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* 27نيسان (أبريل)  3 -أيار (مايو)

كلمات حكيمة لألُ َسر

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :أمثــال 14-3 :5؛ متــى 5 :19؛ 1كورنثــوس 4 ،3 :7؛ أمثــال :13
22؛ 26 :14؛ 22 :17؛ 13 :23؛ .31–10 :31
آيـة الحفـظ« :تَـ َوك َّْل َعلَى ال َّر ِّب ِبك ُِّل َقلْبِـكَ َ ،و َعلَى َف ْه ِمكَ الَ تَ ْع َت ِمدِْ .فـي ك ُِّل طُ ُر ِقكَ ا ْع ِرفْهُ،
َو ُه َو يُ َق ِّو ُم ُسـ ُبلَكَ » (أمثال .)6 ،5 :3

بغــض النظــر عــن المرحلــة الحياتيــة التــي نمــر بهــا اآلن ،بالتأكيــد بدأنــا جمي ًعــا حياتنــا
وأب،
مــع ٍأم ٍ
بغــض النظــر عــن نــوع العالقــة ،إن وجــدت ،التــي ربطتنــا بهــم بعــد الميــاد .ومــن ناحيـ ٍة
أخــرى ،هنــاك بعــض النــاس ،إلــى جانــب اخوتهــم وأخواتهــم وأقربائهــم اآلخريــن ،ليــس لهــم
عائلــة مــن الدرجــة األولــى قــط ،غيــر تلــك التــي ترعرعــوا فــي وســطها.
بغــض النظــر عــن حالتنــا ،وبغــض النظــر عــن المرحلــة الحياتيــة التــي نمــر بهــا ،يحتــوي
ســفر األمثــال علــى مجموعــة مــن اإلرشــادات والقصائــد والقضايــا واألقــوال الحكيمــة .حيــث
تُناقَــش العالقــات األُ َسـ ِّرية علــى نحــو مباشــر ،وتنطبــق كلمــات الحكمــة األخــرى علــى البيــت.
وصــف ســفر األمثــال بأنــه وثيقــة عائليــة فيهــا ت ُسـلَّم مفاتيــح الحيــاة الصالحــة
فــي الحقيقــة ،يُ َ
مــن األب إلــى االبــن .مثلمــا قــد يكتــب األبــوان رســال ًة مــن النصائــح البــنٍ أو ابنـ ٍة فــي طريقــه
إلــى ال ُكلِّيــة ،أو يُهيــأ ســكنه الخــاص ،أو ســوف يشــغل وظيفـ ًة بعيـ ًدا عــن األســرة ،تُ َقـ َّدم األمثــال
ـض شَ ــريع َة أ ِّمــك» (أمثــال .)8 :1
ـب أبيـ َـك ،وال ترفُـ ْ
مــن األب إلــى االبــن« :اِس ـ َم ْع يــا ابنــي تأديـ َ
كمــا نصــح ســفر التثنيــة اآلبــاء بمشــاركة معتقداتهــم مــع األجيــال المقبلــة .وهــذا هــو مــا
يفعلــه ســفر األمثــال .ففــي شـرائع األب نســمع صــوت اآلب الســماوي يدعونــا للتعلُّــم.
*نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدا ًدا لمناقشته يوم السبت القادم الموافق  4أيار (مايو).

35

األحد



 28نيسان (أبريل)

أحب المرأة المناسبة
عــدَّ د المشــاكل والعواقــب المتض َمنــة فــي الدخــول فــي عالقــة جنســية ســرية قبــل
الــزواج أو عالقــة خــارج إطــار الــزواج كمــا هــو ُم َص ـ َّور فــي أمثــال .14-3 :5




