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 حيث سنتناول العديد مـن الجوانـب " العالقة بين األبناء والوالدين " هو درسنا موضوع
 . أثناء حياتهم على األرض وبعد موتهم واألمور التي تتعلَّق بعالقتنا بآبائنا وُأمهاتنا

 نَحن نَعلَم أن جميع الديانات والثقافات تُنادي باحترام األبناء آلبائهم وُأمهاتهم، وإكرامهم،
 وحيث أن الكتاب المقدس هو . والكتاب المقدس يعلِّم الكثير عن عالقتنا بآبائنا وُأمهاتنا . وطاعتهم

 جب على المؤمن المسيحي أن يبني عالقته بأبيه وُأمه ال على المعايير االجتماعية أو كلمة اهللا، في
 . الثقافية السائدة في بيئته، بل على ما تُعلِّمه كلمة اهللا

 وحيث أن العادات والتقاليد االجتماعية والثقافية هي من وضع البشر، فإنهـا غالبـاً مـا
 لناس، وتجاربهم الحياتية، واألشـياء التـي توارثوهـا عـن آبـائهم تكون قائمة على خبرات ا

 وهذا يرينا أن جميع الثقافات ال تخلو من الخطية والخطأ ألن جميع الناس خُطاة فـي . وأجدادهم
 وال ننسى أيضاً أن الكثيرين من واضعي هذه القيم والعادات والتقاليد هـم أشـرار وال . نَظَر اهللا

 وهذا . داع وكَذب الل وخ ا يصدر عنهم هو ض م م الكثير وبالتالي، فإن . يعرفون اهللا الحي الحقيقي
 فـإن كانَـت . منذ خَلْق العالم وحتى وقتنا الحاضر هو ما أدى إلى دمار المجتمعات والحضارات

 . د أنها ستقود الناس إلى الهالك المعايير التي يقوم عليها المجتمع فاسدة ومنحرفة، فمن المؤكَّ

 وهـذه . وهنا يأتي الكتاب المقدس ويعلِّمنا أن الثقافة الوحيدة الكاملة هي ثقافة ملكوت اهللا
 األمور التي ينبغـي يطْلعنا على ، و قَّ الح يعلِّمنا فالكتاب المقدس . الثقافة معلنة في الكتاب المقدس

 كما أن الكتاب المقدس يعلِّمنا كيف ينبغـي علينـا أن . نا في مجتمعات نَّاها ونتب بها نؤمن أن علينا
 نتصرف في المواقف المختلفة سواء على الصعيد الشخصي أو االجتماعي، وهـو يوضـح لنـا

. قات بين الناس من منظورٍ اِهللا الكُلي العلْم العال



 أن نُعلن ملكوت اهللا في كـل العـالم، وأن – كمؤمنين بيسوع المسيح – لهذا، يجب علينا
ى و . كما نُريد نحن، بل كما يريد اهللا ال – لى التغير إ نَدعو الناس إلى التوبة و  عندها، يجـب عـل

 يتوبوا، وأن يقبلوا يسوع رباً ومخلِّصـاً لحيـاتهم، وأن أن الناس الذين يسمعون رسالة اإلنجيل
 ما تُعلِّمه كلمة اهللا وما فما أبعد الفارق بين . كلمة اهللا المعلَنِ في اليدهم بالحقِّ يستبدلوا عاداتهم وتق

 . تُعلِّمه العادات والتقاليد والثقافات المختلفة حول العالم

 على األرض وفـي لهذا، فقد جاء المسيح إلى العالم لكي يغَيرنا ولكي يعطينا حياةً أفضل
 َأما َأنَا فَقَد َأتَيتُ ِلتَكُون لَهم حياةٌ وِليكُون لَهم " : ١٠ : ١٠ إنه يقول في إنجيل يوحنَّا لهذا ف . السماء
 . " َأفْضُل

 َأيهـا " : ٣ - ١ : ٦ في رسالة أفسـس واآلن، عودةً إلى العالقة بين األبناء والوالدين، نقرأ
بي الرف يكُماِلدوا ويعَأط ،الَدقٌّ اَألوهذَا ح َألن . ،ـدعبِو ةيصُل وَأو يي هالَّت ،كُأمو اكَأب َأكْرِم 

