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كٌل مّنا إىل عمله يف الصباح ويقيض فيه كل النهار ورمبا بعًضا من الليل.  
الشخصية  أما  نحب.   أعز من  مّنا  املوُت  أو يخطف  فنفرتق،  نسافر  رمبا 
الوحيدة التي تبقى معنا كل ساعات النهار والليل وحتى أثناء النوم٢ وإىل 
نهاية العمر، هي.... أنفسنا ! أفكارنا ومشاعرنا ورصاعاتنا وأولوياتنا. هذه 

تصاحبنا يف كل مكان.  

تكمن الصعوبة يف أن عالقاتنا بأنفسنا هي جزٌء من شخصياتنا، فنحن ال 
يف  يحدث  الذي  ما  بالتحديد  ندرك  ال  نحن  فيها.  نفّكر  وال  إليها  نفطن 
أعضائنا الداخلية كالكبد والكىل، إال عندما يتسبب هذا يف مرض ُيقِعدنا عن 
الحركة. قد ال ندرك عمليات الهضم والتمثيل الغذايئ التي تحدث لنا. وقد 
ال ندرك كذلك مقدار السعرات الحرارية الزائدة التي نتناولها، إىل أن يوّجه 
لنا تعليًقا عن كيف زاد وزننا! عندئٍذ ندرك ذلك، ونتعامل معه،  أحدهم 
فتصري أجسادنا أفضل. إننا ال نفطن إىل الشوائب العالقة بالنظارة، لكوننا 
قد اعتدنا عليها، لكنَّها سواء أدركنا ذلك أم مل ندركه، تؤّثر عىل رؤيتنا لكل 
يشء.  وعندما نبدأ يف إدراك وجود هذه الشوائب، ونقوم بتنظيف النظارة،  

فإننا سوف نرى كل يشٍء بشكل أوضح، ولو قليًال. 

» ألداء لهم. فتنعكس بالتايل  يعيش الكثري من الناس وكأن أنفسهم «خصوٌمٌ
هذه الخصومة مع أنفسهم عىل كل نواحي حياتهم وعىل عالقتهم بالناس 
وبالعامل من حولهم وبالله أيًضا. الخطري يف األمر أنهم ال يدركون أن كل ما 
يفعلونه يف الحياة ومع الناس ويف حياتهم الروحية، إمنا هو نتيجة لغياب 

املصالحة والسالم الداخيل لديهم، فمثًال: 
____________________________________

(٢)   أحالمنا هي نتاج أفكارنا ورصاعتنا الداخلية التي ال نكون واعني بها أثناء الصحو. 
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• من يشعر بالخوف الدائم من اآلخرين قد ال يدرك أن منبع هذا الشعور 
  هو أنه يرى نفسه إنساًنا ضعيًفا عاجزًا عن حامية نفسه! 

• من يشعر أن الله يقف منتظرًا أن يراه يخطىء يك يقوم مبعاقبته قد 
  ال يدرك أن تلك الفكرة ما هي إال امتداد ملا ميارسه هو مع نفسه، أو 

   ما كان والده ميارسه معه. وهو يقوم بإسقاط ذلك عىل الله! 
• من تشعر بالغرية عىل زوجها إذا نظر إىل أي امرأة، قد ال تدرك أن منبع 

  هذا هو عدم ثقتها بنفسها كامرأة! 
• من يستشيط غضبه بسبب أي تعليٍق سلبٍي قد ال يدرك أن منبع هذا 

  هو شعوره الدفني بالنقص! 

t�H½ V×¹ tð√d�« V×¹ s�

يقول بولس الرسول عن املحبة بني الزوج والزوجة:

«َكَذلَِك َيِجُب َعَىل الرَِّجاِل أَْن ُيِحبُّوا ِنَساَءُهْم َكأَْجَساِدِهْم. َمْن ُيِحبُّ اْمَرأََتُه 

ُيِحبُّ َنْفَسُه. َفإِنَُّه لَْم ُيْبِغْض أََحٌد َجَسدُه َقطُّ َبْل َيُقوُتُه َوُيَربِّيِه، َكاَم الرَّبُّ أَْيضاً 

لِْلَكِنيَسِة. ألَنََّنا أَْعَضاُء ِجْسِمِه، ِمْن لَْحِمِه َوِمْن ِعَظاِمِه.» (أفسس ٥: ٢٨- ٣٠)

يحب  أن  يستطيع  من  أن  يعني  وهذا  نفسه.»  يحب  امرأته  يحب  «من 

نفسه يستطيع أن يحب امرأته كذلك. ومن يحب امرأته، فإنها سوف تبادله 

الذي  السهل عليه أن يحب نفسه، فالحب  املقابل، فيكون من  الحب يف 

نستقبله من عالقاتنا الحميمة يجعلنا نحب أنفسنا. 
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هذا الحب للنفس بعيٌد متاًما عن األنانية. 
فاألنانية يف كثري من األحيان هي رد فعٍل 
للجهل  أو  للنفس،  املحبة  عكيس لضعف 
مبصلحة النفس الحقيقية. املتعة الحقيقة 
واملحبة الحقيقية للنفس ولآلخرين تكمن 

