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مقـَّدمة 
  

الكنیسة في خدمة العیلة 
1- لـقد طـرأ عـلى الـعیلة فـي عـصرنـا، أكـثر ربـما مـن أّیـة مـؤسـسة أخـرى، مـا طـرأ عـلى 
الـمجتمع والـثقافـة مـن تـغییرات واسـعة، عـمیقة، سـریـعة. وھـناك عـائـالت كـثیرة تـعیش ھـذه 
الـحالـة وھـي بـاقـیة عـلى أمـانـتھا لـلقیم الـتي تـشّكل أسـاس الـمؤسـسة الـعائـلیة. لـكن ھـناك 
عـائـالت سـواھـا تـشكو الـحیرة والـقلق أمـام مـا عـلیھا مـن واجـبات ویـساورھـا الـشّك حـتى، 
وربـما یـعتریـھا الجھـل فـي مـا یـتعلّق بـحقیقة الـحیاة الـزوجـیة والـعائـلیة ومـا لـھا مـن مـعنى 
عـمیق. وھـناك أخـیراً عـائـالت تـعوقـھا عـن الـتمّتع بـحقوقـھا األسـاسـیة حـاالت مـن الـظلم 

مختلفة. 
والـكنیسة، إذ تـدرك أن الـزواج والـعائـلة یـشكالن إحـدى أغـلى الـقیم اإلنـسانـیة، تـریـد أن 
ُتـسمع صـوتـھا فـتساعـد أولـئك الـذیـن یـدركـون قـیمة الـزواج والـعائـلة وقـدرھـما ویـسعون إلـى 
أن یـعیشوا بـمقتضى ھـذه الـقیمة بـأمـانـة، وأولـئك الـذیـن یـبحثون فـي حـیرة وقـلق عـن 
الـحقیقة، وأولـئك الـذیـن ُیـمنعون ظـلماً مـن أن یـعیشوا بحـرّیـة عـیشة الـعائـلة. وإن الـكنیسة، 
فـیما تـسانـد أولـئك وتـنیر ھـؤالء وتـساعـد الـباقـین، تـضع ذاتـھا فـي خـدمـة كـل إنـسان یـھّمھ 

مصیر الزواج والعائلة (1). 
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وھـي تـتَّجھ بـصورة خـاصـة إلـى الشـبان والـشابـات الـذیـن یـتأھـّبون لسـلوك طـریـق الـزواج 
والـحیاة الـعائـلیة، لـتفتح لـھم آفـاقـاً جـدیـدة وتـساعـدھـم عـلى اكـتشاف مـا فـي دعـوتـھم إلـى الـحب 

وخدمة الحیاة من جمال وعظمة. 
  

مجمع 1980 
استمرار للمجامع السابقة 

2- لـقد كـان مجـمع األسـاقـفة األخـیر الـذي انـعقد فـي رومـا مـن 26 أیـلول حـتى 25 تشـریـن 
 ً األول ســنة 1980 دلــیالً عــلى اھــتمام الــكنیسة الــعمیق بــالــعائــلة، واســتمراراً طــبیعیا
للمجـمعین الـسابـقین (2). وفـي الـواقـع إن الـعائـلة المسـیحیة ھـي الجـماعـة األولـى الـمدعـوة 
إلـى تبشـیر الـشخص البشـري، فـي طـور نـمّوه بـاإلنـجیل، وإلـى قـیادتـھ، بـفضل تـربـیة وثـقافـة 

دینیة متدّرجة، إلى بلوغ ملء نضجھ اإلنساني والمسیحي. 
ویـمكن الـقول، فـضالً عـن ذلـك، إن المجـمع األخـیر یـرتـبط نـوعـاً مـا، مـن حـیث الـفكرة 
والـقصد، بـالمجـمع الـذي بـحث فـي كـھنوت الخـدمـة والـعدالـة فـي الـعالـم الـمعاصـر. وفـي 
الـواقـع، إن الـعائـلة، بـوصـفھا جـماعـة مـرّبـیة، یـجب أن تـساعـد اإلنـسان عـلى تـبّین دعـوتـھ 
واالضـطالع بـمسؤولـیتھ فـي الـبحث عـن الـمزیـد مـن الـعدالـة، فـترّبـیھ مـنذ نـعومـة أظـفاره 

على إقامة عالقات شخصیة مع الناس تتصف بالعدالة والمحبة. 
وقـّدم لـنا آبـاء المجـمع، فـي خـتام اجـتماعـاتـھم، الئـحة طـویـلة بـمقترحـات ضـّمنوھـا ثـمرة مـا 
نـضج لـدیـھم مـن تـفكیر، طـوال أیـام عـملھم الـمكّثف، وسـألـونـا بـاالجـماع أن نـعرب أمـام 
البشـریـة عـن اھـتمام الـكنیسة الـبالـغ بـالـعائـلة، وأن نـعطي الـتوجـیھات الـمؤاتـیة مـن أجـل بـذل 

مجھود رعوي متجّدد في ھذا الحقل األساسي من حقول الحیاة البشریة والكنسیة. 
وإّنـا إذ نـقوم بھـذه الـمھّمة بنشـرنـا ھـذا اإلرشـاد، مـؤّدیـن بـذلـك، بـصورة خـاصـة، الخـدمـة 
الـرسـولـیة الـتي وكـلت إلـینا، نـوّد أن نـشكر لجـمیع أعـضاء المجـمع مـا مـّدونـا بـھ مـن 
مـساھـمة قـّیمة بـعملھم وخـبرتـھم، وعـلى األخـص مـن خـالل "الـمقترحـات" الـتي دفـعنا 
نـّصھا إلـى مجـلس الـعائـلة الـحبري، وسـألـناه أن یـتعّمق فـي درسـھ ویـبرز كـل وجـھ مـن 

وجوه ما یحتویھ من كنوز. 
  

ما للزواج والعائلة من قیمة غالیة 
3- إن الـكنیسة، وقـد اسـتنارت بـاإلیـمان الـذي ُیـفھمھا كـل الـحقیقة الـمتعلّقة بـما لـلزواج 
والـعائـلة مـن قـیمة غـالـیة ومـعنى عـمیق، لـتشعر مجـّدداً بـالـحاجـة الـملّحة إلـى أن تبّشـر 
بـاإلنـجیل أي "بـالـخبر الـمفرح"، جـمیع الـناس دونـما تـمییز، وخـاصـة الـمدعـّویـن إلـى 

الزواج والذین یستعّدون لھ، وجمیع األزواج وجمیع الوالدین في العالم. 
وھـي مـوقـنة كـل الـیقین أن مـا یـضعھ اإلنـسان بـحّق فـي الـزواج والـعائـلة مـن آمـال ال یـتحّقق 
إالّ بـالـقبول بـاإلنـجیل. وإن هللا، إذ أراد الـزواج والـعائـلة، عـندمـا أراد الخـلق (3) قـد 
أعـّدھـما اعـداداً بـاطـنیاً لـیدركـا كـمالـھما فـي المسـیح (4) الـذي یـحتاجـان إلـى نـعمتھ لـیشفیا 
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مـن جـرح الخـطیئة (5) ویـعودا إلـى "أصـالـتھما" (6)، أي إلـى فـھم قـصد هللا وتـحقیقھ 
بصورة كاملة. 

وفـي ھـذه الـفترة الـتاریـخیة الـتي تـتعّرض فـیھا الـعائـلة لـضغوط عـدیـدة تـحاول تحـطیمھا، أو 
عـلى األقـل تـشویـھھا، تـعرف الـكنیسة أن خـیر الـمجتمع وخـیرھـا الـخاص مـرتـبطان 
ارتـباطـاً عـمیقاً بـخیر الـعائـلة وتـشعر شـعوراً مـتزایـداً مـلّحاً بـما عـلیھا مـن رسـالـة تـدعـوھـا 
إلـى اإلعـالن للجـمیع عـن قـصد هللا مـن الـزواج والـعائـلة (7)، فـیما تـؤّمـن لـھما تـمام 

الحیویة والتقّدم البشري والمسیحي، وتساھم ھكذا في تجدید المجتمع وشعب هللا. 
  

القسم األول 
أضواء وظالل 

عن عـَائلة الیوم 
  

الحاجة إلى تّفھم الحالة 
4- لـّما كـان قـصد هللا فـي الـزواج والـعائـلة یـتناول الـرجـل والـمرأة فـي واقـع وجـودھـما 
الـیومـي فـي ھـذه أو تـلك مـن الـحاالت االجـتماعـیة والـثقافـیة، بـات لـزامـاً عـلى الـكنیسة أن 

تكّب، إتماماً لخدمتھا، على تفّھم الحاالت التي یتحّقق فیھا الزواج والعائلة الیوم (8). 
وال غـنى عـن ھـذا الـتفّھم لـلقیام بـعمل التبشـیر، ذلـك أن عـلى الـكنیسة أن تحـمل اإلنـجیل 
الـذي ال یـعروه تـغییر والـذي ھـو دائـماً جـدیـد، إلـى الـعائـالت، ھـذه الـعائـالت الـمتقلّبة فـي 
ظـروف الـعالـم الـحاضـر والـمدعـّوة لـكي تـقبل مـا رسـم هللا تـعالـى لـھا مـن قـصد وتـحیا 
بـمقتضاه. وفـضالً عـن ذلـك إن دعـوة الـروح ونـداءاتـھ تـرّددھـا أحـداث الـتاریـخ، ولھـذا 
تسـتطیع الـكنیسة أن تـتفّھم تـفھّماً أعـمق سـّر الـزواج والـعائـلة الـذي ال یـنضب لـھ مـعین 
انـطالقـاً مـّما یـعیشھ الشـبان واألزواج والـوالـدون الـیوم مـن ظـروف ومـشاكـل وقـلق وآمـال 

 .(9)
وال بـّد مـن إضـافـة فـكرة أخـرى لـھا أھـمیة خـاصـة فـي عـصرنـا الـحاضـر، وھـي أنـھ ال یـندر 
أن یـتلّقى الـرجـال الـیوم والـنساء، الـذیـن یـبحثون بـإخـالص وجـّدیـة عـن أجـوبـة لـما یـعرض 
لـھم فـي حـیاتـھم الـزواجـیة والـعائـلیة مـن قـضایـا یـومـیة خـطیرة، أفـكارا وحـلوالً قـد تـكون 
 ً مـغریـة، لـكنھا تـشّوه، فـي كـثیر أو قـلیل، حـقیقة الـشخص البشـري وتـَمّس كـرامـتھ. وغـالـبا
مـا تـسانـد ھـذه األفـكار أجھـزة وسـائـل إعـالم اجـتماعـي قـادرة وفـاعـلة تھـّدد بـدھـاء تھـدیـداً 

خطیراً حرّیة إبداء الحكم الموضوعي والقدرة علیھ. 
وھـناك كـثیرون مـّمن تـّنبھوا لھـذا الخـطر الـذي یّھـدد الـشخص البشـري فـراحـوا یـعملون 
عـلى نـصرة الـحقیقة. والـكنیسة، بـما لـھا مـن قـدرة عـلى الـحكم فـي ضـوء اإلنـجیل، تـنضمّ 
إلـیھم وتـؤازرھـم لـدى قـیامـھا بـرسـالـتھا، فـي خـدمـة الـحقیقة والحـرّیـة وكـرامـة كـل رجـل 

وامرأة. 
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الحكم على ضوء اإلنجیل 
5- وتـعرض الـكنیسة، بـما تـبدیـھ مـن رأي وحـكم عـلى ضـوء اإلنـجیل، تـوجـیھاً یـرمـي إلـى 

المحافظة على كل ما یتعلق بالزواج والعائلة من حقیقة وكرامة ویعمل على تحقیقھا. 
ویـتم إبـداء الـحكم بـفضل حـّس اإلیـمان (10) الـذي ھـو ھـبة الـروح لـلمؤمـنین (11)، وھـو 
بـالـتالـي عـمل الـكنیسة جـمعاء، وفـقاً لـمختلف الھـبات والـعطایـا الـخاصـة الـتي تـعمل مـعاً، 
ووفـقاً لـلمسؤولـیات الـخاصـة بـكل مـن الـمؤمـنین، فـي سـبیل تـفّھم أعـمق لـكلمة هللا ووضـعھا 
مـوضـع الـعمل. وھـكذا ال تـبدي الـكنیسة ھـذا الـحكم عـلى ضـوء اإلنـجیل بـواسـطة الـرعـاة 
الـذیـن یـعلّمون بـاسـم المسـیح وسـلطانـھ وحسـب، بـل أیـضاً بـواسـطة الـعلمانـیین الـذیـن جـعل 
المسـیح مـنھم "شـھوداً سـلّحھم بـروح اإلیـمان ونـعمة الـكلمة (راجـع أعـمال 2، 17 – 18؛ 
رؤیـا 19، 10) لتسـطع قـّوة اإلنـجیل فـي الـحیاة الـیومـیة والـعیلیة واالجـتماعـیة" (12). 
ولـلعلمانـیین، فـضالً عـن ذلـك، وبـحكم دعـوتـھم الـخاصـة، مـھمة مـمّیزة تـقوم عـلى تـرجـمة 
تـاریـخ ھـذا الـعالـم فـي ضـوء اإلنـجیل، ألنـھم مـدعـوون إلـى إنـارة شـؤون الـدنـیا وتـنظیمھا 

وفقاً لقصد هللا الخالق والفادي. 
وال یــرتــكز "حــّس اإلیــمان الــفائــق الــطبیعة" (13) فــقط أو بــالــضرورة عــلى إجــماع 
 ً الـمؤمـنین. والـكنیسة الـتي تـقفو خـطى السـید المسـیح تـبحث عـن الـحقیقة الـتي ال تـكون دائـما
مـتوافـقة ورأي األكـثریـة، وتسـتمع إلـى الـضمیر ال إلـى السـلطة والـقّوة، وتـدافـع بھـذه 
الـطریـقة عـن الـفقراء والـمسحوقـین، وتـقّدر الـبحث االجـتماعـي واإلحـصائـي، إذا مـا بـدا 
مـفیداً لـفھم اإلطـار الـتاریـخي الـذي یـجب أن یـدور فـیھ الـعمل الـرعـوي، وإذا مـا أسـعف 
عـلى الـتعّمق فـي فـھم الـحقیقة. ولـكن، یـجب أالّ نـعتبر أن مـثل ھـذا الـبحث ھـو بحـد ذاتـھ 
تـعبیر عـن حـّس اإلیـمان. ولـّما كـانـت مـھّمة الخـدمـة الـرسـولـیة تـقوم عـلى إبـقاء الـكنیسة فـي 
حـقیقة السـید المسـیح وتـرسـیخھا فـیھا تـرسـیخاً مـتزایـداً، وجـب عـلى الـرعـاة أن یـنّموا حـسّ 
اإلیـمان لـدى جـمیع الـمؤمـنین، ویـتفّحصوا بـما لـھم مـن سـلطان صـّحة الـتعبیر عـنھ ویـرّبـوا 

المؤمنین على تفّھم الحقیقة اإلنجیلیة تفّھماً ینضج یوماً بعد یوم (14). 
وباـستـطاعةـ األزواج والوـالدـینـ المسیـحیین ومنـ واجبـھم أن یسـاھمـوا مسـاھمـة فرـیدـة ال 
غـنى عـنھا فـي تـكویـن حـكم إنـجیلي أصـیل فـي مـختلف الـحاالت والـثقافـات الـتي یـعیش فـیھا 
الـرجـل والـمرأة زواجـھما وحـیاتـھما الـعیلیة؛ ویـؤّھـلھم لـلقیام بھـذا الـدور مـا أوتـوا مـن ھـبة 

ممّیزة أو نعمة خاصة ھي نعمة سّر  الزواج (15). 
  

وضع العائلة في عالم الیوم 
6- إن لـلحالـة الـتي تـتقلّب فـیھا الـعائـلة وجھـین: أحـدھـما إیـجابـي واآلخـر سـلبي: فـاألول یـدلّ 
عـلى خـالص المسـیح الـذي یـعمل فـي الـعالـم، والـثانـي یـّدل عـلى الـرفـض الـذي یـقابـل بـھ 

اإلنسان محبة هللا. 
وفـي الـواقـع ھـناك، مـن جـھة، وعـي أشـّد للحـرّیـة الـشخصیة واھـتمام أكـبر بـنوعـیة الـعالقـات 
بـین األشـخاص فـي الـزواج، وبـالـعمل عـلى تـوفـیر الـمزیـد مـن الـكرامـة لـلمرأة، وبـاإلنـجاب 
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الـمسؤول، وبـتربـیة األوالد. وھـناك أیـضاً وعـي لـلحاجـة إلـى تـطویـر الـعالقـات بـین 
الـعائـالت وإلـى الـمساعـدة الـمتبادلـة عـلى الـصعیدیـن الـروحـي والـمادي، والكـتشاف الـرسـالـة 
الكنسـیة الـخاصـة بـالـعائـلة ومـسؤولـیتھا عـن بـناء مـجتمع أكـثر عـدالـة. ولـكن ال تـعوزنـا 
الـدالئـل، مـن جـھٍة ثـانـیة، عـلى تـدّنـي بـعض الـقیم األسـاسـیة تـدّنـیاً یـثیر الـقلق مـن مـثل سـوء 
فـھم اسـتقالل األزواج فـي مـا بـینھم مـن الـناحـیتین الـنظریـة والـعملیة، وسـوء الـتفاھـم 
الخـطیر بـشأن عـالقـة السـلطة بـین اآلبـاء والـبنین، والـصعوبـات الـعملیة الـتي تـلقاھـا الـعائـلة 
فـي نـقل الـقیم، وتـزایـد الـطالق، وآفـة اإلجـھاض، والـلجوء الـمتكاثـر دونـما انـقطاع إلـى 

التعقیم، وظھور عقلیة تقول بصراحة باستعمال وسائل منع الحمل. 
ویـقوم غـالـباً فـي أسـاس ھـذه الـظواھـر السـلبیة مـفھوم خـاطـئ ومـمارسـة غـیر صـحیحة 
للحـریـة الـتي ال یـنظر إلـیھا عـلى أنـھا طـاقـة تـمكن مـن تـحقیق قـصد هللا مـن الـزواج 
والـعائـلة، بـل عـلى أنـھا قـّوة مسـتقلة لـتأكـید الـذات تـأكـیداً غـالـباً مـا یـكون ضـد اآلخـریـن، ومـن 

أجل إرضاء الذات بدافع من األنانیة. 
وھـناك واقـع آخـر یسـتدعـي انـتباھـنا وھـو أن الـعائـالت فـي بـلدان الـعالـم الـثالـث غـالـباً مـا 
تـحتاج، مـن جـھة، إلـى الـوسـائـل الـضروریـة لـلعیش والـبقاء، كـالـطعام والـعمل والـمسكن 
 ً واألدویـة، ومـن جـھة ثـانـیة، إلـى الحـریـات األولـیة. أمـا فـي الـبلدان األكـثر غـنى، خـالفـا
لـذلـك، فـإن االزدھـار الـوفـیر والـذھـنّیة االسـتھالكـیة الـتي تـصاحـبھا وتـثیر، عـلى الـنقیض، 
بـعض الـقلق والـخوف عـلى المسـتقبل، یحـرمـان األزواج مـا یـحتاجـون إلـیھ مـن سـخاء 
وشـجاعـة لـإلنـجاب. وھـذا مـا یـؤدي غـالـباً إلـى الـنظر إلـى الـحیاة ال عـلى أنـھا بـركـة، بـل 

خطر یجب اتقاؤه. 
فـالـحالـة الـتاریـخیة الـتي تـعیش فـیھا الـعائـلة تـبدو كـأنـھا مـزیـج مـن ظـالل وأضـواء. وھـذا 
یظھـر أن الـتاریـخ لـیس حـتماً مسـیرة صـاعـدة نـحو األفـضل، بـل إطـاللـة حـریـة، وحـتى 
صـراع بـین حـریـات مـتنافـرة أي، وفـقاً لـعبارة الـقدیـس أغسـطینوس الشھـیرة، نـزاع بـین 

حبین: حب هللا حتى احتقار الذات وحب الذات حتى احتقار هللا (16). 
ویسـتتبع ذلـك أن الـتربـیة عـلى الـمحبة الـمتأصـلة فـي اإلیـمان بـاسـتطاعـتھا وحـدھـا أن تـؤّدي 
إلـى إحـراز الـقدرة عـلى شـرح "عـالمـات األزمـنة" الـتي ھـي تـعبیر تـاریـخي عـن ھـذا الـحب 

المزدوج. 
  

أثر الظروف على ضمیر المؤمنین 
7- ولـم یـبق دائـماً الـمؤمـنون الـعائـشون فـي عـالـم كھـذا تـحت الـتأثـیر الـناجـم، عـلى األخـص، 
عـن وسـائـل اإلعـالم، فـي مـنأى عـن تـعمیة بـعض الـقیم األسـاسـیة، وال اسـتطاعـوا أن 
یـجعلوا مـن نـفوسـھم ضـمیراً نـّقاداً لھـذه الـثقافـة الـعائـلیة، وال أن یـكونـوا عـملة نـاشـطین لـبناء 

حضارة إنسانیة عائلیة. 
وقـد شـّدد آبـاء المجـمع بـنوع خـاص، فـي مـا شـّددوا عـلیھ مـن دالئـل ھـذه الـظاھـرة، عـلى 
شـیوع الـطالق ولـجوء الـمؤمـنین أنـفسھم إلـى عـقد قـران جـدیـد، والتسـلیم بـالـزواج الـمدنـي 
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الـذي یـتعارض ودعـوة الـمعّمدیـن عـلى "الـزواج فـي المسـیح" واالحـتفال بـالـزواج – السـر 
دونـما إیـمان حـي، إّنـما مـن أجـل أغـراض أخـرى، ونـبذ الـقواعـد األدبـّیة الـتي تھـدي إلـى 

ممارسة الجنس في الزواج ممارسة إنسانیة مسیحیة، وتعمل على ترقیتھا. 
  

حاجة عصرنا إلى الحكمة 
8- مـن واجـب الـكنیسة جـمعاء أن ُتـعمل الـفكر وتـلتزم الـتزامـاً عـمیقاً یـؤدّي إلـى طـبع 
الـحضارة الجـدیـدة الـناشـئة بـطابـع اإلنـجیل، وإلـى االعـتراف بـالـقیم الـحقیقیة، ورعـایـة 
حقـوق الرـجاـل والنـساء، وتطـویرـ العـدالةـ فيـ ُبنـى المـجتمع ذاتھـا. وبھذـه الطـریقـة ال 
تنحـرف "الـحضارة اإلنـسانـیة الجـدیـدة" بـالـناس عـن عـالقـتھم بـا}، بـل تـقودھـم إلـى تـوثـیق 
ھـذه الـعالقـة خـیر تـوثـیق. ویـوّفـر الـعلم وتـطبیقاتـھ الـتقنیة إمـكانـات جـدیـدة ھـائـلة فـي بـناء مـثل 
ھـذه الـحضارة، لـكن الـعلم، تـبعاً الخـتیارات سـیاسـیة تحـّدد وجـھة الـبحث وتـطبیقاتـھ، 
ُیسـتخدم، فـي غـالـب األحـیان، فـي عـكس ھـدفـھ األسـاسـي الـرامـي إلـى تـرقـیة الـشخص 
البشـري. ولـذلـك بـات مـن الـضروري بـمكان أن یـعي الجـمیع مجـدداً أولـویـة الـقیم األدبـیة 
الـتي ھـي قـیم الـشخص البشـري بحـد ذاتـھ. والـمعضلة الـكبرى الـتي یـجب مـواجھـتھا الـیوم، 
لـدى الـعمل عـلى تجـدیـد الـمجتمع، إنـما ھـي الـعودة إلـى اكـتناه مـعنى الـحیاة األخـیر وقـیمتھا 
األسـاسـیة، ألن وعـي أولـویـة ھـذه الـقیم وحـده ھـو مـا یـمّكن اإلنـسان مـن اسـتخدام اإلمـكانـات 
الـھائـلة الـتي یـضعھا الـعلم فـي مـتناولـھ اسـتخدامـا یـؤّدي إلـى تـرقـیة الـشخص البشـري، تـرقـیة 

صحیحة في حقیقتھ الكاملة وحرّیتھ وكرامتھ. إن العلم مدعّو إلى محالفة الحكمة. 
ویـمكن بـالـتالـي تـطبیق مـا قـال المجـمع  الـفاتـیكانـي الـثانـي عـلى قـضایـا الـعائـلة وھـو أن 
"عـصرنـا یـحتاج، أكـثر مـن أي عـصر مـضى، إلـى مـثل ھـذه الـحكمة، لـیجعل اكـتشافـاتـھ، 
مـھما كـان نـوعـھا، ذات طـابـع إنـسانـي، وأن مسـتقبل الـعالـم یـتعّرض للخـطر إذا لـم یـقم فـي 

عصرنا حكماء" (17). 
وتـصبح تـربـیة الـضمیر األدبـي واجـباً الزمـاً یسـتحیل إھـمالـھ، وھـي الـتربـیة الـتي تـجعل كـل 
رجـل قـادراً عـلى أن یـحكم عـلى الـوسـائـل الـكفیلة بـتمكینھ مـن تـحقیق ذاتـھ وفـقاً لـحقیقتھ 

األصیلة، وعلى أن یّمیز بین ھذه الوسائل. 
ویـجب حـمل الـثقافـة الـعصریـة عـلى إبـرام عھـد جـدیـد مـع الـحكمة اإللھـیة إبـرامـاً مـحكماً. 
وقدـ ظفـر كلـ منـ النـاس بنـصیب منـ ھذـه الحـكمة بفـعل الخلـق الذـي قاـم بھـ هللا عیـنھ. وال 
تسـتطیع عـائـالت الـیوم أن تـؤّثـر إیـجابـیاً فـي بـناء عـالـم أكـثر عـدالـة وأخـّوة إالّ بـوفـائـھا لھـذا 

العھد. 
  

تدّرج وارتداد 
9- عـلینا جـمیعاً أن نـقاوم الـظلم الـناشـئ عـن الخـطیئة – الـتي تسـّربـت إلـى أعـماق ُبـنى 
الـعالـم الـیوم – والـحائـل، فـي غـالـب األحـیان، دون تـحقیق الـعائـلة ذاتـھا تـحقیقاً كـامـالً 
ومـمارسـة حـقوقـھا؛ وذلـك بـاالعـتماد عـلى ارتـداد الـعقل والـقلب، واّتـباع السـّید المسـیح 
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الـمصلوب، والـكفر بـالـذات عـلى مـثالـھ: وال یـمكن مـثل ھـذا االرتـداد إذ ذاك إالّ أن یـكون 
لھ أثره التجدیدي المفید حتى في بنى المجتمع. 

وتـدعـو الـحاجـة إلـى ارتـداد مـتواصـل مسـتمّر یـفرض إعـراضـاً بـاطـنیاً عـن كـل شـّر وإقـباالً 
عـلى كـل خـیر ویـترجـم بخـطوات عـملیة تـقود دائـماً إلـى األمـام. وھـكذا تـتوّفـر خـّطة كـلھا 
حـیویـة تـتقّدم تـدریـجیاً وتـترّسـخ شـیئاً فشـیئاً بـموجـبھا ھـبات هللا ومـقتضیات مـحبتھ الـنھائـیة 
الـمطلقة فـي مجـمل حـیاة اإلنـسان الـشخصیة واالجـتماعـیة. ولھـذا كـان ال بـّد مـن خـّطة 
تـربـویـة مـتنامـیة تـتیح لـلمؤمـنین والـعائـالت والـشعوب وحـتى لـلمدنـیة، انـطالقـاً مـما تـقّبلوا 
مـن سـّر المسـیح، السـیر بـتؤدة إلـى األمـام، مـتعّمقین فـي فـھم ھـذا السـّر وعـامـلین عـلى 

إدخالھ كلیاً في حیاتھم. 
  

غرس في الثقافات 
10- تـتقّبل الـكنیسة، عـمالً بـتقلیدھـا المسـتمر، مـن مـختلف أشـكال الـثقافـات كـل مـا یـصلح 
لـلتعبیر تـعبیراً صـحیحاً عـن غـنى المسـیح الـذي ال حـّد لـھ (18). وال یـمكن ھـذا الـغنى ان 
یتجـلّى بـوضـوح مـتزایـد وال لـلكنیسة أن تسـیر قـدمـاً كـل یـوم نـحو وعـي أكـمل وأعـمق 

للحقیقة التي أعطاھا إّیاھا الرب كاملة، إالّ إذا استعانت بجمیع الثقافات. 
وعـلى الـمجالـس األسـقفیة ودوائـر الـكوریـا الـرومـانـیة الـمعنّیة بـصورة خـاصـة – مـع 
الـتمّسك الشـدیـد بـالـمبدأیـن الـقائـلین بـاسـتساغـة اإلنـجیل مـختلف الـثقافـات الـتي یـقبل عـلیھا 
وبـاالشـتراك مـع الـكنیسة الـجامـعة – أن تـواصـل، الـدرس والـعمل الـرعـوي الـناشـط لـكي 
یتحّقق تحقیقاً واسعاً غرس الثقافات في الدین المسیحي، حتى في إطار الزواج والعائلة. 
وبـفضل "غـرس الـثقافـات" ھـذا، یـبدأ الـعمل عـلى تـرمـیم العھـد مـع حـكمة هللا الـتي ھـي 
المسـیح عـینھ تـرمـیماً تـامـاً. وتـغنى الـكنیسة جـمعاء أیـضاً بجـمیع الـثقافـات الـتي، وإن 
افـتقرت إلـى الـتكنولـوجـیا، فھـي غـنّیة بـالـحكمة البشـریـة وبـما یـحییھا مـن قـیم أدبـیة أخـالقـیة 

عمیقة. 
ولـكي یـكون ھـدف ھـذه المسـیرة واضـحاً ولـكي یـكون الـطریـق إلـیھ بـالـتالـي مـرسـومـاً تـمامـاً، 
كـان مـن حـّق المجـمع أن ُیـنعم، بـداءة بـدء، الـنظر فـي قـصد هللا األول مـن الـزواج والـعائـلة: 

لقد أراد أن "یقود إلى البدء" احتراماً منھ لتعلیم المسیح (19). 
  

القسم الثاني 
قْصد هللا 

من الزواج والعائلة 
  

اإلنسان، صورة هللا الذي ھو محّبة 
11- خـلق هللا اإلنـسان عـلى صـورتـھ ومـثالـھ: (20) وعـندمـا دعـاه إلـى الـوجـود حـباً بـھ، 
دعـاه فـي الـوقـت عـینھ إلـى الـحّب. إن هللا مـحبة، (21) وھـو یـعیش فـي ذاتـھ سـر مـشاركـة 
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شـخصیة فـي الـمحبة. وعـندمـا خـلق الـجنس البشـري عـلى صـورتـھ ومـثالـھ وواصـل حـفظھ 
فـي الـوجـود، طـبع فـي كـیان الـرجـل والـمرأة البشـري الـدعـوة إلـى الـحّب والـمشاركـة فـیھ 
وبـالـتالـي الـقدرة عـلیھ والـمسؤولـیة تـجاھـھ. (22) فـالـحّب إذن ھـوالـدعـوة األسـاسـیة لـكل 

كائن بشري یولد معھ عندما یولد. 
ولـما كـان اإلنـسان روحـاً متجّسـداً، أعـني نـفساً تـعّبر ع ذاتـھا فـي  جسـد، وجسـداً تـحییھ 
نـفس خـالـدة، دعـي إلـى الـحّب بـكلیتھ الـموّحـدة. فـالـحّب یـشمل الجسـد البشـري، الـذي ُجـعل 

شریكاً في الحب الروحي. 
ویـقّر الـوحـي المسـیحي طـریـقتین خـاصـتین بـتحقیق دعـوة الـشخص البشـري، بـكلّیتھ، إلـى 
الـحّب، وھـما الـزواج والـبتولـیة، وكـالھـما یجھـر بـطریـقة خـاصـة، بـحقیقة اإلنـسان الـسامـیة، 

حقیقة كونھ "مخلوقاً على صورة هللا". 
ولـیس، بـالـتالـي، الـجنس الـذي یـتبادل الـرجـل والـمرأة بـواسـطتھ ھـبة الـذات، بـأعـمال خـاّصـة 
بـاألزواج ومـقصورة عـلیھم، شـأنـاً بـیولـوجـیاً، خـاصـاً، لـكّنھ یـتناول أعـماق كـیان الـشخص 
البشرـي، بمـا أّنھـ شخـص بشرـي؛ وال یتـحقق بصـورة إنسـانیـة فعالً إالّ إذا كاـن جزـءاً ال 
یتجـزأ مـن الـحّب الـذي یـلتزم بـھ الـتزامـاً تـامـاً الـرجـل والـمرأة أحـدھـما تـجاه اآلخـر حـتى 
الـموت. وتـكون ھـبة الـذات الجسـدیـة كـذبـا إن لـم تـكن عـالمـة وثـمرة لھـبة الـذات الـشخصیة 
الـكامـلة الـتي یـكون مـعھا الـشخص البشـري، بـما فـیھ بـعده الـزمـني، حـاضـراً: وإذا تـحّفظ 
الشـخص منـ أي شأـن أو احتـفظ لنـفسھ بإـمكـانیـة اّتخـاذ قرـار مغـایرـ فيـ المستـقبل، فال 

یكون قد وھب ذاتھ ھبة كاملة. 
وھـذه الھـبة الـكلّیة الـتي یـقتضیھا الـحب الـزواجـي تـتجاوب أیـضاً ومـقتضیات اإلخـصاب 
الـمسؤول. ولـما كـان ھـذا اإلخـصاب مـوّجـھاً نـحو إیـالد كـائـن بشـرّي، فـھو یـفوق بـطبعھ 
الـنظام الـبیولـوجـي الـبحت ویـشمل مجـموعـة قـیم شـخصیة ال بـّد لـھا، لـكي تـنمو بـانـسجام، 

من مساھمة الوالدین مساھمة مستمرة موحدة. 
و"الـمكان" الـوحـید الـذي یـمكن أن تـتّم فـیھ ھـبة الـذات ھـذه بـكامـل حـقیقتھا، إنـما ھـو 
الـزواج، أي ھـو عھـد الـحّب الـزواجـي أو الـخیار الـواعـي الحـّر الـذي یـرتـضي الـرجـل 
والـمرأة بـموجـبھ مـا أراده هللا لـھما مـن اشـتراك حـمیم فـي الـعیش والـحّب، (23) والذـي ال 
یتجـلّى مـعناه الـحقیقي إالّ فـي ھـذا الـضوء. ولیسـت مـؤسـسة الـزواج تـدّخـالً فـي غـیر محـلّھ 
مـن قـبل الـمجتمع أو السـلطة، وال فـرضـاً آتـیاً مـن الـخارج لـصیغة، بـل بـاألحـرى مـقتضى 
داخـلي یـفرضـھ عھـد الـحب الـزواجـي الـذي یـثبت عـلنا مـا یـتمّیز بـھ مـن وحـدة وفـرادة بـحیث 
أنـھ یـحیا فـي أمـانـة تـاّمـة لـقصد هللا الـخالـق. ومـا كـانـت ھـذه األمـانـة لـتقّید حـریـة الـشخص، بـل 
عـلى الـعكس، إنـھا تـجعلھ فـي مـنأى عـن كـل تـأّثـرات شـخصیة ومـزاجـیة وتشـركـھ فـي 

الحكمة الخالّقة. 
  

الزواج والمشاركة بین هللا والناس 
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12- إن شـراكـة الـمحبة بـین هللا والـناس الـتي ھـي جـزٌء أسـاسـي مـن الـوحـي واخـتیار إیـمان 
لدى إسرائیل، یجد تعبیراً لھ ذا معنى في عھد الزواج المبرم بین الرجل والمرأة. 

ولھـذا السـبب ُیـعبَّر عـن الـكلمة الـجوھـریـة: أي "إن هللا یـحب شـعبھ" بـألـفاٍظ حـّیة واقـعیة 
ُیـعرب بـھا الـرجـل والـمرأة عـن مـحبتھما الـزوجـیة. ویـصبح ربـاط الـمحبة بـینھما صـورةً 
ورمـزاً للعھـد الـذي ُیـوّحـد بـین هللا وشـعبھ. (24) وتـصبح الخـطیئة ذاتـھا الـتي تـؤذي العھـد 
الـزوجـي، صـورة لـخیانـة الـشعب إلـھھ: فـعبادة الـوثـن دعـارة، (25) والـخیانـة زنـى، 
والخـروج عـلى الشـریـعة تخـّل عـن مـحبة الـرب الـزوجـیة. لـكن خـیانـة إسـرائـیل ال تـقضي 
عـلى أمـانـة الـرب األبـدیـة، وُتـعرض، بـالـتالـي، مـحبة هللا األمـینة كـمثال عـلى عـالقـات 

المحبة األمنیة التي یجب أن تقوم بین األزواج (26). 
  

یسوع المسیح، عروس الكنیسة وسر الزواج 
13- إن الشـراكـة بـین هللا والـناس تجـد تـمامـھا الـنھائـي فـي یـسوع المسـیح الـعروس الـذي 

یحّب ویقّدم ذاتھ مخلّصاً للبشریة بضّمھا إلیھ واّتحاده بھا اّتحاده بجسده. 
وھـو یـكشف عـن حـقیقة الـزواج األصـلیة، حـقیقة "الـبدء" (27)، ویـمّكن اإلنـسان بتجـّرده 

من قساوة القلب، من تحقیقھا تحقیقاً كامالً. 
ویـبلغ ھـذا الـكشف تـمامـھ الـنھائـي فـي الـمحبة الـتي یـجود بـھا كـلمة هللا عـلى البشـریـة بـاتـخاذه 
طـبیعة البشـر، وفـي ذبـیحة السـید المسـیح وتـضحیة ذاتـھ عـلى الـصلیب مـن أجـل عـروسـتھ، 
الـكنیسة. ویتجـلى فـي ھـذه الـذبـیحة كـّل التجـلي الـقصُد الـذي طـبعھ هللا فـي طـبیعة الـرجـل 

والمرأة البشریة منذ الخلق (28). 
وھـكذا یـصبح زواج الـمعّمدیـن رمـزاً واقـعیاً للعھـد الجـدیـد األبـدي الـمختوم بـدم المسـیح، 
ویـعطیھم الـروح الـذي یـفیضھ الـرب قـلباً جـدیـداً، ویـمّكن الـرجـل والـمرأة مـن الـتحاب كـما 
أحـّبنا المسـیح. ویـبلغ الـحّب الـزواجـي ھـذا الـتمام الـموّجـھ إلـیھ داخـلیاً فـیصبح مـحبًة رفـیقةً 
وھـي الـطریـق الـخاصـة الـممّیزة الـتي یشـترك بـفضلھا الـزوجـان فـي مـحبة المسـیح الـذي 

بذل ذاتھ على الصلیب، وھي المحبة التي ھما مدعوان إلى أن یعیشاھا معاً. 
لـقد أعـرب تـرتـلیانـوس فـي صـفحة شھـیرة بـحق عـن عـظمة الـحیاة الـزوجـیة فـي المسـیح 
وجـمالـھا فـقال: "أیـن تـرانـي أجـد الـقوة لـوصـف سـعادة الـزواج وصـفاً ُمـرضـیاً، الـزواج 
الـذي تـعقده الـكنیسة، وتـوّطـده الـتقدمـة، وتـختمھ الـبركـة، وتـعلنھ الـمالئـكة، وُیـبرمـھ اآلب 
الـسماوي... وأّي ربـاط عـجیب ھـذا الـذي یشـّد مـؤمـنین أحـدھـما إلـى اآلخـر، فیجـمعھما 
رجـاٌء واحـد، ورغـبٌة واحـدة، وخـضوٌع لـنظاٍم واحـد، وخـدمـة واحـدة، كـالھـما ابـنان ألب 
واحـد، وخـادمـان لسـّید واحـد. ال شـيء یـفصل بـینھما ال فـي الجسـد وال فـي الـروح، ال بـل 
بـالـعكس مـن ذلـك، إنـھما فـي الـواقـع اثـنان فـي جسـد واحـد. ومـتى كـان الجسـد واحـداً كـان 

الروح واحداً" (29). 
والـكنیسة، إذ تـقبل بـأمـانـة كـلمة هللا وتـتأّمـل فـیھا، عـلّمت بـصورة احـتفالـیة وتـعلّم أن زواج 

المعّمدین ھو أحد أسرار العھد الجدید السبعة (30). 
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وفـي الـواقـع یـندرج الـرجـل والـمرأة نـھائـیاً بـالـعماد فـي العھـد الجـدیـد األبـدي، عھـد المسـیح 
الـزواجـي مـع الـكنیسة. وبسـبب ھـذا االنـدراج الـثابـت ُرفـعت شـركـة الـحیاة والـحب الـزوجـي 
الحـمیمة الـتي أّسـسھا الـخالـق (31)، وأُدمـجت فـي مـحبة المسـیح الـزواجـیة الـتي ُتـثبتھا 

وُتغنیھا قّوتھ، قوة الفداء. 
ویشـّد الـزوجـین أحـدھـما إلـى اآلخـر، بـقّوة وسـم سـر زواجـھما، ربـاٌط غـیر قـابـل لـالنـفصام. 
واسـتخصاص أحـدھـما اآلخـر إنـما ھـو، بـفضل الـعالمـة األسـراریـة، خـیر تـمثیل لـعالقـة 

المسیح بالكنیسة. 
فـاألزواج إذن، بـالنسـبة إلـى الـكنیسة، تـذكـیٌر مسـتمّر بـما حـدث عـلى الـصلیب. إنـھم شـھود 
أحـدھـم لـآلخـر ولـألوالد عـلى الـخالص الـذي یـجعلھما السـّر شـریـكین فـیھ. فـالـزواج، كـكلّ 
سـّر، اسـتذكـاٌر لحـدث الـخالص وتـنفیذ ونـبوءة. "فـالسـّر كـاسـتذكـار یـولـیھم الـنعمة ویـوجـب 
عـلیھم ذكـر عـظائـم هللا والـشھادة لـھا أمـام أبـنائـھم، وكـتنفیذ، یـولـیھم الـنعمة ویـوجـب عـلیھم 
وضـع أحـدھـم تـجاه اآلخـر وتـجاه أوالدھـما، حـاضـراً، مـا تـقتضیھما الـمحبة الـتي تـسامـح 
وتـفتدي، وكـنبؤة، یـولـیھم الـنعمة ویـوجـب عـلیھم أن یـعیشوا رجـاء لـقائـھم المسـیح، مسـتقبالً، 

وأن یشھدوا لھ" (32). 
والـزواج أیـضاً، كـكّل مـن األسـرار السـبعة، یـرمـز واقـعاً إلـى حـدث الـخالص، عـلى 
طـریـقتھ الـخاصـة. "فـاألزواج یـشاركـون فـیھ كـأزواج، مـعاً كـاثـنین بـحیث تـكون نـتیجة 
الـزواج األولـى والـمباشـرة (الشـيء والسـر) ال الـنعمة الـفائـقة الـطبیعة ذاتـھا، بـل الـوثـاق 
الـزواجـي واتـحاد شـخصین اتـحاداً مسـیحیا نـوعـیا، ألنـھ یـمثل سـر تجّسـد المسـیح وسـرّ 
عھـده. وعـناصـر الـمشاركـة فـي حـیاة المسـیح ھـي أیـضاً فـریـدة فـي نـوعـیتھا: فـالـحب 
الـزواجـي یـتضمن مجـموعـة تـدخـل فـیھا كـل عـناصـر الـشخص – نـداء الجسـد والـغریـزة، 
قـّوة اإلحـساس والـمشاعـر، تـوق الـروح واإلرادة – ویـرمـي إلـى وحـدة شـخصیة عـمیقة، 
تـلك الـوحـدة الـتي تـقود إلـى أبـعد مـن االتـحاد فـي جسـد واحـد، إلـى تـكویـن قـلب واحـد ونـفس 
واحـدة، وھـو یـتطلّب الـدیـمومـة واألمـانـة فـي ھـبة الـذات الـمتبادلـة الـنھائـیة، ویـنفتح عـلى 
اإلخـصاب (راجـع الـحیاة البشـریـة، 9). وبـكلمة، فـالـمسألـة مـسألـة مـیزات خـاصـة بـكل حـب 
زواجـي طـبیعي، لـكن مـع مـا لـھ مـن مـفھوم جـدیـد ال یطھـره ویـوطـده وحسـب، بـل یـسمو بـھ 

إلى حّد أنھ یجعل منھ تعبیراً عن قیٍم مسیحیة أصیلة" (33). 
  

