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 اختيار شريك الحياة

 الحلقة الثانية

 أوالً مفهوم الزواج: تابع

 

اختيار شريك "موضوعات في قسم ( 7)، قلنا إننا سنناقش األولى في الحلقة

 :وهي" الحياة

 مفهوم الزواج -1

 المبدأ الكتابي -2

 النضوج اإلنساني -3

 الصداقة -4

 العالقات العاطفية المبكرة -5

 المواصفات الروحية والنفسية واإلجتماعية -6

 دور هللا ودوري في اختيار شريك الحياة -7

في . ثم ناقشنا ثالث حقائق هامة من أربعة -(مفهوم الزواج)عن  وبدأنا بالكالم

هذه الحلقة نكمل ما بدأناه ونتكلم عن الحقيقة الرابعة، ثم نجيب على بعض 

 .األسئلة

 :الحقيقة الهامة الرابعة واألخيرة وهي

 الزواج هو الوحدة المركبة

التروس بعضها ببعض، فيصيران ترساً واحداً يستمر الزوجين مثل تعشيق ة بين الوحد

أو كما تعبر . في الدوران، فقبل الزواج كانا ترسين ثم أصبحا ترساً واحداً بعد الزواج

 :المعادلة التالية

 وحدة واحدة= ةواحد+ واحد 

 جزيء مياه= نيتروجين+ أو أكسجين

 " .عائلة"روجين، بل مركب جديد اسمه وال هو نيتفالزواج ال هو أكسجين 

أما ما ُيسمى . الكنيسة إلتمام الزواج، ألنه اختراع إلهيألجل هذا نذهب إلى 

 .فهذا اختراع بشرى صرف" الزواج العرفي"
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اإلستقالل والعزوبية أنتهت بالزواج، فقد صار اإلثنان جزيء واحد له طبيعة  لذا، فكرة

 .جديدة وشكل جديد

، رغم عدم وضوح ذلك في (31: 5أف)  ".َوَيُكوُن االْثَناِن َجَسدًا َواِحداً .......  : "يقول الكتاب

أيضاً . ، فهما مختلفين ولكن جسد واحد(هو البس أسود وهي البسة أبيض)الشكل 

 ،ِباْمَرَأِتهِ  َأَباُه َوُأم ُه َوَيْلَتِصقُ  لُ جُ ْن َأْجِل َهَذا َيْتُرُك الر  مِ »: َقالَ وَ (: "6، 5: 11مت)النص في يوضح 
ُقُه إِ  الَ ُه الل ُه َفال ِذي َجَمعَ . اِحدٌ وَ ٌد َبْل َجسَ  ،َسا َبْعُد اْثَنْينِ يْ ذًا لَ إِ 6. َسدًا َواِحداً جَ ِن انَ ثْ َوَيُكوُن االِ  " نٌ اسَ نْ ُيَفرِّ

، فالذي جمعه هللا ال يستطيع أن يفرقه إنسان، (اللي عملها ربنا)المعجزة اإللهية 

 . لى األرض تستطيع أن تنسف الجزيء الجديدفال توجد قوة ع

كذلك، يوضح الكتاب المقدس أن اإلتحاد ال يكون فقط في الجسد، بل يشمل أيضاً 

وعلى سبيل المثال إن كان المؤمنين روح واحدة، فكم بالحرى يكون . النفس والروح

 إذا كان إذاً، يكون اإلثنان روح ونفس واحدة مثلما هما في الجسد، وإال. طرفي الزواج

 .فقط جسد واحد فالوحدة هنا تبقى وحدة جنسية فقط

ن على مستوى الروح والنفس والجسد، وبها تكون وعليه، الوحدة الكاملة تكو

على طبيعتك مع اآلخر، دون تكلف أو اصطناع، وبدون أقنعة أو  -في الزواج -كشريك

 .رياء، وكأنك تجلس وتعيش مع نفسك

زوجين فهي قمة تعبير الوحدة، وقمة تعبير العطاء وليس أما العالقة الجنسية بين ال

ولكن أن يسعى كل طرف إلشباع احتياجه فقط من الجنس دون أن يلتفت . األخذ

 .وليست حبإلى الطرف اآلخر، فهذه شهوة 

أعطي لآلخر مشاعري وعواطفي ... به أُسعد اآلخر.. الجنس هو عطاء نفسي

والنتيجة سعادة  ووحدة وتكامل بين  ..إنه إتحاد روحي ونفسي... وأحاسيسي 

إذاً، . رهيب( قرف)أما الجنس من أجل الجنس فقط فينتج خيبة أمل و. الزوجين

دخول كل من  هي.... متكاملة بين الروح والنفس والجسدالوحدة هي وحدة 

 .الزوجين لعالم اآلخر، فيحدث اختالط بينهما وكأنهما شخص واحد

 طول الخطوبة، هو شخص تاني

 الزوج وبعد ما حصل اإلتحاد، بعد

 هي بالنسبة لي مش شخص تاني،

 ...وأنا بالنسبة لها مش شخص آخر 
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 أنا مش واحد من الناس اللي تعرفهم،

 ...وهي مش واحدة من الناس اللي أنا أعرفهم

 (إحساس عميق داخل اإلنسان إننا أصبحنا واحداً، هي أنا وأنا هي)

