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  ةـــــدمـــقـم
ألن التربية  ،اآلباء واألمهات ا إن تربية األطفال أقدس رسالة يقوم

املسيحية احلقيقية تصنع قديسني وتقدم أجياالً قوية تنهض 
  لكنيسة والكرازة ىف العامل كله.با

همالً من الكثريين بسبب املشغوليات وقد صارت التربية ـ اليوم ـ أمراً م
  .ة والسلطة والسعى بال حدود وراء املكاسبوالتكالب على املاد

حياة الناس صنع فجوة بني اآلباء واألبناء  ىف ن دخول وسائل اإلعالمكما أ
فزيون واألصدقاء يلوأضعف تأثري املربيني على األطفال.. وصار الت

  ينافسان البيت ىف التربية.
ده، نسان ىف حياته هو أن يستثمر ىف أواليقوم به اإلستثمار إن أعظم إ

يساويه أمواالً طائله طول  معهم قد ال يقضيهفكل وقت وكل عمل 
  .العمر

وهذا الكتاب هو مثرة لقاءات عديدة مع اآلباء واألمهات وأيضاً مع 
الشباب.. حناول فيه اإلقتراب من املشاكل املتكررة.. وهو دعوة لآلباء 

حسابام وأولويام  واألمهات أن ينتبهوا لرسالتهم املقدسة ويعيدوا
  مرة أخرى..

نطلب من ربنا يسوع املسيح ـ له اد ـ أن جيعله سبب تغيري ومنو ىف 
املعظم  حياة الكثريين بصلوات حضرة صاحب الغبطة والقداسة البابا

  الذى أنار عيوننا بتعليمه وحكمته وأبوته. شنودة الثالث األنبا
  ...أذكروىن ىف صلواتكم              

  قس داود ملعى ال

  



  
 

  الفصل األول الفصل األول 
  

    ....بنكبنككیف تجعل إكیف تجعل إ
  

  ُمـتــمــیــزًاُمـتــمــیــزًا
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  .. زالتمیُُّ
  ..یجعل اإلنسان سعیدًا

  ..ة بالنفســقـویعطیھ ث
  ..من خاللھ یكتشف رسالتھ فى الحیاةو

  

نسخ من الناس ولكن عدو الخیر یحاول أن ی خلق اهللا كل إنسان متمیزًا
وشخصیتھ  یفقد معھ ھویتھنھ فإزه فحین یفقد اإلنسان تمّی، نسخًا باھتة

  .الحیاةمتھ فى تھ وإنتاجیتھ وقیوإستقاللی
الطفل والشاب فى  ال تدفعطرق التربیة والدراسة المعتادة  إن.. ولألسف

نسان أى وضعھ فى قالب اإل )قولبة(ز وذلك ألنھا تعتمد على تجاه التمّیا
  ..فمثًال.. محدد متكرر

  

 زضد التمّی.. النصوص بدون فھم حفظ. 
  زضد التمّی.. بدون فھمتقلید اآلخرین. 
 زضد التمّی.. الناس لكل احد وحیدوضع ھدف و.  

  

ل واألول فى الفص.. یدفع األطفال للتفوق العلمى فقط نجد الكل.. فى بالدنا
حساس الفشل أو عدم إمن  بعده یعانى وَمنز ھو الوحید الذى یشعر بالتمّی

لى الثانى أو الثالث دخل فى قلق شدید ول إھتزت مكانة األإ، وإذا زالتمّی
  .مكانتھ العلمیة كمتفوق فى الفصل غیر أخرى لنفسھألنھ ال یعرف قیمة 

  

الحیاة إال أن  نواحىوبالرغم من تعدد مجاالت اإلبداع والتفوق فى مختلف 
وھذا ضد .. حولك وَمنمن قبلك  الذین ھو أن تفعل ما فعلھ األسھل عادًة

  . زالتمّی
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  .. زوغیاب التمّی
  ..نھامنذكر .. یجعل اإلنسان یشعر بعدة مشاعر سلبیة

  

  . صغر النفس.. أوًال

الشاب أو  حین یشعر الطفل أو، فن أكثر المتاعب النفسیة إنتشارًاوھو م
نھ لو غاب لما تأثر أحد وأنھ قیمة لھ وأنھ غیر مھم فى ذاتھ وإ نھ الالرجل أ

 من الناسشعر أنھ أصغر وی ر محبوب أو غیر مرغوب فى وجودهغی
ینزوى وینطوى أو ینقم  قدإنھ  ..ھھواجُتات التى ومن التحدی حولھ، الذین

لى حزن إ ویتحول صغر النفس ،ن حولھَمعلى وعلى نفسھ و على الحیاة
وغیر راغب فى دفین ُیرھق اإلنسان ویعذبھ ویجعلھ كئیبًا ثقیل الحركة 

  .الحیاة
  

   .شعور العداء والغیرة.. ثانیًا

ھو ناجح  َمنلمرة من كل فى تكوین شعور بالغیرة ا.. زیتسبب عدم التمّی
.. ق بحقدى المتفولفینظر الشاب غیر المتفوق إ، سعید أو لھ إنجازات أو

وینظر ذو .. الى األجمل منھا بحقد نھا غیر جمیلةوتنظر البنت التى تظن أ
  .ھو أقوى منھ بحقد َمنلى لضعیف إالجسم ا

  

ھو غضب یتراكم مع األیام ویجعل الشاب غیر  وھذا العداء والحقد المكتوم
تى والدیھ أو أخوتھ أو ح.. أقرب الناس لھ علىھ سعید وقد ینصب غضب

  . زألنھ ال یشعر بالتمّی.. نفسھ
  

   .الشعور بالفشل والیأس.. ثالثًا

حساس الطفل والشاب بأنھ ال داعى فى إ.. أیضًا.. زب عدم التمّییتسب
. فاشلأنھ البد و.. لحاق بھموال مجال لإلفإن كثیرین سبقوه .. للمحاولة

ھ دائمًا مكانیاتھ ولكنلى إوال ینظر إاب ضعیف اإلرادة ویكون مثل ھذا الش
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وال یركز على طموحاتھ ولكنھ یركز على .. مكانیات غیرهلى إینظر إ
  .أو التحدیات الضخمة التى تقف أمامھ إنجازات غیره

، فتجد لھا ال نھایةوالیأس بالوعة .. من الفشل ًایستدعى مزید والفشل
 ھور فى كل المجاالت الروحیة والنفسیةیتد ـبسبب عدم التمیز  ـ الشباب

  .والریاضیة والعلمیة واإلجتماعیة
  

   .ستسالم لإلدماناإل ..رابعًا

واإلدمان لم یعد فقط إدمان مخدرات ولكنھ .. دمان ھو مرض العصراإل
غیر  خرج اإلنسان خارج واقعھ وعالمھ ویجعلھ یعیش عالمًا آخركل ما ُی
 TVفھناك الیوم إدمان الـ  ،ه السلبیةد ویفصلھ عن مشاعرغیر مفیوواقعى 

الردیئة وإدمان الشیشة  دمان الكمبیوتر وإدمان الجنس وإدمان الصوروإ
وإدمان العمل  ات غیر النقیة وإدمان الروایاتوإدمان المحادث.. والسجایر

  .وإدمان الشراء
 اإلنسان عن إنتاجیتھ ونجاحاتھ ألنھ یعطلزید المشكلة تعقیدًا واإلدمان ُی

  . ز وعدم النفعحساسًا بعدم التمّیإ زیدهفی
  

  ؟بنك متمیزًاإكیف تجعل .. إذاًَ 
  

  . اإلحساس بالقیمة.. أوًال

 َمنھناك ، فمة التى یتباھى بھا الناسمور القّیاأل فى اإلنسان قیمتھ یرى
آخر یأخذ قیمتھ یأخذ قیمتھ من مركزه و َمنوھناك  یأخذ قیمتھ من أموالھ

  .لخإ.....أھلھ أو عالقاتھوآخر من  نجازاتھمن إ
تنا وتعلیقاتنا، فالحل اأوالدنا خالل أحادیثنا ومقارن وتنتقل ھذه القیمة إلى

بأن  اإلبن یشعرأن وھو .. كل أمفى الجذرى للقضیة یبدأ فى كل أب و
.. بنًا هللانھ إیة فى كووإنما قیمتھ الحقیققیمتھ لیست فى كل ھذه األمور 
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صاحب رسالة فى و.. مدعوًا للملكوت.. قدسھیكًال للروح ال.. صورة اهللا
  .الحیاة

، عل عالقتھما باهللا ھى رأس مالھمافالروحانیة الصادقة لألب واألم تج
قیمة الغالیة لى أطفالھما فیشعرون بالینتقل ھذا المعنى بسھولة وبساطة إو

وألن المالئكة تحرسھم وألنھم مدعوون للمیراث .. اهللا.. ألنھما أبناء الملك
  .ىاألبد

ز ة أوالدكم من مشاكل عدم التمّیإن أردتم حمای ..اآلباء واألمھات أحبائى
ما ھو ، وقیمتكم الحقیقیة أمام أنفسكم ما ھى لتكتشفوا ..راجعوا ضمائركمف

  !؟اسًا الى العالقة باهللا والكنیسةقی.. السلطةوالعالقات والمال  مركز
  

   .الشخصىالحب .. ثانیًا

بالقیمة وھو العالج األمثل ز واإلحساس لتمّیالحب ھو المصدر الحقیقى ل
  .زوعدم التمّی قیمة الالمن یعانى  َمنلكل 

ن الحب أل.. صادقدعاء غیر نھم یحبون أوالدھم ولكنھ اآلباء إیدَّعى كل ا
مجرد أحالم  وأیضًا لیس ..داخل القلب ال یعنى وجود مشاعر مكتومة

   .ف لمستقبل األوالدإلدخار اآلالوردیة للمستقبل أو سعى 
.. نھ أغلى ما عندكإ.. بنتكإ/ شعر إبنك ھو أن ُت.. األبوى.. الحب الحقیقى

  .ومھما أخطأتحبھ مھما كانت الظروف  كنإو.. نك فخور بھإو
  

.. لشجارا لحظةالطفل والشاب لیس فقط فى  مشاعر تجرح.. مثًال اإلھانةو
بن العمر ألنھا جعلت اإلد یستمر طول ولكنھا تترك أثرًا دامیًا عمیقًا ق

القیمة والرغبة فى حساس فقده كل اوھذا ُی.. یتشكك فى محبة أبیھ أو أمھ
  .زالتمّی

  

وفى المقابل  ـوكأن ال قیمة لھم  ـباء ال ینادون أوالدھم بأسمائھم ھناك آ
ونغم وكأنھم أغلى ما بموسیقى  وأتدلیل آباء ینادون أوالدھم بأسماء  ھناك

  .فى الوجود
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، عدا أوالدھمماباء ینشغلون طول الوقت بكل شئ وكل شخص ھناك آ
ھم حتى یكبروا ویخرجوا رضى أوالدھم وما یسعدآباء ال یعرفون ما ُیو

  .وال یفكرون إال فى طموحاتھم ونزواتھم من حیاتھم
ل الوقت ما یحقق اشغلھم طوفى إسعاد أوالدھم وُی نوننیتفوھناك آباء 

  .أحالم أوالدھم ولیس أحالمھم
  

  .التشجیع المستمر.. الثًاث

. تشجیع المستمروینمو اإلنسان بالحب وال.. ضعیفًا.. ولد اإلنسان صغیرًاُی
ز حساسھ بالتمّیى ینالھ اإلنسان فى طفولتھ بقدر إوبقدر التشجیع والمدیح الذ

  .ا األمان والثقة بالنفسموالقیمة ومعھ
ص أوالدھم من كثیرون أال یروا إال ما ینقوأمھات عتاد آباء إ ..لألسف

 المستمر ألوالدھم نقدالوا عن فال یكّف.. النقد منھجًا للتربیةصفات ویجعلون 
   .الُمھینةلى التجریح والمبالغة واأللفاظ النقد إھذا وقد یصل 

 أكثر مما لى كلمات تشجیع تاج إبنك یحأن إ. .ھل تعلم.. صدیقى األب
 .لى غذاء جسدىیحتاج إ

 أمور تحاول أن تنجح فى بنتك الصغیرة إ أن.. ھل تعلمین.. أیتھا األم
  .منكِِ أنِت أوًال كثیرة وكل غایتھا أن تسمع كلمة إطراء ومدیح

ال یكتفى بشئ وال ومضطربًا والحرمان من التشجیع یخلق إنسانًا قلقًا 
  .لى التشجیعبع ألنھ إعتاد الجوع إوال یھدأ وال یش.. یشعر بسعادة

  

  .الحوار والتفاھم.. رابعًا

قیًا حین جعلھ یخاطبھ ویتكلم زًا حقیوتمّی.. أعطى اإلنسان قیمة عظیمةاهللا 
زه عن أسمى عمل یقوم بھ اإلنسان ویمّی حوار مع اهللا وھىفالصالة .. معھ

ومن ھنا تنبع .. ات ألنھ یتصل باهللا رب الكون كلھالحیوان وكل المخلوق
  .كرامتھو اإلنسانة قیم
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حوار اإلبتسامة .. فولة األولىأوالدنا من لحظات الطھكذا الحوار مع 
حوار الكالم .. حوار الترتیلة والنغم الرقیق.. والعین واللمسات الرقیقة

ویستمر  .زهیجعل الطفل یشعر بتمّی فإنھ ھدف محددبدون  لو كانحتى 
  . وار فى إتجاه النضوج بتقدم السنواتالح

  

  ..سأل نفسكإ
 ؟بأصغر إنجازاتھ بنكھل تفرح مع إ 
 بنك؟دیث مع إبنك وإلى إھل تتمتع بالح 
  ما یضایقھ وتسمعھ؟مھل تجعلھ یشكو 
 أحالمھ؟ولعبھ و أصدقائھ تقییم ھل تحاوره فى 
 ما یتعرض لھ؟فى بنك فى كل ما یقابلھ وھل تحاور إ 
 على الكتف لتناقش الید أو .. الید فى الید.. بنك وحدكماھل تتمشى مع إ

  كل ما یدور فى خیالھ؟
  .زیمة والتمّیالقاإلحساس ب ولدمن ھنا ی

  

  .كتشاف المواھبإ.. خامسًا

ون فى إكتشاف مواھب األطفال حتى فى أكثر البالد المتقدمة یتبارى المرّب
ر عن طبیعة بكل أنواع األلعاب التى تعّب نھم یجعلون الحضانات ممتلئةإ

وھناك . .یھوى المیكانیكا والفك والتركیب فھناك الطفل الذى.. المستقبل
وھناك الطفل الذى یشتھى .. التدریس والحكایاتى الطفلة التى تھو

وھناك الذى یرید أن .. وھناك الذى یتفنن فى القصة والخیال.. العسكریة
  .كًایصیر طبیبًا أو محامیًا أو مل

  

.. لعلھ عبقریة مبكرة..  وفوق الكل عین تراقب وتتابع وتكتشف ھذا المیل
والمواھب .. المواھب ُتوَلدوھكذا .. تصقلھ وتھذبھ وتتبناه وتعمل معھ ولھف

  .زتصنع التمیُّ
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.. زًااهللا جعل الكل متمّیف.. ن ھناك طفًال غیر موھوبإ.. ال تظن یا عزیزى
ھ أو بأصابعھ أو بسرعتھ أو بتسامتھ أو بخیالأو باقد یكون موھوبًا بعاطفتھ 

  ! ن یستقبل كل ھذا؟َم ھناك ھل.. أو بتفكیره بھدوئھ
وأنت الذى رأیتھ وتراه كل یوم .. بنكھب إن غیرك یدرك مواَم.. عزیزى

ك ھى كنز أغلى جدًا مما بنإموھبة  ھل تشغل تفكیرك باألمر؟.. معك
  .بحث عن الكنز وال تتأخرإف.. تدخره لھ

  
  ..تــذّكـــر 

  
  

  ..زأعمدة التمّی
  

  .اإلحساس بالقیمةـ  ١
  .الحب الشخصىـ  ٢
  .التشجیع المستمرـ  ٣
  .الحوار والتفاھمـ  ٤
  .إكتشاف المواھبـ  ٥

  
  
  



  
 

    الثاىنالثاىنالفصل الفصل 
  

    ....بنكبنككیف تجعل إكیف تجعل إ
  

  صـــادقــــًاصـــادقــــًا
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اِب" ".. الكذب صفة الشیطان بُو اْلَكذَّ َ اٌب َوأ َّھُ َكذَّ ن َ   . )٤٤:  ٨(یو أل
الغش واإلنكار والحلف والكراھیة والخوف  ..یلد خطایا كثیرة منھا والكذب

  ومزید من الكذب.
ل وھناك مَ .. فھناك مَ درجات ولیس ألوان والكذب ن یكذب ن یكذب لیتجمَّ

ن یكذب لیبرئ .. وھناك مَ ھد زوران یكذب كش.. وھناك مَ لیؤذى وینتقم
  ن یكذب كعادة بطالة.وھناك مَ  ..نفسھ

ِْستُُم " َب ِِھ، َول ِیَق َمَع اْعَمال َت َْعتُُم اِإلْنَساَن اْلع َْعٍض، اْذ َخل َى ب َْعُضُكْم َعل ِذبُوا ب الَ تَكْ
ِِھ"  ِق َِة َحَسَب ُصوَرِة َخال ْلَمْعِرف ِ ُد ل َتََجدَّ َِّذي ی   .)١٠ ـ ٩ : ٣(كواْلَجِدیَد ال

.. وال تتفق مع طبیعة اإلنسان الجدید الذى فالكذب صفة اإلنسان العتیق
ُ "یتجدد حسب صورة خالقة لیكون شبھ المسیح فى كل شئ  تَّة َھِذِه السِّ

َْفِسھِ  ُ ن ٌ ِھَي َمْكُرَھة بُّ َوَسْبَعة ُْبِغُضَھا الرَّ ٌ  ،ی َِكة ْیٍد َساف َ َِساٌن َكاِذٌب أ ٌ ل َة ِی ُعیُوٌن ُمتََعال
 ً َِریئاً. َدما وِء. َشاِھُد ُزوٍر  ب َى السُّ ل ِ َاِن إ ُ اْلَجَری َْرُجٌل َسِریَعة ً أ ً َرِدیئَة ْفَكارا َ ْلٌب یُْنِشُئ أ َ ق

ِْخَوةٍ  َْیَن إ َكاِذیبِ َوَزاِرُع ُخُصوَماٍت ب َ األ ِ ُ ب ُوه َف   .)١٩ـ  ١٦:  ٦(أم " ی
ً أو تجمال ً أو خیاال ًوقد یظھر الكذب فى إبنك فى الصغر وفى ، .. إما خوفا

ل الكذب بل كل األحوال یحتاج إل ى تركیز واھتمام شدید كى ال یتأصَّ
  الصدق.

