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سيسنرف ابابلا ةسادق ةلاسر

2022 ينيعبرألا نمزلا ةبسانم يف

 

.ّلِكَن مل نِإ ِناوَألا يف َدُصحَنف ،َّلَمَن الو َريَخلا ِلَمْعَنْلَف"

(أ10-9 ،6 ةيطالغ) "ساَّنلا ِعيمَج ىلإ َريَخلا عنصَنْلَف ،اًذِإ ُةَصْرُفلا انَل تَماد امف

 

،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

عوسي حصف ىلإ اندوقي يذلا يعامجلاو يصخشلا دّدجتلل بسانم تقو وه ينيعبرألا نمزلا
،2022 ماعل ينيعبرألا نمزلا ةريسمل ةبسنلاب .تاومألا نيب نم ماقو تام يذلا حيسملا
الو َريَخلا ِلَمْعَنْلَف" :يهو ةيطالغ لهأ ىلإ سلوب سيدقلا ةحيصن يف ركفن نأ انب نسحي
تقولا - سورياك – kairós) اًذِإ ُةَصْرُفلا انَل تَماد امف .ّلِكَن مل نِإ ِناوَألا يف َدُصحَنف ،َّلَمَن
.(أ10-9 ،6 ةيطالغ) "ساَّنلا ِعيمَج ىلإ َريَخلا عنصَنْلَف ،(بسانملا

 

داصحلاو رذبلا .1

عوسي ىلع اًدج ةزيزعلا داصحلاو رذبلا ةروص يليجنإلا عطقملا اذه يف لوسرلا ركذتسي
اذه وه ام .داصحلا فدهب ريخلا عرزل بسانملا تقولا وهو :chairós ىلع انمّلكيو .(13 ىتم عجار)
،اهّلك ةّيضرألا ةايحلا اًضيأ وه هّنكل ،ينيعبرألا نمزلا هّنإ ديكأتلاب ؟انل بسانملا تقولا
عشجلا انتايح يف دوسي ام اًبلاغ .[1]اهل ةروص انم اًعون وه ينيعبرألا موّصلا ثيح
لهاجلا لجرلا لَثَم يف رهظَي امك ،كالهتسالاو سيدكتلاو كالتمالا يف ةبغرلاو ،ءايربكلاو
هئارهَأ يف مكارتملا ريفولا داصحلا ببسب ةديعسو ةنمآ هتايح ّنأ ّنظ يذلا ،ليجنإلا يف
نوكت الف ،ةيلقعلا رييغتو ،ةبوتلا ىلإ انوعدي ينيعبرألا نمزلا .(21 - 16 ،12 اقول عجار)
ريثكلا سيدكتلا يف سيلو ،ءاطعلا يف لب ريثكلا كالتمالا يف اهلامجو ةايحلا ةقيقح
.نيرخآلا عم ةكراشملاو ريخلا عنص يف لب



ةلاسر) ءاخسب "ةيرشبلا يف ريخلا روذب يقلي لاز ام" يذلا ،هسفن هللا وه لّوألا عرازلا
بيجن نأ ىلإ نووعدم نحن ،ينيعبرألا نمزلا لالخ .(54 ،“ةوخإ انّلك” Fratelli tutti ،ةماع ةيوباب
ءاغصإلا .(12 ،4 نييناربع عجار) "ةعجانلا ةّيَحلا" هتملك لبقتسن نأ ىلإو هللا ةيطع ىلع
لعجيف (21 ،1 بوقعي عجار) هللا لمعل ماتلا دايقنالا ىلإ يدؤي هللا ةملك ىلإ هِّبَنتملا
1) "هللا ِلَمَع يف اًعَم َنيلِماع" نوكن نأ ىلإ ةوعدلا ّنإف ،انحرفي اذه ناك نإو ـ ةبصخ انتايح
عجار) رضاحلا تقولا نم اًديج ديفتسن انلعجتسو ،ربكأ اًحرف انألمتس (9 ،3 ستنروق
ىلع ريخلا عرز ىلإ ةوعدلا هذه ىلإ رظنن الو .ريخلا لمعب اًضيأ نحن عرزن ىتح (16 ،5 سسفأ
.ليزجلا هئاخس يف انكرشي نأ قلاخلا اهب ديري ةمعن يه لب ،ءبع اهّنأ

