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ُ  الننيسة  ماا أاا  ابء السينودس، فعلى الّرغم منتعّدد عالمات أزمة     .١ ًاا فر ّّ الي  ض عا    العاالالت وو أض فُر اب
  ومجواب على ويا التطّلع، "البشا ة ]١[ تزال حّية، السّياا بني الشباب، ووي حتّفز الننيسة"الزواج، "إّن الرغبة   العااللة ال

 .]٢[سيةية اصا ة بلعااللة وي حًّا بشا ة سا ة"امل

ت   عا  اليو  على بسا  البة،، ماا مسة  بتوسيع ظررتنا وبحياء لًد مسةتاسرية السينودس بوضع حالة العاالال    .٢
وعينا ألمهية الزواج والعااللة    الوق  عينه، قد أظهرت لنا تعًيدات املواضيع اليت ّمت معاجلتها ضرو ة موا لة التعّاق حبرضّة   

عاة والالووتيّني، إن مان أميناا للننيسة، و ادقاا، واقعّيا، بعض املساالل العًاالدضّة، واألخالقية، والروحّية، والرعوضّة  وتفنري الرّ 
عرب وساالل اإلعال ، أو عرب املنشو ات وحّىت ما بني  وخّالقاا، فسوف ضساعد� لنبلغ قد اا أمرب من الوضُو  فاملناقشات اليت جتر 
و أساس، واملوقف الي  ضّدعي حّل مّل ايء من خّدا  الننيسة، ترتاُو بني الّرغبة اجلاحمة   تغيري مّل ايء دون تفنري ماف أ

 خالل تطبيق قواعد عامة أو من خالل استنتااات مبالغ با لبعض األفنا  الالووتّية 

ة ّميمًّراا بّن الّزمن أمسى من املساحة، أوّد أن أمّر  بظّه ليس من الًرو ّ  حّل مّل املناقشات العًاالدضّة، األخالقية أو الرعوضّ     .٣
طرضق مداخالت السلطة التعلياّية  بطبيعة ابال،إظوحدة العًيدة واملاا سةأمٌر ضرو ضّفي الننيسة، ولنّن ويا ال مينع من عن 

واود طرق خمتلفة لتفسري بعض اواظّ العًيدة أو بعض النتاالج اليت تنجم عنها  وويا ما سيةدث حّىت ضبّلغنا الّرُو إىل ابًيًة 
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أ  عندما ض دخل ناا ملّيا   سرًّ املسيح فيانننا أن ظرى مّل ذلك من خالًل ظررته  عالوة على ذلك، )، ١٣، ١٦ الناملة ( ا  ضو
من املانن البة،   مّل بلد أو منطًة عن حلول أمقر اظقًافاا، تخي بعني االعتبا  التًاليد والّتةد�ت احمللّية    الواقع، 

ًاا"القًافات متنّوعة اّدا فياا بينها، ومّل مب  " ]٣[دأ عا  [   ] حيتاج إىل االظقًاف، إن أ اد أن ضنون حمرتماا ومطبـَّ

 بّد م من الًول بنَّ مسرية السينودس لل    ذاًتاا مجاالا مبرياا، وقّدم  ظو اا مبرياا  وأانر على على أّ  حال، ال    .٤
املسامهات العدضدة اليت ساعدت  على التممل   مشامل العاالالت   العا  بنل أبعادوا  إنَّ مال مداخالت اابء، واليت قد 

ناا   تعّدد واووه، املنّون من عّدة اوتاامات مشروعة ومن أسئلة ظزضهٍة و ادقة  ليا استاع  إليها بوتاا  داالم، بدا م مثي
وادت أظّه من املناسّ متابة إ ااد  سوّم ملا بعد السينودس جياع مشا مات السينودسايناألخريضن حول العااللة، مًيفاا اعتبا ات 

ضة، و  الوق  عينه دّد العاالالت بلشجاعة، والتةفيز والعًد   أخرى من ام�ا أن توّاه التفنري، ابوا  أو املاا سة الرعوّ 
 التزامهاا و   عوبتا 

ٍُ للعاالالت املسيةّية، حيّفزوا     .٥ ضنتسّ ويا اإل ااد أمهّية خاّ ة   سياق ضوبيل سنة الرلة ويا  أّوال، ألين اعتربه ماقرتا
ّّرب  ثظياا، ألظّه ضستهدف تشجيع  على تًدضر عطا� الزواج والعااللة، وابفاظ على ح ًِ وال ًًيام الناراً  واإلخال ٍّّ قو ٍّ ومفعم ب

 مل واحد على أن ضنون عالمة  لة وقرب حيقاا ال تتةًّق ابياة العااللّية بشنل مامل أو حي، ال تسري بسال  وفُر 

، سوفمبدأ بفتتاحّية مستوحاة من النتّ املً    .٦ ّّ ّدسة، دنةه ظرباةا مناسبة  اظطالقاا من ويا سمقد  من خالل التوّسع   الن
اعتبا ات بشمن الوضع اباّم للعاالالت، بغية"إبًاء األقدا  على األ ض"  مثّ سمذّمر ببعض العنا ر األساسّية لتعاليم الننيسة 

ف أعرض بعض الطرق الرعوضّة اّليت بشمن الزواج والعااللة، ك ماالال ونيا، للفّلني املرمزضني، واملنّرسني للةّ  ومن مثَّ، سو 
توّاهنا لبناء عاالالت قوضّة وخّبة وفق تدبري هللا، وسممّرس فّال لرتبية األبناء  مثسمتوّقف عند الدعوة إىل الرلة واىل التاييز 

 ة العااللّية الرعو  أما  حاالت ال تتجاوب داماا مع ما ضًرتحه الرب علينا، وسوفم مسمخرياا خطوطاا مًتًبة   الروحاظيّ 

ظرراا للغ  املنتسّ من مسرية السينودس اليت استغرق  عامني من التفنري، سيتناول ويا اإل ااد، بمناطاختلفة،     .٧
موضوعات متعّددة ومتنّوعة  وويا ما ضفسر توّسعه الي  ال مفّر منه  ليلك ال أظّح بًراءة عامة سرضعة  فالعاالالت والعاملون   

ا تلو ااخر، أو إذا  اعوا إليهعندحاااتافي مّل حالة مال الرعوضّة  العااللّية سيجنون منه فاالد أمرب إن تعّاًوا فيه بشغف قساا
 واقعّية  لراا، على سبيل املقال،أن ضشعر الزوااظبم�اا ماعًنّيان أمقر بلفّلني الرابع واصامس، وقد ضلًى الفّل الّسادس اوتااماا

لعاملني الرعوضني، بيناا سيشعر اجلايع أّ�لفّل القامن ضعنيهاللغاضة  وأدىن أن ضشعر مّل واحد، من خالل الًراءة،  خا اا من ًقًبالا
فر ة   "]٤[بظّه مدعو لرعاضة حياة العاالالتبةّ، أل�ا "ليس  مشنلة، بل وي أّوالا

 
 

  

 الفصل األول
 على ضوء الكلمة
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ّّ وبألزمات العااللّية، من الّفةة األوىل، حي، ترهر على     .٨ النتاب املًّدس مليء بلعاالالت واألايال وبًّّ اب
ًاا مع قّوة ابياة اليت تستاّر ( ا  تك مسُر األحداث عااللة اد  وحواء، )، حّىت الّفةة األخرية ٤ مع عّء العنف ولنن أض

ّّخر أو على الّرمل، الليان ضّفهاا ضسوع، ( ا  ٩. ٢، ٢١حي، ضرهر عرس العروس وابال ( ا   ؤ  )  والبيتا�ملبنّيان على ال
ع العااللّية، املتمتّيةمن حرضّة أولئك اليضن ضعيشون فيهاا، ألظّه،  )، ما مها إال تعبري  مز  عن العدضد من األوضا ٢٧ -٢٤ ،٧مىت 

  فلندخل اان   أحدويه املنازل، بّةبة ماتّ املزمو ، من خالل ظشيد ال ضزال ]٥[ماا ضًول الّشاعر: "مّل بي  وو ا علة"
 ض رفع   ليتو ايا الزواج اليهودّ  واملسيةّي على حّدسواء:

 "طوىب ًجلاايًع الَّيضنا ضـاتًَّونا الرَّّب و  س ب ًله ضاسريون 

ًّ ضاداضكا فالّطوىب واصاري   ! ًإظَّكا تم ل  ًمن تـاعا  لاكا

ًّ بايتكا  واًظ  ًإمرأت كا ًمقل  مارماٍة م قًاراة   اا

ًتكا   بانوكا مًغراًس الزَّضتون حاولا ماًالدا

 ونيا ض با اك  الرَّا ل  الَّي  ضـاتًَّي الرَّّب 

 لًي با ًْمكا الرَّّب ًمن ً ْهيون

ياًتكا  ً  حا يعا أا�َّ ى أ و اااليما تانعام  ًبصاريات مجا  فرتا

! والسَّال   على ًإْسرااليل!" (مز وترى با    ) ٦ -١، ١٢٨أابـْنااًالكا

 أنَت وزوجتك

فلنعرب  إذاا عتبة ويا البي  اهلادئ، مع العااللة الّسامنة فيه، اجلالسة حول ماالدة العيد    الوسط جند الّزواني األب واألّ      .٩
مًّر باملسيح ظفسه بشّدة: "أاما قارأمت  أانَّ اصاًلقا م ني  البادًء مع مل قّة حّبهاا  فيهاا ضتةًّق ذلك الّتّايم األّوّم اّلي  ض ي 

ًلكا ضارت ك  الرَّا ل  أابه  وأ مَّه وضالزا   امراأاتاه ٤، ١٩ااعلاهاا ذاماراا واأ ظقى" (مّىت  )  وضنّر  التفوضض الي  ااء فينتاب سفر الّتنوضن: "ًليا
ا" (تك  ا واحدا  ) ٢٤، ٢وضّري  االثْناًن اسادا

ّّاألول    .١٠ ضًد  لناالفّالن العرياان   بداضة سفر الّتنوضن  و ة عن الّزواني البشرضّني   واقعهاا األساسّي    ويا الن
خالاقا هللا  اًإلظسانا على   و اتًه عل ى من النتاب املًّدس،تتمّلق بعض التمميدات ابامسة التمميد األّول، ضستشهد به ضسوع مامال: "ا

لاًاهم" (   و اةً  لاًاه ذاماراا وأ ظْقى خا )  املقري للدوشة، أنَّ " و ة هللا" ت فسَّر بلتوازضفيالّزواني"ذمر وأظقى"  ولهيا ضع  أن ٢٧، ١ًهللا خا
هللا ظفسه له انس أو أن له  فيًة إهلّية، ماا ماظ  تعتًد بعض الد��ت الًدمية  بلطبع ال، ألظنا ظعلم بوضُو مدى  فض 

املًدس هليه املعتًدات بعتبا وا وثنّيةومنتشرة بني الننعاظيني   األ ض املًدسة  تبًى طبيعة هللا املتسامية م نّزوة، ولنن، النتاب 
 ولنوظه وو   ذات الوق  اصالق، فإن خّوبة الزواني البشرضني وي " و ة" حّية وفاعلة، وعالمة منرو ة لفعل اصلق 
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وضعطياًن ابياة مها "املنةوتة" ابًيًّية ابّية (ليس  متلك اليت من حجر أو من ذوّ واليت تنهى الزواان الليان ضتةابن    .١١
ّّ اصّبايّبح  مزاا بًاالق اللهاباياة ( ا  تك  ، ١عنها الو ا� العشر)، الًاد ة على إظها  هللا اصالق املخّلّ  هليا فإّن اب

)  هليا السبّ تتخلل  واضة سفر التنوضن، واليت تتبع ما ض طلق ٤ -٣، ٤٨؛ ١١، ٣٥؛ ٣، ٢٨؛ ١٦. ٥ -٢، ١٧؛ ٧، ٩؛ ٢٨
، ٢٥؛ ٣٢ -١٠، ١١؛ ١٠؛ ٥؛ ٢٦ -٢٥. ٢٢ -١٧، ٤عليه "التًليد النهنويت"، العدضد من حلًات األظساب املتنّوعة( ا  

ا ضناوك ضخ اصالِ    ):   الواقع، إّن قد ة الزواني على التناثر وي الطرضق اليت عربو٣٦؛ ٢٦ -١٩. ١٧ -١٢. ٤ -١
ضوء ذلك، فإّن العالقة اصّبة بني الزواني تّبح  و ة المتشاف وو ف سرًّ هللا، ووو أمر أساسّي   الرؤضة املسيةّية 
، والعااللة وي اظعناسه ابّي  إّن ملاات  ّّ للقالوث واليت تتممل   هللا ااب واالبن و ُو ابّ  فال القالوث وو ارمة ح

ا، ولنّنه عااللة، ألظه   ذاته األبّوة والبنّوة، واوور العااللة، الًدضس ض وحّنا بولس القّاين تنري�: "إهلنا   سرّه املننون، ليس وحيدا
،   العااللة اإلهلّية، وو الرُُّو الًدس" ّّ ّّ  ويا اب   إن العااللة ليس  منفّلة بلتاا  عن ميان هللا ]٦[الي  وو اب

  ويا اجلاظّ القالوثّي للزواينلهتوضيح ادضد   الالووت البولسّي عندما ضًعه الّرسول   عالقٍة مع سّر وحدة ]٧[العايق
 ) ٣٣ -٢١، ٥املسيح والننيسة  ( ا  أف 

فةة أخرى من متاب سفر التنوضن، إىل الفّل القاين، حي، لنّن ضسوع،   سياق حدضقه عن الزواج، �خي� إىل     .١٢
ترهر  و ة  االعة للزواني بتفا يل مًيئة  خنتا  من ويه التفا يل اثنني فًط  األّول وو مرب الرال الي  ضبةقعن"عون 

ْأل بفعل قرب اب٢٠. ١٨مناسّ له" (اا�كن  يوا�تواملخلوقات بسره  )، قاد  على ملء فراغ تلك الوحدة اليت تؤ قه واليت   د 
ّّ غالباا ما  -  ما ضشبه املوااهة بلغة العيون–وضعيد� النّ العربّ  األ لّيإىل عالقة مباارة  ًاا، أل�في اب و  حوا   ام  أض

ّّ اإلهلي والي  وو" اأس  الغً  ىن وعاوٌن ضنون الّا  أمقر بالغة من النلاات  إظّه اللًاء بواه، باظ  (ااخر) الي  ضعنس اب
)، ماا ضًول حنيم   النتاب املًّدس  أو ماا تتف العروس   ظشيد األ�ايد   ٢٤، ٣٦ض شًبه ه وعااوٌد ضاستاًند  ًإلايه"(سري 

ّّ  االعووبة متبادلة: "حبييب م وأ� له [   ] أ� ببييب وحبييب م" (  ) ٣، ٦؛ ١٦، ٢اعرتاف ح

العزلة تنبقق  الي ضة والعااللة  ويا وو األمر القّاين الي  مينننا الرتميز عليه: اد ، والي  ًمن ويا الّلًاء الي  ضًًي على    .١٣
ا بسفر التنوضن: "ضـاتـْر ك   ًاا  ال مّل العّو  ومّل أ ااء مومبنا، ضًيم مع زواته عااللة ادضدة، ماا ضرّدد ضسوع مستشهدا وو أض

ق  ًبْمراأا  ًّ ه  واأ مَّه  واضـاْلتا ا" (مىت الرَّا ل  أابا ا وااًحدا )  ضشري الفعل "اّحتد"   األ ل ٢٤، ٢؛  ا  تك ٥، ١٩تًًه، واضان ون  اًالثـْنااًن ااسادا
العربّ  إىل واود تناغم وثيق، إىل ا تباٍ  اسد ٍّ وبط ، لد اة استخدامه   و ف االحتاد بل، فينشد  احّ املزامري "تتوق  

ًاا   وبته الطوعّية )  ونيا ض شا  ٩، ٦٣ظفسي إليك" (مز  إىل االحتاد الزواّي ليس فًط   ب عده اجلنسّي واجلسدّ ، بل أض
ا"، سواء   االحتًان اجلسدّ ، أ    احتاد الًلبني وابياة، و اا   الطفل  ا واحدا ّّ  ومثرة ويا االحتاد وو "أن ضّريا اسدا للة

 على الّعيدضن الو اثّي والروحّي الي  سيولد منهاا، والي  سيوّحد،   اسده، "اجلسدضًن" 

 أبناؤَك كغراس الزيتون

لنـاع د مدداا إىل ظشيًد  احّ املزامري  فيه جند، داخل املنزل، حي، جيلس الّرال وزواته على املاالدة، األبناءا اليضن    .١٤
ربان ممساس للانزل، فاألطفال و م  )، ممتلئني ظشاطاا وحيوضّة  فإن مان الوالدان ض عت٣، ١٢٨ضرافًو�م "مغراس الزضتون" (مز 
 لف ، أّن النلاة اليت تارًد  عّدة مرّات   العهد الًدمي بعد النلاة اإلهلّية، ٥، ٢بط  ١"ابجا ة ابّية" للعااللة ( ا  

)  إظّه ملن امل
ُ  عطّية إجناب البنني  ١٢٧("ضهوه"، "الرّب") وي "إبن" ووو تعبري ضشري إىل الفعل العربّ  الي  ضع  "بىن"  ليا   املزمو   دا د 

http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn6
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عرب تشبيهات تشري سواء إىل بناء املنزل، أو إىل ابياة االاتااعّية والتجا ضّة اليت جتر  أحداثها بلًرب من بب املدضنة: "ًإن   
ّ  البـانَّاؤون [   ] وا ًإنَّ الباننيا مرياٌث ًمنا الرَّّب ومثاا  هاً    ضاًد اجلبَّا  ونايا  راةا الباْطًن ثاواٌب ًمنه ضـاْنبً الرَّبُّ الباي ا فباًطالا ضاتعا مالسًّ

عبـاتاه ًمنهم! ضانون  أبْناء  ًسنًّ الشَّباب  زونا ًإذا  افاعوا ًضدَّ أاْعداالهم ًعندا األاْبواب" (ا�ت  طوىب لًلرَّا ٍل الَّي  ماألا اا م ال خيا . ١فًإ�َّ
قدمي، ومع ذلك، فإن واود األبناء،   أ  حال، وو عالمة على ماال  )   ةيح أّن ويه الّو  تعنس ثًافة متاع٥ -٣

 األسرة   استارا ضة ك ضخ اصالِ عينه، من ايل إىل ايل 

ا للعااللة  إظّنا ظعلم أّن العهد اجلدضد ضتةدث عن "الننيسة اليت جتتاع   املنزل"    .١٥ ا ادضدا   ويا املنرو  مينننا أن ظًع ب عدا
)  مان من املانن حتوضل املساحة املعيشّية للعااللة إىل منيسة بيتية، إىل ٢؛ فل ١٥، ٤؛ قول ٥، ١٦،  و  ١٩ ،١٦( ا  قو  

ا واًقٌف  عر  لإلفخا ستّيا وإىل حًو  املسيح اجلالس على ظفس املاالدة  ال مينننا ظسيان املشهد املّّو    سفر الرؤ�: "واءاظايا
عا  )  ونيا ضتجّلى البي  ٢٠، ٣أاحاٌد  اويت وفـاتاحا الباب، داخال   ًإلايه وتـاعاشَّي   معه وتـاعاشَّى معي" (على الباًب أاقراع ه، فًإن مسًا

الي  اختي�ه ممساس:  ١٢٨اّلي  حيال   داخله حًو  هللا، والّالة املشرتمة، وميلك برمة الرّب  وويا ما ضؤّمده املزمو  
 ) ٥ -٤لًي با ًْمكا الرَّّب ًمن ً ْهيون" (ا�ت  لرَّّب "ونيا ض با اك  الرَّا ل  الَّي  ضـاتًَّي ا

ًاا ماوضع تلًني األبناء التعليما املسيةّي  وضربز ويا   و ف االحتفال الفّةّي ( ا     .١٦ ضاعترب النتاب  املًدس العااللة أض
ضة (ماوعة  وا�ت  بّينية)، و  )، ومت التعبري عنه بوضُو الحًاا   الـ "واغادا" اليهود٢٥ -٢٠، ٦؛ ت، ٢٧ -٢٦، ١٢خر 

ْعناه وعا  ُ  أحد  املزامري اإلعالنا العااللّي لإلميان: "ما مسًا ّّ ابوا   اّلي  ضرافق  تبة العشاء الفّةّي  وأمقر من ذلك، ميتد راْفناه الن
ًرب  ًبه اجليلا اايت: وًعزَّتاه وعاجاالًباه الًَّيت  نـاعاها ًألاظَّه أاقا ا ااهادةا    تاسابيحا الرَّبًّ  وما أاخبـارا� به ابؤ� ال ظانت ا ه عن بانيهم بل خن 

اووا أابناءاوم ًلناي ضاعلاما اجليل  اايت البانونا الَّيضنا سي  
ًربوا  ولادون ضـاْعًوب وواضعا اارضعةا   ًإْسرااليل وأاو ى ابءا� أان ضـ عالًّ فياًوموا وخي 

ة وي املنان الي  ضنبغي على األول أن ضّبةوا فيه أّول معلاي اإلميان ألبناالهم  إظه عال )  إّن العاالل٦ -٣، ٧٨أابْناءاوم" (مز 
ول  لاه    " (خر  ) ونيا فإن األايال سوف تنشد ١٤، ١٣"ًمهَّ "، ضتواتر أبا عن اّد: "وًإذا سمالاكا ابن كا غداا قاالالا [   ] تًا

 ) ١٢، ١٤٨" (مز للرّب: "الشبان  والعايا ى والشُّيوخ  واألاْحداث

، ٦؛ ١٢ -١١، ٣  على الوالدضن وااّ الوفاء جبدضّة لرسالتهاا الرتبوضة ماا ضـ عالًّاه مرا اا حنااء النتاب املًّدس ( ا  مقل ١٧
)، حي، الًفعل ١٢، ٢٠)  األبناء وم مدعّوون لًبول ومما سة و ّية "أمر  أبك وأمك" (خر ١٧، ٢٩؛ ١، ١٣؛ ٢٢ -٢٠

)    الواقع: ١٣ -١١، ٧الًيا  باللتزامات العااللّية واالاتااعّية   مااهلا، دون إمهاهلا بي االع دضنية ( ا  مر "مّر " ضشري إىل 
ًخًر الن نوز"  (سي   ) ٤ -٣، ٣"مان أمرا ا أابه فًإظَّه ض نافر خاطا�ه ومان عارما أ مَّها فهو ماا دَّ

ًاا بن األوالد ليسوا م   .١٨ ا أّن ضسوع ضيّمر� اإلجنيل أض لنية للعااللة، بل أمامهم مسريتم الشخّّية   ابياة  إن مان  ةيةا
ًاا أظّه أظهر أن اختيا  حياة االبن ودعوته ٥١، ٢ضرهر ماقال   الطاعة ألبوضة الدظيوضني، خبًوعه هلم (لو  )، فان املؤمد أض

)  عالوة على ٦٢ -٥٩، ٩؛ لو ٣٧ -٣٤، ١٠( ا  مىت املسيةية اصا ة، ضتطّلبان اظفّاال بدف حتًيق تنّرسه مللنوت هللا 
، ٢ذلك، وو ظفسه،   سن القاظية عشرة، أااب مرمي وضوسف بّن لدضه  سالة أمسى ضنجزوا تتخّطى عااللته التا خيّية ( ا  لو 

خوايت و م  الَّيضنا ضاسااعونا  )  ليلك فهو ميتُد ضرو ة واود  وابط أخرى أمقر عاًاا   العالقات العااللّية: "ًإنَّ أ مًّي وإ٥٠ -٤٨
ًلااةا ًهللا وضاعالونا ًبا" (لو  ُّّ به األطفال ٢١، ٨ما املعتربضن   منطًة الشرق األدىن -)  ومن �حية أخرى،   االظتباه اّلي  خيا

هم للنبا  تًرضباا  ضيوّ ضسوع إىل حّد تًدمي -الًدمي ممفراد حمرومني من حًوقهم اصاّ ة أو ممّ�م ازٌء من ممتلنات العااللة



ا مالنوتا ماعّلاني، بسبّ ثًتهم البسيطة والعفوضة جتاه ااخرضن، "اباقَّ أاقول  لانم: ًإن   تارًاعوا فتاّريوا ًمقلا األاطفال، ال تادخ لو 
 ) ٤ -٣، ١٨السَّااوات  فاان وضاعا ظفساه و ا ا ًمقلا ويا الطًّفل، فياك وو األامرب    مالانوًت السَّاوات" (مىت 

 درب م  املعا�ة والدم

ال ضنفي واقعاا مرضراا ضطبع النتّ املًدسة ماّفة  إظه واود األ ، والشّر، والعنف  ١٢٨املزمو   املؤلف الشعر  الي  ضًّدمه   .١٩
ّّ  وليس مّادفةا أن �يت مال  املسيح عن الزواج (   ) ٩ -٣، ١٩ا  مىت اّلي  ميّزق حياة العااللة ولياّية الشرمة   ابياة واب

  إطا  ادل حول الطالق  إن مال  هللا وو اهادة ثبتة هليا البعد املرلم الي  ضربز   البدء عندما، من خالل اصطيئة، 
 ) ١٦، ٣تتةّول عالقة ابّ والنًاء بني الّرال واملرأة إىل سيطرة: "إىل زواك تانًاد  أاواق ًك ووو ضسود  عليًك" (تك 

من املعا�ة والّد  جيتاز  فةات مقرية من النتاب املًدس، بدءاا بعنف قاضني األخو  الًاتل، ومن الّراعات  إن د با    .٢٠
املختلفة بني األبناء، وبني زواات اابء إبراويم وإسةق وضعًوب، مرو اا بملسسي اليت تلطخ بلد  عااللة داود، و وال إىل العدضد 

ا: "أبعادا ًإْخواين ع ًّ فاعتـازالاْت  ماعاً   من املشامل العااللّية اليت تعجُّ ب ّّة طوبيا، أو االعرتاف املفعم بملرا ة ألضوب املرتوك وحيدا ا ق
بيقاا ًعندا امراأايت وأامساي   م نًتناا ألابْناًء أاْحشاالي" (أ    ) ١٧. ١٣، ١٩[   ] قد  ا ا ظـافاسي خا

سرعان ما أ ارب على الفرا  إىل أ ض أانبية  دخل بي  بطرس حي، ماظ  قد و ًلدا ضسوع ظفسه   عااللة متواضعة، و    .٢١
؛ ضو ٤٣ -٣٥. ٢٤ -٢٢، ٥)؛ تثّر امساة املوت   بي  �الري س و  بي  لعاز  ( ا  مر ٣١ -٣٠، ١لاته مرضًة ( ا  مر 

تجاب لوالد الشخّ املّاب )؛ واس١٥ -١١، ٧)؛ ومسع  رخة أ ملة �الني الياالسة أما  ابنها املي  ( ا  لو ٤٤ -١، ١١
ّّرع   قرضة  ضفّية  غرية ( ا  مر   -١، ١٩؛ لو ١٣ -٩، ٩)  إلتًى بعّشا ضن ماّىت وزّما   بيوتم ( ا  مىت ٢٧ -١٧، ٩ًبداًء ال

نها   )  إظه ضعلم قلق العاالالت وتوتّراتا وضًاًّ ٥٠ -٣٦، ٧)، ماا التًى خبطمة، ماملرأة اليت اقتةا  بي  الفرّضسي ( ا  لو١٠
) و والا إىل األبناء  عيب املراس ذو  التّّرفات ٣٢ -١١، ١٥أمقاله: من األوالد اليضن ضغاد ون املنزل حبقا عن املغامرة ( ا  لو 

)  ماا أظّه ضهتّم بلعرس املعّرض لإلحراج بسبّ ٩ -١، ١٢) أو ضةا� العنف ( ا  مر ٣١ -٢٨، ٢١غري املربَّ ة ( ا  مّىت 
)، ماا أظّه ضعرف النابوس الي  ضسببه فًدان ١٠ -١، ٢٢) أو إىل تًاعس املدعّوضن ( ا  مىت ١٠ -١، ٢ ا  ضو ظًّ النبيي (

 ) ١٠ -٨، ١٥قطعة ظًود   عااللة فًرية ( ا  لو 

ًاا مرفيًة سفر للعاالالت ال   .٢٢ يت دا ّر بزمة جند   ويه اللاةة الًّرية أن ملاة هللا ال تبدو مسلسلة فـاراضّياٍت مردة، إمنا أض
ٌد باعدا أو اليت جتتاز بعض املعا�ة، وتبّني هلا ودف املسرية، عندما سيااساح  هللا "م لَّ دامعاٍة ًمن ع يوً�م  ولًلااوًت لن ضـاْبًى و او 

" ( ؤ  ُّّراًخ وال ًلألا ًا  ) ٤، ٢١اان، وال لًلة زًن وال لًل

 تعب يديك

دمي ااب ممظّه عامل ضستطيع، من خالل عال ضدضه، أن ضًان  فاوية عااللته اجلسدضة ، ضتم ت١٢٨ً  متسهّل املزمو      .٢٣
" (اضة  ًّ ضاداضكا فالّطوىب واصاري  لاكا )  ومون العال ازءاا أساسّيا من مرامة ابياة البشرضّة، وو ٢وطامظينتها: "ًإظَّكا تم ل  ًمن تـاعا

ر ساها" أمر ظستنتجه من أوىل  فةات النتاب املًّدس، حني  نًَّة عاْدٍن لًيافلاةاها وحيا ضؤّمد: "وأاخايا الرَّبُّ اًإلله  اإلظسانا وااعالاه   اا



) إضافة إىل تناية ٢، ١٢٧)  إ�ا  و ة العامل الي  حيّول املاّدة وضستغّل طاقات اصلق منتجاا "خبز التعّ" (مز ١٥، ٢(تك 
 ذاته 

ى   الوق  عينه، العال جيعل ممنناا تطوّ    .٢٤   التاع، والعناضة بلعااللة، واستًرا وا، وخّبها: "لًي با ًْمكا الرَّّب ًمن ً ْهيون فرتا
!" (مز  ياًتكا وترى با  أابـْنااًالكا ً  حا يعا أا�َّ ًاا مها  األ    ٦ -٥، ١٢٨أ و اااليما وتانعام  ًبصاريات مجا )  ضًّد  لنا سفر األمقال أض

)  وضتفاخر ٣١ -١٠، ٣١  أدق تفا يله اليومّية، مما ضدفع الزوجا واألبناءا إىل مدحيها ( ا  العااللة، حي، ضتم و ف عالها 
بولس الرسول ظفسُّه بنوظه قد عا  دون أن ضنون عبئاا على ااخرضن، ألظّه عال بيدضه مي ضؤّمن، بيا الشنل،  زقه ( ا   سل 

 ة العال، فوضع قواعد  ا مة جلااعاته: "ًإذا مان أاحٌد ال ض رضد  أان )  مان مًتنعاا ملًّّيا بًرو ١٢، ٩؛ ١٢، ٤قو   ١؛ ٣، ١٨
م ل" (  ) ١١، ٤تس  ١؛  ا  ١٠، ٣تس  ٢ضاعاال فال �ا

ويا، ض فهم أّن البطالة واظعدا  االستًرا  الوظيفي ميقالن معا�ةا، ماا قد و د   سفر  اعوت الّغري، وماا ضيّمر به  بًولنا   .٢٥
لاة اليضن ماظوا االسني، ووم   بطالة قسرضة،   ساحة البلدة ( ا  مىت ضسوع   مقل العا  )، أو ماا قد اخترب ١٦ -١، ٢٠اا

واقعّيا حني مان حماطاا،   النقري من األحيان، باخاِ حمتااني وااالعني  وويا ما ضعيشه التاع حالّيا بطرضًة ممساوضّة   
  فاءا العاالالت بانال خمتلفة  بلداٍن عدضدة، فيًرب ويا النًّ   العال

ماا ال ظستطيع أن ظنسى االاطا  الي  أدخلته اصطيئة إىل التاع، عندما ضتّّرف الناالن البشرّ  مطاغية جتاه الطبيعة،     .٢٦
) ١٩ -١٧، ٣وضفسدوا، مستعاالا إّ�وا بشنل أ�ّين وحّىت وحشّي  فالنتاالج وي،   الوق  عينه، تّةري الرتبة ( ا  تك 
،  وت  األظبياء، اظطالقاا من إضلّيا ( ا   ) وحّىت  ٢١مل  ١واالختالالت االقتّادضّة واالاتااعّية، واليت ا تفع ضدوا، وبوضُو

 ) ٣١ -١، ١٦؛ ٢١-١٣، ١٢ملاات ضسوع ظفسه ضّد الرلم ( ا  لو 

 طف العناقل  

ّّ ووبة اليات لآلخرضن ( ا  مىت لًد أدخل املسيح  قبل مل ايء معالمٍة ممّيزٍة لتالمييًه ارضع    .٢٧ ، ١٣؛ ضو ٣٩، ٢٢ةا اب
ٌّّ أاعرم  ًمن أان ضابًيلا ظـافاساه   سابي٣٤ ًل )، وقد قا  بيا من خالل مبدأ األبواألّ  من خالل حياتاا الشخّّية: "لايسا ألاحاٍد ح 

ًاا  وضبد١٣، ١٥أاًحبَّاالًه" (ضو  و  مزّ� للغاضة،   ويا الّدد، مشهد  الزاظية   بحة وينل )  فالرلة واملغفرة مها من مثا  احملّبة أض
 ) ١١ -١، ٨أو اليم، حماطة اّتهًايها، ومن مثّ وحدوا مع ضسوع الي  ال ض ًدضنها، بل ضدعووا إىل حياة أمقر مرامةا ( ا  ضو 

ًاا، ووي أساسية   االختبا  املسيةّي للزو    .٢٨ ، وناك فًيلة أخرى أض ّّ اج وللعااللة، ووي فًيلة مهولة بعض   منرو  اب
الرقيق واملليء بلعيوبة  ماا ظالحظ  ١٣١الشيء   زمن العالقات املسعو ة والسطةّية ويا: أال ووي ابنان  ظعود ونا للازمو  

ًاا   ظّوِ أخرى ( ا  خر  اات )، حي، ضتم التعبري عن االّحتاد بني املؤمن و بّه بس١٠، ٢٧؛ مز ١٥، ٤٩؛ أ  ٢٢، ٤أض
ّّ األبوّ  واألمومّي  ونا ترهر اباياية املفعاة ببنان واللطف الًاالم بني األّ  وطفلها، الرضيع الي  ضنا  بني ذ اعي أّمه  اب

، ضتاّسك، عن وعي، بألّ  اليت حتاله بني ذ اعيها  وي إذاا -غااول ماا تدّل النلاة العربضّة-بعد أن أ ضعته  وو طفل مفطو  
ه، ًمقْ عالقة ليايّ  لا ة واعية وليس  مّرد عالقة بيولواّية  مع ويا، فاملرّتل ضنشد: "بل أ سانًّن  ظـاْفسي وأ سًنت ها ًمْقلا ماْفطو  ًعندا أ مًّ

" (مز  )  مينننا بلتواز ، أن ظعود إىل مشهد اخر، حي، ضًع النّيب وواع على لسان هللا،  ٢، ١٣١ماْفطو  ونيا ظـاْفسي علايَّ



ًّّ  لاات املؤثّرة: "لااَّا مانا ًإْسرااليل   ابّياا أاحبابت ه [   ] أا� دا َّا   إْفرااليما ولاالت هم على ًذ اعي [   ] ًبراواًبطً ممٍب، ويه الن اب 
بت هم وم ن   هلام ماان ضارفاع  الرَّضيعا ًإىل واانـاتايه واااناي   علايه وأاطعاات ه" (  ) ٤ -٣. ١، ١١ااتايا

، والنعاة وااللتزا ، والعااللة البشرضّة والقالوث اإلهلّي، ظتمّمل بلعااللة اليت اودعتها   إظنا، بيه   .٢٩ ّّ النررة البولة بإلميان واب
ملاة  هللا بني ضادا  الرال واملرأة واألبناء مي ض ناوًّظوا اارًمة أاخاِ تنون على  و ة وحدة ااب واالبن والرُو الًدس  والنشا  

اب والرتبّية وو بدو ه اظعناس لعال ااب اصّالق  فالعااللة مدعّوة للتشا ك   الّالة اليومّية، وقراءة ملاة هللا املرتبط بإلجن
ّّ ضناو، وتتةّول أمقر فممقر إىل وينٍل لسنىن الرُو الًدس   واملناولة اإلفخا ستّية، مي جتعل اب

 ناوَّن من متاعّ وحىت من موابيس، ماا حدث حني ف رض ترهر، أما  مّل عااللة، أضًوظة عااللة النا رة، بواقع   .٣٠
ها اليومّي امل

ًاا   النقري من عاالالت املهجرضن املرذولة  عليها أن تعاين من عنف وريودس غري املربّ ، ووي خربة تتنّر  بطرضًة ممسوضة اليو  أض
ّمل بلطفل وأّمه، وإىل السجود أمامه وعبادته ( ا  مىت واليت ال أحد ضدافع عنها  إن العاالالت، على مقال الوس، مدعّوة إىل التم

عة، وأن ٥١. ١٩، ٢  شاجًّ
)  وعلى مقال مرمي، وي مدعّوة بشدة ألن تعيش، بشجاعة و فاء، التةّد�ت العااللّية، ابزضنة منها وامل

ًاا أح٥١. ١٩، ٢حتفظ عراالم هللا وتتمّملها   الًلّ ( ا  لو  داث مّل عااللة من عاالالتنا، ووي )    منز قلّ مرمي تواد أض
 حتفرها بعناضة  ليا، فهي تستطيع أن تساعد� على فهاها مي ظد ك  سالة هللا   التا ضخ العااللي 

  

  

 الفصل الثّاين
 واقع العائت  ودّدهتا

يت أارض  حول الزواج إن خري العااللة وو مّري ٌّ ملستًبل العا  والننيسة  وونالك عدد ال حيّى من التةليالت ال   .٣١
والعااللة وحول  عوبتاا وحتد�تاا اباضرة  ومن اجليد ترميز االظتباه على الواقع احملسوس، ألّن "مطالّ وظداءات الرُو تتعاىل 

ًاا   األحداث التا خيية ظفسها"، واليت من خالهلا "مينن للننيسة االوتداء إىل فـاْهم أمقر عاًاا، لسّر الزواج واألسر  ة أض
السياق الراون  ولنن، ألّن ابء   وال أّدعي ونا عرض مّل ما مينن قوله حول خمتلف الًًا� املتعّلًة بألسرة   ]٨[الالمتناوي"

السينودس قّدموا ظررة عن واقع العاالالت   مل العا ، أ ى مناسباا أن أمجع بعض املداخالت الرعوضًّة، مًيفاا اوتاامات أخرى 
 تنبع من  ؤضيت اصا ة 

 واقع األسرة احلايل

تا،   مل إاعاعها وًظالهلا [   ]  إن التغري األظقروبولواي "أمناء لتعليم املسيح، ظنرر اىل واقع األسرة اليو  بنّل تعًيدا   .٣٢
  فاني عدة عًود، الحظ أساقفة إسباظيا، بن ]٩[والقًا  ضؤثّر اليو  على مجيع مناحي ابياة وضتطّلّ مًا بة حتليلّية ومتنّوعة"

الواقع العااللي ضتاّتع اجاٍل أمرب من ابرضة، "مع توزضع متناسّ للاها ، واملسؤولّيات والواابات [   ] فتعزضز التوا ل الشخّي 
ملها  [   ] فال ضساح التاع الي  ظعيش فيه وال ذاك الي  ظسري اوه، ببًاء بني األزواج، ضساوم   أظسنة ابياة العااللية بنا
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  ولنن "مّلنا ظعلم أن التوّاه الراليسي للتغّريات األظقروبولواية والقًافية، ضًود ]١٠[أانال ومناذج من التاييز تعود للااضي"
 .]١١[األفراد   حياتم الشخّية والعااللية، إىل تلًّي دعم أقل مما ماظوا حيّلون عليه   املاضي، من ًقباًل اهليامل االاتااعية"

ًاا أن �خي بعني االعتبا  اصطر املتزاضد الي  تشّنله النزعة الفردضة املبالغ فيها واليت    .٣٣ من �حية أخرى، "جيّ علينا أض
ّوه الروابط األسرضة، وتنتهي بعتبا  مّل فرد من أفراد األسرة "مجزضرة"، م عطيةا األولوضة،   بعض اباالت، إىل فنرة الفرد تش

ًاا لرغباته اليت ت عتـاربا م طلاًاة"   "إن التوترات النامجة عن القًافة الساخطة لالستةواذ واالستاتاع الفرداظية، ]١٢[الي  ضب  ذاته ًوف
  وأود أن أضيف إضًاع ابياة ابدضقة، والتوتر، والتنريم االاتااعي ]١٣[تـ واّلد  داخل األسر دضناميات عد  التسامح والعدوان"

ا  خبيا ات ثبتة    الوق  عينه، جند أظفسنا أما  ظواور واملرتبط بلعال، أل�ا العوامل القًافية اليت تعّرض للخطر إمناظية الًي
ّددة  مبهاة  على سبيل املقال، مينننا أن ظًد  التّرفات الشخّية اليت ترمي إىل األ الة عوضاا عن تلك اليت تتبع سلوميات حم 

ًاا  إ�ا قياة بمنا�ا أن تساوم   تعزضز املها ات املختلفة والعفوضة، ولنن، إن مت توايهها بطرضًة خاطئة، فًد ختلق مواقف  ساب
مستارة من اظعدا  القًة، واهلروب من االلتزامات، واالظغالق    غد العيش، والغطرسة  إن حرضة االختيا  تساح للارء بتّايم 

د ة على حياته وتناية األفًل   اليات، لنن، إن غاب  لدضها األوداف النبيلة واالظًبا  الشخّي، فهي تتةول إىل عد  ق
وبة اليات بسخاء    الواقع،   العدضد من البلدان، اليت ضتناقّ فيها عدد الزجيات، ضتزاضد با عدد األاخاِ اليضن ضًّر ون 

ًاا إبراز حّس العدالة اجلدضر بإلطراء؛ إمنا، إذا أ سيءا فهاه،  العيش افردوم، أو اليضن ضتعاضشون دون أن ضتسامنوا معاا  ومينننا أض
 حيّول املواطنني إىل مرد عاالء ضطالبون بتوفري خدمات وحسّ  فإظه

إذا أفً  ويه املخاطر إىل التمثري   مفهومنا لألسرة، فًد تتةّول ويه األخرية إىل حمطّة عابرة، ظتواه إليها حني ضبدو    .٣٤
ًّ الرغبات والرروف  األمر مناسبا لنا، أو إىل منان ظيوّ إليه للاطالبة حبًوقنا،   حني أن العالقات ت ّل ًا بًى  ونا وشااًة تـا

راد   ابًيًة، إظه ملن السهل اليو  اصلط بني ابرضة ابًيًية والفنرة اليت با حيلم املرء ماا حيلو له، ماا لو   ضنن ما و اء األف
اوذج الزوااي، الًاالم على حًاالق وقيم ومبادئ تواهنا، ماا لو مان مل ايء سيان، وأن مل ايء مبُا    ويا السياق، الن

ًاا اصوف من الوحدة، والرغبة  االلتزا  وابّرضة واالستًرا ، ضتةطم حت  وطمة الامالت الررفية وأوواء املشاعر العابرة  وناك أض
  بيئة أمان وإخالِ، ولنن،   ظفس الوق ، ضتزاضد اصوف من الوقوع   أاسر عالقة قد تتسبّ   تايل التطلعات 

 خّية الش

ماسيةيني ال مينننا التخلي عن التاسك بلزواج، مي ال ظتعا ض مع ابساسية ابالية، ومن أال اتباع املوضة الساالدة،     .٣٥
أو بسبّ الشعو  بعًدة النًّ إزاء التدوو  األخالقي واإلظساين  ألظنا إن فعلنا ويا فسوف ار  العا  من الًيم اليت مينننا، بل 

ظًدمها  بطبيعة ابال، إظه من غري املنطًي أن ظنتفي بفًح الشرو  ابالية من خالل اصطابت البليغة، ماا لو   وجيّ علينا، أن
مان بستطاعتنا أن ظغري ايء ما بيه الطرضًة  ماا أظه من غري الد  فرض قواعد بًّوة السلطة  ضنبغي علينا الًيا  جبهد أمقر 

ًدمي األسباب والدوافع الختيا  الزواج واألسرة، بطرضًة جتعل الناس أمقر استعداداا لإلاابة مسؤولية وسخاء، والي  ضانا ن    ت
 على النعاة اليت مينةها هللا هلم 

و  الوق  عينه جيّ علينا أن ظنون متواضعني وواقعيني، فنعرتف أن طرضًتنا   تًدمي الًناعات املسيةية و  معاملة    .٣٦
   خلق ما ظشنو منه اليو   وليا فإظنا حبااة إىل  ّدة فعل " ةّية" من النًد اليايت  من اهة أخرى، الناس، قد سامه  أحيا�ا 

ّّ وودف املساظدة املتبادلة، م ّرّضن بشنل حّر   غالباا ما قّدمنا الزواج بطرضًة حتجّ غاضته الوحدوضة، والدعوة إىل الناو   اب
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ظًم ارافًة األزواج اجلدد،   سنواتم األوىل، بقرتاحات تتناسّ مع أوقاتم، ولغاتم، تًرضباا على وااّ اإلجناب  ماا أظنا   
ا الووتّيا للزواج بطرضًة جترضدضّة للغاضة، وتًرضباا ابه مّطنعة، بعيدة عن واق ع واوتااماتم الفعلّية  وعرضنا، أحيا�ا أخرى، منوذاا

، ماا وي   الواقع  ويه املقالّية املبالغة با، وخا ة عندما   ظوقظ القًة   العاالالت ابًيًي وعن إمناظيات العااللة الفعلية
 النعاة،   جتعل الزواج مرغوبا به أو اّياب أمقر، بل على العنس 

فإظنا قد  واعتًد� لوق  طوضل أظه برتميز� على املساالل العًاالدضّة، واالخالقّية واصلًية، بدون حتفيز االظفتُا على النعاة،   .٣٧
ساظد� فعال العاالالت بشنل ماف، وثّبتنا الرب  بني الزواني وأعطينا معىن بياتاا املشرتمة  لدضنا  عوبة   تًدمي الزواج  
ًاا إعطاء الال لًاري  ماسرية منو وحتًيق ذات دضنامينّية، أمقر منه معٍّء جيّ حتّاله طوال ابياة  ماا ضّعّ علينا أض

ستطاع، وضستطيعون أن ضتًّدموا املؤمنني، واليض
 
ن ضبيلون قّا ى اهدوم،   النقري من األحيان، ليتجابوا مع االجنيل   حدود امل

 لألما  عرب دييزوم الشخّّي حيال األوضاع غري اململوفة  إظنا مدعوون إىل تنوضن الًااالر ال االدعاء ببّل منا�ا 

األمرب من الناس ضًّد  العالقات العااللية اليت تتوق لالستارا    الزمن واليت تؤّمن  علينا أن ظنون اامرضن لواقع أن الًسم   .٣٨
، وبتاخّطي املشامل  ّّ احرتا  ااخر  ليا فهناك تًدضر لنون الننيسة تفسح ماالا للارافًة واملساعدة   األسئلة املتعّلًة بناّو اب

 خيتربو�ا   سّر  املّابة واإلفخا ستيا، واليت تساح هلم بتةال حتّد�ت الزواج أو برتبية األبناء  مقريون ضًّد ون قّوة النعاة اليت
والعااللة    تنجح العلااظّية،   بعض البلدان، خا ة   مناطق خمتلفة من أفرضًيا،   إضعاف بعض الًيم التًليدضة، وضنتج عن  

ا ظ راٌ  حمّدٌد بل املشامل والّعوبت    عاملنا املعا ر، ضـ ًادَّ   مّل زواج احتاد قو  بني عااللتني موسعتني، حي، ما زال قاالاا
ًاا   دعم مشروع مشرتك وحتافظ على ابّ  ويا ضفتح الباب  ًاا اهادة الزجيات اليت   تد    الزمن وحسّ، بل تستار أض أض

أظنا غالباا ما تّرفنا بطرضًة دفاعّية، مهد ضن لرعاالية إجيابية، ومًيافة، دنح إمناظية التعاق التد جيي   متطلبات اإلجنيل  غري 
الطاقات الرعاالية، منقرضن من التهجم على العا  املتدوو ، مع تًّري   توظيف الًد ة الدضنامينية لإل ااد لد وب السعادة  

ا متطّلبا   وضرى النقريون أن تعليم الننيسة حول الزواج والعااللة ال ضعنس بوضُو بشا ة ضسوع ومواقفه، الي  بتًدمي ة منوذاا
ا،   الوق  عينه، عن ق رب اغوف جتاه األاخاِ الًعفاء مالسامرضة واملرأة الزاظية   ضتخلَّ أبدا

ّّ ووبة اليات  وقد أظهرت االستشا ات السابًة،    .٣٩ ويا ال ضع  النف عن االمرتاث بلتدوو  القًا  الي  ال ضشجع اب
ا خمتلفة "لقًافة املؤق "  أاري، على سبيل املقل، إىل السرعة اليت ضنتًل با األاخاِ من خالل السينودسني األخريضن، أعراضا 

عالقة عاطفية إىل أخرى  ضعتًدون أن ابّ، ماا   ابنات التوا ل االاتااعية، مينن أن ضتّل أو أن ضنفّل حسّ مزاج 
ًاا   اصوف الي  تقريه ف نرة االلتزا  الداالم، ووااس الوق  ابّر، والعالقات اليت حتسّ املستهلك أو أن ضـ واّقف سرضعاا  أفنر أض

التناليف والفواالد واليت تستاّر فًط إذا ماظ  وسيلة ملعاجلة الوحدة، أو من أال ابّول على ابااضة أو على خدمة ما  فيتم 
يء، ومّل واحد ضستعال الشيء مث ضرميه، ظًل ما حيدث مع األاياء ومع البيئة إىل العالقات العاطفية: مينن االستغناء عن مّل ا

وضهد  وضنسر، وضستغّل وضسةق ما دا   اباا لالستعاال  وبلنهاضة، وداعاا  إ�ا النراسية اليت جتعل األاخاِ غري قاد ضن 
وو  على أن ضنرروا إىل أبعد من ذواتم، ومن  غباتم وحاااتم  لنن ماْن ضستخد  ااخرضن عااال أ  ااال سوف ض ستعال

ًاا، وسي ستـاغال وسي رتاك وفًا للانطق عينه  ادضر بليمر، أن واقع فسخ العالقات حيدث   مقري من األحيان بني أاخاِ  أض
متًدمني   السن، ضبةقون عن ظوع ما من "االستًاللية" وضرفًون منوذج التًّد  او الشيخوخة سوّ�، معتنني ومساظدضن أحدوم 

 ااخر 



ظًول، من بب تبسيط األمو  ألقّى مدى، إظنا ظعيش   ثًافة تدفع الشباب إىل عد  تسيس أسرة، إذ ليس  "مينننا أن   .٤٠
ًاا ض قناون عن تسيس  ، ووم أض لدضهم افاق مستًبلية  ومع ذلك، ويه القًافة ظفسها تًّد  إىل اخرضن النقريا من الفِر

    بعض البلدان، "غالباا ما ضّلون اىل  فض الزواج بسبّ الّعوبت االقتّادضة املتعلًة بلعال أو الد اسة، ]١٤[أسرة"
تثري األضدضولوايات اليت حتط من قياة الزواج والعااللة، أو ظتيجة لفشل أزواج اخرضن، أو لنو�م وأحيا�ا ألسباب أخرى �بعة من 

خيشون خيا  ابياة الزواية، إذ ضعتربوظه أمراا عريااا ومًدساا  أضف اىل ذلك ما تًدًّمه سهولة املسامنة من فِر ااتااعية 
ومنسي للةّ، وخوفهم من فًدان ابرضة واالستًاللية، و فًهم لرابط ومنافع اقتّادضة، وتواُّه الشباب او مفهو  عاطفي و  

  اتاج إىل إجياد التعابري، وابوافز والشهادات اليت تساعد� على ملس الشباب   ]١٥[ضعتربوظه مرد مؤسَّسايت وبريوقراطي حب "
ًاا، مي ظدعووم إىل قبول حتد  الزواج بفُر واجاعة   العاق، حي، وم أمقر قد ة على السخاء وااللتزا  وابّ والبطولة أض

لقًا  الي  ضبدو أظه ضفرض عاطفة بال حدود، عاطفة ظراسية، غري أاا  ابء السينودس إىل االظتشا  ابام "للايل ا   .٤١
ا األفراد على الو ول لنًج أمقر"  ماا عربوا عن قلًهم من "اظتشا  اجلنس اإلبحي وجتا ة اجلسد،  ثبتة، [   ] ال تساعد داالاا

ة الدعا ة"    ويا اإلطا ، "ضّبح االزواج املعززة بالستعاال الشارًه لألظرتظي "، ماا من "حالة األاخاِ الربضن على مما س
، ومرتددضن، وجيدون  عوبة   إجياد سبل للناو  ومقريون وم اليضن مييلون إىل البًاء   املراحل األوىل من ابياة  غري واثًني أحيا�ا

ىل خلق عواقّ وخياة على العاطفية واجلنسية  أزمة األزواج تزعزع استًرا  األسرة وقد تّل، من خالل االظفّال والطالق، إ
  وغالباا ما تواااه املشامل الزواية "بتسرّع ]١٦[األاخاِ البالغني، واألبناء والتاع، فتًعف الفرد والعالقات االاتااعّية"

ًاا التًةية  وونيا ضـ واّلد الفشل عالقات ادضدة، وأزواج ادد؛  وبدون ارأة الّرب، والتةًق، والغفران املتبادل، واملّابة، وأض
 .]١٧[ةي"و وابط ادضدة، وزجيات ادضدة، وضنتج أوضاعاا عااللية معًدة وإانالية بلنسبة لالختيا  املسي

عاملّية للّّةة االجنابّية، تشجعها السياسات ال» اإلجناب-ضد«"ميلك االخنفاض الدميوغرا ، الناتج عن عًلّية    .٤٢
سياسيات ال تنتج فًط حالة من عد  ضاان تناوب االايال، ولنن تدد مع مرو  الوق  بلدفع او فًر اقتّاد  وفًدان 

  مينن إضافة عوامل أخرى مقل ]١٨[تننولوايا قد أثّر بًوة على معدل الوالدات"-الرااء   املستًبل  ميلك تطو  البيو
ض ق  األاخاِ  "التّنيع، والقو ة اجلنسية، واصوف من الز�دة السنَّاظية، واملشامل االقتّادضة [   ]  إن متاع االستهالك قد

   ةيح أّن ضاري الزواني ]١٩[عن إجناب األوالد وذلك، بنل بساطة، بدف احملافرة على حرضتهم وعلى مستوى العيش به"
املستًيم، عندما ضنو�ن سخّيني   منح ابياة، مينن أن ضًودمها اىل قرا  حتدضد عدد األطفال ألسباب ادضّة اا فيه النفاضة، إمنا 

ّ  الننيسة  بنل قوتا، حمبةا بنرامًة الًاري، مّل ما دا سه بإلمراه الدول النربى من تدخالت  وضغوطات لّاحل دوماا، "تشج
امن اليت ترتفع فيها ظسبة اإلجناب، وونا جتد    إن ويه التدابري وي غري مًبولة حىت   األم]٢٠[منع ابال والتعًيم أو اإلاهاض"

ًاا   بعض الدول اليت تعاين من أزمة اخنفاض مبري   ظسبة الوالدات  وماا ظّوه أساقفة   اإلاا ة إىل أن السياسيني ضشجعو�ا أض
 .]٢١[مو �، إمنا ويا ضشري إىل "تّّرف متناقض وخمالف للوااّ الشخّي"

إن ضعف اإلميان وااللتزا  الدض    بعض التاعات له تثريات على العاالالت، وضرتمها أمقر وحدة إزاء  عوبتا  وقد    .٤٣
ّمد اابء أّن "الشعو  بلوحدة وو أحد أمرب افات ابًا ة ابالّية، إظه مثرة غياب هللا   حياة االاخاِ وضعف العالقات  أ

ًاا اعو  عا  بعد  الًد ة على موااهة الواقع االاتااعي االقتّاد  الي  غالباا ما ضنتهي بسةق العاالالت  [   ] -ضواد أض
ا مرتومة بسبّ عد  امرتاث املؤسسات وقّلة اوتاامها  فالنتاالج السلبية من اهة التنريم االاتااعي وغالباا ما تشعر العاالالت ب�ّ 

وي واضةة: اظطالقاا من املشنلة الدميوغرافية و وال إىل الّعوبت الرتبوضة، من  عوبة قبول حياة ادضدة إىل اعتبا  واود 
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 العنف  فًان مسؤولية الدولة أن ختلق أوضاعاا قاظوظية وظروفا عال املسنني مةال، حىت تفّشي ضيٌق عاطفي ضّل أحيا�ا اىل
 .]٢٢[لًاان مستًبل الشباب ومساعدتم على حتًيق مشا ضعهم وبناء عااللة"

غالباا ما حيال عد   توفُّر املسنن الالالق أو املناسّ، على تايل إعطاء طابع  مسي للعالقة  وال بدَّ من التيمري بّن    .٤٤
األساسّية ألال حياة  "العااللة هلا ابّق اسنٍن الالق، ضّلح بياة العااللة، وضتاااى مع عدد األفراد،   مناٍخ ضؤمن اصدمات

خر  إن ويا املقل ضبنيًّ أظّه جيّ علينا اإلبُا على   العااللة واملسنن مها أمران ال غىن ألحدمها عن األ]٢٣[العااللة واجلااعة"
افاظ  حًوق العااللة، وليس فًط على ابًوق الفردضّة  فالعااللة وي خري ال ضستطيع التاع أن ضتخطاه، إمنا حبااة إىل أن حي 

  الدفاع عن ويه ابًوق وو "ظداء ظبوّ  لّاحل املؤسَّسة العااللّية، اليت جيّ أن تنال االحرتا  وأن تّان من مّل ]٢٤[عليها
، خّو اا   اإلطا  اباّم حي، حتتّل العااللة عادةا مناظة ضئيلة   املشا ضع السياسّية  حيّق للعاالالت، من ]٢٥[االعتداءات"

تااد على سياسة عااللّية مالالاة من ًقبال السلطات العاّمة   الال الًًاالّي، بني ابًوٍق األخرى، أن "تتانن من االع
، تنون ًضيًات العاالالت ممساوضة عندما، إزاء مرض اخّ عزضز، ال ميننها ]٢٦[االقتّادّ ، االاتااعّي والًرضّيب"   أحيا�ا

ابّول على اصدمات الّّةّية املالالاة، أو عندما ضطول الوق  دون ابّول على عال الالق ومستار "وبسبّ الّعوبت 
ات الرتبوضة وابياة القًافية واالاتااعية النااطة  إن النرا  االقتّادضة تغدو العاالالت مستبعدة عن االستفادة من اصدم

االقتّاد  الراون ض نتج أاناال عّدة من اإلقّاء االاتااعي  فالعاالالت تعاين خّو اا من الّعوبت املتعلًة بلعال  وضشنو 
لة   أغلّ األحيان بًطع مسافات الشباب من قلة فِر العال، ومن أن العروض تبًى خنبوضة ووشَّة، وأ�  العال طوضلة ومقً
 .]٢٧[بعيدة  وويا ال ضساعد العاالالت على اللًاء فياا بينها وحول أبناالها لبناء العالقات اليومية"

"م قر و م  األوالد اليضن ض ولادون خا ج الزواج، ال سياا   بعض البلدان، وم قـ ٌر ًمن وؤالء ضناون   ما بعد مع أحد    .٤٥
ضن فًط أو   إطاٍ  عااللّي موسَّع أو ادضد ملّيا   ا من […] الواًلدا أمقر الوقاالع املمسوضة ضشنًّل االستغالل اجلنسّي لألطفال واحدا

واملنةرفة   التاع اباّم  ماا تشهد  التاعات اليت جيتاحها العنف بسبّ ابرب، واإل واب أو بسبّ واود اجلرمية املنرَّاة، 
  أما التعد�ت ]٢٨[حاالت عااللّية متدوو ة، وضناو، خا ة   املدن النربى و  ضواحيها، ما ض ساَّى براورة أوالد الشا ع"

بشنٍل أفًل، وخّو اا    اجلنسية على األطفال فهي أمقر ًخز�ا عندما حتدث   األمامن اليت جيّ أن ضنوظوا با حمايًّني
 .]٢٩[العاالالت، واملدا س، واجلااعات واملؤّسسات املسيةّية

هلجرة "ت شنًّل عالمةا أخرى من عالمات األزمنة اليت ضنبغي موااهتها وفهاها بنل عّء تثرياتا على ابياة إن ا    .٤٦
ا أّ�ا "تطال، وإن بطرق خمتلفة، اعوبا بمالها و  ]٣٠[العااللّية"   لًد أعطى السينود س األخري أمهّّيةا مربى هليه املسملة، مؤمًّدا

مناطق عدضدة من العا   وقد لعب  الننيسة دو اا متًدماا   ويا الال  واليو ، وأمقر من أ  وق  مًى، أ بة  احملافرة 
ا ( ا  مىت على و )  [   ] إن حرمة األاخاِ، واليت تتالء  مع حرمة ٣٥، ٢٥يه الشهادة اإلجنيلية وتطوضروا أمراا ضرو �ا وملةا

ك ضخ الشعوب الطبيعية، مينن أن ترهر لنا مغىن حًيًي سواء بلنسبة للعااللة املهاارة أو للبلد الي  ضستًبلها  أمر أخر وو 
ّ أوضاع حروب واضطهادات وفًر وظلم  إ�ا مطبوعة بّعوبت السفر وخماطره، وتّيّ اهلجرة الًسرضة للعاالالت بسب

األاخاِ بّدمة وتدًّد بتدمري استًرا  ويه العاالالت  تتطّلّ مرافًة املهاارضن  عوضةا خا ة، تنون مواهة اىل العااللة املهاارة  
رافًة بحرتا  لقًافة األاخاِ املهاارضن ولتنشئتهم الدضنية ماا اىل أفرادوا الباقني   بلدوم األ   وضنبغي أن تتّم ويه امل

واإلظساظية، وللغىن الروحي   طًوسهم وتًاليدوم، من خالل عناضة  عوضة متخّّة  [   ] اهلجرات تبدو بشنل خاِ ممسوضة 
  بلبشر  ذات الشيء مينن ومدّمرة للعاالالت ولألفراد، عندما تتم خا ج إطا  الشرعية وبدعم من ابنات عاملية منراة لإلجتا
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قوله بلنسبة للنساء واألطفال املرتومني لياتم والربضن على اصًوع لفرتات إقامة مطوَّلة   أمامن للعبو  أو خمّياات لالائني، 
لتاع ضستةيل فيها تّوُّ  البدء   أ  خطة لالظدماج  و  بعض األحيان، إضافة اىل الفًر املدقع واستةالة االظدماج   ا

  "إن االضطهادات اليت ضتعرَّض ]٣١[املًيف، تدفع ويه األوضاع بلعااللة حىت اىل بيع أبناالها بدف الدعا ة أو جتا ة األعًاء"
ربى: هلا املسيةيُّون، وميلك األقّلّيات اإلتنّية والدضنيَّة األخرى،   أمامن خمتلفة من العا ، وخا ة   الشرق األوسط، دقًّل حمنة م

ًاا للاجتاع الدوم بسره  ليا جيّ تعزضز مّل اهد مي ضؤمًّن استارا ضَّة العاالالت واجلااعات  ليس فًط للننيسة، لنن أض
 .]٣٢[املسيةّية   مواطنهم األ لّية"

ًاا جتاه "العاالالت اليت لدضها أفراد مّابون بعاقة  فاإلعاقة اليت ترهر   حياتم تشنًّل قد مّرس اابء اظتباواا خا ا     .٤٧ ا أض
ًاا وغري منترر، وتًلّ مل التواز�ت والرغبات والتطلعات  [   ] تستةق مّل التًدضر العاالالت اليت تتًبَّل اةّبة ويه  حتدّ� عاي

