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تقديم الكتاب

بوضوح  وتشرح  تعرض  للرجال  مناسبة  مادة  هناك  تكون  أن  تمنيت   لطالما 
 ما تطلبه كلمة اهلل من األزواج واآلباء. على مدار ما يقرب من أربعة عقود من الخدمة، 
أتى الستشارتي العديد من األزواج في مشاكل زوجية وعائلية خطيرة. ودائًما كان 
يبدو لي أنه في األغلبية العظمى من الحاالت، يكون نجاح أو فشل الزوج باعتباره 
القائد الروحي هو المفتاح األساسي في تحديد نتيجة تلك الخالفات. لو كان الزوج قائًدا 
كما ينبغي أن يكون، فمعظم المشاكل في العائلة يمكن أن ُتحل في النهاية. ولكن إن 
أهمل الزوج مسؤولياته الكتابية والروحية، فإن المشاكل تزداد سوًءا باستمرار وأحياًنا 

يصل األمر إلى دمار العائلة.

إن دور الزوج ليس بسيًطا، وبصراحة هو يتطلب خبرة ال تتوفر بشكل طبيعي عند 
معظم الرجال. إن واجبات الزوج المختلفة تتضمن عناصر كهنوتية، وأعمااًل تنظيمية 
األنواع.  كل  من  والعملية  الروحية  بالقيادة  مرتبطة  عديدة  ومسؤوليات   وإدارية، 
أن تكون زوًجا بحسب قلب اهلل هو أمر يتطلب مهارة المدير الموهوب، وقلب الناصح 
المحب، والقدرة على القيادة مع كسب احترام تابعيه – خصوًصا عندما تكون قدوة 
ثابتة. إن الزوج الذي بحسب قلب اهلل هو رفيق محب، ومرشد، وصديق، ومدافع، 
الوقت  في جزء من  بها  تقوم  ليست مهمة  بالطبع   ومشجع، ومستمع مخلص. وهذه 

بل كل الوقت.

إن المتطلبات األساسية للشخصية هي قلب مكّرس هلل، وشجاعة، وإيمان راسخ، 
بالزوجة  متزعزع  غير  ثابت،  والتزام  وتواضع،  وحب،  وإخالص،  آناة،  وطول 
والعائلة. يتطلب دور الزوج الذي بحسب قلب اهلل ترتيًبا جيًدا لألولويات، واستعداًدا 

للتضحية، وفوق كل شيء، إخالًصا إلهًيا ثابًتا.
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األحيان.  من  كثير  في  وشاق  ثقيل  ِحمل  هي  وكآباء  كأزواج  فمسؤوليتنا   إًذا 
ومن الصعب بشكل خاص على رجال اليوم أن يضعوا كل تلك األولويات في االعتبار، 
ألننا نعيش في عصر يتمزق فيه نسيج مجتمعنا ذاته بأيدي قوات معادية لفكرة العائلة. 
كل  وعلى  مثيل.  لها  يسبق  لم  سريعة  وتيرة  على  وتسير  انشغااًل  أكثر  الحياة  تبدو 
 جبهة، هناك اضطرابات وتجارب تسحبنا تجاهها. ولذلك ال عجب في أن هناك الكثير 

من األزواج يصرخون في طلب المعونة.

وأخيًرا، ها بين أيدينا نظرة كتابية دقيقة، وعملية بشكل كبير، وروحية حًقا تطل بنا 
على مقاييس التقوى الموضوعة لألزواج المؤمنين. يكتب د. Stuart Scott بحماس 
المرتبطة  اهلل  كلمة  يتناول  هو  مخلص.  وأب  زوج  نفسه  وهو  تقي  رجل  وبصيرة 
 بذلك الموضوع بشكل مدروس. ويفسرها بخبرته. ويطبقها بسماحة قلب. أشجع بشدة 
على قراءة هذا الكتاب كل من يرغب بحق في أن يسمو فوق النسخ المبتذلة الموجودة 
حًقا  اهلل  يطلبه  ما  يرى  لكي  الرجولة  عن  تتحدث  التي  الحديثة  الكتيبات  معظم   في 

وما يباركه.

