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 هذا الـدرس أما في . عن تربية األبناء في العائلة المسيحية السابق الدرس في تعلمنا لقد
على تدريب األبناء وص ةخاص اتهم ل شخ قْ فسوف نُركِّز بصورةال بحسب مشيئتنا نحـن، – صي 

 . بل بحسب مشيئة اهللا المعلنة في الكتاب المقدس

 . " رب الْولَد في طَرِيقه، فَمتَى شَاخَ َأيضا الَ يحيـد عنْـه " ٦ : ٢٢ نقرُأ في سفْر األمثال
 ويتَّضح هذا المعنـى . اها المقصود هنا هو تدريب الولد بحسب مواهبه وقُدراته التي وهبه اهللا إي و

 دربِ الْولَد بِمقْتَضى مواهبِه وطَبِيعته، فَمتَـى شَـاخَ الَ " : التي تقول الترجمة التفسيرية من خالل
 : رئيسية لتدريب األبناء طُرق ووفقاً لما يعلِّمه الكتاب المقدس، هناك أربعة . " يميُل عنْها

 أن – كآبـاء وُأمهـات – نـا فال يمكن . ريب األبناء يتم عن طريق القُدوة الحسنَة أوالً، تد
 فاألبناء ال يتعلَّمون من خـالل . ا الشخصية ن في حيات نُمارسه نحن ا على أي شيء ال ن أبناء نُدرب

 وكثيـراً مـا يخْفـقُ . مام أعينهم التعليمات بِقَدرِ ما يتعلَّمون من خالل ما يفعله آباؤهم وُأمهاتهم أ
 . هم عنِ القيـامِ بهـا األشياء التي ينهون أبناء تلك اآلباء واُألمهات في تعليم أبنائهم ألنَّهم يفْعلون

 لهذا، يجـب . وهنا يأتي دور اآلباء واُألمهات في أن يكونوا قُدوةً صالحةً ألبنائهم قَدر استطاعتهم
 في طاعـة لكلمـة يحيوا على اهللا، وأن يعتمدوا على إرشاد الروح القُدس، وأن أن يتَّكلوا عليهم

 . اهللا

 أن يواظبوا على الصالة ألجل أبنائهم وألجـل أنفُسـهم كَما يجِب على اآلباء واُألمهات
 للعمِل بقُوة فـي كما أن الصالة تُفْسح المجال هللا . الح قوي ضد ضعفنا البشري فالصالة س . أيضاً

 فـي الرسوُل بولُس يقـوُل ف : حين تَشْعر بالضعف لتشجيعك ه اآلية وإليك هذ . حياتنا وحياة أبنائنا
والْقَادر َأن يفْعَل فَوقَ كُلِّ شَيء، َأكْثَر جِدا مما نَطْلُب َأو نَفْتَكر، بِحسـبِ " ٢٠ : ٣ رسالة أفسس



 لذلك، تَمسك بإيمانك وبرجائك الحي في أن اهللا قادر على مساعدتك على . " تي تَعمُل فينَا الْقُوة الَّ
 . صالحة ألبنائك، وواظب على الصالة ألجلهم أن تكون قُدوةً

 فال يمكنـك أن تُـدرب أبنـاءك . وتطبيقه ثانياً، تدريب األبناء يتم عن طريق تعليم الحقِّ
ي . يعرفونه في األصل على شيء ال  وهنا يأتي دور التعليم النظري من ناحية، والتدريب العمـل

يهم أن . يجب عليك أن تُعلِّم أبناءك تلك األشياء التي تُرضـي اهللا . من ناحية ُأخرى  فيجـب عـل
 لتي تَسر قلب اهللا، وأن يميزوا بـين يعرفوا الحقَّ المعلَن في كلمة اِهللا، وأن يتعلَّموا القيم الكتابيةَ ا

س لتعليم . الصواب والخطأ وبين الخير والشَرة أبنائك لذلك، استخدم الكتاب المقدالمبادئ األساسي 
م على إطاعة ما يتعلَّمونه ألنهعفي لكلمة اهللا، وشَج كَةٌ الطاعةرةٌ بظيمع . أن شَـك ـنومـا م 

الكتاب المقد فيدة في آنٍ واحدقة والمشَوس مليء بالقصص واألحداث الم . 

