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 2الُملحق 

 جمع الحقائق من أجل تقديم النصيحة   

 

: قبل أن يتمّكن المسيحي المؤمن من تقديم النُّصح لآلخرين عليه أن يتعلّم المالحظة واالستماع وطرح ُمقّدمة

األسئلة. بعد جمع ما يكفي من الحقائق والمعرفة فقط يمكن للمسيحي المؤمن أن يقّدم نصيحةً جيدةً ويساعد 

فر األمثال على الحقائق الحكيمة التالية بشأن المالحظة واالستماع وطرح على أخذ قراٍر جيّد. يحتوي س  الناس 

 األسئلة: 

 . تعلّم رؤية الناس ومالحظتهم .1

 : كيف يمكن لألشياء التي تراها وتالحظها أن تساعدك في جمع الحقائق وتقديم النُّْصح؟ شف وناق  اكتش  

 ظ أسلوب حياة الناس وسلوكهم. أ. الح   

قد  وك  وإذا بالش  ، الرجل الفاقد البصيرة م  الكسول وبكرْ  في حقل   اجتزت  ، حيث يقول: "02-03: 42أمثال  اقرأ

ا مما فاعتبر قلبي بما شاهدت، وتلقنت درسً  ى كل أرضه، وجدار حجارته قد انهار،ج قد غط  س  وْ كساه، والع  

تجعل الفقر يقبل عليك كقاطع  النعاس بعد قليل من النوم، وطي اليدين للهجوع، من أن قلياًل  أدركت  . رأيت

لتتعلّم دروًسا مما تراه. فمثاًل،  كيف يعيش الناس مالحظة" عليك أن تتعلم !طريق والفاقة كغاز مسلح

 بمالحظة حياة الكسالن، يمكنك أن تعرف وتتعل م لماذا صار فقيًرا. 

 ظ حال الناس. ب. الح   

." اجتهد في معرفة أحوال غنمك، واحرص كل الحرص على قطعانك، حيث يقول: "40: 42أمثال  اقرأ

عليك أن تالحظ باستمرار الحالة الجسدية والعاطفية واالجتماعية للمسيحيّين المؤمنين الذين استؤمنت  عليهم 

يحي المؤمن اآلخر لالعتناء بهم. عليك أن تسأل نفسك أسئلةً مثل: "هل يؤثّر المرض المستمّر بالمس

وبعائلته؟" "لماذا انهار ذلك الشخص عاطفيًا؟" "لماذا يجد اآلخرون صعوبةً في التعامل معه؟" لماذا يبقى 

عات الكنيسة؟" بمالحظة حالة المسيحيّين المؤمنين الذين است ؤمنت  عليهم، يمكن أن  بعيًدا عن اجتماعات وتجمُّ

 مساعدتهم. تكون أكثر قدرةً في تقديم المشورة لهم و

 



2 الُملَحق -بعالسا الدليل  

 

 ظ التواصل غير الكامل عند الناس. ج. الح   

. معنى التواصل غير الكالمي هو توصيل المشاعر والمواقف من دون قول  شيء. قد 5-2: 0مرقس  اقرأ

يشمل هذا التواصل التعبير الظاهر على وجه اإلنسان أو من خالل يديه أو كتفيه، إلخ، وكذلك من خالل 

المختلفة، مثل طريقة جلوسه وسيره وعمله واستجابته وردود فعله. كثيًرا ما  سلوكه العام في الظروف

عي نة تظهر على الوجه وفي  يستجيب الناس نحو األسئلة أو المالحظات أو التعليقات ال بكلمات بل بتعبيرات م 

اليأس أو الصدمة  السلوك. قد يعبّر وجههم عن الغضب أو الكره أو الب غض أو العناد أو المقاومة أو الخوف أو

أو القلق أو عدم الشعور باألمان أو الكآبة أو التوتُّر أو عدم االتفاق أو الفرح، إلخ. ونبرة صوت اإلنسان يمكن 

تّجهة إلى األسفل نحو األرض، أو قد  أن تعبّر عن النوع نفسه من المشاعر والمواقف. قد تكون عيونه م 

كتفاه عن الجهل، وقد تعبّر يداه عن حالة من التوتُّر والعصبية. قد تتحّرك من اليسار إلى اليمين. وقد تعبّر 

