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الطَّالق الطَّالقُ والزواج دعب 
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 وكما هو الحال دائمـاً، سـوف ". بعد الطَّالق الطَّالقُ والزواج " موضوعنا لهذا اليوم هو
وانب عج ننا إياه كلمة اهللا نَتناول هذا الموضوع ملِّمف على ما تُعوسوف نبدأ حـديثنا . ديدة للتعر 

وهكثيرون أال و هحطْرالطَّالق : بسؤاٍل ي بيحي سقَدالم تابِل الك؟ ه 

لإلجابة عن هذا السؤال، سوف نتطرقُ أوالً إلى فترة العهد القديم، ثُم نَنتقل إلـى فتـرة
 ؟ يتحدث العهد القديم عن الطالق ماذا . العهد الجديد

 ِإذَا َأخَذَ رجٌل امرَأةً وتَزوج بِها، فَِإن لَم تَجِد نعمةً في عينَيه " ١ : ٢٤ نقرأ في سفْر التثنية
ه َألنَّه وجد فيها عيب شَيء، وكَتَب لَها كتَاب طَالَق ودفَعه ِإلَى يدها وَأطْلَقَ تـيب نا مى ..." ( ه  إـل

 ". ) آخر اآليات

رسهذه اآليةَ حين نَد وغير لبنـي إسـرائيل ، ها بعناية حمموسى س النبي سوف نَرى أن 
 وسـى هـو أنـه م النبي ما فعله لَّ وفي الحقيقة أن كُ . ذلك موافقته التامة على بالطالق رغم عدم

 ). أي الطَّالق ( ك األمر الذي كان بنو إسرائيل يمارسونه أصالً لتنظيم ذل تشريعات وضع بعض ال

 وكانوا يبنـون . كان رجال الدين اليهودي يتجادلون دوماً بشأن األسباب الموجِبة للطَّالق
آراء ين هم على آراءلِّمين ورجال الدعالم نم مقوهبس نفـي . م وبسببِ انتشار الفساد األخالقـي 
مكِّزون على طريقة الطالق أكثر زرين ييسية والفرالكَتَب نين اليهودي من المسيح، كان رِجال الد 

 فقد كانوا يقولون إنه عندما يطَلِّـق الرجـل . مما يركِّزون على الزواج الذي وضعه اهللا لإلنسان
 وا يظُنُّون أن ورقـةً كهـذه يمكـن أن وبهذا، فقد كان . امرأته فيجب عليه أن يعطيها شهادة طالق

. لكن تفكيرهم هذا كان خاطئاً تماماً . تُنهي الزواج أمام اهللا



 قبل قليٍل في األصحاح الرابع والعشرين من سفْر التثنية، فقـد كـان العهـد ذكرنا وكما
 وقد اختلف اليهـود . زوجته في ) أو علَّةً ما ( القديم يبيح الطالق في حال أن الزوج وجد عيباً ما

 . الواردة في هذه اآلية " ب ي ع " كلمة فيما بينهم على معنى

 هنا هو أن تكون الفتاة قد فَقَدت عذريتَها قبـل " عيب " فقد قال البعض إن المقصود بكلمة
 وقـد قـال الـبعض اآلخـر إن المقصـود بكلمـة . بعد الـزواج ى الزواج، أو أن تَقترف الزن

 وهكذا، فقد كان هؤالء يبيحـون الطـالق ألتفـه . هنا هو أي شيء قد ال يرضي الزوج " عيب "
 فعلى سبيل المثال، كان يمكن للزوج أن يطَلِّق زوجته إذا قَدمت له طعاماً مملَّحاً أكثـر . األسباب

 في " عيب " ن المقصود بكلمة لَكن من الواضح أ . من الالزم، أو إذا تَكَلَّمت بصوت عاٍل في البيت
 . هذه اآلية هو االنحالل األخالقي، أو الزنى، أو السلوك المشين

 أن رجال الدين اليهودي ركَّـزوا نرى من خالل الكتاب المقدس ماذا عنِ العهد الجديد؟ و
 في إنجيـل نقرأ . عدة الرئيسية على المبدأ الرئيسي أو القا فركَّز يسوع أما . ئية االستثنا الحالة على
 : ٦ - ٣ : ١٩ متَّى

