
 تَلْمـذَة
 } ٥١ م ـ تعلي - ٦٧ الحلقة {

 لآلخرين القرارات وتقديم النصيحة صنْع
____________________________________________________________ 

 كيفية اتخاذ " اليوم عن موضوعٍ يعني كُلَّ مؤمنٍ مسيحي أال وهو درس سوف نتحدث في
 فهناك قرارات كثيرة ينبغي علينا أن نصـنعها فـي ". خرين القرارات السليمة وتقديم النصيحة لآل

 فكيف نتصرف في مثل . قد يلتجئون إلينا طلباً للنصيحة أو المشورة كثيرون وهناك أناس . حياتنا
 هذه المواقف؟

 من تقديم النصيحة أو المشورة لآلخـرين، يجـب – كمؤمنين مسيحيين – قبل أن نتمكَّن
علينا أن المؤمنين اآلخرين وقبولها النصيحة ستعدين لطلب نكون م نوفيما يلي ثالث حقـائق . م 

 : من اآلخرين وقبولها من سفْر األمثال عن أهمية طَلَب النصيحة

 نقرأ في سـفْر . تاعـب جنِّبك الوقوع في الم ي من اآلخرين وقبولها أوالً، طَلَب النصيحة
 طُوبى ِلِإلنْسانِ الَّذي يتَّقي الرب داِئماً، َأمـا مـن " ) جمة التفسيرية لتر بِحسبِ ا ( ١٤ : ٢٨ األمثال

ةيلي الْبقُطُ فسفَي هي قَلْبقَسوقبولها طَلَب النصيحة ف ". ي ـنراً ال بأس بـه مقَد اآلخرين يتطلَّب نم 
 غاء إلى نصائح المؤمنين الناضـجين فإنـه يرفض اإلص أما الشخص الذي يقَسي قلبه و . التواضع

 . كثيرة في متاعب يوقع نفسه

 : ٤ والكتاب المقدس يخبرنا أن اهللا نفسه ال يحب المتكبرين حيث نقرأ في رسالة يعقـوب
٦ " تَوا الْمَأمو ،تَكْبِرِينساُهللا الْم قَاوِمةً يمعن يهِمطعفَي ونعفْر األمثـال ا نقرأ في كما أنن ". اض١٦ س : 

 وهكذا، فإن أول فائدة نَجنيها من طلـب ". قَبَل الْكَسرِ الْكبرِياء، وقَبَل السقُوط تَشَامخُ الروحِ " ١٨
 . النصيحة من اآلخرين هي أننا نَتجنَّب الوقوع في المتاعب

 نقـرأ . ساعدك على وضع الخطط المناسبة من اآلخرين ي وقبولها ثانياً، طَلَب النصيحة
فرغم أن النـاس . " مقَاصد بِغَيرِ مشُورة تَبطُُل، وبِكَثْرة الْمشيرِين تَقُوم " ٢٢ : ١٥ في سفْر األمثال



ضعون خططاً لحياتهم وأعمالهم وقراراتهم، إالَّ أنة جميعاً يتَفْشَـل بسـبب هـذه الخطـط غالبي 
 فَهم يعتقدون أنهم يعرفـون كـل . ها على عدم استشارة أصحاب المعرفة والخبرة إصرار أصحاب

 لهذا فإن كلمة اهللا تُحذِّر مثل هؤالء األشـخاص أن خططهـم . شيء وأنهم ليسوا بحاجة إلى أحد
 ! ستفشل

 جسـداً المؤمنين اآلخرين باعتبارنا في في أنفُسنا و أن نُفَكِّر في ضوء ذلك، يجب علينا
 ونحن نَعرف جيداً أن كُلَّ عضوٍ في الجسد مهِـم ويلعـب دوراً . واحداً يتألَّف من أعضاء كثيرة
 مـن وقبولهـا وهكذا، فإن ثاني فائدة نَجنيها من طَلَب النصـيحة . بارزاً في سالمة الجسد كَكُل

