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  مبادئ يف احلياة الروحية.  سلسلةالكتاب: اسم 

  حتب نفسك.                 
  ٩٧٨I.S.B.N-٩٧٧-٩٠٣- ٨٥٩-٩الرتقيم الدوىل:

  
ا  مالحظة:   قرأ الرجاء  السلسة  هذه  من  الكاملة  لإلستفادة 

برتتيب األجزاء كاملة فعدم الرتتيب ميكن أن يسبب تشويش وعدم  
  االستمرار قد يسبب إحباط.

  
  
  

لنا رجاء فى المسیح ان تصل ھذه * 
السلسة إلى ید كل شاب مسیحى بأقل 

.تكلفة
یمكنك ان تشاركنا ھذا الرجاء بإھداءھا  *

.ألصدقاءك واحباءك
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  قداسة البابا تواضروس الثاني 
  ) ١١٨ اإلسكندرية وبطريرك الكرازة املرقسية (
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ىل الصحراء الشاسعة وتذكرت اخلرب إنظرت    أىبر  انتظيف ا  وأ

لقى بنفسه من فوق برج القاهرة أ الذيحد الشباب أته عن أقر  الذي
جعله يفعل ذلك مسكني هذا الشاب كيف   الذيوقلت ما الدافع  

منها    أن له   يتخلص  حىت  الدرجة  ذه  نفسه  الطريقة    ذهيكره 
فقال ىل مالك    ،التأثر  والحظ علىّ   وسلم علىّ   أىبوصل   .الصعبة

  ؟ابين
  حكيت له عما كنت أفكر فيه. 

  ". تحب نفسكفقال: اليوم سنتكلم عن موضوع امسه " 
  هذا ضد احلياة الروحية؟ لكن هل حتب نفسك!!  :قلت
ابل قال عنها املسيح  ،اإلجنيل وصية  هذه  ابينال   : قال من  إ

ا الناموس أ   . واألنبياءهم الوصا الىت يتعلق 
    ؟فكي  :) قلت (متعجب



٥ 

 األوىلالرب يسوع ما هى الوصية    الكتبةعندما سأل أحد   :قال
  إهلك والعظمى قال له "حتب الرب  

ومن   قلبك  ومن  نفسك  من كل 
"حتب   هى  والثانية  قدرتك  كل 

  قريبك كنفسك ". 
قلت: لكن الوصية تقول حتب  

  قريبك وليس نفسك؟ 
  ، اإلثننيالوصية تعلم عن    :قال

النفس. وحمبة  القريب  "   حمبة  تقول  فلو    "فهى 
إذن    نفسيحب  أكنت ال  إن    أوقريىب   سأكرهإذن    نفسيكنت أكره  

 نفسيفحىت أحب قريىب من الضرورى أن أحب    ،لن أحب قريىب أيضا
  .أوالً 
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الناس سواء   الكثري من   األصدقاء  أو  األخوة  أو  األزواجفيوجد 
ال يستطيعون وحياولون   لألسفلكن  البعض  حياولون أن حيبوا بعضهم  
النهاية   لكن يف  بسبب  كثريا  أنفسهم  إيفشلون  يكرهون    ال   أوم 

ا    . يقبلو
    ؟الىت جتعل الشخص ال حيب نفسه األسبابلكن ما  :قلت
  . األقلثالثة أسباب على  :قال
  . هو املفهوم اخلاطئ عن حمبة النفس :أوال

الكثريين   على  واالتضاع.  فيختلط  النفس  صغر  بني  املفهوم 
هو االتضاع أن هذا    نفسي  وال أقدر  حبأويعتربون إىن عندما ال  

  . ليس اتضاعا لكنه صغر نفس  نه يف احلقيقةلك
    ؟وما هو الفرق :قلت
وأعرف   وأقدرها جداً   نفسياالتضاع أن أحب  ف   ،الفرق كبري  :قال

  ء شي) وأستطيع كل  ٣:٤) وبطل (يو ٤:٤٣ىن عزيز ومكرم (اش  إ



٧ 

بقوة كل ذلك ليس بقوتى الذاتية أو إمكانيىت الشخصية لكن  لكن  
  . املسيح وبنعمة املسيح

لضعف وقلة القيمة وأنىن غري   ن ، فهو أأما صغر النفس  أشعر 
املسيح  ةوأنسى نعم ،وأتوقف عند ذلك  ءشيحمبوب وال أقدر على  

  . غري مسيحى وكأينوأعيش  وحدي" وليس ىف املسيح" اآلن وأىن 
يتحول   أن ميكن    أاللكن    :قلت

ءإ"حمبة النفس"     على اآلخرين   ىل كرب
نية   ؟!أو أ
صورة    ألين  نفسيلو أحبيت    :قال

  أيضا   اآلخرينهللا ومثاله سوف أحب  
أل  املقدار  هللا   أيضام  بنفس  صورة 

قدّ   ،ومثاله قيمة  لو   ألين  نفسيرت 
املسيح   اآلن  قوة  ومعى  املسيح  ىف 

أقدّ  قيمة  سوف  أل  اآلخرينر  املقدار  املسيح"   أيضام  بنفس  "ىف 
املسيح قوة  ء  .ومعهم  فال يتكرب غصن عن    ،وبذلك لن يوجد كرب
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أل   األغصان قى   الشجرة  نفس  واحدةىف  واحد وطبيعة   ،م كيان 
نيةيصاب    أويتكرب    مْن ف نه ليس غصن  إعلى  هذا أكرب دليل    أل

املسيح لكن غصن ىف شجرة   صورة    ،أخذ صورة أخرىو   أخرىىف 
ينإبليس ذاك هو املتكرب    . واأل

فى أوقات كثرية فأوضحت ىل نقطة مهمة  أىب  أشكرك :قلت
نية  لئال رها  وأقدّ   نفسيكنت أخاف أن أحب   ء أو أ  ،يكون هذا كرب

ستمرار بداعى و فكنت أعيش داخل دائرة صغر النفس   قلة القيمة 
  . االتضاع
العكس     :قال  بيناعلى 

مق عرفت  نفسكداكلما  يف  -ر 
 وأحببتها  وقبلت نفسك  -املسيح

- ّ قب املسيح  وأحبكألن   -لك 
على  تست هللا  وتشكر  أكثر  ضع 
لك  تهنعم العكس    ،وحمبته  وعلى 

 ، رها سيكون بداخلك مرارة جتاه هللاعندما ال حتب نفسك وال تقدّ 
  . سنشرحها عندما نتكلم عن نتائج عدم حمبة النفس وهذه
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  ؟ وما السبب الثاىن لعدم حمبة النفس :قلت
  : السبب الثاىن :قال
لذنب وعدم الثقة ىف الغفران-٢   .هو الشعور 

اخلطية    أسقطفعندما   اجلسدوخصوًص -ىف  خطا  حياربىن   -ا 
لذنب ىف الغفران (كما   ىن الشيطان حىت لو توبت يشككف  ،الشيطان 

حروب   ىف  فأشعر   الغفران)شرحنا 
لتاىل    ين و من هللا  كره أمرفوض 

الىت فعلت هذا الفعل الشائن   نفسي
والىت جعلتىن مرفوض من هللا وبعيد 

النعمة  على   ،عن  ذلك  وينعكس 
  . اآلخرين تصرفاتى وتعامالتى مع 

اوكانت بكل    ،شاب تزوج من فتاة تقية ورائعة حتاول   إمكانيا
بيتها ىف    أن  اولكن كل    ،سعد حالأجتعل   بسببفلح  تمل    حماوال

سنة من زواجهم انتبه هذا الزوج    ٢٠مرت سنني طويلة وبعد    ،زوجها
وتس  تعاسه ائلنفسه  ىف  أعيش  ملاذا  الفاضلة  ل  زوجىت  من  لرغم 
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كل   أن اكتشف    هنفس  أعماقوعندما حبث داخل    !!الرائعني  وأوالدي
نظر لزوجته ي  كان كلماو   ،ذلك بسبب سقوطه ىف خطية الز ىف شبابه 

