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!ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

ٌّلك لمحي ،ةديدع سئانكو تاهاجّتا نم متيتأ .سدونيّسلا حاتتفا يف انه مكروضح ىلع اًركش
ةمعّنلا انحنميسو اندوقيس سدقلا حوّرلا ّنأ دّكأتم انأو ،هبلق يف اًلامآو ةلئسأ مكنم
ذإ ،اننمز يف رومألا يف زييمّتلاب أدبنو ضعب ىلإ انضعب يغصُنف ،اًعم اًمدق يضملل
سيلو ،اًناملرب سيل سدونيّسلا ّنأ دّكوأ .ةّيرشبلا تابغرو بعاتم عم نينماضتم حبصن
،سدقلا حوّرلا دجوي ال اذإ .سدقلا حوّرلا وه هدئارو ،ّيسنك تقو وه سدونيّسلا .ءارآلا نع اًيّرحت
.سدونيس كانه نوكي نلف

:هتّصاخ لجأ نم هبلق ّلك نم بآلا ىلإ عوسي اههّجو يتلا ةالّصلا حورب سدونيّسلا اذه شعنل
يتلا ةّوخألاو ،ةكرّشلاو ،ةدحَولا :ىلإ نوّوعدم نحن .(21 ،17 اّنحوي) "اًدِحاو مهِعَمجَأِب اونوكيْلَف"
امك ،اًصوصخ ةاعّرلا نحنو ،زييمت نود نم ،انّلك .دحاو ّبحب انّبحي هللا نأب انروعش نم أشنت
،اهنع عفادنو اهظفحن نأو ةدحَولا هذهب كّسمتن نأ يغبني" :سونايربك سيّدقلا بتك
ةّيفقسألا ّنأ تبثنو نهربن يكل ،ةسينكلا ىلع رهسن نيذلا ةفقاسألا نحن اميسال
،دحاولا هللا بعش يف ،اًعم ْرِسنل ،كلذل .(5 ،ةسينكلا ةدحو) "ةمسقنم ريغو ةدحاو اهسفن
.سدقلا حوّرلا توص ىلع حتفنتو ،ةدحَولا ةّيطع شيعتو لبقتست ةسينك ةربخ شيعنل

امه ةلاسّرلاو ةكرّشلا .ةلاسرو ،ةكراشمو ،ةكرش :يه سدونيّسلل حاتفم-تاملك ثالث
ّيناكيتافلا عمجملا حضوأ .امهرّكذتن نأ ٌنسحو ،ةسينكلا ّرس ىلإ نازمري ناّيتوهال ناريبعت

http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/10/9/apertura-camminosinodale.html


ةسينكلا ّنأ هسفن تقولا يف دّكأو ،اهسفن ةسينكلا ةعيبط نع رّبعت ةكرّشلا ّنأ يناّثلا
ىلع تناكف ،ممألا عيمج يف هئاشنإو ،حيسملاو هللا توكلم ىلإ ةوعدلا ةلاسر" تمّلست
ةسينكلا لمأتت ،نيتملكلا نيتاه يف .(5 ،ممألا رون) "هَءدبو توكلملا اذه ةرذب ضرألا
دعب .جراخلا وحن ةلاسّرلا ردصمو لخاّدلا يف ةكرّشلا ّرس يهو ،سدقألا ثولاّثلا ةايحب يدتقتو
ّيناكيتافلا عمجملا لوبق تزّيم يتلا ةّيوعرلاو ةّيتوهاللاو ةّيدئاقعلا تالّمأتلا نم ةرتف
ةكرّشلا - نيتملكلا نيتاه يف طبّضلاب صّخلي نأ سداّسلا سلوب سيّدقلا دارأ ،يناّثلا
طوطخلا ّنأ ،حاتتفالا ىركذ يف ،دّكأو ."عمجملا اهنلعأ يتلا ةّيساسألا طوطخلا" - ةلاسّرلاو
[...] نواعّتلاو ،ةقيقحلاو ،ةمعّنلا يف ،يلخاّدلا لامكلاو كسامّتلا يأ ،ةكرّشلا" تناك ةّماعلا
11 ،يكئالملا ريشبّتلا ةالص) "رصاعملا ملاعلا هاجت يلوسّرلا مازتلالا يأ ،ةلاسّرلاو
.انل عابتأ نع ثحبلا سيل وهو ،(1970 ربوتكأ/ لّوألا نيرشت