 . اسبة اآلخرين هي أنَّنا سنتمكَّن من وضع الخطط الصحيحة والمن

 . من اآلخرين يساعدك على اكتساب المزيد من الحكْمـة وقبولها ثالثاً، طَلَب النصيحة
 . اسمعِ الْمشُورةَ واقْبِل التَّْأديب، ِلكَي تَكُون حكيما في آخرتك " ٢١ - ٢٠ : ١٩ نقرأ في سفْر األمثال

 بعبارة أخرى، فإن الشـخص الـذي ". لكن مشُورةُ الرب هي تَثْبتُ في قَلْبِ اِإلنْسانِ َأفْكَار كَثيرةٌ،
 . يمتنع عن طلب النصيحة أو المشورة من اآلخرين هو شخص أحمق

 وما من شَـك أننـا . فهناك أشخاص يتفوقون علينا في الحكمة والنُّضج الروحي والخبرة
 الء ألنهم سيوضحون لنا مقاصـد اهللا المعلنـة فـي الكتـاب سنستفيد كثيراً من طلب مشورة هؤ

 ، فسوف نكتسـب الكثيـر مـن الحكمـة هم وإن واظَبنا على طَلَب النُّصح والمشورة منْ . المقدس
 لذلك، فإن الفائدة الثالثة التي نَجنيها من طلب النصيحة من اآلخرين هي أننا سنكتسـب . والخبرة

الح نكمة المزيد م . 

 أما إذا أردنا أن نُقَدم النصيحة أو المشورة إلى اآلخرين، فهناك مهارات معينـة ينبغـي
 : سوف نكتفي هنا باستعراض ثالث من هذه المهارات و . علينا أن نَكتسبها

 بِحقْـِل عبرتُ " ٣٤ - ٣٠ : ٢٤ نقرأ في سفْر األمثال . أوالً، تَعلَّم أن تكون دقيق المالحظة
 فَِإذَا هو قَد عالَه كُلَّه الْقَرِيص، وقَد غَطَّى الْعوسج وجهـه، الْكَسالَنِ وبِكَرمِ الرجِل النَّاقصِ الْفَهمِ،

مدانْه هتارجح ارجِدتُ قَلْبِي . وهجوتُ ونَظَر ا . ثُميملقَبِلْتُ تَعتُ وَأيقَ : ر ميـٌل، نَوقَل اسنُع دعيٌل بل 
". وطَي الْيدينِ قَليالً ِللرقُود، فَيْأتي فَقْرك كَعداء وعوزك كَغَازٍ



 فمـثالً، . يجب علينا أن نَستفيد مما نراه ونَسمعه لكي نتعلَّم دروساً نافعةً لحياتنـا وهكذا،
 وحين تُراقب شخصاً مهمالً فقد تَعـرف . عرف سبب فقره حين تُراقب حياة شَخْصٍ كَسوٍل، فَقد تَ
 وهذا كُلُّه يكسبك المزيد من الحكمة والخبـرة لمسـاعدة . سبب تَعرضه للحوادث أكثر من غيره

 . األشخاص من حولك وتقديم النصيحة أو المشورة لهم

 من يجِيب عن " ١٥ و ١٣ : ١٨ مثال نقرأ في سفْر األ . ثانياً، تَعلَّم أن تُصغي إلى اآلخرين
ارعاقَةٌ ومح فَلَه ،هعمسي َل َأنرٍ قَبـا .. . َأملْمع تَطْلُـب اءكَمالْح ُأذُنرِفَةً، وعي مقْتَنالْفَهِيمِ ي قَلْب ." 

 لذي لهذا، احرص على عدم تقديم أي نصيحة أو مشورة لآلخرين قبل معرفة حالتهم أو الموقف ا
 . زادت معرفتك بهـم وبحـالتهم زاد إصغاؤك لهم، فكلما . هذا يتطلَّب إصغاء جيداً و . يمرون فيه

 . لمساعدتهم الفعلي واستعدادك وقبولك لهم، ، بهم زاد شعورهم باهتمامك ، لهم زاد إصغاؤك وكلما

