا هو اهد ةإن الطالق. 

عن مد، من خالل  ءفي الب بشرز المظلم الذي ي
جل  ل عالقة الحب والنقدء بين الشر  الخطيئة، تتحو 
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تَنقد ُ أاواقُكِّ  زوجكوالمشرأة إلى سيطشرة: "إلى 
"  (.11، 3 )تك وهو يسو ُ عليكِّ

من المعدندة وال  م يجتدز صفحدت  د شرب   إن  .21
ا  عنف قديين بكثيشرة من الكتدب المق س، ب ء 

المختلفة بين  الصشراعدتومن  ،ي القدتلاألخو
إبشراهيم وإسحق  اآلبدءوبين زوجدت  ،األبندء

ا ب ،ويعقوب بدل م عدئلة لطخ دلمآسي التي تمشروشر 
إلى الع ي  من المادكل العدئلي ة التي وصوال  او ، 

 المفعم بدلمشراشرةعتشراف االقص ة طوبيد، أو عج  بهد ت
عن ِّي  انيإِّْخو أبعَ َ : "ك وحي  اوشرالمتيوب أل

في ]...[ ق  فدعتََزلَتْني ن َ  َخبيث د نَفَسي صدشرَ  َمعدشرِّ  عِّ
، 11 )أي "أَْحادئي ألَْبندءِّ  ُمنتِّن د امشَرأَتي وأَمَسيتُ 

13 .12.) 

يسوع نفسه في عدئلة متواضعة،   َ لِّ وُ ق    .21
ُ وسشرعدن مد  الفشراشر إلى أشرض أجنبية.  ىعل جبشرأ

)شرا.   خل بيت بطشرس حيث كدنت حمدته مشريضة
تأث شر بمأسدة الموت في بيت  ؛(31 -31، 1 مشر

. 22 -22، 2)شرا. مشر  يدئيشُرس وفي بيت لعدزشر
وسمع صشرخة  ؛(22 -1، 11؛ يو 23 -32

، 2)شرا. لو  أشرملة ندئين اليدئسة أمدم ابنهد الميت
المصدب الاخص وال  ل؛ واستجدب (12 -11

، 1)شرا. مشر  الص شرع في قشرية شريفي ة صغيشرة  اءِّ بِّ 
 دشرين كمت ى وزك د في بيوتهمعا  بى إلتق .(22 -12

، كمد (11 -1، 11؛ لو 13 -1، 1)شرا. متى 
يسي خطأة، كدلمشرأة التي اقتحمت بيت الفشر  بالتقى 

يعلم قلق العدئالت  إنه(. 21 -31، 2لوشرا. )
نهد وتوت شراتهد و األوال  الذين من في أمثدله: يضم ِّ
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، 12 لو. يغد شرون المنزل بحثد عن المغدمشرة )شرا
صعبي المشراس إلى األبندء وصوال  ( 32 -11

فدت غيشر ذوي ال ، 21 مت ى .شرة )شرامبشر  التصشر 
 -1، 12 شر. م( أو ضحديد العنف )شرا31 -21
ض ل بدلعشرس(. كمد أن ه يهتم  1 حشراج إلالمعشر 

( أو إلى 11 -1، 2 يوشرا. نبيذ )بسبب نقص ال
ينتقدعس  (، كمد 11 -1، 22 متىشرا. ) الم عو 

الذي يسببه فق ان قطعة نقو  كدبوس الأن ه يعشرف 
 (.11 -1، 12 لو. في عدئلة فقيشرة )شرا

أن كلمة هللا ال هذه اللمحة القصيشرة في نج    .22
د  إنمد، مجشر ةفشََرضي دٍت  كسلسلةب و ت  ةكشرفيقأيض 

تي تجتدز أزمة أو التي تَُمشر  بسفشر للعدئالت ال
 ، عن مدالمسيشرةه ف د ن لهبي  ت، والمعدندة بعض

ن  َمعَةٍ  كُل  "هللا  سيَمَسحُ   لن ولِّلَموتِّ . عُيونِّهم مِّ
 وال لِّلص شراخِّ  وال لِّلُحزنِّ  وال اآلن، َبع َ  ُوجو ٌ  يَْبقى
 (.2، 21 " )شرؤلِّألَلَمِّ 

ََتعبَيديك

يتم تق يم اآلب ، 121المزموشر  متسهل  في   .23
أن  ،ي يهمن خالل عمل  ،يستطيعكأن ه عدمل 

 كَ إِّن  : "طمأنينتهدو ةجس يعدئلته ال شرفدهية يضمن
ن تأكُلُ  (. 2" )آية لَكَ  والَخيشرُ  فدلط وبى يَ َيكَ  تَعَبِّ  مِّ

من كشرامة الحيدة  دأسدسي   االعمل جزء  وكون 
صفحدت أولى من  هستنتجهو أمشر نالباشري ة، 

ب   وأََخذَ " :يؤك   حينالكتدب المق  س،  لهُ  الشر   اإلِّ
" وَيحشُرَسهد لِّيَفلََحهد َعْ نٍ  َجن ةِّ  في وَجعَلَه اإلنسدنَ 
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ل إنهد صوشرة العدمل الذي يحو  (. 12، 2 )تك
"خبز التعب"  دستغل  طدقدت الخلق منتج  يوالمد  ة 
 .تنمية ذاته( إضدفة إلى 2، 122)مز 

شر  ممكن ديجعل  العملفي الوقت عينه،   .22 تطو 
وخصبهد:  ،استقشراشرهدو ،دلعدئلةالعندية بو ،المجتمع

ْككَ " ب   لِّيُبدشرِّ ن الشر  ْهيون مِّ  وتَنَعمُ  ليمَ أُوشَراَ  فتشَرى صِّ
!" أَْبنَدئِّكَ  بَني وتشرى َحيدتِّكَ  أَي دمِّ  َجميعَ  بِّدلَخيشرات

داألمثدل يق  م لند سفشر (. 1 -2، 121 )مز  أيض 
في  هدعمليتم وصف العدئلة، حيث األم في  مهدم

إلى واألبندَء  مد ي فع الزوجَ ماليومي ة، أ ق تفدصيله 
بولس تفدخشر يو(. 31 -11، 31. م يحهد )شرا

ق  عدش  ون أن يكون عبئ د ه بكونه نفس  ل الشرسو
ن بهذا  ،على اآلخشرين، ألن ه عمل بي يه كي يؤم 

؛ 12، 2قوشر  1 ؛3، 11شرسل  .)شرا شرزقه ،الاكل
ي د بضشروشرة العمل، 12، 1 فوضع (. كدن مقتنع د كل ِّ
 أَن يشُري ُ  ال أَح ٌ  كدن إِّذالجمدعدته: "صدشرمة اع  وق

، 2تس  1شرا.  ؛11، 3تس  2" )يَأكُل فال يَعَمل
11.) 

انع ام هذا، يُفهم أن  البطدلة و بقولند  .22
في وشر  ، كمد ق  معدندة  يمثالن  االستقشراشر الوظيفي

يسوع في به شر شراعوت الصغيشر، وكمد يذك  سفشر 
بطدلة في وهم  ،الذين كدنوا جدلسين العََملَةمثل 
(، 11 -1، 21ى متشرا. ، في سدحة البل ة )قسشرية

في  ،محدط دد حين كدن واقعي   كمد ق  اختبشرأو 
وجدئعين.  محتدجينالكثيشر من األحيدن، بأاخدص 

بطشريقة مأسدوي ة في  حدلي د عياه المجتمعيمد هذا و
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 النقص في العمل صفدءَ هذا  فيضشرببل اٍن ع ي ة، 
 .مختلفةالعدئالت بأاكدل 

كمد ال نستطيع أن ننسى االنحطدط الذي   .21
ف أ خلته الخطيئة إلى المجتمع، عن مد ي تصشر 
يفس هد، والكدئن الباشري  كطدغية تجده الطبيعة، 

 . دلنتدئج فمستعمال  إي دهد باكل أندني  وحت ى وحاي 
، 3 تك .)شرا ةبالتشر تصحيشر ،في الوقت عينههي، 
، ةواالجتمدعي   ةاالقتصد ي  واالختالالت ( 11 -12
صوُت األنبيدء،  ،بوضوحض هد، و ي اشرتفعتوال

حت ى كلمدت و( 21مل  1. من إيلي د )شراانطالق د 
؛ 21-13، 12 لو .)شرا الظلميسوع نفسه ض   

11 ،1- 31.) 

َالعناقَلُطف

 كعالمةٍ قبل كل ايء لق  أ خل المسيُح   .22
الذات لآلخشرين هبة الحب  و اشريعةَ  لتالميذهِّ  ممي زةٍ 

ق  قدم بهذا (، و32، 13؛ يو 31، 22ى متشرا. )
 دحيدتهممن خالل م  األو باألمن خالل مب أ 

ن أَعظمُ  ُحب   ألََح ٍ  لَيسَ : "خصي ةاال لَ  أَن مِّ  َيبذِّ
ب دئِّه َسبيلِّ  في نَفََسه دلشرحمة ف(. 13، 12 " )يوأَحِّ

د.  ةحب  مالمن ثمدشر  مدهوالمغفشرة  د شرمزي  ويب و أيض 
الزانية في بدحة  ، ماه ُ في هذا الص   للغدية،

يهد، ب هيكل أوشراليم، محدطة ثم  وح هد ومن مت همِّ
هد إلى حيدة و عيهد، بل ينيُ ِّ  مع يسوع الذي ال

 (.11 -1، 1 يو .)شرا كشرامة  أكثشر 
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،  منظوشرفي   .21 فضيلة أخشرى  هندكالحب 
د، وهي أسدسية  في االختبدشر المسيحي  للزواج أيض 

في بعض الايء مجهولة فضيلة وهي وللعدئلة، 
أال وهي : هذا والسطحي ةالمسعوشرة  زمن العالقدت

والمليء لشرقيق ا 131 لمزموشرنعو  هند لالحندن. 
د في نصوص أخشرى الحظ ن. كمد بدلعذوبة أيض 

 (،11، 22 ؛ مز12، 21 ؛ أش22، 2 خشر .)شرا
االت حد  بين المؤمن وشرب ه  عن يتم التعبيشر حيث

. هند والحب  األبوي  سمدت ب تظهشر األمومي 
بين األم  الحميمية المفعمة بدلحندن واللطف القدئم 

ه بع اعي بين ذشرالذي يندم الشرضيع  ،وطفلهد أن  أم 
كمد ت ل  الكلمة العبشري ة - مفطومطفل هو . أشرضعته

بين دألم  التي تحمله ب يتمس ك، عن وعي،، -لموغَ 
. هي إذ ا عالقة حميمي ة واعية وليست ذشراعيهد

مجشر   عالقة بيولوجي ة. مع هذا، فدلمشرت ل ينا : 
نُ  بل" ثْلَ  نَْفسي أَُسك ِّ تُهد مِّ ن َ  َمْفطوم وأُسكِّ  ه،أُم ِّ  عِّ

ثْلَ  (. 2، 131 " )مزعلَي   نَْفسي هكذا َمْفطوم مِّ
ماه  آخشر، حيث  نعو  إلىيمكنند بدلتوازي، أن 
هذه  ،كأبٍ  ،هللا لسدن علىيضع النبي  هواع 

د: "ؤث شرةالكلمدت الم  أَحبَبتُه َصبي د   إِّْسشرائيلُ  كدنَ  لَم 
جتُ  ]...[ أَند شراعي على وَحَملتُهم ْفشرائيمَ إ  شَر  ]...[  ذِّ

ِّ  وابِّطِّ بِّشرَ   يشَرَفعُ  كَمن لَهم وكُنتُ  جتَذَبتُهما الُحب 
ضيعَ  " وأَطَعمتُه علَيه نَحَنيتُ او َوجنَتَيه إِّلى الشر 

(11 ،1 .3- 2.) 

 ،دإليمدن والحب  ب ةالمجبولبهذه النظشرة  ،إنند  .21
العدئلة الباشري ة والثدلوث والنعمة وااللتزام، و

ل  ، نتأم  بين هللا  دلعدئلة التي او عتهد كلمةُ باإللهي 
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نوايُ  كيالمشرأة واألبندء و لشرجليَ َي ا كة شرِّ اَ  َكوِّ 
على صوشرة وح ة اآلب واالبن تكون أاخدص 

المشرتبط بدإلنجدب النادط ووالشروح الق س. 
ب وشره انعكدس لعمل اآلب الخال ق.  هو ةالتشربي  و
ة ف لصالة اليومي ة، للتادشرك في ادلعدئلة م عو 
خدشرستي ة، كي تجعل قشراءة كلمة هللا والمندولة اإلفو

ل الحب  ينمو، و  لسكنى هيكلٍ إلى أكثشر فأكثشر تتحو 
 .الق س الشروح

يقونة عدئلة أأمدم كل  عدئلة،  ،تظهشر  .31
ن من اليومي   هدالندصشرة، بواقع  متدعبالُمَكو 

عليهد فشُرض  حين كمد ح ث، كوابيسحتى من و
شر،   يوهأن تعدني من عنف هيشرو س غيشر المبشر 

شر ت ةخبشر د في  مأسوية اليوم بطشريقةتكشر  كثيشر الأيض 
التي ال أح  المشرذولة ومهجشرين عدئالت المن 

المجوس، على مثدل  ،العدئالتإن . ي افع عنهد
ة ه،  م عو   وإلى السجو إلى التأم ل بدلطفل وأم 
على و(. 21. 11، 2ى مت .وعبد ته )شراأمدمه 

ة هيمثدل مشريم،  باجدعة  ،ألن تعيشبا ة  م عو 
الحزينة منهد ت العدئلي ة، تح  يد، الوصفدء

عة لتهللا و عظدئمحفظ وأن ت، والُمَاج ِّ في هد تأم 
 في كنز قلب مشريم(. 21. 11، 2 لو .القلب )شرا

د  توج   وهيمن عدئالتند، عدئلة أح اث كل  أيض 
تستطيع أن تسدع ند على فهي . لذا، عنديةتحفظهد ب

 في التدشريخ العدئلي.  شرك شرسدلة هللاكي نفهمهد 
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 صل الثّانيالف
 واقع العائالت وتحدّياتها

لمستقبل العدلم  مصيشري  هو  العدئلةخيشر إن   .31
ع   ال يحصى من التحليالت وهندلك والكنيسة. 

حول الزواج والعدئلة و حولأجشريت  التي
الجي  من والحدضشرة.  دوتح يدتهم دصعوبدتهم

على الواقع المحسوس، ألن   االنتبده تشركيز
د في األح اث تتعدلى أيض   "مطدلب ون اءات الشروح

لكنيسة ل"يمكن  من خاللهد التيو"، هدالتدشريخية نفس
 الزواج واألسشرة سشر  ل ،دم أكثشر عمق  هْ فَ االهت اء إلى 

كل  مد يمكن  عشرض هند عيوال أ   . 8"الالمتندهي
 فيقة بدألسشرة حول مختلف القضديد المتعل  قوله 
وا ق  م آبدء السينو سألن  لكن، . والشراهن السيدق

اقع العدئالت في كل العدلم، أشرى ون نظشرة ع
، الشرعوي ِّةمندسب د أن أجمع بعض الم اخالت 

 .ةالخدص شرؤيتيمن  تنبعأخشرى  اهتمدمدتمضيف د 

                                                           
لعدئلة وظدئف ا، االشراد  الشرسولي، مد بع  السينو س، يوحند بولس الثدني 8

أعمدل الكشرسي : 2(، 1111نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) المسيحي ة
 .12(، 1112) 22 الشرسولي
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 واقعَاألسرةَالحالي

واقع تعليم المسيح، ننظشر الى أمندء ل"  .32
 إاعدعهدكل ، في تعقي اتهد األسشرة اليوم بكل  

 ثقدفيالو ثشروبولوجياألنالتغيشر  . إن[...] لهدالوظِّ 
 بيتطل  و الحيدة مندحيجميع يؤث شر اليوم على 

 حظال ع ة عقو ، منذف. 9"ةعومتنو  مقدشربة تحليلي ة 
، بأن الواقع العدئلي يتمت ع بمجدٍل أسدقفة إسبدنيد

، مهدمتوزيع متندسب للمع " ،من الحشرية أكبشر
التواصل  فتعزيز]...[  واجبدتالمسؤولي دت ووال

الحيدة زواج، يسدهم في أنسنة الاخصي بين األ
المجتمع الذي يسمح ال ف [...] .بكدملهد عدئليةال

أاكدل  ببقدءالذي نسيشر نحوه، ذاك نعيش فيه وال 
كل ند لكن ". و10لمدضي"تعو  لمن التمييز ونمدذج 

ه الشرئيسي للتغي شرات أن نعلم  ة األنثشروبولوجيالتوج 
 الاخصية حيدتهم فياألفشرا   يقو ، ةثقدفيالو

 وا يحصلونممد كدن أقل  عم إلى تلق ي والعدئلية،
  .11"االجتمدعية قَِّبلِّ الهيدكل عليه في المدضي، من

أن د من ندحية أخشرى، "يجب عليند أيض    .33
له الخطشر المتزاي  الذي تاك  بعين االعتبدشر  نأخذ

ه الشروابط التي تاو  وفيهد  المبدلغالنزعة الفشر ية 
من أفشرا  األسشرة  فشر  كل  عتبدشر وتنتهي بد ،األسشرية

، في بعض الحدالت، ولويةاأل ُمعطية  ، "كجزيشرة"
التي د لشرغبدته فق  وِّ  الذي يبني ذاته الفشر فكشرة إلى 

                                                           
 . 2، 2112 من نصوص السينو س 9

يوليو / تموز  Matrimonio y familia( ،1، مجلس أسدقفة اسبدنيد 10
1121 ،)3 .11 .23. 

 . 2، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  11
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 ُ ثقدفة الالندجمة عن  التوتشرات. "إن 12ة"قَ طلَ مُ عتَبَشر ت
  ُ ل  وَ تُ واالستمتدع الفشر انية،  الستحواذالسدخطة ل

 .13والع وان" ع م التسدمح اخل األسشر  يندميدت 
، توتشروأو  أن أضيف إيقدع الحيدة الح يثة، وال

 د، ألنهمشرتبط بدلعملاالجتمدعي وال تنظيمالو
القيدم ض للخطشر إمكدنية العوامل الثقدفية التي تعشر  

أنفسند أمدم نج   عينه، . في الوقتثدبتةخيدشرات ب
نق شر أن يمكنند على سبيل المثدل،  .مبهمةظواهشر 

صدلة األى إل تشرميصشرفدت الاخصية التي الت
د عن  سدبق د.  ح   ةمُ  سلوكيدتتلك التي تتبع عوض 

مهدشرات الز يتعزتسدهم في إنهد قيمة بإمكدنهد أن 
طشريقة تم توجيههد بإن مختلفة والعفوية، ولكن، ال

انع ام الثقة، مستمشرة من تخلق مواقف ق  فخدطئة، 
شرغ  في واالنغالق والهشروب من االلتزامدت، 

سمح تختيدشر االشرية حإن . غطشرسةوال ،العيش
، الذاتفي  فضلاأل تنميةوحيدته بتصميم  ءللمشر

نضبدط االو نبيلةاله اف األ د يهلغدبت لكن، إن 
هبة تتحول إلى ع م ق شرة على فهي اخصي، ال

 ،بسخدء. في الواقع، في الع ي  من البل انالذات 
ع   بهد يتزاي  ع   الزيجدت، فيهد  يتندقصالتي 

، أو العيش بمفشر همن شروالذين يقشر  األاخدص 
يمكنند و. مع د يتعدياون  ون أن يتسدكنواالذين 

، إنمد؛ بدإلطشراء حس  الع الة الج يشرإبشراز  دأيض  
 ُ مجشر  ل المواطنين إلى حو  يفهمه، فإنه  سيءَ إذا أ

 .وحسب توفيشر خ مدتيطدلبون ب عمالء

                                                           
 .2، 2211من نصوص السينو س  12
 .1، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  13
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إلى التأثيشر في هذه المخدطشر  أفضتإذا   .32
ل فألسشرة، ل ندمفهوم إلى  هذه األخيشرةق  تتحو 
األمشر مندسبد يب و  نتوجه إليهد حين، عدبشرة محط ة

، في ندلمطدلبة بحقوقمكدن نذهب إليه ل إلى ، أولند
 ل بِّ قَ تَ  هاداةِّ  أن العالقدت تبقى شرهنَ حين 

من السهل ل، إنه حقيقةالفي ظشروف. الشرغبدت وال
التي بهد فكشرة الوالخلط بين الحشرية الحقيقية اليوم 
وشراء مد  كمد لو لم يكنكمد يحلو له، ء مشرال يحلم

كمد لو كدن ، وجهنداألفشرا  حقدئق وقيم ومبد ئ ت
. في هذا سيدن، وأن كل ايء مبدحكل ايء 
االلتزام القدئم على ، يالزواجالنموذج السيدق، 

تحت وطأة والحصشرية واالستقشراشر، يتحطم 
. الظشرفية وأهواء المادعشر العدبشرة المجدمالت

د هندك   بيئةشرغبة في ال، ومن الوح ة خوفالأيض 
 يتزاي  ،في نفس الوقت ،وإخالص، ولكنأمدن 

تتسبب في ق  سشر عالقة أَ في الوقوع من الخوف 
 اخصية.ال تطلعدتال تأجيل

التمسك كمسيحيين ال يمكنند التخلي عن   .32
 حسدسية الحدلية،المع عدشرض ، كي ال نتدلزواجب

وشر الاعبسبب ، أو لموضة السدئ ةا اتبدعومن أجل 
الت هوشر األخالقي واإلنسدني.  إزاء عق ة النقصب

من القيم التي  حشرم العدلمفسوف ن ألنند إن فعلند هذا
. بطبيعة الحدل، دق مهنأن  ،علينديجب بل و ،يمكنند

فضح الاشروشر ب نكتفيإنه من غيشر المنطقي أن 
، كمد لو كدن الحدلية من خالل الخطدبدت البليغة

كمد . بهذه الطشريقة غيشر ايء مدأن نبدستطدعتند 
ة السلطة. قو  بفشرض قواع  أنه من غيشر المج ي 
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، دءأكثشر مسؤولية وسخينبغي عليند القيدم بجه  
في تق يم األسبدب وال وافع الختيدشر  نُ كمُ يَ والذي 

الندس أكثشر بطشريقة تجعل الزواج واألسشرة، 
 على النعمة التي يمنحهد هللا لهم. لإلجدبةا استع ا   

يجب عليند أن نكون نه عيوفي الوقت   .31
طشريقتند في أن نعتشرف ف، ينواقعيومتواضعين 

، ق  الندس ةعدملفي مالمسيحية و القندعدتم يق ت
ا لذو .اليوم منه مد ناكوفي خلق أحيدن د  سدهمت

 النق  من "صحي ة" ة فعلشر    إلى بحدجة فإنند
الزواج  ق  مندمن جهة أخشرى، غدلب د مد . الذاتي

لنمو إلى اال عوة و، الوح ويةغديته  تحجببطشريقة 
ين ، ةالمتبد لمسدن ة لا ه ففي الحب  و ُمصشر 

 كمد. د على واجب اإلنجدبباكل حصشري تقشريب  
 سنواتهمفي  ،لم نقم بمشرافقة األزواج الج   أنند

لغدتهم، و، مع أوقدتهمندسب تدقتشراحدت تاألولى، ب
أخشرى، أحيدن د  ،عشرضندو. الفعلي ةواهتمدمدتهم 

دونم ، للغدية للزواج بطشريقة تجشري ي ة دهوتي  ال ذج 
 عن واقع العدئالت ةمصطنعة، بعي ابه  دوتقشريب  

إمكدنيدت العدئلة الفعلية، كمد هي في عن و الحقيقي
خدصة عن مد لم و، بهد مبدلغة. هذه المثدلي ة الالواقع

به د ب  وشرغمالزواج تجعل لنعمة، لم ثقة في اقظ الون
 .سالعك بل على، أكثشرد باجذ  أو 

على  ندتشركيزب هلوقت طويل أن اعتق ندو  .32
، ب ون الخلقيةاالخالقي ة ووالعقدئ ي ة،  المسدئل
 فعال ندن دسق  فإنند النعمة،  االنفتدح على تحفيز

الشربدط بين الزوجين  ندوثب ت، باكل كدف العدئالت
ل يند صعوبة . الماتشركة دممعنى لحيدته يندوأعط
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ذات يق كمسيشرة نمو وتحقتق يم الزواج  في
له  ، يندميكي ة ل اطوأكثشر منه كعبٍء يجب تحم 

د إعطدء  .الحيدة  مجدلالكمد يصعب عليند أيض 
 ،يبذلون قصدشرى جه هم الذينولضميشر المؤمنين، 

في  االنجيل ليتجدبوا مع األحيدن، من الكثيشر في
لألمدم يتق  موا أن  نويستطيعو ،ح و  الُمستطدع

غيشر ع وضدحيدل األتمييزهم الاخصي  عبشر 
الضمدئشر ال كوين إنند م عوون إلى ت .المألوفة

 اال عدء بدلحل  مكدنهد.

أن القسم ادكشرين لواقع نكون عليند أن   .31
وق تت كبشر من الندس يق  شر العالقدت العدئلية التياأل

ن احتشرام اآلخشر. والتي تؤم  لالستمشراشر في الزمن 
 للمشرافقة مجدال  تفسح الكنيسة فهندك تق يشر لكون لذا 
، الحب   متعل قة بنمو  السئلة األلمسدع ة في وا
تشربية األبندء. كثيشرون ب وأي المادكل خط  تَ بو

 ية النعمة التي يختبشرونهد في سشر  شرون قو  يق   
 بتحملالتي تسمح لهم و، واإلفخدشرستيدالمصدلحة 

في  ،لم تنجح العلمدني ةيدت الزواج والعدئلة. تح   
 بعض البل ان، خدصة في مندطق مختلفة من

نتج يوالقيم التقلي ية، بعض أفشريقيد، في إضعدف 
 عدئلتين موسعتين،بين  قوي واج اتحد ز كل  عن 

د نظدٌم مح   ٌ لحلحيث  المادكل  مد زال قدئم 
د  شرُ    قَ يُ ، المعدصشر ندفي عدلموالصعوبدت.  أيض 

بل  ،وحسبفي الزمن ت م لم  تيال الزيجدتاهد ة 
د في  عم  دفظ تحماشروع ماتشرك وتستمشر أيض 

، يجدبيةإ. هذا يفتح البدب لشرعدئية حبالعلى 
في  ت شريجيال تعمقتمنح إمكدنية ال ومضيدفة،
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 د مد تصشرفندغدلب  ند متطلبدت اإلنجيل. غيشر أن
 ،الطدقدت الشرعدئيةمه شرين  ،بطشريقة  فدعي ة

مع  هوشر، التهجم على العدلم المتمن مكثشرين 
لإلشراد  توظيف الق شرة ال يندميكية تقصيشر في 

الكنيسة  تعليمكثيشرون أن ال ىيشرو. سعد ةالشروب ل 
بادشرة  بوضوح عكسي اللعدئلة الزواج وحول ا
لم  دبمتطل  د بتق يمة نموذج   الذي ه،ومواقفيسوع 

اغوف تجده  شربقُ عن  في الوقت عينه، ،أب  ا يتخل  
 األاخدص الضعفدء كدلسدمشرية والمشرأة الزانية.

 وشردلت هاالكتشراث بالكف عن هذا ال يعني   .31
وق   هبة الذات.و الحب   ياجعالثقدفي الذي ال 

خالل السينو سين  ،السدبقة االستادشرات تأظهشر
". ؤقتالمثقدفة مختلفة "ل دأعشراض   ،األخيشرين

 ، على سبيل المثل، إلى السشرعة التي ينتقلأايشر
األاخدص من عالقة عدطفية إلى أخشرى.  بهد

 التواصل دتابكيعتق ون أن الحب، كمد في 
ينفصل حسب أن ، يمكن أن يتصل أو دعيةاالجتم
د ق  وَ أو أن يُ  المستهلكمزاج  ف سشريع د. أفكشر أيض 

، فكشرة االلتزام ال ائمثيشره تالذي في الخوف 
، و تحسب لعالقدت التي اوهدجس الوقت الحشر 

 تإذا كدنفقط  التي تستمشر  فوائ  والتكدليف وال
من أجل الحصول على أو  ،وسيلة لمعدلجة الوح ة

يح ث مع  فيتم نقل مد. مد ة أو على خ مةحمديال
األايدء ومع البيئة إلى العالقدت العدطفية: يمكن 

يستعمل واح   كل  و ايء، كل   االستغندء عن
سحق ييستغل  وو، كسشروي ه شريو، شرميهيالايء ثم 

د لالستعمدل إنهد د. ، و اع  وبدلنهدية. مد  ام صدلح 
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ى علتجعل األاخدص غيشر قد شرين التي النشرجسية 
شرغبدتهم ومن أن ينظشروا إلى أبع  من ذواتهم، 

عدجال أم اآلخشرين  خ ميست َمنْ  لكنوحدجدتهم. 
دآجال سوف  يُتشَرك سيُستََغل وسو ،يُستعمل هو أيض 

 فسخواقع بدلذكشر، أن  شرلمنطق عينه. ج يوفقد ل
أاخدص  بينفي كثيشر من األحيدن يح ث العالقدت 

 منمد ن نوع يبحثون ع ،متق مين في السن
التق  م نحو  نموذجويشرفضون  "ستقاللية"اال

 .أح هم اآلخشر معتنين ومسدن ينسوي د، الايخوخة 

من بدب تبسيط األموشر  نقول، أن يمكنند"  .21
 إلى الابدب ت فع ثقدفة في نعيش نندإ ،ألقصى م ى

. إذ ليس ل يهم آفدق مستقبلية أسشرة، تأسيس ع م
 الكثيشرَ  نآخشري إلى تق  م نفسهد الثقدفة هذه ذلك، ومع
د وهم الفشرص، من  تأسيس عن يُثَنون أيض 

 الى مد يصلون "غدلبد  . في بعض البل ان، 14"أسشرة
 االقتصد ية الصعوبدت بسبب الزواج شرفض

 أخشرى ألسبدب وأحيدن د ال شراسة، أو بدلعمل المتعلقة
 قيمة من تحط التي األي يولوجيدت تأثيشر من ندبعة

 وأ آخشرين، واجزأ فالنتيجة ل أو والعدئلة، الزواج
 يعتبشرونه إذ الزوجية، الحيدة خيدشر يخاون لكونهم

ا د أمشر  مه مد ذلك الى أضف. ومق س د عظيم   تق  ِّ
 ومندفع اجتمدعية فشرص من المسدكنة سهولة

ه اقتصد ية،  عدطفي مفهوم نحو الابدب وتوج 
 الحشرية فق ان من وخوفهم للحب، وشرومنسي

                                                           
كلمة ق اسة البدبد فشرنسيس أثندء الجمعية العدمة لكونغشرس الواليدت  14

سبتمبشر  21، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112سبتمبشر  22) المتح ة
  .2، ص. 2112
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 مجشر  يعتبشرونه لشرابط وشرفضهم واالستقاللية،
إلى إيجد  . نحتدج 15"بحت وبيشروقشراطي مؤس سدتي

على  دسدع نت د ات التياهالووالحوافز لتعدبيشر، ا
ق شرة على أكثشر حيث هم ، في العمق لمس الابدب

د، بطولةالب وحالتزام ولسخدء واالال كي  أيض 
 بفشرح واجدعة.تح ي الزواج قبول إلى  عوهم ن

حدلي النتادشر االإلى  سينو سآبدء الأادشر   .21
"للميل الثقدفي الذي يب و أنه يفشرض عدطفة بال 

ال تسدع   [...] ح و ، عدطفة نشرجسية، غيشر ثدبتة،
على الوصول لنضج أكثشر". كمد د األفشرا   ائم  

لجنس اإلبدحي انتادشر ا"عبشروا عن قلقهم من 
ه شرِّ دالستعمدل الاَ ب المعززة ،وتجدشرة الجس 

ن يشرحدلة األاخدص المجب" منكمد  "،لألنتشرنيت
"يصبح ، اإلطدشر. في هذا "ال عدشرةعلى ممدشرسة 

ج ون متشر  ين، ويو، أحيدن د االزواج غيشر واثقين
هم الذين كثيشرون ويجد  سبل للنمو. إفي صعوبة 

لحيدة من االبقدء في المشراحل األولى  يميلون إلى
العدطفية والجنسية. أزمة األزواج تزعزع 

دل من خالل االنفص ،استقشراشر األسشرة وق  تصل
على األاخدص عواقب وخيمة  ، إلى خلقوالطالق

الفشر   فتضعفالمجتمع، واألبندء والبدلغين، 
ه تواجَ مد غدلب د و. 16والعالقدت االجتمدعي ة"

ع ب" يةكل الزوجدماال ب ون جشرأة الصبشر، وتسشر 
د والغفشران المتبد ل، و، تحققوال المصدلحة، وأيض 

ة، القدت ج ي عالفال وهكذا يَُول   التضحية. 

                                                           
 .21، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  15
 . 11، 2112 من نصوص السينو س 16
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 ،زيجدت ج ي ةو، ة يج  شروابطو ؛زواج ج  وأ
بدلنسبة  وإاكدلية عدئلية معق ة دأوضدع   وينتج

 .17"دشر المسيحيتيخلال

ن ع الندتجال يموغشرافي،  النخفدضاكذلك "  .22
السيدسدت العدلمي ة  هداجعت «اإلنجدب-ض »عقلي ة 

ة االنجدبي ة،  من حدلة فقط نتج تال  سيدسيدتللصح 
ته   مع مشروشر  ولكن ،جيدلاالتندوب ع م ضمدن 

فقشر اقتصد ي وفق ان الشرجدء في بدل فع نحو الوقت 
بقوة أث شر ق   تكنولوجيد-البيوتطوشر كذلك المستقبل. 

يمكن إضدفة عوامل  .18الوال ات"مع ل على 
 الخوفو الجنسية، الثوشرةو ع،يصنتال"مثل أخشرى 

 .]...[ االقتصد ية المادكلو السك دنية، الزيد ة من
 عناألاخدص  يُثني ق  االستهالك تمعمجإن 

 به ف بسدطة، بكل وذلك، األوال  إنجدب
 العيش مستوىعلى و تهمحشري على المحدفظة

عن مد  ين المستقيم،لزوجضميشر اصحيح أن  . 19"به
 يقو همدأن الحيدة، يمكن  منحفي  نيسخي   نيكوند

بمد فيه  سبدب ج ي ةالى قشراشر تح ي  ع   األطفدل أل
د دإنم الكفدية، ، بكل قوتهد الكنيسةُ  تاجبُ " ، وم 

 بدإلكشراه تمدشرسه مد كل   الضميشر، بكشرامةِّ  محبة  
 لصدلح وضغوطدت ت خالت من الكبشرى ال ول
هذه إن  .20اإلجهدض" أو والتعقيم الحمل منع

األمدكن التي ولة حتى في بالت ابيشر هي غيشر مق

                                                           
، شرسدلةية العدمة غيشر العد ية الثدلثة لسينو س األسدقفة، اجتمدع الجمع 17

 . 2112أكتوبشر / تاشرين األول  11
 . 11، 2112 من نصوص السينو س 18
 .2، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  19
 . 13، نفس المشرجع 20
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اإلادشرة إلى وهند تج شر ، اإلنجدبنسبة فيهد تشرتفع 
د في بعض ال ول أسيين ياجعونهد ن السيدأ يض 

يشر في نسبة بانخفدض كأزمة من عدني التي ت
ه أكمد والوال ات.  يايشر هذا إنمد سدقفة كوشريد، نو 

ف متندقض إلى  لواجب ومخدلف ل"تصشر 
  .21"يخصاال

يمدن وااللتزام ال يني في ضعف اإلإن   .23
 ،بعض المجتمعدت له تأثيشرات على العدئالت

 وق  أك   صعوبدتهد. إزاءوح ة أكثشر ويتشركهد 
 آفدتأكبشر  أح  ودلوح ة هالاعوشر ب"اآلبدء أن  

ثمشرة غيدب هللا في حيدة  إنهالحضدشرة الحدلي ة، 
د اعوشر  يوج االاخدص وضعف العالقدت.  أيض 

-مواجهة الواقع االجتمدعي علىعدم بع م الق شرة 
العدئالت. ينتهي بسحق د مد غدلب  االقتصد ي الذي 

بسبب تاعشر العدئالت بأن هد متشروكة مد غدلب د و [...]
دلنتدئج ف. ة اهتمدمهدوقل   المؤسسدت اكتشراثع م 

التنظيم االجتمدعي هي واضحة: جهة السلبية من 
وصوال إلى من الماكلة ال يموغشرافية د انطالق  

ج ي ة حيدة  قبولصعوبة من لصعوبدت التشربوية، ا
 تفا يحتى حمل، كجو  المسنين واعتبدشر لى إ

 نفمِّ د الى العنف. حيدن  أعدطفي يصل ضيٌق 
 يةقدنون دأوضدع  ن تخلق أمسؤولية ال ولة 

لضمدن مستقبل الابدب ومسدع تهم عمل  ظشروفَ و
 .22وبندء عدئلة"مادشريعهم تحقيق على 

                                                           
مدشرس / آذاشر  12) نحو ثقدفة حيدة!مجلس أسدقفة كوشريد الكدثوليك،  21

2112 .) 
 .1، 2112 نو سمن نصوص السي 22
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ع ُم توف شر المسكن الالئق أو يحمل مد غدلب د   .22
. عالقةإعطدء طدبع شرسمي لل تأجيلعلى  ،المندسب

بأن  "العدئلة لهد الحق  بمسكٍن  ال ب   من التذكيشرو
، يصلح لحيدة العدئلة، ويتمداى مع ع   الئق

الخ مدت األسدسي ة ألجل  يؤمناألفشرا ، في مندخٍ 
همد مسكن العدئلة وال. 23حيدة العدئلة والجمدعة"

هذا المثل إن . عن األخشر دال غنى ألح همأمشران 
اإللحدح على حقوق العدئلة، عليند  يجبيبي ِّن أن ه 

دلعدئلة هي خيشر فوليس فقط على الحقوق الفشر ي ة. 
أن إلى  ةحدجإنمد ب، أن يتخطدهال يستطيع المجتمع 

. ال فدع عن هذه الحقوق هو "ن اء 24يُحدفَظ عليهد
تندل نبوي  لصدلح المؤس سة العدئلي ة، التي يجب أن 

، 25"االعت اءاتن كل  االحتشرام وأن تصدن م
د في اإلطدشر الحدلي  حيث العدئلة تحتل   خصوص 

يحق  في المادشريع السيدسي ة.  ةضئيلكدنة معد ة  
تتمكن "للعدئالت، من بين الحقوٍق األخشرى، أن 

على سيدسة عدئلي ة مالئمة من قَِّبل من االعتمد  
 ، ، االقتصد ي  ة في المجدل القضدئي  السلطدت العدم 

" يقدت أحيدن د، تكون . 26االجتمدعي  والضشريبي  ضِّ
مشرض اخص إزاء ، عن مدوية مأسدالعدئالت 

ي ة ال يمكنهد الحصول على عزيز،  الخ مدت الصح 
ن الحصول المالئمة، أو عن مد يطول الوقت  و

 الصعوبدت بسبب"و .ومستمشر على عمل الئق
                                                           

أكتوبشر /  22المجلس الحبشري لاؤون األسشرة، وثيقة حقوق العدئلة ) 23
 .11(، 1113تاشرين األول 

 .12 -11، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  شرا. 24
أكتوبشر /  22المجلس الحبشري لاؤون األسشرة، وثيقة حقوق العدئلة ) 25

  (، م خل.1113تاشرين األول 
  .1، نفس المشرجع 26
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 االستفد ة عن مستبع ة العدئالت تغ و االقتصد ية
 واالجتمدعية الثقدفية والحيدة التشربوية الخ مدت من

 اكدالأ يُنتج الشراهن االقتصد ي ظدمالنإن . النداطة
 تعدني فدلعدئالت .االجتمدعي اإلقصدء من ةع   

د  ياكوو. بدلعمل المتعلقة الصعوبدت من خصوص 
 العشروضمن أن و العمل، فشرص قلة من الابدب

 في ومثقلة طويلة العمل أيدمو وها ة، نخبوية تبقى
 يسدع  ال هذاو. بعي ة مسدفدتقطع ب األحيدن أغلب
لبندء  أبندئهد وحول بينهد فيمد اللقدء على ئالتالعد

 .27"اليومية العالقدت

شر هُُم األوال  الذين يُولَ ون خدشرج ثكُ "  .22
ن مِّ في بعض البل ان، وكُثشٌُر  سيمد الالزواج، 

أو فقط الوالِّ َين  في مد بع  مع أح ينمون هؤالء 
ل ي . ]…[كلي د ج ي أو في إطدشٍر عدئلي  موس ع  اك ِّ

واح  ا من أكثشر الوقدئع ل دطفالجنسي  لأل االستغالل
.  فيالمأسوية والمنحشرفة   تاه ُ  كمدالمجتمع الحدلي 

العنف بسبب الحشرب،  يجتدحهدالتي المجتمعدت 
المنظ مة، يمة الجشروجو  بسبب  وأاإلشرهدب و

الم ن في  خدصة ،ينموو ،حدالت عدئلي ة مت هوشرة
  ظدهشرة أوالبمد يُسم ى وفي ضواحيهد،  كبشرىال

 األطفدلالتع يدت الجنسية على أمد . 28الادشرع"
التي مدكن األفي   ثحتعن مد زي د خِّ أكثشر  فهي

محمي ِّين باكٍل أفضل، بهد يجب أن يكونوا 

                                                           
 .12، 2112شريشر النهدئي للسينو س التق 27
 .1، 2112 من نصوص السينو س 28
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د في و  جمدعدتالو الم اشرس،و، عدئالتالخصوص 
  .29مسيحي ةال مؤس سدتالو

ُ " ةالهجشرإن   .21 ل ت عالمة  أخشرى من اك ِّ
ل بك هدوفهماجهتهد مو التي ينبغيعالمدت األزمنة 

ق  أعطى ل. 30على الحيدة العدئلي ة" تأثيشراتهدعبء 
ي ة  كبشرى لهذه المسألة،  السينو ُس األخيشر أهم 

 اعوب د مختلفة، بطشرق وإن تطدل،مؤك ِّ  ا أن هد "
 لعبت وق . العدلم من ع ي ة مندطق وفي بأكملهد
ا الكنيسة  واليوم،. المجدل هذا في دمتق م    وشر 
 المحدفظة أصبحت مضى، وقت يأ من وأكثشر
 اأمشر   وتطويشرهد اإلنجيلية الاهد ة هذه على

 إن ]...[ (.32، 22 متى شرا.) دوملح   ضشروشري د
 تدشريخ حشركة مع تتالءم التيو ،األاخدص حشركة

 حقيقي كغنى لند تظهشر نأ يمكن الطبيعية، الاعوب
 الذي للبل  وأ المهدجشرة للعدئلة بدلنسبة سواء

 لعدئالتل القسشرية هجشرةهو الأمشر أخشر . يستقبلهد
. وظلم وفقشر واضطهد ات حشروب وضدعأ بسبب
 ومخدطشره، السفشر بصعوبدت مطبوعةإنهد 

 استقشراشر بت ميشر وته  ِّ  بص مة األاخدص وتصيب
 شرعوية   المهدجشرين مشرافقة بتتطل  . العدئالت هذه

 كمد المهدجشرة العدئلة الى موجهةتكون  ،خدصة
 تتم   أن وينبغي. األم مبل ه في البدقين فشرا هدأ الى
 المهدجشرين األاخدص لثقدفة بدحتشرام المشرافقة هذه

 في الشروحي وللغنى واإلنسدنية، ال ينية ولتنائتهم
، من خالل عندية شرعوية وتقدلي هم طقوسهم

                                                           
 .21، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  شرا. 29
 1، 2112 من نصوص السينو س 30



35 
 

تب و باكل خدص  ]...[ الهجشرات. متخصصة
شرة مأسوية  تتم عن مد ولألفشرا ، للعدئالت وم م 
 عدلمية ابكدت م منوب ع الاشرعية إطدشر خدشرج
ذات الايء يمكن قوله . بدلباشر لإلتجدشر منظمة
 لذاتهم المتشروكين واألطفدل للنسدء بدلنسبة

لة إقدمة لفتشرات الخضوع على والمجبشرين  في مطو 
 فيهد يستحيل لالجئين، مدتمخي   وأ للعبوشر مدكنأ

شر  بعض وفي. لالن مدج الب ء في أي خطة تصو 
 واستحدلة الم قع الفقشر الى ضدفةإ األحيدن،
 هذه ت فع المضيف، المجتمع في االن مدج

 به فأبندئهد  بيع الىحتى األوضدع بدلعدئلة 
االضطهد ات  إن". 31"األعضدء تجدشرة وأ ال عدشرة

ض لهد المسيحي ون،  األقل ي دت وكذلك التي يتعشر 
، في أمدكن مختلفة من األخشرى اإلتني ة وال يني ة

محنة مث ِّل تاألوسط، في الاشرق  وخدصةالعدلم، 
د  للمجتمع كبشرى: ليس فقط للكنيسة، لكن أيض 

ن يجب تعزيز لذا . ال ولي بأسشره كل  جه  كي يؤم ِّ
استمشراشري ة العدئالت والجمدعدت المسيحي ة في 

 .32مواطنهم األصلي ة"

س اآلبدء انتبده د خدص  ق    .22 د كشر  تجده د أيض 
. بإعدقة نومصدب فشرا أ ل يهد التي العدئالت"
ل حيدتهم في تظهشر التي دإلعدقةف  دعميق   تح ي د تاك ِّ

 والشرغبدت التوازندت كل وتقلب ،وغيشر منتظشر

                                                           
شرسدلة البدبد فشرنسيس ؛ شرا. 23، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  31

سبتمبشر / أيلول  12) 2111بمندسبة اليوم العدلمي للمهدجشر والالجئ 
، 2112أكتوبشر / تاشرين األول  2، أوسشرفدتوشري شرومدنو (:2112
 . 1ص. 

 .22 نفس المشرجع، 32
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 التي العدئالت التق يشر كل   تستحق ]...[. تطلعدتوال
 محنة أن يأ الصعبة، المحنة هذه ةبمحب   تتقب ل
م إنهد ،معدق ابن لهد يكون  لمجتمعلو للكنيسة تُق  ِّ
 مع ،العدئلة بإمكدن .الحيدة لعطية ثمينة وفدء اهد ة

 ولغدت تعدبيشرَ  أن تكتاف المسيحية، الجمدعة كل  
مسيشرة خالل  ،والهوية لتفدهمل ج ي ة أاكدال   ج ي ة،

 األاخدصو. به واالعتندء الضعف سشر ِّ  احتضدن
 عطية للعدئلة، بدلنسبة ياكلون، بإعدقة المصدبون

 المتبد ل التعدون وفي الحب في للنمو وفشرصة
 إيمدن،نظشرة ب تشرتضي، التي ]...[ العدئلة. والوح ة

 كنفهد، في بإعدقة المصدبين األاخدص وجو 
حيدة  كل   وقيمة بنوعية تعتشرف نأ يمكنهد
إنهد . وفشرصهد وحقوقهد حدجدتهد مع ،هدوتضمن

 الخ مدت المصدب للاخص تلتمسسوف 
 كل   في والعطف المشرافقة حث علىوت والعالجدت

أن  االنتبده إلى ايشر أو   أن أ. 33"حيدته مشراحل
قين هو عالمة ألاخدلولمهدجشرين الُمق م ل ص المعو 

ن تيالحدلكل من  ،. في الواقعمن الشروح الق س
باكل خدص  يظهشرانألنهمد : د عملي دنموذج  يمثل 

 "االستقبدل الشرحوم"منطق لاليوم طشريقة عياند 
 .الضعفدءاألاخدص   مدجإو

 يحتشرم العدئالت من األكبشر الع  "  .21
 ويشرى بدلعدطفة يحيطهمو المسن ِّين، ألاخدصا

ا فيهم  اهد ة تق يم الواجب ومن. للبشركة مص شر 
 والحشركدت للجمعيدت خدص وتق يشر عشرفدن
 الصعي ين على بدلمسنين نىتعت التي العدئلية

                                                           
 .21 نفس المشرجع، 33
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 المجتمعدت في. ]…[ واالجتمدعي الشروحي
 األاخدص ع   يميل حيث المتق مة، الصندعية
 ع   في التشراجع مقدبل ةالزيد  الى المسن ِّين

من  .كعبءٍ يوج  خطشر النظشر إليهم  الوال ات،
د مد يحتدجون إليهد غدلب   التي العندية ،خشرىأجهة 
ل بين تُ خِّ إعطدء قيمة  إن. "34"محنة في منهم المقشر 

 قصوى ضشروشرة ق  أصبح األخيشرة الحيدة لمشرحلة
 الوسدئل، بكل الجميع، يحدول حيثهذه  يدمندأ في

 ضعفاستغالل  دأحيدن  يتم و. الموت لحظة تجدهل
 بإجحدف استقالليتهم وع م المسن ِّين األاخدص

 عدئالتالكثيشر من الإن . ةبحتاقتصد ية  ألسبدبو
 الحيدة مشراحل مواجهةأنه من الممكن تعلمند 
، الوجو  اكتمدلمعنى  إظهدشر خالل من األخيشرة

ع   . الفصحي السشر ِّ  فيبأسشره وإ مدج هذا الوجو  
 بنى في يُستقبلون المسن ِّين األاخدص منكبيشر 
 وعدئلي، هد ئ جو في العيش يمكنهم حيث كنسي ة،

 الموت". والشروحي المد ي الصعي ين على
 ته ي ين ياكالن "الُمسدَع  نتحدشراال"و "الشرحيم

 وق . بأسشره العدلم في العدئالت لكل خطيشرين
  ول في القدنونية اشرعيتهد ممدشرستهمداكتسبت 

 هذه بصشرامة تاجب إذ الكنيسة،أمد . كثيشرة
 التي العدئالت مسدع ة بواجب تاعشر الممدشرسدت،

 .35"والمشرضى المسن ين بأفشرا هد تعتني

ط الضوء على وضع العدئالت أشري ُ أن أسل    .21
بأاكدٍل ات ى،  متضشرشرةالوالبؤس، التي يسحقهد 

                                                           
 .12 نفس المشرجع، 34
 .21نفس المشرجع، 35
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ؤلمة بطشريقة م "الحيدة متطلبدتيتم عيش "حيث 
تلك فإن صعوبدت، ميع فعن مد يواجه الج. للغدية

ابيت الفي الصعوبدت  أكثشر تصبح  الم قع فقشر 
مشرأة أن كدن على ا. على سبيل المثدل، إذا 36قسدوة
ألسبدب ، بسبب االنفصدل أو بمفشر هدابنهد  تشرب ي

إمكدني ة تشركه  وليس ل يهد ،أخشرى، وعليهد أن تعمل
في إهمدل ينمو االبن  فإن هذا ل ى اخٍص آخشر،

ضه  نضجه يبقى الخطشر، وواع لكل أنيعشر ِّ
. في األوضدع الصعبة التي على المحك الاخصي  

ايعياهد األاخدص  ، على الكنيسة أن األكثشر عوز 
ي، ووكي تفهم، تق م عندية خدصة  ، تضم  تعز ِّ

متجن ِّبة  أن تفشرض عليهم سلسلة من القوانين، كمد 
 ياعشرون أن ه بهذا جعلهمتفلو كدنوا حجدشرة، 

تلك األم   قَِّبلِّ  ن منومتشروكومحكوم عليهم 
ة إلى حمل شرحمة هللا إليهم.  بدلتح ي  الم عو 

ة النعمة الادفية ونوشر  وبدلتدلي، ب ل تق يم قو 
لين يشري  اإلنجيل،  ِّ البعض "تلقين" اإلنجيل، محو 

هد ب ييشرملمع  ة إي ده إلى "حجدشرة ميتة 
 .37ن"واآلخشر

                                                           
 .12نفس المشرجع، 36
خطدب بمندسبة ختدم اجتمدع الجمعية العدمة العد ية الشرابع عاشر  37

(. 2112أكتوبشر / تاشرين األول  22) لسينو س األسدقفة
 2112أكتوبشر / تاشرين األول  22–21شرومدنو،  سشرفدتوشريأو

 .13)بدللغة اإلنكليزية( ص 
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َبعضَالتحديات

 تاالستادشرا نتيجة التي وشر تاألجوبة إن   .21
 تشرَ ق  ذكَ ، السينو سمسيشرة  خالل التي تمت
يدٍت ج ي ة. تاك ل التي  تبدينداألكثشر الحدالت  تح  ِّ

ة أادشر ع ا تلك المذكوشرة،  الع ي  منهم إلى المهم 
 من ،صعوبدت، ألن  األهلواجه التشربوي ة، التي ت

وال  متعبينيعو ون إلى البيت  أخشرى، أموشر بين
في الع ي  من   ثشرتانق  وشرغبة ل يهم في الكالم؛ 

د تاكيلة  ؛العدئالت عد ة أن يأكلوا مع د هندك أيض 
ع ا ، التي تتزاي  من عشروض التسليةواسعة 

يجعل هذا كل . التلفزيونالمفشرط باداة  التعل ق
ا صعب د نقل اإليمدن من الوال ين إلى األوال  . أمشر 

مد أن  العدئالت غدلب د إلى البعض اآلخشر وأادشر 
أن هم أكثشر اناغدال  وكقلق هدئل. تكون مصدبة ب

مادشركة  منالمادكل المستقبلي ة استبدق  يةكيفب
مسألة ثقدفي ة، يز ا  وهو هذا، إن الحدضشر. 

كي ، وع م األمهني  غيشر المستقبل البسبب خطوشرة 
 ، الخوف على مستقبل  وأاالستقشراشر االقتصد ي 

 األوال .

د تمت اإلادشرة   .21 على  إلى اإل مدنأيض 
شر التي تؤلم  من جشروح عصشرندجشرح ات كالمخ  ِّ

. ينتهي به المطدف إلى ه مهدو، للغدية العدئالت
، قمدشرالوالكحول، إ مدن مع وهذا مد يح ث 

لعدئلة أن تكون مكدن ل يمكنخشرى. اإل مدندت األو
المجتمع والسيدسة  لكنالسليمة،  والحمدية الوقدية

في عن مد تكون عدئلة ال أن   إلى إ شراك لم يتوصال
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"تفق  إمكدني ة التفدعل لمسدع ة أعضدئهد فهي شر خط
 في :الوخيمة االنفصدلهذا  عواقب شرىنإنند ]…[ 

، جذوشرهم نالمقتلعين مبندء األو، م  مشرةال عدئالتال
بينمد أهلهم ال يتدمى الوال  األون، يمهملالن يمسن  الو

 ابدبوالن يمشراهقالو، يزالون على قي  الحيدة
حزنة مهندك حدالت و .38"مبد ئوب ون ن يتدئهال

ألاكدٍل  خصبة   تشربةتمثل التي  العنف األَُسشري   من
كمد أادشر أسدقفة ج ي ة من الع واني ة االجتمدعي ة، 

د الميل  تفس شرألن  "العالقدت العدئلي ة المكسيك،  أيض 
في هذا  ت فعالعدئالت التي و. عنيفةنحو اخصي ة 

التي و، هي تلك التي ينقصهد التواصل؛ االتجده
ال يسدع  أفشرا هد ويسو هد مواقف  فدعي ة، 

فيهد نادطدت التي ال يوج  وبعض؛ ال بعضهم
عالقدت الوال ين وحيث المادشركة؛  تعززعدئلي ة 

العالقدت هي غدلب د صشراعي ة وعنفي ة، و دمد بينهمفي
. ع وانيةبمواقف  تتمي ز بندءاألو الوال ينبين 

هية في الستيدء والكشرالهو م شرسة  يالعنف العدئل
 .39العالقدت اإلنسدني ة األسدسي ة"

شر أليمكن ال   .22  ،إضعدف العدئلةبأن ح  أن يفك ِّ
 يعو أمشر هو على الزواج،  قدئم طبيعي  مجتمع ك

 ضشر  يُ العكس: يح ث بل . المجتمع على بدلفدئ ة
م دلتق بلجمدعي ة وثقدفة القيم ابونضج األاخدص، ب

 إ شراكلم يع  هندك للم ن والقشرى.  خالقياأل

                                                           
مديو /  Navega mar adentro (31مجلس أسدقفة األشرجنتين،  38

 .22(، 2113أيدشر 
 Que en Cristo Nuestra Pazمجلس أسدقفة المكسيك،  39

México tenga vida digna (12  2111فبشرايشر / ابدط ،)
12. 
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بين شرجل الحصشري  االت حد  وح هواضح بأن 
 وظيفة يؤ ي ،وغيشر القدبل لالنحالل ،وامشرأة

منفتحد على د، ثدبت  د التزام  صفته ب، كدملة اجتمدعية
 في الكبيشربدلتنوع . عليند أن نعتشرف ةبوالخص

نهج حدمية  وف شرالتي تستطيع أن ت يةالحدالت العدئل
أو االتحد   ،عاتحد ات األمشر الواقلكن  وحيدة، لمد ل

، ال يمكن  بين أاخدص من الجنس عينه، مثال 
ات حد  مد من مع الزواج. ود بكل بسدطة قدشرنتهم

 ،محفوف بدلمخدطشر أو منغلق على نقل الحيدة
 يهتميضمن لند مستقبل المجتمع. لكن َمْن يمكنه أن 

ي بمسدع تهم واليوم ب عم األزواج،  على تخط ِّ
في  وشرهم فقتهم بمشراالمخدطشر التي ته  ِّ هم، و

، و ؟على  ث  حَ دلبِّ التشربوي   استقشراشر االت حد  الزوجي 

 في قدئمة الزوجدت تع    عد ة تزال ال"  .23
« الم ب شر الزواج» يزال وال. المجتمعدت بعض
 ع ي ة، مندطق وفي . ]…[أخشرى أمدكن في سدئ ا  

ا ناه  فقط، الغشرب في تنحصشر ال  واسع د انتادشر 
للمسدكنة التي  حتى أو اجالزو قبل الحشرة للمسدكنة

كمد . 40اشرعي" شرتبدطاال تتجه نحو الوصول إلى 
ل التاشريُع  شر  ،في بل اٍن مختلفةيسه ِّ مجموعة تطو 

، حصشريةت سم بدلالمزواجٍ بحيث أن الالب ائل، من 
يب و حيدة الدالنفتدح على بو بع م االنحاللو

 اقتشراحدت ضمن الزمن عليه عفدق  كدقتشراحٍ 
شر  ،في الع ي  من ال ولو .كثيشرة أخشرى يتطو 

 يالتي تميل إلى تبن  ، قدنوني  للعدئلةالتفكيك ال
نموذجٍ د على تشرتكز باكل حصشري تقشريب   أاكدل

                                                           
 .22، 2112شر النهدئي للسينو س التقشري 40
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ن أوإن كدن اشرعي د وعد ال ستقاللي ة اإلشرا ة. ا
 التي تقلي ي ة"،اللعدئلة "لتشُرفَض األاكدل الق يمة 

د بدالستب ا ي ة وبدلعنف تتميزكدنت  نبغي ال يف، أيض 
إنمد على الزواج،  إلى الحط من قيمةهذا أن يحمل 

ة إعد ة  اكتادف معنده الحقيقي  وتج ي ه. إن  قو 
 الحب على وق شرتهد طدقتهد في تكمنالعدئلة "
تنمو  يمكنهد أن جشرحهد، كدن فمهمد. عليه والتنائة

د  .41"الحب د منانطالق   وتكبشر  وم 

   أوالواقع،  علىفي هذه النظشرة المختصشرة   .22
تحسيندت بدشرزة ه بدلشرغم من وجو  أن  إلى  ايشرأن أ

ف بحقوق المشرأة وبمسدهمتهد االعتشرامد يخص في
بعض الطشريق طويال في  مد زال، العدم المجدلفي 

م تُنَزع ل غيشر المقبولةعد ات الإن بعض . البل ان
ل الذي و. تمدمد بع  قبل أي  ايء العنف المخجِّ
ة السيئة  اخل معدملالوض   النسدء، أحيدن د يُستعمل 
عة من العبو ي ة التي ال الاكدل األواألسشرة،  ِّ متنو 

ا جبدن د.  ة الذكوشري ة، بل ت هوشر  د للقو  ل عشرض  تاك ِّ
، الذي يُمدشَرس ف ، الجس ي  والجنسي  دلعنف الكالمي 

، يندقض طبيعة العدئالتبعض  فيض   النسدء 
شر بتاويه األعضدء اتهالت حد  الزوجي  ذا . أفك ِّ

ولكن سلي ة ل ى المشرأة في بعض الثقدفدت، التند
د  مشراكز عمٍل في الوصول إلى ع م المسدواة بأيض 
 يحملالقشراشرات.  تُت خذحيث المشراكز أو  الئقة

، حيث المشرأة الذكوشريةالثقدفدت  تجدوزاتالتدشريُخ 
د ةالثدني  شرجةشر من التُعتَبَ كدنت  ، لكن لنتذك شْر أيض 

 المشرأة ستغاللا"تأجيشر األشرحدم" أو " ممدشرسة
                                                           

 . 11، نفس المشرجع 41
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 وفي الحدلية الثقدفة في االنثوي جس ال وتسليع
د . هندك 42"اإلعالم وسدئل َمْن يعتبشر أن  الع ي  أيض 

شر  انطالق د منق  ظهشرت من المادكل الحدلي ة  تحشر 
 "هي ،غيشر صدلحة الذشريعةلكن  هذه و. المشرأة
 أاكدل من اكال تمثل إنهد! وكدذبة مزيفة نظشرية

بين الشرجل  كشرامة المتسدويةالإن . 43"الذكوشرية
التمييز أاكدل تخط ي أن نَُسشر  بِّ والمشرأة تحملند على 

في حضن نمط من التبد ل  مو  نُ بِّ ، والق يمة
ال يمكنند  من النسوي ة أاكدلٌ ت ظهشروإن العدئالت. 

شرإنند شرهد مالئمة، دعتبا  عمل على ح  سواء نق  ِّ
باكل أوضح شراف الشروح )الق س( في االعت

  شرأة وحقوقهد.كشرامة المب

د يلعبالشرجل "إن   .22 ا أيض  د  وشر   حيدة في مهم 
الزوجة  و عم الحمدية صعي  على بخدصة العدئلة،

 أهمية كثيشر من الشرجدلال وي شرك ]…[واألوال  
 المواصفدت بحسب ويعياونه العدئلة في  وشرهم

 األب غيدب إن. بدلاخصية الذكوشرية الخدصة
 بخدصة لية،العدئ الحيدة في العميق تأثيشره يتشرك
 االنخشراط على وق شرتهم األوال  تشربية صعي  على
 ،ي دعدطف ،جس ي د يكون ق  األب غيدب. المجتمع في

 من األوال  يحشرم. وهذا النقص دشروحي   أو ،دفكشري  
 .44األبوي" السلوك في مندسب نموذج
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مختلفة  أاكدلمن  ينبثقتح  ٍ آخشر هندك   .21
 Théorie) "النوعإلي يولوجي ة تسم ى باكٍل عدم  "

du genre) "الطبيعي والتبد ل الفواشرق تنفي التي 
 فواشرق  ون مجتمعب عِّ ُ تَ إنهد  .والمشرأة الشرجل بين
من األسدس  العدئلة وتُفشرغُ  الجنس، في

 الى تُفضي اإلي يولوجية هذه. األنتشروبولوجي
هدت تشربوية مادشريع ز تاشريعية وتوج   هوية   تعز ِّ
 عن كلي د منفصلة ،عدطفية وحميمية   ذاتية اخصية  
 الذكوشرة بين المختلف البيولوجي الُمعطى
 مع تصبح، الجنسية اإلنسدنية فدلهوية. واألنوثة

شر نأ يمكن دفشر ي   اخيدشر   ،اإلي يولوجية هذه  يتطو 
أن  بعض  قلقن الم. إن ه لم45"الوقت مع

اإلي يولوجي دت من هذا النوع، التي ت  عي اإلجدبة 
، أحيدن دتي يمكن أن نتفهمهد التطل عدت العلى بعض 

د أوح  يتحدول أن تفشرض نفسهد كفكشٍر  ح  ِّ  أيض 
 التمييز يمكن" هأن   ينبغي أال  نجهلتشربية األوال . 