البنون أثمن ھبات الزواج 
14- إن الـزواج، وفـقاً لـقصد هللا، ھـو أسـاس الجـماعـة األوسـع الـتي ھـي الـعائـلة ألن 
تـأسـیس الـزواج، والـحّب الـزواجـي یھـدفـان إلـى اإلنـجاب وتـربـیة الـبنین الـذیـن یجـدان فـیھم 

تتویجھما (34). 
والـحّب فـي واقـعھ األعـمق وجـوھـره ھـبة. والـحّب الـزواجـي، فـیما ُیـفضي بـاألزواج إلـى 
"الـمعرفـة" الـمتبادلـة الـتي تـجعل مـنھم "جسـداً واحـداً" (35)، ال ینتھـي عـند حـّد الـزوجـین، 
ألنـھ یـجعل األزواج قـادریـن عـلى الـقیام بـأكـبر ھـبة مـمكنة یـصبحون مـعھا مـعاونـین هللا فـي 
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إضـفائـھم الـحیاة عـلى شـخص بشـرّي آخـر. وھـكذا یھـب الـزوجـان، فـیما یـتبادالن ھـبة 
الـذات، الـوجـود لـلولـد الـذي ھـو صـورة حـّیة لـحبھما، ورمـز دائـم لـوحـدتـھما الـزوجـیة، 

واكتناه حّي قائم أبداً لحالتھما التي یصبحان معھا أباً وأماً. 
وعـندمـا یـصبح الـزوجـان أبـویـن، یـتقّبالن مـن هللا ھـبة واجـب ضـمیري جـدیـد، ألنـھ ال بـدّ 
لـحّبھما الـوالـدي مـن أن یـصبح، بـالنسـبة إلـى أوالدھـما، عـالمـة مـنظورة لـمحبة هللا ذاتـھا 

الذي "منھ كل أبّوة في السماء واألرض" (36). 
ال یـغیبّن عـن الـبال، أنـھ ولـو تـعّذر اإلنـجاب، ال مـجال، لھـذا السـبب، إلـى تجـربـة الـحیاة 
الـزواجـیة مـن فـضلھا وسـمّوھـا. وقـد یـكون الـعقم الـطبیعي، فـي الـواقـع، سـانـحًةَ لـلزوجـین 
لـیؤّدیـا ِخـدمـا أخـرى ھـامـة لـحیاة الـشخص البشـري كـالـتبنّي، ومـختلف األعـمال الـتربـویـة، 

ومساعدة عائالت أخرى، وأوالد فقراء أو معاقین. 
  

العائلة اتحاد أشخاص 
15- وتـنشأ فـي الـزواج والـعائـلة مجـموعـة عـالقـات بـین األشـخاص – الـحیاة الـزوجـیة، 
األبـّوة واألمـومـة، الـبنّوة واألخـوة – یـندمـج بـواسـطتھا كـل شـخص فـي "الـعائـلة البشـریـة" 

وفي "عائلة هللا" التي ھي الكنیسة. 
والـزواج المسـیحي والـعائـلة المسـیحیة یـبنیان الـكنیسة: ألن الـشخص البشـري ال یـولـد فـي 
الـعائـلة ویـندمـج شـیئاً فشـیئاً، بـفضل الـتربـیة، فـي الجـماعـة البشـریـة وحسـب، بـل یـندمـج 
أیـضاً، بـفضل الـمیالد الجـدیـد فـي الـعماد والتنشـئة عـلى اإلیـمان، فـي عـائـلة هللا الـتي ھـي 

الكنیسة. 
والـعائـلة البشـریـة الـتي فـّككتھا الخـطیئة، یـعید بـناء وحـدتـھا مـا لـموت المسـیح وقـیامـتھ مـن 
قــّوة فــداء (37). والــزواج المســیحي الــذي یشــترك فــي مــا لھــذا الحــدث مــن فــعالــّیة 
خـالصـّیة، یـشّكل الـمكان الـطبیعي الـذي فـیھ یـتم انـدمـاج الـشخص البشـري فـي عـائـلة 

الكنیسة الكبرى. 
وتـدرك الـوصـیة الـمعطاة، مـنذ الـبدء، لـلرجـل والـمرأة بـالـنمّو والـتكاثـر، بھـذه الـطریـقة، 
حـقیقتھا الـكامـلة وتـتحقق عـلى أكـمل وجـھ. وھـكذا تجـد الـكنیسة فـي الـعائـلة الـمولـودة مـن 
السـر مھـدھـا والـمكان الـذي بـاسـتطاعـتھا فـیھ االنـدمـاج فـي األجـیال البشـریـة، وبـاسـتطاعـة 

ھذه األجیال االندماج بدورھا في الكنیسة. 
  

الزواج والبتولیة 
16- مـا كـانـت الـبتولـیة والـعزوبـة مـن أجـل مـلكوت هللا لـتتعارض وكـرامـة الـزواج، بـل 
الـعكس مـن ذلـك، إنـھما تـفترضـان وجـود الـزواج وتـؤّكـدانـھ. والـزواج والـبتولـیة طـریـقتان 
لـلتعبیر عـن سـر العھـد الـوحـید الـمبرم بـین هللا وشـعبھ، وعـن الـحیاة بـھ، وكـلّما امـُتھن 
الـزواج، تـعّذر وجـود بـتولـیة مـكّرسـة }. وكـلّما كـان الـجنس ال یـعتبر خـیراً سـامـیاً جـاد بـھ 
الـخالـق عـلى اإلنـسان، فـقد الـكفر بـھ، مـن أجـل مـلكوت الـسماء، مـعناه. ویـقول مـار یـوحـنا 
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فـم الـذھـب بـحق: "مـن احـتقر الـزواج، انـتقص مـن مجـد الـبتولـیة، ومـن امـتدحـھ زاد فـي 
شـأن الـبتولـیة واإلعـجاب بـھا، ألن مـا یـبدو خـیراً بـالـمقارنـة بـما ھـو أسـوأ مـنھ، فـلیس بـخیر، 

لكن ما ھو، في رأي الجمیع، أحسن من الخیور، فھو الخیر األسمى" (38). 
ویـنتظر اإلنـسان فـي الـبتولـیة عـینھا، حـتى فـي الجسـد، زواج المسـیح مـن الـكنیسة فـي الـیوم 
األخـیر، عـندمـا یھـب ذاتـھ كـلیاً لـلكنیسة، أمـالً أن یھـب المسـیح ذاتـھ لـلكنیسة أیـضاً فـي مـلء 
حـقیقة الـحیاة األبـدیـة. وھـكذا یـدرك الـشخص الـمتبّتل فـي جسـده مسـبقاً الـعالـم الجـدیـد، عـالـم 

القیامة المقبلة (39). 
وبـفضل شـھادة الـزواج ھـذه، تـحتفظ الـبتولـیة فـي الـكنیسة بـوعـي تـام لسـر الـزواج وتـذود 

عنھ في وجھ كل ما ینتقص من قدره ویحّط من شأنھ. 
والـبتولـیة، إذ تحـّرر قـلب اإلنـسان تحـریـراً فـریـداً (40)، "لـیزداد اضـطرامـاً بـمحبة هللا 
وجـمیع الـناس" (41)، تشھـد أن مـلكوت هللا وبـّره ھـما تـلك الـجوھـرة الـكریـمة الـتي یـجب 
تـفضیلھا عـلى كـل خـیر سـواھـا، مـھما غـال، والـتي یـجب اقـتناؤھـا بـوصـفھا الـخیر األوحـد 
األكـید الـباقـي. ولھـذا مـا انـفّكت الـكنیسة، عـلى مـّر تـاریـخھا، تـدافـع عـن فـضل الـبتولـیة عـلى 

الزواج، بسبب ھذا الوثاق الفرید الذي یشّدھا إلى ملكوت هللا (42). 
والـبتول، ولـو كـفر بـالـخصوبـة الـطبیعیة، یـصبح خـصیباً روحـیاً، وأبـا وأمـا لـلكثیریـن، 

ویساعد ھكذا على تحقیق العائلة وفقاً لقصد هللا. 
فـمن حـّق األزواج المسـیحیین إذن أن یـنتظروا مـن الـمتبّتلین الـمثل الـطّیب وشـھادة األمـانـة 
لـدعـوتـھم حـتى الـموت، كـما أن األمـانـة قـد تـصبح أحـیانـاً شـاّقـة عـلى الـمتزوجـین، فـتقتضیھم 
تـضحیة وأمـانـة ونـكران ذات. وھـذا مـا قـد یـتأّتـى أیـضاً لـلمتبّتلین الـذیـن عـلیھم حـتما، فـي مـا 

یلقون من محن، أن یساندوا بأمانتھم، أمانة األزواج (43). 
وبـاسـتطاعـة ھـذه الـخواطـر فـي الـبتولـیة أن تـنیر وتـساعـد أولـئك الـذیـن لـم یـتمكّنوا، ألسـباب 

خارجیة عن إرادتھم، من الزواج وارتضوا حالتھم بروح الخدمة. 
  

القسم الثالث 
َدور العـائلة المسیحّیة 

  
أیتھا العائلة، علیك أن تصبحي ما أنت! 

17- ال تـكتشف الـعائـلة فـي مخـّطط هللا الـخالـق والـفادي "ھـویـتھا" و"مـاھـیتھا" وحسـب، بـل 
"رسـالـتھا"، ومـا بـإمـكانـھا ومـن واجـبھا أن "تـفعل". إن الـدور الـذي یـدعـو هللا الـعائـلة إلـى 
الـقیام بـھ فـي الـتاریـخ، یـنبع مـن كـیانـھا الـخاص ویـعرب عـن تـطّورھـا الـكیانـي الـحیوي. 
وتجـد كـل عـائـلة فـي ذاتـھا نـداًء مـلّحاً ال یـمكنھا أن تـتجاھـلھ، وھـو یحـّدد لـھا، فـي وقـت مـعاً، 

كرامتھا، ومسؤولیتھا: أیتھا العائلة، "علیك أن تصبحي ما أنت". 
فـعلى الـعائـلة بـالـتالـي أن تـعود إلـى "بـدء" فـعل الـخالـق الـذي قـام بـھ هللا، إذا كـانـت تـریـد أن 
تـعرف ذاتـھا وتـحققھا وفـقاً ال لـحقیقة كـیانـھا الـباطـنیة وحسـب، بـل لـعملھا فـي الـتاریـخ 
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أیـضاً. ومـا دام مخـّطط هللا قـد جـعل الـعائـلة "شـركـة حـیاة وحـب عـمیقة" (44) فـإن لھـذه 
الـعائـلة رسـالـًة قـوامـھا أن تـصبح أكـثر فـأكـثر مـا ھـي، أعـني شـركـة حـیاة وحـب عـن طـریـق 
جھـد یجـد كـمالـھ – شـأن كـل كـائـن مخـلوق ومـفتدى – فـي مـلكوت هللا. وال بـّد لـنا، إذا مـا 
نـظرنـا إلـى الـعائـلة نـظرة تـذھـب بـنا إلـى جـذورھـا، مـن الـقول أن الـحب ھـو الـذي یحـّدد، فـي 
آخـر الـمطاف، جـوھـر الـعائـلة ودورھـا. ولھـذا كـان لـلعائـلة رسـالـٌة تـقوم عـلى صـیانـة الـحب 
وكـشفھ ونـقلھ عـلى أنـھ انـعكاس حـّي لـمحبة هللا لـإلنـسانـیة ومـحبة المسـیح الـرب لـلكنیسة 

عروسھ، واشتراك حق في ھاتین المحبتین. 
وإن كـل دور خـاص بـالـعائـلة، إنـما ھـو تـعبیر فـي الـواقـع عـن حـقیقة ھـذه الـرسـالـة األسـاسـیة، 
ومـواصـلة أكـیدة محـّددة لـھا، فـبات لـزامـاً عـلینا، والـحالـة ھـذه، أن نـغوص عـلى مـا لـرسـالـة 

العائلة من غنى فرید ونبرز عناصرھا التي ھي، في وقت معاً، متعّددة وواحدة. 
ولھـذا شـّدد المجـمع األخـیر، انـطالقـاً مـن الـحب، وبـالـعودة المسـتمّرة إلـیھ، عـلى أربـعة 

أدوار تضطلع بھا العائلة وھي: 
1- إنشاء شركة أشخاص. 

2- خدمة الحیاة. 
3- المساھمة في تطویر المجتمع. 

4- المشاركة في حیاة الكنیسة ورسالتھا. 
  

أوالً- إنشاء شركة أشخاص 
  

الحب مبدأ الشركة وقّوتھا 
18- الـعائـلة الـتي تـقوم عـلى الـمحبة وتـحیا بـھا، ھـي شـركـة أشـخاص: رجـل وامـرأة 
یـقّیدھـما زواج، والـدیـن وأوالد، وذوي قـربـى؛ وتـقوم مـھّمة الـعائـلة عـلى أن تـحیا بـأمـانـة 

واقع الشراكة وحقیقتھا في جھد متواصل لتطویر شركة أشخاص أصیلة. 
والـمبدأ الـباطـني لھـذه الـمھمة وقـّوتـھا الـدائـمة وھـدفـھا األخـیر إنـما ھـي الـمحبة: وكـما أن 
الـعائـلة دون مـحبة لیسـت شـركـة أشـخاص، ھـكذا ال یـمكن الـعائـلة دون مـحبة أن تـحیا 
وتـنمو وتـتكامـل بـوصـفھا شـركـة أشـخاص. وإن مـا كـتبناه فـي الـرسـالـة الـعامـة: فـادي 
اإلنـسان، یـنطبق أول مـا یـنطبق وعـلى األخـص، عـلى الـعائـلة كـعائـلة: "ال یسـتطیع اإلنـسان 
أن یـعیش دون مـحبة ویـبقى لـغزاً ال یـفھم فـي عـین نـفسھ، وال مـعنى لـحیاتـھ، إن لـم تـتوفـر 

لھ المحبة، إن لم یجدھا، ویختبرھا بنفسھ ویشارك فیھا مشاركة صحیحة" (45). 
وتـحیا الـمحبة بـین الـرجـل والـمرأة فـي الـزواج، وبـالـتالـي وعـلى نـطاق أوسـع، بـین أعـضاء 
الـعائـلة الـواحـدة – بـین الـوالـدیـن واألوالد، بـین اإلخـوة واألخـوات، بـین األقـارب واألنسـباء 
 ً – وتـنتعش بـقّوة حـمیمة بـاطـنیة مسـتمرة تـفضي بـالـعائـلة إلـى شـراكـة تـتوّطـد وتـتأّصـل یـومـا

بعد یوم فتكون من الشراكة الزواجیة العائلیة األساس والمحّرك. 
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وحدة الشراكة الزواجیة التي ال تنقسم 
19- إن الشـراكـة األولـى ھـي تـلك الـتي تـقوم وتـتطّور بـین الـرجـل والـمرأة: وبـقّوة عھـد 
الـحّب الـزواجـي لـم یـعد الـرجـل والـمرأة "اثـنین، بـل جسـد واحـد" (46)، وھـما مـدعـوان 
لـینموا بـاسـتمرار فـي شـراكـتھما عـبر أمـانـتھما الـیومـیة لـوعـدھـما الـزوجـي بھـبة الـذات 

المتبادلة التامة. 
وتـمّد ھـذه الشـراكـة الـزوجـیة جـذورھـا فـي مـا بـین الـرجـل والـمرأة مـن تـكامـل طـبیعي، 
وتـتغّذى بـإرادة الـزوجـین وبـعزمـھما عـلى تـقاسـم أثـقال الـحیاة كـامـلة، أعـني مـا لـھما ومـا 
ھـما: ولھـذا إن مـثل ھـذه الشـراكـة ھـي ثـمرة وعـالمـة لـمطلب إنـسانـي عـمیق. لـكن هللا یـأخـذ 
فـي المسـیح الـرب ھـذا الـمطلب ویـثبّتھ ویـنقّیھ ویـرفـعھ ویـكّملھ بـواسـطة سـر الـزواج: إن 
الـروح الـقدس الـمفاض فـي أثـناء االحـتفال بـالسـر یـقّدم لـلزوجـین شـراكـة جـدیـدة، شـراكـة 
مـحبة ھـي صـورة حـّیة واقـعیة لـلوحـدة الـفریـدة الـتي تـجعل مـن الـكنیسة جسـد المسـیح الـرب 
السـري الـذي ال یـنقسم. وھـبة الـروح ھـي قـاعـدة حـیاة  لـلزوجـین المسـیحیین، وھـي فـي 
الـوقـت عـینھ دافـع یـحفزھـا عـلى الـتقّدم كـل یـوم نـحو وحـدة أكـثر غـنى بـینھما عـلى كـل 
األصــعدة – أي صــعید الجســد واألخــالق والــقلب والــعقل واإلرادة والــروح (47) – 
وعـلى اإلعـراب لـلكنیسة، بھـذه الـطریـقة، ولـلعالـم عـن شـراكـة الـمحبة الجـدیـدة الـمعطاة 

بنعمة المسیح. 
ویـعارض كـلّیاً مـثل ھـذه الشـراكـة تـعّدد الـزوجـات الـذي یـتنافـى مـباشـرًة ومخـّطط هللا عـلى 
مـا یتجـلّى لـنا مـنذ الـبدء، ألنـھ یـتنافـى والـمساواة فـي الـكرامـة الـشخصیة بـین الـرجـل والـمرأة 
الـلذیـن یـتبادالن ھـبة الـذات فـي الـزواج عـن حـّب تـاّم، وبـالـتالـي فـریـد، مـانـع. وقـد جـاء فـي 
المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي: "إن الـمساواة فـي الـكرامـة الـشخصیة الـتي یـجب االعـتراف بـھا 
لـلرجـل والـمرأة فـي مـمارسـة الـحّب الـكامـل الـذي یـخّص بـھ أحـدھـما اآلخـر، تظھـر بـجالء 

وحدة الزواج التي ثّبتھا الرب" (48). 
  

شراكة دائمة ال تنحلّ 
20- ال تـتمیز الشـراكـة الـزوجـیة بـالـوحـدة وحسـب، بـل بـعدم اإلنـحالل أیـضاً: إن ھـذا 
االتـحاد الـوثـیق الـقائـم عـلى ھـبة الـذات الـمتبادلـة بـین شـخصین یـقتضي، كـما یـقتضي خـیر 

األوالد، الزوجین، األمانة الكاملة وعدم انحالل وحدتھما (49). 
ومـن واجـب الـكنیسة أن تـثّبت مجـّدداً الـعقیدة الـقائـلة بـعدم انـحالل الـزواج وتشـّدد عـلیھا، 
كـما فـعل آبـاء المجـمع، فـي وجـھ جـمیع أولـئك الـذیـن یـعتقدون فـي أیـامـنا أنـھ مـن الـصعب، 
إن لـم یـكن مـن المسـتحیل، االقـتران مـدى الـحیاة، بـشخص واحـد، وأولـئك الـذیـن یـنساقـون 
فـي تـیار ثـقافـي یـرفـض عـدم انـحالل الـزواج ویسخـر عـلنا مـن واجـب مـحافـظة األزواج 
عـلى األمـانـة. وال بـّد مـن اإلشـادة مجـّدداً وبـطیبة خـاطـر، بـطبیعة الـحّب الـزواجـي الـجائـم 

الذي یستند إلى المسیح الرب كأساس لھ ویتقوى بھ (50). 
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ویجــد عــدم انــحالل الــزواج الــمتأصــل فــي ھــبة األزواج ذاتــھم ھــبة شــخصیة كــامــلة، 
والـقاضـي بـھ خـیر األوالد، حـقیقتھ األخـیرة فـي المخـّطط الـذي كـشف عـنھ هللا فـي الـوحـي: 
إنـھ ھـو مـن یـریـد عـدم انـحالل الـزواج ویـقّدمـھ ثـمرًة وعـالمـة ومـطلباً تـفرضـھ الـمحبة 

البالغة األمانة التي یحیط بھا هللا اإلنسان ویخّص بھا المسیح الرب كنیستھ. 
ویجـّدد المسـیح المخـّطط األول الـذي طـبعھ هللا الـخالـق فـي قـلب الـرجـل والـمرأة، ویـعطي 
لـدى االحـتفال بسـر الـزواج "قـلباً جـدیـداً": وھـكذا یسـتطیع األزواج ال الـتغلب عـلى "قـساوة 
الـقلب" وحسـب (51)، بـل الـمشاركـة عـلى األخـّص، فـي مـحبة المسـیح الـكامـلة الـدائـمة، 
المسـیح، العھـد الجـدیـد األبـدي الـذي صـار جسـداً. وكـما أن الـرب یـسوع ھـو "الـشاھـد 
األمـین" (52)، و"الـنعم" لـمواعـید هللا (53)، وبـالـتالـي الـتحقیق الـنھائـي لـألمـانـة الـسامـیة 
الـتي یـحّب هللا مـعھا شـعبھ، ھـكذا یـدعـى األزواج المسـیحیون إلـى الـمشاركـة حـقاً فـي عـدم 
االنـحالل الـذي ال عـودة عـنھ، والـذي یشـّد المسـیح إلـى الـكنیسة عـروسـتھ الـتي یـحّبھا حـتى 

النھایة (54). 
إن ھـبة السـر دعـوة، وفـي الـوقـت عـینھ، وصـیة لـألزواج المسـیحیین لـیحافـظوا فـي مـا بـینھم 
عـلى األمـانـة، ولـو عـصفت بـھم الـمصاعـب والـمحن، ثـابـتین، بـطیبة خـاطـر، عـلى الـطاعـة 

إلرادة الرب: "ما جمعھ هللا، ال یفّرقھ إنسان" (55). 
ومـن أھـّم واجـبات األزواج المسـیحیین وأشـّدھـا إلـحاحـاً فـي أیـامـنا الـشھادة لـما لـعدم 
االنـحالل واألمـانـة الـزواجـیة مـن أھـمیة وقـدر كـبیر. ولھـذا، إّنـا وجـمیع إخـوانـنا الـذیـن 
اشـتركـوا فـي المجـمع، نـمتدح ونـشّجع أولـئك األزواج الـكثر الـذیـن یـحافـظون، بـرغـم مـا 
یـعترضـھم مـن مـصاعـب كـبرى، عـلى مـا فـي عـدم االنـحالل مـن خـیر وفـائـدة، ویـولـونـھ 
الـرعـایـة: إنـھم، ھـكذا، یـقومـون، بـتواضـع وشـجاعـة، بـالـمھمة الـموكـولـة إلـیھم، وھـي أن 
یـكونـوا فـي الـعالـم "عـالمـة" – وضـیعة ولـكن فـاعـلة، مـّعرضـة أحـیانـاً للتجـربـة، ولـكن 
مجـّددة – تـّدل عـلى األمـانـة غـیر الـمتزعـزعـة الـتي یـحّب هللا والسـید المسـیح بـھا كـل الـناس 
وكـالّ مـنا. ولھـذا یـجب تـقدیـر قـیمة الـشھادة الـتي یـؤّدیـھا أولـئك األزواج الـذیـن، بـرغـم تخـلّي 
قـریـنھم عـنھم، لـم یـعقدوا زواجـاً جـدیـداً، بـقّوة مـا لـدیـھم مـن إیـمان ورجـاء مسـیحیین؛ إنـھم 
یـؤدون أیـضاً لـألمـانـة شـھادة أصـیلة یـحتاج إلـیھا الـعالـم الـیوم أشـّد الـحاجـة. ولھـذا یـجب عـلى 

رعاة الكنیسة ومؤمنیھا أن یثّبتوھم ویساندوھم. 
  

شراكة العائلة الموّسعة 
21- إن الشـراكـة الـزواجـیة ھـي األسـاس الـذي تـنھض عـلیھ شـراكـة أوسـع، ھـي شـراكـة 
الـعائـلة، الـتي تـشمل الـوالـدیـن واألوالد، اإلخـوة واألخـوات فـي مـا بـینھم، ذوي الـقربـى 
وسـائـر أعـضاء الـعائـلة. وتـتغّذى ھـذه الشـراكـة فـي روابـط اللحـم والـدم الـطبیعیة، وتـتوّطـد 
وتـتكامـل تـكامـالً إنـسانـیاً بـإنـشاء روابـط روحـیة أغـنى وأعـمق، وبـالـعمل عـلى إنـضاجـھا: 
والـمحبة الـتي تـغّذي الـعالقـات الـشخصیة الـتي تـقوم بـین مـختلف أعـضاء الـعائـلة، ھـي الـقّوة 

الداخلیة التي تحقق الشراكة العائلیة والمجتمع وتبعث فیھا الحیاة. 

15



والـعائـلة المسـیحیة مـدعـّوة أیـضاً لـتختبر نـوعـاً مـن شـراكـة جـدیـدة، فـریـدة، تـّثبت وتـكّمل 
الشـراكـة الـطبیعیة اإلنـسانـیة. وفـي الـواقـع إن نـعمة یـسوع المسـیح الـذي ھـو "بـكر إخـوة 
كـثیریـن" (56) ھـي بـطبیعتھا وحـیوتـھا الـداخـلیة "نـعمة أخـّوة"، عـلى مـا یـدعـوھـا مـار تـومـا 
األكـویـني (57). والـروح الـقدس الـمفاض لـدى االحـتفال بـاألسـرار ھـو یـنبوع حـّي وغـذاء 
دائـم للشـراكـة الـفائـقة الـطبیعة الـتي تشـّد الـمؤمـنین إلـى المسـیح، وبـعضھم إلـى بـعض، فـي 
وحـدة كـنیسة هللا. وتظھـر الـعائـلة المسـیحیة الشـراكـة الكنسـیة وتـحققھا، ولھـذا یـمكن ویـجب 

أن تدعى "كنیسة منزلیة" (58). 
وقـد أعـطي جـمیع أعـضاء الـعائـلة، كـل حسـب مـواھـبھ الـخاصـة، الـنعمة، وفـرض عـلیھم 
واجـب بـناء شـراكـة األشـخاص یـومـاً بـعد یـوم، بـحیث تـكون "الـعائـلة مـدرسـة أوفـر إنـسانـیة" 

 .(59)
وھـذا یـتّم، سـواء أكـان بـإحـاطـة األوالد والـمرضـى والشـیوخ بـالـعنایـة والـمحبة، أم بـتبادل 

الخدمات الیومیة، أم بالمشاركة في الخیور واألفراح واالتراح. 
ولـبناء مـثل ھـذه الشـراكـة األسـاسـیة، ال بـّد مـن قـیام تـبادل تـربـوي بـین الـوالـدیـن واألبـناء، 
یـعطي فـیھ كـل مـنھم ویـأخـذ (60). ویـعمل األبـناء فـعالً وبـإخـالص، عـلى بـناء عـائـلة 
إنـسانـیة مسـیحیة، أصـیلة، بـما یـبدون مـن مـحبة واحـترام وطـاعـة لـوالـدیـھم، وھـذا عـمل 
یسـتحیل عـلى سـواھـم الـقیام مـقامـھم فـیھ (61). وإنـھم لـیعملون ذلـك بـطیبة خـاطـر، إذا 
مـارس الـوالـدون سـلطتھم الـتي ال یـجوز لـھم التخـلّي عـنھا، عـلى أنـھم یـقومـون "بـوظـیفة" 
خـاصـة، أي بخـدمـة تـرمـي إلـى خـیر أبـنائـھم اإلنـسانـي والمسـیحي، وتـساعـدھـم، عـلى 
األخـص، عـلى الـتمّتع بـالحـرّیـة وبـما یسـتتبعھا مـن واجـب ومـسؤولـیة، ھـذا إذا ظـلّ 

الوالدون في الوقت عینھ واعین تماما "الھبة" التي یأتیھم بھا أبناؤھم باستمرار. 
وال تسـتمّر الشـراكـة الـعائـلیة وتـتكامـل إالّ إذا صـاحـبھا عـزم وتـصمیم عـلى الـتضحیة 
والـتفانـي. وھـذا یـتطلّب فـي الـواقـع، مـن الجـمیع ومـن كـل مـنھم، إرادة مـصمّمة، سـمحاء، 
مـّیالـة إلـى الـرفـق والـسماح والـغفران واالتـفاق والـمصالـحة. ومـا مـن عـائـلة تجھـل كـیف أن 
األنـانـیة الـعمیاء والـخالفـات والـمشاحـنات والـخصومـات تـمّزق الشـراكـة الـعائـلیة وتـقضي 
أحـیانـاً عـلیھا: مـن ھـنا تـنشأ، فـي حـضن الـعائـلة، أسـباب خـصام كـثیرة مـختلفة. لـكن هللا، 
صـانـع السـالم، یـدعـو دائـماً، فـي الـوقـت عـینھ، كـل عـائـلة إلجـراء "الـمصالـحة"، والخـتبارھـا 
بــفرح یجــّدد، ورعــایــة الشــراكــة المســتعادة والــوحــدة المســترجــعة. واالشــتراك، عــلى 
األخـص، فـي سـر الـمصالـحة، وفـي ولـیمة جسـد المسـیح األوحـد، یـعطي الـعائـلة المسـیحیة 
مـا تـحتاج إلـیھ مـن نـعمة ومـا یـقّیدھـا مـن حـقیقیة یـریـدھـا هللا، وإذا فـعلت ذلـك أرضـت الـرب 

الذي یرغب رغبة حارة في "أن یكونوا واحداً" (62). 
  

حقوق المرأة ودورھا 
22- إن الـعائـلة، بـما أنـھا – ویـجب أن تـصبح دائـماً – شـراكـة وشـركـة أشـخاص، تجـد فـي 
الـمحبة سـبباً یـجفزھـا عـلى تـقّبل كـل مـن أعـضائـھا واحـترامـھ وتـطویـره لـما یـتمّیز بـھ مـن 
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كـرامـة سـامـیة، ھـي كـرامـة األشـخاص الـذیـن ھـم صـور هللا الـحّیة. والـمقیاس األدبـي، عـلى 
مـا أكـّد بـحق آبـاء المجـمع، الـعالقـات الـزواجـیة والـعائـلیة األصـیلة، یـقوم عـلى تـنمیة كـرامـة 
كل من الناس وتطویر دعوتھ، وھذا ال یتحقق تماماً إال بھبة الذات ھبة خالصة (63). 

ولھـذا شـاء المجـمع أن یـولـي الـمرأة، عـلى األخـص، عـنایـة خـاصـة مـع مـا لـھا مـن حـقوق 
وعـلیھا مـن واجـبات فـي الـعائـلة والـمجتمع. ویـجب للسـبب عـینھ، إیـالء الـردل، سـواء أكـان 

زوجاً وأبا، واألوالد واألطفال والشیوخ ما یستحّقون من التقدیر. 
أمـا فـي مـا خـّص الـمرأة، فـتھّم، قـبل كـل، الـمجاھـرة بـأنـھا كـالـرجـل تـنعم بـذات الـحقوق 
وتـتقّید بـذات الـواجـبات: وتـتحقق ھـذه الـمساواة بـطریـقة فـریـدة، فـي ھـبة الـذات الـمتبادلـة بـین 
الـزوجـین، وھـبة كـلیھما ذاتـیھما ألبـنائـھما. وكـلتا الھـبتین مـن خـصائـص الـزواج والـعائـلة. 
وإن مـا یـدركـھ الـعقل البشـري ویـعرضـھ، أعـلن بـكلمة هللا إعـالنـاً تـامـا: ویشھـد تـاریـخ 

الخالص، في الواقع، شھادة ثابتة، صریحة، على كرامة المرأة. 
عـندمـا خـلق هللا الـناس "رجـالً وامـرأة" (64)، خـلع عـلى الـرجـل والـمرأة كـرامـة شـخصیة، 
مـتساویـة، ومـّتعھما بـحقوق یسـتحیل انـتزاعـھا، وحـّملھما مـسؤولـیات خـاصـة بـالـشخص 
البشـري. وقـد أظھـر هللا مـا لـلمرأة مـن كـرامـة فـائـقة بـاتـخاذه ھـو عـینھ جسـدا بشـریـا مـن 
الـعذراء مـریـم الـتي تـكّرمـھا الـكنیسة أمـا }، فـتدعـوھـا حـواء الجـدیـدة، وتـنصبھا مـثاالً 
لـلمرأة الـمفتداة. وإن أحـاطـة السـید المسـیح الـنساء بـاحـترام ودعـوتـھ إیـاھـن إلـى اّتـباعـھ 
ومـصادقـتھ، وظـھوره صـباح یـوم الـقیامـة المـرأة قـبیل ظـھوره لـسائـر الـتالمـیذ بـعد قـیامـتھ 
مـن الـموت، وإیـكالـھ إلـى الـنسوة مـھمة إذاعـة خـبر قـیامـتھ الـمفرح عـلى الـتالمـیذ، إن كـل 
ھـذه أدلّـة تـثبت مـا خـص بـھ الـرب یـسوع الـمرأة مـن تـقدیـر. ویـقول بـولـس الـرسـول: "فـأنـتم 
كـلّكم أبـناء هللا بـاإلیـمان بـالمسـیح یـسوع... وال فـرق اآلن بـین یـھودي وغـیر یـھودي، بـین 

عبد وحّر، بین رجل وامرأة، فأنتم كلّكم واحد في المسیح یسوع" (65). 
  

المرأة والمجتمع 
23- بـرغـم أنـھ ال مـجال ھـنا إلـى مـعالـجة قـضیة عـالقـات الـمرأة بـالـمجتمع ومـا لـھا مـن 
تشـعّبات وتعـقیدات، وأن الحدـیثـ یقـتصر اآلن علـى بعـض نقـاط یجدـر التـوّقفـ عنـدھاـ، ال 
یـمكننا إالّ أن نـالحـظ أنـھ ال یـزال فـي اإلطـار الـعائـلي الـخاص، تـقلید اجـتماعـي وثـقافـي 
واسـع االنـتشار یـقضي بـأن تـضطلع الـمرأة فـقط بـدور الـزوجـة واألم وإالّ تـسند إلـیھا، 

بطریقة خاصة، وظائف عامة ُتحفظ عادة للرجال. 
ومـا مـن شـك فـي أن الـرجـل والـمرأة مـتساویـان فـي الـكرامـة والـمسؤولـیة، وھـذا مـا یـبّرر 
اضـطالع الـمرأة بـالـوظـائـف الـعامـة، كـل الـتبریـر، غـیر أن تـقّدم الـمرأة الـصحیح یـوجـب 
االعـتراف بـوضـوح بـأھـمیة الـدور الـوالـدي والـعائـلي الـذي تـضطلع بـھ، إذا مـا قـورن بـسائـر 
الـوظـائـف الـعامـة وبـاقـي الـمھّمات فـي الـحیاة. ویـبقى أنـھ مـن الـواجـب أن تـتكامـل ھـذه 
الـوظـائـف والـمھّمات فـي مـا بـینھا، إذا كـانـت تـرمـي إلـى تـطویـر اجـتماعـي وثـقافـي یـكون 

حقاً إنسانیاً. 

17



ویـتّم ذلـك بـسھولـة، إذا أوضـح، عـلى مـا تـمّنى المجـمع "الھـوت عـمل" مجـّدٌد مـفھوم الـعمل 
فـي الـحیاة المسـیحیة وحـّدد الـربـاط األسـاسـي الـذي یشـّد الـعائـلة إلـى الـعمل، وأبـان مـا لـلعمل 
الـمنزلـي ولـتربـیة األوالد مـن مـعنى أصـیل ال یسـتغنى عـنھ (66). ومـن واجـب الـكنیسة 
وحـقھا أن تـساعـد الـمجتمع الـمعاصـر، مـفرغـة جھـد الـطاقـة، لـكي تـطالـب بـاعـتراف الجـمیع، 
بـحق، بـعمل الـمرأة فـي الـبیت وبـإیـالئـھ مـا یـجب لـھ مـن احـترام وتـقدیـر لـما لـھ مـن قـیمة 
خـاصـة ال بـدیـل عـنھا. وھـذا لـھ شـأن كـبیر فـي مـمارسـة فـن الـتربـیة: وتـزول إذ ذاك 
الـفوارق مـن أسـاسـھا بـین مـختلف األعـمال والـوظـائـف فـي الـحیاة، ویـتضح فـي الـوقـت عـینھ 
أن الجـمیع یـكّبون، فـي كـل الـقطاعـات، عـلى الـعمل بـما لـھم مـن حـقوق وعـلیھم مـن 

واجبات متساویة. وھكذا تزداد صورة هللا ومثالھ سطوعاً في الرجل والمرأة. 
وإذ كـان مـن الـضروري االعـتراف لـلنساء، مـثل الـرجـال، بـحق االضـطالع بـمختلف 
الـوظـائـف الـعامـة، فـمن واجـب الـمجتمع أن یـتنّظم تـنظیماً ال یـجبر الـزوجـات فـي الـواقـع 
واألمـھات عـلى الـعمل خـارج الـبیت، بـل یـتیح لـعائـالتـھن أن تـعیش وتـزدھـر فـي كـرامـة، 
فـیما تـنصرف كـل مـنھن، إلـى الـعنایـة بـعائـلتھا الـخاصـة. وال بـّد، فـضال عـن ذلـك، مـن 
الـتغلّب عـلى الـذھـنیة الـتي تـعتقد أن شـرف الـمرأة ینجـم عـن الـعمل الـذي تـقوم بـھ خـارج 
الـبیت ال داخـلھ. وھـذا یـقضي مـن جـھة عـلى الـرجـال بـتوقـیر الـمرأة وإحـاطـتھا بـالـمحبة 
حـقا، والـمحافـظة عـلى مـا لـھا مـن كـرامـة كـشخص، مـع كـل مـا یـجب لـلشخص مـن احـترام، 
ویقضي من جھة ثانیة على المجتمع بتھیئة ظروف مؤاتیة تشّجع على العمل في البیت. 
وعـلى الـكنیسة الـتي تـحترم، عـلى مـا یـنبغي، اخـتالف الـدعـوة لـدى الـرجـل والـمرأة، أن 
تـعمل، قـدر المسـتطاع، عـلى تـطویـر مـا لـھما فـي الـحیاة مـن حـقوق مـتساویـة وكـرامـة: 

وذلك لمصلحة الجمیع العامة، أعني العائلة والمجتمع والكنیسة. 
وإنـھ لـواضـح بـعد كـّل، إن ھـذا كـلّھ یھـدف ال إلـى حـمل الـمرأة عـلى التخـلّي عـن طـبیعتھا 
األنـثویـة، أو الـتمّثل بـأطـباع الـرجـل، بـل إلـى الـمجاھـرة بـما لـلمرأة مـن طـبیعة إنـسانـیة أنـثویـة 
حـق، یـجب أن تتجـلّى فـي الـتصّرف فـي الـبیت وخـارجـھ، دون إھـمال مـختلف الـعادات 

والثقافات في ھذا المجال. 
  

امتھان كرامة المرأة 
24- وتـبتعد ویـا لـألسـف ھـذه الـذھـنیة الـمتأّصـلة عـن الـمفھوم المسـیحي لـكرامـة الـمرأة، 
وھـي تـعتبر اإلنـسان ال شـخصا بـل شـیئاً أو سـلعة تـباع وتشـترى وتسـتخدم لـلمصالـح 

الخاصة وتوفیر اللذة لیس إالّ: والمرأة ھي أولى ضحایا ھذه الذھنیة. 
وھـذه الـفكرة الـراسـخة فـي الـذھـن تـثمر ثـماراً مـّرة جـدا مـن مـثل: احـتقار الـرجـل والـمرأة، 
واالسـتعباد، واالسـتبداد بـالـضعفاء، والـكتابـات والـصور الـخالعـیة، والـدعـارة – وعـلى 
األخـص إذا كـانـت مـنّظمة – وجـمیع أشـكال الـتفرقـة، عـلى اخـتالفـھا، الـتي تتجـلّى فـي 

قطاع التربیة والمھنة واألجور وما شابھ. 
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وال یـزال ھـناك، بـاإلضـافـة إلـى ذلـك، فـي قـسم كـبیر مـن مـجتمعنا، عـّدة أشـكال لـلتفرقـة 
المخـزیـة تـوقـع أذى كـبیراً بـفئات خـاصـة مـن الـنساء، مـثل الـزوجـات الـلواتـي ال أوالد لـھن، 

واألرامل، والمنفصالت عن أزواجھن، والمطلّقات واألمھات غیر المتزوجات. 
وقـد شـكا آبـاء المجـمع، بـكل مـا لـدیـھم مـن قـوة، مـن ھـذه الـفوارق. ولـذلـك إّنـا نـسأل الجـمیع 
أن یـبذلـوا قـصارى الجھـد لـیقومـوا بـعمل رعـوي، خـاص، جـاد وفـّعال السـتئصال ھـذه 
الـفوارق الـمشار إلـیھا، بـغیة الـوصـول إلـى تـقدیـر صـورة هللا الـساطـعة فـي جـمیع الـناس، 

دونما استثناء، حق قدرھا. 
  