دًّ  للننيسة وللاجتاع اهادة وفاء مثينة لعطية ابياة  بمنان العااللة، مع  احملنة الّعبة، أ  حمنة أن ضنون هلا ابن معا ق، إ�ا تً 
مّل اجلااعة املسيةية، أن تنتشف تعابريا ولغات ادضدة، أاناالا ادضدة للتفاوم واهلوضة، خالل مسرية احتًان سرًّ الًعف 

ة، عطية وفر ة للناو   ابّ و  التعاون املتبادل والوحدة  واالعتناء به  واألاخاِ املّابون بعاقة ضشنلون، بلنسبة للعاالل
[   ] العااللة اليت ترتًي، بنررة إميان، واود األاخاِ املّابني بعاقة   منفها، ميننها أن تعرتف بنوعية وقياة مّل حياة 

وحت، على املرافًة والعطف وتًانها، مع حاااتا وحًوقها وفر ها  إ�ا سوف تلتاس للشخّ املّاب اصدمات والعالاات 
ًد  للا]٣٣[  مّل مراحل حياته"

 
هاارضن ولألاخاِ املعوَّقني وو عالمة من الرُو الًدس      أوّد أن أاري إىل أّن االظتباه امل

الواقع، مل من ابالتني ميقل منوذااا عالّيا: أل�اا ضرهران بشنل خاِ طرضًة عيشنا اليو  ملنطق "االستًبال الرحو " وإدماج 
 األاخاِ الًعفاء 

بلعاطفة وضرى فيهم مّد اا للربمة  ومن الوااّ تًدمي "العدد األمرب من العاالالت حيرت  األاخاِ املسنًّني، وحييطهم     .٤٨
  […]. اهادة عرفان وتًدضر خاِ للجاعيات وابرمات العااللية اليت تعتىن بملسنني على الّعيدضن الروحي واالاتااعي 

الدات، ضواد خطر النرر التاعات الّناعية املتًدمة، حي، مييل عدد األاخاِ املسنًّني اىل الز�دة مًابل الرتااع   عدد الو 
  "إن إعطاء قياة ملرحلة ]٣٤[إليهم معٍّء  من اهة أخرى، العناضة اليت غالباا ما حيتااون إليها ت دًخل املًرَّبني منهم   حمنة"

ابياة األخرية قد أ بح ضرو ة قّوى   أ�منا ويه حي، حياول اجلايع، بنل الوساالل، جتاول برة املوت  وضتم أحيا�ا 
االالت تعلانا أظه من استغالل ضعف األاخاِ املسنًّني وعد  استًالليتهم باةاف وألسباب اقتّادضة حبتة  إن النقري من الع

املانن موااهة مراحل ابياة األخرية من خالل إظها  معىن امتاال الواود، وإدماج ويا الواود بسره   السرًّ الفّةي  عدد  
مبري من األاخاِ املسنًّني ض ستًبلون   بىن منسيَّة، حي، ميننهم العيش   او وادئ وعااللي، على الّعيدضن املاد  

 ساعاد" ضشنالن تدضدضن خطريضن لنل العاالالت   العا  بسره  وقد امتسب  مما ستهاا والروحي  "امل
وت الرحيم" و"االظتةا  امل

ارعيتها الًاظوظية   دول مقرية  أما الننيسة، إذ تشجّ بّرامة ويه املاا سات، تشعر بوااّ مساعدة العاالالت اليت تعت  
 .]٣٥[بفرادوا املسنَّني واملرضى"

، حي، ضت    .٤٩ م عيش "متطلبات أ ضد  أن أسّلط الًوء على وضع العاالالت اليت ضسةًها البؤس، واملتًر ة باناٍل اىتَّ
. ]٣٦[ابياة" بطرضًة مؤملة للغاضة  فعندما ضوااه اجلايع  عوبت، فإن تلك الّعوبت   البي  املدقع فًراا تّبح أمقر قساوة

على سبيل املقال، إذا مان على امرأة أن ترّيب ابنها افردوا، بسبّ االظفّال أو ألسباب أخرى، وعليها أن تعال، وليس لدضها 
ٍّ اخر، فإن ويا االبن ضناو   إمهال ضعرًّضه لنل أظواع اصطر، وضبًى ظًجه الشخّيّ  على احملك     إمناظيَّة ترمه لدى اخ
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األوضاع الّعبة اليت ضعيشها األاخاِ األمقر عوزاا، على الننيسة أن تًد  عناضة خا ة مي تفهم، وتعّزً ، وتًّم، متجنًّبةا أن 
تفرض عليهم سلسلة من الًواظني، ماا لو ماظوا حجا ة، فتجعلهم بيا ضشعرون أظّه حمنو  عليهم ومرتومون من ًقباًل تلك األّ  

ة بلتةدضد إىل لل  لة هللا إليهم  وبلتام، بدل تًدمي قّوة النعاة الشافية وظو  اإلجنيل، ضرضد البعض "تلًني" اإلجنيل، املدعوّ 
ه إىل "حجا ة ميتة معّدة لريمي با ااخرون"  .]٣٧[حموًّلني إ�َّ

 بعض التحده 

إن األاوبة اليت و دت ظتيجة االستشا ات اليت د  خالل مسرية السينودس، قد ذمارات اباالت األمقر تباضنا اليت تشّنل    .٥٠
اا  العدضد منهم إىل املهاَّة الرتبوضّة، اليت توااه  عوبت، ألّن األول،من بني أمو  أخرى، حتدًّ�ٍت ادضدة  عدا تلك امليمو ة، أ

ًاا  ضعودون إىل البي  متعبني وال  غبة لدضهم   النال ؛ وقد اظدثرت   العدضد من العاالالت عادة أن �ملوا معاا؛ وناك أض
ق املفر  بشااة التلفزضون  مل ويا جيعل ظًل اإلميان من الوالدضن إىل تشنيلة واسعة من عروض التسلية اليت تتزاضد، عدا التعلُّ 

األوالد أمراا  عباا  وأاا  البعض ااخر إىل أّن العاالالت غالباا ما تنون مّابة بًلق واالل  وممّ�م أمقر اظشغاالا بنيفية استباق 
زداد خطو ة بسبّ املستًبل املهّ  غري األميد، وعد  املشامل املستًبلّية من مشا مة اباضر  إن ويا، ووو مسملة ثًافّية، ض

 االستًرا  االقتّادّ ، أو اصوف على مستًبل األوالد 

ًاا إىل اإلدمان على املخدًّ ات مجُر من ارُو عّر� اليت تؤ  العاالالت للغاضة، وضنتهي به املطاف إىل     .٥١ د  اإلاا ة أض
والًاا ، واإلدما�ت األخرى  مينن للعااللة أن تنون منان الوقاضة وابااضة  ودمها  وويا ما حيدث مع إدمان النةول،

السلياة، لنن التاع والسياسة   ضتو ال إىل إد اك أّن العااللة عندما تنون   خطر فهي "تفًد إمناظّية التفاعل ملساعدة 
، واألبناء املًتلعني من ايو وم، واملسنُّني املهالني، إظنا ظرى عواقّ ويا االظفّال الوخياة:   العاالالت املّدمرة[…] أعًاالها 

  ووناك حاالت حمزظة من ]٣٨[واألوالد اليتامى بيناا أولهم ال ضزالون على قيد ابياة، واملراوًني والشباب التاالهني وبدون مبادئ"
العنف األ سارّ  اليت دقل تربة خّبةا ألاناٍل ادضدة من العدواظّية االاتااعّية، ماا أاا  أساقفة املنسيك، ألّن "العالقات 

ًاا امليل او اخّّية عنيفة  والعاالال ت اليت تدفع   ويا االجتاه، وي تلك اليت ضنًّها التوا ل؛ واليت ضسودوا العااللّية تفّسر أض
مواقف دفاعّية، وال ضساعد أفرادوا بعًهم البعض؛ واليت ال ضواد فيها ظشاطات عااللّية تعزز املشا مة؛ وحي، عالقات الوالدضن 

تتاّيز اواقف عدواظية  العنف العااللي وو مد سة لالستياء  فياا بينهاا وي غالباا  راعّية وعنفيَّة، والعالقات بني الوالدضن واألبناء
 .]٣٩[والنراوية   العالقات اإلظساظّية األساسّية"

ال مينن ألحد أن ضفنًّر بن إضعاف العااللة، ماجتاع طبيعّي قاالم على الزواج، وو أمر ضعود بلفاالدة على التاع  بل     .٥٢
ّر بنًج األاخاِ، وبقًافة الًيم اجلااعّية وبلتًد  األخالقي للادن والًرى    ضعد وناك إد اك واضح بن  حيدث العنس: ضً 

اد ابّر  بني  ال وامرأة، وغري الًابل لالاالل، ضؤد  وظيفة ااتااعية ماملة، بّفته التزاماا ثبتاا، منفتةا على وحده االحتّ 
اصّوبة  علينا أن ظعرتف بلتنوع النبري   اباالت العااللية اليت تستطيع أن توّفر �ج حامية ما للةياة، ولنّن احتادات األمر 

، ال مينن مًا ظتها بنل بساطة مع الزواج  وما من اّحتاد حمفوف بملخاطر الواقع، أو االحتاد بني أا خاِ من اجلنس عينه، مقالا
أو منغلق على ظًل ابياة، ميننه أن ضًان لنا مستًبل التاع  لنن ماْن ضهتم اليو  بدعم األزواج، واساعدتم على ختطًّي 

 وّ ، وًبباّ، على استًرا  االّحتاد الزواّي املخاطر اليت تدًّدوم، وارافًتهم   دو وم الرتب
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و  […] ساالداا   أمامن أخرى  » الزواج املدبَّر«"ال تزال عادة تعدُّد الزواات قاالاة   بعض التاعات  وال ضزال     .٥٣
امنة اليت ال تتجه او مناطق عدضدة، ال تنةّر   الغرب فًط، ظشهد اظتشا اا واسعاا للاسامنة ابرة قبل الزواج أو حىت للاس

وُّ  ماوعة من البداالل، حبي، أن الزواٍج املتَّسم   ماا ضسهًّل التشرضع    بلداٍن خمتلفة، تط]٤٠[الو ول إىل ا تبا  ارعي"
ٍُ قد عفا عليه الزمن ضان اقرتاحات أخرى مقرية  و  العدضد من  ببّرضة، وبعد  االاالل وبالظفتُا على ابياة ضبدو ماقرتا

ا على منوذٍج استًاللّية اإل ادة  وإن  الدول، ضتطّو  التفنيك الًاظوّين للعااللة، اليت ديل إىل تبّ  أانال ترتنز بشنل حّر  تًرضبا 
ًاا، فال ضنبغي أن  مان ارعّيا وعادال أن ت رفاض األانال الًدمية للعااللة "التًليدضّة"، اليت ماظ  تتايز بالستبدادضّة وبلعنف أض

اللة "تنان   طاقتها وقد تا حيال ويا إىل ابط من قياة الزواج، إمنا على إعادة امتشاف معناه ابًيًّي وجتدضده  إنَّ قّوة العا
 .]٤١[على ابّ والتنشئة عليه  فاهاا مان ارحها، ميننها أن تناو دوماا وتنرب اظطالقاا من ابّ"

  ويه النررة املختّرة على الواقع، أوّد أن أاري إىل أظّه بلرغم من واود حتسينات ب زة فياا خيّ االعرتاف حبًوق     .٥٤
اما بعد  وقبل أّ  املرأة واسامهتها   الال العا ، ما زال الطرضق طوضال   بعض البلدان  إن بعض العادات غري املًبولة   ت نزاع د

ايء العنف املخًجل الي  ض ستعال أحيا�ا ضّد النساء، واملعاملة السيئة داخل األسرة، واألانال املتنوًّعة من العبودضّة اليت ال 
ا اس ضّد النساء   بعض  تشنًّل عرضاا للًّوة اليمو ضّة، بل تدوو اا ابا�ا  فالعنف النالمّي، اجلسدّ  واجلنسّي، الي  مي 

ًاا بعد   العاالالت، ضناقض طبيعة االّحتاد الزواّي ذاته  أفنًّر بتشوضه األعًاء التناسلّية لدى املرأة   بعض القًافات، ولنن أض
املساواة   الو ول إىل مرامز عاٍل الالًة أو املرامز حي، تـ تَّخي الًرا ات  حيال التا ضخ  جتاوزات القًافات اليمو ضة، حي، املرأة  

ًاا مما سة "تاري األ حا " أو "استغالل املرأة وتسليع اجلسد االظقو    القًافة ماظ  ت عتـا  ربا من الد اة القاظية، لنن لنتيمَّْر أض
ًاا ماْن ضعترب أّن العدضد من املشامل ابالّية قد ظهرت اظطالقاا من حتّر  املرأة  ولنّن ]٤٢[ابالية و  وساالل اإلعال "   وناك أض

  إن النرامة املتساوضة بني الرال ]٤٣[ويه الي ضعة غري  ابة، "وي ظررضة مزضفة وماذبة! إ�ا دقل انال من أانال اليمو ضة"
تبادل   حًن العاالالت  وإن ظهرت أاناٌل من واملرأة حتالنا على أن ظ ساّر بًتخّطي أانال التاييز الًدمية، وبًن اّو منط من ال

النسوضّة ال مينننا اعتبا وا مالالاة، إظنا ظًدًّ  على حد سواء عال الرُو (الًدس)   االعرتاف بشنل أوضح بنرامة املرأة 
 وحًوقها 

ًاا دو اا مهااا   حياة العااللة، خبا ة على  عيد ابااضة ودعم الزواة    .٥٥ وضد ك النقري […] واألوالد  إن الرال "ضلعّ أض
من الراال أمهية دو وم   العااللة وضعيشوظه حبسّ املوا فات اصا ة بلشخّية اليمو ضة  إن غياب األب ضرتك تثريه العايق   

، عاطفيا  ، ابياة العااللية، خبا ة على  عيد تربية األوالد وقد تم على االخنرا    التاع  غياب األب قد ضنون اسد�ا ا، فنر�ا
 .]٤٤[أو  وحياا  وويا النًّ حير  األوالد من منوذج مناسّ   السلوك األبو "

) "اليت تنفي Théorie du genreوناك حتدٍّ اخر ضنبقق من أانال خمتلفة إلضدضولوايَّة تساَّى بشنٍل عاّ  "النوع" (    .٥٦
يه الفوا ق والتبادل الطبيعي بني الرال واملرأة  إ�ا تاًعد  اجتاع دون فوا ق   اجلنس، وت فرغ  العااللة من األساس األظرتوبولواي  و

عطى اإلضدضولواية ت فًي اىل
 
 مشا ضع تربوضة وتواُّهات تشرضعية تعّزًز ووضةا اخّيةا ذاتية وليايةا عاطفية، منفّلة ملّيا عن امل

 البيولواي املختلف بني اليمو ة واألظوثة  فاهلوضة اإلظساظية اجلنسية تّبح، مع ويه اإلضدضولواية، خيا اا فرد�ا مينن أن ضتطوَّ  مع
  إظّه ملن املًلق أّن بعض اإلضدضولوايَّات من ويا النوع، اليت تّدعي اإلاابة على بعض التطلُّعات اليت مينن أن ]٤٥[الوق "

ًاا تربية األوالد  ضنبغي أّال جنهل أظّه "مينن التاييز بني اجلنس ظت ، حتاول أن تفرض ظفسها مفنٍر أوحد حيدًّد أض فهاها أحيا�ا
  من اهة أخرى، "قد ادخل  ]٤٦[)، ولنن ال مينن الفّل بينهاا"gender) والدو  االاتااعي للجسد (sexالبيولواي (
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القو ة البيوتننولواية   مال اإلجناب البشر ، إمناظية التالعّ بعال اإلجناب، جبعله مستًالا عن العالقة اجلنسية بني الرال 
أة  وبيه الطرضًة، أ بة  ابياة البشرضة واألبوة واقعني مينن  بطهاا ماا مينن فّلهاا، حسّ  غبات األفراد واألزواج، واملر 

  إن تفهُّم اهلشااة اإلظساظّية وتعًيد ابياة وو ايء، لنن وو ايء اخر تًبُّل ]٤٧[اليضن ليسوا بلًرو ة مقليني أو متزواني"
الُّ  اإلضدضولوايَّات اليت تّدعي أّ�ا تًسم إىل ازأضن اواظّ الواقع غري الًابلة لالظفّال  دعو� ال ظًع   خطيئة ادعاء أظَّنا

منان اصالق  فنةن خالالق، لسنا ملًّيًّي الًد ة  فاصليًة تسبًنا، وجيّ أن ظًبلها معطّية    الوق  عينه، ان مدعوُّون إىل 
 ابفاظ على إظساظيَّتنا، وويا ضع  قبل أّ  ايء أن ظًبلها وأن ارتمها ماا خ ًلًا  

، وحتًّق دعوتا اصاّ ة، وتيوّ أانر  هللا ألّن العدضد من العاالالت، والبعي    .٥٧ ّّ دة عن اعتبا  ظفسها ماملة، تعيش   اب
ا لعااللة مقالّية، إّمنا فسيفساء ضدعو  ق د ماا حىت وإن سًط  مرّات عدضدة   الطرضق  إن ما ضبًى من التفنري الاعي ليس منوذاا

، واملسسي  واألحال   الوقاالع اليت تشغلنا وي حتدًّ�ت  دعو� أال ظًع   للتفنري، منوَّن من حًاالق عدضدة متنوًّعة، مليئة بألفرُا
، بدل أن ا،ُّ على أبداع  سوم    مجيع األحوال، "الننيسة تنبًّه إىل ضرو ة قول ملاة حق و ااء   فّخ اال�ااك    ثء دفاعيَّ

  إذا  ادفتنا مشامل عدضدة، ]٤٨[د البشرّ "الًيم النربى للزواج وللعااللة املسيةّية تتطابق مع البة، الي  جيول الواو […] 
ر طاقات الرااء اليت فينا برتمجتها   أحال  ظبوضّة، وإىل أعاال قاد ة على دعوة إىل "حترض -ماا قد أّمده أساقفة مولومبيا-تنون 

 .]٤٩[التغيري، وإىل تّوُّ ات للاةبَّة"

 
 

  

 الفصل الثّالث
 الّنظُر مَوجٌَّه حنو يسوع: دعوة العائلة

أما  األ سار و  وسطها جيّ أن تعود البشا ة األوىل، وضرّن  داوا من ادضد، تلك اليت وي "أمجل وأعرم وأمقر     .٥٨
  إ�ا البشا ة الراليسية، "تلك اليت ]٥١[، و"جيّ أن تنون مرمز النشا  التبشري "]٥٠[ااذبية، و  الوق  عينه أمقر ضرو ة"

جيّ أن ظساعها على الدوا  مّدداا بطرق خمتلفة، واليت جيّ أن ت علن على الدوا  مّدداا   أثناء تلًني التعليم املسيةّي، حت  
ملسيةّية   ألظه ما من ايء "أم  وال أعاق وال أمقر أما�ا وثباكا وحناة من ويه البشرى"، و"مّل التنشئة ا]٥٢[انل أو اخر"

 "]٥٣[.النرازة وي قبل مل ايء التعّاق  

ننها أن تنف عن االستلها  من بشرى احملّبة وابنان ويه وأن تتجلى   ضوالها،  إن تعاليانا حول الزواج والعااللة ال مي   .٥٩
مي ال تّبح مّرد دفاع عن عًيدة ب دة وبال حياة  ألظه ال مينن فهم سّر العااللة املسيةية   العاق إال   ضوء حمّبة ااب 

بيننا  ليا أ ضد أن أتمل املسيح ابي اباضر   النقري  الالمتناوية، اليت جتّل    املسيح الي  بيل ظفسه حىت النهاضة ووو حيّ 
 من قّّ ابّ، واستدعي �  الرُو الًدس على مجيع األسر   العا  
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ّاا لتعاليم الننيسة حول الزواج والعااللة  و  ويا الّدد، سمذمر عدة    .٦٠   ويا اإلطا ، ضتًان ويا الفّل الوايز ملخ
نودس   اعتبا اتم، على ضوء اإلميان  لًد اظطلًوا من ظررة ضسوع وأاا وا إىل أظه "ظرر اىل النساء إسهامات قّدمها ابء السي

  بلطرضًة ]٥٤[والراال اليضن التًى بم اةّبة وحنان، و افق خطاوم ببق والّرب والرلة،   إعالظه عن متطلبات ملنوت هللا"
 ظفسها، ضرافًنا الرب اليو    التزامنا مي ظعيش وظنًل إجنيل العااللة 

 يسوع يسرتجع التدبري اإلهلي ويتّممه

، ٤طيم  ١الزواج، ضعّلم العهد اجلدضد "م لُّ ما خالاقا هللا  حاسان، فاا ًمن ايء     ماْرذوٍل" (إزاء أولئك اليضن ضنهون عن    .٦١
)    الوق  ظفسه، وبسبّ ويا التًييم اإلجيايب، ضتّم التشدضد بًّوة على العناضة ٧، ٧قو   ١)  الزواج وو "وبة" من الرب ( ا  ٤

يًع النَّاس، وْليان ًن الًفرا   بارضئاا ًمنا الدَّظاس" (عّ بيه اهلبة اإلهلية: "لًيان ًن الزَّواج  م نا  )  ووبة هللا ويه تشال ٤، ١٣رَّماا ًعندا مجا
ناْع أاحد م اا ااخار" (  ) ٥، ٧قو   ١ابياة اجلنسّية: "ال ميا

التمميد على االحتاد األبد  وأاا  ابء السينودس أن ضسوع "  إاا ة إىل التدبري األساسي حول الزواني البشرّضني، ضعيد    .٦٢
ّا لانم موسى   طاالًق ًظساالنم، و ا ضان ًن األامر  م ني  البادًء ونيا«بني الرال واملرأة، قاالالا إظه  (مىت » ًمن أاْاًل قساواًة ق لوًبنم  اخَّ

جيّ اعتبا ه قبل مل ايء مـ "ظري"  )، ال٦: ١٩مىت »: فاا مجاعاه هللا فال ض فّرًقنَّه اًإلظسان(«)  إن عد  ااالل الزواج ٨، ١٩
وبة" مًّدمة اىل األاخاِ اليضن ضّتةدون   الزواج  [   ] إن األ�ة اإلهلية اليت ترافق داالااا مسرية ن"مفروض على البشر، إمنا 

ايل ضرهر الّيا البشرضة، فتشفي وتغّري الًلوب املتةّجرة بنعاتها، موّاهة ويه املسرية او أ لها، عرب د ب الّليّ  من األ�
، ١٩مقال ضسوع، الي  [   ] أعلن الرسالة حول معىن الزواج على أظه ملء الوحي الي  ضستعيد تدبري هللا األ لي ( ا  مىت 

٥٥[)"٣[. 

)  وقد افتدى ١٢ -١، ١٠إن "ضسوع، الي   احل مل ايء   ذاته، أعاد الزواج والعااللة إىل حالتهاا األ لّية ( ا  مر    .٦٣
حمّبة حًيًّية  إن  )، وأعادمها على  و ة القالوث األقدس، السر الي  منه تنبع مل٣٢ -٢١، ٥املسيح  العااللةا والزواج (أف 

العهد الزواّي الي  بدأ   اصلق وم شف   ك ضخ اصالِ، ضنال ملء وحي معناه   املسيح ومنيسته  من املسيح وعرب الننيسة 
ن على ضنال الزواج والعااللة النعاة الالزمة ليشهدا حملبة هللا وضعيشا حياة الشرمة  وإجنيل العااللة ضعرب ك ضخ العا  مني خلق اإلظسا

، ١٩) حىت حتًيق سر العهد   املسيح   اخر الزمان مع عرس ابال ( ا   ؤ ٢٧ -٢٦، ١ و ة هللا ومقاله ( ا  تك 
٥٦[)"٩[. 

، ٢"إن مقال ضسوع وو منوذج للننيسة  [   ] فًد بدأ حياته العلنيَّة بعجوبة قا� اليت حًًَّها   سياق عرس ( ا  ضو    .٦٤
) ١٤، ٨)، ومع عااللة بطرس ( ا  مىت ٣٨، ١٠)  [   ] واا ك برات  داقة ضومية مع عااللة لعاز  وأخواته ( ا  لو ١١ -١
ا إليهم ابياة ( ا  مر ومس )، م رًهراا بيلك املعىن ابًيًي للرلة اليت ١٥ -١٤، ٧؛ لو ٤١، ٥ع بناء األول على أوالدوم م عيدا

)  وضبدو ذلك الّيا   لًاءاته مع السامرضَّة Dives in misericordia, 4تفرتض ترميم العهد ( ا  ضوحنا بولس القاين، 
 .]٥٧[) اللتني أد متا عاق خطيئتهاا أما  حّ ضسوع الَّاين"١١ -١، ٨لزاظية ( ا  ضو ) واملرأة ا٣٠ -١، ٤( ا  ضو 

جتّسد النلاة   عااللة بشرضّة،   النا رة، ضقري حبداثته وادان ك ضخ العا   إظنا حبااة إىل الغوِ   سر والدة ضسوع، إّن    .٦٥
ًاا، الي  أعطى امسه ليسوع وتنفل ارمي؛ و     "ظاعم" مرمي لبشا ة املالك، حني حبل بلنلاة    لها؛ و  "ظاعم" ضوسف أض
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و  سجود الوس، و  اهلروب إىل مّر، والي ، من خالله، اا ك ضسوع اال  اعبه املنفي  احتفال الرعاة عند امليود،
هان، و  اظترا  زمر� التًّي و  الفُر الي   افق مولد ضوحّنا املعادان، و  الوعد الي  حتًق لساعان وحنة   

 
واملًطهد وامل

ّيب  ومن مث الدخول   السنوات القالثني الطوضلة، اليت مسّ اهلينل، و  إعجاب العلااء ووم ضستاعون إىل حناة ضسوع ال
خالهلا ضسوع  خبزه بعال ضدضه، ووو ضهاس الّلوات وميا س تًاليد إميان اعبه متاّرساا   إميان اباله، إىل أن جيعله ضؤيت مثا ه   

ّر الي  ف  فرظسيس األسيز ، وتريضزا الطفل سّر امللنوت  ويا وو سّر امليالد وسّر النا رة، ضفُو بعطر العااللة! إظه ذات الس
ًاا مي جتّدد  ااءوا وفرحها   ضسوع واا ل دو فومو، والي  منه ترتو  األسر املسيةية أض

"إن عهد ابّ واألماظة الي  عااته عااللة النا رة ض نري املبدأ الي  حيّدد انل مل عااللة، وجيعلها قاد ة على موااهة    .٦٦
التا ضخ بشنل أفًل  وعلى ويه األسس تستطيع مل عااللة،  غم ضعفها، أن تّبح ظو اا   عتاة ويا العا : تًلُّبات ابياة و 

إظه د س لنا   ابياة العااللية  وعسى النا رة أن تيمر� اعىن العااللة واعىن ارمة احملبة، وبساطة وزود مجاهلا وطابعها املًدس «
ا مم وي عيبة وال بدضل هلا، التنشئة اليت دنةنا إ�وا العااللة؛ ولنتعلَّم ميلك ما وو دو  غري الًابل لالستبدال؛ عساوا أن ت رضن
 .]٥٨[)"١٩٦٤ضناضر / ماظون القاين  ٥   خطاب   النا رة (بولس السادس،» العااللة األساسي من الناحية االاتااعية

 العائلة يف وثئق الكنيسة

)  "وقد ٥٢ -٤٧، بتعزضز مرامة الزواج والعااللة ( ا  األ قا  فُر و ااء اوتّم الاع الفاتيناين القاين،   الدستو  الرعو    .٦٧
» ابّ ابًيًي بني الزوج والزواة«)، ووضع احملبة   قلّ العااللة [   ]  إن ٤٨لزواج بعتبا ه ارمة حياة وحمبة ( ا  حدد ا

ًاا ٤٩-٤٨) ضع  وبة اليات املتبادلة، وضتًّان وضدمج البعد اجلنسي والعاطفي املتوافق مع التدبري اإلهلي ( ا  ٤٩( )  وضؤمد أض
) وضبًى معهاا    ٤٨» (�يت ملالقاة األزواج املسيةيني   سر الزواج«فيًول: إن املسيح الرب  على جتي  الزواني   املسيح

ًّيها، وضًودوا اىل الناال، وضهّ الزواني، بروحه الًدوس، الًد ة على عيشها، فيطبع  التجسد، ضلبس املسيح حمبة البشر، فين
ضنون الزواان ومم�اا منّرسان، وضبنيان، بواسطة ظعاة خا ة، اسد املسيح، حياتاا ملها بإلميان والرااء واحملبة  بيه الطرضًة 

)، حبي، أن الننيسة، من أال التو ل إىل فهٍم مامٍل لسروا، تنرر إىل العااللة املسيةية ١١، ظو  األمم وضنّو�ن منيسة بيتّية ( ا 
 .]٥٩[اليت تتجّلى فيها احملبة بطرضًة طبيعية"

العااللة  وقد الحًاا، "الطوبو  بولس السادس، على �ج الاع الفاتيناين القاين، قد تعاَّق   العًيدة املتعلًًّة بلزواج و    .٦٨
) على العالقة اباياة بني ابّ الزواي Humanae vitae( ابياة البشرضة سلَّط الًوء، بشنل خاِ،    سالته البابوضة

ضتطلَّّ ابّ الزواي من الشرضنني أن ضد ما بوعي  سالتهاا األبوضة املسؤولة، تلك اليت ضتم التشدضد عليها «وإعطاء ابياة: 
ا  [   ] فاملاا سة املسؤولة لألبوة تتطلَّّ اعرتاف الزواني بوااباتاا جتاه هللا، اليو ، وعن حق، وال يت جيّ أن تنون مفهومة ايدا

إعالن  )  وقد أبرز الباب بولس السادس   إ ااده الرسوم١٠» (جتاه أظفسهاا، وجتاه العااللة والتاع   تراتبية  ةيةة للًيم
 .]٦٠[مهية العالقة بني العااللة والننيسة")، أEvangeliinuntiandi( اإلجنيل

الرسالة إىل  ااماا خا اا من خالل تعالياه املسيةية حول احملبة البشرضة،  "أاْوىلا الًدضس ضوحنا بولس القاين العااللة اوت   .٦٩
ب     ويه الوثالق، و ف الباب العااللة وظاالف العااللة املسيةية ) وخّو اا   اإل ااد الرسومGratissimamsane(األ سر

ُ االجتاوات األساسية لراعوضة العااللة وبًو  وقد  ظررة عامة حول دعوة الرال واملرأة إىل احملبة  وقد اقرت » طرضق الننيسة«
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)، الطرضًة ١٣، وظاالف العااللة املسيةية العااللة   التاع  وو ف، على واه اصّوِ،   معاجلته ملوضوع احملبة الزواية ( ا 
 .]٦١[اليت با ضنال الزواني،   حّبهم املتبادل، وبة  ُو املسيح وضعيشان دعوتاا إىل الًداسة"

 الرال واملرأة، الي  ال ض نا  ، تناول مّدداا موضوع حًيًة ابّ بنيهللا حمبة بًًندًْمت ْس السادس عشر،    سالته البابوضة   .٧٠
ضّبح الزواج الًاالم على حّ حّر  و�االي،  مزاا «)  وضؤمد ميف ٢بشنل مامل إال على ضوء حمّبة املسيح املّلوب ( ا  

ًاا   ١١» (للعالقة بني هللا واعبه، والعنس بلعنس: إن طرضًة حّبنا ل تّبح مًياساا حملبة البشر )  ماا ضسّلط الًوء أض
)، املنان الي  فيه ظتعلم اختبا  اصري ٤٤على أمهية احملبة مابدأ للةياة   التاع ( ا   احملّبة   ابًيًة رسالة البابوضةال

 .]٦٢[العا "

 سّر الزواج

"إن النتاب املًدَّس والتًليد مينًّناظنا من التعرُّف على القالوث الي  ضتجلَّى لنا بساات أ سرضّة  فالعااللة وي  و ة هللا    .٧١
ومن خالل ويا ابّ أعطي لنا أن  [   ] الي  وو ارمة أقاظيم  و  املعاودضة، ضعلن  وت ااب أن ضسوع وو االبن اببيّ،

)  فيسوع الي   احل مل ايء   اخّه وخلَّّ اإلظسان من اصطيئة،   ضنتًف ١١ -١٠، ١ظعرف الرُو الًدس ( ا  مر 
؛ مر ١٢ -١، ١٩بعادة الزواج والعااللة اىل  يغتهاا األ لّية، بل  فع الزواج واعله عالمة ح بًّه األسرا ضة للننيسة ( ا  مىت 

)  ففي العااللة البشرضة، اليت مجعها ضسوع، قد استعيدت من ادضد  و ة القالوث األقدس ٣٢ -٢١، ٥؛ أف ١٢ -١، ١٠
)، ويا السر الي  ضتدفَّق منه مل حّ حًيًي  فاملسيح، بواسطة الننيسة، مينح الزواج والعااللة ظعاة ٢٦، ١ومقاله ( ا  تك 

 .]٦٣[جنيل حمبة هللا"الرُو الًدس مي ضتةوَّل الزواان اىل اهود إل

ا ااتااعياا أو طًساا فا غاا أو مرد عالمة ا   .٧٢ لتزا  خا اّية  فالسر وو وبة لتًدضس وخالِ إن سر الزواج ليس عًدا
الزواني، ألن "اظتااء أحدمها لآلخر إمنا وو، بفًل العالمة األسرا ضة، خري دقيل لعالقة املسيح ظفسه بلننيسة  ليا فالزواان 

والدمها على اصالِ ض ناوًّ�ن، بلنسبة إىل الننيسة، تيمرياا داالااا اا حدث على الّليّ  إ�اا ااودان أحدوم لآلخر وأل
ظه استجابة للدعوة احملددة إىل عيش ابّ   إن الزواج وو دعوة، حي، أ]٦٤[الي ، بفعل سّر الزواج، قد أ بةا ارضنني به"

الزواي بعتبا ه عالمة غري ماملة للاةبة اليت جتاع املسيح بلننيسة  ليا، جيّ أن ضنون قرا  الزواج وتنوضن عااللة، مثرة دييز 
 دعواّيت 

يم العهد األساسي لنّل "إن وبة اليات املتبادلة اليت ضًو  على أساسها الزواج األسرا ّ  تتجّي    ظعاة املعا   .٧٣ ودضة اليت تً 
اخّ مع املسيح   الننيسة    الًبول املتبادل وبنعاة املسيح، ضعد طالبا الزواج أحدمها ااخر ببة اليات النّلية والوفاء 

ضن على حما ل اجلد التزامهاا واالظفتُا على ابياة، ومها ضًرّان بن اهلبات اليت مينةها هللا هلاا وي عنا ر منوظة للزواج، اخيا
املتبادل، بمسه وأما  الننيسة  مينن، وابالة ويه،   اإلميان توم عيش خريات الزواج على أ�ا التزامات مينن ابفاظ عليها 

ًاا  اساعدة ظعاة سر الزواج  [   ] ليا، فإن أظرا  الننيسة تتجه او الزواني ماا او قلّ العااللة بمالها، اليت بدو وا وي أض
ي األزواج املسيةيني   سر   إن السر ليس مّرد "ايء" أو "قوة"، ألن املسيح ظفسه   الواقع "ضالق]٦٥[تواه ظرروا إىل ضسوع"

الزواج  فهو ضالزمهم، ومينةهم الًوة ليتبعوه، حاملني  ليبهم، وضنهًوا من مبواتم، وضتبادلوا الّفح، وحيال بعًهم أثًال 
  إن الزواج املسيةي وو عالمة ال تدّل على مم أحّ املسيح منيسته   العهد الي  ترّسخ على الّليّ فةسّ، ]٦٦[بعض"
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البشرضة  وبلتام، بل جتعل ويا ابّ حاضراا   ارمة الزواني  ومها إذ ضّتةدان   اسد واحد جيّساان زواج ابن هللا بلطبيعة 
  وعلى الرغم من أن ]٦٧["  مباوج حبهم وحياتم العااللية، ضؤتيهم املسيح أن ضتيوقوا، مني اان، طعم ولياة عرس ابال"

، إال أ�ا تدعو� ]٦٨["املًا ظة بني الزواني، الرال واملرأة من اهة والننيسة املسيح" من اجلهة األخرى، وي "مًا ظة منًو ة"
 إىل التًرع للرب مي ضسنّ حمبته   حمدودضة العالقات الزواية 

ل إذا ّمت عيش االحتاد اجلنسي بطرضًة إظساظية، ومت تًدضسه بلسر، ضنون بدو ه سبيال لناو الزواني   حياة النعاة  إظه ا   .٧٤
عن قياة احتاد اجلسدضن بنلاات الرضى، حي، ضًبل الزواان بعًهاا البعض وضهبان أظف]٦٩[""سر الزوايّ  سهاا مي   وض عربا

ضتشا ما ببياة مّلها  وويه النلاات تعطي معىن للةياة اجلنسية، وحتّر وا من أ  التباس    الواقع، إن حياة الزواني املشرتمة 
بسروا، وابنة العالقات اليت ضنسجا�ا بينهاا ومع أبناالهاا والعا ، سوف تنطبع بنعاة السر وتتعّزز به، ووو سّر ضتدفق من سر 

ا وحدمها بًوامها الياتية التجسد،  ًاا  لن ضنو� أبدا والفّح، حي، عّرب هللا من خالله عن حبه لإلظساظية وا تباطه با ا تباطاا وثي
ملوااهة التةد�ت اليت قد تعرتضهاا  فهاا مدعّوان لإلاابة على وبة هللا من خالل التزامهاا، وإبداعهاا، ومًاومتهاا وظًاهلاا 

ا الرُو الًدس الي  قدس احتادمها، مي تتجّلى النعاة اليت �الوا مرة أخرى   مّل اليومي، لننهاا ضستطيع ان أن ضستدعيا داالاا
 حالة ادضدة 

ًاا للتًليد الننسي الالتي ، خّدا  سر الزواج وم الرال واملرأة عاقد  الزواج   .٧٥ ، ومها   إعراباا املتبادل عن ]٧٠[وف
موافًتهاا و  تعبريمها عنها من خالل وبة اليات اجلسدضة املتبادلة، ضناالن وبة عرياة  فاوافًتهاا واحتاد اسدضهاا مها أداة 

ا  و  املعاودضة تنرس  قد تاا على االحتاد   الزواج مخدا  الرب مي جييبا على الع ا واحدا ال اإلهلي الي  جيعلهاا اسدا
دعوة هللا  ليا، عندما ضنال زواان غري مسيةيني املعاودضة، فإظه ليس من الًرو   أن جيّددا الوعد بلزواج، ضنفي أال ضرفًاه، إذ 

ضناال�ا، ضّبح احتادمها تلًاالياا سرّ�  ماا وضًّر الًاظون الننسي بّةة بعض الزجيات اليت ضتّم االحتفال أظه بفعل املعاودضة اليت 
    الواقع، عال ضسوع املسيح اصال ي قد اخرتق النرا  الطبيعي، لد اة أن "الزواج ]٧١[با دون مشا مة خاد  منرَّس

  قد تفرض الننيسة بن ضنون االحتفال علنياا، وحبًو  اهود، مع ارو  ]٧٢[الّةيح بني املعّادضن وو سٌر بيات الفعل"
رمزضة أخرى تـاغايّـرات عرب التا ضخ، ولنن ويا األمر ال ض لغي ميزة العروسني املتاقّلة بنو�اا خادمي السر، وال ضنًّّ من األمهية امل

ملوافًة الرال واملرأة، الي  ضقّب    حد ذاته الرب  السّر     أ  حال، ان حبااة إىل مزضد من التعّاق   العال اإلهلي عرب 
ّ  مبا مة  الطرفني أمهيةا خا ة بعتبا وا عالمة هلبة الرُو  طًوس الزواج، الي  ضربز بشنل قو    النناالس الشرقية حي، تنتس

 الًدس 

 الكلمة وحاال  عدم الكمال بذار

ًاا تلك البيو  اليت تنترر أن تنًج، وعليه أن ض عىن ميلك بتلك األاجا  اليت اف  واليت ال    .٧٦ "إجنيل العااللة ضغّي  أض
ر، ميننهاا "السري بتمن إىل األما ، متعّاًني   فهم ويا السّر ]٧٣[جيّ أن تال" ، حبي، أظه، اظطالقاا من وبة املسيح   السًّ

 .]٧٤[وعاملني على إدخاله ملّيا   حياتاا"

)، أن ١٦، ١قد ذّمر ابء السينودس، متبّنني تعاليم النتاب املًدس الي  ضًول بن مل ايء خ لق بملسيح وله ( ا  قول    .٧٧
م ظرا  اصلق  ليا مينننا فهم الزواج الطبيعي بطرضًة ماملة على ضوء حتًًه أسرا ّ�: حني ضنون ظرر� مرمَّزاا  "ظرا  الفداء ض نري وضتاًّ
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د ضتجلى داماا «على املسيح، عندوا فًط مينننا أن ظفهم عاق حًيًة العالقات البشرضة     ابًيًة فًط   سر النلاة املتجسًّ
فُر » (اد  اجلدضد، قد مشف لنا،   سر ااب وحمبته، ملء حًيًة اإلظسان وقدسيَّة دعوته سر اإلظسان  [   ] فاملسيح،

 bonum)  وضبدو مناسباا أن ظفهم، من خالل حمو ضة املسيح، اصّاالّ الطبيعية للزواج واليت تشنًّل خري الزواني (٢٢ و ااء
conjugum"(]الي  ضتًان الوحدة، واالظفتُا على ابياة، واألماظة وعد  االاالل، و  إطا  الزواج املسيةي، ]٧٥ ،

ًاا املساعدة املتبادلة   املسرية ا )   seminaVerbi(بيو  النلاة و  داقة أمال مع الرب  "إن دييز حًو وضتًّان أض
) مينن أن ضطبَّق على واقع الزواج والعااللة  فباإلضافة اىل الزواج الطبيعي ابًيًي، ١١, Adgentes القًافات األخرى ( ا 

،  غم واود بعض الرالل  وظستطيع أن ]٧٦[وناك عنا ر إجيابية مواودة   أانال الزجيات الًاالاة لدى تًاليد دضنية أخرى"
عااللة تبّني -م  األبناءا أن ضفرحوا بنّل لفتٍة تدف إىل التغّلّ على الّشر ظًول إن "مّل اخّ ضرضد إظشاء عااللة   عاملًنا ويا، ت علًّ 

فإظه سوف حيرى بالمتنان والتًدضر؛ بغّض النرر عن الشعّ أو الدضن أو املنطًة اليت ضنتاي  –أن الرُو حّي وضعال
 .]٧٧[إليها"

"االوتاا  الرعو  للننيسة جتاه املؤمنني اليضن ميا سون املسامنة أو اليضن تزواوا زواااا مدظياا أو املطلًَّني واملرتبطني من    .٧٨
)  فالننيسة حتنو بعطف على مل املشا مني ٢٢، فُر و ااء ؛٩، ١ضنري مّل اظسان ( ا  ضو ادضد، ضنبع من ظررة املسيح الي  

  حياتا بشنل �قّ: تطلّ معهم، اظطالقاا من �ج هللا الرتبو ، ظعاةا التوبة، وتشجعهم على فعل اصري وعلى االعتناء 
فيها  [   ] عندما ضّل االحتاد بني الشرضنني اىل  ببعًهم البعض اةبة، والبًاء   خدمة اجلااعة اليت ضعيشون وضعالون

، -وعندما ضتايَّز ويا االحتاد بعاطفة عايًة واسؤولية جتاه األوالد وقد ة على موااهة الّعوبت-استًرا  فعلي عرب  ب  عل ، 
 .]٧٨[ضّبح من املناسّ مرافًة القناالي او سر الزواج، إذا مان ذلك ممنناا"

ا ابدأ عا :     .٧٩ ا على الرعاة، حّبا ببًيً«"وأما  الرروف الّعبة والعاالالت الروحة، علينا أن ظيمًّر داالاا ة، أن ضعرفوا ايدا
)  فد اة املسؤولية ليس  ظفسها   مل ٨٤ وظاالف العااللة املسيةية،» (أن عليهم التاييز بشنل عايق بني خمتلف األوضاع

اباالت، ظرراا إلمناظية واود عوامل حتدُّ من الًد ة على الًرا   ليا علينا أن ظعربًّ بوضُو عن العًيدة، وظتةااى   الوق  
ا  اليت ال تخي بعني االعتبا  تعًيدات األوضاع املختلفة  ومن الًرو   أن ظتنبَّه اىل الطرضًة اليت ضعيش وضتم  فيها ظفسه األحن

 .]٧٩[األاخاِ بسبّ أوضاعهم"

 نقل احلياة وتربية األطفال

، ]٨١[، وضشنل خرياا للزواني أظفسهاا]٨٠[»ارمة عايًة   ابّ وابياة الزواية«إن الزواج وو   الد اة األوىل    .٨٠
 مينح هللا هلاا أن ضنجبا أبناء   ليا فإن "الزواني الليضن  ]٨٢[والنشا  اجلنسي "موّاه إىل ابّ الزواي بني الرال واملرأة"

  و غم ذلك، فإن ويا االحتاد ضهدف إىل ]٨٣[ضستطيعان مع ذلك أن ضعيشا حياة زواية مليئة بملعىن، إظساظّيا ومسيةّيا"
ضولد "ال �يت من اصا ج لينًاف إىل حّ الزواني املتبادل؛ إظه ضنبع،      فالطفل الي ]٨٤[اإلجناب "بيات طبيعته"

  وال �يت ماا   �اضة إاراء ما، بل وو مواود مني بداضة حبهاا  ]٨٥[الّايم من ويا العطاء املتبادل؛ إذ وو مثرته وتتّاته"
مايزة أساسية ال مينن إظنا وا دون تشوضه ابّ ظفسه  فابّ ضرفض مني البدء أ  علة تدفعه إىل االظغالق على ذاته، ووو 

، ]٨٦[ام، ما من عال تناسلّي ضًو  به الزواان بوسعه أن ضننر ويا املعىنضنفتح على خّوبة جتعله ميتد اىل ما بعد واوده  بلت
 اب خمتلفة، ال ميننه داالااا   الواقع إجناب حياة ادضدة على الرغم من أظه، ألسب
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ّّ مهيا وليس ب  انل من األانال، ظرراا ألظه "ليس ايئاا من حّق أحٍد وإمنا وو    .٨١ ضطلّ الطفل أن ضولد ظتيجة ح
  ألن "ابّ الزواي بني الرال واملرأة وإعطاء ابياة قد ا عال ]٨٨[، ووو "مثرة فعل حّ والدضه الزواي اصاِ"]٨٧[عطّية"

)  وونيا أارك اصالق الرال واملرأة   عال خلًه، ااعال منهاا   ٢٨ -٢٧، ١أحدمها لآلخر، حبسّ ظرا  اصلق ( ا  تك 
 .]٨٩[ل البشرضة من خالل ظًل ابياة اإلظساظية"الوق  ظفسه أدواٍت ببًّه، مومال إليهاا مسؤولية مستًب

ن ظستنتج اظتشا  عًلية تعترب إعطاء ابياة مّرد متغّرية من متغريات مشروع لًد أّمد ابء الاع أظه "ليس من الّعّ أ   .٨٢
  إن تعليم الننيسة "ضساعد على عيش الشرمة بني الزواني بطرضًة متناغاة وواعية، بنل أبعادوا، انباا ]٩٠[الفرد أو الزواني"

، اليت تؤمد على ابياة البشرضة إىل انّ مع مسؤولية اإلجناب  وال بّد من إعادة فهم  سالة الباب بولس السادس    سالته العامة
األخالقي لوساالل تنريم النسل [   ] اختيا  ابًاظة والتب  ضعّرب عن خّوبة ممّيزة للخربة ضرو ة احرتا  مرامة االظسان   التًييم 

  وبمتنان خاِ، "تدعم الننيسة العاالالت اليت تًبل وتريب وحتيط بعطفها االبناء اليضن ضعاظون من ]٩١[الزواية"
 .]٩٢[إعاقات"

ان، فهي    .٨٣ و  ويا السياق، ال بّد م من الًول إظه، إذا ماظ  العااللة وي مالذ ابياة، واملنان الي  ت عطى فيه ابياة وتّ 
ًاا مفجعاا حني تّبح املنان الي  ضتم فيه  فض ابياة وتدمريوا  إن قياة حياة اإلظسان وي عرياة اّدا، والطفل  تشّنل تناق

الرب ء الي  ضناو    حم أمه له حّق مشروع ببياة، غري قابل للتّرف، وال جيوز بّ  حال من األحوال أن ظعترب إمناظيةا اختاًذ 
ا أن تنون موضوع سيطرًة إظساٍن اخر   قرا ات إزاء ابياة مةّق لنا على اسد�، فابياة وي غاضة   حد ذاتا وال مينن أبدا

  مل مراحلها وحىت مني بدا�تا  ليلك، "تيمًّر الننيسة العاملني   البىن الّةية بواابهم األخالقي  العااللة حتاي ابياة
وحسّ" إمنا  الًتل الرحيم أوالتعن    العالج بالعرتاض الًاري   وبنفس الطرضًة، فهي ال تؤمًّد على ابق ايتة طبيعية دون

ًاا "بشدة حنم اإلعدا "  .]٩٣[ترفض أض

ًاا على أن "أحد التةد�ت األساسية اليت توااهها العاالالت   أ�منا، وو   .٨٤ حتااا موضوع الرتبية،  أ اد اابء التمميد أض
ا ظتيجة الواقع القًا  ابام، وبسبّ التمثري النبري لوساالل اإلعال "   إن "الننيسة تلعّ ]٩٤[وقد أ بة  أمقر حتّد�ا وتعًيدا

ا أن ]٩٥[دو اا واماا   دعم األسر، بدءاا من الرتبية املسيةية، من خالل ماوعات مًيفة"   ومع ذلك ضبدو م من املهم ادا
  إ�ا ليس  مرد مهاة أو ]٩٦[أذّمر أن تربية األبناء الشاملة وي "وااّ خطري اّدا"، و  الوق  ظفسه "حّق أساسي" للوالدضن

ًاا حّق أساسّي ال غىن عنه، ووم مدعّوون للدفاع عنه وال ضنبغي ألحد أن ضنتزعه منهم  توّفر الدولة  خدمةا تربوضةا  عّء، ولنن أض
تربية   متناول اليد –غري الًابلة للتفوضض، فاألول لدضهم ابق   حرضة اختيا  ظوع الرتبية بطرضًة تنايلية، وترافق وظيفة األول 

ًاا لًناعاتم  املد سة ال حتل حمل الوالدضن ولننها منّالة هلم  ويا وو املبدأ  -وعالية اجلودة اليت ضنوون توفريوا ألبناالهم وف
. ]٩٧[أن ضتّرف بسم الوالدضن واوافًتهاا، وإىل حد ما، بتنليف منهاا"األساسي: "أ  مساوم اخر   العالية الرتبوضة جيّ 

بني العااللة والتاع، وبني العااللة واملد سة؛ وونيا دخل العهد الرتبوّ  بني التاع والعااللة    ومع ذلك، فًد "ف تة  فجوة
 .]٩٨[أزمة"

إن الننيسة مدعّوة للتعاون مع الوالدضن، عرب عال  عو  مالالم، مي ضتاننا من الًيا  برسالتهاا الرتبوضة  وجيّ أن تفعل    .٨٥
ذلك من خالل مساعدتاا على تعزضز دو مها اصاِ، وعلى االقرا  بن اليضن ضنالون سر الزواج ضّبةون خّداماا حًيًّيني للرتبية 

 .]١٠٠[، وبيلك ضًبلون الدعوة اليت ضًرتحها هللا عليهم]٩٩[إذ ضًومون بتنشئة أبناالهم ضبنون الننيسة أل�م
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 العائلة والكنيسة

جنيل، ووي تشجعها وتشنروا على الشهادة اليت "تنرر الننيسة بفُر وعزاء عايق، إىل العاالالت األمينة لتعاليم اإل   .٨٦
اليت «الداالاة، مّداقيتها  ففي قلّ العااللة  تًدمها  ًبفًلها،   الواقع، تنتسّ  وعة  الزواج الًاالم على عد  االااللية واألماظة

حي، ضنعنس بلنعاة  )، ضنًج أول اختبا  منسي للشرمة بني األاخاِ،١١، ظو  األمم» (مينن أن ظسايها الننيسة البيتّية
  البي  ضتعّلم الولد الّرب وبجة العال، واحملّبة األخوضّة، والسخاء   الّفح وإن تنّر ، «اإلهلية، سّر القالوث األقدس  

 .]١٠١[)"١٦٥٧، التعليم املسيةي للننيسة الناثولينية» (وخّو اا العبادة اإلهلية بلّالة وتًدمة ابياة

ّبح  إن الننيسة وي عااللة منّوظة من عاالالت، وتغت  بستارا  حبياة مل النناالس البيتّية  ليلك، "بفعل سر الزواج، ت   .٨٧
مل عااللة بواه مامل خرياا للننيسة  ومن ويا املنرا ، سياقل بلتمميد عطية مثينة لننيسة اليو  مراعاة التبادلية بني العااللة 

والننيسة: فالننيسة وي خري للعااللة والعااللة وي خري للننيسة  إن احملافرة على عطيَّة الرب األسرا ضة، ال ضتعلق بلعااللة الواحدة 
 .]١٠٢[س اجلااعة املسيةية بسروا"وحسّ بل مي

ة  "إن ودف االحتاد   الزواج وو دعوة داالاة ومتجدًّدة لتعزضز ويا ابّ املعا    العااللة وو قّوة داالاة بياة الننيس    .٨٨
ابّ وتعايًه  فان خالل احتادمها   احملبة، خيترب الزواان  وعة األبوة واألمومة؛ وضتشا مان   مشا ضعهاا وأتعاباا،    غباتاا 

بادل  وحيتفالن عرب ويا ابّ بللةرات السعيدة وضتساظدان ومهومهاا؛ إ�اا ضتعّلاان االوتاا  املتبادل ملٌّ باخر، والّفح املت
ّّ بنل   ًة

  الّعوبت اليت تعرتض حياتاا  [   ]  وعة ابّ الاين املتبادل، واالبتهاج بوالدة حياة ادضدة، واالوتاا  امل
، سواء ]١٠٣[ضدة وال غىن عنها"األفراد، الّغا  والنبا : تلك وي بعض القاا  اليت جتعل من اإلاابة على دعوة العااللة فر 

 بلنسبة للننيسة أ  للاجتاع بسره 

 
 

  

 الفصل الّرابع
 الزواجاحلّب يف 

ًاا ال ضنفي للتعبري عن إجنيل الزواج والعااللة إن   ظتوّقف بطرضًة خاّ ة    .٨٩ ّّ  مّل ما قيل ساب   ألظّه ال للتةدث عن اب
ّّ الزواّي والعااللّي    الواقع، إ ّن مينننا أن ظشّجع مسريةا من األماظة، ومن العطاء املتبادل، إن   اّفز منّو، وتوطيد وتعايق اب

ّّ بني الزواني إىل د اة الناال"ظعا ه ابالة ضبًى  ةيةاا   حّىت   وي]١٠٤[ة سّر الزواج تدف قبل مّل ايء إىل " فع اب
ها، ولاو مانا ًما اًإلمي

اعرًفاًة م لًّ
ا ًجباايًع األاسراً  وبمل ًاا أظّه "ولاو ماظا  م ماوًوبة  النـُّب وءاة وم ن   عاًلاا ً لا اجلًبال، و ا أض ان  الناًمل  فماظ

يعا أاموام إلطعا اةبَّة، فاا أا� ًبشايء  ولاو فـارَّق   مجا
اةبَّة، فاا تان ْن ًما امل

اسامني، ولاو أاسلاا   ااساد  لًي ةراق، و ا تان ْن ًما امل
ً  امل

"، ووي ت عدُّ من إحدى النلاات األمقر استعااالا، غالباا ما تبدو ٣ -٢، ١٣قو   ١جي ْدض  ذلكا ظـاْفعاا" ( ّّ )  ولنن ملاة "ح
 ]١٠٥[مشوَّوة 
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 حمّاتنا اليومّية

 ساّاى   .٩٠
 الي  متبه الًّدضس بولس بعضا خّاالّ احملّبة ابًيًّية: ظشيد احملّبة جند    النشيد امل

ًرب، اةبَّة  تّا
 " امل
 
ا
د  ،امل  ةبَّة  ختا

س د    وال حتا
 وال تـاتاباوى

 وال تانتاًفخ  ًمنا الًنْربً�ء،
 وال تافعال  ما لايسا ًبشارضف
 وال تاْسعى ًإىل مانفاعاًتها،

ناق    وال حتا
 وال ت بام ًبلسُّوء،
ُ  ًبلرُّْلم،  وال تافرا
ُ  ًبباّق   بل تافرا

ء  ووي تاعًي   م لَّ ايا
ّادًّق  م لَّ اايء  وت 
ء  وتـاْراو م لَّ ايا

ء" (  ) ٧ -٤، ١٣قو   ١وتـاتاةاَّل  م لَّ ايا

ضتم عيش ويه احملبة وتنايتها   ابياًة اليت ضتشا ك با األزواج مّل ضو  مع بعًهم البعض ومع أوالدوم  ليا، إظّه ملفيد للغاضة 
، حملاولة تطبيًها   الواود الفعلي لن ّّ  ل عااللة التوّقف لتةدضد معىن تعابري ويا الن

 تاًّرب املاةبَّة  

  ترمجته ليس  مّرد "حتتال م لَّ ايٍء"، ألن ويه الفنرة �يت ذمروا   macrothymei الّتعبري  األّول  املستعال وو   .٩١
؛ ٦، ٣٤�اضة ااضة السابعة  املعىن ضّتًح   الرتمجة اليو�ظّية للعهد الًدمي، حي، ضتم التمميد أّن هللا بطيء عن الغًّ (خر 

)  ضارهر  ويا عندما ال ضنًاد  اإلظسان  لغراالزه وضتجّنّ العدوان  وي ميزة من ميزات إله العهد الي  ضدعو إىل ١٨، ١٤عدد 
رأ على ضوء متاب ابناة ( ا   ًاا  النّوِ اليت ضستعال فيها بولس ويا الّتعبري ضنبغي أن تً  ، ١١التشّبه به   ابياة العااللّية أض

ُد فيه حنّو هللا الي  ضّل إىل حّد إعطاء مال للتوبة، ضتم التشدضد على قد ته ١٨ -١٥. ٢، ١٢؛ ٢٣ ): ففي الوق  الي  مي 
 اليت ترهر عندما ضتّرف برلة   رب هللا وو مما سة للرلة جتاه اصطمة، ووو ضنشف  قد ته األ يلة 

ارا ، أو أن اتال االعتداءات اجلسدضّة، أو أن ظساح بن أن ظنون  بو ضن ال ضع  أن ظدع ااخرضن ضسيئون إلينا بست   .٩٢
ضعاملوظنا مماياء  املشنلة تنشم  عندما ظزعم بن العالقات جيّ أن تنون مقالّية وأن على األاخاِ أن ضنوظوا ماملني، أو عندما 

ايء ضًود� إىل  دود فعٍل عنيفة  إن ظًع أظفسنا   الوسط وظنترر فًط أن تتةًّق إ ادتنا  عندوا مّل ايء ضفًد�  رب�، ومّل 



  ظنمًّ الّرب، فسوف جند دوماا األعيا  لإلاابة بغًّ، وظّبح   النهاضة أاخا اا ال ميننهم العيش مع ااخرضن، غري 
 حتقّنا: ااتااعيني، عدميي الًد ة على السيطرة على  دود أفعاهلم، وتتةّول العااللة إىل ساحة معرمة  هليا الّسبّ فإّن ملاة هللا

ٍّ وااتياة وم لَّ ما مانا س وءاا" (أف  ٍّ و اخا ًا )  وضتًّوى ويا الّرب عندما ٣١، ٤"أازضلوا ًمن بايًننم م لَّ ااراسٍة وس ْخٍط وغا
أد ك أنَّ ااخر لدضه ابّق   العيش على ويه األ ض معي، ماا وو  وال ضهّم إن مان وو مّد  إزعاج بلّنسبة إّم، أو أظّه 

ًاا ض فس ا ًحّسا عاي د خمّططايت، أو أظّه ضًاضً  بطرضًة حياته أو بفنا ه، أو أظّه ليس ماا أتوّقع   مّل ايء  احملّبة تتًّان داالاا
 من التعاطف، ضؤد  إىل "قبول" ااخر مجزء من ويا العا ، حّىت عندما ضتّّرف بطرضًة خمتلفة عّاا من  قد أدّناه 

 موقف الّرفق

ًّة منchrestéuetai ك ملاةضتبع ذل   .٩٣ (اخّ  احل، ض رهر chrestós، الفرضدة   النتاب املًّدس مّله، ووي مشت
طيبته   أعااله)  ولنن ظرراا ملوقعها   اجلالة،   تواز وثيق مع الفعل الّسابق، فإّ�ا تّبح مًافاا  ضرضد بولس بيه الطرضًة أن 

ل ليس موقفاا سلبّيا ملّيا، إمنا مّةوٌب بنشا ، وبرّدة فعٍل دضنامينّية وخالّقة   ضوضح أّن "الّرب" املوضوع   املوقع األوّ 
َّّ ضّنع اصري لآلخرضن وضرفع ام�م  وهليا ترتام مـ "الّرفق"   موااهة ااخرضن  ووي تشري  إىل أّن اب

ّّ أن بولس ضرضد اإل را ا على واقع أّن ابّ ليس اعو اا و    .٩٤ حسّ، إمنا جيّ فهاه بملعىن العرب  لفعل ظرى   مال الن
ّّ   األفعال أمقر من  "، الي  ضع : "عال اصري"  ماا قال الًدضس اغناطيوس د  لوضوال، "ضنبغي أن ضوضع اب ّّ "أح

) بنّل ما فيه من خّّ، وضساح لنا أن خنترب سعادة العطاء، وظبل وعراة ]١٠٦[األقوال" ُّّ   بيه الطرضًة مينن أن ضرهر (اب
، لرد متعة العطاء واصدمة   وبة الّيات دون حتفظ، دون قياس، ما�ا

س د  احملبة ال حتا

(الغرية أو ابسد)  ممّا ضع  أظّه   zelosضتم بلتام  فض ذاك املوقف الي  خيالف احملّبة، الي  ضعّرب عنه   املّطلح   .٩٥
ّّ ال مال للشعو  بالستياء بسبّ اصري املتمّيت لآلخر ( ا   سل  )  ابسد وو ابزن للخري الي  حيّل عليه ٥، ١٧؛ ٩، ٧اب

ّّ ااخرون مما ضدّل على أظ نا لسنا مهتاني بسعادة ااخرضن، ألظّنا ظرّمز بشنل حّر  على املّلةة الّياتّية    حني أن اب
ُّّ ابًيًّي ضًّد  جناحات ااخرضن، وال ضعتربوا مم�ا تدضد،  رانا من ذواتنا، وضًود� ابسد إىل الرتميز على الـ "أ�"  اب خي 

ن لنّل اخّ مواوّ خمتلفة وطرق متعّددة   ابياة  وحيِر بلّتام على امتشاف وضتةّر  من طعم ابسد املّر  ضًبل أّن ضنو 
ًاا  ا، ك ماا ااخرضن جيدو�ا وم أض ِّ لينون سعيدا  طرضًه اصا

: ال تاشتاهً     .٩٦ امراأاةا    �اضة املطاف إ�ا مسملة تتايم ما تتطّلبه الو يتان األخريكن من و ا� هللا: "ال تاشتاًه باي ا قارضًبكا
" (خر   ًارضًبكا ّّ إىل تًدضٍر  ادق لنل ماالن ١٧، ٢٠قارضًبكا وال خاًدماه وال خاًدماتاه وال ثاو اه وال ًلا اه وال اايئاا ًممَّا ًل )  ضًود� اب

