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ةسمامشلاو ةنهكلاو ،ةفقاسألا ىلإ

نييناملعلا نينمؤملاو نيسّركملا صاخشألاو

 

نيسمخلا ةيونسلا يركذلا يق

ةيلوسرلا ةلاسرلل

"ةّيوباب ةءارب" ةروص يف ةرداصلا

"تامدخلا هذه"

MINISTERIA QUAEDAM

سداسلا سلوب سيدقلل

ةءارب" ةروص يف ةرداصلا ةيلوسرلا ةلاسرلل نوسمخلا ةيونسلا ىركذلا انل حيتت .1
يسركلا لامعأ) سداسلا سلوب سيدقلل ،(Ministeria quaedam) "تامدخلا هذه" مساب ،"ةّيوباب
عوضوم يف ىرخأ ةرم ريكفتلل ةصرف ،(AAS 64 (1972) 529-534 - 534-529 (1972) 64 يلوسّرلا
يناكيتافلا عمجملا تلت يتلا تارتوتلا نم ولخي ال يذلا بصخلا قايسلا يف .تامدخلا
ماظنلا يف ديدجتلل طقف سيل ،اًمهم اًريكفت ةسينكلل ةقيثولا هذه تمّدق ،يناثلا
ةسينكلا يف يلئاسرلا سامشلا ةبترو ىرغصلا بترلاو رعشلا صق ةبترب ّصاخلا
ةّوق اهيف ناك ةبحر ةيؤر ةسينكلل تمّدق اهّنكل - ناونعلا يف روكذم وه امك – ةينيتاللا
.تاروطتلا نم ديزملا ماهلإل



نيَتيلوسرلا نيَتلاسرلا مهف بجي ،هْتَدَّيأ يتلا بابسألاو رايتخالا اذه ءوض يف .2
تامدخلا عوضوم امهيف ُتْلوانت نيتللا ،"ةّيوباب ةءارب" ةروص يف نيَترداصلا ،نيَتريخألا
ْتَلَّدع يتلا ،2021 رياني /يناثلا نوناك 10 يف ،(Spiritus Domini) "ّبّرلا حور" ،ىلوألا .ةسسؤملا
مداخو ئراقلا يَتبترل ءاسنلا لوبقب صاخلا يسنكلا ينوناقلا قحلا نم 1§ 230 ةداملا
يتلا ،2021 ويام/رايأ 10 يف ،(Antiquum ministerium) "ةميدقلا ةمدخلا" ،ةيناثلاو .لكيهلا
زواجت امهّنأ ىلع ناتلخادملا ناتاه رَّسَفُت الأ بجي .يحيسملا ميلعّتلا مِّلعم ةمدخ ْتَأشنأ
ئدابملا ىلع موقي هّنأل اًنكمم حبصأ يفاضإ رّوطت امهّنأ ىلع نكلو ،ةقباسلا ةديقعلل
هذه" ةقيثولا ْتَمهلأ يتلا - يناثلا يناكيتافلا عمجملا ريكفت عم قفَّتيو - اهسفن
يه مويلا ةيونسلا ىركذلا هذهب لافتحالل ةقيرط لضفأ .(Ministeria quaedam) "تامدخلا
.سداسلا سلوب سيدقلا اهأدب يتلا تامدخلا يف ريكفتلا قيمعت يف رارمتسالا ديدحتلاب