 االجتمدعي وال وشر( sex) البيولوجي الجنس بين
. 46"بينهمد الفصل يمكن ال ولكن ،(gender) للجس 

 بيوتكنولوجيةال الثوشرة ا خلتق  من جهة أخشرى، "
 بعمل التالعب إمكدنية الباشري، اإلنجدب مجدل يف

 بين الجنسية العالقة عن مستقال   بجعله ،اإلنجدب
أصبحت الحيدة  الطشريقة، بهذهو. والمشرأة الشرجل

واقعين يمكن شربطهمد كمد يمكن  بوةواألالباشرية 
، الذين شرغبدت األفشرا  واألزواج حسبفصلهمد، 

تفه م  نإ. 47"ليسوا بدلضشروشرة مثليين أو متزوجين
                                                           

 . 1، نفس المشرجع 45
 .21، نفس المشرجع 46
 .33، نفس المشرجع 47



45 
 

هو لكن ، و ايءه الهاداة اإلنسدني ة وتعقي  الحيدة
 تقب ل اإلي يولوجي دت التي ت  عي أن هد ايء آخشر

الواقع غيشر القدبلة  جوانب قسم إلى جزأينت
أن ند نحل   ا عدءال نقع في خطيئة  عوند . لالنفصدل

ي ِّ  فنحنمكدن الخدلق.  الق شرة.  يخالئق، لسند كل ِّ
كعطي ة. في  دنقبلهند، ويجب أن سبقفدلخليقة ت

ون إلى   الحفدظ علىالوقت عينه، نحن م عو 
أن نقبلهد وأن إنسدني تند، وهذا يعني قبل أي  ايء 

 .تقَ لِّ خُ  كمدنحتشرمهد 

بعي ة والأاكشُر هللا ألن  الع ي  من العدئالت،   .22
، يعتنفسهد كدملة، اعتبدشر عن   وتحق قش في الحب 

د ذهب قُ ُ تالخدص ة، و د عوته  تسقطحتى وإن م 
ات ع ي ة في  من التفكيشر  مد يبقىإن طشريق. المشر 

ء لعدئلة مثدلي ة، إن مد فسيفسد دنموذج  ليس  المجمعي
عة،  ،ي عو للتفكيشر ِّ ن من حقدئق ع ي ة متنو  مكو 

التي وقدئع المآسي واألحالم. الومليئة بدألفشراح، 
يدت.  االنهمدك ال نقع في فخ  أ عوند تاغلند هي تح  ِّ

، شرثدء في  . أب اع شرسولينحث  على ب ل أن  فدعي 
"الكنيسة تنب ِّه إلى ضشروشرة جميع األحوال، في 

القيم الكبشرى للزواج ]…[ شرجدء. حق وقول كلمة 
 يجولالبحث الذي مع وللعدئلة المسيحي ة تتطدبق 

" . إذا صد فتند مادكل ع ي ة، 48الوجو  الباشري 
 عوة إلى  -أسدقفة كولومبيد هكمد ق  أك  -تكون 

"تحشريشر طدقدت الشرجدء التي فيند بتشرجمتهد في 
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إلى ، وأعمدل قد شرة على التغييشرإلى وأحالم نبوي ة، 
شر  .49للمحب ة" اتتصو 

                                                           
 A tiempos difíciles, colombianosمجلس أسدقفة كولومبيد،  49

nuevos (13  2113فبشرايشر / ابدط ،)3.  
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َ

 الفصل الثّالث

 يسوع: دعوة العائلة نحو ه  ج  مو   ظر  النّ 

يجب أن تعو   شر وفي وسطهدأمدم األُسَ   .21
لتي ، تلك اص اهد من ج ي  يشرن  و ،األولى ةشردالبا

، وفي الوقت جدذبيةهي "أجمل وأعظم وأكثشر 
 مشركزيجب أن تكون و"، 50عينه أكثشر ضشروشرة"

الشرئيسية، "تلك  ةشرد. إنهد البا51"النادط التبايشري
أن نسمعهد على ال وام مج    ا بطشرق التي يجب 

مختلفة، والتي يجب أن تُعلن على ال وام مج    ا 
ل أو اكتحت  ،التعليم المسيحي  في أثندء تلقين 

ال أعمق وال ومتن أ"مد من ايء . ألنه 52آخشر"
كل  من هذه الباشرى"، و"د وثبدت د وحكمة أكثشر أمدن  

في التنائة المسيحي ة هي قبل كل ايء التعم ق 
  . 53"الكشرازة

 يمكنهد ال والعدئلة الزواج حول تعدليمند إن  .21
 والحندن المحب ة باشرى تكف عن االستلهدم من أن

                                                           
(، 2113نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) فشرح اإلنجيلالشرسدلة العدمة  50

 . 1132(، 2113) 112 أعمدل الكشرسي الشرسولي: 32
(، 2113) 112 أعمدل الكشرسي الشرسولي: 112، نفس المشرجع 51

1111 . 
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  مجشر   تصبح كي الئهد، ضو في تتجلىأن و هذه
 فهم يمكن ال ألنه. حيدة وبال بدشر ة عقي ة عن  فدع
 محب ة ضوء في إال العمق في المسيحية العدئلة سشر  

 بذل الذي المسيح في تجل ت التي الالمتندهية، اآلب
 أتأمل أن أشري  الذ. بينند حي   وهو النهدية حتى نفسه

 قصص من الكثيشر في الحدضشر الحي المسيح
 جميع على الق س الشروح ندشر واست عي الحب،
 .العدلم في األسشر

الوجيز  الفصل هذا يتضمن اإلطدشر، هذا في  .11
د  وفي. والعدئلة الزواج حول الكنيسة لتعدليم ملخص 

 آبدء ق  مهد إسهدمدت ع ة سأذكشر الص  ، هذا
 لق . اإليمدن على ضوء ،اعتبدشراتهم في السينو س

 نظشر" أنه إلى وأادشروا يسوع نظشرة من انطلقوا
 وحندن، بمحب ة التقى بهم الذين والشرجدل النسدء الى

 في والشرحمة، والصبشر بدلحق خطدهم وشرافق
 بدلطشريقة .54"هللا ملكوت متطلبدت عن إعالنه
 عيشكي ن التزامند في اليوم الشرب يشرافقند نفسهد،

 .العدئلة إنجيل نقلنو

 ويتّممهاإللهيََرجعَالتدبيريسوعَيست

ينهون عن الزواج، يعل م  أولئك الذينإزاء   .11
ن فمد َحَسن، هللاُ  َخلَقَ  مد كُل  العه  الج ي  " ايء  مِّ

(. الزواج هو "هبة" 2، 2طيم  1" )َمشْرذولٍ  ...
(. في الوقت نفسه، 2، 2 وشرق 1شرا. من الشرب )

ة على  وبسبب هذا التقييم اإليجدبي، يتم  التا ي  بقو 
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د العندية بهذه الهبة اإللهية: "لِّيَكُنِّ الز   م  واُج ُمَكشر 
َن ال  َنس"  ن َ َجميعِّ الن دس، وْلَيكُنِّ الفِّشراُش بشَريئ د مِّ عِّ

الحيدة (. وهبة هللا هذه تامل 2، 13 )عب
 .(2، 2شر وق 1الجنسي ة: "ال َيمنَْع أَح ُكُمد اآلَخشر" )

 إادشرة في"يسوع  أن السينو س آبدء وأادشر  .12
 الباشري ين، الزوجين حول األسدسي الت بيشر إلى
 الشرجل ينتحد  األب ي باال على التأكي  يعي 

ن» إنهقدئال   والمشرأة،  شَرخ صَ  قُلوبِّكم قسدَوةِّ  أَْجلِّ  مِّ
 ُمنذُ  األَمشرُ  َيكُنِّ  ولَم نِّسدئكم، َطالقِّ  في موسى لَكم

ع م انحالل إن (. 1، 11 متى« )هكذا البَ ءِّ 
قن ه فال هللا جَمعَه فمد)» الزواج نسدن يُفشر ِّ  متى«: اإلِّ

" نيشر"قبل كل ايء كـ  اعتبدشرهال يجب  ،(1: 11
 الى مق  مة" هبة"ك إنمد الباشر، على مفشروض

 إن. ]...[ الزواج في يت ح ون الذين األاخدص
 الباشرية، ةشريمس د ائم   شرافقتالتي  ةاإللهي األندة

شرة القلوب غي شروت افيفت هم ،دبنعمته المتحج   ةوج 
 من. الصليب  شرب عبشر ،أصلهد نحو هذه المسيشرة

 أعلن]...[  الذي يسوع، مثدل جلي د يظهشر األندجيل
 الوحي ملء أنه على الزواج معنى حول الشرسدلة

، 11 متىشرا. ) األصلي هللا ت بيشر عي يست الذي
3")55 . 

 ذاته، في ايء كل صدلح الذي يسوع،" إن  .13
 مشر .شرا) األصلي ة حدلتهمد إلى والعدئلة الزواج أعد 
 والزواج العدئلةَ  المسيحُ  افت ى وق . (12 -1، 11

 صوشرة على وأعد همد ،(32 -21، 2 أف)
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 محب ة كل تنبع منه الذي السشر األق س، الثدلوث
 الخلق في ب أ الذي الزوجي   العه  إن. حقيقي ة
 معنده وحي ملء يندل الخالص، تدشريخ في وكُاف

 الكنيسة عبشرو المسيح من. وكنيسته المسيح في
 لمحبة لياه ا زمةالال النعمة والعدئلة الزواج يندل
 يعبشر العدئلة وإنجيل. الاشركة حيدة ويعياد هللا

 هللا صوشرة على اإلنسدن خلق منذ العدلم تدشريخ
 سشر تحقيق حتى( 22 -21، 1 تك .شرا) ومثدله
 الحمل عشرس مع الزمدن آخشر في المسيح في العه 

 . 56("1، 11 شرؤ .شرا)

]...[ . للكنيسة نموذج هو يسوع مثدل إن"  .12
 في حق قهد التي قدند بأعجوبة العلني ة تهحيد ب أفق  

 ]...[ وادشرك(. 11 -1، 2يو  شرا.) عشرس سيدق
 وأخواته لعدزشر عدئلة مع يومية ص اقة لحظدت

متى  شرا.) بطشرس عدئلة ومع ،(31، 11لو  شرا.)
 اُمعي    أوال هم على األهل بكدء وسمع( 12، 1

 ،(12 -12، 2؛ لو 21، 2مشر  شرا.) الحيدة إليهم
شر    تفتشرض التي للشرحمة الحقيقي المعنى بذلك اُمظهِّ
 Dives in الثدني، بولس دحنيو .شرا) العه  تشرميم

misericordia, 4 .)مع لقدءاته في جلي د ذلك ويب و 
 الزانية والمشرأة( 31 -1، 2 يو .شرا) السدمشري ة

 خطيئتهمد عمق أ شركتد اللتين( 11 -1، 1 يو. شرا)
دني يسوع حب أمدم  .57"المج 

 في باشري ة، عدئلة في الكلمة تجس   إن    .12
إنند . العدلم تدشريخ وج ان بح اثته يثيشر الندصشرة،
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 .21، 2112نو س التقشريشر النهدئي للسي 57



51 
 

 في ،يسوع وال ة سشر في بحدجة إلى الغوص
 في بدلكلمة حبل حين المالك، بادشرةل مشريم" عمنَ "

د يوسف" نَعم" وفي ؛شرحمهد  أعطى الذي ،أيض 
 الشرعدة احتفدل فيو ؛وتكفل بمشريم ليسوع اسمه
الهشروب  فيو المجوس، سجو  فيو المذو ، عن 

 آالم يسوع ادشرك ، من خالله،الذيوإلى مصشر، 
 انتظدشر فيو ،هدنوالمُ  والمضطه  المنفي اعبه
 يوحن دالذي شرافق مول   فشرحالفي و التقي   زكشريد

 وحنة لسمعدن تحقق الذي الوع  فيو المعم ان،
 يستمعون وهم العلمدء إعجدب وفي الهيكل، في
 خول في ال ثم ومن. صبيال يسوع حكمة إلى

 خاللهد كسب التي ،طويلةال الثالثين السنوات
 الصلوات يهمس وهو ي يه، بعمل خبزه يسوعُ 

س   اعبه يمدنإ تقدلي  ويمدشرس  إيمدن في دمتمشر 
. الملكوت سشر   في ثمدشره يؤتي يجعله أن لىإ آبدئه،
 بعطشر يفوح الندصشرة، وسشر   الميال  سشر   هو هذا

 فشرنسيس فتن الذي شر  الس إنه ذات! العدئلة
 فوكو،  و وادشرل يسوع الطفل وتيشريزا األسيزي،

د المسيحية األسشر تشرتوي منه والذي   تج    كي أيض 
 .وفشرحهد شرجدءهد

 عدئلة عداته الذي واألمدنة الحب عه  إن"  .11
 عدئلة، كل  اكل المب أ الذي يح    يُنيشر الندصشرة
 الحيدة تقل بدت مواجهة على قد شرة ويجعلهد
 تستطيع األسس هذه وعلى. أفضل يخ باكلوالتدشر

ا تصبح أن ضعفهد، شرغم عدئلة، كل  عتمة في نوشر 
. إنه  شرس لند في الحيدة العدئلية: »العدلم هذا
بمعنى و العدئلة معنىبتذكشرند  أن الندصشرة عسىو
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 وطدبعهد جمدلهد وزه  وبسدطة المحبة، اشركة
ُ  أن عسدهد ؛لالستب ال قدبلال غيشر المق س م كشريند ت

 إيدهد تمنحند التي التنائة ،لهد ب يل والهي عذبة 
 األسدسي العدئلة  وشر هو مد كذلك ولنتعل م ؛العدئلة

 خطدب السد س، بولس) «االجتمدعية الندحية من
 "(1112 الثدني كدنونينديشر /  2 في الندصشرة في

58. 

 فيَوثائقَالكنيسةَعائلةال

 ال ستوشر في الثدني، الفدتيكدني المجمع اهتم    .12
 الزواج كشرامة بتعزيز ،وشرجدء فشرح الشرعوي
 الزواج ح   وق (. "22 -22 األشرقدم شرا.) والعدئلة
 ووضع ،(21 .شرا) ومحبة حيدة اشركة بدعتبدشره
 الحقيقي الحب» إن]...[.  العدئلة قلب في المحبة

 الذات هبة يعني( 21) «والزوجة الزوج بين
ن المتبد لة،  والعدطفي الجنسي البع  وي مج ويتضم 
 ويؤك (. 21-21 شرا.) اإللهي الت بيشر مع المتوافق

 إن: فيقول المسيح في الزوجين تجذشر على دأيض  
 المسيحيين األزواج لمالقدة يأتي» الشرب المسيح

 التجس ، في. معهمد ويبقى( 21) «الزواج سشر في
 الى ويقو هد فينق يهد، الباشر، محبة المسيح يلبس

 الق شرة س،الق و بشروحه الزوجين، ويهب الكمدل،
 والشرجدء بدإليمدن كلهد دحيدتهم طبعفي عياهد، على

أنهمد كو الزوجدن يكون الطشريقة بهذه. والمحبة
س  جس  ،خدصة نعمة بواسطة ويبنيدن، ن،دمكشر 
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ندن المسيح،  ،األمم نوشر .شرا) بيتي ة كنيسة ويكو 
 إلى التوصل أجل من الكنيسة، أن بحيث ،(11
 التي المسيحية دئلةالع إلى تنظشر سشرهد،ل كدملٍ  فهمٍ 

 .59"طبيعية بطشريقة المحبة فيهد تتجل ى

على  ،السد س بولس الطوبدوي" ،الحق د  .11
قالثدني، ق   الفدتيكدني المجمع نهج  العقي ة في تعم 

 باكل الضوء، سل ط وق . والعدئلة بدلزواج المتعل ِّقة
 الباشرية الحيدة البدبوية شرسدلته في خدص،

(Humanae vitaeعلى ) الحب بين الحميمة قةالعال 
 الزوجي الحب يتطل ب»: الحيدة عطدءوإ الزوجي

 األبوية شرسدلتهمدأن ي شركد بوعي  الاشريكين من
 وعن اليوم، عليهد التا ي  يتم التي، تلك المسؤولة

 . ]...[جي  ا مفهومة تكون أن يجب والتي حق،
 اعتشراف تتطل ب لألبوة المسؤولة دلممدشرسةف

تجده أنفسهمد، وتجده  هللا، تجده بواجبدتهمد الزوجين
 «العدئلة والمجتمع في تشراتبية صحيحة للقيم

 إشراد ه في السد س بولس البدبد أبشرز وق (. 11)
 ،(Evangelii nuntiandi)إعالن اإلنجيل  الشرسولي

 .60"والكنيسة العدئلة بين العالقة أهمية

 العدئلة الثدني بولس يوحند الق يس ىلَ وْ أَ "  .11
 حول المسيحية تعدليمه خالل من دخدص   داهتمدم  
 اأُلسشر إلى الشرسدلة في الباشرية، المحبة

(Gratissimam sane )  اإلشراد  في دوخصوص 
 هذه في. المسيحية العدئلة وظدئف الشرسولي
 «الكنيسة طشريق» ب العدئلة البدبد وصف الوثدئق،

                                                           
 .12، 2112من نصوص السينو س  59
 .23، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  60
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 إلى والمشرأة الشرجل  عوة حول عدمة نظشرة وق م
 لشراعوية دهدت األسدسيةاالتج اقتشرح وق . المحبة
 ووصف،. المجتمع في العدئلة لحضوشرو العدئلة
 موضوعل معدلجته في الخصوص، وجه على

 ،المسيحية العدئلة وظدئف .شرا) ةالزوجي ةحبمال
 حب هم في الزوجين، يندل بهد التي الطشريقة ،(13

 إلى  عوتهمد ويعيادن المسيح شروح هبة المتبد ل،
 .61"الق اسة

ْكتُْس   .21  البدبوية شرسدلته في عاشر، السد سبِّنِّ ِّ
 بين الحب حقيقة موضوع مج    ا تندول ،محبة هللا

 على الإ كدمل باكلندشر يُ  ال الذي والمشرأة، الشرجل
 ويؤك (. 2 .شرا) المصلوب المسيح محب ة ضوء
 حصشري حب على القدئم الزواج يصبح» كيف

 والعكس واعبه، هللا بين للعالقة اشرمز   ونهدئي،
 لمحبة مقيدس د تصبح هللحب ند  طشريقة إن: بدلعكس

د  الضوء يسل ط كمد(. 11) «باشرال  فيأيض 
 أهمية على الحقيقة في المحب ة البدبوية الشرسدلة
 المكدن ،(22 .شرا) المجتمع في للحيدة كمب أ المحبة
 .62"العدم الخيشر اختبدشر نتعلم فيه الذي

َالزواجَسرَّ

ندنند والتقلي  المق  س الكتدب إن"  .21  من يمك ِّ
ف  بسمدت لند يتجل ى الذي الثدلوث على التعشر 
 هو هللا ]...[ الذي صوشرة هي فدلعدئلة. أُسشري ة

                                                           
 . 11، 2112من نصوص السينو س  61
 .11، نفس المشرجع 62
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 اآلب صوت يعلن المعمو ية، وفي أقدنيم. اشركة
 الحب هذا خالل منو الحبيب، االبن هو يسوع أن

، 1 مشر .شرا)أن نعشرف الشروح الق س أعطي لند 
 في ايء كل صدلح الذي فيسوع(. 11 -11

 يكتفِّ  لم الخطيئة، من اإلنسدن وخل ص اخصه
 بل ،األصلي ة صيغتهمد الى والعدئلة الزواج بإعد ة
 للكنيسة األسشراشرية ُحب ِّه عالمة وجعله الزواج شرفع

 أف ؛12 -1، 11 مشر ؛12 -1، 11 متى .شرا)
 جمعهد التي ،الباشرية العدئلة ففي(. 32 -21، 2

 الثدلوث صوشرة ج ي  من استعي تق   ،يسوع
 الذي السشر هذا ،(21، 1 تك شرا.) ومثدله  ساألق

بواسطة  ،فدلمسيح .حقيقي حب كل منه يت ف ق
 الق س الشروح نعمة والعدئلة الزواج يمنح الكنيسة،

ل كي محبة  نجيلإل اهو  الى الزوجدن يتحو 
  .63هللا"

 طقس د أو اجتمدعي د عق  ا ليس الزواج سشر إن  .22
 هو فدلسشر .خدشرجي ة التزام عالمة مجشر  أو فدشرغ د

 انتمدء" ألن الزوجين، وخالص لتق يس هبة
 األسشراشرية، العالمة بفضل هو، إنمد آلخشرل أح همد

لذا  .بدلكنيسةنفسه  المسيح لعالقة تمثيل خيشر
ند فدلزوجدن ا الكنيسة، إلى بدلنسبة ،نيَُكوِّ   تذكيشر 

د  أح هم اده ان دإنهم. الصليب على ح ث بمد  ائم 
 سشر   ، بفعلالذي خالصال على همدألوال و لآلخشر

 هو الزواجإن . 64"هن بق  أصبحد اشريكي الزواج،
                                                           

 .2112،31التقشريشر النهدئي للسينو س  63
وظدئف العدئلة يوحند بولس الثدني، اإلشراد  الشرسولي مد بع  السينو س،  64

أعمدل الكشرسي : 13(، 1111نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) حيةالمسي
  .12(، 1112) 22 الشرسولي
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 عيش إلى المح  ة لل عوة استجدبةحيث أنه   عوة،
 لمحبةل غيشر كدملة عالمة بدعتبدشره الزوجي الحب

 يكون أن يجب ،الذ. لكنيسةبد المسيحالتي تجمع 
 . عواتي   تمييز ثمشرة ،عدئلة وتكوين الزواج قشراشر

 على يقوم التي المتبد لة الذات هبة إن"  .23
 نعمة في تتجذ شر ي  اشرسشراأل الزواج أسدسهد

 اخص لكل   األسدسي العه  تُقيم التي المعمو ية
 وبنعمة المتبد ل قبولال في. الكنيسة في المسيح مع

 بهبة اآلخشر ح همدأ الزواج طدلبد يع  ،المسيح
 وهمد الحيدة، على واالنفتدح والوفدء الكل ية الذات
ان  هي لهمد هللا يمنحهد التي الهبدت أنب يقشر 

 الج  محمل على آخذَين للزواج، مكونة عندصشر
 ،يمكن. الكنيسة وأمدم بدسمه المتبد ل، دمالتزامه
 خيشرات عيشتولي  اإليمدن في هذه، والحدلة
الحفدظ عليهد  يمكن التزامدت أنهد على الزواج

 أنظدشر فإن ،الذ. ]...[ الزواج سشر نعمة مسدع ةب
 العدئلة قلب نحو كمد الزوجين نحو جهتت ةالكنيس
 إلى نظشرهد توجه دأيض   هي ب وشرهد التي ،بأكملهد
 ،"قوة" أو" ايء" مجشر   ليس السشر إن. 65"يسوع

األزواج يالقي " الواقع في نفسه المسيح ألن
 ويمنحهم ،فهو يالزمهم. الزواج سشرفي  المسيحيين

من  اووينهض ليبهم،حدملين ص يتبعوه،لالقوة 
بعضهم أثقدل  ويحمل ،يتبد لوا الصفحو اتهم،كبو

 ت ل   ال عالمة هو المسيحي الزواج إن. 66"بعض
 تشرس خ الذي العه  في كنيسته المسيح أحب كمعلى 

                                                           
 .21، 2112من نصوص السينو س  65
 .1122التعليم المسيحي للكنيسة الكدثوليكية،  66
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ا الحب هذا تجعل بل فحسب، الصليب على  حدضشر 
 جس  في يت ح ان إذ وهمد. الزوجين اشركة في

. الباشرية بدلطبيعة هللا ابن زواج يجس مدن واح 
عدئلية، ال وحيدتهم حبهم مبدهجفي " دلتدلي،وب

 وليمةيؤتيهم المسيح أن يتذوقوا، منذ اآلن، طعم 
 المقدشرنة" أن من الشرغم وعلى. 67"الحمل عشرس

 والكنيسة جهة من والمشرأة الشرجل ،الزوجين بين
 مقدشرنة" هي ،األخشرىالجهة  من" المسيح

 لشربالتضشرع ل إلى ت عوند إال أنهد ،68"منقوصة
 .الزوجية العالقدت مح و ية في محبته يسكب كي

 بطشريقة الجنسي االتحد  تم  عيش إذا  .22
 سبيال ب وشره يكون بدلسشر،تم تق يسه و ،إنسدنية

 سشر" لا إنه. النعمة حيدة في الزوجين لنمو
 بكلمدت الجس ين اتحد  قيمة عنعَبشرويُ . 69"الزوجي  

يقبل الزوجدن بعضهمد البعض  حيث ،شرضىال
 وهذه. هدكل   دلحيدةيتادشركد بكي  أنفسهمد نديهبو

شرهدو جنسية،حيدة اللل معنى تعطي الكلمدت  تحشر 
 الزوجين حيدةإن  الواقع، في. لتبدسا أي من

 ينسجدنهد التي العالقدت وابكة ،بأسشرهد الماتشركة
 بنعمة نطبعت سوف والعدلم، بندئهمدأ ومع بينهمد
زتوت السشر  التجس ، سشر من يت فقوهو سشر   به، عز 

 حبه عنمن خالله  هللا عب شر حيث والفصح،

                                                           
  .نفس المشرجع 67
مديو /  2(: أوسشرفدتوشري شرومدنو )2112مديو / أيدشر  1) المقدبلة العدمة 68

 .1(، ص 2112أيدشر 
 Epistula Rustico Narbonensiق يس الوون الكبيشر ال 69

Episcopo, Inquis. IV: PL 54, 1205 A; cf. 
HINCMAR OF RHEIMS, Epist. 22: PL 126, 142. 
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أب  ا  يكوند لن. دوثيق   داشرتبدط  بهد  واشرتبدطه لإلنسدنية
 ق  التي التح يدتالذاتية لمواجهة  بقواهمد وح همد

 من هللا هبة على لإلجدبة انم عو   فهمد. تعتشرضهمد
 ونضدلهمد ومقدومتهمد وإب اعهمد، التزامهمد، خالل

 الشروح د ائم   ت عيديس أن يستطيعدن دملكنه اليومي،
 التي النعمة تتجل ى كي اتحد همد، ق س الذي الق س
 .ج ي ة حدلة كل   في مشرة أخشرىندالهد 

 سشر خ  ام الالتيني، الكنسي للتقلي  دوفق    .22
 وهمد ،70الزواج عدق ي والمشرأة الشرجل هم الزواج

 تعبيشرهمدفي و موافقتهمد عن المتبد ل عشرابهمدإ في
 المتبد لة، الجس ية الذات هبة خالل من عنهد

 جس يهمد واتحد  فموافقتهمد. عظيمة هبة يندالن
. اواح    اجس    دميجعله الذي اإللهي العمل أ اة همد
 في االتحد  على ق شرتهمد تكشرست المعمو ية وفي

 ا،لذ. هللا  عوة على يجيبد كي الشرب كخ ام زواجال
 فإنه المعمو ية، مسيحيين غيشر ندزوج يندل عن مد
 بدلزواج، الوع   ايج    أن ضشروشريال من ليس
 التي المعمو ية بفعل أنهإذ  ه،يشرفضد أال يكفي
 يقشر  و كمد. دسشري   تلقدئي د اتحد همد يصبح هد،نيندال

 يتم   التي الزيجدت بعض صحةب الكنسي القدنون
س مادشركة  ون بهد االحتفدل  في. 71خد م مكشر 

 شرقتاخ ق المسيح الخالصي  عمل يسوع ،الواقع

                                                           
 Mystici Corporisشرا. بيوس الثدني عاشر، الشرسدلة العدمة  70

Christi (21  1123يونيو / حزيشران :)أعمدل الكشرسي الشرسولي 
32 (1123 ،)212 :«Matrimonio enim quo coniuges 

sibi invicem sunt ministri gratiae». 
؛ مجموعة 1112 - 1111؛ 1111شرا. م ونة القدنون الكنسي ق.ق.  71

 .122 -121؛ ق.ق. 132قوانين الكندئس الاشرقية، ق. 
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 بين الصحيح الزواج" ل شرجة أن الطبيعي، النظدم
تفشرض  ق . 72"الفعل بذات سشرٌ  هو المعم  ين
 بحضوشرو ،علني د االحتفدل يكون أنب الكنيسة
 التدشريخ، عبشرت شرَ ي  غَ أخشرى تَ  اشروطمع  ،اهو 
 المتمث لة العشروسين ميزة يُلغي ال األمشر هذا ولكن

 هميةمن األ ينق ص وال السشر، خد مي بكونهمد
 في يثب ت الذي ،شرجل والمشرأةال لموافقة ةالمشركزي

ي الشربدط ذاته ح   بحدجة نحن حدل، أي في. السشر 
 سوطق عبشر اإللهي العمل في التعم ق من مزي  إلى
 الكندئس في قوي باكل يبشرز الذي ،واجالز

 أهمية   الطشرفين مبدشركةُ  تكتسبُ  حيث الاشرقية
 .الق س الشروح هبةل عالمة بدعتبدشرهد خدصة

َعدمَالكمالََوحاالتمةَبذارَالكل

د  يغذ ي العدئلة إنجيل"  .21  التي البذوشر تلكأيض 
 بتلككذلك  يُعنى أن وعليه تنضج، أن تنتظشر

 ،73"هملت ال يجب أنالتي و جفت التي األاجدشر
 شر،الس ِّ  في المسيح هبة من انطالق د ،أنه بحيث
قين األمدم، إلى بتأن السيشر" ديمكنهم  فهم في متعم 

 .74"دحيدتهم في دكلي   إ خدله على وعدملين السشر   هذا

                                                           
؛ مجموعة قوانين الكندئس الاشرقية، 2البن   1122نفس المشرجع، ق.  72

 .2البن   221ق. 
 . 23، 2112صوص السينو س من ن 73
وظدئف العدئلة يوحند بولس الثدني، اإلشراد  الشرسولي مد بع  السينو س،  74

أعمدل الكشرسي : 1(، 1111نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) المسيحية
  .11(، 1112) 22 الشرسولي
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 تعدليم نتبن يم السينو س، آبدء ق  ذك شر  .22
 ُخلق ايء كل بأن يقول الذي المق س الكتدب

نظدم الف اء " أن ،(11، 1 قول .شرا) وله بدلمسيح
م نظدم الخلق. لذا يمكنند فهم الزوا ج يُنيشر ويتم ِّ

: دعلى ضوء تحققه أسشراشري  بطشريقة كدملة الطبيعي 
 فقط عن هد المسيح، على امشرك ز   نظشرند كوني حين

في »الباشرية.  العالقدت حقيقة عمق نفهم أن يمكنند
د  يتجلى في سشر الكلمة المتجس ِّ فقط الحقيقة  تمدم 

 كاف ، ق الج ي  آ م فدلمسيح، سشر اإلنسدن. ]...[
 اإلنسدن حقيقة ملء ومحبته، اآلب سشر في لند،

 ويب و(. 22 وشرجدء فشرح) « عوته وق سي ة
 المسيح، محوشرية خالل من نفهم، أن مندسب د

ل والتي للزواج الطبيعية الخصدئص  خيشر تاك ِّ
 يتضمن الذي ،75"(um conjugumonb) لزوجينا

 وع م واألمدنة الحيدة، على واالنفتدح الوح ة،
 يتضم نو، مسيحيال الزواج إطدشر وفيحالل، االن
 قةص ا نحو المسيشرة في المتبد لة المسدع ة دأيض  
 الكلمة بذوشر حضوشر تمييز إن. "الشرب مع أكمل

(semina Verbi )شرا.) األخشرى الثقدفدت في Ad 
gentes, 11 )الزواجواقع  على يطب ق أن يمكن 

 ،الحقيقي الطبيعي الزواج الى فبدإلضدفة. والعدئلة
 زيجدتال أاكدل في موجو ة إيجدبية عندصشر هندك

 وجو  شرغم ،76"أخشرى ية ين تقدلي ل ى القدئمة 
اخص  كل  " نإ نقول أن ونستطيع. الظالل بعض
ند في عدئلة إنادء يشري  أن  األبندءَ  تُعل ِّمُ  هذا، عدلمِّ

                                                           
 .22، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  75
 .نفس المشرجع 76



61 
 

- الا شر على التغل ب إلى ته ف لفتةٍ  بكل   يفشرحوا
 سوففإنه  –ويعمل حي   الشروح أن تبي ن عدئلة

 عن النظشر بغض   والتق يشر؛ المتندنبد يحظى
 .77"إليهد ينتمي التي المنطقة أو ال ين أو الاعب

 المؤمنين تجده للكنيسة الشرعوي هتمدماال"  .21
د تزوجوا الذين وأ المسدكنة يمدشرسون الذين  زواج 
 من نبعي ج ي ، من والمشرتبطين المطل قين وأ دم ني  

؛ 1، 1 . يوشرا) انسدن كل   ينيشر الذي المسيح نظشرة
 على عطفب تحنو فدلكنيسة(. 22، فشرح وشرجدء

 تطلب :ندقص باكل هدحيدت في المادشركين كل
 التوبة، نعمةَ  التشربوي، هللا نهج من انطالق دمعهم، 

 ببعضهم االعتندء وعلى الخيشر فعل على تاجعهمو
 التي الجمدعة خ مة في والبقدء ،بمحبة البعض
 االتحد  يصل عن مد . ]...[فيهد ويعملون يعياون

 علني، شربدط عبشر فعلي استقشراشر الى الاشريكين بين
 عميقة بعدطفة االتحد  هذا زيتمي   وعن مد-

 مواجهة على وق شرة األوال  تجده وبمسؤولية
 الثندئي مشرافقة المندسب من يصبح ،-الصعوبدت

 .78"ممكن د ذلك كدن ذاإ الزواج، سشر نحو

والعدئالت  الصعبة الظشروف أمدم"و  .21
شر  دالمجشروحة، عليند أن نذك ِّ على » :بمب أ عدم  ائم 

عليهم  أن جي  ايعشرفوا أن حب د بدلحقيقة،  ،الشرعدة
« األوضدع مختلف بين عميقباكل  التمييز

                                                           
ق  اس ختدم اللقدء العدلمي الثدمن عظة ق اسة البدبد فشرنسيس خالل  77

أوسشرفدتوشري (: 2112سبتمبشر/أيلول  22، فيال لفيد )للعدئالت
  .2، ص. 2112سبتمبشر / أيلول  21 -21، شرومدنو

 .22 -23، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  78
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 ف شرجة(. 12المسيحية،  العدئلة وظدئف)
ا الحدالت، كل في نفسهد ليست المسؤولية  نظشر 
. القشراشر على الق شرة من تح    عوامل وجو  إلمكدنية

 ونتحداى العقي ة، عن بوضوح نعب ِّشر أن عليند لذا
 بعين تأخذ ال يالت األحكدم نفسه الوقت في

 ومن. المختلفة األوضدع تعقي ات االعتبدشر
 ويتألم يعيش التي الطشريقة الى نتنب ه أن الضشروشري

 . 79"بسبب أوضدعهم األاخدص فيهد

َاألطفالَوتربيةَنقلَالحياة

 اشركة» األولى ال شرجة في هو الزواجإن   .11
 اخيشر   وياكل ،80«الزوجية والحيدة الحب في عميقة

ه إلى " الجنسي والنادط ،81أنفسهمد للزوجين موج 
 فإن الذ. 82"والمشرأة الشرجل بين الزوجي لحبا
 بندءأ ينجبد أن لهمد هللا يمنح لم اللذين الزوجين"

 مليئة زوجية حيدة يعياد أن ذلك مع يستطيعدن
 هذا فإن ذلك، شرغمو. 83"دومسيحي   نسدني دإ ،ىنبدلمع

. 84"طبيعتهذات ب" اإلنجدب إلى يه ف االتحد 
ال يأتي من الخدشرج لينضدف " يول  الذي لفدلطف

                                                           
 . 21، نفس المشرجع 79
  .21، فشرح وشرجدءالمجمع الفدتيكدني الثدني، ال ستوشر الشرعدئي  80
» Ad bonum:1البن   1122م ونة القدنون الكنسي ق.  شرا. 81

coniugum atque ad prolis generationem et 
educationem ordinatum»  ؛ مجموعة قوانين الكندئس

: "مشرتب بطبيعة أمشره لخيشر الزوجين 1البن   221الاشرقية، ق. 
 .وإنجدب البنين وتشربيتهم"

 .2311التعليم المسيحي للكنيسة الكدثوليكية،  82
 . 1122، نفس المشرجع 83
  .21، فشرح وشرجدءالمجمع الفدتيكدني الثدني، ال ستوشر الشرعدئي  84
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إلى حب الزوجين المتبد ل؛ إنه ينبعث في الصميم 
. 85"تهمن هذا العطدء المتبد ل؛ إذ هو ثمشرته وتتم  

 موجو  هو بل مد، جشراءإ نهدية في كمد يأتي وال
 إنكدشرهد يمكن ال أسدسية كميزة دحبهم ب اية منذ
 ءلب ا منذ يشرفض دلحبف. نفسه الحب تاويه  ون
 ينفتحهو و ذاته، على االنغالق إلى فعه ت علة أي

. وجو ه بع  مد الى يمت  تجعله خصوبة على
 ندالزوج به يقوم تندسلي   عمل من مد بدلتدلي،
 ،أنه من الشرغم على ،86المعنى هذا ينكشر أن بوسعه
 إنجدب الواقع في د ائم   هيمكن ال ،مختلفة ألسبدب

 .ج ي ة حيدة

 وليس كهذا حب   نتيجة يول  أن الطفل يطلب  .11
من د ايئ   ليس" نهأل انظشر   األاكدل، من اكل بأي

 حب فعل ثمشرة" ووه ،87"وإنمد هو عطي ة حق  أح ٍ 
 الزوجي الحب" ألن. 88"الخدص الزوجي وال يه

 ح همدأ ُجعال ق  الحيدة وإعطدء والمشرأة الشرجل بين
 -22، 1تك  شرا.) الخلق نظدم بحسب لآلخشر،

 في والمشرأة الشرجل لقالخد أاشرك وهكذا(. 21
 أ واتٍ  نفسه الوقت في منهمد جدعال خلقه، عمل
 من الباشرية مستقبل مسؤولية إليهمد موكال لحب ِّه،
 .89"اإلنسدنية الحيدة نقل خالل

                                                           
 .2311التعليم المسيحي للكنيسة الكدثوليكية،  85
يوليو / تموز  22) الحيدة الباشريةشرا. بولس السد س، الشرسدلة العدمة  86

 -211(، 1111) 11 أعمدل الكشرسي الشرسولي: 12 -11(، 1111
211. 

 .2321التعليم المسيحي للكنيسة الكدثوليكية،  87
فبشرايشر / ابدط  22) هبة الحيدةمجمع العقي ة واإليمدن، التعليم  88

1112 ،)II ،1 :12(، 1111) 11 أعمدل الكشرسي الشرسولي . 
 .13، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  89
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 الصعب من ليس" أنه المجمع آبدء أك   لق   .12
 مجشر   الحيدةإعطدء عتبشر ت عقلية انتادشر ستنتجن أن

 أو  الفشرماشروع  متغيشرات من متغي شرة
 عيش على يسدع " الكنيسة تعليمإن . 90"الزوجين
 وواعية، متندغمة بطشريقة الزوجين بين الاشركة

. اإلنجدب ةمسؤولي مع جنب إلى دجنب   أبعد هد، بكل
 السد س بولس البدبد شرسدلة فهم عد ةإ من ب    وال

 على تؤك  التي ،الباشرية الحيدة عدمةالفي شرسدلته 
 التقييم في االنسدن كشرامة احتشرام ضشروشرة
 اختيدشر]...[  النسل تنظيم لوسدئل األخالقي
خبشرة لل ممي زة خصوبة عن شريعب   والتبني الحضدنة
 الكنيسة ت عم" خدص، وبدمتندن. 91"الزوجية
 االبندء بعطفهد وتحيط وتشربي تقبل التي العدئالت

 .92"إعدقدت من يعدنون الذين

 نه،إ القول من لي ب    ال السيدق، هذا وفي  .13
 الذي والمكدن الحيدة، مالذ هي العدئلة نتكد إذا

د تاك ل فهي صدن،وتُ  الحيدة هفيتُعطى   تندقض 
 شرفض فيه يتم الذي المكدن تصبححين  مفجع د
 عظيمةهي  اإلنسدن حيدة قيمة إن. وت ميشرهد الحيدة
 له أمه شرحم في ينمو الذي البشريء والطفل ،ج  ا
 والغيشر قدبل للتصشرف،  ،بدلحيدة ماشروع حق  

إمكدنيةَ  نعتبشر أن األحوال من حدل بأي   جوزي
 جس ند، على لند اتخدذِّ قشراشرات إزاء الحيدة كحق  

 أن اأب    يمكن وال ذاتهد ح  في غدية هي فدلحيدة

                                                           
 .22، 2112من نصوص السينو س  90
 .21، نفس المشرجع 91
 .22، نفس المشرجع 92
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 تحمي العدئلة. آخشر إنسدنٍ  سيطشرةِّ  موضوع تكون
 لذلك،. منذ ب ايدتهد حتىو هدحلامشر كل في الحيدة

شر"  بواجبهم الصحية البنى في العدملين الكنيسة تذك ِّ
 الطشريقة، وبنفس. الضميشري بدالعتشراض األخالقي
التعنت   ون طبيعية بميتة الحق على تؤك ِّ فهي ال 

 تشرفضوحسب" إنمد  شرحيمال قتلال أو في العالج
د "  .93"اإلع ام حكم با ةأيض 

 أح " أن على دأيض   التأكي  اآلبدء أشرا   .12
 في العدئالت تواجههد التي األسدسية التح يدت

وق  أصبحت  التشربية، موضوع دحتم   هو أيدمند،
 ،الحدلي الثقدفي الواقع ا نتيجةوتعقي    دي  تح    أكثشر

إن  .94"اإلعالم لوسدئل الكبيشر التأثيشر وبسبب
 من اب ء   األسشر،  عم في دهدم   ا وشر   تلعب الكنيسة"

. 95"مضيفة مجموعدت خالل من المسيحية، التشربية
 تشربية أن شرذك  أ أن اج    المهم من لي يب و ذلك ومع
 وفي ،"ج  ا خطيشر واجب" هي الادملة بندءاأل

 ليست نهدإ. 96للوال ين" أسدسي حق  " نفسه الوقت
 ال أسدسي   حق   دأيض   ولكن ،ءعب أو مهمة مجشر 
ون همو ،عنه غنى  ينبغي وال عنه لل فدع م عو 
 تشربوية   خ مة   ال ولةُ  شرتوف  . منهم ينتزعه أن ألح 

 قدبلةال غيشر األهل وظيفة تشرافقو ،بطشريقة تكميلية
 اختيدشر حشرية في الحق ل يهمفدألهل  للتفويض،

 وعدلية الي  متندول فيتشربية – التشربية نوع

                                                           
 . 12، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  93
 . 11، 2112من نصوص السينو س  94
 . 11، نفس المشرجع 95
؛ شرا. مجموعة قوانين الكندئس 1131م ونة القدنون الكنسي ق.  96

 . 122الاشرقية، ق. 
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 دوفق   ألبندئهمالتي ينوون توفيشرهد  -الجو ة
 ولكنهد الوال ين محل تحل ال الم شرسة. لقندعدتهم

لة  مسدهم أي" :األسدسي المب أ هو هذا. لهم مكم 
 بدسم يتصشرف أن يجب التشربوية عمليةال في آخشر

 بتكليف مد، ح  وإلى وبموافقتهمد، الوال ين
 العدئلة بين فجوة فُتحت"فق   ذلك، ومع. 97"منهمد

  خل وهكذا والم شرسة؛ العدئلة وبين والمجتمع،
 .98"أزمة في والعدئلة المجتمع بين التشربوي   العه 

ة الكنيسةإن   .12 ، للتعدون مع الوال ين م عو 
القيدم  من ديتمكن كي مالئم، شرعوي لعم عبشر

 خالل من ذلك تفعل أن ويجب. التشربوية بشرسدلتهمد
على و ،الخدص د وشرهم تعزيز على دمسدع تهم

يصبحون  الزواج سشرالذين يندلون  بأن االقشراشر
دخ     بتنائة نإذ يقومو ألنهم لتشربيةحقيقي ين ل ام 

 التي  عوةال يقبلون وبذلك ،99الكنيسة يبنون أبندئهم
 .100يقتشرحهد هللا عليهم

                                                           
الحيدة الجنسية الباشرية: حقيقتهد المجلس الحبشري لاؤون األسشرة،  97

 .23(، 1112ول  يسمبشر / كدنون األ 1) ومعندهد
 21(: أوسشرفدتوشري شرومدنو، 2112مديو / أيدشر  21) المقدبلة العدمة 98

 .1، ص 2112مديو / أيدشر 
وظدئف يوحند بولس الثدني، االشراد  الشرسولي، مد بع  السينو س، شرا.  99

أعمدل : 31(، 1111نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) العدئلة المسيحي ة
 . 121(، 1112) 22 الكشرسي الشرسولي

يونيو / حزيشران  12شرا. خطدب بمندسبة انعقد  جمعية شرومد األبشراية ) 100
، 2112يونيو / حزيشران  11 -12(: أوسشرفدتوشري شرومدنو، 2112
 .1ص. 
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َوالكنيسةَالعائلة

 إلى عميق، عزاءو بفشرحالكنيسة  "تنظشر  .11
 تاجعهد وهي اإلنجيل، لتعدليم األمينة العدئالت
في بِّفضلهد، . تق مهد التي الاهد ة على دوتاكشره

ع م  على القدئمالزواج  شروعةُ  الواقع، تكتسب
 قلب ففي. ، مص اقيتهدال ائمة واألمدنة نحالليةاال
 «البيتي ة الكنيسة نسميهد أن يمكن التي» لعدئلةا
 كنسي اختبدشر أول ينضج ،(11 ،األمم نوشر)
 بدلنعمة ينعكس حيث ،األاخدص بين اشركةلل

في البيت يتعل م ». األق س الثدلوث سشر   ،اإللهية
 ،ةاألخوي   ةحب  موال ،الول  الصبشر وبهجة العمل

شر، وو دالسخدء في الصفح وإن تكشر   عبد ةال خصوص 
 المسيحي التعليم) «الحيدة وتق مة بدلصالةاإللهية 
 . 101"(1122 ،الكدثوليكية للكنيسة

نة عدئلة هي الكنيسة إن  .12  عدئالت، من مكو 
 لذلك،. البيتي ة الكندئس كل بحيدة بدستمشراشر غتنيتو
 كدمل بوجه عدئلةكل  تصبح الزواج، سشر بفعل"

ا سيمثل بدلتأكي   المنظدشر، هذا ومن. للكنيسة خيشر 
 بينمشراعدة التبد لية  اليوم لكنيسة ثمينة طيةع

 والعدئلة للعدئلة خيشر هي فدلكنيسة: والكنيسة العدئلة
 الشرب عطي ة لىإن المحدفظة ع. للكنيسة خيشر هي

يتعلق بدلعدئلة الواح ة وحسب بل  ال األسشراشرية،
 .102"بأسشرهد المسيحية الجمدعةيمس 

                                                           
 . 23، 2112من نصوص السينو س  101
 . 22، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  102
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  ائمة ةقو   هوالمعدش في العدئلة  الحب  .11
 هو الزواج في االتحد  ه ف إن. "الكنيسة دةلحي

. وتعميقه الحب لتعزيز هذا ومتج  ِّ ة  ائمة  عوة
 الزوجدن يختبشر ،في المحبة اتحد همد خالل فمن

 مادشريعهمد في ويتادشركدن واألمومة؛ األبوة شروعة
 مدنيتعل   إنهمد وهمومهمد؛ شرغبدتهمد في وأتعدبهمد،

. المتبد ل لصفحوا بدآلخشر، كل   المتبد ل االهتمدم
 سعي ةدللحظدت الب الحب هذا عبشر ويحتفالن

 .حيدتهمد تعتشرض التي الصعوبدت في ن اندستوي
االبتهدج و المتبد ل، المجدني الحب شروعة ]...[

ب   واالهتمدم ،بوال ة حيدة ج ي ة  األفشرا ، بكلالُمحِّ
تجعل  التي الثمدشر بعض هي تلك: والكبدشر الصغدشر

 غنى وال لعدئلة فشري ةمن اإلجدبة على  عوة ا
 .بأسشره لمجتمعأم ل للكنيسة بدلنسبة سواء ،103"عنهد

                                                           
 . 21 -21، نفس المشرجع 103
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 الّرابع الفصل
َالزواج في الحبّ 

 إنجيل عن للتعبيشر يكفي ال سدبق د قيل مد كل    .11
 خدص ة بطشريقة نتوق ف لم إن والعدئلة الزواج

ع أن يمكنند ال ألن ه. الحب   عن تح ثلل  مسيشرة   ناج 
 نحف ز لم إن المتبد ل، ءالعطد ومن ،األمدنة من

،  في. والعدئلي   الزوجي   الحب   وتعميق وتوطي  نمو 
 ايء كل   قبل ته ف الزواج سشر   نعمة إن   الواقع،

الزوجين إلى  شرجة  بين الحب   شرفع" إلى
د يبقى الحدلة هذه في حت ى. 104"الكمدل د صحيح   أيض 

بةُ  لي كدنَت وَلو" أن ه د وكُنتُ  الن بُوَءة َموهِّ  عدلِّم 
فَةِّ  األَسشراشرِّ  بَِّجميعِّ   لِّيَ  كدنَ  ولَو كُل ِّهد، وبدلَمعشرِّ
يمدنُ  لُ  اإلِّ بدل، فأَنقُلَ  الكدمِّ  الَمحب ة، لِّيَ  تَكُنْ  ولَم الجِّ

قتُ  وَلو. بَِّايء أَند فمد  إلطعدمِّ  أَموالي َجميعَ  فشَر 
 لِّيَ  تَكُنْ  ولَم لِّيُحشَرق، َجَس ي أَسلَمتُ  وَلو الَمسدكين،

 -2، 13قوشر  1) "نَْفع د ذلكَ  نييُْج ي فمد الَمحب ة،
 إح ىمن  تُع   وهي  ،"حب  " كلمة ولكن(. 3

هةغدلب د مد تب و  استعمدال ، األكثشر الكلمدت  . 105ماو 

                                                           
 . 1121، التعليم المسيحي للكنيسة الكدثوليكية 104
 يسمبشر /  22) هللا محبةشرا. بن كتس السد س عاشر، الشرسدلة العدمة  105

(، 2111) 11 أعمدل الكشرسي الشرسولي: 2(، 2112كدنون األول 
211 . 
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َةاليوميََّناتحبَّم

 ذيال ناي  المحب ةى م  سَ المُ  اي الن في نج ُ   .11
 ةحب  مال خصدئص بعضَ  بولس الق  يس كتبه

 :ةالحقيقي  

 تَصبِّشر، الَمحب ةُ  "
 تَخ ُم، حب ةُ المَ 
 تَحسُ ُ  وال
 تَتَبدهى وال
نَ  تَنتَفِّخُ  وال يدء، مِّ ْبشرِّ  الكِّ
 بَِّاشريف لَيسَ  مد تَفَعلُ  وال
 َمنَفَعتِّهد، إِّلى تَْسعى وال
 تَحنَقُ  وال
 بِّدلس وء، تُبدلي وال
 بِّدلظ ْلم، تَفشَرحُ  وال
 .بِّدلَحق   تَفشَرحُ  بل

شرُ  وهي  اَيء كُل   تَعذِّ
قُ   َايء كُل   وتَُص  ِّ

 اَيء كُل   تشَْرجوو
لُ   (.2 -2، 13قوشر  1) "اَيء كُل   وتَتَحم 

التي  حيدةِّ ال فييتم عيش هذه المحبة وتنميتهد 
 البعض بعضهم مع يوم كل  األزواج ادشرك بهد يت

 لتح ي  التوق ف للغديةمفي  ل إن ه لذا،. أوال هم ومع
، هذا تعدبيشر معنى  في تطبيقهد لمحدولة النص 

 .عدئلة الفعلي لكل وجو ال
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 ت صبِر الم حب ة  

لُ  الت عبيشرُ   .11  هو المستعمل األو 

macrothymei .كُل   تحتمل" مجشر   ليست تشرجمته 
 اآلية نهدية فيذكشرهد  أتيي الفكشرة هذه ألن ،"ايءٍ 

 للعه  اليوندني ة التشرجمة في يت ضح المعنى السدبعة.
 الغضب بطيء عن هللا أن  يتم التأكي   حيث ،الق يم

 ال عن مد هذا يَظهشرُ  .(11، 12 ع   ؛1، 32 خشر)
 ميزة هي. ويتجن ب الع وان لغشرائزه اإلنسدنُ  ينقد ُ 

 في به التاب ه إلى ي عو ذيال العه  إلهمن ميزات 
د العدئلي ة الحيدة  فيهد يستعمل تيال النصوص. أيض 
 كتدب ضوء على تُقشرأ أن ينبغي الت عبيشر هذا بولس

 ففي(: 11 -12. 2، 12؛ 23، 11شرا. ) الحكمة
 ح    إلى يصل الذي هللا حنو   فيه م حيُ  الذي الوقت
 تيال ق شرته على  تم التا يي للتوبة، مجدل إعطدء
 وه هللا صبشر. حمةشربتصشرف ي عن مد تظهشر

 ق شرته كافُ ي ووه الخطأة، تجده للشرحمة ممدشرسة
 .األصيلة

 ع ن أن يعني ال صبوشرين نكون أن  .12
 نحتمل نأ أو بدستمشراشر، اآلخشرين يسيئون إليند

 يعدملونند بأن نسمح أن أو الجس ي ة، االعت اءات
ُ  الماكلة. كأايدء  العالقدت بأن نزعم عن مد تناأ

أن  األاخدصعلى أن و مثدلي ةيجب أن تكون 
 الوسط في أنفسند نضع عن مد أو كدملين، يكونوا
 ايء كل   عن هد. إشرا تند تتحق ق أن فقط وننتظشر
 فعلٍ  شر و  إلى يقو ند ايء وكل   صبشرند، يفق ند
د األعذاشر  ،الصبشر ننم ِّ  لم إن. عنيفة فسوف نج   وم 

د النهدية في نصبحو بغضب،لإلجدبة   ال أاخدص 
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 ،اجتمدعيين غيشر مع اآلخشرين، العيش يمكنهم
 ،شر و  أفعدلهم على السيطشرة علىالق شرة  ع يمي
ل  فإن   الس بب لهذا. معشركة سدحة إلى العدئلة وتتحو 

ن أَزيلوا": تحث ند هللا كلمة  َاشراسةٍ  كُل   بَينِّكم مِّ
 كدنَ  مد وكُل   وَاتيمة وَصَخبٍ  وَغَضبٍ  وسُْخطٍ 
ا ى و(. 31، 2 أف" )سُوء   عن مدا الصبشر هذيتقو 
 هذه على العيش في الحق   ل يه اآلخشر أن   أ شرك

 مص شرهو  كدن إن يهم   الو. هو كمد معي، األشرض
، بدلن سبة إزعدج  أن ه أو ،مخط طدتي يُفس  أن ه أو إلي 

 ليس أن ه أو بأفكدشره، أو بطشريقة حيدته يضديقني
د تضم نت ةحب  مال. ايء كل   فيأتوق ع  كمد س د  ائم   حِّ

 اآلخشر" قبول" إلى يؤ ي التعدطف، من عميق د
ف عن مد حت ى العدلم، هذا من كجزء  بطشريقة يتصشر 
د مختلفة  .أتمن ده ق  كنت عم 

 الّرفق موقف

 في الفشري ة ،chrestéuetai كلمة ذلك يتبع  .13

 chrestósمن ماتق ة وهي كل ه، المق  س الكتدب

لكن و(. أعمدله في طيبته يُظهشر ،صدلح اخص)
 الفعل مع وثيق توازفي الجملة، في  هدوقعلم انظشر  

 بهذهبولس  يشري . ضدف دم تصبح فإن هد الس دبق،
 في الموضوع" الصبشر" أن   يوضح أن الطشريقة
ل الموقع  مصحوبٌ  إنمد كلي د، لبي دس موقف د ليس األو 
 مواجهة في وخال قة  يندميكي ة فعلٍ  وبشر  ة بنادط،

 الخيشر يصنع الحب   أن   إلى تايشرُ  وهي. اآلخشرين
فق" ـك تتشرجم ولهذا. يشرفع اأنهمو لآلخشرين  ".الشر 
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 يشري  بولس أن النص   في مجمل نشرى .12
ا ليس الحب أن   واقع على اإلصشراشرَ   اعوشر 
 فعلالعبشري ل معنىدلبإنمد يجب فهمه  ،وحسب

 قدل كمد". الخيشر عمل: "يعني ذيال ،"أحب  "
 يوضع أن ينبغي" لويوال،  ي اغندطيوس الق يس
 بهذه. 106"األقوال من أكثشر األفعدل في الحب  

 من فيه مد بكل  ( الحب  ) يظهشر أن يمكن الطشريقة
 ونبل العطدء، سعد ة نختبشر أن لند ويسمح خصب،
 ،مجدن د قيدس،  ون ، ون تحفظ الذ ات هبة وعظمة
 .والخ مة العطدء متعة لمجشر 

  ت حس د المحبة ال

 يخدلفشرفض ذاك الموقف الذي  يتم بدلتدلي  .12

 zelos مصطلحفي ال عنه عب شري ذيال ،المحب ة
د. (الحس  أو لغيشرة)ا  ال الحب   في أن ه يعني مم 

 المتأت ي الخيشر بسبببدالستيدء  للاعوشر مجدل
 هو الحس (. 2 ،12؛ 1، 2 شرسل. شرا) لآلخشر
 ي ل   ممد الذي يحصل عليه اآلخشرون لخيشرل الحزن
 نشرك ز ألن ند اآلخشرين، بسعد ة مهتمين لسند أنند على

 أنحين  في. الذ اتي ة المصلحة على حصشري باكل
 إلى الحس  ويقو ند ذواتند، من يُخشرجند الحب  

 يق  شر الحقيقي   الحب  . "أند" ـال على التشركيز
 ،ته ي كأنهد  هدعتبشري الو اآلخشرين، نجدحدت

شرو  كل  يكون ل أن   يقبل. المشر   الحس  طعم من يتحشر 
. الحيدة في متع   ة وطشرق مختلفة مواهب اخص

                                                           
 . 231، تأمل للتوصل إلى المحبة، الشريدضدت الشروحية 106
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 الخدص   طشريقه اكتادف على بدلت دلي ويحشرص
د هم هدنيج و اآلخشرين تدشرك د ا،سعي    ليكون  .أيض 

 مدتميم تإنهد مسألة  المطدف نهدية في  .11
 ال: "هللا وصديد من نديشرتاألخ ندالوصيت تتطل به
َمه وال قشَريِّبكَ  امشَرأَةَ  تَاتَهِّ  ال: قَشريبِّكَ  َبيتَ  تَاتَهِّ   خد ِّ
َمتَه وال مدشَره وال ثَوشَره وال خد ِّ د َايئد   وال حِّ م   مِّ

 تق يشرٍ  إلى الحب   يقو ند(. 12، 21. خشر) "لِّقشَريبِّكَ 
، كدئن لكل صد ق  في بحق ه ينمعتشرف باشري 
 ةبنظشر إليه فأنظشر لا خص،ا هذا أحب   أند. السعد ة

َنْنعَمَ " َايءٍ  بكُل ِّ  يُْغنِّينَد ال ذي اآلب، هللا  1" )بِّهِّ  لِّ
 هبإمكدن أن ه  اخلي في أقبل وبدلت دلي ،(12، 1 طيم
 ،هذه دنفسه ةحبمال شروجذ. لحظدت سعي ةب نعمي أن

 الظ لم شرفضإلى   فعنيي التي ته حدل، أي على
 والبعض يشر،الكث يملكون البعض أن   من المتأت ي
جعل  إلى  فعنيت التي أو ايئ د، يملكون ال اآلخشر
. الفشرح من قليال نيعياو المجتمع يشرفضهم الذين

 .االنصدف في شرغبة إنمد احس    ليس هذاو

  تبجحدون و باه  ت دون

 تعني التي perpereuetai العبدشرة تتبع  .12
االستكبدشر به ف لفت نظشر  َهم   أي البدطل، المج 

. عنيف بدلحشري   أو متحذلق فموقاآلخشرين عبشر 
 نفسه، عن اكثيشر   التح ث فقط يتجنب ال يحب  فمن 
 أن يعشرف اآلخشرين، على شرك زوألنه ي ،دأيض   هولكن
يكون  أن  عدءاال  ون مكدنهد، في نفسه يضع

 هي -physioutai- التدلية الكلمة. مشركز االهتمدم
 ليس الحب   أن على ت ل   ألنهد ا،ج    مادبهة
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 في تكب شرأن المحبة ال ت دحشرفي   تعنيو. متعجشرف د
 نهدإ. لطف د أكثشر ايء إلى وتايشر اآلخشرين، وجه

 ة،صي  خاال المزايد إلظهدشر هدجس  مجشر   ليست
د تُفق هد ولكن نعتبشر  تجعلند وهي. يةالواقع أيض 

 أكثشر بأن ند نعتق  ألنند ،عليه نحن ممد أكبشرأنفسند 
 فعلال هذا بولس يستخ م". حكمدء" أو" شروحيين"

ات  بأن يتكل م عن مد المثدل، سبيل على أخشرى، مشر 
فَةا" د تَْنفُخ، لـَمْعشرِّ ، 1قوشر  1" )فَتَْبنِّي َمَحب ةُ ال أَم 
 ألنهم كبدشر أن همب يعتق ون البعضأن  يعني هذا(. 1

فيستخ مونهم ويحدولون  غيشرهم، من أكثشر يعشرفون
 في عظمدء يجعلندفي حين أن مد  ،السيطشرة عليهم

 ويعتني بهم ،اآلخشرين يتفهم الذي الحب   وه الواقع
بولس يستخ م . لضعيفد بديولي اهتمدم  و هم،ويتقبل

 الذين أولئك النتقد  أخشرى آية في هذا الفعل
نَ  ينتفخون" يَدء مِّ ْبشرِّ  همولكن ،(11، 2 قوشر 1" )الكِّ