اّنحوي سيّدقلا دارأ ،يعمجملا ءاقللا ماتتخا دعب اًماع نيرشع يأ ،1985 سدونيس ماتخ يف
عبنت اهنم :(koinonia) ةكرش يه ةسينكلا ةعيبط ّنأ اًدَّدجم دّكؤي نأ اًضيأ يناّثلا سلوب
نم" :فاضأو .هللا عم ةّيرشبلا ةلئاعلل ةميمحلا ةدحَولا ىلع ةمالع نوكت نأ يهو ةلاسّرلا
"ةيداعلا ريغ اًضيأ ،ةرورّضلا دنعو ،ةّيداعلا تاسدونيسلا ةسينكلا يف دقعُت نأ اًّدج مئالملا
اهريضحت ىلع لمعلا ّمتي نأ يرورّضلا نم يأ" :اًرامث يتؤت ىّتح اًدّيج اهل رّضحُي نأ بجي يتلاو
ةيناّثلا ةيداعلا ريغ ةيعمجلا ماتخ يف باطخ) "عيمجلا ةكراشمب ةّيلحملا سئانكلا يف
.ةكراشملا ،ةثلاّثلا ةملكلا يه هذه .(1985 ربمسيد/لوألا نوناك 7 ،ةفقاسألا سدونيسل
ةسرامملا ريوطت ّمتي مل اذإ ،ام ّدح ىلإ ةدّرجم تاحلطصم ايقبت نأ ةلاسّرلاو ةكرّشلا كشوت
،لمعلاو ةريسملا نم ةوطخ ّلك يف ةيدونيسلا نع ةّيلمع ةروصب رّبعت يتلا ةّيسنكلا
ّمهمو ليمج وه سدونيّسلاب لافتحالا ّنإ لوقأ نأ ّدوأ .دحاو ّلكو عيمجلا ةكراشم ةقيقح زّزعتف
ىلع ينبم لمع نعو ،ةسينك اننوك نع اًّيح اًريبعت حبصأ اذإ اًقح ديفم هّنكلو ،اًمئاد
.ةّيقيقحلا ةكراشملا

نم يه ةكراشملا .ناميإلا تايضتقم نم اذه لب ،كلذ يضتقت لمعلا ةقيرط نأ سيل اذهو
َنوكَنِل دِحاو ٍحوُر يف اًعيمَج انْدَمَتعا انَّنِإ" :سلوب لوسّرلا دّكأ امك .ةّيدومعملا ناميإ تابّلطتم
:اهريغ سيلو يسنكلا دّسجلا يف ةيادبلا ةطقن يه هذه .(13 ،12 ستنروق 1) "اًدِحاو اًدَسَج
تامدخلا فالتخا عم ،ةيواستملا هللا ءانبأ ةمارك يتأت ،انتايح ردصم يهو ،اهنم .ةّيدومعملا
ةكراشم تباغ نإو .اهتلاسرو ةسينكلا ةايح يف ةكراشملا ىلإ نوّوعدم ّلكلا ،اذهل .بهاوملاو
انمّدقَت .ةيوقت اياون ىقبي نأ كشوي ةكرّشلا نع مالكلا ّنإف ،هّلك هللا بعشل ةّيقيقح
نأ نم دب الو ،دهجلا ضعب ىلإ ةجاح كانه تلاز ام نكل ،لاجملا اذه يف مامألا ىلإ تاوطخلا ضعب
يف ةكراشملا تائيهو ،نيّيوعرلا نيلماعلا نم ديدعلا ةاناعمو حايترا مدع نآلا ىتح ىرن
مازتلا وه :ّلكلا ةكراشم .شماهلا ىلع انلز ام اًبلاغ يتاوللا ءاسّنلاو ،اياعّرلاو تاّيشربألا
.ةّيدومعملا :ةّيوهلا ةقاطب يه هذه ،نيدّمعملا ّلك !هنع ىنغ ال ّيسنك

