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إلى زوجتي Margy التي مّكنتني مساعدتها 
ومساندتها ألتعلَّم وألكتب
ما ستجدونه فيما يلي.
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مقّدمة الطبعة الثانية

خلل عشر سنوات منذ نشرت كتابي »ارَع قلب طفلك«، قمُت بتدريس محتواه مئات 
تربية  عملية  غمار  يخوضون  مَمن  والشابات  الشباب  عشرات  مع  وتحدثُت  المرات. 
ا أكثر فأكثر ببعض األساسيات الكتابية لفهم مهمة  األطفال. هذه الفرص تركتني مقتنعاً

تربية األطفال.

هللا يهتم بالقلب - منبع الحياة )أمثال 4: 23(. بينما يميل اآلباء واألمهات إلى التركيز 
على السلوكيات الخارجية بدالاً من الفيض الداخلي للقلب. نحن نميل إلى االنشغال أكثر 
هائلة  طاقة  نضيّع  ذلك  على  وبناءاً  السلوك.  »أسباب«  من  بدالاً  السلوك  »صفات«   بـ 
في محاولة السيطرة على السلوك وكبح جماحه. وبقدر تركيزنا على السلوك، فإننا نغفل 

القلب.

رومية  رسالة  توضح  القلب.  في  مستترة  أوثاناًا  نغفل  فنحن  القلب،  نغفل  وعندما 
نعبد هللا ونخدمه،  أننا  إّما  يعبدون شيئاًا ما:  البشر   األصحاح األول هذا األمر.. إن كل 
الخالق  عن  ا  عوضاً المخلوقات  هللا:  عن  ا  عوضاً بديلة  أشياءاً  ونخدم  ونعبد  نستبدله  أو 
)رومية 1: 25-28(. عندما تقتصر التربية على السلوكيات، فإننا نفقد فرصة مساعدة 
ا يعبدون شيئاًا ما:   أبنائنا على فهم أن السلوك المنحرف يُظهر قلباًا منحرفاًا. أبناؤنا أيضاً

إّما هللا أو بديل عن هللا: وثن في القلب.

عندما نغفل القلب، فإننا نغفل رسالة اإلنجيل. إن هدف التربية أعمق بكثير من ضمان 
ا على فهم األمور الداخلية، أي مشاغل  سلوكيات الئقة لدى أبنائنا، لن نساعد أبناءنا أبداً
الداخلية  األمور  هذه  آخر.  سلوك  عن  اإلحجام  أو  ما  سلوك  لظهور  تدفع  التي  القلب، 
تُظهر  كلها  القلب..  وغرور  والحسد،  والتذمر،  والغضب،  والتمرد،  الذات،  محبة  من 
أبنائنا أعمق من مجرد سلوك غير الئق،  إذا كانت مشكلة  للنعمة.  أبنائنا   عمق احتياج 
ا. جاء المسيح  ا مؤكداً إذا كانت المشكلة في فيض القلب، فإن االحتياج للنعمة يصبح أمراً
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إلى األرض، وعاش حياة كاملة، ومات كذبيحة غير محدودة، حتى ينال األطفال )وآباؤهم 
ا( الغفران، والتغيير، والحرية، ولكي يتمكنوا من محبة هللا واآلخرين. وأمهاتهم أيضاً

 عندما نغفل القلب، فإننا نغفل مجد هللا. إن احتياج األطفال )أو الكبار( الذين سقطوا 
في أشكال مختلفة من عبادة الذات ال يتمثل فقط في تحطيم المرتفعات واآللهة الغريبة، 
ا على عرشه. األطفال يميلون للعبادة بطبيعتهم. أحد أهم الدعوات  وإنما لتنصيب هللا ملكاً
اآلباء  ويملك  ومجده..  وصلحه  هللا  عظمة  يظهروا  أن  هي  للوالدين  هللا  وهبها  التي 
ا للعبادة  ا حقيقياًا واحداً واألمهات، من خلل القول والعقل، أن يظهروا لألطفال موضوعاً
أال وهو: إله الكتاب المقّدس. نحن نعلم أن أعظم المباهج التي قد يختبرها أبناؤنا توجد 

في التلذذ بالرب الذي خلقهم لمجده.

 في أوقات كثيرة حين أعلِّم عن هذه األشياء الواردة في هذا الكتاب يأتي األشخاص 
إلّي ويقولون لي: »هذه الحقائق التي تعلِّمها ليس لها علقة بأبنائنا، بل لها علقة بنا«. 

د هذه الحقائق ألبنائنا. نحن نحتاج أن نجسِّ

ومن ثَم، أهلاً بكم في الطبعة الثانية من »ارَع قلب طفلك«. ما ستقرأه في هذا الكتاب 
ا جيدة في حياتك وفي حياة أبناءك. قد يغيِّر نمط تفكيرك، ولكنه سيثمر ثماراً

الحقائق  هذه  د  وتجسِّ تعلِّم  أال  وهي   ،78 مزمور  في  آساف  عنها  عبَّر  لك  صلتي 
ألبناءك فقط، وإنما تقوم األجيال اآلتية التي لم تولد بعد وتعلِّمها ألبنائهم، حتى يضعوا 

رجاءهم في هللا.

Tedd Tripp

يوليو )تموز( 2٠٠5



مقّدمة الطبعة األولى

لقد تحفزت للكتابة في هذا الموضوع؛ ألنني أعتقد أن مجتمعنا وكذلك كنيستنا بحاجة 
ماسة لمنظور كتابي في قضية التربية.

ا جيدة في حياتي وفى خدمتي  لقد سعيُت إلى تطبيق المبادئ التي رأيتها تحمل ثماراً
الشخصية والمشورية التي أُعطيت إياها من هللا.

