مقدمة
تستند عظات صوم  2017على االرشاد الرسولي "فرح الحب" للبابا فرنسيس .ولربط هذة العظات
استخدمنا املقطع التالي بحسب النجيلي متى:
َ
َ َْ َ
يسيو َن ل ُي َج ّر ُ
الف ّر ّ
بوه قا ِئلين ل ُه:
وجاء ِإلي ِه
ِ
ِ
َ َّ
ََ ُ
" َه ْل َي ِح ُّل ِل َّلر ُج ِل أ ْن ُيط ِل َق ْام َرأت ُه ِلك ِ ّل َس َب ٍب؟"
قال َل ُه ْم"َ :أما َق َ ْرأ ُت ْم َأ َّن ّالذي َخ َل َق م َن َ
َف َأ َ
الب ْد ِء َخ َل َق ُهما َذ َك ًرا ُوأ ْنثى؟ َ
جاب َو َ
وقال:
ِ
َ
َ ْ ُ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ َّ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ
االث َ َ ً
واح ًدا.
ِم ْن أ ْج ِل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته ،ويصير
نان جسدا ِ
ِ
هللا ال ُي َف ّر ُق ُه إ ْن ٌ
ًإذا َل ْيسا َب ْع ُد ْاث َن ْين َب ْل َج َس ٌد واح ٌد .وما َج َم َع ُه ُ
سان" (متى )6 – 3 :19
ِ
ِ
ِ ِ
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عظة اليوم االول:

عظة اليوم االول " :أن الذي خلق من البدء"...
الزواج والعائلة في صميم التدبيراإللهي

ً
فأجاب وقال لهم " :أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى ؟ ...وما جمعه هللا ال يفرقه
إنسان".

القراءات (:أف ( ) 13 – 1/1أف  ( )33 – 28 :5متى( ) 6 -3\19فرح الحب )72

مقدمة :الزواج في املسيحية هو في صميم التدبير اإللهي ,لن هللا نفسه هو الشاهد على هذا العهد كما أن
ً
ً
الرجل واملرأة اللذين دخال معا في عهد الزواج يكونان طرفا في عالقة عهد مع هللا.
فيصبح هللا شاهد على عهد الحب والزواج ,وفي نفس الوقت طرف فيه.
الزواج هو أساس العائلة ونواة املجتمع وهو اتحاد بين الرجل واملرأة ملدى الحياة و يرتكز الزواج على
ثالث مقومات.
ً
أوال :مقومات الزواج.
أ -الحب واملشاركة في الخلق:
الزواج هو اتحاد رجل وإمرأة من أجل تأسيس عائلة وتربيتها وهذه هي الطريقة الساسية التي ُيخدم بها
الزواج املشترك.
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العائلة هي اإلطار الرائع لعيش الحب الذي يثمر ويعطي الحياة  ,فالحب ليس غاية بذاته ,بل هو بحث
وانفتاح على اآلخر .ال بل هو هبة الذات من الطرفين وهذه الهبة تتضمن البعد الجنس ي والعاطفي
املتطابق مع قصد هللا(.فرح ورجاء .)49
ب -األمانة أو اإلخالص:
الزواج هو اتحاد رجل وامرأة مع استبعاد جميع اآلخرين ,هو ارتباط اإلثنين وحصرية إخالصهما الواحد
لآلخر ".ال يوجد تعدد زوجات في املسيحية".

ج -الديمومة :
الزواج في املسيحية ملدى الحياة" ما جمعه هللا ال يفرقه إنسان" وهو يشمل حقوق ومسؤوليات مقدسة
في إنشاء عائلة وهذه النقطة أي ديمومة الزواج هي النقطة التي رآها يسوع مهددة في املجتمع اليهودي
وأكدها يسوع صراحة.

ً
ثانيا :مميزات الزواج املسيحي:
يتحدث الكتاب املقدس عن الزواج ,أي إرتباط الرجل باملرأة على أنها عالقة عهد بين طرفين ,هللا من جهة
والرجل واملرأة من جهة أخرى" .من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين إمرأة شبابك...وهي قرينتك وامرأة
عهدك"(مالخي) 17 :2
أ -الفرق بين العقد والعهد.
ً
الزواج في مفهومه الالهوتي هو يجسد عهد هللا مع اإلنسان ,وكما قطع هللا عهدا مع شعبه في القديم ,
ً
هكذا الزواج هو عهد بين الرجل واملرأة  ,يضع عليهما في ذات الوقت التزاما تجاه عهد آخر مع هللا.
ً
فالزواج ليس بعقد يمكن لإلنسان أن يتحرر منه ,أو يقبل به مضطرا ,أو يمكن فسخه بأي اتفاق أو عند
ً
أي إخالل بشروطه ,خصوصا وأن العقد يقوم على مبدأ الشرطية" أحبك ما دمت تحبني" " أبقى معك إن
وافقت على شروطي"...كما أن مبدأ العهد ليس مرتكز على الحقوق والواجبات ,بل هو املحبة الغير
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مشروطة بين طرفين ,ال تعتمد على الخذ مقابل العطاء لن املحبة تعطي من دون مقابل وهذا ما عليه أن
يكون في الزواج ,أي أن يقدم كل طرف لآلخر ما ينبغي أن يقدمه شريك الحياة.
إن املحبة املتبادلة في الحياة الزوجية املبنية على العهد هي انعكاس ملحبة هللا لنا واهتمامه بنا ,فعندما
ننظرالى عمل هللا الخالص ي"بذل ابنه الوحيد من أجل خالصنا" الذي هو بمثابة تنفيذ لعهوده لنا ,وأمام
هذه املشهدية الرائعة بين عهد هللا واإلنسان ,فإننا نرى مالمح الصورة التي يجب أن يكون عليها الزواج
املسيحي .ولن عهد الرب ثابت الى البد هكذا يجب أن تكون الحياة الزوجية.
( أفسس.) 32 :5
ً
كثيرا ما خذل الشعب القديم هللا وأغضبه ,ولكن هللا لم يغض الطرف عنه ولم يرفضه أو يرذله بل دعاه
ً
دوما لتغيير في حياته لن أساس العهد هو اإللتزام والمانة.
إن الكنيسة الكاثوليكية تعلم بأن الزواج هو سر وعهد وعقد .لن السيد املسيح رفع الزواج وجعله عالمة
حبه السرارية للكنيسة "كما أحب املسيح الكنيسة",واملسيح الحاضر في إنشاء السر يمنح الزواج نعمة
الروح القدس فيتحول الزوجان الى "شهود" لإلنجيل و"عالمة" لحب هللا.
ً
إن حرية " النعم" املتبادلة بين الرجل واملرأة هي للحياة كلها بحيث يغدو حب هللا حاضرا بكل تفاصيلها
ومن دون حضور هللا تظهر هشاشة وسطحية الزواج والعائلة ويصبح عند كل مشكلة عرضة للعطب.
ب_ رأي الكنيسة في الزواج املدني:
ً
الكنيسة ترفض الزواج املدني كعقد للذين يؤمنون باملسيح وقبلوا سر املعمودية لنها ترى تناقضا
ً
أساسيا بين أن يقول أحدهم إني مؤمن باملسيح ,وأنا مسيحي ,ومع ذلك يعتمد أن يترك املسيح خارج
ً
مجتزءا.
زواجه ويختار الزواج املدني .,وبذلك يكون إيمانه
فإن كل مؤمن يختار الزواج املدني كخيار أساس ي ونهائي إلرتباطه الزواجي ,يقع بحسب القوانين الكنسية
حينئذ يمنح سر
في املنع من سر اإلفخارستيا الى حين عودته الى الكنيسة من باب التوبة كمؤمن معمد,
ٍ
الزواج املقدس بحسب الليتورجيا الكنسية .
أما الجدير ذكره ,وبالرغم رفض الكنيسة بحالة الزواج املدني ,فإنها تعترف بمفاعيله الزواجية كعقد.
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خاتمة:
ً ً
اإليمان املسيحي مازال قويا وحيا في مجتمعنا ,ولكننا نشهد بعض الحاالت التي تبحث عن رفاهية العيش
بدرجة عالية ,كما نرى بعض الشخاص الذين يضعون كل آمالهم في البحث املطرد عن تقدير إجتماعي
وازدهار إقتصادي .بحيث يصبح مفهوم اإليمان وعيشه مفهوم ثانوي ,فتأخذ ساعة إذن املفاهيم
املتعلقة بالزواج كالحب ,والجنس ,واملال ...,في قلب العائلة مفاهيم مشوهة وبعيدة عن الحقيقة ,ويساء
فهمها أو استعمالها ,وتؤدي بالزواج والعائلة الى الهالك.
إن قوة الزواج والعائلة تكمن في قدرتهما على الحب والتنشئة عليه ,فمهما كان جرحهما فبإمكانها أن ينموا
ويكبرا بأستنادهما الى الحب.
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ً
عظة اليوم الثاني" :ذكرا وانثى خلقهما"...
املوضوع  :الرجل واملرأة
ّ
الحب )9
القراءات( :روم ( )10 – 4 /12فرح
ّإن ُيظهر على الكرامة املتساوية بين الرجل واملرأة

