
 

 

 الحكمة األطفال  لتعليم: ملحوظات موعظة
 



 

 

 الحكمة في السير كيفية األطفال لتعليم
 

 كبرت؟ عندما إليك نقلوها قد تُنسى ال مشورة أو نصيحة أو حكمة أي والديك لدى كان هل :مقدمة
 
 أبدًا ترتاح تدعها ال ، األفضل ، أفضل ، جيد" الصغيرة القافية هذا كان والده يقوله سمعه وما ، يقول والدي سماع هو أتذكره ما أكثر
 "األفضلك هو وأكبرك أفضلك هو جيدك حتى ،

 
 نيويورك في مبيعًا الكتب أفضل قائمة في عامين قضى كتابًا ، اونيطريان وزير ، فولغوم روبرت يدعى رجل كتب ، ١٩٩٨ عام في
 .نسخة مليون ١٦ منه وباع تايمز

 
  فولغوم السيد دعاها قصيرة مقالة ٥٠ من مجموعة عن عبارة الكتاب كان
 ".األطفال رياض في تعلمته ، حقًا معرفته إلى أحتاج ما كل"

 
 .عنصًرا ١٦ بـ قائمته بدأ

 
 :(األطفال رياض في) تعلمتها التي األشياء هي هذه"

 
 .شيء كل شارك    .1

 .بنزاهة العب    .2
 .الناس تضرب ال    .3
 .منهم وجدت حيث أخرى مرة األمور وضع    .4

 .بك الخاصة الفوضى نظف    .5
 .لك ليست أشياء تأخذ ال    .6
 .ما شخًصا تؤذي عندما آسف أنك قل    .7

 .االكل قبل يديك اغسل    .8
 .دافق    .9
 .لك بالنسبة جيدة البارد والحليب دافئة الكوكيز .10
 .يوم كل واعمل والعب وارقص وغني بعضها وارسم بعضها وارسم بعًضا واشرب بعًضا تعلم - متوازنة حياة عش .11
 .يوم كل ظهر بعد يومية قيلولة خذ .12
 .معًا وتماسك ، يديك وامسك ، المرور حركة من احترس ، العالم إلى تخرج عندما   .13

 كيف حقًا يعرف أحد وال يرتفع والنبات تنخفض الجذور :الستايروفوم كوب في الصغيرة البذرة تذكر .بالعجب علم على كن  .14
 .هكذا جميعًا لكننا ، ولماذا

 .نحن كذلك .جميعًا تموت - الستايروفوم كوب في الصغيرة البذور وحتى البيضاء والفئران والهامستر الذهبية األسماك  .15
 " .انظروا -اإلطالق على كلمة أكبر- تعلمتها التي األولى والكلمة وجين ديك كتب تذكر ثم  .16

 شكل في الحكمة من مجموعة ابنه إلى ينقل أن ناشفيل في إعالنات لوكالة اإلبداعي المدير قرر ، ١٩٩١ عام في ، سنوات بضع بعد
 على أطلق .الجامعة في األولى سنته إلى طريقه في وهو آلدم وأعطاها اليوم "تغريدات" نسميه مما ٥١١ النهاية في جمع .قصيرة أقوال
 ".الصغير الحياة تعليمات كتاب" اسم المجموعة هذه

 
 :ابنه شاركه ، براون جاكسون هـ .هـ األب قاله ما بعض إليكم

 
 .يوم كل أشخاص ثالثة امدح   .1



 

 

 .كلب لديك.كلب لدي   .2

 .السنة في األقل على واحدة مرة الشمس شروق شاهد   .3
 .اآلخرين ميالد أعياد تذكر   .4
 .غذائيًا نظاًما تتبع أنك أبدًا تذكر ال   .5

 .قوية مصافحة لديك   .6
 .العين في الناس نظرة   .7
 .كثيًرا "شكًرا" قل   .8

 .كثيًرا "فضلك من" قل   .9

 .موسيقية آلة على العزف تعلم .10

 .الحمام في الغناء .11
 .لديك المائدة أدوات أفضل استخدم .12
 .بطاقة خدعة تعلم .13
 .ربيع كل الزهور ازرع .14

 .رائع ستيريو نظام امتلك .15

 بالخيط أسنانك نظف .16
 بأمك إتصل .17
 البولينج لعبة ما شخًصا خذ .18
 النقانق صنع كيفية أبدًا تشاهد ال .19