أمانتها له    ويرى  لنفسهتوحمبتها   اإلنسان كيف وهو  ف  ،زداد كراهيته 
لتاىل كان  ،النقية  اإلنسانة  هذه مثل  من  يتزوج    أن اخلائن   عكس ت تن و
  وأوالده على زوجته    نفسهل  كراهيته

ودائما يكون ىف حالة ضيق وعدم  
  . رضا

لتلك    :قلت احلل  هو  وما 
من   يعانون املشكلة أظن أن كثريين  

لذنب و  ن مل يكن بسبب  إالشعور 
    ؟نفس اخلطية

الغفران "قال: ال يوجد حل سوى   وثقة  فاملسيح جاء   ".التوبة 
منا ،ليشفينا من اخلطية  ال يقبل  ومْن  ،هو برر جما ،ويطهر من آ

رً إوال يصدق   ويكمل جهاده ويتغذى من   ا بنعمة املسيحنه صار 
حيب   أن  اأبًد ولن يستطيع  يعاينسيظل  اإلجنيل وكل وسائط النعمة،
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لتاىل لن يقدر    ، نفسه بل   هه وال أوالدتخر ال زوجآحد  أحيب    أن و
  . سيظل ىف ضيق طول الوقت



    

  

يكون ممنت للمسيح   وأيضاسيكون ىف فرح وقبول لنفسه    األول

ىف    ،برره  الذي ذلك  وينعكس 
املسيح    لآلخرينقبوله   أن  كما 

  . قبله
ىف   الثاين  بینما سيكون 

حزن ورفض لنفسه ويكون بعيد 
يقدّ  وال  املسيح  أو ر  عن  نفسه 

يقدّ   يقبلها،  لن  لتاىل  ر و
  . وال يعرف أن يقبلهم اآلخرين








  
  

  
درس يعقوب    القمص 
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واخلطية    :قلت لذنب  دائما   فعال،  مؤذى  ءشيشعور  لكن 
أقول أخطأت من قلىب املسيح   أن هل مبجرد    ،ةالسؤال هل التوبة سهل 

  ؟ يطهرين متاما وأكون بال خطية
هى نعمة املسيح وفاعليه دم املسيح   وهذههى املسيحية    هذه  :قال

فاالبن الضال عندما رجع مل    ،وبدون هذه النعمة لن نكون مسيحيني
وكافأه   طهره احتضنه و   "أخطأت "قال  و   رجع  مبجرد أنّ   بليوخبه أبوه  

  . هذه هي املسيحية وهذه هي نعمة املسيحف  ،وفرح به
  : السبب الثالث لعدم حمبة الشخص لنفسه هو  أما
  . التربیۀ -٣

  
  . عدم قبول أحد الوالدين أو كالمها لنفسه-

حيب   ال  شعور  الوالدين  فعندما  (بسبب  ا  يقبلو وال  أنفسهم 
الرتبية) ينعكس بسب    أواملفهوم اخلاطئ عن حمبة النفس    أوالذنب  

    .ال يعطيه ءالشيففاقد  ،رد فعل طبيعى على أوالدهمكذلك  
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تكون     األم فعندما 
لذنب وعدم  لديها شعور 

لغفران ل  أن تستطيع    نثقة 
تغفر البنتها الصغرية عندما  

تعرف    ،ختطئ   أنولن 
 واالنتقاد منها تعلمها كيف تغفر لنفسها بل ستكون دائمة الشكوى

  . هلا
لتاىل لن   ،ترىب ىف بيت كله قسوة ال يعرف احملبة  الذي  األب  أو

ن هذه املفاهيم ستكون غريبة عليه  أل  ،يرىب ابنه على حمبة وقبول نفسه 
له   . ولن ختطر على 

م الطفولة وبعد   يعاينأحد الشباب كان   من قسوة والده من أ
رها ويثق ىف أن أخذ خطوات ىف احلياة الروحية وبدأ حيب نفسه ويقدّ 

غفرانه مل يكن لديه أى مرارة أو ضيق جتاه والده بل كان يلتمس له 
أكثر   يعاينفهو كان    والديمعى  أقدر ما فعله  "وكان يقول    ،العذر

  . "عليه  جديمىن بسبب قساوة 

أسباب عدم محبة النفس

ةالتربی شعور 
الذنب

 المفھوم
الخاطئ
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ية"البنت مثل    إن   تعلمت من أمهاطفله صغرية    اإلزار"  الكو
 سيحدث هلا شرخ لن ينصلحن مل تنكسر  إن تعرضت للمس حىت و إف

ئها  ضعفت ومسحت ألالفتاة   هذهوىف فرتة املراهقة   ،اأبًد   أن حد أقر
ا قدمت توبة لكن  و يلمسها ملسات غري مقدسة   ا لرغم إ كانت   أل

وعاشت ىف شعور    ،ينصلح كما قالوا هلا  خجولة فأصيبت بشرخ مل
أصبح كمرض  لذنب أل بل  زواجها  بعد  وكانت   نفسيزمها حىت 

يعيش معها كزوج    أنيلمسها زوجها مرفوضة ومل تسمح له    أنفكرة  
منها الطفلة الوحيدة والىت ربتها بنفس    أجنبتسوى مرة واحدة الىت  

  . واألفكارالقيم 
    ؟ما احلل واألسرةمفاهيم مدمرة  أىب للشخص  :قلت
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فاملسيح غفر احلل مرة أخرى هى ىف حم  :قال املسيح  بة ونعمة 
طاملا قدم -كل شخص،  للمرأة اخلاطئة دون كلمة واحدة وال تفاصيل

اىن وال   أن حيتاج    -توبة يثق ويتذوق حمبة املسيح وغفرانه الكامل ا
  للشيطان أن  فرصة  وال يرتك   ،هيتتشوه نفس  أمأو    أبتعامالت  يرتك  

  .نه طاهر وقديس بدم املسيحإيشككه ىف غفرانه الكامل و 
قال: أما السبب الثاىن ىف الرتبية جيعل الشخص ال حيب نفسه  

  : هو
ت    .املقار

ستمرار بني ابنهم   سواء   خرينابنتهم    أوفعندما يقارن الوالدين 
ئه تصل رسالة للطفل   لتاىل و نه قليل ىف عيىن والديه  إأخوته أو أقر

 احملبةوعدم    ،عدم التقدير لنفسه   ىف  وينمو  ،قليل ىف عيىن نفسهيصبح  
  !! فالن  أوقليلة وليست مثل فالن  وهيكيف حيب نفسه ف ،لنفسه

بينما   ،كانت مسراء وشعرها قصري  األوىلأسرة كانت لديها طفلتان  
على الكربى بطاطس    فأطلقوا  ،وشعرها طويل   شقراءرى كانت  الصغ

ابنتهم الكربى وظل  نفسيةودون أن يقصدوا دمروا   ،والصغرى تفاحة



١٦ 

كانت تنظر لنفسها بدونية ، فوأجنبتتزوجت    أن ذلك حىت بعد    ثري
لرغم    ، هانه ينافقإوعندما كان زوجها ميتدحها كانت تتضايق وتظن  

اجلمال ليس مجال الشكل   أن نه كان حيبها حمبة حقيقية ويوضح هلا إ
الكن    .فقط لكن مجال القلب والروح ا  أل "بطاطس"    تربت على إ

  .تقبل ذلك أن مل تقدر 
   

 





 

كان متفوق ىف التحصيل الدراسى   األكرب  ،أسرة كان لديها ابنان 
بينما الثاين مل يكن هكذا بل كانت مواهبه   ،على فصله  األولودائما 

ر ذلك مل تكن تقدّ   األسرةولكن    ،فنية فهو متميز ىف املوسيقى والرسم 
 األمل وخيبة    إلحباط  األصغر  فأصيببينهما،    املقارنةفكانت دائما  

لنفسه بدونيه والتعاىل على أخو   واألكرب  ،ونظر  ء  لكرب   ، هأصيب 
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حىت هاجر كل   ،وعندما كربوا زادت الكراهية بينهما واملرارة تفاقمت 
ما أبدا،  ىل دولة خمتلفة ومل يعودواإمنهما   بل انقطع االتصال    ألسر

مببعضهم البعض   سر املرارة    هذهالىت كانت سبب ىف وضع مثل   و
  . واملقارنة بينهم