لقرون عدة  ،كان تحديد االختالفات بين الرجل واملرأة ّ
ّ
االجتماعية
مشوها بسبب ارتكازه على النظرة
ّ
الذكورية التي تفترض ّ
تفوق الرجل على املرأةّ .أما اليوم  ،ومع تنامي املطالبة في تحقيق املساواة بينهما .
َّ
املهمة التي ّ
ّ
ّ
لهمية االختالفات ّ
اآلخر.إن بعض
تميز الواحد منهما عن
فالتخوف يكمن في أن نخسر وعينا
ّ
ّ
إمكانية اكتشاف الغنى
املتقدمة ،طمست
حلقات الحوار حول موضوع املساواة بينهما  ،في بعض البلدان
في ما ّ
يميز كل من الجنسين .نحن مدعوون ،اليوم ،الكتشاف أوجه التشابه واالختالف بين الرجل واملرأة
بغية ّ
تقبل هذه االختالفات ومحاولة فهمها واستغاللها للتكامل ،واالبتعاد عن الخالفات التي تنتج عن
كل منهما لطبيعة اآلخر املختلفة ،ومدى حاجة ّ
عدم فهم ّ
كل منهماهما الى اآلخر لتكامل البشرية
ٍ
واستمرارها.
إن الرجال والنساء متساوون ومختلفون :متساوون في الكرامة وفي ّ
حقهما في تكافؤ الفرص والحماية
القانونية ،وهذا ما يوضحه لنا الكتاب ّ
املقدس بعهديه ،القديم والجديد:
ً
"فخلق هللا االنسان على صورته ،على صورة هللا خلقه ،ذكرا وأنثى خاقهم ( ".تك ) 27 /1
ُّ
ّ
إال ّأنه ال تكون املرأة بال الرجل عند ّ
استلت من الرجل ،فكذلك
الرب وال الرجل بال املرأة ،فكما ّأن املرأة
"
الرجل تلده املرأةّ ،
وكل شيئ يأتي من هللا1( " .قور ) 12 – 11 /11
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َ
س هناك َذ َك ٌر َو ُأ ْن َثىَ ،ل َّن ُك ْم َجم ً
َ
س هناك َع ْب ٌد أو ُح ٌّرَ ،ول ْي َ
ود ٌّي َو َال ُي َون ِان ٌّيَ .ول ْي َ
"فل ْي َ
يعا َو ِاح ٌد ِفي
س هناك ي ُه ِ
ِ
َْ
امل ِس ِيح َي ُسوع( ".غل ) 28 / 3
ًّ
ًّ
إن الرجال والنساء مختلفون
ونفسيا.
جسديا

االختالف الفيزيولوجي:
يؤمن إمتيازات ّ
ّ
عملية للجنسين،
ال يمكن لحدنا أن ينفي االختالف الفيزيولوجي بين الرجل واملرأة ،إذ هو ِ
كما استمرارّية الحياة.
ّ
ّ
ّ
جسدية ّ
ّ
تتطلب ّ
جسدية .فيما
قوة
قوية تجعلهم قادرين على القيام بالعمال التي
يتمتع الرجال ببنية
ّ
ّ
لعصبية التي تصل بين الجانبين اليمن واليسر من الدماغ .وهذا
تتمتع املرأة بأربعة أضعاف من الخاليا ا
ّ
ّ
االكتشاف يوفر الدلة املادية التي تدعم حقيقة أن الرجال يعتمدون بسهولة و بشكل أكبر على الدماغ
ّ
اليومية ّ
ولحل املشاكل .ومن املعروف ّأن الرجل ال يمكنه القيام بأكثر من عمل أو
اليسر للقيام بالعمال
ً ّ
ّ
مهمة في الوقت نفسه .فإذا كان يقوم بعمل ما ،وقاطعه أحدهم بمكاملة تلفونية مثال ،فإنه يترك العمل إلى
حين االنتهاء من املكاملة ،إذيصعب على عقله التركيز على أكثر من ّ
مهمة .عمل واحد كما ومشكلة واحدة،
خطوة خطوة .
بينما تعتمد النساء على ّ
يعطيهن القد ة على القيام ّ
ّ
الشقين ،اليمن واليسر ،من الدماغّ ،
بعدة
مما
ر
وحل املشاكل وإن تشابكت .فعقل املرأة يمتاز بقدرته على القيام بأكثر من ّ
أعمال في الوقت نفسهّ ،
مهمة
ّ
ً
معا ،كأن ّ
تعد الطعام وتتكلم على التلفون وتالعب طفلها.
في ٍآن