" يدءقوأ"أكثشر منه الكالم  وغزيشر الواقع في
وحب  (.11، 2قوشر  1)شرا. حق د  دلشر 

 الواقع هذا المسيحي ون يعيش أن لمهم   إن ه  .11
 كمدل يبلغوا لم ذينال األقشربدء مع التعدمل في

 من أكي ين ليسوا وأ العطب، سشريعيأو  اإليمدن،
 العكس، يح ث األحيدن بعض في .قندعدتهم

 بلغوا بأن هم يفتشرضون عدئلتهم، إطدشر في ذين،فدل
د،  موقف. يطدقون ال ،متعجشرفين يصبحون نضج 

، من جزءك هند يظهشر التواضع  كي ،ألن ه الحب 
 من وخ متهم فهم اآلخشرين وعذشرهم من نتمك ن
 وتنمية التكب شر الضشروشري  افدء منالقلب،  صميم

 عدلم في بأن ه تالميذه شرذك   يسوع. التواضع
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 اآلخشر، على للسيطشرة يسعى واح  كل   ،السلطة
، 21 مت ى" )فيكُم هذا يَكُنْ  ال" :مهل لدق ولهذا
 من منطق ليس المسيحي   الحب   منطق إن  (. 21

قه على ياعشر  لياعشرهم بحدجة وهو اآلخشرين، بتفو 
لَ  يَكُونَ  أَنْ  أشََرا َ  َمنْ : "إنمد منطق بسلطته،  األَو 

 في(. 22، 21 مت ى" )َعْب  ا لَكُم فَْلَيكُنْ  بَْينَكُم،
 هيمنة منطق يسو  أن يمكن ال ،العدئلي ة الحيدة

 هو من لمعشرفة لمندفسةا أو اآلخشرين، على البعض
 ينفي المنطق هذا ألن ،دجبشروت   أو ذكدء أكثشر
: النصيحة هذه العدئلة على دأيض   تنطبق. الحب  

كم ُمعدَملةِّ  في الت واُضعِّ  ثَوبَ  َجميع د البَسوا"  َبعضِّ
مُ  الُمتَكب ِّشرين يُكدبِّشرُ  هللاَ  ألَن   لِّبَْعض،  على ُوينعِّ

عين  (.2، 2بط  1) "الُمتَواضِّ

 الّلطف

 وهند ،نكون و  يين أن دأيض   يعني حب  ن نأ  .11

 أن   تعني وهي. معندهد aschemonei عبدشرة تج 
قليل  ليس ،غيشر لبقة بطشريقة يعمل ال الحب  

 سلوكي دته،. في التعدمل التهذيب، وليس قدسي د
 أوقدسية  وليست مشرضية هي ،أعمدلهو كلمدته،
 هو" الل طف. يتألمون اآلخشرين جعل يكشره. خانة
 من يتطلب الذي ،"المتجشر   اإلحسدس من سةم شر

 ةكيفي   يتعل م أنو وحواسه، عقله تنمية" الاخص
 يكون أن. 107"الصمت دوأحيدن   والتح  ث، االصغدء،
 يختدشره أن للمسيحي يمكن نمط د ليس دالمشرء و ي  

 الحب   متطل بدت من جزء نهإ: يشرفضه أن أو

                                                           
 .32، 1113، بشرالونة La llama dobleأوكتدفيو بدز،  107
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د ف  لطي ليكون م عو   إنسدن كل" لذا فإن األسدسية،
 حيدة ال خول في" يوم، كل   .108"به المحيطين مع

ا يكون عن مد حتى اآلخشر،  يتطل ب حيدتند، من جزء 
 يج    بل اآلخشر خصوصي ة ينتهك ال موقف ليدقة
 حميمة المحب ة تكون عن مد ]...[ .واالحتشرام الثقة

د عن هد تتطل ب فهي وعميقة  وق شرة للحشري ة احتشرام 
 .109"قلبه يفتح لكي اآلخشر انتظدشر على

 ذلك اآلخشر، مع حقيقي لقدءل كي نتحضشر .111
 ليس هذا". محب ة نظشرة" أن ننظشر إليه بـ يتطل ب
 على الضوء يسلط الذي التادؤم يسو  عن مد ممكن د
 العق  عن للتعويض شربمد اآلخشرين، وأخطدء عيوب

 نتوق ف أال   لند تسمح و  يةال نظشرةفدل. الاخصي ة
 أن يمكنند اوهكذ اآلخشر، مح و ي ة عن  اكثيشر  

 ولو حت ى ماتشرك، ماشروع في معه ونتح  سدمحتن
شربدطدت وينم ي  يول  الو  ي الحب  . مختلفين كن د

 ويبني ج ي ة، اختالط ابكدت ويخلق عالقدت،
د  بهذهنفسه  يحميهو و. متين د اجتمدعي د نسيج 

 أن يمكن ال بدالنتمدء الاعوشر  ون أنه إذ الطشريقة،
ويقو ند األمشر إلى  ين،اآلخشر أجل منيهب الذات 

 يعتق . مستحيال التعديش فيصبح البحث عمد يالئمند
 موجو ون اآلخشرين أن للمجتمع المعد ي الاخص

 إن مد ذلك يفعلون عن مد وأنهم احتيدجدته، لتلبية
 الحب   لو  ية مجدل ال لذلك. بواجبهم يقومون
 كلمدت قول على قد شر هو يحب   من. وللغته

                                                           
 .1، 2، ق. 112، س. II-IIالالهوتية  الخالصةتومد األكويني،  108
 12(: أوسشرفدتوشري شرومدنو 2112مديو / أيدشر  13) المقدبلة العدمة 109

 .1، ص 2112مديو / أيدشر 
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ي التي التاجيع، ي، ،تقو   ونحن. وتحف ز وتعز 
 قدلهد التي الكلمدت بعض المثدل، سبيل على نشرى،
ع: "األاخدص إلى يسوع الشرب    متى" )بني   يد تاج 

(. 21، 12 متى!" )إيمدنك هو عظيم(. "2، 1
، 2 لو) "بسالم إذهب(. "21، 2 مشر!" )انهض"

 ليستإنهد (. 22، 12 مت ى" )تخدفوا ال(. "21
، كلمدت . تحتقشرأو  تغضب،و أ تحزن،أو  تذل 
 .الو و ة يسوع لغةَ  ،العدئلة فينتعلم  أن عليند

  يسختجرد 

 حبأنه، كي ن ع ي ة مشراتٍ  قلند لق  .111
 ناي  لكن،. أنفسند نحب أن أوال   عليند اآلخشرين
 إِّلى تَْسعى ال" المحب ة بأن يؤك   هذا، المحب ة
 العبدشرة هذه نج ". لهد هو مد إلى" وال ،"َمنَفعَتِّهد

 إلى بل له، مد إلى أح  ينظشَُرن   ال: "آخشر نٍص  في
المق  س  الكتدب تأكي  إزاء(. 2، 2 فل" )لغيشره مد

 لحب ةي  وأول إعطدء تجن ب عليند ،الواضح هذا
. لآلخشرين الذات هبة من أنبل كدن لو كمد الذات
 على فقط دهفهم يمكن الذات حب   أولوية أن كمد
 نفسه حبي أن يستطيع ال من ألن   ،ةنفسي حدلة أنهد

 إِّلى أَسدءَ  َمن: "اآلخشرين محب ة في صعوبدت يواجه
ه ن؟ َمن فإِّلى نَفسِّ َمن أَسوأَ  [ ال...] يُحسِّ ُ  مِّ  يَحسُ 
  (.1 -2، 12 سي" )ُخبثِّه َجزاءُ  ذلك  . نَْفَسه

 المحب ة: "قدئال   األكويني تومد ياشرح كذلك .112
ب بأن شرغبة هي  الواقع في ،110"تَُحب بأن ال تُحِّ

ا، يحببن اتياللوو ،األمهدت"  بأن يشرغبن كثيشر 

                                                           
 .2، 1، ق. 22، س. II-IIالخالصة الالهوتية  110
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 أن يمكنهد دلمحبةف لذا. 111"َببنَ يُح بأن البِّْبن يُح
" ايئ د شراجية   غيشر" مجدن د، وتفيض الع الة تتجدوز

 الذي األعظم، الحب   إلى تصل حتى ،(32، 1 لو)
، 12 يو) اآلخشرين سبيل في" الذات بذل" هو
 يهب الذي السخدء هذا ممكن د يزال الهل (. 13
 ألن ،ممكن بدلطبع ؟حتى المنتهى ويعطي دمجدن  
دن د أخذتم، مجدن د: "من د اإلنجيل يطلبه مد هو هذا  مج 

 (.1، 11 متى" )أعطوا

 حنق  دون

 ت عوند الناي  من األولى العبدشرة كدنت إذا .113
 ضعف تجده بح  ة  الشر   بتجن  الذي ي الصبشر إلى

– أخشرى كلمة اآلن تأتي ،أخطدئهمواآلخشرين 
paroxynetai - اخلي فعل شر  إلى تايشر التي  

 عنفيتعلق األمشر ب. خدشرجي ح ث بسبب غدضب
 حدلة في يضعند ،ظدهشر غيشردستيدء بو  اخلي،
 نومزعج أع اء أنهم لو كمد اآلخشرين، أمدم ال فدع
هو أمشر  كهذا  اخلي ع وان تغذية إن. تجنبهم عليند
. العزلة إلىيقو ند و يؤلمندإنه  .أب  ا مج ٍ  غيشر

 التصشرفإلى  يقو ندد حين صحيح   يكونء فدالستيد
ا يكون ولكنه فد ح، ظلمإزاء   يسيطشر عن مد مضشر 
 .اآلخشرين تجده تصشرفدتند كل على

 الخابة إلى النظشر إلى اإلنجيل ي عوند .112
 ال وكمسيحيين ،(2، 2 متى) أوال   عينند فيالتي 
 ال كي المستمشرة هللا كلمة  عوة تجدهل يمكنند
ي ، 12 شرو" )يغلبك الاشر ت ع ال: "الغضب نغذ ِّ

                                                           
 . 1، ق. نفس المشرجع 111
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أن (. 1، 1 غل" )الخيشر فعل من نمل   وال(. "21
 وأن ايء،هو  تت فقالتي  الع وانية بقوة اعشرن
مستمشر  باكل بطبعند تتحكم ونتشركهد عليهد وافقن

 تغشربن ال تخطأوا، ال ولكن إغضبوا،: "آخشر ايء
 يجب ال لذا،(. 21، 2 أف" )يظكمغ على الامس

 كيف. "العدئلة في التصدلح  ون يوم ينتهي أن ب  اا
 وأطلب شركبتي على أجثو هل" أصدلح؟ أن يمكنني

 يعو و ،بسيطة، أمشر صغيشر لفتة يكفي! ال السمدح؟
 ب ون حتى حندن لمسة تكفي. العدئلة إلى التندغم
 أن ب ون العدئلة في نهدشركم أب  انهوا ت فال. كلمدت

 صعوبة إزاء ال اخلي الفعل شر . 112"تتصدلحوا
 بشركة أوال   يكون أن يجب ،اآلخشرون لند بهد سببت

 الشرب   إلى وال عدء اآلخشر، بخيشر وشرغبة القلب، من
 هذا إلى ألنكم بدشركوا، بل" :ويافيه يحشرشره كي

 كدن إذا(. 1، 3بط  1" )البشركة لتشرثوا  عيتم،
 أن عليند لكن فليكن، الاشر، ض  نجده  أن عليند
د نقول  .ال اخلي للعنف" ال"  ائم 

 صفحال

 إلى بدل خول سيء لاعوشر حندسم إذا .112
 يتجذ شر الذي الغل لهذاجدال م نعطيفإنند  أعمدقند،

: تعني "logizetai to kakon" جملة إن. القلب في
ن د" وهذا يعني أنه  ،"اشربدل يبدلي" "يحفظه ُم َو 

 المبنية المسدمحة المسدمحة، هو العكس. حقو 
 ،اآلخشر ضعف يفهم أن يحدول إيجدبي سلوك على
: يسوع الشرب يقول كمد ،لآلخشر األعذاشر ج ي وأن

                                                           
 12(: أوسشرفدتوشري شرومدنو 2112مديو / أيدشر  13المقدبلة العدمة ) 112

 .1، ص 2112شر مديو / أيد
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" يفعلون مد يعلمون ال ألنهم لهم، غفشرإ أبت يد"
 يجد إل الميلمد يكون  غدلب د ولكن(. 32، 23 لو)

د تخي للو األخطدء، من أكبشر ع    السيئدت،  ائم 
 تكبشر وهكذا السيئة، النوايد أنواع جميع فتشراضالو

 سقطة أو أخط أي الطشريقة، بهذه. وتتجذشر األحقد 
 بشربدط تضشر أن بدستطدعتهد الحيدة اشريك من

نعطي  أنه هي الماكلة. العدئلي واالستقشراشر المحبة
 معد نفس الق شر من األهمية لكل األموشر، أحيدن  

 قِّبَلِّ  من هفوة عن  أي سدةق صبحن بأن خطشرال
ل. اآلخشر  لحقوقبد العد لة ةلبدالمط وتتحو 

 تقدملالن ومتواصل مستمشر عطش إلى الاخصية
ة كشرامال عن وصحيح محق  فدعإلى  همن أكثشر

 .الاخصية

 أمل، لخيبة أو إلهدنةل نتعشرض عن مد .111
 بأنه ي  عي أح  وال ،حب ذ امُ و دممكن   الغفشرانيبقى 
 العدئلية الاشراكة تستمشر   ال: "هأن هي الحقيقة. سهل

 على وتصميم عزم صدحبهد إذا إال   وتتكدمل
 من الواقع، في يتطل ب وهذا. والتفدني التضحية
 ،دوسخي   دفوشري   ااستع ا    منهم، كل ومن الجميع
 من ومد. والمصدلحة والغفشرانوالتسدمح،  ،للتفهم
 والخالفدت العميدء األندنية أن كيف تجهل عدئلة

ق والخصومدت والمادحندت  العدئلية الاشراكة تمز 
 حضن في تناأ، هند من: عليهد أحيدند   وتقضي
 .113مختلفة" يشرةكث خصدم أسبدب العدئلة،

                                                           
وظدئف يوحند بولس الثدني، اإلشراد  الشرسولي مد بع  السينو س،  113

أعمدل : 21(، 1111نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) العدئلة المسيحية
 .111(، 1112) 22 الكشرسي الشرسولي
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 نستطيع كي ه،أن اليوم نعلم نحن .112
 اختبدشر عبشر نمشر   أن ينبغي عليند ،المسدمحة

 مشراتٍ . أنفسند ومسدمحة فهم أجل من التحشرشر
 قَِّبلِّ  من ةيالنق  النظشرة أو أخطدؤند، ،ع ي ةٍ 

. لذاتند محبتند نفق  جعلندت نحبهم، الذين األاخدص
 اآلخشرين،من  إلى الحذشربنهدية المطدف  يقو ند هذا
 في دلخوفالاعوشر بو المو  ة، من لهشروباو

 اآلخشرين اتهدميصبح  الذ. مع األاخدص ندعالقدت
ن  مُ   بلونق مدضيند، مع ينبغي أن نصلي. دزائف   دسك ِّ

كمد  مح و يتند، مع عيشن كيف عشرفون ذواتند،
 نقوم أن نستطيع حتى ذواتند سدمحيجب أن ن

 .اآلخشرين مع بدلمثل

 اختبدشر ذقندق   نكون أن يفتشرض هذا .111
. مزايدند بفضل وليس مجدن د لندوتبشريشره  هللا غفشران

ز، حبٌ  به، موقن عمل كليسبق  حبٌ  أتدند لق   يعز ِّ
د يعطيندو يحف ِّزو  بأن قبلند إذا. ج ي ة   فشرصة    ائم 

 ال اآلب حندن وبأن ماشروطة، غيشر لند هللا محب ة
 عن هد ،يُبدع أن وال اتشرىيُ  أن ال يجب

 نسدمح وأن ايء، كل فوق نحب أن بدستطدعتند
  ون. معند منصفين غيشر كدنوا ولو حتى اآلخشرين

 للتفدهم مكدن د بع  العدئلية حيدتندلن تكون  ذلك،
 أو ال ائم للتوتشر مكدن د وتصبح والتاجيع، والمشرافقة

 .المتبد ل للعقدب

 اآلخرين مع الفرح

 إلى chairei epi te adikia العبدشرة تايشر .111
لأُ  سلبي ايءٍ   إنه. الاخص قلبعمق  إلى خِّ
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ف  اآلخشر يشرى عن مد يبتهج لمن المسموم التصشر 
 حيث يتبع، مد مع تتوضح والجملة. للظلم يتعشرض

: synchairei te aletheiaإيجدبية بطشريقةٍ  عنه يعب شر
 خيشر أجل من أنه يبتهج يعني ؛بدلحقيقة يفشرح
 وأعمدله مهدشراته وتق  شر كشرامته تشرفع عن مد اآلخشر
 بدآلخشرين، نفسه يقدشرن لمن مستحيل هذا. الحسنة

ا االبتهدج ح  إلى الحيدة اشريك مع حتى  سشر 
 .بإخفدقدته

 فعل يحب الذي الاخص يستطيع عن مد .111
 تعو  األموشر بأن يشرى عن مد أو لآلخشر، الخيشر
 يَُمج ِّ  الطشريقة وبهذه له، يفشرح اآلخشر، على بدلخيشر

، 1قوشر  2" )بفشرح يعطي من يحب هللا: "ألن هللا
شر شرب ند ،(2  لسعد ة يفشرح الذي خدصة بطشريقةٍ  يق  ِّ

 اآلخشر لخيشر الفشرحعلى  ق شرتند نغذ ِّ  لم إذا. اآلخشر
 نحكم على احتيدجدتند، على خدص باكلٍ  ونشرك ز
 الشرب   قدل كمد ،الفشرح من القليل مع بدلعيش أنفسند
نَ  أَْكثشَرُ  اْلعََطدءُ  هُوَ  َمْغبُوطٌ : "يسوع شرسل " )األَْخذِّ  مِّ
د العدئلة تكون أن يجب. (32، 21  المكدن  ائم 

يقوم  مدعن يعشرف كل فشر  من أفشرا هد، أنه  حيث
 سوي د. سيتم االحتفدل بهفي الحيدة،  بعمل صدلح

 شيء كل ت عذ ر

تعب شر عن  عبدشرات بأشربع القدئمة تكتمل .111
 وتص  ق ايء، كل تَعذشُر". ايء كل: "امولية مد

. ايء كل وتتحم ل ايء، كل وتشرجو ايء، كل
  يندميكيةال على بقوة التا ي يتم  الطشريقة، بهذه
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 مواجهة على القد شرة ،لحباثقدفة -د خدصة بمضال
 .يه  هد أن مكني ايء أي

 كل   تُعذشر" أنهد: قبل كل ايءتم  التأكي  ي .112

 بدليت ال"وهذا يختلف عن . panta stegei "ايء
 بدستعمدل عالقة له هذا المصطلح ألن ،"بِّدلس وء
 عن" والصمت النظشر غض" عنيي وق  ؛اللغة

د ويعني. اآلخشر التي تكمن في السلبية األموشر  أيض 
 األحكدم طالقإل الميل واحتواءالحكم  الح  من
، 1 لو" )ت انوا فال ت ينوا ال. "والصلبة القدسية

 استخ امند مع يتعدشرض أن ه من الشرغم على(. 32
 يَقولَن   ال: "من د تطلب هللا كلمة للسدن، اليومي

خوة أَي هد بَْعض، على الس وءَ  ُضكمُ بع ، 2 يع" )اإلِّ
 لتعزيز وسيلة وه اآلخشر صوشرة تاويه فعل(. 11

  ون والحس  الغيشرة من التخلص أجل من صوشرتند
 معظم في ننسى. نسب به الذي للضشرشر االنتبده
 خطيئة يكون أن يمكن التاهيشر أن األحيدن
 ةبا  تجشرح عن مد هللا، إلىقوية  وإهدنة عظيمة،

ا لهم مسبب د اآلخشرين سمعة  الصعب من أضشراشر 
 حيث اللسدن مع قدسية هي هللا كلمة لذا. إصالحهد

 كل ه الجسم ي ن ِّس" الذي" اإلثم عدلم بأنه: "تقول
 ال بَلِّي ة إن ه" ،(1، 3 يع" )حيدتند كل   ويحشرق
 نلعن به" إذ(. 1، 3 يع" )قدتِّل سم   ملُؤه تُضبط،
 ،(1، 3 يع" )هللا صوشرة على المخلوقين الندس
 إلى تؤ ي بلبدقة ،اآلخشرين بصوشرة يعتني الحب  

في . لألع اء الجي ة السمعة علىحتى  المحدفظة
 ال يجب أن ننسى أب  ا فدعند عن الاشريعة اإللهية 

 . فشرض المحب ة هذا
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 إلى وينتمونَ  يتحدب ون ذينَ ال األزواج إن   .113
 عن الواح  بدلخيشر يتكل مون البعض، بعضهم
 الجدنب عن يبحث أن منهم كل   يحدولُ و ،اآلخشر
 أوفيه  الض عف نقدط متخط ي د الاشريك في الجي  

 متالص على يحدفظون حدل، كل ِّ  علىو. هأخطدء
ليس  هذاولكن . اآلخشر صوشرة هواياو   ال كي

 سلوكٍ  من ينبع إن مد ،وحسب دخدشرجي   دتصشرف  
 ذيال الفشر  من قبل سذاجة ليسكمد أنه .  اخلي  

 ضعف نقدطو صعوبدتال يشَرى ال هبأن   يتظدهشر
 وجهة ات سدع على ي ل   هذا إن مد اآلخشر، الط شرف
 في األخطدء وهذه الضعف هذايضع  َمننظشر 

ا تاك ل العيوب تلك أن  ويتذكشر ب ؛إطدشرهد  من جزء 
أن  كمد. كيدنه كدمل تاك ل وال فقط االنسدن هذا
 هذه مجمل ياك ل ال العالقة في دمزعج   دح ث  

 بسدطة، بكل   القبول، الممكن من لذلك،. العالقة
 فدآلخشر. والظ الل الن وشر من معق   مزيج دجميع   بأن ند

 من أهم  فهو  .يزعجني ذيال الط شرففقط ال ياكل 
 يكون نأب عأتوق   ال ننيإ السبب، لنفس. بكثيشر ذلك
 على نييحبهو  نمدإ. أق شره ان بغية دمثدلي   حبه

حقيقة  نمدإ ؛مح و يتهوحسب مق شرته، بو طشريقته
 كدذب حبه نأ يعني ال هذا كدمال، ليس حبهكون 

حقيقي ولكنه مح و ،  إنه. غيشر حقيقي وأ
وف فس الكثيشر، منه أتوقع كنت ذاإ ،الذ. أشرضيو

 ،يستطيع ال التي اللحظة من مد، بطشريقة منييفه  
 وال اإللهي، الكدئن  وشر يلعب نأ ،فيهد قيواف   وال

 الحب. حدجدتي لكدم تلبية لىع اقد شر   يكون نأ
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 زمعشرف كيف يلوي ،هعذشروي ،مع النقص يتعديش
 .المحبوب الاخص مح و ية مدمأ الصمت

 تصدّق كل شيء

112. Panta pisteuei :في. اَيء" كُل   "تشَْرجو 
 دهمعنب" الشرجدء"فهم هذا  يجب ال السيدق، هذا

 ده المعشروفمعنب اعتبدشره يجب نمدإ ،الالهوتي
 اآلخشرع م الظن بأن ب فقط هذا يتعلق ال. "الثقة"بـ

 النوشر كهذه ت شرك أسدسيةثقة  .يحتدل وأ يكذب
 الجمشرة وأ ،الظالم وشراءالمضيء المستتشر  اإللهي

 .الشرمد  تحت تاتعل تزال مد التي

 ملؤهد عالقةسمح بت ذاتدلب الثقة هذه .112
إلى  آلخشر،ا مشراقبةمد من حدجة إلى . الحشرية
. ي ياألبين  من هبوهشرتجنب ل، ب قة خطده مالحقة

ا، ،بدآلخشر ثقي الحب نإ  ويتخلى عن ويتشركه حشر 
 السيطشرةاالخشر و امتالك عنو ايء، كل مشراقبة
 مجدال تفسح التي ،الحشرية هذه نإ. عليه

 خبشراتعلى و العدلم، على نفتدحلالو الستقاللية،ل
 عالقة تصبحبأال  و العالقةثشراء إب تسمح ج ي ة،
 هذا في. جتمدعيةا آفدق أي ب ون منغلقة زواج

 يعياوا نأ لقدئهم، ل ى، األزواج يستطيع الاكل،
 اإلطدشر خدشرج موهوتعل   وهتلق   ق  مدفشرح مادشركة 

 الص ق دممكن  يجعل هذا  ،عينه الوقت في. العدئلي
 بثقة يتمتع نهأبأح هم  يعشرف حين ألنه والافدفية،
يظهشر  ال اخلية، طيبته شرونيق   أنهم و االخشرين

 عن مدف. نفسه ي دتط في مد يخفي الو هوحينهد كمد 
 اآلخشرين، ل ى  ائم اك موضع نهأب الفشر  ي شرك
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 يحبونه ال وبأنهم تعدطف، أي  ون عليه ويحكمون
 إخفدءو سشراشره،أ كتم يفض لسوف ف ، ون اشرط

. عليهالتظدهشر بعكس مد هو و وضعفه، هئخطدأ
 قوية ثقة العدئلةفي  تسو  عن مد ذلك، وعكس

د  فيهد ثقةتعو  الووو  ية،  بدلشرغم  االفشرا  ينب وم 
 فشرا األ هوية بإظهدشر يسمح فهذا ،من كل ايء

 الخ اععفوي للغش و شرفضيقو  إلى و الحقيقية،
 .والكذب

 الرجاء

111. Panta elpizei :المستقبل من تيأس ال. 
إلى  ،السدبقة العبدشرةمع  ةٍ لَ صِّ بِّ يايشر هذا التعبيشر، 

 نأ يستطيع خشراآلاإلنسدن الذي يعلم بأن  شرجدء
 إمكدنية وجو و على ال وام يشرجو فه. غي شريت

 نكمد يشرجو أ ،مفدجئ ولبزوغ جمدل للنضوج،
 ص شره حنديد المخفية في عمق الطدقة تفتح بشرعمهد

 هذه في يتغيشر ايء كل نأ يعني ال هذا. مد يومد
 األايدء بعضبأن تح ث  قبولال يعني هذا. الحيدة
بأن يكتب هللا باكل مستقيم على و اتهي،ن ال كمد
المعوجة وأن يستخشرج بعض الخيشر من  ندخطوط

 هذهتخطدهد في نستطيع أن نال الاشروشر التي 
 .األشرض

 ألنه الكدمل، بمعنده الشرجدء يظهشر هند .112
 هذاف .الموت بع  حيدة بوجو  اليقين نيتضم  

 إلى ملءهو م عو  ضعفه كل مع الاخص
وأمشراضه،  يزول ضعفه وظلمدته ،وهند. السمدء
 يسطع وهند،. المسيح قيدمةكل يد بفعل  تتحولوق  
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. دل فيهوالجمالخيشر  طدقدت بكلصيل األكيدنه 
 نأب األشرض، هموم وسط في ،ندل يسمح مد وهذا

على  الطبيعة،تفوق  ةنظشرب اخصال هذاب تأملن
ذاك الملء الذي سيندله في  وننتظشر الشرجدء، ضوء

وإن كدن ال يمكنند شرؤيته  السمدوي، الملكوت
 .حدلي د

 تتحمل كل شيء

111. Panta hypomenei :أن المحبة  يعني
لت  يعنيو. إيجدبية بشروح المعدشرضدت جميع تحم 

 الو. معد ية بيئةوسط  اصدم   المشرء  يبقى أن
ل علىاألمشر  يتوقف  نمدإ المضديقدت، بعض تحم 
 ،ةوثدبت ة يندميكيإنهد مقدومة : ذلك من كبشرأهو 

 بدلشرغم حب نهإ. التح يدت جميع يتخط   دبإمكدنه
 بأسشره السيدقيقو ند  عن مد تىوح ايء، كل من
 البطولةمن  امق اشر   شرزبيُ  وهذا آخشر. اتجده في

ويبي ن  سلبي، تيدشر أيومن القوة إزاء  ،الصدم ة
. يغلبهأن  ايءيمكن ل ال لخيشرلصدلح ا اخيدشر  

 كدن عن مد كينغ لوتشر مدشرتن بكلمدت هذا يذكشرني
 وسط فيحتى  خوياأل الحب خيدشر على يؤك 

 يكشرهك الذي اخصال: "هدندتواإل االضطهد ات
 ال ولة وحتىفي  اخله؛ ل يه ايء حسن  ،كثشرأ

؛  اخلهد فيحسن  ايءل يهد  اكثيشر   تكشره التي
ا ل يه ايء حسن وحتى الاعب الذي يكشره كثيشر  

 وجه الى النظشر ح  الى تصل وعن مد في  اخله.
 ال ين سميهي ممد الكثيشر ب اخله وتشرى انسدن كل
 كل من بدلشرغم بحبه ذنآنئ تب أ ،«هللا صوشرة»

. هللا صوشرة هند شرىفأنت ت يفعله، مد يهم ال. ايء
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 منه تتخلص نأ يمكنك صالح ال عنصشر كهند
 عن مد: ع وك بهد تحبطشريقة أخشرى  توج . [...]

 الوقتهو هذا  ع وك، بهزيمة الفشرصة لك تسنح
 تشرتفع عن مد [...]. هزيمته ع م تقشرشركي  المندسب

 وق شرتهد، جمدلهدعظمة  الى المحبة، مستوى الى
 األنظمةه هي هزمحدول أن تت الذيالوحي   األمشر

 ههذالواقعة ضحية  األاخدصأنت تحب . الخبيثة
[ ...نظمة ]األ ههذ هزمحدول ت نمدإ ،مةنظاأل

 ةقويعمل فقط على تت دلكشراهيةب الكشراهيةفمواجهة 
أعت ي  كنت إذا. العدلم في والاشر الكشراهيةوجو  
ثم أعي  لك االعت اء  علي، تعت ي نتأو عليك

وهكذا  واليك، فمن الواضح  ،وتعي  لي االعت اء
 هذا بسدطة وبكل. أن هذا سيستمشر إلى مد ال نهدية

 يتمتع نأ ، من جهة،كمأح  على. اب   أ ينتهي لن
. القوي هوهذا الاخص و ،العقالنية ببعض

حل  ي نأ يستطيع الذي الاخص هوالاخص القوي 
 نأ مكأح  على. [...] الاشر لةوسلس الكشراهية،قيو  

حل  بغية واألخالق الكدفي يمدناإل بعض كون لهي
 والق يشر القوي المحبة عنصشرب ال فعو هذه القيو 

 .114"العدلم نفسهد هيكلية في

 ةقو   لتنمية العدئلية الحيدة في حدجة هندك .111
.  هديه    الذي الاشر بمحدشربة تسمح التي ةالمحب  

أو  لحق ،عليهد ا بأن يسيطشر سمحت ال ةدلمحب  ف
 وأ اآلخشرين بجشرح شرغبةال وأ ،خشريندآلب الز شراءا

سيمد  الو ،المسيحي النموذج نإ. االنتقدم منهم

                                                           
عظة ألقيت في الكنيسة المعم انية، ادشرع  كستشر، مونتغومشري، ألبدمد، 114َ

 َ.1122نوفمبشر / تاشرين الثدني  12



90 
 

. ايء كل من بدلشرغمأن نحب  هو ة،عدئلال ضمن
 بتصشرف المثدل، سبيل علىأحيدن د،  أعجبأني 
 تشرك على مجبشرين كدنوا الذين األاخدص بعض
 العنف نمكي يحفظوا أنفسهم  حيدتهم اشريك

 المحبة وبسبب، ذلك من وبدلشرغم الجس ي،
 نأ اعودستطا حدسيس،األتتخط ى  التي الزوجية
ولو عن طشريق  الزوج، هذا لخيشر يتصشرفوا
 وعدندة أالم وأ ،مثال المشرض حدالت فيآخشرين، 

د،  هذا. الصعوبدت ايء، هو  كل من بدلشرغمأيض 
 حب.

َالزوجيةَالمحبّةَفيَالنمو

 ،حندهتصف   الذي بولس الق يس ناي  نإ .021
 الحب إنه. الزوجية المحبة لىإ نتقدلاالمن  نندك ِّ مَ يُ 

 ته نعمة سشر  سق   وق   ،115ينالزوج بين يجمع الذي
 ،116"عدطفي اتحد " نهإ. الزواج وأغنته وأندشرته

 حندن طيدته في يجمع ،ضحيوم شروحي،و
حين  ي وم نأقد شر  الهوى، واغف الص اقة
بيوس  بدبدال عل م ق . والاغف المادعشر تضعف

 واجبدت في يتغلغل حب هكذا نأ الحد ي عاشر
 بلالنُ " يتميز بـوبأسشرهد  الزوجية الحيدة

 من دمسكوب   ذا،هك دقوي   دحب   نإ بدلفعل،. 117"األعظم

                                                           
 visيفهم الق يس تومد األكويني الحب على أنه "قوة موح ة"  115

unitiva( ،الخالصة الالهوتية I .متبني د قوال 3، 1، ق. 21، س .)
 (.IV ،12 :PG ،3 ،211، أسمدء هللال يونيجي االشريوبدغي )

 .2، ق. 22، س. II-IIالخالصة الالهوتية تومد األكويني  116
 يسمبشر /  casto connubio (31 العفيف الزواجالشرسدلة العدمة،  117

(، 1131) 22 أعمدل الكشرسي الشرسولي(: 1131كدنون األول 
222- 221 . 
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هو انعكدس للعه  األب ي الذي  الق س، الشروح
في  بلغ ذشروته والذي ،باشريةوال المسيح بينيجمع 

 يعطيهم: "الصليببذل الذات حتى المنتهى فوق 
 ويمك ن ،اج ي    قلب د الشرب يفيضه الذي الشروح
 كمد أن يحب بعضهمد البعض من والمشرأة الشرجل
 الملء هذا الزواجي الحب   ويبلغ. المسيح أحب ند

َهت  .118"المحبة الزوجية  اخلي د إليه الذي ُوج ِّ

 عن مد" ألنه ،ةثمين عالمة الزواج يعتبشر  .121
 صوشرة ستنعك الزواج بسشر   مشرأةاو شرجل يحتفل

 الذي حبه وطبيعة مالمحه فيهمد ويطبع فيهمد هللا
 هللا، إن. لند هللا محبة أيقونة هو فدلزواج. يزول ال
د، اشركة ، هوالواقع في  األقدنيم فيهد تعيش أيض 

د الق س والشروح واالبن اآلب الثالثة  وح ة في  ائم 
 من هللا يصنع: الزواج سشر   هو وهذا كدملة،

 نتدئجيتضم ن  وهذا. 119"اواح    كيدن د الزوجين
 نيندال السشر   وبقوة" الزوجين الن ويومية، واقعية
 خالل من حتى يتمكند، وحقيقية خدصة شرسدلة
 المسيح محبة ، أن يظهشراوالعد ية البسيطة األموشر
 .120"أجلهد من ال ائم حيدته وبذل للكنيسة

مستويدت  خلط المالئم من ليس لكنه .122
ل يجب ال: مختلفة  مح و ين اخصين أن نُحم 
 اكلببدلكنيسة  هللا اتحد محدكدت  وجوبِّ  لَ قَ ثِّ هول 

                                                           
وظدئف يوحند بولس الثدني، اإلشراد  الشرسولي مد بع  السينو س،  118

أعمدل : 13(، 1111نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) العدئلة المسيحية
 .12(، 1112) 22 الكشرسي الشرسولي

 3(: أوسشرفدتوشري شرومدنو 2112أبشريل / نيسدن  2) لة العدمةالمقدب 119
 .1، ص 2112أبشريل / نيسدن 

 .نفس المشرجع 120
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 خط ة"وجو   يتطلب كعالمة، ،الزواج نأل مثدلي،
فايئ د بفضل التكدمل الت شريجي  ايئ د تتق  م حيوية

 .121"لهبدت هللا

 مشتركشيء  كل الحياة،كل 

 يجمعند الذي الحب بع  الزوجي، الحب .123
 يتحل ى تحد ا نهإ. 122"األعظم الص اقة"هو  ،بدهلل

 خيشرل السعي: الجي ة الص اقة ميزات جميعب
 االستقشراشر، الحندن، الخصوصية، ،األلفة اآلخشر،

 حيدةالذي ينمو بفعل ال األص قدء بين تادبهالو
 كله هذا إلى ضيفي الزواج لكن. ماتشركةال

 ماشروعالفي ظهشر ة غيشر قدبلة لالنحالل، تحصشري  
. كله مع دو  لوجة وبندء اشركدماالقدئم على مستقشر ال
 فعال حبي نمَ : الواقععالمدت  لنشرَ و صد قين نكُ نَ لِّ 
 عيشَمن يو. مؤقتة لعالقة يخطط نأ يمكنه ال

 نأ يستطيع ال ،االستع ا  للزواج سعد ةبعمق 
 احتفدل ادشركون فييوالذين  ،مشر عدبشرأب شريفك  

 نأب يشرجون ،إن كدن ها دو ،مملوء بدلحب زواج
 نأبشري ون ال ي  دألوالف زمن.ال على مشري وم 
 نأ نمدإ ،وحسب دبعض   دبعضهمهم وال ا يحب
شر . متح ينو دو وم   مخلصين دأيض   يكوند  هذهوتُظهِّ

 الحب طبيعة نأ ،ال الئلمن  غيشرهد مع العالمدت،
 نإ. مد هو نهدئي على االنفتدح تضم   ذاتهد الزوجي

                                                           
وظدئف يوحند بولس الثدني، اإلشراد  الشرسولي مد بع  السينو س،  121

أعمدل : 1(، 1111نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) العدئلة المسيحية
 . 11(، 1112) 22 الكشرسي الشرسولي

، شرا. أشرسطو، III ،123الخالصة ض  األمم، ني تومد األكوي 122
، Etica Nic ،1 ،12 ،Bywater ،Oxford1112 مناوشرات

122. 
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 هو ،لألب  الزوجية الوعو  في بلوشريت الذي االتحد 
 ألنه ،عد ات وأ اجتمدعية اكليدت من كثشرأ

 وبدلنسبة. العفوية االنسدن ميول في متشرسخ
: اإلخالص يتطلب هللا مدمأ عه  نهإ للمؤمنين،

ب  " بدكَ  مشَرأَةِّ ا وَبينَ  بَينَكَ  ادهِّ ا   كدنَ  الشر   التي صِّ
ُ وا قشَريَنتُكَ  وهي بهد، َغ شَرتَ  كَ  مشَرأَة  ال [...] .َعه ِّ
بدك بِّدمشَرأَةِّ  تَغ شُرْ  َن ن. صِّ ، 2)مال " الطالق أمقت يألِّ
12 .12 .11 .) 

 غيشر والضعيف، المشريض الحب نإ .122
 النضدل،يتطل ب  تحٍ   ك الزواج لتقب   على قد شرال

والب ء من ج ي  يومي د  ،ب اعاإلو ،والوال ة مج    ا
د عدلي د؛ ليتحم   نوحتى النهدية، ال يستطيع أ  التزام 

ةِّ بمسيشر ال تسمح التي المؤقت لثقدفة يستسلمإنه 
 لألب  تستمشر ةبمحب   التعه  يكون" ولكن،. ثدبتةنمٍو  
 د،نمخططدت من اكتادف ت بيشر أكبشر عن  ممكن د
للاخص  بلند بأسشرهمستقوهب ب دنل ويسمحند يعين

ي من تخط   حب  ال هذان حتى يتمك  و. 123"المحبوب
 ،يءاكل  من بدلشرغمالبقدء وفي د و التجدشرب جميع

. شرفعهوت تقويه التي نعمةإنه بحدجة إلى هبة ال
 شروبيشرتو بيالشرمينو الق يس يقول كدن وكمد

Roberto Bellarmino"مشرأةال اتحد  واقع نإ 
 الأنه  بحيث ب ي،أو حصشري بشربدط شرجلالو

 وحتى ،الصعوبدت كدنت مهمد ،االنفصدل ديمكنهم

                                                           
: 22(، 2113يونيو / حزيشران  21) نوشر اإليمدنالشرسدلة العدمة  123

 .211(، 2113) 112 أعمدل الكشرسي الشرسولي



94 
 

 يتحقق نمكن أي ال ،بدإلنجدب ملاأل نايفق  مدعن 
 .124"ظيمع سشر  ون

 يعتبشر ذلك، لىا بدإلضدفة الزواج، إن .122
 وهي بدلاغف الخدصة السمدت نتتضم   ص اقة
ا اتحد  نحو موجهة ا  ة مع و يز ا  استقشراشر 
 البنين إلنجدب يُؤس س لم الزواج"ألن . الزمن

امُ " المتبد ل الحبكي يكون  نمدإ ،"فقط  عنه عب شر 
 الص اقة هذه تكتسب. 125"ويز هشر فيتق م بدالستقدمة

 فقط منحتُ  ادملة ميزة مشرأةالو شرجلال بين الفشري ة
وألن هذا االتحد  . الزوجي االتحد  خالل من

 منفتحو ب ي،أو حصشري، فهو ادملهو بدلتح ي  
 في بمد ،ايء كل   تقدسم يتم  . إنجدب البنين على
كمد . على ال وام ، في احتشرام متبد لالجنس ذلك
 يجمع كهذا، حبد  " نأ الثدني الفدتيكدني المجمع أك 
 هبة إلى المتزوجين يقو  ،إللهيدتوا الباشريدت بين

 بعواطفَ  ظهشرت ،ةحشر هبة، ةالذات المتبد ل
 .126 "كلهد حيدتهم دمنه فتشرتوي شرقيقة، وحشركدتٍ 

 والجمال الفرح

في  الحبفشرح ب أن نعتني الجي  من .121
د هدجسي   المتعةسعي وشراء ال يكون عن مدف. الزواج

 وال يأسشر العالقة في غدية واح ةفإنه  ،استحواذي د
فشرح، الأمد . االكتفدء من أخشرى أنواعبإيجد   محيس

 سمحوي االستمتدع ق شرة وس عي فهو على العكس،

                                                           
، Giuliano)مناوشرات  III ،2 ،3: مندقادت، I ،2، سشر الزواج 124

Napoli 1858 ،221.)  
 .21، فشرح وشرجدءالمجمع الفدتيكدني الثدني، ال ستوشر الشرعدئي  125
 .21، نفس المشرجع 126
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 حيث الحيدة مشراحل في حتى ،بتذوق أموشر مختلفة
 يقول تومد الق يس كدن السبب لهذا. المتعةخم  ت

سعة  سعوت عن لإلادشرةتُستخ م " سعد ة" كلمةبأن 
حتى  اهدعي مكني التي الزوجية السعد ة. 127القلب
 دمزيج   الزواجيكون  نأبأن نقبل  تعني األلم، وسط

 التوتشر من ،فشراح واألتعدباأل من دضشروشري  
شرضدء اإل من والتحشرشر، المعدندة من ،شراحةوال

ات،والم زعدجناال من والبحث، د  سشر  في  وم 
 شرعديةإلى  بدلزوجين ت فع التيمسيشرة الص اقة 

 والخ مة المسدع ة بتق يم: "اآلخشر ح همدأ
 .128"المتبد لة

 نفهم عن مد" ةمحب  " عى يُ  ة"قاص ال"حب  .122
شر و  لجمدلإن ا. 129اآلخشر ل ى التي" العليد القيمة"نق  ِّ
طدبق تت ال والتي اآلخشرل ى  التي" العليد القيمة"-

 بتذوق لند سمحي -والنفسية الجس ية الجدذبية مع
في . المتالكه قَسشري د الحدجة  ون الاخص ق سية

 ،الجمدلي الحس يتضدءلكي االستهال المجتمع
كي يتم  موجو  ايء كل ؛السعد ة معه تغشربو

 ذلك في بمد ،واستهالكه امتالكهو ه،ؤاشرا
هو تعبيشر فعلى العكس،  ،الحندنأمد . االاخدص

 دالمتالكب شرغبةال نم شرتحشر   الذيعن ذاك الحب 
 اخصيجعلند نشرتع  أمدم  الحندن هذا نإ. ندنياأل
من نسيء إليه أو  نأ من خوفبو كبيشر دحتشرامبمد 

 تذوقأن ن يعني اآلخشر حب. حشريتهأن نسلب منه 

                                                           
 . 3، 3، ق. 31، س. I- IIالخالصة الالهوتية شرا.  127
 . 21، فشرح وشرجدءالمجمع الفدتيكدني الثدني، ال ستوشر الشرعدئي  128
 .3، ق. 21، س. I- IIالخالصة الالهوتية تومد األكويني  129
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أن واخصه  في ومق س جميل هو مد في التأمل
 حدجدتي خدشرجهو موجو   والذي ،هشر   نق

 هذا خيشرل بدلسعي لي يسمح مد هذا. الاخصية
 ملكي نويكلن  نهأ معشرفتي عن  وحتى الاخص

 د،جس ي   به مشرغوب غيشر داخص   أصبح نهأو
د اخو إنند " ،لهذا السبب. دومزعج   دع واني  ص 

د نهبه مجدن د   .130"مد ايئدعن مد نحب اخص 

 تلك عبشر لحبل الجمدلية خبشرةالتظهشر  .121
ح  ب غديةك اآلخشر الطشرفتنظشر إلى  التي النظشرة

د حتى ،دذاته د بدلسن أو  ،لو كدن مشرض   وأمتق م 
. مقومدت الجدذبية المحسوسةحين يخلو من أي 

للغدية،  ةهم  م تق شرعشرف أن ت التي دلنظشرةف
ااضشرأعد ة  يول  وشرفضهد  ال  األموشر من فكم. شر 

يلفتوا النظشر  كي واألوال  األزواج دأحيدن   بهد يقوم
 واألزمدت الجشراح من الكثيشر !العتبدشريفوزوا بد

 هذا. بعضند البعض تأمل عن توقفن عن مدتظهشر 
نسمعهد  التي بدلتاكي والمطدلبدت عنه يعب شر مد

، م يع  ينظشر إلي  ل زوجي نإ" :لعدئلةا  اخل
 شرجوك،أ". "بدلنسبة إليه موجو ة غيشر كأننيو
 زوجتي نإ". "ليكإ الح يث أوجه عن مد ليإ نظشرأ

 في". "بدألوال  فقط تهتم نهدإ بي، تهتم تع  لم
هم أمشري، ال المنزل، كمد لو كنت غيشر  يهم 

بأن  ويسمح ينالعين يفتح الحب نإ".  ووجم
 قيمة، كم هي كبيشرة ايء فوق كلن شرك، 
 .االنسدن

                                                           
  .1، ق. 111، س. المشرجع نفس 130
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. ىتنمأن  يجبتأملي كهذا  حب إن فشرح .121
 ال نهأنعلم  نحن نحب، كي ُخلقند أنه ق  طدلمد
 أَْعطِّ " بخيشر مد: ادشركتأن ن من بشرأك فشرح يوج 
 فشراحإن األ(. 11، 12 سشر" )نَْفَسكَ  وَمتعْ  وُخذْ 

ة   تق يمتول  حين نتمكن من  الحيدة فياألكثشر قو 
 اماه   هند  شرُ ذكُ أَ . استبدق د للسمدء، آلخشرينل السعد ة
 الطدهية ىتلق  عن مد ت ،عي  بدبيت فيلم من جميال
إن " :الم يح والثندءملؤه االمتندن و دعندق   ةالسخي  

ُ  لذة طعدمك  عنالندتج  الفشرح!". المالئكةح فشرِّ ست
 هو يستمتعون شرؤيتهمعن و لآلخشرين البهجة منح

 ةجينتهو و ،فشرحهذا ال. ص شر عزاءمو عذب
الذي  الاخص غشروشر فشرح ليس ،خوياأل الحب

خيشر ب ويستمتع يحبمن  فشرح نمدإ ذاته،ينظشر إلى 
صبح وي اآلخشرفي  صب  يَ فشرح  ب،محبواخص الال

 .هفيخصب د 

في  يتج    الفشرحإن  أخشرى، ندحية من .131
 كلمد" أوغسطينوس الق يس يقول كدن وكمد. لماأل
 شرحالفكلمد اات    المعشركة، في الخطشر زا 

جده ا و عدند نأ بع فدلزوجدن، . 131"دالنتصدشرب
 إن كدن األمشر يستحقتبشرا يخ نأ لهمد يمكن د،مع  

 دنهموأل، جي  ايء على حصال دألنهم العندء،
باكل  شراق   يُ أن  ديمكنهم نهأل وأ ،دمع   ايئد مدتعل  

 هيباشري ة ال فشراحاأل من القليل. نديملك مدأفضل 
 يتحدبدن نداخصيحقق بق شر مد  بهجةوم عميقة
ا امجهو    فهمدكل   ق  دمد مع   ايئ د  .ماتشرك د كبيشر 

                                                           
 .VIII ،III ،2 :PL 32 ،222، اعتشرافدت الق يس أوغسطينوس 131



98 
 

 حبعن  زواج

 هذا من ايء ال نأ للابدب أقول نأ أو    .131
يتعشرض للخطشر حين يسلك الحب طشريق المؤسسة 

 سبيلَ الالزواج  مؤسسة في ج ُ يَ  دالتحد ف. الزوجية
 نأ صحيحل نهإ. والملموس الحقيقي هونمو   ثبدته،ل

من  وأ خدشرجيالشرضى ال منثيشر بك أكثشرهو  الحب
 المؤك  من لكنه الزواج، عقو  اكدلأ من اكل

د أ  في دمشرئي   اكال   الزواج إعطدء قشراشر نأيض 
: الزواج أهميةيبي ن   ة،مح    التزامدت مع المجتمع

 ويايشر اآلخشر،مع  ةهوي  ال ةح َ وِّ  يةج    على ي ل   نهإ
 اشرالقشر عن شرويعب   المشراهقة، سن ةفشر ي  تََخط ي  لىإ

 طشريقةهو  الزواج. آلخشراإلى بدالنتمدء  الحدزم
 لنسج ي فعلي دوال ال حضنال شركِّ تَ عن  للتعبيشر
 ج ي ة مسؤولية لم  حَ تَ ولِّ  ى،خشرقوي ة أ دتشربدط
 منبكثيشر  أكثشريعني  هذاإن . آخشر اخصإزاء 
 اإلشرضدءإلى ته ف  ةعفوي   مؤسسة  مجشر  

د للزواج، متبد لال  .األمشر الذي ق  يكون تخصيص 
حمدية  هو ،اجتمدعية مؤسسة بصفته ،الزواج

ي ينمو كوإنضدج الحب ، اللتزام المتبد للوأسدس 
يتمكن، كي و ،وبعمق في الواقعالخيدشر تجده اآلخشر 
من تحقيق شرسدلته في المجتمع. في الوقت عينه، 

إن . وي وم عدبشرة موضةة يتخط ى أي   فدلزواج ا،لذ
 باشريال الاخص طبيعة فييتجذ شر  الزواج جوهشر
 سلسلة نتضم  ي وهو. االجتمدعي في طدبعهو نفسهد

 حب ٍ  من ؛نفسه الحب من تناأ التي الواجبدت من
جدزفة الم على قد شرل شرجة أنه  وسخي   دزمح
 .دلمستقبلب
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 عن شريعب   الطشريقة هذه في الزواج اختيدشر .132
 طشريق في طشريقينبجمع  يفعلالو حقيقيال قشراشرال

. التح يدت جميع من بدلشرغمو مهمد حصل واح ة،
 يجب ال ،العلني بدلحبتزام لاالهذا  يةج    بسببو

د،  السبب ولنفس د،ع  متسشر   القشراشرأن يكون   الأيض 
 مع االلتزام نإ. مسمى غيشر أجل إلى هتأجيل يمكن

 د ائم   ينطوي ونهدئي حصشري باكل آخشر اخص
إن . ءالجشريشرهدن والجدزفة الم من جزء على

ل  االلتزام هو هذا النوع من مسؤولية شرفض تحم 
هو فال في  .مغشرض و نيءو ندني،أتصشرف 

 نأعلى  ع م الق شرةو اآلخشر، بحقوق عتشرافاال
أن يكون  يستحقاخص ك المجتمع الىه يق  م

 نخشرى، إأمن جهة . اشرط وأ قي ٍ   ونمحبوب د 
 حبهمحق د، يميلون إلى إظهدشر  العداقين األاخدص
 زواج عق يتجس  في  الذي دلحبف الذ لآلخشرين.

 عن ةتجلتزامدت النداال لك مع ،اآلخشرين مدمأ
 التي" معَ نَ " ـلل وحمديةتعبيشر  هو ،العمل المؤسسي

 ُ  تعني" النعم" هذه. قيو  و ون ظتحف   أي    ونعلن ت
 د وم   الوثوق يستطيع نهأ اآلخشر خصللاتأكي  ال

 وأ ،جدذبيته فق  إذا حتى عنه ىيتخل  أنه لن و به،
له فشرص أخشرى  سنحت ذاإ وأ مصدعبال واجه ذاإ

 .ندنيةاأل المصدلح بعض ومن االستمتدع أ

 وينمو يظهر الذي الحب

 الحيدة جوانب جميع يوح   "ص اقةال"حب  .133
 المضي  على  العدئلة فشرا أ جميع ويسدع  الزوجية

 ينبغي تنمية كل   الذ. مشراحله جميع في دق م  
 بدستمشراشر، حب   ذاكه عن شرتعب   التي المبد شرات
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س ة  ون  من" العدئلة، ضمن. ءدسخوب ،خِّ
شرهدأ نأ و   أ .كلمدت ثالثة استخ ام الضشروشري : كشر 
 كلمدت ثالث دنهإ. اوعذشر   ااكشر   ،من فضلك

 سشرةاألأفشرا   كوني ال عن مد" .132!"شرئيسية
اللبيطو ين،متطفل  نيكونو ال وعن مد ،ون اإلذن أو 

ي شرك  وعن مد ا،واكشريتعلمون أن يو ندنيين،أ
يق  م  كيف يعشرفو ،ي ئقدم بعمل س ق  نهأح هم بأ

. 133"والسالم الفشرح؛ في هذه العدئلة، يسو  هشراعتذا
 بل لنكن العبدشرات، هذه بدستخ ام نبخل ال  ا عليند

 نأل يوم، بع  ديوم   تشر ا هد بمعدو ة اسخيدء
حتى ضمن  ، أحيدن دال  يثق ق  يكون الصمت"

 وأوال ه، الوال  بين والزوجة، الزوج بين العدئلة،
 المالئمة العبدشرات في حين أن. 134"خوةاأل بين
 العدئلة ، تحميالمندسب الوقت فيالتي تُقدل و
 .يوم بع  ديوم   الحب يغذ  وتُ 

 النموعبشر مسيشرة من  قيتحق   هذا كل .132
 الذي الحب من االستثندئي الاكل هذا. المتواصل

 متواصل، نضوج الى م عو ،الزواج في يكمن
 تومد الق يس هلدقعليه مد  قطب  ألن ن بحدجةألنه 

إن المحبة، وبسبب " :محبةال عن كوينياأل
كونهد مادشَرَكة  ،في النمو اح و    تملك ال طبيعتهد،

                                                           
كلمة البدبد فشرنسيس إلى أسشر العدلم بمندسبة حجهم إلى شرومد في سنة  132

أعمدل الكشرسي (: 2113أكتوبشر / تاشرين األول  21) اإليمدن
  .111(، 2113) 112 الشرسولي

(: 2113شر / كدنون األول  يسمب 21) صالة التبايشر المالئكي 133
، ص. 2113 يسمبشر / كدنون األول  31 -31أوسشرفدتوشري شرومدنو، 

2.  
كلمة البدبد فشرنسيس إلى أسشر العدلم بمندسبة حجهم إلى شرومد في سنة  134

أعمدل الكشرسي (: 2113أكتوبشر / تاشرين األول  21) اإليمدن
 . 121(، 2113) 112 الشرسولي
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. الق س الشروح هي التي ،في المحب ة الالمتندهية
 ألنه ،افشر  أن يضع لهد ح   للحتى يمكن  وال [...]

د وعلى ال وام الق شرة  ،المحبة نمو مع تنمو أيض 
 الشرسول بولس لق يسا حث  وق   .135"على نمو عتي 

ب   يَزي َ  أَن َعسى: "بقوة يَ  الشر  كم َمَحب ةَ  ويُنمِّ  بَعضِّ
 ؛(12، 3 تس 1" )الن دسِّ  ولَِّجميعِّ  لِّبَْعٍض 

د"ويضيف:  ي ة الَمحب ةُ  أَم   أَي هد فنَسأَلُكم، ]...[ األَخوِّ
خَوة، . (11 -1، 2 تس 1" )فيهد تَْز ا وا أَن اإلِّ

ى الف وجي  الز أمد الحب  . فأكثشر أكثشر ال يتقو   أو 
 ،كواجب الزوجي   الشربدط انحالل ع م عن بدلكالم

ه نمو  فضل ب تقويتهب مدن  إ مد، عقي ة بتكشراشر أو
 ال الذي دلحبف. لهيةاإل النعمة ظل فيالمستمشر 

ض ينمو بتوافقند  فقطيمكنند النمو و للمخدطشر، يتعشر 
 المحبة، عمدلأ من المزي عبشر  اإللهية النعمةمع 

، مع المزي  من التكشراشر والقوة الحندن دلعمأ منو
 الزوج يختبشر. والسخدء، والعدطفة، والفشرح

د  هدنويحققو مدوح ته معنى" والزوجة  باكل وم 
الذي يفيض على  ،لهياإل الحب هبة نإ. 136"أكمل

 نمية عطيةتعوة إلى  عينه  الوقت فيو ه األزواج
 .هذه باكل مستمشر النعمة

 ملدوك ليمثد حبحول  األوهدم بعض نإ .132
 حدفز يمن أ الحبويحشرم هذا  ،ال يج ي نفع د

 ال نيوي الحبعن والفكشرة السمدوية . لنموعلى ا
بأن األفضل هو مد لم نتوصل إليه بع ،  نسىت

 أسدقفة بهذَك شر  وكمد. الوقت مع ينضج النبيذوبأن 

                                                           
 . 2، ق. 22 ، س.II-IIالخالصة الالهوتية  135
 . 21، فشرح وشرجدءالمجمع الفدتيكدني الثدني، ال ستوشر الشرعدئي  136



102 
 

ج التي المثدلية العدئالت نإ" :تايليال  هدتشرو 
. موجو ة ليست ةالمضلل االستهالكية دتعالناإل
 ،ال تمضي السنوات العدئالت هذه  اخلف

. لموتال لو أللمال لو ،ال وجو  لهد مشراضواأل
 ال دوهم   تعشرض دت االستهالكيةدل عديف .[...]

 واألمهدت اآلبدء يواجهونه الذي بدلواقعصلة له 
من العدقل قبول المح و ية  نهإ .137"يوم بع  ديوم  

واإلصغدء لل عوة  والنقص بكل واقعية، والتح يدت
تنمية و الحب جإلى النمو بدتحد ، وإلى إنضد

 .همد حصلم ،وح ةال صالبة

 الحوار

وضشروشري  مميزهو أسلوب  الحواشر .131
 الحيدة وإنضدجه في الحب عن وللتعبيشر للعيش،
 طويال   ت شريب د يتطل ب هذا إنمد. والعدئلية الزوجية

 الكبدشر والصغدشر، والنسدء، الشرجدل يملك. دوادق  
 لغدت ويستخ مون للتواصل، مختلفة ئلوسد

فون بطشرق مختلفة مختلفة،  طشرح طشريقة. ويتصشر 
 الصوت ونبشرة عنهد، اإلجدبة وطشريقة األسئلة،

 بإمكدنهد ،العوامل من وغيشرهد والوقت المستخ مة،
 ذلك، الى بدإلضدفة. التواصل عملية على التأثيشر

د  الضشروشري من  التي التصشرفدت بعض ابتكدشر وم 
  د.ممكن   الحقيقي الحواشر وتجعل الحب عن تعب شر

، ووقت د بعضند لبعض الوقتَ أن نعطي  .132
 لحين وبدنتبده بصبشر االصغدء على يعتم  نوعي د،

                                                           
 La vida y la familia: regalos deمجلس أسدقفة التايلي،  137

Dios para cada uno de nosotros ،يوليو /  21، سدنتيدغو
  .2112تموز 
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 كدن مد كل   عن عب شر ق  اآلخشر الاخص يكون أن
 الب ء بع م زه  ا يتطل ب وهذا. عنه أن يعب شر بحدجة

 في الب ء من وب ال  . المندسب قبل الوقت الكالم في
من أنند ق   عليند التأك   والنصدئح، اآلشراء تق يم

. إلى قوله بحدجة اآلخشر الاخص سمعند كل  مد كدن
  ون أن نصمت في  اخلند كي نصغي يعني وهذا

 عن أي نتخل ى أو في العقل: القلب أي ضجيج في
 الخدصة االحتيدجدت جميع جدنب د ونضعُ  تسشرع،

ة، ونفسُح المجدل  أح   يكونغدلب د مد ال. والُملح 
مادكله إنمد إلى ل حل   إلى بحدجة الزوجين
بأنه ق  تم  االصغدء  ياعشر أن يشري . إليه اإلصغدء

إلى  إلى خوفه، أمله، معدندته، إلى خيبة إلى
غدلب د مد نسمع هذا . إلى شرجدئه، إلى حلمه سخطه،
 وكأنه وحين يب و .إلي   يصغي ال إنه: "التذمشر

 "أتكل م ."أمشٍر آخشر يف يفك شر الواقع في ، فهوسمعي
". بسشرعة كالمي أنهي أن وأاعشر بأنه ينتظشر معه،

 أو الموضوع لتغييشر تسعى معهد، أتكلم عن مد"
 ".الموضوع إلغالق سشريعة أجوبة تعطيني

. لآلخشر حقيقية أهمية منح عد ة أن ننم ي  .131
االعتشراف و لاخصه، قيمةيتعلق األمشر بإعطدء 

 مستقل، باكل التفكيشرفي و ،د في الوجو بأن له حق
االستخفدف بمد  أب  ا يجب ال. سعي  ا يكون وأن

 عن التعبيشرهمية أ من بدلشرغم به، يقوله أو يطدلب
القندعة بأن ل ى  تكمن هند. نظشرند الاخصية وجهة
 مختلفة خبشرة ل يهم ألن مسدهمة يق  مونهد، الجميع

 وجهة من األموشر الى ينظشرون ألنهمو الحيدة، في
وق شرات وشرؤى  مخدوف ول يهم أخشرى، نظشر
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 اآلخشر، الاخص حقيقة معشرفة الممكن من. مختلفة
بمد فيهد  ،يقول مد وخلفية مخدوفه العميقة، وأهمية

 يجب األسبدب، لهذه. الع وانية كلمدته مد هو وشراء
 قلبه، أعمدق كاف ونحدول مكدنه، أنفسند أن نضع

 هذه ونت خذ عواطفه، يحشرك الذي ونتبي ن مد
 .في حواشر أعمق طالقان كنقطة العدطفة

 من أجل ع م يسمح التحلي بعقل منفتح .131
 في َهَوس أفكدشر مح و ة؛ االنطواء على النفس

الاخصية أو  بتغييشر اآلشراء تسمح وُمشرونةٌ 
 اآلخشر ومن تفكيشر تفكيشري وق  تنتج من. بتكملتهد
لي ج ي ة خالصة  أن يجب التي فدلوح ة. ندتُغني كِّ
 وح ة" هي لب ،التطدبقوح ة  ليست إليهد نطمح

ع" أو" التنوع في  النمط هذا بفضل". متندسق تنو 
يجتمع من هم  األخوية، المادشركة من الُمغني

 بعضهم البعض، ويق  شرون ويحتشرمون مختلفون،
مع الحفدظ على الفشروق والنبشرات  البعض، بعضهم

. الماتشرك الخيشر تُغني التي الاخصية المختلفة
نكون أن فكشرة وجوب  من للتحشرشر حدجة هندك

د بعضهذا يتطلب . طدبقينتجميع د م  الفطنة أيض 
 التي" للت خالت" المندسب، الوقت كي نتنب ه، في

بطشريقة ال تسمح لهد بت ميشر عملي ة  تظهشر، ق 
 السيئة إ شراك المادعشر: المثدل سبيل على. الحواشر

 تؤثشر ال كيهد حجمهد في ووضع تناأ ق  التي
 التعبيشر ومن المهم المق شرة على. التواصل على
 لغة نستخ م أن أن نجشرح اآلخشر؛  ون اعوشرند عن

والسمدح بهد  قبولهد الممكن في التكلم من وطشريقة
 متطلبدت من من قِّبَلِّ اآلخشر، بدلشرغم بسهولة
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 ون  الاخصية أن نعشرض االنتقد ات محتواهد؛
وأن  نتقدم،اكل من أاكدل االإظهدشر الغضب ك

م على تبحث عن التهج   التي الوعظ لغة نتجن ب
إن الكثيشر . وجشرحه ولومه والسخشرية منه، اآلخشر،

 ليست مسدئل خطيشرة األزواج بين المندقادت من
 وقليلة صغيشرة، ابل غدلب د مد تكون أموشر   للغدية،

 وأ الكالم مد يفس  النفس هي طشريقة إنمد األهمية،
 .الموقف الذي نتخذه أثندء الحواشر

بدآلخشر وأن نظهشر  اهتمدمأن نقوم بلفتدت  .121
 عن مد. الحواجز فدلحب يتخطى أسوأ. عدطفتند

د نحب  من محبوبون بأنند ناعشر أو عن مد اخص 
 مد أفضل باكل نفهم حينهد أن بدستطدعتند قِّبَلِّه،
يمكنند . أو مد يشري  أن يُفهمند إيده يعب شر عنه أن يشري 

د تخطي الضعف الخوف من  الى يقو ند الذي أيض 
ج  ا  المهم ومن. "ُمندفس د لند" كدن لو كمد ،اآلخشر

 خيدشرات أسس وقندعدتند وقيمند على ثقتند نبني أن
 أو مد، بمندقاة فوزند أسدس على وليس عميقة،

 ألنند كن د على حق. 