" لَه ينقَاِئل وهبرجِلي ونييسالْفَر هِإلَي اءجو : ’ َأتَـهرطَلِّقَ امي ِل َأنجلُّ ِللرحْل يه 
 لْبدء خَلَقَهما ذَكَرا َأما قَرْأتُم َأن الَّذي خَلَقَ من ا ’ : فََأجاب وقَاَل لَهم ‘ ِلكُلِّ سببٍ؟

من َأجِل هذَا يتْرك الرجُل َأباه وُأمه ويلْتَصقُ بِامرَأته، ويكُون : وُأنْـثَى؟ وقَاَل
 فَالَّـذي جمعـه اُهللا الَ . ِإذًا لَيسا بعد اثْنَينِ بْل جسد واحد . االثْنَانِ جسدا واحدا

 ". ‘ رقُه ِإنْسان يفَ

ة هي أنوهكذا، فالقاعدة الرئيسي " إنْسان قُهفَراُهللا ال ي هعماُهللا فقد خَلَقَ ". الذي ج اإلنسـان 
 لهذا فإن الرجـل يتـرك أبـاه وُأمـه . ذَكَراً وأُنثى، ورتَّب زواجهما، وجعل هذا الزواج مقَدساً

 . ثنان جسداً واحداً ويلتصق بامرأته ويكون اال

دكتَفوا بهذا الرين لم ييسيالفر نم لَكهقْ أهواءلهذا تابعوا حديثهم مع يسـوع ! ألنه لم يواف 
 ِإن : " وعندها أجابهم يسوع قـائالً " فَلماذَا َأوصى موسى َأن يعطَى كتَاب طَالَق فَتُطَلَّقُ؟ " : وسألوه

م . " ولكن من الْبدء لَـم يكُـن هكَـذَا . قَساوة قُلُوبِكُم َأذن لَكُم َأن تُطَلِّقُوا نساءكُم موسى من َأجِل ثـُ



 ِإن من طَلَّقَ امرَأتَه ِإالَّ بِسـبب الزنَـا وتَـزوج : وَأقُوُل لَكُم : " أضاف يسوع هذا التصريح القوي
 ". ذي يتَزوج بِمطَلَّقَة يزني بُِأخْرى يزني، والَّ

 بين رجٍل وامرأة، " عقْداً " وبين بوضوحٍ تام أن الزواج ليس وهكذا، فقد حسم يسوع األمر
 ة لهذا، فالطَّالق لَم يكُن يوماً جزءاً من خطَّ . بل هو رِباطٌ مقَدس أعده اهللا لإلنسان منذ بدء الخليقة

 . للبشَر اهللا

،َأقُـوُل " : نُلقي بعض الضوء على الكلمات التي نَطَقَ بها يسوع والتي قال فيهـا ل واآلنو 
لَكُم : زي طَلَّقَـةبِم جوتَـزي يالَّذي، ونزى يبُِأخْر جوتَزنَا وب الزبِإالَّ بِس َأتَهرطَلَّقَ ام نم ـي ِإنن ." 

 مـا المقصـود . وهذا يدعونا إلى الوقوف عندها قلـيالً . أساء المؤمنون فَهم هذه اآلية فكثيراً ما
 : تَحتَمُل معنيين " ي ن زِ ي " المترجمة هنا إن الكلمة األصلية بالزنى هنا؟

 الجنس هذا يشْمُل جميع أشكال اإلباحية الجنسية وال سيما ممارسة . أوالً، الزنى الجسدي
 بعبارة أخرى، فإن الكتاب المقدس يحرم على الـزوج والزوجـة . خارج نطاق العالقة الزوجية

 لهذا فإن كاتب الرسالة إلى العبـرانيين . الجِنْس خارِج نطاق عالقتهما الزوجية المقدسة ممارسة
د ): " ٤ : ١٣ يين عبران ( يقول في اآلية الرابعة من األصحاح الثالث عشَر  ِليكُنِ الزواج مكَرما عنـْ

