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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

تاومألا نيب نم مئاقلا ّبّرلا روهظ ليجنإلا انل يوري ،حصفلا ةّينامَث ماّيأ نم موي رخآ ،مويلا
مهيلع باوبألا اوقلغأ دق لسّرلا ناك امنيب ،حصفلا يف عوسي ءاج .ذيمالّتلل يناّثلاو لّوألا
مهيلإ عوسي عجر ،اًرضاح نكي مل ،رشع ينثالا دحأ ،اموت ّنأ امبو ،فوخلا ببسب ،ةّيلعلا يف
اموت ،نيتّيسيئرلا نيتّيصخشلا ىلع زّكرنل .(29-19 ،20 اّنحوي عجار) ماّيأ ةينامث دعب
.فيطل راوح امهنيب ناك .مّلعملا ىلإ ّمث ذيملّتلا ىلإ ًاّلوأ رظننلو ،عوسيو

ّبّرلا رهظ امدنع ةّيلعلا يف نيرضاح نكن مل نيذلا نحن ،انّلك انلّثمي هّنإ .اموت لوسّرلا ،ًاّلوأ
،ذيملّتلا اذه لثم ،اًضيأ نحن .هنم ىرخأ تاروهظ وأ ةّيدسج تامالع ىلع لصحن ملو ،عوسي
انتايح دّيس وه هّنأو انقفاري هّنأو ،تاومألا نيب نم ماق عوسي ّنأ نمؤن فيكف :اًنايحأ بعتن
عوسي ّبّرلا انيطعي ال اذامل ؟كلذب نمؤن نأ نكمي فيك ؟هسملن نأ نود نمو هارن نأ نود نم
ةروصب اهارأ نأ يننكمي يتلا تامالعلا ضعب ؟هتّبحمو هروضح ىلع ةحضاولا تامالعلا ضعب
.ريكفتلا سفنو ،كوكشلا سفن انل ،اموت لثم اًضيأ نحن ،اذهل ...لضفأ

ّبّرلا ّنأ انل نِّيبي هّنإف ،اموت ةّصق ليجنإلا انل يوري امدنع ،عقاولا يف .اذه نم لجخن اّلأ بجي
.نيلماك نييحيسم نع ثحبي ال عوسي ّبّرلا .نيلماك نيّيحيسم نع ثحبي نكي مل عوسي
نودقتعي نيذلا ةّيحيسملا تاّيعمجلا ضعبو نيّيحيسملا ضعب ىرأ امدنع ىشخأ :مكل لوقأ
ال نيّيحيسم نع ثحبي الو ،نيلماك نيّيحيسم نع ثحبي ال عوسي ّبّرلا .نولماك مهّنأ
.ام أطخ كانه ،وحنلا اذه ىلع يحيسملا نوكي امدنع .ديكأ ناميإب اًمئاد نوهابتيو اًدبأ نوّكشي

http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2022/4/24/regina-caeli.html


تاقوأ فرعي هّنإ ؟اذه ناميإ ّيأف ،كلذ ادع .لالظو رون نم ةنّوكم ،اموت لثم ،ناميإلا ةرماغم ،ال
ليجنإلا انل نّيب .مالّظلاو كوكّشلاو ةريحلاو ،بعّتلا اًضيأو ،سامحلاو عافدنالاو ،ةيزعّتلا
لب ،ةئيطخ تسيل تامزألا .ناميإلاو ةايحلا تامزأ نم فاخن اّلأ بجي هّنإ انل لوقيل اموت “ةمزأ”
اندّرجت اهّنأل ،نايحألا نم ريثك يف نيعضاوتم انلعجت دقو .اهنم فاخن اّلأ بجي ،ةريسم يه
فرتعن نأ ىلع اندعاست تامزألا .نيرخآلا نم لضفأ انّنأو ،ماري ام ىلع انّنأ ةركفلا نم
ىلإ دوعن نأب انل حمستو ،هللا ىلإ نوجاتحم انّنأب روعّشلا انيف ييحُت يهف :انتاجايتحاب
،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .ىلوألا ةّرملا لثم ،ديدج نم هتّبحم ربتخنو ،هحارج سملن نأو ،عوسي ّبّرلا
يوقلا ناميإلا نم لضفأ وه ،عوسي ىلإ اًمئاد انعجري يذلا ،عضاوتملا نكلو صقاّنلا ناميإلا
!مهل ليولا ،ءالؤهل ليولا .نيفرجعتمو نيربكتم انلعجي يذلا ،سرطغتملاو

ليجنإلا لاق ؟عوسي فقوم وه ام ،اًضيأ انتريسم اًبلاغ يه يتلا ،هتريسمو اموت بايغ مامأ
ةينامث دعب ،ةيناّثلا ةّرملا يف ءاج ّمث ،ىلوألا ةّرملا يف ءاج .(26 ،19 تايآلا) "َءاَج" هّنإ نيتّرم
دوعي :اًمئاد دوعي هّنإ .انفعضو انتامزأ نم فاخي الو اّنم بعتي الو ملستسي ال عوسي .ماّيأ
لثم ،هئاقل ىلإ ةجاحب نوكن امدنع دوعيو ،ّكشن امدنع دوعيو ،ةقلغم باوبألا نوكت امدنع
ةّوق تامالعب دوعي الو ،اًمئاد انباب عرقيو ،اًمئاد دوعي عوسي .برُق نع هسمل ىلإو ،اموت
انل نّيبيل دوعي ،هحارجب دوعي لب ،لجخلاب ىتحو ،انتءافك مدعو انِرَغِصب رعشن انلعجت
.انفعض عم تنرتقا يتلا هتّبحم تامالع يه يتلا ،هحارج