الرجل زوج وأب 
25- وفـي داخـل ھـذه الشـراكـة والشـركـة الـعائـلیة والـزواجـیة یـدعـى الـرجـل إلـى الـقیام 
بـوظـیفتھ زوجـاً وأبـاً فـیعیشھا فـیما یـعیش ھـبة ذاتـھ. وھـو یـرى فـي زوجـتھ إتـمامـا لـقصد هللا 
الـذي قـال: "ال یـحسن أن یـكون اإلنـسان وحـده، فـأصـنع لـھ عـونـاً بـإزائـھ"، وقـد تـبّنى آدم 
الــزوج األول، ھــذا الــكالم فــقال: "ھــا ھــذه الــمّرة عــظم مــن عــظامــي ولحــم مــن 

لحمي" (68). 
ومـن الـمفترض أن یـقضي الـحب الـزواجـي الـحق عـلى الـرجـل بـإحـاطـة الـمرأة، لـما لـھا مـن 
كـرامـة مـتساویـة، بـاحـترام كـبیر: "لسـت سـّیدا، قـال الـقدیـس امـبروسـیوس فـي إحـدى 
كــتابــاتــھ، بــل زوجــا: لــم تتخــذ خــادمــة، بــل زوجــة... بــادلــھا الــعنایــة وقــابــل الــحب 

باالمتنان" (69). 
وعـلى الـرجـل أن یـعیش مـع قـریـنتھ "نـوعـا مـن صـداقـة شـخصیة... خـاصـة (70). وعـلى 
المسـیحي بـالـتالـي أن یـرعـى مـشاعـر حـب جـدیـد یـخّص بـھ امـرأتـھ ویظھـر لـھا مـا یظھـره 

المسیح للكنیسة من محبة خالصة شدیدة (71). 
ومـحبة الـقریـنة الـتي أصـبحت أّمـا، وكـذلـك مـحبة األوالد، ھـي الـطریـق الـطبیعیة الـتي تـقود 
الـزوج إلـى تـفھم أبـوّتـھ تـحقیقھا. وحـیثما تـدفـع الـظروف االجـتماعـیة والـثقافـیة الـوالـد بـسھولـة 
إلـى الـتغّیب أحـیانـاً عـن الـعائـلة أو عـلى األقـل إلـى الـتراخـي فـي الـقیام بـواجـب الـتربـیة، یـجب 
الـعمل عـلى اقـناع الـمجتمع مجـّدداً بـما لـآلب فـي الـعائـلة ومـن أجـلھا مـن دور فـریـد، بـالـغ 
األھــمیة، ال یــمكن  االســتغناء عــنھ (72). ویــعلّم االخــتبار أن غــیاب األب یحــدث 
اضـطرابـات نفسـیة وأدبـیة ومـصاعـب خـطیرة فـي الـعالقـات الـعائـلیة، وكـذلـك الـقول أیـضا، 
ولـو بـطریـقة مـخالـفة، عـن وجـود أب مسـتّبد حـیثما ال یـزال، عـلى األخـص، سـلطان 
الـرجـال طـاغـیا، وھـذا مـا یـدعـى "مـازوشـیة" أو حـیثما تسـيء السـلطة الـوالـدیـة اسـتخدام 

صفات الرجولة التي تحتقر المرأة وتحول دون تطّور عالقات عائلیة سلیمة. 
ویـندفـع الـرجـل، فـیما یظھـر مجـدداً أبـّوة هللا عـلى األرض ویـعیشھا (73) إلـى تـأمـین تـطّور 
منسجـم لجـمیع أعـضاء الـعائـلة: وھـذا یـتحقق عـن طـریـق وعـي عـمیق لـما تـفرضـھ الـحیاة 
الـناشـئة إلـى جـانـب قـلب األم مـن مـسؤولـیة، وعـن طـریـق تـربـیة جـاّدة رصـینة یـقوم بـھا 
الـزوج بـاالشـتراك مـع زوجـتھ (74)، وعـمل ال یـفّرق الـعائـلة بـل یـساعـد عـلى تـوطـیدھـا 
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واسـتقرارھـا، وأداء شـھادة حـیاة مسـیحیة نـاضـجة تـدخـل األوالد، بـطریـقة فـاعـلة، فـي 
اختبار حّي مع المسیح والكنیسة. 

  
حقوق الولد 

26- مـن الـضروري أن تـوّجـھ فـي الـعائـلة، الـتي ھـي شـركـة أشـخاص، عـنایـة خـاصـة إلـى 
الـولـد بـحیث تـحاط كـرامـتھ الـشخصیة بـتقدیـر خـاص وتحـظى حـقوقـھ بـاحـترام كـبیر ورعـایـة 
أكـیدة سـمحاء. وھـذا مـا یـجب قـولـھ فـي كـل ولـد وعـلى األخـص إذا كـان قـاصـراً ومـعوزا أو 

مریضا، متألما، أو معاقا. 
والـكنیسة، إذ تـنادي بـوجـوب الـعنایـة بـكل ولـد یـبصر الـنور، عـنایـة رفـیقة شـدیـدة، وإذ 
تـخّصھ بـمثل ھـذه الـعنایـة، إنـما تـقوم بـأوجـب واجـباتـھا، وھـي فـي الـواقـع مـدعـّوة لـكي تـثبت 
وتجـّدد فـي الـتاریـخ مـثل السـید المسـیح ووصـیتھ بـشأن األطـفال الـذیـن أراد أن یـجعلھم فـي 
وسـط مـلكوت هللا یـوم قـال: "دعـوا األطـفال یـأتـون إلـّي وال تـمنعوھـم، ألن أمـثال ھـؤالء 

ملكوت هللا" (75). 
وإّنـا نـكرر ھـنا مـا قـلناه أمـام الجـمعیة الـعامـة لـألمـم المتحـدة فـي الـثانـي مـن تشـریـن األول 
سـنة 1979: "بـوّدنـا أن نـعرب عـن الـفرحـة الـتي یحـملھا إلـى كـل مـنا األوالد الـذیـن ھـم 
ربـیع الـحیاة واسـتباق لـلتاریـخ اآلتـي لـكّل مـن األوطـان األرضـیة. ومـا مـن بـلد فـي الـعالـم، 
ومـا مـن نـظام سـیاسـي یـمكنھ أن یـفكر بمسـتقبلھ إال مـن خـالل صـورة ھـذه األجـیال الـطالـعة 
الـتي تـتلّقى، وھـي تـتأثـر خـطى اآلبـاء، الـتراث الـمتعدد األشـكال الـقائـم عـلى قـیم األمـة الـتي 
یـنتمون إلـیھا، وعـلى مـا عـلیھا مـن واجـبات ولـھا مـن تـطلّعات، وھـي تـتلّقى، فـي الـوقـت 
عـینھ، تـراث الـعائـلة البشـریـة جـمعاء. والـعنایـة بـالـطفل قـبل مـولـده، ومـنذ اللحـظة األولـى 
مـن الـحبل بـھ، وبـعدئـذ طـوال فـترة الـطفولـة والـمراھـقة، إنـما ھـي الـمقیاس األولـي 
واألسـاسـي لـمعرفـة اإلنـسان مـا یـقیم مـن عـالقـة مـع الـناس. وبـعد، مـاذا یـمكننا أن نـتمّنى 
لـكل شـعب، وللبشـریـة جـمعاء، ولـكل أوالد الـعالـم، غـیر مسـتقبل أفـضل یـصبح فـیھ احـترام 

حقوق اإلنسان واقعاً ملموساً في إطار سنة األلفین التي تقترب" (76). 
وإن مـا یـجب أن یـمّیز دائـما المسـیحیین، وعـلى األخـص الـعائـالت المسـیحیة تـمییزاً 
جـوھـریـاً، إنـما ھـو قـبولـھم كـل ولـد یـبصر الـنور ومـحبتھ وتـقدیـره والـعنایـة بـھ عـنایـة مـوّحـدة 
ومـتعّددة األشـكال: مـادیـة وعـاطـفیة وتـربـویـة وروحـیة. وھـكذا یـسھم األوالد، فـیما یـنمون 
"فـي الـقامـة والـحكمة والـنعمة عـند هللا والـناس" (77)، إسـھامـاً قـّیماً فـي بـناء الشـركـة 

العائلیة وفي تقدیس والدیھم (78). 
  

الشیوخ في العائلة 
27- ھـناك ثـقافـات تـحیط الشـیوخ الـطاعـنین فـي الـسن بـاحـترام فـریـد ومـحبة كـبیرة: فھـي 
بـدالً مـن أن تسـلخ الشـیخ عـن الـعائـلة أو أن تسـلّم بـوجـوده تسـلیمھا بـعبء ال فـائـدة مـنھ، 
فـإنـھا تـبقیھ مـندمـجاً فـي الـحیاة الـعائـلیة لـیواصـل الـقیام فـیھا بـدور نـاشـط مـسؤول – فـیما 
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یـلتزم بـاحـترام مـا یـسمّونـھ اسـتقاللـیة الـعائـلة الجـدیـدة – ویـقوم عـلى األخـص بـمھمة سـامـیة، 
مھمة الشھادة على الزمان الماضي ومّد الشبان واألجیال اآلتیة بالحكمة. 

غـیر أن ھـناك ثـقافـات سـواھـا أّدت وتـؤّدي، تـحت تـأثـیر الـتقّدم الـصناعـي اآللـي وتـطّور 
الـمدن الـمكتظة بـالـسكان، بـطریـقة غـیر مـنتظمة، إلـى نـبذ الشـیوخ نـبذاً غـیر مـقبول یتسـّبب 

لھم أنفسھم بآالم مبّرحة، وفي الوقت عینھ لعائالت كثیرة، بفقر روحي. 
فـمن واجـب عـمل الـكنیسة الـرعـوي أن یسـتحّث جـمیع الـناس عـلى اكـتشاف دور الشـیوخ 
فـي الشـركـة الـمدنـّیة والكنسـّیة وعـلى األخـص فـي الـعائـلة، وعـلى تـقییم ھـذا الـدور. وفـي 
الـواقـع "إن حـیاة الشـیوخ تـساعـد عـلى تـوضـیح سـلّم الـقیم البشـریـة وتـثبت تسـلسل األجـیال 
وتظھـر مـا یـقوم مـن تـرابـط رائـع فـي شـعب هللا. غـالـباً مـا یـؤتـى الشـیوخ نـعمة خـاصـة 
تـمّكنھم مـن ردم الـھوة الـتي تـفصل بـین األجـیال قـبل أن تـحفر: وكـم مـن األوالد الـذیـن قـد 
وجـدوا الـتفّھم والـمحبة فـي عـیون الشـیوخ وأقـوالـھم ومـداعـباتـھم. وكـم مـن الشـیوخ الـذیـن 
ســلّموا بــطیبة خــاطــر بــصّحة ھــذه اآلیــة مــن ســفر األمــثال: "إكــلیل الشــیوخ بــنو 

البنین" (أمثال 17، 16)!" (79). 
  

ثانیاً – خدمة الحیاة 
  

1) نقل الحیاة 
معاونون في محبة هللا الخالق 

28- عـندمـا خـلق هللا الـرجـل والـمرأة عـلى صـورتـھ ومـثالـھ، انجـز عـمل یـدیـھ وتـّوجـھ بـأن 
دعـاھـما إلـى الـمشاركـة بـصورة خـاصـة فـي مـحبتھ، وفـي سـلطانـھ أیـضاً بـوصـفھ خـالـقاً وأبـا، 
وذلـك بـمعاونـتھما الحـّرة الـمسؤولـة فـي نـقل ھـبة الـحیاة البشـریـة "وبـاركـھم هللا وقـال لـھم: 

انموا أكثروا وامألوا األرض وأخضعوھا" (80). 
فـوظـیفة الـعائـلة األولـى ھـي إذن خـدمـة الـحیاة، وتـحقیق بـركـة الـخالـق األولـى، عـبر 

األجیال، عن طریق نقل الصورة اإللھیة من إنسان إلى إنسان بواسطة اإلیالد (81). 
والـخصوبـة ثـمرة الـمحبة الـزوجـیة وعـالمـتھا وشـھادة حـّیة عـلى تـبادل ھـبة الـذات الـتامـة 
بـین الـزوجـین: "إن الـحّب الـزوجـي الـصحیح الـمفھوم عـلى حـقیقتھ، وتـكویـن الـحیاة الـعائـلیة 
الـنابـعة مـنھ، إنـما یـرمـیان إلـى إعـداد الـزوجـین لـلمشاركـة بـشجاعـة فـي حـب الـخالـق 
والمخـلص الـذي یـریـد بـواسـطتھما، وبـدون انـقطاع إنـماء أسـرتـھ الـذاتـیة وتـعزیـزھـا، عـلى 

أن ال یغفل ما تستحّقھ سائر أھداف الزواج من اعتبار" (82). 
وخـصوبـة الـحب الـزواجـي ال تـقتصر عـلى إیـالد الـبنین، ولـو فـھم اإلیـالد بـمعناه البشـري 
الـخاص: ألنـھا تـشمل جـمیع ثـمار الـحیاة األبـدیـة والـروحـیة والـفائـقة الـطبیعة وتـغتني بـھا، 
وھـذه الـثمار یـنقلھا األب واألم، وفـقاً لـدعـوتـھما، إلـى أبـنائـھا وبـواسـطة ھـؤالء إلـى الـكنیسة 

والعالم. 
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عقیدة الكنیسة وقاعدتھا القدیمتان والجدیدتان أبداً 
29- ولـما كـان حـب األزواج مـشاركـة فـریـدة فـي سـر الـحیاة ومـحبة هللا عـینھ، فـإن الـكنیسة 
تـعرف أن قـد أسـندت إلـیھا وظـیفة خـاصـة تـقوم عـلى الـمحافـظة عـلى كـرامـة الـزواج 

السامیة ورعایتھا، وعلى القیام بواجب خطیر ھو واجب نقل الحیاة البشریة. 
ولھـذا، وجـریـا عـلى تـقلید الجـماعـة الكنسـیة الـحّي عـلى مـّر الـتاریـخ، نـقل إلـى عـصرنـا 
المجـمع  الـفاتـیكانـي الـثانـي األخـیر والـتعلیم الـذي أعـلنھ سـلفنا بـولـس الـسادس عـلى األخـص 
فـي رسـالـتھ الـعامـة: الـحیاة البشـریـة، خـبرا نـبویـاً حـقاً یـثبت مجـّدداً ویـعرض بـوضـوح مـا 
تـعلّم الـكنیسة مـن عـقیدة وتتمّشـى عـلیھ مـن قـاعـدة – وھـما عـقیدة وقـاعـدة قـدیـمتان، جـدیـدتـان 

أبداً – بشان الزواج ونقل الحیاة. 
ولھـذا أعـلن آبـاء المجـمع، فـي اجـتماعـھم األخـیر، مـا حـرفـیتھ: "إن ھـذا المجـمع الـمقدس 
الـملتئم فـي وحـدة اإلیـمان مـع خـلیفة بـطرس یـتمّسك تـمّسكاً شـدیـداً بـما ورد فـي المجـمع 
الـفاتـیكانـي الـثانـي (راجـع فـرح وأمـل، عـدد 50) وبـعده بـما ورد فـي الـرسـالـة الـعامـة: الـحیاة 
 ً البشـریـة، وعـلى األخـص، بـما یـتعلّق بـالـحب الـزوجـي الـذي یـجب أن یـكون إنـسانـیاً تـمامـا
ومـقصوراً عـلى ذاتـھ ومـنفتحاً عـلى حـیاة جـدیـدة (الـحیاة البشـریـة، عـدد 11 وراجـع 9 و 

 .(83) "(12
  

الكنیسة تقف إلى جانب الحیاة 
30- وتـندرج عـقیدة الـكنیسة الـیوم فـي إطـار اجـتماعـي وثـقافـي بـجعلھا صـعبة الـفھم عـلى 
الـعقول، ویظھـر، فـي الـوقـت عـینھ، الـحاجـة الـملّحة إلـیھا لـتمكین الـرجـل والـمرأة مـن 

إحراز تقّدم حقیقي. 
وفـي الـواقـع إن الـتقّدم الـعلمي والـتقني الـذي یـزیـد بـاسـتمرار فـي سـلطان إنـسان الـیوم عـلى 
 ً الـطبیعةن ال یـغّذي األمـل بخـلق بشـریـة جـدیـدة أفـضل وحسـب، بـل یـولّـد أیـضاً قـلقاً عـمیقا
عـلى المسـتقبل. وھـناك مـن یـتساءلـون عـّما إذا كـان مـن الـخیر لـإلنـسان أن یـحیا أم مـن 
الـخیر لـھ أالّ یـكون قـد ولـد، وھـم یـشّكون فـي مـا إذا كـان یـجوز لـھم أن یسـتدعـوا إلـى 
الـوجـود أنـاسـاً قـد یـلعنون حـیاة سـیحیونـھا فـي عـالـم قـاس ال یسـتطیعون فـیھ مـعرفـة مـا یـخّبئ 
لـھم مـن أھـوال. وھـناك مـن یـعتقدون أن مـا تـقّدمـھ الـتقنیة مـن فـوائـد، إنـما ھـو مـقصور 
عـلیھم فیحـرمـونـھا سـواھـم ویـفرضـون عـلیھم وسـائـل مـنع الـحبل أو مـا ھـو شـّر مـنھا. 
وھـناك آخـرون أسـرى عـقلیة االسـتھالك، وال ھـّم لـھم سـوى االسـتكثار مـن الـخیور الـمادیـة 
وتـكدیـسھا بـاسـتمرار، ال یـفھمون، ال بـل یـرفـضون مـا تـأتـي بـھ حـیاة إنـسانـیة جـدیـدة مـن 
خـیور روحـیة، والسـبب األخـیر لھـذه الـعقلیة خـلّو قـلوب الـناس مـن هللا الـذي بـإمـكان مـحبتھ 
وحـدھـا، ال أن تـقوى عـلى كـل مـا یـمكن أن یـكون فـي الـعالـم مـن مـخاوف، بـل أن تـتغلب 

علیھا أیضاً. 
وھـكذا نـشأت عـقلیة تـقاوم الـحیاة، عـلى مـا اتـضح فـي كـثیر مـن الـقضایـا الـحالـیة ولـنأخـذ 
مـثالً ھـذا الـخوف الـناشـئ عـن الـدروس الـتي یـقوم بـھا عـلماء الـبیئة وعـلماء التخـطیط 
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المسـتقبلي بـشأن الـضغط الـسكانـي، ویـبالـغون أحـیانـاً فـي الحـدیـث عـّما یھـّدد نـوعـیة الـحیاة 
من خطر من جراء تكاثر الوالدات. 

 ً أمـا الـكنیسة فـتعتقد راسـخ االعـتقاد أن الـحیاة البشـریـة، ولـو ھـزیـلة ومـتألـمة، ھـي دائـما
عـطیة رائـعة مـن كـرم هللا وجـوده. وھـي تـقف إلـى جـانـب الـحیاة فـي وجـھ مـا یـلّف بـھ 
الـتشاؤم األسـود واألنـانـیة الـعمیاء، الـعالـم، مـن ظـالم، وتـكتشف فـي كـل حـیاة بشـریـة روعـة 
"األمـین" الـذي ھـو المسـیح (84). وتـضع فـي مـقابـل السـلبیة الـتي تـجتاح الـعالـم وتـرھـقھ، 
اإلیـجابـیة الـحّیة، وتـدافـع عـن اإلنـسان والـعالـم، ضـد الـذیـن یـنصبون اإلشـراك لـلحیاة لـإلیـقاع 

بھا. 
والـكنیسة مـدعـّوة لـإلعـراب مجـّدداً للجـمیع – انـطالقـاً مـن اعـتقاد لـھا راسـخ ثـابـت – عـن 
إرادتـھا فـي دفـع الـحیاة البشـریـة إلـى األمـام بـكل مـا لـدیـھا مـن قـوة وصـیانـتھا مـن كـل مـا 

ینصب لھا من إشراك أیا یكن الحالة التي توجد فیھا مرحلة التطّور التي بلغتھا. 
ولھـذا تـرذل الـكنیسة، رذلـھا المـتھان خـطیر لـلكرامـة اإلنـسانـیة والـعدالـة، جـمیع الـنشاطـات 
الـتي تـقوم بـھا الـحكومـات وغـیرھـا مـن السـلطات الـعامـة للحـّد مـن حـریـة األزواج فـي مـا 
یـتعلّق بـالـقرار الـذي یتخـذونـھ بـشأن الـبنین. ولھـذا یـجب رفـض كـل عـنف تـلجأ إلـیھ أمـثال 
ھـذه الـحكومـات لـمنع الـحبل ونـبذ مـا یـسّمى بـالـتعقیم واإلجـھاض الـمفتعل، بمنتھـى الشـدة. 
ویـجب أیـضاً تـقبیح مـا یـقّید، فـي الـعالقـات الـعامـة بـین األمـم، الـمساعـدات االقـتصادیـة 
الـممنوحـة لـلشعوب بـنّیة مـنع الحـمل والـتشجیع عـلى الـتعقیم واإلجـھاض الـمفتعل، كـما یـقّبح 

ظلم كبیر (85). 
  

لكي یتحقق دائماً قصد هللا أكثر فأكثر 
31- ومـا مـن شـك فـي أن الـكنیسة تـدرك أیـضاً مـا یـواجـھ األزواج، الـیوم، فـي كـثیر مـن 
الـبلدان، مـن قـضایـا عـدیـدة مـعّقدة تـتعلّق بـوظـیفتھم الـخاصـة بـنقل الـحیاة، وفـقاً لـما یـملیھ 
عـلیھم واجـب الـحالـة والـضمیر. وھـي تـعترف كـذلـك بخـطورة مـشكلة الـتزایـد الـسّكانـي، 

على ما تطرح في مختلف أنحاء العالم، مع ما ینجم عنھا من موجبات أدبیة. 
وھـي مـع ذلـك تـعتقد أن إنـعام الـنظر فـي ھـذا األمـر مـن جـمیع وجـوھـھ، یـؤكـد مجـدّداً كـل 
الـتأكـید أھـمّیة الـعقیدة األصـیلة الـخاصـة بـتنظیم الـوالدات الـتي عـرضـھا مـرة جـدیـدة المجـمع 

الفاتیكاني الثاني والرسالة الباباویة العامة في "الحیاة البشریة". 
ولھـذا نـشعر مـع آبـاء المجـمع أن مـن واجـبنا أن نسـتحّث الـالھـوتـیین ونـلّح عـلیھم لـكي 
یـضافـروا جـھودھـم السـتجالء األسـس الـكتابـیة والـدوافـع األدبـیة  واألسـباب الـمتعلقة 
بـالـشخص البشـري، الـكامـنة وراء ھـذه الـعقیدة. وھـكذا یـمكن، فـي إطـار عـرض مـتناسـق 
مسـتساغ، وضـع عـقیدة الـكنیسة، فـي ھـذا الـمجال الـھام، فـي مـتناول جـمیع الـناس مـن ذوي 
اإلرادة الـصالـحة، وتـوضـیح مـفھومـھا وتـعمیقھ یـومـا بـعد یـوم: ویـمكن، بھـذه الـطریـقة، أن 

یتحقق قصد هللا دائماً أكثر فأكثر من أجل خالص اإلنسان ومجد هللا. 
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وعـلى الـالھـوتـیین خـاصـة، فـي ھـذا الـمجال، أن یـنّسقوا الـجھود مسـتلھمین مـا رسـخ فـي 
نـفوسـھم مـن طـاعـة للسـلطة الكنسـیة الـتعلیمیة الـتي لـھا وحـدھـا أن تـرشـد بـطریـقة أكـیدة 
شـعب هللا إلـى مـا یـجب سـلوكـھ مـن طـریـق، وذلـك لـما بـین الـعقیدة الـكاثـولـیكیة بھـذا الـشأن 
والـنظرة الـتي تـعرضـھا الـكنیسة عـن اإلنـسان، مـن ربـاط وثـیق: فـالـشك أو الـضالل بـشأن 
الـزواج والـعائـلة یـفضي إلـى إسـدال سـتار مـن الـظالم خـطیر عـلى الـحقیقة الـشامـلة الـمتعلقة 
بـاإلنـسان، عـلى األخـص فـي حـالـة ثـقافـیة بـات یـلّفھا اإلبـھام والـتناقـض فـي غـالـب األحـیان. 
إن الـالھـوتـیین، فـیما یـقومـون بـوظـیفتھم الـخاصـة بـھم، مـدعـوون إلـى تـوضـیح ھـذه الـقضیة 
والـتعمق فـیھا، وھـذا عـمل لـھ قـیمة ال تـضاھـى وخـدمـة فـریـدة لـلعائـلة والبشـریـة، لـھا أجـر 

كبیر. 
  

نظرة شاملة عن اإلنسان ودعوتھ 
32- وتـشعر الـكنیسة، فـي إطـار ثـقافـة تـشّوه مـعنى الـجنس تـشویـھا خـطیراً یـذھـب إلـى حـدّ 
إضـاعـتھ بـفصلھ عـّما لـھ مـن عـالقـة جـوھـریـة بـالـشخص البشـري، شـعوراً مـتزایـداً مـلحاً بـما 
عـلیھا مـن واجـب ال بـدیـل عـنھ فـي إظـھار الـجنس عـلى أنـھ قـیمة ومـھّمة تـتناول مجـمل 

الشخص المخلوق، رجالً وامرأة، على صورة هللا. 
وقـد أكـثر المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، بـوضـوح، فـي ھـذا الـمجال أنـھ: "عـندمـا یـحاول 
اإلنـسان الـتوفـیق بـین الـحب الـزوجـي والـتناسـل الـواعـي، فـإن قـیمة تـصّرفـھ مـن الـناحـیة 
الخـلقیة، ال تـعتمد فـقط عـلى صـدق الـنّیة وعـلى تـقدیـر سـلیم لـلبواعـث، بـل یـجب أن تحـّدد 
وفـقاً لـلمقایـیس الـموضـوعـیة المتخـذة مـن طـبیعة اإلنـسان وأفـعالـھ. وھـي مـقایـیس تـراعـي، 
فـي إطـار الـحب الـصحیح، الـمعنى الـكامـل لھـبة الـذات الـمتبادلـة بـین الـزوجـین ولـإلنـجاب 
عـلى مسـتوى اإلنـسان. وھـذا ال یـتحقق مـا لـم تـمارس فـضیلة الـطھارة الـزوجـیة بـقلب 

صادق" (86). 
وقدـ أكدـّ بوـلسـ السـادس، الحـبر األعظـم، انطالقاً "منـ رؤیةـ شاـملـة لإلنسان ودعوـتھـ ال 
الـطبیعیة واألرضـیة وحسـب، بـل الـفائـقة الـطبیعة واألبـدیـة أیـضاً" (87)، إن تـعلیم الـكنیسة 
"یسـتند إلـى مـا بـین مـفھوم االتـحاد ومـفھوم اإلیـالد – وكـالھـما كـامـن فـي الـفعل الـزوجـي – 
مـن رابـطة غـیر قـابـلة لـالنـفصام وضـعھا هللا وال یـجوز لـإلنـسان أن یـفّكھا (88). وخـتم 
أخـیراً بـالـقول أنـھ قـبیح مـن طـبعھ "ومـرذول كـل فـعل یسـبق الـعالقـة الـزوجـیة أو یـرافـقھا أو 

یفضي إلى نتائجھا الطبیعیة ویرمي، غایة كان أو وسیلة، إلى منع االیالد" (89). 
وكـلَّما فـصل األزواج، بـلجوئـھم إلـى وسـائـل مـنع الحـمل، ھـذیـن الـمفھومـین الـلذیـن طـبعھما 
هللا الـخالـق فـي طـبیعة الـرجـل والـمرأة، وفـي مـا یـوّحـد بـینھما مـن فـعل جنسـي نـاشـط، 
یـتصرفـون "كـحكم" تـجاه قـصد هللا، "ویـزّورون" الـجنس، وینحـدرون بـھ وبـنفوسـھم 
وبـالـزوج إلـى درك تفسـد مـعھ قـیمة ھـبة الـذات "الـكامـلة". وھـكذا یـعارض مـنع الـحبل الـلغة 
الـطبیعیة الـتي تـعرب عـن ھـبة األزواج الـمتبادلـة الـكامـلة، بـلغة مـناقـضة مـوضـوعـیاً تـنفي 
ھـبة الـذات كـامـلة لـآلخـر. وینجـم عـن ذلـك، ال رفـض ثـابـت أكـید لـالنـفتاح عـلى الـحیاة 
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وحسـب، بـل تـزیـیف لـحقیقة الـحب الـزوجـي الـباطـنیة الـموّجـھ إلـى ھـبة الـذات ھـبة شـخصیة 
تامة. 

وعـلى الـعكس مـن ذلـك، عـندمـا یـحترم األزواج، بـلجوئـھم إلـى الـفترات غـیر الـخصیبة، 
الـرابـطة الـقائـمة بـین مـفھومـي االتـحاد واالیـالد الـمطبوعـین فـي الـجنس، یـتصّرفـون 
"كخـّدام" لـقصد هللا، و"یسـتعملون" الـجنس وفـقاً لـما یـقتضیھ مـا فـي ھـبة الـذات األصـیلة 

"الكاملة" من حیویة، دونما تزویر أو تزییف (90). 
وبـإمـكان الـبحث الـالھـوتـي، عـلى ضـوء مـا تـوّفـر مـن اخـتبار لـلكثیر مـن األزواج، ومـن 
مـعطیات لـمختلف الـعلوم اإلنـسانـیة، أن یـكتنھ – وعـلیھ أن یـتعمق فـي االكـتناه – الـفرق 
اإلنـسانـي الـشامـل (االنـتروبـولـوجـي) واألدبـي مـعاً، الـكائـن بـین مـنع الـحبل والـلجوء إلـى 
الـفترات الـزمـنیة: فـالـمسألـة مـسألـة فـرق أكـبر وأعـمق مـّما یـظن عـادة، وھـو یـتناول فـي آخـر 
الـمطاف مـفھومـین ال یـتوافـقان لـلشخص والـجنس. فـاسـتعمال الـفترات الـدوریـة الـطبیعیة 
یـعني الـقبول بـفترة الـشخص أي الـمرأة، والـقبول أیـضاً بـالـحوار، واالحـترام الـمتبادل، 
والـمسؤولـیة المشـتركـة، والسـیطرة عـلى الـذات. ولـكن الـقبول بـالـفترات وبـالـحوار مـعناه 
االعـتراف بـما لـالتـحاد الـزوجـي مـن طـبیعة روحـیة وجسـدیـة مـعا، ومـعناه أیـضاً الـمحافـظة 
عـلى حـیاة الـحب الـشخصي مـع مـا یـفرضـھ مـن أمـانـة. وھـكذا یـختبر األزواج مـا فـي 
االتـحاد الـزوجـي مـن غـنى قـائـم عـلى قـیم الـحنان والـموّدة الـتي تـشكل طـبیعة الـجنس 
الحـمیمة حـتى فـي بـعده الجسـدي. وبھـذه الـطریـقة ُیـحترم الـجنس ویـسمو وفـقاً لـما لـھ مـن 
طـبیعة حـقا وتـمامـا بشـریـة، وال "یسـتخدم" عـلى االطـالق "كسـلعة" تـنال، عـندمـا تـقضي 
عـلى وحـدة الـروح والجسـد، مـن خـلیقة هللا عـینھا فـي مـا یشـّد الـطبیعة إلـى الـشخص مـن 

رباط حمیم وثیق. 
  

الكنیسة معّلمة وأم 
لألزواج الذین یواجھون صعوبات 

33- والـكنیسة كـذلـك مـعلمة وأم فـي حـقل اآلداب الـزواجـیة وھـي تـتصّرف بھـذه الـصفة. 
فھـي كـمعلّمة مـا انـفّكت تـعلن قـاعـدة اآلداب الـزواجـیة الـتي یـجب االسـترشـاد بـھا فـي نـقل 
الـحیاة نـقالً مـسؤوال، بـید أنـھا لیسـت ھـي مـن أوجـد الـقاعـدة وال ھـي حـكم فـیھا. لـكنھا، 
إذعـانـاً مـنھا لـلحقیقة الـتي ھـي المسـیح الـذي تـنعكس صـورتـھ فـي طـبیعة الـشخص البشـري 
وكـرامـتھ، تشـرح الـقاعـدة األدبـیة وتـعرضـھا عـلى جـمیع الـناس مـن ذوي اإلرادة الـصالـحة 

دون أن تخفي أن ھذه القاعدة تأتي انصاف الحلول وتتطلّب الكمال. 
وھـي كـأم تـبقى إلـى جـانـب الـكثیریـن مـن األزواج الـذیـن یـواجـھون صـعوبـات فـي مـا خـص 
ھـذا الـشأن الخـطیر مـن الـحیاة األدبـیة: وھـي تـعرف جـیداً وضـعھم الـذي غـالـباً مـا یـكون فـي 
غـایـة الحـرج وتـعتوره أحـیانـاً صـعوبـات مـن كـل نـوع، فـردیـة أو اجـتماعـیة. وھـي تـعرف 
أیـضاً أن ھـناك أزواجـاً عـدیـدیـن تـعترض سـبیلھم مـثل ھـذه الـعوائـق لـیس فـقط مـن حـیث 

االلتزام في الواقع بالقاعدة األدبیة، بل من حیث تفّھم ما فیھا من خیر لھم. 
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وھـذه الـكنیسة الـواحـدة عـینھا ھـي فـي وقـت مـعاً مـعلّمة وأّم. ولھـذا فھـي لـم تـفتأ تـرسـل 
الـنداءات والـدعـوات لحـّل مـا قـد یـنشأ مـن مـشاكـل زواجـیة دونـما تـشویـھ لـلحقیقة أو انـتقاص 
مـنھا: وھـي مـوقـنة أنـھ ال یـمكن أن یـكون ھـناك تـناقـض حـقیقي بـین الشـریـعة اإللھـیة 
الـخاصـة بـنقل الـحیاة، والشـریـعة الـخاصـة بـواجـب تـعزیـز الـحب الـزوجـي األصـیل (91). 
ولھـذا یـجب أن تنسجـم دائـماً طـریـقة تـعلیم الـكنیسة الـواقـعیة وعـقیدتـھا، وال یـجوز الـفصل 
بـینھما. ولـذلـك أّنـا نـكّرر بـنفس الـیقین مـا أعـرب عـنھ سـلفنا بـقولـھ: "رفـض االنـتقاص مـن 

عقیدة المسیح الخالصیة ھو نوع سام من أنواع المحبة للنفوس" (92). 
ومـن جـھة ثـانـیة إن طـریـقة تـعلیم الـكنیسة الـحقیقیة ال تظھـر مـا فـیھا مـن واقـعیة وحـكمة إالّ 
بـبذل جـھود مـتواصـلة، سـخّیة إلیـجاد جـمیع الشـروط اإلنـسانـیة – النفسـیة واألخـالقـیة 
والـروحـیة – ورعـایـتھا، وھـي شـروط ال بـّد مـنھا لـتفّھم الـخیر األدبـي والـقاعـدة األدبـیة 

والعیش بمقتضاھما. 
ومـا مـن شـك فـي أنـھ یـجب، مـن بـین ھـذه الشـروط، ذكـر الـثبات والـصبر والـتواضـع وشـدة 
الـمراس والـثقة الـبنویـة بـا} وبـنعمتھ، والـلجوء الـمتواتـر إلـى الـصالة وسـّري اإلفـخارسـتیا 
والـمصالـحة (93). فـإذا مـا تـقّوى األزواج المسـیحیون بھـذه الـوسـائـل اسـتطاعـوا االحـفتاظ 
بـشعور حـّي بـما لـنعمة سـّر الـزواج مـن تـأثـیر فـریـد عـلى الـحیاة الـزوجـیة مـن جـمیع 
وجـوھـھا، وبـالـتالـي عـلى الـجنس: ونـعمة الـروح الـقدس الـتي یـتقبلّھا األزواج، ویـحافـظون 
عـلیھا، تـساعـدھـم عـلى اسـتعمال الـجنس وفـقاً لـقصد هللا، وكـعالمـة لـلحّب الـموّحـد الـخصیب 

الذي یشّد المسیح إلى الكنیسة. 
ولـكن تـدخـل فـي ھـذه الشـروط أیـضاً مـعرفـة الـطبیعة الجسـدیـة ومـا تـتمّیز بـھ مـن فـترات 
زمـنّیة خـصیبة. ویـجب الـعمل، فـي ھـذا الـمجال، عـلى وضـع مـثل ھـذه الـمعرفـة فـي مـتناول 
جـمیع األزواج، وقـبل كـل، فـي مـتناول الـبالـغین مـن الشـبان، بـما یـمّدھـم بـھ مـن مـعلومـات 

واضحة وتربیة رصینة، أزواج وأطباء وخبراء، في الوقت المناسب وبطریقة جّدیة. 
وبـعد، فـإّن مـن شـأن ھـذه الـمعرفـة أن تـفضي إلـى الـتربـیة عـلى مـراقـبة الـذات والسـیطرة 
عـلیھا: ومـن ھـنا الـحاجـة الـماسـة إلـى فـضیلة الـطھارة، وإلـى الـتربـیة المسـتمرة عـلیھا. 
والـطھارة، وفـقاً لـلنظرة المسـیحیة، ال تـعني الـبّتة رفـض الـجنس أو احـتقاره، بـل ھـي تـعني 
بـاألحـرى مـناعـة روحـیة بـإمـكانـھا أن تـقي الـحّب أخـطار األنـانـیة والـشھوة الـھجومـیة 

وتؤّدي بھ إلى تحقیقھ كامالً. 
وقـد تـرك بـولـس الـسادس، بحـدس مـنھ غـنّي بـالـحكمة والـمحبة، الـكالم لـلكثیریـن مـن 
األزواج لـیعربـوا عـن اخـتباراتـھم: عـندمـا كـتب فـي رسـالـتھ الـعامـة یـقول: "مـا مـن شـك فـي 
أن كـبح جـماح الـطبیعة، بـفعل الـعقل واإلرادة الحـّرة، یـفرض حـتما الـتقّشف وقھـر الـذات 
لـكي یـتبع الـتعبیر عـن الـحّب الـخاص بـالـحیاة الـزوجـیة نـظامـاً قـویـما، وھـذا مـا تـتطلّبھ، عـلى 
األخـص، الـمحافـظة عـلى الـعّفة، فـي الـفترات الـزمـنیة المحـّددة. ولـكن ھـذا االنـضباط الـذي 
تتجـلّى مـعھ طـھارة األزواج ال یـمنع الـحّب الـزوجـي وال یـعوقـھ، بـل یـضفي عـلیھ مـعنى 
إنـسانـیاً أسـمى. وإذا كـان ھـذا االنـضباط یـفرض جھـداً مـتواصـالً، فـإن األزواج، لـما لـھ مـن 
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أثـر مـفید، یـصقلون بـھ ذواتـھم ویـجنون مـنھ الـفوائـد الـروحـیة: وھـو یـمّد الـحیاة الـعائـلیة 
بـثمار وفـیرة مـن الـطمأنـینة والسـالم ویسّھـل حـّل مـشاكـل أخـرى، ویسـتحث كـال مـن 
الـزوجـین عـلى تعّھـد اآلخـر بـالـعنایـة واالحـترام، ویـساعـد األزواج عـلى نـبذ حـّب الـذات 
الـمفرط الـذي تـأبـاه الـمحبة االصـیلة ویـحفزھـم عـلى وعـي مـسؤولـیاتـھم والـقیام بـھا. وھـو 

أخیراً یولي الوالدین سلطة أعمق وأفعل لتربیة البنین" (94). 
  

مسیرة األزواج األدبیة 
34- مـن بـالـغ األھـمیة دائـماً مـعرفـة الـنظام األدبـي وقـیمھ وقـواعـده مـعرفـة صـحیحة، 
وتتعاظم ھذه األھمیة بتعاظم الصعوبات وتكاثرھا في مجال واجب احترام ھذا النظام. 

ولـّما كـان الـنظام األدبـي یـكشف عـن قـصد هللا الـخالـق ویبسـطھ، فـال یـمكنھ بـالـتالـي أن یـكون 
أمـراً یـؤذي اإلنـسان أو أن یـمتھن كـرامـة الـشخص، بـل عـلى الـعكس مـن ذلـك، إن الـنظام 
األدبـي یـتجاوب، مـن جـھة، ومـا فـي أعـماق اإلنـسان الـذي خـلقھ هللا مـن مـتطلّبات، ویخـدم، 
مـن جـھة ثـانـیة، إنـسانـیتھ خـدمـة كـامـلة، بـمحّبة رفـیقة مـلزمـة یحـّرك هللا بـھا كـل خـلیقة 

ویعضدھا ویقودھا إلى سعادتھ. 
لـكن اإلنـسان الـمدعـو لـكي یـعیش وفـقاً لـقصد هللا الـحكیم الـمحب بـطریـقة واعـیة، ھـو كـائـن 
تـاریـخي یـبني ذاتـھ یـومـاً فـیومـاً بـاخـتیاراتـھ الـعدیـدة: فـھو إذن یـدرك ویـحّب ویـفعل الـخیر 

األدبي وفقاً لدرجات نمّوه. 
واألزواج مـعّدون أیـضاً، فـي نـطاق حـیاتـھم األدبـیة، لمسـیرة مسـتمّرة تـعضدھـم رغـبة 
خـالـصة فـاعـلة فـي الـمزیـد مـن مـعرفـة الـخیور الـتي تـحافـظ عـلیھا وتـطّورھـا الشـریـعة 
اإللھـیة، بـاإلضـافـة إلـى إرادة مسـتقیمة سـمحاء فـي تجسـید ھـذه الـخیور بـاخـتیاراتـھم 
الـواقـعیة. فـال یـجوز بـالـتالـي أن یـنظروا إلـى الشـریـعة نـظرتـھم إل مـثل أعـلى یـتّم إدراكـھ فـي 
اآلتـي مـن األیـام، بـل عـلیھم أن یـنظروا إلـیھا عـلى أنـھا وصـیة السـید المسـیح تـدعـوھـم إلـى 
الـعمل جـاھـدیـن عـلى تـذلـیل الـصعاب. "ولھـذا فـإن مـا یـدعـى "بشـریـعة الـتدّرج"، أو الـطریـق 
الـمتدّرج ال یـمكن أن یـكون ھـو عـینھ "تـدرج الشـریـعة"، كـما لـو كـان فـي الشـریـعة اإللھـیة 
درجـات أو صـیغ وصـایـا تـختلف بـاخـتالف األشـخاص والـظروف. جـمیع األزواج ھـم 
مـدعـوون إلـى الـقداسـة فـي الـزواج بحسـب قـصد هللا. وتـتحّقق ھـذه الـدعـوة الـسامـیة عـلى 
قـدر مـا یسـتطیع الـشخص البشـري أن یـتجاوب والـوصـیة اإللھـیة، وھـو طـیّب الـنفس، 

واثق من نعمة هللا ومن إرادتھ الذاتیة" (95). 
وعـلى األسـلوب الـتعلیمي فـي الـكنیسة أن یـعمل أیـضاً عـلى اطـالع األزواج عـلى عـقیدة 
الـرسـالـة الـبابـاویـة الـمعروفـة بـاسـم "الـحیاة البشـریـة" وعـلى اتـخاذھـا قـاعـدة لـھم فـي مـمارسـة 

الجنس، باذلین جھد الطاقة لوضع الشروط الالزمة للمحافظة على ھذه القاعدة. 
ویـتناول ھـذا األسـلوب الـتعلیمي، مجـمل الـحیاة الـزوجـیة، عـلى مـا أشـار إلـیھ مجـمع 
األسـاقـفة. فـلذلـك یـجب أن تـدخـل مـھّمة نـقل الـحیاة فـي  إطـار مـھّمة الـحیاة المسـیحیة 
الـشامـلة الـتي ال یـمكنھا أن تـبلغ الـقیامـة دون الـصلیب. ومـن الـمفھوم أیـضاً أنـھ ال یـمكن 
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االسـتغناء فـي الـحیاة الـعائـلیة عـن واجـب الـتقشف والـتضحیة، بـل عـلى الـعكس مـن ذلـك، 
یجب التسلیم بھ بنفس طیّبة لیتعمق الحب الزوجي ویصبح ینبوع فرح حمیم. 