عل ق على إطار صورة. وفي بعض األحيان يمكنك أن تشتّم رائحة عرق جسمه الناتجة  يبدو الجسد كما لو أنّه م 

. أعمال عن خوفه أو شعوره بالتوتُّر. وقد يعبّر سلوكهم عن الالمباالة أو الطيش أو التوتُّر والعصية، إلخ

ل فكرة القبول أو الّرفض أو الفرح أو عدم الرغبة واالستعداد، إلخ.   اإلنسان أو عدم وجود أعمال له ت وص 

: تذّكر أنّه ال يجوز لك أن تعتمد على التواصل غير الكالمي في الحكم هدف مالحظة التواصل غير الكالمي

. ينبغي أن المي باعتباره أساس استنتاجك الصحيحينبغي أال ي نظ ر إلى التواصل غير الكعلى الشخص اآلخر. 

يكون استنتاجك فقط لمساعدتك في أن تطرح األسئلة المناسبة، وتفحص وجود أو عدم وجود مشاعر أو 

عيّنة.   مواقف م 

: عليك أن تكون أنت  أيًضا حريًصا على أْن ال تستخدم التواصل غير هدف استخدام التواصل غير الكالمي

الكالمي ألهدافك الخاّصة. احرص على أال يعبِّر التواصل غير الكالمي عن كبرياء أو تحام ل ومواقف 

لك غير الكالمي الحيرة للشخص اآلخر، بل  ينبغي أن متحاملة مسبقة أو الرفض، إلخ. ينبغي أال يتسبّب تواص 

 . مه ويساعده دائًمايخد

 

 . تعلّم االستماع للناس .2

 : كيف يمكن لألشياء التي تسمعها أن تساعدك في جمع الحقائق وتقديم النُّْصح؟ شف وناق  اكتش  
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  أ. استمع لتفهم. 

." كلّما استمعْت أكثر ازداد يحرز الرضى )الفهم( حسن التعقل، حيث يقول: "45: 42؛ 35: 30أمثال  اقرأ

فهمك. وكلّما استمعت  أكثر فإنك تعطي الشخص اآلخر شعوًرا بأنّك تريد أن تسمع كل ما يريد قوله. وكلّما 

 استمعت  أكثر تظه ر للّشخص اآلخر أنك تتعامل معه ومع كالمه بجّدية، وأن ك تفهمه وتقبله. 

يقوله أو مالحظة المشكلة الممكنة الكامنة وراء ما يقوله.  ما فهمثّمة فرٌق بين سماع ما يقوله شخٌص ما و

يمكن للشخص أن يخفي ما يقصده وراء كالمه من أجل أن يخفي المشكلة األساسية، ألنّه يخاف أو ألّن ثّمة 

 دافع مخفي. هدفك من االستماع هو أن تبني نوًعا من الفهم لوضع الشخص اآلخر أو مشكلته. 

 م.ب. استمع قبل أن تتكلّ  

عقل . ...زال يجهله، فذاك حماقة منه وعار له عن أمر ما من أجاب  ، حيث يقول: "35، 30: 31أمثال  اقرأ

." عليك أال تتكلّم أو تطلب المشورة قبل أن تكون استمعت  أواًل. االفهيم يقتني معرفة، وأذن الحكماء تنشد علمً 

القضايا والمسائل ذات التأثير على حياته. عليك أن استمع أواًل إلى ما يقوله الشخص اآلخر، وحاول فهم 

 تستمع قبل أن تتكل م!

 ج. استمع لكالم وحجج كال الطرفين. 

." حين يكون ا إلى أن يأتي آخر ويستجوبه يبدو محقً من يعرض قضيته أواًل ، حيث يقول: "32: 31أمثال  اقرأ

وجهة نظر أحدهما دون اآلخر. فقد تكون هناك نزاع بين شخصين، من الحماقة االستماع إلى القّصة من 

فة تجاه الشخص اآلخر في  بال غ بها. وبهذا، تكون روايته لألمور غير منص  فة أو م  القصة غير صحيحة أو م حر 

ذلك النزاع. وحين تستمع للمسألة من وجهة نظر الطرف اآلخر، فإنك ستحصل على المزيد من الحقائق، 

أكثر إنصافًا في نصيحتك. عليك أن تستمع لرواية كال الطرفين قبل أن وست صب ح األمور أوضح، وستكون 

م النصيحة.   تقدِّ

 د. استمع ولكن ال تصدِّق كل ما تسمعه.  