إن اإلنســان الصالــح يتح ّفــظ (إن لــم يكــن متزو ًجــا) ويحتفــظ (إن كان متزو ًجــا) بأعمــق
مشــاعر المــودة الحميمــة للــزواج .ويُخاطَــب الرجــال علــى وجــه التحديــد فــي األمثــال ،ولكــن
ُوصــف فــي ســفر نشــيد األنشــاد (قــارن نشــيد األنشــاد :4
الفكــرة ذاتهــا كمــا تخــص النســاء ،ت َ
 .)15-12فــا بــد مــن أن يــوزَن االنجــذاب القــوي لل ُّحــب ال ُمح ـ َّرم مقابــل العواقــب الوخيمــة
لهــذه الخطيــة.
إن العالقــة الجنســية الســرية العابــرة ينقصهــا التكريــس ،وعليــه فهــي ال تحقــق الحميميــة
الحقيقيــة .حيــث تُ َبـذَّر المــوارد الماديــة
والجســدية والعاطفيــة .واألهــم ،يتعيــن علــى كل واحــد أن يقدم هلل حســابًا عــن االختيارات
التــي اختارهــا فــي حياته.
العالقــات الجنســية الحميميــة ،أحــد أعظــم هبــات هللا للبشــر ،هــي امتيــا ٌز للمتزوجيــن
فقــط (متــى 5 :19؛ 1كورنثــوس 4 ،3 :7؛ حبقــوق  .)4 :13وتســتخدم صــورة الميــاه ال ُمغّذيــة
الغزيــرة فــي ســفر األمثــال بصفتهــا رمـ ًزا للمتعــة والرضــا اللذيــن يجــب أن ينعــم بهمــا الزوجان
فــي محبتهمــا م ًعــا .ويقــارن هــذا مــع الخســائر الناجمــة عــن عــدم الــوالء .ويشــير تعبيــر
«ا ْمــ َرأَ ِة شَ ــ َباب َِك» (أمثــال  )18 :5إلــى أن تكريســهما البــد وأن يســتمر حتــى عندمــا يشــيخ
االثنــان .ويظــل الــزوج مرويًــا («اس ـ َك ْر» -أمثــال  )19 :5مــن مفاتــن زوجتــه.
فــي الحالــة البشــرية الخاطئــة قــد تســتدرج الغرائــز الجنســية صاحبهــا بعيــ ًدا عــن
القصــد اإللهــي للرغبــة الجنســية .ومــع ذلــك ،أعطــى هللا أيضً ــا للبشــرية القــدرة علــى التفكيــر
واالختيــار .حيــث أن تلــك اإلغ ـراءات ،إن لــم تُ ْق َمــع باســتمرار ،قــد تصبــح ســاحقة .كمــا أن
التكريــس التــام للقصــد اإللهــي للرغبــة الجنســية مــن خــال الــزواج يقــدر أن يقــي مــن تطــور
عالقــات جنســية ُمحرمــة .إن اختيــار الــوالء طيلــة العمــر لقصــد هللا للرغبــة الجنســية مــن
خــال الــزواج ليــس اختيــار حكيــم وحســب ،بــل يأتــي بمكافآتــه الكثيــرة أيضً ــا.

ـخصا يعانــي مــن اإلغـراءات الجنســية التــي قــد تدمــر زوا ًجــا مــا،
إذا كنــت تعــرف شـ ً
أي نصيحــة يمكنــك أن تســديها لذلــك الشــخص؟
36

االثنني



 29نيسان (أبريل)

دعوة لآلباء
الحــظ صفــات شــخصية اآلبــاء الموصوفــة فــي ســفر األمثــال التــي قــد يترتــب عليهــا
عواقــب طويلــة األجــل فــي األبنــاء:
أمثال 22 :13؛ 24 ،23 :27
أمثال 26 :14
أمثال 18 ،1 :15؛ 32 :16
أمثال 27 :15
أمثال 17 :29



