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!ديجم داليم ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

نكسو اًرشب راص ،ناسنإلا ةريسملو خيراتلل ىنعم ىطعأو ملاعلا قلخ يذلا ،هللا ةملك ّنإ
حتفي ةأرماو لجر ّلك بلق ةشهّدلاب ألميل ،ةفيطل حير ةمسن لثم ،ةسمه لثم رهظ .اننيب
.ّرّسلل هسفن

اًراوح ميقي نأ ديري لب ،هتاذ عم ةاجانم نوكي نأ هللا ديري ال .انرواحيل اًرشب راص ةملكلا
.اهل ّدح ال ةّيدبأ ةايحو ةّبحم ةكرشو ،راوح وه ،سدقلا حوّرلاو نبالاو بآلا ،هسفن هللا نأل .انعم

وه لب .راوّحلاو ءاقللا قيرط انل نّيبو ،دّسجتملا ةملكلا صخش يف ،ملاعلا ىلإ هللا لخد
.ءاجرو ةقثب هعبتنو هفرعن نأ نم نّكمتن ىتح ،هسفن يف قيرطلا اذه دّسج هسفن

نوريثك صاخشأ هب ماق يذلا رباّصلا راوّحلا نودب ملاعلا نوكيس اذام" ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
انّلك” Fratelli tutti  ،ةماع ةيوباب ةلاسر عجار) "تاعامجلاو تالئاعلا ةدحَو ىلع اوظفاحف ءايخسأ
تاقالعلا ىلع انتردق .ّدشأ ةروصب رمألا اذه كردن ،ةحئاجلا نم تقولا اذه يف .(198 ،“ةوخإ
لمعن نأ ىلإو ،انسفنأ ىلع قالغنالا ىلإ ليملا انيف داز ذإ ،ساق رابتخاب تّرم ةّيعامتجالا
ءايشألاب مايقلا نعو ،ضعب عم انُضعب انئاقل نعو ،جورخلا نع انفقوتو ،هدحو دحاو ّلك رومألا
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ةمزألا يدؤت نأ رطخو ،راوّحلا يف ةبغّرلا مدع يف يلودلا ىوتسملا ىلع اًضيأ رطخ كانهو .اًعم
ىلإ يدؤت ،عقاولا يف ،اهدحو هذهو ،لوطألا راوّحلا قرط نم ًالدب قرطلا رصقأ رايتخا ىلإ ةدقعملا
.ةمئادو ةكرتشم عفانم قيقحتو تاعازنلا ّلح

يفو انلوح ،يقيقحلا مالّسلا عوبني ،صلخملا داليم نالعإ ىدص دّدرتي امنيب ،عقاولا يف
يهتنت ال اهّنأ ودبي .تامصاخملاو ةديدعلا تامزألاو تاعارّصلا ىرن انلز ام ،ملاعلا ءاحنأ عيمج
يف ُّرُمت تراص ةلئاهلا يسآملا ّنأ ةجردل كلذ ىلع اندتعا دقلو .اهل هبنتن ال داكن انرصو اًدبأ
.نيريثك انل تاوخأو ةوخإ نم سأيلاو ملألا ةخرص عمسن ال داكن انرصو ،تمص

يف تببست تاونس رشع نم رثكأ ذنم برح يف شيعي يذلا ،يروّسلا بعشلا يف رّكفنل
لازي ال يذلا قارعلا ىلإ رظننلو .نيئجاللا نم ىصحي ال ددعو نيريثكلا اياحّضلا عوقو
ثيح ،نميلا نم عفترت يتلا لافطألا ةخرص ىلإ ِغصنلو .ليوط عارص دعب ضهنيل حفاكي
ببستو ،تمص يف تاونس ذنم رمتست تلاز امو ،عيمجلا اهيسن يتلا ،ةمخضلا ةاسأملا
.موي ّلك يف توملا