ينقطع لي  بالترتيب. كانت عائلتي، والزالت، مصدر دعم ال   البد أن أوجه شكري 
كاتباًا.  يصبح  أن  واعظ  أي  على  السهل  من  ليس  المضنية.  التأليف  عملية  خضم   في 
ا من المرات ال يتخيله أٌي منا. وإذا ظننت  لقد قرأت زوجتي Margy هذا الكتاب عدداً
أن الكتاب طويل، فلبد أن تقّدم لها الشكر على مجهودها في تلخيص الجمل، بينما كانت 
 ،Tedd ،Heather ،Aaron :تبسط أفكاري مرات عديدة. كذلك أوالدي الكبار اآلن
كتاباتي.  أوردها في  لهم كأمثلة  أسمائهم وتحليل ما حدث  لذكر   أصبحوا موافقين اآلن 
ا وعوناًا غالياًا في المراحل األخيرة  كما أظهرت Heather زوجة ابني Tedd استعداداً
لي  تشجيع  مصدر  كانتا  للرب  الغيورة  ومحبتهم  حيويتهم  إن  الكتاب.  هذا  نشر   قبل 

في أوقات كثيرة كنُت أشعر فيها باليأس من القيام بهذه المهمة.

شعب كنيسة »أخوية النعمة« الذين أحببتهم وتعلمُت منهم على مدار 21 سنة، كان لهم 
تأثير هائل على مسيرتي مع الرب وكذلك محتوى هذا الكتاب. لقد ساعدوني على تنقيح 
األشياء التي درستها خلل مرات كثيرة من الوعظ والتعليم. الشيوخ زملئي والشمامسة 
الذين ساعدوني بإخلص وشجعوني على »التفرغ« للعمل على هذا في مناسبات كثيرة 

كنت سأترك فيها فكرة هذا المشروع لتموت.

كان هناك قّراء مخلصون مثل: دانيال بوهرت، جين كانون، مارسيا تشيشك، جون 
وجوس هويني، كيلي نولدين، جين نيل، تيد فيناتيرى، جاي وروث يونتس. التعليقات 
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القوية والملحظات المقنعة لهؤالء األشخاص قد أوضحت لي كثير من األمور، وجعلت 
ا. المحتوى أكثر تركيزاً

التعليم  لكل من David Powlison، Jay E. Adams من مؤسسة  شكر خاص 
 .)Christian Counseling and Educational foundation( والمشورة المسيحية
إن تعاليم *David Powlison هي نموذج للروحانية الحقيقية التي سعيت أن أتمثل بها 
»الحديد  أن  كما   *Jay E. Adams حددني  لقد  األطفال.  تربية  مهمة  على  وأطبقها 

بالحديد يحدد«، وأنا مديٌن له.

ليت الرب يبارك في هذا العمل، حتى نستطيع أن نربي أبناءنا ليكونوا بذرة مقّدسة 
للكنيسة.

Tedd Tripp

يوليو )تموز( 1995

ـــدة كتب  ــر ع ــش ــخــدمــة ذه���ن ج���دي���د( بــطــبــاعــة ون ــع ل ــاب ــت ــورة الــكــتــابــيــة )ال ــش ــم ـــــات ال ــز دراس ــرك  * قــمــنــا فـــي م
 Jay Adams & David  Powlison لكل من



تمهيد
ويعرف  عنه،  يتحدث  ما   Tedd Tripp يعرف  متقناًا.  عملاً  يمثل  الكتاب   هذا 

َمن يتحدث إليهم. إنه يعرف طبيعة األطفال، ويعرف طبيعة اآلباء واآلمهات..

أبناءك  سلوكيات  تشّكل  كيف  عن  إّما  نصائح  لك  تقّدم  التربية  عن  الكتب   معظم 
أو تقيدها، أو كيف تجعلهم راضين عن أنفسهم. وإّما أن تكون السيطرة أو تحقيق الذات 
هو هدف التربية. السيطرة تجعل رغبات الوالدين أهم من أي شيء آخر، بينما تحقيق 

الذات يجعل رغبات األبناء أهم من أي شيء آخر.

أن  يجب  ماذا  الكتاب  يعلِّمك  ا.  تماماً مختلفاًا  شيئاًا  م  فيقدِّ قلب طفلك«  كتاب »ارَع  أّما 
تكون أهدافك كأب أو أم، وكيف تحقق هذه األهداف بشكل عملي. إنه يعلِّمك كيف تشارك 
أبناءك باألمور الهامة في الحياة، وكيف تخاطب قلب طفلك بكلماتك وأفعالك. ويعلِّمك 
ويعلِّمك  حكيم.  بقلب  واألمهات  اآلباء  يحب  عندما  التأديب.  مع  التواصل  يعمل  كيف 
كيف تغيّر أهدافك عندما ينضج األبناء من سن الرضاعة إلى الطفولة، وبينما ينضجون 
تتحلى  المراهقة. سيساعدك كتاب »ارَع قلب طفلك« على أن  إلى مرحلة  الطفولة  من 
ا من نوع مختلف. وسيعلِّمك بوضع قواعد  بالتواضع. وسيشجعك على أن تصبح أباًا وأماً

وأمثلة عليها.

