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  عوائق نفسية تعوق المحبة االخوية

  
  مما ال شك فيه ان المحبة االخوية ھي عمل روح هللا داخل المؤمن 

 والكتاب يعلمنا الن محبة هللا قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا
  القدسثمر الروح ان المحبة ھي 

 لھذه المحبة ولكن االناء الخزفي الذي ھو شخصياتنا يؤثر بشدة على استقبالنا
 الخوتنا، فعندما يكون لدينا بعض  ايضاوبنا معھا واظھارھاوتجا ا اخوتنمن

  .في شخصيتنا يتعطل سريان المحبة االخوية منا وإليناالضعفات النفسية 
   ؟وھنا ياتي ھذا السؤال ماھي الشخصية وكيف تتكون

كية السلوالشخصية ھي عبارة عن السمات والخصائص الفكرية والوجدانية و
   .التي تميز الشخص عن غيره

بلور من خالل عدة تتتكون وتوھذه السمات والخصائص التي تميز شخصياتنا 
  :مصادر اھمھا

   الجينات والوراثة– 1
   التنشئة االجتماعية واسلوب التربية االسرية– 2
   التعليم والثقافة– 3
   البيئة المحيطة والخبرات الحياتية المكتسبة– 4
  

 قد تظھر بعض العيوب في  ما في اي من ھذه المصادر وكنتيجة لخلل
  .شخصياتنا مما قد يعوق محبتنا االخوية

  
  ويمكننا تقسيم ھذه العيوب الضعفات النفسية الى ثالثة أمور اساسية

عيوب أو خلل في ادراكنا واستقبالنا لمحبة ، اي وجود عيوب التفسير:  ًأوال
  . نحونااآلخرين وتفسيرنا لسلوكياتھم وتصرفاتھم

  
رنا ومفاھيمنا عن في طريقة تفكي، اي وجود عيوب عيوب التفكير:  ًثانيا

فوراء كل سلوك بشري ھناك تفكير .  انفسنا وعن اخوتنا وكيفية التعامل معھم
  بشري
، اي وجود عيوب أو عجز في اسلوب التعبير عن عيوب التعبير:  ًثالثا

  .مشاعرنا ومحبتنا لآلخرين
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 شبھنا المحبة االخوية بمصنع النتاج منتج معين وھو المحبة وللتبسيط أقول اذا

االنتاج الجيد يكون  تحقيق يعجزعن  اويفشل فان كان ھذا المصنع .  االخوية
  :االسباب االتية احد السبب من 

  )عيوب التفسير(تدخل لھذا المصنع عيوب في المواد الخام التي : ًأوال
  )عيوب التفكير(ا عيوب في عملية التصنيع نفسھ:  ًثانيا
 أو تغليفه  للمنتج الخارج من المصنع  النھائيعيوب في التشطيب:  ُثالثا

  .)عيوب التعبير( وتوصيله لآلخرين وتعبئته
  
  عيوب التفسير: ًوالأ

  الميل لتضخيم العيوب والسلبيات – 1
 بتكوين شخصياتھم إلى التركيز على العيوب وانتقاد اس يميلونفبعض الن

  .د يكون ھذا بسبب االنتقاد المستمر الذي عانوا منه في طفولتھماآلخرين، وق
  فدائما مايتصيد االخطاء لالخرين ويتكلم عنھا ويتعثر بھا ويضخم فيھا

  
   الميل للتقليل من المميزات وااليجابيات – 2

   .ايجابيات اآلخرين والتقليل من شأنھمفبعض الناس يميلون إلى تجاھل 
ليس لي "مت السامرية اعتراف بسيط غير كامل انظر إلى الرب عندما قد

ًحسنا "ھا كله أو حاضرھا كله، لكنه قال لھا يومع انھا لم تعترف بماض" زوج
  ".ھذا قلت بالصدق... قلت 

  
   الميل للتعميم– 3

وإن اخطأ .  فان اخطأ احد من عائلة معينة، نعمم ھذا الخطأ على كل العائلة
وإن اخطأ أحد في الماضي، نعمم على .  كذاأحد من المؤمنين، فكل المؤمنين ھ

  .في جانب من حياته، نعمم على حياته كلھاوان اخطأ أحد .  حاضره ومستقبله
  
   الميل للتفسير السلبي للسلوكيات– 4

الميل للتشكيك في سلوكيات اآلخرين ودوافعھم ونياتھم واالتجاه للظنون 
  .يئة، مع ان المحبة  ال تظن السوءالس

