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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا ةوخإلا اهّيأ 

ينلعج امم أشن يذلا ،مكعم ريكفتلا اذه ةكراشمل يل تحيتأ يتلا ةصرفلا ىلع مكركشأ
نم ينثتسأ نأ ديرأ ال .تونهكلا نم اًماع نيسمخ نم رثكأ لالخ اًيجيردت هربتخأ عوسي ّبّرلا
يعارلا هجو ىلع يفضي ام يتلوفط ذنم يل اورهظأ نيذلا ةنهكلا ءالؤه ةنتمملا ىركذلا هذه
مويلا نهاكلا ةايح يف هكراشأ ام يف تلّمأت دقل .مهتداهشو مهتايحب ،اًلكش حلاصلا
ةنهك نم اهتيقلت يتلا ةداهشلا نم يتأت ةملك لضفأ ّنأ هدافم جاتنتسا ىلإ تلّصوتو
لّمأتلاو فارتعالاو ،مهيف ريكفتلا ةسرامم ةرمث وه همدقأ ام ّنإ .نينسلا رم ىلع نيديدع
.ةّيوعرلا مهتلاسر يف اًديرف ًءاجرو اًحرفو ةّوق مهتحنمو مهتزيم يتلا تامسلا يف

نأ ّيلع ناك نيذلا ةنهكلا ةوخإلا ءالؤه نع ءيشلا سفن لوقأ نأ بجي ،هسفن تقولا يف
.اًبيرقت ىنعم البو ةرركتمو ةميقع مهتمدخ تحبصأو ،لّوألا مهّبح ران اودقف مهّنأل مهقفارأ
تاظحلو ةفلتخم فورظب ترّرم ،اًيصخش .هتايح يف ةفلتخم تاظحلو فورظب نهاكلا ّرمي
تاظحل كلذ يف امب ،تالاحلا ضعب يف هّنأ تدجو حوّرلا تاكرح “تررتجا” امدنعو ،ةفلتخم
يقب ،ةنيعم ةقيرطب ةايحلا يف كراشأو شيعأ تنك امدنع ،رامّدلاو ةبوعّصلاو ةبرجتلا
نأ مويلا ّدوأو ،تونهكلا يف اًريثك رِّظننو مّلكتن نأ نكمي هّنأ كردأ ينّنإ .يلخاد يف مالّسلا
نم ،اهب رمي يتلا ةظحللا تناك امهم ،مويلا نهاك نّكمتي ىتح “ريغصلا داصحلا” اذه مككراشأ
يه تالمأتلا هذه تناك نإ فرعأ ال .امهحنمي نأ حوّرلا ديري نيذللا ةبوصخلاو مالّسلا شيعي نأ
اهّنأ دكؤأ نأ يننكميو ،ةيتونهكلا يتايح يف (تونهكلا يف تالمأتلا رِخآ يأ) “عجبلا ةينغأ”
.هتشع امع مّلكتأ انأ ،تايرظن تسيل .يتربخ نع ةرداص
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عم هلبقتسن نأ لب ،رييغتلا ضراعن نأ طقف سيل انم بلطي تقو وه هشيعن يذلا تقولا
انيدل تناك نإ .تارم ةدع لبق نم اذه ترّرك دقل - رصعلا رييغت مامأ انسفنأ دجن انّنأب يعولا
انملاعل هماحتقا ّنإ ،عقاولا يف :حضاو نم رثكأ Covid ديفوكلا هلعج دقف ،رمألا اذه لوح كوكش
.ماكز درجم نم ريثكب رثكأ ،ةّيحص ةلأسم درجم نم ريثكب رثكأ وه

لاعفألا نم ديدعلا ّنأ يه ةلكشملا .اهتهجاومل ةفلتخم قرط مامأ اًمئاد انعضي رييغتلا
ُّبُل انهو .ليجنإلا راطإ يف لخدي اهنم ّلك سيل نكلو ةديجو ةديفم نوكت نأ نكمي فقاوملاو
انيلع ،ليجنإلا راطإ يف انولخدي نأ امهنكمي ال وأ امهنكمي ناذللا لمعلاو رييغتلا :ةيضقلا
يتلاو يضاملاب ةطبترم نوكت ام اًبلاغ ،ةرفشملا جذامنلا نع ثحبلا ،اًلثم .كلذ زّيمن نأ
امبرلو) اًدوجوم دعي مل عمتجم ىلإ وأ ملاع ىلإ أجلنف ،رطاخملا نم ةيامحلا نم اًعون انل “نمضت”
انل اهمّدقي يتلا تاعارصلل اًّدح عضي نأ ىلع اًرداق دّدحملا ماظنلا اذه ناك ول امك ،(طق دجوي مل
.نيمألا أجلملا دجنل ءارولا ىلإ ةدوعلا ةمزأ اهّنإ .خيراتلا

بهذن ،- “ماري ام ىلع ءيش ّلك نوكيس” - بضاغلا لؤافتلا فقوم وه رخآلا فقوملا نوكي دق
لّوحتلا اذه ىحرج لهاجتب يهتني لؤافتلا اذه .ةمزاللا تارارقلا ذاختا نودبو زييمت نودب اًديعب
“سّركي” و رضاحلا تقولا يف ةدئاسلا ضومغلاو تاديقعتلاو تارتوتلا ةهجاوم يف لشفيو
،بورهلا نم ناعون كانه) .نينسلا ةمكحب فختسي يلاتلابو ،ةقيقحلا هّنأ ىلع ديدج وه ام رخآ
.(لبقتسملا ىلإ برهي وأ يضاملا ىلإ برهي :برهيف اًمداق بئذلا ىري يذلا ريجألا افقوم امه
،كانه فقوتن نأ بجي ،مويلا وه امك عقاولا .ةجضان لولح ىلإ نيفقوملا نيذه نم يأ يّدؤي ال
.مويلا عقاولا وه ام دنع

