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 قَراراتُ ما قَبَل الزواج
الثاني القَرار : اختيار نَفْس أهداف الحياة له شَريك 

____________________________________________________________ 

ة قـرارات ق ب تَتَعلَّ سلْسلَةً جديدةً من آيات الحفْظ الحفْظ السابق درس لقد بدأنا في سـخَم 
 أوَل الدرس السابق وقد تَناولْنا في . أن يصنَعوها قبل الزواج – ذُكوراً وإناثاً – شَبابِنا يجب على

ةسهذه القرارات الخَم نقَرارٍ م وهمؤمناً بالمسيح أال و الحياة شَريك كوني أن . 

ى ثاني القرار ال ، سوف نَتناوُل هذا الدرس في  الذي يهم جميع األشـخاصِ المقْبِلـين عـل
وهاختيار : الزواج، أال و نَفْس أهداف الحياة له شريك . 

 هْل يسير " : والتي تقول ) ٣ : ٣ عاموس ( فهي هذا الدرس أما اآلية التي سنَحفَظُها معاً في
 " اثْنَانِ معا ِإن لَم يتَواعدا؟

 كيف يمكن لشخصين أن يسيرا معاً ما لم يتَّفقا على ذلك؟ أو كيـف : األسئلة ه فَكِّر في هذ
 على القيام به؟ أو كيف يمكن ألي – أوالً – يمكن ألي شخصين أن يقوما بنفس العمل ما لم يتَّفقا

 يقومـا على ذلك؟ أو كيف يمكـن ألي شخصـين أن يعقدا العزم شخصين أن يستمرا معاً ما لم
 ؟ يه مسبقاً بتغييرٍ مهِم في حياتهما دون أن يتَّفقا عل

 . يـه في الحقيقة أنه ال يمكن ألي شخصين أن يقوما بأي عمٍل معاً دون أن يتَّفقا مسبقاً عل
 قبل أن اتهما ما لم يتَّفقا على أهداف حي حياةً زوجيةً ناجحةً ، ال يمكن للشاب والفتاة أن يعيشا هذا ل

 . يقْدما على الزواج

 لذلك، . غالباً ما تَمر العالقة بين الشاب والفتاة بمرحلَتَي الصداقة والمواعدة قبل الزواج و
: تعال بنا نُلقي نظرة على هاتين المرحلتين المهمتين



 اب والفتاة أن يتَّفقا يجب على الش ، مرحلة هذه ال في : الصداقة هي مرحلة المرحلة األولى
 وكمـا نَعـرف . فالصداقة عالقة مميزة تربط الناس بعضهم بـبعض . على أهداف هذه الصداقة

 أما ما يحدث . يشتركان معاً في الكثير من األنشطة و ، جميعنا، فإن الصديق يستمتع برفقة صديقه
 اة، وطريقـة تصـرفهما، وحقيقـة هذه المرحلة فيعتمد على طريقة تفكير الشاب والفت الحقاً في

 . مشاعرهما الواحد تجاه اآلخر

 فقد خَلَقَنا اهللا على صورته فـي بعـض . وال بد من االعتراف بأن اإلنسان صعب الفَهم
 وكما أننا ال نَعرف كل شيء عنِ اِهللا، فإننا ال نَعرف كل شيء عـن أنفسـنا . جوانب شخصيتنا

 جميع الجوانب التي تُشَـكُِّل كياننـا نا ألنفسنا، يجب علينا أن نتحدث عنِ م ه فَ قُ ولكي نُعم . أيضاً
 لَكن يجب . ة، وغيرها ، واجتماعي ة فكري ة، و دي س ، وج ة عاطفي ة، و روحي فهنالك جوانب . وشخصيتنا

 لهذا، . ان بشري واحد فنحن كَي . أن نتذكَّر دوماً أن هذه الجوانب ليست منفصلة بعضها عن بعض
فاتتصر ة نفسـي ال ، و ة فكريـ ال ، و ة جتماعيـ اال لتي نقوم بها في الجسد تؤثِّر على حياتنـا نا ا فإن ، 

