


ل الفصل األوَّ

مفاهيم عائليَّة أساسيَّة

المقدِّمة

المجتمعات  َتقهُقر في  العائلة تعيش حالة  إنَّ  ُقلنا  إذا  نبدو سخيفين  قد 

الغربيَّة. فعدد الذين قالوا ذلك َقْبَلنا والذين يقولونه اآلن كبيٌر. ومع ذلك، ما تزال 

العائلة تعيش حالة تفّكك. وعلى الرَّغم ِمن وفرة الُكتب والنَّدوات والخبراء، ما 

هات يهجرون  زال األزواج والزَّوجات يهجرون بعضهم بعًضا، وما زال اآلباء واألمَّ

أنَّ  هو  لألسف،  كثيرون  يفهمه  ال  الذي  واألمر  أيًضا.  والعكس صحيٌح  أوالدهم، 

ماليين  أنَّ  ومع  الغربيَّة.  الحياة  في  بل  الغربيَّة،  العائلة  في  َتْكُمن  ال  المشكلة 

وعلى  األساليب،  تطوير  وعلى  البرامج،  ِمن  المزيد  على  ُأْنِفَقت  قد  والرات  الدُّ

هات، إاّل أنَّ المشكلة الحقيقيَّة غالًبا ما ال ُتطَرح.  توفير تدريٍب أوضح لآلباء واألمَّ

الحياة،  ُتَجاه  ومواقفهم  نظرهم،  في  ة  الُمِهمَّ )األشياء  الغربيِّين  عيش  فأسلوب 

واألُسس التي تقوم عليها الحياة العائليَّة( ُيْبِطل فاعليَّة الكثير ِمن النَّصائح الجّيدة 

مة. والحقيقة هي أنَّ هذا التَّقهُقر العائليَّ ال َيقتصر على الغرب. ففي ضوء  الُمَقدَّ
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ما تقوم به وسائل اإلعالم الحديثة الُمنتشرة حول العالم ِمن هجوٍم على الِقَيم 

العائليَّة األصيلة، والَحّط ِمن شأن العائالت المتينة، تعيش العائالت في ُمختلف 

الثَّقافات حالَة تدهور.

وال َيْلزَُمنا أكثر ِمن َمَثٍل واحٍد إلثبات ذلك. فمع أنَّ مؤمنين كثيرين يسألون 

يستمعون  التي  الموسيقى  إلى  باالستماع  ألبنائهم  ة سماحهم  ِصحَّ عن  أنفسهم 

ا ِمن  يء، فإنَّ فئة قليلة جدًّ إليها، أو عن ضرورة خفض صوت الموسيقى بعض الشَّ

هات في وقتنا الحاضر ُتدرك أن الموسيقى اليوم –بما فيها الموسيقى  اآلباء واألمَّ

خب  فالصَّ مثاًل.  الهدوء  لنأخذ  المسيحيَّة.  الِقَيم  بعض  أَْفَسَدت  قد  المسيحيَّة- 

)حتَّى إن كان ناجًما عن موسيقى جميلة( في العديد ِمن البيوت اليوم قد يدفع 

لق. وماذا عن  الكثير من أجدادنا إلى الهرب خارًجا للتمتُّع بنزهة في الهواء الطَّ

خب الموسيقيِّ في عصرنا، والَمْيل إلى َتأليه بعض  العبادة؟ ففي ِخَضمِّ هذا الصَّ

رِس على تشغيل  الِفرَق الموسيقيَّة، واللَّْهث وراء ُكلِّ أغنية جديدة، والتَّناُفس الشَّ

أنظمة  عدد  هو  وكم  الله؟  توقيُر  ذهب  أين  ُممكن،  صوٍت  بأعلى  الموسيقى 

تشغيل الموسيقى التي تكّلف آالف الدوالرات والتي َنَجَحْت في إْخماد أصوات 

العائالت التي كانت ُترَنِّم وُتَسبِّح الله ِمن أعماق قلوبها )علًما أّن هذه األنظمة ال 

ُتساوي فلًسا في السماء(؟

إنَّ وجهة نظري بسيطة؛ هناك بيوٌت كثيرة لن تقف على قدميها إالَّ ِمن خالل 

إجراء تغييرات جذريَّة على األُسس التي يقوم عليها البيت. فِمن الغباوة أن َنبني 

د  ر أنَّنا قادرون على بناء بيوٍت ُتَمجِّ ين أو الرَّمل. وِمن الجهل أن ُنَفكِّ منزالً على الطِّ

الله ِمن خالل االستعانة بِقَيٍم مقبولٍة عند أغلبيَّة النَّاس في الثَّقافة الغربيَّة. فإذا 

اكتشفنا أنَّ المواد التي اسُتخدمت في بناء أساسات منازلنا هي مواد مغشوشة، 

م لنا مجموعة نصائح  ٍم داخليٍّ ُيَقدِّ ال يمكننا معالجة المشكلة باالستعانة بُمَصمِّ

الء المناسب. فَقبل ُكلِّ شيٍء، يجب معالجة األساسات. عن لون الطِّ
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خالل  ِمن  سنرى  الجوهريَّة(.  )األمور  األساسات  عن  الفصل  هذا  ث  يتحدَّ

س َقْصد الله للعائلة، وُنلقي نظرًة فاحصة على المفاهيم األساسيَّة  الكتاب المقدَّ

ث في وقٍت الحٍق عن بعض  المهّمة للعائلة بوصفها َوحدة اجتماعيَّة. وسنتحدَّ

األساسات الخاطئة التي ُتحاول ثقافُتنا أن َتفرَضها علينا لبناء بيوتنا؛ وهي أساسات 

ينبغي لنا أن َنرُفضها إذا أردنا تأسيس عائالت سليمة. 

الَوحدة االجتماعيَّة

َعلى  َها  َوُقصَّ َقلِبَك  َعلى  الَيْوَم  ِبَها  ُأوِصيَك  أََنا  الِتي  الَكِلَماُت  َهِذِه  "َولَتُكْن 

َتَناُم  َوِحيَن  ِريِق  الطَّ ِفي  َتْمِشي  َوِحيَن  َبْيِتَك  ِفي  َتْجِلُس  ِحيَن  ِبَها  َوَتَكلْم  أَْوالِدَك 

َوِحيَن َتُقوُم" )التَّثنية 6: 6 و7(.

ْيِف  َيْجَمُع ِفي الصَّ ِه... َمْن  أُمِّ اْلَجاِهُل ُحْزُن  أََباُه َواالِْبُن  اْلَحِكيُم َيُسرُّ  "االِْبُن 

َفُهَو اْبٌن َعاِقٌل َوَمْن َيَناُم ِفي اْلَحَصاِد َفُهَو اْبٌن ُمْخٍز" )أمثال 10: 1 و5(.

 ... َك،  َوأُمَّ أََباَك  أَْكرِْم   . َهَذا َحقٌّ الرَّبِّ ألَنَّ  َوالِِديُكْم ِفي  أَِطيُعوا  َها األَْوالَُد،  "أَيُّ

ِبَتأِديِب الرَّبِّ َوإِْنَذارِِه" )أفُسس  َبْل َربُّوُهْم  ُتِغيُظوا أَْوالََدُكْم،  َها اآلَباُء، ال  أَيُّ  َوأَْنُتْم 

6: 1 و2 و4(. 