 مدمرة!رية ىف بدايتها لكن نتائجها تكون  أمور تبدو صغ  :قلت
طفولته  لكن   للمقارنة ىف  تعرض  احلل لشخص    لسلب   أثرتو ما 
  !! نفسيته علي

أغصان    اآلنفنحن    "فى المسیح"قيمته    أن يعرف    أن   احلل  :قال

أغصان   كلنا  لكن ىف النهاية   ،مييزهكل غصن له شكل  إن  ىف املسيح و 
قيمتنا هى   ،١لكن ىف اجلسد الواحد   يزةمتمأعضاء    ،الواحد  ىف املسيح

ونقبل متيز وندرك خطورة املقارنة فهى    ااختالفاتننقبل    "،ىف املسيح"
"نفسنا ونسينا  أركز على    إنناتدل على   فقيمتنا  ".  ىف املسيحإننا 

 الذيىف املال    أوىف الشهادة الىت حصلنا عليها    أوليست ىف الشكل  

 
(رو    لآلخربعضا لبعض كل واحد  أعضاء ھكذا نحن الكثیرین جسد واحد في المسیح و  ١

٥: ١٢ ( .  
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احلقيقية    نقتنيه، قيمتنا  "لكن  املسيحإننا  ذلك   "ىف  نعرف  وعندما 
    .٢ىف أعيننا ولن تؤثر علينا أبداً  األمورتصغر كل 

     



     

 .  

والديه عليه    ومنْ  وينظر للمسيح   أن تعرض ملقارنة من  يتحرر 

وتساوى    مثينةقيمته    أن " وكم  ىف املسيح "  ألنه  ويعرف كم هو غاىل
املسيح و  ذلك ستشفى مشاعره  درك  ألو  ف  ،ه صورة هللا ومثاله إندم 

  ، هيتتعبت نفسأ  ةوتلتئم جراحاته ويتحرر من املاضى ومن كل مقارن
  . "ىف املسيح " ألنهرها يقبل نفسه وحيبها ويقدّ  أويبد

  :هو  جيعل الشخص ال حيب نفسه السبب الثالث ىف الرتبية أما
  من الوالدين  املشروطةاحملبة 

 
جل فضل معرفة المسیح یسوع ربي الذي  أخسارة من    أیضابل اني احسب كل شيء   ٢

  . ) ٨:   ٣احسبھا نفایة لكي اربح المسیح (في   أنا و األشیاءخسرت كل  أجلھ من 
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ن  أ و   ".... "حيبهم لو   األب  أن   األطفالىل  إفعندما تصل رسالة  
م لو  األم حىت    ءالشييتمموا هذا    أن فيظلوا يسعون    ".... ." ستفرح 

والتقدير احملبة  على  والتقدير    ،حيصلوا  احملبة  صعب    ء شيوتكون 
  . وقات يفشلون كثري من األجياهدون للحصول عليه وىف  

م :قلت   يفشلون!!  األوقاتأغلب  ىف أظن أ
لو  :قال وخصوصا  النوعيات   مهاتاألو   ءاآل  كان   فعال   من 
يرضيهم وينال حمبتهم   أن فمهما حاول الطفل    ،عن الكمال   الباحثة

    .السقف مازال مرتفعا  أن يجد س
ضر بطاقة الدرجات الشهرية لوالده يقول له طفل كان عندما ُحي 

فحاول الطفل مرات ومرات    ؟"ملاذا مل حتصل على الدرجات النهائية"
نه سيحظى إوعندما حصل على الدرجات النهائية ىف كل املواد وظن  

هذه  يف    مبحبة وتقدير والده
له    املرة، لتأكيد  "قال 

سهلة   ت  االمتحا كانت 
  !!! " هذا الشهر

أخطاء التربية

المحبة 
المشروطة المقارنات  القسوة فى

التربیة
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النوع   أمها من  لدرجة   الذيطفلة كانت  والنظام  النظافة  حيب 
ال  ،الوسوسة  فستان  اتسخ  لعبها كانت فكانت كلما  بسبب  طفلة 

  األحيان الىت تصل ىف بعض    ،تصب عليها جامات الغضب واالنتقاد
حتاول  كانت  دائم و الوف  مشاعر اخل ىف    االبنة  هذه  نشأتف  .للضرب 

اجتهاد   رضى    أن بكل  الغالب   ،وحمبتها  أمهاتنال  ىف   كانت  لكن 
  . تفشل فكربت وعندها عدم قبول لنفسها 

فوالدين من هذا النوع صعب   أىباملشكلة     هلذهما احلل  و   :قلت
  يكون مستحيل!!  يكاد أوإرضائهما 

 "فى المسیح"نتحرر ونثق ىف قيمتنا    أن لذلك علينا    ،فعال   : قال

حىت يكون لنا قيمة بل قيمتنا    ءشيفنحن ال نفعل    ،وليس فيما نفعله
محبة هللا كاملة وغري مشروطة  ف  ،صورة هللا ومثاله  إنناىف    أنفسناىف  

وعندما   ،٣وأبدية  ةدائملنا بل حمبته  هللا  حىت حيبنا ءشيلنا فال نفعل 
احملبة ونثمر ىف   هذهنعيش    إننانقبل ذلك ونثق فيه يكون مثار ذلك  

 
  ٣١لك الرحمة (ار     أدمتمن اجل ذلك    أحببتك  أبدیةتراءى لي الرب من بعید و محبة   ٣

  :٣ (  
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خطاة   ،احملبة  كأبناءوسلوكنا    أفعالنا وحنن  أحبنا  أحبنا    ،٤فا  هللا 
  .٦لينا كقديسني مهما سقطنا إهللا يظل حيبنا وينظر  ٥فضال 

هللا الغري مشروط هلم   بة يقبلوا حم  أن   واألمهاتء  لكل اآل  رجاء

وسقوطهم  م  ضعفا من  لرغم  قيمتهم  وىف  قبوهلم  ىف  حىت   ،ويثقوا 
م حب غري مشروط  أن يستطيعوا   ال   الشيءففاقد    ،حيبوا أبنائهم وبنا
  .يدرك معناه حىت يعطيه وال



 



      





  

 
  . ) ٨: ٥رو (  ألجلناونحن بعد خطاة مات المسیح  ألنھ ولكن هللا بین محبتھ لنا  ٤
  ) ٤:  ١٤ھو  (حبھم فضال أنا اشفي ارتدادھم أ ٥
  . )١٦: ٢٤ام ( ویقومالن الصدیق یسقط سبع مرات  ٦
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  . أىب  واألبديأمور متعبه ومؤثرة على املستوى الزمىن  :قلت
  .فنتائج عدم حمبه وقبول النفس نتائج خطرية :قال
  : نتائج على المستوى الروحی  أوال

    وأقدّ   نفسيفعندما ال أحب أقبلها  رها وال 
الكئيبة وغري    النفس  هذهخلق ىل    الذي هللا    جتاهيدخل لقلىب مرارة  

دون    احملبوبة، الالشعور  ذلك ىف  يكون  الغالب  لكن   أن وىف  أدرى 
داو تظهر مثاره ىف تعامالتى مع هللا    . اهلوة بيىن وبينه زد

بل شاب ىف املرحلة اجلامعية كان يشكو من فتور احملبة جتاه هللا  
لرغم إيصارح نفسه ويقول " أن ع ا واستط ىن إىن اشعر مبرارة جتاه هللا 

 ً م طفولىت"كنت أحبه كثري وتدرج ىف   ألعماقهوعندما دخل    .ا ىف أ
فوجد أن ذلك بدأ مع فرتة املراهقة عندما بدأ    ،البحث عن السبب

على الكمال   أنشأته  أسرتهن  وأل  ،يسقط ىف االحتالم مث العادة السرية
 جتعله جنس وتبعدهخطأ بدأ يكره نفسه الىت  ى  نه غري مسموح  إو 

مل يصل  مضين لكن بعد حماوالت كثرية وجهادو ومع الوقت   ،عن هللا
فانعكس الوضع   ،أسرتهكما ربته متاما   صعفللكمال وأن يكون بال 
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ملرارة  شوبدأ ي هللا الذى وضع ىف طبيعته الضعف وىف نفس   جتاهعر 
لكمال الوق دمع الوقت  و   .ت يطالبه  لذنب  ال   وازد بدأت شعور 