وتـتطلّب ھـذه المسـیرة الـعامـة الـتبّصر واالّطـالع وتـربـیة مـؤاتـیة مـن الـكھنة والـرھـبان 
والـعلمانـیین الـعامـلین فـي حـقل الـرسـالـة مـن أجـل الـعائـلة: "إن ھـؤالء جـمیعاً بـاسـتطاعـتھم 
مـساعـدة األزواج فـي مسـیرتـھم اإلنـسانـیة والـروحـیة الـتي تحـمل مـعھا شـعوراً بـالخـطیئة 
وعـزمـاً صـادقـاً عـلى الـتقّید بـالشـریـعة األدبـیة وخـدمـة الـمصالـحة. وال بـّد كـذلـك مـن 
االعـتراف بـوجـود ارادتـین، فـي عـالقـة األزواج الحـمیمة، تـتداخـالن، ھـما إرادتـا شـخصین 
مـدعـویـن، مـع ذلـك، إلـى الـتوفـیق بـین مـا لـكلیھما مـن عـقلیة وعـادات: وھـذا مـا یـقتضي لـھ 
الـكثیر مـن الـصبر والـرفـق والـوقـت. ومـن الـمھّم جـداً، فـي ھـذا الـمجال، تـوحـید الـنظرة 
والـرأي فـي مـا خـّص الـشؤون األدبـیة والـرعـویـة، لـدى الـكھنة: ومـن الـضرورة أن یـكون 
ھـناك سـعي جـاد إلـى تـوفـیر ھـذا اإلنـسجام فـي الـرأي واإلبـقاء عـلیھ لـكیال یـعانـي الـمؤمـنون 

من تعب الضمیر (96). 
وتسھـل المسـیرة عـلى األزواج، فـیما لـو اكـتشفوا واخـتبروا مـا فـي الـحّب الـحقیقي الـذي 
یـقّدمـھ اإلنـجیل وتـعرضـھ وصـّیة الـرب مـن طـاقـة تحـّرر وتـدفـع إلـى األمـام، بـعد أن یـكونـوا 
قـد قـّدروا عـقیدة الـكنیسة حـق قـدرھـا ووثـقوا بـنعمة المسـیح واعـتمدوا عـلى مـا یـمّدھـم بـھ 

رعاة النفوس والجماعة الكنسیة بمجملھا من مساعدة ورعایة. 
  

ترسیخ قناعات وتقدیم مساعدات عملیة 
35- فـي مـا خـّص صـعوبـة تـنظیم الـوالدات تـنظیماً مشـروعـاً، عـلى الجـماعـة الكنسـیة أن 
تـقوم، فـي ھـذه األیـام، بـواجـب تـرسـیخ قـناعـات وتـقدیـم مـساعـدات عـملیة لجـمیع الـذیـن 

یرغبون في أن یرعوا في الحیاة األبّوة واألمومة، بطریقة حقاً مسؤولة. 
وإن الـكنیسة، إذ تـفرح، فـي ھـذا الـمجال، بـما أحـرز الـبحث الـعلمي مـن تـقّدم فـي مـعرفـة 
األوقــات الــخصبة لــدى الــمرأة مــعرفــة أدق، وتــشّجع عــلى تــعمیق مــثل ھــذه الــدروس 
وتـوسـیعھا، ال یـمكنھا إالّ أن تـحّض مجـددا وبـقوة جـمیع الـذیـن – أطـباء كـانـوا أم خـبراء أم 
مسـتشاریـن زواجـیین، أم مـرّبـین والـمتزّوجـین – بـاسـتطاعـتھم مـساعـدة األزواج، عـلى 
تـعزیـز حـبھم فـي الـحیاة مـتقیدیـن فـي الـوقـت عـینھ بـما لـلفعل الـزوجـي الـذي یـعرب عـن ھـذا 
الـحّب مـن بـنیة وغـایـات. وھـذا مـعناه الـعزم عـلى بـذل الـمزیـد مـن الجھـد واعـتماد خـیر 

األسالیب للتعریف بالطریقة الطبیعیة لتنیظم اإلخصاب وتقدیرھا وتطبیقھا (97). 
وإنـھا لـغالـیة جـداً الـشھادة الـتي یـمكن ویـجب أن یـؤّدیـھا ھـؤالء األزواج الـذیـن اعـتزمـوا 
 ً مشـتركـین الـتزام الـعّفة فـي أوقـات محـّددة، فـكّونـوا لـھم عـن الـحّب والـحیاة رأیـا نـاضـجا
راجـحاً. وھـذا مـا كـتبھ بھـذا الـمعنى بـولـس الـسادس، فـقال: " لـقد وكـل هللا إلـیھم مـھمة 
إظـھارھـم لـلناس مـا فـي ھـذه الشـریـعة مـن قـداسـة وعـذوبـة، وھـي شـریـعة تشـّد حـّبھم إلـى 

مساندتھم حّب هللا صانع الحیاة البشریة" (98). 
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2) التربیة 
واجب الوالدین وحقھم في ما خّص التربیة 

36- وتـغرس مـھّمة الـتربـیة جـذورھـا فـي دعـوة األزواج األسـاسـیة إلـى االشـتراك فـي 
عـمل هللا الـخالق: ذلـك أن الـوالـدیـن، بـایـالدھـم فـي الـحّب ومـن الـحّب إنـسانـاً جـدیـداً یحـمل 
فـي ذاتـھ دعـوة إلـى الـنمّو والـتطّور، یـأخـذون عـلى عـاتـقھم مـھّمة مـساعـدتـھ مـساعـدة فـّعالـة 
عـلى أن یـحیا حـیاة إنـسانـیة كـامـلة. وھـذا مـا ذّكـر بـھ المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي بـقولـھ: "بـما 
أن الـوالـدیـن، قـد أعـطوا أوالدھـم الـحیاة، فـیقع عـلى عـاتـقھم الـواجـب الخـطیر جـداً بـأن 
یـرّبـوھـم، ویـجب، بھـذه الـصفة، االعـتراف بـأنـھم الـمرّبـون األولـون والـرئیسـیون ألوالدھـم. 
ومـھمة الـوالـدیـن الـتربـویـة ھـي مـن األھـمیة بـحیث یعسـر االسـتعاضـة عـنھا، إذا مـا تـقاعـسوا 
ھـم عـن الـقیام بـھا. فـمن واجـب الـوالـدیـن خـلق الـجو الـعائـلي الـذي تـسوده الـمحّبة واالحـترام 
تـجاه هللا والـناس والـذي یـساعـدھـم عـلى تـربـیة أوالدھـم تـربـیة كـامـلة، شـخصیة واجـتماعـیة. 
فاألسرة إذن ھي المدرسة األولى للفضائل االجتماعیة الضروریة لكل مجتمع" (99). 

ویتحـّدد حـق األزواج وواجـبھم فـي الـتربـیة بـأنـھ جـوھـري لـعالقـتھ بـنقل الـحیاة البشـریـة، 
وبـأنـھ أسـاسـي وأولـي بـالنسـبة إلـى واجـب اآلخـریـن الـتربـوي والرتـباط الـوالـدیـن واألبـناء 
بـربـاط مـحبة فـریـد مـن نـوعـھ، وبـأنـھ ال بـدیـل وال غـنى عـنھ، ألنـھ ال یـجوز تـكلیف اآلخـریـن 

القیام بھ بكاملھ وال انتزاع اآلخرین ھذا الواجب. 
وفـضال عـن ھـذه الـمیزات، ال یـمكن أن ننسـى أن الـعنصر األسـاسـي الـذي یحـّدد دور 
الـوالـدیـن الـتربـوي إنـما ھـو حـب األب واألم الـوالـدي الـذي یـكتمل بـالـعمل الـتربـوي فـیما 
یـقوم بخـدمـة الـحیاة ویـكّملھا: إن حـب الـوالـدیـن الـذي كـان یـنبوعـاً یـصبح روحـاً وقـاعـدة 
تحـّرك وتسـّیر كـل نـشاط تـربـوي عـملي وتـغنیھ بھـذه الـقیم وھـي الـرقـة والـثبات والـطیبة 

والخدمة والتجّرد وروح التضحیة التي ھي أثمن ثمار الحب. 
  

التربیة على ما في الحیاة اإلنسانیة من قیم جوھریة 
37- بـرغـم أن الـوالـدیـن یـواجـھون فـي عـملھم الـتربـوي صـعوبـات مـتزایـدة كـل یـوم، فـعلیھم 
أن ینشـئوا أبـناءھـم، بـثقة وشـجاعـة، عـلى مـا فـي الـحیاة اإلنـسانـیة مـن قـیم ضـروریـة. وال بـدّ 
مـن أن یـكبر األبـناء وھـم یـنعمون بـقدر مـن الحـریـة فـي اسـتخدام الـخیور الـدنـیویـة، وأن 
یتخـذوا مـن الـبساطـة والـقناعـة نـمط حـیاة، مـوقـنین "أن قـیمة اإلنـسان بـما ھـو أكـثر مـّما ھـي 

بما لھ" (100). 
وفـضالً عـن ذلـك، وفـي مـجتمع تـعصف بـھ الـتوتـرات وتـمّزقـھ الـنزاعـات، بسـبب مـا بـین 
الـناس مـن نـزعـات مـختلفة إلـى الـفردیـة واألنـانـیة، یـنبغي أن یـتّفھم األوالد مـعنى الـعدالـة 
الـحق الـتي تحـمل الـناس وحـدھـا عـلى احـترام مـا لـكل مـنھم مـن كـرامـة شـخصیة، وأن 
یـتفھموا عـلى األخـص مـعنى الـحب الـصحیح الـذي یـقوم عـلى الـعنایـة الـخالـصة والخـدمـة 
المجـّردة لـآلخـریـن، والسـیما أشـدھـم فـقراً وحـاجـة. والـعائـلة ھـي، فـي الـحقیقة، الـمدرسـة 
األولـى ومـنبع الـفضائـل االجـتماعـیة: إنـھا بـوصـفھا شـراكـة حـب تجـد فـي ھـبة الـذات قـاعـدة 
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تـقودھـا وتـعمل عـلى نـمّوھـا. وتـبدو ھـبة الـذات، الـتي تـلھم األزواج الـمحبة فـیما بـینھم، 
وكـأنـھا الـمثل والـقاعـدة لھـبة الـذات الـتي یـجب أن تـتحقق فـي الـعالقـات بـین اإلخـوة 
واألخـوات، وبـین مـختلف األجـیال الـتي تـعیش مـعاً فـي الـعائـلة. ویـشّكل االتـحاد والـمشاركـة 
الـلذان یـمارسـان كـل یـوم فـي الـعائـلة، أیـام الـفرح والشـّدة، أثـبت أسـلوب تـعلیمي وأنـجعھ، 

یدخل معھ األبناء بطریقة فاعلة واعیة، مثمرة، في عالم المجتمع األوسع. 
والتنشـئة عـلى الـحب، كھـبة ذات، ھـي أیـضاً شـرط ال بـّد مـنھ لـلوالـدیـن الـمدعـویـن إلـى 
تـوفـیر تـربـیة جنسـیة واضـحة فـطنة ألبـنائـھم. وأمـام حـضارة تنحـدر انحـداراً كـبیراً بـالـجنس 
إلـى مسـتوى "الـسوقـة"، مـا دامـت تـقبلھ وتـمارسـھ بـطریـقة ضـیقة مخـزیـة تـربـطھ بـالجسـد، 
وبـما تـوّفـره مـن لـذة فـیھا أنـانـیة، یـجب أن تـعتمد خـدمـة الـوالـدیـن الـتربـویـة عـلى مـا یـسّمى 
بـثقافـة جنسـیة تـكون حـقاً وفـعالً شـخصیة: فـالـجنس فـي الـواقـع كـنز لـإلنـسان بـكامـلھ – جسـداً 

ونفساً – ویتجلّى معناه العمیق عندما یحمل اإلنسان على ھبة ذاتھ في الحب. 
ویـجب أن تـتحّقق الـتربـیة الجنسـّیة الـتي ھـي لـلوالـدیـن حـق أولـي وواجـب، تـحت رعـایـة 
ھـؤالء الـوالـدیـن وبسھـرھـم، سـواء أكـان فـي الـبیت أم فـي الـمراكـز الـتربـویـة الـتي یـختارونـھا 
ویسھـرون عـلیھا. وتـذكـر الـكنیسة مجـّدداً، فـي ھـذا الـمجال، بـقاعـدة االسـتطراد الـتي یـنبغي 
لـلمدرسـة أن تـتقید بـھا، عـندمـا تـقوم بـالـمساعـدة عـلى الـتربـیة الجنسـیة مسـتلھمة الـروح 

عینھا التي تلھم الوالدین. 
وال یـجوز عـلى اإلطـالق، فـي ھـذا الـمجال، إھـمال الـتربـیة عـلى الـطھارة كـفضیلة تـعمل 
عـلى تـطویـر الـنضج األصـیل لـدى الـشخص وتـؤھـلھ الحـترام مـا للجسـد مـن "مـعنى 
زواجـي" ولـلتسامـي بـھ. وعـلى الـوالـدیـن المسـیحیین، عـالوة عـلى ذلـك، عـندمـا یـالحـظون 
عـالمـات الـدعـوة اإللھـیة، أن یـولـوا انـتباھـا خـاصـاً وعـنایـة وافـیة، الـتربـیة عـلى الـبتولـیة، 

على أنھا أسمى صیغة لھبة الذات ھذه التي تجعل للجنس معناه. 
ونـظراً إلـى الـروابـط الـوثـقى الـقائـمة بـین مـفھوم جـنس الـشخص والـقیم األدبـیة، وجـب أن 
تـؤدي الـتربـیة بـاألوالد إلـى تـفّھم الـقواعـد األدبـیة واحـترامـھا كـضمانـة ثـمینة ال غـنى عـنھا 

لنمّو شخصي مسؤول في شؤون الجنس. 
ولھـذا السـبب تـعارض الـكنیسة أشـّد الـمعارضـة نـوعـاً كـثیر االنـتشار مـن الـتربـیة الجنسـیة 
یتـجاھلـ المـبادئ األدبیـة، وإن ھوـ إالّ إعدـاد الختـبار اللـذة وحاـفزـ یقـود – حتـى منـ ال 

یزالون في سّن البراءة – إلى فقدان الصفاء وفتح طریق االثم أمامھم. 
  

الرسالة التربویة وسر الزواج 
38- إن مـھّمة الـوالـدیـن المسـیحیین الـتربـویـة الـمتأصـلة، عـلى مـا أشـرنـا إلـیھ آنـفاً، فـي 
مـشاركـتھم فـي عـمل هللا الـخالّق، تجـد لـھا یـنبوعـاً جـدیـداً خـاصـاً فـي سـر الـزواج الـذي 
یـكّرسـھم لـتربـیة أبـنائـھم تـربـیة مسـیحیة فـریـدة، وھـذا یـعني أن ھـذه الـمھّمة تـدعـوھـم إلـى 
مـشاطـرة هللا اآلب والمسـیح الـراعـي السـلطة والـمحبة، ومـشاطـرة الـكنیسة األم مـحبتھا 
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الـوالـدیـة، وھـذا سـّر یـغنیھم بـالـحكمة، والـمشورة، والـقّوة وسـائـر ھـبات الـروح الـقدس، 
لیساعدوا أبناءھم على إدراك نضجھم اإلنساني والمسیحي. 

وینھـل واجـب الـتربـیة مـن مـعین سـّر الـزواج مـا لـھ مـن كـرامـة وكـونـھ دعـوة إلـى "خـدمـة" 
الـكنیسة، خـدمـة حـقیقیة خـاصـة تـعمل عـلى بـنیان أعـضاء ھـذه الـكنیسة، وأن ھـذه الخـدمـة 
الـتي یـقوم بـھا الـوالـدیـن المسـیحیون ھـي مـن الـسمّو والجـمال بـحیث أن الـقدیـس تـومـا لـم 
یـتردد فـي مـقابـلتھا بـالخـدمـة الـكھنوتـیة، فـقال: "إن بـعض    الـناس ینشـر الـحیاة الـروحـیة 
ویـحافـظ عـلیھا بحسـب الخـدمـة الـروحـیة فـقط، وھـذا مـن اخـتصاص سـّر الـدرجـة، وبـعضھم 
بحسـب الخـدمـة الجسـدیـة والـروحـیة مـعاً، وھـذا یـتم بـواسـطة سـر الـزواج الـذي یـتّفق فـیھ 

الرجل والمرأة على ایالد البنین وتربیتھم على عبادة هللا" (101). 
وإن الـشعور الـحّي الـیقظ بـالـرسـالـة الـتي یتسـلّمھا الـوالـدون المسـیحیون عـندمـا یـقتبلون سـر 
الـزواج، یـساعـدھـم عـلى االنـصراف بـطمأنـینة بـال وثـقة كـبیرة إلـى الـقیام بخـدمـة تـربـیة 
أبـنائـھم، وھـم فـي الـوقـت عـینھ، شـاعـرون بـما عـلیھم مـن مـسؤولـیة تـجاه هللا الـذي یـدعـوھـم 
ویـرسـلھم لـكي یـبنوا الـكنیسة فـي أبـنائـھم. وھـكذا تـصبح عـائـلة الـمعمودیـن، كـأنـھا كـنیسة 

منزلیة تجمعھا الكلمة والسر، معلّمة وأماً، في وقت معاً، على مثال الكنیسة الكبرى. 
  

اختبار الكنیسة األول 
39- إن الـمھمة الـتربـویـة تـقضي عـلى الـوالـدیـن المسـیحیین بـمّد أبـنائـھم بجـمیع الـعناصـر 
الـتي ال غـنى عـنھا لـكي تـنضج شـخصیاتـھم تـدریـجیا، سـواء أكـان مـن الـناحـیة المسـیحیة أم 
الكنسـیة. فـعلیھم إذن أن یـعودوا إلـى الـعناصـر الـتربـویـة الـتي سـبق ذكـرھـا ویحـرصـوا عـلى 
أن یظھـروا ألبـنائـھم إلـى أیـة مـفاھـیم سـامـیة یـمكن اإلیـمان ومـحبة المسـیح أن یـقوداھـم. 
وفـضالً عـن ذلـك، إن إدراك الـوالـدیـن المسـیحیین الـمھّمة الـتي وكـلھا هللا إلـیھم فـي السھـر 
عـلى نـمّو ابـن هللا، وأخ للمسـیح وھـیكل لـلروح الـقدس، وعـضو لـلكنیسة، یـسانـدھـم فـي 

القیام بواجب ترسیخ ھبة النعمة اإللھیة في نفوس أبنائھم. 
وقـد وصـف المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي مـفھوم الـتربـیة المسـیحیة بھـذه الـعبارات: "ال تھـدف 
الـتربـیة فـقط إلـى تـأمـین نـضج الـشخص البشـري... بـل عـلى األخـص، إلـى جـعل الـمعّمدیـن 
الـذیـن یـدخـلون تـدریـجیاً فـي مـعرفـة سـر الـخالص، یـزدادون كـل یـوم وعـیاً لـعطیة اإلیـمان 
ھـذه الـتي نـالـوھـا، ویـعبدون هللا اآلب بـالـروح والـحق (راجـع یـو 4، 23)، وال سـیّما فـي 
الـعمل الطقسـي، ویـتطّورون عـلى نـحو یـمّكنھم مـن تـوجـیھ حـیاتـھم الـشخصیة بحسـب 
اإلنـسان الجـدیـد، فـي الـبّر وقـداسـة الـحق (أفـسس 4، 22 – 24)، وھـكذا، إذا مـا بـلغوا 
إلـى مسـتوى اإلنـسان الـكامـل، إلـى مـلء قـامـة المسـیح (أفـسس 4، 13)، سـاھـموا فـي نـمو 
الجسـد السـّري. وھـم، فـضالً عـن ذلـك، بـوعـیھم دعـوتـھم، یـتعّودون أداء الـشھادة لـلرجـاء 
الــذي فــیھم (راجــع 1 بــطرس 3، 15)، والــمساھــمة فــي تــطویــر الــعالــم تــطویــراً 

مسیحیاً" (102). 
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ومجـمع األسـاقـفة أیـضاً، وقـد أخـذ مـبادئ عـقیدة المجـمع الـفاتـیكانـي وتـوّسـع بـھا، أعـلن 
رسـالـة الـعائـلة المسـیحیة الـتربـویـة، خـدمـة حـقاً یـنتقل اإلنـجیل بـواسـطتھا وینتشـر بـحیث 
تـصبح الـحیاة الـعائـلیة مسـیرة إیـمان، ونـوعـا مـا، تـلقینا أولـیا لـلمبادئ المسـیحیة، ومـدرسـة 
للسـیر فـي خـطى المسـیح. وعـلى حـّد مـا كـتب بـولـس الـسادس: "إن الـعائـلة الـتي تـعي ھـذه 

المھّمة، جمیع أعضائھا یبشِّرون ویبشَّرون باإلنجیل" (103). 
ویـكون الـوالـدون، بسـبب ھـذه الخـدمـة الـتربـویـة، وبـفضل شـھادة الـحیاة عـینھا، أول مـن 
یبشِّـرون أبـناءھـم بـاإلنـجیل. وإذا مـا رفـعوا الـصلوات مـع أبـنائـھم، فـوق ذلـك، وانـصرفـوا 
مـعھم إلـى قـراءة كـالم هللا، وأدخـلوھـم فـي صـمیم جسـد المسـیح اإلفـخارسـتي والكنسـي، 
بـتلقینھم الـمبادئ المسـیحیة األولـیة، كـانـوا والـدیـن حـقا، أعـني ال یـكونـون قـد ولـدوا الـحیاة 
الجسـدیـة وحسـب، بـل أیـضاً تـلك الـحیاة الـتي تجـري، بـواسـطة التجـّدد بـالـروح، مـن صـلیب 

المسیح وقیامتھ. 
ولـكي یـتمّكن الـوالـدون المسـیحیون مـن إتـمام مـھمتھم عـلى أحـسن وجـھ، تـمّنى آبـاء المجـمع 
وضـع كـتاب تـعلیم مسـیحي السـتعمال الـعائـلة، یـكون مـالئـما، واضـحاً، مـختصراً وسھـل 
الـمتناول عـلى الجـمیع. ویـرغـب بـإلـحاح إلـى الـمجالـس األسـقفیة أن تـكّب جـاھـدة عـلى إعـداد 

ھذا التعلیم. 
  

العالقات بسائر المؤسسات التربویة 
40- الـعائـلة ھـي الجـماعـة الـتربـویـة األولـى، لـكنھا لیسـت الجـماعـة الـوحـیدة وال تـنفي 
وجـود سـواھـا: ذلـك أن مـیزة اإلنـسان الـمجتمعیة والـمدنـیة والكنسـیة عـینھا تـقضي بـالـقیام 
بعـمل أوسعـ وأدق تنـظیما یكـون نتـیجة تعـاون منـّظم یقـوم بھـ مخـتلف أنوـاع المـّربیـن، وال 
غـنى عـن ھـؤالء جـمیعاً، ولـو كـان مـن حـق كـل مـنھم وواجـبھ أن یـعمل وفـق مـا لـھ مـن 

صالحیة ویساعد على قدر طاقتھ (104). 
ولـمھّمة الـعائـلة المسـیحیة الـتربـویـة أھـمیة خـاصـة خـطیرة فـي الـرسـالـة الـرعـویـة الـمنظمة: 
وھــذا یــقضي بــإیــجاد صــیغة تــعاون جــدیــدة تــقوم، مــن جــھة بــین األھــل والجــماعــات 
المسـیحیة، ومـن جـھة ثـانـیة، بـین مـختلف الـفئات الـمعنیة بـالـشؤون الـتربـویـة والـرعـاة. 
ولھـذا یـجب أن یـولـي تجـدیـد الـمدرسـة الـكاثـولـیكیة عـنایـة خـاصـة أولـیاء الـطلبة، ومـن جـھة 

ثانیة، إنشاء جماعة تربویة ممتازة. 
ویـجب قـبل كـل، ضـمان حـق األھـل فـي اخـتیار الـتربـیة الـتي تـتالءم ومـعتقدھـم الـدیـني. 
فـعلى الـدولـة والـكنیسة إذن أن تـمّدا الـعائـالت بجـمیع الـمساعـدات الـممكنة، لـكي تـقوم، عـلى 
مـا یـنبغي، بـواجـبھا الـتربـوي. ولھـذا عـلى الـدولـة كـما عـلى الـكنیسة، أن تـنشئ وتـطّور تـلك 
الـمؤسـسات والـنشاطـات الـتي تـتطلّبھا، بـوجـھ مشـروع، الـعائـالت: ویـجب أن تـتوافـق ھـذه 
الـمساعـدات وحـاجـات الـعائـالت. فـال ینسـیّن إذن الـبّتة جـمیع الـذیـن یـتولّـون فـي المجـمع 
مـسؤولـیة مـدارس أن هللا جـعل األھـل أّول الـمرّبـین ألوالدھـم وأھـّمھم شـأنـا، وال یـمكن، 

على اإلطالق، انتزاع ھذا الحق منھم. 

32



غـیر أنـھ فـي مـقابـل ھـذا الـحق وكـتتّمة لـھ، یـقع عـلى عـاتـق األھـل واجـب خـطیر، وھـو أن 
یـبذلـوا مـا بـاسـتطاعـتھم إلقـامـة عـالقـات وّدیـة، بـّناءة مـع مـعلمي الـمدارس والـمسؤولـین 
عـنھا. وإذا كـانـت تـعلّم، فـي الـواقـع، فـي الـمدارس عـقائـد تـناھـض     اإلیـمان المسـیحي، 
فـمن واجـب الـعائـلة نـفسھا، بـاالتـفاق مـع سـائـر الـعائـالت، وعـن طـریـق اتـحاد الـعائـالت، إذا 
أمـكن، أن تـبذل قـصارى الجھـد، وبـطریـقة حـكیمة لـمساعـدة األحـداث لـكیال یـبتعدوا عـن 
اإلیـمان. وتـحتاج الـعائـلة، فـي ھـذه الـحالـة، إلـى مـساعـدة خـاّصـة یـجب أن یـقوم بـھا رعـاة 
الـنفوس الـذیـن ال یـجوز لـھم أن یـتناسـوا أن لـألھـل حـقا ال یـنتزع فـي إیـكال أوالدھـم إلـى 

الجماعة الكنسیة. 
  

خدمة الحیاة المتعّددة األشكال 
41- یتجـلّى الـحّب الـزوجـي الـخصیب بخـدمـة الـحیاة، عـلى اخـتالف الـطرق، وأقـربـھا 
وأخـّصھا اإلیـالد والـتربـیة، ومـا مـن شـيء یـمكنھ أن یـقوم مـقامـھا. وفـي الـواقـع، إن كـل فـعل 
حـب صـحیح یـوّجـھ إلـى اإلنـسان یشھـد عـلى خـصب الـعائـلة الـروحـي ویـكّملھ، ألنـھ یـنصاع 

لما في الحّب، الذي ھو ھبة الذات لآلخرین من باطنیة حّیة. 
وبـوحـي ھـذه الـنظرة الـبالـغة األھـمیة والـملزمـة للجـمیع، عـلى األزواج والسـّیما الـذیـن 

اختبروا العقرة الجسدیة، أن یتصّرفوا ویعملوا. 
وعـلى الـعائـالت المسـیحیة الـتي تـرى، بـعین اإلیـمان، فـي جـمیع الـناس، أبـناء لـألب 
الـسماوي الـواحـد، أن تـسارع بـطیبة خـاطـر إلـى مـساعـدة أوالد عـائـالت أخـرى، وتـخّصھم 
بـالـمحبة ال كـغربـاء، بـل كـأعـضاء عـائـلة أبـناء هللا الـواحـدة. وھـكذا یسـتطیع الـوالـدون 
المسـیحیون تـوسـیع دائـرة مـحبتھم إلـى مـا وراء حـدود روابـط اللحـم والـدم، بـرعـایـتھم 
الـوشـائـج الـمتأصـلة فـي الـنفس والـتي تـعرب عـنھا فـي الـواقـع الخـدمـة الـمؤداة ألبـناء عـائـالت 

أخرى، غالباً ما یكونون في أمّس الحاجة إلى ضروریات العیش. 
وعـلى الـعائـالت المسـیحیة أن تظھـر فـي حـیاتـھا أنـھا أكـثر اسـتعداداً لـتبّني أوالد فـقدوا 
أھـلھم أو تـركـھم أھـلھم، ولتعّھـدھـم، بـحیث إذا مـا اكـتشف ھـؤالء مجـدداً مـا فـي الـعائـلة مـن 
دفء ومـحبة، اسـتطاعـوا أن یـختبروا مـا یظھـر لـھم أھـل مسـیحیون مـا فـي أّبـوة هللا مـن 
مـحبة وعـنایـة، وھـكذا یشـّبون بـطمأنـینة وثـقة بـالـحیاة، وتـغتني الـعائـلة، فـي الـوقـت عـینھ، 

بما في ھذه اإلخّوة الموّسعة، من فوائد روحیة. 
ویـجب أن یـكون لـخصب الـعائـالت "طـاقـتھ الـخالّقـة" المسـتمرة، أعـني ثـمرة روح هللا 
الـعجیبة، ھـذا الـروح الـذي كـأنـھ یـفتح عـیون الـقلوب لـترى مـا فـي مـجتمعنا مـن حـاجـات 
جـدیـدة ومـشّقات، والـذي یشـّدد الـعزائـم عـلى تحـّملھا ومـواجھـتھا. وفـي مـا خـّص ھـذا األمـر، 
یـنفسح أمـام الـعائـالت مـجال واسـع جـداً تـمارس فـیھ نـشاطـھا: ذلـك أن مـا یـقلق الـبال فـي 
الـواقـع، أكـثر مـن إھـمال الـعنایـة بـاألوالد، إنـما ھـو الـیوم ھـذا الـتمییز االجـتماعـي والـثقافـي 
 ً الـذي یـصیب بـقسوة العجـزة والـمرضـى، والـمعاقـین، والـمدمـنین، والـمساجـین سـابـقا

وسواھم من أمثالھم. 

33



وھـذا یـوّسـع كـثیراً حـدود األبـّوة واألمـومـة لـدى الـعائـالت المسـیحیة: ذلـك أن حـاجـات 
یاـ روحیـا لمـحبتھا الخـصیبة. إن الرـب یسـوع، ال  عصـرناـ ھذـه والكـثیر سوـاھاـ یشـكل تحدـّ

یزال، مع العائالت وبواسطتھا، یوالي رحمتھ على الجماھیر. 
  

ثالثاً- المشاركة في تطویر المجتمع 
  

العائلة، خلیة المجتمع األولى، الحّیة 
42- "لـما كـان الـخالـق قـد جـعل مـن الشـركـة الـزوجـیة أصـل الـمجتمع البشـري وأسـاسـھ... 

كانت األسرة.... الخلّیة األولى الحّیة للمجتمع" (105). 
وتـرتـبط الـعائـلة بـالـمجتمع ارتـباطـاً حـیاًُ عـضویـاً، لـكونـھا أسـاسـھ وھـي تـغذیـھ بـاسـتمرار 
بـقیامـھا بـوظـیفتھا فـي خـدمـة الـحیاة. فـفي الـعائـلة یـولـد الـمواطـنون، وفـي الـعائـلة یجـدون أول 

مدرسة لتلك الفضائل االجتماعیة التي تنعش حیاة المجتمع وتعمل على تطویره. 
وھـكذا فـإن الـعائـلة بـطبیعتھا ودعـوتـھا ال تـنطوي عـلى ذاتـھا، لـكنھا تـنفتح عـلى غـیرھـا مـن 

العائالت وعلى المجتمع، فیما تقوم بوظیفتھا االجتماعیة الخاصة. 
  

الحیاة العائلیة اختبار اتحاد ومشاركة 
43- إن اخـتبار االتـحاد والـمشاركـة عـینھ، الـذي یـجب أن یـطبع حـیاة الـعائـلة الـیومـیة، 

یشكل أول مساھمة أساسیة تقوم بھا العائلة في سبیل خیر المجتمع. 
وتـطّور الـعالقـات بـین أعـضاء الجـماعـة الـعائـلیة وتسـّیرھـا قـاعـدة "مـجانـیة الـعطاء" الـتي 
تتجّسـد ضـیافـة سـمحاء، ولـقاء، وحـوارا، ومـحبة تـتعالـى عـلى الـمصلحة الـخاصـة، وخـدمـة 
سـخّیة وتـضامـنا وثـیقا، فـیما تـحافـظ ھـذه الـقاعـدة عـلى كـرامـة الجـمیع وكـّل مـنھم وتـرعـاھـا 

بوصفھا األساس الوحید للقیم. 
وھـكذا یـصبح تـطویـر اتـحاد األشـخاص تـطویـراً أصـیالً نـاضـجاً فـي الـعائـلة، الـمدرسـة 
األولـى األسـاسـیة لـلحیاة االجـتماعـیة، ومـثالً یـحفز عـلى إقـامـة عـالقـات مـوّسـعة تـتمّیز 

باالحترام والعدالة والحوار والمحبة. 
مـن ھـنا إن الـعائـلة، عـلى مـا أشـار إلـیھ آبـاء المجـمع، ھـي المھـد والـوسـیلة الـفّعالـة لـجعل 
 ً الـمجتمع أكـثر إنـسانـیة والضـفاء سـمة شـبھ شـخصّیة عـلیھ: وھـي تـسھم إسـھامـاً فـریـداً عـمیقا
فـي بـناء الـعالـم، بـالـعمل عـلى الـتمّكن مـن حـیاة تـعاش بـطریـقة إنـسانـیة حـقا وعـلى 
الـمحافـظة، خـاصـة، عـلى الـفضائـل "والـقیم" ونـقلھا إلـى الَخـَلف. وفـي الـعائـلة عـلى مـا ورد 
فـي المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي "تـلتقي عـّدة أجـیال وتـتبادل الـتعاون الكـتساب حـكمة أوسـع 

وللتوفیق بین حقوق األفراد وسائر مقتضیات الحیاة االجتماعیة" (106). 
ده خطـر فقـدانھـ المـتزایدـ الطـابعـ الشـخصي، لیـضحي جمـاعةـ نكـرات ال  وأماـم مجـتمع یھدـّ
إنـسانـیة وتجـّرد الـناس مـن إنـسانـیتھم، لـما یجـّره عـلیھم مـن عـواقـب وخـیمة غـیر شـكل مـن 
أشـكال الـضیاع – كـالـعنف، وعـادة تـعاطـي المخـدرات، واسـتخدام اإلرھـاب – ال تـزال 
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الـعائـلة الـیوم تـملك وتنشـر مـن الـطاقـات الـھائـلة مـا یـمّكنھا مـن انـتشال اإلنـسان مـّما یشـبھ 
ظـالم التجھـیل واإلغـفال، وتـوعـیتھ بـاسـتمرار عـلى مـا لـھ مـن كـرامـة شـخصیة، وإغـنائـھ 
بـإنـسانـیة عـمیقة، وادخـالـھ، بـطریـقة حـّیة فـاعـلة، بـما یـتفّرد بـھ مـن طـبیعة ھـي نـسج وحـدھـا، 

ویتمّیز بھ من طبع خاص، في إطار المجتمع. 
  

دور العائلة االجتماعي والسیاسي 
44- ال یـجوز عـلى اإلطـالق أن یـقتصر دور الـعائـلة االجـتماعـي عـلى عـمل اإلیـالد 

والتربیة، وأن كان یجد فیھا صیغتھ األولیة التي ال غنى عنھا للتعبیر عن ذاتھ. 
وبـاسـتطاعـة الـعائـالت مـنفردة ومـجتمعة، ال بـل مـن واجـبھا أن تھـتم بـالـكثیر مـن أعـمال 
الخـدمـة االجـتماعـیة، وعـلى األخـص فـي جـانـب الـفقراء، وعـلى كـل حـال، بجـمیع الـناس 
والـحاالت الـتي ال تـتمكن مـؤسـسات الـرعـایـة واالسـعاف الـتابـعة للسـلطات الـعامـة مـن أن 

تنفذ إلیھا. 
والـعمل الـذي تـقوم بـھ الـعائـلة فـي سـبیل الـمجتمع لـھ مـیزتـھ الـخاصـة الـتي یـجب أن تـلقى 
الـمزیـد مـن الـتعریـف والـتشجیع األكـید، والسـّیما عـندمـا یـأخـذ األوالد یـكبرون ویشـّبون 
شـیئاً فشـیئاً وھـو عـمل یـجب أن یـندفـع إلـى الـقیام بـھ، عـلى قـدر المسـتطاع، جـمیع أفـراد 

العائلة (107). 
والبـّد، فـي ھـذا الـمجال، مـن التشـدیـد عـلى مـا لـلضیافـة فـي مـجتمعنا فـي جـمیع أشـكالـھا، مـن 
أھـمیة مـتعاظـمة: مـن فـتح أبـواب بـیتنا، وعـلى األخـص، قـلبنا لـمن یـطرقـھ مـن إخـوانـنا، إلـى 
االلـتزام بـمسؤولـیة تـمكین كـل عـائـلة مـن بـیت لـھا تسـتخدمـھ كـمنزل طـبیعي تـأوي إلـیھ 
وتـنمو فـیھ وتـزدھـر. والـعائـلة المسـیحیة مـدعـوة، عـلى األخـص، إلـى تـقّبل مـا یـنّبھ إلـیھ 
الـرسـول بـقولـھ: "داومـوا عـلى ضـیافـة الـغربـاء" (108)، مـقتدیـن بـالـتالـي بـمثل السـید 
المسـیح، ومـشاركـین فـي مـحّبتھ، وعـامـلین عـلى إحـاطـة األخ الـفقیر الـمعوز بـالـعنایـة: "ومـن 
سـقى أحـد ھـؤالء الـصغار كـأس مـاء بـارد ألنـھ تـلمیذي، فـأجـره، الـحق أقـول لـكم: لـن 

یضیع" (109). 
وعـلى الـعائـلة كـذلـك أن تـقوم بـدور اجـتماعـي مـن حـیث الـتدّخـل السـیاسـي: فـمن واجـب 
الـعائـالت أن تـبذل طـاقـة الجھـد، قـبل كـل، لـیس فـقط لـكیال تـمّس شـرائـع الـدولـة ومـؤسـساتـھا 
بـحقوق الـعائـلة وواجـباتـھا، بـل لـكي تـسانـد ھـذه الـحقوق والـواجـبات وتـدافـع عـنھا بـطریـقة 
جـازمـة. ولـذلـك یـجب أن تـعي الـعائـالت وعـیاً مـتزایـداً أن عـلیھا أن "تـقوم بـالـدور األول" 
فـي مـا یـسّمى "بـالسـیاسـة الـعائـلیة" وأن تـضطلع بـمسؤولـیة تـطویـر الـمجتمع، وإالّ كـانـت 
الـعائـالت أولـى الـضحایـا ھـذه األضـرار الـتي تـكون قـد اكـتفت بـالـنظر إلـیھا دون أن تـعبأ 
بـھا. وأن مـا نـّبھ إلـیھ المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي بـشأن واجـب تخـّطي قـاعـدة الُخـلُق الـفردي، 

یشمل أیضاً العائلة بما ھي عائلة" (110). 
  

المجتمع في خدمة العائلة 
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45- وكـما أن الـعالقـات الـوثـقى بـین الـعائـلة والـمجتمع تـقضي بـانـفتاح الـعائـلة عـلى 
الـمجتمع واشـتراكـھا فـي تـطّوره وتـقّدمـھ، فھـي تـفرض كـذلـك عـلى الـمجتمع أال یتخـلّى عـن 

أول واجب لھ وھو احترام العائلة ومساعدتھا. 
ومـا مـن شـك فـي أن وظـائـف الـعائـلة والـمجتمع تـتكامـل فـي رعـایـة مـصالـح جـمیع الـناس، 
وكـّل مـنھم، وفـي تـطویـرھـا، لـكن مـن واجـب الـمجتمع، والسـّیما الـدولـة، أن تـعترف بـالـتالـي 
بـالـعائـلة بـوصـفھا "مـجتمعا یـتمتع بـحق ذاتـي، أسـاسـي" (111)، وأن تـلتزم الـتزامـاً خـطیراً 

بالعمل، نظرا إلى ارتباطھا بالعائلة، بمبدأ االستطراد. 
وانـطالقـاً مـن ھـذا الـمبدأ، ال تسـتطیع الـدولـة وال یـجوز لـھا أن تـنتزع مـن الـعائـالت األدوار 
الـتي یـمكنھا الـقیام بـھا عـلى الـسواء، مـنفردة كـانـت أم مـجتمعة، لـكن عـلیھا أن تـرعـى، قـدر 
اإلمـكان، مـا تـقوم بـھ الـعائـالت مـن مـبادرات مـسؤولـة وتـشجعھا عـلیھا. وعـلى السـلطات 
الـعامـة، یـقینا مـنھا أن فـي الـعائـلة فـائـدة أكـیدة ال غـنى عـنھا للجـماعـة الـمدنـیة، أن تـقدم 
لـلعائـالت، عـلى قـدر الـطاقـة، الـمساعـدات االقـتصادیـة واالجـتماعـیة والـتربـویـة والسـیاسـیة 

والثقافیة التي تحتاج إلیھا لتنھض بما علیھا من مسؤولیات. 
  

شرعة حقوق العائلة 
46- إن أفـضل مـثال لـلعمل الـمتبادل بـین الـعائـلة والـمجتمع فـي مـجال الـتعاضـد والـتطویـر، 

غالباً ما ینقضھ نقضاً خطیراً ما بینھما من تباعد ونزاع. 
وفـي الـواقـع إن حـالـة الـعائـالت فـي كـثیر مـن الـبلدان، عـلى مـا أكـده المجـمع بـاسـتمرار، إنـما 
ھـي حـالـة صـعبة وحـتى سـیئة: فـالـمؤسـسات والشـرائـع تـھمل، دونـما وجـھ حـق، االعـتراف 
بـما لـلعائـلة ولـلشخص البشـري مـن حـقوق ال تـنتھك، والـمجتمع ال یـكتفي بـأالّ یخـدم الـعائـلة، 
 ً لـكنھ یـھاجـمھا بـعنف فـي قـیمھا ومـتطلّباتـھا األسـاسـیة. مـن ھـنا إن الـعائـلة الـتي ھـي، وفـقا
لـقصد هللا، خـلّیة الـمجتمع األسـاسـیة وذات حـقوق وواجـبات خـاصـة بـھا قـبل الـدولـة وأیـة 
جـماعـة كـانـت، تـرى ذاتـھا وكـأنـھا ضـحیة الـمجتمع وتـسویـفھ ومـماطـلتھ فـي الـقیام بـواجـب 

المساعدة وحتى ضحیة ظلمھ الفاضح. 
ولھـذا السـبب تـدافـع الـكنیسة عـلناً وبـقوة عـن حـقوق الـعائـلة فـي وجـھ الـمجتمع والـدولـة ومـا 
یـرتـكبانـھ مـن تـجاوزات ال تـطاق. وقـد ذّكـر عـلى األخـص آبـاء المجـمع فـي مـا ذّكـروا بـھ، 

بحقوق العائلة التالیة: 
-  حـق الـوجـود والـتطور، أعـني حـق كـل إنـسان، والسـیّما الـفقراء فـي تـأسـیس عـائـلة 

وإعالتھا بالوسائل المناسبة. 
- حق ممارسة وظیفتھا في نقل الحیاة وتربیة البنین. 

- حق الحیاة الزوجیة والعائلیة الحمیمة. 
- الحق في ثبات الوثاق الزوجي والمؤسسة الزواجیة. 

