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 في العائلة المسيحية األبناء تَربِية

____________________________________________________________ 

 أما في حلقة . التعليمي السابق عن طاعة األبناء للوالدين وإكرامهما الدرس لقد تحدثنا في
نث عهات لألبناء اليوم فسوف نتحدتربية اآلباء واُألم . 

 . " بِكُلِّ من دعي بِاسمي وِلمجدي خَلَقْتُه وجبلْتُه وصـنَعتُه " ٧ : ٤٣ نقرأ في سفْر إشعياء
 هـذا و . " هوذَا الْبنُون ميراثٌ من عنْد الرب، ثَمرةُ الْبطْنِ ُأجرةٌ " ٣ : ١٢٧ كما نقرأ في المزمور

عند الرب نكَةٌ مروأنهم ميراثٌ وب ،خلوقين لمجد الرباألبناء م رينا أنآلبـاء ا اهللا صى وقد أو . ي 
 وفقاً لوصاياه المعلنة في الكتاب المقـدس، ووفقـاً إلرشـاد روحـه هم أبناء أن يربوا واُألمهات
 . القُدوس

 وهـذه . مسؤوليات رئيسية فيمـا يتعلَّـق بأبنـائهم قد أوكَل اهللا لآلباء واُألمهات ثالث ل
 أن يكونوا قُدوةً حسنَةً لهـم، وأن يحبـوهم، وأن يـدربوهم ويصـقلوا : المسؤوليات الثالث هي

 : نَتعمق قليالً في هذه المسؤوليات الثالث التي أوكلها اهللا لآلباء واُألمهات ل . شخصياتهم

ـنَةً لهـم ة المسؤوليسةً حويكونوا قُد هات هي أناألولى التي أوكلها اهللا لآلباء واُألم . 
 : ويمكن تلخيص ذلك في النِّقاط التالية

 فالكتاب المقدس يحذِّر اآلباء واُألمهات مـن . كُن قُدوة ألبنائك في حياتك الشخصية ، أوالً
كونهم قُد نتِّبة عتَرئة ألبنائهم العواقب المية سل . وفْر الملـوك األو٥٢ : ٢٢ فنحن نقرأ في س أن 

 وهذا يرينـا . " عمَل الشَّر في عينَيِ الرب، وسار في طَرِيق َأبِيه وطَرِيق ُأمه " ملكَاً يدعى أخَزيا
. ر أبناؤهما في طريق الشر مثلهما أنه عندما يكون األب واُألم شريرين، فمن المرجح أن يسي



 عنِ التأثير الرائع الذي تتركه اُألم سفْر األمثال األصحاح الحادي والثالثين من ونقرأ في
 فـي همـا قُدوةً صـالحةً ألبنائ يجب على األب واُألم أن يكونا لذلك، . الفاضلة على بيتها وأبنائها

تهما طاع قدوفي ص ،هما وأمانت هما للرب علآلخـرين، وفـي همـا ، وفـي احترام هما ، وفي تواض 
ى . هما، وفي كل شيء ، وفي محبت هما حكمت  فاهللا يعد بمباركة الصـديقين، وإغـداق رضـاه عـل

 لَعنَةُ الرب فـي " ٣٥ - ٣٣ : ٣ المتواضعين، وإعطاء الكرامة للحكماء حيث نقرُأ في سفْر األمثال
 كَما َأنَّه يستَهزُِئ بِالْمستَهزِِئين، هكَذَا يعطي نعمـةً . ، لكنَّه يبارِك مسكَن الصديقين بيت الشِّريرِ
ينعاضتَوانًا . ِللْموه لُونمحقَى يمالْحا ودجم رِثُوني اءكَمالْح " . 

