إًبازشيت جىىبي الىالًاث املخحدة ألامسٍكيت
السشالت الشهسٍت للسهبان والساهباث واملكسشين واملكسشاث
ًىليى 8102
أحبائي،
ً
ً
أها أدغىلم أبىائي ألاحباء ألهىا جمُػا أجحدها مػا في زبىا ٌصىع اإلاصُح .لم ًنً حػازفىا غلى شبُل الطدفت ،بل مل مىا وضؼ لهرا الصبب غُىه
ً
ً
ً
ً
لىحُا مػا ،لىخدم مػا ،ولىجاهد مػا ،لم ًنً شِئا لُحدر بشهل غشىائي أو غً طسٍق الخطأ ،طاإلاا ماهذ غاًدىا هي اجباع زبىا ٌصىع اإلاصُح،
ً
ً
هحً جمُػا وضػىا جماما حصبما ًيبغي أن ههىن ،ولرلو هحً وػِش الىقذ الحاضس لخمجُد هللا ،ولىحُا مل ًىم شالنين لما ًحق للدغىة التي
دغُىا إليها .فبغض الىظس غً ظسوفىا ،هحً هثق أهه شُقىد خطىاجىا ،وٍجب غلُىا فقط أن هحبه.
ً
مان هىاك وقخا لىا شالنين فُه حصب الجصد ،مخممين شهىاجىا ...لىا هفنس في اهفصىا وحدها ،وفي زاحخىا الشخطُت ،مػطين أقل أهخمام ألن
هبرى وهىنس مشُئخىا الخاضت .ومان مل جفنيرها في آزائىا الشخطُت ،وفهمىا الخاص ،مػخبرًً أهفصىا أجقُاء ،ال حاجت لىا إلى إزشاد أو جىجُه.
زم جاء الىقذ الري فُه اشخنرها ...الري فُه لشف لىا السوح القدس بلطف غً ضػفاجىا ،مً زم اشخداز اججاه أهظازها إلى زبىا ٌصىع اإلاصُح
بػد أن مان مسلز غلى ذواجىا.
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ازكىا ال ِع ِىيك ْم .أ ْح ِصىىا ِإلى ُم ْب ِغ ِضيك ْمَ ،و َصلىا أل ْج ِل ال ِر ًًَ ٌُ ِص ُيئىن ِإل ْيك ْم َ َوٍط ُ ُسدوهك ْم "
"وأما أها فأكىل لكم :أ ِحبىا أعداءكم .ب ِ
(مذ )44 :5

أحبائي ،هره هي حػالُم شُدها وزبىا ٌصىع اإلاصُح ،الري جسلىا مل ش يء لهي هدبػه .أها أحصأى لم مً مسة هخأمل في هره الهلماث خالى ًىمىا؟!
غىدما جهىن لدًىا مىاجهت غير مصسة مؼ أحد اخىجىا ،فهل هبازك إذا أحصصىا إهىا ظلمىا؟ هل هقابل ؤلاشاءة بالحصان؟ هل هطلي مً أجلهم؟
لىنً ضادقين مؼ أهفصىا ،وهىظس إلى زدود أفػالىا وأفهازها في هره اإلاىاقف اإلاضطسبت ،بهرا ٌعسف العالم أهىا جالمير زبىا ٌصىع املصيح إن كان
لىا حب بعضىا لبعض (ًى .)15 :31شلىلىا إذن لِض حصب الجصد ،بل حصب السوح ،ولرلو هحً ال هقبل أن هقابل أي ش يء مما ًحدر لىا
بػدالت أهل الػالم ...بغضب ...بمسازة ،أو باهخقام .بل لىقابل ما ًحدر لىا بمحبت ،بفسح ،بصالم ،بطىل أهاة ،بلطف ،بصالح ،بإًمان ،بىداعت،
بخعفف (غل.)22 :5
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الص َم َاواثَ ،ف َّإه ُه ٌُ ْشسُق َش ْم َص ُه َ َعلى َألا ْش َساز َو َّ َ َ ُ
" ِل َك ْي َ ج ُك ُىهىا َ ْأ َبى َاء َ أب ُيك ُم َّال ِري في َّ
امل َين"
الص ِال ِحين ،وٍ ْم ِط ُسعلى ألاب َس ِاز والظ ِ
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(مذ)45 :5