  
ً إولكى تجعل     ..بنك صادقا
  

ً أوالً.أوالً    .. كن أنت صادقا

اِھُد الزُّ " َْكِذَب َوالشَّ َْن ی ِمیُن ل َ اِھُد األ َلشَّ َكاِذیبِ ا َ األ ِ ُ ب ه َوَّ َتَف   .)٥:  ١٤(أم" وُر ی
 إلبنك وإ ً  بھ. ال تفِ حذر أن تقول وعدا
 إ.ً ً إلبنك وتتراجع عنھ سریعا  حذر أن تقول عقابا
 إحذر أن یسمعك إ.ً  بنك تقول ما لیس صدقا
 بنك النقى ـ بدایة الكذب یعتبرھا ـ إحذر حتى من المبالغة التى قد إ

 والمواربة.
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 مع زوجتك ً ك.. أوالدك.. مع أصدقائك.. مع عمالئ.. مع كن صادقا
ِیرُ " ِمیُن َكث َ ُجُل األ َلرَّ ُ  ا َْرأ َى اْلِغنَى الَ یُب ل ِ ََرَكاِت َواْلُمْستَْعِجُل إ  .)٢٠:  ٢٨(ام "اْلب
  ً ً أمینا ً بدون راحة كن صادقا .. فى تعامالتك المادیة وال تقبل قرشا

اْنِزْع َعْنَك "لضمیرك وال تفرح لمكسب فیھ كذب أو عدم وضوح 
تَیْ  َ ف ْبِعْد َعْنَك اْنِحَراَف الشَّ َ َِم َوأ َِواَء اْلف   ).٢٤:  ٤(أم ِن" اْلت

  

 ً   بنك خطورة الكذب.إ.. علَّم ثانیا

ً الطفل یتقبَّل من أبویھ ـ مبك ً ـ ما ال یقبلھ الشاب متأخرا ، فأنت تستطیع أن را
  فى قلب طفلك كراھیة الكذب. تحفر
 وكیف أضاعت البشریة.حكى لھ عن كذبة الحیة لحواءإ .. 
 م بال نھایةآلوب على أبیھ.. وكیف تسببت فى آحكى لھ عن كذبة یعقإ ..

بدایة من الوقیعة مع عیسو.. ثم التعب مع البان.. ثم الحزن من 
 أوالده.

 حكى لھ ـ فى سن مناسب ـ عن خطیة حنانیا وسفیرة وعقابھما الشدید.إ 
 ن یكذب لیضع الشیطان یده كبدیل.. حكى لھ كیف یترك هللا ید مَ إ

 ویقوده فى إتجاه ُمظلم.
َْحفَ " ََمھُ ی ُ ف َْحَفظ َھُ َھالٌَك" َمْن ی ل َ تَْیِھ ف َ َْفَغُر َشف َْفَسھُ. َمْن ی ُ ن   ).٣:  ١٣(أم ظ
  

 ً   ى اإلعتراف بالخطأ.لبنك عإ.. شّجِع ثالثا

 نك وتعاقبھ بشدة حین یعترف بخطئھ.. فمھما كان الخطأبال تعّنف إ ..
.. لكن قوبة أو إرفعھا حین ُیجاھر بخطئھفإن الكذب أخطر، خفف الع

 ال یكون ھذا مدعاة لإلستھتار بالخطأ.
 فى أحكام ً ً أو متسرعا ً متجنیا ً فى حكمك وال تكن ظالما ك كن عادال

 لى الكذب بسبب عدم العدل.على أوالدك ألن ھذا قد یدفعھم إ
 ّم إ حمُّل الخطأ شجاعة ورجولة وفضیلة.. والھروب منھ بنك أن تَ عل

  اآلثار.ضعف وتخاذل وُجبن.. ویضاعف المشاكل و



ً بنك إكیف تجعل    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ؟صادقا
  
 

18 
 

 ً   بنك التدقیق فى الكالم.إ.. علّم رابعا

ًى َجِزیلٌ " ُ ِغن َُر َوِعْنَده اق َ َتَف ُ َوَمْن ی َى َوالَ َشْيَء ِعْنَده َتََغان   )٧:  ١٣(أم " یُوَجُد َمْن ی
إن الكذب یولد من الكالم البطال الذى لیس فیھ تدقیق أو مجاراة لألحادیث 

  الفارغة التى فیھا التباھى واإلفتخار.
ّم إ ل یعترف نھ إن فھم أحد أنھ برئ وھو لیس برئ ال یسكت ببنك أعل

ً مع نفسھ.بخطأه مھما كانت العواقب   ، وال یقبل إال أن یكون صادقا
  

ً.. عالج أسباب الكذب.   خامسا

ى .. فإھتم أن تثّبت إیمان طفلك وتعطیھ الثقة فإن كان الخوف ھو السبب
ً منھ ً إلھھ وفى نفسھ.. كن قریبا ً  .. أمانا ً وسندا ً  وحصنا .. ألنھ یحتاج وحال

  أب قوى یدافع عنھ.
.. فعالجھا بالقناعة والشكر والروحانیة وإن كانت الغیرة ھى السبب

  والتشجیع المستمر.
.وإن كان الطمع ھو السبب   .. فعالجھ بالغنى الروحى والتمیز والشبع با

  

 ً   بنك التوبة واإلعتراف.إ.. علّم سادسا

ى .. إن السن المناسب ھو السن الذعترف أوالدنا ؟ّ!اءل البعض متى ییتس
.. مثل الكذب والشتیمة ، ومن المناسب أن یدرك فیھ األطفال معنى الخطایا

یبدأ الطفل سر اإلعتراف بمجرد وعیھ بمعنى الخطیة (ست سنوات أو 
ویشعر باألمان فى الِحل .. ألن ھذا یجعلھ یرتبط بأب إعترافھأقل) 

ً ، ویأخذ تدوالغفران ً بعدم الكذب ویخجل خجال ً مقدس ریبا یشجعھ أال یخطئ  ا
  .. ویحمیھ من اإلنزالق والتدھور.بعد ذلك

  

 ً   بنك حرية التعبیر عن مشاعره وال تكتمه... أترك إلسابعا

الطفل عن غضبھ بدون  قد یأتى الكذب من الكبت.. فمن المفید أن یعّبر
غیظ أو ضیق أو ، ولكنھ البد أن یخرج ما فى داخلھ من إنفعال خاطئ
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حزن أو ألم أو خوف أو شك. ھذا النوع من التنفیس یحمى الطفل والشاب 
ً من آثار وخیمة تبدأ بالكذب وتنتھى باإلكتئاب والعدوانیة.   مستقبال

 فى حضنك واسمعھ.. ثم بھدوء وتروٍ .. خذه ال تصد ابنك حین یشكو
 وكھكوحكمة وحنان.. تعالج ما فى داخلھ وترتب أفكاره وترد على ش

  وتعطیھ الوعود والوصایا المناسبة.
  

  تــذكّـــر ..
  
  

ً بنك إلكى تجعل    ..صادقا
  

ً أوالً. ـ  ١   كن أنت صادقا
  بنك خطورة الكذب.ـ علّم إ ٢
  بنك على اإلعتراف بالخطأ.ـ شّجع إ ٣
  بنك التدقیق فى الكالم.ـ علّم إ ٤
  ـ عالج أسباب الخوف. ٥
  بنك التوبة واإلعتراف.ـ علّم إ ٦
   بنك حرية التعبیر عن المشاعر.ـ أترك إل ٧
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    الثالثالثالثالفصل الفصل 
  

    ....بنكبنككیف تجعل إكیف تجعل إ
  

  مـــتـــواضـــعًامـــتـــواضـــعًا
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  ن التواضع فضیلة أساسیة لدخول الحیاة األبدية.. إ
  ونقى. الذى یرى كل شئ جمیل اإلنسان السعید ..ھو المتواضع
  شكر ویفرح وینطلق ویحب بال قیود.الشخص الذى ی.. ھو المتواضع
ال ـذ وإحتمـاء واألخـل علیھ العطـالشخص الذى یسھ ..ھو المتواضع

  .لى فرح سیدهویدخل فى النھایة إ ءرب ویقضى حیاتھ بھدوالمشاكل والتجا
  . اإلحساس بالدونیة والعجز والخوف..لیس ھو التواضع
  م بسبب قلة اإلمكانیات واإلنجازات.التبرُّ و. الضیق .لیس ھو التواضع
. اإلنزواء واإلنطواء والھرب من المسئولیة بحجة إنى .لیس ھو التواضع

  ال أصلح لشئ.
  

.. ربما بسبب تعظم المعیشة وطغیان أصبح صفة نادرة التواضع.. ..لكنو
ربما بسبب أو ربما بسبب األنانیة والكرامة واإلفتخار..  أو المادة..
 عنتكلمنا ا كنّ  إنف أغلب الظن ھو نتاج سوء التربیة.ولكن فى  ..األفالم

ً بنك متمیّ إكیف تجعل    حذر لئال تدفعھ للغرور والكبریاء.؟ فإزا
ً ال تستدعىمبنك متإأن تجعل  ً المبالغة یزا نك تجعلھ فى مدیحھ.. أو إ أبدا

حقیر  نھ األعظم وكل ما عداه ارنة مستمرة مع أقرانھ وتؤكد لھ إفى مق
  . وقلیل

  

  یا عزیزى.. حذر..إ
  إأن یراك.ً ً متفاخرا   بنك منتفخا
 .ً  أن یراك تحتقر الفقیر أو األصغر قیمة أو سنا
 إ ھذا یجعلنجازات.. أن تتباھى بما تملك وتتفاخر باإل ً .. بنك متكبرا

ً معھ صطدم وقد ت  ألن المتكبر ال یحتمل المتكبر.أخیرا
  ُھأن ً أو تجرحھتـ دھا أو أمام أوالأى  إنسان  ُتھین.. فاألم التى ین إنسانا

ً بدون إحترام ً  رع فى قلوب أوالدھا كبریاءً .. تزتعامل أحدا .. وتعالیا
 ً ً. یكون ثمنھا غالیا   جدا
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  بنتك كثیراً إ بنك أوإالتواضع سیكلف وغیاب 

ِي اْلَھَواُن وَ " ت ْ َأ ی َ َاُء ف ِي اْلِكْبِری ت ْ ٌ تَأ   ).٢:  ١١(أم  "َمَع اْلُمتََواِضِعیَن ِحْكَمة
  

 .قد ال يستطیع أن يحب 

ھناك عالقة وثیقة بین الحب والتواضع.. فالمتواضع یرى عیوبھ وضعفاتھ 
ولكنھ یثق فى محبة هللا.. ومن ھنا یستطیع أن یرى عیوب الناس 

ً اتھم ویستمر فى محبتھم. فوضعف .. ولھذا المتواضع ال یفكر فى نفسھ كثیرا
ُ "یقدر بسھولة أن یعیش معنى  َّة َْفِسَھا َوَال  ..اْلَمَحب ِن ُُب َما ل ُِّح َوالَ تَْطل َب َ◌الَ تُق

ؤَ  ُنُّ السُّ    .)٥:  ١٣كو ١(" تَْحتَدُّ َوالَ تَظ
قتھ بأصدقائھ وإن لم یقدر طفلك أن یحب.. سیخسر سعادتھ ومستقبلھ وعال

  .وشریك حیاتھ.. ویخسر أبدیتھ
  

 .قد ال يستطیع أن يحتمل 

.. والشخص لى إحباطات وأوجاع خالل حیاتھالبد أن یتعرض كل إنسان إ
المتكبر ال یحتملھا.. وینھال باللوم على اآلخرین وعلى هللا، وقد یقع فى 

  الیأس بسھولة أو یقع فى التذمر والغضب بال حدود.
  
 ع أن ينجح.قد ال يستطی 

وِح"  ُوِط تََشاُمُخ الرُّ ق ْبَل السُّ َ َاُء َوق ْبَل اْلَكْسِر اْلِكْبِری َ   .)١٨:  ١٦(أم "ق

  ن أو یتطور.المتكبر.. ال یحتمل النقد.. فال یتحسّ 
  المتكبر.. ال یقبل المشاركة.. وھذا یضعف إنتاجھ وتفوقھ.

ً ولكنھ ال ینجإال نفسھالمتكبر.. ال یرى  ً... فقد ینجح قلیال   ح دائما
.. فیتعذب من وحدتھ وال یشعر بطعم إنجازاتھ الناسالمتكبر.. لن یحبھ 

  ونجاحھ.
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  ً ً إكیف تجعل .. إذا   ؟بنك متواضعا
  
  

  .. مدرسة الشكر.أوالً 
  طریق للتواضع.. ھو الشكر
 بسعادة وبعرفان بنك.. تشكر هللا كل یوم على كل شئ حین یراك إ

 یتعلم التواضع.
 حترام وتقدیر لذى یساعدك بأدب وإتشكر اإلنسان ا.. بنكحین یراك إ

 یتعلم التواضع.
 إبتسامة رقیقة وتشجیع سخي.. ببنك.. تشكر والدتھ بحب وحین یراك إ

  یتعلم التواضع.
ّ ال تكتفى.. یا عزیزى ً ن یقول "بنك أم إ.. أن تعل .. ولكن " على كل شئشكرا

ً إ ً وتكرارا   . جعلھ یسمعھا منك مرارا

معك طول الیوم ر هللا كل لیلة على كل ما فعلھ شك فىحین تستفیض 
یشعر باألمان ویتعلم المعنى العمیق لقول  .. فإنھطفلكبالتفصیل ویسمعك 

َا تَِعْبُت "الكتاب  ن َ َْل أ ً ب َة َاِطل َْم تَُكْن ب ِي ل ُ ل اة َ ُ اْلُمْعط ِْعَمتُھ َا َون ن َ َا َما أ ن َ ِ هللاِ أ ِْعَمة ِن َِكْن ب َول
ِي َمِعي َّت ُ هللاِ ال ِْعَمة َْل ن َا ب ن َ َِكْن الَ أ ََر ِمْنھُْم َجِمیِعِھْم. َول ْكث َ   .)١٠:  ١٥كو ١( "أ

  

 ً   .. مدرسة اإلعتذار.ثانیا

.. ھ   و أساس التوبة.. اإلعتذار 
ع نفسھا واألم التى تراجأن أوالده متواضعون، فاألب التائب.. البد 

وتعترف بأمانة وتحاسب ضمیرھا بإنتظام وتطلب الرحمة بخجل وإنكسار 
  ن. ن أوالدھا متواضعوأ البد.. وتدقیق
 أخطأت.. آسف.. كتفى أن تعلم أوالدك أن یقولوا "ال تSorry "  ولكن

ً معون ھذجعلھم یسإ  .ه الكلمات منك أنت كثیرا
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 عتذار لزوجك أمام األوالد.. ال تتعالى أن تقولى كلمة إ عزیزتى األم ..
عتذار حتى ألوالدك تقبلھم.. وال تستكثرى أن تقولى إإنھا ثروة لمس

ً فى نظرھم.  ألن ھذا یجعلك تزدادین جماال
 قرنھا ولكن إحین تخطئ..  "آسف".. أن تقول ال تكتفى یا صدیقى

ً بمعان وال  أخطأتى أخرى مثل "أنا مخطئ فى حقك بسبب.. أنا فعال
 عذر لى.. أنت معك حق تزعل.. أنا ھأحاول معملش كده تانى.. ماذا

فمثل ھذه الكلمات الصادقة حین  "أفعل لكى تسامحنى وال تتضایق..
تجعلھم یفھمون  لبعض یسمعھا األطفال والشباب من الكبار بعضھم

  التواضع ویتقنونھ.
  