7

االختالف النفس ي
ً
ّ
ّ
الفيزيولوجية ،لكنها موجودة وتؤثر في
إن الفروقات النفسية بين الرجل واملرأة أقل وضوحا من الفروقات
تسهل ّ
العالقات بين االثنين .فمعرفتها وفهمها ومناقشتها ّ
عملية التواصل والتناغم بين االثنين .إن
العالقات بين الرجل واملرأة ليست صعبة أو مستحيلة .فاملشاكل ،تنشأ عادة عندما يتوقع الشريك
ّ
ً
ّ
ويتصرف مثله تماما .وهذا التوقع ما هو إال نتيجة جهلنا وعدم معرفتنا بأن
شريكه أن يفكر ،ويشعر،
اآلخر ُمختلف ّ
عنا.
ً
سر الزواج ّ
إن مجتمع اليوم يفرض علينا نظرة خاطئة لعيش ّ
املقدس ،إذ يوهمنا بأنه علينا أن نكون دوما
ً
ّ
الزوجية الصحيحة هي تلك التي ال تعرف الصعوبات
سعداء ومتناغمين في عيشنا معا ،وكأن الحياة
واملشاكل .فحين تواجهنا صعوبة ّ
معينة ،نشعر بالخوف ونحكم على زواجنا بال "فاشل" ونسعى الى
الهروب من الحاضر والبحث عن سراب اسمه السعادة املستدامة.
هويتهم الصحيحة ّ
التعرف ،وبوضوح ،الى ّ
ّإن التحدي االكبر الذي يواجه الرجال والنساء اليوم هو ّ
وهوية
اآلخر املختلف  ،قبول االختالف ،والتعامل مع اآلخر بالطرق املناسبة ،و ّ
تجنب محاولة تغيير اآلخر
ُ
ّ
واملرجوة .
ليتالءم مع املقاييس امل َع ّدة

الخصائص التي ّ
يتميزبها ّ
كل من الرجل واملرأة
ّ
سنسلط الضوء ،في ما يلي ،على بعض الخصائص التي ّ
يتميز بها ّ
كل من الرجل واملرأة ،ومقاربتها لألمور.
خصائص الرجل
ّ
ّ
الرجل ّ
والفع ّ
يقدر ّ
الية واالنجازات ،ويهتم ،عامة ،بالشياء أكثر منه بالعالقات .يفتخر بأنه
القوة والكفاءة
ُ
ينجز عمله بنفسه من دون مساعدة أحد .ال يحب ّ
الرجل أن ُيقال له ما عليه فعله أو أن تعطى له
ً
النصائح ،لن هذا بالنسبة اليه ،انتقاص من رجولته .فهو يعرف تماما ما عليه فعله.
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خصائص املرأة
ً
ّ
ّ
والرومنسية .تسعى إجماال الى العيش مع اآلخر بسالم
تقدر املرأة الجمال والتواصل والعالقات والحب
وتناغم ،و تفتخر بمشاركة اآلخر مشاعرها أكثر من تحقيقها إلنجازات ّ
معينة ،وتنظر املرأة الى النصيحة
كعالمة اهتمام وحب.

في مواجهة املشاكل والصعوبات
الحل ملشكلة ما أو لصعوبة ماّ ،
فإن املقاربة في إيجاد ّ
مع أن الهدف واحد ،وهو إيجاد ّ
الحل تختلف بين
الرجل واملرأة .معظم النساء يعتبر أن مشاركة املشكلة ومناقشتها مع شخص آخر ُي ّ
عمق العالقات
الحل .بينما معظم الرجال ّ
كل الى "كهفه" اليجاد ّ
ويساعد في إيجاد ّ
يفضل الصمت واالنسحاب ٌ
الحل.
ٌ
الرجل يعتبر املشاركة في إيجاد الحلول
إنتقاص من الرجولة ،كما ويعتبر أن إيجاد حل للمشكلة فرصة
إلثبات كفاءته وقوته والتزامه بعالقته بالشريك.

النظرالى االمور باالجمال
ً
ّ
ينظر الرجل الى االمور
بشمولية ،بينما تنظر املرأة الى التفاصيل الدقيقة .مثال يقول الرجل للمرأة" :أنت
جميلة ".أما هي فتريده أن يدخل في التفاصيل؛ الشعر ،الفستان ،حتى لون طالء الظافر...
خالصة
التعرف الى اآلخر املختلفّ ،
على الرجل واملرأة  /الزوج والزوجة ،اليومّ ،
تقبل االختالفات ً
كغنى في حياتهما
الزوجية ،السعي الى عيش الصدق فيما بينهما ،وذلك من خالل حوار منفتح ،صادق ،ودائم ،كما والسعي
لن يهتم ّ
كل منهما بسعادة الشريك بقدر اهتمامه بسعادته.

9

عظة اليوم الثالث" :يترك الرجل اباه وامه"...
ّ
املوضوع  :التخلي
ّ
الحب )190
القراءات( :فرح
ّ
مقدمة
من يقرأ الكتاب ّ
ّ
الزوجية هو في "ترك الرجل أباه
املقدس ،العهد القديم ،يرى ّأن في أساس نجاح الحياة
ّ
ّ
وأمه" (تك  )24 ،2وفي "نسيان االمرأة شعبها وبيت أبيها" (مز  .)10 ،45ولكن هل هذا يعني أن يتخلى البناء
ّ
الوالدين َ
َ
الوصية الرابعة "أكرم أباك ّ
ّ
وأمك" (خر )12 ،20؟ أو ّأن
تحت ُح ّجة التخلي مخالفين بذلك
عن
َ
ّ
بفعالية
هدف أسمى وهو تأسيس عائلة جديدة تشار ُك
ترك الوالدين وإكرامهما يتكامالن من أجل تحقيق ٍ
بتنمية العائلة ّ
املوسعة؟ لنرى ما يقوله البابا فرنسيس في كتابه "فرح ّ
الحب" عن هذا املوضوع (– 187

