
 ١٧٩سـالة لرا
 

      ىى أم أم....ه ه أمأم  وا علىوا علىمملِِلسس
 

(Arabic – His mother has been mother to me) 
 

 ""ىى أم أم....ه ه أمأم" : علتْجٍة بح فى مالقوِةفاء و والصالنقاوِة  عنمنَا اليوحديِثضوع مو.. ىأحباِئ
 

 وِمنالِةرسب ولس الرسِنؤِمول إلى ماح ومية ى رحاألصاِدالسشَس عرشَرالثاِلثَ ع ددأ العنَقر   : 
 

 ١.""ىىممأأ  هِِهممأأ وعلى  وعلى ....بب الر الرىىختار ِفختار ِف الم الموفسوفسوا على روا على رمملِِلسس""
  

 الغَإن اِئرالِتز ى اإل ِفا اُهللاى خلقهنسان يمارساهالم ربالِفء ِةطرولي بتعلِمس اه.ولقد اُهللا اختص الم أةَر 
محبة على  الهاِثمت ا اله األم ألوالِدِةبحم و.ِةركل األسش ِلانا ال كيهوِنوبد .ةومة األمريزى غَِه ٍة فريدٍةريزبغَ

 ا أكثر عقلها أوه قلبُلِغال يشْو .ٍةحي تضا كّله عليونه أوالِدها تَ سبيلى ِفاألم ف.القوِة والصفاء و النقاوِةى ِفاإلطالق
 ُلى تمِث الِتونهيِص إلى هوج م والكالماءيعفر إشَ بِسىح الو يقوُل.ِهِتبحم ِلَلث الم اُهللابر ض وباألم.هاناِتا وبنيه بنِم
  كانلقدو ."اِكاِكسسأنْأنْ  ا الا ال وأنَ وأنَننييسسنْنْ حتى هؤالء ي حتى هؤالء ي..؟؟ااههطِنطِن ب بنن اب ابممححا فال ترا فال ترههضيعضيع ر رالمرأةالمرأةى ى سس تنْ تنْهْلهْل" : القديم اِهللابعشَ

االختبالِذار ى امتحبِهن س ليمانالحكيم س يدتين جا إتَاءفٍل بِطِهلياد تْعاِح ونْة ِمدهأنّذباًا كَم هاب انه.ه وامتح ان 
لألمِةومِة الحقيقي.فحين أَل سالحكيم َلاِم حالس ِفيأن يقطع ِنه صفين وينْ ِمى كالًِطعهصفَ ِنامه رتْفضاألم الح ة قيقي

قة اِدة الصوم األم إن.!نفيصِن فل بقطع الِطمكْ الحقبلتْو ها أمه أنّذباً كَتْع ادنمطى ِلع ي أنتْ وطلب.ِه بقطِعكمحال
  ٢.ااهيحي ل اُهللالقه خَ قداٍةي بحعِتستميل .اه ابِنن ِماه نفسرمح ت أنقة قبلتْاِدة الصومم األ.فةيزة الموم األمفتْشَكَ
 

 نِمفقد حرم األبنَاء  .هماِته وأمهماِئآبار على غَ الصقوقَ حاعا أضم ِم.فككة مرى األسر نَحينتأذى ن 
مقواِتمالح اِةيِة الكريم.فالكي اناألس رىالس ليمي اِهسمخْى تكوين الشّبير ِفر كَ بقدِةصياللِةتكاِم الم سليوعلى .ِةم 

 .اهايل بوصم والعِهِت وطاع كالم اِهللافِظا على ِحه أوالد فهى تنِشُئ. اِهللاوِفى خَ ِفى تعيشُة الِتنَؤِم الم األمصاألخَ
 عترفين م األوالدب شَ.ِهاِتاجب ووِهِتائوليسا م فيهٍد فر كّلرفُع يٍةر أسِفى كنَة ِفحيح الصأةَشْ النَأ األوالدشَ نَإذاو

