ِ
ِ ِ
س
ميج ْل أ َْْن ْل فُ ِونْت ْ
ِّ
املتجسد،
كاهن من َرهبنة الكلمة
صص يف الزواج والعائِّلة
ُدكتوراه يف الالهوت ََ -ت ُّ
ِّمن معهد يوحنا بولُس ِّ
اْلَْْبيَّة
الثاِن التَّابع ِِّلامعة الالَّتْـران ْ

ذَ َكرًا وأُنْثَى خَلَقهما
ِ
الْ َمخطوبون وال ُْم ِ
الزواج واجلِنس
واجهة َّ
تزوجون عند ُم َ

ِ
دوشاميب  -سان رافايِ ْل 2000-
املتجسد -
منشورات الكلمة
ْ
ترجةِّ :مرفت فِّكري أندراوس
َ
مراجعة :رضا كمال حجار

1

ُحقوق الطباعة لألصل ابللغة األسبانية:

ِّ
املتجسد
األب /كارلوس أڤيالَ ،رهبنة الكلمة
رئيس اإلرسالية ذات ا ْْلَ ِّق اخلاص بطاجيكستان
دوشاميب 18 ،مايو  /أّير من 1998
ْ

الطبعة العربية ،أُكتوبر  /تِّشرين الثاِن  2006؟؟؟
ح َزيْران 1998
الطبعة األوىل ابللغة األسبانية ،يونيو ُ /
الطبعة الثانية ابللغة األسبانية ،سبتمْب  /أيلول 1998
الطبعة الثالثة ابللغة األسبانية ،يناير  /كانون الثاِن 1999
الطبعة الرابعة ابللغة األسبانية ،أغسطس  /آب 2000

تَسجيل الْ ِّم ْلكيَّة ِّ
الفكرية:
منشورات الكلمة املتجسد
مطبوع يف سان رافايِّ ْل ِّ ،مْندواث (األرجنتني)

2

تقدي م:
ِّ
ِّ
َّ
الوص ـ ـ ـ ــول َإىل
ب َّ
إن ا ْْلُ َّ
الزوجي البَش ـ ـ ـ ــري هو ْ
إحدى َ
العجائب اليت ص ـ ـ ـ ــنعها هللا .إنه اتاد بني رجل وامرأة بدف ُ
اآلخر .هكذا كانت ِّخطَّة هللا منذ إنشـ ـ ـ ـ ـ ــا العا َل كما يُذكِّران يسـ ـ ـ ـ ـ ــوع
القداسـ ـ ـ ـ ـ ــة ِّيف هذا العا َل وبُ ِّ
لوغ ا ْْلياة األبَدية ِّيف العا َل َ
الْمسـ ـ ـ ـ ــي  :إن ا ْخلالق جعل اإلنسـ ـ ـ ــان مُنْ ُذ البَ ْد ذَ َكراً وأُنثى ...فـَلَيْسـ ـ ـ ــا فيما بَعدُ اثنني ،بل جَسـ ـ ـ ـ ًدا واح ًدا ،فال يـُفَِّر َق ََ َّن
اإلنسان ما قد َجعه هللا (مىت .)5 -4/19
ِّ
اآلخر ُمَ ِّققني بــذل ـ ا ْ ـدف األَ ْسَى لِّكـ ِّـل رجــل ولكــل امرأة .يقول الْ َمالك
يتزوج الزوجــان حىت ُللص أحـ د ُه ـا َ
روفائيل لطوبيا الشـاب ُمَ ِّد ًاث َّإّيه عن زوجة الْمسـتقبَل :هللا جَعَلها ل نصـيبًا منذ ِّالق َدم وأنت الذي سـتُخَِّلصـها ،وسـتذهب
مع وسـيكون ل َ منها أوالد (طوبيا  .)18/6وعند تَسـ ِّ
ليمه إّيها كزوجة له ينصـهه أبوها قائالً :إن سـارة اليوم مَ ْزفوفة ل َ
ْ

ِّبسـ ـ ــب حُ ْكِّم كتاب موسـ ـ ــى .فالسـ ـ ــما حكمت ن تـَُّزف الي ِّ .اقبل أخت  ،فأنت أخوها منذ اآلن وهي أُخْت وهي
برحته وسـ ـ ـ ـ ــالمه (طوبيا .)12/7
مزفوفة ل َ منذ اآلن ولألبد .وفَّـقَكما رَ ُّ
ب السـ ـ ـ ــما ِّيف هذه الليلةّ ،ي بُنَّ ،وأنعَم عليكما ْ
ِّ
ِّ
ص ـ ـ ـ ـلِّيان َإىل هللا لَْيلة
ولذل فإننا َند أن الزوجني الش ـ ـ ـ ــابَّني ُ -مس ـ ـ ـ ـ َ
ـتندين َإىل مثْ ِّل ذل الْمثال ال َّس ـ ـ ـ ـامي للهب الزوجي -يُ َ
عُ ْرِّسهما كما نقرأ ِّيف النَّ ِّ
ص ِّ
الكتاب:

ابلر ْحة وا ْخلالصق.
فنهض طوبيا من ِّالفراش وقال لسـارة :ققوميّ ،ي أخيت نُصِّـلي وَلْنـَبـْتَِّهلْ َإىل ربَّنا لكي يُِّنعم علينا َّ
فقامت وأخذا يُصـ ـ ـ ـ ـِّـليان ويَبتهالن لكي يُنعَمَ عليهما اب ْخلالص ،وشَـ ـ ـ ـ ـ ـرع يقول :قمبارك أنت ّي إله آابئنا ومبارك
اسُ َإىل َجيع األجيال اآلتيةِّ :لتُ ِّ
ـنعت له
ْ
ـنعت آدَم ،أنت ص ـ َ
بارْك َ الس ــما و َجيع خالئق أَبََد الدهور! أنت ص ـ َ
اليْسـُن أن يكون اإلنســان وح َده ،فـَلْنَصْـنَعْ له
قلتَ :
عو ًان وسَـنَ ًدا حوا َ امْرأته ومنهما خرج ا ِْلنس البشــري .وأنت َ
عو ًان يناسـ ـ ـ ـ ــبه .واآلن ،فال من أجل ِّ
الز َن َّأَتذ أخيت هذه زوجةً بل ِّيف سـ ـ ـ ـ ــبيل ا ْْلَقِّ .ا ِّ
قض ْن تُ ِّنعم عليَّ وعليها
ابلرحة و ن نَشيخ ِّكالان معًا (طوبيا .)8 -4/8
ْ

هذا الْ َمفهوم الرائع للهب وللزواج َيب أن يَ ْس ـ ـ ـطَ َع اليوم أكثر من ِّ
ض ـ ـ ـى لَ َدى األزواج الْمكلَّلني ب ِّس ـ ـ ـ ِّر
أي وقت َم َ
ص ـا ِّيف هذه ا ْْلَْقبَ ِّة من الزمن اليت فيها يواجه الْمخطوبون واألزواج ،وكذل اآلاب واألبنا واإلخوة
الزواج الْمس ــيهي ،خص ــو ً
الشكوك وا ْْلَْيَة.
الكثي من ُّ
و َ
األخواتَ ،

إن األزواج والعائالت َم ْدعُ ُّوون ِّيف زمننا هذا َإىل إعطا َشـ ـ ـ ـ ـهادة واحدة أمام العا َل ا ْْل ِّال الذي يتهدث عن ا ْْلب
كل زوجني اليوم أن يُ َذكِّرا العا َل ِّبُ ِّ
اآلخر .وعلى ِّ
ب الْمسـ ــي لِّ َكنيسـ ــته
ولكنه اليـُ ْؤمن اب ْْلب ،وقد نَ َسـ ـى ابلفعل كيف ُيَ ُّ
ب َ
ولِّ ِّ
ضطَ ِّرب.
كل رجل وامرأة تَطَأُ ُ
قدماها َعتَـبَةَ هذا ال َق ْرن الْ ُم ْ
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األول
الفصل َّ

اْلُطوبة ،زمن ِ
لالستعداد
ْ -1
ٌ

اْلُطوبة
الطريق َإَل الزواجْ :

جدا ومسـؤولية كبية وهو واقع يـَتَطَلَّب ِّيف كثي
ما هي اخلطوبة؟ َإَنا زمن لالسـتعداد للزواج .إن الزواج شـي عميم ً
من األحيان تضهيات عديدة ِّ
(مثْ ُل ُك ِّل األشيا ِّ
استعدادا.
ديدا فهو يـَتَطَلَّب
اليت َ ا قيمة حقيقية ِّيف هذا العا َل) .ولذل َت ً
ً
ثالث مراحل زمنيَّة أساسية :بعيدة وقريبة ِّ
ويتِّ ُّم هذا االستعداد على ِّ
ومباشرة .1
ََ

يبـدأ االس تعداد ال عيد للزواج منـذ الطفولـة من خالل اليبيـة العـائليـة ا ْْلكيمـة اليت َ ـْ ِّدف َإىل توجيـه األطفـال َإىل
ض ـ ـ ْعفا ُ اَّ .إَنا
اقعا نفس ـ ــيًا ُمَرَّكبًا وش ـ ــخص ـ ــيةً خاص ـ ــة بكل واحد منهم َ ا قـُ َّوُ ا و َ
اكتش ـ ــاف أنفس ـ ــهم كأش ـ ــخاص َنتلكون و ً
دير لكل قيمة إنسـ ــانية حقيقية َسـ ـوا ِّيف العالقات الشـ ــخصـ ــية بني البشـ ــر أو على الْمسـ ــتوى
الْمرحلة اليت يََي َّسـ ـخ فيها التَّـ ْق ُ
االجتماعي ،وذل فيما يتعلق بتكوين ِّ
الطباع وابلت َ ُّ
للميول الشـ ــخصـ ــية ،وكذل فيما
َّهكم ِّيف الذات واالسـ ــتخدام الصـ ــال ُ
اآلخر ،إخل.
يتعلَّق بطريقة التَّعامل مع األفراد من ا ِْلنس َ
أ ََّما االس تعداد القري فيهتوي على ٍ
إعداد متخ ِّ
صـ ـ ـ ٍ
ص يبدأ ِّيف عُمر مناسـ ـ ــب ويصـ ـ ــاحبُه تعليم مسـ ـ ــيهي مناسـ ـ ــب .وهو
َ
ديدا لالحتفال بســر الزواج ولِّمعيشــتِّه بطريقة أخالقية وروحية ِّبَ َسـب َما يَقتضــيه ســر عميم
أكثر َت ً
اســتعداد يهدف بطريقة َ
كهذا .هذه املرحلة الزمنية هي اليت نُطلِّق عليها قفية اخلطوبةق .وأخيا ِّ
أتِت مرحلة االس تعداد ال ُْم اش ر وتكون ِّيف األش ـ ُـهر
ً
األخية قبل االحتفال ابلزواج.

كثيا من املماهر الس ــلبيَّة اليت نش ــكو منها ِّيف ا ْْلياة العائلية واالجتماعية اليوم  -مثل الطالق واالنفص ــال وعدم
إن ً
عالجها من خالل استعداد مناسب قبل الزواج.
التفاهم ،إخل - .نُْكن ُ

بهر فهو ي ِّ
وإىل أين ي ِّ
الغرق ينتمره .فمن يرغب ِّيف الزواج َيب عليه
َم ْن ال يَعرف كيف َ
بهر بطريقة غي سـ ـ ـ ـ ـ ــليمة و ُ
ُ
ُ
أن يعرف ما هو الزواج .كثيون يعرفون َمن هو الشـ ـ ـ ــخص الذي يريدون االرتبان به ولكنهم غيُ واعني على ما سـ ـ ـ ــيَ ْه ُدث
ثالث نِّقـان أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة :معرفـة م ِّ
الل هـذا الزواج من أجـل ذلـ جعِّلـَت فيةُ ا ْخلطوبـة .فهي َ ـدف َإىل ِّ
ـاهيـَّة الزواجُُ ،ثَّ
ِّخ َ
ُ ْ
َ
الطرف اآلخر ِّيف الزواج ،وأخيا ا ْْلصـ ــول على كل ما يـلْزم لتهقيق ٍ
رحلة سـ ــعيدة
َّعُّرف على َمن سـ ــيكون  -أو سـ ــتكون-
ُ َ
ََ
التـ َ
ً
ِّ
وَناية أفضل.
 )1مع رفةُ ِ
ماه يَّ ِة ال زواج
َْ
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متبادل
ِّيف البداية َيب أن نـَ ْعرف ما هو الزواج .إنه س ــر مقدَّس َو ِّش ـ ْرَكة تدوم َم َدى ا ْْلياة .وهو َع ْقد غايتُهُ ا ْْل ُّ
ب الْ َ
اب أبنا ٍ وتربيتُهم .يَسـ ــتغِّ ُّل ا ْخلطيبان فرصـ ــة فية ا ْخلطوبة للتأمل ِّيف الواقع الذي سـ ــيدخالن
والتعاو ُن طَو َال ا ْْلياة ،وأي ً
ضـ ـا ْإن ُ
فيه بعد االحتفال ِِّبَر ِّ
اسم الزواج.
س ــيكون لِّزاما عليهما أن يتعلَّما ما يعنيه ِّ
االتاد الزوجي ،وعدم قابلِّيَّة الزواج لالنفص ــال ،وا ْخلص ــوبة ،وكذل َكْي ِّفيَّة
ً
َ
َ
تربية أبنائهم ِّيف القريب العاجل .ويتم ذل ابلتكوين الْ ُمسـ ـ ــتمر والقرا ة وا ْْلوار فيما بينهما ،وكذل ابسـ ـ ــتشـ ـ ــارة أشـ ـ ـ ٍ
ـخاص
مناسبني ِّبدف تنشيط التعليم الْمسيهي ا ْخلاص ابألسرار الْمقدسة الذي تَسلَّماه.
ِّ
اجهما وأن يتهدَّاث فيما بينهما عن الص ـ ــعوابت الْمتوقَّـ َع ِّة
ض ـ ـا أن يَ َ
َيب عليهما أي ً
ض ـ ـعا خطةً لما س ـ ــيكون عليه زو ُ
ِّ
صـ ـ ـعيد الْ ِّ
وإيجاد
مادي والنفسـ ـ ــي والروحي ُُثَّ ا ْْلدي ُ عن َكيفية ََتَ ِّطي هذه الصـ ـ ــعوابت
مواجهتُها عاجالً أم آجالً على ال َّ
اليت َيب أن ي ِّ
ا ْْللوِّل َ اَ .يب أن يـَتَهدَّاث عن الْ َمكانة ِّ
عطياها هلل ِّيف ا ْْلياة الزوجية وعن َمكانة الكنيسـ ـ ـ ــة ِّيف حيا ِّ ما وعن
ُ
دورها ها االثنني ِّيف الكنيسة.
 )2التَّعرف على بعضهما ال عض
ِّ
َّعُّرف ـبدرجـة كـافيـة على َمن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكون الرفيق أو الرفيقـة طَوال
إن الزواج هو اتـاد بني اثنني َإىل األبـد .ولـذا يَلزم التـ َ
اآلخر ،ن
الطريق ِّيف هذه ا ْْلياة .الْ َمعرفة تَعن أن يكون الش ـ ـ ـ ــخص واعيًا وآخ ًذا ِّيف االعتبار َمن يكون وكيف يكون هذا َ
ِِّّ
خصوصا فيما يتعلق ابإليمان والزواج واألبنا .
أفكاره
يَعرف نفسيَّـتَه َوعُيوبَه وفضائلَه وكذل
ردود أفعاله َو ً
َ
ً
أيضا ما هي ُ

ومع ذل تَمَل هذه الْمعرفة ََْمدودة َّ ،2
ألَنا طَوال فية ا ْخلطوبة تكون نِّ ْسـبِّيَّة وال تَصـي معرفةً ُمطْلَ َقة وكاملة إال ِّيف
ِّ
ٍ ٍ
َّعام ُل أو
الزواج ،ويتم التـ ََّو ُّ
صـ ـ ـل اليها بواسـ ـ ــطة احيام ألم لتخر .وألجل التوصـ ـ ــل َإىل معرفة ا ْخلطيب أو ا ْخلطيبة ال ُْيدي الت ُ
ٍ
ِّ
ِّ
األُلْ َفةُ الْمبالَ ُغ ِّ
َّ
َكثر بل يـُ َولِّدان عادة االحتقار .يقول
فيهما بَ ْل ابأل ْ
ُ
َحَرى َيب تَفاديهما ََت ًاما ،ألَنما ال يـُ َوص ـ ـالن َإىل َم ْعرفة أ َ
ِّ
الْمثل الشـ ِّ
ض ـا على الْمخطوبني .ولذل فإن فية ا ْخلطوبة ليســت
ـعيب قإن الْمبالغة ِّيف األُلْ َفة تـُ َولد االحتقارق .ويَنطبق هذا أي ً
ُم َِّْبًرا ِّ
ألي ٍ
شكل من أشكال َع َدِّم الطهارة.
اآلخر هو َم ْق ِّد َرةُ هذا
ونس ـ ـ ـ ــتطيع أن نقول أكثر من ذل ن الش ـ ـ ـ ــي الرئيس ـ ـ ـ ــي الذي َيب أن يَعرفه الواحد عن َ
ض ـْب ِّط النفس قأيســتطيع هو -أ َْم هي -أن َّ
يتهكم ِّيف ذاته وأن يـُْنكِّر نفســه أمام اندفاع ال َّش ـهوة؟ أ َْم
األَخي على التَّضــهية و َ
ـاس نُْكن عليه تَـوقُّع التص ُّـرفات ِّ
إنَّه َّ -إَناَ -على العكس شـخص غيُ َعفيف؟ق .ذل هو ما ال بُ َّد من َمعرفته كأس ٍ
الالح َقة
َ ُ
قادرا على اإلخالص َ ا عندما تصــي زوجته .إذا
ضـبط نفســه مع خطيبته فســيكون أي ً
قادرا على َ
ض ـا ً
ِّيف الزواج .إن كان هو ً
ضـ ـهما البعض بطهارة فسـ ـيـ ْق ِّدران كذل على مرافقة بع ِّ
كاان قادرين على مصـ ــاحبة بع ِّ
ضـ ـهما البعض عندما يـَ ْف ِّر عليهما
َ
َْ
ُ
َ
ُ َ
عار ٍ تضـ ـ ٍ
ٍ
حادث ِّ
ارها مثالً َإىل شـ ــي من التباعُد ا ِْلسـ ــدي أو
أي
ـهيات ،عند اضـ ــطر ُ
الزمن أو الْمر أو الصـ ــعوابت أو ُّ
َإىل تبادل عاطفي يعتمد على مماهر روحية َبتة .فإن َل يسـ ـ ـ ِّ
أدن مماهره -كالْ ُمداعبات
ـتط ْع ضـ ـ ــب َ
ط اندفاعه ا ِْلنسـ ـ ــي ِّيف َ
َ
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ِّ
ت له الفرص ـ ــة أو
غي الْمناس ـ ــبة وال ُقبَل -فإنه س ـ ــيجد ص ـ ــعوبة ِّيف ض ـ ــبط انفعاالت الغض ـ ــب واالحتقار وال ُّ
ُتيه ْ
ص ـ ـراة ،وإذا أ َ
الزان أو الْ ِّ
اج َد ِّيف بيئة ُم َؤاتية فإنه سـ ـ ــيواجه صـ ـ ــعوبة ابلغة ِّيف مقاومة َاربة إدمان ال ُكهوليات أو ِّ
مخدرات وهي أكْبُ َار ٍبة
تَو َ
للهروب من مصاعب ا ْْلياة الْ ِّ
معاصرة.
ِ
الوسائل الضرورية
اكتساب
)3
ُ
إلَتام هذا الْ َمشروع:
تـُ ْو َجد
وسائل ضرورية كثية ْ
ُ

األوىل هي ال َفض ائل :إن غالِّبِّيَّة حاالت الفشـ ـ ــل ِّيف الزواج  -إن َل تَ ُك ْن كلهاِّ -
أتِت ِّمن نـَ ْق ِّ
ص ال َفضـ ـ ــيلة
الوسـ ـ ــيلة َ
ِّ
ِّ
األوىل .من ا ِْلـائز َّ
أن ذلـ قـد ال
وجود الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلـة وذلـ منـذ اللهمـة َ
لـَ َدى أَ َحـد الزوجني أو كلَْيهمـا .ألن الزواج يتطلـب َ
يالحظ ِّيف البداية بس ـ ـ ــبب ِّ
األوىل.
االس ـ ـ ــتغراق ِّيف حالة من ا ََْوى ،ولكن عادة ما تَمهر ا ْْلاجة َإىل الفض ـ ـ ــيلة منذ البداّيت َ
ُ َ
وند أنه لَ ِّمن الْم ِّه ِّم أن ي ِّ
صـ ـ َل الطرفان َإىل الزواج ُمتَسـ ــلِّ َه ْني ابلفضـ ــائل الْ ُمكْتَ َسـ ـبَة .أ ََّما الذي يـَ ْز َعم الوصـ ــول إِّليها فيما بعد
َ
َ
َ ُ
سيتوصل َإىل ذل بصعوبة كبية ،دون َش .
توصل َإىل ذل إذا أَلَْزم نفسه ،ولكنه
َّ
فإنه قد يَ َّ
ـيكة بني ٍ
ص ـ ـ ْْب عند اكتش ـ ــاف العُيوب،
رجل وامرأةِّ ،مثْ ُل ال َّ
ما هي هذه الفض ـ ــائل؟ هي تل ا ْخلا َّ
ص ـ ـة اب ْْلياة الْمش ـ ـ َ
ط الن ْفس أمام الش ــهوات .وكذل أيض ـا فض ــيلةُ الص ـراحة و ِّ
االجتهاد والعمل وال َك ِّد الْ ُمتَوا ِّص ـل،
والْ ُمرافَقة ِّيف أوان األ َل ،وض ــب ُ
ً
ِّ
الكتساب الْمهبَّ ِّة و ْ ِّ
ِّ
متبادل.
ُّم ِّو َو َِّ
الرحة والكرم الْ َ
َ
إخل .إن هذا الزمن هو بطريقة خاصة وقت للن ُ
الص دا ة كوس ـ ــيلة لِّلم ِّ
وأتِت ِّيف الْم ِّ
قام ِّ
ِّ
ض ـ ـ ِّي قُ ُد ًما َإىل األمام ِّيف الزواج ،ألنه حب ذُو
الثاِن ض ـ ــرورةُ ال َْم ْق ِد َرةِ على َّ
ُ
َ
ِّ
ِ
ض ـا
ص ــداقة من نوع خاص ،ص ــداقة فريدة ً
ـتنادا إىل ما س ــبق فإن ال َْم ْقد َرة على ا ْْلِوار تُص ـبِّ أي ً
جدا تَدوم َم َدى ا ْْلياة .اس ـ ً
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة َحْت ِّميـَّة .كثي ِّمن الزيجـات َاهـل ا ْْلوار ا ْْلقيقي ْبني الزوجني وابلت ِّـال بني اآلاب واألبنـا  .هـذه الْ َمقـدرة على ا ْْلوار
اكتسابا خالل فية ا ْخلطوبة ،على األقل جزئيًا.
َيب
ُ
اْلا ة ،أَي التهكم ِّيف َشـ ـ ـ ْهوة الْ ُمتعة.
لض َّ التَِّفكم ِح االاتياجات العاافية ْ
اثلثًا ،هذا هو الوقت األَمثل َ
ألن ا ِْلِّراح اليت َخلفَّتها ا ْخلطيئة األصـ ـ ـ ــليَّة تسـ ـ ـ ـبَّبت ِّيف أن تصـ ـ ـ ــي النَّزعة العاطفية ل نسـ ـ ـ ــان من أكثر الْ ُميول اختالالً لديه.
اليت تُ ِّ
ولذل فإنه إن َل يتس ـلَّ ابلفضــيلة ِّ
الرذيلة الْ ُمقابِّلة َ اَّ :إما أن يكون معتدالً أو
نمم هذا الْميل فإنه ســيقع َتت َوطْأة َّ
وإما عفي ًفا أو شـ ـ ـ ـ ــهوانيًا .فإن فية ا ْخلطوبة ذا َ ا ِِّ -با َ ا من طبيعة خاصـ ـ ـ ـ ــة -ال تَنقصـ ـ ـ ـ ــها التجارب
يكون ُمتقلِّب الْمزاجَّ ،
الْمتعلِّقة ابلعفَّة ِّ
ض ـا وبفض ــيلَ َِّيت ا ْْلِّ ْش ـمة
وابلتال فهذا هو الوقت الْمناس ــب للت ُّ
العفاف أي ً
َّدرب على األفعال ا ْخلاص ــة بفض ــيلة َ
والتواضع الْمسانِّدتَ ْني َ ا.
أساسا هذا هو الوقت األ َْمثَل للبه عن تنمية اياة اإليمان ،إ ْذ ال ُنكن ِّ
ألي زواج أن يستمر إال إذا سانَ َدتْـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
ً
حياة فائقة للطبيعة .من أجل ذل فإن ا ْْلدي أو التخطيط ِّْلياة اإليمان هو َممهر أسـ ــاسـ ــي يسـ ــتوجب اإليضـ ــاح خالل
أحدها اآلخر خالل الزواج ِّيف ا ْْلياة ُّ ِّ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـا ،ولذل َيب أن يبدأ ذل ِّيف الفية
فية ا ْخلطوبة .سـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـيافق الزوجان ُ
الروحيَّة أي ً
َ
السابقة له.
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 -2ال ُْمعا َشرة َ َل الزواج
 )1ال ُْمشكلة اْلْالية
الزائفة عن الْمعاشرة قبل
إحدى الْمشاكل الكبية اليت تواجهها ا ْخلطوبة ا ِْل َّ
ادة ِّيف هذه األّيم هي الفكرة األخالقية َّ
ـام فيمــا بني ا ْخلطيبني اللَّـ َذيْن َنتلكــان نِّيَّـةً جــادة ِّيف االرتبــان الزوجي ،أو على األقــل
الزواج ،ونعن ِّبـا الفعـ َـل ا ِْلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـي التـ َّ
ُل ِّططان ِِّب ِّدية إلمكانية ْإَتامهَّ .
كبيا ِّيف كثي من األماكن
إن انتشـ ــار هذا النوع من العالقات بني الْمخطوبني قد بلغ َم ًدى ً
ودليل َتَضـُّر لِّ ِّ
كل خطوبة .نسـتطيع أن نرى أسـباب هذا االنتشـار ِّيف َمماهر كثية
َّ
حىت جعل الكثيين يَعتْبونه تَ َ
صـُّرفًا عادّي َ
ُُمتلفة ِّيف عصران هذا ومنها:
 اِّختزال ا ْْلب َإىل الناحية ا ِْلنسية.ِّ
َّناسل.
 اختزال ا ِْلنس َإىل عمل يتعلَّق عضا الت ُ طول الفية الزمنية غيُ الْ َمهدود لبعض ا ْخلطوابت.امج العر ِّي ِّ
َي اإلابحيةِّ -يف كثي من وسائل اإلعالم االجتماعية.
 طُغْيان بر ِّ ُ ْ َالعلَنيَّة  -أ ْ
 سهولةُ ا ْْلصول على وسائل منْ ِّع ا ْْلمل ،والعقليَّة الْم ِّداخل الزواج نفسه.
ناهضة للهياة والْ ُموالِّية ل جها
َ
َ َْ
ُ
َ
معَن العفَّة والبَتوليَّة.
 فُقدا ُن َِّ
موما.
 اليبية ا ْخلاطئة للطباع َوللنَّزعة العاطفية عُ ًاألدب ال ي َدع َشاالً لل َّش ـ ِّ :
ِّ
قالف ْس ـق هو االتِّصــال ا ِْلنســي خارج
ابلنســبة لعدم شــرعية ُسارســة الف ْس ـ ِّق فإن ا ْْلُكم ِّ َ
وجه
نِّطاق الزواج بني رجل وامرأة ُحَّريْن :إنه يتعار بوجه خطي مع كرامة األشـ ـ ــخاص ومع التكوين ا ِْلنسـ ـ ــي البشـ ـ ــري الْ ُم َّ
وعالوةً على ذل فإنه َم ْعثَرة خطية عندما يكون فيه إفساد للصغـ ـ ــارق
خي األزواج َ
وإىل ْإناب األوالد وتربيتهمَ .
طبيعيًا َإىل ْ
َّ .3أما ابلنسـ ــبة للعالقات ا ِْلنسـ ــية السـ ــابقة للزواج فنَجد َّأَنا ال تَـْندرج َتت نفس النوع من ا ْْلكم ابلنسـ ــبة لبعض الباحثني
فالبعض يرى َّ
مشروع
أن ا ْ دف هو أن تُقيَّم تل العالقات ِّيف إطار
ِّيف عِّلم األخالقيات ولكثيين من الْمؤمنني الكاثولي .
ِّ
ُ
ا ْْل ِّ
ب الْمتعلِّق ابلزواج الالَّ ِّحق .فبِّما أننا ال نسـ ـ ـ ـ ـ ــتطيع أن ننفي َّ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـا
ضـ ـ ـ ـ ـ ـهما بع ً
أن ا ْخلطيبني الْ ُم ْقبِّلَ ْني على الزواج ُيبَّان بع ُ
ـتطيع أن نـَ ْف ِّر َ على هـذه العالقـات ْن تَم َّـل خـار َج حبِّهمـا هـذا .نقرأ ِّيف وثيقـة من واثئق الكنيس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
ابلفعـل ،فال نسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
ِّ
يوجد قرار اثبت على ْإَتام هذا
قيطالب الكثيون اليوم اب ْْل ِّق ِّيف ُسارس ـ ـ ـ ـ ـ ــة االتاد ا ِْلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــي قبل الزواج ،على األقل عندما َ
ِّ
صـ ُّوِّرها النفسـي -عاطفةً زوجيةً ابلفعل.
توجد كذل عاطفة حقيقية يعتْبها ا ْخلطيبان  -بطريقة ما وبسـب تَ َ
الزواج وعندما َ
فيَهكمان ن هذا القرار وهذه العاطفة يَتطلَّبان تتميم هذه العالقات بطريقة طبيعيةق  .4ولكن هل هذا صهي ؟
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 -4المجـمع المقـدس للعقـيدة واإليمان  ،بيان في "الشخصية البـشرية" حول بعـض النـقاط إلخاصة بأخالقيات الجنس  29 ،ديسمبر  -1975رقم .7
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 )2ا ْْلُكم األخال ي

إن الْمعاشـ ــرة قبل الزواج هي شـ ــي سـ ـ ِّـي ِّيف َح ِّد ذاته .وإذا كنَّا ال نسـ ــتطيع أن نُنكر َّ
ضـ ـهما
أن ا ْخلطيبني ُيبان بع ُ
بعضا فِّعالً فإننا نستطيع أن َْن ِّزَم َّن العالقة ا ِْلنسية ليست َممْهرا حقيقيًا ِّ
للهب ِّيف هذه الْ َمرحلة من حيا ِّ ما.
ً
ً
لِّماذا؟ أسـ ـ ـ ــا ًس ـ ـ ـ ـا َّ
التام وا ْخلاص ابلزوجية دون ِّس ـ ـ ـ ـواها (ألن تعريف الزوجيَّة هو
ألن قالعالقة ا ِْلنسـ ـ ـ ــيةق هي التعبي ُّ
ِّ ِّ
َّهدين ِّيف زواج ِّ
غي قابِّ ٍل لالنفص ــال) .ويَفتقر ا ْخلطيبان
االتاد ا ِْلس ــدي والنفس ــي والروحي بني ش ــخص ــني ُُمتل َف ِّي ا ِْلنس ُمت َ
وجهـان إليهـا .إن العالقـة ا ِْلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة هي التعبي التا لله ِّ
ـب الزوجي ،ألن
َإىل هـذه َّ
الزوجيـة حىت لو كـاان يَسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعـدَّان َـا ويـَتَ َّ
الزوجني يص ـ ـ ــالن بواس ـ ـ ــطتها َإىل منتهى ِّ
االتاد ا ِْلس ـ ـ ــدي فيبلغ ِّاتادها العاطفي والروحي من خال ِّ ا ذُروتَه .هناك يكوانن
ُ
َ
احداق بواسـ ـ ــطة هذا الفعل .والعالقة ا ِْلنسـ ـ ــية هي التعبي ا ْخلاص ابلزوجية ،ألن ُسارسـ ـ ــة
قروحا و ً
قجسـ ـ ـ ًـدا و ً
احداق ويصـ ـ ـيان ً
ا ِْلنس تكون مشروعة فقط داخل الزواج.
ِّ
معَن فريد ال
ولماذا داخل الزواج فقط؟ بس ـ ــبب لُغة ا ِْلس ـ ــد .ألن الفعل ا ِْلنس ـ ــي هو ُجز من اللُّغة البش ـ ـرية ،وله َ
ص ُّ التنازل عنه .وما قيقـ ـ ـ ـولهق هذا الفعل هو حقيقي فقط بقدر ما َيتوي على التزٍام زوجي ال َر ْجعةَ فيه .ماذا
َّ
يتكرر وال يَ ُ
يقول هذا الفعل؟ يقول :عطا ابلكامل .والعطا يكون كامالً عندما:
-

َيتوي على ِّ
كل ما َنلِّكه ال َف ْرد
صرية
يكون بطريقة َح ْ
يكون ابلطريقة األكثر كماالً اليت نُْكن أن يكون عليها ما يُعطَى
ي ِّ
ستمُّر طَو َال ا ْْلياة.
َ

إذًا فإن العطا بني الزوجني يكون كامالً عندما َيتوي علىِّ :
كل ما َنلِّكه كل منهما (كا ِْلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد والروح والعاطفة
وا ْْلاض ـ ــر والْمس ـ ــتقبل) .يكون العطا أيض ـ ـا حص ـ ـرّي ِّ(ِبعَن أن يكو َن لش ـ ـ ٍ ٍ
ِّ
(أي أالَّ يكون
ً َ ْ
َ
َ
ـخص واحد دون س ـ ـواه) ،وكامالً ْ

مدى
صـ ـا أو ألل ًفا مثلما َيدث عندما تُلغَى قدراتُه مسـ ـبَـ ًقا ابسـ ــتخدام وسـ ــائل منع ا ْْلمل أو وسـ ــائل التعقيم) ويكون َ
منت َق ً
العلن الـذي يُعطَى من خالل الْموافقــة الْ ُمعلَنــة ِّيف االحتفــال ابلزواج) .ك ُّـل هـذه
ا ْْليــاة (ويُضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـمن ذلـ فقط بعــد االلتزام َ
احتُِّفل به شرعيًا.
داخل الزواج الذي ْ
العناصر ال ُنكن معيشتُها إالَّ َ
وابلعكس ،ابلنسبة للمعاشرة قبل الزواج ،فنجد ما يلي:
بعد قابلنـَّعم الزواجيةق عالنيةً أمام الْمجتمع َل ي ِّ
كل ما َنلِّكهَّ ،
عط
 ال يعطي الفرد ََّ
صـ ـ ِّرح ُ َ
ألن الشـ ــخص الذي َل يُ َ
َ ُ
عط ا ْسـه ،وَل ي ِّ
عط مسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقبلـَه ،وَل ي ِّ
ك َّـل شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بعـد :فهو َل ي ِّ
عط التزا َمـهَّ .
ب ا ْْلقيقي هو ابلفعـل حـب َيَتوي على
إن ا ْْلـ َّ
َ
ُ
ُ
ُ
ابلعكْس ِّيف حـالـة العالقـة ا ِْلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة قبـل الزواج (وكـذلـ
مفهوم قالـذبيهـةق ألنـه عطـا كـامـل للنفس من أجـل َ
اآلخر .أمـا َ
وإَّنا البه َ ِّ
الصعيد النفسي ال يكون التضهية ابلذات َّ
األانِنَّ عن
األه َّم على َّ
العالقات خارج الزواج) فإننا َند أن الشي َ
الشخص الذي سيأخ ُذه لنفسه
اآلخر ال نَُثِّ ُل الشَّخص الذي سيُـ ْعطي الْ َم ْرُ ذاتَه له ولكنَّه
الْ ُمْتـ َعة :و َ
ُ
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قتصر ابلضرورة على و ٍ
شخص بِّعينِّه ،أو على األقل ال ي ِّ
 كما أن األمر ليس م ِّاحد فق ْط فَـ َعدم وجود
قتصًرا على
ٍ َْ
ُ
َ
األكثر ِّجـ ِّديـةً) وابالرتبـان ِّ طي ٍ
ِّ
ـب
بـُ ْعـ ِّد االلتزام الزواجي قـد ينتهي ِّيف حـاالت عـديـدة ب َف ْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ا ْخلطوبـة (حىت ِّيف ا ْْلـاالت
َ
أكثر من امرأة
آخر ,وهكذا تَتِّ ُّم الْ ُم َ
َ
أكثر من َرجل و َ
عاشرة قبل الزواج مع َ
ُّ ِّ 5
 وال يتم فيها العطا عامة بطريقة كاملة َّقألَنا ِّيف معمم ا ْْلاالت تستبعد الذريـَّةق
ِّ
 وهي ال تدوم مدى ا ْْلياة ألنه ينقصـ ـ ـ ـ ـ ــها أن َُتْتَم ويُوقَّع عليها ِّالوحيد الذي َيعل االلتزام ال َر ْج َعةَ فيه،
ابلفعل
االحتفال الش َّْرعِّ ُّي ابلزواج.
أَالَ وهو
ُ
ِّ
ِّ
لسلوك ا ْخلطيبَ ْني:
من هنا نُْكننا إرسا ُ القواعد األخالقية التالية الْمنممة ُ
كل مماهر التعبي العاطفي الْمقبولة ِّبسـ ــب العادات والتقاليد الْمتَّبعة ،و ِّ
اليت تكون عالمةً على
 تُعتََْب َمشـ ــروعةً ُّوح ِّ
سن اليبية
َّهضُّر ُ
الْمجاملة والت َ
ٍ
ات الْ ُم ْهتَ ِّشـ ـمة (كاألحضـ ــان وال ُقبُالت والنَّمَرات واألفكار
وغي مشـ ــروعة التعبي ُ
 ِّيف الْ ُمقابل تُ َغي أخالقية َ
عتْب َ
ومتعمدةٍ ٍ
الرغَبات) إذا كانت َتتوي على نِّيَّة صـ ــرية ِّ
هادفة َإىل الْمتعة ا ِْلنسـ ــية ،حىت لو َل يَ ُك ْن هناك قصـ ــد للوصـ ــول َإىل
و َّ
العالقة ا ِْلنسية الكاملة
ات انقص ـ ِّـة ا ْْليا ِّ وا ْْلِّش ـ ِّ
كل التعبي ِّ
ـمة ،وكذل العالقات ا ِْلنس ــية
غي مش ــروعة وغي أخالقية ُّ
 وتكون ابأل َْحَرى َ
الكاملة.
ابختصار ،قعلى ا ْخلطيبَ ْني أن َيتفما لوقت الزواج ِِّب ِّ
ختصة اب ْْلب الزوجيق .6
ماهر ا ْْلنان الْ ُم َّ
 )3عوا

الْمعاشرة ل الزواج

ِّ
يوعا والْ ُميتِّبة على
إن ما ذكرانه فيما س ـ ـ ــبق هو ا ْْلُ َّجة الْمركزية والدامغة .ومع ذل فإن َتليل العواقب األكثر ُش ـ ـ ـ ً
الْمعاشرة السابقة للزواج يـُ َؤيِّد ا ْْلكم الس ْلِّيب الذي حكمنا به عليها .من بني هذه العواقب نَذْكر :7
أ) من النااية الِيولوجية
ُنكننا أن نشـي َإىل النتائج البِّيولوجية التالية:
عاما َّإَّنا ُنكنه أن يكون سـببًا ِّيف
 ُالْبود ا ِْلنسـي :إن النشـان ا ِْلنسـي إذا مار َسـْته شـاابت من سـن َ 15إىل ً 18
حالة من الْبودة ا ِْلنسـية ِّيف مراحل ِِّّ
ِّ
َرجع َن سـبب
أعماره َّن الالحقة .تؤكد بعض الدراسـات أن  %45من النسـا اليت ُسـئ ْل َن أ ْ
ُ
ِّ
كثيا من الس ــيدات
عدم القدرة على َرد الفعل ا ِْلنس ــي َإىل النتيجة الْ ُمريعة للعالقات ا ِْلنس ــية الس ــابقة للزواج ،فقد ثـَبُ َ
ت أن ً
وإَّنا بسـبب ِّخْبات جنسـية غي مناسـبة َمرْر َن ِّبا قبل الزواج .وذل يُسـبِّب ِّ
لَ ْسـ َن ابردات جنسـيًا بطبيعة تكوينِّ ِّه َّن َّ
لديه َّن ِّيف
َ
َ
 -5راجع " :الشخصية البشرية"  -رقم .7
 -6التعليم المسيحي للكنيسة الكاثـوليكـية  -رقم .2350
 -7راجع  :خـوسيه ماريا ديـلكـول  :المعاشـرة قبل الزواج  ،دار النشر  :دون بوسكو  .بيـونس آيـرس  1975ص  169إلى  . 221اإلحصائـيات مأخـوذة من
هـذه الدراسة.
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ِّ
ُخرّيت َّ
ألَنُ َّن أُ ِّص ـ ـ ـ ْ َ ِّ يبة أمل من
بعض ا ْْلاالت ظاهرةً ُمش ـ ـ ــابة للش ـ ـ ــذوذ ا ِْلنس ـ ـ ــي فتَبهثْ َن عن لقا ا ْْلُب مع نس ـ ـ ــا أ ْ َ
فتتناوبْ َن معاشرة الرجال أو النسا دون تفضيل.
الرجال أو قد يُسبِّب
َّ
لديهن ظاهرة النشان ا ِْلنسي الْمزدوج َ
 األمرا التناس ـ ـ ـ ـ ــلية :يؤكد كارنو ) (Carnotقائالً :قمن بني آالف ا ْْلاالت الْمص ـ ـ ـ ـ ــابة مراض ـ ـى فيما يتعلق ِِّبمارس ـ ــة ا ِْلنسق .من بني
عا َِلْتُها َل أجد وال واحدة منها َل يكن س ـ ــببها الْمباش ـ ــر أو غي الْمباش ـ ــر -ال َف ْو َ
الزَهري و ِّ
اإلي ْدز الذي انتشر ِّيف عصران ا ْْل ِّال.
هذه األمرا األكثر
انتشارا َند ُّ
ً
تناس ـ ـ ـ ـ ــلية اليت

يلجؤون َإىل وسائــل َمنْع ا ْْلمل فإن هذه -كمــا هو معــروف
 حــاالت ا ْْلمل :ابلرغم من أن أغلبية الْمخطوبني ُ ليست قادرة على َاَنُّب حدوث بعض حاالت َحل ِّعارضة.
ب) من النااية النفسية
ِّ
 ََتلُق ا ْخلوفِِّ :با َّ ِّجوا من ا ْخلوف :ا ْخلوف من اكتشـ ـ ــافها،
أن غالبيَّة هذه العالقات تتم بطريقة َخفيَّة فهي ََتلق ً
وا ْخلوف من ا ْخليانة فيما بعد ،وا ْخلوف من اإلخصــاب أو ا ْخلوف من الفضــيهة ِّ
االجتماعية .وهي َإىل جانب ذل تَتس ـبَّب
َن عدم وجود ِّ
آخر أَال وهو الطَّْبع الغَيُور ،إ ْذ أ َّ
دائما ِّيف ا ْخلوف من ََتَلِّي ا ْخلطيب
ِّيف َخلَ ٍل
ٍ
عاطفي َ
الرابن الشـ ـ ــرعي يتسـ ـ ــبب َ
أي رابن َننعه عن ذل  .هذا ابلضــبط
وبثه عن إرضــا نفســه مع شــخص آخر .وابلفعل ال يُوجد ُّ
أو ا ْخلطيبة أو من فتوره َ
ما ِّ
تؤدي اليه ُسارسة ا ْْلياة ا ِْلنسية قبل الزواج ،فهي تُ ِّ
نشئ بطريقة ِّ
الش ِّ ِّيف وفا اآلخر.
منتممة لدى ا ْخلطيبني حالة من َّ

اهتماما مبالَغًا فيه للجنس وللغَريزة ا ِْلنس ـ ـ ــية وللمتعة ا ِْلنس ـ ـ ــية .ويكون ذل على حس ـ ـ ــاب األَبعاد
 وهي تُعطيً
ِّ
ص ـ ـ ـدُّع ا ْخلطوبة ُُثَّ الزواج بعد ذل .
ـررا ابلبُ َ
عديْن العاطفي والروحي .وعادة ما يتس ـ ـ ــبب هذا ِّيف تَ َ
األخرى للهب فتُـ ْلهق ض ـ ـ ـ ً
كما أن اليكيز على البُعد ا ِْلنس ـ ـ ــي فقط ِّيف ا ْْلب يـُ ْوقِّف تَطَُّور النُّض ـ ـ ــج العاطفي والفكري .قإن العالقة ا ِْلنس ـ ـ ــية الس ـ ـ ــابقة
ِّ
ألو ِّاَنا إذا ما ُم ِّ
ُّم ِّو الفكري ِّ
وابلتال على التنمية العقلية الْميتِّبة
ت بص ــفة منتممة فهي َتؤثر بطريقة س ــلبية أي ً
ور َس ـ ْ
ض ـا على الن ُ
عليه...ق ).(Tumlirz
ِّ
عدم الْ ُمسـاواة بني الرجل والْمرأة .فال يسـتطيع أحد أن يـُنْكِّر َّ
ضـ َع األَ ْسـ َوأَ ِّيف
الو ْ
 تُ َسـبِّب َأن الْمرأة هي اليت تواجه َ
حالة ُسارس ــة العالقات ا ِْلنس ــية قبل الزواجَّ .
ألَنا ابلفعل :قتفقد عُ ْذ ِّريـَّتَها ،وتش ــعر ابلتَّباعُد لَ َدى ا ْخلطيب الذي يبه عن
ألَنا ََتاف عِّ ٍ
كل مرة على فيات أكثر تقارًاب .وهي ال تسـتطيع أن تَرفض َّ
ندئذ أ ْن يَيَكها معاتِّبًا إّيها
ُسارسـة هذه العالقات َّ
أيضا تعيش ِّيف قَلق كبي من أن يَكتشف أبـَ َواها ُسارستَها ِّ ذه العالقات.
ومت َِّّه ًما ََّنا َل تَـعُ ْد ُتبه كما كانت من قَبل وهي ً
ض ـمان وال َّس ـكينة اللَّ َذيْ ِّن ِّ
يعطيهما الزواجق  .8وهي
فهي بذل تشــيك ِّيف متاعب الفعل الزوجي ولكن دون ُحصــوِّ ا على ال َّ
الرعب خوفًا من ُحدوث َح ٍل .وإذا أصـ ـ ـ ـ ــبهت حامالً فإن خطيبها يَضـ ـ ـ ـ ــغط عليها لكي ُْا ِّهض ،وييكها
َْتيا ِّيف حالة من ُّ

 -8األب كارلوس بُ ِويال  ،الهجمات العَصْرية ضد العائلة  ،مجلة ميكائيل ) ، (Rev. Mikaelرقم .15
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ِّ
ض ـ ـا ُم َؤ َّس ـ ـس ـ ــات ُد َولِّيَّة
نفس هذا الض ـ ــغط أَقْ ِّرابؤها وأص ـ ــدقاؤها ،وَُتارس ـ ــه أي ً
وحيدة أمام َمش ـ ــاكل ا ْْلَ ْمل ،كما ُنارس عليها َ
ِّ
وهيئات َ ِّ
َج ِّل انتشار اإلجها ِّيف العا َل.9
وجْعيَّات تُناضل م ْن أ ْ
َْ
ج) من النااية االجتماعية
 زي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجات ُمتَـ َع ِّجلة :تؤكد ذل ا ْخلْبة الْ ُمعاشـة بطريقة ال تَ َدعُ َشاالً للشـ َّ .حدوث َحْ ٍل غي مرغوب فيه
ألن
َ
والفضـ ـ ــيهة االجتماعية يتسـ ـ ـبَّبان ِّيف تعجيل ْإَتام الزواج ِّيف وقت يَفتقر فيه هذا الزواج َإىل النُّضـ ـ ــج ِّ
الالزم لِّمواجهته ،فينتهي

حتما َإىل انكسار ال َر ْج َعةَ فيه.
ً

ض ـا تؤكِّد ا ْخلْبة تزايد ُم َعدَّل اإلجها ُممْ ِّهَرةً بص ــفة خاص ــة العالقة بني العقلية الْموالية
 إجها ُمتاح :وهنا أي ًِّ 10
ِّ
ِّ
يوعا لِّمن
نكر أن هذه األخية َُتثل الْمجال األكثر ُشـ ـ ً
ل جها والعقلية الْموالية لمنع ا ْْلمل  .لذا ال يسـ ــتطيع أحد أن يُ َ
ِِّّ
ُن ِّ
ارسون ا ِْلنس قبل الزواجِّ ،
ضررا.
وابلتال فإن اإلجها يصي واحدة من أكثر عواقبها ً
اليرى اإلجها وال يـلْجأ َإىل الزواج الْ ِّ
التورن ِّيف أمومة غي
متعجل فال َم َفَّر من ُّ
ُ َ
 األُمومة َغ ْيُ الشرعية :عندما ُ َشرعية .وتُعتْب مشكلة األمهات الْمراهقات العازابت واحدة من أكثر ا ُْموم الْ ُملِّ َّهة ِّيف عصران ا ْْل ِّال ،وهذه هي ابلتهديد
واحدة من ا ْْلُ َجج اليت يُ ْدفَع ِّبا لتأييـد قوانني اليبية ا ِْلنسيـة اليت ََتْتَزل هذه اليبية على تقديم اإلرشاد الْ ِّ
مجاِن وعلى توزيع
عموماِّ ،وبس ـ ـ ــب بعض اإلحص ـ ـ ــائيات ،فإن الغالِّبيَّة العُمْ َمى من األبنا غي ال َّش ـ ـ ـرعيني الذين َل
وس ـ ـ ــائل منع ا ْْلمل َش ً
اانً .
ِّ
عاما ،وتليها
ُْت َ
عمرُه َّن بني  15و ً 19
صـد أرو ُ
احهم بواسـطة اإلجها ينتمون َإىل شـريحة األمهات الشـاابت اللواِت يياوح ُ
ِّ
عمره َّن عن 15
عاما أما النسـ ـ ـ ـ ــبة األقل ً
عددا فهي ا ْخلاصـ ـ ـ ـ ــة ابللوِّاِت يَق ُّل ُ
شـ ـ ـ ـ ـريحة اللوِّاِت يـَْبـلُ ْغ َن من العمر بني  20و ً 24

عاما.
ً

 -3ا ْْلِفاظ على ِ
الع َّفة ل الزواج
َّ
جدا للهب .قا ْخلطيبون َم ْدعُ ُّوون َإىل أن َْييَـ ْوا حياة الطهارة ِّيف
إن ا ْْلِّفاظ على العفة قبل الزواج ش ـ ـ ـ ــي ض ـ ـ ـ ــروري ً
العفة .وعليهم أن يـروا ِّيف هذا ِّ
االمتهان اكتش ـ ــافًا لالحيام الْمتبادل ،وتَـ َعلُّ ًما لألمانة وللرجا يف أ ْن يَتقبَّل الواحد اآلخر من
ََ ْ
هللا .وعليهم أن َيتفموا لوقت الزواج ِِّبَ ِّ
ص ـ ـ ـ ـ ـة اب ْْلب الزوجي .وعليهم أن يتعاونوا على النُّمو ِّيف الطهارةق
ماهر ا ْْلنان الْ ُم ْختَ َّ
11
أيضا أن نُضيف الدوافِّ َع التالية:
 .وُنكننا ً
اْلطي ) ُُِت ه ِ
ابلف ْعل،
اْلطي ة (أو ْ
سلَّح به الشاب(أو الشابة) لِمعرفة ما إذا كانت ْ
 )1إن العفة هي ما يَتَ َ

 " -9قرار موت الطفل الذي لم يُولد بعد  ،ال يَعود إلى األم فقط  ...والِد الطفل قد يَقـــــترب ذنبعا الاندما يَدفع المرفة دفععا صـري عحا إلى اإلجهاض وحسـ  ،ولكن
ض ا ان الدوافع الصـادرة
ضـالت الناشـمة ان الحمل  ...واليمكننا فن نسـك في ـع
في ـع
ض ا اندما يشـجع قرارها بطريقة رير مباشـرة َفـــــيَدَاُها وحدَها في مواجهة ال ُم ْع ِ
الرضـوض ل.جهاض"  .يوحنا بولس الثاني :
ي ِ األوسـع وان األصـدقا. .
ـطرها نفسـيعا إلى ف
وكريرا ما ضخضـع المرفة لضـقوط قوية َضـــــض ف
ع
فحيانعا ان المحيط العَيْل ّ
إنجيل الحياة ) ، (Evangelium Vitaeرقم .59
 -10راجع يوحنا بولس الثاني  :إنجيل الحياة ) ، (Evangelium Vitaeرقم .13
 -11التعليـم المسيحي للكنيسة الكاثـوليكية رقم .2350
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 ألنه إذا كان شـ ـ ـ ــخص ُيب اآلخر اب ْْلقيقة فهو ال يَ ْدفعه إذًا َإىل ا ْخلطيئة عارفًا أنه بذل يـُ َقلِّ ُل ِّم ْن َشـ ـ ـ ـأنِِّّه أمامويعله يفقد النعمة ويـُ َع ِّرضه للدَّينونة األبدية.
هللا َ

 وألن هذه هي الطريقة الوحيدة ِّ ِّ ِِّّ
ص ِّرًّي
اليت يَُ ْْبه ُن با الشاب أو الشابة على أنه اب ْْلقيقة يريد أن ُلَصص نفسه َح ْ
ِّ
ضـ ـ ـ ـا
ل َم ْن سـ ـ ـ ــيكون شـ ـ ـ ـري َ حياته .وابلفعل فإن َمن ال يـَ ْقبَل أن يعاشـ ـ ـ ــر خطيبته (أو خطيبها)  -وهي اليت يكون معها ُم َعَّر ً
ُخرى ِّسـواها .وعلى العكس ،فهما إذا ما مارســا تِّل
للتجارب بطريقة أكْب -فهو على األ َْر َج لن يْنزلق َإىل عالقات مع أ ْ
ني أن ذل قد يدفعهما َإىل زواج ِّ
العالقات فيما بينهما عالِّم ْ ِّ
ضـ َمن أَالَّ
متعجل أو َإىل نوع من الفضـيهة االجتماعية ،فَ َم ْن يَ ْ
َ
ِّ
ِّ
أي الْتزام من ِّ
أي نوع؟ إن عدم
آخرين -ال يربطه بن ُّ
يفعل هذا الش ـ ـ ـ ـ ـ ــاب نفس الش ـ ـ ـ ـ ـ ــي مع أ ْ
ُخَرّيت  -أو تفعله هي مع َ
مؤ ِّشًرا للخيانة.
ُّ
الرضوة إلقامة عالقات قبل الزواج ََُو عالمة على الوفا أما العكس فقد يكون َ

أخيا فإن من يَنج ِّيف أن ُت َيََم عِّفَّتُه الذاتية فهو يتس ـ ــل ابلْبهان الذي يؤكد له أنه َمبوب ح ًقا .وفِّعالً ،فإن
و ًت عن إقامة عالقات معه بسبب ُمراعاة الفضيلة ،فهي
ا ْخلطيبة اليت يطالبها خطيبه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ِِّبعاشرته (أو العكس) ،إذا ما ْامتَـنَـ َع ْ
تواجه بِّذل احتمالَ ْني :فإما أن َييم خطيبها قرارها ويش ـ ـ ـ ـ ــيك معها ِّيف رغبتها ِّيف العفة ،وحينئذ يكون ذل خي ضـ ـ ـ ـ ـ ِّام ٍن
ِّ
ضماان على احيامه الالحق َ ـ ـ ـ ــا ِّيف الزواج االحتمال اآلخر هو أن يـُ َه ِّدد
ابلتال
على أنه َييم اآلن ُحريتها ،ويكون ذل
ً
بيكِّها (ومن ا ِْلائز أن يـُنَـ ِّفذ هذا التهديد) ،ويُ َش ـ ـكِّل هذا حالً ُم ْس ـ ـبَـ ًقا لفش ـ ـ ٍـل الحق ِّ ذا الزواج ،ألن ا ْخلطيب الذي يهدد
َْ
خطيبته (أو العكس) َّ
ألَنا (أو ألنَّه) قررت أن تسـل ِّبسـب الفضـيلة يـُ َعِّْب عن اسـتناده ِّيف هذه ا ْخلطوبة على الْمتعة وليس
كل الزيجات ِّ
ابالَنيار.
اليت تنتهي ْ
على الفضيلة ،وهذه هي ابلضَّبط األرضية اليت تُ َبَن عليها ُّ
 )2العِ َّفة شيء أساسي لرتبية ِ
الط اع
ٌ

إن الشـ ـ اب أو الش ــابة اللَّ َذين ي ِّ
وجهان َزو الزواج ال ُنكنهما أن يتها َشـ ـيا ُوجوب أن
صـ ـالن َإىل مرحلة ا ْخلطوبة ويتَ َّ
َ
اآلخر للمسـتقبل ِّيف أن يَضـبِّط طباعه .فالنُّضـوج النفسـي هو عمل يسـتمر طَوال العمر ويقوم
ـاعد الواحد منهما ال َّشـري
يس َ
َ
الرغم من الْ َمص ـ ـ ــاعب الكبية .وكما أ َّ
َن اآلاب يهتَ ُّمون ِِّبس ـ ـ ــاعدة
ص ـ ـ ـلْبة قادرة على الت َش ـ ـ ـبُّ اب ْخلي على َّ
على تكوين إرادة َ

ضـ ـا َيب على ا ْخلطيب أن يسـ ــاعد خطيبته والزوج زوجته والعكس صـ ــهي .
أبنائهم للوصـ ــول َإىل هذا النضـ ــوج ،فكذل أي ً
ِّ
ِّ
ص ـ َدر من الْمص ــادر الرئيس ــية للتجارب ابلنس ــبة
ويـُ ْعتََْباالجتهاد ِّيف َشال العفَّة ش ــيئًا أس ــاس ــيًا لبُلوغ هذا ا ْ دفَ ،حْي ُ أ َََّنا َم ْ
ِّ
ض ـْبط النفس ِّ .12
ل نس ــانِّ ،
غي طاهر
وابلتال فهي َشال رئيس ــي للت َ
َّد ُّرب على َ
وابلتال فإن من ال َيتهد يف هذا ال يكون َ
فقط بل قد يصــي رجالً أو امرأة بال شــخصــية وبال ُخلُق  .13فمن ال يقدر أن يَضــبط نفســه ِّيف َشال العفة لن يســتطيع أن
يَض ـ ـبِّطها ِّيف الْمجاالت األخرى للنفس ـ ــية البش ـ ـرية فَ َمن اعتاد على القيام عمال غي طاهرة عند مواجهته للتجارب ض ـ ـ َّـد
ِّ
سيُُّد على مصاعب ا ْْلياة ابلوقوع ِّيف
الطهارة فإنه سيَضرب امرأتَه وأوالده عند مواجهته للتجارب الْمتَعلقة ابلصْب ،كما أنه َ

ُسيطر اإلنسان الى ف ْهوائ وينا َل
 " -12ضتـــضمن الطهارة ضعل عما للسَّيطـَ ـرة الى الذات  ،التي هي ضـَ ـد فَرى الى الحـــرية اإلنسانـــية  .والخِ يار واضـــأ  :فس َّما فن ي
َ
السالم  ،وإما فن يَرضى بأن ضستعبـدَه ويـُصْبـِ َأ ضـَعِـسعا " ( .التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية رقم .)2339
ض ْب ُ
ط النـــفـــس (كـــرا ة يـــوم  1984/8/22في جـــريدة
ـونـ ع ـا فساسيعا فال وهو َ
 -13لقـــد فكـــد البابا يوحـــنا بولس الراني الى فن الشخـــصية البشرية ضتـــضمن ُمكــ ّ ِ
ضبط نفس ( نفس المرجــع رقم " )5إن
سي ِّـدُ نف ِس ِ
ع
وقادر الى َ
األوسرفاضــوري رومانو 1984/8/26 ،ص  523رقم  " . )1اإلنسان هو شخ ـ بصفة خاصة ألن َ
ضبط النفس يُ َمرل ُمكـَ ّ ِونـعا فساسيعا للشخـ ".
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االَنيار النفس ــي ،وس ـ َـيُُّد على َاربة الطَّ َم ِّع ِّابل َّس ـ ِّرقَة واإلخالل ابلعدالة ،وس ــيكون جوابه على التجربة ض ــد الرجا
حالة من ْ
هو ِّ
االنتهار.
ضرورية ألن السعادة اْلْقيقية تست ند َإَل الفضيلة
 )3العِفة َ
ٍ
ـائل األخرى ا ْخلاصـ ـ ـ ــة اب ْخلطوبة
إن الفضـ ـ ـ ــائل َْتتَوي على ارتبان فيما بينها .ولذل فإنه ال يـُْنـتَمَر أن تُعاش الفضـ ـ ـ ـ ُ
والزواج إذا َل َتَُ َارس العفة .إذا َل َتَُ َارس العفة فلماذا إذًا َِّاب معيشـ ـةُ اإلخالص ونُ ْكران الذات والتض ــهية والْ ُمرافَقة والرجا
دائما أص ـ ــعب من التواض ـ ــع
والثقة والس ـ ــند الْمتبادلَ ،إىل آخره؟ فالعفة ليس ـ ــت أص ـ ــعب الفض ـ ــائل على األقل هي ليس ـ ــت ً
والص ـ ــْب عندما تـُؤِّدي َحيمية الزواج َإىل إظهار عيوب ش ـ ـري ا ْْلياة اليت َل تَ ُكن تُرى أَثنا ا ْ يام الْمص ـ ـ ِّ
ـاحب لفية ا ْخلطوبة.
ُ
َ
ْ
َ ُ
ً ِّ
ِّ
األخرى.
ولذل فإن الْمهافمة على الطهارة َُتَثِّل
ضماان ابلنسبة لالستعداد َالكتساب الفضائل َ
أن ا ْْلب الذي ال يَعرف كيف يَنتمر ليس هو ِّبُ ٍ
ُنكننا أن نس ـ ــتنتج َّ
ض ـ ـ ِّهي بنفس ـ ــه ليس
ب ،وأن ا ْْلب الذي ال يُ َ
يتضمن الفضيلة ليس هو ِّبُ ٍ
هو ِّبُ ٍ
ب.
ب ،وأن ا ْْلب الذي ال َّ

13

الفصل ِ
الثان

العائ لة والْ ُمج تمع
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إن الْ ُم َؤ َّسـ ـسـ ــة العائلية صـ ــارت هدفًا لكث ٍي من ا َْ َجمات ا ََّْدامة على َمدار القرن ا ْْل ِّال .تَكفينا فقط اإلشـ ــارة َإىل
بعض األحكام ا ِّْجائِّيَّة و ِّ
االنتقادات اليت ُوِّجهت إليها ِّمثاالً لذل نَذكر :15

ِّ
تعر للموتق.
قم ْن يـُ َع ِّر نـَ ْف َسهُ للعائلة ،يَ َّ
 ه  .فون دود ْرز )َ :(H.Von Dodersكورت توســكولْســكي ) :(Kurt Tuscholskyقصــلة ال ُق َرب َج ْرح يَ ِّ
فرضــه هللا على األشــخاص األ ِّصـ َّها لكي ال
 ْيكونوا َوقِّ ِّهنيق.
 سيبستيان هوفْ ِّوير ) :(Sebastián Hoffuerقالزواج هو ِِّبَثابَة َحضانة أطفال ال غِّ ًَن عنهاق.الرذائل ِّ
ِّ
 أ ْ .س ِّْيينْ ْدبـَ ْرج ) :(A. Strindbergقالعائـلة مكان ِّاالجتماعيةق قالعائلة هي َج َهنَّ ُم األطفالق.
كل
 إِّي أَنْ ِّاليوم ُها الزواج والعائلةق.
الع ُد َّويْن ا ْْلقيقيَّ ْني للديـموقراطية َ
يول ) :(I. Agnoliقإن َ
 إِّي هاللر ) :(I. Hallerقإن العائلة هي منمَّمة ِّخاسرةق.
ُ
 ِّف چيهاردت ) :(V.Gerhardtقالعائلة هي 'عـ َدم ' تَـرب ِّويقَ .إىل ِّ
آخ ِّرهِّ.
َ
َْ

إن أصـل نَ ْشـأَة العائلة قديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م قِّ َدم اإلنسـانية نف ِّسـها .وي ِّ
قدمها لنا التاريخ عند غالِّبِّيَّة الشـعوب الْمتَه ِّ
َّ
ضـرة ِّيف صـورة
َ
ُ َ
ُ
حادي (زوج واحـ ـ ــد المـ ـ ـرأة واحـ ـ ــدة) الذي يدار َتت سلْطَة األب .أما العائلة الْ ِّ
الزواج األَ ِّ
متعددة األَطْراف (رجل مع أكثر
ُ
ُ
ِّ
ِّ
ضطَُّران َإىل التفكي:
من امرأة ،أو امرأة مع أكثر من رجل) فهي شي اندر ويَمهر خاصة ِّيف ا ْْلضارات الْ ُمْن َهطَّة .وذل يَ ْ
ما هي الوظائف اليت ُتققها العائلة ِّيف الْمجتمع؟

 -1العائلة هي ُمتمع ا يعي
كونة من األَبـوين واألبنا  .وتَس ـ ـ ـ ِّ
ـتم ُّد نَ ْش ـ ـ ـأَ َ ا من ُميول الطبيعة البش ـ ـ ـرية
ما هي العائلة؟ إن العائلة هي ا ِْلماعة الْ ُم َّ
ََ ْ
ِّ
نفسها ِّ
صبًا ُم ْع ِّطيًا حياةً جديدة متمثِّلة ِّيف األبنا .
اليت َاعل رجالً ما يـَتَّهد َإىل األبد ابِّمرأة ُم َعيَّنة فيُـثْمر هذا االتاد ويصي َخ ْ

ِّ
اعا بش ـ ـرًّي .لقد اخيع اإلنس ـ ــان
َ
وزن عندما نقول أن العائلة هي ُشتمع طبيعي َّإَّنا نريد أن نقول َّأَنا ليس ـ ــت ا ْخِّي ً
البُنوك ونَوادي كرة القدم والْ َمطاعم ...ولكنه َل َليع العائلة .إن العائلة هي ش ـ ـ ـ ـ ـ ــي طبيعي ِّمثْـلُها ِّيف ذل ِّمثْ ُل َمْي ِّل الرجل
ـت العـائلـة وإََّّنـا على العكس فـإن العـائلـة هي
َز َو الْمرأة ومي ِّـل الْمرأة َزو الرجـل .فال ال َّـدولـة وال ا ْْلكومـات وال األمم َخلق ْ
اليت صنعت األمم وا ْْلكومات و ُّ
الد َول.
 -14راجع چوهانز مِ ّْ
سـ رنــ ) ، (Johannes Messnerمجلة العائلة  -1 -الفلسفة اإلجتمااية  -موسواة ريال الكبيرة -مدريد  1989ال ُم َج َّلــد التاسع  -صفحة
ت ). (Familia .I. Filosofia Social , en Gran Enciclopedia Rialp , Madrid 1989 , t. IX , pp. 715 ss
نور ِبــــــ ّْ ت مار ي ) ، (Norbert Martinالهَيكليَّات التقليدية للعائلة في األ منة الهامة  ،محاضـرة في الجامعة ال َحب ِْرية الكاثوليكية األرننتينية َ ،معهد
 -15راجع ّْ
فخالقيات طِ ّ ِ األَحْ يا. .
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إن كل الْمجتمعات اليت حاولت َتطيم العائلة انتهت َإىل َتطيم اإلنس ـ ـ ــان نفس ـ ـ ــه والْمجتمع نفس ـ ـ ــه .ولذل كان
تكون من األب واألم و ِّ
االبن هو غيُ قابِّ ٍل للتهطيم ولكنه يستطيع
تْ ِّش ْسِّ ْيتون ) (Chestertonيقول :قهذا الْ ُمثَـلَّ الذي يَ َّ
أن يُ َد ِّمر ا ْْلضارات اليت َتتقرهق.
كل
من أَ ْجل هذا السـ ــبب نَْتل اإلنسـ ــان ا ْْلَ َّق الطبيعي ِّيف أن تَكو َن له عائلة .وهو حق من ُحقوقه األسـ ــاسـ ــية .و ُّ
إنس ـ ــان  -إن اس ـ ــتطاع -له ا ْْلق ِّيف تَكوين عائلة .وبطريقة ُمو ِّازيَة  -وحىت إن َل يكن ذل ُميًَما اليوم -فإن كل إنس ـ ــان له
ا ْْلق ِّيف أن يُولَد داخل عائلة :ذل هو ما تَقتض ـ ـ ـ ـ ــيه كرامتُه البش ـ ـ ـ ـ ـرية ويَتطلَّبه تكوينُه اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ِّـاِن والروحي .وكما أن الكائن
ضـ ـج على الصـ ــعيد
تكون إال إذا تواجد داخل رحم اِّمرأة هي أُُّمه ،فكذل ال ُنكنه أن يَ َّ
البشـ ــري ال ُنكن أن يَ َّ
تكون وأن يَن ُ
ِّ
ِّ
قرِّح ٍم روحيق
العـاطفي واألخالقي والروحي إال داخـل عـائلـة َح َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنَـة التكوين .كـان ال ُقـدمـا يقولون أن العـائلـة هي ِبَثـابـَة َ
ِّ
ضـهم َمبة أشـخاص
(القديس توما األكوين)َ .
وزن ال نُنكر أن هناك حاالت واسـتثنا ات ألطفال يَفتقرون َإىل العائلة وتـُ َع ِّو ُ
آخرين عن هـذه النَّواة العـائليـة اليت كـان من الْ ُمفيَ أن يُولـَدوا فيهـا .ولكن وجود هـذه ا ْْلـاالت  -حىت لو كـانـت أَ ْغلبيـة
َ
 ال ِّض ُع األَ ْمثَل.
الو ْ
يعن أن هذا هو َ