 فالكتاب المقَدس يعلِّمنا عن واجبات كُلٍّ مـن . كُن قُدوة ألبنائك في عالقتك الزوجية ، ثانياً
 ونجد . فيجب على الزوج أن يحب زوجته بذات المحبة التي أحبه بها الرب . الزوجين نحو اآلخر

 في األصحاح الثالث عشَر من الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس وصفاً رائعاً للمحبة المسـيحية
 كذلك، يجب على الـزوج أن يحتـرم . تي ينبغي علينا أن نُمارسها في حياتنا كمؤمنين الحقيقية ال

 كذلك، يجب علـى المـرأة أن . تحقيق ذاتها وشخصيتها في ، وأن يكْرِمها، وأن يساعدها زوجته
ى أحسـن تُكْرِم زوجها، وأن تُطيعه، وأن تُحبه، وأن تَخْضع له، وأن تَعتني بأبنائها وبيتهـ  ا عـل

 . وجه

 فمن المؤكَّد أنـه سـيتأثَّرون القُدوة الصالحة المتمثِّلة في أبيهم وُأمهم، وحين يرى األبناء
 أفضل طريقـة لتعلـيم . بذلك مما ينعكس إيجابياً على شخصياتهم وعلى حياتهم العائلية المستقبلية

 خُضوع هي من خالل مالحظة طريقـة تعامـل األب األبناء عنِ المحبة، والقيادة، واالحترام، وال
واُألم أح د ه اآلخر م عا م . 

 فمن المهم جداً أن يرى األبناء كيفية . كُن قُدوة ألبنائك في ردود أفعالك وتصرفاتك ، ثالثاً
 ذه فُرصـة وه . المواقف المختلفة التي يمرون بها في تعامل األب واألم مع األشخاص المختلفين و

 رائعة لألب واألم لتعليم األبناء العديد من الفضائل والصفات الرائعـة مثـل محبـة اآلخـرين،
 فعندما يرانا أبناؤنا ونحن . ومسامحة األعداء، والثبات في اإليمان، والشجاعة، والرجاء، وغيرها

 ثقتنا في اهللا رغم الظروف حين يروا . نَخْدم اآلخرين ونساعدهم، فسوف يتعلَّمون أن يفعلوا مثلنا
 كآبـاء – لهذا، يجب علينا . الصعبة، فسوف يتعلَّمون أن يثقوا باهللا حين تَعصف المشاكل بحياتهم

آبـائهم يأخذون عـن فما أكثر األبناء الذين . أن نَحذَر من أن نكون قُدوةً سيئةً ألبنائنا – وُأمهات



ى . لغُفران، وإدانة اآلخرين، والنميمة، وغيرها االنتقام، وعدم ا روح وُأمهاتهم  لذلك، احرِص عـل
 . أن تكون قُدوةً صالحةً ألبنائك في ردود أفعالك وتصرفاتك

 فيجب على األب واُألم أن يواظبا على قراءة . كُن قُدوة ألبنائك في عالقتك مع اهللا ، رابعاً
 ما يتمتَّع األب واُألم بعالقـة سـليمة مـع اهللا، عند . الكتاب المقدس والصالة مع أبنائهما كل يوم

 . وعندما يسود اهللا على حياتهما وسلوكياتهما، فسوف يكون لذلك تأثير إيجابي هائٌل على األبنـاء
 ورغم أن الكتاب المقدس يحضنا على أن نُحب أبناءنا واآلخرين، إالَّ أنه يخبرنا أن محبتنـا لـه

 ٣٧ : ١٠ فنحن نقرأ في إنجيل متَّـى . يجب أن تكون هي األولوية األولى في حياتنا وطاعتنا له
 . " يستَحقُّني من َأحب َأبا َأو ُأما َأكْثَر منِّي فَالَ يستَحقُّني، ومن َأحب ابنًا َأوِ ابنَةً َأكْثَر منِّي فَالَ "

 ات أن يحذروا من االنشغال باألبناء على حساب العالقـة لذلك، يجب على اآلباء واُألمه
 كذلك، يجب أن يحترس اآلبـاء واُألمهـات . مع اهللا، أو على حساب قراءة كلمة اهللا، أو الصالة

