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!اًديعس اًديعو ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
".مظعت" ديشن زربي ،ءامّسلا ىلإ ميرم ءارذعلا ةدّيّسلا لاقتنا ديع يف ،مويلا ايجروتيل يف
يصِّلَخُم ِهللاِب يحور ُجِهَتْبَت" :ميرم تلاق .هلإلا ةدلاول "ةروص" لثم وه اذه حيبستلا ديشن
 1، 47-48).اقول( "ةعيضَولا هِتَمَأ ىلِإ َرَظَن هَّنَأل
اًمئاد ةّيرشبلا نيعلا ثحبت .اهيلإ هللا رظن َتَفَل يذلا عضاوتلا وهو .عضاوّتلا وه ميرم ّرس
ليئومص . 1ار( بلقلا ىلإ لب ،رهاظملا ىلإ رظني الف هللا امأ .رهاظملاب رهبنتو ةمظعلا نع
ىلإ ةلقتنملا ميرم ىلإ رظنن ،مويلا .هللا نتفي بلقلا عضاوت .عضاوتلا هُنِتفيو )16، 7
ةملك يتأت .ءامّسلا ىلإ يّدؤي يذلا قيرطلا وه عضاوتلا ّنإ لوقلا اننكميو ،ءامّسلا
ىلإ لصن يكل :ةقرافم اهّنإ ".ضرألا" ينعت يتلا " "humusةينيتاللا ةملكلا نم "عضاوتلا"
هَسْفَن َعَضَو نَم" :لاق عوسي مّلع !ضرألا لثم ،نيضفخنم ّلظن نأ بجي ،ءامّسلا ىلإ ،ىلعألا
.عضاوتلا لجأ نم لب ،انتراهمو انتورثو انبهاوم لجأ نم هللا انعفري ال  14، 11).اقول( "عِفُر
ميرم بسنت ال ،عقاولا يف .نومدخيو نوعضاوتي نيذلا هللا عفري .عضاوتلا بحي هللا
ملو ،اهسفن نع رخآ اًئيش لُقَت مل  1، 38).اقول( "ّبَّرلا ُةَمَأ" اهّنإ :ةَمَألا "بقل" ىوس اهسفنل
.اهسفنل رخآ ءيش يأ نع ثحبت
؟عضاوتلا نم انأ نيأ :هبلق يف هسفن لأسي انم دحاو ّلكو ،مويلا انسفنأ لأسن نأ اننكمي
يف رّكفأ مأ ،حيدملاب ىظحأ نأو يسفن تبثأ نأو ،نيرخآلا لبق نم اًفورعم نوكأ نأ لواحأ له
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فرعأ له ؟مامتهالاب ىظحأ نأو مّلكتأ نأ طقف ديرأ مأ ،ميرم لثم ،يغصأ فيك فرعأ له ؟ةمدخلا
ليتف عزنأو ،ءارولا ىلإ ةوطخ عجرأ فيك فرعأ له ؟اًمئاد ثّدحتأ مأ ،ميرم لثم ،تمصأ نأ
نم انأ نيأ :ةلئسألا هذه يف ركفنل ؟قّوفتلا نع اًمئاد طقف ثحبأ مأ ،تالادجلاو تافالخلا
؟عضاوتلا
اهرغصب اهفارتعا يف اًديدحت اهحاجن ّرس نمكي .ءامّسلا تحتف نم لّوأ يه ،اهرغص عم ،ميرم
.ءيش ّلك لاني نأ ردقي ،ءيش ال هّنأب فرتعي نم طقف ،هللا عم .ةجاتحم اهّنأ اهفارتعا يفو
ببسب ديدحتلاب ) ٢٨ةيآ( "ًةَمْعِن ُةَئِلَتمُملا" يه ميرمو .هللا هألمي ،هسفن غرفُي نم طقف
نم .انناميإ ةيادبو ،قالطنا ةطقن اًمئاد وه ،اًضيأ انل ةبسّنلاب ،عضاوتلاو .اهعضاوت
كرتي ال هّنإف هتاذ نم اًئلتمم ناك نم .هللا ىلإ نيجاتحم ّيأ ،حوّرلاب ءارقف نوكن نأ يرورضلا
وهف هعضاوت ىلع ظفاحي نم اّمأ  -،انسفنأ نم نيئلتمم نوكن ةديدع تارمو  -هلل اًناكم
 49).ةيآلا .ار( ةميظع اًرومأ هيف عنصي نأب هلل حمسي
 33، 2).سودرفلا( "اًّومسو اًعاضتا قلخلا رئاس قوفت" اهّنأب ءارذعلا ميرم يتناد رعاّشلا فّرعي
ىلع اهلوصح يف ىلوألاو ،خيراتلا يف اًّومسو اًعضاوت تاقولخملا رثكأ نأ رّكفن نأ ليمجلا نم
ةّيمويلا ةايحلا يفو تيبلا ناردج نيب اًبلاغ اهتايح تضق ،اًحورو اًدسج ،اهتّيّلكب ءامّسلا
:تمّصلا يف اهمايأ تشاع ام اًبلاغ .بخصلا ةريثك "ةمعن ةئلتمملا" ماّيأ نكت مل .عضاوتلاو