ا، .121  يكون أن أجل من أنه ن شرك إنند أخيشر 
ا، الحواشر من الضشروشري أن يكون ل يند مد  مثمشر 
نى بيتطل   وهذا نقوله، عبشر  نغذ يه  اخلي د غِّ
 واالنفتدح والصالة والتأمل الاخصي، ة،القشراء
المندقادت  تصبح ذلك، خالف على. المجتمع على

 من كل يعتني ال عن مد. مغزىوبال  ُمضجشرة
 عالقدت ل يه وليس بشروحه الخدص الزوجين
 العدئلية الحيدة عن ئذ تصبح آخشرين، مع متنوعة

 منغلقة ويفتقشر الحواشر. 
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َالمتقدَالحب

 هذا أن الثدني كدنيالفدتي المجمع عل م لق  .122
 ولذلك. بكدمله اإلنسدن خيشر "يتندول الزوجي الحب
 تعدبيشر على خدصة كشرامة يضفي أن بإمكدنه كدن

 ألنهد قيمة، ذا فيجعلهد النفسية، والحيدة الجس 
 بدلص اقة الخدصة والعالمدت العندصشر
 ليس اغف أو متعة ب ون إن الحب .138الزوجية"

هللا، وال ب   مع سدناالن قلب اتحد  الى ليشرمز كدفٍ 
 كل   أك   لق : "من وجو  أسبدب لهذا األمشر

 والحب الطبيعة الخدشرق الحب أن نيالصوفي
 يبحثدن عنهد، في الشرموز التي يج ان السمدوي

في  أو الص اقة، منه في أكثشر الزوجي، الحب
والسبب . مد لقضية التفدني في أو الاعوشر البنوي،
نتوقف إذ ا  ال لِّمَ  .139في اموليته" في الواقع، يكمن

 ضمن الجنسية الحيدة وعن المادعشر عن للتح ث
 الزواج؟

 المشاعر عالم

–والعواطف  والمادعشر الشرغبدت،إن  .123
 تحتل   -"الاغف" ـب نوالكالسيكي والتي يسميهد

 يكون عن مد وهي تولَ ُ . الزواج في هدمة مكدنة
ا و "اآلخشر الاخص" من  .ندحيدتفي  يتجلىحدضشر 

 حقيقة إلى يسعىأن  باشري   كدئن كل  طبيعة 
د الميل يُظهشرُ  وهذا أخشرى،  عدطفي ة عالمدت  وم 
 الحندن الحزن، أو الفشرح األلم، أو المتعة: أسدسي ة

                                                           
  .21، فشرح وشرجدءال ستوشر الشرعدئي  138
 . 122، 1121، بدشريس nL’amour chrétieأ. سشرتيدنج،  139



107 
 

ن مد وهذا. الخوف أو النفسي  النادط فشرضي ة يكو 
األشرض  كدئن حي  من هذه اإلنسدن هو. األسدسي

ل بعدطفة عنه ويبحث به يقوم مد وكل    ُمَحم 
 .واغف

، المسيح، يسوع إن .122  كدن كإنسدن حق 
 فق  اعشر لذا. ماحون د بطدقة انفعدلية األموشر يعيش
، 23مت ى  شرا.) له أوشراليم أمدم شرفض بدأللم
لو  شرا.) ال موع يذشرف جعله الموقف وهذا (.32
 إزاء وكدن ياعشر كذلك بدلتعدطف(. 21، 11

 يتأثشر كدن(. 32، 1مشر  شرا.) الندس معدندة
 ،(33، 11يو  شرا.) كونحين يشراهم يب ويضطشرب

، 11يو  شرا.) عن  موته له ص يق د بكى نفسه وهو
 أي إلى هذه حسدسي ته عالمدت بي نت وق  (.32
 .اآلخشرين على دمنفتح   اإلنسدني قلبه كدن م ى

ا ةبدلعدطفإن الاعوشر  .122  جي   ا ال يُعتبشر أمشر 
فأن . 140األخالقية الندحية سي ئد بح   ذاته من أو

د يُعتَبشَر ال بدلشرفض أو بدلشرغبةياعشر المشرء   وال آثم 
 هو دسي ئ   أو جي   ا يُعتبشر مد إنمد. اللوم يستحق   حتى

 مصحوب د أو م فوع د الاخص به يقوم مد
 بحثند عنهد، أو المادعشر، هذه غذ يند إذا. بمادعشره

فعل  في يكمن فدلاشر سيئة، بأعمدل وقمند بسببهد
وعلى . وفي األعمدل السي ئة الندتجة عنهد تغذيتهد

د مد ليس بح   ذاته  ،نفس المستوى أن نحب اخص 
ا الاعوشر،  هذابسبب جعلت اآلخشر،  جي   ا؛ فإذا أمشر 

. أندنيتي عب  ا لي، فدلحب يصبح هند في خ مة
 صدلحون فقط ألنند "ناعشر أاخدص بأنند واالعتقد 

                                                           
 . 1، ق. 22، س. I-IIالخالصة الالهوتية شرا. تومد األكويني،  140
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 أاخدص هندك. هدئلة إنمد هو خ عة" بعواطف مد
ا باكل عظيم بأنهم قد شرون على أن يحبو ياعشرون

عدطفة، الكبيشرة للحصول على  حدجتهم بسبب فقط
 إسعد  أجل من النضدل ن علىيولكنهم غيشر قد شر

شرغبدتهم  على منطويين ويعياون اآلخشرين،
ال صلة لهذه المادعشر  الحدلة، هذه في. الخدصة

العمل  تجعل أندنية إنمد هي تضمشر الكبيشرة بدلقيم
ا وسعي ة صدلحة عدئلية على حيدة  .مستحيال أمشر 

 الفعلَ  الاغفُ  شرافق إذا أخشرى، ندحية من .121
 الحب. الخيدشر هذا عمق عن يعب شر فهذا الحشر،

 ة بأسشرهديي فعند لجعل الحيدة العدطف الزوجي
ا  الحيدة خ مة وتكون في للعدئلة تصبح خيشر 

إلى النضوج حين  العدئلة تتوصل. الماتشركة
حسدسي ة،  الى العدطفية أعضدئهد كدفة حيدة تتحول

 الكبشرى والقيم وال ال تسيطشر على الخيدشرات
يتهد، وتنتج عنهد،  ،141تُظلُِّمهد ز حشر  إنمد تعز 

د،  فيه لمد وتغنيهد، وتجملهد، وتجعلهد أكثشر انسجدم 
 الجميع. خيشر

 أبنائه فرح يحب هللا

تحتوي  تشربوية، مسيشرة مسيشرة يتطل ب هذا .122
 وق  شُرفَِّضت الكنيسة هذه قندعة. على تضحيدت

ا  للسعد ة الكنيسة ع وة كدنت ول كمد مشراشر 
ْكتُْس  البدبد تلق ى لق . الباشرية  هذا عاشر، السد سبِّنِّ ِّ
 بكُل   الكنيسةُ، تعمل "أال: وضوح بكل السؤال

 في األثمن الايءِّ  لتحويل وممنوعدتهد وصديدهد

                                                           
 . 2، ق. 21، س. نفس المشرجع 141
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 فيمد اإلنذاشر صدفشرةَ  تشرفع أال مشراشرةِّ؟ إلى الحيدةِّ 
 الخدلقِّ  نم ه ية   نلندهد التي البهجة بتلك يتعلق
 ايئد   اآلن منذ نتذوق تجعلند سعد ة   تمنحند والتي
 أو وجو  مبدلغدت شرغم بأنه ولكنه أجدب .142إلهيد ؟"

 التعليم فإن المسيحي، ال ين منحشرف في زه 
 لم المق  سة، للكتب األمين للكنيسة، الشرسمي
 ق  بدألحشرى، بل ذاته؛ ح  في eros الـ" يشرفض
هالما الجدنب على الحشرب أعلنَ   منه، والت ميشري   و 
يه eros للـ الُمزي ف التأليه هذا ألن  الحقيقة في يُعشر 
 .143اإلنسدني" معنده منهُ  ويلغي كشرامتِّه من

 والغشريزة هو العدطفة إن تهذيب .121
،  بعض في يتوجب الغدية هذه ولتحقيق ضشروشري 

 ع مواإلفشراط، . الح و  بعض وضع األحيدن
نوع واح  تجده االستحواذ  هدجسو الشرقدبة، وجو 

 إهالك هذه الى كل هذا يؤ ي من المتعة،
 في. العدئلية دلحيدةب ، وإلى إلحدق الضشرشر144المتعة
 مع جميلة القيدم بمسيشرة الممكن من إنه ،الواقع

 باكل  ائم نحو توجيههد المادعشر، ممد يعني
الذات، وملء تحقيقهد الذي يُغني  وهب ماشروع

 يعني ال اوهذ. العدئلة العالقدت بين األفشرا  ضمن
عياهد  إنمد ،145ةا ي  بهجة لحظدت عن التخلي

                                                           
: 3(، 2112 يسمبشر / كدنون األول  22) هللا محبةالشرسدلة العدمة  142

 .221 -211(، 2111) 11 أعمدل الكشرسي الشرسولي
 .221(، 1121) 11 أعمدل الكشرسي الشرسولي: 2، نفس المشرجع 143
 .2، ق. 32، س. I-IIالخالصة الالهوتية شرا. تومد األكويني،  144
: "إن وفشرة من المتعة، نتيجة 2، ق. 123، س. II -IIنفس المشرجع،  145

الجمدع الجنسي، وفق المنطق، ال يتعدشرض 
 Abundantia delectationis quae est in)والفضدئل"

actu venereo secundum rationem ordinato, non 
contrariatur medio virtutis). 
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ومن  التفدني، من أخشرى لحظدت محبوكة مع
 منه، مفشر ال الذي ومن التعب الشرجدء الصبوشر،

 العدئلية الحيدة .يةالمثدل به ف بلوغ ومن المجهو 
 .تُعدش بملئهد وتستحق أن األموشر، هي كل هذه

على  الشروحية التيدشرات بعض تصشر   .121
 نحن إنمد. األلم من التحشرشر بغية الشرغبة استبعد 

 وأنه ق  الكدئن الباشري فشرح يحب هللا أن نعتق 
نَتََمت ع" ايء كل خلق "  لِّ لن ع (. 12، 1طيم  1)بِّهِّ

 يد: "حين يقتشرح عليند إزاء حندنه الفشرح يفيض
، َك ] على أَنفِّقْ  تَملِّكُ  مد بَِّحَسبِّ  بُني   [ ال...نَْفسِّ
مْ  ن نَفَسكَ  تَحشرِّ . 11، 12سي ) صدلِّح" ومٍ يَ  مِّ
د يستجيبدن الزوجدن(. 12  هللا إلشرا ة أيض 

 َيوم في: "المق س هذه  عوة الكتدب بدتبدعهمد
اء ا كُن السشر  المسألة هي . (12، 2 جد" )َمْسشروشر 

 أاكدل للمتعة لنقبل بأن يكون الحشرية كون لندتبأن 
 وفق د الحيدة، مشراحل مختلف في التعبيشر من أخشرى

يمكنند  المعنى، هذا في. المتبد ل الحب   الحتيدجدت
الذين  الاشرقيين العلمدء بعض اقتشراح قبول

كيال نكون شَرْهن  وعيند توسيع يا   ون على
 الوعي توسيع يعتبشر ال. آفدقند تغلق مح و ة تجشربة

ا ا أو هذا انكدشر   الى يه ف إنمد للشرغبة، ت ميشر 
 وكمدلهد. توسيعهد

 للحبّ  الجنسيّ  البعد

 الحيدة عن الح يث الى و نديق هذا كل .121
 الجنس، نفسه هللا خلق لق . الزوجين بين الجنسية

نعتني به  عن مد. لمخلوقدته شرائعة ه ية هو الذي
إفقدشر "نمنع ح وث ونتفد ى خشروجه عن المألوف 
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ند الق  يس . ق  شَرفَضَ 146"لقيمة أصيلة  بولس يوح 
 قيمة انكدشر" الى يقو  الكنيسة تعليم أن فكشرة الثدني

أن يتم قبوله لمجشر   أو" ل ى اإلنسدن جنسال
 الزوجين حدجة إن .147"لإلنجدب بح   ذاتهد الحدجة"

أن األمشر "كمد  از شراء موضوع ليست الجنسية
إعد ة النظشر  مسألة في أي حدل من األحوالليس 

 .148"بتلك الحدجة

بأن تؤثشر  يخدفون الذين األاخدص ألولئك .121
 الحب عفوية على تشربيةُ المادعشر والجنس

 بأن الثدني بولس يوحند الق يس أجدب الجنسي،
وندضجة  كدملة الى عفوية م عو" الباشري االنسدن

لتمييز  الت شريجية الثمشرة" هي التي" في العالقدت
 نأإذ  يمكن اكتسدبه، أمشر إنهد. 149"نزوات القلب

يتعلم، "أن ينبغي عليه  كل  كدئن باشري على
 سالجن إن. 150"الجس  مد معنى وثبدت، بمثدبشرة

تواصل  بمد أنه لغة تشرفيه، وسيلة إابدع أو ليس
 محمل اآلخشر على أخذ يتم بين اخصين، حيث

 الطشريقة، بهذه. وحشرمتهد ق سي ة قيمته مع الج   
 بعفوية التعبيشر، جدز الباشري، إذا القلب يادشرك
 الجنسية اإلثدشرةُ  تَظهشرُ  اإلطدشر، هذا . في151"أخشرى

. سيةالجن الحيدة عن بنوع خدصكتعبيشر باشري  
                                                           

أوكتوبشر / تاشرين األول  22) اللقدء العدميوحند بولس الثدني،  146
 .III ،2 (1111 ،)121: تعدليم 2(، 1111

 .3، نفس المشرجع 147
، III تعدليم: 2(، 1111سبتمبشر / أيلول  22) ، اللقدء العدمنفس الكدتب 148

2 (1111 ،)211.  
 III ،2 تعدليم: 2(، 1111مبشر / تاشرين الثدني نوف 12) المقدبلة العدمة 149

(1111 ،)1133. 
 . 2، نفس المشرجع 150
 . 2، نفس المشرجع 151
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 للجس ، الزواجي   المعنى"يمكنند أن نج  فيه 
 يوحند الق  يس علم   لق  .152"العطدء األصلي ة وكشرامة
حول التعليم المسيحي لقدءات  أثندء الثدني بولس

 الكيدن الجس ي أن الباشري، الجس  الهوت
إنمد  وإنجدب، خصب مص شر فقط ليس الجنسي

 بالح هذا الحب: "يملك الق شرة على التعبيشر عن
 .153"الاخص هبة-اإلنسدن الذي من خالله يصبح

 السليمة، ولو كدنت تتشرافق ببحث الجنسي ة اإلثدشرة
ولذا يمكنهد  االن هدش، إنهد تفتشرض المتعة، عن

 .أْنَسنَةِّ النزوات

 االاكدل، من اكل يمكنند بأي ال ،لذلك .122
 أو به مسموح اشر   بمثدبة للحب المثيشر البع  اعتبدشر
بمثدبة  إنمد العدئلة، حةلمصل تحمله عليند عبء
 وبمد أن الزوجين. اللقدء بين تجم ل هللا من هبة

الذي  مادعشر متسدمية بفعل الحباألمشر يتعلق ب
كدمال  "تأكي  ا اآلخشر، تصبح بكشرامة يُعجب

د للحب"  الذي يبين لند عظمة المعجزات وواضح 
ون شرك للحظة،  الباشري، عليهد القلب التي يق شر

د" كدني اإلنسدن "بأن الوجو   . 154نجدح 

 والتالعب العنف

 للحيدة اإليجدبية الشرؤية هذه سيدق في .123
 الموضوع هذا النظشر في المندسب من الجنسية،

 أن يمكنند ال بدلفعل،. بواقعية سليمةبمجمله و

                                                           
 . 1132: 1، نفس المشرجع 152
 III ،1 تعدليم(: 1111ينديشر / كدنون الثدني  11) المقدبلة العدمة 153

(1111 ،)121 . 
 .122، 2112، ميونيخ Über die Liebeيوزف بييبشر،  154
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الجنسدنية تفق   في كثيشر من األحيدن أنه نتجدهل
د بأمشراضذاتهد  وبدلتدلي  ،ع ي ة وتصدب أيض 

 وإابدع األند لتثبيت ووسيلة فشرصةتصيشر "
 وق  از ا  الخطشر، في. 155والغشرائز" الشرغبدت

عليهد ذاك  يهيمنالجنسية  الحيدة بأن زمنند هذا،
". شرمِّ وأ استخ م"المسموم المشرتبط بعقلية  شروحال
كايء نبقي به  التالعب يتم مد غدلب د اآلخشر جس ف

به  االز شراء ثم ومن الشرغبدت عليه طدلمد أنه يابع
أو التغدضي  تجدهلهل يمكن . ذبيتهجد يخسشر حين

 واإلسدءة، والتسلط، الهيمنة،  ائمة من عن أاكدل
 تاويهٍ  تنتج عن التي الجنسي والعنف واالنحشراف،

 اآلخشرين كشرامة الجنسية، وت فن الحيدة لمعنى
 ُمظلٍم عن إلى الحب، تحت غطدءِّ بحثٍ  وال عوة

 .الذات

 الحيدة بأن التذكيشر المفشرط من ليس .122
 وتالعبٍ  معدندةٍ  مص شرَ  تصبح أن يمكن الجنسية
 بأن أن نؤك  بوضوح ب  فال لذا. الزواج ضمن

د زواجي د   فعال  "   ون الزوجين أح  على مفشروض 
هِّ  اعتبدشرِّ   حب ٍ  فعلَ  ليس الاشرعي ة، وشرغبدتِّهِّ  أوضدعِّ

، ويتندفى  األ بي   النظدمِّ  ومقتضى بدلتدلي حقيقي 
 ألفعدلا . إن156"الزوجين بين العالقدت في الصحيح
 تستجيب الزوجين بين الجنسي بدالتحد  الخدصة
ت "تم إذا هللا ادءهد التي الجنسية الحيدة لطبيعة

                                                           
مدشرس / آذاشر  22) إنجيل الحيدةالثدني، الشرسدلة العدمة يوحند بولس  155

 . 222(، 1112) 12 أعمدل الكشرسي الشرسولي: 23(، 1112
يوليو / تموز  22) الحيدة اإلنسدنيةبولس السد س، الشرسدلة العدمة  156

 . 211(، 1111) 11 أعمدل الكشرسي الشرسولي :13(، 1111
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 يا    الق يس لذا .157بدإلنسدن" حق د تليق بطشريقة
َق" أح  "ال أن: على الشرسول بولس  "بِّأَخيه يُلحِّ
د أَو أَذ ى  .(1، 2تس  1)الا أن"  هذا في ظُْلم 

 مشرحلة شرسدلته في كتب أنه من الشرغم وعلى
 المشرأة وكدنت "،الذكوشرية" ثقدفةالهيمنت خاللهد 

د خدضع د دكدئن   تعتبشر  الق يس للشرجل، فق  عل م تمدم 
ندقََش تُ  أن يجب الجنسية الحيدة بأن الشرسول بولس

شر إمكدنية الزوجين: بين  العالقدت تأجيل وق  تصو 
قوشر  1" )متبد ل اتفدق"بموجب  إنمد لفتشرة الجنسية

2 ،2.) 

 الثدني بولس يوحند الق يس أعطى لق  .122
ا  همد والمشرأة الشرجل أن أك   حين  قيق د تحذيشر 

 أنهمد يعني هذا. 158"من قِّبَلِّ الاشراهة مه   ان"
 لكن الخطشر أعمق على ال وام، إلى اتحد  م عوان

 المسدفة وتلك االختالفدت بدال عدء بمحو يكمن
 يتمتع منهمد واح  كل   ألن االثنين. بين المحتومة

ل عن مد. يمكن تكشراشرهد ال به خدصة بكشرامة  يتحو 
[ ...تتغيشر ]" هيمنة، الى المتبد ل الثمين االنتمدء

العالقة بين  باكل جوهشري في الاشركة بنية
المطدف  ينتهي الهيمنة، منطق في. 159األاخدص"

 ،160كشرامته الاخصية نفي إلى بدلفشر  المهيمن حتى
يته الاخصية إيجد  هو"عن  يكف  في نهدية األمشر و
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فهو . معنى كل   من بمد أنه يحشرمه ،161في جس ه"
 جمدل عن وكتخل ٍ  ذاته من كهشروب الجنس يعيش

 االتحد .

كون واضحين في شرفض أن ن المهم من .121
 لذا فمن. الجنسي الشرضوخ أاكدل من اكل أي

 الشرسدلة لنص مالئم غيشر تفسيشر أي   تجن ب المالئم
 ضعن[]ليخ الزوجدت" ي عو حيث أفسس، أهل الى

 هند يتكلم الق يس بولس(. 22، 2أف " )ألزواجهن
 وليس الحقبة، بتلك الخدصة الثقدفية بحسب الفئدت

 أن نضع أنفسند في هذا اإلطدشر الثقدفي، إنمد عليند
المعطدة والتي يشرتكز عليهد  أن نتقبل الشرسدلة

الذي أعطده  الحكيم لنستع  التفسيشر. المقطع بأسشره
 أي إن الحب يستبع : "يالثدن بولس يوحند الق يس

أو  خد مة الزوجة حيث تصبح الخضوع، من نوع
التي  اشركة الحيدة أو الوح ةف [...] لزوجهد عب ة
ندهد بحكم الزواج، أن يجب  عبشر الهبة تتحقق يكو 

د هي التي المتبد لة،  لهذا .162"متبد ل خضوع أيض 
د يقدل السبب جدلِّ  على" بأنه أيض  ب وا أَن الشر ِّ  يُحِّ
م ُحب هم منِّسدَءه هِّ  في. (21، 2أف ) "ألَجسد ِّ
إلى تخطي  المق س الكتدب نص ي عو الواقع،
: اآلخشرين بدنفتدح على للعيش الفشر ية النزعة

 يكتسب(. 21، 2أف ) "لَِّبعٍض  بَعُضكم لِّيَخَضعْ "
 معنى الزوجين بين المتبد ل" "الخضوع هذا

د وق  اختيشر  المتبد ل االنتمدء به ويُعنى خدص 

                                                           
 IV ،1 تعدليم: 3(، 1111أبشريل / نيسدن  1) المقدبلة العدمة 161

(1111 ،)112 . 
 V ،3 تعدليم: 2(، 1112أغسطس / آب  11) المقدبلة العدمة 162

(1112 ،)212- 211 . 



116 
 

 كدإلخالص، الميزات من مجموعة عبحشرية، م
 الجنسية الحيدة فصل يمكن ال. والعندية واالحتشرام

للسمدح  ته ف ألنهد الزوجية الص اقة خ مة عن
 لآلخشر بدلعيش بدلملء. 

 يقو ند الشرفضُ  أن يجب ال ذلك، مع .122
هد ب االستخفدف الى الجنسية ولإلثدشرة لالنحشرافدت

شر يمكن ال. إلى إهمدلهد أو  كهبة واجالز ه ف تصو 
 عن اشريك كل يتخلى حيث فقط، وتضحية سخية
لآلخشر  بفعل الخيشر إال   يهتم وال الاخصية حدجته
 الحقيقي الحب أن لنتذكشر. اخصي شرضى أي  ون

د يعشرف ويق شر أن  اآلخشر، من يتلق ى كيف أيض 
، ويقبل بدمتندن دومحتدج   ديتقب ل حقيقة كونه ضعيف  

 ن م اعبة،م الجس ية حقيقي وسعد ة تعدبيشر الحب
ْكتُْس . جنسي واتحد  وقبلة ومعدنقة،  الس د سبِّنِّ ِّ

د عاشر  أشرا  مد "إذا: الص   هذا في كدن واضح 
د يَكُونَ  أن اإلنسدن  جس هُ  وشَرفَض صدفيةَ  شروح 
ا  الشروح عن هد يَْفق ُ  فقط، دحيواني   إشرث د إي دهُ  معتبشر 
 يَستطيعُ  "ال السبب، لهذا .163"كشرامتَهمد والجس 
ي، الحب   خالل من فقط يعيش أن اإلنسدن  الُمضح 
بُ  بل ،د ائم   يمنح أن يَستطيعُ  ال فهو. المتندزل  َيجِّ

فَمْن يشري  أن يهب حب د يجب . يَتقب ل أَنْ  دأيض   عليهِّ 
 حدل، كل في .164"عليه هو أيضد أن يندله كه ية

 هش، هو الباشري التوازن بأن التذكشر يتطلب هذا
من ج ي  يظهشر ق  و ،ةْنَسنَ وأن هندك مد يقدوم األ

لية واألندنية. مستشر  ا ميوله وقت أي في  األو 
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 لتبتلوا الزواج

يعياون  الذين األاخدص من "كثيشرون .121
غوا، يتزوجوا،ب ون أن   لاؤون فقط ليس تفشر 
ة الخ مدت لتق يم بل عدئالتهم،   ائشرة في الجم 
. المهنية حيدتهم او الكنسي ة وجمدعتهم أص قدئهم

 خ مة في كفدءتهم منهم لكثيشرونا يضع كمد ]...[
 المحبة نادطدت إطدشر في المسيحية، الجمدعة
ع سوا  ألنهم يتزوجوا الذين لم هندك ثم. والتطو  كشر 
 هو إن التزامهم. وبدإلخوة بدلمسيح حبد   حيدتهم
 في أو الكنيسة في سواء للعدئلة غنى مص شر

 .165"المجتمع

. الحب أاكدل من اكال البتولية تاك ل .121
بدالناغدل بأموشر الملكوت،  تذك شرند مة،فهي، كعال
 في تحفظ أي  ون الذات لتكشريس الملحة وبدلحدجة

وهذا ياكل  ،(32، 2قوشر  1 شرا.) التبايشر خ مة
 "ال حيث السمدء، للملء الذي يُعدش في انعكدس د
جدلُ  جون، الشر ِّ جَن"  الن ِّسدءُ  وال يَتََزو   22 مت ى)يَُزو 

يوصي  شرسولال بولس وكدن الق يس(. 31، 22
 ويشرغب للمسيح وايكة عو ة يتوقع كدن بهد ألنه

مدنَ  التبايشر فقط: "إِّن   على الجميع يشرك ز بأن  الز 
ولكن األمشر كدن (. 21، 2قوشر  1) يَتَقدَصشر"
د  وشرغبة اخصية اخصي د شرأي د كدن أنه واضح 

 يسوع من طلبد وليس( 1 -1، 2قوشر  1 شرا.)
ْن ي لَهم لَيسَ " :المسيح ي   عِّ نَ  ةٌ وصِّ ب   مِّ  1) "الشر 
 كدن يعتشرف نفسه، الوقت لكنه، في(. 22، 2قوشر 
نَ  َيندلُ  إِّنسدنٍ  كُل  : "ال عوات المختلفة بقيمة  هللاِّ  مِّ
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بَتَه  1" )تِّْلك وبعُضُهم هذه فَبعُضُهم الخدص ة، َموهِّ
 في الثدني، بولس يوحند الق يس أك  .(2، 2قوشر 
تاك ل  "ال المق س الكتدب نصوص أن المعنى، هذا

قي ة»أو  الزواج«  ونية»أي  من  ل عم  افع د « فَو 
 عن االمتندع بسبب 166"البتولية أوالعزوبية 

ق في وعوض أن نتح ث. الجنس ممدشرسة  تفو 
أن  المندسب من يب و بجميع أاكدلهد، البتولية
 مختلف الحدالت االجتمدعية هي أن نظهشر

 في بعض أح هم مثدلي د متكدملة، فيكون هكذا
 سبيل على. في جدنب آخشر واآلخشر وانب،الج

أن سشر  يؤك ،  ي هيلز ألكسن شر كدن المثدل،
ق د  الزواج يمكن أن يعتبشر نفسه، إلى ح  مد، متفو 

 كبيشر ايء الى يشرمز ألنه األسشراشر، سدئشر على
 اتحد " أو" بدلكنيسة المسيح اتحد " للغدية مثل

 .167"الباشرية بدلطبيعة اإللهية الطبيعة

 بقيمة استخفدف د ليست مسألةإنه" بدلتدلي .111
ألي  أسدس هندك ليس"و 168"العفةلمصلحة  الزواج

 عن التح ث وإذا تم [...بينهمد ] تبدين مفتشرض
 لتقلي  وفق د ،status perfectionis الكمدل حدلة

إنمد  ،دذاته بح  العفة بسبب فليس معين، الهوتي
ا للحيدة اإلنجيلية  الماوشرات على المشرتكزة نظشر 
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 يق شر أن المتزوج فدلاخص ذلك، مع .169"بأسشرهد
 فهو "يتوص ل لذلك،.  شرجدتهد بأعلى المحبة يعيش

عبشر  المحبة، تنبع من التي المثدلية هذه إلى
هي  المثدلية هذه. الماوشرات تلك لشروح اإلخالص

 .170"إنسدن كل   متندول وفي ممكنة

 الذي للحب الشرمزية القيمة البتولية تملك .111
 بهذا حشرية يعكسف ،حدجة به المتالك اآلخشر ال

كي  لألزواج،  عوة إنهد. السمدوات ملكوت
المسيح  حب منظوشر في الزوجي حبهم يعياوا

 ملء نحو ماتشركة مسيشرة بمثدبة النهدئي،
 شرمزية دقيم األزواج حب يق م ب وشره،. الملكوت

 في. للثدلوث خدص انعكدس إنه جهة، من: أخشرى
 وج ي حيث كدملة،  ةحَ هو وَ  الثدلوث إن الواقع،
د  هي شرمز العدئلة ذلك، الى بدإلضدفة. تمي ز أيض 

 الذي هللا قشرب عن تعب شر كشريستولوجي، ألنهد
 ويت ح  به في يادشرك الكدئن الباشري بحيدته

 من كل: القيدمة وعن  الصليب وفي التجس  ،
 اآلخشر، ويق م مع واح  ا" "جس  ا يصبح الزوجين

 حين في. النهدية وحتىليتقدسم كل ايء معه  ذاته
 من القدئم للمسيح "أخشروية" عالمة هي البتولية أن

 الذين ألولئك "تدشريخية" عالمة هو الزواج الموت،
 المسيح يسوع عالمة إنه األشرض، على يسيشرون
اشرتضى بأن يت ح  بند ووهب ذاته  الذي األشرضي

همد، ويجب  والزواج إن البتولية. ال م إشراقةحتى 
 "اإلنسدن ألن ،للحب نين مختلفتيأن يكوند، طشريقت
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 يُفهم ال الغز   ويبقى محب ة  ون يعيش أن يستطيع ال
 له تتوف شر لم إن لحيدته، معنى وال نفسه، عين في

 .171"المحب ة

أن تصبح معشرضة لخطشر هي  البتوليةإن  .112
 تسمح للاخص بدلتنقل مشريحة"، "عزلة

 وخيدشراته، وواجبدته وبتغييشر مكدنه، بدستقاللية،
ف وبدالختالط  هواه، على بدألموال وبدلتصشر 
 في. الشراهن الوقت لجدذبي ة وفق د مختلفين بأاخدص

. المتزوجيناألاخدص  اهد ة تتألق الحدلة، هذه
 يج وا أن يمكنهم ،البتوليةأمد الذين ق   عوا إلى 

ألمدنة هللا  عالمة واضحة المتزوجين من ع   في
 لعه ه، الذي بدستطدعته أن يحفز السخية والثدبتة

المزي  من االستع ا  الملموس  على قلوبهم
 متزوجون أاخدص هندك الواقع، في. والمعطدء

 غيشر الاشريك يصبح عن مد أمدنتهميحدفظون على 
 احتيدجدتهم، يلب ي ال أو عن مد جس ي د، جذ اب
 ع م الى ت عوهم مندسبدت ع ة وجو  من بدلشرغم
 تعتني أن للمشرأة يمكن. أو إلى الهجشر األمدنة
 الصليب، جدنب إلى هندك،و المشريض، بزوجهد

شر  الحب، هذا عبشر. الممدت حتى حب هد" نعم" تكشر 
، كشرامة شرائعة بطشريقة تتجل ى ب  بمد أن  الذي يُحِّ

ب  أكثشر منه من أن نَُحب   . 172المحب ة تقتضي بأن نُحِّ
د يمكنند  العدئالت من الع ي  في نصد ف أن أيض 
 تجده أوال  والحنونة المضحية الخ مة على ق شرة  

 من يجعل مد هذا. عدقين وحتى صعبة بيعةوي طذ
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ه الحشر   يسوع عالمة لحب   هؤالء األهل  كل  . والمنز 
 كي يعياوا المتبتلين لألاخدص  عوة يصبح هذا

. واالستع ا  بمزي  من السخدء للملكوت تكشريسهم
 قيمة إلى لمدنيةالعَ  لق  أسدءت هذا، يومند في

 التفدني غنى من ونق صت م ى الحيدة االتحد 
الزوجي  الحب جوانب تعميق ينبغي" لذا الزوجي،
  .173"اإليجدبية

َالحبَتحّول

 لمظهوشر أموشر  إلى يتؤ  الحيدة إطدلةإن  .113
 ب  من فال: العدبشرة األوقدت في ةمألوف كنت

 المتبد ل واالنتمدء الحميمة العالقة على المحدفظة
 يستلزم مد وهذا عقو ، ستة أو خمسة م  ة أشربعة،

اإعد ة االختيدشر ا  أح  يع  لم شرب مد. لمتبد ل مشراشر 
 اآلخشر، نحو ا ي ة جنسية بشرغبة منجذب د األزواج

 وانتمدء اآلخشر له، بفشرح االنتمدء لآلخشر، ياعشر إن مد
 يعشرف" اشريك"وبأن له  وحي  ا، ليس وإ شراكه بأنه

 كل   ويادشركه وتدشريخه، حيدته تفدصيل كدفة
ه معه يمكنالذي و الحيدة شرحلة شرفيق إن ه. األموشر
. الجميلة واالستمتدع بدألايدء الصعوبدت مواجهة

د الشرغبة  مع يتشرافق الذي االشرتيدح يول   هذا أيض 
أح ند أن نع   نستطيع ال. الخدصة بدلحب الزوجي

 لكن. الحيدة طيلة اعوشرندذات اآلخشر بدلبقدء على 
 ثدبت، ماتشرك ماشروع لند يكون أن بدلتأكي  يمكنند

 إلى أن مت ح ين نعيش متبد ل وأن وأن نلتزم بحب  
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قند الممدت، على  غنية   حميمة   عالقة   ونعيش يفشر 
 والحب الذي نتواع  به يتخطى المادعشر،. ال وام

 محب ة إنه. تضمنهدوإن  أو المزاج، أو األحدسيس
ياشرك الوجو   القلب من تتشرافق مع قشراشر عميقة،
 من وبدلشرغم قدئم، نزاع وسط وفي هكذا،. بأسشره
يبقى  القلب، تختلط في بكةمشرت أحدسيس وجو 

 لآلخشر، يوم، القشراشُر بدلحب، وبدالنتمدء حي د، كل  
 بدلحب وبدالستمشراشر بأسشرهد، الحيدة وبمادشركة

 مسيشرة نمو يحقق منهمد كل. والصفح المتبد لين
لٍ   وخالل هذه المسيشرة، يحتفل. اخصي وتََحو 
 .ج ي ة ومشرحلة خطوة بكل الحب

 الجس ي، الاكل يتغي شر الزواج، قصةفي  .112
 كي ينقص االنجذاب ولكن هذا ليس  افع د

 هويته مع بكليته اخص حب   في نقع. العدطفي
 من فبدلشرغم جس ه. حب في فقط نقع وال الخدصة،
 عن أب ا يتوق ف فهو ال لهذا الجس ، الزمنإنهدك 
التي  الاخصية الهوية عن مد بطشريقة التعبيشر

 عشرفالت اآلخشرون يستطيع ال عن مد. احتل ت القلب
 العداق الاشريك يستمشر الهوية، هذه جمدل بع  على

 الحب، بفضل غشريزة تمييزهد في ق شرته على
إليه،  بدالنتمدء قشراشره هو يؤك  تغشرب. والمو ة ال

 قشرب عبشر االختيدشر هذا عن ويعبشر مج    ا يختدشره
 قشراشره تجده اآلخشر، نُبلَ  إن. ملؤه الحندن ُمخلٍِّص 

 العدطفة من ج ي  ا اكال يوقظ ،دوعميق   دصلب   كونه
التي  العدطفة "ألن. الزوجية المهمة أ اء في

 تتوق ال [...] كاخص باشري آخشر يفتعلهد كدئن
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 فهي تكتسب. 174الزوجية" العالقة بح   ذاتهد إلى
 حقيقة "هو الحب ألن أخشرى حسدسة عبدشرات
 أوقدتٍ  وفي مختلفة؛ أبعد  لهد أن   مع واح ة،
 .175"أكبشر بوضوحٍ  اآلخشر تلوَ  البُع  َيْظهشرُ  مختلفٍة،

بإعد ة  القشراشر ويتطل ب ج ي ة، أاكدال الشرابط يج 
 فقط ليس وهذا. مج    ا وعلى ال وام تاكيله

إنهد مسيشرة بندء  لجعله ينمو. عليه، بل للمحدفظة
د  لكنه مد من ايء. يوم بع  الذات واآلخشر يوم 

 الق س، الشروح است عدء  ون هذا كل   ممكن من
 ون البحث  طدلبين نعمته، دومي  ي إليه  ون التوسل

 أن  ون أن نسأله بخوف الفدئقة الطبيعة، قوته عن
يه، يَسكب ندشره فوق له حب ند ليقو  هه ويحو  في  ويوج 

  وضع ج ي . كل  

                                                           
أكتوبشر / تاشرين األول  31) المقدبلة العدمة يوحند بولس الثدني 174

 . VII ،2 (1112 ،)1122 تعدليم: 1(، 1112
ون  يسمبشر / كدن 22) هللا محبةبن كتس السد س عاشر، الشرسدلة العدمة  175

(، ص. 2111) 11 أعمدل الكشرسي الشرسولي: 1(، 2112األول 
222. 
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 الفصل الخامس
 الحب الذي يصبح مثمًرا

د حيدة. لهذا السبب،  .112 الحب الحب  يمنح  وم 
ألنهمد، "ال ينتهي عن  ح   الزوجين، ]...[ الزوجي 

فيمد يتبد الن هبة الذات، يهبدن، أكثشر من نفسيهمد، 
الوجو َ للول  الذي هو صوشرةٌ حي ة لحب همد، وشرمٌز 
 ائم لوح تهمد الزوجية، وخالصةٌ حي ة ال يمكن 

د"  .176فصلهد عن كونهمد أب د وأم 

َاستقبالَحياةَجديدة
د فقط لتعدقب األجيدل كدن  العدئلة ليست م .111

د  الستقبدل الحيدة، وال تي تأتي  مكدنإنمد هي أيض 
كهبة من هللا. كل  حيدة ج ي ة "تسمح لند أن نكتاف 

، ذاك البُع  الذي ال يكف «بُع  مجدني ة المحبة»
عن إبهدشرند. فجميل أن نكون محبوبين أوال: 

. إن هذا 177األبندء هم محبوبون قبل أن يشروا النوشر"
د المبد شرة،  يعكس أولوية حب هللا الذي يتخذ  وم 
ألن األبندء هم "محبوبون قبل أن يقوموا بأي ايء 

. مع ذلك، فإن "الكثيشَر من 178الستحقدق هذا الحب"
األطفدلِّ هم مشرفوضون ومهملون منذ الب اية، 

                                                           
وظدئف يوحند بولس الثدني، االشراد  الشرسولي، مد بع  السينو س،  176

أعمدل : 12(، 1111نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) العدئلة المسيحي ة
 . 11(، 1112) 22 الكشرسي الشرسولي

، وسشرفدتوشري شرومدنوأ(: 2112فبشرايشر / ابدط  11) المقدبلة العدمة 177
 . 1، ص. 2112فبشرايشر/ ابدط  12

 . نفس المشرجع 178
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مسشروقون من طفولتهم ومن مستقبلهم. ويجشرؤ 
البعض على القول، كي يبشرشر نفسه، بأن مجيئَهم 

ل! ]...[ فمدذا  إلى الحيدةِّ كدن غلطة. إن هذا ُمخجِّ
نصنع بحقوق اإلنسدن وبحقوق الطفل التي تع  
ا ي ة الوضوح، إن كند نعدقب األطفدل بسبب 

. عن مد يأتي طفل الى هذا 179أخطدء الكبدشر؟"
العدلم، في ظشروف غيشر مشرغوب فيهد، يجب على 
االهل وبدقي افشرا  العدئلة أن يقوموا بكل مد يمكن 

هم لقبوله كهبة من هللا، وأن يأخذوا على عدتق
مسؤولية التشرحيب به بدنفتدح وبمحبة. ذلك ألنه 
"عن مد يتعلق األمشر بدألطفدل الذين يأتون إلى 
الحيدة، فمد من تضحية تُعتَبشَُر بدهظة أو كبيشرة ج  ا 
من قَِّبلِّ الكبدشر، لتََجن بِّ أن يعتق  أي طفل بأنه 
غلطة وال قيمة له وبأنه متشروك أمدم جشراحدت 

إن عطية طفل ج ي ، . 180الحيدة وته ي  الباشر"
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 وعي د لله ية الثمينة 

فدهلل، في الحقيقة، ق  منحهم أن  الموكلة إليهم:
يختدشروا االسم الذي سي عو هللا به كل ابن له في 

 .181الحيدة األب ي ة

                                                           
 1، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112أبشريل / نيسدن  1) المقدبلة العدمة 179

 . 1، ص. 2112أبشريل / نيسدن 
 . نفس المشرجع 180
: 21، فشرح وشرجدءشرا. المجمع الفدتيكدني الثدني، ال ستوشر الشرعدئي  181

دن ومهمة إعطدئهد، ال تنحصشران في آفدق الجميع يعلم أن حيدة اإلنس"
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إن العدئالت الكبيشرة هي فشرحة للكنسية.  .112
يعبشر الحب الذي في  اخلهد عن سخدء خصوبته. 
هذا ال يعني انه عليند أن نتندسى تحذيشر الق يس 

سؤولة ال بولس الثدني، عن مد اوضح ان االبوة الم
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 

هم وال يموغشرافية، فضال عن اوضدعهم وشرغبدت
 .182الماشروعة"

 الحب في انتظار مدّة الحمل

د  .111 تعتبشر م ة الحمل فتشرة صعبة، ولكن أيض 
وقت د شرائع د. حيث تتعدون االم مع هللا حتى تخشرج 
معجزة حيدة ج ي ة. تُستم   االمومة من "ق شرة 
استثندئية لجس  المشرأة، والذي بخصوصية مب عة 

. فكل 183يخ م الحمل وإنجدب الجنس الباشري"
تسدهم "بسشر الخلق الذي يتج   مع األجيدل امشرأة 

. كمد يقول المزموشر: لق  "نََسْجتَنِّي فِّي 184الباشرية"
                                                                                                      
هذا العدلم، كمد أنهمد ال تج ان فيه أبعد همد الكدملة وال معندهمد 

  ".الكدمل؛ إنمد تشرتبطدن بمصيشر الباشر األب ي
شرسدلة إلى األمدنة العدمة لمؤتمشر األمم المتح ة ال ولي حول السكدن  182

 Lettera alla Segretaria generale della) والتنمية
Conferenza internazionale dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite su popolazione e sviluppo ،)
 -XVII ،1 (1112 ،)221 تعدليم(: 1112مدشرس / آذاشر  11)

221 . 
: 3(، 1111مدشرس / آذاشر  12) المقدبلة العدمة يوحند بولس الثدني 183

 . III ،1 (1111 ،)223 تعدليم
 .مشرجعنفس ال. شرا 184
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ي" ) ن في 13، 131بَْطنِّ أم ِّ (. فكل طفل يتكو 
ه هو ماشروع أب ي من هللا اآلب ومن  أحادء ام 
َك َعشَرْفتَُك،  : "َقْبلََمد َاك ْلتَُك فِّي أَْحَادءِّ أُم ِّ حب ه األزلي 

ستَُك َنبِّي د  لِّألَُمم" )إشر  َوقَْبلََمد ، 1ُولِّْ َت أَْفشَرْزتَُك، َوَكشر 
(. وكل  طفل هو مدثل  ومد في قلب هللا، ومنذ 2

في الشرحم، يتحقق حلم الخدلق  بهلحظة الحمل 
االب ي.  عوند نفكشر كم هي قيمة الجنين منذ لحظة 
الحمل به! ينبغي عليند أن ننظشر إليه بنفس نظشرة 

 .ي يشرى مد وشراء كل مظهشرحب هللا اآلب، الذ

من الممكن للمشرأة الحدمل ان تادشرك في  .111
دبنهد: "ان جميع األمهدت وهي تحلم بت بيشر هللا هذا 

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 

نمو الحب، ويخيم الظالم وتنطفئ ينمون وال ي
.  اخل هذا الحلم، بدلنسبة لألزواج 185الحيدة"

شر المسيحيين، تظهشر ضشروشرة المعمو ية. فيحض  
االهل ابنهم لهذه المعمو ية عبشر صالتهم، مؤتمنين 

 .ابنهم الى يسوع المسيح حتى قبل وال ته

مع تق م العلم أصبح من الممكن في يومند  .121
فل ُمسبق د وأي مشرض من هذا معشرفة لون اعشر الط

الممكن ان يصيبه في المستقبل، الن كل صفدت 
هذا الاخص تب و مح  ة في خشريطته الجينية، منذ 
ان كدن جنين د. لكن  اآلب وح ه هو الذي خلقه 

                                                           
ينديشر /  11) كلمة البدبد فشرنسيس خالل اللقدء مع األسشر في مدنيال 185

(، 2112) 112 أعمدل الكشرسي الشرسولي(: 2112كدنون الثدني 
121 . 
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ويعشرفه تمدمد. هللا وح ه يعلم مد هو عزيز، ومد 
هو مهم، ألنه يعشرف َمن هو هذا الطفل، ومد هي 

د. فدألم التي تحمله في احادئهد هويته األكثشر عمق  
هي بحدجة ألن تطلب النوشر من هللا لتتمكن من 
ف على ابنهد باكل عميق ولتنتظشره كمد هو  التعشر 
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 

نوا من انتظدشره بمحبة. فمن المهم ان ياعشر يتمك
هذا الطفل بدنه منتظشر. فهو ليس مكمال او حال 
لطموح اخصي. انه كدئن باشري، يتمتع بقيمة 
عظيمة وال يمكن استخ امه لمصلحة اخصية. 
د إن كدنت هذه الحيدة الج ي ة  وبدلتدلي، ليس مهم 
ستخ مك أم ال، وكدنت تمتلك الخصدئص التي 

يهد أم ال، وإن كدنت تستجيب تشرغب انت ف
لمادشريعك واحالمك أم ال. ألن "األبندء هم عطية. 
كل واح  منهم هو فشري  وغيشر قدبل للتكشراشر ]...[. 
فدالبن محبوب لكونه ابن د: ال لكونه جميال، أو ألي 
سبب آخشر، بل لمجشر  كونه ابند! ليس ألنه يفكشر 
كمد أفكشر أند، أو ألنه يجس   شرغبدتي. االبن هو 

. إن حب االهل هو أ اة لحب هللا اآلب الذي 186ابن"
ينتظشر بكل حندن وال ة كل طفل، ويقبله  ون أي 

 اشروط ويستقبله مجدن د. 

أو  أن أطلب من كل امشرأة في فتشرة  .121
: اعتني بفشرحك، ال تسمحي وبكل المو ةالحمل 

                                                           
 أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112فبشرايشر / ابدط  11) المقدبلة العدمة 186

 .1، ص 2112فبشرايشر / ابدط  12
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لايء بأن ينتزع منك الفشرح البدطني بدألمومة. 
سمحي للمخدوف فهذا الطفل يستحق فشرحك. فال ت

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 
ي بِّدهللِّ  ُج شُروحِّ ، وتَْبتَهِّ ب  َي الشر  ُم نَفسِّ العذشراء: "تُعَظ ِّ

" )لو ُمَخل ِّ  ي، ألَن هُ َنظشَر إِّلى تَواُضعِّ أََمتِّهِّ ، 1صِّ
(. عياي بحمدس مطمئن في وسط 21 -21

، وصلي الى الشرب الذي يحمي فشرحك همومك
 .لتتمكني من نقل هذا الفشرح الى طفلك

 حب األم واألب

"إن  األطفدل، المولو ين ح يث د، يندلون  .122
كعطي ة، مع التغذية والعندية، تثبيت ميزات الحب  

لشروحي ة. فأعمدل الحب  تمشر  عبشر عطي ة االسم ا
، والمادشركة بدللغة، ونوايد النظشرات،  الاخصي 
وأنواشر االبتسدمدت. ويتعل مون هكذا أن  جمدل 

شروحند،  تسته فالشرابط بين الكدئندت الباشري ة 
ويبحث عن حشريتند، ويقبل االختالف عن اآلخشر، 
ويعتشرف به ويحتشرمه كطشرف آخشر. ]...[ هذا هو 

. يملك 187لحب  الذي يحمل اشراشرة من حب  هللا!"ا
كل طفل الحق بدن يحصل على الحب الالزم من 

ي  لنضوجه الكدمل همد ضشروشريألن كلأم وأب، 
ن، كمد اك   أسدقفة استشراليد، همد دثنوالمتندغم. فدإل

"يسدهمدن، كل بطشريقة مختلفة، بنمو الطفل. إن 
                                                           

أوسشرفدتوشري (: 2112ألول أكتوبشر / تاشرين ا 12) المقدبلة العدمة 187
 .1، ص 2112أكتوبشر / تاشرين األول  12 شرومدنو
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ه احتشرام كشرامة الطفل يعني التأكي  على حدجت
وحقه الطبيعي والضشروشري ألن يكون له أم 

. ال يتعلق األمشر فقط بحب االب وحب االم 188وأب"
د بدلحب الذي يجمعهمد،  باكل منفصل، إنمد أيض 
والذي يُفهم كمص شر لوجو ه، وكحضن يستقبل 

للعدئلة. خالف د لذلك، يب و الطفل كمجشر   وكأسدس
من الشرجل  اختزال لملكية مزاجية. إن كال  

ة، األب واألم، "يسدهم في حب هللا الخدلق والمشرأ
الوجه  د. فهمد يظهشران ألطفدلهم189ويتشرجمه"

األمومي والوجه األبوي للشرب. بدإلضدفة الى 
مدن قيمة المعدملة بدلمثل، واللقدء عل ِّ ذلك، همد مع د يُ 

هويته بكل واح  أتي بين المختلفين، حيث ي
الخدصة ويعشرف كيف يتلقى من اآلخشر. فإن غدب 

 همد، لسبب ال مفشر  منه، فمن الضشروشري أح
البحث عن طشريقة مد للتعويض، بغية توفيشر 

 .للطفل المالئمالنضج 

إن الاعوشر الذي يختبشره الع ي  من  .123
هو اعوشر أعمق  دكونهم أيتدم  لاألطفدل والابدب 

ممد نعتق . ن شرك اليوم الاشرعية الكدملة، 
والمستحبة، لشرغبة المشرأة في التعلم، والعمل، 

ويشر ق شراتهد وبلوغ أه افهد الخدصة. إنمد، في وتط
الوقت نفسه، ال يمكنند ان نتجدهل حدجة األطفدل 
لوجو  االم، وخدصة في األاهشر األولى من الحيدة 

هي "أن المشرأة توج  قبل الشرجل كأم ،  ةالحقيقي

                                                           
، ال نعبث ن بدلزواجمجلس أسدقفة أستشراليد الكدثوليك، الشرسدلة الشرعوية  188

 (. 2112نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) 11
 . 21، فشرح وشرجدءالمجمع الفدتيكدني الثدني، ال ستوشر الشرعدئي  189
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نت لحيدة الباشرية الج ي ة، التي عطية ام في تكو 
. 190دلم"أحادئهد وتطوشرت، ومنهد خشرجت إلى الع

وجو  األم، بصفدتهد االنثوية، ياك ل إنقدص إن 
د  . أند اق  شر الحشركة النسدئية لعدلمندته ي  ا جسيم 
تنفي وللتطدبق بين الجنسيين،  ىعن مد ال تسع

األمومة. ألن عظمة المشرأة تقتضي جميع الحقوق 
الندتجة عن الكشرامة اإلنسدنية غيشر القدبلة 

د عبقشريتهد اال نثوية، التي ال للتصشرف، كمد أيض 
 –األنثوية تح ي  ا ق شراتهد في المجتمع. ف دغنى عنه

د واجبدت، ألن  -ال سيمد االمومة تعطيهد أيض 
في كذلك مهمة خدصة يتشرتب عليه كونهد امشرأة، 

، مهمة يجب على المجتمع ان يحميهد هذا العدلم
 .191ويحدفظ عليهد لخيشر الجميع

هدتِّ هن  التشري .122 دُق في الواقع، "إن  األم 
 ]...[ . األقوى ض   انتادشرِّ الفشر اني ةِّ األندني ةِّ

هدُت ا . ب ون أ نى اك، 192اه َن لجمدلِّ الحيدةِّ"يألم 
هدٍت هو مجت ، إن "مجتمع د ب ونِّ أم  مٌع الإنسدني 

هدَت  اه َن يعشرفَن على ال وامِّ كيَف يألن  األم 
ةِّ المعنوي ةِّ حتى في أسوأ  سِّ والقو  للحندنِّ والتكشر 

د معنى األوقدتِّ  هدت أيض  . غدلب د مد تنقل األم 
الممدشرسة ال يني ة األكثشَر عمق د: في الصلواتِّ 
والممدشرسدت التقوي ة األولى التي يمكُن لطفٍل أْن 

                                                           
: 2(، 1111مدشرس / آذاشر  12) دبلة العدمةالمقيوحند بولس الثدني،  190

 . III ،1 (1111 ،)222 تعدليم
أغسطس / آب  12) كشرامة المشرأةشرا. نفس الكدتب، الشرسدلة الشرسولية  191

(، 1111) 11 أعمدل الكشرسي الشرسولي: 31 -31(، 1111
1222- 1221. 

 أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112ينديشر / كدنون الثدني  2) المقدبلة العدمة 192
 . 1، ص 2112ينديشر / كدنون الثدني  1 -2
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هدتِّ ال نفتق  المؤمنيَن الج  َ  يتعل َمهد ]...[  ونِّ األم 
ا من  ا كبيشر  د يفتق ُ جزء  وحسب بل اإليمدَن أيض 

هدُت حشراشرتِّهِّ البسيطةِّ والعم يقةِّ ]...[ أيت هد األم 
ا على مد أنتن  عليهِّ وعلى  ا، اكشر  العزيزاُت، اكشر 

"  . 193مد تعطينَهُ للكنيسةِّ والعدلمِّ

ن األم التي تحمي طفلهد بحندنهد إ  .122
وعدطفتهد، تسدع ه على تنميه الثقة، وعلى اختبدشر 
العدلم كمكدن صدلح الستقبدله، وهذا يسمح بتطويشر 

عزز الق شرة على االلفة الثقة بدلنفس التي ت
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  

، يتمتع بوضوح وبفشرح بهويته دوالكفدح. ان أب  
المو ة  الذكوشرية، وبذات الوقت يجمع بين

والعدطفة في تعدمله مع زوجته، هو ضشروشري 
د كمد شرعدية األم. هندلك أ واشر وواجبدت  تمدم 
متفدوتة، وتتكيف مع الظشروف الواقعية لكل عدئلة، 
إنمد التواج  الواضح والمح   لكال الاخصيتين، 
االنثوية والذكوشرية، يخلق البيئة المالئمة والمندسبة 

 .لنضوج الطفل

معند هو "مجتمع ب ون يُقدل إن مجت  .121
آبدء". في الثقدفة الغشربية، ق  تظهشر اخصية األب 
وبطشريقة شرمزية كغدئبة، وماوهة ومتالاية. 
وحتى الشرجولة تب و في موضع تسدؤل. وق  ظهشر 

                                                           
 .نفس المشرجع 193
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مفهوم ملتبس، بسبب أنه "ق  تم  النظشُر إلى هذه 
شٌر من األبِّ  شٌر: تحشر  المسألةِّ في الب ءِّ وكأن هد تحشر 

الذي يمث ُل الاشريعةَ المفشروضةَ من السي  ، األب 
الخدشرج، األب الذي يح   من سعد ةِّ األبندءِّ وياك ُل 
شرِّ الاب دنِّ واستقاللِّهم. في الواقعِّ  عدئق د في وجه تحشر 
كدن التسل طُ في المدضي سي  َ الموقفِّ في مندزلِّند، 

" . ولكن "كمد 194وأحيدن د كدن يصُل إلى ح  ِّ الطُغيدنِّ
قلند من تطشرف إلى تطشرف أخشر. يحصُل غدلب د، انت

ويب و أن  ماكلةَ زمدنِّند ال تكمُن في الحضوشرِّ 
، بل في غيدبِّهم، وتواشريهم عن  المتطف لِّ لآلبدءِّ
األنظدشر. فأحيدن د يصب  اآلبدء اهتمدمدتِّهم على 
هم وعلى تحقيقِّ طموحدتِّهمِّ الفشر ي ة، وصوال   أنفسِّ

صغدشَر إلى ح  ِّ نسيدنِّ األسشرة. ويتشركون الاب دَن وال
هم" . إن حضوشر األب، وكذلك سلطته، ق  195لوح ِّ

د بدلوقت المتزاي  الذي يتم تكشريسه  تأثشرت أيض 
لوسدئل االعالم، التكنولوجيد التشرفيهية. إلى جدنب 
هذا، يُنظشر في يومند هذا إلى السلطة بدشرتيدب ويتم 
وضع الكبدشر بقسوة في موضع اكوك. والكبدشر 

تدلي ال يق  مون أنفسهم يتخلون عن الثوابت، وبدل
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 

 . 196ومسدع تهم على النضوج

                                                           
أوسشرفدتوشري (: 2112ينديشر / كدنون الثدني  21) المقدبلة العدمة 194

 . 1، ص 2112ينديشر / كدنون الثدني  21 شرومدنو
 نفس المشرجع. 195
 . 21، 2112 التقشريشر النهدئي للسينو س 196
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لق  َوضع هللاُ الوال َ في العدئلة لكي، مع   .122
صه الشرجولية، "يكون قشريب د من زوجته، خصدئ

ويادشركهد في كل ايء، في األفشراح واألحزان، 
يكون قشريب د من  [حتى]واآلمدل. وأن  المتدعبفي 

أبندئه طيلة نموهم: عن مد يلعبون وعن مد 
 نوعن مد يكونواء سع  نيجته ون، عن مد يكونو

متضديقين، عن مد يتكلمون وعن مد يصمتون، 
ون، عن مد يشرتكبون دفوعن مد يخعن مد يتجشرؤون 

خطأ وعن مد يشرجعون للطشريق الصحيح؛ أب 
د. وكلمة حدضشر ال تعني مشراقب. ألن  حدضشر  ائم 

هم، ءاآلبدء الذين يشراقبون بمبدلغة أبند
 و. ياعشر بعض االبدء بأنهم ع يم197"يمحقونهم

الفدئ ة وال لزوم لهم، إنمد الحقيقة هي أن "األبندء 
شرهم عن مد يشرجعون من هم بحدجة إلى أب ينتظ

إخفدقدتهم. سيحدولون التذشرع بكل ذشريعة لكيال 
يعتشرفوا بهذا، ولكيال يُكتَاف، لكنهم بحدجة إلى 

ن يُتشرك األطفدل ب ون أ. ليس من الجي  198ذلك"
آبدء، ألنهم بهذه الطشريقة سيحشرمون قبل االوان من 

 .أطفدال أن يكونوا

َخصوبةَموّسعة
دعتهم ان الع ي  من األزواج ليس بدستط .121

ينجبوا أطفدال. إنند نعشرف مق اشر األلم الذي يعنيه 
د أن  هذا. لكنند، من الندحية األخشرى، نعشرف أيض 
"الزواج لم يُؤس س إلنجدب البنين فقط ]...[. لذلك 

                                                           
 2) وشري شرومدنوأوسشرفدت(: 2112فبشرايشر / ابدط  2) المقدبلة العدمة 197

 . 1(، ص 2112فبشرايشر/ ابدط 
 . نفس المشرجع 198
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 دحتى وإن لم يشُرزق الزوجدن أوال  ا، شرغم شرغبتهم
كجمدعة واشركة م ى  ،الا ي ة فيهم، يبقى الزواج

. بدإلضدفة 199يمته وع مِّ انفصدمه"يحتفظ بق ،الحيدة
الى ذلك "االمومة ليست حصشري د واقع د بيولوجيد، 

 .  200"بطشرق مختلفةبل يعبشر عنهد 

يعتبشر التبني طشريقة لتحقيق األمومة  .121
واألبوة بطشريقة كشريمة ج  ا، أشرغب في أن أاجع 
أولئك الذين ليس بإمكدنهم إنجدب أطفدل بأن 

الستقبدل األطفدل يوسعوا ويفتحوا محبتهم الزوجية 
د  المحشرومين من بيئة أسشرية مندسبة. لن ين موا يوم 

ن التبني هو فعل حب يمنح إبأنهم كدنوا أسخيدء. 
ن على أ عدئلة لمن حشرم منهد. من المهم اإلصشراشر

يتم تسهيل التاشريعدت المشرتبطة بإجشراءات عملية 
غيشر المشرغوب  لألطفدلالتبني، وخدصة بدلنسبة 

التخلي قدية من اإلجهدض وهم، من أجل الوفي
. إن أولئك الذين يواجهون التح ي المشرتبط عنهم

بدلتبني وبدستقبدل انسدن بطشريقة غيشر ماشروطة 
وبمجدنية، يصيشرون وسطدء لمحبة هللا الذي يؤك : 
 " يَعَهد فأَنَد الَ أَْنَسدكِّ ُ شَرضِّ "حتى إن نسي ت اْلَمشْرأَة

 (.12، 21)شرا. أش 

فل يمث ِّل "إن خيدشر التبني واحتضدن ط .111
د من الخصوبة في الخبشرة الزوجية،  نوع د خدص 
يتخطى حدالت المعدندة بسبب العقم. ]...[ وأمدم 

مطلوب د بأي ثمن، الطفل يكون تلك الحدالت التي 

                                                           
 . 21، فشرح وشرجدءالمجمع الفدتيكدني الثدني، ال ستوشر الشرعدئي  199
المؤتمشر العدم الخدمس ألسدقفة أمشريكد الالتينية ومنطقة البحشر  200

 . 222(، 2112يونيو / حزيشران  21) وثيقة أبدشريسي االكدشريبي، 
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لتبني يُظهشر ااخصي، في تحقيق إنجدز حق ك
د المفهومين باكل صحيح واالحتضدن ، بُع  ا مهم 

ل على اإل شراك لألبوة والبنوة، إذ يسدع ان بدلفع
بأن األوال ، سواء كدنوا طبيعيين أم متبنين أم 

، هم كدئندت قدئمة بذاتهد، ينبغي محتضنين
، وليس فقط مواالعتندء به مومحبته ماستقبدله
. إن قشراشر التبني أو الحضدنة يجب أن يأخذ مإنجدبه

. من 201أوال  بعين االعتبدشر مصلحة األوال  العليد"
إلتجدشر بدألوال  بين جهة أخشرى، "ينبغي منع ا

ات من خالل إجشراءات قدنونية  ال ول والقدشر 
 . 202ومشراقبة  ولية"

د، أن االنجدب  .111 من المندسب التذكيشر أيض 
ن للعيش ين الوحي تيوالتبن ي ال يعتبشران الوسيلت

د العدئلة المؤلفة من الع ي  من  المثمشر للحب. أيض 
األطفدل هي م عوة لتشرك بصمتهد في المجتمع 

 ة فيه، لتنمية ااكدل أخشرى تكون كدمت ا  الموجو
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 
د في اع ا  مجيء ملكوت  ا خدص   وشر 

على العدئلة ان تفكشر نبغي . ال ي203السمدوات"
هد كسيدج يشرمي لحمديتهد من المجتمع. عليهد بنفس

أال تمكث سدكنة في حدلة انتظدشر بل أن تخشرج من 

                                                           
 . 12، 2112 نو سالتقشريشر النهدئي للسي 201
 .نفس المشرجع 202
ينديشر /  11) كلمة البدبد فشرنسيس خالل اللقدء مع األسشر في مدنيال 203

(، 2112) 112 أعمدل الكشرسي الشرسولي(: 2112كدنون الثدني 
121 . 
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صبح البحث ي. بهذه الطشريق، متكدفلذاتهد لبحث 
مكدن د لتكدمل االنسدن مع المجتمع، ونقطة اتحد  
بين العدم والخدص. يحتدج الزوجدن اكتسدب وعي 

االجتمدعية.  واجبدتهم واضح ومقتنع بخصوص
عن مد يحصل ذلك، فإن الحب الذي يجمعهمد لن 
ينقص، إنمد يمتلئ بنوشر ج ي ، كمد تعبشر عنه 

 :األبيدت التدلية

 ي اك همد عندقي"

 اليومي ة تندغمدتيهمد 

 كيأند أحب ك ألن  ي 

  تكدفحدن من أجل الع الة.