ّّ ويا الّشخّ، فمظرر إليه بنررة هللا ااب، الَّي  ضـ ْغًنيناا بن لًّ  عاما بًًه" ( بشرّ ، معرتفني حبًّه   السعادة  أ� أح  ١اايٍء "لًنـانـْ
)، وبلّتام أقبل   داخلي أظّه بمناظه أن ضنعم بلةرات سعيدة  ايو  احملبة ظفسها ويه، على أ  حال، وي اليت ١٧، ٦طيم 

ليضن تدفع  إىل  فض الرّلم املتمّيت من أّن البعض ميلنون النقري، والبعض ااخر ال ميلنون ايئاا، أو اليت تدفع  إىل اعل ا
ا إمنا  غبة   االظّاف   ضرفًهم التاع ضعيشون قليال من الفُر  وويا ليس حسدا
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 دون تباٍه ودون تبجح

ّم االستنبا  بدف لف  ظرر ااخرضن عرب موقف متةيلق أو perpereuetaiتتبع العبا ة   .٩٧ اليت تع  الد الباطل، أ  وا
ُّّ ال ضتجنّ فًط التةدث   ًاا، وألظه ضرّمز على ااخرضن، ضعرف أن ضًع ظفسه ببرّ  عنيف  فان حي مقرياا عن ظفسه، ولننه أض

ّّ  -physioutai-  منا�ا، دون االدعاء أن ضنون مرمز االوتاا   النلاة التالية  ا، أل�ا تدّل على أن اب وي مشابة ادا
ىل ايء أمقر لطفاا  إ�ا ليس  مّرد وااس إلظها  ليس متعجرفاا  وتع  حرفّيا أن احملبة ال تتنّرب   واه ااخرضن، وتشري إ

ًاا الواقعية  ووي جتعلنا ظعترب أظفسنا أمرب مما ان عليه، ألظنا ظعتًد بظّنا أمقر " وحيني" أو  املزا� الشخّّية، ولننها ت فًد أض
بَّة  فـاتـاْبً " ("حنااء"  ضستخد  بولس ويا الفعل مرّات أخرى، على سبيل املقال، عندما ضتنّلم بن "الـاا  اةا

 ١ْعرًفاة تـانـْف خ، أامَّا امل
)  ويا ضع  أن البعض ضعتًدون بّ�م مبا  أل�م ضعرفون أمقر من غريوم، فيستخدمو�م وحياولون السيطرة عليهم،   ١، ٨قو  

ّّ الي  ضتفهم ااخرضن، وضعت  بم وضتًبلهم، وضوم ا وتااماا بلًعيف  ضستخد  حني أن ما جيعلنا عرااء   الواقع وو اب
ء" ( )، ولننهم   الواقع غزضرو النال  ١٨، ٤قو   ١بولس ويا الفعل   اضة أخرى الظتًاد أولئك اليضن "ضنتفخون ًمنا الًنْربً�ا

 ) ١٩، ٤قو   ١أمقر منه "أقو�ء" بلّرُو حًّا ( ا  

ع األقربء اليضن   ضبلغوا ماال اإلميان، أو سرضعي العطّ، أو ليسوا إظّه ملهمٌّ أن ضعيش املسيةّيون ويا الواقع   التعامل م    .٩٨
أميدضن من قناعاتم    بعض األحيان حيدث العنس، فاليضن،   إطا  عااللتهم، ضفرتضون بّ�م بلغوا ظًجاا، ضّبةون 

، ألظّه، مي ظتاّنن من فهم ا ّّ اخرضن وعي وم وخدمتهم من متعجرفني، ال ضطاقون  موقف التواضع ضرهر ونا مجزء من اب
 ايم الًلّ، من الًرو ّ  افاء التنّرب وتناية التواضع  ضسوع ذّمر تالمييه بظّه   عا  السلطة، مّل واحد ضسعى للسيطرة على 

ّّ املسيةّي ليس منطق من ضشعر بتفّوقه على ٢٦، ٢٠ااخر، وهليا قال هلم: "ال ضان ْن ويا فين م" (مّىت  )  إّن منطق اب
ا" (مّىت  نان م، فـاْليان ْن لان م عاْبدا )    ٢٧، ٢٠ ااخرضن، ووو حبااة ليشعروم بسلطته، إمنا منطق: "ماْن أا اادا أاْن ضان ونا األاوَّلا بـايـْ

، ألن ويا  ابياة العااللّية، ال مينن أن ضسود منطق ويانة البعض على ااخرضن، أو املنافسة ملعرفة من وو أمقر ذماء أو اربوكا
نم لًبـاْعض، ألانَّ  ًً يعاا ثاوبا التَّواض ًع   م عامالًة باع ًاا على العااللة ويه النّيةة: "الباسوا مجا ّّ  تنطبق أض  هللاا ض ناًبر  املنطق ضنفي اب

 تاواًضعني" (
ضن و ضنًعم  على امل  تانربًّ

 ) ٥، ٥بط  ١امل

 الّلطف

ًاا أن ظنون وّدضني، وونا جتد    .٩٩ ّّ ضع  أض َّّ ال ضعال بطرضًة غري  aschemonei عبا ةأن ا معناوا  ووي تع  أنَّ اب
لبًة، ليس قليل التهيضّ، وليس قاسياا   التعامل  سلومّياته، ملااته، وأعااله، وي مرضية وليس  قاسية أو خشنة  ضنره اعل 

"تناية عًله وحواسه، وأن ضتعّلم ميفّية ااخرضن ضتمملون  الّلطف "وو مد سة من اإلحساس املتجّرد"، الي  ضتطلّ من الشخّ 
رء ودّ� ليس منطاا مينن للاسيةي أن خيتا ه أو أن ضرفًه: إظه ازء   أن ضنون امل]١٠٧[اال غاء، والتةّدث، وأحيا�ا الّا "

ّّ األساسية، ليا فإن "مل إظسان مدعّو لينون لطيفاا مع احمليطني به"   مّل ضو ، "الدخول فيةياة ]١٠٨[من متطّلبات اب
ااخر، حىت عندما ضنون ازءاا من حياتنا، ضتطّلّ لياقة موقف ال ضنتهك خّو ّية ااخر بل جيّدد القًة واالحرتا   [   ] عندما 

 .]١٠٩[لةرضّة وقد ة على اظترا  ااخر لني ضفتح قلبه"تنون احملّبة لياة وعايًة فهي تتطّلّ عندوا احرتاماا ل
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، ذلك ضتطّلّ أن ظنرر إليه بـ "ظررة حمّبة"  ويا ليس ممنناا عندما ضسود التشاؤ  مي ظتةًر للًاء حًيًي مع ااخر       .١٠٠
الي  ضسلط الًوء على عيوب وأخطاء ااخرضن،  اا للتعوضض عن العًد الشخّّية  فالنررة الوّدضة تساح لنا أّال ظتوّقف مقرياا 

ُّّ الوّد  ضولد  بطات عند حمدودضّة ااخر، وونيا مينننا أن ظتسامح وظتةد معه   مشروع  مشرتك، حّىت ولو مّنا خمتلفني  اب
ا ااتااعّيا متيناا  ووو حياي ظفسه بيه الطرضًة، إذ أظه دون  وضنّاي عالقات، وخيلق ابنات اختال  ادضدة، وضب  ظسيجا

ا فيّبح التعاضش مستةيال  الشعو  بالظتااء ال مينن أن ضهّ اليات من أال ااخرضن، وضًود� األمر إىل البة، عاا ضالالان
ضعتًد الشخّ املعاد  للاجتاع أن ااخرضن مواودون لتلبية احتياااته، وأ�م عندما ضفعلون ذلك إّمنا ضًومون بواابهم  ليلك 
ّّ وو قاد  على قول ملاات التشجيع، اليت تًّو ، وتعّز ، وحتّفز  وان ظرى، على سبيل  ّّ وللغته  من حي ال مال لوّدضة اب

، ١٥)  "عريم وو إمياظك!" (مىت ٢، ٩ملقال، بعض النلاات اليت قاهلا الرّب ضسوع إىل األاخاِ: "تشّجع � بّ " (مىت ا
)  إ�ا ليس  ملاات تيّل، أو حتزن، ٢٧، ١٤)  "ال ختافوا" (مّىت ٥٠، ٧)  "إذوّ بسال " (لو ٤١، ٥)  "ا�ض!" (مر ٢٨

 عااللة، لغةا ضسوع الودودة أو تغًّ، أو حتتًر  علينا أن ظتعلم   ال

  جترد سخي

 لًد قلنا مراٍت عدضدة أظه، مي اّ ااخرضن علينا أوالا أن اّ أظفسنا  لنن، ظشيد احملّبة ويا، ضؤّمد بن احملّبة "ال تاْسعى ١٠١
ٍّ اخر: "ال ضنر راّن أحد إىل ما له،  )  إزاء ٤، ٢بل إىل ما لغريه" (فل ًإىل مانفاعاًتها"، وال "إىل ما وو هلا"  جند ويه العبا ة   ظ

تميد النتاب املًّدس الواضح ويا، علينا جتّنّ إعطاء أولوضّة بّ اليات ماا لو مان أظبل من وبة اليات لآلخرضن  ماا أن 
ّّ اليات مينن فهاها فًط على أ�ا حالة ظفسية، ألّن من ال ضستطيع أن حيّ ظفسه ضوااه  عوبت   حمّبة ااخ رضن: أولوضة ح

س د  ظـاْفساه  ذلكا اازاء  خ بًقه" (سي  ًسن  [   ] ال أاسوأا ًممان حيا  ) ٦ -٥، ١٤"مان أاساءا ًإىل ظافًسه فًإىل مان حي 

ّ ال بن حت اّ"       .١٠٢ ،   الواقع "األمهات، واللوايت ]١١٠[ميلك ضشُر توما األموض  قاالالا: "احملّبة وي  غبة بن حتً 
بانبا" ًبْنب ال بن حي  ، "غري  اايةا ايئاا" (لو ]١١١[حيبنب مقرياا، ضرغنب بن حي  ، ٦  ليا فاحملبة ميننها أن تتجاوز العدالة وتفيض ما�ا

ّّ األعرم، الي  وو "بيل اليات"   سبيل ااخر ٣٥ )  ول ال ضزال ممنناا ويا السخاء ١٣، ١٥ضن (ضو )، حىت تّل إىل اب
، ١٠الي  ضهّ ما�ا وضعطي حىت املنتهى  بلطبع ممنن، ألن ويا وو ما ضطلبه اإلجنيل مّنا: "ماّ� أخيمت، مَّا�ا أعطوا" (مىت 

٨ ( 

 دون حنق

د حبّدة جتاه ضعف ااخرضن وأخطاالهم، تيت إذا ماظ  العبا ة األوىل من النشيد تدعو� إىل الّرب الي  ضتجّنّ الرّ       .١٠٣
اليت تشري إىل  د فعل داخلي غاضّ بسبّ حدث خا اي  ضتعلق األمر بعنف  - paroxynetai–اان ملاة أخرى 

داخلي، وبستياء غري ظاور، ضًعنا   حالة الدفاع أما  ااخرضن، ماا لو أ�م أعداء مزعجون علينا جتنبهم  إن تغيضة عدوان 
ا  إظه ضؤملنا وضًود� إىل العزلة  فاالستياء ضنون  ةيةاا حني ضًود� إىل التّرف إزاء ظلم   داخلي مهيا وو أمر غري مٍد أبدا

، ولننه ضنون مًراا عندما ضسيطر على مل تّرفاتنا جتاه ااخرضن   فاُد

وماسيةيني ال مينننا جتاول دعوة ملاة هللا )، ٥، ٧ضدعو� اإلجنيل إىل النرر إىل اصشبة اليت   عيننا أوالا (مىت       .١٠٤
)  أن ظشعر بًوة ٩، ٦)  "وال منّل من فعل اصري" (غل ٢١، ١٢املستارة مي ال ظغيًّ  الغًّ: "ال تدع الشر ضغلبك" ( و 
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طموا، ال العدواظية اليت تتدفق وو ايء، وأن ظوافق عليها وظرتمها تتةنم بطبعنا بشنل مستار ايء اخر: "إغًبوا، ولنن ال خت
ا أن ضنتهي ضو  دون التّاحل   العااللة  "ميف مينن  أن أ احل " ٢٦، ٤تغربن الشاس على غيرنم" (أف  )  ليا، ال جيّ ابدا

ول أاقو على  مبيت وأطلّ الساُا  ال! ضنفي لفتة  غرية، أمر بسيط، وضعود التناغم إىل العااللة  تنفي ملسة حنان حىت بدون  
رون، جيّ    د الفعل الداخلي إزاء  عوبة تسبّ با لنا ااخ]١١٢[ا �ا مم   العااللة بدون أن تتّابوا"ملاات  فال تنهوا أبدا 

أن ضنون أوالا برمة من الًلّ، و غبة خبري ااخر، والدعاء إىل الرّب مي حير ه وضشفيه: "بل ب موا، ألظنم إىل ويا دعيتم، لرتثوا 
 )  إذا مان علينا أن جناود ضد الشر، فلينن، لنن علينا أن ظًول داالااا "ال" للعنف الداخلي ٩، ٣بط  ١الربمة" (

 الّفح

مسةنا لشعو  سيء بلدخول إىل أعااقنا، فإظنا ظعطي ماال هليا الغل الي  ضتجيَّ    الًلّ  إن إذا       .١٠٥
" وويا ضع  أظه حًود  العنس وو املساحمة، املساحمة logizetai to kakon" مجلة " تع : "ضبام بلشر"، "حيفره م داوَّ�ا

جيد األعيا  لآلخر، ماا ضًول الرب ضسوع: "� أب  إغفر هلم، أل�م  املبنية على سلوك إجيايب حياول أن ضفهم ضعف ااخر، وأن
ا السيئات، ٣٤، ٢٣ال ضعلاون ما ضفعلون" (لو  )  ولنن غالباا ما ضنون امليل إلجياد عدد أمرب من األخطاء، ولتخّيل داالاا

خطم أو سًطة من ارضك ابياة بستطاعتها والفرتاض مجيع أظواع النوا� السيئة، وونيا تنرب األحًاد وتتجي   بيه الطرضًة، أ  
أن تًر برب  احملبة واالستًرا  العااللي  املشنلة وي أظه ظعطي أحيا�ا ظفس الًد  من األمهية لنل األمو ، مع اصطر بن ظّبح 

ظتًا  أمقر منه إىل قساة عند أ  وفوة من ًقباًل ااخر  وتتةّول املطالبة العادلة ببًوق الشخّية إىل عطش مستار ومتوا ل لال
 دفاع حمق و ةيح عن النرامة الشخّية 

ا، وال أحد ضّدعي بظه سهل  ابًيًة وي أظه: "ال       .١٠٦ بَّيا عندما ظتعرض لإلواظة أو صيبة أمل، ضبًى الغفران ممنناا وحم 
وويا ضتطّلّ   الواقع، من اجلايع ومن مل تستاّر الشرامة العااللية وتتنامل إالّ إذا  احبها عز  وتّايم على التًةية والتفاين  

منهم، استعداداا فو �ا وسخياا، للتفهم، والتسامح، والغفران واملّابة  وما من عااللة جتهل ميف أن األ�ظية العاياء واصالفات 
سباب خّا  مقرية واملشاحنات واصّومات دّزق الشرامة العااللية وتًًي أحيا�ا عليها: من ونا تنشم،   حًن العااللة، أ

 .]١١٣[خمتلفة"

ا أن منّر عرب اختبا  التةر  من أال فهم ومساحمة أظفسنا  مراٍت ان ظعلم اليو  أظه، مي ظستطيع املساحمة، ضنبغي علين      .١٠٧
عدضدٍة، أخطاؤ�، أو النررة النًدضة من ًقباًل األاخاِ اليضن ابهم، جتعلنا ظفًد حمبتنا لياتنا  ويا ضًود� بنهاضة املطاف إىل 

اِ  ليا ضّبح اتا  ااخرضن م سنًّناا زاالفاا  ابي  من ااخرضن، واهلروب من املوّدة، والشعو  بصوف   عالقاتنا مع األاخ
ضنبغي أن ظّلي مع ماضينا، وظًبل ذواتنا، وظعرف ميف ظعيش مع حمدودضتنا، ماا جيّ أن ظسامح ذواتنا حىت ظستطيع أن ظًو  

 بملقل مع ااخرضن 

ٌّ ضسبق مل عال ويا ضفرتض أن ظنون قد ذقنا اختبا  غفران هللا وتربضره لنا ما�ا وليس بفً      .١٠٨ ل مزا��  لًد أك� ح
ٌّ ضعّزًز، وحيفًّز وضعطينا داالااا فر ةا ادضدةا  إذا قبلنا بن حمّبة هللا لنا غري مشروطة، وبن حنان ااب ال جيّ ال أ ن ظًو  به، ح

منّفني معنا  دون  ض شرتى وال أن ض باع، عندوا بستطاعتنا أن اّ فوق مل ايء، وأن ظسامح ااخرضن حىت ولو ماظوا غري
 ذلك، لن تنون حياتنا العااللية بعد منا�ا للتفاوم واملرافًة والتشجيع، وتّبح منا�ا للتوتر الداالم أو للعًاب املتبادل 

http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn112
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn113


 الفُر مع ااخرضن

ن إىل ايٍء سليب أ دًخل إىل عاق قلّ الشخّ  إظه التّرُّف املساو  ملchairei epi te adikiaتشري العبا ة      .١٠٩
 synchairei teضبتهج عندما ضرى ااخر ضتعرض للرلم  واجلالة تتوضح مع ما ضتبع، حي، ضعّرب عنه بطرضًٍة إجيابية

aletheia ضفُر ببًيًة؛ ضع  أظه ضبتهج من أال خري ااخر عندما ترفع مرامته وتًّد  مها اته وأعااله ابسنة  ويا مستةيل :
 رضك ابياة إىل حد االبتهاج سرّا بخفاقاته ملن ضًا ن ظفسه باخرضن، حىت مع ا

عندما ضستطيع الشخّ الي  حيّ فعل اصري لآلخر، أو عندما ضرى بن األمو  تعود بصري على ااخر، ضفُر له،       .١١٠
) " د هللا ألن: "هللا حيّ من ضعطي بفُر ضفُر لسعادة ااخر  إذا  )،  بّنا ضًدًّ  بطرضًٍة خا ة الي ٧، ٩قو   ٢وبيه الطرضًة مي اجًّ

، ماا    ظغيًّ قد تنا على الفُر صري ااخر وظرّمز بشنٍل خاِ على احتياااتنا، انم على أظفسنا بلعيش مع الًليل من الفُر
ا املنان ٣٥، ٢٠قال الرّب ضسوع: "ماْغب وٌ  و وا اْلعاطااء  أاْمقـار  ًمنا األاْخًي" ( سل  حي، ضعرف مل )  جيّ أن تنون العااللة داالاا

 فرد من أفرادوا، أظه عندما ضًو  بعال  احل   ابياة، سيتم االحتفال به سوّ� 

 تاعي   مل ايء

تنتال الًاالاة ب بع عبا ات تعّرب عن مشولية ما: "مل ايء"  تاعي   مل ايء، وتّّدق مل ايء، وتراو مل       .١١١
ثًافة ابّ، الًاد ة على موااهة أ  -بًوة على الدضنامينية اصا ة اًادايء، وتتةّال مل ايء  بيه الطرضًة، ضتم التشدضد 

 ايء مينن أن ضهددوا 

  وويا خيتلف عن "ال تبام ًبلسُّوء"، ألن ويا panta stegei ضتّم التمميد قبل مل ايء أ�ا: "ت عي  مّل ايء"      .١١٢
ًاا ابد املّطلح له عالقة بستعاال اللغة؛ وقد ضع  "غض النرر وا لّا " عن األمو  السلبية اليت تنان   ااخر  وضع  أض

)  على الرغم من أظّه ضتعا ض مع ٣٧، ٦من ابنم واحتواء امليل إلطالق األحنا  الًاسية والّلبة  "ال تدضنوا فال تداظوا" (لو 
ً نم  السُّوءا ع ولانَّ بع )  فعل تشوضه ١١، ٤لى بـاْعض، أاضُّها اًإلخوة" (ضع استخدامنا اليومي للسان، ملاة هللا تطلّ مّنا: "ال ضًا

 و ة ااخر وو وسيلة لتعزضز  و تنا من أال التخلّ من الغرية وابسد دون االظتباه للًر  الي  ظسّببه  ظنسى   معرم 
سبباا هلم أضرا اا من األحيان أن التشهري مينن أن ضنون خطيئة عرياة، وإواظة قوضة إىل هللا، عندما جتُر بشدة مسعة ااخرضن م

الّعّ إ الحها  ليا ملاة هللا وي قاسية مع اللسان حي، تًول: "بظه عا  اإلمث" الي  "ضدظًّس اجلسم مّله وحيرق مّل حياتنا" 
بط، ملؤ ه سمٌّ قاًتل" (ضع ٦، ٣(ضع  ّّ  )،٩، ٣)  إذ "به ظلعن الناس املخلوقني على  و ة هللا" (ضع ٨، ٣)، "إظّه باًلّية ال تً  اب

ضعت  بّو ة ااخرضن، بلباقة تؤد  إىل احملافرة حىت على الساعة اجليدة لألعداء    دفاعنا عن الشرضعة اإلهلية ال جيّ أن ظنسى 
ا فرض احملّبة ويا   أبدا

ملٌّ منهم أن إّن األزواج اليضنا ضتةابّون وضنتاونا إىل بعًهم البعض، ضتنّلاون بصري الواحد عن ااخر، وحياول         .١١٣
ًّعف فيه أو أخطاءه  وعلى ملًّ حال، حيافرون على الّا  مي ال  ضبة، عن اجلاظّ اجلّيد   الشرضك متخطّياا ظًا  ال
ضشّوووا  و ة ااخر  ولنن ويا ليس تّرفاا خا اّيا وحسّ، إّمنا ضنبع من سلوٍك داخلّي  ماا أظه ليس من قبل سيااة الفرد 

راى الّعوبت وظًا  ضعف الطّرف ااخر، إّمنا ويا ضدلُّ على اّتساع واهة ظرر مان ضًع ويا الًعف الي  ضتراور بظّه ال ض
وويه األخطاء   إطا وا؛ وضتيمر بّن تلك العيوب تشّنل ازءاا من ويا االظسان فًط وال تشّنل مامل مياظه  ماا أن حدثا 



ن املانن الًبول، بنّل بساطة، بظّنا مجيعاا مزضج معًّد من الّنو  مزعجاا   العالقة ال ضشّنل مال ويه العالقة  ليلك، م
والّرالل  فااخر ال ضشنل فًط الطّرف الي  ضزعج   فهو أوّم من ذلك بنقري  لنفس السبّ، إظ  ال أتوّقع بن ضنون حبه 

يًة مون حبه ليس مامال، ويا ال ضع  أن حبه  مقالياا بغية ان أقد ه  إمنا وو حيب  على طرضًته وحبسّ مًد ته، وحمدودضته؛ إمنا حً
ماذب أو غري حًيًي  إظه حًيًي ولننه حمدود، وأ ضي  ليا، إذا من  أتوقع منه النقري، فسوف ضفّها  بطرضًة ما، من 

  ابّ اللةرة اليت ال ضستطيع، وال ضوافَّق فيها، أن ضلعّ دو  الناالن اإلهلي، وال أن ضنون قاد اا على تلبية مامل حااايت
 ضتعاضش مع النًّ، وضعي ه، وضعرف ميف ضلز  الّا  أما  حمدودضة الشخّ احملبوب 

 تّّدق مل ايء

١١٤.      Panta pisteuei ّء"    ويا السياق، ال جيّ فهم ويا "الرااء" اعناه الالوويت، إمنا جي : "تـاْراو م لَّ ايا
ط بعد  الرن بن ااخر ضنيب أو حيتال  ثًة أساسية مهيه تد ك النو  اإلهلي اعتبا ه اعناه املعروف بـ"القًة"  ال ضتعلق ويا فً

 املًيء املسترت و اء الرال ، أو اجلارة اليت ما تزال تشتعل حت  الرماد 

ويه القًة بليات تساح بعالقة ملؤوا ابرضة  ما من حااة إىل مراقبة ااخر، إىل مالحًة خطاه بدقة، لتجنّ       .١١٥
من بني األضد   إن ابّ ضقق باخر، وضرتمه حرّا، وضتخلى عن مراقبة مل ايء، وعن امتالك االخر والسيطرة عليه  إن وروبه 

ويه ابرضة، اليت تفسح ماال لالستًاللية، ولالظفتُا على العا ، وعلى خربات ادضدة، تساح بثراء العالقة وبّال تّبح عالقة 
ااعية    ويا الشنل، ضستطيع األزواج، لدى لًاالهم، أن ضعيشوا فُر مشا مة ما قد تلًّوه زواج منغلًة بدون أ  افاق اات

وتعّلاوه خا ج اإلطا  العااللي    الوق  عينه، ويا جيعل ممنناا الّدق والشفافية، ألظه حني ضعرف أحدوم بظه ضتاتع بقًة 
خيفي ما   طّيات ظفسه  فعندما ضد ك الفرد بظه موضع اك  االخرضن وأ�م ضًّد ون طيبته الداخلية، ضرهر حينها ماا وو وال

ًّل متم أسرا ه، وإخفاء أخطااله  داالم لدى ااخرضن، وحيناون عليه دون أ  تعاطف، وب�م ال حيبوظه دون ار ، فسوف ضف
فيها دوماا بني االفراد  وضعفه، والتراور بعنس ما وو عليه  وعنس ذلك، عندما تسود   العااللة ثًة قوضة ووّدضة، وتعود القًة

 بلرغم من مل ايء، فهيا ضساح بظها  ووضة األفراد ابًيًية، وضًود إىل  فض عفو  للغش واصداع والنيب 

 الرااء

١١٦.      Panta elpizei  لاٍة مع العبا ة السابًة، إىل  ااء اإلظسان الي ًّ : ال تيمس من املستًبل  ضشري ويا التعبري، ًب
خر ضستطيع أن ضتغّري  فهو على الدوا  ضراو واود إمناظية للنًوج، ولبزوغ مجال مفاائ، ماا ضراو أن تفتح برعاها ضعلم بن اا

الطاقة املخفية   عاق حنا�  د ه ضوما ما  ويا ال ضع  أن مل ايء ضتغري   ويه ابياة  ويا ضع  الًبول بن حتدث بعض 
بشنل مستًيم على خطوطنا املعواة وأن ضستخرج بعض اصري من الشرو  اليت ال األاياء ال ماا ظشتهي، وبن ضنتّ هللا 
 ظستطيع أن ظتخطاوا   ويه األ ض 

ونا ضرهر الرااء اعناه النامل، ألظه ضتًّان اليًني بواود حياة بعد املوت  فهيا الشخّ مع مل ضعفه وو مدعو       .١١٧
مراضه، وقد حتول  مّليا بفعل قيامة املسيح  وونا، ضسطع مياظه األ يل بنل إىل ملء السااء  وونا، ضزول ضعفه وظلااته وأ

طاقات اصري واجلاال فيه  وويا ما ضساح لنا،   وسط مهو  األ ض، بن ظتممل بيا الشخّ بنررة تفوق الطبيعة، على ضوء 
  ؤضته حالّيا الرااء، وظنترر ذاك امللء الي  سيناله   امللنوت السااو ، وإن مان ال مينننا 



 تتةال مل ايء

١١٨.      Panta hypomenei ا وسط : ضع  أن احملبة تتةّال مجيع املعا ضات برُو إجيابية  وضع  أن ضبًى املرء  امدا
 بيئة معادضة  وال ضتوقف األمر على حتّال بعض املًاضًات، إمنا وو أمرب من ذلك: إ�ا مًاومة دضنامينية وثبتة، بمنا�ا ختّطي
مجيع التةد�ت  إظه حّ بلرغم من مل ايء، وحىت عندما ضًود� السياق بسره   اجتاه اخر  وويا ض ربز مًدا اا من البطولة 
الّامدة، ومن الًوة إزاء أ  تيا سليب، وضبّني خيا اا لّاحل اصري ال مينن لشيء أن ضغلبه  ضيمرين ويا بنلاات ما تن لوتر مينغ 

يا  ابّ األخو  حىت   وسط االضطهادات واإلوا�ت: "الشخّ الي  ضنروك أمقر، لدضه ايء عندما مان ضؤمد على خ
حسن   داخله؛ وحىت الدولة اليت تنره مقرياا لدضها ايء حسن   داخلها؛ وحىت الشعّ الي  ضنره مقرياا لدضه ايء حسن   

، تبدأ اظئين حببه بلرغم » و ة هللا«نقري مما ضسايه الدضن داخله  وعندما تّل اىل حد النرر اىل واه مل اظسان وترى بداخله ال
من مل ايء  ال ضهم ما ضفعله، فمظ  ترى ونا  و ة هللا  وناك عنّر  الُ ال ميننك أن تتخلّ منه [   ]  تواد طرضًة 

  [   ] عندما ترتفع أخرى حتّ با عدوك: عندما تسنح لك الفر ة بزمية عدوك، ويا وو الوق  املناسّ مي تًر  عد  وزميته
اىل مستوى احملبة، اىل عراة مجاهلا وقد تا، األمر الوحيد الي  حتاول أن تزمه وي األظراة اصبيقة  أظ  حتّ األاخاِ الواقعة 
 ضةية ويه األظراة، إمنا حتاول وز  ويه األظراة [   ] فاوااهة النراوية بلنراوية تعال فًط على تًوضة واود النراوية والشر
  العا   إذا من  أعتد  عليك وأظ  تعتد  علي، مث أعيد لك االعتداء وتعيد م االعتداء، وونيا دواليك، فان الواضح أن 

ا  على أحدمم، من اهة، أن ضتاتع ببعض العًالظية، وويا  ويا سيستار إىل ما ال �اضة  وبنل بساطة ويا لن ضنتهي أبدا
خّ الي  ضستطيع أن حيّل قيود النراوية، وسلسلة الشر [   ]  على أحدمم أن الشخّ وو الًو   الشخّ الًو  وو الش

ضنون له بعض اإلميان النا  واألخالق بغية حل ويه الًيود والدفع بعنّر احملبة الًو  والًدضر   وينلية العا  
 .]١١٤[ظفسها"

وناك حااة   ابياة العااللية لتناية قّوة احملّبة اليت تساح اةا بة الشر الي  ضهّددوا  فاحملّبة ال تساح بن ضسيطر       .١١٩
أو الرغبة جبُر ااخرضن أو االظتًا  منهم  إن الناوذج املسيةي، وال سياا ضان العااللة، وو  عليها ابًد، أو االزد اء باخرضن،

، على سبيل املقال، بتّرف بعض األاخاِ اليضن ماظوا مربضن على ترك  أن اّ بلرغم من مل ايء  أين أعجّ أحيا�ا
سبّ احملبة الزواية اليت تتخّطى األحاسيس، ارضك حياتم مي حيفروا أظفسهم من العنف اجلسد ، وبلرغم من ذلك، وب

ًاا، بلرغم  استطاعوا أن ضتّرفوا صري ويا الزوج، ولو عن طرضق اخرضن،   حاالت املرض مقال، أو املعا�ة أو الّعوبت  ويا أض
 من مل ايء، وو حّ 

 النمو يف احملّاة الزوجية

ننا من االظتًال إىل احملبة الزواية  إظه ابّ الي  جياع بني إن ظشيد الًدضس بولس الي  تّّفةناه، مي انًّ        .١٢٠
، و وحي، ومًةي، جياع   طياته حنان ]١١٦[ّر الزواج وأغنته وأ� ته  إظه "احتاد عاطفي"، وقد قّدسته ظعاة س]١١٥[الزواني
واغف اهلوى، قاد  أن ضدو  حني تًعف املشاعر والشغف  قد عّلم الباب بيوس اباد  عشر أن ونيا حّ ضتغلغل  الّداقة

  بلفعل، إن حباا قو�ا مهيا، مسنوبا من الرُو الًدس، وو ]١١٧[  واابات ابياة الزواية بسروا وضتايز بـ "الن بل األعرم"
اظعناس للعهد األبد  الي  جياع بني املسيح والبشرضة، والي  بلغ ذ وته   بيل اليات حىت املنتهى فوق الّليّ: "ضعطيهم 
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ّّ الزوااي الرُو الي  ضفيً ا، وميّنن الرال واملرأة من أن حيّ بعًهاا البعض ماا أحّبنا املسيح  وضبلغ اب ه الرب قلباا ادضدا
ها  إليه داخلياا احملبة الزواية"  .]١١٨[ويا امللء الي  و اًّ

ضعترب الزواج عالمة مثينة، ألظه "عندما حيتفل  ال وامرأة بسّر الزواج تنعنس  و ة هللا فيهاا وضطبع فيهاا مالحمه       .١٢١
ًاا، تعيش فيها األقاظيم القالثة ااب وطبيعة حبه الي  ال ضزول  فالزواج وو أضًوظة حمبة هللا لنا  إن هللا ،   الواقع، وو ارمة أض

ا"   وويا ضتًّان ظتاالج ]١١٩[واالبن والرُو الًدس داالااا   وحدة ماملة، وويا وو سّر الزواج: ضّنع هللا من الزواني ميا�ا واحدا
واقعية وضومية، الن الزواني "وبًوة السّر ضناالن  سالة خا ة وحًيًية حىت ضتاننا، من خالل األمو  البسيطة والعادضة، أن ضرهرا 

 .]١٢٠[ها"حمبة املسيح للننيسة وبيل حياته الداالم من أال

ّال اخّني حمدودضن      .١٢٢ ًالا واوًب حمامات احتاد  لننه ليس من املالالم خلط مستو�ت خمتلفة: ال جيّ أن ا  وول ًث
هللا بلننيسة بشنل مقام، ألن الزواج، معالمة، ضتطلّ واود "خطّة حيوضة تتًّد  ايئاا فشيئاا بفًل التنامل التد جيي هلبات 

 .]١٢١[هللا"

 مل ابياة، مل ايء مشرتك

  إظه احتاد ضتةّلى جبايع ميزات الّداقة ]١٢٢[ابّ الزواي، بعد ابّ الي  جياعنا بل، وو "الّداقة األعرم"      .١٢٣
اجليدة: السعي صري ااخر، األلفة، اصّو ية، ابنان، االستًرا ، والتشابه بني األ دقاء الي  ضناو بفعل ابياة املشرتمة  لنن 

يا مله حّرضّة غري قابلة لالاالل، ترهر   املشروع املستًر الًاالم على مشا مة وبناء الواود مله معاا  لًنان ن الزواج ضًيف إىل و
 ادقني ولنرا عالمات الواقع: مان حيّ فعال ال ميننه أن خيطط لعالقة مؤقتة  ومان ضعيش بعاق سعادة االستعداد للزواج، ال 

شا مون   احتفال زواج مملوء ببّ، وإن مان وّشا، ضراون بن ضدو  على مر الزمن  ضستطيع أن ضفّنر بمر عابر، واليضن ض
ًاا خملّني ودوماا ومتةدضن  وت رًهر ويه  ًاا وحسّ، إمنا أن ضنو� أض فاألوالد ال ضرضدون بن حيّ والداوم بعًهاا بع

تُا على ما وو �االي  إن االحتاد الي  ضتبلو    العالمات، مع غريوا من الدالالل، أن طبيعة ابّ الزواي ذاتا تًّم االظف
الوعود الزواية لألبد، وو أمقر من انليات ااتااعية أو عادات، ألظه مرتسخ   ميول االظسان العفوضة  وبلنسبة للاؤمنني، إظه 

 تا با، ووي قارضنـات كا وامراأاة  عاهًدكا  [   ] ال عهد أما  هللا ضتطلّ اإلخالِ: "الرَّّب مانا ااًوداا بايناكا وبانيا امراأاًة ً باكا اليت غادا 
 ) ١٦. ١٥. ١٤، ٢تاغد ْ  ًبمراأاًة ً باك  ًألاظَّ  أمً  الطالق" (مال 

إن ابّ املرضض والًعيف، غري الًاد  على تًّبل الزواج متةدٍّ ضتطّلّ النًال، والوالدة مّدداا، واإلبداع، والبدء من       .١٢٤
وحىت النهاضة، ال ضستطيع أن ضتةّال التزاماا عالياا؛ إظه ضستسلم لقًافة املؤق  اليت ال تساح اسريًة منوٍّ ثبتة  ولنن،  ادضد ضومّيا

"ضنون التعهد اةّبة تستار لألبد ممنناا عند امتشاف تدبري أمرب من خمططاتنا، ضعيننا وضساح لنا بووّ مستًبلنا بسره 
ّّ من ختّطي مجيع التجا ب والبًاء وفّيا بلرغم من مل ايء، إظه حبااة إىل ]١٢٣[للشخّ احملبوب"   وحىت ضتاّنن ويا اب

"إن واقع احتاد املرأة Roberto Bellarminoنعاة اليت تًوضه وترفعه  وماا مان ضًول الًدضس  وبريتو بيال مينو وبة ال
والرال برب  حّر  وأبد ، حبي، أظه ال ميننهاا االظفّال، مهاا ماظ  الّعوبت، وحىت عندما ضفًدان األمل بإلجناب، ال 

 .]١٢٤[مينن أن ضتةًق دون سر عريم"
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ضزداد استًرا اا  إن الزواج، بإلضافة اىل ذلك، ضعترب  داقة تتًّان الساات اصا ة بلشغف ووي مواهة او احتاد      .١٢٥
واّدة مع الزمن  ألن "الزواج   ض ؤّسس إلجناب البنني فًط"، إمنا مي ضنون ابّ املتبادل "م عبـَّراا عنه بالستًامة فيتًد  

نح فًط من خالل االحتاد الزواي  وألن ويا ]١٢٥[وضزدور"   تنتسّ ويه الّداقة الفرضدة بني الرال واملرأة ميزة ااملة د 
جلنس،   احرتا  االحتاد بلتةدضد وو اامل، فهو حّر  وأبد ، ومنفتح على إجناب البنني  ضتّم تًاسم مّل ايء، اا   ذلك ا

متبادل على الدوا   ماا أمد الاع الفاتيناين القاين أن "حباا مهيا، جياع بني البشر�ت واإلهليات، ضًود املتزواني إىل وبة 
 .]١٢٦[اليات املتبادلة، وبة حرة، ترهر بعواطفا وحرماٍت  قيًة، فرتتو  منها حياتم ملها"

 الفُر واجلاال

، فإظه �سر ال      .١٢٦ عالقة   من اجليد أن ظعت  بفُر ابّ   الزواج  فعندما ضنون السعي و اء املتعة وااسّيا استةواذ�ا
، على العنس، فهو ضوّسع قد ة االستاتاع وضساح بتيوق أمو   غاضة واحدة وال ضساح بجياد أظواع أخرى من االمتفاء  أما الفُر
خمتلفة، حىت   مراحل ابياة حي، ختاد املتعة  هليا السبّ مان الًدضس توما ضًول بن ملاة "سعادة" ت ستخد  لإلاا ة عن 

 من   السعادة الزواية اليت مينن عيشها حىت وسط األ ، تع  أن ظًبل بن ضنون الزواج مزجياا ضرو �ا ]١٢٧[توسع سعة الًلّ
األفرُا واألتعاب، من التوتر والراحة، من املعا�ة والتةر ، من اإل ضاء والبة،، من االظزعاج واملسرّات، دوماا   مسرية الّداقة 

 .]١٢٨[اليت تدفع بلزواني إىل  عاضة أحدمها ااخر: "بتًدمي املساعدة واصدمة املتبادلة"

"الًياة -  إن اجلاال ]١٢٩["حّ الّداقة" ض دعى "حمّبة" عندما ظفهم وظًدًّ  "الًياة العليا" اليت لدى ااخر      .١٢٧
تالمه ضساح لنا بتيوق قدسية الشخّ دون ابااة الم -العليا" اليت لدى ااخر واليت ال تتطابق مع اجلاذبية اجلسدضة والنفسية

قاسرّ�    التاع االستهالمي ضتًاءل ابس اجلاام، ومعه تغرب السعادة؛ مل ايء مواود مي ضتم اراؤه، وامتالمه 
واستهالمه، اا   ذلك االاخاِ  أما ابنان، على العنس، فهو تعبري عن ذاك ابّ الي  حتّر  من الرغبة بالمتالك األ�ين  

أما  اخّ ما بحرتا  مبري وخبوف من أن ظسيء إليه أو من أن ظسلّ منه حرضته  حّ ااخر ضع   إن ويا ابنان جيعلنا ظرتعد
أن ظتيوق التممل   ما وو مجيل ومًدس   اخّه وأن ظًّد ه، والي  وو مواود خا ج حااايت الشخّية  ويا ما ضساح م 

ّاا عدواظياا بلسعي صري ويا الشخّ وحىت عند معرفيت أظه لن ضنون ملني وأظه أ  ّاا غري مرغوب به اسدّ�، واخ بح اخ
ّاا �به ما�ا ايئا ما"  .]١٣٠[ومزعجاا  هليا السبّ، "إظنا عندما اّ اخ

ترهر اصربة اجلاالية للةّ عرب تلك النررة اليت تنرر إىل الطرف ااخر مغاضة حبد ذاتا، حىت لو مان مرضاا، أو       .١٢٨
ة متًدماا بلسن أو حني خيلو من أ  مًومات اجلاذبية احملسوسة  فالنررة اليت تعرف أن تًد  مهّاة للغاضة، و فًها ضوّلد عاد

أضرا اا  فنم من األمو  ال ضًو  با أحيا�ا األزواج واألوالد مي ضلفتوا النرر ضفوزوا بالعتبا ! النقري من اجلرُا واألزمات ترهر 
عندما ظتوقف عن تمل بعًنا البعض  ويا ما ضعّرب عنه بلتشني واملطالبات اليت ظساعها داخل العااللة: "إن زواي   ضعد ضنرر 

غري مواودة بلنسبة إليه"  "أ اوك، أظرر إم عندما أواه ابدض، إليك"  "إن زوايت   تعد تتم يب، إ�ا تتم فًط  إمَّ، وممظ 
بألوالد"  "  املنزل، ال ضهّاهم أمر ، ماا لو من  غري مواود"  إن ابّ ضفتح العينني وضساح بن ظد ك، فوق مل ايء، مم 

 وي مبرية قياة االظسان 
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إن فُر حّ تملي مهيا جيّ أن تناى  طاملا أظه قد خ لًنا مي اّ، ان ظعلم أظه ال ضواد فُر أمرب من أن       .١٢٩
" (سر  )  إن األفرُا األمقر قّوة   ابياة تولد حني ظتانن من تًدمي السعادة ١٦، ١٤ظتشا ك خبري ما: "أاْعًط وخ ْي وماتْع ظـاْفساكا

ا مجيال من فيلم لآلخرضن، استباقاا للسااء  أاذم ر   ، عندما تتلًّى الطاوية السخّية عناقاا ملؤه االمتنان واملدضح عيد ببي  ونا مشهدا
والقناء: "إن لية طعامك ست فرًُ املالالنة!"  الفُر الناتج عن منح البهجة لآلخرضن وعن  ؤضتهم ضستاتعون وو عيب ومّد  

، ووو ظتيجة ابّ األخو ، ليس فُر غر  و  الشخّ الي  ضنرر إىل ذاته، إمنا فُر من حيّ وضستاتع خبري عزاء  ويا الفُر
ُّّ   ااخر وضّبح خّباا فيه   الشخّ احملبوب، فُر ضّا

من �حية أخرى، إن الفُر ضتجّدد   األ   وماا مان ضًول الًدضس أوغسطينوس "ملاا زاد اصطر   املعرمة، ملاا       .١٣٠
  فالزواان، بعد أن عا� وااودا معاا، مينن هلاا أن خيتربا إن مان األمر ضستةق العناء، أل�اا ]١٣١[ااتّد الفُر بالظتّا "

ّد ا بشنل أفًل ما ميلنان  الًليل من األفرُا البشرضّة حّال  على ايء ايد، وأل�اا تعّلاا ايئا معاا، أو ألظه ميننهاا أن ضً 
 وي عايًة ومبهجة بًد  ما حيًق اخّان ضتةابن ايئاا ما معاا قد مّلفهاا مهوداا مشرتماا مبرياا 

 زواج عن حّ

د    أوّد أن أقول للشباب أن ال ا      .١٣١ يء من ويا ضتعرض للخطر حني ضسلك ابّ طرضق املؤسسة الزواية  فاالحتاد جيا
مؤسسة الزواج السبيلا لقباته، ومنّوه ابًيًي وامللاوس  إظه لّةيح أن ابّ وو أمقر بنقري من الرضى اصا اي أو من انل من 

ًاا أن قرا  إعطاء الزواج انالا   مرالّيا   التاع مع التزامات حمّددة، ضبّني أمهية الزواج: إظه أانال عًود الزواج، لننه من املؤمد أض
ة اهلوضّة مع ااخر، وضشري إىل ختااّطي فردضّة سن املراوًة، وضعّرب عن الًرا  اباز  بالظتااء إىل ااخر  ال زواج ضدّل على اّدضة ًوحدا

قوضّة أخرى، ولًتاةااُّل مسؤولية ادضدة إزاء اخّ اخر  إن ويا وو طرضًة للتعبري عن تارًك ابًن الوالد  فعلّيا لنسج  بطات 
ّاا للزواج  الزواج، بّفته  ضع  أمقر بنقري من مّرد مؤسسة عفوضّة تدف إىل اإل ضاء املتبادل، األمر الي  قد ضنون ختّي

اخر   الواقع وبعاق، ومي ضتانن، مؤسسة ااتااعية، وو لاضة وأساس لاللتزا  املتبادل، وإظًاج ابّ مي ضناو اصيا  جتاه ا
  الوق  عينه، من حتًيق  سالته   التاع  ليا، فالزواج ضتخّطى أضّة موضة عابرة وضدو   إن اوور الزواج ضتجّي    طبيعة 

ٍّّ حاز   الشخّ البشر  ظفسها و  طابعه االاتااعي  ووو ضتًّان سلسلة من الواابات اليت تنشم من ابّ ظفسه؛ من ح
 وسخّي لد اة أظه قاد  على الازفة بملستًبل 

اختيا  الزواج   ويه الطرضًة ضعّرب عن الًرا  ابًيًي والفعلي جباع طرضًني   طرضق واحدة، مهاا حّل وبلرغم       .١٣٢
ًاا، ال مينن من مجيع التةد�ت  وبسبّ اّدضة ويا االلتزا  العل  ببّ، ال جيّ أن ضنون الًرا  متسّرعاا، ولنفس ا لسبّ أض

تايله إىل أال غري مساى  إن االلتزا  مع اخّ اخر بشنل حّر  و�االي ضنطو  داالااا على ازء من الازفة والروان 
اجلر ء  إن  فض حتّال مسؤولية ويا النوع من االلتزا  وو تّرف أ�ين، ومغرض ودينء  وو فشل   االعرتاف حبًوق ااخر، 

ضًّدمه اىل التاع مشخّ ضستةق أن ضنون حمبوبا دون قيٍد أو ار   من اهة أخرى، إن األاخاِ وعد  الًد ة على أن 
العااًني حًّا، مييلون إىل إظها  حبهم لآلخرضن  ليا فابّ الي  ضتجسد   عًد زواج أما  ااخرضن، مع مل االلتزامات الناجتة 

ت علن دون أّ  حتّفظ ودون قيود  ويه "النعم" تع  التمميد للشخّ ااخر  عن العال املؤسسي، وو تعبري ولاضة للـ "ظـاعام" اليت
أظه ضستطيع الوثوق دوماا به، وأظه لن ضتخّلى عنه حىت إذا فًد ااذبيته، أو إذا وااه املّاعّ أو إذا سنة  له فِر أخرى من 

 االستاتاع أو بعض املّاحل األ�ظية 
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 ابّ الي  ضرهر وضناو

ّداقة" ضوّحد مجيع اواظّ ابياة الزواية وضساعد مجيع أفراد العااللة على املًّي قدماا   مجيع مراحله  ليا "حّ ال      .١٣٣
ّّ بستارا ، دون ًخسَّة، وبسخاء  ضان العااللة، "من الًرو   استخدا  ثالثة   ضنبغي تناية مّل املباد ات اليت تعّرب عن ونيا ح

  "عندما ال ضنون أفراد األسرة متطفلني، ]١٣٢[ا وعي اا  إ�ا ثالث ملاات  اليسية!"ملاات  أوّد أن أمّر وا: من فًلك، انرا 
ذن أّوال، وعندما ال ضنوظون أ�ظيني، وضتعلاون أن ضشنروا، وعندما ضد ك أحدوم بظه قد قا  بعال سّيئ، وضعرف  وضطلبون اإل

  علينا اّال ظبخل بستخدا  ويه العبا ات، بل لننن اسخياء ]١٣٣[ميف ضًّد  اعتيا ه؛   ويه العااللة، ضسود الفُر والسال "
، حىت ضان العااللة، بني الزوج والزواة، بني الوالد وأوالده،  اعاودة تردادوا ضوماا بعد ضو ، ألن "الّا  قد ضنون ثًيالا أحيا�ا

ال   الوق  املناسّ، حتاي العااللة وت غّي ]١٣٤[خوة"بني األ  ابّ ضوماا بعد ضو       حني أن العبا ات املالالاة واليت تً 

مل ويا ضتةًّق عرب مسرية من الناو املتوا ل  ويا الشنل االستقناالي من ابّ الي  ضنان   الزواج، مدعو اىل        .١٣٤
ظًوج متوا ل، ألظه حبااة ألن ظطّبق عليه ما قاله الًدضس توما األموض  عن احملبة: "إن احملبة، وبسبّ طبيعتها، ال دلك حدوداا 

الناو، مو�ا مشا اماة   احملّبة الالمتناوية، اليت وي الرُو الًدس  [   ] وال مينن حىت للفرد أن ضًع هلا حّدا، ألظه مع منو   
ًاا وعلى الدوا  الًد ة على منو عتيد"   وقد حّ، الًدضس بولس الرسول بًوة: "عاسى أان ضازضدا الرَّبُّ وض نًايا ]١٣٥[احملبة، تناو أض

نم لًبـاْعٍض وًجلاايًع النَّاًس" ( ًً اةبَّة  األاخًوضَّ ١٢، ٣تس  ١حماابَّةا باع
ة [   ] فناسمال نم، أاضُّها اًإلخواة، أان تـاْزدادوا )؛ وضًيف: "أامَّا امل

ّّ الزواّي فال ضتًّوى أّوال بلنال  عن عد  ااالل الرب  الزواّي موااّ، أو ١٠ -٩، ٤تس  ١فيها" ( )  أمقر فممقر  أما اب
ناو ضتعّرض للاخاطر، ومينننا الناو بتنرا  عًيدة ما، إّمنا بتًوضته بفًل منّوه املستار   ظل النعاة اإلهلية  فابّ الي  ال ض

فًط بتوافًنا مع النعاة اإلهلية عرب املزضد من أعاال احملبة، ومن أعاال ابنان، مع املزضد من التنرا  والًوة والسخاء، والعاطفة، 
  إن وبة ابّ اإلهلي، الي  ضفيض على ]١٣٦[والفُر  خيترب الزوج والزواة "معىن وحدتاا وحيًًو�ا دوماا بشنل أمال"

 األزواج وو   الوق  عينه دعوة إىل تناية عطية النعاة ويه بشنل مستار 

ن بعض األووا  حول حّ مقام ومامل ال جيد  ظفعاا، وحير  ويا ابّ من أ  حافز على الناو  والفنرة إ      .١٣٥
السااوضة عن ابّ الدظيو  تنسى بن األفًل وو ما   ظتو ل إليه بعد، وبن النبيي ضنًج مع الوق   وماا ذاّمر به أساقفة 

�ت االستهالمية املًللة ليس  مواودة  فداخل ويه العاالالت السنوات ال التشيلي: "إن العاالالت املقالية اليت ترّواها اإلعال
دًي، واألمراض ال واود هلا، وال لأل  وال للاوت  [   ]  فالدعا�ت االستهالمية تعرض ومهاا ال  لة له بلواقع الي  

  إظه من العاقل قبول احملدودضة والتةد�ت والنًّ بنل واقعية، واإل غاء ]١٣٧[ضوااهوظه اابء واألمهات ضوماا بعد ضو "
 الوحدة، مهاا حّل  للدعوة إىل الناو بحتاد، وإىل إظًاج ابّ وتناية  البة

 ابوا 

ابوا  وو أسلوب مميز وضرو   للعيش، وللتعبري عن ابّ وإظًااه   ابياة الزواية والعااللية  إمنا ويا ضتطّلّ       .١٣٦
بطرق تد ضباا طوضالا وااقاا  ميلك الراال والنساء، النبا  والّغا ، وساالل خمتلفة للتوا ل، وضستخدمون لغات خمتلفة، وضتّّرفون 

خمتلفة  طرضًة طُر األسئلة، وطرضًة اإلاابة عنها، وظربة الّوت املستخدمة، والوق  وغريوا من العوامل، بمنا�ا التمثري على 
 عالية التوا ل  بإلضافة اىل ذلك، من الًرو   دوماا ابتنا  بعض التّرفات اليت تعّرب عن ابّ وجتعل ابوا  ابًيًي ممنناا 
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طي الوق ا بعًنا لبعض، ووقتاا ظوعّيا، ضعتاد على اال غاء بّرب وبظتباه بني أن ضنون الشخّ ااخر قد أن ظع      .١٣٧
ا بعد  البدء   النال  قبل الوق  املناسّ  وبدالا من البدء   تًدمي  عّرب عن مّل ما مان حبااة أن ضعّرب عنه  وويا ضتطّلّ زودا

نا قد مسعنا مّل ما مان الشخّ ااخر حبااة إىل قوله  وويا ضع  أن ظّا    داخلنا مي اا اء والنّاالح، علينا التمّمد من أظ
 لّةة، وظفسح  

ظّغي دون أ  ضجيج   الًلّ أو   العًل: ظتخّلى عن أ  تسرع، وظًع  ااظباا مجيع االحتيااات اصا ة وامل
ا إىل اإل غاء إليه  ضرضد أن ضشعر بظه قد ّمت اال غاء إىل الال  غالباا ما ال ضنون أحد الزواني حبااة إىل حّل ملشامله إمن

معا�ته، إىل خيبة أمله، إىل خوفه، إىل سخطه، إىل  اااله، إىل حلاه  غالباا ما ظساع ويا التيمر: "إظه ال ضّغي إمَّ  وحني ضبدو 
أن أ�ي مالمي بسرعة"  "عندما أتنلم معها، وممظه ضساع، فهو   الواقع ضفّنر   أمٍر اخر"  "أتنّلم معه، وأاعر بظه ضنترر 

 تسعى لتغيري املوضوع أو تعطي  أاوبة سرضعة إلغالق املوضوع "

أن ظنّاي عادة منح أمهية حًيًية لآلخر  ضتعلق األمر بعطاء قياة لشخّه، واالعرتاف بن له حًا   الواود، و        .١٣٨
ا  ال جي ا االستخفاف اا ضًوله أو ضطالّ به، بلرغم من أمهية التعبري عن واهة التفنري بشنل مستًل، وأن ضنون سعيدا ّ أبدا

ظرر� الشخّية  ونا تنان الًناعة بن لدى اجلايع مسامهة ضًّدمو�ا، ألن لدضهم خربة خمتلفة   ابياة، وأل�م ضنررون اىل 
ن معرفة حًيًة الشخّ ااخر، وأمهية خماوفه األمو  من واهة ظرر أخرى، ولدضهم خماوف وقد ات و ؤى خمتلفة  من املان

العايًة، وخلفية ما ضًول، اا فيها ما وو و اء ملااته العدواظية  هليه األسباب، جيّ أن ظًع أظفسنا مناظه، وااول مشف 
 أعااق قلبه، وظتبّني ما الي  حيرك عواطفه، وظّتخي ويه العاطفة منًطة اظطالق   حوا  أعاق 

التةلي بعًل منفتح من أال عد  االظطواء على النفس   واواس أفنا  حمدودة؛ وم روظٌة تساح بتغيري اا اء ضساح       .١٣٩
الشخّية أو بتنالتها  وقد تنتج من تفنري  ومن تفنري ااخر خال ة ادضدة ت غ  ًملينا  فالوحدة اليت جيّ أن ظطاح إليها 

غ  من املشا مة األخوضة، جيتاع من وم  ليس  وحدة التطابق، بل وي "وحدة   التنوع" أو
 
"تنوّع متناسق"  بفًل ويا الناط امل

خمتلفون، وحيرتمون بعًهم البعض، وضًّد ون بعًهم البعض، مع ابفاظ على الفروق والنربات الشخّية املختلفة اليت ت غ  اصري 
ًاا بعض الفطنة مي ظتنّبه،   الوق  املشرتك  وناك حااة للتةر  من فنرة واوب أن ظنون مجيعاا متطابًني  ضت طلّ ويا أض

املناسّ، "للتدخالت" اليت قد ترهر، بطرضًة ال تساح هلا بتدمري عالّية ابوا   على سبيل املقال: إد اك املشاعر السيئة اليت قد 
ن جنُر ااخر؛ أن ظستخد  تنشم ووضعها   حجاها مي ال تؤثر على التوا ل  ومن املهم املًد ة على التعبري عن اعو � دون أ

لغة وطرضًة   التنلم من املانن قبوهلا والساُا با بسهولة من ًقباًل ااخر، بلرغم من متطلبات حمتواوا؛ أن ظعرض االظتًادات 
الشخّية دون إظها  الغًّ مشنل من أانال االظتًا ، وأن ظتجّنّ لغة الوعظ اليت تبة، عن التهّجم على ااخر، 

ه، ولومه وارحه  إن النقري من املناقشات بني األزواج ليس  مساالل خطرية للغاضة، بل غالباا ما تنون أمو اا  غرية، والسخرضة من
 وقليلة األمهية، إمنا ما ضفسد النفس وي طرضًة النال  أو املوقف الي  ظتخيه أثناء ابوا  

ّاا أو عندما  أن ظًو  بلفتات اوتاا  باخر وأن ظرهر عاطفتنا  فابّ      .١٤٠ ضتخطى أسوأ ابوااز  عندما اّ اخ
ًا  ا ظشعر بظنا حمبوبون من ًقباًله، بستطاعتنا حينها أن ظفهم بشنل أفًل ما ضرضد أن ضعّرب عنه أو ما ضرضد أن ض فهانا إ�ه  مينننا أض

ا أن ظب  ثًتنا وقناعاتنا وقيانا على ختطي الًعف الي  ضًود� اىل اصوف من ااخر، ماا لو مان "م نافساا لنا"  ومن املهم ادّ 
 أسس خيا ات عايًة، وليس على أساس فوز� اناقشة ما، أو ألظنا مّنا على حق 



أخرياا، إظنا ظد ك أظه من أال أن ضنون ابوا  مقاراا، من الًرو   أن ضنون لدضنا ما ظًوله، وويا ضتطّلّ ًغىن داخلّيا       .١٤١
لتممل الشخّي، والّالة واالظفتُا على التاع  على خالف ذلك، تّبح املناقشات م ًجرة وبال مغزى  ظغّيضه عرب الًراءة، وا

عندما ال ضعت  مل من الزواني بروحه اصاِ وليس لدضه عالقات متنوعة مع اخرضن، تّبح عندالي ابياة العااللية منغلًة وضفتًر 
 ابوا  

 احلب املتقد

فاتيناين القاين أن ويا ابّ الزواي "ضتناول خري اإلظسان بنامله  وليلك مان بمناظه أن ضًفي  لًد عّلم الاع ال      .١٤٢
. ]١٣٨[مرامة خا ة على تعابري اجلسد وابياة النفسية، فيجعلها ذا قياة، أل�ا العنا ر والعالمات اصا ة بلّداقة الزواية"

إن ابّ بدون متعة أو اغف ليس ماٍف لريمز اىل احتاد قلّ االظسان مع هللا، وال بد من واود أسباب هليا األمر: "لًد أّمد  
ق الطبيعة وابّ السااو  جيدان الرموز اليت ضبةقان عنها،   ابّ الزواي، أمقر منه   الّداقة، مّل الّوفيني أن ابّ اصا  

  ً ا ال ظتوقف إذاا للتةدث عن ]١٣٩[أو   الشعو  البنو ، أو   التفاين لًًية ما  والسبّ   الواقع، ضنان   مشوليته"
 املشاعر وعن ابياة اجلنسية ضان الزواج 

 عا  املشاعر

ظة وامة   الزواج  ووي تولاد  حتتّل منا -واليت ضسايها النالسينيون بـ "الشغف"–إن الرغبات، واملشاعر والعواطف       .١٤٣
عندما ضنون "الشخّ ااخر" حاضراا وضتجلى   حياتنا  من طبيعة مّل ماالن بشرّ  أن ضسعى إىل حًيًة أخرى، وويا امليل 

نفسي ض رهر  دوماا عالمات عاطفّية أساسّية: املتعة أو األ ، الفُر أو ابزن، ابنان أو اصوف  وويا ما ضنّون فرضّية النشا  ال
 األساسي  اإلظسان وو ماالن حّي من ويه األ ض ومّل ما ضًو  به وضبة، عنه حم ااَّل بعاطفة واغف 

إن ضسوع املسيح، مإظسان حّق، مان ضعيش األمو  مشةو�ا بطاقة اظفعالية  ليا فًد اعر بأل  أما   فض أو اليم له       .١٤٤
)  ومان ضشعر ميلك بلتعاطف إزاء معا�ة الناس ( ا  ٤١، ١٩موع ( ا  لو )  وويا املوقف اعله ضي ف الد٣٧، ٢٣( ا  مّىت 

ًاا له عند موته ( ا  ضو ٣٣، ١١)  مان ضتمثر وضًطرب حني ضراوم ضبنون ( ا  ضو ٣٤، ٦مر  ، ١١)، ووو ظفسه بنى  دض
 .)  وقد بّين  عالمات حساسّيته ويه إىل أ  مدى مان قلبه اإلظساين منفتةاا على ااخرضن٣٥

ا أو سّيئا حبّد ذاته من الناحية األخالقية      .١٤٥   فمن ضشعر املرء بلرغبة أو ]١٤٠[إن الشعو  بلعاطفة ال ض عترب أمراا اّيدا
ا أو سيّـئاا وو ما ضًو  به الشخّ مدفوعاا أو مّةوبا اشاعره   إذا بلرفض ال ض عتـاربا امثاا وال حىت ضستةّق اللو   إمنا ما ض عترب اّيدا

 األعاال السّيئة الناجتة عنها  غّيضنا ويه املشاعر، أو حبقنا عنها، وقانا بسببها بعاال سيئة، فالشر ضنان   فعل تغيضتها و 
ا م، فابّ  ا؛ فإذا اعل  ااخر، بسبّ ويا الشعو ، عبدا ّاا ما ليس حبّد ذاته أمراا اّيدا وعلى ظفس املستوى، أن اّ اخ

ضّبح ونا   خدمة أ�ظييت  واالعتًاد بظنا أاخاِ  ابون فًط ألظنا "ظشعر بعواطف ما" إمنا وو خدعة وااللة  وناك 
ضشعرون ب�م قاد ون على أن حيبوا بشنل عريم فًط بسبّ حااتهم النبرية للةّول على عاطفة، ولننهم غري  أاخاِ

قاد ضن على النًال من أال إسعاد ااخرضن، وضعيشون منطوضني على  غباتم اصا ة    ويه ابالة، ال  لة هليه املشاعر بلًيم 
 ى حياة عااللية  ابة وسعيدة أمراا مستةيال النبرية إمنا وي تًار أ�ظية جتعل العال عل
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من �حية أخرى، إذا  افق الشغف  الفعلا ابر، فهيا ضعّرب عن عاق ويا اصيا   ابّ الزواي ضدفعنا جلعل ابياة       .١٤٦
ل حياة مافة أعًاالها العاطفية بسروا تّبح خرياا للعااللة وتنون   خدمة ابياة املشرتمة  تتو ل العااللة إىل النًوج حني تتةو 

، إمنا تعّزز حرّضتها، وتنتج عنها، وتغنيها، ]١٤١[العاطفية اىل حساسّية، ال تسيطر على اصيا ات النربى والًيم وال ت رًلا ها
 وجتالها، وجتعلها أمقر اظسجاماا، ملا فيه خري اجلايع 