إن العائلة هي ُشتمع حياة .وهي ا ِْلماعة الْمؤ َّس ـس ــة من الطبيعة نف ِّس ـها للعناية ابحتياجات ا ْْلياة اليومية .ولذل
فه ْم ِّيف الواقِّع ُرفقا اللَّعِّب
كان ِّأر ْس ـطو يقول قديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًما ُ -مشـ ًيا َإىل ال ُّش ـ َعرا  -إن أفراد العائلة هم ُرفَقا الْمائدة والبيتُ ،
واليبية ورفقا ِّ
فأول أشـ ـ ــخاص يلعب معهم الطفل القادم حديثًا َإىل هذا العا َل هم أَبَواه
االنفتاح والنُّ ُمو النفسـ ـ ــي والعاطفيَّ .
اآلخر والتكوين ِّ
الثقايفِّ .وسا يَدعو
الشـ ـ ـ ـ َّ
ـاابن ُُثَّ بعد ذل إخوتُه .وأفراد العائلة هم ُرفَقا فيما يَتعلَّق ابلتبادل الروحي وقُبول َ
معا
قمْنزِّ اق ً
الع ْ
معا وال يتهدثون ً
مكاان للنوم ليالً فقط فال أيكلون ً
لألَ َسـ ـ ـى رؤيةُ كث ٍي من العائالت َ
صـ ـ ـ ِّرية اليت َجعلت من َ
معا .عائلة كهذه هي سفينة تَـ ْغَرق.
صلُّون ً
وال يُ َ

 -2العائل ة و الْمجتمع
كن العائلة ليس لَ َديْها َد ْور أساسي فقط فيما يتعلق بكل فَـ ْرد من أفرادها أو الْ ِّ
مشيكني فيها هي بِّذا ِّ ا (كاألب
ولَ َّ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا نفس الدور فيما َلتص ابلْمجتمع البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري الذي تَنتمي اليه :كالْمدينة أو
واألم واألبنا واإلخوة) ،ولكنها تَلعب أي ً
ِّ
أي َك ْو َن العائلة َخلِّيَّة الْمجتمع
القرية أو َّ
األمة اإلنسـ ــانية عامة .ما هو هذا الدور؟ نسـ ــتطيع أن نُِّْْبز ثالثة أَبْعاد ذا الدورْ ،
ابلْمعَن البيولوچي واألخالقي و ِّ
الثقايف.
ِّ
صـ ٍر َحيَ ِّو ٍي يُعطي ا ْْلياة ِّ
ألي كائِّن .بعض الكائنات تتكون من خلية واحدة وآخرون
إن ا ْخلَليَّة هي َّأول وأصــغر عُْن ُ
 ِّمثلُنــا َ -نتلكون ماليني ا ْخلَالّي .ولكننــا َزيــا ألن هــذه ا ْخلالّي َتيــا وتتكــاثر وتنمو .وعنــدمــا أتخــذ خالّي كــائ ٍن مــا ِّيفاال ْزالل ،فإن هذا الكائن يَشيخ ُُثَّ َنوت ََت ًاما عندما ََتوت كل خالّيه.
اْلَلِيَّ ة ال يولوچية
ْ )1
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أن العائلة هي ا ْخلليَّة البيولوچية الْ ُم ِّ
عندما نقول َّ
كونة للمجتمع فإننا نريد أن نقول بذل َّأَنا أص ـ ـ ـ ـ ــغر َو ْح َدة تُعطي
ِّ
ِّ
ا ْْليـاة للمجتمع .ف ُّ ٍ
أي
ـأي بـَلـَد أو أَُّمـة تعيش وتنمو ابل َقـ ْدر الـذي ََتلـ فيـه عـائالت تعيش وتنمو وتـُْنجـب عـائالت جـديـدةْ ،
ضـ ـل األفراد َّ
ضـ ـل
وإَّنا ب َف ْ
عندما يتزوج أبناؤها بِّ َد ْورهم .فالْمجتمع الكامل  -كما َيب أن تكون عليه أيَّةُ أَُّمة  -ال يعيش ب َف ْ

العائالت .قد يتمكن األفراد من ْإناب أفراد ُج ُدد ،كما يفعل مثالً من ُنارسـ ـ ـ ــون الْمعا َشـ ـ ـ ـرة ا ِْلنسـ ـ ـ ــية بدون تكوين عائلة.
ولكن هؤال ال يُعطون ا ْْليــاة للمجتمع ألنَّـهُ خــار َج العــائلــة يكون األبنـ ا غي َمرغوبني ابسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثنــا بعض ا ْْلـاالت الطـ ِّ
ـارئَـة
َ
والْمنعزلة ،كما َّ
أن خار َج العائلة ال يـَتَـلَ َّقى األبنا ما َيتاجونه من أجل تكوينِّهم النفس ـ ــي والعاطفي واألخالقي والروحيِّ :يف
الواقع ال يستطيع أن يعطي ذل إال أَبـوان ِّ
مستقَّران .من أجل هذا فإنه ابل َق ْدر الذي ُتَطَّم به العائلة يَتهطَّم الْمجتمع.
ُ
ََ
ِّيف هذا الْمجال ال يوجد ِّمثال أوض ِّسَّا تُ ِّ
قدمه لنا البالد ِّ
ضهوكة من الزمن الفائِّت ،حي
اليت تـُ ْعتََْب العائلة فيها أُ ْ
ُ
َ
ِّ
يته َّـدثون عن قََّنـ ِّاذ َج عـائليـة بـَديلـةق مثـل :قالعـائلـة الْ ُمتَـبَـنيَـةق و قالعـائلـة الْ ُمتواليـةق و قالعـائلـة الْ ُمَرَّسـةق و قالعـائلـة الْمفتوحـةق و
قالعائلة كواجهةق و قالعائلة ا ِْلزئِّيَّةق و قالعائلة ِّ
متعددة اآلاب ق و قالعائلة ِّ
أحاديَّة الوالِّ ِّديَّةق ،إخل .هؤال يـُ َقلِّلون نسـبة الْ َمواليد
ُ
ويرفعون نس ـ ــبة الْ ُمتَـ َوفِّني ،فيَـ ْزداد عدد كبار الس ـ ــن ويَِّق ُّل عدد األطفال أكثر فأكثر يُ ْش ـ ـبِّه هذا جس ـ ـ َـد الش ـ ــيخ الذي يَنهن
أسيا ل ِّلفراش وينتهي ابلْموت .فإذا كانت
َّ
تعر
َتت َوطْأة السنني فيُصبِّ َس ْيُه بطيئًا ويَ َّ
أخيا ً
للشلَل تَ ْدريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جيًا حىت يـَ َقع ً
حـالَتـُه االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديـة أفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل من غيه  -كمـا َيـدث ِّيف بعض البالد -فـإن ذلـ ال ِّ
يعن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيئـًا ُُمتل ًفـا :ألننـا َنـد بعض
ِّ
ِّ
ـبابم وال
األش ـ ـ ــخاص الذين يـَ ْزدادون ُْالً مع كَِّْب س ـ ـ ــنِّهم فيَ ْمتَلكون أمواالً أكثر من ذي قبل ،ولكن ذل ال يُعيد إليهم ش ـ ـ ـ َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
جادا للبالد الغَنية و ِّ
اليت تَـتَّصف ب َق ْدر كبي من
ذيرا ً
َيعلهم أكثر سعادة كما ال يـُ َؤخر يف شي ساعة َم ْو م .إن يف ذل لَتَ ْه ً
ماد ٍي ال يوجد فيه زواج مسـ ِّ
األاننية حي َّأَنا وضــعت مثـلَها األعلى ِّيف ُشتم ٍع ِّ
ـتقر وال عائلة وال أبنا ُم ْزعِّجون ...كما ال
ََ
َ
ض ـل الْم ِّ
ِّ
الرحيمَ ،عجائُِّز َيتاجون ِّ
للرعاية...
الجئ الْ ُم َخ َّ
ص ـص ــة لكِّبار الس ـ ن وبواس ــطة ما يُ َس ـ َّمى ابل َق ِّتل َّ
يوجد فيه اآلن ،ب َف ْ َ
هذه الْمجتعات هي ِّيف طريقها َإىل الْموت.
اْلَلِيَّة األخال ية
ْ )2
ضـ ـ ـا خلية ابلْمعَن األخالقي .ما معَن هذا؟ إن
العائلة ليسـ ـ ــت خليَّة للمجتمع ابلْمفهوم البيولوچي فقط ،لكنها أي ً
كل ِّ
هذا ِّ
يعن أ َّن اكتس ـ ــاب وتَطَُّور ِّ
الق َوى الروحية واألخالقية ل نس ـ ــان هي مس ـ ــألة متعلِّقة ابليبية العائلية .لقد أطلق عليها
ِّ
ِّ
جدا حني أ ْساها
تعبيا ُم َوفَّـ ًقا ً
تيودور هوس ) - (Theodor Heussوهو أول رئيس ألْماِن بعد ا ْْلرب العالَمية الث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانيةً -
قم ْسـ ـكِّ َن البشـ ـريةق .ففي داخل العائلة يَكتسـ ــب كل رجل وكل امرأة القاعدة الرئيسـ ــية لغِّناهم الداخلي والروحي ،هذا الغِّ ََن
َ
ِّ
الذي سـ ـ ـ ـيَـ ْقدرون على نَ ْشـ ـ ـ ـ ِّره ِّيف الْمجتمع بعد ذل  .وهذا ِّ
صـ ـ ـ ـل الْ َم ْرُ على الفضـ ـ ـ ــائل
يعن أنه ِّيف داخل العائلة أي ً
ضـ ـ ـ ـا َْي ُ
أي عندما
االجتماعية الرئيسـ ــية .فإن الْمجتمع الذي يـَتَ َهلَّى أفر ُاده ابلفضـ ـ ائل االجتماعية ،هو ُشتمع يسـ ــي بصـ ــورة جيدةْ .
ُن ِّ
ولضــعون للقوانني .هذا
ارس هؤال األفراد العدل والْمهبة للقريب ،وعندما يعرفون كيف ُنارســون ال ُسـلطة بطريقة مناســبة َ
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ال يُعلِّمـه الْمجتمع بـل العـائلـة .ألن األفراد الـذين تَـلَ ُّقوا ِّيف عـائلتهم ِّمثـاالً للعُنف والبَطـالـة يكونون على نفس هـذه
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فإَنم يواجهون َخطَر ِّ
الصــورة ِّيف الْمجتمع .ومن َل يكن لديهم عائلة وَكِّْبوا ِّيف الشــارع ميوكني من أَبـَويْهم َّ
عدم التَّ َكيُّف مع
َ
َ
الْمجتمع.
ال يوجد بَديل للعائلة من َو ْجهة نمر علم اليبية االجتماعية :ذل ألن العائلة هي اليت تُعلِّم الشـخص كيف يصـي
ِّ
ـاْلاِّ .
فهني يتعلَّم الطفل أن َييم أبويه وإخوته حينئذ يتعلم كيف َييم وطنَه .وبينما يتعلم الْ َم ْرُ أن َْي ِّمي أبنا َه
ُمواطنًا صـ ـ ـ ـ ً
ِّ
وامرأته فهو يتعلم أن ي ِّ
صا واجتماعيًا
َُ
انفعا للمجتمع ابلقدر الذي به يكون ُمُْل ً
ضهي بذاته من أجل بلده .ويصي الشخص ً
ِّ
وبتطبيقه لِّ َمْبدأ التضهية ابلذات ومشاركة هذه العائلة أحو َال ال َف ْقر واأل َل.
مع عائلته
ارب بلـد مـا العـائلـة أو عنـدمـا ال َيميهـا أو يفيـدهـا فـإنـه يكون َكمرِّب غِّر ٍ
عنـدمـا ُيـ ِّ
ابن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتَـ ْف َقـأُ لِّْل َوطن َعينَـْيـه .إنـه
ُ
َُ
ِّ
ِّ
أسا على َع ْقب.
ذائل سيَـ ْقلبون بعد ذل ُش َ
نفسه ر ً
تمعهم َ
بذل يَصنع أفر ًادا فاسدين ذَوي َر َ
اْلَلِيَّة الثقافية
ْ )3
والعائلة أخيا هي خليَّة الْمجتمع ابلْمفهوم ِّ
الثقايف .تَتميَّز أَُّمة عن أخرى وتكون َ ا هويـَّتُها ا ْخلاص ــة بفض ــل قِّيَ ِّمها
ً
ِّ
ِّ
ِّ
اآلخرون ِّ .ذا يـُ ْع ِّجبنا أن
الثقافية ا ْخلاص ـ ــة با .وهي تُ ِّثري الش ـ ــعوب األخرى ألن عندها أش ـ ــيا َ َجيلةً خاص ـ ــة با ال نَْل ُكها َ
بالدا ُُمتلفة عن بلدان ألن لديها عادات وتقاليد طَريفة خاصـ ــة ِّبا ِّمثل ِّ
الرسـ ــم
الرقَصـ ــات والعادات والثِّياب و َّ
األغاِن و َّ
نَزور ً
َ
ِّ
ِّ
نتذكره ِّبَن ٍ
بعيدا
ني ألننا َند أنفسنا ِّيف مكان ُُمتلفً ،
والعمارة والتاريخ والْ ُم َؤ َّسسات . ...وعندما نكون خار َج وطنن ـ ـ ا فإننا َّ ُ
عن لغتِّنا وألريـخنا وعاداتنا.
ولكن مـا هو الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الـذي يَسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم للثقـافـة ن تـَدوم؟ مـا الـذي ُيـافظ على اللغـة َحيـَّةً و كـذلـ على الطُّقوس
واألَسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاطي والعادات؟ ليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت هي الدولة بل العائلة .ألن اللغة تَـْن ِّتقل من اآلاب لألبنا وَتَُُّر ا ْْلِّكاّيت من األجداد َإىل
ِّ
األحفـاد ونتعلم العـادات من النمر َإىل األكْب ِّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـا .كمـا َّ
ـاد ُـا عنـدمـا َاتمع العـائلـة حول الْ ِّمـ ْدفـَأَة
أن النَّوادر الطَّريفـة يَت ُّم تَب ُ
تتهول َإىل َشموعة من الغَُراب ومن َغرييب األَطْوار
أَثْنا َ لَياِّل الش ــتا  ...فاذا َتَطَّمت العائلة فإن الْمجتمع أو البلد أو األمة َّ
ِّ
العْي ِّ
معا.
ش ً
الْمتَّفقني فقط على َ
االجتماع أن الشعب الذي يـ َقلِّل تدري ـ ـ ـ جيا ع َدد الزي ـ ـ ـ جات والْمواليد هو شعب ذُو ٍ
انني عِّلْم ِّ
من قو ِّ
ثقافة ِّيف َسبيل
ً َ َ
ُ ُ
ِّ
اال ِّْزطان.

اْلُال ة
ْ -3
كل ما َس ـبق يُو ِّض ـ لنا كيف أن كل ا ْْلركات الثَّـ ْوِّريَّة ِّ
اليت حاولت إقصــا أو إبدال العائلة َتََ َّكنت من ذل بصــفة
ُّ
مؤقتة فقط بواسطة ْ ِّ
نف ِّس ِّ
ض ْغ ٍط وعُ ٍ
ياسيَّ ْني ُمتواصلَ ْني .16
إج ٍاع ف ْك ِّر ٍي عام و/أو بِّواسطة َ
نَستخلص من ذل النتائج ا ْ امة التالية.
 -16راجع :نورب ت مار ي  ،المرجع السابق .
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أوالً :إن ا ْْلِّفاظ على القيم العائلية وتَـْنميتَها هو أَمر يتعلق بصـ ـ ـ ـ ـميم َك ِّ
يان الْ ُمجتمع الْ َم ِّ
دِن نفسـ ـ ـ ـ ــه .فا ْْلِّفاظ على
ْ
َ
طور وعلى أن َتيا بطريقة َكري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مة هي َم ْسـألةُ حياةٍ أو موت ابلنســبة أليَّة أَُّمة .قتوجد
العائلة وتَـْنميتُها ومســاعد ُ ا على التَّ ُّ
َدوافِّع كافية َاعلنا نَفي أنه إذا ا ْعتُِّْبت العائلة اليوم غي مناس ـ ــبة لِّمجتمعنا فإن الْمجتمع نفس ـ ــه يَتال َش ـ ـى من أس ـ ــاس ـ ــهق.
تيودور ليدز ).(Theodor Lidz

أي إصالح اجتماعي ي ِّ
هدف َإىل إحيا أو َتسني الْمجتمع َيب أن يتمركز حول سياسة عائلية مناسبة.
اثنيًاُّ :
َ

الدفاع عن العائلة واجبا أس ـ ــاسـ ـ يا أليَِّّة س ـ ــياس ـ ــة رش ـ ــيدة وص ـ ـ ِّ
اثلثا :يعتْب ِّ
ـاْلة كما يـُ ْعتََْب ُجزًا من غَريزة البَقا لَ َدى
ً ُ ََ
ً
َ
الْمجتمع.
أن كل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة َتتوي ِّيف بر ِِّّ
أخياَ :يب علينا أن نَعِّي َّ
اشها على الطَّالق وا ْْلَ ِّد من الْمواليد واإلجها
رً
ابعا و ً
َ
والقتل الرحيم ،إخل ،.هي أسـاسـا سـياسـة م َفكِّكة ُ ِّ
عامة .ال َيب أن نـَنْخدع من ال ِّشـعارات
للوطَن وللمجتمع بصـفة َّ
ُ
ً
ومَطمة َ
الزائفة وغَ ِّي ِّ
االجتماعية.
ْ
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الفصل الثالث

 -1ما هو ا ْْل الزوجي

ا ْْلُ الزوج ي

حىت ال
ب األزواج؟ مـا الـذي نَُيُِّزه؟ لِّمـاذا يـَ ْف ُي ِّيف حـاالت كثية مع ُمرور األّيم؟ ومـاذا َيـب أن نفعـل َّ
مـاذا يعن ُحـ ُّ

َيدث هذا؟

إن ا األزواج  -ب س ااة ش ديدة و ل كل ش يء -هو :ا  .فا ْْلب هو ديناميكية ُم َو ِادة وهو حركة
ٍ
خيا له ،إذ يرى ا ْخلي ِّيف ش ـ ـ ــي ٍ ما فيتهرك للبه عنه .إنه ُخروج من ذاته كي يتَّهد
َاعل الكائن َييل َنو ش ـ ـ ــي يعتْبه ً
احدا معه.
مع ما ُيب ولكي يصي و ً
إنـه دينـاميكيـة أل َّمـة الكـائن ُيـب بكـل قواه .النبـات ق ُيـبق ِِّبعَن أنـه يتوجـه َزو ِّ
خيه الـ ِّ
ذاِت بفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل قوة َمْيلِّـه
أسَى فاإلنســان
الطبيعي .وا ْْليوان ُ
وبد َرجة ْ
قيبق مع َم ٍيل ِّح ِّس ٍي ِِّبعَن أنه يتوجه َزو ما تـُ َقدمه له معرفته ا ْْلِّ ِّسية كخ ٍي لهَ .
لكن حبَّه يكون أسـ ـ ــاسـ ـ ـا حبا روحيا ِّمثل نفسـ ـ ــه ِّ
ومث َل إرادته فهو ُحب ُحر .فالذي يـُ َقدم له ا ْخلي هو فَـ ْه ُمه
ضـ ـ ـا ُيب و َّ
أي ً
ً
َ
ب.
ب ألنه يريد أن ُِّي َّ
العقلي ،وتتهرك إرادته ِّبُ ِّرية َزو هذا ا ْخلي .إنه ُِّي ُّ
َ
أي نوع من ا ْْلب هو؟ يُوجد نوعان من ا ْْلب :نوع يبه فقط
ا َع ٌ
طوف :إن حب األزواج هو حب ولكن ُّ
األانِن .والنوع ِّ
عن منفعتِّه الشــخصــية (منفعيت أان) ،إنه ا ْْلب ِّ
الثاِن هو ا ْْلب الذي يبه عن خي الْ َم ْهبوب ،وهو الذي

ٍ
شخص أن يعتْب النَّـ ْوع األول حبا
أي
العطوف ) ،(de benevolenciaإنه حب كريـ ـ ـ ـ ـ ـ م .ال يستطيع ُّ
يُطلَق عليه اسم ا ْْلب َ
بواب ِّبسـ ـ ــب النوع ِّ
الثاِن :فنهن ال نريد أن يـُْب َه َعنَّا ِّبدف الْ ُمتعة بل أن نَكون مرغوبني
كامالً .فالكل يريد أن يكون َم ً
ِّ
).(de benevolencia
ألجل ذَواتِّنا .فَـ ْلنُِّقَّر إذًا ن ا ْْل َّ
ب ا ْْلقيقي َيب أن يكـون م ْعطا ً

ِّ
:
متبادل وهو الذي نُطْلِّق عليه
ا
دا ة :تُوجد أي ً
العطوفَ .وأَ ْعلَى درجاته َيتَـلُّها ا ْْلب الْ َ
ضـا َد َرجات للهب َ
حب ص ـ ـ ٍ
ـداقة :ال
ـديق هو ص ـ ــديق لص ـ ــديقهق .الْمهبة ،مثالً ،هي ُّ
اس ـ ــم حب الص ـ ــداقة وهو ا ْخلاص ابألص ـ ــدقا  :قإن الص ـ ـ َ
متبادل.
أدعوكم بعدُ عبي ًدا بل أَِّحبَّا َ (يوحنا  .)15/5بنفس الطريقة يكون حب األزواج َّ
حب أصـ ــدقا َ .هذا يعن أنه حب َ
متبادالً ،كما ال يوجد حب بني األزواج عندما ال يتوافقان ِّيف ا ْْلب.
ال توجد صداقة حي ال يكون ا ْْلب َ

ِِ
أخيا هو حـب انتقـائيِِّ .بعَن أنـه َلتـار َمن َيـب .فهو َلتـار وا ـح ًدا من بني كثيين أو واحـدة من
ا انْتق ائيً :
أي أسـ ـ ــاس؟ ِّبسـ ـ ــب ِّ
اها .على ِّ
معايي القلب! وهو شـ ـ ــي ال يسـ ـ ــتطيع أحد أن
ولتار ذاك أو تل دون ِّسـ ـ ـو ُ
بني كثياتَ .
جدا من نوعِّه:
ُي ِّد َده .إن أسباب القلب هي شي فَريد ً
إن ا ْْلب قَوي ،قوي لدرجة
أنه يتخطَّى ك َّل َمْن ِّطق ...

(خورخي مانريكي )Jorge Manrique
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إنه يَنتقي ِّبَسـ ِّ
صـا ما ألنه طيب أو
ب الفضـائل فإنه ال ُيَ ُّ
ب شـخص ً
أبدا بسـبب رذائله أو عيوبه .إننا ُزب شـخ ً
َ
ِّ
اجد الفضـائل (الطبيعية أو
أمني أو ظريف أو متواضـع أو َعفيف وليس ألنه متكْب أو كاذب أو منتقم أو َنس .وَلتلف تَو ُ
ـاب ِّيف غَرام َشموعة الفضـ ــائل الْموجودة عند شـ ــابَّة ُم َعيَّنة وال َي ِّذبه ما
الفائقة الطبيعة) من شـ ــخص َإىل آخر .لِّماذا يقع شـ ـ ُّ
وحده يَعرف ذل ! و ِّ
ب ،بل ابألَ ْحَرى َّ
أن ا ْْلب يـُغَ ِّطي العُيوب:
لكن أَُؤكِّد أ َّن الرذائل ال ُتَ ُّ
القلب َ
خرى؟ ُ
يراه عند ش ـ ـ ـ ـ ــابة أُ َ
الْمهـبة تـَعْ ُذر كلَّ شيٍ ( 1كور .)7/13

 -2نَ ْف ِسيَّة ا ْْل

ِّ
ِّ
بعض التجار ِّ
ب الْ ُمعاكِّسة له.
خصائص ا ْْلب الزوجي وكذل
كره أن ُز ِّدد
َ
َ
ُ
نستطيع إذًا سا َسبق ذ ُ

اتما
 )1أوالًَ :ي أن يكون ً

ِّ
ِّ
لكن بكل َكيانه .فالنَّبات
لماذا؟ ألنه حب .فالتَّمام هو جز من طبيعة ا ْْلب .وكل كائن ُيب على قَ ْدر طاقته ،و ْ
ُيب ُحبا طبيعيا ولكنه يفعل هذا بكل طاقتِّه وكذل ا ْْليوانُ ،يب كهيوان وبطريقة ِّح ِّسـ ـ ـيَّة و َشـ ـ ـ ْهوانية فقط ولكنه ُيب
ٍ
بكل ما لديه من ِّح ٍ
أي بكل كيانِّه :بنف ِّس ـه وجس ـ ِّـدهَّ .
حب هللا نف َس ـه
إن َّ
س وش ــهوة وعلى اإلنس ــان إذًا أن ُِّي َّ
ب كإنس ــان ْ
يكون هكذا :يَتميَّز َكمال ا ْْل ِّ
ابلعواطف ا ْْلسـ ـ ــية،
ب هلل ِّ ا ِّصـ ـ ـيَّة أن يـَتَـ َو َّجه اإلنسـ ـ ــان َزوه َ
تعاىل ليس فقط ابإلرادة ولكن َ
17
ِّ
ِّ
معَن هنا ابختص ـ ـ ـ ـ ــار ،هو قبِّدون َتَ ُّفظق.
كما يقول الْمزمور :يـُهَلل قليب وجسـ ـ ـ ـ ــمي ل له ا ْْلَي( .مزمور  . )3 /84إن الْ َ
كل ما َنلِّ وكذل على الْمرأة أن ََتن زوجها َّ ِّ
وجسدها وعواطفها
نفسها
َ
َيب على الرجل أن يعطي زوجته َّ
كل ما ََتل َ :
وحاضرها ومستقبلها.
ٍ
قإنقاصق هو َع ُدو للهب الزوجي .فعندما يـَ ْز َعم الْ َم ْرُ تقدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ َم حنانِّه بدون
اِّنطالقًا من وجهة النمر هذه فإن كل
ِّ
ِّ
صـا .نفس الشـي َيدث بني األزواج عندما يـَْب َخل
أن تُصـاحبه إِّ ْمكانيَّة التناسـل فإن َعطا الذات ِّيف هذه ا ْْلالة يكون منقو ً
أي عنـدمـا يكون اال ِّتـاد جسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّي فقط
أحـد ُهـا ِّيف إظهـار عواط ِّفـه لت َخر ،وعنـدمـا ال ييافقـان فيمـا َلتَ ُّ
ص ابألُمور الروحيـة ْ
بَينما تب َقى األرواح متباعِّدة.
عين!  ...ال شي َ هناك!
اُنمر ََّ
إل ِّيف َّ
لِّماذا ؟ َل أَعُ ْد أفهم ما تقوله نَمَراتُ !
َل أعد أستطيع أن َأرى كما ِّمن ذي قبل
إرادتَ ا ْخلَِّفيَّة...
كل حياِت
العْينان اللَّتان كانتا َّ
ها ها َ
قَ ْد صارأل صامتتَ ْني ُااهي! (ة .م .پيمان )J.M.Pemán -

 -17القديس ضوما األكويني ) (Santo Tomás de Aquinoالخالصة الالهوضية ) (Suma Teológicaال ُمجلـَّد األول  -الجز .الراني . 3/24 -
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للوادة
 )2اثنيًاَ :ي أن يكون ً
دافعا َ
ِّ
ِّ
ضـهما البعض.
كما َسـبق وقُلنا :إن ا ْْلب هو قوة ُم َوح َدة  .هو يـُ َوحد بني شـخصـني ُُمتلفني ولكنهما ي َك ِّمالن بع ُ
ِّ
ِّ ِّ
الوحدة ا ِْلس ـ ــدية :إن الفعل الزوجي هو
للوحدة .يف الْ َمقام األول أتِت َ
َيب أن يُب َذل فيما بني الزوجني َشهود حقيقي دافع َ
الوحدة األخرى .يص ـيان جس ـ ًدا واح ًدا( .ت  .)24/2هي َوحدة عاطفية :إذ أن كال من
الفعل الذي يرمز َإىل َجيع أنواع َ
الزوجني لديه نفسـ ية خاصــة به كما أن لديه طَبـعا ومزاجا خاص ـا وهي كلها أشــيا ال ي ِّ
فقدها الْ َمر عند الزواج .فعليهما أن
ً
ًْ َ ً
َ
ضـ ـ ـ ـ ـا :مَن يـَقَع دون أن أَقَع أان أيضًـ ـ ـ ـا؟ (2كور  .)29/11وهي َوحدة
يرافق ُ
أحدها اآل َخر عاطفيا .يقول القديس بولس أي ً

احدا ونف ًس ـ ـ ـ ـ ـا واحدة ،كما كان يُقال عن الْمس ـ ـ ـ ـ ــيهيني األوائلَ :جاعة الْمؤمنني كان َا قلب
روحيةَ :يب أن يكوان قلبًا و ً
واحد ونفس واحدة (أع .)32/4

ما أكثر أعدا ا ْْلب ِّيف هذا الْمجال! قِّلة ِّ
االحيام ،والغَ ْية وعدم ثبات القلب وعدم التضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهية ابلذات .كم من
َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
األشـ ــيا َيب َْم ُوها والتضـ ــهية ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا والتَّخلي عنها لصـ ــال ا ْْلب ا ْْلقيقي! كان تْشـ ـ ْسـ ـيتون ) (Chestertonيقول :قمن
الْممكن أن نُ َش ـبِّه ذل ببَ ْد تَ َس ـلُّق ا ِْلبل .يقوم هذا الْمبدأ على الْمفهوم ِّ
ص ـ ُل اليه
وي ُدر التو ُّ
التال :׳لكل ش ــي ذي قيمة َْ
ِّ ِّ ِّ ٍ
تعني على الْمرِّ ََتَ ِّطيها حىت تســتطيع الْمتعة أن تب َقى وتدوم.
ضـ َج ٍر يَ َّ
وج ُد َْلمةُ أٍََل أو َ
 حىت ابلنســبة ألَيَّة ُمتعة ْكانت -تُ َ
فَـنَشـ ــوة الْمعركة ِّ
األوىل اليت فيها ُل َشـ ـى من الْموت ،كذل متعة القرا ة لفيخيليو ) (Virgilioتتهقق بعد
أتِت بعد اللَّهمة َ
ض ـجر الْمص ـ ِّ
الع ْوم بعد تَـلَ ِّقي أول ص ــدمة له مع الْما الْمثَـلَّج ،وكذل ِّ
أيِت
ـاحب لدراس ــتِّ ِّه ِّيف البَ َداية ،وينال َّ
الغواص متعة َ
ال َّ َ ُ
َناح الزواج بعد ََتَ ِّطي فشل َش ْهر العسل׳18.ق فإنه ال يوجد حب بدون صليب كما أنه ال يوجد صليب ال يكون حبا.
َّإَنا لَمتعة حي تُوجد آالم
وآالم حي توجد َبجة
وحزن حي توجد عُذوبة
وجهد حي توجد َُماوف
َ
وخوف حي توجد َجسارة( ...خورخي مانريكي )Jorge Manrique

ب ِّيف النهاية ينال أُ ْجَرته.
و َّ
لكن ا ْْلـ َّ

 )3اثلثًاَ :ي أن يكون ُمثْ ِم ًرا
حي ال توجد ِّثار ال توجد حياة وحي توجد حياة َند َثًرا  :يكون كالشـ ـ ــجرة الْمغروس ـ ـ ــة على َشاري الْمياه،

ف
ف عليها وال تَ ُك ُّ
تُرِّسـل أصــو َا َإىل َشْرَى النهر ،فال ََتاف ا ْْلََّر إذا أَقـْبَلَ ،بل يَبقَى ورقها أخضــر ِّويف ســنة ا ِْلَفاف ال خو َ
ضج الداخلي لألزواج ِّويف الواقع ا ْخلارجي لألبنا .
عن إعطا الثمر (أرميا  .)8/17إن ا ْْلب يـُثْمر ِّيف النُّ ْ
طوب ل َ !...
َ
 -18چ  .ك  .ض ْـ ِش ْستِـرضون ) " ، (G. K. Chestertonما هو شر في العالم  ،األامال الكاملة  ،بال ا وخانس  ،برشلونة  ،1967المجلد األول ص . 715
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ِّامرأتُ تكون مثلَكرمة مثمرة
ِّيف جو ِّ
انب بيت .
وبنوك ِّ
كغر ِّ
اس الزيتون
حول ِّ
مائدت ( .مزمور .)3 -2/128
ال يوجد ش ــي أس ــخف من االعتقاد ن حب األزواج ُنكن أن يُن َقذ أو ُْيتَـ َفظ به ،أو حىت أن ينمو ،إذا ما ُحرَم
من َّقوته الْمثمرة .إذا َّ
ب حقا .فعندما يبه الرجل أو الْمرأة عن
فكر أحد ِّيف ا ْْلب ِّب ـ ـ ـ ـ ـ ــذه الطريق ـ ـ ـ ـ ـ ــة فإنه إذًا َل يفهم ا ْْل َّ
حب َعقيم ،بدون َثرَّ ،
فإَنم بذل يَقضون على هذا ا ْْلب ذاتِّه.
ابعاَ :ي أن يكون أمينًا
 )4ر ً
َيـب على ا ْْلـب أن يعيش مـا يـُ َعِّْب عنـه .ألن ا ْْلـب فيمـا بني األزواج يَمهر  -مثـل كـل الْ ُمعـامالت بني البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ر-
ـدّي َّ
فإَنما قيقوالنق بذل شـيئًا.
ليس فقط ابلكلمات ولكن ابألفعال .األفعال هي لغةُ ا ِْلسـد .عندما يلتقي الزوجان جس ً
وكما أن الْمصـ ـ ـ ـ ــافهة ابأليدي تعن الْموَّدة وال ُقْبلة تُشـ ـ ـ ـ ــي َإىل الثقة والْمهبة ،وكما ِّ
تعْب الدموع عن األ َل وُ دد قبضـ ـ ـ ـ ــة اليد
ََ
ِّ
ِّ
ت راحـةُ اليـد على َكتف مر ٍ
يض فتُـ َعِّْب لـه عن التعـ اطف معـه .كـذلـ يكون االتـاد
الْمرفوعـة ِّيف ا ْ وا ابالنتقـام ،كـذلـ تَـ ْربِّـ ُ
كل ش ــي ق .هذا هو أقص ــى عطا ِّ
تقدمه امرأة ٍ
لرجل ويقدمه رجل المرأةٍ .ولكن
أمنه َّ
َ
ا ِْلنس ــي قكلمةق تقول :قأريد أن َ
َيب على هذه الكلمة أن تكون صريـهة ِِّبعَن أن تُعطي ما تقول َّأَنا تعطيه.
ضـ ـ ـ ـ ـا يكون الكذب شـ ـ ـ ـ ــيئًا ُسكنًا .فليس من َح ِّقنا أن ُز ِّم َل الكلمات واألفعال الْمعاِِّن اليت ََتْطُُر على ابلنا
هنا أي ً
َزن .لقد خان يهوذا لغة الص ــداقة حني اس ــتخدم ال ُقبلة ليبيع ص ــديقهَ .ل يكن هذا من حقه .كذل ال يوجد حق يَس ــم
ابسـ ـ ــتخدام لغة ا ِْلسـ ـ ــد على خالف ما قتقولهق هذه اللغةَّ :إَنا تقول عطا ً كامالً ،ولذا َيب ِّ
ابلتال أن يكون هذا العطا
كامالً ابلنسبة للجسد وللنفس وإلمكانية أن يـُ َؤِّدي َإىل نتيجة رائعة أَال وهي احتمال إي ـ ـ جاد اب ٍن .فأن يُقال قعطا ق حي
ال يعطي الْ َم ْر نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ،أو أن يقال أن الْمر يعطي ذاته ابلكامل ِّيف حني أنه يعطيها بطريقة ُجزئية فإن ذل يكون َك ِّذ ًاب.
كذاب .كما أن اال ِّتاد ا ِْلنسي بني
إن وسائل منع ا ْْلمل هي كذب ،وكذل
ً
أيضا يكون الفعل الزوجي ا ْخل ِّال من العواطف ً
أحدها أو كذب ِّ
االثنان فإن النتيجة تكون واحدة :الكِّذبتان
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـا كذب .إذا كذب ُ
َم ْن َل يلتزما َإىل األبد ِّيف الزواج هو أي ً
إذا اجتمعتا ال تُنتِّجان حقيقة.
أي على الدَّوا
)5
خامساَ :ي أن يكون أبد ًّي ْ
ً

ـص ح ٍ
َمعلوم ابلطَّْبع َّ
ب.
أن ا ْْلب ا ْْلقيقي هو حب يدوم لألبد .إن معمم القص ـ ـ ــص والرواّيت واألفالم هي قص ـ ـ ـ ُ
ـعيدا مع البطلة الش ــابَّة ألرَك ْ ِّ
ني
البطل الش ـ َّ
ص ـَر َ ا ،يذهب س ـ ً
ـاب ،بعد كثي من الْمص ــاعب والْ ُمالبَس ــات اليت ال َح ْ
َند فيها َ
ِّ
ِّ
ِّ
أي مـ ٍ
ذاق
ا ِْلمهور مقتن ًعـا ن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـاد َ مـا لن يكون َـا َنـايـة .فكـل روايـة حـب تنتهي َنـايـة حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـة إذا ق َل تنتـهق ابلفعـلَ ُّ .
يديْن لِّ ُم َّدة خَْ ِّ
س سـ ــنني وبعدها
سـ ــيكون للرواية إذا ما طالعتنا الفِّتة بعد الفصـ ــل األخي مكتوب عليها :قُُ ...ث عاشـ ــا سـ ــع َ
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أي ٍ
انفصـ ـ ـ ـ ـ ــال ابلطالق وذهب كل منهما ِّيف طر ِّيقهق؟ سـ ـ ـ ـ ـ ــيُ َخيِّب ذل أملَنا َّ
حب
ألَنما َل يفهما ما هو ا ْْلب .فال يكون ُّ
األوىل .ا ْْلب
ضـ ـ ـا حقيقيا إذا خار وتزعزع عند مواجهة الصـ ـ ــعوابت َ
حقيقيا إال إذا كان يـَْن ِّوي أن يصـ ـ ــي أبدّي .وال يكون أي ً
ا ْْلقيقي ال َنوت حىت لو ا َْنار العا َل.

 -3وانني ا ْْل
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ِّمثْـلُه ِّمثْ ُل ِّ
الشرائع؟
كل األشيا  ،فا ْْلب له قوانينُه اليت َيب أن ُت َيَم حىت ينمو هذا ا ْْلب وال يَ ْذبُل .ما هي تِّْل َ َّ

ش ريعة ِ
ص راع ضـد التجارب وضـد
الص راع :ا ْْلب هو َمعركة ،ولذل من الضـروري أن يُصـارع الْمر من أجلِّه .إنه ـ
اليأس وال ُفتور وضد الَّرألبة.
االنفتاح :فمن الضــروري أن يعيش الْمر ِّيف ٍ
ش ريعة ِ
اآلخر .فا ْْلب يقتضــي التفكي ِّيف اآلخر
حالة من التَّ ُّ
وجه َزو َ
عدو االنفتاح هو األاننية.
أكثر من التفكي ِّيف النفس .إن َّ
ِّ
ِّ
إفساد ُح ِّريَّتِّهما
زوجني َيب أن يكون القلب متيقمًا حىت ُيَنبَهما َ
شريعة ا ْْلَ َذر والتَّ يَ قظ :ففي ا ْْلياة اليومية ألَ ِّي َ
وحىت ال يرجعا َإىل الورا ِّيف و ِّ
عودها.
ُ
ش ريعة ِ
تهد حىت يقض ـ ـ ــي على ِّ
كل ما ُنكنه أن يُباعِّ َد بني الزوج وزوجتِّه ،مثل
االلتص ا َ :يب على الْمر أن َي َ
الرديئة والتَّـعلُّق الزائد ابلْ ِّ
ماد َّّيت والرذائل والعُيوب.
الصداقات َّ
َ

كل ُح ٍ
ب  -إذا عاش ـ ـ ــه الْمر جيِّ ًدا -تكون نتيجتُه هي الس ـ ـ ــعادة كما
ش ريعة الرجاءَ :يب أن يوجد اليَقني ن َّ
غي
ب عليها وأنه ال يوجد شي َ
َيب أن يكون هناك رجا على أن كل عاصفة مصيُها الزوال وأن كل مشكلة ُنكن التَّـغَلُّ ُ
ٍ
قابل ل صالح.

اآلخرِّ .بذا
ش ريعة إعادة اكتس اب ا ْْل يوميًا :يتطلب ا ْْل ُّ
ب أن َّ
يتهول الواحد َإىل شـي ُمْب ِّه ٍر ابلنسـبة للطََّرف َ
ِّ
ئماق.
الْمعَن كان ْ
ابسكال ) (Pascalيقول :قليس للهب عُ ْمر ،إنه يُولَ ُد من جديد دا ً
دائما عن شي ٍ ما.
شريعة التَّضِفية :حىت ُِّي َّ
ب الْمر َإىل األبد َيب عليه أن يتخلَّى ً

ِ
يتشارك الطََّرفان ِّيف الْمباهج.
شريعة االبتهاج :حىت يكون هناك حب حقيقي َيب أن َ

َّ
مستعديْن للتضهية ابألاننية الذاتيـة لكل
الزْوجي َيب على الطرفني أن يكوان
ض َم َن
السالم َّ
شريعة السال  :حىت يُ ْ
ُ
منهما وأَالَّ ينتمرا أب ًدا أن يكون اآلخر هو ِّ
ئ ابلتضهية.
الباد ُ
َ
شريعة التقد  :يرتقي ا ْْلب حينما يـتـو َّجه َزو هللا .ألنه حينئذ يصي ِّ
الَنائيا.
ََ َ
صرب من مقولة پول  -فونينيو شاربونو ) ،(Paul-Eugène Charbonneauدروس استعدادية للزواج  ،هاردر  ،برشلونة  - 1984ص .94 -93
 -19بـِتـَ ف
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َ -4رْم ُز ا ْْلُ

وآخ ُر أُفُقي،
إن للهب َّ
رمزا أال وهو الصـ ــليب .وكما َّ
يتكون الصـ ــليب من عُ َ
وديْ ِّن َخ َشـ ـبِّيَّ ْني ،واحد رأسـ ــي َ
الزوجي ً
صـ ـ َّوًاب َزو السـ ــما  ،أما العود
هكذا أي ً
وم َ
ضـ ـا ا ْْلب البشـ ــري وخاصـ ـةً ا ْْلب الزوجي .فالعود الرأسـ ــي يكون مثبَّـتًا ِّيف األر ُ
ومثَـبَّت على العود الرأسي .إذا نزعنا العود الرأسي فماذا َيدث للعود
األفقي فإنه يشي َإىل طَْر َِّيف العا َل ولكنه ُم َعلَّق ِّيف ا ْ وا ُ
األفقي؟ إنه يقع على األر وينكسر.

ِّ
الزوج وزوجته ،واإلخوة
إن العود الرأس ــي هو ا ْْلب هلل .أما األفقي فهو ا ْْلب الذي يـُ َوحد البش ــر :اآلاب َ واألبنا  ،و َ
ت ِّيف حب هللا .حينئذ يسنِّ ُده حب هللا ويرفعه.
فيما بينهم .ولكن هذا ا ْْلب يكون
مدعوما فقط إذا تَـثَـبَّ َ
ً
بدا.
أً

ب اإل َ يَ .يب علينا أال نن َسـ ـ ـى ذل
هذا هو السـ ـ ــر األَ ْسَى للهب البشـ ـ ــري :فالدافع الوحيد الذي ُيركه هو ا ْْل ُّ
*

*

*

إن هذا لَ ِّس ـر عميم! كما يقول القديس بولس .ابلتأكيد هو س ــر عميم! فالزواج هو س ــر ا ْْلب الْ َّ
مقدس .و َس ـوف
ِّ
دائما كما َيدث لكل األشـ ــيا الطاهرة .ومن ا ِْلائز أن تَـ ْغ ُمَر الْمياه سـ ــفينة ا ْْلب البشـ ــري ا َْ َّشـ ـة ِّيف
َُدده َُماطر جسـ ــيمة ً
الزْوَرق بَ ْل يكون ابس ـ ـ ــتخدام َدلْ ٍو ،مع الص ـ ـ ــْبِّ .يف
كثي من مواقف ا ْْلياة ،ولكن ا ْْلَل ال يكون إبحداث ثـُ ْقب ٍَ جديد ِّيف َّ
(El Marqués
تِّلْ َ األحوال ابلذات َيب الثبات ِّيف حب الْمسي وتقديـ ُم َم ٍبة كما يقول الْماركيز دي سانتِّيَّاان
):de Santillana
ِّ
بواب
تصي َم ً
أَ ْحبب ف َ
وقادرا
ً
على فِّ ِّ
عل ما لن تفعـلَه
بواب.
إن َل تَكن َم ً

ب البش ـ ـ ــري فيما بينهم ،حينئذ فقط يس ـ ـ ــتطيعون أن يهتفوا مع ِّ
عروس
حني يس ـ ـ ــم األزواج ِّْلب هللا أن يُمَلِّ َل ا ْْلُ َّ
ِّ
نشيد األنشاد:

ب قوي كالْمَ ْو ِّت
فإن ا ْْلُ َّ
قاس َكمثوى األمو ِّ
ات
وَا ْ َوَى ٍ َ
ِّسهامُهُ سهامُ ان ٍر
وََ يبُ الر ِّب.
ب
الْمياهُ الغَزيرة ال تَسْتَطيعُ أن تُطفئَ ا ْْلُ َّ
األَنارُ ال تـَغْمرُهُ ولو بَذل اإلنسان
و ْ
كلَّ ِّ
مال ِّبيتِّه ِّيف ِّ
سبيل ا ْْل ِّب
(نشيد األنشاد  )7 -6/8الفصل الرابع
ََالحْتُِّقرَ احْتقارًا.
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كع ْق :د ا يعي وَك ِس :ر ُم َق َّدسٍ
الزواج َ
ِّ
الع ْق ُد الطبيعي الذي أعطاه يسـوعُ الْمسـي ُ الكرامةَ ِّ ْن رفَعه وجعله
إن الزواج بني الْ ُم َع َّمدين هو سـر ُم َق َّدس :فهو َ
احدا من األسرار اليت أتتينا النعمة ِّ
اال َ ية عامةً من خال ِّ ا.
و ً

 -1الْ ُم َؤ َّسسة الط يعية

ِّ
ِّ ٍ
صـ ـدَّق
الزواج من َو ْجهة النمر الطبيعية هو شـ ـ ْرَكة (مؤ َّسـ ـسـ ــة) دائمة بني رجل وامرأة  -تتأ َّسـ ـس ابتفاق ُمشـ ــيَك وُم َ
ِّ
ض ـ ـ ـ ـا وأن يُ ِّبقيا على ا ِْلنس البش ـ ـ ـ ــري من خالل األبنا  .هذا الواقع مطبوع
ض ـ ـ ـ ـهما بع ً
عليه اجتماعيًا  -من أجل أن ُيبَّا بع َ
ني لنا من الناحيتني التاليتني:
داخل الطبيعة البشرية كما يـَتَـبَ َّ ُ

ِّ
ـادالً بني الرجـل والْمرأة يـدفعهمـا َإىل التقـارب واال ِّتـاد .وهـذا التو ُّجـه يـَْنـبُ ُع
 َنـد ِّيف النـاحيـة َاألوىل تَـ َو ُّج ًهـا فطرًّي متب َ
ِّ
ِّمن خا ِّص ـيَّة ميل ا ِْلنســني َإىل أن ي ِّ
ض ـا نفســيا وروحيا
ـدّي (ابالتاد ا ِْلنســي) ولكن أي ً
ض ـهما بع ً
كمال بع ُ
َْ
ض ـا ليس فقط جسـ ً
ُ
َّوام.
ومن انحية أخرى ينبُع من غريزة اإلبقا على النَّـ ْوع اليت تدفع األفراد َّ
للس ْعي إىل الد َ
االلتقـا ِّ
 ِّويف النـاحيـة الثـانيـة َنـد تَـو ُّجهـا طبيعيـا يهـدف َإىل تثبيـت اال ِّتـاد السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابق ِّذكره ألن الطبيعـة ال ََتيـل إ َىل َِّ ً
ُ
ِّ
مهدود زمنيا أو العر ِّضـ ِّي بل َإىل ِّ
االلتقا الثابت .ويـَْنـبُع هذا من الْ َميل الطبيعي َزو الكمال ِّ
ـول
الْ
الذاِت الذي ال ُنكن الوص ُ
ً
ََ
اليه من خالل ا ِّتاد غي ِّ
منتمم ،وكذل يـَْنـبُع من ا ْْلِّْر ِّ
ص على صـالِّ األبنا حي يتطلَّب تكوينُهم ا ِْلسـدي والروحي وقتًا
طويالً.

وها
من هنا نســتخرج الْ ُم َميِّزات األســاســية ِّ ذه الْمؤسـســة العائلية :غاّي ُ ا وخصــائصــها الطبيعية .توجد غايتان أال ُ
اإلناب وتربية األبنا  .أما ا ْخلص ـ ـ ـ ــائص فتتمثَّل ِّيف اال ِّتاد (واحد مع واحدةٍ)
متبادل -و ْ
متبادلة  -أي ا ْْلب الْ َ
ـاعدة الْ َ
الْمس ـ ـ ـ ـ َ
وعدم القابِّليَّة ِّ
لالنفصـال (إ َىل األب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد) .هذا ما سـوف نشـرحه بتوضـيهنا ماذا فعل يسـوع الْمسـي ابلزواج حينما جعل منه

سرا َّ
مقد ًسا.

 -2األسرار الْ ُمقدسة

لقد جلب لنا الْمسـ ـ ـ ــي مغفرة ا ْخلطاّي والنعمة لنصـ ـ ـ ــي ِّ
قدي ِّسـ ـ ـ ـني َوذل من خالل موته وقيامته .هذه النعمة وهذه
َ
َ
صـالن إلينا من خالل األسـرار الْمقدسـة ،اليت هي ققَـنَواتق النعمة ،كما َّأَنا الشـرايني اليت تتدفق فيها ا ْْلياة ِّ
الْمغفرة تَ ِّ
اال َ ية
ُ
النابعة من قلب هللا حىت تصل َإىل قلوبنا.

عدد األسـ ـرار الْمقدسـ ــة هو سـ ــبعة وقد أسـ ـسـ ــها الْمسـ ــي نف ُسـ ـه .وهي :العماد والتثبيت واإلفخارسـ ـ تية واالعياف
فعالة للنعمة اليت نَعن ِّبا هنا األشـ ـ ـ ــيا
ضـ ـ ـ ـى والزواج .ما هو السـ ـ ـ ــر الْمقدس؟ هو عالمة َّ
و ُّ
وم ْسـ ـ ـ ـهة الْمر َ
ب الْمقدسـ ـ ـ ــة َ
الرتَ ُ
الروحية .ماذا يعن هذا؟
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وقائع َ ا معَن واضـ ـ ـ ـ ـ وغيُ قابِّل للنِّقاش
 إنه عالمة :لقد اِّ ََّتذ الْمسـ ـ ـ ـ ــيوقائع ُُمتلفةً من حياتنا اليومية ،وهي ُ
َ
ابلنسبة لنا .فالْما مثالً يعن النمافة والنضارة كما أن ا ْخلبز وا ْخلمر يشيان إ َىل الغذا والزيت يعن العذوبة وهكذا.
 ألشــيا روحية :فالْمســي جعل تل األشــيا تعن ،أي تشــي َإىل وتُ ِّمهر وتذكِّرِِّ -بانب معناها ِّيف االســتخدام
َ
الوقائع اليت يَص ـ ـ ــنعها هللا ِّيف نفو ِّسـ ـ ـ ـنا :فهو يغس ـ ـ ــلها من ا ْخلطيئة وَيعلها تـُ ْولَ ُد للهياة اإل َ ية
اليَـ ْومي  -ش ـ ـ ــيا َ روحية وهي َ
ويـُ َع ِّزيها ويُواسيها ،إ َخل.
ِّ
ذكاراِّ ،إَّنا هي ُت ِّقق فِّ ْعليا ما تَعنيه :فعندما يُ ْسـ ـ َكب الْما
 فَـعَّالة :عالمة فعَّالة تعن أ ََّنا ليس ــت فقط عالمة أو ت ًعلى الْ ُم َع َّمـد ِّيف الْمعموديــة َُت َهى خطــاّيه ابلفع ل ويصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي منــذ هــذه اللهمــة اِّبنًـا هلل .وعنــدمــا يقول الكــاهن :قهــذا هو
يتهول ا ْخلبز ابلفعل َإىل جسد الْمسي ... ،إخل .كما أ ََّنا تُعطي النعمة ِِّبعَن َّأَنا تَصنع منا ِّ
قديسني.
جسديق َّ

 -3الزواج الْمسيِفي
معمدين َإىل َم ْرتَـبَ ِّة ال ِّس ـر الْمقدس .وال يعن ذل أن الْمس ــي قد
كما ذ َكران س ــاب ًقا فإن الْمس ــي رفع الزواج بني الْ َّ
اجا قجدي ًداق بل أنه ببس ــاطة قد قرفعق الْمؤس ـس ــة الزواجية الْمتواجدة من قَبل إ َىل مرتبة وكرامة َل تكن َتَْلِّ ُكهما،
قخلقق زو ً
ووه ها فاعِّليَّة فائقة للطبيعة َل تكن تتمتع ِّبا ِّمن قَـْب ُل.

يُذكِّران الكتاب الْمقدس بذل بطريقة أسـ ـ ــاسـ ـ ــية ِّيف أفسـ ـ ــس  32/5عندما يتكلم عن األزواج وزوجا ِّ م فيقول :إن
هذا قالـسـر ق لَعميم ،و ِّإِن أقول هذا ِّيف أمر الْمسي والكنيسة .يقول الباابوات أن هذا النص "يواي" َسرارية الزواج .لقد

دائما هذه ا ْْلقيقة وبطريقة أوض ـ ـ ـ ِّيف الْمجمع الييدانتين :ق ...الزواج ...هو اب ْْلقيقة وابألخص واحد
َعلَّ َمت الكنيس ـ ـ ــة ً
يعه رجال الكنيسة ،وهوَ ...نن النعمةق .20
اإلنيل ...أَ َّس َسه الْمسي
من األسرار السبعة لشريعة ْ
ُ
سيدان نفسه ،...وَل َل ْ
لقد قُلنا أن السـ ــر الْ َّ
ورمزا وصـ ــورةً ألسـ ـرار الْمسـ ــي  .فما هو َممهر سـ ــر الْمسـ ــي الذي قيعنيهق
مقدس يعن عالمةً ً
ِّ
ِّ
ِّ
متبادلَ ْني بني الْمس ـ ـ ـ ــي والكنيس ـ ـ ـ ــة .هذا ما
وقيُمهرهق وقيُذكر بهق الزواج؟ إن الزواج الْمس ـ ـ ـ ــيهي قيُذكرانق ابالتاد وا ْْلب الْ َ

يقوله القديس بولس (أفسـ ـ ـ ـ ــس  :)33 -23 /5الرجل رأس الْمرأة كما أن الْمسـ ـ ـ ــي رأسُ الكنيسـ ـ ـ ــة اليت هي جسـ ـ ـ ـدُه وهو
ُُمَِّلصـُها .وكما ََتضــع الكنيســة للمســي فلْتَخضـ ِّـع النســا ألزو ِّاج ِّه َّن ِّيف كل شــي  .أيها الرجال ،أَِّحبُّوا نســا كم كما أا
الْمسيح الكنيسـة وجاد بنفسـه من أجلها ليق ِدسها ِ
مطهرًا َّإّيها بغَسـْل الْما وكلمٍة تَصـْهَبُه ،فـَيَِّزفَّها َإىل نفسـه كني ـسةً سـَِّنيَّةً
ض ـ ـ ـنَ وال ما أشـ ـ ـ بهَ ذل  ،بل َّ
مقدسـ ـ ــة ِّبال عَيْ ٍب وكذلك َي على الرجال أن ُي وا نسـ ـ ــا هم حبَّهم
ال دنسَ فيها وال تـَغَ ُّ
أحب امرأته أحب نفسـ ــه .فما أبـْغَضَ أحد جس ـ ـ َده قَ ُّط ،بل يـُغَِّذيه ويَعتن به شـ ــأ َن الْمس ـ ــي ابلكنيس ـ ــة.
ألجسـ ــادهم .مَن َّ
فنهن أعضـا ُ جس ِّـده .قولذل ييك الرجل أابه وأمه ويـَلْزَمُ امرأته فيصـيُ ِّاالثنان جسـ ًدا واح ًداق .إن هذا السـر لَعميم  ،و ِّإِن
ض ـ ِّهية يس ــوع الْمس ــي بدمه
أقول هذا ِّيف أمر الْمس ــي والكنيس ــة .إن الزواج يـُ ْعلِّن عن ا ْْلب والتَّـ ْق ِّد َم ِّة َّ
التامة للذات وعن تَ ْ
من أجل الكنيسة وهو ما يعن منهه ِّ
كل نـَ ْف ٍ
لدمه من أجل ِّ
س ُم ْفتَداة.
َ
َ

 -20راجع المجمع التريدانتيني  ،د ).971 (Dz
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يقول يوحنا بولس ِّ
الثاِن ِّيف ذل  :قإن األزواج هم تَذكي دائم للكنيس ــة ِِّبا َحص ــل على الص ــليبق َّ .21إَنم بذل
بشارة َحيَّة ِِّبا صنعه الْمسي من أجل كنيسته.

آخذ ِّ ِّ
هة نم ٍر إيـ ـ جابية  -أي ِّ
ابلنسبة لغاّيت الزواج نستطيع أن نقول من وج ِّ
نفسها -
َْ
ْ
َ
ين يف االعتبار طبيعةَ الزواج َ
ِّ
وإناب وتربية النَّ ْس ـ ـ ـ ـل .إن تعليم الكنيسـ ـ ـ ــة يعيف باتني الغايَتني عندما
أن األهداف الرئيسـ ـ ـ ــية للزواج هي ا ْْلب الْمتبادل ْ
مزد َوجة للزواج :الْ ُم َو ِّح َدة والْ ُمْن ِّجبَة .هاألن الغايتان األسـاسـيتان ليسـتا منفصـلتَ ْني بل
يتهدث عن الْمعَن الْ ُم َزد َوج أو الغاية الْ َ
ِ
ِّ
مؤهلَ ْني
صـ ـِّيُها َّ
تُ َك ِّمالن بع ُ
ضـ ـهما البعض :ق ...إن الفعل الزوجي ،من واقع َحيميَّته ،بينما يُ َواد بطريقة عميقة الزوجني ،يُ َ
ِّ
ليد حيو ٍ
ات جديدةِّ ،بسب القانون الْ َمطبوع داخل كيان الرجل والْمرأةق .22
لتَـ ْو َ َ
اإلنابِّ :
اب األوالد وتربيتُهم ،وهم َ ما ِِّبَثابَة اإل ِّ
 ْكليل على
قويف طبيعة الْمؤس ـ ـ ـس ـ ـ ــة الزوجية وا ْْلب الزوجي ْإن ُ

ا ْ َامةق .23

ادالن :قإن هللا الذي خلق اإلنس ـ ـ ـ ــان عن ُح ٍ
ض ـ ـ ـ ـا َإىل ا ْْلب ،وهي دعوة
 ا ْْل والْمس اعدة الْمت َب ،دعاه أي ً
أســاســية وفِّطْ ِّريَّة ِّيف كل إنســان ...هذا ما يُؤكِّده الكتاب الْمقدس :ليس حَسـَنًا أن يبقى اإلنســان وح َده .فالْمرأة ،هي َْلْم
ِّ
صـَرتُنا .ولذل ييك
من َْلم الرجل ،أي ُمســاوية له وقريبة منه وقد وهبها هللا للرجل نُصْـرَةً له ،وهي َتَُث ُل هللا الذي منه أتِِّت نُ ْ
الرجل أابه وأمه ويـلْزم امراته فيص ـيان ِّكال ُها جس ـ ًدا واح ًدا (ت  .)24/2إن كان ذل يعن وحدةً ال تَـْنـ َف ِّ
ص ـم بينهما ،فهذا
َ َُ
َ
ابلض ــبط ما يـُبَـيِّنُه الرب نف ُس ـه ُم َذكًِّرا ما كان قص ـ ُـد اخلالق منذ البد  :وهكذا ليس ــا ها بـَعْدُ اثنني ،بل ُها جس ــد واحد (مىت
)6/19ق .24
ِّ
ِّ
الجا للش ــهوة (وإن ظل هذا هدفًا اثنوّي) .هذا
َجَرت العادة على القول ن الزواج قد ص ــار أي ً
ضـ ـا بعد ا ْخلطيئة ،ع ً

مــا يـُ َق ِّرره القــديس بولس  :ولكن ِّلتَجَنُّـب ِّ
الز َن ،فليكن لكــل رجـ ل ِّامرأتـُه ولكـ ل امراة زوجُهــا ،ولْيـَ ْق ِّ
ض الزوجُ امرأتــه َّ
حقهـ ا،
حق زوجها .السـلطةَ للمرأة على جسـدها فإََّّنا السـلطةُ لزوجها ،وكذل الزوج السـلطةَ له على جسـده َّ
فإَّنا
وكذل الْمرأة َّ
السـ ـ ـ ـ ـ ــلطـة َِّالمرِّأته .ال َنتنع أحدك ـما عن اآلخر إال على اِّت ٍ
تتفرغا للصـ ـ ـ ـ ــالةُُ ،ثَّ عودا َإىل ا ْْلياة
فاق بينكمـا و َإىل حني كي َّ
َ
الزوجية ِّلئَالَّ ُيَِّربَكما الشيطان لقلة ِّع َّفِّتكما( 1كور .)5 -2 /7

 -4أتثي ر السر الْمقدس
معمدين ينتج مفعولَنيِّ :
االتاد غيُ القابِّ ٍل لالنفصـ ـ ـ ـ ــال الذي يسـ ـ ـ ـ ـ َّـمى ِ
الرابط الزوجي ،ونعمة
ْ
إن الزواج بني اثنني َّ َ ْ ُ

السر الْمقدس.

