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ةّيلوسرلا ةرايّزلا

يناثلا يلودلا يتسراخفإلا رمتؤملل يماتخلا سادقلا ةبسانم يف تسبادوب ىلإ
ايكافولس ىلإو نيسمخلاو

سيسنرف ابابلا ةسادق ةظع

ّيهلإلا ساّدقلا يف

نيتشاش يف ةعبّسلا نازحألا ةدّيس ميرم ءارذعلا ةّيوابوّطلل ينطولا رازملا ةحاس يف
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لبقتسي نأ عاطتسا يذلا ،خيّشلا ناعمس ْيَعارذ وحن ،ميرم اعارذ ّدتمت ،ميلشروأ لكيه يف
:ميرم يه نم دهشملا اذه يف لّمأتنل .ليئارسإ صالخل لَسرُملا حيسملا هّنأ فرعيو عوسي
،اذه ينطولا نيتشاش رازم ىلإو .اهمّركنو اهّبحن اذهلو ،نبالا عوسي انتطعأ يتلا ّمألا اهّنإ
دجوي .عوسي انتطعأ يتلا يه اهّنأ فرعي هّنأل ،ىوقتو ناميإب يكافولسلا بعّشلا قّفدتي
قيرّطلا يه ميرم :بيلّصلا هولعي بلق يف موسرم قيرط ةّيلوسرلا ةرايّزلا هذه "راعش" يف
.انل اًّبح هتايح لذب يذلا ،حيسملا بلق ىلإ اندوقي يذلا

ٍتازيِم ثالث ىرنو .ناميإلل اًجذومن ميرم ىرن نأ اننكمي ،هانعمس يذلا ليجنإلا ءوض ىلعو
.ةمحّرلاو ،ةءوبنلاو ،ةريسملا :اهناميإل

نالعإ ةرصاّنلا ةنبا تّقلت املاح .ةريسم يف قلطني ناميإ وه ،ءيش ّلك لبق ،ميرم ناميإ
مل .اهتبيرق ،تاباصيلأ دعاستو روزتل (39 ،1 اقول) "لَبَجلا ىلِإ ًةَعِرسُم تَضَم" ،كالملا
طيسبلا اهعضاوت حرف دِقفَت ملو ،اًزايتما صّلخملا ةدلاو حبصتل اهتوعد رِبَتعَت
ىلع .ةعبرألا اهتيب ناردج لخاد اهسفن يف ةلّمأتم فقت ملو ،كالملا ةرايز اهلابقتساب

http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/9/15/omelia-sastin.html


ترعشو .اهقيقحت بجي ةلاسر اهّنأ ىلع اهتّقلت يتلا ةّيطعلا كلت تشاع دقل ،سكعلا
ىلإ لصي نأ ديري اهب يتلا هللا ةفهل تيحأو تدّسجو ،تيبلا ةرداغمو بابلا حتف ىلإ ةجاحلاب
ةلحّرلا تالوهجم تلّضف :اهتريسم يف ميرم تقلطنا اذهل .هتّبحمب مهصّلخيل رشبلا ّلك
ّكحملا ىلع عضوي ناميإ ةرماغمو ،تيبلا يف رارقتسالا ىلع قيرّطلا بعتو ،تاداعلا ةحار ىلع
.رخآلل ّبح ةّيطع اهسفن تلعجو ،نِمآ نئمطم نّيدت ىلع

عم ،تمّدق ثيح ،ميلشروأ وحن تراس :ةريسم ةلاح يف يهو ميرم اًضيأ مويلا ليجنإ انيرُي
ةذيملّتلا لثم ،اهنبا ءارو ةريسم اهّلك اهتايح نوكتسو .لكيهلا ىلإ عوسي ،اهجوز فسوي
.اًمئاد ريست ميرم .بيلّصلا مادقأ دنع ،ةلجلجلا ىّتح ،ىلوألا

،ةريسم يف قلطني ناميإ :يكافولسلا بعّشلا اذه ناميإ جذومن يه ءارذعلا ّنإف ،اذكهو
متنأ ،نوريست امدنعو .هللا نع اًثحب ٍمئاد ٍّجح يف وهو ،ةقداصو ةطيسب ىوقت اًمئاد هشعنت
،ةميدقلا ديلاقّتلا وأ سوقّطلا ضعبب ىضري يذلا ،دّمجتملا ناميإلا ةبرجت ىلع نوبّلغتت
ىلع ةبيقح يف مكنازحأو مكحارفأ نولمحتو ،مكسفنأ نم نوجرخت متنأ ،كلذ نم اًلدبو
اولصاو ،ًءاجرو !ةداهشلا هذه ىلع اًركش .ةوخإلاو هللا وحن ّبح ّجح ةايحلا نم نولعجتو ،مكرهظ
امدنع .“اوفقوتت ال” :تلق دقل .اًدحاو اًرمأ فيضأ نأ اًضيأ ّدوأو !اوفقوتت ال .اًمئاد ةريسملا
ةسينكلا نوبيصي ةفقاسألا فقوتي امدنعو .ضرملاب باصت ةسينكلا فقوتت
.ضرملاب هللا بعش نوبيصي ةنهكلا فقوتي امدنعو .ضرملاب