يف خسارلا ،عقاولا ةيلوؤسم يلوت يف ةقثلا نم أشني يذلا فقوملا ينبجعي ،كلذ نم ًالدب
ضرُع يف ريسن نأب انل حمسي نأ هنكمي يذلاو ،ّيحلاو يقابلا ميكحلا ةسينكلا ديلقت
يف ريسن نأ” ىلإ ىرخأ ةرم انوعدي ،ةّيخيراتلا ةظحللا هذه يف ،عوسي ّنأ رعشأ .فوخ نود رحبلا
نيرداق نوكنس ،هنم هيجوتب ،هنأو خيراتلا ّبر هّنأ ىلع ةقثب (4 ، 5 اقول عجار) “رحبلا ضرُع
،ربتخم نم اًرداص ،اًمقعم اًصالخ سيل انصالخ .اهيلإ لوصولا ديرن يتلا قافآلا زييمت ىلع
زييمت نإ ،- ةرضاح يهو ،ةثيدح يهو ،ةيصونغلا ةبرجت اًمئاد كانه - دسج الب تايناحور نم وأ ،ال
امم برهن نأ ىلإ ةجاحلا نود ،هللا نويعب عقاولا رِّسفن فيك مّلعتن نأ ينعي هللا ةئيشم
نئمطمو عيرس جرخم نع ثحبن نأ ىلإ اندوقي يذلا قلقلا نودو ،شيعي ثيح انبعشل ثدحي
لّمحت ىلع نيرداق ريغ امهالكف ،لبق نم “زَّهجم” باوج نم وأ ،ةّيلحرم ايجولويديأب ٍدِشرتسمو
،انخيرات” ركنن نأ ىلإ ناقيرطلا ناذه اندوقي .انخيرات يف اهكلحأو تاظحللا بعصأ ةيلوؤسم
ةايحو ،يموي داهجو ،ءاجرو ،تايحضت خيرات هّنأل ديجم خيرات وه يذلا ،ةسينكلا خيرات
،ليجنإلاب ةراشبلا ،يلوسرلا داشرإلا) “قاشلا لمعلا يف تابثو ،ةمدخلا يف ةدفنتسم
Evangelii gaudium 96).

تاوعدلا ةمزأ يف كلذ رهظي ،يدحتلا اذه نم اًضيأ ةيتونهكلا ةايحلا رثأتت ،قايسلا اذه يف
عجري اذه ّنأ اًضيأ حيحصلا نمف ،كلذ عمو .ةفلتخم نكامأ يف انتاعامج اهب تيلتبا يتلا
ريثت الو ،سامحلا ىلع لمحت الف ،تاعامجلا يف ةيدعملا ةّيلوسرلا ةسامحلا بايغ ىلإ اًبلاغ
،سامح نودب نكلو دّيج لكشب ةمظنم يهف ،اًلثم ،ةفيظو يدؤت يتلا تاعامجلا :اهيلإ باذجنالا
حيسملا ميدقت يف ةبغرو ةسامحو ةايح دجوت ثيح .حوّرلا ران صقنت نكل ،مظنم ءيش ّلك
اوسيلو مازتلالا يديدش اوسيل ةنهكلا ثيح اياعرلا يف ىتح .ةّيوفع تاوعد أشنت ،نيرخآلل
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سفنلا سيركت يف ةبغرلا ريثت يتلا يه ةعامجلا ةسامحو ةّيوخألا ةايحلا ّنإف ،نيحرف
لجأ نم حاحلإب يّلصت ةّيحلا ةعامجلا هذه تناك نإ ةصاخ ،ليجنإلاب ةراشبللو هلل ةلماك
حور يف عقن امدنع .ةصاخ سيركت ةريسم اهبابشل مّدقت نأل ةعاجشلا اهيدلو تاوعدلا
وأ نهاك كانه نوكي امدنع نكلو ،هيف ةيبذاج ال اذه – طقف اذه - يوعرلا ميظنتلاو ،ةفيظولا
تاوعدلل ةيبذاجلا رهظت كاَّذإ ،ةيدومعملا يف لِّصأتملا ،يحيسملا سامحلا اذه اهيدل ةعامج
.ةديدجلا

ةمدخلا تونهك نيب Ouellet لانيدراكلا َزَّيم .دَّمعم ٍناسنإ صالخ ةصق اًلّوأ يه ٍنهاك ةايح
:ةفيظو يف هّنأك نهاكلا حبصيو ،ةيدومعملا تونهك اًنايحأ ىسنن نحنو .ةيدومعملا تونهكو
ىلإ ةوعدلا كلذ يف امب ،ةوعد ّلك ّنأ اًدبأ ىسنن اّلأ بجي .ريطخ ٌرمأ اذهو ،ةفيظو تونهكلا
- ةيدومعملا نودب تونهكلا شيعن نأ ةريبك ةبرجت اًمئاد اهّنإ .ةيدومعملل مامتإ يه ،ةنبهرلا
ىلوألا انتوعد ّنأ ةركاذ نودب يأ ،- “ةيدومعملا يف” نيلصأتم ريغ ،ةلاحلا هذه يف ةنهك كانهو
انتايح كرتن نأو حيسملا عم قفتن نأ ينعي نيسيدق نوكن نأ .ةسادقلا ىلإ ةوعد يه
اًيئرم هللا لعجن ،عوسي ّبحأ امك ّبحن نأ لواحن امدنع .(15 ،2 يبليف عجار) هرعاشمب ضبنت
ّنأ ّقحب يناثلا سلوب انحوي سيّدقلا انرّكذ دقل .ةسادقلا ىلإ انتوعد كردن يلاتلابو اًضيأ
"هُسفن وه َرَّشبُي نأ ىلإ ةمئادلا هتجاحل يعولا يف ومني نأ بجي ،ةسينكلا لثم ،نهاكلا"
مويلا انلق ولو .(26 ،1992 سرام/راذآ Pastores dabo vobis، 25 ةاَعُر مُكيطْعُأ ،يلوسرلا داشرإلا)
ام اذهو .نومهفي ال مهّنإ ...نيرَّشبم مه اونوكي نأ بجي مهّنأ ةنهكلا ضعبو ،ةفقاسألا ضعبل
.مويلا ةاسأم اهّنإ ،ثدحي