 
 المرتبة في أسبوًعا ٤٧ ذلك في بما ، New York Times Bestseller قائمة في عامين براون السيد مجموعة أمضت ، بالمناسبة
  .لغة ٣٥ بـ كتاب مليون ١٦ من أكثر طباعة إلى أدت تتابعات كتابة في واستمر .األولى
 الحكيمة األقوال من الخاصة مجموعته سليمان الملك كتب ، مبيعًا الكتب ألفضل براون أو فولغوم كتابة من طويل وقت قبل ولكن
 .المقدس الكتاب وهو ، العصور كل في مبيعًا األكثر الكتاب من جزء وهي ، البليغة والنصائح

 
 .ألبنائه ونقلها (اليومية الحياة في المهارة) الحكمة سليمان جمع .لآلباء ككتاب األمثال تصميم تم

 
 
 
 

 في موجودة األطفال عن رؤيتها يمكن أشياء ثالثة .1
 .األمثال

A. الحكمة واحتضان الحماقة نبذ تعليمهم هي الوالدين وظيفة .ومعي معك كان لذلك .حمقى األطفال يولد. 
 

 .الذكاء عن يختلف .اليومية الحياة في مهارة :الحكمة 



 

 

 
B. إنكار كيفية تعليمهم في الوالدين وظيفة تتمثل .ومعي معك كان لذلك .الذات حول متمركزين األطفال يولد 

 .اآلخرين على والتركيز الذات
 

 .قلوبهم مستوى على الذات حول متمركزين يكونوا أن غير آخر شيء أي يكونوا أن أطفالنا تعليم يمكننا ال
 مستوى على األولى المرتبة في اآلخرين ووضع اآلخرين واحترام تكريم كيفية أطفالنا تعليم يمكننا ولكن
 .أنانيين غير يكونوا أن يمكن كيف .السلوك

 
C. هلل حياتهم وتسليم المعرفة لتلك االستجابة كيفية تعليمهم الوالدين مهمة إن .عام وحي - هللا بمعرفة األطفال يولد. 
 

 .قلوبهم يغير أن هللا يحتاج .مسيحيين يكونوا أن على أطفالنا تدريب يمكننا ال ●
 

 .ونخدمه ونحبه يسوع تعرفوا أن يبدو كيف لهم نبين أن يمكننا لكن ●
 

.أبنائه من هللا يتوقعه ما نعلمهم أن ويمكننا ●



 

 

 حقًا يهم الذي طفلك قلب إنه .2

A. تكون أن عليك ليس ًً ًً تكون حتى مسيحيا ًً شخصا  حكيمة حياة لتعيش باهلل تؤمن أن عليك ليس .أخالقيا
 

 .يفعلونه لما الدافع هو ومكّرم حكيم مؤمن وبين ومكّرم حكيم مؤمن غير بين والفرق
 

 .والمجد الشرف له يجلب ما في المطاف نهاية في متجذر المؤمن غير وراء الدافع ●
 

 .هلل والمجد اإلكرام يجلب أن النهاية في هو المؤمن دافع ●
 
B. الحياة تبدو كيف عن كتاب هذا .مؤمن غير أو مؤمن ، إنسان ألي حكمة األمثال سفر في الموجودة الحكمة 

 .شخص ألي الحكيمة
 

 .أبنائه إلى لينقلها الحكمة من المجموعة هذه كتب لماذا السفر بداية في سليمان يشرح
 

 (ESV) ٩-٢ :١ أمثال
 البر في ، بحكمة التعامل كيفية حول تعليمات لتلقي 3 ، البصيرة كلمات لفهم ، والتوجيه الحكمة لمعرفة 2 
 - للشباب الصالح والحكم والمعرفة ، للبسطاء الحكمة إلعطاء 4 ؛ واإلنصاف والعدالة
 فهم على قادًرا ليكون6 ، اإلرشاد يتلقى أن يفهم لمن والسماح ، يتعلمونه ما وزيادة باالستماع للحكماء اسمح  5 
 .وألغازهم الحكماء وأقوال أمثال
 .واألدب الحكمة يحتقرون الحمقى .المعرفة بداية هي  الرب مخافة7 
 .لرقبتك وقالدات لرأسك رشيقة إكليل ألنها 9 ، أمك تعلمه ما تترك وال والدك تعليمات ابني يا اسمع 8 
 