 ". وَأما الْعاهرون والزنَاةُ فَسيدينُهم اُهللا . كُلِّ واحد، والْمضجع غَير نَجِسٍ

 خرى وهذا يشْمُل البعد عنِ اهللا، وعبادة األصنام، وعبادة أي آلهة ُأ . ثانياً، الزنى الروحي
 . غير إله الكتاب المقدس، وممارسة أعمال الظُّلْمة من سحرٍ وشَعوذَة وغيرها

 الواردة في هذه اآلية، فقد أباح يسوع الطالق فـي " زِنى " وهكذا، وبناء على معنى كلمة
 مكانيـة طـالق وفي حين أن البشير متَّى يتحدث عـن إ . حالة الزنى الجسدي أو الزنى الروحي

 الرجل المرأته في حالة زِناها، فإن البشير مرقُس يتحدثُ عن إمكانية طالق المرأة لزوجها فـي
ي " ١٢ - ١١ : ١٠ حيث نقرأ في إنجيل مرقُس حالة زِناه نـزى يبِـُأخْر جوتَـزو َأتَهرطَلَّقَ ام نم 

 وهذا يعني أن الكتاب المقدس ال يفَـرق ". زوجها وتَزوجتْ بِآخَر تَزني وِإن طَلَّقَت امرَأةٌ . علَيها
. بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات



 يجعلُهـا ى ِإن من طَلَّقَ امرَأتَه إالَّ ِلعلَّة الزنَ : " ٣٢ : ٥ ما الذي قَصده يسوع بقوله في متَّى
 وفي هـذه . ظُلْماً يجعلُها عرضةً للوقوع في الزنى مقصود هنا هو أن من طَلَّق امرأته ال ؟ " تَزني

 وتتألَّم بسبب شعورها تُعاني ها جعلَ ظَلَم زوجته و ألنه األول أمام اهللا الحالة فإن الزوج هو المذْنب
 . مما قد يقودها إلى الزنى بالرفض والوحدة

دعَل يسوع قائالً بذلك، أكْم " : جوتَزي نمو نزي طَلَّقَةً فَِإنَّهطَلَّقة ال ". ي مالم عني أنوهذا ال ي 
 . فلو كان هذا هو المقصود لكان يسوع قد ظَلَم األبرياء الذين طُلِّقـوا ظُلْمـاً . تستطيع الزواج أبداً

 بـل . ن للرجال أن يسارعوا إلى الزواج من تلك المـرأة لَكن عندما يطَلِّق الرجل زوجته، ال يمك
 أمـا مـن يسـتغل . يجب أوالً بذل كل جهد ممكنٍ لمصالحة الزوجين وإعادة المياه إلى مجاريها

 كمـا أنـه ال . ضعف امرأة مطَلَّقة ويسارع إلى الزواج منها فإنه يعتَبر شخصاً زانياً في نظر اهللا
 ة المطَلَّقة أن تُسارع إلى الزواج من رجٍل آخر حال طالقها ألنَّها فـي هـذه الحالـة يجوز للمرأ

 . تُعتَبر زانية في نَظَرِ اهللا

 لحالة من التَّردي األخالقي السائد في المجتمع – بكالمه هذا – يسوع تَصدى وهكذا، فقد
 عنى الحقيقي للزواج وتَفنيد التفسـيرات الخاطئـة توضيح الم على كما أنه ركَّز . في ذلك الوقت

 . الذين أباحوا الطالق ألي علَّة ية اليهود الشريعة لمعلِّمي

 ينهـى المـؤمنين عـنِ ، سوف نَجِد أنَّه لكتاب المقَدس وإن رجعنا إلى التعليم الرئيسي ل
 . يمانهم ثُم يهتدي أحد الزوجين إلـى المسـيح لَكن قد يتزوج البعض قبل إ . الزواج بغير المؤمنين

 ِإن كَـان َأخٌ " ١٤ - ١٢ : ٧ فما العمل في هذه الحالة؟ نقرأ في الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس
 والْمرَأةُ الَّتي لَهـا رجـٌل غَيـر . رتَضي َأن تَسكُن معه، فَالَ يتْركْها لَه امرَأةٌ غَير مْؤمنَة، وهي تَ