باوج ءيش ّلك لبقو ًالّوأ يه انتوعد .زييمتلا نم عونلا اذهل ةددحم ةوعد ّلك عضخت نأ بجي
طسو يف ىتح ،عوسي ّبّرلا ّنأل ءاجّرلا عوبني وه اذهو .(19 ،4 انحوي 1 عجار) ًالّوأ انّبحأ نمل
عوسي ّبّرلا اندجو :اذه ىلع دهاش انم ّلكو .انِتوعد نع يلاتلابو ،انّبح نع فقوتي ال ،ةمزألا
نم أرقأ نأ ،انأ ،ّبحأ .ةدقعم ةيلئاع فورظ يف وأ ةضقانتم تائيب يف ،انك امكو انك ثيح اًموي
ىلإ ينلمحو ،اذكه يندجوو ،انه يندجو دقل :يسفن ىلع هقبطأو 16 لصف لايقزح رفس ديدج
ذنم .انم دحاو ّلك لالخ نم صالخلا خيرات بتكي نأ يف ةبغرلا نع هدعبي مل اذه نكل ...مامألا
.- رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ،...ىتمو سلوبو سرطب يف رّكفنل - كلذك رمألا ناك ةيادبلا
ىلإ رظنلاب ،دحاو ّلك .مهنم ّلك عم يلمع مازتلا نم نكلو يلاثم رايخ نم عبني ال مهرايتخا
ةوعدلا وحن رايتخالا ناك له هسفن لأسي اّلأ بجي ،صاخلا هعبطو ،صاخلا هخيراتو ،هتيناسنإ
يتلا ّبحلا تايناكمإ نع هلخادب فشكت ةوعدلا هذه له هسفن لأسي نأ لب ،ال مأ اًبسانم
.انتيدومعم موي يف اهانيقلت

يف ،كلذل .اًضيأ براجتلاو ،ةريثك اهتهجاوم بجي يتلا ةلئسألا ،رييغتلا تاقوأ لالخ
هلاق ام رّكذتأف ،مويلا نهاكلا ةايحل اًمساح هارأ امدنع فقوتأ نأ ةطاسبب ّدوأ ،هذه يتلخادم
"ّبَّرلا يف اًسَّدقُم ًالكيَه َنوكَيِل ُعِفَتريَو هُّلُك ُءانِبلا ُمَكحُي - حيسملا يف يأ – هيف" :سلوب
حوّرلا ،ماجسنا يف َوُمنَي نأو ،ماجسنا يف َوُمنَي نأ ينعي “ءانبلا َمَكحُي” نأ .(21 ،2 سسفأ)
سيّدقلا همّدق يذلا ليمجلا فيرعتلا بسحب ،كلذ لعفي نأ عيطتسي يذلا هدحو وه سدقلا
حوّرلا يف] ةلاسرلا نم 38 ددعلا ،“Ipse harmonia est” ماجسنالا هسفن وه حوّرلا :سويليساب
نأ ديرأ اذهل .اًمئاق ىقبي يكل نيتم ساسأ ىلإ جاتحي ءانب ّلك ّنأ يف ترّكف كلذل .[سدقلا
نم كلذ نع متعمس دقل - كراشأ نأ ديرأ ،نهاكلا صخشل ةبالص يطعت يتلا فقاوملا كراشأ
اهيمسنس يتلاو ةيتونهكلا انتايحل ةنّوكملا ةعبرألا ةدمعألاو - ىرخأ ةرم هرّركأ ينكل ،لبق
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“هتقيلخ نم برقلا” ساسألاب وه يذلا ،هللا بولسأ عبتت اهّنأل ،“ةعبرألا برقلا” بيلاسأ
وه نم ،يل اولوق” :يلي امك سانلل هسفن فّرع هسفن وه .(7 ،4 عارتشالا ةينثت عجار)
ميحرو صاخ برق وهو ،برقلا وه هللا بولسأ .“؟ّيلإ نوكت امم برقأ هتهلآ هل يذلا بعشلا
هللا بولسأ نم ةذوخأم اهّنأل ،اًضيأ يحيسملاو نهاكلا ةايح دّدحت ثالثلا تاملكلا هذه .نونحو
.نانحلاو ةمحرلاو برقلا :وه يذلا

،عسوأ ةقيرطب اهدنع فقوتأ نأ مويلا ّدوأ ،كلذ عمو ،يضاملا يف لبق نم اهيلإ ترشأ دقل  
هتلاسرو هتمدخ اهب هجاوي ةّيلمع تاودأ ىلإ جاتحي ،تايرظن وأ تافصو نم رثكأ ،نهاكلا ّنأل
نم اهلان يتلا هللا ةبه ةّيح ظفحي نأ ىلع سواتوميط سلوب سيدقلا ّثح .ةّيمويلا هتايحو
،1 سواتوميط 2 عجار) ةنطِفلاو ةّبحملاو ةّوقلا حور لب ،فوخلا حور تسيل يهو ،هيَدي عضو لالخ
ةقيرطب دعاست نأ نكمي نآلا اهنع مّلكتأس يتلا ةعبرألا “برقلا” ةدمعأ ّنأ دقتعأ .(6-7
يفو ،موي تاذ اهب اندعُو يتلا ةبوصخلاو ةبهلا ءايحإ يف لمألاب ةمعفمو ةسوملمو ةيلمع
.ةّيح ةبهلا كلت ىلع ظافحلا

.هللا نم برقلا وه لّوألا ،برقلا نم عاونأ ةعبرأ .هللا نم برقلا اًلّوأ

 

ّبّرلا نم برقلا

ليجنإلا يف انحوي مّلكت امدنع اذه - ناصغَألا ُمُتنَأو ُةمْرَكلا انأ" .بيرقلا هلإلا نم برقلا يأ
ال يِّنَع ٍلِزعَمِب ،مُكَّنَأل ًاريثك ًارَمَث ُرِمثُي يذَّلا َكاذَف هيف ُّتَبَثو َّيف َتَبَث نَمف .- “تابثلا” ىلع
سَبْيَيَف ِجِراخلا ىلِإ ِنصُغلاك َقْلُي َّيف ْتُبْثَي ال نَم .ًائيش اولَمعَت نَأ َنوعيطَتسَت
مُكيف يمالَك َتَبَثو َّيف مُّتَبَث اذِإ .لِعَتشَتَف ِراَّنلا يف اهَنوقْلُيَو ناصْغَألا َنوعَمجَيف
.(7-5 ،15 انحوي) "مكَل ْنُكَي مُتئِش ام اولَأساَف