ذلك، . يجب على األبناء أن يعرفوا أن المعرفة النظريةَ ليست كافيةً في حـد ذاتهـا و  ـل
ى تطبيـق و . في حياتهم الشخصية ما يتعلَّمونه أن اهللا يتوقَّع منهم أن يطَبقوا م ه ر بِ خْ َأ  ساعدهم عـل

 وشَجعهم حين يتعثَّرون وحين يواجهون صعوبات في تطبيـق . المبادئ التي يتعلَّمونها شيئاً فشيئاً
 فإن تَدرب أبناؤك على فهم الحقِّ الذي تُعلنُه كلمةُ اهللا، وعلى تطبيق هذا الحقِّ فـي . هذه المبادئ

 . تهم دون أن يحيدوا عنه حياتهم منذ الطفولة، فسوف يسيرون في طريق الرب طوال حيا

 يجب على اآلباء واُألمهـات أن ف . ثالثاً، تدريب األبناء يتم عن طريق التكرار والمواظبة
 يعلِّموا أبناءهم الحقَّ، وأن يكونوا قُدوةً صالحةً لَهم، وأن يشَجعوا أبنائهم على تطبيق ما يتعلَّمونـه

 لباً ما يحتاج األبناء وقتـاً طـويالً وتكـراراً كثيـراً إلتقـان فغا . عن طريق التكرار والمواظبة
ى مراراً وتكراراً لذلك، درب أبناءك على تطبيق الحقِّ . المهارات  إلى أن يصبحوا قـادرين عـل

 وبمرور الوقت، سوف تراهم يقومون بـذلك وحـدهم دون . القيام به وحدهم؛ لَكن تحت إشرافك
ساعدةم نْك أو إشرافاألبناء يحتاجون . م دائماً أن اإلطراء وا تَذَكَّر نلتشجيع إلى الكثير م . 

 فلكُلِّ . أن يبتعدوا تماماً عن مقارنة أحد أبنائهم باآلخر أيضاً ويجب على اآلباء واُألمهات
 مثل هـذه لذلك، فإن . طفٍْل شخصيته وقُدراته ومواهبه التي يختلف بها عن إخوته وعنِ اآلخرين

 المقارنات غالباً ما تكون مضرة أكْثَر من كونها مفيدة ألنها قد تُؤثِّر سلبياً على نفسـية الطفـل،
. وثقته بنفسه، وأدائه



 فـإن في حلْقَة سـابقة، كما ذَكَرنا ف . رابعاً، تدريب األبناء يتم عن طريق التأديب والتقويم
 فكثيراً ما يعتقد الطفل أن محبة أبيه أو ُأمه له تَعنـي . من التأديب والتقويم تربية األبناء ال تَخلوا

 ا أبناءهم أن و لهذا، يجب على اآلباء واُألمهات أن يعلِّم . أنه ال توجد قيود أو حدود لما يمكنه فعله
 حتـرم والديـه فـي جميـع فمثالً، يجب على الطفل أن ي . هناك حدوداً ال يمكنهم أن يتجاوزوها

ذلك، . كما يجب على الطفل أن يتعلَّم الطاعة منذ نُعومة أظْفـارِه . األزمنة واألمكنة والظروف  ـل
 وسـوف . أثناء تعاملهم مـع أبنـائهم على اآلباء واُألمهات أن يظهروا المحبة والحزم معاً ينبغي

مهعم كمزح درك فيه أبناؤك أنـفْر . كان لمصلحتهم وفائدتهم يأتي وقتٌ يفـنحن نقـرأ فـي س 
 . " حافظُ التَّعليمِ هو في طَرِيق الْحياة، ورافض التَّْأديبِ ضالٌّ " ١٧ : ١٠ األمثال

 أوالً، درب أبناءك بأن تكون قُدوةً صالحةً : إذاً، هناك أربع طُرق رئيسية لتدريب األبناء
 ثالثاً، درب أبناءك عن طريـق . درب أبناءك عن طريق تعليمهم الحقَّ نظرياً وعملياً ثانياً، . لهم