سيل ةّيحيسم ةعامج دجوت ال ،عقاولا يف :ةسينكلا ةايحل ةيساسأ ةيمهأ وذ عوضوملا .3
نم اًدحاو اًلثم ُدِروُأ .ةعساو ةداهش كلذ ىلع دهشت اهريغو سلوب سيدقلا لئاسر .تامدخ اهيف
ّنإف ،ستنروق يف ةسينكلا سلوب لوسرلا بطاخي امدنع :ةنكمملا ةريثكلا ةلثمألا نيب
تامدخلابو ،(4 ،12 ستنروق 1) بهاوملاب ةينغ ةعامج ةروص يه هتاملك اهب يحوت يتلا ةروصلا
1) حورلا بهاومو ،(7 ،12 ستنروق 1) رهاظملاو ،(6 ،12 ستنروق 1) طاشنلاو ،(5 ،12 ستنروق 1)
،قاطنلا عساو ٍّيِمَدَخ عباط نع رّبعي ةمدختسملا تاحلطصملا عُّونت .(37 .12 .1 ،14 ستنروق
هحورب اًمئاد لمعي يذلا وه هللا ،ةمدخ ّلك لصأ يف :نْيَدَّدحم نْيَساسأ ىلع ًءانب هميظنت َّمت
ماعلا ريخلا اًمئاد يه ةمدخ ّلك ةياغو .(6-4 ،12 ستنروق 1 عجار) ءيش ّلك يف ءيش ّلك سودقلا
هللا نم ةوعد يه ةمدخ ّلكو .(12 ،14 ستنروق 1 عجار) ةعامجلا ءانب يأ ،(7 ،12 ستنروق 1 عجار)
.ةعامجلا ريخل

اهُمِهلُي يتلا ةعِّونتملا تامدخلا َمِّظنت نأب ةّيحيسملا ةعامجلل ناساسألا ناذه حمسي .4
ةّمهم درجم وه امّنإ ميظنتلا اذه .هشيعت يذلا ّيلمعلا عضولاب ةطبترم ىقبتل ،حورلا
يف ،ةسينكلل حورلا هلوقي ام ىلإ عمتسي ،قيقد يعامج زييمت لمع ىرحألاب وهو ،ةّيفيظو
لامعأ يف زييمتلا اذه ىلع ةرينم ةلثمأ انيدل .اهتايح نم ةيلاحلا ةظحللا يفو ،نَّيعم ناكم
نّيعتي ناك يتلا ،رشع ينثالا ةعومجم لاح يف :ةّيمَدَخلا ىَنُبلاب قلعتي اميف ةصاخ ،لسرلا
دنع ،ةعبسلا ةسمامشلا لاح يفو ،(26-15 ،1 لسرلا لامعأ) اذوهي َّلحم اًدحاو نِّيعت نأ اهيلع
ةّيِمَدخ ٍةَينُب ّلك .(6-1 ،6 لسرلا لامعأ) ةعامجلا يف أشن رتوت عم لماعتلل ةعامجلا رارطضا
بجي حورلا لمع يفو :حورلا لمع ُلثم ،نِرَمو يويحو يكيمانيد عباط اهل زييمتلا اذه نم أشنت
ُريصتف ُةّيويحلا ىَّدرتتو ،اًطْلَخ ُةيكيمانيدلا حبصت ال ىتح ،قيمع لكشب ىَنُبلا رَّذجتت نأ
.ةّيجولويديأو ةّيئاوشع تاَفُّيَكت ىلإ ةنورملا لَّوحتتو ،ّرِقتسم َريغ اًلاجترا

زييمت لمعب ماق ،ةّيعمجملا ميلاعتلا قيبطت دارأ امدنع ،سداسلا سلوب سيدقلا .5
ةلصاوم بجي يذلا هاجتالا ىلإ راشأو ،(Ministeria quaedam) "تامدخلا هذه" ةلاسرلا يف يقيقح
رظنلا ةداعإب ماقو ،عمجملا ءابآ نم ليلق ريغ ددع تابلط عمج ،عقاولا يف .هيف ريسلا
ةيناكمإب ةّيفقسألا سلاجملل فرتعاو ،ةظحللا كلت تابّلطتم ءوض يف ةعبتملا ةداعلاب
اًّدج ةديفم وأ ةّيرورض ربتعت يتلا تامدخلا كلت ءاشنإل يلوسرلا يسركلا ىلإ بلط هيجوت
،هماهم نيب نم هّنأ ىلإ ريشت ،تابلطلا مسق يف ،فقسألا ةماسر ةالص ىتح .مهقطانم يف
Pontificale Romanum, De) "...كتدارإل اًقفو ةسينكلا تامدخ ْبِّتريل ..." :تامدخلا ميظنت ةمهم
Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, Editio typica altera, n. 47, p. 25).
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موهفمل عسوألا قايسلا يف ٌةَجَردُمو ،ليجنإلا يف ةلّصأتم ،هالعأ ةروكذملا ئدابملا ّنإ .6
نأب انل حيتي يذلا كرتشملا ساسألا يهو ،يناثلا يناكيتافلا عمجملا بسحب ةسينكلا
ةايحلا ةيعقاول انِهُّبنت ىلع ًءانب كلذو ،نآلاو انه ةسينكلا ينبت يتلا تامدخلا يه ام فرعن
لماكتلاو ،ةسينكلل يرارسألا عباطلاو ،ةكرشك ةسينكلا موهفم .ةيسنك ةعامج ّلك يف
ئدابملا يه ،ايجروتيللا يف ةمدخ ّلك رهظمو ،يمدخلا تونهكلاو ماعلا تونهكلا نيب
.ييحملا سدقلا حورلا لمعب ،تامدخلا فلتخم نيب قِّسنت يتلا ةّيدئاقعلا