- حـق تـربـیة الـبنین وفـقاً لـلتقالـید الـخاصـة والـقیم الـدیـنیة والـثقافـیة، بـاعـتماد األدوات 
والوسائل والمؤسسات الالزمة. 
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- حـق الـتمتع بـاألمـن الـطبیعي، واالجـتماعـي، والسـیاسـي، واالقـتصادي وعـلى األخـص 
للفقراء والمرضى. 

- الحق في مسكن یتالءم وحیاة عائلیة الئقة. 
- حـق الـتعبیر والـتمثیل أمـام السـلطات الـعامـة، االقـتصادیـة، واالجـتماعـیة، والـثقافـیة وأمـام 

السلطات الخاضعة لھا، سواء أكان ذلك مباشرة أم بواسطة اتحادات. 
- حـق إنـشاء اتـحادات مـع عـائـالت ومـؤسـسات أخـرى بـغیة قـیام الـعائـلة بـوظـیفتھا عـلى 

أنسب وجھ وأفضلھ. 
- حـق حـمایـة الـقاصـریـن، بـواسـطة مـؤسـسات وتشـریـعات مـؤاتـیة، مـن الـعقاقـیر الـمضّرة، 

والخالعة، والكحول، الخ. 
- حق التسلیة السلیمة التي ترعى في الوقت عینھ قیم العائلة. 

- حق العجزة في حیاة الئقة ومیتة الئقة. 
- حق الھجرة كعائلة بحثا عن حیاة فضلى (112). 

وسـیعنى الـكرسـي الـرسـولـي، الـذي اسـتجاب إلـى مـطلب المجـمع الـصریـح بـتفّحص ھـذه 
االقـتراحـات بـإمـعان، وبـوضـع "شـرعـة حـقوق الـعائـلة" لـتعرض عـلى الـمراجـع والسـلطات 

العامة المختّصة. 
  

ما للعائلة المسیحیة من نعمة وما علیھا من مسؤولیة 
47- إن الـوظـیفة االجـتماعـیة الـخاصـة بـكل عـائـلة تـتناول بـصورة جـدیـدة أصـیلة الـعائـلة 
المسـیحیة الـمؤسـسة عـلى الـزواج. وبـعد فـالسـر، إذ یـشمل مـا فـي الـزواج، بـكل أبـعاده، مـن 
حـقیقة بشـریـة، یـؤھـل األزواج والـوالـدیـن المسـیحیین ویسـتحثھم لـكي یـحیوا دعـوتـھم 
كــعلمانــیین ویــتمكنوا مــن أن "یــطلبوا مــلكوت هللا، فــیما یــتعاطــون األمــور الــزمــنیة 

وینّظمونھا وفقاً لشریعة هللا" (113). 
أمـا الـوظـیفة االجـتماعـیة والسـیاسـیة فـتتعلّق بـالـرسـالـة الـملوكـیة، أي الـرسـالـة الـتي یشـترك 
ـّة ال  فیـھا األزواج المسیـحیون بقـّوة سرـّ الزـواج، فیـما یتـلّقون، فيـ الوـقتـ عیـنھ، وصی

یجوز لھم أن یتجاھلوھا، ونعمة تساندھم وتستحثھم. 
وھـكذا تـدعـى الـعائـلة المسـیحیة لـتأدیـة الـشھادة أمـام الجـمیع، بـنفس طـیّبة رضـّیة، مـنصرفـة 
إلـى االھـتمام بـالـقضایـا االجـتماعـیة، "مـفّضلة بـاألولـویـة" الـفقراء والـھامشـین. ولھـذا یـجب ، 
وھـي تسـیر فـي خـطى السـید المسـیح، أن تـخّص بـالـمحبة جـمیع الـفقراء، والسـّیما مـن 
یـتضّورون جـوعـاً، والـبائسـین، والـطاعـنین فـي الـسن، والـمرضـى، والـمدمـنین تـعاطـي 

المخّدرات، ومن ال عائلة لھم. 
  

من أجل نظام دولي جدید 
48- نـظراً لـما تـأخـذه فـي أیـامـنا، مـختلف الـقضایـا االجـتماعـیة، مـن أبـعاد عـالـمیة، تـرى 
الـعائـلة وظـیفتھا الـمتعلقة بـتطویـر الـمجتمع تـتسع اتـساعـاً جـدیـداً: فـعلیھا أن تـساھـم فـي 
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تـحقیق نـظام دولـي جـدیـد، مـا دام ال مـجال، إالّ عـن طـریـق تـضامـن عـالـمي وثـیق، إلـى 
مـواجـھة الـقضایـا الـكبیرة الخـطیرة الـمتعلقة بـالـعدالـة فـي الـعالـم، وحـریـة الـشعوب وسـالم 
البشـریـة، وبـالـعمل عـلى حـلّھا. واالتـحاد الـروحـي بـین الـعائـالت المسـیحیة الـراسـخة فـي 
اإلیـمان والـرجـاء المشـتركـین والـتي تـحییھا الـمحبة، یـشكل طـاقـة داخـلیة تـولّـد الـعدالـة 
والـمصالـحة واإلخـوة والسـالم بـین الـناس وتنشـر ھـذه الـقیم وتـنمیھا. وبـما أن الـعائـلة 
المسـیحیة ھـي "الـكنیسة الـصغرى"، فھـي مـدعـّوة، عـلى مـثال "الـكنیسة الـكبرى" لـتكون 
عـالمـة وحـدة لـلعالـم، ولـتمارس بھـذه الـصفة، وظـیفتھا الـنبویـة، فتشھـد لـلملكوت ولسـالم 

المسیح اللذین یسعى إلیھما العالم بأسره. 
وھـذا مـا بـإمـكان الـعائـالت المسـیحیة أن تـسعى إلـى تـحقیقھ بـما تـقّدم مـن خـدمـة تـربـویـة، أي 
بـإعـطاء األوالد َمـَثل حـیاة تـعتمد الـحقیقة والحـرّیـة والـعدالـة والـمحّبة قـاعـدة لـھا، سـواء 
بـالـتزامـھا الـتزامـاً نـاشـطاً مـسؤوالً تـنمیة الـمجتمع ومـؤسـساتـھ، بـطریـقة إنـسانـیة، أم 

بمساعدتھا، بشتى الطرق، المنظمات المعنّیة خاصة بقضایا النظام الدولي. 
  

رابعاً- المشاركة في حیاة الكنیسة ورسالتھا 
  

العائلة في سر الكنیسة 
49- مـن أھـم وظـائـف الـعائـلة المسـیحیة، وظـیفتھا الكنسـیة: أعـني تـلك الـتي تـضعھا فـي 

خدمة بناء ملكوت هللا، على مّر العصور، بمشاركتھا في حیاة الكنیسة ورسالتھا. 
والحـسان فـھم أسـاس ھـذه الـمشاركـة ومـاھـیتھا وخـصائـصھا، البـّد مـن الـتعّمق فـي بـحث مـا 
یشـّد الـكنیسة إلـى الـعائـلة المسـیحیة مـن روابـط عـدیـدة حـمیمة تـجعل مـن الـعائـلة شـبھ 
"كـنیسة مـصغرة" (كـنیسة مـنزلـیة) (114)، بـحیث تـكون ھـذه الـعائـلة بـدورھـا صـورة حـّیة 
وتـمثیالً تـاریـخیاً لسـر الـكنیسة. وقـبل كـّل، إن الـكنیسة األم تـولّـد الـعائـلة المسـیحیة وتنشـئھا 
وتـبنیھا بـقیامـھا نـحوھـا بـالـرسـالـة الـخالصـیة الـتي تـلقتھا مـن سـّیدھـا. وتـكشف الـكنیسة، 
بـإعـالنـھا كـلمة هللا، لـلعائـلة ھـویـتھا الـحقیقیة، أي مـا ھـي ومـا یـجب أن تـكون، بحسـب قـصد 
الـرب، والـكنیسة ھـي الـتي، عـندمـا تـحتفل بـاألسـرار، تـغني الـعائـلة المسـیحیة وتـقّویـھا بـنعمة 
السـید المسـیح لـتتقدس فـي مجـد هللا. والـكنیسة ھـي الـتي، بتجـدیـدھـا إعـالن وصـیة الـمحبة 
الجـدیـدة، تـدفـع الـعائـلة المسـیحیة وتـقودھـا إلـى خـدمـة الـمحبة لـكي تـقتدي بھـذه الخـدمـة، 
وتجـّدد فـي الـحیاة مـحبة ھـبة الـذات والـتضحیة الـتي خـّص بـھا یـسوع المسـیح البشـریـة 

جمعاء. 
وتـدخـل الـعائـلة المسـیحیة، بـدورھـا، فـي سـر الـكنیسة لـتشارك، عـلى طـریـقتھا، فـي الـقیام 
بـرسـالـة الـخالص الـخاصـة بـالـكنیسة: فـلألزواج والـوالـدیـن المسـیحیین بـقّوة السـر، "فـي 

حالتھم ووضعھم، ھبة خاصة بھم في شعب هللا" (115). 
ولھـذا فـھم ال یـتقبلون مـحبة المسـیح لـیصبحوا جـماعـة "مخـلَّصة" وحسـب بـل لـُیدعـوا إلـى 
"نـقل" مـحبة المسـیح ھـذه إلـى إخـوانـھم، لـیصبحوا أیـضاً جـماعـة "مخـلِّصة". وھـكذا تـكون 
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الـعائـلة المسـیحیة – الـتي ھـي ثـمرة خـصب الـكنیسة الـفائـق الـطبیعة وبـرھـانـھ – رمـزاً 
وشھادة ومشاركة في أمومة الكنیسة (116). 

  
وظیفة كنسّیة خاصة وفریدة 

50- عـلى الـعائـلة المسـیحیة أن تـقوم بـدور واع فـّعال فـي رسـالـة الـكنیسة، وبـطریـقة 
خـاصـة فـریـدة، وذلـك بـوضـعھا ذاتـھا فـي خـدمـة الـكنیسة والـمجتمع، فـي حـیاتـھا وعـملھا، 

بوصفھا "جماعة حیاة ومحبة متماسكة". 
وإذا كـانـت الـعائـلة المسـیحیة جـماعـة جـّدد المسـیح روابـطھا بـاإلیـمان واألسـرار فـیجب أن 
یـتّم اشـتراكـھا فـي رسـالـة الـكنیسة عـلى "صـعید جـماعـي": فـعلى الـزوجـین إذن فـي وقـت 
مـعاً "وكـزوجـین"، وعـلى الـوالـدیـن واألوالد "كـعائـلة" أن یـقومـوا بخـدمـتھم لـلكنیسة ولـلعالـم. 
ویـجب أن یـكونـوا بـاإلیـمان "قـلبا واحـداً ونـفساً واحـدة" (117)، سـواء أكـان بـالـروح 
الـرسـولـیة المشـتركـة الـتي تـنقصھم، أم بـتعاونـھم الـذي یـحفزھـم عـلى الـقیام بـأعـمال الخـدمـة 

من أجل الجماعة الكنسّیة والمدنّیة. 
وفـضالً عـن ذلـك، إن الـعائـلة المسـیحیة تـبني مـلكوت هللا فـي الـتاریـخ بھـذه الـوقـائـع الـیومـیة 
الـتي تـتناول "وضـع حـیاتـھا" وتحـّدده: وھـكذا "فـي الـمحبة الـزوجـیة والـعائـلیة – الـتي 
تتجسـد بـما فـیھا مـن غـنى حـافـل بـالـقیم والـموجـبات مـن مـثل الـشمول والـفرادة واألمـانـة 
والـخصب (118) – یـتّم اشـتراك الـعائـلة المسـیحیة ویـتحقق فـي رسـالـة یـسوع المسـیح 
الـكھنوتـیة، والـنبویـة، والـملوكـیة: فـالـمحبة إذن والـحیاة تـشّكالن نـقطة الـدائـرة مـن رسـالـة 

العائلة المسیحیة الخالصیة في الكنیسة ومن أجل الكنیسة. 
وھـذا مـا یـذّكـر بـھ المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، عـندمـا یـورد أن: "عـلى األسـر أن تـتبادل 
بـسخاء ثـرواتـھا الـروحـیة. وحـینئذ یـتاح لـألسـرة المسـیحیة الـمنبثقة مـن الـزواج الـذي ھـو 
صـورة لعھـد الـمحبة الـقائـم بـین المسـیح والـكنیسة، واشـتراك فـي ھـذا العھـد، أن تظھـر 
للبشـر جـمیعاً وجـود المخـلّص حـیاً فـي ھـذا الـعالـم، كـما تظھـر طـبیعة الـكنیسة الـحقیقیة، 
سـواء عـن طـریـق الـحب الـمتبادل بـین الـزوجـین وسـخائـھما فـي إنـجاب النسـل ووحـدتـھما 

وأمانتھما الزوجیة، أو عن طریق التعاون الوّدي بین كل أعضاء األسرة" (119). 
وبـعد أن أرسـیت قـواعـد مـشاركـة الـعائـلة المسـیحیة فـي رسـالـة الـكنیسة، حـان الـوقـت اآلن 
لـتوضـیح عـناصـر ھـذه الـمشاركـة عـلى ضـوء ارتـباطـھا، الـمثلث واألوحـد فـي الـواقـع، 

بیسوع المسیح النبي والكاھن والملك، وإظھار العائلة بالتالي بمظھر: 
1- جماعة تؤمن وتنشر اإلنجیل. 

2- جماعة تقیم حواراً مع هللا. 
3- جماعة تخدم الناس. 

  
1)  العائلة المسیحیة، جماعة تؤمن وتنشر اإلنجیل واإلیمان 
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اكتشاف لقصد هللا حیال العائلة وإعجاب بھ 
51- إن الـعائـلة المسـیحیة المشـتركـة فـي حـیاة الـكنیسة ورسـالـتھا – ھـذه الـكنیسة الـتي 
تـصغي بـخشوع إلـى كـلمة هللا وتـعلنھا بـثقة أكـیدة (120) – تـقوم بـوظـیفتھا الـنبویـة بـقبولـھا 
كـلمة هللا وإعـالنـھا إیـاھـا: وھـكذا تـضحي، یـومـاً بـعد یـوم، جـماعـة تـؤمـن وتنشـر اإلنـجیل. 
ویــطلب أیــضاً مــن األزواج والــوالــدیــن المســیحیین "طــاعــة اإلیــمان" (121) : فــھم 
مـدعـوون إلـى قـبول كـلمة الـرب الـتي تـكشف لـھم جـّدة عـجیبة – الـخبر الـمفرح – أي جـّدة 
سـھ. غـیر أنـھ بـاإلیـمان  سـة ومـقدِّ حـیاتـھم الـزوجـیة والـعائـلیة الـتي جـعلھا السـید المسـیح مـقدَّ
فـقط یـمكنھم أن یـكتشفوا بـنفس طـیبة وفـرح وإعـحاب، الـمقام الـسامـي الـذي رفـع هللا إلـیھ 
الـزواج والـعائـلة، فـجعلھما عـالمـة ومـلتقى لعھـد الـمحبة بـین هللا والـناس، وبـین یـسوع 
المسـیح وعـروسـتھ الـكنیسة. واالسـتعداد لـلزواج المسـیحي یـعتبر بحـد ذاتـھ مسـیرة إیـمان، 
ألنـھ فـرصـة ثـمینة تـفسح للخـطیبین فـي الـمجال لیسـتجلیا ویـتفّھما تـفّھماً عـمیقاً اإلیـمان الـذي 
قـباله بـالـعماد وغـّذتـھ الـتربـیة المسـیحیة. وھـكذا یـعترفـان بـدعـوتـھما ویـتقبالنـھا بحـریـة، وھـي 
دعـوة إلـى اقـتفاء آثـار السـید المسـیح وخـدمـة مـلكوت هللا عـن طـریـق الـعیش فـي حـالـة 

الزواج. 
إن أھـّم فـترة زمـنیة یظھـر فـیھا الخـطیبان إیـمانـھما، إنـما ھـي االحـتفال بسـّر الـزواج الـذي 
ھـو بـطبیعتھ وجـوھـره إعـالن الـخبر الـمفرح فـي الـكنیسة عـن الـحّب الـزوجـي: فـھو كـلمة 
هللا الـتي "تـعلن" و"تـحقق" قـصد هللا الـحكیم الـمحب، حـیال األزواج الـذیـن أدخـلھم فـي 
شـراكـة مـحبة هللا لـلناس، وھـي مـحبة حـقاً عـجیبة واقـعیة. وإذا كـان االحـتفال السـّري 
بـالـزواج ھـو بحـّد ذاتـھ إعـالن لـكلمة هللا، فـیجب أن یـتضح لجـمیع الـذیـن یـصنعون السـر 
ویـحتفلون بـھ، عـلى اخـتالف األدوار، إنـھ "اعـتراف بـاإلیـمان" یـتّم فـي الـكنیسة ومـع 

الكنیسة التي ھي جماعة المؤمنین. 
ویـجب إبـراز ھـذا االعـتراف بـاإلیـمان، عـلى مـدى حـیاة األزواج والـعائـلة: فـا} الـذي دعـا 
الخـطیبین "إلـى" الـزواج، ال یـزال یـدعـوھـما "فـي" الـزواج (122). وھـو یـأتـي إلـیھما فـي 
األحـداث وبـواسـطة األحـداث والـمشاكـل والـمصاعـب وظـروف الـحیاة الـیومـیة، ویظھـر 
لـھما ویـقترح عـلیھما مـا "یـتطلّبھ" عـملیا اشـتراكـھما فـي مـحبة المسـیح لـلكنیسة فـي الـحالـة 

الخاصة – العائلیة، واالجتماعیة، والكنسیة – التي یتقلّبون فیھا. 
و"فـي الـوقـت مـعاً"، یـجب أن تھـتدي الجـماعـة الـزوجـیة والـعائـلیة إلـى قـصد هللا، وتـخضع 
لـھ مـن خـالل اخـتبارھـا البشـري لـلحّب الـذي یـمارس بـروح المسـیح بـین األزواج، وبـین 

الوالدین والبنین. 
ولھـذا یـجب أن ُتبشِّـر بـاإلنـجیل الـكنیسة الـصغرى الـمنزلـیة، عـلى غـرار الـكنیسة الـكبرى 

وذلك بعنایة واستمرار: من ھنا واجبھا في االھتمام المتواصل بالتربیة على اإلیمان. 
  

خدمة العائلة المسیحیة في نشر اإلنجیل 
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52- عـلى قـدر مـا تـعتنق الـعائـلة المسـیحیة اإلنـجیل وتـنضج فـي اإلیـمان، تـصبح جـماعـة 
تنشـر اإلنـجیل. ولنسـتمع مجـّدداً إلـى بـولـس الـسادس: "یـجب أن تـكون الـعائـلة، كـالـكنیسة، 
الـمكان الـذي یـنقل إلـیھ اإلنـجیل ویـشع مـنھ اإلنـجیل. وفـي الـعائـلة الـتي تـعي ھـذه الـوظـیفة، 
ُیبشِّـر جـمیع أعـضائـھا ویبشَّـرون بـاإلنـجیل. وال یـنقل الـوالـدون اإلنـجیل إلـى أبـنائـھم 
وحسـب، لـكن بـاسـتطاعـتھم أن یـتلقوا مـنھم ھـذا اإلنـجیل مـعبراً عـنھ فـي الـحیاة تـعبیراً 
عـمیقاً، فـتضحي ھـذه الـعائـلة تبّشـر بـاإلنـجیل سـواھـا مـن الـعائـالت الـكثیرة والـوسـط الـذي 

تندرج فیھ" (123). 
إن مسـتقبل التبشـیر بـاإلنـجیل، عـلى مـا أورد المجـمع مجـّددا، بـاالسـتناد إلـى مـا أعـلناه فـي 
خـطابـنا فـي مـدیـنة بـوابـال، یـتوّقـف إلـى حـّد كـبیر عـلى الـكنیسة الـمنزلـیة (124). وتتخـذ ھـذه 
الـمھّمة الـرسـولـیة الـمتأصـلة فـي الـعماد، مـن نـعمة سـّر الـزواج دفـعا جـدیـداً لـنقل اإلیـمان 

وتقدیس المجتمع وتغییره وفقاً لقصد هللا. 
ومـن أھـّم واجـبات الـعائـلة المسـیحیة، خـاصـة فـي ھـذه األیـام، الـشھادة لعھـد المسـیح 
الـفصحي بنشـرھـا المسـتمّر فـرح الـمحبة والـرجـاء الـوطـید الـذي یـجب أن تـؤدي عـنھ 
الـحساب: "إن الـعائـلة المسـیحیة تـعلن، بـأعـلى الـصوت، مـن جـھة فـضائـل مـلكوت هللا 

الحاضرة، ومن جھة ثانیة رجاء الحیاة الطوباویة" (125). 
وتظھـر، بـقّوة، الـحاجـة الـقصوى إلـى الـتعلیم المسـیحي الـعائـلي فـي بـعض الـظروف الـتي، 
ویـا لـألسـف، تـمّر فـیھا الـكنیسة فـي بـعض األمـاكـن: "حـیثما تـمنع الـقوانـین، الـمناوئـة لـلدیـن، 
الـتربـیة فـي اإلیـمان، وحـیثما یـتعّذر الـنمّو الـحقیقي فـي الـدیـن، بسـبب انـتشار اإللـحاد 
وطـغیان الـعلمنة، تـبقى ھـذه (الـعائـلة) الـتي تشـبھ "مـعبدا بـیتیا" الـمكان الـوحـید الـذي یـتمّكن 

األوالد فیھ والشّبان من تلّقي التعلیم المسیحي األصیل" (126). 
  

خدمة كنسیة 
53- ال یـمكن اسـتبدال خـدمـة نشـر اإلنـجیل الـخاصـة بـالـوالـدیـن المسـیحیین بـما سـواھـا: فھـي 
تـرتـدي مـعانـي الـحیاة الـعائـلیة الـممّیزة، حـتى لـكأنـھا عـلى مـا یـجب أن تـكون، نـسج حـب 

وبساطة وفعالیة وشھادة یومیة (127). 
وعـلى الـعائـلة أن تـنشئ األوالد عـلى الـحیاة تنشـئة تـتیح لـكل مـنھم الـقیام بـمھمتھ خـیر قـیام، 
وفـقاً لـلدعـوة الـتي تـقبلّھا مـن هللا. ذلـك أن الـعائـلة الـتي تـنفتح عـلى الـقیم الـسامـیة وتخـدم 
اإلخـوة بـفرح، وتـؤدي واجـباتـھا بـأمـانـة وسـخاء، وتـشعر بـاشـتراكـھا الـیومـي فـي سـّر صـلیب 

المسیح المجید، تصبح أول منبت وأفضلھ للدعوة إلى الحیاة المكّرسة لملكوت هللا. 
ویـجب أن تـرافـق خـدمـة الـوالـدیـن التبشـیر بـاإلنـجیل والـتعلیم المسـیحي، حـیاة األبـناء حـتى 
فـي سـّني الـمراھـقة والشـباب، عـندمـا یتحـّدون – عـلى مـا یحـدث غـالـباً – أو یـرفـضون 
اإلیـمان المسـیحي الـذي تـقّبلوه فـي سـنّي حـیاتـھم األولـى. وكـما أن مـھمة نشـر اإلنـجیل فـي 
الـكنیسة ال تـنفصل أبـداً عـّما یـقاسـیھ الـرسـول مـن آالم، ھـكذا عـلى الـوالـدیـن أن یـقابـلوا، 
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بـربـاطـة جـأش وطـول أنـاة، الـمصاعـب الـتي تـعترض أحـیانـاً سـبیل رسـالـتھم فـي نـقل 
اإلنجیل إلى أبنائھم. 

وال یـجوز أن ننسـى أن الخـدمـة الـتي یـؤدیـھا األزواج والـوالـدون المسـیحیون لـإلنـجیل ھـي، 
فـي طـبیعتھا، خـدمـة كنسـیة، أي إنـھا تـدخـل فـي إطـار الـكنیسة جـمعاء بـوصـفھا جـماعـة 
ـر بـاإلنـجیل. ولـّما كـانـت خـدمـة التبشـیر بـاإلنـجیل والـتعلیم المسـیحي الـتي تـقوم  ُتبشِّـر وُتبشَّ
بـھا الـكنیسة الـمنزلـیة، تـنبع مـن رسـالـة الـكنیسة الـواحـدة وتـالزمـھا وتھـدف إلـى بـناء جسـد 
 ً المسـیح الـواحـد (128)، وجـب أن تـرتـبط ارتـباطـا وثـیقاً بـسائـر الخـدم وتـأتـلف مـعھا ائـتالفـا
واعـیاً مـسؤوالً، وھـي خـدم تھـدف إلـى نشـر اإلنـجیل والـتعلیم المسـیحي وتـتّم فـي الجـماعـة 

الكنسیة سواء أكان على صعید األبرشیة أم الرعیة. 
  

تبشیر كل خلیقة باإلنجیل 
54- الـشمول الـالمحـدود ھـو الـحق الـمفتوح الـخاص بنشـر اإلنـجیل الـذي تـحییھ مـن 
الـداخـل غـیرة رسـولـیة الھـبة. وھـذا ھـو الـجواب عـلى أمـر السـید المسـیح الـصریـح 

الواضح: "اذھبوا إلى العالم، ونادوا باإلنجیل في الخلیقة كلّھا" (129). 
فـإیـمان الـعائـلة المسـیحیة ومـھّمة التبشـیر بـاإلنـجیل الـملتزمـة بـھا یـنطویـان أیـضاً عـلى ھـذا 
الـدفـع الـرسـولـي الـكاثـولـیكي. إن سـر الـزواج یجـّدد واجـب الـدفـاع عـن اإلیـمان ونشـره 
ویسـتحث عـلیھ – وھـو واجـب راسـخ فـي الـعماد والـتثبیت (130) – ویـجعل مـن األزواج 
والـوالـدیـن المسـیحیین شـھوداً للمسـیح "حـتى أقـاصـي األرض" (131)، و"رسـالً" حـقیقیین 

للحب والحیاة. 
وھـناك نـوع مـن الـنشاط الـرسـولـي یـمكن الـقیام بـھ فـي داخـل الـعائـلة. وھـذا یـتأتـى عـندمـا یـفقد 
أحـد أعـضاء الـعائـلة اإلیـمان، أو عـندمـا ال یـتصّرف بـمقتضاه. فـفي ھـذه الـحالـة یـجب أن 
یظھـر لـھ سـائـر أعـضاء الـعائـلة شـھادة إیـمانـھم مـؤیـدة بـواقـع حـیاتـھم، بـحیث تـدفـعھ وتشـدد 
عـزیـمتھ فـي الـطریـق الـتي یـسعى إلـى سـلوكـھا حـتى یسـلّم أمـره كـلیا للمسـیح المخـلّص 

 .(132)
وتـندفـع الـكنیسة الـمنزلـیة بـروح رسـولـي بـاطـني لـكي تـكون عـالمـة نـّیرة لـحضور السـید 
المسـیح ولـمحبتھ حـتى "لـألبـعدیـن"، ولـلعائـالت الـتي ال تـؤمـن بـعد، ولـلعائـالت المسـیحیة 
الـتي تـنّكف عـن الـعیش بـمقتضى اإلیـمان الـذي تـقّبلتھ: وھـي مـدعـوة لـكي تـنیر "بـمثلھا 

وشھادتھا" الذین "یبحثون عن الحقیقة" (133). 
وكـما أن أكـویـال وبـریـسكلة، أظھـرا، فـي بـدء المسـیحیة، عـن نفسـیھما أنـھما زوجـان 
رسـولـیان (134)، ھـكذا تشھـد الـكنیسة الـیوم عـلى جـّدتـھا المسـتمرة وازدھـارھـا بـوجـود 
األزواج والـعائـالت المسـیحیة الـتي تـذھـب، لـبعض الـوقـت، عـلى األقـل، لـلعمل فـي بـلدان 

الرساالت للتبشیر باإلنجیل وخدمة الناس بمحبة المسیح یسوع. 
وتـسھم الـعائـالت المسـیحیة اسـھامـاً خـاصـاً فـي الـقضیة اإلرسـالـیة الـتي تتعھـدھـا الـكنیسة 
بـرعـایـتھا الـدعـوة اإلرسـالـیة (135) بـین أبـنائـھا وبـناتـھا، وبـوجـھ عـام، بتشـدیـدھـا عـلى 
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الـعمل الـتربـوي الـذي بـأمـكانـھ "أن یـعّد أبـناءھـا مـنذ حـداثـتھم، لـالعـتراف بـمحبة هللا لجـمیع 
الناس" (136). 

  
2) العائلة المسیحیة، جماعة في حوار مع هللا 

مخدع الكنیسة المنزلي 
55- یـبلغ التبشـیر بـاإلنـجیل واقـتبالـھ بـإیـمان مـلئھما فـي االحـتفال بـاألسـرار. فـالـكنیسة الـتي 
ھـي جـماعـة مـؤمـنة تبّشـر بـاإلنـجیل، وھـي كـذلـك شـعب كـھنوتـي، أي مـزدان بـكرامـة 
سـلطان المسـیح، الـكاھـن األسـمى للعھـد األبـدي، ومـشارك فـي مـفاعـیل ھـذا السـلطان 

 .(137)
وتـندرج الـعائـلة المسـیحیة أیـضاً فـي الـكنیسة، الـشعب الـكھنوتـي: فـفي سـّر الـزواج الـذي 
تـتأّصـل فـیھ وتـغتذي مـنھ، تـحیا دائـماً بـالـرب یـسوع الـذي یسـتحثھا عـلى الـحوار مـع هللا 
ویـأمـرھـا بـھ، وذلـك عـن طـریـق حـیاة تـمارس فـیھا األسـرار، وبـواسـطة تـقدمـة الـذات 

والصالة. 
ھـذا ھـو الـدور الـكھنوتـي الـذي بـإمـكان الـعائـلة المسـیحیة ومـن واجـبھا أن تـقوم بـھ بـاإلتـحاد 
الـوثـیق مـع الـكنیسة الـجامـعة فـي جـمیع األحـداث الـیومـیة الـتي تـطرأ عـلى الـحیاة الـزوجـیة 
والـعائـلیة. وھـكذا تـدعـى الـعائـلة المسـیحیة إلـى تـقدیـس ذاتـھا وتـقدیـس الجـماعـة الكنسـیة 

والعالم. 
  

الزواج سّر تقدیس متبادل 
وفعل عبادة 

56- إن سـّر الـزواج، الـذي یسـتعید نـعمة الـعماد الـمبّررة، ویسـتكملھا، ھـو یـنبوع خـاص 
وأداة فـریـدة لـتقدیـس األزواج والـعائـلة المسـیحیة. وبـفضل سـّر مـوت السـید المسـیح وقـیامـتھ 
الـذي ُیـدخـل الـزواج فـیھ الـناس مجـّدًد، یتطّھـر الـحب الـزوجـي ویـتقّدس. "لـقد تـنازل الـرب 

فّطھر ھذا الحب من شوائبھ وكّملھ ورفعھ بجود خاص من نعمتھ ومحبتھ" (138). 
وال تـنحصر ھـبة المسـیح یـسوع كـلّھا فـي االحـتفال بسـّر الـزواج، لـكنھا تـعضد األزواج 
مـدى الـحیاة. وھـذا مـا یـذّكـر بـھ المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي، عـندمـا یـعلّم أن السـید المسـیح: 
"یسـتمر فـي الـبقاء مـع (األزواج)، لـكي یسـتطیعوا بھـبة ذاتـھم الـمتبادلـة أن یـتحابـوا فـي 
أمــانــة دائــمة كــما أحــب ھــو نــفسھ الــكنیسة وبــذل ذاتــھ ألجــلھا... ولھــذا فــإن األزواج 
المسـیحیین یتخـذون قـّوة وشـبھ تـكریـس مـن سـّر مـقدس خـاص، لـیقومـوا، كـما یـنبغي، 
بـالـواجـبات الـمترتـبة عـلى حـالـتھم الـزوجـیة. فـإذا مـا اضـطلعوا بـرسـالـتھم الـزوجـیة والـعائـلیة 
بـقّوة ھـذا السـّر الـمقدس، متشـّبعین مـن روح المسـیح الـذي یـمأل حـیاتـھم كـلھا إیـمانـاً ورجـاء 
ومـحبة، حـینئذ یـتاح لـھم أكـثر فـأكـثر أن یـحققوا كـمالـھم الـشخصي وتـقدیـسھم الـمتبادل، 

وھكذا یساھمون معا في تمجید هللا" (139). 
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والـدعـوة الـشامـلة إلـى الـقداسـة تـتوّجـھ إلـى األزواج كـما تـتوّجـھ إلـى الـوالـدیـن المسـیحیین: 
فھـي یحـّددھـا بـالنسـبة إلـیھم االحـتفال بـالسـّر وتـنتقل عـملیاً إلـى الـشؤون الـخاصـة بـالـحیاة 
الـزوجـیة والـعائـلیة (140). ومـن ھـنا تـولـد الـنعمة والـحاجـة إلـى الـروحـانـیة الـزوجـیة 
والـعائـلیة الـحق الـسامـیة الـتي تسـتوحـي مـواضـیع الخـلق، والعھـد، والـصلیب، والـقیامـة، 

والعالمة السّریة التي توّقف علیھا الجمیع مراراً عدیدة. 
فـالـزواج المسـیحي كـسائـر األسـرار الـتي "جـعلت لـتقدیـس الـناس، وبـنیان جسـد المسـیح، 
وأخـیراً لـعبادة هللا" (141)، ھـو عـمل طقسـي بحـد ذاتـھ یمّجـد هللا فـي المسـیح یـسوع وفـي 
الـكنیسة: ولـدى االحـتفال بـھ، یـعترف األزواج المسـیحیون، بـنفس طـیّبة، } بـما أفـاض 
عـلیھم مـن ھـبة فـائـقة یـتمكنون مـعھا مـن أن یـعیشوا مجـدداً فـي حـیاتـھم الـزوجـیة والـعائـلیة 

من محبة هللا لجمیع الناس، ومحبة الرب یسوع للكنیسة، عروستھ. 
وكـما أن ھـذا السـّر یـفیض عـلى األزواج ھـبة ویـلزمـھم بـواجـب لـیختبروا فـي حـیاتـھم 
الـیومـیة الـتقدیـس الـذي اقـتبلوه، فـھو یجـري أیـضاً عـلیھم نـعمة ویـلزمـھم بـواجـب أدبـي 
یـحّولـون مـعھ حـیاتـھم "إلـى قـرابـین حـّیة" دائـمة (142). وكـذلـك تـنطبق عـلى األزواج 
والـوالـدیـن المسـیحیین، خـاصـة فـي الـشؤون الـدنـیویـة والـزمـنیة الـتي یـتمّیزون بـھا، كـلمات 
المجـمع: "وعـلى ھـذا الـمنوال یـقّدم الـعلمانـیون } الـعالـم عـینھ بـما ھـم عـبدة یـعملون فـي كـل 

مكان عمالً مقدساً" (143). 
  

الزواج واإلفخارستیا 
57- لـواجـب الـتقدیـس، الـملزمـة بـھ الـعائـلة المسـیحیة، جـذوره األولـى فـي الـعماد وتـعبیره 
األسـمى فـي اإلفـخارسـتیا الـذي یـرتـبط بـھ الـزواج المسـیحي ارتـباطـاً وثـیقاً. وقـد اسـترعـى 
المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي االنـتباه إلـى الـرابـطة الـخاصـة الـقائـمة بـین اإلفـخارسـتیا والـزواج 
فـطلب "أن ُیـحتفل عـادة بـالـزواج فـي أثـناء الـقداس" (144): لـذلـك عـلى مـن كـان یـرغـب 
فـي تـفّھم نـعم الـزواج والـعائـلة المسـیحیة ومـا عـلیھما مـن واجـبات ویـعّبر عـن ذلـك فـي واقـع 

الحیاة أن یكتشف مجّدداً ھذه الرابطة ویتعمق فیھا. 
فـاإلفـخارسـتیا یـنبوع الـزواج المسـیحي. وذبـیحة اإلفـخارسـتیا، فـي الـواقـع، تـرجـع إلـى عھـد 
مـحبة المسـیح مـع الـكنیسة الـذي خـتم بـدم الـصلیب (145) وفـي ذبـیحة العھـد الجـدیـد 
األبـدي ھـذه، یجـد األزواج المسـیحیون األصـل الـذي یـتفّرعـن مـنھ عھـدھـم الـزواجـي 
ویـتكّیف بـھ بـاطـنیاً، ویـحیا بـاسـتمرار. واإلفـخارسـتیا، بـما أنـھا تـمثیل لـذبـیحة مـحبة المسـیح 
فـي الـكنیسة ھـي یـنبوع مـحبة. وفـي الـمحبة الـنابـعة مـن اإلفـخارسـتیا تجـد الـعائـلة الـمسحیة 
أسـاسـھا ومـا یشـبھ روح "اتـحادھـا" و"رسـالـتھا": فـخبز اإلفـخارسـتیا یـجعل مـن مـختلف 
أعـضاء الجـماعـة الـعائـلیة جسـداً واحـداً تتجـلّى فـیھ وحـدة الـكنیسة واالشـتراك األوسـع فـیھا. 
ویـصبح بـالـتالـي تـناول الجسـد "المسـلّم" والـدم "المھـراق" یـنبوعـاً ال یـنضب لـنشاط الـعائـلة 

المسیحیة اإلرسالي والرسولي. 
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سّر االرتداد والمصالحة 
58- إن قبـول الدـعوـة اإلنجـیلیة إلىـ االرتدـاد، المـوّجھـة إلىـ جمـیع المسیـحیین الذـینـ ال 
ة" عمـادھمـ الذـي أصبـحوا فیـھ قدـیسیـن، إنمـا ھوـ جزـء مھـم، ال  یكـونوـن دائمـاً أمنـاء "لجدـّ
غـنى عـنھ، مـن وظـیفة الـتقدیـس. وال تنسجـم الـعائـلة الـمسحیة دائـماً ومـا لـلنعمة وقـداسـة 

العماد من شریعة معلن عنھا مجّدداً في سّر الزواج. 
وإن الـندامـة والـمغفرة الـمتبادلـة الـلتین غـالـباً مـا تـمارسـان فـي الـحیاة الـیومـیة، تجـدان فـي 
الـعائـلة المسـیحیة زمـنھما األسـراري الـخاص فـي الـتوبـة المسـیحیة. وقـد كـتب بـولـس 
السـادس عنـ األزواج فيـ رساـلتـھ العـامةـ "الحـیاة البشرـیةـ" ماـ یلـي: "إذا كاـنتـ الخطـیئة ال 
تـزال تـكّبلھم، فـیجب أالّ یـتخاذلـوا، بـل فـلیضرعـوا دائـماً بـتواضـع إلـى رحـمة هللا الـتي 

یفیضھا سر التوبة بغزارة" (146). 
ویكتسـب االحـتفال بھـذا السـر قـّوة خـاصـة بـالنسـبة إلـى الـحیاة الـعائـلیة. فـفیما یـدرك األزواج 
وجـمیع أعـضاء الـعائـالت بـاإلیـمان كـیف أن الخـطیئة تـضاد ال العھـد الـمبرم مـع هللا 
وحسـب، بـل أیـضاً عھـد األزواج واتـحاد الـعائـلة، فـإنـھم یـنقادون إلـى مـالقـاة هللا "الـغني 
بـالـرحـمة" (147) الـذي، بـافـاضـتھ حـبھ األقـوى مـن الخـطیئة (148)، یـعید بـناء العھـد 

الزوجي واالتحاد العائلي ویكّملھما. 
  

الصالة العائلیة 
59- إن الـكنیسة تـصلّي مـن أجـل الـعائـلة المسـیحیة وتنشـئھا عـلى الـقیام بـما قـبلتھ مـن السـید 
المسـیح، الـكاھـن األسـمى، مـن ھـبة وواجـب كـھنوتـیین، وعـلى الـعیش فـي انـسجام سـخيّ 
مـعھما. وفـي الـواقـع أن كـھنوت الـمؤمـنین الـناشـيء عـن "الـعماد والـمعّبر عـنھ فـي الـحیاة 
بـالـزواج كسـّر، یـشّكل لـألزواج ولـلعائـلة أسـاس الـدعـوة والـرسـالـة الـلتین تـتحول عـبرھـما 
حـیاتـھم الـیومـیة "قـرابـین روحـیة مـقبولـة لـدى هللا، بـیسوع المسـیح" (149): وھـذا یـتّم لـیس 
 ً بـاالحـتفال بـاإلفـخارسـتیا وسـائـر األسـرار وتـقدمـة الـذات لمجـد هللا وحسـب، بـل أیـضا
بـالـمواظـبة عـلى الـصالة والـحوار الـمشفوع بـمناجـاة اآلب بـواسـطة یـسوع المسـیح فـي 

الروح القدس. 
ولـلصالة الـعائـلیة خـصائـصھا. فھـي صـالة جـماعـیة یـقوم بـھا الـزوجـان مـعاً، واألھـل 
واألبـناء مـعا. واالتـحاد فـي الـصالة ھـو، فـي الـوقـت عـینھ، ثـمرة ھـذا االتـحاد الـذي یـوّفـره 
سـرا الـعماد والـزواج، وھـو مـا یـقتضیھ ھـذا االتـحاد األخـیر، وبـاإلمـكان تـطبیق ھـذه 
الـعبارات، الـتي أعـرب بـھا الـرب یـسوع عـن وجـوده، عـلى أعـضاء الـعائـلة المسـیحیة 
خاـصةـ. وقدـ قاـل: "وأقوـل لكـم: إذا اتفـق اثنـان منـكم فيـ األرض أن یطـلبا حاـجةـ، حصال 
عـلیھا مـن أبـي الـذي فـي الـسماوات. فـأیـنما اجـتمع اثـنان أو ثـالثـة بـاسـمي، كـنت ھـناك 

بینھم" (150). 
والـموضـوع الـخاص لـصالة ھـذه الـعائـلة، إنـما ھـو حـیاة الـعائـلة نـفسھا الـتي تـبدو فـي جـمیع 
ظـروفـھا، عـلى اخـتالفـھا، كـأنـھا دعـوة مـن هللا وتـأتـي كـجواب بـنوي عـلى نـدائـھ: فـاألفـراح 

45



واألتـراح، اآلمـال واألحـزان، الـوالدات وذكـراھـا الـسنویـة، یـوبـیل زواج الـوالـدیـن، 
الـغیابـات والـعودات، االخـتبارات الخـطیرة الـحاسـمة، وفـاة األحـباء، وأمـثال ھـذه الـحوادث 
تظھـر مـحبة هللا الـتي تـتدّخـل فـي مجـرى أحـوال الـعائـلة، ویـجب كـذلـك أن تشـیر إلـى الـوقـت 
الـمناسـب لـتأدیـة أفـعال الـشكر واالبـتھال وتسـلیم الـعائـلة ذاتـھا لـآلب المشـترك الـذي فـي 
الـسماء. وال یـمكن الـتعبیر عـن كـرامـة الـعائـلة المسـیحیة وواجـبھا، بـوصـفھا كـنیسة مـنزلـیة، 
إالّ بمساعدة هللا المستمرة التي یجود بھا، وال شك، إذا سئلت بتواضع وثقة في الصالة. 