 )1الرابط :وااد مع واادة بطريقة غ ِي ابلة لالنفصال

 -21يوحنا بولس الثاني  ،الشراكة العائلية .Familiaris Consortio, 13 13 ،
 -22بولس السادس  ،الحياة البشرية .Humanae Vitae,12 12 ،
.Gaudium et Spes , 48
 -23المجمع الفا يكاني الثاني  ،فرح ورجا48 ، .
 -24التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية  ،رقم .1604
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عندما يُ ِّ
صرح الزوج والزوجة ابلـ قنـَ َع ْمق أمام هللا ،فإن ذل يُرسي فيما بينهما ِّرابطًا أو َوحدة ال تَنفصم .وذل ليس
ش ــيئًا نفس ــيا فقط ولكنه ش ــي ِّ
ائما بِص فة دائمة حىت عندما تَـ ْف ُيُ العاطفة بني األزواج أو
أدب وش ــرعي ،وهو لذل يَظَل ً
وها :عدم االنفصال والوحدة  :فهو واحد مع واحدة إ َىل األبد.
تتالشى .هذا الرابن له ميزألن أساسيَّتان أال ُ
معم ِّدين (حىت لو َل يكونوا كاثولي ًكا) هو
أ ) عد القابلية لالنفص ال .إن الرابن الزوجي (لِّزو ٍاج صـ ـ ــهي ) بني الْ َّ
دائما ح َج ْوه ِره غي ابل لالنفص :
ال ,وذل حىت ِّيف حالة ِّ
الز َن .يعن هذا أن الزواج بس ــبب طبيعته ا ْخلاص ــة هو غي قابل
ُ
ً
ِّ
لالنفصال ِّبسب مشيئة الْمتعاق َديْن.
األس اس الكتاِ لذل يُوجد ِّيف األانجيل :ما َجعه هللا فال يـُفَِّرقـَنَّه اإلنسـ ـ ــان (مىت  .)6/19وكذل عند القديس

بولس ( 1كور  :)11 -10/7وأما الْمتزوجون فأوصـ ـ ـ ــيهم ،ولسـ ـ ـ ــت أان الْمُوَ ِّصـ ـ ـ ـي بل الربَِّ ،الَّ تُفارق الْمرأة زوجها  -وإن
فارقته فـَلْتـَبق غي متزوجة أو فـَلْتُ ِّ
صال زوجها -و َِّالَّ يَ َّ
تخلى الزوج عن امرأته.
َْ

الدافع لذل مزدوج .أوالً لكون هذا ِ
العقد ا يعيًا :فإن عدم القابلية لالنفص ـ ـ ـ ـ ــال تكون ض ـ ـ ـ ـ ــرورية للوص ـ ـ ـ ـ ــول َإىل
ُ َ
اإلناب والعطا الكامل الذي هو ا ْْلب الزوجي) .اثنيًا ِّ
مقدس ا :فهو تَذكار حي للهب
غاّيت الزواج (أي ْ
لكونه س ًرا ً
ٍ
فهم
فيما بني الْمسـ ــي والكنيسـ ــة .وابلفعل فإن الزواج هو عالمة ا ْْلب الغ ِي ُمنفص لَ الذي يربِّط الْمسـ ــي ابلكنيسـ ــة .ويُ َ
ِّ
ابالتاد
ذل من خالل الزواج الْمنعقد بطريقة شـ ـ ـ ـ ــرعية صـ ـ ـ ـ ــهيهة بني شـ ـ ـ ـ ــخصـ ـ ـ ـ ـ ني َِّي ُّق َ ما الزواجُُ ،ثَّ يَكتمل بعد ذل
ا ِْلنســي بني الزوجني :فهذا الزواج ال ُنكن أن ينفصــل بواســطة أيَِّّة قدرة أو ســلطة بشـرية ،وال ِّ
ألي ســبب ِّسـ َوى موت أحد
الطرفني  .25يقول التعليم الْمس ــيهي :قليس ِّيف َمقدور الكنيس ــة أن تتص ـ َّـدى ِّ ذا اليتيب الذي ش ــا ته ا ْْلكمة اإل َ يةق .26
كرر الباابوات تعليم هذه العقيدة .وا ْْل َّجة َّ ِّ
مثل
لقد َّ
الدامغة ذا التعليم هي ُ
ُ
ذات الْ ُم َ
مارسـة الكنيسـة اليت نـَ َفت أن تكون َ ا ُ
العواقب الســلبية اليت سـبَّبها َ ا موق ُفها هذا وما نـَتَ َج عنه من اضــطهادات أو انشــقاقات (مثل
تل ال ُسـ ْلطَة ،على َّ
الرغم من َ
ِّ
نليكاِن ِّ نري الثامن).
االنشقاق األ
الواثق أو ِّ
الدافع الالهوِ للقوة الْ ُمطلَ َقـة اليت َيتويهـا هـذا ِّ
الرابن هو ابلضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبط مـا يعنيـه ََتـا ًمـا الزواج الْمهت َفـل بـه
بطريقة شـ ــرعية صـ ــهيهة والْمتَ َّمم ِّ
ابالتِّصـ ــال ا ِْلنسـ ــي .فالزواج هو تَذكار َورْمز وعالمة على اال ِّتاد بني ابن هللا  -الذي هو
ُ
األقنوم ِّ
الثاِن للثالوث األقدس -وبني الطبيعة البش ـرية (والكنيس ــة) ِّيف التج ُّس ـد (يوحنا  :14/1الكلمة ص ــار جس ـ ًدا) .ولقد

بدا عن بَش ـريَّته .إذا كان الزواج قابالً لالنفصــال لكان ذل يعن أن هللا يقول لنا أنه
صــار الكلمة جسـ ًـدا لكي ال ينفصــل أ ً
هو أيضا سي ْك ِّسر ا ِّتاده بنا يوما ما .ليس األمر هكذا :قإن الزواج قَـبل اال ِّتاد ا ِْلسدي يشي َإىل ِّ
االتاد فيما بني الْمسي
َ
ً
ً َ
َْ
ِّ
ِّ
لكن بعد االتاد ا ِْلس ـ ـ ــدي فالزواج يعين
والنفس بواس ـ ـ ــطة النعمة ،هذا االتاد الذي يتهطَّم بواس ـ ـ ــطة ...ا ْخلطيئة الْ ُمميتة .و ْ
االُِتاد بني الْمس يح والكنيس ة فيما َ تَص ِابرتِقاء الط يعة ال ش رية َإَل َمرت ة االُِتاد الش خص ي وهو اُِتاد غيُ ابل
لالنفصال" .27
 -25راجع قانون الحق الكنسي  ،ق .1141
 -26التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية  ،رقم .1640
ضد ّ ا .
 -27القديس وما األكويني  ،الخالصة الالهوضية ُ ،مل ْـ َحق ِ 2 ،61
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ض ـ ـ ـ ـا
الوادة .حىت يص ـ ـ ـ ــل الزواج َإىل غاّيته الطبيعية فإنه ال يـَتَطَلَّب فقط عدم االنفص ـ ـ ـ ــال ولكنه يتطلب أي ً
ب) َ
الو ْح َد ِّويَّة أ ْي االرتبان بش ــخص واحد )َ .(monogamiaيب أن يَكو َن ِّش ـ ْرَكةً فيما بني رجل واحد وامرأة واحدة .والدوافع
َ
ض َمن للزواج َتقيق غايته
حادي َّ
الطبيعية لذل واضهة :فالنمام قاألَ ُّ
الشري ق (واحد مع واحدة) هو النمام الوحيد الذي يَ ْ
حي أنه النمام الوحيد الذي يضمن:
 َوحـدة أدبيـة بني الزوجني وهي تعن ا ِّتـ َاد حيـاةِّ ك ٍـل منهمـا ِّبيـاة اآلخر ،ويتخطى هـذا اال ِّتـاد ُشََّرَد اإلرض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاللشـ ـ ــهوات ا ِْلسـ ـ ــدية .هذه الوحدة يتطلبها ا ْْلب ا ْْلقيقي حي أنه نَُثِّل قوةً ُم َو ِّحدة ال تَفسـ ـ ـ َشاالً أليَّة حدود زمنية .ال
ألمة لشــخصــني .ال ُنكن ألحد أن ُيب هللا والْمال ،قال يســوع (لو  )13/16كذل ال
ُنكن ألحد أن يقدم ذاته تَقدمة َّ
أي رجل أن يعطي قلبه ابلكامل لزوجتنيَ :يب عِّْن َدئِّ ٍذ أن يـُ َق ِّسم ذاته ،وا ْْلب ا ْْلقيقي هو َعدو لكل تقسيم.
يستطيع ُّ
للمس ــاواة :هو النمام الوحيد الذي يُرس ــي مس ــاواة خاص ــة وأس ــاس ــية بني الرجل والْمرأة حي ينال
 َوحدة دافعة ُدائما ِّيف األنواع األخرى من اال ِّتاد (ففي النمام ُمتَـ َع ِّد ِّد الزوجات
ويتمتع االثنان بنفس ا ْْلقوق .بينما يُ َ
وجد عدم مسـ ـ ـ ـ ــاواة ً
)َ ،(poligamiaنـد أن الْمرأة تتقـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم مع قزوجـاتق أُ ْخَرّيت ـما َـا من حقوق لـَ َدى الزوج ِّويف قالنمـام ُمتَـ َعـ ِّد ِّد األزواجق
يع أنممة الزواج الْمتعددة ال ُّش ـركا
) (poliándriaيتقاس ــم عدد من الرجال ما َ م من حقوق لدى نفس الزوجة .وتُش ــابه َج ُ
مشابتِّها لعالقة الْ ُمهب للمهبوب.
عالقةَ االستعباد وا ْخلَ َدم أكثر من َ

َوحدة عائلية :وهو النمام الوحيد الذي يَسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بيبية األبنا بواسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطة األب واألم يف نفس الو ت ،من خالل
ا ِّتادهم من أجل ْإَتام العمل الْمشيَك ِّيف العائلة.
إن التأسيس اإل َ ي اإليـ ـ ِّ
للوحدة الزواجية هو أمر َّ
يتضمنُه اإلعالن اال َ ي :قلذل ييك الرجل أابه وأمه ويـَلْزَمُ
جاب َ
امرأته فيصيان جس ًدا واح ًدا (ت  )24/2فال يكوانن اثنني بعد ذل  ،بل جس ًدا واح ًدا .فما َجعه هللا فال ِّ
يفرقـَنَّه اإلنسان
(مىت .)6-4/19
من أج ــل ذل ـ ف ــإن نِظ ا تَع دد الزوج ات )( (poligamiaرج ــل وزوج ــات َع ـدي ــدات) ونظ ا تع دد األزواج
)( (poliándriaاِّمرأة وأزواج عديدون) ُها ظاهرألن ُُمالفتان للمؤس ـس ــة األص ــلية والطبيعية للزواج .يتس ــاوى ِّيف ذل نمام
متبادل (الذي يكون فيه رجل مع نسـ ـ ـ ــا كثيات ِّيف نفس الوقت ،كما َيدث ِّيف البالد اإلسـ ـ ـ ــالمية أو ِّيف
تعدد الزوجات الْ َ

الزن) مع نمام تَـ َع ُّدد الزوجات الْ ِّ
متتال (حي يكون رجل مع نسـ ـ ـ ـ ـ ــا كثيات ولكن مع واحدة فقط ِّيف فية زمنية
حاالت َ
ُم َّددة ُُثَّ مع أخرى ِّيف فية الحقة) كما َيدث ِّيف حالة الطالق ُُثَّ االرتبان خرى الح ًقا.
 )2نِعمة الزواج
التأثي ِّ
الثاِن الذي ُيَ ِّق ُقهُ سـ ـ ـ ــر الزواج هو النعمةَ .يب أن نقول أن الزواج ِّ -مثْـلُهُ ِّمثْ ُل ِّ
كل األس ـ ـ ـ ـرار الْمقدسـ ـ ـ ــة ِّيف
أي أنه عالمة ُم َؤثِّرة عن هذه النعمة .فالعقد الزوجي  -الذي ارتَقى َإىل َمرتبة السـ ــر
العهد ا ِْلديد -هو عالمة فعَّالة للنعمةْ ،
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الْمقدسَ -نن األزواج ِّيف ا ْْلال نعمةً أس ــاس ــية تتض ــمن :زّيدة النعمة الْ ُمق ِّدس ــة والفض ــائل والعطاّي اليت تُص ــاحبُها وكذل
ِّ
ِّ
ِّ
أيضا نِّ َع ًما حالِّيَّةً وفية.
نعمة السر الْمقدس العاديَّة (وهي واقع فائق للطبيعة يـُ َوجه طاقتَهما َزو غاّيت الزواج) كما تتضمن ً

ض ـ ـ ـعِّهم ا ْْل ِِّّ
ياِت وحالتِّهم َ ،م
اج الْمس ـ ـ ــيهينيِّ ،يف َو ْ
يَص ـ ـ ــف التعليم الْمس ـ ـ ــيهي هذه النعمة الْمميَّزة قائالً :قإن األزو َ
تص ِّبا س ـ ـ ـ ـُّـر الزواج َْ ِّدف َإىل رفع ا ْْلب بني الزوجني َإىل درجة
مواهبُهم ا ْخلاص ـ ـ ـ ــة َو َس ـ ـ ـ ـ َ
ط ش ـ ـ ـ ــعب هللا .هذه النعمة اليت َل ُّ
الكمال وَتَُْتِّني وحد َ ما غي الْمنفصـ ـ ـ ـ ــمةِّ .بذه النعمة يتعاون الزوجان ِّيف تقديس ذا ِّ ما ِّيف ا ْْلياة الزوجية ِّويف ْإن ِّ
اب البنني
َ
َ
ِّ
ص
َوتربيتِّهم .الْمس ــي هو مص ــدر هذه النعمة .فكما أن هللا قطع مع ش ــعبه قدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًما َ
عهد َمبة وأمانة ،هكذا أراد اآلن ُُمَل ُ
يالزمهم ويـُ ْؤتيهم القوة ليَـْتبعوه ،حاملني ص ـ ــليبَهم،
يالقي الْمس ـ ــيهيني ِّيف س ـ ــر الزواج ،فهو ُ
البش ـ ــرَ ،عر ُ
يس الكنيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة ،أن َ
أثقال ٍ
ضـ ـ ـهم لبعض بتَـ ْق َوى الْمسـ ـ ــي ׳ (أف
ضـ ـ ـهم َ
ويـَْنـ َهضـ ـ ـوا من َكْبوا ِّ م ،ويتبادلوا ال َّ
بعض ،׳ َ
صـ ـ ـ ْف َ َ ،
ضـ ـ ـع بع ُ
ولْ َ
وي ِّمل بع ُ
ب بعضـ ـ ـ هم بعض ـ ـ ـا َمبة تفوق الطبيعة ،رقيقةً وخص ـ ـ ــبةِّ .ويف م ِّ
ُِّ )21/5
باهجِّ حبِّهم وحيا ِّ م ا َلعْيلية ،يؤتيهم الْمس ـ ـ ــي أن
وي َّ
ً
َ
يتذوقوا ،منذ اآلن ،طعم وليمة عُرس ا ْْلملق .28
َّ
من أجل هذا كلِّه فإن الرجال والنســا الْ ِّ
مدعوين من هللا للزواج َيب أن يَ ْسـعُوا ألن يعرفوا بطريقة أعمق هذا الســر
الرائع الذي يصــنع منهم قديســني ،والذي هو َمنبع ِّ
كل َبجة وعزا لديهم .كما يقول القديس بولس :ق لِّي ُكن الزواج ُم َكَّرما
عِّند َجيع الناس  ،ولِّي ُكن ِّ
الفراش بريئًا من َّ
الدنَسق (عب .)4/13
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اْلامس
الفصل ْ

الرجل والْمرأة ح الزواج
ِّ ِّ
ِّ
ضـ ـ ـ ـا ويتعاوان ِّيف ِّ
عمل هللا
ضـ ـ ـ ـهما بع ً
موثَّق أمام هللا بني رجل وامرأة َمدى ا ْْلياة لكي ُيبَّا بع ُ
إن الزواج هو االتاد الْ َ
ا ْخلالَّق .ولكي يسـ ـ ـ ـ ــي هذا الواقع الذي نسـ ـ ـ ـ ــميه قالزواجق على ما يرام  ،فإنه َيب على كل طَر ٍ
ف من الطرفني أن يَ ْشـ ـ ـ ـ ـغَل
َ
ُ
َ
َ
ِّ
زوجا
نفس الش ــي أن يكون اإلنس ــان ً
الْمكان الذي يناس ــبه وأن يص ــل َإىل النُّض ــوج الكامل لما تَعنيه دعوتُه .فبالفعل ليس َ
ونفس الْمصـ ـ ــي الزمن واألبدي
نفس الكرامة َ
نفس الشـ ـ ــي أن يكون اإلنسـ ـ ــان رجالً أو امراة .إن َ ما َ
أو زوجة ،ألنه ليس َ
االنقبا و ِّ
وها ِّ
وَ ما نفس الش ــرف ...ولكنهما ُُمتلفان َّ
االنبس ــان ،
ألَنما متكامالن .يقوم القلب بعمليَّتني رئيس ـيَّتني أال ُ
ُ
ِّ
فيَنغلق ِّيف واحـدة ويَنفت يف الثـانيـة ،ولكنـه ُيـافظ على ا ِْلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم حيـا فقط ابلتنـاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق الْمتنـاغم للعمليَّتني .وهـاألن ليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـا
إحداها يفشـل القلب وَنوت اإلنسـان .هكذا يكون الرجل والْمرأة متَّ ِّه َديْن ِّيف الزواج .ما هي إذًا
ت
ُ
متسـاويتني .فإذا أَ ْخ َف َق ْ
وظيفةُ ٍ
كل منهما؟

 -1الرجل والْمرأة َكِاثنني ُمتل َف ْني

يقول ِّس ـ ـ ْفر التكوين :قخلق هللا اإلنسـ ــان على صـ ــورته ِّوم ِّ
ثالِّه ،ذكراً وأُنـْثَى خلقهماق (ت َّ .)27/1
إن هذا الْمرور
ُ
احدا ,ولكنه بعد ذل
من ص ــيغة الْمفرد َإىل الْ ُمثَ ََّن ََُو ش ــي ُمثي .فهو يتكلم ِّيف البد عن قاإلنس ــانق كما لو كان ش ــيئًا و ً
يضـ ـ ـ ــيف أن قاإلنسـ ـ ـ ــان هو ذكر وأنثىق .إن الرجل واملرأة ُها ُُمتلفان ومتكامالن ،وفقط اب ِّت ِّادها معا ي َك ِّو ِّ
انن قالبشـ ـ ـ ـريةق.
ً ُ
ِّ
ِّ
لكن
تفكيا صـ ـبيانيا .إذ َّأَنما لَْيسـ ــا ُُمتل َف ْني فقط بسـ ــبب ا ِْلسـ ــد ْ
والتفكي ننا نشـ ــي فقط َإىل اختالفهما ا ِْلُسـ ــماِن يـُ ْع َتْب ً
وها ُُمتلفان فيما بينهما أمام العا َل وأمام الناسِّ .بســب
ض ـا (أو ابألَ ْحَرى بســبب قموا ِّقفهما النفســيةق)ُ ،
بســبب النفســية أي ً
تهدد الفضائل والعُيوب ِّ
ٍ
كل ِّم ْن تِّلْ َ الْمواقف تَ َّ
اليت َُتيِّز وتُ ِّبني االختالف بني الرجل والْمرأة.
ُها ُُمتلفان قبل كل ش ــي فيما بينهما .فالْمرأة لديها َو ْعي أَ ْك َْب عن جس ــدها ،وعن ممهرها وعن االنطباع الذي
ََتْلِّ ُق ـه حوَ ـا .ومن هنـ ا تكون ميَّـالــة َإىل األانقــة بِّـ َد ٍ
وإىل
الزْه ِّو ابلنفس ولكنهــا ِّيف نفس الوقــت ََتيـ ل َإىل النِّمــام َ
وإىل َّ
الل َ
ُ
َ
ِّ
وإىل العناية بتفاصــيل ا ْْلياة اليومية .وهي لديها ِّيف ذا ا َوحدة كبية ،إذْ أن الْمرأة هي عبارة عن ق ُك ٍل
وإىل اللُّطف َ
النمافة َ
ع ٍ
ـائشق ِّويف كثي من األحيـان يـُ َؤثِّر مـا تعيشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ِّيف َشـال من َشـاالت حيـا ِّ ـا على الْمجـاالت األخرى .فنجـد  -مثالً  -أن
ِّ
ِّ
ِّ
ط بني
ـاما هو عادةً اليـُ ْع ِّجبُهُ ا ْخلَلْ ُ
أكثر انقس ـ ـ ـ ـ ً
مش ـ ـ ـ ــاكلها يف العمل تس ـ ـ ـ ــبب َ ا ُحزًان يف حيا ا العائلية .أما الرجل فيَمهر َ
ابليتيب الشخصي.
هتماما َّ
حياتِّه العائلية وحياته ِّيف العمل ،وهو َّ
عامةً أَقَ ُّل ا ً

ِّيف الْمقــام الثـ ِّـاِن نالحظ االختالف فيمــا بينهمــا ِّيف عالقتـي ِّهمــا مع العــا َل الْمـ ِّ
ـادي .جر ِّ
ت العــادة على القول ن
َْ
َ
ََ
الرجل يـداه أَطْ َو ُل من يـَ َد ْي الْمرأة ،وهـذا يعن َّ
أن موقفـه ُاـاه العـا َل هو موقف ال ـفات أو الغـازي ،وهو موقف الكـادح فهو
َّ
ط عليهِّ .
وبذه الطريقة يكون
ـار عليه وتطويعُه وترتيبُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ه والتَّ َسـلُّ ُ
ينمر َإىل األشــيا اليت ُتيط به نَمَْرتَه َإىل شــي َيب االنتصـ ُ

31

ِّ
ِّ
ف أس ـ ــا ًس ـ ـا ابل ُقبول
كبيا وتَـتَّص ـ ـ ُ
للرجل َمْيل َإىل إثبات ذاته على العا َل .أما الْمرأةُ فهي َْتم ُل للبيئة اليت تعيش فيها احي ًاما ً
ض ـطَُّر الذكر واألنثى َإىل
للواقع .وإذا كان الرجل يس ــتخدم األش ــيا فإن الْمراة تـُ َق ِّد ُرها وتَـتَـ َقبَّـلُها  .وهنا نرى مثالً أنه عندما يَ ْ
ِّ ٍ
التَّ ِّ
وعزيـ ـ ـ ـ َمة تَتمثَّل ِّيف قا ُْجومق ،أما
قادرا على اإلتْيان
عمال َجلَد َ
َ
للمعا َكسات فإننا َند أن الرجل يكون ً
صدي بشجاعة ُ
هي ِّ
فتأِت عمال َجلَ ٍد وعزي ـ ـ مة تتمثل ِّيف قالْمقاومةقَّ .
قادرا على إعطا حياته كي يُدافع عن زوجته وأبنائه
إن الذكر يكون ً
ض ـ ــد اللِّ ِّ
ت منه ا ْْلياة العِّناية الْمتواص ـ ــلة بزوجة أو ابن ُمعاقَ ْني.
ص أو القاتل ،ولكنه يَمَ ُّل ِّيف أحيان كثية منس ـ ــه ًقا إذا تَطَلَّبَ ْ
تتهمل بِّبُطولة فائقة هذه الْمأساة حىت لو َل تكن لديها القوة الالزمة للدفاع عن النفس إذا ما
على العكس ,فإن الْمرأة قد َّ
ِّ
ت.
هوجَ ْ
ِّ
وجودا َرزينًا ُمتَ َخ ِّفيًا ويكون
َيدث ش ـ ـ ــي ُساثل لذل ِّيف موقفهما ُااه األش ـ ـ ــخاص .فعادةً ما يكون وجود الْمرأة ً
صـ ـ ـ ـ ًْبا  ،وهي ََتتل نـَ ْزعة للهماية والْمهافمة على ا ْْلياة الو ِّاهنة ا َْ َّشـ ـ ـ ـة .أما
اسـ ـ ـ ــتعدادها للمسـ ـ ـ ــاعدة أكثر عاطفيَّةً وأكثر َ
ِّ
ِّ
وقف الرئيس.
الرجل فلديه ميل َإىل تنميم اآلخرين
وتوجيههم وقياد م .وهذا هو ابلضبط َم ُ

وإىل ا ْخلُطون
وها ابلْ ِّمثل ُُمتلفان كذل ِّيف طُُرق الْمعرفة والنمر َإىل الواقع .فالرجل ينمر َإىل الشـ ـ ــي األسـ ـ ــاسـ ـ ـ ي َ
ُ
وإىل ترتيب األشـ ــيا وعالقا ِّ ا ولكنه أَقَ ُّل إحسـ ــا ًسـ ـا ابلتفاصـ ــيل .فهو ِّمثْ ُل الر َّسـ ـام الذي يضـ ــع ا ْخلطون العامة .أما
العريضـ ــة َ
َ
ٍ
أي ش ـ ـ ـ ــي جانبًا .كما َّأَنما
مثل الْمص ـ ـ ـ ـ ِّـور الفوتُغرِّايف :فهي تالحظ التفاص ـ ـ ـ ــيل والتَقبل أن تَيك َّ
الْمرأة فهي ترى األش ـ ـ ـ ــيا َ
ِ
تفكيا .وهو بطي ِّيف ال ُّشـ ـ ـ ـروع ِّيف البه عن
يُ َفكران بطريقة ُُمتلفة :فالرجل يكون حاس ـ ـ ــبًا لألش ـ ـ ــيا وأكثر ً
برودا وأكثر ً
ِّ
وتتفهم
داهةً َّ ،
ا ْْلقيقة ،ولكنه أكثر س ــرعة ِّيف الوص ــول َإىل اليَقني عندما يـُ َق ِّرر أن يَص ـ َل اليه .أما الْمرأة فهي أكثر َح ْد ًس ـا وبَ َ
األمور بطريقـة أكثر ُ والً .يوجـد قول مـأْثور اليوم ي ِّ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف الْمرأة ََّنـا قتـُ َفكِّر بقلبهـاق وهو صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهي َإىل َحـ ٍد كبي ،إِّ ْذ أن
َ
َ
ُ
جدا ويَمهر أكثر عند الْمرأة.
التفكي قالعاطفيق هو شي مهم ً

 -2الرجل ِح الزواج
آخذين ِّيف االعتبار هذه ا ْخلصائص ،ماذا نقول إذًا عن َّ
زوجا ؟
الذ َكر عندما يصي ً
وأب
زوج ٌ
ٌ )1
يقوم َّ ِّ
زوجا وأن يكون أبـًا.
الذ َكر ِبُِّه َّمتَني :أن يكون ً

أسق البيت .هذا ما يقوله القديس بولس :قالرجل هو رأسُ الْمرأة كما أن الْمسـ ـ ـ ـ ـ ــي
َك ْونُه ً
زوجا يَعن أن يكون قر َ
ِّ
ِّ
معَن تكون وظيفته هي ترتيب األشيا العامة ،والعمل من أجل
هو رأس الكنيسة و ُُملص ا ِْلسدق (أفسس  .)23/5وبذا الْ َ

لكن لَيس التفاصـ ــيل .وعادة ما َيب عليه أَ ْخ ُذ القرار األخي .لذل يوجد قول
العائلة ،ويكون نَصـ ــيبُه هو العمل الشـ ــاق و ْ
مأثور :قحي َتكم الْمرأة وتسود ،هناك عادةً ما ال َِّي ُّل السالمق.
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إن كرامتـه الكبية تَ ْك ُم ُن ِّيف كونِه أ ًابِّ ،ويف ُمـاكـاة دور هللا اآلب .وهـذا ِّ
َّ
يعن أنـه إذ يـُ َقلِّـد َد ْوَر هللا فَـيَـْنـبَغي عليـه إذًا
الوالية على عائلته ،ذل ن يكون ُم َدبِّرا وكذل ُْمتاطًا للمسـ ـ ــتقبل .وأن يـُرِّشـ ـ ـد ِّبُ ٍ
أن ُنارس واجب ِّ
ب َرعِّيَّته وأن يَسـ ـ ــهر
ْ
ً
على تربيـة أبنـائـهَّ .
رب العـائلـة هو فنـان َيـب عليـه أن يـَْن َهـت داخـل نفس أبنـائـه صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة هللا .وَيـب عليـه أن يقودهم َإىل
إن َّ
النُّضوج النفسي والعاطفي.
 )2الذكورية

""El machismo

الذ َكر هو ما يُطلَق عليه ُّ
إن تَ ْش ـ ـ ـويه ص ـ ـ ــورة َّ
قالذكوريَّةق .وهو ال َّس ـ ـ ـ ْعي لِّ ُممارس ـ ـ ــة الس ـ ـ ــيطرة على الزوجة واألبنا من
ضـا ابل َق ْسـوة .وهذا يتطلب من الرجل أن يـَتَخلَّى عن دور الرأس ألن الرأس َُتارس ســيطرَ ا ابلتفكي
خالل القوة والعنف وأي ً
ضلِّيَّة.
الع َ
وليس من خالل القوة َ
ب ا ْْلقيقي وتُسـ ـ ـبِّب ِّ
ُّ
اال ِّْزطان ليس فقط للمرأة ولكن
الو ْح ِّشـ ـ ـيَّة .وهي تَقتل ا ْْل َّ
إن الذكورية َشـ ـ ـ ْكل من أشـ ـ ــكال َ
َ
ض ـ ـ ـا للرجل .وذل ألنه ال نُْكن أن نـُْنكِّر َّ
أي ً
أن اس ـ ـ ــتخدام العنف يكون ض ـ ـ ــرورًّي فقط عندما ال يس ـ ـ ــتطيع الْ َم ْرُ أن يـَ ْف ِّر َ
العنيفني هم الذين الَنتلكون َملَكات فِّ ْكرية وروحية .إن الذكورية ليسـ ــت
العقل وا ْْلقيقة .إن األشـ ــخاص َ
نفسـ ــه من خالل َ
ِّ
العقـل الوحشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة .كمـا أ ََّنـا عالمـة على ال ُّـدونِّيَّـة ،حيـ َّ
أن الفرد يتطلَّـب أن يكون ُميًَمـا
عالمـة على الرجولـة بـل على قلَّـة َ
وعاجزا .إن الذكورية تتســبب ِّيف ظُلْم كبي
ص ـا
بواســطة ال ُّ
ً
ص ـر ِّاة واللَّ َكمات  ،فهو ِّيف عُ ْمق نفســه َلْ َش ـى أن تَعتْبه زوجتُه انق ً
داخل البيت وتـُ ْف ِّ
ضي ِّيف كثي من األَ ْحيان َإىل رذائل أكثر ُسوًا مثل إدمان ال ُكهوليات و ِّ
وإهال األبنا .
الزان ْ
َ

وهي فوق كل شـ ـ ــي تُسـ ـ ـبِّب ا ِّْزطاطًا للمرأة َّ
ضـ ـ ـطََّرة
ألَنا ُتَ ِّوُ ا َإىل َشـ ـ ـ ْي ٍ َ
وم ْ
عاملة بسـ ـ ــو ُ ،
واعلها ُمسـ ـ ــتعبَدة وُم َ
َ ُ
للخضـ ــوع لكثي من الملم والعذاب .ال نسـ ــتطيع أن نـَتَ َخيَّل ال َك َّم الكبي من ِّ
الزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جات ِّ
اليت تَفشـ ــل بسـ ــبب هذا التَّ َشـ ـ ُّوه:
ضها ينتهي ابالنفصال ،ولكنها كلها تقريبًا  -سوا انفصل الزوجان أم ال  -ال تَعرف طَ ْع ًما للسعادة الزوجية ا ْْلقيقية.
بـَ ْع ُ
ثال َّ
 )3يسوع ِم ٌ
للذ َكر

ِّ
ِّ
ويب على كل
وذكرا ِّمثالياقَ .
بذا الْ َ
معَن يكون الْ َمثَ ُل األعلَى ل ُك ِّل ذَ َكر هو يس ـ ـ ـ ـ ــوع الْمس ـ ـ ـ ـ ــي  .فهو كان قرجالً ً
صَّرف .كيف كانت إذًا تصرفات يسوع؟
ذك ٍر أن يَنمر إليه كي يعرف كيف َيب أن يكون وأن يـَتَ َ

ِّ
ِّ
كثيا ما يُ َذكِّر ُمعا ِّصـ ـ ـ ـريه قائالً:
مع هللا اآلب .ابلنسـ ـ ـ ــبة ليسـ ـ ـ ــوع فإن هللا هو القيمة األَ ْسَى يف ا ْْلياة ،ولذل فهو ً
الرب إ َ َ بكل ِّ
قلب وكل نف ِّسـ ـ ـ ـ وكل عقِّل وبكل ِّقواكق(مرقس  .)30-29/12كما أن يسـ ـ ـ ـ ــوع كان يَثِّق
ـتهب َّ
قسـ ـ ـ ـ ُّ
غي َمدودة ِّيف العِّناية اإل َ ية وكان يغض ـ ــب عندما ِّ
حناان وص ـ ــالة عندما كان
ينجس ـ ــون َهْيكل هللا ،بينما كان َنتلئ ً
بطريقة ِّ ْ
َ
َّ
يتهدث مع أبيه السماوي.
وم ً
كروها ،وفَوق ذل خانَهُ
ومفيًى عليه َ
يس وع أما أعدائه .لقد كان ليسـ ـ ـ ــوع أعدا كثيون كان ُمضـ ـ ـ ـطَ َه ًدا ُ
ِّ
أخيا قادوه َإىل الصــليب .لذل يقول يســوع ِّيف العشــا األخي :قأبغضـ ِّـوِن بال
تلْمي ُذه .لقد حاولوا مرات كثية أن يقتلوه ،و ً
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صمت
سببق (يوحنا  .)25/15ومع ذل فهو َل يياجع أمام التَّهديدات وَل يَرغب ِّيف االنتقامَ .ل َلْ َ
ش االضطهادات وَل يَ ُ
ص ـلِّي من أجل أن يَصــف
عندما كان لز ًاما عليه أن يقول ا ْْلقيقة .بل على العكس ،بدالً من أن ينتقم ص ـلَّى ،ومات وهو يُ َ
ص ـ ـ ـرف دليالً على َعمَ َمة نـَ ْفس ِّ
أي رجل فإن يس ـ ـ ــوع بذل يكون قد أَظهر أنه
هللا عن الذين أس ـ ـ ــاؤوا اليه .إذا كان هذا التَّ َ
أعمم ٍ
نفس ِّيف العا َل.
َنتل
َ

األكثر طهـارةً .ولكنـه ِّيف نفس الوقـت كـان لـَديـه تقـدير عميم
مع الْمرأة .لقـد عـاش ربُّنـا ِّيف العِّ َّفـة الكـاملـة والبَتوليـة
َ
ِّ
واحيام كبي للمرأةِّ ،
آخ ُر َّأمه .ولكنه َل
مري ال ُكلِّيَّ ِّة القداسـ ـ ــة كما َل ُِّي َّ
ب َّأمه َ
ب َ
لكل النسـ ـ ــا  :الصـ ـ ــاْلات وا ْخلاطئات .أَ َح َ
يَ َّ
عنه َّن أمام أعدائِّهن كما فعل مع الْمرأة
تهفظ ِّيف التَّـ َقُّرب من ا ْخلاطئات َك ْي يَدعوهن للتوبة كما فعل مع الس ــامرية .ودافع ُ
بيت َعْنيا اليت تَ َذ َّمر يهوذا ِّض َّدها بطريقة ظالِّمة
الزانية اليت كان الفريسيون يريدون أن َْي ُكموا عليها ابلْموت ،ومع َ
مريَ من َ
كن يَ ِّ
مريَ الْ َم ْجـ َدلِّيَّـة .إن الرجـل ا ْْلقيقي َييم دائ ًمـا كرامـة
لقـد َغ َفَر َُ َّن عنـدمـا َّ
ّيه َّن كمـا فعـل مع َ
قيبْ َن اندمـات على خطـا ُ
الْمرأة.
يتعذب أحد قَ ُّ ِّ
ِّ
يس وع أما األ َ َ .ل َّ
للجلْد ،وتَ َكلَّل ابل َّشـ ـ ـ ـوك،
عر
قرج َل اآلالمق .تَ َّ
َ
ط مثْـلَه .إن أش ـ ـ ــعيا يُ َسـ ـ ـ ـميه ُ
أبدا يَّة َشـ ْك َوى وَل
صـق َ ،
ومفيًى عليهَ ...ل يتَـ َف َّوه ً
َ
وحَ َل الصـليب وتَ َسـ َّمر عليه ابلْمسـامي ،وكان َم ً
وعان ا ْخليانة والبَ ْ
كروها ُ
خالصنا حياتَه. ...
أبدا ِّيف اليَأْس وَل يَياجع ِّيف رسالته ،حىت عندما َكلَّفه
يَستسلم أمام العذابَ .ل يـَ َق ْع ً
ُ
ف إن كـان رجالً اب ْْلقيقـة ،فيجـب عليـه أن يَنمر دائ ًمـا َإىل يسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع .إنـه
إذا أراد ُّ
أي َر ُجـ ٍل  -أو أي زوج -أن يـَ ْع ِّر َ
الْ ِّمثال الذي َيب عليه أن يُ ِّ
قارن نفسه به.

 -3الْمرأة ِح الزواج
 )1زوجة وأُ
أساسا زوجة وأُم .وهي بذل تَـتَ َشبَّه ابلكنيسة.
إن الْمرأة ِّيف الزواج هي ً
كل ِّ
يعن أن ُْت ِّ
َّ
الصفات العميمة ِّ
إن َك ْو َنا زوجةً ِّ
اليت تُعطيها األنُوثة ا ْْلقيقية للمرأةَ .يب عليها
ضر داخل زواجها َّ
ِّ
ب الكنيسـ ـ ـ ــة الْمسـ ـ ـ ــي  .فالْمرأة هي قسـ ـ ـ ــيِّدةق البيت .فهي ِّ
عَن قدافئًاق
أن ُتب زوجها كما ُت ُّ
اليت َاعل من البيت قبيتًاق ِب َ
ِّ
موما ال يعرف .ألن
فيكون ابلتَّ ِّال ُست ًعا ومريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًها السـ ـ ــتقبال الزوج واألبنا َّ .إَنا تعرف كيف تفعل ذل ولكن الزوج عُ ً
اليت َْتَ ُّم عادةً ابلتفاصيل وهي ِّ
الْمرأة هي ِّ
صة العاطفة الضروريَّة للسعادة .فإذا كان الزوج هو الرأس
اليت تستطيع أن ُتَ ِّدد ِّح َّ
فـإن الزوجـة هي قالقلـبق .إذا َم ِّر الرأس فـإن ال ـعائلـة تكون َشنونـة أمـا إذا َم ِّر َ القلـب فـإن العـائلـة ََتوت قابل َّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْكتـَةق.
فكل واحد َْيلِّب ما عنده َّ
ألَنما طََرفان متكامالن.
ُّ
ُ
ومع ذل تَمَ ُّل أَ ْسَى رس ــالة للمرأة الْمتزوجة هي األُمومةَّ .إَنا أعمم َع ِّطيَّة منهها هللا َ ا .فهي فقط اليت تس ــتطيع
ط فريدةً بني ِّ
صـ ِّامت الذي يَتِّ ُّم بني
األم وابنِّها من خالل ا ْْلِّوار ال َّ
جديدا .إن الطبيعة تَـْن ِّسـج رواب َ
أن َْت ِّمل ِّيف أحشـائها كائِّنًا ً

34

االبن الْم ِّ
االثنني طَو َال التِّس ـ ِّ
اليت يكوانن متَّ ِّه َدين خال َ ا جس ــدّي .وهي الْمختَ َّ ِّ
ـعة أَ ْش ـ ُه ٍر ِّ
الم َ النَّـ ْفس ــية والعاطفية.
ُْ
ُ ْ
ً
ص ـة ِبَْن ِّ ِّ َ
فهي َتَُثِّل ِّيف البيت صورة ا ْخلُصوبة ِّ
السرور والْمتعة.
وابلتال صورة ا ْْلياة و ُّ
 )2األُنوثِيَّة

)(El feminismo

ِّ
ِّ
ِّ
س األنوثة .وهي إظهار لِّعُ ْق َدة
إن تَ ْشـ ـ ـ ـ ـ ـويهَ صـ ـ ـ ـ ـ ــورة املرأة هو قاألنوثيةق الْ َمفهومة بطريقة خاطئَة .فاألنوثية هي َع ْك ُ
ال ُّـدونِّيَّـة .فـالْمرأة َ ـا كرامـة فَريـدة را ِّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخـة ،وهي أتتيهـا ِّمن قـُ ْدرِّ ـا على إِّ ْعطـا ا ْْليـاة ِّ
ومن َم ْقـ ِّد َرِّ ـا على ا ْْلـب وكـذلـ ِّمن
َ
ِّ
قُدرِّ ا على أن تكون أُما وعلى أن تكون ع ْذرا ِّ ،
ِّ
ومن َمقدرِّ ا على أن تكون ُُمتلفة عن َّ
الذكر ولكن مع ا ْحتفاظها بنفس
َ
ِّ
ِّ
ِّ
الكرامـة وا ْْلريـة اللَّتَني لـه .قاألنوثيـةق َْا َهـل هـذا  ،ولـذا فهي تَ ْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َعى ل َف ْر ِّ ال َّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْيطَرة لَـ َدى الْمرأة لتجعـل منهـا نو ًعـا من
قالذكرق :ذَ َكر ُْمبط .فالرجل يـ ْف ِّقد كر ِّ
َّ
امته إذا تش ـ ـبَّه ابألنثى ،وكذل الْمرأة تَفقد كرامتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا إذا تش ـ ـبَّهت ابلذكرَ .ل َيعل
َ
َ
الْمس ـ ـ ـ ــي أَيَّةَ امرأةٍ كاهنًا كما أنه َل يـَتَّ ِّخذ جس ـ ـ ـ ـ ًـدا من ِّ
ب قاألُُّمق
أي ذك ٍر بل من امراة واحدة  ،وأَطْلَق على امرأة واحدة لََق َ
الزائفة ليست ُسُوا ابلْمرأة ولكنها ا ِّْزطاطًا ِّبا.
معَن الكامل وا ْْلقيقي ِّ ذه الكلمة .إن األنوثية َّ
ابلْ َ
مري والْمرأة
 )3العذراء َ
ِّ ِِّّ
ِّ
لكن يـَتَـ َع َّني على ِّ
كل امرأة أن تـُ َوِّجه نَمَرها
ـائر جس ـ ًـدا .و ْ
إن الْمس ــي هو مثال لكل امرأة وذل ل َك ْونه َ
ابن هللا الص ـ َ
مري .فيهـا تَـتَـبَـلْ َور
َإىل امرأة فريـدة لكي َترى فيهـا كيف َيـب على الْ َم ْرأَة أن تَتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبَّـه ابهلل .هـذه الْمرأة الفريـدة هي العـذرا َ
ص ـ ـ ـةً الفض ـ ـ ــائل الْ ُمتَـ َعلِّ َقة ابألنثى .إن يس ـ ـ ــوع على الص ـ ـ ــليب يدعوها قّي ا ْمرأةق( .يوحنا
بطريقة ملموس ـ ـ ــة كل ال َفض ـ ـ ــائل وخا َّ
ِّ
ِّ
ِّ
َي الْ ِّمثالِّ .يف ِّ
أي
 :26/19قّي امرأة ،هوذا ابْـنُ ِّ ق) ،وذل حىت نُالحظ َّأَنا لَْي َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ْ
ت فقط امرأة عاديَّة بل هي قالْمرأةق  ،أ ْ
شي ؟

كل ِّ
كياَنا ونفسـها وجسـدها ،وهي الْمرأة
ِح تس ليمها ذا َ ا هللَّ .إَنا الْمرأة الْ ُم َكَّر َسـة هلل ،فهي الْمرأة اليت تُ َسـلِّم هلل َّ
ِّ
ِّ
ِّ
قروحق العائلة
ـي ق أََّم ق هللا .وهي ُ
اليت تعرف أن ََتن َ هللا ع َّفتَها وبَتوليَّتها .ولذل فهي الْ َمخلوقة الوحيدة الْ ُمسـ ــته َّقة أن تصـ ـ َ
ِّ
ستهق أن تَصي َملكةق.
عميما وهي تَ ُّ
الْمقدسة .يقول الْمثل قإن الْمرأة اليت تـَُزينها كرامةُ العفة تنال َشَرفًا ً
ِّ ِّ
َّ
تساعدها
ِح ْ
للمهبة .فنراها تُ ْس ِّرع َإىل بيت قريبتها أَليصاابت لِّ َ
رحتها .إَنا الْمرأة اليت َْتَ ُّم ََدق التفاصيل الصغية َ
خالل فية َحْلِّها .كما نراها َتَُُّد يَ َد الْ َمعونة لتهضـ ـ ـ ـ ـ ــي عُ ْر ٍس ِّيف قاان ا ِْلليل .ونراها تَـ ْقلَ ُق وَ ُّتم إبسـ ـ ـ ـ ـ ــعاد عرو َسـ ـ ـ ـ ـ ـني فقيَين
َّ
وىل -فتُـ َق ِّدم بذل ساعةَ ابْنِّها حىت ال يَنهار َح ْف ُل العروسني بسبب نقص ا ْخلمر.
وتتمكن من انتزاع معجزة  -هي األُ َ

مري للقائه لِّتَ ُشـ َّد من
العذابَ .نشـي يسـوع على َد ْرب الصـليب :فتَخرج َ
ِح َرأْفتها .إن َ
مري ال تيك ابنَها ِّيف سـاعة َ
مري َتت الصـ ــليب مصـ ـ ِّ
ـاحبةً له ِّيف صـ ـم ٍ
أَْزِّرهِّ ولِّتواسـ ــيهَ .يتَ ِّ
ت .ولذل فهي َشـ ـريكة ِّيف
ضـ ـر يسـ ــوع على الصـ ــليب :فتقف َ
ْ
َْ
ُ
فدائنا.

َْز َوها َيب على ِّ
كل زوجة تريد أن تصل َإىل قِّ َّمة أنوثتها.
كل امرأة أن ترفع نمرها ،وكذل ُّ
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ِّ
ِّ
ومعا يُ َك ِّمالن صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورةَ هللا .فالرجل يكون أكثر كماالً
تام ال َق ْول :إن الرجل والْمرأة ُُمتلفان ولكنهما متكامالنً .
خ ُ
حينمـا يكون رجالً كْب قَـ ْد ٍر سُْكِّ ٍن ،والْمرأة تكون أكثر كمـاالً عنـدمـا تكون امرأة كْب قَـ ْد ٍر ُسكن ،وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيكوانن كـذلـ
اسرا على النمر َإىل يسوع ومرَي والتَّ َشبُّه ِّبما.
ُكلَّما َا َ
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الفصل السادس

 -1ا ْْلُ الْ ُمثْ ِمر

األُبَُّوةُ واألبن اء

ِّ
ِّ
معا .إنه
يقول ســفر التَّ ْكوين ( :)28/1ا َّْنوا وا ْكثُروا و امْألوا األر  .هل الْمقصــود هنا هو أَْمر أَ ْم احتياج؟ االثنني ً
أَْمر إ َ ي ُمعطًى للرجل والْمرأة اللَّ َذين يريدان أن يتَّهدا ِّيف الزواج .ولكنه ِّيف الوقت نفس ـ ـ ــه احتياج ض ـ ـ ــروري للهب نفس ـ ـ ــه.
كل ما َيتوي
فكل حب يعطي َثًرا ألن ا ْْلب هو شـ ـ ـ ـ ـ ــي َحي وهو شـ ـ ـ ـ ـ ــي فيه حياة ِّمثْ ُل النباألت وا ْْليواانت واألرواح .و ُّ
ُّ
على حياةٍ يـُثْ ِّمر .فالشـ ـ ــجرة ،إذا كانت َحيَّة ،تُعطي أوراقًا وتُعطي َثًرا ِّيف الوقت الْمناسـ ـ ــب .وشـ ـ ــجرة الورد َمثَالً -إذا كانت
حية -فإ ََنا تـُْنتِّج وروًدا ِّيف أَو ِّاَنا الْمناس ـ ـ ـ ـ ـ ــبَّ .أما إذا َل تـُ ْع ِّط وروًدا ،وكذل ش ـ ـ ـ ـ ـ ــجرة اللَّوز إذا َل تـُ ْع ِّط َثًرا ،فإننا نقول َّأَنما
مائِّتتان .ملاذا ؟ إلنه إذا كانت فيهما حياة ََألَْثََرأل.
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حـب َمْيـت ،أمـا ا ْْلـب الـذي يُثمر فهو حـب حي .ولكن ،لِّ ـماذا َيـب أن
فـا ْْلـب الـذي ال يُعطي َثًرا هو أي ً
يكون َثر ا ْْلـب بني الرجـل والْمرأة هو إعطـا ا ْْليـاة لألبنـا ؟ ألن الثمر ا ْخلـاص بكـل كـائن هو مـا نُْكِّنـُهُ هو وح َـده فقط أن
ِّ ِّ
تفاحا.
َ
قللَُقهق أو أن قيـُْنجبَهق .لماذا نَعتْب التفاح َثًرا لش ـ ــجرة التفاح؟ ألن ش ـ ــجرة التفاح هي الوحيدة اليت تقدر أن تُعطي ً
ِّ
تفاحا .وِِّبا أن الفعل الزوجي هو الوحيد القادر على
وَزن ال نطلب من شـ ـ ـ ــجرة ال ُك َمثْـَرى وال من شـ ـ ـ ــجرة ا ْخلَْو ِّة أ ْن تـُْنتجا ً
ْإناب حياةٍ بَش ـ ـ ـ ـري ٍة ،فيكون من الْ ُم َؤَّكد ََت ًاما أن ا ْْلياة البش ـ ـ ـ ـرية هي الثمرة ا ْخلاص ـ ـ ـ ــة اب ْْلب الزوجي :قإن الولد ال ِّ
أيِت من
ِّ
متبادلق .29
متبادل إنه يَنبع ِّيف َّ
الصميم من هذا العطا الْ َ
ضيف نـَ ْف َسهُ َإىل حب الزوجني الْ َ
ا ْخلارج ليُ َ
يقول البااب يوحنا بولس ِّ
الثاِن أن ا ْخلُصوبة هي ِّيف الوقت نفسه َثرة َُ ا ْْلب الزوجي وهي عالمةٌ عنه .30لَقد ذَ َك ْران
لِّماذا هي َثرة ولكن لِّماذا تَكون أيضـا عالمة؟ كلمة عالمة تعن قش ِّ
قإعالانق .فا ْْلب هو تَقدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م الذات وهو
ـاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًداق،
ً
ً
إعطاؤها كما أن عكْس ا ْْلب هو األاننية وهو ِّ
االنْغِّالق على النفس وأن يبه اإلنسـان عن نفسـه سُْتَنِّ ًعا عن إعطائهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا
َ
هناك حب وض ـ ــيع وردي كما يوجد حب كبي وب ِّ ِّ
اآلخر؟ بَِّق ْد ِّر العطا  :فنهن ُزب
لتخرينَ .
طولِ .با يـَتَ َميَّز الواحد عن َ
َ
ُ
ُ
ََ
أيضا بني األزواج:
ابل َق ْدر الذي نعطي به من ذواتناَ .من ُيب قليالً ،يُعطي قليالً ،ومن يعطي قليالً ُيب قليالًَ .يدث هذا ً
جسده أو قلبه فقط .وقد يعطي إحدى هذه األشيا أو يعطيها كلَّهاِّ .
فمن الْ ُممكن
لزوج لزوجته مالَه أو بيتَه أو َ
َ
قد يُعطي ا ُ
ٍ
ِّ
لكن التس ـ ــتعملي س ـ ـ ِّ
ـيارِتقِّ .مثْ ُل هذا
أن يعطيها ش ـ ــيئًا َْ
وي ِّرَمها من اس ـ ــتخدام ش ـ ــي َ
آخر :قإنن أ ََدعُ تَعيش ـ ــني ِّيف بييت ،و ْ

اإلنس ـ ــان ال يتش ـ ــارك بكل ما نَْلُ كما أنه ال يعطي كل ش ـ ــي  .وبنفس الطريقة قَ ْد يقول لزوجته :قإنن أعطي جس ـ ــدي
ِّ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـا أن يقول َ ا :قإنن
ولكنن ال أمنه قليبقَ .يدث هذا عندما يَشـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ عطا األحاسـ ـ ـ ـ ـ ــيس والنفس وا ْْلياةُ .نكنه أي ً
إن ا ْخلُص ــوبة هي أقْدس ش ــي َنتلكه الرجل والْمرأة َّ
أمنه ُمتعة جس ــدي ولكنن ال أعطي ِّ ُخص ــوبَيتَّ .
ض ـبط هي
ألَنا ابل َّ
ِّ
ـابا بينهما وبني مقدرة هللا ا ْخلالقة ،حي ُ أن هللا خص ـب أي أنه م ٍ
عط للهياة .لذل يكون إعطا
َ ْ
َْ
الشــي الذي ُْيدث تشـ ًُ
ْ ُ
 -29التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية  ،رقم .2366
 -30راجع يوحنا بولس الثاني  ،الشراكة العائلية .28 ،
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ِّ ِّ
ض ـا على من يريد أن يـ ْقبل جس ــد ش ـري ِّ
ص ـى ٍ
رفض للعطا  .يـَْنطَبق ذل أي ً
ا ِْلس ــد مع اال ْمتناع عن إعطا ا ْخلص ــوبة هو أقْ َ
َ ََ
حياتِّه بدون أن يسـتقبل خصـوبته .إن هذا ا ْْلب ردي ِّ
لوَنا ولكنها َْت ُجب
ودِن  .ونسـتطيع أن نُ َشـبِّ َههُ ابلوردة اليت تعطينا َ
قحىتق ا ْخلصـ ـ ـ ـ ــوبة والْ َم ْقدرة على اإل ْناب ،فهينئذ يُعطَى كل شـ ـ ـ ـ ــي :
كل شـ ـ ـ ـ ــي َّ
َعنَّا عِّطَْرها .وعلى العكس عندما يُعطَى ُّ
يُعطَى ابلفعل أقدس ما َنلِّكه اإلنس ـ ــان واألكثر َحيَ ِّويَّة لدى الرجل والْمرأة .ولذل تكون هذه عالمة و َش ـ ـهادة على العطا
الكامل.

 -2األُبُ َّوة َك ِهَ :ة من هللا
أي
أي شاركا ِّيف ا ْخلَلق) ْ
عندما يُنجب األبَوان حياة جديدة يُقال َّأَنما َولدا (ابألسبانية ْ pro-crean / con-crean
ٍ
دعى الرجل والْمرأة إ َىل التعاون مع عمل ا ْخللق
تعاوان مع هللا ِّيف َخلْق كائن جديد ،فأعطيا ا ْْلياة إلنســان .فبواســطة ا ْْلب يُ َ
أي ِّس ٍر عميم هذا الذي يُ ْس َم فيه ل نسان ن يُ َس َّمى ابلكلمة اليت تنطبق فقط على هللا ،أَالَ وهي كلمة قخالقق!
نفسهُّ .
الرخام ليصـ ـ ــنع َِّتثاالً فهو فقط ِّ
مادة ،حىت لو كان هذا الْمثَّال أعمم فنَّان .كذل الر َّسـ ـ ـام،
قيغيق الْ َّ
عندما يُشـ ـ ــكِّل النَّ َّهات ُّ
حىت لو كان أعمم ر َّس ـ ـ ـ ـ ـ ـام ،عندما يض ـ ـ ـ ـ ـ ــفي حياة على منمر طبيعي فهو حينئذ فقط ِّ
يغي الْمادة اليت َتتويها أَْوعِّيَة ألوانه.
َ
ُ
ولكن عنـدمـا يـتَّهـد الرجـل والْمرأة في ْخ ِّرجـان َإىل النور حيـاة جـديـدة ،فهمـا حينئـذ ال ِّ
يغيان شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيئًـا ،بـل يَمْهر كـائن َل يكن
ُ
َ
بتاأل قبل ذل ابلنسـ ــبة لألبدية وهذا هو
موجودا من قبل فتُ ْشـ ـرق حياة جديدة على هذا العا َل ،وهي نفس َل تكن تُوجد ً
ً
ِّ
ِّ
تاج ِّ
تاج ِّ
عمل األبوين اللَّ َذين يـُ ْع ِّطياها ا ِْلسد.
عمل هللا الذي َلْلُق النفس من َ
الع َدم ،ون ُ
ن ُ
يَ ِّنقل األَبوان ص ـ ـ ــورة هللا ا ْْلاض ـ ـ ــرة ِّيف كل إنس ـ ـ ــان من جيل َإىل جيل .فهينما يعطي هللا هبة األُ َّبوة واألمومة للرجل
ب بصفة ُمتميِّزة هو هللا ،واآلاب األرضيون يتشبَّهون ابهلل اآلب.
والْمرأة فإنه بذل َننههما أن يَصيا صورةً َّ
ألبوته .إن األَ َ

ِّ
ِّ
جرى صـ ــانع الطبيعة
يَمهر هذا َجليًا خصـ ــو ً
صـ ـا ِّيف ا ْ الة اليت ُتيط ابلسـ ــر الْمصـ ــاحب َ
للهبَ ِّل بياة جديدة .لقد أَ َ
الرقيق،
األمور بطريقة َاعل َشي االبن َإىل ا ْْلياة ملفوفًا ابألسرار ،ذل ألن السر هو ِّمثْ ُل الغِّطا الْمصنوع من نسيج الت ُِّّل َّ
الذي يُغلِّف األشـ ـ ـ ــيا الْمقدسـ ـ ـ ــة .وهكذا فإن األبوين ُي ِّمعان قالشـ ـ ـ ــرو َنق الْمناسـ ـ ـ ــبة لكي يكون هناك َحبَل فيُتِّ َّمان الفعل
ِّ ِّ ٍ
كل فِّ ٍ
دائما
عل ٍ
الزوجي الالزم لكي تبدأ حياة جديدة ِّيف التَّ َك ُّون .ولكن ال يـُْتـبَع ُّ
َّ
زوجي ابلضـ ـ رورة بَبَ ٍل بياة جديدة .ويَبقى ً
ث هـذه الْمرة؟ وعنـدمـا ي ـتأكـد الزوجـان من انتمـارهـا َِّالب ٍن ،يبقى السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر قـائ ًمـا :كيف
ـدث أو َلْ َيـ ُد ْ
هـذا التس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاؤل :ح َ
سـيكون؟ ما الصـفات اليت سـيَـتَ َهلَّى ِّبا؟ هذا السـر هو إطار أسـا ـسي لكل َم ْولِّ ِّد ٍ
طفل ألنه يُ َذكِّر األبوين َّأَنما ال يسـتطيعان
أن قيَُ ْْبِّشاق ابنًا ،ألن االبن يعتمد عليهما وعلى هللا الذي سـ ـ ــيَ ْخلُق ،وهو الذي سـ ـ ــيَبِّ ُّ الروح .هذا السـ ـ ــر يذكِّر األبوين أن
ِّ
قهـ ِّديَّةق من هللا.
كل اب ٍن هو قهـبَةق وهو َ

ِ -3سر ا ْْلياة
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يبـدو ا ْْلـديـ عن هـذه األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا غريبـا داخـل ُشتمع م ِّ
ـاد ٍي فَـ َقـ َد القـدرة على اإلعجـاب اب ْْليـاة .ولكن تَمـَ ُّل ا ْْليـاة
ً
سـرا وِّهبةً وسـرورا .كتب تْ ِّشـسـِّيتو ْن معِّْبا عن رغبته ِّيف ا ِْللوس على تَ ٍل سـاعة الغروب ِّويف ال ِّ
صـياح عندما َلتفي آ ِّخر ُشـعاع
ُ ً
ً َ
ْ ْ َُ ً
ِّيف األُفُق قائالً :أَعِّ ْد ! أَعِّ ْد مرة أخرى! ليتنا نصـ ـ ــهو ُمبَكًِّرا كل يوم وننتمر أن تتفت ورود ا ْْلديقة وِِّبُ َجَّرد انتهائها من ذل
ص ـ ـ ـ ـ ـخور أو
نقول َ ا :قأَعيدي هذا من جديد! َمن ذا الذي ال يتأثر أو ال يـَْنـبَ ِّهر عند رؤيته كيف تنكس ـ ـ ـ ـ ــر األمواج على ال ُّ
كيف يُعلِّم الطائر صغاره األكل أو الطََّيان؟ إن ا ْْلياة ََتلَ ُؤان ابإلعجاب.
ومع ذل فال تـُ َق َارن أيَّة من العجائب الس ـ ـ ـ ــابق ِّذ ْك ُرها اب ْْلياة اليت َْت ِّملُها األم ِّيف أحش ـ ـ ـ ــائها .فهي َْلْم من َْلْ ِّمها
ودم من َد ِّمها .إنه الكائن األكثر ِّرقَّةً وهش ـ ـ ــاش ـ ـ ــة ِّيف الكون كله :أكثر هش ـ ـ ــاش ـ ـ ــة من الزجاج ومن زهرة األُ ْوركِّيد .ولكنه ِّيف
َ
الوقت نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه َنتل وح َده اإلمكانية على الالَّ َمدود :فهو َنتل القدرة على ا ْْلب الالََِّّنائي وعلى الْمعرفة ال ِّ
الَنائية وله
ْ
َْ
تمعا .هذا الكائن ينمو داخل أحشــا امرأة ،وقد ُحبِّل به ِّيف تل
مقدرة إ َ ية ِّيف ذاته كما أن نـَ ْف َسـه أَثَْ ُن من ال َك ْون كله ُش ً
األحش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا نتيجـةَ حــب رجــل وامرأة وبفعــل ا ْخللْق الــذي من هللا ،هــذا الفعــل الــذي يعـ ِّ
ـادل ِّيف العممــة والتَّـ َف ُّو ِّق فِّ ْعـ َل َخلْ ِّق
َ
ُ
الكواكــب والنُّجوم َجيعهــاَ .يـب على كــل امرأة أن تقول ألبنــائهــا مــا قــالتــه هــذه األم اليت نقرأ عنهــا ِّيف الكتــاب الْمقــدس:

ت أعلم كيف نَشَـ ـأَ ُت ِّيف أحشـ ــائي ،وال أان وَهَبـْتُكم الروح وا ْْلياة ،وال أان نمَّمت عناصـ ــر ٍ
كل منكم ،ولذل فإن خالق
لَسْـ ـ ُ
العا َل هو الذي جبل ا ِْلنس البشري والذي هو أَصْلُكل شي 2( ...مكابيني .)23 -22/7

ِ -4
االبن" ،اِمتدا ٌد " ألَبَ َويْ ِه

األَبَوان ا ْْلقيقيان يَشـ ـ ـ ــعران قإبطالةق حيا ِّ ما ِّيف أبنائهما .فهذه ا ْْلياة اليت نعيشـ ـ ـ ـ ها هي ْامتِّداد لِّنَـ ْف ِّ
س َولِّ َدِّم آابئنا.
إننـا نـُ ْؤمن ابألبـديـة كمـا نؤمن ِّ ُلود النفس وبقيـامـة األموات .ولكننـا نـَ ْعلَم أنـه منـذ اآلن ِّيف هـذه ا ْْليـاة ننـال قتَ ْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبِّي ًقـا ِّ ـذه
األبَديةق :إن اإلنسـ ـ ـ ــان الذي يَرى َخطَواتِّه ِّيف هذه ا ْْلياة تَقيب من َِّنايتها ،يَنمر حينَئِّ ٍذ َإىل ابن أحشـ ـ ـ ــائه َك َم ْن سـ ـ ـ ــيَهمل
الْ ِّم ْشعل ِّمن ِّ
جدا:
بعدهِّ َوَك َم ْن سيُ َك ِّمل ِّم ْشو َاره ِّيف ا ْْلياة .لقد قال شاعر ذل بطريقة بَديعة ً
َ
ابن روحي وجسدي!
ّي َ
ّيَنًرا صافيًا،
ّي حياةً جديدة َ ،
ّي بـُْرعُ َم شجرةٍ وردّي!
ُخ ْذ ِّيف أّيم َ اآلتية،
هذه األّيم اليت ستذهب...
بِّ سأعود من ٍ
جديد غَنِّيا،
َ
ِّ
فقيا ...
كنت قد ص ُ
بَينما ُ
رت ً

أان َمن كان َيلُم
ِّ
ابالنتصار والبَقا لألبد
من خالل أعمال فقية
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ِّ
منتفخة بَِّزْه ٍو ابطل:
ِّ ِّ
ضجيج
أبيات ش ْع ٍر ،كلماتَ ،

وأمواج َاي وتذهب...
كل أَبَ ِّديَّيت
واآلن ها هي ُّ
وجزة ِّيف بـُْرعُ ٍم صغي!
وم َ
َموضوعة ُ

(ة 0م 0پيمان)

عدد األوالد؟
َ -5ك ْم ُ

قالكنيس ـ ـ ة ،اليت هي م ِّ
أن على ِّ
ناصرة للهياة ،تـُ َع ـ ـ لِّم َّ
كل فع ـ ـ ٍل زواجي أن يبقى من ذات ـ ـ ه منفتِّ ًها على نـَ ْقل ا ْْلياةق
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
 .31إذا كان على األزواج أن يتعاونوا مع عمل هللا ا ْخلَالَّق إب ْنابم األبنا َ ِّيف العا َل ،فعليهم أن يفعلوا هذا قِبس ــؤوليةقِ ،بعَن
أن يـَعُوا َأَنم قس ـ ـ ـيُـ َق ِّدمون جو ًاابق ألفعا ِّ م أمام هللا وأمام الْمجتمع .كلمة مس ـ ـ ــؤولية ال تعن قأبنا قليلنيق بل على العكس
ِّ
قكثيا من األوالدق .لقـد كـانـت العـائلـة الكبية دائ ًمـا ِِّبَثـابـة بركـة ِّيف ذا ِّ ـا وللمجتمع .لـذلـ قـال
قـد يكون الْمقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود بـا ً
ص اب ِّ
لذكر أولئ الذين اتَّـ َف َقت آراؤهم وفِّطْنَـتهم على إعالة ٍ
الفاتيكاِن ِّ
ِّ
عدد أكْب من األبنا وتربيتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م
الْ َم ْجمع
الثاِنَ :
قنُ ُّ
ُ
تربية الئقةق .32
عادة ما تَـْنـبُع َّ
أساس
الدوافع اليت يـَتَ َذ َّرع ِّبا َمن يريدون تقليل عدد األبنا من نمرة متشائمة للهياة ومن َُم َ
اوف ال َ
ِّ
افع أاننية.
َ ا ،وكذل من عدم الثقة ابهللِّ .ويف أغلب األحيان يكون رفض األبنا  ،أو رفض كثرة األبنا  ،اناًا فقط عن دو َ
العدد األَقَ ُّل من األبنا عادة ما ال يكون لديهم مش ــكالت اِّقتص ــادية وال أمرا وال أس ــباب حقيقية .هم
من يكون لديهم ُ
تعقيدا ومش ـ ـ ــكلة! َك ْم من
ببس ـ ـ ــاطة يريدون أن يس ـ ـ ــتمتعوا اب ْْلياة بدون تعقيدات وال مش ـ ـ ــاكل .واألبنا ابلنس ـ ـ ــبة َ م ُنثِّلون ً
ا ْْلـاالت يُن َفق فيهـا على تربيـة الكالب أكثر ِّسـَّا َيتـاجـه طفـل لكي يعيش! وإنـه لَ ِّمن الْ ُم ْه ِّزِّن ح ًقـا أن َتََُّر األاننيـة من اآلاب
يتهولون مع مرور األّيم َإىل أبنا أاننيني ُااه آابئهم .كم من الْ َمَّرات اختْبان
َإىل األبنا فاألبنا الذين يكون آابؤهم أاننيني َّ
بيوت أو مالجئ أو دّي ٍر للم ِّسنِّني حي يعيش كبار ِّ
هذه ا ْخلْبة عند وصولنا َإىل ٍ
السن وحيدين وميوكني! وعندما يتهدث
َ
ُ
أبداق ،قلقد تركنق ،ق َل أََرهُ منذ سنواتق ،قإنه يريد أن َْيبِّ َس ِّن ِّيف
يزورِِّن ً
أغلبيَّـتُهم عن أبنائهم يُ َك ِّررون نفس الكالم :قإنه ال ُ
َملْ َجـٍإق ...عنــدمــا يعتقــد اآلاب أن األبنــا الكثيين هم ِّحْـل ،فــإ ََنم بــذلـ يُعِّـ ُّدون أبنــا هم (القليلني) ألن يفكِّروا ،عنــدمــا
ِّ
ِّ ِّ
كل ْام ِّر ٍئ َْي ِّن ما َزَر َعه.
ب ُّ .
َ
يكْبون ،أن آاب هم الْ ُمسنني هم ع ْ
ـاس لِّع ِّ
ذات أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـدم التَّطَلُّع َإىل ُحـدوث َحـْ ٍل
افع َ
ومع ذلـ يَنبغي أن نعرف أنـه ِّيف بعض ا ْْلـاالت تكون هنـاك دو ُ
جديد .تنقسم هذه الدوافع َإىل ثالثة أنواع :
 عندما يكون هناك إرشـاد ِّطِّيب عن احتمال مواجهة األم ِّخلط ٍر َجسـي ٍم على حيا ِّ ا عند حدوث َحْل جديد ،أوعند وجود خطر توصيل أمرا ِّوراثية خطية.
 -31التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية .2366 ،
 -32المجمع الفا يكاني الثاني  ،الكنيسة في االم اليوم .Gaudium et Spes50 50 ،
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 عند وجود ٍٍ
اقتصادي كبي لدرجة أنه َسيَضع األبوين حقيقةً ِّيف حالة َح ِّر َجة لِّلْغايَة إذا ما زاد عدد أبنائهم.
ضيق
 عندما يَ ْستَ ْدعي التَّكر ُار الكثي ،الْ ِّمتقارب ِّيف الزمنِّْ ،لاالت ا ْْلمل أَ ْن يتأخر ا ْْلمل ِّ
التال.
ُ

ِّ
لكن
ِّيف مثل تل ا ْْلاالت الْمذكورة يكون تنميم الوالدات ش ـ ــيئًا مش ـ ـ ً
ـروعا أخالقيًا ،ليس ابس ـ ــتخدام أيَّة وس ـ ــيلة و ْ
الدوريق ،أي قَ ْ ِّ ِّ
ص ـبَ ٍة :هذا
غي َخ ْ
ابللُّجو َإىل قاالنقطاع َّ ْ
ْ
ص ـ ِّر إ َْتام اللقا ا ِْلنسـ ي على الفيات اليت َْا َعل الطبيعة فيها الْمرأةَ َ
ما يُطلَق عليه اسـ ـ ـ ُـم قالوسـ ـ ــائل الطبيعيةق (الكنيسـ ـ ــة ال تتكلم عن قوسـ ـ ــيلة طبيعيةق بل عن قوسـ ـ ــائل طبيعيةق ،اب ِْلمع ،ألنه
يقاعها واألوقات اليت تكون فيها خصـ ـ ــبةً أو
وجد كثي من تل الوسـ ـ ــائل) .وهذه تتطلب من الْمرأة أن تعرف جسـ ـ ــدها وإ َ
يُ َ
ِّ
ٍ
ـاحبة اللطيفة
غي خصـ ــبة .كما يتطلب ذل أي ً
ضـ ـا من الزوجني التَّـ َع ُّوَد على ضـ ــبط النفس واالعتدال وال َقناعة ،وعلى الْمصـ ـ َ
َ
ِّ
ِّ
ضهما لبَـ ْعض .سأعود ُمطََّوالً ََ َإىل هذا ا ِْلز ِّيف الفصول الالَّحقة.
بـَ ْع ُ

ِ
الصاْلة
ِ -6مثاالن لل ُقدوة

أَختِّم ِّ
بذ ْكر ِّمثالني َجيلني عن آاب و َّأمهات ،من زمننا الْمعاص ــر ،عرفوا ما هي قيمة االبن فانض ـ ُّـموا بذل َإىل كثي
الثاِن َّ
من اآلاب األبطال ِّ -
غي الْ َمعروفني أو الْمعروفني (مثل الطوابوية ُجواان بييتا مولالَّ ،اليت طََّوَبا البااب يوحنا بولس ِّ
ألَنا
َ
هددة بورم خبي ) .س َّ
أعطت حيا َ ا البنتِّها برفضـها اللجوَ َإىل اإلجها إلنقاذ حيا ِّ ا اليت كانت ُم َّ
ـنتهدث عن امرأتني
بَطَلَتني لديهما روح عميمة.
األوىل تدعى ْك ِّرستينا تْ ِّشيالَّ ) .(Cristina Cellaتـُ ُوفِّيت ِّيف إيطاليا ِّيف  22من أكتوبر (تشرين األول) عام ،1995
َ
عن عُ ْمر يُناهز الســادســة والعش ـرين .ماتت بعد والد ِّ ا البنها الثال  ،ريكاردو ،عندما رفضــت بكامل َو ْعيِّها تَـلَ ِّقي العالج
ِّ
ِّ ِّ
خطرا على االبن الذي كانت َتمله ِّيف أحشــائها .قبل
الكيميائي الذي كان ُبو ْسـعه أن يســاعدها هي ولكنه كان سـ يُ َشـكل ً
موِّ ا تركت له رسـ ـ ـ ــالة تقول فيهاِّ :
صـ ـ ـ ـدفة .لقد أراد الرب أن
ت
موجودا هنا ابل ُّ
ً
قحبييب ريكاردوَ :يب أن تعرف أن لَ ْسـ ـ ـ ـ َ
إنن أتذكر اليوم الذي ِّ
اجههاِّ ...
رد
ي َوَرًما .لقد كان ُّ
أخْبِن فيه الطبيب أن لَ َد َّ
تُولَد ابلرغم من كل الْمشـ ـ ـ ــاكل اليت ُ
كنت أو ُ
إنن حــامــل! ولِّمواجهــة ا ْخل ِّ
إنن حــامــل! ّيدكتورِّ ،
فِّعلي هو تَكرار الكلمــات اآلتيــة مرات عــديــدةِّ :
وف من تل ـ اللهمــة
ِّ
ِّ
بيب كل
عار ْ
أُ ْعطيَ ْ
ضــ ـ ُ
ت ِّل قوةُ إرادة هائلة للهص ـ ـ ــول علي َ  .لقد َ
ت التَّ َخلي َعْن َ بكل ما أمتل من قوة ،حىت تَـ َف َّه َم الط ُ
شــي  ،وَل ي ِّ
أي شــي ِّ .يف ذل الْمســا  ،وعند ِّ
األوىل ،بدا ِّل
ت أنت للمرة َ
ف َّ
ضـ ْ
عودِت من الْمســتشــفى ِّيف الســيارةَ ،تَّرْك َ
ُ
ِ
وكأن كنت تقول ِّل :أشـ ِّ
ـكرك ّي أمي ألن ُت ِّ
أي شــي  ،آخر ِّسـ َوى
ت لنا .ال أســتطيع أن أفعل َّ
إنك هدية أُعطيَ ْ
بينن ! َ
َ
نهنا هذه ا ْ دية العميمة ،أَال وهي أبناؤانق (كريسـ ـ ــتينا 24 ،من سـ ـ ــبتمْب (أيلول) عام ،1995
أن أشـ ـ ــكر هللا ألنه أراد أن َن َ
مستشفى ماروستيكا) .33
دعى كـارال ليف ِّـاِت ) (Carla Levatiتـُ ُوفِّيـت عن عُ ْم ٍر يُنـاهز  28عـا ًمـا وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط آالم رهيبـة ورفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت
الثـانيـة تـُ َ
السرطان الْ ِّ
متقدم الذي كان قد استَ ْشَرى ِّيف جسدها،
اإلجها الذي كان األَ ِّطبَّا ينصه َ
وَنا به كما رفضت أن تـُ َعا َل من َّ َ
 فُالِن قداستـُها من قِبَل البابا يوحنا بولس الراني في  16مايو .2004
 -33راجع مجلة ففينيري ) ، 1995/12/3 (Avvenireص .2
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الثاِنِّ .ويف األّيم األخية َل تَقبل حىت أخذ الْ ِّ
حىت تُعطي ا ْْلياة البنها ِّ
مهدائت اليت كان ُبوسعها أن َُت ِّفف آالمها  ،ولكنَّها
ْ
ْ
ض ـع وهي ِّيف حالة غيبوبة يوم  27يناير
الو ْ
ِّيف الوقت ذاته كانت س ـتُـ َع ِّر حياة الطفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ل للخطر .لذل وص ـلَ ْ
ت َإىل وقت َ
يوميَّ ـ ٍ
(ك ــانون الث ـ ِّـاِن) ع ــام  .1993لق ــد َجَّع ف ــالييو أَردنغي )ِّ ،(Valerio Ardenghiيف ِّ
ات ،ع ــذاابت زوجتِّ ـه الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ــة
َْ
ِّ ِِّّ
وزوجا قائالً:
الكاثوليكيةِّ .ويف واحدة من الص ـ ـ ـ ـ ــفهات األخية كتب هذا الش ـ ـ ـ ـ ــاب ،الذي رافق واش ـ ـ ـ ـ ــيك ِّيف آالم كونه ًأاب ً
قشكرا ل ِّ ّيكارال ألن ِّ َج َعلْتِِّّن أصيُ َر ُجالًق.
ً
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الفصل السابع

ييف ا ْْلُ ِ الَ َشري
تَ ْز ُ

ب بني الزوجني بطريقة رئيسية وأساسية:
نفسه للفعل الذي ُيَ ِّقق ا ْْل َّ
يُوجد َم َ
مهران أَرادها ا ْخلالق ُ

احداق،
ظهر الْ ُم َو ِاد وهو يعن أن الفعل الزوجي هو الوس ـ ـ ـ ــيلة اليت يكون ِّبا الزوجان قجس ـ ـ ـ ـ ًـدا و ً
 األول هو الْ َم َِّ
ِّ
احدا.
صيا و ً
روحا و ً
احدا ونـَ ْف ًسا واحدة َ
وانطالقًا من ذل يكون لز ًاما عليهما أن يت َخطَّيا ذاتَـْيهما ليَصيا ً
وم ً
 الْ َمظهر ْاحدا ،فهما يـُ َهيِّئان َشاالً مناس ـ ــبًا
اإلناِ وهو يـَ ْعن أنهِ ،ح الو ت نفس ه الذي فيه يَص ـ ـيان جس ـ ـ ًـدا و ً
لمُهور حياةٍ جديدة ِّ
ت به الطبيعة.
أي اب ٍن جديد ،وذل إذا ما أراد هللا ذل وإذا ما َسَ َه ْ
ْ
ليس من َح ِّق اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان أن يـُ َف ِّرق بني هذين الْ َممْ َهرين كي َفما يش ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ِّ
الوحدة بني هذين الْممهرين .ماهي تل التزيِّيفات؟
هناك تزييفات كثية ُتطم َ

فا ْْلُب ا ْْلقيقي َي ِّيم هذين البُـ ْع َدين .34

الرغبة ِّيف ا ْْلُصول على الْ ُمتعة ا ِْلنسية بدون ْإنابَ :مْنع ا ْْلَ ْمل.
 َّ البَ ْه عن اإل ْناب بدون اِِّّتاد جنسي :اإلخصاب الصناعي.اإلناب :اإلجها .
 ال َقضا على َثَرة ْاال ِّتاد ا ِْلنسي ا ْْلقيقي والْم ْشروع :الْمثَلِّيَّة ا ِْلنسية وُسارسة العادة ِّ
 ال َقضا على ِّالس ِّريَّة ،إ َخل.
َ
َ

َ -1م ْن ُع ا ْْلَ ْمل

الثاِن يطْلِّق عليه اســم قالع ْقلِّيَّة الْم ِّ
ناهضــة ل ْنابق .فمنع ا ْْلمل
َ
أول تَـ ْزييف ُ
للهب هو ما كان البااب يوحنا بولس ِّ ُ
ُ
غي ِّ
ض ْإناب األبنا سوا كان ذل ألَ ْس ٍ
ذات وْزٍن أو بوسائل ِّ
باب ِّ
غي َمشروعة.
هو َرفْ ُ
َ
َ َ
َ
َيدث ِّيف كثي من األَ ْحيان ،عند ا ْْلدي عن وس ـ ــائل منع ا ْْلملِّ ،ذ ْك ُر التأثيات الثانوية اليت تُ َس ـ ـبِّبها ُحبوب منع
ا ْْلمل أو الوسائل األُ ْخَرى ،مثل:

اطر اإلصابة َّ ِّ
وُم ِّ
 التأثيات ِّصفي.
صلُّب َّ
الشرايني َ
ابلشلَل الن ْ
اليت تُصيب أَ ْج ِّهَزة ا ِْلسم َكتَ َ
ضـ ـ ـ ْغط َّ
الدم الْ ُم ْرتفع وانسـ ـ ــداد
 التأثيات اليت تُصـ ـ ــيب الشـ ـ ـرايني أو األَْوِّرَدة ِّمثْ ُل انْ ِّسـ ـ ـداد َشـ ـ ـرايني القلب َوُماطر َ
اليت تَزيد ِِّبِّ ْقدا ٍر أَ ْكثر ِّمن ال ِّ
ال ُّشـ ـرّين التاجي (وهي الْمخاطر ِّ
ضـ ـعف ِّيف حالة التَّدخني أو تَعاطي ال ُكهولِّيَّات مع اسـ ــتخدام
ْ

ُحبوب منع ا ْْلمل).