 أبنااله هللا حيّ فُر

ًا  مرا اا ماا لو ماظ  الننيسة       .١٤٧ ويا ضتطّلّ مسرية تربوضة، مسرية حتتو  على تًةيات  ويه قناعة الننيسة وقد   ًف
: "أال تعال الننيسة ، بن ّل و ا�وا عدوة للسعادة البشرض ة  لًد تلًَّى الباب بًًندًْمت ْس السادس عشر، ويا السؤال بنل وضُو

الًق وممنوعاتا لتةوضل الشيًء األمثن   ابياًة إىل مرا ًة  أال ترفع  افرةا اإلظيا  فياا ضتعلق بتلك البهجة اليت ظلناوا ودضةا من اص
دضن   ولننه أااب بظه  غم واود مبالغات أو زود منةرف   ال]١٤٢[نا ظتيوق مني اان ايئاا إهلياا "واليت دنةنا سعادةا جتعل

  حد ذاته؛ بل بألحرى، قد أعلنا ابرب erosاملسيةي، فإن التعليم الرمسي للننيسة، األمني للنتّ املًّدسة،   ضرفض "الـ 
 زضَّف للـ 

ض عرّضه   ابًيًة من مرامًته وضلغي منه  معناه erosعلى اجلاظّ املشّوه والتدمريّ  منه، ألن ويا التمليه امل
 .]١٤٣[اإلظساين"

ابدود  اإلفرا ،  إن تيضّ العاطفة والغرضزة وو ضرو ّ ، ولتةًيق ويه الغاضة ضتواّ   بعض األحيان وضع بعض      .١٤٨
، وإىل إباق ]١٤٤[وعد  واود الرقابة، ووااس االستةواذ جتاه ظوع واحد من املتعة، مل ويا ضؤد  اىل إوالك ويه املتعة

الًر  ببياة العااللية    الواقع، إظه من املانن الًيا  اسرية مجيلة مع املشاعر، مما ضع  توايهها بشنل داالم او مشروع ووّ 
، إمنا ]١٤٥[جة ادضدةاليات، وملء حتًيًها الي  ض غ  العالقات بني األفراد ضان العااللة  وويا ال ضع  التخلي عن برات ب

ي  ال مفر منه، ومن الهود بدف بلوغ املقالية  عيشها حمبومة مع برات أخرى من التفاين، ومن الرااء الّبو ، ومن التعّ ال
 ابياة العااللية وي مل ويه األمو ، وتستةق أن ت عا  الئها 

تّّر بعض التيا ات الروحية على استبعاد الرغبة بغية التةر  من األ   إمنا ان ظعتًد أن هللا حيّ فُر الناالن البشر        .١٤٩
تَّ  ًلك  ١٧، ٦طيم  ١ع ًبًه" (وأظه قد خلق مل ايء "لًنـاتااا ًّ ما دا )  لندع الفُر ضفيض إزاء حناظه حني ضًُرت علينا: "� ب  َّ، ًحباسا

رًْ  ظافساكا ًمن ضاوٍ   اًلح" (سي  ًاا ضستجيبان إل ادة هللا بتباعهاا ١٤. ١١، ١٤أاظًفْق على ظـاْفًسكا [   ] ال حتا )  الزواان أض
)  املسملة وي بن تنون لنا ابرضة لنًبل بن ضنون للاتعة ١٤، ٧و  السرَّاء م ن ماْسرو اا" (اا دعوة النتاب املًدس ويه: "  ضا 

ّّ املتبادل    ويا املعىن، مينننا قبول اقرتُا بعض  أانال أخرى من التعبري   خمتلف مراحل ابياة، وفًاا الحتيااات اب
ال ظنون  اْون جتربة حمدودة تغلق افاقنا  ال ضعترب توسيع الوعي ويا اظنا اا أو العلااء الشرقيني اليضن ضشّددون على توسيع وعينا مي

 تدمرياا للرغبة، إمنا ضهدف اىل توسيعها ومااهلا 

 ّّ  البعد اجلنسّي للة

مل ويا ضًود� اىل ابدض، عن ابياة اجلنسية بني الزواني  لًد خلق هللا ظفسه اجلنس، الي  وو ودضة  االعة        .١٥٠
ضا الًّدضس ضوّحنا بولس   قد  افا ]١٤٦[لوقاته  عندما ظعت  به وظتفادى خرواه عن اململوف مننع حدوث "إفًا  لًياة أ يلة"ملخ

القاين فنرة أن تعليم الننيسة ضًود اىل "اظنا  قياة اجلنس لدى اإلظسان" أو أن ضتم قبوله لرد "ابااة لإلجناب حبّد 
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  إن حااة الزواني اجلنسية ليس  موضوع ازد اء ماا "أن األمر ليس   أ  حال من األحوال مسملة إعادة النرر ]١٤٧[ذاتا"
 .]١٤٨[بتلك ابااة"

ألولئك األاخاِ اليضن خيافون بن تؤثر تربية  املشاعر واجلنس على عفوضة ابّ اجلنسي، أااب الًدضس ضوحنا       .١٥١
  العالقات" اليت وي "القارة التد جيية لتاييز ظزوات  بولس القاين بن االظسان البشر  "مدعو اىل عفوضة ماملة و�ضجة

ذ أن على مّل ماالن بشر  ضنبغي عليه أن "ضتعلم، اقابرة وثبات، ما معىن   إ�ا أمر مينن امتسابه، إ]١٤٩[الًلّ"
ليس وسيلة إاباع أو ترفيه، اا أظه لغة توا ل بني اخّني، حي، ضتم أخي ااخر على حمال اجلّد   إن اجلنس ]١٥٠[اجلسد"

    ويا اإلطا ، تارهر  ]١٥١[مع قدسّية قياته وحرمتها  بيه الطرضًة، ضشا ك الًلّ البشر ، إذا ااز التعبري، بعفوضة أخرى"
اإلث ة  اجلنسية متعبري بشرّ  بنوع خاِ عن ابياة اجلنسية  مينننا أن جند فيه "املعىن الزوااّي للجسد، ومرامة العطاء 

  لًد علّم الًّدضس ضوحنا بولس القاين أثناء لًاءات التعليم املسيةي حول الووت اجلسد البشر ، أن النيان ]١٥٢[األ لّية"
سد  اجلنسي ليس فًط مّد  خّّ وإجناب، إمنا "ميلك الًد ة على التعبري عن ابّ: ويا ابّ الي  من خالله ضّبح اجل

  اإلث ة اجلنسّية السلياة، ولو ماظ  ترتافق ببة، عن املتعة، إ�ا تفرتض االظدوا ، وليا ميننها ]١٥٣[الشخّ وبة"-اإلظسان
 أْظساناًة النزوات 

ه ليلك، ال مينننا ب  انل من االانال، اعتبا  البعد املقري للةّ اقابة اّر مساُو به أو عّء علينا حتال      .١٥٢
ملّلةة العااللة، إمنا اقابة وبة من هللا جتّال اللًاء بني الزواني  واا أن األمر ضتعلق اشاعر متسامية بفعل ابّ الي  ض عجّ 
ا للةّ" الي  ضبني لنا عراة املعجزات اليت ضًد  عليها الًلّ البشر ، وظد ك  ا مامال وواضةا بنرامة ااخر، تّبح "تميدا

ا"للةرة، "بن الواود ا  .]١٥٤[إلظساين مان جناحا

 العنف والتالعّ

نسية، من املناسّ النرر   ويا املوضوع اجاله وبواقعية سلياة  بلفعل، ال   سياق ويه الرؤضة اإلجيابية للةياة اجل      .١٥٣
ًاا بمراض عدضدة، وبلتام "تّري فر ة ووسيلة  مينننا أن ظتجاول أظه   مقري من األحيان تفًد اجلنساظية ذاتا وتّاب أض

  وقد ازداد اصطر،   زمننا ويا، بن ابياة اجلنسية ضهيان عليها ذاك الرُو املساو  ]١٥٥[لتقبي  األ� وإاباع الرغبات والغراالز"
ااخر غالباا ما ضتم التالعّ به مشيء ظبًي عليه طاملا أظه ضشبع الرغبات ومن مث االزد اء املرتبط بعًلية "استخد  وأ ً "  فجسد 

به حني خيسر ااذبيته  ول مينن جتاول أو التغاضي عن أانال داالاة من اهليانة، والتسلط، واإلساءة، واالاراف، والعنف 
 ااخرضن والدعوة إىل ابّ، حت  غطاًء حبٍ، م رلٍم عن اليات اجلنسي اليت تنتج عن تشوضٍه ملعىن ابياة اجلنسية، وتدفن مرامة 

ٍّ ضان الزواج  ليا فال بد أن ظؤمد       .١٥٤ ليس من املفر  التيمري بن ابياة اجلنسية مينن أن تّبح مّد ا معا�ٍة وتالع
ٍّّ حًيًّي، وضتنا  بلتام بوضُو بن "فعالا زوااّياا مفروضاا على أحد الزواني دون اعتباً  أوضاًعًه و غباتًًه  الشرعّية، ليس فعلا ح

  إن األفعال اصا ة بالحتاد اجلنسي بني الزواني تستجيّ ]١٥٦[ومًتًى النراً  األدّيب الّةيح   العالقات بني الزواني"
  ليا ضشّدد الًدضس بولس الرسول على: أن ]١٥٧[لطبيعة ابياة اجلنسية اليت ااءوا هللا إذا "د  بطرضًة تليق حًاا بإلظسان"

" أحد "بًاخيه أاذاى أاو ظ ْلااا   ويا الشَّمن" ( )  وعلى الرغم من أظه متّ  سالته   مرحلة ويان  خالهلا ٦، ٤تس  ١"ال ض لًةقا
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تعترب ماالناا خاضعاا داماا للرال، فًد عّلم الًدضس بولس الرسول بن ابياة اجلنسية جيّ أن القًافة "اليمو ضة"، وماظ  املرأة 
 ) ٥، ٧قو   ١ت ناقاشا بني الزواني: وقد تّّو  إمناظية تايل العالقات اجلنسية لفرتة إمنا اواّ "اتفاق متبادل" (

ًاا       .١٥٥ حني أّمد أن الرال واملرأة مها "مهّددان من ًقباًل لًد أعطى الًدضس ضوحنا بولس القاين حتيضراا دقي
احتاد أعاق على الدوا ، لنن اصطر ضنان بالدعاء اةو االختالفات وتلك   ويا ضع  أ�اا مدعوان إىل ]١٥٨[الشراوة"

املسافة احملتومة بني االثنني  ألن مّل واحد منهاا ضتاتع بنرامة خا ة به ال مينن تنرا وا  عندما ضتةّول االظتااء املتبادل القاني 
    منطق اهليانة، ضنتهي املطاف حىت ]١٥٩[ألاخاِ"اىل ويانة، "تتغري [   ] بنية الشرمة بشنل اوور    العالقة بني ا

، اا أظه ]١٦١[، و  �اضة األمر ضنّف عن "إجياد ووضته الشخّية   اسده"]١٦٠[بلفرد املهيان إىل ظفي مرامته الشخّية
 حيرمه من مّل معىن  فهو ضعيش اجلنس مهروب من ذاته ومتخلٍّ عن مجال االحتاد 

 فض أ  انل من أانال الرضوخ اجلنسي  ليا فان املالالم جتّنّ أّ  تفسري غري من املهم أن ظنون واضةني         .١٥٦
)  ضتنلم الًدضس بولس ونا ٢٢، ٥مالالم لنّ الرسالة اىل أول أفسس، حي، ضدعو "الزواات [ليخًعن] ألزوااهن" (أف 
قًا ، إمنا أن ظتًبل الرسالة املعطاة حبسّ الفئات القًافية اصا ة بتلك ابًبة، وليس علينا أن ظًع أظفسنا   ويا اإلطا  ال

واليت ضرتنز عليها املًطع بسره  لنستعد التفسري ابنيم الي  أعطاه الًدضس ضوحنا بولس القاين: "إن ابّ ضستبعد أ  ظوع من 
زواج، تتةًق اصًوع، حي، تّبح الزواة خادمة أو عبدة لزواها [   ] فشرمة ابياة أو الوحدة اليت جيّ أن ضنّو�وا حبنم ال

ًاا خًوع متبادل" ًاا ب]١٦٢[عرب اهلبة املتبادلة، اليت وي أض بُّوا ًظساءاوم ح بَّهم   هليا السبّ ضًال أض ظه "على الّرًااًل أان حيً 
)    الواقع، ضدعو ظّ النتاب املًدس إىل ختطي النزعة الفردضة للعيش بظفتُا على ااخرضن: ٢٨، ٥ألااساًدًوم" (أف 

ً نم لًباعٍض" (أف  ًاْع باع به االظتااء املتبادل )  ضنتسّ ويا "اصًوع املتبادل" بني الزواني معىن خا اا وض عىن ٢١، ٥"لًياخ
وقد اختري حبرضة، مع ماوعة من امليزات ماإلخالِ، واالحرتا  والعناضة  ال مينن فّل ابياة اجلنسية عن خدمة الّداقة الزواية 

 أل�ا تدف للساُا لآلخر بلعيش بمللء 

ستخفاف با أو إىل إمهاهلا  ال مينن تّّو  مع ذلك، ال جيّ أن ضًود� الرفض  لالارافات اجلنسية ولإلث ة اىل اال      .١٥٧
ودف الزواج مهبة سخية وتًةية فًط، حي، ضتخلى مل ارضك عن حااته الشخّية وال ضهتم إّال بفعل اصري لآلخر دون أ  

ًاا ميف ضتلًّى من ااخر، وضًد  أن ضتًّبل حًيًة موظه ضعيفاا وحمتاااا،   ضى اخّي  لنتيمر أن ابّ ابًيًي ضعرف أض
وضًبل بمتنان حًيًي وسعادة تعابري ابّ اجلسدضة من مداعبة، ومعاظًة، وقبلة واحتاد انسي  بًًندًْمت ْس الّسادس عشر مان 
وا الرُو واضةاا   ويا الّدد: "إذا ما أ اد اإلظسان أن ضان ونا  وحاا  افيةا و افاض اسده  معترباا إّ�ه  إ ثا حيواظياا فًط، ضـاْفًد  عند

ًّةي، املت]١٦٣[مرامتاهاا"واجلسد  
 
ّّ امل نازل  فهو ال ضاستطيع    هليا السبّ، "ال ضاستطيع  اإلظسان أن ضعيش فًط من خالل اب

ْن ضرضد أن ضهّ حباا جيّ عليه وو أضًا أن ضناله مهدضة" ًاا أاْن ضاتًبَّل  فاا ّ  عليًه أض ا، بل جيًا     مل حال، ]١٦٤[أن مينح داالاا
ويا ضتطلّ التيمر بن التوازن البشر  وو وش، وأن وناك ما ضًاو  األْظساناة، وقد ضرهر من ادضد   أ  وق  مسرتّدا ميوله 

 األّولية واأل�ظية 

 الزواج والتبتل
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ن ضتزواوا، تفرَّغوا، ليس فًط لشؤون عاالالتم، بل لتًدمي اصدمات "مقريون من األاخاِ اليضن ضعيشون بدون أ      .١٥٨
اجلاَّة   داالرة أ دقاالهم ومجاعتهم الننسيَّة او حياتم املهنية  [   ] ماا ضًع النقريون منهم مفاءتم   خدمة اجلااعة 

سوا حياتم حباا بملسيح وبإلخوة  إن التزامهم وو املسيةية،   إطا  ظشاطات احملبة والتطوُّع  مث وناك اليضن   ضتزواوا أل�م مرّ 
 .]١٦٥[مّد  غىن للعااللة سواء   الننيسة أو   التاع"

تشّنل البتولية انال من أانال ابّ  فهي، معالمة، تيّمر� بالظشغال بمو  امللنوت، وببااة امللةة لتنرضس       .١٥٩
)، وويا ضشنل اظعناساا للالء الي  ض عا    السااء، حي، "ال ٣٢، ٧قو   ١اليات دون أ  حتفظ   خدمة التبشري ( ا  

)  ومان الًدضس بولس الرسول ضو ي با ألظه مان ضتوقع عودة واينة ٣٠، ٢٢ ٢٢ن، وال النًّساء  ضـ زاوَّانا" (مّىت الّرًاال  ضـاتـازاوَّاو 
ا أظه مان  أ�ا ٢٩، ٧قو   ١للاسيح وضرغّ بن ضرّمز اجلايع على التبشري فًط: "ًإنَّ الزَّمانا ضـاتاًا ار" ( )  ولنن األمر مان واضةا

، ٧قو   ١) وليس طلبا من ضسوع املسيح: "لايسا هلام ًعْند  وً يٌَّة ًمنا الرَّّب" (٨ -٦، ٧قو   ١ اخّّيا و غبة اخّية ( ا 
ً ه م ويه٢٥  )  لننه،   الوق  ظفسه، مان ضعرتف بًياة الدعوات املختلفة: "م لَّ ًإظساٍن ضانال  ًمنا ًهللا ماوًوبـاتاه اصا َّة، فباع

ً ه م تًْلك" ( الًدضس ضوحنا بولس القاين،   ويا املعىن، أن ظّوِ النتاب املًدس "ال تشّنل دافعاا )  أمد ٧، ٧قو   ١وبع
بسبّ االمتناع عن مما سة اجلنس  وعوض أن ظتةدث    ]١٦٦[العزوبية أو البتولية"» فـاّوقّية«الزواج أو » دوظية«لدعم أّ  من 

تفّوق البتولية جبايع أاناهلا، ضبدو من املناسّ أن ظرهر أن خمتلف اباالت االاتااعية وي متناملة، فينون ونيا أحدوم 
اخر  على سبيل املقال، مان ألنسند  د  ويلز ضؤمد، أن سر الزواج مينن أن ضعترب  مقالّيا   بعض اجلواظّ، وااخر   ااظّ

ظفسه، إىل حد ما، متفّوقاا على ساالر األسرا ، ألظه ضرمز اىل ايء مبري للغاضة مقل "احتاد املسيح بلننيسة" أو "احتاد الطبيعة 
 .]١٦٧[اإلهلية بلطبيعة البشرضة"

و"ليس وناك أساس أل  تباضن مفرتض ]١٦٨[بلتام "إ�ا ليس  مسملة استخفاف بًياة الزواج ملّلةة العفة"      .١٦٠
ًاا لتًليد الوويت معني، فليس بسبّ العstatus perfectionisبينهاا [   ] وإذا مت التةدث عن حالة الناال فة حبد ، وف

خّ املتزوج ضًد  أن ضعيش احملبة بعلى   مع ذلك، فالش]١٦٩[ذاتا، إمنا ظرراا للةياة املرتنزة على املشو ات اإلجنيلية بسروا"
د ااتا  ليلك، فهو "ضتوّ ل إىل ويه املقالية اليت تنبع من احملبة، عرب اإلخالِ لرُو تلك املشو ات  ويه املقالية وي ممننة و  

 .]١٧٠[متناول مّل إظسان"

دلك البتولية الًياة الرمزضة للةّ الي  ال حااة به المتالك ااخر، فيعنس بيا حرضة ملنوت السااوات  إ�ا       .١٦١
سيح النهاالي، اقابة مسرية مشرتمة او ملء امللنوت  بدو ه، ضًد  دعوة لألزواج، مي ضعيشوا حبهم الزواي   منرو  حّ امل

ًاا  حّ األزواج قياا  مزضة أخرى: من اهة، إظه اظعناس خاِ للقالوث    الواقع، إن القالوث وو واحادة ماملة، حي، ضواد أض
ضشا ك الناالن البشر  حبياته وضّتةد به    دّيز  بإلضافة اىل ذلك، العااللة وي  مز مرضستولواي، أل�ا تعّرب عن قرب هللا الي 

ا" مع ااخر، وضًد  ذاته ليتًاسم مل ايء معه وحىت  ا واحدا التجّسد، و  الّليّ وعند الًيامة: مل من الزواني ضّبح "اسدا
اليضن ضسريون على  النهاضة    حني أن البتولية وي عالمة "أخروضة" للاسيح الًاالم من املوت، الزواج وو عالمة "ك خيية" ألولئك

األ ض، إظه عالمة ضسوع املسيح األ ضي الي  ا تًى بن ضّتةد بنا وووّ ذاته حىت إ اقة الد   إن البتولية والزواج مها، وجيّ 
أن ضنو�، طرضًتني خمتلفتني للةّ، ألن "اإلظسان ال ضستطيع أن ضعيش دون حمّبة وضبًى لغزاا ال ض فهم   عني ظفسه، وال معىن 

 .]١٧١[ته، إن   تتوّفر له احملّبة"بيا
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"، تساح للشخّ بلتنًل بستًاللية، وبتغيري مناظه، ووااباته إن البتولية وي معرضة صطر أن تّبح "عزلة مرحية      .١٦٢
وخيا اته، وبلتّّرف بألموال على وواه، وبالختال  باخاِ خمتلفني وفًاا جلاذبّية الوق  الراون    ويه ابالة، تتملق اهادة 

املتزواني عالمة واضةة ألماظة هللا السخية األاخاِ املتزواني  أما اليضن قد دعوا إىل البتولية، ميننهم أن جيدوا   عدد من 
والقابتة لعهده، الي  بستطاعته أن حيفز قلوبم على املزضد من االستعداد امللاوس واملعطاء    الواقع، وناك أاخاِ متزواون 

اود عدة مناسبات حيافرون على أماظتهم عندما ضّبح الشرضك غري اّياب اسدّ�، أو عندما ال ضلّيب احتياااتم، بلرغم من و 
تدعووم اىل عد  األماظة أو إىل اهلجر  مينن للارأة أن تعت  بزواها املرضض، ووناك، إىل ااظّ الّليّ، تنّر  "ظعم" حّبها حىت 

 ّّ ّّ أمقر منه من أن ا ا ، اا أن احملّبة تًتًي بن اً  ّّ . ]١٧٢[املاات  عرب ويا ابّ، تتجّلى بطرضًة  االعة مرامة الي  حيً 
ًاا أن ظّادف   العدضد من العاالالت قد ةا على اصدمة املًةية وابنوظة جتاه أوالد ذ و  طبيعة  عبة وحىت عاقني  مينننا أض

ّّ ضسوع ابّر واملنزّه  مّل ويا ضّبح دعوة لألاخاِ املتبتلني مي ضعيشوا تنرضسهم  ويا ما جيعل من وؤالء األول عالمة ب
للالنوت ازضد من السخاء واالستعداد    ضومنا ويا، لًد أساءت العالااظية إىل قياة االحتاد مدى ابياة وظًّّ  من غىن 

 .]١٧٣[اين الزواي، ليا "ضنبغي تعايق اواظّ ابّ الزواي اإلجيابية"التف

 دّول احلب

الة ابياة تؤد  إىل ظهو  أمو    تنن مملوفة   األوقات العابرة: فال بد من احملافرة على العالقة اباياة إن إط      .١٦٣
با واالظتااء املتبادل مّدة أ بعة، مخسة أو ستة عًود، وويا ما ضستلز  إعادة االختيا  املتبادل مرا اا   ّاا   ضعد أحد األزواج منجي

ا، وبن له "ارضك" برغبة انسية ادضدة او اا خر، إّمنا ضشعر بفُر االظتااء لآلخر، واظتااء ااخر له، وإد امه بظه ليس وحيدا
ضعرف مافة تفا يل حياته وك خيه، وضشا مه مّل األمو   إظّه  فيق  حلة ابياة والي  معه ميننه موااهة الّعوبت واالستاتاع 

ًاا ضوّلد اال تيُا ا لي  ضرتافق مع الرغبة اصا ة ببّ الزواي  ال ظستطيع أن ظعد أحد� ااخر بلبًاء بألاياء اجلايلة  ويا أض
ّّ متبادل وأن ظعيش  على ذات اعو � طيلة ابياة  لنن مينننا بلتمميد أن ضنون لنا مشروع مشرتك ثب ، وأن ظلتز  حب

وابّ الي  ظتواعد به ضتخطى املشاعر، أو األحاسيس أو  مّتةدضن إىل أن ضفّرقنا املاات، وظعيش عالقةا لياةا غنيةا على الدوا  
املزاج، وإن تًانها  إظه حمّبة عايًة، ترتافق مع قرا  من الًلّ ضشرك الواود بسره  ونيا، و  وسط ظزاع قاالم، وبلرغم من 

واشا مة ابياة بسروا،  واود أحاسيس مرتبنة ختتلط   الًلّ، ضبًى حّيا، مّل ضو ، الًرا   ببّ، وبالظتااء لآلخر،
وبالستارا  ببّ والّفح املتبادلني  مل منهاا حيًق مسرية منو وحتااّوٍل اخّي  وخالل ويه املسرية، حيتفل ابّ بنل خطوة 

 ومرحلة ادضدة 

١٦٤.       ّّ اخّ    قّة الزواج، ضتغّري الشنل اجلسد ، ولنن ويا ليس دافعاا مي ضنًّ االجنياب العاطفي  ظًع   ح
بنليته مع ووضته اصا ة، وال ظًع فًط   حّ اسده  فبالرغم من إ�اك الزمن هليا اجلسد، فهو ال ضتوّقف أبدا عن التعبري 
بطرضًة ما عن اهلوضة الشخّية اليت احتّل  الًلّ  عندما ال ضستطيع ااخرون التعرف بعد على مجال ويه اهلوضة، ضستار 

ييزوا بفًل غرضزة ابّ، واملودة ال تغرب  وو ضؤمد قرا ه بالظتااء إليه، خيتا ه مّدداا وضعرب عن الشرضك العااق   قد ته على د
ا من العاطفة   أداء  ًاا، ضوقظ انال ادضدا ٍّ ملؤه ابنان  إن ظ بلا قرا ه جتاه ااخر، موظه  لباا وعاي ًل ويا االختيا  عرب قرب خم 

  فهي ]١٧٤[تعلها ماالن بشر  اخر مشخّ [   ] ال تتوق حبّد ذاتا إىل العالقة الزواية"املهاة الزواية  "ألن العاطفة اليت ضف
 ات حساسة أخرى ألن ابّ "وو حًيًة واحدة، مع أنَّ هلا أبعاد خمتلفة؛ و  أوقاٍت خمتلفٍة، ضاْرهر  الب عد تلوا ااخر تنتسّ عبا
  جيد الرابط أاناال ادضدة، وضتطّلّ الًرا  بعادة تشنيله مّدداا وعلى الدوا   وويا ليس فًط للاةافرة ]١٧٥[بوضوٍُ أمرب"
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عليه، بل جلعله ضناو  إ�ا مسرية بناء اليات وااخر ضوماا بعد ضو   لننه ما من ايء ممنن من مّل ويا دون استدعاء الرُو 
دس، دون التوسل إليه ضومياا طالبني ظعاته، دون البة، عن قوته الفاالًة الطبيعة، دون أن ظسمله خبوف أن ضاسنّ � ه فوق الً

 حّبنا ليًّوضه، وضوّاهه وحيّوله   مّل وضع ادضد 

 
 

 الفصل اخلامس
 احلب الذي يصاح مثمًرا

ّّ مينح دوماا حياة  هليا السبّ، ابّ الزواي         .١٦٥ "ال ضنتهي عند حّد الزواني، [   ] أل�اا، فياا ضتبادالن وبة اب
اليات، ضهبان، أمقر من ظفسيهاا، الواودا للولد الي  وو  و ٌة حّية بّبهاا، و مٌز داالم لوحدتاا الزواية، وخال ٌة حّية ال 

 .]١٧٦[مينن فّلها عن مو�اا أبا وأماا"

 استقاال حياة جديدة

ًاا منان الستًبال ابياة، واّليت تيت مهبة من هللا        .١٦٦   مّل حياة العااللة ليس  منا�ا فًط لتعاقّ األايال إمنا وي أض
، ذاك الب عد الي  ال ضنف عن إبا �  فجايل أن ظنون حمبوبني أوال: األبناء »ب عد ماظّية احملبة«ادضدة "تساح لنا أن ظنتشف 
  إن ويا ضعنس أولوضة حّ هللا الي  ضتخي دوماا املباد ة، ألن األبناء وم "حمبوبون قبل أن ]١٧٧[وم حمبوبون قبل أن ضروا النو "

  مع ذلك، فإن "النقريا من األطفاًل وم مرفوضون ومهالون مني البداضة، ]١٧٨[ضًوموا ب  ايء الستةًاق ويا ابّ"
إىل ابياًة مان غلطة  إن ويا  مسروقون من طفولتهم ومن مستًبلهم  وجيرؤ البعض على الًول، مي ضرب  ظفسه، بن ميئاهم

، إن منا ظعاقّ األطفال بسبّ أخطاء  ًجل! [   ] فااذا ظّنع حبًوق اإلظسان وحبًوق الطفل اليت تعد ادضدة الوضُو خم 
  عندما �يت طفل اىل ويا العا ،   ظروف غري مرغوب فيها، جيّ على االول وبقي افراد العااللة أن ضًوموا ]١٧٩[النبا  "

ظه "عندما ضتعلق األمر بنل ما مينن لًبوله مهبة من هللا، وأن �خيوا على عاتًهم مسؤولية الرتحيّ به بظفتُا واةبة  ذلك أل
ًّ أن ضعتًد أ  طفل بظه ّن  بألطفال اليضن �تون إىل ابياة، فاا من تًةية ت عتـابـار  بورة أو مبرية اّدا من ًقباًل النبا ، لتاجا

  إن عطية طفل ادضد، واليت ضهبها هللا اىل االب واال ، ]١٨٠[غلطة وال قياة له وبظه مرتوك أما  اراحات ابياة وتدضد البشر"
و بجة ابياة األبدضة  إن ظررة مطائنة جتاه تبدأ بفعل الرتحيّ به، ومن مث برعاضته طيلة فرتة حياته األ ضية، وودفها النهاالي و

التةًيق النهاالي لإلظسان البشر ، جتعل االول أمقر وعّيا للهدضة القاينة املوملة إليهم: فال،   ابًيًة، قد منةهم أن خيتا وا 
 .]١٨١[االسم الي  سيدعو هللا به مل ابن له   ابياة األبدضّة

إن العاالالت النبرية وي فرحة للننسية  ضعرب ابّ الي    داخلها عن سخاء خّوبته  ويا ال ضع  اظه علينا أن         .١٦٧
سى حتيضر الًدضس بولس القاين، عندما اوضح ان االبوة املسؤولة ال تنان   "اإلجناب غري احملدود أو عد  واود الوعي حول ظتنا

امناظية معىن تربية االطفال، إمنا وبألمقر   االمناظية املانوحة لألزواج الستخدا  حرضتهم املّوظة بشنل حنيم واسؤولية، مع 
 .]١٨٢[ًاالق االاتااعية والدميوغرافية، فًال عن اوضاعهم و غباتم املشروعة"االخي بعني االعتبا  اب
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 ة ابالابّ   اظترا  مدّ 

ًاا وقتاا  االعاا  حي، تتعاون اال  مع هللا حىت خترج معجزة حياة ادضدة         .١٦٨ تعترب مدة ابال فرتة  عبة، ولنن أض
  فنل امرأة ]١٨٣[ت ستاّد االمومة من "قد ة استقناالية جلسد املرأة، والي  خبّو ية مبدعة خيد  ابال وإجناب اجلنس البشر "

)  ١٣، ١٣٩  ماا ضًول املزمو : لًد "ظاساْجتاً  ً  باْطًن أمًّي" (]١٨٤[تساوم "بسر اصلق الي  ضتجدد مع األايال البشرضة"
لا  ، فنل طفل ضتنّون   أحشاء اّمه وو مشروع أبد  من هللا ااب ومن حّبه األزّم: "قـابـْ ااا اانَّْلت كا ً  أاْحشااًء أ مًّكا عارافـْت كا

، وامارَّست كا ظاًبّياا ًلأل مام" (إ   ا و ًلْدتا أافـْراْزت كا لااا )  ومّل طفل وو ماثل دوما   قلّ هللا، ومني برة ابال به   الرحم، ٥، ١واقـابـْ
ابال به! ضنبغي علينا أن ظنرر إليه بنفس ظررة حّ هللا ضتةًق حلم اصالق االبد   دعو� ظفنر مم وي قياة اجلنني مني برة 

 ااب، الي  ضرى ما و اء مل مرهر 

من املانن للارأة ابامل ان تشا ك   تدبري هللا ويا ووي حتلم ببنها: "ان مجيع األمهات ومجيع اابء قد حلاوا         .١٦٩
لة بدون حلم  فإن فًدت العااللة الًد ة على ابلم، فإن األطفال ال بو ول ولدوم طيلة فرتة التسعة أاهر  [   ] ال تواد عاال

  داخل ويا ابلم، بلنسبة لألزواج املسيةيني، ترهر ضرو ة ]١٨٥[ضناون وال ضناو ابّ، وخييم الرال  وتنطفئ ابياة"
ًّر االول ابنهم هليه املعاودضة عرب  التم، مؤدنني ابنهم اىل ضسوع املسيح حىت قبل والدته   املعاودضة  فية

ًاا وأ  مرض من املانن ان ضّيبه   مع تًد  العلم أ بح من املانن   ضومنا ويا معرفة لون اعر الط        .١٧٠ فل م سب
املستًبل، الن مل  فات ويا الشخّ تبدو حمددة   خرضطته اجلينية، مني ان مان انيناا  لننَّ ااب وحده وو الي  خلًه 

ا  فاأل  اليت وضعرفه داما  هللا وحده ضعلم ما وو عزضز، وما وو مهم، ألظه ضعرف مان وو ويا الطفل، وما وي ووضته األمقر عاًا 
حتاله   احشاالها وي حبااة ألن تطلّ النو  من هللا لتتانن من التعّرف على ابنها بشنل عايق ولتنترره ماا وو ببًيًة  
ضشعر بعض االول بن طفلهم   �ت   أفًل االوقات  ا�م حبااة اىل أن ضطلبوا من هللا أن ضداوضهم وضًوضهم ليًبلوا ويا 

نوا من اظترا ه اةبة  فان املهم ان ضشعر ويا الطفل بظه منترر  فهو ليس مناال او حال لطاُو اخّي  الطفل، وحىت ضتان
ا إن ماظ  ويه ابياة اجلدضدة  اظه ماالن بشر ، ضتاتع بًياة عرياة وال مينن استخدامه ملّلةة اخّية  وبلتام، ليس مهاا

يها أ  ال، وإن ماظ  تستجيّ ملشا ضعك واحالمك أ  ال  ألن ستخدمك أ  ال، وماظ  دتلك اصّاالّ اليت ترغّ اظ  ف
"األبناء وم عطية  مل واحد منهم وو فرضد وغري قابل للتنرا  [   ]  فاالبن حمبوب لنوظه ابناا: ال لنوظه مجيال، أو أل  سبّ 

  إن حّ االول وو أداة ]١٨٦[ابن"اخر، بل لرد موظه ابنا! ليس ألظه ضفنر ماا أفنر أ�، أو ألظه جيّسد  غبايت  االبن وو 
 أ  ارو  وضستًبله ما�ا بّ هللا ااب الي  ضنترر بنل حنان والدة مل طفل، وضًبله دون 

أود أن أطلّ من مل امرأة   فرتة ابال وبنل املودة: اعت  بفرحك، ال تساةي لشيء بن ضنتزع منك الفُر         .١٧١
الباط  بألمومة  فهيا الطفل ضستةق فرحك  فال تساةي للاخاوف وللهاو  أو لتعليًات ااخرضن أو للاشامل، بن تطفئ 

اة هللا جللّ حياة ادضدة على العا   اوتاي اا عليك الًيا  به أو االعداد له، ولنن من دون ووااس، وسبةي  سعادة موظك أد
ي، ألاظَّه  ظاررا ًإىل تاواض ًع أاماًتًه" ( ًّ تاًهج    وًحي ًبًل خم الًّ م  ظافًسيا الرَّّب، وتـابـْ

)  عيشي ٤٨ -٤٦، ١لو ماا فعل  العي اء: "تـ عارًّ
 ن   وسط مهومك، و لي اىل الرب الي  حياي فرحك لتتان  من ظًل ويا الفُر اىل طفلك حبااس مطائ

 حّ األ  واألب
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ّّ دّر         .١٧٢ ّّ الروحّية  فمعاال اب "إّن األطفال، املولودضن حدضقاا، ضنالون معطّية، مع التغيضة والعناضة، تقبي  ميزات اب
للغة، وظوا� النررات، وأظوا  االبتسامات  وضتعّلاون ونيا أّن مجال الرابط بني الناالنات عرب عطّية االسم الشخّّي، واملشا مة ب

البشرضّة تستهدف  وحنا، وضبة، عن حرضتنا، وضًبل االختالف عن ااخر، وضعرتف به وحيرتمه مطرف اخر  [   ] ويا وو 
ّّ هللا!" ّّ الي  حيال ارا ة من ح   ميلك مل طفل ابق بن حيّل على ابّ الالز  من أ  وأب، ألن مليهاا ]١٨٧[اب

د أساقفة اسرتاليا، مها "ضسامهان، مل بطرضًة خمتلفة، بناو الطفل  إن احرتا   ضرو ّ  لنًواه النامل واملتناغم  فاإلثنان، ماا امّ 
  ال ضتعلق األمر فًط حبّ االب ]١٨٨[مرامة الطفل ضع  التمميد على حااته وحًه الطبيعي والًرو   ألن ضنون له أ  وأب"

ًاا ببّ الي  جياعهاا، والي  ض فهم ماّد  لواوده، ومةًن ضستًبل وممساس للعااللة   وحّ اال  بشنل منفّل، إمنا أض
مّال من الرال واملرأة، األب واأل ، "ضساوم   حّ هللا اصالق   خالفاا ليلك، ضبدو الطفل ماجرد اختزال مللنية مزااية  إن

طفاهلاا الواه األمومي والواه األبو  للرب  بإلضافة اىل ذلك، مها معاا ض علًّاان قياة املعاملة   فهاا ضرهران أل]١٨٩[وضرتمجه"
بملقل، واللًاء بني املختلفني، حي، �يت مل واحد بوضته اصا ة وضعرف ميف ضتلًى من ااخر  فإن غاب أحدمها، لسبّ ال 

 ية توفري النًج املالالم للطفل مفّر منه، فان الًرو   البة، عن طرضًة ما للتعوضض، بغ

إن الشعو  الي  خيتربه العدضد من األطفال والشباب لنو�م أضتاماا وو اعو  أعاق مما ظعتًد  ظد ك اليو  الشرعية         .١٧٣
، ال مينننا ان الناملة، واملستةبة، لرغبة املرأة   التعلم، والعال، وتطوضر قد اتا وبلوغ أودافها اصا ة  إمنا،   الوق  ظفسه

ظتجاول حااة األطفال لواود اال ، وخا ة   األاهر األوىل من ابياة ابًيًية وي "أن املرأة تواد قبل الرال ممّ ، معطية 
  إن إظًاِ واود األ ، بّفاتا ]١٩٠[ابياة البشرضة اجلدضدة، اليت تنّوظ    أحشاالها وتطو ت، ومنها خرا  إىل العا "

ا لعاملنا  أ� اقّد  ابرمة النساالية عندما ال تسعى للتطابق بني اجلنسيني، وت ا اسياا نفي األمومة  ألن عراة االظقوضة، ضشّنل تدضدا
ًاا عبًرضتها االظقوضة، اليت ال غىن عنها    املرأة تًتًي مجيع ابًوق الناجتة عن النرامة اإلظساظية غري الًابلة للتّرف، ماا أض

ا  ًاا واابات، ألن مو�ا امرأة، ضرتتّ عليه ميلك مها -ال سياا االمومة –التاع  فًد اتا األظقوضة حتدضدا ة خا ة   تعطيها أض
 .]١٩١[ويا العا ، مهاة جيّ على التاع ان حيايها وحيافظ عليها صري اجلايع

  الواقع، "إنَّ األّمهاًت ونَّ الرت�ق  األقوى ضدَّ اظتشاً  الفرداظّيًة األ�ظّيًة  [   ] األّمهات  ضشهدنا جلااًل         .١٧٤
  بدون أدىن اك، إن "متاعاا بدوًن أّمهاٍت وو متاٌع الإظساّين، ألنَّ األّمهاتا ضعرفنا على الدواً  ميفا ضشهدنا ]١٩٢[ابياًة"

ًاا معىن املاا   سة الدضنّية األمقرا عاًاا:   للةناًن والتنرًُّس والًّوًة املعنوضًّة حىت   أسوأ األوقاًت  غالباا ما تنًل األّمهات أض
ميانا الّلواًت واملاا سات التًوضّة األوىل اليت مينن  لطفٍل أْن ضتعّلااها [   ] دوًن األّمهاًت ال ظفتًد املؤمننيا اجلددا وحسّ بل اإل

، انرا  ًاا ضفتًد  ازءاا مبرياا من حرا تًًه البسيطًة والعايًًة [   ] أضتُّها األّمهات  العزضزات  ا، انراا على ما أظ َّ عليًه وعلى ما أض
 .]١٩٣[تعطيناه  للننيسًة والعاً "

  اليت حتاي طفلها حبنا�ا وعاطفتها، تساعده على تنايه القًة، وعلى اختبا  العا  مانان  احل الستًباله، إن األ         .١٧٥
وويا ضساح بتطوضر القًة بلنفس اليت تعزز الًد ة على االلفة والتعاطف  من �حية أخرى، تساعد اخّية األب على إد اك 

 [االبن] للخروج او عا  أوسع، مليء بلتةد�ت، ولدعوته إىل الند حدود الواقع، وتتسم بشنل مبري بلتوايه، لتةًري
، ضتاتع بوضُو وبفُر بوضته اليمو ضة، وبيات الوق  جياع بني املودة والعاطفة   تعامله مع زواته، وو ضرو    والنفُا  ان أبا

اقعية لنل عااللة، إمنا التوااد الواضح واحملدد لنال داماا ماا  عاضة األ   ونالك أدوا  وواابات متفاوتة، وتتنيف مع الرروف الو 
 الشخّيتني، االظقوضة واليمو ضة، خيلق البيئة املالالاة واملناسبة لنًوج الطفل 
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ال إن متاعنا وو "متاع بدون ابء"    القًافة الغربية، قد ترهر اخّية األب وبطرضًة  مزضة مغاالبة،          .١٧٦ ضً 
حىت الراولة تبدو   موضع تساؤل  وقد ظهر مفهو  ملتبس، بسبّ أظه "قد متَّ النرر  إىل ويه املسملًة   ومشووة ومتالاية  و 

اًء البدًء وممّ�ا حتّرٌ : حتّرٌ  من األًب السّيد، األب الي  ميّقل  الشرضعةا املفروضةا من اصا ج، األب الي  حيدُّ من سعادًة األبن
ًاا   واه حتّرً   الشّباًن واستًالًهلم    الواقًع مان التسّلط    املاضي سّيدا املوقًف   منازلًنا، وأحيا�ا مان ضّل  إىل وضشّنل  عاال

  ولنن "ماا حيّل  غالباا، اظتًلنا من تطرف إىل تطرف أخر  وضبدو أّن مشنلةا زماظًنا ال تنان    ابًوً  ]١٩٤[حدًّ الط غياًن"
ّّ اابء اوتااماًتم على أظفًسهم وعلى حتًيًق طاوحاتً  ًم املتطّفًل لآلبًء، بل   غياًبم، وتوا ضهم عن األظرا   فمحيا�ا ضّ

و  األب، وميلك سلطته، قد تثرت   إن حً]١٩٥[الفردضّة، و والا إىل حدًّ ظسياًن األسرة  وضرتمون الشّبانا والّغا ا لوحًدوم"
ًاا بلوق  املتزاضد الي  ضتم تنرضسه لوساالل االعال ، التننولوايا الرتفيهية  إىل ااظّ ويا، ض نرر   ضومنا ويا إىل السلطة  أض

الدوم ب تياب وضتم وضع النبا  بًسوة   موضع انوك  والنبا  أظفسهم ضتخلون عن القواب ، وبلتام ال ضًّدمون اىل أو 
توايهات أميدة وذات اساس  فليس من الّةي تبدضل االدوا  بني االبء واالبناء: ان ويا ضًر بعالية ظًوج األطفال اليضن 

 .]١٩٦[وم حبااة إليها وحيرمهم من حّ قاد  على توايههم ومساعدتم على النًوج

لًد واضع هللا  الوالدا   العااللة لني، مع خّاالّه الراولية، "ضنون قرضباا من زواته، وضشا مها   مل ايء،            .١٧٧
وأن [حىت] ضنون قرضباا من أبنااله طيلة منووم: عندما ضلعبون وعندما جيتهدون، عندما األفرُا واألحزان،   املتاعّ واامال  

ضنوظون سعداء وعندما ضنوظون متًاضًني، عندما ضتنلاون وعندما ضّاتون، عندما ضتجرؤون وعندما خيافون، عندما ضرتنبون 
مراقّ  ألن اابء اليضن ضراقبون ابالغة أبناءوم، خطم وعندما ضراعون للطرضق الّةيح؛ أب حاضر داالااا  وملاة حاضر ال تع  

و الفاالدة وال لزو  هلم، إمنا ابًيًة وي أن "األبناء وم حبااة إىل أب ضنترروم   ضشعر بعض االبء ب�م عدمي]١٩٧[ميةًو�م"
عندما ضراعون من إخفاقاتم  سيةاولون التي ع بنل ذ ضعة لنيال ضعرتفوا بيا، ولنيال ض نتاشف، لننهم حبااة إىل 

   ليس من اجليد أن ض رتك األطفال بدون ابء، أل�م بيه الطرضًة سيةرمون قبل االوان من أن ضنوظوا أطفاال ]١٩٨[ذلك"

 خصوبة موّسعة

عتهم ان ضنجبوا أطفاال  إظنا ظعرف مًدا  األ  الي  ضعنيه ويا  لنننا، من الناحية العدضد من األزواج ليس بستطا        .١٧٨
ًاا أن "الزواج   ض ؤّسس إلجناب البنني فًط [   ]  ليلك حىت وإن   ض رزق الزواان أوالداا،  غم  غبتهاا  األخرى، ظعرف أض

  بإلضافة اىل ذلك "االمومة ]١٩٩[اته وعدً  اظفّامه"الشدضدة فيهم، ضبًى الزواج، مجااعة وارمة مدى ابياة، حيتفظ بًي
 .]٢٠٠[نها بطرق خمتلفة"ليس  حّرّ� واقعاا بيولوايا، بل ضعرب ع

ا، أ غّ   أن أاجع أولئك اليضن ليس بمنا�م ضعترب التب  طرضًة لتةًيق األمومة واألبوة بطرضًة مرمية         .١٧٩ ادا
إجناب أطفال بن ضوسعوا وضفتةوا حمبتهم الزواية الستًبال األطفال احملرومني من بيئة أسرضة مناسبة  لن ضندموا ضوماا ب�م ماظوا 

التشرضعات املرتبطة باراءات  أسخياء  إن التب  وو فعل حّ مينح عااللة ملن حر  منها  من املهم اإل را  على أن ضتم تسهيل
عالية التب ، وخا ة بلنسبة لألطفال غري املرغوب فيهم، من أال الوقاضة من اإلاهاض والتخلي عنهم  إن أولئك اليضن 

ضوااهون التةد  املرتبط بلتب  وبستًبال اظسان بطرضًة غري مشروطة واجاظية، ضّريون وسطاء حملبة هللا الي  ضؤمد: "حىت إن 
ا فما�ا الا أاْظسااًك" ( ا  أ   ْرأاة   اًضيعاها  ) ١٥، ٤٩ظسّي  اْلاا
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"إن خيا  التب  واحتًان طفل ميقًّل ظوعاا خا اا من اصّوبة   اصربة الزواية، ضتخطى حاالت املعا�ة بسبّ         .١٨٠
ًيق إجناز اخّي، ض رهر التب  واالحتًان العًم  [   ] وأما  تلك اباالت اليت ضنون الطفل مطلوبا ب  مثن، مةق   حت

ا لألبوة والبنوة، إذ ضساعدان بلفعل على اإلد اك بن األوالد، سواء ماظوا طبيعيني أ  متبنني  ا مهاا املفهومني بشنل  ةيح، ب عدا
قرا  التب  أو ابًاظة جيّ  أ  حمتًنني، وم ماالنات قاالاة بياتا، ضنبغي استًباهلم وحمبتهم واالعتناء بم، وليس فًط إجنابم  إن

أخرى، "ضنبغي منع اإلجتا  بألوالد بني الدول والًا َّات من    من اهة]٢٠١[أن �خي أوالا بعني االعتبا  مّلةة األوالد العليا"
 .]٢٠٢[خالل إاراءات قاظوظية ومراقبة دولية"

ًاا العااللة         .١٨١ ًاا، أن االجناب والتبّ  ال ضعتربان الوسيلتني الوحيدتني للعيش املقار للةّ  أض من املناسّ التيمري أض
املؤلفة من العدضد من األطفال وي مدعوة لرتك بّاتها   التاع املواودة فيه، لتناية اانال أخرى تنون مامتداد للاةبة اليت 

ا  ال تنسى العاالالت املسيةية أن "االميان ال خيراها من العا ، إمنا جيي وا فيه بشنل أعاق  [   ]   الواقع، ضلعّ مل تعًدو
  ال ضنبغي على العااللة ان تفنر بنفسها مسياج ضرمي بااضتها ]٢٠٣[واحد منا دو اا خا اا   اعداد ميء ملنوت السااوات"

من التاع  عليها أال دن، سامنة   حالة اظترا  بل أن خترج من ذاتا لبة، متنافل  بيه الطرضق، ضّبح البة، منا�ا 
االظسان مع التاع، وظًطة احتاد بني العا  واصاِ  حيتاج الزواان امتساب وعي واضح ومًتنع خبّوِ وااباتم لتنامل 

 االاتااعية  عندما حيّل ذلك، فإن ابّ الي  جياعهاا لن ضنًّ، إمنا ميتلئ بنو  ادضد، ماا تعرب عنه األبيات التالية:

 "ضداك مها عناقي

 مها تناغاايت اليومّية

 حّبك ألّن ضدضكأ� أ

 تنافةان من أال العدالة 

 إن من  أحبك فألّظك

 حبييب، ارضني ومل ايء

 وعلى الطرضق انباا إىل انّ

 .]٢٠٤[ان أمقر بنقري من اثنني"

  

ال مينن ألضة عااللة ان تنون خّبة إذا ماظ  تعتًد أ�ا خمتلفة مقرياا أو "منفّلة"  لتجنّ ويا اصطر، دعو�         .١٨٢
 ، ٍّ بعيٍد عن الناس  هليا السبّ ظتيمر عااللة ضسوع املسيح، املاتلئة ظعاة وحناة،   ضنن ض نرر إليها معااللة "غرضبة"، مبيٍ  غرض

، ا و وا النَّجَّا ا ا  [   ] أالاْيسا ويا اْبنا  بليات، واد الناس  عوبة   التعرف على حناة ضسوع، وماظوا ضًولون: "ًمْن أاْضنا لاه  ويا
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قرضبة من اجلايع، مندمة  )  وويا ضؤمد أ�ا ماظ  عااللة بسيطة،٥٥، ١٣)  "أليس ويا ابن  النَّجا  " (مّىت ٣ -٢، ٦ماْرميا " (مر 
بشنل طبيعي بني الناس  وحىت ضسوع   ضرتعرع ضان عالقة منغلًة ما بني مرمي وضوسف، إمنا مان ضتجول بفُر   العااللة 

الواسعة، حي، األقا ب واأل دقاء  ويا ما ضفسر ميف، أن الوالدضن، عند عودتاا من أو اليم، قاًبال أن خيتفي الولد البالغ من 
ًااًفلاة،العا ساا اا  ر اث  عشر عاماا، مدة ضو  مامل   الًافلة، مّغياا للًّّ ومشاطراا اجلايع اوتااماتم: "ماا�ا ضار نَّاًن أاظَّه    ال

)  مع ذلك، حيدث أحيا�ا أن بعض العاالالت املسيةية، بسبّ لغة ختاطبها، وطرضًة تعبريوا عن ٤٤، ٢ماًسرياةا ضـاْو " (لو 
واقفها، وتنرا وا الداالم ملوضوعني أو ثالثة، ض نرر إليها معاالالت بعيدة، أو منفّلة عن التاع، أو حىت أن أقا با األاياء، وم

 ضشعرون أ�م حمتًرون ومداظون من قبلها 

اء ثًافة إن الزواني الليضن خيتربان قوة ابّ، ضعلاان داماا ان ويا ابّ مدعو لتًايد ارُا املنبوذضن، وإل س         .١٨٣
ا "عااللّيا"

ا
، حىت ضّل اجلايع إىل ]٢٠٥[اللًاء، وللنًال من اال العدالة  فال قد عهد اىل العااللة اشروع اعل العا  عامل

الشعو  بن مل اظسان وو اقابة أخ: "إن ظررة فاحّة على ابياة اليومية للراال والنساء اليو  ترهر على الفو  ابااة املواودة 
البريوقراطية، الغرضبة    مل منان إىل حًنة تًوضة للرُو العااللية  [   ] فليس فًط تنريم ابياة املشرتمة وو الي  جينح او تلك
  بملًابل ]٢٠٦[عن العالقات االظساظية األساسية، وإمنا حىت السلوك االاتااعي والسياسي غالباا ما ض رهر عالمات التدوو "

العاالالت املنفتةة واملتةدة تفسح الال للفًراء، وتنون قاد ة على ظسج  داقة مع أولئك اليضن وم اسوأ حاال منها  ووم إن  
غاا ، فاًلي ماظوا ضهتاون حًاا بإلجنيل، فلن ضستطيعوا أن ضنسوا ما ضًول ضسوع: " م لُّ ماا عاًاْلت ا وه  ألا  ًّّ ًد ًإْخواًيت وـؤ الًء ال حا

اءا أاْو ٤٠، ٢٥عاًاْلت ا وه!" (مّىت  )  فهم، بنهاضة املطاف، ضعيشون وفق ما ضطلبه اإلجنيل منهم ببالغة عايًة: "ًإذاا  انـاْع ا غادا
، واال ًارياظاكا األا  ، واال أاْظًسباءاكا ، وال ًإْخواتاكا ًااًبل، واضان ونا لاكا م نافاماة  عاشااءا، فاال تاْدع  أاْ ًدقااءاكا ًاا ًبلـا  ْغًنيااء، لًئاالَّ ضاْدع وكا و ْم أاْض

" (لو  عاًدضن، والع رْج، واالع ْاياان  واط وىبا لاكا ًْ !   ويا ١٤ -١٢، ١٤باْل ًإذاا  انـاْع ا والًيااةا فادْع  الـااسااًمني، واالـا  )  واط وىبا لاكا
 ضنان سّر العااللة املغبوطة 

من خالل الشهادة، ماا من خالل النلاة، تتةدث العاالالت عن ضسوع لآلخرضن، وتنًل اإلميان، وتوقظ  غبة         .١٨٤
هللا وترهر مجال اإلجنيل ومنط ابياة الي  ضًدمه لنا  ونيا ضرسم األزواج املسيةيون فوق اجلاظّ الرماد  من الال العا  وميلؤوظه 

نري، وبألمل الفعال  إن خّوبتهم تتوّسع وترتام بلوان األ خّوة، والوعي 
 
االاتااعي، والدفاع عن األاخاِ الًعفاء، واإلميان امل

 بلف طرضًة لتجعل حمبة هللا حاضرة   التاع 

 دّييز اجلسد

ّاا متابياا، مت تفسريه عادة خا ج سياقه،         .١٨٥ أو بطرضًة عامة من املناسّ   ويا اإلطا  أن �خي على حمال اجلد ظ
، ٣٤ -١٧، ١١قو   ١للغاضة، وونيا من املانن أن �ال معناه الفو   واملباار، والي  وو ااتااعي داماا  ضتعلق األمر بـ 

حي، ضوااه الًدضس بولس الرسول وضعاا خمجال للجااعة    ويا السياق، مان وناك بعض األاخاِ امليسو ضن واليضن ماظوا 
ييز ضد الفًراء، ومان ويا حيدث حىت أثناء الولياة اليت ماظ  ترافق االحتفال بإلفخا ستيا  فبيناا مان حياولون مما سة التا

ءا ظـاْفًسًه ً  األغنياء ضتاتعون بطعامه الشهي، مان الفًراء ضنررون إليهم، ووم ضتًوَّ ون اوعاا: "ألانَّ م لَّ وااًحٍد ضاْسًبق  فـاياْمخ ي  عاشاا
ًنيساًة األاْمًل فااْلواا ا واتاْشراب وا  أاْ  تاْستاًهين ونا ًبنا ًهللا واخت ًْجل ونا الًَّيضنا لاْيسا هلا ْم " ًحد  جيا وع  واااخار  ضاْسنار   أافـالاْيسا لان ْم بـ ي وٌت لًتاْمم ل وا ًفيها
 ) ٢٢ -٢١(اا�ت 
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ضًرتب من اسد ومن د  املسيح ليس بمناظه  إن اإلفخا ستيا تًتًي االظدماج   اسد الننيسة الواحد  فان        .١٨٦
أن ضهني   ظفس الوق  ويا اجلسد ذاته، مقرياا اظًسامات ومما ساا التاييز الشاالن بني أعًااله  ضتعلق األمر،   ابًيًة، بـ "دييز" 

ن �اْم ل  وضاْشراب  داضـْن وظاةا لًنـاْفًسًه اسد الرب، وبلتعرف عليه بميان واةبة سواء   عالماته األسرا ضة أو   اجلااعة، وإال فاإلظسا
)  ضشنل ويا النّ حتيضراا اد�ا للعاالالت اليت تنغلق    احتها اصا ة وتعزل ظفسها  وبدقة أمقر، للعاالالت اليت ٢٩( ا  اضة 

تاراا إىل مل اخّ مي تبًى غري منرتثة أما  معا�ة العاالالت الفًرية واحملتااة  ونيا ضّبح االحتفال اإلفخا سيت ظداءا مس
ْتاًةْن م لُّ ًإْظسااٍن ظـاْفساه " (اضة  )، بدف أن ضفتح أبواب عااللته ملزضد من الشارًمة مع أولئك املهاشني من التاع، ومن مثَّ ٢٨"ميا

ا  ال جيّ أن ظنسى "أن  ا واحدا السر هلا طابع »  وفّية«قبول حًاا سر احملبة اإلفخا سيت، والي  جيعل منا اسدا
و ضساظدون ظهو  أانال خمتلفة   فعندما أولئك اليضن ضًبلون املناولة ال ضلتزمون أمقر جتاه الفًراء واملتمملني، أ]٢٠٧[تااعي"اا

من االظًسا ، واالحتًا  والرلم، فهم ضتناولون اإلفخا ستيا عن غري استةًاق  بيناا العاالالت اليت تتغيى على اإلفخا ستيا 
 بتةًري الالق، فهي تًّو   غبتها   األخّوة، وحسَّها االاتااعي، والتزاماتا جتاه احملتااني 

 ةاحلياة يف العائلة املوّسع

ال ضنبغي على النواة العااللية الّغرية أن تعزل ظفسها عن األسرة النبرية، اليت تًم اجلدود، واالعاا  واالخوال،         .١٨٧
ًاا اجلريان    تلك األسرة النبرية من املانن أن ضنون وناك ماْن حيتاج للاساعدة أو على األقل مان  وأبناء العاو  واالخوال، وأض

  ويه األ�     إن النزعة الفرداظية]٢٠٨[، ولبعض لفتات حمبة، وقد ضنون وناك أوااع مربى حتتاج لبعض املواساةحيتاج اىل  فًة
تًود،   بعض األحيان، إىل اإلظغالق داخل عش امن واعتبا  ااخرضن مخطر مًلق  ب  حال، ويه العزلة ال تًد  املزضد من 

 السال  والسعادة، إمنا ت غلق قلّ العااللة وحترمها من اتساع أ فق الواود 

 أن ظنون أبناء

دضنا أظفسهم  لًد ذّمر ضسوع الفرسيني بن التخلي عن الوالدضن وو خمالف   بدئ االمر، دعو� ظتةدث عن وال        .١٨٨
)  ليس مفيدا الحد ان ضفًد وعيَّه بنوظه ابناا  ففي مل اخّ، "حىت ولو أ بح بلغاا أو ١٣ -٨، ٧لشرضعة هللا ( ا  مر 

حمتفراا بوضته مإبن  ان مجيعناا أبناء  وويا  عجوزاا، وحىت إن أ بح أحد أبا أو أّما، وحّل على موقع مسؤولية،   ابًيًة ضبًى
 .]٢٠٩[ضًود� داالااا اىل حًيًة أظنا   مننح ابياة ألظفسنا إمنا تلًيناوا  فاهلبة النربى للةياة وي تلك اهلدضة األوىل اليت تلًيناوا"

)  وتيت ويه الو ية ١٢، ٢٠هليا السبّ "تطلّ الو ية الرابعة من االبناء [   ] أن ضنرموا األب واال  ( ا  خر         .١٨٩
حتتو  على ايء مًدس، على ايء إهلي، على ايء وو أ ل مل ظوع  مباارة بعد الو ا� املتعلًة بل ظفسه  ووي   ابًيًة

م كا عالاى األاْ ًض الًَّيت «من أظواع االحرتا  األخرى بني الناس  و   ياغة الو ية الرابعة ضًيف النتاب املًدس:  لًتاط ولا أا�َّ
للاستًبل، ووو ضااظة لتا ضخ ببًيًة إظساين  فاجتاع أبناء ضعترب الرابط اص ل ًي بني األايال وو ضااظة ». ضـ ْعًطيكا الرَّبُّ ًإهلا كا 

ٌ  له أن ميتلئ بشباب م نـافًّرضن واشعني  .]٢١٠[ال ضنرمون فيه الوالدضن وو متاع بدون مرامة [   ]  متاع م ًدَّ

ه  واأ مَّه " (تك         .١٩٠ ًاا اجلاظّ ااخر للايدالية: "ضـاتـْر ك  الرَّا ل  أابا )، ونيا تؤمد ملاة هللا  وويا ال ٢٤، ٢لنن وناك أض
التخلي ووبة اليات   ضتاَّا  ال جيّ التخلي أو إمهال الوالدضن، ومع  ضتةًق،   بعض األحيان، فال ضتةًق الزواج بلنامل الن

ذلك لني ضتم االحتاد   الزواج جيّ ترمهاا، حىت ضّبح املنزل اجلدضد وو املسنن، وابااضة، واالساس واملشروع، حبي، مينن 
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ا" ( ا وااًحدا ن ضتم إخفاء النقري من األمو  عن أحد األزواج، )  حيدث   بعض الزجيات اظفس املراعأن ضّري الزواان حًاا "ااسادا
واليت ضتم ابدض، عنها مع األول، إىل د اة ان ا اء االول تنتسّ أمهية أمقر من مشاعر وا اء الشرضك ااخر  ليس من السهل 

القًة وابوا   الزواج  االستارا    ويا الوضع مع مرو  الوق   ووو وضع مينن قبوله فًط لفرتة مؤقتة، بيناا تتهيم الرروف لناو
 ميقل حتد إلجياد طرضًة ادضدة لننون أبناء 

 املسّنون

ًة  الا تـاتـْر ْمً  ًعْندا فـانااًء قـ وًَّيت" (مز         .١٩١ ً  ً  زاماًن الشَّْيخ وخا ًْ )  إ�ا  رخة املسن، الي  خيشى اإلمهال ٩، ٧١"ال تـاْرف 
  إن ويا ضتواه اىل ]٢١١[لسااع ظداء الفًراء، فهو ضتوقع منا ان ظساع ظداء املسننيواالحتًا   وماا ضدعو� هللا لننون أدوات 

تاعات، الن "الننسية ال تستطيع وال ترغّ بالمتقال اىل عًلية عد  املعا�ة، �ويك عن الالمباالة واالحتًا  العاالالت وال
بلنسبة اىل الشيخوخة  جيّ علينا اضًاظ ابس اجلااعي من بالمتنان، والتًدضر، والًيافة، أما  الشيخوخة  علينا إضًاظ ابس 

افة حىت ضشعر املسن بظه ازء حي من متاعه  إن املسنني وم  اال، ظساء، ابء وأمهات اجلااعي بالمتنان، والعرفان، والًي
  ليلك "مم أ غّ بننيسة ]٢١٢[سلنوا قبلنا ظفس الطرضق،   منزلنا ظفسه، و  ذات معرمتنا اليومية من أال حياة مرمية"
 .]٢١٣[تتةدى ثًافة اإلقّاء بلفُر الي  ضفيض من معاظًة ادضدة بني الشباب ومبا  السن!"