بفضل أماِتههم اِئوآبِف همى مِلستقبح اِتيهمم عطينإي اهمح قهِمم تقِدن امير وإكر.لقد تض تْنَمالو صاير أوَلشَا الع 
وٍةصيبو وِهٍدع ى إكراماِل الوندي.وأع ظملنَثٍل م ا هخْ شَوصالر بي سف .وعلقدكان شَ على خَعلقاً مالصليِبِةب  

ولكنلم يفته أن ي كرمأم الِقه ديسة السيةَدالع ذراء.كان اراً ببه الصليِبظاِتا حتى لح .ي ذكري ى نا البشير ِفوح
   قاَل قاَل ثم ثم..نِكنِكذا ابذا ابووأة هأة هررامام  اا ي ي::هِِه ألم ألم قاَل قاَل..اقفاًاقفاً و وههحبحب ي ي كان كانىى والتلميذ الِذ والتلميذ الِذهه أم أموعوعسسأى يأى يا را رفلمفلم": الً قاِئر األمك ذِلِهنجيِلإ

 .ٍة كبيرٍةبحنا بموح يختص يوعس يب الركان لقد ."هِِهتِِتاصاصا التلميذ إلى خَا التلميذ إلى خَذهذهة أخَة أخَاعاع الس السلكلك ِت ِتننمِِم و و..ككذا أمذا أموو ه ه::لميِذلميِذللِتللِت
  ٣.ِةايرع واِلايِةنَام والِعير واإلكر التقِدنا ِمقه ح أمى كّلِطا نع ليتنَ. أم يسوعميرم ِةيسد بالِقِل التكفِةئوليسمب لهمذا حِل
 

 ظ ِت نالِحقدلكِفذوذاًام شُ األي ى تعامل بعض األماِتهم ِه أوالِدعاِت وبنَنهنوتم راألوالِدد على و الديهم. 
 إلى مرِه على أس األوالِددر تمجعر وي.ب والحِةايلرعر ِلدص مم أهن ِمان األوالِدرمى ِح ِفِةر األس تفككبب تسلقدف

أنالم ة اإلسيحيسة ِهميى عقيدة العصديثر الح.غَل انشَ لقداآلب واألاء ماتُهبغي ر واجبهماِس األسى.ا أنّ كمهموا  فتح
أبوابازِلنَ مغَال هِةآلِل ِلهمكّللتْغَ شَى الِتِةريب ِمٍد فر ناِد أفراألس ِةر.ِل ا يِفألسا لقد نصفَرأفر اداألس ِةرِن ع 

المذباِئح العلى لذةَواوفقد التم تع األسرى بحضور الرالِذب ى يغمرالقلب بالس والفَِةأنينَالم والطم رقيِقح الح٤.ى 
 

 لقد  أصبتْحر ؤية أمم سيحية متعبة ِهللادقِّ بالح اِدملة نَعو .ةرالنّاعتاد اسأن ي روا األمالم سيحية متعة بد
ا  ماِءقض ِل.وعبوع ألسب أسنة ِماد كعِة الكنيسِةارة بزير األس تقوم.ديِثر الحص العاِتتطلبم وِةارجي الخَِةلزينَِل

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع      ،         ١٣: ١٦ رسالة بولس الرسول إلى مؤِمِنى رومية ١
  ١٥: ٤٩إشَعياء  ِسفر ٢
  ٢٧ – ٢٦: ١٩ إنجيل يوحنا ٣
  ٢: ٣٥ سفر التكوين ٤
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يُلاِدع ساعة أوِف قليالً أكثر ى عبٍةادِهللاٍة شكلي .تنب أ عإشَ هؤالءن عيالً قاِئفرِهى ِس ِفاء :"يقتربإإ  يقتربلىهذا الشّ هذا الشّلى ععبهِِه بفِم بفِمب  
ويويكرمنِِنكرمى بشفتيهِِهى بشفتي..وأم وأم ا قلبا قلبهه  فمبتِعبتِعفمددع نِّنِّ عى بعيداًعيداًى ب".تْانَ كَ لقدأم ر وفسأم اِلا صحة متعبذِل ِل.ة ِهللادكي كتبب ولس 