نوكيس ةقالعلا هذه نمو ،هللا عم ةميمحلا ةلّصلا ،برقلا اذه ةيمنت ىلإ اًلّوأ وعدم نهاكلا  
يه ،ريبعتلا ّحص نإ ،هللا عم ةقالعلا .هتمدخل ةمزاللا ىوِقلا ّلك َّدمتسي نأ ىلع اًرداق
انتمدخ ريصم نوكيس ،هللا عم ىنعم تاذ ةقالع نودب .بصخ ٍطابر نمض انيقبي ميعطت
نأو هتايحب انتايح نراقن نأب انل حمسي ،هتملك عم لصاوتلاو ،عوسي نم برقلا .اًميقع
كوكشلا مامأ انسفنأ نع عفادن نأب لب ،انل ثدحي ءيش يأل رثعنو ككشتن اّلأ مّلعتن
تالافتحالاو حرفلا نم تاظحلب نورمت فوس ،مّلعملل ةبسنلاب لاحلا ناك امك .تارثعلاو
نأ نِكمي تاقوأ كانه نوكتس .ةحارلاو ةفغرألا ريثكتو ،تاءافشلاو تازجعملاو ،سارعألاب
ةجردل ،ةلزعلاو كشلاو ضفرلاو دوحجلا نم تاعاس اًضيأ كانه نوكتس نكلو ،اهيف اوحَدمُت
.(46 ،27 ىتم) "؟ينتْكَرَت اذامِل ،يهلِإ ،يهلِإ" :لوقلا ىلإ نورطضت

انّنأل لب ،ءايوقأ انّنأل سيل - تاعاسلا هذه نم يأ نم فوخلا مدع ىلإ انوعدي عوسي نم برقلا
مهفأ ينعد !ةبرجت يف عقأ نأب يل حمست ال ،ّبر اي" :هل لوقنو هب ثبشتنو ،هيلإ رظنن
ّبّرلا عم ءاقل ،ينيترام) "يّبحو يناميإ ربتختل يعم كّنأو يتايح يف ةمهم ةظحل شيعأ ينّنأ
C.M. Martini, Incontro al Signore / 102 ،سلوب سيدقلا رشن راد ،تاومألا نيب نم مئاقلا
Risorto, San Paolo, 102). يف ةصاخ ّبّرلا عم عارص :عارص لكش اًنايحأ هللا نم برقلا اذه ذخأي
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نيلكوملا صاخشألا ةايح يف وأ نهاكلا ةايح يف اًسوسحم هبايغ اهيف نوكي يتلا تاظحللا
ةايح عوبني نوكتس يتلا ،(27-25 ،32 نيوكت عجار) هتكرب بلطنو ليللا لاوط عراصن .هيلإ
ٌفَّلَكُم هّنإ – ايروكلا يف انه لمعي نهاك يل لاق .عارص كانه نايحألا ضعب يف .نيريثكلل
اًبعتم دوعي ،اًبعتم دوعي هّنإ يل لاق – باش وه ،ام ناكم يف اًماظن عضي نأ ،بعص لمعب
ناك .هدي يف ةحبسملاو ءارذعلا ميرم اتدّيس مامأ شارفلا ىلإ باهذلا لبق حيرتسي هّنكلو
يف نولماعلا ضرعتي .ناكيتافلا يف فظوم وهو ،ايروكلا يف لمعي .برقلا اذه ىلإ ةجاحب
نأ اًضيأ يننكمي نكل ،نايحألا ضعب يف ّقح ىلع داقتنا نوكي دق ،اًريثك داقتنالل ايروكلا
.حيحص اذه ،نوسيدق اًضيأ كانه ايروكلا لخاد يف انه هّنأ دهشأو لوقأ

،ّبّرلا عم ةميمح ةلص دوجو مدعو ،ةالّصلا ةايح ةردن ىلإ اهلوصأ عجرت ةديدع ةيتونهك تامزأ
يف اًضيأ زييمتلا اذه ىلع هّبنأ نأ ديرأ .ةينيد تاسرامم درجم يف ةيحورلا ةايحلا رصحو
يه فيك” :لأست دق .رخآ ءيش ةينيدلا تاسرامملاو ،ءيش ةيحورلا ةايحلا :ةئشنتلا ةلحرم
،ةحبسملا يّلصأو ،حابصلا يف لمأتلاب موقأ انأ .ةزاتمم” :باوجلا نوكيو – “؟ةيحورلا كتايح
كتايح يه فيك نكل .ةينيد تاسرامم هذه ،ال .“ءيش ّلك ُمِّمتأ ...ءيش ّلك اذه .ضرفلا يّلصأو
يف ،يتدناسم يف اًمساح ّبّرلا نم برقلا اذه اهيف ناك يتايح يف ةمهم تاظحل رّكذتأ ؟ةيحورلا
سوململا برقلاو ،ةيحورلا ةايحلاو ،ةميمحلا ةالّصلا نودب .ةكلاحلا تاظحللا يف يتدناسم
عاديتساو ،دوجسلا تمصو ،يتسراخفإلا لافتحالاو ،ةملكلا ىلإ ءاغصالا لالخ نم هللا نم
نإ ،نهاكلا ،اذه “برقلا” ّلك نودب ،ةحلاصملا ّرسو ،ةميكح دشرم ةقفارمو ،ميرم ىلإ اننسفنأ
تببحأ ىرخألا ةيشربألا يف .ّبّرلا ءاقدصأ دئاوفب عتمتي ال بعتُم لماع درجم ،ريبعتلا ّحص
.“؟شارفلا ىلإ بهذت فيك ،يل لق – مهلمع نع يننوثدحي اوناكو – يل اولوق” :ةنهكلا لأسأ نأ
ةمقل لوانتأو ،اًبعتم لصأ” - “؟ليللا يف شارفلا ىلإ بهذت فيك ،معن معن” .اومهفي مل
هل لوقتل لقألا ىلع ،ّبّرلا مامأ رمت اّلأ !ديج” - “...زافلتلا شارفلا مامأو ،شارفلا ىلإ دلخأو
باهذلاو لمعلا نم بعتلا يعيبطلا نم .برقلا صقني .ةلكشملا يه هذه .“؟ةديعس ةليل
ةحبسم ىّلص دق ناك ؟برقلا اذه نودب ،ّبّرلا نودب نكل ،زئاج رمأ وهو ،زافلتلا ةدهاشمو ةحارلل
ىلإ ةجاحلاب رعشي مل .ّبّرلا عم ةميمحلا ةلّصلا نود نم نكلو ،تاعاسلا ةالص ىّلصو ،ةيدرولا
حوّرلا فقوم فشكت ةريغص تاكرح اهّنإ .“!ًاليزج اًركش ،اًدغ كارأ ،ابحرم” :ّبّرلل لوقي نأ
.ةيتونهكلا