 ." الغبي يصدق كل كلمة تقال له، والعاقل يتنبه إلى موقع خطواته، حيث يقول: "35: 32أمثال  اقرأ
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حين تكون هناك مشكلة أو نزاع، كثيًرا ما يثرثر اآلخرون وينّمون بشأن األمر. حماقة أن تقبل صّحة أمٍر ما 

فقط بسماعك عنه أو بمالحظتك لبعض األمور الحاصلة. عليك أال تستمع ألي نميمة، إْذ عليك أن تستمع وتكلّم 

 بط.األشخاص الذين هم جزٌء من النزاع، وتعرف ما هي المشكلة بالض

 

 . م أن تطرح أسئلةتعل   .3

: في بعض األحيان، يجد بعض األشخاص صعوبةً في إخبار اآلخرين عن أفكارهم أو دوافعهم أو ُمقدِّمة

تجاربهم المؤلمة. ولذا مهمٌّ للمسيحي المؤمن أن يتعلّم طرح األسئلة الجيّدة التي تساعد الشخص اآلخر على 

 الحديث عّما في قلبه. 

 كيف يمكن ألسئلتك أن تساعدك في جمع الحقائق وتقديم النصيحة؟: شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 أ. اطرح أسئلة لتحصل على المزيد من الحقائق والمعرفة.  

." عليك أن تستمّر في مظاهر مجد الملك فالكشف عن بواطن األمور... ، حيث تقول: "4: 45أمثال  اقرأ

 طرح األسئلة إلى أن تعرف وتفهم ما يكفي من الحقائق والعوامل من أجل تقديم نصيحة مسؤولة. 

 ة لكشف عدم الّصدق. ب. اطرح أسئلة عكسي   

ا، فإن أجبتموني، أقول لكم أنا كذلك بأية ا أسألكم أمرا واحدً وأنا أيضً ، حيث يقول يسوع: "42 :43متّى  اقرأ

..." في بعض األحيان أفضل وسيلة لإلجابة عن سؤال شخٍص آخر هي بطرٍح سؤال  فعل ما أفعلهسلطة أ

عكسي، وقد أجاب يسوع عن سؤال الفريسيّين بسؤال عكسي، ألنّهم كانوا ينوون إيقاعه بشرك كالمه. عرف 

، ألزمهم يسوع بأن يسوع ما في قلبهم، ولتجنُّب أن يقع في فّخهم، سمح لهم بأن يقعوا هم في فّخهم. وبهذا

 ة. يقّدموا إجابة تفضح عدم صدقهم وعدم نزاهتهم. عليك أن تتعلّم أيًضا أن تطرح األسئلة العكسي  

 ج. أطرح أسئلة لتساعد الناس على التفكير.  

ًضا ألن  "في الشريعة؟ وكيف تقرأها؟ ب  ت  ماذا ك  ، حيث يقول يسوع: "41-42: 33لوقا  اقرأ عر  تكون دائًما م 

تقّدم جوابك بدل أن تساعد الشخص على أن يفّكر ليصل إلى الجواب بنفسه! تحّدى يسوع اآلخرين ليكتشفوا 
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قد س، وليفّكروا ويكتشفوا  قد س بأنفسهم، وقد شّجعهم على أن يلجأوا للكتاب الم  الحق أو الجواب من الكتاب الم 

قد س. كلمة هللا دائًما أكثر إقناًعا من نصيحتك الشخصية. اإلجابات بأنفسهم من الكتاب ا  لم 

ولذا، عليك أن تتعلّم كيف تطرح األسئلة وتساعد الناس في أن يكتشفوا الحق أو يصلوا إلى اإلجابات من 

قدس بأنفسهم. الحّق الذي يكتشفه اإلنسان حقٌّ يكون فهمه وتذكُّره أفضل وأسهل.   الكتاب الم 

 