ةرم سلوب سيدقلا دكأ دقو .ديكأتلاب ؟داصحلا ىلإ فدهي هّلك رذبلا سيلأ ؟داصحلا نع اذامو
َدَصَح ِريتْقَّتلاِب َعَرَز نَم" :لاقف ،داصحلاو رذبلا نيب قيثولا طابترالا ىلع ةيناث
ريخلا رامث ىلوُأ ؟اذه داصح يأ نكل .(6 ،9 ستنروق 2) "ءاخَسِب َدَصَح ءاخسِب َعَرَز نَمو ،ريتْقَّتلاِب
ال ،هللا يف .ريخلا لامعأ رغصأ يف ىتح ،ةيمويلا انتاقالع يفو انسفنأ يف يه عورزملا
حرف ،يلوسرلا داشرإلا عجار) "ءاخسب لذبي بعت" يأ الو ،ًاريغص ناك امهم ،ةبحم لمع يأ عيضي
ةئيلملا ةايحلا نوكت اذكه ،(20 .16 ،7 ىتم عجار) اهرامث نم ةرجشلا فرعُت امك .(279 ،ليجنإلا
عجار) ملاعلا يف حيسملا رطع رشنتو (16 - 14 ،5 ىتم عجار) رونلاب ةقرشم ةحلاصلا لامعألاب
عيمجلا صالخل ةسادق رامث جضني اذه ،ةئيطخلا نم اًرارحأ ،هللا مدخن نأ .(15 ،2 ستنروق 2
.(22 ،6 ةمور عجار)

يليجنإلا لثملا بسحب اذهو ،هعرزن ام رامث نم اًريغص اًءزج اّلإ ىرن نأ انل حاتُي ال ،عقاولا يف
،نيرخآلل ريخلا عرزن نيح ،ديدحتلا هجو ىلع .(37 ،4 انحوي) "دُصحَي ُرَخآلاو ُعَرزَي ُدِحاولا" لئاقلا
،نورخآلا اهرامثب عتمتي تاّيلمع قالطإ ىلع نيرداق نوكن نأ" :هللا ءاخس يف كراشن نحن
،ةماع ةيوباب ةلاسر عجار) "عيفر ٌلبُن اذه ،اهعرزن يتلا ةيرسلا ريخلا ىوق يف ءاجرلا نيعضاو
Fratelli tutti ”قيضلا قطنملا نم انرّرحي نيرخآلا لجأ نم ريخلا عرز ّنإ .(196 ،“ةوخإ انّلك
بيجعلا قفألا يف انلخديو ،بحّرلا ةيناجملا َسَفن انلامعأ حنميو ،ةيصخشلا بساكملل
.هتاناسحإو هللا تاططخمل

