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إن أول عالقة ٌنشئها اإلنسان فً حٌاته هً عالقته بأمه ،ثم عالقته بأبٌه .لوالهما ما كان له
وجود ،ولوالهما ما بقى كما هو اآلن .إن أقل غلطة تقع فٌها األم أو ٌقع فٌها األب من جهة
تربٌة االبن والحفاظ علٌه ،كافٌة لتغٌٌر مصٌر هذا االبن وخط سٌره فً الحٌاة .لذلك من أول
الواجبات على األبناء ،العرفان بجمٌل الوالدٌن.
من أجل هذا أمر هللا بمحبة الوالدٌن وطاعتهما واحترامهما .وأن وصٌة إكرام الوالدٌن هً
أولى الوصاٌا الخاصة بالعالقات البشرٌة التً كتبت ضمن الوصاٌا العشر ،وسلمت إلٌنا على ٌد
موسى النبً.
ً
طوٌال من أجل ولٌدها ،حتى إذا شب وكبرٌ ،تنكر لها
دهرا
ما أقسى على قلب األم أن تتعب ً
وكأنه ال ٌعرفها..إن اإلنسان الذي ٌخون أمه وٌنسى محبتها ،من الصعب أن ٌخلص ألحد من
الناس ..حتى إن كان لألم أخطاء حالٌة ،فال ٌصح أن ننسى لها تعبها القدٌم كله ..إن شٌ ًئا من
الحب ومن العطف ومن االحترام نقابلها بهٌ ،كفى ً
جدا ألن ٌذٌب مشاعرها ،فتقابله بالتجاوب
السرٌع..
إن محبة الوالدٌن غرٌزة فٌنا ،لذلك فالخروج عنها هو نوع من الشذوذ ،ضد طبٌعتنا .انها
فضٌلة ال نبذل فً سبٌل اقتنائها شٌ ًئا من الجهد ..لذلك كانت عقوبة االبن العاق شدٌدة ج ًدا .لذلك
ٌقول الكتاب" :ملعون من ٌستخف بأبٌه وأمه" .وجاء فً أمثال سلٌمان الحكٌم" :العٌن
المستهزئة بأبٌها ،والمحتقرة إطاعة أمها ،تقورها غربان الوادي ،وتأكلها فراخ النسر"..
وهناك وسائل كثٌرة إلكرام الوالدٌن ،نذكر من بٌنها النجاح فً الحٌاة .ال شك أن االبن
الناجح ٌفرح قلب أمه ،وٌرفع رأس أبٌه .بٌنما االبن الفاشل أو الجاهل هو مرارة قلب ألبٌه
وأمه ،وسبب خزي وعار لكلٌهما .لذلك فإن نجاح االبن ٌعد من أعظم الهداٌا التً ٌقدمها
ً
فاشال فً حٌاته ،فإن أباه ال ٌعرف أٌن ٌخفى وجهه ..إن أوغسطٌنوس فً
لوالدٌه .أما إن كان
فترة ضالله كان مصدر ٌنبوع دموع مرة ألمه القدٌسة مونٌكا.
ومن مظاهر إكرام الوالدٌن االهتمام بهما وأعالتهما وبخاصة فً حاالت الشٌخوخة والمرض
واالحتٌاج.
قرأت قصة مؤداها انه فً إحدى المرات غزا جٌش األعداء بل ًدا من البالد وقتل الجنود كل من
فٌها .وكان فً تلك البلدة شابان على معرفة بقائد الجٌش الذي غزا المدٌنة ،وكانا قد فعال معه

ً
جمٌال من قبل ،أراد أن ٌرده لهما .فقال لهما( :أحمال أثمن ما عندكما ،واهربا من البلد بسرعة،
وأنا أضمن سالمتكما) .فدخل الشابان إلى بٌتهما لٌحمال أثمن ما عندهما .فحمل أحد الشابٌن
أباه ،وحمل اآلخر أمه ،وتركا المدٌنة..
أٌضا المحبة واالحترام ،على أن ٌكون هذا الحب عملًٌا أٌضًا ،فٌعمل
ومن إكرام الوالدٌن
ً
االبن على إراحة والدٌه ،وكسب رضائهما ،ونوال بركتهما (اقرأ ً
مقاال آخر عن هذا الموضوع
هنا فً موقع األنبا تكال فً قسم األسئلة والمقاالت)ٌ .ظهر لهما محبته باستمرار .وٌظل هكذا
حتى بعد موتهماٌ ،حفظ وصٌة كل منهما ،وٌقٌم الصلوات من أجلهما.
وال ٌصح أن ٌعامل االبن أبوٌه بنفس المستوى ،كلمة بكلمة ،وغضبة بغضبة ،ونق ًدا بنقد .إن
من حقهما أن ٌوبخاه ،ومن واجبه أن ٌسمع دون أن ٌرد .بل ٌحاول االستفادة من توبٌخهما،
متذكرً ا قول الكتاب" :أمٌنة هً جراح المحب ،وغاشٌة هً قبالت العدو".