 . لحكمة من خالل قراءة الكتاب الُمقدس ودراستهتعلّم اكتساب ا .4

قد س عن سيادة هللا وإعالن إرادته؟عّلم  . ماذا يعلّم الكتاب الم 

يؤمن المسيحي المؤمن أن هللا متسيّد ومتسلّط في خليقته، وأن لدى هللا خطة لخليقته والبشر فيها واألحداث 

لتي تشمل الكون وتاريخ البشر. يقول لنا النبي في إشعياء التي تحصل. ولكن هللا ال ي عل ن للبشر كل  خطته ا

." ثّمة فكما ارتفعت السماوات عن األرض، كذلك ارتفعت طرقي عن طرقكم، وأفكاري عن أفكاركم: "9: 55

أموٌر كثيرة لم يعل نها هللا ولن يعل نها لنا. وبشكٍل عام، ال يعل ن هللا لنا ما سيحدث في مستقبل حياتنا. وعلى كل 

حال، لسنا مضطرين للخوف من المجهول، ألنه في كل األشياء التي تحصل في حياة الذين يحبّون هللا، هللا 

 ته ومتسيّد في محبته! (. هللا متسيّد بقو41: 1يعمل لخيرهم )رومية 

كلُّ ما يعتبره هللا مهًما وضروريًا لمعرفة الناس ولعمله في األرض وللعيش بحسبه أعلنه لنا من خالل أنبياء 

السرائر  إن  : "49: 49فر التثنية في س   المقد س يد. يقول الكتابدالعهد القديم ويسوع المسيح ورسل العهد الج

." إرادة هللا نة فهي لنا وألبنائنا إلى األبد، لنعمل بجميع كلمات هذه الشريعةل  للرب إلهنا، أما الوصايا المع

حّددة وتعاليم عاّمة.  عل نة تتأل ف من تعاليم م   الم 

 

 . تعلّم تقديم النّصيحة لآلخرين .5

. إعطاء النصيحة يعني مساعدة الشخص اآلخر على اكتساب مزيد من الحقائق التي يمكن أن تساعده في عّلم

قد س ومبادئه في ما يختّص بالموضوع الذي تتّم أخ ذ قراره. ساعد الشخص اآلخر على أن يفهم حق  الكتاب الم 

د الشخص على د الشخص اآلخر على أن يفهم القضايا والمسائل ذات العالقة بهذا القرار. ساع  مناقشته. ساع  
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ين ممكنين متعارضين: "إن اخترت  أن تعمل  ، فماذا ستكون العواقب هذا العملأن يفّكر بعواقب قرار 

 لة؟"، فماذا ستكون العواقب المحتم  ذلك العمللة؟ وإن اخترت  أن تعمل المحتم  

تقديم النُّصح ال يعني أنك تعل ن ما ستعمله في ظروف مشابهة. ال تق ل: "كنت  سأعمل هذا أو ذاك لو كنت  في 

الخيار الذي ستسير به. فألنّك قائد، فإنّه سيميل ألن مثل هذه الظروف." وال تخب ره بالقرار الذي ستأخذه أو 

يتبّع خيارك أو قرارك. ولكن خيارك قد ال يكون خيار هللا له! وقد ال يكون قرارك هو القرار الذي يريده هللا 

أن يأخذه! ينبغي أن يتحّمل الشخص اآلخر المسؤولية الكاملة عن قراراته واختياراته وعواقب قراراته 

 على إعطائه النصيحة "الخاطئة"! أنت. فإن لم يتحّمل هو مسؤولية قراراته وعواقبها، فقد يلومك واختياراته

إعطاء الن صيحة يعني أنك تقبل كون الشخص اآلخر مسؤواًل بالكامل عن ما يقّرر عمله وبأنك تقبل أن يكون 

جيدة من خالل مساعدته على هللا صاحب السلطة النهائية في كيفية إرشاده ذلك الشخص. إعطاء النصيحة ال

أن يفكر بالحقائق والعواقب هو مسؤوليتك، ولكن أخذ القرار أو التقرير بشأن االختيارات والبدائل هو 

مسؤوليته هو بالكامل. وحتّى حين يأخذ قراًرا مختلفًا عما يمكن أن تأخذه أو يختلف عنك في اختياراته، عليك 

 . أن تستمّر في قبوله كأخ تحت  سلطان هللا

 

 