 طلب سليمان ألن ُسرً  هللا أن ونعلم .ملكه بدأ عندما هللا من الحكمة طلب الذي الملك هو ، نعلم كما ، سليمان
  :لسليمان قال عندما استجاب هللا وأن ، الحكمة
 
 العمر حتى تطلب ولم ، يكرهونك من حياة أو شرفًا أو ثروة أو ممتلكات تطلب ولم ، قلبك في كان هذا ألن"
طلبت بل ، الطويل



 

 

 وسأعطيكم .والمعرفة الحكمة وسأعطيك ، صنعتك الذي شعبي تحكم حتى ، لنفسك والمعرفة الحكمة طلبت
 مثل له يكون بعدك أحد وال ، سبقوكم الذين الملوك من ألحد يكن لم ما مثل ، وكرامة وممتلكات ثروات أيًضا
." 
 
 .لذلك نتيجة جيدة خيارات اتخاذ كيفية ومعرفة حقًا الحياة تعمل كيف لفهم .كلها الحياة مفتاح هي الحكمة

 
C. الحياة في سيرك أثناء عشوائي بشكل ذلك يحدث أن المحتمل من ، الحكمة تطوير على أطفالك لمساعدة ، 

 .والعزم التركيز مع .بجدية الحكمة مبادئ بتدريس تقوم حيث ، وباهتمام قصد عن أيًضا ولكن
 

 .الحكماء األشخاص عن عام بشكل صحيحة إنها المقدس الكتاب يقول التي األشياء بعض يلي فيما
 

 .طويالًً ويعيش الحكيم الشخص يزدهر سوف ●
 

 وتجلب عديدة لسنوات حياتك ستطيل ألنها ، قلبك في وصاياي احفظ لكن ، أعلمه ما تنسى ال ، بني يا" 
 (٢-١ :٣ أمثال) ".الرخاء لك

 
 الشرف الحكماء ينال ●

 
 (٣:٣٥ أمثال) ".بالعار فيتمسك الحمقى أما ، الكرامة يرث الحكيم" 

 
 الحكماء يحفظ هللا ●

 
 في عيب ال لمن ودرًعا ، المستقيمين نصرة يحفظ .والفهم المعرفة فمه ومن حكمة يعطي الرب الن" 
 (٨-٦ :٢ أمثال) .له المؤمنين طريق ويحمي ، العدل طريق يحفظ ألنه ، طريقه
 
 وراحة أمان في يعيش إلي يستمع من ولكن ؛ عليهم سيقضي الحمقى ورضا يقتلهم البسطاء ضالل ألن" 
 (٣٢-٣١ :٣ أمثال) ." األذى من خوف بال

 
 هذا هل .آمنين يكونون وحيث تكريمهم يتم حيث طويلة حياة يعيشوا وأن يزدهروا أن ألطفالنا نريد ، كآباء
 !الحكمة علمهم صحيح؟

 
 
 
D. الحكمة على الطفل تدريب كيفية على مثاالن. 

 
 
 .١٣:٢٠ أمثال - 1 # مثال 
 

 .يضره الجهال ورفيق حكيما يصير الحكماء مع سار من
 

 :المبدأ هذا لتعلم الوقت بعض قضاء خاللها من لألسرة يمكن التي العملية الطرق بعض يلي فيما
 



 

 

 .الكفاية فيه بما سهل .ذاكرتك في ضعها ، وكعائلة كهذه آية خذ ●
 

 من .يحترمه أو يحترمه يعرفه شخص ، حكيم شخص أنه ويعتقد يعرفه شخًصا يختار طفل كل اجعل ●
 .سنوات ببضع الطفل من أكبر شخص أو ، بالغ شخص ذلك على األمثلة

 
 .الحكيم صديقهم على طرحها يمكنهم أسئلة ١٠-٥ من بقائمة يأتي الطفل اجعل ●

 
 هذا يقابل طفلك واجعل ، الطفل ومع معك الغداء لتناول الخروج أو العشاء لتناول الحكيم الشخص ادعًُ ●

 لهم تدفع .تعلموها التي الدروس عن واحدة صفحة من ورقة كتابة منهم اطلب ، االنتهاء عند .الشخص
 .للمهمة دوالرات ١٠ أو دوالرات ٥

