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ىلإ ملاعلا اذه نم لقتني نأ لبق هذيمالتل عوسي اهلاق يتلا تاملكلا ضعب ىلإ انيغصأ
اوُّبِحَأ ،مكُتبَبحَأ امك" :لاق .نيّيحيسم نوكن نأ ىنعم ام انل نِّيبت تاملك يهو ،يوامّسلا بآلا
،حيسملا دّيسلا انل اهكرت يتلا ةّيصولا يه هذه .(34 ،13 اّنحوي) "اًضْعَب مكُضعَب اًضيَأ مُتنَأ
دنع فّقوتنل .ةّبحملا ةّيصو اهّنإ :ال مأ هذيمالت اًّقح نحن له زّيمنل ّيساسألا رايعملا يهو
يتلا ةّبحملاو - مكُتبَبحَأ امك - انل عوسي ةّبحم :امُه ،ةّيصولا هذه يف نيّيساسأ نيرصنع
.- اًضْعَب مكُضعَب اًضيَأ مُتنَأ اوُّبِحَأ - اهشيعن نأ اّنم بلط

نم .ًةلماك هسفن لذب ىّتحو ،ةياهّنلا ىّتح انّبحأ ؟عوسي انّبحأ فيك .مكُتبَبحَأ امك ،اًلّوأ
اًلَقثُم ةّيلُعلا يف ّوجلا ناك امنيب ،ةملظم ةليل يف تاملكلا هذه نلعأ هّنأ رّثؤملا
اًدحاو ّنأ نلعأ هّنأل قلقلابو ،هذيمالت عّدوي ناك مّلعملا ّنأل لاعفنالاب :قلقلاو لاعفنالاب
يف عوسي هلمحي ناك يذلا ملألا مجح لّيختن نأ اننكمي .هنوخي فوس ديدحّتلاب مهنم
رداغ يذلا اذوهي ىأر امدنع ةرارملا مجحو ،لسّرلا بلق يف دادزت تناك يتلا ةملُّظلا مجحو ،هسفن
يف .اهايإ هلوانو مّلعملا اهسمغ يتلا ةمقلّلا ىّقلت نأ دعب ،ةنايخلا ةليل لخديل ةفرغلا
اذه ،اهفصاوعو ةايحلا ةملُظ يف هّنأل .هذيمالتل هتّبحم عوسي دّكأ ،ديدحّتلاب ةنايخلا ةعاس
.انّبحي هللا ّنأ :رهوجلا وه

:هنع رّبعن امدنعو انناميإب فرتعن امدنع روحملا وه نالعإلا اذه نكيل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
روحملا يف دجوي ال .اًدبأ اذه َسنن ال .(10 ،4 اّنحوي 1) "انَّبحَأ وه لب ،هللا انْبَبحَأ ُنحَن انسَل"
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يف .اهّقحتسن مل يتلا ،ةّيناجملاو ةطورشملا ريغ هللا ةّبحم لب ،انتاقاقحتساو انتراهم
يف انتشهد تناك لب ،لامعأو دئاقع كانه نكت مل ،نيّيحيسم انحبصأ امدنع ةيادبلا
ال هّنأب انعنقُي نأ اًبلاغ ملاعلا ديري امنيب .اّنم باوج ّيأ لبق ،نوبوبحم انّنأ انفاشتكا
يه هذهو .نوبوبحم نحن :يهو ،ةايحلا ةقيقحب ليجنإلا انرّكذي ،تازاجنإ انقّقح اذإ اّلإ انل ةميق
انآر ،ناسنإ ّيأ اناري نأ لبق" :لاق ،انرصع يف يحور مّلعم بتك اذكه .نوبوبحم نحن :انتميق
هّلك وه يذلا انهلإ انعمس ،كحضن وأ يكبن صخش ّيأ انعمسي نأ لبق .ةّبحملا نويعب هللا
يدبألا ةّبحملا توص ناك ،ملاعلا اذه يف صخش ّيأ انمّلكي نأ لبق .انيلإ ةيِغصُم ٌناذآ
هّنإ .انرظتناو ،اًلّوأ هللا انّبحأ دقل . (H. Nouwen, Sentirsi amati, Brescia 1997, 50) "انمّلكي
.انّبحأ هللا ّنأ :انتّوق يه هذهو .انّبحأ هللا ّنأ :انتيوه يه هذه .انّبحي لازي الو ،انّبحي