ً ثالث   .. مدرسة المسیح.ا

َْلِب فَ " ِّي َوِدیٌع َوُمتََواِضُع اْلق ن َ ِّي أل َُّموا ِمن ُوِسُكمْ تََعل ُف ِن ً ل   )٢٩:١١(مت "تَِجُدوا َراَحة

ن الحكایات التى تحكیھا عن بابا یسوع من .. ھل تعلمین إتھا األم الغالیةأی
اتھ اول تقلیده ومحاكالسنة الثانیة لطفلك تجعلھ یحب یسوع ویتمثلھ ویح

  طول العمر.
  

  ن..ـــكــول
  ؟ المقدسھل تنقلین ھذه القصص كما قصدھا الكتاب 
  كى كم یحمل تصرف المسیح لُتدر وكاتبھھل أنِت قریبة من اإلنجیل

 ؟من تواضع
 بنك.. صورة المسیح الطیب الذى یحتمل اإلھانات إ ھل إنطبع فى ذھن

 ؟وھو قادر على اإلنتقامبصبر 
 المتواضع وھو یشفق على الخاطئ  ھل رأى طفلك صورة المسیح

 الراجع إلیھ بحب؟
 كان ینام فى مركب خشنة بال  ن المسیح المتواضعھل َعلِم طفلك أ

 ؟ تذمر
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 بإختیاره..بنك إھل إنطبع فى ذھن إ ً ً  ن مسیحنا كان فقیرا ونجارا
 ً ً للكلبسیطا   ؟.. وخادما

  

 ً   .. مدرسة الطاعة.رابعا

إذا أردت  جملة جدیدة ،"ین الطاعةذبح الكبریاء بسكإیقول یوحنا الدرج "
ً بنك مأن تجعل إ ّ تواضعا كیف ومتى یقول  مھ.. وبدون صغر نفس.. عل

.. ولكن یجوز بعد السؤال والتفاھم.. "حاضر" بھدوء بدون تذمر وال جدال
تَْیِن یُْصَرُع" " َ ف ِيُّ الشَّ َا َوَغب َُل اْلَوَصای َْقب َْلِب ی   .)٨:  ١٠(أم َحِكیُم اْلق
 ال فإنھ .. من أبیھ ألمھ ومن أمھ ألبیھ "حاضر"فل كلمة إذا سمع الط

 أو ألخیھ. أن یقولھا ألى منھمایجد صعوبة 
  نھایتھ قرار مشترك وطاعة الحوار الھادئ بین األبوین والذى

ً لألطفال متبادلة ّلو.. ُیعطى أمانا   أیقونة جمیلة للطاعة والتواضع. یمثـ
  

ّم ا  الحزمستخدم واالمجتمع..  بنك كیف یخضع للقواعد فى البیت أوعل
ً أ   ید المستمر على الحب واإلحترام.ولكن مع التأك، حیانا

 ّ ً عل لب ال یتفق مع إرادة هللا م أوالدك كیف یقولون "ال" بقوة لكل طأیضا
بین .. وال یتفق مع مبادئ البیت وقواعده.. وھنا یحدث التوازن ووصیتھ

  .الطاعة الحكیمة وقوة الشخصیة
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  ـــر ..تــذكّ 

  
  

  ..التواضعبنك إ يتعلم لكى 
  ..إدخله 

  

  مدرسة الشكر. ـ  ١
  مدرسة اإلعتذار.ـ  ٢
  مدرسة المسیح.ـ  ٣
  مدرسة الطاعة.ـ  ٤
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    رابعرابعالالالفصل الفصل 
  

    ....بنكبنكإإكیف تجعل كیف تجعل 
  

  ـقـًا بـنـفـسـھـقـًا بـنـفـسـھواثواث
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فالثقة بالنفس ھى إدراك .. التواضع المسیحىال تتعارض مع  الثقة بالنفس
زه وتمیُّ.. نسان عند اهللالحقیقى لإللمركز لدراك وإ.. نعمة اهللا على اإلنسان

  .وقیمتھ ورسالتھ فى الحیاة.. وحب اهللا الدافق لھ.. رة اهللاوكص
  

مصدر  هللالى إنسب اإلنسان كل خیر فى حیاتھ فھو أن َی أما التواضع
ویحترم الكل ویخدم .. حولھ فال یتعالى ویرى نفسھ أعظم ممن.. وجوده

  .أو إكتئاب أو خوف ح بالمتكأ األخیر دون قلق أو غیرةویفر.. الكل
  

فشل فى  أوفشل دراسى  سواء كانتھتز مع كل فشل  الثقة بالنفس
فس أو فشل فى جذب إنتباه فشل حتى فى التعبیر عن الن أوالعالقات 

  .خریناآل
 ..ًاجعل الطفل أو الشاب خائفعدم الثقة بالنفس فت تتراكم مشاعروقد 

كمحاولة  ..لإلنحراف مائًال.. مكتئبًا.. حاقدًا.. غاضبًا.. ھاربًا.. منزویًا
  .النفس بعیدًا عن المجال الطبیعى إلثبات

  

.. أنھا تشوه العالقة باهللا بالنفس ومن خطورة عدم الثقة
وقد یتدین فقط فى محاولة .. ھمھ أنھ سر شقاءه ویتَّاإلنسان من اهللافیغضب 

  . تحقیق نفسھ وجذب أنظار اآلخرینل
نھ ألعن الحب فال یستطیع أن یحب اهللا أو الناس وقد یعجز صغیر النفس 

  .لم یعرف أن یحب نفسھ ویقدرھا
  

أنھا تشوه كل العالقات باآلخرین .. عدم الثقة أيضًا ومن خطورة
زوجتھ أو أخوتھ أو .. ة حتى من أقرب الناس إلیھفى غیر فیقع اإلنسان

.. ل من حولھ طول الوقت وبدون داٍعأو یلقى اللوم والتذمر على ك.. أوالده
أو یتھرب من كل مسئولیاتھ كأب أسرة أو كراع أو كخادم أو كأم مسئولة 

  .عن تربیة أوالدھا
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  ..بنك يثق بنفسهإولكى تجعل 
  

  .هيحومد كثر من تشجیعهإ.. أوًال

ونعبر  ،شینأننا ننقد أوالدنا مع كل تصرف خاطئ أو سلوك ُم جرت العادة
ت د ضمن أساساَعوھذا ُی ،عبورًا سریعًا على كل عمل جید أو إنجاز حقیقى

  .تكسیر النفس وسحقھا
عطى اإلنسان ثقة بنفسھ، ولكن الكلمة الطیبة ُت ألنالتشجیع ھو غذاء للنفس 

داد فتزأو تمدحھ على أمور ال تلیق .. قعبالوابنك ال تبالغ فیصطدم إحذر لئا
  .ن حولھفى حیاتھ ویضر نفسھ وَم

نكار النفس ن ھذا التشجیع المستمر قد یتعارض مع إوھنا قد یظن البعض إ
َمْن َأَراَد َأْن َیْأِتَي َوَراِئي َفْلُیْنِكْر َنْفَسُھ : َتَالِمیِذِه َوَقاَل َلُھْم َوَدَعا اْلَجْمَع َمَع"

  ).٣٤:  ٨مر (" ِمْل َصِلیَبُھ َوَیْتَبْعِنيَوَیْح
ویثق فى .. نفسھ إن لم یشبع أوًال بحب اهللا إن اإلنسان ال یستطیع أن ینكر

  .لینشغل باآلخرین.. ثم ینساھا.. نفسھ
  

نھ أللیس ألنھ ال یحبھ بل .. فال یفكر فیھ كثیرًا.. كأب یثق فى إبنھ األكبر
  .أكثر منھن یحتاج إلھتمامھ ، وھناك َمیثق فیھ

ویذھب ینشغل  ..ینسى نفسھ فى أحضان المسیح.. ھكذا من ینكر نفسھ
  .بحمل الناس وأثقالھم ویتبعھ

التشجیع ال یتعارض أبدًا مع إنكار النفس التى ال یصل إلیھا إال من لھ .. إذًا
  .ثقة فى نفسھ

  

  .نك عن حبك له دائمًا وبكل السبلكشف إلبا.. ثانیًا

ة ال وھى رسالة قصیر "أنا أحبك"لى رسالة ھامة إ مًااألطفال یحتاجون دائ
لى شرط ألن وجود الشرط ، أى ال تحتاج إ.." ألنك"تحتاج بعدھا إلى كلمة 
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یعیش فى حالة قلق وتحدى وھمى لئال یفقد ھذا الحب إن لم  یزعجھ ویجعلھ
  .یحقق ھذا الشرط

  

الوقت ب.. ركةالمشاب.. باإلبتسامة.. باألحضان.. عن حبك بالكالمعبَّر 
باألخص فكل ھذا یعطى ثقة بالنفس و.. بھم فتخاراإلب.. بالصداقة ..الثمین

البد أن .. ستھمفى األوقات التى یتعسَّر فیھا أوالدنا فى عالقاتھم أو درا
ثقتھم تھز لظروف ألن ھذه ا.. تكون أكثر عطاًء وأكثر تقاربًا وأكثر حبًا

على بالضغط الظروف  ضغط ولألسف كثیر من اآلباء یشاركون.. بنفسھم
  .نفسیة أوالدھم باللوم والتقریع والعقاب الشدید

  

يصنع إنجازات شخصیة  ھیئ الفرصة إلبنك أن.. ثالثًا

 .يفتخر بھا

كأن یرسم .. جعلھ یحقق إنجازًا ماا.. طفلك مكانًا للعب أو الفنون إذا أخذت
فمجموع اإلنجازات .. ختبار ریاضى بسیطلوحة جمیلة أو ینجح فى إ

عادل ویفوق بسیطة التى یحققھا الطفل تجعل لھ رصیدًا من الثقة بالنفس ُیال
  .تن حدثتعرض لھ من إحباطات فى المستقبل إعلى ما ی

 بنك كل مرحلة من طفولتھ وشبابھ وأجمل ما فیھا من اھتم بأن تشارك إ
 .إنجازات وتحدیات

  إن أجمل ھدیة تعطیھا إلبنك ھى نظرات اإلعجاب بھ فى كل عمل
وكلمات .. حان یجتازه ونظرات التشجیع فى كل موقف یتحداهوإمت

 .الفخر واإلعتزاز بھ
 ِّن أحرزت حینئذ تكون أنت َم.. ق إلبنك بحرارة حین یكسب ھدفًاصف

  .الھدف األسمى
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  .عمل به أحیانًاحترم رأيه وإا ..رابعًا

فإن .. وثقتھ بنفسھرأى كل إنسان محبوب لدیھ ویمثل جزءًا من كیانھ 
 كل ھذا یعطیھ ـأحیانًا  ـحترمتھ وأخذت بھ معت إلبنك وإھتممت برأیھ وإس

   .ثقة ال تتزعزع
 قال ھذا الرأى الحكیم وقد ) فالن(بنك إن إ.. لیتك تذكر أمام اآلخرین

 .سدیدًا وكانلھ سمعنا 
  تضحك مع التلیفون أو  بنك ینادى علیك كثیرًا وأنت مشغولإال تترك

لھ فإنك تستجیب بغضب ألنھ نزعك مما  وحین تستجیب.. التلیفزیون
 .تحب وكأن ال قیمة لكالمھ أو طلبھ أو سؤالھ

 فیتأكد من قیمتة وغالوتة.. بأن تترك ما فى یدك لتسمع نداءه سارع.  
  

  .بنك على المصارحة والمكاشفةإد ّوع.. خامسًا

أو غضبھ أو كبت اإلنسان لشھواتھ .. من األسباب الشائعة لصغر النفس
سة فعملیة الكبت تحطم نفسیة اإلنسان وتجعلھ فری.. زنھخوفھ أو ح

  .وتفقده ثقتة بنفسھ.. للھواجس والقلق
  .. خرج ما فى باطنھأن ُی بنك فرصتةلھذا أعِط إ

 منك أو من فال تخجل من أن یصارحك بما یزعجھ .. كن صدیقًا لھ
 .غیرك

 تساعده  وتحاول أن.. تبھ لھ حین تراه صامتًا متضایقًافتن.. كن قریبًا لھ
فتحمیھ من .. ھ األمور وتعبر بھ األزمات بسالمن علیعلى الكالم وتھّو

 .الكبت المدمر
 فتشجعھ أال یكبت .. كإلبنك بعض ما یضایق إبدأ بنفسك وإحِك

إلجأ إلیھ لكى یلجأ .. اقتھجعلھ صدیقًا لك قبل أن تطلب صدا.. مخاوفھ
اه ھ ألن أبقتة بنفسھذا یزید ث.. إشِك لھ ـ بحكمة ـ لكى یشكو لك. .إلیك

  .صدیقاه أو أمھ ھما
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  .لتوبة واإلعترافبنك على اإشجع .. سادسًا

.. ى كسب ثقتھم بأنفسھمن سر اإلعتراف لألطفال والشباب لھ تأثیر رائع فإ
ل اإلعتراف یكسر حدة اإلحساس بالذنب حساس بالغفران بعد ِحفمجرد اإل
  .دمر الثقة بالنفسالذى قد ُی

راف من الصغر رتباط بأب اإلعتة وإكوین عالقة بنوَّت أن لىضافة إباإل
   .والمرجعیة التى تزید الثقة السلیمة بالنفس من األمان ًایعطى نوع

فما تتمناه .. فضلألیصیر .. على التوبة واإلعتراف نكبإستمر فى تشجیع إف
  .لھ قد یحقق أفضل منھ حین تقف من ورائھ مشجعًا بحب

  
  

  ..تــذّكـــر
  
  

  ..واثقًا بنفسهبنك إلكى تجعل 
  

  .إكثر من تشجیعة ومديحةـ  ١
  .إكشف إلبنك عن حبك بكل السبلـ  ٢
  .ھیئ الفرص له لتحقیق إنجازاته الشخصیةـ  ٣
  .عوِّد إبنك على المصارحة والمكاشفةـ  ٤
  .شجع إبنك على التوبة واإلعترافـ  ٥

  
  
  
  



  
 

    اخلامساخلامسالفصل الفصل 
  

    ....بنكبنككیف تجعل إكیف تجعل إ
  

  ُمـــحــــبـــــًاُمـــحــــبـــــًا
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.. وإنما ھو رد فعل طبیعى لمسَ .. وال یُ لمَع◌ً ن الحب ال یُ ون إكثیرون یظنّ 
  على مستوى الشعور لتصرفات ومواقف اآلخرین.

.. یجعلنا ال نفھم الحب اإللھى فى حقیقتھ ھذا المعنى المحدود للحبولكن 
  وال نعیش وصیة الحب لآلخرین فى حقیقتھا.

  

.. ت لكن باألكثر بالعمل والبذلكلما.. لیس فقط بالمشاعر والهللا أحبنا
ً تجسد ومات وقام من أجلنا وذھب لیُ  روحھ وجسده  .. ترك لناعد لنا مكانا

ً ضابط الكل یعمل كل شئ من أجل ودمھ ووعوده ووصایاه .. ویظل دائما
   .خالصنا

  

 ھوـ بالحب  ینالحب العملى النابع من قلب وفكر ممتلئ ـ بھذا المعنى
َِك ".. ایا كلھاوصوصیة الحب وھى محور ال َاِء َشْعب ْبن َ َى أ ِْد َعل ِْم َوالَ تَْحق الَ تَْنتَق

َِری َْل تُِحبُّ ق بُّ ب َا الرَّ ن َ َْفِسَك. أ ََك َكن لَھَك ِمْن ُكلِّ "،  )١٨:  ١٩(ال " ب ِ بَّ إ َتُِحبُّ الرَّ ف
َِك َوِمْن ُكلِّ  لب َ ِكَ ق ت ُوَّ َْفِسَك َوِمْن ُكلِّ ق   .)٥:  ٦(تث " ن

  

.. بنائھم.. حتى بین اآلباء وأدید فى الحبھو الفقر الش مأساة ھذا الزمان
ً ، فقد المادیةوالمشغولیة وبسبب األنانیة وذلك  صار اآلباء ال یقدمون حبا

ً كاف ً ألوالدھمخالصا ً یفتقر الى الحب یا فال یشبع بھ .. وتكون النھایة جیال
  وال یقدمھ وال یفھمھ.

