
       كل شيء يف األسرار مكتسب، ساعة منِحهـا،
ولكن ال شيء حمقَّق بعد ائياً، إذ إنه يبقى أن نتفاعـل

كلمة رضى صـغرية يف رتبـة… مع النعمة املكتسبة  
العمارة لن تبىنلكن  . الزواج، وإذا باألساس قد وِضع    

إال حجراً حجراً، يوماً بعد يوم، ولسان حال القرينين ما
إين أبـدأ:"كان يقوله القديس ألفونس دي ليغـوري      

  ".اليوم
    اليوم، وعلى الرغم:"       هذا ما تقوله أيضاً إحداهن

من أن جذور احلب قد تأصلت فينا إىل حد يتعذّر معـه
  ".تستأنف من جديداستئصاهلا، نعلم أن املغامرة 

أيتـها:"       وذ املعىن يقول أحدهم، خماطباً زوجته     
كـل. املرأة، هل تذكرين؟ مل يكن يف أيدينا ما به نبدأ         

كـان. ومشّرنا عن سواعدنا  . شيء كان مشروع عمل   
األمر شاقّاً، وكان البد لنا مـن الشـجاعة والثبـات

ال،. ةواحلب، فيما احلب ليس كما يتصورونه يف البداي       
ليس احلب تلك القبل املتبادلـة فحسـب، وال تلـك
الكلمات اليت يسر ا يف األذن، وال تلـك املعانقـات

زمن احلياة طويل، وار اإلكليل ليس إال يوماً. احلميمة
  . واحداً

هل تذكرين؟.        أما احلياة احلقيقية فقد بدأت بعده     
.هدم مـا رممنـاه    نرمم، فيت . كنا نبين، فيتهدم ما بنيناه    

فكان علينا أن نطعمهم ونكسوهم. وإذا باألوالد يطلّون
وكان يصـدف أن ميرضـوا،. ونربيهم، إىل ما الاية   
أما أنا فكنت أعمل من الصبح. فتظلّي واقفة الليل كله   

وفيمـا تتـواىل. وكان حيدث لنا أن نيأس    . إىل املساء 
نتقدم، بل نعـودالسنون، كثرياً ما كان يبدو لنا أننا ال         

!هل تذكرين، ايتها املرأة، هل تـذكرين؟ مهـوم        .القهقرى
.وظللنـا أمنـاء   . لكنِك كنِت هنـا   !... متاعب! متاعب

.فاستطعت أن أستند إليِك، وأنِت أيضاً كنِت إيلّ تستندين        
  ".حظُّنا؟ أننا كنا معاً

  ٠٠٠" أنموا واكثروا وامألوا األرض   "
الزوج البشري إىل احلب املتبادل       اهللا، فيما هو يدعو     

، يدعوه إىل اخلصـب"ال يحسن باإلنسان أن يبقى وحده     "
  ".أمنوا واكثروا وامألوا األرض"املعطاء 

       هل يعين ذلك أنْ ال حدود إلجناب البنني؟ ال، فهناك
يقول امـع الفاتيكـاين. تضع له حدوداً  " ابوة مسؤولة "

واج مبـلء املسـؤولية اإلنسـانيةفلْيضـطَِلع األز  :"الثاين
، آخذين معاً بعني االعتبار خريهم وخري بنيهم…واملسيحية

وليميزوا أيضـاً أوضـاع. الذين وِلدوا أو سوف يولَدون    
وليحسبوا حساباً خلري. عصرهم، وحالتهم املادية والروحية   
  . أطفاهلم، وحلاجات اتمع والكنيسة

فهو، بصفته. ط إلجناب البنني         غري أن الزواج ليس فق    
عهداً ال ينفصم، يقتضي من الزوجني أن يعبرا عن حبـهما
املتبادل باالستقامة، كما وينبغـي هلـذا احلـب أن ينمـو

"، حىت لو مل تتحقق رغبة الزوجني يف إجناب البنني     ...ويزدهر
فحيث تنقطع احلياة الزوجية احلميمية،... )٥٠/٢،٣ك ع،   (

وعليـه،. خطار، كما ويتعرض خري البنني   تتعرض األمانة لأل  
آداب التصرف جيب أن حتدد وفقاً ملقاييس موضوعية"فإن  
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حتترم، يف إطار من احلب احلقيقي، املعىن الكلي لعطـاء
  .)٥١ك ع، (" متبادل، ولتناسل على قدر اإلنسان

  ٠٠٠   نعم للولد، ولكن بمقدار 
...ع احلَبل        من هنا حتديد النسل، جبميع وسائل من      