 
 اإلفطار قبل صباح كل وتشغيلها تشابمان كيرتس ستيفن للمؤلف "الحكماء مع المشي" أغنية بتنزيل قم ●

 .أسبوعين لمدة
 

 .األذى من يعاني الحمقى رفيق أن القصة هذه تعلمنا كيف عن وتحدث بينوكيو شاهد أو اقرأ ●
 

 ١٩ -١٨ :٢٦ أمثال   .٢ رقم المثال

 " !مزحة مجرد كانت :ويقول جاره يخدع الذي الرجل هو نارية سهاًما يرمي الذي المجنون مثل"
 
 أحد يضايقون كانوا .سيئة عادة - الخصوص وجه على اثنان - بعضهم طور ، صغاًرا أطفالنا كان عندما
 "!فقط أمزح كنت" ، الدعابة تقول قد ، أخيهم بكاء في يتسببون وعندما أشقائهم
 
 عند اآلية هذه تالوة إلى يحتاجون ، العشاء شخص أي يتناول أن قبل ، واحد أسبوع لمدة أنه قررنا لذلك
 انتهى فقد ، العشاء على آخر شخص بمضايقة الطفل قام وإذا ، اآلخر تلو واحدًا .المائدة إلى وصولهم
 .الطفل لذلك العشاء

 
 الشخص مثل" يقول أحدهم كان ، أخت أو أخ بمضايقة ما شخص قام كلما ، لسنوات !رائع بشكل عملت
 .الحال هو هذا وكان "... المجنون

 
 
E. أحمق؟ يزال ال أم الحكمة في ينمو طفلك كان إذا ما معرفة يمكنك كيف 

 
 والتهور؟ الغضب سهل طفلك هل ●

 
 أمثال) ".ويتهور يغضب أن السهل فمن الجاهل أما ، الشر عن ويبتعد الرب يخاف الحكيم الرجل" 
١٤:١٦) 

 
 وسهولة؟ بسرعة منهم أي يغضب هل ●

 
 (٢٩:١١ أمثال) ". السيطرة تحت نفسه يبقي الحكيم والرجل ، بالكامل غضبه عن ينفيس الجاهل" 



 

 

 
 الشجار؟ في سريع طفلك هل ●

 
 (٣ :٢٠ أمثال) ".الشجار إلى يسارع أحمق كل لكن ، الفتنة يتجنب أن الرجل شرف من" 

 
 وتصحيحك؟ النضباطك طفلك يستجيب كيف ●

 
 (٥ :١٥ أمثال) ".الحكمة يظهر التأديب يحفظ من لكن ، أبيه تأديب يرفض الجاهل" 

 
 حكمتهم؟ من واثقون أنهم أم لها؟ يستجيب أو مشورة أو حكيمة مشورة على للحصول طفلك يسعى هل ●

 
 (٢ :١٨ أمثال) ".آرائه عن بالتحدث يسعد ولكنه الفهم في متعة يجد ال األحمق" 

 
 (٢٦:١٢ أمثال) " .عنده يوجد مما أكثر األحمق في أمل هناك عينيه؟ في حكيما رجال أترى" 

 
 يعلمه؟ أو صواب على تكون عندما طفلك يستمع هل ●

 
(١٨:١٣ أمثال) ".وعارهم حماقتهم هو هذا - يستمعوا أن قبل يجيب الذي الشخص" 



 

 

 .جيدة أحكام إصدار على القدرة إلى يفتقر األحمق الطفل .التقدير حسن يظهر الحكيم الطفل - القول خالصة
 

 (١٠:٢١ أمثال) ".الحكم عدم من فيموتون الحمقى أما ، كثيرين تغذيان الصديقين شفتا" 

 

 حكيما يكون أن على الطفل تدرب كيف .3

A. بنفسك حكيما كن 
 

 .أكثر وتدرب ، الفيديو مقاطع وشاهد ، البودكاست إلى واستمع ، الكتب اقرأ .الحكمة اطلب
 
 .حكمتك على تعتمد ال .الكتابية الحكمة تعلم
 
 .(١٤:١٢ أمثال) "الموت إلى تؤدي النهاية في لكنها للرجل صحيحة تبدو طريقة هناك" 

 
B. األمهات من مدونات مجرد وليس ، حقيقيين مرشدين على احصل - الحكماء مع المشي! 

 
 .هللا كلمة ويعرفون ، عليك يحكموا ولن ، نعمة وممتلئين ، الحياة من تعلموا مرشدين إلى بحاجة أنت