لصفات اآلباء تأثي ٌر مباش ٌر على أبنائهم والميراث الذي يو ِّرثوه لهم.
حيــث يعتمــد األبنــاء علــى اآلبــاء لن ْيــل الدعــم ،والمحبــة األمينــة ،واإلرشــاد ،والقــدوة.
ويمــدح ســفر األمثــال أولئــك اآلبــاء الذيــن هــم عوائــل موثــوق فيهــا و ُمــدراء حكمــاء لمــوارد
َســب يُكَــ ِّد ُر بَيْتَــ ُه» (أمثــال )27 :15؛
العائلــة .كثيــرة هــي الطــرق التــي فيهــا «المولَــ ُع بالك ِ
يتعيــن علــى اآلبــاء أن يأخــذوا فــي عيــن االعتبــار إعطــاء األولويــة للعائلــة ثــم العمــل .ويســعى
اآلبــاء الصالحــون ألن يكونــوا صبوريــن وممســكين بزمــام مشــاعرهم .وهــم يحترمــون اعتمــاد
أطفالهــم عليهــم ،ويؤدبــون أطفالهــم ،ولكنهــم يحرصــون لئــا يســيئوا اســتخدام ســلطة
منزلتهــم .واألهــم ،علــى اآلبــاء المكرســين اتبــاع هللا ،والخضــوع لمحبتــه وتعاليــم كلمتــه ،حتــى
يصيــروا مرشــدين ألقــدام أطفالهــم فــي الطريــق الصحيــح.
ـب
وفــي النهايــة ،أهــم شــيء يقــدر األب علــى أن يفعلــه مــن أجــل أبنائــه هــو أن يحـ َ
أمهــم .فأمانتــه وعشــقه المســتمر لهــا ،أو عدمهمــا ،يتــركان أثـ ًرا واض ًحــا علــى عافيــة األطفــال،
حتــى البلــوغ.
فــي ســفر األمثــال ،األمانــة هلل ،والتكريــس للــزواج والعائلــة ،والنزاهــة فــي الحياة الشــخصية
واالجتماعيــة هــي مواضيــع رئيســة .فالنجــاح فــي كل شــي ٍء يعتمــد علــى حالــة قلــب الفــرد.
إن إغـراءات الخطيــة  -ســواء الجنــس ،أو التراخــي ،أو الثــروة ،أو الســلطة  -وفيــرة ،أمــا الــزوج
واألب الحكيــم يعتمــد علــى هللا باســتمرار فــي اختيــار االختيــارات الســليمة.

لمــاذا تعتبــر المبــادئ األخالقيــة المشــار إليهــا هنــا مهمــة ألي شــخص ،ســواء كان
أ ًبــا أو ال؟ كيــف أثّــرت تصرفاتــك ،ســواء جيــدة أو ســيئة ،علــى اآلخريــن ،خاصــة
األطفــال؟ بأيــة طــرق يمكنــك أن تتوخــى حــذ ًرا أكبــر؟
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 30نيسان (أبريل)

التقويم بمحبة
مــاذا يعلمنــا ســفر األمثــال عــن أهميــة تأديــب وتقويــم الطفــل؟ أمثــال 17 :10؛ :23
14 ،13؛ 1 :29؛ .15 :29



يــؤدب اآلبــاء أبناءهــم أحيانًــا ليعرفوهــم الســلوك غيــر المقبــول اجتماعيًــا مــن خــال
التشــديد عليــه ،وليعاقبوهــم علــى العصيــان ،أو حتــى للتعبيــر عــن اســتيائهم عنــد الحــرج.
ولكــن مــا هــو قصــد هللا فيمــا يخــص تأديــب هــذه األفـراد الصغيــرة مــن عائلتــه؟ يضــع ســفر
األمثــال التأديــب فــي ســياق الرجــاء للمســتقبل (أمثــال  .)18 :19فاآلبــاء الصالحــون يَ ْعلَمــون
أن لألبنــاء طبيعــة خاطئــة .وليــس هنــاك مــا يســاعدهم فــي هــذا األمــر إال قــوة واحــدة ،وهــذه
القــوة هــي المســيح (انظــر روح النبــوة ،التربيــة ،صفحــة  .)29فمهمــة التربيــة المســيحية ،بمــا
فــي ذلــك التأديــب ،عبــارة عــن قيــادة األبنــاء إلــى هللا.
ـاب ،وال هــو تعبيــر عــن الســلطة ،بــل
دعــم نباتًــا غضً ــا .التأديــب فــي المســيح ال يعتبــر كعقـ ٍ
كتقويــم فدائــي .فخطــة هللا هــي أن اآلبــاء المحبيــن ،إدراكًا لقــوة الخطيــة ،يقــودوا ُخطَــى أبنائهــم
إلــى المســيح .يقـ ِّوم اآلباء الشــفوقون بعطـ ٍ
ـف وصرامـ ٍة ،رادعين ومرشــدين األطفال خالل الســنوات
المبكــرة ،كمــا يقــدم ال ُبســتاني الدعــم لشــجرة مغروســة حديثًــا ،إلــى أن ينشــأ التحكــم فــي الذات،
وإلــى أن يثــق الشــاب فــي هللا ويتعــاون مــع الخطــة اإللهيــة مــن أجــل الخــاص ،والنمــو ،والنضوج.

