
 تَلْمـذَة
 } ١٠ الكتاب المقدس رقم درس – ١٢٢ الحلقة {

الع القَةُ بين ةوججِ والزوالز 
____________________________________________________________ 

 سـتِّ سلسلةً جديدةً من دروس الكتـاب المقـدس عـن الدروس السابقة في قد بدأنا كُنَّا
هِمم ة أال وهي عالقاتالمسيحي في الحياة ة؛ ة ، عالق أوالً : ةبحـداقة؛ ة ، عالق ثانياً المثالثـاً الص ، 

 العالقة بين اآلبـاء واألبنـاء؛ ، خامساً بين األزواج؛ ة ، العالق رابعاً العالقة بين الرجال والنِّساء؛
 . ، العالقات غير المتكافئة سادساً

 ، والعالقة بـين الرجـال وعالقَةَ الصداقَة ، المحبة ةَ القَ ع قة الدروس الساب قد تَناولنا في و
 األزواج العالقَة بين عنِ كلمةُ اِهللا قوله تَ نَرى ما الذي ، فسوف في حلْقَة اليوم أما . والنِّساء عموماً

 وات الخمس لدراسة الخط ريقةَ طَ ، سوفَ نَستخدم هنا الدروس السابقة وكما فَعلْنا في . والزوجات
 ": الكتاب المقدس

 المقطع الكتابي الذي سنقرأه اليوم هو و . من الكتابِ المقدس اً مقْطَع أ قر ا : الخُطوة األولى
 : حيثُ يقوُل الرسوُل بولُس ٣٣ - ٢٢ : ٥ رسالة أفسس

 رجَل هو رْأس الْمرَأة كَما َأن َأيها النِّساء اخْضعن ِلرِجاِلكُن كَما ِللرب، َألن ال "
دسالْج خَلِّصم وهو ،ةيسالْكَن ْأسا رضَأي يحسةُ . الْميسالْكَن عا تَخْضكَم نلكو 

ءي كُلِّ شَيف اِلهِنِلرِج اءالنِّس يحِ، كَذِلكسِللْم . كُماء سـوا نباُل، َأحجا الرهَأي 
 كَما َأحب الْمسيح َأيضا الْكَنيسةَ وَأسلَم نَفْسه َألجلها، ِلكَي يقَدسها، مطَهـرا
 ِإياها بِغَسِل الْماء بِالْكَلمة، ِلكَي يحضرها ِلنَفْسه كَنيسةً مجِيدةً، الَ دنَس فيها

 كَذِلك يجِـب . ِل ذِلك، بْل تَكُون مقَدسةً وبِالَ عيبٍ والَ غَضن َأو شَيء من مثْ
مهادسكََأج مهاءسوا نبحي اِل َأنجلَى الرع . هنَفْس بحي َأتَهرام بحي نم . فَِإنَّه 

ا الركَم ،يهبريو قُوتُهْل يقَطُّ، ب هدسج دَأح ضغبي لَم ةيسا ِللْكَنضَأي َألنَّنَـا . ب 
هظَامع نمو هملَح نم ،همجِس اءضَأع . » اه ـُل َأبـجالر كتْرِل هذَا يَأج نم



ر عظـيم، . » وُأمه ويلْتَصقُ بِامرَأته، ويكُون االثْنَانِ جسدا واحدا هذَا السـ 
 وَأما َأنْتُم اَألفْراد، فَلْيحـب كُـلُّ . قُوُل من نَحوِ الْمسيحِ والْكَنيسة ولكنَّني َأنَا َأ

 ". واحد امرَأتَه هكَذَا كَنَفْسه، وَأما الْمرَأةُ فَلْتَهب رجلَها

 فْ ش تَ اكْ : أال وهي ية الخُطوة الثان بعد أن قرأنا هذه اآليات من الكتابِ المقَدسِ، نَنتقُل إلى
 على اكتشاف الحقِّ الذي تُعلِّمه اآلياتُ التي قرأتها ولمساعدتك . الذي يعلِّمه المقْطَع الكتابي الحقَّ

 بالنسبة لك فـي م هِ عتقد أنه م الذي تَ قُّ ما هو الح : السؤال التالي أو سمعتَها، حاوِْل أن تُجيب عنِ
 عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟ الذي لَمس قُّ ما هو الح : و أ ؟ ه اآليات هذ