ُيمكننا أن َنرى بسهولة ِمن خالل هذه اآليات وغيرها أنَّ َقْصد الله هو أن 

المكان  هي  فالعائلة  المجتمع.  في  األساسيَّة  االجتماعيَّة  الَوحدَة  العائلُة  تكون 

أن  الله  وَقَصَد  واللَّعب.   ، والَمهامُّ والتَّعليم،  واألكل،  يارات،  الزِّ فيه  َتْحُدث  الذي 

َنتفاعل مع أفراد عائالتنا أكثر من أشخاٍص آخرين. وألنَّ الله أراد للعائلة أن تكون 

، فقد َوَضع بعض التوجيهات  المكان الرَّئيسيَّ الذي َيْحُدث فيه التَّفاعل االجتماعيُّ

ليم.  للتَّفاُعل السَّ
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لَِكنَّ العائلة، بوصفها َوحدة عائليَّة، تتراجع بشكٍل متزايد. فالَّذين َيرغبون 

سات. والَّذين َيرغبون في التََّعلُّم َيذهبون  ركات والمؤسَّ في العمل َيذهبون إلى الشَّ

إلى المدارس والجامعات. والَّذين َيرغبون في اللَّعب َيذهبون إلى الحدائق ومراكز 

يارات  الزِّ ا  أمَّ المطاعم.  إلى  َيذهبون  عام  الطَّ تناول  في  َيرغبون  والَّذين  التَّرفيه. 

فهي قليلة. وهناك الكثير ِمن العائالت التي َتِجد غرابًة كبيرًة في اجتماع العائلة 

فهو  الجميع.  ِمن  أكثر  غط  بالضَّ األب  َيْشُعر  وقد  األمسيات.  إحدى  في  بأْسرِها 

ُمْضَطرٌّ إلى العمل ساعاٍت إضافيَّة مساء يوم اإلثنين. ويحضر تدريبات ُكرة القدم 

س مساء يوم األربعاء. وَيلتقي  مساء يوم الثَّالثاء. وَيذهب إلى درس الكتاب المقدَّ

الكنيسة  في  اجتماٌع  فهناك  الجمعة  مساء  ا  أمَّ الخميس.  يوم  مساء  بأصدقائه 

للتَّخطيط للمؤتمر القادم! فحياته عبارة عن ركض! والحقيقة هي أنَّ ِمثل هذه 

ُبدَّ  َقْبل مئة سنة. لذلك، ال  العائالت  أمرًا مألوًفا لدى  َتُكن  لم  الكثيرة  األشاغيل 

هات أن  ِمن تذكير اآلباء بضرورة تمضية الوقت مع أوالدهم. فينبغي لآلباء واألمَّ

صوا "سهرة عائليَّة" أو "وقًتا ثميًنا" مع أوالدهم ألنَّ العائلة، التي هي َوحدة  ُيَخصِّ

اجتماعّية، تنهار أكثر فأكثر.

غوط النَّاجمة عن الُمبالغة في األنشطة،  سنتطرَّق في وقٍت الحٍق إلى الضُّ

لكن سنكتفي اآلن بالقول إنَّ األوالد والراشدين يحتاجون إلى التَّفاُعل األسري. 

يجب أن يعمل أفراد العائلة مًعا

وقٍت  إمضاء  له  ُتتيح  مهنٍة  األُب في  َيعمَل  أن  يمكن   ، المثاليِّ الوضع  في 

مع عائلته في البيت. ومع أنَّ هذا ليس ُممكًنا في كثيٍر من الحاالت، لكن يجب 

على األب أن يكون شديد الحرص لئالَّ َيْسَتْنزِف عمُله ُكلَّ طاقته. ويجب عليه أن 

ط لَِصرْف وقٍت مع عائلته في وقت فراغه وُعطلته. وقد يكون العمُل في  ُيَخطِّ

َيُكن ذلك ُممكًنا، يمكن  الفراغ. وإن لم  حديقة المنزل مشروع عمل في وقت 

اختيار أيِّ نشاٍط آخر. فبإمكان األب أن َيصرف وقًتا في تصليح بعض األشياء في 
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بخ، أو في أيِّ نشاٍط  المنزل، أو في صيانة السّيارة، أو في مساعدة زوجته في الطَّ

َيرى  أن  الجيِّد  فِمن  إلنجازه.  مًعا  يتعاونوا  أن  العائلة  أفراد  لجميع  يمكن  آخر 

هات أوالدهم  اآلباء واألمَّ ُيَعلِّم  أن  الجيِّد  َيعملون. وِمن  هاتهم  آباءهم وأمَّ األوالد 

المفيد  وِمن  الجّيد.  العامل  بها  يتمّتع  التي  الصفات  لهم  ويبّينوا  العمل،  كيفّية 

روا مًعا في حلول عمليَّة لمشكالت العمل، وُيَوزِّعوا  لجميع أفراد العائلة أن ُيَفكِّ

المسؤوليَّات، ويتقاسموا ُمكافأة العمل الجادِّ الذي قام به الجميع.

يجب أن يأكَل أفراُد العائلة مًعا ويتحّدثوا 

يبدو أنَّ التَّضارُب في المواعيد بين أفراد العائلة والَعَجلة في القيام بكل شيٍء 

عام مًعا.  عام، مانَعين أفراد العائلة الواحدة ِمن تناول الطَّ َيتزاحمان عند مائدة الطَّ

وال َشكَّ أنَّ بعض المواعيد الُمتضاربة ال يمكن تجّنبها، وال سيَّما عندما يبدأ األوالد 

الُمراهقون بالتَّفاعل مع عالم الرَّاشدين. ومع ذلك، إنَّ الّسبب في عدم اجتماع 

عام َيعود إلى َفرْط انهماكهم في األنشطة.  والكثير  أفراد العائلة حول مائدة الطَّ

من األنشطة التي قد تشغل أفراد العائلة عن االجتماع حول مائدة الطعام هي 

أنشطة جيِّدة ِبحدِّ ذاتها. كما أنَّه ليس بالضرورة أن يكون االنشغال بالنشاطات 

أمرًا خاطًئا، لِكْن إذا كان وقُت تناول الطعام أمرًا نادرًا بين األفراد، فهناك َخْطٌب 

زمة لتقويم األمر. ما! وفي حاٍل كهذه، يجب اتِّخاذ الخطوات الالَّ

وعند تقييم األنشطة التي َتمنع أفراد العائلة ِمن االجتماع مًعا حول مائدة 

إلى خدمة  الرَّامية  األنشطة  بين  الَفرْق  في  رنا  َفكَّ إذا  َنفعل حسًنا  إنَّنا  الطعام، 

اآلخرين، واألنشطة الرَّامية إلى خدمة الذات. 

إنَّ األنشطة الرَّامية إلى خدمة اآلخرين هي رّد فعل المحبَّة تجاه احتياجات 

وتكريس  المسيح  بيسوع  عالقتهم  في  ين  الجادِّ األشخاص  فإنَّ  لذلك،  اآلخرين. 