لًد دعا� الًدضس ضوحنا بولس القاين إىل االظتباه لوضع املسنني   العااللة الن وناك ثًافات "  أعًاب التطو          .١٩٢
  ضساعد املسنون ]٢١٤[بملسنني او أانال غري مًبولة من التهايش"الّناعي وابًر  املًطرب، دفع ، وما زال  تدفع، 

    النقري من األحيان، ضنون األاداد وم مان ضًومون بنًل الًيم ]٢١٥[وبة "أن ضنوظوا اسراا"على  ؤضة "تعاقّ األايال" ومو 
. ]٢١٦[نبرية إىل أحفادوم و"العدضد من األاخاِ ضعرتفون ب�م قد تلًوا التنشئة على ابياة املسيةية من أادادوم"ال

فنالمهم، وملساتم أو مرد واودوم ضساعد األطفال على معرفة أن التا ضخ ال ضبدأ معهم، وأ�م و ثة  حلة طوضلة، واظه من 
الًرو   احرتا  اصلفية اليت تسبًنا  أولئك اليضن ضًطعون العالقات مع التا ضخ سوف جيدون  عوبة   ظسج عالقات مستًرة 

م ليسوا أسياد الواقع  بلتام، "االوتاا  بملسنني وو الي  ضّنع اختالف حًا ة عن األخرى  فهل وناك اوتاا  واالعرتاف ب�
بملسنني   ابًا ة  وول وناك منان للاسّن  بوسع تلك ابًا ة ان تتًد  إذا عرف  ان حترت  حناة ومعرفة 

 .]٢١٧[املسنني"

ضعترب غياب اليامرة التا خيية عيباا خطرياا   متاعنا  اظه مثر العًلية غري الناضجة اليت تتاقل بعبا ة "إظه من املاضي"          .١٩٣
إن املعرفة والًد ة على موااهة أحداث املاضي ضعتربان الطرضًة الوحيدة لبناء مستًبل له معىن  ليس من املانن التعليم بدون 

)  فًّّ النبا  تفيد مقرياا الّغا  والشباب، أل�ا تربطهم بلتا ضخ املعا  سواء ٣٢، ١٠ذامرة: "تايامَّر وا األا�َّ ا األ وىل" (عّ 
و   ابي الي  ضًطنوظه، أو   بلدوم  إن عااللة ال حترت  وال تتم جبدودوا، اليضن ميقلون ذامرتا ابية، وي عااللة   العااللة، أ

مفننة؛ بيناا العااللة اليت تتيمر وي عااللة لدضها مستًبل  ليلك، "فإن حًا ة ال منان فيها للاسنني أو تالهم أل�م خيلًون 
  إن ظاورة األضتا  ]٢١٩[، أل�ا "جتت، ايو وا اصا ة با"]٢١٨[فريوس املوت"مشامل، وي حًا ة حتال   ذاتا 

جعل من عاالالتنا املعا رضن،   املعىن املرتبط بلتفنك وبالقتالع وب�يا  اليًني، واليت تعطي انال للةياة، تًعنا أما  حتٍد لن
 منا�ا ضستطيع فيه األطفال ان ضتجّي وا   تربة التا ضخ اجلااعي 
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 أن ظنون أخوة

تتعّاق العالقة بني االخوة مع مرو  الوق   و"ضتنون  ب  االخّوة   العااللة بني االخوة، إذا متَّ   اّو من تعليم         .١٩٤
سة مبرية من ابرّضة والسال   ففي العااللة، وبني اإلخوة، ضتم تاعّلم التعاضش اإلظساين االظفتُا على ااخرضن  فينون ويا الرب  مد  

ليت [   ]   اا ال ظتنبه غالباا بن العااللة وي بلتةدضد اليت ت دخل االخّوة اىل العا ! فان خالل ويه التجربة األوىل من االخّوة، وا
 .]٢٢٠[ضسطع مقل وعد مجيل على التاع بماله" تغيت بلعاطفة والتعليم العااللي وبناط االخوة،

ة للرعاضة املتبادلة، ولتًدمي املساعدة وتلًيها  ليلك، "تًيء االخّوة   العااللة ضًّد  الناو بني االخوة جتربة  االع        .١٩٥
وبطرضًة خا ة عندما ظرى العناضة، والّرب، والعاطفة اليت حيا  با الشًيق الّغري الًعيف او الشًيًة الّغرى األمقر ض عفاا، أو 

  جيّ أن ظد ك بن "واود اًيق واًيًة حيباظنا وو خربة قوضة، ال تًّد  بقان، وال مينن ]٢٢١[املرضًة أو املّابني بعاقة"
، وو مد سة ]٢٢٢[االستعاضة عنها" ، هليا جيّ تعليم األبناء بّرب ميفية التعامل ممخوة  إن ويا التعلم العالي، املؤ  أحيا�ا

ع ابًيًية    بعض البلدان، وناك تواه قو  إلجناب طفل واحد، األمر الي  اعل خربة الشعو  بن ضنون م أخ أو التا
ا أو  أخ  أقل ايوعاا  وعندما ال ضنون من املانن إجناب أمقر من طفل واحد، جيّ إجياد سبيل لًاان أال ضناو الطفل وحيدا

 منعزال 

 نبريقلب

الداالرة الّغرية اليت ضشّنلها األزواج وأبناؤوم، وناك العااللة املوّسعة واليت ال مينن جتاولها، الن  بإلضافة إىل         .١٩٦
بني األول واألبناء، اإلخوة -"ابّ بني الرال واملرأة   الزواج، وبلتام بشنل موسع ابّ ما بني أفراد العااللة الواحدة، 

ا أمقر عاًاا ، مها مفع-واألخوات، وبني األقا ب واأل دقاء اان ومدفوعان بدضنامية داخلية مستارّة، تًود العااللة اىل اارًمٍة داالاا
    ويا اإلطا ، ضنًم األ دقاء والعاالالت الّدضًة، اا   ذلك ]٢٢٣[وأمقر قوة، دقل أساس و ُو ابياة الزواية والعااللية"

 مجاعات العاالالت اليت تدعم بعًها البعض   أوقات الشدة،   إطا  التزامها االاتااعي واإلمياين 

مبرية االّمهات العازبت، واألطفال دون ابء، والنساء الوحيدات   جيّ على ويه العااللة املوّسعة ان تستًبل اةبة        .١٩٧
ً رب،  اللوايت ضتواّ عليهن تمني تعليم أطفاهلن، واالاخاِ ذو  اإلعاقات احملتلفة اليضن ضتطلبون النقري من العاطفة وال

ون من الوحدة، واملسنني واملرضى اليضن والشباب اليضن ضنافةون اإلدمان، واألاخاِ العازبني واملنفّلني أو األ امل اليضن ضعاظ
ًاا ]٢٢٤[ال حيّلون على الدعم من أبناالهم، و"حىت املتًر ضن من مسرية حياتم"   ماا مينن للعااللة املوّسعة ان تساعد أض

ضعف االول، أو أن تنتشف وتبلغ دون تخري عن حاالت العنف، أو حىت االستغالل اليت ضتعرض إليها األطفال، مااة إ�وم 
 حباا سليااا ولاضة عااللية حني ال ضنون بستطاعة أولهم توفريوا هلم 

ًاا مجيع أقا ب الزوج ااخر  وناك مياسة  مينن أن ظنسى واود ابااي أخرياا ال        .١٩٨ واباااة   ويه العااللة املوّسعة وأض
خا ة ببّ تنان   تفاد  اعتبا وم مانافسني، ومماخاِ خطرضن، ومغزاة  فطبيعة االحتاد الزواي تتطلّ احرتا  تًاليدوم 

ًاا عندما ضتواّ ابفاظ وعاداتم، وحماولة فهم لغتهم، وابد من االظتً ادات، و عاضتهم، وادخاهلم بطرضًة ما   الًلّ، حىت أض
على االستًاللية الشرعية والعالقة اباياة بني الزواني  تعترب ويه التّرفات طرضًة مجيلة تعّرب للشرضك عن سخاء وبة اليات 

 املفعاة ببّ 
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 الفصل الّسادس
 بعض اإلمكانيا  الرعوية

أّدت حوا ات مسرية السينودس اىل تّّو  ابااة للبة، عن طرق  عوضة ادضدة، سمحاول أن أعرضها بشنل          .١٩٩
عا   وسينون على خمتلف اجلااعات اعداد مًرتحات أمقر عالية وفاعلية، تخي بعني االعتبا  تعاليم الننيسة وابااات 

لى الوقوف عند بعض التةد�ت الرعوضة األساسية، بدون االدعاء والتةد�ت احمللية على حٍد سواء  أوّد ونا االقتّا  فًط ع
 بتًدمي  عوضة عااللية 

 إعتن إجنيل العائلة اليوم

أ ّر ابء السينودس على أن العاالالت املسيةية، بفًل ظعاة سر الزواج، وي الالعبون الراليسيون لرعوضة العااللة،          .٢٠٠
  هليا السبّ، أوضح اابء أن االمر ]٢٢٥[لألزواج وللعاالالت، واليت وي مناالس بيتّية"وخا ة "من خالل تًدمي اهادة فارًحة 

، ألظنا   »تغار الًلّ وابياة بمالها«لعال على أن ضتانن األاخاِ من أن خيتربوا أن إجنيل العااللة وو فرحة "ضتعلق ب
)  إن واابنا، على ضوء ماقال الزا ع ( ا  مّىت ١، فُر اإلجنيل» (حتر � من اصطيئة، وابزن، والفراغ الداخلي والعزلة«املسيح قد 

ء البيو : الباقي وو عال هللا  ماا أظه ال ضنبغي أن ظنسى بن الننسية اليت تبّشر حول العااللة )، وو التعاون   إلًا٩ -٣، ١٣
، لنن األزواج ضًّد ون للرعاة التةفيزات اليت ضًدمو�ا هلم مي ضراونوا بشجاعة على حّ قو  و لّ ]٢٢٦[وي عالمة تناقض"

وداالم، قاد  على موااهة مل ما سيعرتض د بم  الننيسة تتوق للو ول إىل مجيع العاالالت عرب تفهم متواضع، و غبتها "وي 
  فليس من النا  ]٢٢٧[أفًل السبل لتخطًّي الّعوبت اليت توااهها   مسريتا" مرافًة العاالالت ومل عااللة، مي تنتشف

اخاوف العااللة داخل مشا ضع  عوضة مربى  فني تّبح العاالالت فّعالة أمقر   الرعوضة العااللية، فإن ويا  وضع الالةة ااملة
 ، مهود ضرادوا   ويا االجتاه ]٢٢٨[حيتاج إىل "مهود   التبشري والتعليم الدض  داخل العااللة"

"هليا السبّ ض طلّ من الننيسة بسروا توبة تبشريضة: من الًرو   عد  التوّقف عند بشا ة الووتية حبتة منفّلة         .٢٠١
  فالرعوضة العااللية "جيّ أن تًود إىل اختبا  أن إجنيل العااللة وو اجلواب على أعاق توقعات ]٢٢٩[عن مشامل الشعّ ابًيًية"

مرامته، على ملء حتًيق ذاته   التبادلية،   الشارًمة و  اصّوبة  ال ضتعلق األمر اجرد تًدمي تشرضعات، إمنا االظسان: على  
ًاا على ]٢٣٠[بقرتُا قيًّم، تستجيّ باااتم اليومية والًاالاة حىت   أمقر الدول علااظية"   بإلضافة اىل ذلك "قد مت التمميد أض

ضرو ة تًدمي بشا ة تشجّ بوضُو االارتاطات القًافية واالاتااعية والسياسية واالقتّادضة، مقل املساحة الشاسعة املعطاة إىل 
منطق السوق، اارتاطات تعيق ابياة العااللية األ يلة، وتؤد  إىل مما سات دييزضة وفًر واستقناءات وعنف  ليا ضنبغي تطوضر 

حوا  وتنسيق مع املؤسسات االاتااعية، وتشجيع ودعم العلااظيني، اليضن ضلتزمون ماسيةيني،   السياق القًا ، 
 .]٢٣١[سياسي"-واالاتااعي

دًّمها الرعية، واليت وي عااللة العاالالت، حي، ضتةًق        .٢٠٢ التناغم  "مسامهة أساسية   مال الرعوضة العااللية تً 
  ضتواّ، انبا اىل انّ، مع عناضة ]٣٢٢[واالظسجا  بني ما تًدًّمه اجلااعات الّغرية واجلاعيات وابرمات الننسيَّة املختلفة"
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ّاا إىل العاالالت، "إعداد تنشئة أظسّ للنهنة والشاامسة و اال الدضن والراوبات ومعلاي التعليم املسيةي   عوضة مواهة خّي
  ففي الردود على االستشا ات اليت مت إ ساهلا اىل خمتلف اااء العا ، تبني أظه غالباا ما ]٢٣٣[ولنل النااطني   العال الرعو "

دة للعاالالت  وقد ضنون من املفيد   ويا اإلطا  ضغيّ عند اصّدا  املنرَّسني التنشئة املالالاة ملعاجلة املشامل الراونة املعًّ 
 االستفادة من جتربة التًليد الشرقي الطوضل للنهنة املتزواني 

ضنبغي على اإلملريضنيني ابّول على تنشئة تشال خمتلف التخّّات وتنون أمقر مشولية بلتةدضد بلنسبة ملا          .٢٠٣
ًااف ليلك، أن تنشئة [اإلملريضني] غالباا ما ال تساح هلم بلتعبري عن ضتعلق بصطبة والزواج، وأال تًتّر على ا لعًيدة فًط  ض 

النفسي  فبعًهم حيال   حياته خربة حياة عااللته اجلرحية، بسبّ غياب األب، وعد  االستًرا  العاطفي  -عاملهم العاطفي
لتوازن النفسي الي  ضتطلبه واابهم  ت عترب الروابط ضنبغي ضاان النًوج خالل مسرية التنوضن مي ضّل اصّدا  املستًبليون ل

العااللية أساسية بلنسبة لإلملريضنيني لتًوضة احرتا  اليات الّةيح  هليا السبّ، من املهم أن ترافق العاالالت مل مسرية 
ة اإلملريضنية مع اإلملريضني والناون، لتستطيع تًوضتها بشنل واقعي  بيا املعىن ضنون من الّةي  بط بعض الوق  من حيا

وق  اخر من ابياة   الرعية، ألن ويا ضساح هلاا بن ضنو� أمقر توا ال واتّاال بواقع العاالالت امللاوس    الواقع، ضلتًي 
الناون طيلة مسرية حياته الرعوضة خّو اا مع العاالالت  "إن واود العلااظيني والعاالالت، وبألخّ واود العنّر النساالي   

 .]٢٣٤[للنهنوت، ضساح بتًدضر التنوع والتنامل بني خمتلف الدعوات   الننيسة" التةًري

ًاا وب را  عن ضرو ة تنشئة عاملني علااظيني   مال الرعوضة العااللية،  لًد         .٢٠٤ افّة  الردود على االستشا ات أض
ً ّر والعاالالت،  اساعدة علااء النفس الرتبوضني، وأطباء العااللة، وأطباء اجلااعات، واالخّااليني االاتااعيني، واحملامني عن ال

ًاا  ضساعد املتخّّون،  مع االظفتُا على االستفادة من اسهامات علم النفس، وعلم االاتااع، وعلم اجلنس وتلًي املشو ة أض
ال سياا أولئك اليضن لدضهم خربة املتابعة، على جتسيد االقرتاحات الرعوضة   األوضاع الواقعية و  االوتاامات امللاوسة 

ّاا للعاملني   الال الرعو  بمنا�ا أن جتعلهم مؤولني أمقر إلد اج  للعاالالت  "فالدو ات والنو سات التد ضبية املواهة خّي
  إن مسرية تنشئة  عوضة ايدة وي مهاة "خا ة فياا ]٢٣٥[مسرية اإلعداد للزواج ظفسها   الدضنامينية األوسع للةياة الننسيَّة"

  مل ويا ال ضنًّ ب  انل من األانال، بل ]٢٣٦[ضتعلق حباالت الطوا ئ اصا ة، والناجتة عن عنف منزم أو تعٍد انسي"
 ضنال الًياة األساسية للتوايه الروحي، من قياة املوا د الروحية للننيسة، واليت ال تًد  بقان، ومن سر املّابة 

 توجيه املخطوبني يف مسرية التحضري للزواج

  عليهم ان ]٢٣٧[أّمد ابء السينودس، بشىت الطرق، على ضرو ة مساعدة الشباب على امتشاف قياة وغىن الزواج        .٢٠٥
ضتاننوا من  ؤضة ااذبية االحتاد النامل الي  ضساو بلبعد االاتااعي للواود وضناله، ومينح اجلنس معناه األمسى، و  الوق  

 ظفسه ضعزز خري األبناء، وضوفر هلم بيئة أفًل للنًج والتعليم 

االلة   ضومنا ويا، التزاماا أمرب من مل اجلااعة "ضتطلّ الواقع االاتااعي املعًد والتةد�ت اليت توااهها الع        .٢٠٦
املسيةية لتةًري املخطوبني للزواج  فان الًرو   التيمري بمهية الفًاالل  من بينها تبدو العّفة ارطاا مثيناا للناو الّةيح 

ة اجلااعة بسروا، مع للةّ املتبادل بني األاخاِ  فياا ضتعلق بيه الًرو ة، أمجع ابء السينودس على ضرو ة ز�دة مشا م
إعطاء األولوضة لشهادة العاالالت ذاتا، وترسيخ التةًري للزواج   مسرية التنشئة املسيةية، مشددضن على  لة الزواج بسر 
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ًاا على ابااة لربامج حمددة لإلعداد للزواج الوايك، برامج تنون  املعاودضة وبألسرا  الننسية األخرى  وقد مت تسليط الًوء أض
 .]٢٣٨[بة حًيًية من املشا مة   حياة الننسية، وتعّاق خمتلف اواظّ ابياة العاالليةجتر 

ًاا خرياا هلا  وماا أحسن          .٢٠٧ أدعو اجلااعات املسيةية إىل االعرتاف بن مرافًة مسرية ابّ بني املخطوباني تشنّل أض
أساقفة إضطاليا الًول بن اليضن ضتزواون وم بلنسبة للجااعة املسيةية "مو د مثني أل�م، من خالل التزامهم الّادق بلناو   

 وم أن ضسامهوا   جتدضد ذات ظسيج اجلسم الننسي بسره: فنوع الّداقة اصا ة اليت ضعيشو�ا ابّ والعطاء املتبادل، اًدو 
بمنا�ا أن تّبح م عًدضة، وأن جتعل اجلااعة املسيةية اليت ضانتااون إليها تناو   الّداقة واألخّوة"

  تواد طرق  ةيةة ]٢٣٩[
ناة تنشئة مالءمة ال ت بًعد ،   الوق  عينه،  خمتلفة لتنريم التةًري املباار للزواج، ومّل منيسة حمّلية ستاّيز ما وو األفًل هلا، م ؤامًّ

ّ حُّ،   الواقع،   الشبيبة  عن سّر الزواج  ال ضتعلق األمر بتلًينهم التعليم املسيةي بماله، أو اغراقهم بلنقري من املواضيع  وض
ًاا "أن ما ض شبع  الرُو ليس املعرفة الوافرة إمنا إحساس وتيّوق األاياء بطنّيا" ويه ابالة أض

  فالنوعّية أوم من النّاية، ومن ]٢٤٠[
ضًة اّيابة ووّدضة، على إىل تلك احملتو�ت اليت تساعدوم، إن ّمت ظًلها بطر  -بلتزامن مع إعالن البشا ة–الًرو   إعطاء األولوضة 

وع من "التنشئة" على سر الزواج ضوفر هلم العنا ر   ضتعلق األمر بن]٢٤١[االلتزا    مسرية حياة بسروا "برُو اجاع وسخي"
 الالزمة لًبوله بفًل االستعدادات وبدء ابياة العااللية ببعض ابز  

ًاا إجياد الط رق، من خالل العاالالت اإل سالية، وأسر املخطوبني ظفسها وخمتلف املوا د الرعوضة،          .٢٠٨ من املناسّ أض
عال على إظًاج حبهاا، مع مرافًة غنية بلًرب وبلشهادة  وتنون غالباا مفيدة للغاضة ماوعات لتًدمي تيئة طوضلة املدى ت

املخطوبني ودعوات املشا مة   حماضرات اختيا ضة حول مواضيع متنوعة تم الشباب ببًيًة  على أضة حال، تبًى أوقات 
ّاا بعينه، ضّود مشا مته اللًاءات الشخّية ضرو ضة، ألن اهلدف الراليسي وو مساعدة مل واح د على أن ضتعلم أن حيّ اخ

حياته بسروا  ان تتعلم ميف حتّ إظسا�ا أخر ليس أمراا ا جتالياا، وال مينن أن ضنون ودف دو ة خمتّرة تسبق االحتفال بلزواج 
مظه أن ضساح له بن ضتعلم من مباارة    الواقع، مل اظسان ضبدأ االستعداد للزواج مني الوالدة  فنل ما قدمته له أسرته من ا

خربته وبن جيعله قاد اا على االلتزا  النامل والنهاالي  لعل أولئك اليضن ضنوظون مستعدضن للزواج بطرضًة أفًل وم اليضن تعلاوا 
تدف من ابالهم ماوية الزواج املسيةي، حي، اختا  مل واحد ااخر بدون ارو  وجيددان ويا الًرا  بستارا   بيا املعىن، 

مجيع اإلاراءات الرعوضة إىل مساعدة األزواج على الناو   ابّ وعلى العيش حبسّ اإلجنيل   العااللة، أل�م عون ال غىن عنه 
  إعداد أبناالهم للةياة الزواية املستًبلية  وال ضنبغي ميلك أن ظنسى املسامهات الًيًّاة للرعوضة الشعبية  ولالستشهاد اقل 

 عيد ابّ، والي    بعض البلدان ضتم استغالله من قبل الت جا  بشنل أفًل منه من إبداع الرعاة  بسيط، أتيمر ضو 

ًاا          .٢٠٩ إن تيئة أولئك اليضن ا تبطوا  مسياا بصطوبة،عندما مينن للرعية متابعتهم بوق  ماٍف، جيّ أن دنةهم أض
هم وعلى املخاطر  بيه الطرضًة ضتاننون من إد اك أظه ليس من املنطًي الفر ة للتعرف على إمناظية واود ظًا  عد  توافق بين

املراونة على ويه العالقة لني ال ض عرضوا أظفسهم لفشل حمًق تنجم عنه عواقّ مؤملة للغاضة  املشنلة وي أن االظبها  األوم 
اقم ونيا الّعوبت الحًاا  ضنبغي تشجيع ضؤد  اىل حماولة إخفاء أو تبسيط أمو  مقرية، وبتفاد  التعبري عن اصالفات تتف

ومساعدة املخطوبني للتعبري عاا ضتوقعه مل منهاا من الزواج احملتال بينهاا، وطرضًة مل منهاا   فهم ماوية ابّ وااللتزا ، وما 
متشاف أن ظًا  التالقي ضتاناه من ارضنه االخر، وظوعية ابياة املشرتمة اليت ضتطلعون إليها  إن ويه احملادثت قد تساعد على ا 

، وتزعزعاا، وغري  وي   الواقع ضئيلة، وأن االجنياب املتبادل وحده لن ضنون مافياا لدعم االحتاد  فليس وناك ما وو أمقر تيبيبا
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يا متوقع، مالعاطفة، هليا ال جيّ التشجيع على اإلقدا  على قرا  اال تبا  بلزواج إن   ضتم التعاق   دوافع أخرى تعطي هل
 العهد ف ر اا حًيًية لالستًرا  

على أضة حال، إذا مت االعرتاف بوضُو من قبل مل منهاا بنًا  ضعف الشرضك ااخر، ضنبغي أن تنون وناك ثًة         .٢١٠
واقعية   إمناظية مساعدته على تطوضر األحسن لدضه، للو ول إىل توازن ضًاوي ظًا  ضعفه، مع اهلدف القاب  بتشجيعه  

بشر   إن ويا ضع  ضاناا الًبول ب ادة حامسة بمناظية التعرض لبعض التًةيات، واألوقات الّعبة، وحاالت الّراع،  مناالن
واختاذ قرا  حاسم بتهيئة اليات ملوااهة ذلك  جيّ أن ضنو� قاد ضن على التعرف على مؤارات اصطر اليت مينن لعالقتهاا أن 

ل اليت ستساح هلاا بلتّد  هلا بنجُا  لآلسف، ضّل مقريون اىل االحتفال بلزفاف قبل أن در با، مي جيدا قبل الزواج الوساال
ًاا  فهم قد استاتعوا بلوق  سوّ�، وتبادال اصربات معاا، ولننهم   ضوااهوا حتد  إظها  أظفسهم، ومعرفة ماْن  ضعرفوا بعًهم بع

 وو حًاا الشرضك ااخر 

اد السابق، وميلك املرافًة املاددة، إىل التممد من أن املخطوبني ال ضنررون إىل الزواج منهاضة جيّ أن ضهدف اإلعد        .٢١١
املطاف، بل أن ضعيشوه مرسالة ومدعوة تدفعهم إىل السري قدماا لألما ، عرب قرا  ثب  وواقعي ب�م معاا سيجتازون مل التجا ب، 

اف ولرعوضة الزواج أن تنو�، قبل مل ايء،  عوضةا الرب  الوثيق، حي، ضتم وسيعربون األوقات الّعبة  جيّ لرعوضة ما قبل الزف
تًدمي مل العنا ر اليت تساعد سواء على إظًاج ابّ أو على التغلّ على األوقات الّعبة  ويه املسامهات ال تتعلق فًط 

ًاا من بالقتناعات العًاالدضة، وال مينن حىت اختزاهلا   املّاد  الروحية القاينة اليت  ا الننيسة، إمنا جيّ أن تتنّون أض تًدمها داالاا
مسا ات عالية، ومن ظّاالح واقعّية، ومن اسرتاتيجيات مستادة من اصربة، ومن إ اادات ظفسية  ضشنل مل ويا تربية على 

 ، خالل إعداد ابّ ال ميننها أن تتجاول حساسية الشباب املعا ر، مي تنون قاد ة على حتفيز ما   داخلهم    ظفس الوق
املخطوبني، جيّ تزوضدوم بألمامن وبألاخاِ اليضن ضًدمون املشو ة أو بلعاالالت املستعدة ملساعدتم، واليت بمنا�م اللجوء 
إليها عند موااهة احملن والّعوبت  بيد أن علينا أال ظنسى أبّدا اقرتُا سر املّابة عليهم، والي  ضساح بوضع اصطا� واليظوب 

 اقرتف    املاضي، و  العالقة ابالية ذاتا، حت  تثري غفران هللا الرحيم وقوته الشافية  اليت

 اإلعداد لالحتفال بلزواج

مييل التةًري السابق للزواج الوايك إىل الرتميز على إعداد بطاقات الدعوات واملالبس والتفا يل النقرية اليت          .٢١٢
بًد  ما تستهلك الطاقات والفرحة  ونيا ضّل املخطوبن اىل حفل الزفاف منهنني، بدال من تستهلك املوا د االقتّادضة 

ًاا    تنرضس أفًل طاقاتاا إلعداد أظفسهاا ممسرة لتلك اصطوة النبرية اليت سيًومون با معاا  إن ويه العًلية وي حاضرة أض
لون فيها إىل الزواج أل�م ال ضستطيعون تغطية ظفًات حفل بعض حاالت األاخاِ اليضن ضعيشون احتادات الواقع واليت ال ضّ

الزفاف الباورة بدال من إعطاء األولوضة للةّ املتبادل وإضفاء الطابع الرمسي عليه أما  ااخرضن  أضها املخطوبون األعزاء، حتّلوا 
 ةاّن  بشجاعة أن تنوظوا خمتلفني، وال ترتموا أظفسنم فرضسة للاجتاع االستهالمي، واملراور 

املهم وو ابّ الي  جياعنم، وامل
ا  الرعوضني والتاع  واملًدس بلنعاة  أظتم قاد ون على اختيا  احتفال   ني وبسيط، لوضع ابّ فوق مل ايء  على اصدَّ

 بسره الًيا  بنل ما مينن ليّبح ويا وو الًاعدة ال االستقناء 



داد السابق للزواج الوايك، بن ضعيشا االحتفال الليتو اي بعاق، وذلك من من املهم إ ااد العروسني، خالل االع        .٢١٣
خالل مساعدتاا على فهم وعيش معىن مل حرمة فيه  ولنتيّمر أن التزاماا عريااا بيا ابجم، والي  ضعرب عن الرضى الزواي 

إال على ضوء عالمات حمبة ابن هللا الي   واحتاد اجلسدضن المتاال الزواج، عندما ضتم بني اخّني معاّدضن، ال مينن تفسريه
جتسد واحتد بننيسته   عهًد حمبة  فلدى املعادضن تتةول النلاات واالاا ات اىل لغة تعبري عن اإلميان  فاجلسد، عرب املعاين 

وااي ضتجلى وضتةًق اليت أ اد هللا أن ضًعها فيه عندما خلًه، "ضتةّول إىل لغة خّدا  السر املًدس، املد مني بن   العهد الز 
 .]٢٤٢[السر"

للرضى الزوااي، والي  ضًيء معىن مل األفعال الالحًة   أحيا�ا ال ضد ك املخطوبن الوزن الالوويت والروحي        .٢١٤
ليلك فان الًرو   توضيح أن ويه النلاات ال تًتّر فًط على الزمن اباضر؛ إمنا تنطو  على مال ما سيتًانه املستًبل: 

تتعاضدان بشنل  "حىت ضفرقهم املوت"  ضدل معىن الرضى على أن "ابرضّة واألماظة ال تتعا ضان مع بعًهاا البعض، ال بل
متبادل، سواء   العالقات الشخّّية املتبادلة أو االاتااعّية    الواقع، لنفّنر   األذى الي  ضسّببه،   حًا ة التوا ل 
تـارا  [   ]  إّن الوفاء بلوعد واألماظة له ال مينن اراؤمها أو بيعهاا  ماا وال مي نن أن العوملي، املبالغة   تًدمي الوعود اليت   حت 

فرا بدون تًةية" ض فرضا بلًوة وال أن حي 
]٢٤٣[. 

"الزواني، من فر  ترميزمها على ضو  الزفاف، ضنسيان أ�اا ضستعدان اللتزا  سيستار لًد الحظ أساقفة مينيا أن         .٢١٥
  جيّ أن ظساعد الناس على فهم أن السر املًدس ليس مرد برة ستّبح ازءاا من املاضي واليمر�ت، بل ]٤٤٢[مدى ابياة"

أظه سي ااً س تثريه على ابياة الزواية بسروا وبشنل داالم
  وسيّبح املعىن التناسلي للةياة اجلنسية، ولغة اجلسد وامياءات ]٢٤٥[

ابّ اليت ت عا    قّة حّ الزواج، "استارا ضة غري منًطعة للغة الليتو ايا" و"ستّبح ابياة الزواية ظفسها، اعىن ما، 
 .]٢٤٦[ليتو اية"

ًاا التممل اظطالقاا من قراءات النتاب املًدس، وإثراء فهم معىن اصوامت         .٢١٦  اليت ضتبادهلا الشرضنان، أو غريوا مينن أض
ا أن ضّال إىل الزفاف دون أن ضّلّيا معاا، الواحد من أال  من العالمات اليت دقل ازءاا من الطًوس  بيد أظه لن ضنون اّيدا

؛ وميلك من ااخر، طالبني من هللا أن ضساعدمها   أن ضنو� أمينني وسخيني؛ وطالبني معاا من هللا أن ضفهاا ما ضتوقعه منهاا
خالل تنرضس حبهاا أما  دقال مرمي العي اء  على أولئك اليضن ضرافًو�اا   التةًري للزواج أن ضواهومها حىت ضفهاا وضعيشا 
أوقات الّالة ويه اليت ستساعدمها مقرياا  "إن ليتو ايا الزواج وي حدث فرضد، ض عا    السياق العااللي واالاتااعي معيد  

ا ضسوع ماظ    احتفال عرس   قا�: حي، اصار اجلّيدة ملعجزة الرب، واليت تغار بلفُر ميالد عااللة ادضدة، وأول اضة قا  ب
وي اصار اجلدضدة للعهد الي  ضًطعه املسيح مع مل  ال وامرأة   مل زمان ومنان [   ]  من اململوف أن جيد [اصاد ] 

 ةتاًفل بلزواج أمامه مجاعةا منّوظةا من أ
�س قلَّاا ضشا مون   ابياة الننسيَّة أو أاخاِ ضنتاون اىل طواالف مسيةية أو امل

 .]٢٤٧[مجاعات دضنية أخرى  وويه فر ة سااة إلعالن إجنيل املسيح"

 املرافقة يف السنوا  األوىل م  احلياة الزوجية

علينا االعرتاف بن وناك قياة مبرية عندما ظفهم أن الزواج وو مسملة حّ، ومينن فًط ألولئك اليضن خيتا ون          .٢١٧
ًاا حبرضة وعن حّ ان ضتزواوا  ومع ذلك، عندما ضّبح ابّ مرد اجنياب اسد  أو عاطفة مبهاة فإن الزواني  بعًهم بع
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سيعاظيان من وشااة غري عادضة عندما در العاطفة بزمة أو عندما ضتًاءل االجنياب اجلسد   واا أن تلك االلتباسات حتدث 
ايق الًرا  الواعي وابر بالظتااء بنقرة، فان الًرو   إذاا مرافًة الزواني خالل السنوات األوىل من حياتاا الزواية إلثراء وتع

وحبّ بعًهاا البعض حىت النهاضة    مقري من األحيان تنون فرتة اصطبة غري مافية، وضتم إقرا  الزواج بعجلة ألسباب خمتلفة، 
مان جيّ بإلضافة إىل تخر النًوج لدى الشباب  وعليه، جيد العروسان أظفسهاا   موااهة وااّ استناال تلك املسرية اليت  

 عليهاا إجنازوا خالل فرتة اصطبة 

من اهة أخرى، أوّد اإل را  على أن أحد التةد�ت الرعوضة املرتبطة بألسرة وي املساعدة على امتشاف أن         .٢١٨
رضسه بواسطة سر الزواج ال مينن أن ضفهم على أظه ايء قد متَّ واظتهى  فاالحتاد وو واقع، ال مينن العودة عنه، وقد مت تميده وتن

الزواج  فباحتادمها ضّبح الزواان بطلي املشهد، وسيد  ك خيهاا، و اظعي مشروع جيّ أن حيًًاه معاا  ضنبغي أن ضتواه النرر 
او املستًبل الي  جيّ أن ضبنياه معاا ضوماا بعد ضو  بنعاة من هللا، وهليا السبّ بليات ال ض طالّ الشرضك أن ضنون مامال  

ًعا ااظباا األووا  وضًبال أحدمها ااخر ماا وو: غري مامل، مدعو للناو،   حالة تطو   فعندما ض نرر اىل الشرضك وجيّ أن ض
ااخر بنررة اظتًاد داالاة، فإن ويا ضدل على أن الزواج ال ض عا  ماشروع ضتم بناؤه سوّ�، بّرب وبتفاوم وبتسامح وبسخاء  ضًود 

بنررة ملؤوا الرضبة والعناد؛ واراقبة مزا� وحًوق مل واحد؛ وبملطالبات، وبملنافسة؛ وبلدفاع عن  ويا إىل استبدال ابّ تد جيياا
النفس  ونيا ضّبح الزواان غري قاد ضن على دعم بعًهاا البعض ليّل مل منهاا إىل النًوج، وإىل تناية احتادمها  إن مل ما 

طرضًة واقعية مني البداضة، حبي، ضّبةان على بيًّنة من الواقع الي  مها بّدد و د جيّ أن ضبنيًّ للزواني الشابني، وبنل وضُو وب
الشروع به  إن الـ "ظعم" اليت تبادالوا وي بداضة الرحلة، ودفها أن ضًعا ظّّ أعينهاا الًد ة على ختطي الرروف أو العًبات 

نفتةة داالااا  من املفيد عادة، أن جيلسا للةوا  معاا حول اليت تعرتضهاا  والربمة اليت قد �الوا وي ظعاة، وحافز هليه املسرية امل
 إعداد مشروعهاا ابًيًي،   أودافه، وأدواته، وتفا يله 

أتيمر مقال ضًول إن املياه الرامدة تافسد وتتعفن  إن ويا وو ما حيدث عند  مود حياة ابّ، وبعد السنوات األوىل         .٢١٩
الي  ضدفعها للتًد  او األما   فالرقّة اليت تدفع ويا ابّ اليافع  الًلق الّةي وتنف عنمن الزواج، تتوقف عن التةرك، 

إىل األما ؛ تلك الرقّة املنًواة بتلك األعني املاتلئة بألمل، ال جيّ أن تتوقف  خالل فرتة اصطبة و  السنوات األوىل من 
للنرر إىل ما وو أبعد من التناقًات، والّراعات، األمو  الطا الة،  الزواج، فاألمل وو الي  ضعطي قوة اصارية، ووو الي  ضدفع

أمل ضدفعهاا إىل ختطي مل ايء  أمل ضدفع إىل املًي قدما   طرضق الناو  إن ويا االمل ذاته وو الي  ضدعو� إىل عيش 
 وي عيش اباضر بطرضًة اّيدة اباضر الئه، وقلبنا منهاك   ابياة األسرضة، ألن أفًل وسيلة إلعداد وتوطيد املستًبل 

تًتًي املسرية  العبو ا عرب مراحل عدضدة، تدعووم إىل وبة اليات بسخاء: فان اظطباع اللةرة األوىل والي  ضتايز         .٢٢٠
االظتااء  بجنياب خا اي، ضتم االظتًال إىل الشعو  ببااة إىل ااخر وممظه ازء من حياة الشرضك  وًمن مثَّ سعادة االظتًال إىل

املتبادل، مث اىل فاهم ابياة بسروا ماشروع خيّهاا معاا، إىل الًد ة على اعتبا  سعادة األخر فوق االحتيااات اصا ة  مث إىل 
ًاا تعلم ميفية "التفاوض"  ال متّرف استغالم أو ملعبة جتا ضة،  الفُر برؤضة زوااهاا مخري للاجتاع  ضتطلّ ظًوج ابّ أض

مااا سة للةّ املتبادل، ألن ويه املفاوضات وي اقابة ماوعة من املناسّ والتًةيات ودفها خري العااللة   إمنا بلنهاضة
املتبادلة    مل مرحلة ادضدة من ابياة الزواية، ضنبغي اجللوس مدداا والتفاوض مرة أخرى على ما ّمت االتفاق عليه، حبي، ال 

ا  وال ضنبغي   املنزل اختاذ الًرا ات من ااظّ واحد، فاالثنان ضتًامسان مسؤولية ضنون وناك غالّ ومغلوب، وإمنا فوز لنليها
 األسرة، بيد أن مل منزل وو فرضد ومل قّة زواية وي خمتلفة 



ا من ابياة الزواية  وعندما ضننشف         .٢٢١ إن أحد األسباب اليت تؤد  إىل تفنك الزواج وو واود توقعات مرتفعة ادا
، وي أمقر حمدودضة و عوبة خالفاا ملا ما� حيلاان به، فإن ابل ال ضنان   التفنري بسرعة وبشنل غري مسؤول، بل أن ابًيًة

  عيش الزواج بعتبا ه مسرية ظًوج، ضنون فيها مل من الزواني أداة هللا لناو ااخر  إن التغيري والناو وتناية اصري الي    
واج وو "قّة خالِ"، وويا ضتطلّ االظطالق من اهلشااة، واليت بفًل وبة من هللا داخل مل اظسان، وو ممنٌن  فنل ز 

واالستجابة اصالقة والسخية، تعطي تد جيّيا املنان لدخول واقع أمقر  البة ومجاال  إن الغاضة األوم   قّة ابّ بني  ال 
رال لينون أمقر  اال  أن ظناَّي وو أن ظساعد ومرأة وي: مساعدة بعًهاا البعض على و ول املرأة لتنون أمقر امرأة وال

ااخر على أن ضتشنل   ووضته اصا ة  ليلك فابّ عال ضدوّ   عندما ظًرأ   النتاب املًدس ظّ خلق الرال واملرأة، 
اامة الرال: )، مث أد ك أن ايئا أساسّيا ضنًّه، فخلق املرأة  وعندوا  أى مف٧، ٢ظالحظ أن هللا قد خلق أوال الرال ( ا  تك 

"اه، اان ظعم، ويا ظعم!"  وبعد ذلك استاع اىل ابوا  الراالع الي  دا  بني الرال واملرأة ومها ضنتشفان بعًهاا البعض    
ابًيًة، حىت   األوقات الّعبة ضعود ااخر فيفاائ ارضنه فتنفتح أبواب ادضدة ليجدا أظفسهاا، ماا لو ماظ  املرة األوىل؛ 

ضدة ضراعان لتشنيل بعًهاا البعض من ادضد  جيعل ابّ املرء   حالة اظترا  لآلخر، اظترا  جيعله ضعيش   مل خطوة اد
  رب اًبرّ ، و ض، هللا 

ن ضنو� سخيني   مما سة التوا ل ابيايت  "فالطرضق الّةيح لتنريم جيّ على املرافًة أن تشجع الزواني أل         .٢٢٢
ًاا للطابع الشخّي ولتنامل ابّ الزواي بشر�ا، وو ابوا  التوافًي بني الزواني، واحرتا  األوقات، وتًدضر   ابياة الزواية، وف

)، واإل ااد ١٤ -١٠( ا   بياة البشرضة""ا مرامة الشرضك ااخر    ويا الّدد، جيّ إعادة امتشاف غىن الرسالة العامة
)، من أال إظعا  قابلية إجناب األبناء مدداا، ضد ٣٥ -٢٨؛ ١٤( ا   وظاالف العااللة املسيةية"الرسوم ما بعد السينودس، "

مرمز « وو عًلية وي   الغالّ معادضة للةياة [   ]  إن االختيا  املسؤول لألبوة واألمومة ضفرتض تربية الًاري، ألن الًاري
)  ومّلاا سعى الزواان ١٦، فُر و ااء» (اإلظسان األمقر سرضة وقدس أقداسه، حي، ضلتًي اإلظسان افرده مع هللا وضساع  وته

)، وطلبا املرافًة الروحية، مّلاا أ بح قرا مها أمقر موضوعية وأمقر حتر اا من ١٥، ٢إىل مساع هللا وو ا�ه   ضاريمها ( ا   و  
الفاتيناين القاين: "إن    ال زال مد�ا ما مت تميده بوضُو   الاع]٢٤٨[مقلم مع تثريات حميطهاا وسلوميات بيئتهاا"السعي للت

الزواني [   ]، بتفاق واجهود مشرتك، ضنّو�ن  أ�ا مستًيااا: اخيضن بعني االعتبا  سواء خريمها الشخّي أو خريا بنيهاا، 
ًاا أوضاع عّرمها وحالتهاا املادضة والروحية؛ واخيضن بعني االعتبا  أخ رياا، سواء اليضن و لدوا أو اليضن سوف ضولدون؛ مًّد ضن أض
خري اجلااعة العااللية وحااات التاع املعا ر والننيسة ظفسها  إن ويا الرأ ، بنهاضة املطاف، جيّ أن ضتخياه الزواان 

النرا  الطبيعي «  من �حية أخرى، "جيّ تشجيع األزواج على اعتااد الطرق املستندة اىل وترية ]٢٤٩[بظفسهاا أما  هللا"
ويه األساليّ حترت  اسد الزواني، وتشجع ابنان بينهاا، وتعّزز تربية حرضٍّة «)، وتوضيح أن ١١، ابياة البشرضة( «للخّوبة

)  ماا جيّ الرتميز دوماا على أن األوالد وم عطيَّة  االعة من هللا، ووم ٢٣٧٠، التعليم املسيةي للننيسة الناثولينية» (يلةأ 
 .]٢٥٠[فُر مبري لألول وللننيسة، فان خالهلم جيّدد هللا العا "

 بعض املّاد 

أاا  ابء السينودس إىل أن "السنوات االوىل من الزواج تعترب فرتة حيوضة وحساسة، ضناو خالهلا األزواج   الوعي         .٢٢٣
)  ٣، الًسم وظاالف العااللة املسيةية رافًة  عوضة تستار بعد االحتفال بسر الزواج ( ا للتةد�ت وملعىن الزواج  من ونا ابااة مل

  تلك املتابعة الرعوضة ضنون من املهم للغاضة واود متزواني من ذو  اصربة  تعترب الرعية املنان الي  فيه ضًع املتزواون من 
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يات وابرمات الننسية واجلااعات اجلدضدة  من الًرو   تشجيع ذو  اصربة أظفسهم بتّرف املتزواني الشباب، اشا مة اجلاع
ّ ببة األطفال العرياة  ماا ضنبغي التمميد على أمهية الروحاظية العااللية، والّالة واملشا مة    االزواج على اختاذ موقف مرحًّ

ة الروحية والتًامن أما  االحتيااات ابًيًية اإلفخا ستيا أ�  ااحاد، بتشجيع األزواج على عًد لًاءات منتراة لتعزضز منو ابيا
   ابياة  وقد مت االاا ة إىل أن الليتو ايا واملاا سات التًوضة واإلفخا ستيا احملتفل با من أال العااللة، وخا ة   ذمرى الزواج،

 .]٢٥١[وي أمو  حيوضة لتعزضز التبشري من خالل العااللة

تعترب ويه املسرية مسملة وق   فابّ حيتاج اىل وق  متُا وماين، ضًع االمو  االخرى   املرتبة القاظية  فيجّ         .٢٢٤
وق  للةوا ؛ للعناق بدون استعجال؛ ولتبادل املشا ضع؛ ولأل غاء؛ وللنرر الواحد إىل ااخر؛ للتًييم؛ ولتًوضة العالقة  إجياد ال

تنان أحيا�ا املشنلة   سرعة وترية التاع، أو   األوقات اليت تفرضها التزامات العال  مرات أخرى تنون املشنلة بن 
ا تنون أوقاكا دون املستوى املطلوب، فنةن ظتشا ك فًط بملساحة املادضة، ولنن دون االلتفات األوقات اليت ميًيها االزواج معا 

الواحد اىل ااخر  ضتواّ على العاملني الرعوضني وعلى مجاعات العاالالت أن تساعد املتزواني الشباب أو الًعفاء أن ضتعلاوا 
ًاا برات من الّا ، جتربوم على اختبا  واود االلتًاء   مقل ويه األوقات، وبن ضًف الواحد أما  اا خر، وأن ضتبادلوا أض

 الشرضك األخر 

مينن لألزواج اليضن ضتاتعون خبربة مسرية زواية ايدة،   ويا املعىن، أن ضًدموا األدوات العالية اليت ماظ  مفيدة         .٢٢٥
بناء؛ والطرق املختلفة لالحتفال بمو  مهاة؛ واملساحات هلم: برمة برات اللًاء معا بشنل ماين؛ وأوقات الرتفيه مع األ

الروحاظية املشرتمة  ماا بوسعهم أن ضشا موا بوساالل تساعد على ملء حمتوى وإعطاء معىن لتلك اللةرات، مي ضتعلاوا التوا ل 
رفون ميفية دًية االوقات بشنل أفًل  إن ويا ضعترب   غاضة األمهية عندما ضنطفئ سةر اصطوبة  ألن األزواج عندما ال ضع

املشرتمة، ضلجم أحدمها   �اضة املطاف إىل التننولوايا، وضبتنر التزامات أخرى، وقد ضسعى إىل اللجوء ألحًان أخرى، أو 
 ضهرب من لياية مزعجة 

ابااضة، عادات ضتم ضنبغي حتفيز االزواج الشباب على خلق عادات خا ة بم، دنةهم اعو اا  ةيةاا بالستًرا  و         .٢٢٦
؛ والربمة الليلية ضومّيا؛ واظترا  الشرضك  اقامتها من خالل ماوعة من الطًوس اليومية املشرتمة  فان اجليد تبادل قبلة الّبُا

  ااخر والرتحيّ به عند و وله؛ واصروج   بعض االحيان سوّ�؛ وتًاسم املها  املنزلية  لنن من اجليد ميلك،   الوق  ظفسه،
مسر الركبة بألعياد، وعد  فًدان الًد ة على االحتفال ضان العااللة وعلى الشعو  بلفُر واالحتفال بصربات اجلايلة  

ًاا ببات هللا وبن ضغيوا معاا فُر العيش سوّ�  أل�م عندما ضعرفون ميف حيتفلون، فإن ويه الًد ة  وحيتااون ملفاامة بعًهاا بع
 ه من الركبة ودأل بأللوان، وبألمل العادات اليومية جتدد طاقة ابّ، وحتر  

ان الرعاة، علينا تشجيع العاالالت على الناو   اإلميان  هليا فان اجليد أن ظشجع على اإلعرتاف املتواتر،          .٢٢٧
ة أسبوعية داخل العااللة، ألن واإل ااد الروحي، واملشا مة   الر�ضات الروحية  لنن جيّ أال ظنسى الدعوة إلجياد أوقات  ال

"العااللة اليت تّلي معاا تبًى متةدة"  ميلك، عندما ظًو  بز� ة املنازل، علينا دعوة مجيع أفراد األسرة للّالة الواحد من أال 
 ااخر وتسليم العااللة بني ضدّ  الرب    الوق  ظفسه، من املفيد ميلك تشجيع مّل من الزواني لتنرضس بعض اللةرات من
 الّالة   عزلة مع هللا، ألن ملَّ واحٍد لدضه  لباظه السرضًّة  فلااذا ال تبُو ل اا ضزعج قلبك أو تطلّ منه الًوة لتًايد اجلرُا
ًاا أن "ملاة هللا وي ضنبوع ابياة  الشخّية، وتطلّ النو  الي  حتتااه للةفاظ على التزامك  أوضح ابء السينودس أض
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يجّ على الرعوضة العااللية أن تساح هلا بن تشنلها داخلياا، وأن تشنل أعًاء الننيسة البيتية بفًل قراءة والروحاظية للعااللة  ف
ًاا معيا  للةنم وظو   مّلية ومنسية للنتاب املًدس  إن ملاة هللا ليس  مرد خرب سا  بياة األفراد الشخّية، إمنا وي أض

 .]٢٥٢[اج والعاالالت"للتاييز بني خمتلف التةد�ت اليت ضوااها االزو 

التزامات اإلميان    ويه ابالة، تعا  ب   غبة  من احملتال أن ضنون أحد االزواج غري معّاد أو ال ضرغّ   عيش        .٢٢٨
الشرضك ااخر بن حييا وضناو ماسيةي أما  عد  امرتاث الطرف ااخر  مع ذلك، مينن إجياد بعض الًيًّم املشرتمة اليت مينن 

ته ابياة، وي مشاطرتا وتنايتها حبااس  على أ  حال، حّ الشرضك غري املؤمن وإسعاده، والتخفيف من معا�ته، ومًامس
مسرية حًيًية للًداسة  من �حية أخرى، ابّ وو وبة من هللا، وحي، ضنتشر ضساح بلشعو  بًوته احملولّة، وأحيا�ا بطرق 

ًادَّساٌة  ر  اْلا ْؤًمناًة م  ْرأاة  غايـْ ْرأاًة وااْلاا ًادٌَّس ً  اْلاا را اْلا ْؤًمًن م   ) ١٤، ٧قو   ١الرَّا ًل اْلا ْؤًمن"(ً  غامًة لد اة أن "ألانَّ الرَّا لا غايـْ

بمنان الرعا� وابرمات واملدا س واملؤسسات الننسية األخرى أن تلجم إىل خمتلف الوساالل ملداواة وإظعا          .٢٢٩
ة العاالالت  على سبيل املقال، من خالل أدوات مقل: لًاءات األزواج الاو ضن أو األ دقاء؛ الًيا  بر�ضات  وحية قّري 

لألزواج؛ املشا مة بملؤدرات املتخّّة   قًا� حمددة حول ابياة العااللية؛ مرامز اإل ااد الزواي؛ املبشرضن مت تد ضبهم للةوا  
مع االزواج عن  عوبتم وتطلعاتم؛ التشاو  حول اباالت العااللية املختلفة (اإلدمان، اصياظة الزواية والعنف األسر )؛ 

ة؛ ًو   العال التد ضبية لآلبء وألمهات األطفال املًطربني؛ واللًاءات العااللية  ضنبغي أن ضّبح منتّ الرعية املساحات الروحاظي
قاد اا على أن ضستًبلهم برتحاب وحبرا ة وأن ضعا  حاالت الطوا ئ العااللية أو بتوايه االزواج إىل مان ضستطيع مساعدتم  وناك 

د    ماوعات ا ًاا دعم  عو  ضً  بلّالة، وبلتنشئة أو بملساعدة املتبادلة  إن ويه  -سواء بصدمة أو الرسالة-ألزواج أض
اجلااعات تًد  فر ة للعطاء ولعيش اظفتُا العاالالت او ااخرضن، وللاشا مة   اإلميان، ولنن   الوق  ظفسه، وي وسيلة 

 لتًوضة االزواج وتنايتهم 

املتزواني اليضن خيتفون من اجلااعة املسيةية بعد الزواج  لنننا،   مرات عدضدة، ظفًد بلتمميد وناك العدضد من         .٢٣٠
، حني ضرهرون مدداا   بعض املناسبات، حي، بمناظنا أن ظًد  هلم الزواج املسيةي بطرضًة ايًًّة، وايبم او  بعض الف ِر

عاودضة طفل؛ واملناولة االحتفالية األوىل؛ أو عند املشا مة   مساحات املرافًة  أود أن أاري، على سبيل املقال، إىل مناسبات م
انازة أو   حفل زواج أحد األقا ب أو األ دقاء  ضعود مجيع األزواج تًرضباا اىل الرهو    ويه املناسبات، اليت مينن استغالهلا 

لتًرب من األزواج، وف ر ة لبناء حوا   عو  حول بشنل أفًل  تعترب مبا مة املنازل أو ز� ة دقال للسيدة العي اء مناسبة أخرى ل
ًاا أن ض عهد لألزواج األمقر ظًجاا مهاة مرافًة األزواج الشباب الًاطنني   اجلوا  للًاالهم  أوضاع العااللة  وقد ضنون من املفيد أض

زواج ال ضستطيعون متابعة ااتااعات وملتابعة بداضة مرحلة زوااهم، واقرتُا مسا  لناووم  مع وترية ابياة العّرضة، فإن معرم األ
  هليا جيّ أن تنون الرعوضة العااللية   ضومنا إ سالية النخبة دو ضًّة، ماا ال مينن اقتّا  الرؤضة الرعوضة على ماوعات  غرية من

أقلية من    األساس، و  اصا ج و  الًرب، بدال من أن تًتّر على مو�ا مرد مّنع للد وس والدو ات الي  ضشا ك فيه
 األاخاِ 

 إ�رة األزما   القلق والصعوب 
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مثة ملاة ضنبغي توايهها ألولئك اليضن   ابّ قاموا بتعتيق مخر اصطوبة اجلدضدة  حيناا تاتعّتق اصار بفًل جتربة         .٢٣١
، املسرية املشرتمة، ونا ترهر وتزدور األماظة   برات ابياة الّغرية وتزور   ماال ملئها   إ�ا أماظة، ممتلئة بتًةيات وأفرُا

ًاا، فتتألأل العينان بتممل األوالد واألحفاد  ونيا مان  ا ومعتـَّ تزدور   فّول ابياة اليت ضبدو فيها أن مل ايء قد أ بح �ضجا
وما بعد ضو ، وسنة بعد مني البدء، ولننه  ا  فياا بعد واعياا، مستًراا، وقد ظًج بفًل املفاائات اليومية واالمتشاف املتبادل ض

سنة  ماا علَّم الًدضس ضوحنا الّليّ: "إن العشاق الًدامى [وم] اليضن ميلنون التجا ب واالختبا ات"  إ�م ضفتًرون إىل 
"االظفعاالت ابااسية وبرا ة حّ ملتهبة خا اياا  إ�م ضتيوقون حالوة مخرة ابّ األساسية، تلك اصارة اليت قد ختارت داخل 

ن التةد�ت ودون   ضفرتض ويا أن ضنوظوا قد تغلبوا على األزمات متةدضن معاا   أوقات النرب، دون اهلروب م]٢٥٣["النفس
 إخفاء الّعوبت 

 حتد  االزمات

ًاا ازءاا من مجاهلا املقري  ضنبغي املساعدة على امتشاف         .٢٣٢ أزماٌت من مل ظوع تعّف حبياة العااللة، أزمات تؤلف أض
سن وتاقب  وت نًج مخر االحتاد  فالزواان ال ضتعاضشان معاا لينو� أقل  أن األزمة اليت مت ختطيها ال تًلل من قوة العالقة، إمنا حت 

سعادة، إمنا لينو� سعيدضن بطرضًة ادضدة، بدءاا من االحتااالت اليت فتةتها مرحلة ادضدة  فنل أزمة تنطو    ذاتا على 
  تعليم بمناظه أن ضزضد من قوة ابياة املشرتمة أو ضساعد على إجياد معىن ادضد للتجربة الزواية  ب  حال، ال جيّ االستسال

أما  منعطف منةد ، ولتدوو  ال مفر منه، ولفتو  حمتال  على العنس من ذلك، فعندما ض عا  الزواج مرسالة، فإن ويا ضًتًي 
ًاا التغلّ على العًبات، واعتبا  مل أزمة مفر ة لتيوق اصار االفًل  إظه ألمر ايد مرافًة االزواج لينوظوا قاد ضن على قبول  أض

وتًبل التةد�ت وإعطاالها منا�ا   ابياة العااللية  وجيّ على االزواج أ ةاب اصربة واملد ّبني أن  األزمات اليت قد حتّل،
ضنوظوا مستعدضن ملرافًة االزواج ااخرضن   ويا االمتشاف، حبي، ال تروبهم االزمات أو تؤد  بم إىل اختاذ قرا ات متسرعة  

 غاء إليه عرب تنًية مسع الًلّ ختفي مل ازمة خرباا سا اا جيّ تعلم ميفية اإل 

ضنون  د الفعل الفو   أما  حتد  األزمة وو التارد، واختاذ موقف الدفاع عن اليات، والشعو  بن األمو  خترج          .٢٣٣
عن السيطرة، وويا ألظه ضدل على فشل طرضًة ابياة وويا أمر ضزعج  عندوا ضتم استخدا  أسلوب إظنا  واود املشامل، 

الها، وادعاء ظسبية أمهيتها، واملراونة فًط على مرو  الوق   لنن ويا ضؤخر اجياد ابل، وضؤد  إىل استهالك النقري من وإخفا
ا  فتتدوو  الروابط تد جيّيا وتعزز العزلة اليت بدو وا تلةق الًر  بلعالقة اباياة     الطاقة   إظنا  غري مٍد، ضزضد االمو  تعًيدا

ها من املسؤولية واالوتاا ، ضنون التوا ل   خطر داوم  بيه الطرضًة، وايئا فشيئاا، "الشخّ الي  أحّ"، أزمة ال حترى حبً
ّاا غرضباا"   ضّري "مان ضرافً  داالااا   ابياة"، مث "والد أو والدة أبناالي"، وأخرياا "اخ

االاخاِ أحيا�ا ضنعزلون بغية عد  إظها  ما ملوااهة أزمة ما جيّ أن ظنون حاضرضن  وويا ضبدو  عباا، ألن         .٢٣٤
ضشعرون به، وضنغلًون    ا  مًلل وخمادع    ويه اللةرات، ضنون ضرو ّ� خلق مساحات للتوا ل من الًلّ إىل 
الًلّ    وق  األزمات تنان املشنلة   أن التوا ل ضّبح أمقر  عوبة إذا   ضتم م سبًا تعلم ميفية التوا ل   أوقات 

الزمات  إظه فن حًيًي، ضتم تعلاه   أوقات اهلدوء لتطبيًه   االوقات الّعبة  جيّ مساعدة الزواني على امتشاف ا
ا  وقد أاا ت اإلاابت اليت و دت على  األسباب اصفية   قلوباا وموااهتها موالدة ستعرب وسترتك خلفها منزاا ادضدا
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ّعبة أو ابراة، ال تلجم غالبية العاالالت إىل املرافًة الرعوضة، أل�ا ال تشعر ب�ا االستشا ات اليت أارت إىل أظه   اباالت ال
 مفهومة، قرضبة، واقعية، متجسدة  وهليا، دعو� ظًرتب اان من األزمات الزواية بنررة ال تتجاول حجم األ  وابسرة اليت حتاله 

ات، ممزمات بداضة الزواج  حني ضبدأ الزواان   تعلم ميفية وناك أزمات مشرتمة حتدث عادة   مجيع الزواا        .٢٣٥
الو ول للتوافق   االختالف؛ واالظفّال عن االول؛ أو ازمة والدة طفل، مع مجيع التةد�ت العاطفية؛ وأزمة الرضاعة اليت تغري 

ض االحيان تدفعهم للتّاد ؛ وأزمة عادات األول؛ وأزمة املراوًة عند االبن، واليت تتطلّ طاقات مقرية وتزعزع األول و  بع
البي  الفا غ واليت جترب االزواج ألن ضنرروا إىل أظفسهم مدداا؛ واألزمة النامجة عن ايخوخة أول الزواني واليضن حيتااون إىل مزضد 

والتعّ ومينن  من ابًو  واالوتاا  واختاذ قرا ات  عبة  إ�ا حاالت م تاطلبة، تسبّ املخاوف، والشعو  بليظّ، واالمتئاب
 أن تؤثر تثرياا خطرياا على االحتاد 

وعالوة على مل ما سبق مي نن إضافة األزمات الشخّية واليت تؤثر على األزواج، متلك املرتبطة بلّعوبت         .٢٣٦
ل ابياة العااللية، االقتّادضة، والعال، والعاطفة، واالزمات االاتااعية والروحية  وقد ضًاف إليها ظروف غري متوقعة قد تبدّ 

وتتطلّ مسرية مغفرة ومّابة  وونا ضنبغي،   ذات اللةرة اليت فيها حياول مل طرف الًيا  خبطوة املغفرة، أن ضسمل مل ارضك 
ظفسه بتواضع وادئ إذا   ضنن وو ماْن خلق الرروف اليت أدت باخر إىل ا تناب بعض األخطاء  فبعض العاالالت تتهاوى 

اان بعًهاا البعض، لنن "تبني التجربة أظه مع مساعدة مناسبة، ومع فعل ظعاة املّابة، فإن ظسبة مبرية من حني ضلو  الزو 
أزمات الزواج ضتم التغلّ عليها بطرضًة مرضية  معرفة منح الغفران واإلحساس بظه قد غ فر م مها جتربة أساسية   ابياة 

  "إن فن املّابة الشاق، والي  حيتاج إىل دعم النعاة، وو حبااة إىل التعاون السخي من األقا ب واأل دقاء، ]٢٥٤[العااللية"
 .]٢٥٥[دة متخّّة من اصا ج"وأحيا�ا إىل مساع

ى ما ضرضده، أو   حيًق ما مان حيلم به، فإن ويا ضبدو سبباا  أ بح من الشاالع أظه عندما ضشعر املرء بظه   حيّل عل        .٢٣٧
مافياا إل�اء الزواج  بيه الطرضًة لن ضدو  أ  زواج  وقد ض تخي،   بعض األحيان، قرا  إ�اء مّل ايء اجرد حدوث خيبة أمل، 

معينة من الًعف البشر ، الي  ال واجرد غياب الشرضك عند حااة ااخر إليه، ولنرب�ء مرُو أو خوف مبري  وناك حاالت 
مفر منها، واليت ضعطى هلا ثًل عاطفي مبري  على سبيل املقال، الشعو  بعد  ابّول على احملبة املنتررة، والغرية، واصالفات اليت 

ريات اجلسدضة اليت قد تنشم بينهاا، واالغراءات اليت ميا سها طرف أخر، واملّاحل اجلدضدة اليت ديل إىل االستئقا  بلًلّ، والتغ
تطرأ على أحد االزواج، وغريوا من األمو  األخرى النقرية، اليت بدال من اعتبا وا وجاات ضد ابّ، وي مجيعها فِر تدعو 

 صلق ابّ مرة ادضدة 

ا عن        .٢٣٨    ظل ويه الرروف، ضتاتع بعض االزواج بلنًج النا  الختيا  الشرضك مرة أخرى مرفيق د ب، بعيدا
حدود العالقة، وضًبلون بواقعية أظه ال ضستطيع ان حيًق مجيع األحال  اليت داعبها  وضتفادو�عتبا  أظفسهم الشهداء والوحيدضن، 
ا   وضًد ون االمناظيات الّغرية منها واحملدودة اليت توفروا حياتم العااللية، وضعالون على تعزضز الرابط   بناء ضتطلّ وقتاا واهدا

ا، جتعل من املانن أن ضولد ابّ مرة أخرى أمقر قوة وجتلياا، أل�م،   اال ساس، ضد مون أن مل أزمة تشبه "ظعااا" ادضدا
ا وتنوضراا  إن األزمة تعطينا اجاعة البة، عن اجليو  العايًة ًلاا جير ، وإعادة التفاوض من ادضد حول االتفاقيات  وظًواا

رحلة ادضدة  فباقل ويا املوقف الداالم االظفتُا مينن حل النقري من اباالت الّعبة! اجلوورضة، إلجياد توازن ادضد، والبدء معاا م
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 ّابة ممننة، ظنتشف اليو  أن إقامة "خدمة متخّّة   التعامل مع الزجيات املتزعزعة، تبدو أمراا 
على أضة حال، بقرا � أن امل

ا للغاضة" ملةا
]٢٥٦[. 