 حيث ٢٥ و ٢٢ تين اآلي في ن لَ مع الذي لَمس عقلي وقَلبي قُّ الح " : األشخاصِ د أح قوُل ي د قَ
 واج، َأحبوا زوجاتكُم مثْلَما َأيها اَألز ... َأيتُها الزوجاتُ، اخْضعن َألزواجِكُن، كَما ِللرب « : نقرُأ

 في نظر اهللا ألنه م هِ م أن الزواج فأنا أرى هنا كَم . » َأحب الْمسيح الْكَنيسةَ وبذََل نَفْسه َألجلها
الكنيسة ب بعالقة المسيح ) الزواج المسيحي إطار في ( قارن عالقة الزوج والزوجة ي . فالمسيح 

 هو سيحي م ال واج ز ال من جِهة ُأخرى، فإن . ين سيحي م ين لكل زوج اً حي اً نَموذَج يشَكِّالنِ والكنيسةُ
 لهذا، ! المسيح أمام العالم سوع ي ب الر نِ ع حيةٌ هادةٌ شَ ألنه عالقة المسيح بالكنيسة س ك ع صورة تَ

 !" سوع المسيح ي ب الر د ج م أن يعكسوا والزوجات المسيحيات على األزواج المسيحيين يجب

 : والتي تقول ٣١ اآلية في ن لَ مع الذي لَمس عقلي وقَلبي قُّ الح " : وقَد يقوُل شَخْص آخَر
» ا ودساالثْنَانِ ج كُونيو ،هَأترقُ بِاملْتَصيو هُأمو اهُل َأبجالر كتْرِل هذَا يَأج نا مدالزواج ف . » اح 

 تَ ي ب والفتاة الشابِ ن م لٌّ كُ ك ر تْ ألنه في هذا اليوم ي هام اجتماعي ثٌ د ح ات هو مجتمع جميع ال في
 من حياة المرء مع رحلةً فالزواج ينهي م ، وهكذا ! مستقلَّة تأسيس عائلة جديدة ل ا معاً قَ ل طَ نْ ي و والديه
 . " ه ريك حيات شَ مع يبدُأ مرحلةً جديدةً ل والديه

 اطْرح بعض األسئلة حوَل اآليات التي قرأتها : أال وهي الخُطوة الثالثة واآلن، نَنْتَقُل إلى
 لهـذه ) أو سـماعهم ( األسئلة التي قد يطْرحها الناس عند قـراءتهم وفيما يلي بعض . أو سمعتَها

: اآليات



 هناك عدة صفات مميزة ؟ سيحي يزة للزواج الم ات المم ما هي الصف : السؤال األول
 : للزواج المسيحي نَذْكُر منها ما يلي

 نحن نَقرُأ في األصحاحين ف . في األصل نشأها اهللا َأ ةٌ ؤسس وم اِهللا ةُ ر كْ الزواج هو ف أوالً،
 ما ك . ه بخلق المرأة ألجل ر فباد حياة ة اجة آدم لشريكَ ى ح َأ ر األول والثاني من سفْر التكوين أن اهللا

 التي تَشْتَمُل على تَرك الزوج والزوجة لوالديهما تأسيس عالقة الزواج إلى ر باد أن اهللا هو الذي
 ر لتصوي زٍ م ر يستخدم كَ واج في أزمنة العهد القديم، كان الز و . واتِّحادهما معاً بهذا الرباط المقَدس

 واج وفي العهد الجديد، يستخدم الز ). أي الشَّعب العبراني القَديم ( العالقة الحميمة بين اهللا وشعبه
 غم أن ور ). أي الكنيسة ( يسوع المسيح وشعبه ب لتصوير العالقة الحميمة بين الر زٍ م ر كَ أيضاً

عيداً والثَّقافات جتمعات المفَتْ برنِ انْجواج، المبادئ التي عها اُهللا للزعضاهللا ما زال و إالَّ أن 
 تلك المبادئ والوصايا اإللهية ألنها الضمانَة يدعو جميع الشعوب والثقافات إلى العودة إلى