معظم الكتب عن التربية ال تفهم بالضبط طبيعة األبناء أو الوالدين. وتبني نصائحها 
البشرية.  الطبيعة  مع  متوافقة  وغير  المقّدس،  الكتاب  مع  متوافقة  غير  أساسيات   على 
ومغلوطة،  واضحة  غير  العامة  الرؤية  ألن  منها،  بالرديئة  الجيدة  النصائح  تختلط  لذا 
وبالتالي فإن النصائح الجيدة تترنح وتخفق في إحداث التأثير المطلوب؛ ألن المكونات 
التي تحدث التوازن للتربية الحكيمة يتم تجاهلها. إن كتاب Tedd Tripp كتاب مختلف؛ 
فحجر األساس موضوع في مكانه بدقة. إن كتاب »ارَع قلب طفلك« يفهَمك ويفهَم أطفالك 
 Tedd Tripp م لك بشكل حقيقي، وبالتالي فهو يقودك في طرق مستقيمة وحكيمة. يقدِّ

رؤية، ويجعل منها شيئاًا عملياًا. ال تحتاج أكثر من ذلك.
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 Tedd Tripp هو أٌب وراٍع ومشير ومدير مدرسة متمرس. لكن األكثر من ذلك، 
األبناء ويعرف صراعاتها.  تربية  بنفسه تجربة  للرب، وخاض  ا  إنه رجل يصغي جيداً

ا له، واسَع بكل قوة لفهم معنى أن ترعى قلب طفلك. اصِغ جيداً

David Powlison

مؤسسة التعليم والمشورة المسيحية -الفروك بنسيلفانيا



مقّدمة الكتاب

زملءها  معلّمتها  فدعت  المدرسية،  واجباتها  اتمام  عن  عاجزة   Jennifer كانت 
 لتقديم المساعدة. ألن والديها لم يكن بوسعهما تقديم المساعدة. وكانت Jennifer، البالغة 
 من العمر اثنتي عشرة سنة ال تطيعهما، ولم تكن خاضعة لسلطتهما. لذا تمنّى األبوان 

أن تقوم المدرسة بدور التوجيه والتحفيز، الدور الذي عجزا عن تقديمه البنتهما.

العاشرة  سن  في  المنزل  يتركون  األطفال  من  الكثير  هناك  متكررة.  القصة   هذه 
نيويورك  مدينة  في  التايمز«  ميدان  »أطفال  مأساة  أقصد  ال  عشرة.  الثانية   أو 
األم  أو  األب  تركوا  الذين  األطفال  إلى  أشير  بل  مجتمعك.  في  الشوارع«  »أطفال  أو 

كسلطة أو كنقطة مرجعية لحياتهم، بحلول العاشرة أو الثانية عشرة.

لقد ضلت ثقافتنا الطريق بشأن احترام دور األب واألم. نحن أشبه بسفينة بدون رادار 
وبدون بوصلة. نحن نفتقر للشعور بالتوجيه والقدرة على توجيه أنفسنا.

كيف حدث هذا؟ هناك مشكلت عديدة تشابكت عند هذه النقطة في الظرف التاريخي 
والثقافي الذي نعيش فيه.

كثير من الناس لديهم أبناء، لكنهم ال يريدون أن يكونوا آباء وأمهات. أقنعتهم الثقافة 
ثقافة  وفي  بالرضا.  للشعور  الشخصي  عطشهم  إشباع  إلى  بحاجة  أنهم  بهم  المحيطة 

ا. انغماس الذات هذه يصبح األطفال عبئاًا واضحاً

لذا يقضي اآلباء واألمهات وقتاًا ضئيلاً مع أبنائهم. وتبدو فكرة »نوعية« الوقت أكثر 
جاذبية من الفكرة القديمة عن »كمية« الوقت.

ا من جيل يرفض السلطة. وشكلت بقوة مظاهرات  آباء وأمهات اليوم أصبحوا جزءاً
مناهضة العنصرية والحرب في ستينيات القرن العشرين أفكارهم. لقد تجاوزت حركة 

التظاهر المؤسسات، وغيّرت طريقة تفكيرنا عن السلطة وحقوق الفرد.
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ونتيجة لذلك لم يُعد من اللئق ثقافياًا أن يلعب األب دور »الرئيس« )boss( في البيت. 
 ولم تعد األم تفعل ما يقوله األب طائعةاً، أو على األقل تتظاهر بأنها تفعل ذلك. واألب 
نزوة  أثناء  العمل  عن  فصله  من  أو  العمل،  في  رئيسه  من  يخاف  يعد  لم  ناحيته   من 
أهدافهم.  لتحقيق  السلطة  يستخدمون  كانوا  السابقون  العمل  أصحاب  نزواته.   من 

أّما أصحاب العمل الحاليون فيستخدمون المكافآت والحوافز.

 ماذا أريد أن أقول؟ أريد ببساطة أن أقول اآلتي: األطفال الذين تربوا في هذا المناخ 
لم يعودوا يجلسون في صفوف منتظمة في المدرسة. لم يعودوا يستأذنون حتى يتكلموا. 
لم يعودوا يخافون النتائج المترتبة على الرد على والديهم بشكل غير الئق. لم يعودوا 

يقبلون فكرة الخضوع في الحياة.

الطرق  تنجح.  التربية  في  القديمة  الطرق  تعد  لم  التربية؟  عملية  على  هذا  نتائج  ما 
التسلطية القديمة أصبحت غير فّعالة، لكننا ال نعرف أية طريقة بديلة حتى نتمم األمر.

استعارت الكنيسة األسلوب القديم في تربية األطفال »اصِغ إلّي يا ولد.. وإال صفعتك 
على وجهك«. وبدا أنه أسلوب ناجح، وبدا أن األبناء يطيعون. وكانوا خاضعين ظاهرياًا. 
هذا األسلوب يفشل اآلن؛ ألن ثقافتنا لم تعد تستجيب للسلطة كما كان يحدث منذ جيل واحد 
على األقل. نحن نرثي فوات أوان هذا األسلوب في تربية األبناء؛ ألننا نفتقد بساطته. 
ومع ذلك، أخشى أن نكون قد تناسينا الوسائل واألهداف غير الكتابية التي يتضمنها هذا 

األسلوب.