ى جميـع وحين تكون هناك مشكلة بين شخصين أو أكثر، فمن المهِم جداً أن تُصغي  إـل
 نقـرأ فنحن . تُقَدم أي مشورة قبل أن األطراف وأن تَسمع ما يقوله كُلٌّ منهم قبل أن تُدلي برأيك و

 ". اََألوُل في دعواه محقٌّ، فَيْأتي رفيقُه ويفْحصه " ١٧ : ١٨ في سفْر األمثال

 فقـد تَتغلَّـب علـيهم . خاصـمون كما أنه من الضروري عدم تصديق كل ما يقوله المت
 وهذا هو ما يوصـينا بـه الكتـاب . كلمات ال تَخلو من المبالغة والتهويل يتَفَوهون ب ف مشاعرهم

 ". اَلْغَبِي يصدقُ كُلَّ كَلمة، والذَّكي ينْتَبِه ِإلَى خَطَواته " ١٥ : ١٤ نقرأ في سفْر األمثال المقدس حيث
 . م أن تُصغي إلى اآلخرين قبل تقديم النصيحة أو المشورة لهم لذلك، تَعلَّ

 فبعض األشخاص يواجهون صعوبة في مشاركة أفكـارهم . ثالثاً، تَعلَّم أن تَطْرح األسئلة
 أن تَطرح علـيهم – في مثل هذه الحالة – لذلك، يجب عليك . ومشاعرهم وهمومهم مع اآلخرين

 . ن تَحصل على الحقائق والمعلومات التي تحتاج إليها لمساعدتهم بعض األسئلة الدقيقة إلى أ

 وال سيما عندما – وقد يتطلَّب الموقف أحياناً أن تُجيب عن سؤال الشخص اآلخر بسؤال
 مع رؤسـاء وهذا هو ما فعله السيد المسيح . ال تتوفَّر لديك المعلومات الكافية لإلجابة عن سؤاله

ولَما جاء ِإلَى الْهيكَِل تَقَدم ِإلَيـه : " ٢٤ و ٢٣ : ٢١ إنجيل متَّى نقرأ في حيث لشعب الكهنة وشيوخ ا



ينقَاِئل ،لِّمعي وهب ووخُ الشَّعشُيو نَةالْكَه اءَؤسهـذَا ’ : ر طَـاكَأع ـنمُل هـذَا؟ ولْطَانٍ تَفْعس بَِأي 
 وَأنَا َأيضا َأسَألُكُم كَلمةً واحدةً، فَِإن قُلْتُم ِلــي عنْها َأقُـوُل ’ : وقَاَل لَهم فََأجاب يسوع ‘ السلْطَان؟

 " ؟ لَكُم َأنَا َأيضا بَِأي سلْطَانٍ َأفْعُل هذَا

 ولعلَّ أفضل طريقة لإلجابة عن أسئلة الناس هي مسـاعدتهم علـى اكتشـاف اإلجابـة
 إنجيـل نقرأ فـي ، ا فعله السيد المسيح أيضاً حين جاء ذاك الناموسي يجربه وهذا هو م . بأنفسهم

 ‘ يا معلِّم، ماذَا َأعمُل َألرِثَ الْحيـاةَ اَألبديـةَ؟ ’ : وِإذَا نَاموسي قَام يجربه قَاِئالً " ٢٨ - ٢٥ : ١٠ لوقا
وسِ ’ : فَقَاَل لَهي النَّامف كْتُوبم وا هُأ؟ . مفَ تَقْرقَاَل ‘ كَيو ابفََأج : ’ ،كُلِّ قَلْبِك نم كِإله بالر بتُح 

كثَْل نَفْسم كقَرِيبو ،كْرِككُلِّ ف نمو ،كتركُلِّ قُد نمو ،ككُلِّ نَفْس نمو ‘ . ابِ ’ : فَقَـاَل لَـهـوبِالص 
 ". ‘ افْعْل هذَا فَتَحيا . َأجبتَ

 هناك طريقـة أفضـل أال لَكن . قد نَندفع إلى اإلجابة عن أسئلة اآلخرين بإجابات مباشرة
 . وهي أن نُساعدهم على اكتشاف الحقِّ بأنفسهم من خالل قراءتهم للكتاب المقدس والصالة