حياتهم له، َيِجدون أنفسهم في أغلب األحيان ُمنهمكين في عمل الخدمة. وقد 

عام مع تالميذه.  َوَجد يسوع أنَّ ِمثل تلك األنشطة كانت ُتقاطع أوقات تناول الطَّ
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لذلك، اتَّخذ خطواٍت لمعالجة األمر: "َفَقاَل لَُهْم: "َتَعالَْوا أَْنُتْم ُمْنَفرِِديَن إلى َمْوِضٍع 

لَُهْم  ْر  َتَتَيسَّ َولَْم  َكِثيِريَن،  َكاُنوا  اِهِبيَن  َوالذَّ الَقاِدِميَن  ألَنَّ  َقِلياًل".  َواْسَتِريُحوا  َخالٍَء 

ُفرَْصٌة لأِلَْكِل" )إنجيل َمرُقس 6: 31(. 

ا األنشطة التي َنْخِدم بها أنفسنا فهي أموٌر نقوم بها لُمتعتنا، أو لتسليتنا،  أمَّ

أو لَمصلحتنا الذاتيَّة. ومع أنَّ هذه األنشطة ليست خاطئًة بالُمجمل –وال سيَّما 

عندما َيحتاج المرء إلى االنتعاش وتجديد الطاقة- فإنَّ الحياة الُممتلئة بأنشطٍة 

اهر.  كهذه هي حياة َضْحَلة، وفارغة، وغير ُمْشَبَعة؛ َحتَّى إْن َبَدت مشّوقة في الظَّ

وبما أنَّ الُمجتمعات الُمعاصرة ُمتخمة بأنشطٍة ِمن هذا النَّوع، فإنَّها ُمتخمة أيًضا 

-ال  كثيرة  عائالت  أنَّ  األسف  دواعي  وِمن  بالّشبع.  عور  الشُّ عن  عاجزين  بُأناٍس 

عام- تهرب نحو أنشطٍة كهذه. َيجتمع أفراُدها مًعا حول مائدة الطَّ

ل في الئحة األنشطة التَّالية التي قد َتمنع أفراد العائلة ِمن االجتماع مًعا  تأمَّ

عام. أيٌّ منها َيرمي إلى خدمة اآلخرين؟ وأيٌّ منها َيرمي إلى خدمة  حول مائدة الطَّ

ات؟ وأيٌّ منها يمكن أن يأخذ الوجَهين وفًقا للظروف؟ الذَّ

* اجتماعات اللِّجان * مباراة ُكرة القدم 

* الخروج مًعا لتناول الحلويات ق  * التسوُّ

* تناول القهوة مع األصدقاء * الِغناء 

* االستماع إلى الِفرَق الِغنائيَّة * العالقات االجتماعيَّة 

* ممارسة التَّمرينات الرياضيَّة * العمل 

* العمل على مشروٍع ما يارات  * الزِّ

ن أفراُدها عادًة ِمن االجتماع مًعا حول  ويجب على العائالت التي ال يتمكَّ

عام أن ُتراقب أنشطتها ألسبوٍع أو أسبوعين، وأن ُتَقيِّم طبيعة أنشطة  مائدة الطَّ

ا في خدمة اآلخرين، يجب عليهم إيجاد  أفرادها. فإن كان األفراد ُمنهمكين جدًّ

اقة. وإن كانوا ُمنهمكين في خدمة أنفسهم،  وقٍت ألنفسهم لالنتعاش وتجديد الطَّ
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نوات التي قد يقضيها أفراد العائلة في  ينبغي لهم إعادة ترتيب أولويَّاتهم. فالسَّ

ا وال َتستحقُّ أن نهدرها على مذبح االنهماك الُمْفرِط في  االجتماع مًعا قصيرٌة جدًّ

أيِّ شيء.

إنَّ أيَّ اقتراٍح للتَّخفيف ِمن أنشطة الخدمة الذاتيَّة سُيقاَبل بالمقاومة. فال 

أحد ُيريد أن يتوقَّف عن القيام بما يفعله. وأفضل طريقة للتَّغيير هي مناقشة 

المشكلة مًعا كعائلة، وتوضيح أولويَّات العائلة، ووضع توجيهات معقولة، واتِّباع 

دة قبل إعادة تقييم الوضع. ويجب أاّل تتضّمن  هذه التَّوجيهات لفترٍة زمنيَّة ُمَحدَّ

اإلرشادات فقط قيوًدا على أنشطة معيَّنة، بل يجب أن ُتستبَدل هذه األنشطة 

بأنشطٍة أخرى ُمتكاملة َتفي بحاجات العائلة االجتماعيَّة. )لمزيٍد ِمن المعلومات 

ادس(. عن األنشطة العائليَّة، اقرأ الفصل السَّ

يجب أن يعبد أفراد العائلة هللا مًعا

العبادة  أنَّ  إاّل  الكنيسة،  هو  الَجَماعيَّة  للعبادة  األساسيَّ  المكان  أنَّ  مع 

العائليَّة )المذبح العائلّي( هي عنصٌر أساسيٌّ ِمن كيان العائلة االجتماعي أيًضا. 

مًعا،  الله  كلمة  ويقرأوا  مًعا،  وُيرَنِّموا  مًعا،  ُيَصلُّوا  أن  العائلة  أفراد  على  فيجب 

كر لله مًعا. وهناك طرٌق كثيرة ال ُتحصى، توّفر فيها أوقاُت العبادة  موا الشُّ وُيقدِّ

عوَر باألمان واالستقرار، واكتساَب الِحكمة والنُّضج.  العائليَّة الشُّ

عام مًعا هي  الت التي َتحرم العائالت ِمن تناول الطَّ والحقيقة هي أنَّ الُمَعطِّ

ريعة المنغمسة في أموٍر،  نفسها التي َتحرمها ِمن أوقات العبادة مًعا. فالحياة السَّ

الة. وهناك أموٌر عّدة ممتعٌة أكثر. لِكْن  زم لقراءة كلمة الله والصَّ ُتحارب الهدوء الالَّ

كما َذَكرنا آنًفا، فإنَّ األشياء التي َنُظنُّها ُممتعة هي األشياء األقل إشباًعا لنفوسنا 

على الَمدى البعيد. وال َشكَّ أنَّ العائلة التي ال َيِجد أفرادها وقًتا لعبادة الله مًعا 

هي عائلة تعيش وفًقا لِِقَيم قاصرة عن بناء مؤمنين أقوياء. فهي بالَحِريِّ ِقَيٌم تقود 

نيويَّة. األوالد إلى الخضوع أكثر فأكثر لضغوط الخطيئة والمجتمع الغارق في الدُّ
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يجب على أفراد العائلة أن يلعبوا مًعا

ا ينبغي، لكن هناك  مع أنَّ مجتمعاتنا ُمنغمسة في التَّسلية والمرح أكثر ِممَّ

وِمن  مًعا.  العائلة  أفراد  َيضحك  أن  الجيِّد  فِمن  العائلة.  حياة  في  للَّعب  مكاٌن 

بسبب  وُيَقْهقهون  يمزحون ويمرحون  هاتهم  وأمَّ آباءهم  األطفال  َيرى  أن  الجيِّد 

بعض المواقف الُمْضِحَكة. فعندما َيسمح األب ألوالده بامتطاء ظهره )كما لو كان 

رائق األخرى.  الطَّ عادة إلى قلوبهم بطريقة َتعجز عنها  السَّ حصاًنا(، فإنَّه َيجلب 