ّنأ ىسننو ،بجاوك طقف ةيتونهكلا ةايحلا يف ةالّصلا سرامُت ،اًلثم ،نايحألا نم ريثك يف
نهاكلا .انبولقل يساسأ رايتخا يه لب ،ةيجراخ ةدعاقك امهضرف نكمي ال ةّبحملاو ةقادّصلا
.ةيدومعملا يف اهلان يتلا ةبهلا اًمامت مهفي اًيحيسم ،هلوصأ دنع ،ىقبي يّلصي يذلا
ٌنبا وه يّلصي يذلا نهاكلا .هّبحي ٌبأ هلو ٌنبا هّنأ رارمتساب رّكذتي ٌنبا وه يّلصي يذلا نهاكلا
.ّبّرلا نم برتقي

فيك فرعت مل نإو .راهنلا يف تمص تاحاسم دوجو ىلع اًداتعم نكت مل نإ بعص اذه ّلك نكل
ةرثك نع ىلختت نأ بعصلا نم .ميرم لثم “ثوكملا” مّلعتتل اترام “لمع” نع ىلختت
نع فّقوتت امدنع هّنأل ،- اًبرهم طاشنلا نوكي نأ نكمي نايحألا نم ريثك يف - تاطاشنلا
،طابحإلا يف لخدن ال يكلو ،طابحإلا يتأي لب ،كبلق ىلإ اًروف مالّسلا يتأي ال ،لاغشنالا
ام دح ىلإ هبشي طابحإلا نكل .طابحإلا يف عقن ال ىتح ءاهلإ وه لمعلا .اًدبأ فقوتن اّلأ انيلع
ةطشنألا نع عانتمالاو ،تمصلا نم يتأي يذلا طابحإلا لوبق لالخ نمو .هللا عم ءاقللا ةطقن
ّدمتسي ءيش ّلك ّنإف ،كانه ديدحتلاب ،صالخإب انسفنأ صحفل ةعاجشلا نمو ،تاملكلاو
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نأب ّبّرلل حمسن نأ مّلعتنف .انتاردقو انتوق ىلع نادمتعي ادوعي مل نيذللا مالّسلاو رونلا
.ةوعدلا هّوشيو ميقعو بصخ ريغ وه ام ّلك ميلقتو دحاو ّلك يف هلمع قيقحت يف رمتسي
برهن اّلأ ينعت اهّنإ :ام ةسراممل نيصلخم ىقبن نأ طقف ينعت ال ةالّصلا ىلع ةرباثملا
ىلإ اندوقي قيرط وه ءارحصلا ىلإ قيرطلا .ءارحصلا ىلإ ديدحتلاب ةالّصلا اندوقت امدنع
يفو .ءاقللا اذه نم بورهلل قرط دجن اّلأو ،برهن اّلأ ،كلذ عم ،طرشب ،هللا عم ةميمحلا ةلّصلا
بجي رمأ اذه .(16 ،2 عجار) “هَبلَق ُبِطاخُأس” :يبنلا عشوه ناسل ىلع هبعشل هللا لاق ءارحصلا
.ءارحصلا ىلإ بهذت نأ هسفنل حمسي نأ ىلع اًرداق ناك نإ :هنع هسفن لأسي نأ نهاكلا ىلع
اوحرطيو مهودعاسيو اومهفي نأ ،ةنهكلا نوقفاري نيذلا ،نيّيحورلا نيدشرملا ىلع بجي
ىلإ ةرشابم بهذت مأ ؟ءارحصلا ىلإ بهذت كسفن كرتت نأ عيطتست له :لاؤسلا اذه مهيلع
؟رخآ ءيش ىلإ وأ زافلتلا ةحاو

انحالس نم اندرجي يذلاو انبولق يف يذلا ملألا عم لصاوتلاب نهاكلل حمسي هللا نم برقلا
،رانلا لثم ،ةيتونهكلا ةايحلا ييحت يتلا ةالّصلا .هلوبق مت نإ ،اًنكمم ءاقللا لعج ةجرد ىلإ
.(19 ،51 رومزم عجار) - ةملكلا انل لوقت امك - هللا هيردزي ال ،ليلذو مطحم بلق ةخرص يه
ُصّلَخُيو بولُقلا يرِسَكنُم نِم بيرَق ّبّرلا .مهَذَقنَأ مهِقِياضَم ِعيمَج نِمو مهَعِمَس ّبَّرلاو اوخَرَص"
.(19-18 ،34 رومزم) "حاوْرألا يقِحَسنُم

