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وارتفعى أيتها األبواب
“ إرفعوا أيها الملوك رؤوسكم
ّ
الدهرية فيدخل ملك المجد .من هو هذا ملك المجد؟ رب
الجنود هو ملك المجد” (مز)10 -9 :24
هذا احلوار الرائع الذي دار في املزمور يكشف أنه ال يستطيع أحد
أن يعبر األبواب الدهرية ويدخل املقادس السماوية ،إال الرب القوي ،
رب اجلنود والقوات ،ملك اجملد .له وحده تُفتح أبواب املدينة السماوية،
األبواب الدهرية ،أبواب الهيكل التي لم تُصنع بأي ٍد بشرية .إنه يهوه
اخمللص ،القدير ،رب األرباب وملك امللوك (رؤ8 :1؛  ،)16 :19القادر في
احلروب ،رئيس خالصنا الذي ال يُقهر.
أيها الصاعد إلى سمواتك ،إرفع قلبي إلى عرش نعمتك...
إقبلني في موكب نصرتك فأعبر معك وبك األبواب الدهرية.
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لآلبــاء البطاركــة*
أن���ا أبوكم ومعلمكم ي���ا جميع البنين
إسمعوا وصاياي ألني أسألكم يا أوالدي
األحباء

أنا أسألكم يا أوالدي األحباء ،أن تسألوا المسيح
في نفسي أن يعطيها راحة أمامه وال يؤاخذني لما
سلف مني من الزلل والهفوات.

ثم يخاطب قداس���ته اإلكليروس أس���اقفة
إحفظــــوا األمانة التي للثالوث القدوس.
ً وقسوس ويقول:
أس���ألكم يا أوالدي األحباء ،أحب���و بعضكم بعضا

أطل���ب إلى محبتكم وأتضرع إلى قدس���كم أن
بمحبة حقيقية.
أسألكم يا أوالدي األحباء ،إصنعوا الخير مع البشر .تجعلوني في حل من قبل كل واحد فواحد منكم ،وها
أسألكم يا أوالدي األحباء ،ال تدعوا العالم يضلَّكم .اآلن قد بعدت عنكم ورحل���ت وما عدت اآلن أرى
أسألكم يا أوالدي األحباء ،أال تتوانوا في خدمة اهلل  .وجوهكم .وأنا اآلن أس���ألكم أن تتعبوا في الصالة
أطل���ب إليكم ي���ا أوالدي األحب���اء ،أن تتعبوا في عني والذكر في القداس���ات أن يقبلني سيدي اليه
ويصفح عن جميع ما تقدم مني.
الصالة.

أطلب إليكم يا أوالدي األحباء ،أن تحفظوا ألسنتكم وأنا أسـال المســـيح راعـــــي الرعــــاه
من الوقيعة.
أطل���ب إليك���م ي���ا أوالدي األحب���اء ،أن تحفظوا األعظــم أن يقيم لكم راعياً صالحاً حس���ب
قلبه يرعاكم ويسوس أموركم ويسهر على
المعمودية التي ُد ِفعَت إليكم .
أطلب إليكم يا أوالدي األحباء ،احفظوا أجس���ادكم خالص نفوسكم.

ً
طاهرة للرب.
أطلب إليكم يا أوالدي األحباء ،ال تتركوا مصابيحكم
تنطفئ البتة.
أطلب إليكم ي���ا أوالدي األحباء ،إحفظوا الناموس
الذي أعطاكم اهلل.
أطل���ب إليكم يا أوالدي األحب���اء ،لتكن مخافة اهلل
فيكم.
اهلل يشهد يا أوالدي األحباء ،أني لم أخفي شيء
عنكم م���ن كالم اهلل .لم أنم قط ي���ا أوالدي األحباء
ومالمة بيني وبين واح ٍد منكم.
فإذا حفظتم الذي أقوله لكم ،فإنكم تدوســـــــوا على
رأس التنين.
فإذا حفظتم الذي أقوله لكم ،فإنكم تأكلوا من خيرات
األرض.
فإذا حفظتم الذي قلته لكم ،فإن الش���اروبيم المنير
يحرسكم.
فإذا حفظتم م���ا أقوله لكم ،ال يعوزكم ش���يء من
خيرات السماء.

ونح��ن نخاطب��ه ونقول :ونحن نس��ألك يا
آبان��ا اآلب البار أن تذكرنا نحن أوالدك األيتام من
أبوتك أمام املسيح .نسأل إلهنا أن يحرسنا من
ضربات العدو اخلبي��ث ويعطينا عقال ً متيقظا ً
لنحف��ظ أق��وال املس��يح ووصاي��اه وأقوال��ك
ويعوض��ك عوض تعبك معنا
ووصاي��اك يا أبانا
ّ
بأفضل اجلزاء واخللود في أورش��ليم السمائية
مع آبائنا البطاركة السالفني بشفاعة العذراء
أم الن��ور ومار مرق��ص اإلجنيلي الرس��ول كاروز
الديار املصرية وكافة الشهداء والقديسني .

* ُسميت بوصية البابا وتُقال في جتنيز اآلباء البطاركة.

