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 م:  تقدي
 

ــري هو إحْ وجي البَ الزَّ   بَّ اْلُْ  إنَّ  ــنعدى العَ شـــــــ ــول إىَل دف الوُ مرأة بِّ ااد بني رجل و ت ِّ انه ا هللا. إهجائب اليت صـــــــ   صـــــــ
ران يســــــــــــوع ذك ِّ  كما يُ ة هللا منذ إنشــــــــــــا  العالَ طَّ كانت خِّ   ا. هكذ ر اآلخَ  العالَ دية يفِّ ياة األبَ اْلْ  لوغِّ  وبُ  هذا العالَ القداســــــــــــة يفِّ 

ََنَّ  قَ ر ِّ يـُفَ    الســــــــــًدا واحًدا، فاثنني، بل جَ  عدُ ســــــــــا فيما بَ يْ لَ نثى... فَـ أُ و رًا كَ   َذ دْ البَ  ذُ نْ الق جعل اإلنســــــــــان مُ إن اخلْ مســــــــــي : الْ 
 .(5 -19/4 )مىت  عه هللااإلنسان ما قد جَ 

 

الك مَ مرأة. يقول الْ ارجــل ولكــل  كــل ِّ ى لِّ سَْ دف األَ قني بــذلــ  ا ْــ ق ِّ ر مَُ ا اآلخَ دهــُ حــ ص أيتزوج الزوجــان حىت ُلل ِّ 
صـها، وسـتذهب  ل ِّ خَ م وأنت الذي سـتُ دَ هللا جَعَلها ل  نصـيبًا منذ القِّ   ل:مسـتقبَ ه عن زوجة الْ اًث إّيَّ د ِّ روفائيل لطوبيا الشـاب مَُ 

 ل َ  فوفة  زْ إن سـارة اليوم مَ ه إّيها كزوجة له ينصـهه أبوها قائالً: ليمِّ سْـ (. وعند تَ 6/18)طوبيا  منها أوالد   مع  وسـيكون ل َ 
ــما  حكمت  ن تُـ   مِّ كْ ســــــــب حُ بِّ  ــى. فالســــــ ت  وهي خْ قبل أخت ، فأنت أخوها منذ اآلن وهي أُ . اِّ ف الي زَّ كتاب موســــــ

  . (7/12)طوبيا  ته وســـــــــــالمهم عليكما برحْ ، وأنعَ  هذه الليلة، ّي بُنَّ الســـــــــــما  يفِّ  بُّ كما رَ قَ منذ اآلن ولألبد. وفـَّ   َ لمزفوفة 
لة يْ  هللا لَ يان إىَل ل ِّ صـــــــــَ يُ  -لزوجيامي للهب اثال الســـــــــَّ مِّ ذل  الْ  لِّ ثْ  مِّ ين إىَل ســـــــــتندَ مُ  -ني  د أن الزوجني الشـــــــــابَّ ولذل  فإننا نَ 

 :الكتابِّ  ص ِّ  النَّ هما كما نقرأ يفِّ سِّ رْ عُ 
 

 .قالصة واخلْ حْ م علينا ابلرَّ نعِّ نا لكي يُ  ربَّ إىلَ   لْ هِّ تَ بْـ نَـ لْ ي وَ صـل ِّ نُ راش وقال لسـارة: ققومي، ّي أخيت فنهض طوبيا من الفِّ 
ه آابئنا ومبارك  لإ  مبارك   أنت ّيقرع يقول: الص، وشــــــــــــــَ عليهما ابخلْ   نعَمَ بتهالن لكي يُ يان ويَ صــــــــــــــل ِّ يُ  افقامت وأخذ 

ــما   َ كْ بارِّ تُ لِّ   يع األجيال اآلتية: جَ   إىلَ اسُْ  ــنعتَ  دَ بَ يع خالئق  أَ وجَ  السـ ــنعتَ آدَ  الدهور! أنت صـ له  م، أنت صـ
له  عْ نَ صْــ نَ لْ فَـ  ،هوحدَ ن أن يكون اإلنســان سُــ : اليَْ نس البشــري. وأنت قلتَ منهما خرج اِلْ رأته و مْ  اًدا حوا َ نَ  وسَــ عوانً 

ــبه. وا ــبيل اْْلَ بل يفِّ  ةً جذ أخيت هذه زو  أَتَّ نَ ل الز ِّ ، فال من أجن آلعواًن يناســــــــــــ م عليَّ وعليها  تُنعِّ   نْ   قضِّ اِّ ق.  ســــــــــــ
   .(8 -8/4 )طوبيا الان معًاشيخ كِّ ة و ن نَ ابلرحْ 

 

 ر ِّ لني بســـــــِّ مكلَّ ى األزواج الْ دَ ى لَ ضـــــــَ وقت مَ  اليوم أكثر من أي ِّ  عَ طَ ســـــــْ ب أن يَ فهوم الرائع للهب وللزواج يَ مَ هذا الْ 
ا يفِّ الزواج الْ  واإلخوة    وكذل  اآلاب  واألبنا   ،مخطوبون واألزواجمن الزمن اليت فيها يواجه الْ   ةِّ بَ قْ  هذه اْلَْ مســـيهي، خصـــوصـــً
 ة.يَْ كوك واْلَْ من الشُّ  وات، الكثيَ واألخَ 

 

ــَ إىَل  زمننا هذا ون يفِّ وُّ عُ دْ إن األزواج والعائالت مَ  ب  الذي يتهدث عن اْلْ الِّ  اْلْ هادة واحدة أمام العالَ  إعطا  شـــــــ
نيســــته  كَ مســــي  لِّ الْ  ب ِّ  بُِّ لَ اذَك ِّرا العزوجني اليوم أن يُ  ر. وعلى كل ِّ ى ابلفعل كيف ُيَبُّ اآلخَ ســــَ وقد نَ  ،بمن ابْلْ ؤْ اليُـ  هولكن
 ب.  رِّ طَ ضْ مُ ن الْ رْ هذا القَ   ةَ بَ تَـ ا عَ قدماهُ  أُ طَ رجل وامرأة تَ  كل ِّ ولِّ 
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 الفصل األوَّل
 

 الطريق إََل الزواج: اْْلُطوبة
 اْْلُطوبة، زمٌن لاِلستعداد -1

 

ما هي اخلطوبة؟ إََنا زمن لالسـتعداد للزواج. إن الزواج شـي  عميم جًدا ومسـؤولية كبية وهو واقع يـََتطَلَّب يفِّ كثي   
ْثُل ُكل ِّ األشيا  اليتِّ َ ا قيمة حقيقية يفِّ هذا العاَل(. ولذل  َتديًدا فهو يـََتطَلَّب استعداًدا.   من األحيان تضهيات عديدة )مِّ

رة   .1َويَتِّمُّ هذا االستعداد على ثالثِّ مراحل زمنيَّة أساسية: بعيدة وقريبة ومباشِّ
  

للزواج مـنذ الطفوـلة من خالل اليبـية الـعائلـية اْْلكيمـة اليت  ـَْدِّف إىَل توجـيه األطـفال إىَل   االس           تع داد ال عي ديـبدأ 
ا  ا  ْعفاُ ا. إَنَّ ًبا  وشـــــخصـــــيًة خاصـــــة بكل واحد منهم َ ا قـُوَُّ ا وضـــــَ كتشـــــاف أنفســـــهم كأشـــــخاص َنتلكون واقًعا نفســـــًيا ُمرَكَّ

ــتوى   ــر أو على اْلمســ ــية بني البشــ وا  يفِّ العالقات الشــــخصــ ــَ ــانية حقيقية ســ خ فيها التـَّْقديُر لكل قيمة إنســ ــَّ اْلمرحلة اليت َيَيســ
ــية، وكذل  فيما االجتماعي، وذل  فيما   ــخصــ ــال للُميول الشــ ــتخدام الصــ يتعلق بتكوين الط ِّباع وابلتََّهكُّم يفِّ الذات واالســ

 يتعلَّق بطريقة التَّعامل مع األفراد من اِْلنس اآلَخر، إخل. 
ــيهي مناســــــب. وهو  االس     تعداد القري أَمَّا  ــاحُبه تعليم  مســــ ٍص يبدأ يفِّ ُعمر مناســــــب ويصــــ ــ ِّ  فَيهتوي على إعداٍد متخصــــ

ب َما يَقتضــيه ســر  عميم  َســَ اســتعداد يهدف بطريقة أكثَر َتديًدا لالحتفال بســر الزواج ولِّمعيشــتِّه بطريقة أخالقية وروحية بِّ
ــُهر    االس   تعداد اْلُم اش   ركهذا. هذه املرحلة الزمنية هي اليت نُطلِّق عليها قفية اخلطوبةق. وأخيًا أتِتِّ مرحلة  وتكون يفِّ األشـ

 تفال ابلزواج.األخية قبل االح
 

مثل الطالق واالنفصـــال وعدم   -إن كثيًا من املماهر الســـلبيَّة اليت نشـــكو منها يفِّ اْْلياة العائلية واالجتماعية اليوم 
 ُنْكن عالُجها من خالل استعداد مناسب قبل الزواج. -التفاهم، إخل. 

 

ــليمة ر بطريقة غي ســــــــــ ر فهو يُبهِّ والغرُق ينتمره. فمن يرغب يفِّ الزواج َيب عليه  َمْن ال يَعرف كيف وإىَل أين يُبهِّ
ــَيْهُدث   أن يعرف ما هو الزواج. كثيون يعرفون َمن هو الشــــــــخص الذي يريدون االرتبان به ولكنهم غُي واعني على ما ســــــ

ـــية: َمعرـفة ـماهِّيَـّ  ــاســــــــــــ دف إىَل ثالثِّ نِّـقان أســــــــــــ الَل هـذا الزواج  من أجـل ذـل  ُجعِّلـَْت فيُة اخْلطوـبة. فهي  ـَ ة الزواج، ُُثَّ  خِّ
الطرُف اآلَخر يفِّ الزواج، وأخيًا اْْلصــــول على كل ما يـَْلَزم لتهقيق رحلٍة ســــعيدة   -أو ســــتكون  -التـََّعرُّف على َمن ســــيكون 

اية أفضل.  وَنِّ
 

 ( َمْع رفُة ماِه يَِّة ال زواج1
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رَْكة  تدوم  َمَدى اْْلياة. وهو َعْقد  غايُتُه اْْلبُّ اْلمتباَدل يفِّ البداية َيب أن نـَْعرف ما هو الزواج. إنه ســـر  مقدَّس َوشـــِّ
ــتغِّلُّ اخْلطيبان فرصــــة فية اخْلطوبة للتأمل يفِّ الواقع الذي ســــيدخ ا إْناُب أبناٍ  وتربيُتهم. َيســ ــً الن  والتعاوُن َطواَل اْْلياة، وأيضــ

َراسمِّ الزواج.  فيه بعد االحتفال ِبِّ
اد الزوجي، وعدم قابلِّيَّة الزواج لالنفصـــال، واخْلصـــوبة، وكذل  َكْيفِّيَّة ســـيكون لِّزاًما عليهما أن يَتعلَّما ما يَ  عنيه االت ِّ

تربية أبنائهم يفِّ القريب العاجل. ويتم ذل  ابلتكوين اْلُمســــــتمر والقرا ة واْْلوار فيما بينهما، وكذل  ابســــــتشــــــارة أشــــــخاٍص  
دف تنشيط التعليم اْلمسيهي اخْلاص ابألسرار اْلمقد   سة الذي َتسلَّماه.مناسبني بِّ

 

ــعوابت اْلمتوقَـَّعةِّ   ــيكون عليه زواُجهما وأن يتهدَّاث فيما بينهما عن الصـــ عا خطًة لِّما ســـ ــَ ا أن َيضـــ ــً َيب عليهما أيضـــ
ــعوابت وإيجادِّ   عيد اْلماد ِّي والنفســــــي والروحي  ُُثَّ اْْلديُ  عن َكيفية ََتَط ِّي هذه الصــــ ــَّ مواجهُتها عاجاًل أم آجاًل على الصــــ

ما وعن  اْْللو  لِّ َ ا. َيب أن يـََتهدَّاث عن اْلَمكانة اليتِّ َيب أن يُعطِّياها هلل يفِّ اْْلياة الزوجية وعن َمكانة الكنيســــــــة يفِّ حيا ِّ
 دورها ها االثنني يفِّ الكنيسة.

 

 ( التَّعرف على بعضهما ال عض 2
 

اد بني اثنني إىَل األـبد. وـلذا يَلزم التـََّعرُّف بـ  ــيكون الرفيق أو الرفيقـة َطوال إن الزواج هو اتـ ِّ درجـة كـافـية على َمن ســــــــــــ
ــخص واعًيا وآخًذا  يفِّ االعتبار َمن يكون وكيف يكون هذا اآلَخر،  ن   الطريق يفِّ هذه اْْلياة. اْلَمعرفة تَعن أن يكون الشـــــــ

 يتعلق ابإليمان والزواج واألبنا .يَعرف نفسيـََّته َوُعيوبَه وفضائَله وكذل  ردوَد أفعالِّهِّ َوأيًضا ما هي أفكارُه خصوًصا فيما 
 

بِّيَّة وال َتصـي معرفًة ُمْطَلَقة وكاملة إال يفِّ 2 ََمْدودةومع ذل  َتَمل هذه اْلمعرفة  ا َطوال فية اخْلطوبة تكون نِّسـْ ، ألَنَّ
ل اليها بواســــــطة احياٍم ألمٍ  لتخر. وألجل التوصــــــل إىَل معرفة اخْلطيب أو اخلْ  طيبة ال ُيْدِّي التَّعاُمُل أو الزواج، ويتم التـََّوصــــــُّ
الن إىَل َمْعرفٍة َأكثَر بل يـَُول ِّ  ــ ِّ ما ال يـَُوصـــ دان عادة االحتقار. يقول  األُْلَفُة اْلُمباَلُغ فيهِّما َبْل ابأَلْحَرى َيب تَفاديهِّما ََتاًما، ألَنَّ

ا على اْلمخطوبني. ولذل  فإن فية اخْلطوبة ليســت اْلمثل الشــعيبِّ قإن اْلمبالغة يفِّ األُْلَفة تـَُول ِّد االحتقارق. ويَنطبق هذا  أيضــً
 ُمَْب ِّرًا ألي ِّ شكٍل من أشكال َعَدمِّ الطهارة.

 

ونســـــــــتطيع أن نقول أكثر من ذل   ن الشـــــــــي  الرئيســـــــــي الذي َيب أن يَعرفه الواحد عن اآلَخر هو َمْقدِّرَُة هذا 
ْبطِّ النفس قأيســتطيع هو هوة؟ أَْم    -أَْم هي -اأَلخي على التَّضــهية وضــَ أن يتهكَّم يفِّ ذاته وأن يـُْنكِّر نفســه أمام اندفاع الشــَّ

ا -إنَّه  َقة   -إَنَّ َعلى العكس شـخص  غُي َعفيف؟ق. ذل  هو ما ال بُدَّ من َمعرفته كأسـاٍس ُنْكن عليه تـََوقُُّع التصـرُّفات الالحِّ
بط نفســه مع خطيبته فســيكون أيضًــ  ا قادرًا على اإلخالص َ ا عندما تصــي زوجته. إذا يفِّ الزواج. إن كان هو قادرًا على ضــَ

هما البعض عندما يـَْفرِّ  عليهما  ــِّ ــيَـْقدِّران كذل  على ُمرافقة بعضــ هما البعَض بطهارة فســ ــِّ ــاَحبة بعضــ كاان قادَرْين على ُمصــ
باُعد اِْلســــدي أو الزمن أو اْلمر  أو الصــــعوابت أو أيُّ حادٍث عارٍِّ  تضــــهياٍت، عند اضــــطرارُها مثالً إىَل شــــي  من الت

ــبَط اندفاعه اِْلنســــــي يفِّ أدَن مماهره  كاْلُمداعبات  -إىَل تبادل عاطفي يَعتمد على مماهر روحية َبتة. فإن َل يســــــتطِّْع ضــــ

 
 .11 - 8صفحـة  4، رقم  (Rev. Dialogo)، مجـلة " الحـوار "  إلخـطوبة الكـاثوليكـية،  األب كـارلوس بُويالراجـع   -2
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راة، وإذا أُتيَهْت له الفرصـــــة أو  -غيِّ اْلمناســـــبة والُقَبل فإنه ســـــيجد صـــــعوبة يفِّ ضـــــبط انفعاالت الغضـــــب واالحتقار والصـــــُّ
ــيواجه صــــــعوبة ابلغة يفِّ مقاومة َاربة إدمان الُكهوليات أو الز ِّان أو اْلمخد ِّرات وهي أكُْب َاربٍة  َتواَجَد يفِّ  بيئة ُمَؤاتية فإنه ســــ

رة.  للهروب من مصاعب اْْلياة اْلمعاصِّ
 

 ( اكتساُب الوسائِل الضرورية3
 

 تـُْوَجد وسائُل ضرورية كثية إلَْتام هذا اْلَمشروع: 
 

أتِتِّ مِّن نـَْقصِّ الَفضــــــيلة   -إن َل َتُكْن كلها -: إن غالِّبِّيَّة حاالت الفشــــــل يفِّ الزواج الَفض     ائل الوســــــيلة األوىَل هي
ائز أنَّ ذلـ  قـد ال   ــيلـة وذلـ  منـذ اللهمـة األوىَل. من اِلـْ دِّ الزوجني أو كَِّلْيهمـا. ألن الزواج يتطلـب وجوَد الفضــــــــــــ لـََدى َأحـَ

ة من اْ ََوى، ولكن عادة ما َتمهر اْْلاجة إىَل الفضـــــــيلة منذ البداّيت األوىَل.  ُيالَحظ يفِّ البداية بســـــــبب االِّســـــــتغراق يفِّ حال
ــول إِّ  َبة. أَمَّا الذي يـَْزَعم الوصــ ــَ ــائل اْلُمْكَتســ ــل َِّهنْي ابلفضــ َل الطرفان إىَل الزواج ُمَتســ ــِّ ليها فيما بعد  وَند أنه َلمَِّن اْلُمهِّم ِّ أن َيصــ

 فسه، ولكنه سيتوصَّل إىَل ذل  بصعوبة كبية، دون َش .فإنه قد يَتوصَّل إىَل ذل  إذا أَْلَزم ن
 

ْْب عند اكتشـــــاف الُعيوب،  ــَّ ْثُل الصـــ ة ابْْلياة اْلمشـــــيَكة بني رجٍل وامرأة، مِّ ــَّ ــائل؟ هي تل  اخْلاصـــ ما هي هذه الفضـــ
ا فضـــيلُة الصـــراحة واالِّجتهاد ل،    واْلُمراَفقة يفِّ أوان األَل، وضـــبُط النْفس أمام الشـــهوات. وكذل  أيضـــً والعمل والَكد ِّ اْلُمَتواصـــِّ

 الكتسابِّ اْلمهبَّةِّ َوالرْحةِّ والكرمِّ اْلمتباَدل. َِّ إخل. إن هذا الزمن هو بطريقة خاصة وقت  للنُُّمو ِّ َو  
 

دا ةوأتِتِّ يفِّ اْلَمقامِّ الثاِنِّ ضـــــرورُة  ي ِّ ُقُدًما إىَل األمام يفِّ الزواج، ألنه   اْلَمْقِدرَِة على الص    َّ حب  ُذو كوســـــيلة لِّلُمضـــــِّ
ــبق فإن  ــتناًدا إىل ما سـ ــداقة فريدة جًدا َتدوم َمَدى اْْلياة. اِّسـ ــداقة من نوع خاص، صـ ا    اْلَمْقِدرَة على اْلِْوارصـ ــً ــبِّ  أيضـ ُتصـ

ــرورة َحْتمِّيَـّة. كثي  مِّن الزيجـات َاهـل اْْلوار اْْلقيقي بنْي الزوجني وابلـتالِّ بني اآلاب  واألبـنا . هـذه اْلَمـقدرة على اْلْ  ر  واضــــــــــــ
 َيب اكتساُبا خالل فية اخْلطوبة، على األقل جزئًيا.

 

ْهوة اْلُمتعة. لض     َ َّ التَِّفك م ِح االاتياجات العاافية اْْلا      ةاثلثًا، هذا هو الوقت األَمثل   ــَ ، َأي التهكم يفِّ شــــ
ــي النَّزعة العاطفية ل ن ــبَّبت يفِّ أن تصــــــ ــليَّة تســــــ ــان من أكثر اْلُميول اختالالً لديه.  ألن اِلِّراح اليت َخلفَّتها اخْلطيئة األصــــــ ســــــ

عتداًل أو ولذل  فإنه إن َل يتســلَّ  ابلفضــيلة اليتِّ تُنم ِّم هذا اْلميل فإنه ســيقع َتت َوْطأة الرَّذيلة اْلُمقابِّلة َ ا: إمَّا أن يكون م
ا  َ  -يكون ُمتقل ِّب اْلمزاج، وإمَّا عفيًفا أو شــــــــــهوانًيا. فإن فية اخْلطوبة ذاَ ا   ال تَنقصــــــــــها التجارب   -ا من طبيعة خاصــــــــــةِبِّ

ا وبفضـــيَليتِّ اْلِّشْـــ  مة اْلمتعل ِّقة ابلعفَّة وابلتالِّ فهذا هو الوقت اْلمناســـب للتَّدرُّب على األفعال اخْلاصـــة بفضـــيلة الَعفاف أيضـــً
 والتواضع اْلمسانِّدَتنْي َ ا.

 

 ال ُنكن ألي ِّ زواج أن يستمر إال إذا ساَنَدتْـــــــــــــــه ، إذْ اياة اإليمانأساًسا هذا هو الوقت األَْمَثل للبه  عن تنمية  
ياة اإليمان هو َممهر أســــاســــي يســــتوجب اإليضــــاح خالل   حياة  فائقة  للطبيعة. من أجل ذل  فإن اْْلدي  أو التخطيط ْلِّ

ا، ولذل  َيب يَّة أيضــــــــــــً أن يبدأ ذل  يفِّ الفية   فية اخْلطوبة. ســــــــــــُيافق الزوجان أحُدها اآلَخر خالل الزواج يفِّ اْْلياة الرُّوحِّ
 السابقة له.
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 اْلُمعاَشرة  َ َل الزواج -2
 

 اْلُمشكلة اْْلالية  (1
 

إحدى اْلمشاكل الكبية اليت تواجهها اخْلطوبة اِْلادَّة يفِّ هذه األّيم هي الفكرة األخالقية الزَّائفة عن اْلمعاشرة قبل  
ــيَّ التــامَّ فيمــا ا الفعــَل اِْلنســــــــــــ بني اخْلطيبني اللــََّذْين َنتلكــان نِّيــًَّة جــادة يفِّ االرتبــان الزوجي، أو على األقــل  الزواج، ونعن بــِّ

ــار هذا النوع من العالقات بني اْلمخطوبني قد بلغ َمًدى كبيًا يفِّ كثي من األماكن د ِّية إلمكانية إَْتامه. إنَّ انتشــ   ُلط ِّطان ِبِّ
ودليَل َتَضـُّر لِّكل ِّ خطوبة. نسـتطيع أن نرى أسـباب هذا االنتشـار يفِّ َمماهر كثية  حىتَّ جعل الكثيين يَعتْبونه َتصَـرُّفًا عادّي  

 ُُمتلفة يفِّ عصران هذا ومنها: 
 

 اِّختزال اْْلب إىَل الناحية اِْلنسية. -
 اِّختزال اِْلنس إىَل عمل يتعلَّق  عضا  التَّناُسل. -
 طول الفية الزمنية غُي اْلَمهدود لبعض اخْلطوابت. -

 يفِّ كثي من وسائل اإلعالم االجتماعية. -َأْي اإلابحية -برامجِّ الُعْريِّ الَعَلنِّيَّة  طُْغيان  -

 سهولُة اْْلصول على وسائل َمْنعِّ اْْلَْمل، والَعقليَّة اْلُمناهِّضة للهياة واْلُموالِّية ل جها  داخَل الزواج نفسه. -

 فُقداُن معََن العفَّة والَبتوليَّة. -

 باع َوللنَّزعة العاطفية ُعموًما.اليبية اخْلاطئة للط ِّ  -
 

ق هو االت ِّصــال اِْلنســي خارج   قِّ فإن اْْلُكم األدبِّ ال َيدَع َشااًل للشــَّ : قالفِّســْ ابلنســبة لعدم شــرعية ُسارســة الفِّســْ
ُموجَّه  نِّطاق الزواج بني رجل وامرأة ُحرَّْين: إنه يتعار  بوجه خطي مع كرامة األشــــــخاص ومع التكوين اِْلنســــــي البشــــــري الْ 

طبيعًيا إىَل خْي األزواج وإىَل إْناب األوالد وتربيتهم. وَعالوًة على ذل  فإنه َمْعَثرة خطية عندما يكون فيه إفساد  للصغــــــارق  
ا ال تـَْندرج َتت نفس النوع من اْْلكم ابلنســــبة لبعض الباحثني 3 . أمَّا ابلنســــبة للعالقات اِْلنســــية الســــابقة للزواج فَنجد أَنَّ
 عِّلم األخالقيات ولكثيين من اْلمؤمنني الكاثولي . فالبعُض يرى أنَّ اْ دف هو أن تُقيَّم تل  العالقات يفِّ إطار مشروعِّ  يفِّ 

هما  ــُ ــتطيع أن ننفي أنَّ اخْلطيبني اْلُمْقبَِّلنْي على الزواج ُيبَّان بعضــــــــــ ق. فبِّما أننا ال نســــــــــ ا  اْْلب ِّ اْلمتعل ِّق ابلزواج الالَّحِّ ــً بعضــــــــــ
ــتطيُع أن نـَْفرَِّ  على هـذه العالقـات  ْن َتمـلَّ خـارَج حب ِّهمـا هـذا. نقرأ يفِّ وثيقـة من واثئق الكنيســـــــــــــــة:   ابلفعـل، فال نســــــــــــ

اد اِْلنســـــــــــــي قبل الزواج، على األقل عندما يوَجد قرار اثبت على إَْتام هذا  ــة االت ِّ قيطالب الكثيون اليوم ابْْلق ِّ يفِّ ُسارســـــــــــ
وُّرِّها النفسـي -حقيقية يعتْبها اخْلطيبان   الزواج وعندما توَجد كذل  عاطفة سـب َتصـَ عاطفًة زوجيًة ابلفعل.   -بطريقة ما وبِّ

 . ولكن هل هذا صهي ؟  4فَيهكمان  ن هذا القرار وهذه العاطفة يَتطلَّبان تتميم هذه العالقات بطريقة طبيعيةق 
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 اْْلُكم األخال ي  (2
 

هما  إن اْلمعاشــــرة قبل الزواج هي شــــي  ســــي ِّ  يفِّ  َحد ِّ ذاته. وإذا كنَّا ال نســــتطيع أن نُنكر أنَّ اخْلطيبني ُيب ان بعضــــُ
ما.  بعًضا فِّعالً فإننا نستطيع أن َنْزَِّم  نَّ العالقة اِْلنسية ليست َمْمهرًا حقيقًيا للهب ِّ يفِّ هذه اْلَمرحلة من حيا ِّ

 

ا ألنَّ قالعالقة اِْلنســــــــيةق هي التعبي التامُّ وا واها )ألن تعريف الزوجيَّة هو لِّماذا؟ أســــــــاســــــــً خْلاص ابلزوجية دون ســــــــِّ
اد اِْلســـدي والنفســـي والروحي بني شـــخصـــني ُُمتلَفيِّ اِْلنس ُمتَّهَدين يفِّ زواج غيِّ قابٍِّل لالنفصـــال(. ويَفتقر اخْلطيبان  االِّت ِّ

ا ويـََتوجَّهـان إليهـا. إن العالـقة اِْلن ــتـعدَّان  ـَ ـــية هي التعبي إىَل هـذه الزَّوجـية حىت لو كـاان َيســــــــــــ للهـب ِّ الزوجي، ألن   الت ا ســــــــــــ
ا ُذروتَه. هناك يكوانن   ادها العاطفي والروحي من خال ِّ اد اِْلســـــــدي فيبلغ ات ِّ ــطتها إىَل ُمنتهى االت ِّ الزوجني َيصـــــــالن بواســـــ

جية، ألن ُسارســــــة  قجســــــًدا واحًداق ويصــــــيان قروًحا واحًداق بواســــــطة هذا الفعل. والعالقة اِْلنســــــية هي التعبي اخْلاص ابلزو 
 اِْلنس تكون مشروعة فقط داخل الزواج.  

 

ــرية، وله معََن فريد ال   ــي هو ُجز  من اللُّغة البشـــ ــد. ألن الفعل اِْلنســـ ــبب لُغة اِْلســـ ولِّماذا داخل الزواج فقط؟ بســـ
 زوجي ال َرْجعَة فيه. ماذا يتكرَّر وال َيُص ُّ التنازل عنه. وما قيقــــــــولهق هذا الفعل هو حقيقي فقط بقدر ما َيتوي على التزامٍ 

 يقول هذا الفعل؟ يقول: عطا  ابلكامل. والعطا  يكون كاماًل عندما:
 

 َيتوي على كل ِّ ما َنلِّكه الَفْرد  -
 يكون بطريقة َحْصرية  -
 يكون ابلطريقة األكثر كمااًل اليت ُنْكن أن يكون عليها ما يُعَطى  -

 َيستمِّرُّ َطواَل اْْلياة. -
 

بني الزوجني يكون كاماًل عندما َيتوي على: كل ِّ ما َنلِّكه كل  منهما )كاِْلســــــــــــــد والروح والعاطفة   إًذا فإن العطا 
واه(، وكاماًل )أْي أالَّ يكون   ــِّ ــخٍص واحٍد دون ســـ عََن أن يكوَن لشـــ رّي  )ِبِّ ــْ ا َحصـــ ــً ــتقَبل(. يكون العطا  أيضـــ ــر واْلمســـ واْْلاضـــ

ا أو أللًفا مثلما َيدث عندما تُلَغى  ــً ــائل التعقيم(  ويكون مَدى  منتَقصــ ــائل منع اْْلمل أو وســ ــبَـًقا ابســــتخدام وســ قدراتُه مســ
ــَمن ذلـ  فقط بعــد االلتزام الَعلن الـذي يُعَطى من خالل اْلموافقــة اْلُمعَلنــة يفِّ االحتفــال ابلزواج(. كـلُّ هـذه   اْْليــاة )وُيضــــــــــــ

 ًيا.العناصر ال ُنكن معيشُتها إالَّ داخَل الزواج الذي اْحُتفِّل به شرع
 

 وابلعكس، ابلنسبة للمعاشرة قبل الزواج، فنجد ما يلي: 
 

ر ِّح بعُد قابلنـََّعم الزواجيةق َعالنيًة أمام اْلمجتَمع َل يُعطِّ  - ال يعطي الفرد كلَّ ما َنلِّكه، ألنَّ الشــــخص الذي َل ُيصــــَ
ــتقبلـَه، وَل يُعطِّ اسـَْه، وَل يُعطِّ التزامَـ  بَّ اْْلقيقي هو ابلفعـل حـب  َيَتوي على كـلَّ شــــــــــــــي  بعـد: فهو َل يُعطِّ مســــــــــــ ه. إنَّ اْلـْ

ــيـة قبـل الزواج )وكـذلـ    مفهوم قالـذبيهـةق ألنـه عطـا  كـامـل للنفس من أجـل اآلَخر. أمـا ابلَعْكس يفِّ حـالـة العالقـة اِْلنســــــــــــ
َّ عن العالقات خارج الزواج( فإننا َند أن الشي  األَهمَّ على الصَّعيد النفسي ال يكون التضهية ابلذات  ا البهَ  األانِنِّ وإَّنَّ
 اْلُمتـَْعة: واآلَخر ال ُنَث ُِّل الشَّخص الذي سيـُْعطي اْلَمْرُ  ذاتَه له ولكنَّه الشخُص الذي سيأخُذه لنفسه 
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ر ابلضرورة على واحٍد فقْط  فـََعدم وجود   - رًا على شخٍص بَِّعْينِّه، أو على األقل ال يَقتصِّ كما أن األمر ليس ُمقتصِّ
دِّ اال طيـٍب  بـُعـْ د ِّيـًة( َوابالرتبـان  ِّ االت األكثرِّ جـِّ خ اخْلطوبـة )حىت يفِّ اْلـْ ــْ لتزام الزواجي قـد ينتهي يفِّ حـاالت عـديـدة بَفســــــــــــ

 آَخر, وهكذا تَتِّمُّ اْلُمعاَشرة قبل الزواج مع أكثَر من َرجل وأكثَر من امرأة 
ا يفِّ معمم اْْلاالت تستبعد  الذُّر ِّيَـّةق   -   5وال يتم فيها العطا  عامة بطريقة كاملة قألَنَّ

وهي ال تدوم مدى اْْلياة ألنه ينقصــــــــــــها أن َُتَْتم ويُوقَّع عليها ابلفعلِّ الوحيدِّ الذي َيعل االلتزام ال َرْجَعَة فيه،    -
 َأاَل وهو االحتفاُل الشَّْرعِّيُّ ابلزواج.

 

 ن هنا ُنْكننا إرساُ  القواعدِّ األخالقية التالية اْلمنم ِّمة لُسلوك اخْلطيَبنْي:م
 

ســــب العادات والتقاليد اْلمتَّبعة، واليتِّ تكون عالمًة على   - تُعَتَْب َمشــــروعًة كلُّ مماهر التعبي العاطفي اْلمقبولة بِّ
 اْلمجاملة والتََّهضُّر وُحسنِّ اليبية 

مة )كاألحضــــان والُقُبالت والنََّمرات واألفكار يفِّ اْلُمقابل تُ   - عتَْب غَي أخالقية وغَي مشــــروعٍة التعبياُت اْلُمْهَتشــــِّ
  والرََّغبات( إذا كانت َتتوي على نِّيَّة صــــرية ومتعم ِّدٍة هادفٍة إىَل اْلمتعة اِْلنســــية، حىت لو َل َيُكْن هناك قصــــد  للوصــــول إىَل 

 العالقة اِْلنسية الكاملة 
ــية    - ــمةِّ، وكذل  العالقات اِْلنسـ ــةِّ اْْليا ِّ واْلِّشـ ــروعة وغي أخالقية كلُّ التعبياتِّ انقصـ وتكون ابأَلْحَرى غَي مشـ
 الكاملة.

 

ماهرِّ اْْلنان اْلُمختصَّة ابْْلب الزوجيق   .6ابختصار، قعلى اخْلطيَبنْي أن َيتفما لوقت الزواج ِبِّ
 

 عوا   اْلمعاشرة   ل الزواج  (3
 

يوًعا واْلُميت ِّبة على إن ما ذك ــُ جَّة اْلمركزية والدامِّغة. ومع ذل  فإن َتليل العواقب األكثر شـــــ ــبق هو اْلُْ رانه فيما ســـــ
 : 7اْلمعاشرة السابقة للزواج يـَُؤي ِّد اْْلكم السْليبِّ الذي حكمنا به عليها. من بني هذه العواقب َنْذكر 

 

 أ( من النااية الِ يولوجية
 

  النتائج البِّيولوجية التالية:ُنكننا أن نشـي إىَل 
 

ْته شـاابت من سـن   الُْبود اِْلنسـي:   - ا ُنكنه أن يكون سـبًبا يفِّ  18إىَل   15إن النشـان اِْلنسـي إذا مارسـَ عاًما إَّنَّ
ئِّْلَن أَرجعْ  %45حالة من الُْبودة اِْلنسـية يفِّ مراحل أعمارِّهِّنَّ الالحقة. تؤكد بعض الدراسـات أن  َن سـبب من النسـا  اليت سـُ

عدم القدرة على َرد ِّ الفعل اِْلنســـي إىَل النتيجة اْلُمريعة للعالقات اِْلنســـية الســـابقة للزواج، فقد ثـَُبَت أن كثيًا من الســـيدات  
ا قبل الزواج. وذل  ُيسـَب ِّب لديهِّنَّ  ْبات جنسـية غي مناسـبة َمَرْرَن بِّ ا بسـبب خِّ َن ابردات جنسـًيا بطبيعة تكوينِّهِّنَّ وإَّنَّ  يفِّ َلسـْ

 
 .7رقم   - "الشخصية البشرية"راجع :   -5

 . 2350رقم   - التعليم المسيحي للكنيسة الكاثـوليكـية  -6

صائـيات مأخـوذة من . اإلح 221إلى  169ص  1975، دار النشر : دون بوسكو . بيـونس آيـرس  المعاشـرة قبل الزواج:  خـوسيه ماريا ديـلكـولراجع :   -7

 هـذه الدراسة.
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يبة أمل من   ِّ   َ ْ ــِّ ُنَّ ُأصـــــ ــا  أُْخَرّيت ألَنَّ ب  مع نســـــ ة للشـــــــذوذ اِْلنســـــــي فَتبهْثَن عن لقا  اْلُْ بعض اْْلاالت ظاهرًة ُمشـــــــابِّ
 الرجال  أو قد ُيسب ِّب لديهنَّ ظاهرة النشان اِْلنسي اْلمزدوج فتتناَوْبَن معاشرة الرجال أو النسا  دون تفضيل.

 

قائالً: قمن بني آالف اْْلاالت اْلمصـــــــــــابة  مرا  تناســـــــــــلية اليت  (Carnot)يؤكد كارنو   ة:األمرا  التناســـــــــــلي   -
مارســـــة اِْلنسق. من بني  -عاَِلُْتها َل أجد وال واحدة منها َل يكن ســـــببها اْلمباشـــــر أو غي اْلمباشـــــر ى فيما يتعلق ِبِّ الَفْوضـــــَ

يْدز ا .هذه األمرا  األكثر انتشارًا َند الزَُّهري واإلِّ  لذي انتشر يفِّ عصران اْْلالِّ
 

معــروف    كمــا هو-ابلرغم من أن أغلبية اْلمخطوبني يلجُؤون إىَل وسائــل َمْنع اْْلمل فإن هذه   حــاالت اْْلمل:   -
 ليست قادرة على َاَنُّب حدوث بعض حاالت َحل عارِّضة. -

 

 ب( من النااية النفسية
 

ا أنَّ غالِّبيَّة هذه  - ــافها،  ََتُلق اخْلوف: ِبِّ العالقات تتم بطريقة َخفِّيَّة فهي ََتلق جًوا من اخْلوف: اخْلوف من اكتشــــ
واخْلوف من اخْليانة فيما بعد، واخْلوف من اإلخصــاب أو اخْلوف من الفضــيهة االِّجتماعية. وهي إىَل جانب ذل  تَتســبَّب  

الر ِّابن الشــــــرعي يتســــــبب دائَما يفِّ اخْلوف من ََتَل ِّي اخْلطيب يفِّ َخَلٍل عاطفيٍ  آَخر َأال وهو الطَّْبع الَغُيور، إْذ َأنَّ عدم وجود 
أو اخْلطيبة أو من فتوره وَبثه عن إرضــا  نفســه مع شــخص آخر. وابلفعل ال يُوجد أيُّ رابن َننعه عن ذل . هذا ابلضــبط  

ئ بطريقة منتمِّمة لدى اخلْ   طيبني حالة من الشَّ  ِّ يفِّ وفا  اآلخر. ما تؤد ِّي اليه ُسارسة اْْلياة اِْلنسية قبل الزواج، فهي تُنشِّ
 

وهي تُعطي اهتماًما مبالًَغا فيه للجنس وللَغريزة اِْلنســـــــية وللمتعة اِْلنســـــــية. ويكون ذل  على حســـــــاب األَبعاد   -
دُّع اخْلطوبة ُُثَّ الزواج   ق ضـــــــررًا ابلُبعَدْين العاطفي والروحي. وعادة ما يتســـــــبب هذا يفِّ َتصـــــــَ بعد ذل . األخرى للهب فتـُْلهِّ

كما أن اليكيز على الُبعد اِْلنســـــــي فقط يفِّ اْْلب يـُْوقِّف َتَطوُّر النُّضـــــــج العاطفي والفكري. قإن العالقة اِْلنســـــــية الســـــــابقة  
ا على النُُّمو ِّ الفكري وابلتالِّ على التنمية العقلية اْلم ْت بصـــفة منتممة فهي تَؤث ِّر بطريقة ســـلبية أيضـــً ا إذا ما ُمورِّســـَ بة يت ِّ ألواَنِّ

 .(Tumlirz)عليه...ق 
 

َوأَ يفِّ  - َع اأَلسـْ ه الَوضـْ ب ِّب عدَم اْلُمسـاواة بني الرجل واْلمرأة. فال يسـتطيع أحد  أن يـُْنكِّر أنَّ اْلمرأة هي اليت تواجِّ ُتسـَ
ا ابلفعل: قتفقد ُعْذرِّيَـَّتها، وتشـــعر ابلتَّباُعد َلَدى  اخْلطيب الذي يبه  عن حالة ُسارســـة العالقات اِْلنســـية قبل الزواج. ألَنَّ

ا ََتاف عِّندئٍذ أْن َييَكها معاتًِّبا إّيه ا  ُسارسـة هذه العالقات كلَّ مرة على فيات أكثر تقاراًب. وهي ال تسـتطيع أن َترفض ألَنَّ
ا َل تـَُعْد ُتبه كما كانت من قَبل  وهي أيًضا تعيش يفِّ قَلق كبي من أن َيكتشف أبـََواها سُ  ذه العالقات. ومتَّهًِّما  َنَّ ارسَتها  ِّ

كينة اللََّذْينِّ يعطيهِّما الزواجق  مان والســَّ ا على الضــَّ . وهي  8فهي بذل  تشــيك يفِّ متاعب الفعل الزوجي ولكن دون ُحصــو ِّ
َتْيا يفِّ حالة من الرُّعب خوفًا من ُحدوث َحٍل. وإذا أصــــــــــبهت حاماًل فإن خطيبها َيضــــــــــغط عليها لكي ُاْهِّض، وييكها  

 
 .15، رقم  (Rev. Mikael)، مجلة ميكائيل  الهجمات العَْصرية ضد العائلة،  األب كارلوس بُِويال  -8
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ــات ُدَولِّيَّة  وحيدة ســـ ــَّ ا ُمَؤســـ ــً ــه أيضـــ ــدقاؤها، وَُتارســـ ــغط أَْقرِّابؤها وأصـــ ــاكل اْْلَْمل، كما ُنارِّس عليها نفَس هذا الضـــ أمام َمشـــ
 .9وَهْيئات وَجْعِّيَّات تُناضل مِّْن َأْجلِّ انتشار اإلجها  يفِّ العالَ 

 

 ج( من النااية االجتماعية
 

لة: تؤكد ذل  اخْلْبة الْ   - ُمعاشـة بطريقة ال َتدَُع َشااًل للشـ . ألنَّ حدوَث َحٍْل غي مرغوب فيه  زيـــــــــــــــجات  ُمتَـَعج ِّ
والفضــــــيهة االجتماعية يتســــــبَّبان يفِّ تعجيل إَْتام الزواج يفِّ وقت يَفتقر فيه هذا الزواج إىَل النُّضــــــج الالزِّم لِّمواجهته، فينتهي  

 حتًما إىَل انكسار ال َرْجَعَة فيه.
 

ا تؤك ِّد اخْلْبة تزايد ُمَعدَّل اإلجها  ُمْمهِّرًَة بصـــفة خاصـــة العالقة بني العقلية اْلموالية إجها   ُمتاح: وهنا أيضًـــ   -
يوًعا لِّمن 10ل جها  والعقلية اْلموالية لِّمنع اْْلمل . لِّذا ال يســــتطيع أحد أن يُنكَر أن هذه األخية َُتث ِّل اْلمجال األكثر شــــُ
 اإلجها  يصي واحدة من أكثر عواقِّبِّها ضررًا. ُنارِّسون اِْلنس قبل الزواج، وابلتالِّ فإن 

 

ل فال َمَفرَّ من التورُّن يفِّ أمومة غي     - األُمومة َغْيُ الشرعية: عندما الُيَرى اإلجها  وال يـُْلَجأ إىَل الزواج اْلمتعج ِّ
، وهذه هي ابلتهديد  شرعية. وتُعتْب مشكلة األمهات اْلمراهقات العازابت واحدة من أكثر اْ ُموم اْلُملِّهَّة يفِّ   عصران اْْلالِّ

ا لتأييـد قوانني اليبية اِْلنسيـة اليت ََتَْتزل هذه اليبية على تقديم اإلرشاد اْلمجاِنِّ وع َجج اليت يُْدَفع بِّ لى توزيع  واحدة من اْلُْ
ــائيات، فإن الغالِّبيَّة الُعْمَمى من ا ســـــــب بعض اإلحصـــــ ــائل منع اْْلمل َشااًن. عموًما، وبِّ رعيني الذين َل وســـــ ــَّ ألبنا  غي الشـــــ

عاًما، وتليها   19و   15ُتْصـَد أرواُحهم بواسـطة اإلجها  ينتمون إىَل شـريحة األمهات الشـاابت اللواِتِّ يياوح عمُرُهنَّ بني  
ُلْغَن من العمر بني    15عمرُهنَّ عن  عاًما  أما النســــــــــبة األقل عدًدا فهي اخْلاصــــــــــة ابللواِتِّ يَقِّلُّ   24و   20شــــــــــريحة اللواِتِّ يـَبـْ

 عاًما.  
 

 اْْلِفاظ على الِعفَّة   ل الزواج  -3
 

إنَّ اْلِّفاظ على العفة قبل الزواج شـــــــــي  ضـــــــــروري جًدا للهب. قاخْلطيبون َمْدُعوُّون إىَل أن َيْيَـْوا حياة الطهارة يفِّ 
ًما لألمانة وللرجا  يف أْن يَتقبَّل الواحد اآلخر من  العفة. وعليهم أن يـََرْوا يفِّ هذا االِّمتهان اكتشـــــافًا لالحيام اْلمتبادل، وتـََعلُّ 

ة ابْْلب الزوجي. وعليهم أن يتعاونوا على النُّمو يفِّ الطهار  َماهرِّ اْْلنان اْلُمْخَتصـــــــــــَّ ةق هللا. وعليهم أن َيتفموا لوقت الزواج ِبِّ
 . وُنكننا أيًضا أن ُنضيف الدوافَِّع التالية:11

 

 به الشاب)أو الشابة( ِلمعرفة ما إذا كانت اْْلطي ة )أو اْْلطي ( ُتُِ  ه ابلِفْعل، إن العفة هي ما يَ َتَسلَّح  (1

 
ا  -9 ــترب ذنبعا الاندما يَدفع المرفة دفععا ـصريحع إلى اإلجهاض وحـس  ، ولكن  " قرار موت الطفل الذي لم يُولد بعد ، ال يَعود إلى األم فقط ... واِلد الطفل قد يَقـــ

الت الناـشمة ان الحمل ... واليمكننا فن نـسك  فيضـع  يَدَُاها وحدَها في مواجهة الُمْعـضِ ا اندما يـشجع قرارها بطريقة رير مباـشرة فـــــَ ا ان الدوافع الـصادرة  فيضـع

ا ما ضخضـع المرفة لضـقوط قوية ضـوض ل.جهاض" .   فحيانعا ان المحيط العَْيلّيِ األوـسع وان األصـدقا. . وكريرع يعا إلى الرف ها نفـس ضـطرف :  يوحنا بولس الثانيضـــــَ

 .59، رقم  (Evangelium Vitae)إنجيل الحياة 

 . 13، رقم  (Evangelium Vitae)إنجيل الحياة :  يوحنا بولس الثانيراجع   -10

 .2350رقم  التعليـم المسيحي للكنيسة الكاثـوليكية  -11
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أنِّهِّ أمام   - ألنه إذا كان شــــــــخص ُيب اآلخر ابْْلقيقة فهو ال َيْدفعه إًذا إىَل اخْلطيئة عارفًا أنه بذل  يـَُقل ُِّل مِّْن شــــــــَ
ينونة األبدية.  هللا وَيعله يفقد النعمة ويـَُعر ِّضه للدَّ

 

ا الشاب أو الشابة على أنه ابْْلقيقة يريد أن ُلَص ِّص نفسه َحْصرًِّّي   - وألن هذه هي الطريقة الوحيدة اليتِّ يَُْبْهُِّن بِّ
ا   -لَِّمْن ســــــــيكون شــــــــريَ  حياته. وابلفعل فإن َمن ال يـَْقَبل أن يعاشــــــــر خطيبته )أو خطيبها(   وهي اليت يكون معها ُمَعرَّضــــــــً

واها. وعلى العكس، فهما إذا ما مارســا تِّل    فهو -للتجارب بطريقة أكْب على اأَلْرَج  لن يْنزلق إىَل عالقات مع أُْخرى ســِّ
َمن َأالَّ   ل أو إىَل نوع من الفضـيهة االجتماعية، َفَمْن َيضـْ العالقات فيما بينهما عالَِّمنْيِّ أن ذل  قد يدفعهما إىَل زواج متعج ِّ

ن أيُّ اْلتِّزام من أي ِّ نوع؟ إن عدم   -و تفعله هي مع آَخرينأ -يفعل هذا الشـــــــــــــاب نفس الشـــــــــــــي  مع أُْخَرّيت  ال يربطه بِّ
رًا للخيانة.  الرُّضوة إلقامة عالقات قبل الزواج َ َُو عالمة على الوفا   أما العكس فقد يكون مَؤش ِّ

 

أنه َمبوب حًقا. وفِّعالً، فإن   وأخيًا فإن من يَنج  يفِّ أن ُتَيََم عِّفَُّته الذاتية فهو يتســـــل  ابلْبهان الذي يؤكد له -
عاشرته )أو العكس(، إذا ما اْمتَـنَـَعْت عن إقامة عالقات معه بسبب ُمراعاة الفضيلة، فهي   اخْلطيبة اليت يطالبها خطيبهـــــــــــــــا ِبِّ

امٍِّن  تواجه بِّذل  احتماَلنْي: فإما أن َييم خطيبها قرارها ويشـــــــــــيك معها يفِّ رغبتها يفِّ العفة، وحينئذ يكون ذل  خي ـضــــــــــ 
على أنه َييم اآلن ُحريتها، ويكون ذل  ابلتالِّ ضمااًن على احيامه الالحق َ ـــــــــا يفِّ الزواج  االحتمال اآلخر هو أن يـَُهد ِّد 
ذا الزواج، ألن اخْلطيب الذي يهدد  ــٍل الحق  ِّ بَـًقا لفشـــ ــْ ك ِّل هذا حالً ُمســـ ــَ بَيْكِّها )ومن اِْلائز أن يـُنَـف ِّذ هذا التهديد(، وُيشـــ

سـب الفضـيلة يـَُعْب ِّ عن اسـتناده يفِّ هذه اخْلطوبة على اْلمتعة وليس خطي ا )أو ألنَّه( قررت أن تسـل  بِّ بته )أو العكس( ألَنَّ
 على الفضيلة، وهذه هي ابلضَّبط األرضية اليت تُبََن عليها كلُّ الزيجات اليتِّ تنتهي ابالَْنيار.

 

 الِعفَّة شيء أساسٌي لرتبية الطِ  اع  (2
 

يا ُوجوب أن  إن الشـــ  ــَ الن إىَل مرحلة اخْلطوبة ويَتوجَّهان َزو الزواج ال ُنكنهما أن يتهاشـ ــِّ ــابة اللََّذين َيصـ اب أو الشـ
يسـاعَد الواحد منهما الشـَّري  اآلَخر للمسـتقبل يفِّ أن َيضـبِّط طباعه. فالنُّضـوج النفسـي هو عمل يسـتمر َطوال العمر ويقوم  

ْلبة قادرة على ا ــَ ــاعدة  على تكوين إرادة صـــــ ســـــ ــاعب الكبية. وكما َأنَّ اآلاب  يهَتمُّون ِبِّ بُّ  ابخْلي على الرَّغم من اْلَمصـــــ ــَ لتشـــــ
ا َيب على اخْلطيب أن يســــاعد خطيبته والزوج زوجته والعكس صــــهي .  أبنائهم للوصــــول إىَل هذا النضــــوج، فكذل  أيضــــً

َدر من اْلمصـــادر الرئيســـية للتجارب ابلنســـبة  ويـُْعَتَْباالجتهاد يفِّ َشال العِّفَّة شـــيًئا أســـاســـًيا لِّبُلوغ هذا ا ا َمصـــْ ْ دف، َحْيُ  َأَنَّ
ْبط النفس   ــَ ــي للتََّدرُّب على ضـ ــان، وابلتالِّ فهي َشال  رئيسـ . وابلتالِّ فإن من ال َيتهد يفِّ هذا ال يكون غَي طاهر  12ل نسـ

َيضــبط نفســه يفِّ َشال العفة لن يســتطيع أن  . فمن ال يقدر أن 13فقط بل قد يصــي رجالً أو امرأة بال شــخصــية وبال ُخُلق 
ــية البشـــــرية  َفَمن اعتاد على القيام  عمال غي طاهرة عند مواجهته للتجارب ضـــــدَّ  ــبِّطها يفِّ اْلمجاالت األخرى للنفســـ َيضـــ

اْْلياة ابلوقوع يفِّ الطهارة فإنه سَيضرب امرأتَه وأوالده عند مواجهته للتجارب اْلمَتعل ِّقة ابلصْب، كما أنه سَيُدُّ على مصاعب 
 

ا فن يُسيطَر اإلنسان الى فْهوائ  و" ضتـــضمن الطهارة ضعلمع  -12 ى الى الحـــرية اإلنسانـــية . والِخيار واضـــأ : فسمَّ دَرف ــَ رة الى الذات ، التي هي ضـ ــَ يناَل  ا للسَّيطـ

 (.2339رقم  التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكيةالسالم ، وإما فن يَرضى بأن ضستعبـدَه ويـُْصبـَِأ ضـَِعـسعا " . )

ــد  -13 ــد فكـ ــوملقـ ــرا ة يـ ــفـــس )كـ ا فساسيعا فال وهو َضْبُط النـ ــع نـ ــّوِ ــنا بولس الراني الى فن الشخـــصية البشرية ضتـــضمن ُمكـ ــريدة    22/8/1984 البابا يوحـ في جـ

( "إن 5رقم  المرجــعنفس ( . " اإلنسان هو شخــ  بصفة خاصة ألن  َسيــِّدُ نفِسِ  وقادرع الى َضبط نفس  ) 1رقم  523ص   26/8/1984 األوسرفاضــوري رومانو، 

نـعا فساسيعا للشخـ ".  ضبط النفس يَُمرل ُمكـَّوِ
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ــد الرجا    ــيكون جوابه على التجربة ضـ رَِّقة واإلخالل ابلعدالة، وسـ ــَّ لسـ ــَيُدُّ على َاربة الطََّمعِّ ابِّ ــي، وسـ حالة من االَْنيار النفسـ
 هو االِّنتهار.

 

 الِعفة َضرورية ألن السعادة اْْلقيقية تست ند إََل الفضيلة    (3
 

َتَمر أن تُعاش الفضــــــــائُل األخرى اخْلاصــــــــة ابخْلطوبة إن الفضــــــــائل َتَْتوي على ارتباٍن فيم ا بينها. ولذل  فإنه ال يـُنـْ
ــهية واْلُمراَفقة   ــُة اإلخالص ونُْكران الذات والتضـ والرجا   والزواج إذا َل َُتَاَرس العفة. إذا َل َُتَاَرس العفة فلماذا إًذا اِّب معيشـ

أصـــــعب الفضـــــائل  على األقل هي ليســـــت دائًما أصـــــعب من التواضـــــع  والثقة والســـــند اْلمتبادل، إىَل آخره؟ فالعفة ليســـــت
ب لفية اخلْ  طوبة. والصـــــْب عندما تـَُؤد ِّي َحيمية الزواج إىَل إظهار ُعيوب شـــــري  اْْلياة اليت َل َتُكْن تُرى أَثنا  اْ َيام اْلُمصـــــاحِّ

 الكتساب الفضائل األخَرى.َِّ ولذل  فإن اْلمهافمة على الطهارة َُتَث ِّل ضمااًن ابلن ِّسبة لالستعداد   
 

ي بنفســـــه ليس  ه ِّ ، وأن اْْلب الذي ال ُيضـــــَ ُبٍ  ُنكننا أن نســـــتنتج أنَّ اْْلب الذي ال يَعرف كيف يَنتمر ليس هو بِّ
. ُبٍ  ، وأن اْْلب الذي ال يتضمَّن الفضيلة ليس هو بِّ ُبٍ   هو بِّ
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 الفصل الثاِن 
 

 14تمع  ج مُ لة والْ  العائ
 

  كفينا فقط اإلشــــارة إىَل تَ . الِّ دار القرن اْلْ امة على مَ دَّ مات ا َْ جَ من ا َْ  ســــة العائلية صــــارت هدفًا لكثيٍ ســــَّ ؤَ مُ إن الْ 
  :15ذكر  ثااًل لذل  نَ مِّ   هت إليهانتقادات اليت ُوج ِّ االِّ ة و يَّ جائِّ بعض األحكام ا ِّ 

 

   للموتق.تعرَّ ر ِّ  نـَْفَسُه للعائلة، يَ يـُعَ  نْ : قمَ (H.Von Doders)ز رْ . فون دودِّ  ه -
ال  ا  لكي  هَّ شــخاص األصــِّ ضــه هللا على األفرِّ يَ  ح  رْ  جَ رَب القُ : قصــلة (Kurt Tuscholsky)ت توســكوْلســكي كورْ   -
 .نيقهِّ قِّ يكونوا وَ 

  عنهاق.  ًَن نة أطفال ال غِّ ضاة حَ ثابَ : قالزواج هو ِبَِّ (Sebastián Hoffuer)ير وِّ يبستيان هوفْ س -
 األطفالق.  مُ نَّ هَ جَ جتماعيةق  قالعائلة هي االِّ   الرذائلِّ  كل ِّ   العائـلة مكان  : ق(A. Strindberg)ج  رْ بَـ دْ ينْ ْيِّ أ . سْ  -
 ا الزواج والعائلةق.هُ  موقراطية اليومَ ـ للدينْي قيقيَّ ن اْلْ يْ وَّ دُ : قإن العَ (I. Agnoli) يولِّ إِّي أَنْ  -
 رةق.مة خاسِّ نمَّ إن العائلة هي مُ : ق(I. Haller)ر إِّي هالل -
 .هِّ رِّ آخِّ  ق. إىَل ي  وِّ بَ رْ تَـ   ' َدم  ـعَ ': قالعائلة هي  (V.Gerhardt)فِّ چيهاردت  -

 

  صـورةرة يفِّ ضـ ِّ هَ تَ مُ ة الشـعوب الْ يَّ بِّ مها لنا التاريخ عند غالِّ قد ِّ ها. ويُ اإلنسـانية نفسـِّ  مَ دَ م قِّ ـــــــــــــــ ة العائلة قديأَ شْـ أصـل نَ  إنَّ 
)رجل مع أكثر   افر طْ دة األَ متعد ِّ ة األب. أما العائلة الْ طَ لْ ت سُ مــــــرأة واحــــــدة( الذي يُدار تَ )زوج واحــــــد ال حادي ِّ واج األَ الز 
 ي: التفكان إىَل رُّ طَ ضْ ة. وذل  يَ طَّ هَ نْ مُ ضارات الْ  اْلْ مهر خاصة يفِّ مرأة مع أكثر من رجل( فهي شي  اندر ويَ ، أو اِّ مرأةن اِّ م
 

 ؟تمع جم الْ ققها العائلة يفِّ اليت تُ ما هي الوظائف 
 

 ع ا يعيمتالعائلة هي مُ  -1
 

ــتمِّ واألبنا . وتَ   نيْ وَ بَـ نة من األَ كوَّ مُ ماعة الْ ما هي العائلة؟ إن العائلة هي اِلْ  ــْ نَ  دُّ ســـــ ــرية  ا من مُ  َ أَ شـــــ يول الطبيعة البشـــــ
 .األبنا  يفِّ  لةمتمث ِّ  جديدة حياةً  ًياطِّ عْ مُ  ابً صْ خَ  ويصي ادت ِّ اال هذا رمثْ فيُـ  نةيَّ عَ مُ  ابِّمرأة األبد  إىَل  هد تَّ يَـ  ما رجالً  علاَ   اليتِّ  نفسها

 

خيع اإلنســـــان ااًعا بشـــــرًّي. لقد يِّ خْ اِّ ا ليســـــت ا نريد أن نقول أَنَّ تمع طبيعي إَّنَّ هي شُ ن عندما نقول أن العائلة وزَ 
الرجل    لِّ يْ مَ  لُ ثْ  ذل  مِّ ها يفِّ لُ ثْـ ي مِّ ن العائلة هي شـــــــــــــي  طبيعلة. إيع العائ لَ طاعم... ولكنه لَ مَ وادي كرة القدم والْ نوك ونَ البُ 
ا على العكس فـإن العـائلـة هي العـائلـة وإَّنـَّ  لقـتْ كومـات وال األمم خَ وال اْلْ ولـة و الرجـل. فال الـدَّ مرأة زَ الْ  مرأة وميـلِّ الْ  وَ زَ 

 ل.وَ كومات والدُّ اليت صنعت األمم واْلْ 
 

 
ــ راجع  -14 د التاسع  1989مدريد   -موسواة ريال  الكبيرة - اإلجتمااية الفلسفة -1  - مجلة العائلة،   (Johannes Messner) نــر چوهانز ِمس ّْ  715صفحة   -الُمَجلـَـّ

 . (Familia .I. Filosofia Social , en Gran Enciclopedia Rialp , Madrid 1989 , t. IX , pp. 715 ss)ت 

ت مار ي راجع  -15 ــِ ّْ بــــ ، محاضـرة في الجامعة الَحْبِرية الكاثوليكية األرننتينية ، َمعهد  األ منة الهامة الهَيكليَّات التقليدية للعائلة في،   (Norbert Martin) نورّْ

 فخالقيات ِطّ ِ األَْحيا. .
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مجتمع نفســـــــه. ولذل  كان  طيم اإلنســـــــان نفســـــــه والْ  تَ نتهت إىَل ايم العائلة طتمعات اليت حاولت تَ جمإن كل الْ 
للتهطيم  ولكنه يستطيع  لٍ قابِّ  ن من األب واألم واالِّبن هو غيُ تكوَّ   الذي يَ لَّ ثَـ مُ يقول: قهذا الْ  (Chesterton)تون يِّْ سْ شِّ تْ 

 تقرهق.ضارات اليت تَ ر اْلْ م ِّ دَ أن يُ 
 

ــية. وكلُّ له عائلة. وهو حق من حُ  كونَ  أن تَ الطبيعي يفِّ   قَّ اإلنســــان اْلَْ تل   ل هذا الســــبب نَْ جْ من أَ  ــاســ  قوقه األســ
ــان  ــان له  -ًما اليوميَ  يكن ذل  مُ وحىت إن لَ  -ة  يَ وازِّ كوين عائلة. وبطريقة مُ  تَ ق يفِّ له اْلْ   -إن اســـــتطاع -إنســـ فإن كل إنســـ

وكما أن الكائن  . والروحيســـــــــــاِنِّ نه اإلبه تكوينُ تطلَّ ه البشـــــــــــرية ويَ قتضـــــــــــيه كرامتُ  أن يُوَلد داخل عائلة: ذل  هو ما تَ ق يفِّ اْلْ 
ــُ ن وأن يَ تكوَّ كنه أن يَ فكذل  ال نُ ه، مُّ مرأة هي أُ م اِّ ن إال إذا تواجد داخل رحتكوَّ كن أن يَ البشــــري ال نُ  ــعيد  نضــ ج على الصــ

ــَ  روحيق   مٍ حِّ ة قرَ ثـابَـ قولون أن العـائلـة هي ِبَِّ دمـا  يالتكوين. كـان القُـ  ةِّ نَـ العـاطفي واألخالقي والروحي إال داخـل عـائلـة َحســــــــــــ
بة أشـخاص  هم مَ ضُـ و ِّ عَ  العائلة وتُـ فتقرون إىَل سـتثنا ات ألطفال يَ ار أن هناك حاالت و نكِّ نُ  ن ال)القديس توما األكوين(. وزَ 

 لبيـةغْ حىت لو كـانـت أَ   -ت االدوا فيهـا. ولكن وجود هـذه اْلْـ   أن يُولَـ فيَ مُ واة العـائليـة اليت كـان من الْ رين عن هـذه النَّ آخَ 
 ل.ثَ مْ األَ  عُ ضْ  أن هذا هو الوَ ال يعنِّ  -

 

ياة اليومية. ولذل   ها للعناية ابحتياجات اْلْ ســـة من الطبيعة نفســـِّ مؤســـَّ ماعة الْ تمع حياة. وهي اِلْ إن العائلة هي شُ 
ب  عِّ قا  اللَّ فرُ   يفِّ الواقِّع   مْ فهُ   ،مائدة والبيتقا  الْ فَ ن أفراد العائلة هم رُ إ -  را عَ  الشــُّ يًا إىَل شــ مُ   -ًما ـــــــــــــــــ طو يقول قديسْــ كان أرِّ 

 هاو بَ  هم أَ  هذا العالَ ل أشــــــخاص يلعب معهم الطفل القادم حديثًا إىَل و النفســــــي والعاطفي. فأوَّ مُ نفتاح والنُّ واليبية ورفقا  االِّ 
دعو ا يَ . وسِّ ر والتكوين الثقايفِّ بول اآلخَ بادل الروحي وقُ ابلتق لَّ عتقا  فيما يَ فَ ه. وأفراد العائلة هم رُ خوتُ إبعد ذل   ن ُُثَّ الشــــــــاابَّ 

اق مكااًن للنوم ليالً فقط  فال أيكلون مًعا وال يتهدثون مًعا  ز ِّ نْ علت من قمَ ية اليت جَ رِّ صــــــْ من العائالت العَ  كثيٍ   ى رؤيةُ ســــــَ لألَ 
 ق.رَ غْ ون مًعا. عائلة كهذه هي سفينة تَـ لُّ صَ وال يُ 

 

 مجتمعالعائل ة و الْ  -2
 

ا )كاألب  ذا ِّ كني فيها هي بِّ مشيِّ د من أفرادها أو الْ رْ ر أساسي فقط فيما يتعلق بكل فَـ وْ ها دَ يْ دَ العائلة ليس لَ  كنَّ ولَ 
ا لعب تَ ولكنها  ،خوة(واألم واألبنا  واإل مدينة أو نتمي اليه: كالْ مجتمع البشــــــــــــــري الذي تَ تص ابلْ نفس الدور فيما لَ أيضــــــــــــــً

ــانية األمَّ القرية أو   ــتطيع أن نُ اإلنســ مجتمع  ة الْ يَّ لِّ العائلة خَ  نَ وْ كَ   أيْ  ،ذا الدورعاد  ِّ بْ ز ثالثة أَ ْْبِّ ة عامة. ما هو هذا الدور؟ نســ
 .معَن البيولوچي واألخالقي والثقايفِّ ابلْ 

 

خرون  آو  ن. بعض الكائنات تتكون من خلية واحدةكائِّ   ياة ألي ِّ عطي اْلْ يُ  ي ٍ وِّ يَ حَ  رٍ صُــ نْ ل وأصــغر عُ ة هي أوَّ يَّ لِّ إن اخلَْ 
 أتخــذ خالّي كــائٍن مــا يفِّ يــا وتتكــاثر وتنمو. وعنــدمــا الّي تَ يــا ألن هــذه اخلْ الّي. ولكننــا زَ ماليني اخلَْ تلكون نَ  -نــا ثلُ مِّ   -
 وت كل خالّيه.اًما عندما َتَ وت َتَ نَ  شيخ ُُثَّ الل، فإن هذا الكائن يَ زْ اال

 
 
 

  ة ال يولوچيةيَّ لِ اْلَْ    (1
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عطي ة تُ دَ حْ ا أصـــــــــــغر وَ نة للمجتمع فإننا نريد أن نقول بذل  أَنَّ كو ِّ مُ ة البيولوچية الْ ليَّ ائلة هي اخلْ الع عندما نقول أنَّ 
  أيْ  ،ب عـائالت جـدـيدةجـِّ نْ وتُـ   فـيه عـائالت تعيش وتنمو لِـّ ر اـلذي َتَ دْ ة تعيش وتنمو ابلقَـ مـَّ أُ أو  دٍ لَـ بَـ  ـياة للمجتمع. ـفأيُّ اْلْ 