 نَرى من خالل هذه اآليـات أن اهللا . " ِلكَي يكُون لَكُم خَير، وتَكُونُوا طواَل اَألعمارِ علَـى اَألرضِ
 : ق بآبائهم وُأمهاتهم وضع على األبناء مسؤوليتين رئيسيتين فيما يتعلَّ

 في . المسؤوليةُ األولى الملقاةُ على عاتق األبناء تجاه آباِئهِم وُأمهاتهِم هي أن يطيعوهم
 ، يتعلَّم األبناء أن يطيعوا آباءهم وُأمهاتهم طـواَل حيـاتهم وفـي جميـعِ والبلدان بعض الثقافات

ى أن وفي هذه . الظروف واألحوال  الثقافات، يحتفظُ اآلباء واألمهاتُ بهذه السلْطَة على أبناِئهِم إـل
 . يموتوا

 : ٢ فمثالً، نقرُأ في إنجيـل لوقـا . لكن الكتاب المقدس يعلِّمنا أن ثقافةَ ملَكوت اِهللا مختلفة
٥١ في س كان نِ حينياألرضي عاً ألبويهخاض كان يسوع ة أنشْرالثانيةَ ع لكنَّنـا نقـرُأ فـي . ن 

 فهو لَم يعد طفـالً أو شـاباً . األصحاحِ الثالث من إنجيِل مرقُس عن فَتْرة الحقة من حياة يسوع
د . مهام ينبغي عليه القيام بِها هناك صغيراً، بل أصبح رجالً ناضجاً وأصبحتْ عـي لهذا، فهو لَـم 

 ألبويه األرضيينِ كَما كان في السابق ألن المهام التي أوكلها إليه أبوه السـماوِي كانَـتْ خاضعاً
هنْدتَلُّ المكانَةَ األولى عتَح .



 من َأجِل هذَا يتْرك الرجُل َأباه وُأمه ويلْتَصقُ " : ٥ : ١٩ كما أن يسوع قاَل في إنجيل متَّى
 هذا يعني أنه عندما يصُل الطفُل إلـى مرحلَـة النُّضـجِ . " امرَأته، ويكُون االثْنَانِ جسدا واحدا بِ

 وهذا يتطلَّـب مـن األبنـاء أن . فينبغي عليه أن يتْرك أبويه وأن يؤسس عائلةً جديدةً مع زوجته
 من سـلطانِ وا أن يتَحرر م كما أنه يتطلَّب منه . على أقَلِّ تَقدير فياً يستقلُّوا عنِ األهِل مادياً وعاط

 . الجديدة م العائلية في القرارات المتعلِّقَة بحياتهِ الوالدين

،عبدوا إلهـاً كذلكي أبنائهم أن نريدان مقد يكون األبوان غير مؤمنين بيسوع المسيح وي 
الحقيقي آخر غير اهللا الحي . يندلحم واُألم بما كان األبطيعوا ف . أو ري أن هل ينبغي على األبناء 

 من َأحب َأبا َأو ُأما " : ٣٧ : ١٠ فقد قاَل يسوع في إنجيل متَّى ! آباءهم وُأمهاتهم في هذه الحالة؟ ال
ر مـن " : ٢٩ : ٥ الرسل كما نقرُأ في أعماِل . " َأكْثَر منِّي فَالَ يستَحقُّني  ينْبغي َأن يطَـاع اُهللا َأكْثـَ

 هذا يرينا أنه حين يكون هناك تَعارض بين ما يريده اُهللا منّا وبين ما يريده أبوانـا منَّـا، . " اسِ النَّ
وه لَه عنَخْض اَهللا وأن نُطيع فينبغي علينا أن . 