 لقرارات التـي فا . واآلن، هناك نُقطة هامة ينبغي علينا معرفتها واالنتباه إليها ألنها مهِمة
بدأ واحدها في حياتنا ليست قائمة على منَعنَص . ـنز بـين أربعـة أنـواع ميمفالكتاب المقدس ي 

 : القرارات

 فحين تكـون هنـاك . أوالً، قرارات قائمة على ما توصينا به كلمة اهللا وما تَنهانا عنه
 بعبارة . وصية أو نَهي أو تَعليم معين في كلمة اهللا، يجب على المؤمن أن يطيع ما تُعلِّمه كلمة اهللا

ى . ال تَطلُب إرشاد الرب في أمرٍ وردت بشأنه وصية واضحة في الكتاب المقـدس أخرى،  فعـل
 وِإن َأخْطَـَأ ِإلَيـك َأخُـوك : " ن السيد المسيح على لسا ٣ : ١٧ سبيل المثال، نقرأ في إنجيل لوقا

لَه رفَاغْف تَاب ِإنو ،خْهبرشدك إلى مـا ". فَوي أن الرب نأخطأ أحدهم إليك فال تطلب م لذلك، إن 
 . ينبغي عليك القيام به ألن وصية الرب واضحة بهذا الشأن

 فمثالً، نقرأ في الرسالة . عنه بوضوح في كلمته المقدسة ، ال تسأل اهللا عن أمرٍ نَهى كذلك
 الَ تَكُونُوا تَحتَ نيرٍ مع غَيرِ الْمْؤمنين، َألنَّه َأيةُ خلْطَـة ِللْبِـر " ١٤ : ٦ الثانية إلى أهل كورنثوس

شاد اهللا بشأن الزواج مـن فتـاة غيـر إر ال تَطْلُب لذلك، " واِإلثْمِ؟ وَأيةُ شَرِكَة ِللنُّورِ مع الظُّلْمة؟



 إذاً النوع األول من القرارات يقوم على . في الكتاب المقدس بوضوح مؤمنة ألن مشيئة اهللا معلنة
 . ما توصينا به كلمة اهللا وما تنهانا عنه

 أنها فقد نواجه مواقف ال توجد بش . المعطاة للمـؤمن ثانياً، قرارات قائمة على حكْمة اهللا
 بحسـب وفي هذه الحالة، يجب علينا أن نَصنع قراراتنـا . وصايا أو نواهي في الكتاب المقدس

 اهللا حرية االختيـار انا قد أعط ف . كلمة اهللا التي تُعلِّمها المبادئ العامة وبحسب الحكمة المعطاة لنا
 . رية بحكْمة ودوافع نَقية لذلك، يجب علينا أن نَستخدم هذه الح . في الكثير من األشياء

 وفـي . مشـيئة اهللا ضمن وقد يكون هناك العديد من الخيارات المحتملة التي تَقَع جميعها
 وكلما زاد قُربنا من اهللا ومـن كلمتـه، . هذه الحالة، يمكننا أن نَختار ما نراه مناسباً أو ما نُفَضله

 وفيما يلي بعض األمثلـة . ت السليمة التي تتوافق مع مشيئة الرب زادت قُدرتنا على اتخاذ القرارا
مكننا القيام بها دون أنمشيئة على الخيارات التي ي نع جنـا فـي . اهللا نَخْرلِّمعفالرسول بولُس ي 

 كما أنه يعلِّمنـا فـي . ريده ي تناول الطعام الذي ي أن المؤمن أنه بإمكان ٥ - ١ : ١٤ رسالة رومية
 . أنه بإمكان المؤمن أن يبقى أعزباً أو أن يتزوج ٩ - ٨ : ٧ الته األولى إلى أهل كورنثوس رس

ى  وقد يواجه المؤمن قراراً حاسماً بين شيئين فال يجِد في الكتاب المقدس ما يساعده عـل
 ا الـرب ِإلهـك َأنَـ " ١٧ : ٤٨ أنه سيرشدنا حيث نقرأ في سفْر إشعياء ب وعدنا لكن اهللا . االختيار