يتصرفون  ال  واألبناء  واالرتــبــاك.  باإلحباط  مصابون  اليوم  واألمهات  ــاء   اآلب
كما ينبغي، واآلباء واألمهات ال يعرفون لماذا. والكثيرون منهم سلَّموا بأن المهمة مستحيلة. 
 John Wayne يحاولون طريقة يزالون  ا محبطين، واآلخرون ال  بعيداً  البعض الذوا 

القديمة )في الخمسينيات( متوقعين نجاحها. وأثناء ذلك يضيع جيل من األبناء.

كما أن مجتمعنا المسيحي تائه بقدر ما أن المجتمع كله تائه. نحن نفقد أبناءنا. َمْن لديهم 
المراهقة  في سن  أبناء  لديهم  َمْن  البلوغ.  في رعب من مرحلة  يعيشون  أطفال صغار 
ثلثة  لدّي  يكون  وعندما  أبنائهم.  مع  المصير  نفس  سيلقون  بأن  باستمرار  يذكرونهم 
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أبناء في المراهقة، يأتي الناس ليواسوني. والتوقعات تقول إن المشكلت تكبر بينما يكبر 
أبناؤنا.

ومع ذلك هذا الكتاب يؤكد على أن هناك رجاءاً في هذه الحالة. بمقدورك أن تربي 
أبناءاً في طريق البر والتقوى ونحن في مطلع القرن الحادي والعشرين. لست بحاجة حقاًا 
للستسلم والتسليم بأن المهمة مستحيلة. الخبرة قد تقول لك إن الفشل حتمي، لكن الخبرة 

ال يمكنها أن ترشدك بأمان.

ولذلك  المعرفة،  كلّي  إله  إعلن عن  إنه  المقّدس.  الكتاب  هو  الوحيد  اآلمن  المرشد 
م لك الحق المطلق. لقد أعطاك هللا وحياًا كاملاً وفّعاالاً. ويقدِّم صورة شاملة  يقدر أن يقدِّ
 ودقيقة عن األبناء، والوالدين، والحياة األسرية، والقيم، والتدريب، والرعاية، والتأديب، 

وكل ما تحتاجه لتكون مؤهلاً للقيام بمهمة التربية.

تعكس  الكنيسة  ب.  تجرَّ لم  ببساطة  وإنما  كافية،  غير  أنها  يثبت  لم  الرب  طرق  إن 
مشكلت الثقافة المحيطة بها؛ ألننا لم نرِب بطريقة كتابية منذ جيل كامل. نحن فقط كنا 
نفعل كالباقين. ومع األسف بالرغم أننا ال نزال نحاول نفس الشيء، فإنه بسبب التغيرات 

في الثقافة لم يعد ينفع ذلك.

ا مجملاً لرؤية الكتاب المقّدس لمهمة التربية. إن مهمة التربية لها  دعني أقدم عرضاً
فهم  إلى  وتقودهم  أبناءك  وترعى  حنونة،  سلطة  تمارس  أن  تتضمن  إذ  متعددة؛  أوجه 
أنفسهم من وجهة نظر هللا، وجعل رسالة اإلنجيل واضحة أمامهم، ومن ثَم يقدر أبناؤك 

على أن يتشبعوا بالخبر السار ويعيشوا في علقة تبادلية معك كشعب خاضع هلل.

السلطة

يدعو هللا خليقته لتعيش تحت السلطة. إنها سلطتنا، وقد فّوض سلطةاً ألشخاص داخل 
المنظومات التي أسسها )البيت، والكنيسة، والدولة، والعمل(.

أنت تمارس السلطة كوكيل أو ممثل عن هللا. وال يجوز أن توّجه أبناءك وفقاًا لجدول 
أعمالك الخاص أو ارتياحك الشخصي. البد أن توّجه أبناءك نيابة عن هللا إلى خيرهم.
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نميل  أن  إّما  بالسلطة  المتعلّق  الجانب  في  النقيض.  طرفي  إلى  تميل  ثقافتنا   إن 
نكون  أن  إلى  نميل  أو  التسلطية   John Wayne طريقة  من  األصل  طبق  نسخة  إلى 
ا لسلطة حنونة  ا منعدمي الشخصية. إن هللا يدعوك بكلمته وبقدوته لتكون رمزاً أشخاصاً
بحق. هللا يدعوك لتمارس السلطة، ليس بأن تجعل أبناءك يفعلون ما تريده، وإنما بأن 
الهدف من سلطتك في حياة  إن  أجلهم.  تبذل حياتك من  ا حقيقياًا.. وكسلطة  تكون خادماً
ا يتحلون  نهم من أن يكونوا أشخاصاً أبناءك ليس أن تلجمهم تحت قبضة نفوذك، وإنما لتمكِّ

بضبط النفس ويعيشون بحرية تحت سلطان هللا.

ا لهذا الشيء. فإنه وهو الوحيد صاحب األمر ومالك كل السلطان،  يمثل المسيح نموذجاً
ا الخادم الذي يقود. إنه يمارس سلطته العليا  جاء كعبد. إنه السيد الذي يخدم، وهو أيضاً
برفق..سلطة تمارس لحساب رعاياه. في بشارة يوحنا األصحاح 13، فإن يسوع الذي 
عرف أن اآلب وضع كل شيء تحت سلطانه، ائتذر بمنشفة وغسل أرجل تلميذه. وبينما 

يخضع كل شعبه لسلطانه، فهو يقويهم حتى يعيشوا بحرية اإلنجيل.

البد أن تمارس سلطتك كأب أو أم. البد أن تطلب الطاعة من أبناءك، ألنهم مدعوون 
كمحّب  وإنما  قاٍس،  كسيد  ليس  سلطتك،  تمارس  أن  البد  ويكرموك.  ليطيعوك  من هللا 

حقيقي.