،اهعضاوتب ةبجعم ،اهيلع اًمئاد تّلظ هللا ةرظن نكلو ّ.يداع ريغ ءيش ال ،ةيجراخلا اهتايح يف
.طق ةئيطخلا هّسمت مل يذلا اهبلق لامجو ،اهدادعتساو
ةبعصو ةَبِعتُمو ،ةهباشتم اًمايأ شيعت يذلا تنأ ،كلو ،انم دحاو ّلكل ةريبك ءاجر ةلاسر اهّنإ
هذه .اذه دجملا ريصم ىلإ اًضيأ تنأ كوعدي هللا ّنأ مويلا ميرم كرّكذت .نايحألا نم ريثك يف
مهو وأ ،ةعاربب اهدادعإ ّمت ةديعس ةياهن تسيل اهّنإ .ةقيقحلا اهّنإ لب ةفيطل تاملك تسيل
ءارذعلا ةدّيّسلا لاقتنا ثدح لثم ةحيحصلاو ةّيحلاو ،ةصلاخلا ةقيقحلا اهّنإ ،ال .فئاز ءازع وأ
انّلكو .عضاوتب نكلو رورسب هب لفتحنلو ،ءانبألا ةّبحمب مويلا هب لفتحنل .ءامّسلا ىلإ
!ءامّسلا يف ،ماّيألا نم موي يف اهعم نوكن نأ يف ءاجر
انرّكذتو .ءامّسلا ىلإ ضرألا نم دوقت يتلا ةريسملا يف انقفارت نأ نآلا اهلأسنلو ِّلصنل
لجأ نم رارسأ امه ةمدخلاو رَغِّصلا ّنأو .ةملكلا هذه َسنن الف .عضاوتلا ةملك وه قيرطلا ّرس ّنأ
.ءامسلا غولب لجأ نم ،فدهلا غولب
يكئالملا ريشبتلا ةالص
يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
مالّسلا هلإ ىلإ يعم اوّلصت نأ مكلأسأو .ناتسناغفأ يف عضولا لوح عيمجلا قلق يف دحّتأ
،طقف ةقيرطلا هذهبو .راوحلا ةلواط ىلع لولحلا داجيإ ّمتيو ةحلسألا ُّيود فقوتي يكل
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ىلإ اودوعي نأ – لافطأو نونسمو ءاسنو لاجر  -دلبلا اذه يف نوملأتملا ناكسلا نكمتيس
.لماكلا لدابتملا مارتحالا لظ يف نامأو مالس يف شيعلاو مهرايد
ىلتقلا نم ديدعلا طوقس بّبسو ،يتياه يف يوق لازلز عقو ،ةيضاملا تاعاسلا لالخ
ةدشب اوررضت نيذلا ءازعألا ناكسلا نم يبرق نع رّبعأ نأ ديرأ .ةميسج ةيدام اًرارضأو ىحرجلاو
ىلإ عيجشت ةملكب هجوتأ ،اياحضلا لجأ نم هللا ىلإ يتاولص عفرأ امنيبو .لازلزلا نم
جئاتن عيمجلا نماضت ففخيل .مهل متهتو ةيلودلا ةرسألا كرحتت نأ ىنمتأو ،نيجانلا
...ميرم اي كيلع مالّسلا .يتياه لجأ نم ءارذعلا ميرم ىلإ اًعم ِّلصنل .ةاسأملا
تالطعلا تاعجتنم يف هذه سطسغأ/بآ مايأ نوضقي نيذلا ىلإ ةركف هجوأ نأ اًضيأ ّدوأ
نأ نوعيطتسي ال نيذلا ىسنأ نأ يننكمي ال ،نكلو .مالّسلاو ءودهلا مهل ىنمتأ :ةفلتخملا
فورظ يف مهسفنأ نودجي نيذلا كلذكو ،عمتجملا ةمدخ يف نوقبي نيذلاو ،ةلطع يف اوبهذي
لكشب ركفأ .تازاجإلا ببسب تامدخلا ضعب قالغإو ديدشلا رحلا ببسب تمقافت ،ةئيس
صاخشألا عيمجو نيئجاللاو لمعلا نع نيلطاعلاو ءانجسلاو نينسملاو ىضرملا يف صاخ
.مهنم دحاو ِّلكل ةيدلاولا اهتيامح ميرم ءارذعلا حنمتل .تابوعص نوهجاوي نيذلا وأ نيديحولا
،ميرم ءارذعلا اومِّركت ىتح يميرم رازم ىلإ اوبهذا :ليمج لمعب اوموقت يكل مويلا مكوعدأ
ينامورلا بعشلا صالخ ةنوقيأ مامأ ةالصلل اوبهذي نأ امور يف نيدوجوملا صاخشألل نكميو
 (Santa Maria Maggiore).ىربكلا ميرم ةسيدقلا اكيليزاب يف ةدوجوملا (Salus Populi Romani)،
ءامسلا ىلإ ميرم ءارذعلا لاقتنا ةبسانم يف اًديعس اًديعو اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .دسجلاو سفنلاب
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