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سيسنرف ابابلا ةسادق ةملك

يكئالملا ريشبتلا ةالص يف

سلوبو سرطب نيَسيدقلا ديع ةبسانم يف

2021 وينوي / ناريزح 29 ءاثالثلا موي

سرطب سيدقلا ةحاس

[Multimedia]

!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

:اًمساح اًلاؤس هَذيمالت عوسي لاؤس وه (19-13 ،16 ىتم) مويلا ايجروتيل بسحب ليجنإلا روحم
انأ نم" :اًضيأ مويلا انل عوسي هرركي مساح لاؤس هّنإ .(15 ةيآلا) "؟مُتنَأ مكِلوَق يف انَأ نَم"
نم اًفئاخ تلز ام كّنكلو ناميإلا تلبق يذلا تنأ ،كل ةبسنلاب انأ نم ."؟كل ةبسنلاب
،ليوط نمز ذنم يحيسملا تنأ ،كل ةبسنلاب انأ نم ؟يتملك ىلع ًءانب ،قمعلا يف ريسلا
جاتحتو ،ةبعص تاظحلب رمت يذلا تنأ ،كل ةبسنلاب انأ نم ؟لوألا كّبح َتعضأ ،ةداعلا عم نكل
؟كل ةبسنلاب انأ نم :عوسي لأس ؟ديدج نم ريسملا ىلإ دوعت ىتح ةدشب كزهي نم ىلإ
.بلقلا نم عبني اًباوج اًعيمج ِهِطعنل .بلقلا نم عبني اًباوج ْنكل ،اًباوج مويلا هطعنل

.(13 ةيآلا عجار) "؟سانلا ِلوَق يف انَأ نم" :رخآ اًلاؤس ذيمالتلا عوسي لأس ،لاؤسلا اذه لبق
.اهب عتمتي ناك يتلا ةرهشلا ىدم فرعيلو ،هيف سانلا يأر فرعيل اًعالطتسا هلاؤس ودبي
اذه حرط اذاملف .عونلا اذه نم اَعالطتسا كلذ نكي ملو ،عوسي مهت نكت مل ةرهشلا نكل
ىقبي نم دجوي .ةيحيسملا ةايحلا َفالتخا ،اًّيساسأ ،ًافالتخا رهظُيل كلذ لعف ؟اًذإ لاؤسلا
عم مّلكتي نم دجوي ،ىرخأ ةيحان نمو ،عوسي ىلع مّلكتيو ،سانلا ءارآ ىلع ،لّوألا لاؤسلا ىلع
ّبّرلا مهي ام اذه .ةمساحلا ةوطخلا وطخيو ،هعم ةقالع يف لخديو ،هتايح هل مّدقيو ،عوسي
راصتخاب نوكي نأو ،انرعاشمل ةيعجرملا وه ريصي نأو ،انراكفأ بلق يف وه نوكي نأ :عوسي
.انبلق يف وه لهو ،هل انبح وه همهي ام .همهت ال هذه .هنع انؤارآ ال .انتايح َّبح

ءاقبلا نم لوحتلا .نيَدهاش احبصأو لوحتلا اذهب اماق مويلا امهب لفتحن ناذللا ناسيدقلا
نيبجعملا نم انوكي مل .نيدهاش اراصو :بلقلا يف عوسي لوبق ىلإ ،عوسي لوح ءارآلا ىلع
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انمؤي مل .ليجنإلاب نْيَّرشبم لب ،نيَجرفتم انوكي ملو .هب نيدتقملا نم لب ،عوسيب
،رشبلل اًدايص ناكو ،ةلاسرلا شاع لب ،ةلاسرلا نع سرطب ملكتي مل .لمعلاب لب لوقلاب
لذب .دهشيو رفاسي ناك ،اهشاع لئاسر بتك لب ،ةفاقثلا يف اًبتك بتكي مل سلوبو
ىقبن نأ كشون انّنأل .انناثحتسي امهو .مهتوخإ لجأ نمو عوسي ّبّرلا لجأ نم امهتايح امهالك
،اًليمج اًمالك لوقنو ةعئار اًراكفأ ركفن دقو ،ءارآلاو رظنلا تاهجو ءادبإ يف :لّوألا لاؤسلا دنع
يف بغرن انّنإ لوقن ،اًلثم ،ةرم مك .انسفنأب رماغن نأ عوسي ديريو .انسفنأب رماغن ال نكل
ال ،اًّيلمع مث ،ةلاسرلا يف ةعفدنمو ًةّيوبن ،سانلا ىلإ برقأو ،ليجنإلل ةنامأ رثكأ ةسينك
نيذلا امأ ،نوشقانيو نوقلعيو نوملكتي نيريثكلا ىرن نأ نزحم رمأل هّنإ !اًئيش لمعن
نوكشتي ال دوهشلا .اًرمث نوتأي لب ،مالكلا يف نوعيضي ال دوهشلا .نوليلقف نودهشي
هُدوجو ُتُبثَي ال هللا ّنأب اننوركذيو .مهسفنأب نوأدبي لب ،ملاعلا نمو نيرخآلا نم
ىمسي ام اذهو .لثملاب هل دهشن لب ،مالكلاب ُنَلعُي الو ،انتداهشب هرهظُن لب ،نيهاربلاب
.انسفنأب ةرماغم

امهالك ناك :لوقيف ضرتعم ضرتعي دق ،سلوبو سرطب ةايح ىلإ رظنن امدنع ،كلذ عم
سلوبو ،عوسي ركنأ سرطب .نيئطاخ اناك دقل .نْيَّيِلاثم اًمئاد انوكي مل امهّنكل ،نيَدهاش
ناك ،اًلثم .امهرثعت تاظحلب اًضيأ ادهش دقل ،زاكترالا ةطقن نمكت انه .نيّيحيسملا دهطضا
،"اهتبكترا يتلا ءاطخألا اوبتكت ال" :نيّيليجنإلل سرطب سيدقلا لوقي نأ نكمملا نم
،ليجانألا يف ةحضاوو ةحيرص تناك هتصقف .كلذ لعفي مل هنكل ....اًنَّسَحم اًليجنإ اوبتكا
طاقنو هءاطخأ هلئاسر يف انل ىور يذلا سلوب سيدقلا عم لاحلا كلذكو .اهتارثع لكب
ّبّرلل نكمي .هَبِذَكو هَءاير هتبراحم نمو ،هسفن ةقيقح نم :دهاشلا أدبي انه نم .هفعض
ىلحتن لب ،انتروص نع عافدلل متهن ال امدنع انلالخ نم ةميظع اًرومأ لعفي نأ عوسي
.مويلا انبوجتسي عوسي ّبّرلا ،ءازعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .نيرخآلاو هللا مامأ ةيفافشلاب
سرطب هل نيَدهاشلا لالخ نم .انلخاد يف لخدي هّنإ ؟كل ةبسنلاب انأ نم :هسفن وه هلاؤسو
انلعجت يتلا راذعألاو ،لولحلا فاصنأ كرتن نأ ىلعو ،انتعنقأ ةلازإ ىلع انثحي ،سلوبو
انيف مرضتلو .لسرلا ةكلم ،ءارذعلا ميرم انتديس اذه يف اندعاستل .نيب نيبو نيرتاف
.عوسيل ةداهشلل ةبغرلا

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ريكفتلاو ةالصلل صاخ موي ناكيتافلا يف انه ماقيس ،ويلوي /زومت نم لوألا يف ،دغ دعب
سدقملا باتكلا َمالك مهلتسنس زرألا دالب يف سئانكلا ءاسؤر عيمج عم .نانبل لجأ نم
اًّيحور اودحتت نأ اًعيمج مكوعدأ .(11 ،29 ايمرإ) "ٍمالَس راكْفَأ" رّكفي هلإلا ّبّرلا ّنإ :لوقي يذلا
ملاعلل رهظُيو اهب رمي يتلا ةريطخلا ةمزألا نم ضهني يك نانبل لجأ نم اوّلصت نأو انعم
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.ءاجرو مالس َهجو ،هَهجو اًددجم

لّوألا ددعلا رودصل ةنس نيتسلاو ةئاملا ىركذلا اًضيأ ويلوي/زومت نم لوألا فداصي
.انأ اهيمسأ امك "بزحلا ةفيحص" .(Osservatore Romano) ونامور هيروتافريسوأ ةفيحصل
.عادبإو ةنامأب مكلمع يف اورمتسا .مكتمدخل اًليزج اًركشو يناهتلا لمجأ

ةمايسلا تناك ،اًماع 70 لبق :اًعيمج انبولق ىلع ةزيزع ىركذ فداصت ،انل ةبسنلاب ،مويلاو
نع ،ستكيدنب زيزعلا خألاو بألا اهّيأ ،مكل رّبعن [قيفصت] .ستكيدنب ابابلل ةيتونهكلا
انه ةيلمأت تاعامج فيضتسي ناكم يف ،ريدلا يف شيعي وه .مكل انتدومو انركشو انتبحم
يف لمأتلا ةايح يف يلصملا وه ،اًيلاح .ةسينكلا لجأ نم ةالصلل ،ناكيتافلا يف
وه يتلا ،امور ةيشربأ لجأ نمو ةسينكلا لجأ نم ةالصلا يف هتايح يضقي ،ناكيتافلا
اًركش .ةقداصلا كتداهشل اًركش .ستكيدنب زيزعلا خألاو بألا ،اًركش .يرخفلا اهفقسأ
!اًركش :هللا قافآ ىلإ اًمئاد هجتملا كرظنل

!ءاقللا ىلإو اًئينه ًءاَدَغ !عيمجلل اًديعس اًديع
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