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!ريخلا حابص ،ةّيفقسألا يف ءاّزعألا يتوخإ

يناثلا يلوّدلا ّيتسراخفإلا رمتؤملا ماتتخا ةبسانم يف مكنيب نوكأ نأ اًريثك يندعسي
اًضيأو ،يلإ اههّجو يتلا بيحرّتلا تاملك ىلع سيريف ساردنأ روينسنوملا ركشأ .نيسمخلاو
مكيّيحأو .اًركش !اًدج ةليمج اهّنإ ،اًدج ةليمج اهّنإ :اًعيمج مكنع ةباين يل اهمدق يتلا ةيدهلا ىلع
يف اّيتسراخفإلا ةّيزكرمب انرّكذي يذلا ،ثدحلا اذهل دادعإلاو لابقتسالا ىلع مكركشأو ،اًعيمج
.ةسينكلا ةايح

ىرن رمخلاو زبخلا يف :ةّيتسراخفإلا عقاو ىلع اًدانتسا ،راكفألا ضعب مككراشأ نأ ّدوأ
ناميإلاب موسوملا ،ليوطلا اهخيراتب ،ايراغنه ةسينك .انلجأ نم همدو هدسج مّدقي حيسملا
ةوخإ شاع دقل .حيسملا ةحيبذب اًّصاخ اًطابترا طبترت ،ءادهشلا ءامدو داهطضالابو ،خساّرلا
تاّبح لثم اونحُط :حبذملا ىلع هومّدقو هب اولفتحا ام نوريثك ةنهكو ةفقاسأو ،نوريثك تاوخأو
مد ريصي ىّتح ،بنعلا لثم اورصُعو .هللا ةّبحمب مهعوج عابشإ نم عيمجلا نّكمتي يك ،حمقلا
تعرُز ةّيليجنإ ةرذب تناك ،مهّبح ةمدقت نكل ،اًميطحت اوُمِطُحو .مهل ةديدج ةايح ةجهُم حيسملا

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/events/event.dir.html/content/vaticanevents/en/2021/9/12/budapest-vescovi.html


.ةديدج ةدالول ،بعشلا اذه خيرات يف

نأ اننكمي ،مّدلاو داهشتسالاب عونصملا ،ىضقنا يذلا خيراتلا ،خيراتلا اذه ىلإ انرظن اذإ
.ليجنإلل دهشنو ةّبحملا شيعن نأ :اهسفن ءادهشلا ةبغر انألمت ،لبقتسملا وحن ريسن
ىلع ةظفاحملا :ةسينكلا ةايح يف اًعم نيعقاولا نيذاه ىلع اًمئاد ظفاحن نأ بجي نكلو
ىلع ظفاحن نأو ،ةّينيدلا انروذج ىلع ظفاحن نأ بجي .لبقتسملا ىلإ رظنلاو يضاملا
،لبقتسملا ىلإ رظنن لب ،ءارولا ىلإ انُرَظنو ءاقبلا نود نم نكلو ،هنم ردحنن يذلا خيراتلا
.ليجنإلاب ةراشبلل ةديدج اًلُبُس دجنو مامألا ىلإ رظنن

،(Englische Fräulein) "عوسي ةّيعمج" نم تاّيراغنهلا تابهاّرلا ىركذ ًةيح يبلق يف ظفتحأ
َّنهصالخإو ،ّنهتعاجشبو .ينيدلا داهطضالا ببسب ّنهنطو ةرداغم ىلع نربجُأ يتاولّلا
ةمصاعلا نم برقلاب سوناتالب ةنيدم يف (Maria Ward) “دراو اّيرام” ريد َنْسّسأ ،َّنهتوعدل
اوناك .َّنهنطول َّنهّبحو َّنهربصو ،َّنهتعاجشو ،َّنهتّوق نم ريثكلا ُتمّلعت .سريآ سنيوب
لاجرلا نم ديدعلل اًضيأ يريدقت نع رِّبعأ ،مويلا انه َّنهل يِركِذبو .ةداهش يل ةبسّنلاب
اوّحض نيذلا نيريثكلا اًضيأ يّيحأو ،ىفنملا ىلإ باهّذلا ىلإ اوّرطضا نيذلا ءاسنلاو
.ناميإلا لجأ نمو مهنطو لجأ نم مهتايحب