،ةّينوكسم اًضيأو ةّيلاسرإ ةيؤر يف ةّيوعرلا ةبوتلل ةريبك ةصرف سدونيّسلا انل مّدقي 
رصحن نأ نكمي .تاّيلكشلا وه لّوألا رطخلا .اهنم ةثالث ركذأ .رطاخملا ضعب نم ولخي ال هّنأ اّلإ
ةسينك ةهجاو ىلإ رظنن اّنك ول امك اًمامت ،ةهجاو هّنكلو ،يئانثتسا ثدح هّنأ يف سدونيّسلا
ال هب موقن يذلاو ،يلعفلا يحوّرلا زييمّتلل قيرط وه سدونيّسلا .اهلخدن نأ نود نم ةليمج
.خيراّتلا يف هللا لمع عم لضفأ لكشب نواعتن ىّتح لب ،انسفنأ نع ةليمج ةروص ءاطعإل
اًضيأ جاتحن لب ،لكّشلاب ءافتكالا اننكمي الف ،ةيدونيس ةسينك نع انثّدحت اذإ ،كلذل
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نيب ةّصاخو ،هللا بعش نيب لعافّتلاو راوّحلا ىلع دعاست تايلكيهو تاودأ ىلإو ،رهوجلا ىلإ
يف ةّيوبخنلا ضعب دجوت نايحألا ضعب يف هّنأل ؟اذه ىلإ ُريشُأ اذامل .نييناملعلاو ةنهكلا
دّيس" ةياهّنلا يف نهاكلا ريصيف ،نيّيناملعلا نع لصفني هلعجت يتونهكلا كلّسلا
ضعب يف اًرييغت بلطتي اذهو .مامألا ىلإ مّدقتت يتلا ةسينكلا ّلكل اًيعار سيلو "خوكلا
يفو ،ةيتونهكلا ةمدخلا يفو ،ةسينكلا نع ةيئزجلاو ةهِّوشملاو ،ةيلعتسملا رظنلا تاهجو
.كلذ ىلإ امو ،ةسينكلا ةرادإ يف راودألا يفو ،ةّيسنكلا تايلوؤسملا يفو ،نييناملعلا رود

انراكفأ عم نحنو كانه ريسي عقاولا ،ديرجّتلا - “ةدرجملا ةينالقعلا”رطخ وه يناثلا رطخلا
عباط تاذ ،تالخادم عم ،ةيسارد ةعومجم نم اًعون سدونيسلا لعجن نأ يأ :-رخآ ناكم ىلإ ريسن
انسفنأ ىلع مالكلا” نم عون وهو ،ملاعلا رورشو ةسينكلا لكاشم لوح ،ةدرجم اهّنكلو يفاقث
يف ىرخأ ةرم عوقولا ىلإ رمألا انب يهتنيو ،ةيويندو ةيحطس ةقيرطب ،“ىوكشلاو
بعش عقاو نع لاصفنالا ىلإو ،ةميقعلا ةيداعلا ةسايسلاو ةيجولويديألا تافينصتلا
.ملاعلا يف ةرشتنملا تاعامجلل ةّيلمعلا ةايحلا نعو ،سدقملا هللا

،يلوسرلا داشرإلا) "اًمئاد لمعن انك اذكه" :(نكاس كَّرحُي ال) “دومجلا” رطخ كانه نوكي دق ،اًريخأ
نمف - “اًمئاد لمعن انك اذكه” ،ةسينكلا ةايح يف لتاق ٌّمس يه ةملكلا هذه – (33 ،ليجنإلا حرف
مدع أطخ نوبكتري ،اوكردي نأ نود ىتح ،قفألا اذه يف نوكرحتي نيذلا .رييغتلا مدع لضفألا
ةميدق لولح ىلإ ءوجللا متي ةياهنلا يف هّنأ وه رطخلا .هنكسن يذلا نمزلا ىلإ ةيدجب رظنلا
اذهل .(16 ،9 ىتم عجار) أوسأ ُقرَخلا ةياهنلا يف ريصيف ،ماخ شامق نم ةعقر :ةديدج لكاشمل
كارشإ متي ،ةروريص ةيلمع ،ةريسم ةيدونيسلا ةريسملا نوكت نأ ّمهملا نم ،ببسلا
سامحلاب ءيلم لمع يف ،ةدعاقلا نم ًءادتباو ةفلتخم لحارم يف ،اهيف ةيلحملا سئانكلا
.ةلاسرلاب طبتريو ،ةكراشملاو ةكرشلا بولسأب مستي ،دّسجتمو