ــْ ال يعيش بفَ  -ة مَّ أُ  ةُ ب أن تكون عليه أيَّ كما يَ   -جتمع الكامل مرهم. فالْ وْ دَ عندما يتزوج أبناؤها بِّ  ــْ ا بفَ ل األفراد وإَّنَّ ضــ ل  ضــ
نســــــــية بدون تكوين عائلة. رة اِلْ شــــــــَ امعارســــــــون الْ كما يفعل مثالً من نُ   ،ددُ اب أفراد جُ العائالت. قد يتمكن األفراد من إنْ 

ــتثنــا  بعض اْلْــ رغوبني ابمَ  ا  غيَ نــ العــائلــة يكون األب خــارجَ  هُ يــاة للمجتمع ألنَــّ عطون اْلْ ال يُ  ولكن هؤال  ة ئَــ الطــارِّ  االتســــــــــــ
ــي والعاطفي واألخالقي أجل تكوينِّ  نتاجونه مى األبنا  ما يَ قَّ لَ تَـ العائلة ال يَـ  خارجَ  منعزلة، كما أنَّ والْ   والروحي: يفِّ هم النفســـ

 مجتمع.م الْ هطَّ تيَ م به العائلة طَّ ر الذي تَُ دْ نه ابلقَ إا فان. من أجل هذ رَّ ان مستقِّ وَ بَـ عطي ذل  إال أَ ن يُ أالواقع ال يستطيع  
 

حي    ،تهوكة من الزمن الفائِّ ضْ أُ  تـُْعَتَْب العائلة فيها  مه لنا البالد اليتِّ قد ِّ ا تُ ثال أوض  سَِّّ وجد مِّ جال ال يُ مَ  هذا الْ يفِّ 
مفتوحـةق و ةق و قالعـائـلة الْ سـَّ رَ مُ و قالعـائـلة الْ توالـيةق مُ قالعـائـلة الْ ةق و ُمتَـبَـن ِّيَـ ديـلةق مـثل: قالعـائـلة الْ عـائلـية بَـ  جَ اذِّ ثون عن قَّنَـ يتهـدَّ 

واليد مَ لون نسـبة الْ ل ِّ قَ خل. هؤال  يُـ إةق،  يَّ دِّ ة الوالِّ يَّ دة اآلاب ق و قالعائلة أحادِّ ةق و قالعائلة متعد ِّ يَّ زئِّ قالعائلة كواجهةق و قالعائلة اِلُْ 
ــبة الْ  ــْ يُ   كثرأعدد األطفال أكثر ف لُّ قِّ داد عدد كبار الســـــن ويَ زْ فيَـ  ،نيف ِّ وَ تَـ مُ ويرفعون نســـ ــدَ بِّ شـــ ــيخ الذي يَ  ه هذا جســـ نهن الشـــ

ذا كانت  موت. فإراش وينتهي ابلْ لفِّ لع أخيًا أسيًا قَ جًيا حىت يَـ ـــــــــــــــ ريدْ ل تَ لَ   للشَّ تعرَّ ه بطيًئا ويَ يُْ   سَ صبِّ أة السنني فيُ طْ ت وَ تَ 
ــادـية أفضــــــــــــــل من غيه ه االتُـ حـالَ  ــيئـًا ُمُ ـفإن ذـل  ال يعنِّ   - بعض البالددث يفِّ كمـا يَـ  -قتصــــــــــــ د بعض تلفـًا: ألنـنا نَـ  شــــــــــــ

م وال  ليهم شـــــــبابَ إعيد ال يُ ولكن ذل     ،ي قبلكون أموااًل أكثر من ذِّ لِّ تَ مْ هم فيَ  ســـــــن ِّ َْب الً مع كِّ دادون  ُْ زْ األشـــــــخاص الذين يَـ 
ر كبي من  دْ صف بقَ تَّ تَـ   اليتِّ نية و للبالد الغَ   اجادً  ذيرًاهْ تَ ذل  لَ   م. إن يفِّ  ِّ وْ اعة مَ  شي  سر يفِّ خ ِّ ؤَ علهم أكثر سعادة كما ال يُـ يَ 

ا األاننية حي     ...  كما الون جعِّ زْ مُ  وال عائلة وال أبنا    ر  ال يوجد فيه زواج مســتقِّ  ي ٍ ماد ِّ  تمعٍ  شُ ها األعلى يفِّ لَ ثَـ ضــعت مَ وَ أَنَّ
ــَّ خَ مُ الْ  ئالجِّ مَ ل الْ ضْـــ فَ بِّ  ،يوجد فيه اآلن  ــة لكِّ صـ ــطة  بار الســـ صـ عاية...  تاجون للر ِّ يَ  زُ جائِّ عَ  ،حيمالرَّ  تلِّ لقَ ابى  مَّ سَـــ ما يُ ن وبواسـ

 موت.الْ   طريقها إىَل مجتعات هي يفِّ هذه الْ 
 

 ة األخال يةيَّ لِ اْلَْ   (2
 

ا خلية لكنها   ،فهوم البيولوچي فقطمة للمجتمع ابلْ العائلة ليســــــت خليَّ  ــً ما معَن هذا؟ إن   .عَن األخالقيمابلْ أيضــــ
ــاب وتَ ا  نَّ  أهذا يعنِّ  ــألة متعل ِّ ى الروحية وَ القِّ  ر كل ِّ وُّ طَ كتســـ ــان هي مســـ قة ابليبية العائلية. لقد أطلق عليها واألخالقية ل نســـ

اها  سْ أًقا جًدا حني فَـّ وَ تعبيًا مُ   -مية الثـــــــــــــــــــــــــــانيةرب العالَ اْلْ  د  بعماِنِّ لْ أوهو أول رئيس   - (Theodor Heuss)يودور هوس تِّ 
  ََن مرأة القاعدة الرئيســــية لغِّناهم الداخلي والروحي، هذا الغِّ ل وكل اكتســــب كل رجداخل العائلة يَ ففي   .البشــــريةق نَ كِّ ســــْ قمَ 

ا  أنه يفِّ مجتمع بعد ذل . وهذا يعنِّ  الْ ه يفِّ رِّ شــــــــْ رون على نَ دِّ قْ الذي ســــــــيَـ  على الفضــــــــائل     ُ رْ مَ ل الْ صــــــــُ يَْ  داخل العائلة أيضــــــــً
ــية. فإن الْ اال عندما   تمع يســــي بصــــورة جيدة. أيْ جتماعية، هو شُ ل االائفضــــ ه ابلى أفرادُ لَّ هَ تَ مجتمع الذي يَـ جتماعية الرئيســ
لطة بطريقة مناســبة ولَ مهبة للقريب، وعندما يعرفون كيف نُ س هؤال  األفراد العدل والْ ارِّ نُ  ضــعون للقوانني. هذا ارســون الســُ

طـاـلة يكونون على نفس هـذه  بَ نف والـثااًل للعُ عـائلتهم مِّ  وا يفِّ قُّ لَ مجتمع ـبل العـائـلة. ألن األفراد اـلذين تَـ الشــــــــــــــي  ال يُعل ِّمـه الْ 
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ف مع  يُّ كَ التَّ  عدمِّ  رَ طَ م يواجهون خَ هم فإَنَّ يْ وَ بَـ  الشــارع ميوكني من أَ وا يفِّ ْبِّ  يكن لديهم عائلة وكَ مجتمع. ومن لَ  الْ الصــورة يفِّ 
 مجتمع.الْ 
 

كيف يصـي  م الشـخص  عل ِّ   ألن العائلة هي اليت تُ جتماعية: ذلهة نمر علم اليبية االجْ ديل للعائلة من وَ ال يوجد بَ 
ــاْلًِّ مُ  ي أبناَ ه مِّ أن يَْ   ُ رْ مَ الْ ه. وبينما يتعلم  يم وطنَ خوته حينئذ يتعلم كيف يَ إيم أبويه و أن يَ  م الطفلني يتعلَّ ا. فهِّ واطًنا صــــــ
لقدر الذي به يكون ُُمْلًِّصا واجتماعًيا ويصي الشخص انفًعا للمجتمع ابي بذاته من أجل بلده. ه ِّ ضَ مرأته فهو يتعلم أن يُ وا

 .ر واأللَ قْ الفَ  دأ التضهية ابلذات ومشاركة هذه العائلة أحوالَ بْ مَ ه لِّ مع عائلته وبتطبيقِّ 
 

ارِّ عنـدمـا  ــتَـ فيـدهـا فـإنـه يكون كَ و يُ أميهـا ب بلـد  مـا العـائلـة أو عنـدمـا ال يَ يـُ ه. إنـه يْـ ينَـ طن عَ وَ لْ لِّ  أُ قَـ فْ ُمَرب ِّ غِّرابٍن ســــــــــــ
 ب.قْ ه رأًسا على عَ هم نفسَ تمعَ بون بعد ذل  شُ لِّ قْ سيَـ   ذائلَ ي رَ وِّ فاسدين ذَ   اصنع أفرادً يَ بذل  

 

 ةة الثقافييَّ لِ اْلَْ   (3
 

ــل قِّ اخلْ ها  تُ ا هويَـّ ة عن أخرى وتكون  َ مَّ ز أُ تميَّ . تَ مفهوم الثقايفِّ مجتمع ابلْ ة الْ هي خليَّ أخيًا العائلة و  ــة بفضـ ها مِّ يَ اصـ
بنا أن  جِّ عْ ذا يُـ رون.  ِّ ها اآلخَ كُ لِّ ا ال نَْ خاصـــــة بِّ   يلةً جَ  ي الشـــــعوب األخرى ألن عندها أشـــــيا َ ثرِّ ا. وهي تُ اصـــــة بِّ الثقافية اخلْ 

ســــم  ياب والرَّ صــــات والعادات والث ِّ قَ  والرَّ األغاِنِّ  ثلَ مِّ   اريفة خاصــــة بِّ تلفة عن بلدان ألن لديها عادات وتقاليد طَ زور بالًدا ُمُ نَ 
تلف، بعيًدا  مكان ُمُ د أنفسنا يفِّ ألننا نَ  ننيٍ ه بَِّ رُ ا فإننا نتذكَّ ــــــ نوطنِّ  سات... . وعندما نكون خارجَ سَّ ؤَ مُ مارة والتاريخ والْ والعِّ 

 تنا.اخنا وعادـنا وألريعن لغتِّ 
 

ــي  اـلذي  قوس  و كـذـل  على الطُّ   ةً يَـّ افظ على اللـغة حَ اـلذي يُـ ـما دوم؟ ســــــــــــــم  للثـقاـفة  ن تَـ يَ ولكن ـما هو الشــــــــــــ
  كاّيت من األجداد إىَل اْلِّ   رُّ ل من اآلاب  لألبنا  وَتَُ تقِّ نْ الدولة بل العائلة. ألن اللغة تَـ هي  ؟ ليســــــــــــــت داتســــــــــــــاطي والعاواألَ 

ــِّ العـادات من النمر إىَل األحفـاد ونتعلم  ة  أَ فَـ دْ مـِّ تمع العـائـلة حول الْ ا عـندمـا اَ  ُـ ـبادُ تَ   مُّ تِّ ريفـة يَ وادر الطَّ النَّ  ا. كمـا أنَّ نـ   األكْب ســــــــــــ
ــتا ... فاذا تََ لِّ يالَ  نا َ ثْ أَ  وار طْ رييب األَ اب  ومن غَ رَ موعة من الغُ  شَ ل إىَل البلد أو األمة تتهوَّ مجتمع أو مت العائلة فإن الْ طَّ  الشـ
 مًعا. شِّ يْ قني فقط على العَ فِّ متَّ الْ 
 

يفِّ َسبيل   و ثقافةٍ مواليد هو شعب ذُ لْ ات واجــــــــ الزي دَ دَ جًيا عَ يــــــــ تدر  لُ ل ِّ قَ جتماع أن الشعب الذي يُـ م االِّ لْ عِّ   من قواننيِّ 
 .االِّزِّطان

 

 ال ةاْلُْ  -3
 

نت من ذل  بصــفة  كَّ َتََ  حاولت إقصــا  أو إبدال العائلة ة اليتِّ يَّ رِّ وْ ركات الثَـّ   لنا كيف أن كل اْلْ وضــ ِّ بق يُ ما سَــ  كلُّ 
 .16  نْي تواصلَ  مُ نْي يَّ ياسِّ سِّ  وُعنفٍ  طٍ غْ ضَ بِّواسطة  أو /عام و ي ٍ رِّ كْ فِّ   اعٍ فقط بواسطة إجْ مؤقتة 

 

 امة التالية.ستخلص من ذل  النتائج ا ْ نَ 
 

 . المرجع السابق،  نورب ت مار ي راجع:  -16



 18 

 

فاظ على  نفســــــــــه. فاْلِّ دِنِّ مَ جتمع الْ مُ الْ  يانِّ ميم كَ يتعلق بصــــــــــَ  ر  مْ ها هو أَ ميتَ نْ فاظ على القيم العائلية وتَـ أوالً: إن اْلِّ 
ة. قتوجد  مَّ ة أُ أو موت ابلنســبة أليَّ  حياةٍ  ألةُ سْــ مة هي مَ ــــــــــــــــ رييا بطريقة كَ ر وعلى أن تَ طوُّ ا على التَّ ها ومســاعد ُ ميتُ نْ العائلة وتَـ 

ــبة لِّ اي  أنه إذا فعلنا نَ ع كافية اَ وافِّ دَ  ت العائلة اليوم غي مناســـ ــَ تمع نفســـــه يَ جممجتمعنا فإن الْ ْعُتْبِّ ــهق. تالشـــ ــاســـ ى من أســـ
 .(Theodor Lidz)تيودور ليدز 

 

 يتمركز حول سياسة عائلية مناسبة. ب أن تمع يَ جم الْ نيس إحيا  أو تَ ف إىَل هدِّ جتماعي يَ اإصالح  اثنًيا: أيُّ 
 

ى  دَ قا  لَ ريزة البَ من غَ   از ً  جُ َْب تَ عْ ة كما يُـ شـــــيدة وصـــــاْلِّ ســـــياســـــة رَ  ةِّ أليَّ   اي  أســـــاـســــ  اجبً فاع عن العائلة وا الد ِّ َْب عتَ اثلثًا: يُ 
 تمع.جمالْ 

 

واليد واإلجها   ممن الْ  د ِّ واْلَْ   القها على الطَّ براشِِّّ  توي يفِّ كل ســــــــــــــياســــــــــــــة تَ   أنَّ  يَ عِّ ينا أن نَ لب عرابًعا وأخيًا: يَ 
ا سـياسـة ُمفَ إ ،والقتل الرحيم عارات  خدع من الشـ ِّ نْ ب أن نَـ ة. ال يَ عامَّ ن وللمجتمع بصـفة طَ مة للوَ ط ِّ كة ومَُ ك ِّ خل.، هي أسـاسـً

 جتماعية.االِّ  ْيِّ غَ الزائفة و 
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 الفصل الثالث
 

 ي  الزوج     اْلُْ 
 زوجي  الما هو اْلْ  -1

 

ال   ب أن نفعـل حىتَّ رور األّيم؟ ومـاذا يَـ مع مُ ة كثي حـاالت   يفِّ  يُ فْ مـاذا يَـ ه؟ لِّ زُ ي ِّ األزواج؟ مـا اـلذي نَُ  بُّ مـاذا يعن حُـ  
 ؟دث هذايَ 

 

وهو حركة  ميكية ُمَواِ دةديناب هو فاْلْ  .هو: ا     -س      ااة ش      ديدة و  ل كل ش      يءب  -إن ا  األزواج  
ــيٍ  ما فيتهرك للبه  ي يفِّ إذ يرى اخلْ  ،يعتْبه خيًا له  شـــــــي ٍ   ويل نَ يَ عل الكائن  اَ  هد روج من ذاته كي يتَّ خُ نه إعنه.   شـــــ

 ب ولكي يصي واحًدا معه.مع ما يُ 
 

ــل قوة ذاِتِّ لـ ه اخيِّ  وتوجـه زَ ينـه أعَن بق ِبِّ ب بكـل قواه. النبـات قيـُ ة  الكـائن يـُ إنـه دينـاميكيـة ألمـَّ   هلـِّ يْ مَ  بفضـــــــــــــ
س ِّ يوان قيُ الطبيعي. واْلْ  اإلنســان  ف ىجة أسَْ رَ وبدَ   له.ية كخيٍ س ِّ دمه له معرفته اْلِّ قَ و ما تُـ توجه زَ يعَن أنه ِبِّ  ي ٍ بق مع َميٍل حِّ

ا يُ  ا حب ا روحي  حبَّ  ب ولكنَّ أيضــــــً ه مُ هْ ي هو فَـ دم له اخلْ قَ . فالذي يُـ ر  حُ  ب  إرادته  فهو حُ  لَ ثنفســــــه ومِّ  ثلَ ا مِّ ه يكون أســــــاســــــً
. بُّ ي. إنه يِّ و هذا اخلْ ية زَ ر ِّ وتتهرك إرادته بُِّ  ،قليالعَ   ألنه يريد أن يِّبَّ

 

يبه  فقط   ب: نوع  من اْلْ  وجد نوعان ب هو؟ يُ نوع من اْلْ  إن حب األزواج هو حب  ولكن أيُّ  :طوفٌ عَ   ا   
بوب، وهو الذي  هْ مَ ي الْ ب الذي يبه  عن خ هو اْلْ . والنوع الثاِنِّ ب األانِنِّ اْلْ )منفعيت أان(، إنه  ه الشــخصــية عن منفعتِّ 

ا ول حب  ع األوْ شخٍص أن يعتْب النـَّ  طيع أيُّ م . ال يستـــــــــــــ إنه حب  كري ،(de benevolencia) الَعطوفب ق عليه اسم اْلْ يُطلَ 
كون مرغوبني  تعة بل أن نَ مُ دف الْ ا بِّ نَّ   عَ هَ ريد أن يـُبْ  ن: فنهن الســــــب النوع الثاِنِّ بواًب بِّ كامالً. فالكل يريد أن يكون مَ 

 .(de benevolencia)       مِّْعطا ً ون ـب أن يكيَ قيقي اْلْ  بَّ ن اْلْ  إًذا    فـَْلُنقِّرَّ نا.  واتِّ ألجل ذَ 
 

ا دَ تُ    دا ة:: ا    ق عليه لِّ طْ وهو الذي نُ ل   متبادَ ب الْ ها اْلْ لُّ تَـ ه يَ ى درجاتِّ لَ عْ أَ طوف. وَ جات للهب العَ رَ وجد أيضــً
ال  :  صـــــداقةٍ  مهبة، مثالً، هي حبُّ اص ابألصـــــدقا : قإن الصـــــديَق هو صـــــديق  لصـــــديقهق. الْ اســـــم حب الصـــــداقة وهو اخلْ 

ــدقا َ  (. بنفس الطريقة يكون حب األزواج حبَّ 5/15 )يوحنا  َ ابَّ حِّ أدعوكم بعُد عبيًدا بل أَ  ل. نه حب متبادَ أ. هذا يعن أصــ
 ب. اْلْ الً، كما ال يوجد حب بني األزواج عندما ال يتوافقان يفِّ ب متبادَ ال يكون اْلْ  ال توجد صداقة حي 

 

ًدا من بني كثيين أو واحـدة من  حـ تـار واب. فهو لَ ن يـَ تـار مَ عَن أنـه لَ نتقـائي. ِبِّ اأخيًا هو حـب  :ق ائي  تِ نْ اِ  ا    
أن   القلب! وهو شــــــي  ال يســــــتطيع أحد   ســــــب معاييِّ بِّ أســــــاس؟  ا. على أي ِّ واهُ دون ســــــِّ تار ذاك أو تل   بني كثيات. ولَ 

 ه:ريد جًدا من نوعِّ سباب القلب هي شي  فَ أه. إن دَ د ِّ يُ 
 

 لدرجة  وي، قوي  ب قَ إن اْلْ   
 (Jorge Manrique  خورخي مانريكي)      ق ...طِّ نْ مَ  لَّ ى كنه يتخطَّ أ  
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ا ما أل. إننا زُ رذائله أو عيوبهب  أبًدا بسـب ص  شـخ بُّ نه ال يَُ إالفضـائل  ف بِّ سَـ نتقي بَِّ إنه يَ  نه طيب  أو ب شـخصـً
.   وليس ألنه متكْب  أو كاذب  أو منتقم  أو نِّ فيف  أمني  أو ظريف  أو متواضـع  أو عَ  و أد الفضـائل )الطبيعية  واجُ تلف تَ لَ و س 
به ما  ذِّ نة وال يَ يَّ عَ ة مُ شــــابَّ دة عند موجو موعة الفضــــائل الْ شَ رام  غَ يفِّ  ماذا يقع شــــابُّ  آخر. لِّ الفائقة الطبيعة( من شــــخص إىَل 

ــابة أُ   يراه يوب: ي العُ ط ِّ غَ ب يُـ اْلْ  أنَّ ى رَ حْ بل ابألَ  ،الرذائل ال ُتَبُّ  نَّ أد ك ِّ َؤ  أُ ! ولكن ِّ عرف ذل يَ  هالقلُب وحدَ ى؟ خرَ عند شـــــــــ
 .(13/7كور   1)   ٍ ر كلَّ شيذُ عْ مهـبة تَـ الْ 

 
 

   ة اْلْ يَّ سِ فْ ن َ  -2
 

 سة له.عاكِّ مُ الْ  بِّ التجارُ  ب الزوجي وكذل  بعضَ اْلْ  د خصائصَ د ِّ ذِّكرُه أن زُ بق  ا سَ نستطيع إًذا سِّ 
 

 ا  أن يكون اتمً يَ   أوالً:  (1
 

بات يانه. فالنَّ بكل كَ  ولكنْ  ،ر طاقتهدْ ب على قَ ب. وكل كائن يِّ مام هو جز  من طبيعة اْلْ ماذا؟ ألنه حب. فالتَّ لِّ 
ــ ِّ يوان، يُ ه  وكذل  اْلْ طاقتِّ   لا ولكنه يفعل هذا بكب ا طبيعي  ب حُ يُ  ســــ ــَ يَّة ب كهيوان وبطريقة حِّ ب  وانية فقط ولكنه يُ هْ وشــــ

ــان إًذا أن يِّ   وشـــهوة س ٍ بكل ما لديه من حِّ  ــاٍن كإ  بَّ وعلى اإلنسـ ــِّ بكل كيانِّ  أيْ نسـ ــدِّ ه: بنفسـ ه هللا نفسَـــ  حبَّ  ه. إنَّ ه وجسـ
ــ ِّ هلل  ِّ  ب ِّ مال اْلْ ز كَ تميَّ يكون هكذا: يَ  ــان زَ جَّ وَ تَـ ة أن يَـ يَّ اصــــ ــية،  طف اْلْ او ولكن ابلعَ    ليس فقط ابإلرادةوه تعاىَل ه اإلنســــ ســــ
ظق.  فُّ دون تََ قبِّ هو ،  هنا ابختصـــــــــــارمعََن . إن الْ 17 (3/  84. )مزمور ياْْلَ ســـــــــــمي ل له ل قليب وجِّ ل ِّ هَ يُـ  :زمورمكما يقول الْ 

ها وعواطفها  ها وجسدَ  : نفسَ لِّ ما َتَ  زوجها كلَّ ن   مرأة أن َتَ   وكذل  على الْ لِّ ما نَ   ب على الرجل أن يعطي زوجته كلَّ يَ 
 وحاضرها ومستقبلها.

 

ه بدون  حنانِّ  مَ ــــــــــــــ ُ  تقديرْ مَ م الْ عَ زْ يَـ للهب الزوجي. فعندما  و  دُ نطالقًا من وجهة النمر هذه فإن كل قإنقاٍصق هو عَ اِّ 
ل خَ بْ دث بني األزواج عندما يَـ . نفس الشـي  يَ الة يكون منقوصـًا هذه اْلْ طا  الذات يفِّ التناسـل فإن عَ  يَّةإِّْمكانِّ به أن ُتصـاحِّ 

ــدّي  تـ ِّ ون االعـندـما يك مور الروحـية أيْ ابألُ  صُّ تَ لَ ال ييافـقان فيمـا وعـندـما  ،رخَ ه لتواطـفِّ  إظهـار عا يفِّ حـدهُـ أ  فقط اد جســــــــــــ
 دة.ى األرواح متباعِّ تبقَ   بَينما

 

 هناك!   عينَّ! ... ال شي َ يفِّ  مر إَلَّ ناُ 
  !راتُ مَ أفهم ما تقوله نَ  دْ عُ  أَ ؟ لَ  ماذالِّ 
 بلن ذي قكما مِّ   ىع أن أرَ  أعد أستطيلَ 

 ...اخْلَفِّيَّة  إرادتَ 
 حياِت تان كانتا كلَّ نان اللَّ يْ ها ها العَ 

 (J.M.Pemán -يمان پ! )ة. م. اهي اُ نْي صارأل صامتتَ َقْد 
 
 

 
 . 24/3 -الجز. الراني  -ل الُمجلـَّد األو (Suma Teológica)الخالصة الالهوضية  (Santo Tomás de Aquino)القديس ضوما األكويني  -17
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 دةا  أن يكون دافًعا للوَ يَ   اثنًيا:  (2
 

َدة . هو يُـ      ب هو قوةلنا: إن اْلْ بق وقُ كما سَـ  د بني شـخصـني ُمُ ُمَوح ِّ هما البعض. بعضُـ الن م ِّ تلفني ولكنهما يكَ َوح ِّ
ســـــدية: إن الفعل الزوجي هو حدة اِلْ  الوَ قام األول أتِتِّ مَ  الْ يفِّ . حدةِّ للوَ   هود  حقيقي  دافع  ل فيما بني الزوجني شَ ب أن يُبذَ يَ 

ــيان األخرىحدة الوَ  نواعأيع   جَ الفعل الذي يرمز إىَل  ــًدا واحًدا . يصـ من   : إذ أن كال  حدة عاطفيةهي وَ .  (2/24  . )ت جسـ
ا وهي كلها أشــيا  ال يَ ًعا ومَ بْـ كما أن لديه طَ خاصــة به   يةالزوجني لديه نفســ  ا أن  مر  عند الزواج. فعليهمَ دها الْ فقِّ زاًجا خاصــً

ــً ر عاطفي  خَ ها اآليرافق أحدُ  ــً قَ دون أن أَ  ع قَ ن يَـ مَ : اا. يقول القديس بولس أيضــــــــ حدة  وهي وَ .  (11/29كور 2) ؟اع أان أيضــــــــ
ا واحدة، كما كان يُقال عن الْ   ب أن يكوان: يَ روحية  ا قلب  مؤمنني كان  َ اعة الْ جَ مســـــــــــيهيني األوائل:  قلًبا واحًدا ونفســـــــــــً

 (.4/32)أع  واحد ونفس واحدة
 

ة وعدم ثبات القلب وعدم التضــــــــــــــهية ابلذات. كم من  يْ حيام، والغَ لة االِّ مجال! قِّ  هذا الْ ب يفِّ اْلْ   َ أعدا ما أكثرَ 
ن  يقول: قمِّ  (Chesterton)تون يِّ ســــْ شــــِّ قيقي! كان تْ ب اْلْ   اْلْ صــــالِّ ي عنها لِّ خل ِّ ـــــــــــــــــــا والتَّ ها والتضــــهية بِّ وُ ب مَْ األشــــيا  يَ 

اليه   لُ ر التوصـــُّ دُ شـــي  ذي قيمة ويَْ لكل ׳: هوم التالِّ مفمبدأ على الْ بل. يقوم هذا الْ ق اِلْ لُّ سَـــ   تَ دْ ه ذل  ببَ ب ِّ شَـــ ن نُ أممكن الْ 
دوم.  تو   متعة أن تبَقىىت تســتطيع الْ يها حط ِّ َتََ  مر ِّ  على الْ تعنيَّ يَ  رٍ جَ أو ضَــ  لٍَ أَ   ُ مةْلَ  دُ وجَ تُ  -ُمتعٍة كانتْ  ألَيَّةِّ   ابلن ِّســبةِّ حىت  -
تتهقق بعد    (Virgilio)ة القرا ة لفيخيليو وت، كذل  متعمى من الْ يها ُلشــــَ  اليت فهمة األوىَل  بعد اللَّ معركة أتِتِّ شــــوة الْ نَ فَـ 

ــَّ  ــاحِّ مُ ر الْ جَ الضـ ــتِّ ب صـ ــدمة له مع الْ أي ق ِّ لَ م بعد تَـ وْ اص متعة العَ وينال الغوَّ   ،ايةدَ  البَ يفِّ  هِّ لدراسـ   وكذل  أيِتِّ  ،جلَّ مثَـ ما  الْ ول صـ
 ا.يوجد صليب ال يكون حب   النه أفإنه ال يوجد حب  بدون صليب كما  ق18.׳ر العسلهْ ي فشل شَ ط ِّ اح الزواج بعد َتََ نَ 

 وجد آالم حي  تُ  متعة  ا لَ إَنَّ         
 جةحي  توجد بَ  م  الآو         
 ذوبة حي  توجد عُ  وحزن          
 اوفحي  توجد ُمَ  هد  وجَ         
 ( Jorge Manrique... )خورخي مانريكي سارةحي  توجد جَ  وخوف          

 

 .تهرَ جْ أُ  النهاية ينال يفِّ  بَّ ـاْلْ  ولكنَّ 
 

 

 ًرامِ ثْ ن يكون مُ أ  يَ اثلثًا:    (3
 

مياه،  اري الْ ى شَ لمغروســــــــة عشــــــــجرة الْ ال: يكون ك  رًاد ثَ ار ال توجد حياة  وحي  توجد حياة نَ حي  ال توجد ثِّ 
 فُّ كُ عليها وال تَ  ال خوفَ  فافســنة اِْلَ  خضــر ويفِّ أى ورقها بقَ بل يَ ،  لَ بَ قْـ إذا أَ   رَّ اف اْْلَ ى النهر، فال َتَ َر  شَْ ا إىلَ ل أصــو َ رســِّ تُ 

 ارجي لألبنا . الواقع اخلْ ج الداخلي لألزواج ويفِّ ضْ  النُّ مر يفِّ ثْ ب يُـ ن اْلْ إ  .(17/8رميا أ) عطا  الثمرإعن 
 

 ...!  ل َ طوبَ   

 
 . 715، المجلد األول ص 1967، " ما هو شر في العالم ، األامال الكاملة ، بال ا وخانس ، برشلونة  (G. K. Chesterton)چ . ك . ضـِْشْستِـرضون  -18



 22 

 كرمة مثمرة    تكون مثلَ مرأتُ اِّ   
 بيت .  جوانبِّ يفِّ   
 الزيتون  راسِّ وبنوك كغِّ   
 .(3 -128/2 )مزمور  .حول مائدتِّ   

 

َم  إذا ما ُحر   ،ن ينموأأو حىت  ،ذ أو ُيْتَـَفظ بهن يُنقَ أكن  عتقاد  ن حب األزواج نُ ف من االال يوجد شـــي  أســـخ
ــة فإنه  ب بِّ  اْلْ مثمرة. إذا فكَّر أحد يفِّ ته الْ من قوَّ  ــذه الطريقـــــــــــ رأة عن مو الْ أ. فعندما يبه  الرجل حق ا بَّ  يفهم اْلْ لَ إًذا ـــــــــــ
 .هب ذاتِّ قضون على هذا اْلْ م بذل  يَ فإَنَّ ر، قيم، بدون ثَ حب عَ 

 

 

 ن يكون أميًناأ   يَ رابًعا:    (4
 

 -رُمعـامالت بني البـشـــــــــــــ مـثل كـل الْ  -مهر  األزواج يَ ب فيمـا بنيعـنه. ألن اْلْـ  ْب ِّ عَ ن يعيش مـا يُـ أب ب على اْلْـ يَـ 
ما قيقوالنق بذل  شـيًئا. سـدًّي فإَنَّ عندما يلتقي الزوجان ج. سـد اِلْ  األفعال هي لغةُ . فعالليس فقط ابلكلمات ولكن ابأل

دد قبضــــــــــة اليد  و ُ ن األلَ ع الدموع مهبة، وكما تعْب ِّ  الثقة والْ لة ُتشــــــــــي إىَل بْ ة والقُ دَّ وَ مَ مصــــــــــافهة ابأليدي تعن الْ وكما أن الْ 
اد  تـ ِّ اطف معـه. كـذلـ  يكون اال لـه عن التعـ ْب ِّ عَ ف مريٍض فتُـ تِّ اليـد على كَ  راحـةُ  تُ بِـّ رْ كـذلـ  تَـ   ،نتقـاموا  ابال ا ْ مرفوعـة يفِّ الْ 
ــى عَ    كلَّ ريد أن أمنهَ قأ: نســـي قكلمةق تقولاِلْ  ــي ق. هذا هو أقصـ . ولكن  مه امرأة  لرجٍل ويقدمه رجل  المرأةٍ طا  تقد ِّ شـ
 ا تعطيه.ما تقول أَنَّ  يعطعَن أن تُ هة ِبِّ ـب على هذه الكلمة أن تكون صرييَ 

 

ــيًئا سُ  ا يكون الكذب شــــــــ ــً  على ابلنا رُ طُ  اليت َتَْ ِنِّ امعنا أن ُزم َِّل الكلمات واألفعال الْ ق ِّ من حَ   كًنا. فليسهنا أيضــــــــ
ــداقة حني ن.زَ  ــتخدم القُ ا لقد خان يهوذا لغة الصـ ــديقه. لَ سـ ــم   يكن هذا من حقه. كذل  ال يوجد حق يَ بلة ليبيع صـ سـ

ــتخدام لغة اِلْ  ــد على خالف ما قتقولهق هذه اللغة: إَنَّ ابســــ ا العطا   ذ  أن يكون هب ابلتالِّ ، ولذا يَ كامالً   ا تقول عطا ً ســــ
حي    قيُقال قعطا  أن . فبنٍ اجاد ــــــ حتمال إياال وهي   نتيجة رائعة أَ ي إىَل د ِّ ؤَ يُـ مكانية أن كاماًل ابلنسبة للجسد وللنفس وإل

اًب.  ذِّ ذل  يكون كَ زئية فإن نه يعطيها بطريقة جُ أ حني مل يفِّ امر  يعطي ذاته ابلكن الْ أأو أن يقال  ،  نفســــــــــــــهرْ مَ ال يعطي الْ 
نسي بني اد اِلْ ت ِّ ن االأ من العواطف كذاًب. كما الِّ كذل  أيًضا يكون الفعل الزوجي اخلْ و  ،مل هي كذبإن وسائل منع اْلْ 

ا كذب. إذا كذب أحدُ  األبد يفِّ يلتزما إىَل  لَ  نْ مَ  ذبتان  ثنان فإن النتيجة تكون واحدة: الكِّ ها أو كذب االِّ  الزواج هو أيضـــــــــــــً
 .جان حقيقةنتِّ تمعتا ال تُ جاإذا  

 

 

  على الدَّوا  أيْ أن يكون أبدّيً   يَ خامًسا:    (5
 

  .بٍ ح قيقي هو حب يدوم لألبد. إن معمم القصـــــــص والرواّيت واألفالم هي قصـــــــصُ ب اْلْ اْلْ  ع أنَّ بْ ابلطَّ  علوم  مَ 
ــابَّ  ،ا َ  رَ صْـــ ســـات اليت ال حَ البَ مُ مصـــاعب والْ بعد كثي من الْ  ،الشـــابَّ   د فيها البطلَ نَ  ــعيًدا مع البطلة الشـ  نْيِّ ألركَ ة يذهب سـ
ــعـاد َ اِلْ  ـــنة إذا قلَ اـية. فكـل رواـية حـب تنتهي َنـِّ ا َنـِّ مـا لن يكون  َـ مهور مقتنعـًا  ن ســــــــــــ ذاٍق مَـ   تنـتهِّق ابلفعـل. أيُّ اـية حســــــــــــ

ها  د بعو ســــنني   سِّ ة خَْ دَّ مُ لِّ يَدْين عاشــــا ســــع تة بعد الفصــــل األخي مكتوب عليها: ق... ُثُ ســــيكون للرواية إذا ما طالعتنا الفِّ 
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ــيُ  هق؟ طريقِّ منهما يفِّ  انفصــــــــــــال ابلطالق وذهب كل     . فال يكون أيُّ حب ٍ ب يفهما ما هو اْلْ ما لَ نا ألَنَّ ب ذل  أملَ ي ِّ خَ ســــــــــ
ا حقيقي  وِّ نْ ا إال إذا كان يَـ حقيقي   . وال يكون أيضــــــً ب ْلْ . اا إذا خار وتزعزع عند مواجهة الصــــــعوابت األوىَل ي أن يصــــــي أبدّي 

 . ار العالَ َنْ اوت حىت لو قيقي ال نَ اْلْ 

 
 

 19    وانني اْلْ  -3
 

 ؟الشَّرائع   َ لْ تِّ  ل. ما هيبُ ذْ يَ  وال باْلْ  هذا ينمو حىت ميََ تُ  أن  بيَ  اليت هقوانينُ  له باْلْ ف،  األشيا  كل ِّ  لُ ثْ مِّ  هلُ ثْـ مِّ 
 

اع ضـد التجارب وضـد  ر إنه صـ . همر  من أجلِّ لْ ولذل  من الضـروري أن ُيصـارع ا ،عركةب هو مَ اْلْ  راع:الص  ِ  ش ريعة
 بة.ألرَّ تور وضد الاليأس والفُ 
 

 اآلخر ب يقتضــي التفكي يفِّ ر. فاْلْ و اآلخَ ه زَ وجُّ من التَّ   حالةٍ مر  يفِّ فمن الضــروري أن يعيش الْ   نفتاح:ش  ريعة االِ 
 نفتاح هو األاننية.اال  النفس. إن عدوَّ أكثر من التفكي يفِّ 

 

هما تِّ يَّ ر ِّ حُ  هما إفسادَ بَ ن ِّ مًا حىت يَُ ب أن يكون القلب متيق ِّ يَ  نيزوجَ  ي ِّ اليومية ألَ ياة  اْلْ ففي  ظ:ق  ي َ والت َّ  رذَ شريعة اْلَْ 
 ها.عودِّ  وُ  الورا  يفِّ وحىت ال يرجعا إىَل 

 

ــي على كل ِّ  تهدَ مر  أن يَ ب على الْ يَ  لتص      ا :ش      ريعة االِ  مثل  ،هتِّ بني الزوج وزوج دَ باعِّ كنه أن يُ ما نُ  حىت يقضـــــ
 يوب.ت والرذائل والعُ ّيَّ ماد ِّ ق الزائد ابلْ لُّ عَ ديئة والتـَّ الصداقات الرَّ 

 

كما     هي الســـــــعادة  هتُ تكون نتيج -ًدامر  جي ِّ إذا عاشـــــــه الْ  - ب ٍ حُ  قني  ن كلَّ ن يوجد اليَ أب يَ   ش      ريعة الرجاء:
  ال يوجد شي  غيَ   هعليها وأن بُ لُّ غَ كن التـَّ نُ مشكلة ها الزوال وأن كل ب أن يكون هناك رجا  على أن كل عاصفة مصيُ يَ 

 ل صالح.  قابلٍ 
  

ذا ر. بِّ ف اآلخَ رَ ابلنسـبة للطَّ  رٍ هِّ بْ  شـي  مُ ل الواحد إىَل أن يتهوَّ  بُّ يتطلب اْلْ  ا:  يوميً كتس اب اْلْ ا عادة إش ريعة 
، إنه يُ مْ عُ  يقول: قليس للهب ِّ  (Pascal)كال معَن كان ابسْ الْ   .ئًماقمن جديد دا دُ ولَ ر 

 

 .ما  دائًما عن شي ٍ  ب عليه أن يتخلَّى األبد يَ إىَل  مر الْ  بَّ حىت يِّ  ضِفية:شريعة التَّ 
 

 مباهج. الْ فان يفِّ رَ ب أن يتشاَرك الطَّ حقيقي يَ  ىت يكون هناك حب  ح  بتهاج:شريعة االِ 
 

ابألاننية الذاتيـة لكل ن للتضهية يْ ب على الطرفني أن يكوان مستعدَّ جي يَ وْ الزَّ   السالمُ  حىت ُيْضَمنَ   شريعة السال :
 .ابلتضهية  ئُ ر هو البادِّ أن يكون اآلخَ   أبًداينتمرا   الَّ أَ منهما و 

 

 ا.ائي  و هللا. ألنه حينئذ يصي الَنِّ ه زَ جَّ وَ تَـ ب حينما يَـ يرتقي اْلْ   :شريعة التقد  
 

 
ب من مقولة پول  -19  .94 -93ص  - 1984واج ، هاردر ، برشلونة ، دروس استعدادية للز(Paul-Eugène Charbonneau)فونينيو شاربونو  -بـِتـَصرف
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   اْلُْ  زُ مْ رَ  -4
 

،  قي  فُ أُ   رُ وآخَ  ، واحد  رأســــي  نْي يَّ بِّ شــــَ خَ  نِّ يْ ودَ ن الصــــليب من عُ وكما يتكوَّ  .أال وهو الصــــليب  رمزًا يوجإن للهب الزَّ 
ا اْلْ  و الســــما ، أما العود  اًب زَ وَّ صــــَ ومُ  األر  ًتا يفِّ ب الزوجي. فالعود الرأســــي يكون مثبـَّ اْلْ  ب البشــــري وخاصــــةً هكذا أيضــــً

دث للعود  ت على العود الرأسي. إذا نزعنا العود الرأسي فماذا يَ بَّ ثَـ وا  ومُ  ا ْ ق يفِّ لَّ عَ  ولكنه مُ العالَ  يفِّ رْ  طَ األفقي فإنه يشي إىَل 
 األفقي؟ إنه يقع على األر  وينكسر.

 

د البشـــر: اآلاب َ ما األفقي فهو اْلْ أب هلل. إن العود الرأســـي هو اْلْ  واإلخوة   ،وزوجته والزوجَ   ،واألبنا   ب الذي يـَُوح ِّ
 ه حب هللا ويرفعه.دُ نئذ يسنِّ ي حب هللا. حيفِّ  تَ بَّ ثَـ ط إذا تَـ ب يكون مدعوًما فقفيما بينهم. ولكن هذا اْلْ 

 

ذل    ىســــــَ نن ال  أب علينا  ي. يَ اإل َ   بُّ كه هو اْلْ ر  ى للهب البشــــــري: فالدافع الوحيد الذي يُ سَْ هذا هو الســــــر األَ 
 بًدا. أ

    *  *  * 

ــِّ إن هذا لَ  وف  س. و مقدَّ ب الْ لزواج هو ســـر اْلْ فا  !ابلتأكيد هو ســـر عميميقول القديس بولس. كما !  عميم    ر  سـ ســـَ
 ة يفِّ شــــَّ ب البشــــري ا َْ ْلْ مياه ســــفينة االْ  رَ مُ غْ ائز أن تَـ ومن اِلْ . دث لكل األشــــيا  الطاهرةاطر جســــيمة دائًما كما يَ ُمَ ُ َد ِّده 

 يفِّ  مع الصـــــــْب.   ،وٍ لْ دَ  ســـــــتخداماب يكون  لْ بَ ق رَ وْ  الزَّ جديد يفِّ  ٍَ بقْ ال يكون إبحداث ثُـ  لاْلَْ  ولكن  ،ياةاْلْ  مواقف كثي من
 El Marqués)            اانيَّ انتِّ س دي اركيزمالْ  يقول كما بةٍ مَ  مُ ـوتقدي مسي الْ  حب يفِّ   الثبات بيَ  ابلذات األحوال   َ لْ تِّ 

de Santillana): 
 بوابً مَ  تصيَ فب بِّ حْ أَ     
  وقادرًا             

 هلـَ ما لن تفع على فِّعلِّ 
 بواًب.مَ كن   تَ لَ  إن           

 

بَّ البشـــــــري فيما بينهم،    لَ ل ِّ مَ ب هللا أن يُ حني يســـــــم  األزواج ْلِّ    يســـــــتطيعون أن يهتفوا مع عروسِّ   طحينئذ فقاْلُْ
 األنشاد:  نشيدِّ 

   مَْوتِّ كالْ   بَّ قوي  فإن اْْلُ 
 ى األمواتِّ مثوَ كَ   قاسٍ وَى  وَاْ َ 

هامُ      هُ سهامُ انرٍ سِّ
 .وََ يُب الر ب ِّ 

 بَّ اْْلُ  أن تُطفئَ  طيعُ تَ سْ  تَ زيرة الغَ ال مياهُ الْ 
 سان ذل اإلنبَ  ولو هُ مُر غْ ال تَـ  ارُ واألَنْ 
 ب ِّ اْلْ    سبيلِّ يفِّ   هِّ بيتِّ  مالِّ  كلَّ 

 الفصل الرابع  (7 -8/6اد  نشيد األنش)     تقارًا.احْ   رَ قِّ تُ حْ الََ 
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  ٍ سدَّ قَ ِسر : مُ ا يعي وكَ  د: قْ الزواج كعَ 
 

نْ  الكرامةَ   مسـي ُ الْ   أعطاه يسـوعُ الطبيعي الذي  دُ قْ العَ   س: فهودَّ قَ مُ   ر  دين هو سـِّ مَّ عَ مُ إن الزواج بني الْ  وجعله    رَفعه   ِّ
 ا.عامًة من خال ِّ ية   َ النعمة االِّ واحًدا من األسرار اليت أتتينا  

 

 سة الط يعيةسَّ ؤَ مُ الْ  -1
 

دَّق  صَــــ مُ و ك شــــيَ مُ  فاقٍ س ابت ِّ تتأســــَّ   -مرأة ســــة( دائمة بني رجل وا )مؤســــَّ ة  كَ ْر هة النمر الطبيعية هو شــــِّ جْ من وَ الزواج 
ــَ بَّ من أجل أن يِّ  - جتماعًيااعليه  ــً ا بعضـــــــ ــري من خالل األبا على اِلْ يوأن يُبقِّ  اهما بعضـــــــ  . هذا الواقع مطبوع نانس البشـــــــ

ُ بَ تَـ لبشرية كما يَـ داخل الطبيعة ا  :من الناحيتني التاليتنيلنا   نيَّ
 

اجُّ وَ تَـ  الـناحـية األوىَل  د يفِّ نَـ  -  عُ بُ نْـ ه يَـ د. وهـذا التوجـُّ اتـ ِّ  التقـارب واالمرأة ـيدفعهمـا إىَل بني الرجـل والْ  الً متـبادَ  طرّيً فِّ  هـً
ا ليس فقط جســدّيً ال بعضُــ كم ِّ  أن يُ  إىَل نســنيل اِلْ يْ مَ  ةيَّ ن خاصــ ِّ مِّ  ا نفســي ا وروحي  نســي( ولكن أاِلْ اد  )ابالت ِّ هما بعضــً ا   يضــً

َوامع اليت تدفع األفراد  وْ بقا  على النـَّ ع من غريزة اإلومن انحية أخرى ينبُ   .للسَّْعي إىل الدَّ
 

ــابق ذِّ تـ ِّ  تثبـيت االا يهـدف إىَل هـًا طبيعيـ  جُّ وَ د تَـ نَـ   الـناحـية الـثانـية ويفِّ  -  تقـا ِّ ل االِّ ىَل ـيل إَتَ  ه ألن الطبيعـة الكرُ اد الســــــــــــ
 كن الوصـولُ ال نُ  الذي و الكمال الذاِتِّ يل الطبيعي زَ مَ ع هذا من الْ بُ نْـ لتقا  الثابت. ويَـ  االِّ بل إىَل   ي ِّ ضـِّ رَ زمنًيا أو العَ  مهدودِّ الْ 

وقًتا  لروحيسـدي واهم اِلْ ب تكوينُ بنا  حي  يتطلَّ   األصـالِّ ْرصِّ على اْلِّ من ُبع  يـَنْـ وكذل  ،  ماد غي منتمِّ ت ِّ االيه من خالل 
 طويالً.

 

ا ا وخصــائصــها الطبيعية. توجد غايتان أال وهُ غاّي ُ مؤســســة العائلية:  ذه الْ زات األســاســية  ِّ ي ِّ مَ مُ الْ من هنا نســتخرج 
ــاعَ الْ  (  اد )واحد  مع واحدةٍ ت ِّ  االل يفِّ صـــــــــائص فتتمثَّ اخلْ اب وتربية األبنا . أما واإلنْ  -لمتبادَ ب الْ أي اْلْ  -لة متبادَ دة الْ مســـــــ

مسـي  ابلزواج حينما جعل منه ذا فعل يسـوع الْ ا األبـــــــــــــــد(. هذا ما سـوف نشـرحه بتوضـيهنا مىَل إنفصـال )ة لالِّ ليَّ وعدم القابِّ 
 ًسا.ا مقدَّ سر  

 

 قدسةمُ األسرار الْ  -2
 

ذه  ني َوذل  من خالل موته وقيامته. هذه النعمة وهيســــــــِّ صــــــــي قد ِّ مة لنَ عطاّي والنمســــــــي  مغفرة اخلْ لب لنا الْ لقد جَ 
ية  َ ياة االِّ ا الشـرايني اليت تتدفق فيها اْلْ ق النعمة، كما أَنَّ واتُ نَ مقدسـة، اليت هي ققَـ لينا من خالل األسـرار الْ إالن صـِّ مغفرة تَ الْ 

  قلوبنا.النابعة من قلب هللا حىت تصل إىَل 
 

عياف ية واالتارســــ فخت واإليه. وهي: العماد والتثبمســــي  نفســــُ مقدســــة هو ســــبعة وقد أســــســــها الْ عدد األســــرار الْ 
ــة ومَ الْ   بُ تَ والرُّ  ــْ مقدســــــ ــَ هة الْ ســــــ ا هنا األشــــــــيا  عن بِّ ة للنعمة اليت نَ المقدس؟ هو عالمة فعَّ الْ   ى والزواج. ما هو الســــــــرمرضــــــ

 الروحية. ماذا يعن هذا؟
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ذ إنه عالمة: لقد  - قاش  ل للن ِّ قابِّ  ا معَن واضــــــــــ  وغيُ  َ  وهي وقائعُ   ،من حياتنا اليومية تلفةً ُمُ  مســــــــــي  وقائعَ الْ  اَِّتَّ
 يعن العذوبة وهكذا. ت الغذا   والزيىَل إمر يشيان بز واخلْ ما  مثالً يعن النمافة والنضارة  كما أن اخلْ ابلنسبة لنا. فالْ 

 

ســتخدام   االانب معناها يفِّ ِبِّ  -ر وتذك ِّرمهِّ  وتُ أي تشــي إىَل  ،األشــيا  تعن تل مســي  جعل روحية: فالْ  ألشــيا َ  -
ية  َ للهياة اإلعلها تـُْوَلُد يَ طيئة و نا: فهو يغســـــــلها من اخلْ ســـــــِّ و  نفصـــــــنعها هللا يفِّ قائع اليت يَ الوَ   وهيروحية   شـــــــيا َ   - ميوْ اليَـ 
 .خلَ إواسيها،  يها ويُ ز ِّ عَ ويُـ 

 

ــت فقط عالمة أو تِّ َنَّ أالة تعن الة: عالمة فعَّ عَّ فَـ  - َكب الْ عنيه: فعندما ا ما تَ لي  عْ ق فِّ ق ِّ ا هي تُ إَّن ِّ  ،اذكارً ا ليسـ ــْ   امُيسـ
د يفِّ ُمعَ على الْ  ويصــــــــــــــي منــذ هــذه اللهمــة اِّبنــًا هلل. وعنــدمــا يقول الكــاهن: قهــذا هو  ابلفع  لمعموديــة َُتَهى خطــاّيه  الْ مــَّ

 يسني.صنع منا قد ِّ تَ ا عَن أَنَّ عطي النعمة ِبِّ ا تُ َنَّ أكما   ...إخل. ،مسي  جسد الْ بز ابلفعل إىَل ل اخلْ جسديق يتهوَّ 
 

 يِفيمس الزواج الْ  -3
 

ــابًقا فإن الْ كما ذكَ  ــ ِّ   ةِّ بَ تَـ رْ  مَ إىَل  دين معمَّ بني الْ مســـي  رفع الزواج ران سـ مســـي  قد مقدس. وال يعن ذل  أن الْ ر الْ السـ
ــاطة قد قأق بل  ًداجديقق زواًجا لق خق ــة الزواجية الْ ق الْ عرفنه ببسـ ــسـ  ،امهكُ لِّ  تكن َتَْ وكرامة لَ  ة مرتبىَل إبل  متواجدة من قَ مؤسـ
 .لُ بْ قَـ مِّن ا  تكن تتمتع بِّ ائقة للطبيعة لَ ة فليَّ فاعِّ   وه هاو

 

ــية يفِّ ران الكتاب الْ ذك ِّ يُ  ــاســــ إن  م فيقول: كلم عن األزواج وزوجا ِّ تعندما ي  5/32 أفســــــس مقدس بذل  بطريقة أســــ
ية الزواج. لقد  سرار  َ   يواي"". يقول الباابوات أن هذا النص مسي  والكنيسة أمر الْ  أقول هذا يفِّ ، وإِن ِّ عميم  ر ق لَ ــ ســ قال هذا
ــة دائًما هذه اْلْ مَ لَّ عَ  ــ  يفِّ ت الكنيســـــ قيقة وابألخص واحد ... الزواج... هو ابْلْ : قيدانتينمجمع الي  الْ قيقة وبطريقة أوضـــــ

 .20ن  النعمةق ه رجال الكنيسة، وهو... نَ يعْ  لَ ان نفسه...، ولَ مسي  سيدُ ه الْ سَ سَّ يل... أَ اإلنْ  شريعةمن األسرار السبعة ل
 

مســــي  الذي قيعنيهق مهر ســــر الْ مســــي . فما هو مَ الْ ألســــرار  ورمزًا وصــــورةً  س يعن عالمةً مقدَّ لنا أن الســــر الْ قد قُ ل
. هذا ما  مســـــــــي  والكنيســـــــــة بني الْ نْي لَ متبادَ ب الْ اد واْلْ رانق ابالت ِّ ذك ِّ مســـــــــيهي قيُ الْ مهرهق وقيُذك ِّر بهق الزواج؟ إن الزواج  وقيُ 

ه وهو الكنيســــــــــة اليت هي جســــــــــدُ  مســــــــــي  رأسُ مرأة كما أن الْ الرجل رأس الْ  :(33  -23  /5يقوله القديس بولس )أفســــــــــس  
كما أا  وا نســا كم بُّ حِّ ها الرجال، أَ  كل شــي . أييفِّ   نَّ هِّ النســا  ألزواجِّ  خضــعِّ تَ للمســي  فلْ ضــع الكنيســة ها. وكما َتَ صُــ ل ِّ ُمَُ 
  ةً يَّ نِّ سَـ  ةً  نفسـه كنيسـ ها إىلَ فَّ زِّ يَ فَـ  ،هبُ هَ صْـ تَ  ةٍ كلمما  و ل الْ سْـ بغَ   هارًا إّيَّ س ها مطه ِ د ِ قليبنفسـه من أجلها   جادالكنيسـة و مس يحالْ 
هم نســــــــا هم حبَّ   وا  على الرجال أن يُ وكذلك يَ  ٍب يْ ال عَ ســــــــة بِّ ذل ، بل مقدَّ  بهَ وال ما أـشـــــــ  نَ ضــــــــُّ غَ فيها وال تَـ   دنسَ  ال

مســـــي  ابلكنيســـــة.  الْ   شـــــأنَ  ن بهتعيه ويَ ذ ِّ غَ يُـ   بل ،طُّ ه قَ جســـــدَ  أحد   ضَ غَ نفســـــه. فما أبْـ  مرأته أحب  ا ن أحبَّ ألجســـــادهم. مَ 
ث مرأته فيصـيُ  امُ زَ لْ مه ويَـ أقولذل  ييك الرجل أابه و  ه.جسـدِّ  أعضـا ُ فنهن     عميم ، وإِن ِّ لَ   إن هذا السـر ق.نان جسـًدا واحًدااالِّ

ــة أمر الْ أقول هذا يفِّ  ــي  والكنيسـ ــوع  ية  هِّ ضْـــ تَ عن ذات و ة للالتامَّ  ةِّ مَ دِّ قْ ب والتـَّ ن عن اْلْ لِّ عْ . إن الزواج يُـ مسـ ــي  بدمه  الْ يسـ مسـ
 .داةتَ فْ مُ  سٍ فْ نَـ  جل كل ِّ أه من ه لدمِّ عن منهَ من أجل الكنيسة وهو ما يَ 
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ــة ِبِّ   َتذكي  دائم   ذل : قإن األزواج هم  يفِّ يقول يوحنا بولس الثاِنِّ  ــليبق ا حَ للكنيسـ ــل على الصـ م بذل  . إَنَّ 21صـ
 ته.مسي  من أجل كنيسالْ  نعها صة ِبِّ يَّ حَ  بشارة  

 

ذ  أيْ  -جابية ـــــ إي  نمرٍ  هةِّ جْ ابلنسبة لغاّيت الزواج نستطيع أن نقول من وَ    -  هاالزواج نفسَ  عتبار طبيعةَ  االِّ يفِّ  ينَ آخِّ
تني عندما  اتني الغايَ ل. إن تعليم الكنيســــــــة يعيف بِّ ســــــــْ اب وتربية النَّ متبادل وإنْ ب الْ أن األهداف الرئيســــــــية للزواج هي اْلْ 

َدة والْ جة للزواج: الْ وَ مزدَ ج أو الغاية الْ وَ زدَ مُ معَن الْ يتهدث عن الْ  َبة. هاألن الغايتان ُمَوح ِّ  بل نْي ليسـتا منفصـلتَ األسـاسـيتان  ُمْنجِّ
  نْي لَ ها مؤهَّ ي ُِّ صَــــ بطريقة عميقة الزوجني، يُ  اِ ديُ وَ ه، بينما  تِّ يميَّ إن الفعل الزوجي، من واقع حَ ... قهما البعض: الن بعضُــــ م ِّ كَ تُ 
 .22مرأةق طبوع داخل كيان الرجل والْ مَ سب القانون الْ جديدة، بِّ   واتٍ يَ حَ  ليدِّ وْ لتَـ 

 

على  كليلِّ ة اإل ثابَ ما ِبَِّ هم، وهم  َ تُ األوالد وتربي ابُ ب الزوجي إنْ مؤســـــــســـــــة الزوجية واْلْ  طبيعة الْ قويفِّ  اب:اإلنْ  -
 .23ةق امَ ا ْ 

 

ــان ق الن:مت ادَ مس       اعدة الْ   والْ اْلْ  - ا إىَل ب ٍ عن حُ إن هللا الذي خلق اإلنســـــــ ــً ب، وهي دعوة  اْلْ ، دعاه أيضـــــــ
 م  َْلْ هي    ،مرأةفالْ  .هن يبقى اإلنســان وحدَ أنًا سَــ ليس حَ مقدس: ده الكتاب الْ ؤك ِّ يُ   كل إنســان... هذا ماة يفِّ يَّ رِّ طْ ســاســية وفِّ أ

ذل  ييك لو .  ناتُ رَ صْــ نُ  ِتِّ  الذي منه أتهللا  لُ ث ِّ َتَُ وهي  ، له ةً َر صْــ نُ  للرجلبها هللا ســاوية له وقريبة منه وقد وه، أي مُ م الرجلمن ْلَ 
هذا ف،  بينهمام صــِّ فَ نْـ تَـ  ال حدةً وَ كان ذل  يعن ن  إ(.  2/24  )ت   ا جســًدا واحًداالهُ امراته فيصــيان كِّ  مُ زَ لْ الرجل أابه وأمه ويَـ 

)مىت   واحد  ا جســـد  اثنني، بل هُ  دُ عْ وهكذا ليســـا ها بَـ : منذ البد  اخلالق صـــدُ رًا ما كان قك ِّ ذَ ه مُ ه الرب نفسُـــ نُ ي ِّ بَـ ما يُـ ابلضـــبط 
 .24(ق  19/6

 

ا بعد اخلْ  تِّ رَ جَ  ــً ــار أيضـ ــهوة )وإن ظل هذا هدفًا اثنوّي   الًجاطيئة، عِّ العادة على القول  ن الزواج قد صـ (. هذا للشـ
،  اهــ مرأتــه حقَّ  االزوجُ  ضِّ قْ يَـ هــا، ولْ مراة زوجُ ل اه ولكــ مرأتُــ ل اِّ ، فليكن لكــل رجــ نَ ب الز ِّ نــُّ جَ تَ ولكن لِّ ره القــديس بولس : ر ِّ قَ مــا يُـ 

 اله على جسـده فإَّنَّ  لزوجها، وكذل  الزوج السـلطةَ  ةُ ا السـلطَّنَّ للمرأة على جسـدها فإ  َ مرأة حقَّ زوجها. السـلطةوكذل  الْ 
ــلطـة ياة  ْلْ  اعودا إىلَ  غا للصــــــــــــــالة، ُُثَّ تتفرَّ  ي حني كبينكمـا وإىلَ  فاٍق ت ِّ لى ار إال عاآلخَ  ا عنمـ كأحد   ع نت. ال نَ مرأتِّهالَِّ   الســــــــــــ
 .(5 -2/ 7 كور  1)كماتِّ فَّ عِّ  لةكما الشيطان لقبَ ر ِّ يَُ   الَّ ئَ الزوجية لِّ 

 

 مقدسر السر الْ  أتثي -4
 

ــمَّ لال لٍ قابِّ ال اد غيُ نْي: االت ِّ نتج مفعولَ ن يُ يْ دَ إن الزواج بني اثنني معمَّ  ــال الذي يســــــــ نعمة  و ،الزوجيابط الر ِ ى  نفصــــــــ
 .مقدسالسر الْ 

 نفصال ابلة لال بطريقة غيِ   اد مع واادةالرابط: وا  (1
  

 
 .Familiaris Consortio, 13     13،  الشراكة العائلية،  يوحنا بولس الثاني -21

 . Humanae Vitae,12     12،  حياة البشريةال،   بولس السادس -22

 . Gaudium et Spes , 48     48،  فرح ورجا.،  المجمع الفا يكاني الثاني -23
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نفصم. وذل  ليس حدة ال تَ ابطًا أو وَ رسي فيما بينهما رِّ ن ذل  يُ إق أمام هللا، فمْ عَ قنَـ ـــ ح الزوج والزوجة ابلصر ِّ عندما يُ 
العاطفة بني األزواج أو  يُُ فْ حىت عندما تَـ  ص  فة دائمةبِ   ائًما  ل  ظَ يَ وهو لذل  ، وشـــرعي   أدبِّ    ا فقط ولكنه شـــي   نفســـي  شـــيًئا  

  األبد.ىَل إنفصال والوحدة : فهو واحد مع واحدة ا: عدم االال وهُ أتان تتالشى. هذا الرابن له ميزألن أساسيَّ 
 

( هو ا يكونوا كاثوليكً ين )حىت لو لَ دِّ معمَّ صــــــهي ( بني الْ  زواجٍ ن الرابن الزوجي )لِّ إ. عد  القابلية لالنفص    ال (أ  
 اصـــة هو غي قابل. يعن هذا أن الزواج بســـبب طبيعته اخلْ نَ  حالة الز ِّ وذل  حىت يفِّ  ,نفص  ال:  ابل لال غيُ  ح َجْوهرِهدائًما  

 ن.يْ دَ متعاقِّ سب مشيئة الْ نفصال بِّ لال
 

(. وكذل  عند القديس  19/6)مىت نســــــان ه اإلنَّ ر ِّقَـ فَ عه هللا فال يُـ ما جَ انجيل:  األوجد يفِّ لذل  يُ   األس    اس الكتاِ  
وإن   -رأة زوجها مفارق الْ تُ  َِّالَّ  ،ي بل الربصـــــــــ ِّ وَ مُ ســـــــــت أان الْ ن فأوصـــــــــيهم، ولو متزوجوأما الْ (: 11  -7/10كور   1بولس )
 ى الزوج عن امرأته.تخلَّ يَ  الَّ و َِّ  -ا  زوجهصالِّ تُ لْ غي متزوجة أو فَـ   قَ بْ تَـ لْ فارقته فَـ 

 

ــول إىَل ن عدم إ: فاا يعيً  العقدِ ج. أواًل لكون هذا زدوَ الدافع لذل  مُ  ــرورية للوصـــــــــ ــال تكون ضـــــــــ   القابلية لالنفصـــــــــ
للهب   حي   ذكار  : فهو تَ امقدس       ً  اس       رً ه ناثنًيا لكوِّ  .ب الزوجي(اب والعطا  الكامل الذي هو اْلْ غاّيت الزواج )أي اإلنْ 

م فهَ ســــة. ويُ مســــي  ابلكنيط الْ الذي يربِّ  ٍَ نفص   لمُ   الغيِ ب ن الزواج هو عالمة اْلْ إمســــي  والكنيســــة. وابلفعل ففيما بني الْ 
اد  كتمل بعد ذل  ابالت ِّ يَ  ُُثَّ  ،الزواج ام َ  قُّ يِّ ني منعقد بطريقة شــــــــــرعية صــــــــــهيهة بني شــــــــــخـصـــــــــ الزواج الْ ذل  من خالل 

َوى ســبب  وال ألي ِّ   ،قدرة أو ســلطة بشــرية ةِّ يَّ أن ينفصــل بواســطة  أكن  نســي بني الزوجني: فهذا الزواج ال نُ اِلْ  موت أحد  ســِّ
. 26  يةقكمة اإل َ ذا اليتيب الذي شـــا ته اْلْ ى  ِّ قدور الكنيســـة أن تتصـــدَّ  مَ مســـيهي: قليس يفِّ ليم الْ يقول التع .25  الطرفني
 ا مثلُ كون  َ تت أن فَ كنيسـة اليت نَـ سـة المارَ مُ ذاُت الْ ذا التعليم هي ة  ِّ مغاة الدَّ جَّ ر الباابوات تعليم هذه العقيدة. واْلُْ لقد كرَّ 
نشــقاقات )مثل اضــطهادات أو  اعنه من   جَ تَ ها هذا وما نَـ ا موقفُ بها  َ اليت ســبَّ واقب الســلبية  العَ غم من على الرَّ  ،ةطَ لْ السُــ   تل 

 (.نري الثامن  ِّ نليكاِنِّ االنشقاق األ
 

ــبط مـا يعنـيه الر ِّ  اثق أوتويهـا هـذا الوِّ ة اليت يَ قَـ طلَ مُ للقوة الْ  ال دافع الالهوِ   امًـاابن هو ابلضــــــــــــ ل ـبه  مهتفَـ الزواج الْ  َتـَ
الذي هو  -اد بني ابن هللا  ت ِّ ز وعالمة على االمْ ذكار ورَ نســــي. فالزواج هو تَ صــــال اِلْ ت ِّ م ابالِّ مَّ تَ مُ شــــرعية صــــهيهة والْ   بطريقة

ــُّ وبني الطبيعة البشـــرية )والكنيســـة( يفِّ  -قدسالوث األ للثقنوم الثاِنِّ األ ــًدا:  1/14د )يوحنا  التجسـ (. ولقد  الكلمة صـــار جسـ
ن هللا يقول لنا أنه أنفصــال لكان ذل  يعن ته. إذا كان الزواج قابالً لالشــريَّ بًدا عن بَ أفصــل صــار الكلمة جســًدا لكي ال ين

مسي  اد فيما بني الْ  االت ِّ سدي يشي إىَل اد اِلْ ت ِّ اال  لَ بْ قَـ ليس األمر هكذا: قإن الزواج . ه بنا يوًما ماادَ ت ِّ ار  سِّ كْ هو أيًضا سيَ 
يعين ســـــــدي فالزواج اد اِلْ ت ِّ بعد اال ميتة. ولكنْ مُ طيئة الْ م بواســـــــطة... اخلْ الذي يتهطَّ  ادت ِّ هذا اال، والنفس بواســـــــطة النعمة

 ابل  اد غيُ ُتِ  ااد الش    خص    ي وهو  ُتِ  رت ة اال مَ اء الط يعة ال ش    رية إََل قرتِ ابِ  ص  تَ مس    يح والكنيس    ة فيما  َ اد بني الْ ُتِ  اال
 .27نفصال" لال
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ا  ب فقط عدم االلَّ طَ تَ ّيته الطبيعية فإنه ال يَـ  غا. حىت يصـــــــــل الزواج إىَل ادةالوَ  (ب  ــً نفصـــــــــال ولكنه يتطلب أيضـــــــ
ــِّ  كونَ ب أن يَ . يَ (monogamia)شـــخص واحد باالرتبان  يْ ة أوِّيَّ دَ حْ الوَ  مرأة واحدة. والدوافع ًة فيما بني رجل واحد واكَ ْر شـ

قيق غايته ن للزواج تَ مَ ضْ نمام الوحيد الذي يَ ري ق )واحد مع واحدة( هو الالشَّ  حاديُّ الطبيعية لذل  واضهة: فالنمام قاألَ 
 نه النمام الوحيد الذي يضمن: أحي  

 

اإلرضـــــــــــــــا   دَ رَّ اد شَُ تـ ِّ هـذا اال تخطىخر، وييـاة اآلمنهمـا بِّ  كـل ٍ   حيـاةِّ  ادَ تـ ِّ احـدة أدبيـة بني الزوجني  وهي تعن وَ  -
ــهوات اِلْ  ــدية. هذه الوحدة يتطلبها اْلْ للشــــ دة ال تَ  ل قوةً ث ِّ نه نَُ أقيقي حي  ب اْلْ ســــ ــ  شَ ُمَوح ِّ . ال  حدود زمنية ةااًل أليَّ فســــ

(  كذل  ال  16/13، قال يســوع )لو  مالهللا والْ ب كن ألحد أن يُ ال نُ ة لشــخصــني. قدمة ألمَّ ن يقدم ذاته تَ أكن ألحد نُ 
م ذاتهعِّْنَدئٍِّذ ب يَ  :رجل أن يعطي قلبه ابلكامل لزوجتني يستطيع أيُّ   .دو لكل تقسيمقيقي هو عَ ب اْلْ واْلْ   ،أن يـَُقس ِّ

 

ــية بني الرجل والْ حدة دافعة للمُ وَ  - ــاسـ ــة وأسـ ــاواة خاصـ ــاواة: هو النمام الوحيد الذي يُرســـي مسـ مرأة حي  ينال سـ
ــاواة دائًما يفِّ وجَ يُ قوق. بينما  ثنان بنفس اْلْ ويتمتع اال ت  الزوجا دِّ د ِّ عَ تَـ اد )ففي النمام مُ ت ِّ  األنواع األخرى من االد عدم مســــــــ

(poligamia) ــم مع قزوجـاتق أُ د أن الْ ، نَـ األزواجق  دِّ د ِّ عَـ تَـ  قالنمـام مُ   ويفِّ ى الزوجدَ ا من حقوق لَـ  َـ ا ّيت مـ رَ خْ مرأة تتقـاســــــــــــ
(poliándria) ركا  متعددة الشـــُّ أنممة الزواج الْ   يعُ دى نفس الزوجة. وُتشـــابه جَ لم من حقوق  َ ا يتقاســـم عدد من الرجال م

 ب للمهبوب.ُمهها لعالقة الْ تِّ م أكثر من مشابَ دَ ستعباد واخلَْ اال عالقةَ 
 

، من خالل  نفس الو تبنا  بواســــــــــــــطة األب واألم يف ســــــــــــــم  بيبية األَوحدة عائلية: وهو النمام الوحيد الذي يَ 
  العائلة.ك يفِّ مشيَ ام العمل الْ ادهم من أجل إَتْ ت ِّ ا

 

  مُ زَ لْ أابه وأمه ويَـ  لذل  ييك الرجلقي: ه اإلعالن اال َ نُ يتضمَّ  حدة الزواجية هو أمر للوَ جابِّ ـــــ يي اإل َ إن التأسيس اإل
نَّه اإلنسان  قَـ يفر ِّ عه هللا فال  . فما جَ ا واحًدافال يكوانن اثنني بعد ذل ، بل جسدً   ( 2/24)ت     مرأته فيصيان جسًدا واحًداا

 .(6-19/4)مىت 
 

ديـــداتزوجـــات )رجـــل و  (poligamia) د الزوج  اتع  د  ظ  ا  تَ نِ جـــل ذلـــ  فـــإن أمن  ــَ   األزواج تع  دد ونظ  ا  ( عـ
(poliándria)   ــاوى يفِّ ظاهرألن ُمُ  اهُ ( دون ي)اِّمرأة وأزواج عد ــلية والطبيعية للزواج. يتسـ ــة األصـ ــسـ  ذل  نمام  الفتان للمؤسـ
  البالد اإلســــــــالمية أو يفِّ دث يفِّ كما يَ ،   نفس الوقتمع نســــــــا  كثيات يفِّ  ل )الذي يكون فيه رجل  متبادَ تعدد الزوجات الْ 

 فية زمنية  )حي  يكون رجل مع نســــــــــــا  كثيات ولكن مع واحدة فقط يفِّ متتالِّ د الزوجات الْ دُّ عَ مع نمام تَـ ( حاالت الزنَ 
 خرى الحًقا.رتبان  اال  حالة الطالق ُُثَّ دث يفِّ ( كما يَ فية الحقة مع أخرى يفِّ  دة ُُثَّ دَّ مُ 

 

 عمة الزواجنِ   (2
 

 مقدســــــــة يفِّ األســــــــرار الْ  كل ِّ   لُ ثْ مِّ  هُ لُ ثْـ مِّ  -ن نقول أن الزواج أب ســــــــر الزواج هو النعمة. يَ  هُ قُ ق ِّ  الذي يَُ التأثي الثاِنِّ 
رتبة الســــر  مَ قى إىَل رتَ االذي  -هذه النعمة. فالعقد الزوجي عن رة ث ِّ ؤَ أنه عالمة مُ  أيْ  ،الة للنعمةهو عالمة فعَّ  -ديد العهد اِلْ 
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ــمن ال نعمةً  اْلْ ن  األزواج يفِّ نَ  -مقدسالْ  ــية تتضـ ــاسـ ــائل والعطاّي اليت تُ ُمق: زّيدة النعمة الْ أسـ ــة والفضـ ــاحبُ د ِّسـ ها وكذل   صـ
 وفية. ةً يَّ ا حالِّ مً عَ ّيت الزواج( كما تتضمن أيًضا نِّ و غاهما زَ ه طاقتَ ج ِّ وَ ة )وهي واقع فائق للطبيعة يُـ يَّ مقدس العادِّ السر الْ   نعمةِّ 

 

َ م ، هموحالتِّ  ياِتِّ ِّ هم اْلْ عِّ ضـــــــْ  وَ يفِّ ،  مســـــــيهينيالْ  زواجَ ألا: قإن ئالً زة قامميَّ النعمة الْ  مســـــــيهي هذهصـــــــف التعليم الْ يَ 
طَ اصـــــــــة هم اخلْ مواهبُ  درجة  ب بني الزوجني إىَل  رفع اْلْ ف إىَل دِّ الزواج  َْ   ا ســـــــــرُّ بِّ  تصُّ شـــــــــعب هللا. هذه النعمة اليت لَ  َوســـــــــَ

ــمة. بِّ الْ  ما غيَ حد َ  وَ نيِّ تْ الكمال وَتَُ  البنني   ابِّ  إنْ ياة الزوجية ويفِّ  اْلْ ما يفِّ  تقديس ذا ِّ لزوجان يفِّ ذه النعمة يتعاون امنفصــــــــ
  صُ ل ِّ راد اآلن ُمَُ أبة وأمانة، هكذا مَ  ًما عهدَ ـــــــــــــــــ مصـــدر هذه النعمة. فكما أن هللا قطع مع شـــعبه قديهو مســـي  هم. الْ تربيتِّ وَ 

هم،  بعوه، حاملني صـــــليبَ تْ تيهم القوة ليَـ ؤْ يُـ هم و  ســـــر الزواج، فهو يالزمُ مســـــيهيني يفِّ الْ   ة، أن يالقيَ ـــــــــــــــــــ الكنيـســــ َعريُس البشـــــر،  
)أف   ׳مســــــي ى الْ وَ قْ هم لبعض بتَـ ع بعضــــــُ ضــــــَ ولَْ  ׳، بعضٍ  هم أثقالَ ل بعضــــــُ مِّ ، ويَ   َ فْ م، ويتبادلوا الصــــــَّ وا ِّ بْ ضــــــوا من كَ هَ نْـ ويَـ 
ا مَ ـضــــــ بع بَّ ( ويِّ 5/21 مســـــــي  أن  لية، يؤتيهم الْ يْ لعَ م اهم وحيا ِّ حب ِّ   ِّ جباهِّ  مَ . ويفِّ وخصـــــــبة بة تفوق الطبيعة، رقيقةً هم بعضـــــــً

 .28 قملرس اْلْ قوا، منذ اآلن، طعم وليمة عُ يتذوَّ 
 

ن يعرفوا بطريقة أعمق هذا الســر  وا ألعُ سْــ ن يَ أب ين من هللا للزواج يَ مدعو ِّ ه فإن الرجال والنســا  الْ من أجل هذا كل ِّ 
رَّما  يُكن الزواج ُمكَ لِّ كما يقول القديس بولس: ق   هم.ديجة وعزا  لبَ  نبع كل ِّ والذي هو مَ  ،الرائع الذي يصــنع منهم قديســني

نَ يع الناس ، ولِّيُكن الفِّ عِّند جَ   (.13/4)عب   قسراش بريًئا من الدَّ
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 امسالفصل اْلْ 
 

 ة ح الزواج أ مر الرجل والْ 
 

هللا   عملِّ ا ويتعاوان يفِّ ضـــــــً هما بعا بعضـــــــُ بَّ ياة لكي يِّ دى اْلْ مرأة مَ ق أمام هللا بني رجل واثَّ موَ اد الْ ت ِّ زواج هو االِّ إن ال
ــْ من الطرفني أن يَ  فٍ رَ ب على كل طَ ، فإنه يَ   رامهذا الواقع الذي نســــــــــميه قالزواجق على ما يُ  ســــــــــييَ  لكيو .  قالَّ اخلَْ  ل غَ شــــــــ
ــبه وأن يصـــل إىَل الْ  الشـــي  أن يكون اإلنســـان زوًجا   ه. فبالفعل ليس نفسَ عنيه دعوتُ ما تَ لِّ ضـــوج الكامل  النُّ مكان الذي يناسـ

مصــــــي الزمن واألبدي  الْ  الكرامة ونفسَ  ما نفسَ مراة. إن  َ ن يكون اإلنســــــان رجالً أو اأالشــــــي    ألنه ليس نفسَ  ،أو زوجة
ــرف... ولكنهما ُمُ  نفسُ ما و َ  ــيَّ ما متكامالن. يقوم القلب بعمليَّ تلفان ألَنَّ الشـ ــاننقبا  واالِّ ا االِّ تني أال وهُ تني رئيسـ  ،  نبسـ
ــم حافظ على اِلْ  الـثانـية، ولكـنه يُـ نفت  يفِّ  واحـدة ويَ يفِّ نغلق  فيَ  ــق الْ يـ  ســــــــــــ ـــتا  متـناغم للعمليَّ ا فقط ابلتـناســــــــــــ تني. وهـاألن ليســــــــــــ

ما هي إًذا  . الزواجن يفِّ يْ دَ هِّ مرأة متَّ وت اإلنسـان. هكذا يكون الرجل والْ فشـل القلب ونَ يا إحداهُ  تْ قَ فَ خْ متسـاويتني. فإذا أَ 
 منهما؟ كل ٍ   وظيفةُ 

 

 نْي تلفَ ثنني مُ اِ ة كَ أمر الرجل والْ  -1
 

ــِّ  ــورته ومِّ قخالتكوين:   رُ فْ يقول ســـ ــان على صـــ مرور  الْ هذا  إنَّ .  (1/27)ت    ى خلقهماقثَ نْـ ، ذكرًا وأُ هِّ ثالِّ لق هللا اإلنســـ
ولكنه بعد ذل   , البد  عن قاإلنســـانق كما لو كان شـــيًئا واحًداثي. فهو يتكلم يفِّ شـــي  مُ   وَ   َُ َنَّ ثَ مُ  الْ مفرد إىَل من صـــيغة الْ 

ــرية ها مًعا يَُكو ِّاننِّ ادِّ ت ِّ وفقط اب ،ا ُُمتلفان ومتكامالن يضــــــــيف أن قاإلنســــــــان هو ذكر  وأنثىق. إن الرجل واملرأة هُ  ق.  قالبشــــــ
 ســــد لكنْ  فقط بســــبب اِلْ نْي تلفَ ســــا ُمُ يْ ما لَ ا. إذ أَنَّ بياني   تفكيًا صــــِّ  يـُْعتَْب ســــماِنِّ ختالفهما اِلُْ ا ننا نشــــي فقط إىَل والتفكي  

ا بســبب النفســية   ســب   وأمام الناس. بِّ تلفان فيما بينهما أمام العالَ ا ُمُ هما النفســيةق(، وهُ قفِّ ى بســبب قموارَ حْ )أو ابألَ أيضــً
 مرأة.بني الرجل والْ وتُبني ِّ االختالف ز  ي ِّ  َتُ يوب اليتِّ د الفضائل والعُ تهدَّ مواقف تَ الْ  تِّْل َ  نْ مِّ  كل ٍ 

 

نطباع الذي   عن جســـدها، وعن ممهرها وعن االَْب كْ أَ  ي  عْ لديها وَ  مرأةفالْ ما بينهما.  يتلفان قبل كل شـــي  فا ُمُ هُ 
  مــام وإىَل  الن ِّ ل إىَل يــ  نفس الوقــت َتَ ولكنهــا يفِّ   ابلنفس وِّ هْ  الزَّ الٍل وإىَل دَ ألانقــة بــِّ  االــة إىَل يــَّ ا تكون مَ نــ ا. ومن هحو َــ  هُ قُــ لِّ َتَْ 

مرأة هي عبارة عن قُكلٍ   أن الْ   ْ حدة كبية، إذا وَ  ذا ِّ ياة اليومية. وهي لديها يفِّ  العناية بتفاصــيل اْلْ طف وإىَل  اللُّ النمافة وإىَل 
أن   - مثالً  -مجـاالت األخرى. فنجـد ا على الْ االت حـيا ـِّ ال من شَـ  شَـ تعيشــــــــــــــه يفِّ  ر مـاث ِّ ؤَ  كثي من األحـيان يُـ عـائٍشق ويفِّ 

بني   طُ لْ اخلَْ  هُ بُ جِّ عْ هو عادًة اليُـ   نقســـــــــاًماا مهر أكثرَ فيَ   الرجلا العائلية. أما  حيا ِّ زاًن  يفِّ ا حُ  العمل تســـــــــبب  َ مشـــــــــاكلها يفِّ 
 تيب الشخصي.ابليَّ  هتماًماا لُّ قَ أَ ًة عامَّ   وهو،  العمله العائلية وحياته يفِّ حياتِّ 

 

العــادة على القول  ن   تِّ رَ ي. جَ مــاد ِّ  الْ مع العــالَ مــا هِّ يْ  عالقتَـ ختالف فيمــا بينهمــا يفِّ  نالحظ االقــام الثــاِنِّ مَ  الْ يفِّ 
الكـادح  فهو  وهو موقف ، أو الغـازي  اتفـ  هو موقف الاه العـالَ موقفـه اُـ  وهـذا يعن أنَّ  ،مرأةالْ  يْ من يـَدَ  لُ وَ طْ ـيداه أَ  ج لالرَّ 

ذه الطريقة يكون  عليه. وبِّ   طُ لُّ سَــ ه والتَّ ــــــــــــــــ ه وترتيبُ عليه وتطويعُ  نتصــارُ ب اال شــي  يَ ه إىَل تَ رَ مْ يط به نَ شــيا  اليت تُ  األينمر إىَل 
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ا ابلقُ  فُ صـــــِّ تَّ ا كبيًا وتَـ حيامً اللبيئة اليت تعيش فيها   لُ مِّ فهي تَْ   ُ مرأةالْ . أما  إثبات ذاته على العالَ ل  إىَل يْ للرجل مَ  بول  أســـــاســـــً
ــيا  فإن الْ  ــتخدم األشـ   الذكر واألنثى إىَل   رُّ طَ ضْـــ ها . وهنا نرى مثالً أنه عندما يَ لُ بـَّ قَ تَـ وتَـ ها رُ د ِّ قَ مراة تُـ للواقع. وإذا كان الرجل يسـ

أما   ،جومق قا ُْ ل يفِّ تمثَّ ة تَ مَ ـــــــــ زيٍد وعَ لَ جَ  عمالِّ يان  تْ د أن الرجل يكون قادرًا على اإلننا نَ إفللُمعاَكسات ي بشجاعة د ِّ صَ التَّ 
دافع عن زوجته وأبنائه الذكر يكون قادرًا على إعطا  حياته كي يُ  إنَّ  .مقاومةق قالْ مة تتمثل يفِّ ــــــ ٍد وعزيلَ عمال جَ   هي فتأِتِّ 
ــلةناية الْ ياة العِّ منه اْلْ   تْ بَ لَّ طَ حيان كثية منســـــهًقا إذا تَ أ يفِّ   لُّ مَ ولكنه يَ  ،أو القاتل  ص ِّ ضـــــد الل ِّ  .  نْي عاقَ أو ابن مُ  زوجةب متواصـــ

دفاع عن النفس إذا ما  ل تكن لديها القوة الالزمة لمأساة حىت لو لَ طولة فائقة هذه الْ بُ ل بِّ ة قد تتهمَّ أمر ن الْ إف ,على العكس
 .تْ هوجَِّ 

 

ًيا ويكون  ف ِّ خَ تَ زيًنا مُ وجوًدا رَ  رأةم الْ ما يكون وجود  اه األشـــــــخاص. فعادةً هما اُ  موقفِّ اثل لذل  يفِّ دث شـــــــي  سُ يَ 
ة. أما  شــــــــَّ نة ا َْ الواهِّ  ةيامهافمة على اْلْ عة للهماية والْ زْ تل  نَـ وهي َتَ  ، ْبًاوأكثر صــــــــَ  ةً للمســــــــاعدة أكثر عاطفيَّ ســــــــتعدادها ا

 الرئيس. وقفُ . وهذا هو ابلضبط مَ مقياد ِّ هم و خرين وتوجيهِّ  تنميم اآلإىَل  ميل    لديهف  الرجل
 

ــاـســـــ  الواقع. فالرجل ينمر إىَل معرفة والنمر إىَل ق الْ رُ  طُ يفِّ كذل  تلفان  ثل ُمُ مِّ ا ابلْ وهُ  طون  اخلُْ وإىَل   ي الشــــــي  األســــ
ا ابلتفاصــــيل. فهو مِّ إ  لُّ قَ أَ ولكنه  اوعالقا ِّ  ترتيب األشــــيا   ريضــــة وإىَل العَ  ام الذي يضــــع اخلْ  لُ ثْ حســــاســــً طون العامة. أما  الرســــَّ
ما  شـــــــــيٍ  جانًبا. كما أَنَّ  يك أيَّ تَ ن أقبل هي تالحظ التفاصـــــــــيل والتَ : فغرايفِّ مصـــــــــو ِّر الفوتُ الْ    مثلَ امرأة فهي ترى األشـــــــــيالْ 
روع كثر تفكيًا. وهو بطي  يفِّ أكثر بروًدا و أتلفة: فالرجل يكون حاســـــــًبا لألشـــــــيا  و بطريقة ُمُ  رانك ِ فَ ي ُ   البه  عن يفِّ  الشـــــــُّ
ا وبَ دْ كثر حَ أمرأة فهي  اليه. أما الْ  لَ صـــِّ ر أن يَ ر ِّ قَ قني عندما يُـ  اليَ  الوصـــول إىَل ولكنه أكثر ســـرعة يفِّ  ،قيقةاْلْ  م وتتفهَّ   ، ةً داهَ ســـً

ــِّ ثور اليوم يَ أْ مَـ  وجـد قول  والً. يُ األمور بطريقـة أكثر  ُ  أن   ذْ كبي، إِّ   د ٍ  حَـ ر بقلبهـاق وهو صــــــــــــــهي  إىَل ك ِّ فَ ا قتُـ مرأة  َنـَّ ف الْ صــــــــــــ
 مرأة.مهر أكثر عند الْ التفكي قالعاطفيق هو شي  مهم جًدا ويَ 

 

  الزواجالرجل ِح  -2
 

 ر عندما يصي زوًجا ؟كَ صائص، ماذا نقول إًذا عن الذَّ عتبار هذه اخلْ  االآخذين يفِّ 
 

 زوٌج وأبٌ   (1
 

 ا.ًـ ون أبني: أن يكون زوًجا وأن يكتَ مَّ هِّ ر ِبُِّ كَ يقوم الذَّ 
 

ــي  ما أن الْ مرأة كالْ  قالرجل هو رأسُ ق البيت. هذا ما يقوله القديس بولس: عن أن يكون قرأسَ يَ  اه زوجً نُ وْ كَ  مســــــــــــ
والعمل من أجل   ، تكون وظيفته هي ترتيب األشيا  العامةمعََن ذا الْ (. وبِّ 5/23)أفسس   سدقاِلْ هو رأس الكنيسة وُُمل ِّص 

القرار األخي. لذل  يوجد قول  ذُ خْ ب عليه أَ يس التفاصــــيل. وعادة ما يَ لَ  ه هو العمل الشــــاق ولكنْ صــــيبُ ويكون نَ ، العائلة
 السالمق. لُّ ادًة ما ال يِّ هناك ع، مرأة وتسودم الْ كمأثور: قحي  تَ 
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غي عليـه إًذا بَ نْـ يَـ هللا فَـ  رَ وْ د دَ  أنـه إذ يـَُقلـ ِّ اكـاة دور هللا اآلب. وهـذا يعنِّ  مُـ ، ويفِّ ابً ه أكون ِ  يفِّ  نُ مُ كْ كرامتـه الكبية تَ   إنَّ 
ــتقبل. وأن يُـ اترًا وكذل  مُْ ب ِّ دَ ذل   ن يكون مُ   ،الية على عائلتهارس واجب الوِّ أن نُ  ــِّ رْ طًا للمســــ ــهر  ته وأن يَ يَّ عِّ رَ  ب ٍ د بُِّ شــــ ســــ

ــورة هللا. ويَـ أت داخـل نفس هَـ نْ ن يَـ أب علـيه الـعائـلة هو فـنان يَـ  ربَّ  بـناـئه. إنَّ أعلى تربـية    ب علـيه أن يقودهم إىَل بـناـئه صــــــــــــ
 والعاطفي.ضوج النفسي النُّ 

 

 "El machismo"  الذكورية  (2
 

مارســـــــة الســـــــيطرة على الزوجة واألبنا  من  مُ ْعي لِّ الســـــــَّ ةق. وهو  كوريَّ ق عليه قالذُّ طلَ ا يُ ر هو مكَ ويه صـــــــورة الذَّ شـــــــْ إن تَ 
ا ابلقَ  ا ابلتفكي  ارس ســيطر َ ى عن دور الرأس ألن الرأس َتُ خلَّ تَ وة. وهذا يتطلب من الرجل أن يَـ سْــ خالل القوة والعنف وأيضــً

 ة.يَّ لِّ ضَ وليس من خالل القوة العَ 
 

ــَ إن الذُّ  ــَ قيقي وتُ اْلْ  بَّ قتل اْلْ ة. وهي تَ يَّ شــــــِّ حْ من أشــــــكال الوَ  ل  كْ كورية شــــ طان ليس فقط للمرأة ولكن  زِّ ب االِّ ب ِّ ســــ
ا للرجل. وذل  ألنه ال نُْ     َ رِّ فْ أن يَـ   ُ رْ مَ ال يســـــــتطيع الْ ســـــــتخدام العنف يكون ضـــــــرورًّي فقط عندما ا ر أنَّ كِّ نْ كن أن نُـ أيضـــــــً

ــه من خالل العَ  ــخاص العَ قل واْلْ نفســ رية وروحية. إن الذكورية ليســــت  كْ كات فِّ لَ تلكون مَ نيفني هم الذين النَ قيقة. إن األشــ
ــيـة. كمـا أَنـَّ ة العَ لَـّ عالمـة على الرجولـة بـل على قِّ  ا  يَ أن يكون مُ ب يتطلَـّ الفرد أنَّ حيـ   ،ةيَـّ ونِّ ا عالمـة على الـدُّ قـل الوحشــــــــــــ مـً

م كبي  لْ  ظُ ا وعاجزًا. إن الذكورية تتســبب يفِّ ه انقصًــ زوجتُ  ْبهعتى أن تَ شَــ ق نفســه لَْ مْ  عُ يفِّ فهو  ، مات كَ لَّ وال راةِّ بواســطة الصــُّ 
 ال األبنا .ان وإهْ هوليات والز ِّ وً ا مثل إدمان الكُ أكثر سُ    رذائلَ يان إىَل حْ  كثي من األَ ي يفِّ ضِّ فْ داخل البيت وتُـ 

 

ــَ إىَل ا  ُ و ِّ ا تَُ ألَنَّ للمرأة طاطًا زِّ ا بُ ب ِّ ســــــَ وهي فوق كل شــــــي  تُ  ــتعبَ مُ ا علهواَ   ٍ يْ  شــــ ــْ ومُ   ،لة بســــــو عامَ مُ دة و ســــ ة  رَّ طَ ضــــ
ه:  وُّ شــــَ فشــــل بســــبب هذا التَّ تَ  جات اليتِّ ــــــــــــــــــ يالكبي من الز ِّ   مَّ ل الكَ يَّ خَ تَ ســــتطيع أن نَـ نللخضــــوع لكثي من الملم والعذاب. ال 

 قيقية.ا للسعادة الزوجية اْلْ مً عْ عرف طَ تَ ال  - نفصل الزوجان أم الاسوا    -ولكنها كلها تقريًبا   ،ها ينتهي ابالنفصالضُ عْ بَـ 
 

 ركَ ثاٌل للذَّ يسوع مِ   (3
 

ب على كل  اق. ويَ ثالي  كان قرجالً وذكرًا مِّ   هومســـــــــــي . فر هو يســـــــــــوع الْ كَ ذَ  ل ِّ كُ ى لِّ األعلَ   لُ ثَ مَ  يكون الْ معََن ذا الْ بِّ 
 ؟ف. كيف كانت إًذا تصرفات يسوعرَّ صَ تَ ن يكون وأن يَـ أب ليه كي يعرف كيف يَ إنمر  أن يَ  ذكرٍ 

 

ــبة ليســــــــوع فإن هللا هو القِّ هللا اآلب عم ــِّ ك ِّر مُ ذَ يُ ولذل  فهو كثيًا ما  ،ياة اْلْ ى يفِّ سَْ يمة األَ . ابلنســــــ    ريه قائالً:عاصــــــ
ق  ثِّ (. كما أن يســــــــــوع كان يَ 30-12/29مرقس  )واكق  وبكل قِّ لِّ   وكل عق  وكل نفســــــــــِّ   بكل قلبِّ َ َ إ  الربَّ  ســــــــــتهبُّ ق

كان  تلئ حنااًن وصـــــالة عندما  كل هللا، بينما كان نَ يْ ســـــون هَ غضـــــب عندما ينج ِّ ية  وكان يَ  َ ة اإلناي العِّ دودة يفِّ مَْ  يقة غيِّ بطر 
 ث مع أبيه السماوي.يتهدَّ 

 

ــ   لقد كان ليســــــــوع أعدا  كثيون  يس      وع أما  أعدائه.  هُ خانَ  َفوق ذل و  ،كروًهاى عليه ومَ ًدا وُمفيً َطهَ   كان ُمضــــــ
 بال قأبغضــوِنِّ  العشــا  األخي: يفِّ   ل يســوعو  الصــليب. لذل  يقوأخيًا قادوه إىَل  ،ن يقتلوه. لقد حاولوا مرات كثية أهميذُ لْ تِّ 
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ت  صمُ  يَ ضطهادات ولَ اال شَ  لَْ نتقام. لَ  االرغب يفِّ  يَ هديدات ولَ مام التَّ أ يياجع (. ومع ذل  فهو لَ 15/25)يوحنا   سببق
صــف   جل أن يَ أي من ل ِّ صَــ ومات وهو يُ  ،صــلَّى، بدالً من أن ينتقم  العكسعلى قيقة. بل  يه أن يقول اْلْ لعندما كان لزاًما ع
ظهر أنه ن يســـــــوع بذل  يكون قد أَ إرجل ف س أي ِّ فْ ة نَـ مَ مَ رف دليالً على عَ صـــــــَ وا اليه. إذا كان هذا التَّ ؤ هللا عن الذين أســـــــا

 . العالَ يفِّ  نفسٍ  تل  أعممَ نَ 
 

تقـدير عميم لـَدـيه  نفس الوـقت كـان لكـنه يفِّ و . طهـارةً  تولـية األكثرَ والبَ ة الكـامـلة فـَّ  العِّ ـنا يفِّ لقـد عـاش ربُّ  مرأة.مع الْ 
 ه. ولكنه لَ أمَّ  آَخرُ  بَّ  يِّ القداســــــة كما لَ   ةِّ يَّ ل ِّ  الكُ ه مريَ أمَّ  بَ حَ اطئات. أَ ات واخلْ النســــــا : الصــــــاْلِّ  لكل ِّ  ،حيام كبي للمرأةاو 
ــامرية. ودافع عنهُ  ع لتوبة كما فعل مدعوهن ليَ  َكيْ اطئات  ب من اخلْ رُّ قَ  التـَّ ظ يفِّ تهفَّ يَ  مرأة  كما فعل مع الْ هن  مام أعدائِّ أ  نَّ السـ

مة   ها بطريقة ظالِّ دَّ ر يهوذا ضِّ مَّ ذَ يا اليت تَ نْ عَ   من بيتَ  ومع مريََ ، موتموا عليها ابلْ كُ الزانية اليت كان الفريسيون يريدون أن يَْ 
ا كرامـة قيقي يَ ة. إن الرجـل اْلْ يَـّ لِّ دَ جْـ مَ الْ  كمـا فعـل مع مريََ   نَّ ّيهُ خطـا اندمـات على نَ بْ قيِّ عنـدمـا كنَّ يَ  نَّ  َُ  رَ فَ لقـد غَ  يم دائمـً

 مرأة.الْ 
 

  ،وكل ابلشـــــــَّ لَّ كَ د، وتَ لْ   للجَ عرَّ اآلالمق. تَ   لَ يه قرجُ م ِّ ســـــــَ ه. إن أشـــــــعيا يُ لَ ثْـ مِّ   طُّ ب أحد قَ  يتعذَّ لَ  .يس      وع أما  األ َ 
  ى ولَ وَ كْ شَـ   ةه أبًدا  يَّ وَّ فَ  يتَـ ى عليه... لَ فيً ا ومُ كروهً وكان مَ  ،مسـاميمَّر عليه ابلْ سَـ ب وتَ الصـلي  لَ وحََ  ،  قصْـ يانة والبَ  اخلْ وعانَ 

 ه... .نا حياتَ فه خالصُ لَّ حىت عندما كَ  ، رسالتهياجع يفِّ  يَ س ولَ أْ  اليَ أبًدا يفِّ  عْ قَ  يَـ ستسلم أمام العذاب. لَ يَ 
 

ا إىَل علـيه أن يَ قيقـة، فيجـب إن كـان رجالً ابْلْ  فَ رِّ عْ يَـ أن  -أو أي زوج - لٍ جُـ رَ  إذا أراد أيُّ  ــوع. إـنه نمر دائمـً  يســــــــــــ
 .ن نفسه بهقارِّ عليه أن يُ ب يَ ثال الذي مِّ الْ 

 

  الزواجمرأة ِح الْ  -3
 

    زوجة وأُ   (1
 

 لكنيسة.ه اببَّ شَ تَ تَـ . وهي بذل  م   الزواج هي أساًسا زوجة وأُ مرأة يفِّ إن الْ 
 

عليها ب قيقية للمرأة. يَ وثة اْلْ نُ عطيها األ تُ فات العميمة اليتِّ الص ِّ   ر داخل زواجها كلَّ ضِّ ن تُْ  أيعنِّ  ا زوجةً نَ وْ كَ   إنَّ 
ــة الْ  بُّ ب زوجها كما تُ ن تُ أ ــي ِّ مســــــــي . فالْ الكنيســــــ اق   قدافئً عََن البيت قبيًتاق ِبِّ من عل  اَ دةق البيت. فهي اليتِّ مرأة هي قســــــ

. ألن  موًما ال يعرف  ولكن الزوج عُ  ا تعرف كيف تفعل ذل بال الزوج واألبنا . إَنَّ ســــــتقًها الـــــــــــــــــــــ يًعا ومر تِّ  سُ الِّ فيكون ابلتَّ 
ة للسعادة. فإذا كان الزوج هو الرأس الضروريَّ  ةة العاطفصَّ د حِّ د ِّ  تستطيع أن تَُ اليتِّ  ابلتفاصيل وهي عادةً   مُّ تَ   َْ مرأة هي اليتِّ الْ 

ــَّ القـلب ـفإن الـعائـلة َتَ   َ رِّ   أـما إذا مَ  نوـنةئـلة تكون شَ االرأس ـفإن العـ   رِّ ـفإن الزوجـة هي قالقـلبق. إذا مَ  ةق. تَـ كْ وت قابلســــــــــــ
 فان متكامالن.رَ ما طَ ما عنده ألَنَّ  بُ لِّ واحد يَْ   فكلُّ 

 

. فهي فقط اليت تســـتطيع ا َ ة منهها هللا يَّ طِّ ا أعمم عَ . إَنَّ مومةاألُ متزوجة هي ى رســـالة للمرأة الْ سَْ أَ   لُّ مَ ومع ذل  تَ 
بني   مُّ تِّ ت الذي يَ امِّ وار الصـَّ ها من خالل اْلِّ وابنِّ  بني األم ِّ  يدةً فر   ج روابطَ سـِّ نْ ًنا جديًدا. إن الطبيعة تَـ  أحشـائها كائِّ ل يفِّ مِّ أن تَْ 
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ــَّ تَ خْ مُ ا جســـدًّي. وهي الْ ن خال َ يْ دَ هِّ تَّ  يكوانن مُ اليتِّ   رٍ هُ شْـــ أَ  ســـعةِّ الت ِّ  والَ االثنني طَ  ــية والعاطفية.  فْ  النـَّ  َ المِّ مَ الْ   االبنِّ   ِّ نْ ة ِبَِّ صـ سـ
 متعة.رور والْ ياة والسُّ اْلْ صورة  صوبة وابلتالِّ  البيت صورة اخلُْ ل يفِّ ث ِّ فهي َتَُ 

 

 (El feminismo) ةيَّ نوثِ األُ   (2
 

ة  دَ قْ عُ األنوثة. وهي إظهار لِّ  سُ كْ ة. فاألنوثية هي عَ ئَ فهومة بطريقة خاطِّ مَ ةق الْ ياملرأة هو قاألنوث صــــــــــــورةِّ   يهَ وِّ شــــــــــــْ إن تَ 
ــِّ ر فَ ا كرامـة مرأة  َـ ة. فـالْ يَـّ ونِّ الـدُّ  ن  ب وكـذلـ  مِّ ا على اْلْـ  ـِّ رَ دِّ قْـ ن مَ يـاة ومِّ طـا  اْلْ عْ على إِّ ا  ـِّ رَ دْ ن قُـ مِّ تيهـا وهي أت ،خـةيـدة راســــــــــــ
ها بنفس فاظِّ تِّ حْ اكر ولكن مع تلفة عن الذَّ على أن تكون ُمُ  اقدر ِّ مَ ن ، ومِّ  را ذْ وعلى أن تكون عَ  ام  على أن تكون أُ  ادر ِّ قُ 

ــْ ذا فهي تَ ولِـّ  ، ل هـذاهَـ ني لـه. قاألنوثيـةق اَْ تَ ريـة اللَّ الكرامـة واْلْ  ــَّ   ِّ رْ فَ ى لِّ عَ ســــــــــــ تجعـل منهـا نوعًـا من  مرأة لِّ الْ  لـََدىرة طَ يْ الســــــــــــ
ــبَّ  د كرامتهِّ قِّ فْ ُمَْبط. فالرجل يَـ  ر  كَ كرق: ذَ قالذَّ  ــبَّ رأة تَ موكذل  الْ   ،ه ابألنثىإذا تشـــ ــا إذا تشـــ عل   يَ هت ابلذكر. لَ فقد كرامتهــــــــــــــــــ
ــي  أَ الْ  ــًدا من أي ِّ خِّ تَّ  يَـ امرأٍة كاهًنا كما أنه لَ   ةَ يَّ مســـــــ ق  مُّ قاألُ  بَ قَ لَ ق على امرأة واحدة لَ طْ وأَ   ، مراة واحدةذكٍر بل من ا ذ جســـــــ
 ا.طاطًا بِّ زِّ امرأة ولكنها ا ابلْ و  ائفة ليست سُُ ذه الكلمة. إن األنوثية الزَّ قيقي  ِّ  الكامل واْلْ معََن ابلْ 
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ــي  هو مِّ إن الْ  ــائرَ   ابنَ  هِّ نِّ وْ كَ مرأة وذل  لِّ لكل ا ثال  مسـ ــًدا. ولكنْ  هللا الصـ رها  مَ ه نَ ج ِّ وَ أن تُـ مرأة ا  على كل ِّ نيَّ عَ تَـ يَـ  جسـ
ــبَـّ ة أن تَ أَ رْ مَ على الْ ب يـَ فيهـا كيف  ىمرأة فريـدة لكي ترَ  اإىَل  ر وَ لْ بَـ تَـ . فيهـا تَـ مرأة الفريـدة هي العـذرا  مريَ ه ابهلل. هـذه الْ تشــــــــــــ

رأةق. )يوحنا  مْ ّي اة ابألنثى. إن يســـــــوع على الصـــــــليب يدعوها ققَ ل ِّ عَ تَـ مُ الفضـــــــائل الْ  ةً ضـــــــائل وخاصـــــــَّ بطريقة ملموســـــــة كل الفَ 
   أي ِّ ثال. يفِّ مِّ الْ  ، َأيْ  مرأةقة بل هي قالْ يَّ فقط اِّمرأة عادِّ  تْ ســــــــــــَ يْ ا لَ الحظ أَنَّ ، وذل  حىت نُ ق( ِّ نُ اِّمرأة، هوذا ابْـ   : قّي19/26

 شي ؟
 

مرأة  ونفسـها وجسـدها، وهي الْ  اكياَنِّ   م هلل كلَّ ل ِّ سَـ مرأة اليت تُ ة هلل، فهي الْ سَـ رَّ كَ مُ مرأة الْ ا الْ إَنَّ  ا هلل.س ليمها ذا َ  تِح 
ئلة  ق العاق هللا. وهي قروحُ  مَّ أَ  ق ة أن تصــــيَ قَّ ســــتهِّ مُ خلوقة الوحيدة الْ مَ تها. ولذل  فهي الْ يَّ تولِّ ها وبَ تَ فَّ هللا عِّ  ن َ َتَ اليت تعرف أن 

 لكةق.صي مَ ن تَ أ  ستهقُّ فًا عميًما وهي تَ رَ العفة تنال شَ  كرامةُ َزي ِّنها  مرأة اليت تُـ مثل قإن الْ مقدسة. يقول الْ الْ 
 

ها  تساعدَ ابت لِّ اليصأَ  بيت قريبتها  ع إىَل رِّ سْ هبة. فنراها تُ التفاصيل الصغية للمَ   ق ِّ دَ  َِّ   مُّ تَ مرأة اليت  َْ ا الْ إَنَّ  تها. رحْ ِح 
ــَ إب  تمُّ و َ  قُ لَ قْ ليل. ونراها تَـ  قاان اِلْ يفِّ   سٍ رْ عونة لتهضــــــــــــي عُ مَ الْ  دَ يَ  دُّ ها. كما نراها َتَُ لِّ ية حَْ خالل ف ين ني فقيَ ســــــــــــعاد عروســــــــــ
 مر.العروسني بسبب نقص اخلْ  لُ فْ حَ  نهارها حىت ال يَ نِّ ابْ  م بذل  ساعةَ د ِّ قَ فتُـ  -وىَل هي األُ  -نتزاع معجزة امن  نوتتمكَّ 

 

من    دَّ شُـ تَ  للقائه لِّ خرج مريَ ب الصـليب: فتَ رْ شـي يسـوع على دَ ذاب. نَ  سـاعة العَ ها يفِّ ال تيك ابنَ  إن مريَ  .فتهاأْ  رَ ِح 
 ريكة يفِّ . ولذل  فهي شــــَ تٍ مْ  صــــَ له يفِّ  بةً صــــاحِّ ت الصــــليب مُ  تَ ر يســــوع على الصــــليب: فتقف مريَ ضــــِّ تَ تواســــيه. يَْ ولِّ  هِّ رِّ زْ أَ 

 ائنا.فد 
 

 ة أنوثتها.مَّ  قِّ أن تصل إىَل  د زوجة تري وكذل  كلُّ  ،رأة أن ترفع نمرهاام ب على كل ِّ ها يَ وَ زَْ 
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تاُم الَقْولِّ  ــورةَ م ِّ كَ يُ تلفان ولكنهما متكامالن. ومًعا مرأة ُمُ : إن الرجل والْ خِّ هللا. فالرجل يكون أكثر كمااًل   الن صــــــــــــ
ــيكوانن كـذلـ    ،كنسُ  رٍ دْ مرأة  كْب قَـ تكون اتكون أكثر كمـااًل عنـدمـا  مرأةوالْ  ،نٍ كِّ سُْ  رٍ دْ يكون رجاًل  كْب قَـ حينمـا  وســــــــــــ

 ما.ه بِّ بُّ شَ  والتَّ يَ ر  يسوع ومرا على النمر إىَل اسَ ما اَ لَّ كُ 
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 اء  واألبن ةُ وَّ  ُ باألُ 
 ر مِ ثْ مُ الْ     اْلُْ  -1

 

ا. إنه االثنني معً  ؟حتياجاِّ  مْ أَ  ر  مْ أَ مقصــود هنا هو هل الْ  .ألوا األر مْ ا  وروا ثُ كْ ا وا و َّنْ اِّ (:  1/28وين )كْ يقول ســفر التَّ  
للهب نفســـــــه.  ضـــــــروري    اج   الوقت نفســـــــه احتي. ولكنه يفِّ اج الزو هدا يفِّ ين يريدان أن يتَّ ذَ لَّ مرأة الى للرجل والْ ُمعطً  ي  إ َ  ر  مْ أَ 

توي ما يَ  يواانت واألرواح. وكلُّ النباألت واْلْ  لُ ثْ وهو شــــــــــــي  فيه حياة مِّ   ي  حَ   ب هو شــــــــــــي   رًا ألن اْلْ حب يعطي ثَ   فكلُّ 
إذا كانت  -  الً ثَ ناســــــب. وشــــــجرة الورد مَ م الوقت الْ رًا يفِّ ثَ  عطيوراقًا وتُ عطي أة، تُ يَّ إذا كانت حَ ، ر. فالشــــــجرةمِّ ثْ على حياٍة يُـ 

ما  فإننا نقول أَنَّ رًا،  طِّ ثَ عْ  تُـ وز إذا لَ وكذل  شـــــــــــــجرة اللَّ ًدا،  و طِّ ور عْ  تُـ لَ ا إذا مناســـــــــــــب. أمَّ ا الْ واَنِّ  أَ ًدا يفِّ و ج ور تِّ نْ ا تُـ َنَ إف -حية
 .ألرَ ثَْ ألَ ََ   يهما حياة كانت ف؟ إلنه إذا   تتان. ملاذامائِّ 

 

ا حـب مَ ثَ  عطيب اـلذي ال يُ فـاْلْـ   أن   باذا يَـ مـ . ولكن، لِّ ثمر فهو حـب حي  ب اـلذي يُ أمـا اْلْـ  ،ت  يْـ رًا هو أيضـــــــــــــــً
أن   طه فقهو وحـدَ  هُ نُـ كِّ اص بكـل كـائن هو مـا نُْ يـاة لألبنـا ؟ ألن الثمر اخلْـ مرأة هو إعطـا  اْلْ ب بني الرجـل والْ ر اْلْـ يكون ثَ 

.  عطي تفاًحاألن شـــــجرة التفاح هي الوحيدة اليت تقدر أن تُ فاح؟ رًا لشـــــجرة التعتْب التفاح ثَ ماذا نَ هق. لِّ بَ جِّ نْ قيُـ هق أو أن قَ لُ قلَ 
ا أن الفعل الزوجي هو الوحيد القادر على وِبِّ . اجا تفاحً تِّ نْ تُـ  أنْ  ةِّ وْ اخلَْ شــــــــجرة ى وال من رَ ثْـ مَ ن ال نطلب من شــــــــجرة الكُ زَ و 
 من  ب الزوجي: قإن الولد ال أيِتِّ اصـــــــــة ابْلْ لبشـــــــــرية هي الثمرة اخلْ ياة ااًما أن اْلْ د َتَ كَّ َؤ مُ ، فيكون من الْ ةٍ شـــــــــريحياٍة بَ  ابإنْ 
 .29لق  متبادَ ميم من هذا العطا  الْ  الصَّ نبع  يفِّ ل  إنه يَ متبادَ  حب الزوجني الْ إىَل  لُِّيضيَف نـَْفَسهُ ارج اخلْ 

 

ان رْ كَ ذَ لَقد   .30عنه ةٌ معالب الزوجي وهي  اْلْ   َُ رةثَ  الوقت نفسه  يفِّ هي صوبة   أن اخلُْ يقول البااب يوحنا بولس الثاِنِّ 
الذات وهو م  ــــــــــــــــ قديتَ ب هو ق. فاْلْ ق، قإعالانً ادً ــــــــــــــــ كون أيضـًا عالمة؟ كلمة عالمة تعن قشـاهِّ ماذا تَ رة  ولكن لِّ ماذا هي ثَ لِّ 

  اـــــــــــــــ ا عن إعطائهعً نِّ تَ الق على النفس وأن يبه  اإلنسـان عن نفسـه سُْ غِّ نْ ب هو األاننية وهو االِّ اْلْ َعْكس   كما أن إعطاؤها
ب  العطا : فنهن زُ  رِّ دْ قَ ر؟ بِّ ز الواحد عن اآلخَ يَّ مَ تَ ا يَـ . ِبِّ طولِّ  وجد حب كبي وبُ كما يُ ي   درَ حب وضـــــيع وَ  هناكَ  رين.لتخَ 
دث هذا أيًضا بني األزواج: . يَ ب قليالً ومن يعطي قليالً يُ   ،عطي قليالً يُ   ،ب قليالً ر الذي نعطي به من ذواتنا. َمن يُ دْ ابلقَ 
مكن  مُ ن الْ ها. فمِّ أو يعطيها كلَّ   دى هذه األشيا فقط. وقد يعطي إح  هه أو قلبَ ه أو جسدَ ه أو بيتَ لزوجته مالَ  لزوجُ عطي اقد يُ 
هذا  لُ ثْ ق. مِّ التســـــتعملي ســـــيارِتِّ  ولكنْ   ، بييتعيشـــــني يفِّ تَ  أََدُع ِّ ر: قإنن آخَ   ها من اســـــتخدام شـــــي ٍ مَ رِّ يعطيها شـــــيًئا ويَْ  أن 

ــان ال ــارك بكل ما نَْ  اإلنســـ يقول لزوجته: قإنن أعطي  جســـــدي   َقدْ   كما أنه ال يعطي كل شـــــي . وبنفس الطريقة  لُ يتشـــ
ا أن يقول ياة. نُ عطا  األحاســــــــــــيس والنفس واْلْ   ُّ شــــــــــــِّ عندما يَ هذا دث ولكنن ال أمنه  قليبق. يَ  إنن  ا: ق َ كنه أيضــــــــــــً

بط هي ا ابلضـــَّ مرأة ألَنَّ تلكه الرجل والْ س شـــي  نَ د صـــوبة هي أقْ اخلُْ  يت. إنَّ صـــوبَ خُ  تعة جســـدي ولكنن ال أعطي ِّ أمنه  مُ 
للهياة. لذل  يكون إعطا    عطٍ أنه مُ  ب  أيْ صْــ أن هللا خَ   ُ يْ القة، حَ بينهما وبني مقدرة هللا اخلْ  اتشــابًُ ث دِّ الشــي  الذي يُْ 
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  شـــري ِّ جســـد  لَ بَ قْ أن يَـ يريد  نما على ق ذل  أيضًـــ بطَ نْ للعطا . يَـ  ى رفضٍ صَـــ صـــوبة هو أقْ ناع عن إعطا  اخلْ تِّ مْ ســـد مع االِّ اِلْ 
ب  جُ ا تَْ ها ولكنابلوردة اليت تعطينا لوَنَ   هُ هَ ب ِّ شَـ . ونسـتطيع أن نُ  ودِنِّ  ي ب رد. إن هذا اْلْ هه بدون أن يسـتقبل خصـوبتحياتِّ 
ى كل شــــــــــي : اب، فهينئذ يُعطَ نْ لى اإلدرة عقْ مَ صــــــــــوبة والْ خلْ اق شــــــــــي  قحىتَّ  كلُّ   ىها. وعلى العكس عندما يُعطَ رَ طْ ا عِّ نَّ عَ 

هادة على العطا   ة. ولذل  تكون هذه عالمة وشـــــَ أر مة لدى الرجل والْ يَّ وِّ يَ كه اإلنســـــان واألكثر حَ لِّ ى ابلفعل أقدس ما نَ يُعطَ 
 الكامل.

 

 ن هللام ة:  َ هِ ة كَ وَّ ب ُ األُ  -2
 

  لق( أيْ  اخلَْ يفِّ  اشارك أيْ  pro-crean / con-crean)ابألسبانية  لداما وَ أَنَّ وان حياة جديدة يُقال نجب األبَ عندما يُ 
لق  التعاون مع عمل اخلْ ىَل إمرأة الرجل والْ  ىدعَ ب يُ . فبواســطة اْلْ إلنســانٍ ياة  اْلْ ق كائن جديد، فأعطيا لْ  خَ تعاوان مع هللا يفِّ 
مة قخالقق!  وهي كل الَ أَ   ،ابلكلمة اليت تنطبق فقط على هللامَّى سَ ٍر عميم هذا الذي ُيْسَم  فيه ل نسان  ن يُ نفسه. أيُّ سِّ 

ــك ِّ عندما يُ  ــنع َتِّ ات الرُّ هَّ ل النَّ شــــ ق الْ فقطثاالً فهو  خام ليصــــ ام، ال أعمم فنَّ مثَّ ة، حىت لو كان هذا الْ مادَّ قيغي ِّ ــَّ ان. كذل  الرســــ
. ة ألوانهيَ عِّ وْ تويها أَ مادة اليت تَ يغي ِّ الْ فقط  حينئذ نمر طبيعي فهو  ضـــــــــــــفي حياة على مَ ام، عندما يُ حىت لو كان أعمم رســـــــــــــَّ 

ــيئـًا، ـبل يَ  النور حـياة جـدـيدة، فهمـا حينـئذ ال يغي ِّ جـان إىَل رِّ خْ مرأة فيُ هـد الرجـل والْ تَّ ولكن عـندمـا يَـ   يكن هر كـائن لَ مْ ان شــــــــــــ
ــْ موجوًدا من قبل  فتُ  ــبة لألبدية  وهذا هو  تكن تُ لَ   وهي نفس   ،رق حياة جديدة على هذا العالَ شــ وجد بتاأًل قبل ذل  ابلنســ

 سد.ياها اِلْ طِّ عْ ين يُـ ذَ لَّ األبوين ال عملِّ ونِّتاُج م، دَ النفس من العَ ق لُ لذي لَْ هللا ا عملِّ  تاجُ نِّ 
 

ة واألمومة للرجل  بوَّ . فهينما يعطي هللا هبة األُ  جيل كل إنســـــــان من جيل إىَل اضـــــــرة يفِّ بوان صـــــــورة هللا اْلْ ل األَ نقِّ يَ 
 هون ابهلل اآلب.هو هللا، واآلاب  األرضيون يتشبَّ  زةتمي ِّ مُ بصفة  بَ ته. إن األَ ألبوَّ  صيا صورةً نههما أن يَ مرأة فإنه بذل  نَ والْ 

 

ا يفِّ لِّ مهر هذا جَ يَ  ــً ــانع الطبيعة جرَ ياة جديدة. لقد أَ بِّ  لِّ بَ مصــــاحب للهَ يط ابلســــر الْ الة اليت تُ  ا ْ ًيا خصــــوصــ ى صــ
قيق،  الرَّ   مصنوع من نسيج التُّل ِّ الْ طا  الغِّ  لُ ثْ ياة ملفوفًا ابألسرار، ذل  ألن السر هو مِّ  اْلْ ي  االبن إىَل عل شَ األمور بطريقة اَ 

  لان الفعمَّ تِّ فيُ   ل  بَ يكون هناك حَ مناســــــــبة لكي الْ  قالشــــــــرونَ قُيم ِّعان ن مقدســــــــة. وهكذا فإن األبويف األشــــــــيا  الْ غل ِّ يُ  ذيال
ََبٍل  رورةـضــــ ابل زوجي ٍ  علٍ فِّ  كلُّ ع  بَ تْـ لكن ال يُـ و ن. وُّ كَ  التَّ تبدأ حياة جديدة يفِّ الالزم لكي  الزوجيَّ  بقى دائًما يَ و جديدة.  ياةٍ بِّ بِّ

ا: كيف  ، البنٍ َِّ  كـد الزوجـان من انتمـارهـا أمرة؟ وعـندمـا يتـ هـذه الْ  ثْ دُ يَـ  أو لَْ  حـدثَ هـذا التســـــــــــــــاؤل:  ــر قـائمـً يبقى الســــــــــــ
ا ال يسـتطيعان  مأَنَّ  ينو ك ِّر األبذَ ألنه يُ  طفلٍ  دِّ لِّ وْ لكل مَ  يسـاسـ أا؟ هذا السـر هو إطار ى بِّ لَّ هَ تَ سـيكون؟ ما الصـفات اليت سـيَـ 

الروح. هذا الســــــر يذك ِّر األبوين أن     ُّ بِّ وهو الذي ســــــيَ  ،قلُ خْ اق ابًنا، ألن االبن يعتمد عليهما وعلى هللا الذي ســــــيَ شِّ ْبَْ أن قيُ 
 من هللا. قةيَّ دِّ ـةق وهو قهَ بـَ هو قهِّ   كل ابنٍ 

 
 
 
 
 
 

 ياةاْلْ  ر  سِ  -3
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ـــيا  غريبـًا داخـل شُ يـبدو اْلْـ  ـياة اْلْ  لُّ مَـ ـياة. ولكن تَ الـقدرة على اإلعجـاب ابْلْ  دَ قَـ فَـ  ي ٍ تمع ـماد ِّ دـي  عن هـذه األشــــــــــــ
ياح سـاعة الغروب ويفِّ   لٍ لوس على تَ  اِلْ ا عن رغبته يفِّ ْب ًِّ عَ مُ  تونْ يِّْ سْـ شـِّ رورًا. كتب تْ وسُـ  بةً هِّ سـرًا وَ  عاع  ر شُـ خِّ آتفي عندما لَ  الصـ ِّ

د انتهائها من ذل  رَّ جَ ديقة وِبُِّ مر أن تتفت  ورود اْلْ ترًا كل يوم وننك ِّ بَ صــــــهو مُ عِّْد مرة أخرى! ليتنا نأَ عِّْد !  أَ : قائالً   قفُ  األُ يفِّ 
ــُّ هِّ بَ نْـ أثر أو ال يَـ ن ذا الذي ال يت! مَ عيدي هذا من جديد أَ ا: قنقول  َ  ــر األمواج على الصـــــــــ خور أو ر عند رؤيته كيف تنكســـــــــ
 ابإلعجاب. انؤُ لَ ياة َتَ ان؟ إن اْلْ يَ م الطائر صغاره األكل أو الطَّ عل ِّ كيف يُ 

 

ــابق ذِّ  ن أيَّة  ارَ ومع ذل  فال تـُقَ  ــائها. فهي ْلَْ ها األم يفِّ لُ مِّ ياة اليت تَْ ها ابْلْ رُ كْ من العجائب الســـــــ ها  مِّ من ْلَْ   م   أحشـــــــ
ــاشـــــــة يفِّ  ةً قَّ ها. إنه الكائن األكثر رِّ مِّ من دَ  م  ودَ  ــة من الزجاج وهشـــــ ــاشـــــ  يد. ولكنه يفِّ كِّ وْر ومن زهرة األُ  الكون كله: أكثر هشـــــ
وله     ائيةالَنِّ معرفة الائي وعلى الْ َنِّ ب الالَّ تل  القدرة على اْلْ دود: فهو نَ مَْ مكانية على الالَّ اإل هدَ حْ تل  وَ وقت نفســــــــــــــه نَ ال

 تل  ل به يفِّ وقد ُحبِّ  ،حشــا  امرأةأتمًعا. هذا الكائن ينمو داخل  ن كله شُ وْ الكَ من  نُ ثَْ ه أَ سَــ فْ  ذاته  كما أن نَـ ية يفِّ مقدرة إ َ 
ــا  نتيجــةَ األح   قِّ لْ خَ  لَ عْــ فِّ  قِّ وُّ فَ  العممــة والتـَّ ل يفِّ عــادِّ ق الــذي من هللا، هــذا الفعــل الــذي يُ لْ حــب رجــل وامرأة وبفعــل اخلَْ  شـــــــــــــ

:  مقــدس الكتــاب الْ قرأ عنهــا يفِّ نبنــائهــا مــا قــالتــه هــذه األم اليت ب على كــل امرأة أن تقول أليعهــا. يــَ جوم جَ الكواكــب والنُّ 
ولذل  فإن خالق   ،منكم مت عناصـــــر كل ٍ ياة، وال أان نمَّ كم الروح واْلْ تُ بْـ هَ  أحشـــــائي، وال أان وَ يفِّ  تُ أَ شَـــــ أعلم كيف نَ  تُ سْـــــ لَ 

 (.23 -7/22 مكابيني2)  كل شي ...  لُ صْ نس البشري والذي هو أَ  هو الذي جبل اِلْ العالَ 
 

 هِ يْ وَ ب َ " ألَ  ِامتدادٌ بن، "االِ  -4
 

ــعران قإبطالةق قيقيان يَ وان اْلْ بَ األَ  آابئنا.  مِّ دَ لِّ وَ  سِّ فْ نَـ لِّ  داد  تِّ ا هي امْ هياة اليت نعيـشـــــــ  أبنائهما. فهذه اْلْ يفِّ  ماحيا ِّ شــــــ
بِّيقـًاقـياة نـنال  هـذه اْلْ م أـنه مـنذ اآلن يفِّ لَ عْ لود النفس وبقـيامـة األموات. ولكنـنا نَـ من ابألـبدـية كمـا نؤمن  ُِّ ؤْ إنـنا نُـ  ــْ ذه   ـِّ  َتســــــــــــ
ــان الذي يَ : إن ديةقاألبَ  ــائه كَ أ ابن  إىَل  ذٍ ئِّ نمر حينَ ايتها، يَ قيب من َنِّ ياة تَ هذه اْلْ  ه يفِّ واتِّ طَ رى خَ اإلنســــــ ــيَ  نْ مَ حشــــــ همل ســــــ
 ديعة جًدا:ذل  بطريقة بَ شاعر  ياة. لقد قال  اْلْ ه يفِّ وارَ شْ ل مِّ م ِّ كَ سيُ  نْ مَ كَ َو  هِّ ن بعدِّ ل مِّ عَ شْ مِّ الْ 
 

 روحي وجسدي!  ّي ابنَ   
 ،ايً صاف  ارً جديدة ، ّيَنَ  حياةً  ّي  

 !ّي  ورد شجرةٍ   مَ عُ رْ بُـ  ّي
 اآلتية،  أّيم َ يفِّ  ُخذْ 

 هذه األّيم اليت ستذهب...
 ،اي  نِّ غَ  سأعود من جديدٍ    َ بِّ 
 ... فقيًا رتُ قد صِّ  ينما كنتُ بَ 

 ملُ ن كان يَ أان مَ 
 قا  لألبد نتصار والبَ ابالِّ 

 من خالل أعمال فقية
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 ابطل: وٍ هْ زَ خة بِّ منتفِّ 
 جيج، كلمات، ضَ رٍ عْ شِّ  أبياتِّ 

 .ي  وتذهب..وأمواج اَ 
 يتيَّ دِّ بَ أَ  واآلن ها هي كلُّ 

 پيمان( 0م 0)ة  صغي!  مٍ عُ رْ  بُـ زة يفِّ وجَ وضوعة ومُ مَ 
 

 األوالد؟ عددُ  مْ كَ   -5
 

 ياةقاْلْ ل قْ ًها على نَـ تِّ منفه  ــــــ ذات زواجي أن يبقى من لٍ ــــــ فع على كل ِّ  م أنَّ ل ِّ ــــــ عَ تُـ رة للهياة، ناصِّ مُ اليت هي ،  ةــــــ نيسكالق 
عَن  ســـؤوليةق، ِبِّ ، فعليهم أن يفعلوا هذا قِبِّ  العالَ يفِّ   م األبنا َ ابِّ نْ ق إبالَّ اخلَْ هللا وا مع عمل األزواج أن يتعاونعلى  إذا كان  .31

ــيُـ وا أَنَ عُ أن يَـ  ق  بل على العكس أبنا  قليلنيمجتمع. كلمة مســـــــؤولية ال تعن قأمام هللا وأمام الْ  مألفعا ِّ جوااًبق  َقد ِّمون م قســـــ
ــود قـد يكون الْ  ا ِبَِّ من  اا قكثيً بـِّ مقصــــــــــــ ا وللمجتمع. لـذلـ  قـال  ذا ـِّ ثـابـة بركـة يفِّ األوالدق. لقـد كـانـت العـائلـة الكبية دائمـً

م  ـــــــــــــــ هم على إعالة عدٍد أكْب من األبنا  وتربيتهتُ نَـ طْ ت آراؤهم وفِّ قَ فَ كر أولئ  الذين اتَـّ لذ ِّ اب صُّ : قنَُ  الثاِنِّ مع الفاتيكاِنِّ جْ مَ الْ 
 .32تربية الئقةق 

 

  ال أساسَ  اوفَ ن يريدون تقليل عدد األبنا  من نمرة متشائمة للهياة ومن ُمَ ا مَ ع بِّ رَّ ذَ تَ افع اليت يَـ و ع الدَّ بُ نْـ عادة ما تَـ 
أاننية.   ا فقط عن دوافعَ اناًِّ   ،أو رفض كثرة األبنا  ،غلب األحيان يكون رفض األبنا أ وكذل  من عدم الثقة ابهلل. ويفِّ  ،ا َ 

ــادية  ا  عادة ما ال يكون لديهم ممن األبن لُّ قَ األَ  من يكون لديهم العددُ  ــباب حقيقية. هم  وال أمرا  والشـــكالت اِّقتصـ أسـ
من    مْ لون تعقيًدا ومشـــــــكلة! كَ ث ِّ م نُ واألبنا  ابلنســـــــبة  َ  ياة بدون تعقيدات وال مشـــــــاكل.ببســـــــاطة يريدون أن يســـــــتمتعوا ابْلْ 

رَّ األاننـية من اآلاب  حقـًا أن َتَُ  نِّ زِّ هْ مُ ن الْ مِّ يش! وإـنه لَ ـتاجـه طفـل لكي يعا يَ على تربـية الكالب أكثر سـَِّّ فيهـا االت يُنَفق اْلْـ 
ات اختْبان رَّ مَ . كم من الْ اه آابئهم أبنا  أاننيني اُ لون مع مرور األّيم إىَل يتهوَّ   أاننينيهم  ؤ  األبنا   فاألبنا  الذين يكون آابإىَل 

ن وحيدين وميوكني! وعندما يتهدث ني حي  يعيش كبار الس ِّ ن ِّ سِّ للمُ   رٍ ّيأو د أو مالجئَ   بيوتٍ ْبة عند وصولنا إىَل هذه اخلْ 
  يفِّ نِّ سَ بِّ يَْ منذ سنواتق، قإنه يريد أن  هُ رَ  أَ نق، قلَ ترك  أبًداق، قلقد ِنِّ رون نفس الكالم: قإنه ال يزورُ ر ِّ كَ هم عن أبنائهم يُ تُ أغلبيـَّ 

ْل ، فــإق... عنــدمــا يعتقــد اآلاب  أن األإٍ جَــ لْ مَ  عنــدمــا   ،رواهم )القليلني( ألن يفك ِّ  ون أبنــادُّ عــِّ م بــذلــ  يُ َنَ بنــا  الكثيين هم حــِّ
 ه.عَ رَ  ما زَ نِّ يَْ  ئٍ رِّ امْ  . كلُّ عِّْب   ني هم  ن ِّ سِّ مُ اب هم الْ آأن  ،ون يكْبَ 

 

  لٍ دوث حَْـ  حُـ ع إىَل لُّ طَ التَّ  عـدمِّ ذاَت أســــــــــــــاٍس لِّ  كون هـناك دوافعُ ت االت بعض اْلْـ نبغي أن نعرف أـنه يفِّ ومع ذـل  يَ  
 نواع :أ ثالثة  م هذه الدوافع إىَل جديد. تنقس

 

أو  ،ل جديد ا عند حدوث حَْ على حيا ِّ   سـيمٍ جَ  طرٍ عن احتمال مواجهة األم خلِّ  يب ِّ  طِّ  عندما يكون هناك إرشـاد   - 
 .خطيةراثية عند وجود خطر توصيل أمرا  وِّ 

 
 .2366التعليم المسيحي للكنيسة الكاثوليكية ،  -31
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 زاد عدد أبنائهم. ة إذا ماغايَ لْ ة لِّ جَ رِّ  حالة حَ يفِّ  ضع األبوين حقيقةً يَ لدرجة أنه سَ كبي   اقتصادي ٍ   عند وجود ضيقٍ  -
 .مُل التالِّ َأْن يتأخر  اْلْ مل االت اْلْ  الزمن، ْلِّ ب يفِّ متقارِّ الكثي، الْ   كرارُ التَّ  َيْسَتْدعيعندما  -
 

ــتخدام أيَّ  داتالمذكورة يكون تنميم الو االت الْ اْلْ تل    مثل يفِّ  ــروًعا أخالقًيا، ليس ابســـ ــيًئا مشـــ ــيلة ولكنْ  ةِّ شـــ   وســـ
: هذا ةٍ بَ صْــ خَ  غيَ  مرأةَ ل الطبيعة فيها الْ عَ على الفيات اليت اَْ   ينســ اللقا  اِلْ  امِّ َتْ إِّ   رِّ صْــ قَ  ، أيْ قريوْ االنقطاع الدَّ ق جو  إىَل ابللُّ 
نه مع، ألطبيعيةق بل عن قوســــــائل طبيعيةق، ابِلْ قالوســــــائل الطبيعيةق )الكنيســــــة ال تتكلم عن قوســــــيلة   ق عليه اســــــمُ طلَ يُ  ما
ها واألوقات اليت تكون فيها خصــــــبًة أو يقاعَ إمرأة أن تعرف جســــــدها و الوســــــائل(. وهذه تتطلب من الْ   تل من  د كثي  وجَ يُ 

ــبةٍ  غيَ  ا من الزوجني التـَّ خصــ ــً ــبط النفس واالِّ  دَ وُّ عَ . كما يتطلب ذل  أيضــ ــاحَ وعلى الْ  ،ناعةعتدال والقَ على ضــ بة اللطيفة مصــ
ََ وَّ طَ ض. سأعود مُ عْ بَـ لِّ هما ضُ عْ بَـ  قةالالَّ  الفصول ز  يفِّ اِلْ ذا إىَل هاًل  .حِّ
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 كثي  وا بذل  إىَل معاصـــر، عرفوا ما هي قيمة االبن فانضـــمُّ هات، من زمننا الْ يلني عن آاب  وأمَّ ثالني جَ ر مِّ كْ م بذِّ ختِّ أَ 
ا   ألَنَّ ا البااب يوحنا بولس الثاِنِّ بَ وَّ ، اليت طَ تا مولالَّ ياان بي وَ عروفني )مثل الطوابوية جُ معروفني أو الْ مَ الْ  غيِّ  -بطال  من اآلاب  األ

ث عن امرأتني . سـنتهدَّ دة بورم خبي (هدَّ مُ كانت ا اليت  نقاذ حيا ِّ  اإلجها  إلإىَل   ها برفضـها اللجو َ تِّ ا البنعطت حيا َ أ
 عميمة. ا روح  متني لديهلَ طَ بَ 
 

، 1995من أكتوبر )تشرين األول( عام  22  إيطاليا يفِّ يت يفِّ ف ِّ وُ . تُـ (Cristina Cella)  الَّ يشِّ تْ ستينا  رِّ  تدعى كْ األوىَل  
ي العالج  ق ِّ لَ ها تَـ يِّ عْ ا البنها الثال ، ريكاردو، عندما رفضــت بكامل وَ ناهز الســادســة والعشــرين. ماتت بعد والد ِّ ر يُ مْ عن عُ 