جلفاء والفتوربدأ و  اهلوة تتسع بينه وبني هللا   .يشعر 
ذلك     أن أظن    :قلت من  يعانون  الشباب  من   أىبالكثريين 

مفيقارنون بني   الطفولة الربيئة وبني ما هم فيه من عواصف وحروب    أ
اىن    ،اخلطية ىف فرتة الشباب  وعندما ال يثقون ىف الغفران الكامل وا

  . يدروا أن كما علمتىن يكرهون أنفسهم وبعدها يكرهون هللا دون 
ها  ب ر الشخص نفسه وال جيعندما ال يقدّ   أيضا  ،ابينفعال     :قال

حد  ملاذا مل خيلقىن هللا "يبدأ يقول لنفسه  األشخاصبسبب مقارنته 
  . "ة ىف قلبه جتاه هللاوتدخل املرار  ةفالن أومثل فالن 

وتفاحة) كانت   (بطاطس  االبنتان  قصة  أطلقوا   االبنةففى  الىت 
من    ءشيلماذا مل يعطها هللا  ف   ،عليها بطاطس دائما التذمر والشكوى

 ازدادت وبدأت تفقد مشاعرها جتاه هللا بل مع الوقت    ،مجال أختها
رسالة مدمرة أوصلوا  غري مقصود    فالوالدين بسبب خطأ  .املرارة حنوه

  . البنتهم على املستوى الروحى والنفسى
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دون    أوالدهمليها الوالدين تدمر  إفعال حتدث أمور ال ينتبه    : قلت
  احلل! لكن ما  أن يدروا
هو    : قال فينا    أن احلل  واحد  "  أن يعرف كل  أنه  فى قيمته 

ننا خمتلفون وكل واحد له موهبته وله متيزه فعندما تعرف  إ" و المسیح

أن أنفسنا  ذلك نقبل  صورة هللا وأعضاء ىف جسد   ألننافسنا وحنب 
هللا    جتاهبدون ذلك سيكون لدينا مرارة    ،٧املسيح ولنا كرامة املسيح 

تى النقطة الثانية وهى لتاىل    - :و
 

 
(رو   لآلخرعضاء بعضا لبعض كل واحد أھكذا نحن الكثیرین جسد واحد في المسیح و ٧

٥:   ١٢ ( .  
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فطاملا ال أحب هللا لن أحب أن 
معه أتواجد  أن  وال  ولو    ،أكلمه 

متثيل  ىف  متثيل  يكون كله  حدث 
ثقّ  يكون  الصالة  وما ووقت  وهم  ل 

  .أصدق أن أنتهى منه
لن يتوقف    أىبالصراحة     :قلت

ىف    هذهعند   تصل  لكن  النقطة 
متاما    أوقات  الصالة  عن  أبعد  كثرية 

  . ال فائدة منه ءوشيع للوقت يتضي وأظنهاوارفضها 
النقطة الثالثة ىف النتائج   أما  ة.فعال  ابىن نتائج صعبة ومؤذي  :قال
  هي: الروحية 

 

ملرارة جتاه هللا و  سيكون    ،بعدت عن الصالة  أيضافطاملا أشعر 
فكيف أطيق    ،األبدية طبيعية لذلك أن أفقد الثقة ىف احلياة  النتيجة  ال

أن أتواجد معه هنا حلظات   أطيقكنت ال    إن   األبد ىل  إأن أتواجد معه  
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النتيجة الطبيعية   األبديةوعندما تضيع ثقة    ،أو دقائق لتاىل تكون 
الشخص   .٨غدا منوت"   ألننا"لنأكل ونشرب   وبسهولة يكون هذا 

تتحولإو   اإلحلاد  ألفكارفريسة   ا  مل جياهر  العملى   اإلحلادىل  إ  ن 
السم   مسيحى  فيعيش 

ال رجاء ىف أبدية وال  بلكن  
هللا مع  حب    . عالقة 

فاملسيحية ليست جمرد اسم  
بل   وممارسات  وطقوس 

ملسيح هنا وىف    .السعيدة األبديةحب للمسيح وعشق وارتباط 
   ؟أىبلعدم حمبة النفس   األخرىوما النتائج  :قلت
  : قال

  .نفسىالنتیجۀ الثانیۀ هى على المستوى ال

  

 
:  ١٥كو ١غدا نموت ( ألننا ال یقومون فلناكل ونشرب  األموات كان  إن فما المنفعة لي    ٨

٣٢(  

النتائج على المستوى الروحى

عدم 
ى الثقة ف
األبدیة

الفتور 
فى 

الصالة
المرارة 
تجاه هللا
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الشخص  فيعي ال    الذيش 
يقدّ  وال  نفسه  مبشاعر  حيب  رها 

القلق وعدم االستحقاق للتقدير  
وال للحب وقد خيتلط عليه ذلك  

  . اتضاع ويظن أن ذلك
إن كان   : قلت أعرف  كيف 

  ؟! صغر نفس مأاتضاع  ذلك
 . الفرح مؤشر هو    أول  : قال

  نأظر ت وال ين "ىف املسيح"ن قيمته أل ،فرح يعيش ىف ع شخصتضامل
بل دائما   ،بينما صغر النفس ال يعرف الفرح   ،من أحد  تهخذ قيم
  .حزن وكآبةىف حالة 

ىن مؤشر لكن ا نه قوى جًد إاملتضع يعرف ف هو معرفة القيمة،  و
ويساعده    ".ىف املسيح"  نهألالقوة ليست قوته الشخصية لكنه قوى  

ىف   ت  اإلجنازذلك  املستو يشل   .على كل  النفس  صغر  بينما 
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نه ضعيف ومسكني ويلغى متاما قوة املسيح إيركز فقط على  الشخص و 
  . ونعمة املسيح

ا مجيل ولكنها   اشابة صو فها قيمتها بل مل تعرّ   أسرة تربت ىف    أل
عندما  و   ،االنتقاد هلا  ةدائمكانت  

أن تشرتك    يف الكنيسة  طلبوا منها
الكورال   ىف  ىف    أن   أومعهم  ترمن 

يستطيعوا   مل  ت  الشا   أناجتماع 
ا مجيل  يقنعوها   بل كانت إن صو

وكانت   ،رمبا يوجد أحد أفضل مىن صوتى ليس مناسب  تعتذر وتقول  
ذلك اتضاع لكن ىف احلقيقة كان نتيجة الرتبية الصعبة وعدم    أن تظن  

  . معرفة قيمتها 
  - :النتيجة الثانية على املستوى النفسى هى أما
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يكون    الذيفالشخص    :االكتئاب - نفسه  وال حيب  يقبل  ال 
ىل االكتئاب يكون دائما  إن مل يصل  إو   ،معرض لالكتئاب بنسبة كبرية

ن نفسه الىت ال حيبها وال يقبلها معه ىف كل  ىف مشاعر احلزن والغم أل
ينظر    حلظة، تذكره إفكلما  ليها 

الغفران"   بسبب عدم ثقةلذنب "
ت"    لقلةأو   املقار أو "بسبب 

الوالدين   اإلجنازبعدم   "بسبب 
  . " الباحثني عن الكمال

مع    نكإفتخيل   تعيش 
الذنب مشاعر    من  يعاينشخص  
يفعله ىف كل    اإلجنازوعدم    لقلةوشعور   ستكون    ،شيء  ماذا 

   ؟كمشاعر 
  .تسبب اكتئاب وحزن  ،فعال  ةومؤذي مشاعر متعبه  :قلت
ستمرار من احلزن والضيق ىف   لألسف  :قال الكثري ممن يشتكون 

  . ألنفسهمالنفس يكون السبب هو عدم حمبتهم 
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وتغري  احلزن  دائم  لكنه  ت  املستو على كل  وملتزم  رائع  شاب 
جح ىف عمله  إفبالرغم من    ،املشاعر    لكن ره،  وتقدّ حتبه    تهزوجو نه 

"ال حيب نفسه"    ألنهكل ذلك ال يعطيه السعادة وال يسبب له الفرح  
بسبب والده الشخص الباحث عن الكمال الذى كان دائما وذلك  
أقل    ىفيدقق   لرغم    ،ءشيكل  الصورة    اآلن نه  إو لكن  عنه  بعيد 

