
الكرسي الرسولي

ةَّيوباب ةلاسر

"ةّيوباب ةءارب" ةروص يف
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تاّيحالصلا ضعب ديدحت
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ينوناقلا ّقحلا ةعومجم ماكحأ ضعب اهبجومب لَّدبُت

ةّيقرشلا سئانكلا نيناوق ةعومجمو

 

يف ماظنلا ةدحو ىلإ ةهجوملا ةّينوناقلا ماكحألاب قّلعتي اميف ،تاّيحالصلا ضعب ديدحت
،ةّيلحملا ةّيسنكلا تاسّسؤملاو سئانكلل ةّيذيفنتلا ةطلّسلا ىلإو ،ةعماجلا ةسينكلا
نأ اّلإ ةّيحص ةّيزكرمالل نكمي ال .براقتلا زّزعيو ةكرّشلل ةّيسنكلا ةّيمانيدلا عم قِفَّتي
.ّيخرريالا دعبلاب ّرضت نأ ريغ نم ،ةّيمانيدلا هذه زّزعت

هّنأ تيأر ،نيناوق ةعومجم ّلكب ّصاخلا ينوناقلا ركفلاو ةّيسنكلا ةفاقّثلا ةاعارم عمو ،كلذل
،ةدّدحملا تاعوضوملا ضعب لوح ،نآلا ىّتح يراّسلا عيرشّتلا يف تارييغت يرجُن نأ مئالملا نم
موهفم ةيوقت وه ،ءيش ّلك لبق ،دوصقملا ّنإف كلذل .ةينعملا تاّيحالّصلا دنسُنف
ةّيفقسأ سلاجم يف نيعمتجملا وأ نيّيشربألا ةفقاسألل ةّيوعّرلا ةّيلوؤسملاو ةّيعمجملا
ئدابم ةيوقت اًضيأو ،نْوَلعألا ءاسؤرلا كلذكو ،ةّيقرش ةّيخرريا تاّيلكيه بسحب وأ
.ةءافكلاو ةّيلاّعفلاو ةّينالقعلا

يددعتلاو كَراشملا يعماجلا عباطلا ،حضوأ ةروصب ،ةيعيرشتلا تارييغتلا هذه يف رهظي
لاجم يف ،امور فقسأ ةمدخ نامض عم ،اهتيوست نود نم ،تافالتخالا لمشت يتلا ،ةسينكلل
لبق نم عرسأ ةّيلاعفب يوعّرلا ةطلّسلا لمع عيجشت ّمتي هسفن تقولا يف .ةدحَولا
.كلذ بّلطتت يتلا تالاحلاو صاخشألا نم اهبرق اًضيأ هُلِّهسُي يذلا ،ةّيلحملا ةطلسلا



 

يلي ام نآلا رّرقأ ،كلذ ىلع ًءانبو

 

1 ةّداملا

نيب ةكرتشم ةّيكيريلكإ ةماقإ نأش يف ينوناقلا ّقحلا ةعومجم نم 2 دنب 237 نوناقلا
ريصتف ،"تيبثت" ةظفللاب "ةقفاوم" ةظفللا لّدبت ،يساسألا اهماظنو تاّيشربألا
:يلي امك نوناقلا ةغيص

اذإ ةفقاسألا رمتؤم لبِق نم ال ،تاّيشربألا نيب ةكرتشم ةّيكيريلكإ ةماقإ زوجي ال .2 دنبلا
لبق ،رمألاب نيّينعملا ةفقاسألا لبِق نم الو ،رمتؤملا تاّيشربأ عيمجل ةّيكيريلكإلا تناك
.يساسألا اهماظن ىلعو ةّيكيريلكإلا ةماقإ ىلع يلوسّرلا يسركلا تيبثت

 

2 ةّداملا

رّرقملا ،ةّيتونهكلا ةيبرّتلا جمانرب نأش يف ينوناقلا ّقحلا ةعومجم نم 1 دنب 242 نوناقلا
ةغيص ريصتف ،"تّبثي" ةظفللاب "قفاوي" ةظفللا لّدبت ،ةفقاسألا رمتؤم لبق نم
:يلي امك نوناقلا

