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ستيوارت يهدي هذا الكتاب إلى:
والديه المحبوبين،
ريمون وآن سكوت

 ريمون، وهو في المجد اآلن، 
وآن التي مازالت تخدم الرب معنا

وإلى أبنائه
كريستا ومارك

وهما عطية من اهلل
ويحبهما من كل قلبه

مارثا تهدي هذا الكتاب إلى:
أحفادها األعزاء

ناثان، تومي، جوردان، كيلسي، كالب،
كاميرون، كيلين، كارتر، ماثيو،

كيلي، نوا، إيما.



تقديم الكتاب

وصلت ذات يوم إلى المكان الذي كنت سأتحدث فيه لآلباء عن تربية ومصادقة 
األبناء فقابلتني أم مذعورة عند الباب قائلة:

سألني  أعوام   4 البالغ  ابني  لمساعدتك.  بحاجة  إنني  بالصدفة.  بلقائك  “سعدت 
 مساء أمس “أمي، لماذا ينبغي أن أطيعك وأنت ال تفعلي بالمثل؟” أرجوك ساعدني 

يا د“Tripp”، ألنني لم أعرف كيف أرد عليه”.

الطفل  هذا  مثل  المدرسة  قبل  ما  بسيطة على سؤال من هو في سن  إجابة   توجد 
األمهات  أن على  يقول  لكنه ال  أمهاتهم  إطاعة  األطفال  أن على  يقول  اهلل  “حبيبي، 

إطاعة أوالدهم”.

إجابة  إلى  وافتقارها  الشابة  األم  هذه  عليها  كانت  التي  واالرتباك  الحيرة  حالة 
 جاهزة لمثل هذا السؤال تقع فيها الغالبية العظمى في الكنيسة. يشعر اآلباء بقلق بالغ 

ويتلهفون، مثل هذه األم، على إجابات كتابية سليمة.

الذي  ابني  وأهذب  أربي  “كيف  أيًضا.  بالحيرة  يشعرون  آخرون  مؤمنون  آباء 
يكذب باستمرار في حين أنه يستطيع قول الحقيقة بكل سهولة؟” “ابني تنتابه نوبات 
 غضب شديدة في أوقات غير مناسبة بالمرة، في عيادة الطبيب، في السوبرماركت. 
الضرب،  على  كبير  سنة   14 العمر  من  البالغ  ابني  أن  “أعرف  أفعل؟”   ماذا 
 لكن ماذا أفعل ألؤدبه؟” “ابني ال يريد أن يتكلم معي، ال أحصل منه إال على إجابات 
اللعب  في  طويلة  ساعات  قضاء  من  المراهق  ابني  أمنع  “كيف  واحدة”.  كلمة   من 
على الكمبيوتر؟” “كيف أتغلب على غضبي حتى أستطيع تربية أبنائي تربية مسيحية 

بطرق بّناءة؟”
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مهمة  األبناء  وتنشئة  تربية  ألن  واالرتباك  بالحيرة  الشعور  هذا  فهم  السهل  من 
شاقة حتى في أبسط العصور. هناك أصوات عديدة تعطي رسائل متناقضة في بعض 
ُتشّكل  التي  اإلعالم  وسائل  عليها  تفرضه  محكم  حصار  في  عائالتنا  تقع  األحيان. 
أزمنة صعبة  في  أوالدنا  نربي  إننا  نتصور.  مما  أكبر  بدرجة  األسرية  الحياة  هيكل 
 حيث تتضخم مشغولياتنا وتزداد سرعة إيقاع الحياة، يبدو أننا ال نملك الوقت الكافي 

ألوالدنا ولو أتيح لنا الوقت ال نعرف كيف نتصرف معهم.

التي تعطيها كلمة  إننا نشعر اآلن بالحاجة الملحة إلى الحكمة والرؤية الواضحة 
اهلل، الكتاب المقّدس كتاب صلب ومتين ويزودنا بنصائح رائعة ومصممة خصيًصا 
لكل زمان ومكان. يفتقر اآلباء إلى المعرفة الكتابية المقرونة بالحكمة والفهم الالزمين 

لتحويل التطبيق الصارم لكلمة اهلل وترجمته إلى تربية  حساسة وراشدة.