 . رابعاً، درب أبناءك عن طريق تأديبهم وتقويمهم . التكرار والمواظبة

،ب أبناءك عليها؟ واآلنرتُد الجوانب التي ينبغي عليك أن مفي إنجيـل نقرأ ما هي أه 
 وهذه اآلية . " وَأما يسوع فَكَان يتَقَدم في الْحكْمة والْقَامة والنِّعمة، عنْد اِهللا والنَّاسِ " : ٥٢ : ٢ لوقا

ة، والفكريـة، والعاطفيـة، والروحيـة، جميع جوانـب حياتنـا البدنيـ نهتم بنا ماهللا ي تُرينا أن 
 وسـوف نُركِّـز . لينا أن نَهتم بتدريب أبنائنا في جميع هذه الجوانـب لهذا، يجب ع . واالجتماعية

 : حديثنا هنا على الجوانب الخمسة التالية

 َأيهـا " ١ : ٦ فنحن نقرأ في الرسالة إلى أهل أفسس . أوالً، درب أبناءك على أن يطيعوك
 في ضوء هذه اآلية، من المهِم جـداً أن تُـدرب . " ا حقٌّ اَألوالَد، َأطيعوا واِلديكُم في الرب َألن هذَ

 فإن نَجحتَ في ذلك فسوف تتمكَّن من تدريبهم علـى جميـع األمـور . أبناءك على أن يطيعوك
 . كذلك، إن تَعلَّم أبناؤك أن يطيعوك، فسوف يتعلَّمون أيضاً أن يطيعوا الرب ورؤسائهم . األخرى

 نَّنا ال نتحدث هنا عن ما يسمى بالطاعة العمياء، وإنَّما نتحدثُ عـن إطاعـة األبنـاء وبالطبع فإ
 ال تَطْلُب من أبنائك أن يطيعوك في أمورٍ ال تتوافق مـع لذلك، . لوالديهم في ما هو حقٌّ وصواب

. تعاليم الكتاب المقدس



 ي تدريب أبنائك على الطاعة، فاطْلُب من اهللا أن وفي حال أنَّك لم تبدأ حتى هذه اللحظة ف
 . يساعدك على أن تبدأ اآلن، واطلب منه أيضاً أن يعطيك الحكمة للقيام بذلك بالطريقـة السـليمة

 . فعدم تدريب األبناء على الطاعة يعني تدريبهم على العصيان والتمرد

 طة المفيدة، وشَجعهم على القيام بالمسؤوليات بدأ بتدريب أبنائك على القيام باألنش وهكذا، ا
 . أثْنِ عليهم وامتدحهم حـال طـاعتهم لـك . والمسؤولية شيئاً فشيئاً لكي تُنَمي لديهم روح الطَّاعة

 وفـي حـال عـدم . فالتعزيز اإليجابي يساعد كثيراً في ترسيخ السلوكيات اإليجابية لدى األبناء
 . اقبهم بالعقاب المناسب طاعتهم لك، وبخْهم وع

 علِّم أبناءك ما تقولـه كلمـة الـرب عـن إكـرام . ثانياً، درب أبناءك على أن يكْرِموك
 الوصايا العشْر، وأنها أول وصـية مقرونـة ورد في أخبرهم أيضاً أن إكرام الوالدين . الوالدين

 َأكْرِم َأباك وُأمك ِلكَي تَطُوَل َأيامك علَى " ١٢ : ٢٠ روج بوعد في الكتاب المقدس نقرأ في سفْر الخ
كِإله بالر يكطعي يضِ الَّتـة . " اَألرق العمليبعض الطُّـر نع سابقة ثنا في حلقةغم أننا تحدور 

 . إلكرام الوالدين، إالَّ أننا سنُعيدها هنا مرة أخرى بسبب أهميتها

 والمحبةُ المقصـودةُ هنـا ال . تُظْهِر محبتَك لَهما قةُ األولى إلكرام الوالدين هي أن الطري
 تَعني أن تَزورهما بالطريقة التقليدية الشائعة في مجتَمعك؛ بل أن تُظْهِر لَهما محبةً حقيقيةً نابعـةً

