
الكرسي الرسولي

سيسنرف ابابلا ةسادق ةملك

يكئالملا ريشبتلا ةالص يف

2021 ربمفون /يناّثلا نيرشت 28 دحألا موي

سرطب سيدقلا ةحاس يف

[Multimedia]

______________________________

 

!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

دادعتسالا نمز نم لّوألا دحألا موي يأ ،ءيجملا نمز نم لّوألا دحألا يف ،مويلا ايجروتيل ليجنإ
ثادحأ نع عوسي نلعأ .ةنمزألا ةياهن يف عوسي ّبّرلا ءيجم ىلع انمّلكي ،ديجملا داليملا ديعل
ءيش ّلك ّنأل ؟اذامل .فاخن اّلأ ىلإ انوعدي ديدحتلاب ةلحرملا هذه يف هّنكل ،تاقيضو ةقلقم
:لاقو .كلذب دعو دقل .يتأيس .عوسي دوعيس .يتأيس هّنأل لب ،ال ؟ماري ام ىلع نوكيس
عمسن نأ ٌليمج .(28 ،21 اقول) "بِرَتقَي مكَءادِتفِا َّنَأِل مُكَسوُؤُر اوعَفراَو نيمئاق اوبِصَتنا"
يتلا تاظحللا يف ديدحتلاب هنأل انسوؤر عفرنو نيمئاق بصتنن نأ :هذه عيجشتلا َةملك
يف ىتح حرفب هرظتنن نأ .انصلخيل عوسي ّبّرلا يتأي ،ىهتنا دق ءيش ّلك نأ اهيف ودبي
فيك نكلو .عوسي ّبّرلا رظتنن نأ .خيراتلا يسآم يفو ةايحلا تامزأ يفو ،تاقيضلا بلق
قيرطلا ىلع عوسي انَّلد ؟مئازهلاو مالآلاو تابوعصلا انرمغت نيح ىتح انسوؤر عفرن
"ةالَّصلا ىلع َنيبِظاوُم اورَهسا .[...] ةلقثم مكبولق نوكت اّلأ اورَذحا" :لاق ،ديدش ريذحتبو
.(36 .34 تايآلا)

تاملك نم ىرن .ةّيحيسملا ةايحلا نم مهملا بناجلا اذه دنع فقوتنل .رهسلا :“اورَهسا ”
اوقبا يأ ،مكهابتنا اوتتشت ال ،اورهساو ،اورذحا :هابتنالاب طبترم رهسلا ّنأ حيسملا
انيف رتفت نأو ،اًلوسكو اًلماخ نوكي نأ بلقلل حمسن اّلأ :اذه ينعي رهسن نأ !نيظقيتم
كانه ّنأ ملعنو - “قيمع تابس يف نييحيسم” نوكن نأ نكمي هّنأل هّبنتن نأ .ةيحورلا ةايحلا
ال نويحيسم مه – ةيضرألا حورلاب نيردخم نييحيسمو ،تابس يف نيريثك نييحيسم
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،ةلاسرلل مهيف سامح ال ،تاواغببلا لثم نوّلصي ،ةالّصلا يف ةرارح الو ،مهيف اًّيحور سامح
ىلإ اورظني نأ نيرداق ريغ ،مهتاذ لخاد ىلإ اًمئاد نورظني نويحيسم مه .ليجنإلل ّبح الو
روعشاللا ةلاح يف عقنو ،نولماخ نحنو اًّرج ءايشألا رجنف :“ساعنلا” ىلإ يدؤي اذهو .قفألا
اذه يفو ...لاحلا هذه ىلع رمتسن نأ ،ةنيزح ةايح هذه .انحيري ام اّلإ ،ءيش ّلك هاجت ةالابماللاو
.انتداعس دجن ال

مومه لقث تحت حزرن ال ىتحو ،طقف ةداعلا ةوقب انمايأ لمحن ال ىتح رهسن نأ ىلإ جاتحن
ةديج ةبسانم وه ،نذإ ،مويلا .انلهاك لقثت ةايحلا مومه .(34 ةيآلا عجار) عوسي لاق امك ،ايندلا
ىلع سلجأ ينلعجي يذلا ام ؟يحور لقثي يذلا ام ؟يبلق لقثي يذلا ام :انسفنأ لأسنل
يه ام !“حيرملا يسركلا ىلع نيسلاجلا” نييحيسملا ىرن نأ نزحم رمأل هّنإ ؟لومخلا يسرك
ضرألا ىلع ينيقلتو ينقحست يتلا لئاذرلا يه امو ،لئاذرلاو ،ينلشت يتلا ةرتافلا رومألا
ةديفم ةلئسألا هذه ؟ٍلابم ريغ مأ هّبنتم انأ له ةوخإلا ءابعأ مامأو ؟يسأر عفر نم ينعنمتو
ودع وه ؟لسكلا وه ام :انل لق ،ِتبأ اي نكل .لسكلا نم بلقلا نوصن نأ ىلع دعاست اهّنأل ،انل
طقست كلعجي يذلا لومخلا كلذ وه لسكلا .ةيحيسملا ةايحلل اًضيأو ،ةيحوّرلا ةايحلل ريبك
ةريرش حورو ةيبلس حور هّنإ .لمعلا يف ةبغرلاو ةايحلا معط بلسي يذلا نزحلا يف قلزنتو
لوقي .حرف الو ،قلزننو ،قلزننو ،نزحلا اذهب أدبن .اهحرف قرستو ،اهتابس يف حوّرلا مطحت
نأ ينعي اذهو :كبلق نص .(23 ،4 لاثمأ) "ةايحلا قثبنت هنم ّنإف ...كبلق نص" :لاثمألا رفس
.كبلق نصو ،اًظقيتمو اًرهاس نك !رهسن