صوات واألَْورام.
 أتثيات على ال َكبِّد :اإلصابة ب َف ْيوسات ال َكبِّد وتَ ْكوين ا ْْلَ ِّْ
الشعر والبُـ َقع ا ِْلِّلْ ِّديَّة.
وسقون َّ
 -أتثيات على ا ِْللْد :اإل ْكزيـما ُ

 -34راجع بولس السادس  ،الحياة البشرية  Humanae vitae 12 12؛ يوحنا بولس الثاني  ،ال َّشراكة العائلية .Familiaris consortio 32 ،32
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جنسي.

ِّ
ِّ ِّ
ضـ ـ ـ َجر ِّ
واب ْْلُزن وتَـغَُّيات َمزاجية وفُتور
وميول انتِّهارية و ُشـ ـ ـعور ِّابل َّ
 أتثيات َع َصـ ـ ـبية ونفسـ ـ ــانية :ا ْختالل واكتئاب ُ

ِّ
الرِّحم أو الثَّ ْدي.
ناسليَُ :ماطر ُحدوث الْتِّهاابت وأَ ْكياس ُد ْهنِّيَّة أو َسَرطان َّ
 أتثيات على ا ِْلهاز التَّ ُ أتثيات ِّجينيَّة عند الْ َمواليد :األطفال الْ َمْنغولِّيِّني والتَّ َش ُّوهات الْ ُم ْختلفة. أتثيات على ا ْخلُصـ ـ ــوبة :قِّلَّة ُحدوث َّالدورة ال َّشـ ـ ـهرية أو العُ ْقم التَّام كما ُنكن أن َيدث تَوقُّف لِّلنُّمو ا ِْلنسـ ـ ــي
عند صغيات ِّ
السن (ظاهرة األَُّمهات ِّ -
الطفالت).
أيضا التأثيات ِ
االجتماعية لِّمنع ا ْْلمل .نستطيع أن نُشي بصفة رئيسية َإىل:
َيب علينا أن نَ ْذ ُكر ً
ص ـ ـر هذا األخي ِّيف َك ْونه نش ـ ــاطًا ذا طابع تَنا ُس ـ ـلي فقط وبذل يُ َك ِّرس النمرة
هوما عن ا ِْلنس َْي ُ
 أنه يـَْنش ـ ــر َم ْف ًالسطْهية للهياة والقائمة فقط على الْمتعة.
الْمادية َّ
الزان والْمعا َش ـ ـرة الس ـ ــابقة للزواج والْمعاش ـ ــرة خارج الزواج و ِّ
ِّ
ِّ
االختِّالن
ص ـ ـُّرفات ال َف ْو َ
 يـُ َعض ـ ـد التَّ ََ
ُ
ض ـ ـ ِّوية (الفاحش ـ ــة و ِّ ُ

ا ِْلنسي ،إ َخل.).
 يزيد من اإلصـ ــابة ابألمرا التناسـ ــلية .لقد أَ َّكد َع ِّال ال َف ْيوسـ ــات ال َفَرنْسـ ــي لوقا مونتينيه - Luc Montaignerِّ
وهو ُم ْكتَ ِّشـ ـ ـف فَْيوس اإلي ْدز -أن قاإليدز هو ابن ُحبوب منع ا ْْلملق َّ ،35
صـ ـ ـا
ألَنا خلقت م ً
ناخا مناسـ ـ ــبًا لنُ ُم ِّوه (خصـ ـ ــو ً
ُ
ِّ
لكوَنا َُ ِّي فُـرص ـ ـ ــة َس ـ ـ ـ ْهلة لالختالن ا ِْلنسـ ـ ـ ي) .نـَ ْفس الش ـ ـ ــي َي ُدث ابلنس ـ ـ ــبة ل ْلواقي َّ
الذ َكري وقد أعلن الدكتور چاك
ْ
ُ
ض ـ ـ ـ ُو الْ َم ْجلس ا ْْلَْْبي للعائلة  -أن هذا الواقي ال َننع تَوص ـ ـ ــيل فيوس اإليدز ِّيف
ُس ـ ـ ـ ُوو ُدو  - Dr. Jacques Suaudeauعُ ْ
ِّ
ِّ ِّ
للمثَلِّيِّني).36
 %15من حاالت االتصال ا ِْلنسي (هذه النسبة تَرتفع َإىل ِّ %30يف حالة االتصال ا ِْلنسي َ
 قَ ْد سـ ـ ـ ــاهم ِّيف ِّْانفا ُم َع َّدل الْ َمواليد ِِّبَُؤ ِّشـ ـ ـ ـرات َُ ِّدد ابنِّْقرا ال ُّسـ ـ ـ ـ َّكان ِّيف كثي من البِّالد (ظَ َهَر ما يُ َسـ ـ ـ ـ َّمى
َ
قابنتهار الْ ُمجتمعاتق).
 -يـُ َؤِّدي َإىل َع ْقلية ُموالية ل جها  ،إخل.

غي أخالقية بنفس ال َق ْدر حىت لو اس ــتطاع
ومع ذل فإن الْ ُم ْش ـكلة أعمق من ذل  ،وس ــتَ ُّ
مل وس ــائل منع ا ْْلمل َ
ٍ
ـارة  .نفس الش ــي نقولُه ابلنس ــبة للتعقيم حىت لو أَْمكن إبطال مفعوله ِّيف
العا َل اخياع
حبوب ال تُس ــبِّب أيَّة آاثر جانبية ض ـ َّ
ِّ
أي وقت.
لقد شــدد البااب يوحنا بولس ِّ
الثاِن بقوة على أن مشــكلة منع ا ْْلمل ا ْْلقيقية تَكمن ِّيف العقلية اليت تُ َشـ ِّجعها .فهي
عقلية َت ُّ على ِّ
االنغالق على ا ْْلياة وعلى تزييف العالقة بني الرجل والْمرأة وعلى االسـ ـ ـ ـ ــتغالل والتقليل من شـ ـ ـ ـ ــأن ا ْْلب
ُ
ٍ
ِِّبَ ْعلِّه ُشََّرَد شي .

 -35راجع  AICAرقم  ، 98/1/21 ، 2144ص .98
 -36راجع  97/ 9/18 ، ZENIT؛ ان معلومات نـ ُ ِشرت في مجلة الط واألخالق الصادرة ان جامعة القل المقدس الكاثوليكية بروما.
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اسه ،يفي معار َ ِ
ِ
موقف َرفْض .لقد ذَ َكر البااب أنه
لِفَل بياة جديدة .ويـُ َع ُّد هذا َ
ض ةً ل َ
ُ َ
إن منع ا ْْلمل كما يُش ــي ُْ َ
يوجد مفهومان ُُمتلفان عن الش ــخص ــية البش ـرية وعن ُسارس ــة ا ِْلنس ابلنس ــبة ل نس ــان ،وها مفهومان ق غي قابلَني ِّ
لاللتقا
ُ ْ
ُ َ
ص ـ ـ ـ ـ ـبَة ِّ
وغي ا ْخلَص ـ ـ ـ ـ ــبة اليت َح َّد َد ْ ا
(أي اليت تَعتمد على الفيات ا ْخلَ ْ
فيما بينهماق .األول هو اللُّجو َإىل الوس ـ ـ ـ ـ ــائل الطبيعية ْ
الطبيعة نفس ـ ـ ـ ـها للمرأة) ،واآلخر هو الْمفهوم الْمناهض للهمل .إن الفرق بني هذين الْمفهومني ليس ُشََّرد فَ ٍ
رق بسـ ـ ـ ــيط يف
َ
َْ
َ
َْ
ُ
ُ
ِّ
ِّ
الوس ـ ـ ــيلة .س ـ ـ ــوف َأتَ َّدث عن ذل ابس ـ ـ ــتفاض ـ ـ ــة يف الفص ـ ـ ــل ِّ
التال أما اآلن فإنن أَذْ ُكر فقط أنه يف حالة منع ا ْْلمل فإن
37
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ضع
ْ
قاإلناب َّ
جذورها ِّيف َع ْقلية َسطهي ـ ة وأانني ـ ة تَ َ
ممارسة َاد َ
ب َاَنُّـبُه عند ُسارسة ا ِْلنسق  .هذه الْ َ
يتهول َإىل َع ُد ٍو َي ُ
ِّ
فوق ِّ
س تصـ ـُّـرف هللا الذي
صـ ـُّرف هو ابل َّ
الْمتعة َ
بن أو ا ْْلياة ا ِْلديدة هي َشـ ـر .هذا التَّ َ
كل شـ ــي  :ولذل فإن اال َ
ضـ ـْبط َع ْك ُ
أعطاان َزن ا ْْلياة.
ِّ
اليويج
ـادا للهياة فهو لذلك له ِعال ة َوثيقة ابإلجهاضً .
ول َك ْون منع ا ْْلمل ش ـ ـ ـ ـ ـ ــيئًا ُمض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
أحياان يُقال أنه َيب َّ ْ
ِّ
الر ْغم من َّأَنما َش ـْيئان ُُمتلفان فإن الواحد يَ ْس ـتَ ْدعِّي
ب اإلجها  .هذا غيُ ص ــهي  .فبِّ َّ
لوس ــائل منع ا ْْلمل حىت نُْك َن َاَنُّ ُ
اآلخر .فَمن ال يريد حياة جديدةُ ،ياول ِّيف البداية َانُّبها ،فإذا فَشـ ـ ـ ـل ِّيف َانُّبِّها فهو ُياول عِّ ٍ
ندئذ ال َقضـ ـ ـ ـ ا عليها .لذل
َ
َ
َ َ
السلْبية الكامنة ِّيف ' ِّذ ْهنِّيَّة منع ا ْْلمل' هي من السلبية ِّبَْي ُ َاعل هذه
كان البااب يوحنا بولس الث ِّاِن يقول :قهذه الْمواقف َّ
ٍ
صـ ـ ـ ـ ـا ِّيف
التجربة أَ َشـ ـ ـ ـ ـ َّد إ ْغرا ً ِّيف مواجهة َحل غ ِّي
مرغوب فيه والواقع أن ا ْْلضـ ـ ـ ـ ــارة اليت تَ ْدفَع َإىل اإلجها تنمو َُّنُوا خا ً
عليم الكنيسة ِّيف منع ا ْْلملق .38
األَْوسان اليت تَـ ْرفض تَ َ

ِّ ِّ
مفهوم ْني اللَّ َذيْن طَبَعهما
وكان يقول أي ً
ضـا :قوُكلَّما فَ َ
صـ َل األزواج  -بلُجوئهم َإىل وسـائل منع ا ْْلمل -بَْني ه َذيْن الْ َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
صـ ـ ِّد
كه َك ٍم' ُااه قَ ْ
هللا ا ْخلالق ِّيف طبيعة الرجل والْمرأة ِّويف ما يوحد بينهما م ْن ف ْع ٍل جنسـ ـ ي انشـ ـط ،فَـ ُهما ب َذل َ يتص ـ َّـرفان ' َ
ِّ
ِّ ِّ
ٍ
هللا' ،ويـَُزِّوران' ا ِْلنس ،ويـَْن َهدران به وبنف َسـ ـ ـ ـ ـْيهما وابلزواج َإىل َد ْرك تَـ ْف َسـ ـ ـ ـ ـد معه قيمةُ هبَة الذات 'الكاملة' .وهكذا يُعار ُ
منع ا ْْلمل اللُّغَةَ الطبيعية اليت تـُع ِّرب عن هبة األزواج الْمتبادلة الكاملة ،مسـ ـ ِّ
ـتخد ًما لُغةً مناقِّضـ ـةً َم ْوضـ ــوعيا تَـْنفي هبةَ الذات
َ
ْ ُ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
وح ْسب ،بَ ْل تزييف ْلقيقة ا ْْلب الزوجي الباطنيَّة
كاملةً َ
لتخر ويـَْن ُجم عن ذل ال َرفْض اثبت أكيد لالنفتاح على ا ْْلياة َ
الْ ُم َو َّجه َإىل ِّهبَ ِّة الذات ِّهبَةً شخصية ألمةق  .39هذه هي الْمشكلة األكثر عُ ْم ًقا وواقعيةً ابلنِّسبة لِّمنع ا ْْلمل.

 -2اإلخصاب الصناعي
ِّ
إنه لَ ِّم َن الْ ُمثي َّ
للد ْه َش ـ ـة أن تكون العقلية اليت ترغب يف ُسارس ـ ــة ا ِْلنس بدون ْإناب هي نف ُس ـ ـها اليت تطلب أبنا ً
بدون ُسارس ـ ـ ـ ـ ــة ا ِْلنس .لقد اِّزداد بطريقة ُُميفة َع َد ُد األزواج الذين ال يس ـ ـ ـ ـ ــتطيعون اإل ْناب بطريقة طبيعيةَّ .إَنم مص ـ ـ ـ ـ ــابون
االس ـ ــتخدام  -وخص ـ ــوص ـ ـا ِّ
ابلع ْقم .ويـرجع الس ـ ــبب ِّيف ذل ِّيف كثي من األحيان َإىل ِّ
االس ـ ــتخدام الْ ُمبالَغ فيه-لَِّوس ـ ــائل منع
ُ
ً
ُ َْ
ا ْْلمـل واللَّولـَب واإلجهـا  .البعض منهم يكون قـد َِلـأَ َإىل التَّعقيم االختيـاري دو َن االنتبـاه َإىل َّأَنم قـد ينـدمون ِّ
الح ًقـا على
َ
َ
ْ
 -37يوحنا بولس الثاني  ،إنجيل الحياة .Evangelium vitae, 23 23 ،
 -38يوحنا بولس الثاني  ،إنجيل الحياة .Evangelium vitae, 13 13 ،
 -39يوحنا بولس الثاني  ،ال َّشراكة العائلية .Familiaris consortio, 32 32 ،
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أي ذَنـْ ٍ
هـذا العُ ْقم .كثيون غيُهم قـد يُعـانون من العُ ْقم بـدون ِّ
ب أخالقي وذلـ ألسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاب ُج ْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـانيـة أو ِّوراثيـة أو نتيجـةً
ث َعَر ِّضيَّة ،إخل.
ِّْلَو ِّاد َ
صهي الطبيعة ومساعدة األزواج الذين يَرغبون ِّيف ْإنـاب األبنا َ و شي َح َسن .ولكن ما يُعتََْب شيئًا
إن ُماولة تَ ْ
الل َمَ ِّلق ما َِّيب على األزواج
غي
ٍ
قإح ُ
مش ـ ـ ً
أخالقي ْ
ـروعا من الناحية األخالقية هو فقط قمس ـ ــاعدةق الطبيعة ،بينما يكون َ
فِّ ْعلُه .ماذا ُنكننا أن نقول هنا عن ُُمتلف التَّ َد ُّخالت اليت َتدث اليوم داخل الزواج العقيم؟ هناك ثالثة تَ َد ُّخالت رئيس ـ ـ ــية:
اإلخصاب ِّقيف األانبيبق " ،"in vitroوقالتَّـلْقي ِّ
الصناعي ا ْْلقيقيق و قالتلقي الصناعي الْ َمجازيق.
 )1اإلخصاب ِ
الصناعي ِ"ح األانبي " الذي يَلِيه نَ ْق ُل ا ْجلَنني

الش ْرعِّيَّ ْني
َتدث هذه العملية لشخصني ُمرتبطَ ْني ابلزواج ابستخدام البُـ َويْضات وا ْْلَيَواانت الْ َمنَ ِّويَّة ا ْخلاصة ابلزوجني َّ
ِّ(يف هذه ا ْْلالة يس ـ ـ َّـمى قاإلخص ـ ــاب الْمتَجانِّسق) ،أو ابس ـ ــتخدام بويض ـ ــات وحيواانت منَ ِّويَّة من ِّ ِّ
آخرين ِّ
(ويف هذه
متْبعني َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
غيُ الْمتجانِّسق).
ا ْْلالة يُ َّ
سمى قاإلخصاب ْ

وهنا َيب أن نَ ْذ ُكر أن اإلخص ــاب الص ــناعي الْمتجانِّس ال ُنكن أن يكون ش ــرعيا َِّ ِّي ٍ
حال من األحوال .الوثيقة
ً
التعليميَّة ِّهبَةُ ا ْْلياة  Donum vitaeتَ ْذ ُكر َّ
أن :قاإلخص اب الص ناعي ِح األانبي  ،الْمتجانِس ،يَتِّ ُّم خارج جس ــد الزوجني
أن نَش ـ ــان ومهارة هذا الطَّرف ها اللَّذان ُي ِّددان َناح ِّ
وبواس ـ ــطة تَ َد ُّخل طََرف اثل  ،كما َّ
ض ـ ـع حياة
الع َمليَّة وهو بذل يَ َ
َ
َ
َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ومصي ا ْْلياة البشرية .إن العِّالقة اليت َتتوي
وه ِّويَّة ا ِْلنني بني يَ َد ْي األَطبَّا فيُتي بذل للت َقنيَّة الطبِّـ ـ ـ ـ يَّة ُسلْطَةً على َم ْ
َ
ص َدر َ
ِّ
ِّ
للمسـ ـ ــاواة اليت َيب أن يَشـ ـ ــيك فيها اآلاب واألبنا  .إن ا ْْلَبَل بواسـ ـ ــطة
على هذه ال ُّسـ ـ ـلْطة هي ِّ -يف ذا اُ -منافيَة لل َكرامة و ُ
ِّ
رغواب  -بطريقة
األانبيب هو نتيجة لفعل ت َق ِّن يَسبِّق اإلخصاب ،ولذل فإن هذا اإلخصاب ال َي ُدث ابلفعل ،وال يكون َم ً
خاص ِّ
لفعل ٍ
إيـ جابية -كتَـ ْعب ٍي وَثََرة ٍ
الر ْغم من
ابالتاد الزوجيِّ .يف حالة اإلخصاب الصناعي الْمتجانس ِّيف األانبيب  -على َّ
َك ْونِِّّه داخل إطار العالقات الزوجية الْموجودة ابلفعلَّ -
روما من َكماله :أي كونِِّّه َِّنايةَ
فإن تَـ ْو َ
ليد الشخصية البشرية يكون َم ً
وَثرةَ ال ِّ
فعل الزوجي ،ذاك الذي يَكون فيه 'الزوجان معاونَْني هلل ِّبَ َدف إعطا ا ْْلياة لشـ ـ ــخص جديد' .هذه األسـ ـ ــباب تُتي
ِّ
إلناب ا ْْلياة البش ـ ـ ـ ـرية ،فالكنيس ـ ـ ـ ــة
الفعل الزوجي الْمكان الْ َوحيد الالئِّق والْ ُم َؤَّهل ْ
لنا أن نفهم لماذا يـَ ْعتْب تَـ ْع ُ
ليم الكنيس ـ ـ ـ ــة َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ
أي هذا اإلخص ـ ــاب -يكون ِّيف
تَقف ض ـ ـ َّد اإلخص ـ ــاب الص ـ ــناعي 'ابألانبيب' (الْمتجانس) م ْن َو ْج َهة النمر األَ َدبية ألنه ْ -
اإلناب و ِّ
ٍ
لالتاد الزوجي ،وذل حىت ِّيف حالة اسـتخدام كل الوسـائل الالزمة لتَ َجنُّب موت
ومناف لكرامة ْ
ـرعي
غي ش ٍ
ذاته َ
ا ِْلَنني البشري.40
الزان ِّ
أ َّما ِّيف حالة اإلخصـ ـ ـ ــاب الصـ ـ ـ ــناعي ِّ
غي الْمتجانِّس فنهنِِّ ،بانِّب ما َس ـ ـ ـ ـبَق ِّذ ْكره ،أمام حالة فريدة من ِّ
ومن
ُ
عواقب أُخرى فَـ َق َدت مع مرور األّيم أتثيها غي ِّ
االعتيادي وقَ ْد صارت من األخبار اليومية الْ َمأْلوفة ،مثل:
ْ
َ َ
َ َْ

الحي اة ( Donum vitaeحول احترام الحيـاة البشــــريـة الحـديرـة الوالدة وكرامـة اإلنجـاى،)1987 ،
الوثيق ة التعليميـة هبـة ـ
 -40المجمع المقـدس للعقيـدة واإليمـان  ،ـ
الفصل الراني رقم . 5
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 الْ َمشاكل االجتماعية والقانونية :كما ِّيف حالة األطفال الذين َتَّ ا ْْلَبَ ُل ِّبم من خالل َخالّي َتَّ التََُّّْبع ِّبا ،وذلعندما يـرفُض اآلاب ِّ
الح ًقا االبن الذي ُحبِّل به أو عندما يـَْنفص ــل األبوان َفيفض ــان َتَ ُّمل َمس ــؤولية الطفل (وقد حدث هذا
َْ
الديْن ا ْْلقيقيَّ ْني ِّ ذا الطفل .كما َحدث ابلنسـ ــبة لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قلويزا بوزانْكِّلق اليت أُطلق عليها اسـ ـ ُـم
ابلفعل) زاعِّ َم ْني َّأَنما لَْيسـ ــا الو َ
ِّ
قطفلة بدون أَبـَ َويْنق ،وكان قد ُحبل ِّبا بعد َع َملِّية تلقي ِّص ـ ـ ـ ـ ـناعي ِّيف َرِّح ٍم ُم َؤ َّجر ُُثَّ انفص ـ ـ ـ ـ ــل أبواها بعد ميالدها فتَ َه َّجج
األَب ََّنا لَيست ابنتَه ِّ
وم ْن َُثَّ رفض إعالتَها .وقد أُ ْجِّْب على إعالتِّها بعد ذل ِّبسب قانون الوالّيت الْمتهدة  .41وا ْْلال
َْ ْ
ُ
أكثر خطورةً ابلنس ـ ـ ــبة آلالف األَ ِّجنَّة الْمج َّمدة اليت َتَّ ال َقض ـ ـ ــا عليها  -ويتِّ ُّم ال َقض ـ ـ ــا عليها -ألن والِّ َديها ال ير ِّ
يداَنا أو َل
ْ
َُ
ُ
َ
ُ
يُطالِّبا ِّبا (كما حدث ِّيف إ ِّْنلِّْيا سنة .)1996

 الْمشـاكل النفسـية :تَتولَّد داخل الطفل الذي ُحبل به صـناعيًا ِّصـراعات خاصـة ابلشـخصـيَّة ألنه  ،حىت لو اُ ُِّحيَم
َ
ِّ
ِّ
ِّ
َح ُّقـه ِّيف َمعرفـة أبـَ َويـْه ،قـَ ْد َيـدث أن يكتشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف أنـه ابْن ابلتَّـبَِّن (للعـائلـة اليت ُولـد بـا) ألَبـَ َويْن ُُمتل َف ْني عن األبوين ا ْْلقيقيَّ ْني
(اللَّ َذين تَْبَّعا اب ْخلالّي التَّناسـ ـ ـلية) كما تُوجد أيضـ ـ ـا األم ِّ
االنتقالية اليت َحَلَْته ِّيف أَ ْحشـ ـ ــائها (األم الْ ُم َؤ َّجرة) إنه ِّبذه الطريقة
ً
ْ َ
ُ
قد يكون ابنا ِّخلمس ـ ــة آاب و َّأمهات ُُم ِّ
ـاكل نفس ـ ــية :فَ َمثَالً عندما َيدث اإلخص ـ ــاب
تلفني .ويَ َّ
تعر األَبوان أي ً
ً َْ
ض ـ ـا َإىل مش ـ ـ َ
تْبع بـه فـإن األم ِّيف هـذه ا ْْلـالـة تَكون ابلنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـة لالبن ِّيف حـالـة تَـ َف ُّوق على ِّ
زوجهـا :إذ أ ََّنـا هي األم ا ْْلقيقيـة
ِّبَيَوان َمنَ ِّو ٍي ُم َّ
ِّ
ِّ
الع ْجز وغيَها ،إخل.
ولكنه هو يكون فقط ًأاب ابلتَّـبَِّن .ومع ُمرور األّيم فإن هذا الْ َم ْوقف قد يُسبِّب ً
أحقادا وعُ ْق َدةَ ا ُّلدونيَّة و َ
 )2التلقيح الصناعي "ا ْْلقيقي"
أيضا َإىل ُمتَجانِّس ِّ
ي مأخوذًا من األب أو من ُمتََِّْبع.
وغي متجانِّسِّ ،بَ َسب ما إذا كان السائِّ ُل الْ َمنَ ِّو ُّ
يَنقسم هو ً

إن التَّـلْقي الصـ ــناعي الْمتجانس ،ابلْ َم ْع ََن ا ْْلقيقي للكلمةُ ،ه َو ا ْْلالة اليت تَسـ ــتقبل فيها الْمرأة السـ ـ ائل الْ َمنوي من
ويدث اإلخصـ ـ ــاب قداخل جسـ ـ ـ ِّـدها نفسـ ـ ــهق ولكن من خالل تَ َد ُّخالت من األطبا أو الْ ِّم َهنِّيِّني تُسـ ـ ــبِّب
الزوج ال َّشـ ـ ـ ْرعِّي َ
ص ـ ْني ابلفعل الزوجي (مثالً :ا ْْلص ــول على الس ــائل الْمنوي للزوج بواس ــطة ُس َار َس ـة العادة
تَـ ْفري ًقا بني الْ َم ْعنَـيَ ْني أو البُـ ْع َديْن ا ْخلا َّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ابلرغم من
وغي أخالقي َّ
غي مشـروع َ
السـ ِّريَّة ،وبـَ ْع َد ُمعا َِلَته يف الْمعمل يَت ُّم ادخالُه للزوج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة) .يف هذه ا ْْلالة يكون التلقي َ
َك ْونِّه أقَ َّل خطورةً من ا ْْلالة الس ـ ـ ــابقة .وعندما َيدث التلقي الص ـ ـ ــناعي ِّبذه الطريقة فإنه يَ ْس تَ ْ ِدل الفعل الزوجي وأيخذ
مكانَهَ .يب أن نُض ــيف أيض ـا المُّروف ا ْخلَطية الْمص ـ ِّ
ـاحبة ِّ ذا ا ْْلَدث ،أَال وهي ا ْْلص ــول على ا ْْليواانت الْمنوية بواس ــطة
ً
غي الْمتجانِّس فيَنطَبِّق ما ذَ َك ْرانه ِّيف حالة اإلخصـ ـ ـ ــاب ابألانبيب ِّ
ُسارسـ ـ ـ ــة العادة السـ ـ ـ ـرية .ابلنسـ ـ ـ ــبة للتلقي الصـ ـ ـ ــناعي ِّ
غي
الْمتجانس.
 )3التلقيح الصناعي الْمتجانِس "الْ َمجا ِزي"
ـروعا،
ـاكل ََتْتَ ُّ
ص إب ْناب األبنا تُعتََْب ش ــيئًا مش ـ ً
من َو ْج َهة النمر األخالقية فإن مس ــاعدة األزواج الذين لَ َديْهم مش ـ ُ
ِّ
ص ـ ـ ـنْ ِّع ِّ
ند ِّر َج َتت بـَنْد قاإلحالل َمَ ِّلق الفعل
لكن ِّيف ُحدود إطار َمفهوم قمس ـ ـ ــاعدةق ودو َن أَ ْن يَ َ
وذل ب ُ
كل ما ُنكن فعلُه و ْ
 -41راجع مجلة األ َّمة  ، 98/3/12 ، La Naciònص .3
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ِّ
ِّ
داخل الزواج -كما تقول
الزوجيَْ .ي ُدث هذا فقط يف قالتلقي الصـ ـ ـ ـ ــناعي الْ َمجازيق .قإن التلقي الصـ ـ ـ ـ ــناعي الْمتجانس َ
الوثيقة التَّـ ْعليمية ِّهبَةُ ا ْْلياة -ال ُنكن أن يُ ْسـ ـ ـ َم به إال ِّيف ا ْْلالة اليت ال َُِتل الوسـ ـ ــيلة التِّ َقنِّيَّة ََمَ َّل الفعل الزوجي ،بل تكون
تَسـ ــهيالً ومسـ ــاعدة لكي ي ِّ
صـ ـل هذا الفعل َإىل غايتِّه الطبيعيةق  .42وبعد ذل تَشـ ــرح السـ ــبب :قإن الفعل الزوجيِّ ،بَسـ ــب
َ
متبادل وفَـ ْوِّري بني الزوجني .هذا الفعل الشـخصـي يكون  -بسـبب طبيعة فاعِّلِّيه
عاون َ
تَ ْكوينه الطبيعي ،هو فعل َشـخصـي وتَ ُ
مقدس نفسـ ـ ـ ــهُ ،ي ِّقق ِّ
ِّ ِّ
متبادل الذي ،كما جا ِّيف كلمات الكتاب الْ َّ
االتاد ِّيف
تعبيا عن العطا الْ َ
ُ
َ
وخصـ ـ ـ ــوصـ ـ ـ ـيَّته نفسـ ـ ـ ــهاً -
'جس ـ ٍـد و ٍ
(األخالقي) 'ال ُيَ ِّرم ابلض ــرورة اس ــتخدام ِّ
بعض الوس ــائل الص ــناعية ا ْ ادفة
احد' .من أَ ْجل هذا فإن ال َّ
مي األَ َدِّب ْ
ضـ َ
حص ـ ِّرّي س ـوا َإىل تَس ــهيل الفعل الطبيعي أو َإىل جعل الفعل الطبيعي  -الذي َت َّقق بطريقة عاديَّة -ي ِّ
ص ـل َإىل غايته' (البااب
َ
َْ
َ
َ ْ َ َ
بيوس ِّ
الثاِن عشـ ـ ــر) .فإذا كانت الوسـ ـ ــيلة التِّ َقنِّيَّة تُس ِهل الفعل الزوجي أو تس اع ُده على الوصـ ـ ـ ول َإىل غاّيته الطبيعية فإنه
ٍ
ِّ
ِّ
غي
ُنك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ن قبوُ ا أَ َدبِّيا .ولكن إذا كان التَّ َد ُّخل الت َق ِّن على َ
الع ْكس من ذل َ ،ي ُّل َمَ َّل الفعل الزوجي ،فإنه يكون حينئذ َ
َش ْرعيق .43
لذل فإنه عندما قيس ـ ــتبدلق ِّ
األطبَّا عمل األزواج أو عندما يتهول الفعل الزوجي َإىل وس ـ ــيلة َيص ـ ــل ِّبا األطبا
َ
ض ـ ـ ـالل .وكما َيدث مع كل األش ـ ـ ــيا
على َخالّي ذَ َك ِّرية أو أُنْـثَ ِّوية ليُهققوا قهمق اإلخص ـ ـ ــاب ،فإننا ِّيف هذه ا ْْلالة نـَ َقع ِّيف َ
ال َّسـ ـيِّئة فإننا َند أنفس ــنا على ُمْن َه ََن يَ ْدفعنا َإىل أس ــفل كل يوم أكثر فأكثرِّ .يف البداية ُوجد اإلخص ــاب الص ــناعيُُ ،ث تَاله
اإلخص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب ِّقيف األانبيـبق ،وبعـدهـا أخـذوا ِّيف البَ ْهـ عن بـُ َويض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات وحيواانت َمنَويـة من ُمتََِّْبعنيُُ ،ث ظهرت األَْرحـام
الْمؤ َّجرة .واليوم نَسمع عن اِّستِّْنساة ا ْْليوان واإلنسان ،وهكذا يـ ْفتَـتَ مستقبل أَسود من ِّ
االختبارات على اإلنسان.
ُ َ َُْ
َُ
ْ
ََ
ُ

 -3ال َقضاء على اْلياة :اإلجهاض
ِّ
ِّ
بعض اإلحصــائِّيَّات قالْمتوا ِّض ـعةق تُشــي َإىل أنه
إن اإلجها نَُثل واحدة من أعمم الْ َمآسـ ي الْ ُم َش ـككة ِّيف زمانناُ .
كل عامَ .يب أن نُض ـ ـ ــيف َإىل هذا العدد  500مليون حالة إجها َُتارس ـ ـ ــها
َي ُدث ِّ 60ملْيون إجها بتَ ُّ
دخل جراحي َّ
الالِت يسـ ـ ـ ـ ِّ
داخل َّ ِّ
ِّ
ـتخد ْمن األ ْ ِّ
بوب الْ ُم ْج ِّهضـ ـ ـ ــة .إذا أخذان ِّيف االعتبار فقط
الرحم ( َكاللَّ ْولَب) أو ا ْْلُ َ
النسـ ـ ـ ــا ِّ ُ
َ
َجهَزة الْ َم ْزروعة َ
ِّ
النااة عن تَ ُّ ِّ
ِّ
عتْب َشـ ـالَّالً من
حاالت اإلجها
ضـ ـ ْني (اثنَ ْني) َّ
دخل جراحي فإننا نالحظ ُحدوث ﺇجها َ
كل اثنية .إن ذل يُ َ
الدم تَـعـْب حضارتُنا ِّيف وس ِّط ِّه وهو يصرة َإىل السما ِّ
ِّ
مستنج ًدا.
َ ُ
َّ ْ ُُ َ
ََ
إن اإلجها

هو نـَ ْوع فَريد من ال َقْتل وقد صار أكثر ُخطورةً نتيجةَ ظُروف َعديدة:

ِّ
ِّ
ضـ ـ ـا َك ْونَهُ قَ ْد ُح ِّرَم من َخ ْيات
فاع لَ َديْه عن نفسـ ـ ــه  ،وأَيْ ً
أ َّوالً ،بسـ ـ ــبب الشـ ـ ــخص الْ ُم َع َّرض للقتل ،ونـَ ْعن َك ْونَهُ ال د َ
ِّ
ِّ
الْم ِّ
ِّ
عمودية الفائقة للطبيعة .إنه قأكثر الناس بَرا ةً على ِّ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـعيف
اإلطْالق ،وال نُْكن أن نـَعُ َّده م َن الْ ُم ْعتَدين المَّالمني ،فهو َ
َ
َ
ُ

 -42هبة الحياة  ، Donum vitaeالفصل الراني رقم .6
 -43نفس المرجع السابق.
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ِّ
ابلصراة و ُّ
الدموع .إنه َم ْوكول ُكلِّـ ــيا َإىل ِّحاية
أعَزل ال َنلِّ حىت أ َْد َن
وسائل الدفاع ،وهي ما نَْلِّكه الْ َوليد من قُ ْد َرة التَّـ َو ُّسل ُّ
ْ
وعِّناية َمن َْت ِّمله ِّيف أحشائهاق .44
ِّيف الْ َمقام ِّ
الرئيسي :أَالَ وهي األم نفسهاِِّ ،بُْفَرِّدها أو ابالشياك مع والد الطفل.
سؤول َّ
الثاِن بسبب الْ َم ُ

ِّيف الْ َمقام الثال بس ـ ـ ـ ــبب الْ ُمنَ ِفذ َّ
الرئيس ي ومعا ِونيه :وهم األش ـ ـ ـ ــخاص الْ ُم ْف َيَ
ا ْْلياة من منْطَلَق د ْعوِّ م ووظيفتهم ،أَالَ وهم ِّ
األطبا والْ ُم َم ِّرضون.
ُ
َ َ
الفاتيكاِن ِّ
ِّ
الثاِن قد وصف اإلجها
من أجل كل هذه األسباب فإن الْمجمع
أساه البااب يوحنا بولس ِّ
وعار البَ َشريَّةق .46
ْ
الثاِن قا ِْلريـمة النَّ ْكرا ُ

أن يكونوا أول الْمدافِّعني عن

بتعبي ا ْجلري مة النَّ ْكراء  .45وقد

الر ْغم من ذل فإننا َيب أن نَ ْذكر َّ
أن من ُْي ِّهضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون لَْيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا كلُّهم ُمذنبني بنفس القدر .هناك العديد من
على َّ
ذرا) .هذه األش ـ ـ ـ ــيا اليت َُتفف من َوطْأة
األس ـ ـ ـ ــباب اليت َُتَِّفف من َوطْأة َمس ـ ـ ـ ــؤولية الفاعل (على َّ
الرغم من َأَنا ال تُ َ
عتْب عُ ً
ِّ
(هؤال يَعرفون جي ًـدا مـا هم ُم ْقـ ِّدمون عليـه) .من بني األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاب اليت قـد تتـد َّخـل
الفعـل تَقع على األُم وليس على األطبـا َ
ِّ
ِّ ِّ
صـ ـ ـ ـا بسـ ـ ـ ــبب ا ْْلَ ْمالت اليت تَـلْ ِّوي ا ْْلَقائق فيما
لتُخفف ح َّدة الْ َمسـ ـ ـ ــؤولية ُنكننا أن نَذكر :ا ِْلَ ْهل بِّواقع اإلجها ُ ،خصـ ـ ـ ــو ً
عوَنا َإىل اإلقدام على تِّل ا ْخلَطْ َوة.
ص ابإلجها والعُْنف الذي ُنارسه على األُم َمن ُييطون ِّبا فيَدفَ َ
َلْتَ ُّ

صلِّي هلل من أجل األطفال الْ َم ْهكوم عليهم ابلْموت ،فإننا َيب أن نَطلُب َإىل هللا من أجل األَُّمهات ِّ
الالِت
وكما نُ َ
خطاّيه َّن على أن يكو َن هذا نَ َدما مسـ ـ ـ ـ ـ ــيهيا ٍ
خال من اليَأْس .قأََوُّد أن أَُوِّجهَ إلي ُك َّن الْتِّفاتَة
ند ْم َن على
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ َنَ ،كْيما تَ َ
أَجه ْ
ُ
ً َ
خاصـ ــة ،أيَّتها النسـ ــا اللوِّاِت َع َم ْدتُ َّن َإىل اإلجها  .ال َشـ ـ َّ َّ
لكن
أن ما َجَرى كان وال يزال َيتَ ِّوي على كث ٍي من المُّلم ،و ْ
ِّ
الرجا  ،بل افْـهمن ابألَحرى ما حدث وفَ ِّس ـرنَه ِّيف ِّ
ته َن قَـ ْلبَ ُك َّن للنَّدم
ني عن َّ
َ
ال تَـْن َس ـ ْق َن َإىل اليأس وال تَـتَ َخلَّ ْ َ
ض ـ ْو ا ْْلقيقة .افْ ْ
َ
ْ
َ َ ْ َ َْ
احم ينتمرُك َّن لي ِّ
ِّ
صـ ـ ْف َ والس ــالم ِّيف ِّسـ ـ ِّر الْ ُمص ــا َْلة:
بتَواض ــع وثِّقة ،إذا ُ َّ
قدم ل ُك َّن ال َّ
كنت َل تـُ ْقبِّْل َن بـَ ْع ُد على ذل  :فإ َّن أاب الْ َمر َ ُ ُ
فَـت ْد ِّرْكن إ ْذ ذاك أنه َل يـ ُفت األوان .وُنكن ُك َّن أيض ـ ـا أن تَس ـ ـ ِّ
ـتغف ْر َن الطفل الذي َييا اآلن ِّيف الرب ُ ...نكنكن أ ْن تُص ـ ـبِّ ْه َن
ُ
ً
َ ْ
ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ألجل َح ِّق ا ِْلميع ِّيف ا ْْلياة بِّشهادتِّ ُك َّن الْمتألِّمةق.47
من أَبْـلَغ الْمقتنعني وأَ َشد الْ ُمناضلني ْ
ِّ
أمامنا.
إن كلمات األُم تييزا من كالكوأل ،واليت نَطقت ِّبا ِّيف ُمؤَتََر القاهرة لل ُّسـ َّكانَ ،يب أن تَ َّ
دائما حاضـرة َ
مل ً
لقد أعادها على مس ـ ـ ـ ــامعنا ُشَ َّد ًدا البااب يوحنا بولس ِّ
الثاِن  :48قإنن َأت َّدث إليكم من أعماق قليب ،إنن أَُوِّجه كالمي لكل
وإىل األبنا ِّ ،يف الْ ُمدن ِّويف ال ُقَرى ِّويف النُّجوع .إن كل ش ـ ـ ـ ـ ــخص ِّمنَّا
وإىل اآلاب َ
إنس ـ ـ ـ ـ ــان ِّيف َجيع بالد العا َل َإىل األمهات َ
ض ـل ُح ِّ
ب هللا الذي خلقنا وب َفضــل والِّ َديْنا اللَّ َذيْن اســتقبَالان َورغِّبا ِّيف إعطائِّنا ا ْْلياة .إن ا ْْلياة هي أعمم هبة
َموجود هنا ب َف ْ
ض ـ ـى على ا ْْلياة طَواعِّيَةً بواس ـ ــطة
من هللا .ولذل فإنه لَ ِّمن الْ ُم ْه ِّزن أن نَرى ما َيدث اليوم ِّيف كثي من ْأزا العا َل :فإنه يـُ ْق َ
 -44يوحنا بولس الثاني  ،إنجيل الحياة .58 ،
 -45المجمع الفا يكاني الثاني فرح ورجا.Gaudium et spes, 51 51 ،.
سِرْ فاضوري رومانو  ، 97/10/10ص  6رقم .3
 -46يوحنا بولس الثاني  ،اِظة خالل لقا .مع العائالت في البرا يل  .من جريدة األُو ّ
 -47يوحنا بولس الثاني  ،إنجيل الحياة.99 ،
وســــرْ فـاضوري رومـانو  20 ،يونيو  ،1997ص . 8لقـد ذكرت األم ضيريزا هـذا
 -48يوحنـا بولس الثـاني  ،من اظـة في كـاليت ، ،بولنـدا 4 ،يوليو 1997؛ جريـدة األ ُ ِ ّ
الحديث في مؤضمر القاهرة للسكان سنة .1994
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ِّ
ِّ
ب .لقد
ب وأن ُزَ َّ
أعمم بكثي أَالَ وهي :أن ُِّزـ َّ
ا ْْلَْرب والعُْنف واإلجهـا  .بينمـا َز ُن ُخلقنـا من قبـَ ِّل هللا من أ ْجـل أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا َ َ
َّ
أك ْدت ِمر ًارا وأان واثقة ِمَّا أ ولُه ،أن الْ ُم َِف ِطم األ ْعظَ َم للس ال ِح عا َ اليو هو اإلجهاض .إذا اس تطاعت األ أن
ت ،أن يَقتل أَ َا ُدان اآل َخر؟ الوحيـد الـذي لـديـه ا ْْلق ِّيف إ َِّنـا ا ْْليـاة هو
نفس ه ،فما الذي َينعنا إذًا ،أان وأن َ
تَقتل ابنها َ
األب وال الطبيب وال هيئةً ما وال مؤََتًرا ما وال حكومةً ما.
الذي َخلقها .هذا ا ْْلق ال نَْلِّكه ُّ
أي ش ـ ــخص َ
آخر ،ال األُُّم وال ُ
مائرهم لكي يَ َّ
ص َع ُقين التَّفكي ِح ِ
تمكنوا من إجراء اإلجهاض .إننا سـنَ ِّقف بعد الْموت َو ْج ًها
كل َهؤالء الذين أَماتوا َ
يَ ْ
ض َ
لِّوجه أمام هللا م ِّ
يتهمل حينَئِّ ٍذ أمامه مسـ ـ ـ ــؤولية الْماليني والْماليني من األطفال الذين َل َتُْنَ ْ َ م
عطي ا ْْلياة .فَ َمن ذا الذي َّ
َْ
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ويبُّوا و َِّأل ْن ُيَبُّوا؟ إن الطفل هو أعمم هبَة للعائلة ولألَُّمة .فَـ ْلنَ ْه َذ ْر من أَ ْن نـَ ْرفُض هبَة هللا هذه
ال ُف ْرص ـ ـ ـ ـ ــة لكي يَعيش ـ ـ ـ ـ ـوا ُ
أبداق.
ً

 -4ال َقضاء على ا ْْلياة ا ْجلنسية
آخر تـزييف هو َاريد ا ْْلياة ا ِْلنســية نفســها من الفضــائل .فا ْْلياة ا ِْلنســية ا ْْلقيقية كما ذكران من قَبل هي ِّ
االتاد
ْ
َْ
بني رجل وامرأة مرتبطَ ْني شرعيًا ابلزواج .كل ما َلرج عن هذا هو ُحب ُمَزيَّف وجنس ُم َد ِّمر.
 )1العادة ِ
الس ِريَّة

َي عدم الطهارة على انِّْفرادِّ ،يف تزييف ا ْْلب .وهي تعن البه
ِّيف الْ َمقام األول تتس ـ ــبب ُسارس ـ ــة العادة الس ـ ـرية أ ْ
ِّ
ض ـ ـج العاطفي .وهي تَـْنـتُج عن
عن الْ ُمتعة ا ِْلنس ـ ــية فقط بِّدون االتاد بش ـ ــخص آخر .وعادةً ما تكون عالمةً على َعدم النُّ ْ
األاننية َّ
بعيدا عن إمكانية ْإناب أبنا  .هذه ا ْخلطيئة تُ َسـ ـ ـبب
أجل الْمتعة ً
ألَنا ََتْتَص بشـ ـ ــخص يَسـ ـ ــتخدم ا ِْلنس فقط من ْ
ِّ
ِّ ِّ
قادريْن على ُسارسـ ـ ــة ا ْْلب الزوجي
كثيا من َّ
الرذائل  ،وإذا َل يَتم ََتَطيها بواسـ ـ ــطة الفضـ ـ ــيلة فإَنا َاعل الرجل أو الْمرأة غي َ
ً
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
قادرا على ا ْْلُب
ا ْْلقيقي .فَ َمن اعتاد أن يَ ْس ـتَغ َّل جس ــده هو فإنه ابلْمثْل س ــوف يَس ــتغل الح ًقا ج ْس ـم اآل َخرين ،ولن يكون ً
األحيان ،يكون التَّ َخلُّص منها مسـ ـ ـ ــتهيالً حىت داخل الزواج،
بل على االسـ ـ ـ ــتغالل فقط .كما أن تِّل َّ
الرذيلةِّ ،يف كثي من ْ
واألَ ْسوأ من ذل َأَنا قد تـُ َؤِّدي َإىل َعدم ِّ
الزْوجي.
الرضى َّ
َ
 )2الْ َمثَلِيَّة ا ْجلنسيَّة

ِّيف حالة الْ َمثَلِّيَّة ا ِْلنســية َيب أن نـُ َف ِّرق بني أَْمَريْن :الْ َمْيل الذي قد يشــعر به بعض األشــخاص َزو أُانس ِّمن نفس

ِّجنسهم ،وبني ُسارسة ا ْْلياة ا ِْلنسية فيما بني أشخاص من نفس ا ِْلنس.

ِّ
التامة ولكن
ص ـد ابلفعل ا ِْلنس الْ َمثَـلِّي ليس فقط األفعال ا ِْلنســية ا ْخلارجية َّ
َيب أن نـُ َوض ـ قبل كل شــي أننا نـَ ْق ُ
الر ْغبة واألفكار اإلرادية .تـُ ْعتََْب هذه شـ ـ ــرا بِّذا ِّ ا .هذا ما يُعلِّمه الكتاب الْمقدس ِّ(يف سـ ـ ــفر الالويني :22/18
ضـ ـ ـا أفعال َّ
أي ً
ِّ
ِّ
و َّ
ض ـا
ض ـا روم  1 27/1كور  ،10-9/6إخل ).كما يؤكد ذل أي ً
الذ َكر ال تُض ــاجعْه مض ــاجَعَةَ النس ــا َّ :إَنا قبيهة راجع أي ً
ِّ
ص ـ ـرّي أو غالبًاَ ،إىل أش ـ ـ ٍ
ـخاص من
ذااب جنس ـ ــياَ ،ح ْ
التعليم الْمس ـ ــيهي :قاللَّوان يعن َ
العالئق بني رجال أو نسـ ـ ا َي ُّس ـ ـون ْان ً
ُ
ِّ
ِّ
غي واض ـ ـ ـ .
ا ِْلنس نفس ـ ـ ــه .وله أش ـ ـ ــكال متنوعة ً
جدا على مدى العُص ـ ـ ــور والثقافات .تَكوينُه النفس ـ ـ ــي ال يزال يف ُم ْعممه َ
50

ٍ
ِّ
دائما َّ
أن 'األفعال اللَّواطية (اِِّّتاد الْ َمثَلِّيِّني) هي
والتَّـ ْقليد،
ً
استنادا َإىل الكتاب الْمقدس الذي يَعتْبه ِبَثابة فَساد َخطي ،أَ ْعلن ً
ِّ ِّ
تعار والشريعة الطبيعيةَّ .إَنا تـُ ْغلِّق الفعل ا ِْلنسي على َعطا ا ْْلياة .فهي ال تَـتَأَتَّى من تَ ٍ
كامل
ُمْن َه ِّرفة ِّيف حد ذا ا'َّ .إَنا تَ َ
أي ٍ
حقيقي ِّيف ا ْْلب وا ِْلنس .وال ُنكن الْموافقة عليها ِّيف ِّ
حال من األحوالق .49
نفسه َيعلنا نفهم ذل ألنه يـُ َو ِّض لنا أن تل األفعال:
إن السبب َ
اإلنابية اليت هي خاصة ابلفعل ا ِْلنسي البَ َشري.
 تَفتقر ََت ًاما َإىل الغاية ِّْ
التكامل بني الرجل والْمرأة وهو شـي منقوش ِّيف الطبيعة نفسـها :ليس فقط ألن َّ
الذكر واألُنثى متكامالن
 تـُْنكر ُضـ ـا متكامالن ِّبَسـ ـب ا ْخلالّي ا ِْلنسـ ــية نفسـ ــها أَال وهي البُـويضـ ــة وا ْْليوان الْمنَ ِّوي ،وكذل َّ
ألَنما
جنسـ ــيا ،ولكن َ
ألَنما أي ً
َ
َ
َ

متكامالن نفسيا.
 تـُْنكر ِّح ْكمة هللا ا ْخلالقة :إ ْذ إبنكارها الشـ ــي الوحيد الْمنقوش بوضـ ــوح ِّيف داخل طبيعة اإلنسـ ــان (أي التكاملبني الذكر واألنثى) فهي تـُْنكر ُُمَطَّط هللا ِّيف ا ْخلليقة.
ـبب الشـ ـ ــرعي السـ ـ ــتخدام ا ِْلنس .ذل إلن الفعل ا ِْلنسـ ـ ـ ي بني الْ َمثَلِّيِّني هو
 تـُْنكر َعطا الذات الذي هو السـ ـ ـ ُأكثر ِّسَّا هو عطا للذات.
َْب عن الْمتعة الذاتية َ
 إنه فِّ ْعل ِّضـ ـ ـ ـ ـ َّد الْمجتمع :ألنه ال يسـ ـ ـ ـ ــاهم ِّيف ْإناب أبنا ُج ُدد للمجتمع .ألن ا ِْلنس يهدف َإىل اإلبقا علىانتهار الْمجتمع.
ومار َسه ا ِْلميع لكان ذل يعن
النَّـ ْوع .لو كانت الْممارسة ا ِْلنسية الْ َمثَلية شيئًا
ً
َ
مشروعا َ
ِ
ِّ
جب لَه الشـخص .ولكننا
ابلنسـبة َ
للمْيل َإَل الْ َمثَليَّة ا ْجلنس يةَ ،يب أن نقول أسـا ًسـا أنه ال نَُثل خطيئة إذا َل يَسـتَ ْ
اجلائز أال يُ ْعتَ َب
يف نفس الو ت َيـب أن نؤكـد أ ـنه ِّيف ذاتـهِِّ ،بـا أنـه َييل َكغاي :ة له َإىل فعـل غي ُمنَمَّم ،إََّّنـا هو َخلَلَ .من ْ

خطيئة :قهناك عدد ال يُس ــتهان به من الرجال والنس ــا الذين لَ َديْهم ميول لَواطية عميقة .هذه النَّـ ْزعة ،الْ ِّ
منهرفة َم ْوض ــوعيا،
هي ابلنسـبة َإىل معممهم ِّ ْمنَة ،فهم َل َلتاروا حالتهم هذهق  .50ولكنها َتَُثِّل خلالً موضوعيًا :قإن الْميل ا ْخلاص ابلشـخص

ِّ
ِّ
ص ـ ـُّرف
ص ـ ـغَُر أم َك َُْبَ ،زو تَ َ
الذي َنيل َإىل اللَّوان ،وإن َل يكن يش ـ ــكل ِّيف حد ذاته خطيَّة ،نَُثل على الرغم من ذل ميالًَ ،
َس ـ ـ ـ ـ ـ ِّي ٍ بطريقة جوهرية قاطعة ،وذل من َو ْجهة النمر األدبية واألخالقية .من أجل هذاَّ ،
عتْب
فإن الْميل نفس ـ ـ ـ ـ ــه َيب أن يُ َ
َخلالً موضوعيًاق .51

ِ
العذاب الذي يس ِ ه هذا
وابلتال ،فإن هؤالء األش خا َمدعوون َإَل َمعيش ة العِ َّفة بطريقة اتمة َ
وإَل َ
ض ِم َ
ِّ
ض ـ ُّموا
الْميل َإَل لي الْمس يح :قهؤال األشــخاص ُّ
مدعوون َإىل َتقيق مشــيئة هللا يف حيا م ،وإذا كانوا مســيهيني أ ْن يَ ُ
مدعوون َإىل الطهارة .وهم
َإىل ذبيهة صـ ـ ــليب الرب الْ َمصـ ـ ــاعب اليت قد يُ َ
ضـ ـ ـعِّهم .األشـ ـ ــخاص اللَّواطيون ُّ
القوَنا بسـ ـ ــبب َو ْ

 -49التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية رقم .2357
 -50التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية .2358 ،
 -51المجمع المقدس لعقيدة اإليمان  ،رسالة إلى فساقفة الكنيسة الكاثوليكية حول العناية الراوية نحو األشخاص المرليين جنسيعا  1986 ،رقم .3

51

ٍ
السْيطرة على الذات اليت
وم َلزمون بذل  ،مستعينني ب َفضائل َّ
قادرون على التَّـ َقُّرب تَ ْدري ـ ـ ـ ـ ـ ـ جيًا وبِّ َع ْزم َإىل ال َكمال الْمسيهيُ ،
أحياان ِِّبساعدة ص ٍ
داقة نَزيهة ،وابلصالة والنعمة األَ ْسراريةق .52
تُ ِّرب على ا ْْلُرية الداخلية ،و ً
َ

 -52التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية  ،رقم .2359

52

الفصل الثامن
إنسانية وأخال ية الوسائل الط يعية لتنظيم النَّ ْسل

يزداد االقتناع يوما بعد يوم حوَل فاعِّلِّيَّة ما يسـ ـ َّـمى قابلوسـ ــائل الطبيعية لتنميم التَّوالُدق .فقد قررت منمَّمة ال ِّ
صـ ـ َّهة
ُ
ً
ُ
َ
َْ
ض ـ ـ ِّع س ـ ــنوات أن فاعليَّة الوس ـ ــيلة الطبيعية الْ ِّ
معتمدة على التبويض أكْب من فاعلية األَقْراص الْ ُم ْهتَ ِّوية
العاملية ) (O M Sمنذ بِّ ْ
على (اإلستيوچني والـپرو ِّچسِّيون) كما أَقَـَّرت أنه نُْكِّن تعلُّم هذه الطريقة وتطبيقها دون صعوبة من قِّبل نسا ٍ ذَو ِّ
ات ثقافة
ْ
َ
َ
ُْ ْ
53
َمدودة ومنتميات إىل ُم ْس ـ ـ ـ ـ ـتَـ ًوى إقْتِّص ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
اختبارا حديثًا ِّ ص ـ ـ ـ ـ ــوص طريقة
ـادي منخفض  .وقد أقامت اْلكومة الص ـ ـ ـ ـ ــينية
ً
ِّ
ـدكتور قجون بيلنجزق يف املؤََتر الـذي
قبيلنْ ْج ْزق ) (Billingsيف الْ ُمقـاطعـة امل ْكتَمـَّة ابلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـان يف اننچينج ،وأ َْعلَن النتيجـةَ ال ُ
ِّ
عاما على ظهور وثيقة قا ْْلياة البش ـ ـ ـ ـ ـريةق ) ،(Humanae Vitaeوذل يف ا ِْلامعة الكاثوليكية
أُقيم ِبُناس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة مرور ثالثني ً
بروما .جا ت النتيجة غي قابِّلة ِّ
للجدالِّ :
فمن ِّ
زوجا اس ـ ـ ـ ـ ــتخدموا هذه الطريقة لِّ ُم َّدة عام ،أص ـ ـ ـ ـ ــبهت َ 5زْوجات
بني ً 922
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ص ـ ـلوا على التعليم
منهم فقط َحوام َل ،ونَُثل هذا ن ْس ـ ـبة فاعلية تقدر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  . %99,5من بني هؤال األَْزواج كان  %31قد َح َ
ِّ
ِّ
س اليت حدثت كانت لنِّسـا
االبتدائي و %51على التعليم الثانَوي ووصـل  %18فقط منهم إىل اِلامعة .حاالت اْلمل ا ْخلَ ْم ُ
من الطَّبَـ َقتَ ْني الْ ُمتَـ َو ِّسـطة والعُلْيا ،وَل تَ ُك َّن قد واظَ ْ َ على ُحضــور َجيع اللِّقا ات التعليمية اخلاصــة بتَطْبيق الطريقة  .54وعلى
الرغم من عدم موافقتنا على غاّيت اْلكومة الص ــينية ِّمن اِّنْتِّش ــار تل الطُّرق ،إالَّ أَ َّن النتائج هي على قَ ْد ٍر كبي من َِّ
األهية
َّ
ََ
ُ
لِّلدَّاللة على ص ِّ
الحيَّتِّها.
َ
وهنا نَتطََّرق إىل نقطة ش ـ ـ ـ ــائِّكة أَال وهي التس ـ ـ ـ ــاؤل التال :ما هو ال َف ْرق بني الطُُّرق الطبيعية والطرق األُخرى لتنميم
الع َملية فقط؟ أَ ْم هل هو َج َدل بني طرق قمسـ ـ ـ ـ ـ ــموح ِّباق من قِّبَل الكنيسـ ـ ـ ـ ـ ــة وبني طرق
النَّ ْسـ ـ ـ ـ ـ ـل؟ َهل هو فرق يف الطريقة َ
قسنوعةق من قِّبَل الكنيسـ ـ ـ ـ ـ ــة؟ َكالَّ ابلتأْكيد .فامل ْشـ ـ ـ ـ ـ ـكِّلة أَ ْع َمق من ذل بكثي ،واإلجابة بطريقة عامة قد تَكون هكذا :إن
َ
االسـ ــتخدام األَمني للطرق الطبيعية لتنميم النسـ ــل ال يَقتصـ ــر فقط على قأُ ْسـ ـلوبق للتنميم وإََّنا يـَتَ َمثَّل يف واقع أوسـ ــع بكثي
وهو واقع يدخل يف إطار التعليم الذي يـه ِّدف إىل َكمال ال َفض ـ ـ ـ ــائل عِّنْ َد األَْزواج وِّ ذا الغَر ِّ
فمن ال َّ
ض روري عند تَـ ْعليم
َْ
َ
َ
األخالقية اليت تَـ ْف َِّي هذه
ص ـ ـهوبة بِّ َش ـ ـ ْرح َيتَ ِّوي على املبادئ اإلنس ـ ــانية األنْـثْروبولوجية والروحانية و ْ
هذه الطرق أن تُقدَّم َم ْ
الطرق ِّ
االستناد إليها .سنرى ذل التفصيل.

ِ
اإلنسان األنْ ثْروبولوجي
 -1الفر
لقد َّ
أكد البااب يوحنا بولس الثاِن على أن الفرق بني َوســائِّل َمْنع ا ْْلَ ْمل والوســائل الطبيعية لتنميم النســل ليس فرقًا
قيف األُسلوبق فقط ولكنه فرق أخالقي ِّ
إنساِن (انثروبولوجي) .55
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 )1الْم ِ
ظاهر االنْ ثْروبولوجية ح وسائل َم ْنع ا ْْلَ ْمل
َ

إن وسـ ـ ـ ـ ـ ــائل منع اْلمل (كا ْْلبوب ،والوسـ ـ ـ ـ ـ ــائل ِّ
اْلاجزة ،والتَّـعقيم ،إخل  ).تَـ ْف ِّر مفهوما متشـ ـ ـ ـ ـ ــائما ِّ
َّ
ومادّي على
ْ
َ ً
ُ
ً
الشخصية البشرية :

ِّ
ِِ
 لِل َّغي قادر على تَـتْميم الشـ ـريعة
ش ْخص ذاته الذي يس تخدمها ،فَـ ُه َو إ ْذ يـَلْجأ إىل تلْ َ الوسـ ــائل يَعتْب نفسـ ــه َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ضـْب ِّط
داخل طبيعة ذل الشـخص نفسـهَّ .إَنا رؤية ُمتَ َدنية ألن اإلنسـان من خال ا يـُنْكر ُسارسـة ق َ
األَ َدبية الْ َموضـوعة من هللا َ
الدافع لذل و ِّ
نفسـ ـ ـ ـ ــهق :بَ َدالً من قالتَّ َه ُّكم يف ذاتهق ِّجنسـ ـ ـ ـ ــيا عندما يكون لَ َديْه َّ
اال ْكتِّفا ِِّبمارسـ ـ ـ ـ ــة العِّالقات اِلنسـ ـ ـ ـ ــية يف
األَوقات غَ ِّي ا ْخلص ـبة ،فإنه يـلْجأ إىل قالطريق األَس ـهلق ِّمن ِّخالل ا ْْلبوب أو الواقي أو وس ــائِّل مش ـ ِّ
ـابة هذا ال ُّس ـلوك ُْيِّْبه
ْ َْ
ْ
ُ
َ َ
ْ
ْ
َ
َ
ِّ
ِّ
على التَّـ ْقص ــي يف ال ِّ
أي أَنه
ص ـراع من أجل بـُنْيان ش ــخص ــيته ذا ا .إن َم ْن يتص ــرف بذه الطريقة هو إنس ــان قغيُ ُمنْ َ
ض ـبِّطقْ ،
ِّ
وعْبد لغَرائِِّّزهِّ البِّيولوجية.
َ
ضعيف الطباع َ
ص ية الطَّر ِ
ش ْخ ِ
ف اآل َخر ،الذي يُعتَْب يف حالة اس ـ ــتخدام الوس ـ ــائل املانعة للهمل َكأَداةٍ لِّلْ ُمتعة .ليس هو إذًا
 لِ ََ
الشــخص الذي قيـ َق ِّدمق الْمر ذاتَه له و قيعطيق نفســه له ولَكِّنَّه يصــي األَداة اليت ِّ
قمنْهاق يَتِّ ُّم ا ْْلُصــول على املتعة اِلنســية.
َ
ُ
ُ
ُ
َْ ُ
ِّ
لله ِّ
َّ
ب اخلالص.
إن قاستخدامق و قاستغاللق َشري َ ا ْْلياة يُ ِّعْبان عن نَمرة نـَ ْفعِّية ُم َّ
ضادة ُ
ش ر ،اليت تَـتَمَّزق داخليا بس ــبب فَصـ ـلِّها عن األَبعاد غَ ِّي القابِّلة ِّ
 لِلطَّ يعة اجلنس ية ِلالنفص ــال اليت
نفس ها ح الَ َ
ْ ْ
ْ
ً
َ
اإلن ِّاب (الذي به يش ـ ــيك الزوجان مع
احدا) والبُـ ْعد ْ
ض ـ ـعها اخلالق فيها :البُـ ْعد الْ ُم َو ِّحد (الذي به يَص ـ ــي َّ
الزْوجان جس ـ ـ ًـدا و ً
َو َ
ِّ
عمل اخللق اإل َ ي) .وكما يقول البااب يوحنا بولس ِّ
الثاِنَّ ،
عدا
صـلْنا بُ ً
قفإن الواحد يَتهقق بِّواسـطة َ
اآلخرق ،ولذل فإنه إذا فَ َ
منهما عن اآل َخر َّ
ابإلحبان .56
فإن كِّ ُ
صاب ْ
الها يُ ُ
أن اْلياة اليت نُْكِّنُهما ْإن ُابا بواسـ ـ ـ ـ ـ ــطة أفعا ِّ ما (نعن ِّبا ِّ
ش ِريَّة :إ ْذ َّ
االبْ َن الْ ُم ْرتَـ َقب) تـُ ْعتََْب يف هذه
 لِلِفياة الَ َاْلالة َ ديدا ،أي خطَرا ِّ
جود الشـ ــخص نفسـ ــه يف اْلياة
وحْالً و َشـ ـرا .وتَـْتبع ذل َخطْ َوةُ التفكي بنفس الطريقة فيما َلُ ُّ
ص ُو َ
ً ْ َ ً
ص أيض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا حيـاةَ القريـب .ولـذلـ فـإن الع ْقلِّيَّـة الْمواليـة لِّمنْع ا ْْلمـل تـُؤِّدي إىل  -أو نُْكِّنهـا أن ِّ
تؤدي إىل -العقليـة
وفيمـا َلُ ُّ ً
َ َْ َ
َ
ُ
ِّ
ِّ ِّ
منع اْلمل هو انتهار اجتماعي).
املوالية ل جها وإىل فـُ ْقدان َمعَن اْلياة وإىل الْ َمْيل لالنتهار (وابلف ْعل فإن َ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِ
وغي ُمالئِّمة لِّمُروف
 هلل نفس ه ،الذي يـُْنمَر إىل َمقاصـده على اْلياة البَ َشـرية والتَّناســل َكما لَ ْو كانت ا ْسـتبدادية َاإلنسـ ــان الشـ ــخصـ ــية َّإَنا حالة من الغَطَْرسـ ــة َحْي ُ أن الرجل واملرأة من خال ِّ ا يـَ ْعتَِّْبان نَف َسـ ـْيهما َح َك َم ْني على الْ ُم َخطَّط
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
الوثيق
اإل َ ي َح ْوَل اِلنس  -الْ ُم َع َّْب عنه يف البُـْنـيَة الطبيعية للفعل اِلنسـ ـ ـ ـ ــي -فيُـغَيان الغايَةَ ا ِْلَْوَهرية للفعل الْ ُم َوحد و ْارتباطَهُ َ
اإلنابية .
ابل ُق ْدرة ْ
ِّ
ِّ
ِّ
قه َدفَها األَ َدِّبق ،أو ما يَ ْسـ ـ ـ َعى إليه الزوجان
قمْن َع -ا ْْلَ ْملق أو قضـ ـ ـ َّد -اْلملق ألن َ
إن تلْ َ الوسـ ـ ــائل تُ َسـ ـ ـ َّمى بَ ٍق َ
جاب لِّ ُك ِّل ِّ
عند اللُّجو إليها ،هو التَّ ْدمي اإلي ـ ِّ
االمكانيات اليت قَ ْد تـُ َؤِّدي إىل ا ْْلَبَل ِّبياةٍ جديدة .فإنه يَتم ال َقضا على هذه
 -56راجع يوحنا بولس الثاني  ،الكرا ة األسبواية ،جريدة االوسيرفاضوري رومانو  ،1984/8/26ص  3رقم .6

54

اإلمكـانيـ ة من ِّخالل فِّع ٍـل يُؤدي إىل تَغيي بِّيولوجي لَـ َدى ال َّـذ َكر أو األُنثى (كمـا َْيـ ُدث يف حـالـة ا ْْلُبوب أو اللَّ ْولَـب الـذي
ِّ
ِّ ِّ
يـزرع داخل َّ ِّ
للخالّي ا ِْلنسـ ـ ـ ـ ــية
الرحم أو التَّـ ْعقيم ،إخل  ،).أو من خالل التَّ َد ُّخل يف الفعل اِلنسـ ـ ـ ـ ــي ل َمْنع الْ ُوصـ ـ ـ ـ ــول الطَّبيعي َ
ُْ َ
َ
الذ َكرية إىل اِلِّهاز التَّناسلي للمرأَة (كما َي ُدث يف الوسائل ِّ
َّ
اْلاجزة).
ُ َْ
 )2الْ َمظاهر األنْ ثْروبولوجية لِْل َوسائل الط يعية
الزْوجني واليت ُي ِّ
إن الْ َم ْقصـ ـ ـ ــود بِّتَـ ْعبي قالوسـ ـ ـ ـ ِّ
اوالن بواسـ ـ ـ ـ طتها تنميم
ـائل الطبيعيةق هو تل العِّالقات ا ْْلَميمة بني َّ
التناسـل الب َشـري ِّ
ديل ما هو طبيعي يف الفعل اِلنسـي (وابلتال بدون اسـتخدام َم َوانِّ َع أو تَ ٍ
بدون تَ ْع ِ
عطيل للفعل الزوجي ،إخل
ُ َ
ِّ ِّ
ِّ
َج ِّهزة
 ).وبِّدون تَعديل بِّيولوجي َِّألَ ِّي من الزوجني (من خالل استخدام اْلبوب الْمانعة للتَّـْبويض ،أو َربْط األانبيب أو األ ْ
الرِّحم ،إخل .).ويَتِّم كل شـ ـ ـ ـ ــي ابحي ٍام لطبيعة الفعل الزوجي ولكن  -انطالقًا ِّمن َمعرفة ُم ْسـ ـ ـ ـ ـبَقة ابلطبيعة
داخل َّ
الْ َم ْزروعة َ
صـ ـبة وِّ ذا السـ ــبب فإن
البيولوجية اخلاصـ ــة و ِّإبِّيقاع اخلصـ ــوبة لَ َدى األُنْـثَى -تَقتصـ ــر العِّالقات َّ
الزْوجية على ال َف َيات غَ ِّْي ا ْخلَ ْ
سمى أيضا قطريقةَ ِّ
اال ْمتِّناع َّ
الد ْوِّريق.
كل وسيلة طبيعية تُ َّ ً
ِّ ِّ ِّ
لله ْمـل
لله ْمـل " ،"noconceptivoولَْي َس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت مـانعـةً َ
إن كـل وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلــة طبيعيــة هي  -بَـد ذا ـا -غيُ ُمسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبِّبـة َ
جاب تَكون غايتُه ال َقضا على ِّ
"َّ ،"anticonceptivo
ألَنا ال تَـلْ َجأ إىل ِّ
أي فعل إيـ ِّ
اال ْحتِّماالت الطبيعية ِّْلُدوث َحْ ٍل.

ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ
أي ِّمن قلُغَ ِّة ا ِْلَ َسـدقَ :يب أ ْن يَمَ َّل حاض ًـرا
ـائل الطبيعية  -بَد ذا ا -تَ ْسـتَمد ُجذورها من قالهوت ا ِْلَ َسـدق ْ
والوس ُ
أن 'ا ِْلِّسم يَتكلَّم' ،ال فَـ َقط من ِّخالل كل التَّعبيات ا ْخلارجية لِّ ُّ
اليكيبات الداخلية
لذكورة واألُنوثة ،بَ ْل ً
أيضا من خالل ْ
لدينا َّ ْ َ
َِّألَج ِّهزة ا ِْلسم ور ِّ
دود األَفعال اِلَ َس ِّدية وكذل النفسانية  -اِلسدية  .57وهذا يَعن:
ْ
ُ
مهرا له مش ـ ــيئةَ هللا ،وقَـْبل كل َش ـ ـي من خالل ُّ
ٍ ِّ
 أنه من جهة ،يَتكلم اِلِّس ـ ــم البَ َش ـ ـري إىل ِّالذكورة
كل إنس ـ ــان ُم ً
ْ
واألُنوثـة ،فَـنَ ِّجـد أن هللا نفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه هو الـذي يـَْبهـ لل َّـذ َكر عن ق ُمعِّني ُمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـٍِّه لـهق (تـ  )20/2قوهو قـَ ْد َخلَق املرأة وق َّـدمهـا
للرجلق ( )22/2وهللا يقول :قلِّيـت ِّ
احدا ( ،)24/2قاَُّْنوا وا ْكثُرواق ( .)28/1فا ْخلالق يـُبَِّني هو
َّهد الرجل ابملرأة ويَصـيا جس ًـدا و ً
َ

أي بواســطة التَّتابع بني ا ْخلُصــوبة
أي ً
ض ـا ل نســان مشــيئته فيما َلْتَص ابِلنس والتناســل قبواســطة اليكيب الداخلي للجســمق ْ
والالَّ ُخصوبة.
ِّ
 من جهة أخرىَّ ،ض ـا ابإلش ــارات وابس ــتخدام
أي يتخاطبان -ال فقط ابل َكلمات بل أي ً
فإن َ
الزوج ْني يـَتَ َهدَّاثن ْ -
ِّ ِّ
الوحدة ا ِْلس ـ ــدية
اِلس ـ ــدَ .
أيَ :
ويب عليهما احي َام ما يقولُه ا ِْلس ـ ــد خالل الفعل الزوجيْ ،
العطا الكامل غي الْ َم ْهدود و َ
التــا َّم ـة اليت تكون ِِّبثــابــة َم ْع ٍَْب لل َوحــدة العــاطفيــة والروحيــة .وَي ـب عليهمــا أن يُطــابقــا َع ْقلَْي ِّهمــا ونـَ ْف َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـْي ِّهمــا ونِّيَّـا ِّ مــا مع
قال َكلِّماتق و قاإلشاراتق اليت َلتار ِّاَنا للكالم.
ِّ
صـ ـد اإل َ ي
إن
الكائن البَ َشـ ـ ِّر َّ
نور العقل َح َّىت قيـَ ْقَرأَق الْ َم ْق َ
ي ليس َحيَـ َو ًاان أَ ْع َمى ولكنه كائن ذُو َع ْق ٍل .وقد أُ ْعط َي له ُ
َ
صـ ـ ـُّرفاته .فَ َكما أنَّه يـَ ْقرأ يف واقِّ َعي ُّ
ابلزَواج (مقص ـ ـ ـ َـد
صـ ـ ـ َد اإل َ ي املتعلِّق َّ
ويـَ ْف َه َمه َ
ويعل منه ُ
الذكورة واألُنوثة الْ َم ْق َ
ـتوراق لتَ َ
قدسـ ـ ـ ً
َ
ْ
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ِّ ِّ
ِّ
ادل
أي واحد مع واحدة -واالتاد  -واحد فقط مع واحدة بِّ َعْينها ،)-فهو يـَ ْقَرأ أي ً
ض ـا ويَفهم  -يف التـَّبَ ُ
اختالف اِلنســني ْ -
بني ال َف َيات املْنـتَ ِّممة للخصوبة ولِّ َع َدم اخلصوبة  -مشيئةَ هللا َح ْوَل التناسل (كما قيَقرأق الزارع مشيئةَ هللا يف الفيات املنتممة
ِّ
الوجود َع َد َد األبنا الذي يُريده هللا
لألر ) :فيَجعلُهُ هللاُ يَفهم أنَّه َيب عليه أن يَكون قمسـ ـ ؤوالًق يف تناسـ ــله :فيُ ْهضـ ـر إىل ُ
ني ِّ
للرجل ،وأن َأيخذ بِّ َع ْ ِّ
االعتبار
والذي َتتاج إليه الكنيسـ ـ ـ ــة والْمجتمعَ ،
وييم ال ُقدرة ا ِْلَ َسـ ـ ـ ـدية والنفسـ ـ ـ ــية للمرأة ،وكذل َّ
المروف االجتماعية واالقتصادية اليت يتواجدان فيها ،إخل.
معرفة ِّ
ولذل فإن معرفةَ الوســائل الطبيعية تَضــع الرجل واملرأة أمام مسـ ؤولية ِّ
تعرفا يف ذاتَـْيهما
كياَنما :فيتعلَّمان أن يَ َّ
صـ ـ ـْنع إ َِّي و ُها حاملَ ْني لِّم َخطَّ ٍط ُمعطًى من هللا  .58وها يتعلَّمان أي ً َّ
قوكِّيلَ ْنيق لِّتِّل الْ َمشـ ـ ــيئة
على َ
قُملوقَ ْنيق ُها ُ
ُ
ضـ ـ ـا أَنما َ
اإل َ ية ولَْيسا َح َك َم ْني أَ ْعلَيَ ْني.
من جهة أُخرى تَندرج الوسـائل الطبيعية داخل اإلطار األ ْ ل قلتعليمق ال َفضـائل .فاإلنسـان هو وحدة َغي منفص ٍ
ـلة
َ
ُْ
َْ
َ
بني النفس واِلســد معا و َشـخصــيتُه ال تَقتصــر على النفس فقط ،كما ال تقتصــر على اِلســد منفصـالً .ألن اإلنســان ي ِّ
ص ـل
ًَ
َ
إىل َكماله البَشـ ــري بَِّق ْدر ما يَكتسـ ــب من ال َفضـ ــائل اليت َننهه إّيها الْ ِّم ْل ُ البَشـ ــري لِّ َشـ ـخصـ ــيته .وغاية ال َفضـ ــائل تَتمثَّل يف
ِّ
ِّ
أكثر
تَرس ــيخ عالقة متناس ـقة ومس ــتقيمة بني الروح واِلس ــد .وهذا يعن أن الكائن البَش ــري ( َس ـوا َ كان ذَ َكًرا أَ ْم أُنثى) يكون َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ٍ
ص ـلِّيَّة قد أَدخلت اِّختالفًا بني
إنس ــانية ب َق ْدر ما تَـتَنا َغم عالقة روحه ِبس ــده  .ويَتطلَّب ذل فض ــيلةً وص ـر ً
اعا ألن اخلطيئة األَ ْ
وميُول اِلسـد :قالروح نَشـيط َّأما اِلسـد فضـعيفق (مىت  ،)41/26قأَشـعر يف أَ ْعضـائي بِّ َشـريعة تُناقِّض شـريعة
تَطَلُّعات الروح ُ
دِنق (رو  .)23/7ولذا فإن ُسارسة الوسائل الطبيعية أو وسائل ِّ
َع ْقلي وتـُ َقيِّ ِّ
قاالمتناع َّ
الد ْوِّريق تَتطلب ال فقط َمعرفة اإلنسان
ض َّْ النفس .ولذل فإن هذه الوسـ ــائل ،عندما يكون اسـ ــتخدامها له ما يَُِّْبُره أخالقيا ،فهي
عن نفسـ ــه بل التَّ َد ُّرب على َ
ِّ
ِّ
صـ ـة فَضـ ـ يلَ َ ْيت العِّ َّفة
ب ال َفضـ ــائل وخا َّ
ـائل قتَـ ْربَ ِّويَّةق للشـ ــخصـ ـ ية وللطَّْبع وَتَُثل عمليةً تَـ ْربَ ِّويَّةً تُ ْكسـ ـ ُ
تَكون يف الوقت نفسـ ــه وسـ ـ َ
وضْبط النفس.
َ
إن ماهيَّة الوســائل الطبيعية األَنْـثْروبولوجية تتمثَّل يف َكوَِّنا فقط قوســائل تَ ْشـخي ِّ
صـيَّةق ل َف َيات ُخصــوبة املرأة ،وهو ما
ْ
َ
ِّ
ِّ
وم ََّْبرة تتطلَّب َانُّب َحْ ٍل
يَفت الْ َمجال أمام إمكانية االمتناع عن العالقات اِلنسـ ـ ــية عندما تكون هناك أسـ ـ ــباب مسـ ـ ـ ؤولة ُ
للزوج ْني حىت ي َع ِدال مسلَ َكهما اجلنسي بواسطة ِ
االمتناع ،فيَهتفما
ُ َْ
جديد .يف هذه اْلالة فإن قالوسيلةق تُتي فقط ال ُفرصة َّ َ
ٍ
ِ
ابللقا ات ا ْْلَميمة ِّْلِّني ال َف َيات ِّ
العطا وال ُقبول
غي ا ْخلَ ْ
الفعل ا ِْلنس ـ ــي وال فعل َ
ص ـ ـبة وهي ال تُغَي ِّي حال من األَ ْح َوال َ
الكـامـل للزوج أو الزوجـة لـذلـ فهي ال تـُغَِّي يف طَبيعـة الف ـعل الزوجي ا ْخلـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــةُ ،مـافِّمـةً بـذلـ على بـُ ْعـ َديـْه :البُع ِّـد ا ْخلـاص
آلخر ا ْخلاص ابلتَّناســل .إنه لشــي ُم ِهم ج ًدا أ ْن نُ َدقِّق على َّ
أن الوســيلة الطبيعية تتمثل َج ْو َه ِرًّي يف الفعل الروحي
ابلوحدة وا َ
َ
ِّ
العطا الروحي .يقول البااب يوحنا بولس ِّ
الثاِن :قإنَّه ال نُْكِّنُنا أن نُفكِّر
لَ
ض ـ ـ ـْبط النفس يف مواجهة ال َّش ـ ـ ـ ْه َوة  ،كما تتمثَّل يف َ
إذًا يف تَطْ ٍ
بيق ٍ
آل للقوانني البيولوجيـة .إ ْذ أَ َّن َمعرفـة فََيات ا ْخلُصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوبـة يف َحـ ِّد ذا ِّ ـا  -حىت لو كـانـت ال غِّ ًَن عنهـا -ال ََتلُق
وح َدها تلك ا ْْل ِرية الداخلية للع ِّطيَّة ،اليت َ ا ا يعة رواية واضِفة وتَعتمد على نُضوج اإلنسان ِّ
الباطنق .59
ُ
َْ
َ
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ِ
ص الح
ُسارســة فَض يلة العِ َّفة َّ
الزْوجية .وتُعتْب هذه إحدى األس اب الرئيس ية ل َ

ونـََرى بُِّوضــوح أن ما َس ـبق يَفي
تِّل الوس ــائل عندما يكون تنميم النس ــل ش ــيئًا ض ــرورّي ،حي يكون قبول وُسارس ــة الفض ــائل عامة  -والعفة خاص ـةً -ش ــيئًا
ص ـا العفة وض ــبط النفس) ال توجد إمكانية حب حقيقي ،إذ أن
ض ــرورّي للهب الزوجي اْلقيقي .فبدون الفض ــائل (وخص ــو ً
اْل الزوجي هو واقع يتخطَّى الطبيعة اِلنس ـ ـ ــية البيولوجية ،لي ِّ
ص ـ ـ ـ َل إىل أعلى درجة من التعبي عن نفس ـ ـ ــه يف العاطفة ويف
َ
َ
كل إنسـ ــان بسـ ــبب اخلطيئة األصـ ــلية)ِّ ،
الروحانية .ولكنّ َّ َّ
لكوَنا تبه قبل كل
ضـ ـى الر َغبات الْ ُم َعَّر ُ َ ا ُّ
الش ْه َوة (فَـ ْو َ
وفاقدا للهسـاسـية ُااه ِّ
القيَم العميقة اليت تَـْنـبُع من
َ
أعمى  -بطريقة ما َ ً -
شـي عن املتعة اِلسـدية واِلنسـيةَ ،اعل اإلنسـان ً
اْلب واليت َتَُثِّل اْلقيقة الداخلية اخلاصة ابْلب نفسهق .60
نـُ ْوِّجز ما ذَ َك ْرانه يف َّ
ووحدة الشخصية البشرية:
أن الوسائل الطبيعية تَ ْ
ض َمن نُضوج وتَناغم َ

ِّ
 فهي تـُو ِّحد فيما بني البُعد الروحي والبُـ ْعد اِلســدي ل نســانَّ ،ابلته ُّكم يف الواقع البيولوجي
ألَنا تســم ِبعرفة و َ
َ
من خالل ســيادة إرادة اإلنســان اخلاصــة (ضــبط النفس) .وهي بذل تســم قابلوصــول إىل تناغم اِلســد والعقل والروحق.
املؤثَّرات الثقافية
ولذل فهذه الوسـ ـ ـ ــائل عندما َتَُ َارس بطريقة َتتوي على الفضـ ـ ـ ــيلة فهي تصـ ـ ـ ــي ق ُم ِّرَرةقُ :
قتَ ِّرر األزواج من َ
ص ـا املرأة -من اللُّجو إىل أدوية أو
واالقتصــادية والســياســية اليت تَـ ْف ِّرضــها برامج تنميم األُســرة .وهي ُتَ ِّرر الشــخص -خصــو ً
دخل يف الوظائف الطبيعية...ق .61
أشكال أخرى من الت ُّ
اخلاصني ابلفعل الزوجيِّ :
اال ِّتاد واإل ْناب.
 تو ِّحد املعنَـيَ ْني أو البُ َعدين َّ ْ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا على ُحـ ِّ
ـدال على ُحـ ِّ
 تُو ِّحـد مـا هو داخلي ابخلـارجي :ـفالفعـل الـداخلي ال ُّب
ب العطـا الكـامـل للـذات وأي ً
ُ
ِّ
ِّ
نفس الشـ ــي (أما يف حالة وسـ ــائل منع اْلمل فإن الفعل اخلارجي قيُنكِّرق ََت َام
ال ُقبول التام ،يـُ َعْب عنه فعل خارجي قيقولق َ
ؤخذ املتعة اِلسدية ولكن ال ُننَ الكيان كلُّه وقدراتُه).
العطا إنه عطا َمنقوص :تُعطَى أو تُ َ

 -2ال َفر األخال ي
إن الفرق بني هذه الوسائل والوسائل األخرى هو قفرق َج ْوهريق ،وهو فرق قذو طبيعة أخالقيةقَّ .إَنما فِّعالن ذَ َوا
ِّصفات أخالقية ُُمتلفة ،بل أكثر من ذل  ،ذَ َوا صفات متناقِّضةق .62
 )1وسائل منع اْلمل
إن الزوجني َننعان بواسـ ــطة وسـ ــائل منع اْلمل تَطَُّور العمليات الطبيعيةق  .63ويكون ِّ
لديهما هدف ِّ
أدب َسـ ـيِّئ يف
َ

َج ْوَه ِّره .فمن انحيـة َنتنعـان عن عطـا الـذات الكـامـل ومن انحيـة أخرى َيـدث بطريقـة ايـابيـة ال َقض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا على إمكـانيـات
إطار م ْف ٍ
اإلناب ولذا فإن ذل
هوم يكون ِّضـ ـ ـ ـ َّد اْلياة وضـ ـ ـ ــد ا ْْلَبَل ،وضـ ـ ـ ــد ْ
حدوث َحْل جديد (وهذا يَضـ ـ ـ ــعُهما داخل ِّ َ
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ِّ
ِّ
ِّ
اْلمل بكائن جديد ،ولذل فأان أريد أن أقض ـ ـ ــي على إمكانية
ال ُّس ـ ـ ـلوك يُعْب عن الف ْكر التال :قإنه لَش ـ ـ ــي َس ـ ـ ـ ِّي أن يَت َّم ْ
وا ْك :م َع ْقل :ي َيكم من خالله الزوجان أبنه
ُحدوث ذل ق) .إن رار اللجوء إَل الوس ائل الص ناعية يَفرتض ُوجود َتييز ُ
َخي َلما أن يص يا غي َخص ني بطريقة اِ ِطناعية؛ وي َق ِرران اينئذ أن يتِ َّما الفعل الْم َؤ ِدي لديهما إَل "الش ر ِ
الكامن
َ ْ َْ
ْ
ُ
ُ
َ
ٌْ
ُ
اْلُصوبة".
ح َع َدِ ْ
ِّ
ِّ ِّ
للهمل)  ،64هي ســيِّئَة يف
أي مانعة ْ
ذا الســبب ،فإن كل وســائل منع ْ
اْلمل ،عندما يُ ْسـ َعى إليها ل َك ْوَنا كذل ( ْ
َج ْو ِّ
هرهــا وال ُنكن أبـ ًـدا أن تكون ُم ََّْبرة حىت عنــدمــا تكون الـ َّـد َوافع (اليت تَـ ْدفع الزوجني ال َِّتـاذ قرار تَبــاعُـد الْ َم َواليــد أو عــدم
ِّ
ائما اِّس ــتخدام الوس ــائل اليت
ْ
اإلناب) َش ـ ْرعيةً .يقول البااب بولس الس ــادس :إن الكنيس ــة ُمتَّس ـ َقة مع نفس ــها ...فهي تُدين د ً
غي
تُناقض اخلصـ ــوبة بطريقة مباشـ ــرة وتعتْبها غي شـ ــرعية ،حىت لو اسـ ــتُ ْخ ِّدمت ألسـ ــباب َشـ ـريفة َّ
وجادة ظاهرّي ق[ ...يُ َ
عتْب َ
65
أحياان ال يكون منع
قكل فِّعل تكون غايتُه أو يكون هو وسيلة ًَ لِّمنع ْ
َش ٍ
اإلنابق  .املقصود ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ قوسيلةق هو أنه ً
رعي] ُّ
ـاْلة يف ِّ
غاية أُخرى قد تكون ص ِّ
اْلمل مرغواب لذاته بل كوسـيلة للوصـول إىل ٍ
حد ذا ِّ ا (مثل َاَنُّب خطر َموت تِّل السـيدة
ً
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اليت ُنكن أن يُ ِّ
َّم ُّكن ِّمن تربية األبنا املوجودين ابلفعل
عرضـ ـ ـ ـ ـ ــها َحل جديد إىل املخاطرة بيا ا ،أو مثل تَباعد الوالدات للت َ
ِّ
تربية أفضــل ،اخل  .).يف تل اْلالة فاملشــكلة ليســت الغاية ولكنها الوســيلة ،حي أن الغاية ال تَُْبر الوســيلة :ال ُنكن فعلُ

السَِّّيئات ِّ
لتأِت اخليات (رو .)8/3

 )2الْ َمظاهر األخال ية ح الوسائل الط يعية
ـتعدادا طبيعيا فيهماق.66
العكس َند أن الزوجني  -بواسـ ــطة الوسـ ــائل الطبيعية -ق َّإَّنا يسـ ــتخدمان شـ ــرعيا اسـ ـ ً
على َ
ضـ ـ ـ ـ ـا الغاية والمروف ،حي أن
وا ْْلُكم ابلتال يكون ُُمتل ًفا ََت ًاما ،ويتطلب أن يَفهص الْ َمر ليس فقط املوضـ ـ ـ ـ ــوع ولكن أي ً
أي فعلِّ ،بسب التعليم األخالقي ،يـْنـبع من ثالثة ِّ
صالح ِّ
عناصر تتفاعل معه ،أال وهي :الفعل نفسه (املوضوع األخالقي)
َ
ََ
والغاية اليت يفعل من أَجلها (الغاية األَدبية) والمروف ا ِّ
ملصاحبة له.
َ
ْ
َُ
ِّ
أي مــا َلتــاره الزوجــان عنــدمــا يـُ َق ِّرران اللجو إىل
إذا أخــذان يف االعتبــار مــا يُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـمى قابلغــايــة األخالقيــة للفعــلقْ ،
الوسـ ـ ــائل الطبيعية لتنميم املواليد ،فهينئذ َيب علينا أن نقول أنه فعل يدخل  -كما َسـ ـ ـبَ َق َورأَيْنا -يف إطار ُرْؤية مسـ ـ ــتقيمة
ِّ
وإنس ـ ــانية للش ـ ــخص وهو فعل يََيَتَّب علَيه أ ْن ُن َارس ا ِّالمتناع َّ
ض ـ ـْب ِّط النفس ،اخل .
الد ْوري ونَُثل ابلتال تَ ْدريبًا على العفة و َ
أي اعيا حول هذه الناحية .هذه نقطة ِّ ْم َوِّريَّة :إن رار اللجوء إَل الوسائل الط يعية يتطل
وابلتال ال ُنكن أن يُقدَّم ُّ
اكما فَ ِطنًا يس تطيع الزوج ان من خالله أن َيكما أبنه ليس من ِ
الفطنة اآلن َع َم ُل م ا يَل َْزُ ا ْْلََل ابِب :ن جديد (أي
ُ ً
ِ
ِ
أي عد إ ْتا الفعل الذي د يَتس َّ ح إعطاء اياة
َّ
الس ْعي إَل ا ْْلي الْ ُمتمثل ح اْلص وبة) وابلتال َ تاران االمتناعْ ،
اْلُص وبة (في ْق ِ
ص ران هذا الفعل على ال َف ْرتة اليت َتعل فيه
جديدة ،وذلك ح الو ت الذي تكون فيه املرأة ح االة ْ
ُ
سبِّ استخدا ُم دوا ٍ.ما داخل إطار اِالج شراي (مرال ع لضبط الدورة الشهرية) ،كنتيجة ثانر ِوية ،ا ُْقـ ـ عما مؤقتـ عـا فو دائ عما
 -64يكون الحكم األخالقي مختلفعا اندما يُ َ
زدوجة".
للشخ  .في هذه الحالة فسن شَرايَّت ضـَ َّ
تـقـرر بواسطة المبدف األخالقي الخاص "بالنتيجة ال ُم َ
 -65بولس السادس  ،الحياة البشرية  16 ،و .14
 -66يوحنا بولس الثاني  ،الكرا ة االسبواية  ،جريدة األوسيرفاضوري رومانو  ، 1984/8/12 ،ص ، 3رقم .2
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عتب ذلك تَ ْرك أو إ ْغفال :
نظرا للظروف اْلالية .إذا كان ما
غي َخ ْ
ص ة) .ويُ َ
فعل ُها لَْيس ا ُْم ََ
الط يعةُ املرأةَ َ
بيْن عليه ً
ذَ َكرانه عن املوضـ ـ ـ ـ ـ ـ وع األخالقي للفعل املانع للهمل حاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـرا يف ِّذ ْهننا فإن ال َف ْرق ا ِْلَْوَهري يَْْبُز حينئذ أمام أَ ْعيُننا .ونفهم
ِّ
َّ
صف األخالقي اإليـ ِّ
جاب يف َج ْوَه ِّرهِّق لِّتل الوسائل .67
قالو ْ
ابلتال ملاذا تَكلم البااب يوحنا بولس الثاِن عن َ

على العكس من ذل  ،فإنه ِّبسـ ـ ـ ـ ـ ــب الغاية اليت تُطَبَّق من أجلها الوسـ ـ ـ ـ ـ ــائل الطبيعية فإن هذه األخية قد تُطابِّق
للهملق .البااب يوحنا بولس ِّ
الثاِن يؤكد بكل وض ـ ــوح :ق َيدث ِمر ًارا ،من خالل طريقة التفكي الْ ُمعتادة،
َ
قالع ْقلية املناهض ـ ــة ْ
ِّ
مارس بطريقة وظائفية َْبتة أو حىت بطريقة نَ ْفعِيَّة.
أن يـَنْ َه َّل عن الوسـ ـ ـ ـ ــيلة الطبيعية ارتباطُها ابلبُعد األخالقي اخلاص با ،فتُ َ
ص ـل 'الوســيلة الطبيعية' عن البُعد األخالقي ،فإن الفرق املوجود بينها وبني 'الوســائل' األخرى (الصــناعية) ال يَصــي
وحني تُف َ
نوعا آ َخ َر من وس ائل منع اْلملق َ .68يدث هذا
َملْهوظًا وعندئذ يكون اْلدي عن الوسـ ـ ـ ــيلة الطبيعية كما لو كانت ً
جادة .فتَـ ْقييم تِّل َّ
الد َوافع شــي َح َّس ـاس لذل كان
غي َّ
عندما تكون األســباب الدافعة إىل اللجو إىل الوســائل الطبيعية َ
ِّ
البااب يوحنا بولس ِّ
افع موضوعية لِّتَهديد أو لتَباعُـ د الْ َمواليد،
الثاِن يقول ُم َذكًرا :قإن الكنيسة تعيف نه قد تكون هناك َدو ُ
ولكنها تُ َذكِّر ،يف تناغ ٍم مع وثيقة اْلياة البشـ ـرية ،أن األزواج َيب أن تكون لديهم 'أسـ ــباب جادة' حىت يَصـ ـ َي عُزوفُهم عن
ـتخدامه على األوقات ِّ
الغي َخصـ ــبة للتعبي عن حبهم
ُسارسـ ــة اللِّقا الزوجي َ
خالل الفيات ا ْخلَصـ ــبة َمشـ ـ ً
ـروعا  ،ويـُ ْق َ
صـ ـَر اسـ ـ ُ
املتبادلة بينهماق  .69لقد ذكران يف الفصـ ـ ــل السـ ـ ــادس تِّل الدوافع املشـ ـ ــروعة أخالقيا .ولكن تُوجد
والْ ُمهافمة على األمانة َ
أخواف غي مْبَّرة وإىل عدم ثقة
ض ـا َدوافع غيُ مْبَّرة ً
أي ً
بتاأل وزائفة بكل وض ــوح ،مثل كل الدوافع اليت تَعود إىل األاننية وإىل ْ
ِّ ِّ
يف العِّناية اإل َ ية و ِّ
أيضا غي مشروعة.
اعتبار األبنا عْبـئًا ،اخل .هذه األسباب َاعل الوسائل الطبيعية ً
ِّ
ـروعا فقط
ـي اللُّجو إىل الوسـ ــائل الطبيعية َمشـ ـ ً
أخيا ،و َ ْخذ المروف يف اإلعتبار ،فإنه يكون من الواضـ ـ أن يصـ ـ َ
ً
ـروعا هو فقط تنميم األُبـُ َّوة أو األمومة بطريقة مسـ ؤولة ،وفيه تكون ُسارســة العِّالقات
داخل :
زواج ش رعي فإن ما يكون مشـ ً
َ
داخل زو ٍاج حقيقي .ولكن عند التَّـ َعُّر قالرتباطات األَ ْمر الواقِّعق أو العالقات السـ ـ ــابقة
الزوجية مشـ ـ ــروعة ،ويتم هذا فقط َ
ِّ
ِّ
الوسـ ـ ـ ـ ــائل اليت تَتجنَّب أو
للزواج أو الزواج الْ َم َد ِِّن فقط أو املتزوجني بعد طالقهم ،إخل ،.فإن املشـ ـ ـ ـ ــكلة ال تَ ْكمن حينئذ يف َ
أن كل عالقة جنسية تكون ِّب ِّد ذا ِّ ا غي مشروعة ِّ
وآثة بطريقة ِّ
فادحة.
تُباعِّد بني األبنا بل يف َّ َّ
َ
إذا َتَّ تَطْبيق الوس ـ ـ ـ ـ ــائل الطبيعية كما يـْنـبغي ،أي بطريقة أمينة ومس ـ ـ ـ ـ ــتقيمةِّ ،
فإَنا حينئذ تس ـ ـ ـ ـ ــاهم يف بُلوغ ال َكمال
ََ
ْ
ِّ ِّ
ِّ
ضـ ـ ـْبط النفس .وقد أشـ ـ ــار إىل ذل البااب بولس السـ ـ ــادس
للهياة الزوجية والعائلية ،وذل بَِّف ْ
ضـ ـ ـل َدفْعها لممارسـ ـ ــة الع َّفة و َ
أحدها اآلخر بواسـطة ِّ
ثيها ا ْْلسـن يسـتطيع الزوجان أن يـنَ ِّميا شـخ ِّ
ضـل َأتْ ِّ
القيَم الروحية:
صـيَّـتَيهما ابلكامل ،فيُـ ْغن ُ
قائالً :قب َف ْ
ْ
َ
ُ
ََ
ص ـ ـ ـفا وال َّس ـ ـ ـالم إىل اْلياة العائلية ومي ِّس ـ ـ ـرين ح َّل مش ـ ـ ــاكل أخرى ُمبِّذين مْن الطَّر ِّ
ف اآلخر ِّ
اال ْهتِّمام
جالِّبني ِّث ًارا من ال َّ
َ
َ
َُ
َ َ َ َ
َ
ِّ
مرِّسـ ـ ـخني كذل َمفهوم املسـ ـ ــؤولية لَ َديْهما .يَ ْكتسـ ـ ــب
الالَّزم مسـ ـ ــاعدين على َا ُاوز األاننية فهي َ
الع ُد ُّو للهب اْلقيقي ،و َ
 -67البابا يوحنا بولس الثاني  ،الكرا ة األسبواية  ،جريدة االوسيرفاضوري رومانو  ، 1984/8/12ص ، 3رقم .4
 -68البـابـا يوحنـا بولس الثـاني  ،الكرا ة األســــبوايـة  ،جريـدة االوســــيرفـاضوري رومـانو  ، 1984/9/9ص ، 3رقم  3؛ وقـد كرر نفس الكالم في جريـدة
االوسيرفاضوري رومانو  ، 1998/3/27ص ، 9رقم .2
 -69راجع يوحنا بولس الثاني  ،مقابلة مع المشـــتركين في اللقا .الدولي حول موضـــو" : :التنظيم الطبيعي للخصـــوبة ؛ الحل البديل الحقيقي" 1992/12/11 ،
رقم 2؛ في " :ضعاليم ."...
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ِّ
ِّ
العميق الالَّ ِّزم لَِّ ْيبية األبنا فَـيَـْنمو األبنا وال َّشـباب ُمتســلِّهني ابلتَّـ ْقدير ا ْْلَقيقي
األَبَوان حينئذ الْ َم ْقدرة على التَّأْثي الصــال و َ
لل َفضــائل البَش ـرية  ،كما يَنالون َُّنُوا صــافيًا ومتناغِّ ًما ل ُق ْدرا ِّ م الروحية وا ْْلِّ ِّس ـيَّةق ِّ .70من أَ ْجل هذا الســبب أَشــار البااب يوحنا
الثاِن إىل أنه عِّْن َد تَـعليم الوسـائل الطبيعية :ال تُقيح فقط َكب ٍ ِّ
بولس ِّ
ْ
ديل لمْن ِّع ا ْْلَ ْمل ول ْجها وللتَّعقيم  ،وإََِّّّنا ُْيَرى قإ ْناءٌ
َ
ََ
للصفة اإلنسانية اْلقيقية ِِّّبة اإل ْناب الرائعةق .71

 -70بولس السادس  ،الحياة البشرية .21 ،
 -71يوحنا بولس الثاني  ،مقابلة مع المشــتركين في اللقا .الدولي حول موضــو" :التنظيم الطبيعي للخصــوبة ؛ الحل البديل الحقيقي" ،1992/12/11 ،رقم1؛ في
"ضعاليم ."...
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الفصل التاسع

انتِفار الْمجتمعات :نقص اْلصوبة

72

إن ِّ
َّ
ـاح على
الوالدةَ هي أَ َحـد واجبـات الزواج ليس فقط بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب طبيع ِّـة الزو ِّاج اْلميمـة (ال يُو َجـد حـب بـدون انفت ٍ
كل ٍ
اْلياة) َّ
عائلة.
وإَّنا كمسؤولية أمام البشرية  ،وبطريقة َملموسة أمام الْمجتمع الذي تنتمي إليه ُّ

 -1الْ َم ْش َهد العالَمي

بدأَ منذ بِّض ِّـع سـنَو ٍ
مناة من اخلوف ُااه ما يس َّـمى بماهرة ِ
االنفجار
ات ،وكجزٍ من َحْالت سـياسـية ُم َدبَّرةَ ،خلْ ُق ٍ
ُ
َ
َ
الس َّك ِان وهو خوف من الزّيدةِّ الْمه ِّددة والتَّ ْدريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجية لع َدد سـ ـ َّكان العا َلِّ .
وبدف ُمار ِّبة تل الزّيدة انتشـ ــر الكثيُ من
َُ
َ ُ
العال إلجرا ِّ
ِّ
ا ْْلَ ْمالت املكثَّفة ذات الصـ ـ ـ ـ ــوت ِّ
التعقيم ونَ ْشـ ـ ـ ـ ـر وسـ ـ ـ ـ ــائل َمنع اْلمل وتَـ ْقنني اإلجها  .وكانت نتيجةُ ذل
عدل ز ِّ
ِّ
ف مُ َّ
ّيدة الس ــكان
قح ِّد اإلحاللق لألجيال .فمُنْ ُذ حوِّال ثالثني عامًا َل يَ ُك َّ
ْانفا ً
ض ـا يف ُم َع َّدل ا ْخلُص ــوبة إىل أَقَ ِّل من َ
ِّ
أن ِّ ً 51
وذات مغْزىَِّ .
بدرجة منتممة ِّ
العالَميُّ عن النُّـ ْقص ـ ــان ٍ
وند حاليًا َّ
ف سـ ـ ــكان الكرة األرضـ ـ ــية
صـ ـ ـ َ
بلدا ،نَُثلون حو ِّال ن ْ
ََ
أقل
(ابلتهديد  ،)%44ال يســتطيعون التو ُّ
صـل إىل إحالل أجيا ِّ مِّ .يف تل الْ َمناطق يكون ُمتَـ َو ِّسـط عدد أبنا املرأة الواحدة َّ
من  2‚1وهذا هو الْمع َّدل األدن الالزم لتجديد األجيال يف البالد اْلاصـ ـ ـ ـ ــلة على أعلى درجات ال ِّ
صـ ـ ـ ـ ـ َّهة العامة .واْلالة
َ
َُ
تَكاد أ ْن تَكون واحدةً يف َجيع القارات .وابلفعل فإ َّن ِّمن بني البالد اليت لديها درجة خصوبة أقل من َح ِّد اإلحالل َند:
دادها إىل
وم ْعمَم ُج ُزر الكاريِّيب .أما ابلنس ـ ــبة لألرچنتني ،اليت يَص ـ ــل تَـ ْع ُ
 يف أمريكا :الْ ِّوالّيت املتهدة وكندا وكواب ُبلدا به نـَ ْقص يف عدد السكان ،إ ْذ ِّبا كثافة ُس َّكانية تَتمثَّل يف  7أَفْر ٍاد للكيلومي
مليوان من السكان  -وهي تـُ َع ُّد ً
حوال ً 35
جيدا  -فإن نسـبة املواليد يف األرچنتني تصـل إىل أَقَ ِّل ُمتَـ َو ِّسـط ِّيف أمريكا الالتينية،
الْ ُمَربَّع ،وهي إضـافةً إىل ذل غيُ ُم َوَّزعة ً
معدل عدد األبنا للمرأة الواحدة ،كما َّ
وقد قَ َّل َّ
سكاَنا آخذون يف الشيخوخة .73
أن
َ
 يف آسيا :چورچّي ،أليالند ،الصني ،الياابن وكورّي اِلنوبية. يف أُوقْيانيا :أُسياليا. أورواب :تقريبا يف بالد أورواب األربعني َ ْجعِّها َل تُالحظ فقط ظاهرةُ الشـيخوخة بل ِّضـا نقصُ السـكان،
لوح َ
ظ أي ً
َ
َ
ً
إِّذ َّ
بلدا منها أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتونْيا ،ليتوانيا ،املانيا ،بيال
عدد املوتَى ُ
هي اآل َن واقع يف ً 13
أن َ
يفوق عدد املواليد .هذه القفزة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلبية َ
روسيا ،بُلغارّي ،الْ َم َجر ،روسيا ،أسبانيا وإيطاليا ،إخل.
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 -2األس اب
َّ
ـي إىل األس ـ ــباب اليت أَعلنها جون كلود ِّش ـ ـي ْس ـ ـنِّ ْيهِّ ،من
باب تِّلْ َ الماهرة ُم َع َّق َدة ً
إن أَ ْس ـ ـ َ
جدا ،ولكن ُنكنُنا أ ْن نُش ـ ـ َ
املعهد ال َق ْومي للدراسات السكانية يف ابريس :74

يتزوج الناس أَقَ َّل َّ ِّ
 )1نـَ ْق ُ ِّ
ـيف َّ
قل يف األرچنتني
أن هذا العدد قد َّ
فأقل من ذي قَبلُ .نكننا أن نُضـ َ
ص الزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جات ُ ُ َّ :
بِّطر ٍ
يقة َملْهوظة بينما زادت ق ِّاتادات األَ ْمر الواقعق بزّيدة قَ ْد ُرها  2500000من األزواج ِّبس ـ ـ ــب اإلحص ـ ـ ــا األخي وهذا
مليوان .وقد قَ َّل عدد الزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جات الْ ُم ْهتَـ َفل ِّبا يف بيونس
يعن أن عددهم يبلغ  5ماليني من َشموع سكان بلدان البالغ ً 35
فو ٍ
أيرس من  22000إىل  16000يف عام  .1996وقد زاد يف الع ْش ـ ِّر س ــنني األخية عدد البيوت الْم َك َّو ِّنة من طَر ٍ
احد إىل
ُ
َ
َ َ
ُ
َ
.75 %62
وسط ِّس ِّن األمومة ،وهو آخذ يف ِّ
 )2زّيدة واضهة يف مت ِّ
االزدّيد.
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
 )3قوانني العمل ال ِّ
قيق َرغبتهن يف التـ َّْوفيق بني اْلياة العائلية والنشان الوظيفي.
تسهل للنسا َت َ
حقيقية يف ِّ
ٍ
سياسة ٍ
ٍ
ِّ
البالد املتأثرةِّ ب ِّ
نقص عدد السكان.
عائلية
ياب
 )4غ ُ
تصديق ِّ
ِّ
التشاؤم ِّ
ِّ
وجود السعادة.
وع َد ُم
الثقايف ،وفُـ ْقدا ُن مع ََن اْلياةِّ والرجا ِّ يف
)5
املستقبلَ ،
ُ
ِّ
ِّ ِّ
تعقيم ا ِْلَمــاعيَ .ي ـب أن نَـ ْذكر ،مثالً ،ا ْْلَ ْمالت
 )6نَ ْشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُر الت َقنيَّـات الكيميــائيــة لموانع ا ْْلَ ْم ـ ِّل واإلجهــا  ،وال ُ
ـام ْي  1954و  ،1976وكــذلـ التعقيم اِلمــاعي  -بــل
الْ ُم َكثَّفــة لتعقيم الـ ُّـذكور واإلانث اليت َحـدثــت يف ا ْ نــد فيمــا بني عـ َ
أيضا يف پـيو وكث ٍي
أيضا -لِّنسا ِّ الْبازيل َ
(ت تعقيم حوال  %40من النسا البالغات عُ ْم ِّر اخلصوبة) ،كما َح َد َ
ث ً
واإلجباري ً
من ِّ
البالد األُ ْخَرى.

العوا
َ -3

للقلق لَ َدى ِّ
تَـْنـبع من تِّْل َ األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـباب َعواقب داعية ِّ
البالد اليت يـَ َق َع عليها هذا الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر ،ولدى البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر ِّية عامةً.
ُُ
ُ
اقب الرئيسية هي:
والعو ُ

ِّ )1
القلَّة الشديدة لع ِّ
دد الشباب.
َ
 )2ويـُ َؤِّدي هذا إىل قَـلْ ِّ
عني َعليهم أ ْن يـُ َؤِّمنوا
ب َهَرِّم األَعمار فيَ ِّق ُّل عدد الس ــكان من ال ُّش ـبَّان البالِّغني ،وهم الذين يـَتَ َّ
ٍ
ان كثيين م ِّ
تقدمني يف العم ِّر ِّ ِّ
اإلنتاج للبالد ،وأَن يسـنِّدوا ا ْْلِّمل الثقيل لسـ َّك ٍ
أكثر
وغي عاملني ويتطلبون ً
ُْ
ُ
َْ
َ
يوما بعد يوم رعايةً َ
َْ َ ُ
ِّ
ايدا.
تادا ِّطبيا ُمتز ً
وع ً
أن مواجهةَ ِّحل األش ـ ـ ـ ــخاص الْم ِّ
ات س ـ ـ ـ ـ ٍ
ٍ
لبية على النِّ ِّ
 )3كما ِّ
تقدمني يف ِّ
مام التَّـ ْعليمي ،حي ُ َّ
العمر
أيِت هذا بتأثي َ
ُ
َْ
األجيال اِلديدةِّ .
ـتقطاع امليز ِّ
ِّ
ِّ
ويؤدي َهذا إىل َما يُس َّـمى بـ
لتكوين
الوقوع يف َار ِّبة اس ِّ
كثيا ما يـُ َؤِّدي إىل ِّ
انية املخ َّ
صـص ِّـة عادةً
ً
سنِي ّْه  ،مؤشرات نق
شي ّْ
 -74جون كلود ِ
 -75راجع نشرة الـ  SAEMBص .174
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الخصوبة في العالم.

ـذاكرة ا ِْلمــاعيق ،وهو مــا يـع ِّن تَـعطُّالً خطيا لتوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ِّـل اإل ْنـاز ِّ
ِّ
ات الثقــافيـ ِّـة والعِّلْ ِّميــة والتِّ َقنِّيــة وال َفنِّيَّـة واألخالقيَّـة
َْ َ
قفـُ ْقـدان الـ ِّ َ
ً
والدينيَّة.
ِّ
الع ْكس ِّسَّا قَ ْد يُقال عادةً.
 )4وتَتفاقَم ً
أيضا ُمشكلةُ البَطالة ،على َ
 )5تزايـُد َعـدد ذَ ِّوي األَعمـار املتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطـة (تَزايـُد عـدد البـالغني وتَنـاقُص َعـدد الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاب واألطفـال) يـُبَـ ِّدل الْمَمْهَر
ٍ ِّ ِّ ٍ ِّ
ِّ ِّ
ٍ ِّ ٍ
ِّ
قليل
بع الْ
النفس ِّـاِن للسـكان :فيصـي طَ ُ
مجتمع قاَتًا وبدون ديناميكية فكْرية أو اقتصـادية أو علمية أو اجتماعية ،كما يَصـي َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ص بـَ ْعض األَُمم قالْ ُم ِّسنَّةق.
االبْتكار وُنثل ذل ابلفعل خصائ َ
جهة أُخرى نُقصـا ُن مو ِّ
ـاحبها من ٍ
ِّ
ارد
 )6عِّند ِّزّيدة نِّسـبة األشـخاص الْ ُم ِّسـنِّني َّ
عما َيب أن يـَتَ َه َّملَه الْ ُمجتمع ،يُص ُ
الد ْخ ِّل العام ،تـَ ْزداد ِّعندئذ َاربةُ ُّاللجو إىل ِّ
َّ
ضـ ـار الْ ُمتَ َمثِّل يف الشـ ــيخوخة واملر  .وُن َارس
الرحيم للتَّ َهُّرر من اْلِّ ْمل ال َّ
القتل َّ
ابلفعل يف ِّ
هذا ِّ
بعض بلدان أورواب.
َ )7يب علينا أ ْن نُشي أيضا إىل ِّ
الل العنيف يف التَّـو ِّ
اال ْختِّ ِّ
ازن املرتَـ َق ِّ
ب ُحدوثُه يف كث ٍي من البالد :إِّذ أنه تـُ ْو َجد أَُمم
َ ً
َ
الحظ لَديها ازدّيد كبي يف
غَنية تَسـ ـ ــيُ َزو ا ْخلُلُ ِّو من السـ ـ ــكان مثل فرنسـ ـ ــا وأسـ ـ ــبانيا وإيطاليا ،بينما كثي من األمم الفقية يُ َ
الغنية من ِّ
الدول ِّ
ب َعدم َتََ ُّكن ِّ
عدد الســكان مثل املغرب وتركيا ويُ َشـكِّل ذل  ،إىل جانِّ ِّ
اْلد ِّمن ا ِّْ ْجَرةِّ الْ ُم ْسـتَِّية إِّليها ِّم ْن
الثقايف والعِّرقِّ ِّي و ِّ
ين ِّ
قِّبل ِّ
األكثر فَـ ْقراُ ،م َؤ ِّشـ ـ ـ ـرا لِّتَـغْي ٍي ٍ
ِّ
الحق يف ال َّشـ ـ ـ ـ ِّ
للبالد الغَنِّيَّة .فهناك غَ ْزو صـ ـ ـ ــامت َْي ُدث
البالد
الد ِِّّ
َ
كل ِِّّ ْ
ً
ً
أورواب ينتج عنه ضـياع ِّ
تعر لغَزِّو ا ِّْجرة إليها .ومن ٍ
انحية أُخرى ،ونَمًَرا َّ
ألن تَناقُص
القيَم الثقافية لألُمم اليت تَ َّ
صـا يف َّ َ ُ َ َ
خصـو ً
ْ َْ
ِّ
الرْدع العنْص ِّري وسيلةً ِّ
ِّ ِّ
ِّ
لالحتفاظ بثَقافَتها.
َعدد السكان يف تل األمم هو واقع حقيقي ،فإَنا ال َاد س َوى َّ ُ ُ

الضَرر الذي تُسبِّبه كثي من ا ْْلَ ْمالت اليت ُتاول ََتويف العائالت
الضروري أن نُ ْد ِّرك َّ
من أَ ْج ِّل هذا كلِّه يكون من َّ
بتهديدات ال أَســاس َ ا ،دافِّعةً بذل كثيا من الْمجتمعات إىل ِّ
ِّ
(اخلاص ابلتِّ ْعداد ال ُّس ـ َّك ِّاِن) .كما
االنتِّهار الديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ موجرِّايف
ُ
ً
َ
ِّ ِّ
َيب علينا أن نَعمل ِّ
ض ـا إىل أنه ال ُنكن أن َنْمل يف زّيدة ا ْخلُص ــوبة يف
انطالقًا من األُ ُس ـس ُّ
الروحية .لقد أش ــار ش ـي ْس ـن ْيه أي ً
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ٍ
ِّ
تهول من التَّش ـ ــاؤم اْلال
قمزاجق تلْ البالدِ ،بعلها تَ َّ
البالد اليت يـُ ْو َجد با نـَ ْقص يف َعدد ال ُّس ـ ـكان بدون إحداث تَغيي يف َ
إىل ٍ
الرجا واألََمل.
حالة روحية من َّ

63

الفصل العاشر

وسائل تَ ِ
قديس الزواج
ُ

ِّ
كتواب ِّيف الْ َمجمع الفاتيكاِن ِّ
الثاِن :قنـُ ْؤِّمن أَ َّن الكنيس ـ ــة ُم َّ
ابن هللا ،الذي
َند ما يَلي َم ً
قدس ـ ــة ََت ًاما ،إ ْذ أَ َّن املس ـ ــي َ
كعروس له ،وأسلم نفسه ألجلها لي ِّ
ٍ
سدا له،
قوحده القدوسق ،قد أحب الكنيسة
قدسها ،و َّات ـ ـ د ِّبا ج ً
هو مع اآلب والروح َ
ُ
وغمرها ِِّبوهبة الروح القدس لِّ ِّ
مجد هللاِّ .
ومن َُثَّ فا ِْلميع ِّيف الكنيس ــةَ ،سـ ـوا َ كانوا من ذَوي الس ــلطة أَم كانوا من اخلاض ــعني
دعوون إىل القداس ــة على ِّ
حد قول الرس ــول ' :أَ َج ْل ،إن ما يريده هللا َّإَّنا هو تقدي ُس ـكم' 1( ،تس ــا  ،3/4أف )4/1ق
َ مَ ،م ُّ
.76
ِّ
ـبااب أو أطفاالًَ .من َل َيد نفس ـ ــه
متزِّوجني ،ش ـ ـ ً
إننا كلَّنا إذًا َم ْدعُّوون للقداس ـ ــة :كهنةً وعلمانيني ،عَُّز ًااب و َ
ـيوخا أو ش ـ ـ ً
قدي ًسـ ـا َيب عليه أن يَعتْب نفسـ ــه فاشـ ـالً يف هذه اْلياة ومن يعيش يف القداسـ ــة ف َق ْد فَـ َق َد كل شـ ــي يف هذه اْلياة ولكنه

جيدا ،ألنه يكون َك َمن َتدث عنه الكتاب املقدس قائالً :ق أقام َكنـْزًا يف الس ــما ق (مىت .)20/6
عرف كيف يتص ــرف فيها ً
ما هي إذًا الوسـ ــائل اليت يصـ ــل من خال ِّ ا األزواج إىل القداسـ ــة اليت يدعوهم هللا إليها؟ إن تِّلْ َ الوسـ ــائل تَتمثَّل يف األسـ ـرار
والصالة.

 -1األسرار ح اياة العائلة
إِّ َّن األزواج املسـ ــيهيني مدعوون أن ِّ
يقدسـ ـوا أنفسـ ــهم من خالل األسـ ـرار اليت َُتثِّل القنوات لِّمرور النعمة اإل َ ية .ما
َ
ِّهي هذه األسرار وكيف نُْكِّنهم استخدامها؟
 )1ال زواج
ص هذا السـ ــر ابلنعمة
أََّول سـ ـ ٍـر هو سـ ـ ُّـر الزواج نف ُسـ ـه الذي يـَتَـلَ َّقاه الرجل واملرأة عند زواجهما أمام الكنيسـ ــة .وَلْتَ ُّ
أكثر ُسُوا وكماالً.
الدافعة إىل القداسة اليت تَقبَّلها الزوجان عند املعمودية ،وهذه النعمة سوف َاعل حبَّهم البَ َشري َ
أي بــدون خطيئــة  -فــإ ََّنمــا
عنــدمــا يقيب الرجــل واملرأة من املــذب ليتزوجــا  -وإذا كــاان حينئــذ يف حــالــة النعمــةْ ،
إن النعمة هي ِّهبة من هللا َاعلنا أبنا هللِّ ،
يَتقبَّالن نعمةً خاص ـ ـةًَّ .
وتقدس ـ ــنا وتس ـ ــاعدان على أن َزيا كمس ـ ــيهيني حقيقيِّني.
ً
ويعل الثالوث األقدس يسـكن يف نفسـنا (راجع
وبواسـطة النعمة ،يسـ ُكب الروح القدس الْمهبة يف قلوبنا (راجع رو َ ،)5/5
ويعلنـا نعرف األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرار اإل َ يـة
ويعلنـا نَب َقى مع هللا (راجع  1يو  ، )16/4ويعطينـا صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداقـة حقيقيـة مع هللا َ
يو َ ،)23/14

(راجع يو  ،)15/15ويغفر لنا خطاّيان (راجع يو  ،)22/20ويس ــاعدان على ْإَتام الوص ــاّي اإل َ ية (راجع رو  )14/8ويعطينا
اْلرية اْلقيقية اخلاصـ ـ ــة بنا ِّ هللا (راجع  2كور  . )17/3تِّلْ َ النعمة اليت َيصـ ـ ــلون عليها عند زواجهم (أو عند سارسـ ـ ــتهم
لسـ ـ ــر ِّ
االعياف ،إذا كانوا قد تقبَّلوا سـ ـ ــر الزواج يف حالة خطيئة) ال تيكهم بل تصـ ـ ــاحبهم طَوال حيا ِّ م الزوجية كي يـَ ْق ِّدروا
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ِّ
املتبادل
التفاهم َ
على مواجهة الص ـ ـ ــعوابت اخلاص ـ ـ ــة ابْلياة الزوجية :مثل تربية األبنا والتضـ ـ ـ هيات االقتص ـ ـ ــادية وص ـ ـ ــعوابت ُ
الصلْبان.
و ُّ
صـا بواسـطة ما
كما تَـْنـبُع أي ً
الزوج ْني َيب عليهما أن يتقدسـا خصـو ً
ضـا من سـر الزواج روحانية زوجية حقيقية .فإن َ
نَُثِّالنه يف الكنيسة :وهو اْلب الذي أظهره يسوع املسي على الصليب َزو ِّ
وزو كل ٍ
نفس وكذل
عروسه ،أي الكنيسةَ ،
األمومة واخلصوبة يف الكنيسة واألُبـُ َّوة وعناية هللا .يب عليهما أن يعرفا وأن يشعرا ََّنما عالمة ورمز ِّْلب املسي هذا.
 )2اإلفخارستية
السـ ُّـر ِّ
الثاِن الذي عليهم أن َيدوا فيه يَنبوع قداســتهم هو ســر اإلفخارســتية املقدســة .إن يســوع املسـ ي هو حاضــر
ومبته .هناك تكون معه يداه اللتان
ابْلقيقة يف القرابن األقدس :إنه حاض ـ ـ ـ ــر هناك ِِّبس ـ ـ ـ ــده ودمه ونفس ـ ـ ـ ــه وأُلوهيته وقدرته َ
بسـطهما على الصـليب من أجلنا ،يدان أطول من أ ِّ
َي وقت مضـى لكي تُعانِّقاان ومعه ِّر ْجاله اللتان طافَتا ُدروب إسـرائيل،
ُم ْس ـتَعِّ َّدة أكثر من أي وقت مض ــى لكي تذهبا ورا اخلروف الض ــال هناك توجد أذانه اللتان اس ــتمعتا بص ـ ٍْب إىل تض ــرعات
املعذبني ،وها منتبِّهتان أكثر من أي ٍ
صـ ـ ـ ـم واملفلوجني واِلياع و َّ
ـماع تضـ ـ ـ ــرعاتنا ومعه فوق كل
ضـ ـ ـ ـى لسـ ـ ـ ـ ِّ
العميان وال ُّ
وقت َم َ
ض ـطَ َهدين ،وهو ُمس ــتعد أكثر من أي وقت مض ــى
ش ــي  ،قلبُه الذي اس ــتقبل ا ْخلُطاة والبُـ َؤس ــا والْ ُم َه َّمش ــني واليائس ــني والْ ُم ْ
على استقبال األزواج والزوجات ،واألبنا والبنات ،واآلاب واألمهات الذين يبهثون لديـ ـ ـ ه عن ٍ
مالذ :فيبهثون عن العزا يف
آالمهم ،ويف حاجتهم يطلبون املس ــاعدة ويف فرحهم يُب ُدون العِّرفان اب ِْلميل .إنه ي ِّ
كرر ِِّلميعهم قولَه :مَنْ أيَِِّت َإلَّ ال أُخْ ِّرجُه
خارجًا (يو .)37/6
ِّ
تخ ِّرجوا القوةَ
م ْن هذا الوجود اْلقيقي ليس ـ ـ ــوع املس ـ ـ ــي يف اإلفخارس ـ ـ ــتية َيب على األزواج واآلاب واألبنا أن يَ ْس ـ ـ ـ ْ
الالزمةَ لِّقداستهم ،وخصوصا ِّمن ذَ ِّ
بيهة الصليب اليت تَتجدد يف ِّ
وضع أمـ ـ ـ ـ ــام أَ ْع ُني كل رجل وكل
كل قُ َّداس .ففي ال ُق َّداس تُ َ
ً ْ
ٍ
الرب ي ِّ
كل يوم كيف َّ
قدم ذاته من أجلنا حىت
امرأة الذبيهةُ والتض ــهية اليت ُي ِّققها يس ــوع من أجل كنيس ــته .هناك نتأمل َّ
أن َّ ُ
ِّ
ودفعة ألجل تقدمة الذات وللتضهية ابلذات،
إراقة آخ ِّر قَطَْرة من دمه ونتأمل يف َمبَّته الفائضة .ويتهول هذا َإىل تشجيع َ
وخصوصا ألجل اْلب الزوجي.
ً

يف كل إفخارسـ ــتية يكون ابسـ ــتطاعة األزواج واألبنا أن يتَّ ِّهدوا بيسـ ــوع املسـ ــي يف املناولة فتتهول هذه املناولة من
نبوع للهياة ولذل نطلق عليها اسم ُخبز املالئكة وغِّذا اْلياة األبدية.
جسد الرب ودمه إىل يَ ٍ
 )3املصا َْلة
يتقدسـ ـ ـوا هو سـ ـ ـُّـر املصـ ـ ــاْلة أو ِّ
ٍ
ابنتمام حىت َّ
االعياف .ففي
السـ ـ ــر الثال الذي يب على األزواج أن يتقربوا منه
ٍ
غي أَُمنا للنعمة وللقداسـ ـ ــة اليت تَـلَ ُّقوها يف املعمودية .إِّ َّن اخلطيئة هي واقع أليم يف
كثي من األحيان يكون الرجال والنسـ ـ ــا َ
ِِّّ
حياتنا كما أ َّ
ض ـا عميمة الوضــوح .هللا هو
َن عدم اتباعنا للوصــاّي اإل ية هو شــي واض ـ لضــمائران ،ولكن رحة هللا هي أي ً
غن ابلرحـة ،كمـا يقول القـديس بولس (أفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس  .)4/2ولـذلـ كتـب البـااب بولس الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادس عن األزواج قـائالً :قإذا مـا
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فاجأَ ْ م اخلطيئة مرة أخرى فال َيب أن ييأسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوا ،بل فَـلْيَـلْ َجؤوا إىل رحة هللا بتواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع ومثابَرة ،تل الرحة اليت ينا ُ ا الْ َمر
بواسطة سر الندامةق .77
نتقرب إىل الرحة اإل َ ية يف ٍ
حال َاعل املغفرة سُْكنة ابلنسـبة لنا :ابلندامة والشـعور ابأل َل ُااه اخلطيئَة
َيب علينا أن َّ
املرت َكبة ،وابلرغبة يف ِّ
االهتدا ويف تغيي اْلياة وص ـ ـ ـ ـراحة القلب ،لكي نـُ َق ِّدم أنفس ـ ـ ـ ــنا على حقيقتها هلل وللكاهن الذي ُنثِّله
على األر .

 -2الصالة ح اْلياة العائلية
اْلقيقية.