 الثانيةُ الملقاةُ على عاتق األبناء تجـاه آبـاِئهِم وُأمهـاتهِم فَهِـي أن أما المسؤوليةُ
مكْرِموهبِ و . ياألمورِ والجوان نالوالدينِ على الكثيرِ م ُل إكْرامشْتَمإكرام الوالدين واجب على و . ي 

 نَستَعرِض هنا خَمـس وسوف . األبناء سواء أثناء طفولتهم أو حين يكبرون ويستقلون عن أهلهم
 : طُرق إلكْرامِ الواِلدينِ

 ورهمـا ز والمحبةُ المقصودةُ هنا ال تَعني أن تَ . أكْرِم والديك بأن تُظْهِر محبتَك لَهما ، أوالً
ما ملَه تُظْهِر ؛ بل أنكعجتَمفي م الشائعة ةالتقليدي بالطريقة ةً حةً حقيقيب قلـبٍ يفـيض ـننابعةً م 

كلألج ما على كُلِّ ما فَعالهبالشُّكْرِ والتقديرِ لَه . 

بِحصي األسوأ حين نحو رابنهما سيتغي أن المؤمنين واألمهاتُ غير اآلباء فكثيراً ما يعتقد 
 مانَـك بالمسـيحِ سـيجعلُك تُهمـُل فإن كان والداك غير مؤمنينِ، فقد يظُنَّانِ أن إي . مؤمناً مسيحياً

 دراستَك ، أو أنك لن تَحصَل على عمٍل جيد، أو أنك لن تكون ناجحاً في حياتـك، أو أنـك لـن
 تتمكَّن من مساعدتهِما مادياً، أو أنك ستتخلَّى عنهما، أو أنك ستتخلَّى عن عاداتـك وتقاليـدك، أو

بستُغْض دانه اإلله أنكبعالذي ي . إيمانَك ما أنواثْبِتْ لَه ،كإيمان ما أساسلَه حتَشْر لهذا، حاوِْل أن



كتبِ شخصيوانميعِ جَل في جشخصاً أفْض لَكعسيحِ قد جـةَ . بالمبحم سكاع ،هذا كُلِّه نم مواأله 
ةبالطي كخالِل عالقَت نما المسيحِ مي لَهحضالم كبالِل حما ومن خهعم . 

 بالقيامِ باألشياء التي يطْلُبها منْـك ي ال تَكْتَف هذا يعني أن . أكْرِم والديك بأن تَخْدمهما ، ثانياً
 ٍل أو تَجهمٍ، بـل افْعـْل ال تَفْعْل ذِلك بِتَثاقُ . لَهما كُن مبادراً في تقديمِ الخدمة والمساعدة بل والداك؛

 فحين تفعُل ذِلك فإنَّك تُكْرِم والديك ال بِفَمك فحسب، بل وأيضاً . كُلَّ شَيء بفَرحٍ ومحبة وإخالصٍ
ةعملي بطريقة . 

 نْضـج فرغْم أنك قد تَكْبر وتَ . أكْرِم والديك بأن تُصغي إلى نصاِئحهِما واقتراحاتهِما ، ثالثاً
 وتَحصُل على أعلى الشهادات األكاديمية، إالَّ أن خبرةَ والديك في الحيـاة تَسـتحقُّ منـك ُأذُنـاً

 لذلك، يمكنُك أن تُظْهِر إكرامك لوالديك بأن تُصغي إلى نصاِئحهِما واقتراحاتهِما، وبـأن . مصغيةً
 كذلك، تَعلَّم مـن مهاراتهِمـا، ومواهبِهمـا، ومعرِفَتهِمـا، . الحياة تتعلَّم منهما ومن حكْمتهِما في

في الحياة ةهِما العمليتربألنَّها كنز ثمين وخ . 

