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 وسوف نتناول هذا الموضوع من عدة زوايا حيث . هو الزواج المسيحي اليوم موضوعنا
 وج والزوجة، وبعض الحقائق المهِمة عنِ سنتطرق إلى سمات الزواج المسيحي، ومسؤوليات الز

 . الحياة الزوجية المسيحية

 يمكـن تلخـيص سـمات الـزواج . الزواجِ المسيحي سمات سوف نبدأ بالتعرف على
 : نقاط رئيسية على النحو التالي خَمسِ المسيحي في

 فنحن نقـرأ . الزواج منشُئ يقة أن اهللا هو المسيحي يقوم على حق الزواج : السمةُ األولى
ى . علَى صورة اِهللا خَلَقَه . فَخَلَقَ اُهللا اِإلنْسان علَى صورته " ٢٧ : ١ في سفْر التكوين  ذَكَـرا وُأنْثـَ

مرينا أنه عندما خَ ". خَلَقَهخالل ريقةً اهللا الكون، أوجد طَ قَ لَ هذا ي ـنمكن لجميع الكائنات مي هـا أن 
 اإلنسان كما قرأنا قبل قليٍل، فإن و . فاهللا هو الذي خلق الذَّكَر واألنثى لغاية محددة . تتكاثَر تَتناسَل و

 ونرى أن الرجل والمرأة المتزوجان يشَكِّالن . على صورة اهللا مخلوقٌ ) نثى ُأ َأو ذَكَراً سواء كان (
أصغر ةدة وِحة . عائليدى هذه الوِح  هي األساس الذي يبنى عليه المجتمع فـي كـل مكـانٍ عـل

 الوحدة العائلية بين الزوجين، ولمتعة الزوجين، ولضـمان لتقوية الجِنْس اُهللا د ج و وقد َأ . األرض
 . استمرار الجنس البشري

ده، لَيس جيـدا َأن ي : وقَاَل الرب اِإلله " ١٨ : ١ كما نقرأ في سفْر التكوين حـو مآد كُـون 
هيرينًا نَظعم لَه نَعفْر التكوين ". فََأص٢٤ : ٢ نقرأ أيضاً في س " ـهُأمو ـاهـُل َأبجالر كتْـري ِلذِلك 

 أحد المجتمعات ن وهذا يرينا أن فكرة الزواج لم تنشأ ع ". ويلْتَصقُ بِامرَأته ويكُونَانِ جسدا واحدا
 و إحدى الثقافات؛ بل إن اهللا هو الذي أوجد الحاجة للزواج وقام بتأسيس العالقة الزوجية حتـى أ

حتـى بعـد الزوجية حافظ على العالقة اهللا هو الذي كما أن . قبل أن يقع آدم وحواء في الخطية



 له الكتـاب المقـدس عـنِ أن تُراعي ما يقو ُأمة لِّ لهذا، يجب على كُ . وقوع اإلنسان في الخطية
 . إن أرادتْ لمجتمعاتها أن تُبنى على أساسات سليمة الزواج

 وإذا نظرنا إلى األصحاح الثالث من سفْرِ إرميا في العهد القديم فإننا نـرى أن الـزواج
 الـزواج سـتخدم كما أن الرسـول بـولُس ي . يستخدم كصورة تشبيهية للعالقة بين اهللا واإلنسان

 المسيحي في األصحاح الخامس من رسالة أفسس كصورة تشبيهية للعالقة القائمة بـين يسـوع
 ورغم أن الناس شَوهوا الصورة الحقيقية للزواج عبر السنين، إالَّ أن اهللا ما زال يدعوا . والكنيسة

 ها هـو م سـ ميلة التي ر جميع األمم والشعوب واألفراد على األرض للعودة إلى تلك الصورة الج
 منشُئ األولى للزواج المسيحي هي أنه يقوم على حقيقة أن اهللا هو إذاً، السمةُ . لزواج عنِ ا بنفسه

 . الزواج

 المقصود بذلك هو أن الـزوج . زواج ُأحادي هي أنه ف للزواج المسيحي السمةُ الثانية أما
 ورغم أننا نقرأ في العهد القديم أن . فقط اً واحد اً زوجة تتزوج زوج فقط، وال واحدةً يتزوج زوجةً

 أكثر من زوجة واحدة، إالَّ أن الكتاب المقدس يعلِّمنا تَزوجوا من إبراهيم ويعقوب وداود وغيرهم
 د الزوجـات فتَعد . أن تلك الزيجات كانت مخالفة للترتيب الذي وضعه اهللا للزواج عند بدء الخليقة

