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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ىلوُألا ُةَّيِصَولا ام" :هلأسو عوسي نم اند يذلا ةَبَتَكلا دحأ نع مويلا اّيجروتيل ليجنإ يوري
ةّيصولا ّنأ دّكأو ةعيرشلاب دهشتساو عوسي باجأف .(28 ،12 سقرم) "؟اهِّلُك اياصَولا يف
كبيرق ببحأ :ةيناّثلا ةّيصولا يتأت ،كلذل ةّيعيبط ةجيتن ،اهنمو ،هللا ةّبحم يه ىلوألا
مالك ّنأ طقف فرتعي مل ،باوجلا اذه بتاكلا عمس اّملف .(31-29 تايآلا عجار) كسفنل كّبح
اهلاق يتلا اهسفن تاملكلا اًبيرقت رّرك ،حيحص باوجلا ّنأ هفارتعاب لب ،باوصلا وه عوسي
ِّلُكو هِلقَع ِّلُكو ِهِبلق ِّلُكِب ُناسنِإلا هَّبِحُي نَأ :َتلُق ذِإ َتْبَصَأ دقل ،مِّلَعُم اي َتنَسحَأ" :عوسي
.(33-32 تايآلا) "ةَحيبذو ٍةَقَرحُم ِّلُك نِم ُلَضفَأ ،هِسْفَنِل هَّبُح هَبيرَق َّبِحُي نَأو ،هِتَّوُق

تاملك راركت ىلإ ةجاحلاب ،هتقفاوم عم ،بتاكلا اذه رعش اذامل :انسفنأ لأسن نأ اننكمي
زّيمتي يذلا ،سقرم ليجنإ يف انّنأ انرّكف نإ راركّتلا اذهل انشهد ديزيو ؟اهسفن عوسي
نيعماّسلا نحن انل ميلعت وه راركتلا اذه ؟نذإ راركّتلا اذه ىنعم امف .ةياغلل زجوم بولسأب
نأ بجي عوسي ّبّرلا ةملك .ربخ ّيأ لثم اهاّقلتن نأ نكمي ال عوسي ّبّرلا ةملك ّنأل .اًعيمج
،اًئيرج اًحلطصم مدختسي ينابهّرلا ديلقّتلا .انيف ظفحُتو ،انب ةّصاخ حبصتو ،رّركتت
لوقلا نكمي . هللا ةملك “رتجن” نأ .هللا ةملك “رتجن” نأ بجي :يلي ام لوقي :اًّدج ّيلمع هّنكلو
لاق امك ،لمشت نأو ،ةايحلا تالاجم نم ٍلاجم ّلك ىلإ لصت نأ بجي ثيحب ةياغلل ةيّذغم اهّنإ
بجي هللا ةملك .(30 ةيآلا عجار) كتّوق ّلكو ،كنهذ ّلكو ،كسفن ّلكو ،كبلق ّلك ،مويلا عوسي
يلخاّدلا ىدّصلا اذه نوكي امدنع .انلخاد يف ديدج نم اهادص دّدرتيو ،ىدص اهل نوكيو يودت نأ
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حلاصلا بتاكلل لاق امك ،انل لوقيو .انبلق يف نكسي عوسي ّبّرلا ّنأ ينعي اذه ،دّدرتيو
.(34 ةيآ) "هللا ِتوكَلَم نِم اًديعَب َتسَل" :ليجنإلا يف

بتكلل نيرهاملا نيرّسفملا نع اًريثك ثحبي ال عوسي ّبّرلا ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
.هتملك لبقتست امدنع لخاّدلا نم رّيغتت نأ لبقت ،ةعئاط بولق نع ثحبي لب ،ةسدقملا
بيجلا يف ريغص ليجنإ ولو – انم اًبيرق اًمئاد نوكي نأو ،ليجنإلا فرعن نأ اًّدج ّمهملا نم ،اذهل
لخدي عوسي ،اذه لعفن امدنع .هتءارقب ْفَغشُنلو ،ديدج نم هأرقنلو ،هأرقنل ةبيقحلا يفو
ليجنإ لاثملا ليبس ىلع ذخأنل .هيف رمثُن نحنو اّنم اًبيرق حبصيو ،انبولق ىلإ بآلا ةملك
يودت نأ يرورضلا نم .بيرقلاو هللا ّبحن نأ انيلع بجي هّنأ مهفنو هأرقن نأ يفكي ال :مويلا
.انريمض توص حبصتف ،اهبعوتسن نأو ،“ىربكلا ةّيصولا” يهف انلخاد يف ةّيصولا هذه
ةملكلا كلت ةرذب لعجي سدقلا حوّرلا ّنأل ،انبلق لخاد يفو ،قرو ىلع اًربح ىقبت نل ،ذئنيح
.(12 ،4 نيّيناربع عجار) ةعجانو ةّيح يهو ،ةكرح يف اًمئاد يهو ،لمعت هللا ةملكو .انيف تبنت
لب ،اًراركت نوكن نأ ال .ةّيلصأو ةفلتخمو ،ةّيح “ةمجرت” حبصي نأ اّنم ٍدحاو ّلكل نكمي ،اذكهو
يف كلذ ىرن .هللا اهايإ اناطعأ يتلا ةديحولا ةبحملا ةملكل ةيلصأو ةفلتخمو ةيح “ةمجرت”
اًعيمج مهّنكل ،نوفلتخم مهّلك ،رخآلا هبشي دحأ ال :لاثملا ليبس ىلع نيسيدقلا ةايح
.هللا ةملك سفنب نومّلكتي