 اعكـس محبـةَ بعبارة أخـرى، . على كُلِّ ما فَعاله ألجلك وذلك من قلبٍ يفيض بالشُّكْرِ والتقديرِ
 . المسيحِ من خالِل عالقَتك الطيبة معهما ومن خالِل حبك المضحي لَهما

ما الطريقةُ الثانية إلكرام الوالدين هي أنهمتَخْد . ال تَكْتَفي بالقيامِ باألشـياء عني أنهذا ي 
 ال تَفْعْل ذِلك بِتَثاقُـٍل أو . يطْلُبها منْك والداك؛ بل كُن مبادراً في تقديمِ الخدمة والمساعدة لَهما التي

 حين تفعُل ذِلك فإنَّك تُكْـرِم والـديك ال بِفَمـك . تَجهمٍ، بل افْعْل كُلَّ شَيء بفَرحٍ ومحبة وإخالصٍ
 . ريقة عملية فحسب، بل وأيضاً بط

هِما الطريقةُ الثالثة إلكرام الوالدين هي أنهِما واقتراحاتقد . تُصغي إلى نصاِئح أنك غْمفر 
تَكْبر وتَنْضج وتَحصُل على أعلى الشهادات األكاديمية، إالَّ أن خبرةَ والديك في الحيـاة تَسـتحقُّ



 كنُك أن تُظْهِر إكرامـك لوالـديك بـأن تُصـغي إلـى نصـاِئحهِما لذلك، يم . منك ُأذُناً مصغيةً
هِما في الحياةتكْمح ننهما ومم هِما، وبأن تتعلَّمواقتراحات . 

مـا الطريقةُ الرابعة إلكرام الوالدين هي أن ـدإلى ح كياتفي ح ما باالنخراطلَه حمتَس . 
 فـإن . نفسك تماماً عن والديك حتى إن تزوجتَ أو سافَرتَ إلى بلَد آخَر وهذا يعني أن ال تَفْصْل

هِما، أو إنـُل حـاالً بـدونأفْض أو إنـك ،كما في حياتهال تُريد ما إنكتقوُل لَه فكأنَّك فعلتَ ذِلك 
ريحم وا همم أكْثَر بتْعم كما في حياتهجودظْ . ومـا لهذا، حافهعوأطْل ،والديك عم كلعلى تواص 

كلشاكوم كموموه وأفكارِك كطَطوخ كشاريعما واْطلُـب . على متَهكْمما وحتَهخبر تَرِمكذلك، اح 
 . نَصيحتَهما بين الحينِ واآلخَر

الطريقةُ الخامسة إلكرام الوالدين هي أن نيفَ مَل العدالج نَّبما تَتَجهغالباً مـا تـؤدي ف . ع 
ى . بين اآلباء واألبناء إلى تَصدع العالقات بينهما المجادالتُ العنيفَةُ  لهذا، بدالً مـن اللجـوء إـل

طـبفي ض كدساعي اِهللا أن نم واطْلُب ةذَّبهوم لطيفَة بطريقة ةَ نَظَرِكهجو حِل الفارِغِ، اطْردالج 
كنَفْس أفعاِلك دودعلى ر والسيطرة . 

 أوالً، درب : تَحدثْنا عن جانبين من جوانب تدريب اآلباء واُألمهات ألبنـائهم أال وهمـا
 . ثانياً، درب أبناءك على إكرامك . أبناءك على إطاعتك

 يسـيروا اءك على أن أبن درب : أال وهو الجانب الثالث من تدريب األبناء واآلن نأتي إلى
الرب عفْر التثنية . م٩ - ٦ : ٦ فنحن نقرأ في س " مـوا الْيبِه يكي َأنَا ُأوصاتُ الَّتمالْكَل ههذ لْتَكُنو 

،لَى قَلْبِكـي الطَّ عي فشتَم ينحو ،كتيي بف سلتَج ينا حبِه تَكَلَّمو ،كالَدلَى َأوا عهقُصو ،ق  رِـي
،تَقُوم ينحو تَنَام ينحو ،كنَييع نيب اِئبصع لْتَكُنو ،كدلَى يةً عالَما عطْهبارلَـى وا عهاكْتُبو 

ابِكولَى َأبعو كتيابِ بواِئمِ َأبقَو " . 