 إن كنت أحبك فألن ك

 حبيبي، اشريكي وكل ايء

 وعلى الطشريق جنب د إلى جنب

 . 204بكثيشر من اثنين" نحن أكثشر

 

ال يمكن ألية عدئلة ان تكون خصبة إذا  .112
اكدنت  ". منفصلةأو " تعتق  أنهد مختلفة كثيشر 

لتجنب هذا الخطشر،  عوند نتذكشر عدئلة يسوع 
المسيح، الممتلئة نعمة وحكمة، لم يكن يُنظشر إليهد 
كعدئلة "غشريبة"، كبيٍت غشريٍب، بعيٍ  عن الندس. 

الندس صعوبة في لهذا السبب بدلذات، وج  

                                                           
: Poemas de otros"، ضمن Te quieroمدشريو بن يتي، " 204

 .311، 1113بوينوس أيشريس 
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ْن  احكمة يسوع، وكدنوعلى التعشرف  يقولون: "مِّ
دشَر، اْبَن  أَْيَن لَهُ هذَا؟ ]...[ أَلَْيَس هذَا هَُو الن ج 

(. "أليس هذا ابُن الن جدشر؟" 3 -2، 1َمشْريَم؟" )مشر 
(. وهذا يؤك  أنهد كدنت عدئلة 22، 13)مت ى 

بسيطة، قشريبة من الجميع، من مجة باكل طبيعي 
الندس. وحتى يسوع لم يتشرعشرع ضمن عالقة  بين

منغلقة مد بين مشريم ويوسف، إنمد كدن يتجول 
بفشرح في العدئلة الواسعة، حيث األقدشرب 

، أن الوال ين، عن  كيف واألص قدء. هذا مد يفسشر
الول  البدلغ بِّال أن يختفي قَ من أوشراليم،  دعو تهم

د يوم كدمل في  م ة ،من العمشر اثني عاشر عدم 
ا الجميع مادطشر  لقصص و، مصغي د للةالقدف

: "َكدنَد َيظُن دنِّ أَن هُ في القَدفِّلَة، َسدشَرا اهتمدمدتهم
يشَرةَ َيْوم" )لو  ، يح ث أحيدن د كمع ذل(. 22، 2َمسِّ

أن بعض العدئالت المسيحية، بسبب لغة تخدطبهد، 
وطشريقة تعبيشرهد عن األايدء، ومواقفهد، وتكشراشرهد 

، يُنظشر إليهد كعدئالت ةثال ائم لموضوعين أو ثال
بعي ة، أو منفصلة عن المجتمع، أو حتى أن 

د ياعشرون أنهم محتقشرون وم انون من قدشربهأ
 قبلهد. 

ن يختبشران قوة الحب، ين اللذين الزوجإ  .113
د ان هذا الحب م عو لتضمي  جشراح يعلمدن تمدم  

المنبوذين، وإلشرسدء ثقدفة اللقدء، وللنضدل من 
ماشروع بعه  الى العدئلة اجل الع الة. فدهلل ق  

د "عدئلي د" ، حتى يصل الجميع 205جعل العدلم عدلم 

                                                           
أوسشرفدتوشري (: 2112مبشر / أيلول سبت 11) المقدبلة العدمة شرا. 205

 . 1، ص 2112سبتمبشر /أيلول  12 شرومدنو
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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 

الحيدة الماتشركة هو الذي يجنح نحو فقط تنظيم 
تلك البيشروقشراطية، الغشريبة عن العالقدت االنسدنية 
األسدسية، وإنمد حتى السلوك االجتمدعي 

. 206والسيدسي غدلب د مد يُظهشر عالمدت الت هوشر"
العدئالت المنفتحة والمتح ة تفسح المجدل  بدلمقدبل

للفقشراء، وتكون قد شرة على نسج ص اقة مع أولئك 
. وهم إن كدنوا يهتمون د منهين هم اسوأ حدالالذ

حق د بدإلنجيل، فلن يستطيعوا أن ينسوا مد يقول 
ْلتُُموهُ ألََح ِّ إِّْخَوتِّي هـُؤالءِّ  يسوع: " كُل  َمد َعمِّ

ْلتُُموه!" )مت ى  غَدشر، فَلِّي َعمِّ (. فهم، 21، 22الص ِّ
مد يطلبه اإلنجيل بنهدية المطدف، يعياون وفق 

، قةمنهم ببالغة عمي : "إِّذَا َصنَْعَت َغ َاء  أَْو َعَادء 
بدَءَك، َوال  قَدَءَك، وال إِّْخَوتََك، َوال أَْنسِّ فَال تَْ عُ أَْص ِّ
د بِّدلـُمقَدبِّل،  يشرانََك األَْغنِّيَدء، لِّئاَل  َيْ عُوَك هُْم أَْيض  جِّ
َوَيكُوَن لََك ُمكدفَأَة. بَْل إِّذَا َصنَْعَت َولِّيَمة  فدْ عُ 

ين، ين، والعشُْرج، َوالعُْميَدن.  الـَمَسدكِّ َوالـُمْقعَ ِّ
(. َوطُوَبى لََك! في 12 -12، 12َوطُوَبى لََك" )لو 

 هذا يكمن سشر  العدئلة المغبوطة.

من خالل الكلمة،  كمدمن خالل الاهد ة،  .112
نقل تتتح ث العدئالت عن يسوع لآلخشرين، و

جمدل اإلنجيل  ظهشرتوقظ شرغبة هللا وتاإليمدن، و

                                                           
أوسشرفدتوشري (: 2112أكتوبشر / تاشرين األول  2) المقدبلة العدمة 206

 . 1، ص 2112أكتوبشر / تاشرين األول  1 شرومدنو
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ذي يق مه لند. هكذا يشرسم األزواج ونمط الحيدة ال
المجدل العدم  منالشرمد ي  الجدنبالمسيحيون فوق 

ة، والوعي االجتمدعي، خو  ويملؤونه بألوان األُ 
، نيشرالمُ وال فدع عن األاخدص الضعفدء، واإليمدن 

وبدألمل الفعدل. إن خصوبتهم تتوس ع وتتشرجم 
بألف طشريقة لتجعل محبة هللا حدضشرة في 

 .المجتمع

 يز الجسدتميّ 

من المندسب في هذا اإلطدشر أن نأخذ على  .112
د كتدبي د، تم تفسيشره خدشرج  عد ة محمل الج  نص 

من الممكن  وهكذاسيدقه، أو بطشريقة عدمة للغدية، 
معنده الفوشري والمبداشر، والذي هو أن نهمل 

د. يتعلق األمشر بـ   -12، 11قوشر  1اجتمدعي تمدم 
ضع د ، حيث يواجه الق يس بولس الشرسول و32

بعض هندك  مخجال للجمدعة. في هذا السيدق، كدن
يحدولون الذين كدنوا واألاخدص الميسوشرين 

ممدشرسة التمييز ض  الفقشراء، وكدن هذا يح ث 
شرافق االحتفدل التي كدنت ت الوليمةحتى أثندء 

بدإلفخدشرستيد. فبينمد كدن األغنيدء يتمتعون بطعدمه 
 ، وهمينظشرون إليهمالاهي، كدن الفقشراء 

شر ٍ  يَْسبُِّق فَيَأُْخذُ دجوع  ون يتضو  : "ألَن  كُل  َواحِّ
هِّ فِّي األَْكلِّ فَدْلَواحِّ ُ يَُجوعُ َواآلَخشُر  َعَادَء نَْفسِّ
يَْسَكشُر. أَفَلَْيَس لَكُْم بُيُوٌت لِّتَأْكُلُوا فِّيَهد َوتَْاشَربُوا؟ أَْم 

يَن لَيْ  لُوَن ال ذِّ ينُوَن بَِّكنِّيَسةِّ هللاِّ َوتُْخجِّ َس لَُهْم؟" تَْستَهِّ
 (. 22 -21)اآليدت 

إن اإلفخدشرستيد تقتضي االن مدج في جس   .111
الكنيسة الواح . فمن يقتشرب من جس  ومن  م 
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هذا الوقت  نفسالمسيح ليس بإمكدنه أن يهين في 
االجس  ذاته،  د التمييز انقسدمدت وممدشرس   مثيشر 

بـ بين أعضدئه. يتعلق األمشر، في الحقيقة، الادئن 
الشرب، وبدلتعشرف عليه بإيمدن "تمييز" جس  

في  أواألسشراشرية  هوبمحبة سواء في عالمدت
هِّ فدإلنسدن الجمدعة، وإال  َيأْكُُل ويَْاشَرُب  َْينُونَة  لِّنَْفسِّ

ا ج ي د (. ياكل هذا النص تحذيشر  21)شرا. آية 
للعدئالت التي تنغلق في شراحتهد الخدصة وتعزل 

شر ، للعدئالت التي تبقى غيوب قة أكثشرنفسهد. 
مكتشرثة أمدم معدندة العدئالت الفقيشرة والمحتدجة. 
ا  هكذا يصبح االحتفدل اإلفخدشرستي ن اء  مستمشر 
ْن كُل  إِّْنَسدٍن نَْفَسهُ" )آية  إلى كل اخص كي "َيْمتَحِّ

(، به ف أن يفتح أبواب عدئلته لمزي  من 21
من المجتمع، ومن ثم   المهماينكة مع أولئك شرِّ الاَ 

الذي يجعل وة اإلفخدشرستي، سشر المحبحق د قبول 
 «صوفي ة»أن مند جس  ا واح  ا. ال يجب أن ننسى "

. فعن مد أولئك الذين 207طدبع اجتمدعي"لهد السشر 
زمون أكثشر تجده الفقشراء تالمندولة ال يل يقبلون

ظهوشر أاكدل مختلفة من  يسدن ونوالمتألمين، أو 
االحتقدشر والظلم، فهم يتندولون واالنقسدم، 
. بينمد العدئالت عن غيشر استحقدق اإلفخدشرستيد

التي تتغذى على اإلفخدشرستيد بتحضيشر الئق، فهي 
ي شرغبتهد في األخو  ت االجتمدعي، وحس هد ة، قو 

 .المحتدجين تجدهوالتزامدتهد 

                                                           
 يسمبشر / كدنون  22) هللا محبةبن كتس السد س عاشر، الشرسدلة العدمة  207

(، ص. 2111) 11 الكشرسي الشرسوليأعمدل : 12(، 2112األول 
221 . 
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ََةالحياةَفيَالعائلةَالموّسع
ن أيشرة ية الصغعدئلنواة العلى النبغي ال ي  .112

 التي تضمتعزل نفسهد عن األسشرة الكبيشرة، 
أبندء العموم والج و ، واالعمدم واالخوال، 

د الجيشران. في تلك األسشرة  واالخوال، وأيض 
الكبيشرة من الممكن أن يكون هندك َمْن يحتدج 
للمسدع ة أو على األقل َمن يحتدج الى شرفقة، 

أوجدع يكون هندك ولبعض لفتدت محبة، وق  
. إن النزعة 208كبشرى تحتدج لبعض المواسدة

 ،في بعض األحيدن ،األيدم تقو  الفشر انية في هذه
اآلخشرين عش آمن واعتبدشر  اخل  اإلنغالقإلى 

كخطشر مقلق. بأي حدل، هذه العزلة ال تق م المزي  
من السالم والسعد ة، إنمد تُغلق قلب العدئلة 

 .وجو ال أُفقاتسدع من  دوتحشرمه

 أن نكون أبناء

 في بد ئ االمشر،  عوند نتح ث عن وال يند .111
شر يسوع الفشرسيين بأن التخلي عن . لق  ذك  أنفسهم

 -1، 2الوال ين هو مخدلف لاشريعة هللا )شرا. مشر 
بن د. ا(. ليس مفي ا الح  ان يفق  وعي ه بكونه 13

و أد ولو أصبح بدلغ  حتى " ،كل اخصففي 
دن أصبح أح  إوحتى  ،اعجوز   حصل و ،أب د أو أم 
د محتفظ  يبقى  في الحقيقةموقع مسؤولية، على 
د هذا يقو ند  ائم  ود أبندء. ن. نحن جميعن  بته كإبهوي

. تلقيندهدنمد ألنفسند إالحيدة منح لم نأنند الى حقيقة 

                                                           
 . 11، 2112 . التقشريشر النهدئي للسينو سشرا 208



143 
 

األولى التي ه ية تلك الدلهبة الكبشرى للحيدة هي ف
 . 209تلقيندهد"

الوصية الشرابعة من  "تطلبلهذا السبب  .111
، 21واالم )شرا. خشر أن يكشرموا األب  االبندء ]...[

بع  الوصديد مبداشرة ة تأتي هذه الوصي. و(12
في الحقيقة تحتوي على  وهيالمتعلقة بدهلل نفسه. 

هو ايء إلهي، على ايء على ايء مق س، 
بين  األخشرى الحتشراممن أنواع انوع  أصل كل
في صيدغة الوصية الشرابعة يضيف والندس. 

 ال تِّي األشَْرضِّ  َعلَى أَي دُمكَ  لِّتَطُولَ »الكتدب المق س: 
يكَ  ب   يُْعطِّ بين الُخلُقي يعتبشر الشرابط «. إِّلَُهكَ  الشر 

وهو ضمدنة لتدشريخ  ،ضمدنة للمستقبلهو األجيدل 
مجتمع أبندء ال يكشرمون فيه ف .بدلحقيقة إنسدني

مجتمع . مجتمع ب ون كشرامة ]...[ وال ين هوال
 . 210ُمنَف ِّشرين وجاعين ابدبُمق  شٌر له أن يمتلئ ب

د الجدنب اآلخشر للمي الية: هندك أيض  لكن  .111
ُجلُ  يَتشُْركُ " هُ  أَبَدهُ  الشر  تؤك  هكذا (، 22، 2)تك  "َوأُم 

ال ففي بعض األحيدن،  ،هذا ال يتحققوكلمة هللا. 
وهبة الذات لم التخلي الزواج بدلكدمل الن  يتحقق

د  همدل الوال ين، ومع ذلكإو أال يجب التخلي  .يتم 
، حتى االتحد  في الزواج يجب تشركهمدلكي يتم 

الحمدية، والمسكن، هو الج ي  يصبح المنزل 
يشر ن يصأيمكن بحيث االسدس والماشروع، و

                                                           
، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112مدشرس / آذاشر  11) المقدبلة العدمة 209

 . 1، ص. 2112مدشرس / آذاشر  11
، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112فبشرايشر / ابدط  11) المقدبلة العدمة 210

 . 1، ص. 2112فبشرايشر / ابدط  12
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 .(نفس المشرجع" )َواحِّ  ا َجَس  اد "حق  ن دالزوج
الكثيشر من يح ث في بعض الزيجدت ان يتم إخفدء 

 دالح يث عنهيتم التي و ،عن أح  األزواجاألموشر 
تكتسب أهمية لى  شرجة ان آشراء االهل إهل، األمع 

الاشريك اآلخشر. ليس من آشراء و كثشر من مادعشرأ
مع مشروشر هذا الوضع االستمشراشر في السهل 

 ،لفتشرة مؤقتةيمكن قبوله فقط وضع الوقت. وهو 
الظشروف لنمو الثقة والحواشر. الزواج  بينمد تتهيأ

 .أبندء لنكونطشريقة ج ي ة إليجد  تح  يمثل 

 المسّنون

 الَ . الا ْيُخوَخةِّ  َزَمنِّ  فِّي تشَْرفُْضنِّي ال" .111
ْن َ  ْكنِّيتَتشْرُ  تِّي فَنَدءِّ  عِّ  . إنهد(1، 21" )مز قُو 

واالحتقدشر.  يخاى اإلهمدلالذي المسن، صشرخة 
هللا لنكون أ وات لسمدع ن اء الفقشراء،  ندكمد ي عوو
هذا إن . 211المسنينهو يتوقع مند ان نسمع ن اء ف

الن "الكنسية ال  ،يتوجه الى العدئالت والمجتمعدت
الى عقلية ع م تستطيع وال تشرغب بدالمتثدل 

ندهيك عن الالمبدالة واالحتقدشر بدلنسبة  ،المعدندة
الى الايخوخة. يجب عليند ايقدظ الحس الجمدعي 

أمدم الضيدفة، والتق يشر، ودالمتندن، بمن 
الايخوخة. عليند إيقدظ الحس الجمدعي بدالمتندن، 

نه جزء والعشرفدن، والضيدفة حتى ياعشر المسن بأ
هم شرجدل، نسدء، ن المسنين إحي من مجتمعه. 

مهدت سلكوا قبلند نفس الطشريق، في منزلند وأبدء آ
حيدة من أجل اليومية وفي ذات معشركتند ، هنفس

                                                           
 .11 -12، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س شرا.  211
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. لذلك "كم أشرغب بكنيسة تتح ى ثقدفة 212كشريمة"
معدنقة ج ي ة بين من يفيض الذي فشرح اإلقصدء بدل

 . 213الابدب وكبدشر السن!"

إلى الق يس يوحند بولس الثدني  ندلق   عد  .112
ثقدفدت هندك  في العدئلة الن المسنينلوضع النتبده ا

عقدب التطوشر الصندعي والحضشري أ"في 
 فع، بدلمسنين ت ت، ومد زالت فعالمضطشرب، 

. يسدع  214أاكدل غيشر مقبولة من التهميش"نحو 
أن "وموهبة  األجيدل" تعدقب" شرؤيةعلى المسنون 

ا يكون  ،في الكثيشر من األحيدن. 215"يكونوا جسشر 
لى إالكبيشرة هم َمن يقومون بنقل القيم  األج ا 

ق  يعتشرفون بأنهم األاخدص الع ي  من حفد هم و"أ
. 216ج ا هم"لقوا التنائة على الحيدة المسيحية من أت
و مجشر  وجو هم يسدع  ألمسدتهم وكالمهم، ف

ن التدشريخ ال يب أ معهم، أمعشرفة على األطفدل 
 من الضشروشريوانه  ،وشرثة شرحلة طويلة وأنهم
 يقطعونم الخلفية التي تسبقند. أولئك الذين احتشرا

سوف يج ون صعوبة في مع التدشريخ العالقدت 
نسج عالقدت مستقشرة واالعتشراف بأنهم ليسوا 

                                                           
 2، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112مدشرس / آذاشر  2) المقدبلة العدمة 212

 .1، ص. 2112مدشرس / آذاشر 
، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112مدشرس / آذاشر  11) المقدبلة العدمة 213

 .1، ص. 2112مدشرس / آذاشر  12
 22) ئف العدئلة المسيحيةوظداإلشراد  الشرسولي مد بع  السينو س،  214

 22 أعمدل الكشرسي الشرسولي: 22(، 1111نوفمبشر / تاشرين الثدني 
(1112 ،)113 . 

كلمة البدبد إلى المادشركين في المنت ى ال ولي حول يوحند بولس الثدني،  215
III ،2 (1111 ،) تعدليم: 2(، 1111سبتمبشر / أيلول  2) المسنين
231. 

 . 11، 1221التقشريشر النهدئي للسينو س  216
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دلمسنين هو الذي االهتمدم ب"سيد  الواقع. بدلتدلي، أ
هل هندك . فيصنع اختالف حضدشرة عن األخشرى

هل هندك مكدن والحضدشرة؟ دلمسنين في اهتمدم ب
الحضدشرة ان تتق م إذا عشرفت تلك ؟ بوسع للمسن  

 . 217"المسنينان تحتشرم حكمة ومعشرفة 

د الذاكشرة التدشريخية عيب   غيدبيعتبشر  .113
ثمشر العقلية غيشر الندضجة ا في مجتمعند. انه خطيشر  

ن المعشرفة إ". إنه من المدضيعبدشرة "بالتي تتمثل 
 انعتبشري يمدضالح اث أوالق شرة على مواجهة 

. ليس من له معنىبندء مستقبل الطشريقة الوحي ة ل
الممكن التعليم ب ون ذاكشرة: "تَذَك شُروا األَي دَم 

تفي  قصص الكبدشر . ف(32، 11األُولى" )عب 
ا  تشربطهم بدلتدشريخ ألنهد  ،الصغدشر والابدبكثيشر 
في الحي الذي أو في العدئلة، سواء  المعدش
تهتم تحتشرم وال ن عدئلة ال إفي بل هم. ، أو يقطنونه

، هي عدئلة يمثلون ذاكشرتهد الحية نالذي هد، ج وب
عدئلة ل يهد بينمد العدئلة التي تتذكشر هي ؛ مفككة

فيهد للمسنين مكدن فإن حضدشرة ال مستقبل. لذلك، "
هي حضدشرة ، ألنهم يخلقون مادكل تهملهمو أ

تجتث " ألنهد، 218فيشروس الموت" ذاتهدفي  تحمل
األيتدم ن ظدهشرة إ. 219"جذوشرهد الخدصة بهد

دلتفكك المشرتبط بى معنال، في ينعدصشرالم

                                                           
 2، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112مدشرس / آذاشر  2) المقدبلة العدمة 217

 .1، ص. 2112مدشرس / آذاشر 
  .نفس المشرجع 218
سبتمبشر / أيلول  21) كلمة البدبد فشرنسيس خالل اللقدء مع المسنين 219

، 2112سبتمبشر / أيلول  31 -21أوسشرفدتوشري شرومدنو : (2112
 .2ص. 
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التي تعطي اكال واليقين، دنهيدشر بدالقتالع وبو
د عدئالتند مكدن  تضعند أمدم تحٍ  لنجعل من للحيدة، 

التدشريخ  تشربةاألطفدل ان يتجذ شروا في فيه ستطيع ي
 .الجمدعي

 أن نكون أخوة

ق العالقة بين االخوة مع مشروشر   .112 تتعم 
ة في العدئلة بين شربدط االخو   يتكونالوقت. و"
في جو  من تعليم االنفتدح على إذا تم  االخوة، 

يكون هذا الشربدط م شرسة كبيشرة من ف. يناآلخشر
ية والسالم.  ففي العدئلة، وبين اإلخوة، يتم الحشر 

د شربمد ال نتنبه غدلب  . [...]اإلنسدني عل م التعديش تَ 
ُ بدلتح ي  بدن العدئلة هي  ة الى  خل التي ت االخو 

ة، فم! العدل من خالل هذه التجشربة األولى من االخو 
نمط وبدلعدطفة والتعليم العدئلي ت بتغذوالتي 
مثل وع  جميل على المجتمع يسطع  ،االخوة
  .220بأكمله"

يق  م النمو بين االخوة تجشربة شرائعة  .112
. لذلك، هدللشرعدية المتبد لة، ولتق يم المسدع ة وتلقي
ة في العدئلة وبطشريقة خد صة عن مد "تضيء االخو 

 دهط بدحيالعدطفة التي والصبشر، والعندية،  نشرى
الاقيق الصغيشر الضعيف او الاقيقة الصغشرى 

مصدبين ال وأ ةضيو المشرأ، األكثشر ُضعف د
وجو  اقيق ن "أن ن شرك بأ. يجب 221"إعدقةب

وال  ،نند هو خبشرة قوية، ال تق  شر بثمنبدواقيقة يح
                                                           

، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112ايشر / ابدط فبشر 11) المقدبلة العدمة 220
 .1، ص. 2112فبشرايشر / ابدط  11

  .نفس المشرجع 221
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األبندء لهذا يجب تعليم  ،222عنهد" االستعدضةيمكن 
 ،العملي التعلمن هذا إ. كيفية التعدمل كأخوةبصبشر 
حقيقية. في المجتمع الهو م شرسة أحيدن د، المؤلم 

قوي إلنجدب طفل  توجهبعض البل ان، هندك 
أن يكون خبشرة الاعوشر بجعل األمشر الذي  ،واح 

عن مد ال يكون من و. أقل ايوع د أو أخت لي أخ
يجب إيجد  ، واح  الممكن إنجدب أكثشر من طفل

 و منعزال.أا ال ينمو الطفل وحي   أسبيل لضمدن 

 كبير قلب

ال ائشرة الصغيشرة التي  بدإلضدفة إلى  .111
العدئلة الموس عة  هم، هندكؤبندأياك لهد األزواج و

التي ال يمكن تجدهلهد، الن "الحب بين الشرجل و
الحب وبدلتدلي باكل موسع ، في الزواج والمشرأة
بندء، هل واألبين األ-اح ة، فشرا  العدئلة الوأمد بين 

، -بين األقدشرب واألص قدءوخوات، خوة واألاإل
ة،   اخلية  يندميةدن بوم فوع دنمفعم همد مستمشر 

د أكثشر قو  العدئلة الى ت كٍة  ائم  قوة، وأكثشر  دعمق  َاشرِّ
. 223"تمثل أسدس وشروح الحيدة الزوجية والعدئلية

ألص قدء والعدئالت ينضم ا اإلطدشر،في هذا 
لعدئالت التي جمدعدت ا بمد في ذلك، ةالص يق

، في إطدشر ت عم بعضهد البعض في أوقدت الا ة
 .واإليمدنياالجتمدعي  هدلتزاما

                                                           
 .نفس المشرجع 222
وظدئف يوحند بولس الثدني، اإلشراد  الشرسولي مد بع  السينو س،  223

أعمدل : 11(، 1111نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) العدئلة المسيحية
 . 111(، 1112) 22 الكشرسي الشرسولي



149 
 

يجب على هذه العدئلة الموس عة ان   .112
هدت العدزبدت، بمحبة كبيشرة تستقبل  األطفدل واالم 
يتوجب  اللواتيالنسدء الوحي ات و، ابدء ون 

الاخدص ذوي اوطفدلهن، أتعليم  تأمينعليهن 
الذين يتطلبون الكثيشر من  دت المحتلفةاإلعدق

الابدب الذين يكدفحون وب، شرقُ العدطفة وال
أو المنفصلين و العدزبيناألاخدص واإل مدن، 
 والمسنينالوح ة، من ن ويعدن الذيناألشرامل 

والمشرضى الذين ال يحصلون على ال عم من 
. 224"حتى المتضشرشرين من مسيشرة حيدتهم"وأبندئهم، 

د ضعف الموس عة ان تسدع  أيض   ةيمكن للعدئلمد ك
عن حدالت   ون تأخيشرتبلغ وأو أن تكتاف االهل، 

ليهد إالتي يتعشرض االستغالل و حتى أالعنف، 
د دحب  مدنحة إيدهم  ،األطفدل  ةعدئليحمدية و سليم 

 .هلهم توفيشرهد لهمأال يكون بدستطدعة حين 

 يالَحموجو   ننسى يمكن أنال  اأخيشر   .111
د في هذه العدئلة الموس عة و مدةوالحَ  جميع أيض 

هندك كيدسة خدصة بدلحب أقدشرب الزوج اآلخشر. 
كأاخدص و، تكمن في تفد ي اعتبدشرهم كمندفسين

تطلب تاالتحد  الزوجي فطبيعة كغزاة. و ،خطشرين
محدولة فهم لغتهم، واحتشرام تقدلي هم وعد اتهم، 

 وشرعديتهم، وا خدلهم بطشريقة ،الح  من االنتقد اتو
د عن مد يتوجب الحفدظ ، حتى أيض  قلبال فيمد 

على االستقاللية الاشرعية والعالقة الحميمة بين 
الزوجين. تعتبشر هذه التصشرفدت طشريقة جميلة 

                                                           
أوسشرفدتوشري (: 2112أكتوبشر / تاشرين األول  2) ة العدمةالمقدبل 224

 . 1، ص 2112أكتوبشر / تاشرين األول  1 شرومدنو
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هبة الذات المفعمة عن سخدء للاشريك تعب شر 
 .بدلحب
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 الفصل الّسادس
 بعض اإلمكانيات الرعوية

أ  ت حواشرات مسيشرة السينو س الى   .111
شر الحدجة طشرق شرعوية ج ي ة،  للبحث عن تصو 
باكل عدم. وسيكون على عشرضهد سأحدول أن أ

مقتشرحدت أكثشر عملية  اع ا مختلف الجمدعدت 
وفدعلية، تأخذ بعين االعتبدشر تعدليم الكنيسة 

. أو   على حٍ  سواء والحدجدت والتح يدت المحلية
بعض  الوقوف عن االقتصدشر فقط على هند 

ب ون اال عدء بتق يم  التح يدت الشرعوية األسدسية،
 شرعوية عدئلية.

َعالنَإنجيلَالعائلةَاليومإ
أصشر  آبدء السينو س على أن العدئالت   .211

الالعبون المسيحية، بفضل نعمة سشر الزواج، هي 
شرعوية العدئلة، وخدصة "من خالل ل الشرئيسيون

حة لألزواج وللعدئالت، والتي هي  تق يم اهد ة فشَرِّ
أوضح اآلبدء أن . لهذا السبب، 225كندئس بيتي ة"
بدلعمل على أن يتمكن األاخدص من االمشر "يتعلق 
تغمشر »أن إنجيل العدئلة هو فشرحة أن يختبشروا 

، ألنند في المسيح ق  «القلب والحيدة بأكملهد
تحشرشرند من الخطيئة، والحزن، والفشراغ ال اخلي »

على (. إن واجبند، 1، فشرح اإلنجيل« )والعزلة

                                                           
 .31، 2112 من نصوص السينو س 225
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(، هو 1 -3، 13 َمثَل الزاشرع )شرا. مت ى ضوء
البذوشر: البدقي هو عمل هللا. كمد إلقدء التعدون في 

أنه ال ينبغي أن ننسى بأن الكنسية التي تبا شر حول 
، لكن األزواج 226العدئلة هي عالمة تندقض"

ن للشرعدة التحفيزات التي يق مونهد لهم كي يق  شرو
حب قوي وصلب و ائم،  يشراهنوا باجدعة على

سيعتشرض  شربهم. قد شر على مواجهة كل مد 
الكنيسة تتوق للوصول إلى جميع العدئالت عبشر 
تفهم متواضع، وشرغبتهد "هي مشرافقة العدئالت 
ي  وكل عدئلة، كي تكتاف أفضل السبل لتخط ِّ

. فليس 227في مسيشرتهد" التي تواجههدالصعوبدت 
بمخدوف العدئلة ادملة من الكدفي وضع الئحة 

الت مادشريع شرعوية كبشرى. فكي تصبح العدئ  اخل
فع دلة أكثشر في الشرعوية العدئلية، فإن هذا يحتدج 
إلى "مجهو  في التبايشر والتعليم ال يني  اخل 

 ، مجهو  يشرا هد في هذا االتجده.228العدئلة"

"لهذا السبب يُطلب من الكنيسة بأسشرهد  .211
توبة تبايشرية: من الضشروشري ع م التوق ف عن  
بادشرة الهوتية بحتة منفصلة عن مادكل الاعب 

. فدلشرعوية العدئلية "يجب أن تقو  إلى 229يقية"الحق
اختبدشر أن إنجيل العدئلة هو الجواب على أعمق 

تحقيق ملء توقعدت االنسدن: على كشرامته، على 
كة وفي الخصوبة. ال بد ليةذاته في الت ، في الَاشرِّ

يتعلق األمشر بمجشر  تق يم تاشريعدت، إنمد بدقتشراح 
                                                           

 . 31، نفس المشرجع 226
 . 21، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  227
 . 11، نفس المشرجع 228
  .32، 2112 من نصوص السينو س 229
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دئمة حتى في قي ِّم، تستجيب لحدجدتهم اليومية والق
. بدإلضدفة الى ذلك "ق  تم 230أكثشر ال ول علمدنية"

د على ضشروشرة تق يم بادشرة تاجب  التأكي  أيض 
بوضوح االاتشراطدت الثقدفية واالجتمدعية 
والسيدسية واالقتصد ية، مثل المسدحة الادسعة 
المعطدة إلى منطق السوق، ااتشراطدت تعيق الحيدة 

شرسدت تمييزية العدئلية األصيلة، وتؤ ي إلى ممد
وفقشر واستثندءات وعنف. لذا ينبغي تطويشر حواشر 
وتنسيق مع المؤسسدت االجتمدعية، وتاجيع و عم 
العلمدنيين، الذين يلتزمون كمسيحيين، في السيدق 

 . 231سيدسي"-الثقدفي، واالجتمدعي

"مسدهمة أسدسية في مجدل الشرعوية  .212
مهد الشرعية، والتي هي عدئلة العدئالت ، العدئلية تُق  ِّ

مه  حيث يتحقق التندغم واالنسجدم بين مد تق  ِّ
الجمدعدت الصغيشرة والجمعيدت والحشركدت 

. يتوجب، جنبد الى جنب، مع 232الكنسي ة المختلفة"
د إلى العدئالت،  عندية شرعوية موجهة خصيص 
"إع ا  تنائة أنسب للكهنة والامدمسة وشرجدل 
ال ين والشراهبدت ومعلمي التعليم المسيحي ولكل 

. ففي الشر و  على 233طين في العمل الشرعوي"الندا
االستادشرات التي تم إشرسدلهد الى مختلف انحدء 

يغيب عن  الخ  ام مد غدلب د العدلم، تبين أنه 
سين  معدلجة المادكل التنائة المالئمة لالمكشر 

الشراهنة المعق  ة للعدئالت. وق  يكون من المفي  في 
                                                           

 . 33، نفس المشرجع 230
 . 31، شرجعنفس الم 231
 . 22، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  232
 . 11، نفس المشرجع 233
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الاشرقي هذا اإلطدشر االستفد ة من تجشربة التقلي  
 الطويل للكهنة المتزوجين.

ينبغي على اإلكليشريكيين الحصول على   .213
كون أكثشر تامل مختلف التخصصدت ونائة تت

امولية بدلتح ي  بدلنسبة لمد يتعلق بدلخطبة 
قتصشر على العقي ة فقط. يَُضدف توالزواج، وأال 

سمح لهم تغدلب د مد ال  [اإلكليشريكي] تنائةلذلك، أن 
النفسي. فبعضهم -العدطفيهم عن عدلمعبيشر بدلت

 بسببيحمل في حيدته خبشرة حيدة عدئلته الجشريحة، 
عدطفي. ينبغي الستقشراشر اال، وع م األبغيدب 

ضمدن النضوج خالل مسيشرة التكوين كي يصل 
الخ  ام المستقبليون للتوازن النفسي الذي يتطلبه 
واجبهم. تُعتبشر الشروابط العدئلية أسدسية بدلنسبة 

لتقوية احتشرام الذات الصحيح. لهذا  لإلكليشريكيين
السبب، من المهم أن تشرافق العدئالت كل مسيشرة 

باكل  دع تقويتهيستطتاإلكليشريكي والكدهن، ل
شربط بعض واقعي. بهذا المعنى يكون من الصحي 

الوقت من حيدة اإلكليشريكية مع وقت آخشر من 
الحيدة في الشرعية، ألن هذا يسمح لهمد بأن يكوند 

. واتصدال بواقع العدئالت الملموس أكثشر تواصال
في الواقع، يلتقي الكدهن طيلة مسيشرة حيدته 
د مع العدئالت. "إن وجو   الشرعوية خصوص 
العلمدنيين والعدئالت، وبدألخص وجو  العنصشر 
النسدئي في التحضيشر للكهنوت، يسمح بتق يشر 
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التنوع والتكدمل بين مختلف ال عوات في 
 .234الكنيسة"

و  على االستادشرات لق  افصحت الشر   .212
د وبإصشراشر عن ضشروشرة تنائة عدملين  أيض 
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 

وعلم االجتمدع، وعلم  من اسهدمدت علم النفس،
د. يسدع   الجنس وتلقي الماوشرة أيض 
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 

د للعدملين في المجدل الشر عوي الموجهة خصيص 
بإمكدنهد أن تجعلهم مؤهلين أكثشر إل شراج مسيشرة 
اإلع ا  للزواج نفسهد في ال يندميكية األوسع للحيدة 

. إن مسيشرة تنائة شرعوية جي ة هي 235الكنسي ة"
حدالت الطواشرئ خدصة فيمد يتعلق بمهمة "

الخدصة، والندتجة عن عنف منزلي أو تعٍ  
. كل هذا ال ينقص بأي اكل من 236جنسي"
، بل يكمل القيمة األسدسية للتوجيه األاكدل

الشروحي، من قيمة المواشر  الشروحية للكنيسة، 
 والتي ال تق شر بثمن، ومن سشر المصدلحة.

                                                           
 . نفس المشرجع 234
 .نفس المشرجع 235
 .نفس المشرجع 236
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توجيهَالمخطوبينَفيَمسيرةَالتحضيرَ

َللزواج
أك   آبدء السينو س، باتى الطشرق، على  .212

ضشروشرة مسدع ة الابدب على اكتادف قيمة وغنى 
جدذبية  شرؤيةن . عليهم ان يتمكنوا م237الزواج

االتحد  الكدمل الذي يسمو بدلبع  االجتمدعي 
للوجو  ويكمله، ويمنح الجنس معنده األسمى، وفي 

بيئة وفشر لهم الوقت نفسه يعزز خيشر األبندء، وي
 أفضل للنضج والتعليم.

  "يتطلب الواقع االجتمدعي المعق .211
ة في يومند هذا، والتح يدت التي تواجههد العدئل

د أكبشر  من كل الجمدعة المسيحية لتحضيشر التزام 
المخطوبين للزواج. فمن الضشروشري التذكيشر 
بأهمية الفضدئل. من بينهد تب و العف ة اشرط د ثمين د 

للحب المتبد ل بين األاخدص. فيمد  الصحيحللنمو 
آبدء السينو س على  أجمعيتعلق بهذه الضشروشرة، 

ضشروشرة زيد ة مادشركة الجمدعة بأسشرهد، مع 
وتشرسيخ ية لاهد ة العدئالت ذاتهد، إعطدء األولو

مسيشرة التنائة المسيحية، التحضيشر للزواج في 
ما  ين على صلة الزواج بسشر المعمو ية 
وبدألسشراشر الكنسية األخشرى. وق  تم تسليط الضوء 
د على الحدجة لبشرامج مح  ة لإلع ا  للزواج  أيض 
الوايك، بشرامج تكون تجشربة حقيقية من المادشركة 

                                                           
 . 21، 2112 من نصوص السينو س. شرا 237
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جوانب الحيدة مختلف تعم ق ونسية، في حيدة الك
 .238العدئلية

أ عو الجمدعدت المسيحية إلى االعتشراف   .212
بأن مشرافقة مسيشرة الحب بين المخطوبَين تاكل  

ا له د خيشر  . وكمد أحسن أسدقفة إيطدليد القول دأيض 
بأن الذين يتزوجون هم بدلنسبة للجمدعة المسيحية 

 ق "موشر  ثمين ألنهم، من خالل التزامهم الصد
بدلنمو في الحب والعطدء المتبد ل، بمق وشرهم أن 
يسدهموا في تج ي  ذات نسيج الجسم الكنسي 
بأسشره: فنوع الص اقة الخدصة التي يعياونهد 
ية، وأن تجعل الجمدعة  بإمكدنهد أن تصبح ُمع ِّ
المسيحية التي يَنتَمون إليهد تنمو في الص اقة 

ة"  . توج  طشرق صحيحة مختلفة لتنظيم239واألخو 
للزواج، وكل  كنيسة محل ية  المبداشرالتحضيشر 

نَة تنائة مالءمة ال  ستمي ز مد هو األفضل لهد، ُمَؤم ِّ
تُبعِّ ُ، في الوقت عينه، الابيبة عن سشر  الزواج. ال 
يتعلق األمشر بتلقينهم التعليم المسيحي بأكمله، أو 

، في  اغشراقهم بدلكثيشر من المواضيع. ويُصح 
د "أن مد يُابُع الشروح الواقع، في هذه الحدلة  أيض 

ق األايدء  ليس المعشرفة الوافشرة إنمد إحسدس وتذو 
ية، ومن 240بدطني د" . فدلنوعي ة أهم من الكم 

بدلتزامن مع إعالن –الضشروشري إعطدء األولوية 
إلى تلك المحتويدت التي تسدع هم، إن تم   -البادشرة

                                                           
 . 31، نفس المشرجع 238
توجيهدت شرعدئية مجلس أسدقفة إيطدليد. اللجنة األسقفية للعدئلة والحيدة،  239

أكتوبشر / تاشرين األول  22) واألسشرة حول التحضيشر لسشر الزواج
2112 ،)1. 

 .2، اشروح الشريدضدت الشروحيةاغندطيوس  ي لويوال،  240
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نقلهد بطشريقة جذ ابة وو  ية، على االلتزام في 
. 241دة بأسشرهد "بشروح اجدع وسخي"مسيشرة حي

يتعلق األمشر بنوع من "التنائة" على سشر الزواج 
يوفشر لهم العندصشر الالزمة لقبوله بأفضل 

 . بعض الحزماالستع ا ات وب ء الحيدة العدئلية ب

د إ  .211 جد  الطشُرق، من يمن المندسب أيض 
خالل العدئالت اإلشرسدلية، وأسشر المخطوبين نفسهد 

طويلة عوية، لتق يم تهيئة ومختلف المواشر  الشر
تعمل على إنضدج حبهمد، مع مشرافقة غنية  الم ى

بدلقشرب وبدلاهد ة. وتكون غدلب د مفي ة للغدية 
مجموعدت المخطوبين و عوات المادشركة في 
محدضشرات اختيدشرية حول مواضيع متنوعة تهم 
الابدب بدلحقيقة. على أية حدل، تبقى أوقدت 

ن اله ف الشرئيسي اللقدءات الاخصية ضشروشرية، أل
هو مسدع ة كل واح  على أن يتعلم أن يحب 

د بعينه، يو   مادشرك ن احيدته بأسشرهد.  تهاخص 
ا اشرتجدلي د،  دإنسدن  كيف تحب تعلم ت أخشر ليس أمشر 

وال يمكن أن يكون ه ف  وشرة مختصشرة تسبق 
االحتفدل بدلزواج مبداشرة. في الواقع، كل انسدن 

ال ة. فكل مد ق مته له يب أ االستع ا  للزواج منذ الو
أسشرته من اأنه أن يسمح له بأن يتعلم من خبشرته 
ا على االلتزام الكدمل والنهدئي.  وبأن يجعله قد شر 

ن للزواج بطشريقة يلعل أولئك الذين يكونون مستع 
أفضل هم الذين تعلموا من آبدئهم مدهية الزواج 
المسيحي، حيث اختدشر كل واح  اآلخشر ب ون 

ا القشراشر بدستمشراشر. بهذا اشروط ويج  ان هذ

                                                           
 . 2، اشروح نفس المشرجع 241
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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 

ولالستاهد  بمثل بسيط،  القي ِّمة للشرعوية الاعبية.
أتذكشر يوم عي  الحب، والذي في بعض البل ان يتم 

 باكل أفضل منه من جدشرستغالله من قبل التُ ا
 إب اع الشرعدة.

اشرتبطوا شرسمي د إن تهيئة أولئك الذين   .211
عن مد يمكن للشرعية متدبعتهم بوقت  دلخطوبة،ب

د الفشرصة للتعشرف  كدٍف، يجب أن تمنحهم أيض 
ع م توافق بينهم وعلى و  نقدط إمكدنية وج على

من إ شراك أنه  نالمخدطشر. بهذه الطشريقة يتمكنو
على هذه العالقة لكي  المشراهنةليس من المنطقي 

عواقب  تنجم عنهعشرضوا أنفسهم لفال محقق ال يُ 
مؤلمة للغدية. الماكلة هي أن االنبهدشر األولي 

، ةيؤ ي الى محدولة إخفدء أو تبسيط أموشر كثيشر
هكذا تعبيشر عن الخالفدت تتفدقم فد ي الوبت

. ينبغي تاجيع ومسدع ة الصعوبدت الحق د
المخطوبين للتعبيشر عمد يتوقعه كل منهمد من 
الزواج المحتمل بينهمد، وطشريقة كل منهمد في فهم 
مدهية الحب وااللتزام، ومد يتمنده من اشريكه 

 يتطلعوناالخشر، ونوعية الحيدة الماتشركة التي 
حد ثدت ق  تسدع  على اكتادف إليهد. إن هذه الم

، وأن ضئيلةأن نقدط التالقي هي في الواقع 
د ل عم ي  االنجذاب المتبد ل وح ه لن يكون كدف
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. فليس هندك مد هو أكثشر تذبذب د، وتزعزع د، االتحد 
، لهذا ال يجب التاجيع دلعدطفةك، غيشر متوقعو

دلزواج إن لم يتم االشرتبدط بعلى اإلق ام على قشراشر 
 دفي  وافع أخشرى تعطي لهذا العه  فشُرص  التعمق 

 .حقيقية لالستقشراشر

على أية حدل، إذا تم االعتشراف بوضوح  .211
من قبل كل منهمد بنقدط ضعف الاشريك اآلخشر، 

ثقة واقعية في إمكدنية ينبغي أن تكون هندك 
للوصول إلى  ،مسدع ته على تطويشر األحسن ل يه

مع اله ف الثدبت توازن يضدهي نقدط ضعفه، 
كدئن باشري. إن هذا يعني ضمن د القبول ك هيعبتاج

التعشرض لبعض بإشرا ة حدسمة بإمكدنية 
، واألوقدت الصعبة، وحدالت الصشراع، التضحيدت

واتخدذ قشراشر حدسم بتهيئة الذات لمواجهة ذلك. 
يجب أن يكوند قد شرين على التعشرف على 
مؤاشرات الخطشر التي يمكن لعالقتهمد أن تمشر بهد، 

اج الوسدئل التي ستسمح لهمد كي يج ا قبل الزو
بدلتص ي لهد بنجدح. لآلسف، يصل كثيشرون الى 

د ااالحتفدل بدلزفدف قبل أن يعشرفو . بعضهم بعض 
فهم ق  استمتعوا بدلوقت سوي د، وتبد ال الخبشرات 
مع د، ولكنهم لم يواجهوا تح ي إظهدشر أنفسهم، 

 .ومعشرفة َمْن هو حق د الاشريك اآلخشر

السدبق، وكذلك يجب أن يه ف اإلع ا   .211
 المخطوبين الالتأك  من أن المشرافقة المم  ة، إلى 

أن نهدية المطدف، بل ينظشرون إلى الزواج ك
د  عوة ت فعهم إلى السيشر ككشرسدلة ويعياوه  ق م 

واقعي بأنهم مع د ولألمدم، عبشر قشراشر ثدبت 
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األوقدت سيعبشرون كل التجدشرب، وجتدزون سي
ولشرعوية لزفدف مد قبل االصعبة. يجب لشرعوية 

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 

د المصد شر الشروحية الثمينة التي تق  مهد  ائم 
د من مسدشرات  ن أيض  الكنيسة، إنمد يجب أن تتكو 
عملية، ومن نصدئح واقعي ة، ومن استشراتيجيدت 
مستم ة من الخبشرة، ومن إشراد ات نفسية. ياكل 
كل هذا تشربية على الحب ال يمكنهد أن تتجدهل 

الابدب المعدصشر، كي تكون قد شرة على  حسدسية
خالل إع ا  مد في  اخلهم. في نفس الوقت،  تحفيز

المخطوبين، يجب تزوي هم بدألمدكن وبدألاخدص 
الذين يق مون الماوشرة أو بدلعدئالت المستع ة 

هد عن  يلإلمسدع تهم، والتي بإمكدنهم اللجوء 
مواجهة المحن والصعوبدت. بي  أن عليند أال ننسى 
أب  ا اقتشراح سشر المصدلحة عليهم، والذي يسمح 

تشرفت في الخطديد والذنوب التي اقوضع ب
المدضي، وفي العالقة الحدلية ذاتهد، تحت تأثيشر 

 . الادفيةغفشران هللا الشرحيم وقوته 

 الزواجلالحتفال باإلعداد 

 كيميل التحضيشر السدبق للزواج الواي  .212
إلى التشركيز على إع ا  بطدقدت ال عوات 
والمالبس والتفدصيل الكثيشرة التي تستهلك المواشر  

الطدقدت والفشرحة.  االقتصد ية بق شر مد تستهلك
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هكذا يصل المخطوبدن الى حفل الزفدف منهكين، 
ب ال من تكشريس أفضل طدقدتهمد إلع ا  أنفسهمد 

قومون بهد كأسشرة لتلك الخطوة الكبيشرة التي سي
د في بعض  مع د. إن هذه العقلية هي حدضشرة أيض 

 اتحد ات الواقعحدالت األاخدص الذين يعياون 
لزواج ألنهم ال والتي ال يصلون فيهد إلى ا

لبدهظة ب ال ا يستطيعون تغطية نفقدت حفل الزفدف
من إعطدء األولوية للحب المتبد ل وإضفدء الطدبع 
الشرسمي عليه أمدم اآلخشرين. أيهد المخطوبون 

باجدعة أن تكونوا مختلفين، وال  اواألعزاء، تحل  
، تتشركوا أنفسكم فشريسة للمجتمع االستهالكي

، يجمعكمالذي  هشر. المهم هو الحبدلمظاو
والُمَحصن 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

من المهم إشراد  العشروسين، خالل االع ا   .213
بأن يعياد االحتفدل السدبق للزواج الوايك، 

الليتوشرجي بعمق، وذلك من خالل مسدع تهمد على 
. ولنتذك شر أن فيهفهم وعيش معنى كل حشركة 
د بهذا الحجم،  د عظيم  والذي يعشرب عن التزام 

الشرضى الزوجي واتحد  الجس ين الكتمدل الزواج، 
يمكن تفسيشره ال عن مد يتم بين اخصين معم  ين، 

بن هللا الذي تجس  على ضوء عالمدت محبة ا إال
المعم ين ل ى في عه ِّ محبة. فته واتح  بكنيس

عن  تعبيشرتتحول الكلمدت واالادشرات الى لغة 
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اإليمدن. فدلجس ، عبشر المعدني التي أشرا  هللا أن 
ل  لغة خ  ام  إلىيضعهد فيه عن مد خلقه، "يتحو 

السشر المق س، الم شركين بأن في العه  الزواجي 
 .242يتجلى ويتحقق السشر"

أحيدن د ال ي شرك المخطوبدن الوزن  .212
جي، والذي االالهوتي والشروحي للشرضى الزو

يضيء معنى كل األفعدل الالحقة. لذلك فمن 
فقط قتصشر الضشروشري توضيح أن هذه الكلمدت ال ت

الزمن الحدضشر؛ إنمد تنطوي على مجمل مد لى ع
سيتضمنه المستقبل: "حتى يفشرقهم الموت". ي ل 

شري ة واألمدنة ال معنى الشرضى على أن "الح
تتعدشرضدن مع بعضهمد البعض، ال بل تتعدض ان 
باكل متبد ل، سواء في العالقدت الاخصي ة 
المتبد لة أو االجتمدعي ة. في الواقع، لنفك شر في 

، يولمتواصل العالاألذى الذي يسب به، في حضدشرة 
الوعو  التي لم تُحتشََرم ]...[. إن  تق يم المبدلغة في 

واألمدنة له ال يمكن اشراؤهمد أو  بدلوع الوفدء 
بيعهمد. كمد وال يمكن أن يُفشرضد بدلقوة وال أن 

 . 243يُحفظد ب ون تضحية"

لق  الحظ أسدقفة كينيد أن "الزوجين، من  .212
أنهمد  نفشرط تشركيزهمد على يوم الزفدف، ينسيد

أن . يجب 244يستع ان اللتزام سيستمشر م ى الحيدة"
ليس  على فهم أن السشر المق سنسدع  الندس 

                                                           
: 2(، 1112يونيو / حزيشران  22) المقدبلة العدمة يوحند بولس الثدني 242

 . VII ،1 (1112 ،)1121 تعدليم
أوسشرفدتوشري (: 2112أكتوبشر / تاشرين األول  21) المقدبلة العدمة 243

 . 12، ص. 2112أكتوبشر / تاشرين األول  22، شرومدنو
 (. 2112فبشرايشر / ابدط  11) شرسدلة زمن الصومأسدقفة كينيد،  مجلس 244
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ا من المدضي  مجشر  لحظة ستصبح جزء 
س تأثيشره على الحيدة مدشرِّ أنه سيُ بل والذكشريدت، 

. وسيصبح المعنى 245الزوجية بأسشرهد وباكل  ائم
التندسلي للحيدة الجنسية، ولغة الجس  وايمدءات 

ج، االزو في قصة حب تُعدشالحب التي 
"استمشراشرية غيشر منقطعة للغة الليتوشرجيد" 

، مدالزوجية نفسهد، بمعنى  و"ستصبح الحيدة
 .246ليتوشرجية"

د التأمل   .211 قشراءات  انطالق د منيمكن أيض 
فهم معنى الخواتم التي  وإثشراءالكتدب المق س، 

التي عالمدت يتبد لهد الاشريكدن، أو غيشرهد من ال
ا من الطقوس. بي  أنه لن يكون جي   ا أن  تمثل جزء 

من يصال إلى الزفدف  ون أن يصلي د مع د، الواح  
أجل اآلخشر، طدلبين من هللا أن يسدع همد في أن 

طدلبين مع د من هللا أن ويكوند أمينين وسخيين؛ 
تكشريس  من خالليفهمد مد يتوقعه منهمد؛ وكذلك 

مشريم العذشراء. على أولئك الذين  تمثدلحبهمد أمدم 
 يوجهوهمديشرافقونهمد في التحضيشر للزواج أن 

التي  حتى يفهمد ويعياد أوقدت الصالة هذه
ا. "إن ليتوشرجيد الزواج هي ح ث  ستسدع همد كثيشر 
فشري ، يُعدش في السيدق العدئلي واالجتمدعي كعي . 
وأول آية قدم بهد يسوع كدنت في احتفدل عشرس في 

ي تلمعجزة الشرب، وال ةقدند: حيث الخمشر الجي  

                                                           
 Casti الزواج العفيف شرا. بيوس الحد ي عاشر، الشرسدلة العدمة، 245

connubii (31  1131 يسمبشر / كدنون األول :) أعمدل الكشرسي
 . 213(، 1131) 22 الشرسولي

: 1. 3(، 1112يوليو / تموز  2) المقدبلة العدمةيوحند بولس الثدني  246
 . VII ،2 (1112 ،)1 .11 تعدليم
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الخمشر  يغمشر بدلفشرح ميال  عدئلة ج ي ة، هت
مع كل شرجل  للعه  الذي يقطعه المسيح ةالج ي 

أن  المألوفوامشرأة في كل زمدن ومكدن ]...[. من 
نة   يج  ]الخد م[ الُمحتَفِّل بدلزواج أمدمه جمدعة  مكو 
من أندس قل مد يادشركون في الحيدة الكنسي ة أو 
أاخدص ينتمون الى طوائف مسيحية أو جمدعدت 
 ينية أخشرى. وهذه فشرصة سدنحة إلعالن إنجيل 

 .247المسيح"

ي السنوات األولى من الحيدة المشرافقة ف

 الزوجية
كبيشرة هندك قيمة عليند االعتشراف بأن   .212

مسألة حب، ويمكن فقط  وأن الزواج هعن مد نفهم 
د بحشرية وعن  ألولئك الذين يختدشرون بعضهم بعض 
حب ان يتزوجوا. ومع ذلك، عن مد يصبح الحب 
مجشر  انجذاب جس ي أو عدطفة مبهمة فإن 

داة غيشر عد ية عن مد من ها سيعدنيدنالزوجين 
تمشر العدطفة بأزمة أو عن مد يتضدءل االنجذاب 
الجس ي. وبمد أن تلك االلتبدسدت تح ث بكثشرة، 
فمن الضشروشري إذ ا مشرافقة الزوجين خالل 
السنوات األولى من حيدتهمد الزوجية إلثشراء 
وتعميق القشراشر الواعي والحشر بدالنتمدء وبحب 

ثيشر من بعضهمد البعض حتى النهدية. في ك
األحيدن تكون فتشرة الخطبة غيشر كدفية، ويتم إقشراشر 

تأخشر بدإلضدفة إلى الزواج بعجلة ألسبدب مختلفة، 
، يج  العشروسدن عليهالابدب. و ل ىالنضوج 

                                                           
 . 21، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  247
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أنفسهمد في مواجهة واجب استكمدل تلك المسيشرة 
التي كدن يجب عليهمد إنجدزهد خالل فتشرة 

 .الخطبة

ى أن من جهة أخشرى، أو   اإلصشراشر عل .211
التح يدت الشرعوية المشرتبطة بدألسشرة هي  أح 

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 

يصبح الزوجدن بدتحد همد سشر الزواج. فبواسطة 
ي تدشريخهمد، وصدنعسي ي الماه ، وبطلي 

ماشروع يجب أن يحققده مع د. ينبغي أن يتوجه 
د  النظشر نحو المستقبل الذي يجب أن يبنيده مع د يوم 

ال بع  يوم بنعمة من هللا، ولهذا السبب بدلذات 
يجب أن يضعد و. يُطدلب الاشريك أن يكون كدمال

اآلخشر كمد هو: غيشر  دجدنب د األوهدم ويقبال أح هم
. فعن مد يُنظشر حدلة تطوشركدمل، م عو للنمو، في 

، فإن هذا ةالى الاشريك اآلخشر بنظشرة انتقد   ائم
ه ؤي ل على أن الزواج ال يُعدش كماشروع يتم بند

سوي د، بصبشر وبتفدهم وبتسدمح وبسخدء. يقو  هذا 
إلى استب ال الحب ت شريجي د بنظشرة ملؤهد الشريبة 

؛ واح ل كمزايد وحقوق مشراقبة والعند ؛ وب
. النفسة؛ وبدل فدع عن بدلمندفسو مطدلبدت،بدلو

غيشر قد شرين على  عم يصبح الزوجدن هكذا 
بعضهمد البعض ليصل كل منهمد إلى النضوج، 

أن يبي ِّن يجب كل مد وشر  إن اتحد همد.  تنميةوإلى 
 ةواقعيبطشريقة ، وبكل وضوح والادبينللزوجين 

منذ الب اية، بحيث يصبحدن على بي ِّنة من الواقع 
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. إن الـ "نعم" التي هبص   الاشروع بالذي همد 
نصب ه فهد أن يضعد تبد الهد هي ب اية الشرحلة، 

الظشروف أو العقبدت أعينهمد الق شرة على تخطي 
البشركة التي ق  ندالهد هي نعمة، و. تعتشرضهمدالتي 

د.   مفي من الوحدفز لهذه المسيشرة المنفتحة  ائم 
 إع ا ، أن يجلسد للحواشر مع د حول عد ة

، أ واتهي أه افه، وماشروعهمد الحقيقي، ف
 .وتفدصيله

قول إن الميده الشراك ة تَفس  مثال يأتذكشر  .211
. إن هذا هو مد يح ث عن  شركو  حيدة تعفنتو

الحب، وبع  السنوات األولى من الزواج، تتوقف 
الذي  القلق الصحيعن التحشرك، وتكف عن 

ي فعهد للتق م نحو األمدم. فدلشرقصة التي ت فع هذا 
دم؛ تلك الشرقصة المنقواة الحب اليدفع إلى األم

ن تتوقف. أبتلك األعين الممتلئة بدألمل، ال يجب 
خالل فتشرة الخطبة وفي السنوات األولى من 

وهو قوة الخميشرة، هو الذي يعطي دألمل فالزواج، 
إلى مد هو أبع  من التندقضدت، الذي ي فع للنظشر 

والصشراعدت، األموشر الطدشرئة، أمل ي فعهمد إلى 
ي فع إلى المضي ق مد في مل تخطي كل ايء. أ

النمو. إن هذا االمل ذاته هو الذي ي عوند طشريق 
في الحيدة  وقلبند منهمكإلى عيش الحدضشر بملئه، 

األسشرية، ألن أفضل وسيلة إلع ا  وتوطي  
 المستقبل هي عيش الحدضشر بطشريقة جي  ة.