رمتؤم هرّرقُي ،ةّيتونهكلا ةيبرتلل جمانرب كانه نوكي نأ بجي ،ةمأ ّلك يف .1 دنبلا
يسركلا هتّبثيو ،ايلعلا ةّيسنكلا ةطلسلا نع ةرداّصلا دعاوقلا ىلإ اًدانتسإ ،ةفقاسألا
اذه .اًضيأ يلوسرلا يسركلا تيبثتب ،ةديدجلا فورظلا عم هفييكت نكميو .يلوسرلا
يتلا ةماعلا دعاوقلاو ،ةيكيريلكإلا يف ةيبرتلا مامتإل ايلعلا ءىدابملا دِّدحُي جمانربلا
.ميلقإ وأ ةقطنم ّلكل ةيوعارلا تاجايتحالا بسانُت

 

3 ةّداملا

تاسسؤملا ىلإ فيضي ،ءامتنالا نأش يف ينوناقلا ّقحلا ةعومجم نم 265 نوناقلا ّصن
نم تلصح يتلاو ةّماعلا ةّيكيريلكإلا تاّيعمجلا اًضيأ ،نيّيكيريلكإلا ءامتنال ةبسانملا
357 نوناقلا عم اًمغانتم ةقيرطلا هذهب حبصيل ،ةّيحالّصلا كلت ىلع يلوسّرلا يسركلا
:يلي امك نوناقلا ةغيص ريصتف ،ةّيقرشلا سئانكلا نيناوق ةعومجم نم 1 دنب

ىلإ وأ ،يصخش يربح ميلقإ ىلإ وأ ،ةّصاخ ةسينك ىلإ اًيمتنم نوكي نأ يكيريلكإ ّلك ىلع
تاّيعمجلا ىلإ وأ ،ءامتنالا اذه ةّيحالصب عّتمتت ةّيعمج ىلإ وأ ،ةسّركملا ةايحلا تاسّسؤم ىدحإ
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ال ثيحب ،ةّيحالّصلا كلت ىلع يلوسّرلا يسركلا نم تلصح يتلاو ةّماعلا ةّيكيريلكإلا
.ةلاّحرلا نم وأ ءامتنا ريغب يكيريلكإلا نوكي نأ ًاعطق لبقُي

 

4 ةّداملا

اميف داحّتالا يف ّنهّقحو ىراذعلا ةبتر نأش يف ينوناقلا ّقحلا ةعومجم نم 604 نوناقلا
:يلي امك نوناقلا ةغيص ريصتف ،ةديدج ةرقف فاضت ّنهنيب

يشربألا فقسألل دوعي يشربألا ىوتسملا ىلع تاّيعمجلا كلت ةماقإو فارتعالا .3 دنبلا
.هتيالو دودح نمض ةفقاسألا رمتؤمل دوعي ينطولا ىوتسملا ىلعو ،هتيالو دودح نمض

 

5 ةّداملا

نيناوق ةعومجم نم 2 دنب 489 نوناقلاو ينوناقلا ّقحلا ةعومجم نم 1 دنب 686 نوناقلا
،ريطخ ببس ىلإ اًدانتسا ،نصحلا نم قاتعنالا ماعنإ حنم نأش يف ةّيقرشلا سئانكلا
ديدمتلا ةّيحالص ،كلذ دعبو ،تاونس سمخ ىلإ ماعنإلا ةرتف ّدتمت ،ةمئادلا روذنلا زربأ ٍوضعل
امك نوناقلا ةغيص ريصتف ،يشربألا فقسألا وأ يلوسّرلا يسركلل ظَفحُت ،ماعنإلا حنم وأ
:يلي