).195
ّ
االتحاد في الزواج
ّ ّ
يجب ترك املنزل القديم ّ
االت ُ
ُ
حاد في الزواجُ ،
املسكن والحماية
حتى ُيصبح املنزل الجديد هو
لكي يتم
ّ
والساس واملشروع ،بحيث يمكن أن يصير الزوجان ًّ
جسدا ً
ً
واحدا .فالتعلق بالبيت الوالدي فقد
حقا
ّ
البعض ً
ّ
ُ
ُ
أحيانا لهلهم بالتدخل في
يسمح
بتقصير في خدمة البيت الزوجي الجديد ،كما
يتسبب بدو ِر ِه
ٍ
الخاصة ،ما ّ
ّ
ّ
الهل ً
َ
ُ
سببا من
مشاكل كثيرة مع الشريك اآلخر ،فيصير
يتسب ُب في
الزواجية
شؤون حياتهم
ّ
َ َ
ّ
َ
الوالدين أو إهمالهما ،فال ُ
يجب على
أسباب فشل الزواج .ولكن هذا الترك ال يعني أنه يجب التخلي عن
ّ
العائلية الصغيرة أن تعزل نفسها عن السرة الكبيرة ،عليها أن تنتمي إلى الجدود والهل والعمام
نواة
ُ
يحتاج إلى املساعدة
والخوال وأبناء العموم والخوال .في تلك السرة الكبيرة من املمكن أن يكون هناك من
أو على القل للرفقة.
الفردانية في هذه ّ
ّ
اليام تقود في بعض الحيان إلى االنغالق داخل ُع ّ
آمن واعتبار اآلخرين
ّإن النزعة
ش ٍ
ٍ
وبأي حال هذه العزلة ال تقود للمزيد من السالم والسعادةّ ،إنما ُت ُ
كخطر ُمقلقّ ،
غلق قلب العائلة وتحرمها
ٍ ٍ
ّ
من اتساع أفق الوجود.
َ
الوالدين
إكرام
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ّ
"ال ترفضني في زمن الشيخوخة وال تتركني عند فناء ّ
املسن الذي يخش ى
قوتي" (مز ّ .)9 ،71إنها صرخة
ُ
ّ
ّ
ّ
ُ
املسن
يشعر
الجماعي باالمتنان والعرفان والضيافة بحيث
الحس
اإلهمال واالحتقار .يجب علينا إيقاظ
حي من مجتمعهّ .إن ّ
ّ
ّأنه جزء ّ
اليومية
املسنين هم رجال ونساء سلكوا قبلنا نفس الطريق وفي ذات معركتنا
ّ
ّ
للمسنين ّ
لنهم
من أجل حياة كريمةّ .إن عائلة ال تحترم جدودها هي عائلة مفككة وان حضارة ال مكان فيها
يخلقون مشاكل هي حضارة تحمل في ذاتها "فيروس املوت".
ّ
النمو بين اإلخوة
غالبا ّ
في العائلة وبين اإلخوة ّ
اإلنساني ،رّبما ال ننتبه ً
ّ
بأن العائلة هي بالتحديد التي
يتم تعليم التعايش
دخل ّ
ُت ُ
الخوة إلى العالم.
النمو بين اإلخوة تجربة ائعة للرعاية املتبادلة ولتقديم املساعدة ّ
ُي ّ
وتلقيها ،لذلك ُتض يء ّ
قدم ّ
الخوة في
ر
ُ
العائلة وبطريقة ّ
خاصة عندما نرى العناية والعبر والعاطفة التي ُيحاط بها الشقيق الصغير أو الضعيف
ُ
والشقيقة الصغرى أو املريضة أو املصابين بإعاقة .يجب أن ندر َك ّأن وجود شقيق أو شقيقة في حياتنا
ّ
ّ ُ ّ
بثمن وال ُيمكن االستعاضة عنها .إنه مدرسة املجتمع الحقيقي.
هو خبرة قوية ال تقدر ٍ
خاتمة
َ
الوالدين والهل ال يعني عدم االهتمام بهما وبالعائلة ّ
املوسعة التي ينتمي إليها البناءّ .إن الترك
ّإن ترك
ّ
العزوبية ،وترك عادات املاض ي .فما كان قبل الزواج ليس كما بعدهّ .إن الترك هو
املقصود هو ترك حياة
ّ
ً
وجعا ّ
جال ،وللفتاة لكي تصبح امرأةّ .إنه دعوة ّ
يتطلب ً
لن في
والنضج وهذا
للنمو
دعوة للشاب لكي يصبح ر
ِ
ِ
ّ
ّ
التخلي تضحية ،وفي التضحية وجع ،وفي الوقت ذاته ّ
نمو .
الترك تخلي ،وفي
ِ
ِ
َ
بمحب ٍة كبيرة ّ
على العائلة الكبيرة أن تستقبل ّ
المهات العازبات والطفال دون آباء وذوي االحتياجات
ّ
الخاصة ،والشباب الذين يكافحون اإلدمان ،وأشخاص عازبين ومنفصلين أو أرامل يعانون من الوحدة
َ
ّ
دعم من أبنائهم.
واملسنين واملرض ى الذين ال يحصلون على ٍ
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عظة اليوم الرابع" :من أجل هذا يترك الرجل (املرأة) أباه و أمه"...

املوضوع  :النضوج
القراءات( :فليبي ( )11-1\2يو( )26-18\17فرح اإلنجيل  ،عدد )102-101
ّ
هذه العظة تسلط الضوء على موضوع النضوج عند الفرد الذي يجب أن يعمل اليه الفرد قبل الزواج.
لذلك سنتوقف على ّ
أهمية النضوج النفس ي والنضوج العاطفي ،والنضوج الروحي ،وعلى خطر النزعة
الفردانية املعاصرة التي تمنع الشخص من تحقيق نضوجه ،وعلى السباب التي تسهم في ازدياد النزعة
الفردية في عصرنا.

 -1النضوج النفس ي
يتحقق النضوج النفس ي عندما يتصالح الفرد مع ذاته ويقبلها بالرغم من معرفته بوجود آثار سلبية
تركتها التربية واملجتمع في "الوعيه".
أ -عالمات النضوج النفس ي:
*الشعور بالكفاية
*االحساس بالمان
*الرضا وهدوء البال
تمنح هذه العالمات الفرد الثقة بالنفس بالرغم من وجود الضعف البشري ،والثبات والتماسك الداخلي
بالرغم من وجود قلق طبيعي ،والقناعة بما هو عليه وبتاريخه وظروف حياته مع املحافظة على الطموح
والرغبة في التطور.
ب -عالمات الالنضوج النفس ي:
*االحساس بالدونية وبعدم المان والخوف
12