أية رسالة لآلباء موجودة في أمثال 24 :13؛ 14 ،13 :23؟



باإلجمــال ،أعــدا ٌد معــدود ٌة هــي التــي تذكــر كلمــة «عصــا» (بالعبريــة  )shebetفــي ســياق
تأديــب األطفــال .ت ُعـ َرف فــي كتــب التربيــة المســيحية فكــر ُة أن اســتخدام اآلبــاء للعصــا البــد
وأن يشــبه ذلــك الــذي يســتخدمه الراعــي الســماوي إلرشــاد قطيعــه (مزاميــر .)4 :23
وفــي موضــع آخــر يشــير الكتــاب المقــدس إلــى التعليــم المتأنــي ،والقــدوة الثابتــة،
والتواصــل الســلس ،والعالقــات ال ُم َق َّربــة مــن أجــل إحــداث تغيي ـ ًرا فــي األطفــال (تثنيــة :11
ـوي
 .)19 ،18إن شــعور الطفــل أو الطفلــة بأنــه محبــوب مــن والديــه أو والديهــا هــو أمـ ٌر حيـ ٌ
ليأتــي التأديــب بتأثيــره المطلــوب كونــه تقويمــي وفدائــي (أمثــال .)24 :13

عندمــا ال يحقــق التأديــب غايتــه المقصــودة عــن طريــق كونــه قاسـ ًيا جــدً ا أو غيــر
مفهــوم ،كيــف يمكــن لآلبــاء تصحيــح األمــور مــع أبنائهــم؟
38
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هل الحياة أفضل على السطح؟
بأيــة طــرق يمــزح ســفر األمثــال مــن بعــض المضايقــات فــي الحيــاة األُ َســرية؟ أمثــال
19 ،9 :21؛  .16 ،15 :27أي تأثي ـ ٌر يحدثــه هــذا الم ـزاح؟



ـض مــن األمثــال فــي عيــن االعتبــار الطــرق التــي نتعامــل بهــا مــع بعضنــا البعــض
يأخــذ بعـ ٌ
فــي العالقــات ال ُم َق َّربــة .فهــي تطــرح فكرتهــا بلمسـ ٍة خفيفـ ٍة ووميـ ٍ
ـض مــن الدهــاء ،مثــل تلــك
ـب» (أمثــال :25
ـب كئيـ ٍ
ـي لقلْـ ٍ
األمثــال الخاصــة بالصديــق غيــر َّ
الحســاس الــذي «يُغَنــي أغانـ َّ
 ،)20والقريــب الــذي يســتيقظ مبك ـ ًرا و»يبــارك» النائميــن «بصـ ٍ
ـوت عــا ٍل» (أمثــال .)14 :27
كمــا أن الزوجــات الالتــي يقــرأن هــذه األعــداد عــن المــرأة ال ُم ِ
خاصمــة قــد يرغبــن فــي إضافــة
بعــض «األمثــال» عــن الرجــال! وقــد يُســرعن باإلجابــة بــأن هــذه األقــوال ت ُِديــم المشــكلة
ذاتهــا المعروضــة فــي هــذه األمثــال عــن طريــق
اســتهداف النســاء فقــط فــي حيــن أن األزواج ،الذيــن يشــتركون فــي مســؤوليات البيــت،
قادريــن بالمثــل علــى إبــداء ســلوك ُم ِ
خاصــم( .تخيــل كيــف كان حــال المعيشــة فــي بيــت
قيافــا أو َح َّنــان!)
القلب السعيد هو يُس ٌر .وجود حس المزاح في حياة العائلة هو أم ٌر حس ٌن .فالمزاح هو
بمثابة الزيت لماكينة الحياة ،الذي يساعد على تقليل التوتر والضغط« .الْ َقل ُْب الْ َم ْس ُرو ُر َد َوا ٌء
شَ ٍ
وح الْ ُم ْن َس ِح َق ُة تُ ْبلِي الْ ِعظَا َم» (أمثال  .)22 :17يأخذ ِسفر األمثال بعضً ا من أدويته
افَ ،وال ُّر ُ
الخاصة الموجودة بالسفر ويعطينا اإلذن للضحك على بعض السلوكيات ال ُمضايقة وال ُمزعجة.
قليل إذا كنا المقصودين بالمزحة) ،قد نشعر بإرتياح للتحدث عن
وعندما نمزح (أو نغضب ً
ٍ
عادات أو سلوكيات تزعجنا أو تضايقنا .ومن ناحية أخرى ،ال يجب أن يستخدم المزاح للتقليل
من أهمية مواضيع تحتاج إلى انتباه جاد ،أو للتغاضي عنها.
قــد تكــون الحمــى المنخفضــة َع َرضً ــا لعــدوى مزمنــة .فالشــجار والتذمــر والشــكوى قــد
تكــون إشــارة لوجــود غضــب مكبــوت فــي واحـ ٍـد أو أكثــر مــن أف ـراد العائلــة ،وقــد يكــون
متعلقًــا بصعوبــات فــي المشــاعر ال ُمتبا َدلــة أو التواصــل فــي العالقــة .ويحــاول الشــريك
المتذمــر أن يــوازن مشــاعر القــوة ،والســيطرة ،واإلحجــام المرئيــة ليعبــر عــن مشــاعر أخــرى.
ولكــن إذا زالــت العــدوى،
تــزول األع ـراض .ففــي العائــات ،عوضً ــا عــن تجنــب المشــكلة أو تجنــب أحدهــم اآلخــر،
يرتكــز األفــراد علــى محبتهــم للــرب وتكريســهم ألحدهــم اآلخــر لكــي يجعلــوا حاجاتهــم
ومشــاعرهم معروفــة لــدى اآلخــر ويصلــوا إلــى جــذر غضبهــم ويقلعــوه.
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لمــاذا ُيعــد الضحــك مهــم جــدً ا للعائلــة؟ كيــف يمكــن أن ُيســتخدم للصالــح ،أو
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بحق
الزوجة الغنية ٍ
يختــم ســفر األمثــال بمديــح للزوجــة ذات الشــخصية النبيلــة .اذكــر الصفــات والمميزات
الممدوحــة .أمثال .31-10 :31