يهف لُكي طَرِيق تَسف شِّيكُأمو ،عِلتَنْتَف كلِّمعم ." ـة كما أنكْمة الصالة وطلب الحن أهمييكلمة اهللا تُب 
 اِهللا وِإنَّما ِإن كَان َأحدكُم تُعوِزه حكْمةٌ، فَلْيطْلُـب مـن " ٥ : ١ نقرأ في رسالة يعقوب من اهللا حيث

طَى لَهعيفَس ،ريعالَ يو خَاءبِس يعمي الْجطعي يالَّذ " . 

 . وهكذا، فاهللا يساعدنا على اتخاذ القرارات الصحيحة من خالل الحكمة التي يعطينا إياها
ى قـرا  ءة كلمـة اهللا، ونَحن نَفْعُل حسناً إن عملْنا على تَفعيل هذه الحكمة من خالل مواظبتنا عـل

 . والصالة، واستشارة مرشدينا الروحيين، وسؤال أصحاب الخبرة والمعرفة، وما شابه ذلك

 فـنحن نقـرأ فـي . وما من شَك في أن اهللا يريدنا أن نَستخدم عقولنا للحكم على األشياء
. لكن لَيس كُلُّ اَألشْياء تُوافـقُ كُلُّ اَألشْياء تَحلُّ ِلي، " ٢٣ : ١٠ الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس



 لتمييـز ل ستخدم عقولنـا لذلك يجب علينا أن نَ ". كُلُّ اَألشْياء تَحلُّ ِلي، ولكن لَيس كُلُّ اَألشْياء تَبني
 . وهكذا، هناك قرارات تُبنى على الحكمة التي يعطينا اهللا إياها . لقيام بما هو أفضل ل و األشياء بين

 فهناك أشياء معينة اختـار اهللا . ثالثاً، قرارات قائمة على سيادة اهللا على ظروف الحياة
 اهللا لم يخْبِرنا عن سبب والدتنا في هذه العائلة أو تلك، أو عن سبب والدتنا مثالً، ف . أن يبقيها سراً

ى كما أنه لم يخبرنا ع . في هذا الزمان أو هذا المكان بالتحديد  ن عدد السنين التي سـنحياها عـل
 . القاسية المحن والتجارب األرض، وال عن سبب تعرضنا لبعض

 لكن هذا ال يخيفنا كمؤمنين ألن مشيئة اهللا صالحة من نَحوِنا دائماً حيث نقرأ في الرسالة
م ونَحن نَعلَم َأن كُلَّ اَألشْياء " ٢٨ : ٨ إلى أهل رومية هـ يناَهللا، الَّذ ونبحي ينرِ ِللَّذا ِللْخَيعُل ممتَع 

هدقَص بسح ونوعدنَختـار بمـلء – كمؤمنين بالرب يسوع المسيح – لذلك، يجب علينا ". م أن 
ى . إرادتنا أن نَخْضع هللا وأن نثق بأنه سيفعل األفضل لنا  وهكذا، فإن بعض القرارات تقـوم عـل

 . سليمنا بسيادة اهللا على ظروف حياتنا ت

 يجب على فئة معينة من األشـخاص أن تَنظيمية فهناك قرارات . رابعاً، قرارات تنظيمية
ى المـؤهالت . تَصنعها  فعلى سبيل المثال، يجب على الكنيسة أن تُعين شيوخاً وقـادةً بنـاء عـل

 لمؤمنين في الكنيسة أن يحترموا هؤالء الشيوخ والقـادة ويجب على ا . الواردة في الكتاب المقدس
 كمـا أن . وبالطبع فإن هذا ال يعني بتاتاً أن يتسلَّط الشيوخ والقادة على الرعيـة . وأن يطيعوهم

 بإطاعة القادة والشيوخ في حال أن قراراتهم ومشورتهم كانت تتعـارض ين ملْزم وا ليس ين المؤمن
 ينْبغي َأن يطَاع اُهللا َأكْثَر " ٢٩ : ٥ مه كلمة اهللا ألن كلمة اهللا تقول في سفْر أعمال الرسل مع ما تُعلِّ
 ". من النَّاسِ