حشــائها. قبل  أ مله يفِّ ى االبن الذي كانت تَ ل خطرًا علك ِّ شَــ يُ ســ أن يســاعدها هي ولكنه كان  هِّ عِّ سْــ الكيميائي الذي كان بوُ 
دفة. لقد أراد الرب أن  موجوًدا هنا ابلصــــــــُّ  تَ ســــــــْ ب أن تعرف أن  لَ  ريكاردو: يَ ا تركت له رســــــــالة تقول فيها: قحبييبِّ مو ِّ 
 ًما. لقد كان ردُّ رَ وَ  َلَديَّ  فيه الطبيب أن  أتذكر اليوم الذي أخْبِنِّ ها... إننِّ أواجهُ  مشــــــــاكل اليت كنتُ د ابلرغم من كل الْ ولَ تُ 
اللهمــة   تلــ من  وفِّ مواجهــة اخلْ  حــامــل! ولِّ  حــامــل! ّيدكتور، إننِّ اآلتيــة مرات عــديــدة: إننِّ كرار الكلمــات علي هو تَ فِّ 
ــْ . لقد عارَ للهصـــــــول علي َ  إرادة هائلة     قوةُ لِّ  تْ يَ طِّ عْ أُ  ل  ك  بيبُ طال  مَ هَّ فَ متل  من قوة، حىت تَـ أبكل ما    َ نْ ي عَ ل ِّ خَ التَّ  تُ ضـــــ

 ، بدا لِّ أنت للمرة األوىَل  تَ كْ رَّ  الســيارة، تَ مســتشــفى يفِّ  من الْ مســا ، وعند عودِتِّ  ذل  الْ شــي . يفِّ  أيَّ  فْ ضــِّ  يُ ولَ  ،شــي 
ى وَ آخر ســِّ   ،شــي  . ال أســتطيع أن أفعل أيَّ لنا تْ عِطيَ هدية أُ   إنكَ  ! بيننِّ ّي أمي ألن  تُ   : أشــكركِّ تقول لِّ  وكأن  كنتَ 

، 1995عام  من ســــــبتمْب )أيلول(  24انق )كريســــــتينا،  ؤ ال وهي أبناأَ  ،دية العميمةنا هذه ا ْ نهَ راد أن نَ أن أشــــــكر هللا ألنه أ
 .33 مستشفى ماروستيكا(

 

ا وســــــــــــــط آالم رهيبـة  ورفضـــــــــــــــت   28نـاهز يُ  رٍ مْ يـت عن عُ ف ِّ وُ   تُـ (Carla Levati) ى كـارال ليفـاِتِّ دعَ الثـانيـة تُـ   عـامـً
  ، جسدهاى يفِّ رَ شْ دم الذي كان قد استَ متق ِّ طان الْ رَ  من السَّ الَ عَ ا به كما رفضت أن تُـ وَنَ ا  ينصهبَّ طِّ اإلجها  الذي كان األَ 

 
  2004مايو  16فُاِلن  قداستـُها من قِبَل البابا يوحنا بولس الراني في. 
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ها ولكنَّ   ، ف آالمهاف ِّ سعها أن َتُ ائت اليت كان بوُ مهد ِّ حىت أْخذ الْ   قبلْ  تَ  األّيم األخية لَ . ويفِّ ياة البنها الثاِنِّ عطي اْلْ حىت تُ 
يناير   27 حالة غيبوبة يوم ع وهي يفِّ ضْــ  وقت الوَ إىَل  تْ ل للخطر. لذل  وصــلَ ـــــــــــــــــ لطف  حياة ار ِّ عَ  الوقت ذاته كانت ســتُـ يفِّ 

ــابـــة ، عـــذاابت زوجتـــِّ اتٍ يـــَّ  يومِّ ، يفِّ (Valerio Ardenghi)نغي دَ رْ َجَّع فـــالييو أَ . لقـــد 1993عـــام ( الثـــاِنِّ )كـــانون  ه الشــــــــــــــ
قائالً:  اوزوجً  أابً  هِّ كونِّ    آالمِّ اشـــــــــــيك يفِّ ات األخية كتب هذا الشـــــــــــاب، الذي رافق و ه واحدة من الصـــــــــــفالكاثوليكية. ويفِّ 

 ق.الً جُ رَ   أصيُ نِّ تِّ لْ عَ جَ  ّيكارال ألن ِّ  قشكرًا ل ِّ 
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 الفصل السابع
 

 ري شَ ال َ     ِ اْلُْ  ييفُ زْ ت َ 
 

 بني الزوجني بطريقة رئيسية وأساسية: بَّ ق اْلْ ق ِّ لفعل الذي يَُ له  الق نفسُ رادها اخلْ ران أَ مهَ وجد مَ يُ  
 

ــيلة اليت يكون بِّ  اِ دوَ مُ الْ   رظهَ مَ الْ األول هو  -  ــًدا واحًداققا الزوجان وهو يعن أن الفعل الزوجي هو الوســـــــ  ،جســـــــ
 صيًا واحًدا.ًسا واحدة ومَ فْ واحًدا ونَـ روًحا صيا يَ هما لِّ يْ يا ذاتَـ طَّ خَ زاًما عليهما أن يتيكون لِّ نطالقًا من ذل  وا
 

مناســـــًبا   االً ئان شَ ي ِّ هَ فهما يُـ   ،صـــــيان جســـــًدا واحًداالذي فيه يَ   الو ت نفس    هِح   ،ن أنهعْ وهو يَـ   اِ  اإلنْ  ظهرمَ الْ  - 
 به الطبيعة. تْ هَ ما سََ جديد، وذل  إذا ما أراد هللا ذل  وإذا    نٍ باِّ  جديدة أيْ  هور حياةٍ لمُ 

 

 .34 يندَ عْ م هذين البُـ يِّ قيقي يَ ب اْلْ   فاْلُْ  يشـــــــــــــا  كيَفمان  ير هَ مْ مَ ن الْ يق بني هذ ر ِّ فَ نســـــــــــــان أن يُـ اإل ق ِّ ليس من حَ  
 يفات؟يِّ التز  تل ن. ماهي ممهريحدة بني هذين الْ م الوَ ط ِّ يفات كثية تُ يهناك تز 

 

 ل.مْ ع اْلَْ نْ اب: مَ نسية بدون إنْ تعة اِلْ مُ صول على الْ  اْلُْ غبة يفِّ الرَّ  -
 اد جنسي: اإلخصاب الصناعي.ت ِّ اب بدون اِّ نْ إل  عن اهْ البَ  -
 اب: اإلجها .رة اإلنْ ضا  على ثََ القَ  -
 .ة، إخلَ يَّ ر ِّ ارسة العادة الس ِّ وسُ   ةنسياِلْ   َمثَلِّيَّةالْ روع: شْ مَ قيقي والْ نسي اْلْ اد اِلْ ت ِّ على االِّ   ضاالقَ  -
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مل منع اْلْ فابق. ضــة ل نْ ناهِّ مُ ة الْ يَّ لِّ قْ ق عليه اســم قالعَ لِّ طْ يُ  كان البااب يوحنا بولس الثاِنِّ ب هو ما  ييف للهُ زْ أول تَـ  
 شروعة.مَ  غيِّ  أو بوسائلَ  نٍ زْ وَ   ذاتِّ  غيِّ  بابٍ سْ كان ذل  ألَ   وا َ اب األبنا  سَ إنْ   ضُ فْ هو رَ 

 

بوب منع  بها حُ ب ِّ ســـــَ التأثيات الثانوية اليت تُ  رُ كْ ذِّ  ،ملدي  عن وســـــائل منع اْلْ عند اْلْ  يان،حْ  كثي من األَ دث يفِّ يَ  
 ى، مثل:رَ خْ مل أو الوسائل األُ اْلْ 

 

 في.صْ ل الن ِّ لَ ر اإلصابة ابلشَّ اطِّ رايني وُمَ ب الشَّ لُّ صَ تَ سم كَ ة اِلْ زَ هِّ جْ أَ صيب  تُ التأثيات اليتِّ  - 
تفع وانســــــداد  رْ مُ م الْ ط الدَّ غْ اطر ضــــــَ رايني القلب وُمَ داد شــــــَ ســــــِّ انْ  لُ ثْ ة مِّ دَ رِّ وْ أو األَ صــــــيب الشــــــرايني  التأثيات اليت تُ  - 

ات مع اســــتخدام يَّ هولِّ عاطي الكُ دخني أو تَ  حالة التَّ عف يفِّ الضــــ ِّ َأْكثر مِّْن  دارٍ قْ زيد ِبِِّّ  تَ مخاطر اليتِّ رّين التاجي )وهي الْ الشــــُّ 
 مل(.وب منع اْلْ بحُ 

 رام.وْ وات واألَ صْ ْلَْ اين و كْ د وتَ بِّ وسات الكَ يْ اإلصابة بفَ د: بِّ أتثيات على الكَ  - 
 ة.يَّ دِّ لْ ع اِلِّ قَ عر والبُـ قون الشَّ ما وسُ ـزيد: اإلكْ لْ أتثيات على اِلِّ  - 

 
 .Familiaris consortio 32، 32راكة العائلية الشَّ ،  يوحنا بولس الثاني؛  Humanae vitae 12 12لحياة البشرية ا،  بولس السادسراجع  -34
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َجرعور هارية وشــــــُ يول انتِّ ئاب ومُ الل واكتِّ تِّ خْ بية ونفســــــانية: اِّ صــــــَ أتثيات عَ  -  لضــــــَّ تور وفُ  زاجيةات مَ يُّ غَ تَـ و زن ْلُْ وابِّ  ابِّ
 نسي.ج

 ي.دْ م أو الثَّ حِّ طان الرَّ رَ ة أو سَ يَّ نِّ هْ ياس دُ كْ هاابت وأَ تِّ دوث الْ اطر حُ لي: ُمَ ناسُ هاز التَّ أتثيات على اِلِّ  - 
 تلفة.خْ مُ هات الْ وُّ شَ ني والتَّ ي ِّ غولِّ نْ مَ واليد: األطفال الْ مَ ة عند الْ ينيَّ جِّ أتثيات   - 
نســــــي  مو اِلْ لنُّ ف لِّ وقُّ دث تَ كن أن يَ ام  كما نُ م التَّ قْ هرية أو العُ الشــــــَّ ورة دوث الدَّ ة حُ لَّ صــــــوبة: قِّ ات على اخلُْ أتثي  - 

 فالت(.الط ِّ  - هاتمَّ ن )ظاهرة األُ عند صغيات الس ِّ 
 

 :ة إىَل شي بصفة رئيسيأن نُ مل. نستطيع  منع اْلْ لِّ  جتماعيةالتأثيات االِ ر أيًضا كُ ذْ ب علينا أن نَ يَ  
 

س النمرة ر ِّ كَ لي فقط  وبذل  يُ ناســـــُ نه نشـــــاطًا ذا طابع تَ وْ  كَ ر هذا األخي يفِّ صـــــُ نس يَْ هوًما عن اِلْ فْ شـــــر مَ نْ أنه يَـ  - 
 متعة.هية للهياة والقائمة فقط على الْ طْ مادية السَّ الْ 

ــ ِّ عَ يُـ  -  ــَ د التَّ ضـــ ــَ وْ لفَ فات ارُّ صـــ ــَ مُ ان والْ شـــــة والز ِّ ية )الفاحِّ وِّ ضـــ ــابقة عاشـــ الن ختِّ الزواج واالِّ  عاشـــــرة خارجَ مُ للزواج والْ رة الســـ
 (..نسي، إخلَ اِلْ 

  - Luc Montaigner  هســــي لوقا مونتينينْ رَ وســــات الفَ يْ الفَ  الِّ د عَ كَّ د أَ يزيد من اإلصــــابة ابألمرا  التناســــلية. لق -
ا  صــــــوصــــــً ه )خو ِّ مُ نُ ا مناســــــًبا لِّ ناخً ا خلقت مألَنَّ ،  35 ملقبوب منع اْلْ حُ   يدز هو ابنُ اإلقن أ -زوس اإليدْ يْ ف فَ شــــــِّ تَ كْ وهو مُ 
اك  چوقد أعلن الدكتور     ير كَ واقي الذَّ ث ابلنســـــــبة للْ دُ الشـــــــي  يَ  سُ فْ (. نَـ ينـســــــ لة لالختالن اِلْ هْ صـــــــة ســـــــَ رْ   فُـ ي ِّ  َُ  الكوَنِّ 
 يدز يفِّ اإل وصـــــــيل فيوسنع تَ ا الواقي ال نَ أن هذ  - ي للعائلةْبْ لس اْلَْ جْ مَ الْ  وُ ضـــــــْ عُ  - Dr. Jacques Suaudeauو دُ و وُ ســـــــُ 
 .36ني(ي ِّ لِّ ثَ نسي للمَ  حالة االتصال اِلْ يفِّ   %30 رتفع إىَل سبة تَ نسي )هذه الن ِّ صال اِلْ ت ِّ من حاالت االِّ   15%

ــاهَ َقْد  -  ــ ِّ ؤَ واليد ِبُِّ مَ ل الْ دَّ عَ فا  مُ  انِّ م يفِّ ســــــ ــُّ قِّ د ابنْ د ِّ رات  َُ شــــــ ــَ  رَ هَ الد )ظَ  كثي من البِّ ان يفِّ كَّ را  الســــــ مَّى ما ُيســــــ
 .(جتمعاتقمُ لْ قابنتهار ا
 .والية ل جها ، إخللية مُ قْ  عَ ي إىَل د ِّ ؤَ يُـ  - 

 

ر حىت لو اســـتطاع  دْ أخالقية بنفس القَ  مل غيَ وســـائل منع اْلْ  ملُّ وســـتَ ،   كلة أعمق من ذل شْـــ مُ مع ذل  فإن الْ و 
ــب ِّ ال تُ   اخياع حبوبٍ العالَ  ــارَّ   ةب أيَّ سـ ــبة للتعقيم. نفس الشـــي  نقولُ   ةآاثر جانبية ضـ  كن إبطال مفعوله يفِّ مْ حىت لو أَ  ه ابلنسـ
 .وقت أي ِّ 

 

عها. فهي  ج ِّ شَــ عقلية اليت تُ  الكمن يفِّ تَ   قيقيةمل اْلْ لة منع اْلْ  بقوة على أن مشــكلقد شــدد البااب يوحنا بولس الثاِنِّ 
ــتغالل والتقليلياة وعلى تزييف العالقة بني الرجل والْ نغالق على اْلْ على االِّ   ُّ عقلية تَُ  ــأن اْلْ   مرأة وعلى االســــــــ ب من شــــــــ

 .شي ٍ  دَ رَّ ه شَُ لِّ عْ ِبَِّ 
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أنه ر البااب كَ ض. لقد ذَ فْ رَ  هذا موقفَ  دُّ . ويـُعَ ياة جديدةل ِب  َ لِفَ لِ  ةً ض   َ عارَ مُ في  ه، يَ شـــي اسُْ مل كما يُ إن منع اْلْ  
لتقا    لالِّ نْي قابلَ  غيُ   ق وها مفهومان ، نس ابلنســـبة ل نســـان ارســـة اِلْ تلفان عن الشـــخصـــية البشـــرية وعن سُ فهومان ُمُ وجد مَ يُ 

ــائل الطبيعية  جو  إىَل ول هو اللُّ فيما بينهماق. األ ــْ عتمد على الفيات اخلَْ اليت تَ  )أيْ  الوســـــــــ ــبة اليت حَ اخلَْ  ة وغيِّ بَ صـــــــــ ا   ْ دَ دَّ صـــــــــ
بســــــــيط يف   رقٍ فَ  دَ رَّ  ليس شَُ نْي مفهومَ ل. إن الفرق بني هذين الْ مْ ناهض للهَ مُ مفهوم الْ ر هو الْ واآلخَ  ،أة(ها للمر نفســــــــُ الطبيعة  

ــوف أتََ  ــيلة. ســـــ ــة يفِّ ث عدَّ الوســـــ ــتفاضـــــ ــل التالِّ ن ذل  ابســـــ مل فإن   حالة منع اْلْ ر فقط أنه يفِّ كُ ْذ   أما اآلن فإنن أَ  الفصـــــ
ع  ضَ ة تَ ــــ نية وأانــــ طهيية سَ لِّ قْ  عَ ها يفِّ د جذورَ سة اِّ ممارَ هذه الْ .  37نسق  ارسة اِلْ ند سُ ه عِّ بُ نـُّ اََ  بُ يِّ  و ٍ دُ  عَ ل إىَل اب يتهوَّ قاإلنْ 

ف هللا الذي  تصــــرُّ  سُ كْ ط عَ بْ ف هو ابلضــــَّ رُّ صَــــ . هذا التَّ ر  ديدة هي شــــَ ياة اِلْ أو اْلْ   بنَ فإن االِّ شــــي : ولذل   كل ِّ   متعة فوقَ الْ 
 ياة.ن اْلْ عطاان زَ أ
 

ويج  ب اليَّْ قال أنه يَ . أحيااًن يُ ثيقة ابإلجهاضال ة وَ فهو لذلك له عِ ضـــــــــــــاًدا للهياة مل شـــــــــــــيًئا مُ ن منع اْلْ وْ كَ ولِّ  
ــائل منع اْلْ  ــْ تلفان فإن الواحد يَ ئان ُمُ يْ ما شَـــ من أَنَّ  بِّالرَّْغمصـــهي . ف اإلجها . هذا غيُ  بُ نُّ اََ   نَ كِّ مل حىت نُْ لوسـ ي عِّ دْ تَ سـ

ــَ بها، فإذا فَ نُّ  البداية اََ اول يفِّ ن ال يريد حياة جديدة، يُ مَ ر. فَ اآلخَ  ا  عليها. لذل   ـضـــــــ القَ  ندئذٍ اول عِّ ها فهو يُ بِّ نُّ  اَ ل يفِّ شــــــ
ل هذه عاَ   ُ يْ هي من السلبية بَِّ   'ملة منع اْلْ يَّ نِّ هْ ذِّ ' بية الكامنة يفِّ لْ مواقف السَّ  يقول: قهذه الْ اِنِّ كان البااب يوحنا بولس الث

ا يفِّ و  جها  تنمو َّنُُ  اإلع إىَل فَ دْ ضــــــــــارة اليت تَ أن اْلْ   والواقع      فيه مرغوبٍ  يِّ ل غ مواجهة حَ يفِّ   را ً إغْ  دَّ شــــــــــَ التجربة أَ   ا خاصــــــــــً
 .38ملق   منع اْلْ الكنيسة يفِّ  عليمَ فض تَ رْ سان اليت تَـ وْ األَ 

 

ا: قوكُ   عهما  بَ ن طَ يْ ذَ لَّ  النْي مفهومَ ن الْ يْ ذَ هَبنْي  -مل وسـائل منع اْلْ هم إىَل جوئِّ لُ بِّ  -  األزواج لَ صَـ ما فَ لَّ وكان يقول أيضـً
ــِّ   يجنســـ  لٍ عْ فِّ  نْ هما مِّ د بينح ِّ  ما يو مرأة ويفِّ  طبيعة الرجل والْ الق يفِّ هللا اخلْ  ــرَّ َ  فـَُهما بَِّذلِّ ط، انشـ ــْ اه قَ اُ   'مٍ كَ كهَ 'ن افيتصـ   دِّ صـ
  عار ُ . وهكذا يُ 'الكاملة'الذات   ةِّ بَ هِّ   د معه قيمةُ ســــــــــَ فْ تَـ  كٍ رْ  دَ وابلزواج إىَل  ْيهمان به وبنفســــــــــَ ار دِّ هَ نْ نس، ويَـ اِلْ  'ن ار و ِّ زَ ويُـ 'هللا،  
الذات  في هبةَ نْ ا تَـ ضــــوعي  وْ مَ  ضــــةً مناقِّ  ًما لُغةً مســــتخدِّ لة الكاملة، متبادَ ن هبة األزواج الْ ع بُ رِّ عْ الطبيعية اليت تُـ  ةَ غَ مل اللُّ اْلْ  منعُ 

ة يَّ نِّ ب الزوجي الباطِّ قيقة اْلْ ْلِّ   تزييف    لْ ب، بَ سْ ياة وحَ لالنفتاح على اْلْ  أكيد    ت  اثبِّ   ض  فْ م عن ذل  ال رَ جُ نْ ويَـ   رلتخَ  كاملةً 
 مل.منع اْلْ لِّ   ابلن ِّسبة  ًقا وواقعيةً مْ مشكلة األكثر عُ هذه هي الْ . 39ق شخصية ألمة ةً بَ الذات هِّ  ةِّ بَ  هِّ ه إىَل جَّ وَ مُ الْ 
 

 اإلخصاب الصناعي -2
 

ــَ هْ ثي للدَّ مُ الْ  نَ مِّ إنه لَ   ــة اِلْ  سُ ة أن تكون العقلية اليت ترغب يفِّ شـــ ــُ نس بدون إنْ ارســـ  ا ً طلب أبنها اليت تاب هي نفســـ
ــتطيعون ا دُ دَ عَ يفة زداد بطريقة ُمُ اِّ نس. لقد ارســـــــــــة اِلْ بدون سُ  ــابون  اب بطريقة طبيعية. إَنَّ نْ إلاألزواج الذين ال يســـــــــ م مصـــــــــ

ا االِّ وخُ  -ســـــتخدام  االِّ  كثي من األحيان إىَل  ذل  يفِّ جع الســـــبب يفِّ رْ م. ويَـ قْ ابلعُ  ــً ــائل منع  وَ لِّ -فيهغ الَ بمُ ســـــتخدام الْ صـــــوصـــ ســـ
قًـا على ـندمون الحِّ م ـقد يَ  أَنَّ االنتـباه إىَل  عقيم االختـياري دونَ لتَّ  اإىَل  أَ البعض منهم يكون ـقد ِلََـ  .ب واإلجهـا لَـ وْ مـل واللَّ اْلْ 

 
 . Evangelium vitae, 23 23إنجيل الحياة ، ،  س الثانييوحنا بول -37

 .Evangelium vitae, 13   13إنجيل الحياة ، ،  يوحنا بولس الثاني -38

 .Familiaris consortio, 32   32راكة العائلية ، الشَّ ،  يوحنا بولس الثاني -39
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ــبـاب جُ  بٍ نْـ ذَ  م ـبدون أي ِّ قْ عـانون من العُ هم قـد يُ م. كثيون غيُ قْ هـذا العُ  ــْ أخالقي وذـل  ألســــــــــــ   راثيـة أو نتيجـةً مـانيـة أو وِّ ســــــــــــ
 ة، إخل.يَّ ضِّ رَ عَ   ثَ وادِّ ْلَِّ 

 

 ًئا شيَْب يُعتَ ما . ولكن ن  سَ شي   حَ و   َ   اب األبنا ـ إنْ رغبون يفِّ الذين يَ   الطبيعة ومساعدة األزواجهي  صْ تَ اولة مُ إن  
ــروعً  ــاعدةق الطبيعة من الناحية األخالقية هو فقط امشـــ ب على األزواج يِّ ا ق مل ِّ مََ  اللُ قإحْ  أخالقي ٍ  بينما يكون غيَ ، قمســـ

: الت رئيســـــــيةخُّ دَ ثة تَ دث اليوم داخل الزواج العقيم؟ هناك ثالتَ   الت اليتخُّ دَ تلف التَّ عن ُمُ هنا ن نقول أكننا  ه. ماذا نُ لُ عْ فِّ 
 .جازيقمَ الصناعي الْ  قيقيق و قالتلقي ناعي اْلْ قي  الص ِّ لْ ، وقالتـَّ "in vitro" األانبيبق اإلخصاب قيفِّ 

 

 ننياجلَْ  لُ قْ يه ن َ لِ انبي " الذي يَ  األناعي "ِح اإلخصاب الص ِ   (1 
 

 نْي يَّ عِّ رْ اصة ابلزوجني الشَّ ة اخلْ يَّ وِّ نَ مَ واانت الْ يَ اْلَْ ضات و يْ وَ  ابلزواج ابستخدام البُـ نْي رتبطَ دث هذه العملية لشخصني مُ تَ  
 هذه  رين )ويفِّ ني آخَ عِّ ة من متَْب ِّ يَّ وِّ نَ ويضـــــات وحيواانت مَ أو ابســـــتخدام بُ  ،سق(جانِّ تَ مُ الة ُيســـــمَّى قاإلخصـــــاب الْ  هذه اْلْ )يفِّ 
 سق(.متجانِّ الْ  خصاب غْيُ اإلقالة ُيسمَّى  اْلْ 

 

ــناعي الْ اإلر أن كُ ذْ نَ ب أن وهنا يَ   ــاب الصـ ــرعًيا  َِّ س ال نُ متجانِّ خصـ وثيقة حاٍل من األحوال. ال ي ِّ كن أن يكون شـ
خارج جســـد الزوجني    مُّ تِّ يَ   ،سمتجانِ الْ  ، األانبي ِح اإلخص  اب الص  ناعي : قأنَّ  ركُ ذْ تَ  Donum vitae ياةاْلْ  ةُ بَ هِّ ة  يَّ التعليم

ع حياة  ضـــــَ ة  وهو بذل  يَ يَّ لِّ مَ اح العَ دان نَ د ِّ ذان يُ ف ها اللَّ رَ ا الطَّ هارة هذ شـــــان ومَ نَ  ف اثل ، كما أنَّ رَ ل طَ خُّ دَ وبواســـــطة تَ 
توي تَ  القة اليتياة البشرية. إن العِّ صي اْلْ ر ومَ دَ صْ ًة على مَ طَ لْ ة سُ يَّ ـــــــــ ب ِّ الط ِّ  ةيَّ نِّ قَ للت ِّ تي  بذل  ا  فيُ بَّ طِّ األَ  يْ دَ نني بني يَ ة اِلْ يَّ وِّ وهَ 

ل بواســــــطة  بَ شــــــيك فيها اآلاب  واألبنا . إن اْلَْ ب أن يَ ســــــاواة اليت يَ رامة وللمُ ة للكَ يَ نافِّ مُ  -اذا ِّ  يفِّ  -طة هي لْ على هذه الســــــُّ 
بطريقة   -رغواًب ث ابلفعل، وال يكون مَ دُ ق اإلخصاب، ولذل  فإن هذا اإلخصاب ال يَ سبِّ  يَ نِّ قَ هو نتيجة لفعل تِّ   األانبيب

م من  غْ على الرَّ  - األانبيب متجانس يفِّ  حالة اإلخصاب الصناعي الْ اد الزوجي. يفِّ ابالت ِّ  ة لفعٍل خاص ٍ رَ وثََ  بيٍ عْ كتَـ   -جابيةــ إي
 ايةَ َنِّ  هِّ ي كونِّ ماله: أروًما من كَ الشخصية البشرية يكون مَ   ليدَ وْ تَـ  فإنَّ  -موجودة ابلفعلداخل إطار العالقات الزوجية الْ  هِّ نِّ وْ كَ 
ــباب تُ 'ياة لشــــــخص جديد ف إعطا  اْلْ دَ  هلل بَِّ نْي معاونَ  الزوجان 'كون فيه  الزوجي، ذاك الذي يَ  فعلِّ ال رةَ وثَ  تي   . هذه األســــ

فالكنيســـــــــة    ،ياة البشـــــــــريةاب اْلْ ل إلنْ هَّ ؤَ مُ ق والْ حيد الالئِّ وَ مكان الْ الزوجي الْ  الكنيســـــــــة الفعلَ تـَْعليُم  تْب عْ يَـ ماذا لنا أن نفهم لِّ 
ــِّ قِّ تَ  ــاب دَّ ف ضـــ ــاب أيْ  -بية ألنه دَ ة النمر األَ هَ جْ وَ  نْ س( مِّ متجانِّ )الْ   'ابألانبيب'الصـــــناعي  اإلخصـــ  يكون يفِّ  -هذا اإلخصـــ

ب موت  نُّ جَ  حالة اسـتخدام كل الوسـائل الالزمة لتَ اد الزوجي، وذل  حىت يفِّ اب ولالت ِّ ومناٍف لكرامة اإلنْ  شـرعي ٍ  ذاته غيَ 
 .40نني البشرياِلَْ 

 

ن  ان ومِّ أمام حالة فريدة من الز ِّ  ،هرُ كْ ق ذِّ بَ ســــــــَ  ب ماانِّ ِبِّ   ،نهنس فمتجانِّ الْ  الصــــــــناعي غيِّ خصــــــــاب اإل حالة ا يفِّ مَّ أ
 لوفة، مثل:أْ مَ الْ صارت من األخبار اليومية  َقْد عتيادي و االِّ  ها غيَ مع مرور األّيم أتثيَ  تْ دَ قَ ى فَـ رَ خْ أُ   عواقبَ 

 

 
ــرـية الـحديـرة الوالدة وكراـمة اإلنـجاى،   Donum vitaeاة  ة التعليمـية هـبة الحيـ الوثيقـ ،  المجمع المـقدس للعقـيدة واإليـمان -40 اة البشــ (،  1987)حول احترام الحـي

 . 5الفصل الراني رقم 
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وذل     ،اع بِّ َْبُّ التَّ   ّي َتَّ الم من خالل خَ بِّ   لُ بَ اْلَْ  ل الذين َتَّ  حالة األطفاشاكل االجتماعية والقانونية: كما يفِّ مَ الْ  - 
ســـؤولية الطفل )وقد حدث هذا مَ  لمُّ فضـــان تََ فصـــل األبوان فيَ نْ ل به أو عندما يَـ ًقا االبن الذي ُحبِّ ض اآلاب  الحِّ فُ رْ عندما يَـ 
ــ قلويزا بوزانْ الطفل. كما حَ  ذا  ِّ نْي قيقيَّ ن اْلْ يْ ســــا الوالدَ يْ ما لَ  أَنَّ نْي مَ زاعِّ ( ابلفعل   طلق عليها اســــمُ لق اليت أُ كِّ دث ابلنســــبة لــــــــــــــــ

ج  جَّ هَ نفصـــــــــــل أبواها بعد ميالدها فتَ  اجَّر ُُثَّ ؤَ مُ   مٍ حِّ  رَ ناعي يفِّ ية تلقي  صـــــــــــِّ لِّ مَ ا بعد عَ وكان قد ُحبل بِّ  ،نقيْ وَ بَـ فلة بدون أَ قطِّ 
ال واْلْ   .41 متهدةون الوالّيت الْ سب قانها بعد ذل  بِّ عالتِّ  على إْبِّ جْ أُ د ها. وقرفض إعالتَ   َُثَّ  نْ ه ومِّ ابنتَ  تْ سَ يْ ا لَ  َنَّ   بُ األَ 

 أو لَ   اريداَنِّ يُ ها ال يْ دَ ألن والِّ  -ضـــــــا  عليهاالقَ   مُّ تِّ ويَ  -ضـــــــا  عليها القَ  دة اليت َتَّ مَّ جَ مُ ة الْ نَّ جِّ ابلنســـــــبة آلالف األَ  خطورةً  أكثرُ 
 (.1996ا سنة  يِّ لْ نِّ إ ا )كما حدث يفِّ با بِّ طالِّ يُ 
 

 مَ حُيِّ اُ ، حىت لو  ة ألنهراعات خاصـة ابلشـخصـيَّ الطفل الذي ُحبل به صـناعًيا صـِّ   د داخلَ تولَّ مشـاكل النفسـية: تَ الْ  -
 نْي قيقيَّ  عن األبوين اْلْ نْي تلفَ ن ُمُ يْ وَ بَـ ا( ألَ د بـِّ لِـّ لـة اليت وُ  )للعـائِّ ن ِّ بَ ابلتـَّ  ن  دث أن يكتشــــــــــــــف أنـه ابْ يَـ  دْ ه، قَـ يْـ عرفـة أبـَوَ  مَ ه يفِّ قـُّ حَ 
ا األم االِّ كما تُ    لية(ناســــــُ الّي التَّ عا ابخلْ َْبَّ ن تَ يْ ذَ لَّ )ال ذه الطريقة جَّرة(  إنه بِّ ؤَ مُ شــــــائها )األم الْ حْ  أَ ه يفِّ تْ لَ حََ نتقالية اليت وجد أيضــــــً

ــة آاب  وأمَّ مْ قد يكون ابًنا خلَِّ  ا إىَل   األَ تعرَّ ني. ويَ تلفِّ هات ُمُ ســـ ــً ــاكلَ بوان أيضـــ ــية: فَ   مشـــ ــاب  دما يَ الً عنثَ مَ نفســـ دث اإلخصـــ
ـــبة لالبن يفِّ اـلة تَ اْلْـ هـذه  تْبَّع ـبه ـفإن األم يفِّ مُ  ي ٍ وِّ نَ وان مَ يَ بَِّ  قيقـية ا هي األم اْلْ هـا: إذ أَنـَّ ق على زوجِّ وُّ فَ  حـاـلة تَـ كون ابلنســــــــــــ

 ها، إخل.ز وغيَ جْ ة والعَ يَّ ونِّ لدُّ ا ةَ دَ قْ ب أحقاًدا وعُ سب ِّ ف قد يُ قِّ وْ مَ رور األّيم فإن هذا الْ . ومع مُ ن ِّ بَ ولكنه هو يكون فقط أاًب ابلتـَّ 
 

 "قيقياْلْ "التلقيح الصناعي   (2 
 

 ع.َْب ِّ تَ من مُ  أو باأل من امأخوذً  يُّ وِّ نَ مَ الْ   لُ السائِّ ب ما إذا كان سَ ، بَِّ سمتجانِّ  وغيِّ س جانِّ تَ مُ  إىَل  هو أيًضا نقسميَ  
 

نوي من  مَ ائل الْ مرأة الســــ ســــتقبل فيها الْ الة اليت تَ اْلْ   وَ هُ قيقي للكلمة،  اْلْ ََن عْ مَ متجانس، ابلْ قي  الصــــناعي الْ لْ إن التـَّ  
ــَّ  ــدِّ ي ويَ عِّ رْ الزوج الشــــ ــاب قداخل جســــ ــهق ولكن من خالل تَ دث اإلخصــــ ــب ِّ ني تُ ي ِّ نِّ هَ مِّ الت من األطبا  أو الْ خُّ دَ ها نفســــ ب ســــ

العادة  ة سَـــ ارَ منوي للزوج بواســـطة سُ ى الســـائل الْ صـــول علاْلْ  : ابلفعل الزوجي )مثالً نْي اصـــَّ ن اخلْ يْ دَ عْ و البُـ أ نْي يَ نَـ عْ مَ بني الْ  تـَْفريًقا
غم من  أخالقي ابلرَّ  مشـروع وغيَ  الة يكون التلقي  غيَ  هذه اْلْ ة(. يفِّ ـــــــــــــــ ه للزوجادخالُ   مُّ تِّ معمل يَ  الْ ته يفِّ عاِلََ مُ  دَ عْ وبَـ   ،ةيَّ ر ِّ السـ ِّ 
ي وأيخذ  الفعل الزوج لدِ  ْ ت َ س      ْ يَ ذه الطريقة فإنه  دث التلقي  الصـــــــناعي بِّ وعندما يَ الســـــــابقة. الة من اْلْ  خطورةً  لَّ قَ أه نِّ وْ كَ 

ا المُّ ب أن نُ يَ  .همكانَ  ــً منوية بواســـطة  انت الْ ايو صـــول على اْلْ ال وهي اْلْ أَ  ،دثذا اْلَْ بة  ِّ مصـــاحِّ طية الْ روف اخلَْ ضـــيف أيضـ
   حالة اإلخصــــــــاب ابألانبيب غيِّ انه يفِّ رْ كَ ما ذَ فَينطَبِّق  س متجانِّ الْ  ارســــــــة العادة الســــــــرية. ابلنســــــــبة للتلقي  الصــــــــناعي غيِّ سُ 
 .متجانسالْ 
 
 

 ي"جازِ مَ س "الْ متجانِ التلقيح الصناعي الْ   (3 
 

ــاعدة األزواج الذين لَ  ة النمر األخالقية فإن هَ جْ من وَ   ــاكلُ يْ دَ مسـ ــروًعاَْب تُعتَ اب األبنا  نْ إب صُّ تَ َتَْ  هم مشـ ــيًئا مشـ   ، شـ
ق الفعل  ل ِّ حالل مََ إلاد قنْ ت بَـ تَ  جَ رِّ ندَ يَ  نْ أَ  دونَ مســـــــاعدةق و فهوم قإطار مَ دود  حُ يفِّ  ه ولكنْ علُ كن فِّ ما نُ  كل ِّ   عِّ نْ وذل  بصـــــــُ 
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ــناعي الْ ث هذا فقط يفِّ دُ الزوجي. يَْ  ــناعي الْ جازيقمَ  قالتلقي  الصــــــــ كما تقول  -الزواج   س داخلَ متجانِّ . قإن التلقي  الصــــــــ
تكون  الفعل الزوجي، بل   لَّ َمََ ة  يَّ نِّ قَ الوســــــيلة الت ِّ  ل  ُتَِ الة اليت ال  اْلْ إال يفِّ   به مَ ســــــْ كن أن يُ ال نُ  -ياةاْلْ  ةُ بَ هِّ ليمية  عْ الوثيقة التـَّ 

ســــب  شــــرح الســــبب: قإن الفعل الزوجي، بَِّ . وبعد ذل  تَ 42ه الطبيعيةق   غايتِّ ل هذا الفعل إىَل صــــِّ ســــهيالً ومســــاعدة لكي يَ تَ 
يه لِّ بسـبب طبيعة فاعِّ  -بني الزوجني. هذا الفعل الشـخصـي يكون  ي  رِّ وْ وفَـ  ل  متبادَ  ن  عاوُ وتَ  خصـي  وينه الطبيعي، هو فعل شَـ كْ تَ 

 اد يفِّ ق االت ِّ ق ِّ س نفســــــــه، يَُ مقدَّ كلمات الكتاب الْ   يفِّ كما جا    ،ل الذيمتبادَ تعبيًا عن العطا  الْ  -ه نفســــــــهاتِّ يَّ صــــــــوصــــــــِّ وخُ 
ادفة  الوســـائل الصـــناعية ا ْ  ضـــرورة اســـتخدام بعضِّ ر ِّم ابلال يَُ 'القي(  )األخْ بِّ دَ األَ  ميَ هذا فإن الضـــَّ ل جْ . من أَ 'جســـٍد واحدٍ '
)البااب   ' غايتهل إىَل صـــِّ يَ  -ةق بطريقة عاديَّ قَّ الذي تََ  -ل الفعل الطبيعي  عْ جَ إىَل ســـهيل الفعل الطبيعي أو تَ إىَل   وا َ  سَـــ ّي  رِّ صْـــ حَ 

 غاّيته الطبيعية فإنه ول إىَل ـصـــــ على الو  هتس    اعدُ الفعل الزوجي أو    لس    ه ِ تُ ة  يَّ نِّ قَ  عشــــــر(. فإذا كانت الوســــــيلة الت ِّ بيوس الثاِنِّ 
  غيَ   الفعل الزوجي، فإنه يكون حينئذٍ  لَّ مََ  لُّ من ذل ، يِّ س كْ على العَ  نِّ قَ ل الت ِّ خُّ دَ ا. ولكن إذا كان التَّ ي  بِّ دَ ا أَ ن قبو ُ ــــــــــــــــــــ كنُ 
 .43 عيقرْ شَ 

 

ــتبدلق األطِّ عندما قيَ   هلذل  فإن  ــيلة يَ الزوجي إىَل  ا  عمل األزواج أو عندما يتهول الفعلبَّ ســـ ا األطبا   صـــــل بِّ  وســـ
ــاب، فإننا يفِّ ية ليُ وِّ ثَ نْـ ية أو أُ رِّ كَ الّي ذَ على خَ  ــَ ع يفِّ قَ الة نَـ  هذه اْلْ هققوا قهمق اإلخصـــــ دث مع كل األشـــــــيا  الل. وكما يَ  ضـــــ

ــَّ  ــنا على مُ أد ئة فإننا نَ ي ِّ السـ ــفل كل يوم أكثر فأكثر. يفِّ فعنا إىَل دْ  يَ ََن هَ نْ نفسـ ــناعي، ُثُ   البداية ُوجد  أسـ ــاب الصـ اله  تَ اإلخصـ
  حـامرْ األَ   ظهرتُثُ  ،عنيَْب ِّ تَ ويـة من مُ نَ انت مَ ايضـــــــــــــــات وحيو وَ عن بُـ   هْـ  البَ وبعـدهـا أخـذوا يفِّ  ، األانبيـبقاإلخصـــــــــــــــاب قيفِّ 

 لى اإلنسان.من االِّختبارات ع دُ وَ سْ أَ   ل  ستقبَ مُ   تَ تَـ يـُفْ  وهكذا ،نسان واإل  وان يَ اْلَْ   ساةنْ تِّ سْ اِّ  عن سمع نَ  رة. واليومجَّ ؤَ مُ الْ 
 

 ضاء على اْلياة: اإلجهاضالقَ  -3
 

 أنه شــي إىَل ةق تُ عضــِّ متواات قالْ يَّ اإلحصــائِّ  . بعضُ يفِّ زمانناكة ك ِّ شَــ مُ الْ   يآســ مَ عمم الْ أل واحدة من ث ِّ جها  نَُ اإل إن  
ــيف إىَل ب أن نُ عام. يَ  ل جراحي كلَّ دخُّ جها  بتَ إيون لْ مِّ   60ث دُ يَ  ارســـــــها جها  َتُ مليون حالة إ  500 هذا العدد ضـــــ

ــا  الالِتِّ  ــتخدِّْمنَ  النســــــ م )َكاللَّْوَلب(  ُيســــــ َل الرَّحِّ ــةهِّ جْ مُ الْ   بوبَ أو اْلُْ اأَلْجهِّزَة اْلَمْزروعة داخِّ عتبار فقط  اال. إذا أخذان يفِّ ضــــــ
ــَ إدوث ننا نالحظ حُ إراحي فل جِّ دخُّ ة عن تَ حاالت اإلجها  النااِّ  ــَ  عتَْب . إن ذل  يُ اثنية كلَّ   )اِّثَننْي( نْي جهاضــ من   الً الَّ شــ

 ًدا.مستنجِّ   السما ِّ إىَل  صرةُ وهو يَ  هِّ طِّ سَ  وَ نا يفِّ ضارتُ حَ  ْبُُ ـعْ م تَـ الدَّ 
 

 ديدة:روف عَ ظُ   نتيجةَ  طورةً ل وقد صار أكثر خُ تْ ريد من القَ ع فَ وْ ن اإلجها  هو نَـ إ
 

ا َكْونَُه َقْد ُحرَِّم من َخيْ أَ و  ، عن نفســــــه هِّ يْ دَ لَ   فاعَ ال دِّ  هُ نَ وْ كَ ن  عْ ونَـ  ،ض للقتلرَّ عَ مُ الْ الً، بســــــبب الشــــــخص وَّ أ ات ْيضــــــً
عيف مني، فهو ضــــــــــــَ الِّ ين المَّ دِّ تَ عْ مُ الْ  نَ ه مِّ دَّ عُ كن أن نَـ ، وال نُْ  على اإلِّْطالقةً را َ الناس بَ  إنه قأكثرُ . طبيعةلية الفائقة لعمودِّ مَ الْ 
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ــي ال ِّ كول كُ ْو إنه مَ  .موعراة والدُّ ل ابلصُّ سُّ وَ لتـَّ ة ارَ دْ ليد من قُ وَ كه الْ لِّ الدفاع، وهي ما نَْ   وسائلِّ  أَْدنَ   حىت لِّ ل ال نَ زَ أعْ  اية  حِّ إىَل  ـــ
 .44 أحشائهاق له يفِّ مِّ ن تَْ ناية مَ وعِّ 

 

 شياك مع والد الطفل.ها أو ابالدِّ رَ فْ ، ِبُِّ وهي األم نفسها الَ : أَ ئيسيول الرَّ سؤُ مَ الْ  بسبب  قام الثاِنِّ مَ  الْ يفِّ  
 

عني عن مدافِّ   أن يكونوا أول الْ يََ فْ مُ : وهم األشـــــــــخاص الْ هنيئيس       ي ومعاوِ الرَّ فِ ذ ُمن َ الْ قام الثال  بســـــــــبب مَ  الْ يفِّ  
 ضون.ر ِّ مَ مُ با  والْ وهم األطِّ  الَ أَ  ،ووظيفتهم  م ِّ وَ عْ دَ ق لَ طَ نْ ياة من مُ اْلْ 

 

د . وق45  النَّْكراءمة          رياجلْ  جها  بتعبي قد وصف اإل الثاِنِّ جمع الفاتيكاِنِّ مفإن الْ من أجل كل هذه األسباب  
 .46ةق  ريَّ شَ البَ  وعارُ   را كْ النَّ مة  ـري قاِلْ اه البااب يوحنا بولس الثاِنِّ أسْ 

 

ــون لَ هِّ من يُْ  كر أنَّ ذْ ب أن نَ فإننا يَ على الرَّْغم من ذل   ــوا  يْ ضــــــــــــ ذنبني بنفس القدر. هناك العديد من  مُ هم كلُّ ســــــــــــ
أة  طْ فف من وَ ذرًا(. هذه األشـــــــــيا  اليت َتُ  عُ عتَْب ا ال تُ غم من أَنَ ســـــــــؤولية الفاعل )على الرَّ أة مَ طْ ف من وَ ف ِّ األســـــــــباب اليت َتَُ 

ــبـاب اليت قـد تتـدخـَّ دِّ قْـ عرفون جيـًدا مـا هم مُ ؤال  يَ بـا  )هَ م وليس على األطِّ قع على األُ الفعـل تَ  ل  مون عليـه(. من بني األســــــــــــ
ا ع اإلجها ، خُ واقِّ ل بِّ هْ ذكر: اِلَْ كننا أن نَ ســــــــؤولية نُ مَ ة الْ دَّ ف حِّ خف ِّ لتُ  ــً قائق فيما ي اْلَْ وِّ لْ الت اليت تَـ مْ اْلَْ بســــــــبب صــــــــوصــــــ
 ة.وَ طْ اخلَْ   تِّل  اإلقدام على ا إىَل عوَنَ دفَ فيَ ا بِّ يطون ن يُ مَ م على األُ ه  سار ف الذي نُ نْ جها   والعُ إلاب صُّ تَ لَْ 
 

 هات الالِتِّ مَّ  هللا من أجل األُ ب إىَل طلُ ب أن نَ فإننا يَ  ،موتكوم عليهم ابلْ هْ مَ ي هلل من أجل األطفال الْ ل ِّ صَ وكما نُ  
ــْ أَ  ة فاتَ تِّ الْ  نَّ إليكُ  هَ ج ِّ وَ أن أُ  دُّ وَ أَ س. قأْ ا خاٍل من اليَ ســــــــــــيهي  ًما مَ دَ هذا نَ    على أن يكونَ نَّ على خطاّيهُ  نَ مْ ندَ ما تَ يْ ، كَ نَ جهضــــــــــ

ــا  اللواِتِّ أيَّ خاصــــة،  ــَ  . اإلجها إىَل  نَّ تُ دْ مَ  عَ تها النســ   ولكنْ   ،لممن المُّ  لى كثيٍ ي عوِّ تَ ى كان وال يزال يَ رَ ما جَ  أنَّ   َّ ال شــ
ــ ِّ دث وفَ ى ما حَ رَ حْ ابألَ   نَ مْ هَ ل افْـ جا ، بَ عن الرَّ  نْيَ لَّ خَ تَ  اليأس وال تَـ إىَل  نَ قْ سَـــ نْ ال تَـ  دم  للنَّ   نَّ كُ بَ لْ قَـ   نَ تهْ فْ قيقة. اِّ اْلْ   ِّ وْ  ضَـــ ه يفِّ نَ رْ سـ
ــع وثِّ بتَ  ــَّ  نَّ م لكُ قد ِّ ليُ   نَّ كُ نتمُر م يَ راحِّ مَ أاب الْ  نَّ إعلى ذل : ف دُ عْ بَـ  نَ لْ بِّ قْ  تُـ لَ  قة، إذا كنُتَّ واضـ ــالم يفِّ   َ فْ الصـ ــِّ والسـ ــاْلَ مُ الْ   ر ِّ  سـ ة:  صـ
ا أن تَ  نَّ كُ كنُ األوان. ونُ  تْ فُ  يَـ ذاك أنه لَ  إذْ  نَ كْ رِّ دْ تُ فَـ  ــً ــتغفِّ أيضـــ ــبِّ تُ  كنكن أنْ  الرب ... نُ يا اآلن يفِّ الطفل الذي يَ  نَ رْ ســـ   نَ هْ صـــ
 .47مةقمتأل ِّ الْ   نَّ كُ شهادتِّ ياة بِّ  اْلْ ميع يفِّ اِلْ  ق ِّ حَ  لألجْ لني ناضِّ مُ الْ  د ِّ شَ عني وأَ مقتنِّ غ الْ لَ بْـ ن أَ مِّ 
 

.  ناأمامَ رة دائًما حاضــِّ   ملَّ ب أن تَ ان، يَ كَّ ر القاهرة للســُّ ؤَتََ  مُ ا يفِّ طقت بِّ اليت نَ و م تييزا من كالكوأل، كلمات األُ إن   
ه كالمي لكل ج ِّ وَ ث إليكم من أعماق قليب، إنن أُ دَّ : قإنن أتَ 48 ًدا البااب يوحنا بولس الثاِنِّ دَّ لقد أعادها على مســـــــــامعنا شَُ 

ا نَّ . إن كل شـــــــــــخص مِّ جوع النُّ ى ويفِّ رَ  القُ دن ويفِّ مُ  الْ  األبنا ، يفِّ وإىَل   اب  اآل األمهات وإىَل   إىَل يع بالد العالَ  جَ إنســـــــــــان يفِّ 
ياة هي أعمم هبة ياة. إن اْلْ نا اْلْ عطائِّ إ با يفِّ غِّ ورَ   الانن اســتقبَ يْ ذَ لَّ نا اليْ دَ والِّ ضــل هللا الذي خلقنا وبفَ  ب ِّ ل حُ ضْــ وجود هنا بفَ مَ 

بواســـــطة   ةً يَ واعِّ ياة طَ على اْلْ  ىضـــــَ يـُقْ : فإنه  عالَ الا   كثي من أزْ دث اليوم يفِّ رى ما يَ ن أن نَ زِّ هْ مُ ن الْ مِّ من هللا. ولذل  فإنه لَ 
 

 .58،  حياةإنجيل ال،  لس الثانييوحنا بو -44

 . Gaudium et spes, 51  51فرح ورجا.،   المجمع الفا يكاني الثاني -45

ْرفاضوري رومانو  ِاظة خالل لقا. مع العائالت،  يوحنا بولس الثاني -46  .3رقم  6، ص  10/10/97في البرا يل . من جريدة األُوّسِ

 .99، إنجيل الحياة،  يوحنا بولس الثاني -47

ْرـفاضوري روـمانو ، 1997يوليو  4، من اـظة في ـكاليت، ، بولـندا،  ـثانييوحـنا بولس ال -48 ــِّ . لـقد ذكرت األم ضيريزا ـهذا   8، ص1997يونيو  20؛ جرـيدة األُوســ

 .1994الحديث في مؤضمر القاهرة للسكان سنة 
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ـــيا َ ل هللا من أجْـ   لِّ بَـ قـنا من قِّ ُخلِّ  نُ ف واإلجهـا . بينمـا زَ نْ ب والعُ رْ اْلَْ  لق د . وأن ُزَبَّ بَّ أن زـِّ وهي:  الَ ثي أَ كب أعممَ   أشــــــــــــ
 اليو  هو اإلجهاض. إذا اس         تطاعت األ  أن  عا َ للس         ال  ِح  مَ ظَ طِ م األعْ ِفَ مُ ، أن الْ هأ ولُ ا  أان واثقة ِمَّ رارًا و ت مِ دْ أكَّ 
ـياة هو ا  اْلْ  إَنـِّ ق يفِّ الوحـيد اـلذي ـلدـيه اْلْ  ر؟ان اآلخَ دُ ا َ قت ل أَ أن يَ  ،وأن تَ  ، أاننعن ا إًذاه، فم ا ال ذي يَ قت ل ابنه ا نفس           َ تَ 

ما.   ما وال حكومةً   ارً ال مؤَتَ و ما   وال الطبيب وال هيئةً  وال األبُ  مُّ ر، ال األُ شـــــخص آخَ  كه أيُّ لِّ ق ال نَْ لقها. هذا اْلْ الذي خَ 
ًها  جْ ت وَ و مد الْ عف بقِّ إننا سـنَ اء اإلجهاض. نوا من إجر تمكَّ هم لكي يَ مائرَ ماتوا ض َ ؤالء الذين أَ هَ   كل ِ فكي ِح ين التَّ قُ عَ ص ْ يَ 
ــؤولية الْ حيَنئٍِّذ ل الذي يتهمَّ ذا  ن  مَ ياة. فَ ي اْلْ عطِّ ه أمام هللا مُ جْ وَ لِّ  م  َ    ْ نَ  َتُْ ماليني من األطفال الذين لَ اليني والْ مأمامه مســــــ

ة هللا هذه  بَ ض هِّ فُ رْ َأْن نَـ ن مِّ  رْ ذَ هْ نَ لْ ة. فَـ مَّ ائلة ولألُ ة للعبَ وا؟ إن الطفل هو أعمم هِّ بُّ يَُ  ألنْ َِّ و  وا عيشـــــــــــوا ويِّبُّ صـــــــــــة لكي يَ رْ الفُ 
 أبًداق.

 

 نسيةياة اجلْ ضاء على اْلْ القَ  -4
 

اد  بل هي االت ِّ قيقية كما ذكران من قَ نســية اْلْ اِلْ ياة نســية نفســها من الفضــائل. فاْلْ ياة اِلْ ريد اْلْ ييف هو اَْ زْ آخر تَـ  
 م ِّر.ف وجنس ُمدَ يَّ زَ مُ  ب  رج عن هذا هو حُ زواج. كل ما لَ  شرعًيا ابلنْي بني رجل وامرأة مرتبطَ 

 

 ة  يَّ ر ِ العادة الس ِ   (1 
 

ــبب سُ مَ  الْ يفِّ   ــرية قام األول تتســـ ــة العادة الســـ وهي تعن البه    .ب تزييف اْلْ يفِّ   ،رادفِّ عدم الطهارة على انْ  َأيْ ارســـ
ــية فقط بِّ تعة اِلْ مُ عن الْ  ــْ دم النُّ على عَ  تكون عالمةً  ما خر. وعادةً آاد بشـــــخص دون االت ِّ نســـ ج عن تُ نْـ ج العاطفي. وهي تَـ ضـــ

ــتخدم اِلْ ص بشــــــخص يَ تَ ا َتَْ األاننية ألَنَّ  ــَ ة تُ ئطي. هذه اخلْ اب أبنا متعة بعيًدا عن إمكانية إنْ ل الْ نس فقط من أجْ ســــ بب ســــ
ــيلة فإَن ِّ ط ِّ م َتََ تِّ  يَ ذا لَ إو  ،  ذائلكثيًا من الرَّ  ــطة الفضــــ ــة اْلْ ن على سُ يْ مرأة غي قادرَ و الْ أعل الرجل ا اَ يها بواســــ ب الزوجي  ارســــ

ًقاســـتغل ل ســـوف يَ ثْ مِّ نه ابلْ إف هوجســـده  لَّ غِّ تَ سْـــ عتاد أن يَ اِّ ن  مَ قيقي. فَ اْلْ  ب رين، ولن يكون قادرًا على اْلُْ خَ م اآلسْـــ جِّ  الحِّ
ــتغالل فقط. كما أن   ،نها مســــــــتهيالً حىت داخل الزواجص ملُّ خَ يكون التَّ  ،يان  كثي من األحْ يفِّ   ،ذيلةالرَّ  تِّل بل على االســــــ

 جي.وْ الزَّ   ىضدم الر ِّ  عَ ي إىَل د ِّ ؤَ ا قد تُـ أ من ذل  أَنَ وَ سْ واألَ 
 

 ةنسيَّ اجلْ َمثَِليَّة الْ   (2 
 

ن نفس انس مِّ و أُ ل الذي قد يشــعر به بعض األشــخاص زَ يْ مَ ن: الْ يْ رَ مْ ق بني أَ ر ِّ فَ ب أن نُـ نســية يَ ة اِلْ يَّ لِّ ثَ مَ  حالة الْ يفِّ  
 .نسشخاص من نفس اِلْ أنسية فيما بني  ياة اِلْ ارسة اْلْ بني سُ و ،  نسهمجِّ 

 

ة ولكن  ارجية التامَّ نســية اخلْ َمثـَل ِّي ليس فقط األفعال اِلْ نس الْ د ابلفعل اِلْ صُــ قْ   قبل كل شــي  أننا نَـ ضــ ِّ وَ ب أن نُـ يَ  
ا أفعال الرَّ  ــً ــر  َْب تَ عْ . تُـ راديةإلفكار ابة واألغْ أيضــــ ا  ا هذه شــــ ــفر  )يفِّ مقدس مه الكتاب الْ عل ِّ . هذا ما يُ بِّذا ِّ   : 18/22الويني ال ســــ

ــاجِّ ر ال تُ كَ والذَّ  ــاجَ  عْهضـ ــا : إَنَّ  ةَ عَ مضـ ا روم ا قبيهةالنسـ ــً ا  ، إخل.( كما يؤك ِّ 10-6/9 كور  1   1/27  راجع أيضـ ــً د ذل  أيضـ
ون انْ ا  يِّ الئق بني رجال أو نـســــ وان يعن العَ مســـــيهي: قاللَّ الْ   التعليمُ  من    أشـــــخاصٍ ا، إىَل رّي  أو غالبً صـــــْ ذااًب جنســـــي ا، حَ ســـــُّ

واضـــــــ .  ه غيَ ممِّ عْ  مُ ه النفســـــــي ال يزال يفِّ كوينُ صـــــــور والثقافات. تَ متنوعة جًدا على مدى العُ  نس نفســـــــه. وله أشـــــــكال  اِلْ 
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ني( هي ي ِّ لِّ ثَ مَ اد الْ ت ِّ واطية )اِّ األفعال اللَّ 'لن دائًما أنَّ عْ طي، أَ ساٍد خَ ثابة فَ عتْبه ِبَِّ مقدس الذي يَ  الكتاب الْ ليد، استناًدا إىَل قْ والتـَّ 
  كاملٍ ى من تَ تَّ أَ تَ ياة. فهي ال تَـ طا  اْلْ نسي على عَ ق الفعل اِلْ لِّ ا تـُغْ   والشريعة الطبيعية. إَنَّ تعارَ ا تَ . إَنَّ 'اذا ِّ  حد ِّ فة  يفِّ رِّ هَ نْ مُ 

 .49ق حاٍل من األحوال  أي ِّ موافقة عليها يفِّ كن الْ نس. وال نُ ب واِلْ  اْلْ حقيقي يفِّ 
 

 األفعال:  تل   لنا أن ض ِّ وَ علنا نفهم ذل  ألنه يُـ ه يَ إن السبب نفسَ 
 

 ري.شَ البَ   ينسابية اليت هي خاصة ابلفعل اِلْ  الغاية اإلنْ اًما إىَل فتقر َتَ تَ  - 
ن  نثى متكامالكر واألُ ألن الذَّ  ط الطبيعة نفسـها: ليس فقيفِّ مرأة وهو شـي  منقوش ل بني الرجل والْ ر التكامُ كِّ نْ تُـ  - 
ــي   ا متكامالن بَِّ ولكن ألَنَ  ،اجنســ ــً ــَ ما أيضــ ــها أَ الّي اِلْ ب اخلْ ســ ــية نفســ ما  ألَنَّ وكذل   ،يوِّ نَ مَ يوان الْ يضــــة واْلْ وَ ال وهي البُـ نســ

 ا.متكامالن نفسي  
 داخل طبيعة اإلنســــان )أي التكامل منقوش بوضــــوح يفِّ إبنكارها الشــــي  الوحيد الْ  القة: إذْ مة هللا اخلْ كْ كر حِّ نْ تُـ  - 

 ليقة. اخلْ ط هللا يفِّ طَّ كر ُمَُ نْ الذكر واألنثى( فهي تُـ   بني
ني هو ي ِّ لِّ ثَ مَ بني الْ   ينـســـــ نس. ذل  إلن الفعل اِلْ الشــــــرعي الســــــتخدام اِلْ  طا  الذات الذي هو الســــــببُ كر عَ نْ تُـ  - 

 ا هو عطا  للذات.سَِّّ  متعة الذاتية أكثرَ عن الْ     بَْ 
بقا  على  اإلنس يهدف إىَل ن اِلْ د للمجتمع. ألدُ اب أبنا  جُ  إنْ يفِّ  مجتمع: ألنه ال يســــــــــاهمالْ  دَّ ل ضــــــــــِّ عْ إنه فِّ  - 

 مجتمع.الْ   ميع لكان ذل  يعن انتهارَ ه اِلْ سَ لية شيًئا مشروًعا ومارَ ثَ مَ نسية الْ ممارسة اِلْ ع. لو كانت الْ وْ النـَّ 
 

ا أنأب أن نقول ، يَ نس يةة اجلْ يَّ لِ ثَ مَ  الْ ل إََل يْ للمَ ابلنسـبة    ولكننا  .ه الشـخصلَ  جبْ سـتَ  يَ ل خطيئة إذا لَ ث ِّ ه ال نَُ سـاسـً
ا هو  ،ممَّ نَ  فعـل غي مُ إىَل   ل هغ اي ة: ي ل كَ يَ ا أـنه  ذاـته، ِبـِّ يفِّ  هب أن نؤكـد أنـ يَـ  نفس الو  تيف    َب تَ عْ ي ُ ائز أال من اجل ْ . َ  لل َ خَ إَّنـَّ

ا،  ضـــوعي  وْ فة مَ منهرِّ عة، الْ زْ هذه النـَّ . عميقةواطية  ميول  لَ   َلَدْيهمســـتهان به من الرجال والنســـا  الذين هناك عدد  ال يُ : قخطيئة
اص ابلشـخص  ميل اخلْ : قإن الْ اخلاًل موض وعيً ل  ث ِّ ولكنها َتَُ .  50هذهق  تاروا حالتهم لَ ة، فهم لَ نَ  معممهم مِّْ هي ابلنسـبة إىَل 

ــَ ل على الرغم من ذث ِّ ة، نَُ  حد ذاته خطيَّ  يكن يشـــــك ِّل يفِّ وان، وإن لَ  اللَّ يل إىَل الذي نَ  ــَ و تَ ، زَ ْبَُ أم كَ  رَ غُ ل  ميالً، صـــ ف  رُّ صـــ
 ب أن يُعتَْب ميل نفســـــــــــه يَ الْ فإنَّ  ،هة النمر األدبية واألخالقية. من أجل هذاجْ وذل  من وَ  ،بطريقة جوهرية قاطعة   ٍ ي ِّ ســـــــــــَ 
 .51لالً موضوعًياق خَ 

 

 ه هذا ذاب الذي يس       ِ العَ  م ِ  ض     َ ة بطريقة اتمة وإََل فَّ عيش     ة العِ  مَ ون إََل دعو  ، فإن هؤالء األش     خا  مَ وابلتاِل  
وا مُّ ضُــ يَ  نوا مســيهيني أنْ ام، وإذا كقيق مشــيئة هللا يف حيا ِّ  تَ ون إىَل هؤال  األشــخاص مدعوُّ ق مس  يح:    لي  الْ ميل إََل الْ 
ــليب الرب الْ إىَل  ــاعب اليت قد يُ مَ  ذبيهة صــــ ــبب وَ القوَنَ صــــ ــْ ا بســــ ــخاص اللَّ عِّ ضــــ ة. وهم  الطهار ون إىَل واطيون مدعوُّ هم. األشــــ
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طرة على الذات اليت يْ ضائل السَّ مون بذل ، مستعينني بفَ لزَ مسيهي، ومُ مال الْ  الكَ إىَل  مٍ زْ عَ جًيا وبِّ ــــــــــــــ ريدْ ب تَ رُّ قَ قادرون على التـَّ 
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 الفصل الثامن
 

 لسْ إنسانية وأخال ية الوسائل الط يعية لتنظيم النَّ 
 

ــائل الطبيعية لتنميم  ســــمَّ ما يُ َحْوَل فاعِّلِّيَّة زداد االقتناع يوًما بعد يوم يَ   ــ ِّ نمَّ فقد قررت مُ  .التَّواُلدقى قابلوســ ة  هَّ مة الصــ
ية وِّ تَ هْ مُ راص الْ قْ على التبويض أكْب من فاعلية األَ  دةمعتمِّ لْ ة الوســـــيلة الطبيعية اســـــنوات أن فاعليَّ  عِّ ضـــــْ منذ بِّ   (O M S)العاملية 
ثقافة   واتِّ ذَ   ل نسا ٍ بَ صعوبة من قِّ ذه الطريقة وتطبيقها دون ه متَعلُّ ن  كِّ نُْ ت أنه رَّ قَـ ما أَ ون(  كيِّ سْ چِّ و رُ والـپْ ني چيو تسْ )اإلعلى 

صـــــــــــوص طريقة  كومة الصـــــــــــينية اختبارًا حديثًا  ِّ وقد أقامت اْل  . 53منخفض صـــــــــــادي ٍ تِّ قْ إى وً تَـ ســـــــــــْ دودة ومنتميات إىل مُ مَ 
ــكـان يف اننمَـّ تَ ـقاطـعة املكْ مُ يف الْ   (Billings)ق  زْ جْ نْ قبيلِّ  ر اـلذي قجون بيلنجزق يف املؤَتَ  اـلدكتورُ وأَْعَلن النتيجـَة  ينج، چة ابلســــــــــــ
ــبة مرور ثالثني عاًما على قيم ِبُِّ أُ  امعة الكاثوليكية ذل  يف اِلْ و  ،(Humanae Vitae) ياة البشـــــــــــــريةققاْلْ   وثيقةظهور ناســـــــــــ

ــتخدموا هذه الطريقة لِّ زوًجا   922 ن بنيِّ دال: فمِّ لة للجِّ قابِّ  جا ت النتيجة غيَ  .بروما جات  وْ زَ  5ة عام، أصـــــــــــبهت دَّ مُ اســـــــــ
ــ  بلية تقدر بة فاعِّ ســـــْ ل هذا نِّ ث ِّ ، ونَُ َحوامِّلَ فقط   ممنه م لوا على التعليصـــــَ قد حَ   %31واج كان زْ من بني هؤال  األَ  .  %5,99ـــــــــــــــــ
سـا  اليت حدثت كانت لنِّ  سُ مْ اِلامعة. حاالت اْلمل اخلَْ إىل فقط منهم  %18ي ووصـل وِّ على التعليم الثانَ   %51و  بتدائياالِّ 

وعلى    .54 بيق الطريقةطْ قا ات التعليمية اخلاصــة بتَ يع الل ِّ ضــور جَ على حُ   ْ َ قد واظَ   نَّ كُ  تَ ولَ   ،يالْ طة والعُ ســ ِّ وَ تَـ مُ الْ  َتنْي قَ بَـ من الطَّ 
ــينية مِّ دَ غم من عَ الرَّ  ــار  تِّ نْ ن اِّ م موافقتنا على غاّيت اْلكومة الصـ ية كبي من األَه ِّ   رٍ دْ النتائج هي على قَ  نَّ أَ  ق، إالَّ رُ الطُّ  تل شـ

 .تِّهايَّ الحِّ على صَ  لِّلدَّاللة
 

ــائِّ رَّ تطَ وهنا نَ   ــاؤل يال وهكة أَ ق إىل نقطة شـــــــ خرى لتنميم  لطرق األُ ق الطبيعية وارُ ق بني الطُّ رْ : ما هو الفَ التال  التســـــــ
ــْ النَّ  ل الكنيســــــــــــة وبني طرق  بَ اق من قِّ ل بني طرق قمســــــــــــموح بِّ دَ هل هو جَ  مْ فقط؟ أَ لية مَ العَ ل هو فرق يف الطريقة ل؟ هَ ســــــــــ
إن   :كون هكذاق من ذل  بكثي، واإلجابة بطريقة عامة قد تَ مَ عْ لة أَ كِّ فاملشــــــــــــْ . كيد ابلتأْ  الَّ ل الكنيســــــــــــة؟ كَ بَ نوعةق من قِّ قسَ 

