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!ديعس مكؤاسم ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

سيّدقلا مكل هلاق امب ناي انرّكذ .ةّيدولا مكتاملك ىلعو يل مكلابقتسا ىلع مكركشأ
،ةظع) "ةسينكلا بلق يف متنأ ...ةسينكلا يف شماهلا ىلع متسل متنأ" :سداّسلا سلوب
هّنأ وأ هّلحم ريغ يف هّنأب ةسينكلا يف دحأ رعشي اّلأ بجي .(1965 ،لوليأ/ربمتبس 26
نوكن نأ هّنأل .ةسينكلا يف اننايك بولسأ اذه لب ،مالك بولسأ طقف سيل اذه .دعبتسُم
نيكراشمو ناكملا باحصأ انسفنأب رعشن نأو ،هللا نم ةوعدب نيِّوعدم شيعن نأ وه ةسينك
،فلتخم دحاو ّلك ،اذكه انديري هللا ّنأل ،معن .هسفن قيرفلا نم اًءزج نوكن نأو ،ةايحلا يف
.اًعيمج .اًعم نيعمتجم اناري هللا .هلوح نودحّتم عيمجلا ْنكلو

اهتقّبطو ةرظنلا هذه تلبق اذإ .نبا ّلكل لَّضفم ّبح ةرظنو ،بأ ةرظن هترظن :ءانبأ اناري وهو
هلل نيرخآ ءانبأ كانه ّنأ فشتكأف :ةحيحّصلا ةيؤرلا نيرخآلا ىرأ نأ مّلعتأس ،يسفن ىلع
اناطعأ يذلا ،هسفن بألاو ،تاوخأو ةوخإ اهيف ةلئاع ،ةسينكلا يه هذه .ةوخإ مهب فرتعأو يبرقب
.ةّيملاع ةلئاع ءاعمج ةّيرشبلا حبصت نأ ديريو .ةّوخألل هتّبحم ىدم مهفن ىّتح ،اًخأ عوسي

http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/9/14/kosice-rom.html


،معن .ةربخلا هذه ىلع ًءانب ةسينكلا ىلإ نورظنتو ،ةريبك ًةّبحم ةلئاعلل نوُّنِكت متنأ
اورعشاو ،مكب اًلهسو اًلهأ – يبلق نم مكل لوقأ نأ ّدوأ - كلذل .مكتيب يه ،تيب ةسينكلا
مكْدِعبُي دحأ ال .اهيف اونكست نأ اًدبأ اوفاخت الو ،ةسينكلا يف مكتيب يف مكّنأب اًمئاد
!ةسينكلا نع رخآ ٍصخش َّيأ وأ متنأ

نم ةريبكلا مكتافالتخا مامأ ةلئاعلا ملح اًعم متعضو دقل :اَتاَيِب كتجوز عم ّيلع َتمّلس ،ناي
عقاو ّنأ فيك ،ةريثك تاملك نم رثكأ ،مكدنع جاوّزلا دهشي .قالخألاو تاداعلاو لصألا ثيح
.رهقُت ال اهّنأ ودبت ،كلذل اًفالخ ،يتلاو ،ةريثك ةّيطمن اًروص طقسُي نأ نكمي اًعم شيعلا
ريدقت طيسبلا نم سيل .نيّيحيسملا نيب ىّتح ،ةقبسُملا ماكحألا زواجت لهّسلا نم سيل
مههوجو ةفرعم نود نم ماكحألا قلطنو ،اًموصخ وأ ٍتابقع مهيف ىرن ام اًبلاغ ذإ ،نيرخآلا
.مهصصقو

فَّطلُي اّلأ يغبني .(1 ،7 ىّتم) "اونيدَت ال" :ليجنإلا يف عوسي هلوقي ام ىلإ ِغصنل نكلو
ثّدحتن طقف سيل ،كلذ عم ،ةّرم مك .حيسملا عوسي انل لاق ،اونيدت ال .هّوشُي الو ،ليجنإلا
ةاضُق انسفنأ لعجن امدنع ّقح ىلع انسفنأ ربتعن انّنكلو ،انعمس املثم وأ ةّلدأ نود نم
ماكحألا تناك ةّرم مك .نيرخآلا عم نوبّلصتمو ،انسفنأ عم نوحماستم .نيرخآلا ىلع نيمراص
ءانبأ لامج هِّوشي مالك هّنإ !ةريثك توعنب نيرخآلا انتعن ةّرم مكو ،ةقبسم اًماكحأ عقاولا يف
فينصت زوجي الو ،انعنص نم ةزهاج جذامن يف رخآلا ةقيقح رصح زوجي ال .انتوخإ مهو ،هللا
لمحي دحاو ّلك ّنأ فرتعن نأ :مهب فرتعن نأ بجي ،ءيش ّلك لبق ،اًّقح مهفرعن يكلو .صاخشألا
.قلاخلا ىَرُي هيف ،هللا نبا لامج وه ،هؤاغلإ نكمي ال اًلامج هلخاد يف