ً
هحً هضُؼ لثيرا مً وقخىا ،مخػثرًً مً آلاخسًٍ ،قصاة غليهم ،مخهلمين غليهم بطسٍقت شلبُت ،ومبرزًٍ أفهازها التي جدًنهم بصبب أفػالهم .هرا
لِض شلىك اإلاصُحُين ،هرا لِض شلىك السهبان.
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"أله ُه ِإ ْن أ ْح َبْبخ ُم ال ِر ًًَ ًُ ِح ُّبىهك ْم ،فأ ُّي أ ْج ٍس لك ْم؟ ألْي َض ال َعش ُاز َون ْأً ًضا ًَف َعلىن ذ ِل َك؟ َوإِ ْن َشل ْمخ ْم َعلى ِإخ َى ِجك ْم فلط ،فأ َّي ف ْضل
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ج ْصى ُعىن؟ ألْي َض ال َعش ُازون ْأً ًضا ًَف َعلىن هكرا؟" (مذ.)47 ،46 :5
قد ٌػلم الػالم الػدالت مً وجهت هظسه ...غين بػين ،وشً بصً ...ولنً السوح ٌػلمىا الاحخماى واإلاغفسة .قد ٌػلمىا الػالم أن هفػل باآلخسًٍ لما
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ًفػل ألاخسون بىا ...لنً السوح ٌػلمىا" :ك ُّل َما جس ٍُدون أن ًَف َع َل الى ُ
اس ِبك ُم اف َعلىا هكرا أهخ ْم ْأً ًضا ِب ِه ْم" (مذ.)32 :7
ِ

َ
" َف ُك ُىهىا َ ْأ ُهخ ْم َكامل َين َك َما َ أ َّن َ َأب ُاك ُم َّالري في َّ َ
اث ُه َى كا ِمل"
الص َماو ِ
ِِ
ِ ِ
(مذ)48 :5

ً
آحبائي ،أها أغلم أن القىى دائما أٌصس مً الفػل ،هحً هقسأ ؤلاهجُل اإلاقدس والنخب السوحُت ،ووشػس بص يء ًدفػىا هحى الخغُير ،ولنً
ً
شسغان ما هندشف أن البرزة (برزة الهلمت) وقػذ غلى أزض محجسة ،وشسغان ما هيس ى ما أمسها أن هفػله ،وػم .قد وصقط مسازا لثيرة ،ولنً ذلو
ً
ً
لِض غرزا لػدم القُام مسة أخسيً .جب غلُىا أن ال هخىز أبدا في جهادها ...ال وصدصلم ،وال هفقد ألامل في أهفصىا ،وفي بػضىا البػضً .جب غلُىا
فقط أن هثبذ أهظازها غلى الهدف ،وأن هفػل بأماهت ما أوضِىا أن هفػله.
ً
ؤلاوصان الجصداوي ٌشهى وٍثىز ،أما السوحاوي فهى مخضؼ ومطُؼ .هحً ال ًمنىىا أن وصدُقظ غدا وهزغم أهىا آلان هحب أغدائىا ،وهقخني مل زمس
السوح ،ولنً ًمنىىا هحً أن ههىن أجباع مخلطين لسبىا ٌصىع اإلاصُح ،وهجاهد أن هحُا حصب السوح ،وأن هطازع ضد الجصد ،وأن هثق في زبىا
ٌصىع أهه هى الري ًىمي.
ً
ً
قاى القدٌض مازإسحق الصسٍاوي" :احترس مً البطالتً ،ا حبيبي ،ألنها جخفي مىجا محللا ،وبدونها ال ٌصلط الساهب في أًدي الرًً
ًجاهدون الشخعباده .في ذلك اليىم ،شىف ال ًدًيىا هللا على جسجيل املزامير ،وال على إهمالىا للصالة ،إهما بصبب أهىا بتركىا هره ألامىز فخحىا
ً
بابىا أمام الشياطين .وكلما وجدث الشياطين مكاها ،شىف جدخل وحغلم أبىاب مخادعىا الداخليت وأبىاب أعييىا العلليت ،ثم ًىفرون فيىا
ُ
خض ُع مسجكبيها للدًىىهت إلالهيت وألكس ى أهىاع العلىباث .وبرلك ،هصير أشسي ألجل إهمالىا في أمىز
بلصىة وبىجاشت جلك ألافعال التي ج ِ
ً
ً
صغيرة ،التي بسغم صغسها حصبها أهاس حكماء جدا أمىزا حصخحم ألاهدباه ألجل املصيح .كما هى مكخىب ،إن إلاوصان الري ال ًخضع إزادجه
()3

هلل ،شىف ًخضعها لعدوه".
ً
لي افخخاز لثير مً جهخنم جمُػا ،لُىظس السب إلى حػبنم وَصمؼ ضلىاجنم وٍبازلنم.
لُنً شالم ومحبت زبىا ٌصىع اإلاصُح مؼ جمُػنم.
ً ً
واملجد هلل دائما ابدًا .آمين.
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