لمعل ةءوبن تناك ،اهسفن اهتايحب ،ةّباشلا ةرصاّنلا ةنبا .ّيوبن ناميإ اًضيأ وه ميرم ناميإ
نيرّبكتملا ّطحو ءاعضولا عفرف ،ملاعلا قطنم َبَلَق يذلا ميحّرلا هلمعو ،خيراّتلا يف هللا
ءيجم نورظتنيو هللا ىلإ نوخرصي نيذلا ،"هوهي ءارقف" عيمج لّثمت يه .(52 ،1 اقول عجار)
يه ،(18-14 ،3 اينفص عجار) ليئارسإ ءايبنأ اهب رَّشب يتلا نويهص تنب يه ميرمو ،حيسملا
ةنوقيأ يه ،ةرهاطلا َءارذعلا ،ميرم .(14 ،7 ايعشأ) ليئوناَّمِع ،"انعم هللا" لمحتس يتلا ءارذعلا
،(4 ،1 سسفأ عجار) ةّبحملا يف نيرهاطو نيسيّدق نوكن نأل نوّوعدم نحن ،اهلثم :انتوعد
.حيسملا ةروص ريصنل

،دّسجتملا هللا ةملك اهئاشحأ يف تلمح اهّنأل ،ميرم يف اهتورذ ليئارسإ ةءوبن تغلب
ِطوقسِل َلِعُج هَّنِإ" :هّمأل ناعمس لاق هنعو .ّيئاهنو لماك لكشب هللا ةطخ مّمت وهو .عوسي
.(34 ،2 اقول) "ضْفَّرلِل ًةَضَّرَعُم ًةَيآو ،ليئارسِإ يف مُهنِم ٍريثَك ِمايِقو ساَّنلا َنِم ٍريثَك

وه عوسي .كلذ انّنكمي ال .ةايحلا يّلحت رّكس ةعطق ناميإلا ربتعن نأ انّنكمي ال :اذه َسنن ال
ىلع اهربجأو نلعلا ىلإ ةملظلا جرخأ ،ةملّظلا دجوت ثيح رينيل ءاج .ةضراعملل ةيآ
نمو ،هعم ماق هل هسفن حتفو حيسملا َلِبَق نم .اًمئاد ةملّظلا هعراصت اذهل .مالستسالا
لمحيل تأي مل هّنإ هذيمالتل عوسي لاق .اهدسفأو مالّظلا يف هسفن ىلع قلغأ هضفر
يف ،نيّدح يذ ٍفيس لثم ،هتملك لخدت ،عقاولا يف :(34 ،10 ىّتم عجار) اًفيس لب اًمالس
اننكمي ال عوسي مامأ .“ْرَتْخِا” :لوقت .راتخن نأ اّنم بلطتو ،ةملّظلا نع روّنلا لصفتو انتايح
نأ ينعي هلبقأ نأ .كلذ انّنكمي ال ،ال ."انئاذح يف انامدق" نيحيرتسم ،نيرتاف ىقبن نأ
يذلا وه ،ةمايق يل ريصي وهو ،َّيف ّرشلا راكفأو ،يمانصأو ،يتاضقانت فشكي نأ لبقأ
.اًمئاد ينُميقُي وه .ديدج نم أدبأ ينلعجيو يديب ينذخأيو ،اًمئاد ينُميقُي
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نيذلا ءايبنألا :ةفقاسألا متنأ .ءايبنألا ءالؤه ىلإ ديدحّتلاب اًضيأ ةجاحب ايكافولس مويلا
يف "ةضراعملل ةيآ" نوكن نأ لب ،ملاعلل نيداعُم نوكن نأ رمألا سيل .قيرطلا اذه نوكلسي
ثيح راَوِح اوعناص مهّنأو ،مهتايحب ليجنإلا لامج نورهظُي فيك نوفرعي نويحيسم .ملاعلا
،عمتجملا يف ةّيئادعو ٌماسقنا اًبلاغ نوكي ثيح ةّيوخألا ةايحلا نوتّبثُيو ،فقاوملا بّلصتت
ةّيصخشلا ةّينانألا اًبلاغ دوست ثيح ةبّيطلا نماضّتلاو ةفايّضلا ةحئار نورشنيو
.توملا قطنم دوسي ثيح ةايحلا نوسرحيو نومحيو ،ةّيعامجلا ةّينانألاو