تقتضي المسيشرةُ العبوشَر عبشر مشراحل  .221
ء: فمن بسخد هبة الذاتع ي ة، ت عوهم إلى 

انطبدع اللحظة األولى والذي يتميز بدنجذاب 
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خدشرجي، يتم االنتقدل إلى الاعوشر بدلحدجة إلى 
ن ثم   اآلخشر وكأنه جزء من حيدة الاشريك. ومِّ

االنتقدل إلى االنتمدء المتبد ل، ثم الى فَهم سعد ة 
الحيدة بأسشرهد كماشروع يخصهمد مع د، إلى الق شرة 

الحتيدجدت اسعد ة األخشر فوق  اعتبدشرعلى 
بشرؤية زواجهمد كخيشر  الخدصة. ثم إلى الفشرح

د تعلم كيفية  للمجتمع. يتطلب نضوج الحب أيض 
"التفدوض". ال كتصشرف استغاللي أو كلعبة 
تجدشرية، إنمد بدلنهدية كممدشرسة للحب المتبد ل، 
ألن هذه المفدوضدت هي بمثدبة مجموعة من 

لة. المكدسب والتضحيدت ه فهد خيشر العدئلة المتبد 
في كل مشرحلة ج ي ة من الحيدة الزوجية، ينبغي 
الجلوس مج   ا والتفدوض مشرة أخشرى على مد تم  

غدلب االتفدق عليه، بحيث ال يكون هندك 
ال ينبغي في المنزل وهمد. ي، وإنمد فوز لكلومغلوب

فدالثندن يتقدسمدن اتخدذ القشراشرات من جدنب واح ، 
شري  وكل األسشرة، بي  أن كل منزل هو ف مسؤولية

 .ي مختلفةهقصة زوجية 

إن أح  األسبدب التي تؤ ي إلى تفكك  .221
الزواج هو وجو  توقعدت مشرتفعة ج  ا من الحيدة 

أكثشر الحقيقة، هي أن نكاف يالزوجية. وعن مد 
بة خالف د لمد كدند يحلمدن به، فإن وة وصعيمح و 

الحل ال يكمن في التفكيشر بسشرعة وباكل غيشر 
اج بدعتبدشره مسيشرة مسؤول، بل في عيش الزو

نضوج، يكون فيهد كل من الزوجين أ اة هللا لنمو 
اآلخشر. إن التغييشر والنمو وتنمية الخيشر الذي في 
 اخل كل انسدن، هو ممكٌن. فكل زواج هو "قصة 
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خالص"، وهذا يتطلب االنطالق من الهاداة، 
والتي بفضل هبة من هللا واالستجدبة الخالقة 

أكثشر المكدن ل خول واقع د والسخية، تعطي ت شريجي  
. إن الغدية األهم في قصة الحب صالبة وجمدال

بين شرجل ومشرأة هي: مسدع ة بعضهمد البعض 
على وصول المشرأة لتكون أكثشر امشرأة والشرجل 

ي هو أن نسدع  اآلخشر أن ننم  ليكون أكثشر شرجال. 
. لذلك فدلحب على أن يتاكل في هويته الخدصة

كتدب المق س نص . عن مد نقشرأ في الي وي   عمل
خلق الشرجل والمشرأة، نالحظ أن هللا ق  خلق أوال 

أن ايئد أسدسي د  أ شرك(، ثم 2، 2الشرجل )شرا. تك 
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 

البعض. في الحقيقة، حتى في  يكتافدن بعضهمد
األوقدت الصعبة يعو  اآلخشر فيفدجئ اشريكه فتنفتح 
أبواب ج ي ة ليج ا أنفسهمد، كمد لو كدنت المشرة 

تاكيل األولى؛ في كل خطوة ج ي ة يشرجعدن ل
بعضهمد البعض من ج ي . يجعل الحب المشرء في 

صبشر  يعيشحدلة انتظدشر لآلخشر، انتظدشر يجعله 
شرفي    .وشريث هللا، الحِّ

يجب على المشرافقة أن تاجع الزوجين   .222
في ممدشرسة التواصل الحيدتي.  سخيينألن يكوند 

دلطشريق الصحيح لتنظيم الحيدة الزوجية، وفق د ف"
للطدبع الاخصي ولتكدمل الحب الزوجي باشريد ، 
هو الحواشر التوافقي بين الزوجين، واحتشرام 
األوقدت، وتق يشر كشرامة الاشريك اآلخشر. في هذا 
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، يجب إعد ة اكتادف غنى الشرسدلة العدمة الص  
(، واإلشراد  12 -11)شرا.  "الحيدة الباشرية"

وظدئف العدئلة الشرسولي مد بع  السينو س، "
(، من أجل إنعدش 32 -21؛ 12)شرا.  المسيحية"

قدبلية إنجدب األبندء مج   ا، ض  عقلية هي في 
الغدلب معد ية للحيدة ]...[. إن االختيدشر المسؤول 

ة واألمومة يفتشرض تشربية الضميشر، ألن لألبو
مشركز اإلنسدن األكثشر سشرية وق س »الضميشر هو 

أق اسه، حيث يلتقي اإلنسدن بمفشر ه مع هللا ويسمع 
(. وكل مد سعى 11، فشرح وشرجدء« )صوته

وصديده في ضميشرهمد والزوجدن إلى سمدع هللا 
مشرافقة الشروحية، كل مد طلبد ال(، و12، 2)شرا. شروم 

ا من أصبح قشراشرهم د أكثشر موضوعية وأكثشر تحشرشر 
السعي للتأقلم مع تأثيشرات محيطهمد وسلوكيدت 

زال مج ي د مد تم تأكي ه بوضوح في  . ال248بيئتهمد"
المجمع الفدتيكدني الثدني: "إن الزوجين ]...[، 
د:  ندن شرأي د مستقيم  بدتفدق وبمجهو  ماتشرك، يكو 

الاخصي أو  دآخذين بعين االعتبدشر سواء خيشرهم
، سواء الذين ُول وا أو الذين سوف دبنيهم خيشرَ 

د أوضدع عصشرهم  ديول ون؛ مق  شرين أيض 
المد ية والشروحية؛ وآخذين بعين االعتبدشر  دوحدلتهم

، خيشر الجمدعة العدئلية وحدجدت المجتمع اأخيشر  
المعدصشر والكنيسة نفسهد. إن هذا الشرأي، بنهدية 
 المطدف، يجب أن يتخذاه الزوجدن بأنفسهمد أمدم

. من ندحية أخشرى، "يجب تاجيع األزواج 249هللا"

                                                           
 . 13، نفس المشرجع 248
 . 21، فشرح وشرجدءال ستوشر الشرعدئي  249
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النظدم »على اعتمد  الطشرق المستن ة الى وتيشرة 
(، 11، الحيدة الباشرية) »الطبيعي للخصوبة

هذه األسدليب تحتشرم جس  »وتوضيح أن 
ز تشربية  الزوجين، وتاجع الحندن بينهمد، وتعز 

التعليم المسيحي للكنيسة « )حشري ٍة أصيلة
د على 2321، الكدثوليكية (. كمد يجب التشركيز  وم 

هم فشرح كبيشر وأن األوال  هم عطي ة شرائعة من هللا، 
 .250لكنيسة، فمن خاللهم يج    هللا العدلم"للألهل و

 صادربعض الم

أادشر آبدء السينو س إلى أن "السنوات  .223
االولى من الزواج تعتبشر فتشرة حيوية وحسدسة، 

ولمعنى ينمو خاللهد األزواج في الوعي للتح يدت 
الزواج. من هند الحدجة لمشرافقة شرعوية تستمشر بع  

وظدئف العدئلة االحتفدل بسشر الزواج )شرا. 
في تلك المتدبعة الشرعوية (. 3، القسم المسيحية

يكون من المهم للغدية وجو  متزوجين من ذوي 
الشرعية المكدن الذي فيه يضع تعتبشر الخبشرة. 
ن من ذوي الخبشرة أنفسهم بتصشرف والمتزوج

لمتزوجين الابدب، بمادشركة الجمعيدت ا
والحشركدت الكنسية والجمدعدت الج ي ة. من 
الضشروشري تاجيع االزواج على اتخدذ موقف 

ب ينبغي التأكي   دكمبهبة األطفدل العظيمة.  مشرح ِّ
ة، والصالة يالشروحدنية العدئلعلى أهمية 

 بتاجيعوالمادشركة في اإلفخدشرستيد أيدم اآلحد ، 
لقدءات منتظمة لتعزيز نمو األزواج على عق  

                                                           
 . 13، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  250
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الحيدة الشروحية والتضدمن أمدم االحتيدجدت 
الحقيقية في الحيدة. وق  تم االادشرة إلى أن 

واإلفخدشرستيد دت التقوية الليتوشرجيد والممدشرس
المحتفل بهد من أجل العدئلة، وخدصة في ذكشرى 
الزواج، هي أموشر حيوية لتعزيز التبايشر من 

 . 251خالل العدئلة

ه المسيشرة مسألة وقت. فدلحب تعتبشر هذ .222
يحتدج الى وقت متدح ومجدني، يضع االموشر 

يجب إيجد  الوقت فاالخشرى في المشرتبة الثدنية. 
لتبد ل المادشريع؛ و؛ استعجدلللحواشر؛ للعندق ب ون 

؛ للتقييمللنظشر الواح  إلى اآلخشر؛ ولألصغدء؛ و
ولتقوية العالقة. تكمن أحيدن د الماكلة في سشرعة 

تمع، أو في األوقدت التي تفشرضهد وتيشرة المج
التزامدت العمل. مشرات أخشرى تكون الماكلة بأن 
األوقدت التي يمضيهد االزواج مع د تكون أوقدت د 

نحن نتادشرك فقط ، فالمستوى المطلوب ون 
، ولكن  ون االلتفدت الواح  الى المد يةمسدحة بدل

اآلخشر. يتوجب على العدملين الشرعويين وعلى 
الت أن تسدع  المتزوجين الابدب جمدعدت العدئ

أو الضعفدء أن يتعلموا االلتقدء في مثل هذه 
األوقدت، وبأن يقف الواح  أمدم اآلخشر، وأن 

د لحظدت من الصمت، تجبشرهم على  ايتبد لو أيض 
 اختبدشر وجو  الاشريك األخشر.

يمكن لألزواج الذين يتمتعون بخبشرة  .222
 مسيشرة زوجية جي ة، في هذا المعنى، أن يق موا

                                                           
 . 21، 2112 من نصوص السينو س 251
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األ وات العملية التي كدنت مفي ة لهم: بشرمجة 
أوقدت التشرفيه ولحظدت اللقدء معد باكل مجدني؛ 

الطشرق المختلفة لالحتفدل بأموشر ومع األبندء؛ 
مهمة؛ والمسدحدت الشروحدنية الماتشركة. كمد 

تسدع  على ملء ادشركوا بوسدئل بوسعهم أن ي
تلك اللحظدت، كي يتعلموا لمعنى إعطدء محتوى و

في غدية يعتبشر هذا إن واصل باكل أفضل. الت
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 

 .مزعجةة يألحضدن أخشرى، أو يهشرب من حميم

غي تحفيز االزواج الابدب على خلق ينب .221
د  ا صحيح  عد ات خدصة بهم، تمنحهم اعوشر 

من خالل  اقدمتهدبدالستقشراشر والحمدية، عد ات يتم 
مجموعة من الطقوس اليومية الماتشركة. فمن 

بشركة الليلية يومي د؛ لاوقبلة الصبدح؛  تبد لالجي  
انتظدشر الاشريك اآلخشر والتشرحيب به عن  و

في بعض االحيدن سوي د؛  الخشروجووصوله؛ 
المنزلية. لكن من الجي  كذلك، في  المهدمتقدسم و

، وع م فق ان كسشر الشرتدبة بدألعيد الوقت نفسه، 
وعلى الاعوشر الق شرة على االحتفدل ضمن العدئلة 

ون . ويحتدجالجميلةواالحتفدل بدلخبشرات  بدلفشرح
د بهبدت هللا غذوا مع د وبأن ي لمفدجأة بعضهمد بعض 

كيف وي د. ألنهم عن مد يعشرفون لعيش سفشرح ا
الق شرة تج   طدقة الحب، هذه ، فإن يحتفلون
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وبدألمل  ،وتحشرشره من الشرتدبة وتمأل بدأللوان
 العد ات اليومية.

نحن الشرعدة، عليند تاجيع العدئالت على   .222
على أن ناجع النمو في اإليمدن. لهذا فمن الجي  

الشروحي، شراد  ، واإلالمتواتشرإلعتشراف ا
الشروحية. لكن يجب أال  الشريدضدتلمادشركة في وا

ننسى ال عوة إليجد  أوقدت صالة أسبوعية  اخل 
تبقى متح ة".  مع دالعدئلة، ألن "العدئلة التي تصلي 

كذلك، عن مد نقوم بزيدشرة المندزل، عليند  عوة 
جميع أفشرا  األسشرة للصالة الواح  من أجل اآلخشر 

الوقت نفسه، العدئلة بين ي ي  الشرب. في تسليم و
من الزوجين لتكشريس  ع كل  يتاج كذلكمن المفي  

بعض اللحظدت من الصالة في عزلة مع هللا، ألن 
هلل تبوح صلبدنه السشري ِّة. فلمدذا ال  ل يهكل  واحٍ  

 مد يزعج قلبك أو تطلب منه القوة لتضمي  الجشراحب
، وتطلب النوشر الذي تحتدجه للحفدظ الاخصية

د أن على التزامك؟ أوضح آب دء السينو س أيض 
الحيدة والشروحدنية للعدئلة.  ينبوع"كلمة هللا هي 

بأن  لهديجب على الشرعوية العدئلية أن تسمح ف
أعضدء الكنيسة البيتية اكل  اخلي د، وأن تاكلهد ت

وكنسية للكتدب المق س. إن بفضل قشراءة مصلية 
لحيدة األفشرا   خبشر سدشركلمة هللا ليست مجشر  

د معيدشر للحكم ونوشر الاخصية، إنمد ه ي أيض 
للتمييز بين مختلف التح يدت التي يواجهد االزواج 

 .252والعدئالت"

                                                           
 . 32، نفس المشرجع 252
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من المحتمل أن يكون أح  االزواج غيشر  .221
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 

مع ذلك، يمكن إيجد  بعض القي ِّم الماتشركة اآلخشر. 
التي يمكن مادطشرتهد وتنميتهد بحمدس. على أي 

، وإسعد هحدل، حب الاشريك غيشر المؤمن 
 يوالتخفيف من معدندته، ومقدسمته الحيدة، ه

مسيشرة حقيقية للق اسة. من ندحية أخشرى، الحب هو 
هبة من هللا، وحيث ينتاشر يسمح بدلاعوشر بقوته 

وأحيدن د بطشرق غدمضة ل شرجة أن "ألَن  المحول ة، 
نِّ ُمقَ  ٌس فِّي اْلَمشْرأَةِّ َواْلَمشْرأَةُ َغْيشُر  ُجَل َغْيشَر اْلُمْؤمِّ الشر 

ُجلِّ  نَةِّ ُمقَ  َسةٌ فِّي الشر  ن اْلُمْؤمِّ ، 2قوشر  1) "اْلُمْؤمِّ
12). 

بإمكدن الشرعديد والحشركدت والم اشرس  .221
أن تلجأ إلى مختلف والمؤسسدت الكنسية األخشرى 

وإنعدش العدئالت. على سبيل  لم اواةئل الوسد
المثدل، من خالل أ وات مثل: لقدءات األزواج 

شريدضدت شروحية المجدوشرين أو األص قدء؛ القيدم ب
قصيشرة لألزواج؛ المادشركة بدلمؤتمشرات 
المتخصصة في قضديد مح  ة حول الحيدة العدئلية؛ 
مشراكز اإلشراد  الزوجي؛ المباشرين تم ت شريبهم 

مع االزواج عن صعوبدتهم وتطلعدتهم؛  للحواشر
التادوشر حول الحدالت العدئلية المختلفة )اإل مدن، 
الخيدنة الزوجية والعنف األسشري(؛ المسدحدت 

شرش العمل الت شريبية لآلبدء وألمهدت الشروحدنية؛ وِّ 
ة. ينبغي أن يالعدئل واللقدءاتاألطفدل المضطشربين؛ 
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هم على أن يستقبل ايصبح مكتب الشرعية قد شر  
حدالت الطواشرئ يعدلج بتشرحدب وبحشراشرة وأن 

َمن يستطيع لى إالعدئلية أو بتوجيه االزواج 
د  عم شرعوي يُ مسدع تهم.  ق م في هندك أيض 

 -الشرسدلةدلخ مة أو بسواء -األزواج  دتمجموع
دلمسدع ة المتبد لة. إن هذه بدلتنائة أو وبدلصالة، ب

الجمدعدت تق م فشرصة للعطدء ولعيش انفتدح 
خشرين، وللمادشركة في اإليمدن، اآلعدئالت نحو ال

ولكن في الوقت نفسه، هي وسيلة لتقوية االزواج 
 وتنميتهم. 

الذين الع ي  من المتزوجين  بدلتأكي  هندك .231
. لكنند، بع  الزواج يختفون من الجمدعة المسيحية

في مشرات ع ي ة، نفق  بعض الفشُرص، حين 
في بعض المندسبدت، حيث مج   ا يظهشرون 

إمكدنند أن نق م لهم الزواج المسيحي بطشريقة ب
، وجذبهم نحو مسدحدت المشرافقة. أو  أن اي ِّقة

أايشر، على سبيل المثدل، إلى مندسبدت معمو ية 
المندولة االحتفدلية األولى؛ أو عن  وطفل؛ 

المادشركة في جندزة أو في حفل زواج أح  
األقدشرب أو األص قدء. يعو  جميع األزواج تقشريب د 

الظهوشر في هذه المندسبدت، التي يمكن  الى
المندزل أو مبدشركة عتبشر تاستغاللهد باكل أفضل. 

للسي ة العذشراء مندسبة أخشرى للتقشرب تمثدل زيدشرة 
حواشر شرعوي حول ة لبندء من األزواج، وفشُرص

د أن يُعه   أوضدع العدئلة. وق  يكون من المفي  أيض 
د  األزواج مهمة مشرافقة لألزواج األكثشر نضج 

للقدئهم ولمتدبعة ب اية القدطنين في الجواشر  الابدب
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مع وتيشرة مسدشر لنموهم. مشرحلة زواجهم، واقتشراح 
الحيدة العصشرية، فإن معظم األزواج ال يستطيعون 

قتصدشر متدبعة اجتمدعدت  وشري ِّة، كمد ال يمكن ا
على مجموعدت صغيشرة من ية والشرعالشرؤية 

لية في يجب أن تكون الشرعوية العدئلهذا . خبةالن
الخدشرج وفي يومند إشرسدلية في األسدس، وفي 

مجشر   كونهد، ب ال من أن تقتصشر على القشرب
 يادشرك فيه أقليةالذي ال وشرات ل شروس ولمصنع 

 . من األاخدص

َإنارةَاألزمات،َالقلقَوالصعوبات
في ثمة كلمة ينبغي توجيههد ألولئك الذين  .231
. حينمد ةقدموا بتعتيق خمشر الخطوبة الج ي  الحب

، هند المسيشرة الماتشركةتجشربة  بفضلتعت ق الخمشر تَ 
لحظدت الحيدة الصغيشرة في مدنة األتظهشر وتز هشر 

أمدنة، ممتلئة هد . إنوتزهشر في كمدل ملئهد
بتضحيدت وأفشراح، تز هشر في فصول الحيدة التي 

د ومعت   ق د، يب و فيهد أن كل ايء ق  أصبح ندضج 
هكذا كدن  . فتتألأل العيندن بتأمل األوال  واألحفد

ا، منذ الب ء ، ولكنه صدشر فيمد بع  واعي د، مستقشر 
المفدجئدت اليومية واالكتادف  بفضلوق  نضج 

المتبد ل يومد بع  يوم، وسنة بع  سنة. كمد عل م 
الق يس يوحند الصليب: "إن العادق الق امى ]هم[ 
الذين يملكون التجدشرب واالختبدشرات". إنهم 

الحمدسية ولحشراشرة حب يفتقشرون إلى "االنفعدالت 
الحب  ةحالوة خمشرإنهم يتذوقون ملتهبة خدشرجي د. 

 اخل  تتخمشرة التي ق  الخمشر تلكاألسدسية، 
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. يفتشرض هذا أن يكونوا ق  تغلبوا على 253النفس"
،  ون الكشرباألزمدت متح ين مع د في أوقدت 

 الهشروب من التح يدت و ون إخفدء الصعوبدت.

 تحدي االزمات

ع تعصف بحيدة العدئلة، أزمدٌت من كل نو .232
ا من جمدلهد المثيشر. ينبغي  د جزء  أزمدت تؤلف أيض 
المسدع ة على اكتادف أن األزمة التي تم تخطيهد 

تُنضج ثبت ووتَ  ال تقلل من قوة العالقة، إنمد تُحسن
ليكوند  دمع   يتعديادنخمشر االتحد . فدلزوجدن ال 

بطشريقة ج ي ة،  سعي ينأقل سعد ة، إنمد ليكوند 
ا من االحتمدالت التي فتحتهد مشرحلة ج ي ة. ب ء  

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 

، ولت هوشر ال مفشر أمدم منعطف منح شراالستسالم 
فعن مد  . على العكس من ذلك،محتملمنه، ولفتوشر 

د  شرسدلة،يُعدش الزواج ك فإن هذا يقتضي أيض 
فشرصة ككل أزمة  اعتبدشروالتغلب على العقبدت، 

لتذوق الخمشر االفضل. إنه ألمشر جي  مشرافقة 
االزواج ليكونوا قد شرين على قبول األزمدت التي 

هد مكدن د في ئق  تحصل، وتقبل التح يدت وإعطد
دب الحيدة العدئلية. ويجب على االزواج أصح

بين أن يكونوا مستع ين لمشرافقة  الخبشرة والم شر 
االزواج اآلخشرين في هذا االكتادف، بحيث ال 
تشرهبهم االزمدت أو تؤ ي بهم إلى اتخدذ قشراشرات 
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ا يجب تعلم  ا سدشر  متسشرعة. تخفي كل ازمة خبشر 
 القلب. تنقية سمع عبشر إليه اإلصغدء كيفية 

يكون شر  الفعل الفوشري أمدم تح ي   .233
، واتخدذ موقف ال فدع عن التمشر  األزمة هو

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 

يؤ ي إلى استهالك الكثيشر من الطدقة ايجد  الحل، و
ت هوشر ت، يزي  االموشر تعقي  ا. ففي إنكدشر غيشر مج ٍ 

تلحق وتعزز العزلة التي ب وشرهد  ت شريجي دالشروابط 
ال تحظى بدلعالقة الحميمة. في أزمة الضشرشر 

، يكون التواصل بحقهد من المسؤولية واالهتمدم
في خطشر  اهم. بهذه الطشريقة، وايئد فايئ د، 

د "ا لاخص الذي أحب"، يصيشر "َمن يشرافقني  ائم 
ا  أو وال ة في الحيدة"، ثم "وال  أبندئي"، وأخيشر 

د غشريب د".   "اخص 

يجب أن نكون ة مد لمواجهة أزم .232
حدضشرين. وهذا يب و صعب د، ألن االاخدص أحيدن د 
ينعزلون بغية ع م إظهدشر مد ياعشرون به، 

صمت مضلل ومخد ع. في هذه نغلقون في وي
دت، يكون ضشروشري د خلق مسدحدت للتواصل اللحظ

ن ممن القلب إلى القلب. في وقت األزمدت تك
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 
 دعلى اكتادف األسبدب الخفية في قلوبهمالزوجين 

ا  ومواجهتهد كوال ة ستعبشر وستتشرك خلفهد كنز 
على ق  أادشرت اإلجدبدت التي وشر ت ج ي  ا. و

جشرت إلى أنه في الحدالت أاالستادشرات التي 
الصعبة أو الحشرجة، ال تلجأ غدلبية العدئالت إلى 

بأنهد مفهومة،  اعشرتال  دالمشرافقة الشرعوية، ألنه
ة، واقعية، متجس ة. ولهذا،  عوند نقتشرب اآلن قشريب

من األزمدت الزوجية بنظشرة ال تتجدهل حجم األلم 
 والحسشرة التي تحمله.

هندك أزمدت ماتشركة تح ث عد ة في  .232
، كأزمدت ب اية الزواج. حين يب أ دتجميع الزواج

الزوجدن في تعلم كيفية الوصول للتوافق في 
ازمة وال ة  ؛ واالنفصدل عن االهل؛ أواالختالف

طفل، مع جميع التح يدت العدطفية؛ وأزمة 
التي تغيشر عد ات األهل؛ وأزمة  الشرضدعة

المشراهقة عن  االبن، والتي تتطلب طدقدت كثيشرة 
وتزعزع األهل وفي بعض االحيدن ت فعهم 
للتصد م؛ وأزمة البيت الفدشرغ والتي تجبشر االزواج 

جمة األزمة الندوألن ينظشروا إلى أنفسهم مج   ا؛ 
عن ايخوخة أهل الزوجين والذين يحتدجون إلى 
مزي  من الحضوشر واالهتمدم واتخدذ قشراشرات 
صعبة. إنهد حدالت ُمتَطلبة، تسبب المخدوف، 
والاعوشر بدلذنب، واالكتئدب والتعب ويمكن أن 

ا على االتحد . ا خطيشر   تؤثشر تأثيشر 

يُمكن إضدفة  وعالوة على كل مد سبق .231
ؤثشر على األزواج، األزمدت الاخصية والتي ت
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كتلك المشرتبطة بدلصعوبدت االقتصد ية، والعمل، 
وق  والعدطفة، واالزمدت االجتمدعية والشروحية. 

ظشروف غيشر متوقعة ق  تب  ل الحيدة  يضدف إليهد
العدئلية، وتتطلب مسيشرة مغفشرة ومصدلحة. وهند 
ينبغي، في ذات اللحظة التي فيهد يحدول كل 

كل اشريك أن يسأل  طوة المغفشرة،خالقيدم بطشرف 
نفسه بتواضع هد ئ إذا لم يكن هو َمْن خلق 

اشرتكدب بعض إلى دآلخشر التي أ ت بالظشروف 
حين يلوم هدوى األخطدء. فبعض العدئالت تت

الزوجدن بعضهمد البعض، لكن "تبين التجشربة أنه 
مع مسدع ة مندسبة، ومع فعل نعمة المصدلحة، 

تغلب فإن نسبة كبيشرة من أزمدت الزواج يتم ال
عليهد بطشريقة مشرضية. معشرفة منح الغفشران 
واإلحسدس بأنه ق  غُفشر لي همد تجشربة أسدسية في 

. "إن فن المصدلحة الادق، والذي 254الحيدة العدئلية"
 عم النعمة، هو بحدجة إلى التعدون إلى يحتدج 

السخي من األقدشرب واألص قدء، وأحيدن د إلى 
 .255مسدع ة متخصصة من الخدشرج"

لادئع أنه عن مد ياعشر المشرء أصبح من ا .232
بدنه لم يحصل على مد يشري ه، أو لم يحقق مد كدن 
يحلم به، فإن هذا يب و سبب د كدفي د 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  

خوف ه، ولكبشريدء مجشروح أو حدجة اآلخشر إلي

                                                           
 . 22، 2112 من نصوص السينو س 254
 . 11، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  255
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. هندك حدالت معينة من الضعف الباشري، كبيشر
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 

االستئثدشر  ي ة التي تميل إلى أخشر، والمصدلح الج
دلقلب، والتغيشرات الجس ية التي تطشرأ على أح  ب

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. 

في ظل هذه الظشروف، يتمتع بعض  .231
ك مشرة االزواج بدلنضج الكدفي الختيدشر الاشري

أخشرى كشرفيق  شرب، بعي  ا عن ح و  العالقة، 
جميع حقق يستطيع ان ي ه البواقعية أنويقبلون 
اعتبدشر أنفسهم  فد ون. ويتالتي  اعبهداألحالم 

دت الصغيشرة مكدنيويق شرون اال ين، يالاه اء والوح
والمح و ة التي توفشرهد حيدتهم العدئلية، منهد 

يتطلب وقت د دء بن فيويعملون على تعزيز الشرابط 
وجه  ا. ألنهم، في االسدس، ي شركون أن كل أزمة 
د" ج ي  ا، تجعل من الممكن أن يول   تابه "نعم 

د  مشرة أخشرىالحب  أكثشر قوة وتجلي د، ونضوج 
او البحث عن  إن األزمة تعطيند اجدعة. تنويشر 

مد يجشري، وإعد ة التفدوض من الجذوشر العميقة لِّ 
إليجد  توازن ج ي  حول االتفدقيدت الجوهشرية، 

بمثل هذا فج ي ، والب ء مع د مشرحلة ج ي ة. 
يمكن حل الكثيشر من الموقف ال ائم االنفتدح 

أن قشراشرند الصعبة! على أية حدل، بإ الحدالت
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"خ مة إقدمة الُمصدلحة ممكنة، نكتاف اليوم أن 
متخصصة في التعدمل مع الزيجدت المتزعزعة، 

د للغدية"ت ا ملح   . 256ب و أمشر 

 مةجراح قدي

من المفهوم أن العدئلة تواجه الع ي  من  .231
ته في الصعوبدت إذ لم ينضج أح  افشرا هد طشريق

، ألن جشراح مشرحلة مد من حيدته لم يتم قةعالبندء 
باكل  تعدادنتضمي هد. فدلطفولة والمشراهقة اللتدن 

د خصبة لالزمدت الاخصية أ ياكالنسيء  شرض 
 التي تؤ ي إلى إلحدق الضشرشر بدلزواج. إذا نضج
جميع االفشرا  باكل طبيعي، فإن األزمدت ستكون 

د.  ح وث دأقل  لكن الواقع هو أن هندك وأقل آلم 
 أن يحققوافي سن األشربعين  أاخدص يشرغبون

النضج الذي كدن يجب أن يحققوه في سن 
المشراهقة. وأحيدن د يكون الحب أندني د مثل االطفدل، 
حيث يتم تاويه الواقع وعيش نزوة أن كل ايء 

أن ي وشر حول الذات. إنه حب ال يَابع اب  ا،  يجب
حب يصشرخ ويبكي عن مد ال يحصل على مد 

أحيدن د أخشرى، يكون الحب متوقف د عن  ويبتغيه. 
واالنتقد  واجهة مشرحلة المشراهقة، فيتميز بدلم

الحد ، وبإلقدء اللوم عد ة على اآلخشرين، وبمنطق 
الوج ان والخيدل، حيث على اآلخشرين أن يملؤوا 

 شراغدتند وأن يستجيبوا ألهوائند.ف

الع ي  من األاخدص ينتهون من طفولتهم  .221
 بال ون أن يكونوا ق  اختبشروا اب  ا أنهم محبوبون 

                                                           
 . 21، نفس المشرجع 256
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. وهبة الذاتاشرط، وهذا يضشر بق شرتهم على الثقة 
باكل سيء مع االهل واالخوة،  معداهفعالقة 

تطل بوجههد من ج ي  وتضشر بدلحيدة الزوجية. 
لم نواجههد قيدم بمسيشرة تحشرشر ومن ثم ، يجب ال

. فعن مد ال تسيشر العالقة بين الزوجين باكل اب  ا
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 

ت، وقبول المسدع ة، والبحث عن أسبدب الذا
د للمحدولة من ج ي . يجب  إيجدبية والعو ة  ائم 
على كل اشريك أن يكون صد ق د للغدية مع نفسه، 

غيشر واالعتشراف بأن طشريقته في عيش الحب 
. وحتى في تلك الحدالت التي ق  يب و ةضجدن

د أن الاشريك اآلخشر هو َمْن اقتشرف الخطأ،  واضح 
الممكن التغلب على األزمة، يبقى من غيشر 

بدالعتمد  فقط على انتظدشر أن يتغيشر فقط اآلخشر. 
من الضشروشري أن نتسدءل عن األايدء التي يمكن 
للمشرء أن ينضجهد اخصي د أو يصححهد لتسهيل 

 التغلب على الصشراع.

 والطالق االنفصاالتالمرافقة بعد حدوث 

في بعض األحيدن، من أجل الكشرامة  .221
طفدل يتطلب الموقف وضع الاخصية وخيشر اال

ح  للمطدلبدت المبدلغ بهد من قبل أح  األطشراف، 
ع م االحتشرام الذي لوللظلم الكبيشر، وللعنف، أو 

أصبح مزمن د. يلزم االعتشراف بأن "هندك حدالت 
يكون االنفصدل فيهد حال ال مفشر منه. وأحيدن د، 
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يصبح ضشروشرة أخالقية، ال سي ِّمد عن مد يتعلق 
لاشريك األضعف أو األبندء األمشر بحمدية ا

الصغدشر، من خطشر التجشريح الخطيشر والندجمة عن 
الغطشرسة والعنف، واإلذالل واالستغالل، الغشُربة 

. ومع ذلك، "يجب اعتبدشر االنفصدل 257والالمبدالة"
العالج األخيشر، بع  أن خدبت كل المحدوالت 

 . 258المعقولة األخشرى"

، في دخدص   الق  أادشر اآلبدء بدن "تمييز    .222
المشرافقة الشرعوية، هو ضشروشري بدلنسبة الى 

. فينبغي والمتشروكينالمنفصلين، والمطلقين، 
التشرحيب وتق يم التق يشر لألاخدص الذين عدنوا 
االنفصدل، والطالق أو تم هجشرهم بظلم، أو 

الطشرف أجبشروا على االنفصدل نتيجة سوء معدملة 
التعديش مع د. ليس نهدء إلى إخشر، فأ ى ذلك اآل

، لكن  الصفح بع  التعشرض للظلمالهين بدألمشر 
تأتي النعمة تجعل هذه المسيشرة ممكنة. من هند 

ضشروشرة إيجد  شرعوية المصدلحة والوسدطة من 
خالل مشراكز استادشرات متخصصة في 

. في الوقت نفسه، "يجب تاجيع 259االبشرايدت"
األاخدص المطلقين، والذين لم يتزوجوا ثدنية، 

نة الزوجية، على أن الذين هم غدلب د اهو  لألمد
يج وا في اإلفخدشرستيد الغذاء الذي يؤازشر وضعهم. 

                                                           
، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112يونيو / حزيشران  22) المقدبلة العدمة 257

 .1، ص. 2112يونيو / حزيشران  22
وظدئف الشرسولي، مد بع  السينو س، ، االشراد  يوحند بولس الثدني 258

أعمدل : 13(، 1111نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) العدئلة المسيحي ة
 . 112(، 1112) 22 الكشرسي الشرسولي

 . 22، 2112 من نصوص السينو س 259
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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 

. فدلفال الزوجي يصبح أكثشر ص مة 260فقشر ا ي "
د عن  يصدحبه العوز، أل نهم يفتقشرون الى وإيالم 

د  المواشر  لتوجيه حيدتهم من ج ي . كمد أن اخص 
ا، عن مد يفق  البيئة التي كدنت توفشر له الحمدية  فقيشر 
د للهجشر باكل مضدعف،  ض  العدئلية، يكون معشر 

د لجميع أنواع المخدطشر. ض أيض   كمد انه معشر 

بدلنسبة لألاخدص المطلقين الذين   .223
م ج  ا أن ياعشروا يعياون اتحد  ا ج ي  ا من المه

ا من الكنيسة، وأال ياعشروا بأنهم  بأنهم جزء 
معدملتهم على هذا أن تتم "محشرومون كنسي د"، وال 

كة الكنسية د الَاشرِّ . إن 261النحو، ألنهم يؤلفون  ائم 
ا  قيق د، ومشرافقة ملؤهد  هذه الحدالت "تتطلب تمييز 
االحتشرام الكبيشر، عبشر تجنب أية لُغة أو تصشرف 

، وعبشر تعزيز مييزد بدلتمخالله ياعشرون من
مادشركتهم في حيدة الجمدعة. إن شرعدية هؤالء 

 من قبل الجمدعة المسيحية يعنياألاخدص ال 
الزواج،  لع م انحالليةإليمدنهد ولاهد تهد  إضعدف د

 بدلضبط عنتعبشر هذه الشرعدية بدألحشرى بل 
 . 262محبتهد"

                                                           
 . 21، نفس المشرجع 260
، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112أغسطس / آب  2) . المقدبلة العدمةشرا 261

 .2. ، ص2112أغسطس / آب  1
التقشريشر النهدئي للسينو س ؛ شرا. 21، 2112 من نصوص السينو س 262

2112 ،12 . 
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من جهة أخشرى، ع   كبيشر من اآلبدء  .222
إجشراءات الوصول الى جعل ة ضشروشرأك وا على "

أكثشر إتدحة  االعتشراف بحدالت بطالن الزواج
ن البطء في إ. 263، وبق شر اإلمكدن مجدنية"ومشرونة

وق  كدن َسي شر القضديد يُزعج األزواج وينهكهم. 
ين قمت بإص اشرهمد تالوثيقتين االخيشرتين الل ه ف

تبسيط إجشراءات اإلعالن هو  264حول هذا األمشر
من خاللهمد  أشر تزواج. لق  المحتمل لبطالن ال

د، "توضيح أن األسقف نفسه في كنيسته،  أيض 
فعل وكشرئيس، هو بدل حيث تمت شرسدمته كشراعٍ 

. 265قدض بين األاخدص المؤتمن عليهم"نفسه 
لذلك، "إن وضع هذه الوثدئق محل التنفيذ ياك ل 
مسؤولية كبيشرة لألسدقفة اإليبدشرايين، والم عوين 

بعض الحدالت، وبأن بأنفسهم على ألن يحكموا 
يضمنوا هم أنفسهم سهولة وصول المؤمنين إلى 
الع الة. هذا يعني، التحضيشر لفشريق كدف، يكون 

يكشرس قبل كل ومؤلف د من إكليشريكيين وعلمدنيين، 
لهذه الخ مة الكنسية. سيكون من الضشروشري ايء 

 ،كذلك أن تتوفشر بدلنسبة لألاخدص المنفصلين
خ مة مشركز  ،دتولألزواج الذي يعدنون االزم

                                                           
 ..21، 2112 من نصوص السينو س 263
x Mitis Iude الشرب يسوع، القدضي الشرحيمالشرسدلة البدبوي ة  264

Dominus Iesus (12  2112أغسطس / آب :) أوسشرفدتوشري
البدبوي ة  ؛ الشرسدلة2 -3، ص.ص.2112سبتمبشر / أيلول  1، شرومدنو

 Mitis et Misericors Iesus (12يسوع الو يع والشرحيم 
سبتمبشر / أيلول  1، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112أغسطس / آب 

 . 1 -2، ص.ص.2112
x Mitis Iude الشرب يسوع، القدضي الشرحيمالشرسدلة البدبوي ة  265

Dominus Iesus (12  2112أغسطس / آب)  ،ال يبدجةIII :
 . 3، ص.2112سبتمبشر / أيلول  1، أوسشرفدتوشري شرومدنو



188 
 

معلومدت واستادشرات ووسدطة مشرتبطة بدلشرعوية 
د األاخدص أثندء  العدئلية والتي تستقبل أيض 

 الشرحيمالقدضي إجشراءات التحقيقدت األولية )شرا. 
Mitis Iudex .266("3 -2، م . 

كمد سل ط آبدء السينو س الضوء على  .222
"عواقب االنفصدل أو الطالق على األبندء، والذين 

األحوال ضحديد أبشريدء لهذه هم في كل 
. وفوق كل االعتبدشرات التي يشري  267األوضدع"
، ينبغي التفكيشر في األطفدل في تق يمهداالزواج 

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 

أب  ا، أب  ا، أب  ا كشرهينة، لق   تستخ موا االبن
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 

واألب يتكلم بطشريقة جي ة عن األم، على األب، 
. إنه لتصشرف غيشر 268مع د"بع  الشرغم من أنهمد ليسد 

مسؤول إفسد  صوشرة األب أو األم به ف 
االبن، لالنتقدم أو لل فدع عن االستئثدشر بعدطفة 

الذات، ألن هذا يضشر بحيدة الطفل العدطفية، وينتج 
 .ؤهدمن الصعب افدوعن ذلك جشروح ال تن مل، 

                                                           
 . 12، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  266
 . 22، 2112 من نصوص السينو س 267
 21، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112مديو / أيدشر  21) المقدبلة العدمة 268

 .1، ص. 2112مديو/ أيدشر 
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لشرغم من أن الكنيسة تتفهم حدالت على ا .221
النزاع التي ق  يمشر بهد األزواج، إال أنه ال يمكنهد 
أن تتوقف عن أن تكون صوَت االاخدص األكثشر 

غدلب د بصمت. تألمون ضعف د، أي األطفدل الذين ي
إنند اليوم "على الشرغم من إحسدسند، والذي يب و 

، فإني صدفيةمشرهف د، وجميع تحدليلند النفسية ال
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 

. إن 269الوصول إلى كسشر شربدط األمدنة الزوجية؟"
هذه التجدشرب المؤلمة ال تسدع  في إنضدج 

طفدل حتى يصبحوا قد شرين على تحمل األ
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 

هو ممكن لتنائة األطفدل على يقوموا بكل مد 
عطدئهم مثدل على قندعة إالحيدة المسيحية، و

االيمدن والممدشرسدت ال ينية، إذا كن د نستبع هم من 
محشرومين كنسي د؟  كمد لو كدنواحيدة الجمدعة، 

على ع م إضدفة أثقدل أخشرى  العمل علىيجب 
بدلفعل نتيجة  أن يحملوهد األطفدلتلك التي على 

                                                           
، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112يونيو / حزيشران  22) المقدبلة العدمة 269

 .1، ص. 2112/ حزيشران  يونيو 22



190 
 

. إن مسدع ة االهل على معدلجة 270ع"لتلك األوضد
ا لألطفدل  وحمديتهمجشراحهم  شروحي د، يعتبشر خيشر 

د والذين هم بحدجة إلى شرؤية وجه الكنيسة  أيض 
في هذه التجشربة األليمة. إن حميهم العدئلي الذي ي

الطالق هو اشر، ومقلق للغدية اشرتفدع ع   حدالت 
ة الطالق. لذلك، فإن مهمتند الشرعوية األهم بدلنسب

الى العدئلة هي، وب ون أ نى اك، تقوية الحب 
نستطيع بحيث والمسدع ة على معدلجة الجشراح، 

 .هذه صشرندعمأسدة تفد ي تفدقم 

 بعض الحاالت المعّقدة

جدت القضديد المشرتبطة بدلزوكتسب ا"ت .222
د. إن الزو د خدص  جدت التي تتم االمختلطة اهتمدم 

بين أاخدص كدثوليك مع غيشرهم من أاخدص 
تطشرح، بشرغم سمدتهد »ين ]غيشر كدثوليك[ معم  

الخدصة، عندصشر كثيشرة من المفي  تق يشرهد 
وتنميتهد، سواء لقيمتهد الذاتية أو للمسدهمة التي 

لهذه الغدية، «. تق مهد الى الحشركة المسكونية
ي ]...[ بين الكدهن ن تعدون يجب البحث ع» وِّ  ِّ

الكدثوليكي وغيشر الكدثوليكي، منذ وقت التحضيشر 
)وظدئف العدئلة المسيحية، «" فدف والعشرسللز
(. بدلنسبة للمادشركة في اإلفخدشرستيد، نذك شر بدن 21

"قشراشر قبول او ع م قبول الطشرف غيشر الكدثوليكي 
في التندول اإلفخدشرستي، يكون وفق د للقواع  العدمة 
القدئمة حول هذه األمشر، سواء لمسيحي الاشرق أو 

ذين بعين للمسيحيين اآلخشرين على ح  سواء، آخ
                                                           

 1، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112أغسطس / آب  2) المقدبلة العدمة 270
 .2، ص. 2112أغسطس / آب 
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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 

 اشركةبسشري  المعمو ية والزواج، إال أن 
ا استثندئي د  اإلفخدشرستيد ال يمكن إال أن يكون أمشر 

المادشر إليهد ألحكدم وعليند في كل حدلة مشراعدة ا
 ليل )المجلس الحبشري لتعزيز وح ة المسيحيين، 
 22، لتطبيق مبد ئ الحشركة المسكوني ة وقواع هد

 . 271("111 -121، 1113مدشرس / آذاشر 

"تحتل الزيجدت المختلطة في ال ين مكدن د  .221
ا في الحواشر بين األ يدن ]...[. وهي تنطوي  متميز 
 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  
د في البل ان ذات التقدلي  المسيحية  التبايشرية وأيض 
ة لتوفيشر عندية  العشريقة، وهذا ي عو إلى حدجة ملح 

جتمدعية والثقدفية ، وفق د للسيدقدت االممي زةشرعوية 
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 
د.  ال ين وال أن يمنح األطفدل سشر المعمو ية أيض 

احتشرام الحشرية لذلك يجب عليند تأكي  ضشروشرة 
. "يجب منح اهتمدم خدص 272ال ينية للجميع"

                                                           
 . 22، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  271
 . 23، نفس المشرجع 272
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لألاخدص الذين يتح ون من خالل هذا النوع من 
الزيجدت، ال فقط خالل الفتشرة التي تسبق الزواج. 

واجههد األزواج والعدئالت يفهندك تح يدت خدصة 
التي يكون بهد أح  الزوجين كدثوليكي د واآلخشر غيشر 

الضشروشري الاهد ة  مؤمن. في هذه الحدالت، من
هذه الحدالت  اختشراقعلى ق شرة االنجيل على 

لجعل تشربية األوال  على االيمدن المسيحي 
 . 273ممكنة"

"ثمة صعوبدت خدصة تواجه الحدالت  .221
التي تتعلق بمنح سشر المعمو ية لألاخدص الذين 
يج ون أنفسهم في حدلة زوجية معق ة. يتعلق 

د ثدب ت د في وقت األمشر هند بأاخدص ق  عق وا زواج 
ع  االيمدن المسيحي. لم يكن يعشرف هذا الاخص بَ 

إن األسدقفة م عون في هذه الحدالت إلى ممدشرسة 
تندسب مع مصلحة االزواج تتمييز شرعوية 

 . 274الشروحية"

الشرب موقف الكنسية مع موقف يتمدهى  .221
يسوع المسيح الذي وبمحبة بال ح و  بذل نفسه 

. أنظشر 275استثندءاتمن أجل كل إنسدن ب ون أي 
بعين االعتبدشر، مع آبدء السينو س، إلى حدالت 
العدئالت التي تعيش خبشرة وجو  ااخدص ب اخلهد 

ثلي ة، وهي حدالت ليست سهلة ل يهم ميول جنسية مِّ 
بدلنسبة للوال ين ولألبندء على ح  سواء. لذا 

                                                           
 . 22، نفس المشرجع 273
 . 22، نفس المشرجع 274
 112 أعمل الكشرسي الشرسولي: 12، وجه الشرحمةشرا. المشرسوم  275

(2112 ،)211. 
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نشرغب في أن نؤك  مج   ا على أن كل اخص، 
تشرام بغض النظشر عن ميوله الجنسية، يستحق اح

كشرامته، وقبوله بدحتشرام، وبدلعندية التي تتجنب 
د 276"أي اكل من أاكدل التمييز الظدلم" . وخصوص 

جميع أاكدل الع وانية والعنف. ينبغي بدلنسبة لتلك 
العدئالت توفيشر مشرافقة تقوم على االحتشرام، حتى 
يتمكن األفشرا  الذي يظهشرون ميال جنسي د مثلي د من 

لضشروشرية لفهم مايئة الحصول على المسدع ات ا
 .277هللا في حيدتهم وعياهد كدمال

شر آبدء السينو س، أثندء المندقاة حول عب   .221
كشرامة ومهمة العدئلة، عن أنه "فيمد يتعلق 

المشرتبطة االتحد ات بمادشريع مسدواة الزواج بتلك 
ثليين، ال يوج  أي أسدس على بأاخدص مِّ 

االطالق الستيعدب او توفيشر أي نوع من التادبه، 
ال حتى من بعي ، بين اشرتبدط المثليين وت بيشر هللا و

حول الزواج والعدئلة". ومن غيشر المقبول "ان 
تعدني الكندئس المحلية من ضغوط في هذا 

م يالموضوع، أو أن تاتشرط هيئدت  ولية تق 
مسدع ات مدلية إلى ال ول الفقيشرة بإ خدل قوانين 

بين أاخدص من نفس « الزواج»تسمح بـ 
  .278الجنس"

                                                           
التقشريشر النهدئي ؛ شرا. 2321، التعليم المسيحي للكنيسة الكدثوليكية 276

 . 21، 2112للسينو س 
 .. نفس المشرجعشرا 277
؛ شرا. مجمع العقي ة واإليمدن، 21، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  278

اعتبدشرات حول مقتشرحدت منح االعتشراف القدنوني بدلزواج بين 
 . 2(، 2113حزيشران  يونيو / 3) أاخدص مثليين
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العدئالت المؤلفة من أب أو أم عدزبة  تج  .222
"أمهدت وآبدء طبيعيين لم يشرغبوا مطلق د أصلهد في 

بدالن مدج في الحيدة العدئلية؛ أو بحدالت العنف 
التي أ ت الى هشروب أح  الوال ين مع األطفدل؛ أو 

؛ أو تخلي أح  الوال ين عن الوال ينموت أح  
همد كدن العدئلة؛ وغيشرهد من الحدالت األخشرى. م

السبب، فدلطشرف الذي يقطن مع الطفل يجب ان 
يج  ال عم والمسدع ة من قبل العدئالت األخشرى 

د من  قبل التي تؤلف الجمدعة المسيحية، وأيض 
. هذه العدئالت هي الشرعدئية في الشرعديدالمنظمدت 

د تحت وطأة المادكل  غدلبد مد تشرزح أيض 
االقتصد ية، وع م وجو  عمل ثدبت، وصعوبة 

 . 279عدلة االطفدل، وع م وجو  منزل"إ

]فيَجسدََهلموتَمخالبنشبَاعندماَي

َالعائالت[
الحيدة العدئلية بوفدة اخص تأثشر أحيدن د ت .223

نوشر االيمدن  نتهدون في تق يمعزيز. ال يمكنند أن 
. 280لمشرافقة العدئالت التي تعدني في هذه اللحظدت

الموت هو موقف  يبتليهدفدلتخلي عن عدئلة عن مد 
شرحمة، وهو خسدشرة لفشرصة شرعوية، وق  بال 

األبواب في وجه أي بد شرة يوص  هذا الموقف 
 .تبايشر أخشرى

إنني اتفهم معدندة فق ان اخص محبوب  .222
الكثيشر من األموشر. إن  كاشريك تقدسم معهج  ا، 

                                                           
 . 11، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  279
 . 21، نفس المشرجع شرا. 280



195 
 

ص يق في سهشرة مأتمية ليسوع نفسه ق  تأثشر وبكى 
(. وكيف يمكنند ع م فهم 32. 33، 11له )شرا. يو 

ن فق  أبن د؟ في الواقع، "يب و األمشر وكأن مَ  نحيب
ةٌ تبتلع المدضي  الزمن ق  توق ف: تنفتح هو 

والمستقبل ]...[ وفي بعض األحيدن ق  نصل إلى 
واند  –هللا ذاته. كم من األاخدص  أن نعزوه إلى

ل هو 281يغضبون من هللا" – همأتفهم . "إن التشرم 
اختبدشر صعب للغدية ]...[ لكن  البعض يظهشر 

عشرفة في سكب طدقدتهم، مع مزي  من التفدني، م
في هذا التعبيشر عن  ونفي األوال  واألحفد ، فيج 

تعليمية ج ي ة. ]...[ بدلنسبة الى أولئك  الحب مهمة  
الذين ال يستطيعون االعتمد  على وجو  أحٍ  من 

سوا وقتهم له، وي من  حصلوا منهم علىالعدئلة ليكشر 
ب، يجب  عمهم م ن قبل الجمدعة الحندن والتقشر 

المسيحية بدهتمدم وشرعدية خدصة، ال سي ِّمد إذا 
 . 282كدنوا في حدلة عوز"

د لفتشرة الح ا  على الميت أن  .222 يمكن عموم 
تستمشر طويال. وبدلتدلي الشراعي الذي يشري  متدبعة 

ف مع احتيدجدت كل هذه المسيشرة عليه ان يتكي  
 محفوفةمشرحلة من تلك المشراحل. إنهد مسيشرة 

حول مد كدن يجب وحول أسبدب الموت؛ بدألسئلة: 
مد يعياه الاخص قبل أن يموت ... يمكن، وفعله؛ 

بمسيشرة صالة صد قة وصبوشرة ومع تحشرشر 
 اخلي، أن يعو  السالم. عن  نقطة معينة من 

                                                           
، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112يونيو / حزيشران  12) المقدبلة العدمة 281

 .1، ص. 2112يونيو / حزيشران  11
 . 11، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  282
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اكتادف الح ا ، هندك حدجة إلى المسدع ة على 
ا، ال يزال ل يند  د عزيز  أنند، نحن الذين فق ند اخص 

وأن إطدلة أم  المعدندة لن نجدزهد مهمة عليند إ
د لهد، يج ي نفع   . إن الاخص كمد لو كدنت تكشريم 

المحبوب ليس بحدجة الى آلمند، ولن ياعشر 
شرند حيدتند، وال يعتبشر بدالمتندن ا عن  إذا مد  م  تعبيشر 

ن ذكشرنده او سمينده عن  كل لحظة، ألالحب ان 
هذا يعني التمسك بمدض لم يع  موجو  ا ب ال من 

ق يم الحب لهذا الاخص الذي هو اآلن واقعي د ت
. إن وجو ه الجس ي لم اآلخشرةموجو  في الحيدة 

ا قوي د، فـ  يع  ممكن د، إنمد إذا كدن الموت أمشر 
" )نش  ي ةٌ َكدْلَمْوتِّ (. يمتلك الحب 1، 1"اْلَمَحب ة َقوِّ

نه من السمدع  ون أصوات، ومن شرؤية ك  مح س يُ 
تصوشر الاخص الحبيب  غيشر المشرئي. هذا ال يعني
، أي كمد هو عليه متب  الكمد كدن، بل يعني قبوله 

اآلن. عن مد قدم المسيح من بين االموات، وأشرا ت 
ة، طلب منهد ع م لمسه  مشريمالص يقة  معدنقته بقو 
 (، كي يقو هد نحو لقدء مختلف.12، 21)شرا. يو 

إنهد لتعزية لند أن نعشرف بأنه ليس ثمة  .221
الذين يموتون، ويؤك  لند ت ميشر كدمل ألولئك 

االيمدن أن القدئم من بين األموات لن يتخلى عن د 
اب  ا. بهذه الطشريقة يمكنند أن نمنع الموت "من 
تسميم حيدتند، ومن أن يفس  محبتند، وأن يسقطند 

. يتح ث الكتدب المق س 283في فشراغ حدلك وقدتم"
د نعن هللا الذي خلقند من أجل الحب، وصنع

                                                           
، وسشرفدتوشري شرومدنوأ(: 2112يونيو / حزيشران  12) المقدبلة العدمة 283

 .1، ص. 2112يونيو / حزيشران  11
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حيث أن حيدتند ال تنتهي مع ببطشريقة عجيبة 
(. يتح  ث الق يس بولس 3 -2، 3الموت )شرا. حك 

الشرسول عن لقدء مع المسيح مبداشرة بع  الموت: 
حيل ألَكوَن مع المسيح" )فل  ، 1"فلِّي شَرغبَةٌ في الشر 

(. فمع المسيح ينتظشرند بع  الموت مد أع  ه 23
(. تعب شر 1، 2قوشر  1الشرب للذين يحب هم )شرا. 

لق اس الخدصة بدلموتى عن هذا باكل مق مة ا
شرائع: "إن كند ناعشر بدلحزن بسبب اليقين بوجو  
الموت، يعزيند الوع  بدلخلو  المستقبلي. لم يتم 

تم سلب الحيدة من اعبك، أيهد الشرب، إنمد 
ند في ظلمة ؤأحبد تحويلهد" في الواقع، "لم يختفِّ 

 الع م: يؤك  لند الشرجدء أنهم بين ي ي هللا األمينة
 . 284والقوية"

طشريقة للتواصل مع أحبدئند الموتى هي  .222
. يقول الكتدب المق  س بدن 285في الصالة ألجلهم

"الصالة من أجل الموتى هي أمشر "مق  س وتقوي" 
(. إن "الصالة من أجلهم 22 -22، 12مك  22)

ق  ال تسدع هم وحسب، إنمد تجعل افدعتهم فع دلة 
 وهم. يق  م سفشر الشرؤيد الاه اء 286من أجلند"

يتافعون من أجل الذين يعدنون الظلم على 
ن مع هذا يمتضدمنو(، 11 -1، 1األشرض )شرا. 
زال يسيشر على ال شرب. وبعض  العدلم الذي مد

 ءهمالق يسين قبل موتهم كدنوا يواسون أحبد
مؤك ين لهم بأنهم سيكونون بقشربهم لمسدع تهم. 

                                                           
 . نفس المشرجع 284
 . 121، التعليم المسيحي للكنيسة الكدثوليكيةشرا.  285
 .نفس المشرجع 286
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وق  أحست سدنت تشريز  ي ليزيو بأنهد ستستمشر 
وكدن سدن  ومنيكو  .287ي فعل الخيشرمن السمدء ف

يؤك  بأنه سيكون أكثشر فدئ ة بع  الموت ]...[ 
، إنهد 288وأكثشر قوة في "الحصول على النِّعَم"

ال ، ألن "اتحد  أولئك الذين 289أواصشر المحبة
الذين أخوتهم على ال شرب مع  يزالون يسيشرون

على  يعتشريه أي انقطدعلم  في سالم المسيح شرق وا
ل على العكس، فوفق د إليمدن باإلطالق ]...[ 

 .290ق  تعزز من تبد ل الخيشرات الشروحية"الكنيسة، ل

إن قبلند الموت نستطيع ان نتحض شر له.  .221
تكمن الطشريقة في أن ننمو في الحب مع أولئك 

لَموتِّ ل: "فيهالذين يسيشرون معند، الى اليوم الذي 
لن يَْبقى ُوجو ٌ بَع َ اآلن، وال لِّلُحزنِّ وال لِّلص شراخِّ 

(. 2، 21ال لِّألَلَمِّ لن َيْبقى ُوجو ٌ بَع َ اآلَن" )شرؤ و
طشريقة نستع  لمالقدة أحبدئند الذين انتقلوا، البهذه 

لى األم ابنهد الذي مدت )شرا. لو إوكمد أعد  يسوع 
(، فهو سيفعل الايء نفسه معند.  عوند ال 12، 2

سنوات وسنوات في مكوث نضي ع طدقدتند بدل
ل أفضل على هذه المدضي. فكلمد عاند باك

سعد ة أكبشر مع احبدئند في  نداألشرض كلمد تقدسم
                                                           

 12شرا. أح ث جولة من المحد ثدت، "الكتدب األصفشر" لألم أغنيس،  287
شرومد  –، م ينة الفدتيكدن األعمدل الكدملة: 1112يوليو / تموز 

. وفي هذا الص  ، مهمة هي اهد ة األخوات حول 1121، 1112
وع  الق يسة تيشريزا بأن يكون شرحيلهد من هذا العدلم "مثل وابل من 

 (.111يونيو / حزيشران،  1. نفس المشرجعالوشرو " )
 Libellus de principiis Ordinisجوشر انو  ي سدسونيد،  288

prædicatorum ،13،Monumenta Historica Sancti 
Patris Nostri Dominici ،XVI 11، 1132، شرومد . 

 .122، التعليم المسيحي للكنيسة الكدثوليكيةشرا.  289
 .21، نوشر األممالمجمع الفدتيكدني الثدني، ال ستوشر العقدئ ي  290
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السمدء؛ وكلمد تمكند من النضوج ومن النمو كلمد 
 السمدوية.وليمة ال فيأايدء أفضل لهم حملند 
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 الفصل السابع
 تعزيز تربية األبناء 

د  يؤثشر  .221 التطويشر األخالقي على االهل  ائم 
األوال هم،  ا كدن أم اشر   يكونلذلك،  . نتيجةخيشر 

أن يقبلوا هذه المسؤولية التي  واألفضل ه االختيدشر
وأن يحققوهد بوعي وبحمدس  ،ال يمكن تفد يهد

ن هذه الوظيفة التشربوية إوباكل معقول ومالئم. 
للعدئالت هي في غدية األهمية وق  أصبحت أكثشر 

خدص عن  هذه اكل بالتوقف هند أو   تعقي  ا. و
 .النقطة

َأينَهمَاألبناء؟
عن كونهد  تتخلىال يمكن للعدئلة أن   .211
وللتوجيه، حتى إذا كدن  للمتدبعةو للحمديةد مكدن  

عليهد إعد ة صيدغة أسدليبهد وإيجد  مصد شر 
أن تتسدءل إلى أي لى إالعدئلة بحدجة  تبقىج ي ة. 

