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اّنحوي) نآلا هيلإ انيغصأ يذلا ليجنإلا يف سرطب ىلإ عوسي اههّجو ةرابع لّوأ اهّنإ ."؟ينُّبِحُتَأ"
يناكيتافلا عمجملا حاتتفا ىركذ يف .(17 ةيآلا) "يفارِخ َعْرِإ" :تناك ةريخألا ةرابعلاو .(15 ،21
انّنأل ،اًضيأ نحن انيلإ ًةهّجوم اهعمسن ،يفارِخ َعْرِإ ؟ينُّبِحُتَأ :هذه عوسي ّبّرلا تاملك ،يناثلا
.ةسينك

يقلُي ناك .تاباجإلا ميدقتب طقف موقي ال عوسي بولسأ ،لاؤس هّنإ ؟ينُّبِحُتَأ :اًلّوأ .1
مهمِّلكُي ،رشبلل هتبحم ِضيَفب" يذلا ،عوسي ّبّرلاو .ةايحلا ظقوت ةلئسأ ،اًضيأ ةلئسألا
لأسي ،اًضيأ لأسي ،(2 ،هللا ةملك ،يهلإلا يحولا يف يدئاقع روتسد) "مهيلإ ُثَّدحتيو َءابحأك
اذه ىلع اًغيلب اًباوج يناثلا يناكيتافلا عمجملا ناك ."؟ينُّبِحُتَأ" :هسورع ،ةسينكلا اًمئاد
لأستل اًعمجم ،خيراتلا يف ةّرم لّوأل ،ةسينكلا تسّرك ،اهتّبحم ءايحإ لجأ نمف :لاؤّسلا
نم َدِلُو ةمعن ُّرس اهّنأ اهسفن تفشتكاو تداع دقو .اهتلاسرو اهتعيبط يف لّمأتتو اهسفن
!ّيحلا سدقلا حوّرلا لكيهو ،حيسملا دسجو ،هللا بعش اهّنأ تفشتكاو تداع :ةّبحملا

ّلك لبقو اًلّوأ ةسينكلا ىلإ رظنُي نأ بجي ،معن .ُلَع نِم ةرظن ،ةسينكلا ىلإ ةرظن لّوأ يه هذه
يف قلطنن له انسفنأ لأسنل .ةّبحملاب نيَتئيلملا هللا ْيَنيَعبو ،ُلَع نِم ءيش
نم اًلدب انألا نم قلطننل ةبرجتلا اًمئاد كانه .انل ةّبِحُملا هترظن نمو ،هللا نم ةسينكلا
ةّيويندلا حوّرلا حاير انفرجت نأب انسفنأل حمسنو ،ليجنإلا لبق انتادنجأ عضنو ،هللا
ىلإ تفتلن ىتح ةّيهلإلا ةّيانعلا هايإ انحنمت يذلا نمزلا ضفرن نأ وأ ،رصعلا ةضوم عابتال
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عوجرلا وأ – ةظفاحملا وأ ،ملاعلا ىلإ دنتست يتلا ةّيمدقتلا ءاوس :نيهّبنتم نكنل .ءارولا
مدع ىلع لب ،ةّبحملا ىلع اًليلد اسيل امهالِك ،ىضم ملاع ىلع رسحتت يتلا - ءارولا ىلإ
يضرت يتلا ةّبحملا ىلع امهططخو امهقوذ نامّدقي ،ةّيجاليب ةّينانأ فقاوم امهالِك .ةنامألا
.سرطب نم عوسي اهبلط يتلا ةنيمألاو ةعضاوتملاو ةطيسبلا ةّبحملا ،هللا