ِبعشلا ِملأل ُعسَّتي ٌناكم هيف َنوكيل يفكي امب “ريبك” ٌبلق نهاكلل نوكي نأ بجي
يتلا هللا ِةمعن ِرجف غوزُبب ُنِذْؤُي يذلا َسراحلا ،هسفن تقولا يف ،َنوكيلو ،هيلإ ِلوكوملا
ةسردم ُلضفأ يه ،هللا مامأ اهُعضوو اهُلوبقو ،انِئاقش ِةلاح ُةقناعم .ملألا اذه يف ىَّلجتت
يذلا ِملألاو ءاقشلا ِّلكل اًناكم هسفن يف َلعجي نأ َردقيو ،اًئيشف اًئيش ،نهاكلا َمَّلعتيل
َنهاكلا ُّدِعُي اذهو .حيسـملا ِبلق َلثم هُسفن وه َحِبصُي نأ ُبجي ،هِتمدخ يف موي َّلك هاقلَي
سكَعلاو .هِبعش نم نهاكلا ُبرق ديزي هللا نم ِبرقلا يف .هللا ِبعش نم ِبرقلا :رَخآ ٍبرقل
وه - يهابتنا تفلي - هللا نم برقلا اذهو .هِّبر نم اًبرق هُديزي هِبعش نم هَبرق َّنإف ،حيحص
ام لاقو مهتمهم سرطب حرش ،ةسمامشلا لسرلا “أشنأ” امدنع هّنأل ،ىلوألا ةفقاسألا ةمهم
ّنأ يأ .(4 ،6 لسرلا لامعأ عجار) “ةملكلا ريشبتو ةالّصلا - ةفقاسألل - انل ةبسنلابو” :يلي
.يّلصي نأ :ىلوألا نهاكلا ةمهم يه اًضيأ هذهو ،ةالّصلا يه ىلوألا ةفقاسألا ةمهم

ةلّصلا .(30 ،3 انحوي) "رُغصأ نأ نم يل َّدب الو .رُبكَي نأ نم هل َّدب ال" :لوقي نادمعملا انحوي ناك
نمو ،هللا ْيَنيع يف ٌريبك هنأ ةالّصلا يف ُربتخي هّنأل ،اًنكمم اًرمأ اذه ُلعجت هللا عم ةميمحلا
اذه يفو .ملاعلا ِنويع يف اًراغص اوحبصي نأ هللا نم نيبيرقلا ةنهكلل ةلكشم ْدُعت مل َّمَث
ةماسرلا سقط يف انم بلطُي امك ،بولصملا عوسيب ُهُّبشتلا اًفيخم دعي مل ،برقلا
.هاسنن ام اًبلاغ نكلو اًدج ليمج وه يذلا ،ةّيتونهكلا

.لّوألا نم رصقأ نوكيس يذلا ،يناثلا برقلا ىلإ لقتننل

 

فقسألا نم برقلا

نم ريثك يف ةسينكك .طقف دحاو بناج نم يناثلا ُبرُقلا اذه ُمهَف َّمت ،ةليوط ةرتف َةَّدم
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تسيل ةعاطلا .يليجنإلا سحلا نع اًديعب اًريسفت ةعاطلا انيطعأ ،مويلا ىتحو ،نايحألا
انه ،ةعاطلا .ةكِرّشلا يف اندِّحوت يتلا طباورلا نع ُرِّبعت ةمالع ىوقأ يه لب ةيبيدأت ةفص
ٌكِلاَم هَّنأ يعَّدي نأ دحأل نكمي ال هّنأ َرَّكذتن نأو ءاغصالا َمَّلعتن نأ ينعت ،فقسألل ةعاطلا
يهو ،هللا ِةدارإ ىلإ ُعامتسالا يه ةعاطلا .ةمكحلاو زيِيمتلاب طقف ُمَهفُت اهّنأو ،هللا ِةدارإل
وه هدحو دحأ ال هّنأ :ةركفلا رِّوطن نأب حمسي اذه ِءاغصإلا ُفقومو .طابر اهّنأ ىلع مَهفُت يتلا
يف - اذه برقلا قطنم ّنإ .نيرخآلا عم هسفن َنِراقي نأ دحاو ّلك ىلع نكل ،ةايحلا ساسأو أدبم
تاءارغإ ِّلك ِةمواقم نم انُنِّكمي – نيرخآلا ىلع اًضيأ قبطني هّنكلو ،فقسألا عم ،ةلاحلا هذه
ىلع ةنهكلا قلغني امدنع .ةشِمكنم ةايح انل َعنصن نأو ،يتاذلا ريربتلاو قالغنالا
ىلع برقلا اذه .اًفيطل سيل اذهو .“دَرَحلاو” شامكنالا نم ةلاح ىلإ رمألا مهب يهتني ،مهسفنأ
يذلا قيرطلا دجنل انُدعاست ىرخأ تانايك ةدشانم ىلإ قطنملا اذه انوعدي ،كلذ نم سكعلا
.ةايحلا ىلإو ةقيقحلا ىلإ يّدؤي

بجي .برقلا اذهب َرِعشُي نأ هيلعو ،بأ وه لب ،اًسراح سيلو ،ةسردم يف اًبقارم سيل ،فقسألا
بِّرقي وأ ،ةنهكلا هنع دعبي كلذ فالخب هّنأل ةقيرطلا هذهب فرصتي نأ فقسألا لواحي نأ
ىلع دعاسي اًطابر ،ةصاخ ةسينك ّلكلو نهاك ّلكل ،ىقبي ،ناك اًّيأ فقسألا .نيحومطلا طقف
،زييمتلا اذهل ًةادأ َنوكي نأ نكمي هسفن َفقسألا ّنأ ىسنن اّلأ بجي نكل .هللا ةدارإ زييمت
يف ُتبتك .هيلإ ِلوكوملا سّدقملا هللا ِبعشو هِتنهك ِعقاو ىلإ اًضيأ وه ىَغصأ اذإ طقف
ِّنف يف َبَّردتن نأ ىلإ ةجاحب نحن" :(Evangelii gaudium) ليجنإلا حرف ،يلوسرلا داشرإلا
لعجت يتلا بلقلا ةردق وه ،رخآلا عم لصاوتلا يف ،ءيش ُلّوأ .عمسلا نم ُرثكأ وهو ،ءاغصإلا
ةكرحلا ِديدحت ىلع ُءاغصإلا انُدعاسي .ّيقيقح ٌّيحور ٌءاقل دَجوي ال هنودبو ،اًنكمم َبرُقلا
ءاغصإلا اذهب ِءدبلاب ،طقف .ةئداهلا نيجِّرفتملا ةلاح نم انُجِرخُت يتلا ةحيحصلا ِةملكلاو
ىلعألا ِلَثَملا يف ِةبغرلا ُظاقيإ نكميو ،ّوُمُنلل ٍقرط دوجو نكمي ،نانحلاو مارتحالاب ءيلملا
ِلضفأ ريوطت يف ِةبغرلاو ،هللا ِةبحمل ِةلماكلا ِةباجتسالل اًضيأ ِقلقلا ِةراثإو ،يحيسملا
.(171 مقر) "انتايح يف هللا هَعرز ام

