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 أنا وأنت على الطريق
 (2ثالثة أنواع وسبع ركائز للزواج )

 
البروفسور ميالد فيليبس. وذكرنا أربع ركائز من هذه السباعيات عن  تفسير تكلمنا في المرة الماضية عن سباعيات الزواج بحسب

الزواج  وثالثاالزواج تبادل أخذ وعطاء،  ثانياظام أو قانون طبيعي، كوني بين الكائنات الحية. وإن الزواج هو ن أوالماهية الزواج فقلنا 
الزواج ورابعا مشاكل، إذ البد أن يختلف الزوجان في إطار الزواج لكن بالحب والهدوء والحكمة يتخطى الزوجان المشاكل المتوقعة. 

ليوم، وفي حلقة التربية والعناية والرعاية لتسديد حاجات العائلة من كل النواحي. في ا عم مسؤولية على عاتق الزوجين معا،مسؤولية. ن
وضع هو اختيار. أجل اختيار.  خامساالثالث من هذه السباعيات المفيدة في موضوع الزواج. الزواج  كائزلسوف نتكلم عن باقي الر 

ات دين زانه أدب بكر ولود حكت في حسنها القمر. وقال أحد الشعراء خمسة شروط للزواج في بيت واحد من الشعر فقال: صبية ذ
شرود إدي في إنه عند اختيار شريكة الحياة يجب توافر ثالثة أشياء: التأمل الهادئ، والتكامل في الشخصيات ، والتبادل في الميول 

ن حياتهما ستسير من عالمة على أ جار   وق ماء  لبلدان أن يمسك الزوج بيد زوجته فوالمصالح. فلقد جرت العادة في القديم في بعض ا
 اآلن فصاعدا في مجرى واحد واتحاد تام وتدريب مشترك وتوافق زوجي دائم. 

 
: الزواج عائلة: إن السعادة في الزواج تنحدر من عائالت الخلف. فمن نشأ في بيت تسوده أجواء الشحناء والتوتر ال ترفرف سادسا
الئم السعادة. حضرت زوجة إلى مكتب االستشارات الزوجية وهي مضطربة يعتريها الخجل وتأنيب الضمير وقالت: إن أبويها ععليه 

من كبار األثرياء المحسنين وزوجها شاب من العلماء فأحبته. أما أسرته فكانت تعيش في بلدة بعيدة ولم تجتمع بها إال في شهر 
يعيشون في حي وضيع من أحياء البلدة. واستاءت الزوجة ألن زوجها لم يذكر ذلك لها من قبل. العسل. كانوا ظرفاء لكنهم كانوا 

وأخيرا الزواج تكامل هل يجب أن يتزوج الرزين بالنوع المرح؟ واللطيف بالشديد؟ والعملي بالخيالي والمثالي بالواقعي؟ تقدم سابعا و
تزوج بك ولكن يجب أن تعلمي أنه قد تأتي عليتنا أوقات ال تجدين فيها خطيب تقي إلى خطيبته وقال لها: إني أحبك ومستعد أن أ

ذا جار الحال علينا ، فسـأرفع صوتي  لحما في اإلناء وال زيتا في الكوز. فردت عليه بابتسامة قائلة: إنني أحبك ومستعدة أن أتزوجك وا 
ميالد فيليبس قوله: كانت عادة إحدى البلدان في اختيار  وتابع البروفسور   معك قائلة: باركي يا نفسي الرب وال تنسي كل حسناته.

شريك الحياة أنه في حفل خاص قبل الزواج يجيء الرجل عاريا ما عدا ما يستر عورته، ويجتمع حوله الشباب ممسكين بسياطهم 
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لصفات رجولته التي ستكون مع شريكة حياته في  يتأوه إظهارا يتململ وال رجولته عليه أن ال ظهارالالذعة ويشبعونه ضربا مبرحا. وإل
 مستقبل الزواج. إن اإلخالص ليس هو عدم المعرفة أو السذاجة بل أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر. إلى هنا ينتهي البحث. 

 
بنى على حياة سليمة خالية من المضايقات والمشاغبات وعوامل الهدم. فسباعيات الزواج يا سيدتي التي شاركتك بها إن البيت السعيد ي  

التنبه إليها. مرة جاء إلى أساسيات ينبغي على المقدمين على الزواج األخذ بها أو على مدى الحلقة الماضية وحلقة اليوم، ما هي إال 
هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من الرب يسوع المسيح فريسيون ليجربوه قائلين: 

بعد اثنين  إذا ليساويلتصق بامرأته، ويكون االثنان جسدا واحدا.  البدء خلقهما ذكرا وأنثى وقال: من أجل ها يترك الرجل أباه وأمه
بل جسد واحد. فالذي جمعه اهلل ال يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طالق فتطلق؟ فال لهم: إن موسى 
من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم إن من طلَّق امرأته إال بسبب الزنا وتزوج 

 (19.)متى  ي، والذي يتزوج بمطلقة يزنيبأخرى يزن

 
كالم الرب يسوع المسيح يدل يا سيدتي على أن االثنين يصبحان جسدا واحدا بعد الزواج. الوحدة واالنسجام هما سمات الزواج الناجح. 

فإن اهلل هو الذي سيحفظه ويبقيه إلى أن أساس صحيح قوي ،  وما جمعه اهلل ال يفرقه إنسان. أي إذا كان هذا الزواج بالحق مبنيا على
من أجل قساوة قلوب اليهود في القديم أذن لهم  شكل اعتباطي لذلك هو مسؤولية. لكنق بينهما األجل. الزواج ال يؤخذ هكذا بيفر  

. فالحفاظ على الزواج قائما منسجما موسى بأن يطلقوا . لكن من البدء لم يكن هكذا. أي حين سن اهلل قانون الزواج لم يكن كذلك
 تحت خيمة المحبة المعطاءة والباذلة، هو بحسب إرادة اهلل ومشيئته الصالحة. وهذا لن يكون إال إذا كان الزوجان خاضعين أوالا موحدا 

ي الروح القدس هذه يقول سليمان الحكيم بوح هلل في حياتهما أي لديهما عالقة حقيقية وشركة حية مع اهلل من خالل روحه القدوس.
البيت ( ويقول أيضا: 24)أمثال بالحكمة يبنى البيت وبالفهم يثبت .. الرجل الحكيم في عز وذو المعرفة متشدد القوة. الكلمات: 

 والثروة ميراث من اآلباء، اما الزوجة المتعقلة فمن عند الرب. وامرأة فاضلة من يجدها ألن ثمنها يفوق الآللئ. تفتح فمها بالحكمة
إذن يا سيدتي الحكمة ورأس الحكمة مخافة اهلل هي (31و  19.)أمثال الرب فهي تمدح وفي لسانها سنة المعروف. أما المرأة المتقية

التي توصل البيت الزوجي إلى شاطئ األمان والسالم. والحكمة تأتي من اهلل ألنه هو مصدر كل حكمة وعلم. فهل أخضعت نفسك 
  كمة والفهم في زواجك ومع عائلتك؟هذه الحأوال وبيتك هلل كيما يمنحك 
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