 . الوحيدة ِلنَجاحِ مؤسسة الزواج

 فرغْم أنَّنا نَقرُأ في . ة يتم بين رجٍل واحد وامرأة واحد واج هو ز المسيحي الزواج ثانياً،
 ، إالَّ أن ذلك تَسبب زوجة واحدة ن كان لديهم أكثر م البارِزين العهد القديم أن بعض األشخاصِ

نفي الكثيرِ م خالفاً ت شكال المة التي تَقضي لمشيئة اهللا ألنه كان منِ ب األصليُل مجالر جتزوي أن 
 من َأجِل " : ٥ : ١٩ متَّى إنجيل في مشيَئةَ اِهللا في هذا األمرِ فقاَل سوع ي أكَّد وقد . امرأة واحدة فقط

 . " هذَا يتْرك الرجُل َأباه وُأمه ويلْتَصقُ بِامرَأته، ويكُون االثْنَانِ جسدا واحدا

 بِ ع للشَّ سمح ى س و م فرغْم أن النبي . دى الحياة م دوم ي المسيحي هو زواج الزواج ثالثاً،
برانيبالطَّ الع ي لم ، إالَّ أنه ساوة قلوبهم بسبب قَ الق ؤي ع عليه لطالق ا دشَجولم ي . نيوقد ب ي سوع 

 و رِباطٌ وحيثُ أن الزواج المسيحي ه . األصلية اهللا ة طَّ خ ن اً م ء ز ج كُن أن الطالق لم ي الحقاً
،ٍل وامرأةجبين ر سقَدم فيجب أن دومي دى الحياة م . 

 في سوع ي فقد قال . حياتنا على األرض على ر ص تَ قْ زواج ي هو المسيحي الزواج رابعاً،
 ونُون كَمالَِئكَة اِهللا في َألنَّهم في الْقيامة الَ يزوجون والَ يتَزوجون، بْل يكُ : " ٣٠ : ٢٢ إنجيل متَّى

اءمالس ." وهكذا، فإن الق ي ةَ م ة، وإنجاب للزواجِ ةَ األبديفات المسيحيقْل الصثَُّل في صتَتَم سيحيالم 
. األبناء، وتَمجيد اِهللا على األرض



 عو اُهللا بعض المؤمنين فقد يد . ليس شيئاً ملْزِماً لجميع المؤمنين المسيحي الزواج خامساً،
 لَكن في الوقت . لكي يتَفَرغوا لخدمته ) أو ربما طول حياتهم ( المسيحيين لعدم الزواج لفترة مؤقَّتة

اَهللا نفسه فإن هؤالء بأنهم س دعنْ ياأل بون جِ ي نالكثير م ال بناء ر ين وحُأخرى، . ي بعبارة دعاهللا ي فإن 
ثْ بأنه هؤالءسيجعلهم م ه رين في ملكوت م . 

 قد وضع اهللا ف . الناس و اِهللا إنشاؤها أمام م ت ي مقَدسةٌ هو عالقةٌ المسيحي الزواج سادساً،
 ؛ ثانياً، ه م ه وُأ ي أب عن الزوج والزوجة ن م لٌّ كُ ستَقلَّ ي أن ، أوالً : ثالثة عناصر رئيسية للزواج

 في كُلِّ جانبٍ يصبح الزوجان واحداً أن ثالثاً، ؛ ما باآلخر ه د ح لزوج والزوجة َأ ا قَ ص تَ لْ ي أن ، ثانياً
 . من جوانب حياتهما

 جري اً ي ر اً أو أم راراً فردي قَ كُن أن الزواج لم ي ، نَرى خالل دراستنا للكتاب المقدس ن م و
 أن حفَْل الزفاف يكون في أغلب األحيان كما . العائلتين شترك فيه أفراد ي أمر بل هو فاء؛ في الخَ

 الزواج الذي د ه الزفاف فهو ع ِل فْ في ح ء ز ج م ه أما َأ . حفْالً علنياً يحضره جمع كبير من الناس
 . شاهداً عليه بنفسه يكون اُهللا

 فالكتاب المقدس يوصي . ة يقوم على العالقة بين المسيح والكنيس سيحي الم الزواج سابعاً،
المسيح هو رأس الكنيسة يكون رأس زوجته الزوج بأن وصيه بأ . كما أني كَما أنه حب ني 
 الزوجة بأن وصي الكتاب المقدس ي من جِهة ُأخرى، فإن . المسيح الكنيسة ب ح أ زوجته كما

