
الكرسي الرسولي

سيسنرف ابابلا ةسادق ةملك

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص يف

2023 رياني/يناّثلا نوناك 29 دحألا موي

سرطب سيّدقلا ةحاس يف

[Multimedia]

_________________________

 

!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ةبيوطّتلا .(12-1 ،5 ىّتم عجار) ىّتم ليجنإل اًقفو تابيوطّتلا نَلعُت ،مويلا ايجروتيل يف
.(3 ةيآلا) "تاوَمَّسلا َتوكلَم مهَل َّنِإف ،حوُّرلا ِءارَقُفِل ىبوط" :لوقتو ةّيساسأ يه ىلوألا

،يتاذ ءافتكا مهيدل سيلو ،مهسفنأ نوفكي ال مّهنأ نوفرعي نيذلا مه ؟“حورلا ءارقف” مه نم
ريخلا ّنأ نوفرتعيو هللا ىلإ نوجاتحم مهّنأ نورعشي :“هلل نيلّوستملا” لثم نوشيعيو
ةّيأ بهذت اّلأ ديريو .لبقتسي ام زنكي حوّرلاب اًريقف ناك نم ،كلذل .ًةمعنو ًةّيطع ،هنم يتأي
اًئيش نوكرتي ال مهّنإ :حوّرلا ءارقف زِّيمي يذلا بناجلا اذه دنع فّقوتأ نأ مويلا ّدوأ .اًرده ٍةّيطع
،ردهلا مدع ةّيمهأ انل نّيبي عوسي .اًئيش اوردهي ال يكل نوعسي حوّرلاب ءارقفلا .عيضي
عجار) ءيش عيضي ال ىّتح ماعّطلا اياقب َعمج بلط ذإ ،نيتكمّسلاو زبخلا ريثكت دعب ،اًلثم
هّنإ ،فسألل ،نكل .ءايشألاو صاخشألاو انسفنأ ةميق رّدقن انلعجي ردهلا مدع .(12 ،6 اّنحوي
ردهلا ةفاقث نميهُت اهيف يتلا ،ةهّفرملا تاعمتجملا يف ةّصاخو ،هلهاجت ّمتي ام اًبلاغ أدبم
ردهلا ةّيلقع ّدض تايّدحت ةثالث مكل مّدقأ نأ ّدوأ ،كلذل .ةفآ امهاتلكو .ءاصقإلا ةفاقثو
.ءاصقإلاو

يتلا تاراهملا نع رظّنلا ّضغب ،ريَخ اّنم ٍدحاو ّلك .نحن يه يتلا ةّيطعلا ردهن ال :لّوألا يّدحّتلا
هلو ،هّبحي هللا ّنألو ،ةماركلاب لب ،بهاوملاب طقف سيل ،ّينغ وه امّنإ لجر ّلكو ةأرما ّلك .هيدل
لِمهُي امدنعو .نحن امل لب ،كلمن امل ال نوّيوابوط انّنأ انرّكذي عوسي .زيزع وهو ،هتميق
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ّدض ،هللا ةدعاسمب ،دهاجنل .هسفن ردهي هّنإف ،اًبناج هسفنب يقلُيو هسفن صخّشلا
.انسفنأ ىلع يكبن ّلظن نأو ،نيئطاخو ،نيلّهؤم ريغ انسفنأ رابتعا ةبرجت

جاتنإ يلامجإ ثلث يلاوح ّنأ حضتا .هللا اهايإ انحنم يتلا اياطعلا ردهن ال :يناّثلا يّدحّتلا ،ّمث
مادختسا زوجي ال !عوجلا نم نوريثكلا تومي امنيب اذهو .ملاعلا يف ةنس ّلك عيضي ءاذغلا
ال ىّتح ،نيرخآلا عم اهمساقتنو تاريخلا ىلع ظفاحن نأ بجي لب ،وحّنلا اذه ىلع ةقيلخلا دراوم
ةّبحم لامعأو لدع اهيف ةئيب عنصنل لب ،انيدل ام ردهن ال .دحأ ّيأل ّيرورض وه ام صُقنَي
!ةكراشمو

املاط كمدختسأ :داعبإلا وأ ءاصقإلا ةفاقث لوقت .صاخشألا دِعبُن ال :ثلاّثلا يّدحّتلا ،اًريخأو
هذهب نوُلَماعُي نيذلاو .كيمرأ ،يِل ةبقع ريصت وأ ينّمهت دوعت ال امدنعو ،كيلإ ةجاحب انأ
،نوجاتحملاو ،ّنّسلا رابكو ،دعب اودلوي مل نيذلا لافطألا :نوفعضألا اًصوصخ مُه ةقيرّطلا
وه ٍدحاو ّلك !نيمورحملا يمرن نأ نكمي الو ،مهيمرن نأ نكمي ال صاخشألا نكل .اًّظح لقألاو
ال !اًمئاد ةايحلا زّزعنلو مرتحنل .تالاحلا ّلك يفو رامعألا ّلك يف ،ةديرف ةّيطعو ةسّدقم ةّيطع
.اًدبأ اًبناج ةايحلا ِقلن