،هسلجم ةقفاومب ،ىلعألا سيئرلا عيطتسي :1 دنب 686 نوناقلا – ينوناقلا ّقحلا ةعومجم
ىلع ،نصحلا نم قاتعنالا ماعنإ ةمئادلا روذنلا زربأ اًوضع حنمي نأ ،ريطخ ببس ىلإ اًدانتساو
ةقفاوم ذخأ بجيف ،يكيريلكإب رمألا قّلعت اذإو .تاونس سمخ نم رثكأل كلذ نوكي اّلأ
ةرتفل هحنم وأ ماعنإلا اذه ديدمت .هيف ميقُي نأ بجي يذلا ناكملل يلحملا يسنكلا سيئرلا
رمألا قّلعت اذإ يشربألا فقسألل وأ ،يلوسرلا يسركلل ظوفحم تاونس سمخ ىلع ديزت
.يشربأ قح تاذ ةسسؤمب

نأ يشربألا فقسألا عسي ال :2 دنب 489 نوناقلا – ةّيقرشلا سئانكلا نيناوق ةعومجم
.تاونس سمخ ةّدمل اّلإ ماعنإلا اذه حنمي

 

6 ةّداملا

ةعومجم نم 2 دنب 546 و 2-1 دنب 496 نيناوقلاو ،ينوناقلا ّقحلا ةعومجم نم 2 دنب 688 نوناقلا
نأ ريطخ ببسل سمتلاو ،ةتقؤم هروذن تناك نمب ةقّلعتملا ةّيقرشلا سئانكلا نيناوق
تناك اذإ ،هسلجم ةقفاومب ،ىلعألا سيئرلا ىلإ ماعنإلا حنم ةّيحالص حنمت ،ةسسؤملا كرتي
ةعومجمل ةبسّنلاب ،يتاذ مكح يذ نيدّحوتم ريد وأ ،يشربأ ّقح تاذ وأ ،يربح قح تاذ ةسّسؤملا
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ةعومجم بسحب ،ةّينابهر ةّيعمج وأ ةمّظنم وأ ،اًّلقتسم نيدّحوتم َريد ناك اذإو ؛ينوناقلا ّقحلا
.ةّيقرشلا سئانكلا نيناوق

ريصتف ،ةّيقرشلا سئانكلا نيناوق ةعومجم يف 496 نوناقلا نم 2 دنبلا ىغلُي ،كلذل
:يلي امك نيناوقلا ةغيص

سمتلاو ،ةمئاق لازت ال ةتقؤملا هروذن تناك نَم :2 دنب 688 نوناقلا – ينوناقلا ّقحلا ةعومجم
ماعنإ هحنم ،هسلجم ةقفاومب ،ىلعألا سيئرلا عيطتسي ،ةسسؤملا كرتي نأ ريطخ ببسل
نأ ماعنإلا ةحصل مزليف ،615 نوناقلا يف هيلإ راشملا نيدّحوتملا نابهرلا ريد يفو ؛جورخلا
.هيف نّيعُي يذلا تيبلا فقسأ هتّبثُي

ّماه ببسلو تّقؤملا رذنلا ةّدم يف دارأ نم :496 نوناقلا – ةّيقرشلا سئانكلا نيناوق ةعومجم
ريد سيئر ىلإ هبلط مّدقي نأ هيلع ،ملاعلا يف ةايحلا ىلإ دوعيو نيدّحوتملا ريد رداغي نأ
اذه ّصاخلا عرّشلا ظفحي مل ام ،هسلجم ةقفاومب ماعنإلا حنمي يذلاو ،ّلقتسملا نيدّحوتملا
ةسينكلا ةقطنم دودح يف ةعقاولا نيدّحوتملا ةريدأ ىلإ ةبسّنلاب كريرطبلل رمألا
.ةّيكريرطبلا