لاق امك - يحيسملا ديلقّتلا :اذهب مكبعش ريكذت ىلإ ،ءيش ّلك لبق ،نوّوعدم ةاعرلا متنأ
ءيلم قودنص لثم ،تاملكلا وأ ،ءايشألا نم ةعومجم سيل" - رشع سداسلا سوتكيدنب
نأ ىلإ ،حيسملا نم ،لصألا نم عبني يذلا ةديدجلا ةايحلا رهن وه ديلقّتلا .ةتّيملا ءايشألاب
دقل .(2006 راّيأ/ويام 3 ،ةّماعلا ةلباقملا) "ةيرشبلا عم هللا خيرات يف انكرشُيو ،انيلإ لصي
نم يتأت ةسينكلا ."يعيبانَي ُعيمَج ِكيف" :88 رومزملا نم ًةيآ رمتؤملل اًعوضوم مترتخا
دح ال امب عسوأ ،ّيح ءام ٍرهن َلثم ،ليجنإلا لصي ىّتح ةلَسرُم يهو ،حيسملا وه يذلا عوبنيلا
.هشطع يوريو هرّهطي يك ،ناسنإلا بلقو ملاعلا فافج ىلإ ،ريبكلا بونادلا رهن نم ،بحرأو ،هل
ليجنإلا روضحل ّيوبن توص يه لب ،يضاملا رابخأ راركتب ،نذإ ،ةّيفقسألا ةمدخلا ديفت ال
.مويلا خيرات يفو سّدقملا هللا بعش ةايح يف ،مئاّدلا

.ةلاسرلا هذه مامتإل تاداشرإلا ضعب مكيلع حرتقأ نأ ّدوأ

ةايح روحم وه حيسملاب ءاقلّلا ّنأ َسنن الو .ليجنإلاب نيرّشبم اونوك :لوألا داشرإلا
نوكت ،ّيحيسملا انيأرل اًسّمحتم انلوح نم عمتجملا ودبي ال امدنع ةّصاخو ،اًنايحأ .ةسينكلا
مكدلب ّرمي .ىنُبلا نعو تاسّسؤملا نع عافدلا ةلواحم يف انسفنأ ىلع قالغنالا يه ةبرجتلا
عنُم يذلا ليوطلا تقولا دعب .ماع لكشب اهلمكأب اّبوروأ ىلع رّثؤت ةريبك تارّيغتب مويلا
ومنت قايس يف ،اهتهجاوم بجي ةديدج تايّدحت ترهظ ،ةّيرحلا ءيجم عمو ،هناميإ نالعإ نم هيف
قّفدتت يتلا ،ةّيحلا هايملا :ّنأ رّكذتنل نكلو .هللا ىلإ شطعلا فعضيو ةّيناملعلا هيف
طقف ديفُي عمتجملا يف ةسينكلا روضحو تاسّسؤملاو ىنُبلا ّنإ .حيسملا يه يورتو اًمئاد
مكنم بولطم ،كلذل .مهيلإ ّيحلا ليجنإلا ءام ليصوتو سانلا يف هللا ىلإ شطعلا ظاقيإل
نيرخآلا اوعد ،ىنُبلل ةّيطارقوريبلا ةرادإلا ال :يلي ام ،ءيش ّلك لبق ،ةفقاسألا اهّيأ
.ءارمأ سيلو مادخ .اًمادخ اونوك مكلضف نم .عفانملاو تازايتمالا نع ثحبلا الو ،كلذ نولعفي
.ليجنإلل ديدشلا ّبحلاو ةنامألا .ليجنإلا وه امك ،ليجنإلل ديدشلا ّبحلا ؟مكنم بلطا اذام
نم نيبيرق - ةنهكلا نم نيبيرق اونوكو ،حرفلا اورشنا ،ليجنإلاب نيرّشبمو اًدوهش اونوك
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.ءاغصإلا ّنف اوسرامو ،يدلاو بلقب نابهرلاو -ةنهكلا