يسارعون  عادة  أبناءهم  يجدون  ال  محسنون«  »حكام  هم  الذين  واألمهات   اآلباء 
ا ما يهرب األبناء من بيت تُسدد فيه احتياجاتهم. َمن منا يريد أن يترك  في ترك البيت. نادراً
علقة يشعر فيها بالحب وباالحترام؟ أي طفل سيهرب من شخص يتفهمه، ويفهم طرق 

الرب، ويفهم العالم وكيف يسير، وملتزم بمساعدته حتى ينجح؟

المدارس، والتربية، والعمل الرعوي،  إدارة  ملحظتي بعد خمس وثلثين سنة من 
وعدم  الصادق  بالحنو  تتسم  سلطة  أية  عادة  يقاومون  ال  األطفال  أن  هى  والمشورة 

األنانية.
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الرعاية

وصف  أفضل  فإن  بأبويه،  الطفل  علقة  تصف  ما  أفضل  السلطة  كلمة  كانت  إذا 
 لعمل الوالدين يتمثل في كلمة »الراعي« أو »الرعاية«. األب أو األم هو مرشد الطفل. 
اآلباء  يرعى  فيه.  يعيش  الذي  والعالم  نفسه  فهم  على  الطفل  تساعد  الرعاية  عملية  إن 
ا.  أيضاً أسبابها  وإنما  كأبناء،  تصرفاتهم  »توصيف«  فقط  ليفهموا  ال  أبناءهم  واألمهات 
وكراٍع تحتاج أن تساعد ابنك على فهم نفسه كمخلوق من هللا يعيش ألجل هللا. ال يمكنك 
إظهار هذه األمور بالتلقين فقط، بل البد أن تقوده في طريق اكتشاف ذلك. البد أن ترعى 

أفكاره، وتساعده على تعلُّم التمييز والحكمة.

إن عملية الرعاية هذه تمثل تفاعلاً أكثر غنىاً من مجرد إخبار طفلك بما يجب أن يفعله 
 أو يفكر فيه. إنها تتضمن استثمار حياتك في طفلك في تواصل منفتح وصادق يكشف 
عن قصد الحياة ومعناها. ليس األمر مجرد توجيه بل توجيه فيه انفتاح ومشاركة. إن القيم 

والطاقة الروحية ال تُلقن، وإنما تُكتسب.

 يقول سفر األمثال: »اَْلُمَسايُِر اْلُحَكَماَء يَِصيُر َحِكيًما« )أمثال 13: 2٠(. وأنت كأب 
أو أم حكيمة، ال يكن هدفك هو مجرد النقاش، وإنما إظهار حيوية الحياة وانتعاشها عندما 
تُعاش في استقامة نحو هللا وعائلتك. التربية هي رعي قلوب أطفالك في طريق الحكمة 

اإللهية.

مركزية اإلنجيل

ا هل كنت أتوقع أن يصبح أوالدي مؤمنين بالمسيح. وعادة كنت  يسألني الناس كثيراً
بشكل  الساقطة  البشرية  احتياجات  يسدد  وأنه  وجاذبية.  قوة  يحمل  اإلنجيل  أن   أجيب 
منقطع النظير. لهذا كنت أتوقع أن تكون كلمة هللا هي قوة هللا لخلص أبنائي. لكن هذا 
التوقع كان مبنياًا على قوة اإلنجيل وملئمته للحتياج البشري، وليس على تركيبة جاهزة 

صحيحة إلنتاج أطفال مؤمنين.
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إلى توجيه سلوك  للتربية. ال تحتاج فقط  بالنسبة  التركيز  اإلنجيل هو محور وبؤرة 
أبناءك، وإنما توجهات قلوبهم. ال تحتاج فقط أن تظهر لهم »طبيعة« الخطية التي يقعون 
أبناؤك بحاجة إلى فهم ليس أخطائهم  ا.  فيها وسببت فشلاً لهم، بل »أسباب« ذلك أيضاً
أن  دفعتهم الرتكاب هذه األخطاء. البد  التي  الداخلية  األسباب  وإنما  الخارج،  فقط من 
تساعدهم على رؤية عمل هللا الداخلي أوالاً ثم الخارجي. وبالتالي ال يمكن أن يكون هدفك 
يقعون  لماذا  أبناؤك  يفهم  أن  أبناء مهذبين. البد  ببساطة على  الحصول  التربية هو   في 

في الخطية وكيف يصلون إلى التغيير الداخلي.

أبنائنا  مساعدة  من  أكثر  يُعد  فهذا  أعيننا،  نصب  اإلنجيل  نضع  عندما   وبالتالي 
ا  على معرفة غفران الخطايا من خلل التوبة واإليمان بيسوع المسيح. يوجد باإلنجيل وعداً
بالتغيير الداخلي والتمكين. يعبّر سفر حزقيال أصحاح 36 بشكل رائع عن غنى اإلنجيل 
أُطَهُِّرُكْم.« أَْصنَاِمُكْم  ُكلِّ  َوِمْن  نََجاَستُِكْم  ُكلِّ  ِمْن  فَتُطَهَُّروَن.  َماًء طَاِهًرا  َعلَْيُكْم   »َوأَُرشُّ 
 )ع 25(. نعمة الغفران توجد في اإلنجيل: »َوأُْعِطيُكْم قَْلبًا َجِديًدا، َوأَْجَعُل ُروًحا َجِديَدةً 
فِي َداِخلُِكْم، َوأَْنِزُع قَْلَب اْلَحَجِر ِمْن لَْحِمُكْم َوأُْعِطيُكْم قَْلَب لَْحٍم.« )ع26(. نعمة التغيير 
الداخلي توجد في اإلنجيل. »َوأَْجَعُل ُروِحي فِي َداِخلُِكْم، َوأَْجَعلُُكْم تَْسلُُكوَن فِي فََرائِِضي، 
اإلنجيل.  في  توجد  لنحيا  التمكين  ونعمة  بَِها.«)ع27(.  َوتَْعَملُوَن  أَْحَكاِمي  َوتَْحفَظُوَن 
فيكم: خطاياكم، وردائتكم، وضعفاتكم،  ما  أسوأ  لمواجهة  وأبناءك  أنت  يمّكنك   اإلنجيل 

وال يزال هناك رجاء، ألن النعمة مقتدرة.