 . والعكس صحيح أيضاً . ة روحي ال و

 بنيا حياتهما االجتماعية يجب على الشاب والفتاة في مرحلة الصداقة أن ي في ضوء ذلك،
ة سليمة مس على مبادئ روحيقدتعاليم الكتاب الم نة مستمد . سة في عينيقَدفالحياة بأكملها م 

 لذلك، سواء كُنَّا نَدرس، أو نَعمل، أو نُمارس األلعاب الرياضية، أو نذهب إلى الكنيسة، أو . الرب
 . قداسة نَبني صداقات مع اآلخرين، أو نقوم بأي عمٍل آخر، فيجب علينا أن نَفعل كل شيء ب

 كما أن طريقة استخدامنا لحواسنا، وقُدراتنا، ومواهبِنا تؤثِّر على شخصياتنا وكل ما نقوم
 وال يمكننا أن . فال يمكننا أن نَفعل شيئاً ما من خالل أجسادنا دون أن يؤثِّر ذلك على عقْلنا . به

 وال يمكننا أن نَشْعر بشيء ما دون أن يؤثِّر . نُفَكِّر بشيء ما دون أن يؤثِّر ذلك على مشاعرِنا
 . ذلك على مظْهرِنا وتصرفاتنا

 لذلك، . تنا باآلخرين ا عالق صداقاتنا و ومن المؤكَّد أيضاً أن صحتَنا الروحية تؤثِّر على
 ر كبير على ما يفعالنه يجب على الشاب والفتاة أن يدرِكا أن ما يؤمنان به وما يفَكِّران به له تأثي

فالطريقة التي يتصرفان بها تَنعكس هي األخرى . والعكس صحيح أيضاً . أثناء مرحلة الصداقة



 لذلك، يجب على الشاب والفتاة المؤمنين بالمسيح أن يقَررا معاً كيف . على أفكارهما ومشاعرهما
 تي يؤمنان بها هي أساس كل سلوك فيجب أن تكون تعاليم الكتاب المقدس ال . ستكون صداقتهما

 ا، ن عليه قيم نَبني ا الكتابية هي األساس الذي ن بعبارة أخرى، يجب أن تكون قناعات . يسلكانه معاً
 . ا ياتن ا، وسلوك ن ودوافع

 . مسيحية داقة ص يجب على الشاب والفتاة أن ينشئا عالقةَ في ضوء هذا المبدأ،
 فيجب على . اآلخر كأخٍ وُأخْت في المسيح كُلٌّ منهما هو أن يعامل والمقصود بالصداقة المسيحية
 . اب أخاً لها خالل هذه المرحلة ويجب على الفتاة أن تَعتَبِر الش . الشاب أن يعتبر الفتاة اختاً له

 هو بنيان الكنيسة التي هي فأحد األهداف الرئيسية إلنشاء صداقات وعالقات مع مؤمنين آخرين
د المسيح جفي رسالة كورنثوس الثانية . س در٨ : ١٠ وبحسب ما و يجب على كل مؤمنٍ أن ، 

همدهي ني اآلخر ال أنبالصداقة السليمة بين الشاب والفتاة في هذه . ي قُلنا إن وال نُخطئ إن 
 م في إنْجاح الزواج وهذا كُلُّه يساه . المرحلة هي األساس الذي تقوم عليه المواعدة السليمة بينهما

 . بينهما الحقاً إن تَبين لَهما أن هذا هو قَصد اهللا لحياتهما

 نقرُأ في إنجيل لَكن كيف يمكن للشاب والفتاة أن ينْشئا عالقة صداقة سليمة بينهما؟
 - ٢٣ : ٩ يل لوقا كما نقرُأ في إنج . شيئة اهللا م فعِل أن اإلنسان مسؤوٌل عنِ ٣٥ - ٣١ : ٣ مرقُس