،ّلح نود تلاط يتلاو ،نيينيطسلفلاو نييليئارسإلا نيب ةرمتسملا تارتوتلا رّكذتنل
يذلا ناكملا ،محل تيب َسنن ال .ىضم تقو يأ يف اهنم ربكأ ةّيسايسو ةّيعامتجا بقاوع عم
اًضيأ ةّيداصتقالا تابوعصلا ببسب ةبعص اًتاقوأ شيعت يتلا ،رونلا عوسي هيف ىأر
اًبلس رثأ امم ،ةسدقملا ضرألا ىلإ لوصولا نم جاجحلا تعنم يتلاو ،ةحئاجلا اهتببس يتلا
ةّيداصتقا فورظ عم ةقوبسم ريغ ةمزأ نم ملأتي يذلا نانبل يف رّكفنل .ناكسلا ةايح ىلع
.ةياغلل ةقلقم ةّيعامتجاو

كّرحي يذلا ّبحلا" ،يتناد رعاشلا لاق امك ،مويلا !ءاجر ةمالع رهظت ،ليللا بلق يف ،نكل
انكراشو ،ناسنإ ةروص يف ءاجو .اًدسج راص ،(XXXIII، 145 ،سودرفلا) "موجنلا رئاسو سمشلا
ّلك هصقني :انوحن نيَتريغصلا هْيَعارذ ّدم ليللا درب يف .ةالابماللا رادج مّطحو انيسآم
موي يف .راوّحلا ىلع انسفنأ حتفن ىتح ةّوقلا هلأسنل .ءيش ّلك انيطعيل ءاج هّنكل ءيش
هّجونل .ةوّخألاو ةحلاصملل قوّشلا عيمجلا بولق يف ثعبي يكل هيلإ عّرضتنل ،اذه ديعلا
.انتاعرضت هيلإ

اومزتلا نيذلا دضعأ .عمجأ ملاعللو طسوألا قرّشلل قافولاو مالّسلا ِبَه ،عوسي لفّطلا اهّيأ
بعّشلا ْدِّدش .مهنطو نم برهلا ىلع اوربجُأ نيذلا ناكّسلل ةّيناسنإلا ةدعاسملا ميدقتب
يتلاو ،تاعارّصلا ببسب ،ةنس نيعبرأ نم رثكأ ةدم ةيساق ةنحمل ضّرعت يذلا ،يناغفألا
.دلبلا ةرداغم ىلإ نيريثكلا تعفد

اهقزمت يتلا تاعمتجملا يف مالّسلا عضتل ةّيسايسلا تاطلّسلا دعاس ،ممألا كلم اي
ةعامجلا اًرارم فنعلاو بّصعتلا برضي ثيح ،رامنايملا بعش دضعاو .تافالخلاو تاعازنلا
.ناكّسلا ءالؤهل ملاسملا هجولا نابجحيو ،ةدابعلا نكامأو اًضيأ ةّيحيسملا

،راوحلاو ءاقللا لجأ نم ،راّيتلا سكع اوبهذ اذإ ىّتح ،نولمعيو نونمؤي نيذلل اًدنسو اًرون ْنُك
.ناطرسلا لثم يصعتسملا عازنلا ايناركوأ يف رشتني نأ حمست الو
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ةهجاومب ،مالّسلاو ةحلاصملا قيرط ديدج نم فشتكت ىتح ايبويثأ دعاس ،مالّسلا ريمأ اي
دالب ةقطنم بوعش تاخرص ىلإ ِغصأ .لّوألا ماقملا يف ناكّسلا تاجايتحا عضت ةقداص
ايقيرفإ لامش نادلب بوعش ىلإ كرظن هّجو .يلودلا باهرإلا فنع نم نوناعي نيذلا ،لحاّسلا
تاوخألاو ةوخإلا ةاناعم نم فّفخو .يداصتقالا توافّتلاو ،ةلاطبلاو ،اهيف تاماسقنالاو
.نادوّسلا بونجو نادوّسلا يف ةّيلخادلا تاعارّصلا نم نوملأتي نيذلا نيريثكلا

ةّراقلا بوعش بولق يف دوست يملّسلا شياعّتلاو ،ةحلاصملاو ،نماضّتلا ميق ْلَعجا
عيمجل ةّيفاقثلا مّيقلاو قوقحلاب فارتعالاو لدابتملا مارتحالاو ،راوحلاب ،ةّيكيرمألا
.رشبلا