تاھا فقط وشفھن عندما رأى حنه أم صموئيل في ھيكل هللا تصلي فعالى الكا
، لم يمل إلى تفسير ذلك على انھا تصلي مع ان ھذا ھو التفسير تتحركان
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االقرب، لكنه ظنھا سكرى وانھا ابنة بليعال، الن ذھنه البشري تنجس بما 
  .يحدث حوله وما حدث من ابنائه

  
   الميل لالنتقاء – 5

شئ معين اذا وجدته أحب ھذا الشخص واتجاھل كل شئ، بمعنى ان ابحث عن 
  .وأذ لم اجده ال استطيع ان احب ھذا الشخص

  . وتالميذه لسبب انھم لم يغتسلوا قبل االكلالفريسين رفضوا المسيحف
  

  عيوب التفكير: ًثانيا
  ز حول الذاتالميل للتمرك – 1

 الذائد يكون الشخص ربما نتيجة للتنشئة االجتماعية واسلوب التربية أو التدليل
  ھوال ان يحب الناس حب منُويرى ان المحبة ھي ان ي.  ذاتهًمحصورا في 

ً مركز اھتمامھم ورعايتھم بدال من ان يھتم ھو بھم وان يكون ھو.  الناس
  .فال يستطيع ان يقدم ويضحي بل يريد ان يأخذ، وياخذ فقط.  ويرعاھم

  
   الميل للعجب والكبرياء– 2

تقار اآلخرين فال ح االنسان لالعتداد بذاته واالفتخار بقدراته واھذا الفكر يقود
  .يستطيع ان يحترمھم االحترام الالئق وال ان يحبھم ويكرمھم

  
   والشفقة على الذاتالميل للرثاء للنفس – 3

 واالضطھاد من ھو التفكير المشوب بالشعور بالظلم والرفض والترك
 معه؛ درونه ويقصرون في التعاملوان الناس ال يحبونه وال يق.  اآلخرين

  .ًرين واھمالھم له ويكثر الشكوي دائما من اخوتهًفيشكو دائما من تقصير اآلخ
  
  لشعور بالنقصا الميل لصغر النفس و– 4

والخوف من الدخول في عالقة لالخرين اًمما يؤدي احيانا إلى الغيرة والحسد 
  أو قد يقوده إلى القسوة والعنف في واالتسحاب بعيدا عنھم.مع اآلخرين

  التعامل مع اآلخرين 
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   الميل للتحيز والتعصب– 5
ًفال يكون تفكير الشخص عادال محايدا بل تكون لديه تحيزات داخلية نحو  ً

فھناك من يحب االذكى أو االجمل أو صاحب .  أو عالقاتشخصيات معينة 
 أو لمبدأ أو رأي فال يستطيع ان أو يتعصب لنفسه أو لعائلته.  الشخصية الجذابة

  يقبل أو يتجاوب أو يحب من يختلف عنه
  
  

  عيوب التعبير:  ًثالثا
  
   ضعف المھارات االجتماعية– 1

نتيجة السلوب التربية والتنشئة االجتماعية قد ينتج قصور لدى الشخص في 
  وشعوره بالخجلالمھارات االجتماعية مما يؤدي إلى انسحابه االجتماعي

ر عالقاته مع اخوته، فال بستطيع ان يكون في شركة قويه معھم أو ان ويختص
  .يشاركھم افراحھم واحزانھم أو ان يظھر محبته لھم

  
   القدرة على التعبير اللفظي والغير لفظي ضعف– 2

 عاجز عن  بسبب التنشئة االجتماعية وعدم التدريبًاحيانا يكون الشخص
من خالل تعبيراته وتصرفاته وخدمته ًيا أو غير لفظ) ًلفظيا(ًكالميا التعبير 

وتضحياته وغيرھا، فھو ال تنقصه المحبة ولكن تنقصه القدرة علي التعبير عن 
فقد يعبر عن محبته بطريقة سلبية فيجرح مشاعر اآلخرين .  ھذه المحبة

  بكلماته وتصرفاته دون ان يقصد
  
  ة والعتابھ ضعف القدرة على المواج– 3

ب شخصياتنا التي تربينا وتعودنا عليھا عدم القدرة على ًاحيانا يكون من عيو
ًة اآلخرين وعتابھم عند حدوث خطأ، مع ان الكتاب يامرنا قائال ان ھمواج

لكننا لم نتعود ولم .  ااخطأ إليك أخوك أذھب إليه وعاتبه بينك وبينه وحدكم
نا في نتدرب على ھذا، فنحتفظ بالمرارة بداخلنا أو قد نتكلم على من اساء الي

