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،ءابحألا ةوخألاو تاوخألا

ةصاخ ،ةبحمب اعيمج مكيحاو .امورل فقسأك لوألا سدقملا نوريملا سادقب لفتحا حرفب
.(ةيتونهكلا) ةماسرلا موي ،اضيأ انأ كلذكو ،نوركذتت مويلا مكنأل ،ةنهكلا يئابحأ ،متنأ

عوسيو دواد كلملا ،ءايعشأ هوهي دبع :(سدقملا تيزلاب) "نيحوسمملا" نع لئاسرلا انبطاخت
يذلاو نمؤملا هللا بعش حسمل يه اهيلع اولصح يتلا ةحسملا نأ يف ثالثلا كرتشي .انبر
ةياغلل ةليمج ةروص ....نيروهقملاو ،ءانجسلاو ،ءارقفلا لجأ نم يه مهتحسم نإ ؛هل مادخ مه
وه" :133رومزملا يف اهدجن يتلا كلت يه "لجأ نم" سدقملا تيزلاب "نيحوسمم مهنوكل"
"هِبايِث ِفارْطَأ ىلع نوراه ِةَيحِل ىلع ِلِزاَّنلا ،ةيحِّللا ىلع ِلِزاَّنلاو ِسأَّرلا ىلع ِبِّيَطلا ِتيَّزلاك
اهنإ ،ةسدقملا هبايث فارطأ ىتح نوراه ةيحل ىلع لزني يذلاو رشتنملا تيزلا ةروص .(2 ةيآ)
هل زمرُي يذلاو نوكلا يصاقأ ىلإ ،ةحسملا لضفب ،لصي يذلاو يتونهكلا حسملا ةروص
.بايثلاب

ءانبأ ءامسأب طبترملا كاذ وه اهدحأ ؛يناعملاب ةينغ يه ةنهكلا سيئرل سدقملا سبالملاف
هنم يذلا -(efod) ءادرلا فاتكأ ىلع نوشقني اوناك يذلاو ،ٍعْزَج رجح قوف ةروفحملا ليئارسإ
ةتسو نميألا فتكلا قوف ةتس ددع :ايلاح همدختسن يذلا (casula) يتونهكلا ءادرلا يتأي
طابسأ ءامسأ هيلع شوقنم اضيأ ءالطلا ناكو .(14-6 ،28 رخ عجار) رسيألا فتكلا قوف
ىلع لمحي وهف لفتحي امدنع نهاكلا نأ ينعي اذهو .(21 ،28 رخ عجار) رشع ينثإلا ليئارسإ
ديفملا نم نوكيس .بلقلا يف ةروفحملا هئامسأ لمحيو ،هيلإ هب دهُع يذلا بعشلا هيفاتك

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2013/20130328-messa-crismale-libretto.pdf
https://www.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2013/3/28/papa-francesco_20130328_messa-crismale.html


لَقِث بلقلا يفو فاتكألا قوف نأب ريقفلا يتونهكلا انبوث يدترن ةرم لك يف رعشن نأ
.!اذه انتقو يف مهرثكأ امو ،انئادهشو انيسدقو ،نمؤملا انبعش هجوو

لب ،ةفرخزملا راتسألا قوذتبو سبالملاب طقف قلعتي ال يذلاو- يسقط وه ام ءاهب نمف
وحن رظنلا ىلإ لقتنن انوعد -ىزعُملاو ّيحلا هبعش يف عطسي يذلا انهلإ دجم روضحب يرحلاب
ريطعت ةفيظو دنع طقف فقوتي الو ،نوراه سأر حسمي يذلاو سيفنلا تيزلا نإف .لعفلا
نم يه هُتحسمف :حوضوب برلا هنلعيس ام اذه ."فارطألا" ىلإ لصي ىتح رشنتي لب ،هصخش
انلصح يتلا ةحسملا نأ يأ .نيديحولاو ىنازحلا صاخشألاو ،ىضرملاو ،ءانجسلاو ،ءارقفلا لجأ
بلقلاو ...نتن ىلإ تيزلا لوحتي ثيح ،ةينأ يف هظفحل الو انسفنأ ريطعتل فدهت ال اهيلع
.اًّرُم