داصح وه يقيقحلا داصحلا ّنأ نلعُت اهّنإ :ىمسأ وه ام ىلإ انرظن عفرتو هللا ةملك عستت مث
يف لمتكا يذلا رمثلا .هل بورغ ال يذلا مويلا ،ريخألا مويلا داصح وه ،(يجولوتاكسإلا) رخاوألا
،12 اقول) "ِتاومَّسلا يف زنَك" انل وهو ،(36 ،4 وي) "ةَّيِدبَألا ِةايَحلِل رمثلا" وه انلاعفأو انتايح
ريبعتلل اًرمث يتؤيو ضرألا يف تومي يذلا رذبلا ةروص هسفن عوسي مدختسا .(22 ،18 ؛33
ىلع مّلكتيل ىرخأ ةرم سلوب سيدقلا اهلمعتساو ،(24 ،12 انحوي عجار) هتمايقو هتوم ّرس نع
ناوَهِب ِمْسِجلا ُعْرَز ُنوكَي .داسَف ِريَغِب ُةمايِقلاو داسَفِب ِمْسِجلا ُعْرَز ُنوكَي" :انداسجأ ةمايق
اًمْسِج ُموقَيف ٌّيِرَشَب ٌمْسِج عَرزُي .ةَّوُقِب ُةمايِقلاو فْعُضب ِمْسِجلا ُعْرَز ُنوكَي .دْجَمِب ُةَمايِقلاو
نيب نم مئاقلا حيسملا هلمح يذلا ريبكلا رونلا وه ءاجرلا اذه .(44-42 ،15 ستنروق 1) "اًّيِحوُر
ِعيمَج ُّقحَأ ُنحَنف ،ةايَحلا ِهذه ىلع اًروصقَم ِحيسملا يف انُؤاجَر َناك اذِإ" :ملاعلا ىلإ تاومألا
1) "اوتام َنيذَّلا ُركِب وهو تاومَألا ِنيَب نِم َماق دق َحيسملا َّنِإ !َّالَك .مهَل ىثْرُي نَأِب ِساَّنلا
يف هِلاثِم ىلع" ةبحملا يف قيثو لكشب هعم نودحتي نيذلا ىتح ،(20-19 ،15 ستنروق
:(29 ،5 انحوي عجار) ةّيدبألا ةايحلل هتمايق يف اًضيأ نيدحتم نونوكيس ،(5 ،6 ةمور) "توَملا
.(43 ،13 ىتم) "مِهيبَأ ِتوكَلَم يف ِسْمَّشلاك َنوُّعِشُي َنوقيِّدِّصلا" ٍذئَنيِح
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"َّلَمَن الو َريَخلا ِلَمْعَنْلَف" .2

ةايحلل "ريبكلا ءاجّرلا" ةطساوب ّيضرألا انءاجر تاومألا نيب نم حيسملا ةمايق ييحُت
،رشع سداّسلا ستكدنب عجار) رضاحلا تقولا يف صالخلا ةرذب لعفلاب لخدُتو ،ةّيدبألا
،ةمّطحملا مالحألا نم ديدعلل ةريرملا لمألا ةبيخ مامأ .(7 ؛3 ،نوصَّلخم ءاجّرلاب ،ةّماعلا ةلاسّرلا
يف صقنلا ببسب طابحإلا مامأو ،ةئراطلا ةريثكلا تايّدحّتلا نع مجانلا قلقلا مامأو
مالآل ةالابماللا ىلإ انؤوجلو ةّيدرفلا انتّينانأ ىلع انقالغنا يه ةبرجّتلا ّنإف ،انلئاسو
ُناَّبُّشلاو .نوَيعُيو َنوبَعتَي ُنايْتِفلا" :ةدودحم اًضيأ يه دراوملا لضفأ ،عقاولا يف .نيرخآلا
[…] .لوَحلا ُرِثكُي ِةَردُقلا ِدِقافِلو ،ًةَّوُق َبِعَّتلا يتْؤُي" هللا نكلو .(30 ،40 ايعشأ) "اًراثِع َنورُثعَي
الو َنوريسَي ،نوَيْعُي الو َنودْعَي ،نابْقِعلاك ٍةَحِنجَأِب َنوعِفَترَي ،ًةَّوُق َنودَّدَجَتَيف ،ّبَّرلِل َنوجاَّرلا
ّبّرلا يف انءاجرو انناميإ عضن نأ ىلإ انوعدي ينيعبرألا نمّزلا .(31 .29 ،40 ايعشأ) "نوبَعتَي
نم مئاقلا حيسملا عوسي يف انرظن انْتَّبث نإ طقف هّنأل ،(21 ،1 ىلوألا سرطب عجار) عوسي
الو َريَخلا ِلَمْعَنْلَف" :لوسّرلا ةّيصوب لمعن نأ اننكمأ (2 ،12 نيّيناربع عجار) تاومألا نيب
.(9 ،6 ةيطالغ) "َّلَمَن