يف رشتنت نأ بجي دّسجتملا ةملكلل ةمدخ ّلك ّنإف ،حيسملا دسج يه ةسينكلا تناك نإ .7
رِهظُي - هللا نم ّيصخش ءادنل بيجتسي يذلا هدُّرفت ببسب - ءاضعألا نم ّلكو ،هئاضعأ
ِتأَي مل" يذلا َلامج ملاعلل رهظُي اهلمع يف ماجسنالاو .مداخلا حيسملا هجو تافص نم ةفص
ةسمامشلا ةماسر ةالص يف .(45 ،10 سقرم) "ساَّنلا َةعامَج هِسْفَنِب َيِدفَيو َمُدخَيِل لب ،مَدخُيِل
،حيسملا دسج ،ةسينكلا َتنَّوك سدقلا حورلا لمعب" :ةدحَولا يف عّونتلا فِصَي زَّيمم ريبعت
Pontificale Romanum, De) "...اهئاضعأ يف ًةكسامتمو ًةلصفنم ،اهبهاوم يف ًةدِّدعتمو ًةعِّونتم
Ordinatione Episcopi, Presbyterorum et Diaconorum, Editio typica altera, n. 207, p. 121).

تاحلطصملا :رابتعالا نيعب اهذخأ اًعبط بجي ةفلتخم بناوج اهل ةّيدومعملا تامدخ ةلأسم .8
زييمتلاو ،ةّينوناقلا بناوجلاو ،ّيدئاقعلا اهساسأو ،تامدخلا ىلإ ةراشإلل ةمدختسملا
يسّسؤملا ثدحلاو ،ةّينيوكتلا تارودلاو ،ةوعدك اهتميقو ،ةّيدرفلا تامدخلا نيب تاقالعلاو
،اهدحو ةزجوملا ةمئاقلا هذه نم .ةمدخ ّلكل ّيجروتيللا دعبلاو ،ةمدخلا ةسراممل لّهؤي يذلا
يف ريكفتلا قيمعت يف رارمتسالا ّيرورضلا نم ديكأتلاب :عوضوملا ديقعت ىدم نَّيبتي
نأ لجأ نم اهَّلحنو اهَفِّرعن نأ ردقن انّنأ انرعش اذإ ،كلذ عمو :ةّيساسألا عيضاوملا هذه ّلك
حرف" يلوسرلا داشرإلا يف ءاج امك .حجنن نل انّنأ حجرألا ىلع ،كلذ دعب ةمدخلا شيعن
رّمتسم راوح ةماقإ بجي”و ،ةركفلا قوُفي عقاولا :(233-231 مقر) (Evangelii gaudium) "ليجنإلا
.(231 مقر) “عقاولا نع انلصفي يذلا ركفلا ةرطيس بّنجتنل ،نينثالا نيب