الكتابي لتنشئة األبناء” يقدم المعونة الشاملة  آباء أمناء حسب قلب اهلل “الدليل 
لتربية  الكثير  قّدما   ”Stuart Scott“و  ”Martha Peace“ اآلباء.  إليها  يحتاج  التي 
“زوجة  والزوجة  اهلل”  قلب  حسب  “زوج  للزوج  السابقة  كتبهما  فعلت  كما  األبناء 

حسب قلب اهلل”.

الجزء األول من هذا الكتاب يرسي أساًسا متيًنا وهو كلمة اهلل . يبدأ بعرض مختصر 
عن معنى تربية األبناء في تأديب الرب وإنذاره )أفسس 6 : 4( ويشرح كيف أن التأديب 
يمنح أشكااًل وقيوًدا وحتى تقويًما بينما يعمل اإلنذار على تنمية الذهن والقلب للتفكير 

حسب مباديء الكتاب المقّدس في جوانب الحياة المختلفة.

لألبناء  الموجهة  الثنائيــة  الدعــوة  توضح  األسـاس  هذا  من  الثانية   المرحلة 
في أفسس 6 : 1-3 وهي طاعة الوالدين وإكرامهما.

المرحلة األخيرة من هذا األساس تتضمن مناقشة واعية لخالص األبناء وعيشهم 
حياة القداسة.
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إلى الفصل تقليب صفحاته حتى يصل  الكتاب سيتلهف على   كل من سيلتقط هذا 
فعلت  إذا  الفور.  على  قراءتها  وسيبدأ  أبنائهم  نمو  مراحل  تصف  التي  األجزاء   أو 
التي ستمكنك  األساسات الضرورية  لكنك ستفتقد   هذا ستجد إرشادات سهلة وعملية 

من بناء هيكل صلب من التربية الكتابية الصحيحة داخل حياتك األسرية.

الرّضع،   : المختلفة  األطفال  تربية  مراحل  يتناول  الكتاب  هذا  من  الثاني  الجزء 
المخيفة.  المراهقة  وسنوات  المدرسة،  سن  المدرسة،  قبل  ما  سن  المبكرة،   الطفولة 
والتوقعات  والفكري  الجسدي  النضوج  مظاهر  بتحديد   ”Scott“و  ”Peace“  قام 
المناسبة التي يجب أن ينتظرها اآلباء. كما أضافا إلى كل ذلك آثار ونواح استخدام 

التأديب في الرب وإنذاره بطرق تتناسب مع كل مرحلة سنية.

للمساعدة  المرشد  دور  من  أكبر  دوًرا  يلعب  يجعله  للكتاب  الرئيسي  الموضوع 
على تكوين وجهات نظر كتابية وهو أداة قيمة نحتاج للرجوع إليها خالل التطورات 
أخرى  ونصائح  منك  هم  ينتظرون  وماذا  أبنائك  من  تتوقع  ماذا  المختلفة.  العمرية 
الكتاب كتاًبا يريد اآلباء أن يضعوه بجانب فراشهم   ثمينة وإرشادات تجعل من هذا 

أو في مكان مناسب في أكثر غرفة استخداًما في المنزل.

أوالدهم  يحبون  الذين  المؤمنين  اآلباء  من  العديد  أن  تجربتي  خالل  من  وجدت 
يغيظون  التي  الطرق  كثيرة  أحيان  في  يرون  ال  لهم  صالح  هو  ما  كل  ويرغبون 
عن  أبناءهم  اآلباء  بها  يغيظ  طريقة   15 يعرض  الثاني  الجزء  األوالد.  هؤالء  بها 
اآلباء واألبناء  المشورة مع  أوقاًتا طويلة في خدمات   غير قصد. أي شخص قضى 
كاملة أم  أو  كامل  أب  منا  أحد  ال  أن  بما  المستفزة.  الطرق  هذه  من  يندهش   لن 

فستتعرف على نفسك في هذا الفصل مرة أو مرتين على األقل.