 ، في العهد القديم أدى إلى الكثير من المشاكل والمتاعب مثل الغيرة، والتمييز، وعبـادة األوثـان
 . وغيرها

 فهو لم يقُْل فـي . يجب أن نَعلَم أن اهللا لم يغَير خطَّته األصلية المتعلِّقة بالمؤسسة الزوجية
 ؛ بل قال " زوجاته " الزوج أن يترك أباه وُأمه وأن يلتصق بـ إنه ينبغي على ٢٤ : ٢ سفْر التكوين

 كما أن يسوع كَرر هذه الوصية حـين قـال ). أو امرأته ( " زوجته " إنه ينبغي عليه أن يلتصق بـ
 يكُـون االثْنَـانِ من َأجِل هذَا يتْرك الرجُل َأباه وُأمه ويلْتَصقُ بِامرَأته، و " ٥ : ١٩ في إنجيل متَّى

 فإن إله الكتابِ المقدسِ يرفُض رفضاً قاطعاً تَعدد الزوجات، ويرفُض الزنى، لهذا، ". جسدا واحدا
 لهذا يجب على الزوج والزوجـة أن . الزوجية ة ويرفُض أي شكٍل من أشكال التَعدي على العالق

 . ألنَّها عالقَةُ عهد بين رجٍل واحد وامرأة واحـدة ة وأن يحافظا عليها يحترما هذه الرابطة المقدس
. إذاً، السمة الثانية للزواج المسيحي هي أنه زواج ُأحادي وليس متعدداً



 فرغم . وال حياة الزوجين على األرض يستمر طَ للزواج المسيحي هي أنه السمةُ الثالثة
 طالق في ارتفاعٍ مستمر في جميع أنحاء العالم، إالَّ أن الرب يسوع يعلِّم بوضوحٍ في أن حاالت ال
 ". الق طَّـ ال " ما يسمى بـ أن خطَّة اهللا األصلية للزواج لم تَكُن تشتمل على ٦ - ٣ : ١٩ إنجيل متَّى

 أن الزواج المسيحي يعني أن اهللا قد جمع بين وحيث ". فَالَّذي جمعه اُهللا الَ يفَرقُه ِإنْسان " هو يقول ف
دهما عـنِ فترقا أحـي طوال حياتهما على األرض، فال يجوز لهذين الشخصين أن ٍل وامرأةجر 

 حيـث ١٦ و ١٥ : ٢ وهذا هو ما تقوله كلمة الرب أيضاً في سفْر مالخي . إال عند الموت اآلخَرِ
نقرأ على لسان الرب " الَ يو ابِهشَب َأةربِام دَأح رغْد . َألنَّه ] الطَّالَقَ ] أي الرب هكْري ." 

 وبحسب تعليم الرب يسوع، فإن الطالق جائز في حالة واحدة أال وهي الزنى حيث نقرأ
 عطهـا كتَـاب من طَلَّقَ امرَأتَـه فَلْي : قيَل " على لسان السيد المسيح ٣١ و ٣٠ : ٥ في إنجيل متَّى

 ِإن من طَلَّقَ امرَأتَه إالَّ ِلعلَّة الزنَى يجعلُها تَزنــي، ومـن يتَـزوج : وَأما َأنَا فََأقُوُل لَكُم . طَالَق
ي نـزي طَلَّقَةً فَِإنَّهرغم على ال ". م نبعض الكنائس ، ذلك م بـالط في وقتنا الحاضر فإن حمالق تَس 

 للحفاظ على نٍ ك مم د ه ج لِّ كُ ِل ذْ ب دراسة كُلِّ تفاصيِل المشكلة الزوجية، وبعد في حاالت معينة بعد
ى . رباط الزوجية  وهكذا، فالسمة الثالثة للزواج المسيحي هي أنه يستمر طوال حياة الزوجين عـل

. األرض

ى األرض أنه ي هِ فَ للزواج المسيحي السمةُ الرابعة أما  وال يقتصر على فترة حياتنا عـل
دتَعماء ا يتَّى . ها إلى الحياة في السالناس ٣٠ : ٢٢ فقد قال يسوع في إنجيل م الَ " إن ـةاميي الْق فـ 

اءمي الساِهللا ف الَِئكَةكَم كُونُونْل يب ،ونجوتَزالَ يو ونجوزـماء، سـوف فعندما نذهب إل ". يى الس 
 منْذ بـدء لإلنسان وهكذا، فالزواج الذي صممه اُهللا . رغبتنا الجنسية وال يعود الزواج قائماً زوُل ت