ىلإ :ّيساسأ وه ام ىلإ ،هللا ىلإ ةّيولوألا ديعن ىتح عمجملا ديدج نم فشتكنل ؟ينُّبِحُتَأ
ةريقفو عوسيب ةّينغ ةسينك ىلإ ؛مهّبحي نيذلا سانلا عيمجلو اهّبرل اهُّبح اهنتف ةسينك
اهلعجي هّنإ :قيرطلا اذه ىلإ ةسينكلا دشري عمجملا .ةرّرحمو ةّرح ةسينك ىلإ ،اهتايناكمإ يف
ديدج نم فشتكتل ،لّوألا ّبحلا عيباني ىلإ ،ليلجلا ىلإ ،ليجنإلا يف سرطب لثم ،دوعت
.(سماخلا لصفلا ؛ج8 ،مّمألا رون ،ةسينكلا يف يدئاقع روتسد عجار) اهرقف يف هللا ةسادق
ٌوعدم وه مويلا اّنم ٍدحاو ّلك ديكأّتلابو ،لّوألا ّبحلا ليلج ،هليلج هيدل اّنم ٍدحاو ّلك ،اًضيأ نحن
نم دجت ىتح ،كانهو .“ينعبتا” :لوقي يذلا عوسي ّبّرلا توص عمسيل هليلج ىلإ دوعي نأ ىلإ
زّكرتلو ،هتدقف يذلا حرفلا تاومألا نيب نم مئاقلاو بولصملا عوسي ّبّرلا ةرظن يف ديدج
بتك .ةّبحملا ترسخ دق ،حرفلا ترسخ يتلا ةسينكلاف :حرفلا ديدج نم دجتل .عوسي ىلع
ةقيرطب اهؤاهنإ نكمي ال بيغملا ىلإ لصت يتايح هذه" :ةريخألا همايأ يف انّحوي ابابلا
،عوسي عم ةرمتسمو ةريبك ةميمح ةقالع ...ميرم نبا ،عوسي ىلع اهّلك اهزيكرت نم لضفأ
-Giornale dell’anima, 977) "سدقملا نابرقلا يف هل دَجسُي ،اًبولصمو ،اًلفط :هيف لّمأتلاو
،انوعدي يذلا عوسيو ،ّبحلا ليلجو ،عوسي :اًمئاد ّيحلا انعوبنيو ،ُلَع نِم انترظن يه هذه .(978
؟ينُّبِحُتَأ :انلأسي يذلا عوسيو

،عمجملا ّبح ديدج نم دجنل .ةّيقنلا عمجملا ّبح عيباني ىلإ ديدج نم دعنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
عم ،اًضيأ نحن لقنل ،سورعلاو مألا ،ةسينكلا ّرس يف نورومغم نحنو !عمجملل انّبح دّدجنل
11 ،عمجملا حاتتفا يف ةملك) !ةسينكلا انُّمأ حرفتل :نيرشعلاو ثلاثلا انحوي سيّدقلا
اهسفن ركنت اهّنإف حرفت مل اذإ .ةسينكلا يف حرفلا نكسيل .(1962 ربوتكأ/لّوألا نيرشت
،حرفب ناميإلا شيعي نأ عيطتسي ال اّنم مك ،كلذ عمو .اهتقلخ يتلا ةّبحملا ىسنت اهّنأل
مومّسلاو تامادصلل تقو اهيدل سيل عوسي ّبحت يتلا ةسينكلا ؟داقتنا نودو رّمذت نود
اهّنإ .نيبضاغو ةاسق اوحبصأ نيذلاو نيضاّرلا ريغو نيدقتنملا نم هللا انرّرح .تافالخلاو
،سلوب لوسّرلا مّلع امك ،نوّبحي نيذلا ّنأل ،ةّبحم ةلأسم لب ،بولسأ ةلأسم درجم تسيل
،ُلَع نِم كترظن لثمب رظنن نأ انمّلع ،ّبر اي .(14 ،2 يبليف عجار) رّمذت نود ءيش ّلك نولعفي
انّنأب انرّكذ ،نيضار ريغو نيدقتنم نوكن امدنعو .تنأ اهارت امك ةسينكلا ىلإ رظنن نأ
بهذن الو ؟ينُّبِحُتَأ :كلاؤس ىلع اًباوج انتايح نوكتلو ،كتّبحم لامج ىلع دهشنل ةسينك
.متأم يف انّنأ ول امك كتّبحم لامج ىلع دهشنل