“ ليكن الخير طبع ًا فيك  .وليكن شيئ ًا تلقائي ًا ال يحتاج إلى جهـد  ،مثلـه
( قداسة البابا شنودة الثالث )
			
مثـل التنفـس عنـدك”
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ﻓﻤﻦ ﻫﻢ
ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻟﻘﺪﻳﺴﻦﻴ ؟
 -١ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳴﻼﺋﻜﺔ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ " ﻣﺒﻮﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ " :
ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺋﻴﲔ  ،ﺭﺋﻴﺲ ﺭﺅﺳــﺎﺀ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ..
ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺍﺳﻤﻪ " ﻗﻮﺓ ﺍﷲ " ﺃﻭ " ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﷲ " ..
ﻳﹸﺬﻛﺮ ﻓﻰ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻓﻰ ﻋﻴﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﺍﳋﻤﺴﲔ :
" ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺩﺣﺮﺝ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻦ
ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻭﺑﺸﺮ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ ﺣﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻗﺎﺋﻼ ﹰ  " :ﺇﺧﺮﺳﺘﻮﺱ
ﺁﻧﺴــﺘﻰ ﺇﻙ ﻧﻴﻜــﺮﻭﻥ" ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺗﻔﺴــﻴﺮﻩ  :ﺍﳌﺴــﻴﺢ ﻗﺎﻡ ﻣﻦ
ﺍﻷﻣﻮﺍﺕ.
ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺘﺴــﺒﺤﺔ  :ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴــﻤﺎﺋﻴﲔ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ
ﻓﻰ ﺍﻟﻄﻘﻮﺱ ﺍﳌﻼﺋﻜﻴﺔ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﻟﺮﺏ ..ﺳﺒﻌﺔ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻣﻼﺋﻜﺔ
ﹲ
ﻭﻗﻮﻑ ﻳﺴــﺠﺪﻭﻥ ﺃﻣﺎﻡ ﺿﺎﺑﻂ ﺍﻟﻜﻞ ﻳﺨﺪﻣﻮﻥ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﳋﻔﻰ ،
ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻷﻭﻝ ..
ﺫﻛــﺮﻩ ﺩﺍﻧﻴﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻰ  " :ﻭﻫﻮﺫﺍ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻭﺍﺣﺪﹲ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ
ﺍﻷﻭﻟﲔ ﺟﺎﺀ ﻹﻋﺎﻧﺘﻰ " ) ﺩﺍ (١٣ : ١٠
" ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﻣﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻﺀ ﺇﻻ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺭﺋﻴﺴﻜﻢ "
) ﺩﺍ ( ٢١ : ١٠
" ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻳﻘﻮﻡ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ
ﻟﺒﻨﻰ ﺷﻌﺒﻚ " ) ﺩﺍ ( ١ : ١٢
 ،ﺫﹸﻛﺮ  ،ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻟﻴﺸﻮﻉ  " :ﺃﻧﺎ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻨﺪ ﺍﻟﺮﺏ " ) ﻳﺶ ( ١٤ :٥
ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﳉﺪﻳﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ :
" ﻷﻥ ﺍﻟــﺮﺏ ﺑﻬﺘــﺎﻑ  ،ﺑﺼﻮﺕ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﻼﺋﻜﺘــﻪ ﻭﺑﻮﻕ ﺍﷲ
ﺳﻮﻑ ﻳﻨﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ١) " ..ﺗﺲ ( ١٦ :٤

ﻟﻬﺬﺍ ﻧﻘﻮﻝ ﻋﻨﻪ " ﻣﺒﻮﻕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ "
" ﺃﻣــﺎ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺭﺋﻴــﺲ ﺍﳌﻼﺋﻜﺔ ﻓﻠﻤــﺎ ﺧﺎﺻﻢ ﺇﺑﻠﻴﺲ
ﻣﺤﺎﺟﺎ ﹰ ﻋﻨﺪ ﺟﺴﺪ ﻣﻮﺳــﻰ ﻟﻢ ﻳﺠﺴﺮ ﺃﻥ ﻳﻮﺭﺩ ﺣﻜﻢ ﺍﻓﺘﺮﺍﺀ
ﺑــﻞ ﻗــﺎﻝ ﻟﻴﻨﺘﻬﺮﻙ ﺍﻟﺮﺏ " ) ﻳــﻪ  .. ( ٩ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﺃﺧﻔﻰ ﺟﺴــﺪ
ﻣﻮﺳﻰ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﺣﺪ ﺧﺒﺮﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ .
" ﻭﺣﺪﺛﺖ ﺣﺮﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﺣﺎﺭﺑﻮﺍ
ﺍﻟﺘﻨــﲔ ﻭﺣﺎﺭﺏ ﺍﻟﺘﻨــﲔ ﻭﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻭﻟــﻢ ﻳﻘــﻮﻭﺍ  ،ﻓﻠﻢ ﻳﻮﺟﺪ
ﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻰ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ " ) ﺭﺅ .( ٧ :١٢
ﻓﻬــﻮ ﻣــﻼﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ) ﺍﻷﻭﻟﻰ ( ﺍﻟﺬﻯ ﺩﺣــﺮﺝ ﺍﳊﺠﺮ ﻋﻦ ﺑﺎﺏ
ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻭﺑﺸــﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪﺓ  ،ﻭﻫﻮ ﻣــﻼﻙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ) ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (
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ﺍﻟﺬﻯ ﺳــﻴﺒﻮﻕ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻟﻴﻌﻠﻦ ﻣﺠﻴﺌﻪ ﺍﳌﻤﻠﻮﺀ
ﻣﺠﺪﺍﹰ.
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻳﺨﺪﻡ ﺍﷲ ﻭﻳﺴﺒﺤﻪ ﻭﻳﺸﻔﻊ ﻓﻴﻨﺎ ﺃﻣﺎﻣﻪ ..
ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺸــﻔﻊ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻬــﺮ ﻭﺍﻷﻫﻮﻳﺔ ) ﺍﻟﻬﻮﺍﺀ (
ﻭﺍﻟﺜﻤﺎﺭ .ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺤﺎﺭﺏ ﺇﺑﻠﻴﺲ ﻋﻨﺎ ﺑﻘﻮﺓ ﺍﷲ ) ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ
ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻰ ﺃﻳﻘﻮﻧﺘﻪ (
ﻭﻫﻨــﺎﻙ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻳﻘــﻮﻝ ﺃﻧﻪ ﺍﳌﻼﻙ ﺍﳊــﺎﺭﺱ ﻟﻠﺮﻫﺒــﺎﻥ  ..ﻭﻟﺬﺍ
ﺗﹸﺴﻤﻰ ﻣﺬﺍﺑﺢ ﺍﳊﺼﻮﻥ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺍﳌﺒﺎﺭﻙ .
ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺑﺘﺬﻛﺎﺭﻩ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ  ١٢ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻘﺒﻄﻰ
ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ  ١٢ﻫﺎﺗﻮﺭ )  ٢١ﻧﻮﻓﻤﺮﺒ (  ١٢ ،ﺑﺆﻭﻧﻪ ) ١٩
ﻳﻮﻧﻴﻮ (