ماء، سوف يكـون . يتعلَّق بالحياة على األرض ال بالحياة في السماء الخليقةإلى الس بفعندما نَذْه 
 . يحه شُغْلُنا الشَّاغُل هو عبادةُ الرب وتسب

 متاح لجميع األشخاص غير المتزوجين؛ لكنـه للزواج المسيحي هي أنه السمةُ الخامسة
 فرغم أن غالبية األشخاص يرغبون في الزواج ويقْدمون عليه، إالَّ أنَّهم ليسوا . ليس فَرضاً عليهم
 ألن اهللا دعـاهم لخدمـة زواج فقد يختار بعض المؤمنين أن يمتنعوا عنِ الـ . مرغَمين على ذلك
. أو ألنهم يدركون أن المسؤوليات الزوجية والعائلية ستشغلهم عن خدمتهم ، تتطلَّب تفرغاً تاماً



 . لسببٍ أو آلخـر الرجال والنِّساء قد ال تُتاح فُرصة الزواج لبعض في بعض الحاالت، و
وال بأس في ذلك ألن اهللا عدم الزواج ليس خطي ننَة مبنا سواء كنـا . ة وليس لَع نا ويهتمحبفاهللا ي 

 . متزوجين أو غير متزوجين

نماذا ع ،ين واآلنسيحيالزوج والزوجة الم ـس ؟ واجبات٢٢ : ٥ نقرأ في رسالة أفس - 
 إطار الحيـاة عن واجبات األزواج المسيحيين والزوجات المسيحيات بعضهم تجاه بعضٍ في ٣٣

 عنِ العالقـة القائمـة بـين حيةً هادةً ، يجب على الزوجين أن يكونا شَ عامة وبصورة . الزوجية
 . المسيح والكنيسة

 . رأس المرأة كما أن المسيح هو رأس الكنيسـة يوصي الكتاب المقدس الزوج أن يكون
 الكتـاب ومن جِهة الزوجة فإن . ه تَ كنيس ب يسوع كما يح ه تَ زوج أن يحب الزوج ب كما أنه يوصي

سالكنيسةُ ها يوصي المقد علزوجها كما تَخْض عتَخْض بأن كما أنه يوصي الزوجـةَ . المسيح ليسوع 
 عندما يرى الناس هذه العالقة الزوجية ف . هناك حكمةٌ إلهيةٌ من هذه الوصايا و . بأن تَحترم زوجها

 ن و عة القائمة على كلمة اهللا، فسوف يدركون روعة العالقة بين المسيح وكنيسته، وسوف ير الرائ
ح ماً على فَريثاالً ح الشَّرِكة بين المؤمن واهللا الحي . 

 الزواج، فمن حقِّـه أن ، وحيث أنه هو منشُئ والمرأةَ الرجَل قَ لَ وحيث أن اهللا هو الذي خَ
د مسؤولياتدحالزوج والزوجة ي نطيع الزوج والزوجة وصـايا اهللا . كُلٍّ مفسـوف ، وعندما ي 

ة ورائعة عييتمتَّعان بعالقة زوجية رائعة ويكونان شهادة ح ـ نة اهللا وععالقـة المسـيح محب ن 
 . بالمؤمنين

 بِحسبِ تعليمِ كلمة اهللا؟ ما هي واجبات الزوج نحو زوجته ، إذاً

 ومحبة الزوج لزوجته تَعنـي إظهـار . يجب على الزوج المؤمن أن يحب زوجته ، أوالً
 وقد عبر الرسوُل بولُس عـنِ . االهتمام بها، وقبولها، ومساعدتها على أن تُصبح أفضل ما يمكن

 من رسالته األولى إلى أهل كورنثوس حيث المحبة المسيحية بصورة جميلة في األصحاح الثالث
: ٨ - ٤ يقول في اآليات



 الْمحبةُ الَ تَتَفَاخَر، والَ تَنْـتَفخُ، والَ . الْمحبةُ الَ تَحسد . الْمحبةُ تَتََأنَّى وتَرفُقُ "
الس الَ تَظُنو ،تَدالَ تَحا، وها ِلنَفْسم الَ تَطْلُبو ،حْل وء، تُقَببِاِإلثْمِ ب حالَ تَفْرو 

،ءـو كُـلَّ شَـيجتَرو ،ءقُ كُلَّ شَيدتُصو ،ءُل كُلَّ شَيتَمتَحقِّ، وبِالْح حتَفْر 
ءلَى كُلِّ شَيع بِرتَصا . ودقُطُ َأبةُ الَ تَسبحاَلْم ." 