 : السؤال هو . واآلن، هناك سؤاٌل مهِم ينبغي علينا أن نُجيب عنه قبل أن نُنهي حلقتنا هذه
 الحقيقة أن هذا السؤال مهِم جداً ويتطلَّب في هم؟ كيف نُساعد اآلخرين على صنع قراراتهم بأنفس

 بطريقـة آلخـرين تقديم العون ل وقد وضعنا المبادئ الثالثة التالية لمساعدتك على . إجابةً مفَصلَةً
: سليمة وبنَّاءة



 هل علينا فمن الس . أوالً، قَدم النصيحة ِلمن يطلبها، لكن ال تتدخَّل في عملية صنع القرار
 . أن نُخبر اآلخرين ما الذي ينبغي عليهم فعله بدالً من مساعدتهم على صنع قـراراتهم بأنفسـهم

 فالنصيحة التي تُقَدمها للشخص تساعده . لذلك، احرص على توضيح الفَرق بين النصيحة والقرار
 ب المترتِّبة علـى هـذا عليها قراره، وعلى التفكير في العواق ي ن ب سي على اكتشاف العوامل التي

 لذلك، من المهِم جـداً أن . فهو قراره هو ومسؤوليته هو الذي سيصنعه أما القرار . القرار أو ذاك
 وربمـا . تَترك القرار لصاحب الشأن لكي ال يلومك الحقاً على فشله أو على عدم نجاح مشورتك

 ٢٤ : ١ ثانية إلى أهـل كورنثـوس ما قصده الرسول بولُس حين قال في رسالته ال هو كان هذا
" ورِكُمرِلس ونوازِرم نْل نَحب ،كُمانلَى ِإيمع ودَأنَّنَا نَس سلَي . تُونانِ تَثْببِاِإليم َألنَّكُم ." 

 فمـن األفضـل أالَّ . ثانياً، كُن قُدوةً حسنَةً لآلخرين، لكن ال تُرغمهم على االقتداء بك
 فقد يرى ما فعلتـه وكأنـه الخيـار . الشخص اآلخر عن ما فعلته أنت في ظروف مشابهة تُخْبِر

 مشيئة اهللا لحياتك مختلفة عن مشيئة لَكن ربما كانت . الوحيد أمامه، أو أنه مشيئة اهللا له هو أيضاً
 ، الكتابيـة ال تَفْرِض عليه أن يفعل مثلك، بل ساعده على فهم المبـادئ لذلك، . اهللا لهذا الشخص
 . قراراته تَحمل مسؤولية بنفسه، وعلى ه ات وعلى اتخاذ قرار

 . حب الشـأن على نصائح المرشدين اآلخرين أو على قرارات صـا تَجنَّب الحكْم ثالثاً،
 فيجب عليك أن تَحذَر من انتقاد نصائح المرشدين اآلخرين إالَّ إذا كانت مشورتهم تتعارض مـع

 كذلك، ال تَنتقد قرار الشخص الـذي لجـأ إليـك لطلـب . معلنة في الكتاب المقدس مشيئة اهللا ال
 ومن المهِـم أيضـاً أن ال تَتَّهِمـه بضـعف . فهو المسؤول األول واألخير عن قراره . النصيحة

 . اإليمان، بل ساعده على التمسك بالرب وطلب وجه الرب قبل اتخاذ قراره

الرب كطعساعدة اآلخرين وتقـديم المشـورة وليم نكمة لكي تتمكَّن مة والحروح المحب 
ى وتأكَّد تماماً أن اهللا سيباركك على تَعبك ومحبتك ألن . لهم  الرب يسوع قال بنفسه في إنجيل متـَّ
 تلْميذ، فَالْحقَّ َأقُوُل لَكُم ِإنَّـه الَ ومن سقَى َأحد هُؤالَء الصغَارِ كَْأس ماء بارِد فَقَطْ بِاسمِ " : ٤٢ : ١٠

هرَأج يعضي ." 

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا




