
الكرسي الرسولي

سيسنرف ابابلا ةسادق ةملك

يكئالملا ريشبتلا ةالص يف

2022 ويلوي /زوّمت 7 دحألا موي

سرطب سيدقلا ةحاس يف

[Multimedia]

___________________________

 

!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

مهوعديلو مهفواخم ّلك نم مهنئمطيل ،ذيمالّتلا عم عوسي مّلكت ،مويلا اّيجروتيل ليجنإ يف
،12 اقول) "ريغَّصلا ُعيطَقلا اهُّيَأ ْفَخَت ال" وه لّوألا :نيَّيساسأ نيَداشرإ مهيلإ هّجو .رهّسلا ىلإ
- ناَتملك .“نيّدعتسم اونوك” و “اوفاخت ال” .(35 ةيآ عجار) “نيّدعتسم اونوك” يناّثلاو ،(32
ةمئانلا ةّيبلسلا ةايحلا براجت زواجتنلو ،اًنايحأ انّلُشَت يتلا فواخملا ىلع بّلغتنل حاتفم
.نيَتوعدلا نيَتاه دنع فّقوتنل :“نيّدعتسم اونوك” و “اوفاخت ال” .انيف

هتّبحمو بآلا ةياعر ىلع مهعم همالك ىهنأ دقل .ذيمالتلا عوسي عّجش ،ةيادبلا يف .ْفَخَت ال
.اهنم رثكأ هئانبأب ّمتهي ،يلاتلابو ،ءامّسلا رويطو لوقحلا قبانزب ّمتهي يذلا ،هتيانعو
انُعِّجشت هذه عوسي ةوعد .هللا يَدَي يف تباث انخيرات ّنأل :برطضنو بعتن نأل يعاد ال ،كلذل
فوخلا :قلقلاو ةقّثلا مدعب انروعش يف ءانجس انّنأ اًنايحأ رعشن ،عقاولا يف .فاخن ال يك
قيقحت ىلع انتردق مدع نم فوخلا ،انوّبحي الو انب نورخآلا فرتعي اّلأو ،انتردق مدع نم
ةحاسم دجنلو ،لولح نع ثحبلل حفاكن اذهل ...كلذ ىلإ امو ،اًدبأ ءادعس نوكن اّلأو ،انعيراشم
يهتني ؟رمألا انب يهتني فيكو .نامألا ىلع لصحنلو ،تاورّثلاو لاملا عمجنلو ،اهيف رهظن
،بآلاب اوقث !اوفاَخَت ال :انُنِئمَطُي عوسي امنيب .نيَمئاد قلقو ّمه يف شيعن نأب رمألا انب
مكقفاري وهو ،هتوكلمو ،لبق نم هنبا مكاطعأ دقل .اًّقح مكمزلي ام ّلك مكحنمي نأ ديري يذلا
انبلق قّلعن نأ بجي يذلا نيقيلا وه اذه :اوفاخت ال .موي ّلك مكب ينتعيو ،هتيانع يف اًمئاد
.اوفاخت ال .نيقيلا اذهب اًقّلعتم انبلق نوكي نأ :اوفاخت ال !هب
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عقنو ،مانن نأل ةّيحالّصلا انيطعي ال اذهف ،ةّبحمب انيلع رهسي عوسي ّبّرلا ّنأ انمِلع نإو
نأ ينعت ةّبحملا ،عقاولا يف .نيرهاس ،نيظقي نوكن نأ انيلع ،سكعلا لب !لسكلا يف
نأ يأ ،هلبقتسنو هيلإ يغصنل نيزهاج نوكنو ،هتاجايتحا ىرن نأ ،رخآلل نيهِّبنتم نوكن
.نيّدعتسم نوكن