تاظحل وأ بعّتلا ربتخن امدنع اًصوصخ ،تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
لثم ،ىّتحو ،هوعدن نأو هنع ثحبن نأ انديري ،انرظتني هّنإ .انعم ىقبيل دوعي نأ ديري ،ةمزألا
ءاج .ميحرو روبص هّنأل ؟اذامل .اًمئاد دوعي هّنإ .انناميإ مدعو انتاجاح همامأ عضنو ّجتحن نأ ،اموت
وه عوسي .ىرخأ ةصرف اًمئاد انيطعي نأ ديري هّنأل ،انناميإ فعضو انفواخم تاّيلُع حتفيل
– ةريخألا ةّرملا يف رّكفنل ،كلذل .اًمئاد ،ىرخأ ةصرف اًمئاد انيطعي هّنإ :“ىرخألا صرفلا” دّيس
انرصاحو ،ةمزأ ةرتف وأ ةبعص ةظحل لالخ ،انسفنأ ىلع انقلغنا اهيف يتلا - اًليلق رّكفنل
يف ،ةمداقلا ةّرملا يف ،انسفنأ ْدِعَنِلو .تيبلا جراخ عوسي انكرتو انلكاشم يف انسفنأ
دوعن نأو ،- !اًمئاد ،رفغي اًمئاد – هترفغم ىلإو ،هيلإ دوعن نأو ،ديدج نم عوسي بلطن نأ ،انبعت
نم برتقنو انريغ محرن نأ ىلع نيرداق اًضيأ وحنلا اذه ىلع حبصنف .اَنْتَفَش يتلا هحارج ىلإ
.ةقبسم ماكحأ نود نمو تُّمزت نود نم مهحارج

نينثالا موي ةمحّرلا ّمأ اهنوكب اهيف لّمأتأ نأ يل قوري ،انأ – ةمحّرلا ّمأ ،ءارذعلا ميرم انتدّيس
.ةّبحملاو ناميإلا ةريسم يف انقفارتل - ،ةمحّرلا دحأ دعب
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تاعامجلا كلذكو ،ةّيسكذوثرألاو ةّيكيلوثاكلا ةّيقرّشلا سئانكلا نم ديدعلا مويلا
هب انلفتحا دقل .ينايلويلا ميوقتلل اًقفو حصفلا ديعب لفتحت ،ةفلتخملا ةّينيتاللا
!ماق اًقح ماق حيسملا :يتاينمت بيطأ مهل مّدقأ .يروغيرغلا ميوقتلل اًقفو يضاملا دحألا
،مالّسلا يطعي يذلا وه نكيل .انبولق يف ةبيطلا تاعقوتلا ءاجّرلاب ألمي يذلا وه نكيل
نأ نم ًالدبو ،برحلا هذه ةيادب ىلع نارهش ىضم ،ديدحّتلاب مويلا .برحلا ةّيربرب هرمدت يذلا
اهرثكأو مايألا سّدقأ يه يتلا ،مايألا هذه يف ،عمسن نأ ،نزحملا نم .تدعاصت ،برحلا فّقوتت
نزحملا نمو .ةمايقلا نالعإ سارجأ توص نم رثكأ ةحلسألا ريده ،نيّيحيسملا عيمجل اًلافتحا
.مالكلا ناكم ديازتم لكشب ةحلسألا ذخأت ّنأ

اوفقوأ .مالّسلا يف ةبغّرلا ىلع يلمعو اًّدج ليلق ءيش يهو ،حصفلا ةنده لجأ نم ءادنلا دّدجأ
،تاومألا نيب نم مئاقلا ّبّرلا مالك عطُنلو فّقوتنل .نيكهنملا ناكّسلا مالآ اوجلاعو موجهلا
.(21 .19 ،20 انحوي ؛36 ،24 اقول) "!مكيَلع ُمالَّسلا" :لاقو حصفلا موي يف هذيمالتل رّرك يذلا
مالّسلا ّنأ نِّيبنو لوقنل ةعاجشلاب يّلحتلاو مالّسلا لجأ نم ةالّصلا ةدايز عيمجلا نم بلطأ
مالّسلا نوديري نيذلا سانلا تاوصأ ىلإ اوغصأ ،مكلضف نم ،نوّيسايّسلا ةداقلا اهّيأ .نكمم
.عارّصلا ديعصت ىلإ سيلو

لجأ نم ةّيئانثتسالا يزيسأ-ايجوريب ةريسم يف نيكراشملا رّكشأو يّيحأ ،ددصلا اذه يفو
اوماق وأ ةلثامم تارهاظم ىلإ اومضنا نيذلا ركشأ كلذكو ،مويلا يرجت يتلا ،ةّوخألاو مالّسلا
.ايلاطيإ يف ىرخأ ندم يف اهب

،غربنايرام يف ونايرام رازم ىلإ مهينمؤم عم ةّينطو جح ةلحرب مويلا نوريماكلا ةفقاسأ موقي
نأ لجأ نم صاخ لكشب نوّلصيسو .اهتيامح تحت اهعضوو هلإلا ةدلاول دالبلا سيركت ةداعإل
قطانم يف تاونس سمخ نم رثكأ ذنم فنعلا لامعأ هتقزم يذلا مهدلب ىلإ مالّسلا دوعي
،اًبيرق هللا حنمي يكل ،نوريماكلا يف انتاوخأو انتوخإ عم ،انلاهتبا اًضيأ عفرنل .ةفلتخم
.بيبحلا دلبلا اذهل اًمئادو اًّيقيقح اًمالس ،ءارذعلا ميرم ةعافشب

ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأ
!ءاقللا
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