 ال وهذا يعنـي أن . أكْرِم والديك بأن تَسمح لَهما باالنخراط في حياتك إلى حد ما ، رابعاً
 فإن فعلتَ ذِلك فكأنَّـك . والديك حتى إن تزوجتَ أو سافَرتَ إلى بلَد آخَر تَفْصْل نفسك تماماً عن

ـكي حيات  تقوُل لَهما إنك ال تُريدهما في حياتك، أو إنك أفْضُل حاالً بدونهِما، أو إن وجودهما ـف
ريحم وا همم أكْثَر بتْعم . عم كلظْ على تواصلهذا، حاف كشـاريعمـا علـى مهعوأطْل ،والديك 

كلشاكوم كموموه وأفكارِك كطَطكذلك، . وخ ما بـينتَهما واْطلُب نَصيحتَهكْمما وحتَهخبر تَرِماح 
 . الحينِ واآلخَر

 َل مـع والـديك قَـدر د تَجنَّب الج . َل العنيفَ معهما د أكْرِم والديك بأن تَتَجنَّب الج ، خامساً
 وال سيما في األمورِ التافهة أوِ السطحية مثَل المالبِسِ وبـرامجِ التلفـازِ والواجبـات – اإلمكانِ
ةالمنزلي هواألبنـاء . وما شَاب اآلباء بين خٍ في العالقَةي إلى شَرنيفَةُ غالباً ما تؤدجادالتُ العفالم . 

نالً مدلهذا، ب ـنم واطْلُب ةذَّبهوم لطيفَة بطريقة ةَ نَظَرِكهجو حِل الفارِغِ، اطْردإلى الج اللجوء 
أفعاِلك دودعلى ر والسيطرة كنَفْس طبفي ض كدساعي اِهللا أن .



 . مـوتهم بعـد هم وجدات هم وأجداد هم وُأمهات هم بآبائ هم وهنا، قد يتساءُل البعض عن عالقت
 أسـئلة شـائعة سبعة وسوف نتناول هنا . هنُاك العديد من األسئلة التي تُثار حول هذا الموضوع

 : يطرحها الناس

 هناك قصةٌ معروفـةٌ وردتْ أين توجد أرواح آبائنا وأجدادنا بعد موتهم؟ : السؤاُل األول
 نرى من خـالل هـذه . " الغَني وِلعازر " قصة ب تُعرفُ لوقا في األصحاح السادس عشَر من إنجيل

 هذا ينطبق على المـؤمنين وغيـر . القصة أنه عندما يموت اإلنسان فإن جسده يوضع في القَبر
 . فالموت الجسدي يسري على األبرار واألشرار . المؤمنين على حد سواء

ة أنخالل هذه القص نفـأرواح . اح الناس ال تذهب إلى المكـان نفسـه أرو كما نَرى م 
 أمـا . المؤمنين بيسوع المسيح تذهب على الفور إلى السماء لتكون في محضر اهللا إلى أبد اآلبدين

 وهكذا، فإن أرواح . أرواح غير المؤمنين بيسوع المسيح فتذهب إلى الجحيم حيث العذاب األبدي
 المنازل التي كانوا يسـكنونها بقى هائمةً في لى األرض، وال تَ ع ال تبقى األموات آبائنا وأجدادنا

 . القبور التي دفنوا فيها؛ بل هي إما في السماء أو في الجحيم حوَل م و ح تَ وال ، قبل موتهم

 يعلِّمنـا ت أي تأثيرٍ علينا على األرض؟ ا هل ألرواح آبائنا وأجدادنا األمو : السؤال الثاني
قدأرواح األموات ال عالقة لها باألحياء على األرض الكتاب الم أن ـفْر ن فنحن . سقـرأ فـي س 

 َألن اَألحياء يعلَمون َأنَّهم سيموتُون، َأما الْموتَى فَالَ يعلَمون شَـيًئا، " : ١٠ و ٦ و ٥ : ٩ الجامعة
ينُس مهكْرذ َألن دعب رَأج ملَه سلَيو . و يبالَ نَصانٍ، ومنْذُ زلَكَتْ مه مهدسحو متُهغْضبو متُهبحم 

 كُلُّ ما تَجِده يدك ِلتَفْعلَه فَافْعلْه بِقُوتك، َألنَّه ... لَهم بعد ِإلَى اَألبد، في كُلِّ ما عمَل تَحتَ الشَّمسِ
الَ اخْتل ومع نم سا لَيهِإلَي بي َأنْتَ ذَاهالَّت ةاوِيي الْهف ةكْمالَ حو رِفَةعالَ ماعٍ ورينـا . " روهذا ي 