 
C.  هللا بكلمة ثق بل ، لألشياء فهمك كيفية على تعتمد ال 

 
 بمجده دعانا بالذي معرفتنا خالل من والتقوى للحياة نحتاجه ما كل اإللهية قوته أعطتنا لقد"  .كاف انه ●

 (٣ :١ بطرس ٢) ".وصالحه
 

 ١٧:١٧ يوحنا ، ٢ :١٢ رومية .الحياة تغيير مفتاح إنه ●

 

 "المتوسط من أفضل" بأطفال ترضى ال .4

(ESV) ".الحق في السير يواصلون أطفالي أن سماع من أعظم فرح لدي ليس" ٤ يوحنا ٣



 

 

 .المسيح إلكرام أوالدنا تربية مسؤولية من أكثر لنا هللا أعطاها مقدسة مسؤولية توجد ال
 

A.  أطفالك؟ تدرب وكيف تعلمه أن يجب لما لك األساسي المصدر أنها على المقدسة الكتب إلى تنظر هل 
 

B.  الحكمة هذه تنقل بل ، فحسب بنفسك التقوى حياة تعيش ال حتى ، بجد المقدس الكتاب تدرس هل 
 أيًضا؟ أطفالك إلى

 
C.  أنت هل ً  ونوايا أفكار" تجاهل مع ، صحيح بشكل يتصرفون أطفالك رؤية هدف عن راض 

 "قلوبهم؟
 

D.  أنت هل ً  هللا؟ كلمة معايير أعلى إلى تطمح أنك أم ، المتوسط من أفضل أطفال تربية عن راض 

 

 .أطفالك تربية أثناء تذكرهما عليك مهمتان حقيقتان .5
A. ١٥ لوقا ـ الضال االبن .متمردون أطفالك يظل فقد ، صحيح بشكل شيء كل فعلت لو حتى. 
 
B. ومباركته ابنتك أو ابنك حفظ بنعمته هللا بإمكان يزال فال ، كوالد كبيرة بطريقة أخطأت لو حتى 

 .واستخدامه
 

 .يديه بين أطفالك ، النهاية في ألنه هذا
 

 ديماز مارك قبل من األيدي بهذه
 

 ، قلبي من قريبًا عقدت ؛ الطفل هذا بلطف احتضنت األيدي بهذه
 تقرأ التيهي الكتب وحملت مخاوفها وهدأت بجراحه اعتنيت

 .بسرعة نام حتى الطفل هذا وهزت
 

الغداء له أعددت ، األيدي بهذه



 

 

 هدايا ولفّت ، لها نهاية ال صوراًً التقطت ثم ؛ المدرسة إلى نقلتها التي السيارة وقاد
 .الهدايا تلك لتجميع جهدي قصارى بذلت ثم - لها نهاية ال
 قريب أنني وأخبرتها ، دمعته ومسحت شعره بتمشيط قمت

 .ينكسر عندما قلبها وتشفي جروحه ترضع أن
 

 .أخطاء ارتكبت ، األيدي بهذه
 .وصليت وصليت صليت اليدين وبهذه

 
 على قادرة األيدي هذه تعد لم ، تلبس األيدي هذه - ضعيفة األيدي هذه

 .العواصف تهدئة
 .وسعها في ما كل األيدي هذه فعلت لقد

 .لك - طفلي - الطفل هذا تطلقان اآلن األيدي هاتان
 

 تهدئة تستطيعان يديك فقط ، قويتان يداك ، بالقدرة تتمتعان يديك ألن
 .العواصف

 للقيام جدًا موهوبون هم ما فعل في يديك ستستمر
 به

 .جديدة وجعلها حياته لتشكيل

 
 إليك أعيده الذي ، لطفلي .الطفل هذا استقبل ، يديك بين

 .اآلن
 .آمين ، قلبي كل من وأصلي ، القوي يسوع باسم

 
 كثيًرا يحبهم شخص .أكثر يحبهم واحد شخص هناك ، أطفالنا نحب ما بقدر أنه نعرف أن النهاية في علينا ، كآباء
 به وثق من كل ديون ليدفع الصليب إلى ذهب ثم ، هللا مع والتصالح التباعه أوالًً ليدعوهم ابنه أرسل أنه لدرجة
 .له حياته وسلم