على . لهذا الغشرض، وال هدأايء تشُري  تعشريض 
المكلفون التسدؤل عن َمْن هم تتحداى أال العدئلة 

أولئك الذين عن ، ووملء أوقدت فشراغهمبتسليتهم 
عن خالل الادادت، و عبشري خلون إلى البيوت 

إشراد هم في الوقت الحشر. بأولئك الذين يعه  إليهم 
بدلتح ث  اللحظدت التي نقضيهد معهم وح هد

ببسدطة وبعدطفة عن األموشر المهمة، واالمكدنيدت 
ل الصحية التي نوف شرهد لهم حتى يتمكنوا من اغ
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سمح لهم بمقدومة الغزو الضدشر. يسمد  يوقتهم، ه
دإلهمدل ال يفي  أب  ا. فحدجة  ائمة إلى اليقظة. إنند ب

هوا ويُ أعلى االهل و أطفدلهم حذشروا ن يوج ِّ
والمشراهقين منهم كي يعشرفوا كيف يواجهوا 

فيهد، على سبيل المثدل،  يج ونق  التي حدالت ال
 .أو اإل مدن تعسفوال االعت اءمخدطشر 

وال يمكن  عل ِّم،االستحواذ ال يُ مع ذلك،  .211
السيطشرة على جميع األوضدع التي ق  يمشر بهد 
الطفل. هند ينطبق مب أ "الزمن أسمى من 

بتكدشر ديعني، أن األمشر يتعلق ب والذي. 291المسدحة"
على  السيطشرةمجشر  البحث عن أكثشر من  ،ت ابيشر

كدن هدجس أح  الوال ين هو أن فإن المسدحدت. 
ويشرغب بدلتحكم في جميع  ،يتواج  ابنه يعشرف أين

 علىتحشركدته، فهو بذلك يبحث عن السيطشرة 
يه،  مسدحته. وهو بهذه الطشريقة لن يعلمه ولن يقو 
ولن يحض شره لمواجهة التح يدت. إنمد مد يهم في 
األسدس هو تنائة الطفل، بحب كبيشر، من خالل 

نمو  لمسيشرةعملية إنضدج حشريته، وتحضيشره 
يكتسب ف. ل يه االستقاللية األصيلة ادملة، وزيد ة

الطفل بنفسه، فقط بهذه الطشريقة، العندصشر التي 
ف بذكدء  يحتدجهد لل فدع عن نفسه وللتصشر 

ن السؤال إ، فاوبتبص شر في الظشروف الصعبة. لذ
، وليس مع َمن جس ي د األهم ليس أين يتواج  االبن

هو متواج  في هذه اللحظة، إنمد أين يتواج  
ن، وأين لوجو يبدلمعنى ا قندعدته، وأه افه،  هو مِّ

                                                           
نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) فشرح اإلنجيلاالشراد  الشرسولي،  291
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وشرغبدته، وماشروع حيدته. لذلك، فإن األسئلة التي 
هم أطشرحهد على األهل هي: "هل نسعى إلى فَ 

هم األبندء فعال  في مسيشرتهم؟ هل نعشرف « أين»
فكشرهم فعال؟ وقبل كل ايء: هل نشري  يذهب أين 

 .292أن نعشرف؟"

إذا كدن النضوج يعني فقط العمل على  .212
في الافشرة الوشراثية، فليس  موجو  ايءويشر تط

الحيطة، والحكم الجي ،  إنمدهندك الكثيشر للقيدم به. 
والحس السليم، هي أموشر ال تعتم  على عوامل 

على سلسلة من العندصشر التي  بلالكم،  فيو متن
كون أكثشر  قة، نلكي وفي بدطن الاخص؛ اك ل تت

ن إنهد  من ل ل طفلك ب    في مشركز حشريته. التتكو 
يفدجئند بمادشريع تنطلق من هذه الحشرية، والتي أن 
، إن ح وث هذا هو أمشر جي . مخططدتندتخدلف ق  

فدلتعليم يقتضي تعزيز الحشري ة المسؤولة، ليكونوا 
على في حيدتهم، المفصلية  المشراحلعن   ،قد شرين

أن يختدشروا بذكدء وبحس سليم؛ وأن يصيشروا 
هم وحيدة د يفهمون ب ون تحفظ أن حيدتأاخدص  

الجمدعة هي في أي يهم، فهذه الحشرية تعتبشر ه ية 
 .عظيمة

َ تنشئةَاألوالدَاألخالقية
شرسدل إلى إحتى وإن كدن االهل بحدجة  .213

م شرسة لضمدن التعليم األسدسي، إال أطفدلهم إلى ال
د كدمال  ليس بمق وشرهمأنه  أب  ا أن يمنحوا تفويض 

                                                           
 21، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112مديو / أيدشر  21) لمقدبلة العدمةا 292

 . 1، ص. 2112مديو / أيدشر 
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بتنائة أبندئهم األخالقية. فدلنمو العدطفي 
أن األخالقي للاخص يتطلب تجشربة أسدسية: و

ن بدلثقة. وهذا ياكل وبأن الوال ين هم ج يشر يؤمن
مسؤولية تعليمية: من خالل العدطفة والاهد ة 

د ملؤه وإلهدمهم  األطفدلل ى الثقة وخلق  احتشرام 
قيمة له  بأنياعشر الطفل ال يعو  عن مد فالمحبة. 

ال أنهم عن  أهله بدلشرغم من نواقصه، أو يستاعشر ب
د صد ق د د  ههذا يخلق عن إن ، فيولونه اهتمدم  جشراح 

تسبب بصعوبدت مختلفة في مشراحل وي ،عميقة
هذا التخلي العدطفي، ونضوجه. إن هذا الغيدب، 

د أعمق من ذاك الذي ياعشر به سبب أي من جشراء لم 
 .تأ يب يتعشرض له لقدء اقتشرافه عمال سيئ د

تامل مهمة الوال ين واجب تشربية  .212
ا ة، وتطويشر العد ات الجي ة والميول اإلشر

كتصشرفدت  تق يمهدالخيشر. هذا يعني  نحوالوج انية 
هد وكتوج هدت يجب انضدجهد.  مشرغوب في تَعل مِّ

د بمسيشرة تنطلق يتعلق األ ممد هو غيشر مشر  ائم 
. فدلشرغبة في التكيف كدمل نحو مد هو أكثشر اكتمدال

 يمع المجتمع أو عد ة التخلي عن اإلابدع الفوشر
مد ولتحقيق  قدع ة، من أجل التأقلم مع للحدجدت

يمة مب ئية تعديش جي ، هي أموشر تعتبشر بح  ذاتهد قِّ 
د لالشرتقدء نحو قي ِّ  م أسمى. يجب تخلق ب وشرهد مندخ 

د  أسدليب فع دلة عبشر التنائة االخالقية  إحشراز ائم 
يأخذ بعين االعتبدشر ومن خالل حواشر تعليمي 
ألطفدل. إضدفة الى دالعدطفة واللغة الخدصتين ب

ذلك، يجب أن تتم هذه التنائة بطشريقة حثية، بحيث 
يتمكن الطفل من أن يكتاف بنفسه األهمية 



204 
 

الموجو ة في قيم ومبد ئ وقواع  معينة، ب ال من 
 .ال ج ال فيهد كحقدئقفشرضهد عليه 

ال يكفي "الحكم بطشريقة مندسبة" للتصشرف  .212
بطشريقة جي ة أو لمعشرفة مد يجب القيدم به 

أولوية. فكم من  حتى ولو كدن األمشر ذابوضوح، 
المشرات ال نتصشرف بتوافق مع قندعدتند الاخصية 

حتى ولو فشراسخة. تلك القندعدت حتى عن مد تكون 
، في دمعين   دد أخالقي  كدن الضميشر يملي عليند حكم  

 جذبندبعض األحيدن يكون لميول أخشرى القوة ل
الذي ق  نحن إن لم نقتنع بأن الخيشر، فهد، نحو

أ شركه العقل، ينبغي أن يتجذشر فيند كميل عدطفي 
ق الخيشر الذي يزن أكثشر من  عميق، مثل تذو 
األموشر الجذابة األخشرى. هذا يجعلند ناعشر بأنند 

د "من هذا عن مد نقوم بعمل الخيشر يكون  أيض 
أجلند" هند واآلن. تقتضي التنائة األخالقية الفعدلة 

من عمل الخيشر. اظهدشر م ى استفد ة الاخص ذاته 
ا يتطلب ألنه مِّ  ن غيشر المج ي اليوم أن نطلب أمشر 
ا وتندزالت،  ون أن نظهشر بوضوح الخيشر جه   

 .ينتج عنهالذي يمكن أن 

ن الضشروشري القيدم بإنضدج العد ات. م .211
د يكون فدلتصشرفدت التي يكتسبهد األطفدل  لهد أيض 

تشرجمة القيم دع  على  وشر إيجدبي، ألنهد تس
بيشرة إلى سلوكيدت خدشرجية صحيحة الك المستبطنة

اخص مادعشر اجتمدعية  ىومستقشرة. فق  يكون ل 
وحسن تصشرف تجده اآلخشرين، إنمد إذا لم يعتد ، 
تحت تأثيشر إصشراشر الكبدشر، أن يشر   عبدشرات مثل: 
ا" فإن استع ا ه  "من فضلك"، "بع  إذنك"، و"اكشر 
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إن ال اخلي لن يُتشرجم بسهولة إلى هذه العبدشرات. 
 ناك اليإلشرا ة وتكشراشر بعض التصشرفدت تقوية ا

السلوك األخالقي، ل شرجة أنه يصبح من غيشر 
ب ون  ،في هذا االتجده ،الممكن إتمدم التشربية

ع.   التكشراشر الواعي والحشر والُماجِّ

، لكن بدستطدعتند عظيمٌ  الحشرية هي أمشرٌ  .212
. تقوم التشربية األخالقية على تنمية فق هدن نأ

فع، وتطبيقدت عملية، الحشرية عبشر اقتشراحدت، و وا
وجوائز، محف زات، أمثلة، ونمدذج، وشرموز، 
وأفكدشر، ونصدئح، ومشراجعة طشريقة التصشرف 

التي تسدع  ، وجميع تلك األموشر والحواشر
د وجعلهد األاخدص على تطويشر تلك المبد ئ  اخلي  

د كي تحفزهم على فعل الخيشر بتلقدئية. أكثشر شرسوخ  
قلت إليند كمب أ الفضيلة هي تلك القندعة التي انت

ن الحيدة إ اخلي وشراسخ للتصشرف. لذلك، ف
ُ  الصدلحة م الحشرية، وتقويهد وتشربيهد، ت عن قو 
جعل الاخص يتجن ب عبو ية الميول طشريق 

القهشرية غيشر اإلنسدنية وغيشر االجتمدعية. في 
الواقع، كشرامة اإلنسدن بح  ذاتهد "تتطل ُب منه أن 

َف استند  ا إلى اختيدشٍر حشر ٍ  وواعٍ م فوع د  يتصشر 
ٍ يُح  ِّ ُ موقفَهُ"   .293بدقتندعٍ اخصي 

َقيمةَالعقوبةَكحافز
بدلتسدوي، ال ب  من تنائة الطفل  .211

على معشرفة أن أعمدله السيئة سيكون  والمشراهق
هندك حدجة أليقدظ ق شرة وضع أنفسند و. عواقبلهد 

                                                           
 .12، فشرح وشرجدءالمجمع الفدتيكدني الثدني، ال ستوشر الشرعدئي  293
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 تمكدن اآلخشر، والن م على المعدندة التي ق  أُلحقَ 
الع وانية والمعد ية –بعض التصشرفدت ف به.

بإمكدنهد أن تؤول جزئي د إلى هذه النهدية.  -للمجتمع
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 

في أن ي شرك وبدمتندن أنه  ،هومن تلقدء نفس ،سيب أ
وأن يتحمل  ،كدن من الجي  له أن ينمو ضمن عدئلة

 .كل عملية التنائةالتي تفتشرضهد المطدلب 

ا عن مد يكون  التقويميعتبشر  .211 تحفيز 
دالعتشراف بدلمجهو ات بد بدلتق يشر ومصحوب  
وعن مد يكتاف االبن أن أهله يتعدملون  ،المبذولة

م بطشريقة ملؤهد  معه بثقة صبوشرة. فدلطفل الذي يقو 
الحب ياعشر بكونه محل تق يشر، وي شرك بأنه 

. ال الخدصة اخص، ويعي بأن أهله يثمنون ملكدته
بال عيب، بل أن  األهليتطلب هذا أن يكون 

يظهشروا أن ي شركوا بكل تواضع ح و هم، و
جهو هم الاخصية ليصبحوا أفضل. إن الاهد ة 

ال األطفدل من أهلهم هي أ إليهد التي يحتدج
يتصشرفوا ب افع الغضب. فعن مد يشرتكب االبن فعال 

كَمن ا كع و او سيئد، يجب تصحيحه، لكن ليس اب   
لى ذلك، إإضدفة يتم تفشريغ احنة الغضب فيه. 

ن بعض أ أن يعشرفالاخص البدلغ على ينبغي 
دلضعف وبح و  بالسيئة هي مشرتبطة  التصشرفدت

فإن اتبدع أسلوب المعدقبة ، اعدمل السن. لذ
ستمشر ق  يعطي نتدئج ضدشرة، ألنه لن يسدع  في الم
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وسيؤول خطوشرة األفعدل، االختالف في إ شراك 
: "ال تُغيظوا أَبندَءكم" )أف والتضديقحبدط إلى اإل

 (.21، 3؛ شرا. قول 2، 1

ل ال يتحو  أن الايء الشرئيسي هو إ .221
للتق م بل إلى حدفز  ،لشرغبةبتشر لاالنضبدط الى 

االنضبدط بين  نشربطمكنند أن . كيف يلألمدم د وم  
 جعلالتأك  من  يمكنندكيف  ؟وال يندمية ال اخلية

ب ان يتبعه التي يجدء للمسيشرة ن  بَ  ح ٍ كاالنضبدط 
يكبته؟ للتعليم  ع ٍ بُ كو أيلغيه  ج اشرٍ ك، وليس الطفل

كالهمد التوازن بين نقيضين نبغي الوصول إلى ي
على ن بأ يفتشرض: األول مضشر على ح  سواء

طفل، الشرغبدت جميع لبي د يعدلم  يبني أن المشرء 
د بمقيدس مد له من  مد عليه من حقوق وليس عدلم 

ن يعيش فيكمن في أاآلخشر أمد النقيض مسؤوليدت. 
هويته الفشري ة وبكشرامته، بالطفل  ون وعي 

تحقيق ل مذعند، واجبدتهتحت قهشر  حقوقه،بو
 .غبدت اآلخشرينشر

َواقعيةَصبورة
ب من أال يُطلالتشربية األخالقية تفتشرض  .221

دألموشر التي تمثل بالقيدم فقط و الادب أالطفل 
جه  ا تتطلب منه بل بتلك التي ، مبدلغ بهدتضحية 

. ادقة للغدية فعدالستلزم أ يسبب غيظ د وال ال
فمسيشرة التشربية االعتيد ية تتكون من خطوات 

تندزالت  وتتطلبمقبولة و، تكون مفهومة صغيشرة
ثيشر ال يحصل كالن يطلب لك، مَ لذد . خالف  متندسبة

ن يتحشرشر الاخص من أعلى ايء. وبمجشر  
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عن التصشرف بطشريقة يتوقف شربمد السلطة، 
 .مستقيمة

ُ  أحيدن د .222 الاعوشر  عناألخالقية  التنائة سفشرت
االمل،  ةخيبوبسبب تجدشرب التخلي،  بدالز شراء

 األهلصوشرة بسبب و أالحشرمدن العدطفي، و
ماوهة الصوشر يقوم الاخص بإسقدط الالسيئة. ف

، على البدلغين لتقصيشراألم أو ب او صية األاخل
. لهذا السبب يجب مسدع ة القي ِّم األخالقية

عياهد  تم  يدلقيم ف: مدثلالت أمب المشراهقين لتطبيق 
، للغدية خدص مثدلييناكل خدص من قِّبل أاب

.  شراجدت متفدوتةوب كدملغيشر  تتحقق باكللكنهد 
ي والت ،مقدومة الابدبم حتِّ تُ في الوقت عينه، 

متدبعة لسدع تهم واجَب متشرتبط بتجدشرب سلبية، 
حتى . هذا ال اخلي الجشريحلعدلمهم عالج مسيشرة 

الوصول الى التفدهم والمصدلحة يتمكنوا هكذا من 
 .مع األاخدص اآلخشرين وبدلتدلي المجتمع

باكل أن يتم هذا م، يجب ي ِّ القِّ اقتشراح عن   .223
د للسن وفق  وبطشرق مختلفة نتق م وأن ت شريجي، 

اال عدء ،  ون الحقيقيةمكدنيدت الاخص وإل
شر منهجيدت جدم ة وغيشر قدبلة للتغييشر. بتطبيق  تُظهِّ

 نبأالمسدهمدت القيمة لعلم النفس والعلوم التشربوية 
 مدعن ت شريجي  تتم باكل العملية التشربوية يجب أن

ظهشر وتُ سلوكيدت مغديشرة. كتسدب يتعلق األمشر بد
د كذلك أن الحشرية  ن تكون أإلى بحدجة هي أيض 

إذا تشُركت لنفسهد فإن هذا  دحف زة، ألنهوجهة ومُ مُ 
 الحدضشرةدلحشرية فيضمن نضوجهد الخدص. لن 

 تليسوهي والحقيقية هي مح و ة وماشروطة. 
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وليس من كدملة.  بتلقدئيةالخيشر  تختدشرق شرة خدلصة 
د  فعل على نحو كدف بين التمييز السهل  ائم 

ي فمد  ق  يشرغب اخصف". حشر" وفعل "إشرا ي"
د إشرا ة قوية، ب القيدم بعمل ضدشر بسبب لكن أيض 

و بسبب تشربية سيئة. يستطيع مقدومته أاغف ال 
د بقوة، وال الحدلة، يكون قشراشره طوعي  تلك في 

 حشر لكنه قشراشر غيشر ،إشرا تهيتعدشرض مع ميول 
ع م اختيدشر عليه من المستحيل يكون ألنه يكد  

مع م من قهشري د الاشر. هذا مد يحصل ذاك 
هو ففي الُمخ شر عن مد يشرغب فهو  ،خ شراتمال

د في هذه معصوب  لكنه يكون  ،ل قوتهيقوم بهذا بك
على اتخدذ قشراشر  قد شر ل شرجة أنه غيشراللحظة 

غيشر  هو إشرا ي، ولكنمخدلف. لذلك فدن قشراشره 
ه يختدشر "تشرك من معنىوال يوج  أي . ُحشر

 ،الختيدشريستطيع األنه في الواقع ال  ،"بحشرية
بزيد ة ن يفي  بايء سوى  شرات لوتعشريضه للمخ

اتبدع وإلى لى مسدع ة اآلخشرين إبحدجة إنه   مدنه.إ
 مسيشرة تشربوية. 

َالحياةَالعائليةَكإطارَتربويَّ
العدئلة هي الم شرسة األولى للقي م  .222

اإلنسدنية. حيث يتعلم اإلنسدن االستخ ام الجي  
شرتق  ميول  للحشرية. وتوج  ، لذا في الطفولة تطو 

وتبقى طوال الاخص عمدق أ فهي تنطبع في
 وأ ة مدقيمتجده إيجدبي  يعدطفميل الحيدة ك

كشرفض عفوي لبعض السلوكيدت. يتصشرف الكثيشر 
ألنهم  ،من األاخدص بطشريقة معينة طوال حيدتهم

يعتبشرون هذه الطشريقة التي ق  اكتسبوهد منذ 
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: يتندضحكمد لو أنهد أمشر صحيحة، هي طفولتهم 
 د ق   شرسوني إيده".، "هذا م"هذا مد ق  تعلمته"

د  م ممدشرسة التمييز عل  تَ في البيئة العدئلية يمكن أيض 
بطشريقة نق ية لمختلف الشرسدئل التي تأتي من 

البشرامج بعض لألسف وسدئل االتصدل الح يثة. 
د عالندت تؤثشر سلب  اكدل اإلأو بعض أالتلفزيونية 

 .في الحيدة العدئليةالتي تم تعلمهد م لقي ِّ ضعف اتُ و

حيث يسو  القلق  ،ند الحدليفي عصشر .222
تكنولوجي، يكون الواجب األهم والتسدشرع ال

إن األمشر لى االنتظدشر. هو تنمية الق شرة عللعدئالت 
منع األطفدل من اللعب بدألجهزة بال يتعلق 

  فيهم التي تول ِّ بل سُ ال إيجد بنمد إااللكتشرونية، 
المختلف، وبع م  األنمدطالتفشريق بين على الق شرة 

جميع مجدالت الحيدة. على  سشرعة الشرقميةتطبيق ال
تأجيل تحقيقهد. نمد إنفي الشرغبة، يعني  التأجيل ال

ن أن قبول وو المشراهقأاألطفدل  يتعلمعن مد ال ف
يصبحون أن تنتظشر، فإنهم بعض األايدء يجب 

ويسعون إلخضدع كل ايء ، ع يمو الصبشر
بشرفقة تلك إلابدع احتيدجدتهم العدجلة، فينمون 

يعتبشر هذا وا". سيئة: "كل ايء وفوشر  الد ة الع
ُ إكبيشرة ال تاجع على الحشرية، خ عة  مهد. سم ِّ نمد ت

كيفية تأجيل بعض  التنائة علىبينمد، عن مد يتم 
فإن الاخص األموشر وانتظدشر الوقت المندسب، 

 د، اخص  هسي  نفس ِّ يتعلم مدذا يعني أن يكون 
عن مد يختبشر  ،مدم نزواته الخدصة. هكذاأ مستقال

فهذا مسؤولية نفسه، عليه أن يتحمل ن أب فلالط
. في الوقت نفسه، هذا فيه اعتزازه بذاته يثشري
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ال يُقص  من يعلمه احتشرام حشرية اآلخشرين. بدلطبع، 
ن يتصشرفوا مثل أ ألطفدلأن نتوقع من اهذا 

ق شرتهم على لكن ال يجب االستهدنة بالبدلغين، 
، هذا الفهميتم حشرية المسؤولة. الالنمو في نضوج 

سليمة، من خالل  ةعدئل بطشريقة اعتيد ية في
 .مع د متطلبدت التعديش

التنائة االجتمدعية  بيئةتعتبشر العدئلة  .221
المشرء فيه  تعلمالذي ي، ألنهد المكدن األول ىاألول
ة مواجهة اخص آخشر، واالصغدء، كيفي ِّ 

المسدع ة واالحتشرام، والتحمل، والمادشركة، و
ب التعليمي ن يثيشر الواجأيجب لذا والتعديش. 

دلمجتمع بمثدبة "البيئة بدلعدلم واإلحسدَس ب
 "التعديشكيفية تعلم ". إنه تشربية على العدئلية"

خدشرج ح و  البيت الخدص. ففي السيدق العدئلي 
واالهتمدم القشُرب من اآلخشر، فية استعد ة كييتم تعلم 

الحلقة والقدء التحية. هند يتم كسشر  ،ببعضند البعض
نند أعلم تعن مد نأي  ندنية المميتة،األولى ل ائشرة األ

يستحقون آخشرين نعيش جنبد الى جنب مع 
اشرتبدط ال يوج  لطفند وعدطفتند. واهتمدمند، 

والمجهشري ، اجتمدعي  ون هذا البع  اليومي
في ؛ والتالقي على مقشربةالمكوث مع د : ، أيدتقشريب  

مد يهتم به ؛ واالهتمدم بأوقدت مختلفة من اليوم
بعضند بعض في األموشر اليومية ع ة ومسد ؛الجميع

د شرق  كل يوم طُ تبت ع ن أالصغيشرة. على العدئلة 
 .متبد لالتق يشر الج ي ة لتعزيز عملية 

د  .222 تقويم إعد ة في البيئة العدئلية يمكن أيض 
الماتشرك: للعندية سوي د بدلبيت  العد ات االستهالكية
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"العدئلة هي العدمل األسدسي إليكولوجية متكدملة، 
د العدمل االجتمدعي األول، الذي يحمل في ألنه

سدسيين للحضدشرة الباشرية على األمب أين ال اخله 
، 294األشرض: مب أ الاشراكة ومب أ الخصوبة"

ألوقدت الصعبة من الحيدة العدئلية يمكن لوبدلمثل 
ن تكون تعليمية من ال شرجة األولى. هذا مد أ

مشرض مد ألن في حدلة ، على سبيل المثدل،  ثيح
د  "إزاء ُ الصعوبدت في العدئلة أيض  المشرض، تناأ

ز فتشرةُ  . ولكن  غدلب د مد تُعز ِّ بسبب الضعف الباشري 
التشربية التي إن المشرض الشروابَط العدئلي ة ]...[ 

 .القلب تقس يمن التأث شر بدلمشرض الباشري  حصن ت
تجده ألم اآلخشرين؛ "متخ شرين" وتجعل الا بدب 

خبشرة  غيشر قد شرين على مواجهة األلم وعيش
 . 295المح و ي ة"

هل واألوال  بين األالتشربوي يمكن للقدء  .221
بسبب تقنيدت التواصل معق  ا و أن يصبح سهال أ

تكون  فق والتشرفيه المتطوشرة على نحو متزاي . 
 فشرا أ لجمعتم استخ امهد باكل جي  إذا مفي ة 

فدالتصدالت المسدفدت. بع  العدئلة بدلشرغم من 
يسدع  على حل ة وهذا متكشرشر يمكن أن تصبح

د بدن نمد يجب ان يكون واضح  إ. 296كثيشرة صعوبدت
حدجة الو تستب ل أ تنائالتقنيدت ال تستطيع ان 

تطلب يي ذحواشر الاخصي والعميق الإلى ال

                                                           
، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112سبتمبشر / أيلول  31) المقدبلة العدمة 294

 . 1، ص. 2112أكتوبشر / تاشرين األول  1
، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112يونيو / حزيشران  11) عدمةالمقدبلة ال 295

 . 1، ص. 2112يونيو / حزيشران  11
 . 12، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  شرا. 296
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و على األقل صوت الاخص أالجس ي  التواصل
ُ ، في الواقع، ن هذه الوسدئلأنند نعلم إاآلخشر.  بع   ت

بأاألاخدص ب ال من  ، عن مدد يح ث كم، همن تقشر 
ا كون كل واح  منهم يوقت الغذاء  عيونه في مسمشر 

 وهوو عن مد يندم أح  الزوجين أهدتفه المحمول 
ينتظشر اآلخشر الذي يقضي سدعدت بشرفقة األجهزة 

ن تكون التقنيدت في العدئلة أااللكتشرونية. يجب 
ا د حدفز  سمح يي ذق الدلحواشر واالتفعلى ا أيض 

 ون الوقوع في  ،دئلةلقدء العلبمنح األولوية 
. مع ذلك، ال يمكن تجدهل دال معنى لهمحظوشرات 

لألطفدل بدلنسبة الج ي ة التواصل مخدطشر ااكدل 
تحولهم إلى في بعض األحيدن  التيوالمشراهقين، 
ن إفصلين عن العدلم الحقيقي. نمو، فدق ي اإلشرا ة

سهل أهذا "التوح  التكنولوجي" يعشرضهم باكل 
أولئك الذين يشري ون بل من قلعملية التالعب 

 .ندنيةأمصدلح تهم من أجل لى حميمإالوصول 

ن الجي  أليس من من ندحية أخشرى،  .221
ال الذين ، على أطفدلهممتسلطين  هلاأليصبح 

األهل هكذا يمنعونهم  بهم، ألنالوثوق يمكنهم إال  
االجتمدعية من التنائة  من القيدم بمسيشرة صحيحة

بوة مومة واأل  األالنمو العدطفي. بغية تم يمن و
نحو واقع أوسع ولمزي  من الفعدلية، فدن 
"الجمدعدت المسيحي ة م عوة إلى مؤازشرة شرسدلة 

 مسيشرة تلقينمن خالل  خدصة. 297العدئلة التشربوي ة"
. إنند بحدجة الى "إحيدء العه  بين ةالمسيحيالتنائة 

                                                           
 21، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112مديو / أيدشر  21) المقدبلة العدمة 297

 . 1، ص. 2112مديو / أيدشر 
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أشرا  السينو س لق   .298العدئلة والجمدعة المسيحية"
ى الم اشرس الكدثوليكية التي تسليط الضوء عل

د لمسدع ة األهل في واجب ا حيوي  "تلعب  وشر  
الم اشرس  تحصل]...[ يجب أن  .تشربية أبندئهم

لمسدع ة التالميذ على  عم الكدثوليكية في شرسدلتهد 
على النمو كأاخدص ندضجين وقد شرين على 

بة وعلى فهم  ،النظشر الى العدلم بعيني يسوع الُمحِّ
هذا ب. 299ى حب هللا وخ مته"الحيدة ك عوة ال

المعنى، "تؤك  الكنيسة بقوة حق هد في أن تعل ِّم 
عقي تهد الخدصة بحشري ة، وتا  ِّ  على حق المشرب ين 

 . 300بدالعتشراض الضميشري"

َنعمَللتربيةَالجنسيّة
ضشروشرة  فيالمجمع الفدتيكدن الثدني  نظشر .211
يكون  ،"تشربية إيجدبية وحذشرة للحيدة الجنسية" تق يم

ومشرافقة طفدل المشراهقين، د الوصول لألبمق وشره
تق م البعين االعتبدشر آخذة "، "جميع مشراحل نموهم"

علم التشربية وفن وعلم النفس الذي أحشرزه 
مد كدنت ن نسأل أنفسند إذا وهند عليند أ 301التعليم"

هذا ق  أخذت على عدتقهد مؤسسدتند التعليمية 
الجنسية  التشربيةالتفكيشر في  من الصعبالتح ي. 

الحيدة الجنسية، إفقدشر وابتذال لى إي عصشر يميل ف
التنائة على في سيدق والتي ال يمكن فهمهد إال 

                                                           
، سشرفدتوشري شرومدنوأو(: 2112سبتمبشر / أيلول  1) المقدبلة العدمة 298

 . 1، ص. 2112سبتمبشر / أيلول  11
 . 11، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  299
 . 21، نفس المشرجع 300
 األهمية القصوى للتشربيةإعالن حول التشربية المسيحية،  301

Gravissimum Educationis 1 . 
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هذه فقط بالمتبد لة. الذات هبة على و ،الحب
 خدوي ةية نفس هد الجنسال تج  لغة التشربية الطشريقة 

بل ُمندشرة. يمكن تهذيب ال افع الجنسي من خالل 
على ق شرة ال تطويشرعبشر وعملية تَعشرف على الذات 

ن ب وشرهمد يمكنهمد أن يواللذ ،التحكم بدلنفس
سدع ا على تسليط الضوء على الق شرات العجيبة ي

 .للقدء المحبةوللفشرح 

 ون ، لكن تق م معلومدت ةالتشربية الجنسي .211
ن األطفدل والمشراهقين لم يصلوا بع  الى أ إهمدل

ق م ن تأدلمعلومدت يجب فمشرحلة النضج الكدمل. 
وبطشريقة تتندسب مع المشرحلة  ،ندسبي الوقت المف

بمعلومدت إغشراقهم  يج ي نفع دالتي يعياونهد. ال 
العشروض مدم غزو أ ون تطويشر حسهم النق ي 

ثدشرات واإل؛ مشراقبةغيشر المدم اإلبدحية أو؛ المق مة
ن تاوه الحيدة الجنسية. يجب أالزائ ة التي يمكنهد 

 محدصشرون بشرسدئلنهم أأن ي شركوا الابدب  على
عليند  وينبغيخيشرهم ونضجهم. تسته ف ال 

مسدع تهم على التعشرف والبحث عن التأثيشرات 
ه وفي ذات الوقت تحداي  اإليجدبية، كل مد ياو 

أن  يجب عليند بدلمثل قبولق شرتهم على الحب. 
 خدصةظهشُر "الحدجة الى لغة ج ي ة أكثشر مالءمة تَ 

في مشرحلة تحضيشر األوال  والمشراهقين على فهم 
 . 302جنسية"الحيدة ال

 تحدفظ علىأن التشربية الجنسية على  .212
هدئلة، على القيمة ، ذات الالسليم فضيلة الحيدء

                                                           
 . 21، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  302
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عفد عليهد ق  نه أالبعض يشرى بأن الشرغم من 
، للاخصة طبيعي. فدلحيدء هو وسيلة  فدع الزمن
د هيتيحمي  اخلبهد   .ايءمجشر  لى التحول إ شرافض 

دة العدطفة والحييمكنند اختزال ، الحيدءب ون 
على فقط  شركزجعلند نإلى مجشر  هواجس ت الجنسية

ه ق شرتند على ية، وكوبدء يالتندسلاألعضدء  او 
 ،الحب تحت ااكدل مختلفة من العنف الجنسي

التعدمل باكل غيشر أ مي، أو إلى  لىإوالتي تقو ند 
 .اآلخشرينإيذاء 

ا مد يشرك ز التثقيف الجنسي على كثيشر   .213
جنس آمن". " للوصول إلى "،توخي الحذشر" عوة 

حول تصشرف سلبي إن هذه التعدبيشر ت فع نحو 
بيعة وغشرض النادط الجنسي التندسلي، كمد لو ط

كدن أي طفل محتمل هو ع و عليند حمدية أنفسند 
ب ال من  ،النشرجسيةاجع الع وانية ت يتم ذاوهكمنه. 

إن أي  عوة للمشراهقين للعبث ستقبدل. ثقدفة اال
وا مشرحلة بجس هم وبشرغبدتهم وكأنهم ق  بلغ

االلتزام المتبد ل، وااله اف والقيم، و، النضج
ألن . ، هي  عوة غيشر مسؤولةالخدصة بدلزواج

على االستخفدف وعلى بهذه الطشريقة يتم تاجيعهم 
، مد خبشرةلعيش وسيلة استخ ام الاخص اآلخشر ك

 همأو طموحدتبدلعجز  إحسدسهم تعويضأو ل
 وبأسل من المهم، ب ال من ذلك، تعليم. كبيشرةال

حول االهتمدم و ؛ج ي  حول تعدبيشر الحب المختلفة
 القدئم على االحتشرام؛حول الحندن و ؛المتبد ل

 في الواقعكل هذا . ىمعندلحول التواصل الغني بو
يحض شر لهبة الذات الكدملة والسخية والتي سيُعب شر 
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. ، من خالل اتحد  األجسد لتزام علني  اعنهد، بع
ي الزواج كعالمة يظهشر االتحد  الجنسي فهكذا 

 السدبقة. ةشريمس، ق  اغتنت عبشر الالتزام كدمل

بحملهم على ال نخ ع الابدب أيجب  .212
 ، للحظةخلقي"الخلط بين المشراحل: فدالنجذاب 

كونه بال ، «االتحد »هذا  أن ، بي التحد ا همَ وَ 
كمد كدند ومختلفين  غشريبينحب، يتشرك الاخصين 

ن نوع د م. تتطلب لغة الجس  303ق"بفي السد
تشربية سمح بتفسيشر والت شريب الصبوشر والذي ي
إلى هبة الذات. حقيقة الاهوات الخدصة، للوصول 

ايء  فعة  كل   ي عي الفشر  بأنه يمنحعن مد ف
ففهم د. ايئ  أنه ال يمنح من الممكن ، يكون واح ة

 ايء، كل مشرحلة من العمشروالتبدس عف ضُ 
 نضوجع م فتشرة إطدلة تاجيع المشراهقين على و

كلم ن يتمَ لكن . ايء أخشر الحب عيش هم فيطشريقت
على أن حق د هو القد شر ن اليوم عن هذه األموشر؟ مَ 

ن الذي يحضشرهم على محمل الج ؟ مَ الابدب  يأخذ
؟ ةي ِّ على االستع ا  لحب كبيشر وسخي بطشريقة ج   

 .التشربية الجنسية بدستخفدف كبيشر إنند ننظشر إلى

ن تتضمن احتشرام أالتشربية الجنسية  على .212
 لكل طشرف إمكدنية ، ألن هذا يق م يشر االختالفوتق

النفتدح  اخل ح و  الذات لالتغلب على االنغالق 
قدبلة الصعوبدت الفمد وشراء على قبول اآلخشر. 

ن يعياهد كل اخص، يجب أالتي يمكن و ،للفهم
ن ، ألقلِّ كمد خُ  هقبول جس ة الفشر  على مسدع 

                                                           
، 1121، نيويوشرك Loving The Art of فن الحبإيشريك فشروم،  303

 .22ص. 
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د "منطق الهيمنة على الجس  الخدص يتحول أحيدن  
]...[ فتقييم  .لقإلى منطق بدشرع للهيمنة على الخَ 

د، بأنوثته أو وبذكوشريته، هو ضشروشري  الجس  أيض 
كي يتمكن المشرء من معشرفة ذاته، في اللقدء مع 

. بهذه الطشريقة يصيشر دمختلف عناآلخشر الذي هو 
من الممكن أن نقبل بفشرح هبة اآلخشر الخدصة، 

. 304"بعضند البعض ثشريعمل هللا الخدلق، وأن نُ 
فقط عبشر اإلقالع عن الخوف من االختالف، يمكن 

الخدص، الكيدن  بدطنيةالوصول لتحشريشر النفس من 
ن أالتشربية الجنسية على . من االفتتدن بدلذاتو

الخدص، كي ال  هجس اخص لتسدع  على قبول ال
عن  ه"محو االختالف الجنسي بسبب عجزي عي 

 . 305مواجهته"

ن تكويأنه في تجدهل كذلك ال يمكن  .211
تؤثشر فقط ، ال وكأنثى ذكشركالاخص بح  ذاته، 

د نمد إ ،العوامل البيولوجية والوشراثية تت اخل أيض 
تدشريخ دلبو ؛لع ي  من العندصشر المتعلقة بدلمزاجا

خدضهد؛ بدلتجدشرب التي و ؛بدلثقدفةي؛ والعدئل
األقدشرب و تأثيشر األص قدء؛ وببدلتنائة التي تلقدهدو

ظشروف فعلية ؛ وببهمأُعجب واألاخدص الذين 
ال أنند  صحيحٌ  معهد. جه  للتكيف تحتدج إلى

في و انثوي أمد هو ذكوشري الفصل بين نستطيع 
تسبق جميع قشراشراتند وتجدشربند، التي  ،هللاخليقة 
وامل بيولوجية من المستحيل توج  بهد عوحيث 

                                                           
 . 122(، 2112مديو / أيدشر  22) كن مُسب حدالشرسدلة العدمة  304
، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112أبشريل / نيسدن  12) المقدبلة العدمة 305

 .1، ص. 2112أبشريل / نيسدن  11
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وية نثواألوشرية د ان الذكنمد صحيح أيض  إتجدهلهد. 
، على سبيل دممكن   ا. لذلك يكوند جدم   د ايئ  تليس

في شريقة الزوج طمشرونة تتكيف وبن المثدل، أ
تولي فلزوجة الوظيفي. اوضع يته مع ذكوشرعيش 

و بعض جوانب تشربية األطفدل ال أمهدم المنزلية ال
أو  فااليعتبشر  وال ،ينتقص من ذكوشريتهم

د  او أاستسالم  يجب مسدع ة األطفدل إنمد . عدشر 
 التبد لية""ة من كأموشر عد يعلى قبول هذه األموشر 

تقلل بأي اكل من األاكدل من ال والتي ، الصدئبة
إن التصلب يظهشر عن مد ب. األ صوشرةكشرامة 
عن مد ، وى نوع د من المبدلغةنثاأل وأالذكشر يمدشرس 

األطفدل والابدب على مب أ المعدملة تتم تشربية ال 
في الظشروف الحقيقية للزواج. ، الذي يتجس  بدلمثل

تطويشر ب وشرهد تمنع هذه الصالبة في المقدبل، ق  
اعتبدشر إلى لى ح  الوصول إق شرات الاخص، 

والقيدم  ،قل ذكوشريةكأمشر أو الشرقص أالفن ممدشرسة 
هذا، حم ا لق  تغي شر نوثة. أقل كأمشر أسدئق بدلعمل ك

تسيطشر بعض ال تزال في بعض األمدكن لكن هلل، 
على حتى اآلن تؤثشر ، والتي مندسبةالمفدهيم غيشر ال

وتاوه التطويشر المالئم لهوية  ،شرية الماشروعةالح
 .مولق شراتهاألطفدل الحقيقية 

َنقلَااليمان
ن تتميز تشربية األطفدل بمسيشرة نقل أيجب  .212

مط الحيدة بسبب ن ة  صعبأصبحت ي تالو ،االيمدن
عدلم  اتوتعقي  ،العملمن جهة أوقدت ، الحدلية
لتأمين احتيدجدت  ،نوكثيشر، حيث يتبع اليوم
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. مع ذلك، 306متسدشرعة للغديةحيدة  يشرةَ وت ،الحيدة
د  ائم  االستمشراشر في كونهد يجب على العدئلة 

أسبدب جمدل االيمدن، الذي فيه نتعلم المكدن 
هذا يب أ مع سشر ووالصالة وخ مة اآلخشرين. 

كدن يقول الق يس  ، كمدلذي من خاللهالمعمو ية، ا
 يحملناللواتي "تسدهم األمهدت  أوغسطينوس،

تب أ شرحلة  ثم .307الوال ة المق سة"على ن طفدلهأ
ن االيمدن هو هبة من إالحيدة الج ي ة.  تلكنمو 
لعمل ثمشرة ليس ، نتلقده لحظة المعمو ية وهللال ن 

 إلنضدجههل أ اة هللا األبقى نمد يإ ،باشري
وتطوشره. لذلك كم هو شرائع "عن مد تعل م األم هدت 

. قبلة ليسوع أو للعذشراء يبعثوااألبندء الصغدشر أن 
ف! في تلك  كم من الحندن يحمل هذا التصشر 

ل قلب األطفدل إلى مكدن صالة" . 308اللحظة يتحو 
ن يعيش االهل تجشربة بأيفتشرض نقل االيمدن 

ومن  ،البحث عنهومن حقيقية من الثقة بدهلل، 
ن إالحدجة  ليه، ألنه فقط من خالل هذه الطشريقة "مِّ

َك"  جيل إِّلى جيٍل يُسب ِّحوَن أَْعمدلََك ويُخبِّشرونَ  بِّمآثِّشرِّ
ُف الَبنيَن أَمدنَتََك" 2، 122)مز  ( و"األَُب يُعشَر ِّ
هذا يتطلب مند است عدء اعمدل  .(11، 31)أش 
 حبةن إ  نستطيع الوصول.في القلوب، حيث الهللا 

صبح اجشرة كبيشرة )شرا. الصغيشرة للغدية تالخشر ل 
نتمكن من إ شراك هكذا  ،(32 -31، 13مت ى 

نند لسند أ، نعلم عن ئذشره. التفدوت بين الفعل وتأثي

                                                           
 . 12 -13، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س شرا.  306
 .PL 21 ،211: 2، 2، حول البتولية المق سة 307
، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112أغسطس /آب  21) المقدبلة العدمة 308
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. السدهشرون عليهد نونمد المؤتمنإالهبة، أصحدب 
يعتبشر التزامند الخالق بمثدبة  على كل حدل،

مسدهمة تسمح لند بدلتعدون مع هذه المبد شرة. لذلك، 
"يجب السهشر على تعزيز  وشر األزواج، األمهدت 

التعليم  .ل في التعليم المسيحي ]...[واآلبدء، الفدع  
ل  عم  الم  فع دلة   ا، وطشريقة  د كبيشر  سيحي العدئلي ياك ِّ

لتنائة اآلبدء واألمهدت الج   وتوعيتهم على 
شرين لعدئلتهم"  . 309شرسدلتهم كمبا ِّ

ف مع تكي  أن تلتنائة على اإليمدن يمكن ل .211
و الوصفدت سدبق د أالمكتسبة كل ابن، ألن الوسدئل 

دألطفدل فال تعمل في بعض األحيدن. الجدهزة ق  
أمد ايمدءات وقصص. والى شرموز،  وندجيحت

في أزمدت مع ون عد ة مد ي خلالمشراهقون فهم 
 تجدشربهمالسلطدت والقوانين، لذا يجب تحفيز 

باهد ات وتزوي هم  ،الاخصية مع االيمدن
االهل إن . ، تفشرض نفسهد بقوة جمدلهدسدطعة

الذين يشرغبون في مشرافقة مسيشرة أبندئهم، يجب أن 
، ألنهم التي تطشرأ على األبندءينتبهوا للمتغيشرات 

نمد إن التجشربة الشروحية ال تُفشرض أيعشرفون 
ن يشرى للغدية أحشريتهم. من المهم تُعشرض على 

باكل ملموس م ى أهمية الصالة عن  األبندء 
ن لحظدت الصالة في العدئلة إوال يهم. لذلك، ف

تتمتع بقوة ن هد أيمكن ،الاعبيةية التقووالتعدبيشر 
النقدادت التعليم المسيحي وكل  أكبشر منتبايشرية 
عبشر باكل خدص عن أن أشرغب أنني إ. األخشرى

متندني لكل األمهدت اللواتي يصلين ب ون توقف، ا

                                                           
 .11، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  309
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، من أجل أبندئهن مونيكد الق يسةكمد كدنت تفعل 
 .ابتع وا عن المسيحق  الذين 

بمعنى  ،لى األطفدلإن فعل نقل االيمدن إ .211
ن أللعدئلة ب تسهيل التعبيشر عنه وعن نموه، يسمح

شَرةت  في نقلوبتلقدئه تب أ وأن بدإلنجيل،  صبح ُمبَاِّ
د الى أولئك الذين يشري ون ت شريجي  هذا اإليمدن 
البيئة العدئلية ح و   خدشرجد وأيض  بل التقشرب منهد، 

ة شرَ ا ِّ بَ الذين ينمون  اخل عدئالت مُ  دألطفدلفنفسهد. 
إذا مد عشرف األهل  ،مباشرينب وشرهم يصبحون 

بطشريقة تجعل اآلخشرين واجب لعيش هذا ا
هذه ن األبندء، بوأ ،لطفدءو ون أقشريبياعشرون بأنهم 

في هذا النمط من العالقة مع ينمون الطشريقة، 
وعن قندعدتهم  العدلم، ب ون التخلي عن االيمدن

أكل كدن ين يسوع نفسه أنذك شر لالاخصية. 
، 11؛ مت ى 11، 2اشرب مع الخدطئين )شرا. مشر يو

مع المشرأة السدمشرية )شرا. ح ث الت ولم يخشَ (، 11
ال )شرا. ستقبدل نيقو يموس لي  ا(، و21 -2، 2يو 
ن ت هن أق  سمح المشرأة زانية و(، 21 -1، 3يو 

لمس ولم يمتنع عن (، 21 -31، 2ق ميه )شرا. لو 
وكذلك ، (33، 2؛ 22 -21، 1المشرضى )شرا. مشر 

د يحتقشرون فلم يكونوا أاخدص   ،فعل الشرسل
في مجموعدت صغيشرة من أو منغلقين اآلخشرين، 

بينمد كدنت فالنخبة، معزولين عن حيدة الندس. 
م، كدنوا يستمتعون بتعدطف كل تضطه هالسلطدت 

، 2؛ 33. 21، 2؛ 22، 2الاعب )شرا. شرسل 
13.) 
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ن العدئلة كنداٍط في العمل  .211 "هكذا تتكو 
 ،من خالل اإلعالن الواضح لإلنجيل ،الشرعوي

لتضدمن مع متع   ة للاهد ة: ا أاكدلوشرث اإلو
عاالنفتدح على ؛ والفقشراء حمدية و ؛األاخدص تنو 
والتضدمن المعنوي والمد ي مع العدئالت  ؛الخليقة

امد سي ِّ  وال ،األخشرى االلتزام في و ؛األكثشر عوز 
نى البُ حتى من خالل تعزيز الخيشر العدم، 

االجتمدعية غيشر العد لة، وذلك انطالق د من مكدن 
لشرحمة الجس ية عياهد، عبشر ممدشرسة أعمدل ا

طدشر إ. هذا مد يجب وضعه في 310والشروحية"
للمسيحيين: حب اآلب الذي  األسمى االعتقد 

والذي تجلى بهبة يسوع  ،ي عمند ويجعلند ننمو
الذي يجعلند قد شرين على هو الكدملة، الحي بينند، 

الحيدة  وكل مشراحلمواجهة جميع العواصف 
ا ج    م kerygmaالكشرازة ت وي أن متح ين. يجب 

وغيشر في قلب كل عدئلة، عن  كل مندسبة مالئمة 
شر وتضيء الطشريق. كي ، مالئمة عليند جميع د تنو 

ا من حيدتند في نكون قد شرين على القول، ب ء   أن
شُرهد هللاُ َبيَنند"  العدئلة: "نَحُن َعشَرْفند المحب ةَ ال تي يُظهِّ

من هذه التجشربة، فقط انطالق د  .(11، 2يو  1)
في  ،العدئالتمن جعل وية العدئلية الشرع ستتمكن

وخميشرة تبايشر في بيتي ة كندئس ، الوقت نفسه
 .المجتمع

                                                           
 . 13، نفس المشرجع 310
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 الفصل الثّامن 

 الضعف قبولووالتميّيز ة، المرافق

ن أبدلشرغم من  أنه السينو سأك  آبدء  .211
و هلشربدط الزوجي "ل قطعأن كل الكنيسة تعتبشر 

دمايئة هللا،  ض    عف الكثيشر من تعي ضُ  فهي أيض 
، المسيحبنظشرة ستنيشرة مُ  ،الكنسيةإن  .311دئهد"أبن
حيدتهد يادشركون في الذين تنظشر بمحبة إلى أولئك "

نعمة هللا تعمل م شركة أن بطشريقة غيشر مكتملة، 
د في حيدتهم وتمنحهم الاجدعة لفعل الخيشر،  أيض 

هم ، ويضعون أنفس  بعضب مبعضهبحب ولالعتندء 
 .312ن"يعياون ويعملوجمدعة التي فيهد في خ مة ال

في سيدق  من جهة أخشرى، يتعزز هذا التصشرف
سة للشرحمة.  بدلشرغم من أنهد سنة اليوبيل المكشر 

هلل،  كدمالتقتشرح السعي للكمدل وت عو لتق يم جواب د 
وحشرص بدهتمدم شرافق ن تأيجب على الكنيسة "

حب األكثشر ُضعف د، الذي يعدنون من أبندئهد 
ل مث، وشرجدءثقة ومفقو ، مدنحة إيدهم مجشروح 

، كي الندسوسط  في و اعلةميندء أضوء مندشرة 
الذين هؤالء لو ألذين ضل وا الطشريق تضيء ل

 عوند أال ننسى  .313"وسط العدصفةيج ون أنفسهم 
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 ةك الخدصتلد ابه غدلب  تالكنيسة  شرسدلةبأن 
 مستافى مي اني.ب

التحد  ، انعكدس لالزواج المسيحي إن .212
دمل من يتحقق باكل كته، كنيسوالمسيح القدئم بين 

، عن مد يهبدن مشرأةشرجل واخالل االتحد  بين 
وعبشر أمدنة  حصشري،حب أنفسهمد أح همد لآلخشر ب

 ،ينتميدن بعضهمد لبعض حتى الموتإشرا ية، ف
دلسشر المق س بحص نين مُ  ،نقل الحيدةينفتحدن على و

ليصبحد مثل كنيسة بيتية الذي يمنحهمد النعمة 
اكدل أالمجتمع. من أجل حيدة ج ي ة لخميشرة و

د مع هذا أخشرى من االتحد ات تتعدشرض جذشري  
ة جزئيه بطشريقة يحققبينمد بعضهد  النموذج،
ن الكنيسة ال أ السينو س. لق  اك   آبدء ومادبهة
 في الموجو ة البندءة العندصشرييم عن تق تتغدضى

أو التي ال  ال تستجيب بع ، التي هذه األوضدع
 . 314الزواجمع تعدليمهد حول  ،تتوافق بع 

َعويّةجَفيَالرالتدرَّ
د بدء اآل أولىلق    .213 وضع بدلد أيض  اهتمدم 

، مع وأ، فقط دلزواج الم نيالمشرتبط ب الخدص
المتعلقة  دلحدالت األخشرىاحتشرام لالختالفدت، ب

البسيطة، حيث "يصل االتحد  إلى نوع مسدكنة بدل
وتتسم شربدط عدم، من االستقشراشر المتين من خالل 

دلق شرة بوة تجده األبندء، وبدلمسؤوليبعدطفة عميقة، 
لى هذا االتحد  النظشر إيمكن ف، محنجتيدز الاعلى 
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من . 315"نحو سشر الزواج هدتطوشرلمشرافقة كفشرصة 
ن الع ي  قلق اليوم مالحظة أندحية أخشرى، من الم

يتسدكنون ، وهم دلزواجبمن الابدب ال يثقون 
، الى أجل غيشر مسمى االلتزام الزوجيمؤجلين 

َم، د التزام  آخشرون نهي بينمد ي وعلى الفوشر ق  أُبشر ِّ
ا الذين ياكلون جزء  "خشر. هؤالء أد التزام   يقيمون

من الكنيسة هم بحدجة الى عندية شرعوية شرحيمة 
ال  ،عدةشرُ الفي الواقع، يقع على عدتق  .316"عةاجِّ ومُ 

ممدشرسة "التمييز بل  ،فقط تاجيع الزواج المسيحي
ال الذين من ين حدالت الكثيشرحيدل الشرعوي 

حواشر  ال خول في. بغية ""هذا الواقعون بع  يايع
شرعوي مع هؤالء األاخدص لتسليط الضوء على 

لى انفتدح إحيدتهم التي يمكن ان تؤ ي عندصشر 
من المفي ، . 317الزواج بكل كمدله"إنجيل أكبشر نحو 

التي ق  العندصشر أثندء التمييز الشرعوي، "تح ي  
 .318"والشروحي اإلنسدنيالتبايشر والنمو  تعزز

أو، في حدالت  الم ني الزواج اختيدشر إن" .212
غدلب د  ال يعو  ق  المسدكنة البسيطة، مجشر   ،ةكثيشر

 بل األسشراشري، لالتحد  لمعدشرضة أو ُمسبقة ألحكدم
 تلك. في 319أو عشرضية" ثقدفي ة أسبدب إلى

والتي بهذه تق يشر عالمدت الحب  يمكنالحدالت، 
"ع   الذين ن أنعلم . 320حب هللاالطشريقة تعكس 

                                                           
 . 22، 2112 من نصوص السينو س 315
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بع  أن  يطلبون االحتفدل بدلزواج في الكنيسة
تزاي  مستمشر.  ، هو فيلفتشرة طويلةا تسدكنو

هد نتيجة د مد يتم اختيدشردلمسدكنة البسيطة غدلب  ف
مع المؤسسدت  السدئ ة والمتضد ةلعقلية العدمة ل

 نتظدشرالد يض  لكن أوااللتزامدت النهدئية، و
مدن وجو ي )عمل وشراتب ثدبت(. الوصول إلى أ

مشر األاتحد ات تكون في بل ان أخشرى، دلنهدية، ب
شرفض كتعبيشر عن فقط كثيشرة ج  ا، ال هي الواقع 

ألن اإلق ام على م العدئلة والزواج، بل بدألخص قي  
لظشروف الزواج يعتبشر شرفدهية، من أجل ا

عيش نحو ي فع الفقشر المد ي ، وهكذا االجتمدعية
ن ال ب  م"، . على أية حدل321"الواقع األمشراتحد  

معدلجة هذه الحدالت بطشريقة بندءة، محدولين 
زواج ملء الفشرص للسيشر نحو إلى تحويلهد 
يتعلق األمشر  ضوء االنجيل.على والعدئلة 

. هذا مد 322هم بصبشٍر وبشرق ة"تبدستقبدلهم ومشرافق
(: 21 -1، 2صنعه يسوع مع السدمشرية )شرا. يو 

ٍ صد ق شرهد من ق  خدطب شرغبتهد بحب  ، كي يحشر 
عتُم حيدتَهد وليه يهد إلى ملءِّ فشرحِّ كل  مد كدن يُ 

 اإلنجيل.

الق يس يوحند  اقتشرح، في هذا االتجده .212
 م شرك د"، قدنون الت شرجـ "بولس الثدني مد يسمى ب

 الخيشر ويحقق ويحب   يعشرف"ن الكدئن الباشري بأ

                                                           
 . 22، 2112 من نصوص السينو س 321
 . 23، نفس المشرجع 322
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ه" ل شرجدت وفق د األ بي ال يتعلق األمشر بـ . 323نمو 
ج في القدنون" ج في بل بدل، "الت شر  مدشرسة المت شر 

في حدلة تسمح فشرا  ليسوا أل الحشرةفعدل لأل الفطنة
لمتطلبدت ل ةممدشرسة كدملأو بوتق يشر لهم بفهم 

د . ألن الموضوعية للقدنون الاشريعة هي أيض 
لجميع ب ون وتهب الطشريق، ته ي امن هللا عطية 
قوة النعمة، على الشرغم من إمكدنية العيش باستثندء 

 فايئ د ايئ د وتتشرس خ ت شريجي د "يتق  منسدن إ ن كل  أ
 في المطلقة النهدئية محب ته هللا ومقتضيدتُ  هبدتُ 
 .324واالجتمدعية" الاخصية اإلنسدن حيدة مجمل

ََتمييز َالحاالت َالُمسّماة َ"بـ عنَ)الشاذة

325َ"(القانون
ق  أادشر المجمع الى مختلف حدالت ل .211

ن اذك شر أ و   أفي هذا الص  ، نقص. و الأالضعف 
ال  حتى، لكنيسةلكل ابوضوح ق  تصوشرته مد بهند 

الكنيسة  سد  تدشريخق  : "]...[ تخطئ الطشريق
  شرب]...[.  اإل مدج وإعد ة اإلقصدء: منطقدن
 أوشراليم مجمع انعقد  منذ ال وام، على الكنيسة
ب  شرب هو هذا، يومند وحتى   شرب: يسوع الشر 

 ع م هو الكنيسة  شرب .]...[ واإل مدج الشرحمة
 كل   على هللا شرحمة سكب هو اب ي د؛ أح  على الحكم
 الحق ة ألن المحبة ]...[ صد ق بقلبٍ  يطلبهد إنسدن

                                                           
 22) ة المسيحي ةوظدئف العدئلاالشراد  الشرسولي، مد بع  السينو س،  323

 22 أعمدل الكشرسي الشرسولي: 32(، 1111نوفمبشر / تاشرين الثدني 
(1112 ،)123 . 

 . 11: 1، نفس المشرجع 324
أوسشرفدتوشري (: 2112يونيو / حزيشران  22) المقدبلة العدمة شرا. 325

 .1، ص. 2112يونيو / حزيشران  22، شرومدنو
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د هي  ماشروطة وغيشر ُمستحقة غيشر  ائم 
 التي األحكدم . لذا يجب أن "نتحداى326"!ومجدنية

. المختلفة األوضدع تعقي ات االعتبدشر بعين تأخذ ال
 يعيش التي الطشريقة الى نتنب ه أن الضشروشري ومن

 . 327األاخدص" فيهد ويتألم

واجب بإ مدج الجميع، ومشر بيتعلق األ .212
اخص على إيجد  الطشريقة الخدصة مسدع ة كل 

نه أبحتى ياعشر لجمدعة الكنسية، به لالنضمدم ل
 ماشروطة وغيشر ُمستحقة "غيشرموضوع شرحمة 

ب ، لى األإن ي ان يمكن أح  فمد من أ. ومجدنية"
ايشر هند فقط أو منطق االنجيل! ال هن هذا ليس أل
لى إنمد إا، ا ج ي   لى المطلقين الذين يعياون اتحد   ا

ذا كدن إمن الواضح، في أي وضع كدنوا.  ،الجميع
تظدهشر ، ويخطيئة موضوعيةأح هم يقتشرف بتبدٍه 

ن أو يشري  أالمسيحي، المفهوم جزء من وكأنهد 
ليس فالكنيسة، مد تعلمه د عيفشرض ايئد مختلف  

ليم المسيحي بإمكدنه اال عدء بأن يقوم بت شريس التع
أو أن يعظ به، وبهذا المعنى يكون هندك أمشر 

(. وهو 12، 11جمدعة )شرا. مت ى عن اليفصله 
االنجيل ول عوة بحدجة إلى اإلصغدء مج   ا لبادشرة 

تُتدح إمكدنية لهذا الاخص حتى  غيشر أنه. توبةال
: في جمدعةالمادشركة بطشريقة مد في حيدة ال

و أالصالة،  لقدءاتفي  ؛االلتزامدت االجتمدعية
ة، وبتوافق مع اخصية مبد شربحسب مد يقتشرحه ب

                                                           
فبشرايشر / ابدط  12) عظة بمندسبة الق اس اإللهي مع الكشرا لة الج   326

  .222(، 2112) 112 أعمدل الكشرسي الشرسولي(: 2112
 . 21، 2112 التقشريشر النهدئي للسينو س 327
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تلك لى كيفية التعدمل مع إفطنة الشراعي. بدلنسبة 
، توصل آبدء الحدالت التي تسمى "ادذة"

"ل عم ؤي ه: أالى توافق عدم في اآلشراء،  السينو س
ألاخدص الذي عق وا لصدلح اشرعوي النهج ال

زوجوا مشرة تو أن ود، والذين هم مطلقد م ني  زواج  
واجب أو يعياون في حدلة مسدكنة، فمن ، ثدنية

لهم التشربية اإللهية للنعمة في أن تكاف الكنيسة 
أن يحققوا في حيدتهم ملء حيدتهم ومسدع تهم على 

  الشروح الق س.بقوة هذا ممكن . 328"هللات بيشر 

ا، ا ج ي   ن المطلقين الذين يعياون اتحد   إ .211
في أوضدع  دل،، على سبيل المثق  يج ون أنفسهم

سجنهم في و أ ميجب ع م تصنيفهومن ثم   مختلفة
تصشريحدت جدم ة،  ون افسدح عبشر  تأكي ات
فأمشر . لعمل تمييز اخصي وشرعوي مالئمالمجدل 

مع بمشروشر الوقت،  مهم هو الزواج الثدني المعزز
التزام و، أمدنة ماهو ةوأطفدل ج  ، وجو  

ة عوبد، وصع م انتظدم حدلتهمبوعي ومسيحي، 
 ون الاعوشر بلشرجوع الى الوشراء بدلغة في ا

الكنيسة و. الخطأضميشري د بدلوقوع مج   ا في 
 والمشرأة، ألسبدب الشرجل حيث"حدالت تعشرف 
 تلبية ال يستطيعدن، -مثال األوال  كتشربية- خطيشرة
الذين أولئك  ةد حدلهندك أيض   .329االنفصدل" واجب

                                                           
 . 22، 2112 من نصوص السينو س 328
وظدئف ، االشراد  الشرسولي، مد بع  السينو س، يوحند بولس الثدني 329

أعمدل : 12(، 1111نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) العدئلة المسيحي ة
. في مثل هذه الظشروف، إن 111(، 1112) 22 الشرسولي الكشرسي

الكثيشر من األاخدص، م شركين وشراضين بإمكدنية العيش معد "كأخ 
وأخت" التي تعشرضهد الكنيسة عليهم، يالحظون أنه حين تنقص بعض 
التعدبيشر الحميمة، ليس من الند شر أن "تتعشرُض األمدنةُ الزوجية كمد 
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تم ا كبيشرة إلنقدذ الزواج األول وق  بذلوا جهو   
 عق وا "الذين حدلة أولئك وأ ،دالتخلي عنهم ظلم  

د  هم بينمد أبندئهم، تشربية أجل من ج ي  ا، زواج 
 السدبق زواجهم أن ضميشرهم، قشراشرة في متأك  ون،

د كدن مد نهدئية، بصوشرة فُسخ الذي  يوم 
د أخشر، عن مد، خالف د لهذا، يتعلق  وأمشر. 330"صحيح 
مع ح يث، طالق جدء نتيجة لدتحد  ج ي  األمشر ب

وفوضى تؤثشر على ألم من  عليهكل مد يتشرتب 
اخص حدلة الو ، أبأكملهدت وعلى عدئال بندءاأل

في التزامدته العدئلية. يجب الذي يقصشر بدستمشراشر 
هو النموذج الذي ن هذا ليس أد ان يكون واضح  

لعدئلة. أك   آبدء لاالنجيل للزواج ويقتشرحه 
د ائ  حققتتأن  ينبغيالشرعدة فطنة ن أ السينو س م 

، وبنظشرة 331" قيقمييز ت"بـ الحدالتتبي ن عبشر 
ه ال توج  نأنعلم . فنحن 332جي ِّ  ا  ققتتعشرف أن 
 .333بسيطة""وصفدت 

الع ي  من آبدء  بدعتبدشراتأشرح ب  .211
أن يؤك وا على أن أشرا وا  الذين، السينو س
 م ني بزواجٍ  والمشرتبطين المطل قين "المعم  ين

دان مد أكثشر يكونوا أن ج ي   الجمدعدت في ج 
                                                                                                      

فشرح دتيكدني الثدني، ال ستوشر الشرعوي وخيشر البنين للخطشر" )المجمع الف
 (.21، وشرجدء

وظدئف يوحند بولس الثدني، االشراد  الشرسولي، مد بع  السينو س،  330
أعمدل : 12(، 1111نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) العدئلة المسيحي ة

 . 111(، 1112) 22 الكشرسي الشرسولي
 . 21، 2112 من نصوص السينو س 331
 . 22، نفس المشرجع. شرا 332
، كلمة بمندسبة اللقدء العدلمي السدبع للعدئالتبن كتس السد س عاشر،  333

 VIII ،1 تعدليم: 2(، جواب 2112يونيو / حزيشران  2ميالنو )
(2112 ،)111 . 
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كل  الُممكنة، متجن ِّبين الطشرق بمختلف المسيحية،
 منطق إن .باك عدم أو َعثشرةفشرصة ق  تتسبب 

ال  مشرافقتهم الشرعوية، كي مفتدح هو اال مدج
ي، لجس  المسيح يعشرفوا فقط أنهم ينتمون أي  السشر ِّ
د الكنيسة، بل يستطيعون  خبشرة فيهد يعياوا أن أيض 

 وأخوات، إخوةإنهم  ن،ومعم   إنهم. وُمثمشرة سعي ة
 ومواهبه عطديده عليهم الق س ويسكب الشروح

 مادشركتهم ومن الممكن أن تتحقق. الجميع لخيشر
الكنسية: لهذا السبب  الخ مدت من خالل مختلف

ٍ  ينبغي تمييز التي تُمدشرس  من أاكدل اإلقصدء أي 
 والتشربوي والشرعوي المجدل الليتوشرجي في حدلي د

يجب  فهم، ال. تي تمكن تجدوزهدالو والمؤسسدتي
 بل ن،وومحشروم نوُمْستْبع  بأنهم اياعشرو فقط أال  

 في حي ة بمق وشرهم أن يعياوا وينموا كأعضدء
د، تستقبلهم أم   بأنهد فياعشرون الكنيسة،  وتهتم    ائم 

عهم بمادعشرهم،  .واإلنجيل الحيدة مسيشرة في وتاج 
كذلك من أجل  ضشروشري هو اال مدج إن هذا

 هم لهم، المسيحية بأبندئهم وتأمين التشربية يةالعند
 .334"يةهمكثشر أالذين يجب اعتبدشرهم األمشر األ

االختالف االعتبدشر عين خذند بأإذا مد  .311
ليهد إتلك التي أاشرند ، كالواقعيةالهدئل بين الحدالت 

وق ع يت ينبغي أن يمكن أن نفهم أنه مد كدنأعاله، 
 اج ي    تاشريع دهذا االشراد  من و أ السينو سمن 
نطبق على جميع د ذا طبيعة قدنونية، يعدم  

على اجيع ج ي  من الممكن فقط تق يم تالحدالت. 
اخصي وشرعوي للحدالت ومسؤول القيدم بتمييز 

                                                           
 . 12، 2112 التقشريشر النهدئي للسينو س 334
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  شرجة"ق  يقو  إلى إ شراك أنه، بمد أن الخدصة، 
، فإن 335"الحدالت كل في نفسهد ليست المسؤولية
ست ليقدع ة مد بو اآلثدشر المتشرتبة أالعواقب 

 واجب الكهنة على .336بدلضشروشرة هي نفسهد
 التمييز على طشريق األاخدص هؤالء "مشرافقة
 وفي. األسقف وإشراد ات الكنيسة تعدليم بحسب

 ضميشر بفحص القيدم الضشروشري هذه المسيشرة من
جين المطل قين على. ون م تأم ل أوقدت عبشر ِّ  المتزو 

أبندئهم  مع نتعدملو كيف: يتسدءلوا أن ُمج   ا
 وهل مد  خلت العالقة الزوجية في أزمة؛عن 

 وضع هو مدو للمصدلحة؛ محدوالت هندك كدنت
 الج ي  اشرتبدطهم نتدئج هي مدو المتشروك؛ الاشريك

 هو مدو المؤمنين؛ وجمدعة العدئلة أفشرا  بقية على
 يتحض شرون الذين للابدب يق  مونه الذي المثل

ي أن يُمكن الصد ق فدلتأمل. للزواج ِّ  تويثب ِّ  يقو 
. يتعلق 337أح " عن تُحجب ال التي هللا بشرحمة الثقة

ه هؤالء وتمييز األمشر بمسيشرة مشرافقة  "يوج ِّ
 فدللقدء. هللا أمدم إلى الوعي بأوضدعهم المؤمنين

ي ضميشرمحكمة الفي  الكدهن مع الوصول  إلى يؤ  ِّ
 المادشركة  ون يحول مد كل   حول صحيح لحكم
ة  التي احلالمشر وحول الكنيسة، حيدة في التدم 
ي أن يمكن شرهد الاشركة تلك تنم ِّ ا. وتطو   لع م ونظشر 

                                                           
 . 21، نفس المشرجع 335
ي حتى فيمد يتعلق بنظدم األسشراشر، بمد أن التمييز يق شر أن يعتشرف أنه ف 336

حدلة معينة، ليس هندك من ذنب عظيم. هند يطب ق مد ق  أك  ته في 
نوفمبشر / تاشرين  22) فشرح اإلنجيلشرا. الشرسدلة العدمة وثيقة أخشرى: 

(، 2113) 112 أعمدل الكشرسي الشرسولي: 22. 22(، 2113الثدني 
1131- 1121 . 