*روح تملك لألشياء والشخاص
*غيرة ،خوف من فقدان الشريك ،فيلجأ الى إخضاعه ّ
بكل الطرق اإليجابية والسلبية.
تزوج ،بخيبة أمل لنه ّ
خالصة :غير الناضج سيصاب ،إذا ّ
ظن أن الزواج سيمنحه ما يفتقده من
احتياجات نفسية (المان ،الكفاية ،الرض ى ،القيمة) .إن االكتمال النفس ي يجب أن يبنى داخل الذات ال
من خارجها.
يقول الدكتور رولومايً :
"كثيرا ما نستخدم فكرة االرتباط بالزواج للتغلب على القلق .فمفهوم أن نكون
ً
ً
ً
احساسا بالمان املؤقت ،لكن هذا املفهوم يفرغ من محتواه بسرعة ويصبح ممال ...إذا افتقر
معا يعطي
الزوجان الى النضج النفس ي" (من كتابه "اشكالية االنسان وعلم النفس")
 -2النضوج العاطفي
يطال هذا النضوج كافة أبعاد الشخصية االجتماعية والعقلية واالنفعالية والجسدية،الخ...
أ -عالمات عدم النضوج العاطفي:
* اضطراب في االنفعاالت واملشاعر ،عالماته:
مبررة ،مزاجية ،إحباط ،حقدّ ،
تهور ،حساسية مفرطة ،عدم ّ
سلوك إندفاعي ،غضب ،غيرة غير َّ
تقبل
النقد.
ّ
* االتكالية ،عالماتها:
متسرعة ،املسؤولية تقع ً
ّ
دائما على عاتق اآلخرين.
تأثر مفرط باآلخرين ،تردد ،حذر شديد ،أحكام
* الرغبة في االشباع الفوري ،عالماتها:
لجاجة ،عدم الصبر ،عالقات مؤقتة وسطحية وهامشية ،إضطراب في الحياة االجتماعية واالقتصادية.
* التمركز حول الذات ،عالماته:
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أنانية َم َر ّ
ضية ،تقدير خجول للذات واحتقار مفرط لآلخر ،الحاجة الدائمة الهتمام ورعاية اآلخر
واعتباره املسؤول عن ّ
كل فشل.
ّ
* عدم القدرة على التعلم ،عالماته:
يرفض اإلقرار بفشله ،ينسب الفشل إلى اآلخر والظروف والحظ السيئ.
ب -عالمات النضوج العاطفي:
* القدرة على ّ
الحب املتبادل ،عالماته:
شعور بالثقة والمان والكفاية ،استعداد بريء وصادق لتبادل الحب واملشاعر والقيام بشركة ّ
حب
وحياة مع اآلخر.
* اإليجابية ،عالماتها:
ّ
ّ
والنمو،
رؤية االيجابيات وتعزيزها ،هدوء وحكمة في مواجهة السلبيات ،الفشل فرصة ملزيد من التعلم
ّ ُ
لكنها ال تسكره.
يفرح بالنجاحات
* العطاء والخذ ،عالماته:
بالتقبل ّ
لكنه يفرح أكثر بالعطاءّ ،
ّ
يتقبل بروح التقدير والشكر ،يعطي ببشاشة من ماله وجهده
يفرح
ووقته لتحسين حياة الشركة.

 -3النضوج الروحي:
يتكامل النضوج الروحي مع النضوج النفس ي والنضوج العاطفي ،ويبلغ بهما إلى مراتب عالية من النمو.
ُ
ّ
بح ّبه يشفي ّ
كل جراح النفس ،ويجعلها قادرة على
النضوج الروحي هو ثمرة اللقاء بالرب يسوع الذي ِ
ّ
املحبة على مثاله.
فما هي أبرز عالمات النضوج الروحي؟
ّ
* الخروج من الذات :يمكن النضج الروحي الفرد االنتقال من محورية الذات الى محورية ال "نحن".
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* العطاء والقبول :يرغب الفرد عندما ينضج روح ًيا التشبه باآلب واالبن اللذين يصبحان ،باملحبة التي
تعطي ذاتها ،كل منهما ُسكنى لآلخر .فاآلب يعطي ذاته لإلبن وكأنه يموت عنها ،فيجدها في إبنه ،أو االبن
يموت عن ذاته باعطائها لآلب ،فيجدها في أبيه .هذا ما أشار إليه يسوع عندما قال لفيليبس" :أنا واآلب
واحد من رآني رأى اآلب ...أال تؤمن بأني في اآلب ،وأن اآلب ّفي" (يو .)11-9 /14
تحمل املسؤولية :عندما يمنح االنسان ذاته لآلخر يصبح إلى ّ
حد ما ،ملكيته .من هنا ،عليه ّ
* ّ
تحمل
ٍ
مسؤولية تجاهه .يقول البابا يوحنا بولس الثاني" :لذلك عليه أن يسأل نفسه :هل حبي ناضج بالقدر
الكافي حتى ال ّ
أخيب ثقته َّفي ،فال أجعله يخسر نفسه في عطائه لها وإنما على العكس يحقق كمال كيانه
وتمامهً .إذا ،فاملسؤولية تجاه الحب تؤول الى املسؤولية تجاه اآلخرّ "...
(حب ومسؤولية ،صفحة .)113
* التمييز بين قيمة الشخص والجنس :قد ُيقبل الفرد الى الزواج بدوافع جنسية ،عاطفية .أما الناضج
ً
روحيا ،فيتجاوز االنجذاب الجنس ي والعاطفي ليرى في الشخص قيمة بذاته .مدعو لن ُي َحب ال لن
ُيستعمل (املرجع السابق).

* قوة عاطفية :عندما تبلغ العاطفة بالنضوج الروحي تصبح قوة فاعلة ال منفعلة ،هادئة تسعى الى خير
اآلخر وتبني ضعفه فتحبه في واقعه ،وتتعاون مع النضوج الفكري والعقلي آملة وراغبة في تحريره.
فالعاطفة هنا تحب اآلخر كما هو ال بالفكرة املثالية التي ّ
كونتها عنه.
* املشاركة في فداء اآلخر :في النضوج الروحي تصل املحبة الى الغاية ،فتتألم لجل اآلخر ال منه ،وتصبح
ّ
ً
إتحادا ك ًّليا ،فتهبه ما لها وتأخذ ما له ،تعطيه حياتها لتأخذ موته ،وتحمل خطاياه
مستعدة لإلتحاد به
ّ
فيتجسد بالحب البشري ما قاله املسيح" :ليس حب أعظم
وضعفه وآالمه لتشارك مع املسيح في فدائه.
من هذا وهو أن يبذل االنسان نفسه لجل أحبائه" (يو  .)13/15ويقول قداسة البابا يوحنا بولس
الثاني" :بذلك يصل الحب الى الطابع االلهي ،لن الفرد أصبح كمن يريد هللا لآلخر ،وبهذا يالمس الحب
االنساني اللوهة( .املرجع السابق صفحة ( )121راجع ً
أيضا صفحة .)118 – 113

 -4خطر النزعة الفردية أو ْ
الفردانية () individualisme
ً
أشار البابا فرنسيس دائما إلى خطر النزعة الفردانية بقوله":يجب أن نأخذ بعين اإلعتبار الخطر املتزايد
الذي تشكله النزعة الفردية املبالغ فيها والتي تشوه الروابط،
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السيما السرية ،وتنتهي باعتبار كل فرد من أفراد السرة "كجزيرة" معطية الولوية ،في بعض الحاالت إلى
ً
فكرة الفرد الذي يبني ذاته وفقا لرغباته التي تعتبر مطلقة .إن التوترات الناجمة عن هذه الثقافة تولد
داخل السر ديناميات عدم التسامح والعدوان واالستحواذ واالستمتاع واإلستهالك حتى
لألشخاص..وتخلف مواقف من إنعدام الثقة ،والهروب من اإللتزامات،واالنغالق على رغد العيش
والغطرسة ( "...فرح الحب ،عدد .)33المر الذي يجعل كل فرد من أفراد السرة ُيحترم بقدر ما ُينتج.
"إنها املجازفة التي تدفع الشخاص ليعيشو في "حزن ْ
مالذ
فرداني" نابع من البحث السقيم عن ٍ
ّ
ّ
أناس منكدين،
سطحية ...وحياة منغلقة عن اآلخرين وعلى مصالحها الذاتية حولت الزوجين إلى ٍ
مستائين ،ال حياة فيهم(....راجع فرح االنجيل،عدد.)2