نم برقلا .فقسألل ةعبرألا برقلا طاقنب مكركذأو صنلا نم مدختسأ نأب يسفنل حمسا
له ؟ضرفلا ةوالتل بهذت طقف كنأ مأ ؟يّلصت له :كلأسأ خأ يتفصب .لّوألا رمألا وه هللا
نكل .“...اًدج اًلوغشم نوكأ ينّنأ ثدحي نكل” ؟ةالصلل اًتقو كسفن يطعت له ؟كبلق يلصي
.مكنيب اميف برقلا :يناثلا رمألا .ِّلَص :ةالصلا اضيأ فِضأ ،لاغشألا يف اًقراغ كنوك عم
عمو .ىنغ اذه .رخآلا لثم ركفي مكنم دحأ ال .ةمعن هذه ،ةفقاسألا سلجمو ،ةّيفقسألا ةّوُخألا
.تامصاخملا قيرط نع اوثحبت الو ةيفقسألا ةدَحول اًضيأ تافالتخالا اورِّخَست نأ اولواح ،كلذ
.خرصنل ؟خرصنل .شقانتنل ؟شقانتنل .يخأ كنكل .ركفأ ام ريغ ركفت تنأ .ةوخإ عيمجلا
.اهبلطن نأ بجي :ةمعن يه .ةفقاسألا سلجم ةدحو :اهب ساسملا زوجي ال هذه ،ةوخإلا لثم نكل
.ةنهكلا نم برقلا :هتركذ ام وه ثلاثلا برقلاو .ةفقاسألا ةدحَو يف هللا بعش ظفحن نأ يه
ضعب يف ،تدجو دقل .اًريثك ينملؤي اًرمأ مكل لوقأ .نهاكلا وه فقسألا نم "برقألا بيرقلا"
يف ينوكب نآلا اّمإو ،ةقباسلا ةيشربألا يف ،كانه تنك امدنع ،ينطوم يف اّمإ ،تايشربألا
نأل ةجاح يف مهو ،نوديري مهّنأل نوكتشي مهّنكل :نوبْعَص مهو ،نوكتشي ًةنهك ،امور
لاقو هب تلصتا" :ةديدع تارم اذه تعمس دقو .نولوقي اوناك اذكه .فقسألا عم اومّلكتي
نأ نكمي عيباسأ ةثالث دعب” :لاقو ديعاوملا يف رظن وأ ،ةياغلل لوغشم هّنإ ريتركسلا
:لوقي وأ ،“دعوملا اذه لثم ديرأ ال ،اًركش ،ال” :نهاكلا لوقيو .“ةعاس عبر ةدمل اًدعوم كيطعي
ةحيصن مكيطعأ .بأ هّنأ رعشي الو ،هنع ديعب فقسألا نأب نهاكلا رعشي .بهذي ال مث .“معن”
اًنهاك نأ نورتو ،نيبعتم ،ةّيعر ةرايز دعب وأ ،ام ةمهم دعب ةينارطملا ىلإ نودوعت امدنع :خأ نم
.كلذ دعب سيلو :يلاتلا مويلا يف لقألا ىلع وأ مويلا سفن يف :هب اولصتا ،مكب لصتا
اذهو ،ةنهكلا نم برقلا .اًدج مهم اذه .اًبأ هل ّنأ فرعيس ،اًروف هؤاعدتسا مت اذإ ،نهاكلا اذهو .برقلا
سيل بأ يأ ،يل لق نكل .“...بعص نهاكلا اذه ّنأ ملعت كّنكل” .نابهرلا نم برقلا اًضيأ ينعي
:عبارلا برقلا ّمث .اونوكي نأ ديرأ امك سيلو ،مه امك مهّبحن ءانبألا .عيمجلا ؟بعص نبا هيدل
مكاعد هنمف ،مكبعش اوسنت ال ،مكلضف نم .هلل نيمألا سدقملا هللا بعش نم برقلا
سلوب ىصوأ اذامب .هنم متيِعُد يذلا عيطقلا اوسنت ال :“عيطقلا فلخ نم كتوعد انأ” .هللا
نيذلا اوركذا” :نييناربعلا ىلإ ةلاسرلا بتاك لاق .“كبعشو كتدجو كتدلاو ركذا” ؟سواثوميت
تادجلا نم مكو ،نيعضاوتملا يحيسملا ميلعّتلل نيملعملا نم مك ."ناميإلا ىلع مكوبر
نع فقسألا بلق دعتبي نأ ءيس رمأ هّنإ .سانلا نم اًبيرق بلقلا نكيل .مهءارو اوناك
نظأ :عبرألا طاقنلا هذه نم متنأ نيأ :مكريمض اوصحفا .ةعبرألا برقلا طاقن يه هذه .بعشلا
هل ضعبلا ىرأ- مكنيب اميف برقلا ،هللا نم برقلا .رركأ نأ بحأ يّنكل .ديج مكَعْضَو ّنأ
نم برقلا :اًمامت نيفلتخم رخآلا ضعبلا ىرأو ،ةصاخ ةيجروتيلو ةيخيرات ةيصوصخ
نم ،ال :ينيتاللا سقطلا ىلإ مهليوحتو ،مهذخأ يف ةبغرلا نود ،مهخيرات نمو ،مهتيجروتيل
سدقملا هللا بعش نم برقلاو ةنهكلا نم برقلاو ،مكنيب اميف برقلا .ال ،مكلضف
نف سرامت نأ بجي - "مويلا" ىلع زكرأ ينّنكل ،اًمئاد- مويلا اًفقسأ نوكت يكل .نيمألاو
،هللا ةملكل مكتايح يف ناكم صيصخت نم اوفاخت ال .لهسلا رمألاب سيل اذهو .عامتسالا
رهن يقسي فوس اهلالخ نم يتلا تاونقلا نونوكيس مه :نيّيناملعلا كارشإ نم اوفاخت الو
.ىرخُأ ةّرم ايراغنه ناميإلا

