
الكرسي الرسولي

سيسنرف ابابلا ةسادق ةملك

يكئالملا ريشبتلا ةالص يف

2022 ربمتبس/لوليأ 11 دحألا موي

سرطب سيدقلا ةحاس يف

[Multimedia]

____________________________

 

!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

اذكه اوّمُس دقل ،(32-4 ،15 اقول عجار) ةثالّثلا ةمحّرلا لاثمأ مويلا اّيجروتيل ليجنإ انل مّدقي
نيّيسيرفلا رُّمذت ىلع ّدري يكل لاثمألا هذه عوسي ىور .ميحّرلا هللا بلق نورهظُي مهّنأل
ّنأل اوكَّكشت .(2 ةيآ) "!مهَعَم ُلُكأَيو َنيئِطاخلا ُلِبقَتسَي ُلُجَّرلا اذه" :اولاق نيذلا ةبتكلاو
ةيحاّنلا نم ةرثع رجحو اًّكش مهل ةبسّنلاب فّرصّتلا اذه ناك نإ .نيئطاخلا نيب ناك عوسي
:هللا وه اذه ْنأ انل فشكي ،مهعم لكأيو نيئطاخلا لبقتسي امدنع ،عوسي ّنإف ،ةّينيدلا
لثم عيمجلا ّبحي هّنأل ،هتدئام ىلع عيمجلا سلجي نأ يف بغريو ،اًدحأ دعبتسي ال هللا
:ّنأ وهو ليجنإلا بلق ةثالّثلا لاثمألا صّخلت ،كلذل .عيمجلا ،ىنثتسم دحأ ال ،عيمجلا ،هئانبأ
.اهيف عيضن ةّرم ّلك يف اّنع ثحبيل يتأي وهو ،ٌبأ هللا

ثحبي يذلا يعاّرلا مه ،هللا نولّثمي نيذلاو ،لاثمألا يف ةّيسيئّرلا تاّيصخّشلا ،عقاولا يف
بناجلا دنع فّقوتنل .لاّضلا نبالا وُبأو ،دوقفملا مهرّدلا دجت يتلا ةأرملاو ،لاّضلا فورخلا نع
بناج مهيدل ،عقاولا يف ،مهّلك ةثالثلا .ثالّثلا ةّيسيئّرلا تاّيصخّشلا هذه يف كرتشملا
نادقف – ام ءيش نادقف ببسب قلقلا :يلاتلا وحنلا ىلع هفّرعن نأ اننكمي ،كرتشم
يف ثالّثلا تاّيصخّشلا ،ءيش نادقف ببسب قلقلا ،- نبالا نادقف ،مهردلا نادقف ،فورخلا
اورظن ول ،عقاولا يف ،هذه ثالّثلا تاّيصخّشلا .اًئيش اودقف مهّنأل نيقلق اوناك لاثمألا هذه
نوعستو ةعست هيدل ناك نكل ،اًفورخ عاضأ يعاّرلاف :نيّنئمطم اونوكي نأ مهنكمي مهرمأ يف
نبا هيدل ناك اًضيأ بألاو ،ىرخأ مهارد ةعست اهيدل ناك نكل ،اًمهرد تعاضأ ةأرملاو ،هريغ اًفورخ
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؟ةدساف ةايح شيعيل بهذ يذلا اذه يف رّكفي اذامل .هل هسفن سّركي نأ هنكمي ،عيطمو ،رخآ
،فورخلا :عئاض وه ام ببسب ،بألاو ةأرملاو يعارلا بلق يف ،مهبولق يف قلق كانه ،كلذ لدب
نَّمع ثحبيو ،بئاغلا بلطيو ،دِقُف يذلا ىلع قلقي ّبحي نَم .اًديعب بهذ يذلا نبالاو ،مهرّدلاو
.دحأ كلهي نأ ديري ال هّنأل .اًديعب لحر يذلا رظتنيو ،عئاض وه

يف لعفنيو ،مّلأتيو ،هنع اندعتبا نإ “اًّنئمطم” ىقبي ال :هللا وه اذكه ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
رئاسخلا عوسي ّبّرلا بسحي ال .هيعارذ نيب انديعي ىّتح ،اّنع ثحبيل قلطنيو ،هلخاد
اذامل نكلو” .مهّبحي نيذلا ءانبألا نادقف ببسب مّلأتيو ،ٍّمأو ٍبأ بلق كلمي وهف ،رطاخملاو
امدنعو ،هنع اندعُب نم مّلأتي هللا .مّلأتي ،مّلأتي .“؟لحرو ،قحتسم ريغ نبالا اذه ناك نإ مّلأتي
ناك امهم ،نيَتحوتفم نيَعارذب اًمئاد انرظتني هللا :اذه رّكذتنل .هيلإ انتدوع رظتني ،عيضن
عجار) اًمئاد انسرحيو ،مانَي الو وفْغَي ال وه ،رومزملا لوقي امك .اهيف انعض يتلا ةايحلا عضو
121، 4-5).