ءانثأ يف ّماه ٍببسل بلطي نم :2 دنب 546 نوناقلا – ةّيقرشلا سئانكلا نيناوق ةعومجم
،ماعلا سيئرلا نم لصحي نأ هعسوب ،ةّينابهرلا ةّيعمجلا وأ ةمّظنملا كرتي نأ ةتّقؤملا روذنلا
ىلإ دوعيو ،يئاهن هجو ىلع ةّينابهرلا ةّيعمجلا وأ ةمّظنملا ةرداغم ماعنإ ىلع ،هسلجم ىضرب
.493 نوناقلا يف اهركذ دراولا راثآلا عم ،ملاعلا يف ةايحلا

 

7 ةّداملا

1 دنب 552 و 2 دنب 501 ،499 نيناوقلاو ،ينوناقلا ّقحلا ةعومجم نم 700 و 2 دنب 699 نيناوقلا
،ةسّسؤملا نم لصفلا رارق يف اهليدعت ّمتي ةّيقرشلا سئانكلا نيناوق ةعومجم نم
يتلا ةظحللا نم لوعفملا ذفان نوكيو ،ةمئاّدلا وأ ةتّقؤملا روذنلا زربأ ٍوضعل ،ريطخ ببسلو
،هسلجم ةقفاومب ،ىلعألا رّبدملا لبق نم ذخّتُملا لصفلا رارق هب ينعملا غالبإ اهيف ّمتي
ةغيص ريصتف ،نيناوقلا صوصن لّدعُت ،كلذل .وضعلل فانئتسالا ّقح ىلع ظافحلا عم اذه
:يلي امك نيناوقلا

،يتاذلا مكحلا تاذ نيدّحوتملا نابهرلا رايدأ يف :2 دنب 699 نوناقلا – ينوناقلا ّقحلا ةعومجم
ةقفاومب ىلعألا سيئرلا ىلإ وضعلا لصف رارق دوعي ،615 نوناقلا يف اهيلإ راشُملا
.هسلجم

ةظحللا نم ،رثأ وضع ّقحب ذخَّتُملا لصفلا رارقل نوكي :700 نوناقلا – ينوناقلا ّقحلا ةعومجم
،قحلا ىلإ ريشُي نأ هيلع بجي ،اًحيحص رارقلا نوكي يكلو .هب ينعملا غالبإ اهيف ّمتي يتلا
مايأ ةرشع لالخ ةصتخملا ةطلسلا ىلإ ضارتعا عفر يف لوصفملا وضعلا هب عتمتي يذلا
.يقيلعت رثأ ضارتعالا اذهل نوكيو .غيلبتلا همّلست نم
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ريد سيئر عسوب تقؤملا رذنلا ةّدم يف :499 نوناقلا – ةّيقرشلا سئانكلا نيناوق ةعومجم
3 و 2 نيدنبلا 522 نوناقلل اًقفو ام اًوضع لصفي نأ ،هسلجم ىضرب ،ّلقتسملا نيدّحوتملا
عرشلا كلذ ىضتقا اذإ ،كريرطبلا هدّيؤي نأ نم اًحيحص نوكيل هل ّدب ال لصفلا ّنأ ىلع
.ةّيكريرطبلا ةسينكلا دودح لخاد ةعقاولا نيدّحوتملا ةريدأ ىلإ ةبسنلاب ّصاخلا

عسوب ،لصفلا رارق ّدض نكل :2 دنب 501 نوناقلا – ةّيقرشلا سئانكلا نيناوق ةعومجم
سمتلي نأ اّمإو اًمّلظت عفري نأ اّمإ ،فقوم لوعفمبو اًموي رشع ةسمخ نوضغ يف بهارلا
.ءاضقلا قيرط نع ىوعدلا ةجلاعم

ىضرب ّماعلا سيئرلا عسوب :1 دنب 552 نوناقلا – ةّيقرشلا سئانكلا نيناوق ةعومجم
.ةتّقؤم روذن اذ ام اًبهار لصفي نأ ،هسلجم

 