نمز ذنم اًعم هيف شيعي يذلا ناكملا مكدلب ربتعي .ةّوخألل اًدوهش اونوك :يناثلا داشرإلا
دلبلا اذه اولّوَح ،نورجاهمو ةّينيد بهاذمو ،تاّيّلقأو ،ةفلتخم قارعأ .ىرخأ بوعش نم نومداق سانُأ
اًمئاد قلخي عّونتلا .اًفيخم ةلهو لّوأل ودبي دقو ،ديدج عقاولا اذه .تافاقثلا ةدّدعتم ةئيب ىلإ
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وهف ،كلذ عمو .قّقحملا رارقتسالا دّدهيو رطخلل بستكُملا نمألا ضِّرَعُي هّنأل ،فوخلا ضعب
"مكُتبَبحَأ امك اًضعَب مكُضْعَب اوُّبِحَأ" :ليجنإلا ةلاسر ىلع بلقلا حتَفل ةريبك ةصرف
ذخّتن نأ نكمي ،ةّينيدلاو ،ةّيسايسلاو ،ةّيقرعلاو ،ةّيفاقثلا تافالتخالا مامأ .(12 ،15 اّنحوي)
نأ وأ انتّيوه ىّمسي ام نع ديدش عافد ةلواحم يف انسفنأ ىلع قلغنن نأ :نيفقوملا دحأ
ةمصاعلا هذه يف هّنأ انه رّكذأ نأ ّبحأ .ّيوخألا عمتجملا ملح اًعم يّمَنُنو رخآلا ءاقلل حتفنن
اّبوروأل ىرخألا ةّيفقسألا سلاجملا يلّثمم عم متعمتجا ،2017 ماع يف ،ديدحتلاب ةّيبوروألا
ءادعلل اًببس اًدبأ حبصي اّلأ بجي ةّيوهلا ىلإ ءامتنالا ّنأ مّتدكأو ةّيقرشلاو ىطسُولا
نأ نود نكل ،اورواحت .ةفلتخملا تافاقثلا عم راوحلا معدل دعاسي نأ بجي لب ،نيرخآلا راقتحالو
.ةصاخلا مكتاءامتنا ىلع اوضوافتت