ل يف واقع أوســــع بكثي ثَّ مَ تَ ا يَـ ق للتنميم وإَّنَ لوبســــْ أُ قتصــــر فقط على قمني للطرق الطبيعية لتنميم النســــل ال يَ ام األَ االســــتخد 
ليم عْ عند تَـ  روريض       َّ الن   فمِّ رَ ذا الغَ واج  و ِّ زْ األَ  دَ نْ ضـــــــــائل عِّ مال الفَ كَ ف إىل  دِّ هْ دخل يف إطار التعليم الذي يَـ وهو واقع يَ 

  هذه  َيِّ فْ القية اليت تَـ والروحانية واألخْ  روبولوجيةثْ نْـ األ  نســـــانيةاإلدئ اي على املبوِّ تَ ح يَ رْ شـــــَ هوبة بِّ صـــــْ مَ هذه الطرق أن تُقدَّم 
 . سنرى ذل  التفصيل.إليهاستناد الطرق االِّ 

 

 روبولوجيثْ األن ْ  الفر  اإلنساِن  -1
 

ل والوســائل الطبيعية لتنميم النســل ليس فرقًا  مْ ع اْلَْ نْ ل مَ ســائِّ أن الفرق بني وَ على  د البااب يوحنا بولس الثاِن لقد أكَّ  
 .55 فرق  أخالقي  إنساِنِّ  )انثروبولوجي (فقط ولكنه  سلوبققيف األُ 
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 لمْ ع اْلَْ نْ روبولوجية ح وسائل مَ ثْ ر االن ْ ظاهِ مَ الْ   (1
 

ــائل منع اْلمل )كاْلُْ  إنَّ   ــائل اْلاجِّ بوب، وســــــــــ ــائًما وماد ِّ فه  مَ رِّ فْ تَـ  .( ، إخلقيمعْ والتـَّ ، زةوالوســــــــــ  على ّي  وًما متشــــــــــ
 :  الشخصية البشرية

 

الشــــريعة تـَْتميم  قادر على  عتْب نفســــه غيَ الوســــائل يَ   تِّْل َ جأ إىل لْ يَـ  إذْ فـَُهَو  ، الذي يس   تخدمها هِ ص ذاتِ خْ ش   َّ ل لِ  - 
 طِّ بْ ارسـة قضَـ ر سُ كِّ نْ ا يُـ من خال ِّ  ألن اإلنسـان   يةُمَتَدن ِّ ا رؤية الشـخص نفسـه. إَنَّ ذلِّ  طبيعة   وضـوعة من هللا داخلَ مَ ية الْ بِّ دَ األَ 

القات اِلنســــــــــية يف مارســــــــــة العِّ ِبِّ  واالِّْكتِّفا افع لذل  الدَّ  َلَدْيها عندما يكون نســــــــــي  جِّ م يف ذاتهق  كُّ هَ اًل من قالتَّ دَ بَ   :نفســــــــــهق
بةقات وْ األَ  هلوك  ة  هذا الســـُّ مشـــابِّ   لَ و وســـائِّ اقي أبوب أو الوَ الل اْلُْ خِّ  نْ هلق مِّ سْـــ أ إىل قالطريق األَ جَ لْ ، فإنه يَـ َغْيِّ اخلَْصـــْ   ُيْْبِّ

نه أَ  أيْ  ،طقبِّ ضَـــ نْ مُ  ذه الطريقة هو إنســـان قغيُ يتصـــرف بِّ  نْ إن مَ   .ايان شـــخصـــيته ذا ِّ نْ راع من أجل بُـ صـــي يف الصـــ ِّ قْ على التـَّ 
 لوجية.و يالبِّ  هِّ زِّ رائِّ لغَ  د  بْ باع وعَ عيف الط ِّ ضَ 

ية الطََّرِف اآلَخر -  ْخص    ِ ــائل املانعة للهمل كَ ، الذي يُعَتْب يفِلش    َ ــتخدام الوســـ إًذا هو  تعة. ليس مُ لْ لِّ  داةٍ أَ  حالة اســـ
املتعة اِلنســية.  صــول على  اْلُْ   مُّ تِّ يَ هاق  نْ داة اليت قمِّ صــي األَ ه يَ نَّ كِّ عطيق نفســه له ولَ ه له و قيُ ذاتَ    ُ رْ مَ الْ  مقد ِّ قَ الذي قيُـ  الشــخصُ 

 ص.اخلالِّ  ب ِّ ة للهُ ضادَّ ية مُ عِّ فْ مرة نَـ عن نَ  ان عْب ِّ ياة يُ اْلْ   ري َ قاستخدامق و قاستغاللق شَ  إنَّ 
ر -  ها ح الَ ش   َ ــبب فَ زَّ مَ تَ ، اليت تَـ لِلطَّ يعة اجلنس   ية نفس   ِ ــْ ق داخلًيا بسـ ــال اليت لة لالِّ القابِّ  ْيِّ عاد غَ بْ ها عن األَ لِّ صـ نفصـ

د )الذي به يَ د الْ عْ البُـ   ها:فياخلالق عها ضـــــَ وَ  ه يشـــــيك الزوجان مع  )الذي ب ابِّ د اإلنْ عْ جان جســـــًدا واحًدا( والبُـ وْ صـــــي الزَّ ُمَوح ِّ
عًدا نا بُ لْ صَــ رق، ولذل  فإنه إذا فَ طة اآلخَ واســِّ تهقق بِّ الواحد يَ  ، قفإنَّ ي(. وكما يقول البااب يوحنا بولس الثاِنِّ عمل اخللق اإل َ 

 .56 بانابإلحْ  صابُ ا يُ الهُ كِّ   ر فإنَّ خَ ا عن اآلممنه
ــطة  ابُ إنْ   اهمنُ كِّ ة اليت نُْ اْليا أنَّ  : إذْ ةيَّ رِ ش         َ لِفياة ال َ لِ  -   يف هذه  َْب تَ ب( تـُعْ قَ تَـ رْ مُ الْ   نَ بْ ا االِّ عن بِّ نما )فعا ِّ أا بواســــــــــ
الشــــخص نفســــه يف اْلياة  جودَ وُ  صُّ التفكي بنفس الطريقة فيما لَُ  ةُ وَ طْ ذل  خَ   بع تْ تَـ و ا. ر  الً وشــــَ رًا وحِّْ طَ خَ أْي ديًدا، اْلالة  َ 
ا حيـاةَ  صُّ وفيمـا لَُ  العقليـة  -ي إىلنهـا أن تؤد ِّ كِّ أو نُْ  -ي إىل د ِّ ؤَ ل تُـ مْـ ع اْلَْ نْ مَ واليـة لِّ مُ ة الْ يَـّ لِّ قْ ريـب. ولـذلـ  فـإن العَ الق أيضـــــــــــــــً

 اْلمل هو انتهار اجتماعي(. ل فإن منعَ عْ ابلفِّ و نتهار )الِّ لِّ  ليْ مَ الْ إىل عَن اْلياة و دان مَ قْ إىل فُـ و املوالية ل جها  
روف  مُ مة لِّ الئِّ مُ  ية وغيَ بدادِّ تِّ سْــ كانت اِّ   وْ لَ ما ناســل كَ رية والتَّ شَــ ه على اْلياة البَ دِّ صــِّ قار إىل مَ مَ ، الذي يـُنْ ههلل نفس ِ  - 

ط  طَّ خَ مُ  على الْ نْي مَ كَ هما حَ يْ فســــَ ان نَ ْبِّ تَ عْ ا يَـ أن الرجل واملرأة من خال ِّ   ُ يْ حَ ســــة رَ طْ ا حالة من الغَ   إَنَّ  اإلنســــان الشــــخصــــية
ثيق الوَ   هُ باطَ تِّ د وارْ ح ِّ وَ مُ للفعل الْ الغايََة اِْلَْوَهرِّية  ان ي ِّ غَ فيُـ  -عل اِلنســــــــــية الطبيعية للفِّ يَ نْـ يف البُـ   ْبَّ عنهعَ مُ الْ  -اِلنس   لَ وْ ي حَ  َ اإل
 . ابيةرة اإلنْ دْ ابلقُ 

 

َعى إليه الأو ما  ،قبِّ دَ ها األَ فَ دَ اْلملق ألن قهَ  -دَّ لق أو قضــــــِّ مْ اْلَْ  -عَ نْ قمَ  ق ٍ ى بَِّ مَّ ســــــَ الوســــــائل تُ تِّْلَ   إن   زوجان  َيســــــْ
ضا  على هذه  تم القَ نه يَ إجديدة. ف ياةٍ ل بِّ بَ إىل اْلَْ  َقْد تـَُؤد ِّي  اليت مكانياتاالِّ  ل ِّ كُ  لِّ جابِّ يـــ مي اإلدْ هو التَّ  ،ليهاإجو  عند اللُّ 
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ب الـذي  لَـ وْ لَّ بوب أو الث يف حـالـة اْلُْ دُ نثى )كمـا يـَْ ر أو األُ كَ ى الـذَّ دَ يولوجي لَـ غيي بِّ ؤدي إىل تَ يُ  عـلٍ الل فِّ من خِّ  ةاإلمكـانيـ 
نســــــــــية  الّي اِلْ بيعي للخَ صــــــــــول الطَّ وُ ع الْ نْ مَ ل يف الفعل اِلنســــــــــي لِّ خُّ دَ الل التَّ ن خِّ أو مِّ   ،.( قيم، إخلعْ م أو التـَّ حِّ الرَّ   ع داخلَ رَ زْ يُـ 
 زة(.ث يف الوسائل اْلاجِّ دُ ة )كما يَ أَ رْ لي للمَ ناسُ هاز التَّ رية إىل اِلِّ كَ الذَّ 

 

 سائل الط يعيةوَ لْ لِ  روبولوجيةثْ ن ْ ظاهر األمَ ( الْ 2 
 

ــائلِّ  بِّتَـْعبيصــــــــود قْ مَ إن الْ   تنميم    طتهاالن بواـســـــــ اوِّ جني واليت يُ وْ ميمة بني الزَّ القات اْلَْ الطبيعيةق هو تل  العِّ  قالوســــــ
 إخل ي،للفعل الزوج عطيلٍ أو تَ  عَ انِّ وَ ابلتال بدون اسـتخدام مَ و )  ما هو طبيعي يف الفعل اِلنسـي ديلِ عْ ت َ  ري بدونِّ شَـ ل البَ التناسُـ 
اأَلْجهِّزة  ط األانبيب أو  بْ ويض، أو رَ بْ مانعة للتـَّ الل استخدام اْلبوب الْ ن خِّ ن الزوجني )مِّ مِّ   ي ِّ ألَ َِّ   يولوجيعديل بِّ تَ دون .( وبِّ 

 قة ابلطبيعةبَ ســــــــــْ عرفة مُ ن مَ انطالقًا مِّ  -ولكن   طبيعة الفعل الزوجيل م كل شــــــــــي  ابحيامٍ تِّ خل.(. ويَ إم، حِّ الرَّ   داخلَ اْلَمْزروعة 
بةاخلَْ  ْيِّ ات غَ يَ جية على الفَ وْ القات الزَّ قتصــــر العِّ تَ  -ىَلَدى األُنـْثَ يقاع اخلصــــوبة  إبِِّّ البيولوجية اخلاصــــة و ذا الســــبب فإن    و ِّ صــــْ

 يق.رِّ وْ ناع الدَّ تِّ مْ االِّ  ة ُتسمَّى أيًضا قطريقةَ يكل وسيلة طبيع
 

ــيلــة طبيعيــة هي   َ  -إن كـل وســــــــــــ ــب ِّ مُ  غيُ  -اذا ــِّ  د ِّ بــِّ ــَ يْ ولَ  ،"noconceptivo"ل مْــ للهَ بـة ســــــــــــ ل  مْــ للهَ  ت مـانعــةً ســـــــــــــ
"anticonceptivo"،  َُّدوثضا  على ه القَ غايتُ  كون تَ  جابِّ يـإ فعل أي ِّ  أ إىلجَ لْ تَـ  ال األَن  .َحْلٍ  االِّْحتِّماالت الطبيعية ْلِّ

 

حاضـرًا   لَّ مَ يَ  ب أنْ دق: يَ سَـ اِلَْ  ةِّ غَ ن قلُ مِّ  أيْ دق  سَـ اِلَْ  ذورها من قالهوتِّ د جُ مِّ تَ سْـ تَ  -اذا ِّ  د ِّ بَِّ  -الطبيعية    والوسـائلُ  
  كيبات الداخلية أيًضا من خالل الْي   َبلْ نوثة،  كورة واألُ لذُّ ارجية لِّ عبيات اخلْ الل كل التَّ ط من خِّ قَ فَـ   ال،  'متكلَّ يَ   مَ سْ اِلِّ ' لدينا أنَّ 

 عن:يَ وهذا   .57اِلسدية  -النفسانية  ية وكذل  دِّ سَ ل اِلَ فعااألَ  دودِّ سم ورُ زة اِلْ هِّ جْ ألَ َِّ 
 

ــم البَ تكلم اِلِّ أنه من جهة، يَ  -  ــَ ســـ ــانٍ  ري إىل كل ِّ شـــ ــيئةَ مهِّ مُ  إنســـ ــَ بْ وقَـ  ،هللا  رًا له مشـــ من خالل الذُّكورة     يْ ل كل شـــ
د   ،واألُنوـثة ــه هو اـلذي يَـ  فـََنجـِّ ــابِـّ ني مُ عِّ مُ ق نع ركَ هـ  لـلذَّ بْ أن هللا نفســــــــــــ مهـا  ق املرأة وـقدَّ لَ خَ  دْ قوهو قَـ   (2/20ـلهق )ـت   هٍ شــــــــــــ
د يقول: قهللا  و  (2/22)للرجلق   هو ني ِّ بَ الق يُـ (. فاخلْ 1/28رواق )ثُ وا واكْ َّنْ (، قاُ 2/24صـيا جسـًدا واحًدا )الرجل ابملرأة ويَ لِّيَـتَّهِّ

ا ل نســان مشــيئته فيما لَْ  صــوبة بني اخلُْ تابع التَّ بواســطة   أيْ بواســطة اليكيب الداخلي للجســمق قص ابِلنس والتناســل  تَ أيضــً
 صوبة.خُ والالَّ 

ات وابســـتخدام  ر شـــاا ابإلضًـــ أيبل مات لِّ ط ابلكَ فق ال -يتخاطبان  أيْ  -فإنَّ الزوَجنْي يـََتَهدَّاثن أخرى،  من جهة -
ســـــدية حدة اِلْ دود والوَ هْ مَ الْ  ل غيِّ طا  الكامِّ : العَ ، أيْ ســـــد خالل الفعل الزوجيه اِلْ ما يقولُ  ب عليهما احيامَ اِلســـــد. ويَ 

ــابــة مَ ة اليت تكون ِبِّ التــامــَّ  ــَ فْ مــا ونَـ هِّ يْ لَ قْ طــابقــا عَ ب عليهمــا أن يُ حــدة العــاطفيــة والروحيــة. ويــَ وَ لل َْبٍ عْ ث مــا مع  ا ِّ يــَّ مــا ونِّ هِّ يْ ســــــــــــ
 ا للكالم.تاراَنِّ اتق اليت لَ ر شاماتق و قاإللِّ قالكَ 

 

ي د اإل َ صَــــ قْ مَ ق الْ أَ رَ قْ  قيَـ ىتَّ العقل حَ  له نورُ  يَ طِّ عْ . وقد أُ لٍ قْ و عَ ذُ  ى ولكنه كائن  مَ عْ ااًن أَ وَ يَـ ليس حَ  يَّ رِّ شــــَ البَ   إن الكائنَ  
ــتورًاق لتَ عل منه قدُ ه ويَ مَ هَ فْ ويَـ  ــَ ســــ ــَ قْ مَ نوثة الْ كورة واألُ الذُّ   يْ عَ أ يف واقِّ رَ قْ يَـ أنَّه ما كَ فاته. فَ رُّ صــــ   اج )مقصـــــــدَ وَ ق ابلزَّ ي املتعل ِّ اإل َ  دَ صــــ
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ا ويَ رَ قْ و يَـ فه ،(-هانِّ يْ عَ فقط مع واحدة بِّ  واحد   -اد ت ِّ واالِّ  -مع واحدة واحد   أيْ  -اختالف اِلنســني   التـََّباُدل يف  -  فهمأ أيضــً
الفيات املنتممة هللا يف    قرأق الزارع مشيئةَ التناسل )كما قيَ  لَ وْ حَ هللا    مشيئةَ   -  لَِّعَدم اخلصوبةو بني الَفَيات املنـَْتمِّمة للخصوبة 

ريده هللا األبنا  الذي يُ  دَ دَ جود عَ إىل الوُ   رضــــِّ هْ فيُ   :والًق يف تناســــلهؤ قمســــ كون ب عليه أن يَ يَ ه فهم أنَّ يَ   هللاُ  هُ جعلُ : فيَ لألر (
ــة والْ تَ والذي  ــَ درة اِلَْ يم القُ مجتمع، ويَ تاج إليه الكنيســــــ ــية للمرأةســــــ عتبار االِّ  نْيِّ عَ خذ بِّ وأن أيَ  ،جلوكذل  للرَّ  ،دية والنفســــــ

 خل.إفيها،   ان المروف االجتماعية واالقتصادية اليت يتواجد 
 

هما  يْ فا يف ذاتَـ تعرَّ مان أن يَ ما: فيتعلَّ كياَنِّ   ولية معرفةِّ ؤ ضــع الرجل واملرأة أمام مســ يعية تَ الوســائل الطب ولذل  فإن معرفةَ  
ْنع  إ ِّي  ق نْي لوقَ على قُمَ  ا أَنَّ وها يتعلَّ   .58ى من هللا ُمعطً  طٍ طَّ خَ مُ  لِّ نْي حاملَ ُها و  ُها صــــــُ ــيئة  مَ الْ  لِّتِّل ق نْي يلَ كِّ ما قَو مان أيضــــــً شــــ

 .نْي يَ لَ عْ  أَ نْي مَ كَ سا حَ يْ ية ولَ اإل َ 
 

  منفصـلةٍ  ْيُ غَ  حدة  ضـائل. فاإلنسـان هو وَ ل قلتعليمق الفَ اإلطار األ ْ   ندرج الوسـائل الطبيعية داخلَ ى تَ رَ خْ من جهة أُ  
ل صــِّ على اِلســد منفصــالً. ألن اإلنســان يَ تقتصــر  ال كما   ،قتصــر على النفس فقطال تَ ه خصــيتُ   وشَــ ًعامَ   بني النفس واِلســد 

ــائل اليت نَ كتســــب من الفَ ر ما يَ دْ قَ شــــري بِّ ماله البَ إىل كَ  ــَ شــــري لِّ البَ    ُ لْ مِّ نهه إّيها الْ ضــ ــيته. وغاية الفَ شــ ــائل تَ خصــ ل يف تمثَّ ضــ
  نثى( يكون أكثرَ أُ  مْ رًا أَ كَ كان ذَ   وا َ شـــري )سَـــ قة ومســـتقيمة بني الروح واِلســـد. وهذا يعن أن الكائن البَ القة متناســـِّ رســـيخ عِّ تَ 

ختالفًا بني دخلت اِّ ة قد أَ يَّ لِّ صْـــ وصـــراًعا ألن اخلطيئة األَ   فضـــيلةً  ذل ب تطلَّ ه . ويَ ســـدِّ ِبِّ ه القة روحِّ م عِّ ناغَ تَ ر ما تَـ دْ بقَ   إنســـانيةٍ 
شـريعة   ضناقِّ ريعة تُ شَـ بِّ ضـائي عْ شـعر يف أَ (، قأَ 26/41)مىت  ا اِلسـد فضـعيفقشـيط أمَّ ول اِلسـد: قالروح نَ يُ ومُ  الروح عاتلُّ طَ تَ 
عرفة اإلنسان  فقط مَ   التطلب  يق تَ رِّ وْ متناع الدَّ ارسة الوسائل الطبيعية أو وسائل قاالِّ ذا فإن سُ (. ول7/23ق )رو  دِنِّ ي ِّ قَ تُـ و لي قْ عَ 

فهي   ،اه أخالقي  رُ َْب ِّ يكون اســــتخدامها له ما يُ عندما  ،ولذل  فإن هذه الوســــائل .َّ النفس ْ ض   َ ب على رُّ دَ عن نفســــه بل التَّ 
ُب الَفضــــائل  عمليةً ل  ث ِّ ع  وَتَُ بْ ية وللطَّ ةق للشــــخصــــ يَّ وِّ بَ رْ قتَـ  كون يف الوقت نفســــه وســــائلَ تَ  ة  فَّ العِّ  يَتْ يلَ ضــــ ة فَ وخاصــــَّ تـَْربَوِّيًَّة ُتْكســــِّ

 ط النفس.بْ وضَ 
 

رأة، وهو ما  صــوبة املات خُ يَ لفَ ق ةيَّ خيصــِّ شْــ تَ   ا فقط قوســائلَ َنِّ وْ ل يف كَ روبولوجية تتمثَّ ثْ نْـ ة الوســائل الطبيعية األَ إن ماهيَّ  
 لٍ ب حَْ نُّ ب اَ رة تتطلَّ َْبَّ لة ومُ ؤو عندما تكون هناك أســــــباب مـســـــ القات اِلنســــــية  متناع عن العِّ ة االِّ جال أمام إمكانيمَ فت  الْ يَ 

هتفما ، فيَ متناعهما اجلنسي بواسطة االِ كَ لَ سْ ال مَ د ِ عَ ي ُ  حىت نْي وجَ رصة للزَّ الفُ فقط  تي   يف هذه اْلالة فإن قالوسيلةق تُ . جديد 
بول طا  والقُ نســـــي وال فعل العَ اِلْ  الفعلَ  الوَ حْ من األَ  حالٍ   ي ِّ  يِ  غَ ال ت ُ   وهي  بةصـــــْ اخلَْ  غيِّ  الَفَياتني ميمة ْلِِّّ ابللقا ات اْلَْ 

اص  اخلْـ  عـدِّ ه: البُ يْـ دَ عْـ ـبذـل  على بُـ  مـةً افِّ مُـ ، اصــــــــــــــةالزوجي اخلْـ  لبيعـة الفعـ  يف طَ ي ِّ غَ تُـ ال الكـامـل للزوج أو الزوجـة  ـلذـل  فهي 
ي  حو ر يف الفعل ال ّيً رِ هَ وْ جَ   الوســيلة الطبيعية تتمثل على أنَّ أْن نَُدق ِّق   جًدا م  هِ مُ إنه لشــي  ناســل. اص ابلتَّ ر اخلْ آلخَ احدة و ابلوَ 
ر فك ِّ نا أن نُ نُ كِّ ه ال نُْ نَّ إق:  الثاِنِّ يوحنا بولس يقول البااب   .طا  الروحيل يف العَ كما تتمثَّ   ،  ةوَ هْ ط النفس يف مواجهة الشـــــــَّ بْ ضـــــــَ لِّ 

ــوبـة يف حَـ ات اخلُْ يَ عرفـة فَ مَ  نَّ أَ  إذْ  .للقوانني البيولوجيـة آل ٍ  بيقٍ طْ إًذا يف تَ  ق  لُ ال َتَ  - عنهـاًَن حىت لو كـانـت ال غِّ  -ا ذا ـِّ  د ِّ صــــــــــــ
 .59نق ضوج اإلنسان الباطِّ عتمد على نُ تَ و  ا يعة رواية واضِفةا ة، اليت  َ يَّ طِّ للعَ  ية الداخليةر ِ اْلُْ  تلكها دَ حْ وَ 
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  الحص  َ األس   اب الرئيس  ية لِ عتْب هذه إحدى . وتُ جيةوْ ة الزَّ فَّ ض  يلة العِ فَ ارســة سُ  في بق يَ ضــوح أن ما سَــ وُ ى بِّ رَ ونَـ  
شـــيًئا  -والعفة خاصـــةً  -رســـة الفضـــائل عامة احي  يكون قبول وسُ  ،ما يكون تنميم النســـل شـــيًئا ضـــرورّي  الوســـائل عند   تِّل 

ا العفة وضـــبط الن للهب الزوجي اْلقيقي. فبدون الفضـــائل ضـــرورّي   فس( ال توجد إمكانية حب حقيقي، إذ أن  )وخصـــوصـــً
إىل أعلى درجة من التعبي عن نفســـــــه يف العاطفة ويف   لَ صـــــــِّ ليَ  ،ى الطبيعة اِلنســـــــية البيولوجيةتخطَّ هو واقع يَ  اْل  الزوجي

َّ الروحانية. ولكن ــَ وْ )فَـ   ةوَ هْ الش   َّ  ّ  ــلية( ا كلُّ  َ   ُ رَّ عَ مُ بات الْ ى الرغَ ضــ تبه  قبل كل  ا لكوَنِّ  ،إنســــان بســــبب اخلطيئة األصــ
ع من  بُ نْـ م العميقة اليت تَـ يَ القِّ  ُااهَ سـاسـية  للهَ  اوفاقدً  - بطريقة ما - أعًمىنسـان عل اإلاَ   ،شـي  عن املتعة اِلسـدية واِلنسـية

 .60ل اْلقيقة الداخلية اخلاصة ابْلب نفسهق  ث ِّ اْلب واليت َتَُ 
 

 حدة الشخصية البشرية:ناغم ووَ وتَ ضوج ن نُ مَ ضْ الوسائل الطبيعية تَ  يف أنَّ  هانرْ كَ ز ما ذَ جِّ وْ نُـ  
 

يف الواقع البيولوجي   ابلتَهكُّمعرفة و ا تســم  ِبِّ ألَنَّ  ،اِلســدي ل نســان د عْ البُـ عد الروحي و د فيما بني البُ ح ِّ وَ فهي تُـ  - 
اخلاصــة )ضــبط النفس(. وهي بذل  تســم  قابلوصــول إىل تناغم اِلســد والعقل والروحق.  اإلنســان إرادة من خالل ســيادة 

ــائل عندما َتَُ فل  ولذ  ــيلة فهي تصــــــــي تَ اَرس بطريقة  هذه الوســــــ الثقافية املَؤثَّرات  ر األزواج من ر ِّ ةق: قتَُ رَ ر ِّ مُ قتوي على الفضــــــ
ا املرأة-ر الشــخص ر ِّ . وهي تَُ ســرةاألُ برامج تنميم   ضــهارِّ فْ تَـ واالقتصــادية والســياســية اليت  جو  إىل أدوية أو من اللُّ  -خصــوصــً

 .61  ل يف الوظائف الطبيعية...قدخُّ أشكال أخرى من الت
 اب.نْ اإلاد و ت ِّ  ابلفعل الزوجي: االِّ نْي ين اخلاصَّ عدَ  أو البُ نْي يَ د املعنَـ ح ِّ و ت - 
د تُ  -  ا على حُـ الكـامـل للـذات عطـا  لا ب ِّ على حُـ  الـدالُّ الـداخلي  الفعـلُ فـ داخلي ابخلـارجي:  مـا هووحـ ِّ   ب ِّ وأيضـــــــــــــــً
ــائل منع اْلمل فإن الفعل اخلارجي قيُ   الشــــي  قيقولق نفسَ  رجييـَُعْب ِّ عنه فعل  خا التام، الُقبولِّ    امَ رق َتَ نكِّ )أما يف حالة وســ
 ه(.وقدراتُ كلُّه ى أو تُؤَخذ املتعة اِلسدية ولكن ال ُنَن  الكيان  نقوص: تُعطَ   إنه عطا  مَ  العطا 

 

 ر  األخال يالفَ  -2
 

  ا وَ عالن ذَ ما فِّ هريق، وهو فرق قذو طبيعة أخالقيةق. إَنَّ وْ رق  جَ فإن الفرق بني هذه الوسائل والوسائل األخرى هو ق 
 .62 ةقضصفات متناقِّ   اوَ تلفة، بل أكثر من ذل ، ذَ فات أخالقية ُمُ صِّ 

 

 وسائل منع اْلمل  (1 
 

ــائل  نعان بواســــطة  نَ  إن الزوجني  ــَ  أدبِّ   ما هدف  لديهِّ ويكون   .63العمليات الطبيعيةق   رَ وُّ طَ تَ   منع اْلملوســ يف   ئ  ي ِّ ســ
مكـانيـات  إضـــــــــــــــا  على القَ  يـةايـاببطريقـة دث تنعـان عن عطـا  الـذات الكـامـل  ومن انحيـة أخرى يـَ . فمن انحيـة نَ هرِّ هَ وْ جَ 

 ذل اب  ولذا فإن َبل، وضــــــــد اإلنْ اْلياة وضــــــــد اْلَْ   دَّ ضــــــــِّ يكون  هومٍ فْ مَ  هما داخل إطارِّ ضــــــــعُ ل جديد )وهذا يَ حدوث حَْ 

 
 .2رقم  3، ص 28/10/1984، جريدة االوسرفاضوري رومانو  الكرا ة األسبواية،  يوحنا بولس الثاني -60
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مكانية  إولذل  فأان أريد أن أقضـــــــي على   ،ل بكائن جديد اْلمْ   مَّ تِّ أن يَ      ي ِّ شـــــــي  ســـــــَ نه لَ إقر التال: كْ  عن الفِّ عْب ِّ لوك يُ الســـــــُّ 
كم من خالله الزوجان أبنه يَ  ي : ل قْ عَ  م: كْ ييز واُ جود تَ فرتض وُ إن  رار اللجوء إَل الوس  ائل الص  ناعية يَ دوث ذل ق(. حُ 
الكاِمن ش   ر  لا"إَل لديهما  ي د ِ ؤَ اْلمُ الفعل ا يُِتمَّ ران اينئذ أن  ر ِ قَ ي ُ و ؛ ناعيةطِ     ْ  بطريقة اِ نْي  َ ص   ْ خَ  ص   يا غيَ ما أن يَ لَ  ْيٌ خَ 

 صوبة".اْلُْ   ِ دَ عَ ح 
 

َعى إليهاعندما   ،لذا الســبب، فإن كل وســائل منع اْلمْ  ِّ   يف   ة  ئَ ســي ِّ هي  ،64ل( مانعة للهمْ  أيْ ا كذل  )َنِّ وْ كَ لِّ  ُيســْ
اليــد أو عــدم  وَ مَ د الْ بــاعُــ اذ قرار تَ فع الزوجني الَتــ ِّ دْ اليت تَــ )افع وَ نــدمــا تكون الــدَّ رة حىت عَْبَّ كن أبــًدا أن تكون مُ وال نُ  َجْوهرِّهــا

ســـتخدام الوســـائل اليت ا اِّ ائمً دين دة مع نفســـها... فهي تُ قَ ســـِّ تَّ : إن الكنيســـة مُ يقول البااب بولس الســـادس .عيةً رْ شَـــ  (اباإلنْ 
   غيَ ق... ]يُعتَْب  ة ظاهرّي  ريفة وجادَّ مت ألســــباب شــــَ دِّ خْ اســــتُ  وتعتْبها غي شــــرعية، حىت لوبطريقة مباشــــرة اخلصــــوبة ناقض  تُ 
املقصود بـــــــــــــــ قوسيلةق هو أنه أحيااًن ال يكون منع   .65قابمنع اإلنْ لِّ  ًَ وسيلةه أو يكون هو عل تكون غايتُ فِّ  قكلُّ  [رعي ٍ شَ 

السـيدة  تِّل وت ب خطر مَ نُّ )مثل اََ ا  ذا ِّ  ة يف حد ِّ خرى قد تكون صـاْلِّ أُ  كوسـيلة للوصـول إىل غايةٍ   اْلمل مرغواًب لذاته بل
تربية األبنا  املوجودين ابلفعل   لِّلتََّمكُّن مِّنباعد الوالدات تَ مِّثل  ا، أو يا ِّ جديد إىل املخاطرة بِّ   ل  ضــــــــــــها حَ عر ِّ كن أن يُ اليت نُ 

 كن فعلُ ال نُ :  ر الوســيلةَْب ِّ تُ  الولكنها الوســيلة، حي  أن الغاية اْلالة فاملشــكلة ليســت الغاية  تل تربية أفضــل، اخل .(. يف 
 (.3/8)رو    اخلياتئات لتأِتِّ ي ِّ السَّ 

 

 ظاهر األخال ية ح الوسائل الط يعيةمَ الْ   (2 
 

ــائل الطبيعية -د أن الزوجني كس نَ على العَ   ــتعداًدا طبيعي  ا ا يســــتخدمان شــــرعي  إَّنَّ ق -بواســــطة الوســ  .66قا فيهمااســ
ا الغاية والمروف، حي  أن  مَ فهص الْ ويتطلب أن يَ  ،اًماتلًفا َتَ كم ابلتال يكون ُمُ اْلُْ و  ر  ليس فقط املوضــــــــــوع ولكن أيضــــــــــً
: الفعل نفسه )املوضوع األخالقي( ، أال وهير تتفاعل معهع من ثالثة عناصِّ بَ نْـ سب التعليم األخالقي، يَـ فعل، بِّ  الح أي ِّ صَ 

 .لهبة ملصاحِّ بية( والمروف ادَ غاية األَ لها )الجْ ل من أَ فعَ والغاية اليت يُ 
 

ــمَّ عتبــار مــا يُ إذا أخــذان يف االِّ   ران اللجو  إىل  ر ِّ قَ تــاره الزوجــان عنــدمــا يُـ مــا لَ  ى قابلغــايــة األخالقيــة للفعــلق، أيْ ســــــــــــ
ية مســــــتقيمة  ؤْ رُ يف إطار  -نايْ أَ ورَ  قَ بَ كما ســــــَ  -ب علينا أن نقول أنه فعل يدخل الوســــــائل الطبيعية لتنميم املواليد، فهينئذ يَ 

ــَ  اريبً دْ ابلتال تَ ُنَث ِّل  ري و وْ متناع الدَّ الِّ اأْن ُناَرس   عَليهب تَّ يََ يَ   للشـــــخص  وهو فعل  وإنســـــانية   .   النفس، اخل  طِّ بْ على العفة وضـــ
إن  رار اللجوء إَل الوسائل الط يعية يتطل   ة: يَّ رِّ وَ . هذه نقطة مِّْ الناحيةهذه حول  اعيا     كن أن يُقدَّم أيُّ وابلتال ال نُ 

ا فَ اُ  ُل  طن ة اآلنن ه ليس من الفِ أبكم ا نً ا يس           تطيع الزوج ان من خالل ه أن يَ طِ كم ً )أي  َ ل اِببن: ج دي د ْلَْ ا م ا يَ ْلَز ُ َعم َ
ْعي إَل ا عطاء اياة إ  ح تس  َّ ا  الفعل الذي  د يَ عد  إتْ  متناع، أيْ تاران االِ ل ح اْلص وبة( وابلتال  َ تمث ِ مُ ي الْ ْلْ الس َّ

عل فيه  تَ ة اليت  رتْ الفَ ران هذا الفعل على ص         ِ قْ ص         وبة )في ُ لذي تكون فيه املرأة ح االة اْلُْ وذلك ح الو ت ا ،جديدة

 
ا  يةوِ كنتيجة ثانر يكون الحكم األخالقي مختلفعا اندما يَُسبِّ  استخداُم دواٍ. ما داخل إطار ِاالج شراي )مرال ع لضبط الدورة الشهرية(،  -64 ا فو دائمع ــع ا مؤقتـ مع ــْ ، ُاقـ

ر بواسطة المبدف   األخالقي الخاص "بالنتيجة الُمزدَوجة".للشخ  . في هذه الحالة فسن َشرايَّت  ضـَتـقـرَّ

 .14و  16،  الحياة البشرية،  بولس السادس -65

 .2، رقم  3، ص 12/8/1984 ، جريدة األوسيرفاضوري رومانو ،  الكرا ة االسبواية،  يوحنا بولس الثاني -66



 59 

إذا كان ما    ن عليه نظًرا للظروف اْلالية.يْ بََ س       ا مُْ يْ ا لَ فال فعل: هُ ك أو إغْ  ذلك تَ رْ عتَب  ة(. ويُ ص       ْ خَ  غيَ  املرأةَ  الط يعةُ 
ــرًا يف ذِّ  ع األخالقي للفعل املانع و رانه عن املوـضــــــــــــ كَ ذَ  ننا. ونفهم يُ عْ ز حينئذ أمام أَ ْبُْ ري يَ هَ وْ ق اِلَْ رْ ننا فإن الفَ هْ للهمل حاضـــــــــــ

 .67الوسائل   لِّتل  قيف َجْوَهرِّهِّ  جابِّ ـف األخالقي اإليصْ  عن قالوَ م البااب يوحنا بولس الثاِنِّ كلَّ ابلتال ملاذا تَ 
 

ــائل الطبيعية فإن هذه األخية قد بَّق من أجلهاليت ُتطَ  الغايةســــــــــــب فإنه بِّ  ،العكس من ذل على   ق طابِّ تُ  ا الوســــــــــ
  اْلُمعتادة،من خالل طريقة التفكي  ،رارًادث مِ يَ  يؤكد بكل وضـــــوح: قلق. البااب يوحنا بولس الثاِنِّ لية املناهضـــــة للهمْ قْ قالعَ 
ــيلة الطبيعية    لَّ هَ نْ أن يَـ  ا، عد األخالقي اخلاص لبُ ها ابارتباطُ عن الوســــــــ .  ةيَّ عِ فْ ن َ  تة أو حىت بطريقةبَْ  ائفيةوظفُتماَرس بطريقة  بِّ

صــي األخرى )الصــناعية( ال يَ   'الوســائل' فإن الفرق املوجود بينها وبني ،عد األخالقيعن البُ   'الوســيلة الطبيعية'ل فصَــ وحني تُ 
ث هذا د . يَ 68 قمن وس       ائل منع اْلمل رَ كانت نوًعا آخَ هوظًا وعندئذ يكون اْلدي  عن الوســــــــيلة الطبيعية كما لو لْ مَ 

لذل  كان    اسســَّ افع شــي  حَ وَ الدَّ  تِّل ييم  قْ ة. فتَـ جادَّ  عندما تكون األســباب الدافعة إىل اللجو  إىل الوســائل الطبيعية غيَ 
واليد، مَ د الْ ــ باعُ هديد أو لتَ تَ لِّ  يةموضوع  وافعُ كون هناك دَ تنه قد رًا: قإن الكنيسة تعيف  ك ِّ ذَ  يقول مُ البااب يوحنا بولس الثاِنِّ 

ــريةك ِّر، يف تناغٍم مع وثيقة ذَ كنها تُ ول هم عن زوفُ عُ  يَ صــــ يَ حىت  'جادة أســــباب  'كون لديهم  تب أن أن األزواج يَ   ،اْلياة البشــ
ــة  ــبةالفيات اخلَْ  قا  الزوجي خاللَ الل ِّ ُسارســ ــروًعا  صــ ــَ قْ يُـ ، و َمشــ ــتخدامُ  رَ صــ ــبة للتعبي عن حبهم خَ  األوقات الغيِّ على ه اســ صــ

ــادس  .69  قلة بينهماانة املتبادَ هافمة على األممُ والْ  ــروعة أخالقي    تِّل   لقد ذكران يف الفصــــــل الســــ وجد  ا. ولكن تُ الدوافع املشــــ
ا دَ  عدم ثقة إىل رة و واف غي مْبَّ أخْ إىل اننية و األعود إىل رة بتاأًل وزائفة بكل وضـــوح، مثل كل الدوافع اليت تَ مْبَّ  وافع غيُ أيضـــً
ًئا  نا ِّ باأل  ية واعتبارِّ ناية اإل َ يف العِّ   عل الوسائل الطبيعية أيًضا غي مشروعة.، اخل. هذه األسباب اَ عِّبـْ

 

شــــروًعا فقط جو  إىل الوســــائل الطبيعية مَ اللُّ  يصــــيَ أن   من الواضــــ يكون  هفإن المروف يف اإلعتبار،ذ خْ  َِّ و ،أخيًا 
القات ارســة العِّ كون سُ توفيه  ،ولةؤ بطريقة مســ ة أو األمومة وَّ بُـ تنميم األُ هو فقط يكون مشــروًعا ما  فإن   ش رعي  زواج:   داخلَ 

عق أو العالقات الســــــابقة ر الواقِّ مْ   قالرتباطات األَ رُّ عَ حقيقي. ولكن عند التـَّ   زواجٍ   ويتم هذا فقط داخلَ  ،مشــــــروعةالزوجية 
ــائل اليت الوَ  من حينئذ يفكْ فإن املشــــــــــكلة ال تَ  ،هم، إخل.فقط أو املتزوجني بعد طالقِّ  ِنِّ ِّ دَ مَ الْ للزواج أو الزواج  تَتجنَّب أو ســــــــ

 حة.ة بطريقة فادِّ ا غي مشروعة وآثِّ ذا ِّ  د ِّ عالقة جنسية تكون بَِّ  كلَّ   أنَّ يف األبنا  بل  بني  تُباعِّد 
 

مال  لوغ الكَ يف بُ ا حينئذ تســـــــــــاهم بطريقة أمينة ومســـــــــــتقيمة، فإَن ِّ  غي، أيْ بَ نْـ بيق الوســـــــــــائل الطبيعية كما يَـ طْ تَ  إذا َتَّ  
ــْ فَ وذل  بِّ  ،ة والعائليةللهياة الزوجي ــة العِّ ها لِّ عِّ فْ ل دَ ضــــ ــَ فَّ ممارســــ ــار إىل ذل  البااب ببْ ة وضــــ ــادس و ط النفس. وقد أشــــ لس الســــ

م الروحية:  يَ ر بواسـطة القِّ ها اآلخَ ن أحدُ غْ هما ابلكامل، فيُـ يتَ يـَّ صـِّ يا شـخْ م ِّ نَ ن يسـتطيع الزوجان أن يُـ سَـ ها اْلَْ ثيِّ ل أتَْ ضْـ بفَ قائالً: ق
مام  تِّ هْ ر االِّ اآلخَ  فِّ رَ الطَّ   َ نْ مَ ذين ُمَب ِّ    أخرى مشـــــــاكلَ  لَّ رين حَ ســـــــ ِّ يَ الم إىل اْلياة العائلية ومُ فا  والســـــــَّ الصـــــــَّ  ارًا منثِّ جالِّبني 

ــاعِّدينزم  الالَّ  خنيللهب اْلقيقي، و  وُّ دُ ز األاننية فهي العَ اوُ على اَ  مســــ ــ ِّ ــؤولية لَ كذل  مَ   مَرســــ تســــــب كْ يَ  .همايْ دَ فهوم املســــ

 
 .4، رقم  3، ص 12/8/1984 ، جريدة االوسيرفاضوري رومانو الكرا ة األسبواية،  البابا يوحنا بولس الثاني -67

ــبوايـة،  البـابـا يوحنـا بولس الثـاني -68 ــيرفـاضوري رومـانو الكرا ة األســ دة االوســ دة   3، رقم  3، ص 9/9/1984 ، جرـي ؛ وقـد كرر نفس الكالم في جرـي

 .2، رقم  9، ص 27/3/1998االوسيرفاضوري رومانو 

ــتركين في اللق،  يوحنا بولس الثانيراجع  -69 ــو: : مقابلة مع المشـ ــوبة ؛ الحل البديل الحقيقي""ا. الدولي حول موضـ  11/12/1992،  التنظيم الطبيعي للخصـ

 ؛ في : "ضعاليم ...". 2رقم
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قيقي دير اْلَْ قْ هني ابلتـَّ تســل ِّ باب مُ مو األبنا  والشــَّ نْ يَـ فَـ  بية األبنا  يَْ م لِّ زِّ ميق الالَّ   والعَ ثي الصــالِّ أْ رة على التَّ دِّ قْ مَ لْ وان حينئذ ابَ األَ 
يَّةق  م الروحية واْلِّ را ِّ دْ ًما لقُ ا صــافًيا ومتناغِّ و  نالون َّنُُ كما يَ   ،  شــريةضــائل البَ للفَ  لبااب يوحنا شــار ال هذا الســبب أَ جْ ن أَ مِّ   .70ســ ِّ

  اءٌ إنْ ق ُيَْرىا إَِّّنَّ و  ، عقيمها  وللتَّ ل ول جْ مْ اْلَْ  عِّ منْ لِّ  ديلٍ بَ كَ ح فقط  قَيَ : ال تُ ليم الوسـائل الطبيعيةعْ تَـ  دَ نْ  إىل أنه عِّ بولس الثاِنِّ 
 .71  اب الرائعةقنْ بة اإل ِِّّ  للصفة اإلنسانية اْلقيقية

  

 
 .21،  الحياة البشرية،  بولس السادس -70

؛ في 1، رقم11/12/1992، ل الحقيقي"مقابلة مع المشــتركين في اللقا. الدولي حول موضــو: "التنظيم الطبيعي للخصــوبة ؛ الحل البدي ،  يوحنا بولس الثاني -71

 "ضعاليم ...".
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 الفصل التاسع
 

 72  مجتمعات: نقص اْلصوبةانتِفار الْ 
 

ــبـب طبيعـةِّ  د حَـ هي أَ  الدةَ الوِّ  إنَّ   على  بـدون انفتـاحٍ  د حـب  وجَـ )ال يُ اْلميمـة  الزواجِّ  واجبـات الزواج ليس فقط بســــــــــــ
 .عائلةٍ  مجتمع الذي تنتمي إليه كلُّ لموسة أمام الْ وبطريقة مَ   ،  ولية أمام البشريةؤ ا كمساْلياة( وإَّنَّ 

 

 ميد العالَ هَ شْ مَ الْ  -1
 

نفجار االِ ى بماهرة سـمَّ اه ما يُ من اخلوف اُ  مناةٍ  قُ لْ رة، خَ بَّ دَ الت سـياسـية مُ من حَْ  ، وكجز ٍ واتٍ نَ سَـ  ضـعِّ منذ بِّ  دأَ بَ  
من    كثيُ الانتشــــر   الزّيدة  تل  اربةِّ دف مُ . وبِّ ان العالَ كَّ د ســــُ دَ لعَ والتَّْدريــــــــــــــــــجية دة د ِّ هَ مُ الْ  من الزّيدةِّ    وهو خوف  اِن كَّ الس     
ــْ ونَ  التعقيمِّ  جرا ِّ  إلفة ذات الصــــــــــوت العالِّ الت املكثَّ مْ اْلَْ  ــائل مَ شــــــــ ذل    نني اإلجها . وكانت نتيجةُ قْ نع اْلمل وتَـ ر وســــــــ
الســـكان   ّيدةِّ ل ز عدَّ مُ  فَّ كُ  يَ لَ  ا ثالثني عامً حوالِّ  ذُ نْ فمُ اإلحاللق  لألجيال.  د ِّ ن قحَ مِّ  ل ِّ قَ صـــوبة إىل أَ ل اخلُْ دَّ عَ يف مُ  افاضًـــ انْ 
ســــــكان الكرة األرضــــــية  فَ صــــــْ  نِّ لون حوالِّ ث ِّ بلًدا، نَُ   51 حالًيا أنَّ  د ونِّ . ىزَ غْ مَ  منتممة وذاتِّ  صــــــان بدرجةٍ قْ عن النـُّ  ميُّ العالَ 

طناطق يكون مُ مَ الْ  تل  م. يفِّ ل إىل إحالل أجيا ِّ ال يســتطيعون التوصــُّ   ،(%44)ابلتهديد   أقلَّ عدد أبنا  املرأة الواحدة  تَـَوســ ِّ
ــ ِّ ل األدنَ دَّ عَ مُ   وهذا هو الْ 2‚1من  ــلة على أعلى درجات الصــــــــ ة العامة. واْلالة هَّ  الالزم لتجديد األجيال يف البالد اْلاصــــــــ

 :َند  اإلحالل د ِّ درجة خصوبة أقل من حَ  الديه  البالد اليتن بني مِّ  نَّ إفيع القارات. وابلفعل يف جَ  كون واحدةً تَ أْن كاد  تَ 
 

ها إىل  دادُ عْ صـــــل تَـ تني، اليت يَ چن. أما ابلنســـــبة لألر يبِّ ر الكاريزُ م جُ مَ عْ تهدة وكندا وكواب ومُ الّيت املوِّ الْ  يف أمريكا: - 
للكيلومي    رادٍ فْ أَ   7ل يف  تمثَّ انية تَ كَّ ا كثافة سُ بِّ  يف عدد السكان، إذْ   ص  قْ نَـ به    ابلدً  دُّ وهي تـُعَ  -  من السكان مليوانً   35حوال  

طمُ   ل ِّ قَ نتني تصـل إىل أَ چر فإن نسـبة املواليد يف األ -  عة جيًدازَّ وَ مُ  إىل ذل  غيُ  فةً وهي إضـا ،ع بَّ رَ مُ الْ    ،  أمريكا الالتينيةيفِّ  تَـَوسـ ِّ
 .73 ا آخذون يف الشيخوخةسكاَنَ الواحدة، كما أنَّ ل عدد األبنا  للمرأة معدَّ   لَّ وقد قَ 

 

 ية.ّي، أليالند، الصني، الياابن وكورّي اِلنوبچور چيف آسيا:  - 
 

 سياليا.أُ : يانياوقْ أُ  يف - 
 

،  السـكان  نقصُ أيضـًا  ظَ لوحِّ الشـيخوخة بل   ظ فقط ظاهرةُ الحَ  تُ لَ  اهعِّ جَْ ربعني  َ األ أورواب  أورواب: تقريًبا يف بالد - 
ــلبية هيَ  ى يفوقُ املوتَ  عددَ  ذ أنَّ إِّ  ــتو  ابلدً  13يف   واقع   اآلنَ  عدد املواليد. هذه القفزة الســــــــــــ بيال  يتوانيا، املانيا، ا، لنْيمنها أســــــــــــ

 ر، روسيا، أسبانيا وإيطاليا، إخل.جَ مَ لغارّي، الْ روسيا، بُ 

 

 
، جريدة األوسيرفاضوري إلاالن المجلس الحبري للعائلة حول نق  الخصوبة في العالمملخ  مضاب الي  بعض الملحوظات من الخاضمة الرئيسية  -72

 .11 -10، ص 27/3/1998رومانو ، 

 .(174، ص  1997يوليو  AICA  ،30، الجمعية االرجنتينية لألخالق الطبية والبيولوجية )راجع  SAEMBالمعلومات مأخوذة من  -73
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 األس اب -2
 

ن  ، مِّ يهْ نِّ يســـــْ علنها جون كلود شـــــِّ إىل األســـــباب اليت أَ   شـــــيَ نُ  نا أنْ كنُ جًدا، ولكن نُ  ة  دَ قَّ عَ الماهرة مُ  تِّْل َ   بابَ ســـــْ أَ  إنَّ  
 :74يس مي للدراسات السكانية يف ابر وْ املعهد القَ 

 

نتني چيف األر   هذا العدد قد قلَّ  أنَّ  ضــيفَ كننا أن نُ نُ   .بلذي قَ  مِّن  فأقلَّ  لَّ قَ أَ   الناسُ  جُ جات : يتزوَّ ــــــــــــــــ يالز ِّ  صُ قْ نَـ   (1 
ســـــــب اإلحصـــــــا  األخي  وهذا من األزواج بِّ   2500000ها رُ دْ بزّيدة قَ  قر الواقع مْ األَ   اداتات ِّ قهوظة بينما زادت لْ مَ   طريقةٍ بِّ 

ا يف بيونس  بِّ  لفَ تَـ هْ مُ الْ جات ـــــــــــــــ عدد الزي  لَّ مليواًن. وقد قَ  35موع سكان بلدان البالغ من شَ  ماليني  5ددهم يبلغ يعن أن ع
إىل   واحدٍ  فٍ رَ من طَ  نةِّ وَّ كَ مُ البيوت الْ  األخية عددُ   ســـننيَ  رِّ شْـــ يف العَ   . وقد زادَ 1996يف عام   16000إىل   22000أيرس من 

62%  75. 
 زدّيد.وهو آخذ يف االِّ  ،األمومة  ن ِّ سِّ ط وس ِّ زّيدة واضهة يف ُمت  (2 
 الوظيفي.  والنشانِّ  العائليةِّ  بني اْلياةِّ   التـَّْوفيقيف   نهغبتِّ رَ  قيقَ ل للنسا  تَ قوانني العمل ال تسه ِّ   (3 
 عدد السكان. نقصِّ ب املتأثرةِّ   يف البالدِّ  حقيقيةٍ  عائليةٍ   سياسةٍ  يابُ غِّ   (4 
 السعادة. وجودِّ  تصديقِّ  مُ دَ وعَ  ،يف املستقبلِّ  والرجا ِّ   اْلياةِّ ََن مع دانُ قْ وفُـ  ،الثقايفِّ  التشاؤمُ   (5 
ــْ نَ  (6  الت مْ كر، مثالً، اْلَْ ذْ ب أن نَــ . يــَ اِْلَمــاعي تعقيمُ الو  ،واإلجهــا  لِّ مْــ موانع اْلَْ ات الكيميــائيــة لِّ يــَّ نِّ قَ الت ِّ  رُ شــــــــــــ

بــل  -اِلمــاعي  وكــذلــ  التعقيم ،1976و  1954 يْ نــد فيمــا بني عــامَ دثــت يف ا ْ كور واإلانث اليت حَــ فــة لتعقيم الــذُّ ثَّ كَ مُ الْ 
  يو وكثيٍ ـپا يف  أيضً  ثَ دَ كما حَ   ،(اخلصوبة رِّ مْ من النسا  البالغات عُ   %40 تعقيم حوال  الْبازيل )تَ   نسا ِّ لِّ  -أيًضا  واإلجباري
 ى.رَ خْ األُ   من البالدِّ 

 

 وا  العَ  -3
 

ــبابِّ   تِّْل َ من  عُ بُ نْـ تَـ   ــرر عَ قَ اليت يَـ   َلَدى البالدِّ  للقلقِّ   داعية    واقبُ عَ  األســــــــــــ ــريةِّ لدى الو  ،عليها هذا الضــــــــــــ   .عامةً   بشــــــــــــ
 :هيالرئيسية    العواقبُ و 
 

 الشباب. ددِّ ة الشديدة لعَ لَّ القِّ   (1 
نوا م ِّ ؤَ يُـ  ليهم أنْ  عَ عنيَّ تَ وهم الذين يَـ  ،غنيالبالِّ  ن ابَّ عدد الســـكان من الشـــُّ   لُّ قِّ عمار فيَ األَ  مِّ رَ هَ  بِّ لْ ي هذا إىل قَـ د ِّ ؤَ ويُـ   (2 
  أكثرَ  رعايةً  لني ويتطلبون يوًما بعد يومٍ عامِّ  وغيِّ  رِّ مْ مني يف العُ تقد ِّ كثيين مُ   انٍ كَّ لسُــ  الثقيلَ   لَ مْ دوا اْلِّ نِّ سْــ ن يَ وأَ   ،للبالد اإلنتاجَ 

 .ا ُمتزايًدابي  طِّ  اتادً وعِّ 
ــَ    هذا بتأثياتٍ كما أيِتِّ   (3  ْلَ   مواجهةَ  أنَّ  حي ُ  ،ليميعْ التـَّ  مامِّ على الن ِّ   لبيةٍ ســـــــ   مني يف العمرِّ تقد ِّ مُ األشـــــــــخاص الْ  حِّ
 ا ُيسـمَّى بـذا إىل مَ ي هَ اِلديدة. ويؤد ِّ  األجيالِّ  لتكوينِّ  عادةً  صـةِّ املخصـَّ   امليزانيةِّ   اسـتقطاعِّ  ربةِّ يف اَ  ي إىل الوقوعِّ د ِّ ؤَ كثيًا ما يُـ 

 
 .ااالن المجلس الحبري للعائلة حول نق  الخصوبة في العالم، المذكورة في  مؤشرات نق  الخصوبة ضح  ُمعَدَّل اإلْحالل،  يهّْ نِ يسّْ جون كلود شِ  -74

 .174ص  SAEMBراجع نشرة الـ  -75
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ــيــلِّ خطيًا ل طُّالً عَ  تَـ نِّ عْ وهو مــا يَـ  ،قمــاعياِْلَ  الــذاكرةِّ  دانِّ قْــ قفُـ  ة ة واألخالقيــَّ يــَّ ن ِّ والفَ  َقنِّيــةيــة والت ِّ مِّ لْ والعِّ  ثقــافيــةِّ ال ازاتِّ اإلنــْ  توصــــــــــــ
 .ةوالدينيَّ 

 .يُقال عادةً  دْ ا قَ سَِّّ س كْ على العَ  ،طالةالبَ  لةُ شكِّ أيًضا مُ م  تفاقَ وتَ   (4 
ــطـة )ي األَ وِّ دد ذَ عَـ  تزايـُد  (5  ــبـاب واألطفـالدد عَـ  وتَنـاُقصد عـدد البـالغني يُـ از تَ عمـار املتوســــــــــــ ر هَ مْ مَ الْ د ِّل ( يـُبَـ الشــــــــــــ
  صـي قليلَ أو اجتماعية، كما يَ  لميةٍ أو عِّ   قتصـاديةٍ أو اِّ   فِّْكرِّيةٍ   ديناميكيةٍ  ا وبدونِّ قاَتًِّ  مجتمعِّ الْ  بعُ للسـكان: فيصـي طَ  النفسـاِنِّ 

نَّةق.م قالْ مَ ض األُ عْ بَـ  صَ ابلفعل خصائِّ  ذل ل  ث ِّ كار  ونُ تِّ بْ االِّ   ُمسِّ
ُبها مجتمع، مُ ه الْ لَ مَّ هَ تَ ب أن يَـ ا يَ ني عمَّ ن ِّ سـِّ مُ سـبة األشـخاص الْ ّيدة نِّ ند زِّ عِّ   (6   مواردِّ  قصـانُ خرى نُ أُ  ن جهةٍ ُيصـاحِّ

ندئذ داد  زْ تَـ العام،  لِّ خْ الدَّ  ــَّ مْ ر من اْلِّ رُّ هَ للتَّ   حيمالرَّ  إىل القتلِّ جو  اللُّ  ربةُ اَ عِّ س  ارَ ملر . ونُ الشــــيخوخة و اْلُمَتَمث ِّل يف اار ل الضــ
 بلدان أورواب. يف بعضِّ  هذا ابلفعلِّ 
 م  مَ د أُ جَ وْ ذ أنه تُـ من البالد: إِّ  ه يف كثيٍ دوثُ حُ  بِّ قَ املرتَـ  ازنِّ وَ العنيف يف التـَّ  اللِّ تِّ خْ أيًضا إىل االِّ  شيَ نُ  لينا أنْ ب عيَ   (7 

ديها ازدّيد كبي يف لَ ُيالَحظ من األمم الفقية  أســــــبانيا وإيطاليا، بينما كثي  و   من الســــــكان مثل فرنســــــا و ِّ لُ و اخلُْ زَ  ســــــيُ نية تَ غَ 
  نْ ليها مِّ ة إِّ يِّ تَ سْــ مُ الْ  ةِّ رَ جْ ن ا ِّ مِّ  من اْلد ِّ   الغنيةِّ  ن الدولِّ كُّ دم َتََ عَ  بِّ ، إىل جانِّ ذل ل  ك ِّ شَــ ســكان مثل املغرب وتركيا  ويُ عدد ال

ــ ِّ ؤَ رًا، مُ قْ فَـ  األكثرِّ   ل البالدِّ بَ قِّ  ــَّ  الحقٍ  ييٍ غْ تَـ رًا لِّ شــــــ ــامت   و  زْ ة. فهناك غَ يَّ نِّ الغَ  للبالدِّ  ينِّ ِّ والد ِّ   ي ِّ قِّ رْ والعِّ  الثقايفِّ ِّ   كلِّ يف الشــــــ ث  دُ يَْ  صــــــ
ص ناقُ تَ  رًا ألنَّ مَ خرى، ونَ أُ  ة إليها. ومن انحيةٍ رَ جْ ا ِّ  وِّ زْ   لغَ تعرَّ مم اليت تَ م الثقافية لألُ يَ ياع القِّ نه ضَـ عَ   نتجُ  يَ خصـوصـًا يف أوروابَّ 

 تها.قافَ حتفاظ بثَ لالِّ   وسيلةً  يرِّ صُ نْ ع العُ ْد ى الرَّ وَ د سِّ ا ال اِّ األمم هو واقع حقيقي، فإَن ِّ   تِّل دد السكان يف عَ 
 

العائالت ويف اول َتَ الت اليت تُ مْ من اْلَْ  به كثي  سب ِّ ر الذي تُ رَ ك الضَّ رِّ دْ روري أن نُ ه يكون من الضَّ هذا كل ِّ  لِّ جْ من أَ  
()اخلاص ِّ ابلت ِّ  موجرايفِّ ـــــــــــــــــ هار الدينتِّ جتمعات إىل االِّ مُ من الْ  ابذل  كثيً   عةً دافِّ  ،ا َ  ســاسَ بتهديدات ال أَ  كَّاِنِّ . كما  ْعداد الســُّ

ا إىل أنه ال نُ   يهْ نِّ يسْـــ لقد أشـــار شـــِّ  .وحيةس الرُّ سُـــ القًا من األُ انطِّ  عملَ ب علينا أن نَ يَ  صـــوبة يف مل يف زّيدة اخلُْ كن أن نَْ أيضـــً
  شـــــاؤم اْلالِّ ل من التَّ تهوَّ ا تَ هعلِّ البالد، ِبِّ   تِّْل زاجق يف قمَ  غييٍ حداث تَ إِّ  ان بدونِّ كَّ دد الســـــُّ ص يف عَ قْ نَـ ا د بِّ جَ وْ البالد اليت يُـ 

 ل.مَ جا  واألَ روحية من الرَّ  إىل حالةٍ 
  



 64 

 الفصل العاشر
 

 الزواج  قديسِ تَ  وسائلُ 
 

الذي    ،هللا  املســـــي  ابنَ  نَّ أَ  اًما، إذْ ســـــة َتَ قدَّ الكنيســـــة مُ  نَّ أَ ن مِّ ؤْ : قنُـ جمع الفاتيكاِن الثاِنِّ مَ  الْ كتواًب يفِّ لي مَ د ما يَ نِّ  
سًدا له، جا د بِّ ــــــ ، واتَّ سهاقد ِّ له، وأسلم نفسه ألجلها ليُ  حب الكنيسة كعروسٍ قد أه القدوسق، هو مع اآلب والروح قوحدَ 

وهبة الروح القدس لِّ  ــة، سَـــ ميع يفِّ فاِلْ  ن َُثَّ هللا. ومِّ  مجدِّ وغمرها ِبِّ ــعني  وي الســـلطة أَ كانوا من ذَ   وا َ  الكنيسـ م كانوا من اخلاضـ
ــة على حد ِّ قون إىل الدعوُّ م، مَ  َ  ــول:  داسـ ــا  1، )'كميسُـــ د ا هو تقهللا إَّنَّ  هإن ما يريد  ،لْ جَ أَ  'قول الرسـ (ق  1/4، أف 4/3تسـ

76. 
 

ــة: كهنةً عُّ دْ نا إًذا مَ إننا كلَّ   ــيوخً و ِّ متزَ و  اابً زَّ ، عُ نيلمانيوعِّ  وون للقداســـ ــباابً  اجني، شـــ ــه  يَ . َمن لَ أو أطفاالً   أو شـــ د نفســـ
ا  ــً ــة فقَ ب عليه أن يَ يَ قديســ ــالً يف هذه اْلياة  ومن يعيش يف القداســ ــه فاشــ  لكنهكل شــــي  يف هذه اْلياة و   دَ قَ فَـ  دْ عتْب نفســ

(.  6/20ق )مىت زًا يف الســـما نْـ أقام كَ  دث عنه الكتاب املقدس قائالً: قن تَ مَ فيها جيًدا، ألنه يكون كَ  رف كيف يتصـــرفع
ل يف األســــرار تمثَّ الوســــائل تَ   َ لْ تِّ ا األزواج إىل القداســــة اليت يدعوهم هللا إليها؟ إن ما هي إًذا الوســــائل اليت يصــــل من خال ِّ 

 والصالة.
 

 اياة العائلةاألسرار ح  -1
 

. ما  يةمرور النعمة اإل َ ل القنوات لِّ ث ِّ ســــوا أنفســــهم من خالل األســــرار اليت َتُ املســــيهيني مدعوون أن يقد ِّ   األزواجَ  نَّ إِّ  
 استخدامها؟  كِّنهمي هذه األسرار وكيف نُْ هِّ 
 

 زواج  ال  (1 
 

ــر ٍ وَّ أَ   ــرُّ   ل ســ ــُ   هو ســ ــة. و أمام   اواجهماه الرجل واملرأة عند ز قَّ لَ تَـ ه الذي يَـ الزواج نفســ ــرالكنيســ لنعمة  اب  َلَْتصُّ هذا الســ
 ا وكماالً.و  سُُ  ري أكثرَ شَ هم البَ عل حبَّ وهذه النعمة سوف اَ  ،لها الزوجان عند املعموديةقبَّ الدافعة إىل القداسة اليت تَ 

 

مــا  َنَّ فــإ - ن خطيئــةبــدو  وإذا كــاان حينئــذ يف حــالــة النعمــة، أيْ  - عنــدمــا يقيب الرجــل واملرأة من املــذب  ليتزوجــا 
ــنا وتســـــاعدان على أن زَ هلل، وتقد ِّ   علنا أبنا ً بة من هللا اَ النعمة هي هِّ  . إنَّ خاصـــــةً  الن نعمةً تقبَّ يَ  ني.  ي ِّ يا كمســـــيهيني حقيقســـ

قدس يسـكن يف نفسـنا )راجع  عل الثالوث األ(، ويَ 5/5مهبة يف قلوبنا )راجع رو  ب الروح القدس الْ وبواسـطة النعمة، يسـكُ 
ــداـقة حقيقـية مع هللا ويَ 4/16يو   1ى مع هللا )راجع بقَ لـنا نَ ع(، ويَ 14/23يو   ــرار اإل َ ( ، ويعطيـنا صــــــــــــ ـية علـنا نعرف األســــــــــــ

ــاعدان على إَتْ 20/22(، ويغفر لنا خطاّيان )راجع يو  15/15  )راجع يو ــاّي اإل َ (، ويسـ ( ويعطينا 8/14  ية )راجع روام الوصـ
صــــــلون عليها عند زواجهم )أو عند سارســــــتهم النعمة اليت يَ   تِّْل َ ( . 3/17 ركو   2 )راجع هللا بنا ِّ اْلرية اْلقيقية اخلاصــــــة  

ــر االِّ  ــاحبهم طَ لعياف، إذا كانوا قد تقبَّ لســــ ــر الزواج يف حالة خطيئة( ال تيكهم بل تصــــ ا و ر دِّ قْ م الزوجية كي يَـ وال حيا ِّ وا ســــ

 
 .39، نور األمم،  المجمع الفا يكي الثاني -76
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 م املتباَدلالتفاهُ قتصـــــــادية وصـــــــعوابت هيات االِّ ألبنا  والتـضــــــ ا  مثل تربيةعلى مواجهة الصـــــــعوابت اخلاصـــــــة ابْلياة الزوجية: 
 بان.لْ والصُّ 

 

أن يتقدسـا خصـوصـًا بواسـطة ما   اب عليهميَ  نْي الزوجَ ع أيضـًا من سـر الزواج روحانية زوجية حقيقية. فإن بُ نْـ كما تَـ  
و كل نفٍس  وكذل   وزَ   أي الكنيسة، ه،و عروسِّ نه يف الكنيسة: وهو اْلب الذي أظهره يسوع املسي  على الصليب زَ الث ِّ نَُ 

 .ب املسي  هذا ْلِّ عالمة ورمز   امة وعناية هللا. يب عليهما أن يعرفا وأن يشعرا  َنَّ وَّ بُـ األمومة واخلصوبة يف الكنيسة واألُ 
 

 اإلفخارستية  (2 
 

ي  هو حاضــر  إن يســوع املســ نبوع قداســتهم هو ســر اإلفخارســتية املقدســة. دوا فيه يَ أن يَ الذي عليهم   الثاِنِّ  الســرُّ  
  انتلبته. هناك تكون معه يداه اللوهيته وقدرته ومَ أُ ســـــــــده ودمه ونفســـــــــه و ن األقدس: إنه حاضـــــــــر هناك ِبِّ ابابْلقيقة يف القر 

سـرائيل،  إروب تا دُ طافَ  لتان اله الجْ قاان  ومعه رِّ عانِّ وقت مضـى لكي تُ َأي ِّ لى الصـليب من أجلنا، يدان أطول من عبسـطهما  
إىل تضـــرعات   اســـتمعتا بصـــْبٍ  ان تلأذانه الأي وقت مضـــى لكي تذهبا ورا  اخلروف الضـــال  هناك توجد  ة أكثر مندَّ عِّ تَ سْـــ مُ 

م واملفلوجني واِلياع واملعذَّ  تضــــــــرعاتنا  ومعه فوق كل    ى لســــــــماعِّ ضــــــــَ مَ  هتان أكثر من أي وقتٍ بني، وها منتبِّ العميان والصــــــــُّ
ــتقبل اخلُْ شـــي ، قلبُ  ــاؤَ طاة والبُـ ه الذي اسـ ــتعد  وهو مُ  ،دينهَ طَ ضْـــ مُ شـــني واليائســـني والْ مَّ هَ مُ   والْ سـ أكثر من أي وقت مضـــى   سـ

عزا  يف لعن اعن مالٍذ: فيبهثون  ه ـــــــ لديواألمهات الذين يبهثون على استقبال األزواج والزوجات، واألبنا  والبنات، واآلاب   
ه  جُ رِّ خْ ال أُ   إَلَّ ِتِّ أيَ  نْ مَ ه: ميعهم قولَ ر ِلِّ كر ِّ ميل. إنه يرفان ابِلْ العِّ ُدون بويف حاجتهم يطلبون املســـاعدة ويف فرحهم يُ  آالمهم،
 (.6/37 )يو خارجًا

 

 جوا القوةَ رِّ تخْ ســـــــْ اب  واألبنا  أن يَ ب على األزواج واآلهذا الوجود اْلقيقي ليســـــــوع املســـــــي  يف اإلفخارســـــــتية يَ  نْ مِّ  
 كل رجل وكل نُي عْ ع أمــــــــــام أَ وضَ اس تُ دَّ اس. ففي القُ دَّ قُ   كل ِّ جدد يفتالصليب اليت تَ   بيهةِّ ذَ  نْ وخصوًصا مِّ  ،قداستهملِّ  الالزمةَ 

م ذاته من أجلنا حىت  قد ِّ يُ   الربَّ  كيف أنَّ   يومٍ  قها يســـوع من أجل كنيســـته. هناك نتأمل كلَّ ق ِّ والتضـــهية اليت يُ  امرأة الذبيهةُ 
  ،الذات وللتضهية ابلذاتألجل تقدمة   فعةتشجيع ودَ   ته الفائضة. ويتهول هذا إىَل بَّ ة من دمه  ونتأمل يف مَ رَ طْ قَ   رِّ إراقة آخِّ 

 وخصوًصا ألجل اْلب الزوجي.