 ونقرُأ في الرسالة إلى العبرانيين . أن كل إنسانٍ مسؤوٌل عن إطاعة يسوع المسيح وخدمته ٢٦
 ونقرأ . وأن يعمَل الخَير اآلخرين أن اإلنسان مسؤوٌل عن أن يحب ٢٥ - ٢٤ : ١٠ و ١٥ - ١٢ : ٣

 ٌل عن معاملة اآلخرين بطهارة أن اإلنسان مسؤو ٢ - ١ : ٥ في الرسالة األولى إلى تيموثاوس
 أن اإلنسان مسؤوٌل عنِ ١٣ - ٩ : ٥ ونقرُأ في الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس . واحترام

 أن اإلنسان مسؤوٌل عن تقويم ١٧ و ٦ - ٥ : ٢٧ ونقرُأ في سفْر األمثال . اختيار أصدقائه ورفاقه
 . أصدقائه وتصحيح مسارهم حين يخْطئون

 ا عنِ المرحلة الثانية من العالقة بين الشاب والفتاة؛ أال وهي مرحلة المواعدة؟ واآلن، ماذ
 وهنا تبدُأ بينهما . فقد تَتَطور العالقة بين الشاب والفتاة فيشعر كل منهما بانجذابٍ نحو اآلخر

 الشاب والفتاة ففي هذه المرحلة، يبدأ كُلٌّ من . مرحلة جديدة أكثر أهمية وخُطورة في الوقت نفسه
لذلك، من المهِم جداً أن يتَّفقا على أهدافهما في هذه . في التفكير في االرتباط باآلخر مدى الحياة



 وقبل أن يبدأ الشاب والفتاة بالتواعد، يجب على كُلٍّ منهما أن يتَّخذَ سبعة قرارات . المرحلة أيضاً
 : هي كالتالي وهذه القرارات السبعة . مهِمة لحياتهما

 يجب أن تُفَكِّر وتُصلِّي لترى ما إذا كان اهللا يريدك أن تَبقى أعزباً لفترة ما : القرار األول
 ، ٣٥ - ٣٢ و ٧ - ١ : ٧ ونجد هذا التعليم في الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس . مدى حياتك أو

 اآليات، هناك مزايا فبحسب هذه . ٥ - ١ : ٥٤ ، وفي سفْر إشعياء ١٢ - ١٠ : ١٩ وفي إنجيل متَّى
 فبعض المؤمنين يستفيدون من هذه المرحلة للدراسة، . الحياة مدى لعدم الزواج لبعض الوقت أو

 بعد ذلك، إذا قادك اهللا . أو للتدريب على الخدمة، أو الكتساب الخبرة والمهارة في الخدمة العملية
 وقد يدعو . لحياة المسيحية بشكل خاص للزواج، سوف تكون أكثر نُضجاً في الحياة عموماً وفي ا

 . د اسمه ج م للقيام بعمٍل ما ي اهللا بعض األشخاص للبقاء عازبين طوال حياتهم

 كما . يجب أن تَتَّخذْ قراراً حاسماً بأنك لن تُواعد إالَّ فتاةً مؤمنةً بالمسيح : القرار الثاني
 وهذا التعليم . تواعد إالَّ شاباً مؤمناً بالمسيح يجب على الفتاة أن تَتَّخذَ قراراً حاسماً بأنها لن
 ، وفي الرسالة األولى إلى أهل ٧:١ - ١٤ : ٦ موجود في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس

 فهذه . ٢٥ - ٢٢ : ٥ ، وفي الرسالة إلى أهل أفسس ٤ - ٣ : ٧ ، وفي سفْر التثنية ٣٩ : ٧ كورنثوس
 فحين يتزوج الشاب المؤمن من . رتباط بغير المؤمنين اآليات تُرينا أن اهللا نهى المؤمنين عنِ اال

 من شاب مؤمنٍ، سوف يتمكَّن االثنان من متابعة حياتهما المؤمنة فتاة مؤمنة، وحين تتزوج الفتاة
 بفتاة غير مؤمنة، أو إن تزوجت الفتاة المؤمن أما إذا تزوج الشاب . وخدمة اهللا كما ينبغي