دق، والعمل بروح  عالوٌة على ذلك، تعّزز األلعاب بعض المبادئ كالعدالة، والصِّ

الفريق، واللَّياقة. ويمكن لأللعاب التي ال تحتاج إلى أيِّ تجهيز ُمَسبَّق ِمثل بناء 

اإلبداع  على  ع  ُتَشجِّ أن  المعيشة،  غرفة  في  خيمة  َنْصب  أو  الرمل،  ِمن  مدينة 

والتَّعاون. كذلك، قد تكون القراءة وَسرْد القصص أمرًا ُممتًعا لألطفال ويساعد في 

توسيع مداركهم. والنُّقطة التي ُنريد التَّركيز عليها هنا هي أنَّ جميع هذه األلعاب 

ُتمارَس  عندما  العائليَّة  االجتماعيَّة  ة  الصحَّ تعزيز  في  ُتسهم  الُمَسلِّية  التَّرفيهيَّة 

بتواُزن في إطار بقيَّة عناصر التَّفاعل بين أفراد العائلة.

ا   يجب على العائلة أن تتفاعل اجتماعيًّ
م عليم والتعلُّ ة التَّ في عمليَّ

أْكفاء. وبالُمقابل، يدعو  ُمَعلِّمين  هات إلى أن يكونوا  الله اآلباء واألمَّ يدعو 

أْكفاء  ُمَعلِّمين  بدورهم  ُيصبحوا  كي  مجتهدين  ُمتعلِّمين  يكونوا  أن  إلى  األوالد 

ألوالدهم. ويبدأ هذا التَّفاعل بين األبَوْين وأوالدهم َحتَّى قبل أن يصير التَّواُصُل 

بعض  أنَّ  ومع  مًعا.  حياتهم  طوال  بآخر  أو  بشكٍل  وَيستمرُّ  ُممكًنا.  اللَّفظيُّ 

ُتْسَند إلى أشخاٍص  الُملقاة على عاتق األبَوْين ُيمكن أن  التعليميَّة  المسؤوليَّات 

تها. فاألوالد بحاجٍة  آخرين، لكن ال ُيمكن التخلِّي عن تلك المسؤوليَّة التَّعليميَّة بُرمَّ

هات إلى  إلى اكتساب بعض الخبرات من التعّلم ِمن أبَوْيهم، ويحتاج اآلباء واألمَّ

اكتساب بعض الخبرات من تعليم أوالدهم.
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على  هائلة  ضغوًطا  مجتمعاتنا  تضع  الفصل،  هذا  في  الحًقا  سنرى  وكما 

العائالت في األمور الخاّصة بالتَّعليم. فقد بدأت بؤرة تعّلم األوالد في مجتمعاتنا 

َتبتعد تدريجيًّا عن البيت، وكذلك، بدأ َمْصدر التعلُّم َيبتعد تدريجيًّا عن األبَوْين 

البشر  خبرات  تبتعد  لألسف،  ولكن  المجال.  هذا  في  "الُخَبراء"  ِمن  وَيقترب 

المنزل  خارج  التَّربويَّة  الُفرَص  "أفضل"  فإنَّ  وبالتالي،   . الربِّ مخافة  عن  عموًما 

العائالت  َيحرم  فهذا ال   .) الربِّ )أي مخافة  أهميًَّة  األكثر  فة  الصِّ تلك  إلى  َتفتقر 

 ِمن التَّفاعل الثَّمين بين أفرادها فحسب، بل َيحرم العمليَّة التَّربويَّة ِمن قيمتها 

وَقْصدها الدائَمين. 

ر أنَّ الله َجَعل العائلة الَوحدة االجتماعيَّة  ولتلخيص هذا الجزء، علينا أن نتذكَّ

األساسيَّة في المجتمع. فهي المحور الذي يدور َحْولَُه أفراد العائلة، ويتفاعلون 

ِمن خالل بعض األنشطة ِمثل العمل، واللَّعب، والعبادة، واألكل، والتعلُّم، وتباُدل 

التي  المجتمعات  فوق  التَّحذيريَّة  الرَّايات  بعض  رفعنا  وقد  الحديث.  أطراف 

. َتضغط على العائلة لدفعها إلى التخلِّي عن هذا التَّفاُعل االجتماعيِّ

: َبَركة أَم لعنة؟  الميراُث العائليُّ

نحن نعيش في الحاضر، ونواجه األمور المعاصرة لنا. لكنَّ الزَّمان الحاضر 

مواقف  وإلى  َمضى،  وقٍت  إلى  األصل  في  ترجع  اآلن  نواجهها  التي  والمواقف 

عن  ث  نتحدَّ العائلة،  إطار  وفي  الحاضر.  هذا  إلى  أَْفَضت  قد  ُتحصى،  ال  أخرى 

بطرٍق  الميراث  هذا  ِنتاج  هي  عائلة  فُكلَّ  عائليًّا.  ميراًثا  بوصفها  العائلة  خلفيَّة 

كثيرة. فقد نشأت ِمن أشخاٍص َسبقوها، وِمن أحداٍث َمضى عليها زمٌن. فالعائلة 

اتنا، وآباء أجدادنا  هاتنا، وأجدادنا وَجدَّ ل وفًقا لقرارات وشخصيَّات آبائنا وأمَّ تتشكَّ

البسيطة،  وعاداتنا  الجسديَّة،  مالمَحنا  العائليُّ  الميراث  ويضمُّ  اتنا.  َجدَّ هات  وأُمَّ

وِصفاتنا الُمميَّزة، وُمعتقداتنا وِقَيمنا التي َنعيش بموجبها.



ة هللا للعاِئَلة ُخطَّ 18

ل العائالت.  ومن الجّيد أنَّ الميراث العائليَّ ليس العنصر الوحيد الذي ُيَشكِّ

ل  . لذا فإنَّ ميراثنا ال يتشكَّ فالحاضر ُيضيف دائًما شيًئا جديًدا إلى الميراث العائليِّ

ِمن خالل آبائنا وأجدادنا فحسب، بل ِمن خاللنا نحن أيًضا. وخياراتنا وحياتنا لها 

دورها الفاعل أيًضا. ومع أنَّ الماضي يؤثِّر في حياتنا، لكّنه ال ُيهيمن عليها بالتَّمام. 

وإن ُكنَّا نبحث عن َمصلحتنا ومصلحة األجيال القادمة، يجب أن نّتخذ خيارات 

تترك ميراًثا عائليًّا يتميَّز بحياة التقوى.