  ١."ىىممأأ  هِِهممأأ وعلى  وعلى بب الر الرىىار ِفار ِفختخت الم الموفسوفسوا على روا على رممسِلسِل": الًة قاِئومي رىِنؤِمم إلى ِهالِتى رس ِفالرسوُل
 

 المؤِمإن إذا نكر سح اتَيِله لربِصب سكَ. قدنالر وحالقد نسكَوا .ى قلبِه ِفسى قلبِه ِفتْبم حة اِهللاب فيحا ي
حاةَيالم حِةبقِةاِد الصهوِدشْ الما له.قاَل  لقد ولسة  بوميؤِمِنى رالِتِه إلى موُل ِفى رسسالراألصألأل": ساِماح الخَحنن  

ى  الِتِةوم األمة طبيعا اُهللااهب حوقد ةنَؤِم المتَخْ األنإ ."ااطى لنَطى لنَععالمالمالروح القدس الروح القدس ا با ب قلوبنَ قلوبنَىى ِف ِفانسكَبتْانسكَبتْ  قدقد  محبة اِهللامحبة اِهللا
بتمتاز المحِةبافيِة الصِة النقيالم ضِةحي.إذا كر تْس حاتَيا ِلهلرالف .ب باأنّ دتخس هسكيباًتبر أع ِمقَم نم حٍةبى  أقو

تفيضعلىا  بها وعلىاِد أفرِتهرأس م نح اوله.لقد و جد ولسوُل  بسك النّذِلالرِموع نالم حِفِةب ى بِتير وفس 
ىِفار ختَالمالر شَف .بِل هدتلكشَ األم هادة طيةب.إذ و جِفد ى قلبها محبكَة له محِةبذِل ِل.ِه أمت كَكِفب يقوُلِهالِتى رس  :
 ن ِمحنَ تمة أنر قاِدتْ كانَوفس ر أم أن على هذا دليٌل."ىىممأأ  هِِهممأأ وعلى  وعلى بب الر الرىىار ِفار ِفختخت الم الموفسوفس على ر على رواواممسِلسِل"
 مه أنِّةجرد ِل.ارفونهع ي الذينيسين القدملتْ وشَلتْا وتفاضبتهح متْ فاض بْل.ا فقطه ألوالِدسا ليهبص حاِلخَ

اعتبرا وهأما لهم.وأح ساِءوا بثرم بِتحتْنَى أغْا الِتهالذين فقد وا أماِتههمبالم ِتوِل أو سٍببا ِم ماألسن ٢. اِبب 
  

 افظِةحى م ِفتْشَا وعرص إلى ِمتْاءج التى Lillian Trasher ِةاب الشِّةريكي األملكبِت ى يذكرِنكذِل 
أسأتْوط وأنشَيملجأ لأليتام وكر شَتْس بابا بْلهالع مركله تْ وقامبد وِم آلالٍفر األم الِمن صريين.رِنذِك ويضاًى أي 

 .ام ِطِةدينَاج بموه سافظِةحى م ِفتْ وأقام.اولند هنِم رِص إلى ِمتْاءى جالِت Helen Verhoeven ِةولندي الهبالفتاِة
 ةَار بتوصيل بشَتْ وقام.ةسيحي المَئاِدب المالي األجلكى ِت ِفتْسرغَ و. جيلدع ب اآلالف جيالًتْمة ضسرد مأتْوأنشَ

 اٍتلو وصاٍتحي بتضاهأقام لقد. ثانيةل ا األولى أو أقامتهاًجزيع مالًم عمهِد يو أند العاستطاع امو .م لهنجيلاإل
وإرة ال تخْادضِلع معقاٍتو.م عت االثن أنيا أبشَهتَن واجعص ورِط االضاِده.ولكن الر بِم أقام نالذين تْ فاض 
 تْ كانَ.بل الرمع ِلادضار الم التيامأم امانبه بجفَِقو ن م.قِةاِدا الصمتهوما وأمبتهمحض م فين ِم عليهمتانيسدالِق
محبتها ِممالنَن ع الِذوى ينَصعالم عاِتجز. "المالمححبى الى الة الِتة الِتب  تسقط أبألنّ."داًداًتسقط أب ها محبة مبنيِماٍسة على أس نتض ٍةحي 
ة  قوتْبسة اكتَى طاقة طبيعيى ِه الِت.ِةوموح األما برسيحيته متظهر ٍةنَؤِم مٍةسيحيم ٍت أخْ كّلتَ لي.ب أجل الرنِم