 وبالتالي، ال يمكن أن يصبِحا . ، فلن يشَكِّل االثنان وِحدة واحدة روحياً ير مؤمنٍ المؤمنة بشاب غ
 . واحداً في إيمانهما، ومعتقداتهما، وقيمهما، وسلوكياتهما

 فنحن . يجب أن تَتَّفقا أن تَخْدما اهللا معاً في هذه المرحلة وطوال حياتكما : القرار الثالث
 لهذا، يجب على ". فَقَطْ عيشُوا كَما يحقُّ ِإلنْجِيِل الْمسيحِ : " ٢٧ : ١ لى أهل فيلبي نقرُأ في الرسالة إ

 كما أن الرسول بولُس يقول في . الشاب والفتاة في هذه المرحلة أن يعيشا وفقاً إلنجيل المسيح
 ا واحدا ولَكُم محبةٌ واحدةٌ بِنَفْسٍ فَتَمموا فَرحي حتَّى تَفْتَكروا فكْر : " ٢ : ٢ رسالته إلى أهل فيلبي

 لهذا، يجب على الشاب والفتاة أن يتحدثا بصراحة عن معتقداتهما، ". واحدة، مفْتَكرِين شَيًئا واحدا
. كما يجب عليهما أن يُمارسا ما يؤمنان به في حياتهما اليومية . وطموحاتهما، وأهدافهما الحياتية



 فمن خالل حياتهما وخدمتهما معاً، سوف تُتـاح الفُرصة لكُلٍّ من الشاب والفتاة أن يرى اآلخر
 . له كشريك للحياة َأم ال اً وعندها، سوف يكتشف كُلٌّ منهما ما إذا كان اآلخر مناسب . على حقيقته

 . في هذه المرحلة لعفَّة بضبط النفس وا يجب على الشاب والفتاة أن يتَعهدا : القرار الرابع
 وهذا التعليم موجود في الرسالة األولى . فَضبطُ النفس مهِم جداً في العالقات بين الذكور واإلناث

 وبحسب . ٨ - ٧ : ٦ ، و ٢٣ - ٢٢ : ٥ ، وفي الرسالة إلى أهل غالطية ٨ - ١ : ٤ إلى أهل تسالونيكي
نعا عتَنمي دي هذه اآليات، يجب على الشاب والفتاة أنسس الجأشكال التالم نكُلِّ شَكٍْل م 

 . الشهواني قبل الزواج

 . يجب على كُلٍّ من الشاب والفتاة أن يحافظ على عالقته السليمة بوالديه : القرار الخامس
 فيجب . ٤ - ١ : ٦ ، وفي الرسالة إلى أهل أفسس ٦ - ٥ : ٢٠ وهذا التعليم موجود في سفْر الخروج

 فإن تَعلَّم . ، وأن يعاملهما معاملة الئقة، وأن يظهر لهما االحترام رِم والديه على المؤمن أن يكْ
 . المؤمن أن يعامل والديه برفق واحترام، فسوف يتعامل مع شريك حياته برفق واحترام أيضاً

 . أيضاً في المستقبل األبناء وهذا سينعكس على

 والفتاة أن ينتظرا الوقت المناسب للمواعدة يجب على كُلٍّ من الشاب : القرار السادس
 ، ٦ : ٣٣ ، وفي سفْر إشعياء ٦ - ٥ : ٨ و ٨ - ١ : ٣ وهذا التعليم موجود في سفْر الجامعة . والزواج

 فحين يبدأ الشاب والفتاة بالمواعدة قبل األوان، . ٤ : ١٣ وفي الرسالة األولى إلى هل كورنثوس
 ويمكن . لبان على حياتهما مشكالت كثيرة ومصاعب عديدة أو حين يتزوجان مبكِّراً، فإنهما يج

 القول إن الوقت المناسب لالرتباط والزواج هو حين يصبح الشاب والفتاة ناضجين جسدياً،
 بإكمال تعليمهم الجامعي، – من الجنسين – لهذا، ينصح الشباب . وفكرياً، وعاطفياً، وروحياً

