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ْد َبعُضكم َبعًضا وْلَيْبنِّ َأَحُدُكُم اآلَخَر كما َتفَعلون   فْلُيَشد ِّ

إن كاتب هذه اآلية اضطرا للهرب من المدينة بسبب المصاعب الخطيرة واّلضطهادات .إّلا أناه، من خالل رسائله إلى 
المؤمنين فيها، يظلا يرافق حياتهم بمحباة، ّل بل يشيد بهم من أجل ثباتهم ومثابرتهم في اإليمان .لقد أصبحوا شهوًدا نموذجياين !إنه 
يعرف التاساؤّلت العميقة لهذه الجماعة وأسئلتها الوجودياة :ما الاذي ينتظرنا بعد الموت؟ إذا كان الرابا سيعود قريًبا، كيف نستعدا 
ًدا بإيمانه :لقد وهب هللا محباته  ؟ وهو ّل يجيب من خالل مبادئ يجب تطبيُقها، بل ُيصراح مجدا بشكل مناسب لمجيئه الناهائيا
باإلنسانياة جمعاء فاتًحا للبشر أجمعين الطاريق نحو الحياة  .وبهدف اّلستعداد للقاء هللا ينصح المؤمنين بالعيش وفق الكتاب في 

وا في العمل بنزاهة وفي بناء جماعة أخوياة    :حياتهم اليومياة، فيستمرا

ْد َبعُضكم َبعًضا وْلَيْبنِّ َأَحُدُكُم اآلَخَر كما َتفَعلون   فْلُيَشد ِّ

الح الاتي وضعها هللا في القلب البشريا تنبت  .لقد اختبر كاتب هذه اآلية األمر بنفسه :إنا  الكتاب يجعل بذرة الصا

إناها بذرة رجاء تنمو من خالل اللاقاء الشخصيا واليوميا بمحباة هللا، وتزهار من خالل المحباة المتبادلة .وهي دافع لمحاربة 
مباّلة الاتي ُتسباب العزلة والنازاعات، وحافز لحمل أثقال بعضنا البعض وللتاشجيع المتباَدل .إناها كلمة  يائة للفردانياة والالا البذار السا
بسيطة، نستطيع جميُعنا أن نفهَمها ونعمَل بها، ولكناها قادرة على إحداث ثورة في عالقاتنا الشخصياة واّلجتماعياة .هذه الناصيحة 
ا، تساعدنا على إعادة اكتشاف الحقيقة الجوهرياة لألخواة، الاتي هي في أصل العديد من الثاقافات .هكذا يعبار عنها مبدأ  ثمينة جدًّ
ياسياة في إفريقيا " :"Ubuntu فلسفة البانتو "األوبونتو أنا ما أنا عليه بفضل ما نحن كلانا عليه ."هذه كانت الفكرة الراائدة للعملياة السا
د" :أوبونتو ّل يعني أّلا نفكار بأنفسنا، بل باألحرى أن  ، الاذي كان يشدا الجنوبياة الاتي قام بها الزاعيم الكبير الميثوديا نلسون مانديالا
جاع إلى انقالب تاريخيا في  ؤال’ :هل أريد أن أساعد الجماعة المحيطة بي؟‘" .وأداى عمُله المتاسق والشا نطرح على ذواتنا هذا السا

ر       .بلده، وشكال خطوة إلى األمام في التحضُّ
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كيف نعيش كلمة الحياة هذه؟ "نحاول أن ننمَو نحن أيًضا في المحباة المتبادلة في قلب عائالتنا، ومحيط عملنا، وجماعاتنا 
وجمعيااتنا  إلخ .تتطلاب هذه الكلمة مناا محباة طافحة، أي محباة تعرف كيف تتخطاى المقاييس المحدودة ومختلف الحواجز النااتجة 
بر، اّلستعداد للخدمة،  م، التاقبال المتباَدل، الصا من أنانياتنا الخفياة .سوف يكفي أن نفكاَر ببعض مظاهر المحباة )التسامح، التفها
ياة، إلخ (كي نكتشف فرًصا كثيرة لعيشها .ومن الواضح   الراحمة تجاه الناقص الحقيقيا أو المزعوم عند قريبنا، المشاركة بالخيرات المادا
عندها أناه إذا ساد في جماعتنا هذا الجوا من المحباة المتبادلة، سوف َتشعُّ حرارُته حتًما نحو الجميع؛ حتاى إنا هؤّلء الاذين ّل 
يعرفون بعد حياة اإليمان سينجذبون إليها، وبسهولة كبيرة ومن دون أن يدركوا ذلك تقريًبا، سيتبناونها ويشعرون بأناهم جزء من العائلة 

  ."نفسها
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دُة اّلختصاصات الطباياة والنافسياة  ياٍة متعدا وح، نشأت في مدينة باليرمو في إيطاليا مجموعُة رعايٍة صحا انطالًقا من هذه الرا
ياين .تحثانا   والتامريضياة لخدمة فقراء المدينة .إليكم ما قاله القياِّمون على المشروع أنفسهم " :نحن مجموعة من األطبااء والعاملين الصحا
الكلمة على التاعراف على أخ أو أخت لنا في كلا شخص نلتقيه، وخصوًصا في المرضى المحرومين من العناية .ومن بين 
م  األشخاص الاذين نساعدهم، هناك أشخاص مصابون بأمراض خطيرة وآخرون مدمنون على األلعاب اإللكترونياة أو اّلنترنت .نقدا
زين العيادات الطباياة المتواجدة  على األرض .ولكي نبقى على تواصل في ما  لهم احترافنا المهنيا في األماكن الاتي نعمل فيها، معزا



بيننا وعلى اطاالع بمختلف الحاجات، أنشأنا مجموعة مرجعياة على الواتس اب، وصفحة فايسبوك، وشبكة عناوين إلكترونياة .
ان المهاجرين، وباألخصا مع الجماعة الغانياة  كا ًرا، ولكناها ناشطة فعاًل، ّل سياما مع السا صحيح أنا هذه المجموعة ُولَِّدت مؤخا
الموجودة في المدينة .إناها مجموعة كبيرة وفرِّحة، نختبر معها فرح التاعاون كإخوة وأبناء لآلب الواحد                             ."
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