قد يكون الميراُث العائليُّ َبَرَكًة أو لَعنة. َكَتب داود: " ِحَباٌل َوَقَعْت لِي ِفي 

َعَماِء َفاْلِميرَاُث َحَسٌن ِعْنِدي" )المزمور 16: 6(. لم يقصد داود ِمن خالل هذه  النُّ

المشكالت  ِمن  الكثير  يواجه  داود  كان  فقد  َتِقيًّا.  كان  ماضيه  ُكلَّ  أنَّ  الكلمات 

، َوَجد ميراًثا غنيًّا. . وفي أثناء َسْيرِِه مع الربِّ والظلم، لكنَّه ساَر مع الربِّ

ُعْنُصٍر في الميراث إذ يقول: "الرَّبُّ  وَيْذُكر داود، في العدد الخامس، أَهمَّ 

د، أكثر ِمن أيِّ شيٍء  َنِصيُب ِقْسَمِتي )أو ِميرَاِثي(". فوجود الله في حياة المرء ُيَحدِّ

أن  يستطيع  الربِّ  مع  يسير  الذي  خص  فالشَّ وقيمته.  العائليِّ  ميراثه  تأثير  آخر، 

نوب والخطايا- وَيرى صالح الله يجتذبه  َينظر إلى الوراء –على الرغم ِمن ُكلِّ الذُّ

. أّما ِمن جهٍة أخرى، فَمن َيتمرَّد على الربِّ لن  كر للربِّ م الشُّ إلى الله. وحينئٍذ ُيَقدِّ

الح والخير في الماضي، حتَّى لو كان الميراث يّتسم بالتقوى.  َيِجد الكثير ِمن الصَّ

ر! فهذا يصُدر منه التذمُّ

وِمن وجهة النَّظر البشريَّة، يمكننا القول إنَّ ُحضور الربِّ َيعمل بأثٍر رَْجِعيٍّ 

في ما يخّص ميراثنا. فأيًّا كان ماضينا، الربُّ قادٌر على تحويل مصائب الماضي 

عة في حياتنا في الوقت الحاضر، شرط أن نتوب إلى  وظلمه إلى بركاٍت غير ُمتوقَّ

عنه  َتَخلَّينا  ولكنَّنا  ُمباَرًكا،  ميراثنا  كان  إن  العكس،  وعلى  أمامه.  ونتواضع  الرب 

انقلبت  قد  نفسها  الماضي  َبَركات  أنَّ  سنكتشف  وعصياننا،  قلوبنا  ِعناد  بسبب 

علينا وَجَعلت ذكريات هذا الماضي الحلوة تختلط بالمصائب. 
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لذلك، يمكننا أن َنرى أنَُّه ما ِمن شخٍص يستطيع أن َيحتفظ بتأثيرات حياته 

الذي يعيش في  خص  البّر. والشَّ تأثير  ينقل  بالبّر  الذي يعيش  لنفسه. فاإلنسان 

ًثا بالخطيَّة. والحقيقة هي أنَّ الله َيعمل في كال النَّوعين  الخطيَّة يترك ميراًثا ُملوَّ

)المزمور  ُيَبارَُك"  الُمْسَتِقيِميَن  "ِجيُل  األولى:  للفئة  يقول  فهو  الميراث.   ِمن 

112: 2(، ويقول للفئة الثَّانية: "ُمْفَتِقٌد إِْثَم اآلَباِء في األَْبَناِء، َوِفي أَْبَناِء األَْبَناِء، في 

الِجيِل الثَّالِِث َوالرَّابِع" )الخروج 34: 7(. 

على  الحصول  واستحالة  الَورَِعة،  التقيَّة  العائالت  أهميَّة  د  ُيؤكِّ ُكلُّه  وهذا 

ببركات  نتمتَّع  ُمتناهية، ال يمكننا أن  . وببساطة  الربِّ عائالت كهذه بمعزٍل عن 

نكون  أن  دون  من  ُمبارًكا  ميراًثا  وراءنا  نترك  أن  وال  التقيِّ  العائليِّ   الميراث 

. ُمَكرَّسين للربِّ

إكرام الواِلَدْين

س. وقد  إنَّ ما يريده الله ِمن العائلة ُمْعَلٌن ِمن خالل مبادئ الكتاب المقدَّ

آخر  مبدأ جوهرّي  هناك  ولكن  بالميراث.  المبادئ  بعض هذه  عالقة  للتوِّ  رأينا 

ث عن  ُقوِبل باإلهمال وسوء االستخدام ِمن المجتمع. لذا، يجب علينا أن نتحدَّ

هذا المبدأ وندرسه بعناية، وهو: إكرام الوالَِدْين.

إنَّ إحدى الوصايا المتعّلقة بالعائالت والتي أعطاها الله لشعبه هي: "أَْكرِْم 

)خروج  إِلُهَك"  الرَّبُّ  ُيْعِطيَك  الَِّتي  األَرِْض  َعَلى  أَيَّاُمَك  َتُطوَل  لَِكْي  َك  َوأُمَّ  أََباَك 

الرَّسول بوُلس إلى كنيسة أفُسس، قال إنَّ هذه الوصيَّة  َكَتَب  20: 12(. وعندما 

ُل َوصيٍَّة بوعٍد". والوعد منها هو الخير وطول  –ِمن بين الوصايا الَعْشر- هي "أوَّ

هي  العائلة  دامت  وما   ، االجتماعيِّ الوجود  عن  ُتَعبِّر  الحياة  دامت  وما  األيَّام. 

د أنَّ إطاعة هذا المبدأ العائليِّ األساسيِّ  الَوحدة االجتماعيَّة األساسيَّة، َفِمن المؤكَّ

أو عصيانه  سيؤّثران تأثيرًا مباشرًا في حياتنا.
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لِكْن ما المقصود بإْكرام الوالَِدْين؟ وهل ُتْظِهر ثقافتنا إْكراًما للوالَِدْين؟ وكيف 

هاتنا؟ ينبغي لنا الردَّ على  ُنْظِهر أنا والنَّاس اآلخرين في الُمجتمع اإلكرام آلبائنا وأُمَّ

هذه األسئلة بصدق.

إنَّ المعنى الحرفيَّ للكلمة "إْكرام" في اللُّغة العبرّية ُيشير إلى "ِثَقل الوزن". 

ألمٍر  أهميَّة  "إْعطاء  إلى  ُتشير  فإنَّها  األمر،  ِفْعل  بصيغة  الكلمة  اسُتعِمَلْت  وإذا 

العمليُّ  التَّطبيق  ا  أمَّ له.  قيمة  ال  بأمٍر  االستخفاف  ِمن  النَّقيض  على  وذلك  ما"، 

إلكرام الوالَدين فيرتبط ارتباًطا وثيًقا بإطاعتهما، ومساعدتهما، واحترامهما. وهذا 

عملهما  في  وُيساعدوهما  األَبَوْين،  وصايا  ذوا  ُيَنفِّ أن  لألبناء  ينبغي  أنَّه  يعني 

ومسؤوليَّاتهما، وَيخضعوا لهما في األمور التي قد يختلفون عليها في وجهة النَّظر 

بشأن الُخطط والرَّغبات.