 

من  دوا بيســــوع املســــي  يف املناولة فتتهول هذه املناولة هِّ فخارســــتية يكون ابســــتطاعة األزواج واألبنا  أن يتَّ إيف كل  
 بدية.ا  اْلياة األذ بز املالئكة وغِّ للهياة  ولذل  نطلق عليها اسم خُ   نبوعٍ الرب ودمه إىل يَ جسد 

 

 ة املصاْلَ   (3 
 

عياف. ففي املصــــــاْلة أو االِّ   ســــــوا هو ســــــرُّ حىت يتقدَّ   منه ابنتمامٍ قربوا  الســــــر الثال  الذي يب على األزواج أن يت 
 واقع أليم يفاخلطيئة هي  نَّ إِّ وها يف املعمودية. قُّ لَ نا  للنعمة وللقداســــــة اليت تَـ مَ أُ  من األحيان يكون الرجال والنســــــا  غيَ  كثيٍ 
ا عميمة الوضــوح.  ،باعنا للوصــاّي اإل ية هو شــي  واضــ  لضــمائرانت ِّ عدم اِّ كما َأنَّ    حياتنا هللا هو ولكن رحة هللا هي أيضــً
قإذا مـا   الســـــــــــــــادس عن األزواج قـائالً:بولس ولـذلـ  كتـب البـااب  .(2/4أفســــــــــــــس يقول القـديس بولس )كمـا ،  ابلرحـة غن  
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 ر مَ ا الْ تل  الرحة اليت ينا ُ  ،رةإىل رحة هللا بتواضــــــــــــــع ومثابَ   واؤ جَ لْ يَـ لْ فَـ ب أن ييأســــــــــــــوا، بل أخرى فال يَ م اخلطيئة مرة جَأ ْ اف
 .77ق بواسطة سر الندامة

 

ة  ئَ اه اخلطي اُ كنة ابلنسـبة لنا: ابلندامة والشـعور ابأللَ عل املغفرة سُْ اَ حاٍل ية يف ب إىل الرحة اإل َ ب علينا أن نتقرَّ يَ  
ــراحة القلبهتدا  ويف لرغبة يف االِّ اببة، و رتكَ امل ــنا على حقيقتها هلل وللكاهن الذي نُ د ِّ قَ لكي نُـ  ،تغيي اْلياة وصـــــــ له ث ِّ م أنفســـــــ

 على األر .
 

 الصالة ح اْلياة العائلية -2
 

ــرارَ  نَّ إِّ   ــالة العائلية ضـــرورية -ها ال تكفي وحدَ   األسـ ــالة والصـ ــتند  كيزة اليت تَ وهي الرَّ  ،فالصـ اْلياة املســـيهية إليها سـ
 اْلقيقية.

 

 رورة الصالةضَ   (1 
 

)لو   والُّ كِّ وا وال تَ لُّ صـــــــــَ نبغي عليكم أن تُ يَ ه : فســـــــــُ   هذا ما يقوله الكتاب املقدس نَ للخال  ةٌ ض       روريَّ  الصـــــــــالةَ  نَّ إِّ  
الواضـــــ  أن هذه الكلمات:   (. ومن7/7)مىت  دواطلبوا اِّ اُ (   26/41 )مىت ربةعوا يف اَ قَ وا لكي ال تَـ اِّســـــهروا وصـــــلُّ (   18/1

كننا يقول: قال نُ أَْلفوْنســـو  عن احتياج وضـــرورة. ولذل  كان القديس ْب ِّ عَ ة وتُـ صـــيَّ توي على وَ عن وتَ ، تَ طلبوااُ ، واصـــلُّ ،  ينبغي
يدة واضـهة  قعَ ا لَ الصـالة ضـرورية للبالغني من أجل خالصـهم. إَنَّ  ر أنَّ كِّ نْ أن نُـ  -مان ـــــــــــــــ اإلي اهَ بدون الوقوع يف اخلطيئة اُ  -
ية من أجل اخلالص األبديق.  عوانت اإل َ مَ حيدة للهصــــــول على الْ ســــــيلة الوَ الصــــــالة هي الوَ و  ،ا يف الكتاابت املقدســــــةي  لِّ جَ 

 ال تسـتطيعون أن  بدوِنِّ : يقول ربنا .خْيٍ  أيَّ  ن ال نسـتطيع أن نصـنعَ عمة هللا زَ عونة نِّ والسـبب يف هذا واضـ  جًدا: بدون مَ 
ال  بل أننا    مَّ قائالً: قإنه ال يقول أننا ال نســـــــــــتطيع أن نُتِّ   َذلِّ َ ســـــــــــطينوس على غُ ق القديس أَ ل ِّ عَ (. ويُـ 15/5و )ي  تفعلوا شـــــــــــيئًا
 ق.شي ٍ  أيَّ  نفعلَ  نستطيع أنْ 

 

  صــاةَ العُ   املالئكةَ  هلل يف وقت التجربة  كما أنَّ  أْ جَ لْ  يَـ . لقد أخطأ آدم ألنه لَ بقاومة التجارِ مُ ض  رورية لِ إن الصــالة  
ن  مَ مان ولِّ ـن فقدوا اإليمَ ن وقعوا يف اخلطيئة ولِّ مَ ات الشخصية لِّ ْبْ اخلِّ  كل ِّ   هو بدايةُ  الصالةِّ  يابُ هللا  وغِّ  يستفيدوا من نعمةِّ  لَ 

 س.أْ وقعوا يف اليَ 
 

ــإننا نقرأ يف الكتاب املقدس   ستمرار  من أجل ذل  فـــــــــ و هللا )ابلصالة(  رفعون نمرهم زَ كيف أن القديسني كانوا يَ ابِّ
 (.24/16 )مزمور ا لنصبوَنَ خاة اليت يَ شلن من الفِّ تألنه سين مًا عيَنَّ وْ رفع دَ إىل الرب أَ خاطر : مَ من الْ يُنَقذوا   لكي

 

ت يف حَ رِّ وقد جُ  ،ضــــعيفةً خطيئة آدم  دَ عْ ة البشــــرية بَـ يَّ ر ِّ الذُّ  ســــت كلُّ مْ فقد أَ   ،ا  و    اّي هللاض   رورية إلتْ إن الصــــالة  
   -  رفة اْلقيقة، يبقى أســهل ابلنســبة لناعْ مَ دها لِّ نَ  م من الصــعوبة اليتغْ على الرَّ ألنه   ،األكثر يف إراد ِّ ا   وابكرها ويف إراد ِّ فِّ 
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عب تتميم  صــــــي من الصــــــَّ بدون مســــــاعدة هللا يَ ف. ولذل  اخلي ارسَ ن أن َّنُ اْلقيقة مِّ  فَ عرِّ أن نَ  - قديس تومالا  ســــــب قولبِّ 
 ّي هللا نفسها.اوص

 

ل ذل . مَ عَ إليه القوة لِّ   اال نيم كل الوصـاّي تم ِّ هللا يريد أن نُ  ، ألنَّ ها؟ كالَّ قيقُ تَ  سـتهيل  ّي مُ هل هذا يعن أن الوصـا 
  على أن تفعل ما  ثُّ وصــي بشــي  فإنه يُ ندما يُ مســتهيلة  لذل  فهو عِّ   ا ٍ يوصــي هللا  شــ ال يُ غســطينوس: قيقول القديس أَ 

ال    نايا بقداسـة، كما أنحىت تقدرق. إننا بدون هللا ال نسـتطيع أن زَ   تسـتطيعه وأن تطلب ما ال تقدر عليه، وحينئذ يسـاعدك
ــتطيع أن زَ  ــيهًيا و نســ ــائل. لذل  يَُ بِّ  اليا مســ ــه القوة، فلماذا ال  نقُ إذا كان أحد تَ نا القديس يعقوب قائالً: ثُّ ســــب الفضــ صــ

 .(4/2)يعقوب    تطلبها تكن لدي  القوة فهذا يعن أن  لَ يطلبها من الرب؟ إذا لَ 
 

دين ه يُ ي فإنَّ ص ابلتأكيد، ومن ال يصــــل ِّ لُ هو لَْ ي فَ صــــل ِّ يُ  نْ صــــميم : ق مَ وتَ   قوةٍ   لفونســــو بكل ِّ أولذل  يقول القديس  
 .واقصلُّ  يُ م لَ كوا ألَنَّ لَ الكون قد هَ وا. وا ْ لُّ م صَ صوا ألَنَّ لُ بني قد خَ طوَّ مُ د أن كل الْ جانًبا نَ األطفال نفسه ابلتأكيد. إذا تركنا  

 

  الة العائلة  (2 
 

 ماذا؟الصالة العائلية كذل . لِّ فاالِّحتياج هو ليس فقط إىل الصالة الَفردية، َبْل إِّىَل ابلنسبة للعائلة  
 

ــالة العائلية  َ   ــالة ي ِّ ا سَُ ألن الصـــ ا الزوج والزوجة مًعا وكذل   : يقوم بِّ كةمش    رَت زات خاصـــــة. قبل كل شـــــي  هي صـــ
ــغيةق، فكذل  يتطلَّ عل من الرجل واملرأة قجَ الزواج قد جَ اب  مع األبنا . وإذا كان ســـر  اآل ــالةً  ب نفسُ اعة صـ ــر صـ   هذا السـ

اْلق أقول لكم، إذا اتفق اثنان منكم على األر  يف أي أمر،  ما: ق َ  هة  مشــــــــيكة. إن كلمات يســــــــوع املســــــــي  التالية موجَّ 
 (.18/19)مىت ق لسماوات ال أبِّ الذي يفِّ بَ مهما كان ما يطلبانه، فإن ذل  يكون َ ما من قِّ 

 

ــل ِّ ندما تُ عِّ  العائلةُ  . ماذا تطلبُ هانفس    ِ  العائلةِ  اياةُ هو   العائليةِّ  ى الصـــــالةِّ وَ تَـ كما أن مُْ   جل  أَ  نْ مِّ  ا تطلبُ ي؟ إَنَّ صـــ
ــعاد ِّ  ــُ ســـ ــاكلها، من أجل صـــ ــكر من أجل أفراحها ا وعذااب ِّ باَنِّ لْ ا وتطلب من أجل أبنائها، من أجل مشـــ ا  وهي تقدم الشـــ

 اجها وعزائها.بتهاو 
 

  دَّ تَ ب أن َتَْ ويَ  
ُ
ا إىل الصـــــــالة الليتورجية امل الذهاب مًعا إىل القداس عندما  كة يف العائلة :  مَ اقَ الصـــــــالة العائلية أيضـــــــً

ة  ا لني . كما أن قر سَــ رْ مُ الوردية يف الكنيســة، أو االســتماع إىل كرازة الْ املســبهة كًنا، أو االشــياك مًعا يف تالوة  يكون ذل  سُ 
 .فات والوردية املقدسة، اخلاو طْ االشياك يف العبادات املخصصة للعذرا : كاألعياد والتِّ كذل  و  ،يل هي صالة  إلنْ ا
 

 الصالة موعل ِ مُ   (3 
 

الواجب اخلاص بيبية األبنا  على الصــــــالة.   ا، يقع عليهماوكرامتهم ارســــــالتهم قِّ لَ طَ نْ ، من مُ نْي املســــــيهيَّ   ويناألبَ إن  
ــَ واجب تعليمهم أن يُ  اليهمن عاذ لَّ ال افهم ــرار امل ِّ عَ وا وأن يُـ ل  صــ ــةبتدائيَّ االِّ هم األســ هم أن يتهاوروا مع  اموأن يعل ِّ  ،هللاب ة اخلاصــ

ــيلة األكثر أهيةهللا اآلب. ومن البَ  يف الصــــــالة: فعندما   لَ ثَ مَ هم الْ ؤ عطاإهي  ،اهن أبنا َ املعَ ا يُـ اليت بِّ  ،ديهي أن تكون الوســــ
  نَ مْ ل ِّ عَ هات، هل تُـ مَّ : قأيتها األُ بوينون أفضـل تعليم. كان البااب بولس السـادس يقول لألم يتلقُّ ون فإَنَّ صـلُّ يُ  مهيْ وَ بَـ أَ يرى األبنا   
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ــيهي؟ هل تُ  نَّ كُ أبناَ   ــلوات املســـــ ــرار األَ  لنيلِّ   -فاق مع الكهنةت ِّ ابالِّ  -أبنا َُكنَّ  نَ دْ عدِّ صـــــ ناولة  مُ عياف والْ األوىل: االِّ  عمارِّ أســـــ
والقديســـــني؟ هل عونة العذرا  مَ طلب على و ضـــــى؟ رْ  عندما يكونون مَ لِّ أَ تَ مُ م على التفكي يف املســـــي  الْ َنَ دْ و ِّ عَ ثبيت؟ هل تُـ والتَّ 
زلية، على نْ مَ اِلماعة الْ  كل ِّ و كم  ون مع أبنائِّ لُّ صــــــــَ بهة الوردية يف العائلة؟ وأنتم أيها اآلاب ، هل تعرفون كيف تُ ســــــــْ مَ الْ  نيَ ل ِّ صــــــــَ تُ 

ــتقامةِّ  بِّ ه إىل جانِّ عطونَ الذي تُ  لَ ثَ مَ ؟ إن الْ َأحياانً األقل   ــَي كر والفعل، وابالِّ الفِّ   اســــ ــتناد على الصــــــالة املشــــ هو  ،كة نوًعا ماســــ
ــْ ذا أتتون ابلســــــــالم داخل أَ زيد  إنكم بِّ ر مَ جْ اثل عبادة ذات أَ للعمر كله، وقيمته َتُ  ثابة درسٍ ِبَِّ  ذا  ِّ  ســــــــالم   'زل : نْ مَ وار الْ ســــــ

 .78نون الكنيسة ق  بْ كذا تَـ روا : إنكم هكَّ ذَ . تَ 'البيت
 

 هدة.يف الصالة تبقى دائًما متَّ  دُ هِّ تَّ اليت تَـ  العائلةَ  : إنَّ حق اد كَّ َؤ ى أبًدا ما هو مُ نسَ ب أن نَ ال يَ  
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 الفصل اْلادي عشر
 

 اء ة األبن  ربي  ت
 

ــية للعائلة وأكثرَ  َأَحدَ إن   ــاســـــ ــبة لتاب  هذه األّيم، هي تربية األبنا . إَنَّ  اهالواجبات األســـــ ــعوبة ابلنســـــ ــالة  صـــــ ا رســـــ
من اآلاب   هم كثيٍ شــيًا إىل عدم فَ يوحنا بولس الثاِن مُ البااب ســب ما قال  ابؤهم أحيا ق، بِّ آقيوجد كثي من األيتام و  .عاجلة

ون  لُّ خَ تَ يَـ   لْ بَ  ،أتخذ على عاتقها اليبية الكاملة ألبنائهالذل  أضـاف قائالً: قإن البيوت اليت ال    79  ق بيبية أبنائهمتعلَّ ما يَ لِّ 
 .80  هللاق َْبِّ نْ عنه أمام مِّ  ساابً موا حِّ قد ِّ أن يُ لًما فادًحا سيضطرون ظُ قيفون يَ ، فيها عنهم  

 

 ءواج ات واقو  اآلابَ  -1
 

ــبة لتاب  حَ عتَْب إن تربية األبنا  تُ   ــَّ  د البااب يفِّ كَّ لقد أ ا.وواجبً  اق   ابلنســـــــ والواجب اليبوي    ، أن اْلقَّ كة العائليةا ر الشـــــــ
 صف  نه:لتاب  يتَّ 

 

 نه مرتبطًا بتوصيل اْلياة البشرية وْ كَ : لِّ روريضَ  - 
 

َ  يسـاسـ أَ  -  املدرسـة أو الدولة(، بسـبب أو  )بقية العائلة  رينآلخَ اَدى لَ بوي  سـبق الواجب اليَّ أنه يَ  : أيْ ي  وِّ لَ وْ أَ  و َ 
 ربط اآلاب  ابألبنا  ريدة اليت تَ القة اْلب الفَ عِّ 
 

اآلبـــــــــــــــــا ، ز جْ يف حالة عَ  رون إالَّ ه اآلخَ لَّ ســتغِّ رين وال أن يَ ل ابلكامل إىل آخَ كَّ َو كن أن يُـ أنه ال نُ  : أيْ له ال بديلَ  - 
 .81هم  تربية أبنائِّ  عن  ياِلسدي أو النفس

 

وهذا أيخذ وقًتا كثيًا. لذل  كان القديس   ،ب أن يتعلموا اْلياةاألبنا  يف اْلياة  فبعد ذل  يَ  جادُ ــــــــــــــ يإال يكفي  
ويرى النور د ولَ ة تســـعة أشـــهر  ولكن بعد أن يُ دَّ مُ م أمه لِّ ج يف داخل رحِّ م العائليق. فالطفل ينضُـــ حِّ توما يســـمى العائلة: قالرَّ 

ة فإن الكائن ـحشا  الثانياأل  تِّْل َ العائلةق. وإذا ُحرِّم من  - ج لسنني عديدة داخل أحشا  قاألم ِّ ه ينضُ علَ نَ  عندئذ أن نيَّ عَ تَـ يَـ 
مدة أربع ســنوات، أظهرت  رس األمريكي وأعدها لِّ الكونْ  اوَّ َ مَ ت دراســة  كنه أن ُيَهض نفســًيا وروحًيا. لقد أظهرَ البشــري نُ 

  20000وطالب اثنوي،   90000والعاطفي الســــليم لألبنا : لقد قامت الدراســــة على   يالنفســــ   و ِّ مُ مان النُّ لضــــَ   بَوينية األأهَ 
ــة األوىَل هي أن اآلاب   .من اآلاب  18000و ،منيق غي متعل ِّ مراهِّ  ــاطع لنُ وْ م دَ  َ النتيجـ ــا  واملراهِّ  و ِّ مُ ر قـ ــة األبنـ قني. األغلبيـ
مر، رات واخلْ مخد ِّ ل إىل الْ يْ مَ ب الْ نُّ م تســاعد على اََ ســيهِّ در ِّ مع آابئهم أو مُ دوا أن العالقة العاطفية القوية تيان أكَّ ى للفِّ ممَ العُ 

ــابقة نتهار وتَ ذ فكرة االِّ بْ ي عن التصـــــــرفات العنيفة ونَـ ل ِّ خَ التَّ وتدفع إىل  ــية ســـــ . وتشـــــــي  األواَنِّ قي من الدخول يف حياة جنســـــ
ثافة ، أي كَ أيًضا ة هذا الوقتيَّ عِّ وْ ا نَـ ضيه اآلاب  مع أبنائهم وإَّنَّ قالوقت الذي يَ  مُّ م فقط كَ هِّ مُ الدراسة أيًضا إىل أنه ليس من الْ 

 
 .14، الرسالة إلى العائالت،  يوحنا بولس الثاني -79

 .3، رقم 6، ص 1997اكتوبر  10، البرا يل، جريدة االوسيرفاضوري رومانو، اللقا. مع العائالت في استاد ماراكانا،  يوحنا بولس الثاني -80

 . 36، ة العائليةالشراك،  يوحنا بولس الثاني -81
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ــدقا  الْ  ــاوي أهَ ية يُ ر من األهَ دْ اآلاب   ويمل هؤال  على قَ  لَّ ون مََ لُّ مراهقني ال يَُ العالقات معهم  إن أصــــــ ــبة  يَّ ســــــ تهم ابلنســــــ
 .82 ديثي الوالدةْلَِّ 

 

 بيةعاد الرتَّ بْ أَ  -2
 

حـد النصــــــــــــــوص  ـقال الـبااب يف أَ كمـا قاليبـية الكـامـلةق  يف َجيع اْلمجـاالت، َأْي بـنا ؟ تربـية األ مُّ تِّ جـاالت تَ مَ الْ  يف أي ِّ  
 .األبعاد البشرية ل كلَّ مَ شْ اليت ذكرانها سابًقا. وهذا يَ 

 

 لقْ العَ   تربيةُ   (1 
 

 فكار  هِّ تِّ  تغذيل يفِّ بية العقل تتمث ِّ روع األشــــجار. لذل  فإن تر وا  فُ ك األفعال كما ُير ِّك ا َْ ر ِّ إن األفكار هي اليت تَُ  
ــائـل اليت يريـد اآلاب  أن تَ قـة للفَ طـابِّ مُ  ــيـا  اليت يقرأهـا أبنـاؤهم ى أبنـائهم  ومن أجْـ دَ كون لَـ ضـــــــــــــ ل ذلـ  فـإن معرفتهم ابألشــــــــــــ

واثبتة. حقيقية  صة ومعارفَ خالِّ    كريةعادات فِ هي شي  أساسي. إن تربية العقل تتمثل يف تشكيل   اموَنَ ا ويتعلَّ ويسمعوَنَ 
ــاْلًِّ جيدة لكي يَ    بدايةً عتَْب ر جيًدا يُ فك ِّ رأس يُ ُوجوَد إن  ــان صــــ شــــــي (. من   ن أن ذل  ليس كلَّ غم مِّ ا )على الرَّ صــــــي اإلنســــ
زون بني ي ِّ ويعرفون كيف نَُ   ،شــــي  أي ِّ ُشَرََّد  كمون على الواقع واليقبلون عرفون كيف يَ يار، يَ عْ ي مِّ وِّ وين رجال ذَ كْ روري تَ الضــــَّ 
وجد  بادئ اثبتة وراســـخة. يُ فكرون اســـتناًدا على مَ لون إىل هذا إذا عرفوا كيف يُ وصـــَّ م يتَ طأ. إَنَّ قيقة واخلْ والشـــر وبني اْلْ  ياخلْ 
ا الْ دَ لَ  معرفة    ةِّ بات األشـــيا ، وال يكتفون  يَّ ســـب ِّ يريدون أن يعرفوا مُ   مْ هُ فَـ صـــاعد: ُمتَ في سَـــ لْ فَـ   ل  يْ ق، مَ راهمُ ى الطفل، وخصـــوصـــً

ــئلة  -يف ذل   له حق  و  -)قال كاتب  ــئلة   لَ هم داخِّ و ِّ ة َّنُُ ليَّ مَ الل عَ األطفال والشـــــــباب خِّ قإن كل أســـــ  ذاتَ 'العائلة هي أســـــ
ــامٍ  دٍ عْ بُـ  ــة عند املراهق الذي ال يَ  ذل ينق  ويمهر  ا منفتهة للد ِّ  أَنَّ عََن ِبِّ  ،'ســـــــ  بهشـــــــــي  إال إذا اقتنع   قبل أيَّ بطريقة خاصـــــــ

 م عن األشـــيا  األســـاســـية يفِّ  ِّ ســـاؤُ ه شـــبابنا هذه األّيم هو أنه عند تَ واجِّ راما اليت تُ أن الد ْ  ْهديد د ابلتَّ ونَ . (بطريقة شـــخصـــية
دون معَن للهياة  : إن الشــــــــباب الذين ال يِّ ايً ضــــــــِّ رْ ن أو ما يعطيهم رًدا مُ مَ  دون م ال يِّ ها( فإَنَّ ها، قيمتِّ ها، غايتِّ لِّ صــــــــْ ياة )أَ اْلْ 

ولذل  فإن   .ذا القلقفًا  ِّ رِّ صْـــ د مَ ف كيف نَ عرِّ ب أن نَ يَ  .لون بدون إجاابتئِّ تســـاهم مولكنَّ  ،ســـاؤالتليســـوا شـــبااًب بدون تَ 
فســـــــــيات فة أو تَ يَّ زَ عطوا أفكارًا مُ أبنائكم. ال تُ  لَ قْ بوا عَ ذ ِّ يوس الثاِن عشـــــــــر هو شـــــــــي  مهم جًدا: قهَ البااب بِّ  لُ بْ ما كتبه من قَـ 

رضــــــي  صــــــهيهة، وهي اندرًا ما تُ  كيدات غيِّ أْ ة أو بتَ ريَ خْ بســــــُ  - انتمهما ك -يبوا عن أســــــئلتهم  فة عن األشــــــيا   ال اُ يَّ زَ مُ 
ة يَّ فِّ يْ م كَ لُّ عَ قيقة وتَـ الك اْلْ نفت  على امتِّ  إال أن يَ َب هم الذي أيَْ مَ هْ بة، فَـ ْب ومَ هوا، بصــــــــــَ ج ِّ وَ ســــــــــئلة لتُـ األ  تِّل وا  لُّ م  اســــــــــتغِّ قو َ عُ 
 .83 لققُّ عَ فكي والتـَّ التَّ داّيت  ز بِّ ي ِّ ا ة اليت َتُ وات الْبَ طَ صول عليها  َِّ اْلُْ 

 

ــاعدهم على تكوين  ب أن نُ يَ   ــيلة اليت تَ وهي الفَ  نةطْ الفِ ســـ ــرُّ كم كل تَ ضـــ ــيلة ال تكون أيَّة فَ  ابدوَنِّ فاتنا، واليت صـــ ضـــ
ــَ  ــيلة التَّ ا فَ بة. إَنَّ لْ صــــ العادات م يف الذات نفســــــها. ولكن فوق كل شــــــي ، من الضــــــروري أن تتكوَّن دأ ابلتهكُّ بْ م وتَـ كُّ هَ ضــــ

ب تطلَّ قل يَ والعَ  ،مان ـــــــــــــــ اإلي إىَل د  ستنِّ قيقية تَ ى. فالثقافة اْلْ ممَ مان العُ ـــــــــــــــ قائق اإلياسخة ْلَِّ فة الرَّ رِّ عْ مَ عَن الْ ، ِبِّ رية الدينيةكْ لفِ ا
 

ف  الدراـسة  ؛  3، رقم Zenit" ،11/9/1997"، راجع الوكالة اإلخبارية األمريكية الهيمة الطبية دراـسة نـشرضها  -82 ــَّ ية التي   25ضكلـــ ا يُبَيِّن األَهّمِ ا ِممَّ مليون دوالرع

 فوالها فياها الكونجرس األمريكي.

ــ  -83 ــائل العامة والوثائق ا 26/10/1941 ، حديث يوم ضربية الطفولة، بيوس الثاني عشـ ، المجلد األول  1967، مدريد   .A. C. Eلبابوية" ، ، في "مجمواة الرسـ

 .1669ص 
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س هؤال   و ؤ رُ عطي لِّ ة. وعندما ال نُ ـــــ الغريزة الديني -طبيعية يزة غر قيقة عن هللا هي  معرفة اْلْ   وَ ل زَْ يْ مَ فةق عن هللا، ألن الْ عرِّ مَ قالْ 
ــبـاب مَ  ــبـب اخلَْ قويَـّ  عرفـةً الشــــــــــــ الطريق، يف  دُّ عِـّ يتهم( فنهن ـبذـل  نُ ي على حر ِّ د ِّ عَـ اـئد أحيـااًن من التـَّ ف الزَّ وْ ة عن دّينتنـا )بســــــــــــ

هة يواجه كثيون  الئها بواسطة معارف دينية خاطئة )من هذه اِلِّ ــــ به  عن امتؤوس الفارغة لكي تَ الرُّ ل   تِّ مستقبل، أمام الْ 
 natura :إخل(ة، أو الطُّقوس الغريبة اخْلَفِّية،...  يَّ ر ِّ األدّين الشــــــــــرقية الســــــــــ ِّ  ىدَ ع، ولَ يَ شــــــــــ ِّ لجاابت لدى اإبه  عن ربة الاَ 

abhorret vacuo  َ  رين ألبن ائهم ش           ِ  مُ  أول  مـا ـيا أَنَّ عِّ ين أن يَ وَ بَـ معَن ينبغي إًذا على األَ ذا الْ رب من الفراغ. بـِّ ، الطبيعـة  
، اـلذي يتي   اـلدينـية  اليبـية الُ فيهـا للعـائـلة هو ابلـتأكـيد شَـ  مجـاالت اليت ال ـبدـيلَ : قواحـد من الْ ألوىَل وهـذه هي رســــــــــــــالتهم ا

 .84 قةليَّ نزِّ كنيسة مَ ـكللعائلة أن تنمو  
 

  اع واإلرادةتربية الط ِ   (2 
 

ــل إىَل قال يَ   ــيلة من يَـ  الفَ صــ  تكوين ف إىَل دِّ ب أن  َ . لذل  فإن اليبية يَ 85يقول القديس توما كما هق  بع أهوا َ تْ ضــ
ــتناًدا  اإل ــيلة. فاإلرادة يَ إىل رادة والعاطفة اســــ م يف العاطفة  كُّ هَ قيقي ويف التَّ ي اْلْ ب اخلْ ها: يف حُ يْ بَّ يف وظيفتَـ رَ ب أن تُـ الفضــــ

 )األهوا (.
 

)إىل جانب بقية   الِب ِ فضيلة اكتساب  وُحب ِّ الصة م اخلْ يَ القِّ ُحب ِّ وإىل   ،قيقيي اْلْ اخلْ  ب ِّ إىل حُ بِّنا  صل إن اإلرادة تَ  
علنا عادلني مع كل شـــــــــــخص يَ  م، إخل.(. إن الْبَّ رَ راحة والكَ ى، والصـــــــــــَّ وَ قْ ن، والتـَّ ديُّ ا: التَّ دور حو َ الفضـــــــــــائل األخرى اليت تَ 

 طن وللوالدين وللقريب.هلل وللوَ  ِّ  ه:حقَّ  عطي لكل واحدٍ فنُ 
 

د  قصُ غم من أننا ال نَ حقيقية )على الرَّ   ةً طَ لْ سا عليها سُ ارِّ أن نُ ا  مكنهقل نُْ ، فإن اإلرادة والعَ العاافةــ بق تعلَّ أما فيما يَ  
مناســبة وذل  ابكتســاب الفضــائل الْ  ،طة قســياســيةق(لْ سُــ  :بية، أو كما كان األقدمون يقولون سْــ لطة نِّ قة ولكن سُــ طلَ طة مُ لْ سُــ 

مال  كَ عاطفتنا وهي ضــــرورية لِّ لِّ ركة اْلْ   َُتَث ِّلاألهوا   باع كل شــــخص. إن االنفعاالت و نفعاالت اخلاصــــة بطِّ وا  واالِّ لتنميم األهْ 
جا ، اليأس، الشجاعة،  الرَّ  ،زن ، الفرح، اْلْ برَ ا َْ غبة،  غض، الرَّ ب، البُ ون منها إحدى عشرة: اْلُْ دُّ عُ طبيعتنا. كان األقدمون يَـ 

نفعاالت واألهوا  هي ر أن كل االِّ ـــــــــ يعتبَ  نْ مَ ب خطأين. من جهة، نُّ  اََ تعنيَّ وفيما يتعلق بتهذيبها، فإنه يَ  .وف، والغضباخلْ 
ب على اإلرادة ؤال  فإن الوظيفة الوحيدة اليت يَ ، يعتقد(  ابلنسبة  ِّ رون، مثالً يسَ لة )هكذا كان سَ عتدِّ سيئة حىت لو كانت مُ 

ذيبها ا حســــــــــنة، وأن  َ ا دائمً  َنَّ د خطأ من يقول نَ  ،هة أخرىنفعاالت أو األهوا . ومن جِّ هذه االِّ  عُ مْ ارســــــــــها هي قَ أن َتُ 
ــرية ليســـت بَِّ  . إذْ ن ائطِّ ُمُ موقفني عبي عنها أبًدا. إن الْ تَ  أي ِّ  تِّ بْ تها بدون كَ يَّ جِّ يتمثل يف تركها على سَـــ    د ِّ أن االنفعاالت البشـ

دت عن هذا مســتقيم  وتكون ســيئة إذا ابتعقل الْ ســب العَ هة بِّ ا تكون حســنة عندما تكون موجَّ ئة: إَنَّ ي ِّ نة وال سَــ سَــ ، حَ اذا ِّ 
ــاعدان على بُ ــــــــــــــــــ مة فإنَّ نمَّ كات عندما تكون مُ َر مقياس. هذه اْلَْ الْ    أما إذا كانت، على العكس من   لوغ كمال طبيعتناها تسـ

 ،لو يمُ م االشـتها  والْ نم ِّ م بواسـطة اكتسـاب الفضـائل اليت تُ ذيب العاطفة يتِّ  َ  دان. إنَّ بعتسـ منا وتَ ط ِّ ا تُ مة فإَنَّ نمَّ ذل ، غي مُ 

 
 .16،  الرسالة إلى العائالت، يوحنا بولس الثاني -84

ل القسم في األخالقيات إلى نيكوماكو، القديس  وما األكويني -85  .49رقم  3، الجز. األوَّ
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ــائل األطلَ يُ  اليت ــيلة االِّ ق عليها اســــــم الفضــــ ــَّ ث ِّ ؤَ عتدال اليت تُـ دبية: فضــــ ــيلة قوة التَّ  ،ةوَ هْ ر يف الشــــ ــْ م اليت تَ كُّ هَ وفضــــ  يلَ مَ ط الْ بِّ ضــــ
 للغضب.

 

ــائل عند الطفل أو عند الشـــــاب؟ نســـــتطيع  تِّْل َ ن تكوَّ كيف تَ     فنقول أنَّ  ،ريضـــــة لذل طون العَ ذكر اخلُْ ن نَ أالفضـــ
  .مان ـــــــــــــ طنة واإليه ابلفِّ جَّ وَ مُ قلي الْ ييزه العَ ا َتَ ع من خال ِّ بَ تْـ ارسة األفعال اليت يَـ الطفل أو الشاب على سُ ساعدة دث ِبِّ ذل  يَ 
 شي إىل ثالث مراحل أساسية:كننا أن نُ ل لذل ؟ نُ صِّ نَ كيف 

 

ر من  مْ سب عُ تلف هذا بِّ . ولَ ًقا للفضيلةفْـ دافًعا لكي يتصرف وَ  إعطاَ ههفيز يعن . إن التَّ هتربيتُ   تَِتم  ن مَ  َُتْفيزُ أ(   
 تربيته.  تَتِّم

 

ــة(، وعلى الرَّ مَ ل الْ و )قبل دخ  اأُلوََل رالة الطفولة مَ يف   ة  عمال إراديَّ   أْن أيتوااألطفال إمكانيَّة غم من عدم درســـــــــــ
مقصــــود هو والْ مة. عنيه هذه الكلضــــيلة بكل ما تَ ارســــة الفَ ضــــع األســــاســــات من أجل سُ وَ بِّ  ذٍ ندئِّ   عِّ دْ ب البَ ابلكامل، فإنه يَ 

ا بواسـِّ ل  ِّ صـُّ التوَ   مُّ تِّ . يَ ضـائلسـاب الفَ تِّ  اكْ مسـتقبل إىَل ي يف الْ د ِّ ؤَ تُـ  عاداتق لْ خَ  وكل  أبٍ  . فكلُّ قابلعِّ او  وابالثَّ طة  ذا أسـاسـً
ــرفان هكذا بطريقة طبيعية: عندما  أم ٍ  ــًنا فإَنَّ بنُ اِّ  يعمليتصـــ ــيًئا حســـ ــامة أو يكون ذل  فقط اب أحياانً ه )نِّ ائما يكافِّ هما شـــ بتســـ

ــي  يَ يَ نمرة حانِّ  ــتهقُّ ة(  وعلى العكس عندما يقوم بشـ ه ارادة َديل تنه ليســـ  ِّ هما مذل  لعل - يعاقباه م، فهىت إذا لَ وْ اللَّ  سـ
ــتيا ها سَِّّ ما يُ َنَّ إف -ألمة  ــا ة اليت تَ خيَّ حان ما قام به )لنتَ دَ ا فعل أو على األقل ال نَْ مهران اسـ ما  دث لألبنا  عند ل إًذا اإلسـ

فيز األبنا  على أن يتصرفوا دائًما بطريقة مستقيمة  ي هذا إىل تَ د ِّ ؤَ دث مرات عديدة(. يُـ ئة كما يَ حون ألجل أعمال سي ِّ دَ نُ 
ــي ِّ وأن يتجنَّ  ــرفات السـ ت يف الطفلق. هكذا كاتَ ئة. قالعادة تَ بوا التصـ ــَ ا إذا ما ُغرِّسـ ــً ــوصـ القديس   ن وي على قوة الطبيعة، خصـ
 .86 توما يقول

 

واب   لة ثَ فات الفاضـِّ رُّ صَـ ب أن يصـاحب التَّ ، يَ لوغال ُ  و قةراهَ مُ الْ ى يف فية  رَ حْ ، وابألَ درس ةمَ الْ  ن ِ س ِ لوغ  دا  من بُ بتاِّ  
ا وهُ   نْي يَّ وِّ بَ رْ ب أن يكوان تَـ قاب يَ واب والعِّ . األول هو أن الثَّ نْي ن هامَّ يْ ب مراعاة عنصــــرَ ولكن يَ  .قاب  ذائل عِّ ويصــــاحب الرَّ 
ه )وهذا يعن ببســــاطة أنه الفضــــيلة نفســــُ  علُ ل الفاضــــل هو فِّ قْ قيقي للعَ واب اْلْ ضــــ  أن الثبط كذل  عندما يتَّ يكوانن ابلضــــَّ 

يه، وَ ى هللا أو أبَـ ضـــــَ بة وأن يكون قد أرْ ى واجبه أو قام بعمل مَ ف حســـــًنا وأن يكون قد أدَّ أن يكون قد تصـــــرَّ   وابٍ يكفي كثَ 
ي أو لفشـــل أخالقي...(. لذل   وِّ ضَـــ وْ فَـ  رير لعملٍ مَ   نفســـه )الطعم الْ عمل الســـي ِّ قيقي هو القاب اْلْ وأن يكون العِّ  ،إخل...(

اع ابلشــي  الذي يســتهق الفرح وأن  تســتمب أن يُوجَّه منذ شــبابه إىل االِّ يل إىل الفضــيلة يَ كان القديس توما يقول: قمن نَ 
 .87 يقاع ابخلْ تاب يعتادون على االستمبل الشعْ ل يف جَ يمة تتمثَّ لإن اليبية الس .موْ اللَّ ابلشي  الذي يستهق   مَّ تَ غْ يَـ 
 

ممارسة الفضائل،  عديدة لِّ   ص  رَ حياته فُـ  اح له خاللَ ــــــــــ تتُ  صخ. إن كل شَ فاضلة ع أعمال: نْ   لصُ رَ ق الفُ لْ ب( خَ  
ــْ م يف ذاـته وأن يَ ن يتهكَّ ألَِّ   ـتاج دومًـاذـل  ألـنه يَ  ا،  طرُ ط اـندـفاعـاـته وأن يَ بِّ ضــــــــــــ ــً ــروري أيضــــــــــــ د التجـارب. ولكـنه من الضــــــــــــ

ا ابلنســبة لألطفال والْ  ا ومواقفَ واه فـُرَ بَ أَ  قَ لِّ قني، أن لَْ مراهِّ وخصــوصــً ر  ث ِّ ؤَ خاصــة تل  اليت ســتُـ  ،ممارســة الفضــائلمناســبة لِّ  صــً
 

 .2ِضدَّ  4، 63، المجلد األول ،  لخالصة الالهوضيةا،  القديس  وما -86

 .268، رقم 3، المجلد الراني ،  التعليق الى األخالقيات إلى نيكوماكو،  القديس  وما -87
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كرات ســــــْ معَ س والْ مثل الكنائ ،نيصــــــاْلِّ  ة، مع أصــــــدقا َ يَّ وِّ طة بيئات ســــــَ الَ فعهم إىل ُمُ دْ ب أن نَ تهم. يَ ابألكثر يف شــــــخصــــــيَّ 
ران الذات كْ مهبة ونُ الرئيســــية كالْ ارســــة الفضــــائل البيئات ســــيكون ابســــتطاعتهم سُ   تِّل َ ثل م يف مِّ أَنَّ  .مجموعات العائليةوالْ 
 اصة.ندفاعات اخلْ ط االِّ بْ فا  وضَ والوَ 

 

 يكن لــدى  إذا لَ  (هــاتِّ ل غــايَ بْــ من نُـ  غمة )على الرَّ يَــّ وِّ ا قيمــة تربَ كون  َــ تص لن رَ . هــذه الفُ زم ةة الالَّ وَّ ِفهم القُ نْ ( مَ ج 
ــيلـةهودات الالزمـة اليت يتطلَّ جْ مَ مراهقني القوة الكـافيـة للقيـام ابلْ األطفـال والْ  مــة  بهـا مقـاوَ أو تلـ  اليت تتطلَّ  ،بهـا فعـل الفضــــــــــــ

ية. هذا ما  عمة اإل ِّ مدعومة ابلن ِّ رادة القوية الْ إلا أيْ : وة الرواية                   القاجة إىل وجد اْلْ مختلفة. من أجل ذل  تُ وا  الْ هْ األَ 
 ي واإلرشاد الروحي.اس اإل َ دَّ عياف والقُ االِّ  خصوًصا سر ِّ  ،مقدسةارسة األسرار الْ سُ   هتيهُ تُ 
 

 فراد العائلة ح الرتبية ر أَ وْ دَ  -3
 

 اص.ره اخلْ وْ د من أفرادها له دَ رْ كل فَـ   ل، إال أنَّ كُ عتمد على العائلة كَ تربية األبنا  تَ  ن أنَّ غم مِّ على الرَّ  
 

ما  د أكثر فأكثر كلَّ ولكنه يتأكَّ   ،اص به، هذا الدور ال يمهر كثيًا عندما يكون األبنا  صغيينله دوره اخلْ  األبــــــــ ف 
بن عطي لالِّ ب. فهضــــــــــور األب يُ يف كلمتني: الشــــــــــعور ابألمان واْلْ   يَتلخَّصكن أن وا. إن دور األب يف تربية األبنا  نُْ ْبِّ كَ 

ارجي لألب يدعو االبن لضـــبط النفس. دو  اخلْ زان ابلنســـبة للبيت  كما أن ا ُْ ت ِّ ل القوة واالِّ ث ِّ فهو نُ  ه يف أمان نَّ اإلحســـاس  
ــُّ فاألب يف العائلة هو الذي نُ  ــِّ لطة ولذل  فهو الذي يُْ ثل الســـ ق  لِّ ر لألبنا  معَن قالنمامق. إن غياب األب عن العائلة لَ ضـــ

بة مهر لألبنا  مَ لدى األبنا . إىل جانب ذل  فإن األب عليه أن يُ   الذ ِّ مَ قدان الْ وفُ ك  ماية واليَّ من عدم اْلْ  اة إحســـــاســـــً عامَّ 
 ط.ل معَن السلطة إىل التسلُّ وَّ ، وإال تََ ْينواحياًما كبي 

 

 األبنا  بَّ عمل على أن يُ زة الوصـــل بني األب واألبنا   وهي تَ حدة: فهي تقوم بدور هَ م ِّن الوَ ؤَ فهي اليت تُـ    األُ أما  
ــبة  َ  أبوُهمَيكوَن أابهم وعلى أن  ــرًا ابلنســـــــ فردي مع أبنائي فأان أجتهد  مرة: قعندما أكون ِبُِّ   ذاتَ  . قالت أم    مدائًما حاضـــــــ

ا هي اليت لكي أجعل أابهم حاضـــــرًا عند اَت ِّ  اذي لقراراِت، فأقول ألبنائي: ماذا كان أبوك ســـــيقول عن ذل ق؟ إن األم أيضـــــً
تَـْبَدل نان ومكانتها الن  اْلْ َتَ  بطريقة  نَّ بنا هُ أ األمهات رب ِّ رين. وحىت تُ م واالهتمام  مور اآلخَ رَ   فمنها يتعلم األبنا  الكَ ُتســـــْ

ــهولة فيهما  الوقوعُ   نَّ كنهُ نُ  اللََّذْينن  يْ طأَ ب الوقوع يف أحد اخلْ نُّ ب عليهن اَ جيدة يَ  ــانق لألبنا ، أي اْلْ : قاالِّ بســـ ماية حتضـــ
ــعةً رَ مُ األم الْ . إن مطلبا ِّ ضـــــوة لكل دليل األبنا  ابلرُّ وت ،د ِّ الزائدة عن اْلَْ  ــه، واضـــ  بية هي ابلفعل حنونة وقوية يف الوقت نفســـ

 .مرات كثية ي اندفاعات أحاسيسهاصِّ عْ لزمها أن تَـ قد يُ وذل  ما ة لالبن، يَّ مستقبلشي  السعادة الْ  قبل أي ِّ 
 

العدد    يف العائالت الكثيةِّ  ،ظ بســهولةني يف اليبية. وُيالحَ ب أن يُعتْبوا مشــاركأنفســهم يَ  خوةاإلإن ف  ،يف النهاية 
ــِّ ثاالًق و قمُ رًا يكونون قمِّ مْ األبنا  األكْب عُ  وجَّهة توجيًها جيًدا، كيف أنَّ مُ والْ  ــًنا. وعندما يتعايش و ِّ خًداق إلرشـــ م األصـــــغر ســـ

ل والنصـــــــــائ  والصـــــــــداقة األخوية. يف العائالت ادَ متبام الْ حي اإلخوة مًعا، فإن اليبية تتم بواســـــــــطة األلعاب واألحادي  واالِّ 
بة خا  ومَ ولية والســــــــَّ ؤ مـســـــــ الْ  روحَ يتعلَّم هؤال  هكذا  و  ،ن هم أصــــــــغر منهمون ِبَِّ هتمَّ د أن األكْب ســــــــًنا هم الذين يَ الكبية اَ 



 74 

مادية من أن  زاّي الْ مَ الْ األبنا  من بعض أســــــــــــباب الراحة و م رَ أن يُْ القريب. لذل  قال يوحنا بولس الثاِن: قإنه ألقل ضــــــــــــررًا 
 .88ياةق  ال اْلْ ق من جَ شري وعلى التهقُّ هم البَ و ِّ كنهم أن يساعدوهم على َّنُُ وات الذين نُ ـموا من وجود اإلخوة واألخُيرَ 

 
 

 الرتبية ءعداأَ  -4
 

ولية تربية  ؤ مســـ   لِّ نف داخل العائلة وترك اآلابثنني: العُ اِّ ذكر بصـــفة خاصـــة ديدين أريد أن أَ من بني أعدا  اليبية العَ  
َليسة األطفال اإلق يْ فزيون ألِّ األبنا  للت ِّ   ونيةق.يْ كْ لِّ ِلِّ

 

 العنف  (1 
 

مراهقني. فقد تضــاعفت يف الفية  ال وهي انتشــار العنف بني األطفال والْ طر أَ رة ابخلَْ ذِّ نْ تواجهنا هذه األّيم ظاهرة مُ  
طفال  ويعكس هؤال  األ .89 عاًما  12أغلب األحيان أقل من  يفم  غتصـــاب بواســـطة األطفال وهُ األخية حاالت القتل واالِّ 

 م. إذْ لوا هكـذا يف بيو ِّ م عومِّ وه: فكثي منهم يكونون عنيفني ألَنَّ والعـائلي اـلذي تلقُّ ـثال االجتمـاعي مِّ يف كثي من األحـيان الْ 
ــودا ق، أي اليبيــة الْ أن واحــدة من ازْ  قــاب.  زة فقط على التهــديــد والعِّ مرتكِّ رافــات اليبيــة هي مــا أُطلق عليهــا قاليبيــة الســــــــــــ

هذه األّيم هو العنف داخل العائلة: اآلاب  الذين يصــــــــرخون ويضــــــــربون  جتماعية الكْبى يف موم االِّ د أن أحد ا ُْ وابلفعل نَ 
ا ق  وأحيااًن  بنصـــــلهة األدث من أجل مَ   قيَ ذل أنَّ  جَّةُ حِّ  ىأحيااًن تُعطَ  .م، إخلوَنَ لُّ م أو حىت يســـــتغِّ أوالدهم أو يســـــتعبدوَنَ 

ــاطة على كاهل أبنائهم التـَّ  يلقأخرى يُ  ــاكل العمل  أو يُ مَ ر والْ تُّ وَ اآلاب  ببسـ ــاكل الزوجية ومشـ زعاجق  ب قاإلنُّ اول اآلاب  اََ شـ
  ألجلتاج إىل وقت أطول مشكالت اليت تَ حل الْ   مُّ تِّ مرات يَ بات األبنا  منهم  ويف بعض الْ عن متطل ِّ  نْي مضايقةق النااَِّ و قالْ 

كثية الستعمال العنف   كون هناك دوافعُ تراة الختصار هذا الوقت، إخل. قد  بواسطة الصُّ َ م،  والشرح  مع األطفال اْلَْدي   
مــا حــدث معهم.   ،رينمع اآلخَ  ،مراهقنير هؤال  األطفــال والْ ر ِّ كَ من أن يُ  ر  فَ مــا ال يكون هنــاك مَ  ولكن عــادةً  ،مع الطفــل
م األبوي مكـااًن يف تربيـة  زْ ب أن أيخـذ اْلَْ قودين وعنيفني. ابلتـأكيـد يَـ ق رجـااًل ونســـــــــــــــاً  حَ لِّ ف َتَ زة على العنمرتكِّ فـاليبيـة الْ 
ــيلة تربوية هي تل  اليت   مرافا ِّ ازْ م أو أو رغبتهم يف التهكُّ   موا ِّ زَ نَـ خاصـــــــة يف مواجهة ،  األبنا  ــلوكية. ولكن أعمم وســـــ الســـــ

بعها القديس فيلبس نيي والقديس دون  ق العميمة لليبية اليت اتَّ رُ الطُّ  ب األبوي. إن قايةق واْلْ تســــــــــتند على ســــــــــياســــــــــة قالوِّ 
يف  و   (يف حالتنا هنااألبنا    يْ أل دائًما يف اجتذاب قلب هؤال  األطفال )والشـباب كانت تتمثَّ مي األطفال بوسـكو وكل معل ِّ 

ــْ والتهـــدث معهم ومنههم الثقـــة وكَ  ،منههم الوقـــت الكـــايف   نْي مَ و فهن مَ طِّ قـــاب الفَ م والعِّ زْ ْلَْ ب ثقتهم  عنـــدئـــذ يكون اســــــــــــــ
 مهبة.من الْ  انبعٍ   كتأديبٍ نْي ومقبولَ 

 

 فزيون لِ الت ِ   (2 
 

 
 .7/10/1979، واشنطن العاصمة ، اظة في كابيتال مول،  يوحنا بولس الثاني -88

) قام اثنان من األطفال   1998ذبحة فركانسـاس سـنة ) والتي قام بها طفالن قاضالن ( ؛ وم 1993بول سـنة هنا نذكر فقط الواقعة المعروفة التي حدث  في ليفر -89

ســة ع( ، إل ... لقد  اد إجرام الشــباى في الســنوات األخيرة  ،    15/4/98في إنجلترا )من نشــرة كالرين   %54بقتل العديد من  مالئهم في المدرســة وكذلق قتال ُمدّرِ

قام بها فحداث دون سـن الحادية والعشـرين  1995الملكية وضـد األشـخاص خالل سـنة  من الجرائم المرضكبة ضـد %22في األرجنتين ، حوالي  ( ؛ كما فن  42ص

 ونصفهم دون الرامنة اشر.
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ــا  من قِّ  هُ بُـــ تطلَّ تإن تكريس الـــذات الـــذي   ا  ،ل يف كثي من األحيـــان مَـــ هْ اآلاب  يُـ  لِّ بَـــ تربيـــة األبنـ ــً ــَّ هِّ مُ الْ  لـــ تِّ ألركـ ة مـ
ال قد   ضا  وال أحادي َ وْ راة وبدون ضَ اآلاب  بدون إزعاج وبدون صُ   لُّ مَ فيَ باب  ي هذا األخي األطفال والشل ِّ سَ يُ فزيون  فَـ لِّ للت ِّ 

ــنة  صـــوص هذا األمر قال البااب يوحنا بولس الثاِنِّ .  ِّ هاامِّ َتْ إة يَّ فِّ يْ ات كَ مرَّ يعرف اآلاب  يف كثي من الْ  ــالة له سـ : 1994 يف رسـ
ون بذل  عن لُّ تخَ لكيونية، يَ اإلاألطفال   جَليســـــــةع من ْو كنَـ   ،ةدَّ تَ سُْ مة و مِّ تَ نْـ بطريقة مُ الت ِّلفزيون إن اآلاب  الذين يســـــــتخدمون ق

 توي على:التلفزيون يَ  أنَّ ذه الكلمات العامة إىل . يشي البااب بِّ 90قني ألبنائهملِّ وَّ ني أَ ب ِّ رَ هم كمُ دورِّ 
د ري حياة العائلة. نُ ثْ نه أن يُـ كِّ لفزيون نُ : إن الت ِّ جابية          ظاهر إيمَ  - كنه أن  أكثر فيما بني أعضائها. نُ كنه أن يوح ِّ

 ستماع إىل كلمة هللا ...ق.معرفة الدينية بتسهيله االِّ فقط معرفتها العامة ولكن أيًضا الْ  الينم ِّي  
 

  هِّ ث ِّ ببَـ  ية، أون ِّ دَ تَ خاطئة ومُ   لوكٍ سُـــ  وأمثلةِّ  مٍ يَ ره لقِّ شْـــ رر: بنَ العائلية ابلضـــَّ  ياةَ فزيون اْلْ لِّ : ققد يصـــيب الت ِّ ظاهر س  ل يةمَ  - 
القات عِّ  ين  بتعليمهبية األخالقية والتشـــــــكي  الد ِّ ســـــــْ ســـــــيه الن ِّ رْ عة  أو لغَ شـــــــِّ وصـــــــور العنف البَ العة  واخلَْ  يرْ جات من العُ وْ مَ لِّ 
رة أحداث جديدة ومشـاكلَ  هة وإبعطائه أخبارَ وَّ شَـ مُ  َدف الوصـول ُمعاصـِّ  لُّ غِّ تَ سْـ إعالانت تَ   هِّ رِّ شْـ وكذل  بنَ  ،نةألغرا  معيَّ  بِّ

فزيون  لِّ ا، فإن الت ِّ ئة أخالقي  ي ِّ فزيونية سَــ لِّ زائفة للهياة ... وحىت عندما ال تكون الْبامج الت ِّ   يةً ؤْ ع رُ ج ِّ شَــ رائز الدنيئة وتُ اطب الغَ وَتُ 
ــام  و اص به...   اخلْ  هِّ مِّ لة أفراد العائلة ُكلٍ  يف عالَ زْ ي إىل عُ د ِّ فقد يؤَ  :ســـــــلبية على العائلة تكون له آاثر  قد  قد يؤدي إىل انقســـــ
 عد اآلاب  عن أبنائهم واألبنا  عن آابئهمق.بْ ئلة فيُـ العا

 

  أمامه أو ابلنسبة للْبامج اليت يراها( رْ مَ قضيه الْ ة الوقت الذي يَ يَّ م ِّ ابلنسبة لكَ   وا َ يز )سَ يِّ فـــــزيون بدون َتَْ لِّ إن رؤيـــــة الت ِّ  
صــل إىل  لتصــاق ابلشــاشــة الصــغية )قد يَ االِّ حد ِّ  إىلق د والتعلُّ ري والتمرُّ سَــ نفصــال األُ حبان العاطفي واالِّ تؤدي عامة إىل: االِّ 

لفزيونية  ة )فكثي من الْبامج الت ِّ يَّ وِّ سَـــ  ارســـات جنســـية غيِّ على سُ   ضيال والتهريبداع اخلْ ه يف االِّ وُّ شَـــ نوع من اإلدمان(، وإىل تَ 
إخل.( كما تؤدي  ،نس اآلخرَ إىل اِلْ   نسوعمليات تغيي اِلْ   نســــيذوذ اِلْ ان والشــــُّ شــــة والز ِّ نســــي والفاحِّ الل اِلْ زْ تدافع عن االِّ 
ا بســـــــبب برامج الرُّ لَ وف والقَ نفســـــــية مثل الشـــــــعور ابخلْ  إىل مشـــــــاكلَ   برامجَ داخل يف   ىفَّ عب اليت كثيًا ما تتخَ ق )خصـــــــوصـــــــً

ؤية  ال لرُ طفســـه األر ِّ كَ هتار ابلدراســـة )بســـبب الوقت الذي يُ ســـتِّ واألاننية واالِّ ســـتهالك  على العنف واالِّ    ِّ لألطفال(، وإىل اْلَْ 
 أ من ذي قبل(.وَ سْ كتبون أَ ويَ  ون أقلَّ ؤُ قرَ م يَ فإَنَّ  ،لفزيون الت ِّ 

 

ــة ابليبية  عايي اخلْ مَ د بعض الْ د ِّ ولذل  فإن البااب يَُ   ــوص قكَ ل  ِّ هْ بعها األَ يتَّ لكي اصــ فزيونق  لِّ يفية رؤية األوالد للت ِّ صــ
 ن:يْ وَ بَـ ضور األَ وذل  حىت يف حُ 

 

 ى الْبامج.وَ هتَـ ا ِبِّ قً بَـ سْ طار األبنا  مُ خْ إ - 
ــديد لِّ  يٍ عْ ختيار بوَ االِّ  -   من رؤية ي الذي أيِتِّ ما للعائلة )اخلْ  تيهه برانمج  ي الذي يُ ســـــــب اخلْ رؤيته بِّ   مُّ تِّ تَ ما ـســــــ شـــــ

 دم رؤيته(.الْبانمج أو من عَ 

 
ِلفزيون والعائلة : المقاييس الال مة للر ية،  يوحنا بولس الثاني -90 ــِّ لمي الرامن والعشــرين لوســائل االضصــال  ، رســالة من يوحنا بولس الراني لليوم العاالتـــــ

 .24/1/1994االجتمااية، 
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ا وحىت  وَنَ رُ الْبامج اليت يَـ ية ونوعية م ِّ صــــــــــــيوا قادرين على تنميم كَ فزيون حىت يَ لِّ رة األبنا  حول الت ِّ اوَ شــــــــــــة ومُ قمنا - 
 الْبامج .  تِّل ل أساس شك ِّ خالقية اليت تُ م األيَ كموا على القِّ ينتبهوا ويَ 
دي  مع األبوين أو اإلخوة،  وا  اْلْ كن عمله، سَ نُ  فزيون عندما يكون هناك شي  أفضلُ لِّ غالق الت ِّ إن من  كُّ مَ التَّ  - 
 ا.ا ضار  شيئً   ٍ صالِّ   ييزٍ فزيون بدون َتَ لِّ لت ِّ لوس أمام اأو ببساطة عندما يصي اِلْ  ،أو اللعب
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  عشرالفصل الثاِن 
 

 91ة   نسيربية اجلْ  الت
 

ــألة اليبية عامة، واليت ذَ إىل جانب مَ   ــبق، يَ كَ ســ ــتعدادُ   هم  مُ  ب  واج مهر اليومَ رانها فيما ســ هم للرد لتاب  أال وهو اســ
ى الدولية اليت تســــــعَ   ئاتيْ دارس وا َْ مَ كومات والْ لكثي من اْلْ مِّن االت ق ألبنائهم. هناك حَْ   نســــــيةاليبية اِلْ  على مشــــــكلة ق
ب أن  القواعد اليت يَ  بعضَ هنا رسي  نُ ليم. سَ نسي السَّ م ِّر الواقع اِلِّ راهقيــــــن والشباب من خالل أفكار ُتدَ مُ ليبية األطفال والْ 

 عتبار.ذ يف االِّ خَ ؤْ تُـ 
 

 ة للِف وَ عْ الدَّ  -1
 

الذي خلقه   ا أنَّ ب ِبِّ اإلنســــان ُخلِّق لكي يِّ  . ولكنبُّ يعرف كيف يِّ  ب ألنه الل ِّم اْلْ تمعنا ال يعرف أن يـُعَ إن شُ  
ب فهو لن يتعلم أن يصــي إنســااًن. إًذا، كيف  م أن يُ  يتعلَّ (. ولذل  فإن اإلنســان إْن لَ 4/8يو    1ةق )بَّ هو هللا الذي هو قمَ 

بَّ هما عليمِّ مهم عن اِلنس عند تَ نكل ِّ  ا؟ وخاصة كيفبَّ أن يِّ  َرجالً وامرأةً نُعل ِّم   ؟اْلُْ
 

ا ع بِّ شــــــــبِّ يُ  واتُ دَ  وحب الصــــــــداقة أو العطا . النوع األول يبه  فقط عن أَ ب األانِنِّ هناك نوعان من اْلب. اْلْ  
م  إنه ل ذا ِّ م ومن أجْ بتهم بذا ِّ عرفة األشــــــــــــــخاص ومَ  فهو اْلب القادر على مَ خالص. أما الثاِنِّ   يواِنِّ  حَ  ب  رغباته  إنه حُ 

د هذا اْلب هو مة الذات، وأفضـــل من يُ دِّ قْ الصـــداقة وتَـ  اْلب الذي نســـم ِّيه حبَّ  ه الذي أعلن عن ذاته يف يســـوع  ســـ ِّ نـَْفســـُ
. إنه حب  (2/20)غال ســـــــلم نفســـــــه من أجلي وأَ نِّ حبَّ أَ (   3/16)يو   ذل ابنه الوحيد  حىت بَ هللا العالَ َهكذا َأَحبَّ املســـــــي : 

بط   الهُ ن جَ مُ كْ ب ويَ تطل ِّ مُ  ــَّ ــان لكي يِّبَّ بَِّ طلُّبه هذا. لقد ُخلَِّق يف تَ ابلضـــ ــَ اإلنســـ للُهب ِّ  ب الطريقة الثانية. وهذه الدعوة ســـ
 .جيوْ للهب الزَّ الدعوة  أو تولِّ للهب البَ تُعاش بطريقتني ُُمتلفتني تـَبَـًعا لِّنِّدا  ُمتمي ِّز من هللا: إمَّا الدعوة 

 

ال وهي فوق الطبيعة أَ تَ  غايةٍ ألجل   ،اِلنسعن اســـــــــــــتخدام   واموعلى الدَّ  ةً يَ واعِّ ي طَ ل ِّ خَ  التَّ عنِّ تَ  س          ةكرَّ مُ تولية الْ ال َ 
 تول.باع الكامل ليسوع املسي  البَ ت ِّ االِّ و ة هلل القلب التامَّ  مةُ دِّ قْ تَـ 
 

ــة دعوةمَ هو الطريقة الثانية لِّ    الزوجياْلُْ  ــَّ ويَ  ،باْل عيشـــ مرأة إىل األبد.  د بني الرجل والْ ركة اليت توجَ مهر يف الشـــ
 .جيوْ الزَّ    َّ قة هذا اْلُْ لَ طْ ة مُ يَّ رِ صْ طريقة اَ بِ  ص   َُ بني الرجل واملرأة  لدَ مت انسي الْ طاء الذات اجلِْ إن عَ 

 

  ، وليةــــــــــــــــ تعطي ذاته )هلل يف البَ   أن يُ رْ مَ  ، وذل  حىت يســتطيع الْ لْ مِّ ة ابلْ فَّ عيشــة العِّ ب مَ تولية يتطلَّ البَ   لُ ثْ مِّ  لهُ ثْ الزواج مِّ  
عي وتبًعا  رْ الزواج الشـــَّ   ها يســـتخدم الشـــخص اِلنس فقط داخلَ بِّ سَـــ اليت بَِّ  وللزوج أو الزوجة يف الزواج(. فالعفة هي الفضـــيلة

رائع  لَقْدر نفســــــــِّ  هللا. وهذا يعن لِّشــــــــَ و اه زَ )حىت لو كان هناك اا ِّ ه  قبلَ  أوالزواج  ارســــــــة اِلنس خارجَ التام عن سُ  يل ِّ خَ التَّ  هِّ ابِّ
 هللا. شريعةِّ  أشيا  خارجَ ة  أيَّ فِّْعلِّ ي عن ل ِّ خَ الزواج التَّ  داخلَ يَعن و  ،الزواج(

 

 
ــرية : الحقيقية والمدلول، المجمع الحب ي للعائلة -91 ــباني  8/12/1995،  الجنس في الحياة البشـ ــيرفاضوري رومانو باللقة األسـ  -1 ، 45 -44ة ، رقم )جريدة األوسـ

8/11/1996). 