 ارُا قدمية

لة من املفهو  أن العااللة توااه العدضد من الّعوبت إذ   ضنًج أحد افرادوا طرضًته   بناء عالقة، ألن ارُا مرح        .٢٣٩
ما من حياته   ضتم تًايدوا  فالطفولة واملراوًة اللتان تعااان بشنل سيء ضشنالن أ ضاا خّبة لالزمات الشخّية اليت تؤد  
ا  لنن الواقع وو أن 

ا
إىل إباق الًر  بلزواج  إذا ظًج مجيع االفراد بشنل طبيعي، فإن األزمات ستنون أقل حدوثا وأقل امل

األ بعني أن حيًًوا النًج الي  مان جيّ أن حيًًوه   سن املراوًة  وأحيا�ا ضنون ابّ أ�ظياا  وناك أاخاِ ضرغبون   سن
ا، حّ ضّرخ  مقل االطفال، حي، ضتم تشوضه الواقع وعيش ظزوة أن مل ايء جيّ أن ضدو  حول اليات  إظه حّ ال ضاشبع ابدا

بّ متوقفاا عند مرحلة املراوًة، فيتايز بملوااهة واالظتًاد اباد، وضبني عندما ال حيّل على ما ضبتغيه  وأحيا�ا أخرى، ضنون ا
 وبلًاء اللو  عادة على ااخرضن، وانطق الوادان واصيال، حي، على ااخرضن أن ميلؤوا فراغاتنا وأن ضستجيبوا ألوواالنا 

ا أ�م حمبوبون بال ار ، وويا ضًر العدضد من األاخاِ ضنتهون من طفولتهم دون أن ضنوظوا قد اختربوا ابدا         .٢٤٠
بًد تم على القًة ووبة اليات  فعالقة معااه بشنل سيء مع االول واالخوة، تطل بواهها من ادضد وتًر ببياة الزواية  

ا  فعندما ال تسري العالقة بني الزواني بشنل ايد، فان الًرو   قبل اختاذ  ومن مثَّ، جيّ الًيا  اسرية حتر    ظوااهها ابدا
قرا ات مهاة، أن ضتممد مل طرف بظه قد قا  اسرية العالج ويه   حياته الشخّية  وويا ضتطلّ االعرتاف ببااة للشفاء، 
ا للاةاولة من ادضد   واإلبُا   طلّ ظعاة املغفرة ومساحمة اليات، وقبول املساعدة، والبة، عن أسباب إجيابية والعودة داالاا

ضنون  ادقاا للغاضة مع ظفسه، واالعرتاف بن طرضًته   عيش ابّ غري �ضجة  وحىت   تلك جيّ على مل ارضك أن 
ا أن الشرضك ااخر وو ماْن اقرتف اصطم، ضبًى من غري املانن التغلّ على األزمة، بالعتااد فًط  اباالت اليت قد ضبدو واضةا

األاياء اليت مينن للارء أن ضنًجها اخّياا أو ضّةةها على اظترا  أن ضتغري فًط ااخر  من الًرو   أن ظتساءل عن 
 لتسهيل التغلّ على الّراع 

 املرافًة بعد حدوث االظفّاالت والطالق

  بعض األحيان، من أال النرامة الشخّية وخري االطفال ضتطلّ املوقف وضع حد للاطالبات املبالغ با من         .٢٤١
للعنف، أو لعد  االحرتا  الي  أ بح مزمناا  ضلز  االعرتاف بن "وناك حاالت ضنون قبل أحد األطراف، وللرلم النبري، و 

، ضّبح ضرو ة أخالقية، ال سيًّاا عندما ضتعلق األمر حبااضة الشرضك األضعف أو األبناء  االظفّال فيها حال ال مفر منه  وأحيا�ا
  ومع ذلك، ]٢٥٧[اإلذالل واالستغالل، الغ ربة والالمباالة"الّغا ، من خطر التجرضح اصطري والنامجة عن الغطرسة والعنف، و 

 .]٢٥٨[، بعد أن خاب  مل احملاوالت املعًولة األخرى""جيّ اعتبا  االظفّال العالج األخري

ا خا اا،   املرافًة الرعوضة، وو ضرو   بلنسبة اىل املنفّلني، واملطلًني، واملرتومني  لًد أاا  اابء بن "دييزا          .٢٤٢
فينبغي الرتحيّ وتًدمي التًدضر لألاخاِ اليضن عاظوا االظفّال، والطالق أو مت وجروم برلم، أو أاربوا على االظفّال ظتيجة 

ليس بألمر اهلني الّفح بعد التعرض للرلم، لننَّ النعاة جتعل  سوء معاملة الطرف ااخر، فمدى ذلك إىل إ�اء التعاضش معاا 
ويه املسرية ممننة  من ونا تيت ضرو ة إجياد  عوضة املّابة والوساطة من خالل مرامز استشا ات متخّّة   
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    الوق  ظفسه، "جيّ تشجيع األاخاِ املطلًني، واليضن   ضتزواوا ثظية، اليضن وم غالباا اهود لألماظة ]٢٥٩[االبرايات"
جلااعة احمللية واملبشرضن متابعة وؤالء األاخاِ الزواية، على أن جيدوا   اإلفخا ستيا الغياء الي  ضؤاز  وضعهم  جيّ على ا

  فالفشل الزواي ضّبح أمقر ]٢٦٠[بوتاا  و عاضة، وبألخّ عندما ضنون وناك أبناء أو حني ضعاظون من وضع فًر ادضد"
ّاا فًرياا، عندما ضفًد البيئة   دمة وإضالماا عند ضّاحبه العوز، أل�م ضفتًرون اىل املوا د لتوايه حياتم من ادضد  ماا أن اخ

ًاا جلايع أظواع املخاطر اليت ماظ  توفر له ابااضة العااللية، ضنون معّرضاا للهجر بشنل مًاعف، ماا اظ  ه معّرض أض

ا أن ضشعروا ب�م ازءاا من الننيسة، وأال          .٢٤٣ ا من املهم ادا بلنسبة لألاخاِ املطلًني اليضن ضعيشون احتاداا ادضدا
ا الشارًمة الننسي   إن ويه اباالت ]٢٦١[ةضشعروا ب�م "حمرومون منسّيا"، وال أن تتم معاملتهم على ويا النةو، أل�م ضؤلفون داالاا

ًاا، ومرافًة ملؤوا االحرتا  النبري، عرب جتنّ أضة  ل غة أو تّرف ضشعرون من خالهلاا بلتاييز، وعرب تعزضز "تتطلّ دييزاا دقي
مشا متهم   حياة اجلااعة  إن  عاضة وؤالء األاخاِ ال ضع  من قبل اجلااعة املسيةية إضعافاا إلميا�ا ولشهادتا لعد  اااللية 

 .]٢٦٢[الزواج، بل بألحرى تعرب ويه الرعاضة بلًبط عن حمبتها"

من اهة أخرى، عدد مبري من اابء "أمدوا على ضرو ة اعل إاراءات الو ول اىل االعرتاف حباالت بطالن         .٢٤٤
نهنهم  وقد مان ودف   إن البطء   ساّري الًًا� ض زعج األزواج وض]٢٦٣[أمقر إكحة ومروظة، وبًد  اإلمنان ماظية" الزواج

اءات اإلعالن احملتال لبطالن الزواج  لًد أ دت وو تبسيط إار ]٢٦٤[الوثيًتني االخريتني اللتني قا  ب دا مها حول ويا األمر
ًاا، "توضيح أن األسًف ظفسه   منيسته، حي، د   سامته مراٍع ومراليس، وو بلفعل ظفسه قاض بني  من خالهلاا أض

  ليلك، "إن وضع ويه الوثالق حمل التنفيي ضشّنل مسؤولية مبرية لألساقفة اإلضبا ايني، واملدعوضن ]٢٦٥[األاخاِ املؤدن عليهم"
ىل العدالة  ويا ضع ، التةًري لفرضق  ألن حيناوا بظفسهم على بعض اباالت، وبن ضًانوا وم أظفسهم سهولة و ول املؤمنني إ

ماف، ضنون مؤلفاا من إملريضنيني وعلااظيني، وضنرس قبل مل ايء هليه اصدمة الننسية  سينون من الًرو   ميلك أن 
تتوفر بلنسبة لألاخاِ املنفّلني، ولألزواج الي  ضعاظون االزمات، خدمة مرمز معلومات واستشا ات ووساطة مرتبطة بلرعوضة 

ًاا األاخاِ أثناء إاراءات التةًيًات األولية ( ا ا  -٢،    Mitis Iudexالًاضي الرحيم  لعااللية واليت تستًبل أض
٢٦٦[)"٣[. 

ماا سّلط ابء السينودس الًوء على "عواقّ االظفّال أو الطالق على األبناء، واليضن وم   مل األحوال          .٢٤٥
  وفوق مل االعتبا ات اليت ضرضد االزواج تًدميها، ضنبغي التفنري   األطفال   املًا  األول ]٢٦٧[ضةا� أبر�ء هليه األوضاع"

جّ ويا ألضة مّلةة فردضة أو ودف اخر  أتواه إىل الوالدضن امل نفّلني بيا التوسل: ومنةهم االوتاا  أوال، وال جيّ أن حي 
ا مروينة، لًد اظفّلتم ظتيجة لّعوبت وألسباب مقرية، وقدم  لنم ابياة ويه التجربة، إمنا  ا، أبدا ا، أبدا "ال تستخدموا االبن أبدا
ا استخدامهم مروينة ضد الشرضك ااخر  ضنبغي أن ضناوا ووم  ليس على األطفال ان ضتةالوا عّء ويا االظفّال، وال جيّ أبدا

ضساعون األ  تتنلم بطرضًة ايدة عن األب، واألب ضتنلم بطرضًة ايدة عن األ ، على الرغم من أ�اا ليسا بعد معاا"
  إظه ]٢٦٨[

لتّرف غري مسؤول إفساد  و ة األب أو األ  بدف االستئقا  بعاطفة االبن، لالظتًا  أو للدفاع عن اليات، ألن ويا ضًر 
 حبياة الطفل العاطفية، وضنتج عن ذلك ارُو ال تندمل، ومن الّعّ افاؤوا 

اع اليت قد مير با األزواج، إال أظه ال ميننها أن تتوقف عن أن تنون على الرغم من أن الننيسة تتفهم حاالت النز         .٢٤٦
 وتا االاخاِ األمقر ضعفاا، أ  األطفال اليضن ضتمملون غالباا بّا   إظنا اليو  "على الرغم من إحساسنا، والي  ضبدو 
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سبة إىل ارُا أظفس األطفال  [   ] إظنا ظشعر مروفاا، ومجيع حتاليلنا النفسية الّافية، فإين أتساءل عاا إذا مت ختدضر�، حىت بلن
بقًل اجلبل الي  ضسةق ظفس الطفل،   العاالالت اليت ضعامل افرادوا بعًهم البعض بطرضًة سيئة، لد اة الو ول إىل مسر 

  إن ويه التجا ب املؤملة ال تساعد   إظًاج األطفال حىت ضّبةوا قاد ضن على حتال التزامات ]٢٦٩[ ب  األماظة الزواية "
ا  على العنس، جيّ �االية  ليلك، ال جيّ على اجلااعات املسيةية ان تتخلى عن االول املطلًني اليضن ضعيش ون احتاداا ادضدا

احتًا�م ومتابعتهم   مهاتهم التعلياية    ابًيًة، ميف مينننا ان ظو ي وؤالء االول بن ضًوموا بنل ما وو ممنن لتنشئة 
اجلااعة، ماا  األطفال على ابياة املسيةية، وإعطاالهم مقال على قناعة االميان واملاا سات الدضنية، إذا مّنا ظستبعدوم من حياة

لو ماظوا حمرومني منسّيا  جيّ العال على عد  إضافة أثًال أخرى على تلك اليت على األطفال أن حيالووا بلفعل ظتيجة لتلك 
ًاا واليضن وم حبااة إىل  ؤضة ]٢٧٠[األوضاع"   إن مساعدة االول على معاجلة اراحهم ولاضتهم  وحّيا، ضعترب خرياا لألطفال أض

الت الطالق  واه الننيسة العااللي الي  حيايهم   ويه التجربة األلياة  إن الطالق وو ار، ومًلق للغاضة ا تفاع عدد حا
، حبي،  ليلك، فإن مهاتنا الرعوضة األوم بلنسبة اىل العااللة وي، وبدون أدىن اك، تًوضة ابّ واملساعدة على معاجلة اجلرُا

 ظستطيع تفاد  تفاقم ممساة عّر� ويه 

 بعض اباالت املعًّدة

ن الزوااات اليت تتم بني أاخاِ ماثوليك مع "تنتسّ الًًا� املرتبطة بلزوااات املختلطة اوتااماا خا اا  إ        .٢٤٧
، برغم مساتا اصا ة، عنا ر مقرية من املفيد تًدضروا وتنايتها، سواء لًياتها «غريوم من أاخاِ معّادضن [غري ماثوليك]  تطُر

 ] بني الناون جيّ البة، عن تعاون ًودًّ  [  «هليه الغاضة، ». الياتية أو للاسامهة اليت تًدمها اىل ابرمة املسنوظية
)  بلنسبة للاشا مة   ٧٨(وظاالف العااللة املسيةية، »" الناثوليني وغري الناثوليني، مني وق  التةًري للزفاف والعرس

ًاا للًواعد العامة  اإلفخا ستيا، ظيّمر بن "قرا  قبول او عد  قبول الطرف غري الناثوليني   التناول اإلفخا سيت، ضنون وف
األمر، سواء ملسيةي الشرق أو للاسيةيني ااخرضن على حد سواء، اخيضن بعني االعتبا  استقناالية ويه الًاالاة حول ويه 

ابالة، املتعلًة بًبول سر الزواج املسيةي لشخّني معادضن  فعلى الرغم من أن الزواني   زواج خمتلط ضتشا مان بسرّ  
 أن ضنون أمراا استقناالّيا وعلينا   مل حالة مراعاة األحنا  املشا  إليها املعاودضة والزواج، إال أن ارمة اإلفخا ستيا ال مينن إال

 -١٥٩، ١٩٩٣ما س / اذا   ٢٥، دليل لتطبيق مبادئ ابرمة املسنوظّية وقواعدوا (اللس ابرب  لتعزضز وحدة املسيةيني،
٢٧١[)"١٦٠[. 

"حتتل الزجيات املختلطة   الدضن منا�ا متايزاا   ابوا  بني األد�ن [   ]  ووي تنطو  على بعض الّعوبت         .٢٤٨
ةية للعااللة، أو بلرتبية الدضنية لألطفال  [   ] إن عدد العاالالت املؤلفة من زجيات خمتلطة   اصا ة، سواء املتعلًة بهلوضة املسي

ًاا   البلدان ذات التًاليد املسيةية العرضًة، وويا ضدعو إىل حااة ملّةة لتوفري عناضة  عوضة  الدضن ضتزاضد   البالد التبشريضة وأض
ًاا للسياقات االاتااعية والقً افية املتعددة    بعض البلدان، حي، ال ضواد حرضة دضنية، ضتواّ على الطرف املسيةي ممّيزة، وف

أن ضعتنق الد�ظة األخرى مي ضستطيع أن ضتزوج، وال ضستطيع ان حيتفل بلزواج الننسي املختلط   الدضن وال أن مينح األطفال 
ًاا  ليلك جيّ علينا تميد ضرو ة احرتا  ابرضة    "جيّ منح اوتاا  خاِ لألاخاِ ]٢٧٢[الدضنية للجايع"سر املعاودضة أض

ت، ال فًط خالل الفرتة اليت تسبق الزواج  فهناك حتد�ت خا ة ضوااهها األزواج اليضن ضتةدون من خالل ويا النوع من الزجيا
والعاالالت اليت ضنون با أحد الزواني ماثولينياا وااخر غري مؤمن    ويه اباالت، من الًرو   الشهادة على قد ة االجنيل 

 .]٢٧٣[ة"على اخرتاق ويه اباالت جلعل تربية األوالد على االميان املسيةي ممنن
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ليضن جيدون أظفسهم   حالة زواية "مثة  عوبت خا ة توااه اباالت اليت تتعلق انح سر املعاودضة لألاخاِ ا        .٢٤٩
معًدة  ضتعلق األمر ونا باخاِ قد عًدوا زواااا ثبتاا   وق    ضنن ضعرف ويا الشخّ باعد االميان املسيةي  إن األساقفة 

 .]٢٧٤[مدعون   ويه اباالت إىل مما سة دييز  عوضة تتناسّ مع مّلةة االزواج الروحية"

ضتااوى موقف الننسية مع موقف الرب ضسوع املسيح الي  واةبة بال حدود بيل ظفسه من أال مل إظسان         .٢٥٠
اخاِ   أظرر بعني االعتبا ، مع ابء السينودس، إىل حاالت العاالالت اليت تعيش خربة واود ا]٢٧٥[ناءاتبدون أ  استق

بداخلها لدضهم ميول انسية ًمقلّية، ووي حاالت ليس  سهلة بلنسبة للوالدضن ولألبناء على حد سواء  ليا ظرغّ   أن ظؤمد 
مدداا على أن مل اخّ، بغض النرر عن ميوله اجلنسية، ضستةق احرتا  مرامته، وقبوله بحرتا ، وبلعناضة اليت تتجنّ "أ  

    وخّو اا مجيع أانال العدواظية والعنف  ضنبغي بلنسبة لتلك العاالالت توفري مرافًة تًو ]٢٧٦["انل من أانال التاييز الرا 
على االحرتا ، حىت ضتانن األفراد الي  ضرهرون ميال انسياا مقلياا من ابّول على املساعدات الًرو ضة لفهم مشيئة هللا   

 .]٢٧٧[حياتم وعيشها مامال

عّرب ابء السينودس، أثناء املناقشة حول مرامة ومهاة العااللة، عن أظه "فياا ضتعلق اشا ضع مساواة الزواج بتلك         .٢٥١
وع من التشابه، وال حىت من االحتادات املرتبطة باخاِ ًمقليني، ال ضواد أ  أساس على االطالق الستيعاب او توفري أ  ظ

 بعيد، بني ا تبا  املقليني وتدبري هللا حول الزواج والعااللة"  ومن غري املًبول "ان تعاين النناالس احمللية من ضغو    ويا املوضوع،
ن ظفس بني أاخاِ م» الزواج«أو أن تشرت  ويئات دولية تًدمي مساعدات مالية إىل الدول الفًرية بدخال قواظني تساح بـ 

 .]٢٧٨[اجلنس"

ًاا بالظدماج   ابياة جتد العاالالت املؤلفة من أب أو أ  عازبة أ لها   "أمهات واب        .٢٥٢ ء طبيعيني   ضرغبوا مطل
العااللية؛ أو حباالت العنف اليت أدت اىل وروب أحد الوالدضن مع األطفال؛ أو موت أحد الوالدضن؛ أو ختلي أحد الوالدضن عن 

املساعدة من قبل العااللة؛ وغريوا من اباالت األخرى  مهاا مان السبّ، فالطرف الي  ضًطن مع الطفل جيّ ان جيد الدعم و 
ًاا من قبل املنراات الرعاالية   الرعا�  ويه العاالالت وي غالبا ما ترُز  العاالالت األخرى اليت تؤلف اجلااعة املسيةية، وأض

ًاا حت  وطمة املشامل االقتّادضة، وعد  واود عال ثب ، و عوبة إعالة االطفال، وعد  واود منزل" أض
]٢٧٩[. 

 عندما ينشب املو  خمالاه [يف جسد العائت ]

ظتهاون   تًدمي ظو  االميان ملرافًة العاالالت اليت تعاين أحيا�ا تتمثر ابياة العااللية بوفاة اخّ عزضز  ال مينننا أن         .٢٥٣
اللة عندما ضبتليها املوت وو موقف بال  لة، ووو خسا ة لفر ة  عوضة، وقد ضو د ويا   فالتخلي عن عا]٢٨٠[  ويه اللةرات

 املوقف األبواب   واه أ  بد ة تبشري أخرى 

ا، مشرضك تًاسم معه النقري من األمو   إن ضسوع ظفسه قد تثر         .٢٥٤ إظ  اتفهم معا�ة فًدان اخّ حمبوب ادا
)  وميف مينننا عد  فهم ايّ مان فًد أبناا    الواقع، "ضبدو األمر ٣٥. ٣٣، ١١( ا  ضو  وبنى   سهرة ممدية لّدضق له

وممن الزمن قد توّقف: تنفتح وّوٌة تبتلع املاضي واملستًبل [   ] و  بعض األحيان قد ظّل إىل أن ظعزوه إىل هللا ذاته  مم من 
  "إن الرتّمل وو اختبا   عّ للغاضة [   ] لننَّ البعض ضرهر معرفة   ]٢٨١[ضغًبون من هللا" –وا� أتفهاهم  –األاخاِ 

،   األوالد واألحفاد، فيجدون   ويا التعبري عن ابّ مهاةا تعلياية ادضدة  [   ] سنّ طاقاتم، مع مزضد من التفاين
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بلنسبة اىل أولئك اليضن ال ضستطيعون االعتااد على واود أحٍد من العااللة لينّرسوا وقتهم له، وحيّلوا منهم على من ابنان 
 .]٢٨٢[خا ة، ال سيًّاا إذا ماظوا   حالة عوز"والتًّرب، جيّ دعاهم من قبل اجلااعة املسيةية بوتاا  و عاضة 

  أن تستار طوضال  وبلتام الراعي الي  ضرضد متابعة ويه املسرية عليه ان مينن عاوماا لفرتة ابداد على املي        .٢٥٥
ضتنّيف مع احتيااات مل مرحلة من تلك املراحل  إ�ا مسرية حمفوفة بألسئلة: حول أسباب املوت؛ وحول ما مان جيّ فعله؛ 

خلي، أن ضعود السال   عند ظًطة معينة وما ضعيشه الشخّ قبل أن ميوت     مينن، اسرية  الة  ادقة و بو ة ومع حتر  دا
ّاا عزضزاا، ال ضزال لدضنا مهاة علينا إجنازوا وأن  من ابداد، وناك حااة إىل املساعدة على امتشاف أظنا، ان اليضن فًد� اخ

عر بالمتنان إذا ما إطالة أمد املعا�ة لن جيد  ظفعاا، ماا لو ماظ  تنرمياا له  إن الشخّ احملبوب ليس حبااة اىل املنا، ولن ضش
دّمر� حياتنا، وال ضعترب تعبرياا عن ابّ ان ذمر�ه او مسيناه عند مل برة، ألن ويا ضع  التاسك ااض   ضعد مواوداا بدال من 

وت أمراا تًدمي ابّ هليا الشخّ الي  وو اان واقعّيا مواود   ابياة ااخرة  إن واوده اجلسد    ضعد ممنناا، إمنا إذا مان امل
اْلااْوًت" (ظش  بَّة قاًوضٌَّة ما ، فـ "اْلااةا ّننه من السااع دون أ وات، ومن  ؤضة غري املرالي  ويا ال ٦، ٨قو�ا )  ميتلك ابّ حدس مي 

ضع  تّو  الشخّ اببيّ ماا مان، بل ضع  قبوله متبّدال، أ  ماا وو عليه اان  عندما قا  املسيح من بني االموات، وأ ادت 
 )، مي ضًودوا او لًاء خمتلف ١٧، ٢٠لّدضًة مرمي معاظًته بًّوة، طلّ منها عد  ملسه ( ا  ضو ا

إ�ا لتعزضة لنا أن ظعرف بظه ليس مثة تدمري مامل ألولئك اليضن ميوتون، وضؤمد لنا االميان أن الًاالم من بني األموات         .٢٥٦
ا  بيه الطرضًة مينننا أن  مننع املوت "من تسايم حياتنا، ومن أن ضفسد حمبتنا، وأن ضسًطنا   فراغ حالك لن ضتخلى عّنا ابدا

ث النتاب املًدس عن هللا الي  خلًنا من أال ابّ، و نعنا بطرضًة عجيبة حبي، أن حياتنا ال تنتهي مع   ضتةد]٢٨٣[وقامت"
)  ضتةّدث الًدضس بولس الرسول عن لًاء مع املسيح مباارة بعد املوت: "فًلي  اغباٌة   الرَّحيل ٣ -٢، ٣املوت ( ا  حك 

)  تعّرب مًدمة ٩، ٢قو   ١بعد املوت ما أعّده الرب لليضن حيّبهم ( ا   )  فاع املسيح ضنترر�٢٣، ١ألامونا مع املسيح" (فل 
الًداس اصا ة بملوتى عن ويا بشنل  االع: "إن منا ظشعر ببزن بسبّ اليًني بواود املوت، ضعزضنا الوعد بصلود املستًبلي    

تًف أحباؤ�   ظلاة العد : ضؤمد لنا الرااء أ�م بني ضتم سلّ ابياة من اعبك، أضها الرب، إمنا مت حتوضلها"   الواقع، "  خي
 .]٢٨٤[ضد  هللا األمينة والًوضة"

الّالة من أال املوتى   ضًول النتاب املًّدس بن "]٢٨٥[طرضًة للتوا ل مع أحباالنا املوتى وي   الّالة ألالهم        .٢٥٧
)  إن "الّالة من أالهم قد ال تساعدوم وحسّ، إمنا جتعل افاعتهم ٤٥ -٤٤، ١٢مك  ٢٢وي أمر "مًّدس وتًو " (

)، ١١ -٩، ٦  ضًّد  سفر الرؤ� الشهداء ووم ضتشفعون من أال اليضن ضعاظون الرلم على األ ض ( ا  ]٢٨٦[فّعالة من أالنا"
ومتًامنني مع ويا العا  الي  ما زال ضسري على الد ب  وبعض الًدضسني قبل موتم ماظوا ضواسون أحباءوم مؤمدضن هلم ب�م 

 ومان سان دومنينو ]٨٧٢[سينوظون بًربم ملساعدتم  وقد أحس  ساظ  ترضز د  ليزضو ب�ا ستستار من السااء   فعل اصري
ضؤمد بظه سينون أمقر فاالدة بعد املوت [   ] وأمقر قوة   "ابّول على الًنعام"

، ألن "احتاد أولئك ]٢٨٩[، إ�ا أوا ر احملبة]٢٨٨[
ع أخوتم اليضن  قدوا   سال  املسيةلم ضعرتضه أ  اظًطاع على اإلطالق [   ] بل على اليضن ال ضزالون ضسريون على الد ب م

 .]٢٩٠[العنس، فوفًاا إلميان الننيسة، لًد تعزز من تبادل اصريات الروحية"

ًّر له  تنان الطرضًة   أن ظناو   ابّ مع أولئك اليضن ضسريون معنا، اىل اليو          .٢٥٨ إن قبلنا املوت ظستطيع ان ظتة
ُّّراًخ و  )  بيه ٤، ٢١ال ًلألا ًا لن ضـاْبًى و اوٌد باعدا ااان" ( ؤ الي  فيه: "للااوًت لن ضـاْبًى و اوٌد باعدا اان، وال لًلة زًن وال لًل
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)، فهو سيفعل الشيء ١٥، ٧الطرضًة ظستعد ملالقاة أحباالنا اليضن اظتًلوا، وماا أعاد ضسوع إىل األ  ابنها الي  مات ( ا  لو 
ل أفًل على ويه األ ض ملاا ظفسه معنا  دعو� ال ظًّيع طاقاتنا بملنوث سنوات وسنوات   املاضي  فنلاا عشنا بشن

 تًامسنا سعادة أمرب مع احباالنا   السااء؛ وملاا دننا من النًوج ومن الناو ملاا للنا هلم أاياء أفًل   الولياة السااوضة 

 
 

 الفصل السابع
 تعزيز تربية األبناء

ارّا  ظتيجة ليلك، ضنون االختيا  األفًل وو ضؤثر االول داالااا على التطوضر األخالقي ألوالدوم، خرياا مان أ           .٢٥٩
أن ضًبلوا ويه املسؤولية اليت ال مينن تفادضها، وأن حيًًووا بوعي وحبااس وبشنل معًول ومالالم  إن ويه الوظيفة الرتبوضة 

ا  وأوّد ونا التوقف بشنل خاِ عند ويه النًطة   للعاالالت وي   غاضة األمهية وقد أ بة  أمقر تعًيدا

 م األبناء؟أي  ه

وللتوايه، حىت إذا مان عليها إعادة  ياغة أساليبها  عن مو�ا منا�ا للةااضة وللاتابعة ال مينن للعااللة أن تتخلى         .٢٦٠
وإجياد مّاد  ادضدة  تبًى العااللة حبااة إىل أن تتساءل إىل أ  ايء ت رضد تعرضض أوالدوا  هليا الغرض، على العااللة أال 

اؤل عن ماْن وم املنلفون بتسليتهم وملء أوقات فراغهم، وعن أولئك اليضن ضدخلون إىل البيوت عرب خالل تتةااى التس
الشااات، وعن أولئك اليضن ضعهد إليهم ب اادوم   الوق  ابر  وحدوا اللةرات اليت ظًًيها معهم بلتةدث ببساطة 

وا هلم حىت ضتاننوا من اغل وقتهم، وي ما سيساح هلم اًاومة الغزو وبعاطفة عن األمو  املهاة، واالمناظيات الّةية اليت ظوّفر 
ي وا أطفاهلم واملراوًني منهم مي ضعرفوا هوا وحي  ا  وعلى االول أن ضواًّ   الًا   إظنا حبااة داالاة إىل اليًرة  فاإلمهال ال ضفيد أبدا

 تداء والتعسف أو اإلدمان ميف ضوااهوا اباالت اليت قد جيدون فيها، على سبيل املقال، خماطر االع

مع ذلك، االستةواذ ال ض علًّم، وال مينن السيطرة على مجيع األوضاع اليت قد مير با الطفل  ونا ضنطبق مبدأ "الزمن         .٢٦١
على املساحات  فإن     والي  ضع ، أن األمر ضتعلق ببتنا  تدابري، أمقر من مرد البة، عن السيطرة]٢٩١[أمسى من املساحة"

يلك ضبة، عن السيطرة على مان وااس أحد الوالدضن وو أن ضعرف أضن ضتوااد ابنه، وضرغّ بلتةنم   مجيع حترماته، فهو ب
ًّره ملوااهة التةد�ت  إمنا ما ضهم   األساس وو تنشئة الطفل، حبّ   مساحته  ووو بيه الطرضًة لن ضعلاه ولن ضًّوضه، ولن حي
 مبري، من خالل عالية إظًاج حرضته، وحتًريه ملسرية منو ااملة، وز�دة االستًاللية األ يلة لدضه  فينتسّ الطفل بنفسه، فًط
ّّر   الرروف الّعبة  ليا، فإن السؤال األوم ليس  بيه الطرضًة، العنا ر اليت حيتااها للدفاع عن ظفسه وللتّّرف بيماء وبتب
أضن ضتوااد االبن اسدّ�، وليس مع مان وو متوااد   ويه اللةرة، إمنا أضن ضتوااد بملعىن الواود ، وأضن وو ًمن قناعاته، 

وم األبناء فعالا » أضن«روع حياته  ليلك، فإن األسئلة اليت أطرحها على األول وي: "ول ظسعى إىل فاهم وأودافه، و غباته، ومش
 .]٢٩٢[  مسريتم  ول ظعرف أضن ضيوّ فنروم فعال  وقبل مل ايء: ول ظرضد أن ظعرف "
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إذا مان النًوج ضع  فًط العال على تطوضر ايء مواود   الشفرة الو اثية، فليس وناك النقري للًيا  به  إمنا         .٢٦٢
عوامل تناو   النم، بل على سلسلة من العنا ر اليت تتشّنل   ابيطة، وابنم اجليد، وابس السليم، وي أمو  ال تعتاد على 

بطن الشخّ؛ ولني ظنون أمقر دقة، إ�ا تتنّون   مرمز حرضته  ال بدَّ لنل طفل من أن ضفاائنا اشا ضع تنطلق من ويه 
ملسؤولة، لينوظوا قاد ضن، عند ابرضة، واليت قد ختالف خمططاتنا، إن حدوث ويا وو أمر ايد  فالتعليم ضًتًي تعزضز ابرضّة ا

املراحل املفّلية   حياتم، على أن خيتا وا بيماء وحبس سليم؛ وأن ضّريوا أاخا اا ضفهاون بدون حتفظ أن حياتم وحياة 
 اجلااعة وي   أضدضهم، فهيه ابرضة تعترب ودضة عرياة 

 تنشئة األوالد األختقية

ا أن  حىت وإن مان االول حبااة إىل        .٢٦٣ إ سال أطفاهلم إىل املد سة لًاان التعليم األساسي، إال أظه ليس اًدو وم أبدا
ًاا مامال بتنشئة أبناالهم األخالقية  فالناو العاطفي واألخالقي للشخّ ضتطلّ جتربة أساسية: أن ضؤمن بن الوالدضن  مينةوا تفوض

طفة والشهادة وخلق القًة لدى األطفال وإهلامهم احرتاماا ملؤه وم ادضرون بلقًة  وويا ضشنل مسؤولية تعلياية: من خالل العا
احملبة  فعندما ال ضعود الطفل ضشعر بن له قياة عند أوله بلرغم من ظواقّه، أو ضستشعر ب�م ال ضولوظه اوتااماا  ادقاا، فإن ويا 

ا عايًة، وضتسبّ بّعوبت خمتلفة   مراحل ظًواه  إن ويا الغي ا خيلق عنده اراحا
ا
اب، وويا التخلي العاطفي، ضسبّ أمل

 أعاق من ذاك الي  ضشعر به من اراء تدضّ ضتعرض له لًاء اقرتافه عاال سيئاا 

تشال مهاة الوالدضن وااّ تربية اإل ادة، وتطوضر العادات اجليدة وامليول الواداظية او اصري  ويا ضع  تًدميها          .٢٦٤
ومتوّاهات جيّ اظًااها  ضتعلق األمر داالااا اسرية تنطلق مما وو غري مامل او ما وو أمقر متّرفات مرغوب   تاعلًُّاها 

امتااال  فالرغبة   التنيف مع التاع أو عادة التخلي عن اإلاباع الفو   للةااات، من أال التمقلم مع قاعدة ما ولتةًيق 
ا إحراز التنشئة االخالقية تعاضش ايد، وي أمو  تعترب حبد ذاتا ًقياة مبدالية ختلق بد ا لال تًاء او قيًّم أمسى  جيّ داالاا و وا مناخا

عرب أساليّ فّعالة ومن خالل حوا  تعلياي �خي بعني االعتبا  العاطفة واللغة اصا تني بألطفال  إضافة اىل ذلك، جيّ أن تتم 
ة املواودة   قيم ومبادئ وقواعد معينة، بدال من ويه التنشئة بطرضًة حقية، حبي، ضتانن الطفل من أن ضنتشف بنفسه األمهي

 فرضها عليه مةًاالق ال ادال فيها 

، حىت ولو مان األمر ذا         .٢٦٥ ال ضنفي "ابنم بطرضًة مناسبة" للتّرف بطرضًة ايدة أو ملعرفة ما جيّ الًيا  به بوضُو
عندما تنون تلك الًناعات  اسخة  فةىت ولو مان الًاري  أولوضة  فنم من املرات ال ظتّرف بتوافق مع قناعاتنا الشخّية حىت

ا أخالقّيا معيّنا،   بعض األحيان ضنون مليول أخرى الًوة جليبنا اووا، فنةن إن   ظًتنع بن اصري، الي  قد  ميلي علينا حناا
ن األمو  اجليابة األخرى  ويا جيعلنا أد مه العًل، ضنبغي أن ضتجي  فينا مايل عاطفي عايق، مقل تيّوق اصري الي  ضزن أمقر م

ًاا "من أالنا" ونا واان  تًتًي التنشئة األخالقية الفعالة اظها  مدى استفادة  ظشعر بظنا عندما ظًو  بعال اصري ضنون ويا أض
ا وتنازالت، دون أن ظرهر ب وضُو اصري الشخّ ذاته من عال اصري  ألظه ًمن غري الد  اليو  أن ظطلّ أمراا ضتطلّ اهدا

 الي  مينن أن ضنتج عنه 

ًاا دو  إجيايب، أل�ا تساعد         .٢٦٦ من الًرو   الًيا  بظًاج العادات  فالتّرفات اليت ضنتسبها األطفال ضنون هلا أض
على ترمجة الًيم املستبطنة النبرية إىل سلوميات خا اية  ةيةة ومستًرة  فًد ضنون لدى اخّ مشاعر ااتااعية وحسن 



ّرف جتاه ااخرضن، إمنا إذا   ضعتاد، حت  تثري إ را  النبا ، أن ضردد عبا ات مقل: "من فًلك"، "بعد إذظك"، و"انراا" فإن ت
استعداده الداخلي لن ض رتام بسهولة إىل ويه العبا ات  إن تًوضة اإل ادة وتنرا  بعض التّرفات ضشّنالن السلوك األخالقي، 

شًجع لد اة أظه ضّبح من غري امل
 
 انن إدا  الرتبية،   ويا االجتاه، بدون التنرا  الواعي وابر وامل

ابرضة وي أمٌر عريٌم، لنن بستطاعتنا أن ظفًدوا  تًو  الرتبية األخالقية على تناية ابرضة عرب اقرتاحات، ودوافع،         .٢٦٧
وظّاالح، ومرااعة طرضًة التّرف وابوا ، ومجيع تلك األمو   وتطبيًات عالية، واواالز، حمّفزات، أمقلة، ومناذج، و موز، وأفنا ،

اليت تساعد األاخاِ على تطوضر تلك املبادئ داخلّيا واعلها أمقر  سوخاا مي حتفزوم على فعل اصري بتلًاالية  الفًيلة وي 
وّ    ابرضة، وتًوضها وتربيها، عن طرضق تلك الًناعة اليت اظتًل  إلينا مابدأ داخلي و اسخ للتّرف  ليلك، فإن ابياة الّابة تً 

ّ  منه أن  اعل الشخّ ضتجّنّ عبودضة امليول الًهرضة غري اإلظساظية وغري االاتااعية    الواقع، مرامة اإلظسان حبد ذاتا "تتطلَّ
دًّد  موقفاه " ضتّرَّفا استناداا إىل اختياٍ  حرٍّ وواٍع مدفوعاا بقتناٍع اخّيٍّ حي 

]٢٩٣[. 

 قيمة العقوبة كحافز

نون هلا عواقّ  ووناك حااة ألضًاظ على معرفة أن أعااله السيئة سي بلتساو ، ال بد من تنشئة الطفل واملراوق        .٢٦٨
بمنا�ا  -العدواظية واملعادضة للاجتاع–قد ة وضع أظفسنا منان ااخر، والند  على املعا�ة اليت قد أ بًا  به  فبعض التّرفات 

ضن  عندما تعطي أن تؤول ازالياا إىل ويه النهاضة  من املهم توايه الطفل حبز  لطلّ الغفران وإل الُ الًر  الي  أبًه باخر 
املسرية التعلياية مثا وا   عالية ظًوج ابرضة الشخّية، فإن االبن عند ظًطة معينة سيبدأ، ومن تلًاء ظفسه،   أن ضد ك 

 وبمتنان أظه مان من اجليد له أن ضناو ضان عااللة، وأن ضتةال املطالّ اليت تفرتضها مل عالية التنشئة 

زاا عندما ضنون مّةوبا بلتًدضر وبالعرتاف بلهودات املبيولة، وعندما ضنتشف االبن أن أوله ضعترب التًومي حتفي        .٢٦٩
ضتعاملون معه بقًة  بو ة  فالطفل الي  ضًوَّ  بطرضًة ملؤوا ابّ ضشعر بنوظه حمل تًدضر، وضد ك بظه اخّ، وضعي بن أوله 

 عيّ، بل أن ضد موا بنل تواضع حدودوم، وأن ضرهروا اهودوم ضقانون ملناته اصا ة  ال ضتطلّ ويا أن ضنون األول بال
الشخّية ليّبةوا أفًل  إن الشهادة اليت حيتاج إليها األطفال من أولهم وي أال ضتّرفوا بدافع الغًّ  فعندما ضرتنّ االبن 

ا معدو او ماان ضتم تفرضغ اةنة الغًّ فيه  إضافة إىل  ذلك، ضنبغي على الشخّ فعال سيئا، جيّ تّةيةه، لنن ليس ابدا
البالغ أن ضعرف أن بعض التّرفات السيئة وي مرتبطة بلًعف وحبدود عامل السن  ليا، فإن اتباع أسلوب املعاقبة املستار قد 
ضعطي ظتاالج ضا ة، ألظه لن ضساعد   إد اك االختالف   خطو ة األفعال، وسيؤول إىل اإلحبا  والتًاضق: "ال ت غيروا أابناءامم" 

 ) ٢١، ٣؛  ا  قول ٤، ٦ف (أ

إن الشيء الراليسي وو أال ضتةّول االظًبا  اىل برت للرغبة، بل إىل حافز للتًد  دوماا لألما   ميف مينننا أن ظربط         .٢٧٠
، وليس  بني االظًبا  والدضنامية الداخلية  ميف مينننا التممد من اعل االظًبا  مةٍد بـانَّاء للاسرية اليت جيّ ان ضتبعه الطفل

مجداٍ  ضلغيه أو مب عٍد للتعليم ضنبته  ضنبغي الو ول إىل التوازن بني ظًيًني مالمها مًر على حد سواء: األول ضفرتض بن على 
ا اًياس ما له من حًوق وليس ما عليه من مسؤوليات  أما النًيض ااخر 

ا
ا ضليب مجيع  غبات الطفل، عامل

ا
املرء أن ضب  عامل

 الطفل دون وعي بنرامته، وبوضته الفرضدة وحبًوقه، حت  قهر وااباته، ميعنا لتةًيق  غبات ااخرضن  فينان   أن ضعيش

 واقعية صاورة
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تفرتض الرتبية األخالقية أال ض طلّ من الطفل أو الشاب الًيا  فًط بألمو  اليت دقل تًةية مبالغ با، بل بتلك         .٢٧١
ا ال ضسبّ غي راا وال ستلز  أفعاال ااقة للغاضة  فاسرية الرتبية االعتيادضة تتنون من خطوات  غرية، تنون اليت تتطلّ منه اهدا

مفهومة ومًبولة وتتطلّ تنازالت متناسبة  خالفاا ليلك، مان ضطلّ النقري ال حيّل على ايء  واجرد أن ضتةر  الشخّ من 
 السلطة،  اا ضتوقف عن التّرف بطرضًة مستًياة 

األخالقية عن الشعو  بالزد اء بسبّ جتا ب التخلي، وخيبة االمل، وابرمان العاطفي، أو  يا�ا ت سفر التنشئةأح        .٢٧٢
بسبّ  و ة األول السيئة  فيًو  الشخّ بسًا  الّو  املشووة لشخّية األب او األ  أو لتًّري البالغني، على الًيًّم 

تطبيق مبدأ التااثل: فالًيم ضتمُّ عيشها بشنل خاِ من ًقبل أاخاِ مقاليني األخالقية  هليا السبّ جيّ مساعدة املراوًني ل
ًتم مًاومة الشباب، واليت ترتبط بتجا ب سلبية،  للغاضة، لننها تتةًق بشنل غري مامل وبد ااات متفاوتة    الوق  عينه، حت 

ّا مساعدتم ملتابعة مسرية عالج لعاملهم الداخلي اجلرضح ويا  حىت ضتانن وا ونيا من الو ول اىل التفاوم واملّابة مع واا
 األاخاِ ااخرضن وبلتام التاع 

ًاا للسن وإلمناظيات الشخّ      .٢٧٣ ًًيًّم، جيّ أن ضتم ويا بشنل تد جيي، وأن ظتًد  بطرق خمتلفة ووف عند اقرتُا ال
املسامهات الًياة لعلم النفس والعلو  الرتبوضة بن ابًيًية، دون االدعاء بتطبيق منهجيات اامدة وغري قابلة للتغيري  ت رًهر 

ًاا  العالية الرتبوضة جيّ أن تتم بشنل تد جيي عندما ضتعلق األمر بمتساب سلوميات مغاضرة  وت رهر ميلك أن ابرضة وي أض
ّفزة، أل�ا إذا ت رم  لنفسها فإن ويا لن ضًان ظًواها اصاِ  فابرض ة اباضرة وابًيًية وي حبااة إىل أن تنون م واهة وحم 

ا التاييز على او ماف بني فعل  حمدودة ومشروطة  ووي ليس  قد ة خالّة ختتا  اصري بتلًاالية ماملة  وليس من السهل داالاا
ًاا بسبّ اغف ال ضستطيع مًاومته أو  "إ اد " وفعل "حر"  فًد ضرغّ اخّ ما   الًيا  بعال ضا  ب ادة قوضة، لنن أض

ئة    تلك ابالة، ضنون قرا ه طوعّيا بًوة، وال ضتعا ض مع ميول إ ادته، لننه قرا  غري حر ألظه ضناد ضنون من بسبّ تربية سي
خد  فهو ضًو  بيا 

 
املستةيل عليه عد  اختيا  ذاك الشر  ويا ما حيّل قهرّ� مع مدمن املخد ات، فهو عندما ضرغّ   امل

لةرة لد اة أظه غري قاد  على اختاذ قرا  خمالف  ليلك فان قرا ه وو إ اد ، ولنن بنل قوته، لننه ضنون معّوبا   ويه ال
غري ح ر  وال ضواد أ  معىن من "ترمه خيتا  حبرضة"، ألظه   الواقع ال ضستطيع االختيا ، وتعرضًه للاخد ات لن ضفيد بشيء 

 ربوضة سوى بز�دة إدماظه  إظه حبااة إىل مساعدة ااخرضن وإىل اتباع مسرية ت

 احلياة العائلية كإطار تربويّ 

العااللة وي املد سة األوىل للًّيم اإلظساظية  حي، ضتعلم اإلظسان االستخدا  اجليد للةرضة  وتواد ميول قد تطّو ت         .٢٧٤
  لبعض مرفض عفو    الطفولة، ليا فهي تنطبع   أعااق الشخّ وتبًى طوال ابياة مايل عاطفي إجيايب جتاه قياة ما أو

السلوميات  ضتّرف النقري من األاخاِ بطرضًة معينة طوال حياتم، أل�م ضعتربون ويه الطرضًة اليت قد امتسبووا مني طفولتهم 
ًاا   البيئة العااللية تاعلُّم مما سة  وي  ةيةة، ماا لو أ�ا أمر تناضةي: "ويا ما قد تعلاته"، "ويا ما قد د سوين إ�ه"  مينن أض

طرضًة ظًدضة ملختلف الرساالل اليت تيت من وساالل االتّال ابدضقة  لألسف بعض الربامج التلفزضوظية أو بعض أانال التاييز ب
عف الًيًّم اليت مت تعلاها   ابياة العااللية   اإلعال�ت تؤثر سلباا وتً 



وم للعاالالت وو تناية الًد ة على   عّر� ابام، حي، ضسود الًلق والتسا ع التننولواي، ضنون الوااّ األ        .٢٧٥
الس بل اليت تولًّد فيهم الًد ة على التفرضق بني  االظترا   إن األمر ال ضتعلق انع األطفال من اللعّ بألاهزة االلنرتوظية، إمنا بجياد

بة، إمنا تايل حتًيًها  فعندما األمنا  املختلف، وبعد  تطبيق السرعة الرقاية على مجيع ماالت ابياة  التمايل ال ضع  ظفي الرغ
ال ضتعلم األطفال أو املراوًون قبول أن بعض األاياء جيّ أن تنترر، فإ�م ضّبةون عدميو الّرب، وضسعون إلخًاع مل ايء 
ضة، إلاباع احتياااتم العاالة، فيناون برفًة تلك العادة السيئة: "مل ايء وفو اا"  وضعترب ويا خدعة مبرية ال تشجع على ابر 

اها  بيناا، عندما ضتم التنشئة على ميفية تايل بعض األمو  واظترا  الوق  املناسّ، فإن الشخّ ضتعلم ماذا ضع  أن  إمنا ت ساًّ
ّاا مستًال أما  ظزواته اصا ة  ونيا، عندما خيترب الطفل بن عليه أن ضتةال مسؤولية ظفسه، فهيا ضقر   ه، اخ ضنون سيد ظفسًّ

ّد من ويا أن ظتوقع من األطفال أن ضتّرفوا فيه اعتزازه بيات ه    الوق  ظفسه، ويا ضعلاه احرتا  حرضة ااخرضن  بلطبع، ال ضً 
مقل البالغني، لنن ال جيّ االستهاظة بًد تم على الناو   ظًوج ابرضة املسؤولة  ضتم ويا الفهم، بطرضًة اعتيادضة   عااللة 

 ا سلياة، من خالل متطلبات التعاضش معا 

تعترب العااللة بيئة التنشئة االاتااعية األوىل، أل�ا املنان األول الي  ضتعلم فيه املرء ميفيًّة موااهة اخّ اخر،         .٢٧٦
واال غاء، واملشا مة، والتةال، واالحرتا ، واملساعدة والتعاضش  ليا جيّ أن ضقري الوااّ التعلياي اإلحساسا بلعا  وبلتاع 

يئة العااللية"  إظه تربية على ميفية تعلم "التعاضش" خا ج حدود البي  اصاِ  ففي السياق العااللي ضتم تعلم ميفية اقابة "الب
ً رب من ااخر، واالوتاا  ببعًنا البعض، والًاء التةية  ونا ضتم مسر ابلًة األوىل لداالرة األ�ظية املايتة، أ  عندما  استعادة ال

انّ مع اخرضن ضستةًون اوتاامنا، ولطفنا وعاطفتنا  ال ضواد ا تبا  ااتااعي دون ويا البعد ظتعلم أظنا ظعيش انبا اىل 
اليومي، والهر  تًرضباا، أ : املنوث معاا على مًربة؛ والتالقي   أوقات خمتلفة من اليو ؛ واالوتاا  اا ضهتم به اجلايع؛ 

 اللة أن تبتدع مل ضو  ط رقاا ادضدة لتعزضز عالية التًدضر املتبادل ومساعدة بعًنا بعض   األمو  اليومية الّغرية  على العا

ًاا إعادة تًومي العادات االستهالمية للعناضة سو�ا بلبي  املشرتك: "العااللة وي العامل         .٢٧٧   البيئة العااللية مينن أض
 داخله املبدأضن األساسيني للةًا ة البشرضة على األساسي إلضنولواية متناملة، أل�ا العامل االاتااعي األول، الي  حيال  

ملقل مينن لألوقات الّعبة من ابياة العااللية أن تنون تعلياية من الد اة األوىل  ، وب]٢٩٤[األ ض: مبدأ الشرامة ومبدأ اصّوبة"
ًاا بسبّ الًعف البشرّ    ويا ما حيدث، على سبيل املقال،   حالة مرض ما ألن "إزاء املرض، تنشم  الّعوبت   العااللة أض

الرتبية اليت حتّن من التمثُّر بملرض البشرّ  تًّسي الًلّ  وجتعل  ولنّن غالباا ما ت عّزًز فرتة  املرض الروابطا العااللّية [   ] إن
 .]٢٩٥[الّشباب "متخد ضن" جتاه أ  ااخرضن؛ غري قاد ضن على موااهة األ  وعيش خربة احملدودضّة"

ا بسبّ تًنيات التوا ل والرتفيه املتطو ة على او         .٢٧٨ مينن للًاء الرتبو  بني األول واألوالد أن ضّبح سهال أو معًدا
لرغم من بعد املسافات  فاالتّاالت مينن أن تّبح العااللة ب متزاضد  فًد تنون مفيدة إذا مت استخدامها بشنل ايد جلاع أفراد

إمنا جيّ ان ضنون واضةاا بن التًنيات ال تستطيع ان تنشئ أو تستبدل . ]٢٩٦[متنر ة وويا ضساعد على حل  عوبت مقرية
ابااة إىل ابوا  الشخّي والعايق الي  ضتطلّ التوا ل اجلسد  أو على األقل  وت الشخّ ااخر  إظنا ظعلم أن ويه 

ن مل واحد منهم مساراا عيوظه   الوساالل،   الواقع، ت بّعد األاخاِ بدال من أن تًّربم، ماا حيدث عندما، وق  الغياء ضنو 
واتفه احملاول أو عندما ضنا  أحد الزواني ووو ضنترر ااخر الي  ضًًي ساعات برفًة األاهزة االلنرتوظية  جيّ أن تنون 

ًاا حافزاا على ابوا  واالتفاق الي  ضساح انح األولوضة للًاء العااللة، دون الوقوع   حمرو ات  ال معىن هلا  التًنيات   العااللة أض
مع ذلك، ال مينن جتاول خماطر اانال التوا ل اجلدضدة بلنسبة لألطفال واملراوًني، اليت   بعض األحيان حتوهلم إىل فاقد  
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اإل ادة، ومنفّلني عن العا  ابًيًي  إن ويا "التوحد التننولواي" ضعرضهم بشنل أسهل لعالية التالعّ من قبل أولئك اليضن 
 إىل لياتهم من أال مّاحل أ�ظية  ضرضدون الو ول

متسلطني على أطفاهلم، اليضن ال ميننهم إالَّ الوثوق بم، ألن  من �حية أخرى، ليس من اجليد أن ضّبح األول        .٢٧٩
ة او واقع األول ونيا مينعو�م من الًيا  اسرية  ةيةة من التنشئة االاتااعية ومن الناو العاطفي  بغية ددضد األمومة واألبو 

  خا ة من خالل مسرية تلًني ]٢٩٧[أوسع وملزضد من الفعالية، فان "اجلااعات املسيةّية مدعوة إىل مؤاز ة  سالة العااللة الرتبوضّة"
  لًد أ اد السينودس تسليط الًوء على ]٢٩٨[التنشئة املسيةية  إظنا حبااة اىل "إحياء العهد بني العااللة واجلااعة املسيةية"

املدا س الناثولينية اليت "تلعّ دو اا حيوّ� ملساعدة األول   وااّ تربية أبناالهم  [   ] جيّ أن حتّل املدا س الناثولينية   
ًةبة، وعلى فهم  سالتها على دعم ملساعدة التالميي على الناو مماخاِ �ضجني وقاد ض

 
ن على النرر اىل العا  بعي  ضسوع امل

  بيا املعىن، "تؤمد الننيسة بًوة حًَّها   أن تعلًّم عًيدتا اصا ة حبرضَّة، وتشدًّد على ]٢٩٩[ابياة مدعوة اىل حّ هللا وخدمته"
 .]٣٠٠[حق املرّبني بالعرتاض الًاري "

 نعم للرتبية اجلنسّية

ظرر الاع الفاتينان القاين   ضرو ة تًدمي "تربية إجيابية وحي ة للةياة اجلنسية"، ضنون اًدو وا الو ول لألطفال         .٢٨٠
وونا ]٣٠١[علم النفس وعلم الرتبية وفن التعليم" املراوًني، ومرافًة "مجيع مراحل منووم"، "اخية بعني االعتبا  التًد  الي  أحرزه

تعلياية قد أخيت على عاتًها ويا التةد   من الّعّ التفنري   الرتبية علينا أن ظسمل أظفسنا إذا ما ماظ  مؤسساتنا ال
اجلنسية   عّر مييل إىل ابتيال وإفًا  ابياة اجلنسية، واليت ال مينن فهاها إال   سياق التنشئة على ابّ، وعلى وبة اليات 

بل م نا ة  مينن تيضّ الدافع اجلنسي من خالل عالية تاعرف املتبادلة  فًط بيه الطرضًة ال جتد لغة الرتبية اجلنسية ظفسَّها خاوضّة 
على اليات وعرب تطوضر الًد ة على التةنم بلنفس، والليضن بدو مها ميننهاا أن ضساعدا على تسليط الًوء على الًد ات 

 العجيبة للفُر وللًاء احملبة 

طفال واملراوًني   ضّلوا بعد اىل مرحلة النًج النامل  الرتبية اجلنسية تًد  معلومات، لنن دون إمهال أن األ        .٢٨١
فاملعلومات جيّ أن تًد    الوق  املناسّ، وبطرضًة تتناسّ مع املرحلة اليت ضعيشو�ا  ال جيد  ظفعاا إغراقهم اعلومات دون 

الدة اليت ميننها أن تشوه ابياة اجلنسية  تطوضر حسهم النًد  أما  غزو العروض املًدمة؛ وأما  اإلبحية غري املراقبة؛ واإلث ات الزا
جيّ على الشباب أن ضد موا أ�م حما رون برساالل ال تستهدف خريوم وظًجهم  وضنبغي علينا مساعدتم على التعرف والبة، 

ىل لغة عن التمثريات اإلجيابية، و  ذات الوق  حتااي مل ما ضشّوه قد تم على ابّ  جيّ علينا بملقل قبول أن "ابااة ا
ادضدة أمقر مالءمة تارهر  خا ة   مرحلة حتًري األوالد واملراوًني على فهم ابياة اجلنسية"

]٣٠٢[. 