وهذا  باإلكرام.  جديرين  يكونوا  أن  هات  واألمَّ اآلباء  على  يجب  وبالمقابل، 

أنَّ  هي  الحقيقة  لِكنَّ  والحكمة.  والمحبَّة،  باالحترام،  َيتَِّصفوا  أن  منهم  يتطلَّب 

هات ليسوا معصومين ِمن الخطأ، وهم غير كاملين. بل إنَّ بعًضا  جميع اآلباء واألمَّ

منهم غير ُمِحبِّين، ويتصرَّفون بحماقة، وليسوا جديرين باالحترام. ولِكْن هل يجب 

هات جديرين باإلكرام لكي ينالوا اإلكرام ِمن أبنائهم؟ أن يكون اآلباء واألمَّ

هات الذين ليسوا  إنَّ وصيَّة الله لألبناء بإكرام الوالَِدْين لم َتْسَتْثِن اآلباء واألمَّ

ث عن عالقة أخرى تتطلَّب اإلكرام، يقول  جديرين باإلكرام. وفي ِسياٍق آخر َيتحدَّ

 .)18  :2 )1ُبطرس  أَْيًضا"  لِْلُعَنَفاِء  َبْل  َفَقط،  ِقيَن  الُمَترَفِّ الِِحيَن  لِلصَّ لَْيَس   ..." الله: 

ما  َيفعلون  بل  اعة؛  الطَّ عدم  أو  اعة  الطَّ جهة  ِمن  ُيجادلون  ال  غار  الصِّ فاألطفال 

ا األوالد األكبر ِسنًّا والّشباب فُيَحلِّلون أداء والديهم قبل  ُتمليه عليه طبيعتهم. أمَّ

اتخاذ قراٍر بإطاعتهم أو بعدم إطاعتهم. وهناك بعض المؤمنين المسيحيِّين الذين 

هاتهم بعيدين عن  يعيشون صراًعا في داخلهم بسبب هذه الوصيَّة ألنَّ آباءهم وأمَّ

هاتهم ليسوا جديرين  الكمال. فبالنِّسبة إلى األشخاص الذين َيُظنُّون أنَّ آباءهم وأمَّ

رها دائًما: باإلْكرام، هناك ثالثة أمور ينبغي َتَذكُّ
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يجب على المرء أن ُيكرِم مكانة أبَوْيه حتَّى إن كان َيرى أنَّهما ليسا جديَرْين . 1

لطان الُمطلق. وهو الذي َمَنح األبَوْين هذه المكانة  باإلكرام. فالله هو صاحب السُّ

وما ُيرافقها ِمن مسؤوليَّات. وعندما ال يقوم األبوان بمسؤوليَّاتهما بأمانة، فإنَّهما 

مكانة  األبناء  ُيكرِم  وعندما  أيًضا.  الله  وتجاه  أبنائهما  تجاه  أميَنْين  غير  يكونان 

ة َتوبيخهما وتأديبهما وتقويمهما. وفي َضْوء هذا  األبَوْين فإنَّهم يتركون لله مهمَّ

ي َتْصُرخ في وجهي، فهي تبقى  ، يمكن للمرء أن يقول: "حتَّى إن كانت أمِّ الَحقِّ

ي. وسأحاول بنعمة الله أن ُأطيعها بسرور".  أُمِّ

خص . 2 م اإلكرام، ال على حياة الشَّ خص الذي ُيَقدِّ اإلْكراُم َيعتمد على قلب الشَّ

ن الَمْرء ِمن إكرام والَدْيه، يجب عليه أن يمتلك  ى اإلكرام. ولكي يتمكَّ الذي َيَتَلقَّ

فات: الخضوع، والمحبَّة،  نه ِمن إسباغ الكرامة. وِمن هذه الصِّ في قلبه صفات ُتمكِّ

ن الَمْرء  فات، لن يتمكَّ واألمانة، والوداعة، والحكمة، وغيرها. ففي غياب هذه الصِّ

فات، سيجد المرء النِّعمَة  ا بوجود هذه الصِّ . أمَّ ِمن تقديم االحترام إلى أيِّ أٍب وُأمٍّ

زمة إلكرام والَِدْيه اللََّذْين وهبهما الله له.  الالَّ

هاتنا، وهو َيستحقُّ ُكلَّ إكراٍم، يمكننا أن . 3 بما أنَّ الله أوصانا بإكرام آباِئنا وُأمَّ

هاتنا ونطيعهم حتَّى إن لم يكونا َجديَرْين باإلْكرام وذلك إطاعًة  ُنكرِم آباءنا وُأمَّ

هاتنا األرضيِّين، كان إكراُمنا  لله. كّلما رّكزنا على العيوب الموجودة في آبائنا وأمَّ

ماويِّ وكمالِه، لن يكون  ز أنظارنا على َمْجد أبينا السَّ لهم أمرًا صعًبا. لكن عندما ُنَركِّ

هاتنا، فإنَّ إكرامنا  لدينا بديٌل آخر سوى إكرامه. وبما أّنه أوصانا أن ُنكرِم آباءنا وأمَّ

وطاعتنا لهما ُيَعبِّران عن إكرامنا وطاعتنا لله أيًضا.

حلوٍل  إيجاد  على  قدرتهم  عدم  بسبب  صراًعا  كثيرون  أشخاٌص  يواجه 

الذي َيطرحونه هو: "كيف؟"  ؤال  الوالَِدْين. والسُّ بإكرام  المتعّلقة  لبعض األسئلة 

إكرام  محاولة  في  ين  الجادِّ للُمراهقين  العمليَّة  االقتراحات  بعض  هنا   سنورِد 

هاتهم: آبائهم وأمَّ
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لوالديك عادًة دائمًة لديك. وعندما تفّكر جّيًدا، . 1 كر  الشُّ التَّعبير عن  اجعل 

ها وإحصائها  سُتدرك أنَّ والديَك قد فعال ألجلك في الماضي أمورًا َتعجز عن َعدِّ

وما زاال يفعالنها ألجلك اليوم. 

التي . 2 )األمور  األمد  القصيرة  خططك  شاركهما  والديك.  مع  خططك  ناقش 

ر  تعزم القيام بها في األسبوع القادم(، وخططك الطويلة األمد )األمور التي ُتَفكِّ

نة القادمة، أو بعد سنوات، أو مدى حياتك(. فعدم التَّواُصل هو  في القيام بها السَّ

مشكلة شائعة بين الُمراهقين وأهاليهم. 

اطلب منهما النَّصيحة. حتَّى لو كنَت َتُظنُّ أنَّك َتعرف ما سيقوله لك والداك، . 3

ارمة التي َيفرضها  ر مراهقون كثيرون بسبب القيود الصَّ اسألهما عن رأيهما. يتذمَّ

هاتهم عليهم. ولعّل نقص روح المسؤوليَّة عند بعض األبناء الُمراهقين  آباؤهم وأمَّ

أوالدهما.  الوالدان على  يفرضها  التي  ارمة  الصَّ القيود  الرئيسيُّ وراء  بب  السَّ هو 

إنَّ النَّصيحة المبدئيَّة التي َتحصل عليها ِمن أبَوْيك قد ال تكون قرارًا نهائيًّا في 

إحدى المسائل. فإن كانت لديك أفكار أخرى، قد تكون نصيحتهما هي القاعدة 

التي ستنطلق منها لمناقشة وجهة نظرك معهما. وعندما يأتي وقت اتِّخاذ القرار 

، يجب عليك أن ُتكرَمهما. وحتَّى لو كان ذلك َيعني عدم قيامك بما أردَت  النِّهائيِّ

راحة واالنفتاح بينكم. القيام به، فقد كسبَت احتراَمهما وساهمَت في تعزيز الصَّ

اعرف قيمة قضاء األمسيات في البيت. وهذا يعني بالنِّسبة إلى كثيرين على . 4

األقّل، أنَّك لن تذهب إلى ُكلِّ مناسبة ُتتاح لك. ناقش مع والديك جدوالً مناسًبا، 

أن  عليك  َيصُعب  وقد  المواعيد.  في  تضارُب  َيْحُدث  عندما  نصيحتهما  واطلب 

ن ِمن  ق أنَّه سيأتي وقٌت )قريًبا( تتمنَّى فيه عودة الزَّمن إلى الوراء كي تتمكَّ ُتَصدِّ

المكوث ليلة واحدة فقط مع أبويك.