الركيزة اليت تَس ــتند إليها اْلياة املس ــيهية
إِّ َّن األسـ ـر َار َ
وحدها ال تكفي  -فالص ــالة والص ــالة العائلية ض ــرورية ،وهي َّ
ضرورة الصالة
َ )1
إِّ َّن الص ـ ـ ـ ــالةَ ض روريَّةٌ للخال

هذا ما يقوله الكتاب املقدس نَف ُس ـ ـ ـ ـه  :يَنبغي عليكم أن تُصـَ ـ ـ ـُّلوا وال تَ ِّكُّلوا (لو

ِّ )1/18اسـ ــهروا وصـ ـُّـلوا لكي ال تـَقَعوا يف َاربة (مىت  )41/26اُطلبوا َِّادوا (مىت  .)7/7ومن الواض ـ ـ أن هذه الكلمات:
وتتوي على َوص ـيَّة وتـُ َعِّْب عن احتياج وض ــرورة .ولذل كان القديس أَلْفونْس ــو يقول :قال ُنكننا
ينبغي ،ص ـُّـلوا ،اُطلبوا ،تَعن َ
 بدون الوقوع يف اخلطيئة ُااهَ اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مان  -أن نـُْنكِّر َّأن الصـالة ضـرورية للبالغني من أجل خالصـهمَّ .إَنا لَ َعقيدة واضـهة
ِّ
الوحيدة للهصـ ـ ــول على الْ َمعوانت اإل َ ية من أجل اخلالص األبديق.
الوسـ ـ ــيلة َ
َجليا يف الكتاابت املقدسـ ـ ــة ،والصـ ـ ــالة هي َ
ِّ
أي ٍْ
خي .يقول ربناِّ :
بدوِن ال تسـتطيعون أن
ـنع َّ
والسـبب يف هذا واضـ ً
جدا :بدون َمعونة نعمة هللا َزن ال نسـتطيع أن نص َ
تفعلوا شـ ـ ـ ــيئًا (يو  .)5/15ويـُ َعلِّق القديس أَغُس ـ ـ ـ ـ ــطينوس على ذَلِّ َ قائالً :قإنه ال يقول أننا ال نس ـ ـ ـ ـ ــتطيع أن نُتِّ َّم بل أننا ال
أي شيٍ ق.
نستطيع أ ْن نفعلَ َّ
إن الصــالة ض رورية لِ ُمقاومة التجا ِرب .لقد أخطأ آدم ألنه َل يـَ ْل َجأْ هلل يف وقت التجربة كما َّ
أن املالئكةَ العُصــا َة
ِّ
ِّ
ياب الصالةِّ هو بدايةُ ِّ
كل ا ْخلِّْْبات الشخصية لِّ َمن وقعوا يف اخلطيئة ولِّ َمن فقدوا اإليـمان ولِّ َمن
َل يستفيدوا من نعمة هللا وغ ُ
وقعوا يف اليَأْس.
من أجل ذل ف ـ ـ ـ ـ ــإننا نقرأ يف الكتاب املقدس ِّابستمرار كيف أن القديسني كانوا يَرفعون نمرهم َزو هللا (ابلصالة)
عينَّ ألنه سينتشلن من ِّالفخاة اليت يَنصبوََنا ل (مزمور .)16/24
لكي يُن َقذوا من الْ َمخاطر  :إىل الرب أَرفع دَ ْومًا َ
كل ُّ
الذ ِّريَّة البشـ ـرية بـَ ْع َد خطيئة آدم ضـ ــعيفةً ،وقد ُج ِّر َحت يف
إن الصـ ــالة ض رورية إل ْتا و اّي هللا ،فقد أَْمسـ ــت ُّ
الر ْغم من الصــعوبة اليت َندها لِّ َم ْعرفة اْلقيقة ،يبقى أســهل ابلنســبة لنا -
فِّكرها ويف إراد ِّ ا وابألكثر يف إراد ِّ ا ،ألنه على َّ
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ِّ
ِّبسـ ـ ــب قول القديس توما  -أن نَ ِّ
صـ ـ ـعب تتميم
ارس اخلي .ولذل فبدون مسـ ـ ــاعدة هللا يَصـ ـ ــي من ال َّ
عر َ
ف اْلقيقة من أن َُّن َ
وصاّي هللا نفسها.
ألن هللا يريد أن نُ ِّ
هل هذا يعن أن الوصـاّي ُمسـتهيل َتقي ُقها؟ كالََّّ ،
تمم كل الوصـاّي اال ني إليه القوة لِّ َع َمل ذل .
يقول القديس أَغســطينوس :قال يُوصــي هللا شـ يا ٍ مســتهيلة لذل فهو عِّندما يُوصــي بشــي فإنه ُيثُّ على أن تفعل ما
تسـتطيعه وأن تطلب ما ال تقدر عليه ،وحينئذ يسـاعدك حىت تقدرق .إننا بدون هللا ال نسـتطيع أن َزيا بقداسـة ،كما أننا ال
نسـ ــتطيع أن َزيا مسـ ــيهيًا وال ِّبسـ ــب الفضـ ــائل .لذل َيُثُّنا القديس يعقوب قائالً :إذا كان أحد تَنقُصـ ــه القوة ،فلماذا ال
يطلبها من الرب؟ إذا َل تكن لدي القوة فهذا يعن أن َل تطلبها (يعقوب .)2/4

ولذل يقول القديس ألفونسـ ــو ِّ
بكل قوةٍ وتَصـ ــميم  :ق َم ْن يُصـ ــلِّي فَهو َلْلُص ابلتأكيد ،ومن ال يصـ ــلِّي فإنَّه يُدين
صلُّوا .وا ْ الكون قد َهلَكوا َّ
طوبني قد َخلُصوا َّ
ألَنم َل يُصلُّواق.
نفسه ابلتأكيد .إذا تركنا األطفال جانبًا َند أن كل الْ ُم َّ
ألَنم َ
 )2الة العائلة
ابلنسبة للعائلة ِّ
فاالحتياج هو ليس فقط إىل الصالة ال َفردية ،بَ ْل إِّ َىل الصالة العائلية كذل  .لِّماذا؟

ِّ
معا وكذل
ألن الص ـ ــالة العائلية َ ا سَُيِّزات خاص ـ ــة .قبل كل ش ـ ــي هي ص ـ ــالة مش َ
رتكة :يقوم با الزوج والزوجة ً
َّ
نفس هذا الس ــر ص ــال ًة
اآلاب مع األبنا  .وإذا كان س ــر الزواج قد َجعل من الرجل واملرأة َ
قجاعة ص ــغيةق ،فكذل يتطلب ُ
موجهة َ ما :قاْلق أقول لكم ،إذا اتفق اثنان منكم على األر يف أي أمر،
مشـ ـ ـ ــيكة .إن كلمات يسـ ـ ـ ــوع املسـ ـ ـ ــي التالية َّ
مهما كان ما يطلبانه ،فإن ذل يكون َما من ِّقبَل ِّأب الذي ِّيف السماواتق (مىت .)19/18

ِّ
ِّ
ِ ِ
ِّ
ِّ َّ
تطلب ِّم ْن أَجل
تطلب العائلةُ عندما تُص ـ ــلي؟ إَنا ُ
كما أن ُْمتَـ َوى الص ـ ــالة العائلية هو اياةُ العائلة نفس ها .ماذا ُ
س ـ ــعاد ِّ ا وتطلب من أجل أبنائها ،من أجل مش ـ ــاكلها ،من أجل ص ـ ـلْ ِّ
باَنا وعذااب ِّ ا وهي تقدم الش ـ ــكر من أجل أفراحها
ُ
وابتهاجها وعزائها.
معا إىل القداس عندما
َ
ويب أن َتَْتَ َّد الص ـ ـ ــالة العائلية أي ً
ض ـ ـ ـا إىل الص ـ ـ ــالة الليتورجية املَُقا َمة يف العائلة  :كالذهاب ً
معا يف تالوة املســبهة الوردية يف الكنيســة ،أو االســتماع إىل كرازة الْ ُم ْر َسـلني  .كما أن قرا ة
يكون ذل ُسكنًا ،أو االشـياك ً
إلنيل هي صالة ،وكذل االشياك يف العبادات املخصصة للعذرا  :كاألعياد والتِّطْوافات والوردية املقدسة ،اخل.
ا ْ
ُ )3معلِمو الصالة
إن األبَوين املسـ ـ ــيهيَّ ْني ،من ُمْنطَلَ ِّق رسـ ـ ــالتهما وكرامتهما ،يقع عليهما الواجب اخلاص بيبية األبنا على الصـ ـ ــالة.
فهما اللَّذان عليهما واجب تعليمهم أن يصـ ـلوا وأن يـعلِّماهم األسـ ـرار ِّ
االبتدائيَّة اخلاصـ ــة ابهلل ،وأن يعلِّماهم أن يتهاوروا مع
َُ
َُ
ِّ
هللا اآلب .ومن البَديهي أن تكون الوسـ ـ ــيلة األكثر أهية ،اليت با يـُ َعلمان أبنا َها ،هي إعطاؤهم الْ َمثَ َل يف الصـ ـ ــالة :فعندما
يرى األبنا أَبـَويْهم يُصـلُّون َّ
فإَنم ُّ
يتلقون أفضـل تعليم .كان البااب بولس السـادس يقول لألبوين :قأيتها األَُّمهات ،هل تـُ َعلِّ ْم َن
َ
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أبنا ُك َّن ص ـ ـ ــلوات املس ـ ـ ــيهي؟ هل تُ ِّ
عمار األوىلِّ :
عد ْد َن أبنا ُك َّن ِّ -
لنيل أس ـ ـ ـرار األَ ِّ
ابالتِّفاق مع الكهنةِّ -
االعياف والْ ُمناولة
َ
َ
والتَّثبيت؟ هل تـُ َع ِّو ْد ََنم على التفكي يف املس ـ ــي الْ ُمتَأَِّل عندما يكونون َم ْرض ـ ــى؟ وعلى طلب َمعونة العذرا والقديس ـ ــني؟ هل
تُ ِّ
ص ـ ـ ـ ـلُّون مع أبنائِّكم و ِّ
كل اِلماعة الْ َمْنزلية ،على
ص ـ ـ ـ ـل َ
ني الْ َم ْس ـ ـ ـ ـبهة الوردية يف العائلة؟ وأنتم أيها اآلاب  ،هل تعرفون كيف تُ َ
َ
ِّ ِّ
ِّ
َحياان؟ إن الْمثَل الذي تُعطونَه إىل جانِّ ِّ
نوعا ما ،هو
األقل أ ً
ـيكة ً
ب اسـ ـ ــتقامة الفكر والفعل ،وابالسـ ـ ــتناد على الصـ ـ ــالة املشـ ـ ـ َ
َ َ
ِِّبَثابة ٍ
درس للعمر كله ،وقيمته َُتاثل عبادة ذات أَ ْجر َمزيد إنكم ِّبذا أتتون ابلسـ ـ ـ ــالم داخل أَ ْسـ ـ ـ ـوار الْ َمْنزل  ' :سـ ـ ـ ــالم ِّ ذا
البيت' .تَ َذ َّكروا  :إنكم هكذا تَـْبنون الكنيسة ق .78
ِّ
أبدا ما هو ُم َؤَّكد حقاَّ :
دائما متَّهدة.
نسى ً
إن العائلةَ اليت تَـتَّه ُد يف الصالة تبقى ً
ال َيب أن نَ َ

 -78بولس السادس  ،المقابلة العامة يوم  ،76/8 /11في ضعاليم بولس السادس ،الفصل  ،)1976( 16ص .640
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الفصل اْلادي عشر

ت ربي ة األبن اء
أكثرها ص ـ ـ ــعوبة ابلنس ـ ـ ــبة لتاب هذه األّيم ،هي تربية األبنا َّ .إَنا رس ـ ـ ــالة
إن أ َ
َح َد الواجبات األس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية للعائلة و َ
ِّ
ـيا إىل عدم فَهم كث ٍي من اآلاب
عاجلة .قيوجد كثي من األيتام وآابؤهم أحيا ق ،بســب ما قال البااب يوحنا بولس الثاِن ُمشـ ً
لِّما يَتعلَّق بيبية أبنائهم  79لذل أضـاف قائالً :قإن البيوت اليت ال أتخذ على عاتقها اليبية الكاملة ألبنائها ،بَ ْل يـَتَ َخلُّون
ِّ ِّ
سااب عنه أمام ِّمْن َِّْب هللاق .80
لما ً
فادحا سيضطرون أن يُقدموا ح ً
فيها عنهم  ،يَقيفون ظُ ً

اآلابء
 -1واج ات واقو َ
اْلق والواجب اليبوي
عتْب ابلنس ـ ـ ـ ــبة لتاب َحقا وواجبًا .لقد أ َّكد البااب ِّيف ال َّشـ ـ ـ ـراكة العائلية ،أن َّ
إن تربية األبنا تُ َ

لتاب يتَّصف نه:

 ضَروري :لِّ َك ْونه مرتبطًا بتوصيل اْلياة البشريةآلخرين (بقية العائلة أو املدرسـة أو الدولة) ،بسـبب
أي أنه يَسـبق الواجب َّ
اليبوي لَ َدى ا َ
 أَسـا ـس يََ و أَ ْولَِّويْ :عِّالقة اْلب ال َفريدة اليت تَربط اآلاب ابألبنا
ِّ
اآلخرون إالَّ يف حالة َع ْجز اآلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،
آخرين وال أن يَســتغلَّه َ
أي أنه ال ُنكن أن يـُ َوَّكل ابلكامل إىل َ
 ال بديلَ لهْ :اِلسدي أو النفسي عن تربية أبنائِّهم .81
كثيا .لذل كان القديس
ال يكفي إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ
جاد األبنا يف اْلياة فبعد ذل َيب أن يتعلموا اْلياة ،وهذا أيخذ وقتًا ً
قالرِّحم العائليق .فالطفل ينض ـج يف داخل ِّ
رحم أمه لِّ ُم َّدة تس ــعة أش ــهر ولكن بعد أن يُولَد ويرى النور
توما يس ــمى العائلةَّ :
ُ
ينضج لسنني عديدة داخل أحشا ِّ
قاألم  -العائلةق .وإذا ُح ِّرم من تِّلْ َ األحشا الثانيـة فإن الكائن
يـَتَـ َع َّني عندئذ أن َنعلَه ُ
الكونرس األمريكي وأعدها لِّمدة أربع ســنوات ،أظهرت
أظهرت دراســة َم َّوَ ا ْ
البشــري ُنكنه أن ُي َهض نفســيًا وروحيًا .لقد َ
ضـ ـمان النُّ ُم ِّو النفسـ ـ ي والعاطفي السـ ــليم لألبنا  :لقد قامت الدراسـ ــة على  90000طالب اثنوي ،و20000
َ
أهية األ َبوين ل َ
األوىل هي أن اآلاب َ م َد ْور ق ــاطع لنُ ُم ِّو األبن ــا واملر ِّاهقني .األغلبي ــة
مر ِّاهق غي متعلِّمني ،و 18000من اآلاب  .النتيج ــة َ
ـيهم تســاعد على َانُّب الْميل إىل الْ ِّ
العممى ِّ
درسـ ِّ
أكدوا أن العالقة العاطفية القوية مع آابئهم أو ُم ِّ
للفتيان َّ
مخدرات وا ْخلمر،
َ
َْ
ُ َ
ِّ
ِّ
ِّ
وتدفع إىل التَّ َخلي عن التص ـ ـ ــرفات العنيفة ونـَْبذ فكرة االنتهار وتَقي من الدخول يف حياة جنس ـ ـ ــية س ـ ـ ــابقة ألواَنا .وتش ـ ـ ــي
الدراسة أيضا إىل أنه ليس من الْم ِّهم فقط َك ُّم الوقت الذي يقضيه اآلاب مع أبنائهم َّ ِّ
أيضا ،أي َكثافة
وإَّنا نـَ ْوعيَّة هذا الوقت ً
ً
َ
ُ

 -79يوحنا بولس الثاني ،الرسالة إلى العائالت.14 ،
 -80يوحنا بولس الثاني ،اللقا .مع العائالت في استاد ماراكانا ،البرا يل ،جريدة االوسيرفاضوري رومانو 10 ،اكتوبر  ،1997ص  ،6رقم .3
 -81يوحنا بولس الثاني ،الشراكة العائلية. 36 ،
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أهيَّتهم ابلنسـ ـ ـ ــبة
األهية يُسـ ـ ـ ــاوي َ
العالقات معهم إن أصـ ـ ـ ــدقا الْمراهقني ال َيُلُّون َمَ َّل اآلاب ويمل هؤال على قَ ْدر من َ
ِّْلَديثي الوالدة .82

 -2أَبْعاد َّ
الرتبية
ِّ
يف ِّ
َي قاليبيـة الكـاملـةق كمـا قـال البـااب يف أَحـد النصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوص
أي الْ َمجـاالت تَت ُّم تربيـة األبنـا ؟ يف َجيع الْمجـاالت ،أ ْ
كل األبعاد البشرية.
اليت ذكرانها ساب ًقا .وهذا يَ ْش َمل َّ
الع ْقل
 )1تربيةُ َ
إن األفكار هي اليت ُتَ ِّرك األفعال كما ُي ِّرك ا َْوا فُروع األشـ ــجار .لذل فإن تربية العقل تتمثِّل ِّيف تغذيتِّ ِّه فكار
ُمطـابِّقـة لل َفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائـل اليت يريـد اآلاب أن تَكون لـَ َدى أبنـائهم ومن أ ْجـل ذلـ فـإن معرفتهم ابألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـا اليت يقرأهـا أبنـاؤهم
ومعارف حقيقية واثبتة.
موَنا هي شي أساسي .إن تربية العقل تتمثل يف تشكيل عادات فِكرية خالِّصة
ويسمعوَنا ويتعلَّ َ
َ
َ
جيدا يعتْب بدايةً جيدة لكي يصـ ـ ــي اإلنسـ ـ ــان صـ ـ ـ ِّ
ِّ
كل شـ ـ ــي ) .من
ـاْلًا (على َّ
الرغم ِّمن أن ذل ليس َّ
إن ُو َ
جود رأس يُفكر ً ُ َ
َ
ضـ ـروري تَ ْكوين رجال ذَ ِّوي ِّم ْعيار ،يَعرفون كيف َيكمون على الواقع واليقبلون ُشََّرَد ِّ
أي شـ ــي  ،ويعرفون كيف نَُيِّزون بني
ال َّ
ـتنادا على َمبادئ اثبتة وراس ــخة .يُوجد
ا ْخلي والش ــر وبني ا ْْلقيقة وا ْخلطأَّ .إَنم يتَو َّ
ص ـلون إىل هذا إذا عرفوا كيف يُفكرون اس ـ ً
ص ـا الْ ُمراهقَ ،مْيل فَـلْ َس ـفي ُمتَص ــاعد :فَـ ُه ْم يريدون أن يعرفوا ُمس ــبِّبات األش ــيا  ،وال يكتفون يَِّّة معرفة
لَ َدى الطفل ،وخص ــو ً
ِّ
ِّ
ذات
(قال كاتب  -وله حق يف ذل  -قإن كل أس ـ ـ ــئلة األطفال والش ـ ـ ــباب خالل َع َمليَّة َُّنُِّوهم داخ َل العائلة هي أس ـ ـ ــئلة ' َ
بـع ٍد س ـ ـ ـ ـ ٍـام'ِِّ ،بعَن َّأَنا منفتهة ِّ
أي ش ـ ـ ـ ــي إال إذا اقتنع به
للدينق ويمهر ذل بطريقة خاص ـ ـ ـ ــة عند املراهق الذي ال يَقبل َّ
ُْ
َ
ِّ
ـاؤِّ م عن األش ــيا األس ــاس ــية ِّيف
وند ابلتَّ ْهديد أن ْ
بطريقة ش ــخص ــية)َ .
الدراما اليت تُواجه ش ــبابنا هذه األّيم هو أنه عند تَس ـ ُ
صـ ـ ـ ـلِّها ،غايتِّها ،قيمتِّها) َّ
ردا ُم ْر ِّضـ ـ ـ ـيًا :إن الشـ ـ ـ ــباب الذين ال َِّيدون معَن للهياة
فإَنم ال َِّيدون َمن أو ما يعطيهم ً
ا ْْلياة (أَ ْ
ـبااب بدون تَس ــاؤالت ،ولكنَّهم متس ــائِّلون بدون إجاابتَ .يب أن نَ ِّ
ص ـ ِّرفًا ِّ ذا القلق .ولذل فإن
عرف كيف َند َم ْ
ليس ـوا ش ـ ً
جداِّ :
أفكارا ُمَزيَّفة أو تَفس ـ ـ ـ ـيات
ما كتبه من قَـْب ُل البااب بِّيوس الثاِن عش ـ ـ ـ ــر هو ش ـ ـ ـ ــي مهم ً َ
قهذبوا َع ْق َل أبنائكم .ال تُعطوا ً
ُمَزيَّفة عن األشـ ـ ــيا ال ُايبوا عن أسـ ـ ــئلتهم  -مهما كانت  -بسـ ـ ـ ْخريَة أو بتَأْكيدات ِّ
اندرا ما تُرضـ ـ ــي
غي صـ ـ ــهيهة ،وهي ً
ُ
ِّ
ِّ ِّ
ومبة ،فَـ ْه َمهم الذي َأيْ َب إال أن يَنفت على امتِّالك ا ْْلقيقة وتَـ َعلُّم َكْي ِّفيَّة
صـ ـ ـ ـ ـْب َ
عُقوَ م اسـ ـ ـ ـ ــتغلُّوا تل األسـ ـ ـ ـ ــئلة لتُـ َوجهوا ،ب َ
ِّ
الْبا ة اليت َُتيِّز بِّداّيت التَّفكي والتَّـ َع ُّقلق .83
ا ْْلُصول عليها َطَوات َ
الفطْنة وهي ال َفض ـ ــيلة اليت َتكم كل تَص ـ ـ ُّـرفاتنا ،واليت ِّ
َيب أن نُس ـ ــاعدهم على تكوين ِ
بدوَنا ال تكون أيَّة فَض ـ ــيلة
ُّ
تتكون العادات
صـ ـ ـلْبةَّ .إَنا فَضـ ـ ــيلة التَّ َه ُّكم وتَـْبدأ
ابلتهكم يف الذات نفسـ ـ ــها .ولكن فوق كل شـ ـ ــي  ،من الضـ ـ ــروري أن َّ
َ
ِّ
ِّ
العقل يَتطلَّب
ا ِلف ْكرية الدينيةِِّ ،بعَن الْ َم ْع ِّرفة َّ
ممى .فالثقافة ا ْْلقيقية تَستند َإىل اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مان ،و َ
الراسخة ْلَقائق اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مان العُ َ

دوالرا مِ َّما يُبَيِّن األ َه ِ ّمية التي
ضكلـــــف الدراسـة  25مليون
ع
 -82دراسـة نشـرضها الهيمة الطبية األمريكية ،راجع الوكالة اإلخبارية " ،1997/9/11 ،"Zenitرقم  3؛ َّ
فوالها فياها الكونجرس األمريكي.
 -83بيوس الثاني عشـ ـ  ،ضربية الطفولة  ،حديث يوم  ، 1941/10/26في "مجمواة الرســـائل العامة والوثائق البابوية"  ، A. C. E. ،مدريد  ،1967المجلد األول
ص .1669
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قالْ َم ِّ
عرفةق عن هللا ،ألن الْ َمْيل َْز َو معرفة ا ْْلقيقة عن هللا هي غريزة طبيعية  -الغريزة الدينيـ ـ ة .وعندما ال نُعطي لُِّرؤوس هؤال
ـاان من التَّـ َعـ ِّدي على ِّ
حريتهم) فنهن بـذلـ نُعِّـ ُّد الطريق ،يف
الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـاب َمعرفـةً قويـَّة عن دّينتنـا (بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـب ا ْخلَْوف َّ
الزائـد أحي ً
الرؤوس الفارغة لكي تَبه عن امتـ ـ الئها بواسطة معارف دينية خاطئة (من هذه ا ِْلِّهة يواجه كثيون
الْمستقبل ،أمام تِّل ُّ
خلَِّفية ...،إخل)natura :
َاربة البه عن إجاابت لدى ال ِّشـ ـ ـ ـ ـيَع ،ولَ َدى األدّين الشـ ـ ـ ـ ــرقية ال ِّسـ ـ ـ ـ ـ ِّريَّة ،أو الطُّقوس الغريبة ا ْ
 ، abhorret vacuoالطبيعـة َ رب من الفراغِّ .بـذا الْمعَن ينبغي إذًا على األَبـَ َوين أن يَعِّيـا َّأَنمـا أول ُم ِش رين ألبنائهم
ال اليبيـة الـدينيـة ،الـذي يتي
ألوىل :قواحـد من الْمجـاالت اليت ال بـدي َـل فيهـا للعـائلـة هو ابلتـأكيـد َشـ ُ
وهـذه هي رسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالتهم ا َ
للعائلة أن تنمو كـكنيسة مَ ِّنزليَّةق .84
 )2تربية ِ
الط اع واإلرادة

قال يَصـ ــل َإىل ال َفضـ ــيلة من يـَتْبع أهوا َهق كما يقول القديس توما  .85لذل فإن اليبية َيب أن َ ِّدف َإىل تكوين
ـتنادا إىل الفضـ ـ ــيلة .فاإلرادة َيب أن تـَُرَّب يف وظيفتَـْيها :يف ُحب ا ْخلي ا ْْلقيقي ويف التَّ َه ُّكم يف العاطفة
اإلرادة والعاطفة اسـ ـ ـ ً

(األهوا ).

ب ا ْخلي ا ْْلقيقي ،وإىل ح ِّ ِّ
وح ِّ
إن اإلرادة تَصل بِّنا إىل ُح ِّ
ب اكتساب فضيلة ِ ِ
الب (إىل جانب بقية
ب القيَم ا ْخلالصة ُ
ُ

الْب َيعلنا عادلني مع كل ش ـ ـ ـ ـ ــخص
الفض ـ ـ ـ ـ ــائل األخرى اليت تَدور حوَ ا :التَّديُّن ،والتَّـ ْق َوى ،وال َّ
ص ـ ـ ـ ـ ـراحة وال َكَرم ،إخل .).إن َّ
فنعطي لكل و ٍ
احد َّ
للوطن وللوالدين وللقريب.
ُ
حقه ِّ :هلل و َ
العقل نُْكنهما أن ُن ِّ
قصد
ارسا عليها ُسلْطَةً حقيقية (على َّ
الرغم من أننا ال نَ ُ
أما فيما يَتعلَّق بـ العاافة ،فإن اإلرادة و َ
ُسـلْطة ُمطلَقة ولكن ُسـلطة نِّ ْسـبية ،أو كما كان األقدمون يقولونُ :سـلْطة قســياســيةق) ،وذل ابكتســاب الفضــائل الْمناســبة
لتنميم األهوا و ِّ
االنفعاالت اخلاصـ ــة ِّ
بطباع كل شـ ــخص .إن االنفعاالت واألهوا َُتَثِّل ا ْْلركة لِّعاطفتنا وهي ضـ ــرورية لِّ َكمال
ْ
الرجا  ،اليأس ،الشجاعة،
الرغبة ،ا ََْرب ،الفرح ،ا ْْلزنَّ ،
طبيعتنا .كان األقدمون يـَعُ ُّدون منها إحدى عشرة :ا ْْلُب ،البُغضَّ ،
تعني َانُّب خطأين .من جهة ،من يعتبـ ـ ـ ـ ر أن كل ِّ
االنفعاالت واألهوا هي
ا ْخلوف ،والغضب .وفيما يتعلق بتهذيبها ،فإنه يَ َّ َ
َْ َ
ِّ
يسرون ،مثالً ،يعتقد) ابلنسبة ِّ ؤال فإن الوظيفة الوحيدة اليت َيب على اإلرادة
سيئة حىت لو كانت ُمعتدلة (هكذا كان َس َ
ِّ
ِّ
َّ
دائما حسـ ـ ـ ـ ــنة ،وأن َ ذيبها
أن َُتارسـ ـ ـ ـ ــها هي قَ ْم ُع هذه االنفعاالت أو األهوا  .ومن جهة أخرىَ ،ند خطأ من يقول َنا ً
يتمثل يف تركها على س ـ ِّجيَّتها بدون َكب ِّ
ت ِّ
أبدا .إن الْموقفني ُُم ِّطئان .إ ْذ أن االنفعاالت البش ـرية ليس ــت ِّبَ ِّد
أي تَعبي عنها ً
ْ
َ
ذا ِّ ا ،حسـنة وال سـيِّئةَّ :إَنا تكون حســنة عندما تكون َّ ِّ
العقل الْمســتقيم وتكون ســيئة إذا ابتعدت عن هذا
موجهة بســب َ
َ
ََ
الْمقياس .هذه ا ْْلََركات عندما تكون ُمنمَّمة فإنَّـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ها تس ــاعدان على بُلوغ كمال طبيعتنا أما إذا كانت ،على العكس من
إن َ ذيب العاطفة يتِّم بواسـطة اكتسـاب الفضـائل اليت تُ ِّ
ذل  ،غي ُمنمَّمة َّ
س تعبدانَّ .
نمم االشـتها والْ ُميول،
فإَنا ُت ِّطمنا وتَ ـ

 -84يوحنا بولس الثاني ،الرسالة إلى العائالت .16 ،
األول القسم  3رقم .49
 -85القديس وما األكويني ،في األخالقيات إلى نيكوماكو ،الجزَّ .
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اليت يطلَق عليها اسـ ـ ــم الفضـ ـ ــائل األدبية :فضـ ـ ــيلة ِّ
االعتدال اليت تـُ َؤثِّر يف ال َّشـ ـ ـ ْهوة ،وفضـ ـ ــيلة قوة التَّ َه ُّكم اليت تَ ْ ِّ
يل
ُ
َ
ضـ ـ ـبط الْ َم َ
للغضب.
كيف تَ َّ ِّ
العريض ـ ــة لذل  ،فنقول َّ
أن
تكون تلْ َ الفض ـ ــائل عند الطفل أو عند الش ـ ــاب؟ نس ـ ــتطيع أن نَذكر ا ْخلُطون َ
ذل َيدث ِِّبساعدة الطفل أو الشاب على ُسارسة األفعال اليت يـْتـبع من خال ِّ ا ََتييزه العقلي الْمو َّجه ِّ
ابلفطنة واإليـ ـ ـ ـ ـ ـ مان.
َ
ََ
َُ
كيف نَ ِّ
صل لذل ؟ ُنكننا أن نُشي إىل ثالث مراحل أساسية:
ِ
ولتلف هذا ِّبسب عُ ْمر من
دافعا لكي يتصرف َوفْـ ًقا للفضيلةَ .
أ) َُتْ ُ
فيز َمن تَتم تربيتُه .إن التَّهفيز يعن إعطا َه ً

تَتِّم تربيته.

الرغم من عدم إمكانيَّة األطفال أ ْن أيتوا عمال إراديَّة
يف َمرالة الطفولة األ َ
ُوَل (قبل دخول الْ َمدرس ـ ـ ـ ـ ـ ــة) ،وعلى َّ
ابلكامل ،فإنه َيب البَ ْد عِّندئِّ ٍذ بَِّوضـ ــع األسـ ــاسـ ــات من أجل ُسارسـ ــة ال َفضـ ــيلة بكل ما تَعنيه هذه الكلمة .والْمقصـ ــود هو
ِّ
ِّ
ِّ
فكل ٍ
أب وكل
التو ُّ
صـل ِّ ذا أسـا ًسـا بوا ِّسـطة الثَّواب وا ِّلعقابُّ .
َخلْق عادات تـُ َؤدي يف الْمسـتقبل َإىل ا ْكتسـاب ال َفضـائل .يَت ُّم َ
ٍأم يتص ـ ــرفان هكذا بطريقة طبيعية :عندما يعمل اِّبنُهما ش ـ ــيئًا حس ـ ــنًا َّ
أحياان يكون ذل فقط اببتس ـ ــامة أو
فإَنما يكافِّئانِّه ( ً
ـتهق اللَّ ْوم ،فهىت إذا َل يعاقباه  -ذل لعلمهما ِّ نه ليسـ ـ ت ل َديه ارادة
نمرة حانِّيَة) وعلى العكس عندما يقوم بش ــي يَس ـ ُّ
ألمة  -فإ ََّنما يُمهران اس ــتيا ها ِّسَّا فعل أو على األقل ال نَْ َدحان ما قام به (لنتَخيَّل إذًا اإلس ــا ة اليت َتدث لألبنا عندما
ِّ
ِّ
دائما بطريقة مستقيمة
ُن َدحون ألجل أعمال سيئة كما َيدث مرات عديدة) .يـُ َؤدي هذا إىل َتفيز األبنا على أن يتصرفوا ً
صـ ـا إذا ما غُ ِّر َسـ ـت يف الطفلق .هكذا كان القديس
وأن يتجنَّبوا التص ــرفات الس ــيِّئة .قالعادة َتتَوي على قوة الطبيعة ،خص ــو ً
توما يقول .86

ِّ
صـُّرفات الفا ِّضـلة ثَواب
ابتدا من بُلوغ ِس ِن الْ َمدرسة ،وابألَ ْحَرى يف فية الْ ُمر َ
اهقة و ال ُلوغَ ،يب أن يصـاحب التَّ َ
وها
الرذائل عِّقاب .ولكن َيب مراعاة عنصـ ـ َـريْن َّ
هام ْني .األول هو أن الثَّواب والعِّقاب َيب أن يكوان تَـ ْربَ ِّويَّْني ُ
ويصـ ــاحب َّ
ِّ
عل الفضـ ــيلة نف ُسـ ـه (وهذا يعن ببسـ ــاطة أنه
يكوانن ابل َّ
ضـ ـبط كذل عندما يتَّضـ ـ أن الثواب ا ْْلقيقي َ
للع ْقل الفاضـ ــل هو ف ُ
يكفي كثَو ٍ
ض ـ ـى هللا أو أبـَ َويه،
اب أن يكون قد تص ـ ـ َّـرف حس ـ ــنًا وأن يكون قد َّأدى واجبه أو قام بعمل َمبة وأن يكون قد ْأر َ
إخل ،)...وأن يكون العِّقاب ا ْْلقيقي هو العمل الس ـ ِّـي نفس ــه (الطعم الْ َمرير ٍ
ض ـ ِّوي أو لفش ــل أخالقي .)...لذل
لعمل فَـ ْو َ
وجه منذ شــبابه إىل ِّ
االســتمتاع ابلشــي الذي يســتهق الفرح وأن
كان القديس توما يقول :قمن َنيل إىل الفضــيلة َيب أن يُ َّ
يـَ ْغتَ َّم ابلشي الذي يستهق اللَّ ْوم .إن اليبية السليمة تتمثَّل يف َج ْعل الشباب يعتادون على االستمتاع اب ْخليق .87

:
خالل حياته فُـَرص عديدة لِّممارسة الفضائل،
لص ْنع
ب) َخ ْلق ال ُف َر
أعمال فاضلة .إن كل َشخص تُت ـ ـ ـ ـ اح له َ
ُ
يتهكم يف ذاتـه وأن يَ ْ ِّ
ذلـ ألنـه َيتـاج دوًمـا َِّألن َّ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا،
طرد التجـارب .ولكنـه من الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروري أي ً
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبط انـدفـاعـاتـه وأن يَ ُ
ِّ
ِّ
اقف مناســبة لِّممارســة الفضــائل ،خاصــة تل اليت س ـتُـ َؤثِّر
ص ـا ومو َ
ص ـا ابلنســبة لألطفال والْمراهقني ،أن َلْل َق أَبَواه فُـَر ً
وخصــو ً

ضدَّ .2
 -86القديس وما  ،الخالصة الالهوضية  ،المجلد األول ِ 4 ،63 ،
 -87القديس وما  ،التعليق الى األخالقيات إلى نيكوماكو  ،المجلد الراني  ،3 ،رقم .268
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ِّ
مع ْسـ ـ ـكرات
ابألكثر يف شـ ـ ــخصـ ـ ـيَّتهمَ .يب أن نَ ْدفعهم إىل ُُمالَطة بيئات َسـ ـ ـ ِّويَّة ،مع أصـ ـ ــدقا َ صـ ـ ــاْلني ،مثل الكنائس والْ َ
والْمجموعات العائليةَّ .أَنم يف ِّمثل تِّل َ البيئات سـ ــيكون ابسـ ــتطاعتهم ُسارسـ ــة الفضـ ــائل الرئيسـ ــية كالْمهبة ونُ ْكران الذات
والوفا وضبط ِّ
االندفاعات ا ْخلاصة.
َْ
َ
الرغم من نـُْبـل غــايَتِّهــا) إذا َل يكن لــدى
ج) َم ْنِفهم ال ُق َّوة الالَّزم ة .هــذه ال ُفَرص لن تكون َ ـا قيمــة تربَ ِّويَّـة (على َّ
ـاومــة
األطفـال والْمراهقني القوة الكـافيـة للقيـام ابلْ َم ْجهودات الالزمـة اليت يتطلَّبهـا فعـل الفضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلـة ،أو تلـ اليت تتطلَّبهـا مق َ
أي اإلرادة القوية الْمدعومة ابلنِّعمة اإل ِّ ية .هذا ما
األَ ْهوا الْمختلفة .من أجل ذل تُوجد ا ْْلاجة إىل الق وة الروايةْ :
سر ِّ
خصوصا ِّ
االعياف وال ُق َّداس اإل َ ي واإلرشاد الروحي.
تيهه ُسارسة األسرار الْمقدسة،
ً
تُ ُ

َ -3د ْور أَفراد العائلة ح الرتبية

أن تربية األبنا تَعتمد على العائلة َك ُكل ،إال َّ
الرغم ِّمن َّ
أن كل فَـ ْرد من أفرادها له َد ْوره ا ْخلاص.
على َّ

كثيا عندما يكون األبنا صغيين ،ولكنه َّ
يتأكد أكثر فأكثر كلَّما
ف ـ ـ ـ األب له دوره ا ْخلاص به ،هذا الدور ال يمهر ً
تلخص يف كلمتني :الشـ ـ ـ ـ ــعور ابألمان وا ْْلب .فهضـ ـ ـ ـ ــور األب يعطي ِّ
لالبن
َكِّْبوا .إن دور األب يف تربية األبنا نُْكن أن يَ َّ
ُ
اإلحس ــاس نَّه يف أمان فهو ُنثِّل القوة و ِّ
االتِّزان ابلنس ــبة للبيت كما أن ا ُْدو ا ْخلارجي لألب يدعو االبن لض ــبط النفس.
فاألب يف العائلة هو الذي ُنثل ال ُّس ـ ـلطة ولذل فهو الذي ُي ِّ
ض ـ ـر لألبنا معَن قالنمامق .إن غياب األب عن العائلة َللِّق
ْ
اليك وفُقدان الْم ِّ
الذ لدى األبنا  .إىل جانب ذل فإن األب عليه أن يُمهر لألبنا َمبة
عامة إحس ـ ــا ًس ـ ـا من عدم ا ْْلماية و َّ
َّ
َ
واحي ًاما كبييْن ،وإال َتَ َّول معَن السلطة إىل التسلُّط.
ِّ
ب األبنا
الوحدة :فهي تقوم بدور َهزة الوص ــل بني األب واألبنا وهي تَعمل على أن ُي َّ
أما األُ فهي اليت تـُ َؤمن َ
ذات مرة :قعندما أكون ِِّبُفردي مع أبنائي فأان أجتهد
دائما حاض ـ ـ ـ ـ ًـرا ابلنس ـ ـ ـ ــبة َ م  .قالت أم َ
أابهم وعلى أن يَكو َن ُ
أبوهم ً
ِّ
ض ـ ـا هي اليت
لكي أجعل أابهم حاض ـ ـ ًـرا عند اَتاذي لقراراِت ،فأقول ألبنائي :ماذا كان أبوك س ـ ــيقول عن ذل ق؟ إن األم أي ً
اآلخرين .وحىت تُ ِّرب األمهات أبنا ُه َّن بطريقة
ََتن ا ْْلنان ومكانتها ال تُ ْس ـ ـتَـْب َدل فمنها يتعلم األبنا ال َكَرم واالهتمام مور َ
جيدة َيب عليهن َانُّب الوقوع يف أحد ا ْخلطأَين اللَّ َذين ُنكنه َّن الوقوع فيهما بس ـ ــهولةِّ :
قاالحتض ـ ــانق لألبنا  ،أي ا ْْلماية
ُ
ْ
ْ
ُ
الزائدة عن ا ْْلَ ِّد ،وتدليل األبنا ُّ
ابلرض ـ ــوة لكل طلبا ِّ م .إن األم الْ ُمَربية هي ابلفعل حنونة وقوية يف الوقت نفس ـ ــه ،واض ـ ــعةً
أي شي السعادة الْمستقبليَّة لالبن ،وذل ما قد يلزمها أن تَـع ِّ
قبل ِّ
صي اندفاعات أحاسيسها مرات كثية.
ْ
ُ
الحظ بســهولة ،يف العائالت الكثيةِّ العدد
يف النهاية ،فإن اإلخوة أنفســهم َيب أن يُعتْبوا مشــاركني يف اليبية .ويُ َ
ِّ
جيدا ،كيف َّ
قمرِّش ـ ـ ًداق إلخوِّ م األص ـ ــغر س ـ ــنًا .وعندما يتعايش
والْ ُم َّ
توجيها ً
وجهة ً
أن األبنا األكْب عُ ْمًرا يكونون قمثاالًق و ُ
اإلخوة معا ،فإن اليبية تتم بواس ـ ـ ـ ــطة األلعاب واألحادي و ِّ
االحيام الْمتب َادل والنص ـ ـ ـ ــائ والص ـ ـ ـ ــداقة األخوية .يف العائالت
ً
الكبية َاد أن األكْب سـ ـ ـ ــنًا هم الذين ي َّ ِّ
ومبة
روح الْمسـ ـ ـ ـ ؤولية وال َّسـ ـ ـ ـخا َ
َ
هتمون ِبَن هم أصـ ـ ـ ــغر منهم ،وهكذا يتعلَّم هؤال َ
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ـررا أن ُْيَرم األبنا من بعض أسـ ـ ـ ـ ـ ــباب الراحة والْ َمزاّي الْمادية من أن
القريب .لذل قال يوحنا بولس الثاِن :قإنه ألقل ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ُيَرموا من وجود اإلخوة واألخـوات الذين ُنكنهم أن يساعدوهم على َُّنُِّوهم البَشري وعلى ُّ
التهقق من َجال ا ْْلياةق .88

 -4أَعداء الرتبية
العديدين أريد أن أَذكر بص ــفة خاص ــة اِّثنني :العُنف داخل العائلة وترك اآلاب لِّمسـ ؤولية تربية
من بني أعدا اليبية َ
األبنا للتِّلِّفزيون أ ْي ق ِِّلَليسة األطفال اإللِّ ْك ْيونيةق.
 )1العنف
تواجهنا هذه األّيم ظاهرة ُمْن ِّذرة اب ْخلَطر أَال وهي انتشــار العنف بني األطفال والْمراهقني .فقد تضــاعفت يف الفية
ِّ
عاما  .89ويعكس هؤال األطفال
األخية حاالت القتل واالغتص ــاب بواس ــطة األطفال ُ
وهم يف أغلب األحيان أقل من ً 12
ألَنم ِّ
تلقوه :فكثي منهم يكونون عنيفني َّ
يف كثي من األحيـان الْ ِّمثـال االجتمـاعي والعـائلي الـذي ُّ
عوملوا هكـذا يف بيوِّ م .إ ْذ
أن واحــدة من ْازرافــات اليبيــة هي مــا أُطلق عليهــا قاليبيــة السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودا ق ،أي اليبيــة الْمرتكِّزة فقط على التهــديــد والعِّقــاب.
وابلفعل َند أن أحد ا ْ موم ِّ
االجتماعية الكْبى يف هذه األّيم هو العنف داخل العائلة :اآلاب الذين يصـ ـ ـ ــرخون ويضـ ـ ـ ـربون
ُ
أحياان تُعطَى ِّح َّجةُ َّ
أحياان
ـتعبدوَنم أو حىت يس ـ ــتغِّلُّ َ
أوالدهم أو يس ـ ـ َ
أن ذل َ
قيدث من أجل َمص ـ ــلهة األبنا ق و ً
وَنم ،إخلً .
أخرى يُلقي اآلاب ببس ــاطة على كاهل أبنائهم التَّـ َوتُّر والْ َمش ــاكل الزوجية ومش ــاكل العمل أو ُياول اآلاب َاَنُّب قاإلزعاجق
و قالْمضايقةق ِّ
النااَ ْني عن متطلِّبات األبنا منهم ويف بعض الْمرات يَتِّ ُّم حل الْمشكالت اليت َتتاج إىل وقت أطول ألجل
افع كثية الستعمال العنف
ا ْْلَدي مع األطفال والشرح َ م ،بواسطة ُّ
الصراة الختصار هذا الوقت ،إخل .قد تكون هناك دو ُ
اآلخرين ،مــا حــدث معهم.
مع الطفــل ،ولكن عــادةً مــا ال يكون هنــاك َم َفر من أن يُ َك ِّرر هؤال األطفــال والْمراهقني ،مع َ
ـاان يف تربيـة
فـاليبيـة الْمرتكِّزة على العنف ََتلِّق رجـاالً ونس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ً َحقودين وعنيفني .ابلتـأكيـد َيـب أن أيخـذ ا ْْلَْزم األبوي مك ً
ُّ
التهكم أو ْازرافا ِّ م الس ـ ـ ــلوكية .ولكن أعمم وس ـ ـ ــيلة تربوية هي تل اليت
األبنا  ،خاص ـ ـ ــة يف مواجهة نـََزوا ِّ م أو رغبتهم يف
تسـ ـ ـ ـ ــتند على سـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــة ِّ
قالوقايةق وا ْْلب األبوي .إن الطُُّرق العميمة لليبية اليت اتَّبعها القديس فيلبس نيي والقديس دون
ِّ
دائما يف اجتذاب قلب هؤال األطفال (أ ْي األبنا يف حالتنا هنا) ويف
بوسـكو وكل معلمي األطفال والشـباب كانت تتمثَّل ً
منههم الوق ــت الك ــايف ،والته ــدث معهم ومنههم الثق ــة وَك ْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب ثقتهم عن ــدئ ــذ يكون ا ْْلَْزم والعِّق ــاب ال َف ِّطن َمفهوَم ْني
ٍ
كتأديب انب ٍع من الْمهبة.
ومقبولَ ْني
 )2التِلِفزيون

 -88يوحنا بولس الثاني  ،اظة في كابيتال مول ،واشنطن العاصمة .1979/10/7 ،
 -89هنا نذكر فقط الواقعة المعروفة التي حدث في ليفربول سـنة  ( 1993والتي قام بها طفالن قاضالن ) ؛ ومذبحة فركانسـاس سـنة  ( 1998قام اثنان من األطفال
درســة ع)  ،إل  ...لقد اد إجرام الشــباى في الســنوات األخيرة  %54في إنجلترا (من نشــرة كالرين ، 98/4/15
بقتل العديد من مالئهم في المدرســة وكذلق قتال ُم ِ ّ
ص ) 42؛ كما فن في األرجنتين  ،حوالي  %22من الجرائم المرضكبة ضـد الملكية وضـد األشـخاص خالل سـنة  1995قام بها فحداث دون سـن الحادية والعشـرين
ونصفهم دون الرامنة اشر.
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إن تكريس ال ــذات ال ــذي تتطلَّبُ ـهُ تربي ــة األبن ــا من قِّبَ ـ ِّل اآلاب يـُ ْه َم ـل يف كثي من األحي ــان ،ألرًك ـا تِّل ـ الْ ُم ِّه َّم ـة
ِّ
ِِّّ
ض ْوضا وال أحادي َ قد ال
صراة وبدون َ
للتلفزيون فَـيُ َسلي هذا األخي األطفال والشباب فيَمَ ُّل اآلاب بدون إزعاج وبدون ُ
مرات َكْي ِّفيَّة إ َْت ِّامها ِّ .ص ــوص هذا األمر قال البااب يوحنا بولس ِّ
الثاِن يف رس ــالة له س ــنة :1994
يعرف اآلاب يف كثي من الْ َّ

قإن اآلاب الذين يسـ ـ ــتخدمون ِّالتلفزيون بطريقة مُنـْتَِّممة وسُْتََّدة ،كنـَوْع من جَليسـ ـ ــة األطفال اإللكيونية ،يَتخَُّلون بذل عن
ِّ
دورهم كمُرَِّبني أَ َّوِّلني ألبنائهمق .90يشي البااب ِّبذه الكلمات العامة إىل َّ
أن التلفزيون َيتوي على:
 مظاهر إي جابية :إن التِّلفزيون ُنكِّنه أن يـثْري حياة العائلةُ .نكنه أن ِّيوحد أكثر فيما بني أعضائهاُ .نكنه أن
َ
ُ
ينمي ال فقط معرفتها العامة ولكن أيضا الْمعرفة الدينية بتسهيله ِّ
ِّ
االستماع إىل كلمة هللا ...ق.
ً

ِّ
ِّ ٍ
ومتَ َدنِّية ،أو ببَـثِّ ِّه
 َمظاهر س ل ية :ققد يص ــيب التِّلِّفزيون ا ْْلياةَ العائلية ابل َّض ـرر :بنَ ْش ـره لقيٍَم وأمثلة ُس ـلوك خاطئة ُ
لِّموجات من العري وا ْخلالعة وص ـ ـ ــور العنف الب ِّش ـ ـ ـعة أو لغَرس ـ ـ ــيه النِّس ـ ـ ـبية األخالقية والتش ـ ـ ــكي ِّ
الدين بتعليمه عِّالقات
َ
َ
َْ
ْ
ْ
ُْ
ِّ
ِّ
ِّ
ـاكل ُمعاصـرة بَدف الوصـول ألغرا معيَّنة ،وكذل بنَ ْشـ ِّرهِّ إعالانت تَ ْسـتَغ ُّل
ُم َشـ َّوهة وإبعطائه َ
أخبار أحداث جديدة ومش َ
وَتاطب الغَرائز الدنيئة وتُ َش ـ ِّجع ُرْؤيةً زائفة للهياة  ...وحىت عندما ال تكون الْبامج التِّلِّفزيونية َس ـيِّئة أخالقيا ،فإن التِّلِّفزيون
ُ
قد تكون له آاثر س ـ ـ ــلبية على العائلة :فقد َيؤِّدي إىل عُ ْزلة أفراد العائلة ُك ٍل يف عالَ ِّم ِّه ا ْخلاص به ...وقد يؤدي إىل انقس ـ ـ ــام
العائلة فيُـْبعد اآلاب عن أبنائهم واألبنا عن آابئهمق.

ِِّّ
(سوا َ ابلنسبة ل َك ِّميَّة الوقت الذي يَقضيه الْ َم ْر أمامه أو ابلنسبة للْبامج اليت يراها)
إن رؤي ـ ــة التلف ـ ـزيون بدون َتَْيِّيز َ
التمرد والتعلُّق إىل ِّ
حد ِّ
االحبان العاطفي و ِّ
تؤدي عامة إىلِّ :
االلتصــاق ابلشــاشــة الصــغية (قد يَصــل إىل
االنفصــال األُ َس ـري و ُّ
نوع من اإلدمان) ،وإىل تَ َش ـ ُّوه يف ِّ
االبداع ا ْخليال والتهريض على ُسارس ــات جنس ــية ِّ
غي َس ـ ِّويَّة (فكثي من الْبامج التِّلفزيونية
ِّ
ِّ
ِّ
اآلخر ،إخل ).كما تؤدي
تدافع عن اال ْزالل ا ِْلنسـ ــي والفاحشـ ــة والزان وال ُّشـ ـذوذ ا ِْلنسـ ــي وعمليات تغيي ا ِْلنس إىل ا ِْلنس َ
امج
ص ـ ـ ـا بس ـ ـ ــبب برامج ُّ
كثيا ما َ
ـاكل نفس ـ ـ ــية مثل الش ـ ـ ــعور اب ْخلوف وال َقلَق (خص ـ ـ ــو ً
تتخ َّفى يف داخل بر َ
الرعب اليت ً
إىل مش ـ ـ ـ َ
االس ــتهالك واألاننية و ِّ
لألطفال) ،وإىل ا ْْل ِّ على العنف و ِّ
االس ــتِّهتار ابلدراس ــة (بس ــبب الوقت الذي يُ َك ِّرس ــه األطفال ُلرؤية
َ
ِّ
َّ
أقل ويَكتبون أَ ْس َوأ من ذي قبل).
قرُؤون َّ
التلفزيون ،فإَنم يَ َ
ولذل فإن البااب ُيَ ِّدد بعض الْ َمعايي ا ْخلاصـ ــة ابليبية لكي يتَّبعها األَ ْهل ِّ صـ ــوص ق َكيفية رؤية األوالد للتِّلِّفزيونق
وذل حىت يف ُحضور األَبـَ َويْن:
 إ ْخطار األبنا ُم ْسبَـ ًقا ِِّبهتَـ َوى الْبامج. ِّاالختيار بو ْع ٍي ش ـ ـ ــديد لِّما سـ ـ ـ تَتِّ ُّم رؤيته ِّبس ـ ـ ــب ا ْخلي الذي يُتيهه برانمج ما للعائلة (ا ْخلي الذي ِّ
أيِت من رؤية
َ
الْبانمج أو من َعدم رؤيته).

التـــــ ـلِفزيون والعائلة  :المقاييس الال مة للر ية ،رســالة من يوحنا بولس الراني لليوم العالمي الرامن والعشــرين لوســائل االضصــال
 -90يوحنا بولس الثانيِّ ،
االجتمااية.1994/1/24 ،
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وَنا وحىت
وم َاورة األبنا حول التِّلِّفزيون حىت يَصـ ـ ـ ـ ـ ــيوا قادرين على تنميم َك ِّمية ونوعية الْبامج اليت يـَُر َ
 مناقشـ ـ ـ ـ ـ ــة ُويكموا على ِّ
القيَم األخالقية اليت تُشكِّل أساس تِّل الْبامج .
ينتبهوا َ
أفضل ُنكن عملهَ ،سوا ا ْْلدي مع األبوين أو اإلخوة،
 التَّ َم ُّكن من إغالق التِّلِّفزيون عندما يكون هناك شيُ
أو اللعب ،أو ببساطة عندما يصي ا ِْللوس أمام التِّلِّفزيون بدون ََتيي ٍز صالِّ ٍ شيئًا ضارا.
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الفصل ِ
الثان عشر

الت ربية ا ْجلنسي ة
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ـتعدادهم للرد
اليوم واجب ُمهم لتاب أال وهو اسـ ـ ُ
إىل جانب َمسـ ــألة اليبية عامة ،واليت ذَ َكرانها فيما سـ ــبق ،يَمهر َ
على مشـ ـ ــكلة ق اليبية ا ِْلنسـ ـ ــية ق ألبنائهم .هناك َحْالت ِّمن الكثي من ا ْْلكومات والْ َمدارس وا َْْيئات الدولية اليت تسـ ـ ـ َـعى
بعض القواعد اليت َيب أن
ليبية األطفال والْ ُمراهقيـ ـ ــن والشباب من خالل أفكار تُ َد ِّمر الواقع ا ِْلِّنسي َّ
السليمَ .سنُرسي هنا َ
تـُ ْؤخذ يف ِّ
االعتبار.
َ

َّ -1
الد ْع َوة للِف

ب .ولكن اإلنسـ ــان ُخلِّق لكي ُِّيب ِِّبا َّ
أن الذي خلقه
إن ُشتمعنا ال يعرف أن يـُ َعلِّم ا ْْلب ألنه ال يعرف كيف ُِّي ُّ
ـاان .إذًا ،كيف
هو هللا الذي هو َ
قمبَّةق ( 1يو  .)8/4ولذل فإن اإلنســان إ ْن َل يتعلَّم أن ُيب فهو لن يتعلم أن يصــي إنسـ ً
نُعلِّم رجالً وامرأةً أن ُِّيبَّا؟ وخاصة كيف نكلِّمهم عن اِلنس عند تَ ِّ
ب؟
عليمهما ا ْْلُ َّ
َ
هناك نوعان من اْلب .ا ْْلب ِّ
ات يُش ـ ـ ـ ـبِّع ِّبا
األانِن وحب الصـ ـ ـ ــداقة أو العطا  .النوع األول يبه فقط عن أَ َدو ُ
ِّ
رغباته إنه ُحب َحيوِّاِن خالص .أما ِّ
أجل ذا ِّ م إنه
الثاِن فهو اْلب القادر على َمعرفة األشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــخاص َ
ومبتهم بذا م ومن ْ
حب الص ــداقة وتَـ ْق ِّدمة الذات ،وأفض ــل من ُي ِّس ـد هذا اْلب هو نـَ ْف ُس ـه الذي أعلن عن ذاته يف يس ــوع
اْلب الذي نس ـ ِّـميه َّ
ب هللا العا َل حىت بَذل ابنه الوحيد (يو  )16/3أَحبَِّّن وأَسـ ـ ــلم نفسـ ـ ــه من أجلي (غال .)20/2إنه حب
املس ـ ـ ــي  :هَكذا أَحَ َّ
ض ـ ـبط يف تَطلُّبه هذا .لقد خلِّق اإلنس ـ ــان لكي ُِّي َّ ِّ
لله ِّ
ب
ُمتطلِّب ويَ ْك ُمن َجالهُ ابل َّ
ُ َ
ب بَ َس ـ ـب الطريقة الثانية .وهذه الدعوة ُ
تُعاش بطريقتني ُُمتلفتني تَـبَـ ًعا لِّنِّدا ُمتميِّز من هللاَّ :إما الدعوة للهب البَ ِّ
الزْوجي.
تول أو الدعوة للهب َّ
الدوام عن اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام اِلنس ،ألجل ٍ
كرس ة تَ ِّ
عن التَّ َخلِّي طَواعِّيَةً وعلى َّ
غاية تَفوق الطبيعة أَال وهي
الَتولية الْ ُم َّ
التامة هلل و ِّ
االتِّباع الكامل ليسوع املسي البَتول.
تَـ ْق ِّدمةُ القلب َّ
ِّ
توجد بني الرجل والْمرأة إىل األبد.
ا ْْلُ الزوجي هو الطريقة الثانية ل َمعيش ـ ــة دعوة اْلب ،ويَمهر يف ال َّش ـ ـركة اليت َ
الزْوجي.
ص ِريَّة ُمطْلَقة هذا ا ْْلُ َّ َّ
إن َعطاء الذات ا ْجلِنسي الْمت ا َدل بني الرجل واملرأة َ ُص بِطريقة َا ْ

الزواج ِّمثْلهُ ِّمثْ ُل البَتولية يتطلَّب َمعيشــة العِّ َّفة ابلْ ِّم ْل  ،وذل حىت يســتطيع الْ َم ْر أن يُعطي ذاته (هلل يف البَت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ولية،
ِّ ِّ
وتبعا
داخل الزواج ال َّش ـ ْرعي ً
وللزوج أو الزوجة يف الزواج) .فالعفة هي الفض ــيلة اليت بَ َس ـبها يس ــتخدم الش ــخص اِلنس فقط َ
لِّ َش ـ ـ ـ ـرائع هللا .وهذا يعن ِّابل َق ْدر نف ِّس ـ ـ ـ ـ ِّه التَّ َخلِّي التام عن ُسارسـ ـ ـ ــة اِلنس خار َج الزواج أو قبلَه (حىت لو كان هناك ِّاااه َزو
الزواج) ،ويعن داخل الزواج التَّخلِّي عن فِّع ِّل أيَّة أشيا خارج شر ِّ
يعة هللا.
ْ
َ
َ
َ
َ
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إن ُسارســة العفة َاعل الشــخصــية متناغمة وانضــجة وُستلِّئة من الســالم الداخلي .وليس من ال َّس ـ ْهل الوصــول إليها
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد وبطريقة ُمنَمَّمة
دائما .فالبعض َِّيدون أنفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم داخل بيئات تُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إىل العفة وال تَعيف بقيمتها وتَرفض عن قَ ْ
ً
ِّ
قوّي وبُطوليًا .ولكن ا ْجلميع يس ــتطيعون َمعيش ــتها بواس ــطة نعمة
ُس َارس ــتَها ولذل فإن ُسارس ــة العفة تتطلَّب ابلفعل صـ ـر ً
اعا ً
تهن يف داخل الوثنية ِّ
غي
الْمســي  .وإال ،فَـلْنُفكِّر يف الشـ َّ
تهن الزوجية أو بفضــل بَتوليَّ َّ
ـاابت والنســا الالَِِّّت َس ـطَ ْع َن بفضـ ل عِّ َّف َّ
الطَّاهرة يف ال ُقرون األوىل للمس ــيهية :مثل القديس ــة أنْيِّيزي والقديس ــة س ــيش ــيليا ،وكذل أانس ــتاس ــيا ولوتش ــيا وأجااث وبِّْربِّتُـ َوا
وفيليتشـ يداد وكذل القديســات الشــاابت يف عصـران ا ْْلدي  :القديســة مارّي ِّ
جورِِّت ولورا فيكونيا وأُ ْخَرّيت كثياتَ .يب
علينا يف كل األَ ْحوال أن نش ـ ـ ــجع الش ـ ـ ــباب ذاكرين َ م التعبي الذي ذَ َكَرهُ أحد الفالس ـ ـ ــفة قائالً :قال تَطْرد البَطَل من داخل
نفس ـ ق .وإنه لَ ِّمن الْ ُم ِّ
ض ـا أن نالحظ أن الفضــائل إما أن تكون مرتبطة بعضــها ببعض أو ال ُنكنها أن تتواجد البَـتَّة.
هم أي ً
ـاحبة َ ا ،أال وهي التَّـ ْقوى و ِّ
من أجل هذا فإن معيشـ ـ ــة العِّفة ابلْ ِّمل تتطلَّب ا ْكتِّسـ ـ ــاب فَضـ ـ ــائل أخرى مصـ ـ ـ ِّ
عامة،
االعتدال َّ
َ
َ
ْ
َ
واإلماتة والْمهبة املسيهية.

 -2الرتبية اجلنسية
ما هي إذًا اليبية اِلنس ـ ـ ـ ـ ــية ،وما هي تربية األبنا يف َشال اِلنس ،يف هذا اإلطار الذي تَكلَّمنا عنه؟ َّإَنا ليس ـ ـ ـ ـ ــت
آخَر ِّس َوى اليبية على العفة.
شيئًا َ
ظ ،داخل العائلة ،على حالة إيـ ـ جابية من اْلب
إن اليبية على العفة َْ ِّدف إىل ثالثة أشيا رئيسية .أوالً هو اْلِّفا ُ

ِّ
صـة موهبة اْلياة .اثنيًا مســاعدة األبنا تَدري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جيا على فَ ْهم قيمة اِلنس
للمواهب اليت َننهها هللا وخا َّ
والفضــيلة واالحيام َ
ِّ
ِّ
ِّ
أخيا مساعد ُ م على فَ ْهم واكتشاف َد ْع َوة ٍ
كل
والعفة ومساندة تَطَُّورها لَ َدى األبنا ابلنصيهة والْمثال الصال والصالة .و ً

منهم َسوا َ للزواج أو للبتولية.

صـ ـ ـ ـ ـ ـا َّ
يتم يف َزَمنَ ْني :األول عند ْإناب
ألَنما ها والدا الطفل .إن ْإناب األبنا ُّ
إن الْمربِّني هم األَبَوان  ،وخصـ ـ ـ ـ ـ ــو ً
الثاِن عِّند ََتام تَ ْكوين الشــخصــية النفســية والروحية ِّ
ا ْْلياة البشـرية و ِّ
اإلناب األول
لالبن .يوجد آاب ال ُْي ِّهضــون أبنا هم يف ْ
ِّ
ضوَنم ابلنسبة ل ْناب ِّ
وغي قادرين على مواجهة ا ْْلياة.
ولكنهم ُْي ِّه َ
أي َْ
الثاِنْ ،
غي انضجني عاطفيا َ
بيكهم َّإّيهم َ
مكاَن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ما ،إال
األبوين ِّيف هذه الْ ُمهمة ولكن ال َيب أن أيخذوا َ
قد يس ــاعد أش ــخاص آخرون أو هيئات أخرى َ
ٍ
آخَر َيب أن يتص ـ َّـرف ِابس م األبوين وِبوافقتهما،
ألس ــباب خطية كالعجز ا ِْلس ــدي أو الْمعنوي .ولذل فإن َّ
أي معاون َ
وإىل َح ٍد ما بتَ ْفويض منهماِّ .بذه الطريقةَ ،يب على األبوين أن يكوان على َو ْع ٍي ِبقو هما وواج ا ِ ما يف هذا الْ َمجال.
ِّ ٍ ِّ
س الشـي يَ ْسـري على اليبية ا ِْلنسـية بصـفة
لقد ذَ َكران أن تربية األبنا هي حق أسـاسـي وغي قابل لالسـتبدال .ون ْف ُ
املبادرة ابلنسـ ـ ـ ــبة لليبية
رئيسـ ـ ـ ــية ،خا َّ
صـ ـ ـ ـة هذه األّيم اليت تَـنْزع فيها الدولة والْمدرسـ ـ ـ ــة ،يف كثي من األماكن ،إىل أخذ ِّزمام َ
فاَنما يكوانن مسـ ؤولَني عن اِّ ِّْزرافهم ،إ ْذ يـع ِّرض ـ ِّ
همة َّ
ـاَنم لتَـلَ ِّقي
ض ـا واج  .فإذا َل يـَ ُق ْم األَبـَ َويْن ِّبذه الْ ُم َّ
اِلنس ــية .ولكنها أي ً
ْ
َُ
ِّ
غي أخالقي ِّ
تكوي ٍن ِّ
وغي مناسـ ـ ـ ــب خار َج الْ َمنْزل .وِِّبا َّ
ب ِّ تِّل
أن األَبـَ َويْن يف كثي من األحيان ال يسـ ـ ـ ــتطيعان النهو بع ْ
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مهمة ِِّبُ ِّ
ص يف ِّ
فرد ِّها ،بسـ ـ ــبب نـَ ْق ٍ
تأهال لذل اال ني املس اعدة وخاصـ ـ ــة من
االسـ ـ ــتعداد لذل  ،فإنه يـَتَـ َع َّني عليهما أن يَ َّ
الْ َّ
ومعلِّمة وخبية ُمور البشرية.
الكنيسة اليت هي أم ُ

 -3كيف تَتِم تِلك الرتبية ؟

ِّ
ِّ
اآلخر إىل َْذيب الْ َمعرفة
يُوجد نوعان من الوســائل لتَ ْهقيق تل اليبية :األول يهدف إىل تكوين اإلرادة مباشــرة و َ
ص ابِلنس .و ِّ
االثنان على درجة كبية من اْلساسية.
اليت لَ َدى األبنا فيما َلْتَ ُّ
 )1تربية اإلرادة والعاافة ِبدف العفة
إن العفة هي َممهر من أهم الْ َمماهر للشـخصـية البشـرية .ولذل فإنه من غي الْممكن أن تُن َّمى أو ُ َّذب بطريقة
اِّ ِّراالية .فهي تتطلَّب بيئة مالئمة ،كالزهرة اليت َتتاج إىل تدفئة خاصـ ـ ـ ــة يف الشـ ـ ـ ــتا واملكان الطبيعي واألصـ ـ ـ ــلي لذل هو
العائلة .فالعفة هي الْ ُملت َقى لِّ َمماهر جسدية ونفسية وروحية تتطلَّب ُميطًا ذا طبيعة خاصة جدا.
فضائل إيـ ـ ـ ـ جابية .فاألبوان ال َيب عليهما أن يَ ْك ِتفيا بتَ َجنُّب
اليبية على العفة هي الْ ُمساعدة على اْلصول على
َ
(أي أالَّ يلجـأ األبنـا إىل تَعـاطي الْ ُمخـدرات أو اِّرتكـاب اِلرائم) ،بـل َيـب عليهمـا أن يتطلَّبـا منهم أكثر من ذلـ
األَ ْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َوأ ْ

أي أ ْن ينتهجوا الفضيلة .من أجل ذل :
بكثيْ :

علم النفس وعلم اليبيـة واخلْبة نف َسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـا تَـتَّفق على الضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة
 على األبوان أن َ لِقا ًجوا مليئًا ابلعاافة .إن َ
ص ـل إىل تربية جنس ــية ص ــهيهةَ .يب َخلْق ذل الْ َمناة
الْ ُملِّ َّهة ِّخلَلْق َج ٍو َملي ابلعاطفة داخل العائلة ،وذل ِّبدف التَّـ َو ُّ
إن مظ ِ
اهر َعد االتِزان الـذي يكون
منـذ األَ ْعوام األوىل للطفولـة ،ويف سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات الْمر َاهقـة ،وحىت يف مرحلـة مـا قبـل الوالدةَ َّ .
أحياان بني األبوين (مثل الْمشاجرات و ِّ
االنفصال والْ ُمعاملة السيِّئة وال َق ْس َوة) كلُّها َعو ِّام ُل قادرة على التسبُّب يف نـَ ْوع
موجودا ً
ً
َْ
ُ َ
الرعب َيؤثِّر يف أحاسـ ــيس َ ِّ
األبويْن أن
من ُّ
وعواطف األطفال َم َدى اْلياة .ومن أجل َخلْق هذا الْ َمناة الْ ُمناسـ ــب َيب على َ
معني من ال ُّس ـلوك عليهم،
الوقت الكايف للجلوس مع أبنائهم وللِفوار معهم .إن تربيةَ األبنا قال تَـ ْع ِّن فَـ ْر أســلوب َّ
َِّيدا َ
َّ
األكثر أَْولَ ِّويَّةً لَ َدى
وإَّنا تَعن تَـ ْوض ـ ـ ــي األَ ْهداف البش ـ ـ ـرية وفائقة الطبيعة اليت تـَُزكِّي ذل الس ـ ـ ــلوكق .قإن األبنا هم الْ ُمهمة
ُ
األهل ،...أكثر من العمل وأكثر من الراحة وأكثر من الْمكانة ِّ
االجتماعيةق.
َ

َ -علي ِهما أن َ لِقا َمنا ًخا ِمثاليًا .فاألبنا يكونون على اسـتعداد لِّمعيشـة اْلقائق األخالقية اليت ُيارس ها والدا ُها.

تعليمهم العفة
تعليمهم َمبة هللا إذا كان أبو ُ
اها ال يعيش ـ ـ ـ ـ ـ ــان َمبة هللا .كما أنه ليس من الْممكن ُ
ولذل فليس من الْممكن ُ
إذا كان األبوان ال ُنارس ـ ـ ـ ِّ
ـاَنا .هنا يَ ْك ُمن ال َفرق بني التعليم والرتبيةَّ :
ـهل بكثي من الرتبية .ابلنس ـ ـ ــبة للتعليم
إن التعليم أس ـ ـ ـ ُ
ِّ
للم ِّرب ال يَكمن فيما
يَكفي أن يعرف الْ َم ْرُ شـ ــيئًا ،ولكن ابلنسـ ــبة لليبية فمن الالزم أن يكون املر شـ ــيئًا .فالتأثي اْلقيقي ُ
وإَّنا فيما يكون َعليه هو نفس ـ ــه .فاليبية اْلقيقية تتمثَّل يف إعطا الْم ِّرب ذاتَه َك ِّم ٍ
يقوله َّ
حي وَكدرس واقِّعي .هكذا فعل
ثال ٍ
ْ
ُ
يسوع املسي .
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 عليهم ا أن ي ِعطي ا تربي ة ش امل ة .إ ْذ َّ
أن اليبيـة على اْلـب َيـب أن تكون تربيـة متكـاملـةِِّ .بعَن أن تكون يف
ُ
الوقت نفسه تربية للروح وللهساسية وللمشاعرَّ .إَنا عامةً تربية لِّمجموعة أ ْ ل من الفضائل (أو  -بطريقة ملموسة أكثر-
ِّ
العفاف وا ْْلَيا (ا ْْلِّش ــمة) والْمهبة املس ــيهية
ض ـْب َ
قلكلق الفض ــائل) :ألن َ
ط النفس هو ش ــي ض ــروري ،وكذل االعتدال و َ
والْ َم ْقدرة على التضهية واإليـمان والصالة ،إخل .