اقول) "لَلَم ِريَغ نِم ِةالَّصلا ىلع ِةمَوادُملا" يرورضلا نم هّنأ عوسي انمّلع .ّلَمَن الو ِّلصنلف
انتلعج اذإ .ريطخ ٌمهو وه يتاّذلا ءافتكالا .هللا ىلإ ةجاحب انّنأل يّلصن نأل ةجاحب نحن .(1 ،18
اذه ينيعبرألا نمّزلا انل حمسيس ،ّيعامتجالاو ّيصخّشلا انفعض انديب سملن ةحئاجلا
.(9 ،7 ايعشأ عجار) رارقتسالا دجن نأ اننكمي ال اهنود نم يتلاو ،هللاب ناميإلا ةيزعت ةبرجتب
نكلو ،[2]خيراّتلا فصاوع نيب هسفن براقلا ِنْتَم ىلع اًعيمج انّنأل ،هدرفمب صلخي دحأ ال
يذلا وه هدحو ّيحصفلا حيسملا عوسي ّرس ّنأل ،هللا نود نم صلخي دحأ ال ،ءيش ّلك لبق
حمسي لب ،ةايحلا تاقيض نم ناميإلا انيفعي ال .ةملظملا توملا هايم ىلع راصتنالا حنمي
يذلاو ،هبحاص بّيخي ال يذلا ريبكلا ءاجّرلا عمو ،حيسملا يف هللا عم نيدحّتم ،اهزايتجاب انل
.(5-1 ،5 ةمور عجار) سدقلا حوّرلاب انبولق يف تضيفُأ يتلا هللا ةّبحم وه هنامض

نمّزلا هيلإ انوعدي يذلا يدسجلا موّصلا يّوقي .ّلَمَن الو انتايح نم ّرّشلا لصأتسنل
،ّلَمَن الو ةحلاصملاو ةبوتلا ّرس يف ةرفغملا بلطنل .ةئيطخلا ةبراحمل ،انحور ينيعبرألا
يذلا فعّضلا اذه ،ّلَمَن الو ةّحلملا ةوهّشلا براحنل .[3]رفغي نأ نم اًدبأ ُّلَمَي ال هللا ّنأ نيملاع
عاقيإ اهلالخ نم نكمي ةفلتخم اًقرط روصعلا ربع دجنو ،رورّشلا ّلك ىلإو ةّينانألا ىلإ عفدي
قرّطلا هذه ىدحإ .(166 ،“ةوخإ انّلك” Fratelli Tutti ،ةّماع ةّيوباب ةلاسر عجار) ةئيطخلا يف ناسنإلا
نمّزلا .ةّيناسنإلا تاقالعلا رقفُي يذلاو ،ةّيمقرلا مالعإلا لئاسو ىلع نامدإلا رطخ يه
ًالماكت رثكأ يناسنإ لصاوت ةيمنتو ،راطخألا هذه ةهجاومل بسانملا تقولا وه ينيعبرألا
.هجول اًهجو ،(50 ،هسفن عجرملا) "ةّيقيقح تاءاقل" نم نّوكتي (43 ،هسفن عجرملا عجار)

،ينيعبرألا نمّزلا اذه لالخ سرامنل .ّلَمَن الو بيرقلا هاجت ةلماعلا ةّبحملا يف ريخلا لمعنل
2) "هُتوقَي اًزْبُخو اًعْرَز َعِراَّزلا ُقُزرَي يذَّلا" هللا .(7 ،9 ستنروق 2 عجار) لُّلهتب ِطعُنلو ةقدّصلا
نوكن ىّتح نكلو ،انيّذغي ام ىلع لصحن ىّتح طقف سيل ،اّنم ٍدحاو ّلك قزري (10 ،9 ستنروق
،ريخلا عرزل ٌتقو يه اهّلك انتايح ّنأ اًحيحص ناك اذإ .نيرخآلا هاجت ريخلا لمع يف ءامرك
ةوخإلا نم بّرقتنلو ،اّنم نيبّرقملا ةياعر لجأ نم ينيعبرألا نمّزلا اذه صاخ لكشب ّلغتسنل
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تقولا وه ينيعبرألا نمّزلا .(37-25 ،10 سقرم عجار) ةايحلا قيرط ىلع اوحرُج نيذلا تاوخألاو
نأ يف نوبغري نيذلا ،لهاجتن الو ،وعدنلو ،مهبّنجتل سيلو نيجاتحملا نع ثحبلل بسانملا
نم نوناعي نيذلا نع يّلختلل سيل ،ةرايّزلل نمز اذه .ةدّيج ةملك مهل لاقُي نأو مهل عمسُي
لقأو راغصلا ةّبحمل انتقو نم ِطعنلو ،عيمجلا وحن ريخلا لمعل ءادنلا ىلإ عمتسنل .ةدحَولا
،عجار) شيمهّتلاو زييمّتلل نوضرعتي نيذلاو ،نيرقتحُملاو نيذوبنملاو ،ةيامح سانلا
.(193 ،“ةوخإ انّلك” Fratelli Tutti ،ةّماع ةّيوباب ةلاسر