أعبنَظم وال الحاِةيالج ِةديدوأثم ِفتْر ى كلتيهما ويعى الوقتُِنوزألتح ثَدع ن Mother Teresa.٣  
 

 إنالذين ع رفوا الربع طرن يق أماِتههموالذين تأثر وا بحأ اِةيماِتههمع ديفوقُد التص وتُ كنْ.رنّ أتمى لو 
كانلد ىإح صاءم دروسن الِن عسالِمِةب ِلِةئوي منوا بأ تأثرماِتهبالِنهم خَ لآلِةسبالذينرين تْ تأثرح ياتهمبم اِدصر 
اق ى بإغدتكتِف ال ٍةسيحي م أم كّلتَ لي.هماثِتدى ح ِفب إلى الرماتهه أممته قادنمة ِلالية عبسا ِنه إنٍّد تأكيبكلِّف .ىرأخْ
حبهايِتا ورعاِئبنَأا على هها وحبْل.بس تسكب ح بىِف اهاِئ دٍةرأو سع.ألن كثيرين ِماٍت وكثير اِتبنَال ووالِداأل ن 
حرمنَوا حاناألم .إما بم أ ِتوماِتهأ هنِلتخَ بوى بض األعماِتهع نِتايسئول مهن.بانِف أو صِدال أحاألب وينن ع 

 ئمتِل الم األمِب إلى قلٍةاجى حار ِفغ أمثال هؤالء الص إن.همئِتِش بتنْون يقوماءبر غُ أواء ألقرب وتركوا األوالدراآلخَ
بالحنّإ .بير الكَبم ِفهى حٍةاجإلى أم تس عى إليِعوتشْ همكّلر ِمٍداِح و نهنّأ ما هنباه.فإذا و جدالص الِذ غيرى حِمرم ن 

طِفع ِهأم.م حبقة ِماِدة صنِل أم ديقصقاَل. له  عنازوإ ر وتقديربفخْ ِهديِق صزع: "إنإنأم أم ههأم ٤."ىى أم  
 

 زيزى القارئع ..أدِل عوكتشتركى ِتى ِفِع ملكالِة الص :انَأبا السمشكُأ ..اوىركر ىب يا منى يتِن فد
 كِةالِئار والمر األبنيسيد الِقع مٍةعيد سٍةدي أباٍةيى ح ِفٍكارب ماٍءجربو .جيد وم بِهنطقُح ال يالم وفر بس علىتْمعنْأو

اراألطه.أسألك إلهى أن تم ض ِمأل قلبى بفينح بكجيِب الع.كلِّ على  ألفيضم ِطتعوى ِمرتَش لينح ى اِف الشّبك
ىاِفى الكَاِفالو .وليرفَعالج ميع عظمة حتَفأنْ .بكم صدرالح ِقص النّاِل الخَبالِتىأرف ..ر الطاِهىص م عِفى اس 

وعساريتِكالً.  فاِدينَا البمعِدكاِدق على وقلتَ الص نا مي  :ي نخَارجاًم هال أخْرج قبْل إلى. 
   

 : إن أردتَ سماع ِتلك الرسالة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أخى القارئ العزيز
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  ٨: ١٥         ،        إنجيل متى ١٣: ٢٩ ِسفر إشَعياء ١
  ٥: ٥ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٢
 Lillian Trasher    ،     MOTHER TERESA    ،    ٨: ١٣ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٣
   ٦: ١  ،     رسالة بولس الرسول إلى تيطس٥: ١ رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس٤
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