نهدُي امدنعف .حضاو ليلد اذه يف ،هبعش اهب نهدُي يتلا ةيفيكلا نم ديجلا نهاكلا فرعُي
سادقلا نم بعشلا جرخي امدنع ،لاثملا ليبس ىلع :اًحضاو اذه نوكي حرفلا تيزب انبعش
امدنع رِّدقُي ،تيزلا حسمب هب ظوعوملا ليجنإلا رِّدقُي انبعشف .راسلا ربخلا لان نَم ِهجوب
،عقاولا فارطأ ىتح نوراه ِتيزك لزني امدنع ،ةيمويلا ةايحلا ىلإ هظعن يذلا ليجنإلا لصي
نوديري نَم ناودعل رثكأ ةضرُع وه نمؤملا بعشلا ثيح "فارطألا" ،ةجرحلا عاضوألا رينُي امدنع
همالآ ،ةيمويلا هِتايح عقاو ِةبحصب انيلص اننأ رعشي هنأل انركشي بعشلا .هناميإ بهن
رطع يأ ،حوسمملا صخشلا رطع نأ رعشي امدنع ركشي بعشلا .هلامآو هتافوخت ،هحارفأو
همدقي نأ ديري ام لك ىلع انمأتسي نأ يف عجشتي يلاتلابو ،انلالخ نم اهل لصو دق ،عوسي
نم ِّلص" ،"يتبأ اي ينكراب" ،"ةلكشملا هذه يدلف ،يتبأ اي ،يلجأ نم ِّلص" تارابعف :برلل
امدنعف .سامتلا ىلإ تلَّوحت هنأل ،بوثلا فارطأ ىلإ لصو دق نهدلا نأ ىلع ةمالعلا يه :"يلجأ
نوكن ذئدنع ،انلالخ نم ةمعنلا رُبعَت امدنعو ،بعشلا عمو هللا عم ةقالعلا هذه َّيحن
نأ بجي اننأ وه هيلع َزيكرتلا يونا ام نإ .رشبلاو هللا نيب ءاطسو يأ ،ةنهك ةقيقحلاب
يدام وأ ،انايحأ بسانم ريغ ناك نإو ىتح ،سامتلا لك يف رعشتسن نأو ةمعنلا امئاد شعنُن
ةحسم ىلع لوصحلا يف انبعش َةبغر -اًيجراخ طقف اذكه ودبي دق هنأل – هفات ىتح وأ ،ةياغلل
ةأرملا مامتغاب برلا رعش امك ،"سحن"و "رعشتسن" نأ .هكلمن اننأ فرعي هنأل ،يكزلا تيزلا
مغرب ،عوسي نأ دجن ةظحللا هذه يفف .هئادر َبْدُه تسمل امدنع ءاجرلاب معفملا ةفزانلا
لزانلا تيزلابو تونهكلاب حشتملا نوراه ءاهب َّلك دسجي ،بناج لك نم هب طيحملا عومجلا
ةأرملا نيعأ ،ناميإلاب ةئلتمملا نيعألا كلتل الإ رهظي الو يفتخم لامج هنإ .هبايث ىلع
:هومهفي نأ الو ،هوري نأ اوردقي مل – لبقتسملا ةنهك – مهسفنأ ذيمالتلا ىتحف .ةفزانلا
لك نم عوسيب طيحُت يتلاو ةظتكملا عومجلا َةيحطس طقف "ةيدوجولا فارطألا" يف اوأر دقف
ةوقب سحأ دقف ،برلا وه كلذ سكع ىلع .(42 ،8 ول عجار) هَقُنخَت نَأ ُداكت ىتح هُمَحزَتو بناج
.هِئادِر بْدُه ىتح لصت يتلا ةيهلإلا ةحسملا