ببسب قلقن له ّيأ ،اذه يف عوسي ّبّرلاب يدتقن له :لءاستنلو انسفنأ ىلإ نآلا رظننل
له ؟ةّيحيسملا ةايحلا نع دعتبا نم ىلإو ،بئاغ وه نم ىلإ قاتشنو ُّنِحَن له ؟ام ٍءيش نادقف
؟اننيب ام يف نيبرطضم ريغو نونئمطمو نوئداه انّنإ مأ ،اننيب ام يف قلقلا اذه لمحن
نع باغ يذلا ؟انبلق كلذ ّسَمي الو رهاظتن مأ ،انتاعامج نع باغ نم اًّقح دقتفن له ،رخآ ىنعمب
يف نيئناهو نيّنئمطمو ،اننيب اميف دّيج عضو يف ىقبن انّنأ مأ ؟اًقح هدقتفأ له يتايح
فطاعّتلا ىلإ ةجاحلاب رعشن نأ نود نم ،- “...ًّادج ةدّيج ةّيلوسر ةعومجم ىلإ بهذأو” – انتاعومجم
بلطم اذه لب ،نيرخآلا ىلع نيحتفنم نوكن نأ يف طقف رمألا سيل ؟ديعب وه نم عم
نع ثحبأو بهذأ نأ ّيلع اذامل ،اًفورخ نوعستو ةعست يدنع” :لثملا يف يعاّرلا لقي مل !ليجنإلا
يّلصأ انأ له :انتاقالع يف نذإ رّكفنل .هنع ثحبيل بهذ لب .“؟تقولا عّيضأو لاضلا فورخلا
بولسأب نيديعبلا بذجن له ؟ةرارمب رعشي نم لجأ نمو ،ديعبلا لجأ نمو ،نمؤي ال يذلا لجأ نم
مهدقتفي نيذلا .ءانبألا ىلإ هبتنن نأ اّنم بلطي بآلا ؟نانحلاو ةفأّرلاو برُقلا وه يذلا ،هللا
نيذلاو ،انبرقب مه نيذلاو ،مهفرعن نيذلا صاخشألا ضعب يف رّكفنل .مهريغ نم رثكأ وه
يننكل” :ٌلئاق لوقي دق .“هللا دنع ّمهم تنأ ؟ملعت له” :مهل لوقي اًدحأ طق اوعمسي مل امّبر
دنع ّمهم تنأ” - “...رخآلا ءيّشلا كلذو ،ئيّسلا ءيشلا اذه تعنص دقل ،بترم ريغ عضو يف
.“كنع ثحبي وه لب هنع ثحبت ال تنأ” ،اذه ْلُق ،“هللا

لغشتو انقلقت ةلئسألا هذه عدنل - لابلا لوغشم بلقب ءاسنو اًلاجر نكنل - قلقنل
اناعرتو اّنع ثحبت نأ نم اًدبأ بعتت ال يتلا ّمألا ،ءارذعلا ميرم انتدّيس ىلإ ِّلصنلو ،انلاب
.اهءانبأ نحن
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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

تانايدلا ةداق رّمتؤم يف كراشأس ثيح ،ناتسخازاك ىلإ مايأ ةثالثل ةلحر يف رداغأس ٍدغ دعب
راوحللو نيّينيدلا نيلّثمملا نم ديدعلا ءاقلل ةصرف نوكتس .ةّيديلقتلاو ةّيملاعلا
نأ نآلا ذنم ديرأو .انملاع هيلإ شّطعتي مالس ،مالّسلا يف ةكرتشملا ةبغرلا مهكِّرحت ،ةوخإك
كلذ ناكس عيمجو ةّيحيسملا تاعامجلاو تاطلّسلا ىلإ كلذكو ،نيكراشملا ىلإ ةّيحت هجوأ
نم بلطأ .يترايز ءوض يف هب متمق يذلا لمعلاو تادادعتسالا ىلع مكركشأ .عساشلا دلبلا
.اذه مالّسلاو راوحلا َّجح ةالّصلاب اوقفاري نأ عيمجلا

هذه يف .ءاجّرلاو ةيزعّتلا عوسي ّبّرلا هحنمي يكل ،يناركوألا بعّشلا لجأ نم ةالّصلا لصاونل
روزي يكل ايناركوأ يف ،ةّبحملا ةمدخ ةرئاد سيئر ،يكسفييارك لانيدراكلا دجاوتي ،مايألا
.ةسينكلاو ابابلا برق ىلع يلمع لكشب دهشيو تاعامجلا فلتخم

تلتُق ،ةّيناينوبموك ةلسرُم ،يبوك يد ايرام تخألا ركذأ نأ يل بيطي ،هذه ةالّصلا ةظحل يف
ِطعتل .اًبيرقت ًةنس نيتس ةدمل ةّبحمب تمدخ ثيح ،قيبمزوملا يف ينيبيشت يف
.قيبمزوملا بعش عيمجلو نيّيحيسملل ةعاجّشلاو ةّوقلا اهتداهش

يديلقتلا هماعب مويلا لفتحي يذلا ،زيزعلا ايبويثإ بعش ىلإ ةصاخ ةّيحت هّجوأ نأ يف بغرأ
.ةحلاصملاو مالّسلا ةّيطع اهرسأب ةّمأللو ةلئاع ّلكل ىنمتأو يتالص مكل دّكؤأ :ديدجلا

.دغ دعب وأ اًدغ اًدّدجم ةسردملا نوأدبيس نيذلا بالطلا لجأ نم يّلصن نأ َسنن الو

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