John MacArthur



شكر وتقدير

عندما ظهَرت فكرة كتابة ذلك الكتاب لألزواج، فكرت قائاًل، »ياله من مشروع. فأحب شيء 
إلى قلبي هو أن أشارك بعمل يعالج الكثير من قضايا القلب التي واجهني بها اهلل والتي أنصح 
بها الرجال باستمرار.« وحينئذ، ضربني الواقع كالصاعقة! »ما هذا الذي أفكر فيه؟« سألت 
 نفسي. »كيف يمكنني أن أقوم بعملي كراٍع على أكمل وجه، وأن أعلِّم بكفاءة في الكلية والمعهد، 
 وأن أقوم بدور الزوج واألب كما ينبغي، وبعد كل ذلك أن أجد وقًتا للكتابة!« إال أن االحتياج
بدا لي كبيًرا حتى أني قررت أنني يجب على األقل أن أبدأ بالعمل فيه على قدر استطاعتي وكان 

ذلك منذ ثالث سنوات مضت.

ثمرة  سيكون  المشروع  هذا  أن  تماًما  مدرًكا  كنت  البداية  منذ  ألنني  بذلك  أخبركم  أنا 
شيء ألقوله. لديَّ  توفر  لما  كنت وحدي  لو  أنه  حقيقة  من  أيًضا  ُصدمت  لقد   عمل جماعي. 

 أنا أعتنق تماًما عتاب الرسول بولس عندما قال، » َوَأيُّ َشْيٍء َلَك َلْم َتْأُخْذُه؟«)رسالة كورنثوس 
األولى 4: 7(. ال مجال ألي افتخار على اإلطالق. فكل ما أعرفه من حق، عّلمني إياه اهلل سواء 

، ورعاتي  بطريق مباشر من كلمته أو بطريق غير مباشر من خالل من أتعلم منهم مثل أبويَّ
، ومن خالل خدمة راعيَّ الحاضر، Dr. John MacArthur، وبقية القادة  السابقين، ومعلميَّ

)Grace Community Sun Valley, CA( في كنيسة

 كما أني مدٌين أيًضا لكل من أنعم بهم الرب عليَّ لكي يساعدونني في خروج ذلك الكتاب 
إلى النور. لقد كان ذلك الكتاب بالفعل هو ثمرة مجهود جماعي كما توقعته أن يكون. لقد باركني اهلل 
بزوجة رائعة وقد ساعدتني باجتهاد في ذلك المشروع بأن قامت بالمراجعة المبدئية، وساعدتني 
بالتدريس  قيامي  أثناء  للجميع  الوصل  حلقة  كانت  كما  المكتب،  أعمال  وتنظيم  البحث،   في 
مدٌين  أني  كما  ياعزيزتي!  بدونك،  بذلك  ما كنت ألقوم  بعملي كراٍع.  قيامي  أو  المدرسة  في 
معي  جًدا  اآلناة  طويلي  وكانوا  المشروع  ذلك  في  ساندوني  الذين  أيضًا  ألوالدي   بالشكر 

على طول الخط.

 John Crotts أريد أن أشكر الرجال المخلصين الذين ساعدونني في ذلك العمل. الراعي
المفيد.  رأيه  مقدًما  اهلل،  كلمة  مجتهًدافي  تمليًذا  باعتباره  فصاًل  فصاًل  األصلية  النسخة  قرأ 
وصديقي الرائع الذي يشجعني دائًما، Bryan Murphy، والذي يساعدني باعتباره راعي تحت 
 التمرين في الكنيسة، وقد ساعد في تخفيف الحمل اإلداري، وعمل لساعات عديدة في المساعدة 
في التصميم والتصحيحات في الكتاب، كما عمل على توفير مسوّدة لدليل الدراسة باالشتراك 
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هائلين  مساعدين  كانا   Gary Knussman و   Andy Snider . John Douglass  مع 
الراعيان Lance Quinn و David Deuel ساعداني  الفنية األخيرة.  القراءة  بمهمة  قاما   إذ 
المفضل في الحاسب اآللي، كان  في توضيح الفصل الخامس عشر. Prince Nate، خبيرنا 
 ،Jim Rickard Sr.. يخدمنا بإنكار للذات عندما كانت تواجهنا مشاكل خاصة بالحاسب اآللي
مدير أمانة صندوق خدمات المؤسسات، في Santa Clarita, CA ، وّفر لنا بكل رحابة صدر 
ما احتجنا إليه من مواد في الناحية التمويلية.Bill Vaughan، وهو شخص ُمخلص تحت التمرين 

ساعدنا في بعض الرسوم المفتاحية.