ِ
صـ ـ ـل إىل مناة مالئم للعفة يكون من املهم
العفاف .فبهدف التو ُّ
 علي ِهما الرتبية على ا ْْلَياء (ا ْْلش مة) وعلى َجدا ُسارسـة اْلشـمة والعفاف .ولذل َيب أن يتنبَّه األبوان إىل أَالَّ تتسـبَّب بعض الْ ُموضـات (أََّْنان الْمالبس) والتصـرفات
ً
خاصةً يف االستخدام املبالَغ فيه للتِّلِّفزيون.
كمن تِّل ا ْخلُطورة َّ
ْ
غيُ األخالقية يف َخ ْدش اْليا داخل الْ َمْنزل .تَ ُ
ض َّ النفسَ .يب أن ي ِّ
شددا على تعليم ضبط النفس ،إلنه الطريقة الوحيدة اليت
أخيا أن يُربِيا على َ
ُ
 علي ِهما ًيكون الْمر ِّبا قادرا على إعطا ذاتِّه .ألن الذي َّ
وحده القادر أن يعطيها .فض ــبط النفس ِّ
يعن الْ َمقدرة
يتهكم يف ذاته هو َ
ً
إجبار ذاتِّه على فعل أشـ ـ يا َ بدون إغرا ِّ الْمتعة أو
على أن يقول الْ َمر لنفس ـ ــه ال عند ش ـ ــعوره َبرغَبات ُم َّددة ويعن كذل
َ
ط النفس هو شـ ـ ــخص كثيُ النَّـَزوات
ا ِْلزا  .وذل يتطلب ابلطَّْبع تضـ ـ ــهيةً وقوةً روحية .إن الشـ ـ ــخص الذي ال َنتل ضـ ـ ــب َ
ُّ
ِّ
التهكم يف ذاته.
غي قادر على
وأانِن ،وعلى الْ َم َدى الطويل يصي َ
 )2تربية املعرفة
عرفا أبنا ُها أسرار اْلياة البشرية وَكْي ِّفيَّة توصيل هذه اْلياةَّ .إَنا م ِّه َّمة من أَ َد ِّق الْم ِّ
ومن م ِّ
هام
هام األبَوين ً
ُ
َ
َ
أيضا أن يُ ِّ َ
تعر لألخطا من قِّب ِّل الْمربِّني ،وكذل من قِّبل األبوين نـَ ْف ِّس ـهما .وتُوجد أربعةُ مبادئ تســاعد على تَـوجيهِّ
كثيا ما تَ َّ
َ
ْ
واليت ً
َ َُ
األبَوين خالل تل املهمة:

إن كل طفل وكل ش ـ ــاب هو ش ـ ــخص ـ ــية فريدة وغيُ ِّ
 التَّ ْكوين َي أن يكون فَ ْرد ًّيَّ .متكررة .فالوقت املناس ـ ــب
الـذي نُْكن للطفـل أو الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب أن َّ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـج
آلخر ،ويعتمـد على درجـة النُّ ْ
يتلقى فيـه التكوين واملعرفـة َلتلف بني الواحـد وا َ
الشــخصــي .وذل َيب أن َْيدث من خالل ِّحوار شــخصـ ي .ويتهقق هذا اْلوار بطريقة أفضــل إذا كان الْ ِّ
مرب من نفس
ِّ
أي عندما يتهدث اآلاب مع ُّ
األمهات مع اإلانث.
الذكور و َّ
جنس الطفل ْ
ِّ
ـرحها َيب أن َْتتَوي على ُحك ٍم
 َي أن يكون ال ُ ْعد األخال ي جزءًا من الش رح .فاملواض ـ ـ ـ ــيع اليت يَت ُّم ش ـ ـ ـ ـ ُأخالقي .فإذا كان هناك كالم عن العفة فيجب تقديـ ُمها على َّأَنا فضيلة إيـجابية وإذا كان اْلدي عن استخدام اِلنس،
فيجب أن يدخل داخل إطار ِّ
الزْوجي ،إخل .فاألبَوان َع ِّ
ليهما أن يُعلِّما ا ْخلي والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ابلنِّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبة للجنس انطالقًا من
اال ِّتاد َّ
َ
ِّ
ِّ
َّ
شـريعة هللا .ولذل فعليهما أن يُمهرا بوضـوح أن بعض التص ُّـرفات تكون شـرا ألَنا تكون ضـ َّد الطبيعة البشـرية وضـد الشـريعة
ِّ ِّ
غي م ٍ
ِّ
األمهات ِّ
العازابت
رغوب فيهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا (مثل حالة َّ
اقب اجتماعيةً ْ َ َ
اإل َ ية الْ ُمعلَنة من هللا ،وليس فقط لكوَنا قد تُسـ ــبب َعو َ
ُمور اِلنس لَ َدى البَ َشـر َيب أن تُ َّ
قدم ِّبســب التعليم األخالقي للكنيســة .وكذل
واإلجها وزواج األمر الواقع ،إخل .).فأ ُ
َيب التعليم َّن اإلنسان بعد اخلطيئة األصليَّة أصب ضعي ًفا ويف حاجة إىل نِّ ِّ
عمة هللا لكي يتغلَّب على التَّجارب.
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اْلُ  .وهـذا يعن أنـه ال
 الرتبي ة على العف ة والتعريف أبُمور اجلنس َي أن يُق دَّم ا داخ ل إا ار الرتبي ة على ْض ـ ـ ـا مس ـ ـ ــاعدةُ األبنا على
لكن من ال َّ
يكفي التعريف ِّبقائق اِلِّنس وإعطا مباد َ
ض ـ ـ ـروري أي ً
ئ أخالقية موض ـ ـ ــوعية فقط ،و ْ
النُّم ِّو يف اْلياة الروحية ،ذل لكي يتوقوا إىل القداسـ ـ ــة وإىل الفضـ ـ ــيلة من أجل هذا يكون من الضـ ـ ــروري أن ِّ
يوجه األبَوان
َ
ُ
أوالدها إىل األسرار املقدسة وإىل اإلرشاد الروحي.
 إن التعريف أبمور اجلنس َي أن يُعطَى ِبس اس ية ك ية وبطريقة واض ِفة وح الو ت الْمناس  .فيجب أنتطور الطفل أو الْمراهق وال َيب ََتَ ِّطي املراحل .ولكي يسـ ـ ـ ــتطيع األبَوان فعل ذل فإنه َيب
كل َْلمة من َْلمات ُّ
ُتيَم ُّ
عليهما أن يطلُبا اإلرشـ ـ ـ ــاد من هللا وأن يتكلَّما عن ذل فيما بينهما لطلب النصـ ـ ـ ـ يهة .فالْمعرفة ال َيب أن تدخل يف كثي
َّ
غي دقيقة َيب أن تكون ُمت ِّش ـمة ِِّبعَن أن ُتافظ على فضــيلة العفة
من التفاصــيل ،كما أَنا ال َيب أن تكون ُمْبـ َهمة وال َ
املسـ ـ ـ ـ ــيهية .كذل َيب إعطاؤها يف وقت مناسـ ـ ـ ـ ــب َّ
كثيا فإن ال ُفضـ ـ ـ ـ ــول الطبيعي للطفل يدفعه ل ُسـ ـ ـ ـ ـؤال
ألَنا إذا َّ
أتخرت ً
أشخاص ِّ
غي ُم َؤَّهلني للرد عليه (مثل أصدقائه أو ُزمالئه ،إخل.).
َيب علينا أالَّ نَش ـ ـ ـ ـ ـ َّ يف ُس ٍو الدور الذي يلعبه األبوان يف تربية أو ِّ
الدها .فإن ما س ـ ـ ـ ـ ــيكون عليه هؤال األبنا يف
ُ
َ
ص ـر مريض ،وأن يكون الْمر ًأاب أو مربِّيًا ذل مسـ ؤولية
املس ــتقبَل َّإَّنا يعتمد عليهما ها ابلذات .فنهن َْزيا بال ش ـ يف َع ْ
الرذيلة
َجس ـ ـ ـ ـ ــيمة .فإ َّما أن تَتِّ َّم اليبية أو ال تكون هناك تربية ليس هناك َو َس ـ ـ ـ ـ ـط فإما تَ ُّتم اليبية على الفض ـ ـ ـ ـ ــيلة أو على َّ
تلخص َمْنـ َهج يسـ ـ ـ ــوع املسـ ـ ـ ــي الْ ُمعلَن يف الْ َم ْوعِّمة على
الرذيلة .ويَ َّ
فالتخلِّي عن اليبية على الفضـ ـ ـ ــيلة هو ِِّبَثابة اليبية على َّ

طوب ألنقيا القلب َّ
فإَنم يعاينون هللا( .مىت .)8/5
اِلبل يف الكلمات التاليةَ :
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الفصل الثالث عشر

األهل ومشكلة الْ ِ
مخدرات
ال يش ـ ُّ أحد يف أن مش ــكلة الْ ِّ
حدى الْ َمآس ــي الْ ُمعا ِّص ـرة ،وذل على َجيع الْمس ـتَـ َوّيت :ابلنس ــبة
مخدرات هي إِّ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
صـ ـ َدد ظاهرة ُس َّ
تدة وذات أَبعاد رهيبة ،ليس فقط بسـ ــبب كثرة عدد ا ْْلَيَوات
لألطفال والشـ ــباب والبالغني والْمسـ ـنني :قإننا ب َ
ِّ ِّ
ِّ
الْ ُمهطَّمة َّ
ضـ ـا منذ أََم ٍد قريب إىل األصـ ــغر سـ ــنا،
الع ْد َوى األخالقية اليت وصـ ــلت أي ً
وإَّنا أي ً
ضـ ـا بسـ ــبب االمتداد الْ ُم ْقلق ذه َ
كما َيدث  -بكل أس ـف  -بكثرة يف حالة األطفال الذين يـر َغمون على توزيع الْ ِّ
مخدرات ،في ِّ
ص ـلون بذل َإىل أن يصــيوا
َ
َ
ُْ
92
ِّ
أيضا كم ِّ
عاصريهم من الْمستَـ ْهلكنيق .
هم ً ُ
إن إدمان الْ ِّ
احدا من أخطر األَْوبِّئة ا ْْلالية يف ُك ِّل العا َل .إنه أحد األسـ ـ ـ ــباب الرئيسـ ـ ـ ــية لكثي
مخدرات يـُ َع ُّد حاليا و ً
االت ال َفشـل ِّ
الدراسـي  ،والطَّرد من العمل ،والبطالة و ا ْخلَراب ِّ
فككة ،و ِّْل ِّ
الزي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جات الْم َّ
من ِّ
االقتصـادي و ْازراف الشـباب
َ
ْ
ُ
خرى كثية  ،إخل.
َ
ودعارة األطفال والبالغني والشباب ،وأعمال العُنف واألمرا َ
الع ْقلية واإليدز وأمرا أُ َ

 -1ظاهرة ِ
املخدرات

لِّنَـَر بعض األفكار العامة.
 )1مستهلِك ِ
املخدرات

ِّ
للمخدراتَ ،يب أن نـُ َف ِّرق بني األنواع التالية:
من بني املستهلِّكني املختلِّفني

 املستهلِّ العر ِّضي :وهو الذي يستهل الْ ِّمخدرات بطريقة ِّ
متفاوتة واستثنائية.
ََ
ِّ
املخدرات بطريقة ِّ
متكررة ،ولكنه َيتفظ ب َس ـ ـ ـ ـ ـْيطرة كافية على عدد
 املس ـ ـ ـ ـ ــتهلِّ العادي :وهو الذي يس ـ ـ ـ ـ ــتهلالعمليَّة.
الْ َمَّرات أو على ا ِْلُْرعة نفسها وعادة ما تكون حياتُه يف الْمجتمع عاديَّة من الناحية َ
ِّ
ِّ
للمخدرات فاسـ ـ ـ ــتهالك
للمخدرات) :وهو الذي وصـ ـ ـ ــل إىل حالة من التَّـبَعِّيَّة
 الْ ُم ْد ِّمن (ا ْخلاضـ ـ ـ ــع فارماكولوجياالْ ِّ
صـ ـل يف بعض ا ْْلاالت إىل درجة أَعرا ِّ
مخدر ابلنسـ ــبة له أصـ ــب يتِّ ُّم بطريقة إجبارية ،ونُْكنه أن ي ِّ
االنسـ ــهاب الْ َمَر ِّضـ ـيَّة
َ
َ
ِّ
سهب منه ا ِْلُرعة).
(عدم مقدرة اِلسم على َتَ ُّمل أ ْن تُ َ
للمخدرات َييا فقط من أجل ا ْْلص ـ ــول على الْ ِّ
ِّ
ِّ
مخدر
ـتعباده
 الْ ُم ْدمن يف مرحلة التَّ َس ـ ـ ُّمم :وهو الذي َيعلُه اس ـ ـ ُُ
عائلي أو اِّ
ِّ ِّ
جتماعي) ،ويَفقد كذل
آخَر (شـخ ـ
ٍ
ص ٍي أو ٍ
للهصـول عليه ويَفقد االهتمام ِّي شـي َ
وهو يـَلْجأ إىل أيَّة وسـيلة ُ
كل ِّ
القيَِّم األخالقية.
َّ
ملاذا يص ـ ــل كثي من الرجال والنس ـ ــا  ،وكذل األطفال ،إىل هذه ا ْْلالة؟ إن املش ـ ــكلة ال تَ ْكمن فقط يف ِّ
اال ْنذاب
َ
ُ
93
ِّ
ِّ
فعامة ما يكون استهالك املخدرات فقط َرًدا فاشالً على فُقدان الْ َم ْع ََن اإلي ـ ِّ
جاب للهياة .
الذي تُسبِّبه ُمتعة الْمخدراتَّ .

 -92يوحنا بولس الثاني ،خطاى مو َّج إلى المؤضمر الدولي السادس للمجمع ال َح ْبري للعاملين في مجال الصحة ،سنة .1991
 -93راجع  .المجلس الحب ي للعائلة ،المخدرات :من اليأس إلى الحياة.1992 /8/5 ،
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ِّ
ِّ
الدوافع الش ــخص ــية ِّ
من بني َّ
ص الْ َم ْر َجع ،وال َفراغ الناتج عن
اليت تَكون َم ْ
للم َخدر َيب أن نَذْكر :نـَ ْق ُ
صـ ً
للوقوع يف التـَّبَعيَّة ُ
درا ُ
تَـرك ال َفضـ ـ ـ ــائل ،و ِّ
االقتناع َّن ال شـ ـ ـ ــي َ له َم ْع ًَنِّ ،
وابلتال فإنه ال َج ْد َوى من ا ْْلياة وكذل اإلحسـ ـ ـ ــاس الْ َمرير والْ ُم ْؤِّل ن
ْ
ٍ
الشعور َبع َدم ِّ
ضى اِّجتماعيا ،إخل.
اآلخرين ،و ُّ
الر َ
اإلنسان يعيش يف َك ْون ال َم ْع ََن لهَ ،
اصل مع َ
وع َدم إمكانية التَّو ُ
ِّ
ِّ
ِّ
اقعا َتت أتثيها .هناك نـَ ْوعان
يَنبغي علينا كذل التَّفريق بني أنواع التَّـبَعيَّة للمخدر واليت َيد املس ـ ـ ــتهل نف َسـ ـ ـ ـه و ً
رئيسيَّان :العادة واإلدمان.
العادة هي ا ْْلـالـة النـا ِّاـة عن ِّ
االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام ِّ
خرى) ،وتتميَّز ابلْ َمْيـل إىل االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمرار يف
املتكرر ل َـدوا ٍ مـا (أو لِّم َّ
ـادة أُ َ
تَعاطي ُمْنـتَ ٍج ُم َع َّني بسـ ــبب اإلحسـ ــاس ابلراحة الذي يُ َسـ ـبِّبه ذل املنتَج وتتميَّز كذل ِِّبَْيل طفيف إىل زّيدة ا ِْلُْرعة ،يرافقه
سماِن .وأخيا فالتأثي الناتج يكون ضارا فقط ابلشخص املتعاطي ِّ
نوع من اإلدمان النفسي وليس ا ِْلِّ ِّ
نفسه.
ً
منتمم أو الْمزِّمن الناتج عن ِّ
اإلدمان ،على العكس من ذل  ،يكون عِّبارةً عن حالة من التَّس ـ ـ ـ ـ ـ ُّمم الْ ِّ
االس ـ ـ ـ ـ ــتخدام
ُْ
َ
ٍ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
تناول منتَ ٍج ما بصـ ـ ــفة ُمسـ ـ ــتدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مة،
قاوم (الغي إراديَّة) يف ُ
املتكرر َلدوا ما أو أليَّة مادة أُخرى  .ويـَتَّسـ ـ ـم ابلرغبة اليت ال تُ َ
وابل َّس ـ ْعي لِّلهص ــول على ذل املنتَج ِّي َثن وكذل ابلْ َمْيل إىل زّيدة ا ِْلُرعة ،وابإلدمان ا ِْلِّ ْس ـ ِّ
ماِن وليس فقط النفس ــي

أخيا فالتأثي يكون ضـارا ابلشـخص نفسـه وكذل ابلْمجتمع كله .هذا اإلدمان قد يُعتََْب من النَّـ ْوع النفسـي فقط ،يف حالة
و ً
الرضـ ـ ـ ـى النفسـ ـ ـ ــي الذي َننهه هذا الْ ِّ
ِّ
ِّ
مخدر لِّ ُمتعاطيه .وقد يكون اإلدمان
االسـ ـ ـ ــتخدام السـ ـ ـ ـ ِّـي
َّ
للمادة الْمخدرة ،بسـ ـ ـ ــبب ِّ َ
سمى قأَ ْعرا ِّ
ِّجسمانيا أيضا عندما يؤِّدي نـَ ْقص ا ِْلرعة أو ع َدم تَعاطي املخدر إىل شموعة من ِّ
اال ِّ
االنسهابق
ضطراابت تُ َّ
ً
َ
َ
ُ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ضا إىل حالة من الغَْيبوبة.
وإسهال وتَ َشنُّجات وأي ً
حني تَصل تل االضطراابت إىل أَْمغاص يف الْ َمعدة وغَثَيان ْ
 )2العائلة الْ ُم َف َّككة والْ ُم ْد ِمن

من بني العوامل اليت تس ـ ـ ـ ــاعد على تَعاطي ِّ
املخدرات َيب أن نَ ْذكر النَّقص الْ ُمطْلَق أو النِّ ْس ـ ـ ـ ـيب يف َمعيش ـ ـ ـ ــة ا ْْلياة
َ
ِّ
ِّ
ٍ
صر الرئيسي لتكوين طباع ِّ
شخص ولتكوين نـَ ْوعيَّة تصرفاته يف الْمجتمع  .فالْمدمن َلرج عاد ًة
أي
العائلية .فالعائلة هي العُْن ُ
(قد تكون هناك استثنا ات) من عائلة ِّ
غي اثبتة وانقصة أو منقسمة.
مثل
إن املخدرات ال تدخل يف حياة الشـ ــخص فَ ْجأَةً كما يمهر مثالً شـ ــعاعُ َ
ضـ ـ ْو يف َسا صـ ــافية ،ولكنها تكون َ
اْلبة ا ْخلَبيثة اليت تَضـ ـ ـ ِّـرب ِِّبذورها يف َح ْق ٍل ُم َع ٍد مسـ ـ ــب ًقا من ُمدَّة طويلة .وكما ت َؤكِّد وثيقة من التعليم ال َكنَسـ ـ ــي ،فإن املدمن
ب بطريقة
ب ابلطريقة السـليمة ألنه هو نف َسـه َل ُيَ َّ
هو أسـا ًسـا قمريض بنقص الْمهبةق ،فهو َل يَعرف اْلب وال يَعرف أن ُِّي َّ
سليمة .94
كعامل م َؤ :د لزّيدة ِ
االستهالك
 )3الْمجتمع ُ :
 -94نفس المرجع.
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ِّ
إن اإلدمان هو ِّ
أي أنه
َ
مؤشـ ـ ـ ـ ـر للهالة الفعلية للمجتمع .يعيش الفرد اليوم ،وكذل العائلة ،يف ُشتمع ق َسـ ـ ـ ـ ـلِّْيب قْ ،
ِّ
ِّ
ـائل لِّلهروب يـُ َع َّْب عنه بطُُرق عديدة وي َش ـ ـكِّل
ُشتمع ليسـ ـ ت لديه مثاليات ،وهو إابحيَ ،
ومتعلْمنَ ،حْي ُ البه ُ عن وس ـ ـ َ
ا ْ روب بواسـ ـ ــطة املخدرات واحدة منها .لقد َخلق ُشتمعنا املعاصـ ـ ــر ظُروفًا ُم َؤاتية أل ْن تَصـ ـ ــي ظاهرة تَعاطي املخدرات عِّبارة
عن قثقافةق عملية (قد يكون من األفضـ ــل أن نسـ ـ ِّـميها قثقافةً ِّ
منهدرةق) .وابلفعل َند أن تعاطي املخدرات يسـ ــي يف ٍ
خط
َ
ََ
أخرى خاصة بزمنِّنا هذا ،أال وهي:
متَّ ِّس ٍق مع
مماهر َ
َ
-

البه املتواصل عن املتعة.
األاننية ِّ
املفرطةِِّ ،بميع مماهرها.
عدم احتمال األ َل ،واإلحبان.
نقص الفضائل.
ِّ
املاديَّة ِّ
االستهالكية.

 عدم النُّضج الكايف ،وهو يَتزايد عند البالغني. ِانالل النَّواة العائلية.ِّ
ِّ
مات الْ ُمميِّزة لِّنِّهاية القرن العش ـ ـرين حالةً من ال َفراغ والطَّْيش والتَّـ َعب النفسـ ـ ِّـاِن جعلت َغريزة
لقد َخل َقت تل السـ ـ ُ
البَقا الروحية تَبه بطريقة ّيئســة عن َُمار َج بَديلة .لقد أشــارت منمَّمة الصــهة العالَمية إىل األســباب ِّ
اليت تَدفع إىل البَ ْد
يف تَعاطي بعض ِّ
املخدرات اخلفيفة (مثل املاريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْجواان) .ومن بني تل األســباب َند :ال ُفضــول لِّ َمعرفة اآلاثر واألحاســيس
االنتما إىل َشموعة معيَّنة ونـَيل رAض ـ ـى أفر ِّادها ،والتعبي عن ِّ
النااة عن الْمخدرات ،واْلص ـ ــول على متعة ِّ
ِّ
االس ـ ــتقالل أو
َ
ْ
ُ
ِّ ِّ
ِّ
اقف الْمخاطَرة) ،واكتسـ ـ ــاب َم ْق ِّدرة خالَّقة أكثر ِّمن
العدا  ،واختبار أشـ ـ ــيا َ جديدة ُستعة أو خطرة (اال ْنذاب إىل مو َ
حىت َ
ذي قَبل ،والدخول بطريقة أسهل يف حالة من األحالم أو ِّ
اال ْنطاف وا ُْروب من ُمشكلة ما.
ِ
للمخدرات
العوا ِ الرئيسية
َ )4

ِّ
ِّ
ِّ
لكن من بني
اقب وخيمة لض ـ ــهاّيها .وكثي من تل َ
العواقب يكون غي ُمتَـ َوقَّـ ًعا البَـتَّة و ْ
إن املخدرات تُس ـ ــبب َعو َ
انتشارا ُنكننا أن نُشي إىل:
العواقب األكثر
َ
ً

ِّ
ِّ
القيم األخالقية ،ويفقد تدريـجيا ِّ
أ) تغييات يف تَكوين الشخصيةَ :تُ ُّ
االهتمام
ط من َشأن الشخص ،فيَفقد مفهوم َ
أن اآلخرين ال تصي َ م َِّ
ِّ
أهية ابلنسبة له
ابألُمور الثقافية والْ ِّمهنية،
وتتالشى لَ َديْه ُّ
َ
كل َمقدرة على بَ ْذل أو تَـلَقي العاطفة (إ ْذ َّ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
معَن
أكْب من املخدر) ُُ ،ث تَص ـ ـ ــي األُكذوبة َم ْس ـ ـ ـلَ ًكا عادّي ،ويَفقد ذل الش ـ ـ ــخص َ
إال ب َق ْدر َك ْوَنم ُمفيدين إلمداده ب َك ٍم َ
الْ َمسؤولية ،ويفقد معَن اْلياة.

داخل العائلة :فيَ َنع ِّزل األبنا عن والديهم (مثالً :يعيشــون َحبيســني ِّيف غَُرفِّهم أو يتعاملون
ب) تغييات يف ال ُّسـلوك َ
تصرفات غاضبة يليها فُـ ْقدان تَ ْدريـجي ِّ
لالحيام لألبوين.
فقط مع َشموعات مغلَقة من األصدقا ) ،ويكتسبون ُّ
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ِّ
معَن الدراسة والعمل ،تَناقُص َّ
الد ْخل ،إ ْهال تل األنشطة ََت ًاما.
ج) اختالل يف َشال الدراسة والعمل :فقدان َ

ِّ
ِّ
ودعارة من أجل ا ْْلُصـ ـ ــول على الْمال أو نتيجةً للبيئة اليت ُلالِّطها ُماوالت انتهار
د) فسـ ـ ــاد اجتماعي :ا ْزراف َ
ِّ
كل  25مدمنًا للخمور ُياول ِّ
أن  1من ِّ
(تَ َّبني َّ
الوضـ ـ ــع أكثر خطورة ابلنسـ ـ ــبة
االنتهار ولَ ْو َّ
ُ
مرةً واحدة خالل حياته ويكون َ
ِّ
للمخدرات الكيميائية).
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ُّ
ِّ ِّ
س ،ال َف ْيوس ال َكبِّدي ب ،اإلي ْدز،
ه) مشـاكل جسـميَّة :تَصـلب الشـرايني ،تَليُّف ال َكبد ،اكتئاب ،سـو تَغذية ،ه ْرپ ْ
الس ِّل ،إخل .
ُّ
ِّ
ص ـا يف
و) اض ــطراابت َعقليةُ :نكن للمخدرات أن تُس ـ ِّـهل ظهور حاالت ال َقلَق واألمرا النفس ــية الْ ُم ْزمنة ُ
(خص ــو ً
االضطراابت العقلية ِّ
حالة تَعاطي ِّ
املخدرات اليت تسبِّب ا ْ لْوسة وا ْ َذّين) و ِّ
كانفصام الشخصية.
َ
َ
ََ

 -2مو ف األهل من األبناء متَعااي ِ
املخدرات
ُ
َْ
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ال َشـ أن ذل التَّهديد يســبِّب قَـلَ ًقا شــدي ًدا لقلوب األهل الذين لَديهم أبنا بدؤوا ابلفعل يف تعاطي ِّ
املخدرات،
َ
نج ِّرف أوالدهم يف هـذا الطريق الـذي ال َرج َعـة منـه  .مـاذا ُنكنهم أن يفعلوا عنـدمـا يتعـاطَى األبنـا
أو الـذين َلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون أن يَ َ
املخ ِّـدرات ،ومـاذا يصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنعون كي َننعوا أولئـ الـذين َل يبـدأوا بعـد ِّمن ِّ
االنزالق يف هـذا الطريق؟ فيمـا يلي بعض النصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائ
َ
الْم ِّ
وجهة .
ُ
أن أا َد األبناء يتعااَى ِ
 )1عندما يكتشف األهل َّ
املخدرات
اجهة املشـ ــكلة ،ألن األبنا عادة ما يُنكرون الواقع بكل الطُّرق ،وهم
ً
أحياان يكون من َ
العسـ ــي جدا على األهل مو َ
ِّ
للمخدرات .ومع ذل  ،فإنه عند وجود ُش ـ ـ ـ ـكوك،
ال َيدون صـ ـ ـ ــعوبة يف ال َك ِّذب :فهذا ُجز من العقلية اليت ََتلِّقها التَّـبَعِّية
فعادةً ما يَصل األهل سر ًيعا إىل ُّ
التأكد ِّسَّا إذا كان لَ َديْهم اِّبن مدمن أم ال .ما العمل إذًا يف هذه اْلالة؟
أي ش ـ ــي ِّ ،من ِّ
قبل ِّ
ص ـ ـفا وال َّس ـ ـكينة ،وأن
جدا أن يكون الْ َمناخ العائلي عندئذ على أكْب قَ ْدر ُسك ٍن من ال َّ
املهم ً
َ
االنتقاد .عادة ما يقود هذا إىل عدا ٍ
اال ِّ امات وال َّش ـ ْكوى و ِّ
يتجنَّب األهل التص ـُّـرفات العدائية .فال يص ـلُ أن يبدؤوا يف رِّد ِّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
متبادل من األبنا .
َ
َيب على األهل أن يتهاوروا ِِِّّب ِّدية مع ِّ
االبن ،جاعِّلينَه يَصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل إىل الثقة يف أَبـَ َويْه ال إىل اخلوف .هذا ال يَ ِّ
عن أنه
ِّ
ِّ
َيب عليهما أن يتَّخذا موق ًفا ِّ
العكس فإن التفاهم ال َيب أن يص ـ ـ ـ ــاحبَه
متهاو ًان فيما َلتَص ِبوض ـ ـ ـ ــوع املخدرات .بل على َ
ِّ
لكن أ ْن يكوان
أَ ْد َن قَ ْدر من َّ
اليخيص ابملخدرات .يب عليهما أن يكوان متفاهَ ْني إىل أق َ
صـى درجة مع الشــخص نفســه ،و ْ
يف الوقت نفسه قاطعني ابلنسبة لضرورة أالَّ يعود إىل تَعاطي ِّ
املخدرات.
َْ
اس ،إصدار ملوك الكـُتـ ُ  ،لِش ْـبونة .1994
الس هِي ّْ
لورن ّْـتي و خاف ّْـيي دي ّْ
 -95مِ ْن كتاى فوالدكَ والمخ ِدّرات ،اكيلينو بُويّْنو ِ
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إنه لَ َعلَى درجة كبية من األهية أن يكتش ف االبن اْلطورة اليت َتتَويها مش ـ ــكلته ،س ـ ـوا ً ابلنس ـ ــبة له أو ابلنس ـ ــبة
العواقب اليت قد تيتَّب على ذل يف املستقبل يف حالة عدم ِّ
تغييه لسلوكِّه.
لتخرين ،وكذل َ

ِّ
ِّ
للوض ــع الذي أَوجد نفس ــه فيه
ما هي أفض ــل طريقة لمس ــاعدته؟ إنه لَمن الْمناس ــب أن نش ــرح له التطَُّور الْ َ
مهتمل َ
ِّ
العواقب اليت تنتمره .أفض ــل ش ــي هو أن يَعِي االبن َّ
أن الْمش كلة َ ُص ه
وذل حىت ُنَنبه ،كْب قَ ْدر ُسكن من الس ــرعةَ ،
َ
لكن من
هو .يس ــتطيع األبَوان فقط أن يُتيها لالبن الوس ــائل اليت تُس ـ ِّـهل لالبن له طريق َ
العودة ،وأن يس ــاعداه ويُس ــانداه و ْ
الضروري فوق كل شي أن يتَّخذ الْمدمن نفسه القرار الشخصي بيك ِّ
املخدرات.
َْ
ُ

الع ْجز وال َف َشـل واإلحسـاس َّ
واعله
ابلذنْب واإلحبانَ ،
ـاعر من َ
َيب أن نَنتبه إىل أ َّن الْمدمن تَتصـارع يف داخله َمش َ
حل َ ا .ولذل فإن حاالت ِّ
االكتئاب تكون شـ ـ ـ ـ ـ ــائعة ،وتُصـ ـ ـ ـ ـ ــاحبها ُماوالت
كل هذه األشـ ـ ـ ـ ـ ــيا ي َفكِّر أن مشـ ـ ـ ـ ـ ــكلته ال َّ
ِّ
لالنتهار .هنا يكون الدور األبَوي ُم ِّهما ِّْلَ ِّ االبن على املثابَرة يف الصراع.

ِّ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا هي عد الْ َم ْق ِدرة على تقدير يمة ا ْْلياة .فتمهر
يوعا إلدمان املخدرات أي ً
عاقبة من العواقب األكثر ُشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
االهتمامِّ .
ـتهق ِّ
ويؤدي هذا إىل أن يش ـ ــعر املدمنون ب َفراغ داخلي عميق .وهنا يكون على األهل
اْلياة كما لو كانت ال تس ـ ـ ُّ

صـ ـ ـة بكالمهم عن
الع ْودة إىل التَّمتُّع ِِّبَماهر اْلياة الْ ُمْب ِّهجة من خالل َمناة عائلي سَْلو ابلعاطفة ،خا َّ
أن يسـ ـ ــاعدوهم على َ
هللا مع األبنـا  .فـالْمـدمن َيـب عليـه أن يبهـ يف هللا ع َّمـا كـان يبهـ عنـه يف املخ ِّـدرات .وكـذلـ َيـب عليـه أن َنأل ال َفراغ
الروحي املوجود يف داخله ِِّبهبة هللا .يف هذه اْلالة تكون أفضل مساعدة ُسكنة له هي تَـ ْقريبه من الكنيسة.
فإن الشــي األكثر َِّ
أخيا َّ
أهية هو أالَّ يُف َقد الرجا يف هللا .فعندما َند أنفســنا أمام مشــاكل تَبدو مســتهيلة َيب
و ً
علينا حينَئذ أن نقول :ليس شـي غي مسـتطاع لَ َدى هللا (لو  .)37/1إن اخلطر األعمم الذي يو ِّاجه األبنا هو ،بال َشـ ،
أبويه نفسهما.
أيس َ
ُ
ِ
للمخدرات؟
 )2ماذا َي على األهل أن يفعلوا ليتجنَّ وا تعااي األبناء

مـا الـذي َيـب فعلـُه حىت ال يبهـ األبنـا عن املخ ِّـدرات؟ كيف َزميهم منهـا؟ إن اْلِّمـايـة الْ ُمثْـلَى تَ ْكمن يف منـاة
عائلي جيد .ولذل َيب َانُّب األش ـ ـ ـ ـ ـ ــيا اليت تُعطي ِّ
االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتعداد ،بطريقة مبا ِّش ـ ـ ـ ـ ـ ـرة أو غي مباش ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ،للُّجو َإىل تَعاطي
الْمخدراتَ .مثَالً:
-

ٍ ِّ
األبوين.
َع َد َم ََتصيص وقت كاف من قبَل َ
املعاملة السيِّئة.
ِّ
االنفصال والطالق.
تَعاطي األهل ا ْخلُمور.
االهتمام املبالَغ فيه للهصول على املال ،وا ْْلدي فقط أو بطريقة ِّشب ِّه حصريَّة عن املال واملشاكل ِّ
ِّ
املادية.
ْ َ
ُ
ِّ
املمارسات الدينية يف العائلة.
ً
خصوصا غياب َ
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إىل جانب هذاَ ،يب على األهل أن يتيهوا ألبنائهم جوا ال يكون تعاطي ِّ
املخدرات فيه ش ـ ـ ـ ـ ــيئًا عادّي .وال يكون
َ
ُ
دائما يف بعض الْمجتمعات ،حي تكون املخدرات شـ ــائعة يف املدرسـ ــة والشـ ــارع وا ِْلامعة والعمل ،إخل.
ذل شـ ــيئًا سـ ــهالً ً
ولك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن على األقل َيب أن يتيهوا لألبنا وس ــيلة س ــهلة لِّممارس ــة الرّيض ــة والدراس ــة و ِّ
االتِّص ــال ابلطبيعة (البهر ،ا ِْلِّبال،
ْ
ُ
ِّ
وخصوصا األنشطة الدينية.
الريف)
ً
ص:
َلْتَ ُّ

صـالِّ للهياة ،وتربيتهم على العادات الصـ ِّ
ـاْلة :فيما
ضـا يكون من الضــروري إعطا ُ األبنا الْ ِّمثال الشــخصــي ال َّ
ُ
وأي ً

 بقيمة ِّاالجتهاد الشخصي ،واحيام الْ َم ْرِّ لنفسه ولت َخرين.
 ابملثابَرة ِّيف قـُ َّوة اإلرادة .-

معَن ا ْْلقيقي لأل َل .
ابلْ َ
اب ِّالهتمام ابلعمل وابلثقافة .
ابلثقة يف العِّناية اإل َ ية .
ابإلخالص لِّ َمن ُزبُّهم .

 اب َلوفا ابلواجبات الشخصية . ِِّبعَن املسؤولية . اب ِّلقيَم الروحية.داخل العائلة ،صـالة الزوج مع الزوجة ومع األبنا  .وأفضـل شـي
ـيكةْ ،
أخيا ،فإن أهم شـي هو الصـالة املش َ
و ً
أي َ
اإلنيل و ُّ
الدعا هلل عند تناول الطعام والذهاب إىل ال ُق َّداس
نُْكن القيام به هو صـ ـ ـ ـ الة الْ َم ْس ـ ـ ـ ـبَهة الوردية يف العائلة و قرا ة ْ

معا ،إخل.
ً

ما ال يستطيعه البَ َشر ،فاهلل يَقدر أن يَعملَه.
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اِعت داء اإلاباي ة



ص ـةً الش ــباب واألطفال  -نَ ْذ ُكر اإلابحيَّة والغِّياب
من بني الْ َمش ــاكل األكثر ُخطورة اليت تـُ َو ِّاجه العائلة اليوم  -وخا َّ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
اقب
شـ ـ ـْبه الكامل لله ْشـ ـ ـمة وا ْْلَيا  .فهي تَـ ْغزوهم من خالل التليفزيون والْ َم َجالَّت والراديو والشـ ـ ــارع ،إخل ،...وتُسـ ـ ــبب َعو َ
البشرية وللتَّو ُازن الن ْف ِّ
ساِن واألخالقي للرجل واملرأة.
ُم َد ِّمرة للشخصية َ

 -1ما هي ا ِإل ِ
ابايَّة؟

للدعارةق .و ِّ
ِّ
االســتخدام الْمألوف يطَبِّق هذا التعبي على ِّ
قاليويج َّ
فاخر اب ِْلِّْنس
أي تَ ُ
قدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ًـما كانت اإلابحيَّة تَعن ْ
الصور أو الْمشاهد ،إخل .ومن الشائع أن يقال أيضا أنه قأَدب ِّ
اال ِّْزراف ا ِْلنسيق ،إ ْذ َّ
أن اإلابحية
ً
َُ
َ
من خالل ا ُّلرسومات أو ُّ َ
االزرافات اِلنس ـ ــية مثل ِّ
الزوجات ،اِّس ـ ــتغالل األطفال،
تـُغَ ِّذي ُُمتلَف ْ
االس ـ ــتِّعرا الْ ُم َف َّ
ص ـ ـل ،الْ ُمش ـ ــاهدة الْ َمدفوعةُ ،
تبادل ْ
ِّ
ِّ
ٍ
ِّ
(م َؤلَّفاتَ ،شَالت ،أفالم ،فيديو،
ال ُّش ـ ـذوذ ا ِْلنس ـ ــي (الْ َمثَليَّة)ُ ،سارس ـ ــة ا ِْلنس مع ُجثَّة إىل َحد وجود إابحية متخص ـ ـص ـ ــة ُ
ومنشورات) لكل نـَ ْوع من تل األنواع.
َ
ِّ
ِّ
ضـ ـ ـ ِّوية) على الْ ُميول
اإلابحية هي مشـ ـ ــكلة َه َوس حول األعضـ ـ ــا التنا ُسـ ـ ـليَّة البشـ ـ ـرية .وهي ظاهرة َتؤثر (بطريقة فَـ ْو َ
وَتْ ِّ
ضع اإلنسان بكاملِّه َتت الناحية اْليوانية فيه.
صر الواقع اإلنساِن ُ
أساسا لَ َدى اإلنسان ،فتَ ْه ُ
ا ْْلَيَوانية ً
ِّ
تاحة:
واليوم تَنتشر اإلابحية من خالل كل القنوات الدعائية الْ ُم َ
 األَ َدب اإلابحي :بوا ِّس ـطة الكتب ،والْ َمجالت ،وخاص ــة الْ َم َجالَّت اإلابحية ،وكذل الْ َمجالت اليت تَدَّعي َّأَناترب ِّوية ولكنها خاضـ ـ ــعة لِّعقلية ِّ
مادية وجنسـ ـ ــية (خصـ ـ ــوصـ ـ ـا اإلعالانت املوجهة للمرأة واملوضـ ـ ــة واليبية من األبوين و ِّ
الطب،
َْ
ً
َ
َ
إخل.).
عْب عنهما إىل درجة كبية من خالل حركات وإشارات ِّح ِّسيَّة أو ِّجنسية.
 املوسي َقى والرقص اللَّذان يُ َّالرسم.
صويرية مثل التصوير و َّ
 -ال ُفنون التَّ ْ

 السينما والتليفزيون والفيديو. خدمة ا ْ اتف. شــبكة الْمعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ومات (اْلا ِّس ـب) :ال َُتْ َفى على ٍأحد مشــكلة َغ ْزِّو اإلابحية َلْبامج ا ْْلاســب وللشــبكة العالَمية
ِّ
ِّ
كيونيـة
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وجود اإلابحيـة الْ ُمتـاحـة من خالل النَوادي الْ ُم َو ِّصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـة ابلشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكـة الـدوليـة اإلل ْ
(اإلنينـت)  ،إخل .وسـا يـُذكر أي ً

) ،(cyberneticaوكذل اِلنس التَّ َخيُّلي.

 اإلباحية.la pornografía :
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ض ـ ـ ـا املناهج املدرس ـ ـ ــية املختلفة الْ ُم َس ـ ـ ـ َّماة قابليبويةق واليت تَدَّعي تَعليم األطفال
 ولألس ـ ـ ــف َيب أن نض ـ ـ ــيف أي ًوالشباب قاليبية اِلنسيةق ويكون ُم ْعمَمها إابحيا بدرجة واضهة.

 -2مضمون اإلاباية
إن اإلابحية اليت تُ ِّ
مزد َوجَّ :إَنا تو ِّصـل قرسـائِّ َلق
طارد األطفال والرجال والنسـا يف َعصـران هذا َتتَوي على مضـمون َ
ِّ
صُّرفاتق بِّ َعْينِّها:
وتَ ْس َعى ل َ ْيويج َع ْد َوى قتَ َ

صـر يف َكب ِّ
إن الســعادة الوحيدة تَ ْكمن يف ا ِْلنس والشـ َّـر الوحيد ينه ِّ
جداَّ :
ت اِلنس
الرســالة اليت َتو ِّصـلها بســيطة ً
ْ
َ
ُ
مادي ِّ
وإ َّن اْلب هو ش ــي ِّ
وجس ـ ِّ
ـماِن خالِّص وإ َّن الطُُّرق املختلفة لِّممارس ــة اِلنس ليس ــت إال اختيارات ش ــخص ــية ُحَّرة،
وكلُّها صاْلة بنفس الدرجة.
نشرها هي اليت ُا ِّسد هذا املفهوم الفكري عن اِلنس ألجل اِلنسِّ :
الز َنَّ ،
قبل
عارة ،الْ ُم َ
صُّرفات اليت تَ ُ
التَّ َ
الد َ
عاشرة َ
الزواج وخارج الزواجُ ،سارسـ ــة العادة ال ِّسـ ـ ِّريَّة ،العالقات ا ِْلِّنسـ ــية ِّ
ِّ
ِّ
اآلخرين أو
َّ
(متعة تعذيب َ
َ
للمثَليِّني ،السـ ــاديَّة  -املاسـ ــوشـ ـيَّة ُ
َ
َ
َ
الذات) ،واغتصاب األطفال صغيي ِّ
تعذيب َّ
السن ،إخل.

 -3ما هو أتثيها؟
إن أتثي اإلابحية على اْلالة النفسـية وعلى الْمفهوم األخالقي لَ َدى اإلنسـان هو بال شـ أتثي َ ِّ
اقب
مدمر وذو عو َ
وخيمةً على العائلة والزواج واألبنا والْمجتمع .من بني التأثيات األكثر أهيةً َيب أن نَذ ُكر:
ِّ
ص ـُّرفات الْ ُم ِّ
ت فُقدا ُن اْلس ــاس ـيَّة َ -س ـوا
نهرفة وهكذا مثالً ،فقد ثـَبُ َ
َّ )1إَنا َتؤدي إىل فُقدان اْلس ــاس ــية ُااه التَّ َ
االغتصـ ــاب ِّ
لَ َدى الرجال أو النسـ ــا ُ -ااه ظاهرة ِّ
صـ ـبة ،وكذل َع َد ُم اْلسـ ــاسـ ــية ُااه ال ُّشـ ـذوذ
وح َ
يال حالة الضـ ــهيَّة املغت َ
اِلنسي واغتصاب األطفال ،إخل.
االهتمام الْمرضي ِّ
 )2وهي ال تـُؤِّدي فقط إىل عدم اْلساسية بل َّإَنا تؤدي إىل زّيدة ِّ
ابال ْزرافات اِلنسية .
َ
ََ

ِّ
داخل النَّش ـ ــان اِلنس ـ ــي نف ِّس ـ ـه .ويبدأ األَفراد
العداوة والعُنف الش ـ ــخص ـ ــي واالجتماعي ،وخص ـ ــو ً
 )3تَزيد من َ
ص ـ ـا َ
ِّ
ِّ
ِّ
أي بـدون عنف)،
الْ ُموالون ل ابحيـة ُرَويـْ ًدا ُرَويـْ ًدا يف فُقـدان االهتمـام ِبـا يُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّـمى ابإلابحيـة النـاعمـة أو البسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيطـة )ْ ( (soft
ِّ
للوصـ ـ ـ ـ ــول إىل نفس الْ ُم ْسـ ـ ـ ـ ـتَـ َوى من اإلاثرة اليت كانوا
وأيخذون يف االحتياج إىل اإلابحية ال َقوية ) ،(hardالقاسـ ـ ـ ـ ــية وال َعنيفة ُ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ ِ
ِ
ص َل
وح َ
ثيا لألَ َسى فيما َحدث ل ـ تيُودور روب ْرت بوندي ،الذي كان شااب من عائلة عاديَّة َ
يَشعرون با من قَـْب ُلَ .ن ُد ً
درسا ُم ً
على َشـ ـهادة ِّ
الوظيفي والسـ ــياسـ ــي ولكنَّه وصـ ــل
جامعية يف عِّلْم النفس والْ ُمهاماة وكانت له خطَوات واعدة على ال َّ
صـ ـعيد َ
ِّ
ِّ
صـبة بعد أن
ومغت َ
يوم  24يناير  1989إىل االعدام ابل ُكرسـي ال َك ْه ُرابئي يف سـ ْجن ِّوالية فْلوريدا ،ألرًكا ورا َه  31امرأةً مقتولة ُ
أبدا ،فقال :قعِّنْ َد بُلوغي الثانية أو الثالثة
صـريات ال َيب أن تُن َسـى ً
اجهة املوت بتَ ْ
َع َّذ َب َّن تعذيبًا وحشـيا .لقد صَّـرح قبل ُمو َ
ِّ
ِّ
أكْبُ يف ال ِّسـ ـن جعلن
عاماَ ،عثَـ ْرت على َّ
مادة إابحية يف الْ َم َهالَّت وصـ ـرت من املدمنني ال َّشـ ـديدين َ ا .وبينما ُكنت َ
عشـ ــر ً
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ِّ
أي شــي ِّسا أرىَّ .
وفكرت
أخيا جا الوقت الذي ل يـَعُد يُشــبعن ُّ
هذا اإلدمان أســتهل ُ َمو َّاد تؤدي إىل العنف اِلنســي .و ً
يف هذا كلِّه طَو َال عام كامل تقريبا  ...حينَئذ َّقررت أن أَقْ ِّفز ال َق ْفزة الْمأْسـ ـ ــاوية ل َقْتل امرأة .ل أسـ ـ ـ ِّ
ـتط ْع أن أصـ ـ ـ ِّـدق ما فعلْت
ً
َ
 ...ووقعت يف حالة من ِّ
إل ُجنون اِلنس وقتلْت من
االكتئاب طَو َال الس ــتة أش ــهر التاليةُ ...ث اخت َفى هذا الش ــعور .وعاد ََّ
ُ
ِّ
ِّ
وجد
لكن َ
هناك يف اخلارج يُ َ
جديد ...يف هذه الْ َمَّرة كان النَّ َدم أقَ َّل  ...إنكم س ـ ـ ـ ـ ــتَقتُلونن وهذا س ـ ـ ـ ـ ــيُ َخلص الْمجتمع م ِّن .و ْ
أُانس كثيون ُم ْد ِّمنون ل ابحية وأنتم ال تفعلون شيئًاق.
ِّ
فتؤِّدي إىل عدم ِّ
الرضـ ـ ى اِلنس ـ ــي عند الرجال والنس ـ ــا على الس ـ ـوا ،
 )4كما َتؤثر اإلابحية البس ـ ــيطة على الزواجَ ،
ويعلهم هذا غي راضــني عن التَّصـُّـرف اِلنســي وكذل عن الْممهر اخلارجي للطرف اآلخر كما ِّ
تؤدي إىل احتقار وفُقدان
َ
َ
َ
َ
ٍ
ؤسسة قائمة َم َدى اْلياة.
قيمة الزواج
كم َّ
بشخص واحد ،وإىل َع َدم الثقة َ
بدوام الزواج ُ
 )5قد ِّ
تؤدي يف كثي من األحيان إىل ِّ
االنتهارَّ .
أك َدت اسـ ـ ــتخبارات قام ِّبا ِّجهاز املخابَرات األمريكي َّ FBI
أن
سمى بـ ققَـْتل َّ
صوصا لَ َدى املراهقني.
تتهول إىل وسيلة تَقود ملا يُ َّ
كثيا من الْمجالَّت الداعية ل ابحيَّة َّ
الذات ابلش ْ
َّهوةقُ ،خ ً
ً

 -4اْلكم األخال ي والنفسان على اإلاباية
ِّمن وجهة النمر األخالقيـة َيـب أن نـَ ْذكر بطريقـة ِّ
قاطعة أ ََّنـا فا ِّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة .فالتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّـرفات املتعلِّقة ابِلنس واليت ُتَ ِّركهـا
َْ
ِّ
ِّ
ط ََت ًاما ِّمن َش ـ ـأْن اإلنس ـ ــان َك ُكل  ،كما َتُ ُّ
الْ َمناظر اإلابحية َتُ ُّ
ط من َش ـ ـأْن ُميوله الطبيعية َوَوظائفه وغاّيته املاديَّة والروحية.
إن اإلابحية هي شـ ــي فاسـ ــد َّ
إلَنا تَتمثَّل يف نَ ْشـ ـر ِّمثل تل التصـ ـُّـرفات ويف إيقاظ الغر ِّ
ائز َّ
الدنيئة واإليعاز ابخلطيئة وإفسـ ــاد
ِّ
ِّ
ِّ
ف ُمَرِّوجي
صـ ـ َ
َح ُد الْمهللني النفس ـ ــانيني على َح ٍق حني َو َ
اْلش ـ ــمة وا ْْلَيا بطريقة مباش ـ ـرة ،كما تَقود إىل ال َّش ـ ـ ْهوانية .كان أ َ
ِّ
ُّ
ِّ
كبيا.
اإلابحية ََّنم ُ
قصنَّاع ال َقلَقق .إن األمر يـَتَعلق طيئة تُ َسبب تَ َشك ًكا ً
وأخيا ،فإن اإلابحية هي فا ِّسـ ـ ـدة بسـ ـ ــبب ِّ
ِّ
للمجتمعَّ .إَنا ُجز من
َ
العواقب والتَّأثيات اليت تُ َسـ ـ ـببها لل َف ْرد وللعائلة و ُ
ً
صف ِّبا ُشتمعنا الْم ِّ
ذل البِّنا الذي نُس ِّميه قحضارة املوتق اليت يـتَّ ِّ
عاصر.
َ
َ
ُ ُ
َ
َّأما ِّمن َو ْجهة النَّمَر النَّفســانية فيجب أن نَ ْذ ُكر َّ
أن اإلابحية تـُ َق ِّدم وتـُنَ ِّمي ِّمثاالً بَ َشـرّي هو ،يف العُ ْمقِّ ،مثال إلنســان
َمريض ،ألنه يكون:
في ذل وجود نـَوٍع ِّمن ِّ
 كائنًا بَشـ ـرًّي ُمسـ ــتغِّال وغي اجتماعي :فهو ال ُِّيب ولكنه يَسـ ــتخدم .ويَ ِّاالحتقار أو
ْ
ُ
َ
نـَ ْقص ِّ
االحيام َّ
كمادة أو كشي ال كإنسان.
قاآلخرق َّ
الدائم واعتبار َ
 كائنا بشـرّي مضـادا للجنس .فالْمجالَّت اِلنسـية هي ابلفعل م ِّناهضـة للجنس َّ
ألَنا يف الواقع َتَُيِّع وَتَْهو اْلقيقة
ً
ُ
ُ
َ
ِّ صوص اِلنس.
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ِّ
ِّ
ومتَأَ ِّخًرا
 كائنًا بَشرّي َمر ًصبياَْ ،
يضا َع َ
ويتَوي على قَ ْدر من ا ْخلُطورة كامنةً يف داخله  :فهو يكون انضجـًا بيولوجيا ُ
عاطفيا .والْ َمْيل اإلابحي إىل الش ـ ـ ــهوة َيتوي يف داخله على أاننيَّة س ـ ـ ــافِّرة .وال َّش ـ ـ ـخص ِّ
األانِن  -أي الذي يـَ ُه ُّمه فقط ذاتَه
ِّ
وراحته والذي يكون على استعداد لِّتَ ْدمي ِّ
ْم ْن فيه ال ُق ْدرة على أ ْن يكون َخ ِّطًرا.
كل ما يُعارضه  -هو شخص تَك ُ

ِّ
ب اْلقيقي
اختْبا ا ْْلُ َّ
أي َّ
الرجل أو املرأة اللَّ َذيْن َ
 كائنًا بش ـ ـ ـرّي ُْمبَطًا .إن اإلابحية هي غذا الش ـ ـ ــخص الْ ُم ْهبَطْ ،ِّ
ِّ ٍ ِّ
ـائل ُهروب وطُُرق لِّيُ َج ِّراب َحمَّهما
واِلنس اْلقيقي كخ ْْبة ُْمبطَة .ولذل تَصـي البَدائل اِلنسـية اليت تـُ َوفرها ما اإلابحية وس َ
ِّمن َجديد.
فاسدا من الناحية النَّفسانيَّة (على األقل ابلْ َم ْق ِّدرة).
 -كائنًا بَشرّي ً

ضرورة الطَّهارة
َ -5
أمام ِّ
كل ذل  ،ماذا َيب علينا أن نفعل؟ َيب أن َزيا حياة الطَّهارة و َّ
العفة .نق ـ ـ ول عن شي أنه طاهر عندما ال
قسا صـ ـ ـ ــافيةق .وعندما َلتلط شـ ـ ـ ــي ِِّبا هو
َيتوي على أيَّة بـُ ْقعة .ولذل نقول :هذا قما طاهرق أو قذَ َهب خالصق أو َ
ٍ
خالص  -غي طاه ٍر-
ص ـ ـاق  .فالذهب يكون غَ ْ َي
أَقَ ُّل منه َج ْودةً فهينئذ يُقال أن هذا الش ـ ــي ليس
قطاهراق أو ليس قخال ً
ً
ِّ
ائب ،وتكون الس ــما
آخر َّ
عندما َلتلط ِبَْع َدن َ
أقل َج ْودة منه ويكون املا ُملَ َّو ًاث  -أي غي طاه ٍر -عندما َيتوي على َش ـو َ
ِّ
صـبِّ ُ كاْليوان،
غَ ْ َي صــافية  -أي غي طاهرة -عندما تُمْلم من َجَّرا ُدخان الْ َمصــانع  .ويَصــي اإلنســان غي طاهر عندما يُ ْ
وخاصةً عندما يستخدم اِلنس يف غي الغاية اليت أيمر ِّبا هللاَّ ،
وإَّنا يستخدمه فقط مثل اْليواانت.
ِّ
ِّ
ـاهرا َم ْعنـاه أن َْييـا َعفي ًفـا .ملـاذا َيـب أن َييـا
ال غ ََن وال بـديـل عن الطهــارة لـدخول السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمــا  .فـ أَ ْن َييـا أحـد ط ً
طاهرا؟ لِّكث ٍي من األسباب:
الشخص ً
 َّألن َج َس َدان هو للرب.
 َّألن َجسدان َمصيُه ُمتَّ ِّجه َْزو القيامة.
 َّضو من أَ ْعضا املسي .
ألن جسدان هو عُ ْ
 َّالروح ال ُق ُدس .
يكل َّ
ألن جسدان هو َه ُ
أنفسناَّ ،إَّنا قد اُ ْش ُيينا بثَ َم ٍن.
 ألننا ال َّنَْتَلَ
ك ُّل هذه األس ــباب تُوجد يف تَعليم القديس بولسَّ :أما اِلس ــد فليس ِّ
الرب للجس ــد .وإن هللا
للز َن ،بل هو للرب و ُّ
أفآخذ أعض ــا املس ــي وأجعل
الذي أقام َّ
ض ـا ب ُق ْدرته .أَما تَـ ْعلمون أن أجس ــادكم هي ْ
قيمنا َزن أي ً
أعض ــا املس ــي ؟ ُ
الرب س ــيُ ُ
منها أعضــا َ بَغِّ ٍي؟ َمعاذَ هللا! أَْو ما تَـ ْعلمون َّ
الها جسـ ًـدا
أن َمن َّاتد ببَغِّ ٍي صــار َّ
احدا ؟ فإنه قيل :قيَصــي كِّ ُ
وإّيها جسـ ًـدا و ً
احدا .اُ ْهربوا من ِّ
فكل خطيئة يـَ ْرتَكبها اإلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــان هي خارجة عن
احدا  .ومن َّاتد َّ
الز َنُّ ،
و ً
ابلرب فقد ص ـ ـ ـ ـ ـ ــار وإّيه ُر ً
وحا و ً ُ
جس ـ ـ ــدهَّ ،أما الزِّاِن فهو َلْطأ إىل جس ـ ـ ــده .أو ما تَـ ْعلمون أن أجس ـ ـ ــا َدكم هي هيكل الروح القدس وهو فيكم قد نِّلْتُموه من
هللا ،وأنَّكم لَستم َِّألنفسكم؟ فقد اُ ْشييتم وأ ُِّدي الثَّمن :فَ ِّ
مجدوا هللا إذًا جسادكم ( 1كور .)20-13/6
ُ
ْ
َ َ
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َيب أ ْن نُص ــارع ِّض ـ َّد التجارب ،فاهلل ال يُرِّس ـل أش ــيا َ مس ــتهيلة .فَإذا أعطاان َو ِّص ـيَّةً  -ال تَـ ْزِّن  ،-فهذا يـَ ْعن َّ
أن
الو ِّصيَّة نُْكن َتقي ُقها .ما هي الوسائل إذًا؟
هذه َ

الرضوة َ اقُ .ك ْن واث ًقا ِّمن أنَّ تَقدر أ ْن تَـ ْغلِّبَها.
أوالً :أ ْن تَمَ َّل اثبتًا أمام التجاربُّ .
قالشعور ابلتجربة ال يـَ ْع ِّن ُّ
اثنيا :ح ِّول اِّنْتِّباه فَـورا إىل ش ـ ـ ـ ـ ــي آخر عندما تَبدأ التجارب :أَبعِّد األفكار ال َّس ـ ـ ـ ـ ـيِّئة قمس ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـتبدالً إّيهاق َ ْخَرى
ْ
ُ
ً َ
ًْ
ََ
ِّ
ِّ
وجذاب (يتِّ ُّم إِّخر ِّ
آخَر) ،وا ْس ـ َ ْيِّة (قُم بِّنُـ ْزهة يف
ووِّجه اِّنتباه إىل َم ْوضـ ٍ
اج م ْس ـمار بواســطة م ْس ـما ٍر َ
ـوع َ
آخَر صــا ٍل َّ َ ْ ُ
صــاْلةَ ،
ا ْ وا الطَّلْق ،إخل.).
ِّ ِّ
ص اخلطيئة هي ِّ
اليت عادةً ما تَ ْدفع للخطيئة.
ضع نفس عُ ْر َ
اثلثًا :ا ْس َه ْر لئَالَّ تَ َ
ضةً للتجربة .إن فـَُر َ

ِّ
ِّ
ضـ ِّهي ِّبا ،فإن هذا
أي أ ْن تُ َ
رً
ابعا :قُ ْم عمال إماتة :تَـ َعلَّم كيف َْت ِّرم نفسـ من أشـيا َ تُعجب وتكون ُم ْشـروعةْ ،
وش َهواته.
يساعد على أن يَتعلَّم الْ َم ْر قضب َ
وميوله َ
ط النفسق فيما يَتعلَّق َبر َغباته ُ

ت اب ْْلِّ ْشمة ،أي فِّطْنَة العِّ َّفة ،فهي تَستشعر ا ْخلَطر وَتَْنع من التَّـعُّر له ُ ِّ
خامسا :اِّ ْع َ ِّ
ص اخلطيئة.
َ
َ ْ
واَنب فُـَر َ
ً
ِّ ِّ
ص ـالةِّ َّ :
كثيا يف
ســاد ًس ـا :ال َّ
للع ْذرا مري ُخصــو ً
إن العفة هي َعطيَّة من هللا َيب أن تَطْلُبها .إن التَّـ ْق َوى َ
ص ـا تســاعد ً
هذا الْ َم َجال.
إن ِّ
سابعاِّ :سُّر ِّ
االعيافَّ :
االعياف على فََيات ُمتَقاربة يـُ َق ِّوي النفس ونَْهو آاثر اخلطاّي السابقة ويساعد على أن
ً
تَصي قَوّي أمام التجارب القادمة.
اثمنًا :اإلفْ ِّ
قمن أيكل جسـ ــدي
خار ْسـ ـتيَّا :إذا اسـ ــتَقبلناها َ
وزن يف حالة النِّعمة فهي َتَْنهنا َو ْحدةً َّ
ألمةً مع املسـ ــي َ .
يف وأان أُقيم فيهق (يو .)57/6
ويشرب دمي يُقيم َّ

ضـ ـ ـا  -من َو ْجهة النَّمر الطبيعية اخلالصـ ـ ــة  -الْمهافَمة على حالة جسـ ـ ــدية سـ ـ ــليمة ونميفة،
ألسـ ـ ـ ًـعا :من الْ ُم ِّه ِّم أي ً
وا ْْلصول على تَـ ْغذية متَّزنة وُسارسة الرّيضة الب َدنية ابنتمام ،وكذل نَوال قِّس ٍط ٍ
كاف من الراحة.
َ
ُ
ُ
ْ
االعتبار فإن العفة تكون عندئذ سُْكنة ،وكذل يكون ِّمن الْممكن ِّ
إذا أُخذ هذا كلُّه يف ِّ
االقتدا بيسـ ـ ـ ــوع املسـ ـ ـ ــي
َ ُ

اضع القلب.
الذي كان عفي ًفا ومتو َ
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متشابان ولكنهما ُُمتلفان الواحد عن اآلخر جوهرّي  ،أَال ُ ِّ
هناك واقعان ِّ
الزوجني والطالق القاطع.
وها :انفصال َ
َ َْ
وجني
 )1اِنفصال َّ
الز َ

ِّ
ض ،ولكنَّهما يَعيفان َّن الزواج
اسُه ،إىل أ ْن يَ ُك َّ
َويتمثَّل ،كما يُشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ْ
العْيش مع بعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهما البَـ ْع ُ
ف الزوجان عن َ
عندما احتُِّفل به َشـ ـرعيا فإنه حينَئذ قد خلق ِّرابطًا بينهما ال ُنكن كسـ ــره يف هذا العا َل إال ابلْموت .ولذل فإن ِّ
االنفصـ ــال
َ
َ
ُ
ِّ
ٍ
ِّ
ال َيعلُهما أحرارا لع ْقد زواج آخر .إن ِّ
ِّ
صـة ابلزواج نفسـه .وقد
االنفصـال بَد ذاته ال يُشـكل حال أليَّة ُمشـكلة عائلية أو خا َّ
َ
ً َ
ِّ
لكن ذل يكون يف ظروف َمدودة للغاية ،وفقط عندما يَصـي هو
صـ َوى قر ًارا َمش ً
نَُثل يف بعض اْلاالت ال ُق ْ
ـليما ،و ْ
ـروعا وس ً
الطريقـة الوحيـدة ِّ
للهفـاظ على َخي األبنـا أو أح ِّـد الزوجني .ولكنـه ليس ا ْْلـ َّل ،وَيـب دائ ًمـا ُمـاولـة إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جـاد طُُرق أخرى
عزع.
إلعادة بِّنا الزواج الْ ُمتَـَز ِّ
 )2الطال القااع
َّ
الز ْعم ن الزواج الذي َتَّ بطريقة َش ـ ـ ْرعيةُ ،نكن أن يـُ َف َّ بواس ـ ــطة
إن الطالق القاطع ،على العكس ِّسَّا ذَ َكران ،هو َّ
ُسـ ـ ـلطة بَشـ ـ ـرية أو لِّ ُم َجَّرد اِّتِّباع نـَْزوة أو قرار الزوجني ،فيَنكسـ ـ ــر حينئذ ِّ
الرابن الذي كان يـُ َو ِّحدها ليَصـ ـ ـيا بذل ُحَّريْن لكي

قيَصنَعا حيا َ ما من جديدق مع رجل جديد أو مع امرأة جديدة.