  
معّلمو صالة 

60- مـن أخـّص واجـبات األھـلین المسـیحیین الـنابـعة مـن كـرامـتھم ومـن الـرسـالـة الـخاصـة 
بـالـمعّمدیـن، تـربـیة أبـنائـھم عـلى الـصالة واسـتدراجـھم شـیئاً فشـیئاً إلـى اكـتشاف سـّر هللا وإلـى 
الـحوار الـشخصي مـعھ: "وفـي األسـرة المسـیحیة، بـصفة خـاصـة، وھـي الـغنیة بـنعم سـرّ 
الـزواج ومـقتضیاتـھ، یـجب أن یـتعلّم األوالد، مـنذ نـعومـة أظـفارھـم، وتـجاوبـاً مـع اإلیـمان 

الذي قبلوه في العماد، كیف یكتشفون هللا ویكرمونھ وكیف یحّبون القریب" (151). 
إن الـعنصر األھـم الـذي ال غـنى عـنھ فـي الـتربـیة، إنـما ھـو مـثل األھـل الـواقـعي والـشھادة 
الـتي تـؤّیـدھـا حـیاتـھم: إن األب واألم الـلذیـن یـصلّیان مـع أبـنائـھما، فـیما یـمارسـان كـھنوتـھما 
الـملوكـي، یـنفذان إلـى أعـماق قـلوب أبـنائـھما ویـتركـان آثـاراً ال تـقوى عـلى إزالـتھا أحـداث 
الـحیاة الـمتعاقـبة. ولنسـتمع مجـّدداً إلـى بـولـس الـسادس یـحّض الـوالـدیـن بـقولـھ: "أیـتھا 
األمـھات، ھـل تـعلّمن أوالدكـن صـالة المسـیحي؟ ھـل تـعددن أبـناءكـن مـع الـكھنة ألسـرار 
عھـد الـصبا: الـتوبـة واإلفـخارسـتیا؟ ھـل عـّودتـّنھم، إذا مـرضـوا، الـتفكیر بـالمسـیح الـمتألـم؟ 
واالسـتعانـة بـالـعذراء مـریـم والـقدیسـین؟ ھـل تـتلون فـي الـعائـلة صـالة الـوردیـة الـمریـمیة؟ 
وأنـتم أیـھا اآلبـاء، ھـل تـعرفـون أن تـصلّوا، أحـیانـاً عـلى األقـل، مـع أبـنائـكم وكـل جـماعـتكم 
الـبیتیة؟ إن مـثلكم، إذا صـاحـبتھ تـفكیر سـلیم وعـمل مسـتقیم، وسـانـدتـھ صـالة مشـتركـة، لـھ 
مـا لـلمدرسـة الـمفیدة لـلحیاة مـن قـیمة، ومـا لـفعل الـعبادة مـن اسـتحقاق عـظیم. ھـكذا تـدخـلون 

السالم إلى بیوتكم: "السالم لھذا البیت". تذّكروا: ھكذا أنكم تبنون الكنیسة" (152). 
  

صالة طقسیة وخاصة 
61- بـین تـضّرعـات الـكنیسة وصـلوات أفـراد الـمؤمـنین عـالقـة عـمیقة حـیویـة، عـلى مـا أكـدّ 
بـوضـوح المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي (153). والـغایـة األولـى مـن الـصالة فـي الـكنیسة 
الـمنزلـیة إدخـال األبـناء بـطریـقة طـبیعیة، فـي الـصالة الطقسـیة الـتي تـمارسـھا الـكنیسة  
جـمعاء، لـیألـفوھـا ولـتشمل مـحیط حـیاتـھم الـشخصیة، والـعائـلیة واالجـتماعـیة. مـن ھـنا 
الـحاجـة إلـى اشـتراك جـمیع أعـضاء الـعائـلة المسـیحیة، شـیئاً فشـیئاً، فـي اإلفـخارسـتیا، وعـلى 
األخـص، أیـام اآلحـاد واألعـیاد، وفـي سـائـر األسـرار، وال سـّیما مـا یـتعلق مـنھا بـمباشـرة 
األوالد حـیاتـھم وفـقاً لـلمبادئ المسـیحیة. وتـوّفـر الـقواعـد الـتوجیھـیة الـتي أعـطاھـا المجـمع 
فـرصـة جـدیـدة لـلعائـلة المسـیحیة الـتي أحـصیت فـي عـداد الـفئات الـتي یـنصح لـھا بـتالوة 
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 ً الــفرض اإللھــي تــالوة جــمھوریــة (154). وعــلى الــعائــلة المســیحیة أن تھــتّم أیــضا
بـاالحـتفال فـي الـبیت، وبـطریـقة تـناسـب أعـضاءھـا، بـأزمـنة الـسنة الطقسـیة وبـأیـام األعـیاد 

فیھا. 
واسـتعداداً لـالحـتفال بـالـعبادة فـي الـكنیسة ومـواصـلة ھـذه الـعبادة فـي الـبیت، تـلجأ الـعائـلة 
المسـیحیة إلـى الـصلوات الـخاصـة الـتي یـتوّفـر مـنھ صـیغ كـثیرة مـتنّوعـة: وھـذا الـتنّوع یـّدل 
عـلى غـنى عـظیم یـوّجـھ الـروح الـقدس بحسـبھ الـصالة المسـیحیة، ویـتجاوب ھـذا الـتنّوع 
ومـا یـحیط بـحیاة مـن یـّتجھ بـعقلھ إلـى الـرب مـن ظـروف ومـا لـھا مـن مـقتضیات. وفـضالً 
عـن صـلوات الـصبح والـمساء، یـنصح آبـاء المجـمع بـواضـح الـعبارة، عـلى مـا نـّبھوا إلـیھ: 
بــقراءة كــلمة هللا والــتأمــل فــیھا، واالســتعداد لــألســرار، وعــبادة قــلب یــسوع األقــدس، 
وتـكریـس الـذات لـھ، وأنـواع الـتكریـم الـخاصـة بـالـطوبـاویـة مـریـم الـبتول، ومـباركـة الـمائـدة، 

والممارسات التقویة الشعبیة. 
والـكنیسة، مـع احـترامـھا لحـّریـة أبـناء هللا احـترامـاً تـامـاً، مـا فـتئت تـعرض، بـعنایـة خـاصـة 
وبـإلـحاح، عـلى الـمؤمـنین، بـعض صـیغ تـقویـة ال بـّد مـن أن نـذكـر مـنھا تـالوة الـوردیـة 
الـمریـمیة: "ویسـّرنـا اآلن، ونـحن نـتابـع مـا أعـرب عـنھ أسـالفـنا مـن نـّیات، أن نـوصـي، 
بحـرارة، بـتالوة الـوردیـة الـمریـمیة داخـل الـبیت... ومـا مـن شـك فـي أن سـبحة الـطوبـاویـة 
مـریـم الـعذراء تـعّد بـین أسـمى " الـصلوات الجـمھوریـة" وأفـعلھا وتـدعـى الـعائـلة المسـیحیة 
إلـى تـالوتـھا. ویـطیب لـنا حـقاً أن نـعتقد – وھـذه ھـي رغـبتنا الشـدیـدة – إن أعـضاء الـعائـلة 
عـندمـا یـجتمعون لـلصالة، سـیتلون، فـي ذلـك الـوقـت، الـوردیـة بـتواتـر وطـیبة خـاطـر 

 .(155)
وھـكذا تـكون الـتقوى الـمریـمیة األصـیلة، الـتي یـعّبر عـنھا ارتـباطـھا الـوثـیق بـالـعذراء 
الـقدیـسة، واالقـتداء الـسخي بـمشاعـرھـا الـروحـیة، أداة لـتغذیـة اتـحاد الـمحبة فـي الـعائـلة، 
وتـطویـر الـروحـانـیة الـزوجـیة والـعائـلیة. وتـلك الـتي ھـي أم المسـیح والـكنیسة، ھـي فـي 

الواقع، وبطریقة خاصة، أم العائالت المسیحیة، أعني الكنائس المنزلیة. 
  

الصالة والحیاة 
62- ومـن غـیر االنـصاف أن ننسـى أن الـصالة جـزء ال یتجـزأ مـن الـحیاة المسـیحیة 
بـمفھومـھا الـطبیعي الـتام الـبحت. فھـي تـتعلق حـتماً "بـإنـسانـیتنا": فھـي "أول تـعبیر عـن 

حقیقة اإلنسان الباطنیة، وأول شرط من شروط حریة الروح الحق" (156). 
ولھـذا ال تـعني الـصالة نـوعـاً مـن الھـروب یـصرف اإلنـسان عـن واجـباتـھ الـیومـیة، بـل إنـھا 
تـحفز الـعائـلة المسـیحیة بشـّدة لـكي تحـمل مـسؤولـیاتـھا كـامـلة وتـقوم بـھا بـوصـفھا أولـى خـالیـا 
الـمجتمع البشـري األسـاسـیة. ومـن ثـم فـاالشـتراك الـفعلي بـحیاة الـكنیسة ومـسؤولـیاتـھا فـي 
الـعالـم، إنـما ھـو جـواب عـلى الـمواظـبة األمـینة عـلى الـصالة الـتي تّتحـد الـعائـلة المسـیحیة 

بواسطتھا بالكرمة الخصیبة التي ھي المسیح الرب (157). 
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ویـنبع خـصب الـعائـلة المسـیحیة فـي خـدمـتھا الـرامـیة إلـى الـتطور البشـري الـذي یـسھم بحـدّ 
ذاتـھ فـي تـغییر الـعالـم، مـن االتـحاد الـحیوي بـالمسـیح الـذي یـغتذي مـن الـطقوس الـمقدسـة 

ومن تقدمة الذات والصالة (158). 
  

3) العائلة المسیحیة، جماعة في خدمة اإلنسان 
وصیة المحبة الجدیدة 

63- مـن واجـب الـكنیسة، أي الـشعب الـنبوي – الـكھنوتـي – الـملوكـي، أن تـقود جـمیع 
الــناس بــاإلیــمان إلــى اقــتبال كــلمة هللا، واالحــتفال بــھا واإلعــالن عــنھا فــي األســرار 
والـصلوات، وأخـیراً بـالـبرھـنة عـنھا فـي شـؤون الـحیاة الـواقـعیة بحسـب ھـبة الـمحبة، 

ووصیة المحبة الجدیدة. 
وتجـد الـعائـلة المسـیحیة شـریـعتھا ال فـي كـتاب قـانـون، بـل فـي عـمل الـروح الـقدس 
الــشخصي الــذي یســتنھض ھــمة المســیحي ویــقوده؛ وھــذه "شــرعــة روح الــحیاة فــي 
یــسوع" (159): "إن هللا یكســب مــحبتھ فــي قــلوبــنا بــالــروح الــقدس الــذي وھــبھ 

لنا" (160). 
وھـذا مـا یـجب قـولـھ أیـضاً فـي األزواج والـعائـلة المسـیحیة: إن دلـیلھم وقـاعـدتـھم إنـما ھـو 
روح یـسوع الـمفاض فـي الـقلوب لـدى االحـتفال بسـّر الـزواج. وھـذا الـزواج الـذي یـأتـي بـعد 
الـعماد بـالـماء والـروح، یـعرض مجـّدداً شـریـعة الـمحبة اإلنـجیلیة ویـحفرھـا حـفراً عـمیقاً، 
بھـبة الـروح، فـي نـفوس األزواج المسـیحیین: فـحبھم المّطھـر والـمفتدى ھـو ثـمرة الـروح 
الـذي یـعمل فـي نـفوس الـمؤمـنین ویظھـر ذاتـھ، فـي الـوقـت عـینھ، إنـھ ھـو الـوصـیة 

األساسیة، في الحیاة األدبیة، المفروضة على حریتھم المسؤولة. 
وھـكذا تـحیا الـعائـلة المسـیحیة، ودلـیلھا شـریـعة الـروح الجـدیـدة، ودعـوتـھا – بـاالتـحاد 
الحـمیم مـع الـكنیسة، الـشعب الـملوكـي – مـمارسـة خـدمـة الـمحبة فـي حـیاتـھا تـجاه هللا 
واإلخـوة. وكـما أن المسـیح یـمارس سـلطانـھ الـملوكـي ویـتفانـى فـي خـدمـة الـناس (161)، 
ھـكذا یـدرك المسـیحي مـا لـمشاركـتھ فـي الـكرامـة الـملوكـیة الـخاصـة بسـّیده، مـن مـعنى 
صـحیح، فـیما ھـو یشـترك بـروحـھ، وعـلى طـریـقتھ، فـي خـدمـة الـناس: "وقـد خـّول تـالمـیذه 
ھـذا السـلطان لـكي یـتمتعوا بـالحـرّیـة الـملوكـّیة، ویكسـروا بـكفرھـم بـذواتـھم وقـداسـة سـیرتـھم 
شـوكـة الخـطیئة فـیھم (راجـع روم 6، 12)، ولـیقودوا بـتواضـعھم وصـبرھـم، فـیما یخـدمـون 
المسـیح فـي غـیرھـم، إخـوتـھم إلـى ذلـك الـذي مـن دان لـھ مـلك. أن الـرب یـریـد أن یـوّسـع 
مـلكوتـھ، أي مـلكوت الـحق والـحیاة، مـلكوت الـقداسـة والـنعمة، مـلكوت الـعدل والـمحبة 
والسـالم، عـلى یـد الـعلمانـیین الـمؤمـنین. وفـي ھـذا الـملكوت سـتعتق الخـلیقة مـن عـبودیـة 

الفساد إلى حریة مجد أبناء هللا (راجع روم 8، 21) (162). 
  

اكتشاف صورة هللا في كل أخ 
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64- إن الـعائـلة المسـیحیة تـقوم، بـدافـع مـن وصـیة الـمحبة الجـدیـدة وبـمسانـدتـھا، بـاسـتضافـة 
 ً كـل إنـسان وتـحترمـھ وتخـدمـھ وتـقبلھ دائـماً مـن أجـل مـا لـھ مـن كـرامـة بـوصـفھ شـخصاً وابـنا
}. ومـن الـضرورة أن یـتّم ذلـك، عـلى األخـص، بـین األزواج والـعائـلة، لـخیر كـلیھما، أي 
بـالـعمل الـیومـي عـلى تـطویـر جـماعـة أشـخاص صـحیحة تسـتند إلـى مـا یـوّحـدھـا مـن مـحبة 

داخلیة تسھم في تنمیتھا. 
وھـذا مـا یـجب أن یـتحقق بـإطـراد ضـمن دائـرة الجـماعـة الكنسـیة األوسـع الـتي تـندرج فـیھا 
 ً الـعائـلة المسـیحیة: وبـإمـكان الـكنیسة ومـن واجـبھا بـفضل مـحبة الـعائـلة، أن تـرتـدي طـابـعا
یـكون أكـثر فـأكـثر بـیتیاً، أي عـائـلیاً، بـالـتزامـھا نـوعـاً مـن الـعالقـات یـكون أكـثر إنـسانـیة 

وأخّوة. 
وتـتعدى الـمحبة، فـي الـحقیقة، نـطاق اإلخـّوة فـي اإلیـمان، ألن "كـل إنـسان إنـما ھـو أخ 
لـي"، وتـكتشف الـمحبة فـي كـل إنـسان والسـّیما الـمعوز والـفقیر والـمتألـم والـمظلوم، وجـھ 

المسیح واألخ الذي یجب أن یحاط بالمحبة والخدمة. 
ولـكي تـقوم الـعائـلة بخـدمـة اإلنـسان، عـلى الـطریـقة اإلنـجیلیة، البـّد لـھا مـن أن تـعمل عـمالً 
نـاشـطاً بـما یـعلّم المجـمع الـفاتـیكانـي الـثانـي: "وإذا شـئنا أن تـكون مـمارسـة الـمحبة عـلى 
الـدوام بـمنأى عـن كـل انـتقاد، وأن تـبدو كـذلـك، یـنبغي أن نـرى صـورة هللا فـي الـقریـب الـذي 
خـلق عـلى مـثالـھ، وصـورة السـید المسـیح ربـنا، الـذي نـقّدم فـي الـحقیقة لـشخصھ كـل مـا 

تقّدمھ للفقیر" (163). 
والـعائـلة المسـیحیة، إذ تـبني الـكنیسة بـالـمحبة، تـضع ذاتـھا فـي خـدمـة اإلنـسان والـعالـم 
عـامـلة، حـقاً، عـلى تـحقیق "ھـذا الـتطویـر اإلنـسانـي" الـذي أوجـزت رسـالـة المجـمع إلـى 
الـعائـالت وصـف طـبیعتھ، بھـذه الـكلمات: "ھـناك وظـیفة أخـرى لـلعائـلة تـقوم عـلى تنشـئة 
النـاس علـى المـحبة وإشاـعتـھا أیضـاً فيـ جمـیع العالقات التـي ترـبطـ ماـ بیـنھم، بحـیث ال 
تـنغلق الـعائـلة عـلى ذاتـھا، بـل تـنفتح عـلى الجـماعـة بـدافـع مـن الـشعور بـالـعدالـة واحـترام 

اآلخرین، وبوعیھا لما علیھا من واجب تجاه المجتمع البشري بكاملھ" (164). 
  

القسم الرابع 
العنایة الرَعوّیة بالعائلة 

َمراحلھا، بَناھا، المسؤولون عنھا 
وحاالتھا 

  
أوالً- مراحل العنایة الرعویة بالعائلة 

  
الكنیسة ترافق العائلة المسیحیة في مسیرتھا 
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65- البـّد لـلعائـلة، كـّكل حـّي، مـن أن تـتطور وتـنمو. فـبعد أعـداد الخـطبة واالحـتفال بسـرّ 
الـزواج یـبدأ األزواج مسـیرتـھم الـیومـیة الـھادفـة إلـى تـمكینھم شـیئاً فشـیئاً مـن اإلفـادة مـن 

خیور الزواج والنھوض بمسؤولیاتھ. 
وتشـترك الـعائـلة المسـیحیة أیـضاً – بـعد أن تـكون قـد اسـتنارت بـاإلیـمان وتـقّوت بـفضیلة 
الـرجـاء، بـاالتـحاد مـع الـكنیسة – فـي اخـتبار الـحّجة األرضـیة الـتي تـبتغي اسـتجالء مـلكوت 

هللا استجالء تاما، وظھوره كامالً. 
ولھـذا كـان ال بـّد مـن التشـدیـد أیـضاً عـلى اسـتعجال تـدخـل الـكنیسة الـرعـوي لـمسانـدة الـعائـلة. 
ومـن الـضروري بـذل أقـصى الـجھود لـتأمـین االھـتمام الـرعـوي بـالـعائـلة وتـطویـره. وھـذا 
عـمل یـجب تـقدیـمھ فـي الـواقـع، عـلى مـا سـواه، ألنـھ مـا مـن شـك فـي أن نشـر اإلنـجیل فـي 

مستقبل األیام سیتوّقف على الكنیسة المنزلیة (165). 
وال یـقتصر اھـتمام الـكنیسة الـرعـوي عـلى أقـرب الـعائـالت، لـكنھ یـوسـع حـدوده سـعة قـلب 
المسـیح، ویـبدي الـمزیـد مـن الـنشاط تـجاه جـمیع الـعائـالت عـلى وجـھ الـعموم، وتـجاه الـتي 
تـعانـي صـعوبـة أو حـالـة شـاّذة، عـلى وجـھ الـخصوص. وعـلى الـكنیسة أن تـوّجـھ إلـى جـمیع 
الـعائـالت كـلمات مـلؤھـا الـحقیقة والـرفـق والـطیبة واألمـل، والـمشاركـة الـعمیقة فـي 
الـصعوبـات الشـدیـدة الـتي تـضّیق أحـیانـاً عـلیھا الـخناق. وعـلیھا أن تـساعـدھـا جـمیعاً مـتناسـیة 
ذاتـھا ومـصالـحھا، لـكي تـتمكن الـعائـالت مـن االقـتراب مـن مـثل الـعائـلة الـذي أراده هللا مـنذ 

"البدء"، والذي جّدده السید المسیح بنعمتھ الفادیة. 
ویـجب أن یـتّم عـمل الـكنیسة الـرعـوي تـدریـجیا بـحیث یـرافـق الـعائـلة ویـتابـعھا خـطوة خـطوة 

في مختلف مراحل تنشئتھا وتقّدمھا. 
  

اإلعداد 
66- تـدعـو الـحاجـة فـي ھـذه األیـام، أكـثر مـن أي وقـت آخـر، إلـى أعـداد الشـبان لـلزواج 
والـحیاة الـعائـلیة. وال تـزال الـعائـالت فـي بـعض الـبلدان، عـمالً بـالـعادة الـقدیـمة، تـنقل إلـى 
الشـّبان الـقیم الـخاصـة بـالـحیاة الـزوجـیة والـعائـلة، عـن طـریـق الـتربـیة وتـلقین الـمعرفـة 
تـدریـجیاً. لـكن مـا طـرأ مـن تـغییرات داخـل جـمیع الجـماعـات، تـقریـباً، فـي أیـامـنا، یـقضي، 
ال عـلى الـعائـلة وحـدھـا، بـل عـلى الـمجتمع البشـري والـكنیسة، بـبذل طـاقـة الجھـد إلعـداد 
الشـبان إعـداداً الئـقاً لـیقومـوا بـمسؤولـیاتـھم الـمقبلة. وھـناك عـقبات كـثیرة تـعترض سـبیل 
الـحیاة الـعائـلیة الـیوم، وھـي نـاشـئة فـي األحـوال المسـتجّدة، ال عـن تـناسـي الشـبان وحسـب، 
سـلّم الـقیم الـصحیح، بـل عـن جھـلھم كـیفیة مـواجـھة الـصعوبـات الجـدیـدة وحـلّھا، الفـتقارھـم 
إلـى قـواعـد ثـابـتة یـتصرّفـون بـموجـبھا. لـكن االخـتبار یـعلّم أن الشـبان الـذیـن تـوّفـر لـھم إعـداد 

جید للحیاة العائلیة، یتقّدمون على وجھ العموم، أكثر من سواھم. 
وھـذا یـنطبق خـاصـة عـلى الـزواج المسـیحي الـذي یـؤثـر عـلى قـداسـة الـعدیـدیـن مـن الـرجـال 
والـنساء. ولھـذا بـات لـزامـاً عـلى الـكنیسة أن تـعمل عـلى وضـع بـرامـج إعـدادیـة لـلزواج 
تـكون أوفـى بـالـمقصود مـن أجـل تـذلـیل الـصعوبـات – عـلى قـدر المسـتطاع – الـتي 
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تـعترض سـبیل الـكثیریـن مـن األزواج، وعـلى األخـص مـن أجـل رعـایـة مـا یـعقد مـن 
زواجات، رعایة أكیدة تضمن لھا النضج والنجاح. 

ویـنبغي اعـتبار اإلعـداد لـلزواج ووضـعھ مـوضـع الـعمل عـملیة تـتّم تـدریـجیاً وبـاسـتمرار. 
وھذا یقتضي لھ في الواقع ثالث مراحل: اإلعداد البعید، والقریب، والمباشر. 

یـبدأ اإلعـداد الـبعید مـنذ عھـد الـطفولـة وفـق الـنھج الـتعلیمي الـعائـلي الـحكیم الـذي یھـدف إلـى 
اسـتدراج األوالد إلـى مـعرفـة ذواتـھم بـوصـفھم أنـاسـاً یـتمتعون بنفسـیة غـنیة، مـركـّبة، 
وبـمیزة شـخصیة، فـریـدة، مـع مـا یـصاحـبھا مـن طـاقـات خـاصـة ونـواقـص. وھـذه ھـي 
الـمرحـلة الـتي یـجب تـلقینھم فـیھا تـقدیـر كـل قـیمة إنـسانـیة حـق، فـي مـا یـقوم بـین األشـخاص 
مـن عـالقـات شـخصیة أو اجـتماعـیة، بـاإلضـافـة إلـى مـا لـذلـك مـن أھـمیة بـالنسـبة إلـى تھـذیـب 
األخـالق وكـبح جـماح األھـواء، وسـالمـة اسـتخدام الـمیول، وطـریـقة الـحكم عـلى األشـخاص 
مـن الـجنس اآلخـر، واالجـتماع بـھم، ومـا شـابـھ مـن األمـور. وفـضالً عـن ذلـك، البـّد عـلى 
األخـص للمسـیحیین، مـن تنشـئة روحـیة، مسـیحیة، مـتینة، بـإمـكانـھا أن تظھـر أن الـزواج 
دعـوة حـقیقیة ورسـالـة، وذلـك دون انـتفاء الـقدرة عـلى نـذر الـذات } فـي الـدعـوة الـكھنوتـیة 

أو الرھبانیة. 
 ً وعـلى ھـذا األسـاس، تـأتـي، فـیما بـعد، مـرحـلة اإلعـداد الـقریـب الـتي تسـتوجـب بـحثاً عـمیقا
مسھـباً. وھـي تـفضي – ابـتداء مـن الـسن الـمناسـبة ومـع تـلقین الـمبادئ المسـیحیة الـمؤاتـیة، 
عـلى طـریـقة تـعلیم الـموعـوظـین – بـإعـداد الـمعنیین إعـداداً نـوعـیاً خـاصـاً لـقبول األسـرار، 
بـحیث یـكونـون كـأنـھم یـكتشفونـھا مجـّدداً. ومـن الـضرورة تـلقین الشـبان وكـل الـذیـن 
یسـتعدون لـلزواج المسـیحي ھـذا الـتعلیم المسـیحي المجـّدد، لـكي یـصیر االحـتفال بـالسـّر بـما 
یـقتضي لـھ مـن اسـتعدادات أدبـیة وروحـیة، وبـالـتالـي لـكي یـعیشھ الـزوجـان. ویـجب أن 
یـكتمل تـثقیف الشـبان الـدیـني، فـي الـوقـت الـمناسـب، ووفـقاً لـمختلف الـحاجـات الـعملیة، 
بـاإلعـداد لـلحیاة المشـتركـة بـین الـزوجـین. وھـذا اإلعـداد یظھـر الـزواج عـلى أنـھ عـالقـة 
شـخصیة بـین الـرجـل والـمرأة، وھـي عـالقـة یـجب تـطویـرھـا بـاسـتمرار. ویحـمل ھـذا 
اإلعـداد الـمعنیین عـلى تـفھم الـقضایـا الجنسـیة الـزواجـیة، واألبـوة الـمسؤولـة، تـفّھماً عـمیقاً، 
ھـذا بـاإلضـافـة إلـى الـمبادئ األسـاسـیة الـطبیعیة إلـى اسـتعمال الـطرق الـمؤاتـیة لـتربـیة الـبنین 
والـعنایـة بـتوفـیر الـعناصـر األسـاسـیة الـتي تـسعف عـلى تـدبـیر الـعائـلة عـلى مـا یـنبغي مـن 
مـثل: الـعمل المسـتقر، وتـوفـیر الـمال الـكافـي، واإلدارة الـفطنة، ومـعرفـة مـبادئ االقـتصاد 

المنزلي وما شابھ. 
ویـجب أخـیراً أالّ یـھمل اإلعـداد لـلرسـالـة الـعائـلیة والـتعاون األخـوي مـع الـعائـالت األخـرى، 
واالشـتراك الـناشـط فـي الجـمعیات والـمنظمات والحـركـات والـمبادرات الـتي تـعود بـالـخیر 

على العائلة من الناحیتین اإلنسانیة والمسیحیة. 
ویـحسن أن یـتّم اإلعـداد الـمباشـر لـالحـتفال بسـّر الـزواج فـي األشھـر أو األسـابـیع األخـیرة 
الـتي تسـبق حـفلة الـعرس، لـكي یتخـذ مـا یـسّمى بـالـتحقیق الـذي یـفرضـھ الـحق الـقانـونـي قـبل 
االحـتفال بـالـزواج، مـفھومـاً جـدیـداً، وصـیغة جـدیـدة. وھـذا اإلعـداد الـذي ال بـّد مـنھ فـي كـل 
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حـال، یـحتاج إلـیھ، عـلى األخـص، الـمتعاھـدون عـلى الـزواج الـذیـن ال یـزالـون یـعانـون مـن 
نقص أو صعوبات حیال العقیدة المسیحیة والمسلك المسیحي. 

وبـین الـمبادئ الـتي یـجب تـلقینھا فـي مـا یشـبھ مسـیرة اإلیـمان ھـذه، الـمماثـلة لـلموعـوظـیة، 
یــجب الــتعمق فــي بــحث ســّر المســیح والــكنیسة، ومــعنى الــنعمة، وواجــبات الــزواج 

المسیحي، واإلعداد لالشتراك الناشط، الواعي، في رتبة العرس الطقسیة. 
وعـلى الـعائـلة المسـیحیة والجـماعـة الكنسـیة بـأجـمعھا أن تـشعر بـأنـھا مـعنّیة فـي مـختلف 
الـمراحـل اإلعـدادیـة لـلزواج الـتي وصـفناھـا بخـطوطـھا الـكبرى فـقط، ویـؤمـل مـن الـمجالـس 
األسـقفیة أن تـعمل عـلى إصـدار "دلـیل فـي الـعنایـة الـرعـویـة بـالـعائـلة" بـصفتھا مـعنّیة بـشأن 
اتـخاذ الـمبادرات الـكفیلة بـمساعـدة أزواج المسـتقبل، لـكي یـعوا وعـیاً مـتزایـداً أھـمیة 
اخـتیارھـم، وبـمساعـدة رعـاة الـنفوس، لـكي یـتحققوا مـن حـسن اسـتعداد ھـؤالء. ویـجب قـبل 
كـل أن یـتضمن ھـذا الـدلـیل الحـّد األدنـى مـن مـواد الـدروس اإلعـدادیـة ومـواقـیتھا وطـرقـھا 
بـحیث تـتوازن مـختلف األجـزاء فـیما بـینھا – سـواء مـا تـناول مـنھا الـعقیدة أم فـن الـتربـیة أم 
الـناحـیة الـقانـونـیة أم الـناحـیة الـطبیعیة – وتـنتظم تـنظیماً یحـمل مـن یـتأھـبون لـلزواج، فـضالً 

عن التعمق في المعرفة العقلیة، على االندماج في الجماعة الكنسیة. 
وبـرغـم أنـھ ال یـجوز الـتقلیل مـن أھـمیة واجـب اإلعـداد الـقریـب الـخاص بـالـزواج وال مـن 
ضـرورتـھ – وھـذا مـا قـد یحـدث فـیما لـو فـّسح مـنھ بـسھولـة – فـإن ھـذا اإلعـداد یـجب أن 
یـنّسق ویـوضـع مـوضـع الـعمل بـحیث ال یـشّكل إھـمالـھ، فـیما لـو حـدث، مـانـعاً مـن االحـتفال 

بالعرس. 
  

االحتفال 
67- إن الـزواج المسـیحي، بحسـب الـقاعـدة الطقسـیة، یـتطلّب االحـتفال بـھ احـتفاالً یظھـر 
مـن الـناحـیتین االجـتماعـیة والجـماعـیة مـا لعھـد الـزواج بـین الـمعمدیـن مـن طـبیعة ھـي 

جوھریاً كنسیة، أسراریة. 
فـاالحـتفال بـالـزواج – كـعمل تـقدیـس بـواسـطة السـّر – الـمرتـبط بـالـطقس الـذي ھـو قـمة عـمل 
الـكنیسة، ویـنبوع قـّوة الـتقدیـس لـدیـھا (166)، یـجب أن یـكون بحـّد ذاتـھ صـحیحاً، الئـقاً، 
مـثمراً. وھـنا یـنفسح الـمجال واسـعاً لـلعنایـة الـرعـویـة لـكي یـصیر إتـمام الـمقتضیات الـناشـئة 
عـن طـبیعة العھـد الـزواجـي الـذي رفـع إلـى مـقام سـّر، والـتّقید فـي الـوقـت عـینھ، مـن وجـھ 
الـضبط، بـقوانـین الـكنیسة، فـي مـا خـّص الـرضـى الحـّر، والـموانـع، والـصیغة الـقانـونـیة، 
ورتـبة االحـتفال عـینھا. ویـجب أن تـكون ھـذه الـرتـبة بسـیطة، الئـقة، شـیقة، وفـقاً لـلقواعـد 
الـتي وضـعتھا السـلطات الكنسـیة الـمختّصة الـتي یـعود إلـیھا – بحسـب ظـروف الـزمـان 
والـمكان الـراھـنة المحـّددة، وذلـك بـاإلنـسجام والـقواعـد الـتي وضـعھا الـكرسـي الـرسـولـي – 
(167) إذا مـا دعـت الـحال، أمـر إدخـال بـعض الـعناصـر الـخاصـة بـكل حـضارة عـلى ھـذا 
االحـتفال الطقسـي، وھـي عـناصـر مـن شـأنـھا أن تـعّبر تـعبیراً أوضـح عـّما للعھـد الـزواجـي 
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مـن مـفھوم إنـسانـي ودیـني عـمیق، شـرط أالّ یـكون فـیھا مـا ال یـتوافـق واإلیـمان واآلداب 
المسیحیة. 

واالحـتفال الطقسـي، كـعالمـة یـجب أن یـتّم بـحیث یـكون، حـتى فـي مـا خـّص حـقیقتھ 
الـخارجـیة، إعـالنـاً لـكلمة هللا واعـترافـاً بـاإلیـمان تـبرزه جـماعـة الـمؤمـنین. ویتجـلّى الـواجـب 
الـرعـوي، فـي ھـذا الـمجال، بـالـعنایـة الـفطنة، الـناشـطة، "بـلیتورجـیا الـكلمة" وبـتلقین اإلیـمان 

أولئك الذین یحضرون االحتفال، وخاصة العروسین. 
واالحـتفال الطقسـي بـالـزواج، كـعمل أسـراري كنسـي، یـجب أن یجـمع الجـماعـة المسـیحیة 
بـمشاركـة جـمیع الـحضور مـشاركـة كـامـلة، فـاعـلة، واعـیة، كـل حسـب مـقامـھ وواجـبھ: 
الـعروسـین، والـكاھـن، والـشھود، واألنسـباء، واألصـدقـاء، وسـائـر الـمؤمـنین الـذیـن یـندمـجون 

كلّھم في الحفل الذي یظھر سّر المسیح وكنیستھ ویعّبر عنھ بعیشھ إیاه. 
أمـا فـي مـا یـتعلق بـاالحـتفال بـالـزواج المسـیحي فـي أمـاكـن تـتمیز بـصیغ حـضاریـة و تـقالـید 

موروثة، فیجب التقید بالمبادئ المشار إلیھا آنفاً. 
  

االحتفال بالزواج 
وتبشیر المعّمدین غیر المؤمنین باإلنجیل 

68- وبــما أنــھ یــنبغي، فــي االحــتفال بــالســّر، إعــارة اســتعدادات الــعروســین األدبــیة 
والـروحـیة، وعـلى األخـص إیـمانـھما، اھـتمامـاً خـاصـاً، تـجب ھـنا مـعالـجة صـعوبـة غـالـباً مـا 
تحـدث وقـد یـتأّتـى لـرعـاة الـنفوس مـواجھـتھا فـي مـجتمعنا ھـذا الـذي یـرتـدي طـابـعاً عـلمانـیاً. 
وفـي الـواقـع، إن إیـمان مـن یـطلب مـن الـكنیسة مـباركـة زواجـھ، قـد یـكون عـلى درجـات 
مـتفاوتـة. فـمن أھـم واجـبات الـرعـاة أن یـسعوا إلـى اكـتشاف ھـذا اإلیـمان مجـّدداً وتـغذیـتھ 
وإنـضاجـھ. لـكن یـنبغي أیـضاً أن یـفھم ھـؤالء الـرعـاة األسـباب الـتي تحـمل الـكنیسة عـلى 

قبول من قد ال یكون مستعداً استعداداًَ كامالً لالحتفال. 
ویـتمّیز سـّر الـزواج عـن سـائـر األسـرار بـالـخصائـص الـتالـیة: إن سـّر لشـيء كـان جـزءاً مـن 
تـدبـیر الخـلق ونـظامـھ، إنـھ العھـد الـزواجـي الـذي أنـشأه الـخالـق "مـنذ الـبدء". وعـزم الـرجـل 
والـمرأة عـلى عـقد الـزواج وفـقاً لـقصد هللا ھـذا، أي وفـقاً لـقصد تـقیید حـیاتـھما بـالـرضـى 
الـزواجـي الـذي ال رجـعة عـنھ، وبـالـحب غـیر الـمنفصم، وبـاألمـانـة غـیر المشـروطـة، 
یتـطلب، فيـ الحـقیقة، ولوـ بطـریقـة غیـر واعیـة، نیـّة الطـاعةـ التـامةـ إلرادة هللا، وھيـ نیـّة ال 
یـمكن أن تـتوّفـر دون نـعمتھ تـعالـى، فھـذان قـد بـدأا، واقـعاً وحـقاً، مسـیرة الـخالص الـتي 
یـقدر االحـتفال بـالسـّر واإلعـداد الـقریـب لـھ أن یـكّمالھـا ویـصال بـھا إلـى نـھایـتھا، شـرط أن 

تكون نّیتھما. 
إن لـصحیح، مـن جـھة ثـانـیة، أن ھـناك، فـي بـعض الـمناطـق، أسـبابـاً اجـتماعـیة أكـثرمـنھا، 
فـي الـواقـع، دیـنیة، تـدفـع الخـطیبین إلـى طـلب االحـتفال بـالـزواج فـي الـكنیسة وال عـجب، 
ألن الـزواج حـدث ال یـتعلّق فـقط بـالـذیـن یـتزّوجـون، فـھو، مـن طـبیعتھ، شـأن اجـتماعـي یـلزم 
الـزوجـین بـالـنظر إلـى الـمجتمع. وكـان االحـتفال بـھ فـي كـل زمـن، وال یـزال یـوم عـید 
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تـجتمع فـیھ الـعائـالت واألصـدقـاء فـیما بـینھم. فـواضـح إذن أن األسـباب االجـتماعـیة تـتضافـر 
مع األسباب الخاصة في طلب عقد الزواج في الكنیسة. 

ویـجب أالّ ننسـى أن مـن یـعقدون زواجـاً، عـلى ھـذا الـوجـھ، فـقد ارتـبطوا بـقّوة عـمادھـم، 
ارتـباطـا حـقیقیاً بعھـد المسـیح الـزواجـي مـع الـكنیسة، وقـبلوا، بـنّیة سـلیمة، بـقصد هللا مـن 
الـزواج، وھـم یـرضـون بـالـتالـي، ضـمناً عـلى األقـل، بـما تـقصد الـكنیسة فـعلھ عـندمـا تـحتفل 
د وجوـد أسبـاب اجتـماعیـة أیضـاً فيـ مثـل ھذـا الطـلب، لعـلّھ ال  باـلزـواج. ولھذـا إن مجرـّ
یـبّرر رفـض الـرعـاة االحـتفال بـالـزواج. ھـذا وإن األسـرار، عـلى مـا عـلّم المجـمع الـفاتـیكانـي 
الـثانـي، تـغّذي اإلیـمان (168) وتـقّویـھ بـالـكالم والـعناصـر الطقسـیة: نـعني اإلیـمان الـذي 
بـات الـعازمـون عـلى الـزواج یـسعون إلـیھ بـقّوة نـّیتھم الـطّیبة الـتي تـرعـاھـا، والشـك، نـعمة 

المسیح وتثبتھا. 
 ً وفـضالً عـن ذلـك، إذا وضـعت قـواعـد أخـرى بـشأن قـبول االحـتفال الكنسـي بـالـزواج، بـحثا
عـن درجـة إیـمان مـن یـرغـبون فـي الـزواج، فـقد یـنشأ عـن ذلـك أخـطار كـبیرة: أوالً خـطر 
إصـدار أحـكام ال أسـاس لـھا، تـفّرق بـین الـناس، ثـم خـطر إثـارة الـشكوك حـول صـحة 
الـزواجـات الـتي تـّم االحـتفال بـھا، مـع مـا ینجـم عـن ذلـك مـن أضـرار للجـماعـة المسـیحیة، 
ومـن تـعب ضـمیر جـدیـد لـألزواج ال یـمكن إثـباتـھ، وخـطر مـناقـشة مـا لـزواجـات كـثیرة 
عـقدھـا إخـوة مـنفصلون عـن االشـتراك الـتام مـع الـكنیسة الـكاثـولـیكیة، مـن طـابـع أسـراري، 

أو وضع ھذا الطابع موضع الشك، وھذا ما ال یتوافق والتقلید الكنسي. 
لـكن، عـلى الـعكس مـن ذلـك، وبـعد أن تـبوء جـمیع الـمساعـي بـالفشـل، عـندمـا یـجاھـر، عـلنا 
وصـراحـة، الـراغـبون فـي عـقد الـزواج، بـأنـھم یـرفـضون مـا تـقصده الـكنیسة مـن االحـتفال 
بـزواج الـمعّمدیـن، ال یـجوز إذ ذاك لـراعـي الـنفوس أن یـقبل بـمباركـة زواجـھم. وعـلیھ، 
بـرغـم مـا فـي ذلـك مـن صـعوبـة ولـو عـلى كـره مـنھ، أن یـأخـذ عـلماً بھـذا األمـر، ویـقنع 
الـمعنیین بـھ بـأن الـكنیسة، فـي ھـذه الـحالـة، لیسـت ھـي الـتي تـمنع االحـتفال الـذي یـطلبونـھ، 

بل ھم عینھم. 
وتظھـر ھـنا أیـضاً، وبـطریـقة مـلّحة، الـحاجـة إلـى الـعمل عـلى التبشـیر بـاإلنـجیل وتـأمـین 
الـتعلیم المسـیحي، قـبل الـزواج وبـعده، وھـي حـاجـة یـجب أن تسـّدھـا الجـماعـة المسـیحیة 
بـأجـمعھا، بـغیة أن یـحتفل كـل رجـل وامـرأة یـعقدان زواجـاً، بسـّر الـزواج، ال بـطریـقة 

صحیحة وحسب، بل أیضاً بطریقة مثمرة. 
  

العنایة الرعویة بعد الزواج 
69- الـعنایـة الـرعـویـة بـالـعائـلة الـمؤسـسة شـرعـاً تـعني، فـي الـواقـع، قـیام جـمیع مـن یـؤلـفون 
الجـماعـة الكنسـیة المحـلیة بـتقدیـم الـمساعـدة لـألزواج، لـكي یـتفھموا دعـوتـھم ورسـالـتھم 
الجـدیـدتـین ویـعیشوھـما. ولـكي تـصبح الـعائـلة، یـومـاً بـعد یـوم، جـماعـة مـحبة حـقاً تـجب 
مـساعـدة جـمیع أعـضائـھا وإفـھامـھا واجـباتـھم بـالنسـبة إلـى مـا یـعترض سـبیلھم مـن صـعوبـات 
جـدیـدة، ومـا یـلتزمـون بـھ مـن خـدمـة مـتبادلـة، وواجـب مـشاركـة فـعالـة فـي الـحیاة الـعائـلیة. 