ما مل يكن ألسباب(ال للتعقيم   : هل جيوز؟ تقول الكنيسة   
، ال للوسـائل)دد احلياة اجلسدية، أو االتزان النفسي     

نعم لالمتنـاع يف فتـرات... امليكانيكية أو الكيميائية  
  .اِخلصب

       وبالنظر إىل الضجة اليت أحدثتها رسـالة البابـا
، أرى أنه البد من ذكر"ةاحلياة البشري "بولس السادس   

قوٍل لكبري املرشدين واملعلمني، القديس ألفـونس دي
ليغوري، يتوجه به إىل املعرفني، وفيه ما فيه معـاً مـن
احترام للمبادئ واحترام لألشخاص، وما هو ممكن وما

الزموا السكوت حيال عالقـات:"يقول. هو غري ممكن  
وإذا. ة عليكماألزواج اجلنسية، ما مل يطرحوا هم األسئل

ما ارتكبوا، عن حسن نية، خطايا جيهلـون شـناعتها،
.دعوهم وشأم، ما مل تكونوا أكيدين من أم سيتوبون        
وإالّ، فالتدخل منكم سوف جيعلهم يقعـون يف اخلطـأ

يتقدم منكم، مثالً، فالّحون جيهلون شـناعة. الصريح
ألرجـح،عة أو حىت شناعة الزىن وهم، على ا       قطع اام 

فاألنسب أن تـدعوهم. ن يتأثّروا بالتحذير والتعنيف   ل
  .(Rey-Mermet, Croire (4), 369-370)" وشأم

       هل حيسن بنا استلهام هذا القول، يف ما خيـتص
السبت لإلنسان،"بوسائل حتديد النسل؟ األكيد هو أن       

  ".ال اإلنسان للسبت

  ٠٠٠!   ال للولد، ولو باإلجهاض
سان باحلياة، منذ حلظـة احلبـل حـىتحق اإلن        "

املوت، هو احلق األويل واألساسي، وهو، بالنسـبة إىل
  .)يوحنا بولس الثاين(" سائر احلقوق، مبثابة اجلذر واملنبع

علم إنه، منذ اللحظـةيقول ال " منذ حلظة احلبل         "

اليت فيها تلَقَّح البويضة، تنطلق احليـاة دون انقطـاع وال
دخل جديد، حىت الوالدة، وإنّ الكائن البشري،توقُّف وال ت  

منذ تلك اللحظة، كائن مربمج، ليس فقـط مـن حيـث
العناصر األساسية، بل ومن حيث العناصر الثانوية أيضـاً،

إذاً، كل ما مينع تلك احليـاة مـن. كلون الشعر والعينني  
النمو، يعد إجهاضاً، ِمن منِع استقرار البويضة امللقَّحـة يف

فاإلجهاض وقَتلُ األِجنـة. "الرحم، إىل إسقاط اجلنني عمداً    
  .)٥١/٣ك ع، (كما يقول امع " جرائم فظيعة

       هناك من يستفِْظع قتـل الولـد بعـد والدتـه، وال
ما الفرق بني قبل وبعد؟ ما الفرق بـني أن! يستفِْظعونه قبل 

!...ها؟يحرم الكائن البشري احلياة، قبل الـوالدة أو بعـد         
وأبشع الفظائع هو أن هناك دوالً تنظّم اإلجهاض وتسـمح

األمـر! به رمسياً، يف حني تلغي عقوبة اإلعدام حبق ارمني        
الذي حدا رئيساً قدمياً مع العلوم الفرنسي على أن يوجه

، كتاباً مفتوحـاً جـاء١٩٨١إىل رئيس اجلمهورية، سنة     
ئة، كما تتركوا ألحطّاتركوا احلياة للمخلوقات الربي   :"فيه

  !".القتلة
وال حيق ألي.        ال، ال حيق ألحد أن يتصرف حبياة الغري       

بطنِك! ال، يا سيديت  !"... بطين يل أنا  :"امرأة أن حتتج وتقول   
لن!... "اتركوا له احلياة  " لكنه سيولَد معاقاً  . "للمولود فيكِ 
ـ   ... "بلى، حمبتكمـا تسـعده    " يكون سعيداً  ةلكنـه نتيج
والدته!... "اتركوا له احلياة، فليس هو املغتصب     " اغتصاب

  د حياة األمد "فليحاول الطب أن خيلّصها دون التعـرض
املباشر حلياة اجلنني، وهذا أمر أصبح اليـوم ممكنـاً أكثـر

حينئـٍذ،" وإن كان واضحاً أنه سـيولد مائتـاً؟       ... "فأكثر
  .خالص حياة أفضل من خسارة حياتني