المرأة الموصوفة هي مميزة ،وكذلك ِ
الش ْعر أيضً ا.
حيــث أن كل عــدد بدايــة مــن أمثــال  10 :31يبــدأ بواحـ ٍـد مــن حــروف الهجــاء العبريــة
االثنيــن والعشــرين .ونشــعر مــن هــذا الثنــاء المقــدم للزوجــة المســتحقة أنــه حتــى حــروف
الهجــاء القوميــة بأكملهــا تقــدم بالــكاد إطــا ًرا كافيًــا لإلشــادة بهــا كمــا ينبغــي.
معكوس في قـول مأثـور لل ُم َعلميـن« :عائلة
وتركيـز األمثـال علـى الـزواج من شـريك صالـح
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرجـل زوجتـه»« .الْ َمـ ْرأَ ُة الْف ِ
ِ
َـاج لِ َز ْو ِج َهـا ،أَ َّمـا َجالبَ ُة الْخـ ْز ِي فَ َك َن ْخـ ٍر في عظَامـه» (أمثال
َاضلَـ ُة ت ٌ
 .)4 :12وهنـا فـي نهايـة األمثـالُ ،مجتمعـ ًة بشـكل مثالـي فـي صـورة واحـدة ،مهـاراتٌ عديـد ٌة
ومختلفـةٌ :صناعـة المالبس ،وشـراء العقـارات ،والزراعة ،وإدارة الشـؤون العائليـة والمالية .وفي
كاملا بعائلتهـا .وهـم يحبونها ويشـيدون بها.
ذات الوقـت تهتـم اهتما ًمـا ً
ال يجــب أن نتوقــع وجــود هــذه المواهــب الفائقــة فــي كل إمــرأة ،وال هــي نمــوذج
يقيــس األزواج زوجاتهــم عليــه .ولكــن مــن خــال وصــف هــذه القــدرات والمميـزات ،يعكــس
ســفر األمثــال األمــور األكثــر أهميــة والمتعلقــة بالنســاء علــى وجــه العمــوم ،وكذلــك بالرجــال:
صفــات الجــدارة بالثقــة ،والمحبــة ،والمصداقيــة ،واألمانــة ،والعطــف ،واإلنتــاج .والســر وراء
هــذه الحيــاة ،وف ًقــا ألمثــال  30 :31هــو أنهــا « ُمتَّ ِقيَّ ـ ُة ال ـ َّر َّب».
كلمــة «فاضلــة» أو «نبيلــة» فــي أمثــال  10 :31تعنــي «قويــة» أو «قــادرة» أو «ثريــة».
وتترجــم إلــى «غنــى» فــي مزاميــر  ،10 :62وهــي تصــف «أبطــال» يشــوع «ذوي البــأس»
(يشــوع  .)14 :1كمــا يمــدح بوعــز راعــوث بكلمــة «فاضلــة» (راعــوث  .)11 :3وفــي أمثــال :31
 10هنــاك توريـ ٌة بشــأن مفهــوم «الثــروة» .فالثــروة الحقيقيــة هــي فــي الشــخصية ،والكرامــة،
ومخافــة الــرب .وهــذه تفــوق كثي ـ ًرا قيمــة األحجــار الثمينــة.