 -5أسباب إزدياد "النزعة الفردانية"
باإلضافة إلى مخاطر هذه النزعة كفلسفة .هناك أسباب معاصرة تساعد إلزدياد هذه النزعة وأهمها :
*رفض إنسان هذا العصر لكل تعاليم الكنيسة في موضوع الخطيئة الصلية بصفتها تمحور على الذات
وحب للذات حتى كره هللا املحبة.
* غياب التربية في العائلة ،كما في العائلة القديمة ،على مبادئ الحب واملسامحة والغفران واملساعدة
واملشاركة والعطاء الخ....
*رفض لألسرة الكبيرة المر الذي يؤدي بالزوجين إلى إنجاب ولد يربيانه على النانية بحجة تأمين كل
حاجياته حتى الغير ضرورية وعلى عدم املشاركة بسبب غياب اآلخر (اخت  ،أخ).
*الزمة االقتصادية وروح اإلستهالك التي دفعت املرأة (الم) للعمل خارج البيت .المر الذي كان له
إنعكاسات خطيرة على مستوى حضورها المومي وعدم وجود وقت لإلصغاء وإضفاء جو من الحنان
ّ
والعاطفة داخل البيت وتأمين فرص للحوار والتواصل العميق والحقيقي( ،فحلت الخادمة مكان الم).
*التطور التقني ووسائل اإلتصال االجتماعي التي عزلت أفراد العائلة كل في جزيرته و عامله.
*االباحية االعالمية التي تقدم اآلخر كمادة لإلستعمال واملتعة ال للحب.
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*تفش ي روح املادة واإلستهالك على حساب البعاد الروحية واملعنوية لإلنسان.
*غياب التربية على اإليمان في ظل تفش ي علوم فلسفية ملحدة ترفض كل وحي وكل ماهو إلهي وإنساني،
وتعتبر اإلنسان جسد مصيره املوت متخذة لها شعار
ً
الجاهل" :الذي قال في قلبه ال إله فلنأكل و نشرب لننا غدا نموت" (مزمور 1\14؛ 1قور.)32\15

خاتمة:
كل هذه السباب وغيرها الكثير تمنع إنسان هذا العصر من اإليمان بدعوته اإللهية ومن القدرة ،إذا آمن
بدعوته ،على الخروج من شرنقة "النا" إلى رحاب النحن في "وحدة االثنين".
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عظة اليوم الخامس:
ً
ً
"من أجل هذا يترك الرجل أباه و أمه و يلزم إمرأته ،فيصيران جسدا واحدا"
املوضوع  :اإللتزام و الصيرورة
القراءات( :أفسس (،)33-21\5متى.)9-1\19

ً
ً
تسلط هذه العظة الضوء على موضوع اإللتزام للوصول إلى صيرورة الزوجين جسدا واحدا.
و تعرض البعد الالهوتي لهذا التعليم و التحديات املعاصرة التي تتصدى للديمومة و اإللتزام في عالم
تتفش ى فيه ثقافة املؤقت" ،إلى حد بات يعتقد فيه الكثيرون " بأن الدعوة إلى الزواج الكنس ي غير
عصرية" (البابا فرنسيس ،اليوم العاملي للشباب .)2015

 -1التعليم الالهوتي
ً
عمال بقول
يتأصل التعليم الكنس ي ملوضوع اإللتزام في الزواج بحب املسيح لعروسه الكنيسة،
بولس الرسول":أيها الرجال ّ
أحبوا نساءكم كما أحب املسيح الكنيسة و جاد بنفسه من أجلها
ليقدسها...فيزفها إلى نفسه كنيسة سنية ال عيب فيها"( .أفسس)25\5؛و عندما اتحد بها صار معها
ً
ً
جسدا واحدا واعتنى بها كما بجسده .هذا ما اشار إليه الرسول بولس بقوله":أيها الرجال أحبوا نساءكم
كأجسادكم ،من أحب إمرأته أحب نفسه .فإنه ما من أحد أبعض جسده ،بل إنما يغذيه ،و يعتني
ً
به،كما يفعل املسيح بالكنيسة فنحن أيضا جسده" (أفسس)30-28\5؛ و يتابع بولس ليبرر الهدف من
ترك الرجل أباه و أمه فيضيف":لذلك (أي لجل هذا الحب) يترك الرجل أباه و أمه و يلزم إمرأته فيصير
ً
ً
ً
ً
اإلثنان جسدا واحدا" (افسس .)31\5إن صيرورة الرجل و املرأة جسدا واحدا "لسر عظيم" (أفسس
، )32\5لنه تمثل الزوجين في الحب الزلي ،و املعلن في حب املسيح للكنيسة ،فنحن ال يمكننا أن نفهم
ً
الكنيسة كجسد سري للمسيح...دون أن نستند إلى "السر العظيم" ،في عالقته مع خلق اإلنسان ،ذكرا
ً
ً
أو أنثى  ،ومع دعوة اإلثنين إلى الحب الزوجي ...الذي يجعلهما جسدا واحدا" (رسالة إلى السر ،البابا
يوحنا بولس الثاني ،عدد.)11
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 -2مسيرة الحب الزوجي
ال ّيدعي الزوجان املسيحيان الوصول إلى مثل هذا الحب لحظة الزواج بل يعلنان عن استعدادهما
ً
ً
لهذه املسيرة التي فيها يصيران جسدا واحدا.
ً
و عن رغبتهما في أن يعطي كل منهما ذاته لآلخر عبر شركة حب و حياة تتجسد يوميا بأفعال بذل للذات
ً
لجل اآلخر .فيتحوالن يوما بعد يوم أيقونة لحب املسيح و الكنيسة .و لذلك عليهما أن يأخذا بعين
اإلعتبار ما يلي:
 اإلعتراف املتبادل بضعفهم و عجزهم عن تجسيد هذا الحب فيتحرران من النظرة املثالية إلى الذات وإلى اآلخر و من إدعاء إمتالك الحقيقة.
 اإلستعداد إلحتضان الضعف الذي يظهر مع مسيرة الطريق الشاقة و الخطيئة و الفشل .مؤمنينً
بدعوتهما إلى املشاركة بفداء بعضهما البعض على مثال املسيح و حبا به .بذلك يجددان نعم الزواج كل
يوم و في كل حين.
 اإللتجاء الدائم إلى نعمة الرب التي تعضد ضعفهما عبر الصالة املشتركة و الفردية و الليتورجيا،والسيما باقتبالهما لسري التوبة و القربان ،و إلتزامهما التأمل اليومي بكلمة هللا.
 اإلنخراط بورشة بناء امللكوت في البيت و الرعية حيث تؤمن لهما الكنيسة اإلرشاد الضروري و إمكانيةوضع طاقاتهم و خبرتهم الزوجية في خدمة الرعية و الجماعات العيلية.
ّ
اسبوعي دوري للحوار( .بحسب الب جان باول اليسوعي الحوار هو سر البقاء في
 اإللتزام بموعدالحب).
 في إرشاده الرسولي فرح الحب يقول البابا فرنسيس":هكذا يحيا الزوجان معنى اإلنتماء الكامل لشخصً
واحد (أي لزوج واحد) .فيقبل الزوجان التحدي و التوق ليشيخا و يقضيا العمر معا ،و هكذا يعكسان
أمانة هللا .هذا القرار الحازم ّ
يعبر عن نمط حياة ،هو"مقتض ى داخلي يفرضه عهد الحب الزواجي"" ،لن
من ال يقرر أن يحب إلى البد ،من الصعب أن يستطيع أن يحب بصدق ولو ليوم واحد (عدد .)319و
ً
يتابع ":كل هذا يتحقق عبر مسيرة من النمو املتواصل ...ال يمكن للفرد أن يضع حدا لها ،لنه مع نمو
ً
املحبة ،تنمو أيضا و على الدوام قدرة على نمو جديد ،و لننا بذلك نكون شركاء في محبة الروح القدس
الالمتناهية (راجع،فرح الحب،عدد.)134
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و يحذر قداسته من أوهام الحب املثالي الذي ّ
تروج له إعالنات االستهالك املضللة حيث ال وجود لأللم و
ّ
املرض و املوت و الخالفات .إنه وهم ،لو ُوجد ،فهو ال يوفر الحب.لن هذا الخير هو ثمرة الصليب و
الجهاد .فالفضل هو ما لم نتوصل إليه بعد ،إنه الخمرة التي تنضج مع الوقت (راجع فرح الحب،
عدد.)135