كما ه خضع ل تَ تَحترم زوجها وأن عللمسيح الكنيسةُ تَخْض . هو فالزواج المسيحي يح نَموذَج نِ ع 
. العالقة بين المسيح والكنيسة

 يسوع المسيح أمام العالم ن هو إعالن ع فإن الزواج المسيحي في ضوء هذه العالقة،
 الم شعوب الع فإنهما يسهِمان في تَعريف ، هذا الرباط المقَدس فعندما يحافظ الزوجان على . ه لِّ كُ

يسوع المسيح وشَ على الرب ُأخرى، . ه بِ ع بعبارة الزواج المسيحي هادةٌ هو شَ فإن ةٌ قوي نِ ع 
 يصبح أن سيحي لهذا، يمكن لكل زواج م ! يسوع المسيح الرب القائمة بين المؤمنين و العالقة

قْ ح اً الً إرسالي - وال س ما عندما يكون البيت المسيحي مفتوحاً ل ي يأتوا لجميع بحيث يمكن للناس أن 
وي ر و على حقيقته ا البيت المسيحي .



 اهللا هو حيثُ أن ؟ اهللا للزوج المسيحي وكلها التي أ ما هي المسؤوليات : السؤال الثاني
 ة الصالحي قَ لَ مطْ بينهما، فإنه يمتَلك أنشأ العالقة الزوجية ، وهو الذي رأة لم وا جَل ر ال قَ لَ الذي خَ

 منهما لٌّ اهللا في هذا األمر ويقوم كُ وصايا ان يطيع الزوج وحين . ن ي ج و الز ات سؤولي م تَحديد في
 . وناجح رائعٍ عان بزواجٍ تَّ م تَ سوف ي ف بمسؤولياته تجاه اآلخر،

 : ما يلي هما فَ جاه زوجته ت وج المسيحي اهللا للز أوكَلَهما سؤوليتين م م ه َأ أما

 ر هِ يظْ ، وأن كنيسته يسوع أحب ها كما ب يح أن والمقصود بذلك هو . يحبها أن الً، أو
اهتمام ه و ع طاء ه ننَ م قْ وِ حها، وأن ي لَ ب نقَ لِّ كُ ها م ها ساعدها على لبه وية . تَحقيق ذاتها وكيانفالمحب 

 . واحترامها الزوج لزوجته رعاية عني تَ ة الحقيقي والمحبة . طاء والتضحية عني الع تَ الحقيقية
 . ض ر حة والم راء، وفي الص راء والض يعيش الزوجان معاً في الس عني أن تَ الحقيقية والمحبة

 فعندما ! ة ب ح الم نِ ع ٨ - ٤ : ١٣ كورنثوس ١ ما أجمل الصورة التي ترسمها لنا اآليات و
 أنَّى على زوجته تَ ي ه ة تجعل بور ة الص ب ح أن الم د جِ ي سوف ف ، ه نفس هذه اآليات على يطَبقُ الزوج

 أي دفع الزوج إلى مساعدة زوجته وعدم إضاعة تَ ةٌ ب ح والمحبة اللطيفة هي م . ويعاملها بلُطْف
فُرصة إيجابية دون استغاللها بطريقة . المحبة الخالية م كما أن دفع الزوج إلى تقدير الغيرة تَ ن 

 تواضعة حبة م كذلك فإن المحبة التي ال تتفاخر هي م . ستحقها زوجته وإعطائها الكرامة التي تَ
دعنِ الزوج تُببإنجازاته التباهي ع . ريحاً جعل الزوج الكبرياء هي محبة تَ نِ والمحبة البعيدة عص 

 ياقة هي محبة لَّ ال عدمِ الخالية من والمحبة . أمام زوجته ته وضعفه و جوانب قُ إظهار في وصادقاً
 والمحبة التي ال . في كل الظروف واألحوال وكياسة كل تهذيبٍ معاملة زوجته ب دفع الزوج إلى تَ