  

ً  والناإولكى تقدر أن تجعل  يجب علیك  سبنك ُمحبا
  بنك بالحب.إأن تغمر 
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ً  بنك بالحبإلكى تغمر    ..يجب أن ويصیر ُمحبا
  

 جعله أولوية عندك.ا.. أوالً 

ھم من أو مالك أو بقیة عائلتك فى مكانة أ حذر أن یكون عملك أو مركزكإ
   أوالدك.

ً.. أولویة فى حیاتك ً وجسدیا ً ونفسیا وال  ..إجعل مصلحة أوالدك.. روحیا
عیقك ألن الظروف لن تخدمك بل عادة تُ  ،ظروف ترتب أولویاتكال تترك

  .عن ضبط أولویاتك
  

 نھم .. إتى ینادى بھا كثیر من اآلباءال تقع فى الخدعة المشھورة ال
ھم فى الحقیقة عبید .. ولكنغلون بكل طاقاتھم من أجل أوالدھمیشت

.. ولم یعد  وألوالدھم المكانة الصحیحة لھم فى الشغل والطمع
َِعیُش""حیاتھم  َا ی ُ اْلَھَدای َْیتَھُ َواْلَكاِره ُر ب اْلَكْسِب یَُكدِّ ِ َُع ب َْلُمول   ).٢٧:  ١٥( أم  ا

  

 ً   .. قدم وقتك الثمین ألوالدك.ثانیا

.. وتستطیع بھ أن تكسب أبدیتك واآلخرین أو الوقت أغلى ما فى الحیاة
ً  تترك ألوالدك.. فإذا كنت تھتم بأن تخسر نفسك وكل أحد وكل شئ  كنزا

بالمال  .. ألنھم قد یعیشوا أغنیاءً وقتك فقد أضعت وقتك لھم وأنت لم تقدم
ً أو م وفقراءً    عنى وقد یفقدوا حیاتھم األبدیة.بالحب فال یجدوا للحیاة طعما

  

ً ألوالدك .. للعب.. للمشاركة فیما .. للحوار.. للضحك.. لألكلخصص وقتا
  .ب.. ھكذا یتعلمون الحیحبون

  

ّ ـتذك   ..رــ
ساعة من الحب والحوار الھادئ مع أوالدك فى طفولتھم قد توفر علیك  نإ

  سنة من المشاكل فى مستقبلھم.
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 ً   .حرص على حب شريك حیاتكإ.. ثالثا

وتلمذة أوالدھم على  ن بعضھما لبعضھناك عالقة وثیقة بین حب الوالدی
. ھذا یحب كل من یحبوھمفالطفل یحب أباه وأمھ بالطبیعة ول.. الحب السلیم
نھما ال یحبان بعضھما البعض فإنھ یصاب بقلق شدید وخوف فإذا وجد أ

وحیرة ویظن أنھ ھو السبب فى ھذا الصراع وینحصر داخل نفسھ ویفقد 
  قدرتھ على الحب والعطاء.

 ام أطفالك تعطیھم األمان والحب.عجابك لشریك حیاتك أمن نظرات إإ 
 أوالدك كیف یكون .. ُتعلم ات التشجیع المستمرة لشریك حیاتكن كلمإ

 كالم الحب.
 أجمل  ھىن المشاركة الجادة بین الوالدین فى المسئولیات واألعباء إ

.. فیسھل علیھم أن یحبوا هللا ویحبوا مناخ یشرب فیھ األوالد الحب
  الناس كما یجب.

  

 ً   .لتزم فى حیاتك الروحیة.. إرابعا

ً تفاصیل العقیدة والالھوت ذ یرى والدیھ لكن الطفل إ الطفل ال یدرك جیدا
 یسمع ـ ربنا یسوع المسیح  ـغیر مرئى  شخصن ھناك .. یتأكد إصلیایُ 

 یثق فیھ بسبب ثقة والدیھ .. ویحبھ بسبب حبھما الصالة ویستطیع الطفل أن
  .بالصالة طول العمر بسبب صلواتھما.. ویلتزم لھ
 ـ القداس ـصالة األجبیة  ـقراءة اإلنجیل  ـاإلنتظام فى الحیاة الروحیة ف

روح  .. ینقل لألطفال والشبابلعشورا ـاإلجتماعات  ـاإلعتراف  ـالخدمة 
  ت أو تطرف.مُّ تعبیر حب صادق تجاه هللا بدون تز .. وھواإللتزام تجاه هللا

ً  كما ینقل مجموعة إلتزامات ن الحب ھو .. إألوالدنا.. مفھوم ھام جدا
.. ادة والقرار والتعب ولیس بالمزاج.. ھو حب باإلرولیست فقط مشاعر

.. وإلتزاماتنا اتنا الروحیة فى العبادة والخدمةوكل ھذا یبدأ من إلتزام
.ً   األسریة أیضا
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 ً   .. الحوار حول قضايا الحب.خامسا

.. البد أن تستفید من ھذا الموقف فتتحاور معھم لتنقل حین یتشاجر أوالدك
میة المشاركة أھ ..اعفاتھاة مثل خطورة األنانیة ومضلھم مفاھیم ھام

رتباط حبنا .. إبذل والتضحیة فى الحبریقة ال.. طوإحترام حقوق اآلخر
  ..ببعض بحب هللا
ین الفرصة لتشجعھ على العطاء .. تحبنك عن أصدقائھوحین یحكى إ

 ..ھتمام بأصدقائھ ولكن بالحكمة التى تسلمناھا من الروح القدسواإل
َّى َوتَرْ " ن َ ُ تَتَأ َّة ُِخ.اْلَمَحب اَخُر َوالَ تَْنتَف َ ُ الَ تَتَف َّة ُ الَ تَْحِسُد. اْلَمَحب َّة ُُق. اْلَمَحب ُِّح  ف َب َوالَ تُق

اإلِ  ِ َؤ. َوالَ تَْفَرُح ب ُنُّ السُّ َْفِسَھا َوالَ تَْحتَدُّ َوالَ تَظ ِن ُُب َما ل اْلَحقِّ َوالَ تَْطل ِ َْل تَْفَرُح ب " ْثِم ب
  .)٦ـ  ٤:  ١٣كو  ١(

.. كیف یجب أن عن أشخاص من حولك ـب أو األم األ ـنت وقد تحكى أ
ھتمام ببقیة العائلة أو .. أو تعترف بتقصیرك فى اإلعنھم تخدمھم أو تسأل

مھم حسب كیف یجب أن تسال بینُمتعِ .. أو تحكى عن أشخاص األصدقاء
  .طاقتك وتغلب الشر بالخیر

كلھ  ولیس فقط تتحاور فى قضایا الحب.. لكن البد أن یكون الحوار فى جو
.. بل فیھ إحترام للرأى نفعال أو غضب أو مقاطعة أو إھانةحب ولیس فیھ إ

ذلك تتحول الحیاة كلھا الى حالة بوجو من المرح وكلمة ربنا ووصیتة. و
ن یحبھ هللا واألسرة واألصدقاء والطبیعة حوار دائم بین الطفل وكل مَ 

  والنفس.
  

ً.. المشاركة فى عمل الخیر.   سادسا

ُجُل ا َلرَّ َْحَمھُ" "ا ُر ل َاِسي یَُكدِّ َْفِسِھ َواْلق َى ن ل ِ ِحیُم یُْحِسُن إ ھتم إ .)١٧:  ١١(أم لرَّ
أن .. كحولھمبأن یشترك أوالدك فى كل مراحل حیاتھم بتقدیم خدمة لمن 

عطى جزء .. أو یُ األطفال الفقراء ألحد حدى لعبھتسأل طفلك أن ُیعطى إ
ً ن ھم أكثر ان مصروفة أو ھدایاه لمَ م أو یشترك .. وأقل إمكانیاتحتیاجا

عاب ألطفال مدارس أو األلبنك فى ترتیب بعض المأكوالت طفلك أو إ
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.. إذ تعلمھ كیف فتح إلبنك طاقات البركة السماویةوإاألحد أو القرى.. 
ً فى العطاء ی َْزَرُع "َكون سخیا َْحُصُد، َوَمْن ی ً ی ْیضا َ الشُّحِّ أ ِ ب َ الشُّحِّ ف ِ َْزَرُع ب ِنَّ َمْن ی إ

الْ  ِ َْحُصُد" ب ْیضاً ی َ ََرَكاِت أ اْلب ِ ب َ ََرَكاتِ ف   ).٦:  ٩كو ٢(ب

..ً   أن يتكلم لغة الحب.بنك إم علّ  سابعا

كلمات الدعاء  ..عد.. كلمات الشكر والتشجیعحصر وال تُ ال تُ  كلمات الحب
حترام.. كالم ر والعرفان.. كالم المجاملة واإل.. كلمات التقدیوالبركة

  واألدب.. اإلعتذار.. كلمات اإلستئذان
  

ً ھذه الكلمات وال تنس أن تحافظ على إبتسامتك  ً تكلم أنت أوال فى  دائما
ً أمام  .. فھى أقوى وأسھل لغة للحبوجوه اآلخرین وجھ طفلك وأیضا

  .ُیتقنھا من صغره
  

  البیت الذى تتردد فیھ كلمات مثل ھذه..
خلیك ربنا یوحشتنى.. رائع.. ھایل.. عظیم.. أنا فخور بك.. أنا بأحبك.. "

.. أنت أشطر ولد ً .. ليَّ ً جزیال َّر.. من فضلكربنا یفرح قلبك.. شكرا  .. كتـ
  ...." خیرك

  ن على عطاء الحب.وقادر .. یخرج منھ شبابھو بیت صحى دافئ
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  تــذكّـــر ..

  
  

ً بنك إلكى تجعل    ..ُمحبا
  

  .جعله أولوية عندكإـ   ١
  ـ قّدِم وقتك الثمین. ٢
  ريكك.حرص على حب شـ إ ٣
  ـ إلتزم فى حیاتك الروحیة. ٤
  ـ تحاور معه فى حب. ٥
  ـ إشركه فى عمل الخیر. ٦
  ـ علِّمه لغة الحب. ٧
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    السادسالسادسالفصل الفصل 
  

    ....بنكبنككیف تجعل إكیف تجعل إ
  

  مـــحــبــوبــًامـــحــبــوبــًا
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ً لكى یكون إ ً..بنك محبوبا ً ُمحبا   .. البد أن یكون أوال
ً ولكى یكون    .... البد أن یشبع بالحبمحبوبا

شبعوا بالحب توأنِت ـ اآلباء واألمھات ـ أن  .. البد أنتَ ولكى یشبع بالحب
ً أوالدكماوذلك لكى اإللھى والحب الزوجى..    ولھم بالحب.ن حَ ومَ  ُتشبعا

  

ً إن لم يكن إ سیعانى من مرارة الوحدة والترك وسیقع  ..بنك محبوبا
.. بال نھایة. وإن لم یكسب األصدقاءفى التردد والقلق والمخاوف التى 
.. ھن حولمر، وإن لم یشبع بحب مَ ذسیشعر بصغر النفس أو الحقد والت

 ً ً غاضبا ً ثائرا ً لنفسھ ولمن  سیكون ناقما وقد یصل األمر أن یكون مؤذیا
  حولھ.

  

ً من أصدقائبنك محبوبحین یكون إ  ناءً .. تكون أنت قد ربیت إن حولھھ ومَ ا
ً وقدمت للمجتمع والكنیسة ثروة حقیقیة.   مختارا

  

ً البد أن تعلمه..إولكى تجعل    بنك محبوبا
  

 .إحترام اآلخرين.. أوالً 

ن یحترمھم ویعاملھم بإجالل وإكبار وبدون ریاء أو یحب الناس مَ  
  مصلحة.

  شعر بسعادة.. ویرى إبنك ھذا یحین تشد على ید الشخص فى ترحاب
 یدرك لماذا یحبك الناس؟!.. المنظر

 یرى لبسطاء والفقراء وتربت على كتفھمحین تبتسم فى وجھ ا ..
 أوالدك الحب فى عیونھم ویدركون السر.

 فال تتدخل فى ما  خرین وحریتھم وخصوصیاتھمحین تحترم حقوق اآل
ً یجرح مَ  تطفل على شئون ن أمامك وال تال یعنیك وال تسأل سؤاال

ً دون إستئذان وال تفرض نفسك بدون میعاد ، غیرك وال تدخل مكانا
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ّم أوالدك منك.. ویصیروا محبوبین ایجعل  ھذا كلھ لناس یحبونك ویتعل
  مثلك.

  

ً .. أعذر الناس.   ثانیا

ُوِب"  ن ُ َتْستُُر ُكلَّ الذُّ َّة ُِّج ُخُصوَماٍت َواْلَمَحب ُ تَُھی َْلبُْغَضة یحب  .)١٢:  ١٠(أم "ا
ن ال یكف عن ، فھناك مَ یقع باللوم الدائم علیھم الناس من یعذرھم وال

ً ُمقصر ً لم تفعل معھ ما یجب توبیخك فأنت دائما .. ھذا النوع وأنت دائما
ن حولھ ویجعل الناس تھرب من مقابلتھ. فاللوم المستمر من الناس یخسر مَ 

  ھ حق.حساس بالذنب بدون وجإُمرھق لألعصاب وُیدخل اإلنسان فى 
 ً سارع بقبول اإلعتذار وتبسیط خطئھ والترحیب  ..حین یأتیك إنسان معتذرا

  .. كما یفعل هللا معنا فى توبتنا.بھ
ْیضاً " ..ر تعالیم المسیح إلھناتذكّ  َ ْنتُْم أ َ ُوا أ ُكُم اْفَعل ِ َّاُس ب َْفَعَل الن َْن ی َكَما تُِریُدوَن أ

ِِھْم َھَكَذا ً.أنت ال تحب اللوم  )٣١:  ٦(لو  "ب ً ال تلم الناس كثیرا   من الناس إذا
  

 ً   مدح الناس.إ.. ثالثا

اِم"  َ ْلِعظ ِ اٌء ل َ َّْفِس َوِشف ِلن َْلَكالَُم اْلَحَسُن َشْھُد َعَسٍل ُحْلٌو ل إمدح  ).٢٤:  ١٦(أم "ا
.. وتكلم معھم فیما یحبون ویرغبون دون أن الناس على ما فیھم من مزایا

َّال أو إدانة أو تقع معھم ُّ  فى كالم بطـ   ق.تملـ
موا عن بیوتھم وأوالدھم یحب الناس أن یفرحوا بإنجازاتھم ویتكل

ً ف.. وأشغالھم ً جیدا ّ ابرز إھتمامك بما یقولون.. وكن مستمعا ق على .. وعلـ
ما فى حیاتھم بتشجیع وإطراء دون مبالغة. إن ھذا یجعلك تدخل قلب الناس 

  بسرعة.
 ِّ ً عل ً رقیقا ِّمھ أم إبنك أن یكون مجامال ً لكن .. عل ال یتكلم عن نفسھ كثیرا

  یستمع لآلخرین باألكثر.
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ً.. إخدم مَ    ن حولك.رابعا

ِّم لكى یحبك الناس ً وعل ً كریما أوالدك أن یفرحوا بخدمة من .. كن خدوما
  حولھم.

َْخذِ " َُر ِمَن األ ْكث َ اُء أ َ ٌ ھَُو اْلَعط قاعدة ذھبیة للسلوك  )٣٥:  ٢٠(اع " َمْغبُوط
م أوالدك السعادةش سعید، لكى تعیالمسیحى ِّ ً وتعل ن حولك .. إكسب مَ ا

ّل  ً فى ن س.. لكن ال تكوفى حدود إمكانیاتكبخدمتھم دون تدّخل أو تطف خیا
ً فى العمل ً ویفقدك محبة الناس.الكالم وبخیال   .. فإن ھذا ینكشف سریعا

َْن تَفْ "  َِدَك أ َِة ی اق َ ِي ط َُكوُن ف ِِھ ِحیَن ی َْھل ِ اْلَخْیَر َعْن أ َع َھُ" الَ تَْمن   ).٢٧: ٣(أم َعل

  

ً.. إكتم األسرار.   خامسا

ویأتمنونھ على مشاكلھم وأسرارھم ویثقون إنھ ن یشكون لھ یحب الناس مَ 
ه بكلمة لن ً معھم وعلیھمیحب الناس من ، یتفوَّ َ ".كان أمینا ََھاَرة ََحبَّ ط َمْن أ

َھُ"  ُِك َصِدیق َُكوُن اْلَمل ِ ی تَْیھ َ ِْعَمِة َشف ِن ل َ َْلبِ ف   ).١١:  ٢٢(ام اْلق
  

.ً ً دائما ً.. كن بشوشا   سادسا

ھا.. ى صفة خاصة للبعض وال یمكن إقتناؤیظن البعض أن البشاشة ھ
  لكنھا مثل كل الفضائل تقتنى بالجھاد والنعمة.