 . ة معقولة من النُّضج الروحي قبل التفكير في الزواج والعثور على عمل، واكتساب درج

 . قبل الزواج جيداً يجب على الشاب والفتاة أن يتعرفا أحدهما باآلخر : القرار السابع
 كَما يعكس الْماء صورةَ ): " بحسب الترجمة التفسيرية ( ١٩ : ٢٧ فنحن نقرُأ في سفْر األمثال

كَذَِلك ،هجالْو هرهوانِ جاِإلنْس قَلْب سكععرفة الطرف اآلخر جيداً في ". يلذلك، احرص على م 
. فهذا سيساعدك كثيراً في اتخاذ القرار المناسب بشأن الزواج . مختلف الظروف والمواقف



 فائدة ، فال وحياتهما معاً ما ه لزواج مشتركة أهداف يتَّفقْ الشاب والفتاةُ على وهكذا، إن لم
 فحين تكون أهداف الزوج مختلفة عن أهداف الزوجة، فإن حياتهما . من المواعدة والزواج

 أما الشاب والفتاة اللذان يتَّفقان على . لالنهيار بسهولة معرضة الزوجية تُصبح مهددة، وضعيفة، و
 حداً بعد الزواج، ويحقِّقان مقاصد اهللا أهداف الحياة والخدمة قبل زواجهما، فإنَّهما يصبِحان وا

 . لحياتهما

 دروس الحفـظ ا فـي ذَكَرن وكَما . لهذا الدرس اآلية الكتابية المخَصصة إلى حفْظ نأتي
 : أال وهي تَقوم على أربعِ خُطْوات للحفْظ ع هنا طَريقَةً تْب نَ سوفَ ، السابقة

ى . ا ه حفْظ تبدَأ بِ جيداً قَبَل أن ا وافْهمه بية اآلية الكتا في تأمْل : أوالً  فَفَهم اآليات سيعينُك عـل
 سـفْر مـن الثالث من األصحاح الثالثة اآلية وهذا هو ما فَعلناه قَبَل قليٍل حين تأملنا في . حفْظها

 . ) ٣ : ٣ عاموس ( النبي عاموس

 اكتب موضوع اآليـة فـي : بالطريقة التالية صغيرة ةَ على بِطاقَة اآليةَ الكتابي اكْتُب : ثانياً
 بعد ذَِلـك، "). نَفْس أهداف الحياة : " الحفْظ لهذا اليومِ هو آية موضوع و ( من البِطاقَة الجزء األعلى

 ثُم اكتـب ). ٣ : ٣ عاموس : اليوم هو شاهدنا الكتابي و ( التي ستَحفَظُها لآلية الشَّاهد الكتابي اكْتُب
 . الكتابي مرةً أخرى في السطْرِ األخيرِ أخيراً، َأعد كتابةَ الشَّاهد و . اآليةَ كاملةً

 جـزءاً تلـو الكتـابي ، ثُم المقطع الكتابي د مبتدئاً بموضوعها، ثُم الشَّاه ةَ اآلي احفظ : ثالثاً
 . ذَكَرنا قَبَل قَليٍل، من الجيد أن تُعيد الشَّاهد الكتابي في نهاية اآلية وكما . اآلخر

 أسابيع، وراجـع اآليـات خمسة لمدة يومٍ لَّ كُ الكتابية الجديدةَ اآليةَ راجِع : وأخيراً رابعاً
 . أسابيع ثالثة لَّ على األقل كُ واحدةً مرةً التي حفظْتَها سابقاً

،ةَ ع نبدأ ل واآلنملي إلى أن فْظتَ ت الح نم تمكَّن النَّظَـرِ إلـى الكتـابِ هذه اآلية رديد دون 
ددالتي أع سِ أوِ البِطاقَةقدتَها الم . تُعيد أن جوس ما أر اآلن أقولُه : 