َمــن ِمــن النســاء الباســات والفاضــات الالتــي أثّــرن فــي حياتــك؟ كيــف يمكنــك أن
ُوســع قائمــة الصفــات المميــزة وال ِق َيــم والقــدرات الخاصــة بالســيدات الصالحــات؟
ت ِّ
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لمزيــد مــن الــدرس :حفــظ القلــب فــي الســماء« .يجــب علــى المســيحيين أن
يحرصــوا علــى حفــظ القلــب بجـ ٍـد .يجــب عليهــم زرع ُحــب التأمــل ،وتقديــر روح التكريــس.
يبــدو وأن العديــد يمتعــض مــن اللحظــات المقضيــة فــي التأمــل ،وتفتيــش الكتــاب المقــدس،
ـت ضائـ ٌع .أتمنــى لــو يمكــن لجميعكــم رؤيــة هــذه
والصــاة ،وكأن الوقــت المقضــي هكــذا وقـ ٌ
األشــياء فــي الضــوء الــذي قــد يغــدق هللا بــه عليكــم ،ألنــه حينئــذ تجعلــون لملكــوت الســموات
األهميــة األولــى .ح ْفــظ قلبــك فــي الســماء ســوف يعطــي قــو ًة لجميــع تصرفاتــك الحســنة
ويجعــل حيــاة فــي جميــع واجباتــك .وتدريــب العقــل علــى التعمق فــي األمــور الســماوية يضع
حي��اة وجديةــ ف��ي جميـ�ع مس��اعينا .. . .نح��ن أق��زا ٌم فيــ إنجازاتنـ�ا الروحيـ�ة( .أفســس »)13 :4
(.)Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, vol. 3, p. 1157

أسئلة للنقاش:
 .1يعتقد العديد من المسـيحيين أن شـبكة مجموعات الدعم مفيد ٌة لهم إذ يسـعون

إلـى «حمايـة قلوبهـم» مـن التجربـة .بأيـة طريقـة قـد يعـزز ذلـك الصلاة ،ودراسـة
الكتـاب المقـدس ،واالعتمـاد علـى الـروح القـدس؟ لمـاذا قـد يعتبر طلب المسـاعدة
المتخصصـة فـي بعـض الحاالت فكرة جيـدة إذا كان أحدهم يعاني مـع التجارب التي
قـد تـؤدي بـه إلـى الخطية وقـد يبدو غيـر قاد ٍر علـى اإلمتنـاع عنها؟
 .2اقـرأ ،بصـوت مسـموع فـي الصـف ،إجابتـك عـن آخـر سـؤال فـي يـوم األربعـاء.
ناقـش مدلـوالت إجاباتكـم المختلفـة .فـي وجـود األشـياء العديـدة والجميلـة التـي
أعطاهـا هللا لنـا ،كيـف يمكـن أن ُيقلـب ويحـ َّرف الضحـك والمـزاح ويصيـرا ضاريـن؟

 .3بالمقارنـة بأمثـال  ،31أيـة صفـات تمدحهـا الحضـارة المعاصرة في النسـاء؟ كيف
يمكننـا نحـن كأفـراد حماية أنفسـنا مـن االشـتراك في ذلـك االتجاه المتدنـي ذاته؟
 .4علــى وجــه العمــوم ،مــا هــي بعــض الســلوكيات الحضاريــة المتعلقــة بالحيــاة
األســرية فــي مجتمعــك التــي تناقــض مباشــرة المبــادئ الكتابيــة للحيــاة األســرية؟
ومــن ناحيــة أخــرى ،هــل هنــاك ســلوكيات حضاريــة موازيــة للمبــادئ الكتابيــة؟ إذا
ُوجِ ــد ،مــا هــي وكيــف يمكــن اســتخدامها لتقويــة عائالتنــا؟
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