 .المعنى الحقيقي للزواج؛ الوحدة الكاملةهذا هو 

 أشهر المفاهيم الخاطئة عن الزواج

 السنيورة واألمير -1

أعماقنا وسائل اإلعالم  وهذا ما تزرعه في... البحث عن الفتاة ذات الجمال الخارجي

يبحث .. عن سندريال، وسندريال تبحث عن أمير أحالمهاأمير يبحث المختلفة، فكل 

ار، والفتاة تسعى لكي تستحوذ وتفوز بالشاب التي تتمناه كل الشاب عن اإلنبه

 !فتاة

 الشد والجذب -2

لذا، ... ال أعرف ما الذي جذبني إليها... هناك شيء ما جذبني إلى تلك الفتاة

وهذا يسعدها؛ أن هناك شخص يتعقبها في أي مكان .... اسعى إليها في كل مكان

 !!تذهب إليه

لم عن مغناطيس أو قطبين متنافرين شمالي هذا شيء خاطئ، فنحن ال نتك

ال تستمر بعد الزواج، فربما  -قبل الزواج -إننا نتكلم عن زواج، فهذه الجاذبية!! وجنوبي

  ليس لهذا اإلنجذاب أي. حدث اإلنجذاب لشيء سطحي كالشكل الخارجي للفتاة

 .عالقة بالزواج الناجح

 القسمة والنصيب -3

 (ي  أنا منتظر البنت المكتوبة ل)

 (أنا منتظر قسمتي ونصيبي)

 (ما يصيبك إال نصيبك)

ذهلت وأنا  وقد... أقوال مشهورة ولكنها خاطئة، ولألسف انتشرت بين المسيحيين

يوصي العريس بأن ( ربما لم تكن تعجبه العروس)لقس  -في أحد األفراح -أستمع

يكون لي وأنا أنتظره دون أن ( قسمة ونصيب)الزواج ليس  !!يرضى بنصيبه وقسمته

 .رأى واختيار، بل إختيار شريك الحياة هو مسئولية كاملة تقع على عاتقي
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 المتعة الجنسية -4

عند البعض، الزواج هو استمتاع جنسي، حيث يبحث الشاب في هذه الحالة عن 

و كمن يذهب إلى إنه كمن يأكل شيكوالته أ... زواج هذا ليس . المتعة الجنسية

ني كامل، إن لم يكن هدفك أن تسعدها، فلن تستطع فالمرأة كائن إنسا!! وليمة

 .هي أن تسعدك

تفريغ طاقة )أو ( ليلة للمتعة)أو ( فيلم أستمتع به)أو ( ماتش كورة)الزواج ليس 

من  ينكثيرالإنه أبعد ما يكون عن هذه األفكار الموجودة في أذهان (... جنسية

 .الناس

 الملكية -5

، (أنا بقى عندي زوجة: )لى الرجل الذي يقولع -في شرقنا -هذا األمر ينطبق أكثر

 "(: 6: 3بط1)ويؤكد البعض هذه الفكرة، بما جاء في (. سي السيد)أو ما نُطلق عليه 
لألسف، أحياناً نفسر الكتاب بحسب   "«َسيَِّدَها»اِعَيًة ِإي اُه َكَما َكاَنْت َساَرُة ُتِطيُع ِإْبَراِهيَم دَ 

 .أهواءنا

اهيم كان يستمع إلى كالم سارة، ومثال ذلك موضوع إنجاب يعلمنا الكتاب أن إبر

ال يجب أن نأخذ عبارات من الكتاب . من هاجر، فهي فكرة سارة "إسماعيل"

المقدس ونحولها إلى مبادئ تخدم أهواءنا، فسارة عندما كانت تدعو إبراهيم 

تي ال" سيدي"فكلمة ... والتكريم ال يعني مطلقاً السيادة. سيدها، كانت تكرمه

 ". عبدة"إبراهيم ال تعني أنها صارت  كانت تطلقها سارة على

، ففةي الةزواج يمتلةك كةل غيةر مقبولةةإذا، اإلكرام مطلوب، ولكن فكرة الملكيةة 

. َوَكَذِلَك اْلَمرْرَأُة َأْيارًا الر ُجرلَ  ،ُيوِف الر ُجُل اْلَمْرَأَة َحق َها اْلَواِجبَ لِ : "يقول الكتاب. طرف اآلخر بالتساوي
" .َوَكرررَذِلَك الر ُجرررُل َأْيارررًا لَرررْيَس لَرررُه َتَسرررل ٌط َعلَرررَ َجَسرررِدِه َبرررْل ِلْلَمرررْرَأةِ  ،َعلَرررَ َجَسرررِدَها َبرررْل ِللر ُجرررلِ  طٌ ْيَس ِلْلَمرررْرَأِة َتَسرررل  لَررر4

. اآلخر نفسههما أن ال أحد يمتلك اآلخر، بل كل واحد ُيملك  والمعنى (. 4، 3: 7كو1)

، أي أنهةا تُملكةه نفسةها (3: 6نةش" )يا ِلَحِبيِبي َوَحِبيبِري ِلرَأنَ : "كذلك تقول عروس النشيد

 . قبل أن تمتلكه

أمةا أن واحةد يمتلةك اآلخةر، فهةذه . أنا أوافق أن تكون الملكية مشتركة بين الةزوجين

 .هي العبودية أو اإلستعباد بعينه، وهذا ما اليعنيه الزواج

  