ا سلوكياًا ليتبعوه. ويظنون أنه إذا لم يكن  أحياناًا يعطي اآلباء واألمهات ألبنائهم معياراً
يوصي  المثال  سبيل  على  ا.  أبداً القلب  من  هللا  إطاعة  يستطيعوا  لن  مسيحيين،  أبناؤهم 
الكتاب المقّدس بأن نفعل الخير لمن يسيئون إلينا. لكن عندما يتعرض األبناء للستقواء 
 من زملئهم في فناء المدرسة، يخبرهم آباؤهم أو أمهاتهم بأن يتجاهلوا هذا االستقواء. 

أو األسواء من هذا، قد يخبرونهم بأن يضربوا اآلخرين إذا بدأوا باالعتداء عليهم.

النصيحة الكتابية تبعد األبناء عن الصليب. وال تأخذ النعمة من هللا لتجاهل المعتدي. 
الخير  نفعل  عندما  ذلك  ومع  حقك.  عن  للدفاع  للطبيعة  فائقة  نعمة  على  تحصل  وال 
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 للمعتدين علينا، وعندما نصلّي للمسيئين إلينا، وعندما نستأمن أنفسنا في يدي قاٍض عادل، 
فهذا يجعل الطفل يقف وجهاًا لوجه أمام فقر روحه وأمام احتياجه للقوة المغيرة لإلنجيل.

بلوغه  يمكن  وال  مرتفع،  معياره  الطبيعي.  اإلنسان  على  ليس سهلاً  ناموس هللا   إن 
للنعمة. عندما نخفق  الفائقة للطبيعة. ناموس هللا يعلِّمنا عن احتياجنا   من دون نعمة هللا 

في تعريفهم معيار هللا، فأنت تحرم أبناءك من رحمة اإلنجيل.

ترسيخ رسالة اإلنجيل

في النهاية، البد أن تترسخ رسالة اإلنجيل في نفوس أبناءك. كل طفل في أي بيت 
سيقبلها  أيها  وسيحدد  اإلنجيل،  إدعاءات  ويراجع  ليفحص  الوقت  عليه  سيأتي  مسيحي 
كادعاءات حقيقية. تصور األمر كالتالي: الطفل يمد ذراعه ويمسك بادعاءات اإلنجيل 

في يديه، ويقلبها في يديه ليحدد أيها سيقبلها وأيها سيلقي بها.

للحصول  بأمانة  ليسعى  طفلهما  يساعدا  أن  وأم  أب  لكل  رائعة  فرصة   هناك 
يتحمل  المسيحي  واإليمان  قوية،  هللا  كلمة  باإليمان.  المتعلقة  أسئلته  لكل  إجابات  على 
التمحيص والبحث فيه. ليس لدى الجميع االلتزام بطرح كل األسئلة، لكن لدى كل واحد 

التزام بطرح كل سؤال يطرأ على ذهنه.

التبادلية كشعب يخضع هلل

ا مع ابني. كان يتحدث معي عن أمور كان يتعلمها من هللا. وشارك معي  تحدثت مؤخراً
ا جديدة عن نفسه، ومعنى معرفة هللا بشكل يتعدي المعرفة النظرية. أفكاراً

وبينما كنا نتحدث سوياًا بدا أنني لم أكن أتحدث فقط مع ابني، بل مع رجل آخر. لم أكن 
ألقنه. ُكنا نتشارك فضل معرفة هللا. شعرت بإحساس رائع من التبادلية مع هذا الرجل 
ا صبياًا أقوم بتعليمه وتأديبه، والذي من أجله كنت أصارع في الصلة(.  )الذي كان يوماً

ا لك يارب. شكراً
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الوصول إلى جذور السلوك )قلب المشكلة(

الشخص  حياة  إن  الحياة.  تحكم  مركز  هو  القلب  أن  المقّدس  الكتاب   يعلِّمنا 
هي انعكاس لحالة قلبه. يذكر سفر األمثال األمر كالتالي: »فَْوَق ُكلِّ تََحفٍُّظ اْحفَْظ قَْلبََك، 

ألَنَّ ِمْنهُ َمَخاِرَج اْلَحيَاِة« )أمثال 4: 23(.

ا تفيض منه كل أمور الحياة. ترد هذه الفكرة  ا. القلب يمثل نبعاً  التشبيه هنا واضح جداً
الشخص  الذي يظهره  السلوك  المقّدس.  الكتاب   بأشكال مختلفة في مواضع أخرى من 

هو تعبير عن فيض قلبه.

يمكنك تشبيه هذا كاآلتي. القلب يحدد السلوك. ما تقوله وما تفعله يعبِّر عن توجه قلبك. 
يَرةُ: ِزنًى،  رِّ اِخِل، ِمْن قُلُوِب النَّاِس، تَْخُرُج األَْفَكاُر الشِّ يقول البشير مرقس: »ألَنَّهُ ِمَن الدَّ
يَرةٌ، تَْجِديٌف، ِكْبِريَاُء، َجْهٌل«  فِْسٌق، قَْتٌل، ِسْرقَةٌ، طََمٌع، ُخْبٌث، َمْكٌر، َعَهاَرةٌ، َعْيٌن ِشرِّ

)مرقس 7: 21، 22(. هذه الشرور تنبع فعلاً وقوالاً من الداخل... من القلب. 