 إنهـا محبـة عمليـة . زواج نَحو زوجاتهم ، هذه هي المحبة التي يطْلُبها اهللا من األ أجل
 يا َأوالَدي، الَ نُحـب " ١٨ : ٣ وكما قال الرسوُل يوحنَّا في رسالته األولى . وليست محبةً بالكالم

 ". بِالْكَالَمِ والَ بِاللِّسانِ، بْل بِالْعمِل والْحقِّ

 لهـذا، يجـب . يقود المسيح كنيسته يقود زوجته كما يجب على الزوج المؤمن أن ، ثانياً
 فكمـا أن الراعـي يعتنـي بخرافـه، . كَراعٍ وليس كشخصٍ متسلِّط على الزوج أن يقود زوجته

 ويحميها، ويساعدها على تَخَطِّي الصعوبات، فيجب على الزوج أن يعتني بزوجته، وأن يوفِّر لها
 غلُّب على المشاكل والصعوبات التي تواجهها فـي بيئةً آمنةً، وأن يحميها، وأن يساعدها على الت

 هـا وما أجمل أن تجد الزوجة زوج . للمسانَدة والمؤازرة فهناك أوقاتٌ تحتاج فيها الزوجة . الحياة
 . إلى جانبها حين تحتاج إليه

نبِ تعليم كلمة اهللا؟ وماذا عسالزوجة المؤمنة نحو زوجها بِح واجبات 

 أنـه ٥ و ٤ : ٢ نقرأ في الرسالة إلى تـيطُس . الزوجة أن تُحب زوجها يجب على ، أوالً
 َأن يكُن محبات ِلرِجاِلهِن ويحبِبن َأوالَدهن، متَعقِّالَت، عفيفَات، مالَزِمـات " ينبغي على الزوجات

 كذلك، يجـب أن تَتَّصـف . " يجدفَ علَى كَلمة اِهللا بيوتَهن، صاِلحات، خَاضعات ِلرِجاِلهِن، ِلكَي الَ
 محبة الزوجة لزوجها بالصبر، واللطف، وغيرها من الصفات األخرى التي قرأناها قبل قليل في

 . األصحاح الثالث عشر من الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس

 فيجب على الزوجة أن تُعبـر . تَخْضع له يجب على الزوجة أن تَحتَرِم زوجها وأن ، ثانياً
 عن وجهة نظرها بطريقة مهذَّبة ولطيفة، وأن تُفْسح المجال للرب كي يعمل بطريقته الخاصة في

 وأن تُطْلعه على ، كما يجب على الزوجة أن تُشارِك زوجها في مخَطَّطاتها . حياتها وحياة زوجها
والزوجة الصالحة هي تلك التي تُبادر إلى خدمة زوجهـا دون أن يطْلُـب . ها ما يستَجِد في حيات



 . فـي األمـور المختلفـة نظره ةَ كما أنها تُصغي إليه وتحاول أن تفهم مشاكله ووجه . منها ذلك
 فالزوجة . أو أن تَشْعر بأنها أقَلُّ منه شأناً وخضوع الزوجة لزوجها ال يعني أن تكون جاريةً لديه

تكون ها أنريداهللا ي رِفُ أنة تَععيناً المسيحيح له لزوجها ممتَس رٍ – وأنطيـب خـاط ـنع – 
 . باتخاذ القرارات النهائية المتعلِّقة بالبيت والعائلة

 في ضوء ما يعلِّمه الكتاب المقدس عن الزواج وقُدسيته، يجب علينـا أن نَعـرف أن اهللا
 شخاص الذين يعيشون معاً في بيت واحد معيشَةَ الزوجين دون أن يرتَبِطا بهـذا الربـاط يدين األ
 قبل أن يجمعهما اُهللا إذاً، ال يمكن للرجل والمرأة المسيحيين أن يعيشا معاً في بيت واحد . المقدس

 . برباط الزوجية

لِّم أنكلمة اهللا تُع الـزوج والزوجـة لوالـديهما الزو كذلك فإن ـنك كُـلٌّ معني تَراج ي 
 : حيث تقول كلمة الـرب ٢٤ : ٢ ونَجِد هذا المبدَأ الهام في سفْر التكوين . والتصاق الواحد باآلخر

 عني أن الزواج حـدثٌ هذا ي ". ِلذِلك يتْرك الرجُل َأباه وُأمه ويلْتَصقُ بِامرَأته ويكُونَانِ جسدا واحدا "
 . اجتماعي وديني مهِم حيث أن الرجل والمرأة يتركان أباهما وُأمهما ويؤسسان عائلةً جديدة