 ، ءشيك مازال ينتقد نفسه على أقل  لذل  ، فارقهاملشوهة عن نفسه مل ت
لكن   آهلةلسنا    وألننا وخطا  ضعفات  لدينا  يكون  أن  فالطبيعى 

 ةمرفوض   ذه الضعفاتهفالىت تربمج عليها من والده    للربجمةلنسبة  
والىت أثرت على    الربجمة  هذهفصار هذا الشاب املسكني أسري    ،متاما

  .زوجته وأطفالهول أيضالنفسه  نقدنفسيته ومشاعره وكان دائم ال
  -  :هىتقود اىل النتائج االجتماعية لعدم حمبة النفس  وهذه

فالشخص الذى ال يقبل وال حيب نفسه    :اآلخرينعدم قبول  -
تضايق وخمنوق من من كان  إف  ،يقبلهم  أو اآلخرينحيب    أنلن يعرف 

أقرب   من  ف  ،ليهإ  ءشينفسه  وخمنوق  متضايق  سيكون   أيبالتاىل 
 . أصدقاء أو    أوالد  أوسواء زوجه    ،شخص أخر مهما كانت درجة قربه 
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دون أن  -النقطة  هذهالزوجية بسبب    مىف حيا  الكثريون   يعاينلذلك  
تى ليقدم   هاال حيبو ال يقبل نفسه  الذى  الشخص  ف  يدروا. فعندما 

لشريك   بل  حياته  حمبة  لن جيد  نفسه  وعدم ضيق  الد  جيكما حيب 
الضيق  و القبول   عليه  يعكس  حاول    ،واخلنقة لتاىل  شريك ومهما 
ن جهاز االستقبال ىف رد فعل أل أييقدم له احلب ال جيد   أن حياته 

يستقبل   أن ليعرف    إصالحىل  إمعطل فيحتاج ىف البداية    اآلخرالطرف  
كمثل بئر ال  .  لآلخرينيبثها  أن بة ويعرف معىن احملبة بعدها ميكن احمل

فعندما نلقى الدلو ال خيرج   ،فقط  يوجد به طنيلكن  ماء    فيهيوجد  
حىت   ء أوالاملامن    ميتلئ  أن   فلكي حنصل على املاء البد  ،طني السوى  

  . آلخرينعلى ا اءملفيض ي
وال   وألوالدهاكانت دائمة الصياح والصراخ ىف البيت لزوجها    أم

ا حمبة   ول هلا كلماتيق  أن وكلما حاول الزوج    ،يعرفون كيف يرضو
وتعترب   ينافقهاإال تقبل  وبعد سنوات طويلة وىف سن اخلمسني    ،نه 

على حمبة   أبداذلك بسبب طفولتها الصعبة فهى مل ترتىب    أن اكتشفت  
ا    ،وا دائمني االنتقاد هلانفسها بل أهلها كان ووالدها كان ال يهتم 

ا غري موجودة فهو دائم املشغولية  فقدت كل مشاعر لنفسها  ف  ،وكأ
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لتاىل مل تعرف   حتب زوجها وال   أن وضاعت قيمتها ىف عيىن نفسها و
ا   ،تقبل حمبة زوجها هلا  أن بل كان من الصعب عليها    ،أوالدها   أل

اتربت وتربجمت على   وعندما تعلمت كيف حتب   ،ال تستحق احملبة  إ
ار نفسها نفسها وكيف تقدّ  بدأت   ،" وصورة املسيحىف املسيح " أل

وُ  ا  وكأ تتغري  ا  جديدحيا من  وأوالدها   ،لدت  بزوجها  وعالقتها 
احملبة  روح  ودخل  البيت  ىف  والصراخ  الصياح  وانتهى  متاما  تغريت 

  . يعوالقبول بني اجلم


  

      

  

  قلت: كيف؟ 
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  أن حناول    إننامبعىن  قال:  
فنكره  نفلح  فال  القريب  حنب 

لتاىل ال نقبل   ،نفسنا أكثرأ و
نكره   لتاىل  و أكثر  القريب 

وندخل ىف دوامة  ،أنفسنا أكثر
من عدم حمبة وقبول   تنتهيال  

الدائرة سوى بقبول  هذه  تنكسروال  ،وعدم حمبة وقبول النفس اآلخر
  . وحمبة النفس أوال

  !! لألسرمشاكل صعبة ومدمرة  :قلت
  -  :هىأما النتيجة الثانية على املستوى االجتماعى  :قال
  : فشل فى الحیاة العملیۀ-

رها يكون مصاب بشلل ال حيب نفسه وال يقدّ   الذيفالشخص  
الطاقة لتاىل يكون    ، ىف  فطاملا ال حيب نفسه وال    .ضعيف  إجنازهو

إخفاقها وال    ينتقد  أخفقتن  إو   ، جنازهان أجنزت يستهني  إف   ،رهايقدّ 
  أعماهلم فالكثريين يفشلون ىف    .قدمت  أيلتاىل لن حيدث  و   يرمحها،

محاولة حب 
القریب

كراھیة 
للنفس

كراھیة 
للقریب
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مليس بسبب عدم   لكن بسبب عدم تقديرهم وعدم حمبتهم   كفاء
لذلك جتد أشخاص لديهم مواهب وكفاءات كثرية لكنهم . ألنفسهم 

جحني   م  أوغري  البعض    بينما،  ضعيفة   إجنازا لديهم   اآلخر جتد 
أكثر والسبب   وإجنازاتجناحات    هاهب أقل لكن لديو وم  إمكانيات
 أجنزتن  إن أخفقت يشجعوها و إف  النفس  روتقدي  ةهو ىف حمبيف ذلك  

  . روهايقدّ 
ن خترجا كالمها من كلية اهلندسة  بتقدير امتياز والثاىن   األول  ،شا

جيد بينما    األول  ،بتقدير  الدراسة  سوى  احلياة  ىف  يعرف  ال  كان 
لرغم من تفوقه ىف الكلية ل  ،ال جييدها  األخرىمهارات احلياة   كنه و

  أسرته ترىب على ذلك ىف    ألنه  ،الشكوى واالنتقاد لنفسه  دائم  كان 
اسة فشعر  ن جمال العمل خمتلف عن الدر وأل  ، لكاد وجد فرصة عملو 

يعرف    واإلحباطلفشل   نفسه    أن ومل  وحيب  و   ذهيقبل  مل احلالة 
لنقد نفسه وجلد   أن حياول   فاته من مهارات بل استسلم  ما  يتعلم 

  بدأ ىف شركة صغرية وتدرج ىف اخلربة و   العمل  بدأ  اآلخربينما    .ذاته
لرغم من عدم جناحه ىف البداية كان دائم    هلكن  ،مشروعه اخلاص و



٣٥ 

والقبول   لنفسه  ومع الوقت حدث منو كبري ىف   إلمكانياتهالتشجيع 
  . املشهورين  األعمالمشروعه وأصبح من رجال 

إننا ال   سببه الرئيسىيكون    من الفشل ىف احلياة العملية  فالكثري
ال نشجع   -وهذا وارد وطبيعى-ن أخفقنا  إف  .رهاحنب أنفسنا وال نقدّ 

بل  ،نفسنا لنكمل ونستمرأ ر ال نقدّ  زأجنن إنفسنا لنصبح أفضل و أ
ونقلل    جنازاتنا نستهني    أجنزن  إو وجنلدها    أنفسنا  أخفقنا نلوم  إن 

وننسى  أفنظل    ،منها التقدير  وعدم  اللوم  املسيح"  نناإسرى    ، "ىف 
(مت  فتيلة مدخنه ال يطفئ وقصبة مرضوضة ال يقصف  كان   واملسيح

يصري    صغريوال  )١٠:  ٣(يؤويقول للضعيف "قل أ بطل"  )٢٠:  ١٢
  . )٢٢: ٦٠(أشع قوية ةم أواحلقري  ألفاً 

ر  هذهيكون لعدم حمبه النفس كل   أن   أتصور  أكن مل   :قلت  األ
  .والنتائج الصعبة واملدمرة