يتلا ةّبحملا نع لعفلا اذهب عوسي رّبع :َعْرِإ يه ةيناّثلا ةملكلا .يفارِخ َعْرِإ ؟ينُّبِحُتَأ .2
رشبلل ٍداّيص ىلإ هلّوح عوسيو ،كمس داّيص ناك :سرطب يف رّكفنل .سرطب نم اهبلطي
ةطقن هذهو .ّطق اهسرامي مل يتلا ،يعاّرلا ةمدخ يه ،ةديدج ةمدخب هفّلك نآلاو .(10 ،5 اقول عجار)
متهي هّنإف يعاّرلا اّمأ ،هسفن ىلإ بذجي ،هسفنل ديّصلا ذخأي كمّسلا داّيص ّنأل ،لّوحت
قّلعتيو ،فارخلا معطُيو ،عيطقلا عم يعاّرلا شيعي ،كلذ ىلع ةوالع .نيرخآلا ىعريو ،نيرخآلاب
بعّشلا مامأ يعاّرلا فقي .اهطسو يف وه لب ،كمّسلا داّيص لثم ،اهقوف ىماستي ال .اهب
ءالؤه نم اًبيرق نوكيل بعّشلا فلخو ،مهنم ٍدحاو لثم بعّشلا طسو يفو ،قيرّطلا مهل دّدحيل
يه هذه .هطسو يف وه لب ،كمّسلا داّيص لثم بعّشلا قوف ىماستي ال يعارلا .نيرّخأتملا
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عم ملاعلا يف نوكن نأ يأ :طسولا يف ةرظّنلا ،عمجملا اهاّيإ انمّلع يتلا ةيناّثلا ةرظّنلا
هللا توكلمل ماّدخ لثم لب ،نيرخآلا قوف انّنأ اًدبأ انسفنأب رعشن نأ نود نمو ،نيرخآلا
يف ةّراّسلا ليجنإلا ىرشُب لِخدُنو ،(5 ،ممألا رون ،ةسينكلا يف يدئاقع روتسد عجار) ربكألا
مهكراشنو ،(36 ،سّدقملا عمجملا ،ةسّدقملا ايجروتيللا يف روتسد عجار) مهتاغلو سانلا ةايح
يف نوكن نأ .(1 ،ءاجرو حرف ،مويلا ملاع يف ةسينكلا يف يئاعر روتسد عجار) مهلامآو مهحارفأ
يتلا ةئّيسلا يكيريلكإلا طّلستلا حور ةئيطخ يه هذه :بعّشلا قوف ال ،بعّشلا طسو
هّنإ :نآلا عمجملا ىلإ ةجاحب نحن مك .اهلتقت لب ،اهاعرت الو اهدشرت الو ،فارخلا لتقت
بولسأب يدتقن يكل ،انتاعانقو انتحار راوسأ لخاد قالغنالا ةبرجت ضفر ىلع اندعاسي
ُرُبجَأو َةَدِراَّشلا ُّدُرَأو ِةَّلاَّضلا نع ُثَحبَأف" :لاق ،لايقزح يبّنلا مويلا انل هفصو يذلا ،هللا
.(16 ،34 لايقزح عجار) "ةَفيعَّضلا يِّوَقُأو َةَروسْكَملا

ّنإ ،عقاولا يف .اهسفن بهتل لب ،اهسفنب بجعُت يكل عمجملاب ةسينكلا لفتحت مل :َعْرِإ
نأ لجأ نم ةدوجوم يه ،سدقألا ثولاّثلا بلق نم ةقثبنملا ،اهتّيبتارت يف ةسّدقملا انّمأ
بجيو :(اهيلي امو 10 ،ممألا رون ،ةسينكلا يف يدئاقع روتسد عجار) ّيتونهك بعش اهّنإ .بِحُت
اًحتفنم هللا بعش دلوي :كلذ َسنن ال .ملاعلا مدخت نأ اهيلع لب ،ملاعلا نيعأ يف ربكَت اّلأ
ةادألاو ةمالعلا" ،ةّبحملا ّرس هّنأل ،نيرخآلا لجأ نم هسفن لذبب اًبابش دادزيو جراخلا ىلع
رون ،ةسينكلا يف يدئاقع روتسد) "هّتمرب ّيرشبلا سنجلا ةدحَولو هللاب ميمّصلا داحّتالل
نود ،ّيحلا ديلقّتلا رهن فاشتكا داعأ يذلا عمجملا ىلإ دُعنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .(1 ،ممألا
يكل لب ،ةّمقلا يف ىقبي يكل ال ،ةّبحملا عوبني ديدج نم دجو يذلاو ،ديلاقّتلا يف دوكّرلا
نم جرخن ىّتح عمجملا ىلإ دُعنل .عيمجلل ةمحر ةانق نوكتو يداولا ىلإ ةسينكلا لزنت
رّركي ،َعْرِإ .نيّيويند نوكنل بولسأ يه يتلا ،ةّيتاذلا ةّيعجرملا ةبرجت ىلع بّلغتنو انسفنأ
ةّيمهأ ىلع مدّنلاو ،يضاملا ىلإ نينحلا ىلع تبّلغت ،تَعَر نإو ،هتسينكل عوسي ّبّرلا
ىعرتل ال دوجوم تنأ :ةاعر بعش ،سّدقملا هللا بعش ،تنأ كّنأل ،ةطلّسلاب قّلعتلاو ،ةدوقفم
نأ باوّصلا نم ناك نإ .ةّبحمب ،نيرخآلا ّلك ،نيرخآلا ىعرتل لب ،اًدوعص قّلستتو ،كسفن
عجار) نيدعبتسملاو ءارقفلا يأ ،هللا ءاّبحأ مه نم اونوكيلف ،اًّصاخ اًمامتها َضعبلا يلون
،مويلا ملاع يف ةسينكلا يف يئاعر روتسد ؛8 ،ممألا رون ،ةسينكلا يف يدئاقع روتسد
ةسينك" ،نورشعلاو ثلاّثلا اّنحوي ابابلا لاق امك ،ةسينكلا نوكت يكل ،(1 ،ءاجرو حرف
دعب ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نينمؤملا ىلإ ةّيعاذإ ةلاسر) "ءارقفلا ةسينك امّيس الو ،عيمجلا
.(1962 ربمتبس/لوليأ 11 ،يناّثلا ّيناكيتافلا عمجملا نم دحاو رهش