اورَهسا" :عوسي لاق ،عقاولا يف .ةالّصلا وه نيرهاس ىقبنل ّرسلا :اًيساسأ اًنّوكم ْفِضنلو
ةصاخ .بلقلا جارس ىلع ظفاحت يتلا ةالّصلا اهّنإ .(36 ،21 اقول) "ةالَّصلا ىلع َنيبِظاوُم
زكرم ىلإ ،هللا ىلإ انديعت اهّنأل ،هدقوت ةالّصلا نإف ،دربي أدب سامحلا ّنأ رعشن امدنع
رثكأ يف ىتح .ةايحلا ةياهن يف مهي ام ىلع اهزكرتو مونلا نم حوّرلا ظقوت ةالّصلا .ءايشألا
يف اًليمج اًلمأت ،“هتروص ىلع” جمانرب يف ،نآلا دهاشأ تنك .ةالّصلا لهاجتن ال ،اًماحدزا مايألا
نم ريثك يف ،بلقلا ةالص اندعاست نأ نكمي .هاندهاش نإ انديفيسو ،اندعاسيس :ةالّصلا
نأ داتعن ،ءيجملا نمز يف ،لاثملا ليبس ىلع .ةريصقلا تالاهتبالا راركت يف نايحألا
ريضحتلا نمز ."عوسي ّبّرلا اهيأ لاعت" :اولوُق نكل ،اذه طقف .“عوسي ّبّرلا اهّيأ لاعت” :لوقن
لقنلو ،ديجملا داليملا ديع يف ركفنل ،دوذملا يف ركفنل :ليمج ديجملا داليملا ديعل اذه
!ةرهاس حوّرلا ىقبتسو .مويلا لاوط ةالّصلا هذه رّركنل ."عوسي ّبّرلا اهّيأ لاعت" :بلقلا نم
،“عوسي ّبّرلا اهّيأ لاعت” .اًعم تارم ثالث اهلوقن نأ اننكمي ةالص اهّنإ :“عوسي ّبّرلا اهّيأ ،لاعت”
.“عوسي ّبّرلا اهّيأ لاعت” ،“عوسي ّبّرلا اهّيأ لاعت”

انقفارتل ،رهاس بلقب عوسي بّرلا ترظتنا يتلا يه :ءارذعلا ميرم انتديس ىلإ ّلصنل نآلاو
.ءيجملا نمز ةريسم يف
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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

مهتريسم مهنوكراشي صاخشأو نيرجاهملا نم تاعومجمو تايعمج ءاضعأب سمأ تيقتلا دقل
ددع رثكأ ام !مكب اًلهسو اًلهأ !ريبكلا ملَعلا اذه عم ،ةحاسلا يف انه مهّنإ .ةوخألا حورب
رطاخمل ،مايألا هذه يف ىتح ،نيضرعملا نيرجاهملا ددع رثكأ ام ،اذه يف رّكفنل ،نيرجاهملا
يذلا عضولا نع رابخألا ببسب ملألاب رعشأ !اندودح ىلع مهتايح نودقفي مهنم مكو ،ةميسج
دودح دنع نودجاوتملاو ،ةيزيلجنإلا ةانقلا يف اوتام نيذلا :مهنم ديدعلا هيف شيعي
ملأ ينحاتجي .طسوتملا ضيبألا رحبلا يف نوقرغي نيذلاو ،لافطأ مهمظعمو ،ايسوراليب
لبق نم مهرسأ متو ايقيرفإ لامش ىلإ اوديعُأ نيذلا يفو ،مهيف رّكفأ امدنع ريبك
رِّكفأ ...لاجرلا نوبذعيو ،ءاسنلا نوعيبي :ديبع ىلإ مهنولوحي نيذلا ،رشبلاب نيرجاتُملا
ضرأ نع اوثحبو طسوتملا ضيبألا رحبلا روبع ،اًضيأ عوبسألا اذه يف ،اولواح نيذلاب اًضيأ
عاضوأ يف نوشيعي نيذلا نيرجاهملا ىلإ يلاتلابو .مهريغ ديدعلاو ،اًربق اودجو مهّنكلو ،ةديج
.مكنم بيرق ينّنأ اوملعا :اًضيأ يتّبحمو يتاولص دكؤأ ،هذه ةمزألا

ساتيراك تاسسؤم امّيس الو ،اهريغو ةيكيلوثاكلا ةسينكلا تاسسؤم عيمج ركشأ
نأ مهنكمي نيذلل ءادنلا دّدجأو .نيرجاهملا ةاناعم فيفختب نيمزتلملا عيمجو ةينطولا
مهافتلا دوسيل ،ةيركسعلاو ةيندملا تاطلُّسلا اميس الو ،لكاشملا هذه لح يف اومهاسي
مرتحت لولح وحن دوهجلاو ةدارإلا اوهجويو لالغتسالا لاكشأ عيمج ىلع ةياهنلا يف راوحلاو
.[تمص ةظحل] ...تمصب ِّلصنلو مهتاناعمو نيرجاهملا يف رّكفنل .صاخشألا ءالؤه ةيناسنإ

داليملا ديع وحن ةكرابم ةريسم ،ةكرابم ءيجم نمز ةريسمو ،اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .عوسي ّبّرلا وحن ،ديجملا
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