:انلخاد يف يودت اهلعجنلو ،عوسي تاملك رّركنلو .بتاكلا اذه نم اًلاثم مويلا ذخأنل ،كلذل
كّبح كبيرق ببحأو ،كتّوق ّلك نمو ،كنهذ ّلك نمو ،كسفن ّلك نمو ،كبلق ّلك نم هللا ببحأ”
يف رثأ ةّيصولا هذهل لهو ؟اًقح يتايح ةّيصولا هذه هِّجوت له :انسفنأ لأسنلو .“كسفنل
هذه عوضوم يف ريمض صحفب موقن نأ ،مانن نأ لبق ،ءاسملا اذه انل دّيجلا نم ؟يماّيأ
.هانيقتلا نأ فدص نمل ريخلا ضعب انمّدق لهو ،مويلا عوسي ّبّرلا انبّبحأ له ىرنو ،ةملكلا
انمّلعتل .هللا ةملك نم يتأت يتلا ،ةبحملا ضعبلو ،ريخلا ضعبل ءاطع ءاقل ّلك نكيل
يف ةّيحلا ليجنإلا تاملك لبقتسن نأ ،هللا ةملك تدّسجت اهيف يتلا ،ميرم ءارذعلا
.انبولق

 

يكئالملا ريشبتلا ةالص

يكئالملا ريشبتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ةريخألا عيباسألا لالخ ةريزغلا راطمألا تببست ،مانتيف ةلود نم ةفلتخم ءازجأ يف
ىلإ يركفو يتالص هّجوتت .مهؤالجإ مت نيذلا صاخشألا نم فالآلا عم ةعساش تاناضيفب
ةسينكلاو دلبلا تاطلس عيمج ىلإ يعيجشت كلذكو ،مّلأتت يتلا تالئاعلا نم ديدعلا
ناكس نم اًضيأ ٌبيرق انأو .هذه ئراوطلا ةلاح يف مزلي امب مايقلل نومزتلي نيذلا ةيلحملا
.ةيوجلا لاوحألا ءوس نم نيررضتملا ةّيلقص
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اذه اومعدي نأ لودلا ةداق نم بلطأ .ةيساق فورظ يف شيعي يذلا يتياه بعش يف اًضيأ رّكفأ
،اوّلصو ،يتياه نع رابخأ نع اوثحبا ،مكتويب ىلإ متدُع ىتم ،متنأو .هدحو هوكرتي اّلأو ،دلبلا
يف ينايليماكلا لسرملا كلذ ةداهش ،”A Sua Immagine“ جمانرب يف دهاشأ تنك .اًريثك اوّلص
ملألا نم مكو ،ةاناعملا نم مك ...انل اهلاق ناك يتلا رومألاو ،ويلاريم وميسام بألا ،يتياه
!اًدبأ مهنع ّلختن ال .يّلختلا نم مكو ،ضرألا هذه يف دجوي

،زيبول وخوس روتساك وكسيسنارف ،اينابسإ يف اسوتروت يف ،سمألاب بيوطت مت
ةيوخأ نم ءابآ مهو ،روتساب ونيليكأو ،تيليديف اريسلاغ ليونامو ،وناريس دراغ ناليمو
ةيهاركلا ببسبو ،ناميإلا لجأ نم مهعيمج اولتُق ،ةيشربألا يف نيلماعلا عوسي بلق ةنهك
اوقبو ،نيثالثلا تاونس يف ينيدلا داهطضالا لالخ ءايخسأو نيرويغ ةاعر اوناك .ناميإلل
ءالؤهل قفصنل .ةنهكلل اميسال ًالاثم مهتداهش نكتل .مهتايحب اورطاخو مهتونهكل ءايفوأ
.ددجلا نيّيوابوطلا

ِّلصنل .COP26 خانملا رّيغت يف ةدحتملا ممألا ةمق ادنلتكسا يف وكسالغ يف مويلا أدبت
ةبوجأ مّدقي نأ نم ءاقللا اذه نّكمتي نأ ىنمتأ .ءارقفلا ةخرصو ضرألا ةخرص عمسُت ىتح
ةحاس يف مويلا نشدُيس ،قايسلا اذه يفو .ةمداقلا لايجألل اًسوملم ًءاجر يطعيو ،ةلاعف
نم باش روصمل لمع وهو ،“Laudato si” ةّيفارغوتوفلا روصلا ضرعم سرطب سيدقلا
!هتيؤرل اوبهذا .شيدالغنب

ىلإو اًئينه ًءادغ .يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نمو .اًكرابم اًدحأ اًعيمج مكل ىّنمتأو
!ءاقللا
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