امدنع ،اًنايحأ .ةسادقلا نع اًبلاغ اهلمحن دق يتلا ةركفلا عجارن نأ اّنم بلطت ةقيقحلا هذه
ىلع اًريثك ّلكتي ةسادقلل اًلاثم ئشنن ،ةحلاص لامعأب موقن يكل اندهج ىلع اًريثك ّرصن
زوفلا لجأ نم انتيحضت ىلعو ،درجّتلا ىلع انتردق ىلعو ،ةّيصخشلا انرثآم ىلعو ،انسفنأ
،اًعينم اًفده ةسادقلا انلعج اذكه .ةسادقللو ةايحلل ةيجالب ةيؤر اًنايحأ اهّنإ .ةزئاّجلاب
رابغ يفو ،ةّيمويلا ةايحلا يف اهقناعنو اهنع ثحبن نأ لدب ةّيمويلا ةايحلا نع اهانلصفو
يناوأ نيب” ،اهتاوخأل ةّيليفألا ازيريت تلاق امكو ،ةّيقيقحلا ةايحلا بعاتم يفو ،قيرّطلا
ةّوقب لّدبتن نأ اًلّوأ ينعي ،ةسادقلا قيرط ىلع ريسنو عوسيل ذيمالت نوكن نأ .“خبطملا
ةمعّنلا ةّيولوأو ،دَسجلا ىلع سدقلا حوّرلا ةّيولوأو ،انألا ىلع هللا ةّيولوأ َسنن ال .هللا ةّبحم
يطعن نأ انيلع :ال .لامعألاو دَسجلاو انألل ربكأ ةّيمهأو ،ربكأ ًانزو يطعن اًنايحأ .لامعألا ىلع
.لامعألا ىلع ةمعّنلا ةّيولوأو ،دَسجلا ىلع حوّرلا ةّيولوأو ،انألا ىلع هللا ةّيولوأ

انبولق حتفت اهّنإ :انتايح رّيغت يتلا ةّوقلا يه عوسي ّبّرلا نم اهلانن يتلا ةّبحملا
اًضيَأ مُتنَأ اوُّبِحَأ ،مكُتبَبحَأ امك" - يناثلا بناجلا وه اذهو - عوسي لاق اذهل .ّبحن نأل انئّيهتو
ّبحن نأ اننكمي انّنأ ينعت لب ،عوسي ةّبحم دّلقن نأل ةوعد دّرجم تسيل ."اًضْعَب مكُضعَب
انيفشت يتلا ةّبحملاو ،ةسادقلا حور ،ةّصاخلا هحور انبولق حنم هّنألو ،انّبحأ هّنأل طقف
تخأو خأ ّلك عمو فرظ ّلك يف ةّبحم لامعأب موقنو ،انفقاوم دّدحن نأ اننكمي اذهل .انرّيغتو
.ّبحأ نأ يننكمي ،تببحُأ انأ امك اذكه .ّبحن نأ ىلع ةّوقلا انيدلو انّبحأ هللا ّنأل ،امهب يقتلن
نأ يننكمي اذكه ،ينّبحأ امك .“اذكه” :يل عوسي ةّبحم عم ةدحّتم اًمئاد يه اهقّقحأ يتلا ةّبحملا
،اًديقعت رثكأ اهلعجن نحن !اًّدج ةطيسب اهّنإ ،اًّدج ةطيسب ةّيحيسملا ةايحلا نوكت اذكهو .ّبحأ
.ةطيسب يه اهّنكل ،ةديدع رومأ عم

لجرأ عوسي لسغ ،ةّيصولا هذه انل كرتي نأ لبق ؟ةّبحملا هذه شيعن نأ ينعي اذام ،اًّيلمعو
نأ :اذه ينعت ةّبحملا .بيلّصلا ةبشخ ىلع هسفن ملسأ ،ةّيصولا هذه نلعأ نأ دعبو ،هذيمالت
مومس نم رّهطتن نأو ،ىلوألا ةبترملا يف انحلاصم عضن اّلأ يأ ،مدخن نأ .انتايح بهنو مدخن
نيرخآلا كراشنو ،ةّيتاذلا ةّيعجرملا ةدودو ةالابماللا ناطرس براحن نأو ،ةسفانملاو عشجلا
.“؟نيرخآلل انأ لعفأ اذام” :اًّيلعف ،انسفنأ لأسنل .هللا اهاّيإ انحنم يتلا اياطعلاو بهاوملا
نود نمو ،بخص نود نمو ةّبحمبو ،ةمدخلا حورب ةّيمويلا رومألا شيعأ ،كلذ دعبو .ةّبحملا يه هذه
.ءيش ّيأب بلاطأ نأ