8 ةّداملا

ةصاخلا ينيدلا ميلعتلا بتك ةعابط نأش يف ينوناقلا ّقحلا ةعومجم نم 2 دنب 775 نوناقلا
ريصتف ،"تيبثت" ةظفلب "ةقفاوم" ةظفل لدبت ،ةفقاسألا رمتؤم ةيالو ميلقإ يف
:يلي امك نوناقلا ةغيص

ةعابطب ،قبسملا يلوسرلا يسركلا تيبثت دعب ،ىنعُي نأ ةفقاسألا رمتؤمل .2 دنبلا
.ًاديفم كلذ ناك اذإ ،هتيالو ميلقإب ةصاخ ،ينيدلا ميلعتلل بتك

 

9 ةّداملا

سئانكلا نيناوق ةعومجم نم 1052 نوناقلاو ،ينوناقلا ّقحلا ةعومجم نم 1308 نوناقلا
نوناقلا ةغيص ريصتف ،ةّيحالصلا نالّدعي ،سيدادقلا تانسح ضيفخت نأش يف ةّيقرشلا
:يلي امك

نوكي ال يذلا ،سيدادقلا تانسح ضيفخت قح :1 دنب 1308 نوناقلا – ينوناقلا ّقحلا ةعومجم
ةسّسؤمل ىلعألا سيئرلاو يشربألا فقسألل ظوفحم ،طقف يرورضو يباوص ببسل اّلإ
.ةّيكيريلكإ ةّيلوسر ةايح ةّيعمج وأ ةسّركم ةايح

يشربألا فقسألا ىلإ دوعت ،ببسلا رمتسا املاطو ،لخدلا ضافخنا ببسب .2 دنبلا
ةيواسم نوكتل ،اهتاذب ةمئاقلاو اياصو ىضتقمب ةسسؤملا سيدادقلا ضيفخت ةيحالص
نكميو هيلع بجي ،دحأ كانه نوكي اّلأ طرش ،ةيشربألا يف ًاعرش يراسلا ةنسحلا غلبمل
.ةنسحلا ةدايزب ،ديفم هجوب همازلإ

وأ سيدادقلا تانسح ضيفخت ةيحالص هسفن يشربألا فقسألا ىلإ دوعت .3 دنبلا
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ٍفاك ريغ لخدلا ناك اذإ ،ةيسنكلا تاسسؤملا ىلع بترتت يتلا ،سيدادقلاب اياصولا
.ةمئالم ةقيرطب ،اهسفن ةسسؤملل صاخلا فدهلا قيقحتل

ةايح ةسّسؤمل ىلعألا سيئرلا ،3 و 2 نيدنبلا يف ةدراولا تايحالصلا تاذب عتمتي .4 دنبلا
.ةّيكيريلكإ ةّيلوسر ةايح ةّيعمج وأ ةسّركم

لافتحالا ءابعأ ضيفخت :1 دنب 1052 نوناقلا – ةّيقرشلا سئانكلا نيناوق ةعومجم
وأ ةّينابهرلا تاسّسؤملل ىلعألا سيئرلاو يشربألا فقسألل ظوفحم ةّيهلإلا اّيجرتيللاب
.نيّيكيريلكإلا نابهّرلا رارغ ىلع ةكرتشملا ةايحلا تاّيعمج

ضّفخي نأ ،يشربألا فقسألل دوعي ،ضافخنالا اذه ماد املاطو ،لخدلا ضافخنا دنع .2 دنبلا
يف اًعرش اهب لومعملا تاعّربتلا ةّيمك ةبسنب ةّيهلإلا اّيجرتيللاب تالافتحالا ددع
.تاعّربتلا ةدايز ىلع حاجنب هماغرإ نكميو هيلع بجي دحأ كانه نوكي اّلأ طرش ،ةّيشربألا

ةّيهلإلا اّيجروتيللاب لافتحالا ءابعأ ضّفخي نأ اًضيأ يشربألا فقسألل دوعي .3 دنبلا
ناك يتلا ءابعألاب مايقلل ٍفاك ريغ لخدلا حبصأ اذإ ةّيسنكلا ةسّسؤملا لقثت يتلا
.اهلوبق دنع اهب مايقلا ناكمإلاب