ابحث عن ُفرَص للقيام ببعض األعمال التي لم َيطلب أحٌد ِمنك القيام بها. . 5

تلقاء  ِمن  ما  بعمٍل  القيام  في  رغبتنا  ُنبدي  عندما  َيْحُدث  ما  أنَّ  والحقيقة هي 

أنفسنا بدافع اللطف ُهو أمٌر َيفوق الوصف. فسوف يبدو العبء خفيًفا، ونشعر 
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خص الذي ُقمنا بذلك العمل ألجله. وكثيرًا ما َيفرح  بأنَّنا ُمختلفون. وسيتأثَّر الشَّ

ريقة.  هات فرًحا عظيًما عندما يجدون أبناءهم ُيكرمونهم بهذه الطَّ اآلباء واألمَّ

أْكرِم أبَوْيَك حتَّى بعد استقاللك عنهما. سيكتشف اليافعون العاقدو العزم . 6

على إكرام والديِهم أنَّ تصرُّفاتهم وكلماتهم ومظاهرهم ال تتغيَّر بعد ابتعادهم 

عن أهلهم. 

أْطِلع والديَك على أّية خطوات َتعتزم القيام بها ِمن جهة ارتباطك بشريٍك . 7

ا ُكلَّ ما يلزم لزواج أوالدهم  للحياة. وهذا ال يعني الَبتَّة أنَّه ينبغي لألبَوْين أن ُيِعدَّ

من دون مراعاة وجهة نظر األوالد أو اهتماماتهم. لِكْن َيْجُدر التَّنويه بأنَّ القول 

قوٌل خاطئ.  حياتي" هو  شريكة/شريك  اختيار  على  القادر/القادرة  الوحيد  "أنا 

وسوف نتطرَّق إلى هذا األمر بتفصيل أكثر في الفصل الثَّالث. 

أنَّ  الحياة. وال شكَّ  تطبيقه مدى  ينبغي  الوالَِدْين هو مبدأ  إكرام  إنَّ مبدأ 

فولة إلى الُمراهقة، ُثمَّ إلى الرُّْشد، فإلى  األدوار تتغيَّر عندما َينتقل المرء ِمن الطُّ

لألبَوْين  واإلكرام  االحترام  إلظهار  كثيرة  أساليب  هناك  تبقى  لِكْن  يخوخة.  الشَّ

رائق الفضلى إلظهار  طوال الحياة. وعندما َيستِقلُّ المرء عن أبَوْيه، فإنَّ إحدى الطَّ

يخوخة  الشَّ ِسنِّ  في  األبوان  َيصير  وعندما  منهما.  النَّصيحة  طلب  هي  اإلكرام 

ويضعفان، يمكن لألوالد أن ُيكرموهما ِمن خالل العناية بهما. سوف نناقش في 

بالقول  نكتفي  لكنَّنا  الرِّعاية.  هذه  ُتراِفق  التي  عوبات  الصُّ بعض  الثَّامن  الفصل 

عوبات  الصُّ ِمن  أعظم  ريقة هي  الطَّ بهذه  الوالَِدْين  إكرام  اآلتية من  الَبَركات  إنَّ 

رعاية  مراكز  إلى  الُمِسنَّْين  األبَوْين  إرسال  إنَّ  ذلك،  على  عالوٌة  أمامنا.  الماثلة 

َضه. فمشاعر االنفصال  الُمِسنِّين يترُك فراًغا في العائلة ال يمكن ألّية راحٍة أن ُتَعوِّ

هات الُمِسنَّْين هي مأساة ال يجدر   والوحدة التي قد َيشعر بها كثيٌر ِمن اآلباء واألمَّ

بهم مواجهتها.  
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م ُمسامحة األبَوْين َتَعلُّ

مات الخاطئة في  بما أنَّ األبَوْين ليسا كاِمَلْين، يمكن للمرء أن َيرى بعض السِّ

. َتظهر األخطاء القديمة في أغلب األوقات في شكل ُندوٍب في  ميراثه العائليِّ

ُمتقيِّحة. واألخطاء  كبيرة، وأخرى  الحاضر. فهناك ندوب صغيرة، وأخرى  الوقت 

ت إلى هذه النُّدوب هي حقيقيَّة في أوقاٍت كثيرة، لكّنها قد تكون أحياًنا  التي أدَّ

ِمن َنْسج الخيال. وكما َكَتب أحد الُكتَّاب: 

هاتنا َبَشٌر ُمَعرَّضون للخطأ، وهذه هي حالنا نحن أيًضا. عندما  إنَّ آباءنا وأمَّ

هاتنا ويفعلونه. ولعلَّ سلوكيَّاتهم  ُكنَّا أطفاالً، ُكنَّا ُنَحلِّل ُكلَّ ما يقوله آباؤنا وأمَّ

النَّابعة ِمن ِنيَّاتهم الَحَسنة كانت ُتفهم َفهًما مغلوًطا فتجعل ُكلَّ جهودهم 

هها أحد األبَوْين إلى أحد  الرَّائعة تبدو غير صائبة. إنَّ مالحظًة ناقدًة ُربَّما َوجَّ

لَْوِم والده أو والدته  األبناء قبل سنوات طويلة، قد َتدفع االبن الحًقا إلى 

على ُمشكالته الشخصيَّة لُمَجرَّد أنَّه أعاد التَّفكير في تلك الُمالحظة بطريقة 
مبالغ فيها وأعطاها أهمّية أكثر مّما يجب.1

هاتنا. ومع  وهناك العديد ِمن األسباب التي تدعونا إلى مسامحة أبائنا وأمَّ

رورة، لكّنها ُتَبيِّن أهميَّته. وال َشكَّ  أنَّ هذه األسباب ال َتجعل الُغفران سهاًل بالضَّ

. "َفإِنَُّه إِْن َغَفرُْتْم لِلنَّاِس  أنَّ أَهمَّ سبب للغفران يتعّلق بعالقتنا الشخصيَّة مع الربِّ

. َوإِْن لَْم َتْغِفُروا لِلنَّاِس زَّالَِتِهْم، الَ َيْغِفْر لَُكْم  َماِويُّ زَّالَِتِهْم، َيْغِفْر لَُكْم أَْيًضا أَُبوُكُم السَّ

ز هنا  أَُبوُكْم أَْيًضا زَّالَِتُكْم" )َمتَّى 6: 14 و15(. وهناك أسباب أخرى أيًضا، لكنَّنا سُنركِّ

على األسباب التي لها ِصَلة بالعائلة.

هاتنا بسبب إخفاقاتهم هو عامٌل مهم في  إنَّ َتَعلُّم تقديم الُغفران آلبائنا وأمَّ

ا  ران قدرتنا على إكرامهم. أمَّ إكرامهم أو عدم إكرامهم. فاالمتعاض والمرارة ُيَدمِّ

الغفران فُيَحرِّرنا ويجعلنا قادرين على إكرامهم. 