ىلإ ىعسي ،ةسينكلا لمع ةبوصخ ريمدت لجأ نم ،ّرشلا ّنأ ةفدصلا ليبق نم سيل
ةسسؤملا عم ،ةصاخلا ةسينكلاب نهاكلا طباور نع عافدلا .انُنِّوَكت يتلا طباورلا ضيوقت
.طباورلا نع عافدلا .ةقثلاب يِحوُت ةّيتونهكلا ةايحلا لعجي فقسألا عمو اهيلإ يمتني يتلا
لماشلا صالخلا ّرِسل ٍةسوملم ةمالعك انمامأ مه نَمب بيحرتلل يساسألا ُرايخلا يه ُةعاطلا
ال اهّنكل ،اًرُّتوت اًنايحأو ،ءاغصإو ،ةنراقم اًضيأ نوكت نأ نكمي ٌةعاط يه .ةسينكلا وه يذلا
فيك اوفرعي نأو ةفقاسألا لجأ نم ةنهكلا يّلصي نأ ةرورضلاب يضتقي اذهو .طبارلا عطقت
ةفقاسألا نم اًعضاوت اًضيأ ُبَّلطتي امك .قدصو ةعاجشو مارتحاب مهئارآ نع مهل نورّبعي
،طابرلا اذه نع انعفاد نإ .ةدعاسملاب ريغلل ِحامسلاو ،تاذلا ِدقَنو ءاغصإلا ىلع ةردقلاو
.نامأب انقيرط يف مَّدقتنس

.فقسألا نم برقلاب قلعتي اميف ٍفاك اذه نأ دقتعأ

 

ةنهكلا نيب برقلا
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اذه قلطني .ةنهكلا نم برقلاو ،ةفقاسألا نم برقلاو ،هللا نم برقلا .ثلاثلا برقلا هّنإ
ةوخإ دجوي ثيح هسفن عوسي رِهظُي .فقسألا عم ةكرشلا نم ،يوخألا برقلا وهو ،ثلاثلا برقلا
"مهنيب تنك ،يمساب ةثالث وأ نانثا عمتجا امثيح" :اًضعب مهضعب اوُّبِحُي نأل نودعتسم
.جراخلا نم انيلع ُضَرفُي اًيقالخأ اًضرف نوكت نأ نكمي ال ،ةعاطلا ُلثم ،ةّوُخألا .(20 ،18 ىتم)
لب ،مهنع نيلوزعم سيلو ،نيرخآلا عم نيسيدق نوكن نأل هب ىَعسَن ّيِعوَط رايخ يه ةّوُخألا
تنك اذإ ؛كدحو بهذاف ،ةعرسب يضمت نأ تدرأ اذإ” :يقيرفأ لثم لوقي .نيرخآلا عم نيسيدق
- حيحص اذهو - ةئيطب ةسينكلا ّنأ اًنايحأ ودبي .“نيرخآلا عم بهذاف ،اًديعب بهذت نأ ديرت
ةقفارم اًضيأو .ةوخإلا َلثم اوريسي نأ اوُرَّرق نيذلا ءطب وه اذه ّنأ دقتعأ نأ ّبحأ ينكل
.ةّوخألا يف اًمئاد نكلو ،نيريخألا

لهأ ىلإ ىلوألا هتلاسر يف ،سلوب سيدقلا انل كرت دقل .ةّبحملا تافص يه ةّوُخألا تافص
هيلإ فدهت نأ بجي ام ،ام ىنعمب ،انل رهظأو ةّبحملل ةحضاو “ةطيرخ” (13 لصفلا) ستنروق
نأ انيلعو ،نيرخآلا نع نولوؤسم انّنأب روعشلا ىلع ةردقلا وهو ،ربصلا مّلعتن ،اًلَوأ .ةّوُخألا
اننيب اهينبن يتلا ةفاسملا ،ةالابماللا وه ربصلا ضيقن .مهعم مَّلأتن نأو ،مهلاقثأ لمحن
يف ،اهَتّمِق ةدحَولا ةاسأم غلبت دق .مهتايحب نوُّيِنعَم اننأب رعشن ال ىتح نيرخآلا نيبو
لب .رابتعالاو ربصلا نوقحتسي ال مهّنأ نورعشي .مهَدحو مهّنأب نورعشيف ،ةنهكلا نم ٍريثك
رداق ريغ رخآلا .فطللابو ىَنسُحلاب مهِتلماعم نم اًلدب .مهيلع نومكحي نيرخآلا ّنأ مهل ودبي
ريخلا ىرأ امدنع كلذ ىلع رداق ريغ اًضيأ انأ وأ ،ةايحلا يف انبيصي يذلا ريخلاب حرفلا ىلع
يف انبِّذعي يذلا ،دسحلا وه ،نيرخآلا ريخب حرفلا ىلع رداقلا ريغ زجعلا اذه .نيرخآلا ةايح يف
رخآ يه ةئيطخلا .اهب فرتعن ةئيطخ درجم سيلو ،ّبُحلا ةيبرت يف قِهرُم ٌرمأ وهو ةريثك تالاح
ّنإ هللا ةملك انل لوقتو .ةيتونهكلا تاعامجلا يف اًدج رضاح دسحلا .دساحلا فقوم يهو ،ءيش
هّنإ .(24 ،2 ةمكح عجار) ملاعلا ىلإ ةئيطخلا تلخد سيلبإ دسح لالخ نم :مادهلا فقوملا وه اذه
عيمجلا سيل .دسح دجوي انتنهك نيب ،حوضوب مّلكتن نأ بجي اذه يفو .رامدلا باب ،بابلا
دسحلا نمو .نيهبنتم نكنل .ديلا لوانتم يف دسحلاو ةبيرق ةبرجتلا نكل ،ال ،نيدوسح
.ةرثرثلا يتأت