 مـن مـا يسـتحقّه فمن ناحية، يجب إعطاء اهللا . أيضاً من االنشغال بالخدمة على حساب أبنائهم
 ومن ناحية ُأخرى، يجب إعطاء األبناء حقَّهـم مـن المحبـة والرعايـة . س وتكري عبادة وخدمة

 . واالهتمام

 إذاً، المسؤولية األولى التي أوكلها اهللا لآلباء واُألمهات تجاه أبنائهم هي أن يكونوا قُـدوةً
منَةً لَهسة، وفي ردود أفعا حة، وفي عالقتهم الزوجيفاتهم، وفـي في حياتهم الشخصيلهم وتصـر 

 . عالقتهم مع اهللا

 ويمكـن . يحبـوهم أن ي هِـ فَ التي أوكلها اهللا لآلباء واُألمهـات الثانية أما المسؤولية
 : تلخيص ذلك في النِّقاط التالية

 فبعض اآلباء واُألمهات يعتقـدون أن . بالطريقة التي أوصاك اهللا بها أوالً، أحبِب أبناءك
 كمـا أن بعـض . األبناء، أو السماح لألبناء بفعل مـا يريـدون يريده عني توفير كل ما المحبة تَ

 لكن مثل هذه المحبة خاطئة وليسـت قائمـة . الثقافات تُوِلي األبناء الذكور أهمية أكبر من اإلناث
. على تعاليم الكتاب المقدس



 وقد عبر الرسول بولُس عـن هـذه المحبـة . ا مختلفة تماماً فالمحبة التي يريدها اهللا منَّ
 من األصحاح الثالث عشَر من رسالته األولى إلى أهل كورنثوس ٨ - ٤ بصورة رائعة في اآليات

 تَفَاخَر، والَ الْمحبةُ الَ تَ . الْمحبةُ الَ تَحسد . الْمحبةُ تَتََأنَّى وتَرفُقُ " : يقول ) ٨ - ٤ : ١٣ كورنثوس ١ (
 والَ تَفْرح بِاِإلثْمِ بْل تَفْـرح وء، والَ تُقَبح، والَ تَطْلُب ما ِلنَفْسها، والَ تَحتَد، والَ تَظُن الس تَنْتَفخُ،

 اَلْمحبةُ . ر علَى كُلِّ شَيء بِالْحقِّ، وتَحتَمُل كُلَّ شَيء، وتُصدقُ كُلَّ شَيء، وتَرجو كُلَّ شَيء، وتَصبِ
 . نُحب أبناءنا بمثل هذه المحبة التي أوصانا اهللا بها – كآباء وُأمهات – فيا ليتنا . " الَ تَسقُطُ َأبدا

 يجب على اآلباء واُألمهات أن . ثانياً، أحبِب أبناءك بتخصيص الوقت والجهد والمال لهم
 ، وأن يسددوا حاجاتهم الرئيسـية، وأن يهتمـوا بتعلـيمهم وجهداً كافيين هم وقتاً يخَصصوا ألبنائ
 ويجب على اآلباء واُألمهات أن يولوا عنايةً خاصةً بمرحلـة الطفولـة ألنَّهـا . وصقْل مواهبهم

 . المرحلة التي تتشكَّل فيها شخصية األبناء

شتمل اهتمام اآلباء واُألمي ـنماح لهـم بـالتعبير عهات بأبنائهم على اإلصغاء لهم، والس 
 فاألبنـاء . ، ودعمهم وتشجيعهم في المواقف المختلفـة مشاعرهم وأفكارهم، وقُبولهم رغم ضعفهم

 لهذا، من المهِم جـداً أن يحـرص . بحاجة ماسة لشخصٍ يثقون به ويشاركونه همومهم ومشاكلهم
 . ُأم على ترسيخ عالقتهما بأبنائهما، وتخصيص الوقت لهم، والخروج معاً كُلُّ أبٍ وكُلُّ