على الرتبية اجلنسية أن حتافظ على فًيلة ابياء السليم، ذات الًياة اهلااللة، على الرغم من أن البعض ضرى بظه قد         .٢٨٢
ًاا التةول إىل مرد ايء  بدون ابياء، مينننا  عفا عليها الزمن  فابياء وو وسيلة دفاع طبيعية للشخّ، با حياي داخليته  اف

العاطفة وابياة اجلنسية إىل مرد ووااس جتعلنا ظرمز فًط على األعًاء التناسلية، وموبء ضشّوه قد تنا على ابّ حت  اختزال 
 اانال خمتلفة من العنف اجلنسي، واليت تًود� إىل التعامل بشنل غري أدمي، أو إىل إضياء ااخرضن 
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توخي ابي "، للو ول إىل "انس امن"  إن ويه التعابري تدفع او مقرياا ما ضرّمز التقًيف اجلنسي على دعوة "         .٢٨٣
تّرف سليب حول طبيعة وغرض النشا  اجلنسي التناسلي، ماا لو مان أ  طفل حمتال وو عدو علينا لاضة أظفسنا منه  وونيا 

م وبرغباتم ومم�م قد بلغوا مرحلة بدال من ثًافة االستًبال  إن أ  دعوة للاراوًني للعب، جبسدو ضتم تشجع العدواظية النراسية،
النًج، والًيم، وااللتزا  املتبادل، واالوداف اصا ة بلزواج، وي دعوة غري مسؤولة  ألن بيه الطرضًة ضتم تشجيعهم على 

االستخفاف وعلى استخدا  الشخّ ااخر موسيلة لعيش خربة ما، أو لتعوضض إحساسهم بلعجز أو طاوحاتم النبرية  من 
م، بدال من ذلك، تعليم أسلوب ادضد حول تعابري ابّ املختلفة؛ وحول االوتاا  املتبادل؛ وحول ابنان الًاالم على امله

ًّر هلبة اليات الناملة والسخية واليت سي عربَّ عنها، بعد التزا  عل ،  االحرتا ؛ وحول التوا ل الغ  بملعىن  مل ويا   الواقع حي
 نيا ضرهر االحتاد اجلنسي   الزواج معالمة التزا  مامل، قد اغتن  عرب املسرية السابًة من خالل احتاد األاساد  و

جيّ أال خندع الشباب حبالهم على اصلط بني املراحل: فاالجنياب "خيلق، للةرة واوما االحتاد، بيد أن ويا         .٢٨٤
  تتطلّ لغة اجلسد ظوعاا من التد ضّ ]٣٠٣[  السابق" ، موظه بال حّ، ضرتك الشخّني غرضبني وخمتلفني ماا ما�»االحتاد«

اصا ة، للو ول حًيًة إىل وبة اليات  فعندما ضدعي الفرد بظه مينح ملَّ ايء  الّبو  والي  ضساح بتفسري وتربية الشهوات
دفعة واحدة، ضنون من املانن أظه ال مينح ايئاا  ففهم ض عف والتباس مل مرحلة من العار ايء، وتشجيع املراوًني على إطالة 

ه األمو   مان وو الًاد  حًاا على أن �خي ايء أخر  لنن مان ضتنلم اليو  عن وي فرتة عد  ظًوج طرضًتهم   عيش ابّ
الشباب على حمال اجلد  مان الي  حيًروم على االستعداد بّ مبري وسخي بطرضًة اّدضًّة  إظنا ظنرر إىل الرتبية اجلنسية 

 بستخفاف مبري 

ناظية التغلّ على االظغالق على الرتبية اجلنسية أن تتًان احرتا  وتًدضر االختالف، ألن ويا ضًد  لنل طرف إم        .٢٨٥
داخل حدود اليات لالظفتُا على قبول ااخر  فاا و اء الّعوبت الًابلة للفهم، واليت مينن أن ضعيشها مل اخّ، جيّ 
مساعدة الفرد على قبول اسده ماا خ ًلق، ألن "منطق اهليانة على اجلسد اصاِ ضتةول أحيا�ا إىل منطق ب ع للهيانة على 

ًاا، بظوثته أو وبيمو ضته، وو ضرو   مي ضتانن املرء من معرفة ذاته،   اللًاء مع ااخر الي  وو اصالق  [    ] فتًييم اجلسد أض
. ]٣٠٤[خمتلف عنا  بيه الطرضًة ضّري من املانن أن ظًبل بفُر وبة ااخر اصا ة، عال هللا اصالق، وأن ظ قر  بعًنا البعض"

فًط عرب اإلقالع عن اصوف من االختالف، مينن الو ول لتةرضر النفس من بطنية النيان اصاِ، ومن االفتتان بليات  على 
اجلنسية أن تساعد على قبول الشخّ جلسده اصاِ، مي ال ضدعي "حمو االختالف اجلنسي بسبّ عجزه عن  الرتبية

 .]٣٠٥[موااهته"

ال مينن ميلك جتاول أظه   تنوضن الشخّ حبد ذاته، ميمر وممظقى، ال تؤثر فًط العوامل البيولواية والو اثية،         .٢٨٦
ًاا العدضد من العنا ر املتعلًة بملزاج؛ وبلتا ضخ العااللي؛ وبلقًافة؛ وبلتجا ب اليت خاضها؛ وبلتنشئة اليت تلًا وا؛ إمنا تتداخل أض

وبتمثري األ دقاء واألقا ب واألاخاِ اليضن أ عجّ بم؛ وبرروف فعلية حتتاج إىل اهد للتنيف معها   ةيٌح أظنا ال ظستطيع 
الفّل بني ما وو ذمو   أو اظقو    خليًة هللا، اليت تسبق مجيع قرا اتنا وجتا بنا، وحي، تواد با عوامل بيولواية من املستةيل 

ا  ليلك ضنون ممنناا، على سبيل املقال، أن تتنيف واروظة  جتاولها  إمنا  ةيح ًاا ان اليمو ضة واألظقوضة ليستا ايئاا اامدا أض
طرضًة الزوج   عيش ذمو ضته مع وضع الزواة الوظيفي  فتوم املها  املنزلية أو بعض اواظّ تربية األطفال ال ضنتًّ من 

ا  إمنا جيّ مساعدة األطفال على قبول ويه األمو  مممو  عادضة من "التبادلية" ذمو ضتهم، وال ضعترب فشال أو استسالماا أو عا ا 
الّاالبة، واليت ال تًلل ب  انل من األانال من مرامة  و ة األب  إن التّلّ ضرهر عندما ميا س اليمر أو األظقى ظوعاا من 
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قل، الي  ضتجسد   الرروف ابًيًية للزواج    املًابل، قد املبالغة، وعندما ال تتم تربية األطفال والشباب على مبدأ املعاملة بمل
دنع ويه الّالبة بدو وا تطوضر قد ات الشخّ، إىل حد الو ول إىل اعتبا  مما سة الفن أو الرقّ مممر أقل ذمو ضة، والًيا  

يطر بعض املفاويم غري املناسبة، واليت بلعال مساالق مممر أقل أظوثة  لًد تغريَّ ويا، لدا ل، لنن ال تزال   بعض األمامن تس
 تؤثر حىت اان على ابرضة املشروعة، وتشوه التطوضر املالالم هلوضة األطفال ابًيًية ولًد اتم 

 نقل االميان

جيّ أن تتايز تربية األطفال اسرية ظًل االميان، واليت أ بة   عبةا بسبّ منط ابياة ابالية، من اهة أوقات         .٢٨٧
  مع ذلك، جيّ على ]٣٠٦[وتعًيدات عا  اليو ، حي، ضتبع مقريون، لتممني احتيااات ابياة، وتريةا حياة متسا عة للغاضة لعال،ا

ا املنان الي  فيه ظتعلم أسباب مجال االميان، والّالة وخدمة ااخرضن  وويا ضبدأ مع سر  العااللة االستارا    مو�ا داالاا
املعاودضة، الي  من خالله، ماا مان ضًول الًدضس أوغسطينوس، "تساوم األمهات اللوايت حيالن أطفاهلن على الوالدة 

عاودضة وليس مثرة لعال   مث تبدأ  حلة منو تلك ابياة اجلدضدة  إن االميان وو وبة من لدن هللا، ظتلًاه برة امل]٣٠٧[املًدسة"
بشر ، إمنا ضبًى األول أداة هللا إلظًااه وتطو ه  ليلك مم وو  االع "عندما تعّلم األّمهات األبناء الّغا  أن ضبعقوا قبلة ليسوع 

  ضفرتض ظًل االميان ]٣٠٨[أو للعي اء  مم من ابنان حيال ويا التّّرف!   تلك اللةرة ضتةّول قلّ األطفال إىل منان  الة"
خالل ويه الطرضًة "ًمن ايل  بن ضعيش االول جتربة حًيًية من القًة بل، ومن البة، عنه، ومن ابااة إليه، ألظه فًط من

" (مز  ًربونا ًاسثًرًكا " (أ  ٤، ١٤٤ًإىل ايٍل ض سبًّةونا أاْعاالاكا وخي  )  ويا ضتطلّ منا ١٩، ٣٨) و"األاب  ضـ عارًّف  الباننيا أاماظـاتاكا
، ١٣ة ( ا  مّىت استدعاء اعاال هللا   الًلوب، حي، ال ظستطيع الو ول  إن حبة اصردل الّغرية للغاضة تّبح اجرة مبري 

)، ونيا ظتانن من إد اك التفاوت بني الفعل وتثريه  عندالي، ظعلم أظنا لسنا أ ةاب اهلبة، إمنا املؤدنون الساورون ٣٢ -٣١
عليها  على مل حال، ضعترب التزامنا اصالق اقابة مسامهة تساح لنا بلتعاون مع ويه املباد ة  ليلك، "جيّ السهر على تعزضز 

واج، األمهات واابء، الفاعَّل   التعليم املسيةي [   ]  التعليم املسيةي العااللي ضشنًّل دعااا مبرياا، وطرضًةا فعَّالةا دو  األز 
رضن لعااللتهم"  .]٣٠٩[لتنشئة اابء واألمهات اجلدد وتوعيتهم على  سالتهم مابشًّ

ًاا أو الو فات اجلاوزة قد ال تعال         .٢٨٨ مينن للتنشئة على اإلميان أن تتنّيف مع مل ابن، ألن الوساالل املنتسبة ساب
  موز، وامياءات وقّّ  أما املراوًون فهم عادة ما ضدخلون   أزمات مع السلطات   بعض األحيان  فاألطفال حيتااون اىل

والًواظني، ليا جيّ حتفيز جتا بم الشخّية مع االميان، وتزوضدوم بشهادات ساطعة، تفرض ظفسها بًوة مجاهلا  إن االول اليضن 
رأ على األبناء، أل�م ضعرفون أن التجربة الروحية ال ت فرض إمنا ضرغبون   مرافًة مسرية أبناالهم، جيّ أن ضنتبهوا للاتغريات اليت تط

ت عرض على حرضتهم  من املهم للغاضة أن ضرى األبناء بشنل ملاوس مدى أمهية الّالة عند والدضهم  ليلك، فإن برات الّالة 
عليم املسيةي والنًااات األخرى  إظ  أ غّ أن   العااللة والتعابري التًوضة الشعبية، ميننها أن تتاتع بًوة تبشريضة أمرب من مل الت

أعرب بشنل خاِ عن امتناين لنل األمهات اللوايت ضّلني بدون توقف، ماا ماظ  تفعل الًدضسة موظينا، من أال أبناالهن 
 اليضن قد ابتعدوا عن املسيح 

ضساح للعااللة بن تّبح م باًشراة بإلجنيل، وأن  إن فعل ظًل االميان إىل األطفال، اعىن تسهيل التعبري عنه وعن منوه،        .٢٨٩
ًاا خا ج حدود البيئة العااللية ظفسها   تبدأ وبتلًااله   ظًل ويا اإلميان تد جيياا اىل أولئك اليضن ضرضدون التًرب منها، بل وأض

راة ضّبةون بدو وم مبشرضن، إذا ما عرف األول عيش و يا الوااّ بطرضًة جتعل فاألطفال اليضن ضناون داخل عاالالت م باشًّ
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ااخرضن ضشعرون ب�م قرضبون أو لطفاء، وأن األبناء، بيه الطرضًة، ضناون   ويا الناط من العالقة مع العا ، بدون التخلي عن 
)، و  ١٩، ١١؛ مّىت ١٦، ٢االميان وعن قناعاتم الشخّية  لنيّمر أن ضسوع ظفسه مان �مل وضشرب مع اصاطئني ( ا  مر 

)، وقد مسح المرأة زاظية أن ٢١ -١، ٣)، واستًبال ظيًودميوس لّيال ( ا  ضو ٢٦ -٧، ٤التةدث مع املرأة السامرضة ( ا  ضو  خيشا 
)، وميلك فعل الرسل، فلم ٣٣، ٧؛ ٤٥ -٤٠، ١)، و  ميتنع عن ملس املرضى ( ا  مر ٥٠ -٣٦، ٧تدون قدميه ( ا  لو 

لًني   ماوعات  غرية من النخبة، معزولني عن حياة الناس  فبيناا ماظ  السلطات ضنوظوا أاخا اا حيتًرون ااخرضن، أو منغ
 ) ١٣، ٥؛ ٣٣. ٢١، ٤؛ ٤٧، ٢تًطهدوم، ماظوا ضستاتعون بتعاطف مل الشعّ ( ا   سل 

تعّددة "ونيا تتنوَّن العااللة منااٍط   العال الرعو ، من خالل اإلعالن الواضح لإلجنيل، واإل ث وأانال م        .٢٩٠
للشهادة: التًامن مع الفًراء؛ واالظفتُا على تنوّع األاخاِ؛ ولاضة اصليًة؛ والتًامن املعنو  واملاد  مع العاالالت األخرى، 

وال سيًّاا األمقر عوزاا؛ وااللتزا    تعزضز اصري العا ، حىت من خالل الب ىن االاتااعية غري العادلة، وذلك اظطالقاا من منان 
سيةيني: حّ ااب   ويا ما جيّ وضعه   إطا  االعتًاد األمسى للا]٣١٠[رب مما سة أعاال الرلة اجلسدضة والروحية"عيشها، ع

الي  ضدعانا وجيعلنا ظناو، والي  جتلى ببة ضسوع الناملة، ابي بيننا، وو الي  جيعلنا قاد ضن على موااهة مجيع العوا ف ومل 
مدداا   قلّ مل عااللة، عند مل مناسبة مالالاة وغري مالالاة، مي kerygmaمراحل ابياة متةدضن  جيّ أن تدو  النرازة 

ن  عاراْفنا احملبَّةا الَّيت ض رًهر وا هللا  با تنّو  وتًيء ا ينانا" لطرضق  علينا مجيعاا أن ظنون قاد ضن على الًول، بدءاا من حياتنا   العااللة: "اا
)  فًط اظطالقاا من ويه التجربة، ستتانن الرعوضة العااللية من اعل العاالالت،   الوق  ظفسه، مناالس بيتّية ١٦، ٤ضو  ١(

   التاع  ومخرية تبشري

 
 

  الفصل الثّام 
 املرافقة  والتمّييز وقاول الضعف

ًاا         .٢٩١ أمد ابء السينودس أظه بلرغم من أن الننيسة تعترب أن مل قطع للرب  الزواي "وو ضّد مشيئة هللا، فهي أض
تعي ض عف النقري من أبناالها"

  إن الننسية، م ستنرية بنررة املسيح، "تنرر اةبة إىل أولئك اليضن ضشا مون   حياتا بطرضًة ]٣١١[
ًاا   حي اتم ودنةهم الشجاعة لفعل اصري، ولالعتناء حبّ بعًهم ببعض، وضًعون غري منتالة، مد مة أن ظعاة هللا تعال أض

  من اهة أخرى، ضتعزز ويا التّرف   سياق سنة اليوبيل املنّرسة ]٣١٢[أظفّسهم   خدمة اجلااعة اليت فيها ضعيشون وضعالون"
للرلة  بلرغم من أ�ا تًُرت السعي للناال وتدعو لتًدمي اوابا مامال ل، "جيّ على الننيسة أن ترافق بوتاا  وحِر أبناالها 

، مااة إ�وم ثًة و ااء، مقل ضوء منا ة ميناء أو اعلة   وسط الناس، مي األمقر ض عفاا، الي  ضعاظون من حّ مرُو ومفًود
  دعو� أال ظنسى بن  سالة الننيسة تشبه غالباا ]٣١٣[تًيء لليضن ضّلوا الطرضق أو هلؤالء اليضن جيدون أظفسهم وسط العا فة"

 استشفى ميداين  تلك اصا ة

إن الزواج املسيةي، اظعناس لالحتاد الًاالم بني املسيح ومنيسته، ضتةًق بشنل مامل من خالل االحتاد بني  ال         .٢٩٢
أظفسهاا أحدمها لآلخر حبّ حّر ، وعرب أماظة إ ادضة، فينتايان بعًهاا لبعض حىت املوت، وضنفتةان  وامرأة، عندما ضهبان
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َّّنني بلسر املًدس الي  مينةهاا النعاة ليّبةا مقل منيسة بيتية ومخرية بياة ادضدة من أال التاع   على ظًل ابياة، حم 
ناوذج، بيناا بعًها حيًًه بطرضًة ازالية ومشابة  لًد اّمد ابء أانال أخرى من االحتادات تتعا ض اي �ا مع ويا ال

السينودس أن الننيسة ال تتغاضى عن تًييم العنا ر البناءة املواودة   ويه األوضاع اليت ال تستجيّ بعد، أو اليت ال تتوافق 
 .]٣١٤[بعد، مع تعالياها حول الزواج

 التدرّج يف الرعويّة

ًاا بلوضع اصاِ املرتبط بلزواج املدين فًط، أو، مع احرتا  لالختالفات، بب        .٢٩٣ االت لًد أوىل اابء اوتااماا أض
األخرى املتعلًة بملسامنة البسيطة، حي، "ضّل االحتاد إىل ظوع من االستًرا  املتني من خالل  ب  عا ، وتتسم بعاطفة عايًة، 

  من ]٣١٥[وبملسؤولية جتاه األبناء، وبلًد ة على ااتياز احملن، فيانن النرر إىل ويا االحتاد مفر ة ملرافًة تطو وا او سر الزواج"
تزا  الزواي اىل أال �حية أخرى، من املًلق اليو  مالحرة أن العدضد من الشباب ال ضقًون بلزواج، ووم ضتسامنون مؤالني االل

غري مساى، بيناا ضنهي اخرون التزاماا قد أ بّرً ا، وعلى الفو  ضًياون التزاماا أخر  وؤالء "اليضن ضشنلون ازءاا من الننيسة وم 
حبااة اىل عناضة  عوضة  حياة وم شًجعة"

    الواقع، ضًع على عاتق الر عاة، ال فًط تشجيع الزواج املسيةي، بل مما سة ]٣١٦[
وا   عو  مع وؤالء "التاييز الرعو  حيال حاالت النقريضن من اليضن ال ضعيشون بعد ويا الواقع"  بغية "الدخول   ح

  من املفيد، ]٣١٧[األاخاِ لتسليط الًوء على عنا ر حياتم اليت مينن ان تؤد  إىل اظفتُا أمرب او إجنيل الزواج بنل مااله"
 .]٣١٨[أثناء التاييز الرعو ، "حتدضد العنا ر اليت قد تعزز التبشري والناو اإلظساين والروحي"

"إن اختيا  الزواج املدين أو،   حاالت مقرية، مرَّد املسامنة البسيطة، قد ال ضعود غالباا ألحنا  م سبًة أو ملعا ضة         .٢٩٤
    تلك اباالت، مينن تًدضر عالمات ابّ واليت بيه الطرضًة ]٣١٩[لالحتاد األسرا  ، بل إىل أسباب ثًافيَّة أو عرضية"

  ظعلم أن "عدد اليضن ضطلبون االحتفال بلزواج   الننيسة بعد أن تسامنوا لفرتة طوضلة، وو   تزاضد ]٣٢٠[تعنس حّ هللا
ختيا وا ظتيجة للعًلية العامة الساالدة واملتًادة مع املؤسسات وااللتزامات النهاالية، ولنن مستار  فاملسامنة البسيطة غالباا ما ضتم ا

ًاا الظترا  الو ول إىل أمان واود  (عال و اتّ ثب )  بلنهاضة،   بلدان أخرى، تنون احتادات األمر الواقع وي مقرية  أض
ا، ال فًط متعبري عن  فض قّيم العااللة والزواج، بل بأل خّ ألن اإلقدا  على الزواج ضعترب  فاوية، من أال الرروف ادا

  على أضة حال، "ال بد من معاجلة ويه اباالت بطرضًة ]٣٢١[االاتااعية، وونيا ضدفع الفًر املاد  او عيش احتاد األمر الواقع"
بناءة، حماولني حتوضلها إىل فِر للسري او ملء الزواج والعااللة على ضوء االجنيل  ضتعلق األمر بستًباهلم ومرافًتهم بٍّرب 

ٍّّ  ادق، مي حيّر وا من مّل ما مان ٢٦ -١، ٤  ويا ما  نعه ضسوع مع السامرضة ( ا  ضو ]٣٢٢[وبرّقة" ): قد خاطّ  غبتها حب
ا وليهدضها إىل ملءً   فرًُ اإلجنيل  ض عتم  حياتا

٢٩٥.      ّّ   ويا االجتاه، اقُرت الًدضس ضوحنا بولس القاين ما ضساى بـ "قاظون التد ج"، مد ماا بن الناالن البشر  "ضعرف وحي
  ال ضتعلق األمر بـ "التد ّج   الًاظون"، بل بلتد ّج   املاا سة الفطنة لألفعال ابرة ]٣٢٣[وحيًق اصري األديب وفًاا لد اات منّوه"

ًاا الشرضعة وي عطية من ألفراد ليسوا   حالة تساح هلم بفهم وتًدضر أو ااا سة ماملة للاتطلبات املوضوعية لل ًاظون  ألن أض
هللا تد  الطرضق، وتّ اجلايع بدون استقناء إمناظية العيش بًوة النعاة، على الرغم من أن مّل إظسان "ضتًّد  تد جيياا وترتّسخ 

ايئاا فشيئاا وبات  هللا ومًتًيات  حمّبته النهاالية املطلًة   مال حياة اإلظسان الشخّية واالاتااعية"
]٣٢٤[. 
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 ]٣٢٥[متييز احلاال  املُسّماة بـ "الشاذة (ع  القانون)"

لًد أاا  الاع اىل خمتلف حاالت الًعف أو النًّ    ويا الّدد، أودُّ أن اذّمر ونا اا قد تّو ته بوضُو        .٢٩٦
نيسة، حىت ال ختطئ الطرضق: "[   ] قد ساد ك ضخ الننيسة منطًان: اإلقّاء وإعادة اإلدماج [   ]  د ب الننيسة لنل الن

على الدوا ، مني اظعًاد ماع أو اليم وحىت ضومنا ويا، وو د ب الّرب ضسوع: د ب الرلة واإلدماج [   ]  د ب الننيسة وو 
ٍّ  ادق [   ] ألن احملبة ابًّة وي داالااا غري عد  ابنم على أحد ابدّ�؛ وو سنّ  لة  هللا على مّل إظسان ضطلبها بًل

م ستةًة وغري مشروطة وماظية!"
  ليا جيّ أن "ظتةااى األحنا  اليت ال تخي بعني االعتبا  تعًيدات األوضاع املختلفة  ]٣٢٦[

 .]٣٢٧[ومن الًرو   أن ظتنبَّه اىل الطرضًة اليت ضعيش وضتم  فيها األاخاِ"

ضتعلق األمر بدماج اجلايع، وبوااّ مساعدة مل اخّ على إجياد الطرضًة اصا ة به لالظًاا  للجااعة        .٢٩٧
فاا من أحد مينن أن ضدان إىل األبد، ألن ويا الننسية، حىت ضشعر بظه موضوع  لة "غري م ستةًة وغري مشروطة وماظية"  

ا، إمنا إىل اجلايع،   أ  وضع ماظوا  من  ليس وو منطق االجنيل! ال أاري ونا فًط اىل املطلًني اليضن ضعيشون احتاداا ادضدا
أن ضفرض ايئا خمتلفاا الواضح، إذا مان أحدوم ضًرتف بتباٍه خطيئة موضوعية، وضتراور ومم�ا ازء من املفهو  املسيةي، أو ضرضد 

عاا تعلاه الننيسة، فليس بمناظه االدعاء بن ضًو  بتد ضس التعليم املسيةي أو أن ضعظ به، وبيا املعىن ضنون وناك أمر ضفّله 
ُ )  ووو حبااة إىل اإل غاء مدداا لبشا ة االجنيل ولدعوة التوبة  غري أظه حىت هليا الشخّ ت تا ١٧، ١٨عن اجلااعة ( ا  مّىت 

إمناظية املشا مة بطرضًة ما   حياة اجلااعة:   االلتزامات االاتااعية؛   لًاءات الّالة، أو حبسّ ما ضًرتحه اباد ة 
اخّية، وبتوافق مع فطنة الراعي  بلنسبة إىل ميفية التعامل مع تلك اباالت اليت تساى "ااذة"، تو ل ابء السينودس اىل 

"لدعم النهج الرعو  لّاحل األاخاِ الي  عًدوا زواااا مدظياا، واليضن وم مطلًون أو تزواوا مرة  توافق عا    اا اء، أؤضده:
ثظية، أو ضعيشون   حالة مسامنة، فان وااّ الننيسة أن تنشف هلم الرتبية اإلهلية للنعاة   حياتم ومساعدتم على أن 

   ويا ممنن بًوة الرُو الًدس ]٣٢٨[حيًًوا   حياتم ملء تدبري هللا"

ا، قد جيدون أظفسهم، على سبيل       .٢٩٨ املقال،   أوضاع خمتلفة ومن مثَّ جيّ عد   إن املطلًني اليضن ضعيشون احتاداا ادضدا
تّنيفهم أو سجنهم   تميدات عرب تّرحيات اامدة، دون افسُا الال لعال دييز اخّي و عو  مالالم  فممر مهم وو 

و عوبة الزواج القاين املعزز ارو  الوق ، مع واود أطفال ادد، وأماظة مشهودة، والتزا  مسيةي، ووعي بعد  اظترا  حالتهاا، 
بلغة   الراوع اىل الو اء بدون الشعو  ضاري�ا بلوقوع مدداا   اصطم  والننيسة تعرف حاالت "حي، الرال واملرأة، ألسباب 

ًاا حالة أولئك اليضن بيلوا اهوداا مبرية ]٣٢٩[، ال ضستطيعان تلبية وااّ االظفّال"-مرتبية األوالد مقال-خطرية    وناك أض
ا، من أال تربية أبنا ا، أو حالة أولئك "اليضن عًدوا زواااا ادضدا الهم، بيناا وم إلظًاذ الزواج األول وقد مت التخلي عنهم ظلاا

متمّمدون،   قرا ة ضاريوم، أن زوااهم السابق الي  ف سخ بّو ة �االية، ما مان ضوماا  ةيةاا"
  وأمر أخر، عندما، خالفاا ]٣٣٠[

هليا، ضتعلق األمر بحتاد ادضد ااء ظتيجة لطالق حدض،، مع مل ما ضرتتّ عليه من أ  وفوضى تؤثر على األبناء وعلى عاالالت 
ا أن ويا ليس وو ا لناوذج الي  بمالها، أو حالة الشخّ الي  ضًّر بستارا    التزاماته العااللية  جيّ ان ضنون واضةا

ضًرتحه االجنيل للزواج وللعااللة  أّمد ابء السينودس أن فطنة الرعاة ضنبغي أن تتةًق داالااا عرب تبّني اباالت بـ"دييز دقيق"
]٣٣١[ ،

ا  .]٣٣٣[لم أظه ال تواد "و فات بسيطة"  فنةن ظع]٣٣٢[وبنررة تعرف أن تدقق ايًّدا
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ضن أ ادوا أن ضؤمدوا على أن "املعاَّدضن املطلًَّني واملرتبطني بزواٍج أ ّحّ بعتبا ات العدضد من ابء السينودس، الي       .٢٩٩
اننة، متجنًّبني مل فر ة قد تتسبّ بشك عا  

 
مدين ادضد أن ضنوظوا أمقر اظدماااا   اجلااعات املسيةية، اختلف الطرق امل
ضنتاون جلسد املسيح السّرً ، أ  الننيسة، بل  أو عاقرة  إن منطق االدماج وو مفتُا مرافًتهم الرعوضة، مي ال ضعرفوا فًط أ�م

ًاا أن ضعيشوا فيها خربة سعيدة وم قارة  إ�م معاَّدون، إ�م إخوة وأخوات، وضسنّ الرُو الًدس عليهم عطا�ه  ضستطيعون أض
دييز أ ٍّ من ومواوبه صري اجلايع  ومن املانن أن تتةًق مشا متهم من خالل خمتلف اصدمات الننسية: هليا السبّ ضنبغي 

ا س حالياا   الال الليتو اي والرعو  والرتبو  واملؤسسايت واليت دنن جتاوزوا  فهم، ال جيّ فًط أالّ  أانال اإلقّاء اليت د 
ا، ضشعروا ب�م م ْستْبعدون وحمرومون، بل اًدو وم أن ضعيشوا وضناوا ممعًاء حيَّة   الننيسة، فيشعرون ب�ا أّ  تستًبلهم داالاا 

إن ويا االدماج وو ضرو   ميلك من أال العناضة ببناالهم وتمني الرتبية  وتتمُّ اشاعروم، وتشّجعهم   مسرية ابياة واإلجنيل 
 .]٣٣٤[املسيةية هلم، وم اليضن جيّ اعتبا وم األمر األمقر أمهية"

إذا ما أخي� بعني االعتبا  االختالف اهلاالل بني اباالت الواقعية، متلك اليت أار� إليها أعاله، مينن أن ظفهم أظه        .٣٠٠
ا عاماا ذا طبيعة قاظوظية، ضنطبق على مجيع اباالت  من  ما مان ضنبغي أن ضتوّقع من السينودس أو من ويا اال ااد تشرضعاا ادضدا

املانن فًط تًدمي تشجيع ادضد على الًيا  بتاييز مسؤول واخّي و عو  للةاالت اصا ة، قد ضًود إىل إد اك أظه، اا أن 
. ]٣٣٦[، فإن العواقّ أو ااث  املرتتبة بًاعدة ما ليس  بلًرو ة وي ظفسها]٣٣٥["د اة املسؤولية ليس  ظفسها   مل اباالت"

على النهنة وااّ "مرافًة وؤالء األاخاِ على طرضق التاييز حبسّ تعاليم الننيسة وإ اادات األسًف  و  ويه املسرية من 
دداا أن ضتساءلوا: ميف تعاملون مع أبناالهم عندما الًرو   الًيا   بفةّ ضاري عرب أوقات تمُّل وظد   على املطلًَّني املتزوًّاني م 

دخل  العالقة الزواية   أزمة؛ وول ماظ  وناك حماوالت للاّابة؛ وما وو وضع الشرضك املرتوك؛ وما وي ظتاالج ا تباطهم 
ًَّرون للزواج  فالتممل الّادق اجلدضد على بًية أفراد العااللة ومجاع ة املؤمنني؛ وما وو املقل الي  ضًدَّموظه للشباب اليضن ضتة

جّ عن أحد" ه وؤالء املؤمنني إىل ]٣٣٧[مي نن أن ضًوًّ  وضقبًّ  القًة برلة هللا اليت ال حت    ضتعلق األمر اسرية مرافًة ودييز "ضواًّ
الوعي بوضاعهم أما  هللا  فاللًاء مع الناون   حمناة الًاري ضؤدًّ  إىل الو ول بنم  ةيح حول مّل ما حيول دون 

اة الننيسة، وحول املراحل اليت مينن أن تناًّي تلك الشرمة وتطوُّ وا  وظرراا لعد  واود تد ُّج   ظفس املشا مة التامَّة   حي
ا املتطلًّبات اإلجنيلية من حًيًة وحمبة، ماا ٣٤، وظاالف العااللة املسيةية الًاظون ( ا  )، ال مينن هليا التاييز أن ضتجاول أبدا

اان الشرو  الًرو ضّة من تواضع وتنتُّم وحمبة للننيسة وتعلياها،   البة، تًرتحها الننيسة  ولني ضتةًق ذلك جيّ ض
  تعترب ويه التّرفات أساسية لتجنّ خطر التعرض ]٣٣٨[الّادق عن إ ادة هللا، والرغبة   التجاوب معها على أمال واه"

للرساالل اصاطئة، مقل فنرة أن ماوناا ما مينح استقناءات سرضعة أو أن وناك أاخا اا بمنا�م ابّول على امتيازات االسرا  
ع  غباته فوق املّلةة املشرتمة للننيسة، و اٍع ضعرف ميفية مًابل خدمات  فعند واود اخّ مسؤول وحرضّ، ال ضدعي وض

التعرف على خطو ة األمر الي  ضتناوله، فإظنا جيّ أن ظتجنّ خطر أن دييز معني قد ضًود إىل االعتًاد بن الننيسة تتعامل 
 اعاضري مزدواة 

 الظروف املُخِففة يف التمييز الرعويّ 

ضنون ممنناا وضرو �ا مما س دييز خاِ   بعض اباالت املسااة بـ"الشاذة"، وناك  مي ظفهم بشنل  ةيح ملاذا        .٣٠١
ا االعتًاد بظنا ظتهاون   متطلبات االجنيل  دتلك الننيسة واهة  ا بعني االعتبا ، حبي، ال جيّ أبدا مسملة جيّ أن تؤخي داالاا

انن الًول بن مجيع اليضن ضنوظون   حاالت ضطلق عليها ظرر ثبتة حول الشرو  والرروف املخففة  هليا السبّ، ليس من امل
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"ااذة" ضعيشون   حالة خطيئة مميتة، حمرومني من ظعاة التًدضس  ال تعتاد ابدود على جتاول ممنن للًواعد ببساطة  فإن 
ّاا بلرغم من معرفته اجليدة بًاعدة ما، قد جيد  عوبة بلغة   فهم "الًيم املواودة   قاعدة  أو قد جيد ظفسه  ]٣٣٩[أدبية"اخ

قرا ات أخرى دون الوقوع   خطم ادضد  ماا    ظروف ملاوسة ال ضستطيع من خالهلا أن ضتّرف بشنل خمتلف وأن ضتخي
دُّ من الًد ة على الًرا " لًد أقر الًدضس توما األموض  بظه ]٣٤٠[عّرب بشنل ايد ابء السينودس عن "إمناظية واود عوامل حتا

، حبي، أن امتالمه ]٣٤١[من املانن أن حيّل اخّ على النعاة واالحسان، بيناا ال ضستطيع أن ميا س واحدة من الفًاالل
جلايع الفًاالل األخالقية الفطرضة، فهو ال ض رهر بوضُو واود أ  منها، ألن املاا سة اصا اية لتلك الفًيلة أ بة   عبة: 

ال إن بعض الًدضسني ضفتًدون إىل بعض الفًاالل، ظرراا للّ عوبت اليت جيدو�ا   تطبيًها، بلرغم من أ�م ضرتدون ثوب "ضً 
 .]٣٤٢[مجيع الفًاالل"

ّوِ ويه الشرو ، ضعرب التعليم املسيةي للننيسة الناثولينية بشنل حاسم أظه: "قد تنًّ أو تبطل تاًبعاة خب       .٣٠٢
الفعل واملسؤولية عنه بسبّ اجلهل، والغاْفلة، والعنف واصوف، والعادات، والتعّلق املفر ، وعوامل ظفسية أو ااتااعية 

  و  فًرة أخرى، ضشري مدداا لرروف ختفف من املسؤولية األخالقية وضيمر، حبّافة مبرية، عد  النًج العاطفي، ]٣٤٣[أخرى"
  هليا السبّ، فإن حنااا سلبياا على حالة ]٣٤٤[الة الًلق، وعوامل ظفسية أو ااتااعية أخرىوقوة العادات املنتسبة، وح

ية ال ضع  حنااا على تبعة أو ذظّ الشخّ املع موضوع
ا ما دعاه      سياق ويه الًناعات، أعترب من املناسّ]٣٤٥[ ادا

النقري من ابء السينودس: "  بعض الرروف جيد األاخاِ  عوبت مبرية   التّّرف بطرضًة مغاضرة  [   ] وإذ �خي التاييز 
الرعو  بعني االعتبا  الًاري املستًيم لنل اخّ، عليه أن �خي على عاتًه تلك األوضاع  فةىت ظتاالج التّرفات اليت اقرتف  

 .]٣٤٦[ها   مّل اباالت"قد ال تنون ظفس

ن ظًيف بن ضاري األاخاِ جيّ أن ض شا ك بشنل اظطالقاا من االعرتاف بقًل املتطلبات الواقعية، مينننا أ       .٣٠٣
أفًل   إاراءات الننيسة،   بعض اباالت اليت ال حتًق بشنل موضوعي  ؤضتنا عن الزواج  بلطبع، جيّ علينا أن ظشجع 

  النعاة   ظًج الًاري املستنري، ضاري قد د  تربيته ومرافًته من قبل التاييز املسؤول واجلد  للراعي، ضاري ضًع ثًة أمرب
ًاا أن ضعرتف  لننَّ ويا الًاري ضد ك ليس فًط أن حالة ما قد ال تستجيّ موضوعّيا للاتطلبات العامة لإلجنيل؛ بل بمناظه أض

بّدق وبماظة أن ويا وو اجلواب السخي الي  مينن تًدميه ل، وضنتشف بشيء من اليًني األديب أن ويه وي اهلبة اليت 
تعًيدات الًوابط، حىت ولو   تبلغ بعد ماًمال الناوذج املوضوعي  على مل حال، ظيمر أن ويا التاييز  ضطلبها هللا ظفسه وسط

وو دضناميني وجيّ ان ضبًى دوماا مفتوحاا على مراحل الناو اجلدضدة وعلى قرا ات ادضدة تساح بتةًيق الناوذج بشنل أمقر  
 مااال 

 املعايري والتمّييز

ف فًط عند إذا ما مان سلوك اخّ ما ضستجيّ أو ال مع قاظون ما أو مع قاعدة عامة، ألن ويا من الةف التوق     .٣٠٤
وحده ليس مافاا للتاييز ولًاان األماظة النامل ل   الواود امللاوس لإلظسان  أ او حبرا ة أن ظتيمر دوماا ما مان ضعلاه 

ييز الرعو : "على الرغم من أن وناك حااة معينة   املبادئ العامة، الًدضس توما األموض ، وأن ظتعلم استيعابه عند مما سة التا
إال أظنا ملاا خًنا   األوضاع اصاِ، ملاا واد� حاالت من الًعف  [   ]   الواقع العالي، جند أظه ال ضواد تساٍو 

ًاا  للجايع أما  حًيًة أو أما  قاعدة عالية، فياا ضتعلق بلتطبيًات اصا ة، إمنا وناك فًط احرتا  ًلاا ضتعلق بملبادئ العامة؛ فمض
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أولئك اليضن ضًبلون   حاالت خا ة قاعدة عالية معينة، فإن تلك الًاعدة ال تنون معروفة على قد  املساواة من قبل اجلايع  
ا ]٣٤٧[[   ] فنلاا دخلنا   التفا يل ملاا خًنا   عاق اباالت اصا ة"    ةيح أن الًواعد العامة وي ايدة وال جيّ أبدا

 ة    الوق  ظفسه، ال بد من الًول، إظه هليا جتاولها أو إمهاهلا، إمنا    ياغتها ليس بمنا�ا أن تشال مجيع اباالت اصا
السبّ، ما جيعل دييزاا عالّيا حيال حالة معينة ال مينن  فعه إىل مًا  الًاعدة  ويا لن ضؤد  فًط اىل إفتاء ال حيتال   قًا� 

 .]٣٤٨[الًاري، إمنا من امظه أن ضهدد الًيًّم اليت جيّ أن حتا  بوتااٍ  خاِ

"،  مع ذلك، ال مينن للراعي ان ضنون  اضياا فًط من خالل تطبيق قواظني أدبية على اليضن ضعيشون حاالت "ااذة      .٣٠٥
ماا لو ماظ  حجا ة ضتم  ميها ضد حياة األاخاِ  إ�ا حالة الًلوب املغلًة، اليت غالباا ما ختتبئ حىت و اء تعاليم الننيسة  

"جتلس على مرسي موسى وحتنم، بتعاٍل وسطةّية   بعض األحيان، على أحوال  عبة وأ ساٍر مروحة"
    ذات االجتاه، ]٣٤٩[

دَّ  ماجاوعة من الًواعد اجلاوزة، اليت تفرض بدون   ّرح  اللجنة الالووتية الدولية: "ال مينن للًاظون الطبيعي أن ضً 
  من املانن بسبّ ]٠٣٥[على املوضوع األخالقي، إمنا ماّد  إهلا  موضوعي إلاراءاته، الشخّية للغاضة، الختاذ الًرا " ظًا 

حبي، ال ضنون الشخّ ميظباا بشنل موضوعي أو ال ضنون ميظباا –املتطلبات أو العوامل املخففة، داخل حالة موضوعية صطيئة 
ًاا أن ضناو   حياة النعاة واإلحسان، متلًّيا بيا  بشنل مامل، ضستطيع العيش   ظعاة هللا، وضستطيع أن حيّ وضستطيع أض

من خالل   جيّ على التاييز أن ضساعد   إجياد الطرق املاننة لالستجابة ل والناو ]٣٥١[عدة من الننيسةاصّوِ مسا
ابدود  إظنا، بالعتًاد بن مل ايء إما أبيض أو أسود، ظغلق أحيا�ا طرضق النعاة، طرضق الناو، وخنيّ مسا ات التًدضس اليت 
دجد هللا  لنتيمر بن "خطوة  غرية، وسط حدود اإلظسان النبرية، مينن أن ضًّد وا الّرب أمقر من حياٍة  ابٍة خا اّيا، حي، 

 أن تتبىن ويا ال ميننها إال   إن الرعوضة امللاوسة للخّدا  واجلااعات]٣٥٢[أ�مها بدون التعرض لّعوبت اسياة"ضًًي اإلظسان 
 الواقع 

  مل األحوال، أما  أولئك اليضن ضوااهون  عوبت   أن ضعيشوا بلتاا  الًاظون اإلهلي، جيّ أن ضرتدد مدداا      .٣٠٦
؛ غل ١٢، ١٥  إن احملبة األخوضة وي الًاظون األول للاسيةيني ( ا  ضو via caritatis  دى دعوتم إىل متابعة د ب احملبة

اةبَّةا تاستـ ر  ماقرياا )  ١٤، ٥
ًاا حمبَّةا ثبتة، ألانَّ امل ً نم باع َّّ باع ًمنا دعو� أال ظنسى وعد النتاب املًدس: "قابلا م لًّ اايء لًي ة

قاة واثًمكا ًبلرَّلاًة لًلباًالسني" (دا  ٨، ٤بط  ١اصاطا�" ( َّّدا فًّْر عن خاطا�كا ًبل  لتاًهباة  )  "املاء  ض طًفئ النَّا ا ٢٤، ٤)  "ما
امل

ّفر  اصاطا�" (سي  قاة  ت نا َّّدا ًاا الًدضس أوغسطينوس: "مقلاا   خطر ابرضق ظسا ع وجنلّ املاء ٣٠، ٣وال )  وويا ما علَّااه أض
ّّ   قّشنا هليّ اصطيئة، واضطربنا من ارّااله، فعندما تتوّفر لنا فر ة  عال  لة، لنفرحنَّ مل قل إلطفااله، [   ]، ميلك، إذا و

 .]٣٥٣[ويا العال وممظه ضنبوع ضًّد  لنا لنتاّنن من إطفاء ابرضق"

 منطق الرمحة الرعويّة

لتجنّ أ  تفسري منةرف، أذمر بظه ال جيّ على الننيسة ب  انل أن تنف عن تًدمي املقال النامل للزواج،      .٣٠٧
تدبري هللا،   مل عراته: "ضنبغي تشجيع الشباب املعادضن على عد  الرتدد أما  مشا ضع حبهم واليت ستغت  بًبول سر الزواج، 

  إن الفتو ، وأ  من ]٣٥٤[ظعاة املسيح، ومن إمناظية املشا مة الناملة   حياة الننيسة"متًوًّضني بلعون الي  حيّلون عليه من 
ّاا   حّ الننيسة للشباب أظفسهم  أانال ا ًاا ظً لنسبية، أو املبالغة املفرطة عند تًدمي الزواج، سياقل عد  أماظة لإلجنيل وأض

إن فهم اباالت االستقناالية ال ضع  إخفاء ضوء املقالية الناملة، وال ضع  التًليل من إعطاء أقل مما ضًدمه ضسوع اىل الناالن 
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الرعو  لتعزضز األزواج، ومن مثَّ الوقاضة من االظفعاالت، أمقر أمهية من العال الرعو  املواه باالت  البشر   اليو ، ض عد اجلهد
 الفشل 

أظه "دون إظًاِ قياة  -النفسية، والتا خيية وحىت البيولواية-ومع ذلك، ضنتج عن وعينا لوطمة الرروف املخففة      .٣٠٨
ة مراحل الناو املاننة، برلة و رب، لدى األاخاِ اليضن ضبنون أظفسهم ضوماا بعد الناوذج االجنيلّي األعلى، من الوااّ مرافً

ًّلون  عوضة أمقر  البة ال تفسح ]٣٥٥[ضو "، مفسةني الال "لرلة الرب اليت حتقنا على عال اصري املانن"   إّين أفهم اليضن ضف
الال أل  التباس  ولن  أؤمن فعال بن ضسوع ضرضد منيسة متنبهة للخري الي  ضسنبه الرُو الًدس   قلّ الًعف: فاأل  

املوضوعي، "ال تتخّلى عن اصري املانن، حىت إذا تعرض  للتلّوث بوحل [الننيسة]، ووي تعّرب بوضوٍُ عن تعلياها 
ًاا على تب    إن الرعاة ا]٣٥٦[الطرضق" ليضن ضًدمون للاؤمنني الناوذج اإلجنيلي النامل وعًيدة الننيسة، عليهم مساعدتم أض

منطق التعاطف جتاه األاخاِ الًعفاء، وجتنّ االضطهاد أو االحنا  الًاسية وغري الّبو ة  ضطلّ منا االجنيل ظفسه عد  
ترر منا أن ظتخّلى عن البة، عن تلك املالائ الشخّّية أو )  ضسوع "ضن٣٧، ٦؛ لو ١، ٧ابنم واداظة ااخرضن ( ا  مّىت 

ال بواود ااخرضن ابّسي وبلتعّرف على  اجلااعّية اليت تساح لنا بلبًاء بعيدضن عن قلّ املسسي البشرضّة، حىت ظًبل حًّا بالتّّ
 .]٣٥٧[قّوة ابنان  إذا فعلنا ذلك، تّبح حياتنا  االعة"

اع إظه ملًن العناضة اإلهلية أن تتّم ويه التممالت   سياق السنة املنرسة ليوبيل الرلة، ألظه حىت حيال أمقر األوض     .٣٠٩
اختالفاا واليت تم العااللة فإن " سالة الننيسة وي إعالن  لة هللا، الًلّ النابض لإلجنيل، واليت عليها أن تبلغ قلّ وعًل مل 

ا" ا أن ضسوع ]٣٥٨[إظسان  إن عروس املسيح تتبىن موقف ابن هللا الي  اظطلق ملالقاة اجلايع دون أن ضستق  أحدا   إ�ا تعرف اّيدا
ايع، مؤمنني ظفسه مراعي املاالة خروف، وليس لتسعة وتسعني  إظه حيبهم مجيعاا  واظطالقاا من ويا الوعي، سيتانن "اجل قد قد 

 .]٣٥٩[وبعيدضن عن اإلميان، من ابّول على بلسم الرلة معالمة مللنوت هللا اباضر بيننا"

ًاا لفهم من وم أبناؤه ابًيًيون       .٣١٠ ال ظستطيع أن ظنسى أن الرلة "ليس  فًط عال ااب، وإمنا تّبح املعيا  أض
ليلك ان مدعوون لعيش الرلة، ألظنا قد   لنا أوال"

  األمر ال ضتعلق بقرتُا  ومنسي أو بستجابة ضعيفة حيال حّ هللا ]٣٦٠[
لّف الي  ضرضد داالااا تشجيع األاخاِ، ألن "الدعامة اليت ترتنز إليها الننيسة وي الرلة  ومل ظشاطها الرعو  ضنبغي أن ض  

   ةيح أظه ]٣٦١[ببنان الي  تتواه به إىل املؤمنني؛ وضنبغي أال ضفتًر أ  ازء من إعال�ا واهادتا حيال العا  من الرلة"
"غالباا ما ظتّّرف وممظنا مراقبون للنعاة، ال مايسرضن هلا  فالننيسة ليس  داالرة مجا ك، إ�ا البي  األبو ، حي، ضتوّفر منان 

 .]٣٦٢[لنّل واحد مع حياته الّعبة"

ا أظه جيّ      .٣١١ ال ضنبغي على تد ضس الالووت األديب أن ضتوقف عن تًدمي ويه االعتبا ات، ألظه، حىت ولو مان  ةيةا
ّ إضالء اوتاا  خاِ داالااا   تسليط الًوء وتشجيع أمسى قيم اإلجنيل ابِر على مشولية تعاليم الننيسة األخالقية، إال أظه جي

أولوضة احملّبة مرد على املباد ة الاظية حملبة هللا  أحيا�ا ضنلفنا النقري إفسُا الال    عوضة حّ هللا غري ، وال سياا ]٣٦٣[االساسية
  لًد وضعنا النقري من الشرو  للرلة لد اة تفرضغها من املعىن امللاوس واملعىن ابًيًي، وويا وو أسوأ وسيلة ]٣٦٤[املشرو 

إلعالن اإلجنيل   ةيح، على سبيل املقال، أن الرلة ال تستبعد العدالة وابًيًة، لنن علينا قبل مل ايء أن ظعلن أن الرلة 
ا اعتبا  أن "مل اقتناع الوويت ضدعو   �اضة املطاف إىل وي مل ء العدالة واإلعالن املًيء عن حًيًة هللا  ليا، ضنبغي داالاا

 .]٣٦٥[التشنيك   قد ة هللا ذاته، وعلى واه اصّوِ  لته، وو اقتناع غري الالق"
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ا مينعا� من تطوضر تعليم أديب ب د، وظرر  حب ،   التعامل مع الًًا� األمقر حساسية،      .٣١٢ ضوفر لنا ويا إطا اا ومناخا
ّّ الرحيم، الي  جيعلنا مستعدضن داالااا ألن ظفهم، وظغفر، وظتابع، وضًعنا بدال من ذلك   سياق التاييز الرع و  املفعم بب

وظراو، وقبل مل ايء ظسعى إلدماج ااخرضن  ويا وو املنطق الي  جيّ أن ضسود   الننيسة، من أال "عيش خربة اظفتُا 
" الًلّ على أولئك اليضن ضعيشون   الًواحي الواودضة األمقر ��ا

  أدعو املؤمنني اليضن ضعيشون   حاالت معًدة إىل ]٣٦٦[
ا ألفنا وم أو لرغباتم اصا ة، لننهم االقرتاب بقًة ملًابلة   عاتم أو العلااظيني امل نرسني للرب  قد ال جيدون لدضهم داالااا تميدا

سيةّلون بلتمميد على الًوء الي  سيتيح هلم فهم أفًل ملا جير  وسينون بمنا�م امتشاف مسرية للنًج 
مساة االاخاِ وفهم واهة ظرروم وأدعو الرعاة لالستااع بنل مودة و فاء، مع الرغبة الّادقة للو ول اىل قلّ م الشخّّي 

 ملساعدتم على العيش بشنل أفًل والتعرف على منا�م   الننيسة 

 
 

 الفصل الّتاسع
 الروحانّية الزوجّية والعائلّية

ًود احملّبة مالمح متعددة، وفًاا بالة ابياة اليت د عي إليها مّل واحد  والاع الفاتيناين القّاين، مني بًعة ع تتخي     .٣١٣
خل ، عند معاجلته لرسالة العلااظّيني، مان ضؤمد على الروحاظّية اليت تنبع من ابياة العااللّية  ومان ضؤمد أظّه على  وحاظّية 

، وأّن االوتاامات ]٣٦٧[العلااظّيني "أن تتًّان وينلّية خاّ ة با وفًاا لشرو  حياة مّل فرد"، اا فيها "ابياة الزواية والعااللية"
  ليا سينون من املفيد التوّقف بختّا  لو ف بعض املالمح ]٣٦٨[العااللّية ال ضنبغي أن تنون غرضبة عن منط حياتم الروحّية

 صا ة ببياة العااللّية األساسّية هليه الروحاظّية اصاّ ة، واليت تتطو    دضنامينّية العالقات ا

 روحانّية الشرّكة الفائقة للطايعة

ًاا إّن القالوث      .٣١٤ حتدثنا داالااا عن أن هللا ضسنن   قلّ االظسان الي  ضعيش   ظعاته  وظستطيع اليو  الًول أض
ّّ الزواّي  )،٤، ٢٢األقدس وو حاضر   وينل الشَّرًمة الزواّية  ونيا ماا ضًيم   مداالح اعبه ( ا  مز  وحييا   لياّية اب

 الي  ميّجده 

إن حًو  الرّب ضتجلى   العااللة ابًيًّية والواقعّية، وضرافق مافة معا�تا وظًاالتا، وأفراحها وطاوحاتا اليومّية       .٣١٥
ّّ وو فعندما ظعيش   أسرة، من الّعّ أن ضنون وناك منان للتراور والنيب، وليس بمناظنا أن ظًع قنا عاا  إن مان اب

ّّ العااللي من االف اللفتات  الي  ضنعش ويه ابًيًة، فإّن الرّب ميلك بفرحه وسالمه على تلك العااللة  تتنون  وحاظّية اب
ًّج الشرمة، سنناه اصاِ  إن وبة اليات ويه توحد  امللاوسة والواقعّية  فال ضّتخي،   تنوع اهلبات واللًاءات ويا، والي  ض ن

، وي  وحاظّية الرب  الي  تسننه احملّبة ، أل�ا مفعاة من حمّبة هللا  الروحاظّية الزوااّية،   النهاضة]٣٦٩[عاا "اإلظساّين واإلهلّي"م
 اإلهلّية 
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إّن ارمة عااللّية م عااة بطرضًة اّيدة، وي مسرية قداسة حًيًّية   ابياة االعتيادضّة، ومنّو  و ، ووسيلة احتاد ليم        .٣١٦
لًلّ أمقر فممقر، وويا جيعل اللًاء النامل مع هللا    الواقع، االحتيااات األخوضّة واجلااعية للةياة العااللّية وي فر ة لفتح ا
وت" (١١، ٢ضو  ١بلرّب ممنناا  تًول ملاة هللا إن "مان أ بغاضا أاخاه فهو   الرَّالً  و  الرَّالً  ضاسري" (

ا
ضو  ١)، و"ضباًى  اْونا امل

عينيه أما ا قرضبه ضعاي ظفسه عن  )  لًد قال سلفي بندمتس الّسادس عشر إّن "من ضـاْغلق  ٨، ٤ضو  ١) و"  ضعرف هللا" (١٤، ٣
ًاا" ّّ بألساس وو الّنو  الوح ]٣٧٠[مشاودة هللا أض ا العا ا املرلما"وإّن اب ً نا ]٣٧١[يد الي  "ض نري  داالاا َّّ باع   وإظّه "ًإذا أاحا
ًاا" حينها فً )  واا أّن "البـ ْنية الطبيعية للشخّ البشر  تنطو  ١٢، ٤ضو  ١ط ضنون "هللا فينا م ًيٌم وحماابـَّت ه فينا م نتاًالاة" (باع

، فالروحاظّية ]٣٧٣[وأن "البـ ْعد االاتااعي للشخّ جتسَّد، أّوال وأ ال،   الزواني واألسرة" ]٣٧٢[على بـ ْعٍد ااتااعي"
  تتجّسد   الشَّرًمة العااللّية  من مثَّ، فإن أ ةاب الرغبات الروحّية العايًة، ال ضنبغي أن ضشعروا بّن العااللة تبعدوم عن الناّو 

 روحاّين ابياة الروحّية، بل أ�ا تشّنل د با خيتا وا الرّب مي ضًودوم إىل قّاة االحتاد ال

 مًعا يف الصتة على ضوء الفصح

إذا استطاع  العااللة أن تتاةو  حّول املسيح، فهو ضوحد وضنري ابياة العااللّية بسروا  فت خترب ااال  واملّاعّ       .٣١٧
ح املرتوك، والي  ضعينها بّشرمة مع  ليّ الرب، وتساح معاظًته بتةّال أسواء األوقات  فتنون أّ�  العااللة املرّة، احتاداا مع املسي

ا إىل "حتًيق قداستها، من خالل ابياة الزواية، بنعاة الرُو الًدس  ا  وضدا على جتّنّ فسخ العالقة  فتّل العاالالت  وضدا
ًاا    ليّ املسيح، الي  حيوًّل الّعوبت وااال  اىل عطية حّ" ترب  برات ]٣٧٤[وبملشا مة أض   من �حية أخرى، خت 

، والراحة أو العيد، وحىت اجلنس، ماشا مة   ملء حياة قيامته  ضشنل األزواج، عرب خمتلف اللفتات ال يومّية، "الفسةة الفُر
 .]٣٧٥[الالووتّية اليت من خالهلا ضستطيعون اختبا  ابًو  الروحّي للرّب الًاالم من بني األموات"

  فبإمنان أفراد العااللة أن جيدوا ]٣٧٦[إّن الّالة   العااللة وي وسيلة متايزة للتعبري عن ويا اإلميان الفّةّي وتًوضته    .٣١٨
بعض الدقاالق مّل ضو  مي ضبًوا مّتةدضن أما  الرب ابّي، وخيربوه بألمو  اليت تًلًهم، وضّلوا من أال احتيااات العااللة، ومن 

جليدة، وضطلبوا من السّيدة أال اخّ ميّر بوق   عّ، وضطلبوا منه أن ضساعدوم ليةبوا، وضشنروه على ابياة وعلى األاياء ا
العي اء ابااضة حت  ظل عباءتا األمومّية  وبعبا ة بسيطة، وق  الّالة ويا ضستطيع أن ضفعل النقري من اصري للعااللة  وتعترب 

  املشا مة   خمتلف تعابري عبادات التًوى الشعبّية منزاا  وحّيا للعدضد من العاالالت  إن مسرية الّالة اجلااعّية تّل إىل ذ وتا 
)  ونا، ٢٠، ٣اإلفخا ستيا، خاّ ة   أ�  ااحاد  فيسوع ضًرع على بب العااللة مي ضتشا ك معها عشاء اإلفخا ستيا ( ا   ؤ 

ضستطيع الزواان من ادضد ختم العهد الفّةّي الي  مجعهاا، والي  ضعنس العهد الي  مهره هللا على الّليّ مع 
)  ونيا ظالحظ ٢٠، ٢٢  إّن اإلفخا ستّيا وي سّر العهد اجلدضد الي  فيه ضتةًق عال املسيح الفاد  ( ا  لو ]٣٧٧[اإلظساظّية

وحافزاا مي ظعيش مّل ضو  العهد    فًوت اإلفخا ستّيا ضشّنل قّوة]٣٧٨[لروابط الوثيًة الًاالاة بني ابياة العااللية واإلفخا ستياا
 .]٣٧٩[الزواّي مقل "منيسة بيتّية"

 رّ روحانّية احلّب احلصرّي واحل

ًاا معىن االظتااء النامل لشخّ واحد  فيًبل الزواان التةّد  والتوق ليشيخا وضًًيا العار        .٣١٩ ايا   الزواج أض
معاا، وونيا ضعنسان أماظة ل  ويا الًرا  اباز  الي  ضعّرب عن منط حياة، وو "مًتًى داخلي ضفرضه عهد ابّ 
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ّّ بّدق ولو ليو  واحد"]٣٨٠[الزوااي" ّّ إىل األبد، من الّعّ أن ضستطيع أن حي   لننَّ ]٣٨١[، ألّن "مان ال ضًّر  أن حي
، ٥ى ( ا  مّىت ويا لن ضنون له معىن  وحاّين إذا مان مرد استسال  لًاظون ما  إظّه اظتااء الًلّ، حي، هللا وحده ميننه أن ضر 

، عند االستيًاظ، جيّدد أما  هللا عهد الوفاء ويا، مهاا حّل خالل ذاك النها   ومّل واحد، عندما ٢٨ )  فاإلظسان مّل  بُا
�و  إىل الفرا ، ضنترر أن ضستيًظ الستناال ويه املغامرة، واضعاا ثًته اعوظة هللا  ونيا، مّل ارضك ضنون بلنسبة لآلخر 

ْوًر" (مّىت عالمة وأداة  ًااًء الدَّ ًً ً  ًإىلا اْظ ا أا�ا ماعان ْم م لَّ األا�َّ  ) ٢٠، ٢٨للتًّرب من الرب، الي  ال ضرتمنا افرد�: "واوا

ّّ الزواني إىل أقّى د اات التةّر ، وضّبح فسةة من االستًاللّية السلياة: عندما        .٣٢٠ وناك ظًطة ضّل عندوا ح
ر ليس ملنه، بل لدضه مالك أوّم بنقري،  به األوحد  ما مان أحد ضستطيع أن ضزعم أظّه ميلك ضنتشف مّل منهاا أّن ااخ

اصّو ّية الشخّّية والسرضّة للغاضة لإلظسان احملبوب، وحده هللا ضستطيع أن ضستةوذ على  ايم حياته    الوق  عينه، ضًتًي 
ن ضلّيب احتياااته بلنامل  فان الًرو ّ  أن ضساعد املسا  الروحّي مّل مبدأ الواقعّية الروحّية أال ضزعم الشرضك أّن على ااخر أ

، ]٣٨٢[على عد  السًو    "خيبة األمل" من ااخر – Dietrich Bonhoefferماا ضشّدد عليه بو�وفر   –واحد 
ّّ هللا  إّن ذلك ضتطّلّ ختلّيا داخلّيا  إن الفسةة ابّرضّة اليت  والتوقف عن التوقع من ذاك الشخّ ما وو ببًيًة مرتبط حب

ًاا بمتشاف معىن واوده ضنّرسها أّ  من الشرضنني لعالقته الشخّّية مع هللا، ال تساح فً ط اعاجلة ارُو التعاضش معاا، بل أض
 اصاِ   حمّبة هللا  اتاج مّل ضو  إىل استدعاء عال الرُو الًدس، مي تّبح ويه ابرضّة ممننة 

 روحانّية االعتناء  والتعزية والتشجيع

آلخر، وأما  األبناء وساالر أفراد "الزواان املسيةيان مها معاو�ن للنعاة، وااودان لإلميان، الواحد ل   .٣٢١
ا  ضدعومها هللا لإلجناب ولرعاضة بعًهاا البعض  هل]٣٨٣[العااللة" . ]٣٨٤[األقرب" « املستشفى»يا السبّ تبًى العااللة "داالاا

د بعًنا البعض، وظشجع بعًنا البعض بتبادلية، ولنةيا مل ويا مجزء من  وحاظيتنا دعو� إذا ظعت  بعًنا ببعض، وظساع
ّّ هللا ض عربَّ عنه  ا للرُو  إّن ح ًاا داالاا العااللّية  فةياة الشرضنني وي مشا مة   عال هللا اصّّ، وضنون أحدمها لآلخر، حترض

  ونيا، ضنون االثنان فياا بينهاا ]٣٨٥[رأة   حّبهاا الزواّي""من خالل النلاات ابّية والواقعّية اليت ضتبادهلا الرال وامل
ّّ اإلهلّي الي  ض   عز  من خالل النلاة، والنررة، واملساعدة، واللاسة والعناق  غري أن، "الرغبة   تسيس عااللة اظعناساا للة

تع  التّايم على أن ظنون ازءاا من حلم هللا، خنتا  أن الم معه، وأن ظرضد أن ظب  معه، وأن ظنًم إليه   ملةاة بناء عا  ال 
 .]٣٨٦[ضشعر أحد فيه بلوحدة"

ساالاتـ ناا، إن حياة العااللة بسروا وي "مرعى"  حيم  حي، ضرسم وضنتّ مل واحد، بعناضة،   حياة ااخر: "أاظـْت ْم  ً        .٣٢٢
) " ) ضرمي، بسم ١٠، ٥)  مّل واحد وو " ّياد بشر" (لو ٣ -٢، ٣قو   ٢ماْنت وباةا ً  قـ ل وبًناا [   ] الا ًحبًْربٍ باْل ًبر وًُ ًهللا ابْايًّ

ما لدضهم  إّن )   ااخرضن، أو فالُ حيرث   تلك األ ض اجلدضدة واليت وي أحّباؤه، حمًفزاا أفًل ٥، ٥املسيح، الشباك ( ا  لو 
اصّوبة الزواّية تشال الرتوضج، ألن "حمبة اخّ تع  أن تنترر منه ايئاا ال مينن تعرضفه، ايئاا ال مينن التنبؤ به؛ و  الوق  

  إ�ا عبادٌة ل، ألّن هللا وو الي  غرس العدضد من األاياء ]٣٨٧[عينه، منةه، بشنل ما، الوسيلة للجواب على ويا االظترا "
 الّابة   ااخرضن، على  ااء أن ظعال على تنايتها 
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ّل قرضّ بعيون هللا والتعرف على املسيح فيه  ضتطّلّ ويا استعداداا ّماظّيا ضساح إّ�ا خربة  وحّية عايًة، خربة تّمل م    .٣٢٣
بتًدضر مرامته  ميننك أن تنون مواوداا بشنل مامل أما  ااخر إذا د  وبة اليات دون تربضر، �سياا مّل ما وو حولك  ونيا 

ه عندما مان أحد ضسعى ألن ضنّلاه، مان ضنرر إليه وضقّب  ظرره ضستةّق اإلظسان احملبوب مّل االظتباه  لًد مان ضسوع منوذااا، ألظّ 
ّّ ( ا  مر  ا ضشعر بظّه مهاٌل حبًرته، ألّن أقواله وأفعاله ماظ  تعبرياا عن ويا ٢١، ١٠عليه، مان ضنرر إليه حب )    ضنن أحدا

ياة العااللّية اليومّية  فيها ظتيّمر أّن اإلظسان الي  ضعيش )  ويا ما ظعيشه   اب٥١، ١٠السؤال: "مااذاا ت رًضد  أاْن أافـْعالا ًبكا " (مر 
ّّ ااب العريم  ونيا ضتدفق ابنان، الًاد  على أن  معنا، ضستةّق مّل ايء، ألظّه  احّ مرامة المتناوية، لنوظه موضوع ح

ال سياا عندما –او ااخر   حدوده  "ضقري   ااخر فرُا الشعو  بظّه حمبوب  حنان ضتجلَّى خّو اا عندما ضلتف  بظتباه وبرقة
 .]٣٨٨[بطرضًة الية" -ترهر للعلن

االلّية، حت  تثري الرُو الًدس، ال ترّحّ ببياة وحسّ، من خالل اإلجناب   أحًا�ا، بل تنفتح، إن النواة الع       .٣٢٤
وخترج من ذاتا، لتسنّ خريوا اصاِ على ااخرضن، لرتعاوم وتسعى لسعادتم  ضتبلو  ويا االظفتُا خاّ ة   ح سن 

االًالناةا وو م ال ضاْد ون" ]٣٨٩[الًيافة
يفونا امل ًاهم ضً  ا ااعالا  باع يافاة فًإ�َّ ًًّ  شجع من ملاة هللا بطرضًة مؤثرة: "ال تانساو ا ال

، امل
فعندما تستًيف العااللة فهي تيوّ جتاه ااخرضن، ال سياا جتاه الفًراء واملنبوذضن، وويا وو " مز واهادة )  ٢، ١٣(عّ 

د بني حّس العااللة الروحّي ]٣٩٠[ومشا مة   أمومة الننيسة" ّّ االاتااعي، اظعناس للقالوث، وو   الواقع ضوَّحًّ   إن اب
و سالتها اصا اية، إذ أظّه جيعل النرازة حاضرة، مع مجيع متطلباتا االاتااعّية  تعيش العااللة  وحاظيتها اصاّ ة بّفتها،   

 .]٣٩١[يسة بيتّية وخلّية حّية لتغيري العا الوق  عينه، من

) عن الزواج، وي مد اة، ٣١ -٢٩، ٧قو   ١ملاات الًّدضس بولس ( ا  ) و ٣٠، ٢٢إن ملاات املعّلم ( ا  مّىت        .٣٢٥
ليس من قبيل الّدفة،   البعد األخري والنهاالي لواود�، والي  ان حبااة إلعادة تًيياه  بيا الشنل ضستطيع الزواان التعّرف 

ات   ويا اإل ااد، ما من عااللة وي واقع مامل على معىن املسرية اليت مها على واك االظطالق فيها  بلفعل، ماا ذمر� عّدة مرّ 
ّّ  وناك دعوة تنبع داالااا من الشارًمة التامة  ا لًد تا اصاّ ة على اب ومنجز دفعةا واحدة ولألبد، بل تتطّلّ تطّو اا متّاعدا

ا رة، ومن األخّوة واملواودة بني للقالوث، ومن االحتاد الراالع بني املسيح ومنيسته، ومن ويه اجلااعة اجلايلة، واليت وي عااللة الن
الًّدضسني   السااء  غري أن، التمّمل   الناال الي    ظّل إليه بعد، ضساح بطُر ظسبية املسرية التا خيية اليت ظًو  به  

معاالالت، مي ظنف   العالقات الشخّية عن اإل را  على الناال، وظًاء النوا�، واستًامة سنجدوا فًط   امللنوت 
هاالّي  من اّهة ثظية، مينعنا ويا من إداظة اليضن ضعيشون   حاالت ضعف مبري بًسوة  فنةن مجيعاا مدعوون للاةافرة على الن

السعي ابي او ابياة األخرى، إىل ما بعد أظفسنا وما بعد حدود�، ومّل عااللة جيّ أن تعيش ونيا   حتفيز ثب   لًناسر، 
ًاا أال أضّتها العاالالت، ولنجدَّ   ا ا أعرم  علينا أالّ ظفًد الّرااء بسبّ حمدودّ�تنا، إمنا علينا أض لسري! فاا و عد� به وو داالاا

ّّ والشرمة الي  وعد� به  ا   البة، عن ماال اب  ظرتااع أبدا

  

  الة للعااللة املًّدسة

 � ضسوع، مرمي، وضوسف
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ّّ ابًيًّي فينم  ظتمّمل بروعة اب

 وبقًة، ظعتاد علينم 

  

 عااللة النا رة املًّدسة،

ًاا  ااعلي عاالالتنا أض

 أمامن اارًمة، وعلّيات  الة،

 مدا س أ يلة لإلجنيل

 ومناالس بيتّية  غرية 

  

 عااللة النا رة املًّدسة،

ا  إعالي على أال ضنون بعد اان   العاالالت ابدا

 مواقف عنف وتًوقع واظًسا ،

 وليعزَّ وضشفا سرضعاا

 .أ  اخّ قد اُر أو تعقر

  

 عااللة النا رة املًّدسة،

 ااعلينا ظد ك

 طابع العااللة املًّدس وغري الًابل لالظتهاك،

 وظد ك مجاهلا   تدبري هللا 

  



 � ضسوع، مرمي وضوسف،

 استاعوا لّالتًنا واستجيبوا لدعاالنا 

 امني 

، عيد الًّدضس ضوسف، ٢٠١٦س / اذا  ما   ١٩أعطي    وما، بلًرب من الًّدضس بطرس،   اليوبيل االستقناالّي للّرلة،   
 ، الّسنة الرّابعة بربّضيت ٢٠١٦عا  

  

 فرظسيس
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       ]١٨ - ١٤أبناؤكا مغراس الزضتون [      
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             ]٢٣٣ - ٢٣٢حتد  االزمات [      
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     ]٢٥٩تعزضز تربية األبناء [  الفّل السابع

             ]٢٦٢ - ٢٦٠أضن وم األبناء  [      

               ]٢٦٧ - ٢٦٣تنشئة األوالد األخالقية [      

        ]٢٧٠ - ٢٦٨قياة العًوبة مةافز [      



             ]٢٧٣ - ٢٧١[ واقعية  بو ة      

          ]٢٧٩ - ٢٧٤ابياة العااللية مإطا  تربوّ  [      

        ]٢٨٦ - ٢٨٠ظعم للرتبية اجلنسّية [      

      ]٢٩٠ - ٢٨٧ظًل االميان [      

               ]٢٩٢ - ٢٩١الفّل القّامن املرافًة، والتاّييز وقبول الًعف [

        ]٢٩٥ - ٢٩٣ضّة [التد ّج   الرعو       

سّااة بـ "الشاذة عن الًاظون" [      
 
  ]٣٠٠ - ٢٩٦دييز اباالت امل

خًففة   التاييز الرعوّ  [      
 
           ]٣٠٣ - ٣٠١الرروف امل

           ]٣٠٦ - ٣٠٤املعاضري والتاّييز [      

               ]٣١٢ - ٣٠٧منطق الرلة الرعوضّة [      

       ]٣١٣الروحاظّية الزواّية والعااللّية [  ّل الّتاسعالف

      ]٣١٦ - ٣١٤ وحاظّية الشرّمة الفاالًة للطبيعة [      

               ]٣١٨ - ٣١٧معاا   الّالة على ضوء الفّح [      

ّّ ابّرّ  وابّر [            ]٣٢٠ - ٣١٩ وحاظّية اب

          ]٣٢٥ - ٣٢١ة والتشجيع [ وحاظّية االعتناء، والتعزض      

           الة للعااللة املًّدسة      

  

  

  



 
  

 

  من اان ٢، ٢٠١٤أمتوبر / تشرضن األول  ١٨، (ظّوِ السينودس) ، اجلاعية العامة غري العادضة القالقةاألساقفة سينودس]١[
 .٢٠١٤: من ظّوِ السينودس و اعدا

 .٣، ٢٠١٥أمتوبر / تشرضن األول  ٢٤، التًرضر النهاالي ، اجلاعية العامة العادضة الرابعة عشر،سينودس األساقفة]٢[

أمتوبر / تشرضن األول  ٢٤( خطاب اناسبة ختا  ااتااع اجلاعية العامة العادضة الرابع عشر لسينودس األساقفة]٣[
 Fede e بربضة،   ا  جلنة النتاب املًدس ا١٣، ِ ٢٠١٥أمتوبر / تشرضن األول  ٢٧–٢٦، أوسرفاتو    وماظو ) ٢٠١٥

cultura alla luce della Bibbia  ١٩٨١، تو ضنو، ١٩٧٩  وقاالع اجللسة العامة للجنة النتاب املًدس ابربضة عا .
دضسارب / ماظون  ٧(  سالة الفاد ؛ ضوحنا بولس القاين، الرسالة العامة،٤٤، فُر و ااء الاع الفاتيناين القاين، الدستو  الرعاالي

ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٤( فُر اإلجنيل ؛ الرسالة العامة٣٠٠)، ١٩٩١( ٨٣ أعاال النرسي الرسوم :٥٢)، ١٩٩٠األول 
 .١٠٦٩ – ١٠٦٨، ١٠٤٩)، ٢٠١٣( ١٠٥ أعاال النرسي الرسوم :١١٧. ٦٩)، ٢٠١٣

سبتارب /  ٢٤، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥سبتارب / أضلول  ٢٢( موب  –خطاب أثناء اللًاء بلعاالالت   ساظتياغو   ]٤[
 .٧، ِ ٢٠١٥أضلول 

]٥[Jorge Luis Borges, “Calle desconocida”, en Fervor de Buenos Aires ,Buenos 
Aires 2011, 23. 