اتب ًأو قد نواجه بطريقة غير سليمة، فبدال من ان نع. مغيابھم ومن ورائھ
  . العالقة أكثرنھاجم او نحاكم أو نتھم؛ فتسوء
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  ذار أو االعتراف بالخطأ ضعف القدرة على االعت– 4
 بالخطأ والتراجع عنه  ان االعتذار يعتبر ضعف واالعترافًاحيانا نتربى على
ُ يقدر ھذا الشخص ابدا على االعتراف بخطأه وتقديم فال. نوع من الھزيمة

ًوھذا العيب كثيرا ما يعطل المحبة األخوية واحيانا .  االعتذار وطلب المسامحة ً
  .يدمر حتى العالقات الزوجية

  
  ف القدرة على الغفران والمسامحة ضع– 5

ى ًاحيانا نتربى في أسر تميل إلى عدم الغفران والمسامحة لآلخرين وتشجع عل
وته كما ال يستطيع ان يع ھذا الشخص ان يقدم الغفران الخفال يستط.  الخصام

  .يسامح على ما يصدر من اخطاء تجاھه وال يقبل اعترافھم واعتذارھم 
  
  

  !ھل من عالج لھذه الضعفات؟ولكن 
  

  عالج عيوب التفسير
  : علينا ان نطبق ھذا المبدأ المبارك الذي قاله الرب يسوع

ُال تحكم«  ُْ َ ًوا حسب الظاھر بل احكموا حكما عادالَ ِ َِ ً ُ ُ ْ َ َ َ َْ ُ ِ ِ َّ«.  
، أو على لى حكمنا البشري والسطحي على اآلخريننحتاج ان ال نعتمد ع 

تفسيرنا القاصر لظواھر االمور، بل نصلي للرب ونتضع امامه ليصحح 
افكارنا وتفسيراتنا؛ فنرى أخواتنا بعيني المسيح ونستطيع ان نستر كثرة من 

  .االخطاي
  

  عالج عيوب التفكير
  : علينا ان نختبر ونمتلئ بھذا الفكر المبارك فكر المسيح

ًفليكن فيكم ھذا الفكر الذي في المسيح يسوع أيضا«  ْ َ ُ َ َ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ْ ْْ ُ َُ َْ ِالذي إذ كان في : ْ َِ َ ْ ِ َّ
ِصورة هللا، لم يحسب خلسة أن يكون معادال ِ ًِ ِ ِ َِ ُ َ َ ْ ْ َ َ َُ ُْ َُ ً ْ ْلكنه أخ. َْ ََّ ُ ًلى نفسه، آخذا ِ ِْ ُ َ َ َ

ِصورة عبد، صائرا في شبه الناس َّ ِ ِ ِ ِْ ً َ ْ َ َ ٍُ ُوإذ وجد في الھيئة كإنسان، وضع نفسه . َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َْ َْ ْ َ ٍَ ِ ِِ ِْ َ ِ
ِوأطاع حتى الموت موت الصليب ِ َّ ْ َ ْ َ َ َ ََ َ ْ َّ َ َ« .  

 لنصلي للرب كل يوم لكي يتجدد ذھننا ونمتلئ بفكر المسيح فكر االخالء 
ة والتضحية واالحتمال والعطاء فنستطيع ان نحب اخواتنا واالتضاع والمحب

  .ًكما احبنا المسيح ايضا واحبھم
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  عالج عيوب التعبير

  : علينا ان نتدرب كل يوم لتطبيق ھذا االمر االلھي
َوادين بعضكم بعضا بالمحبة األخوية، مقدمين بعضكم بعضا في الكرام« َ ً ْ َ ُ ْ َ ُ َّ َّ َ َ ً ْ َ ُ ْ َ ََ ُ َ ُْ ِْ ِ ِ ِْ َْ ِّ َ َِّ ِ   .»ِةَِ

. فھناك فرق بين ان تحب وبين ان تود وتعلن ومحبتك وتظھرھا لآلخرين
ا ألخوتنا يعلمنا ويدربنا كيف نعبر عن محبتتفلنصلي للرب كل يوم لكي 

  .بأسلوب مسيحي سليم
  

، ليت الرب الصالح يشفي قلوبنا وشخصياتنا من كل عيوب أو ضعفات
  . لمجد اسمه القدوسًعضا،فنكون جميعنا متعلمون من هللا ان يحب بعضنا ب

  