الجزء الثالث من هذا الكتاب يتناول الحاالت الخاصة التي يطرحها اآلباء عندما 
أتكلم عن رعاية وتوجيه قلوب األبناء. ماذا عن العائالت المختلطة واآلباء الُعزاب 
والعائالت التي تتشارك في الوصاية على األبناء واآلباء الذين لديهم أبناء من شركاء 
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غير مؤمنين واألطفال ذوي االحتياجات الخاصة؟ تم تناول هذه الحاالت من خالل 
عدسات تأديب الرب وإنذاره.

المزيد.  عن  باحـــثين  المـــمتع  الكتــاب  هذا  نهـــاية  إلى  سيصلون  اآلباء   أغلب 
وهناك المزيد فعاًل! 

إذ يوجد أكثر من ملحق يلّخص رسالة الكتاب.

أبحث دائًما عن شيئين في أي كتاب عن تربية األبناء: )1( فهم ورؤية ثاقبة للقلب 
ألن منه مخارج الحياة. )2( أن يكون الكتاب ممتلًئا برجاء ونعمة اإلنجيل. ووجدت 
أن كل من هذين الشيئين يتوفر في هذا الكتاب، كما أنني سعيد أن االهتمام بالدوافع 
الكتاب. فهما خيوط الحق  التي يمنحها اإلنجيل ال تنفصالن في هذا  الداخلية والقوة 
منسوجان ومحبوكان في نسيج كل فصل. وأخيًرا نجد رجاء اإلنجيل كحق أساسي 

ليس فقط لألطفال ـ كما ينبغي أن يكون ـ بل أيًضا لآلباء.

إن الكتاب الذي أنت ممسك به اآلن يعد مورًدا في غاية األهمية. الكاتبان مؤمنان 
عاقالن ومرشدان روحيان موثوق فيهما ومملوءان من نعمة اإلنجيل ورجائه. يتميزان 
بالحكمة في فهم طبيعة الحياة المسيحية وبالبصيرة المستنيرة في فهم احتياجات األبناء 
وصعوبة القيام بدور اآلباء األمناء. كما يتصفان بالنضوج في تطبيق تعاليم الكتاب 
المقّدس ورسالته إزاء التحديات التي تقف عقبة في تربية األبناء. هذا الكتاب سيكون 

معونة ال تنضب مواردها أبًدا.

Tedd Tripp          

مؤلف كتاب “ارَع قلب طفلك” – متاح باللغة العربية.



شكر وتقدير

“آندريا  د.  وجارتها،  الطفولة  منذ  “مارثا”  صديقة  إلى  الجزيل  بالشكر  نتقدم 
الطب  وتمــارس  تعـــيش  التي  وأعصــاب،  مخ  تخصص  أطفال  طبيبة   ستاريت”، 
في “نيو أورليانز”. قدمت عدة اقتراحات مفيدة للغاية استخدمناها لتقوية األجزاء التي 
تتكلم عن النمو والتطور والحاالت الخاصة. تستطيع أن تلمس خبرتها بكل وضوح. 

شكًرا يا “آندريا”!

نريد أيًضا أن نتقدم بالشكر بصفة خاصة إلى د. “لورا هندريكسون” التي سبق 
وأن مارست الطب النفسي وتعمل اآلن في خدمة المشورة في “سان دييجو”. أعطتنا 
 When Good Kids Make Bad Choices1 باقتباس مواد من كتابها إذًنا  “لورا” 
تكن  لم  منها  استعرناها  التي  األجزاء  الخاصة”.  االحتياجات  ذوي  “األطفال  لقسم 

بالطبع بحاجة إلجراء أي تعديل عليها. شكًرا يا “لورا”!

المراجعة والتنقيح  “زوندرا سكوت”، زوجة “ستيوارت”، ساعدت في عمليات 
ذات  اإلفطار  على  لنتناولها  بيديها  حلوى  وصنعت  رائعة  اقتراحات  عدة  وقدمت 
“لويزفيل”.  في  و“زوندرا”  “ستيوارت”  بمنزل  الكتاب  على  عملنا  أثناء   صباح 
كانت تشع فرحة وبهجة على الموجودين في نفس المكان معها وساعدت على توفير 

الجو المناسب لسير العمل بهدوء وسالسة.