.. ھى عطیة هللا لألنقیاء وھى ثمرة من ثمار الصالة البشاشة واإلبتسامة
.. المتواضع القلبھ المشرق لإلنسان الحارة والتوبة المستمرة وھى الوج

  شبیھ المسیح.

  أوالدكبتسامتك على فمك قبل أن تإضع ً ً وباألولى جدا .. قابل أحدا
 فیتعلمون منك البشاشة ویقبلون على الحیاة.

  فتتجھَّم تغلق فمك وتحنى ظھرك وترھق عینیكال تترك الھموم ..
 .. ما ذنب أوالدك؟وجھك رویكفھ
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 ّم أ مان.. وال تقبل إال أن تكون بإی.. ن تلقى الِحمل واألثقال على هللاتعل
ً.مبتس   ما

  
  

  تــذكّـــر ..
  
  

ً بنك إلكى تجعل    ..محبوبا
  ..علِّم إبنك أن

  

  يحترم اآلخرين. ـ  ١
  ـ يعذر المخطئین. ٢
  ـ يمدح الناس. ٣
  ـ يخدم من حوله. ٤
  ـ يكتم األسرار. ٥
٦ .ً ً دائما   ـ يكون بشوشا
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    السابعالسابعالفصل الفصل 
  

    ....بنكبنككیف تجعل إكیف تجعل إ
  

  سـعــیــــدًاسـعــیــــدًا
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ھى ظروف وأحداث تجعل  أنھا لیست كما یعتقد الكثیرون السعادة
  .اح والزواج وشراء أمور محبوبةاإلنسان سعیدًا كالنج
اء ونرى تعس سعداء وأغنیاًء ألننا نرى فقراًء.. ختیارإنما السعادة ھى إ

  .تعساء مرضى سعداء وأصحاًء

  ..ھىوالسعادة 
  ِنَیاَء ِفي الدَّْھِر اْلَحاِضِر اْن َال َأْوِص اَألْغ" على األرضعطیة اهللا ألوالده

َیْسَتْكِبُروا، َوَال ُیْلُقوا َرَجاَءُھْم َعَلى َغْیِر َیِقیِنیَِّة اْلِغَنى، َبْل َعَلى اِهللا اْلَحيِّ 
  ).١٧:  ٦تي ١(" الَِّذي َیْمَنُحَنا ُكلَّ َشْيٍء ِبِغًنى ِللتََّمتُِّع

  َس َمَلُكوُت اِهللا َأْكًال َوُشْربًا َبْل ُھَو ِبرٌّ َألْن َلْی"عطیة اهللا ألوالده فى السماء
  ).١٧:  ١٤رو (" َوَسَالٌم َوَفَرٌح ِفي الرُّوِح اْلُقُدِس

  

 ْمن ھألن كثیرین یضحكون ولكن قلیلی.. أصبحت عملة نادرة والسعادة
ن یذوقون طعمھا ن َمكلم كثیرًا عن السعادة ولكن قلیلی، والعالم یتالسعداء

  .التلیفزیون ولكنك ال تستطیع تذوقھثمینًا فى إعالن فى  رى أكًالكأن ت
ن یتبع وبركة وبھجة وغنى َم" یا لسعادة"تعنى ضمنیًا .. طوبىوكلمة 

  .قاموس التطویبات التى علَّمنا إیاھا المسیح لھ المجد
ولكننا نحن الذین نطفئ ھذه الفتیلة .. فل الطبیعى یمیل للبھجة والسعادةوالط

  .لھ من عادات وأفكار وسلوكیات ضد السعادةالمدخنة بما نحم
  
  ..یدًاـعـبنك سإتجعل ولكى  
  

  .جعل البھجة سمة من سماتكإ.. أوًال

رًا سیئًا على أوالدھما طول م واألم الكئیبة البد أن یتركا أثھِّجاألب المت
أما األب البشوش واألم السعیدة الضاحكة تجعل أوالدھا یحبون .. العمر
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َاْلَقْلُب "ن النكد والغم ویتخطون اإلحباطات علیھا ویتفادوون لیقبو الحیاة
  .)١٣:  ١٥م أ( "اْلَفْرَحاُن َیْجَعُل اْلَوْجَھ َطِلقًا َوِبُحْزِن اْلَقْلِب َتْنَسِحُق الرُّوُح

ومن كانت " محبة فرح سالم"فالروحانیة الحقیقیة البد أن تثمر ثمر الروح 
والسعادة تنتقل . قلبھ سعیدًا البد أن یكون.. حیاتھ صالة وخدمة وحب

  .كمناعة طبیعیة ضد فیروسات القلق والكآبة والتذمُّر
أال تدخل بیتك إال مبتھجًا مھما كانت التحدیات .. تعلَّم یا صدیقى

  .الیوم خاللواإلحباطات التى تعرضت لھا 
  

  .ع بوقتهبنك كیف يتمتإم علِّ.. ثانیًا

یوم .. نتظار الیوم السعیدإكثیر من أوالدنا یعیشون أغلب أیامھم فى 
دنا أن م أوالمن الالزم أن نعّل، ..المباراةیوم .. یوم النجاح.. األجازة

یتمتعوا .. رغبًة فى التفوقیتمتعوا بالمذاكرة .. یتمتعوا بكل شئ فى الحیاة
ویتمتعوا .. یمة فى اللعب عن متعة اللعب نفسھباللعب وال تصرفھم الھز

  .شئ ببساطة كل والصحبة ویقبلوا كلباأل
.. والعضویة للملكوت السماوى.. متعوا باألولى بإحساس البنوة هللاویت

أنا فرحان إن "مثل .. ستطیع أن تنقل ھذه الروح ألوالدكوبكلمات بسیطة ت
.. نشكر ربنا وصلنا بالسالمة.. األكل حلو جدًا.. قاعدین مع بعضإحنا 

  )".فالن(تعالوا نعمل مفاجأة لــ 
  

ات بنك أن يقابل األزمات بإبتسامإم وعلِّ متعلَّ.. ثالثًا

  .وال يستسلم كلھا رجاءوتعلیقات 

  ..اإلنسان الروحى یتعلم
اْشُكُروا ِفي ُكلِّ َشْيٍء، َألنَّ َھِذِه ِھَي َمِشیَئُة ، َصلُّوا ِبَال اْنِقَطاٍع، ِأْفَرُحوا ُكلَّ ِحیٍن"

فالفرح وصیة ، )١٨ـ  ١٦:  ٥ا تس (" اِهللا ِفي اْلَمِسیِح َیُسوَع ِمْن ِجَھِتُكْم
َنْحُن َ"تسند اإلنسان وتذكره أن  ، والصالةتحتاج إلى تداریب وإلى تركیز
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َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اَألْشَیاِء َتْعَمُل َمعًا ِلْلَخْیِر للَِّذیَن ُیِحبُّوَن اَهللا الَِّذیَن ُھْم َمْدُعوُّوَن َحَسَب 
  . )٢٨:  ٨رو ( "َقْصِدِه

كأن .. أن تھزم ھزائم ثقیلةأیضًا بإبتسامة صغیرة وكلمات قلیلة تستطیع 
.. ماخسرناش كتیر.. خیر كلھ خیر.. الحمد هللا إنھا جت على كده.. "تقول

  ".تعالو نشكر ربنا أو نرتل.. كفایة إن إحنا كویسین
  

يرى الجمال فى كل شئ أن بنك إم وعلِّ تعلَّم.. رابعًا

  .كل من حولهفى و

ه ھذ.. التعب جمیل ومفید.. الصحبة والشركة جمیلة.. ة جمیلةعالطبی
تحتاج إلى تأمل وتعود وشكر، والشكر والسعادة  النظرة المشرقة لألمور

  .زداد الشكر والرضا زادت السعادة والبھجةكلما إ.. توأمان
نقتنیھا و.. إلى عین بسیطة نطلبھا فى الصالة ولرؤیة الجمال نحتاج

  .لیھا بالنعمةونصل إ.. بالتدرایب
ن یستطیع أن یرى فى الفقر جماًال وفى المرض غنى وفى المشاكل ھناك َم

  .حكمة وفى الضیقات فضائل وفى الخسائر مكاسب

َبْل ِإنِّي َأْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء َأْیضًا َخَساَرًة ِمْن َأْجِل َفْضِل َمْعِرَفِة اْلَمِسیِح َیُسوَع "
 ْرُت ُكلَّ اَألْشَیاِء، َوَأَنا َأْحِسُبَھا ُنَفاَیًة ِلَكْي َأْرَبَح اْلَمِسیَحَربِّي، الَِّذي ِمْن َأْجِلِھ َخِس

َوُأوَجَد ِفیِھ، َوَلْیَس ِلي ِبرِّي الَِّذي ِمَن النَّاُموِس، َبِل الَِّذي ِبِإیَماِن اْلَمِسیِح، اْلِبرُّ 
  .)٩ـ  ٨:  ٣في ( " الَِّذي ِمَن اِهللا ِباِإلیَماِن

  

عنده وال يحزن بسبب ما ن يفرح بما بنك أإم علِّ.. خامسًا

  .لیس عنده

بألعاب من الطبیعة ال تكلف كلنا نعرف أن األطفال الفقراء قد یفرحون 
  .وال یجدون لھا لذهالغالیة واإلغنیاء قد یملكون األلعاب ، شیئًا
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ألن اإلكثار منھا  وھنا اإلعتدال فى شراء الھدایا واستخدامھا ضرورى
  .جعل الطفل أو الشاب ال یشبع وال یرضَى أبدًایفقدھا قیمتھا وی

  

 .بكل الطرق بنك متعة العطاء كل وقتإم علِّ.. سادسًا

مھ یعطى عّل.. وحاجاتھ عطى من طعامھمھ ُیعّل.. مھ یبتسمعّل.. عّلمھ یشكر
مھ یصفق لغیره ویھتف عّل.. مھ یفرح لفرح أصحابھعّل.. من وقتھ وتفكیره

" َفَیْزَداُد َأْیضًا َوَمْن ُیْمِسُك َأْكَثَر ِمَن الالَِّئِق َوِإنََّما ِإَلى اْلَفْقِر ُیوَجُد َمْن ُیَفرُِّق".لھ
  ).٢٤:  ١١أم (

كتین كان أسعد إنسان یوم البد أن الطفل صاحب الخمس خبزات والسم
   .یلیھ التالمیذ الذین وزعوا الخبزات وجمعوا الكسر.. المعجزة

  

  .حتاج الى تعبأن السعادة تبنك إم علِّ.. سابعًا

فالتعب فى المذاكرة أو العمل .. الراحة ال تعطى سعادة كما یظن البعض
والتعب فى خدمة .. والتعب فى التضحیة والحب یلد السعادة ..یلد السعادة

والنمو فى  د الخطیةوالتعب فى ص.. السعادةمجتمع یلد ربنا والكنیسة وال
" َفَعٌة َوَكَالُم الشََّفَتْیِن ِإنََّما ُھَو ِإَلى اْلَفْقِرِفي ُكلِّ َتَعٍب َمْن" ..الفضیلة یلد السعادة

  ).٢٣:  ١٤أم (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ؟سعیدًابنك إكیف تجعل 
  
 

54 
 

  
  ..تــذّكـــر 

  
  ..سعیدًابنك إلكى تجعل 

  .جعل البھجة سمة من سماتكإـ   ١
  .بنك كیف يستمتع بوقتهعلِّم إـ  ٢
  .بنك أن يقابل األزمات برجاء وشكرعلِّم إـ  ٣
  .أن يرى الجمال فى كل شئ بنكعلِّم إـ  ٤
  .بنك أن يفرح بما عندهعلِّم إـ  ٥
  .بنك متعة العطاءـ علِّم إ ٦
  .لى تعبـ علِّم إبنك إن السعادة تحتاج إ ٧



  
 

    الثامنالثامنالفصل الفصل 
  

    ....بنكبنككیف تجعل إكیف تجعل إ
  

  ُمـنـــظـــمــًاُمـنـــظـــمــًا
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ً ما نعانى من عدم اللنجاح أى إنسانصفة ھامة  النظام نظام فى .. وكثیرا
ظام یتعرض .. وبسبب عدم النوقد یتفاقم الوضع .حیاتنا أو حیاة أوالدنا

  ..الوظیفیة أو الزوجیة أو الروحیة اإلجتماعیة أو اإلنسان للفشل فى حیاتھ
ولكن یحمل  ك..والنظام ال یعنى ترتیب األشیاء فقط فى غرفتك أو مكتب

  ..جوانب كثیرة منھا
 ظام فى ترتیب أفكارك وأولویاتك.الن 
 .النظام فى ترتیب مواعیدك وتوزیع الوقت 
 .النظام فى المذاكرة وحل اإلمتحانات 
 .النظام فى تحدید المسئولیات 
 .النظام فى متابعة أى قرارات  

ً البد أن تك، واإللتزام توأمان ال ینفصالن والنظام ون لكى تكون منظما
ً ولكى تكون  ً البد من نظام واضح یحكمكملتزما    .ملتزما

  
ً البد أنإولكى تجعل     ..بنك منظما
  

ً .. أوالً     وإبدأ بنفسك.كن أنت منظما

ھى القاعدة التربویة األولى.. فالطفل الذى ینشئ فى بیت .. إبدأ بنفسك
ً یتلقى دروس.. ال یحتاج أن منظم   أو أوامر فى النظام. ا
ً فى مواعیده یرى أبا اب الذىوالش . .وفى ترتیب أولویاتة ھلبسوفى ه منظما

  فإنھ یشرب منھ ھذه الصفة الجمیلة.
حین یرتبط  وذلكالبعض الى وسوسة ومبالغة  دوالنظام قد ینحرف عن

ن اإلنسان قبل فالبد أن نتذكر إ، واإلندفاع عند أى كسر للنظام بالغضب
 ألمثل ھو اإلحتفاظ بنسبة مرونةل افالشك، النظام والنظام من أجل اإلنسان

ة أو متغیرات ضد النظام بھدوء مع أوضاع جدید التكّیفحتى یمكن 
  المعتاد.



ً؟بنك كیف تجعل إ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  منظما
  
 

57 
 

 تاج الى مزید لتى تحجلس مع نفسك عزیزى القارئ.. وراجع األمور إإ
.. ألن ھذا سیعود علیك وعلى أوالدك بالنفع من الترتیب والنظام

 الكثیر.
 ّم إ "مھم وعاجل.. مش مھم دلوقتى.. بنك أن یستخدم كلمات مثل عل

مش مستعجل.. مھم لكن ممكن تأجیلھ" وھكذا یتعلم كیف یرتب 
  أموره.

  

 ً   حول النظام وقیمتة.الحوار .. ثانیا

 َّ بالنجاح إرتباطھ قیمة النظام و.. عن نفعالإوناقش بغیر  ..بغیر وعظ ..متكل
ثل ویمكن أن تستخدم حیاة ربنا یسوع المسیح كم والتفوق والتمییز.

ز حیاتھ إال أن كل شئ كان بالرغم من البساطة التى تمیّ  .. ألنھللنظام
ً عند توزیع الخمس خبزات والسمكتین ( ـ  ٣٠:  ٦مربترتیب ونظام.. مثال

ً ، و) أتكأھم خمسین خمسین٤٦ :  ١٥لو ( فى قصة الخروف الضالأیضا
عن حث ویذھب للب ٩٩بترك الـ یظھر النظام فى ترتیب األولویات  )٧ـ  ١

  الخروف الضائع.
بمقاطعة أحد والتقاطع .. فال تسمح ظام فى الحوار نفسھ بدایة للنظاموالن

، الموضوع من أجل التركیز والنظام ، وال تسمح بالخروج عنأحد أوالدك
، وال تسمح بتشتیت الحوار بسبب مح بتكرار نقاط تم اإلتفاق علیھاوال تس

  التلیفونات والتلیفزیون وخالفھ.
  

 ً    حددة عملیة وقواعد يسھل تنفیذھا.وضع مبادئ م..ثالثا

َْشَراِك اْلَمْوِت"  ََداِن َعْن أ ْلَحی ِ َاٍة ل َْنبُوُع َحی ُ اْلَحِكیِم ی   ).١٤:  ١٣(أم "َشِریَعة
أن  ثبتولكن .. لشباب یرفضون أى قواعد وإلتزاماتیعتقد الكثیرون أن ا

ً حین یكون ھناك نظام محدد یحترمھ األطفال والشباب یرتاحون نفس یا
  تعارض مع حریتھم ومیولھم.وال یالجمیع ولكنھ یتناسب مع إحتیاجاتھم 
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ً ـثـم   .. ال
 لىإ ال یخرجوا.. أن ك نظام ألوالدك فى فترة المراھقةیكون ھنا أن 

المكان  عنموافقة وإستئذان منك.. مكان مع أصحابھم إال بعد أخذ 
 والصحبة.والمیعاد 

 أو لقاء أسرى حول نظام ومواعید لدخول البیت مساءً  كون ھناكی أن ..
 العشاء أو كلمة هللا والصالة.