رسج ناكم ّلح دقل :بيهملا لسالّسلا رسج ينُب ةنيدملا هذه ربعي يذلا ريبكلا رهّنلا قوف
نأو ،سانلا ةايح ىلإ ليجنإلا رهن لصي نأ اندرأ اذإ .تسيبو ادوب ديحوت ىلع لمعو ّشه ّيبشخ
ينبت نأ ىلإ ةجاحب نحن ،اًضيأ ايراغنه يف انه نماضتو ةّوخأ رثكأ عمتجم قلخ ىلع لمعن
ةنهكلا عم ،اًمئاد اورهظُت نأ ،ةفقاسأك ،مكنم بلطأ .راوحلل ةديدج اًروسج ةسينكلا
ىّتح ،عيمجلاب بّحري اًهجو .مأ يه .مأ يه :ةسينكلل يقيقحلا هجولا ،نيّيوعاّرلا نينواعملاو
،ةّوخألل نوثرتكي نيذلا ةاعّرلا اونوك .راوحلا ىلع اًحتفنمو ،اًّيوخأ اًهجوو ،جراخلا نم نيمداقلاب
نأ مكنم بلطأ يذلا ،ةّوخألا بولسأ حبصي نأ ىّنمتأ .ةوخإو ءابآ لب ،عيطقلل اًدايسأ ال
،ةسينك نَّوكتتس اذكهو .ايراغنهل ةقرشُم ةمالع ،هللا بعش ّلك عمو ةنهكلا عم هوسرامت
،ةّيلئاعلاو ،ةّيمويلا مهتايح تالاجم نم لاجم ّلك يف ،ةّصاخ نوّيناملعلا اهيف ريصيسو
روسجلل ةَءاّنَب ةّيراغنهلا ةسينكلا نكتل .ةّيليجنإلا ةّوخألا ةريمخ ،ةّينهملاو ،ةّيعامتجالاو
!راوحلل ةيعادو

ةّبحمب هل اندهشو انتايح روحم ليجنإلا انلعج اذإ .ءاجّرلل ةانُب اونوك ،ثلاثلا داشرإلا ،اًريخأ
وأ ةريغص فصاوعب مويلا ّرمن اّنك ول ىّتح ،ءاجرب لبقتسملا ىلإ رظنن نأ اننكمي ،ةّيوخأ
،ةمحر هللا ّنأب نِئْمَطُملا نيقيلا :سانلا ةايح يف هرشن ىلإ ةسينكلا تيعُد ام اذه .ةريبك
ال .ديدج نم انميقي نأو انل رفغي نأ اًمئاد ٌّدعتسم وهو ةايحلا نم ةظحل ّلك يف انّبحي هّنأو
اذه يف رسنل .هللا بولسأ وه اذه .نانحلاو ةمحرلاو برقلا بولسأ وه يذلا هللا بولسأ اوسنت
يتأت لب .اًدبأ .اًقالطإ هللا نم يتأت ال انطابحإو انرايهنا ُةبرجت .بولسألا سفنب قيرطلا
ديلاقتلا ءادر فلخو ،ةّيهافرلا ةهجاو فلخ :ةريثك فقاوم يف ءاذغ اهل دجت اهّنكلو ،ودعلا نم
ايراغنه يف ةسينكلل ةصرفلا تحيتُأ دقل .ةملظم ةديدع بناوج يفتخت نأ نكمي ،ةّينيدلا
وهو ،ةديدجلا ةّيرحلا رصع ىلإ ةّيروتاتكيدلا رصع نم لاقتنالا ةّيفيك يف ريكفّتلل اًرّخؤم
ةراجتو ،مارجإلاو ةليذرلا ةدايزو ،ةّيقالخألا ةايحلا روهدت رهظ :تاضقانتلاب زّيمتي لاقتنا
نم اولتُق نيذلا ،لافطألا عم ثادحألا نم ديدعلاو ءاضعألاب راجتالا ةفآ ىلإ اًلوصو ،تارّدخملا
،بابشلا ملاع يف حارجلاو ،رقفلاو ،رَسُألا ةايح يف تابوعص :ةّيعامتجا لكاشم كانهو .اذه لجأ
نوكت نأ اّلإ ةسينكلل نكمي ال .اهسفن ديطوت ىلإ ةجاحب ةيطارقميدلا لازت ال قايس يف
نأب اوحمسي ال ىّتح ،مهل همّدقت يذلا ءازعلاو سانلاب اهمامتهابو ،سانلا نم اهبرقب ةدئار
يف رضاح هللا ّنأب انرّكذي هّنأل ءاجّرلا طيشنت ليجنإلا نالعإ ديعُي .ءاجّرلا رون مهنم قرسُي
نم .اًمئاد ةديدج ةّصق ءدبل عادبإلا انحنميو ةعاجشلا انحنميو ،انقفاريو ،هشيعن ءيش ّلك
هذهو ةسينكلا هذه وبأو ُنبا ،يتنزدنيم فيزوج مّركملا لانيدراكلا هلاق ام رّكذتن نأ رّثؤملا
.باش هللا" :هذه ءاجّرلا تاملك ،داهطضالاو ملألاب ةئيلم ةايح ةياهن يف ،كرت يذلاو ،ضرألا
ال كلذل .بوعشلاو دارفألا يف دغلاو بابشلاو ديدجلا اًرضاح لعجي يذلا وهو .هل لبقتسملاو
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يف نيّيراغنهلا ىلإو ةمظنملا ةنجلّلا سيئر ىلإ ةلاسر) "سأيلل ملستسن نأ اننكمي
.باش هللا .(in J. Közi Horváth،Mindszenty bíboros ، 111،ىفنملا