 78 

ل الوصــول إليها هْ ئة من الســالم الداخلي. وليس من الســَّ تلِّ عل الشــخصــية متناغمة وانضــجة وسُ ارســة العفة اَ إن سُ  
ــهم داخل  دائًما. فالبعض يِّ  ــي  إىل العفة بيئات تُ دون أنفســــــــــــ د وبطريقة ُمَنمَّمة  رفض وتَ وال تَعيف بقيمتها  ســــــــــــ ــْ عن َقصــــــــــــ

ــتَ ارَ سُ  ــة العفة تتطلَّ لذل  فإن سُ و   هاسـ ــِّ ب ابلفعل ارسـ ــتطيعون مَ  ميعاجلْ طولًيا. ولكن راًعا قوًّي وبُ صـ ــتها يسـ نعمة    بواســـطةعيشـ
  داخل الوثنية غيِّ يف   تهنَّ توليَّ الزوجية أو بفضــل بَ  تهنَّ فَّ ل عِّ ضــ بف نَ عْ طَ  سَــ ِتِّ ت والنســا  الالَّ ر يف الشــاابَّ فك ِّ نُ لْ فَـ مســي . وإال، الْ 

ــة اهرة يف القُ الطَّ  ــيليايِّ نْ أرون األوىل للمســـيهية: مثل القديسـ ــيشـ ــة سـ ــيا وأجااث وبِّ   ،يزي والقديسـ ــيا ولوتشـ ــتاسـ ا  وَ تُـ بِّ رْ وكذل  أانسـ
ب  ّيت كثيات. يَ رَ خْ أُ  ولورا فيكونيا و ِت ِّ دي : القديســة مارّي جورِّ وكذل  القديســات الشــاابت يف عصــران اْلْ داد   يوفيليتشــ 

ل من داخل طَ رد البَ طْ أحد الفالســـــــفة قائالً: قال تَ  هُ رَ كَ م التعبي الذي ذَ ذاكرين  َ   وال أن نشـــــــجع الشـــــــبابحْ علينا يف كل األَ 
ا أن نالحظ أن الفضــائل إما أن تكون مرتبطة بعضــها ببعض أو ال نُ   هم ِّ مُ ن الْ مِّ نفســ ق. وإنه لَ  ة. تَّ كنها أن تتواجد البَـ أيضــً

  ،ةعتدال عامَّ واالِّ  ْقَوىا، أال وهي التـَّ بة  َ أخرى مصــــــاحِّ  ضــــــائلَ فَ  ســــــابتِّ ب اكْ تتطلَّ  ابْلمِّْل فة عيشــــــة العِّ من أجل هذا فإن مَ 
 مهبة املسيهية.واإلماتة والْ 

 

 الرتبية اجلنسية -2
 

ا ليســـــــــــت ؟ إَنَّ منا عنهكلَّ يف هذا اإلطار الذي تَ   يف َشال اِلنس،تربية األبنا   ما هي و   ،ما هي إًذا اليبية اِلنســـــــــــية 
 العفة.  ى اليبية علىوَ سِّ  رَ شيًئا آخَ 

 

جابية من اْلب ـــــ إي على حالة ،، داخل العائلةفاظُ اْلِّ ف إىل ثالثة أشيا  رئيسية. أواًل هو دِّ  َْ إن اليبية على العفة  
قيمة اِلنس   مهْ ف َ ا على جي  ــــــــــــــــ درية موهبة اْلياة. اثنًيا مســاعدة األبنا  تَ نهها هللا وخاصــَّ واهب اليت نَ حيام للمَ والفضــيلة واالِّ 

  ة كل ٍ وَ عْ دَ  م واكتشافهْ ف َ م على    والصالة. وأخيًا مساعد ُ ثال الصالِّ مِّ ى األبنا  ابلنصيهة والْ دَ ها لَ رِّ وُّ طَ تَ  اندةمسوالعفة و
 بتولية.للللزواج أو   وا َ منهم سَ 

 

ا  ،  وان بَ ني هم األَ مرب ِّ إن الْ   ــً ــوصــــــــــ اب  ل عند إنْ : األو نْي نَ مَ يف زَ   اب األبنا  يتمُّ والدا الطفل. إن إنْ  اما هألَنَّ وخصــــــــــ
اب األول  ضــون أبنا هم يف اإلنْ هِّ اب  ال يُْ آبن. يوجد وين الشــخصــية النفســية والروحية لالِّ كْ ام تَ ند َتَ  عِّ ياة البشــرية والثاِنِّ اْلْ 

 ياة.قادرين على مواجهة اْلْ  ا وغيَ ني عاطفي  جانضِّ  هم غيَ كهم إّيَّ بَيْ  أيْ  ،اب الثاِنِّ م ابلنسبة ل نْ ضوَنَ هِّ ولكنهم يُْ 
 

ــاعد أشـــخاص    ما، إال  ــــــــــــــــــ ب أن أيخذوا مكاَنَ همة ولكن ال يَ مُ  هذه الْ ين يفِّ هيئات أخرى األبوَ  آخرون أو قد يسـ
،  وافقتهمابِ األبوين و س  مابِ ف أن يتصـــرَّ ب يَ  رَ آخَ  معاونٍ  معنوي. ولذل  فإن أيَّ ســـدي أو الْ ألســـباب خطية كالعجز اِلْ 

 جال.مَ يف هذا الْ  ماقو هما وواج ا ِ ِب  يٍ عْ ب على األبوين أن يكوان على وَ الطريقة، يَ ذه بِّ  .ويض منهمافْ بت َ ما  د ٍ حَ وإىل 
 

نسـية بصـفة  ري على اليبية اِلْ سْـ الشـي  يَ  سُ سـتبدال. ونفْ لالِّ   لٍ أسـاسـي وغي قابِّ  ران أن تربية األبنا  هي حق  كَ لقد ذَ  
ابلنســــــــبة لليبية   رةمام املبادَ رســــــــة، يف كثي من األماكن، إىل أخذ زِّ مد زع فيها الدولة والْ نْ ة هذه األّيم اليت تَـ خاصــــــــَّ   ،رئيســــــــية

ا  ي  ق ِّ لَ م لتَـ ضـــاَنِّ ر ِّ عَ يُـ  ، إذْ اِّزِّرافهم عن نْي ولَ ؤ ما يكوانن مســـ ة فاَنَّ همَّ مُ ذه الْ ن بِّ يْ وَ بَـ األَ  مْ قُ  يَـ إذا لَ ف.  واج اِلنســـية. ولكنها أيضـــً
ــتطيعان النهو  بعِّ يْ وَ بَـ األَ  ا أنَّ وِبِّ زل. نْ مَ الْ  مناســــــــب خارجَ  خالقي وغيِّ أ غيِّ   تكوينٍ   تِّل   ِّ بْ ن يف كثي من األحيان ال يســــــ
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وخاصــــــة من   املس     اعدة  ني االلذل   التأهَّ يَ  عليهما أن نيَّ عَ تَـ ســــــتعداد لذل ، فإنه يَـ يف االِّ  صٍ قْ ا، بســــــبب نَـ هِّ فردِّ ة ِبُِّ مهمَّ الْ 
 مور البشرية.مة وخبية  ُ عل ِّ ومُ  أم    يالكنيسة اليت ه

 

 الرتبية ؟تِلك  م  تِ ف تَ كي  -3
 

عرفة مَ ذيب الْ ر إىل  َْ : األول يهدف إىل تكوين اإلرادة مباشــرة واآلخَ ل  اليبيةقيق تِّ هْ تَ لِّ وجد نوعان من الوســائل  يُ  
 ثنان على درجة كبية من اْلساسية.. واالِّ ابِلنس صُّ تَ ى األبنا  فيما لَْ دَ اليت لَ 

 

 عفةدف التربية اإلرادة والعاافة بِ   (1 
 

بطريقة ى أو ُ ذَّب مَّ ممكن أن تُنماهر للشـخصـية البشـرية. ولذل  فإنه من غي الْ مَ مهر من أهم الْ إن العفة هي مَ  
الية واملكان الطبيعي واألصــــــــلي لذل  هو    الشــــــــتا تاج إىل تدفئة خاصــــــــة يف ب بيئة مالئمة، كالزهرة اليت تَ . فهي تتطلَّ اِّراِّ

 ا.يطًا ذا طبيعة خاصة جد  مُ ب  ماهر جسدية ونفسية وروحية تتطلَّ مَ ى لِّ لتقَ مُ العائلة. فالعفة هي الْ 
 

ب نُّ جَ بتَ  ياتفِ كْ يَ ب عليهما أن جابية. فاألبوان ال يَ ـــــــــ إي فضائلَ ساعدة على اْلصول على مُ فة هي الْ اليبية على الع 
ــْ األَ  ـبا منهم أكثر من ذـل  ب عليهمـا أن يتطلَّ ، ـبل يَـ رتكـاب اِلرائم(خـدرات أو اِّ مُ ـعاطي الْ يلجـأ األبـنا  إىل تَ  أالَّ  أ )أيْ وَ ســــــــــــ

 ينتهجوا الفضيلة. من أجل ذل : أنْ  بكثي: أيْ 
 

ــَ  . إن علمَ ا مليئً ا ابلع ااف ةجوً على األبوان أن َ ِلق ا  -  ــرورة  تَّ هـا تَـ النفس وعلم اليبـية واخلْبة نفســــــــــــ فق على الضــــــــــــ
ــُّ وَ دف التـَّ وذل  بِّ  ،لي  ابلعاطفة داخل العائلةمَ  و ٍ ق جَ لْ ة خلَِّ هَّ ُملِّ الْ  ــية صـــهيهة.صـ ناة  مَ الْ   ذل ق لْ ب خَ يَ  ل إىل تربية جنسـ

ــنوات الْ  ،وام األوىل للطفوـلةعْ مـنذ األَ  اـلذي يكون   زاند  االت ِ ر ع َ ظ اهِ مَ  يف مرحـلة مـا قـبل الوالدة. إنَّ  حىتو  ،قـةمراهَ ويف ســــــــــــ
ع وْ ب يف نَـ على التسبُّ  قادرة    لُ وامِّ ها عَ ة( كلُّ وَ سْ ئة والقَ عاملة السي ِّ مُ نفصال والْ رات واالِّ شاجَ مُ ن )مثل الْ يْ موجوًدا أحيااًن بني األبوَ 

ــيس وعَ ث ِّ عب يؤَ من الرُّ  ن أن  يْ ب على األبوَ ناســــب يَ مُ ناة الْ مَ ق هذا الْ لْ ى اْلياة. ومن أجل خَ دَ األطفال مَ  واطفِّ ر يف أحاســ
 ،لوك عليهم من الســُّ   أســلوب معنيَّ رْ  فَـ نِّ عْ بنا  قال تَـ األ  معهم. إن تربيةَ  للِفوارأبنائهم و للجلوس معالكايف  دا الوقتَ يِّ 
ى  دَ لَ  ةً يَّ وِّ لَ وْ أَ  همة األكثرُ مُ الســـــــلوكق. قإن األبنا  هم الْ  ذل ك ِّي  داف البشـــــــرية وفائقة الطبيعة اليت تـَُز هْ ضـــــــي  األَ وْ عن تَـ ا تَ وإَّنَّ 

 اعيةق.جتمكانة االِّ مَ األهل...، أكثر من العمل وأكثر من الراحة وأكثر من الْ 
 

ا. هُ اوالد   ارس هايُ خالقية اليت معيشـة اْلقائق األ. فاألبنا  يكونون على اسـتعداد لِّ اثاليً ناًخا مِ قا مَ لِ أن  َ  ام ليهِ عَ  - 
هم العفة  ممكن تعليمُ بة هللا. كما أنه ليس من الْ ا ال يعيشـــــــــــــان مَ بة هللا إذا كان أبواهُ هم مَ ممكن تعليمُ ولذل  فليس من الْ 

ابلنســـــــبة للتعليم  .الرتبيةبكثي من  أســـــــهلُ  التعليمإنَّ   :الرتبيةو التعليمرق بني ن الفَ مُ كْ ا. هنا يَ ارســـــــاَنِّ األبوان ال نُ إذا كان 
ــيًئا  ُ رْ مَ الْ  يعرفكفي أن يَ  ــبة    ،شــ ــيًئا. فالتأثي اْلقيقي للُمرب ِّ ال يَ  يكونن الالزم أن مِّ فلليبية  ولكن ابلنســ كمن فيما املر  شــ

هكذا فعل   .عيدرس واقِّ وكَ  حي ٍ  ثالٍ مِّ ه كَ  ذاتَ رب ِّ مُ عطا  الْ إل يف هو نفســـــه. فاليبية اْلقيقية تتمثَّ َعلْيه ا فيما يكون يقوله وإَّنَّ 
 يسوع املسي .

 



 80 

عَن أن تكون يف ب أن تكون تربيـة متكـاملـة. ِبِّ اليبيـة على اْلـب يـَ  أنَّ  . إذْ ي ا تربي ة ش           امل ةعطِ عليهم ا أن يُ  - 
  -ملموسة أكثربطريقة   -ل من الفضائل )أو  مجموعة أ ْ تربية لِّ  ا عامةً . إَنَّ للهساسية وللمشاعرلروح و الوقت نفسه تربية ل

ــائل(: ألن ضَـــ  ــروري النفس هو طَ بْ قلكلق الفضـ ــمة( والْ اْلِّ )يا   واْلَْ الَعفاف عتدال و وكذل  االِّ  ،شـــي  ضـ ــيهية شـ مهبة املسـ
 مان والصالة، إخل .ـدرة على التضهية واإليقْ مَ والْ 

 

ل إىل مناة مالئم للعفة يكون من املهم . فبهدف التوصــــــُّ الَعفافش     مة( وعلى ياء )اْلِْ ما الرتبية على اْلَْ عليهِ  - 
والتصـرفات   )أََّْنان اْلمالبس( وضـاتمُ الْ ب بعض تتسـبَّ  الَّ األبوان إىل أَ   يتنبَّهب أن . ولذل  يَ العفافارسـة اْلشـمة و جًدا سُ 

 فزيون.لِّ غ فيه للت ِّ يف االستخدام املبالَ  خاصَّةً طورة تِّل  اخلُْ ن كمُ تَ   .زلنْ مَ يا  داخل الْ ش اْلدْ األخالقية يف خَ  غْيُ 
 

إلنه الطريقة الوحيدة اليت  ،دا على تعليم ضبط النفسشد ِّ ب أن يُ . يَ  َّ النفسيا على ضَ رب ِ ما أخيًا أن يُ عليهِ  - 
قدرة  مَ  الْ ه القادر أن يعطيها. فضـــبط النفس يعنِّ م يف ذاته هو وحدَ ه. ألن الذي يتهكَّ عطا  ذاتِّ إا قادرًا على مر  بِّ يكون الْ 

متعة أو الْ  بدون إغرا ِّ   يا َ ه على فعل أـشــــ ذاتِّ  دة  ويعن كذل  إجبارَ دَّ بات مُ غَ عند شـــــعوره برَ ال   ر  لنفســـــهمَ على أن يقول الْ 
ــهيةً بْ . وذل  يتطلب ابلطَّ زا اِلْ  ــبطَ روحية. إن الشــــــخص الذي ال نَ  وقوةً  ع تضــــ وات زَ النـَّ  النفس هو شــــــخص كثيُ  تل  ضــــ

 م يف ذاته.قادر على التهكُّ  ى الطويل يصي غيَ دَ مَ وعلى الْ  ،وأانِنِّ 
 

 تربية املعرفة  (2 
 

  هام ِّ مَ لْ ا  ق ِّ دَ ة من أَ مَّ هِّ ا مُ ة توصيل هذه اْلياة. إَنَّ يَّ فِّ يْ ا أسرار اْلياة البشرية وكَ هُ وين أيًضا أن يُعر ِّفا أبنا َ األبَ  هام ِّ ومن مَ  
 جيهِّ وْ مبادئ تســاعد على تَـ  ةُ وجد أربعتُ و . هماســِّ فْ وين نَـ بل األبَ وكذل  من قِّ  ،نيب ِّ رَ مُ الْ   لِّ بَ   لألخطا  من قِّ تعرَّ واليت كثيًا ما تَ 

 :املهمة  تل خالل  ويناألبَ 
 

فالوقت املناســـــب رة. متكر ِّ  كل طفل وكل شـــــاب هو شـــــخصـــــية فريدة وغيُ   . إنَّ دّيً رْ   أن يكون ف َ وين يَ كْ التَّ  - 
ــاب أن يتلقَّ الـذي نُْ  ــْ ويعتمـد على درجـة النُّ  ،رآلخَ واواحـد بني التلف ى فيـه التكوين واملعرفـة لَ كن للطفـل أو الشـــــــــــــ ج ضــــــــــــ

 من نفس مرب ِّ . ويتهقق هذا اْلوار بطريقة أفضــل إذا كان الْ يوار شــخصــ دث من خالل حِّ ب أن يَْ الشــخصــي. وذل  يَ 
 هات مع اإلانث.كور واألمَّ اآلاب  مع الذُّ عندما يتهدث  نس الطفل أيْ جِّ 

 

ــيع اليت يَ د األخال ي جزًءا من الش       رحعْ   أن يكون ال  ُ يَ  -  ــرحُ   مُّ تِّ . فاملواضـــــــ  كمٍ وي على حُ تَ ب أن تَْ ها يَ شـــــــ
نس،  جابية  وإذا كان اْلدي  عن استخدام اِلـا فضيلة إيها على أَنَّ مُ ـأخالقي. فإذا كان هناك كالم عن العفة فيجب تقدي

ا من  جنس انطالقً لل  ابلن ِّســــــــــــــبةي والشــــــــــــــر  خلْ ما اعل ِّ ما أن يُ ليهِّ وان عَ جي، إخل. فاألبَ وْ اد الزَّ ت ِّ إطار االِّ   فيجب أن يدخل داخلَ 
الطبيعة البشـرية وضـد الشـريعة  دَّ ا تكون ضـِّ ا ألَنَّ فات تكون شـر  را بوضـوح أن بعض التصـرُّ مهِّ عليهما أن يُ فشـريعة هللا. ولذل  

ــب ِّ كوَنِّ وليس فقط لِّ  ،نة من هللاعلَ مُ لْ ية ااإل َ  ابت  هات العازِّ ا )مثل حالة األمَّ ـــــــــــــــــــ فيه رغوبٍ مَ  غْيَ   اجتماعيةً  واقبَ ب عَ ا قد ُتســ
ر  واإلجها  وزواج األمر الواقع، إخل.(.  األخالقي للكنيســة. وكذل   ســب التعليم  م بِّ قدَّ تُ  ب أن يَ فأُموُر اِلنس َلَدى الَبشــَ

 جارب.ب على التَّ هللا لكي يتغلَّ  عمةِّ ة أصب  ضعيًفا ويف حاجة إىل نِّ اخلطيئة األصليَّ بعد نسان اإل نَّ ب التعليم  يَ 
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. وهـذا يعن أنـه ال     أن يُق دَّم ا داخ ل إا ار الرتبي ة على اْل ُْ ي َ  مور اجلنسأبُ الرتبي ة على العف ة والتعريف  -
ا مســـــــاعدةُ من الضـــــــَّ  فقط، ولكنْ  أخالقية موضـــــــوعية نس وإعطا  مبادئَ اِلِّ قائق بِّ يكفي التعريف   األبنا  على  روري أيضـــــــً

ــروري أن يوج ِّ لكي يَ   ذل  ،يف اْلياة الروحية  و ِّ مُ النُّ  ــيلة  من أجل هذا يكون من الضــــ ــة وإىل الفضــــ وان ه األبَ توقوا إىل القداســــ
 أوالدها إىل األسرار املقدسة وإىل اإلرشاد الروحي.

 

. فيجب أن  مناس  وبطريقة واض ِفة وح الو ت الْ ك ية س اس ية  ِب  ىطَ ع  أن يُ يَ  أبمور اجلنسإن التعريف  - 
ــتطيع األبَ ط ِّ ب َتََ يَ  مراهق  والر الطفل أو الْ مات تطوُّ مة من ْلَ ْلَ  م كلُّ يَ تُ  ب  فإنه يَ وان فعل ذل  ي املراحل. ولكي يســــــ

ب أن تدخل يف كثي  معرفة ال يَ يهة. فالْ بينهما لطلب النـصـــــــ ما عن ذل  فيما اإلرشــــــــاد من هللا وأن يتكلَّ   ابعليهما أن يطلُ 
افظ على فضــيلة العفة  عَن أن تُ مة ِبِّ تشــِّ ب أن تكون مُ   يَ دقيقة مة وال غيَ هَ بْـ ب أن تكون مُ يَ ا ال كما أَنَّ   ،من التفاصــيل

ــيهية. كذل  يَ  ــُ عل يدفضــــــــــول الطبيعي للطفرت كثيًا فإن الفُ ا إذا أتخَّ ها يف وقت مناســــــــــب ألَنَّ ؤ ب إعطااملســــــــ ؤال ه لســــــــ
 مالئه، إخل.(.لني للرد عليه )مثل أصدقائه أو زُ هَّ ؤَ مُ  أشخاص غيِّ 

 

ها. فإن ما ســـــــــــيكون عليه هؤال  األبنا  يف وان يف تربية أوالدِّ الدور الذي يلعبه األبَ  و ٍ يف سُ    َّ شـــــــــــُ نَ  الَّ ب علينا أيَ  
ــتقبَ  ولية  ؤ مســـ ذل   ا يً مر  أاًب أو مرب ِّ وأن يكون الْ  ،ر مريضصْـــ عَ بال شـــ  يف يا ا يعتمد عليهما ها ابلذات. فنهن زَْ ل إَّنَّ املسـ

ــَ ليس هناك وَ   تكون هناك تربية بية أو ال الي   مَّ تِّ ا أن تَ مَّ فإ. ســـــــــــيمةجَ  ــيلة أو على الرَّ الي   تمُّ ط  فإما تَ ســـــــــ   ذيلةبية على الفضـــــــــ
ــيلة هو ِبَِّ فالتخل ِّ  ــي  الْ هَ نْـ ص مَ تلخَّ ذيلة. ويَ ثابة اليبية على الرَّ ي عن اليبية على الفضــــــ مة على عِّ وْ مَ ن يف الْ علَ مُ ج يســــــــوع املســــــ

 (.5/8. )مىت م يعاينون هللا ألنقيا  القلب فإَنَّ طوبَ : التالية اِلبل يف الكلمات

  



 82 

 الفصل الثالث عشر
 

 راتمخد ِ األهل ومشكلة الْ 
 

ّيت: ابلنســـبة وَ ســـتَـ يع اْلمرة، وذل  على جَ عاصـــِّ مُ آســـي الْ مَ ى الْ حدَ إِّ هي رات مخد ِّ أحد يف أن مشـــكلة الْ  شـــ ُّ ال يَ  
ــباب والبالِّ  ــِّ غني والْ لألطفال والشــ ــَ ن ِّ مســ ــبب كثر ة وذات أَ تدَّ د ظاهرة سُ دَ ني: قإننا بصــ وات  يَ ة عدد اْلَْ بعاد رهيبة، ليس فقط بســ

ا بســــبب االِّ ة وإَّنَّ مهطَّ مُ الْ  ا منذ أَ وَ دْ ذه العَ ق  ِّ لِّ قْ مُ متداد الْ ا أيضــــً  ،اقريب إىل األصــــغر ســــن   دٍ مَ ى األخالقية اليت وصــــلت أيضــــً
ا  أن يصــيو بذل  إىَل  ن لو صــِّ فيَ  ،راتمخد ِّ مون على توزيع الْ غَ بكثرة يف حالة األطفال الذين يـُرْ  - فبكل أسَــ  -دث كما يَ 

ريهم هم أيًضا    .92ق كنيلِّ هْ مستَـ من الْ كُمعاصِّ
 

ــية لكثي  العالَ  ل ِّ الية يف كُ ئة اْلْ بِّ وْ من أخطر األَ   اا واحدً دُّ حالي  رات يـُعَ مخد ِّ إن إدمان الْ   . إنه أحد األســــــــباب الرئيســــــ
االتِّ و كة، فكَّ مُ جات الْ ــــــــــــــــ يمن الز ِّ  راف الشـباب قتصـادي وازْ راب االِّ اخلَْ طالة و  د من العمل، والبَ رْ ، والطَّ   راسـيالد ِّ  شـلالفَ  ْلِّ

 ، إخل. ى كثيةخرَ لية واإليدز وأمرا  أُ قْ نف واألمرا  العَ وأعمال العُ   ،عارة األطفال والبالغني والشبابودَ 
 

 رات ظاهرة املخد ِ  -1
 

 َر بعض األفكار العامة.نَـ لِّ  
 

 راتك املخد ِ مستهلِ   (1 
 

 ر ِّق بني األنواع التالية:فَ ب أن نُـ ، يَ راتفني للمخد ِّ كني املختلِّ من بني املستهلِّ  
 

 واستثنائية. متفاوِّتةرات بطريقة مخد ِّ ي: وهو الذي يستهل  الْ ضِّ رَ   العَ املستهلِّ  - 
طرة كافية على عدد  يْ تفظ بســـــــــــَ ولكنه يَ  ،رةرات بطريقة متكر ِّ   العادي: وهو الذي يســـــــــــتهل  املخد ِّ املســـــــــــتهلِّ  - 

 .من الناحية العَمليَّةة مجتمع عاديَّ ه يف الْ وعادة ما تكون حياتُ  عة نفسها رْ ات أو على اِلُْ رَّ مَ الْ 
رات  فاســــــــتهالك ة للمخد ِّ يَّ عِّ بَ رات(: وهو الذي وصــــــــل إىل حالة من التـَّ ا للمخد ِّ فارماكولوجي  اضــــــــع اخلْ ) نمِّ دْ مُ الْ  - 

ة يَّ ضــــِّ رَ مَ نســــهاب الْ عرا  االِّ رجة أَ ت إىل دَ االل يف بعض اْلْ صــــِّ كنه أن يَ ونُْ  ،جباريةإبطريقة   مُّ ر ابلنســــبة له أصــــب  يتِّ مخد ِّ الْ 
 رعة(.ب منه اِلُْ سهَ تُ  ل أنْ مُّ سم على تََ )عدم مقدرة اِلِّ 

مُّمن مِّ دْ مُ الْ  -  ر   مخد ِّ صـــــول على الْ يا فقط من أجل اْلُْ رات يَ ه للمخد ِّ ه اســـــتعبادُ علُ : وهو الذي يَ يف مرحلة التَّســـــَ
فقد كذل   ويَ  ،(جتماعي ٍ أو اِّ  أو عائلي ٍ   ي ٍ )شـخصـ  رَ شـي  آخَ  هتمام  ي ِّ د االِّ فقِّ ويَ   صـول عليه ة وسـيلة للهُ جأ إىل أيَّ لْ وهو يَـ 
 األخالقية. مِّ يَ القِّ  كلَّ 

 

ــا  صـــــل كثي  ملاذا يَ   ذاب  نْ ن فقط يف االِّ مُ كْ الة؟ إن املشـــــكلة ال تَ إىل هذه اْلْ  ،وكذل  األطفال  ،من الرجال والنســـ
 .93  للهياةجابِّ ــــ ي اإلََن عْ مَ قدان الْ ًدا فاشالً على فُ رات فقط رَ ة ما يكون استهالك املخد ِّ رات. فعامَّ مخد ِّ تعة الْ به مُ سب ِّ الذي تُ 

 
 .1991، سنة الصحةجال ري للعاملين في مبْ   إلى المؤضمر الدولي السادس للمجمع الحَ خطاى موجَّ ،  يوحنا بولس الثاني -92

 .1992/ 5/8، المخدرات: من اليأس إلى الحياة،  الحب ي للعائلة المجلسراجع .  -93
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ــية اليتِّ من بني الدَّ  ــخصـ راغ الناتج عن والفَ  ،ع جَ رْ مَ الْ  صُ قْ : نَـ ع يف التـََّبعِّيَّة للُمَخد ِّر َيب أن َنْذكرقو درًا للوُ صْـــ كون مَ  تَ وافع الشـ
ــائلك الفَ رْ تَـ  ــاس الْ    ياةى من اْلْ وَ دْ  فإنه ال جَ ، وابلتالِّ ًَن عْ له مَ   ال شــــــــي َ  نَّ  قتناع  واالِّ  ،ضــــــ  ن   لِّ ؤْ مُ والْ رير  مَ وكذل  اإلحســــــ

 ا، إخل.جتماعي  اِّ   ىضَ م الر ِّ دَ عور بعَ والشُّ  ،رينل مع اآلخَ واصُ مكانية التَّ إم دَ  له، وعَ ََن عْ ال مَ  نٍ وْ اإلنسان يعيش يف كَ 
 

عان  وْ ت أتثيها. هناك نَـ ه واقًعا تَ   نفســـــــَ د املســـــــتهلِّ ر واليت يَ ة للمخد ِّ يَّ عِّ بَ واع التـَّ فريق بني أننبغي علينا كذل  التَّ يَ  
 ان: العادة واإلدمان.رئيسيَّ 

 

ــتخـدام املتكر ِّ ة عن االِّ اـلة الـنااـِّ هي اْلْـ   الع ادة  ــتمرار يْـ مَ ز ابلْ وتتميَّ  ،ى(خرَ ة أُ مـادَّ ـما )أو لِّ  وا ٍ ر ـلدَ ســــــــــــ يف ل إىل االســــــــــــ
يرافقه   ،عةرْ ل طفيف إىل زّيدة اِلُْ يْ ز كذل  ِبَِّ تميَّ تو    جاملنتَ  ذل به  ب ِّ ســــَ  بســــبب اإلحســــاس ابلراحة الذي يُ نيَّ عَ مُ  جٍ تَ نْـ عاطي مُ تَ 

 ه.نفسِّ املتعاطي ا فقط ابلشخص التأثي الناتج يكون ضار  فوأخيًا  .سماِنِّ وليس اِلِّ   يمن اإلدمان النفس  نوع  
 

ســـــــــــتخدام ن الناتج عن االِّ مِّ زْ مُ م أو الْ منتمِّ م الْ مُّ ســـــــــــَ عن حالة من التَّ  بارةً ، على العكس من ذل ، يكون عِّ اإلدمان 
  ،مةــــــــــــــــــــ ســــــتديما بصــــــفة مُ   جٍ ل منتَ ( يف تناوُ ةيَّ رادِّ إ م ابلرغبة اليت ال تُقاَوم )الغيِّ ســــــِّ تَّ خرى . ويَـ مادة أُ  ةما أو أليَّ  وا ٍ ر لدَ املتكر ِّ 

ْعيو   وليس فقط النفســـي  ماِنِّ سْـــ وابإلدمان اِلِّ   ،رعةل إىل زّيدة اِلُْ يْ مَ لْ ن  وكذل  ابثَ  ج  ي ِّ املنتَ  ذل هصـــول على  لِّل ابلســـَّ
يف حالة   ،ع النفسـي فقطوْ مجتمع كله. هذا اإلدمان قد يُعَتَْب من النـَّ ابلْ ا ابلشـخص نفسـه وكذل  فالتأثي يكون ضـار  وأخيًا 

تعاطيه. وقد يكون اإلدمان  مُ ر لِّ مخد ِّ نهه هذا الْ النفســــــــي الذي نَ   ىضــــــــَ بســــــــبب الر ِّ  ،رةمخد ِّ ة الْ للمادَّ   ســــــــتخدام الســــــــي ِّ االِّ 
نسهابق  را  االِّ عْ راابت ُتسمَّى قأَ ضطِّ عاطي املخدر إىل شموعة من االِّ م تَ دَ رعة أو عَ ص اِلُْ قْ ي نَـ د ِّ ا أيًضا عندما يؤَ سماني  جِّ 

 بوبة.يْ إىل حالة من الغَ  ًضاوأيجات نُّ شَ هال وتَ وإسْ يان ثَ غَ دة و عِّ مَ غاص يف الْ مْ راابت إىل أَ ضطِّ االِّ ل   ل تِّ صِّ حني تَ 
 

 ن مِ دْ مُ كة والْ كَّ فَ مُ العائلة الْ   (2 
 

ياة عيشـــــــــة اْلْ مَ يف يب  ســـــــــْ ق أو الن ِّ لَ طْ مُ قص الْ كر النَّ ذْ ب أن نَ رات يَ عاطي املخد ِّ وامل اليت تســـــــــاعد على تَ من بني العَ  
  رج عادةً مدمن لَ مجتمع . فالْ ة تصرفاته يف الْ يَّ عِّ وْ ولتكوين نَـ  شخصٍ أي ِّ باع ر الرئيسي لتكوين طِّ صُ نْ العائلية. فالعائلة هي العُ 

 اثبتة وانقصة أو منقسمة. كون هناك استثنا ات( من عائلة غيِّ ت)قد 
 

 ولكنها تكون مثلَ  ،ا  صــــافية  يف سَ وْ ضــــَ  كما يمهر مثالً شــــعاعُ   ةً أَ جْ إن املخدرات ال تدخل يف حياة الشــــخص فَ  
ســــــي، فإن املدمن  نَ د وثيقة من التعليم الكَ ك ِّ طويلة. وكما تَؤ من ُمدَّة مســــــبًقا  ُمَعد ٍ  لٍ قْ يف حَ ذورها ب ِبِّ ضــــــرِّ بيثة اليت تَ اْلبة اخلَْ 

 ُيَبَّ بطريقة ه لَ ابلطريقة السـليمة ألنه هو نفسَـ  بَّ عرف أن يِّ عرف اْلب وال يَ  يَ فهو لَ  ،مهبةقهو أسـاسـًا قمريض بنقص الْ 
 .94 سليمة

 
 
 
 

 ستهالكّيدة االِ د: لز ؤَ مُ  مجتمع كعامل: الْ   (3 
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ــ ِّ إن اإلدمان هو مؤَ   ــَ  ع قتمعلية للمجتمع. يعيش الفرد اليوم، وكذل  العائلة، يف شُ ر للهالة الفِّ شــــــــ أنه  ق، أيْ  يبِّ لْ ســــــــ
ــائلَ  البه ُ   ُ يْ حَ  ،نمِّ لْ وهو إابحي، ومتعَ  ،ثالياتلديه مِّ  تتمع ليـســــ شُ  ــَ   ق عديدةرُ عنه بطُ  يـَُعْبَّ هروب للِّ  عن وســـ ل ك ِّ ويشـــ
بارة عاطي املخدرات عِّ صــــــي ظاهرة تَ تَ  اتية ألنْ ؤَ روفًا مُ تمعنا املعاصــــــر ظُ لق شُ واســــــطة املخدرات واحدة منها. لقد خَ روب با ْ 

د أن تعاطي املخدرات يســــي يف خٍط  رةق(. وابلفعل نَ منهدِّ   ها قثقافةً يَ لية )قد يكون من األفضــــل أن نســــم ِّ مَ عَ  عن قثقافةق
 نا هذا، أال وهي:نِّ ى خاصة بزمأخرَ  ٍق مع مماهرَ سِّ متَّ 

 

 البه  املتواصل عن املتعة. -
 .اميع مماهرهِبِّ  ،طةاألاننية املفرِّ  -

 حبان.، واإلعدم احتمال األلَ  -

 نقص الفضائل. -

 ستهالكية.ة االِّ يَّ املاد ِّ  -

 عند البالغني.  وهو يَتزايد  ،ضج الكايفعدم النُّ  -

 .واة العائليةالل النَّ اِن  -
 

ــ ِّ َخلَقت تِّل   قد ل ــاِنِّ عَ ش والتـَّ يْ راغ والطَّ حالًة من الفَ العشــــرين هاية القرن لِّنِّ زة اْلُممي ِّ  ماتُ الســ ريزة غَ  ت جعلب النفســ
  دْ دفع إىل البَ  تَ مية إىل األســباب اليتِّ مة الصــهة العالَ لقد أشــارت منمَّ  ديلة.بَ  ارجَ به  بطريقة ّيئســة عن ُمَ تَ قا  الروحية البَ 

اثر واألحاســيس عرفة اآلمَ ضــول لِّ د: الفُ األســباب نَ   تل واان(. ومن بني  جْ ـــــــــــــــــ رات اخلفيفة )مثل املاريعاطي بعض املخد ِّ يف تَ 
ســـــتقالل أو ها، والتعبي عن االِّ أفرادِّ  ىضـــــَ Aل ريْ نة ونَـ موعة معيَّ نتما  إىل شَ تعة االِّ مخدرات، واْلصـــــول على مُ ة عن الْ النااِّ 
ــيا َ العَ حىت  ــاب مَ مخاطَ الْ   مواقفَ  إىلذاب نْ رة )االِّ عة أو خطِّ تِّ جديدة سُ  دا  ، واختبار أشــــ ن  قة أكثر مِّ رة خالَّ دِّ قْ رة(، واكتســــ
 شكلة ما.روب من مُ طاف وا ُْ نْ حالم أو االِّ والدخول بطريقة أسهل يف حالة من األ  ،بلذي قَ 
 

 رات  الرئيسية للمخد ِ وا ِ العَ   (4 
 

ــب ِّ رات تُ إن املخد ِّ  من بني    ولكنْ   ةتَّ البَـ  اعً قَـّ وَ تَـ مُ كون غي يواقب العَ   تل ن مِّ  وخيمة لضـــــهاّيها. وكثي   واقبَ ب عَ ســـ
 شي إىل:كننا أن نُ واقب األكثر انتشارًا نُ العَ 

 

هتمام  ا االِّ جي  ـويفقد تدري  ،م األخالقيةيَ د مفهوم القِّ فقِّ فيَ   ،أن الشخصمن شَ   طُّ كوين الشخصية: تَُ أ( تغييات يف تَ 
ية ابلنسبة له م أَه ِّ صي  َ ترين ال اآلخَ  أنَّ   ي العاطفة )إذْ ق ِّ لَ ل أو تَـ ذْ على بَ  قدرةمَ  ه كلُّ يْ دَ ى لَ وتتالشَ   ،هنيةمِّ مور الثقافية والْ ابألُ 

ــي  تَ ، ُثُ  ر(ن املخد ِّ مِّ  أكْبَ   بَِّكم ٍ مداده فيدين إلم مُ َنِّ وْ ر كَ دْ إال بقَ  ــْ مَ  كذوبةاألُ صـــــ   الشـــــــخص معََن   ذل فقد ويَ  ،ا عادّي  كً لَ ســـــ
 ويفقد معَن اْلياة. ،وليةؤ سمَ الْ 

 

هم أو يتعاملون  فِّ رَ  غُ بيســني يفِّ يعيشــون حَ  :ل األبنا  عن والديهم )مثالً زِّ نعَ العائلة: فيَ   لوك داخلَ ب( تغييات يف الســُّ 
 حيام لألبوين.جي لالِّ ـريدْ دان تَ قْ فات غاضبة يليها فُـ ويكتسبون تصرُّ  ،قة من األصدقا (موعات مغلَ فقط مع شَ 
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 اًما.األنشطة َتَ   تل ال هْ إ ،لخْ الدَّ  صناقُ تَ  ، الدراسة والعملفقدان معََن ال الدراسة والعمل: ختالل يف شَ ( اِّ ج
 

ــاد اِّ  ــول على الْ عارة من أجل اْلُْ راف ودَ زْ جتماعي: اِّ د( فســــ اوالت انتهار مُ   طهاالِّ للبيئة اليت لُ   مال أو نتيجةً صــــ
ــبة  الل حياته  ويكون الوَ واحدة خِّ  ةً مرَّ  وْ نتهار ولَ اول االِّ مور يُ خُ لل امدمنً   25 كل ِّ   من  1  أنَّ بنيَّ )تَ  ــع أكثر خطورة ابلنســــ ضــــ

 رات الكيميائية(.للمخد ِّ 
 

ز،  يدْ دي ب، اإلبِّ س الكَ و يْ ، الفَ سْ پِّ غذية، هِّرْ ئاب، سـو  تَ تِّ كاِّ   د،بِّ ف الكَ ليُّ ب الشـرايني، تَ صـلُّ ة: تَ سـميَّ ( مشـاكل جِّ ه
 ، إخل .ل ِّ السُّ 

 

ــية الْ لَ ل ظهور حاالت القَ رات أن ُتســـه ِّ كن للمخد ِّ قلية: نُ اضـــطراابت عَ و(   ا يف منة )خُ زْ مُ ق واألمرا  النفسـ ــً صـــوصـ
 صام الشخصية.قلية كانفِّ لعَ اضطراابت  ّين( واالِّ ذَ سة وا َْ وَ لْ ب ا َْ اليت تسب ِّ رات عاطي املخد ِّ حالة تَ 
 

 95 راتاملخد ِ  يعااتَ مُ األهل من األبناء  ف وْ مَ  -2
 

  ،راتوا ابلفعل يف تعاطي املخد ِّ ؤ د ديهم أبنا  بَ ًدا لقلوب األهل الذين لَ ًقا شــديلَ ب قَـ هديد يســب ِّ التَّ  ذل   أن ال شَــ 
ــون أن يَ أو الـذين لَ  األبنـا   ىكنهم أن يفعلوا عنـدمـا يتعـاطَ ة منـه . مـاذا نُ جعَـ ف أوالدهم يف هـذا الطريق الـذي ال رَ رِّ نجَ شــــــــــــ

ــنعون كي نَ  ،راتاملخـد ِّ  نزالق يف هـذا الطريق؟ فيمـا يلي بعض النصــــــــــــــائ   االِّ مِّن ـعد  يـبدأوا بَ نعوا أولـئ  اـلذين لَ وـماذا يصــــــــــــ
هة .الْ   ُموج ِّ
 

 راتاملخد ِ  ىيتعااَ األبناء    أادَ   عندما يكتشف األهل أنَّ   (1 
 

ــي جد  من العَ أحيااًن يكون   ــكلة، ألن األبنا  عادة ما يُ ا على األهل مواجَ ســ  موه  ،رقنكرون الواقع بكل الطُّ هة املشــ
كوك، رات. ومع ذل ، فإنه عند وجود شــــــــُ ية للمخد ِّ عِّ بَ قها التـَّ لِّ ز  من العقلية اليت َتَ فهذا جُ  ب:ذِّ دون صــــــــعوبة يف الكَ ال يَ 
 ؟بن مدمن أم ال. ما العمل إًذا يف هذه اْلالةهم اِّ يْ دَ ا إذا كان لَ د سَِّّ صل األهل سريًعا إىل التأكُّ ما يَ  فعادةً 

 

، وأن  كينةفا  والســـــَّ من الصـــــَّ ُسكٍن ر دْ عندئذ على أكْب قَ ئلي ناخ العامَ الْ جًدا أن يكون   ن املهم ِّ شـــــي ، مِّ  أي ِّ   قبلَ  
  ٍ دانتقاد. عادة ما يقود هذا إىل عَ ى واالِّ وَ كْ امات والشـــَّ   ِّ االِّ  د ِّ وا يف رَ ؤ بد   أن يَ صـــلُ دائية. فال يَ فات العَ ب األهل التصـــرُّ يتجنَّ 
 ل من األبنا .متبادَ 

 

ــل إىل الثقة يف أَ ه يَ لينَ بن، جاعِّ ية مع االِّ د ِّ ب على األهل أن يتهاوروا ِبِِّّ يَ    أنه عنِّ اخلوف. هذا ال يَ ال إىل ه يْ وَ بَـ صــــــــــــ
ه أن يصـــــــــاحبَ ب كس فإن التفاهم ال يَ رات. بل على العَ وضـــــــــوع املخد ِّ ص ِبِّ تَ اًن فيما لَ خذا موقًفا متهاوِّ ب عليهما أن يتَّ يَ 
يكوان  أنْ  ولكنْ   ،ى درجة مع الشــخص نفســه إىل أقصَــ نْي اهَ . يب عليهما أن يكوان متفابملخد ِّراتخيص ر من اليَّ دْ  قَ نَ دْ أَ 

 رات.عاطي املخد ِّ يعود إىل تَ   ابلنسبة لضرورة أالَّ نْي يف الوقت نفسه قاطعَ 
 

 
 .1994، إصدار ملوك الكـُتـُ ، ِلشـْبونة  اسّْ خافـّْيي  دي السّْ ِهيو  اكيلينو بُويّْنو لوِرنـّْتي، راتوالمخدِّ  فوالدكَ ِمْن كتاى  -95
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ــبة   ســـــوا ً  ،مشـــــكلته ويهاتَ اليت تَ   اْلطورة االبن يكتش    فى درجة كبية من األهية أن لَ عَ إنه لَ   ــبة له أو ابلنســـ ابلنســـ
 ه.ه لسلوكِّ ب على ذل  يف املستقبل يف حالة عدم تغييِّ اقب اليت قد تيتَّ و وكذل  العَ  ،لتخرين

 

ــاعدته؟ إنه لَ ما هي أفضـــل طريقة لِّ   ــرح له التطَ ن الْ مِّ مسـ ــع الذي أَ ل للوَ مهتمَ ر الْ وُّ مناســـب أن نشـ ــه فيه  ضـ وجد نفسـ
ه  ص    مش  كلة  َُ الْ  االبن أنَّ  يَ عِ يَ هو أن واقب اليت تنتمره. أفضـــل شـــي   كن من الســـرعة، العَ ر سُ دْ به،  كْب قَ ن ِّ وذل  حىت نَُ 

ــائل اليت تُ لالبن تيها  وان فقط أن يُ . يســـتطيع األبَ هو ــانداه  ولكنْ وأن يســـاعداه ويُ  ،ودةل لالبن له طريق العَ ســـه ِّ الوسـ من   سـ
 رات.ك املخد ِّ دمن نفسه القرار الشخصي بيَْ مُ خذ الْ الضروري فوق كل شي  أن يتَّ 

 

عله  واَ  ،حبانب واإلنْ حسـاس ابلذَّ ل واإلشَـ ز والفَ جْ من العَ  شـاعرَ تصـارع يف داخله مَ تَ مدمن الْ  نَّ نتبه إىل أب أن نَ يَ  
اوالت  صــــــــــــاحبها مُ تُ و  ،كتئاب تكون شــــــــــــائعةا. ولذل  فإن حاالت االِّ  َ  ر أن مشــــــــــــكلته ال حلَّ ك ِّ كل هذه األشــــــــــــيا  يفَ 

 رة يف الصراع.لى املثابَ االبن ع   ِّ ْلَِّ ا م  هِّ وي مُ نتهار. هنا يكون الدور األبَ لالِّ 
 

ا هي ملخد ِّ إلدمان ايوًعا من العواقب األكثر شــــــــــــــُ  عاقبة    فتمهر  .  ياةاْلْ  يمة رة على تقدير  دِ قْ مَ عد  الْ رات أيضــــــــــــــً
ــتهقُّ  ــعر املدمنون بفَ . ويؤد ِّ هتماماالِّ  اْلياة كما لو كانت ال تســـ راغ داخلي عميق. وهنا يكون على األهل ي هذا إىل أن يشـــ

ــاعدوهم ــَّ  ،لو  ابلعاطفةناة عائلي سَْ جة من خالل مَ هِّ بْ مُ ماهر اْلياة الْ ع ِبَِّ متُّ إىل التَّ  الَعْودةعلى  أن يســــ ة بكالمهم عن خاصــــ
راغ أل الفَ ب علـيه أن نَ رات. وكـذـل  يَـ ا كـان يبهـ  عـنه يف املخـد ِّ ب علـيه أن يبهـ  يف هللا عمـَّ مـدمن يَـ هللا مع األبـنا . ـفالْ 

 ريبه من الكنيسة.قْ كنة له هي تَـ هبة هللا. يف هذه اْلالة تكون أفضل مساعدة سُ ِبِّ الروحي املوجود يف داخله  
 

ب  بدو مســتهيلة يَ د أنفســنا أمام مشــاكل تَ د الرجا  يف هللا. فعندما نَ يُفقَ  ية هو أالَّ الشــي  األكثر أَه ِّ  وأخيًا فإنَّ  
 ، بنا  هو، بال شَـ ه األ(. إن اخلطر األعمم الذي يواجِّ 1/37)لو   هللا لََدىليس شـي  غي مسـتطاع : ئذ أن نقولعلينا حينَ 

 يه نفسهما.أبوَ  أيسُ 
 

 ؟رات وا تعااي األبناء للمخد ِ   على األهل أن يفعلوا ليتجنَّ ماذا يَ   (2 
 

  من يف مـناةكْ تَ  اْلُمثْـَلىمـاـية ميهم منهـا؟ إن اْلِّ رات؟ كيف زَ ه حىت ال يبهـ  األبـنا  عن املخـد ِّ ب فعلُـ مـا اـلذي يَـ  
عاطي   تَ جو  إىَل رة أو غي مباشـــــــــــــرة، للُّ ســـــــــــــتعداد، بطريقة مباشـــــــــــــِّ عطي االِّ ب األشـــــــــــــيا  اليت تُ نُّ ب اَ عائلي جيد. ولذل  يَ 

 :الً ثَ مخدرات. مَ الْ 
 

 ين.ل األبوَ بَ صيص وقت كاٍف من قِّ َتَ  مَ دَ عَ  -
 ئة.املعاملة السي ِّ  -

 نفصال والطالق.االِّ  -

 مور.عاطي األهل اخلُْ تَ  -

ْبهِّ  دي  فقط أو بطريقة  واْلْ  ،صول على املاليه للهُ غ فهتمام املبالَ االِّ  -  ية.ة عن املال واملشاكل املاد ِّ صريَّ حَ شِّ

 سات الدينية يف العائلة.ياب املمارَ خصوًصا غِّ  -
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ــيئً تعاطي املخد ِّ ا ال يكون و  تيهوا ألبنائهم جَ ب على األهل أن يُ إىل جانب هذا، يَ  . وال يكون  ا عادّي  رات فيه شـــــــــ
امعة والعمل، إخل.  حي  تكون املخدرات شــــائعة يف املدرســــة والشــــارع واِلْ  ،مجتمعاتيف بعض الْ الً دائًما شــــيًئا ســــه ذل 

ــن على األقل يَ  بال، صـــال ابلطبيعة )البهر، اِلِّ ت ِّ لدراســـة واالِّ اممارســـة الرّيضـــة و لة لِّ بنا  وســـيلة ســـهْ تيهوا لألب أن يُ ولكـــــــــــــــ
 يف( وخصوًصا األنشطة الدينية.الر ِّ 

 

ا و   فيما ة: هم على العادات الصــاْلِّ وتربيتُ  ،  للهياةالِّ ثال الشــخصــي الصــَّ مِّ األبنا  الْ  يكون من الضــروري إعطا ُ أيضــً
:  َلَْتصُّ

 

 رين.خَ لنفسه ولت   ِّ رْ مَ جتهاد الشخصي، واحيام الْ قيمة االِّ ب -
 ة اإلرادة .وَّ  قُـ رة يفِّ ملثابَ اب -

  .قيقي لأللَ  اْلْ معََن لْ اب -

 قافة .هتمام ابلعمل وابلثالِّ اب -

 ية .ناية اإل َ لثقة يف العِّ اب -

 هم .بُّ ن زُ مَ إلخالص لِّ اب -

 فا  ابلواجبات الشخصية .لوَ اب -

 ولية .ؤ عَن املسِبِّ  -

 م الروحية.يَ لقِّ اب -
 

صـالة الزوج مع الزوجة ومع األبنا . وأفضـل شـي   ،العائلة  داخلَ  كة، أيْ ، فإن أهم شـي  هو الصـالة املشـَي وأخيًا
اس  دَّ هلل عند تناول الطعام والذهاب إىل القُ  ا عيل والدُّ هة الوردية يف العائلة و قرا ة اإلنْ بَ ســــــــْ مَ الة الْ كن القيام به هو ـصـــــــ نُْ 

 مًعا، إخل.
 

 ه.لَ معقدر أن يَ ر، فاهلل يَ شَ ما ال يستطيعه البَ  
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 الفصل الرابع عشر
 

  ة داء اإلاباي عتاِ 
 

ــاكل األكثر خُ مَ من بني الْ   ــَّ  - ه العائلة اليوماجِّ وَ طورة اليت تُـ شـ ــباب واأل ةً وخاصـ ياب ة والغِّ اإلابحيَّ ْذُكر نَ  - طفالالشـ
 واقبَ ب عَ .، وُتســــــب ِّ ..إخل  ،ت والراديو والشــــــارعالَّ جَ مَ الل التليفزيون والْ زوهم من خِّ غْ يا . فهي تَـ مة واْلَْ شــــــْ الكامل للهِّ   هِّ بْ شــــــِّ 
 خالقي للرجل واملرأة. واألساِنِّ ن النفْ وازُ رية وللتَّ رة للشخصية البشَ م ِّ دَ مُ 
 

 ؟ما هي اإِلابِايَّة -1
 

ــًما    س نْ ر ابِلِّ فاخُ تَ  ق هذا التعبي على أي ِّ ب ِّ مألوف يطَ ســتخدام الْ عارةق. واالِّ ويج للدَّ عن قاليْ ة تَ يَّ كانت اإلابحِّ قديـــــــــــــــ
اإلابحية  أنَّ  نسيق، إذْ راف اِلْ زِّ االِّ  بُ دَ شاهد، إخل. ومن الشائع أن يقال أيًضا أنه قأَ مَ ر أو الْ وَ سومات أو الصُّ لرُّ من خالل ا

ل، الْ رافات اِلنســـــية مثل ف االزْ تلَ ي ُمُ ذ ِّ غَ تُـ  شـــــاهدة اْلَمدفوعة، تباُدل الزْوجات، اِّســـــتغالل األطفال،  مُ االِّســـــتِّعرا  اْلُمَفصـــــَّ
ذوذ اِْلن ــُّ ــة )ُمَؤلَّفات، شََ الشـــ صـــ ــ ِّ ــة اِْلنس مع ُجثَّة  إىل َحد ِّ وجود إابحيٍة متخصـــ الت، أفالم، فيديو،  ســـــي )اْلَمثَلِّيَّة(، ُسارســـ

 ع من تل  األنواع.وْ وَمنشورات( لكل نَـ 
 

لِّيَّةاإلابحية هي مشــــــكلة   يول مُ على الْ  ية(وِّ ضــــــَ وْ ر )بطريقة فَـ ث ِّ البشــــــرية. وهي ظاهرة تؤَ   َهَوس حول األعضــــــا  التناســــــُ
ع الواقع اإلنساِنر صُ هْ فتَ  ،ى اإلنسان دَ لَ أساًسا  وانية  يَ اْلَْ   .ه َتت الناحية اْليوانية فيهاإلنسان بكاملِّ   وَُتْضِّ

 

 ة:تاحَ مُ عائية الْ نتشر اإلابحية من خالل كل القنوات الد ِّ واليوم تَ  
 

ا  دَّعي أَنَّ جالت اليت تَ مَ وكذل  الْ  ،ابحيةت اإلالَّ جَ مَ وخاصـــة الْ  ،جالتمَ طة الكتب، والْ ب اإلابحي: بواســـِّ دَ األَ  - 
ــعة لِّعَ وِّ تربَ  ــة واليبية  قلية ماد ِّ ية ولكنها خاضــــ ا اإلعالانت املوجهة للمرأة واملوضــــ ــً ــوصــــ ــية )خصــــ ب، والط ِّ من األبَوْين ية وجنســــ

 إخل.(.
 

 نسية.ة أو جِّ يَّ س ِّ إىل درجة كبية من خالل حركات وإشارات حِّ ا مذان يُعْبَّ عنهى والرقص اللَّ املوسيقَ  - 
 سم.ويرية مثل التصوير والرَّ صْ نون التَّ الفُ  - 

 السينما والتليفزيون والفيديو. -
 اتف.خدمة ا ْ  - 
العاَلمية  للشــبكة اســب و امج اْلْ اإلابحية لْبَ  وِّ زْ أحٍد مشــكلة غَ على  ال َُتَْفى: (باْلاســِّ )ومات ـــــــــــــــــ معلشــبكة الْ  - 

ا وجو ، إخل. وسـِّ  (إلنيـنتا) ــً ـلة اْلُموَ وادي  النَ ـتاحـة من خالل مُ الْ  د اإلابحـيةا ـيُذكر أيضــــــــــــ ــ ِّ ــبكـة اـلدولـية اإلابصــــــــــــ   ونـيةكيْ لِّ لشــــــــــــ
(cybernetica)،  يُّلي  خَ التَّ اِلنس  كذل  و. 

 
  :اإلباحيةla pornografía. 
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ا املناهج املولألســـــــف يَ  -  ــً ــية املختلفةب أن نضـــــــيف أيضـــــ مَّاة درســـــ عليم األطفال  قابليبويةق واليت َتدَّعي تَ  اْلُمســـــــَ
 ا بدرجة واضهة.مها إابحي  مَ عْ كون مُ ق ويوالشباب قاليبية اِلنسية

 

 ابايةمضمون اإل -2
 

ق لَ ل قرسـائِّ ا توصـ ِّ ج: إَنَّ وَ وي على مضـمون مزدَ تَ صـران هذا تَ والرجال والنسـا  يف عَ د األطفال طارِّ إن اإلابحية اليت تُ  
 :ى لَِّيْويج َعْدَوى قَتَصرُّفاتق بَِّعْينِّهاعَ وَتسْ 

 

اِلنس    تِّ بْ ر يف كَ نهصــِّ الوحيد يَ   نس  والشــرَّ ن يف اِلْ مُ كْ الســعادة الوحيدة تَ  ة جًدا: إنَّ لها بســيطصــ ِّ الرســالة اليت توَ  
ــي  ماد ِّ  نَّ إو  ــماِنِّ وجِّ  ي  اْلب هو شـ ــية حُ ق املختلفة لِّ رُ الطُّ  نَّ إ  و ص   خالِّ سـ ــخصـ ــة اِلنس ليســـت إال اختيارات شـ ة،  رَّ ممارسـ

 ها صاْلة بنفس الدرجة.وكلُّ 
 

د هذا املفهوم الفكري عن اِلنسنشُ ليت تَ فات ارُّ صَ التَّ     قبلَ رة عاشَ مُ الْ ة، عارَ ، الدَّ نَ : الز ِّ ألجل اِلنس  رها هي اليت ُاس ِّ
)ُمتعة تعذيب اآلَخرين أو   ةيَّ املاســــوشــــِّ  -ة  يَّ ني، الســــادِّ ي ِّ لِّ ثَ نســــية للمَ القات اِلِّ ة، العَ يَّ ر ِّ ســــة العادة الســــ ِّ ارَ الزواج، سُ  واج وخارجَ الزَّ 

 إخل. ن،واغتصاب األطفال صغيي الس ِّ ،  تعذيب الذَّات(
 

 ما هو أتثيها؟ -3
 

 وذو عواقبَ  ر  م ِّ مدَ  إلنسـان هو بال شـ  أتثي  َلَدى امفهوم األخالقي إن أتثي اإلابحية على اْلالة النفسـية وعلى الْ  
 ر:كُ ذ ب أن نَ يَ  مجتمع. من بني التأثيات األكثر أهيةً ا  والْ بنعلى العائلة والزواج واأل وخيمةً 

 

ــية اُ ي إىل فُ د ِّ ا تؤَ إَنَّ   (1 ــاسـ ــيَّ  قدانُ فُ   تَ بُ فة  وهكذا مثالً، فقد ثَـ نهرِّ مُ فات الْ رُّ صَـــ اه التَّ قدان اْلسـ ــاسـ وا   سَـــ  -ة  اْلسـ
ــا  َلَدى  ــاب وحِّ اه ظاهرة االِّ اُ  -الرجال أو النســ ــهيَّ  يالَ غتصــ ــَ حالة الضــ ــية اُ  مُ دَ وكذل  عَ  ،بةة املغتصــ ــاســ ــُّ اْلســ ذوذ  اه الشــ

 صاب األطفال، إخل.اِلنسي واغت
 

 رافات اِلنسية .زْ ضي ابالِّ رَ مَ هتمام الْ ا تؤدي إىل زّيدة االِّ ي فقط إىل عدم اْلساسية بل إَنَّ د ِّ ؤَ وهي ال تُـ   (2 
 

ــي واالِّ داوة والعُ زيد من العَ تَ   (3  ــخصـــ ا داخلَ نف الشـــ ــً ــوصـــ ــِّ نَّ ال  جتماعي، وخصـــ ــي نفســـ ــان اِلنســـ فراد  ه. ويبدأ األَ شـــ
ــمَّى هتمـام ِبـِّ االِّ  ان قـد ًدا يف فُ يْـ وَ ًدا رُ يْـ وَ ل ابحـية رُ والون مُ الْ  ــيطـة  إلابحـية الـناعِّ ابا ُيســــــــــــ ـبدون عنف(،  أيْ ) (soft)مـة أو البســــــــــــ

ى من اإلاثرة اليت كانوا وَ تَـ ســــــــــْ مُ صــــــــــول إىل نفس الْ يفة للوُ نعَ ، القاســــــــــية وال(hard)وية حتياج إىل اإلابحية القَ وأيخذون يف االِّ 
ُد درسً .  لُ بْ ا من قَـ شعرون بِّ يَ    لَ صَ ة وحَ يَّ  من عائلة عادِّ ، الذي كان شااب  ت بونديرْ ودور روبِ يُ تِ ـــ لِّ دث ما حَ فيى سَ لألَ   ا ُمثيًانِّ

ه وصــــل  ولكنَّ   ظيفي والســــياســــيعيد الوَ وات واعدة على الصــــَّ وكانت له خطَ  ةهامامُ م النفس والْ لْ عية يف عِّ هادة جامِّ على شــــَ 
بة بعد أن  تصَـ غمقتولة ومُ  مرأةً ا  31ه  َ لوريدا، ألرًكا ورافْ الية ن وِّ جْ ابئي يف سـِّ رُ هْ رسـي الكَ عدام ابلكُ إىل االِّ   1989يناير    24يوم 
لوغي الثانية أو الثالثة بُ  دَ نْ عِّ قب أن تُنسـَى أبًدا، فقال: ريات ال يَ صْـ هة املوت بتَ واجَ ا. لقد صـرَّح قبل مُ  تعذيًبا وحشـي  نَّ بَ ذَّ عَ 

ن جعلن  يف الســــ ِّ  نت أكَْبُ وبينما كُ  .َ ا ديدينالشــــَّ نني دمِّ رت من املت وصــــِّ الَّ هَ مَ الْ يف ة إابحية على مادَّ   َعثـَْرتعشــــر عاًما، 



 90 

رت ا أرى. وفكَّ شــي  سِّ  أيُّ ُيشــبعن  د عُ ي إىل العنف اِلنســي. وأخيًا جا  الوقت الذي ل يَـ تؤد ِّ  وادَّ مَ   ســتهل ُ دمان أهذا اإل
ــاوية لقَ أْ مَ زة الْ فْ ز القَ فِّ قْ أن أَ  رتئذ قرَّ ... حينَ تقريًبا عام كامل   والَ ه طَ يف هذا كل ِّ    تق ما فعلْ أن أصــــــد ِّ  عْ ل امرأة. ل أســــــتطِّ تْ ســــ
ت من  نون اِلنس وقتلْ جُ  ى هذا الشـــعور. وعاد إَلَّ الســـتة أشـــهر التالية... ُث اختفَ   والَ كتئاب طَ يف حالة من االِّ  ... ووقعتُ 

د  وجَ يف اخلارج يُ   هناكَ  . ولكنْ ن ِّ مجتمع مِّ ل ِّص الْ خَ ن وهذا ســـــــــــيُ نو لقتُ ... إنكم ســـــــــــتَ  لَّ م أقَ دَ ة كان النَّ رَّ مَ جديد... يف هذه الْ 
 ل ابحية وأنتم ال تفعلون شيًئاق.ُمْدمِّنون انس كثيون أُ 
 

اِلنســـــي عند الرجال والنســـــا  على الســـــوا ،    ىـضــــ ي إىل عدم الر ِّ د ِّ فتؤَ   ،ر اإلابحية البســـــيطة على الزواجث ِّ كما تؤَ   (4 
قدان  فُ و  احتقار ي إىلر  كما تؤد ِّ ف اآلخَ مهر اخلارجي للطرَ مَ ف اِلنســي وكذل  عن الْ صــرُّ التَّ  علهم هذا غي راضــني عنويَ 

 ى اْلياة.دَ سة قائمة مَ ؤسَّ وام الزواج كمُ م الثقة بدَ دَ وإىل عَ  ،واحد  قيمة الزواج بشخصٍ 
 

ــتخبارات قام بِّ دَ نتهار. أكَّ ي يف كثي من األحيان إىل االِّ قد تؤد ِّ   (5    أنَّ  FBI مريكي رات األاملخابَ  هازا جِّ ت اســــ
 املراهقني.َلَدى صوًصا خُ   ،ققـَْتل الذَّات ابلشَّْهوةق ـملا ُيسمَّى ب وسيلة تَقودل إىل تتهوَّ  ل ابحيَّة ت الداعيةمجالَّ كثيًا من الْ 

 

 اْلكم األخال ي والنفسان على اإلاباية  -4
 

ــِّ عة أَنـَّ قاطِّ   كر بطريـقةذْ نَـ ب أن هة النمر األخالقـية يَـ جْ ن وَ مِّ   ــرُّ ا فاســــــــــــ كهـا ر ِّ قة ابِلنس واليت تَُ فات املتعل ِّ دة. فالتصــــــــــــ
.  ة والروحيةيَّ ظائفه وغاّيته املاد ِّ وَ ه الطبيعية وَ يولِّ ن مُ أْ من شـــــَ  طُّ ل ، كما تَُ كُ ن اإلنســـــان كَ أْ ن شـــــَ اًما مِّ َتَ  طُّ ناظر اإلابحية تَُ مَ الْ 

نيئة واإليعاز ابخلطيئة وإفســــاد  الدَّ   فات ويف إيقاظ الغرائزِّ التصــــرُّ  تل ثل ر مِّ شــــْ ل يف نَ تمثَّ ا تَ فاســــد إلَنَّ  إن اإلابحية هي شــــي   
ــمة واْلَْ اْلِّ  ــِّ شـــ ــَّ كما تَ   ،رةيا  بطريقة مباشـــ ــاني نيلمهل ِّ الْ  َأَحدُ وانية. كان هْ قود إىل الشـــ ــَ وَ  حني ق ٍ على حَ  نيالنفســـ ي  جو ِّ رَ مُ  فَ صـــ

 ًكا كبيًا.كُّ شَ ب تَ ب ِّ سَ طيئة تُ ق  ِّ علتَ قق. إن األمر يَـ لَ اع القَ نَّ م قصُ اإلابحية  َنَّ 
 

ــِّ   ــَ أثيات اليت تُ ب والتَّ واقِّ دة بســــــبب العَ وأخيًا، فإن اإلابحية هي فاســــ ز  من  ا جُ جتمع. إَنَّ د وللعائلة وللمُ رْ بها للفَ ب ِّ ســــ
 ر.  عاصِّ مُ نا الْ معُ تا شُ ف بِّ صِّ تَّ ضارة املوتق اليت يَـ يه قحَ م ِّ سَ نا  الذي نُ البِّ  ذل 

 

  إلنســان ثال  ق، مِّ مْ  هو، يف العُ ّي  ر شَــ ثاالً بَ ي مِّ م ِّ نَ م وتُـ د ِّ قَ اإلابحية تُـ  ر أنَّ كُ ذْ فســانية فيجب أن نَ ر النَّ مَ هة النَّ جْ ن وَ ا مِّ أمَّ  
 نه يكون:ريض، ألمَ 
 

و حتقار أن االِّ مِّ  عٍ وْ جود نَـ وُ  ذل   فيِّ ســــتخدم. ويَ ب ولكنه يَ اجتماعي: فهو ال يِّ  وغيَ  ال  ســــتغِّ شــــرًّي مُ كائًنا بَ   - 
 إنسان.ك  الة أو كشي  كمادَّ رق  ائم واعتبار قاآلخَ حيام الدَّ ص االِّ قْ نَـ 
 

هو اْلقيقة ع وَتَْ ي ِّ ا يف الواقع َتَُ ضـة للجنس ألَنَّ ناهِّ ت اِلنسـية هي ابلفعل مُ جالَّ مَ للجنس. فالْ  اضـاد   مُ كائًنا بشـرّي    - 
صوص ا  ِلنس. ِّ
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ًرا  خ ِّ أَ تَ ا ومُ ي  يولوجه : فهو يكون انضجـًا بِّ داخلِّ يف  طورة كامنةً ر من اخلُْ دْ ي على قَ و تَ ويَْ  ،ابي  صَ ريًضا عَ  مَ شرّي  كائًنا بَ   - 
ه  ه فقط ذاتَ مُّ هُ أي الذي يَـ  - خص األانِنِّ والشـــــــَّ  .رةة ســـــــافِّ توي يف داخله على أاننيَّ يَ إىل الشـــــــهوة  اإلابحي. واْلَمْيل اعاطفي  

 الُقْدرة على أْن يكون َخطِّرًا.  َتْكُمْن فيههو شخص  - ضهعارِّ ا يُ م كل ِّ   ْدميتَ وراحته والذي يكون على استعداد لِّ 
 

اْلقيقي  بَّ ا اْلُْ ن اختْبَ يْ ذَ جل أو املرأة اللَّ الرَّ  أيْ  ،طبَ هْ مُ ذا  الشـــــــخص الْ طًا. إن اإلابحية هي غِّ بَ  مُْ كائًنا بشـــــــرّي    - 
هما  مَّ  حَ ابر ِّ جَ يُ ق لِّ رُ روب وطُ هُ  رها  ما اإلابحية وسـائلَ ف ِّ وَ ليت تُـ اِلنسـية ا  دائلبَ الصـي ة. ولذل  تَ طَ بِّ مُْ  ةٍ ْبْ واِلنس اْلقيقي كخِّ 

 ديد.ن جَ مِّ 
 

 (.َمْقدِّرة)على األقل ابلْ   ةفسانيَّ من الناحية النَّ  فاسًدا  شرّي  كائًنا بَ   - 
 

 هارةرورة الطَّ ضَ  -5
 

ول عن شي  أنه طاهر عندما ال  ــــــ ة. نقهارة والعفَّ يا حياة الطَّ ب أن زَ ب علينا أن نفعل؟ يَ ذل ، ماذا يَ  أمام كل ِّ  
ا هو تلط شــــــــي  ِبِّ ا  صــــــــافيةق. وعندما لَ ب خالصق أو قسَ هَ ما  طاهرق أو قذَ قعة. ولذل  نقول: هذا قْ بُـ   ةأيَّ توي على يَ 
اق . فالذهب يكون  دةً وْ منه جَ  لُّ قَ أَ  ــً   -طاهرٍ غي  -َغْيَ خالٍص فهينئذ يُقال أن هذا الشـــــي  ليس قطاهرًاق أو ليس قخالصـــ