 فزیون والكمبیوتر وغیره.یید التلیكون ھناك نظام لمواع أن 
  أن تكون قدوة فى إحترام القواعد المتفق علیھا ـ كأب ـ قبل مطالبة

 أوالدك بھا.
ً حین یر حذرإ بابا مش  یا یدون أن یقولوا "أنتنظرات أوالدك ولسانھم یوما

  ملتزم".
ً إن .. عزیزى ق علیھم النظام مما یضیّ  غیاب النظام یعذب أوالدنا أكثر جدا
  .المعتدل

  

 ً   عدم نظامه. عواقببنك إ.. ال تتحمل بدالً عن رابعا

ل الكبار أخطاء الصغار حتى یعتاد الصغار ن یتحمَّ .. أمن األخطاء الشائعة
مسئولیة فى كل لون الوالدین البالمشكلة بل یحمِّ  ھذا األمر فال یشعرون

  .شئ
 ث عنھ وال تبحث .. اتركھ یبحا ضاع شئ من إبنك بسبب عدم نظامھإذ

شترك معھ.. وإذا لم .. وإذا إحتار ساعده فى البحث أو إأنت عنھ
ً .. ال تسارع بشراء البدیل تجده  .لئال یضیع سریعا

 فى شرح قیمة النظام كمنك أو ممن حول ..ستخدم المواقف الخاطئھإ ..
ً وخطورة كسره  َْزَرُعھُ ".. لمبدأ تحمُّل المسئولیة تأصیال َِّذي ی ِنَّ ال إ َ ف

ً اِإلنْ  ْیضا َ َْحُصُد أ ُ ی َّاه ی ِ  .)٧:  ٦(غل " َساُن إ
 بترتیب غرف أوالدك بعد سن عشرة ال تسارعى أیتھا األم الطیبة ..

. ثم كافئیھم .ھمسنین، فھم البد أن یعتادوا أن ینظموا غرفھم وحاجیات
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ً عن الحدود المناسبة على النظام إن فعلوا ، لكن ال تتراجعى سریعا
  لتربیة اإللتزام.

  

 ً ً فى وضع نظام البیت بنك شريإجعل إ ..خامسا كا

  وقوانینه.

فى وضع نظام للبیت ـ باألخص الشباب  ـمن األفضل أن یشترك أوالدنا 
تفاق الجماعى مور.. فاإلدید المھام وترتیب األوتوزیع المسئولیات.. وتح

یخجل من نفسھ  بنكویجعل إ، سھل على الجمیع اإللتزام بھاعلى القواعد یَ 
  قترحھ.أو إتفق ھو علیھ حین ال یلتزم بما إ
مكتبھ قبل المذاكرة.. .. وال ترتب إلبنك بعد اللعب ألعابةال تجمع لطفلك 

  التشجیع.وصیحة أو المراجعة بالن فِ إكت.. وال تعد إلبنك شنطة رحلتھ
  
  ر ..ـــذكّ ــت
  
  

ً ..إتجعل  لكى   بنك منظما
  

ً وإبدأ بنفسك. ـ  ١   كن أنت منظما
  ـ تحاور حول قیمة النظام وكیف نمارسه. ٢
  ـ ضع قواعد ثابته يسھل تنفیذھا. ٣
  بنك عواقب عدم النظام.إـ ال تتحّمل عن  ٤
ً فى نظام البیت وقوانینه.إبجعل إـ  ٥   نك شريكا
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    التاسعالتاسعالفصل الفصل 
  

    ....بنكبنكإإكیف تجعل كیف تجعل 
  

  ضابطًا لنفسھضابطًا لنفسھ
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من أجمل الفضائل التى تجعل اإلنسان ناجحًا ومحبوبًا  ضبط النفس
  .وتقیًا

على ضبط النفس عالمة على عدم النضج والطفولیة التى  ةوعدم القدر
 أوبدون ضبط النفس یقع اإلنسان فى غضب مدمر ف .ُتنفِّر الناس وتزعجھم

  .إلخ... إباحیة أو إدمان أو خصام أو سرقة أو
  

َأمَّا . َنْفَسُھ ِفي ُكلِّ َشْيٍء َیْضِبُطَوُكلُّ َمْن ُیَجاِھُد "ول یقول ومعلمنا بولس الرس
  .)٢٥:   ٩كو ١( "ُأوَلِئَك َفِلَكْي َیْأُخُذوا ِإْكِلیًال َیْفَنى َوَأمَّا َنْحُن َفِإْكِلیًال َال َیْفَنى

  

  ..ویعطى مثًال لضبط النفس من حیاة الریاضیین المحترفین فیقول
َلُموَن َأنَّ الَِّذیَن َیْرُكُضوَن ِفي اْلمَِْیَداِن َجِمیُعُھْم َیْرُكُضوَن َوَلِكنَّ َواِحدًا َأَلْسُتْم َتْع"

َوُكلُّ َمْن ُیَجاِھُد َیْضِبُط َنْفَسُھ ِفي ُكلِّ  .َیْأُخُذ اْلَجَعاَلَة؟ َھَكَذا اْرُكُضوا ِلَكْي َتَناُلوا
ِإذًا َأَنا . ِلیًال َیْفَنى َوَأمَّا َنْحُن َفِإْكِلیًال َال َیْفَنىَأمَّا ُأوَلِئَك َفِلَكْي َیْأُخُذوا ِإْك. َشْيٍء

َبْل  .َھَكَذا ُأَضاِرُب َكَأنِّي َال َأْضِرُب اْلَھَواَء. َأْرُكُض َھَكَذا َكَأنَُّھ َلْیَس َعْن َغْیِر َیِقیٍن
"  َأِصیُر َأَنا َنْفِسي َمْرُفوضًاَأْقَمُع َجَسِدي َوَأْسَتْعِبُدُه َحتَّى َبْعَد َما َكَرْزُت ِلآلَخِریَن َال

  ).٢٧ـ  ٢٤: ٩اكو (
   

  ..ضابطًا لنفسهبنك إجعل لكى تو 
  

  .كل طلبات إبنك يلّبال ُت.. أوًال

ألن  لدین بالخضوع لكل طلبات أوالدھمأن یستجیب الوا.. من الخطأ تمامًا
ون عدم تحقق ھذا یجعل األطفال ال یقبلون إال أن ُیسمع لھم وال یتحمّل

  .وھذا یضعف إرادتھم جدًا.. رغباتھم
.. أو ھدیة بدون مناسبة.. أو قطع حلوى.. شیكوالتھ.. حین یطلب طفلك

 البد أن تضع حدودًا فتعطیھ مرة وترفض مرة أو تضع مبادئ أال یأكل
  .وبكمیة محددة.. إال بعد الوجبات الحلوى
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یجعلھ  ألن ھذا ..فال تستجیب لھ.. قد یلجأ الطفل لإللحاح أو البكاء أو العند
  .ى قیود لنفسھ ورغباتھال یضبط نفسھ وال یتحّمل أ

أن یضبط نفسھ أو  ـ عادّة ـ الطفل الذى یعیش فى تدلیل زائدال یستطیع 
ة حتى لو إنتھت باإلعتداء على حقوق یمنع نفسھ من أى رغبة ُملحَّ

ُتِغیُظوا َأْوَالَدُكْم، َبْل َوَأْنُتْم َأیَُّھا اآلَباُء، َال "اآلخرین أو بأذیة نفسھ وَمن حولھ 
  ).٤:  ٦اف (" َربُّوُھْم ِبَتْأِدیِب الرَّبِّ َوِإْنَذاِرِه

  

  .صومبنك الإعّلم .. ثانیًا

تذّكر ما .. ال تشفق على إبنك ُمدعیًا أنھ صغیر وتحرمھ من بركة الصوم
فعلھ دانیال ـ الشاب الصغیر ـ حین تمّسك بصومھ فى بالد غریبة معرضًا 

ن حولھ بسبب رجولتھ ھ أعظم مَملع أعطاه نعمة وجوت ولكن اهللانفسھ للم
  .وصومھ وأمانتھ

  

  .. الصوم مدرسة لضبط النفس
  

فالطفل الصغیر قد یصوم فقط عن بعض الحلویات أو المشروبات التى ال 
ولكن حین  تؤثر فى نمّوه ـ فى أیام الصوم ـ فیشعر إنھ یصوم مثل الكبار

كثر ـ البد أن تشجعھ أن یصوم أصوام الكنیسة یتم العشرة سنوات ـ على األ
عطیھ القانون والنظام المناسب لھ فى ویخضع لوصیة أب اإلعتراف الذى ُی

لیس فى ھذا ضررًا أو تشددًا وإنما یجعلھ یحتمل أال یأكل إال فى  .الصوم
وھذا یجعلھ .. الوقت المناسب ویأكل من أنواع محددة حسب نظام الصوم

  .ضابطًا لنفسھ
یبدأ بالصوم اإلنقطاعى الذى سن الخامسة عشرة ـ على األكثر ـ  وفى

وھذا .. القداسة ویحتمل الجوع ولو قلیًالیتمّثل بالقدیسین ویحب یجعلھ رجًال 
  .یزیده صالبة وقوة فیتعّلم أن یضبط نفسھ أمام الشھوات واإلغراءات الكثیرة
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  .ضع أمامه بطوالت ضبط النفس.. ثالثًا

إن قصص اآلباء واألنبیاء والرسل والقدیسین بما تحملھ من جھاد طویل 
  .ه طول العمروإنتصارات ھى مثل رائع أمام األطفال یؤثر على نمّو

 ر والشكوى حتى لو تأخر میالد منع نفسھ من التذمُّ ..أبونا إبراھیم
  !اسحق سنوات

 على  عتدى اآلخرونحتى لو امنع نفسھ من اإلنتقام  ..وأبونا اسحق
  .آباره وأرضھ

 لم ینزل مصر لیرى یوسف ـ إبنھ المفقود ـ بعد سنوات  ..وأبونا یعقوب
 . إال بعد إستئذان ورضا اهللا

 ضبط نفسھ أیامًا كثیرة أمام إغراءات إمرأة سیده ..العفیف ویوسف. 
 منع نفسھ من مشتھیات الملوك وأطایب الملك.. ودانیال النبى.  
  

ِفي ُكلِّ . ُف َأْن َأتَِّضَع َوَأْعِرُف َأْیضًا َأْن َأْسَتْفِضَلَأْعِر"وبولس الرسول یقول 
َشْيٍء َوِفي َجِمیِع اَألْشَیاِء َقْد َتَدرَّْبُت َأْن َأْشَبَع َوَأْن َأُجوَع، َوَأْن َأْسَتْفِضَل َوَأْن 

  ).١٢:  ٤في ( "َأْنُقَص
  

  .كن قدوة فى ضبط النفس.. رابعًا

  .. أحباءى اآلباء واألمھات
 قدرة الكبار على ضبط أنفسھم ھى أجمل رسالة ألطفالھم طول  إن

 .العمر
 یكون ھذا إنتصارًا لك .. حین تتوقف عن تعاطى السجائر.. أیھا األب

 .وألوالدك من بعدك
 إن قدرتك على ضبط لسانك عن التذّمر واإلدانة .. أیتھا األم الفاضلة

 .نوالنمیمة والشتیمة ھى أجمل درس ألوالدك فى ضبط اللسا



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ؟ضابطًا لنفسھبنك إكیف تجعل 
  
 

65 
 

 بعد إرھاق شدید ُمصّرین أن وفى آخر الیوم .. حین تقفوا للصالة معًا
ویصیر مثلك ویزید  ..یتعلم طفلك اإللتزام.. تتمموا قانونكم الروحى

َاْلَبِطيُء اْلَغَضِب َخْیٌر ِمَن ".ویتحدى ھو أیضًا ضعفاتھ.. ماإحترامھ لك
  .)٣٢:  ١٦ام ( "َمِدیَنًة اْلَجبَّاِر َوَماِلُك ُروِحِھ َخْیٌر ِممَّْن َیْأُخُذ

  

مھما .. لوصیة اهللا وإصراركما على طاعتھ.. أیھا الوالدین.. إن خضوعكما
رسالة تستمر فى حیاة أوالدكما حتى بعد .. كانت الرغبات والظروف

  .إنتقالكما
  

  .رّكز فى تربیة أوالدك ومتابعتھم.. خامسًا

  .. تذكـّر یا صدیقى
  فشل .. سھ سنینًا ولم ینتقم من شاولبعدما قدر على ضبط نف ..داودإن

وفشل إبنھ أبشالوم فى .. إبنھ أمنون فى ضبط شھوتھ ووقع فى الزنى
 .كبح جماح غضبھ وقتل أخاه

  الذى إستمع اهللا طلباتھ وأعطى حنة إبنًا بصلواتھ ..عالي الكاھنإن ..
 )٢٣:  ٢اصم (خبیثة فشل بنوه فى ضبط نفسھم ووقعوا فى أمور 

 .وھلكوا أخیرًا
  ا فى طریقھما وماال وراء وئیل وأبیَّفشل إبناه ُی ..صموئیل النبى البارإن

  .)٣:  ٨صم ١( القضاءجا وَّالمكسب وأخذا رشوة وَع
  

ألن  ..وتسكت أمامھایة صغیرة تظھر فى حیاة أوالدك خط ال تترك
وتمضى األیام لتصیر الثعالب كبیرة وال .. الثعالب الصغیرة مفسدة للكروم

  .شئعلى  بقيُت
ل فیھم ویكبر یتأّص الصغارأوالدنا فى  نزرعھن ما تذكـّر إ.. فى النھایة

عجینة طریة فى أیدینا تتشكل بأصابعنا لتكون إناءًا للكرامة  أوالدنا.. معھم
.. أو تصیر إناءًا للھوان.)٢١:  ٢تى ٢( نافعًا للسید مستعدًا لكل عمل صالح

  .فاسدًا ال یصلح لشئ
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  ..تــذّكـــر

  
  

  ..ضابطًا لنفسهبنك إى تجعل لك
  

  .ال تلبى كل طلباته ـ  ١
  .عّلم إبنك الصومـ  ٢
  .ضع أمامه بطوالت ضبط النفسـ  ٣
  .كن قدوة فى ضبط النفسـ  ٤
  .رّكز فى تربیة أوالدك ومتابعتھمـ  ٥



  
 

    العاشرالعاشرالفصل الفصل 
  

    ....بنكبنككیف تجعل إكیف تجعل إ
  

  ُمـحـــاورًاُمـحـــاورًا
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؟ وما ھى ن یتكلم؟ وماذا یقولقد یتناقش الشباب فى موضوع فال تعرف َم
  .؟ بسبب عدم تعودھم على الحوار المناسبنتائج الكالم

إلنفعال األب أو  ماإ.. كثیرًا ما یفشل الحوار.. وفى حوارات اآلباء واألبناء
  .بن أو أخطاء من الطرفینم اإلتھكُّ
 فن الحیاة وھو.. ن وینموـُّیلق.. فن .. الحوار. 
 ھى حوار مع اهللا.. الصالة. 
 ھو حوار مع اآلخر بالمشاعر واألعمال والكلمات.. الحب. 
 ھو حوار مع النفس.. الصدق. 
 ھو حوار مع الطبیعة.. التأمل. 
  

خلیقة صامتة  إلى ..أقل مستوى لىباإلنسان إ ینحدر وكأن غیاب الحوار
نھیار كل العالقات ھو أساس إ.. وغیاب الحوار. ال حیاة فیھا.. جامدة

  . اإلنسانیة
 فالفشل فى الزواج ھو أساسًا فشل فى الحوار والتفاھم.   
 والفشل فى التربیة ھو أساسًا فشل فى الحوار والتفاھم.   
 وكثیر من الفشل فى األشغال ھو أساسًا فشل فى الحوار والتواصل.  
  