أعاال النرسي  :٢)، ١٩٧٩ضناضر / ماظون القاين  ٢٨( عرة خالل الًداس اإلهلي   بوضبال د  لوس اجنليس]٦[
 .١٨٤)، ١٩٧٩( ٧١ الرسوم

 .ظفس املراع  ا   ]٧[

)، ١٩٨١ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٢( وظاالف العااللة املسيةّية ، اال ااد الرسوم، ما بعد السينودس،ضوحنا بولس القاين]٨[
 .٨٤)، ١٩٨٢( ٧٤ أعاال النرسي الرسوم :٤

 .٥، ٢٠١٤ من ظّوِ السينودس]٩[

 .٢٣. ١٦. ٣)، ١٩٧٩ضوليو / دوز  ٦، (Matrimonio y familia ،ملس أساقفة اسباظيا]١٠[

 .٥، ٢٠١٥التًرضر النهاالي للسينودس ]١١[
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 .٥، ٢٠١٤من ظّوِ السينودس ]١٢[

 .٨ ،٢٠١٥التًرضر النهاالي للسينودس ]١٣[

، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥ سبتارب ٢٤( ملاة قداسة الباب فرظسيس أثناء اجلاعية العامة لنوظغرس الوال�ت املتةدة]١٤[
 .٧، ِ  ٢٠١٥سبتارب  ٢٦

 .٢٩، ٢٠١٥التًرضر النهاالي للسينودس ]١٥[

 .١٠، ٢٠١٤ من ظّوِ السينودس]١٦[

 .٢٠١٤أمتوبر / تشرضن األول  ١٨،  سالة ااتااع اجلاعية العامة غري العادضة القالقة لسينودس األساقفة، ]١٧[

 .١٠، ٢٠١٤ من ظّوِ السينودس]١٨[

 .٧، ٢٠١٥التًرضر النهاالي للسينودس ]١٩[

 .٦٣، ظفس املراع]٢٠[

 ) ٢٠٠٧ما س / اذا   ١٥( او ثًافة حياة! ملس أساقفة مو � الناثوليك، ]٢١[

 .٦، ٢٠١٤ من ظّوِ السينودس]٢٢[

 .١١)، ١٩٨٣أمتوبر / تشرضن األول  ٢٢اللس ابرب  لشؤون األسرة، وثيًة حًوق العااللة (]٢٣[

 .١٢ -١١، ٢٠١٥ ا التًرضر النهاالي للسينودس ]٢٤[

 )، مدخل ١٩٨٣أمتوبر / تشرضن األول  ٢٢اللس ابرب  لشؤون األسرة، وثيًة حًوق العااللة ( ]٢٥[

 .٩، ظفس املراع]٢٦[

 .١٤، ٢٠١٥التًرضر النهاالي للسينودس  ]٢٧[

 .٨، ٤٢٠١ من ظّوِ السينودس]٢٨[

 .٧٨، ٢٠١٥ ا التًرضر النهاالي للسينودس ]٢٩[

 ٨، ٢٠١٤ من ظّوِ السينودس]٣٠[
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 ١٢( ٢٠١٦ سالة الباب فرظسيس اناسبة اليو  العاملي للاهاار والالائ  ؛  ا ٢٣، ٢٠١٥التًرضر النهاالي للسينودس ]٣١[
 .٨، ِ  ٢٠١٥أمتوبر / تشرضن األول  ٢، أوسرفاتو    وماظو):٢٠١٥سبتارب / أضلول 

 .٢٤ ظفس املراع،]٣٢[

 .٢١ ظفس املراع،]٣٣[

 .١٧ ظفس املراع، ]٣٤[

 .٢٠ظفس املراع، ]٣٥[

 .١٥ظفس املراع، ]٣٦[

)  ٢٠١٥أمتوبر / تشرضن األول  ٢٤( خطاب اناسبة ختا  ااتااع اجلاعية العامة العادضة الرابع عشر لسينودس األساقفة]٣٧[
 .١٣ظنليزضة) ِ (بللغة اإل ٢٠١٥أمتوبر / تشرضن األول  ٢٧–٢٦ وماظو،  أوسرفاتو  

 .٤٢)، ٢٠٠٣ماضو / أ�   Navega mar adentro 31)ملس أساقفة األ انتني،  ]٣٨[

/  فرباضر ١٥( Que en Cristo Nuestra Paz México tenga vida digna ملس أساقفة املنسيك، ]٣٩[
 .٦٧)، ٢٠٠٩ابا  

 .٢٥، ٢٠١٥التًرضر النهاالي للسينودس ]٤٠[

 .١٠، ظفس املراع]٤١[

 .٧، ِ  ٢٠١٥أبرضل / ظيسان  ٢٣، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥أبرضل / ظيسان  ٢٢( املًابلة العامة]٤٢[

 .٨، ِ  ٢٠١٥أبرضل / ظيسان  ٣٠، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥أبرضل / ظيسان  ٢٩( املًابلة العامة]٤٣[

 .٢٨، ٢٠١٥التًرضر النهاالي للسينودس ]٤٤[

 .٨، ظفس املراع]٤٥[

 .٥٨، ظفس املراع]٤٦[

 .٣٣، ظفس املراع]٤٧[

 .١١، ٢٠١٤من ظّوِ السينودس  ]٤٨[
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 .٣)، ٢٠٠٣فرباضر / ابا   A tiempos difíciles, colombianos nuevos 13)ملس أساقفة مولومبيا، ]٤٩[

 .١٠٣٤)، ٢٠١٣( ١٠٥ أعاال النرسي الرسوم :٣٥)، ٢٠١٣ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٤( فُر اإلجنيل الرسالة العامة]٥٠[

 .١٠٨٨)، ٢٠١٣( ١٠٥ أعاال النرسي الرسوم :١٦٤، ظفس املراع]٥١[

 .ظفس املراع]٥٢[

 .١٠٨٩)، ١٣٢٠( ١٠٥ أعاال النرسي الرسوم :١٦٥، ظفس املراع]٥٣[

 .١٢، ٢٠١٤من ظّوِ السينودس ]٥٤[

 .ظفس املراع]٥٥[

 .١٦، ظفس املراع]٥٦[

 .٤١، ٢٠١٥الي للسينودس التًرضر النها ]٥٧[

 .٣٨، ظفس املراع]٥٨[

 .١٧، ٢٠١٤من ظّوِ السينودس ]٥٩[

 .٤٣، ٢٠١٥التًرضر النهاالي للسينودس ]٦٠[

 .١٨، ٢٠١٤من ظّوِ السينودس  ]٦١[

 .١٩، ظفس املراع]٦٢[

 .٢٠١٥،٣٨التًرضر النهاالي للسينودس ]٦٣[

)، ١٩٨١ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٢( وظاالف العااللة املسيةية ضوحنا بولس القاين، اإل ااد الرسوم ما بعد السينودس،]٦٤[
 .٩٤)، ١٩٨٢( ٧٤ أعاال النرسي الرسوم :١٣

 .٢١، ٢٠١٤من ظّوِ السينودس ]٦٥[

 .١٦٤٢التعليم املسيةي للننيسة الناثولينية،  ]٦٦[

 .ظفس املراع]٦٧[
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 .٨)، ِ ٢٠١٥ماضو / أ�   ٧): أوسرفاتو    وماظو (٢٠١٥ماضو / أ�   ٦( ًابلة العامةامل]٦٨[

 Epistula Rustico Narbonensi Episcopo ,Inquis .IV: PL 54, 1205 ضس الوون النبريالًد]٦٩[
A; cf. HINCMAR OF RHEIMS, Epist  22: PL ١٤٢, ١٢٦. 

أعاال النرسي  ):١٩٤٣ضوظيو / حزضران  ٢٩(Mystici Corporis Christi  ا  بيوس القاين عشر، الرسالة العامة]٧٠[
 Matrimonio enim quo coniuges sibi invicem sunt ministri: «٢٠٢)، ١٩٤٣( ٣٥ الرسوم

gratiae.« 

؛ ق ق  ٨٣٢؛ ماوعة قواظني النناالس الشرقية، ق  ١١٦٥ - ١١٦١؛ ١١١٦ ا  مدوظة الًاظون الننسي ق ق  ]٧١[
٨٥٢ -٨٤٨. 

 .٢البند  ٧٧٦؛ ماوعة قواظني النناالس الشرقية، ق  ٢البند  ١٠٥٥ظفس املراع، ق  ]٧٢[

 .٢٣، ٢٠١٤من ظّوِ السينودس ]٧٣[

)، ١٩٨١ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٢( وظاالف العااللة املسيةية ضوحنا بولس القاين، اإل ااد الرسوم ما بعد السينودس،]٧٤[
 .٩٠)، ١٩٨٢( ٧٤ أعاال النرسي الرسوم :٩

 .٤٧، ٢٠١٥التًرضر النهاالي للسينودس ]٧٥[

 .ظفس املراع]٧٦[

سبتارب/أضلول  ٢٧، فيالدلفيا (عرة قداسة الباب فرظسيس خالل قّداس ختا  اللًاء العاملي القامن للعاالالت]٧٧[
 .٧، ِ  ٢٠١٥سبتارب / أضلول  ٢٩ -٢٨، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥

 .٥٤ -٥٣، ٢٠١٥التًرضر النهاالي للسينودس ]٧٨[

 .٥١، ظفس املراع]٧٩[

 .٤٨، فُر و ااء الاع الفاتيناين القاين، الدستو  الرعاالي]٨٠[

 Ad bonum coniugum atque ad prolis:«١البند  ١٠٥٥لننسي ق   ا  مدوظة الًاظون ا]٨١[
generationem et educationem ordinatum«   مرتّ ١البند  ٧٧٦؛ ماوعة قواظني النناالس الشرقية، ق" :

 بطبيعة أمره صري الزواني وإجناب البنني وتربيتهم" 

 .٢٣٦٠التعليم املسيةي للننيسة الناثولينية، ]٨٢[
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 .١٦٥٤، ظفس املراع]٨٣[

 .٤٨، فُر و ااء الاع الفاتيناين القاين، الدستو  الرعاالي]٨٤[

 .٢٣٦٦لننيسة الناثولينية، التعليم املسيةي ل]٨٥[

 ٦٠ أعاال النرسي الرسوم :١٢ -١١)، ١٩٦٨دوز  ضوليو / ٢٥( ابياة البشرضة  ا  بولس السادس، الرسالة العامة]٨٦[
)٤٨٩ -٤٨٨)، ١٩٦٨. 

 .٢٣٧٨سة الناثولينية، التعليم املسيةي للنني]٨٧[

)، ١٩٨٨( ٨٠ أعاال النرسي الرسوم :II ،8)، ٨٧١٩فرباضر / ابا   ٢٢( وبة ابياة ماع العًيدة واإلميان، التعليم]٨٨[
٩٧. 

 .٦٣، ٢٠١٥التًرضر النهاالي للسينودس ]٨٩[

 .٥٧، ٢٠١٤من ظّوِ السينودس ]٩٠[

 .٥٨، ظفس املراع]٩١[

 .٥٧، ظفس املراع]٩٢[

 .٦٤، ٢٠١٥دس التًرضر النهاالي للسينو ]٩٣[

 .٦٠، ٢٠١٤من ظّوِ السينودس ]٩٤[

 .٦١، ظفس املراع]٩٥[

 .٦٢٧؛  ا  ماوعة قواظني النناالس الشرقية، ق  ١١٣٦مدوظة الًاظون الننسي ق  ]٩٦[

 .٢٣)، ١٩٩٥دضسارب / ماظون األول  ٨( ابياة اجلنسية البشرضة: حًيًتها ومعناوا اللس ابرب  لشؤون األسرة،]٩٧[

 .٨، ِ ٢٠١٥ماضو / أ�   ٢١): أوسرفاتو    وماظو، ٢٠١٥ماضو / أ�   ٢٠( املًابلة العامة]٩٨[

ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٢( وظاالف العااللة املسيةّية  ا  ضوحنا بولس القاين، اال ااد الرسوم، ما بعد السينودس، ]٩٩[
 .١٢٩)، ١٩٨٢( ٧٤ أعاال النرسي الرسوم :٣٨)، ١٩٨١
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ضوظيو /  ١٦ -١٥): أوسرفاتو    وماظو، ٢٠١٥ضوظيو / حزضران  ١٤ ا  خطاب اناسبة اظعًاد مجعية  وما األبراية (]١٠٠[
 .٨، ِ  ٢٠١٥حزضران 

 .٢٣، ٢٠١٤من ظّوِ السينودس ]١٠١[

 .٥٢، ٢٠١٥التًرضر النهاالي للسينودس ]١٠٢[

 .٥٠ -٤٩، ظفس املراع]١٠٣[

 .١٦٤١التعليم املسيةي للننيسة الناثولينية، ]١٠٤[

أعاال النرسي  :٢)، ٢٠٠٥دضسارب / ماظون األول  ٢٥( هللا حمبة ر، الرسالة العامة ا  بندمتس السادس عش]١٠٥[
 .٢١٨)، ٢٠٠٦( ٩٨ الرسوم

 .٢٣٠، تمل للتو ل إىل احملبة، الر�ضات الروحية ]١٠٦[

 .٣٥، ١٩٩٣، برالوظة a llama dobleL أومتافيو بز، ]١٠٧[

 .١، ٢. ، ق١١٤، س  II-IIاصال ة الالووتية  توما األموض ،]١٠٨[

 .٨، ِ ١٥٢٠ماضو / أ�   ١٤): أوسرفاتو    وماظو ٢٠١٥ماضو / أ�   ١٣( املًابلة العامة]١٠٩[

 .٢، ١، ق  ٢٧، س  II-IIاصال ة الالووتية ]١١٠[

 .١، ق  ظفس املراع]١١١[

 .٨، ِ ٢٠١٥ماضو / أ�   ١٤): أوسرفاتو    وماظو ٢٠١٥ماضو / أ�   ١٣املًابلة العامة (]١١٢[

)، ١٩٨١ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٢( وظاالف العااللة املسيةية ضوحنا بولس القاين، اإل ااد الرسوم ما بعد السينودس،]١١٣[
 .١٠٦)، ١٩٨٢( ٧٤ أعاال النرسي الرسوم :٢١

 .١٩٥٧ظوفارب / تشرضن القاين  ١٧عرة ألًي    الننيسة املعاداظية، اا ع دمسرت، موظتغومر ، ألباما، ]١١٤[

)  ٣، ١، ق  ٢٠، س  I اصال ة الالووتية، (vis unitiva ضفهم الًدضس توما األموض  ابّ على أظه "قوة موحدة"]١١٥[
 ) IV ،12: PG ،3 ،709، أمساء هللامتبنياا قوال لدضوظيجي اال ضوبغي (

 .٢، ق  ٢٧، س  II-IIاصال ة الالووتية  وض توما األم]١١٦[
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أعاال النرسي  ):١٩٣٠دضسارب / ماظون األول  ٣١( nubiocasto con الزواج العفيف الرسالة العامة،]١١٧[
 .٥٤٨ -٥٤٧)، ١٩٣٠( ٢٢ الرسوم

)، ١٩٨١ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٢( وظاالف العااللة املسيةية حنا بولس القاين، اإل ااد الرسوم ما بعد السينودس،ضو ]١١٨[
 .٩٤)، ١٩٨٢( ٧٤ أعاال النرسي الرسوم :١٣

 .٨، ِ ٢٠١٤أبرضل / ظيسان  ٣): أوسرفاتو    وماظو ٢٠١٤أبرضل / ظيسان  ٢( املًابلة العامة]١١٩[

 .ظفس املراع]١٢٠[

)، ١٩٨١ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٢( وظاالف العااللة املسيةية نا بولس القاين، اإل ااد الرسوم ما بعد السينودس،ضوح]١٢١[
 .٩٠)، ١٩٨٢( ٧٤ أعاال النرسي الرسوم :٩

، Etica Nic ،8 ،12 ،Bywater منشو ات ،  ا  أ سطو،١٢٣، III اصال ة ضد األمم، توما األموض ]١٢٢[
Oxford1984 ،174. 

 .٥٩٠)، ٢٠١٣( ١٠٥ أعاال النرسي الرسوم :٥٢)، ٢٠١٣ضوظيو / حزضران  ٢٩( ظو  اإلميان الرسالة العامة]١٢٣[

 ) Giuliano ،Napoli 1858 ،778(منشو ات  III ،5 ،3: مناقشات، I ،2، سر الزواج]١٢٤[

 .٥٠، فُر و ااء الاع الفاتيناين القاين، الدستو  الرعاالي]١٢٥[

 .٤٩، ظفس املراع]١٢٦[

 .٣، ٣، ق  ٣١، س  II -Iاصال ة الالووتية  ا   ]١٢٧[

 .٤٨، فُر و ااء االيالاع الفاتيناين القاين، الدستو  الرع]١٢٨[

 .٣، ق  ٢٦، س  II -Iاصال ة الالووتية  توما األموض ]١٢٩[

 .١، ق  ١١٠، س  ظفس املراع]١٣٠[

 .VIII ،III ،32 7: PL ،752، اعرتافات الًدضس أوغسطينوس]١٣١[

أعاال  ):٢٠١٣أمتوبر / تشرضن األول  ٢٦( ملاة الباب فرظسيس إىل أسر العا  اناسبة حجهم إىل  وما   سنة اإلميان]١٣٢[
 .٩٨٠)، ٢٠١٣( ١٠٥النرسي الرسوم
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دضسارب / ماظون األول  ٣١ -٣٠): أوسرفاتو    وماظو، ٢٠١٣دضسارب / ماظون األول  ٢٩(  الة التبشري املالالني]١٣٣[
٧، ِ  ٢٠١٣. 

أعاال  ):٢٠١٣األول  أمتوبر / تشرضن ٢٦( ملاة الباب فرظسيس إىل أسر العا  اناسبة حجهم إىل  وما   سنة اإلميان]١٣٤[
 .٩٧٨)، ٢٠١٣( ١٠٥النرسي الرسوم

 .٧ق   ،٢٤، س  II-IIاصال ة الالووتية ]١٣٥[

 .٤٨، فُر و ااء الاع الفاتيناين القاين، الدستو  الرعاالي]١٣٦[

 La vida y la familia: regalos de Dios para cada uno de ملس أساقفة التشيلي،]١٣٧[
nosotros ،٢٠١٤وليو / دوز ض ٢١، ساظتياغو. 

 .٤٩، فُر و ااء الدستو  الرعاالي]١٣٨[

 .١٧٤، ١٩٢٠، ب ضس L’amour chrétien أ  سرتياظج،]١٣٩[

 .١، ق  ٢٤، س  I-IIاصال ة الالووتية   ا  توما األموض ،]١٤٠[

 .٥، ق  ٥٩، س  ظفس املراع]١٤١[

 -٢١٩)، ٢٠٠٦( ٩٨ أعاال النرسي الرسوم :٣)، ٢٠٠٥دضسارب / ماظون األول  ٢٥( هللا حمبة الرسالة العامة]١٤٢[
٢٢٠. 

 .٢٢٠)، ٢٠٠٦( ٩٨ أعاال النرسي الرسوم :٤، ظفس املراع]١٤٣[

 .٧، ق  ٣٢، س  I-IIاصال ة الالووتية   ا  توما األموض ، ]١٤٤[

: "إن وفرة من املتعة، ظتيجة اجلااع اجلنسي، وفق املنطق، ال ضتعا ض ٢، ق  ١٥٣، س  II -IIظفس املراع، ]١٤٥[
 Abundantia delectationis quae est in actu venereo secundum rationemوالفًاالل"(

ordinato, non contrariatur medio virtutis ( 

 .III ،2 (1980) ،951: تعاليم ٥)، ١٩٨٠أومتوبر / تشرضن األول  ٢٢( اللًاء العا  ضوحنا بولس القاين،]١٤٦[

 .٣، ظفس املراع]١٤٧[

 .III ،2 (1980) ،719 تعاليم :٤)، ١٩٨٠سبتارب / أضلول  ٢٤( ، اللًاء العا ظفس الناتّ]١٤٨[
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 .III ،2 (1980) ،1133 تعاليم :٢)، ١٩٨٠ظوفارب / تشرضن القاين  ١٢( املًابلة العامة]١٤٩[

 .٤، ظفس املراع]١٥٠[

 .٥، ظفس املراع]١٥١[

 .١١٣٢: ١، ظفس املراع]١٥٢[

 .III ،1 (1980) ،151 تعاليم ):١٩٨٠ضناضر / ماظون القاين  ١٦( املًابلة العامة]١٥٣[

 .١٧٤، ٢٠١٤، ميوظيخ Über die Liebe ضوزف بييرب،]١٥٤[

 ٨٧ أعاال النرسي الرسوم :٢٣)، ١٩٩٥ما س / اذا   ٢٥( إجنيل ابياة ضوحنا بولس القاين، الرسالة العامة]١٥٥[
)٤٢٧)، ١٩٩٥. 

)، ١٩٦٨( ٦٠ أعاال النرسي الرسوم :١٣)، ١٩٦٨ضوليو / دوز  ٢٥( ابياة اإلظساظية بولس السادس، الرسالة العامة]١٥٦[
٤٨٩. 

 .٤٩، فُر و ااء الاع الفاتيناين القاين، الدستو  الرعاالي]١٥٧[

 .III ،1 (1980) ،1778 تعاليم :٥)، ١٩٨٠ضوظيو / حزضران  ١٨( املًابلة العامة]١٥٨[

 .٦، ظفس املراع]١٥٩[

 .III ،2 (1980) ،311 تعاليم :١)، ١٩٨٠ضوليو / دوز  ٣٠( املًابلة العامة  ا ]١٦٠[

 .IV ،1 (1981) ،904 تعاليم :٣)، ١٩٨١أبرضل / ظيسان  ٨( املًابلة العامة]١٦١[

 .V ،3 (1982) ،206 -205 تعاليم :٤)، ١٩٨٢أغسطس / اب  ١١( املًابلة العامة]١٦٢[

 .٢٢١)، ٢٠٠٦( ٩٨ أعاال النرسي الرسوم :٥)، ٢٠٠٥دضسارب / ماظون األول  ٢٥( هللا حمبة الرسالة العامة]١٦٣[

 .٧، ظفس املراع]١٦٤[

 .٢٢، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس]١٦٥[

 .V ،1 (1982) ،1176 تعاليم :١)، ١٩٨٢أبرضل / ظيسان  ١٤( املًابلة العامة]١٦٦[
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]١٦٧[Glossa in quatuor libros sententiarum Petri Lombardi ،IV ،XXVI ،
2 (Quaracchi ،1957 ،446 ( 

 .V ،1 (1982) ،1127 تعاليم :٢)، ١٩٨٢أبرضل / ظيسان  ٧( املًابلة العامةضوحنا بولس القاين ]١٦٨[

 .V ،1 (1982) ،1177 تعاليم :٣)، ١٩٨٢أبرضل / ظيسان  ١٤( املًابلة العامة ظفس الناتّ،]١٦٩[

 ظفس املراع ]١٧٠[

)، ١٩٧٩( ٧١ أعاال النرسي الرسوم :١٠)، ١٩٧٩ما س / اذا  ٤( فاد  اإلظسان ظفس الناتّ، الرسالة العامة،]١٧١[
٢٧٤. 

 .١، ق  ٢٧، س  II-IIاصال ة الالووتية   ا  توما األموض ،]١٧٢[

 .٤٠)، ٢٠٠٠ضوليو / دوز  ٢٦( األسرة، الزواج و "املسامنة قبل الزواج مممر واقع" اللس ابرب  لشؤون األسرة،]١٧٣[

 .VII ،2 (1984) ،1072 تعاليم :٦)، ١٩٨٤أمتوبر / تشرضن األول  ٣١( املًابلة العامةضوحنا بولس القاين]١٧٤[

 ٩٨ أعاال النرسي الرسوم :٨)، ٢٠٠٥دضسارب / ماظون األول  ٢٥( هللا حمبة بندمتس السادس عشر، الرسالة العامة ]١٧٥[
)٢٢٤)، ِ  ٢٠٠٦. 

)، ١٩٨١/ تشرضن القاين  ظوفارب ٢٢( وظاالف العااللة املسيةّية ضوحنا بولس القاين، اال ااد الرسوم، ما بعد السينودس،]١٧٦[
 .٩٦)، ١٩٨٢( ٧٤ أعاال النرسي الرسوم :١٤

 .٨، ِ  ٢٠١٥فرباضر/ ابا   ١٢، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥فرباضر / ابا   ١١(املًابلة العامة]١٧٧[

 .ظفس املراع]١٧٨[

 .٨، ِ  ٢٠١٥أبرضل / ظيسان  ٩، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥أبرضل / ظيسان  ٨(املًابلة العامة]١٧٩[

 .ظفس املراع]١٨٠[

اجلايع ضعلم أن حياة اإلظسان ومهاة إعطاالها، ال : "٥١، فُر و ااء  ا  الاع الفاتيناين القاين، الدستو  الرعاالي]١٨١[
 " دان فيه أبعادمها الناملة وال معنامها النامل؛ إمنا ترتبطان اّري البشر األبد تنةّران   افاق ويا العا ، ماا أ�اا ال جت

 Lettera alla Segretaria( الة إىل األماظة العامة ملؤدر األمم املتةدة الدوم حول السنان والتناية س]١٨٢[
generale della Conferenza internazionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

su popolazione e sviluppo) ،(تعاليم ):١٩٩٤ما س / اذا   ١٨ XVII ،1 (1994) ،750- 751. 
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 .1 (1980 ،543(، III تعاليم :٣)، ١٩٨٠ما س / اذا   ١٢(املًابلة العامةضوحنا بولس القاين]١٨٣[

 ظفس املراع   ا ]١٨٤[

 ١٠٧ أعاال النرسي الرسوم ):٢٠١٥ضناضر / ماظون القاين  ١٦( ملاة الباب فرظسيس خالل اللًاء مع األسر   ماظيال]١٨٥[
)١٧٦)، ٢٠١٥. 

 .٨، ِ ٢٠١٥فرباضر / ابا   ١٢ أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥فرباضر / ابا   ١١(املًابلة العامة]١٨٦[

 .٨، ِ ٢٠١٥أمتوبر / تشرضن األول  ١٥ أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥أمتوبر / تشرضن األول  ١٤(املًابلة العامة]١٨٧[

 ) ٢٠١٥/ تشرضن القاين  ظوفارب ٢٤( ١١، ال ظعبّقن بلزواج ملس أساقفة أسرتاليا الناثوليك، الرسالة الرعوضة]١٨٨[

 .٥٠، فُر و ااء الاع الفاتيناين القاين، الدستو  الرعاالي]١٨٩[

 .III ،1 (1980) ،425 تعاليم :٢)، ١٩٨٠ما س / اذا   ١٢( املًابلة العامة ضوحنا بولس القاين،]١٩٠[

 ٨٠ اال النرسي الرسومأع :٣١ -٣٠)، ١٩٨٨أغسطس / اب  ١٥( مرامة املرأة  ا  ظفس الناتّ، الرسالة الرسولية]١٩١[
)١٧٢٩ -١٧٢٧)، ١٩٨٨. 

 .٨، ِ ٢٠١٥ضناضر / ماظون القاين  ٨ -٧ أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥ضناضر / ماظون القاين  ٧( املًابلة العامة]١٩٢[

 ظفس املراع ]١٩٣[

 .٨، ِ ٢٠١٥ضناضر / ماظون القاين  ٢٩ أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥ضناضر / ماظون القاين  ٢٨( املًابلة العامة]١٩٤[

 ظفس املراع ]١٩٥[

 .٢٨، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس]١٩٦[

 .٨)، ِ ٢٠١٥فرباضر/ ابا   ٥( أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥فرباضر / ابا   ٤( املًابلة العامة]١٩٧[

 .ظفس املراع ]١٩٨[

 .٥٠، فُر و ااء الاع الفاتيناين القاين، الدستو  الرعاالي]٩١٩[

)، ٢٠٠٧ضوظيو / حزضران  ٢٩( وثيًة أب ضسيدا ساقفة أمرضنا الالتينية ومنطًة البةر النا ضيب،املؤدر العا  اصامس أل]٢٠٠[
٤٥٧. 
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 .٦٥، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس]٢٠١[

 .ظفس املراع]٢٠٢[

 ٧١٠ أعاال النرسي الرسوم ):٢٠١٥ضناضر / ماظون القاين  ١٦( ملاة الباب فرظسيس خالل اللًاء مع األسر   ماظيال]٢٠٣[
)١٧٨)، ٢٠١٥. 

 .٣١٦، ١٩٩٣: بوضنوس أضرضس Poemas de otros "، ضانTe quieroما ضو بندضيت، "]٢٠٤[

 .٨، ِ ٢٠١٥ول سبتارب /أضل ١٧ أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥سبتارب / أضلول  ١٦( املًابلة العامة ا ]٢٠٥[

 .٨، ِ ٢٠١٥متوبر / تشرضن األول أ ٨ أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥أمتوبر / تشرضن األول  ٧( املًابلة العامة]٢٠٦[

 ٩٨ أعاال النرسي الرسوم :١٤)، ٢٠٠٥ارب / ماظون األول دضس ٢٥( هللا حمبة بندمتس السادس عشر، الرسالة العامة]٢٠٧[
)٢٢٨)، ِ  ٢٠٠٦. 

 .١١، ٢٠١٥ لنهاالي للسينودس  التًرضر ا ا]٢٠٨[

 .٨، ِ  ٢٠١٥ما س / اذا   ١٩، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥ما س / اذا   ١٨( املًابلة العامة]٢٠٩[

 .٨، ِ  ٢٠١٥فرباضر / ابا   ١٢، وماظوأوسرفاتو      ):٢٠١٥فرباضر / ابا   ١١( املًابلة العامة]٢١٠[

 .١٨ -١٧، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس  ا ]٢١١[

 .٨، ِ  ٢٠١٥ما س / اذا   ٥، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥ما س / اذا   ٤( املًابلة العامة]٢١٢[

 .٨، ِ  ٢٠١٥ما س / اذا   ١٢، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥ما س / اذا   ١١( املًابلة العامة]٢١٣[

أعاال النرسي  :٢٧)، ١٩٨١ ظوفارب / تشرضن القاين ٢٢( وظاالف العااللة املسيةية اإل ااد الرسوم ما بعد السينودس،]٢١٤[
 .١١٣)، ١٩٨٢( ٧٤ الرسوم

)، ١٩٨٠سبتارب / أضلول  ٥(  املشا مني   املنتدى الدوم حول املسننيملاة الباب إىل ضوحنا بولس القاين،]٢١٥[
 .III ،2 (1980) ،539 تعاليم :٥

 .١٨، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس]٢١٦[

 .٨، ِ  ٢٠١٥ما س / اذا   ٥، أوسرفاتو    وماظو ):٠١٥٢ما س / اذا   ٤( املًابلة العامة]٢١٧[
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 .ظفس املراع]٢١٨[

 سبتارب / ٣٠ -٢٩ أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٤سبتارب / أضلول  ٢٨( ملاة الباب فرظسيس خالل اللًاء مع املسنني]٢١٩[
 .٧، ِ  ٢٠١٤أضلول 

 .٨، ِ  ٢٠١٥فرباضر / ابا   ١٩، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥فرباضر / ابا   ١٨( املًابلة العامة]٢٢٠[

 .ظفس املراع]٢٢١[

 .ظفس املراع]٢٢٢[

)، ١٩٨١ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٢( وظاالف العااللة املسيةية ضوحنا بولس القاين، اإل ااد الرسوم ما بعد السينودس،]٢٢٣[
 .١٠١)، ١٩٨٢( ٧٤ أعاال النرسي الرسوم :١٨

 .٨، ِ ٢٠١٥أمتوبر / تشرضن األول  ٨ أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥أمتوبر / تشرضن األول  ٧( املًابلة العامة]٢٢٤[

 .٣٠، ٢٠١٤ من ظّوِ السينودس]٢٢٥[

 .٣١، ظفس املراع]٢٢٦[

 .٥٦، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس]٢٢٧[

 .٨٩، ظفس املراع]٢٢٨[

 .٣٢، ٢٠١٤ من ظّوِ السينودس]٢٢٩[

 .٣٣، ظفس املراع]٢٣٠[

 .٣٨، ظفس املراع]٢٣١[

 .٧٧، ٢٠١٥ ودسالتًرضر النهاالي للسين]٢٣٢[

 .٦١، ظفس املراع]٢٣٣[

 .ظفس املراع]٢٣٤[

 .ظفس املراع]٢٣٥[

 .ظفس املراع]٢٣٦[
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 .٢٦، ٢٠١٤ من ظّوِ السينودس  ا ]٢٣٧[

 .٣٩، ظفس املراع]٢٣٨[

أمتوبر /  ٢٢( توايهات  عاالية حول التةًري لسر الزواج واألسرة ملس أساقفة إضطاليا  اللجنة األسًفية للعااللة وابياة،]٢٣٩[
 .١)، ٢٠١٢تشرضن األول 

 .٢، ارُو الر�ضات الروحية اغناطيوس د  لوضوال، ]٢٤٠[

 .٥، ارُو ظفس املراع]٢٤١[

 .VII ،1 (1984) ،1941 تعاليم :٤)، ١٩٨٤ضوظيو / حزضران  ٢٧( املًابلة العامةضوحنا بولس القاين]٢٤٢[

 .١٢، ِ  ٢٠١٥أمتوبر / تشرضن األول  ٢٢، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥أمتوبر / تشرضن األول  ٢١( املًابلة العامة]٢٤٣[

 ) ٢٠١٥فرباضر / ابا   ١٨(  سالة زمن الّو  أساقفة مينيا، ملس ]٢٤٤[

دضسارب / ماظون األول  Casti connubii 31) الزواج العفيف  ا  بيوس اباد  عشر، الرسالة العامة، ]٢٤٥[
 .٥٨٣)، ١٩٣٠( ٢٢ أعاال النرسي الرسوم ):١٩٣٠

 .VII ،2 (1984) ،9. 10 تعاليم :٦. ٣)، ١٩٨٤ضوليو / دوز  ٤( املًابلة العامة ضوحنا بولس القاين]٢٤٦[

 .٥٩، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس]٢٤٧[

 .٦٣، ظفس املراع]٢٤٨[

 .٥٠، فُر و ااء الدستو  الرعاالي]٢٤٩[

 .٦٣، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس]٢٥٠[

 .٤٠، ٢٠١٤ من ظّوِ السينودس]٢٥١[

 .٣٤، ظفس املراع]٢٥٢[

 .XXV ،11ب،  ظشيد  وحي]٥٣٢[

 .٤٤، ٢٠١٤ من ظّوِ السينودس]٢٥٤[

 .٨١، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس]٢٥٥[
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 .٧٨، ظفس املراع]٢٥٦[

 .٨، ِ  ٢٠١٥ضوظيو / حزضران  ٢٥، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥ضوظيو / حزضران  ٢٤( املًابلة العامة]٢٥٧[

)، ١٩٨١ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٢( وظاالف العااللة املسيةّية ، اال ااد الرسوم، ما بعد السينودس،ضوحنا بولس القاين]٢٥٨[
 .١٨٤)، ١٩٨٢( ٧٤ أعاال النرسي الرسوم :٨٣

 .٤٧، ٢٠١٤ من ظّوِ السينودس]٢٥٩[

 .٥٠، ظفس املراع]٢٦٠[

 .٧، ِ  ٢٠١٥أغسطس / اب  ٦، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥أغسطس / اب  ٥( ة العامة  املًابل ا]٢٦١[

 .٨٤، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس ؛  ا ٥١، ٢٠١٤ السينودسمن ظّوِ ]٢٦٢[

 ..٨٤، ٢٠١٤ من ظّوِ السينودس]٢٦٣[

/ اب أغسطس  ١٥(Mitis Iudex Dominus Iesus الرب ضسوع، الًاضي الرحيم الرسالة البابوضّة]٢٦٤[
 Mitis etضسوع الودضع والرحيم  ؛ الرسالة البابوضّة٤ -٣، ِ ِ ٢٠١٥سبتارب / أضلول  ٩، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥

Misericors Iesus)٦ -٥، ِ ِ ٢٠١٥سبتارب / أضلول  ٩، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥أغسطس / اب  ١٥. 

) ٢٠١٥أغسطس / اب  ١٥(Mitis Iudex Dominus Iesus الرب ضسوع، الًاضي الرحيم ]الرسالة البابوضّة٢٦٥[
 .٣، ِ ٢٠١٥سبتارب / أضلول  ٩، أوسرفاتو    وماظو :IIIالدضبااة، 

 .٨٢، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس]٢٦٦[

 .٤٧، ٢٠١٤ من ظّوِ السينودس]٢٦٧[

 .٨، ِ  ٢٠١٥ماضو/ أ�   ٢١، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥ماضو / أ�   ٢٠(املًابلة العامة]٢٦٨[

 .٨، ِ  ٥٢٠١ضوظيو / حزضران  ٢٥، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥ضوظيو / حزضران  ٢٤( املًابلة العامة]٢٦٩[

 .٧، ِ  ٢٠١٥أغسطس / اب  ٦، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥أغسطس / اب  ٥( املًابلة العامة]٢٧٠[

 .٧٢، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس]٢٧١[

 .٧٣، ظفس املراع]٢٧٢[

http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftnref256
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftnref257
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftnref258
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftnref259
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftnref260
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftnref261
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftnref262
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftnref263
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftnref264
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftnref266
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftnref267
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftnref268
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftnref269
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftnref270
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftnref271
http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftnref272


 .٧٤، ظفس املراع]٢٧٣[

 .٧٥، ظفس املراع]٤٢٧[

 .٤٠٩)، ٢٠١٥( ١٠٧ أعال النرسي الرسوم :١٢، واه الرلة  ا  املرسو ]٢٧٥[

 .٧٦، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس ؛  ا ٢٣٥٨، التعليم املسيةي للننيسة الناثولينية]٢٧٦[

 .  ظفس املراع ا]٢٧٧[

اعتبا ات حول مًرتحات منح االعرتاف الًاظوين  ؛  ا  ماع العًيدة واإلميان،٧٦، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس ]٢٧٨[
 .٤)، ٢٠٠٣ن ضوظيو / حزضرا ٣(بلزواج بني أاخاِ مقليني

 .٨٠، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس]٢٧٩[

 .٢٠، ظفس املراع  ا ]٢٨٠[

 .٨، ِ  ٢٠١٥ضوظيو / حزضران  ١٨، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥ضوظيو / حزضران  ١٧( املًابلة العامة]٢٨١[

 .١٩، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس ]٢٨٢[

 .٨، ِ  ٢٠١٥ضوظيو / حزضران  ١٨، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥ضوظيو / حزضران  ١٧( املًابلة العامة]٢٨٣[

 .ظفس املراع]٢٨٤[

 .٩٥٨، لننيسة الناثولينيةالتعليم املسيةي ل  ا ]٢٨٥[

 .ظفس املراع]٢٨٦[

، مدضنة األعاال الناملة :١٨٩٧ضوليو / دوز  ١٧ ا  أحدث اولة من احملادثت، "النتاب األ فر" لأل  أغنيس، ]٢٨٧[
  و  ويا الّدد، مهاة وي اهادة األخوات حول وعد الًدضسة تريضزا بن ضنون  حيلها من ١٠٢٨، ١٩٩٧ وما  –الفاتينان 

 ) ٩٩١ضوظيو / حزضران،  ٩. ظفس املراعويا العا  "مقل وابل من الو ود" (

 Monumenta،٩٣، Libellus de principiis Ordinis prædicatorum او داظو د  ساسوظيا،]٢٨٨[
Historica Sancti Patris Nostri Dominici ،XVI ٦٩، ١٩٣٥،  وما. 

 .٩٥٧، التعليم املسيةي للننيسة الناثولينية  ا ]٢٨٩[
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 .٤٩، ظو  األمم الاع الفاتيناين القاين، الدستو  العًاالد ]٢٩٠[

)، ٢٠١٣( ١٠٥ أعاال النرسي الرسوم :٢٢٢)، ٢٠١٣ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٤( فُر اإلجنيل اال ااد الرسوم،]٢٩١[
١١١١. 

 .٨، ِ  ٢٠١٥ماضو / أ�   ٢١، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥ماضو / أ�   ٢٠( املًابلة العامة]٢٩٢[

 .١٧، فُر و ااء الاع الفاتيناين القاين، الدستو  الرعاالي]٢٩٣[

 .٨، ِ  ٢٠١٥أمتوبر / تشرضن األول  ١، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥سبتارب / أضلول  ٣٠( املًابلة العامة]٢٩٤[

 .٨، ِ  ٢٠١٥ضوظيو / حزضران  ١١، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥ضوظيو / حزضران  ١٠( املًابلة العامة]٢٩٥[

 .٦٧، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس  ا ]٢٩٦[

 .٨، ِ  ٢٠١٥ماضو / أ�   ٢١، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥ماضو / أ�   ٢٠( املًابلة العامة]٢٩٧[

 .٨، ِ  ٢٠١٥سبتارب / أضلول  ١٠، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥سبتارب / أضلول  ٩( املًابلة العامة]٢٩٨[

 .٦٨، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس]٢٩٩[

 .٥٨، ظفس املراع]٣٠٠[

 .١ vissimum EducationisGra األمهية الًّوى للرتبية إعالن حول الرتبية املسيةية،]٣٠١[

 .٥٦، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس]٣٠٢[

 .٥٤، ِ  ١٩٥٦، ظيوضو ك The Art of Loving فن ابّ إضرضك فرو ،]٣٠٣[

 .١٥٥)، ٢٠١٥ماضو / أ�   ٢٤( من م سّبةا الرسالة العامة]٣٠٤[

 .٨، ِ  ٢٠١٥أبرضل / ظيسان  ١٦، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥أبرضل / ظيسان  ١٥( املًابلة العامة]٣٠٥[

 .١٤ -١٣، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس  ا  ]٣٠٦[

 .٤٠٠، ٤٠ PL :٧، ٧، حول البتولية املًدسة]٣٠٧[

 .٨، ِ  ٢٠١٥أغسطس / اب  ٢٧، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥أغسطس /اب  ٢٦( املًابلة العامة]٣٠٨[
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 .٨٩، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس]٣٠٩[

 .٩٣، ظفس املراع]٣١٠[

 .٢٤، ٢٠١٤ من ظّوِ السينودس]٣١١[

 .٢٥، ظفس املراع]٣١٢[

 .٢٨، ظفس املراع]٣١٣[

 .٧٠، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس ؛٤٣. ٤١، ظفس املراع  ا ]٣١٤[

 .٢٧، ٢٠١٤ من ظّوِ السينودس]٣١٥[

 .٢٦، ظفس املراع]٣١٦[

 .٤١، ظفس املراع]٣١٧[

 .ظفس املراع]٣١٨[

 .٧١، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس]٣١٩[

 .ظفس املراع]٣٢٠[

 .٤٢، ٢٠١٤ من ظّوِ السينودس]٣٢١[

 .٤٣، ظفس املراع]٣٢٢[

أعاال النرسي  :٣٤)، ١٩٨١ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٢( وظاالف العااللة املسيةّية د السينودس،اال ااد الرسوم، ما بع]٣٢٣[
 .١٢٣)، ١٩٨٢( ٧٤ الرسوم

 .٩٠: ٩، ظفس املراع]٣٢٤[

 .٨، ِ  ٢٠١٥ضوظيو / حزضران  ٢٥، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥ران ضوظيو / حزض ٢٤( املًابلة العامة  ا ]٣٢٥[

)، ٢٠١٥( ١٠٧ أعاال النرسي الرسوم ):٢٠١٥فرباضر / ابا   ١٥( هلي مع النرادلة اجلددعرة اناسبة الًداس اإل]٣٢٦[
٢٥٧. 

 .٥١، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس]٧٣٢[
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 .٢٥، ٢٠١٤ من ظّوِ السينودس]٣٢٨[

)، ١٩٨١اين ظوفارب / تشرضن الق ٢٢( وظاالف العااللة املسيةّية ، اال ااد الرسوم، ما بعد السينودس،ضوحنا بولس القاين]٣٢٩[
    مقل ويه الرروف، إن النقري من األاخاِ، مد مني و اضني بمناظية ١٨٦)، ١٩٨٢( ٧٤ أعاال النرسي الرسوم :٨٤

العيش معا "ممخ وأخ " اليت تعرضها الننيسة عليهم، ضالحرون أظه حني تنًّ بعض التعابري اباياة، ليس من الناد  أن 
 ) ٥١، فُر و ااء  البنني للخطر" (الاع الفاتيناين القاين، الدستو  الرعو "تتعرض  األماظة  الزواية ماا وخري

)، ١٩٨١ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٢( وظاالف العااللة املسيةّية لس القاين، اال ااد الرسوم، ما بعد السينودس،ضوحنا بو ]٣٣٠[
 .١٨٦)، ١٩٨٢( ٧٤ أعاال النرسي الرسوم :٨٤

 .٢٦، ٢٠١٤ من ظّوِ السينودس]٣٣١[

 .٤٥، ظفس املراع  ا ]٣٣٢[

)، اواب ٢٠١٢ضوظيو / حزضران  ٢، ميالظو (عاالالتملاة اناسبة اللًاء العاملي السابع لل بندمتس السادس عشر،]٣٣٣[
 .٦٩١)، ٢٠١٢( ١، VIII تعاليم :٥

 .٨٤، ٢٠١٥ ر النهاالي للسينودسالتًرض]٣٣٤[

 .٥١، ظفس املراع]٣٣٥[

حىت فياا ضتعلق بنرا  األسرا ، اا أن التاييز ضًد  أن ضعرتف أظه   حالة معينة، ليس وناك من ذظّ عريم  ونا ضطّبق ]٣٣٦[
أعاال النرسي  :٤٧. ٤٤)، ٢٠١٣ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٤( فُر اإلجنيل دته   وثيًة أخرى:  ا  الرسالة العامةما قد أمّ 
 .١٠٤٠ -١٠٣٨)، ٢٠١٣( ١٠٥ الرسوم

 .٨٥، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس]٣٣٧[

 .٨٦، ظفس املراع]٣٣٨[

)، ١٩٨١ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٢( العااللة املسيةّيةوظاالف  ضوحنا بولس القاين، اال ااد الرسوم، ما بعد السينودس،]٣٣٩[
 .١٢١)، ١٩٨٢( ٧٤ أعاال النرسي الرسوم :٣٣

 .٥١، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس]٣٤٠[

 .٢، ق  ٢؛ الشر، س  ٢، ٣ ، ق ٦٥، س  I-IIاصال ة الالووتية   ا ]٣٤١[

 .٣، ظفس املراع]٣٤٢[
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 .١٧٣٥عدد ]٣٤٣[

)، ١٩٨٠ماضو / أ�   ٥( ابًوق والًيم ؛ ماع العًيدة واإلميان، حول الًتل الرحيم:٢٣٥٢، ظفس املراع  ا  ]٣٤٤[
II: اسي"، أظه "ما من   قد اعرتف ضوحنا بولس القاين،   اظتًاده فئة "اصيا  األس٥٤٦)، ١٩٨٠( ٧٢ أعاال النرسي الرسوم

اك   أظه قد ضنون وناك حاالت معًدة اداا وغامًة على الّعيد النفساين، هلا تثريوا النبري على مسؤولية اصاطئ 
أعاال النرسي  :١٧]، ١٩٨٤دضسارب / ماظون األول  ٢[ املّابة والتوبة الشخّية" (اإل ااد الرسوم ما بعد السينودس

 ) ٢٢٣]، ١٩٨٥[ ٧٧ الرسوم

 ٢٤( ثظية   سر املناولةإعالن حول اواز قبول األاخاِ املطلًني املتزواني   ا  اللس ابرب  للنّوِ التشرضعية،]٣٤٥[
 .٢)، ٢٠٠٠ضوظيو / حزضران 

 .٥٨، ٢٠١٥ التًرضر النهاالي للسينودس]٣٤٦[

 .٤، ق  ٩٤، س  I-IIاصال ة الالووتية ]٣٤٧[

مشرياا إىل املعرفة العامة للًاعدة، واملعرفة اصا ة للتاييز العالي، ضتوّ ل الًدضس توما إىل الًول بظه "إذا ماظ  وناك ]٣٤٨[
التعليق على  ني املعرفتني فًط، فان األفًل أن تنون ويه املعرفة معرفةا الواقع اصاِ، اليت وي أقرب إىل التّرف  (إحدى وات

 ]) VI ،6 [ed. Leonina ،t. XLVI ،354، متاب األخالق أل سطو

أمتوبر / تشرضن األول  ٢٤( ملاة اناسبة اختتا  اجلاعية العامة العادضة الرابعة عشرة لسينودس األساقفة]٣٤٩[
 .١٣، ِ  ٢٠١٥أمتوبر / تشرضن األول  ٢٧ -٢٦، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥

 .٥٩)، ٢٠٠٩(   حب، عن أخالقيات عاملية: ظررة ادضدة على الشرضعة الطبيعية،]٣٥٠[

ًاا   بعض اباالت اساعدة األسرا   ليا، "أذّمر النهنة بن مرسي االعرتاف جيّ أال ضنون قاعة]٣٥١[ تعيضّ  قد ضنون أض
 ١٠٥ أعاال النرسي الرسوم :٤٤)، ٢٠١٣ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٤( فُر اإلجنيل بل منا� لرلة الرب" (اال ااد الرسوم،

ّّّة للناملني، بل إ�ا دواء سخي وغياء للًعفاء" (١٠٣٨]، ٢٠١٣[ ًاا أن االفخا ستيا "ليس  منافمة خم ظفس )  أاري أض
 ) ١٠٣٩. ٤٧، املراع

)، ٠١٣٢( ١٠٥ أعاال النرسي الرسوم :٤٤)، ٢٠١٣ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٤( فُر اإلجنيل الرسالة العامة]٣٥٢[
١٠٣٩ -١٠٣٨. 

ظوفارب / تشرضن  ٢٤( فُر اإلجنيل رسوم،؛  ا  اال ااد ال٣٢٧، ٤٠ I ،14 ،22: PL، التعليم املسيةي للابتدالني]٣٥٣[
 .١١٠١]، ٢٠١٣[ ١٠٥ أعاال النرسي الرسوم :١٩٣)، ٢٠١٣القاين 

 .٢٦، ٢٠١٤ من ظّوِ السينودس]٣٥٤[
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)، ٢٠١٣( ١٠٥ أعاال النرسي الرسوم :٤٤)، ٢٠١٣شرضن القاين ظوفارب / ت ٢٤( فُر اإلجنيل الرسالة العامة]٣٥٥[
١٠٣٨. 

 .١٠٣٩)، ٢٠١٣( ١٠٥ النرسي الرسوم أعاال :٤٥ ظفس املراع]٣٥٦[

 .١١٢٨ )،٢٠١٣( ١٠٥ أعاال النرسي الرسوم :٢٧٠ ظفس املراع]٣٥٧[

 .٤٠٧)، ١٥٢٠( ١٠٧ أعال النرسي الرسوم :١٢)، ٢٠١٥أبرضل / ظيسان  ١١( واه الرلة املرسو ]٣٥٨[

 .٤٠٢: ٥، ظفس املراع ]٣٥٩[

 .٤٠٥، ٩، ظفس املراع]٣٦٠[

 .٤٠٦: ١٠، ظفس املراع]٣٦١[

)، ٢٠١٣( ١٠٥ أعاال النرسي الرسوم :٤٧)، ٢٠١٣ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٤( فُر اإلجنيل الرسالة العامة]٣٦٢[
١٠٤٠. 

 .١٠٣٥)، ٢٠١٣( ١٠٥ أعاال النرسي الرسوم : ٣٧ -٣٦، ظفس املراع  ا ]٣٦٣[

ا ]٤٣٦[ إن بعض النهنة، و اا ال تياب ما متخفٍّ حت  غطاء الرغبة الًوضة   األماظة للةًيًة، ضفرضون على التاالبني وعدا
بإل الُ الواضح، "فت دفاٌن" الرلة  ونيا   ظلًّ البةً، عن برٍّ من املفرتض أن ضنون طاوراا  ليا فان املفيد أن ظتيّمر تعليم 

 سالة إىل النا دضنال وضليم و  ، الي  أّمد بن التنّهن بسًطٍة ادضدة ال "ضؤثّر على  دق الوعد" (الًدضس ضوحنا بولس القاين
، XIX تعاليم :٥]، ١٩٩٦ما س / اذا   ٢٢[ بو  اناسبة الدو ة حول أعااق النفس اليت ظراتها احملناة الننسية الرسولية

1 [1996] ،589 ( 

 .٢)، ٢٠٠٧أبرضل / ظيسان  ١٩(  ااء اصالِ لألطفال اليضن ميوتون دون معاودضة اللجنة الالووتية الدولية،]٣٦٥[

 .٤٠٩)، ٢٠١٥( ١٠٧ أعال النرسي الرسوم :١٥)، ٢٠١٥أبرضل / ظيسان  ١١( واه الرلة املرسو ]٣٦٦[

 .٤، النشا  الرسوم مرسو  حول العلااظيني،]٣٦٧[

 .ظفس املراع  ا ]٣٦٨[

 .٤٩، فُر و ااء الاع الفاتيناين القاين، الدستو  الرعاالي]٣٦٩[

 .٢٣٠)، ٢٠٠٦( ٩٨ أعاال النرسي الرسوم :١٦)، ٢٠٠٥دضسارب / ماظون األول  ٢٥( هللا حمبة الرسالة العامة]٣٧٠[
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 .٢٥٠)، ٢٠٠٦( ٩٨ أعاال النرسي الرسوم :٣٩، ظفس املراع]٣٧١[

دضسارب / ماظون األول  ٣٠( العلااظيون املؤمنون بملسيح ضوحنا بولس القاين، اال ااد الرسوم، ما بعد السينودس،]٣٧٢[
 .٤٦٨)، ١٩٨٩( ٨١ أعاال النرسي الرسوم :٤٠)، ١٩٨٨

 .ظفس املراع]٣٧٣[

 .٨٧، ٢٠١٥التًرضر النهاالي للسينودس ]٣٧٤[

أعاال  :٤٢)، ١٩٩٦ما س / اذا   ٢٥( ابياة املنرسة وم، ما بعد السينودس،ضوحنا بولس القاين، اال ااد الرس]٣٧٥[
 .٤١٦)، ١٩٩٦( ٨٨ النرسي الرسوم

 .٨٧، ٢٠١٥ ا  التًرضر النهاالي للسينودس  ]٣٧٦[

ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٢( وظاالف العااللة املسيةّية اال ااد الرسوم، ما بعد السينودس،، ضوحنا بولس القاين  ا ]٣٧٧[
 .١٥٠)، ١٩٨٢( ٧٤ أعاال النرسي الرسوم :٥٧)، ١٩٨١

)، ٢٢ -٢١، ٢؛ وو ٥، ٦٢؛ أ  ٦٠. ٨، ١٦جيّ أّال ظنسى أظه ضـ عابـَّر  عن عهد هللا مع اعبه اقابة خطوبة ( ا  حز ]٣٧٨[
ًاا مزواج ( ا   ؤ   ) ٢٥، ٥؛ أف ٢، ٢١؛ ٧، ١٩وضتم تًدمي العهد اجلدضد أض

 .١١، ظو  األمم الاع الفاتيناين القاين، الدستو  العًاالد ]٣٧٩[

)، ١٩٨١ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٢( وظاالف العااللة املسيةّية ، اال ااد الرسوم، ما بعد السينودس،ضوحنا بولس القاين]٣٨٠[
 .٩٣)، ١٩٨٢( ٧٤ أعاال النرسي الرسوم :١١

)، ١٩٨٧أبرضل / ظيسان  ٨( أ انتني –عرة خالل الًداس اإلهلي من أال العاالالت   مو دوب  ظفس الناتّ،]٣٨١[
 .X ،1 (1987) ،1161- 1162 تعاليم :٤

، ظيو ضو ك Life Together (الرتمجة اإلظنليزضة: ١٨، ١٩٧٣، ميوظيخ Gemeinsames Leben  ا ]٣٨٢[
٢٧، ِ  ١٩٥٤ ( 

 .١١ النشا  الرسوم ع الفاتيناين القاين، مرسو  حول العلااظيني،الا]٣٨٣[

 .٨، ِ  ٢٠١٥ضوظيو / حزضران  ١١، أوسرفاتو    وماظو ):٢٠١٥ضوظيو / حزضران  ١٠( املًابلة العامة]٣٨٤[

)، ١٩٨١ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٢( وظاالف العااللة املسيةّية ، اال ااد الرسوم، ما بعد السينودس،القاينضوحنا بولس ]٣٨٥[
 .٩٣)، ١٩٨٢( ٧٤ أعاال النرسي الرسوم :١٢
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 -٢٨أوسرفاتو    وماظو،  ):٢٠١٥سبتارب / أضلول  ٢٦، فيالدلفيا (ملاة اناسبة عيد العاالالت وسهرة الّالة]٣٨٦[
 .٦، ِ  ٢٠١٥سبتارب / أضلول  ٢٩

، Homo viator. Prolégomènes à une métaphysique de l´espérance غرب�ل ما سيل،]٣٨٧[
 .٦٣، ١٩٤٤ب ضس 

 .٨٨، ٢٠١٥التًرضر النهاالي للسينودس ]٣٨٨[

ظوفارب / تشرضن القاين  ٢٢( وظاالف العااللة املسيةّية  ا  ضوحنا بولس القاين، اال ااد الرسوم، ما بعد السينودس،]٣٨٩[
 .١٣٦)، ١٩٨٢( ٧٤ أعاال النرسي الرسوم :٤٤)، ١٩٨١

 .١٤١)، ١٩٨٢( ٧٤ أعاال النرسي الرسوم :٤٩، ظفس املراع]٣٩٠[

 -٢٤٨، ملخّ العًيدة االاتااعية للننيسة حول اجلواظّ االاتااعية للعااللة،  ا  اللس ابرب  للعدالة والسال ، ]٣٩١[
٢٥٤. 
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