ام ضعب مّدقن نأ ،لاثملا ليبس ىلع ،طقف ام اًئيش مّدقن نأ سيل وهو ،“انتايح بهن نأ” ،ّمث
:ةحيصن ينم نوبلطي نيذلا صاخشألا لأسأ نأ ّبحأ .انسفنأ بهن نأ وه لب ،نيرخآلل كلمن
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سملت له ،قّدصتت امدنعو” - “ءارقفلا ىلع قّدصتأ انأ ،ِتبأ اي ،معن” - “؟قّدصتت له ،يل لق”
:ءارمح مههوجو حبصتف .“؟كريمض حيرت يكل اذكه لعفتو ةقدّصلا يمرت وأ ،صخشلا ّدي
مأ ،هدعاست يذلا صخشلا نيع يف رظنت له ،قّدصتت امدنع” .“سملأ ال انأ ،ال” :نولوقيف
انتوخإ يف مّلأتي يذلا حيسملا دسج ىلإ اورظناو اوسملا .“رظنأ ال انأ” - “؟رخآ ناكم يف رظنت
ةّيلوطبلا لامعألا ضعبب ةسادقلا موقت ال .ةايحلا ءاطعإ وه اذه .اًّدج مهم اذه .انتاوخأو
انه مهنم ريثكلا دجوي - ؟سّركُم َتنأ وأ ةسّركم ِتنأ .ةّيمويلا ةّبحملا نم ريثكب لب ،ةليلقلا
كّبحب اًسيّدق نك ؟ةجّوزتم وأ جِّوزتم صخش تنأ .حرفب كسيركت شيعب اًسيّدق نُك - مويلا
تنأو اًسيِّدق نُك ؟ةلماع وأ لماع تنأ .ةسينكلا عم حيسملا عنص امك ككيرشب كمامتهاو
نوقبي ال ىتح ،كئاقفر ةلادع لجأ نم لضانو ،ةوخإلا ةمدخ يف ةءافكو قدصب كلمع مّمتت
اًسيّدق نك ؟ّدج وأ ةّدج وأ ةدلاو وأ دلاو تنأ .بسانملا بتارلا ىلع اولصحي ىتحو ،لمع الب
سانأ دجوي انهو - ؟ةطلس بحاص تنأ ،يل لق .عوسي اوعبّتي نأ ربصب لافطألا كميلعتب
ريخلا ليبس يف لاضنلاب اًسيّدق نُك ؟ةطلس بحاص تنأ :مكلأسأ – ةطلس باحصأ نوريثك
يه هذه .(14 ،اوجِهَتباو اوحَرفِا ،يلوسرلا داشرإلا عجار) ةّيصخشلا حلاصملا نع يّلختلاو ماعلا
.نيرخآلا يف عوسي ىلإ اًمئاد اورظنأ !ةطيسب اهّنإ ،ةسادقلا قيرط

نم مّدقن نأ :رّسلا وه اذه - انيلع دوعت ةدئاف نود نم انتايح مّدقنو ،ةوخإلاو ليجنإلا مدخن نأ
.اذه ىلإ نوّوعدم اًضيأ نحن :ّيويند ٍدجم ّيأ نع ثحبن نأ نود نمو - انيلع دوعت ةدئاف نود
اولبق :ةقيرّطلا هذهب ةسادقلا اوشاع ،مويلا مهتسادق نلعن نيذلا ،رفّسلا يف انؤاقفر
اوفشتكاو ،ليجنإلا لجأ نم مهسفنأ اولذبو – ّيناملعلاو ،ةسّركملاو ،نهاكلا – سامحب مهتوعد
وأ سيّدقلا وه اذه .خيراتلا يف عوسي ّبّرلل اًّعشم اًساكعنا اوحبصأو ،هل ليثم ال اًحرف
ىلإ قيرطلا :اًضيأ نحن لواحنل .خيراتلا يف عوسي ّبّرلل ٌّعشم ساكعنا وه :ةسيّدقلا
تسيل اهّنإ ،ةيدومعملاب أدبت ،اًعيمج انل ٌةوعد يهو ،ةّينوك اهّنإ ،ًةقلغم تسيل ةسادقلا
ال ةديرف ٍةسادق ىلإ ٌّوُعدم ،ةسادقلا ىلإ ٌّوُعدم اّنم ٍدحاو ّلك نأل ،اًضيأ نحن لواحنل .ًةقلغم
،ةرّوصم ةسادق دجوت ال :سيتوكأ ولراك يوابوطلا لاق امك ،ةّيلصأ اًمئاد يه ةسادقلا .رّركتت
هيدل عوسي ّبّرلا ،معَن .رّركتت ال ةديرف اهّنإ .انم دحاو ّلكلو ،كلو ،يل اهّنإ ،ةّيلصأ ةسادقلا
لوقأ نأ ينم نوديرت اذام .انم دحاو ّلك ةايحلو يتايحلو كتايحل ملِح هيدلو ،ٍدحاو ّلكل ّبح ةّطخ
.اًركش .حرفب هب اوُريس ؟مكل
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