كْها، فَالَ تَتْرهعم كُنسي ي َأنتَضري وهنٍ، وْؤمم . ،َأةـرـي الْمف سقَـدنِ مْؤمالْم رَل غَيجالر َألن 
نَةْؤمالْم رَأةُ غَيرالْمِل وجي الرةٌ فسقَدم . ـونسقَدم مفَه ا اآلنَأمو ،وننَجِس كُمالَدِإالَّ فََأوإذاً، إذا ". و 

ه أن يطَلِّقهـا  . آمن رجٌل بالمسيح بعد زواجه وارتضت زوجته أن تَعيش معه، فال ينبغـي علـي
 . زوجها دون واألمر نفسه ينْطَبِقُ على الزوجة في حال إيمانها

 في هذه الحالة، يجب على . لَكن ماذا لو آمن الزوج مثَالً ورفَضتْ زوجته أن تَعيش معه
لزوجته أن حمسي ١٥ : ٧ حيث نقرأ في الرسالة األولى إلى أهـل كورنثـوس تُفارقه الزوج أن



 خُ َأوِ اُألخْتُ مستَعبدا في مثِْل هذه اَألحواِل، ولكن لَيس اَأل . ولكن ِإن فَارقَ غَير الْمْؤمنِ، فَلْيفَارِقْ "
 في هذه الحالة، يكون شَريك الحياة غير المؤمن هو المسؤول عـنِ إذاً، ". اَهللا قَد دعانَا في السالَمِ

 . الطَّالق أو االنفصال

 أن اهللا قادر على تَغيير حيـاة النـاس ورغْم أن الزنى والطَّالق خَطية في نَظَر اِهللا، إالَّ
 فكل من يتوب توبةً حقيقيةً ينال الغُفران مـن . الزنى أو طَلَّقوا شُركاء حياتهم خطية الذين اقْتَرفوا

 نقـرأ فـي . اهللا ويحظى بفُرصة للتغيير وإصالح الخطأ الذي وقع فيه أو الخطية التي اقترفَهـا
 ِإنِ اعتَرفْنَا بِخَطَايانَا فَهو َأمين وعادٌل، حتَّـى يغْفـر لَنَـا خَطَايانَـا " ٩ : ١ األولى رسالة يوحنَّا

 يا َأوالَدي، َأكْتُب ِإلَيكُم هـذَا " ٢ و ١ : ٢ كما نقرأ في رسالة يوحنَّا األولى ". ويطَهرنَا من كُلِّ ِإثْمٍ
 . وهو كَفَّارةٌ ِلخَطَايانَـا . خْطََأ َأحد فَلَنَا شَفيع عنْد اآلبِ، يسوع الْمسيح الْبار وِإن َأ . ِلكَي الَ تُخْطُئوا

 ". لَيس ِلخَطَايانَا فَقَطْ، بْل ِلخَطَايا كُلِّ الْعالَمِ َأيضا

 فـي األصـحاح فعلى سبيل المثال، نقرأ . ضرب لنا يسوع مثاالً في التسامحِ مع الخُطاة
 فقد كانت تلك المـرأة . التي التقت بيسوع عند البئر الرابع من إنجيل يوحنَّا قصة المرأة السامرية

 وعنـدها، تَغَيـرت . لكن يسوع أعلَن لها عن ذاته بصفته المخَلِّص الموعـود . تعيش في الزنى
 . يسوع فآمن به كثيرون وسارعت إلى إخبار أهل مدينتها عن في الحال ا حياته

 كما نقرأ في األصحاح الثامن من إنجيل يوحنَّا عن حادثَة أخرى بين يسوع من خاللهـا
 : ١١ - ٢ : ٨ فنحن نقرأ في إنجيل يوحنَّا . أنه جاء إلى العالم لكي يخَلِّص الخُطاة

 لَيـه جميـع الشَّـعبِ فَجلَـس ثُم حضر َأيضا ِإلَى الْهيكَِل في الصبحِ، وجاء ِإ
مهلِّمعي . مقَدي زِنًا وكَتْ فسَأةً ُأمرام ونييسالْفَرةُ والْكَتَب هي . ِإلَي ا فـوها َأقَاملَمو 

