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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

مهفلا بعص انل ودبي ،(13-1 ،16 اقول عجار) مويلا اّيجروتيل ليجنإ انل همّدقي يذلا لثملا
،هدّيس هفشك اّملو ،قرسي ناك ،نيمأ ريغ ٍليكو نع :داسفلا نع ةّصق عوسي ىور .اًليلق
هيلإ أجلي يذلا – ركملا اذه نّوكتي اّمم :لءاستنل .فقوملا اذه نم جرخي يكل ركمب فّرصت
؟انل لوقي نأ عوسي دارأ اذامو ،- دساف صخش

نآلاو ،هدّيس تاكلتمم ّلغتسا هّنأل ،ةلكشم يف عقو دسافلا ليكولا اذه ّنأ ةّصقلا نم ىرن
هريصمل ملستسي ملو بحسني مل هنكل .هتفيظو دقفيسو هتلاكو باسح َيِّدؤي نأ هيلع
.ةليحلا عساو ناك ،ّلح نع ثحبو ،ركمب ةرشابم فّرصت ،كلذ سكع ،ةّيحضلا رود بعلي ملو
ُرثكَأ ايْنُّدلا هِذه َءانبَأ نإ" :لاق :لّوألا يدحّتلا اذه انيلإ هجويل ةّصقلا هذه ىلع عوسي دنتسي
،تاملظلا يف كّرحتي نم ّلك ّنأ ثدحي هّنإ يأ .(8 ةيآلا) "روُّنلا ِءانْبَأ نِم مِهِهابشَأ عم ًةَنطِف
فيك فرعيو ،لكاشملا طسو يف ىّتح فّرصتي فيك فرعي ،ةنّيعم ةّيويند ريياعم بسحب
،نيجذاس وأ ،نيمئان اًنايحأ نوكن ،نحن يأ ،عوسي ذيمالت ،امنيب ،نيرخآلا نم ةكنِح رثكأ نوكي
حرف ،يلوسّرلا داشرإلا عجار) تابوعّصلا نم جورخلا قرط نع ثحبلل ةردابملا ذخأن نأ فرعن الو
،ةّيعامتجالاو ةّيصخشلا تامزألا تاظحل يف رّكفأ ،لاثملا ليبس ىلع .(24 ،ليجنإلا
روعّشلاو رّمذتلا يف عقن نأ وأ ،طابحإلا انيلع بّلغتي نأ اًنايحأ حمسن :اًضيأ ةّيسنكلاو
نوكن نأو ،ليجنإلا بسحب ةنطف رثكأ نوكن نأ اننكمي – عوسي لاق - كلذ لدب .اياحض انّنأب
لولح نع ثحبن يكل نيقاّلخ نوكن نأو ،عقاولا مهفنو زّيمن يكل نيهّبنتمو نيظِّقيتم

http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2022/9/18/angelus.html


.نيرخآللو انل ،ةدّيج

نم مصخي نأ رّرق ؟ليكولا ركم نّوكتي َّمم ،عقاولا يف .عوسي انل همّدق رخآ ميلعت اًضيأ كانه
هدرطي امدنع هتدعاسم نم اونّكمتي نأ لمأ ىلع ،هءاقدصأ مهلعج اذكهو ،هدّيس َيِنيِدَم نويد
نأ نكمي تاقادص نّوكيل اهمدختسي نآلاو ،هسفنل تاورثلا عمجي ناك ةيادبلا يف .هدّيس
نع اًميلعت انل مّدقي ،نذإ ،عوسيو .قرسي ناك ،نيَتلاحلا الِك يف .لبقتسملا يف هدعاست
ِنِكاسَملا يف مُكولِبَق ،َدِقُف اذِإ ىَّتح ،مارَحلا ِلاملاِب َءاقِدصَأ مكَل اوذِخَّتا" :تاريخلا مادختسا
وه مهملا لب ،ملاعلا اذه تاريخ سّدكن نأل ةجاح ال ،ةّيدبألا ةايحلا ثرن ىّتح .(9 ةيآلا) "ةَّيِدَبَألا
اذه تاريخ اومدختست ال :عوسي ةوعد يه هذه .ةّيوخألا انتاقالع يف اهشيعنس يتلا ةّبحملا
تاقالع اوقلختو ،تاقادص اونّوكتل اهومدختسا لب ،طقف مكتّينانألو مكسفنأل ملاعلا
.نيفعضألاب ةيانعلا اوسرامتو ةّوخألا اوزّزعتو ،ةّبحملا يف اولمعتو ،ةدّيج

،ليجنإلا ةصق لثم داسفلا نع صصق دجوت مويلا ملاع يف ىّتح ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
تارايتخا ىلع رطيست يتلا تاّينانألاو ،ةلداعلا ريغ تاسايّسلاو ،ةهيزنلا ريغ تافّرصتلا
نأ انل زوجي ال نيّيحيسملا نحنو .ىرخألا ةضماغلا فقاوملا نم ريثكلاو ،تاسّسؤملاو دارفألا
نحن لب .نيلابم ريغ ىقبن نأو ،رومألا نع ىضاغتن نأ ،كلذ نم أوسأ وأ ،طابحإلاب رعشن
اذه تاريخ مدختسنو ،ليجنإلا ةنطفو ةمكحب ،ريخلا لمع يف نيعدبم نوكن نأ ىلإ نوّوعدم
ءانغإل ال - عوسي ّبّرلا نم اهانيّقلت يتلا اياطعلا ّلك لب ،ةّيداملا رومألا طقف سيل - ملاعلا
دّلون انفقوم لالخ نم :اًّدج مهم اذه .ةّيعامتجالا ةقادّصلاو ةّيوخألا ةّبحملا دّلونل لب ،انسفنأ
.ةّيعامتجا ةقادص

حوّرلاب ءارقف ،اهلثم نوكن نأ اندعاست ىّتح ،ةسادقلا ةّيلكلا ميرم انتدّيس ىلإ ِّلصنل
.ةلدابتملا ةّبحملاب ءاينغأو

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

يف ،ناتسخازاك يف ةريخألا مايألا يف اهب مايقلا نم تنّكمت يتلا ةرايزلا ىلع هللا ركشأ
ءاقللا يف اهنع مّلكتأس .ةّيديلقتلاو ةّيملاعلا تانايدلا ةداقل عباّسلا رّمتؤملا ةبسانم
.لبقملا ءاعبرألا ماعلا

،اياحضلا تالئاع نم يحوّرلا يبرق نع رّبعأ .اينيمرأو ناجيبرذأ نيب ريخألا لاتقلا يننزحي
مالّسلا :َسنن ال .مالّسلا قافتا ءوض يف ،رانلا قالطإ فقو مارتحا ىلع نيَفرطلا ّثحأو
كهنملا يناركوألا بعّشلا لجأ نم ةالّصلا لصاونل !راوحلا أدبيو ةحلسألا تُمصت امدنع نكمم
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.برحلا اهترمد ضرأ ّلك يف مالّسلا لجأ نمو

.فينع ناضيف نم نيرّرضتملا (Le Marche - Italia) يكراملا ناّكس لجأ نم يتاولص دكؤأ نأ ّدوأ
عوسي ّبّرلا ِطعيل .ةميسج رارضأب نيباصملاو ىحرجلاو ،مهيوذو نيفوتملا لجأ نم يّلصأ
!تاعامجلا كلتل ةّوقلا

:(Mesagne) ييناسيم ةدلب يف “اكز تيب” يف نيعوطتملاو ءارقفلا يف صاخ لكشب رّكفأو
.ءارذعلا ميرم انتدّيس مكتظفحو عوسي ّبّرلا مككراب

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