 .. بنك محاورًا جـیــدًاإولكى تجعل  
  

  .كون مستمعًا جیدًابنك أن يإم عّل ..أوًال

بتسامتك وا.. عینك فى عینھ.. ید وتركیزدصغاء شإلبنك بإنت أوًال أستمع إ
  .فال تقاطع وال تغضب.. ناتك واضحوطول أ ..على وجھك

ن ستئذإ.. وإن قاطعك، ستماع الجید یجعلھ یضطر أن یستمع لكھذا اإل
  ."إدینى فرصة أقول رأىِّ.. قلتھ أنا سمعت كل اللى.."بأدب قائًال

" ِلَیُكْن ُكلُّ ِإْنَساٍن ُمْسِرعًا ِفي اِالْسِتَماِع، ُمْبِطئًا ِفي التََّكلُِّم، ُمْبِطئًا ِفي اْلَغَضِب"
   ).١٩:  ١یع (
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 إلبنك فى المواضیع التى تھمھ ولیس األمور التى تھمك أنت أن  إصِغ
  .توصلھا لھ

 كثر قدرة إستوضح بعض النقاط بأسئلة مباشرة وأنت تستمع بتركیز یجعلھ أ
  .على التعبیر والترتیب والعرض

  

  .ةتفظ بھدوء المناقشحإ.. ثانیًا

 فكل حوار البد أن نتذكر ، لحوار حین یسخن بدون حكمة أو حذریفشل ا
فال  ،اآلراء واإلتفاق على القرارات  أنھ فرصة للتقارب والتآلف وتوضیح

بنك أال یفقد ر إـِّذك.. وببشاشة.. ًاكن ھادئولكن .. یحتاج األمر إلى اإلنفعال
  .لى وقت أفضلتأجیل الحوار ـ إن لزم األمر ـ إ ویمكن.. ھدوءه

تضعف .. ل ألوانھا من التلیفزیون والزحاموھنا نشیر أن الضوضاء بك
، فاألفضل دائمًا األماكن الھادئة أو الحوار الحوار والتركیز وُتثیر اإلنفعال

  .أثناء المشى الھادئ أو داخل السیارة
  

  .حذر التشتیتإ.. ثالثًا

لى ج عن الموضوع وال تدعھ یخرج عنھ إال تخر.. حین تحاور إبنك
  .یع ال عالقة لھا بأصل الموضوعمواض

ستخدام منھج المراجعة یمكن إفإنھ م أو سخریة أو غضب ولكن بدون تھكُّ
  ..فى الحوار
  . دوتعید الكالم مرة أخرى للتأكی" ..یعنى تقصد تقول" ..كأن تقول
  ".دعنا نؤجل ھذه النقطة حتى ننتھى من األولى. ".أو تقول
  .."ولكن.. معك حق.. موافق.. "أو تقول

  

  .ستخدم لغة حوار غیر كالمیةإ ..رابعًا

.. من التواصل بین البشر%  ١٥التواصل بالكالم ال یمثل أكثر من 
  .عن الجلسة والحوار المباشر یختلف  Chattingفالتلیفون أو الـ 
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ى كتفھ كأن تضع یدك عل.. واللمسات األبویة  Eye contactلغة العیون 
بنك الحوار وتعّلم إ.. ھذه كلھا تغذى الحوار ..أو تمسك یدیھ وأنت تحاوره

  .السلیم
أوالدنا یحتاجون كثیرًا الى لمسات حب رقیقة مستمرة كجرعات أمان 

كل ھذا یجعل الحوار " القبالت واألحضان واإلبتسامات"وحنان یومیة مثل 
  .رًا وممتعًا وسھًالمستم

  

  .ع التعبیر عن الرأىالرأى وشّجحذر فرض إ.. خامسًا

عتبار لى فرض رأیھم أو إا یلجأ الكبار إكثیرًا م.. بسبب ضیق الوقت
  . وھذا یغیظ أوالدنا، خبرتھم وعمرھم مرجعًا وحیدًا فى المناقشة

 ثم ناقش .. وأترك الحریة فى التعبیر عن الرأى.. قالأرجوك إسمع ما ُی
 .بموضوعیة نقطة نقطة

 تغیر الكون ـ أنت ما ھى كده ـ یا بنى ھ"لمستفزة مثل حذر الكلمات اإ
 ." ..ـ طول عمرنا.. تعرفش
، وال تحاول أن ك تغیر حقیقى فى األجیال والظروفأن ھنا.. لیتك تصدق

، افتح قلبك واسمع جیدًا لعل ًاتفرض ـ ولو بدون إنفعال ـ ما تظنھ صحیح
  .یكون معھ كل الحق فیما یقولبنك إ

  

ؤال السلیم ويفكر يسأل الس أن بنكإم عّل.. سادسًا

  .اإلجابة لقب

فإذا ُسئل .. السؤال وحده فى أى حوار ھو مفتاح سرى للحوار الناجح إن
جابتھ ال تحتمل إال نھ أو بأسلوب جارح أو مستھزئ أو إسؤال فى غیر مكا

  .ار قبل أن یبدأھذا نھایة للحو قد یكون .."ال وأنعم "
كأن  ..أوالدنا منھج التفكیر والتحلیل المنطقى لألمورفرصة لتعلیم  الحوار
 ..؟لكى ال یتكرر ستفعلماذا  ..ما ھى العواقب؟ ..؟لماذا حدث ھذا.. تسأل

.. قبل اإلجابات بسطحیةال ت، ووما ھى عیوبھ؟.. ؟ما ھى مزایا ھذا القرار
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 ..د من األسئلة بدون إحراج أو ضغطبنك لمزید من التفكیر بمزیدفع إبل ا
  .كیف یفكر بعمق وال یتعجل اإلجابةلكى یتعلم 

  

  .الحوارھتم بوقت إ.. سابعًا

لى قرار فقط ولكن فلیس الغرض منھ الوصول إ.. الحوار إنھاء ال تتعجل
ولكى تنقل لھم خبراتك وروحك .. فرصة لتعرف ما فى داخل أوالدك

  .الحوار ال ینتھى مع أوالدنا لیت.. فالوقت ھنا ثمین.. ومنھجك
.. كأن تسأل.. للتدریب على الحوار مجاًال یصلح أن یكونالكتاب المقدس و

؟ إذا حدث موقف كیف یمكننا أن نعمل ھذا الكالم  لماذا قال المسیح ھكذا؟
  بعد ھذا الكالم الذى تعلمناه؟ ستفعلفماذا ھذا مثل 

  

  .حترام الرأى اآلخرعلَّم أوالدك إ.. ثامنًا

كان على  سواء.. تحترم أنت كل اآلراء المطروحة من الجمیع علیك أن
م أوالدك الفرق بین وعلِّ، أو اللقاءات المفتوحةمستوى األسرة أو األصدقاء 

 .، وأیضًا الفرق بین التمسك بالرأى والتعصب لھلرأى واألخذ بھاحترام إ
  .كل ھذا یظھر من موقفك وكالمك وحوارك المستمر

 أو .. على أخیھ األصغر فى الحوار بن من أوالدكإم تھكَّال تقبل أن ی
 .بنك رأى والدتھال تقبل أال یحترم إ.. یقاطعھ

  ال تسمح لحوار غیر إنسانى أن یستمر فیھ العنف أو التجریح أو
  .توقف فورًا عن الحوار.. الصوت العالى

  )١: ١٥م أ(" ِجُع ُیَھیُِّج السََّخَط َاْلَجَواُب اللَّیُِّن َیْصِرُف اْلَغَضَب َواْلَكَالُم اْلُمو"ألن
  

جدیدة  بنك سعیدًا ویفتح لھ آفاقأن الحوار السلیم یجعل إ.. ر أخیرًاـّوتذك
  .من النمو والتمیز والعمق
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  ..تــذّكـــر 

  
  

  ..محاورًابنك إلكى تجعل 
  

  .بنك أن يكون مستمعًا جیدًام إعّل ـ  ١
  .حتفظ بھدوء المناقشةـ إ ٢
  .شتیتحذر التـ إ ٣
  .ستخدم لغة حوار غیر كالمیةـ إ ٤
  .حذر فرض الرأى وشّجع التعبیر عن الرأىـ إ ٥
بنك أن يسأل السؤال السلیم وأن ـ عّلم إ ٦

  .يفكر قبل اإلجابة
  .ـ إھتم بوقت الحوار ٧
  .ـ عّلم أوالدك إحترام الرأى اآلخر ٨

  
  
  



  
 

    احلادى عشراحلادى عشرالفصل الفصل 
  

    ....بنكبنككیف تجعل إكیف تجعل إ
  

  حــكــیــمـــًاحــكــیــمـــًا
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َوِإنََّما ِإْن َكاَن َأَحُدُكْم ُتْعِوُزُه ِحْكَمٌة َفْلَیْطُلْب ِمَن اللَِّھ الَِّذي ُیْعِطي اْلَجِمیَع ِبَسَخاٍء "
  ).٥:  ١یع (" َوَال ُیَعیُِّر، َفَسُیْعَطى َلُھ

قد یكون ھذا صحیحًا على .. ن الحكمة كلمة تخص الشیوخیظن البعض إ
َفِھَي َأوًَّال َطاِھَرٌة، ُثمَّ ُمَساِلَمٌة، "ة من فوق حكمة األیام ، أما الحكمة النازل

یع ( "ُمَتَرفَِّقٌة، ُمْذِعَنٌة، َمْمُلوٌَّة َرْحَمًة َوَأْثَمارًا َصاِلَحًة، َعِدیَمُة الرَّْیِب َوالرَِّیاِء
فسلیمان الحكیم صار أحكم الكل فى .. فھى ال تعرف السن وال العلم )١٧:٣

َألنَّ "لھذا كتب قائًال .. ألنھ طلبھا بإتضاع فوجدھازمنھ وكان شابًا صغیرًا 
  .)٣٥:  ٨ام (" َمْن َیِجُدِني َیِجُد اْلَحَیاَة َوَیَناُل ِرًضى ِمَن الرَّبِّ

  

یقول عنھ یعقوب .. وھناك نوع من الحكمة أقرب للمكر والدھاء والخبث 
" ِھَي َأْرِضیٌَّة َنْفَساِنیٌَّة َشْیَطاِنیٌَّة َلْیَسْت َھِذِه اْلِحْكَمُة َناِزَلًة ِمْن َفْوُق، َبْل"الرسول 

ولكنھا تلقى بھ للھالك .. د ُتنجح اإلنسان على األرض زمنًاق ،)١٥:  ٣یع (
  ).١٧ـ  ١٦صم  ٢(كحكمة أخیتوفل  أخیرًا

وقد .. قد یفقد ھدفھ فیھلك.. مة الحقیقیة یضل اإلنسان ویتعثـّروبدون الحك
ل ِضضل وُیوقد یدخل طرق فادسة فَی.. غالیًا ر فى قراراتھ فیدفع ثمنًایتعثـّ

  .كثیرین
  
  ..بنك حكیمًاإواآلن كیف تجعل  
  

  .بنك قبول التأديبإعّلم .. أوًال

  ).١:  ١٣أم ("َاِالْبُن اْلَحِكیُم َیْقَبُل َتْأِدیَب َأِبیِھ َواْلُمْسَتْھِزُئ َال َیْسَمُع اْنِتَھارًا"
.. لم یعد لھ مكان فى التربیةیظن بعض اآلباء ـ الیوم ـ أن التأدیب 

بنك كل ما یحتاجھ وتتركھ لحریة الجدیدة ھى أن تعطى إلویتصورون إن ا
  .ما یشاء لیفع
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ھذا الكالم تسبب فى ضیاع مالیین من الشباب فى اإلنحراف واإلدمان 
ن یؤدبھم بحب ویضع لھم والسرقة وكثیر منھم إعترف إنھم لم یجدوا َم

  .الحدود
، فھو یضع لنا ھكذا یصنع بنا اهللا فى تربیتنا. .تأدیبالحكمة تحتاج إلى 

ْن ِإْن ـَوَلِك"ولكن ال یحرمنا من التأدیب  لوصایا والحدود ویترك لنا الحریةا
:  ١٢ عب( "، َفَأْنُتْم ُنُغوٌل َال َبُنوَن ، َقْد َصاَر اْلَجِمیُع ُشَرَكاَء ِفیِھ ْم ِبَال َتْأِدیٍبـُكْنُت
  .)١٩:  ٣رؤ( "ْبـورًا َوُتـَفُكْن َغُی  .ُھـُھ َوُأَؤدُِّبـُھ ُأَوبُِّخـْن ُأِحبُّـِإنِّي ُكلُّ َم" ،)٨

، وھناك ما یسمح بھ وما ال یسمح بھ.. والتأدیب یبدأ من السنوات األولى
ِاْسَمْع َیا اْبِني " عقوبات ُیتفق علیھا ونظام ال یكسره أحد من أجل اإلستقامة

" َرْأِسَك َوَقَالِئُد ِلُعُنِقكَألنَُّھَما ِإْكِلیُل ِنْعَمٍة ِل .ْض َشِریَعَة ُأمَِّكَب َأِبیَك َوَال َتْرُفـَتْأِدی
  .)٩ـ  ٨:  ١أم (

وال .. وال تبالغ فى عقابھ.. وال تتھاون إن أخطأ.. بنك من تأدیبكفال تحرم إ
  .تتركھ یندفع فى أخطائھ

  

  .بنك القراءة والبحثإعّلم .. ثانیًا

ال یعوضھا التلیفزیون لة القراءة فى بالدنا والتى ق.. من مشاكل ھذا الجیل
.. والمعرفة السلیمة مدخل للحكمة.. والقراءة مدخل المعرفة.. والكمبیوتر

وغیاب القراءة یجعل الشباب سطحیًا ھوائیًا مندفعًا ال قیمة أمامھ وال 
  .ھدف

ى تشجیع القراءة الحرة بقدر وقد ال یشارك التعلیم المدرسى ـ لألسف ـ ف
، أما الثقافة الحقیقیة فھى مزیج تلقین ھو األساسىفأحیانًا یكون ال.. افىك

وھو ما یقل جدًا ھذه .. البحث والتفكیر والتساؤل والحوارمن القراءة و
  .األیام

ة اهللا وحفظوھا ویظل الكتاب المقدس ـ كتاب الكتب ـ فلو تعلم أوالدنا كلم
ِمْن . َألنَّ الرَّبَّ ُیْعِطي ِحْكَمًة"  لصاروا حكماء بالحقیقة.. وتعمقوا فى فھمھا
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َوَأنََّك ُمْنُذ الطُُّفوِلیَِّة َتْعِرُف اْلُكُتَب اْلُمَقدََّسَة، "، )٦: ٢أم (" َفِمِھ اْلَمْعِرَفُة َواْلَفْھُم
  ).١٥:  ٣تي ٢(" اْلَقاِدَرَة اْن ُتَحكَِّمَك ِلْلَخَالِص، ِباِإلیَماِن الَِّذي ِفي اْلَمِسیِح َیُسوَع

لیتنا نھتم بالكتاب المقدس بقدر ما نھتم بكتب .. بائى اآلباء واألمھاتأح
ِبِعْلِمِھ اْنَشقَِّت "ألن فیھ خالص أوالدنا ومستقبلھم األبدى .. العلم والثقافة

اْحَفِظ الرَّْأَي . َیا اْبِني َال َتْبَرْح َھِذِه ِمْن َعْیَنْیَك. اللَُّجُج َوَتْقُطُر السََّحاُب َنًدى
  )٢١ـ  ٢٠:  ٣أم (" ْدِبیَرَوالتَّ

  

  .راقب األصدقاء وعلـّمه اإلختیار.. ثالثًا

ا یتطبعون بطباعھم دون أن یتأثر أوالدنا ـ جدًا ـ بأصدقائھم، وغالبًا م
.. ألسف ـ على تأثیر البیت والكنیسةل وقد یتفوق تأثیر األصدقاءـ.. یشعروا

ُطوَبى ِللرَُّجِل الَِّذي َلْم َیْسُلْك ِفي "ولھذا یبدأ المزمور األول بھذه الحقیقة 
َمُشوَرِة اَألْشَراِر َوِفي َطِریِق اْلُخَطاِة َلْم َیِقْف َوِفي َمْجِلِس اْلُمْسَتْھِزِئیَن َلْم َیْجِلْس، 

، )٢ـ  ١: ١مز (" َلِكْن ِفي َناُموِس الرَّبِّ َمَسرَُّتُھ َوِفي َناُموِسِھ َیْلَھُج َنَھارًا َوَلْیًال
  .)١٤:  ٤أم ( "  َتْدُخْل ِفي َسِبیِل اَألْشَراِر َوَال َتِسْر ِفي َطِریِق اَألَثَمِةَال"
  

تابعوا اختیار أوالدھم یحتاج اآلباء واألمھات فى كل المراحل األولى أن ی
 ..وینصحونھم.. ن أخالقھم وتربیتھم بقدر اإلمكانویتأكدوا م.. ألصدقائھم

وھنا تظھر قیمة األنشطة الكنسیة  ،ویشجعوھم على األصدقاء الروحیین
  .من أجواء كثیرة والمجاالت الكثیرة التى تجمع أوالدنا فى جو أكثر نقاًء

ك مھما أظھر من عناد بنك یتأثر برأیعزیزى ـ األب واألم ـ تأكد إن إ
لكن تعّلم كیف تقدر المشورة بإعتدال دون أن تجرح عالقاتھ .. وعدم إقتناع