  : وهيتوجد نتيجة أخرى على املستوى االجتماعى واملادى    :قال
  .اجلسدية األمراض -
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الشخص نفسه وال يقدّ  رها بسهولة يدخل ىف فعندما ال حيب 
لذنب  جتاهتعب النفس جبوار املرارة   وكل ذلك يؤدى    ،هللا والشعور 

 ٪٧٥  إنتقول    إحصائيةتوجد    ،ألمراض   وإصابتهىل تعب اجلسد  إ
  ، نفسية  لألسباب  تيجةمن املرضى املوجودين ىف املستشفيات هو ن

ال يقبل نفسه ىل تعب اجلسد فالذى  إيتحول  مع الوقت  فتعب النفس  
ُ   يكون معرض أكثر من غريه  وال يقّدرها لسكر  ن ي ضغط   أو صاب 

املخ    أوالقلب   ىف  املعدة    أوجبلطة  ىف  العصىب  أوقرحة    ، القولون 
لنا نتعرض لضغوط ومشاكل لكن االختالف هو ىف  ك  إنناوالطبيعى  

  . رد فعل كل منا
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حلادث تعرضتا  ن  تشوه   ةسيد هلما  ص وحدث  ميكرو انقالب 
كانت تضع قيمتها ىف مجاهلا ومنظرها وال   األوىل   ،بسيط ىف وجهيهما

احلقيقية تقدّ  قيمتها  ر 
هلا    ،كإنسانة  حدث  فلما 

مشاكل   ىف  دخلت  ذلك 
ت تكره نفسها  أنفسية وبد

ىف اليت  - حتبها  تكن  مل 
اوانعكس ذلك على عالقتها    -األصل  ة  عصبية وكثري   فأصبحت  سر

اولكن  ،حمبته هلا مل تتغري الذياملشاكل وال تطيق زوجها  مل تقبل   أل
 أخدت  األخرىبينما    .نفسها فبالتاىل انعكس ذلك على من حوهلا 

الصحيح فهى تضايقت ىف  إطارهبعقل وحكمة ووضعته ىف املوضوع 
ثرت  األول ا مشاعرها لكن    و ر وحتب نفسها وليس كانت تقدّ   أل

امع الوضع اجلديد ومل تشعر تعايشت  ،شكلها  م ى تغري  أسر أل

ىالنتائج على المستوى الماد

األمراض 
الجسدیة

 فشل فى
الحیاة 
العملیة

فشل 
العالقات
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"  كانوا املسيح مجيعا  لبعضهم  "  ىف  النمو فمحبتهم  ىف  استمرت 
د   . واالزد
وعرفت   مهية اقتنعت  أف  ،أىب    نفسي  أحبلكن كيف    :قلت

    .ولكن ما هى اخلطوات العملية ،اخلطورة الشديدة لعدم حمبة النفس 
  أول خطة لكى حتب نفسك هي.  :قال

  : لشفاء من جروح الماضىا

  . اجعل هللا وكلمته هو املقياس  :أوال 
  ، املادية  األموروال من    األسرةقيمتك من الناس وال من    خذفال  

ما هى قيمتك ىف  و   ،هللا عنك  هيقول   فاعرف ما  .لكن من هللا نفسه
 ملطلق. ااحلق  ،  األبدي  األزيلفا هو احلق وما يقوله هو احلق    ،عينيه

ورمبا   ،قل تقدير ليست دقيقةأعلى    أو  مغشوشةبينما الناس موازينهم  
تريد    ،معكوسة  أخرى  أوقاتىف   ّ   أنفعندما  ىف  تقي نفسك  ى  أم 

  وأيضا  ،وفتش واعرف ماذا يقول هللا عنك ،موضوع ارجع لكلمه هللا
لإادخل     أعماقك هللا عن كل ما يدور ىف    وأسالصالة  ىل خمدعك 



٣٩ 

ال ترتك نفسك للناس املساكني الضعفاء قصريى   ،وأفكارمن مشاعر  
روحني يقيمونك   . وحيددوا لك قيمتك النظر وا

كان يقول البنه "لو ربيت   الذي   األبهل قلت لك من قبل قصه  
  . خروف كان أفضل منك"

  . أىب  أتذكرهاال  :قلت
يقول البنه الصغري عندما خيطئ   ما  ىف قرية دائما  أبكان    : قال

لو ربيت خروف كنت كسبت فيه أحسن "صغري    أوشى كبري    أيىف  
األ  ".منك وكان ال   ،نه ال يساوى خروفإبن وىف ذهنه  وكرب هذا 
وكانت الناس تظن ذلك نوع   ،ر قيمة نفسه وال يطالب حبقوقهيقدّ 

كان نتيجة لرتبية خاطئة   ىف احلقيقة  ه كان لكن  ،والوداعةمن االتضاع  
كتهجروح تنزف حىت    يف أعماقه  دمرت نفسيته وتركت وصار ىف    أ

  . نفسه ال يساوى خروف  عيىن
ذه الصورة  أن مؤمل    ءشيقلت:   هل من   ، لكنيكون الوالدين 

   ؟األمورحل ملثل هذه 
 ، لكلمة هللا واعرف ماذا يقول هللا عىن  رجعا  أن   قال: احلل هو

ت الىت يقول فيها  هللا وجيمّ   ةفهذا الشاب بدأ يرجع لكلم ع كل اآل



٤٠ 

قد  وا  مكرما  عيىن  عزيزا ىف  "صرت  مثل  عينيه  قيمتنا ىف  عن  هللا 
هو الرب ىف وقته   أ  ةقوي  ةمأواحلقري    ألفاالصغري يصري  ""    أحببتك

به" ليس  "  أسرع  بثمن  اشرتيتم  بذهب    شياءقد    أو   ةفض  أوتفىن 
عيب"  كرمية  ةحجار  بال  محل  بدم  هذه    أوبد.  لكن  ت يردد   اآل

  .ستمرار
  قلت: فعال الرجوع لكلمة هللا يفعل فرق كبري. 

ىن شيء هو:    قال: أما 
  . تعبري عن مشاعرى احلقيقية وجروحى يف الصالةال -:نيا

ن  وأ   ،الصالةمشاعره وجروحه  ىف  الشخص  يعلن    أنفضرورى  
هللا ليس السبب لكن  أن  أوضحنافكما   ،له املسئوليةيعاتب هللا وحيمّ 

علن كل تعىب أفضرورى    ،هو املسئول عن شفائنا وتضميد جروحنا
  .له مليأوكل 

قلت: يف البداية كنت أخاف أن أعرب عن مشاعرى احلقيقية  
بذلك لكن بعد أن جربت الوجه املكشوف ووجدت أن هللا يرحب  

  . اسرتحت كثرياً 



٤١ 

قال: التعبري عن مشاعر كما هي سواء مشاعر فرح، حزن، كآبة،  
، ومفيد جداً  ءخوف، قلق،....شي   . لنا مهم جدًا

  تذمر!!  تحول من عتاب إىلقلت: لكن أخاف أن ي
قال: يوجد فرق بني العتاب والتذمر. العتاب يعرب عن شخص 

ني التذمر فقط يشكو ويشهر،  يريد أن تستمر العالقة بينه وبني هللا. ب
أو بني الناس،    نفسيالعتاب يكون بيىن وبني هللا والتذمر بيىن وبني  

  التذمر يكون بروح املرارة.   بينما العتاب يكون بروح احلب
لث شيء    ؟ للشفاء من جروح املاضىقلت: وما 

  لث شيء هو:  قال:
  . انتظر التعويض -

التعب   سنني  عن  يشفين  ،واألملالتعويض  لن  لكن   افا  فقط 
الضعف   نقطة  سيحول 

قوةإ املوت    ،ىل  وظل 
بركة إواللعنة    ،حلياة   ، ىل 

ليس  وحده  فالشفاء 

الشفاء من جروح الماضى

انتظار 
التعویض

الوجھ 
المكشوف

كلمة هللا 
ھى 

المقیاس



٤٢ 

السنني   جهةمل من  أفبدون تعويض يظل الشخص عنده    ،كافيا للعالج
    .مل الىت مرت ىف التعب واأل

س كل راب صعب املأتباىل و م ال  أ  ،صعبة   أسرةشابه تربت ىف  
يوم هادئ الطبع وديع كاحلمل ويوم يكون    بشكل خمتلف،يوم مزاجه  

