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عدًدا  أن  أجد  فإني  متخصص،  كتابي  مشير  أنني  مبا 

ُكّلما  بالزواج.  ترتبط  املشورة  مشكالت  من  كبيًرا 

الواحد  اجلسد  احتاد  في  يعيشا  أن  شخصان  اختار 

ومفهومة  حتمية  بصورة  هناك  يكون  حياتهما،  لبقية 

يعمال  أن  عليـهما  يجب  حتديـــات  ُتّثل   موضــوعات 

على حّلها مًعا.

الذات  على  والتركيز  االستقالل  من  التحول  يعتبر  ال 

عملية  اآلخر  على  والتركيز  الواحد  اجلسد  احتاد  إلى 

سهلة. فال يتم تفتيش احلقائب الفريدة لكل من الزوجني 

على الباب عندما يدخالن في عالقة الزواج. بل إن ما كان 

رديًئا،  أو  جيًدا  كان  سواء  الزواج،  قبل  الشخص  عليه 

هي  أو  هو  قام  إذا  إال  الزواج،  أثناء  عليه  سيكون  ما  هو 

تناغم.  في  احلياة  بقية  يعيشا  لكي  الالزمة  بالتغييرات 

إن االشتراك في مراسم الزواج، وقطع العهود أمام اهلل، 

بصورة  اإلنسان  يغّير  ال  الزواج،  على  املوافقة  وإعالن 

األمور  هذه  أن  كما  الوقت.  طوال  عليه  كان  عما  جوهرية 

ال تعفي الزوجني أيًضا من املشكالت املستقبلية.

قبل  الطرفني  بني  اللقاءات  عملية  أن  من  وبالرغم 

أنها  إال  مفيدة،  تكون  قد  املشاعر  إظهار  ومحاولة  الزواج 

اجليد  تستكشف  التي  الكاملة  )الفلتر(  املصفاة  ليست 

املسبقة  وافتراضاته  اإلنسان  شخصية  في  والرديء 

كامل،  نظام  يوجد  ال  باحلقيقة  وسلوكه.  وتوجهاته 

ذواتنا  يكشف  أن  يستطيع  نفسه،  الزواج  عدا   فيما 

تعزل  ممتازة  عملية  الزواج  بوتقة  وتعتبر  حقيقتها.  على 

نتعّلم  أن  مبجرد  أننا  إال  للزوجني.  احلقيقية  الهوية  وحتدد 

من حنن حًقا، نظل حنتاج إلى املعونة واإلرشاد ملساعدتنا 

على أن ننتقل من املوضع الذي حنن فيه اآلن إلى املوضع 

ملعظم  بالنسبة  احملزن  اخلبر  فيه.  نكون  أن  حنتاج  الذي 

لهما  ليس  يصارعان  الذين  الزوجني  أن  هو  الزيجات 
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املعقدة  التفاصيل  عبر  ليرشدهما  للحياة«  »مدّرب 

عبر  العميان  مثل  مبفردهما  يسيران  إنهما  بل  للعالقة. 

عندما  يتوجهان  أين  إلى  عاملني  غير  الزواج،  مستنقع 

البرودة  إلى  للغاية  دافئة  بدأت  التي  العالقة  تتحول 

املؤملة بعد فترة من اإلهمال.

بعض  عبر  للسير  محاولة  هو  الكتّيب  هذا  فإن  ولهذا 

يواجهان  اللذان  الزوجان  لها  يتعرض  التي  املخاطر 

يتعلق  فيما  العملية  املساعدة  تقدمي  أثناء  وذلك  املتاعب، 

بالعمل على بعض التحديات بطريقة ُتّجد اهلل.

املصدر  وهو  بدايتي  نقطة  هو  املقّدس  الكتاب  يعتبر 

قال  كما  كلها.  احلياة  خالله  من  أفّسر  الذي  الوحيد 
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ُهَو  َما  ُكلَّ  َلَنا  َوَهَبْت  َقْد  َة  اإِلَلِهيَّ ُقْدَرَتُه  َأنَّ  َكَما 

ْجِد  ِباْلَ َدَعاَنا  ِذي  الَّ ْعِرَفِة  ِبَ ْقَوى،  َوالتَّ ِلْلَحَياِة 

َواْلَفِضيَلِة.

لهذا، فإن الهدف من هذا الكتّيب هو تطبيق كلمة اهلل 

عملًيا على شخصني يواجهان مشكلة زواج.

إلمــرأة  احلالـــة  دراســة  شكل  الكــتّيب  هذا   يتخذ 
املرأة.  مع  األساس  في  أتفاعل  وأنا  فاتًرا.  أصبح  زواج   في 
فقط.  النساء  على  قاصًرا  ليس  امُلقّدم  التعليم  أن  إال 

فيمكنك  بالفتور،  زواجك  أصيب  وقد  زوًجا  كنت  فإذا 

بسهولة أن تطّبق احلقائق نفسها على حياتك وزواجك. 

بشريك  لتفوز  مقترحة  طرًقا  الكتّيب  نهاية  في  وأقّدم 

واألهم  أخــرى،  مرة  الزواج  إلى  الراغــب  غير   حيـاتك 

من هذا، إلى اهلل.