54



وھـذا یـتعلق خـاصـة بـالـعائـالت الجـدیـدة الـتي وھـي تـعیش فـي جـّو جـدیـد مـن الـقیم 
والـمسؤولـیات الجـدیـدة، قـد تـتعرض فـي أولـى سـنوات الـزواج عـلى األخـص، لـلصعوبـات 
كـتلك الـتي تـنشأ عـن الـتكیف مـع الـحیاة المشـتركـة ووالدة الـبنین. وعـلى األزواج الجـدد أن 
یـتقبلوا بـطیبة خـاطـر، الـمساعـدة الـفطنة، اإلنـسانـیة، الـسخیة الـتي یـقدمـھا لـھم غـیرھـم مـن 
األزواج الـذیـن اخـتبروا مـنذ زمـن بـعید، الـحیاة الـزوجـیة والـعائـلیة، وأن یـعرفـوا كـیف 
یسـتفیدون مـن ھـذه الـمساعـدة. وھـكذا یـقوم ضـمن الجـماعـة الكنسـیة – الـعائـلة الـكبرى 
الـمؤلـفة مـن الـعائـالت المسـیحیة – تـبادل حـضور ومـساعـدة بـین جـمیع الـعائـالت، فـیما 
تـضع كـل مـنھا فـي خـدمـة الـعائـالت األخـرى خـبرتـھا اإلنـسانـیة ومـا وھـبت أیـضاً مـن إیـمان 
و نـعمة. وھـذه الـمسانـدة بـین الـعائـالت، إذا مـا أنعشـتھا روح رسـولـیة صـحیحة، كـانـت 
إحـدى أبسـط الـطرق وأسـلمھا وأقـربـھا مـناالً عـلى الجـمیع، لنشـر ھـذه الـقیم المسـیحیة 
الـسامـیة الـتي ھـي الـبدایـة والـنھایـة لـكّل خـدمـة رعـویـة. وعـلى ھـذا األسـاس، ال تـتلقى 
الـعائـالت الجـدیـدة الـمساعـدة وحسـب، لـكنھا تـصبح بـدورھـا، بـعد أن تـتلقى الـمساعـدة یـنبوع 
غـنى لـغیرھـا مـن الـعائـالت الـتي تـأسسـت مـنذ زمـن، بـما تـقدمـھ مـن شـھادة حـیاة وتـتقنھ مـن 

أعمال. 
وعـالوة عـلى ذلـك، عـلى الـكنیسة أن تـبذل جھـد الـطاقـة، فـي مـا تـقدم لـلعائـالت الجـدیـدة مـن 
خـدمـة رعـویـة، لـكي تـربـي ھـذه الـعائـالت خـاصـة عـلى الـعیش فـي حـب زواجـي مـعروف 
بـوعـي لـلمسؤولـیة الـتي تـفرضـھا الـمشاركـة وخـدمـة الـحیاة. وعـلیھا أن تـعلمھا أیـضاً كـیف 
تـوفـق بـین عـادة الـحیاة الـمنزلـیة الحـمیمة والـعمل المشـترك فـي سـبیل بـناء الـكنیسة 
والـمجتمع البشـري. وعـندمـا یـصبح الـزوجـان، بـعد والدة الـبنین، عـائـلة بـحصر الـمعنى، 
تـكون الـكنیسة إذ ذاك إلـى جـانـب الـوالـدیـن حـرصـاً مـنھا عـلى أن یـتقبلوا أبـناءھـم ویـحّبوھـم 
كـعطیة تـلّقوھـا مـن رب الـحیاة، وأن یتحـملوا بـفرح مـا یـلقون مـن مـشقة فـي مـساعـدتـھم 

على التقدم على الصعیدین اإلنساني والمسیحي. 
  

ثانیاً- بنى العنایة الرعویة بالعائلة 
یظھـر الـعمل الـرسـولـي دائـماً، بـطریـقة حـیة نـاشـطة، طـبیعة الـكنیسة الـحّق الـتي تـلتزم 
رسـالـتھا الـخالصـیة وتجـد الـعنایـة الـرعـویـة بـالـعائـلة – وھـي إحـدى أخـص أنـواع الخـدمـة 
الـرعـویـة وأھـمھا – مـبدأھـا الـفاعـل وعـامـلھا األھـم فـي الـكنیسة عـینھا بـما فـیھا مـن بـنى، 

وبمن یعمل فیھا. 
  

الجماعة الكنسیة وعلى األخص الرعیة 
70- یـجب الـنظر ھـنا إلـى الـكنیسة، الجـماعـة المخـلَّصة والمخـلِّصة، فـي وقـت مـعاً، مـن 
وجھـیھا الـعام الـخاص: وھـذا الـوجـھ األخـیر یـعرب عـن ذاتـھ ویـأتـي بـمفعولـھ ضـمن نـطاق 
األبـرشـیة الـمقسمة، رعـویـاً، إلـى جـماعـات صـغیرة، تـبرز مـن بـینھا الـرعـیة لـما لـھا مـن 

وزن كبیر. 
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وال یـنال االشـتراك مـع الـكنیسة الـجامـعة مـن اسـتقرار مـختلف الـكنائـس المحـلیة ومـن 
مـیزتـھا الـخاصـة، بـل عـلى الـعكس مـن ذلـك، أنـھ یـضمن لـھا ھـذیـن االسـتقرار والـمیزة 
ویـطّورھـا. وتـبقى ھـذه الـكنائـس خـیر مـن یـعمل عـلى وضـع الـعنایـة الـرعـویـة بـالـعائـلة، 
مـوضـع الـعمل، وأقـرب مـن یـعمل أنـجع عـمل فـي ھـذا السـبیل. وھـكذا یـجب أن تـزداد كـل 
كـنیسة محـلیة، وبـطریـقة خـاصـة، كـل جـماعـة رعـویـة، شـعوراً بـالـنعمة والـمسؤولـیة الـلتین 
تـلقتھما مـن الـرب لـكي تـضطلع بـالـعنایـة الـرعـویـة. ویـحسن بـأیـة خـطة مـوضـوعـة، بـطریـقة 
مـؤاتـیة لـلعنایـة الـرعـویـة، أالّ تـھمل الـنظر، عـلى جـمیع المسـتویـات، فـي الـعنایـة الـرعـویـة 

بالعائلة. 
وفـي ضـوء ھـذه الـمسؤولـیة، تـدرك أیـضاً أھـمیة تـثقیف مـن یـلتزمـون بـطریـقة أخـص، ھـذا 
الـنوع مـن الـرسـالـة تـثقیفاً مـناسـباً، ویـجب تـوجـیھ الـكھنة والـرھـبان والـراھـبات، وتـثقیفھم 
تـدریـجیاًن بـالـطریـقة الـمناسـبة، مـنذ سـني دراسـتھم، لـیضطلعوا كـّل بـوظـیفتھ. ویـطیب لـنا 
أن نـنّوه، مـن بـین مـختلف الـمبادرات، بـإنـشاء المعھـد الـعالـي الجـدیـد، لـدى الـجامـعة 
الـالتـران الـحبریـة، فـي رومـا، الـمخصص لـدرس قـضایـا الـعائـلة. وھـناك أیـضاً مـعاھـد 
مـماثـلة قـد أنشـئت فـي بـعض األبـرشـیات. فـعلى األسـاقـفة أ، یـعنوا بـأن یـتابـع أكـبر عـدد مـن 
الـكھنة ھـذه الـدروس الـخصوصـیة، قـبل تـقلّدھـم وظـائـفھم فـي الـرعـیة. وفـي غـیر أمـكنة، 
تـلقى دروس تـثقیفیة، دوریـة، فـي مـعاھـد الـدروس الـالھـوتـیة والـرعـویـة الـعلیا، فـیجب 
تـشجیع ھـذه الـمبادرات ومـسانـدتـھا وتـكثیرھـا وفـتحھا، طـبعا، حـتى لـلعلمانـیین الـذیـن 
یـساھـمون فـي الـعمل عـلى مـا فـیھ فـائـدة الـعائـلة فـي حـقل اخـتصاصـھم (الـطبي،  والـقانـونـي، 

والنفساني، واالجتماعي، والتربوي). 
  

العائلة 
71- ولـكن رسـالـة األزواج والـعائـالت المسـیحیة الـخاصـة، فـي ھـذا الـمجال، تـحتل الـمكان 
األول، بـقوة الـنعمة الـمقتبلة فـي السـر. ومـن الـضرورة الـقیام بھـذه الـرسـالـة مـن أجـل بـنیان 
الـكنیسة ومـلكوت هللا فـي الـتاریـخ. وھـذا مـطلوب كـفعل طـاعـة عـفویـة للمسـیح الـرب، 
فــالمســیح ھــو الــذي یــولــي بــقوة زواج الــمعمدیــن الــذي رفــع إلــى مــقام ســّر، األزواج 
المسـیحیین مـھمة رسـل. وھـو مـن یـرسـلھم بـموجـبھا كـعملة فـي كـرمـھ وعـلى األخـص، إلـى 

حقل العائلة. 
واألزواج المسـیحیون، إذ یـقومـون بھـذا الـنشاط یـعملون بـاالشـتراك مـع سـائـر أعـضاء 
الـكنیسة الـذیـن یـعاونـونـھم ویـتفانـون فـي سـبیل خـیر الـعائـلة مسـتثمریـن، فـي الـوقـت عـینھ، 
ھـباتـھم وخـدمـاتـھم. وھـم یـمارسـون ھـذه الـرسـالـة، قـبل كـل، داخـل عـائـلتھم الـخاصـة، 
بـتأدیـتھم شـھادة حـیاة یـحیونـھا وفـقاً لشـریـعة هللا مـن جـمیع وجـوھـھا، وبـتثقیفھم أبـناءھـم ثـقافـة 
مسـیحیة، ومـساعـدتـھم عـلى الـبلوغ بـإیـمانـھم مـرحـلة الـنضج وتـربـیتھم عـلى الـطھارة، 
وإعـدادھـم لـلحیاة والسھـر عـلیھم لـتجنیبھم األخـطار الـعقائـدیـة واألدبـیة الـتي غـالـباً مـا 
یـتعّرضـون لـھا، وإدخـالـھم تـدریـجیا، وبـطریـقة یـعون مـعھا مـسؤولـیتھم، فـي الجـماعـة 
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الكنسـیة والـمدنـیة ومـساعـدتـھم وإرشـادھـم فـي إخـتیارھـم دعـوتـھم، وبـتبادل أعـضاء الـعائـلة 
الـمساعـدة مـن أجـل نـموھـم المشـترك اإلنـسانـي والمسـیحي، ومـا سـوى ذلـك مـن شـؤون. 
ویـتسع نـطاق رسـالـة الـعائـلة بـما تـصطنعھ مـن خـیر روحـي وجسـدي إلـى عـائـالت أخـرى، 
والسـیما تـلك الـتي ھـي أشـد حـاجـة إلـى الـعون والـمساعـدة وإلـى الـفقراء، والـمرضـى، 
والشـــیوخ والـــمعاقـــین، واألیـــتام، واألرامـــل، واألزواج الـــمھملین، واألمـــھات غـــیر 
الـمتزوجـات والـلواتـي تـساورھـن فـي الـحاالت الـصعبة، تجـربـة افـتعال اإلجـھاض ومـا 

شابھ. 
  

اتحادات العائالت في خدمة العائالت 
72- وعـالوة عـلى مـا تـقدم، البـّد مـن الـتنویـھ، فـي الـكنیسة الـتي ھـي الـمسؤولـة عـن الـعنایـة 
الـرعـویـة بـالـعائـلة، بـمختلف تجـمعات الـمؤمـنین الـتي یتجـلى فـیھا سـّر كـنیسة المسـیح والـتي 
تـحیا، نـوعـاً مـا، مـنھ. فـال بـّد إذن مـن اإلقـرار بـمختلف الجـماعـات الكنسـیة والـفئات 
والحـركـات الـمتعددة، المھـتّمة، عـلى اخـتالف األسـماء والـدرجـات، بـالـعنایـة الـرسـولـیة 
بـالـعائـلة ومـن االسـتفادة مـن أعـمالـھا، مـع مـراعـاة مـا لـكّل مـنھا مـن خـصائـص، وغـایـات، 

وفعالیة وطرائق عمل. 
ولھـذا السـبب اعـترف المجـمع، صـراحـة بـما تـقوم بـھ مـن نـشاط مـثمر مـثل ھـذه الـرابـطات 
الـمعنیة بـالـشؤون الـروحـیة، والـتربـویـة، والـرسـولـیة. ومـن واجـبھا أن تـبعث لـدى الـمؤمـنین 
شـعوراً صـادقـاً بـما یشـّدھـم إلـى سـواھـم مـن الـناس مـن روابـط مـتینة وتـشّجع عـلى نـمط حـیاة 
 ً یسـتلھم اإلنـجیل وإیـمان الـكنیسة، وتھـّذب الـضمائـر وفـقاً لـلفضائـل المسـیحیة، ولـیس وفـقا
ألحـكام الـرأي الـعام ومـقایـیسھ، وتـحض عـلى تـبادل أعـمال الـرحـمة واصـطناعـھا إلـى 
اآلخـریـن، بـروح مـنفتحة تـجعل مـن الـعائـالت المسـیحیة یـنبوع نـور حـقاً وخـمیرة صـالـحة 

لباقي العائالت. 
ومـن الـمرغـوب فـیھ أیـضاً أن تـعمل الـعائـالت المسـیحیة، وعـیاً مـنھا لـلفائـدة المشـتركـة، 
بـنشاط، عـلى جـمیع المسـتویـات، فـي جـمعیات أخـرى غـیر كنسـیة. وھـناك مـن بـینھا 
جــمعیات ھــدفــھا الــمحافــظة عــلى مــا لــلشعوب الــتي یــھمھا أمــرھــا مــن قــیم أخــالقــیة 
وحـضاریـة، ونـقل ھـذه الـقیم ورعـایـتھا، وتـقدم الـشخص البشـري، وحـمایـة األم والـطفل مـن 
الـناحـیة الـطبّیة والـقانـونـیة واالجـتماعـیة، وتـرقـي الـمرأة الـعادل، ومـكافـحة كـل مـا یـمسّ 
بـكرامـتھا، وتـوطـید الـروابـط الـمتبادلـة، واالطـالّع عـلى الـقضایـا الـمرتـبطة بـتنظیم الـوالدات 
تـنظیماً واعـیاً مـسؤوالً، وفـقاً لـألسـالـیب الـطبیعیة الـتي تـتفق والـكرامـة اإلنـسانـیة وعـقیدة 
الـكنیسة. وھـناك جـمعیات سـواھـا تـسعى إلـى بـناء مـجتمع أكـثر عـدالـة وإنـسانـیة، وإلـى 
تـطویـر شـرائـع عـادلـة تـرعـى الـنظام االجـتماعـي السـلیم، مـع مـا  یـجب مـن احـترام تـام لـما 
لـكل إنـسان وعـائـلة مـن كـرامـة وحـرّیـة مشـروعـة، سـواء أكـان عـلى الـصعید الـوطـني أم 
الـدولـي، والـتعاون مـع الـمدرسـة وبـاقـي الـمعاھـد الـتي تـكمل تـربـیة األوالد، وإلـى مـا سـوى 

ذلك من ھذا النوع عینھ. 
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ثالثاً- المسؤولون عن العنایة الرعویة بالعائلة 

مـا عـدا الـعائـلة – أي مـوضـوع الـعنایـة الـرعـویـة الـعائـلیة عـلى األخـص، ومـنطلقھا – یـجب 
التنویھ بأبرز من یعملون في ھذا الحقل الخاص. 

  
األساقفة والكھنة 

73- أبـرز مـن یھـتم بـالـشأن الـرعـوي الـعائـلي فـي األبـرشـیة، إنـما ھـو األسـقف. فـمن 
واجـبھ، بـصفتھ أبـاً وراعـیاً، أن یـولـي اھـتمامـاً خـاصـاً ھـذا الـقطاع مـن خـدمـتھ الـرعـویـة الـذي 
یـفوق قـدراً دونـما شـك، سـائـر مـا سـواه. وعـلیھ أن یـقف عـلى ذلـك الـعنایـة والـرعـایـة، 
والـوقـت، واألشـخاص، واألمـوال، وأن یـخّص، قـبل كـل، بـمساعـدتـھ الـعائـالت وجـمیع 
الـذیـن یـعانـونـھ، فـي مـختلف قـطاعـات األبـرشـیة ودوائـرھـا، فـي الـعنایـة الـرعـویـة بـالـعائـلة. 
ولـُیعَن عـنایـة خـاصـة بـأن یـجعل مـن أبـرشـیتھ، یـومـاً بـعد یـوم، "عـائـلة" حـقیقیة ومـثالً 
ویـنبوع رجـاء لـلعدیـد مـن الـعائـالت الـمنتمیة إلـیھا. وإنـشاء المجـلس الـحبري لـلعائـلة یـرمـي 
إلـى ھـذه الـغایـة، وھـي أن یـكون دلـیالً عـلى األھـمّیة الـتي نـعلّقھا عـلى الـعنایـة الـرعـویـة 
بـالـعائـلة فـي الـعالـم، وأن یـكون، فـي الـوقـت عـینھ، أداة فـعالـة لـتطویـر ھـذه الـعنایـة عـلى 

جمیع المستویات. 
ویسـتعین األسـاقـفة خـصوصـاً بـالـكھنة الـذیـن یـشّكل الـقسم األھـم مـن وظـیفتھم – عـلى مـا 
أوضـح المجـمع – خـدمـة الـكنیسة لـما فـیھ فـائـدة الـزواج والـعائـلة. ویـصح الـقول عـینھ فـي 

أولئك الشمامسة الذین قد تسند إلیھم العنایة بھذا القطاع الرعوي. 
وتـشمل مـسؤولـیتھم ال الـقضایـا األدبـیة والطقسـیة وحسـب، بـل أیـضاً الـقضایـا الـشخصیة 
واالجـتماعـیة. فـعلیھم أن یـسانـدوا الـعائـلة فـي تـواجـھھ مـن صـعوبـات وضـیقات مـتضامـین 
مـع أعـضائـھا، ویـساعـدوھـم لـكي یـروا حـیاتـھم عـلى ضـوء اإلنـجیل.ولـیس مـن الـنافـل أن 
نـالحـظ أن خـادم الـكنیسة یّتخـذ مـن ھـذه الـرسـالـة، إذا مـارسـھا بـما یـنبغي مـن الـفطنة 

والروح الرسولیة، دفعاً جدیداً، وقوى روحیة حتى لممارسة دعوتھ وأیضاً خدمتھ. 
وعـلى الـكھنة والـشمامـسة، بـعد أن یـكونـوا قـد اسـتعدوا، فـي الـوقـت الـمناسـب، اسـتعداداً 
جـدیـاً، لھـذه الـرسـالـة، أن یـتصرفـوا بـاسـتمرار تـجاه الـعائـالت تـصّرف آبـاء وإخـوة ورعـاة 
ومـعلّمین، فـیمّدوھـا بـعون الـنعمة ویـنیروھـا بـنور الـحقیقة. ویـجب بـالـتالـي أن یـكون الـتعلیم 
الـذي یـوّفـرونـھ والـنصائـح الـتي یسـدونـھا مـتوافـقة وتـعلیم الـكنیسة األصـیل بـحیث یـمّدون 
شـعب هللا بـالـمساعـدة لـیدرك مـعنى اإلیـمان الـصحیح ویـطبقھ الحـقاً عـلى الـحیاة عـینھا. 
ومـن شـأن ھـذه األمـانـة لـتعلیم الـكنیسة أن تحـمل الـكھنة عـلى بـذل الجھـد لـلتوفـیق بـین 

آرائھم لیتمّكنوا من تجنیب المؤمنین قلق الضمیر. 
ویـشارك الـرعـاة والـعلمانـیون فـي رسـالـة المسـیح الـنبویـة: الـعلمانـیون بـتأدیـة شـھادة اإلیـمان 
بـاألقـوال والـحیاة المسـیحیة، والـرعـاة بـتمییزھـم فـي ھـذه الـشھادة بـین مـا ھـو نـاشـئ عـن 
اإلیـمان الـصحیح، ومـا ال یـتوافـق ونـور اإلیـمان، والـعائـلة، كجـماعـة مسـیحیة، بـمشاركـتھا 

58



الـخاصـة فـي اإلیـمان والـشھادة. وھـكذا یـبدأ الـحوار بـین الـرعـاة والـعائـالت وبـاسـتطاعـة 
الـالھـوتـیین والـخبراء فـي الـشؤون الـعائـلیة أن یـساعـدوا كـثیراً فـي ھـذا الـحوار بشـرحـھم 
الـدقـیق لـما لـتعلیم الـكنیسة واخـتبار الـحیاة الـعائـلیة مـن مـفاھـیم. وھـكذا یـفھم تـعلیم الـكنیسة 
فـھماً صـحیحاً ویـنفتح الـطریـق أمـامـھ لـیتنامـى تـدریـجیاً. ویجـدر مـع ذلـك الـتنبیھ إلـى أن 
الـقاعـدة األقـرب، الـملزمـة فـي مـا خـص عـقیدة اإلیـمان، - وحـتى فـي قـضایـا الـعائـلة – تـعود 
إلـى مـا تـعلّمھ السـلطة الكنسـیة. وأن مـا یـقوم بـین الـالھـوتـیین والـخبراء فـي الـقضایـا الـعائـلیة 
 ً وسـلطة الـتعلیم فـي الـكنیسة مـن عـالقـات واضـحة، یـساعـد كـثیراً عـلى فـھم اإلیـمان فـھما

صحیحاً، وعلى تطویر ما یسمى بالتعددیة ضمن حدود اإلیمان. 
  

الرھبان والراھبات 
74- إن الـمساھـمة الـتي یسـتطیع الـرھـبان، والـراھـبات، والـمؤمـنون الـمكرسـون }، عـلى 
وجـھ الـعموم، الـقیام بـھا، فـي مـا یـتعلق بـرسـالـة الـعائـلة تتجـلّى، عـلى األخـّص وبـطریـقة 
إنـسانـیة فـریـدة، فـي تـكریـسھم }، ھـذا الـتكریـس الـذي یـجعلھم كـأنـھم یـوحـون إلـى جـمیع 
الـمؤمـنین بـالمسـیح بـذلـك... "الـقران الـعجیب الـذي عـقده هللا، والـذي سـیظھر فـي الـدھـر 

اآلتي، وقد اتخذت الكنیسة بھ المسیح عروساً لھا أوحد" (169). 
ویـجعلھم ھـذا الـتكریـس أیـضاً شـھوداً لـلمحبة الـتي تـشمل جـمیع الـناس وتـجعلھم بـفضل مـا 
یـرتـضون مـن طـھارة مـن أجـل مـلكوت الـسماوات أكـثر اسـتعداداً لـنذر ذواتـھم بـسخاء 

للخدمة اإللھیة وأعمال الرسالة. 
وھـذا دلـیل عـلى مـا یسـتطیع الـرھـبان والـراھـبات، وأعـضاء الـمؤسـسات الـعلمانـیة وسـائـر 
مـؤسـسات الـكمال أن یـؤدوا مـن خـدمـة، مـنفردیـن أو مـجتمعین، تـعود بـالـخیر عـلى 
الـعائـالت، مـنصرفـین إلـى الـعنایـة الـدائـبة بـاألطـفال، والسـیما الـمھملین، وغـیر الـمرغـوب 
فــیھم، واألیــتام، والــفقراء، والــمعاقــین. وبــاســتطاعــتھم أن یــزوروا الــعائــالت ویــعنوا 
بـالـمرضـى، ویـقیموا عـالقـات احـترام ومـحبة مـع الـعائـالت الـتي فـجعت بـأحـد الـوالـدیـن، 
وتـواجـھ صـعوبـات أو أصـابـھا الـتفكك. وبـاسـتطاعـتھم أیـضاً أن یـوفـروا بـنشاطـھم الـخاص 
للشـبان مـن الـتثقیف والـنصائـح مـا یـعدھـم لـلزواج، وأن یـساعـدوا األزواج فـي مـا خـصّ 
قـضایـا األبـوة الـمسؤولـة حـقاً، ویـفتحوا أدیـرتـھم لـلضیافـة البسـیطة الـسمحاء، الـتي تـتیح 
لـلعائـلة الـمجال لـتختبر فـیھا مـعنى هللا، وتـتذّوق طـعم الـصالة الـروحـي واالخـتالء بـا}، 
وتـرى خـیر مـثل عـن الـحیاة الـتي یـعیشھا اإلنـسان فـي الـمحبة والـفرح األخـوي، عـلى مـا 

یلیق بأعضاء، عائلة هللا الكبرى. 
وبـودنـا أن نـشفع مـا قـلناه بـخّضنا، بـإلـحاح، الـمسؤولـین عـن مـؤسـسات الـحیاة الـمكرسـة }، 
عـلى اعـتبار الـرسـالـة الـتي یـقومـون بـھا فـي جـانـب الـعائـلة – مـع مـحافـظتھم دائـماً عـلى 
جـوھـر مـا لـكل مـؤسـسة مـن مـؤسـساتـھم مـن مـیزة خـاصـة وھـبة فـریـدة – إحـدى الخـدمـات، 

وأشّدھا إلحاحاً، في األحوال الحاضرة. 
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العلمانیون األخصائیون 
75- یســتطیع الــعلمانــیون األخــصائــیون (األطــباء، رجــال الــقانــون، عــلماء الــنفس، 
الـمساعـدون االجـتماعـیون، المسـتشارون وأمـثالـھم) أن یـقّدمـوا أجـل خـدمـة لـلعائـالت، سـواء 
أكـان إفـرادیـاً أم بـوصـفھم مـنضویـن إلـى اتـحادات أو مـبادرات، وذلـك بـمساھـمتھم فـي 
تـنویـرھـا، وإسـداء الـنصح لـھا، وتـوجـیھھا، ومـسانـدتـھا. وتـنطبق عـلیھم ھـذه الـعبارات الـتي 
أتـیحت لـنا الـفرصـة لـكي نـوجـھھا إلـى اتـحاد مسـتشاري الـعائـالت الـذیـن یـعملون بـوحـي 
الـروح المسـیحیة: "تسـتحق وظـیفتكم أن تـسمى رسـالـة، لـسمّو األھـداف الـتي تـتوّخـاھـا 
وألھـمیة الـنتائـج الـناجـمة عـنھا لـخیر الـمجتمع والجـماعـة المسـیحیة عـینھا... وأن كـل مـا 
تسـتطیعون عـملھ لـدعـم الـعائـلة، یـكون لـھ، عـلى وجـھ الـتأكـید، أثـره الـفّعال الـذي یـتجاوز 
نـطاقـھ الـخاص، لـیشمل أنـاسـاً آخـریـن ویـؤثـر فـي الـمجتمعات. إن مسـتقبل الـعالـم والـكنیسة 

یمّر بالعائلة" (170). 
  

المنتفعون بوسائل اإلعالم والعاملون فیھا 
76- البـّد مـن أن نـقول كـلمة فـي مـن یـنتفعون بـاإلعـالم االجـتماعـي ویـعملون فـیھ، لـما لـھ 
مـن أھـمیة فـي حـیاة عـالـم الـیوم. فـمعلوم أن وسـائـل اإلعـالم االجـتماعـي "تـؤثـر، فـي غـالـب 
األحـیان، تـأثـیراً عـمیقاً بـنفوس مـن یـنتفعوب بـھا، سـواء أكـان مـن الـناحـیة الـعاطـفیة 
الـفكریـة، أم مـن الـناحـیة األخـالقـیة والـدیـنیة، "وعـلى األخـص لـدى الـمراھـقین (171). 
ولھـذا یـمكن أن یـكون لـھا تـأثـیرھـا الـمفید عـلى حـیاة الـعائـلة وعـاداتـھا وحـتى عـلى تـربـیة 
األوالد، كـما یـمكن أن تـخفي إشـراكـاً ومـخاطـر ال یسـتھان بـھا" (172). ویـمكنھا أن 
تـصبح – بـطریـقة خـبیثة، فـنّیة مـدبـّرة، عـلى مـا یحـدث، ویـا لـألسـف فـي مـختلف بـلدان 
الـعالـم – أدوات لـنقل عـقائـد ھـّدامـة تحـّل الـخالف بـین الـناس، وأفـكار وآراء مـشوھـة عـن 
الـحیاة والـعائـلة وعـن الـدیـن واألخـالق لـكونـھا ال تـحترم مـا لـإلنـسان مـن كـرامـة حـق 

ومصیر. 
وھــذا خــطر محــدق، فــي الــواقــع، ألن "نــمط حــیاة الــیوم، عــلى األخــص لــدى األمــم 
الـمصّنعة، یحـمل، فـي أغـلب األحـیان، الـعائـالت عـلى أن تتخـلى عـن مـسؤولـیتھا الـتربـویـة، 
وتـكتشف فـي فـرص الھـروب السھـلة (الـتي یـتیحھا لـھا خـاصـة فـي الـبیت جـھاز الـتلفزة 
وبـعض النشـرات الـمبتذلـة) سـبیالً تـشغل فـیھ وقـت أطـفالـھا وأوالدھـا ونـشاطـھم" (173). 
ومـن ھـنا یـنشأ "واجـب ... حـمایـة األطـفال واألوالد، عـلى األخـص، مـن "الـغزوات" الـتي 
یـتعّرضـون لـھا مـن جـراء وسـائـل اإلعـالم ھـذه"، وواجـب السھـر عـلى تـنظیم اسـتعمال ھـذه 
الـوسـائـل تـنظیماً دقـیقاً جـداً. وھـكذا عـلى الـعائـلة أن تـعمل عـلى تـوفـیر تسـلیات أخـرى 
ألبـنائـھا تـكون أسـلم وأنـفع وأفـید تـربـویـاً للجسـد والخـلق والـروح، "لـكي یـصرف وقـت 
الـفراغ لـدى أوالدھـم بـطریـقة أفـضل ویحـظى بـتقدیـر أوفـر، ولـكي تـوّجـھ قـواھـم خـیر 

توجیھ" (174). 
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 ً وبـما أن وسـائـل اإلعـالم االجـتماعـي – وبـالـتالـي الـمدرسـة والـبیئة الـحیاتـیة – تـؤثـر غـالـبا
تـأثـیراً كـبیراً فـي تـربـیة األوالد أیـضاً، فـمن واجـب الـوالـدیـن، مـا دامـوا یـنتفعون بھـذه 
الـوسـائـل، أن یـضطلعوا بـدور نـاشـط فـي اسـتعمالـھا اسـتعماالً مـعتدالً، نـاقـداً، یـقظاً، فـطناً، 
وذلـك بـاكـتشاف مـا لـھا مـن أثـر عـلى أبـنائـھم وبـتوجـھ اسـتعمالـھا تـوجـیھاً مـن شـأنـھ "تھـذیـب 
ضـمیر أبـنائـھم لـكي یـبدوا فـیھا رأیـاً صـافـیاً یـّتفق والـواقـع، ویـرشـدھـم إلـى مـا یـجب أن 

یختاروه أو ینبذوه من المشاھد المعروضة" (175). 
وعـلى الـوالـدیـن أن یـعملوا، بـدافـع مـن ھـذا الـواجـب عـینھ، عـلى اخـتیار مـا یـجب اخـتیاره، 
وإعـداد مـا یـجب إعـداده، مـن الـمشاھـد، بـإقـامـتھم عـالقـات – عـن طـریـق مـا یـناسـب مـن 
الـمبادرات – مـع الـمعنیین بـمختلف مـراحـل اإلنـتاج واإلذاعـة والـنقل لـیتأكـد لـھم أن لـیس 
ھـناك تـجاھـل طـائـش وال رفـض مـقصود لـلقیم اإلنـسانـیة األسـاسـیة الـتي تـتضمن مـا فـیھ 
الـخیر األكـید المشـترك لـلمجتمع، بـل، عـلى الـعكس، أن ھـناك بـث مـشاھـد كـفیلة بـعرض 
قـضایـا الـعائـلة ومـا لـھا مـن حـلول صـحیحة، عـرضـاً وافـیاً الئـقاً. وقـد كـتب سـلفنا الـسعید 
الـذكـر الـبابـا بـولـس الـسادس بھـذا الـشأن، فـقال: "عـلى الـمنتجین أن یـتعرّفـوا إلـى مـطالـب 
الـعائـالت ویـحترمـوھـا، وھـذا یـفترض لـدیـھم، أحـیانـاً شـجاعـة كـبرى، ودائـماً شـعوراً حـاراً 
بـما عـلیھم مـن واجـبات. فـعلیھم بـالـتالـي أن یـجتنبوا كـل مـا یـؤذي الـعائـلة فـي حـیاتـھا، 
واسـتقرارھـا، واتـزانـھا، وسـعادتـھا، ألن كـل انـتھاك لـما لـلعائـلة مـن قـیم أسـاسـیة – سـواء 
تـناول اإلبـاحـیة أو الـعنف، أم الـدفـاع عـن الـطالق أو مـا یّتخـذه الشـبان مـن عـادات تـضادّ 

المجتمع – إنما ھو في الحقیقة مّس بخیر اإلنسان الصحیح (176). 
وإّنـا فـي مـناسـبة مـماثـلة قـد ألـقینا ھـذه الـكلمة: "مـن الـضرورة أن تـتمّكن الـعائـالت مـن أن 
تـثق كـل الـثقة بـحسن نـیة مـحترفـي وسـائـل اإلعـالم ونـزاھـتھم وأمـانـتھم الـواعـیة لـواجـبھم، 
أعـني: الـناشـریـن، والـمؤلـفین، والمخـرجـین، والـمدیـریـن، والمسـرحـیین والـمذیـعین 
والـمعلقین، والـممّثلین" (177).  ولھـذا أن مـن واجـب الـكنیسة أن تـوالـي مـا تـحیط بـھ مـن 
بـالـغ الـعنایـة ھـذه الـفئات مـن الـفنانـین، وتسـتحث فـي الـوقـت عـینھ الـكاثـولـیك الـذیـن یـشعرون 
بـأنـھم مـدعـوون إلـى الـعمل فـي ھـذا الـقطاع الـدقـیق الـحّساس ویـتوّفـر لـھم مـا یـقتضي لـھ مـن 

مواھب، وتساعدھم لكي ینصرفوا إلى العمل الجّدي فیھ. 
  

رابعاً- العنایة الرعویة بالعائلة في الحاالت الصعبة 
  

الظروف الخاصة 
77- ال بـّد مـن تـوجـیھ عـنایـة تـتمّیز بـالـمزیـد مـن الـسخاء والـحكمة والـفطنة، عـلى مـثال 
الـراعـي الـصالـح، إلـى الـعائـالت الـتي تـضّطر إلـى مـواجـھة ظـروف صـعبة بحـّد ذاتـھا، 
وذلـك عـلى كـره مـنھا فـي غـالـب األحـیان، أو بسـبب مـا تـتعّرض لـھ مـن ضـغوط أخـرى مـن 
كـل نـوع. وفـي ھـذا الـمجال یـجب، عـلى األخـص، إعـارة االنـتباه بـعض فـئات خـاصـة 
تـحتاج، ال إلـى مـساعـدات وحسـب، بـل إلـى عـمل یـكون لـھ أثـر أفـعل فـي الـرأي الـعام، 
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وخـاصـة، فـي الـبنى الـثقافـیة، واالقـتصادیـة، والـقانـونـیة إلزالـة األسـباب الـبعیدة، فـي أقـرب 
وقت، لما تعاني منھ. 

ومـن ھـذه الـفئات مـثالً: عـائـالت الـمھاجـریـن بـحثاً عـن عـمل، وعـائـالت مـن یـضّطرون إلـى 
الـتغیب مـّدة طـویـلة، كـالـجنود، والـبّحارة، والـمسافـریـن مـن كـل نـوع، وعـائـالت األسـرى 
والـمساجـین، والـالجـئین، والـمنفیین، والـعائـالت الـتي تـعیش مـعزولـة فـي الـواقـع، فـي الـمدن 
الــكبرى، والــعائــالت الــمفتقرة إلــى مــسكن، أو إلــى أعــضائــھا أو إلــى أحــد الــوالــدیــن، 
والـعائـالت الـتي لـھا أوالد مـعاقـون أو مـدمـنو مخـّدرات، وعـائـالت الـسكیریـن، والـعائـالت 
الـمقتلعة مـن مـحیطھا الـثقافـي واالجـتماعـي والمھـددة بـفقدانـھ، والـعائـالت الـتي تـعانـي مـن 
الـتفرقـة ألسـباب سـیاسـیة أو سـواھـا، والـعائـالت الـمنقسمة عـقائـدیـاً والـعائـالت الـتي ال یسھـل 
عـلیھا إقـامـة عـالقـة مـع الـرعـیة، والـعائـالت المسـتھدفـة لـلعنف ولـلمعامـلة الـظالـمة بسـبب 
إیـمانـھا، والـعائـالت الـمؤلّـفة مـن أزواج ال یـزالـون قـاصـریـن، والعجـزة الـذیـن غـالـباً مـا 

یضّطرون إلى اإلقامة وحدھم، دون أن تتوفر لھم أسباب العیش الالئق. 
وعـائـالت الـمھاجـریـن، وخـاصـة، عـندمـا یـتعلّق األمـر بـالـعّمال والـمزارعـین، فـمن الـواجـب 
أن یـتمكنوا مـن أن یجـدوا، حـیثما كـانـوا، فـي الـكنیسة وطـناً لـھم. وھـذه وظـیفة نـابـعة مـن 
جـوھـر الـكنیسة، الـتي ھـي عـالمـة الـوحـدة فـي الـتنوع. ویـجب أن یـوكـل أمـر االھـتمام 
بـشأنـھم، عـلى قـدر المسـتطاع، إلـى كـھنة مـن طـقسھم، وحـضارتـھم، ولـغتھم. وفـضالً عـن 
ذلـك، أن مـن واجـب الـكنیسة أیـضاً أن تھـّز الـضمیر الـعام وأولـیاء األمـر والسـلطان فـي 
الـحیاة االجـتماعـیة، واالقـتصادیـة، والسـیاسـیة، لـكي یجـد الـعمال فـي مـناطـقھم ووطـنھم 
أسـباب الـعمل، ویـتأمـن لـھم األجـر الـعادل، فـیلتئم مجـدداً شـمل الـعائـالت فـي أسـرع وقـت 
مـمكن، وتـؤخـذ ھـویـتھا الـحضاریـة بـعین االعـتبار، وتـعامـل مـعامـلة سـواھـا مـن الـعائـالت، 
وتتـاح الفـرصةـ أخیـراً ألبنـائھـا لیـتعلموا مھـنة ویمـارسوـھاـ، ولیـتملكوا أیضـاً قطـعة أرض ال 

بّد منھا لعملھم ومعاشھم وحیاتھم. 
وإنـھا لـصعبة مـشكلة الـعائـالت الـمنقسمة عـقائـدیـاً، وھـي تـتطلب، فـي بـعض الـحاالت، 
عـنایـة رعـویـة خـاصـة. فـقبل كـل یـجب اإلبـقاء، بـما یـنبغي مـن الـفطنة، عـلى الـعالقـة 
الـشخصیة بـمثل ھـذه الـعائـالت. ویـجب تـثبیت الـمؤمـنین مـن أفـرادھـا فـي اإلیـمان وتـرسـیخ 
أقـدامـھم فـي الـحیاة المسـیحیة. وبـالـرغـم مـن أنـھ ال یـجوز لـلفریـق المخـلص لـمذھـبة 
الـكاثـولـیكي أن یـتراخـى، فیجـدر بـھ أنـي یـبقى دائـماً فـي حـوار مـع الـفریـق اآلخـر. وال بـد لـھ 
مـن أن یـدأب فـي إحـاطـتھ بـمجالـي الـمحبة واالحـترام، مـا دام ھـناك أمـل وطـید بـإمـكانـیة 
اإلبـقاء عـلى الـوحـدة. وھـذا یـتوقـف، إلـى حـّد بـعید، عـلى الـعالقـات الـتي تشـّد اآلبـاء إلـى 
أبـنائـھم. وبـعد فـباسـتطاعـة الـعقائـد الـغریـبة عـن اإلیـمان أن تـحفز أعـضاء الـعائـلة الـمؤمـنین 

على تنمیة إیمانھم والشھادة للمحبة. 
وھـناك أوقـات أخـرى صـعبة تـحتاج فـیھا الـعائـلة إلـى مـساعـدة الجـماعـة الكنسـیة ورعـایـتھا 
مـن مـثل ھـذه: سـن الـمراھـقة الـقلقة، الـرافـضة، وأحـیانـاً الـصاخـبة لـدى األوالد، زواج الـذیـن 
یـبعدھـم زواجـھم عـن عـائـلتھم األصـلیة، قـلّة الـعطف والـمحبة الـصادرة عـن أقـرب الـناس 
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وأحـبھم، ھجـر الـزوجـین أحـدھـما اآلخـر، أو وفـاتـھ الـتي یـصاحـبھا اخـتیار الـترمـل الـقاسـي، 
أو فـقد أحـد األقـارب األدنـین الـذي یفسـد مـا یشـبھ نـواة الـعائـلة أكـثر، ویحـدث فـیھا تـغییراً 

عمیقاً. 
وال یـمكن الـكنیسة، كـذلـك، أن تـھمل طـور الشـیخوخـة مـع كـل مـا یـرافـقھ مـن سـوء أحـوال 
وحـسن أحـوال مـن مـثل: تـعمیق الـحب الـزوجـي الـذي یـزداد دائـماً صـفاء ونـبالً بـفضل 
أمـانـة طـویـلة غـیر مـنقطعة، والـعزم عـلى تـكریـس مـا أكسـبت الـسنون مـن طـیبة وحـكمة ومـا 
أبـقت األیـام مـن قـوى، لخـدمـة الـغیر، ولـو اتخـذت ھـذه الخـدمـة شـكالً جـدیـداً، والـعزلـة 
الشـدیـدة الـوطـأة، مـن الـناحـیة النفسـیة والـعاطـفیة، أكـثر فـي غـالـب األحـیان، مـنھا مـن الـناحـیة 
الجسـدیـة، الـناشـئة ربـما عـن أعـراض األبـناء واألنسـباء، أو إھـمال الـعنایـة، واألوجـاع 
واألمــراض الــناجــمة عــن تــضاؤل الــقوى تــدریــجیاً، أو عــن اإلذالل الــحاصــل عــن 
االضـطرار إلـى االعـتماد عـلى اآلخـریـن، أو عـن الـشعور بـالـمرارة لـرؤیـة اإلنـسان نـفسھ 
عـالـة، ربـما، عـلى أحـبائـھ، وعـن اقـتراب األیـام األخـیرة مـن الـعمر. ھـذه ھـي الـظروف 
الـتي – عـلى مـا أشـار إلـیھ آبـاء المجـمع – یـمكن أن یـتوضـح فـیھا بـالـمزیـد مـن الـسھولـة، مـا 
لـلزواج ولـلعائـلة مـن مـفاھـیم روحـیة یـجب اإلعـراب عـنھا عـملیاً بـطریـقة الـحیاة، وھـي 
مـفاھـیم نـابـعة مـن فـعالـیة الـصلیب والـقیامـة أي مـن یـنبوع الـقداسـة والـفرحـة الـكبرى فـي 

الحیاة الیومیة، في ضوء ما للحیاة األبدیة من حقائق كبرى أخرویة. 
وفـي جـمیع ھـذه الـشؤون، عـلى اخـتالفـھا، ال یـجوز عـلى اإلطـالق، إھـمال الـصالة الـتي 

ھي مصدر تعزیة وقوة، وغذاء الرجاء المسیحي. 
  

