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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ضرألا هذه عاستا .ةفلتخم نكامأ نم انه ىلإ مكئيجمل مكرّكشأو يبلق ميمص نم مكيّيحأ
انتقفار يتلا ةرابعلا ،عقاولا يف .اًعم اههجاون يتلا ةحلاصملاو ءافّشلا قيرط لوطب يحوي
انه يترايز زّيمت يتلاو ،ةّيلصألا بوعّشلا وبودنم امور يف ينراز نأ ذنم ،سرام/راذآ ذنم
.اًعم ريّسلا :يه ،مكنيب

ةّيلصألا بوّعشلا شيعت فيك رِّدقأو مّلعتأو عمسأو ىرألو ،مكئاقلل اًقيدص ادنك ىلإ تئج
يتلا ةئّيسلاو ةدّيجلا رامثلا يسفنب فشتكأل اًخأ تئج لب ،اًحئاس تآ مل .دلبلا اذه يف
مكل رّبعأل ،ةبوّتلا حورب تئج .نينّسلا ّرم ىلع ةّيلحملا ةّيكيلوثاكلا ةلئاعلا دارفأ اهجتنأ
نم ليلق ريغ ددع هب بّبست يذلا ّرّشلل ةسينكك انبلق يف هلمحن يذلا ملألا نع
ةّيدسجلا يتايناكمإب ،اًّجاح تئج .مكهاجت ةملاظو ةّيعمق تاسايس معد لالخ نم كيلوثاكلا
نع ثحبلا لصاون ىتح :مكلجأ نمو مكعم تاوطخلا نم ديزم ذاختا ىلع عّجشأل ،ةدودحملا
نم نّكمتن ىتحو ،ةحلاصملاو ءافّشلا تاراسم زيزعت يف مّدقتلا نم نّكمتن ىتحو ،ةقيقحلا
نيذلا ةّيلصألا ريغو ةّيلصألا بوعّشلا نم ةمداقلا لايجألا يف لّمألا عرزل اًمُدُق ّيضملا
.ماجسناو مائو يف ًةوخإ اًعم اوشيعي نأ يف نوبغري
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دوعأو ،تابغّرلا هذه ينودحت تئج :فّثكملا جحلا اذه ةياهن بارتقا عم نآلا ،مكل لوقأ نأ ّدوأ يّنكل
بوعشو صاخشأ نم نّوكتي ىهاضي ال اًزنك يبلق يف لمحأ يّنأل ،تينتغا دقو تيبلا ىلإ
نأ عيطتسأ نل َنكامأو صَصِقو ،ّيلخاد يف ىقبتس تاملكو تاماستباو هوجوو ،اًرثأ َّيف اوكرت
ءانثأ يف هّنإ اًقح لوقأ نأ عيطتسأ .ّيلخاد يف ةّوقب زتهت َسيِساحأو ناولأو تاوصأو ،اهاسنأ
لخد دقل :ّيحور راز يذلا وه ،ضرألا هذهل ةّيلصألا بوعّشلا عقاو ،مكعقاو ناك ،مكل يترايز
ىنعمب ،نآلا رعشأ يّنإ ،يل متحمس نإ ،لوقلا ىلع ؤرجأ .اًمئاد ينقفاريسو ّيلخاد يف مكعقاو
عم ،اًعم اهومتشع يتلا ،ةّنح ةسيّدقلا ديع ىركذ .ينفّرشي اذهو ،مكتلئاع نم ءزج يّنأب ،ام
ملاع يف .ّيبلق يف ىحمُت ال ىركذ ىقبتس ،ةّيلصأ ةريثك تالئاع عمو ةفلتخم لايجأ
روعّشلا ساسحإ ،مكنيب اًّدج ّيوفعلا ساسحإلا اذه نيمث وه مك ،فسألل ،ةّيدرفلا هيلع تبلغ
ظفاحن نأو ،ّنّسلا رابكو بابّشلا نيب طبارلا اًدّيج يّمنن نأ ّمهم وه مكو !ةعامجلاو ةلئاعلاب
!اهّلك ةقيلخلا عم ةمغانتمو ةميلس ةقالع ىلع

يتلا ةريسملا ةعباتمو ،مايألا هذه يف هانشع ام ّبّرلا ىلإ لِكوُأ نأ ّدوأ ،ءاّزعألا ءاقدصألا اهّيأ
يف رّكفأ :ةايحلا يف ّمهم وه ام ىلع ظفاحي فيك فرعي نم ةياعر ىلإ اًضيأ اهلكوأو ،انرظتنت
،اهتيامحو اهنانحب ُترَعَش يتلا ،ةّنح ةسيّدقلا ،اًلّوأ .صاخ لكشب ءاسن ثالث يفو ،ءاسنلا
هللا ةدلاو يف رّكفأ ،اًيناث .نهمركيو هتاّدجب فرتعي يذلا هللا بعش عم اهمّركُأ يتلاو
،ةريسم يف اًمئاد اهّنأل ،ّجاح هّنأ ىلع اهنم رثكأ فصوي نأ قحّتسي قولخم دجوي ال :ةسيّدقلا
اندوقتلو هللا لجأ نم انب ينتعتل ،ضرألاو ءامّسلا نيب ةريسم يف :نآلا ىتحو ،مويلا ىتح
ةثلاث ةأرما ىلإ مايألا هذه يف يراكفأو يتالص تبهذ ام اًبلاغ ،اًريخأو .اهنبا ىلإ انديب
يرتاك ةسيّدقلا اهّنإ :انه نم بيرق ناكم يف اهتافر ُظَفحُي يتلاو ،عيدولا اهروضحب انتقفار
ّنأ اًضيأ رّكفن نأ نكمي اّلأ نكل ،اهتايح ةسادقل اهمّركن نحن .(Kateri Tekakwitha) اثيوكاكيت
اهتردق كلذكو ،لمعلاو ةالّصلا يف ّيلاثملا ّينافتلاب تزّيمت يتلا ،ةايحلا يف اهتسادق
تامّسلا نم هتثرو ام بّبسب ةنكمم تناك ،ةعادوو ربصب ةديدعلا براجتلا لّمحت ىلع
؟اهيف تأشن يتلا ةّيلصألا ةئيبلا نمو ةعامجلا نم ةليضفلا ايازمو ةليبنلا

يتلا ةحلاصملا جسن ىلإ دوعن نأو ،اًعم نوكن نأ يف انَنْدعاسي نأ ءاسنلا كلتل نكمي
،نهنم ناتنثا .نايسن وأ دقح نود خيراتلا ىلإ رظنت فيك فرعتو نيفعضألا قوقح نمضت
ّيأ الأست نأ نودو ،هللا نم ةايح عورشم اتلبق ،يرتاك ةسيّدقلاو ءارذعلا ميرم ةسيّدقلا
ىلع اًّفاج اًباوج ناتأرملا ناَتاه َبيجت نأ نكمملا نم ناك .ةعاجشب “معن” ةملكـب اتباجأ ،صخش
تقولا كلذ يف ّيوبألا ماظنلل نيَتعضاخ ايقبت نأ اًضيأ نكمي ناكو ،امهتايحل نيضراعملا
مل .امهيسفن يف هسفن هللا اهمسر يتلا مالحألا لجأ نم احفاكت نأ نود ،املستستو
قيرطلا اتحتف ،ةمساح لامعأو ةّيوبن تاملكبو ،تابثلاو ةعادولاب لب ،رايخلا اذه اذختت
اذه لجأ نمو انلجأ نم اعفشتتلو ،ةكرتشملا انتريسم اكرابتل .هيلإ هللا َّنهاعد ام اتققحو
،مكنم بلطأو .مكّكرابأ يبلق ّلكب .هللا يضري يذلا ةحلاصملاو ءافّشلا لمع ،ريبكلا لمعلا
.يلجأ نم ةالّصلا يف اوّرمتست نأ ،مكلضف نم
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