 ألموات أن ينفعونا بشيء وال أن يضرونا بشيء ألنَّه ال يوجد أي شـيء يـربطُهم أنه ال يمكن ل
 . بعالم األحياء على األرض

 أن نَطلُب المساعدة أو العون من أرواح آبائنا وأجـدادنا بعـد هل يمكننا : السؤال الثالث
 كما قرأنا قبل قليٍل في سفْر الجامعة، فإن أرواح آبائنا وأجدادنا ال تَعرف شيئاً مما يجري موتهم؟

ى كما أنها ال تَملك أي حكمة تُقدمها لألحياء على األرض، ال يمكنها أن تؤثِّر علـ . على األرض



 لذلك، ال يمكننا أن نَطْلُب العون من آبائنـا . خطط األحياء أو أن تُساعدهم بأي شكٍل من األشكال
. أو أجدادنا األموات

 يؤمن بعض أرواح القديسين؟ يستَعينوا ب أن هل يمكن للمؤمنين المسيحيين : السؤال الرابع
 أرواح بعض األموات الذين عاشوا حياةً بارةً وتَقيةً يمكـن أن ) مسيحيين وغير مسيحيين ( الناس

 لهذا فإنهم يتوسلون إلى هؤالء . أن تَقوم بأعمال الشفاعة والتوسط للمؤمنين األحياء على األرض
 م لكن الكتاب المقدس يعلِّ . األموات ويدعونهم للتدخُّل في حياتهم ومساعدتهم في هذا األمر أو ذاك

 منفصلة تماماً عـن كُـلِّ مـا ) قديسين سواء كانوا قديسين أو غير ( بوضوحٍ أن أرواح األموات
 أن يمتنع عن رفْع الصـلوات ألي الذي دعا يسوع لهذا، يجب على المؤمن . يجري على األرض

تية والصحيحة فالصالة . شخصٍ مإلى اِهللا الحقيقي هجع المسيح بأسم يسو فقط تُو . 

 هل يمكن للناس أن يستدعوا األرواح الشـريرة أو الشـياطين للعـون : السؤال الخامس
 هناك فَرق بين استدعاء أرواح المـوتى واسـتدعاء أرواح الشـياطين أو األرواح والمساعدة؟

 طُب معها بأي شكٍل فكما قُلنا قبل قليل، فإن أرواح الموتى ال يمكن استدعاؤها أو التخا . الشريرة
 . من األشكال

ذِّرنا مـن . موجودة بكل تأكيد هي أما األرواح الشريرة ف حـس يالكتـاب المقـد لهذا فإن 
 فالسيد المسيح يخاطب رِجال الدين من الكَتَبة . الوقوع تحت سلطانها أو تصديقها أو التعامل معها

 َأنْتُم من َأبٍ هو ِإبليس، وشَهوات َأبِيكُم تُرِيـدون " ٤٤ : ٨ إنجيل يوحنَّا والفريسيين قائالً لهم في
ق ] أي إبليس [ ذَاك . َأن تَعملُوا حـ يهف سلَي قِّ َألنَّهي الْحتْ فثْبي لَمو ،ءدالْب نقَتَّاالً ِللنَّاسِ م كَان . 

 . " ما يتَكَلَّم مما لَه، َألنَّه كَذَّاب وَأبو الْكَذَّابِ متَى تَكَلَّم بِالْكَذبِ فَِإنَّ

 الرسول بولُس يحذِّر المؤمنين المسيحيين من أن الشياطين أو األرواح الشريرة بارعـة و
 َألن . والَ عجـب " ١٤ : ١١ في التخفِّي والخداع حيث يقول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس

ى " ! الشَّيطَان نَفْسه يغَير شَكْلَه ِإلَى شبه مالَك نُورٍ  كما أنه يحذِّر قائالً إن الشياطين قـادرة عـل
 ِإنَّه " ١ : ٤ إغواء الناس وقيادتهم في طريق الضالل حيث يقول في رسالته األولى إلى تيموثاوس

ع مقَو تَدري ةيراَألخ نَةمي اَألزف يناطشَي اِليمتَعلَّةً وضا ماحوَأر ينانِ، تَابِعنِ اِإليم " .