 وَأنْـتُم َأيهـا " ٤ : ٦ فنحن نقرأ في رسالة أفسس . أحبِب أبناءك بأن تُحسن تربيتهم ، ثالثاً
 فمن الخطـأ أن نَعتقـد أن تربيـة . " م، بْل ربوهم بِتَْأديبِ الرب وِإنْذَارِه اآلباء، الَ تُغيظُوا َأوالَدكُ

ى . األبناء تَعني تلبية جميع طلباتهم، وتدليلهم، وتوفير الكماليات لهم  فالتربية الحقيقيـة تَقـوم عـل
 والتربية السـليمة . يرضي اهللا تعليم األبناء مبادئ كلمة اهللا، والسير في طريق اهللا، والسلوك بما

 يضـيع هبـاء ن لكن هذا التعب ل . تتطلَّب الكثير من الجهد والتعب والتكريس من األب واُألم معاً
 . ألنه سيأتي بنتائج مباركَة في حياة األبناء

 فالتربيـة . معهـم ألبنـائهم وحـزمهِم ويجدر باآلباء واُألمهات أن يوازنوا بين محبتهم
 أهم ما يحتـاج . الصحيحة تتطلَّب الكثير من المحبة والصبر، ومقداراً معقوالً من الحزم والضبط

ى . إليه األبناء هو التشجيع والتفهم من الوالدين لذلك، استغلَّ كُلَّ فُرصة ممكنة لتشجيع أبنائك عـل



 اطلب من اهللا دوماً أن يعطيك الحكْمة للتعامل مع . لمرجوة منهم التقدم والنجاح وتحقيق األهداف ا
 . أبنائك بالطريقة الصحيحة

 فنحن نقرأ في سـفْر األمثـال . وحين تُدرك أن وقت التوبيخ قد حان، ال تتردد في ذلك
 واُألم المحبين ألبنائهما ال رينا أن األب وهذا ي . " اَلتَّوبِيخُ الظَّاهر خَير من الْحب الْمستَترِ " ٥ : ٢٧

دان في توبيخهم عند الضرورة ينِ ابنك . تردالخطأ الصادر ع أن نم لـيس وحين تفعل ذلك تأكَّد 
نناجماً ع عرفون أنه خطـأ . هله جرٍ ال يتُعاقب أبناءك على أم مكنك أنفال ي . كـذلك، قبـل أن 

 يكون تُراعي أن أن من المهِم أيضاً و . د من توضيح السبب الذي تُعاقبهم ألجله تُعاقب أبناءك، تأكَّ
 . أو العكس فال يجوز فرض عقابٍ شديد على خطٍأ صغيرٍ . العقاب متناسباً مع الخطأ

ى  وقد يضطر اآلباء واُألمهات إلى معاقبة األبناء بالضرب فـي حـال إصـرارهم عـل
لِّمه كلمة اهللا . يهم د عل العصيان والتمرما تُع عـفْر األمثـال . وهذا ال يتعارض مفنحن نقرأ في س 

 تَضرِبه َأنْتَ بِعصـا . الَ تَمنَعِ التَّْأديب عنِ الْولَد، َألنَّك ِإن ضربتَه بِعصا الَ يموتُ " ١٤ - ١٢ : ٢٣
ةاوِيالْه نم هذُ نَفْسفَتُنْق " . 

نراعـوا بعـض ف لَكي هات لضرب أبنائهم، يجب عليهم أني حال اضطرار اآلباء واُألم 
 فقبل كل شيء، إذا كان ضرب األبناء ممكناً في فترة طفولتهم، فيجب عدم اللجـوء . النقاط الهامة

 . بنـاء إليه بعد فترة الطفولة بسبب التأثيرات النفسية السلبية التي قد يتركها الضرب في نُفوس األ
 . كذلك، يجب على اآلباء واُألمهات أن يتجنَّبوا ضرب األبناء ضرباً مبرِحاً أو مؤذياً

 ورغْم أن الضرب يمكن أن يستخدم لتأديب األبناء في مرحلة الطفولة، إالَّ أنه يجب عدم
 أن ال تلجأ لضـرب أبنائـك واألهم من هذا كُلِّه هو . اللجوء إليه إالَّ في الحاالت الضرورية جداً