 يعِ الْكَلمات الَّتـي َأنَـا َأشْـهد وجهوا قُلُوبكُم ِإلَى جم " ٤٦ : ٣٢ كما نقرأ في سفْر التثنية
التَّـو ههـذ اتميعِ كَلملُوا بِجمعي وا َأنرِصحِلي ،كُمالَدا َأووا بِهتُوص ِلكَي ،موا الْيبِه كُملَيع اةر . 

اتُكُميح يْل هب ،كُملَيالً عاطا برتْ َأمسا لَيَألنَّه " .



نَرى م أن حوا لكلمـة الـربمسي هات أنأنه ينبغي على اآلباء واُألم خالل هذه اآليات ن 
 فقـد . كما ينبغي عليهم أن يعلِّموها ألبنائهم أيضـاً . تسود على أفكارهم ومشاعرهم وتصرفاتهم

 لنا للتذكير بـأن وال حاجةَ . أوكل اهللا للوالدين مسؤولية تدريب أبنائهم على معرفة الرب وإطاعته
مأه يقرأوه وي س درسوه طَ كتابٍ ينبغي على األبناء أنفالكتـاب . وال حياتهم هو الكتـاب المقـد 

،علـى حيـاة البِـر مهبرـدـقَّ، ويم الحهلِّمعم على الخالص بيسوع المسيح، ويفُهرعالمقدس ي 
، يجب على اآلباء واُألمهات أن يـدربوا أبنـاءهم لذلك . ويساعدهم على النُّضج، ويؤهلهم للخدمة

ى الصـالة، . على قراءة الكتاب المقدس، والتأمل فيه، ودراسته  كما يجب عليهم أن يدربوهم عـل
 ويمكن للوالدين أن يقوما بـذلك عـن طريـق . وقضاء وقت مع اِهللا، وإطاعة اهللا في كل شيء

 . الخدمة، وغيرها ، وحفظ اآليات الكتابية، و معاً ئلية، والصالة دروس الكتاب المقدس العا

 : ١ فنحن نقرأ في رسالة بطرس الثانيـة . والصبر رابعاً، درب أبناءك على ضبط النَّفْس
 ونَشَـاط فـي فَمن َأجِل ذَِلك، علَيكُم َأن تَبذُلُوا كُلَّ اجتهـاد " ): بِحسبِ الترجمة التفسيرية ( ٦ - ٥

يلَةِإلَى الْفَض بِكُم يَؤدتَّى يح كُمانِإيم ةسارمرِفَـةَ . معالْمو ،رِفَةعي الْممِ فيلَةَ بِالتَّقَداقْرِنُوا الْفَضو 
 . أن نُعلِّمه ألبنائنا وما أحوجنا ألن نتعلِّم ضبط النَّفْس و . " بِضبط النَّفْسِ، وضبطَ النَّفْسِ بِالصبرِ

 أن نَعرف أن ضبط النفس يشمل التحكُّم في الرغبات، وفي األفعـال، وفـي من المهِم و
 ط الكالم الصادر عن أفـواههم، ب لذلك، درب أبناءك على ضبط رغباتهم المختلفة، وض . األقوال

 تيجةً جيدةً فيما يتعلَّق بضبط النفس والصـبر، فينبغـي وإذا أردنا من أبنائنا ن . وضبط تصرفاتهم
 . علينا أن نكون قُدوة حسنَة لهم في ذلك

 من المهِم أن نُدرب أبناءنـا علـى تَحمـل . خامساً، درب أبناءك على تَحمل المسؤولية
 م ببعض المسـؤوليات البسـيطة إلـى أن لذلك، درب أبناءك على القيا . المسؤولية منذ طفولتهم