عوسي رّرك .ةّيحيسم ةمكح اهّنإ .مويلا ةيناّثلا ةوعدلا يه “نيّدعتسم اونوك” :ةيناثلا ةملكلا
لوح ،لّوألا لثملا يف ،روحمتت ،ةريصق لاثمأ ةثالث لالخ نم مويلا اهرّركو ،تاّرم ةّدع ةوعدلا هذه
هئجافي نأ ديِرُي ال يذلا تيبلا ّبر ،يناثلا لثملا يفو ،سرعلا نم ةأجف عجر يذلا تيبلا ّبر
ةلاسّرلا ،ةثالثلا لاثمألا يف .ليوط ٍرفس نم عجري يذلا ،ثلاثلا لثملا يفو ،قراّسلا
الو ،انهابتنا تّتشن ال يأ ،مانن ال ،نيرهاس ىقبن نأ بجي :يهو ،اهسفن يه ةهّجوملا
.اهعّقوتن ال يتلا تاظحللا يف ىّتح يتأي عوسي ّبّرلا ّنأل ،ّيلخادلا لسكلل ملستسن
.نيرهاس ىقبن نأ انيلع .مانن ال ،ّبّرلل هُّبنتلا

نأ اًضيأ ينعي رهّسلا ،اذهل .انيلإ اهب َدِهَع يتلا تاريخلا نع انلأسيس انتايح ةياهن يفو
،ةايحلا :ريثكلا انيّقلت .ةنامأب اهريدنو تاريخلا كلت ىلع ظفاحن نأ يأ ،نيلوؤسم نوكن
،انتنيدمو ،اهيف شيعن يتلا نكامألا اًضيأو ،لمعلاو ،تاقالعلاو ،ةلئاعلاو ،ناميإلاو
يذلا ثاريملا اذهب ينتعن له :انسفنأ لأسن نأ لواحنل .ةريثك ًءايشأ انلن دقل .ةقيلخلاو
انتحارلو طقف انسفنأل ءايشألا مدختسن مأ هلامج ىلع ظفاحن له ؟عوسي ّبّرلا انل هكرت
؟انل يطعُأ ام ّلك ىلع ساّرُح اًلعف نحن له :رمألا اذه يف اًليلق رّكفن نأ انيلع ؟اهتظحل يف

َقبنلو .اًمئاد انقفاري عوسي ّبّرلا ّنأ نيقي ىلع نحنو ،فوخ الب رِسَنِل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
سنيطسغأ سيدقلا ناك .انبناجب عوسي ّبّرلا ّرمي امنيح مانن نأ انل ثدحي ال ىّتح ،نيرهاس
اونوك .يبناجب رمي ّبّرلا ّنأ ظحالأ اّلأو مانأ نأ  .“كلذ ظحالأ اّلأو ّبّرلا رمي نأ ىشخأ” :لوقي
دّدرت نود نمو ،اهل هللا ةرايز تلبقتسا يتلا ،ءارذعلا ميرم انتدّيس اندعاستل !نيرهاس
.“اذنأاه” :هل تلاق ،ءاخسبو

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ةوطخلا هذه .ةّيناركوألا ئناوملا نم بوبحلاب ةلّمحملا نفّسلا ىلوأ ةرداغم حايتراب يّيحأ نأ ّدوأ
ّمتي ،كلذل .عيمجلا ىلع ةدئافلاب دوعت ةسوملم جئاتن قيقحتو راوحلا ةّيناكمإ ىلع لدت
اننكمي ،قيرطلا اذه عابتا لالخ نم هّنأ قدصب لمآو ،لمأ ةرداب هّنأ ىلع اًضيأ ثدحلا اذه ميدقت
.مئادو لداع مالس ىلإ لوصولاو لاتقلا ءاهنإ
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جاجحلا ضعب ثيح :ايتاورك يف سمأ حابص عقو يذلا قيرطلا ثداح أبن ملأب تملع
انتدّيس عفشتل .نورخآ بيصأو مهتايح اودقف هيروغويديم ىلإ مهقيرط يف نييدنلوبلا
.مهتالئاع لجأ نمو اًعيمج مهلجأ نم ءارذعلا ميرم

نم هليجأت مت يذلا ،اليتسوبموك يد وغايتناس ىلإ يبوروألا بابّشلا ّجحل جيوتت وه مويلا
نيذلا بابّشلا ّلك قداص حرفب كرابأ .سّدقملا اليتسوبموك ماع ناك يذلا يضاملا ماعلا
اًمئاد مكتايح نكتل .ثدحلا اذه ةقفارمو ميظنت ىلع اولمع نيذلا اًضيأ كرابأو ،هيف اوكراش
ةمدخلا يف ةريسمو ،ةوخإلا وحنو هللا وحن ةريسمو ،حيسملا عوسي عم ةريسم :ةريسم
!حرفلاو

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