ﳌﺎﺫﺍ ﻫﺬﻳﻦ ﺍﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ )  ١٢ﻫﺎﺗﻮﺭ  ١٢ ،ﺑﺆﻭﻧﻪ ( ؟
 ١٢ﻫﺎﺗﻮﺭ  :ﻛﺎﻥ ﺃﺻﻼ ﹰ ﻋﻴﺪ ﻭﺛﻨﻰ  ..ﻳﻌﻴﺪﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﻟﻺﻟﻪ ﺯﹸﺣﻞ ..
ﺣﻮﻟــﻪ ﺍﻟﺒﺎﺑــﺎ ﺃﻟﻜﺴــﻨﺪﺭﻭﺱ )ﺍﻟﺒﺎﺑﺎ ﺍﻟـــ  (١٩ﺇﻟﻰ ﻋﻴــﺪ ﻟﻠﻤﻼﻙ
ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺗﻮﺯﻉ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺬﺑﺎﺋﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ..
ﻭﺑﻨﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻫﻴﻜﻞ ﺯﹸﺣﻞ ﻛﻨﻴﺴﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﳌﻼﻙ .
 ١٢ﺑﺆﻭﻧــﻪ  :ﻛﺎﻥ ﻋﻴــﺪﺍ ﹰ ﻹﻟــﻪ ﺍﻟﻨﻴــﻞ ) ﺳــﺘﻴﺮﻭﻥ ( ﻓﻰ ﺑﺪﺀ
ﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻥ ﻋﻨﺪ ﻗﺪﻣﺎﺀ ﺍﳌﺼﺮﻳﲔ  ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻌﺘﻘﺪﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﻄﻴﺮ
ﻓــﻰ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺎﺭﻳــﻖ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﺎﻟــﻰ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺭﺣﻤﺔ ﻣﻨــﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ
ﺍﳉﻔــﺎﻑ  ،ﻭﻳﻠﻘــﻰ ﻣﻦ ﻗﻤــﺔ ﻗﻄﺮﺍﺕ ﻣﺎﺀ ﻓﺘﺘﺒﺨــﺮ ﻭﺗﺼﻌﺪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺗﺘﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﺤﺐ ﻛﺜﻴﻔﺔ ﺗﻨﻬﻤﺮ ﻛﺎﻟﺴﻴﻮﻝ ﻓﻴﻔﻴﺾ
ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺑﺎﳌﻴﺎﻩ .
ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺩﺧﻠﺖ ﺍﳌﺴــﻴﺤﻴﺔ ﻣﺼﺮ ﲢﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻟﻰ ﻋﻴﺪ
ﻟﻠﻤﻼﻙ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺏ ﻋﻦ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴﻞ.
ﻣﻌﺠﺰﺍﺗﻪ :
ﻛﺜﻴــﺮﺓﹲ ﻫــﻰ ﺃﻋﺎﺟﻴﺐ ﺍﳌــﻼﻙ  ..ﻳﻮﺟــﺪ ﺍﻟﻜﺜﻴــﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻰ
ﻣﺨﻄﻮﻃــﺎﺕ ﻗﺪﳝــﺔ  ،ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﺴﻨﻜﺴــﺎﺭ ﺃﻳﻀــﺎ ﹰ ﺇﺣﺪﺍﻫﺎ ﻭﻫﻰ
ﺃﻋﺠﻮﺑــﺔ ﻣــﻊ ﺩﻭﺭﻭﺛــﺎﻭﺱ ﻭﺛﺎﺅﺑﺴــﺘﻪ  ،ﻛﻤــﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻓــﻰ ﻣﺪﻳﺢ
ﺍﻟﺘﻤﺠﻴﺪ ﻓﻰ ﺗﺬﻛﺎﺭﺍﺗﻪ .
ﻓﻠﺘﻜﻦ ﺑﺮﻛﺔ ﺍﳌﻼﻙ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻣﻌﻨﺎ ،
) ﺍﻟﺒﻘﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ (

ﺍﻟﻘﻤﺺ ﺑﻴﺠﻮﻝ ﺍﻻﻧﺒﺎ ﺑﻴﺸﻮﻯ

“ ال يقدر أحد أن يذوق القيامة قبل أن يحمل الصليب ”
( أبونا بيشوي كامل )
						

ﻃﻔﻠﻲ ﻳﻜﺬﺏ ..

ﻛﻴﻒ ﺃﺗﺼﺮﻑ؟

ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻣــﺎ ﻧﺴﻤﻊ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻣﻦ
ﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ،ﻭﻧﻈﺮﺍً ﻻﻧﺘﺸﺎﺭ ﻭﺧﻄﻮﺭﺓ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻧﻘﺪﻡ ﻟﻜﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ،
ﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ،ﻭﻋﻼﺟﻪ.
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻜﺬﺏ:
ﻌﺮﻑ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﻮﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺑﺈﻧﻜﺎﺭ
ُﻳ َّ
ﻓﻌﻞ ﻗﺪ ﺣﺪﺙ ﺃﻭ ﺑﺈﺧﺒﺎﺭ ﻓﻌﻞ ﻟﻢ ﻳﺤﺪﺙ.

ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻭﺃﺳﺒﺎﺑﻪ ﻭﻋﻼﺟﻪ:

ﻟﻠﻜﺬﺏ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﻟﻪ ،ﻭﺑﻔﻬﻢ ﺍﻟﺴﺒﺐ
ﻧﻌﺮﻑ ﺍﻟﺤﻞ.
-١ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﻟﻲ:

ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻲ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻗﺼﺔ ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﺆﻛﺪ ﺃﻧﻬﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ،
ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻤﻮ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻢ ﻳﺼﻞ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻞ ﻓﺒﺘﻮﺟﻴﻬﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﺸﻄﺔ ﻳﻔﺮﻍ ﻓﻴﻬﺎ
ﺧﻴﺎﻻﺗﻪ ﻛﺎﻟﺮﺳﻢ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻘﺼﺺ.
ﺍﻹﺩﻋﺎﺋﻲ:
 -٢ﺍﻟﻜﺬﺏ ِّ

ﻳﺪﻋﻲ ﻟﺰﻣﻼﺋﻪ ﺍﻣﺘﻼﻙ ﺃﻟﻌﺎﺏ ﻛﺜﻴﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺣﺎﺟﺘﻪ
ﻣﺜﻞ ﺃﻥ َّ
ﻷﻥ ْ
ﻳﻠﻔﺖ ﺍﻹﻧﺘﺒﺎﻩ ﻭﺷﻌﻮﺭﻩ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺎﻥ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻞ
ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﺈﺷﺒﺎﻉ ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ ﻭﻗﺮﺍﺀﺓ ﻗﺼﺺ
ﺍﻟﺼﺪﻕ ﻋﻦ ﺍﻷﻣﺎﻧﺔ.
-٣ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻲ:

ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺧﻄﺄ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻜﺒﻪ ،ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﺨﻮﻑ
ﻭﻭﻗﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻞ ﻓﻴﻜﻮﻥ
ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻘﺴﻮﺓ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻦ ﺃﺧﻄﺎﺋﻪ ﻭﻣﺴﺎﻣﺤﺘﻪ ﺇﻥ
ﺍﻋﺘﺮﻑ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺪﻕ.

 -٤ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ:

ـﻪ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺭﺃﻯ ﺃﺑﺎﻩ ﻳﻜﺬﺏ
ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﺬﺏ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻋﻠﻰ ﺃُ ِّﻣـ ِ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ
ﺟﻴﺪﺓ ﺃﻡ ﺳﻴﺌﺔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻞ ﺃﻥ ﻧَ ْﺤ َﺬﺭ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻧﻌ ِّﻠﻢ ﺃﻃﻔﺎﻟﻨﺎ ﺍﻟﻜﺬﺏ
ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻧﻘﺼﺪ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺃﺏ ﻣﻦ ﺍﺑﻨﻪ ﺃﻥ ُﻳﺨﺒﺮ ﻣﻦ ﻳﺴﺄﻝ
ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﻮﻥ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ.
 -٥ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻹﻧﺘﻘﺎﻣﻲ:

ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﺮﻕ ﺃﻭ ﻳﺘﻠﻒ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻟﻴﺘﻬﻢ ﺃﺧﺎﻩ ﻓﻴﻨﺘﻘﻢ ﻣﻨﻪ،
ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﻴﺮﺓ ﻭﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﻟﻈﻠﻢ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻞ ﻓﺒﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺍﻷﺧﻮﺓ ﺑﺎﻟﻌﺪﻝ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻟﺼﺎﻕ ﺗﻬﻤﺔ ﺍﻟﻜﺬﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﺇﻻ
ﺇﺫﺍ ﺗﺄﻛﺪ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻢ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﻭﻳﻜﺮﺭﻫﺎ.

 -٦ﺍﻟﻜﺬﺏ ﺍﻟﻤﺮﺿﻲ:

ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﺬﺏ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻋﺎﺩﺓ ﻟﺪﻳﻪ،
ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﻻ ﺷﻌﻮﺭﻳﺔ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻞ
ﻓﺒﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﻌﻼﺟﻲ.

ﻭﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻓﻬﻢ ﺳﺒﺐ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﻄﻔﻞ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻣﻌﻪ .ﻭﺧﺘﺎﻣ ًﺎ ﻧﺮﺟﻮ
ﻛﺎﻟﻜﺬﺏ ﻳﻘﻮﺩ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺤﻞ ّ
ﻣﻦ ﺍﷲ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﻣﻬﺎﺕ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﻞ ﺻﺎﺩﻕ ﻣﻊ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ،ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻣﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﺘﺮﻑ ﺑﻌﻴﻮﺑﻪ ﻟﻴﺼﻠﺤﻬﺎ،
ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻣﻊ ﺭﺑﻪ ﺑﺄﻥ ﻳﺨﻠﺺ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﺮﻭﺣﻴﺔ ﻣﻌﻪ ﻟﻴﻨﺎﻝ
ﺍﻟﻨﻌﻴﻢ ﺍﻷﺑﺪﻱ.

ﻟﻠﻜﺬب أﻧﻮاع ﺣﺴﺐ ...

اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻪ،

وﺑﻔﻬﻢ اﻟﺴﺒﺐ ﻧﻌﺮف اﻟﺤﻞ

“ لقد وجدت أن أفضل طريقة إلعطاء أوالدك النصائح هي أن تبحث عما
يريدون فعله وتنصحهمـ بأن يفعلوه ” ( هاري ترومان )
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ﻇﻬﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳴﺴﻴﺢ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﻳﺘﺤﺮﻴ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ
ﺍﻹﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮﻱ ﺑﻦﻴ
ﺍﻷﻧﺎﺟﻴﻞ ﳲ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻣﺎ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻝ
ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻧﺎﺟﻴﻞ ﺃﻥ ﻣﻦ
ﺫﻫ َﺒﺘﺎ ﻟﻠﻘﺮﺒ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻣﺮﻳﻢ
ﺍﳴﺠﺪﻟﻴﺔ ﻭﻣﺮﻳﻢ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ،ﻭﺇﻧﺠﻴﻞ ﺁﺧﺮ
ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﻣﺮﻳﻢ
ﻭﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ
ﻫﻦ ﻣﻦ ﺫﻫﻦﺒ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮﻝ
ﺃﻳﻀﺎً ﺃﺣﺪ ﺍﻷﻧﺎﺟﻴﻞ ﺃﻥ
ﻣﺮﻳﻢ ﺍﳴﺠﺪﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺭﺃﺕ ﺍﳴﺴﻴﺢ ﻭﻇﻨﺘﻪ
ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ ﻭﳴﺴﺘﻪ
ﺳﻘﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻣﻴﻪ
ﻭﻗﺒﻠﺘﻪ ﻭﺇﻧﺠﻴﻞ ﺁﺧﺮ
ﻳﻘﻮﻝ ﺃﻥ ﺍﳴﺴﻴﺢ ﻗﺎﻝ
ﳴﺮﻳﻢ  " :ﻻ ﺗﻠﻤﺴﻴﻨﻲ
ﻷﻧﻲ ﻟﻢ ﺃﺻﻌﺪ ﺇﳳ ﺃﺑﻲ
ﻭﺃﺑﻴﻜﻢ" ،ﻓﺄﻳﻬﻤﺎ ﺍﻷﺻﺢ؟
ﻭﻫﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻦﻴ
ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ؟
ﺳﻨﻌﺮﻑ ﺍﻵﻥ!

ﻓﺎﻷﻧﺎﺟﻴﻞ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻭﻛﺄﻧﻬﺎ
ﻛﺎﻣﺮﻴﺍﺕ ﺗﻨﻘﻞ ﻟﻨﺎ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ:

ﻣﺜﺎﻝ  :ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻗﺪﳝﺎ ﹰ
ﻳﺼﻮﺭﻭﻥ ﻣﺎﺗﺶ ﺍﻟﻜﺮﺓ
ﹼ
ﺑﻜﺎﻣﻴﺮﺍ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ
ﺗﻔﻮﺗﻬﻢ ﻭﻳﺤﺎﻭﻟﻮﻥ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺑﻌ ﹼﺪﺓ
ﺼﻮﺭ ﹺ
ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻷﺣــﺪﺍﺙ ﻟﻜﻦ ﺍﻵﻥ ﺗ ﹸ ﹼ
ﹼ
ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ  ،ﻓﺄﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﻀﻤﻦ ﺻﺪﻕ ﺍﳊﺪﺙ
ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺄﻳﻬﻤﺎ ﺃﻓﻀﻞ ﻧﻘﻞ ﺍﳊﺪﺙ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻡ ﻣﻦ ﹺﻋﺪﺓ ﺯﻭﺍﻳﺎ ؟ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺎﺟﻴﻞ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻭﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺙ
ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺣﻴﺚ ﺭﺻﺪﺕ ﻟﻨﺎ ﻋﺪﺓ ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ
ﻟﺘﻨﻘﻞ ﻟﻨﺎ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ.
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﺪﺙ
ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺣﻴﺚ
ﻛــﺎﻧــﺖ ﺍﻟـــﺰﻳـــﺎﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـــــﻰ ﻭﺍﻟــﻈــﻼﻡ
ﺑﺎﻕ)ﺍﻟﻔﺠﺮ(ﻭﺯﻳﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺎﻛﺮﺍ ﹰ ﺟﺪﺍ ﹰ  ،ﻭﺃﹰﺧﺮﻯ
ﹴ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻛﻞ
ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺳﻤﻊ ﺃﻭ ﺷﻬﺪ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻓﻜﺘﺒﻬﺎ
ﻫﻲ ﻓﻘﻂ  ،ﻭﺑﻬﺬﺍ ﻛﺘﺐ ﻛﻞ ﺗﻠﻤﻴﺬ ﺯﻳﺎﺭﺓ
ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺃﻭ ﺍﺛﻨﺘﺎﻥ  ...ﻭﺑﻬﺬﺍ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺑﻌﺪﺓ
ﻛﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﻭﺭﺃﻳﻨﺎ ﻛﻞ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ.
ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺼﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻣﺮﱘ ﺍﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ ﻭﻣﺮﱘ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺫﻫﺒﺘﺎ ﻟﻠﻘﺒﺮ
ﺧﺮﺟﺘﺎ ،
ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻭﳌﺎ ﺭﺃﹶﺗﺎ ﺍﳊﺠﺮ ﻣﺮﻓﻮﻉ
ﹶ
ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﺭﺃﺕ ﺍﺠﻤﻟﺪﻟﻴﺔ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻭﻇﻨﺘﻪ
ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﻤﻬﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻧﻪ
ﺍﳌﺴﻴﺢ ﺳﺠﺪﺕ ﻭﻗ ﹼﺒﻠﺖ ﻗﺪﻣﻴﻪ  ،ﻗﺎﻝ ﻟﻬﺎ
ﺍﺫﻫﺒﻲ ﻭﺍﺧﺒﺮﻱ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺫﻫﺒﺖ ﻭﺃﺧﺒﺮﺗﻬﻢ
ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻭﻟﻢ ﻳﺼﺪﻗﻮﻫﺎ ﻭﺫﻫﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻭﻫــﻮ ﺑــﺎﻛــﺮﺍ ﹰ ﺟﺪﺍ ﹰ
ﻭﺃﺣـــﻀـــﺮﺕ ﻣــﻌــﻬــﺎ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ)ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﻮﺓ( ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺓ
ﺣﺰﻥ ﺍﳌﺴﻴﺢ ﻟﻘﻠﺔ ﺇﳝﺎﻧﻬﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻬﺎ" :ﻻ
ﺗﻠﻤﺴﻴﻨﻲ" .