خطأ سواء   ءشيوليس هذا فقط لكن عندما تفعل    ،الشتاء   كزوبعة
خذ منها موقف وخياصمها ليس    أوبقصد   مبغري قصد  لكن   أل

لشهور  ألسابيع   ت توسالبعد    إاليتعامل معها  يصفح عنها و وال    ،و
ديوتذلالت قد تصل لتقبيل   هذهفعاشت  ،األرجلمل يكن  إن  األ

مل وتعب وعدم استقرار ىف نفسيتها بسبب عدم توقع ردود أالفتاه ىف 
نه هو املقياس احلقيقى إولكن عندما رجعت  وعرفت    ،أفعال والدها 

عن تعبها وآالمها وعاتبت وطالبت    له  عربتو   ،احلقيقى  أبوهانه هو  إو 
ودخل  ،لتعويض وتشفى  تلتئم  جراحتها  قلبها   بدأت  سالم    يف 

بيب بل صارت  احلصديق و والاحلقيقى  هو األب  عجيب وصار املسيح  
  ، مْن ومساعدة لكثري من الفتيات ىف اخلدمة  ةمصدر تعزي  الشابة  هذه



٤٣ 

"  قول الكتابوانطبق عليها  الذين ميرون بنفس ظروفها  

 ١٨:٢"(عب .(  
يشفى شفاء   ، وعندما يشفى  .يعطى بسخاء   ،فا عندما يعطى 

شفائنا   ةن عليه مسئوليأليه ونعلن تعبنا ونثق  إفقط لنلجأ    ،حقيقى
على كلمته   قريب   املقدسةونعتمد  هو  وكم  عنده  قيمتنا  ونعرف 

  . ومسئول عنا
له ىف الدفعة   ةشاب ىف املرحلة اجلامعية بدأ عالقة عاطفية مع زميل

 ُ ه مل ينجح ىف ألن دم قصر ىف املذاكرة وعندما ظهرت النتيجة ُص وبدأ ي
متفوقا طوال    أن بعد    مادة  أي قرار    .املاضية  األعوامكان    أنفأخذ 

ولكن تعرض لتعب نفسى شديد   ،ستقبله العالقة وينتبه مل  هذهينهى  
نه كان من الشخصيات العاطفية وطيبة القلب واضطرب إوخصوصا 

تصوم   أن حد اخلدام فقال له جيب  شكى حاله أل  ،أكله ونومه وتركيزه
الشياطني تنتهى حروب  هذا  ،وتصلى حىت  هذه الشاب    وكان  يف 

كل  و   فاقد الشهية أصال  الفرتة رتكيز ال يف كثريا، وال يستطيع الال 
نفذ  ي   أن وعندما حاول    ،النوم  اضطراببسبب  صالة وال يف مذاكرة  



٤٤ 

اخلادم مل يستطع   لذنب  نصيحة  كل من حوله كان  و   ،كثرأفشعر 
كان    وهو   ،فات  مايركز ويعوض    أن يلومونه على فعلته ويطلبون منه  

لذنب وجلد   حياول لكن ال يستطيع فدخل ىف دوامه من الشعور 
روحة  -قياس احلقيقى لكن عندما رجع  امل .الذات مع املشاعر ا

آخركما نصحه   و   ةوجد ملس  - خادم  يشعر مبشاعره  أشفاء  ن هللا 
روحة عندما   إيليا  ةوعندما قرأ قص   ،لكن يضمد جراحه   هوال يلوم  ا

امل ومتىن  الشديد  لالكتئاب  أن وت  تعرض  أن   عالج هللا  وجد  ليس 
كل جيداً  مل  ١(وينام   يصوم وال أن يصلى بل كانت نصيحة هي أن 

كل جيًد . )١٩ ا وبدأ يقبل غفران هللا  ا وينام جيًد فبدأ هذا الشاب 
وتعلم الدرس وانتهى املوضوع    ةهو قدم توبف  ،له ومل يعد يلوم نفسه

بكاء على ال يف    أخرىلضعف ارتكبه ويضيع سنني    أسريلن يعيش  ف
الدراسى وتفوقه  رجع التزانه النفسى وجناحه  ي، وبدأ يتشدد و ما فات

  مرة أخرى.
 لكي"حتب نفسك" ال    أنفحىت ىف وقت الضعف جيب    ابينفيا  

وفرحك   كتبقى ىف الضعف لكن حىت تتشدد وتكمل مسرية حيات



٤٥ 

املسيح"وجناحك   "مع  و  املسيح"  الكثري   ،" ىف  عندما    ون فيوجد 
التوبة-ضعف    أييسقطون ىف   وال    أنفسهمال حيبون    -فحىت بعد 

ا فيزداد الضعف ويصري الكسر مضاعف   . يقبلو
 إخفاقى  أولرغم من سقوطى    نفسي  أحبولكن كيف    :قلت

   ؟أىبصعب التنفيذ   ءشيرمبا 
  : هى النقطة الثانية وهى وهذه :قال

  . ثقة الغفران الكامل 
شعور   عنده  الشخص  ظل  فلو 

نفسه يسامح  ومل  أن -لذنب  بعد 
أو  حيبها    أن يعرف    فبذلك لن  -يتوب

بل   نظر يقبلها  لنفسه  ينظر   ةسيظل 
لكن عندما يقبل غفران    دونية،و   احتقار

فات  املسيح   ما  ويستطيع  وينسى  طاقاته    ة بداييبدأ    أنستتجدد 
فبولس الرسول لو ظل أسري ما فعله   .قبل  نيكون أفضل مو جديدة  

اضطهاد   من  املاضى  وأذية  ليف  املؤمنني  من  يكن  لكثري  مل  لكنيسة 



 

  
  

 



٤٦ 

" ل وقال  القرار  أخذ  لكنه  أبدًا  يكرز   

")  فا وعد أن )١٣:  ٣يف .
وال يوجد هلا أي ذكرى مكتوب "  غيمةميحو خطا كما متحى ال

 ")  اش
. وكل خطا تطرح يف أعماق البحر فال يستطيع أحد  ) ٢٢:  ٤٤

جي هو   دهاأن  أخرى كما  مرة 
" مكتوب   

   

 ") ١٩: ٧مي ( .  
ذلك  كيفو   :قلت     حيدث 

  ؟أىب
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ىف    : قال نفسه  ويرمى  الشخص  يرجع  املسيح   أحضان عندما 
ر هذا القبول وهذا الغفران سيظل طوال العمر مقدّ   ،ويقبل غفرانه له

خيطئوا مل  ممن  أكثر  املسيح    ، وحيب 
واملرأة   فكما حدث ىف قصه مسعان 

املرأة فاملسيح قال له هذه    .اخلاطئة
ً   أحبت" هلا كثريا  غُ   ألنها  كثري فر 

قليل  والذي حيب  قليل  له   ".يغفر 
ويصدق   الذيفالشخص   يقبل 

غفران هللا له سيكون مديون حبياته  
املوت   الذيللمسيح   من  أنقذه 

 أصبح  ألنه   وأيضاحبه  أن املسيح  وهنا سيعرف حيب نفسه أل  ،واهلالك 
بت    ،ىف طريق امللكوت وليس ىف طريق اهلالك وسيفرح بنفسه الىت 

ومل تظل ىف اخلطية بيأس   وأبوتهورجعت ومتتعت بنعمه املسيح وغفرانه  
  . بعناد أو

تربت  ف الىت  قبل  من  قصتها  ذكر  الىت  مثل   أن السيدة  البنت 
ية االزاز" فاخلطية الىت سقطت فيها ظلت تتعبها وخصوصا    "الكو
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ا فدمرت نفسيتها وكرهت نفسها    ،ومل تستطع أن تقوهلا  خجولة  إ
ي ثر ذلك على عالقتها  أ" و ةزاز مشروخإ  ةالىت ضعفت وجعلتها "كو

ار الزوجية وم   أنعرفت كيف    لإلجنيلرجعت    لكن عندما  ،رت حيا
وجمرد   بسهولة  بيغفر  وتقول  أن هللا  ها   " أخطأت"  تتوب  كل خطا