له ؟حوّرلا َرقَف شيعأ فيك ،اًلّوأ .ةلئسألا ضعب انسفنأ ىلع حرطنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
هّنأ نمؤأ له ؟ريبكلاو ّيقيقحلا ىَنِغلاو ،يل ريَخلا وه هّنأ نمؤأ لهو ،هلل اًلاجم حسفُأ نأ فرعأ
صيرح انأ له :َّمث ؟ةّيطع ينّنأ ىسنأو ،نيزح انأو ،اًبناج “يسفنب يقلأو” دعتبأ مأ ،ينّبحي
عم اهمساقتأ نأل ّدعتسم انأ لهو ؟ةيلوؤسمب تاريخلاو ءايشألا مدختسـأ لهو ،ردهأ اّلأ ىلع
ظفاحأ نأ هللا يّنم بلطي ،ةنيمث ةّيطع نيفعضألا ربتعأ له ،اًريخأ ؟ينانأ انأ مأ نيرخآلا
؟ّيرورض وه ام مهصقني نيذلاو ،ءارقفلا رّكذتأ له ؟اهيلع

يذلا لامجلل دهشنلو ،ةّيطع اهّنأو ،ةايحلا حرفل دهشنل ،تابيوطّتلا ةدّيس ،ميرم اندعاستل
.ةّيطع انسفنأ عنصن نأ وه

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص

ّيكئالملا ريشبّتلا ةالص دعب

 

!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ةرشع لتقم أبن امّيس الو ،ةسّدقملا ضرألا نم ةمداقلا رابخألا ديدش مَلأب تمِلع
يف باهرإلا ةحفاكمل ةّيليئارسإلا ةّيركسعلا تاّيلمعلا لالخ ،ةأرما مهنيب ،نيّينيطسلف
نيّيليئارسإ دوهي ةعبس لتُق امدنع ،ةعمجلا ءاسم سدقلا نم برقلاب ثدح امو ؛نيطسلف
اًموي ديازتت يتلا توملا ةماود .سينكلا مهترداغم ءانثأ ةثالث بيصأو ينيطسلف صاصرب
.نيَبعّشلا نيب ةدوجوملا ةليلقلا ةقّثلا صيصب قلغت اهّنأ ىوس اًئيش لمعت ال موي دعب
.ّيليئارسإلا شيجلا عم تاكابتشا يف نيّينيطسلفلا تارشع لتُق ،ةنّسلا ةيادب ذنم
ىرخأ تاراسم ،ريخأت نودو روفلا ىلع ،اودجي ىّتح يلودلا عمتجملاو نيَتموكحلا دشانأ يّنإ
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!تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،اذه لجأ نم ِّلصنل .مالّسلا نع قداّصلا ثحبلاو راوحلا لمشت

ام ضرملا اذهب ةطبترملا ةمالعلا ،فسألل .ماذجلا ىضرمل نوعبّسلا يملاعلا مويلا وه مويلا
يبرق نع رّبعأ .ملاعلا نم ةفلتخم ءاحنأ يف ناسنإلا قوقحل ةريطخ تاكاهتنا ىلإ يّدؤت تلاز
.تاوخألاو ةوخإلا ءالؤهل لماكلا جامدنالاب مازتلالا ىلع عجشأو ،ضرملا اذه نم نوناعي نيذلا نم

وغنوكلا ةّيروهمج ىلإ ةيلوسر ةرايز يف رداغأس دغ دعب ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ىلع نيّيلحملا ةفقاسألاو ةّيندملا تاطلّسلا ركشأ .نادوّسلا بونج ةّيروهمجو ةّيطارقميدلا
نيذلا ءاّزعألا ناكّسلا ةّدوم لكب يّيحأو ،نيَترايزلا نيَتهل تادادعتسالاو تاوعدلا
.يننورظتني

ةّيطارقميدلا وغنوكلا ةيروهمج :ةليوط تاعارص ببسب ةديدش اًنحم تشاع يضارألا هذه
بونج ّنأ نيح يف ،دالبلا قرش يف ةّصاخ ،لالغتسالاو ةحّلسملا تاكابتشالا نم يناعت
فنعلا يهتنيس اهيف يتلا ةعاّسلا ىري نأ رظتني ،برحلا نم تاونس هتقزم يذلا ،نادوّسلا
.اًّدج ةبعص فورظ يفو نيحزان اوشيعي نأ ىلع نيريثكلا سانلا ربجي يذلا رّمتسملا
ةسينكل ةّماعلا ةّيعمجلا سيئرو يربرتناك ةفقاسأ سيئر عم نادوّسلا بونج ىلإ لصأس
.مالّسلل ةّينوكسم ّجح ةلحر ،ًةوخإ ،اًعم شيعنس اذكهو :ادنلتكسإ

.ةالّصلاب ةرايزلا هذه اوقفارت نأ ،مكلضف نم ،عيمجلا نم بلطأ

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