،(222 مقر) (Evangelii gaudium) "ليجنإلا حرف" يف ،رخآ قايس يف ولو ،هتركذ يذلا رخآلا أدبملا
ةّيروف جئاتن ىلع لوصحلا سوه نم اًلدب .ناكملا نم ىمسأ نامزلا :اًضيأ اندعاسي نأ نكمي
انّنأ اًنايحأ يعَّدن وأ ،تايلمعلا دِّمجن نأ كشونف ،بناوجلا ّلك حيضوتو تارتوتلا عيمج ّلح يف
نيب نم مئاقلا عوسي ّبّرلا حور لمع عم ريسن نأ بجي ،(223 ،ليجنإلا حرف عجار) ،اهانفقوأ
ءايِبنَأ مهَضعَبو ًالُسُر اونوكَي نَأ مهَضعَب ىطْعَأ يذَّلا وهو" ،ءامسلا ىلإ دعص يذلاو تاومألا
ِءانِبِل ةَمدِخلاِب ِمايِقلِل اًلْهَأ َنيسيِّدِقلا َلَعجَيِل ،نيمِّلعُمو ًةاعُر مهَضعَبو نيرِّشَبُم مهَضعَبو
ناسنِإلا َريصَنو هِتَفِرعَمو ِهللا ِنباِب ِناميِإلا ِةَدحَو ىلِإ انِعَمجَأِب َلِصَنف ،حيسملا ِدَسَج
.(13-11 ،4 سسفأ) "حيسملا َلامَك ُقِفاوُت يتَّلا َةماقلا َغُلبَنو دِشاَّرلا

لعجيف ،ةلماكتمو ةزيمتم قرطب ،حيسملا تونهك يف ءاكرش انلعجي يذلا وه حورلا ّنإ  .9
يتلا نكامألا يف حورلا لمعي .ةسينكلا وه يذلا هدسج ءانب لجأ نم ،“ةمداخ” اهّلك ةعامجلا
“ةمدخ” ةربخ ديدجتل بابلا تحتف "تامدخلا هذه" ةلاسرلا .عيطملا انئاغصإب هلمعل اهُئِّيهن
نْوَّذغتي نيذلاو ،حورلا ُمسَو مهتَّبثو ،ةّيدومعملا ءام نم ديدج نم اودلُو نيذلا ،نينمؤملا
.ءامسلا نم لزانلا ّيحلا زبخلاب

يه تارايخ ىلإ هرطضن ال يكل رذحلا عم - هلمع فاقيإ مدعو ،حورلا توص ىلإ ءاغصإلا لجأ نم .10
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يف ةصاخ ،تاونسلا هذه تاربخ يف ةكراشملا ديفملا نم هّنأ دقتعأ - ةّيجولويديأ ىؤر ةرمث
يف ةمجسنم ةّيؤر ىلإ لوصولل ةنيمث تارشؤم ميدقت اهنكمي .ةّيدونيسلا ةريسملا خانم
،ةلبقملا رهشألا يف ،ببسلا اذهل .حورلا هذهب انقيرط عباتن مث ،ةّيدومعملا تامدخ ةلأسم
نم ةّيفقسألا سلاجملا عم عوضوملا اذه لوح اًراوح أدبأ نأ ّدوأ ،اهديدحت ّمتيس يتلا قرطلا يف
تاونسلا هذه يف ةسينكلا اهتشاع يتلا ةّيمدخلا تاربخلا هذه ةورث يف ةكراشملا لجأ
مّلعم ،طقف اًرّخؤمو ،لكيهلا مداخو ،ئراق) ةسّسؤملا تامدخلا ءاوس ،تضم يتلا نيسمخلا
.اهب لومعملاو ةيئانثتسالا تامدخلا وأ ،(ّيحيسملا ميلعّتلا

اهئاشحأ يف تلمح يتلا ،ميرم .ةسينكلا ِّمُأ ،ميرم ءارذعلا ةيامح ىلإ انتريسم لِكوُأ .11
.اهب ةصاخ ةقيرطب اهيف كراشت يهو ،نبالا “ةمدخ” اهتاذ يف لمحت ،اًناسنإ راص يذلا ةملكلا
عوسي ةمدخ ،تامدخلا فلتخم يف ،ظفحت يتلا ةلماكلا ةسينكلا ةنوقيأ يه اًضيأ اذه يف
.هب ةصاخلا ةقيرطلاب وضع ّلك هتونهك يف كراشي يذلا ،حيسملا

ديع يف ،2022 سطسغأ/بآ 15 موي ،نارتاللا يف اّنحوي سيّدقلا اكيليزاب يف ،امور يف يطعأ
.انتيربحل ةرشاعلا ةنسلا يف ،ءامّسلا ىلإ ءارذعلا ميرم انتدّيس لاقتنا
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