،طقف فارخلا نم اًضعب دصقي مل .يفارِخ َعْرِإ :هلوقب همالك عوسي ّبّرلا متتخاو ؟ينُّبِحُتَأ .3
هعيطق ىري حلاّصلا يعاّرلا .“يفارخ” ةدومب اهّلك اهوعديو ،اهّلك اهّبحي هّنأل ،فارخلا ّلك لب
،اًعم انّلك ،انّلك ،اًعم رظنن نأ ديري .مهاّيإ اهاطعأ نيذلا ةاعّرلا ةدايقب ،اًدَّحوم نوكي نأ هديريو
ثولاّثلا ةروص ىلع ،ةدحَوو ةكرش يه ةسينكلا ّنأ عمجملا انرّكذي .ةثلاّثلا ةرظّنلا هذه
عرزي نأ ديري ناطيّشلا امنيب .(13 .4 ،ممألا رون ،ةسينكلا يف يدئاقع روتسد عجار) سدقألا
،ةّرم مك .باطقتسالا ةبرجتل ملستسن الو ،ةعداخلا هتايرغمل ملستسن ال .ةقرفّتلا ناؤز
نوقّزمي مهّنأ اوكردي نأ نود ،ةسينكلا نم اًءزج اوراتخي يكل نوّيحيسملا ىَعَس ،عمجملا دعب
نيب اومسقنا ،عيمجلل اًماّدخ اونوكي نأ لدب مهتعومجمل جيورتلل اوعس ةّرم مك !مهّمأ بلق
“راسيلا بزح نم” وأ “نيميلا بزح نم” اوراصو ،تاوخأو ةوخإ اونوكي نأ لدب نيظفاحمو نيّيمّدقت
دّيؤي “اًدرفنم اًتوص” وأ “ةقيقحلل اًساّرح” مهسفنأ نم اولعجو ،عوسي بزح نم اونوكي نأ لدب
.ةسّدقملا ةسينكلا مهّمأل نوركاشو نوعضاوتم ٌءانبأ مهّنأب اوفرتعي نأ لدب ،ديدج وه ام هدحو
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.نيدحّتم ،اًعم اّنك نإ طقف كلذك نوكنسو ،هعيطقو ،هفارخ نحن :كلذك انديري ال عوسي ّبّرلا
امك ،رثكأف رثكأ “اًدحاو” اًمئاد ْرِصَنْلو ،ةكرّشلا ىلع ظفاحنلو باطقتسالا ىلع بّلغتنل
اندعاستل .(21 ،17 اّنحوي عجار) انلجأ نم هتايح لذبي نأ لبق نوكن نأ بآلا ىلإ عوسي لّسوت
ةكرش لجأ نم مزتلن نأ يف ةبغّرلاو ،ةدحَولا ىلإ قوّتلا انيف ْدِزَتِل .ةسينكلا ّمأ ،ميرم اذه يف
اذه ّبحي ال هللا بعش :اًبناج “بهاذملا” عدنل .حيسملاب نينمؤملا عيمج نيب ةلماك
نوكي نأ ليمج .ةسينكلا يه هذه :صلخُملاو سّدقملا هللا بعش وه هللا بعش .باطقتسالا
مكّنأل اًركش !اًركش .عمجملا ءانثأ يف ناك امك ،ىرخألا ةّيحيسملا تاعامجلا ولّثمم مويلا انعم
!مكروضحل اًركشو ،متيتأ

انئافتكاب انئاعّدا نم انرّرح ،انّبحت يذلا تنأ .عمجملا ةّيطع ىلع عوسي ّبّرلا اهّيأ كركشن
اناعرت يذلا تنأ .ةدحَولا نِم يتاّذلا انئاصقإ نِم انرّرح .يوينّدلا داقتنالا حور نمو يتاّذلا
ةديكم نم انرّرح ،اًدَّحوم اًعيطق انديرت يذلا تنأ .ةّيتاذلا ةّيعجرملا راوسأ نم انجرخأ ،نانحب
:كل لوقن سرطب لثمو سرطب عم ،كتسينك ،نحنو .“بهاذملا” نمو ،ةّيناطيّشلا باطقتسالا
.(17 ،21 اّنحوي عجار) "َكُّبِحُن انَّنَأ ُمَلعَت َتنَأ ،ءيَش َّلُك ُمَلعَت َتنَأ ،ّبَر اي"
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