شكًرا يا “زوندرا”.

التي  ابنة “مارثا”،  لـ“آنا بيس موبان”،  أيًضا  الشكر واالمتنان  نقدم كل  أن  البد 
ُتدرس ألطفالها السبعة بالبيت. درست وتخصصت في اللغة اإلنجليزية وكانت موهوبة 
في الكتابة والمراجعة. وفي منتصف هذا المشروع فقد “ستيوارت” و“مارثا” كل أمل 

 Elyse Fitzpatrick, Jim Newheiser, and Laura Hendrickson, When Good Kids                   1 
Make Bad Choices )Eugene, OR: Harvest House, 2005)
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لكن “آنا” كانت واثقة أن كل شيء قابل لإلصالح وفعاًل قامت بهذه المهمة على خير 
وجه واستخدمها الرب إلعادة األمل لـ“ستيوارت” و“مارثا”. شكًرا يا “آنا”!

“جون كروتس”، راع كنيسة “مارثا”، كان سبب بركة كبيرة لنا. فعندما أوشكنا 
على االنتهاء من الكتاب قرأ “جون” المسودة وقدم عدًدا من األفكار الهامة، لدرجة 
 أنه عقد معنا اجتماع طاريء ذات صباح بمطعم في “أتالنتا”. كان يعرف كل منا 
المزيد  نبكـــي من فكرة عمل  لكـــننا كدنا  بالحكـــمة والتعقل  تتميز  اقتراحـــاته   أن 

من اإلضافات لكن بعد تنفيذها نستطيع أن نقول اآلن: شكًرا يا “جون”!

نقدم الشكر أيًضا لـ“جان هيلي” و“بارب سميث” لمساعدتهما في أعمال التنقيح 
محبتهما.  تعب  بفضل  القراءة  على  مشجًعا  الكتاب  هذا  أصبح  فقد   والتصحيح، 

شكرًا يا “جان” ويا “بارب”!

كان “مارفين بادجيت” من دار نشر P & R متحمًسا للغاية لهذا الكتاب. لقد أسعدنا 
العمل جًدا مع “مارفين” ونأمل أن يكون هذا شعوره أيًضا. نود أن نشكر أيًضا “جون 
هيوز” لعمله بالمراجعة ولتشجيعه لنا. شكًرا يا “مارفين” ويا “جون”، كنتما سبب 

بركة كبيرة لنا.

إننا ممتنون إلى ربنا يسوع المسيح له المجد الذي مكننا من إكمال هذا المشروع 
ونصلي أن يستخدم هذا الكتاب لمساعدة اآلباء على محبته وإكرامه أكثر وهم يربون 

أوالدهم “في تأديب الرب وإنذاره” )أفسس 6 : 4(.

 ”Martha Peace“        
”Stuart Scott“ و



الجزء األول

األساس الكتابي

ِة َتْعِرُف  ُفوِليَّ َك ُمْنُذ الطُّ ْن َتَعلَّْمَت. َوَأنَّ ْمَت َوَأْيَقْنَت، َعاِرًفا ِمَّ ا َأْنَت َفاْثُبْت َعَلى َما َتَعلَّ َوَأمَّ

ِذي ِفي اْلَِسيِح َيُسوَع. ُكلُّ اْلِكَتاِب  َمَك ِلْلَخاَلِص، ِباإِلمَياِن الَّ كِّ َسَة، اْلَقاِدَرَة َأْن ُتَ اْلُكُتَب اْلَُقدَّ

ْقِومِي )تصحيح  ْوِبيِخ )للضالل(، ِللتَّ ْعِليِم )الحق( َوالتَّ ُهَو ُموًحى ِبِه ِمَن اهلِل، َوَناِفٌع ِللتَّ

، ِلَكْي َيُكوَن ِإْنَساُن اهلِل َكاِملًا ِذي ِفي اْلِبرِّ ْأِديِب )اإلرشاد إلى الصالح( الَّ  الخطأ( َوالتَّ
   . ًبا )مؤهاًل( ِلُكلِّ َعَمل َصاِلٍ                                                              )مجتهًدا(، ُمَتَأهِّ
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