 ن محاولة االتِّصال باألرواح الشريرة وغيرها حيث نقرأ في سفْر التثنية ع وقد نَهانا اهللا
١٢ - ١٠ : ١٨ : " نالَ مي النَّارِ، وف نَتَهَأوِ اب نَهاب جِيزي نم يكف دوجاِئفٌ الَ يالَ عافَةً، ورفُ عرعي 

 ن يستَشـير والَ متَفَاِئٌل والَ ساحر، والَ من يرقي رقْيةً، والَ من يسَأُل جانـا َأو تَابِعـةً، والَ مـ
 . " َألن كُلَّ من يفْعُل ذِلك مكْروه عنْد الرب . الْموتَى

 لقد نهـى الكتـاب هل يمكن للناس أن يعبدوا أرواح آبائهم وأجدادهم؟ : السؤال السادس
 فهو ينهى عن عبـادة أرواح ، وبالتالي . المقدس عن عبادة المالئكة، واألرواح الشريرة، والبشَر

 ورد فـي قد رد يسوع على إبليس حين جاء يجربه قائالً حسب ما و . نَهياً قاطعاً اآلباء واألجداد
 . " ِللرب ِإلهِك تَسجد وِإياه وحده تَعبد : َألنَّه مكْتُوب ! اذْهب يا شَيطَان " ١٠ : ٤ إنجيل متَّى

 رغْـم أن هل يمكن للمؤمنين المسيحيين أن يتذكَّروا آباءهم وأجـدادهم؟ : السؤال السابع
 رواح الموتى، إالَّ أنه يوصينا بـأن نتـذكَّر األحـداث المهِمـة الكتاب المقدس ينهى عن عبادة أ

 فعلى سبيل المثال، يقول الرسـول بـولُس إن بعـض األمـور . واألشخاص المهِمين في حياتنا
ى فهو يقول . حدثَتْ مثاالً لنا لكي نتعلَّم منها ونَتَّعظ في العهد القديم المذكورة  في الرسـالة األوـل

 وهذه اُألمور حدثَتْ مثَاالً لَنَا، حتَّى الَ نَكُون نَحن مشْـتَهِين " : ١١ و ٦ : ١٠ رنثوس إلى أهل كو
ى ُأولِئكا اشْتَها كَمورشُر ... ينالَّـذ نتْ ِإلنْذَارِنَا نَحبكُتثَاالً، وم متْهابا َأصهيعمج وراُألم هفَهذ 

نَا َأوتْ ِإلَيورِ انْتَههالد راخ " . 

 اُذْكُروا مرشديكُم الَّذين كَلَّموكُم بِكَلمـة " ٧ : ١٣ كما أننا نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين
 أن وهذا يعني أنه ينبغي علينا أن نَذْكُر قادتَنا و . " انْظُروا ِإلَى نهاية سيرتهِم فَتَمثَّلُوا بِِإيمانهِم . اِهللا

 وبالطريقة نفسها، يجب علينا أن نتذكَّر الدروس القَيمة التي تَعلَّمناها مـن . نَقتدي بسيرتهم الحسنة
 . آبائنا وُأمهاتنا وأجدادنا، وأن نَقتدي بهم في حال أنَّهم كانوا مؤمنين بالرب يسوع المسيح

 لكن تَذَكَّر في الوقت نَفْسـه . وأن تُكْرِمهما وهكذا، تَذَكَّر أن اهللا يوصيك بأن تُطيع والديك
 لذلك، إن تَعارضـتْ . شيء ه في كل ؤ أن أولويتك األولى هي إطاعة الرب يسوع المسيح وإرضا

طاع تُك طاع عهللا م كل ل تسفْر أعمال الروالتي تقـول ٢٩ : ٥ والديك فتذكَّر اآلية الواردة في س : 
" ي َأنغنْبالنَّاسِ ي نم اُهللا َأكْثَر طَاعي " .



جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