قَالُوا لَه طسالْو : الْف ـي ذَاتي ف نـتَز يهكَتْ وسَأةُ ُأمرالْم ههذ ،لِّمعا مـِل، يع 
مجتُر هثَْل هذم انَا َأنصوسِ َأوي النَّامى فوسماذَا تَقُوُل َأنْتَ؟ قَالُوا هـذَا . وفَم 

هلَيع بِه شْتَكُونا يم ملَه كُوني ِلكَي ،وهبرجـفَُل . ِليى َأس  وَأما يسوع فَانْحنَى ِإلـَ
 : ولَما استَمروا يسَألُونَه، انْتَصب وقَاَل لَهم . اَألرضِ وكَان يكْتُب بِِإصبِعه علَى

 ثُم انْحنَى َأيضا ِإلَى َأسفَُل وكَـان ! من كَان منْكُم بِالَ خَطية فَلْيرمها َأوالً بِحجرٍ
ضماِئرهم تُبكِّـتُهم، خَرجـوا وَأما هم فَلَما سمعوا وكَانَتْ . يكْتُب علَى اَألرضِ



رِينوخِ ِإلَى اآلخالشُّي نم ِئينتَدبا، مداحا فَوداحَأةُ . وـرالْمو هدحو وعسي يقبو 
طسي الْوفَةٌ فاقا . وقَاَل لَه ،َأةرى الْموا سدَأح نْظُري لَمو وعسي با انْتَصفَلَم : ا ي 

 ! الَ َأحد، يا سـيد : امرَأةُ، َأين هم ُأولِئك الْمشْتَكُون علَيك؟ َأما دانَك َأحد؟ فَقَالَتْ
وعسا يفَقَاَل لَه : ينُكالَ َأنَا َأدا . وضِئي َأيالَ تُخْطبِي واذْه ." 

 نقـرأ فـي . اس تَغييراً حقيقيـاً نَرى أن إنجيل يسوع المسيح قادر على تَغيير الن وبهذا،
أهل كورنثوس كانوا غارقين في الفساد األخالقـي كمـا . الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس أن 

 نقرأ في الرسالة نفسها أن اهللا سيجازي جميع الناس على فجورهم وفسادهم األخالقي حيث تقول
 الَ زنَـاةٌ والَ : لظَّاِلمين الَ يرِثُون ملَكُوتَ اِهللا؟ الَ تَضـلُّوا َأم لَستُم تَعلَمون َأن ا " : ١٠ - ٩ : ٦ اآليات

 عبدةُ َأوثَانٍ والَ فَاسقُون والَ مْأبونُون والَ مضـاجِعو ذُكُـورٍ، والَ سـارِقُون والَ طَمـاعون والَ
رِثُوني فُونالَ خَاطو ونالَ شَتَّامو ونكِّيرلَكُوتَ اِهللا سالرسول بولُس يعود ويقول لهـؤالء ". م نلك 

 . وهكَذَا كَان ُأنَـاس مـنْكُم : " ١١ إن نعمةَ اهللا قادرة على تغييرهم وتحريرهم حيث نقرأ في اآلية
 ". هِنَا لكنِ اغْتَسلْتُم، بْل تَقَدستُم، بْل تَبررتُم بِاسمِ الرب يسوع وبِروحِ ِإل

 مع الزنى والطالق، إالَّ مطْلَقاً تهاونوا ي ن ال وهكذا، رغم أنه ينبغي على شيوخ الكنيسة أ
 أنه ينبغي عليهم في الوقت نفسه أن يبذلوا كُلَّ جهد ممكنٍ لمساعدة من يخطئـون علـى التوبـة

 وهـذا . ع الناس قد أخطأوا وأعوزهم مجد اهللا فالكتاب المقدس يخْبِرنا أن جمي . والتصالُح مع اهللا
 . يتغيروا لكي يعني أن جميع الناس بحاجة لرحمة اهللا ونعمته لكي ينالوا الخالص و