  ٠٠٠!الولد، ولو باألنبوب   الولد 
.وحنن نريده من كل جوارحنـا     . الرب مل يعطنا ولداً          "

وراح العلم يسـتنبط وسـائل التلقـيح"... فما العمل؟ 
ما هو رأي الكنيسة؟ لقد حرمه جممع اإلميـان. االصطناعي
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 :، لألسباب التالية١٩٨٧ شباط٢٢بوثيقة أصدرها يف 
و مثرة الفعل الزوجي، ذلك النطاقإنه خيالف كون اإلجناب ه    . ١  

وهو يفصل التـرابط القـائم، يف. الوحيد الالئق باإلجناب اإلنساين   
فالولد مثرة إجنـاب ال مثـرة(الفعل الزوجي، بني احلب واإلجناب      

  ).إنتاج
يف التلقيح االصطناعي اعتبار للكائن املخلوق على صورة اهللا. ٢  

إنه عدم احترام لإلجنـاب.  به كمثاله وكأنه غرض يعالَج ويتالعب    
وهو قد يعرض األجنة للتشويه أو اإلتالف، فيما حقهـا. اإلنساين

  .باحلياة حق مطلق
االستمناء املقتضى، حىت لو أنه من أجل اإلجناب، خيلو من بعده. ٣  

تنقصه العالقة احلميمة اليت يقتضيها النظام األديب والـيت. االحتادي
احلقيقي، البعد التام هلبـة الـذات املتبادلـةحتقق، يف نطاق احلب     
  .ولإلجناب اإلنساين

(Documentation Catholique n 1937, p.p. 349-361)
       ولكن، يقول املعترضون، ماذا من أمر األزواج الذين يؤِلمهم

ـ    احلصول على ولـد؟ اجلـواب يف" حق"حرمان الولد فيطالبون ب
ح املتزوجني حقاً بالولد، بل حق القيامالزواج ال يمن  :"الوثيقة نفسها 

ال، ليس الولد حقاً... بالوسائل الطبيعية اآليلة حبد ذاا إىل اإلجناب      
إنْ كان هناك من حق فهو حق الولـد. ألحد، وال هو شيء يمتلَك    

بأن يكون مثرة الفعل الزوجي الذي به يعبر والداه عن حبهما، كما
حقاً إن العقم امتحانٌ. ظة احلبل به  وحقه بأن يحترم كشخص منذ حل     

لكنه قد يكون لألزواج فرصة مؤاتية لعطاءاٍت أخرى كالتبني. قاٍس
"والنشاط التربوي ومساعدة العائالت واألوالد الفقراء أو املعـاقني        

  . )٨فقرة (
       هذا وإنْ كان التلقيح االصطناعي غري جائز ألنـه، خالفـاً

ولد مثرة إنتاج ال مثرة إجناب، فكم باألحرىللطبيعة البشرية، جيعل ال   
       ل إليه آخر اختراع علمياالستنساخ الذي جيعـل: ال جيوز ما توص

نسخة طبق األصل عن واحد آخر يتلبسه قسراً،" املولود"الولد غري   
  .فال أب له وال أم، وال شخصية مميزة وال حرية

 

قالوي اللعازري األب مجيل نعمة اهللا الس

:       يف الكتاب املقدس، الطيور أربعة أنواع     
إن احلمـام. اليمام؛ الورشان؛ القمري؛ احلمام   

هو الطري الذي يقَدم من ِقبل الناس ذبيحـة يف
اهليكل، وهي تقدمة الفقـراء مـن النـاس،

وباعـة. ويستعمل خاصة يف طقوس الـتطهري     
 كثريون، واحلمام لـهاحلمام يف هيكل سليمان   

  :دالالت خاصة يف الكتاب املقدس، وكما يلي
  
  
  
  
  
  
  
إن روح اهللا كان على شـكل محامـة. ١   

  .يرفرف على وجه املياه
أرسل النيب نوح من السـفينة احلمامـة. ٢   

 .وعادت بغصن الزيتون
عماد السيد املسيح له اد علـى يـد. ٣   

اهد أن الروحيوحنا املعمدان يف ر األردن، ش     
 .القدس هبط على شكل محامة وحلّ عليه

احلمام رمز السالم، ويدلّ على الوداعة. ٤   
 .واحملبة

يف القداس اإلهلي، عند الكالم اجلوهري. ٥   
والربكة، روح اهللا ينحدر مرفرفاً علـى هـذه

  .االفخارستيا ويقدسها
                                 الشماس

             أفرام حنا نور الدين              

30 