ثيح "فارطألا" يف :ةيئادفلا اهتردقو اهتوق رابتخال ،انتحسم رابتخال جورخلا يغبني اذكه
نم ريثكل ىرسألا ثيح كانه ؛ىري نأل فهلتي يذلا ىمعألا ثيح ؛كوفسملا مدلاو ،ملألا
رارتجا يف وأ ةيتاذلا براجتلا يف ةرورضلاب برلا عم لباقتن نل اننإ .رارشألا دايسألا
نكلو ،ةديفم نوكت دق ةايحلا يف تاذلا ةدعاسمل فدهت يتلاو ةيساردلا تارودلاف :رطاوخلا
ىلإ لصن دق ،رخأ جهن ىلإ جهن نم ،ةرود ىلإ ةرود نم ةيتونهكلا انتايح انشع نأ
طشنت يتلا ،ةمعنلا ةردق ميجحت ىلإ يأ ،[سويجاليب بهارلل دوعت ةقطره] ةينايجاليبلا
،نيرخآلل "ليجنإلا ميدقت" رادقمبو ،ناميإب ،"انسفنأ ةمدقت" يف انحاجن رادقمب ومنتو
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.ءيش يأ كلمي ال نَمل انل يذلا ليلقلا "نهدلا ميدقت" رادقمبو

نأل "ءيش ال" لوقأ الو اليلق لوقأ – اليلق نهديو ،هتاذ نم اليلق جرخي يذلا نهاكلا نإ
ىلع بعشلا ةردقم يأ ،انبعشب ام لضفا دقفي -ةحسملا انم عزتني ،هلل ادمح ،انبعش
نوكي نأ نم الدبو ،هتاذ نم جرخي ال نَمف .يتونهكلا هبلق نم قيمعلا ءزجلا طيشنت
:فالتخالا اعيمج فرعن نحنو .ربدُم ىلإ ،راسمس ىلإ ائيشف ائيش لّوحتي وهف ،اطيسو
ال امهف ،امهبلقب الو امهتايحب نارطاخي ال امهنألو "امهترجأ ىلع الصحي" ربدُملاو راسمسلاف
،ىضرلا دعب ِضعبلا ُروعش ىتأتي انه نمو .بلقلا نم عبانلا ،ِراحلا ِركشلا ىلع نالصحي
-ديدج وه ام لكو ميدق وه ام لكل - يعِماَج درجمل لوحتلا ىلإو ،ىنازح ةنهك ،نزحلل مهدوقي يذلاو
يف نويحي ًةاعر ،ةسوملم ةحئارلا هذه نكتل ،"فارخلا ةحئار"ـب نوقبعي ًةاعر اونوكي نأ نم الدب
ةيوهلا ةمزأ ةيلع لاقُي ام نأ حيحصف ."رشب يديص" اونوكي نأ نم الدب ،مهبعش طسو
،اهجاومأ ضيوقت انفرع نإ ،نكلو ؛ةيراضحلا ةمزألا ىلإ فاضُيو اعيمج انددهي ةيتونهكلا
هسفن عقاولا نأ نسحف .كابشلا ءاقلإو ةريحبلا قمع يف لوخدلا نم ،برلا مساب ،نكمتنس
رحب يف ،ةصلاخ ةيطع هنأ ،ةمعنلا لضفب ،احضاو ودبي ثيح ىلإ باهذلا ىلع انربجي يذلا وه
ثيحو ،- ةفيظولا سيلو – ةحسملا ىوس ةميق وذ ءيش نم ام هيف يذلاو اذه يلاحلا ملاعلا
.عوسي يأ :هيف قثن يذلا مساب تيقلُأ يتلا كلت طقف يه ةئلتمملا كابشلا نأ رهظي

بلقل اقفو ًةاعر امئاد اونوكي يكل ةالصلابو ّدولاب مكتنهك نم اوبرتقا ،ءابحألا نونمؤملا
.هللا

ىتح انبلق يف هددجيل ،هب انحسُم يذلا ةسادقلا حور انيف بآلا هللا ددجيل ،ءابحألا ةنهكلا
فهلتب اهرظتني نمؤملا انبعش ثيح ،"فارطألا" ىلإ اضيأو ،عيمجلا ىلإ ةحسملا لصت
،انفاتكا قوف مهئامسأ يدترن اننأب رعشيو ،برلا ذيمالت اننأب انبعش رعشيل .اهرّدقُيو
،تيزلا كاذ ىلع ،انلامعأو انتاملك ربع ،لوصحلا نم نكمتيف ؛ىرخأ ةيوه نع ثحبن ال اننأبو
.نيمأ .ةحسملا يا ،هايإ انحنميل عوسي ءاج يذلا حرفلا تيز
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