ى ابنَـك فمـثالً، درب . ثُم أعطهِم المزيد من المسؤوليات وشَجعهم على القيام بها . يتقنوها  عـل
 بعض المسؤوليات في البيـت أو الحديقـة أو له كذلك، أوكل . والعناية بها كل يوم غُرفته ترتيب
 مهِمة أيضاً أن تُدربهم على كيفية التعامل مع النقود، وكيفية التعامـل مـع ومن الجوانب ال . العمل

. اآلخرين من الجِنسين، وكيفية التصرف في الكنيسة، وغير ذلك



رون شهراً تلو اآلخر وسنة تلو األخرى، فينبغي علينـا أنكْبنْمون ويأبناءنا ي وحيث أن 
 فمثالً، في سنوات الطفولـة األولـى، يبـدأ األب واألم . عمارهم ودرجة نُضجِهِم نُدربهم وِفقاً أل

 . بتدريب أطفالهم على كيفية تناول الطعام، والوقوف، والمشي، ونُطق بعـض الكلمـات السـهلة
 ورغْم حاجة األطفال الصغار للحب والرعاية، فإنَّهم بحاجة أيضاً لبعض الضوابط التي تتوافـق

 يجب على الوالدين تنبيهـه أو ف لحدود المرسومة، تَمرداً على ا الطفل أما إذا أظْهر . مع أعمارهم
 . الحدود هذه معاقبته بالعقاب المناسب لكي يتعلَّم أن يلتزم ب

ننِ اهللا بدءاً ملِّما أبناءهما ععي مكن لألب واألم أنالثالثة فما فوق وي نس . م ذلك، علـِّ  ـل
 عض الحقائق المبسطة من كلمة اهللا، واسرِد لهم بعض القصص الكتابية بأسـلوبٍ سـهٍل أبناءك ب

 . وممتع، وعلِّمهم أن يحفظوا بعض اآليات القصيرة، وأن يصلُّوا، وأن يرنِّموا

 بطريقة سليمة، ونَـم لـديهم على التعبير عن مشاعرهم استمر في تدريب أبنائك كذلك،
ة ال مريـنَفْس فئتهم الع نخالل عالقتهم باألطفال اآلخرين م نة ممهارات االجتماعي . وحيـث أن 

 غالبية األطفال يسألون عن كل ما يرونه أو يسمعونه، فيجب على األب واألم أن يخَصصا الوقت
 داركهم من خـالل لى توسيع م ع أبناءك ساعد لذلك، . واالهتمام الكافيين لإلجابة عن أسئلة أبنائهم

 . تَعليمهم بعض الحقائق عن الحيوانات والنباتات، وسرد القصص لهم

 أما في المرحلة العمرية الممتدة من ستِّ سنوات إلى إحدى عشرة سنة، فيمكنك أن تبـدأ
 الموسـيقية، بتدريب أبنائك على المساعدة في تنظيف المنزل وترتيبه، والعـزف علـى اآلالت

 . وممارسة األلعاب الرياضية المختلفة

ـنتعلِّقة بالعائلـة وذلـك ممكن في هذه المرحلة إشراك األبناء في اتخاذ القرارات الموي 
 كذلك، شَجع أبناءك على قراءة الكُتب والقصـص . خالل عقْد اجتماعٍ عائلي وسؤالهم عن رأيهم

 ومن المهِم جداً في هذه المرحلة أن تُنَمي عالقتـك الشخصـية . رية الجيدة في هذه المرحلة العم
 بأبنائك، وأن تُساعدهم على تنمية عالقتهم الشخصية بالرب يسوع المسيح، وعلى ممارسة القـيم

. المسيحية والسلوكيات المسيحية في حياتهم



 يتمكنوا مـن تخصـيص الوقـت والجهـد جميع اآلباء واُألمهات هي أن جل صالتنا أل
 ، ولكـي ال الالزمين لتدريب أبنائهم في هذه الجوانب المهِمة لكي يكونوا أوالداً بحسب قلب الرب

 . يحيدوا عنِ الطريق الذي رسمه اهللا لَهم

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم اُألمنيـ ، " تلمذة " وإلى أن نَّا أطيبم ـات لكُموالتحي ات . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