يفرح   والىل تفاصيل  إ  ال حيتاج  اف  ،بيضاء نقية كالثلج  متحى وتصري
خبجلها  ويشعر  الكامل    .بتجرحيها  الغفران  وقبلت  القرار  فأخذت 

دم املسيح طهرها من    أن وصدقت  
ي"ا  إكل خطية و  زاز  إ  ةليست كو

فعندما وثقت ىف ذلك    ة".مشروخ
لو   وكما  احتررت  مقيدة    إ كانت 

تقيدها حديد كانت  من سالسل  طويلة،  وانفكت  وصارت    سنني 
وتغريت طريقة    ،جديدة حتب نفسها وقبلت حمبة زوجها هلا  إنسانة

 إنسانةوصارت    أجنبتهم  ىأخر   أطفالتربيتها مع طفلتها ومع ثالثة  
  . حكيمة ترشد وتبث الفرح لكل من حوهلا
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يستطيع   يلك  األمهية  ةىف غاي  ءشيفعال الغفران الكامل    :قلت
ويقبلها   أن الشخص   نفسه  املوت    ،حيب  هو شعور  الذنب  فشعور 

لكن    مْن يوجد    لألسفاحلقيقى 
  . يشكك فيه

ثقة    ابينفعال     :قال بدون 
الغفران الكامل لن يستطيع الشخص  

شعور   أن  ىف  ويظل  نفسه  حيب 
وهذا ما جاء املسيح   ،الذنب واملوت

دمه    ألجله وسفك    لكي وصلب 
الغفران الكامل    مل يتذوق  مْن   أما  .٩يربر ويطهر جما من كل خطا 

اىن   وا عنه   أن يعرف    لن والفورى  يعطيه    ءالشيففاقد    ،يتكلم  ال 
من يعانون من   لو كان و   . وأيضا تكون املشكلة مضاعفةوخصوصا

الذنب مسئولي  شعور  موضع  تدمري ف  خادم)  ؛أم  ؛أب (  ةىف  يصريوا 
عدم دخوهلم ال ،  وخمدوميهم   مألبنائه وبسبب  الباب  على  ويقفون 

 
  . )٢٤: ٣رو بیسوع المسیح ( متبررین مجانا بنعمتھ بالفداء الذي  ٩
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ا   يرتكوا الداخلون يدخلون هؤالء حيملون الناس عسرة احلمل وال ميسو
جهنم  جتعل الشخص يف  فعدم الثقة ىف الغفران    طراف أصابعهم؛

فكما شرحنا ىف قصة    ،وزمنية  أبدية
االزاز  ية  "كو اخلجولة  السيدة 
ىف  جهنم  ىف  املشروخة" كانت 

جهنم   وكانت    األبدية زواجها 
ا  غفرا ىف  ثقتها  لعدم   ،تنتظرها 

حتب  لكى  ابىن  الوحيد   واحلل 
وتقدّ  من  نفسك  امللكوت  وتعيش  املسيح   اآلن رها  داخلك  ويكون 

خبالصه و  وتبتهج  به  الغفران "هو    ١٠تفرح  والفورى   ثقة  الكامل 
اىن كل يوم تؤجل    بل ال يف اخلطية    طويال   بقىتعندما ختطئ ال  ف  ".وا

وأيضا يقول أنبا   كما قال القديس ثيوفان الناسك  ة بره  ولو  حىت  التوبة
أنطونيوس "اطلب التوبة يف كل حلظة وال تدع نفسك للكسل". بل  

قيا وبال نك صرت ابنا نإو ثق ىف غفرانك الكامل والفورى و  قدم توبة

 
قد البسني ثیاب الخالص كساني رداء البر   ألنھ بإلھيفرحا افرح بالرب تبتھج نفسي  ١٠

  ) ١٠:   ٦١مثل عریس یتزین بعمامة و مثل عروس تتزین بحلیھا (اش  




  

  
  
درس يعقوب    القمص 
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ج   ،خطية ترجع لك  البيضاء  ةهنا  النقية  نفسك   اخلالص وحتب 
  .١١وتستطيع أن تكمل جهادك الروحى بفرح وقوة

  ؟أىب  نفسيأحب  لكيوما هى اخلطوة الثالثة  :قلت
  " متهل وتشجع "  :قال

فما حدث من جروح ىف سنوات  ،متهل على نفسك  .وال متهلأ
  ،اثنني  أوطويلة لن يلتئم ىف يوم  

نف مسرية  هو  فيها   نموالشفاء 
وما اعتدت عليه  خطوة خطوة

حلظة يلن    أمورمن   ىف   ، تغري 
وتنمو فيه فال  ستبدأ  طريق    لكن

نفسك وتطلب  تكن قاس على 
ما   يكفيف  ،فوق طاقتها لكن ترفق بنفسك ىف الطريق  هو  منها ما

لذنب     من الناس،   واملالئمةلقته من أتعاب سنني طويلة من شعور 

 
  . ) ١٠: ٨نح ن فرح الرب ھو قوتكم (ال تحزنوا أل  ١١
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ت ىف الرتبية ومن  توما الق فكل    كثريا،  تعبتها   ةمشوه  أفكاره من مقار
  .ذلك حيتاج لوقت حىت تتشدد وتتقوى

م مرة أخرى قتضعف  أوفعندما تسقط ىف الطريق  :نيا تشجع 
مع املسيح وىف   كون أفضليال تقلقى غدا س"ع نفسك وقول  جوش

لنفسك كالم    ."املسيح   إجيايب قل 
ىب   تشمىت  "ال  هللا  من كلمه 

سقط أقوم " "أ بطل   إن عدوتى 
ىف  ءشي كل   أستطيع ىف املسيح" "

يقويىناملسيح   "حياربونك الذي   "
 " عليك  يقدرون  فعندما .  وال 

تشجع نفسك بكلمة هللا ستتقوى  
كنت قاسى على نفسك ودائم املالئمة هلا وال حتبها    إن د لكن وتشد

وستجد نفسك ضعيفة وختور منك    وكآبةوال تقدرها ستعيش ىف حزن  
الطريق  معو   ،ىف  ذلك  على  وتكرارها   رفتكيساعدك  هللا  لكلمة 
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أب اعرتاف أو   لتكمل يف طريق الشفاء  يساعدكأيضا  و   .ستمرار
  مرشد خمترب. 

ملاذا ال حنب أنفسنا وكان تكلمنا عن    نلخص ما قلناه اليوم.
  السبب هو: 

  املفهوم اخلاطئ عن حمبة النفس. -١
  شعور الذنب .-٢
ت -أخطاء الرتبية(القسوة  -٣   احملبة املشروطة). -املقار

  وتكلمنا عن نتائج عدم حمبة النفس: 
عدم الثقة -الفتور يف الصالة-املرارة جتاه هللا (املستوى الروحى  -١

  األبدية). يف 
  االكتئاب) -املستوى النفسى(صغر النفس-٢
-فشل يف احلياة العملية - املستوى املادى(فشل يف العالقات-٣

  ألمراض اجلسدية) ا
  أما كيف حنب أنفسنا: 
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املقياس-١ هي  هللا  املاضى(كلمة  جروح  من  الوجه -شفاء 
  انتظار التعويض). -املكشوف

  ثقة الغفران الكامل. -٢
 متهل وتشجع. -٣

  قلت: وما هو تدريب اليوم  أىب؟
" صالة القيمةقال: تدريب اليوم هو أن تواظب كل يوم على " 

أي تنظر لنفسك وتقول " ... هللا بيقول لك  
أ شايف نفسى فيك  حبيىب" مث تنظر للسماء 

رب  حبيىب".   وتقول "شكرا 
وتقدم توبة كل يوم قبل أن    "ضبط الزواتدريب "تم ب   وأيضا

  تنام وثق يف قبول هللا وغفرانه لك. 
  

موعة  قى ا  PDFللحصول على 
  التطبيق على املوبيل "مبادئ احلياة الروحية". من خالل 

         mbade2.comهذا املوقع  أو 
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  أو لسماع األجزاء مسجلة بشكل درامي 
Soundcloud.com/mbade2  

أو من على صفحة الفيس بوك "مبادئ احلياة 
  الروحية". 
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