نمز يه ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،ةمعن نمز يهف ،هذه ريكفتلاو ءاغصالاو ءاقللا ةبسانم شعنل
ريسن نأ” يه ىلوألا .لقألا ىلع صَرُف ثالث هيف دجن نأ ،ليجنإلا حرفب ،انل حمسي ،ةمعن
يأ :ةيدونيس ةسينك وحن ،انتايلكيه ّلك يف ةتباث ةروصب نكلو رخآل نيح نم سيل ،“اًعم
مث .هيف كراشي نأ هنكميو هتيب يف هّنأب دحاو ّلكو عيمجلا رعشي ثيح حوتفم ناكم وحن
انتايح تاعاقيإ نم ةحارتسا ذخأنف :"يغصت ةسينك" ريصنل ةصرفلا سدونيسلا انحنمي
دوجّسلا يف حوّرلا ىلإ ءاغصإلا .يغصنو فقنل ةيوعرلا انمومه نع ىتح فقوتنو ،ةداتعملا
لب ،طقف دوجّسلا ةداع نوريثكلا دقفي مل !دوجّسلا ةالص ىلإ مويلا دقتفن مك .ةالّصلاو
يف ناميإلا تامزأو لامآلا نع تاوخألاو ةوخإلا ىلإ ءاغصإلاو .دوجّسلا ىنعم موهفم اًضيأ اودقف
يتأت يتلا تاراشإلا نعو ،ةيوعرلا ةايحلا دّدجتل ةّحلملا ةجاحلا نعو ،ملاعلا نم ةفلتخم قطانم
بولسأ ىلإ اًمئاد دعنل  .“براقت ةسينك” ريصنل ةصرف انيدل ،اًريخأ .يلحملا عقاولا نم
ةسينك ىلإ لصن مل اذإ .اذكه اًمئاد هللا لمع .نانحلاو ةمحّرلاو برقلا وه هللا بولسأ :هللا
تاملكلاب سيل اذهو .عوسي ّبّرلا ةسينك نوكن نل ،نانحلاو ةمحّرلا فقاومب هذه براقتلا
لصفنت ال ةسينك :ملاعلاو عمتجملا عم ربكأ ةقادص طباور ميقنف ،روضحلاب لب ،بسحف
،يفشتو حورجلا دمضتف ،اننمز يف رقفلاو فعضلا عاونأ ةيلوؤسم لّمحتت لب ،ةايحلا نع
برقلا :وهو اندعاسي نأ بجي يذلا هللا بولسأ ىسنن ال .ةرسكنملا بولقلا ،هللا مسلبب
.نانحلاو ةمحّرلاو

،حوّرلا ىلإ ةجاحب انّنأل !حوّرلا هنكسي اًنمز سدونيسلا اذه نكيل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
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،دويقلا كفيو ،تيم وه ام ّلك يِيحُيو ،قالغنا ّلك نم رّرحي يذلا ،اًمئاد ةديدجلا هللا ةخفن ىلإو
اندوقت ثيح ىلإ سيلو هللا ءاشي ثيح ىلإ اندشري يذلا وه سدقلا حوّرلا .حرفلا رشنيو
،ىرخأ ةسينك عنصن اّلأ بجي" :هللا همحر ،راجنوك بألا انركذي .ةيصخشلا انقاوذأو انراكفأ
،1994 وناليم ،ةسينكلا يف فئازلاو يقيقحلا حالصإلا) "ةعونتم ةسينك عنصن نأ بجي
اهمهلي نأ هللا ديري ديدج ّلك ىلع ةحتفنمو ،“ةعّونتم ةسينك” لجأ نم .يّدحتلا وه اذه .(193
امك ،اًعم رسنلو ،عضاوتب هيلإ غصنلو ،تابثلاو ةّوقلا نم ديزمب حوّرلا ىلإ لهتبنل ،هايإ
.ةعاجشو ةعاطب يأ ،ةلاسرلاو ةكرشلا قلاخ ،هللا ديري

،انِمحا ،انهافش ىلع ةايحلا تاملك عضتو ةديدج تاغل قلخت يذلا تنأ .سدقلا حوّرلا اهّيأ ،لاعت
اهلبقتسمو ريثك اهيضام ،ءاّمص اهّنكلو ةليمج ،فحتم ةسينك ريصن نأب حمست ال
انبلغي نأب ةيسدونيسلا ةربخلا يف انسفنأل حمسن ال ىتح ،اننيب لاعت .ليلق
تاشقانم ىلإ ءيش ّلك ديعن نأ ىلإ رمألا انب ِهتني الو ،تاؤبنلا ةوق نم ْفِّفخن الو ،طابحإلا
دّدجو ،ةسادقلا حور اي ،لاعت .ءاغصإلل انبولق حتفاو ،سودقلا ةّبحملا حور اي ،لاعت .ةميقع
.نيمآ .ضرألا هجو دّدجو ،قلاخلا حوّرلا اهّيأ ،لاعت .نمؤملا سدقملا هللا بعش
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