ٍ
عاودوا الزواجُُ ،ثَّ
داخل الْمجتمع يف إي ـ ـ جاد أ َْعداد من الرجال والنَّسا الْمطَلَّقني والذين َ
لقد تسبَّبت هذه الماهرة َ
عاودوا الطالق ُُثَّ الزواج مرةً اثلثة ورابعة وكذل أ ََّدت إىل إي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جاد أبنا ٍ يعيشـون مع و ِّ
الدهم وزوجتِّه اِلديدة وهي ليسـت
ْ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
أَُّمهم ،أو يعيشـ ـ ــون مع والد م وزوجها اِلديد ِّ
(الثاِن أو الثال ) وهو ليس أابهم ...ببسـ ـ ــاطة َل يـَعُد ؤال األوالد أب وأم
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
اقب ذل الواقع
وإَّنا راب أو رابَّة ْ
(أي ُ
زوج األم أو زوجة األب) وإخوة وأخوات غيُ أَشـ َّقا  ،إخل  .سـنكتفي فقط بذ ْكر َعو َ
األليم ،إذ أَ ََّنا كافية ِّ
لالفصاح عن مدى فَداحتِّ ِّهِّ .من ِّثارهم تَ ِّ
فوَنم.
عر َ

َ -2عوا ُ الطال
إدخال الطالق إىل اْلياة هو عمل من أعمال األاننيَّة البشـرية ِّ
الزوجني
إن
َ
اليت تَـتَـنَ َّكر َ
للخي العام َك ْي ََتْ ُدم نـََزوات َ
ِّ
ِّ ِّ
وع َدم تَوافُِّق ِّهماِّ .
كل ٍ
ومثْـلُه ِّمثْ ُل ِّ
عمل من أعمال األاننيةَّ ،
بعضا منها:
فإن الطالق تَكون له ثار ُم َدمرة .ل َنر ً
َ َ
 -96البيانات مأخوذة من هـ .بـ .بتروضشيللي ،الطالق ،السكرضارية الدائمة للعائلة ،بيونس آيرس.1984 ،
 القاطع  :الذي َيكسِر ِربا َ
ط الزواج.
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ِ
ااالت اال أُ ْخ َرى
 )1الطال يُ َولِد

ِّ
ِّ
أكثر حني
ذل الو ُ
اقع ُنكن مالحمتُه ب ُس ـهولة وكذل تَفس ــيُه .إن إمكانية َك ْس ـر الرابن الزوجي تـُ َؤدي إىل ُرعونة َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ذهبنا إىل َمَ ٍل (حانوت) ل ِّشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرا شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ٍ ما َوَوجدان الفِّتة
يـُ َفكران -قبل اَتاذ ال َقر ِّار اخلاطئ -فيما يَتعلَّق َبعواقبِّه .إننا إذا ْ
ِّ ِّ
جيدا ال ِّسـ ـ ـ ْلعة ِّ
اليت
قبل ال ِّشـ ـ ـرا ونـَ ْفهص ً
مكتوب عليها :قالبِّضـ ـ ــاعة الْ ُمباعة ال تـَُرُّد وال تُسـ ـ ـ َ
ـتبدلق فإننا عندئذ نُفكر جي ًدا َ
لنتأكد من َكوَِّنا ص ِّ
نَشـييها َّ
ـاْلة ْأو ال .ولكننا إذا َوجدان الالَّفتة اليت تقول :قعِّند ُوجود أيَِّّة ُم ْشـكلة فإننا ُمسـتعِّ ُّدون لِّتَـْبديل
ْ
ِّ
ت ُمشـكلة ِّ
فإنن سـأعود لتَـْبديلهاق .نـَ ْفس
ال ِّسـلعةق ،فإننا َّ
عامة ما نقول :ق ـس آخذ هذه السـلعة وأُ َج ِّرُبا يف البيت ،فإن ص َ
ـادفْ ُ
تزوجون ويف نِّيَّتهم الطالق بعـد ذلـ
الع ْقلِّيَّـة تَنمو يف ِّظـ ِّل ُوجود إمكـانيـة الطالق .عُموًمـا ،قِّلَّـة ِّمن النـاس ُهم الـذين يَ َّ
هـذه َ
أن ِّ
ضـا هي َّ
ضـج ،قد أخذا يف النُّـ ْقصـان :يقول ..ك .تْ ِّشـ ْسـِّيتون :قإن العاقبة
و َّ
االسـتعداد للزواج ،وكذل النُّ ْ
لكن اْلقيقة أي ً
ا ِْلَلِّيَّـة للطالق األَْر َعن هي ُرعونـة الزواج .وعـاقبـة الزو ِّاج األَْر َعن تـُ َؤِّدي إىل طالق أَْر َعن ِِّبَُعـ َّد ٍل كب ٍي .فهني يُنمَر إىل الطالق
للمر ق.
على أنه قا ْْلَ ُّلق للهالة اليت يكون عليها الزواج فعندئذ يُنمَر إىل الزواج على أنه واقع ضعيف وُم َعَّر
َ
 )2الطال هو عامل يُ َؤ ِدي إَل نَ ْقص الْ َمواليد

ِّ
فَـلْتَـ ُقل ال ِّشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعارات الكاذبة ما تشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حول ِّ
كثيا من األُمم آخذة ِّيف
االنفجار ال ُّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َّك ِّاِنَّ ،
َْ
لكن الواقع يؤكد أن ً
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
لله ِّل يكون لَ َديهم
االختفا بسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبب نـَ ْقص الْ َمواليد .ومن الواضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ والْ َمنْطقي أن األزواج الذين تَـ ْربِّطهم رابطة غيُ قابلة َ
ِّ
ِّ
حدوث الطالق ،وإمكانية الزواج من جديد،
اآلخرون الذين يـَتَـ َوقَّعون فَ َشـ ـل الزواج ،وابلتال
َ
اسـ ــتعداد أكْب لال ْناب ،بينما َ
جديدا .يقول تِّْرتـُلْيانوس أنه قعندما تَـ َف َّش ـ ـ ـ ـى الطالق بطريقة مبالَ ٍغ فيها يف
هؤال يـََرْون يف األبنا
حاجزا .وهذا ليس ش ـ ـ ـ ــيئًا ً
ً
عهد األُْمْباطورية الرومانية ،فإن عدد املواليد قد نـَ ُقص بنِّ ْس ـ ـ ـ ـ ـ ـبة هائلة َلد َرجة َّأدت إىل قل ٍق كب ٍي لَ َدى ا ْْلُ َّكام ،واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتَ ْد َعت
لله ِّد ِّمن تَناقص السكانق.
ْ
إصدار قوانني َ
تكفل ابألبنا ؟ ومن الذي س ـ ـ ــيغب يف ِّ
ال َّس ـ ـ ـبب مفهوم :إ ْذ أنه يف حالة الطالق َمن س ـ ـ ــيَ َّ
االقيان ِِّبُطَلَّقة أو ِِّبُطَلَّق
َ
َ
َيمل معه اثنني أو ثالثةَ أبنا من زواج سابق؟ إن ذل يشكِّل عِّبـئا ثقيالً لِّمن لَديهم نَمْرة ِّ
ماديَّة على اْلياة.
َُ
ًْ
َ
َ
 )3الطال يَزيد من مشاكل األبناء واألافال الْ َمرتوكني

عادةً ما يَغيـب األبنـا عن النِّقاش عنـدما يَتِّ ُّم ا ْْلـَدي عن الطالق .فإننـا عادةً نُفكِّر فقط يف الزوج والزوجة ويقـال
أن ق ِّمن ِّ
أن قمن ِّ
حقهما أن يُعيدا بِّنا حيا ِّ ماق ،و َّ
أحد يفكِّر
سعيديْنق ،إخل .ال أحد يُفكِّر يف األبنا ال َ
حقهما أن يكوان َ
إذا كان من ِّ
حقهم أم ال أن يكون َلديهم بيت َحس ُن التَّ ْكوين ،وأالَّ ُيَ ِّطم أبـَواهم َُّنَُّوَهم العاطفي و ِّ
النفساِن واألخالقي.
َ
َ
ِّ
يتزوجون من جـديـد يَمَلُّون بـدون بيـت ،أو يكون
اهلـُه :فـأبنـا الْ ُمطَلَّقني الـذين َّ
إنـه لَواقع ُمْنـذر اب ْخلَطَر وال ُنكن َاـ ُ
ِّ
اآلخر مع األم هذا
صـ ُ
َلديهم ن ْ
بعض الوقت مع األب و َ
فهم يعيش ــون َ
ف بيت فقط .عادةً ما يكون لديهم قبَيتانقُ ،
البعض َ
ص ـ ـ ْدمة النفس ـ ــانية اليت يُ ِّ
يعن َّأَنم ال يعيش ـ ــون بطريقة ص ـ ــاْلة مع ٍ
عاِن منها أبنا األهل الذين
أي منهما .قال كاتب :قإن ال َّ
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يض َش ـلَل األطفالق .وكتب آخر :قإن ْاَنِّيار الزواج يكون ض ــارا
تَـَزَّوجوا مرة أُخرى تَفوق الص ــدمة ا ِْلَ َس ـدية اليت يُكابِّدها مر ُ
ِّ
ِّ
الديهمِّ .
ِّ ِّ
فاالبن َّإما أ ْن يـَتَ َهيَّز ألحد
ب َ ْيبِّيتهم وكافيًا لتَهطيم نفسـ ـ ـ ـيَّتهم بسـ ـ ـ ــبب التَّ َشـ ـ ـ ـ ُّك النَّابع أمام أَ ْعيُنهم من انفصـ ـ ـ ــال و َ ْ
وإما أ ْن تَتجاذبه مشــاعر متناقضــة َاعله َّ
ألزمات خطية تؤدي
اآلخرَّ ،
ـدرا َ
الطََّرفَني فيَكره َ
يتعذب بطريقة َو ْحشـيَّة وتكون مصـ ً
إىل الوقوع يف كثي من ِّ
االختالالت النفس ــانية .إن الطالق مس ـ ؤول عن كثي من ا ْخلَلَل يف ِّ
الطباع ويف َع َدم تَوافق كثيين من
الشباب مع اْلياةق( .جِّ .
مارِت و پـ .رينو).
مرات كثية
ليس من املـألوف أن َيـد أبنـا الْمطلَّقني َمالذا عنـد والـديهم أو عنـد ا ِْلـُدود أو األعمـام .فـإنـه َيـدث َّ
ِّ
تمل فهو يَصـ ـ ـ ــل إىل أ ْن يَنمر إىل األبنا ب ِّ
َّ
ض ـ ـ ـ ـا عِّبئًا
نفس النمرة ،فَـيَجد فيهم هم أي ً
أن َم ْن رأى يف ش ـ ـ ـ ـري حياته عْبـئًا ال ُي َ
املهملة ،اخلطية واملتواجدة يف ُشتمعاتنا الْمعا ِّص ـ ـرة َ ،ا ِّص ـ ـلة أس ـ ــاس ـ ــية
تمل .من أجل هذا فإن مش ـ ــكلة الطفولة َ
ثقيالً ال ُي َ
ابلزّيدة ا ْ ائلة للطالق القاطع.
 )4الطال يزيد نس ة ِ
اال ْنراف السابق ألَوانِِه
َ

هناك واقع آخر وهو أن ع َدم ِّ
وتَطُّم املؤ َّس ـســة العائلية َيؤِّدي إىل َعواقب وخيمة على شــخصــية األطفال
االســتقرار َ
َ
َ
ِّ
ِّ
والشــباب .إ ْذ َّ ِّ
ص ـا يف األوقات اْلاسة
أن حرمان األطفال من الْ َمناة الذي ََتْلُقه العائلة  -وهو شــي ال غ ًَن عنه ُ -خصــو ً
ضـ ـ ـ ـ ـ ـج العاطفي ،وفُقدان
من حيا ِّ مَ ،يؤِّدي إىل أن يُعاِن هؤال األطفال من َعواقب نفسـ ـ ـ ـ ـ ــانية ابلغة اخلطورة :مثل َعدم النُّ ْ
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيق وال َقلَق ،واِّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـتعداد ِّ
اإلحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ابألمان ،وا ْْلِّ َّدة يف ِّ
الطباع ،وال ِّ
لالكتئاب ،ونُقصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان الواقعية ،وتوقُّف التَّجاوب
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
االجتماعي لديهم ،واال َْنيار العاطفي وعدم االستقرار والشعور ابلذنب .يعطينا بَعض ال ُكتَّاب معلومات لكي نـُ َفكر:
صبِّيِّني َل يعيشوا يف َج ٍو عائلي عادي.
  %97من الْ َم ْر َالع َ
ضى َ
 %90 -من الشباب املنهرفني َلرجون من بيوت ِّبا اختالالت عائلية خطية.

 يف عِّش ـ ـ ـ ـ ـرينيَّات القرن العِّش ـ ـ ـ ـ ـرين أَْوض ـ ـ ـ ـ ـ َتقيق َّأن  %80من املراهقني الْ ُمجرمني يف ِّوالية كاليفورنيا كانوا أبنا ً
لِّ ُمطَلَّقني.
 يف الوالّيت املتهـ ــدة األمريكيـ ــة وِّجـ ـد َّ ُِّ
أن من بني  200000منهرف من األحـ ــداث 175000 ،كـ ــانوا أبنـ ــا ً
لِّ ُمطَلَّقني.
 )5الطال يزيد من الْمْيل إَل ِ
االنتِفار
َ
َ
أن الْمفعول ال َقتَّال للطالق ي َش ـ ـكِّل عامالً ُم ِّفزا ِّ
ِّ ِّ
ِّ
لالنتهار
ًَ
ُ
قدورْكها ْيق يـُ َؤيد نَمَ ِّريَّة َّ َ
لقد كان عال االجتماع الفرنس ـ ــي ْ
أن زّيدة نِّســبة الطالق تَصـهبها أيضـا زّيدة يف نســبة عدد ِّ
لَ َدى الطَّرفني .فقد ِّ
لوحظ َّ
املنتهرين .لقد أشــار اســتطالع للرأي
ً
ْ َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
غي متزوجة 160 ،متزوجة،
منذ ع َّدة سـ ـ ــنوات إىل أن النسـ ـ ــا املنتهرات يف مدينة شـ ـ ــيكاغو يـَْنـ َقسـ ـ ـ ْمن كالتال 140 :امرأة َ
أرمل وُ 1740مطَلَّ ًقا.
 180أرملة وُ 540مطَلَّقة .وابلنسبة للرجال كان هناكَ 220 :
أعزب وً 260
متزوجا وَ 450
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االجتمـاع أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا إىل عالقـة الطالق ابألمرا الع ْقليـة .ابلفعـل ،فـإن ِّ
يشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي علمـا ِّ
االنتهـار هو عـا َّمـة َممْهر من
ً
ُ
َ
ُ
ِّ ِّ
همه ،إ ْذ َّ
كل طَالق يكون مصـ ــاحبًا ل َف َشـ ـ ِّل
أن َّ
مماهر َع َدم االتزان َ
الع ْقلي ،أو على األَقَل العاطفي .وهذا هو شـ ــي نُْكن فَ ُ
ضـ ـ ـ ـمن اِّسـ ـ ـ ــتقرار وتَوازن اإلنسـ ـ ـ ــان .لذل يؤكد الْمتخ ِّ
صـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــون
شـ ـ ـ ــي َج ْوَهري أَال وهو الزواج والعائلة ،وهي النَّواة اليت تَ ْ
األمريكيون يف الطالقَّ :
تمل بسهولة أكثر ِّمن اِّحتمال َمشاكل انفصام الزواج.
أن موت الطرف اآلخر هو شي ُي َ
ِ
معا بدون زواج
 )6الطال َيؤدي إَل زّيدة َمن يعيشون ً
ِّ
َح ِّد الْ َمزاعم األس ـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ــية اليت تؤيِّد الطالق .فلقد َزعم الكثيون يف ا ْْلَ ْمالت
مالحمة ذل األمر تؤكد َزيْ َ
فأَ
إن َ
ِّ
ِّ
معا ويَرغبون يف الزواج ،ولكنهم ال يـَ ْقدرون لِّ َك ْوَِّنم كانوا ِّ
متزوجني ِّمن قَبل.
الْ ُموالية للطالق أَنَّه يُ َشـ ـ ـكل َحال ل َمن يعيشـ ـ ــون ً
يتزوجـا ،أكثر فـأكثر َع َّمـا
تزوج النـاس أَقـَ َّل فـأَقـَ َّل ،ويعيش م ًعـا اِّثنـان بـدون أن َّ
الع ْكس بعـد تَـ ْقنني الطَّالق :يَ َّ
ويف الواقع َحـ َدث َ
ائدا عن اْلاجة ،قد
كان ِّمن ذي قبل .لِّماذا ؟ ألن إمكانية الطالق ُت ِّول ُرتْـبَة َّ
وم َكلِّفة .فتَصـي شـيئًا ز ً
الزواج إىل ُرتْبة فارغة ُ
ِّ
ِّ
العريس حــامالً
َيتفظ بـا البعض كنَـ ْوٍع من الْمهــافمــة على ال ُف ْل ْكلور الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيب .كمــا لو كــان الزواج هو الْ ُمرادف لـ ُدخول َ
زوجتَه إىل بيت الزوجية بني ذراعيه ،أو مر ِّادفًا لرش العمالت الصغية أو األَرَّز عند انتها ِّ ِّ
االحتفال ِّ
ابلزفاف يف الكنيسة.
َ ُْ
ُ
الزواج َ ٍ
ِّ
ضياع الوقت
ضع فقط ْ
أحاالً على األَكتاف  -يف حالة َّ
الس ْعي إىل الطالق بَعد ذل  -تؤدي إىل َ
عندئذ يَ َ
ِّ
عمليا
للمهامني وفـُ ْقدان املال .إذا كان الزواج قابالً لل َف ْسـخ فمن األفضــل َع َد ُم الزواج :فيكون الواقع َ
والْ ُمشــاحنات واللُّجو ُ
اال ِّتاد والعيش معا ِّب ِّريةُُ ،ث ِّ
أكثر :س ـ ــرعة ِّ
كل واحد إىل حال س ـ ــبيله عندما ال تَس ـ ــي األُمور على ما يُرام .هذه
االنص ـ ـراف ُّ
َْ ً ُ
الع ْقلية اليت أَْرساها واقع الطالق .لقد َّأدى الطالق إىل َتْطيم فكرة الزواج نفسها.
هي َ
أخيا ،الطال يُتيح ال ُف ْر ة لتَ َعدد الزوجات الْ ُمتَتال
ً )7
األول يكون متزامنًـا ،مثلمـا َْيـدث لـَ َدى بعض الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب البِّـدائيـة أو يف
هنـاك نوعـان ِّمن تع ُّـدد الزوجـات :النَّـ ْوع َّ
ِّ
ِّ
ِّ
اآلخر هو الْ ُمتَتال:
بعض الثقافات اليت تَســم ابلزواج من أكثر من امرأة ْأو أ ْن تتزوج امرأة واحدة كثر من رجل والنَّـ ْوع َ
واحد مع واحدةُُ ،ث هو نـَ ْفس ـ ـ ـ ـه مع ِّ
ض ـ ـ ـ ـا مع اثلثة ،وهكذا .ال َف ْرق الوحيد هو أنه يف النوع
غيها ،وبعد ذل هو نف ُس ـ ـ ـ ـه أي ً
ُ
ِّ
زوجا لِّ ُكلِّ ِّه َّن يف نفس الوقتَّ ،أما يف النوع ِّ
ِّ
لكل واحدة على ح َدة .ولكن الواقع هو هو.
الثاِن فيكون كذل
األول يكون ً

جدا .بعد عش ـ ـ ـ ــر س ـ ـ ـ ــنوات من الطالق القاطع (َ )1995 -1985ند الرص ـ ـ ـ ــيد الت ِّ
َّال:
الْ ِّمثال األ ْر َجنتين واض ـ ـ ـ ـ ً
حاالت طالق أكثر فأكثر (زاد عدد املطلَّقني واملنفصـ ـ ـ ـ ــلني بنسـ ـ ـ ـ ــبة  %109,24ابملقارنة مع سـ ـ ـ ـ ــنة  )1980نـَ ْقص حاالت
ِّ
عدد الْ َمواليد خار َج الزواج سنة ِّ 1995بوال  %45من مواليد األرجنتني) .97
الزواج ،وزّيدة عدد األبنا خار َج الزواج (قُدر ُ

ِ -3
خاتة

مجلـــ ـة  El Derechoرقم ، 1997/8/20 ، 9318
نـــ ـوات من ممارسة الطالق القاطِع في األرجنتين ،
 -97راجع خورخي ّْ
َّ
ســـــ كاال ،دراسة اِجتمااية ان اَ ْش ِر سَ َ
ص.5 -1
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لالنفص ـ ـ ـ ــال أو ا ْْلجج الرئيسـ ـ ـ ـ ـيَّة اليت تؤيِّد هذه ِّ
ل يكن هديف هنا هو اْلدي عن ع َدم قابِّليَّة الزواج ِّ
الفكرةَّ ،
وإَّنا
َ
َ َ
َُ
فقط أن أُبَِّني كيف َّ
أن الطالق هو واقع ُمضاد للزواج بطريقة عميقة  ،كما أنه ُمضاد للعائلة وللمجتمع.

الزيات :عدم تَفاهم ،مشــاحنات ومشــاكل عدم تَوافُق ِّ
ال يَشـ أحد يف ُوجود صــعوابت يف بعض ِّ
لكن
الطباع .و َّ
َ
َ
َ
ِّ
أي الـذي يـَ ْز َعم َّ
أن رابطـة الزواج تَ ُك ُّ
الوجود تَـلْبِّيَـةً
الطالق ال ُنكن أب ًـدا أن يُ َشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـل َحال ،وابألكثر الطالق القـاطع ْ
ف عن ُ
الزوجان ُحَّريْن يف عقد زيات جديدةَّ .
إن املشـاكل الزوجية هي ِِّبَثابة ثُقوب تَمْهر يف السـفينة اليت
لرغبة بَشـريَّة ِّبَْي ُ يصـي ُّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
أكْب ،بل َيب
تـُْبهر عليها العائلة ولكن عندما تبدأ السـ ـ ـ ـ ـ ــفينة يف االمتال ابملا فال يَ ُ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ُّ أن نُزيل املا إبحداث ثـُ ْقب َ
الع ْودة إىل البَهر من جديد لتَ ْكملة ِّ
الرحلة.
ص ْْب والوصول إىل ال َِّْب وإصالح الثُّـ ْقبُُ ،ث َ
استخدام َدلْ ٍو وإخراج املا بِّ َ
لكن البَشـ ـ ـ ــر َيب عليهم أالَّ يبهثوا عن ا ْْلَ ِّل فقط لَ َدى البَشـ ـ ـ ــرَ .يب
أحياان ال َيد البَشـ ـ ـ ــر ُحلوالً ملشـ ـ ـ ــاكلهم .و َّ
ً
ضـ ـ ـا لَ َدى هللا .وهللا الذي قال :ما َجَعه هللا فال يـُ َف ِّرقَـنَّه اإلنسـ ـ ــان ،سـ ـ ــيسـ ـ ــاعد هو نف ُسـ ـ ـه على أالَّ ُيَ ِّطم
البَ ْه عن ا ْْلَل أي ً
اإلنسان ذل الزواج.
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الْمِفَّة األَ َخ ِويَّة ح العائلة
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ـيا إىل مـا نَُثـِّل  -بطريقـة ُم َؤَّكـدة  -العـام َـل األكثر
أريـد أ ْن أ َُْني هـذه األَفْكـار اليت دارت َح ْول َّ
الزواج والعـائلـة ُمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ِّ
َخ ِّوية .إن العائلة تكون س ـ ـ ــعيدة ب َق ْد ِّر ما تكون
الوص ـ ـ ــول إىل الس ـ ـ ــعادة َّ
الزْوجية والعائلية :أَال وهو الْمهبَّة األ َ
أ ََهيَّةً من أجل ُ
عائلة َّ
لكن َيب أن يكون بُطوليا
مار َس ـ ـت أعمال الْمهبَّة .وال يكون هذا ُحبا عادّي و ْ
مقدس ـ ــة ،وتكون العائلة م َق َّدس ـ ــة إذا َ
املتبادل.
عاشا ابلْ ِّم ْل  .هكذا كان الْ َمسيهيون األوائل ،الَّذين كان نَُيُِّزهم ا ْْلُ ُّ
وم ً
ب َ
ُ

 -1و ِ يَّة املسيح

َمعيشــة الْمهبة األخوية هي أ َْمر ِّمن املســي

إنه هو الذي رفع الْمهبة األخوية إىل َم ْرتَبة سـ ِّـاميَة عندما ترك للبَشــر

وص ـ ـ ـيَّة ا ْْلُب هذه :أُعطيكم وص ـ ـ ـيَّة جديدة :أ َِّحبُّوا بعضـُ ـ ـكم بعضًـ ـ ـا .كما أحبـَبـْتُكم أ َِّحبُّوا أنتم أيضًـ ـ ـا بعضـُ ـ ـكم بعضًـ ـ ـا (يو
صـة فقط ابملسـيهي ،كما َّأَنا وصـية
 )34/13وصـيَِّّيت هي :أحبوا بعضـكم بعضـًا كما أحببتُكم (يو َّ .)12/15إَنا وصـيَّة خا َّ
ِّ ِّ
ذاك الذي قال :هكذا يَعرف الناس
فريدة ،إ ْذ أنَّه فقط
دع ْوا تالميذ َ
ابملمارس ــة الف ْعليَّة للمهبة يَس ــتطيع الرجال والنس ــا أن يُ َ
َ
ب بعضُكم بعضًا (يو .)35/13
َجيعًا أنكم تالميذي ،إذا أَحَ َّ
ِّ
أيضا أن
دارس وجامعات ومالجئ ،كما نُْكننا ً
إننا بدون الْمهبة ال نَكون شيئًا البَـتَّة .نستطيع أن نَبن َعقارات َ
وم َ
نُ َك ِّون شموعات كبية وأَنْ ِّشـ ـ ـ ـطة كثية ،ولكن إذا نـَ ُقص روح الْمهبة املسـ ـ ـ ــيهية اْلقيقيَّة يف ِّ
ابطن تل األعمال فهي تَكون
ْ
حين ٍ
ئذ أعماالً ابطلة ،وس ـتَـْنهار ِِّبُرور الوقت مثل قُص ــور ِّ
الرمال وال تكون َ ا أيَّةُ قيمة :لو تَ َكَّلمْت بلُغات الناس والْمَالئكة،
َ
َ

ول تَ ُكن ِّل الْمهبة ،فما أان إالَّ ُزاس ي ِّط ُّن أو صـ ـنْج ي ِّرُّن .ولو كانت ِّل موِّهبة النُّبو ة وكنت ِّ
عالمًا ِِّبميع األَسـ ـرار وابملعرفة
َ ُ
َ َ
َ
َ َْ
ْ َ
ِّ
كلها ،ولو كان ِّل اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــمان الكامل فأَنـْقُل ِّ
اِلبال  ،ول تكن ِّلَ الْمهبة ،فما أان بش ــي  .ولو فـَ َّرقْت جيع أموال إلطعام
َ
الْمَسـاكني ،ولو أَسْـلَمْت جَسـَدي ِّليُهْرق ،ول تكن ِّلَ الْمهبة ،فما ُيْ ِّ
دين ذل نـَ ْفعًا ( 1كور  .)3-1/13إلن الْمهبة هي
ب ِّبقيَ رَهْنَ املوت ( 1يو  .)14/3هللا َمبـة فمَن أقـام يف
ب هللا :من ال ُِّيـ ُّ
حيـاة الروح ،ولـذلـ نكون أ َْمو ًاأل إذا ل يـَ ُقـ ْدان ُحـ ُّ
ب بعضُنا بعضًا ألن الْمهبة ِّمن هللا ،وكل ُِّم ٍب مَ ْولود ِّمن هللا وعارف
الْمهبة أقام يف هللا وأقام هللا فيه ( 1يو  )16/4فـَلْيُِّه َّ
ابهلل ( 1يو . )7/4
ِّ
دفعت هللا إىل أن يَتج َّسـد وأ ْن
من أ ْ
َجل هذا َيب علينا أن نـُلْ ِّزم أنف َسـنا ِبَعيشـة الْمهبة اْلقيقية ،وهي الْمهبة اليت َ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ص ـ ْدره ابلنارِّ ،
نفس النار اليت
ذاب من ْ
َظهرها ربُّنا خالل حياته األرض ـيَّة ،واليت أَ ْش ـ َعلَت َ
َْيتمل َ
الع َ
أجلنا وإَنا الْمهبة اليت أ َ
َجلَبَهـا على األر واليت كـان ُم ْشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـاقـًا أن يـََرى اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعـا َـا (لو  )49/12هـذه الْمهبـة اليت تَـْنـبُع من َجْنبـه الْ َمطعون على
عمل َم ٍبة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّ
الصـ ـ ـ ـ ـ ــليب ،هناك حي ظهر أعمم ِّ
ـوه َد أو نُْكن أن يـَُرى يف التاريخ .الْمهبة اْلقيقية اليت تَبه عن خي
الرـــالرة ،مطبواات الكلمة المتجسد ،
 -98ما َورد في هذا الفصل مأخوذ فقط مِ َّما
يتعلـــق بالزواج والعائلة في :رر ّْهب ررنـــة الكلمة المتجسد  ،دليل الدَّ َرجة َّ
الرهبانية َّ
َّ
سان روفائيل  ،1994ص ،129 -122فرقام . 426 -401
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حىت على ِّحســاب َش ـ ٍر قد َْي ُدث لِّ َمن ُِّيب ،واليت تَ ْس ـ َعى إىل أن يكون اآلخرون ي قبل َمْنـ َفعتها الشــخصــية واليت
اآلخر َّ
َ
ِّ
وجود هللا  -بَ َدالً من أن تَنمُر إىل
اآلخرين قَبل نفسـها واليت تـُثَـبِّت عينَـْيها على القريب  -حي
َّ
تتأمل فيه َ
ُتاول أ ْن تُ ْسـعد َ
احتِّها الشخصية.
رَ

 -2مَُيِزات ال َْم َِفَّة

صلة يف رسالته األوىل إىل
ما هي سَُيِّزات روح الْمهبة هذا؟ َّإَنا الْ ُم َميِّزات اليت يـُ َع ِّددها لنا القديس بولس بطريقة ُم َف َّ

أهل ِّ
كورنْـتُس.

فاهم و َالح
َّ )1إنا روح ت ُ
ص ـ ـِّْب َّ
قادرا على َتَ ُّمل
ص ـ ـِّْب ،الْمهبة ََتْ ُدم ( 1كور  )4/13وهي تَ ْ
الْ َم َهبَّة تَ ْ
ألن اْلب اْلقيقي هلل وللقريب يكون ً
أكثر األش ــيا قُـبها وص ـعوبةِّ ،
ِّ
ومن ُهنا أتِت قُـ َّوته :الْ ِّمياه الغَزيرة ال تَس ــتطيع أن تُطْ ِّفئ اْلب واأل ََْنار ال تَـ ْغ ُمره (نش .)7 /8
ًْ ُ
ألَنا ََتيل إىل سـكْب ذا ِّ ا ِّمن أجل اآلخرين ،فروح اةبة هو الذي يدفَعنا أل ْن نَكون ُكرما مع هللا ومع أَ ْشـ ِّ
وهي ََتْ ُدم َّ
باهنا
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
ِّمن البَشر ،فنَكون واعني على أنَّه ال نُْكننا أن َْزتَـفظ َِّألنفسنا اب ْخلَْيات اليت َّنَْتلكها ،وأنَّنا نَرب أكثر عندما نُعطي ولَيس
عندما َنخذ.
 )2وهي تَفرح ِْلي اآل َخر

أبدا ِّخلي القريب .كما َّأَنا ال
الْمهبة ال َت ِّس ـد (1كور  ،)4/13وهي تتجنَّب األَحقاد و َّ
الرغبات ال َّس ـيِّئة ،وال َتَزن ً
ِّ
ِّ ِّ
ٍ
َّ
اح القريب فهي
تتأل إذا ُوجه الْ َمدي للقريب ،بل على العكس تُشـ ـ ـ ـ ــارك يف هذا الْ َمدي  ،وبدالً من أن َتسـ ـ ـ ـ ـد بَ ْسـ ـ ـ ـ ـرة َن َ
تتأل ألحزانهُ .نكننا القول ََّنا تَ ِّ
احه كما َّ
عتْب َخي القريب َخ ًيا شخصيا َ ا.
تشارك أفر َ
 )3وهي ُمتواضعة

الْمهبة ال تَتباهى وال تَنتفخ ( 1كور  ،)4/13فهي ال تَدَّعِّي اس ـ ــتهقاقَها أكثر ِّسَّا لَ َديها ِّ
ابلفعل ِّمن ال َفض ـ ــائل ،وال
َ
َ
ٍ
ِّ
ِّ
تتكْب َّ
كل تَباه يَنبُع من الك ِّْْبّي الَّذي هو أَصل وعلَّة ِّ
كل خطيئة.
َّماهر وال َّ
ُت ُّ
ألَنا تَعرف أن َّ
ب الت ُ
 )4وهي ُم َه َّذبة
الْمهبة ال تفعل ما ليس بشـريف ( 1كور  )5/13فَ ُه ْسـ ُن األدب واليبية واملعاملةُ اْلســنة و َّ
املهذبة مع أقرابئنا هي
َّه ُّذب هو فض ــيلة مس ــيهية
واحدة ِّمن أ ََه ِّم الْ َمماهر اْلقيقية وال َّ
ص ـرية الدالةَّ على وجود الْمهبة اخلالص ــة .إن التَّأ َُّدب أو التـ َ
ومْب ِّه ًجا ،ويـَتَأتَّى َ ا ذل عندما تكون تِّل َ
جيلة تسـ ـ ـ َـعى  -بدافع من الْمهبة  -إىل ْ
جعل التعايش البشـ ـ ــري شـ ـ ــيئًا ُم ْف ِّر ًحا ُ
تعْب عن ِّ
داخلي ص ـ ٍ
الكلمات واألفعال ،اليت ِّ
ـادق ُم ٍ
االحيام واالهتمام واملباالة واملس ــاعدة ،مص ــهوبةً إبحس ـ ٍ
طابق لِّتل
ـاس
ٍ
التعبيات .كان األب أوريوِن الطوابوي يقول :قفلْيَكن س ـ ـ ــلوُكنا َسلوًا ابلْمهبة الرقيقة ولكن بدون َتَ ْذلُ ٍقَ .ولْنَمتنع ََت ًاما عن
ِّ
ِّ
آخر قد قاله يف َح ِّقه،
اآلخرين ،وعن إِّخبار َزميل لنا ابلســو الذي قد يكون شــخص َ
توصــيل ما َسعناه ،بطريقة سـ ِّرية ،إىل َ
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ِّ
ِّ
ِّ
رحا أو إسـ ـ ــا ة ،وال نيك
ألن هذا يكون ِبَثابة َزْرٍع لألَحقاد وا ْخلالفات .فَـلْنَنتبه َكيال ننشـ ـ ــر كلمات ب ُوسـ ـ ــعها أ ْن تسـ ـ ــبِّب َج ً
ٍ
ِّ
ص َوىق.
اآلخرين إذا ل تَكن هناك َ
ضرورة قُ ْ
أنفسنا للعداوات ْأو للَوم أَحد يف حضور َ
 )5وهي ال تَ ْس َعى إَل َمنفعتها

الْمهبة ال تَسـعى إىل منفعتها ( 1كور  ، )5/13وال َْاري ورا ِّ
الرب وال تُعطي ِّبَ َدف نَوال الْ ُمقابل كما ال تَصـنع
أعماالً صـ ـ ـ ـ ـ ِّ
ـاْلة فقط ِّبدف نَوال التقدير وكلمات الشـ ـ ـ ـ ــكر ،بل يكون َلديْها َغَر واحد فقطَ :شد هللا األعمم وما عدا
ذل َّإَّنا تبه عنه يف إطار َبثِّها عن ِّ
شد هللا هذا.
 )6وهي اَيِ ة
الْمهبـة ال َتْنَق ( 1كور  ، )5/13أل ََّنـا ال ََتيـل للغض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب وال تـاول ِّ
االنتقـام ،بـل إ ََّنـا ُتـب بطريقـة عميقـة حىت
وتب كذل الذين يضـ ــطهدوننا ويُسـ ــيئون إلينا فهي ال تبه عن ِّصـ ـدام بدون أسـ ــاس ،وال تتوقَّف فقط
ضـ ـاُ ،
األعدا أي ً
عند ِّ
اآلخرين ألركةً ما هو ِّ
إياب وجدير ابلْ َم ْدح.
االنتقاد أو عند األشيا َّ
السلبية املوجودة َلدى َ
 )7وهي ال تُفكِر ح السوء

اةبة ال تـُفَ ِّكر يف السُّـو ( 1كور  ،)5/13فهي تـُ َف ِّسـر كل شــي ِّبُ ْسـن نِّيَّة ،إ ْذ تَفي على األقَ ِّل وجود هذه النِّية
ا ْْلس ـ ـنة أو عدم وجود قَ ٍ
َّ ِّ
ِّ
دائما أ ْن ََتْطأ ِّ -من َجَّرا
َ
ْ
ص ـ ـد ل س ـ ــا ة لَ َدى َمن يتص ـ ـَّـرف بطريقة س ـ ــيئة يف الماهر .إَنا تـُ َفض ـ ـل ً
ََ
ِّ
ِّ
الطيبة ابسـ ـ ــتِّفاضـ ـ ــة  -على أن تَـتَّخذ أحكاما متسـ ـ ـ ِّـرعة ومتشـ ـ ــددة .يقول القديس توماِّ :
التَّسـ ـ ــام و ِّ
قمن اِلائز أنه غالبًا ما
ُ
ً ُ
ينخدع من يف ِّسـر أمرا م ْف ِّيضـا النِّية اْلسـنة يف اآلخرين ولكن ِّمن األفضـل أن ينخدع مر ٍ
ات كثية فتكون َلديْه فِّكرة صـاْلة
ًْ ُ ً
َ
َ
َ ُ
َ
ِّ
ِّ
لكن ُم َك ِّو ًان فكرة س ـ ــيِّئة عن ٍ
ض ـ ـَرر لتخر ،بينما ال
رجل ص ـ ــال ألنه هكذا َي ُدث َ
عن رجل س ـ ـ ِّـي  ،من أن يَنخدع اند ًرا و ْ
اآلخرين ،ألن هللا اِّحتفظ لنفسه بذل
َيدث يف اْلالة األوىلق .الْمهبة ال تُدين ً
أحدا إ ْذ تَعرف أنه ليس ل نسان أن يُدين َ
وغي مؤ َّس ـ ـ ـس ـ ـ ــة ،ولكنها تفكِّر ابْلق
ص ـ ـ ـ ِّرّي (راجع يعقوب  .)12/4من أجل هذا فالْمهبَّة ال تُص ـ ـ ـ ِّـدر
َح ْ
ً
أحكاما ُمتَس ـ ـ ـ ِّـرعة َ
ِّ
ض ـا :قال َيب على ِّ
أي ش ــخص أن َيتقر أو أن يُ َش ـ ِّهر
وتتكلم ابلص ــالح وتؤدب مس ــتخدمةً الرحة .ويقول القديس توما أي ً
مؤ ِّشـ ـ ـ ـرات واضـ ـ ـ ــهة على ُخب أحد األشـ ـ ـ ــخاص يكون من
آبخر بدون سـ ـ ـ ــبب ُم َؤَّكد وابلتال فإنه حي ال تكون هناك َ
الواجب علينا تفسـ ـ ـ ـ ــي كل ما هو مشـ ـ ـ ـ ــكوك فيه حسـ ـ ـ ـ ـ ِّـن مفهومق .ف ْلنتبع تعليم القديس أغناطيوسِّ :
قمن البَديهي َّ
أن كل
مسـيهي صـالِّ َيب عليه أن يسـارع إىل تَ ِّْبئة القريب ال إىل إدانته فإذا ل يس ِّ
ـتطع أن يَُِّْبئ أخاه ف ْليهاول أن يفهم حالته،
ْ
ُ
يتفهم حالتَه جيِّ ًدا
وإذا وجدها س ـ ـ ـ ــيِّئة ف ْليُـ َق ِّوْمه ِِّبهبة ،وإذا َوجد أن هذا ليس كافيًا فَـ ْليَ ْس ـ ـ ـ ـ َع بكل الوس ـ ـ ـ ــائل املناس ـ ـ ـ ــبة حىت َّ
فيَ ْخلُصق.
ِ
للعدل
 )8وهي َُمَّةٌ َ
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ِّ
ِّ
إن الْمهبة ال تـَ ْفرح ابلملم ( 1كور َّ )6/13
اآلخرين،
ألَنا تض ــع العدل أس ــا ًس ـا لتص ـُّـرفا ا .إن الْمهبة َتزن خلطاّي َ
ِّ
حىت لو كان ُمرتكِّبو تل اخلطاّي أعدا ومض ـ ِّ
عمن يفعله ،عالِّمة َّ
أن َمن يص ــنع
ص ـرف النمر َّ
ـطهدين َ ا إ ْذ يـُ ْؤلمها ال َّش ـر بِّ َ
َ
الشَّر يُسي َّأوالً إىل نفسه.

 )9وهي ُت ا ْْلَق
ضـا قتَفرح ابْلقق
الْمهبة تـَ ْفرح ابْلق ( 1كور  .)6/13الْمهبة ليسـت فقط متَّصـلة ابْلق بطريقة حيمة ،ولكنها أي ً
َّ
أن كل َح ٍق يَنبَثق من الروح القدس ،ولذل فهي تَرفض ِّ
ألَنا تَعرف َّ
الزيْف والباطل.
الرّي و َّ
 )10وهي َُتْ ِ
صِب
تمل وتَ ْ

ألَنا ُتاول أن تَ ِّ
الْمهبة تَ ِّ
عذر كل ش ــي ( 1كور َّ ،)7/13
عذر وأ ْن تُداري أخطا القريب  -عن حب  -بدالً من
تتهمل كل شــي وهكذا ِّ
ضـههَّ ،
تقدر أن تســام من كل قلبِّها ،وأن تَن َسـى اإلســا ة اليت حدثت َ ا
ألَنا َّ
التَّشــهي به أو فَ ْ
وأن تُدواي ا ِْلِّراح ،كما َّأَنا تعرف كيف تُعامل الْ ُم ْذنِّب بنفس ِّ
الوِّد الذي كان يَناله قبل فِّ ْعلته.

وتتهمل كل شـي ( 1كور  ،)7/13ألن الشـخص الْ َمملو من الْمهبة
الْمهبة تُصـَِّدق كل شـي وترجو كل شـي
َّ
كلمات اآلخر ،بدون أن تكون هذه الس ــهولة يف تص ــديق اآلخر متناقِّض ــة مع ِّ
ِّ
ِّ
الفطنة
ص ـعوبة
َ
َ
األخ ِّويَّة يَتقبَّل ويُص ــدق بدون ُ
الراهن ،يتص ـ ـ َّـرف بطريقة س ـ ــيئة فهي ال تيأس من
الكاملة وهي ترجو من اآلخر أفض ـ ـ َـل األش ـ ــيا وحىت لو رأَتْه ،يف الوقت َّ

إصالحه وخالصه.

روح الْمهبة اْلقيقي الذي َيعلنا نَب ُذل أنفس ـ ـ ـ ـ ـ ــنا ونُفنيها من أجل خي
دائما داخل ُ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـدوران ُ
َيب أن يش ـ ـ ـ ـ ـ ــتعل ً
اآلخرين ،وهو ما َيعلنا نطلب مثل القديس فرنسيس ِّ
األسيزي:
من أداةً ِّ
قرب اجعل ِّ
ِّ
لسالم :

َحي
حي
َحي
َحي

َض ْع أان اْلب
غضَِّ ،أل َ
يُوجد البُ ُ
ِّ
الوحدة
يُوجد ا ْخلصامْ ،
ألضع أان َ
ألضع أان اْلق
يُوجد ا ْخلَطَأْ ،
ألضع أان اإلنان
يُوجد َّ
الش ْ ،

ألضع أان النور
َحي يُوجد المالمْ ،
ألضع أان الفرح
َحي يُوجد ا ْْلُزنْ ،
َتعزى أان،
أسعى َِّأل ْن أ َّ
فال َ
بل َِّأل ْن أ ِّ
اآلخرين
ُعزي أان َ
فهمن اآلخرون
وال أن يَ َ
أفهمهم أان
بل أن َ
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ب.
ب ،بل أن أ ُِّح َّ
ُح َّ
ال أن أ َ
ٍ
فهينئذ يَنال،
ألنه حني يُعطي الْ َم ْر ،
ٍ
فهينئذ َيد،
نفسه،
وحني يَنسى َ
ٍ
وحني ي ِّ
فهينئذ يَنال الْ َمغفرة،
غفر،
َ
ٍ
فهينئذ يَقوم للهياة األبديةق.
وحني َنوت

 -3العائلة اليت تعيش الْمِف ة

الرهبانية :عندما َيدث يف عائلة ما أ ْن قيَ ُس ـ ـ ـ ـود ُحب
ُنكننا أن نطبِّق على العائلة ما كتبه األب أوريوِن عن اْلياة َّ
ٍ
العواطف البشرية
داخل القلوب فهناك تَ َّ
هللا فهينئذ يتواجد ً
تطهر كل َ
أيضا اْلب ل خوة وللقريب َ
وحي يشتعل ُحب هللا َ
وَتْ ِّ
ب القريب وأن نص ــنع له اخلي،
ُ
كل األش ــيا يف هذا العا َل .ال يُوجد ش ــي أعمم قُرًاب لقلب املس ــي من أن ُِّز َّ
ض ـع لذا ِّ ا َّ
اآلخر كما
األبوين واألبنا  .وعندئذ ُِّي ُّ
ضـ ـهم بع ً
ب اِلميع بع ُ
ضـ ـا فيفرح كل واحد خلي َ
وخاصـ ــة لألكثر قُرًاب لناْ ،
أي األهل و َ
فتتهول تلـ
لو كـان للجميع :هكـذا يتو َّ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلون إىل اْليـاة يف الرب ،الواحـد من أجـل اِلميع واِلميع من أجـل الواحـدَّ ،
ِّ
ِّ
ِّ
ٍ
عتْب وسـ ـ ـ ـ ــيلة لنَـ ْقل حب هللا .إن
العائلة إىل َجنَّة .إن الْمهبة األخويَّة تـُ َؤجج اْلب هلل نفسـ ـ ـ ـ ـه ،كما أن الْمهبة ُااهَ إخوتنا تُ َ
أماان لِّلْ ُوصول للكمال ولبُلوغ القداسةق.
طريق الْمهبة األخويَّة يَصي أقصر الطُُّرق وأكثرها ً
بعضا وكيف
بعضهم ً
هكذا َيب أن َزيا الْمهبة األخويَّة ِّبي يرى اآلخرون حياتَنا فيقولون :قاُنمروا كيف ُيبون ُ
ِّ
ضـا عن املســيهيني األَوائلَّ :
قإَنم ُيبون
اآلخرق (ترتليانوس) ،أو كما كان يُقال أي ً
َّأَنم مســتعدُّون أن َنوت الواحد من أجل َ
بعضا حىت ِّمن قَبل أن يتعارفواق (مينوثيو فيليكس).
بعضهم ً
ُ
يقول األب أور ِّ
ويب علينا أن ُزافظ عليه بكل الوس ـ ـ ـ ــائل ،وأن نـُنَ ِّميه
ض ـ ـ ـ ـا :قإن الْمهبة األخويَّة َكْنـز َثنيَ ،
يوِن أي ً
ِّ
ض ـا  ...اُنمروا كيف َّ
ويدث
األخرى :فهو يَقضــي على اإلبداع ُ
أي ً
أن ُحب الذات يســبب القلق والغَ ْية وآالفًا من التأثيات َ
ن للمهبـة األخويـة .فلْنكن منتبِّهني ألنـه حيـ يَسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكن حـب الـذات ال ُنكن أ ْن تُعـاش
اختالالً يف العقـل ،وهو َعـ ُدو َعلَِّ ُّ
الْمهبة .فلْنَكْبَ ْ لسـ ــانَنا و َّ
أبدا إذا َل
لنتهكم يف الغضـ ــب ولْ َّ
نتهمل كل شـ ــي  .ولْنتأكد أننا لن يكون لَدينا الْمهبة األخوية ً
نَرغـب يف احتمـال عُيوب بع ِّضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـا البعض .كلُّنـا لَـدينـا عُيوب وخطـاّي :مَن كـان ِّمنكم ِّبال خطيئـة ،فلْيكن َّأول مَن يَرميهـا
ِّ
ِّ
ضـنا لِّبعض فنَـْنمو يف
الوطن الســماوي .فلْنَكن قُ ْد َوة صــاْلة بع ُ
ِّبَجَر ٍَ (يو  .)7/8فلْنَ ُم َّد يَ َدان بع ُ
ضـنا لبعض ولْنَسـر ً
معا َزو َ
ـب قريبنـا إذًا يف هللا و َِّهللِِّ ،بهبـة
اخلي  ...ال تَكن مبَّتنـا ابلكالم وال ابللسـ ـ ـ ـ ــان بل ابلعمـل واْلق ( 1يو  ... )18/3فلْنُه َّ
ضـ ـا ِِّبهبة صـ ــابرة ووديعة ،وِِّبهبة طاهرة َّ
العواطف .فلْنهب
ضـ ـنا بع ً
أخوية ُمَرتـَّبَة ... ،ولْنهب بع ُ
ومقدسـ ــة ،بدون مبالَغة يف َ
ب جدا!ق
الر َّ
بعضا يف الرب .هذا هو ما يَ ُسُّر َّ
بعضنا ً

ِّ
ِّ
للجذب ولِّغَْزو القلوب .وبطريقة خاص ـ ــة
َيب أن تَمهر الْمهبة وأن تُعلن عن نفس ـ ـها ،وأن تَص ـ ــي وس ـ ــيلة بش ـ ـرية َ
ِّ
ِّ
ِّ
إزعاج ،ولِّثَقيلي
أكثر ٍ
َيب أن يُعطَى هذا اْلب ؤال الذين يكون من الصـ ـ ـ ـ ــعب علينا الت ُ
َّعامل معهم  ،ول َمن يُسـ ـ ـ ـ ــببون لنا َ
المَّل ولألعدا وللَّذين يَكرهوننا َو  -أو  -يَض ـ ــطهدوننا .قإن الْمهبة ََتنهنا قوة ال ُ َزم أمام الش ـ ــيطان وأمام العا َل ،و ِّض ـ ـ َّد
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ال َّشـ ـهوات وضـ ــد األعدا الداخلِّيِّني ،ولكنها َتَُكِّننا أيضـ ـا من ِّ
االنتصـ ــار على أعدائنا اخلارجيِّني :سـ ــنَغلِّبهم ِّبُبنا َ م ،عندما
ً
َ
ِّ
ِّ
خيا ولو قليالً
نص ــلي من أجلهم بتواض ــع كبي ،وعندما نُقدم م  -إذا كانت هناك ض ــرورة  -حياتَنا ذا َ ا لكي نَص ــنع َ م ً
ونَلِّصهمق (األب أور ِّ
يوِن).
ُ
َيب على ِّ
األسَى ليسوع املسي الذي أحبَّنا
كل األزواج والزوجات ،وكذل األبنا والبنات ،أن ينمُروا إىل الْ ِّمثال ْ
حىت الْمنتهى (يو  )1/13ليس ألح ٍـد حـب أعمم من هـذا ،من أ ْن يعطي حيـاتـه من أجـل ِّ
أحبَّـائـه .من أجـل هـذا َيـب أن
ُ َ
ُ
ُ
وديعا ومتواضـ َـع القلب ،الذي يَغفر ســبعني َمَّرةً َس ـْب َع َمرات،
ـاعر ربِّنا يســوع املســي الذي كان ً
نَسـ َـعى لكي تكون لدينا َمشـ ُ
نتمكن ِّمن أ ْن نقول عن كل ٍ
ضـ ـ ـروري أ ْن َّ
أة ما
أبدا فَتيلة ُم َد ِّخنةِّ .من ال َّ
أب وعن كل ٍأم وعن كل اب ٍن أو ٍ
والذي لن يُطفئ ً
قلب املسي ق.
قاله القديس يوحنا ذهيب الفم عن بولس :قإن قلب بولس ََُو ُ

مكاان للعِّبادة وهيكالً يقدَّم فيه ِّ
االحيام واْلب
يَمهر روح الْمهبة هذا  -بطريقة خاص ـ ـ ــة  -عندما تص ـ ـ ــي العائلة ً
ُ
هلل حي يتعلَّم األبنا وصـ ـ ــاّي هللا ،كما يتعلَّمون أن ُِّيبوا الكنيسـ ـ ــة ،وحي يَتِّ ُّم تعليم األبنا اليبية املسـ ـ ــيهيةَ .يدث هذا
ِّ
ضـا سـائرين يف
أسـا ًسـا عندما تكون العائلة ً
ضـهم بع ً
مكاان للصـالة حي ُيتَ َمل األ َل بصـمت ،وحي يُرافق أعضـا العائلة بع ُ

الْبيئة
الطريق زو السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــما وكذل حني تكون تل العائلة ً
مكاان يعيش فيه اآلاب واألبنا ُم ً
ناخا من البَـ ْهجة والتَّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلية َ
و ِّ
اْلرية والفرح والسـ ـ ـ ـ ــالم والْمهبة يف الروح القدس (رو  . )17/14فلْتكن كلمات القديس بولس ألهل كورنتس حاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
دائما أمامنًا :اِّسعوا ورا الْمهبة ( 1كور .)1/14
ً
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إ دارات أُخرى مفيدة لألزواج واملخطوبني
عامة :اْلياة البَشريَّة.1968 ،
 -بولس السادس ،رسالة َّ

الشراكة العائلية.1981 ،
 يوانا بولس الثان ،إرشاد رسول :يف َّ -يوانا بولس الثان ،رسالة إىل العائالت.1994 ،

عامةْ :إنيل اْلياة.1995 ،
 -يوانا بولس الثان ،رسالة َّ

الرجل واملرأة .الهوت ا ِْلسد ،دار النشر پاالبْراَ ،مدريد .1996
 -يوانا بولس الثانَّ ،

 -يوانا بولس الثانِّ ،فدا القلب .كرازات حول الطَّهارة املسيهية ،پاالبْراَ ،مدريد .1996

ِّ
ومدلول.1995 ،
 -الْمجلس ا ْْلَْبي للعائلة ،ا ِْلنس البَشَري .حقيقة َ

 التعليم املسيِفي للكنيسة الكاثوليكية ،رقم  2331إىل .2400 -جون بيلينجز ،ا ْْلب املتبادَل جس ًدا ون ْفسا ،پوليناس ،بُ ِّوينُس أَيْ ِّرس .1978

ً

 جون بيلينجز ،أساس وَسيلة التَّبويض ،پوليناس ،بُ ِّوينُس أَيْ ِّرس .1989 جون بيلينجز ،وَسيلة التَّبويض ،پوليناس ،بُ ِّوينُس أَيْ ِّرس .1984ِ
س ،الزواجِّ ،ه ْرِّد ْر ،برشلونة .1973
 األب /أَ ْدن ْ دافيد إسا ْكس ،تربية الفضائل البشرية ،إيونْسا ،پامـﭙلوان .1984 جاك لوْكلِ ْرك ،العائلةِّ ،ه ْرِّد ْر ،برشلونة .1979 األب كارلوس بُ ِويال ،هَجَمات عَصرية ِّض َّد العائلةَ ،شلَّة ميكايِّ ْل رقم  ،)1997( 15ص64 -31 األب كارلوس بُ ِويال ،الزواج الكاثوليكيَ ،شلَّة ِّحوار ) (Dialogoرقم  )1992( 4ص22 -7 فِرمني ِمركانِْيت ،اإلخصاب ِّالصناعي أَم التـَبَِّن؟ َشلَّة ْجالديوس رقم .1
ْ
ْ
 تْييي وإيزابيل بوِ  ،القُرص وآاثره الثانويةَ ،شلَّة ْجالديوس رقم .2 تِ ِيهام ْن تُوت ،الطَّهارة والشبابْ ،جالديوس بُ ِّوينُس أَيْ ِّرس .1989
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الصفحة

الفهرس

تقدي م3-----------------------------------------------------------------------------

األول :الطريق َإَل الزواج:
الفصل َّ
زمن
 -1ا ْْلُطوبةٌ ،

ْلُطوبة4----------------------------------------------
اْ

ِ
لالستعداد4-------------------------------------------------------

)1معـرفةُ ِّ
ماهـيَّ ِّة الـزواج4-----------------------------------------------------------
َْ

 )2التَّعرف على بعضهما البعض5---------------------------------------------------------

ِّ
الوسائل الضرورية6----------------------------------------------------------
اكتساب
)3
ُ

 -2ال ُْمعا َشرة َ َل

الزواج7----------------------------------------------------------

اْلالية7------------------------------------------------------------------
 )1الْ ُمشكلة ْ
اْلُكم األخالقي8-----------------------------------------------------------------
ْ )2
 )3عواقب الْمعاشرة قبل الزواج9---------------------------------------------------------

 -3ا ْْلِفاظ على العِ َّفة ل

الزواج11--------------------------------------------------

اخلطيب) ُِّتبُّه ِّ
ابلف ْعل11-----
اخلطيبة (أو ْ
 )1إن العفة هي ما يَـتَ َسلَّ به الشاب (أو الشابة) لِّمعرفة إذا ما كانت ْ
 )2العِّفَّة شي أساسي ليبية ِّ
الطباع12------------------------------------------------------

إىل الفضيلة13------------------------------------
ضرورية ألن السعادة ْ
اْلقيقية تستـند َ
 )3العِّفة َ

الفصل ِ
الثان :العائ لة

ْمج تمع14---------------------------------------------------
وال ُ

 -1العائ لة هي ُمتمع
 -2العائل ة و

ا يعي14----------------------------------------------------

الْمجتمع15----------------------------------------------------------

اخلَلِّيَّـة البيولوچية16--------------------------------------------------------------
ْ )1

اخلَلِّيَّة األخالقية16-----------------------------------------------------------------
ْ )2

اخلَلِّيَّة الثقافية17-------------------------------------------------------------------
ْ )3

اْلُال
ْ -3

ة17------------------------------------------------------------------

الفصل الثالث :ا ْْلُ

 -1ما هو ا ْْل
 -2نَ ْف ِسيَّة ا ْْل

الزوج ي19-----------------------------------------------------

الزوجي19---------------------------------------------------------

20---------------------------------------------------------------

ألما20--------------------------------------------------------------
َ )1يب أن يكون ً
للوحـدة21-------------------------------------------------
َ )2يـب أن يكـون داف ًـعا َ

َ )3يب أن يكون ُمثْ ِّمًرا21-------------------------------------------------------------

َ )4يب أن يكون أمينًا22--------------------------------------------------------------

105

أي على َّ
الدوام22--------------------------------------------------
َ )5يب أن يكون أبدّي ْ

 -3وانني ا ْْل
َ -4رْم ُز ا ْْلُ

23---------------------------------------------------------------

24-----------------------------------------------------------------

كع ْق :د ا يعي وَك ِس :ر
الفصل الرابع :الزواج َ
 -1ال ُْم َؤ َّسسة
 -2األسرار
 -3الزواج

ُم َق َّد :
س25----------------------------------------

الط يعية25-----------------------------------------------------------

ْمقدسة25-----------------------------------------------------------
ال ُ

الْمسيِفي26------------------------------------------------------------

 -4أتثي ر السر

الْمقدس27---------------------------------------------------------

 )1الرابن  :واحد مع واحدة بطريقة ِّ
غي قابلة لالنفصال28---------------------------------------

 )2نِّعمة الزواج30--------------------------------------------------------------------

الفصل اْلامس :الرجل والْمرأة ح

الزواج31-----------------------------------------------

 -1الرجل والْمرأة َكاِثنني
 -2الرجل ِح الزواج32------------------------------------------------------------
ُمت ل َف ْني31------------------------------------------------

 )1زوج وأب32---------------------------------------------------------------------
 )2الذكورية33----------------------------------------------------------------------

 )3يسوع ِّمثال َّ
للذ َكر33---------------------------------------------------------------

 -3الْمرأة ِح

الزواج34------------------------------------------------------------

 )1زوجة وأُم34---------------------------------------------------------------------

 )2األُنوثِّيَّة35-----------------------------------------------------------------------
مري والْمرأة35--------------------------------------------------------------
 )3العذرا َ

الفصل السادس :األُبَُّوةُ

واألبن اء37----------------------------------------------------

ْمثْ ِمر37---------------------------------------------------------------
ال ُ

 -1ا ْْلُ
ك ِه َ :ة من هللا38-----------------------------------------------------------
 -2األُبُ َّوة َ
ِ -3سر اْلْياة38-----------------------------------------------------------------
ِ -4
االبن" ،اِمتدا ٌد" ألَبَ َويْ ِه39---------------------------------------------------------
عدد األوالد؟40------------------------------------------------------------
َ -5ك ْم ُ
ِ
الصاْلة41--------------------------------------------------------
ِ -6مثاالن لل ُقدوة

ييف ا ْْلُ ِ
الفصل السابع :تَ ْز ُ

شري43--------------------------------------------------
الَ َ

ْلَ ْمل43-----------------------------------------------------------------
اْ

َ -1م ْن ُع
 -2اإلخصاب الصناعي45----------------------------------------------------------
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 )1اإلخصاب ِّ
اِلَنني46------------------------------------
الصناعي ِّقيف األانبيبق الذي يَلِّيه نَـ ْق ُل ْ

قاْلقيقيق47---------------------------------------------------------
 )2التلقي الصناعي ْ

 )3التلقي الصناعي الْمتجانِّس قالْم ِّ
جازيق48-------------------------------------------------
َ

 -3ال َقضاء على اْلياة:
 -4ال َقضاء على اْلْياة

اإلجهاض48---------------------------------------------------

اجلْنسية50----------------------------------------------------

 )1العادة ِّ
الس ِّريَّة50-------------------------------------------------------------------

اِلنسيَّة50------------------------------------------------------------------
 )2الْ َمثَلِّيَّة ْ
َّسل53-----------------------------
الن ْ

الفصل الثامن :إنسانية وأخال ية الوسائل الط يعية لتنظيم
ِ
اإلنسان األنْ ثْروبولوجي53-----------------------------------------------
 -1الفر
 )1الْم ِّ
ماهر االنْـثْروبولوجية يف وسائل َمْنع
َ
ِّ
 )2الْ َمماهر األنْـثْروبولوجية للْوسائل الطبيعية55-------------------------------------------
َ
ْلَ ْمل54---------------------------------------
اْ

 -2ال َفر األخال

ي57-----------------------------------------------------------
اْلمل57--------------------------------------------------------------

 )1وسائل منع
 )2الْ َمماهر األخالقية يف الوسائل الطبيعية58---------------------------------------------

الفصل التاسع :انتِفار الْمجتمعات :نقص
 -1ال َْم ْش َهد

اْلصوبة61----------------------------------------

العالَمي61-------------------------------------------------------------

 -2األس اب61------------------------------------------------------------------

العوا
َ -3

62-------------------------------------------------------------------

وسائل تَ ِ
قديس
الفصل العاشر:
ُ
 -1األسرار ح اياة

الزواج64--------------------------------------------------

العائلة64--------------------------------------------------------

 )1الـزواج64----------------------------------------------------------------------

 )2اإلفخارستية65--------------------------------------------------------------------
 )3املصا َْلة65----------------------------------------------------------------------

 -2الصالة ح اْلياة

العائلية66-------------------------------------------------------

ضرورة الصالة66------------------------------------------------------------------
َ )1

 )2صالة العائلة67--------------------------------------------------------------------

ُ )3معلِّمو الصالة67-------------------------------------------------------------------

الفصل اْلادي عشر :ت ربي ة
 -1واج ات واقو
 -2أَبْعاد

األبن اء69------------------------------------------------

اآل َابء69--------------------------------------------------------

َّ
الرتبية70----------------------------------------------------------------
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الع ْقل70---------------------------------------------------------------------
 )1تربيةُ َ

 )2تربية ِّ
الطباع واإلرادة71-------------------------------------------------------------

َ -3د ْور أَفراد العائلة ح
 -4أَعداء

الرتبية73-----------------------------------------------------

الرتبية74---------------------------------------------------------------

 )1العنف74------------------------------------------------------------------------
 )2التِّلِّفزيون74----------------------------------------------------------------------

الفصل الثان عشر :الت ربية
َّ -1
الد ْع َوة للِف
 -2الرتبية

اجلْنسي ة76-----------------------------------------------

76--------------------------------------------------------------

اجلنسية77--------------------------------------------------------------

 -3كيف تَتِم تِلك

الرتبية؟78--------------------------------------------------------

 )1تربية اإلرادة والعاطفة ِّبدف
 )2تربية

املعرفة79-------------------------------------------------------------------

الفصل الثالث عشر :األهل ومشكلة
 -1ظاهرة

العفة78------------------------------------------------

ال ِ
ْمخدرات81------------------------------------------

ِ
املخدرات81------------------------------------------------------------
ِّ
املخدرات81------------------------------------------------------------

 )1مستهلِّ
 )2العائلة الْم َف َّ
ككة والْ ُم ْد ِّمن82--------------------------------------------------------
ُ
ٍ
ِّ
 )3الْمجتمع ٍ
كعامل ُم َؤد لزّيدة االستهالك83---------------------------------------------
ِّ
للمخدرات83-----------------------------------------------------
العواقِّب الرئيسية
َ )4
 -2مو ف األهل من األبناء متَعااي ِ
املخدرات84-----------------------------------------
ُ
َْ
ِّ
 )1عندما يكتشف األهل َّ
أحد األبنا يتعاطَى املخدرات84-------------------------------
أن َ
ِّ
للمخدرات؟85---------------------
 )2ماذا َيب على األهل أن يفعلوا ليتجنَّبوا تعاطي األبنا

الفصل الرابع عشر :اِعت داء

اإلاباي ة87------------------------------------------------

 -1ما هي

ا ِإل ِ
ابايَّة؟87-------------------------------------------------------------

 -3ما هو

أتثيها؟88--------------------------------------------------------------

 -2مضمون

اإلاباية88------------------------------------------------------------

اإلاباية89-------------------------------------------

 -4اْلكم األخال ي والنفسان على
ضرورة الطَّهارة90-------------------------------------------------------------
َ -5

الفصل اْلامس عشر :الطَّال
 -1الطال

92---------------------------------------------------------

القااع92--------------------------------------------------------------
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وجني92-----------------------------------------------------------------
 )1اِّنفصال َّ
الز َ

 )2الطالق القاطع92------------------------------------------------------------------

َ -2عوا ُ الطال

92-------------------------------------------------------------

ِّ
ِّ
ُخَرى92----------------------------------------------------
 )1الطالق يـُ َولد حاالت طالق أ ْ

 )2الطالق هو عامل يـُ َؤِّدي إىل نَـ ْقص الْ َمواليد93-----------------------------------------------
 )3الطالق يَزيد من مشاكل األبنا واألطفال الْ َميوكني93---------------------------------------

 )4الطالق يزيد نسبة ِّ
اال ْزراف السابق ألَوانِِّّه94----------------------------------------------
َ

 )5الطالق يزيد من الْميل إىل ِّ
االنتهار94----------------------------------------------------
َْ
َ
ِّ
معا بدون زواج95------------------------------------
 )6الطالق َيؤدي إىل زّيدة َمن يعيشون ً

أخيا ،الطالق يُتي ال ُف ْرصة لتَـ َعدُّد الزوجات الْ ُمتَتال95----------------------------------------
ً )7

ِ -3
خاتة96--------------------------------------------------------------------

الفصل السادس عشر :الْمِفَّة األَ َخ ِويَّة ح

العائلة97------------------------------------------

 -1و ِ يَّة
ِف َّة98-------------------------------------------------------------
 -2مَُيِزات ال َْم َ

املسيح97---------------------------------------------------------------

وصالح98-----------------------------------------------------------
َّ )1إَنا روح ُ
تفاهم َ

ِّ
اآلخر98------------------------------------------------------------
 )2وهي تَفرح خلي َ

 )3وهي ُمتواضعة98------------------------------------------------------------------

 )4وهي ُم َه َّذبة98--------------------------------------------------------------------

س َعى إىل َمنفعتها98----------------------------------------------------------
 )5وهي ال تَ ْ
 )6وهي طَيِّبة99---------------------------------------------------------------------

 )7وهي ال تُ ِّ
فكر يف السو 99------------------------------------------------------------
ِّ
للعدل99---------------------------------------------------------------
 )8وهي ُمبَّة َ

اْلَق99-----------------------------------------------------------------
تب ْ
 )9وهي ُّ

ِّ
صِّْب100------------------------------------------------------------
 )10وهي َْتتمل وتَ ْ

 -3العائلة اليت تعيش

الْمِف ة101-----------------------------------------------------
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ََتَّت هذه الطبعة من

ذكراً وأُنثَى خلقهما

ِ
املتجسد"
ِِّبطابع منشورات "الكلمة
يوم  15أغسطس  -آب 2000
َ

يف عيد نِّياح العذرا مري ِّ
كاملة القداسة
ِ
املتجسد
َره نة ال َكلمة

ِّإلشَنْيارال  -2699ك ك  - 376ك ب 5600

سان ر ِّ
افايلْ ِّ -منْدواث

ُجهورية األرجنتني

تل 54 -02627 -430451

بريد

فاكس 54 -02627 -430235

إلكيوِنsmmvel@infovia.com.ar :
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ذَ َك ًرا وأُنْ ثَى َخلَقهما

ِ
الْ َمخطوبون وال ُْم ِ
واجهة ال َّزواج واجلِنس
تزوجون عند ُم َ

قفيما َّ
يتعلق ابلعائلة واْلياة ،تَدور اليوم الْمَعركة األس ـ ــاس ـ ــية اخلاصَّ ـ ـة ِّبكرامة اإلنس ـ ــانق (يوحنا بولُس الثاِن ،يف حدي ٍ ِّ يئة
 CELAMلألساقفة األ َْمريكيِّني يف  3أكتوبر .)1997
للم ِّ
تزوجني الذين يَسـ ــعون إىل تكوين عائلة مسـ ــيهية حقا .ولذل
قذَ َكًرا وأُنثَى َخلقهماق هو كتاب لِّ َمن يسـ ــتعدُّون َّ
للزواج و ُ
ابلضرورة املخطوبني واألزواج ا ْْلَديثني أو الذين َمضت فية طويلة على زو ِّاجهم,
فهو َيتَوي على موضوعات َج ْوهريَّة تُو ِّاجه َّ
صـ ـ ـعوابت الزوجية ،وغَ ْزو الْ ُم َخ ِّدرات واإلابحيِّة اللَّ َذيْن يـُ َه ِّددان األبنا  ،وتَربية ال َفضـ ـ ــائل،
ِّمثل :ا ْخلُطوبة ،وا ْْلُب َّ
الزوجي ،وال ُّ
ص ـ ـالة يف العائلة ،إخلَّ .إَنا كلَّها
و َّ
اليبية ا ِْلِّنس ـ ــية لألبنا  ،وتَنميم النَّ ْس ـ ـل ،والفض ـ ــائل َّ
وحياة األَس ـ ـرار الْ ُم َق َّدس ـ ــة وال َّ
الزوجيةَ ،
ِّ
ب ما قال يوحنا بولُس الثاِن :قإن قَ ِّض ـيَّة العائلة هي نفسُ قَض ــية
َمس ــائل أس ــاس ــية من أجل ُمس ــتقبَل البَش ـرية نفس ـهاَ ،ح َس ـ َ
اإلنسان وا ْْلَضارةق (اللقا العام يوم  8أكتوبر .)1997
إننا نـُ َق ِّدم هنا الطبعة الرابعة.

أْنل فُ ِونْتِسِ ،من ره نة الكلمة الْمتَ ِ
األَب ِ
ميجل ِْ
جس د ،حا ِّصـ ـ ـ ـل على إجازة يف الالَّهوت من جامعة
ُ
َ
الزواج والعــائلــة) ِّمن َمعهــد
قالقــديس تومــا األَ ْكوينق ا ْْلَْْبيــة برومــا ،و ُدكتوراه يف الالهوت َ
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـص يف َّ
(َت ُّ
يوحنا بولُس الثاِن التَّابع ِِّلامعة اللَّ ْيان ا ْْلْبية بروما .يعمل حاليا كأس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـتاذ لِّالَّهوت األدب يف إكلييكية
َْ
َ
ِّ
ِّ
قمري أُمُّ ال َكلمة الْمُتج ِّس ـدق ،ويف الْ َمركز الدراســي قالقديســة كاترين الس ـيانيةق بِّســان رافايِّل يف األرچنتني.
وهو ُم َؤلِّف كتاب سـأُلِّْبسـُكم أَحشـا َ رَ ْحة  -دَفْ َي َتْضـيي ِّخلادمي ِّسـ ِّر التَّـ ْوبة املقدس (إصـدارات ال َكلمة
الْ ُمتج ِّسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ،طبعة أوىل سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة  ،1996طبعة اثنية سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة  ،1997وطبعة اثلثة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة  )1999وكتاب
األَخالقيَّات والروحانية اخلاصـة ابلزوجني (إصـدارات الكلمة الْ ُمتج ِّسـد ،سـنة  )1997وكذل كتاب :أان
القُبطان الْمُنت ِّصـ ـ ـر ِّلنَجِّْمي .لَمَهات من ال ِّسـ ـ ـية َّ
الذاتيَّة ِّلمارسـ ـ ــيلو خابيي مورسـ ـ ــيلال (إصـ ـ ــدارات الكلمة
الْ ُمتج ِّس ـد ،ســنة  ،1998طبعة أوىل واثنية) وكتاب  I. N. R. I.يَســوع النا ِّص ـري ،مَِّل اليَهود (إصــدارات
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الكلمة الْ ُمتج ِّس ـ ـد ،س ـ ــنة  )1999وكتاب األل ا ْخلَالصـ ــي (إص ـ ــدارات الكلمة املتجس ـ ــد ،س ـ ــنة )2000
والعديد من الْ َمقاالت يف الالهوت األدب.

إصدارات
ال َكلِّمة الْم ِّ
تجسد
ُ

شموعة
األَلْفيَّة الثالثة
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