 ،Martha Peace أريد أيًضا أن أشكر كل السيدات الالتي عملن في ذلك المشروع. قدَمْت
وهي مؤلفة كتاب زوجة حسب قلب اهلل وصديقة عزيزة لعائلتنا، نصائح قيمة كما شجعتني 
اجتهدت  ممتازة،  محررة  وهي   ،Anna Maupin وابنتها،  النهاية.  حتى  أثابر  لكي  كثيًرا 
وكانت  الجمل،  وتقسيم  الغموض  وتوضيح  الشائعة،  األخطاء  في  الوقوع  عن  تبعدني  لكي 
موهوبة  وهي   ،O’Brian  Bette Lou الرائعة،  وصديقتنا  ومرح.  تشجيع  بروح  ذلك   تفعل 
 Chris في تقديم المساعدة قد خدمت عائلتنا دون كلل وبفرح أثناء العمل على الكتاب. وقامت
استمتَعت  لقد  الواقع  وفي  هنا  وقت  أطول  بقيت  وقد  الكمبيوتر  على  الكتابة  بمهمة   Green
 Erin Sokoff بالعمل الُمضجر لتوليف النسخ الخاصة بخمسة أشخاص مختلفين! وقد ضحتا
أسبوعي.  بشٍكل  تساعدننا  لكي  كطالبات  المشغول  جدولهما  من  بوقٍت   Shonna Silva و 
 Zondra عن  بالنيابة  الصالة  مجموعة  أمر  تولت  بأن   MaryAnn Vaughan وخدمتنا 
التي  الرسوم  بعض  تصميم  في  تساعدنا  ولكي  مساعدتي،  من   Zondra تتمكن  لكي  لفترة 
 Marcia العزيزة  وقد ضحت صديقتنا  الشهية!.  الوجبات  بعض  إعداد  وأيًضا  إليها،  احتجنا 
 Teresa و   LioniKuypers و   Jamie Schmidt أجازتها.  من  وقت  بأفضل   Griffiths
أيًضا  هن   Joan Douglass و   Gabriela Contreras و   Trudy Feyereisen و   Smith 

قد ضحين بعدة أيام من وقتهن لعمل التصحيحات المطلوبة.

أريد أن أخص بالشكر ٍكل من Jan Haley و Barb Smith وكل العاملين في دار النشر 
Focus، الذين كانوا في منتهى الصبر والتشجيع طوال فترة العمل على المشروع التي دامت 
مدة ثالث سنوات. سوف أكون مقصًرا إن لم أعبر عن عميق عرفاني لكل من صّلى من أجلنا 
طوال الطريق. لقد مررنا بأوقات بدا لنا فيها أن ذلك الكتاب لن يكتمل ليصبح واقًعا. أشكر الرب 

وأشكر الفريق الممتاز الذي أعطاني إياه إلنجاز هذا الكتاب من أجله!

Stuart Scott



المقدمة

بحسب  المثالي  )الرجل  اهلل  قلب  زوج حسب  كتاب  نوعية  من  بكتاب  التثقل  بدأ 
المنظور الكتابي( منذ حوالي عشرين سنة عندما تمنيت أن يكون هناك كتاًبا يمكنني 
قرائته قبل وأثناء زواجي يستطيع أن يرشدني فيما يختص باألساسيات المطلوبة لكي 
عملي  كتاب  أبحث عن  كنت  اهلل.  قلب  بحسب  وزوًجا  اهلل  قلب  بحسب  أكون رجاًل 
كوني  على  ذلك  يؤثِّر  أن  يمكن  وكيف  اهلل  مع  عالقتي  على  يركِّز  أن  يستطيع  جًدا 
زوًجا. كنت مهتًما بموضوعات مثل معرفة اهلل المعرفة الحقة، ومعرفة مسؤولياتي، 
والتوجهات السليمة، ومحبة زوجتي، والتواصل، وحل الخالفات، والحميمية الجسدية 
والصراعات المختلفة مع الخطية التي حرمتني من أن أكون الشخص الذي يريدني 
 اهلل أن أكونه. على مدار السنين وباعتباري راعًيا، اشتقت أن يكون هناك كتاًبا أستطيع 
أن أستخدمه لمراجعة مبادئ اهلل بنفسي وأستطيع أيًضا أن أعطيه للرجال اآلخرين 
زواجهم.  وفي  اهلل  مع  الشخصية  مسيرتهم  من  ٍكل  في  العون  يد  يبحثون عن   الذين 
وجدت  قد  تكون  أن  فصالتي  الكتب،  من  النوع  ذلك  من  واحد  عن  تبحث  كنت  إن 

ضالَّتك في الكتاب الذي بين يديك اآلن.