 

"ّلِكَن مل نِإ ِناوَألا يف َدُصحَنف " .3

نكمي ال ،نماضتلاو ةلادعلاو ّبحلا كلذكو ،ريخلا" ّنأ ةنس ّلك انركذي ينيعبرألا نمزلا
لأسنل .(11 ،هسفن عجرملا) "موي ّلك اهقّقحن نأ بجي لب ،ةّيئاهن ةروصب ةدحاو ةّرم اهقيقحت
ةوطخ ،ريخلا لعف نع فكن ال ىتح (7 ،5 بوقعي عجار) رباثملا عرازملا ربص انحنمي نأ نذإ هللا
تاءارغا هتعدخو ،ّلض نمو .اًمئاد انميقي وهو بآلل هدي دميلف َعَقَو نَمو .ةرم ّلك يف ةدحاو
تقو يف .(7 ،55 ايعشأ) "َوْفَعلا ُرِثكُي" يذلا وهف هللا ىلإ دوعي نأب رخأتي الف ،ريرشلا
موّصلا .ريخلا عرز نم بعتن الو ،ةسينكلا ةكرش يفو هللا ةمعن يف ةّوقلا دجنل ،اذه ةبوتلا
يف َدُصحَنس" انّنأب نمؤن انّنإو ،نيقي ىلع انّنإ .ةبصخلا ةبحملاو ،ةالّصلاو ،ضرألا ئيهي
نييناربع عجار) ةدوعوملا تاريخلا ىلع لصحنس ،ةرباثملا ةمعن عم ،هّنأبو "ّلِكَن مل نِإ ِناوَألا
ةبحملا شيع لالخ نم .(16 ،4 سواتوميط 1 عجار) .نيرخآلا صالخو انصالخ لجأ نم (36 ،10
(15-14 ،5 ستنروق 2 عجار) انلجأ نم هتايح لذب يذلا ،حيسملاب دحتنس ،عيمجلا وحن ةيوخألا
،15 ستنروق 1) "ءَيش ِّلُك يف ٍءيَش َّلُك" هللا نوكي امدنع ،تاومسلا توكلم حرف قوذتنسو
28).

يف اهُلَّمَأَتَتو" رومُألا عيمج ظفحت تناكو ،ةرهاطلا اهئاشحأ نم صّلخملا َدِلُو يتلا ،ميرم ءارذعلا
اهروضحب انم ةبيرق نوكت نأو ،ربصلا ةمعن انل لانت نأ اهلأسن ،(19 ،2 اقول) "اهِبلَق
.يدبألا صالخلا رمث اذه ةبوتلا نمز يتؤي ىتح ،يدلاولا

 

ربمفون/يناثلا نيرشت 11 موي ،نارتاللا يف اّنحوي سيّدقلا اكيليزاب يف ،امور يف َيطعُأ
.فقسألا سونيترام سيدقلا راكذت يف ،2021

***********

2021 ناكيتافلا ةرضاح – ةظوفحم قوقحلا عيمج ©
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[1] Cfr S. Agostino, Serm. 243, 9,8; 270, 3; En. in Ps. 110, 1.

 

موي ،ءابولا نمز يف ةيئانثتسالا ةالصلا لالخ سيسنرف ابابلا ةسادق ةظع عجار [2]
.2020 سرام /راذآ 27 ةعمجلا

 

سرام/راذآ 17 دحألا موي ،يكئالملا ريشبتلا ةالص يف سيسنرف ابابلا ةسادق ةملك عجار [3]
2013
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