الســـما   وتكون  ،وائبَ توي على شَـــ عندما يَ  -غي طاهرٍ  أي -اًث وَّ لَ دة منه  ويكون املا  مُ وْ جَ  ر أقلَّ ن آخَ دَ عْ تلط ِبَِّ عندما لَ 
  ،كاْليوان    ُ بِّ صْــ صــي اإلنســان غي طاهر عندما يُ صــانع . ويَ مَ خان الْ ا  دُ رَّ م من جَ لِّ مْ عندما تُ  -غي طاهرة أي -صــافية  ْيَ غَ 

 ا يستخدمه فقط مثل اْليواانت.وإَّنَّ  ،ا هللاعندما يستخدم اِلنس يف غي الغاية اليت أيمر بِّ  ةً وخاص
 

ــمــا .  وال بـديـل عن الطهــارة لِــّ ََن ال غِّ   ا. ملـاذا يــَ يـا عَ نـاه أن يَْ عْ طـاهرًا مَ  أحـد  يـا يَ  نْ أَ فــ دخول الســــــــــــ يـا  ب أن يَ فيفــً
 من األسباب: كثيٍ الشخص طاهرًا؟ لِّ 

 

 ان هو للرب.دَ سَ جَ  ألنَّ  -
 و القيامة.زَْ  ه  جِّ تَّ ه مُ صيُ سدان مَ جَ  ألنَّ  -

 ضا  املسي .عْ من أَ  و  ضْ جسدان هو عُ  ألنَّ  -

 س .دُ وح القُ الرَّ   يكلُ جسدان هو هَ  ألنَّ  -

 .نٍ مَ ينا بثَ يُ شْ ا قد اُ إَّنَّ  ،نال  أنفسَ تَ ألننا ال َّنَْ  -
 

ــباب تُ  لُّ ك ــد فعليم القديس بولس: أمَّ وجد يف تَ هذه األسـ ــد. وإن هللا   ، بل هو للرب والربُّ نَ ليس للز ِّ ا اِلسـ للجسـ
ا بقُ نا زَ قيمُ ســـيُ   الذي أقام الربَّ  ذ أعضـــا  املســـي  وأجعل  ضـــا  املســـي ؟ أفآخُ لمون أن أجســـادكم هي أعْ عْ ما تَـ رته. أَ دْ ن أيضـــً

ا جســًدا الهُ صــي كِّ ســًدا واحًدا ؟ فإنه قيل: قيَ ها جصــار وإّيَّ   ي ٍ غِّ د ببَ ن اتَّ مَ  لمون أنَّ عْ تَـ ما  وْ هللا! أَ  عاذَ ؟ مَ ي ٍ غِّ بَ  منها أعضــا َ 
ــار وإّيه رُ د ابلرَّ واحًدا . ومن اتَّ  ــان هي خارجة عن تَ رْ خطيئة يَـ   ، فكلُّ نَ بوا من الز ِّ رُ هْ وًحا واحًدا. اُ ب فقد صـــــــــــ كبها اإلنســـــــــــ

موه من  تُ لْ وهو فيكم قد نِّ  كم هي هيكل الروح القدسلمون أن أجســـــــادَ عْ طأ إىل جســـــــده. أو ما تَـ فهو لَْ  ا الزاِنِّ ، أمَّ جســـــــده
 (.20-6/13كور   1ا  جسادكم )وا هللا إذً د مج ِّ ن: فَ مَ الثَّ   يتم وأُد ِّيَ يُ شْ ألنفسكم؟ فقد اُ َِّ   تم  سْ لَ كم هللا، وأنَّ 
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ــِّ نُ  ب أنْ يَ   ــارع ضـ ــِّ فاهلل ال يُ  ،التجارب دَّ صـ ــيا َ رسـ ــتهيلة.   ل أشـ ــِّ إذا أعطاان وَ فَ مسـ   أنَّ  ن عْ ، فهذا يَـ - نِّ زْ تَـ  ال -  ةً يَّ صـ
 ها. ما هي الوسائل إًذا؟قيقُ كن تَ ة نُْ يَّ صِّ هذه الوَ 

 

 ها.بَ لِّ غْ تَـ  قدر أنْ   تَ ن أنَّ واثًقا مِّ  نْ اق. كُ ضوة  َ  الرُّ نِّ عْ عور ابلتجربة ال يَـ اثبًتا أمام التجارب. قالشُّ   لَّ مَ تَ  أوالً: أنْ  
 

ى  رَ خْ الً إّيهاق  َ ســـــــــــتبدِّ ئة قمُ ي ِّ د األفكار الســـــــــــَّ عِّ بْ أَ ب: بدأ التجار عندما تَ  رَ رًا إىل شـــــــــــي  آخَ وْ باه  فَـ تِّ نْ و ِّل اِّ اثنًيا: حَ  
هة يف زْ نُـ )قُم بِّ  ةِّ َيْ (، واسْــ رَ آخَ  مارٍ سْــ مار بواســطة مِّ سْــ مِّ  راجُ خْ إِّ   مُّ تِّ اب )يَ وجذَّ  صــالٍ  رَ آخَ  ضــوعٍ وْ نتباه  إىل مَ ه اِّ ج ِّ ة، ووَ صــاْلِّ 

 ق، إخل.(.لْ وا  الطَّ ا ْ 
 

 فع للخطيئة.دْ ما تَ   عادةً اخلطيئة هي اليت ِّ  صَ رَ فُـ للتجربة. إن  ةً ضَ رْ   عُ ع نفسضَ تَ   الَّ ئَ لِّ   رْ هَ سْ : اِّ اثلثًا 
 

فإن هذا  ،اي بِّ ه ِّ ضَـ تُ  أنْ  أيْ  ،روعةشْـ ب  وتكون مُ عجِّ تُ  ن أشـيا َ م نفسـ  مِّ رِّ م كيف تَْ لَّ عَ عمال إماتة: تَـ    مْ رابًعا: قُ  
 واته.هَ يوله وشَ باته ومُ غَ ق برَ تعلَّ النفسق فيما يَ     قضبطَ رْ مَ م الْ تعلَّ يساعد على أن يَ 

 

 اخلطيئة.  صَ رَ ب  فُـ ن ِّ   له واَُ رُّ عَ نع  من التـَّ طر وَتَْ ستشعر اخلَْ فهي تَ  ،ةفَّ ة العِّ نَ طْ فِّ  أيْ  ،ةمَ شْ ابْلِّ  َتِّ عْ خامًسا: اِّ  
 

ا: الصــَّ   ا تســاعد كثيًا يف را  مري خُ ذْ ى للعَ وَ قْ بها. إن التـَّ لُ طْ ب أن تَ ن هللا يَ ة مِّ يَّ طِّ فة هي عَ العِّ  الة: إنَّ ســادســً صــوصــً
 ال.جَ مَ هذا الْ 

 

هو آاثر اخلطاّي السابقة ويساعد على أن  ي النفس ونَْ و ِّ قاربة يـُقَ تَ ات مُ يَ عياف على فَ االِّ  عياف: إنَّ االِّ   رُّ سابًعا: سِّ  
  أمام التجارب القادمة.وّي  صي قَ تَ 
 

مع املســــي . قَمن أيكل جســــدي   ةً ألمَّ  دةً حْ نهنا وَ عمة فهي َتَْ ن يف حالة الن ِّ وزَ قبلناها  ا: إذا اســــتَ تيَّ ســــْ خارِّ اثمًنا: اإلفْ  
 (.6/57قيم فيهق )يو  قيم يفَّ وأان أُ ويشرب دمي يُ 

 

ا  م ِّ هِّ مُ ألســــــًعا: من الْ   مة على حالة جســــــدية ســــــليمة ونميفة، مهافَ الْ  -مر الطبيعية اخلالصــــــة هة النَّ جْ من وَ  -أيضــــــً
 كاٍف من الراحة.  طٍ سْ وال قِّ وكذل  نَ  ،نية ابنتمامدَ ة الرّيضة البَ ارسزنة وسُ تَّ ذية مُ غْ صول على تَـ واْلُْ 

 

قتدا  بيســــــــوع املســــــــي  مكن االِّ مُ الْ مَِّن وكذل  يكون   ،كنةعتبار فإن العفة تكون عندئذ سُْ ه يف االِّ إذا أُخذ هذا كلُّ  
 القلب. الذي كان عفيًفا ومتواضعَ 
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 96ال        الطَّ 
 

 الطال  القااع  -1
 

 .ني والطالق القاطع نفصال الزوجَ ا: اِّ ال وهُ أَ   ، هرّي  وْ جَ ر تلفان الواحد عن اآلخَ ان ولكنهما ُمُ هناك واقعان متشابِّ  
 

 نيوجَ نفصال الزَّ اِ   (1 
 

 الزواج نَّ  عيفان هما يَ ، ولكنَّ البَـْعضُ هما ش مع بعضــــــــــــــِّ يْ الزوجان عن العَ   فَّ كُ يَ  ه، إىل أنْ شــــــــــــــي اسُْ ل، كما يُ يتمثَّ وَ  
نفصــــال  وت. ولذل  فإن االِّ مَ  إال ابلْ ه يف هذا العالَ كن كســــرُ ال نُ بينهما  ابطًا لق رِّ ئذ قد خَ ا فإنه حينَ رعي  حُتفِّل به شــــَ عندما ا
ة ابلزواج نفسـه. وقد  عائلية أو خاصـَّ  شـكلةٍ مُ  ةل حال  أليَّ شـك ِّ ذاته ال يُ  د ِّ نفصـال بَِّ ر. إن االِّ د زواج آخَ قْ هما أحرارًا لعَ علُ ال يَ 

هو  صـيوفقط عندما يَ  ،دودة للغايةذل  يكون يف ظروف مَ  ولكنْ  ،شـروًعا وسـليًماى قرارًا مَ وَ صْـ ل يف بعض اْلاالت القُ ث ِّ نَُ 
ق أخرى  رُ جـاد طُ ـــــــــــــــــــــــــــــ اوـلة إيب دائمـًا مُـ ويَـ  ،لَّ الزوجني. ولكـنه ليس اْلْـ  ي األبـنا  أو أحـدِّ ـفاظ على خَ الطريـقة الوحـيدة للهِّ 

 ع.عزِّ زَ تَـ مُ نا  الزواج الْ إلعادة بِّ 
 

 الطال  القااع  (2 
 

بواســـــطة    َّ فَ كن أن يُـ عية، نُ رْ بطريقة شـــــَ  م  ن الزواج الذي َتَّ عْ ران، هو الزَّ كَ ا ذَ سَِّّ الطالق القاطع، على العكس  إنَّ  
ن لكي رَّيْ صــــــيا بذل  حُ دها ليَ ح ِّ وَ ابن الذي كان يُـ نكســــــر حينئذ الر ِّ فيَ  ،أو قرار الزوجنيوة زْ باع نَـ ت ِّ د اِّ رَّ جَ مُ شــــــرية أو لِّ لطة بَ ســــــُ 
 ما من جديدق مع رجل جديد أو مع امرأة جديدة.عا حيا َ صنَ قيَ 
 

  ُُثَّ   ،واجدوا الز قني والذين عاوَ لَّ مطَ سا  الْ من الرجال والنَّ  أَْعدادٍ جاد ــــــ مجتمع يف إيالْ  بت هذه الماهرة داخلَ لقد تسبَّ  
ه اِلديدة وهي ليسـت  هم وزوجتِّ يعيشـون مع والدِّ  جاد أبنا ٍ ــــــــــــــــ إىل إيْت  أَدَّ اثلثة ورابعة  وكذل   الزواج مرةً  دوا الطالق ُُثَّ عاوَ 
  وأم   ؤال  األوالد أب  د  ِّ عُ  يَـ  أو الثال ( وهو ليس أابهم... ببســــــاطة لَ ها اِلديد )الثاِنِّ م وزوجِّ  ِّ هم، أو يعيشــــــون مع والد مَّ أُ 

الواقع   ذل  واقبَ ر عَ كْ ا ، إخل . سـنكتفي فقط بذِّ قَّ شـِّ أَ  خوة وأخوات غيُ إِّ أو زوجة األب( و  األم ِّ  زوجُ  )أيْ  ة  أو رابَّ  ا راب  وإَّنَّ 
 م.فوَنَ عرِّ ارهم تَ ن ثِّ . مِّ َفداحتِّهِّ فصاح عن مدى ا كافية لالِّ َنَّ األليم، إذ أَ 

 

 الطال   وا  ُ عَ  -2
 

ني  وات الزوجَ زَ م نَـ دُ َتَْ َكْي ي العام  ر للخَ كَّ نَ تَـ  تَـ ة البشــرية اليتِّ من أعمال األاننيَّ  ة هو عمل  الطالق إىل اْليا إن إدخالَ  
 رة. لِّنَر بعًضا منها:م ِّ دَ مُ  ار  كون له ثِّ تَ الطالق   من أعمال األاننية، فإنَّ  عملٍ  كل ِّ   لُ ثْ ه مِّ لُ ثْـ ما. ومِّ هِّ قِّ وافُ تَ  مَ دَ وعَ 

 

 
 .1984، السكرضارية الدائمة للعائلة، بيونس آيرس، الطالقالبيانات مأخوذة من هـ. بـ. بتروضشيللي،  -96
 يَكِسر ِرباَط الزواج. القاطع : الذي 
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 ىرَ خْ أُ اال   لِ د ااالتِ وَ الطال  ي ُ   (1 
 

ــيُ هولة وكذل  تَ ه بسُـــ كن مالحمتُ نُ   الواقعُ  ذل   ــْ ه. إن إمكانية كَ فسـ حني   عونة أكثرَ ي إىل رُ د ِّ ؤَ تُـ ابن الزوجي ر الر ِّ سـ
اذ الَقرارِّ اخلاطِّئ -ان ر ك ِّ فَ يُـ  ــِّ ( حانوت) ل ٍ مََ نا إىل . إننا إذا ذهبْ فيما يَتعلَّق بَعواقبِّهِّ  -قبل اَت ِّ ــيٍ  ما وَ لشــــــــــــ تة جدان الفِّ وَ را  شــــــــــــ

ــتبدَ وال تُ   دُّ رَ باعة ال تُـ مُ ضــــــاعة الْ مكتوب عليها: قالبِّ  ــ ِّ   ًدا قبلَ ر جي ِّ فك ِّ ق  فإننا عندئذ نُ لســــ ــ ِّ فْ را  ونَـ الشــــ  عة اليتِّ لْ هص جيًدا الســــ
ديل بْ تَـ ون لِّ دُّ سـتعِّ كلة فإننا مُ شْـ مُ  ةِّ جود أيَّ ند وُ فتة اليت تقول: قعِّ جدان الالَّ ال. ولكننا إذا وَ  ة أوْ ا صـاْلِّ َنِّ وْ د من كَ شـييها لنتأكَّ نَ 

س فْ ديلهاق. نَـ بْ  سـأعود لتَـ شـكلة فإننِّ ُت مُ فْ ا يف البيت، فإن صـادَ بُ ر ِّ جَ لعة وأُ خذ هذه السـ ِّ آة ما نقول: قسـ فإننا عامَّ  ،لعةقالسـ ِّ 
ا، قِّلَـّة  مِّن جود إمكـانيـة الطالق. وُ  ل ِّ نمو يف ظـِّ ة تَ يَـّ لِّ قْ هـذه العَ    هم الطالق بعـد ذلـ تيَّ ويف نِّ جون تزوَّ يَ ُهم الـذين النـاس ُعمومـً
تون: قإن العاقبة يِّ سْـ شـِّ صـان: يقول ..ك. تْ قْ خذا يف النـُّ أقد   ،جضْـ وكذل  النُّ  ،سـتعداد للزواجاالِّ  أنَّ هي  أيضـًا  اْلقيقة ولكنَّ 
ر إىل الطالق فهني يُنمَ  .ٍل كبيٍ دَّ عَـ ن ِبُِّ عَ رْ ي إىل طالق أَ د ِّ ؤَ تُـ ن عَ رْ األَ  وعـاقبـة الزواجِّ . زواجهي ُرعونـة الن عَ رْ ة للطالق األَ يَـّ لِّ اِلَْ 

  ق. للمرَ  ُمَعرَّ   ضعيف و   ر إىل الزواج على أنه واقع  ق للهالة اليت يكون عليها الزواج فعندئذ يُنمَ لُّ على أنه قاْلَْ 
 

 واليدمَ ص الْ قْ ي إَل ن َ د ِ ؤَ   هو عامل ي ُ الطال  (2 
 

 مم آخذة يفِّ د أن كثيًا من األُ الواقع يؤك ِّ   ، لكنَّ اِنِّ كَّ نفجار الســــــــــــــُّ ل االِّ وْ عارات الكاذبة ما تشــــــــــــــا  حَ ل الشــــــــــــــ ِّ قُ تَـ لْ فَـ  
يهم دَ يكون لَ  ل ِّ لة للهَ قابِّ  طة غيُ طهم رابِّ بِّ رْ قي أن األزواج الذين تَـ طِّ نْ مَ واليد. ومن الواضــــــــــــــ  والْ مَ ص الْ قْ ختفا  بســــــــــــــبب نَـ االِّ 
ــتعداد أكْب لالِّ اِّ  ــَ عون فَ قَّ وَ تَـ رون الذين يَـ اب، بينما اآلخَ نْ ســ مكانية الزواج من جديد،  إو  ،الطالق  حدوثَ وابلتال  ،ل الزواجشــ

فيها يف  غٍ الطالق بطريقة مبالَ  ىشـــــــــَّ فَ عندما تَـ قيانوس أنه  لْ تُـ رْ ن يف األبنا  حاجزًا. وهذا ليس شـــــــــيًئا جديًدا. يقول تِّ وْ رَ هؤال  يَـ 
ت عَ دْ واســـــــــــــتَ  ،امكَّ ى اْلُْ دَ لَ  كبيٍ   قٍ ت إىل قلجة أدَّ رَ بة هائلة لدَ ســـــــــــــْ ص بنِّ قُ ْباطورية الرومانية، فإن عدد املواليد قد نَـ مْ عهد األُ 

 ناقص السكانق.ن تَ مِّ  د ِّ دار قوانني للهَ إصْ 
 

ــَّ   ــيَ أنه يف حالة الطالق مَ  بب مفهوم: إذْ الســـــ ق لَّ طَ قة أو ِبُِّ لَّ طَ قيان ِبُِّ غب يف االِّ ن الذي ســـــــيَ ل ابألبنا ؟ ومَ تكفَّ ن ســـــ
 اْلياة. لىة عيَّ رة ماد ِّ مْ ديهم نَ ن لَ مَ ًئا ثقيالً لِّ بْـ ك ِّل عِّ شَ واج سابق؟ إن ذل  يُ زَ أبنا  من   مل معه اثنني أو ثالثةَ يَ 
 

 رتوكنيمَ زيد من مشاكل األبناء واألافال الْ الطال  يَ   (3 
 

ر فقط يف الزوج والزوجة  ويـقال فك ِّ نُ  دي  عن الطالق. فإنـنا عادةً اْلَْـ   مُّ تِّ قاش عـندما يَ غـيب األبـنا  عن الن ِّ ما يَ  عادةً  
ر يفك ِّ  ر يف األبنا   ال أحدَ فك ِّ نق، إخل. ال أحد يُ يْ هما أن يكوان سعيدَ ن حق ِّ مِّ ق ماق، وأنَّ نا  حيا ِّ عيدا بِّ يُ  هما أن من حق ِّ قأن 

  واألخالقي.م العاطفي والنفساِنِّ هَ وَّ اهم َّنُُ وَ م أبَـ ط ِّ يَُ  وين، وأالَّ كْ التَّ  نُ سَ حَ  يهم بيت  هم أم ال أن يكون لدَ إذا كان من حق ِّ 
 

أو يكون   ،ون بـدون بيـتلُّ مَ من جـديـد يَ جون قني الـذين يتزوَّ لَّ طَ مُ ه: فـأبنـا  الْ لُـ اهُ كن اَـ ر وال نُ طَ ر ابخلَْ ذِّ نْـ مُ  واقع  لَ إنـه  
مع األم  هذا  اآلخرَ  الوقت مع األب والبعضَ  م يعيشـــون بعضَ فهُ  ،يتانقما يكون لديهم قبَ  بيت فقط. عادةً  فُ صْـــ يهم نِّ لدَ 

 منها أبنا  األهل الذين عاِنِّ مة النفســـــانية اليت يُ دْ : قإن الصـــــَّ منهما. قال كاتب   مع أي ٍ   م ال يعيشـــــون بطريقة صـــــاْلةيعن أَنَّ 
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ا يار الزواج يكون ضـــار  ق. وكتب آخر: قإن اَْنِّ ل األطفاللَ شَـــ  دها مريضُ كابِّ دية اليت يُ سَـــ فوق الصـــدمة اِلَْ تَ خرى جوا مرة أُ وَّ زَ تَـ 
ز ألحد  يَّ هَ تَ يَـ  ا أنْ بن إمَّ فاالِّ   .هميْ نفصــــــــال والدَ نهم من اِّ يُ عْ ابع أمام أَ   النَّ كُّ شــــــــَ التَّ   هم بســــــــببتِّ يَّ هطيم نفســــــــِّ تَ يتهم وكافًيا لِّ بِّ يَْ ب

مات خطية تؤدي ة وتكون مصــدرًا ألزَ شــيَّ حْ ب بطريقة وَ عله يتعذَّ تجاذبه مشــاعر متناقضــة اَ تَ  ا أنْ وإمَّ  ،ركره اآلخَ ني فيَ فَ رَ الطَّ 
ــانية. إن الطالق مســـ ختالالت النفإىل الوقوع يف كثي من االِّ  من    ينوافق كثي م تَ دَ باع ويف عَ ل يف الط ِّ لَ ول عن كثي من اخلَْ ؤ سـ
  و پـ. رينو(.مارِتِّ  .الشباب مع اْلياةق. )ج

 

ات كثية  دث مرَّ دود أو األعمـام. فـإنـه يـَ ا عنـد والـديهم أو عنـد اِلُْـ الذ  قني مَ مطلَّ د أبنـا  الْ ليس من املـألوف أن يـَ  
ا عِّ يَ فَـ   ،النمرة نفسِّ بنمر إىل األبنا   يَ  صــــــــل إىل أنْ ل فهو يَ تمَ ًئا ال يُ بْـ  شــــــــري  حياته عِّ رأى يف نْ مَ  أنَّ  بًئا جد فيهم هم أيضــــــــً

لة أســـــاســـــية  ا صـــــِّ  َ  ،رةمعاصـــــِّ تمعاتنا الْ لة، اخلطية واملتواجدة يف شُ ل. من أجل هذا فإن مشـــــكلة الطفولة املهمَ تمَ ثقيالً ال يُ 
 ائلة للطالق القاطع.ابلزّيدة ا ْ 

 

 هِ وانِ راف السابق ألَ نْ زيد نس ة االِ الطال  يَ   (4 
 

شــخصــية األطفال  على  واقب وخيمة ي إىل عَ د ِّ ســة العائلية يؤَ م املؤســَّ طُّ ســتقرار وتََ م االِّ دَ ر وهو أن عَ آخَ   هناك واقع   
ا يف األوقات اْلاسِّ خُ  - عنه  ًَن هو شــي  ال غِّ و  -قه العائلة لُ ناة الذي َتَْ مَ رمان األطفال من الْ حِّ  أنَّ  والشــباب. إذْ  ة  صــوصــً

ــانية ابلغة اخلطورة: مثل عَ عاِن هؤال  األطفال من عَ ي إىل أن يُ د ِّ م، يؤَ من حيا ِّ  ــْ دم النُّ واقب نفســــــــــ وفُقدان  ج العاطفي، ضــــــــــ
جاوب  ف التَّ وتوقُّ الواقعية،   قصــــــــــــــان كتئاب، ونُ لالِّ   ســــــــــــــتعدادٍ ق، واِّ لَ يق والقَ والضــــــــــــــ ِّ   ،باعة يف الط ِّ دَّ واْلِّ اإلْحســــــــــــــاس ابألمان، 

 ر:ك ِّ فَ اب معلومات لكي نُـ تَّ عض الكُ يار العاطفي وعدم االستقرار والشعور ابلذنب. يعطينا بَ َنْ جتماعي لديهم، واالِّ االِّ 
 

 عائلي عادي. و ٍ  يعيشوا يف جَ ني لَ ي ِّ بِّ صَ ى العَ ضَ رْ مَ من الْ   97% - 
 ا اختالالت عائلية خطية.رجون من بيوت بِّ من الشباب املنهرفني لَ   90% - 
 الية كاليفورنيا كانوا أبنا ً يف وِّ  جرمنيمُ الْ  املراهقنيمن   %80 أنَّ  قيق  ضـــــــــــ  تَ وْ أَ العِّشـــــــــــرين  ات القرن شـــــــــــرينيَّ يف عِّ  - 

 قني.لَّ طَ مُ لِّ 
 كــــانوا أبنــــا ً   175000منهرف من األحــــداث،  200000ن بني مِّ  د أنَّ جــــِّ يف الوالّيت املتهــــدة األمريكيــــة وُ  - 

 قني.لَّ طَ مُ لِّ 
 

 نتِفارل إَل االِ يْ مَ زيد من الْ الطال  يَ   (5 
 

نتهار  ف ِّزًا لالِّ ك ِّل عاماًل مَُ شـــــَ ال للطالق يُ تَّ فعول القَ مَ الْ  ة أنَّ يَّ رِّ مَ د نَ ي ِّ ؤَ ق يُـ يْ اهكْ جتماع الفرنســـــي قدوْر  االِّ لقد كان عالِّ  
َهبها ســبة الطالق  زّيدة نِّ  ظ أنَّ فني. فقد لوحِّ رَ ى الطَّ دَ لَ  رين. لقد أشــار اســتطالع للرأي  ا زّيدة يف نســبة عدد املنتهِّ أيضًــ َتصــْ

ــا  املنتهِّ ة ســــــنوات إىل أن الن ِّ دَّ منذ عِّ  ــِّ قَ نْـ رات يف مدينة شــــــيكاغو يَـ ســــ متزوجة،    160متزوجة،  امرأة غيَ   140ن كالتال: مْ ســــ
 .اقً لَّ طَ مُ   1740و أرملَ   450و امتزوجً   260و أعزبَ   220قة. وابلنسبة للرجال كان هناك: لَّ طَ مُ   540وأرملة   180
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ا إىل عالـقة الطالق ابألمرا  العَ لمـا  االِّ شــــــــــــــي عُ يُ   ــً هر من  مْ ة مَ نتهـار هو عـامـَّ ـفإن االِّ  ،لـية. ابلفعـلقْ جتمـاع أيضــــــــــــ
  لِّ شــــَ الق يكون مصــــاحًبا لفَ طَ  كلَّ   أنَّ  ه، إذْ همُ كن فَ ل العاطفي. وهذا هو شــــي  نُْ قَ أو على األَ  ،ليقْ زان العَ ت ِّ م االِّ دَ مماهر عَ 

ــْ واة اليت تَ هي النَّ و ال وهو الزواج والعائلة، ري أَ هَ وْ   جَ شــــــــي ــتقرار وتَ من اِّ ضــــــ ــان. لذل  يؤكد الْ ســــــ ــ ِّ وازن اإلنســــــ صــــــــون  متخصــــــ
 شاكل انفصام الزواج.حتمال مَ اِّ مِّن ل بسهولة أكثر موت الطرف اآلخر هو شي  ُيتمَ  األمريكيون يف الطالق: أنَّ 

 

 مًعا بدون زواجن يعيشون ي إَل زّيدة مَ د ِ الطال  يؤَ   (6 
 

ــية اليت تؤي ِّ مَ الْ  َأَحدِّ  فَ يْ د زَ األمر تؤك ِّ  ذل مة إن مالحَ   ــاســـــــــ الت مْ عم الكثيون يف اْلَْ د الطالق. فلقد زَ زاعم األســـــــــ
بل.  ن قَ مِّ جني م كانوا متزو ِّ َنِّ وْ كَ لِّ درون قْ ولكنهم ال يَـ  ،رغبون يف الزواجن يعيشــــــون مًعا ويَ مَ لِّ  ال  ل حَ ك ِّ شــــــَ يُ  هنَّ والية للطالق أَ مُ الْ 

ا  مـَّ أكثر ـفأكثر عَ  ،جـاثـنان ـبدون أن يتزوَّ ويعيش معـًا اِّ  ،لَّ قَـ ـفأَ  لَّ قَـ ج الـناس أَ تزوَّ الق: يَ نني الطَّ قْ س بعـد تَـ كْ ث العَ دَ ويف الواقع حَـ 
، قد ائًدا عن اْلاجةصـي شـيًئا ز ل ِّفة. فتَ بة فارغة وُمكَ تْ واج إىل رُ ة الزَّ بَ تْـ مكانية الطالق ُتو ِّل رُ إماذا ؟ ألن ذي قبل. لِّ مِّن كان 

ريس حــاماًل  خول العَ دُ رادف لِــّ مُ لور الشــــــــــــــعيب. كمــا لو كــان الزواج هو الْ كْ لْ مهــافمــة على الفُ من الْ  عٍ وْ ا البعض كنَـ تفظ بــِّ يَ 
 الكنيسة.فاف يف ابلز ِّ  حتفالاالِّ   انتها ِّ عند  زَّ رُ الت الصغية أو األَ مْ العُ   ش  فًا لرَ أو مرادِّ   ،ه إىل بيت الزوجية بني ذراعيهزوجتَ 

 

ياع الوقت ي إىل ضَ تؤد ِّ  -عد ذل  يف حالة السَّْعي إىل الطالق بَ  -على اأَلكتاف  االً ع فقط أحْ ضَ يَ  ئذٍ الزواج عندَ  
ا  لي  الواقع عمَ يكون فالزواج:   مُ دَ ن األفضــل عَ خ فمِّ سْــ املال. إذا كان الزواج قابالً للفَ  ان د قْ هامني وفُـ للمُ   جو شــاحنات واللُّ مُ والْ 

رام. هذه  مور على ما يُ ســـــي األُ واحد إىل حال ســـــبيله عندما ال تَ  نصـــــراف كلُّ  االِّ ُثُ  ،يةر ِّ ش مًعا بُِّ يْ اد والعَ ت ِّ ســـــرعة االِّ  :أكثر
 طيم فكرة الزواج نفسها.ى الطالق إىل تَْ ساها واقع الطالق. لقد أدَّ رْ لية اليت أَ قْ هي العَ 

 

 تالتَ مُ وجات الْ د الز د  عَ  ة لت َ رْ تيح الفُ ، الطال  يُ أخيًا  (7 
 

ــعوب البِـّ دَ دث لَـ ل يكون متزامنـًا، مثلمـا يـَْ ع األوَّ وْ د الزوجـات: النـَّ ن تعـدُّ هنـاك نوعـان مِّ   يف دائيـة أو ى بعض الشــــــــــــ
تال: تَ مُ ر هو الْ ع اآلخَ وْ مرأة واحدة  كثر من رجل  والنـَّ اِّ  أْو أْن تتزوجن امرأة ن أكثر مِّ ســم  ابلزواج مِّ بعض الثقافات اليت تَ 

ا مع اثلثة، وهكذاواح ه أيضـــــــــً ه مع غيِّها، وبعد ذل  هو نفســـــــــُ ق الوحيد هو أنه يف النوع رْ . الفَ د  مع واحدة، ُُث هو نـَْفســـــــــُ
 .هوة. ولكن الواقع هو دَ واحدة على حِّ لكل ِّ  فيكون كذل  ا يف النوع الثاِنِّ أمَّ  ،يف نفس الوقت نَّ هِّ ل ِّ كُ األول يكون زوًجا لِّ 

 

: التَّالِّ  د الرصـــــــــيد نَ (  1995  -1985اضـــــــــ  جًدا. بعد عشـــــــــر ســـــــــنوات من الطالق القاطع )نتين و جَ رْ ثال األمِّ الْ  
ص حاالت  قْ نَـ    (1980ابملقارنة مع ســــــــــنة    %24,109قني واملنفصــــــــــلني بنســــــــــبة  حاالت طالق أكثر فأكثر )زاد عدد املطلَّ 

 .97  من مواليد األرجنتني(  %45وال  بِّ   1995سنة    الزواج واليد خارجَ مَ الْ  الزواج )ُقد ِّر عددُ  وزّيدة عدد األبنا  خارجَ   ،الزواج
 

 ةخاتِ  -3
 

 
ـــــ خورخي راجع  -97 وات من ممارسة الطالق القاِطع في األرجنتين، كاالسّْ ــَ ة  دراسة ِاجتمااية ان اَْشِر سَنـــ ــَّ ،    20/8/1997،  9318رقم   El Derecho، مجلـــ
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ــال ة الزواج لالِّ ليَّ م قابِّ دَ ديف هنا هو اْلدي  عن عَ كن هَ ل يَ   ــيَّ جَ أو اْلُْ نفصـــــــ ا  وإَّنَّ  ،كرةد هذه الفِّ ة اليت تؤي ِّ ج الرئيســـــــ
 للعائلة وللمجتمع. ضاد  ه مُ كما أن  ،بطريقة عميقة للزواج  ضاد  مُ   الطالق هو واقع    كيف أنَّ ني ِّ بَ فقط أن أُ 

 

  باع. ولكنَّ ق الط ِّ وافُ دم تَ نات ومشــاكل عَ فاهم، مشــاحَ دم تَ يات: عَ جود صــعوابت يف بعض الز ِّ أحد  يف وُ   شــ   ال يَ  
ــَ كن أـبًدا أن يُ الطالق ال نُ    ةً يَـ بِّ لْ تَـ  جودعن الوُ  فُّ كُ رابطـة الزواج تَ  م أنَّ عَ زْ اـلذي يَـ  ، وابألكثر الطالق القـاطع أيْ ال  ل حَ كـ ِّ شــــــــــــ

َْي ُ ة  شـريَّ لرغبة بَ  هر يف السـفينة اليت مْ قوب تَ ثابة ثُ املشـاكل الزوجية هي ِبَِّ  ن يف عقد زيات جديدة. إنَّ وجان ُحرَّيْ يصـي الزُّ  بِّ
ب  بل يَ  ،أكْبَ  بٍ قْ حداث ثُـ زيل املا  إبِّ أن نُ   ُّ صــــــــــــُ ال  ابملا  فال يَ متِّ ر عليها العائلة  ولكن عندما تبدأ الســــــــــــفينة يف االِّ هِّ بْ تُـ 

 حلة.ملة الر ِّ كْ هر من جديد لتَ دة إىل البَ وْ  العَ ُثُ  ،بقْ وإصالح الثُـّ  َْب ِّ  والوصول إىل الْْب صَ وإخراج املا  بِّ   وٍ لْ استخدام دَ 
 

ــر حُ د البَ أحيااًن ال يَ   ــاكلهم. ولكنَّ شــــــ ــر يَ البَ  لواًل ملشــــــ ــر. يَ البَ  َلَدىفقط   ل ِّ يبهثوا عن اْلَْ  الَّ ب عليهم أشــــــ ب  شــــــ
ا لَ   عن اْلَْ هْ البَ  م ط ِّ يَُ  أالَّ على ه ه اإلنســــــان، ســــــيســــــاعد هو نفســــــُ نَّ قَـ ر ِّ فَ عه هللا فال يُـ ى هللا. وهللا الذي قال: ما جََ دَ ل أيضــــــً

 الزواج. ذل اإلنسان 
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 98اْلمِف َّة اأَلَخِويَّة ح العائلة 
 

ــيًا إىل ـما ُنَثـ ِّل   الـعاـمَل األكثر  -بطريـقة ُمؤَكـَّدة  -أرـيد أْن أَُْني هـذه األَْفكـار اليت دارت َحْول الزَّواج والـعائـلة ُمشــــــــــــ
بَّة اأَلَخوِّية. إن العائلة تكون ســـــــعيدة بَقْدرِّ ما تكون  َأَه ِّيًَّة من أجل الُوصـــــــول إىل الســـــــعادة الزَّْوجية والعائلية: َأال وهو اْلمه

ت أعمال اْلمهبَّة. وال يكون هذا ُحب ا عادّي  ولكْن َيب أن يكون بُطولي ا  عائلة مقدَّســـــة، وتكون العائلة مَقدَّســـــة إذا ماَرســـــَ
 بُّ املتباَدل.ذين كان ُنَي ُِّزهم اْلُْ وُمعاًشا ابْلمِّْل . هكذا كان اْلَمسيهيون األوائل، الَّ 

 

 وِ يَّة املسيح  -1
 

َمعيشــة اْلمهبة األخوية هي أَْمر مِّن املســي   إنه هو الذي رفع اْلمهبة األخوية إىل َمْرتَبة ســامَِّية عندما ترك للَبشــر   
ب هذه: أُعطيكم وصـــــــيَّة جديدة:  ا بعضـــــــُ وصـــــــيَّة اْلُْ بُّوا أنتم أيضـــــــً ا. كما أحبـَبـْتُكم َأحِّ كم بعضـــــــً بُّوا بعضـــــــُ اَأحِّ )يو  كم بعضـــــــً

ا وصـية 15/12  )يو  أحبوا بعضـكم بعضـًا كما أحببتُكم(  وصـيَّيتِّ هي: 13/34 ا وصـيَّة خاصـَّة فقط ابملسـيهي، كما أَنَّ (. إَنَّ
ــا  أن يُدَعْوا تالميذ ذاَك الذي قال:  ــتطيع الرجال والنسـ ــة الفِّْعلِّيَّة للمهبة َيسـ هكذا يَعرف الناس فريدة، إْذ أنَّه فقط ابملماَرسـ

 (.13/35)يو   يعًا أنكم تالميذي، إذا َأَحبَّ بعُضكم بعضًاجَ 
 

إننا بِّدون اْلمهبة ال َنكون شيًئا البَـتَّة. نستطيع أن نَبن َعقارات وَمدارَس وجامعات ومالجئ، كما ُنْكننا أيًضا أن   
ــيهية اْلق طة كثية، ولكْن إذا نـَُقص روح اْلمهبة املســــــ ــِّ يقيَّة يف ابطِّن تل  األعمال فهي َتكون  نَُكو ِّن شموعات كبية وأَْنشــــــ

ُرور الوقت مثَل ُقصـــور الر ِّمال وال تكون َ ا أيَُّة قيمة:   لو تََكلَّْمت بلُغات الناس واْلَمالئكة، حيَنئٍذ أعمااًل ابطلة، وســـتَـْنهار ِبِّ
 َ ْنج  يَرِّنُّ. ولو كانت لِّ نُّ أو صــــَ َ اْلمهبة، فما أان إالَّ ُزاس يَطِّ ميع اأَلســــرار وابملعرفة  ول تَُكْن لِّ بة النُّبو َة وكنُت عالِّمًا ِبِّ  مَوْهِّ

َ اْلمهبة، فما أان بشـــي  . ولو فـَرَّْقت جيع أموال إلطعام   ــمان الكامل فأَنـُْقل اِلِّبال ، ول تكن لِّ َ اإليـــــــــــــــ ها، ولو كان لِّ كل ِّ
َ اْلمهبة، فما   (. إلن اْلمهبة هي 3-13/1كور   1) ُيْدينِّ ذل  نـَْفعًااْلَمسـاكني، ولو َأسـَْلْمت َجسـَدي لِّيُْهرق، ول تكن لِّ

يَ رَْهنَ املوتحيـاة الروح، ولـذلـ  نكون أَْمواأًل إذا ل يـَقُـْدان حـُبُّ هللا:  بُّ بقِّ هللا َمبـة فمَن أقـام يف (. 3/14 يو 1) من ال يـُِّ
بَّ بعضُنا بعضً (   4/16يو   1)  اْلمهبة أقام يف هللا وأقام هللا فيه ن هللا وعارف   فـَْليُهِّ ب ٍ مَوْلود  مِّ ن هللا، وكل مُِّ ا ألن اْلمهبة مِّ

 ( .4/7يو   1) ابهلل
 

د وأْن    َعيشـة اْلمهبة اْلقيقية، وهي اْلمهبة اليت دفَعت هللا إىل أن يَتجسـَّ نا ِبِّ من َأْجل هذا َيب علينا أن نـُْلزِّم أنفسـَ
ا اْلمهبة اليت َأظهرَ  ْدره ابلنار، نفسِّ النار اليت َيْتمل الَعذاَب مِّن أْجلنا  وإَنَّ َعَلت صـــَ يَّة، واليت َأشـــْ الل حياته األرضـــِّ ها ربُّنا خِّ

ا )لو  ــتعـا ـَ ـتاقـًا أن يـََرى اشــــــــــــ ــْ (  هـذه اْلمهـبة اليت تـَنـُْبع من َجْنـبه اْلَمطعون على 12/49َجَلَبهـا على األر  واليت كـان ُمشــــــــــــ
ــوهَِّد أو ُنْكن   ــليب، هناك حي  ظهر أعمم عملِّ َمبٍة شــــــــــ أن يـَُرى يف التاريخ. اْلمهبة اْلقيقية اليت تَبه  عن خي  الصــــــــــ

 
ق بالزواج والعائلة في:  -98 ــَّ ا يتعلـ ة الكلمة المتجسدما َورد في هذا الفصل مأخوذ فقط ِممَّ برنـــر هّْ الرةدليل الدََّرجة الرَّ ،  رر ــَّ ، مطبواات الكلمة المتجسد ،  هبانية الرـ

 . 426 -401، فرقام 129 -122، ص1994سان روفائيل 
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َعى إىل أن يكون اآلخرون  ي قبل َمنـَْفعتها الشــخصــية واليت  رٍ  قد َيُْدث لَِّمن يِّب، واليت َتســْ ســاب شــَ اآلَخر حىتَّ على حِّ
عِّد اآلَخرين قَبل نفسـها واليت تـُثـَب ِّت عينَـْيها على القريب  َبَداًل من أن تَنمُر إىل   -تتأمَّل فيه وجوَد هللا   حي  -ُتاول أْن ُتسـْ

 راَحتِّها الشخصية.
 

 ُمَيِ زات اْلَمَِف َّة  -2
 

ا اْلُمَمي ِّزات اليت يـَُعد ِّدها لنا القديس بولس بطريقة ُمَفصَّلة يف رسالته األوىل إىل    ما هي ُسَي ِّزات روح اْلمهبة هذا؟ إَنَّ
 أهل كورِّنـُْتس.

 

ا روح ت  (1   فاُهم وَ الحإنَّ
 

، اْلمهبة ََتُْدم )  ْبِّ ْبِّ ألنَّ اْلب اْلقيقي هلل وللقريب يكون قادرًا على َتَمُّل  13/4كور   1اْلَمَهبَّة َتصـــــْ (  وهي َتصـــــْ
عوبة، ومِّن ُهنا أتِت قـُوَّته: اْلمِّياه الَغزيرة ال َتســـتطيع أن ُتْطفِّئ اْلب واأَلَْنار ال تـَْغُمره (. 7/  8)نش   أكثرِّ األشـــيا  قـُْبًها وصـــُ

ا مِّن أْجل اآلَخرين، فروُح اةبة هو الذي َيدَفعنا ألْن َنكون ُكَرما  مع هللا ومع أَ  ْكب ذا ِّ ا ََتيل إىل ســَ باهِّنا  وهي ََتُْدم ألَنَّ شــْ
  أكثر عندما نُعطي ولَيس ألنفسنا ابخلَْْيات اليت ََّنْتلكها، وأنَّنا نَربَِّ مِّن الَبشر، فَنكون واعني على أنَّه ال ُنْكننا أن َزْتَـفظ   

 عندما َنخذ.
 

 وهي تَفرح ِْلي اآلَخر  (2 
 

د   ا ال  13/4كور 1) اْلمهبة ال َتســِّ ي القريب. كما أَنَّ ي ِّئة، وال َتَزن أبًدا خلِّ (، وهي تتجنَّب اأَلحقاد والرَّغبات الســَّ
ه اْلَمدي  للقريب، بل على العكس ُتشــــــــــارك يف هذا اْلمَ  رٍة َناَح القريب فهي  تتألَّ إذا ُوج ِّ ــْ َســــــــ د بِّ دي ، وبداًل من أن َتســــــــــِّ

ا تَعتْبِّ َخي القريب َخيًا شخصي ا َ ا.  تشارك أفراَحه كما تتألَّ ألحزانه. ُنكننا القول  َنَّ
 

 وهي ُمتواضعة  (3 
 

َلَديها ابلفِّعل مِّن الَفضـــــائل، وال  (، فهي ال َتدَّعِّي اســـــتهقاَقها أكثَر سَِّّا  13/4كور   1)  اْلمهبة ال تَتباَهى وال تَنتفخ 
ا تَعرف أن كلَّ تَباٍه يَنُبع من الكِّْْبِّّي  الَّذي هو َأصل وعِّلَّة كل ِّ خطيئة.  ُتبُّ التَّماُهر وال تتكْبَّ ألَنَّ

 

 وهي ُمَهذَّبة  (4 
 

ُن األدب واليبية واملعاملُة اْلســنة  13/5كور   1)  اْلمهبة ال تفعل ما ليس بشــريف  واملهذَّبة مع أقرابئنا هي (  َفُهســْ
ــي ــيلة مسـ رية الدالةَّ على وجود اْلمهبة اخلالصـــة. إن التََّأدُّب أو التـََّهذُّب هو فضـ هية  واحدة مِّن أََهم ِّ اْلَمماهر اْلقيقية والصـــَّ

ذل  عندما تكون تِّلَ  إىل جْعل التعايش البشــــــري شــــــيًئا ُمْفرًِّحا وُمْبهًِّجا، ويـََتأتَّى َ ا   -بدافع من اْلمهبة  -جيلة تســــــَعى 
ــادٍق ُمطابٍق لِّتل   ــاٍس داخليٍ  صـ ــهوبًة إبحسـ ــاعدة، مصـ الكلمات واألفعال، اليت تعْب ِّ عن االِّحيام واالهتمام واملباالة واملسـ

ع ََتاًما عن التعبيات. كان األب أوريوِن الطوابوي يقول: قفْلَيكن ســـــــلوُكنا َسلوً ا ابْلمهبة الرقيقة ولكن بدون َتَْذُلٍق. َوْلَنمتن
ر ِّية، إىل اآلَخرين، وعن إِّخبار َزميل لنا ابلســو  الذي قد يكون شــخص آَخر قد قاله يف َحق ِّه،   توصــيل ما سِّعناه، بطريقة ســِّ
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ــا ة، وال نيك  ــب ِّب َجرًحا أو إســــ ــعها أْن تســــ ــر كلمات بُِّوســــ َثابة َزرٍْع لأَلحقاد واخلِّالفات. فـَْلَننتبه َكيال ننشــــ ألن هذا يكون ِبِّ
 أنفسنا للعداوات أْو لَِّلوم َأحٍد يف حضور اآلَخرين إذا ل َتكن هناك َضرورة ُقْصَوىق.

 

 وهي ال َتْسَعى إَل َمنفعتها  (5 
 

ََدف نَوال اْلُمقابل  كما ال َتصـنع 13/5كور   1) اْلمهبة ال تَسـعى إىل منفعتها  ( ، وال َاْري ورا  الر ِّب  وال تُعطي بِّ
ة فقط بِّ  ــاْلِّ دف نَوال التقدير وكلمات الشــــــــــكر، بل يكون لَدْيها َغَر  واحد فقط: َشد هللا األعمم  وما عدا أعمااًل صــــــــ

ا تبه  عنه يف إطار َبثِّها عن شدِّ هللا هذا.  ذل  إَّنَّ
 

 وهي اَيِ  ة  (6 
 

ب 13/5كور   1) اْلمهبـة ال َتْنَق  ا تـُ نتقـام، بـل إَنـَّ ا ال ََتيـل للغضـــــــــــــــب وال تـاول االِّ بطريقـة عميقـة حىت  ( ، ألَنـَّ
دام بدون أســــاس، وال تتوقَّف فقط  ا، وُتب كذل  الذين يضــــطهدوننا وُيســــيئون إلينا  فهي ال تبه  عن صــــِّ األعدا  أيضــــً

نتقاد أو عند األشيا  السَّلبية املوجودة لَدى اآلَخرين ألركًة ما هو إيابِّ وجدير ابْلَمْدح.  عند االِّ
 

 وهي ال تُفكِ ر ح السوء  (7 
 

ر يف الســُّو اة  ن نِّيَّة، إْذ تَفي  على األَقل ِّ وجود هذه الن ِّية  13/5كور   1)  بة ال تـَُفك ِّ ُســْ ر كل شــي  بِّ (، فهي تـَُفســ ِّ
ل دائًما أْن ََتْطأ  ا تـَُفضـــــ ِّ ٍد ل ســـــا ة َلَدى َمن يتصـــــرَّف بطريقة ســـــي ِّئة يف الماهر. إَنَّ نة أو َعدم وجود َقصـــــْ مِّن َجرَّا   -اْلَْســـــَ

ــام ــة التَّســــ ــتِّفاضــــ على أن تـَتَّخذ أحكاًما ُمتســــــر ِّعة وُمتشــــــد ِّدة. يقول القديس توما: قمِّن اِلائز أنه غالًِّبا ما   -  والط ِّيبة ابســــ
ا الن ِّية اْلسـنة يف اآلَخرين  ولكن مِّن األفضـل أن يَنخدع مراٍت كثية فتكون لَدْيه فِّكرة صـاْل ر أْمرًا ُمْفيِّضـً ة يَنخدع َمن يُفسـ ِّ

َرر  لتخر، بينما ال  عن رجل ســـــي ِّ ،   ــَ ــي ِّئة عن رجٍل صـــــال  ألنه هكذا َيُدث ضـــ مِّن أن يَنخدع اندِّرًا ولكْن ُمَكو ِّاًن فكرة ســـ
َيدث يف اْلالة األوىلق. اْلمهبة ال ُتدين أحًدا إْذ تَعرف أنه ليس ل نسان أن يُدين اآلَخرين، ألن هللا اِّحتفظ لنفسه بذل   

رِّّي  )راجع يعقوب  ســـــــة، ولكنها تفك ِّر ابْلق ن أجل هذا فاْلمهبَّة ال ُتصـــــــدِّر أحكاًما ُمَتســـــــر ِّعة وغيَ (. م4/12َحصـــــــْ  مؤســـــــَّ
ه ِّر   ا: قال َيب على أي ِّ شـــخص أن َيتقر أو أن ُيشـــَ وتتكلم ابلصـــالح وتؤد ِّب مســـتخدمًة الرحة. ويقول القديس توما أيضـــً
رات واضــــــــهة على ُخب  أحد األشــــــــخاص يكون من   ــ ِّ ــبب ُمؤَكَّد  وابلتال فإنه حي  ال تكون هناك مَؤشــــــ آبخر بدون ســــــ

تفســــــــــي كل ما هو مشــــــــــكوك فيه  حســــــــــنِّ مفهومق. فْلنتبع تعليم القديس أغناطيوس: قمِّن الَبديهي أنَّ كل  الواجب علينا  
مسـيهي صـالِّ  َيب عليه أن ُيسـارع إىل َتْْبِّئة القريب ال إىل إدانته  فإذا ل يسـتطِّع أن يَُْب ِّئ أخاه فْليهاول أن يفهم حالته،  

هبة،  ــي ِّئة فْليـَُقو ِّْمه ِبِّ ــبة حىت يتفهَّم حالَته جي ًِّدا وإذا وجدها ســـــــ ــائل املناســـــــ َع بكل الوســـــــ ــْ وإذا َوجد أن هذا ليس كافًيا فـَْلَيســـــــ
 فَيْخُلصق.

 

 وهي َمُِ َّة ٌ للَعدل   (8 
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طاّي اآلَخرين، 13/6كور   1) إن اْلمهبة ال تـَْفرح ابلملم  ا. إن اْلمهبة َتزن خلِّ ا لتصـــرُّفا ِّ ا تضـــع العدل أســـاســـً ( ألَنَّ
ــنع حىت لو كان مُ  رف النمر عمَّن يفعله، عالِّمة أنَّ َمن يصـ ــَ ر بِّصـ ــَّ ــطهِّدين َ ا  إْذ يـُْؤلِّمها الشـ رتكِّبو تل  اخلطاّي أعداَ  ومضـ

 الشَّر ُيسي  أوَّاًل إىل نفسه.
 
 

 وهي ُت   اْْلَق   (9 
 

ا قتَفرح ابْلقق (. اْلمهبة ليسـت فقط متَّصـلة ابْلق بطريقة حيمة، ولكنها أيضًـ 13/6كور   1) اْلمهبة تـَْفرح ابْلق 
ا تَعرف أنَّ كل َحقٍ  يَنَبثق من الروح القدس، ولذل  فهي َترفض الر ِّّي  والزَّْيف والباطل.  ألَنَّ

 

 وهي َُتْتِمل وَتْصِب    (10 
 

ر كل شـــي   ا ُتاول أن تَعذِّر وأْن ُتداري أخطا  القريب 13/7كور   1) اْلمهبة تَعذِّ بدالً من   -عن حب  -(، ألَنَّ
ا  التَّشــه هه، ألَنَّ ى اإلســا ة اليت حدثت َ ا   تتهمَّل كل شــي ي به أو َفضــْ وهكذا تقدِّر أن تســام  من كل قلبِّها، وأن تَنســَ

ا تعرف كيف تُعامل اْلُمْذنِّب بنفس الوِّد ِّ الذي كان يَناله قبل فِّْعلته.  وأن ُتدواي اِلِّراح، كما أَنَّ
 

ق كل شـي  وترجو كل شـي  وتتهمَّ   (، ألن الشـخص اْلَمملو  من اْلمهبة 13/7كور   1)  ل كل شـي اْلمهبة تُصـَد ِّ
عوبة كلماتِّ اآلَخر، بدون أن تكون هذه الســـهولة يف تصـــديق اآلخر متناقِّضـــة مع الفِّطنة  األَخوِّيَّة يَتقبَّل وُيصـــد ِّق بدون صـــُ

بطريقة ســـــيئة فهي ال تيأس من   الكاملة  وهي ترجو من اآلخر أفضـــــَل األشـــــيا   وحىت لو رأَْته، يف الوقت الرَّاهن، يتصـــــرَّف
 إصالحه وخالصه.

 

دوران روُح اْلمهبة اْلقيقي الذي َيعلنا نَبُذل أنفســـــــــــــنا ونُفنيها من أجل خي    َيب أن يشـــــــــــــتعل دائًما داخل صـــــــــــــُ
يزي:  اآلخرين، وهو ما َيعلنا نطلب مثل القديس فرنسيس األس ِّ

 

 قرب ِّ اجعل من ِّ أداًة لسالمِّ :   
 أَلَضْع أان اْلب َِّ الُبغُض، َحي  يُوجد    
 حي  يُوجد اخلِّصام، ألضْع أان الَوحدة    
 َحي  يُوجد اخلَْطَأ، ألضْع أان اْلق    
 َحي  يُوجد الشَّ ، ألضْع أان اإلنان    
 َحي  يُوجد المالم، ألضْع أان النور    
 َحي  يُوجد اْْلُزن، ألضْع أان الفرح    
 ى أان،ألْن أَتعزَّ َِّ فال أسَعى      
 ألْن أُعز ِّي أان اآلَخرين َِّ بل     
 وال أن يَفَهمن اآلخرون    
 بل أن أفهَمهم أان    
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   . بَّ ، بل أن أُحِّ  ال أن أَُحبَّ
 ألنه حني يُعطي اْلَمْر ، فهينئٍذ يَنال،   
 وحني يَنسى نفَسه، فهينئٍذ َيد،   
 وحني يَغفِّر، فهينئٍذ يَنال اْلَمغفرة،   
 ت فهينئٍذ يَقوم للهياة األبديةق.وحني َنو    

 العائلة اليت تعيش اْلمِف ة -3
 

ود ُحب    ُنكننا أن نطب ِّق على العائلة ما كتبه األب أوريوِن عن اْلياة الرَّهبانية: عندما َيدث يف عائلة ما أْن قَيســـــــــُ
وب فهناك تَتطهَّر كل الَعواطف البشرية  هللا فهينئٍذ يتواجد أيًضا اْلب ل خوة وللقريب  وَحي  يشتعل ُحب هللا داخَل القل

ا كلَّ األشـــيا  يف هذا العاَل. ال يُوجد شـــي  أعمم قُراًب لقلب املســـي  من أن زِّبَّ القريب وأن نصـــنع له اخلي،  ع لذا ِّ وَُتْضـــِّ
ا فيفرح هم بعضــــً كل واحد خلي اآلَخر كما    وخاصــــة لألكثر قُراًب لنا، أْي األهل واألبَوين واألبنا . وعندئذ يِّبُّ اِلميع بعضــــُ

لون إىل اْليـاة يف  ــَّ ، الواحـد من أجـل اِلميع واِلميع من أجـل الواحـد، فتتهوَّل تلـ  الربلو كـان للجميع: هكـذا يتوصــــــــــــ
ه، كما أن اْلمهبة ُااَه إخوتِّنا تُعتَْب وســــــــــيلة لنَـْقل حب هللا ج اْلب هلل نفســــــــــِّ . إن  العائلة إىل َجنٍَّة. إن اْلمهبة األخويَّة تـَُؤج ِّ

 طريق اْلمهبة األخويَّة َيصي أقصر الطُُّرق وأكثرها أمااًن لِّْلُوصول للكمال ولبُلوغ القداسةق.
 

ي  يرى اآلخرون حياتَنا فيقولون: قاُنمروا كيف ُيبون بعُضهم بعًضا وكيف   هكذا َيب أن َزيا اْلمهبة األخويَّة بِّ
م مســتعِّدُّون أن َنوت الواحد من أجل اآلخَ  م ُيبون  أَنَّ ا عن املســيهيني اأَلوائل: قإَنَّ رق )ترتليانوس(، أو كما كان يُقال أيضــً

 بعُضهم بعًضا حىت مِّن قَبل أن يتعارفواق )مينوثيو فيليكس(.
 

ا: قإن اْلمهبة األخويَّة َكنـْز  َثني، وَيب علينا أن ُزافظ عليه بكل الوســـــــــائل، وأن نـَُنم ِّيه   يقول األب أوريوِنِّ أيضـــــــــً
ا ... اُنمروا كيف أنَّ ُحب الذات يســب ِّب القلق والَغْية وآالفًا من التأثيات األخَرى: فهو يَقضــي على اإلبداع وُيدث  أيضًــ 

ُّ للمهبـة األخويـة. فْلنكن منتبِّهني ألنـه حيـ  َيســــــــــــــكن حـب الـذات ال ُنكن أْن تُعـاش   اختالاًل يف العقـل، وهو عَـُدو  َعَلنِّ
ــا نَنا ولنتهكَّم يف الغضــــب وْلنتهمَّل كل شــــي . وْلنتأكد أننا لن يكون َلدينا اْلمهبة األخوية أبًدا إذا َل اْلمهبة. فْلَنْكَبْ  لســ

نـا البعض. كلُّنـا لـَدينـا ُعيوب وخطـاّي:  ــِّ نكم بِّال خطيئـة، فْليكن أوَّل مَن يَرميهـا نَرغـب يف احتمـال ُعيوب بعضــــــــــــ مَن كـان مِّ
َجَر نا لِّبعض فنَـْنمو يف (. فْلَنُمدَّ َيَدان بع8/7ٍَ )يو  بِّ ة بعضــُ ر مًعا َزو الَوطن الســماوي. فْلَنكن ُقْدَوة صــاْلِّ نا لبعض وْلَنســِّ ضــُ

ــان بل ابلعمـل واْلقاخلي ...  هـبة َِّ ( ... فْلُنهـبَّ قريبـنا إًذا يف هللا و  3/18يو    1) ال تَكن مبَّتـنا ابلكالم وال ابللســــــــــــ هلل، ِبِّ
نا بعضًــــ  هبة طاهرة ومقدَّســــة، بدون مبالَغة يف الَعواطف. فْلنهب أخوية ُمَرتَـَّبة، ... وْلنهب بعضــــُ هبة صــــابرة ووديعة، وِبِّ ا ِبِّ

ا!ق  بعضنا بعًضا يف الرب. هذا هو ما َيُسرُّ الرَّبَّ جد 
 

ــيلة بشـــــرية للَجذب ولَِّغْزو القلوب. وبطريقة خاصـــــة   ها، وأن َتصـــــي وســـ ــِّ َيب أن َتمهر اْلمهبة وأن تُعلِّن عن نفســـ
لِّثَقيلي  و ن ُيســــــــــب ِّبون لنا أكثَر إزعاٍج، مَ لِّ و ، ن الصــــــــــعب علينا التَّعاُمل معهم هذا اْلب  ؤال  الذين يكون مِّ َيب أن يُعَطى 

دَّ   -أو  -المَّل ولألعدا  وللَّذين َيكرهوننا َو   َيضـــــطهدوننا. قإن اْلمهبة ََتنهنا قوة ال ُ َزم أمام الشـــــيطان وأمام العاَل، وضـــــِّ
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َهوات وضــــد األعدا  ا ــَّ ُبنا َ م، عندما  الشــ ــَنغلِّبهم بِّ ا من االِّنتصــــار على أعدائنا اخلارجي ِّني: ســ ــً لداخلِّي ِّني، ولكنها َُتَك ِّننا أيضــ
ــع كبي، وعندما نُقد ِّم  م   ــل ِّي من أجلهم بتواضـ ــرورة  -نصـ ــنع َ م خيًا ولو قليالً   -إذا كانت هناك ضـ حياتَنا ذاَ ا لكي َنصـ

.)  وُنَل ِّصهمق )األب أوريوِنِّ
 

أحبَّنا َيب على كل ِّ األزواج والزوجات، وكذل  األبنا  والبنات، أن ينمُروا إىل اْلمِّثال األْسَى ليسوع املسي  الذي  
ب أن  13/1)يو  حىت اْلمُنتَهى بَـّاـئه. من أجـل هـذا يـَ (  ليس ألحـٍد حـُب أعمم من هـذا، من أْن يُعطي حـياـته من أجـل أحِّ

ْبَع َمرات، َنســَعى لكي تكون لدينا َمشــاعُر رب ِّ  نا يســوع املســي  الذي كان وديًعا ومتواضــَع القلب، الذي يَغفر ســبعني َمرًَّة ســَ
روري أْن نتمكَّن مِّن أْن نقول عن كل أٍب وعن كل أمٍ  وعن كل ابٍن أو أٍة ما   ــَّ نة. مِّن الضــــ والذي لن يُطفئ أبًدا فَتيلة ُمَدخ ِّ

 لس َ َُو قلُب املسي ق.قاله القديس يوحنا ذهيب الفم عن بولس: قإن قلب بو 
 

ــة  -َيمهر روح اْلمهبة هذا  ــي العائلة مكااًن للعِّبادة وهيكالً يُقدَّم فيه االِّحيام واْلب  -بطريقة خاصـــــ عندما تصـــــ
هذا هلل  حي  يتعلَّم األبنا  وصــــــاّي هللا، كما يتعلَّمون أن يِّبوا الكنيســــــة، وحي  يَتِّمُّ تعليم األبنا  اليبية املســــــيهية. َيدث 

أسـاسـًا عندما تكون العائلة مكااًن للصـالة حي  ُيَتَمل األَل بصـمت، وحي  يُرافِّق أعضـا  العائلة بعضُـهم بعضـًا سـائرين يف 
الطريق زو الســــــــــــــما   وكذل  حني تكون تل  العائلة مكااًن يعيش فيه اآلاب  واألبنا  ُمناًخا من البَـْهجة والتَّســــــــــــــلية الَْبيئة  

( . فْلتكن كلمات القديس بولس ألهل كورنتس حاضــــــــــــــرة  14/17)رو  الســــــــــــــالم واْلمهبة يف الروح القدسوالفرح و واْلر ِّية  
 (.14/1كور   1دائًما أمامًنا: اِّسعوا ورا  اْلمهبة )
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 قهمالَ ى خَ ثَ ن ْ وأُ  ارً كَ ذَ 
 زَّواج واجلِنسهة الند ُمواجَ ن عِ و ن واْلُمتزوِ جو بطو خمَ الْ 
 

يئة   ِّ  ، يف حدي ٍ س الثاِن)يوحنا بولُ  كرامة اإلنســـــانقة بِّ اصـــــَّ اخلســـــاســـــية  األعركة مَ الْ دور اليوم قفيما يتعلَّق ابلعائلة واْلياة، تَ 
CELAM   1997أكتوبر  3يف لألساقفة األَْمريكي ِّني.) 

 
ــتعدُّون للزَّ ى خَ نثَ وأُ  ارً كَ قذَ  ــيهية جني الذين يَ تزو ِّ واج وللمُ لقهماق هو كتاب لَِّمن يســ ــعون إىل تكوين عائلة مســ . ولذل   حق اســ

هم,  ضت فية طويلة على زواجِّ ديثني أو الذين مَ رورة املخطوبني واألزواج اْلَْ ه ابلضَّ واجِّ ة تُ هريَّ وْ وي على موضوعات جَ تَ فهو يَ 
ــائل،  ربية الفَ دان األبنا ، وتَ د ِّ هَ ن يُـ يْ ذَ ة اللَّ واإلابحي ِّ  راتد ِّ خَ مُ و الْ زْ عوابت الزوجية، وغَ وجي، والصــــــُّ ب الزَّ طوبة، واْلُْ اخلُْ  :ثلمِّ  ضــــ

ــية لألبنا ، وتَ بية اِلِّ واليَّ  ــْ نميم النَّ نســـ ــائل الزَّ ســـ ــرار الْ ياة األَ وجية، وحَ ل، والفضـــ ــَّ دَّ قَ مُ ســـ ــة والصـــ ا كلَّ ســـ ها  الة يف العائلة، إخل. إَنَّ
َب ماها،  شـــرية نفســـِّ ل البَ ســـتقبَ ســـائل أســـاســـية من أجل مُ مَ  ضـــية قَ  ة العائلة هي نفسُ يَّ ضـــِّ قإن قَ س الثاِن: قال يوحنا بولُ  َحســـَ

 (.1997أكتوبر  8)اللقا  العام يوم  ضارةقاإلنسان واْْلَ 
 د ِّم هنا الطبعة الرابعة.قَ نُـ  إننا
 
 

ل فُ ميجِ  اأَلب دِمن رَه نة س، تِ نْ وِ ل أْنِْ هوت من جامعة  ل على إجازة يف الالَّ ، حاصـــــــِّ الكلمة اْلُمَتجس      ِ 
ص يف الزَّ ودُ  ،يــة برومــاْبْ وينق اْلَْ كْ س تومــا األَ قالقــدي عهــد  ن مَ واج والعــائلــة( مِّ كتوراه يف الالهوت )ََتصــــــــــــــُّ

ــتاذٍ عمل حالي  ية بروما. يَ ْبْ ان اْلَْ يْ امعة اللَّ ابع ِلِّ س الثاِن التَّ يوحنا بولُ  هوت األدب يف إكلييكية الَّ لِّ  ا كأســـــــــــ
دقالكَ  مُّ قمري أُ  يانيةق بِّســان ر ركز الد ِّ مَ ، ويف الْ لمة اْلمُتجســ ِّ ل يف األرچنتني. فايِّ اراســي قالقديســة كاترين الســ ِّ
ر ِّ التـَّ خلِّ  يضـي  تَْ يَ فْ دَ  -ة  حْ َر  حشـا َ كم أَ سُـ بِّ لْ سـأُ  ف كتابل ِّ ؤَ وهو مُ  لمة )إصـدارات الكَ  بة املقدسوْ ادمي سـِّ

د، طبعة أوىل ســــــــــــــنة   وكتاب   (1999، وطبعة اثلثة ســــــــــــــنة  1997، طبعة اثنية ســــــــــــــنة  1996اْلُمتجســــــــــــــ ِّ
د، سـنة  ات والروحانية اخلاصـة ابلزوجنيخالقيَّ األَ  أان : بوكذل  كتا   (1997)إصـدارات الكلمة اْلُمتجسـ ِّ
ــِّ مُ بطان الْ القُ  ي. لَمَ نتصــــ ــ ِّ ر لِّنَْجمِّ ــيلالة لِّ اتيَّ ية الذَّ هات من الســــ ــيلو خابيي مورســــ ــدارات الكلمة  مارســــ )إصــــ

د، ســنة  )إصــدارات    هود  اليَ لِّ ، مَ ري  ســوع الناصــِّ يَ     .I. N. R. Iوكتاب   ، طبعة أوىل واثنية(1998اْلُمتجســ ِّ
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د،   ( 2000)إصـــــدارات الكلمة املتجســـــد، ســـــنة   الصـــــي  األل اخلَْ (  وكتاب 1999ســـــنة  الكلمة اْلُمتجســـــ ِّ
 يف الالهوت األدب. اْلَمقاالتوالعديد من 
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