 وتتسبب في تفقد زمام األمور لئالَّ أنك تكرههم، و ب يشْعر أبناؤك لئالَّ وأنت في حالة غضب شديد
 . دون أن تقصد ذلك أذيتهم

 َألن " ١١ : ٨ فنحن نقرأ في سـفْر الجامعـة . العقاب دون تأجيل قَدر اإلمكان يجب تنفيذ
 . " الرديء الَ يجرى سرِيعا، فَلذِلك قَد امتََأل قَلْب بني الْبشَرِ فيهِم ِلفَعِل الشَّـر الْقَضاء علَى الْعمِل

ن، فيجـب و فكما أنه ينبغي على كل دولة أن ال تتهاون في تطبيق القضاء على من يخالفون القان



 أقرب وقت ممكـنٍ حـين يخطئـون على اآلباء واُألمهات أن ال يتهاونوا في تأديب أبنائهم في
ى . هم وُأمهاتهم ئ آبا عدم جِدية بخالف ذلك، سوف يدرك األبناء و . متعمدين  وقد يـؤدي ذلـك إـل

 . في حياة األبناء مستقبالً المزيد من التمرد والعصيان

 أن يكونوا قُـدوةً إذاً، المسؤولية األولى التي أوكلها اهللا لآلباء واُألمهات تجاه أبنائهم هي
 حسنَةً لَهم في حياتهم الشخصية، وفي عالقتهم الزوجية، وفي ردود أفعالهم وتصـرفاتهم، وفـي

 والمسؤولية الثانية التي أوكلها اهللا لآلباء واُألمهات تجاه أبنائهم هي أن يظهـروا . عالقتهم مع اهللا
 حبة الواردة في األصحاح الثالث عشَر من الرسالة األولى محبتهم لهم من خالل تطبيق مبادئ الم

 إلى أهل كورنثوس، ومن خالل تخصيص الوقت والجهد لهم، ومـن خـالل تسـديد حاجـاتهم
 . الرئيسية، ومن خالل حسن تربيتهم لهم

 جاه أبنـائهم أال المسؤولية الثالثة واألخيرة التي أوكلها اهللا لآلباء واُألمهات ت نأتي إلى
 : ويمكن تلخيص هذه المسؤولية في النقاط التالية . وهي أن يدربوهم ويصقلوا شخصياتهم

 فإن لَم يتَدرب األبناء منذ طفولتهم على تحمـل . درب أبناءك على تَحمل المسؤولية أوالً،
 وكما أن تـدريب . يصبحون ال مبالين حين يكْبرون المسؤولية والقيام بما هو مطلوب منهم، فقد

 األبناء على تَحمل المسؤولية يحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت والصبر مـن الوالـدين، فإنـه
 لهذا، احرِص على استغالل كلُ فرصـة . من األبناء والمثابرة يحتاج أيضاً إلى الكثير من الجهد

 . أبنائك على تَحمل المسؤولية والقيام باألنشطة المفيدة والنافعـة لهـم ولآلخـرين ممكنة لتدريب
ر على كـل شـيء ينِ التذمضوا بما لديهم عوضاً عري شتمل هذا التدريب على تعليم األبناء أن . 

 أن ال ا يطلبونـه و وكما ذَكَرنا قبل قليل، فإن محبتنا الحقيقية ألبنائنا ال تَعني أن نُوفِّر لهم كل مـ
 نَسمح لهم بفعل ما يريدون ألن مثل هذا الدالل سيفسدهم ويجعلهم عـاجزين عـنِ التـأقلُم مـع

 . ظروف الحياة المختلفة

 هذا ال يعني أن تُبالغ فـي حمـايتهم أو أن تقـوم بالمهـام . ثانياً، كُن سنَداً قوياً ألبنائك
 يجب أن و . يعني أن تَبني معهم عالقةً متينةً قائمةً على الثقة المتبادلة والمسؤوليات بدالً عنهم؛ بل