،اًمئاد مكيدل نكيلف .ءاجّرلل ًةانُب اًمئاد اونوك ،ةّيسنكلا وأ ةّيعامتجالا تامزألا مامأ
تافاسملا دّدحت ريباعت مكهافش ىلع رهظي اّلأ بجي .ةعّجشم تاملك ،دالبلل ةفقاسأك
،ةقثب لبقتسملا ىلإ عّلطتلا ىلع هللا بعش اودعاست نأ بجي لب ،ماكحألا ضرفَتو
نم ةّيطع اهّنأل ،ةايحلا يف نيلوؤسمو اًرارحأ اًلاطبأ اوحبصي نأ ىلع صاخشألا اودعاستو
سدنهملا ،كيبور بّعكم ّلظي .اهّلح بجي ةلكشم تسيلو ،اهب بّحرن نأ قحتست ةمعنلا
:اوركذتو !ةايحلل اًجذومن تسيل اهّنكل ،ةّيرقبع ةبعل ،مكدلب نم روهشملاو بوهوملا يرامعملا
ىلإ ريشيل عيطقلا ةمدقم يفو ،عيطقلا لخاد يعارلا نوكي نأ بجي .عيطقلا ةاعر اونوك
،فلخلا يف اوقب نيذلا ةدعاسمل عيطقلا فلخو ،هتحئار فرعيل عيطقلا طسو يفو ،قيرطلا
نيأ هب فرعي اًصاخ اًّمش هيدل ّنأل ،مامألا ىلإ اًليلق مدقتي نأب عيطقلل حامسلل اًضيأو
.ةيذغملاو ةبيطلا ضرألا دجوت

ةّيعامتجا ةّوخأ ىلإو ،ليجنإلل ةديدج ةراشب ىلإ اًضيأ ايراغنه جاتحت ،ءاّزعألا ةوخإلا اهّيأ
.حرفب لبقتسملا ىلإ عّلطتلا لجأ نم موي دعب اًموي هؤانب ّمتي ٍءاجر ىلإو ،ةديدج ةّينيدو
يف هللا مكتّبث ،يتوخإ .ةليمجلا ةرماغملا هذهو ةّيخيراتلا ةريسملا هذه ُعاّنُص ،ةاعّرلا متنأ
.يبلق ّلك نم مككرابأو هنولعفت ام ّلك ىلع مكركشأ !ةلاسّرلا حرف -ةلاسّرلا حرف
،تقولا نم ليلق مكيدل ناك اذإو .فسوي سيّدقلا مكظفحيلو ءارذعلا ةديّسلا مكيمحتل
.اًركش .ابابلا لجأ نم اوّلص

 

***********

2021 ناكيتافلا ةرضاح – ةظوفحم قوقحلا عيمج ©

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

5