ﻓﻦ
ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ
ﺳﻮﺍﺀ

ﻛﻨﺎ ﺁﺑــﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺯﻭﺍﺝ،ﺧــــﺪﺍﻡ ﺃﻭ
ﻣﺨﺪﻭﻣﻦﻴ ﻓﻨﺤﻦ ﺟﻤﻴﻌﻨﺎ
ﻭﺑﻜﻞ ﺍﻟﺪﺭﺟﺎﺕ ﻭﺍﳴﺴﻤﻴﺎﺕ ﳲ ﺣﺎﺟﺔ ﻹﺗﻘﺎﻥ
ﻓﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻣﻦ ﺑﻴﻨﻪ ﻓﻦ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ.
َ
َ
ﻭﻛﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻨﺎ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ " :ﻭﺇِﻥ ﺃَﺧﻄﺄ ﺇِﻟﻴﻚ
ﺃَﺧــــﻮﻙ َﻓــﺎﺫﻫــﺐ ﻭﻋــﺎﺗــﺒــﻪ ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﻴﻨﻪ
ﺭﺑﺤﺖ ﺃَﺧﺎﻙ.ﻭﺇِﻥ
ﻭﺣﺪﻛﻤﺎ.ﺇِﻥ ِ
ﺳﻤﻊ ﻣﻨﻚ َﻓ َﻘﺪ ِ
َﻟــﻢ ﻳﺴﻤﻊَ ،ﻓﺨﺬ ﻣﻌﻚ ﺃَﻳــﻀ ـﺎً ﻭﺍﺣـــﺪﺍً ﺃَﻭ
ﺍﺛﻨﻦﻴ.ﻭﺇِﻥ َﻟﻢ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﻞ ﻟﻠﻜﻨﻴﺴﺔ "
)ﻣﺖ (١٧-١٥:١٨ﻟﻘﺪ ﺳﻤﻌﻨﺎ ﻛﺜﺮﻴﺍً ﻋﻦ ﻟﻐﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺐ ﺍﻟﺨﻤﺲ ﻓﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺤﺐ ﺍﻟﺨﻤﺲ
ﺗﻜﻤﻠﻬﺎ ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ ﺍﻟﺨﻤﺲ،ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ
ﺃﻥ ﺃﻋ ّﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺐ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ ﻓﻌﻼﻣﺔ
ﺍﻟﺤﺐ ﻫﻮ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺣﺐ ﺍﳴﺴﻴﺢ ﻟﻨﺎ ﻫﻮ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ ﻟﺨﻄﺎﻳﺎﻧﺎ ،ﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﻳﻔﺮﺘﺽ
ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ.
ﺑﻘﻠﻢ

ﺍﻟﻘﻤﺺ ﺃﺷﻌﻴﺎﺀ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ

ﺃﺑﻮﻧﺎ ﺑﻮﻟﺲ ﺟﻮﺭﺝ
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“ إن قيامة اإلبن هي الخليقة الجديدة للعالم كله ،بالحقيقة قام القوي وأقام
معه المهزومين ،نزل إلى القبر وحده وصعد معه كثيرون ”
( القديس يعقوب السروجي )
					

 -١ﺃﺳﺒﺎﺏ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ؟
• ﺍﻟﻜﺮﺒﻳﺎﺀ:
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﳌﺘﻜﺒﺮ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ ﺑﻌﻜﺲ ﺍﳌﺘﻮﺍﺿﻊ.
• ﺷﻌﻮﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺃﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺍﺏ ﺩﺍﺋﻤﺎً:
ﻣﺜﺎﻝ  :ﻟﻘﺪ ﻓﻌﻠﺖ ﻫﺬﺍ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﺍﻟﺴﺒﺐ،ﻟﻜﻦ
ﺍﳋﻄﺄ ﻻ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﻪ
ﺃﻭ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﺒﺮﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺄ ﻓﻲ
ﻓﻬﻤﻪ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﻴﺎ ﹰ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﳉﺰﺀ ﺍﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﳌﺴﺌﻮﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﻛﻼﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻟﻨﺎ ﺍﳌﺴﻴﺢ
" ﺗﻌﻠﹼﻤﻮﺍ ﻣﻨﻲ ﻷﻧﻲ ﻭﺩﻳﻊ ﻭﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﺍﻟﻘﻠﺐ" .ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ
ﺳﻤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺩﺍﻋﺔ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﺬﺭ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻋﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﻟﻐﻴﺮ
ﻣﻘﺼﻮﺩ.ﻛﻤﺎ ﻧﺼﻠﻲ ﻭﻧﻘﻮﻝ " :ﺧﻄﺎﻳﺎﻧﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻌﻠﻨﺎﻫﺎ ﲟﻌﺮﻓﺔ
ﺑﻄﺎﻟﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻣﻨﺎ ﺳﻨﻌﻄﻲ ﻋﻨﻬﺎ
ﺃﻭ ﺑﻐﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻓﻜﻞ ﻛﻠﻤﺔ ﹼ
ﺣﺴﺎﺏ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻮﻧﻪ".
• ﻷﻧﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺘﻌﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ:
ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﺇﻫﺎﻧﺔ ،ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻟﻠﺮﺟﻞ ،ﺍﳊﻘﻴﻘﺔ
ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ ﻭﻣﺤﺒﻪ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺻﻌﺒﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ
ﺑﻬﺎ ﺳﻮﻯ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻘﻮﻱ ﻭﻫﺬﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ،ﻓﻌﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﻣﺤﺒﺔ ﺍﻷﻋﺪﺍﺀ ﻟﻨﻌﺘﺮﻑ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺴﻬﻞ ﻓﻬﻲ ﲢﺘﺎﺝ ﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ ﻭﺗﺪﺭﺝ ﻓﻲ ﺍﶈﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﻧﺼﻞ
ﻟﻬﺎ.ﻟﻜﻦ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺍﻹﺳﺎﺀﺓ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﻒ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻬﻠﺔ؛
ﻓﺎﻟﻨﺰﻭﻝ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺃﺳﻬﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻌﻮﺩ.
• ﺍﻟﺨﻮﻑ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ.
ﻭﻟﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻧﻌﺘﺬﺭ ﺃﻳﻀﺎﹰ ...ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ
ﻓﻬﺬﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺧﻄﺄﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻥ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﹰ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻞ
ﺍﻋﺘﺬﺍﺭﻧﺎ .
 -٢ﳴﺎﺫﺍ ﺍﻋﺘﺬﺭ؟
• ﻷﻥ ﺃﻗﻮﺍﻟﻨﺎ ﻭﺃﻓﻌﺎﻟﻨﺎ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮ ﻓﻲ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ.
• ﻷﻧﻨﻲ ﺃﺧﻄﺄﺕ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻵﺧﺮ.
• ﻷﻥ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ.