 واآلن، ماذا عنِ الزواج بعد الطالق؟ يعتَبر هذا الموضوع من الموضوعات الجدلية بين
 وبصورة عامة، . بهذا الشأن التفسيرات المختلفة للمقاطع الكتابية الرئيسية المسيحيين وذلك بسبب

 : فإن الكتاب المقدس يعلِّم هذين المبدأين الهامين بشأن الزواج بعد الطالق

 ينبغي على شَريك الحياة الذي أقْدم على الطَّالق إما أن يتَصالح مع شـريك المبدأ األول
 مـن : " يقول يسـوع ١٢ - ١١ : ١٠ فنحن نقرأ في إنجيل مرقُس . حياته أو أن يبقى دون زواج

 وهـذا ". وِإن طَلَّقَت امرَأةٌ زوجها وتَزوجتْ بِآخَر تَزني . طَلَّقَ امرَأتَه وتَزوج بُِأخْرى يزني علَيها
. ه ألي سببٍ آخَر غير الزنى ال يمكنه أن يتزوج ثانيةً يعني أن الرجَل الذي طَلَّق امرأت



 . فيقول إنه يمكن للزوج أو الزوجة أن يتزوج ثانيةً في بعض الحـاالت المبدأ الثاني أما
 . ا حيـا الْمرَأةُ مرتَبِطَةٌ بِالنَّاموسِ ما دام رجلُهـ " ٣٩ : ٧ ، نقرأ في رسالة كورنثوس األولى فمثالً

 وهذا يعني أنه في حـال ". ولكن ِإن ماتَ رجلُها، فَهِي حرةٌ ِلكَي تَتَزوج بِمن تُرِيد، في الرب فَقَطْ
 طالما أن هذا الزواج يتم بحسب المعـايير موت شريك الحياة، يمكن للرجل أو المرأة أن يتزوج

 . أن يكون شريك الحياة مؤمناً ه المعايير هي هذ وأهم . التي وضعها اهللا

 يطَلِّق الزوج غير المؤمن زوجته بسبب إيمانها بالسيد المسـيح بعـد ربما ... مثال آخر
 أو قد يكون العكس صحيحاً؛ أي أن تُطَلِّق الزوجة غير المؤمنة زوجها بسبب . فترة من زواجهما

ند المسيح بعد فترة مزواجهما إيمانه بالسي . 

 يقول في رسالته األولى إلى أهـل . وقد رأينا قبل قليل ما قاله الرسول بولُس بهذا الشأن
 لَيس اَألخُ َأوِ اُألخْتُ مستَعبدا في مثْـِل . ولكن ِإن فَارقَ غَير الْمْؤمنِ، فَلْيفَارِقْ " ١٥ : ٧ كورنثوس

 هـو أنـه " ليس األخ أو األخت مستَعبداً في مثل هذه األحوال " والمقصود بعبارة ". هذه اَألحواِل
 أن يتزوج مرةً أخرى ألنه ليس مستَعبداً لشريك حياته ) أو الزوجة المؤمنة ( يمكن للزوج المؤمن

 . غير المؤمن، وألنه لم يكُن لَه يد في الطالق

دس، أن ي مسيحي مؤمنٍ كُلِّ وفي جميع األحوال، يجب على  عرف أن الزواج رِبـاطٌ مقـَ
 وفي حال حدوث أي خالفات مستَعصـية . جزءاً من خطَّة اهللا األصلية لإلنسان ليس وأن الطالق

 بين الزوجين، فإن أفضل ما يمكن عملُه هو اللجوء إلى راعي الكنيسة أو أحد شـيوخ الكنيسـة
 . تهما معاً ح لحل الخالف القائم ومصال

ـام حياتـك، وأنباركاً طَـوال أيعيداً ومزواجاً س عطيك الربي وصالتُنا ألجلك هي أن 
 . يستخدمك أنت وجميع أفراد عائلتك لتكونوا نُوراً يعكس محبة المسيح وتَسامحه

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم نَّ ، " تلمذة " وإلى أنم ـات لكُموالتحي اُألمنيـات ا أطيب . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