،ةمحّرلا ةميدع ماكحأو تازّيحتلل اًعوضوم ةريثك تاّرم يف متنك ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،اًرقف رثكأ اًعيمج انحبصأ هّلك اذهبو .ةرِّهشم لامعأو تاملكو ،ةّيرصنع ةّيطمن تارّوصتو
ةقبسملا ماكحألا نم لاقتنالا وه ةماركلا ةداعتسال هيلإ جاتحن امو .ةّيناسنإلا يف ءارقف
دقل ،هينيرو الوقين ؟كلذ لعفن فيك نكلو .جامدنالا ىلإ قالغنالا نمو ،راوحلا ىلإ
امكنم نيرخآلا برق لضفب تجضنو انه امكّبح ةّصق تدلو دقل :كلذ ىلع انامتدعاس
امترعشو ،لمع ىلع لوصحلا امتدرأو ةّيلوؤسملا ّسحب امترعش .هامتدجو يذلا عيجشتلاو
.امكئانبأل رثكأ ءيش ءاطعإ يف ةبغرلا عم امتربكو نابوبحم امكّنأ

ثيحو ،ّيوعر لمع دجوي ثيحو ،صخشلاب مامتها دجوي ثيح :يهو ةنيمث ةلاسر انامتيطعأ اذكه
ماكحألا .يتأت اهّنكلو ،تقولا رورم عم لب ،روفلا ىلع سيل .رامّثلا يتأت ،ةّيعقاوو ربص دجوي
شيمهتو .ديفت ال ةّداحلا تاملكلاو تاضقانتلاو .طقف تافاسملا ديزت ةقبسملا ماكحألاو
ليبّسلا .بضغلا علدني ،ًالجآ مأ ًالجاع ،لزعلاو قالغنالا ىَّذغُي امدنعو .اًئيش ّلحي ال صاخشألا
أدبت يتلاو ،ةّيويحو ةئيطب ةّيلمعو ،ةّيوضع ةّيلمع اهّنإ .جامدنالا وه يملّسلا شياعتلا ىلإ
يمتني نَم ىلإو .لبقتسملا ىلإ عّلطتتو ربصب ّرمتستو ،ةلدابتملا ةفرعملاب
مه .لافطألا ىلإ ؟لبقتسملا يمتني نَم ىلإ ؟انسفنأ لأسن نأ اننكمي ؟لبقتسملا
عم اوربكي نأ نوديري مه .انزجاوح مامأ مّطحتت نأ ةريبكلا مهمالحأل نكمي ال :اننودشري نيذلا
نوزّفحي نيذلا مه .ةّرحو ةلماكتم ةايح نوّقحتسي مهّنإ .عناومو تابقع نود نم ،نيرخآلا
لبقتسم ىلإ عّلطتت اهّنكلو ،ةّيروفلا ةقفاوملا بلطت ال يتلاو ،رظّنلا ةديعب تارايخلا
ىّتح ،مهميلعت لجأ نمو ،مهتمارك لجأ نم :ءانبألا لجأ نم ةعاجش تارايخ ذاخّتا بجي .عيمجلا
.لامتحا ّيأ داعبتسا اوري نأ نود نم ،هسفن تقولا يف نكلو ،مهلوصأ يف نيرّذجتم اوربكي
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مدع اًنايحأ اًضيأ ىقليو ،اًريثك اًدهج بّلطتي هّنإف .اذه جامدنالا لمعب نوموقي نيذلا ركشأ
،نيّيناملعلاو نابهّرلاو ةنهكلا يئاّزعأ .ةسينكلا يف ىّتح امّبرو ،ليمجلا ناركنو مهف
اًركش ،مكتاوخأو مكتوخإل ةلماكتم ةيمنت ميدقتل مكتقو نوسّركت نيذلا ءاّزعألا يئاقدصأ
نيئجاللا يف اًضيأ ركفأ .شماهلا ىلع نيدوجوملا كئلوأ عم لمع ّلكل اًركش !مكل
بألا اهّيأ كل اًركش .يبرق نع رّبعأ ،نوجّسلا ّلك ىلإو ،صوصخلا هجو ىلع ،ءالؤهل .نيزجتحملاو
نوموقت لب ،ةّيعامتجالا ةّيلاكتالا نومِّلعت ال ثيح ،ةّيوعرلا زكارملا نع انتمّلك كّنأل سرطب
ال يذلا ،قيرّطلا اذه يف اوّرمتسا .نايزلاسلا ةوخإلا اهّيأ مكل اًركش .ةّيصخشلا ةقفارملاب
لمشي هّنأل ،ّيوبن قيرط هّنكلو ،لاحلا يفو ءيش ّلك يطعُي نأ عيطتسي هّنأب مهوُي
مكّنأ نوكردتس .نيشّمهملا ءاقلل اوجرخت نأ اوفاخت ال .مالّسلا عرزيو ،ةّوخألا ينبيو ،نيرخآلا
ال ةمدخ دجوت ثيحو ،ةحار سيلو ةشاشه دجوي ثيح ،كانه مكرظتني وه .عوسي ءاقلل نوبهاذ
.دوجوم وه كانه .مكحيري ام اودجت نأ ال ،باعّصلا يف اودّسجتت نأ بجي ثيحو ،ةطلس

،قداّصلا لمعلا لالخ نم :ةوطخ ةوطخو ،ةقثب ،يضاملا حارجو فواخملا زواجت ىلإ اًعيمج مكوعدأو
ّنأل ،ضعبل انضعب ةالّصلا لالخ نمو .ةلدابتملا ةقّثلا ءامنإو ،ّيمويلا زبخلا بسك ةماركو
.اًركش .اهّلك ةسينكلا قانع مكيلإ لمحأو ،مككرابأو ،مكعّجشأ .ةّوقلا انيطعيو انيدهي ام اذه
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