1  Joan Lloyd Guest, Forgiving Your Parents )للوالَِديْن  Downers) )الُغفران 

Grove, Illinois: Intervarsity Press, 1988), P. 6.
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والُغفران لِوالِدينا مهمٌّ ألنَّه يمنعنا من تكرار أخطائهم. فأحد أكثر مظاهر 

أغلب  َتنتقل في  الوالَِدْين  البغيضة في  فات  الصِّ أنَّ  غرابًة هو  العائليِّ  الميراث 

أخطاء  لتكرار  المضمونة  ريقة  الطَّ أنَّ  والحقيقة هي  التَّالي.  الجيل  إلى  األحيان 

الوالَِدْين هي أن تكرهها. فُكلَّما زادت كراهيتك لها، زادت احتمالية التصاقها بك. 

عندما َنُصبُّ كلَّ تركيزنا على عيوب اآلخرين، فإنَّنا نرسم الحياة وفًقا لنظرتنا هذه. 

رنا ِمن تلك العبوديَّة التي تجعلنا  ويبقى البديل األمثل هو الغفران. فالُغفران ُيَحرِّ

هاتنا نظرًة موضوعيَّة،  َنتشبَّث بآالم الماضي، ويساعدنا على النَّظر إلى آبائنا وأمَّ

وُيتيح لنا أن َنستفيد ِمن ِنعمة الله الُمَغيِّرة.

كذلك، يجب علينا أن َنغفر لوالِدينا أخطاءهم وإخفاقاتهم إذا أردنا أن يتمتَّع 

ا  أوالدنا بعالقات سليمة مع أجدادهم. فاالمتعاض والمرارة َيقطعان العالقات. أمَّ

يحتاج  جهة،  فِمن  العالقات.  بناء(  إلعادة  ُربَّما  )أو  لبناء  اآلفاق  فيفتح  الُغفران 

أخرى  أحفادهم واالستمتاع بحضورهم. وِمن جهة  إلى سماع ضحكات  األجداد 

بين  وُمميَّزة  قويَّة  روابط  فهناك  وهيبتهم.  األجداد  حكمة  إلى  األحفاد  يحتاج 

ل إالَّ إذا تعامل األبوان جّيًدا مع ماضيهما. األجداد واألحفاد ال يمكن أن تتشكَّ

وقد ال تكفي معرفُة األسباب الموِجبة للغفران لممارسته. فقد تكون ندوبنا 

ا. توّضح المؤّشرات التالية ماهيَّة الغفران وكيفيَّة عمله: عميقًة جدًّ

مسؤوليَّة . 1 اآلخرين  ل  ُتَحمِّ َتُعد  لم  أنَّك  يعني  فهو  اإلعتاق.  يعني   الغفران 

ما فعلوه. 

َنغفر . 2 كي  الغفران  في  برغبٍة  َنشعر  أن  ضروريًّا  ليس  ِخيار.  هو  الغفران 

لآلخرين. بل يجب علينا أن َنختاَر أن َنغفر لهم. وفي العادة، عندما يكون الغفران 

س ال يقول لنا إّنه يجب أن  ا. والكتاب المقدَّ ة، فإنَّه يكون صعًبا جدًّ ضرورًة ُمِلحَّ

لآلخرين.  َنغفر  بأن  ببساطة  يوصينا  بل  بالُغفران،  يتعّلق  ما  في  مشاعرنا  َنتبع 

وعندما نختار أن َنغفر لآلخرين، سنحصل على مكافأة تلقائيًّا. والغفران َيْعُقُبُه في 

أغلب األوقات راحٌة نفسيَّة وفرٌح. 
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ْين" عوًضا عن االحتفاظ . 3 الغفران له تكِلفة. فهو يعني تحرير اآلخرين ِمن "الدَّ

خص  ِتنا. فالغفران يجعلنا َنشطب أيَّ حسابات عالقة بيننا وبين الشَّ به في ِسِجالَّ

اآلخر. وال َشكَّ أنَّ صليب المسيح هو أوضح َمَثٍل في التَّاريخ عن ثمن الغفران.

رَة. عندما ُنبدي استعداَدنا لمسامحة أبَوْينا تحديًدا، . 4 ًة ُمَطهِّ الغفران يمتلك ُقوَّ

نكتشف عادًة أنَّهما لم يكونا مسؤولَْين كليًّا عن المشكلة. فقد نكتشف أنَّ ردود 

الذي  الجرح  السلبيَّة كان لها دوٌر كبيٌر )بل ربما أكبر من دورهما( في  أفعالنا 

أصابنا. "لكي ننمو وننضج، يجب علينا أن نتعلَّم أن َنقبل المسؤوليَّة عن حياتنا. 

بعض  سّببنا  أنَّنا  بإمكانيَّة  ُنِقرَّ  أن  لنا  ينبغي  أنه  الحالة،  هذه  في  يعني،  وهذا 

المشكالت التي َنَشَبت بيننا وبين أبَوْينا."2 وغالًبا ما تكون هذه النُّقطة الخاّصة 

تها. فالكثير ِمن الرَّاشدين المجروحين  بالغفران أكبَر عائق في عمليَّة الُغفران بُرمَّ

ُيخفون إخفاقاتهم الشخصيَّة وراء إخفاقات أهلهم. لكن إذا أردنا أن نغفَر خطايا 

ا  ز على الحاضر ونتعامل معه. وقد يكون هذا مؤلًما جدًّ ُنَركِّ الماضي، يجب أن 

بالنسبة إلى البعض. 

الغفران عمٌل نابٌع ِمن اإليمان. ولعلَّ هذا هو مفهوم الغفران األكثر أهميَّة. . 5

ز  وُنَركِّ إلينا،  أساء  الذي  خص  الشَّ أعيننا عن  ُنبعد  أن  الغفران  ِمنَّا عمليَُّة  تتطلَّب 

أنظارنا على الله. فبدالً ِمن إطالة النَّظر والتَّفكير في األمور الخاطئة التي حدثت 

في الماضي، يمكننا أن َننظر بإيماٍن إلى الله القادر أن َيجعل "ُكلَّ األَْشَياِء َتْعَمُل 

َمعاً لِْلَخْيِر لِلَِّذيَن ُيِحبُّوَن اللَه" )رومية 8: 28(. فهناك تبايٌن شاسٌع بين النظرَتين. 

ز أنظارنا على أخطائهم. كذلك، ِمن  ُنَركِّ ُكنَّا  ِمن المستحيل أن َنغفَر لوالِدينا إذا 

المستحيل أاّل نسامحهم إذا كانت أعُيننا ُمَثبَّتة على الله. هناك أشخاٌص يعيشون 

ديدة والُغفران التَّام، من خالل محاولة تركيز  بين النَّقيَضْين؛ أي بين المرارة الشَّ

أنظارهم على شيٍء آخر )ِمثل نسيان أمر والِديهم(. لكن في النهاية، يخسرون 

الم النَّاشئ عن الُغفران، والفرح النَّاشئ عن إكرام أهلهم. السَّ

2 Guest, )الُغفران للوالَِديْن(, p. 19.
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