الزواجات المختلطة 
78- إن تـكاثـر عـدد الـزواجـات الـمختلطة بـین الـكاثـولـیك ومسـیحیین مـعّمدیـن غـیر 
 ً كـاثـولـیك، وكـذلـك بـین الـكاثـولـیك وغـیر الـمعّمدیـن، یـتطلب عـنایـة رعـویـة خـاصـة، وفـقا
لـلتوجـیھات والـقواعـد الـمتضّمنة فـي الـوثـائـق الـصادرة مـؤخـراًَ عـن الـكرسـي الـرسـولـي 

والمجالس األسقفیة، لیمكن تطبیقھا كما یجب في مختلف الظروف واألحوال. 
یـحتاج األزواج الـذیـن عـقدوا زواجـات مـختلطة إلـى ثـالثـة أمـور یـمكن ردھـا إلـى ثـالث 

فئات مھّمة: 
یـجب، قـبل كـل، أن یـوضـع نـصب عـیني الـفریـق الـكاثـولـیكي مـا عـلیھ مـن واجـبات نـاشـئة 
عـن اإلیـمان، فـي مـا خـّص مـمارسـة ھـذه الـواجـبات مـمارسـة حـّرة، ومـا ینجـم عـن ذلـك مـن 
واجـب اھـتمام، عـلى قـدر مـا یسـتطاع مـن الجھـد، بـأمـر عـماد األوالد وتـربـیتھم فـي اإلیـمان 

الكاثولیكي (178). 
والبـّد أیـضاً مـن ذكـر الـصعوبـات الـخاصـة الـمالزمـة لـلعالقـة الـقائـمة بـین الـقریـن وقـریـنتھ، 
فـي مـا خـّص حـریـة كـلیھما الـدیـنیة الـتي قـد تـنتھك، أّمـا مـن جـراء مـا یسـتھدف لـھ الـقریـن 
(أو الـقریـنة) مـن ضـغوط ظـالـمة لحـملھ عـلى تـغییر مـعتقده الـدیـني الـخاص، وأمـا مـن جـّراء 

وضع عراقیل تمنعھ من المجاھرة بھذا المعتقد عن طریق الممارسة الدینیة. 
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أمـا فـي مـا یـتعلّق بـصیغة الـزواج الطقسـّیة والـقانـونـیة، فـلألسـاقـفة أن یسـتعملوا، مـا طـاب 
لھم ذلك، صالحیاتھم الخاصة، تلبیة لمختلف الحاجات. 

ویجب، لدى معالجة ھذه الحاالت، أن یؤخذ بعین االعتبار اآلتي: 
- لـدى إعـداد مـثل ھـذا الـنوع مـن الـزیـجات، یـجب بـذل كـل جھـد مـعقول إلفـھام الـعقیدة 
الـكاثـولـیكیة بـشأن خـصائـص الـزواج ومـقتضیاتـھ، والجـتنان مـا قـد یـحصل، مسـتقبالً، مـن 

ضغوط وعوائق سبقت اإلشارة إلیھا. 
- مـن األھـمیة بـمكان أن تـرسـخ قـدم الـفریـق الـكاثـولـیكي بـاإلیـمان، بـفضل مـعاونـة جـماعـتھ، 
وأن یـلقى الـمساعـدة لـیتفھم ھـذا اإلیـمان تـفّھماً نـاضـجاً، ولـیمارسـھ، لـیصبح، فـي حـضن 
الـعائـلة، شـاھـداً جـدیـراً بـالـتصدیـق مـن خـالل حـیاتـھ ونـوعـیة الـحّب الـذي یـبدیـھ نـحو الـقریـن 

واألوالد. 
إن الـزواجـات الـمختلطة الـمعقودة بـین الـكاثـولـیك وغـیرھـم مـن الـمعّمدیـن، بـرغـم أن لـھا 
طـبیعتھا الـخاصـة، فھـي تـتضّمن عـّدة عـناصـر، فـي رعـایـتھا وتـطویـرھـا فـائـدة سـواء أكـان 
لـما لـھا مـن أھـمیة ذاتـیة، أم لـما تسـتطیعھ مـن مـساھـمة فـي الحـركـة الـمسكونـیة. وھـذا 
یـتضح، خـاصـة عـندمـا یـكون كـال الـزوجـین أمـینین لـواجـباتـھما الـدیـنیة. وبـعد فـالـعماد 
المشـترك، وقـوة الـنعمة وحـیویـتھا، تـوفـر لـلزوجـین، فـي ھـذه الـزیـجات، الـمبدأ والسـبب لـما 
یـجب أن یـعربـا عـنھ مـن اتـحاد فـي مـجال الـقیم األخـالقـیة والـروحـیة. وادراكـاً لھـذه الـغایـة، 
ولتـبیان ماـ لمـثل ھذـا الزـواج المـختلط منـ أھمـیة مسـكونیـة أیضـاً، وھوـ زواج یعـیشھ كال 
الـزوجـین المسـیحیین بـملء اإلیـمان، یـجب الـبحث – وإن لـم یـكن ذلـك، دائـماً، فـي الـواقـع، 
بـاألمـر السھـل – عـن تـعاون مخـلص بـین الـخادم الـكاثـولـیكي وغـیر الـكاثـولـیكي مـنذ 

المباشرة باإلعداد للزواج وللعرس. 
أمـا فـي مـا یـتعلّق بـمشاركـة الـزوج غـیر الـكاثـولـیكي فـي تـناول الـقربـان الـمقدس، فـیجب 

التقّید بالقواعد التي أصدرتھا أمانة سّر وحدة المسیحیین (179). 
ویـالحـظ أن عـدد الـزیـجات الـمعقودة بـین الـكاثـولـیك وغـیر الـمعّمدیـن قـد تـكاثـر فـي مـختلف 
أنـحاء الـعالـم، ومـن بـینھا زیـجات كـثیرة یـدیـن مـعھا الـزوج غـیر الـمعّمد بـدیـن آخـر. فـفي 
ھـذه الـحالـة، یـجب أن یـشعر ھـذا الـزوج بـأن دیـنھ مـحاط بـاالحـترام عـمالً بـاإلعـالن الـذي 
عـنوانـھ "عـصرنـا" الـصادر عـن المجـمع الـمسكونـي الـفاتـیكانـي الـثانـي بـشأن عـالقـة الـكنیسة 

باألدیان غیر المسیحیة. 
وھـناك أیـضاً زواجـات كـثیرة مـن ھـذا الـنوع، وخـاصـة فـي الـمجتمعات الـمعروفـة بـطابـعھا 
العـلمانيـ، ال یعـترف فیـھا الزـوج غیـر المـعّمد بأـي دینـ. ففـي ماـ یتـعلّق بھذـه الزـیجـات، ال 
بـّد لـلمجالـس األسـقفیة ولـكل مـن األسـاقـفة مـن اتـخاذ تـدابـیر رعـویـة مـالئـمة، بـغیة الـنظر فـي 
أمـر الـدفـاع عـن إیـمان الـزوج الـكاثـولـیكي، وضـمان مـمارسـة إیـمانـھ مـمارسـة حـّرة، عـلى 
األخـّص، بـغیة الـقیام بـواجـبھ فـي بـذل مـا بـوسـعھ لـتعمید األوالد وتـربـیتھم فـي الـدیـن 

الكاثولیكي. 
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وعـالوة عـلى ذلـك، تـجب مـساعـدة الـزوج الـكاثـولـیكي، فـي كـل حـال، لـكي یـقوم، ضـمن 
إطار العائلة، بتأدیة شھادة صادقة عن إیمانھ وعن الحیاة الكاثولیكیة. 

  
العمل الرعوي في بعض الحاالت الشاّذة 

79- إن مجـمع األسـاقـفة، عـندمـا بـحث مـلیاً فـي أمـر حـمایـة الـعائـلة مـن جـمیع الـوجـوه، 
ولـیس فـقط مـن الـناحـیة الـدیـنیة، مـا أغـفل الـتدقـیق، بـكل انـتباه، فـي بـعض الـحاالت الـشاّذة 
مـن الـناحـیة الـدیـنیة، وغـالـباً أیـضاً مـن الـناحـیة الـمدنـیة. وھـذه الـحاالت – نـظراً إلـى مـا 
یـطرأ مـن تـغییرات سـریـعة عـلى حـضارة الـیوم – تـكاثـرت، ویـا لـألسـف، حـتى بـین 
الـكاثـولـیك، وھـذا مـا یـنزل ضـرراً فـادحـاً فـي الـمؤسـسة الـعائـلیة والـمجتمع الـذي تـشكل 

العائلة أولى خالیاه. 
  

أ) زواج التجربة 
80- إن أول حـالـة شـاّذة تـنشأ عـما یـسّمى "بـزواج التجـربـة" الـذي یـریـد الـكثیرون الـیوم أن 
یـدافـعوا عـنھ بـإعـطائـھ بـعض الـقیمة. لـكن الـعقل البشـري عـینھ یظھـر أنـھ زواج ال یـمكن 
التسـلیم بـھ، عـندمـا یشـیر إلـى أنـھ ال یـلیق أن یـصبح مـوضـوع "تجـربـة" األشـخاص الـذیـن 
تـقضي بـاألحـرى كـرامـتھم بـأن یـكونـوا، دائـماً وحـدھـم، الـغایـة الـتي یھـدف إلـیھا الـحب 

المتبادل القائم على ھبة الذات، دونما حدود زمنیة أو ما عدا ذلك. 
والـكنیسة مـن جھـتھا ال یـمكنھا أن تسـلّم بھـذا الـنوع مـن الـزیـجات ألسـباب أخـرى فـریـدة 
نـابـعة مـن اإلیـمان. فـمن جـھة أولـى، إن ھـبة الجسـد فـي الـعالقـة الجنسـیة ھـي عـالمـة واقـعیة 
لھـبة الـذات بـكامـلھا. وھـبة الـذات ھـذه، وفـقاً لـلتدبـیر الـخالصـي الـقائـم، ال یـمكن أن تـتحقق، 
بـملء حـقیقتھا، مـا لـم تـعضدھـا الـمحبة الـتي یـجود بـھا السـید المسـیح. ومـن جـھة ثـانـیة، إن 
زواج شخـصین معـّمدینـ ھوـ رمزـ واقعـي لوـحدـة المسیـح والكـنیسة التـي لیستـ موـقتـة وال 
"للتجـربـة" لـكنھا ثـابـتة، أمـینة إلـى األبـد. لـذلـك ال یـمكن أن یـقوم بـین شـخصین مـعّمدیـن 

زواج غیر "دائم"، أو قابل لالنضمام. 
وال یـمكن الـتغلب عـلى ھـذه الـحالـة، فـي غـالـب األحـیان، مـا لـم یـتربَّ الـشخص البشـري، 
مـنذ  نـعومـة أظـفاره، بـمعونـة نـعمة المسـیح ودونـما وجـل، عـلى كـبح جـماح الـشھوة 
الـناشـئة، وإقـامـة عـالقـة حـب أصـیل مـع اآلخـریـن. وھـذا ال یـتوّفـر دون تـربـیة صـحیحة عـلى 
الـحب الـصادق وحـسن مـمارسـة الـجنس، وھـي تـربـیة مـن شـأنـھا أن تسـتدرج الـشخص 

البشري بكل أبعاده، وبالتالي بكل ما یتعلق بجسده، إلى ملء سّر المسیح. 
ومـن الـفائـدة بـمكان أن یـصیر الـبحث فـي أسـباب ھـذه الـظاھـرة حـتى مـن الـناحـیة النفسـیة 

واالجتماعیة إلیجاد دواء لھا ناجع. 
  

ب) المساكنة الحّرة 
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81- وھـناك أیـضاً مـساكـنات حـّرة ال تـتقّید بـأي ربـاط تـعترف عـلناً بـھ مـؤسـسة دیـنّیة أو 
مـدنـّیة. وھـذا أمـر أصـبح مـن الشـیوع بـحیث ال یـمكنھ إالّ أن یسـترعـي انـتباه رعـاة الـنفوس، 
عـلى األخـص لـما قـد یـخفي مـن أسـباب مـختلفة، إذا مـا أنـعم الـنظر فـیھا، أمـكن ربـما تـدارك 

نتائجھا. 
فـھناك، فـي الـواقـع، مـن یـعتقدون بـأن ظـروفـاً صـعبة اقـتصادیـة، وحـضاریـة، ودیـنیة تـلجئھم 
عـادة إلـى ھـذه الـحالـة، عـلى أسـاس أنـھم فـیما لـو عـقدوا زواجـاً وفـقاً للشـرع، لـتعرضـوا 
لـألذى، ولـفقدان فـوائـد اقـتصادیـة، واسـتھدفـوا إلجـراءات ظـالـمة بـحقھم. وھـناك مـن تـراھـم 
یتخـذون مـواقـف تـنم عـن مـشاعـر احـتقار واحـتجاج ورفـض حـیال الـمجتمع، والـمؤسـسة 
الـعائـلیة، والـنظام االجـتماعـي السـیاسـي، أو ینجـرفـون فـي تـّیار األھـواء والـشھوات 
والـملذات. وھـناك أخـیراً مـن یـنساقـون إلـى ذلـك بسـبب الجھـل الـمطبق والـفقر الـمدقـع، 
وأحـیانـاً بسـبب مـا جـّرتـھم إلـیھ ظـروف حـّقاً ظـالـمة أو عـدم الـنضج الـنفسانـي، مـن حـالـة 
ولّـدت لـدیـھم الـحیرة والـخوف مـن الـتقّید بـربـاط ثـابـت دائـم نـھائـي. وھـناك فـي بـعض الـبلدان 
تـقالـید مـتوارثـة تـقضي بـعقد الـزواج بـمفھومـھ الـصحیح الـخاص، بـعد انـقضاء فـترة عـلى 

المساكنة ووالدة أول ولد. 
ویـطرح كـل مـن ھـذه الـحاالت عـلى الـكنیسة قـضایـا رعـویـة شـائـكة ینجـم عـنھا نـتائـج 
خـطیرة، سـواء أكـان مـن الـناحـیة الـدیـنیة أو األخـالقـیة (مـن مـثل فـقدان الـحس الـدیـني فـي مـا 
خـّص الـزواج، إذا مـا نـظر إلـیھ فـي ضـوء العھـد الـذي أبـرمـھ هللا مـع شـعبھ، وحـرمـان نـعمة 
السـّر: الـعثار الخـطیر) أم مـن الـناحـیة االجـتماعـیة (مـثل انـتفاء مـفھوم الـعائـلة، وتـضاؤل 
الـشعور بـاألمـانـة حـتى تـجاه الـمجتمع، واالضـطراب الـنفسانـي الـمحتمل لـدى األوالد، 

وطغیان األنانیة وحب الذات). 
وعـلى الـرعـاة والجـماعـة الكنسـّیة أن یـتعرّفـوا إلـى كـل مـن ھـذه الـحاالت بـمفردھـا وأسـبابـھا 
الـحقیقیة، لـیجتمعوا، بـما یـنبغي مـن الـفطنة واالحـترام، بـھؤالء الـذیـن یـعیشون مـعاً فـي ھـذه 
الـحالـة، لـیعملوا عـلى تـنویـرھـم بـطول أنـاة، وإصـالحـھم بـمحبة، وبـما یـؤّدون لـھم مـن شـھادة 
حـیاة عـائـلیة مسـیحیة مـن شـأنـھا أن تـفتح لـھم الـطریـق الـذي یـقودھـم إلـى تشـریـع وضـعھم. 
لـكن خـیر مـا یـعتمد عـلیھ مـن وسـائـل لـتدارك ھـذه الـحالـة، إنـما ھـو، قـبل كـّل، تـنمیة مـفھوم 
األمـانـة عـن طـریـق تـربـیة الشـبان تـربـیة أخـالقـیة، دیـنیة شـامـلة، وتـفقیھھم فـي الشـروط 
والـبنى الـتي تـساعـد عـلى ھـذه األمـانـة الـتي بـدونـھا ال حـریـة صـحیحة، وبـمعاونـتھم لـكي 

ینضجوا روحیاً، فیما ینكشف لھم ما في سّر الزواج من غنى إنساني وروحي حق. 
ومـن واجـب شـعب هللا أیـضاً أن یـبذل قـصارى الجھـد لـدى السـلطات الـعامـة، لـتقف فـي 
وجــھ ھــذه الــنزعــات الــتي تــعمل عــلى تــفكیك الــمجتمع، والــنیل مــن كــرامــة كــل مــن 
الـمواطـنین، وسـالمـتھ وسـعادتـھ وتـسعى إلـى تـجنیب الـرأي الـعام اإلنـزالق إلـى االنـتقاص 
منـ قدـر ھاـتیـن المـؤسستـین: الزـواج والعـائلـة. وبمـا أن الشبـان فيـ كثـیر منـ المـناطقـ، ال 
یسـتطیعون أن یـعقدوا زواجـاً، عـلى مـا یـنبغي، مـن جـراء مـا تتسـبب بـھ أوضـاع اجـتماعـیة 
واقـتصادیـة، إمـا ظـالـمة، وإمـا غـیر كـافـیة، مـن فـقر مـدقـع، فـبات لـزامـاً عـلى الـمجتمع 
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والسـلطات الـعامـة أن تـرعـى الـزواج الشـرعـي بـاتـخاذھـا الـتدابـیر الـكفیلة بـتأمـین أجـر 
عائلي، ومسكن الئق بالحیاة العائلیة، وخلق فرص وظروف للعمل والحیاة. 

  
 ً ج) كاثولیك متزّوجون مدنیا

82- غـالـباً مـا یـتأّتـى أن یـفّضل كـاثـولـیك عـقد زواج مـدنـي فـقط، أو إرجـاء الـزواج الـدیـني، 
إلـى مـا بـعد، عـلى األقـل، وذلـك بـدافـع مـن أسـباب عـقائـدیـة أو عـملیة. فـال یـمكن إذن مـساواة 
وضـعھم بـوضـع مـن یـتساكـنون دون أي وثـاق زواجـي، ذلـك ألن، لـدیـھم عـلى األقـل، 
قـصداً فـي اتـباع نـمط حـیاة محـّدد، ومسـتقر، عـلى األرجـح، ولـو بـقي لـدیـھم، عـلى الـغالـب، 
مـجال لـطالق مـحتمل. وبـما أن الـزوجـین یـطلبان مـن الـدولـة االعـتراف عـلناً بھـذا الـوثـاق، 
فـإنـھما یظھـران اسـتعدادھـما لـلقبول، فـي وقـت مـعاً، بـما فـي ھـذا الـزواج مـن فـوائـد 

والزامات. لكن الكنیسة ال یمكنھا أن تسلّم بھذا الوضع. 
فـعلى الـعمل الـرسـولـي، فـي ھـذه الـحالـة، أن یـسعى إلـى إفـھام الـزوجـین واجـب الـتوفـیق بـین 
مـا  اخـتاراه مـن حـیاة ویـعترفـان بـھ مـن إیـمان، وأن یـبذل مـا فـي الـطاقـة لـیعمل أمـثال ھـؤالء 
األزواج عـلى تـصحیح وضـعھم وفـقاً لـلمبادئ المسـیحیة. وبـرغـم عـلى مـا یـجب عـلى رعـاة 
الـكنیسة أن یـعامـلوھـم بـھ مـن مـحبة بـالـغة ویـحّثوھـم عـلى االشـتراك فـي حـیاة جـماعـتھم 

الخاصة، فال یجوز، ویا لألسف، أن یسمحوا لھم باقتبال األسرار. 
  

د) أزواج مھجورون، ومطّلقون لم یعقدوا زواجاً جدیداً 
83- ھـناك أسـباب مـختلفة مـن مـثل سـوء الـتفاھـم واسـتحالـة إقـامـة عـالقـات شـخصیة 
صـحیحة مـتبادلـة، ومـا شـابـھ، قـد تـؤّدي إلـى تـفكیك زواج صـحیح تـفكیكاً ال مـجال إلـى 
إصـالحـھ. فـواضـح، فـي ھـذه الـحالـة، أن یـكون الھجـر آخـر دواء، بـعد أن تـكون قـد بـاءت 
بـالفشـل جـمیع مـحاوالت الـمصالـحة. وغـالـباً مـا تـكون الـعزلـة، وغـیرھـا مـن الـصعوبـات، 
نـصیب الـزوج الـمھجور، وخـاصـة إذا كـان بـریـئاً. فـعلى الجـماعـة الكنسـیة، فـي ھـذه الـحالـة، 
أن تـسانـد كـل الـمسانـدة ھـذا الـزوج وتـحیطھ بـالـتقدیـر، وتـتضامـن مـعھ وتـتفھمھ، وتـساعـده 
عـملیاً، لـیتمكن وسـط مـا یـتخّبط فـیھ مـن صـعوبـات، مـن الـمحافـظة عـلى األمـانـة. وعـلیھا 
عـالوة عـلى ذلـك، أن تـساعـد ھـذا الـزوج عـلى مـمارسـة فـضیلة الـمسامـحة الـتي یـفرضـھا 

الحب المسیحي، وعلى االستعداد الستئناف محتمل للحیاة الزوجیة السابقة. 
وشـبیھة بھـذه الـحالـة، حـالـة الـزوج الـذي أجـبر عـلى الـطالق، لـكنھ یـدرك تـمام اإلدراك أن 
وثـاق الـزواج الـصحیح ھـو دائـم وغـیر قـابـل لـالنـفصام، ویـأبـى عـقد زواج جـدیـد، لـكنھ 
یـنصرف إلـى الـقیام بـمسؤولـیة فـي الـعائـلة وإلـى مـمارسـة واجـبات الـحیاة المسـیحیة، فـإن مـا 
یـعطیھ مـن مـثل فـي األمـانـة والـثبات المسـیحي لـھ قـیمة شـھادة خـاصـة أمـام الـعالـم والـكنیسة. 
وھـذا مـا یـفرض عـلى الـكنیسة واجـباً نـحوه وھـو أن تـمّده بـاسـتمرار بـالـمحبة والـمساعـدة، 

وتزیل من أمامھ كل عائق یمنعھ من التقرب من األسرار. 
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ھـ) المطّلقون الذین تزّوجوا ثانیة 
84- یـعلّم االخـتبار الـیومـي، ویـا لـألسـف، أن مـن یـطلّق، غـالـباً مـا یـنوي عـقد زواج جـدیـد، 
دون أن یـلجأ، عـلى مـا یـبدو، إلـى الـطقس الـدیـني الـكاثـولـیكي. وبـما أن ھـذه آفـة، كـسائـر 
اآلفـات، تنتشـر فـتصیب حـتى األوسـاط الـكاثـولـیكیة عـینھا، لـذلـك یـجب الـتصّدي لھـذه 
الـمشكلة بـما یـنبغي مـن االھـتمام، ودونـما إبـطاء. وقـد بـحثھا آبـاء المجـمع بـحثاً وافـیاً. ذلـك 
أن الـكنیسة الـمنشأة لـتقود جـمیع الـناس، والسـیما الـمعّمدیـن، إلـى الـخالص، ال یـمكنھا أن 
تـترك، الـذیـن سـعوا إلـى عـقد زواج جـدیـد، وشـأنـھم، بـعد أن كـانـوا قـد تـقّیدوا سـابـقاً بـوثـاق 
زواج سـّري. فـمن واجـب الـكنیسة أن ال تـألـو جھـداً لـتضع فـي مـتناول ھـؤالء وسـائـل 

الخالص. 
وعـلى الـرعـاة أن یـعرفـوا، حـباً بـالـحقیقة، أن مـن واجـبھم أن یـمّیزوا بـین مـختلف الـحاالت. 
إن ھـناك فـي الـواقـع، فـرقـاً بـین الـذیـن سـعوا مخـلصین إلـى الـمحافـظة عـلى زواجـھم األول، 
بـعد أن ھجـروا ظـلماً، دونـما وجـھ حـق، وبـین الـذیـن قـضوا، لـذنـب مـنھم خـطیر، عـلى 
زواج صـحیح مـن الـناحـیة الـقانـونـیة. وھـناك أخـیراً الـذیـن عـقدوا زواجـاً جـدیـداً، مـن أجـل 
تـربـیة أبـنائـھم، فـیما ھـم مـتأّكـدون، فـي قـرارة ضـمیرھـم، أن زواجـھم الـسابـق الـذي فـسخ 

بصورة نھائیة، ما كان یوماً صحیحاً. 
فـإّنـا مـع المجـمع، نـحّض، بشـّدة الـرعـاة وكـل جـماعـة الـمؤمـنین، عـلى أن یـساعـدوا 
الـمطلّقین، ویـحوطـوھـم بـالـعنایـة والـمحبة، لـكیال یحسـبوا نـفوسـھم مـنفصلین عـن الـكنیسة، إذ 
أن بـاسـتطاعـتھم، ال بـل مـن واجـبھم أن یشـتركـوا، كـمعّمدیـن، فـي حـیاتـھا. فـینبغي بـالـتالـي 
حـّثھم عـلى سـماع كـالم هللا، وحـضور ذبـیحة الـقداس والـمواظـبة عـلى رفـع الـصالة، 
والـمساھـمة فـي أعـمال الـرحـمة ومـشاریـع الجـماعـة فـي سـبیل الـعدالـة، وتـربـیة أبـنائـھم فـي 
اإلیـمان المسـیحي، والتحـلّي بـروح الـتوبـة ومـمارسـة أعـمالـھا، اسـتمطاراً، بھـذه الـطریـقة، 
كـل یـوم، لـنعمة هللا. وعـلى الـكنیسة أن تـصلّي مـن أجـلھم، وتـثّبتھم، وتظھـر ذاتـھا إنـھا أم 

لھم حنون، وتساندھم ھكذا باإلیمان والرجاء. 
بـید أن الـكنیسة تـؤّكـد مـا ألـفتھ مـن عـادة، مـبنّیة عـلى الـكتب الـمقدّسـة، وھـي أنـھا ال تـسمح 
بـأن یشـترك فـي اإلفـخارسـتیا الـمؤمـنون الـذیـن، بـعد أن طـلّقوا، عـقدوا زواجـاً جـدیـداً، ألنـھم 
ھـم نـفوسـھم، مـن مـنعوا، فـي الـواقـع، مـن الـسماح لـھم بھـذا االشـتراك، لـما ھـناك مـن 
تـعارض بـین وضـعھم وحـالـة حـیاتـھم، مـوضـوعـیاً، وبـین اتـحاد الـمحبة الـقائـم بـین المسـیح 
والـكنیسة، ھـذا االتـحاد الـذي یـعّبر عـنھ سـّر اإلفـخارسـتیا ویـحققھ. ویـبقى ھـناك، فـضالً عـن 
ذلـك، سـبب رعـوي آخـر، خـاص، وھـو أنـھ لـو سـمح لـھؤالء الـناس بـاالشـتراك فـي 
اإلفـخارسـتیا، لـوقـع الـمؤمـنون فـي الـضالل وألسـاؤا فـھم عـقیدة الـكنیسة بـشأن دوام الـزواج 

وعدم انفصامھ. 
غـیر أنـھ یـمكن مـنح الـمصالـحة فـي سـّر الـتوبـة – الـتي تـفتح الـطریـق لسـّر اإلفـخارسـتیا – 
ألولـئك الـذیـن نـامـوا عـلى انـتھاكـھم عـالمـة العھـد واألمـانـة للمسـیح، وھـم مسـتعدون 
بـإخـالص التـباع نـمط حـیاة لـن یـتناقـض بـعد ودیـمومـة الـزواج. وھـذا یـقضي فـي الـحقیقة، 
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عـلى الـرجـل والـمرأة – كـلما تـعّذر عـلیھما، ألسـباب خـطیرة، كـتربـیة األوالد مـثالً، تـلبیة 
داعــي االنــفصال – "بــالتعّھــد بــأن یــعیشا عــیش الــتعفف أعــني االمــتناع عــن األعــمال 

الخاصة باألزواج" (180). 
إن واجـب االحـترام لسـّر الـزواج، ولـألزواج عـینھم، وألنسـبائـھم، ولجـماعـة الـمؤمـنین، 
یـمنع عـلى أي راع، ألي سـبب كـان أو  داع ولـو رعـویـا، إقـامـة احـتفاالت طقسـیة، أّیـاً یـكن 
نـوعـھا، لـلمطلّقین الـذیـن عـقدوا زواجـاً جـدیـداً. ذلـك أن مـثل ھـذه االحـتفاالت قـد تظھـر أن 
قـد احـتفل بـزواج سـّري جـدیـد صـحیح، وتـوقـع بـالـتالـي الـناس فـي الـضالل بـشأن دیـمومـة 

الزواج األول المعقود صحیحاً. 
والـكنیسة، إذ تـفعل ذلـك، تـجاھـر بـأمـانـتھا للمسـیح وحـقیقتھ. وھـي فـي الـوقـت عـینھ، 
تـتصّرف تـصّرف أم حـنون تـجاه أبـنائـھا، وخـاصـة تـجاه الـذیـن مـن بـینھم، دونـما ذنـب 

منھم، قد ھجرھم قرینھم الشرعي. 
وفـضالً عـن ذلـك، إن الـكنیسة تـعتقد راسـخ االعـتقاد أن الـذیـن ال یـزالـون یـعیشون فـي ھـذه 
الـحالـة، ولـو كـانـوا قـد ابـتعدوا عـن وصـیة هللا، یـمكنھم أن یـنالـوا مـنھ تـعالـى نـعمة االرتـداد 

والخالص، إذا ثابروا على الصالة والتوبة والمحبة. 
  

الذین ال عائلة لھم 
85- بـوّدنـا أن نـضیف أخـیراً كـلمة عـن فـئة مـن الـناس نـعتقد أنـھم – بسـبب مـا یـعیشون فـیھ 
عـملیاً مـن ظـروف – وغـالـباً دونـما قـصد مـنھم أو إرادة – قـریـبون كـل الـقرب مـن قـلب 
المسـیح، وأھـل الـمحبة الـكنیسة ورعـاتـھا ولـعنایـتھم الـناشـطة. فـھناك كـثیرون مـن الـناس، 
عـلى وجـھ األرض، ال یسـتطیعون إطـالقـاً، ویـا لـألسـف، الـعودة إلـى االرتـباط بـما نـسمّیھ، 
باـلمـعنى الصـحیح، عاـئلـة. وھنـاك أعدـاداً كبـیرة منـ النـاس یعـیشون فيـ حاـلةـ فقـر مدـقعـ ال 
یـترك فـیھا اخـتالط الـعالقـة بـین الـرجـال والـنساء، وقـلة الـمساكـن، والـعالقـات الـشاذة غـیر 
المسـتقرة، والـنقص الـكبیر فـي الـتربـیة والـثقافـة، مـجاالً، فـي الـواقـع، للحـدیـث عـن الـعائـلة 
الـصحیحة. وھـناك أخـیراً غـیرھـم مـن ظـلّوا وحـدھـم بـین الـناس، ألسـباب مـختلفة. فـلھؤالء، 

أیضاً، "یطیب الحدیث عن العائلة". 
وقـد تحـدثـنا عـن الـذیـن یـعانـون مـن الـفقر الشـدیـد، وأّكـدنـا وجـوب الـعمل الـدائـب إلیـجاد 
حـلول، حـتى عـلى الـصعید السـیاسـي، تـساعـدھـم عـلى الـتغلّب عـلى ھـذه الـحالـة المخـزیـة 
الـتي یـتخّبطون فـیھا. وتـقع ھـذه الـمھمة، بـالـتضامـن، عـلى المجـمع بـكامـلھ، وخـاصـة عـلى 
السـلطات الـعامـة لـما عـلیھا مـن الـزامـات ومـا ینجـم عـن ذلـك مـن مـسؤولـیات، وعـلى 

العائالت التي یجب أن تبرھن عن مشاعر إنسانیة عمیقة ورغبة في المساعدة. 
أّمـا الـذیـن یـفتقرون، أخـیراً، إلـى عـائـلة طـبیعّیة، فـیجب أن تـنفتح أمـامـھم، واسـعة، أبـواب 
الــعائــلة الــكبرى الــتي ھــي الــكنیسة، والــتي تتجّســد فــي األبــرشــیة، وعــائــلة الــرعــیة، 
والجـماعـات الكنسـّیة الـمدعـوة "أسـاسـیة"، أو فـي الحـركـات الـرسـولـیة. فـما مـن إنـسان فـي 
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الـدنـیا دون عـائـلة: إن الـكنیسة ھـي بـیت الجـمیع، وھـي عـلى األخـص، عـائـلة "الـمتعبین 
والمثقلین" (181). 

  
ختام 

  
86- إّنـا، إذ نـختم ھـذا اإلرشـاد الـرسـولـي، نـّتجھ إلـیكم، بـعاطـفة الـمحبة، أیـھا األزواج، ویـا 
آبـاء الـعائـالت وأّمـھاتـھا، إلـیكم أنـتم، أیـھا الشـبان مـن كـال الجنسـین، الـذیـن یـتوقـف عـلیكم 
مـصیر الـكنیسة والـعالـم ویـعقد عـلیكم أمـلھما، أنـتم الـذیـن سـتكونـون مـن الـعائـلة الـنواة 

األساسیة النابضة بالحیاة والنشاط، على مشارف األلف الثالث. 
إلـیكم أنـتم، أیـھا اإلخـوة األجـالّء، األحـباء، فـي األسـقفیة والـكھنوت، وأیـھا األبـناء األعـزاء، 
الـرھـبان والـراھـبات الـمكّرسـین }، الـذیـن تشھـدون أمـام األزواج، لـحقیقة الـمحبة الـتي 
 ً مـوضـوعـھا هللا. إلـیكم أنـتم أیـھا الـناس جـمیعاً مـن ذوي الـنیة السـلیمة، الـذیـن تھـتمون، أّیـا

یكن الدافع، بمصیر العائلة. 
  

إن مستقبل البشریة یتوّقف على العائلة! 
فــمن الــالزم إذن، وبــصورة مــلّحة، أن یــلتزم كــل إنــسان ذي إرادة صــالــحة بــواجــب 

المحافظة على ما للعائلة من قیم سامیة ومتطلّبات، ویعمل على تطویرھا. 
وإّنـا لـنراه واجـباً عـلینا أن نـطلب مـن أبـناء الـكنیسة أن یـبذلـوا جھـداً خـاصـاً فـي ھـذا الـمجال. 
فـھم، فـیما یـكتشفون، بـاإلیـمان، قـصد هللا الـعجیب، یجـدون بـالـتالـي دافـعاً أكـبر یحـملھم عـلى 
إعـارة الـعائـلة، فـي واقـعھا، مـا یـنبغي مـن االھـتمام فـي ھـذه األیـام، أّیـام الشـّدة والـنعمة. 
فـعلیھم أن یـندفـعوا، عـلى األخـّص، إلـى مـحبة الـعائـلة. وھـذه وصـیة أكـیدة عـلیھم االلـتزام 

بھا عملیاً. 
فـمحبة الـعائـلة مـعناھـا تـقدیـر مـا لـھا مـن قـیم سـامـیة والـعمل الـدائـم عـلى تـطویـرھـا. ومـحبة 
الـعائـلة مـعناھـا اكـتشاف مـا یتھـّددھـا مـن أخـطار وشـرور ، بـغیة الـتغلّب عـلیھا. ومـحبة 
الـعائـلة ھـي بـذل جھـد الـطاقـة لخـلق الـظروف واألجـواء الـتي تـساعـد عـلى تـنمیتھا وتـقّدمـھا. 
وإنـھ، فـضالً عـن ذلـك، لـنوع سـام جـداً مـن أنـواع الـمحبة أن تـعطى مجـدداً عـائـالت الـیوم 
المسـیحیة، الـتي غـالـباً مـا تـعصف بـھا ریـاح الـیأس والـقلق مـن جـّراء تـكاثـر الـمصاعـب، مـن 
األسـباب مـا یـبعث فـیھا بـالـنفس، وبـما حـبتھا الـطبیعة والـنعمة مـن وسـائـل، وبـالـرسـالـة الـتي 
وكـلھا هللا إلـیھا. "أجـل، مـن الـواجـب أن تـعود عـائـالت عـصرنـا إلـى سـابـق عھـدھـا! مـن 

الواجب أن تسیر في خطى المسیح" (182). 
ویـقع عـلى عـاتـق المسـیحیین أن یحـملوا بـفرح ویـقین "الـخبر الـمفرح" عـن الـعائـلة الـتي 
یـتوّجـب عـلیھا أن تـصغي مجـّدداً، ودونـما انـقطاع، إلـى الـكالم الـصحیح الـذي یظھـر لـھا 
ھـویـتھا، وقـواھـا الـباطـنیة، وأھـمیة رسـالـتھا فـي مـدیـنة الـناس، ومـدیـنة هللا، وأن تـتفّھم ھـذا 

الكالم تفّھماً عمیقاً. 

70



وتـعرف الـكنیسة الـطریـق الـتي تـنفذ مـنھا إلـى صـمیم حـقیقتھا الـعمیقة. وھـي تـتعلّم ھـذه 
الـحقیقة فـي مـدرسـة المسـیح وفـي مـدرسـة الـتاریـخ، عـلى ضـوء مـا یـعطیھ عـنھا الـروح مـن 
شـروحـات، وال تـفرضـھا، لـكنھا تجـدھـا مـدفـوعـة، دونـما كـلل، إلـى عـرضـھا عـلى الجـمیع، 
دونـما خـوف، ال بـل إلـى إظـھارھـا بـرجـاء وطـید مـؤمـنة أن فـي "الـخبر الـمفرح" أیـضاً لـغة 
الـصلیب. لـكن الـعائـلة تسـتطیع عـبر الـصلیب الـوصـول إلـى مـلئھا، أي إلـى جـوھـرھـا 

وكمال محبتھا. 
وبـوّدنـا أخـیراً أن نـسأل جـمیع المسـیحیین أن یـتعاونـوا بـإخـالص وشـجاعـة مـع جـمیع 
الـناس، مـن ذوي اإلرادة الـصالـحة الـذیـن، شـعوراً مـنھم بـمسؤولـیتھم، یـتفانـون فـي خـدمـة 
الـعائـلة. فـالـذیـن یـعملون لـخیرھـا فـي حـضن الـكنیسة، وبـاسـمھا وبـتوجـیھھا، سـواء أكـانـوا 
أفـراداً أم جـماعـات، حـركـات أم اتـحادات، غـالـباً مـا یجـدون إلـى جـانـبھم أنـاسـاً أو مـؤسـسات 
مـختلفة یھـدفـون إلـى الـغایـة عـینھا. وبـإمـكان ھـذا الـتعاون أن یـساعـد عـلى تـطویـر الـعائـلة 
تـطویـراً أسـرع وأكـمل، شـرط الـتقّید بـاألمـانـة لـلقیم اإلنـجیلیة واإلنـسانـیة، ولـما یـسّمى 

بتعّددیة المبادرات. 
وإّنـا، إذ نـختم اآلن ھـذه الـرسـالـة الـرعـویـة الـتي تـبتغي لـفت انـتباه الجـمیع إلـى وجـوب 
مـعالـجة قـضایـا الـعائـلة المسـیحیة، وھـي قـضایـا خـطیرة، ولـكنھا رائـعة جـذابـة، بـما یـنبغي 
مـن االھـتمام، نـریـد أن نـطلب حـمایـة عـائـلة الـناصـرة الـمقدسـة. فـفي ھـذه الـعائـلة، بـقصد مـن 
هللا عــجیب، قــد عــاش ابــن هللا فــي الــخفاء طــوال عــدة ســنوات. فھــي إذن مــثال جــمیع 
الـعائـالت المسـیحیة وأول نـوع لـھا. وھـي الـعائـلة الـوحـیدة فـي الـعالـم الـتي عـاشـت عـیشة 
مـغمورة صـامـتة فـي قـریـة صـغیرة مـن فلسـطین. وھـي الـتي عـانـت مـن فـقر واضـطھاد 
وأسـر، غـیر أنـھا مّجـدت هللا تـمجیداً سـامـیاً، خـالـصاً، ال قـیاس لـھ. فـال یـمكن ھـذه الـعائـلة، 
بــالــتالــي، إالّ أن تــساعــد الــعائــالت المســیحیة، ال بــل جــمیع عــائــالت الــعالــم، لــتقوم 
بـمسؤولـیاتـھا الـیومـیة بـأمـانـة، وتتحـّمل مـتاعـب الـحیاة ومـشقاتـھا، وتھـتم بـسخاء بـحاجـات 

اآلخرین، وتتّم بفرح مقاصد هللا بشأنھا. 
ولیحـِم الـقدیـس یـوسـف "الـرجـل الـصّدیـق"، الـعامـل، الـذي مـا عـرف الـكلل، وحـفظ بمنتھـى 

األمانة ما عھد بھ إلیھ، ھذه العائالت، ویدافع عنھا، وینیرھا دائماً. 
ولـتكن الـعذراء مـریـم، الـتي ھـي أّم الـكنیسة أّمـاً "لـلكنیسة الـمنزلـیة" أیـضاً، لـتصبح، فـي 
الـواقـع، بـمعونـتھا الـوالـدیـة، كـل عـائـلة مسـیحیة "كـنیسة صـغیرة" یسـطع فـیھا سـّر كـنیسة 

المسیح، وتعّبر عنھ بطریقة الحیاة. 
ولـتكن ھـي، خـادمـة الـرب، مـثاالً لـلنفس الـتي تـرتـضي، بـتواضـع وسـخاء، مـا یـریـده لـھا 
الـرب. ولـتكن ھـناك، وھـي آالم الـتي تـألـمت عـلى إقـدام الـصلیب، لـتخّفف مـن آالم جـمیع 

الذین یعانون من مشقات عائالتھم، ولتمسح دموعھم. 
ولـیكن المسـیح الـرب، مـلك الـكون، ومـلك الـعائـالت، حـاضـراً مـثلھ فـي قـانـا، فـي كـل مـنزل 

مسیحي، لیجود علیھ بالنور والفرح، بالطمأنینة والقوة. 

71



وإّنـا نـسألـھ، فـي ھـذا الـیوم االحـتفالـي الـمكّرس لـعظمتھ الـملوكـیة، أن تـعرف كـل عـائـلة كـیف 
یـجب أن تـساھـم فـي الـعمل عـلى إتـیان مـلكوتـھ بـین الـناس، "مـلكوت الـحق والـحیاة، مـلكوت 
القداسة والنعمة، ملكوت العدالة والمحبة والسالم" (183) الذي یسعى إلیھ كل البشر. 

وإّنـا نعھـد إلـیھ، وإلـى مـریـم، وإلـى یـوسـف بـكل عـائـلة. ونـضع بـین أیـدیـھم وفـي قـلبھم ھـذا 
اإلرشـاد: فـلینقلوه إلـیكم، أیـھا اإلخـوة األجـالء، واألبـناء األعـزاء، ویـفتحوا قـلوبـكم عـلى 

ھذا النور الذي یفیضھ اإلنجیل على كل عائلة. 
وإّنـا، إذ نـؤّكـد لـكم صـلواتـنا الـمتواصـلة، نـمنحكم مـن صـمیم الـقلب، مـنفردیـن ومـجتمعین، 

بركتنا الرسولیة، باسم اآلب، واالبن، والروح القدس. 
  

أعطي في روما قرب مار بطرس، في الیوم الثاني والعشرین من شھر تشرین الثاني،  
یوم االحتفال بعید المسیح ربنا یسوع، ملك الكون، 1981، وھي الرابعة لحبریتنا 

  
البابا یوحنا بولس الثاني 
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