ومن عالمات احترام الوالدٌن خدمتهما فً كل ما ٌحتاجان إلٌه ،دون أن ٌطلبا ذلك .بل على
االبن أن ٌكون حساسًا ً
جدا من هذه الناحٌةٌ ،درك ما ٌلزم والدٌه فٌحضره لهما دون أن
ٌضطرهما إلى الطلب .عندما دخلت أم سلٌمان الملك لتزوره ،قام عن عرشه ،وسجد لها إلى
األرض ،وأحضر كرسًٌا وأجلسها بجواره..
وعالمات احترام الوالدٌن عدم الخجل من مركزهما إن كانا فقٌرٌن .إن ٌوسف الصدٌق عندما
كان نائب فرعون فً مصر ووزٌره األول .لم ٌستح من والده ٌعقوب وكان راعًٌا للغنم ،فقدمه
للملك وأكرمه فرعون من أجله ..من الخطأ أٌضًا أن ٌظن ابن أن والده من جٌل قدٌم عفا علٌه
الزمن ،أو من عصر بال وتقالٌد متأخرة..
ومن عالمات إكرام الوالدٌن الطاعة والخضوع .على أن تكون طاعة حقٌقٌة صادرة من
القلب ،وطاعة سرٌعة بدون تأخر ،وطاعة بغٌر تذمر ،وإنما برضى وثقة ،وطاعة حتى فً
غٌابهما ،وطاعة بغٌر خداع .وتكون أٌضًا طاعة صادقة ولٌست طاعة شكلٌة..
إذ قد ٌوجد ابن ٌرٌد أن ٌطٌع والدٌه شكل ًٌا .فإن رفضا له طل ًباٌ ،ظل ٌضغط وٌلح ،وٌضغط
وٌلح وقد ٌتضاٌق وقد ٌحزن ،وٌظل هكذا حتى ٌحصل على موافقتهما ..وٌنفذ ما ٌشاء وٌفتخر
بأنه لم ٌخالف والدٌه مطل ًقا ،وهو ٌعلم تمامًا أن موافقتهما شكلٌة تمت بالضغط من جانبه ،وإنها
مجرد موافقة لسان ولٌست موافقة قلب .ح ًقا إن هذا االبن قد أطاع من جهة المظهر لكنه لم ٌنل
رضى والدٌه ولم ٌرح قلبهما فً تصرفه..

على أن من شروط طاعة االبن لوالدٌه أن تكون طاعة مقدسة فً حدود وصاٌا هللا ..وال
ٌصح أن ٌطٌع أبًا أو أمًا فٌما ٌخالف وصاٌا هللا ،وال ٌطٌع ً
والدا منحر ًفا ٌبعده عن طرٌق الرب،
ألن الطاعة هلل أولى .وكما قال الكتابٌ" :نبغً أن ٌطاع هللا أكثر من الناس".
كن طائعًا خاضعًا فً كل شًء ،بكل اتضاع حتى الموت من أجل والدٌك ..أنكر ذاتك وأنكر
مشٌئتك ،وأنكر كرامتك ..ولكن ال تنكر ضمٌرك..
ألجل هذا ٌجب على الوالدٌن أن ٌكونا دقٌقٌن ورقٌقٌن فً أوامرهما .كل أمر ٌصدر منهما
لألبناء ٌجب أن ٌكون مملوءًا بالحكمة ،ومواف ًقا لكالم هللا ،وفً حدود إمكانٌات االبن فً
أٌضا:
التنفٌذ .أن وصٌة هللا التً تقول لنا" :أٌها األبناء ،أطٌعوا آباءكم فً الرب" ،تقول
ً
"أٌها اآلباء ،ال تغٌظوا أوالدكم لئال ٌفشلوا".
وال ٌصح أن نأخذ نصف الحقٌقة ،وننسى النصف اآلخر .وٌجب أن نعلم أن كل حق ٌقابله
واجب .من حق األب أن ٌطاع ،ومن واجبه أن ٌأمر بما ٌلٌق ،وٌراعى شعور ابنه ..وكذلك
األم..
إن األم التً توقع ابنها فً حٌرة وإشكال :أٌهما أولى باإلرضاء ،أمه أو زوجته؟! هً أم
قاسٌة على ابنها .وأن كانت تحبه ،فال داعً إلى إحراجه بخصامها مع زوجته ..ترفقوا ببنٌكم،
لئال ٌفشلوا..
نعود إلى إكرام الوالدٌن ،فنقول إن هذه الوصٌة ٌمكن أن تتسع فوق نطاق القرابة الجسدٌة.
فهناك أنواع كثٌرة من األبوة واألمومة ٌجب إكرامها .هناك نوع من القرابات فً مستوى
األبوة واألمومة كالعم والخال مثال والعمة والخالة .وهناك أبوة السن أعنى إكرام الكبار الذٌن
هم فً سن الوالدٌن .وهناك األبوة الروحٌة كالمعلم والكاهن والمرشد الروحً وأب
االعتراف وكاآلباء القدٌسٌن فً تارٌخنا .وهناك أبوة المركز وٌدخل فً نطاقها طاعة
الرؤساء ..وفوق الكل هناك أبوة هللا لنا.
ضا أبوة الوطن فكلنا أبناء لمصر ،كلنا أبناء للنٌل .كلنا أبناء لوطننا العزٌز الذي
و هناك أٌ ً
ٌجب أن نكرمه فً عٌد األسرة وفً كل حٌن.