لمألا حنماو .اذه ةحئاجلا نمز يف رشتنا يذلاو ةأرملا ّدض فنعلا اياحض ْدِّدَش ،هللا نبا اي
ةّدوملاو ءازعلا حنما .تاءادتعالاو تاقياضملل اًعوضوم اوحبصأ نيذلا نابّشلاو لافطألل
لّوألا ِناكملا ،تالئاعلل ةدحَولاو ةنينأمّطلا ِبَه .ةدحَوو ةلزع مهرثكأل ةّصاخو ،نيّنسملل
.يعامتجالا جيسّنلا ساسأو ةيبرتلل

ةنسحلا اياوّنلا يوذ صاخشألا عيمج مِهلَأو ،ىضرملل ةّحّصلا حنما ،انعم-هللا اي ،ليئوناّمع اي
نأ ةّيخسلا بولقلا حنماو .اهبقاوعو ةّيحّصلا ةمزألا ىلع بّلغتلل لولحلا بسنأ اودجي نأ
نورهظُي نيذلا ّلك ئِفاك .اًجايتحا ناكّسلا رثكأ ىلإ ،تاحاقللا ةّصاخو ،ةمزاللا ةياعّرلا ِلِصوُت
.نيفعضألاو ىضرملاو ،مهتالئاع دارفأ ةياعر يف اًينافتو اًمامتها

تاعازّنلا يف ،نيّيركسعلاو نيّيندملا ،نيريثكلا برحلا ىرسأ ِطعأ ،محل تيب لفط اي
نيبيرغ ىقبن نأب حمست ال .مهتويب ىلإ اًعيرس اودوعي نأ ،نيّيسايسلا ىرسألاو ،ةريخألا
ةهجلا ىلإ انهجو ريدن اّلأ انيلإ لّسوتت مهنويع .نيئجاللاو نيحزاّنلاو ،نيرجاهملا ةاسأم مامأ
ىسنن اّلأو انصصق مهصصق لعجن نأو ،اندّحوت يتلا ةّيناسنإلل رّكنتن اّلأو ،ىرخألا
.[1]مهيسآم

ملأتي اًضيأ وهف ،كرتشملا انتيب ىلع نيروّيغ انلعجا ،دّسجتملا يلزألا ةملكلا اهّيأ
تاّيقافتا دجت نأ ىلع ةّيسايّسلا تاطلّسلا لمحاو ،هب هلماعن ام اًريثك يذلا لامهإلا ببسب
.ةايحلا مرتحت ةئيب يف شيعلا نم ةمداقلا لايجألا نّكمتت ىّتح ،ةلاّعف

،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

هّنإ .(5 ،9 ايعشأ) "ٌدَلَو انَل َدِلُو" هَّنأل ،اهنم ىوقأ ءاجّرلا نكل ،اننمز يف تابوعّصلا يه ٌةريثك
نأ دارأ .ءيش ّلك ىلإ جاتحم وهو خارّصلا ىلع طقف اًرداق ناك .مّلكتي ال اًلفط راص ،هللا ةملك
يغصن نأو ،انيبأ ،هللا ىلإ يغصُن نأ نحن مّلعتن ىّتح ،لفط ّلك لثم ،مالكلا مّلعتي
نأ انمّلع ،انلجأ نم َتْدِلُو يذلا ،حيسملا اهّيأ .تاوخأو ةوخإ لثم رواحتنو ،ضعب ىلإ انضعب
.مالّسلا بورد ىلع كعم ريسن

!عيمجلل ديجم داليم ديع

 

3



***********

2021 ناكيتافلا ةرضاح – ةظوفحم قوقحلا عيمج ©

 

 

قيقدتو لابقتسا زكرم” يف نيئجاللا ىلإ ةرايزلا يف سيسنرف ابابلا ةسادق ةملك [1]
.(2021 ربمسيد/لّوألا نوناك 5 دحألا) ،سوبسل ةريزج ينيليتيم يف ،“تايوهلا

 

 

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

4