 سعى لمصلحة زوجته أكثر من مصلحته جعل الزوج ي تسعى إلى مصلحتها الخاصة هي محبة تَ
 حتمل األلم الذي قد تُسببه له جعل الزوج ي ريعاً هي محبة تَ س ز فَ تَ والمحبة التي ال تُس . الشخصية

 وهكذا، فالمسؤولية األولى التي أوكلها اُهللا للزوج هي أن يحب زوجته . في بعض األحيان زوجته
 . محبةً صادقةً

 أن والمقصود بذلك هو . أن يقود زوجته أما المسؤولية الثانية التي أوكلها اهللا للزوج فهي
ي قود زو الزوج تَ ج ه كما ي ُأخرى، يجب على . ته المسيح كنيس قود بعبارة الزوج أن قود زوجته ي



كما ي قود الر رافَ اعي خ ه أن طْ ؛ أيي ع م ها، وأن ي عتني بها، وأن ي حميها، وأن ساعدها على اجتياز ي 
 ؛ أي ه كخادمٍ قود زوجت ي يجب على الزوج أن كذلك، . ، وأن يقودها في طريق الرب الصعوبات

أن ها في كُلِّ شيءدساعي عٍ وأنَل معها بتواضتعامما حين تَدعو الضرورة لذلك – ييوال س . 

 م ه َأ إن للزوجة المسيحية؟ اُهللا وكَلَها ما هي المسؤوليات التي أ : السؤال الثالث
م ما تين أ سؤولياُهللا وكله للزوجة المسيحي ة ت ما يلي ما جاه زوجها ه : 

أوالً، أن هتَرِمرأيها بطريقة لطيفة . تَح نر عبتُع عني أنواحترام الزوجة لزوجها ي 
 يجب إلى جانب هذا كُلِّه، . ومهذَّبة، وأن تأخذ بنصيحته، وأن تَحترم قراراته، وأن تُصغي إليه

على الزوجة المسيحي ة لزوجها وأبنائها، ة أنبحتكون م وعفيفةً تكون طاهرةً وأن هتم تَ ، وأن 
 إذاً، المسؤوليةُ . حة والمرض راء، وفي الص اء والض ر في الس معه عيش تَ وأن ، بشؤون بيتها

ة هي أنها األولى التي أوكلها اهللا للزوجة المسيحيجواحترامها لز تُظْهِر . 

 . زوجها ل للزوجة المسيحية فَهِي أن تَخْضع أما المسؤولية الثانية التي أوكلها اُهللا
 ويمكن . له اً معين بِصفَتها زوجها ل ع ض خْ تَ ه، بل أن يد س ِل د ب ضوع الع عني خُ ضوع هنا ال ي والخُ

فَ إلى جانب زوجها، وأنتَق تَفعل ذلك بأن ْ  دم له أفضل اآلراء، وأفضل تُقَ للزوجة أن
 يمكن للزوجة أن تَخْضع كذلك، . ودعمٍ ممكنَين نٍ و ألفكار، وأفضل ع االقتراحات، وأفضل ا

 وذلك من خالل مشاركة زوجها في ) وُأمٍ دون أن تتخَلَّى عن دورها الرئيسي كزوجة ( لزوجها
 ن لَك . جتمعهما ة التي تتعلق بحياتهما الشخصية، وزواجهما، وعائلتهما، وم القضايا الهام مناقشة

 في الوقت نفسه، يجب على الزوجة المسيحية أن تَحتَرِم دور زوجها كَرب لُألسرة وصانعٍ
 ال األمور التي يقْتَصر على لزوجها الزوجة ضوع خُ وبالطبع، ال بد من التذكير بأن . للقرارات

 ته أن تقوم بشيء يغْضب اهللا أو الزوج من زوج إذا طلب بعبارة ُأخرى، . اهللا مشيئة تُخاِلفُ
شيئته، فيجب على الزوجة أنخالف متَ ي فُ ر القيام ب ض ها ذلك بلُطففْضر ببله س نيتُب وأن . 