 : على النحو التالي الزواج المسيحي التي يتألَّف منها ننا أن نُلَخِّص العناصر الثالث يمك و

 حـال فالرجل والمرأة يستعدان لترك أهلهما . والدين الزواج المسيحي يعني تَرك ال ، أوالً
 وغالباً ما تُسـمى . في االستعداد لمراسيم الزواج حال بدئهما عن عزمهما على الزواج و هما إعالن

 أهلهما في فترة الخطْبة، بل حين منزل يتركا الرجل والمرأة ال وبالطبع فإن . هذه الفترة بالخطْبة
 . ياً أمام اهللا والناس رسم ن يتزوجا

فإن : ويجب علينا أن نُدرك أن ترك الرجل ألهله والمرأة ألهلها يشتمل على عدة جوانب
 نَظَرنا إلى الجانب العاطفي فسوف نرى أنه ال يجوز للرجل والمرأة أن يسـتمرا فـي التعلُّـق

 جل عن حب أهله أو أن تتوقَّف المرأة عن حـب وهذا ال يعني أن يتوقَّف الر . بعائلتيهما عاطفياً
 تَعلُّق الزوجين أحدهما باآلخر يفـوق انه ينبغي ان يكون بل المقصود هنا هو . أهلها بعد الزواج

. أي تَعلُّق عاطفي آخر في حياتهما



 بقى خاضـعاً ألبيـه وإذا نَظَرنا إلى جانب السلْطَة فسوف نرى أنه ال يجوز للرجل أن ي
 التي يصبح خضوعها الرئيسي لزوجهـا بعـد واألمر نفسه ينطبق على المرأة . وُأمه بعد الزواج

 . وهذا ال يتعارض بتاتاً مع احترام الوالدين . الزواج

 كذلك فإن ترك الوالدين ينطبق على األمور المالية حيث ينبغي على الزوجين أن يسـتقالَّ
 ، إذا رغب وبالطبع . لمادية وأن يعتمدا على نفسيهما ويديرا شؤونهما المالية بنفسيهما في حياتهما ا

 المالية أو غيرها، فال بأس فـي األم في بعض األمور و أ أخذ مشورة األب الزوج والزوجة في
 . ذلك

 ي هـو الزواج المسـيح ف . ن أحدهما باآلخر ي الزواج المسيحي يعني التصاق الزوج ، ثانياً
 يبقى كل منهما أميناً لآلخر وفي هذا الرباط، يتعهد الزوجان أن . رِباطٌ مقَدس يتم أمام اهللا والناس

بحي ما اآلخر في الغنى والفقر، وفي الصحة والمرض، وأنهدأح هما اآلخَر إلى أندرعى أحوي 
 هللا نفسه يكون شاهداً على الزواج بين الرجـل وبحسب تعليم كلمة اهللا فإن ا . يفَرق الموت بينهما

 وفي األحوال الطبيعية فإن مراسيم الزواج تـتم . والمرأة وعلى العهد المقدس الذي يربطهما معاً
 وبهذا، فإن جميع هـؤالء . بحضور األهِل، واألصدقاء، واإلخوة واألخوات المؤمنين في الكنيسة

س بين الزوج والزوجة يكونون شهوداً على العهد المقد . 

 فمراسيم الزواج المسيحي . الزواج المسيحي يعني أن يصبح الزوجان جسداً واحداً ، ثالثاً
 هي نقطة البداية ألن يصبح الرجل والمرأة واحداً من عدة جوانب وال سـيما علـى الصـعيدين

واالجتماعي ل والمرأة . الروحيجعرفا أنه باكتمال مراسيم الـزواج فإنهمـا ويجب على الري أن 
 يحصالن على بركَة الرب وموافقته على بدء اتِّحادهما الجسدي أيضاً من خالل العالقة الجنسـية

 ". خَطية " فاهللا ال يسر بأي عالقة جنسية خارج نطاق العالقة الزوجية؛ بل إنه يدعوها . المقدسة

 ذا، يجب علينا كمؤمنين بالرب يسوع المسيح أن نَفْهم قَصـد اهللا مـن الـزواج، وأن هك
ـٍل وامـرأةجبـين ر سقَدق؛ بل هو رباطٌ مربراً على وقْداً، وليس حالزواج ليس ع نُدرك أن 

 رةٌ رائعةٌ عنِ العالقة القائمة وكما ذَكَرنا قبل قليٍل فإن الزواج المسيحي هو صو . جمعهما اُهللا معاً
. بين المسيح والكنيسة



جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