  .وتسلطًا ال یقبلھ بأصدقائھ أو تظھر تحكمًا
  

  .بنك حفظ القلبإعلـّم .. رابعًا

حكمة  ،)٢٣:  ٤أم (" َفْوَق ُكلِّ َتَحفٍُّظ اْحَفْظ َقْلَبَك َألنَّ ِمْنُھ َمَخاِرَج اْلَحَیاِة"
أن یحفظ اإلنسان مشاعره من .. جھا أوالدنا فى ھذا الجیل ھى ھذهیحتا
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دون أن .. و مشاعرهراء نزواتھ أو أصدقائھ أاإلندفاع غیر المحسوب و
یترّوى ویصلى ویستشیر ویترك الوقت للنضج الالزم فى أى إختیار 

  .وقرار
. للحیة" ال"ویقول .. لنفسھ" ال"ویقول .. لألصدقاء" ال"علـّم إبنك أن یقول 

رة وإنتھت سقط فى خطایا كثیو فع أمنون ـ قدیمًا ـ وراء مشاعرهحین إند
صم  ٢(ولم یسمع لمشورة صالحة  بھألنھ لم یحفظ قل بمأساة قتلھ وھالكھ

التى عاش بھا یوسف .. یصاحبھ أیضًا حكمة الھرب من الشروھذا  ).١٣
  .فجعلتھ إناءًا مختارًا وصار سبب خالص ألھلھ وجیلھ.. العفیف قدیمًا

  

حین لى جوار أوالدنا زى ـ األب واألم ـ إننا لن نكون إعزی رـّتذكـ
من مبادئ ماذا زرعنا فیھم  ُترى.. یتعرضون لإلغراءات والتحدیات

  .. روحیة وقوة إرادة وحكمة
َوَلِكْن ِإْن َكاَن َأَحُد َیْبِني َعَلى َھَذا اَألَساِس َذَھبًا ِفضًَّة ِحَجاَرًة َكِریَمًة َخَشبًا "+ 

  .)١٢:  ٣كو ١(" ُعْشبًا َقّشًا
َألنَُّھ ِبَناٍر ُیْسَتْعَلُن . ُنُھَفَعَمُل ُكلِّ َواِحٍد َسَیِصیُر َظاِھرًا َألنَّ اْلَیْوَم َسُیَبیِّ"+ 

  .)١٣:  ٣كو ١( "َوَسَتْمَتِحُن النَّاُر َعَمَل ُكلِّ َواِحٍد َما ُھَو
 "اٍرـا ِبَنـْخُلُص َوَلِكْن َكَمــا ُھَو َفَسَیـَُّر َوَأمـََیْخسـَِإِن اْحَتَرَق َعَمُل َأَحٍد َفس"+ 

  .)١٥:  ٣كو ١(
؟ ال بدیل إذًا ل سیثبت أوالدنا أمام التحدیاتھ.. أم قشًا.. ُترى ھل بیننا ذھبًا
  .لحكمة حفظ القلب

  

  .بنك حكمة السقوط والقیامإعلـّم .. خامسًا

البد من .. إنھ جزء من رصید اإلنسان الحكیم البد من الفشل ـ أحیانًا ـ
  !ولكن ھل تعّلمت الدرس.. الخطأ
 دة لحیاة لكن لتكن بدایة جدی.. ال ینھاروا مع األخطاءعلـّم أوالدك أ

  .أكثر إستقامة وجدیة
  لكنھم تعلموا الحكمة من الخطأ.. كثیرون بدأو حیاتھم بأخطاء ضخمة
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  یومًا إنسانًا فى غضبھ بعدما قتل.. حلیمًا جدًا ..صارموسى. 
  بعدما تمرر سنینًا من كذبُھ ومؤامراتھ.. قدیسًا.. صاریعقوب.  

َال َتْشَمِتي ِبي َیا "نجاح شل، بل یستخدمھ لمزید من الیھزمھ الف الإن الحكیم 
  .)٨:  ٧مي (" َعُدوَِّتي ِإَذا َسَقْطُت َأُقوُم ِإَذا َجَلْسُت ِفي الظُّْلَمِة َفالرَّبُّ ُنوٌر ِلي

  

  ..تــذّكـــر
  
  

  ..حكیمًابنك إلكى تجعل 
  

  .بنك قبول التأديبعّلم إ ـ  ١
  .بنك القراءة والبحثـ عّلم إ ٢
  .یارـ راقب أصدقاءه وعّلمه اإلخت ٣
  .بنك حكمة حفظ القلبـ عّلم إ ٤
  .بنك حكمة السقوط والقیامـ عّلم إ ٥



  
 

    الثاىن عشرالثاىن عشرالفصل الفصل 
  

    ....بنكبنككیف تجعل إكیف تجعل إ
  

  قـــیــــادیــــًاقـــیــــادیــــًا
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الزعماء  فكرفى األطفال والشباب ھى فن حدیث یشغل  تنمیة روح القیادة
.. والقائد الحقیقى ألن الشعوب تتأثر بقیاداتھا، والرؤساء وأصحاب الفكر

نھ .. فإن المسیحى ھو شخص لھ رسالة.. وألر مجرى التاریخغیِّ قد یُ 
 ً ً.بالطبیعة قائدا   مؤثرا

ً فاألب قائد ألسرتھ واألم  .. والكاھن قائد لمخدومیھ دم قائد.. والخاأیضا
  وكل رئیس ناجح ھو قائد لمرءوسیھ... لرعیتھ

  

 والمتابعة واإلرشاد. وتنمو بالتعلیم والخبرةكتسب .. موھبة تُ القیادة 
 وھدف واضح یسعى لتحقیقھ. . البد أن یكون لھ رؤیة.الحقیقى القائد 
 قات وُیَنّمیھا ن حولھ فیكتشف الطاالبد أن یؤمن بدور مَ  ..الناجح القائد

 ویصنع قیادات تتفوق علیھ.
 م بالمثابرة والنظام وتوزیع المسئولیات.الحقیقى القائد  .. یتسِّ
 یؤمن بتقییم األمور وتعدیل المسارات واإلستماع الناجح القائد ..

  للخبرة.
الكتاب المقدس ممتلئ بالقیادات الناجحة وعلى رأسھا ربنا وإلھنا ومخلصنا 

  یسوع المسیح.
بنتك من التبعیة المریضة التى أضاعت كثیرین إبنك وإالقیادة تحمى  وروح

ً عن طیح بكثیر من الشمرض ضعف اإلرادة الذى یُ وتحمیھم من  باب بعیدا
  .ستقامةالنجاح واإل

  

  عزیزى األب ..
 كثیرین جعلھم یسقطون فى ن غیاب روح القیادة عند شباب ھل تعلم إ

 روح التبعیة واإلنسیاق. بسبباإلدمان 
 ن غیاب روح القیادة یصاحبھ عادًة نوع من عدم تحمُّل ھل تعلم إ

المسئولیة وإلقاء التبعیة على الذین یتمتعون بمكانة القائد مثل األب 
 والمجتمع وهللا.
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 ن غیاب روح القیادة یجعل اإلنسان ال یتمتع بحیاتھ وال ھل تعلم إ
ل "ال % من طاقاتھ طول حیاتھ. حتى إن أحدھم قا10یخرج أكثر من 

ً ولكن خف باألولى أال یأتى الیوم الذى تبدأ  تخاف أن تفقد حیاتك یوما
  فیھ حیاتك".

  
ً إتجعل  .. كیفواآلن    ؟بنك قائدا
  

   .بنك أن يكون مسئوالً إم علِّ  ..أوالً 

   حجر أساس فى بناء شخصیة القائد. ھو حساس بالمسئولیةاإل
ً یشعر بمسئولیة شع.. موسى النبى ً عظیما   تقدم حتى إنھ بھكان قائدا

ً طالب    .فداء شعبھ حین أخطأ الشعب ا
ً ـكان موسى  ً فى بیت فرعون.. ولعل ھذا جعلھ یھرب من  ـ سابقا مرفھا

یة ولكن بعد سنوات من تربوشعر بفشل عظیم ، خطأه حین قتل المصرى 
 لمَّ تحینھ البد أن البریة ورعایة الغنم.. أدرك إن الھرب ال یصلح وإ

   ى النھایة.المسئولیة حت
  

ً .. حین ال تالمسئولیة تبدأ من الطفولة المبكرة فى تلبیة ـ كأب ـ بالغ كثیرا
طفلك.. ألن ھذا یجعلھ دائم الشكوى ودائم الحاجة وال یرید أن طلبات 

  .مل نفسھحمل حِ یَ 
  

 عن اإلستجابة ً ً بالمسئولیةتأخر قلیال ولكن  .... لعل ھذا یعطیھ إحساسا
ً ألن ھ ً بعدم الحب وعدم األمان.ذا یعطیھ إال تتأخر كثیرا  حساسا

  م طفلك ِّ ً عن لعبھعل عن وعن مصروفھ وعن غرفتھ و أن یكون مسئوال
ّ لبسھ ً معك عن أخیھ األصغر.مھ أن یك.. ثم عل  ون مسئوال

  إشرك طفلك فى مسئولیات إعداد البیت وإعداد الرحالت وترتیب
 األمور.
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 م ابنك أن یواجھ المواقف ویعتذر عن ال ِّ خطأ ویدافع عن نفسھ حین عل
ً ویدافع عن غیره باألولى بأدب وبشجاعة.   یكون مظلوما

  

  ولــكــــن ..
 ال توبنتك مسئولیة أكبر من سنھإ أوبنك حذر أن تعطى إإ ً فر .. وأیضا

ً یستطیع ھو أن یتممة  .علیھ عمال
  ال تتعامل بسرعة مع كل مشكلة تحدث إلبنك.. ولكن أتركھ یفكر أو

 یحاول.. ثم ناقشھ وعلمھ كیف یفكر. یقترح الحل أو
  أیتھا األم الغالیة.. ال تجلسى بجانب أوالدك بالساعات فى المذاكرة

حساسھم اكلمة كلمة.. ألن ھذه الطریقة تفسد أعصابك وقد تعطل 
  بالمسئولیة.

لیت كل الشباب الصغیر یتعلم كیف یخدم المسنین والفقراء والمرضى.. 
  .جاه أسرتھ وكنیستةببعض الواجبات توكیف یلتزم 

  

 ً ً.بنك إم علّ  ..ثانیا    أن يكون مدبرا

عطى لرجال هللا حین وھى نعمة تُ  ،دارةنسیة لعلم اإلھى الكلمة الك ..التدبیر
  فى خدمة الكنیسة.یطلبونھا ویحتاجونھا 

ف الذى والتدبیر.. یبدأ بالتفكیر السلیم.. وھناك أنواع من التفكیر المتطرِّ 
ً  ..یتعارض مع التدبیر   ..مثال

  

  ِّع الذى ال یرى إال جزء من الحقیقة فال التفكیر األھوج أو المتسر
 المشكلة إال من زاویة محدودة. یتعامل مع

  بالمشاعر والرغبات ویھمل الواقع ً التفكیر العاطفى الذى یتأثر كثیرا
 واإلمكانیات والتحدیات.

  التفكیر السطحى الذى یتعجل الحلول السھلة ویؤجل المشاكل وال
 یھمھ إال الراحة والمنظر الخارجى.
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  ما یتأثر برأى شخص فینقاد وراءه دون التفكیر الُمنقاد الذى ً سریعا
  أن یحسب النتائج أو البدائل.

  

  بنك التدبیر..إولكى یتعلم 
 قدوة فى التدبیر ً ومواعیدك.. .. .. وترتیب أمورككن أنت أوال

 ومصاریف األسرة.
  ّمھ كیف تفكر.. وكیف ترتب ً.. عل ً متخبطا ال تجعلھ یراك مضطربا

 .. وكیف تتنازل عن أمور ألمور أخرى أكثر أھمیة.األولویات
  ً ً.فى كل شئ.. ألن ھذا یساعد إ كن منظما ً عظیما   بنك أن یكون قائدا

  

 ً   كر.بنك كیف يفإم علِّ .. ثالثا

.. والشاب یتعلم كیف یفكر مناقشة كل شئ تجعل الطفل: اءالحوار البنَّ ـ  1
َّ یحتاج لوقت وصبر وموضوعیة الحوار م المسیح تالمیذه كل .. ھكذا عل

  شئ.
ال و.. توقع ما یحدث.. وفكر فیما ستفعلھ حینئذ: ـ التفكیر فى بدائل 2

ً .. وال تكن متشتنتظر مفاجآت ً كثیرا ً أو متفائال ً كثیرا   .ائما
من حیث ترید أن  خط النھایةبدأ من إ :لنتائج واألھدافالتفكیر فى اـ  3

  رؤیة والھدف قبل الخطة والخطوات.ضع ال وتصل 
إختالط المعاییر  ..من األخطاء المشھورة :ضبط المعاییر واألولویاتـ  4

ً ألمر صغیر وال تھتم بمعنى أن ُتعطى إ ِّ أمر كبیربحتراما بنك كیف إم .. عل
  .ألكثر أھمیةمھم واالغیر ویكتشف المھم 

  

 ..ً ً.إبم علِّ رابعا   نك أن يكون متحمسا

ً ما یتحمسون ألمور كثیرة ولكننا نُ ال شك إ  فقدھم الحماسن أوالدنا كثیرا
لحماس ، ولكن اأو إحباطاتنا لمشاریعھم الصغیرة بسبب عدم تشجیعنا

  .. الغیرة.. من صفات القائد الناجحو
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  أحالمھ وشجعھ أن یحقق ما تمناه بنكإشارك. 
 فإن فى ذلك سعادتھ.بنك أن یجد المجال الذى یتحمس لھسھِّل إل .. 
 ولكن تبنَّى أنت أحالمھ فى كل بنك.. أحالمكال تفرض على إ ..

ً مرحلة.. فإن ھذا یعطیھ ثقة بنفسھ  ً ویجعلھ دائما ً ُمقبال ً غیورا شخصا
ً یجذب الكثیرین وراءه.على الحیاة ً جذابا  ، وقائدا

 مع طف ً ً كن طفال ً معك.بنك الشابمع إ لك وشابا  .. یكون رجال
 بنتك وصدیقة إلبنتك الشابة.. تظل صدیقتك كل األیام.طفلة مع إ كونى 
 صر.. فھذا یزیده إبنك ورغباتھماس إختار الھدیة التى تناسب حإ ً ارا

ً.على النجاح ورغبة فى المزید ً موھوبا   .. ویجعلھ قائدا
  

 ..ً    العمل الجماعى.بنك فن إعلم خامسا

ولكن ھذا كلھ ، سمون بأنانیة ظاھرةویتَّ  ..أطفال ال یحبون إال ذواتھمھناك 
ً ویصعب    كلما تأخر السن. عالجھیسھل عالجھ مبكرا

 علمھ أن ماعیة التى تعلمھ الخروج عن ذاتھبنك األلعاب الجختر إلإ ..
 یكسبوا ویتفوقوا.للآلخرین یعطى فرصة 

 بروح ریاضیة. .. وإجعلھ یتخطاھابنك مع الھزیمةالحظ رد فعل إ 
 م إ ِّ  .. ومتى یتشدد لھ.ر عن رأیھ وكیف یتنازل عنھبنك كیف ُیعبِّ عل
  ومتعة العمل الجماعى أھم عل متعة اللعب أھم من متعة الكسبإج ..

  من اللعب نفسھ.
  

 ً   ..وأیــضــا
 ھو بدایة العمل الجماعى  ..ن حولك حتى أطفالكحترامك لدور كل مَ إ

 الناجح.
  تاب المقدس والحوار ھو .. درس الكعمل جماعىالصالة العائلیة ھى

.. حمل ركة فى نظافة البیت ھى عمل جماعى.. المشاعمل جماعى
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.. وضع مائدة الطعام من السیارة للمنزل ھى عمل جماعى األشیاء
 ورفعھا ھى عمل جماعى.

 ال تترك إ.ً ً حین یعمل اآلخرون.. ھذا لن یجعل منھ قائدا  بنك جالسا
 نسب بنك.. ولكن إون أن تستثیر غیرة إدوارھم دإمدح اآلخرین على أ

 الفضل لصاحبھ.
 المسرح .. وفریق شموسیة وفریق الكورال فى الكنیسةإن خدمة ال

ّ والكرة والمھرجان بأنشطتھ م أوالدنا العمل الجماعى والكسب .. ُیعل
 الجماعى.. وھذا یخلق قادة مستنیرین یؤمنون بدور اآلخر ویحترمونھ.

  
  تــذكّـــر ..

  
  

ً بنك إيصیر لكى    ..قائدا
  

  يكون مسئوالً.علّمه أن  ـ  1
ً.يكون معلّمه أن ـ  2   دبرا
ً.علّمه أن ـ  3   يكون مفكرا
ً.علّمه أن ـ  4   يكون متحمسا
  .العمل الجماعى علّمه فنـ  5
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