 وهكذا، فإن العالقة بين الزوج والزوجة هي عالقة متبادلة من حيث المحبة، واالحترام،
 وبذََل نَفْسه المسيح كنيسته ب ح َأ عندما يحب الزوج زوجته كما ف . يء واللُّطْف، والتَفَهم، وكل ش

 وحين يقود الزوج . الحقيقية والصادقة ألجلها، فسوف تكون نَتيجة ذلك هي بيتٌ يفيض بالمحبة
. ابية سليمة زوجته كَراعٍ صاِلحٍ، فسوف تكون نَتيجةُ ذلك هي بيتٌ منَظَّم ومبني على ُأسسٍ كت



 لقيادته في ع ض خْ تَ وأن زوجها م رِ تَ ح تَ الصعب على الزوجة أن ن يكون م ن لَ فَ وحين يحدث ذلك،
 . العائلة

كذلك، فإن أفضل طريقة تُتيح لألبناء أن تَ ي لَّ ع نخاللها المعنى الحقيقي للمحبة، موا م 
واالحترام، والقيادة، والخضوع هي أن راقبو ي نَ ا العالقة بين والدهم ووالدتهم المؤم في إطار نِ ي 
 . عالقتهما اليومية داخل البيت وخارجه

 أفسس ( كانَتْ هذه هي بعض األسئلة التي قد يطْرحها المؤمن عند دراسته لآليات الكتابية
٣٣ - ٢٢ : ٥ .( تَب ها وأنحتَطْر مكنك أنناك أسئلة كثيرة ُأخرى يلها وبالطبع، ه إجابات نثَ عح 

 وبالطبع، يمكنك أن تَجتمع مع بعض األصدقاء . وبنيانك في اإليمان ، ونُموك ، من أجل فائدتك
 . لدراسة الكتاب المقدس معاً

 استَخْرِج بعض التطبيقات العامة والشخصية : أال وهي الخُطوة الرابعة واآلن، نَنتقُل إلى
نم تَها اآلياتسرس، في . التي درهذا الد نلَّمته مضوء ما تَع تَخْرِجتَس بعض حاول أن 

ة التطبيقاتالعام اآليات هذه ن؟ م 

دعذلك، ب حاوِْل أن تطبيقاً تَختار شخصي في حياتك هتُمارِس أن هذه اً واحداً تُريد نبدءاً م 
 أعتني أن ُأحب زوجتي، و ن َأ – من جديد – هد ع تَ َأ " : ألزواج ا قد يقول أحد ، مثالً ف . اللحظة

 الحياة، وأن بات قَ ها في اجتياز ع د ساع ُأ أن و ، ميها ح َأ ة، وأن والروحي والنفسية ة سدي ها الج ت ح ص بِ
 . " والتضحية طاء ها بروح الع م د أخْ

 لذلك، أتَعهد أن . اً جديداً لمعنى الخضوع م ه فَ تُ ب س تَ لقد اكْ " : جات و إحدى الز قوُل تَ قَد أو
 لَه، وتشجيعه على تَحقيق ذاته، وتوفير قديم االقتراحات عن طريق مساعدته، وتَ ي الزوج ع ض خْ أ

 ". وخارجه بيئة مريحة ومحبة لَه في البيت

 . وافَقُ مع الحقِّ الذي لَمس قَلْبك أو عقْلَـك صالةً تَت لِّ ـ ص : واألخيرة الخُطوة الخامسة
أشْكُرك ألجل كلمتك المشَـجعة وروحـك أبي السماوي، : " يصلِّي أحد األشخاصِ قائالً د قَ فمثالً،



 ذََل نَفْسه أرجوك يا رب أن تُساعدني على أن ُأحب زوجتي كَما أحب المسيح الكَنيسة وب . المعزي
 ". آمين . باسمِ يسوع . ألجلها

قَدلِّي تُ وـماوي : " إحدى الزوجات المؤمنات قائلةً صوجـي ، أبي السـِل زألج كأشْـكُر 
 وساعدني أيضاً أن أكون معيناً . ساعدني يا رب أن أكون زوجةً مطيعةً ومحبةً لزوجي . أبنائي و

 ". آمين . اسمِ يسوع ب . ساً لَه لَه وليس مناف

 في ختام حلقتنا، صالتُنا ألجلك هي أن تَكون قد استَفَدتَ وتباركْتَ بدرس الكتاب المقدسِ
 . وإن أردتَ أن تَتَعلَّم المزيد، فنرجو أن تُتابِع حلقاتنا القادمة . لهذا اليوم

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