" -3ثقافة املؤقت" (فرح الحب،عدد)39
في إرشاده الرسولي فرح الحب يتكلم البابا فرنسيس عن ظهور أعراض مختلفة "لثقافة املؤقت"،
منها:
 الشخاص في عصرنا ينتقلون ،بسرعة ،من عالقة عاطفية إلى أخرى. يعتقد البعض أن الحب ،كما ّتروج له شبكات التواصل اإلجتماعية ،يمكن أن يتصل أو ينفصل
حسب مزاج املستهلك.
 يخاف شباب اليوم من فكرة اإللتزام الدائم .لنهم ّيقدسون الحرية و هاجس الوقت الحر.
فالحرية عندهم فرصة التباع شهوات الجسد.
 يتعاطون مع الزواج كما املواد االستهالكية التي تبدل و ترمى و يستغنى عنها ،حتى ولو كانت التزالً
ً
ً
جيدة  ،عندما يعرض السوق شيئا جديدا (قديما كانت الشياء تصلح ،اليوم تستبدل)،بذلك يتم نقل
ما يحدث مع الشياء إلى العالقات العاطفية.
 -حتى الشخاص أصبحوا كالشياء للمتعة و االستعمال و االستغالل ال للحب.

-4األسباب التي ولدت و تدعم ثقافة املؤقت(بحسب االرشاد الرسولي،فرح الحب،عدد)43-40
 اإليديولوجيات امللحدة(املادية امللحدة ،النسبية ،الفردانية )...،التي تحط من قيمة الشخاص والزواج و العائلة
 فشل الزواج املسيحيين في أن يكونوا شهود للحب املسيحي.20

 سهولة املساكنة التي تدعم ّتوجه الشباب العاطفي و الرومنس ي للحب. تقديس الحرية الفردية و الخوف من فقدانها ،و الرغبة في االستقاللية. إعتبار الزواج مؤسسة بحت بيروقراطية. امليل الثقافي الذي يفرض عاطفة بال حدود ،عاطفة نرجسية غير ثابتة تمنع الفراد من الوصول لنضجأكبر.
 إنتشار الجنس اإلباحي و تجارة الجساد ،املعززة باالستعمال الشره لألنترنت ،التي تبقي على الفراد فيً
مرحلة أولى من الحياة العاطفية و التي ّ
تصور الجنس مادة للبيع و الشراء و املتعة ال تعبيرا عن الحب
كعطاء للذات.
 -إنتشار حاالت الطالق و اإلنفصال بشكل كبير وواسع.

خاتمة:
كل ذلك يحصل وسط غياب كلي لألهل و إهمالهم نقل االيمان القادر أن يحيي في أوالدهم
الفضائل و القيم اإللهية و اإلنسانية كالصبر و الغفران و املصالحة و التضحية وبذل الذات ...إلخ
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ً
ً
عظة اليوم السادس" :فيصيران جسدا واحدا"
املوضوع  :تربية البنين
ّ
الحب )261
القراءات( :املزمور ( )128لو ( )17 – 15 /18فرح