يف نوّماعلا ءاسؤرلا اًضيأ اهكلمي ،3 و 2 نيدنبلا يف ةروكذملا تاّيحالصلا .4 دنبلا
.نيّيكيريلكإلا نابهرلا رارغ ىلع ةكرتشملا ةايحلا تاّيعمج وأ ،ةّينابهرلا تاسّسؤملا

اهضّوفي نأ يشربألا فقسألا عيطتسي ،3 و 2 نيدنبلا يف ةروكذملا تاّيحالصلا .5 دنبلا
عم ،صاخلا بئانلا وأ ،ماعلا بئانلا وأ ،نواعملا فقسألا وأ ،طقف دعاسملا فقسألا ىلإ
.ضيوفتلل ضيوفت ّيأ داعبتسا

 

10 ةّداملا

سئانكلا نيناوق ةعومجم نم 1054 نوناقلاو ،ينوناقلا ّقحلا ةعومجم نم 1310 نوناقلا
نالّدعي ،ةّيوقت تاسّسؤمو ةّيوقت بابسأب ةقّلعتملا تامازتلالا نأش يف ةّيقرشلا
:يلي امك نوناقلا ةغيص ريصتف ،ةّيحالصلا

يباوص ببسل ،يسنكلا سيئرلا عيطتسي :1 دنب 1310 نوناقلا – ينوناقلا ّقحلا ةعومجم
عامتسالا دعب ،ةّيوقت بابسأل ،نينمؤملا تادارإ رّيغُي وأ لّدعُي وأ ضفخي نأ ،طقف يرورضو
.سسؤملا ةدارإ ةاعارم عم ،ةيلاملا نوؤشلل صاخلا هسلجم ىلاو نأشلا يوذ ىلإ

.يلوسرلا يسركلا ىلإ عوجرلا نم ّدب ال ،ىرخألا تالاحلا يف .2 دنبلا

،ّيسنكلا سيئرلا عيطتسي :1 دنب 1054 نوناقلا – ةّيقرشلا سئانكلا نيناوق ةعومجم
وأ اوبهو نيذلا نينمؤملا تادارإ لّدبيو فّفخيو ضّفخي نأ ،طقف ّيرورضو ّيباوص ببسل
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لضفأ يف ،ّصتخملا سلجملاو ،رمألا مهّمهي نم ةراشتسا دعب ،ةّيوقت ضارغأل مهلاومأ اوكرت
.سّسؤملا ةدارإب دّيقتلا نوكي ام

ىلإ وأ يلوسّرلا يسركلا ىلإ ،نأشلا اذه يف ،عوجرلا بجي ،تالاحلا رئاس يف .2 دنبلا
.مئادلا سدونيسلا ىضرب فّرصتي يذلا كريرطبلا

 

يراس ،ةّيوباب ةءارب ةروص يف ةّيوبابلا ةلاسرلا هذه يف رّرقت ام نوكي نأب رمآ ،هيلع ًءانب
اًريدج ناك ول ىّتح ،هعم ضراعتي ءيش ّيأ نم مغّرلا ىلع ،ةمئادو ةتباث ةروصب لوعفملا
زّيح لخدي نأو ،L’Osservatore Romano يف هِرشن نالعإ متي نأو ،ةّصاخ ةروصب ةظحالملاب
يمسّرلا ريسفّتلا باتك يف هِرشن ّمتي نأ ّمث نمو ،2022 رياربف/طابش 15 موي ذيفنتلا
.(Acta Apostolicae Sedis) يلوسّرلا يسركلا لامعأ يف

 

يف ،2022 ماعلا نم رياربف/طابش 11 موي ،سرطب سيّدقلا اكيليزاب يف ،امور يف َيطعُأ
.يتّيربح نم ةعساّتلا ةنّسلا يف ،درول ةدّيس ،لوتبلا ميرم ةسيّدقلا راكذت

سيسنرف
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