 . 12، 2112 التقشريشر النهدئي للسينو س 337
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ج وجو  وظدئف العدئلة نفس القدنون )شرا.  في ت شر 
 يتجدهل أن التمييز لهذا يمكن ال (،32، المسيحية

كمد  ومحبة، من حقيقة اإلنجيلية أب  ا المتطل ِّبدت
 ضمدن يجب ذلك يتحقق ولكي. الكنيسة تقتشرحهد
 ومحبة وتكت م تواضع من الضشروشري ة الاشروط
 إشرا ة عن الصد ق البحث في وتعليمهد، للكنيسة

 أكمل على معهد التجدوب في والشرغبة هللا،
تعتبشر هذه التصشرفدت أسدسية لتجنب . 338وجه"

ن أخطشر التعشرض للشرسدئل الخدطئة، مثل فكشرة 
أن هندك و أيمنح استثندءات سشريعة مد  دكدهن  

تيدزات الحصول على امبإمكدنهم  داخدص  أ
عن  وجو  اخص فاالسشراشر مقدبل خ مدت. 

وضع شرغبدته فوق ي عي مسؤول وحشريص، ال 
يعشرف كيفية  شراعٍ والمصلحة الماتشركة للكنيسة، 

ند فإن يتندوله،مشر الذي التعشرف على خطوشرة األ
تمييز معين ق  يقو  إلى ن أخطشر أن نتجنب يجب 

 معدييشر مز وجة.تتعدمل بالكنيسة بأن االعتقد  

َالرعويََّالتمييزفةَفيَخفَ فَالمَُالظرو
ممكن د صحيح لمدذا يكون كي نفهم باكل  .311

خدص في بعض وضشروشري د ممدشرس تمييز 
يجب أن  مسألةهندك "، الادذة"بـالحدالت المسمدة 

د بعين االعتبدشر أب  ا ال يجب ، بحيث تؤخذ  ائم 
متطلبدت االنجيل. تمتلك  نتهدون فيند بدناالعتقد  

دبتة حول الاشروط والظشروف الكنيسة وجهة نظشر ث
ن بأالمخففة. لهذا السبب، ليس من الممكن القول 

                                                           
 . 11، نفس المشرجع 338
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يطلق عليهد جميع الذين يكونون في حدالت 
يعياون في حدلة خطيئة مميتة، محشرومين  "ادذة"

من نعمة التق يس. ال تعتم  الح و  على تجدهل 
بدلشرغم من د ن اخص  فإممكن للقواع  ببسدطة. 

في ق  يج  صعوبة بدلغة ، دقدع ة مبمعشرفته الجي ة 
ق  يج  و أ 339القيم الموجو ة في قدع ة أ بية"فهم "

ظشروف ملموسة ال يستطيع من خاللهد  نفسه في
قشراشرات أن يتخذ ن يتصشرف باكل مختلف وأ

ج ي . كمد عب شر باكل  أخطالوقوع في أخشرى  ون 
 عوامل وجو  إمكدنية"عن  السينو سجي  آبدء 

الق يس تومد  أقشرلق   340"شراشرالق على الق شرة من تَح   
على اخص يحصل ن أنه من الممكن أكويني باأل

بينمد ال يستطيع أن يمدشرس النعمة واالحسدن، 
جميع ، بحيث أن امتالكه ل341الفضدئلواح ة من 

ظهشر بوضوح ال يُ فهو ، الفطشريةالفضدئل األخالقية 
لتلك  الممدشرسة الخدشرجيةن وجو  أي منهد، أل

ن بعض الق يسين إقدل "يُ : أصبحت صعبةالفضيلة 
ا للصعوبدت نظشر   ،لى بعض الفضدئلإيفتق ون 

أنهم يشرت ون ، بدلشرغم من يج ونهد في تطبيقهدالتي 
 . 342"جميع الفضدئلثوب 

التعليم يعبشر ، الاشروطبخصوص هذه  .312
ق  : "أنه باكل حدسم المسيحي للكنيسة الكدثوليكية
                                                           

وظدئف بولس الثدني، االشراد  الشرسولي، مد بع  السينو س،  يوحند 339
أعمدل : 33(، 1111نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) العدئلة المسيحي ة

 . 121(، 1112) 22 الكشرسي الشرسولي
 . 21، 2112 التقشريشر النهدئي للسينو س 340
، ق. 2؛ الاشر، س. 2، 3، ق. 12، س. I-IIالخالصة الالهوتية شرا.  341

2 . 
 .3، المشرجعنفس  342
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تنقص أو تبطل تَبِّعَة الفعل والمسؤولية عنه بسبب 
الجهل، والغَْفلة، والعنف والخوف، والعد ات، 
والتعل ق المفشرط، وعوامل نفسية أو اجتمدعية 

لظشروف يايشر مج   ا وفي فقشرة أخشرى، . 343أخشرى"
ذكشر، بحصدفة تخفف من المسؤولية األخالقية وي
قوة العد ات وكبيشرة، ع م النضج العدطفي، 

و أعوامل نفسية وحدلة القلق، والمكتسبة، 
د د سلبي  حكم   فإنلهذا السبب،  .344خشرىاجتمدعية أ

د على حدلة موضوعية  و أ تبعةعلى ال يعني حكم 
في سيدق هذه القندعدت،  .345معنيالاخص ذنب ال

ا مد  عمه الكثيشر من آبدء أعتبشر من المندسب ج   
 األاخدص يج  الظشروف بعض في: "السينو س
ف في كبيشرة صعوبدت  مغديشرة. بطشريقة التصشر 

 االعتبدشر بعين الشرعوي لتمييزا يأخذ وإذ]...[ 
يأخذ على  أن عليه اخص، لكل المستقيم الضميشر

التصشرفدت التي  فحتى نتدئج األوضدع. تلك عدتقه
 . 346الحدالت" كل   في نفسهد تكون ال اقتشرفت ق 

                                                           
  .1232ع    343
؛ مجمع العقي ة واإليمدن، حول القتل الشرحيم: 2322، نفس المشرجعشرا.  344

 أعمدل الكشرسي الشرسولي: II(، 1111مديو / أيدشر  2) الحقوق والقيم
. ق  اعتشرف يوحند بولس الثدني، في انتقد ه فئة 221(، 1111) 22

هندك حدالت "الخيدشر األسدسي"، أنه "مد من اك في أنه ق  يكون 
معق ة ج ا  وغدمضة على الصعي  النفسدني، لهد تأثيشرهد الكبيشر على 
مسؤولية الخدطئ الاخصية" )اإلشراد  الشرسولي مد بع  السينو س 

أعمدل : 12[، 1112 يسمبشر / كدنون األول  2] المصدلحة والتوبة
 (. 223[، 1112] 22 الكشرسي الشرسولي

إعالن حول جواز قبول ة، شرا. المجلس الحبشري للنصوص التاشريعي 345
يونيو /  22) األاخدص المطلقين المتزوجين ثدنية في سشر المندولة

 . 2(، 2111حزيشران 
 . 12، 2112 التقشريشر النهدئي للسينو س 346
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المتطلبدت من االعتشراف بثقل  انطالق د .313
ضميشر األاخدص ن أن نضيف بأ، يمكنند الواقعية
ضل في إجشراءات ادشرك باكل أفن يُ يجب أ

الكنيسة، في بعض الحدالت التي ال تحقق باكل 
عن الزواج. بدلطبع، يجب عليند  شرؤيتندموضوعي 

، ضميشر ق  تمت ن ناجع نضج الضميشر المستنيشرأ
المسؤول والج ي التمييز قبل تشربيته ومشرافقته من 

لكن  ثقة أكبشر في النعمة. ضميشر يضع  ،لشراعيل
ال  حدلة مد ق هذا الضميشر ي شرك ليس فقط أن 

؛ بل لإلنجيل للمتطلبدت العدمةموضوعي د تستجيب 
د  أن هذا بأمدنة ص ق وبأن يعتشرف بإمكدنه أيض 

، الذي يمكن تق يمه هلل السخيالجواب هو 
هذه هي  بايء من اليقين األ بي أنويكتاف 

 اتوسط تعقي نفسه الهبة التي يطلبهد هللا 
النموذج ال تبلغ بع  كدمِّ لم  وحتى ول، الضوابط

 التمييزهذا أن كل حدل، نذكشر  على. الموضوعي
د على د مفتوح  هو  يندميكي ويجب ان يبقى  وم  

وعلى قشراشرات ج ي ة تسمح الج ي ة مشراحل النمو 
 .كمدالباكل أكثشر  النموذجبتحقيق 

 تميّيزوالَمعاييرال
من المجحف التوقف فقط عن  إذا مد كدن  .312

مد أو  أو ال مع قدنونيستجيب مد سلوك اخص 
د للتمييز ن هذا وح ه ليس كدف  دع ة عدمة، ألقمع 
 في الوجو  الملموس هللالكدمل ضمدن األمدنة ول

كدن د مد ن نتذكشر  وم  ألإلنسدن. أشرجو بحشراشرة 
استيعدبه نتعلم األكويني، وأن الق يس تومد يعلمه 

أن على الشرغم من " الشرعوي:عن  ممدشرسة التمييز 
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كلمد إال أنند ئ العدمة، هندك حدجة معينة في المبد 
حدالت وج ند ، كلمد خضند في األوضدع الخدص

نج  أنه ال العملي،  الواقعفي  ]...[ .من الضعف
أمدم قدع ة و للجميع أمدم حقيقة أ يوج  تسدوٍ 

هندك  نمد، إالخدصةتطبيقدت ، فيمد يتعلق بدلعملية
د أيض  عدمة؛ فمد يتعلق بدلمبد ئ الاحتشرام لِّ فقط 
عملية حدالت خدصة قدع ة في يقبلون  الذينأولئك 
ال تكون معشروفة على ق م فإن تلك القدع ة ، معينة

فكلمد  خلند في  ]...[ .المسدواة من قبل الجميع
كلمد خضند في عمق الحدالت  التفدصيل
هي جي ة ن القواع  العدمة أصحيح . 347"الخدصة

نمد في ، إو إهمدلهدأا تجدهلهد وال يجب أب   
تامل جميع الحدالت  مكدنهد أنيس بإصيدغتهد ل

نه إالخدصة. في الوقت نفسه، ال ب  من القول، 
ا لهذا السبب د حيدل حدلة عملي  ، مد يجعل تمييز 

 نالقدع ة. هذا لشرفعه إلى مقدم ال يمكن معينة 
، في قضديد الضميشرال يحتمل فتدء إيؤ ي فقط الى 

أن تحدط م التي يجب ن يه   القي ِّ أنمد من اأنه إ
 .348صخد مدمٍ هتبد

مع ذلك، ال يمكن للشراعي ان يكون   .312
أ بية على د فقط من خالل تطبيق قوانين شراضي  

، كمد لو كدنت "ادذة"لذين يعياون حدالت ا

                                                           
 . 2، ق. 12، س. I-IIالخالصة الالهوتية  347
ا إلى المعشرفة العدمة للقدع ة، والمعشرفة الخدصة للتمييز العملي،  348 مايشر 

لق يس تومد إلى القول بأنه "إذا كدنت هندك إح ى هدتين يتوص ل ا
المعشرفتين فقط، فمن األفضل أن تكون هذه المعشرفة معشرفةَ الواقع 

التعليق على كتدب األخالق الخدص، التي هي أقشرب إلى التصشرف. )
 VI ،1 [ed. Leonina ،t. XLVI ،322 .)]، ألشرسطو
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نهد حدلة إحجدشرة يتم شرميهد ض  حيدة األاخدص. 
وشراء حتى تختبئ غدلب د مد التي  ،القلوب المغلقة

 وتحكم، موسى كشرسي على تجلستعدليم الكنيسة. "
 أحوال على األحيدن، بعض في وسطحي ة بتعدلٍ 
، ذات االتجدهفي . 349"مجشروحة وأَُسشرٍ  صعبة

حت ال يمكن "اللجنة الالهوتية ال ولية:  صشر 
قواع  من الكمجموعة أن يُق  م لقدنون الطبيعي ل

 موضوعلعلى ا ب ون نقدشتفشرض الجدهزة، التي 
مص شر إلهدم موضوعي كنمد إاألخالقي، 

 .350"التخدذ القشراشرللغدية،  ةخصياال، هإلجشراءات
و العوامل المخففة، أ المتطلبدتمن الممكن بسبب 

ال يكون بحيث – موضوعية لخطيئة اخل حدلة 
د و ال يكون مذنب  أد باكل موضوعي مذنب  الاخص 

العيش في نعمة هللا، ستطيع باكل كدمل، ي
د أستطيع ويأن يحب  ستطيعيو ن ينمو في أيض 

د بهذا الخصوص متلقي   واإلحسدن،حيدة النعمة 
التمييز أن يجب على  .351مسدع ة من الكنيسة

في إيجد  الطشرق الممكنة لالستجدبة هلل يسدع  
ن كل أدالعتقد  بإنند، بوالنمو من خالل الح و . 

                                                           
 ية الشرابعة عاشرة لسينو س كلمة بمندسبة اختتدم الجمعية العدمة العد 349

، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112أكتوبشر / تاشرين األول  22) األسدقفة
  .13، ص. 2112أكتوبشر / تاشرين األول  22 -21

في بحث عن أخالقيدت عدلمية: نظشرة ج ي ة على الاشريعة الطبيعية،  350
(2111 ،)21 . 

د في بعض الحدالت بمسدع ة األسشراشر. لذا، " 351 أذك شر الكهنة ق  يكون أيض 
بأن كشرسي االعتشراف يجب أال يكون قدعة تعذيب بل مكدند لشرحمة 

نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) فشرح اإلنجيلالشرب" )االشراد  الشرسولي، 
(. 1131[، 2113] 112 أعمدل الكشرسي الشرسولي: 22(، 2113

د أن االفخدشرستيد "ليست مكدفأة مخص صة للكدملين، بل إنهد  أايشر أيض 
 (.1131. 22، نفس المشرجعوغذاء للضعفدء" ) واء سخي 
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د طشريق ، نغلق أحيدن  ايء إمد أبيض أو أسو 
مسدشرات التق يس  ونخيبالنعمة، طشريق النمو، 

وسط  ،خطوة صغيشرة"ن أنتذكشر بلالتي تمج  هللا. 
ب أكثشر كن الكبيشرة، يمنسدن ح و  اإل أن يق  شرهد الشر 

اإلنسدن يقضي من حيدةٍ صدلحٍة خدشرجي د، حيث 
ن إ .352جسيمة"صعوبدت ب ون التعشرض ل دأيدمه

إال ال يمكنهد  والجمدعدت للخ  امالشرعوية الملموسة 
 هذا الواقع. ىتتبنأن 

مدم أولئك الذين أ حوال،األ كلفي  .311
القدنون  أن يعياوا بدلتمدمهون صعوبدت في يواج

لى إ عوتهم أن يتشر   مج   ا ص ى  باإللهي، يج
ن المحبة إ. via caritatis  شرب المحبةمتدبعة 

)شرا. يو  القدنون األول للمسيحيين هياألخوية 
ننسى وع   عوند أال . (12، 2؛ غل 12، 12

 َبعُضكم لِّيُحب   َايء كُل ِّ  قَبلَ ": الكتدب المق س
د ا تَستشُرُ  الَمحب ةَ  ألَن   ثدبتة، محب ة   بَعض  نَ  َكثيشر   مِّ

َكف ِّشْر عن َخطديدَك (. "1، 2بط  1) "الَخطديد
لبدئِّسين حَمةِّ لِّ َك بِّدلشر  (. 22، 2" ) ا. بِّدلص  َقَة وآثدمِّ

َبة والص  َقَةُ تَُكف شُر الَخطديد" " المدُء يُطفِّئ الن دشَر الُملتَهِّ
د مد عوهذا  (.31، 3)سي  الق يس ل َمه أيض 

مثلمد في خطشر الحشريق نسدشرع " أوغسطينوس:
ونجلب المدء إلطفدئه، ]...[، كذلك، إذا هب  في 
ائه، فعن مد  قا ند لهيب الخطيئة، واضطشربند من جشر 
تتوف شر لند فشرصةُ عمل شرحمة، لنفشرحن  لمثل هذا 

                                                           
(، 2113نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) فشرح اإلنجيلالشرسدلة العدمة  352

 . 1131 -1131(، 2113) 112 أعمدل الكشرسي الشرسولي: 22
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العمل وكأنه ينبوع يق  م لند لنتمك ن من إطفدء 
 .353الحشريق"

َةلرحمةَالرعويَّمنطقَا
ال نه أذكشر بألتجنب أي تفسيشر منحشرف،  .312

بأي اكل أن تكف عن تق يم يجب على الكنيسة 
: كل عظمتهفي  ،هللات بيشر الكدمل للزواج،  المثدل

ع م التشر   على  المعم ينينبغي تاجيع الابدب "
سشر والتي ستغتني بقبول مادشريع حبهم  ممدأ

يين بدلعون الذي يحصلونالزواج ِّ عليه من  ، متقو 
في الكدملة مادشركة المسيح، ومن إمكدنية النعمة 

اكدل أي من ، وأن الفتوشرإ. 354"حيدة الكنيسة
، الزواج عن  تق يم ةلمفشرطالمبدلغة او أ ،النسبية

د في حب د نقص  مدنة لإلنجيل وأيض  أع م مثل يس
ن فهم الحدالت إنفسهم. ألابدب لالكنيسة 

 الكدملة، دليةاالستثندئية ال يعني إخفدء ضوء المث
يسوع يق مه أقل ممد التقليل من إعطدء وال يعني 

الجه  الشرعوي ع  اليوم، يُ . الباشري الكدئنالى 
، ومن ثم  الوقدية من االنفعدالت ،لتعزيز األزواج

أكثشر أهمية من العمل الشرعوي الموجه لحدالت 
  الفال.

وعيند لوطأة الظشروف ينتج عن ومع ذلك،  .311
 -البيولوجية حتىلتدشريخية واوالنفسية، - المخففة
 ي  األعلى،االنجيل النموذجقيمة  إنقدص ون أنه "

                                                           
؛ شرا. االشراد  I ،12 ،22 :PL 21 ،322، التعليم المسيحي للمبت ئين 353

: 113(، 2113لثدني نوفمبشر / تاشرين ا 22) فشرح اإلنجيلالشرسولي، 
 . 1111[، 2113] 112 أعمدل الكشرسي الشرسولي

 . 21، 2112 من نصوص السينو س 354
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بشرحمة  الممكنة، لنموشرافقة مشراحل اممن الواجب 
د يوم  ون أنفسهم بنياألاخدص الذين ، ل ى صبشرو

شرحمة الشرب التي لالمجدل " مفسحين، "بع  يوم
. إن ي أفهم الذين 355ممكن"الخيشر التحثند على عمل 

وية أكثشر صالبة ال تفسح المجدل ألي يفض لون شرع
التبدس. ولكني أؤمن فعال بأن يسوع يشري  كنيسة 
متنبهة للخيشر الذي يسكبه الشروح الق س في قلب 

، وهي تعب شر بوضوحٍ عن [الكنيسة] فدألم: الضعف
تعليمهد الموضوعي، "ال تتخل ى عن الخيشر 
ث بوحل  الممكن، حتى إذا تعشرضت للتلو 

 ة الذين يق مون للمؤمنينن الشرعد. إ356الطشريق"
وعقي ة الكنيسة، عليهم النموذج اإلنجيلي الكدمل 

منطق التعدطف تجده  تبنيد على مسدع تهم أيض  
و أتجنب االضطهد  واألاخدص الضعفدء، 

االحكدم القدسية وغيشر الصبوشرة. يطلب مند 
)شرا. مت ى  الحكم وا انة اآلخشرين ماالنجيل نفسه ع 

 ىتخل  نن مند أ"ينتظشر . يسوع (32، 1؛ لو 1، 2
و أة عن البحث عن تلك المالجئ الاخصي  

سمح لند بدلبقدء بعي ين عن قلب ة التي تالجمدعي  
وجو  حتى نقبل حق د بدالت صدل ب ،المآسي الباشري ة

ف ال يناآلخشر إذا ة الحندن. على قو  حس ي وبدلتعشر 
 .357تصبح حيدتند شرائعة"ذلك،  ندفعل

                                                           
(، 2113نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) فشرح اإلنجيلالشرسدلة العدمة  355

 . 1131(، 2113) 112 أعمدل الكشرسي الشرسولي: 22
 . 1131(، 2113) 112 أعمدل الكشرسي الشرسولي :22 نفس المشرجع 356
(، 2113) 112 أعمدل الكشرسي الشرسولي :221 المشرجع نفس 357

1121. 
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ننه إ .311  التأمالتهذه  تم  ت نأالعندية اإللهية  لمِّ
حتى لشرحمة، ألنه اليوبيل المكشرسة سنة الفي سيدق 

والتي تهم العدئلة فإن  اختالف دحيدل أكثشر األوضدع 
 القلب هللا، شرحمة إعالن هي الكنيسة شرسدلة"

 وعقل قلب تبلغ أنعليهد  يتوال لإلنجيل، الندبض
 هللا ابن موقف تتبنى المسيح عشروس إن. إنسدن كل

 يستثني أن  ون الجميع لمالقدة انطلق الذي
نفسه  يسوع ق  ق م. إنهد تعشرف جي   ا أن 358أح  ا"

ه . إننيوليس لتسعة وتسع ،لمدئة خشروفاشراعي ك
سيتمكن من هذا الوعي، وانطالق د . ديحبهم جميع  

من  ،عن اإليمدن وبعي ين ، مؤمنينلجميع"ا
 هللا لملكوت كعالمة الشرحمة الحصول على بلسم

 . 359"بينند الحدضشر

 ليست"الشرحمة ن أن ننسى أال نستطيع  .311
د المعيدشر تصبح وإنمد اآلب، عمل فقط  لفهم أيض 
 لعيش م عوون نحن لذلك. نوالحقيقي هؤأبند هم من

األمشر ال يتعلق  .360"أوال شُرحمند ق  ألنند الشرحمة،
حب حيدل دستجدبة ضعيفة بو أدقتشراح شرومنسي ب

ن أل األاخدص،د تاجيع هللا الذي يشري   ائم  
. الشرحمة هي الكنيسة إليهد تشرتكز التي "ال عدمة

 الذي بدلحندن يُلف   أن ينبغي الشرعوي نادطهد وكل
 جزء أي يفتقشر أال وينبغي المؤمنين؛ إلى به تتوجه

 .361الشرحمة" من العدلم حيدل واهد تهد إعالنهد من

                                                           
أعمل : 12(، 2112أبشريل / نيسدن  11)وجه الشرحمة المشرسوم  358

 . 212(، 2112) 112 الكشرسي الشرسولي
 . 212: 2، نفس المشرجع 359
 . 212، 1، نفس المشرجع 360
 . 211: 11، نفس المشرجع 361
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ف وكأنند مشراقبصحيح أنه " ن وغدلب د مد نتصشر 
 ائشرة ة ليست لهد. فدلكنيسميسشرين لنعمة، ال كل

، إنهد البيت األبوي، حيث يتوف شر مكدن لكل  جمدشرك
 .362"واح  مع حيدته الصعبة

 نأ األ بيعلى ت شريس الالهوت  ال ينبغي .311
ه، حتى ولو نهذه االعتبدشرات، ألتق يم  يتوقف عن

د أنه يجب الحشرص تعدليم امولية على  كدن صحيح 
 يالء اهتمدم خدص، إال أنه يجب إلكنيسة األخالقيةا

د قيم اإلنجيل سمى في تسليط الضوء وتاجيع أ  ائم 
على ة كشر  ، وال سيمد أولوية المحب  363االسدسية

الكثيشر  ندد يكلف. أحيدن  ة هللاحبملالمبد شرة المجدنية 
غيشر  هللاحب شرعوية إفسدح المجدل في 

. لق  وضعند الكثيشر من الاشروط 364الماشروط
وس لملممن المعنى ا تفشريغهد ل شرجةللشرحمة 

وهذا هو أسوأ وسيلة إلعالن  ،حقيقيالعنى مالو
ن الشرحمة ال أ على سبيل المثدل، اإلنجيل. صحيح،

 قبل كل ايءتستبع  الع الة والحقيقة، لكن عليند 
واإلعالن أن الشرحمة هي ملء الع الة أن نعلن 

                                                           
(، 2113ن الثدني نوفمبشر / تاشري 22) فشرح اإلنجيلالشرسدلة العدمة  362

 . 1121(، 2113) 112 أعمدل الكشرسي الشرسولي: 22
 112 أعمدل الكشرسي الشرسولي:  32 -31، نفس المشرجع شرا. 363

(2113 ،)1132 . 
ٍ تحت غطدء الشرغبة القوية  364 إن بعض الكهنة، وشربمد الشرتيدب مد متخف 

في األمدنة للحقيقة، يفشرضون على التدئبين وع  ا بدإلصالح الواضح، 
تُ فٌَن" الشرحمةُ هكذا في ظل ِّ البحثِّ عن بشر ٍ من المفتشرض أن يكون "ف

ا. لذا فمن المفي  أن نتذك شر تعليم الق يس يوحند بولس الثدني،  طدهشر 
الذي أك   بأن التكه ن بسقطٍة ج ي ة ال "يؤث شر على ص ق الوع " 

شرسدلة إلى الكدشر يندل ويليم و. بدوم بمندسبة ال وشرة حول أعمدق )
مدشرس / آذاشر  22] التي نظمتهد المحكمة الكنسية الشرسوليةالنفس 
 (. XIX ،1 [1111 ،]211 تعدليم: 2[، 1111
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اعتبدشر د ، ينبغي  ائم  احقيقة هللا. لذ المضيء عن
مطدف إلى  عو في نهدية اليالهوتي اقتندع كل أن "

وعلى وجه الخصوص ذاته،  هللاالتاكيك في ق شرة 
 .365، هو اقتندع غيشر الئق"شرحمته

من  نددد يمنعا ومندخ  يوفشر لند هذا إطدشر   .312
في  ، ونظشري بحت،بدشر تعليم أ بي تطويشر 

ب ال ، ويضعند التعدمل مع القضديد األكثشر حسدسية
 دلحب  في سيدق التمييز الشرعوي المفعم بمن ذلك 

د ألن نفهملذي ا، الشرحيم ، يجعلند مستع ين  ائم 
نسعى ، وقبل كل ايء ونشرجونتدبع، وغفشر، ون

هذا هو المنطق الذي يجب أن إل مدج اآلخشرين. 
 عيش خبشرة انفتدح"ة، من أجل يسو  في الكنيس

الضواحي  في أولئك الذين يعياون على القلب
أ عو المؤمنين الذين  .366"أي دالوجو ية األكثشر ن

 بثقةإلى االقتشراب ت معق ة حدالعياون في ي
ق  أو العلمدنيين المكشرسين للشرب.  عدتهملمقدبلة شرُ 

شرغبدتهم لو أا ألفكدشرهم د تأكي    ائم  ل يهم  نيج وال 
على الضوء لكنهم سيحصلون بدلتأكي   ،الخدصة

سيكون مد يجشري وأفضل ل يتيح لهم فهمس الذي
أ عو و .لاخصي  مسيشرة للنضج اكتادف بإمكدنهم ا

مع الشرغبة  ،لالستمدع بكل مو ة وصفدء الشرعدة
الصد قة للوصول الى قلب مأسدة االاخدص وفهم 
وجهة نظشرهم لمسدع تهم على العيش باكل أفضل 

 والتعشرف على مكدنهم في الكنيسة.
                                                           

شرجدء الخالص لألطفدل الذين يموتون  ون اللجنة الالهوتية ال ولية،  365
 . 2(، 2112أبشريل / نيسدن  11) معمو ية

أعمل : 12(، 2112أبشريل / نيسدن  11)وجه الشرحمة المشرسوم  366
 . 211(، 2112) 112 الشرسوليالكشرسي 
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 الفصل التّاسع
 الروحانيّة الزوجيّة والعائليّة

المحب ة مالمح متع  ة، وفق د لحدلة  تتخذ .313
د كل  واح . والمجمع الحيدة التي  ُعي إليه

، عن  خلتالفدتيكدني الث دني، منذ بضعة عقو  
كدن يؤك  على العلمدني ين، ته لشرسدلة معدلج

ن يؤك  دكالشروحدني ة التي تنبع من الحيدة العدئلي ة. و
ن ه على شروحدني ة العلمدني ين "أن تتضم ن هيكلي ة أ

 دخدص ة بهد وفق د لاشروط حيدة كل  فشر "، بمد فيه
، وأن  االهتمدمدت 367دة الزوجية والعدئلية""الحي

العدئلي ة ال ينبغي أن تكون غشريبة عن نمط حيدتهم 
. لذا سيكون من المفي  التوق ف بدختصدشر 368الشروحي ة

لوصف بعض المالمح األسدسي ة لهذه الشروحدني ة 
الخدص ة، والتي تتطوشر في  يندميكي ة العالقدت 

 الخدصة بدلحيدة العدئلي ة.

َلطبيعةَالفائقةَلالشّركةَروحانيّةَ
د عن أن هللا  تح ثند .312 في قلب  يسكن ائم 

االنسدن الذي يعيش في نعمته. ونستطيع اليوم 
د إن  الثدلوث األق س هو حدضشر في  القول أيض 

كة الزوجي ة. هكذا كمد  في م ائح  يقيمهيكل الا شرِّ

                                                           
  .2، النادط الشرسوليمشرسوم حول العلمدنيين،  367
 .نفس المشرجع شرا. 368
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(، ويحيد في حميمي ة الحب  2، 22اعبه )شرا. مز 
 ه.الزوجي  الذي يمج  

في العدئلة تجلى إن حضوشر الشرب  ي .312
كدفة معدندتهد شرافق الحقيقي ة والواقعي ة، وي

ونضدالتهد، وأفشراحهد وطموحدتهد اليومي ة. فعن مد 
من الصعب أن يكون هندك مكدن نعيش في أسشرة، 
، وليس بإمكدنند أن نضع قندع د. للتظدهشر والكذب

إن كدن الحب  هو الذي ينعش هذه الحقيقة، فإن  
شرب  يملك بفشرحه وسالمه على تلك العدئلة. ال

تتكون شروحدني ة الحب  العدئلي من آالف اللفتدت 
 تالهبدالملموسة والواقعي ة. فدهلل يت خذ، في تنوع 
 سكندهواللقدءات هذا، والذي يُنض ج الاشركة، 

إلنسدني  هبة الذات هذه توح  مع د "االخدص. إن 
" . الشروحدني ة من محب ة هللا ةمفعم د، ألنه369واإللهي 

الزواجي ة، في النهدية، هي شروحدني ة الشربدط الذي 
 تسكنه المحب ة اإللهي ة. 

إن  اشركة عدئلي ة ُمعداة بطشريقة جي  ة، هي  .311
مسيشرة ق اسة حقيقي ة في الحيدة االعتيد ي ة، ونمو  

، ووسيلة اتحد  حميم مع هللا. في الواقع، صوفي
العدئلي ة هي  للحيدة والجمدعيةاالحتيدجدت األخوي ة 

فشرصة لفتح القلب أكثشر فأكثشر، وهذا يجعل اللقدء 
 َمن"الكدمل بدلشرب  ممكن د. تقول كلمة هللا إن 

 1) "يَسيشر الظ المِّ  الظ المِّ وفي في فهو أَخده أُبغَضَ 
، 3يو  1الَموت" ) شَرْهنَ  (، و"يبَقى11، 2يو 
 (. لق  قدل1، 2يو  1( و"لم يعشرف هللا" )12

                                                           
 . 21، فشرح وشرجدء، ال ستوشر الشرعدئي الثدنيالمجمع الفدتيكدني  369
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 عينيه يَْغلقُ  عاشر إن  "من لس د سا بن كتس سلفي
د" هللا ماده ة عن نفسه يعمي قشريبه أمدمَ   370أيض 

 وإن  الحب  بدألسدس هو الن وشر الوحي  الذي "يُنيشرُ 
 َبعُضند أََحب   . وإن ه "إِّذا371المظلَم" العدلمَ  د ائم  

د" حينهد فقط يكون "هللا  فيند وَمَحب تُه ُمقيمٌ  فيند بَعض 
لَة" )  الطبيعية (. وبمد أن  "البُْنية12، 2 يو 1ُمكتَمِّ
 372اجتمدعي" بُْع ٍ  على تنطوي الباشري للاخص

ال تجس  ، للاخص االجتمدعي وأن "البُْع   أو 
، فدلشروحدني ة 373واألسشرة" الزوجين في ،وأصال

كة العدئلي ة. من ثم ، فإن أصحدب  تتجس   في الا شرِّ
الشرغبدت الشروحي ة العميقة، ال ينبغي أن ياعشروا 
بأن  العدئلة تبع هم عن النمو  في الحيدة الشروحي ة، 
بل أنهد تاك ل  شرب د يختدشرهد الشرب  كي يقو هم إلى 

 . ة االتحد  الشروحدني   قم 

َفصحالَعلىَضوءَفيَالصالةَمعًا
ل إذا استطدعت العدئلة  .312 أن تتمحوشر حو 

الحيدة العدئلي ة بأسشرهد.  فهو يوح  وينيشرالمسيح، 
با شركة مع صليب  عبفتُختبشر اآلالم والمصد

ل أسواء األوقدت.  الشرب، وتسمح معدنقته بتحم 
ة، اتحد  ا مع المسيح  فتكون أي دم العدئلة المشر 

تجن ب فسخ العالقة. المتشروك، والذي يعينهد على 

                                                           
: 11(، 2112 يسمبشر / كدنون األول  22) هللا محبةالشرسدلة العدمة  370

 . 231(، 2111) 11 أعمدل الكشرسي الشرسولي
 . 221(، 2111) 11 أعمدل الكشرسي الشرسولي: 31، لمشرجعنفس ا 371
العلمدنيون يوحند بولس الثدني، االشراد  الشرسولي، مد بع  السينو س،  372

أعمدل : 21(، 1111 يسمبشر / كدنون األول  31)المؤمنون بدلمسيح 
 . 211(، 1111) 11 الكشرسي الشرسولي

 .نفس المشرجع 373
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 ق استهد، "تحقيق فتصل العدئالت شروي  ا شروي  ا إلى
 الق س الشروح بنعمة الزوجية، الحيدة خالل من

ل الذي المسيح، صليب في دأيض   وبدلمادشركة ِّ  يحو 
. من ندحية 374حب" عطية الى واآلالم الصعوبدت

العي ، والشراحة أو أخشرى، تُختبشُر لحظدت الفشرح، 
حيدة قيدمته. ملء وحتى الجنس، كمادشركة في 

لفتدت اليومي ة، ل، عبشر مختلف اياكل األزواج
"الفسحة الالهوتي ة التي من خاللهد يستطيعون 

بين لشروحي  للشرب  القدئم من اختبدشر الحضوشر ا
 .375األموات"

إن  الصالة في العدئلة هي وسيلة متميزة  .311
. 376للتعبيشر عن هذا اإليمدن الفصحي  وتقويته

أن يج وا بعض ال قدئق كل  أفشرا  العدئلة  فبإمكدن
، ويخبشروه  يوم كي يبقوا مت ح ين أمدم الشرب الحي 

يصلوا من أجل احتيدجدت بدألموشر التي تقلقهم، و
ة، ومن أجل اخص يمشر  بوقت صعب، عدئلال

ليحبوا، وياكشروه على  يسدع همويطلبوا منه أن 
الحيدة وعلى األايدء الجي ة، ويطلبوا من السي  ة 

تحت ظل عبدءتهد األمومي ة.  الحمديةالعذشراء 
أن يستطيع وبعبدشرة بسيطة، وقت الصالة هذا 

يفعل الكثيشر من الخيشر للعدئلة. وتعتبشر مختلف 
ا شروحي د للع ي   التقوىعبد ات تعدبيشر  الاعبي ة كنز 

من العدئالت. إن مسيشرة الصالة الجمدعي ة تصل 

                                                           
  .12، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س  374
الحيدة يوحند بولس الثدني، االشراد  الشرسولي، مد بع  السينو س،  375

 أعمدل الكشرسي الشرسولي: 22(، 1111مدشرس / آذاشر  22)المكشرسة 
11 (1111 ،)211 . 

 . 12، 2112التقشريشر النهدئي للسينو س . شرا 376
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اإلفخدشرستيد، خدص ة في في المادشركة  ذشروتهدإلى 
في أيدم اآلحد . فيسوع يقشرع على بدب العدئلة كي 

، 3يتادشرك معهد عادء اإلفخدشرستيد )شرا. شرؤ 
لعه  ختم ا من ج ي (. هند، يستطيع الزوجدن 21

الفصحي  الذي جمعهمد، والذي يعكس العه  الذي 
. إن  377هللا على الصليب مع اإلنسدني ة مهشره

اإلفخدشرستي د هي سشر  العه  الج ي  الذي فيه يتحقق 
(. هكذا 21، 22عمل المسيح الفد ي )شرا. لو 

ة ينالحظ الشروابط الوثيقة القدئمة بين الحيدة العدئل
ة فخدشرست. فقوت اإل378واإلفخدشرستيد ي د ياك ل قو 

ا كي نعيش كل  يوم العه  الزوجي  مثل  وحدفز 
 .379"كنيسة بيتي ة"

َروحانيّةَالحّبَالحصرّيَوالحرَّ
د معنى االنتمدء  .311 نحيد في الزواج أيض 

الكدمل لاخص واح . فيقبل الزوجدن التح  ي 
يعكسدن  العمشر مع د، وهكذاليايخد ويقضيد والتوق 

ذي يعب شر عن نمط أمدنة هلل. هذا القشراشر الحدزم ال
 الحب عه  يفشرضه  اخلي حيدة، هو "مقتضى

شر أن يحب  إلى األب ، 380الزواجي" ، ألن  "َمن ال يقشر 

                                                           
وظدئف ، االشراد  الشرسولي، مد بع  السينو س، يوحند بولس الثدني. شرا 377

أعمدل : 22(، 1111نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) يحي ةالعدئلة المس
 . 121(، 1112) 22 الكشرسي الشرسولي

أال  ننسى أنه يُعَب شُر عن عه  هللا مع اعبه بمثدبة خطوبة )شرا. حز يجب  378
(، ويتم تق يم العه  22 -21، 2؛ هو 2، 12؛ أش 11. 1، 11

د كزواج )شرا. شرؤ    (.22، 2؛ أف 2، 21؛ 2، 11الج ي  أيض 
 .11، نوشر األممالمجمع الفدتيكدني الثدني، ال ستوشر العقدئ ي  379
وظدئف ، االشراد  الشرسولي، مد بع  السينو س، يوحند بولس الثدني 380

أعمدل : 11(، 1111نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) العدئلة المسيحي ة
 . 13(، 1112) 22 الكشرسي الشرسولي
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من الصعب أن يستطيع أن يحب  بص ق ولو ليوم 
ا . لكن  هذا لن يكون له معنى شروحدني  إذ381واح "
مجشر  استسالم لقدنون مد. إن ه انتمدء القلب، كدن 

(. 21، 2أن يشرى )شرا. مت ى حيث هللا وح ه يمكنه 
يج    أمدم هللا  ،االستيقدظ عن كل  صبدح،  فدإلنسدن

حصل خالل ذاك النهدشر.  عه  الوفدء هذا، مهمد
، ينتظشر أن يأوي إلى الفشراشوكل  واح ، عن مد 

 واضع د ثقتهيستيقظ الستكمدل هذه المغدمشرة، 
بمعونة هللا. هكذا، كل  اشريك يكون بدلنسبة لآلخشر 

ب من الشرب، الذي ال يتشركند عالمة و أ اة للتقشر 
 اْنقَِّضدءِّ  إِّلَى األَي دمِّ  كُل   َمَعكُمْ  أَنَد بمفشر ند: "َوَهد
" )مت ى   (.21، 21ال  ْهشرِّ

هندك نقطة يصل عن هد حب  الزوجين  .321
شر، ويصبح فسحة من  إلى أقصى  شرجدت التحشر 

: عن مد يكتاف كل  منهمد أن  السليمةاالستقاللي ة 
 شربهملكه، بل ل يه مدلك أهم  بكثيشر، اآلخشر ليس 

األوح . مد َمن أح  يستطيع أن يزعم أن ه يملك 
الخصوصي ة الاخصي ة والسشري ة للغدية لإلنسدن 
المحبوب، وح ه هللا يستطيع أن يستحوذ على 
صميم حيدته. في الوقت عينه، يقتضي مب أ 
الواقعي ة الشروحي ة أال يزعم الاشريك أن  على اآلخشر 

احتيدجدته بدلكدمل. فمن الضشروشري  أن ي أن يلب  
كمد يا    عليه  –يسدع  المسدشر الشروحي  كل  واح  

على ع م السقوط  – Dietrich Bonhoefferبونهوفشر 

                                                           
جل العدئالت في كوشر وبد عظة خالل الق اس اإللهي من أنفس الكدتب،  381

X ،1 (1112 ،) تعدليم: 2(، 1112أبشريل / نيسدن  1) أشرجنتين –
1111- 1112 . 



252 
 

، والتوقف عن 382في "خيبة األمل" من اآلخشر
من ذاك الاخص مد هو بدلحقيقة مشرتبط  التوقع

لفسحة . إن اد اخلي   . إن  ذلك يتطل ب تخلي دبحب  هللا
سهد أي  من الاشريكين لعالقته  الحصشري ة التي يكشر 

الاخصي ة مع هللا، ال تسمح فقط بمعدلجة جشروح 
د بدكتادف معنى وجو ه  التعديش مع د، بل أيض 
الخدص في محب ة هللا. نحتدج كل  يوم إلى است عدء 
 عمل الشروح الق س، كي تصبح هذه الحشري ة ممكنة. 

َشجيعوالتَروحانيّةَاالعتناء،َوالتعزية
 للنعمة، معدوندن همد المسيحيدن "الزوجدن .321

لإليمدن، الواح  لآلخشر، وأمدم األبندء  واده ان
ي عوهمد هللا لإلنجدب  .383وسدئشر أفشرا  العدئلة"

ولشرعدية بعضهمد البعض. لهذا السبب تبقى العدئلة 
د  .  عوند إذا نعتني 384األقشرب"  »المستافى«" ائم 

 اجعلبعض، ونبعضند ببعض، ونسدع  بعضند ا
بعضند البعض بتبد لية، ولنحيد كل هذا كجزء من 

العدئلي ة. فحيدة الاشريكين هي مادشركة شروحدنيتند 
لآلخشر، أح همد في عمل هللا الخصب، ويكون 

د حب  هللا يُعب شر عنه "من  للشروح. إن   د ائم   تحشريض 
خالل الكلمدت الحي ة والواقعي ة التي يتبد لهد الشرجل 

                                                           
)التشرجمة  11، 1123، ميونيخ Gemeinsames Lebenشرا.  382

 (. 22، ص. 1122، نيو يوشرك Life Togetherاإلنكليزية: 
 ليالنادط الشرسومشرسوم حول العلمدنيين، المجمع الفدتيكدني الثدني،  383

11 . 
، أوسشرفدتوشري شرومدنو(: 2112يونيو / حزيشران  11) المقدبلة العدمة 384

 . 1، ص. 2112يونيو / حزيشران  11
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" دهموالمشرأة في حب   . هكذا، يكون 385الزوجي 
انعكدس د للحب  اإللهي  الذي  بينهمدن فيمد داالثن

من خالل الكلمة، والنظشرة، والمسدع ة،  عزييُ 
واللمسة والعندق. غيشر أن، "الشرغبة في تأسيس 

ا من نالتصميم على أن عدئلة تعني  حلم كون جزء 
معه،  بنينشري  أن نحلم معه، وأن نختدشر أن نهللا، 
ال ياعشر أح   ضم إليه في ملحمة بندء عدلمننوأن 

 .386فيه بدلوح ة"

إن حيدة العدئلة بأسشرهد هي "مشرعى"  .322
شرحيم. حيث يشرسم ويكتب كل واح ، بعندية، في 

َسدلَتُنَد، حيدة اآلخشر: "أَْنتُمْ   [...]قُلُوبِّنَد  فِّي َمْكتُوَبة   شرِّ
ْبشرٍ  الَ  ِّ" ) هللاِّ  بِّشُروحِّ  بَلْ  بِّحِّ (. 3 -2، 3قوشر  2اْلَحي 

( يشرمي، 11، 2هو "صي د  باشر" )لو  كل  واح 
ين، اآلخشر في( 2، 2بدسم المسيح، الابدك )شرا. لو 

في تلك األشرض الج ي ة والتي هي يحشرث ح أو فال
ا أفضل مد ل يهم. إن  الخصوبة ؤأحب د ه، محفِّز 

الزوجي ة تامل التشرويج، ألن "محبة اخص تعني 
ال يمكن  ، ايئ دتعشريفهأن تنتظشر منه ايئ د ال يمكن 

التنبؤ به؛ وفي الوقت عينه، منحه، باكل مد، 
. إنهد عبد ةٌ 387الوسيلة للجواب على هذا االنتظدشر"

هلل، ألن  هللا هو الذي غشرس الع ي  من األايدء 

                                                           
وظدئف ، االشراد  الشرسولي، مد بع  السينو س، يوحند بولس الثدني 385

أعمدل : 12(، 1111نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) العدئلة المسيحي ة
 . 13(، 1112) 22 الكشرسي الشرسولي

سبتمبشر /  21، فيال لفيد )كلمة بمندسبة عي  العدئالت وسهشرة الصالة 386
سبتمبشر / أيلول  21 -21أوسشرفدتوشري شرومدنو، (: 2112أيلول 
 . 1، ص. 2112

 Homo viator. Prolégomènes à uneغبلاير مدشرسيل،  387
métaphysique de l´espérance 13، 1122، بدشريس . 
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في اآلخشرين، على شرجدء أن نعمل على  الصدلحة
 تنميتهد.

ل كل    .323 إن هد خبشرة شروحي ة عميقة، خبشرة تأم 
ف على المسيح فيه. بعيون هللا والتعشر قشريب

دني د يسمح بتق يشر كشرامته.  يتطل ب هذا استع ا  ا مج 
يمكنك أن تكون موجو  ا باكل كدمل أمدم اآلخشر 

، ندسي د كل  مد هو تبشريشرإذا تمت هبة الذات  ون 
حولك. هكذا يستحق  اإلنسدن المحبوب كل  االنتبده. 

د، ألن ه عن مد كدن أح   يسعى لق  كدن يسوع نموذج 
، كدن عليه يكل مه، كدن ينظشر إليه ويثب ت نظشره نأل

(. لم يكن أح  ا 21، 11ينظشر إليه بحب  )شرا. مشر 
ياعشر بأن ه مهمٌل بحضشرته، ألن  أقواله وأفعدله 

ي ُ  : "َمدذَاالسؤالا عن هذا تعبيشر   كدنت  أَْفعَلَ  أَنْ  تشُرِّ
(. هذا مد نعياه في الحيدة 21، 11بَِّك؟" )مشر 

فيهد نتذك شر أن  اإلنسدن الذي يعيش العدئلي ة اليومي ة. 
معند، يستحق  كل  ايء، ألن ه صدحب كشرامة 
المتندهية، لكونه موضوع حب  اآلب العظيم. هكذا 

في اآلخشر فشرَح يثيشر "أن الحندن، القد شر على  يت فق
د يتجل ى الاعوشر بأن ه محبوب. حندن  خصوص 

– شرقة نحو اآلخشر في ح و هبيلتفت بدنتبده و عن مد
 .388"بطشريقة جلية -عن مد تظهشر للعلن يمدال س

، تحت تأثيشر الشروح ةالعدئلي  النواة إن  .322
الق س، ال تشرح ب بدلحيدة وحسب، من خالل 

نهد، بل تنفتح، وتخشرج من دحضأاإلنجدب في 
ذاتهد، لتسكب خيشرهد الخدص على اآلخشرين، 

                                                           
 .11، 2211التقشريشر النهدئي للسينو س  388
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لتشرعدهم وتسعى لسعد تهم. يتبلوشر هذا االنفتدح 
الُماجع من كلمة هللا  ،389خدص ة في ُحسن الضيدفة

يدفَة تَنَسُوا بطشريقة مؤثشرة: "ال  َجعَلَت فإِّن هد الض ِّ
يَْ شرون" )عب  ال وهُم الَمالئَِّكةَ  يُضيفونَ  بَعَضهم

فهي تذهب تجده العدئلة (. فعن مد تستضيف 2، 13
اآلخشرين، ال سيمد تجده الفقشراء والمنبوذين، وهذا 

. 390سة"الكني أمومة في ومادشركة واهد ة هو "شرمز
إن الحب  االجتمدعي، انعكدس للثدلوث، هو في 

  بين حس  العدئلة الشروحي  وشرسدلتهد ح ِّ الواقع يو  
يجعل الكشرازة حدضشرة، مع  هالخدشرجية، إذ أن  

جميع متطلبدتهد االجتمدعي ة. تعيش العدئلة 
، في الوقت عينه، بصفتهدشروحدنيتهد الخدص ة 

 . 391لمكنيسة بيتي ة وخلي ة حي ة لتغييشر العد

( 31، 22إن كلمدت المعل م )شرا. مت ى  .322
( 31 -21، 2قوشر  1وكلمدت الق  يس بولس )شرا. 

عن الزواج، هي م شرجة، ليس من قبيل الص فة، 
والنهدئي لوجو ند، والذي نحن خيشر في البع  األ

. بهذا الاكل يستطيع الزوجدن تقييمه إلعد ةبحدجة 
ف على معنى المسيشرة التي همد على واك  التعشر 
ات في  االنطالق فيهد. بدلفعل، كمد ذكشرند ع  ة مشر 
هذا اإلشراد ، مد من عدئلة هي واقع كدمل ومنجز 
ا متصدع  ا  شر   فعة  واح ة ولألب ، بل تتطل ب تطو 

                                                           
وظدئف شرا. يوحند بولس الثدني، االشراد  الشرسولي، مد بع  السينو س،  389

أعمدل : 22(، 1111نوفمبشر / تاشرين الثدني  22) العدئلة المسيحي ة
 .131(، 1112) 22 الكشرسي الشرسولي

 .121(، 1112) 22 أعمدل الكشرسي الشرسولي: 21، نفس المشرجع 390
المجلس الحبشري للع الة  حول الجوانب االجتمدعية للعدئلة، شرا. 391

 . 222 -221، ملخص العقي ة االجتمدعية للكنيسةوالسالم، 
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. هندك  عوة  د نبع تلق شرتهد الخدص ة على الحب   ائم 
كة التدمة  لثدلوث، ومن االتحد  الشرائع لمن الَاشرِّ

من هذه الجمدعة الجميلة، بين المسيح وكنيسته، و
ة والموجو ة  والتي هي عدئلة الندصشرة، ومن األخو 
بين الق  يسين في السمدء. غيشر أن، التأم ل في 

إليه بع ، يسمح بطشرح نسبية الكمدل الذي لم نصل 
المسيشرة التدشريخية التي نقوم به كعدئالت، كي 

اإلصشراشر على عن في العالقدت الاخصية نكف 
فقط في  لنوايد، واستقدمة سنج هدانقدء و، الكمدل

. من جه ة ثدنية، يمنعند  من هذا الملكوت النهدئي 
إ انة الذين يعياون في حدالت ضعف كبيشر 

للمحدفظة على بقسوة. فنحن جميع د م عوون 
السعي الحي نحو الحيدة األخشرى، إلى مد بع  

، وكل  عدئلة يجب أن تعيش أنفسند ومد بع  ح و ند
، أي تهد العدئالت، ولنج   سشرنَ لِّ دبت. تحفيز ثفي هكذا 

د أعظم.  أال   عليندفي السيشر! فمد ُوع ند به هو  ائم 
جدء بسبب مح و ي دتند،  د أال إنمد نفق  الشر  عليند أيض 

البحث عن كمدل الحب  والاشركة  فينتشراجع أب  ا 
 الذي وع ند به. 

 صالة للعائلة المقدّسة

 يد يسوع، مشريم، ويوسف
ل بشروع  ة الحب  الحقيقي  فيكمنتأم 

 وبثقة، نعتم  عليكم. 
 

 عدئلة الندصشرة المق  سة،
د  اجعلي عدئالتند أيض 
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كة، وعلي دت صالة،   أمدكن َاشرِّ
 م اشرس أصيلة لإلنجيل 
 وكندئس بيتي ة صغيشرة.

 
 عدئلة الندصشرة المق  سة،

 ن في العدئالت اب  اإعملي على أال يكون بع  اآل
 عنف وتقوقع وانقسدم،مواقف 

 دسشريع   عز  ويافَ ولي
 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 لصالتِّند واستجيبوا ل عدئند.

 آمين.

في اليوبيل  أعطي في شرومد، بدلقشرب من الق  يس بطشرس،
حمة، في  ، عي  2111مدشرس / آذاشر  11االستثندئي  للشر 

ابعة لحبشري تي.2111الق  يس يوسف، عدم   ، الس نة الشر 

 

 فشرنسيس



258 
 

َالفهرس

  [8] الكلمة ضوء على األول الفصل

  [01 - 9] وزوجتك أنتَ     

  [08 - 01] الزيتون كغشراس أبندؤكَ      

  [22 - 09] وال م المعدندة من  شرب     

  [22 - 21] ي يك تعب     

  [11 - 22] العندق لُطف     

  [10] وتح  يدتهد العدئالت واقع الث دني الفصل

  [19 - 12] الحدلي األسشرة واقع     

  [02 - 01] التح يدت بعض     

هٌ  الن ظشرُ  الث دلث الفصل [21 - 08] العدئلة  عوة: يسوع نحو مَوج 

  
  [22 - 20] ويتم مه اإللهي الت بيشر يستشرجع يسوع     

  [21 - 22] الكنيسة وثدئق في العدئلة     

  [20 - 20] الزواج سشر       

  [29 - 22] الكمدل ع م وحدالت الكلمة بذاشر     

  [80 - 81] األطفدل وتشربية الحيدة نقل     

 22 [88 - 82] والكنيسة العدئلة     

ابع الفصل   [89] الزواج في الحب   الشر 

  [91] اليومي ة محب تند     

  [92 - 90] تَصبِّشر الَمحب ةُ      

فق موقف        [91 - 91] الشر 

  [92 - 90] تَحسُ  ال المحبة     

  [98 - 92] تبجح و ون تبدهٍ   ون     

  [011 - 99] الل طف     

  [012 - 010] سخي تجشر      

  [011 - 011] حنق  ون     

  [018 - 010] الصفح     

  [001 - 019] اآلخشرين مع الفشرح     

  [001 - 000] ايء كل تَعذشُر     

  [000 - 001] ايء كل تص  ق     

  [002 - 002] الشرجدء     

  [009 - 008] ايء كل تتحمل     

  [022 - 021] الزوجية المحب ة في النمو     

  [020 - 021] ماتشرك ايء كل الحيدة، كل     



259 
 

  [011 - 022] والجمدل الفشرح     

  [012 - 010] حب عن زواج     

  [010 - 011] وينمو يظهشر الذي الحب     

  [010 - 012] الحواشر     

  [012] المتق  الحب     

  [012 - 011] المادعشر عدلم     

  [019 - 012] أبندئه فشرح يحب هللا     

  [002 - 001] للحب   الجنسي   البع      

  [002 - 001] والتالعب العنف     

  [022 - 008] والتبتل الزواج     

ل        [021 - 021] الحب تحو 

ا يصبح الذي الحب الخدمس الفصل   [020] مثمشر 

  [022 - 022] ج ي ة حيدة استقبدل     

  [020 - 028] الحمل م  ة انتظدشر في الحب     

  [022 - 022] واألب األم حب     

  [081 - 028] موس عة خصوبة     

  [082 - 080] الجس  تمي يز     

  [082] الموس عة العدئلة في الحيدة     

  [091 - 088] أبندء نكون أن     

  [091 - 090] المسن ون     

  [090 - 091] أخوة نكون أن     

  [098 - 092] كبيشر قلب     

  [099] الشرعوية اإلمكدنيدت بعض الس د س الفصل

  [211 - 211] اليوم العدئلة إنجيل إعالن     

 [200 - 210] للزواج التحضيشر مسيشرة في المخطوبين توجيه     

  [202 - 202] بدلزواج لالحتفدل اإلع ا      

  [222 - 202] الزوجية الحيدة من األولى السنوات في المشرافقة     

  [211 - 221] المصد شر بعض     

  [210] والصعوبدت القلق األزمدت، إندشرة     

  [211 - 212] االزمدت تح ي     

  [211 - 219] ق يمة جشراح     

  [212 - 210] والطالق االنفصدالت ح وث بع  المشرافقة     

  [202 - 212] المعق  ة الحدالت بعض     

  [208 - 201[ ]العدئالت جس  في] خدلبهم الموت يناب عن مد     

  [209] األبندء تشربية تعزيز السدبع الفصل



260 
 

  [222 - 221] األبندء؟ هم أين     

  [222 - 221] األخالقية األوال  تنائة     

  [221 - 228] كحدفز العقوبة قيمة     

  [221 - 220] صبوشرة واقعية     

  [229 - 221] تشربوي   كإطدشر العدئلية الحيدة     

  [282 - 281] الجنسي ة للتشربية نعم     

  [291 - 282] االيمدن نقل     

  [292 - 290] الضعف وقبول والتمي يز المشرافقة، الث دمن الفصل

ج        [290 - 291] الشرعوي ة في الت شر 

دة الحدالت تمييز       [111 - 292" ]القدنون عن الادذة" بـ الُمسم 

  [111 - 110] الشرعوي   التمييز في الُمخفِّفة الظشروف     

  [112 - 111] والتمي يز المعدييشر     

  [102 - 112] الشرعوي ة الشرحمة منطق     

  [101] والعدئلي ة الزوجي ة دني ةالشروح الت دسع الفصل

كة شروحدني ة        [102 - 101] للطبيعة الفدئقة الاشر 

  [108 - 102] الفصح ضوء على الصالة في مع د     

  [121 - 109] والحشر   الحصشري   الحب   شروحدني ة     

  [120 - 120] والتاجيع والتعزية االعتندء، شروحدني ة     

  المق  سة للعدئلة صالة     
 

 

 