 -٣ﻛﻴﻒ ﺍﻋﺘﺬﺭ؟
ﻟﻐﺎﺕ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ ﺍﳋﻤﺲ:
• ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻝ  :ﺁﺳﻒ ﻭﺗﻌﺘﺮﻑ ﺑﺨﻄﺌﻚ.
• ﻗﺒﻮﻝ ﺍﳌﺴﺆﻭﻟﻴﻪ ،ﺃﻱ ﺃﻧﻨﻲ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻲ
ﻭﺃﲢﻤﻞ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﳌﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ.
• ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺗﺼﻠﻴﺢ ﺍﳋﻄﺄ.
• ﺃﺗﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻌﻮﺩﻩ ﳌﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ
ﻷﻧﻨﺎ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻧﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺎﺋﻨﺎ.
• ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻐﻔﺮﺍﻥ.
 -٤ﻣﺎﺫﺍ ﻟﻮ ﻟﻢ ُﻳﻘ َﺒﻞ ﺇﻋﺘﺬﺍﺭﻱ؟
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﳉﺮﻭﺡ  ،ﻓﺎﳋﺪﺵ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﻧﻔﺲ
ﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺘﺌﻢ ﻓﻴﻪ ﺟﺮﺡ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺟﺮﺍﺣﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ
ﺍﻟﻮﻗ ﹴ
ﻓﺘﻘﺪﱘ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ ﻟﻪ ﻋﺪﻩ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ،ﻭﻛﻠﻤﺎ
ﺖ ﺃﻃﻮﻝ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ  :ﻣﻦ
ﻛﺒﺮ ﺍﳋﻄﺄ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﻟﻮﻗ ﹴ
ﺿﺮﺏ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻭﻗﺪﻡ ﺇﻋﺘﺬﺍﺭﺍ ﹰ ﻭﻗﺎﻡ ﺑﻜﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﳋﻄﻮﺍﺕ ﻭﺗﻌﻬﺪ
ﺃﻥ ﻟﻦ ﻳﻜﺮﺭ ﻫﺬﺍ،ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺒﺪﺃ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺪ ﺟﺴﻮﺭ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺑﺄﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻟﻦ ﻳﺘﻜﺮﺭ ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻣﺮ ﻭﻗﺖ ﺳﺘﺰﺩﺍﺩ
ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻠﺘﺌﻢ ﺍﳉﺮﺡ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺑﻮﻟﺲ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ":ﻻ
ﺗﻐﺮﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﻈﻜﻢ"
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﳒﻠﺲ ﻭﻧﺘﺤﺪﺙ ﻭﻳﺨﺒﺮ ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ﺍﻵﺧﺮ ﺃﺳﺒﺎﺏ
ﻏﻀﺒﻪ،ﻓﻨﺤﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻧﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻫﻮ ﺣﻘﻮﻕ
ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ  ،ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﻟﻠﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻷﺻﺢ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺍﳊﺐ ﻫﻮ
ﺗﻌﻬﺪ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﺑﺈﺳﻌﺎﺩ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﻴﻔﻜﺮ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺰﻋﺞ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻳﺤﺎﻭﻝ ﺇﺻﻼﺣﻪ.ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ
ﺧﺪﻣﺘﻨﺎ ﻭﻋﻤﻠﻨﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﻭﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻧﹸﺨﻄﺊ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﻬﻤﺎ
ﺻﻐﺮ ﺷﺄﻧﻪ ،ﻓﻨﺤﻦ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ
ﻟﻠﻜﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﻤﺎﺛﻠﲔ ﻟﻨﺎ ﻟﻜﻦ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ ﳌﻦ ﻫﻢ
ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻨﺎ ﺳﻨﹼﺎ ﹰ ﺃﻭ ﻣﻘﺎﻣﺎ ﹰ ﻹﻋﺘﻘﺎﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻨﺎ ﻟﻜﻦ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ،ﻷﻧﻪ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻷﺻﻐﺮ ﺳﻴﺤﺘﺮﻣﻚ ﺃﻛﺜﺮ
ﺭﺍﺽ
ﻭﻳﻌﻠﻢ ﻣﺪﻯ ﻣﺤﺒﺘﻚ ﻭﺍﺗﻀﺎﻋﻚ ﻭﺳﺘﺼﺒﺢ ﺃﻧﺖ ﺃﻳﻀﺎ ﹰ ﹴ
ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻚ ﻷﻧﻚ ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻧﻚ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ  ،ﻭﺳﺘﺸﻌﺮ
ﺃﻧﻚ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺗﻐﻠﺒﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺮﻳﺎﺋﻚ.
 -٥ﻛﻴﻒ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻓﻦ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ؟
ﻗﻞ ﻟﻪ ﺃﻧﺖ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﺃﻓﻌﺎﻟﻚ ﻭﺃﻗﻮﺍﻟﻚ ،ﻓﺄﻓﻌﺎﻟﻚ ﻭﺃﻗﻮﺍﻟﻚ
ﻭﻛﺴﺮ ﻛﻞ
ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ،ﻭ ﺿﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻬﻢ
ﹾ
ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻣﺎﺫﺍ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ
ﺧﻄﺄ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﺘﺬﺭ ﻭﺗﺘﻌﻬﺪ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﳋﻄﺄ ﻭﺃﻓﻀﻞ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﻴﺘﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺮﻭﺍ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ
ﻳﻘﻮﻣﺎﻥ ﺑﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺑﻞ ﻫﻲ
ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﺍﻷﺑﻨﺎﺀ،
ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻌﻮﺍ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺍﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﻳﻌﺘﺬﺭﺍﻥ
ﻟﺒﻌﻀﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺰﻡ ﺍﻷﻣﺮ .ﻟﺬﻟﻚ ﻟﺘﻌﺘﺬﺭ ﻭﺗﺬﻛﹼﺮ ﺃﻥ ﺍﻹﻋﺘﺬﺍﺭ ﻻ
ﻳﹺﹸﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﺍﻹﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﳋﻄﺄ ﲟﺎ ﺃﻧﻪ ﺷﻲﺀ
ﺻﻌﺐ ﻭﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻀﺎﻉ ﻓﻬﺬﺍ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ
ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺃﻗﻮﻳﺎﺀ ﻭﻟﻴﺲ ﺿﻌﻔﺎﺀ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺍﻟﺒﻌﺾ.

“ الفشل ليس سوى فرصة لتجربة طريق آخر ”
		
					

( هنري فورد )
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“من أمات ذاته عن هذا العالمـ وجد القيامة والحياة فيه ”
( القديس يوحنا سابا )
					

“ الذين همـ غرباء عن الضيق  ،أيض ًا غرباء عن ملكوت السموات ”
( البابا أثناسيوس الرسولي )
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“ الحر بين األموات حرر االموات  ،الذى قبل ان يلبس تاج الشوك  .قام البسا
( القديس كيرلس االورشليمى )
عالمة الغلبة ضد الموت ” 		

أشجار مثمرة
الراهب القديس
يوحنا القليوبي
في أيام البابا يوأنس الرابع عشر ( البابا ) 96
حـ ّدث أن اِقتنص أحد احلكام هذا الراهب خارج الدير
َ
مبنعه من العود ِة إلى البرية املقدسة بل أراد
ولم يكتف ِ
إجباره على إنكار السيد املسيح له اجمل ُد وبالتأكيد رفض
الراهب رفضا ً باتا ً أن ينكر السيد املسيح فصدر احلكم
عليه بَغْرّس السكاكني احلادة في يديه وإيقاد مشاعل على
كَتفيه ووضعه على جمل يطوف به شوارع املدينة وحتيط
ت وهدوء مما أثار
به الغوغاء
فتحمل هذا كله في صم ٍ
َّ
غضب احلاكم فأصدر أمرا ً بربط يوحنا على عود
من اخلشب وخالل ضربه استودع روحه وكان
ذلك في يوم 1582/12/6م ،ويوجد جسده
الطاهر داخل كنيسة الشهيدة
بربارة مبصر القدمية.

“ لقد كان الدم يتدفق ليطفئ لهيب االضطهاد ويبطل نيران جهنمـ  .يا له
من مشهد للرب سام وعظيمـ؟! كمـ هو مقبول في عيني الرب ،وفاء جنوده
( القديس كبريانوس )
				
وتكريسهمـ لهً ”
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“ ال يمكنك فصل السالم عن الحرية ،ألنه ال يمكن ألحد أن يكون مسالم ًا ما
( مالكوم اكس )
			
لمـ يكن حراً ”

“ الصالة قادرة على كل شيء ألنها تحرك اليد التي تدير الكون ,تفتح باب
السماء  ,وتجعل للمؤمنين نصيب ًا في جميع الخيرات ”
( قداسة البابا كيرلس السادس )
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“ األفكار مثل األرانب ،فإذا كان عندك اثنان وتعلمت كيفية التعامل معهما
( جون شتاينبك )
فسوف تحصل على دستة بعد وقت قصير ”

“ إذا طلبت من اهلل شيئا وتأخر فى استجابتك فال تحزن ألنك لست
( مار اسحق السريان )
				
أحكمـ من اهلل ”
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“ ال يهمـ أنك تمشي ببطء ،ولكن المهمـ هو أال تتوقف ”
( كونفوشيوس )
			
			

					
“ األشــــــــرار يمألهــــــــــمـ النــــــــدم ”

( أرسطو )
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“ فى جميع آالمه كن معه وتالمـ مثله بقبول البصاق وانصلب معه على
( القديس يوحنا سابا )
				
الصليب ”

“ ويلى هذا كله تحتمله من اجلى يا رب  .وانا ال احتمل شيئا من هذا
( القديس يوحنا سابا )
						
الجلك ”
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