 فهـو . فأبونا السماوي يفعل ذلك معنا . يدرك أبناؤك أنك موجود إلى جانبهم حين يحتاجون إليك
ي فَـديتُك " : ٢ و ١ : ٤٣ يقول لكل واحد من أوالده المؤمنين في إشعياء وتُـك دع . الَ تَخَفْ َألنـِّ



كمَأنْتَ ِلي . بِاس . كرارِ فَالَ تَغْمي اَألنْهفو ،كعفََأنَا م اهيي الْمتَ فتَزي النَّـارِ . ِإذَا اجتَ فشَيِإذَا م 
رِقُكحالَ ي اللَّهِيبو ،فَالَ تُلْذَع " . 

 جانبنا، ويسير أمامنـا، ويا لها من تَعزية عظيمة حين نَعرف أن أبانا السماوي يقف إلى
 كذلك، فإن أبناءنا بحاجة ماسة لوقوفنا إلى جـانبهم ومـؤازرتهم فـي . ويحامي عنا عند الحاجة

 فيجـب . لكن هذا ال يعني أن نتدخَّل في كل مشكلة أو محنَة يمر فيها أبناؤنـا . المحن والضيقات
 لـذلك، أفْسـح . لهم بأنفسهم، وأن يواجهوا تَجارب الحياة بأنفسهم عليهم أن يتعلَّموا أن يحلُّوا مشاك

ختلفة، واختبار صالح اهللا في حيـاتهم المجال ألبنائك لالعتماد على أنفسهم، واتخاذ القرارات الم 
د . الشخصية بأنفسهم  وفي الوقت نفسه، شَجعهم، وقَدم لهم النُّصح واإلرشاد، وصلِّ ألجلهم، وأكـِّ

 . ك موجود دائماً لمساعدتهم لهم أن

 فالحياة المسيحية هي حيـاة عطـاء . والعطاء والخدمة المشاركة على أبناءك درب ثالثاً،
 أسوأ شيء كما هي . ك على حب اآلخرين وخدمتهم لذلك، درب أبناء . وتضحية من أجل اآلخرين

يكونوا أناني لِّمه ألبنائنا هو أننُع مكننا أنُل هو أنفسهم فقـط يم الشَّاغيكون شُغْلُه ذلك، . ين وأن  ـل
 ك المليئةَ رى أبناؤك حياتَ وحين ي . شَجعهم على البذْل، والعطاء، والتضحية، والخدمة، والمشاركة

كذْوذون ححبالخدمة والعطاء، فمن المؤكد أنهم سيتأثِّرون بك وي . 

 فال يجوز أن نُعطي أبناءنـا . م بالحدود التي ترسمها لهم رابعاً، درب أبناءك على االلتزا
ى كُـلِّ أبٍ وُأم أن . حرِيةً مطْلَقَةً ألنهم قد يؤذون أنفسهم دون أن يقصدوا ذلك  لذلك، يجـب عـل

 . لَّموا أن يميزوا بين الخير والشر، وبين الصواب والخطأ ع تَ يلتزم بها األبناء لكي ي يضعوا حدوداً
 هـي حـدود معقولـة ، بل أو ظالمة عشوائية التي يرسمها الوالدان ليست الحدود فإن وبالطبع،

 ويجب أن تشتمل هذه الحدود على قوانين صارمة بشأن عـدم . قائمة على كلمة الرب ووصاياه و
 . الطاعة، وعدم االحترام، وعدم قول الحقيقة

أن كمة الالزمة لتربية أبنائهمـا وفي الختام، صالتنا ألجل كل أبٍ وُأمعطيهما الرب الحي 
 كما أننا نُصلِّي ألجل كل عائلة لكـي . تربيةً سليمةً قائمةً على مبادئ التربية التي تُعلِّمها كلمة اهللا

كَة الربرْلء بة اهللا تَختبر مبحةً على ميوتكون شَهادةً ح .



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