.ةمحّرلا ّمأ يه ميرم ،اًريخأ .ةءوبّنلا ةدلاو ميرم ،ةريسملا يف قلطنت ،ةريسملا ّمأ ،ميرم
ةيانعب ،تصرح يتلاو (38 ،1 اقول عجار) "ّبَّرلا ُةَمَأ" اهّنأب اهسفن تفّرع يتلا يهو .ميحر اهناميإ
يف نبالا تكراشو ،(12-1 ،2 اّنحوي عجار) ليلجلا اناق سرع يف رمخلا صُقنَي اّلأ ىلع ،ةّيمومأ
ىلع هتشاع يذلا عجوملا مّلألا يفو ،ةظحلّلا كلت يف .بيلّصلا مادقأ ىّتح ،صالخلا ةلاسر
دقل .(35 ،2 اقول) "ِكِسْفَن يف ٌفيَس ُذُفنَيس ِتنَأو" :ناعمس ةءوبن ميرم تمهف ،ةلجلجلا
يف قّزمم عوسي .اهمالآو ةّيرشبلا اياطخ لمح يذلا ،رَضَتحُملا نبالا ةاناعم اًضيأ اهتنعط
يتلا ةنونحلا ّمألا ،اهسفن يف ةقّزمم ميرمو ،(3 ،53 ايعشأ) ملَألاِب ٌفِراعو ٍعاجوَأ ُلُجَر ،دسجلا
.حيسملا يف يئاهّنلا رصّنلا انل نّيبتو ،انيّزعت هسفن تقولا يفو انعومد عمجت

لواحت الو ،برهت ال ،بيلّصلا تحت ّلظت .بيلّصلا تحت ،ةطاسبب ،ةنيزحلا ميرم ىقبتو
ليلد وه اذه .ملألا نم بورهلل ةّيحورلا تائّدهملاو ةّيرشبلا ليحلا مدختست الو ،اهسفن ذاقنإ
هللا ّنأ فرعي نم ناميإب نكلو ،عومّدلا هرفحت ٍهجو عم ءاقبلا .بيلّصلا تحت ءاقبلا :ةمحّرلا
.توملا ىلع بّلغتيو هنبا يف ملألا لّوحي

حبصيو ،اًميحر حبصي ٍناميإ ىلع ُحتفنن ،ةنيزحلا ّمألا ءارذعلا ىلإ رظنن امدنع ،اًضيأ نحنو
ىلع ةليقث ٍنابلص لمح ىلإ نيّرطضملاو نيمّلأتملاو ىحرجلا عم ةايحلا يف ةكراشم
عم نينماضتم انلعجيو دسجلا يف اَنُلِخدُي لب ،اًدّرجم ىقبي ال ناميإ هّنإ .مهفاتكأ
يِورَيو ملاعلا مالآ عفري ،بَخَص نود نمو عضاوتب ،هللا ةقيرط ىلع ،ناميإلا اذه .نيجاتحملا
.صالخلاب خيراّتلا ديداخأ

!ناميإلا ةّيطع مامأ ركشلاو شاهدنالا اًمئاد مكل هللا ظفحيل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
نأو ،ةّرمتسم ةريسم يف اًمئاد مكناميإ ىقبيل ةمعنلا ةسادقلا ةّيلكلا ميرم مكل ْلَنَتلو
.ةمحّرلاب اًّينغ نوكيو ةءوبّنلا ُسَفَن هيف نوكي
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سيسنرف ابابلا ةسادق ةّيحت

ّيهلإلا ساّدقلا ماتخ يف

نيتشاش يف ةعبّسلا نازحألا ةدّيس ميرم ءارذعلا ةّيوابوّطلل ينطولا رازملا ةحاس يف
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،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

مويلا نوكأ نأ ينحنم هّنأل اّيتسراخفإلا هذه يف هللا تركش .مكدلب رداغأ نأل تقولا ناح دقل
ّينطولاو ّينيدلا ديعلاب مكعم لافتحالاو ،مكبعشل يوقت قانعب يّجح متتخأ نأو ،مكعم
.ةنيزحلا ءارذعلا ،ةعيفشلل ريبكلا

ىلإ يركش دّدجأ .لابقتسالاو تاريضحتلا ّلك ىلع ،ةفقاسألا يتوخإ ،يبلق ّلك نم مكركشأ
قرطب اونواعت نيذلا ّلكل ٌركاش انأو .ةّيندملا تاطلّسلا ىلإو ةّيروهمجلا ةسيئر ةدّيسلا
.مهتاولصب ةّصاخو ،ةفلتخم

[!اًعيمج مكل اًركش] !Ďakujem všetkým .يبلق يف مكلمحأ
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