يف العطاء والتضحية. إن من يضّيع حياته من أجل هدف أكرب من حياته، 
فهذا هو الشخص الذي يحب نفسه املحبة الحقيقية. إن من يحب امرأته 
(أو اآلخرين عموًما) هو من يحب نفسه بحق. ومن يحب نفسه بحق هو 

من يحب امرأته (أو اآلخرين).  

َيُقوُتُه  َبْل  أََحٌد َجَسدُه َقطُّ  ُيْبِغْض  لَْم  ويضيف الرسول بولس قائًال: «َفإِنَُّه 
َوُيَربِّيِه.» وهو هنا يستند إىل فكرٍة بديهيٍة وهي أن اإلنسان من «الطبيعي» 
أن يحب نفسه. إنه أمر بديهي أال يبغض اإلنسان جسده أو يجلب له الرضر 
ما  فهناك يشء  نفسه،  اإلنسان  يبغض  عندما  أنه  يعني  وهذا  يجرحه.  أو 
َمرَيضِِّ وغري طبيعي. إن كانت الوصية العظمى األوىل يف العهد الجديد هي 
محبة الله من كل القلب، فالوصية العظمى الثانية هي أن يحب اإلنسان 
قريبه «كنفسه»، أي أن هناك افرتاًضا مبدئًيا بديهًيا أن يحب اإلنسان نفسه، 

ومن ثم يحب اآلخرين كام يحب نفسه. 

من لديه صعوبة يف أن يحب نفسه، سوف يجد بالتايل صعوبة يف العالقة 
مع اآلخرين. وقد تظهر هذه الصعوبة يف نواٍح ِعّدة منها هوس الكامل (أي 
أن ُيطالِب اإلنسان نفسه واآلخرين بالكامل) وذلك  يؤدي إىل اإلحباط من 

النفس ومن اآلخرين أغلب الوقت. 
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غضٍب  نوبات  نفسه يف صورة  مع  اإلنسان  يظهر رصاع  األحيان  بعض  يف 
يوجهها نحو أقرب الناس إليه، فتصبح بالتايل عالقاته مع اآلخرين مضطربٍة 
أو  يصّدق  ال  سوف  نفسه،  يحب  ال  من  أنَّ  إىل  باإلضافة  هذا  وعاصفة. 

يستقبل الحب من اآلخرين، ألنه ال يظن أنه مستحٌق لذلك الحب. 

 °V(« rNO� ÊuJO�

قائًال:  املؤمنني به يف يوحنا ١٧ نجد أن املسيح يصيل  الصالة من أجل  يف 
أن  يعني  ِفيِهْم.» وهذا  أََنا  َوأَُكوَن  ِبِه  أَْحَبْبَتِني  الَِّذي  اْلُحبُّ  ِفيِهُم  «لَِيُكوَن 
يكون فيهم ذلك الحب الذي يحّب به اآلب االبن. فالله قبل َخلق اإلنسان 
كان يحب نفسه. أي أنه كانت هناك محبة ووحدة كاملة بني اآلب واالبن 
والروح القدس، أي يف جوهر الله. هذا ما يصّليه املسيح ألجل كل إنسان 
للعبارة  املعنى األول  ليك يكون كياًنا واحًدا متصالًحا مع نفسه. هذا هو 

«ليكون فيهم الحب»، وهذا ما ميكن أن نسمّيه «الحب فينا». 

أما املعنى الثاين، فهو أن ينعكس هذا السالم والحب الداخيل، سالًما وحًبا 
بالتايل بعضنا  فنقبل  بيننا».  «الحب  أن نسميه  البرش، وهذا ما ميكن  بني 
بعًضا كام قبلنا الله يف املسيح٣ (رومية ١٥)، ونعيش يف مجتمٍع من الحب 

والقبول. 

____________________________________

 (٣) هذا ال يعني أن الله يقبل ويحب فقط املؤمنني باملسيح، فاملسيح هو رسالة املحبة اإللهية لكل البرش سواء 
الرسالة، سوف يستمتع أكرث من غريه بهذا الحب وذلك من خالل  آمنوا به أم مل يؤمنوا. لكن من يقبل هذه 
عمل إلهي يّغري الطبيعة اإلنسانية من الداخل  بصورة ّرسية (mystical) ويخلق عالقة وحدة عميقة  بالله «يف 

املسيح» تكاد تقرتب من عالقة الله بنفسه! 
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