نفس  لوقا  البشير  يؤيد  قلوبهم.  بداخل  لما  انعكاس  يفعلونه هو  وما  أطفالك  يقوله  ما 
الفكرة:

يُر ِمْن َكْنِز  رِّ الََح، َواإِلْنَساُن الشِّ الِِح يُْخِرُج الصَّ الُِح ِمْن َكْنِز قَْلبِِه الصَّ »اإَِلْنَساُن الصَّ
. فَإِنَّهُ ِمْن فَْضلَِة اْلقَْلِب يَتََكلَُّم فَُمهُ.« )لوقا 6: 45( يِر يُْخِرُج الشَّرَّ رِّ قَْلبِِه الشِّ

هذه اآليات تعلِّمنا عن مهمة تربية األبناء، وتعلِّمنا عن أن السلوك ليس هو القضية 
ا تتعلق بما يجري في القلب. تذّكر أن القلب هو مركز  األساسية. بل القضية األساسية دائماً

تحكم الحياة كلها.
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تغيير  التأديب هو  إذا كان هدفك في  بالسلوكيات.  اآلباء واألمهات  يتشتت  ا ما  كثيراً
السلوك، من السهل أن تفهم لماذا يحدث هذا. الشيء الذي ينبهك باحتياج طفلك للتقويم 
إليه. ويصبح السلوك هو بؤرة  هو سلوكه. السلوك يزعجك، وبالتالي يستدعي االنتباه 
التركيز، وتظن أنك نجحت في التقويم عندما تغيّر السلوك غير اللئق إلى سلوك تؤيده 

وتقدِّره.

ربما تسأل »ما هي المشكلة في ذلك؟«. المشكلة هي كالتالي: إن احتياجات طفلك أعمق 
 بكثير من سلوكه المنحرف. تذّكر أن سلوك طفلك ال يظهر من تلقاء نفسه بدون سبب. 
ا لحالة قلبه. وإذا أردت فعلاً   بل يمثل السلوك- أي األشياء التي يقولها ويفعلها - إنعكاساً

أن تساعده، البد أن تهتم بتوجهات القلب التي تحفز هذا السلوك.

ا، بل مذموًما. أليس   التغيير السلوكي الذي ال ينبع من تغيير قلبي ال يعتبر شيئاًا ممدوحاً
بالفريسيين  يسوع  يندد   15 متى  في  الفريسيين؟  في  يسوع  أدانه  الذي  الرياء  هو  هذا 
الذين كانوا يكرمونه بشفتيهم بينما كانت قلوبهم بعيدةاً كل البُعد عنه. كذلك وبخهم يسوع 
ا. ومع ذلك هذا ما نفعله في  كأشخاص يغسلون خارج الكأس بينما داخله ال يزال دنساً
ا الذي  أحيان كثيرة في تربية األبناء. نطالب بتغيير في السلوك، وال نخاطب القلب أبداً

يحفز على هذا السلوك.

  

    شكل )1(: القلب يحدد السلوك
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ماذا يجب أن تفعله في التقويم والتأديب؟ البد أن تطلب من أبناءك سلوكيات صحيحة. 
هذا  عند  المسألة  بترك  تكتفي  أن  تستطيع  ال  ذلك،  ومع  ا.  أيضاً ذلك  يطلب  ناموس هللا 
الحد. البد أن تساعد طفلك على طرح األسئلة التي ستكشف توجهات قلبه التي نتج عنها 
ا نتج عن عجز طفلك  السلوكيات الخاطئة. كيف زاغ قلبه ليسلك هذا السلوك؟ كيف تحديداً

أو رفضه لمعرفة هللا وإطاعته والثقة فيه هذه األفعال واألقوال الخاطئة؟

لنأخذ مثاالاً مألوفاًا في كل بيت يسكن فيه طفلن أو أكثر. األطفال يلعبون، وتنشب 
معركة بينهم على ُدمية ما. الرد الكلسيكي هو : »َمْن أخذها األول؟«. هذا الرد يغفل 
ما يدور في القلب. السؤال »َمْن أخذها األول؟« يعبِّر عن مسألة تتعلق بالعدل. العدل 
مية من الصندوق. أّما إذا نظرنا إلى الموقف   يخدم الطفل الذي كان أسرع في إخراج الدُّ

من زاوية القلب، ستتغيّر األمور.

 اآلن لديك اثنان من المذنبين. كل الطفلين يظهران قساوة قلب تجاه أحدهما اآلخر. 
 كلهما يسلك بأنانية. كل الطفلين يقوالن: »ال أهتم بك أو بسعادتك. أنا مشغول فقط بنفسي. 
ا بصرف  مية، وسعادتي تعتمد على االستحواذ عليها. سآخذها وسأكون سعيداً أريد هذه الدُّ

مية بالنسبة لك«. النظر عن أهمية هذه الدُّ

نفسه  ل  يفضِّ طفل  كل  خاطئين.  طفلين  ستجد  القلب،  حالة  زاوية  من  ننظر   عندما 
ا، ألسباب مختلفة: واحد يأخذ الُدمية  على اآلخر. كل الطفلين يكسران وصايا هللا. قطعاً
الخاصة باآلخر. واآلخر يستفيد من الموقف. الظروف مختلفة، لكن حالة القلب واحدة: 

»أريد سعادتي، حتى لو على حسابك«.

األوقات.  كل  في  ثابتة  قاعدة  هذه  السلوك.  القلب  توجهات  تحدد  كيف  ترى   هكذا 
كل سلوك يرتبط بتوجهات القلب. لهذا البد أن يخاطب التأديب توجهات القلب.