ً
ً
نقرأ في الكتاب َّ
واحدا" .من ّ
املهم أن نعي أن "الجسد الواحد" ال
املقدس" :ويصيران جسدا
ّ
ّ
ّ
الفاتيكاني الثاني ،فرح ورجاء ،يوضح ّأن الجسد
الجسدي بين الزوجين .فاملجمع
ينحصر معناه باالتحاد
ّ
الزوجية" .فالزواج ،في نظر الكنيسة ،هو شركة بين
الواحد يعني "شركة عميقة في الحب والحياة
ّ
ً
ً
ّ
الساسية للزواج ،ويسعيان معا إلى عيشها في عائلتهما.
الزوجين اللذين يتطلعان معا إلى الهداف
أهداف الزواج ثالثة
ً
معا في ّ
ألهدف الول هو خير الزوجينّ ،
الحب وفي تحقيق الذات.
أي أن ينموا
ألهدف الثاني هو اإلنجاب.
والهدف الثالث هو تربية البنين.
ّ
سنتأمل في عظة اليوم بالهدف الثالث :تربية البنين
نقرأ في املزمور " 3 / 127ها ّإن البنين ميراث من الرب ،وثمرة البطن ٌ
ثواب منه".
ً
وأيضا "بنوك كغراس الزيتون حول مائدتك( ".مز ) 3 / 128
ّ
ً
ّ
ّ
التربوية ،كما علمه مرارا حكماء
بجدية لرسالتهما
يقول البابا فرنسيس" :على الوالدين واجب الوفاء
الكتاب ّ
املقدس" (عدد .)17
التربية ،إذا ً،رسالة أوكلها هللا الى الوالدين لكي يساهما في صقل صورة هللا في أوالدهم ،الذين هم
عطية منه .ال يقتصر مفهومها على التلقين ،إنما ّ
ّ
يتعداه ليشمل محاور ثالثة "الحماية والهداية والتوجيه"
(عدد .)260
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ًّ
الحماية :على العائلة أن تكون املالذ الذي ّ
يؤمن لألبناء الحماية من ّ
جسديا
كل ما يؤذيهم
-1
ً
ً
كل ما ّ
ّ
ونفسيا ور ّ
ّ
وحيا ،ومن ّ
الحقيقية واملبادئ الصحيحة .فالواقع الثقافي
يشوه فيهم املفاهيم
الحالي الذي تساهم فيه وسائل اإلعالم والتواصل اإلجتماعي التي تقتحم حياة أوالدنا من دون
استئذان ،ال يساعد الوالدين في تأمين هذه الحماية بسهولة.
 -2الهداية :يقول البابا فرنسيس" :الزمن أسمى من املساحة" (عدد  .)261إن متابعة الوالد على
ّ
املرجوة .أما متابعتهم على صعيد الزمن فتجعل منهم مسؤولين
صعيد املساحة ال تأتي بالثمار
ّ
ومسؤوالت عن تصرفاتهم وقراراتهم ،وتمكنهم من التمييز بين المور ليختاروا الفضل منها.
ّ
ّ
"االستحواذ ال ُي ِعلم ،وال يمكن من السيطرة على جميع الوضاع التي قد يمر فيها
َ
الطفل .هنا ُيط َّبق مبدأ "الزمن أسمى من املساحة" ،والذي يعني ،أن المر يتعلق بابتكار تدابير،
أكثر من مجرد البحث عن السيطرة على املساحات .فإن كان هاجس أحد الوالدين هو أن يعرف
أين يتواجد ابنه ،ويرغب في التحكم في جميع تحركاته ،فهو بذلك يبحث عن السيطرة على
ّ
يقويه ،ولن ّ
يعلمه ،ولن ّ
يحضره ملواجهة التحديات .إنما ما ّ
يهم في
مساحته .وهو بهذه الطريقة لن
الساس هو تنشئة الطفل بحب كبير ،من خالل عملية إنضاج حريته ،وتحضيره ملسيرة ّ
نمو
شاملة ،وزيادة االستقاللية الصيلة لديه ،ما يجعله يكتسب بنفسه العناصر التي يحتاج اليها
ّ
ّ
الصح والخطأ في الظروف الصعبة .لذا ،فالسؤال
والتصرف بذكاء والتمييز بين
للدفاع عن نفسه
ًّ
جسديا؟ وليس مع َمن؟ إنما أين يتواجد باملعنى الوجودي؟ وأين هو
الهم ليس أين يتواجد االبن
ِمن قناعاته ،وأهدافه ،ورغباته ،ومشروع حياته؟ لذلك ،فإن السئلة التي أطرحها على الهل هي:
ً
َ
"هل نسعى إلى فهم «أين» هم البناء فعال في مسيرتهم؟ هل نعرف أين يذهب فكرهم فعال؟ وقبل
الكل :هل نريد أن نعرف؟")261(.
ُ
 -3التوجيهّ :إن الركن الساس في ّ
عملية التوجيه هو خلق ثقة متبادلة بين البناء والهل .تبنى الثقة
وحبه كما هو/هي بضعفه وخوفه وقلقه ...ال ّ
أي قبول الولد ّ
من خالل العاطفة والشهادةّ ،
حبه

إلنجازاته ونجاحاته .هذه الثقة تساعد الوالد على مشاركة أهلهم اختباراتهم و ّ
كل ما يجول في

خاطرهم .هذه املشاركة تسمح لألهل بتوجيه أبنائهم نحو املبادئ والقيم الصحيحة ،كما للعمل
الوجدانية ّ
على أن ّ
ّ
يطوروا في ذواتهم العادات ّ
الجيدة وامليول
الخيرة .على الهل مساعدة أوالدهم
ً
الهمية الكامنة في قيم ومبادئ وقواعد ّ
ّ
معينة ،بدال من فرضها عليهم
"كي يكتشفوا بأنفسهم
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كحقائق ال جدال فيها" ( ،)264وتنشئتهم في القت نفسه على معرفة أن لعمالهم السيئة عواقب"
( ،)268وتوجيهم بحزم ،لطلب الغفران ّ
ممن أساؤوا اليهم وإصالح الضرر الذي ألحقوه بهم ،كما
ّ
الذهبية "إفعلوا للناس ما أردتم أن يفعله الناس لكم"( .متى .)12/7
تدريبهم على عيش القاعدة

ّ
تحديان تواجههما العائلة اليوم في ّ
عملية التربية:
ً
ً
ً
وأحيانا ٌ
نادر .وهنا ال ّبد من
 -1إن الوقت الذي يمضيه االهل والوالد معا في العائلة قليل جدا
شرح نظرية حديثة باتت مألوفة في مجتمعناّ ،
تميز بين نوعين من الوقت :الوقت ّ
الكمي
والوقت النوعي.
أ -الوقت ّ
الكمي ( )Quantity timeيعني ّ
كمية الوقت الذي يمضيه الوالدان مع أوالدهم.
ب -الوقت النوعي ( )Quality timeيعني ّ
نوعية الوقت الذي يمضيه الوالدان مع أوالدهم،
وإيجابيةُ ،تترجم في املشاركة املشاركة في ألعاب ر ّ
ّ
ياضية أو
والتي يجب أن تكون ّبناءة
ّ
إجتماعية ،مناقشة موضوع ّ
يهم العائلةّ ...إنما ّ
أي النوعين هو أفضل؟ الفضل هو أن نمض ي
ًّ
وبنوعية ّ
ّ
جيدة.
كما من الوقت مع أوالدنا
( ّ
قصة الطفل ووالده)

ً
عاد الوالد الى املنزل متعبا .استقبله ابنه وطرح عليه السؤال التالي" :أبي! كم تجني من املال مقابل
ساعة في عملك؟ ّ
تعجب الوالد من سؤال ولده وسأله :ملاذا تسأل هذا السؤال؟" ّ
ألح الولد على أبيه
ً ّ ً
معينا .ركض الولد الى غرفته وعاد حامال
ليعرف الجواب .استسلم الوالد أمام إلحاح ابنه وأعطاه رقما
ّ
املبلغ في يده وسلمه الى والده وقال له :أرجوك أن تمض ي معي ساعة من وقتك".
ّ
التوحد التكنولوجي ()278
-2
ّ
ّ
والطبي ،هو اإلنسان املنطوي على ذاته والذي يعيش في
املتوحد ،في املفهوم النفس ي
اإلنسان
عامله الخاص ،والذي يجد صعوبة في التواصل والتفاعل مع اآلخرين .يستعمل البابا هذا املصطلح للداللة
على اإلنسان املدمن على التكنولوجيا ،التي تخلق لإلنسان عامله الخاص وتبعده عن التواصل والتفاعل
24

ً
ً
ً
ّ
والصحي مع اآلخرين ،والذي ُيكسب الفرد نضوجا وتوازنا نفسيا .لذا يلفت البابا انتباه الوالدين
الصحيح
ّ
التحدي الذي يجعل من العائلة مجموعة أفراد يعيشون تحت سقف واحد ،إنما ال ش يء
الى خطورة هذا
مشترك يجمعهم.

خاتمة
هذا غيض من فيض! ال شك في أن على الوالدين القيام بأقص ى جهدهم لتربية أوالدهم تربية
ّ
اإلتكال على هللا في هذه ّ
املهمة ووضع عائلتهم بين يدي الرب بشفاعة العائلة
صحيحة ،كما عليهم
املقدسة.
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