الحياة أهداف نَفْس



 ٣ : ٣ عاموس
" ي لَم ا ِإنعاثْنَانِ م يرسْل يا؟ هداعتَو " 

 : نُعيد مرةً ُأخرى
الحياة أهداف نَفْس 

 ٣ : ٣ عاموس
 " هْل يسير اثْنَانِ معا ِإن لَم يتَواعدا؟ "

 : مع إضافة الشاهد الكتابي في نهاية اآلية أخيرة نُعيد مرةً
الحياة أهداف نَفْس 

 ٣ : ٣ عاموس
" ا ِإنعاثْنَانِ م يرسْل يا؟ هداعتَوي لَم " 

 ٣ : ٣ عاموس

عاً ، واآلنم ظْناها ِلنُراجِعفح سِ آياتخَم رالدروس في آخ السابقة : 

 َألن هـذه هـي " : ٣ : ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي : الطَّهارة ، أوالً
 : ٤ رسالة بولس الرسول األولى إلى أهل تسالونيكي . " نَا َأن تَمتَنعوا عنِ الز . قَداستُكُم : ِإرادةُ اِهللا

٣ . 

 تُحب الرب ِإلهك من كُلِّ قَلْبِك، ومن كُـلِّ " : ٣١ و ٣٠ : ١٢ إنجيل مرقُس . المحبة ، ثانياً
كتركُلِّ قُد نمو ،كْرِككُلِّ ف نمو ،كةُ اُألولَى . نَفْسيصالْو يه ههذ . و ـيـا هثْلُهةٌ ميثَان : ـبتُح 

ككَنَفْس كنِ . قَرِيباتَيه نم ظَمى َأعةٌ ُأخْريصو سقُس ". لَير٣١ و ٣٠ : ١٢ إنجيل م . 

 والَ بِعدمِ ِإيمانٍ ارتَاب في وعـد اِهللا، بـْل " : ٢١ و ٢٠ : ٤ رسالة رومية . اإليمان ، ثالثاً
 رسالة روميـة . " وتَيقَّن َأن ما وعد بِه هو قَادر َأن يفْعلَه َأيضا . معطيا مجداِ ِهللا تَقَوى بِاِإليمانِ

. ٢١ و ٢٠ : ٤



بٍ، بـْل بِتَواضـعٍ، " : ٤ و ٣ : ٢ رسالة فيلبي . التَّواضع ، رابعاً جـبِع بٍ َأوزًئا بِتَحالَ شَي 
عالْب كُمضعب بِيناسح هِمَأنْفُس نَل مَأفْض ض . داحْل كُلُّ وب ،هِلنَفْس وا هِإلَى م داحوا كُلُّ والَ تَنْظُر 

 . ٤ و ٣ : ٢ رسالة فيلبي ". ِإلَى ما هو آلخَرِين َأيضا

 نين، الَ تَكُونُوا تَحتَ نيرٍ مع غَيرِ الْمْؤم " : ١٤ : ٦ كورنثوس ٢ . شَريكان مؤمنان ، خامساً
 . ١٤ : ٦ كورنثوس ٢ " َألنَّه َأيةُ خلْطَة ِللْبِر واِإلثْمِ؟ وَأيةُ شَرِكَة ِللنُّورِ مع الظُّلْمة؟

 : ٣ : ٣ عـاموس . نَفْس أهداف الحياة : درسنا هذا أخيراً، لنُراجِع اآلية التي حفظْناها في
" تَوي لَم ا ِإنعاثْنَانِ م يرسْل يا؟ هد٣ : ٣ عاموس " اع . 

 متابعـة أن تُواظـب علـى منْك نَرجو كما . معنا اآليات هذه حفظْتَ أن تكون قد نرجو
ةَ اِهللا ألن اآليات الكتابية الرائعة حفَظَ المزيد من تَ الحفْظ كُلَّ ُأسبوعٍ لكي دروس مـكَل كدستُسـاع 

 . وخدمتك مية اليو حياتك كثيراً في

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