باعتباري واحد من مجموع الرجال المؤمنين، كان عليَّ أن أواجه حقيقة أننا لدينا 
معهم  خدمت  الذين  المؤمنين  الرجال  من  الكثير  وحياة  حياتي  إلى  فبالنظر   مشكلة. 
أو قدمت لهم المشورة، أستطيع أن أرى أننا في حاجة لبعض اإلرشاد الواضح عن 
 كيفية السير في الطريق الصحيح بأن نكرم اهلل كأزواج. والمشكلة تظهر عندما نبدأ 
ة على حقيقة أن كلمة اهلل كافية  في البحث عن مادة عملية، وفي نفس الوقت مؤسسَّ
اهلل  إلى حكمة  نحتاج  نحن   .)4-2 )رسالة بطرس الثانية 1:  والتقوى  للحياة  ما هو   لكل 
نحن  ما  باألزواج.  الخاصة  المعروفة  اليوم  كتب  في  منها  جًدا  القليل  يوجد   ولكن 
األعمال  بعض  ظهور  من  وبالرغم  النفسانية.  البشرية  الطالسم  هو  عنه  غنى  في 
الواضحة والمفيدة في السنوات األخيرة عن دور الزوج، إال أنني كنت أحلم بوجود 
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 عمل يوفر قدًرا كبيًرا من المعونة في عالقة الزوج باهلل، وفي نفس الوقت يتطرق 
إلى دور الزوج. فكيف يمكن أن نفصل عالقتنا بزوجاتنا عن مسيرتنا مع اهلل؟

عليه،  يريدنا  الذي  الشكل  في  نكون  لكي  أثره،  نقتفي  لكي  مثااًل  اهلل  أعطانا  لقد 
وذلك المثال هو شخص يسوع المسيح. ينبغي أواًل أن تكون لدينا الرغبة في تمجيد 
اهلل بحياتنا ثم ينبغي أن ندرك أن تشبهنا بالمسيح هو ما سيساعدنا على تحقيق ذلك. 
القلب. هذا هو   إن المسيح هو مثالنا في كل شيء والبد أن نثبِّت أنظارنا عليه بكل 
اآلخرى  األدوار  كل  وفي  كأزواج  بدورنا  قيامنا  في  مثله  نكون  أن  من  سيمكننا  ما 
يساعد  أن  هو  المثالي  الزوج  كتاب  من  اإلجمالي  الهدف  إن  األمر.  بذلك  الخاصة 
بالمسيح  التشّبه  حالة  في  باستمرار  ويكونوا  ذات هدف  حياة  يحيوا  لكي  األزواج 
 حتى يتمّجد اهلل. بالتأكيد، لن يدرك الزوج هذا الدور من مجرد قراءة ذلك الكتاب، 

ولكنه سيدرك ذلك من ممارسة المبادئ الكتابية التي يحتوي عليها الكتاب.

أشعر بسعادة غامرة أن أكون جزًءا من مجهود يقدم عماًل ثنائًيا لكل من األزواج 
والزوجات لكي يدرسوهما مًعا. والشيء األروع هو أن »العمل اآلخر« هو كتاب 
 زوجة حسب قلب اهلل لمؤلفته Martha Peace. إن كتابْي »زوجة حسب قلب اهلل« 
و »زوج حسب قلب اهلل«*1 يعالجان قضايا جوهرية وقادران على تحويل المسار 
األمر الذي أؤمن أنه يستطيع أن يخدم األزواج جًدا في سيرهما مع اهلل وفي نموهما 

مًعا.

صالتي أن يكون هذا الكتاب هو ما تحتاج إليه ليساعدك في أن تكون الزوج الذي 
يريدك اهلل أن تكونه. ال أدعي أنني أدركت على اإلطالق. فمازلت أعمل )بمعونة اهلل( 
 لكي تكون حياتي مطابقة لخطة السيد – يسوع المسيح نفسه. أال تريد أن تشاركني 
في عملية هدم وإعادة بناء ما هو ضروري لكي تصبح زوًجا ُمجّسدا وُممّجدا للمسيح؟ 

أعدك بأن كل مجهود ستبذله لبلوغ تلك الغاية سوف يكون ذو قيٍمة عندك.

Scott Stuart

1 أضف إليهما كتاب »آباء أمناء حسب قلب اهلل« للكاتبين مًعا لتكتمل عندك المجموعة الكتابية المتاكاملة للزواج 
واألسرة. 