القلب هو محور  التأديب؛ حيث سيكون  الفهم سيؤثر بشكل عجيب على عملية  هذا 
تغيير  قضية  من  أعمق  قضايا  على  التقويم  وسيتركز  فقط.  السلوك  وليس  االهتمام، 
ا إياه على فهم كيف  السلوك. وسيكون انشغالك هو كشف النقاب عن خطية طفلك، مساعداً
أن خطيته هي انعكاس لقلبه الذي زاغ، وهذا سيقوده إلى صليب المسيح. هذا الفهم سيؤكد 
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ا إلظهار مجد هللا الذي أرسل ابنه ليغيّر القلوب  على االحتياج لمخلِّص، وسيوفر فرصاً
ويحرر البشر المستعبدين للخطية.

هذا التأكيد يمثل المبدأ األساسي الذي تقوم عليه فكرة هذا الكتاب: القلب هو منبع الحياة. 
ا   لهذا فالتربية مشغولة برعاية القلب. البد أن نتعلَّم أن ننطلق من السلوك الذي نراه، رجوعاً
 إلى تفسيره في القلب، كاشفين ألطفالنا األمور المتعلقة بالقلب. باختصار، البد أن تتعلم 
أن تشاركهم، وليس فقط أن توبخهم. ساعدهم على رؤية الطرق التي يحاولون بها إرواء 
عطش نفوسهم بما ال يَروي وال يُشبع. البد أن تساعد أطفالك على اكتساب رؤية أوضح 

لصليب المسيح.

وسيخبرك  أهدافك،  وسيحدد  كأم،  أو  كأب  ستفعله  شيء  بكل  فك  سيعرَّ المبدأ  هذا 
باألسلوب الذي ستتبعه، وسيشكل النموذج الذي سينضج عليه أبناؤك.

الكتابية  النظرة  إلى  سننظر  األبناء.  تربية  عملية  لكل جوانب  سيتطرق  الكتاب  هذا 
لمهمة التربية. سندرس مراحل نمو األطفال. سنركز على األهداف التربوية. سنستكشف 
أساليب التربية. وفي كل هذه الموضوعات ستكون القضية المحورية هي رعاية القلب.

ال أقدم هنا طريقة تفكير سهلة وذكية. وال أروج إلى خطة جديدة ثلثية الخطوات من 
أجل أطفال بل متاعب.

لتسديد احتياجاتهم، وبالتالي يمكنك متابعة سير حياتك. لكني مستعد أقدِّم طريقة   ال 
هذه  لك  أقّدم  بها.  أوكلك هللا  التي  التربية  مهمة  لتحقيق  جديدة  طرقاًا  معك  ألستكشف   
بالتربية.  االستخفاف  على  أتعود  لم  كشخص  و  المهمة،  لهذه  مختبر  كشخص  األشياء 
أشعر بمزيد من النشوة واإلثارة في هذه المهمة أكثر من أي وقت مضى. يمأل قلبي األمل 

واليقين بأن هللا يقدر أن يمكننا من أن نربي بذرة مقدسة للكنيسة تنبت من بيوتنا.

رأيُت عائلت يعيشون بمبادئ هذا الكتاب. شاهدُت آباء وأمهات يرعون أطفاالاً سعداء 
ا. العائلة حيّة ونابضة.  ومثمرين منتبهين ألنفسهم وللعالم المحيط بهم. زرت بيتاًا كهذا مؤخراً
ا وجذاباًا. األب واألم في مكانة  المراهقون باقون في البيت؛ ألن البيت يمثل لهم مكاناًا مثيراً
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في كل حديث،  الكتابي  والحق  المقّدس  الكتاب  يتدفق  النصيحة.  منهما  ويُطلب   مبجلة، 
ليس في انفعال خانق، وإنما مثل نسيم منعش يهب الحياة. في هذا البيت، ُحفظ اإليمان 
على مدار خمسة أجيال، والجيل السادس يتعلَّم أن هللا هو نبع الحياة الذي بنوره نرى 

ا. هناك أشياء تستحق الكفاح من أجلها. هذه الرؤية تستحق التضحية. نوراً

الكتاب  إلى  تذهب  أن  األبناء، البد  تربية  االرتباك في  أسباب  أن تصنف  أردت  إذا 
المقّدس بحثاًا عن اإلجابات. أنا ملتزم بحقيقة أن األسفار المقّدسة قوية بما يكفي لتمدنا 
ا ال تزال الكنيسة  بكل التصنيفات والمفاهيم التي نحتاجها لهذه المهمة. لفترة طويلة جداً
تحاول أن تدمج األفكار الكتابية مع غير الكتابية لإلجابة على أسئلة التربية. هذا المزيج 

ا ُمرة. نحتاج أن نفهم مهمتنا من وجهة نظر كتابية. أنتج ثماراً

تحتاج أن تفهم طفلك من حيث علقته بمجموعتين كبيرتين من األمور التي تؤثر فيه:

الطفل وعلقته بالمؤثرات الحياتية التي تشّكل فيه.  -1

الطفل وعلقته باهلل.  -2

في الفصلين التاليين سنناقش هذين المنطقتين من نمو الطفل.

أسئلة للتطبيق في الفصل 1
اشرح أهمية التعامل مع القلب في تأديب األبناء وتقويمهم.  -1

ِصف مركزية القلب في توجيه السلوك.   -2

ا أن حالة القلب أهم بكثير؟ لماذا يسهُل االنشغال بالسلوك بينما يكون واضحاً  -3

ما الخطأ في تغيير السلوك بدون تغيير القلب؟  -4

إذا كان الهدف من التأديب هو توجيه القلب، كيف يغيّر هذا من طريقتنا في التأديب   -5
والتقويم؟