ةعنقأ ءادترال يعاد ال ،ًةعامج ،“نحن نوكن” يكل ،نينمؤملا ةعامج نم ءزج انّنأب رعشن يكل
مِّخضن نأ الو ،يهابتلا ىلإ ةجاحب انسل ،ىرخأ ةرابعب .نيرصتنملا ةروص انع يِطعُت
كانه .انلوح نمل مارتحا مدعو ،ةفينع فقاوم ءاعّدا ىلإ ةجاحب انسل ،كلذ نم أوسأ وأ ،انسفنأ
ةمحر وهف ،هب رختفي ام هل ناك نإ ،نهاكلا ّنأ عم .طّلست وأ ءادتعا اهيف ةيكيريلكإ فقاوم
،ةئيطخلا تَرُثك ثيح هّنأ اًضيأ ربتخا هّنكل ،هدودحو هءاقشو هسفن ةئيطخ فرعي هّنإ .هللا
سيل هنهذ يف اذه عضي يذلا نهاكلا .ةراسلا هرابخأ لّوأ اذهو ؛(20 ،5 ةمور عجار) ةّبحملا تَرُثك
.اًدوسح نوكي نأ هنكمي ال ،اًدوسح

خألا ّنأك ،ءايتسالاو بضغلل اًلاجم كرتي الو ،ةصاخلا هتحلصم نع ثحبي ال يوخألا ّبحلا
رَّكذتأ اّلأ دادعتسا ىلع انأف ،رخآلا ءاقش هجاوأ امدنعو .ام ٍءيش نم ينَدَّرج دق يبناج يف فقاولا
ملظلاب حرفأ يّنأ ةجرد ىلإ ،ديحولا مكحلا َرايعم هُلعجأ الف ،هنم هتيقلت يذلا َّرشلا اًمئاد
ةئيطخ ربتعتو قحلاب حرفت ةّيقيقحلا ةّبحملا .ّيلإ ءاسأ يذلا هسفن صخشلاب ُّلِحي يذلا
وه لصألا .ةرثرثلاو ءارتفالاو ةَبيِغلاب ةوخإلا ةمارك ىلعو ةقيقحلا ىلع ءادتعالا ةميسج
متي امدنع .اًّدج نزحم رمأ اذهو ...ام ناكم ىلإ لوصولل ،ءارتفالا ىلإ اًضيأ لوصولا نكمي .دسح
نايحألا نم ريثك يف ىقلتن اننإف ،ةيفقسألل صخش حيشرتل انه نم تامولعم بلط
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،تايكيريلكإلا يف نوؤّشنم مكنم ريثك .انتنهك يف ضرم اذهو .دسحلاب “ةضيرم” تامولعم
.نابسحلاب كلذ اوذخ

 “ماع لايخ” وأ ،ايبوتوي وه يوخألا ّبحلا ّنأب داقتعالل حامسلا نكمي ال ىنعملا اذهب ،كلذ عمو
بعص وه مك اًعيمج مَلعن نحن .ال .نِئْمَطُم ٍباطخ يف ةَلماجم ِتاملك وأ ةنَسح َرعاشم ِةراثإل
ىدم ام ،-يباقع يه ةيعامجلا ةايحلا :نيسيّدقلا دحأ لاق - تونهكلا يف وأ ةعامج يف ُشيعلا
نإ ،ةّيوخألا ةّبحملا .ةوخإ مهب فارتعالا انْدَرأ نيذلا كئلوأ عم ةَّيمويلا ِةايحلا ُةكراشم ةبوعص
يتلا “ىربكلا ُةَءوبُّنلا” يه ،فورظلا بسحب اهَفييكتو ،اهانعم نم َلِّلقنو ،اهَلِّمجن نأ ْدِرُن مل
ِّبحلا يف رِّكفأ نأ ُّبِحُأ .نيريثكلا يِصقُي يذلا عمتجملا اذه يف اهشيع ىلإ نووعدم نحن
هيف دجنو ،موي دعب اًموي انَسفنأ ُهِجاون ثيح ،عفدي يذلا حوّرلا ،حوّرلا زفاح هّنأ ىلع يوخألا
.اهب رِّشبي نم ىلإ جاتحتو ةّيح تلاز ام ةّوخألا ُةءوُبُن مويلا .ةّيحورلا انتايحل ةرارحلا َسايقم
نأب مهسفنأل نوحمسيو ،مهمامأ َةمئاقلا ِتابوعصلاو مهَدودح نوفرعي ،صاخشأ ىلإ جاتحت
مكّنأ عيمجلا فرعيس اذهب" :مهُكِّرحتف ،مهيلإ ةهجوم اهّنأ نورعشيو ،ّبّرلا تاملكب اورثأتي
.(35 ،13 انحوي) "اًضعب مكضعب متببحأ نإ :يذيمالت

ةلماش ةيوعر ةّبحم يه لب ،ةريغص ةعومجم يف ةقلغنم ىقبت ال ةنهكلل ةّيوخألا ةّبحملا
يف اًّيلمع اهشيع ىلإ عفدت ،(Pastores dabo vobis، 23 ةاَعُر مُكيطْعُأ ،يلوسرلا داشرإلا عجار)
.سلوب سيدقلا اهَفصو امك اهيلإ َرُظنن نأ انْمَّلعت اذإ ّبِحُن انّنإ لوقن نأ اننكمي .ةلاسرلا
،نيياق حور نولمحي مهو نوشيعي نيذلا كئلوأ .نامأ يف هدحو وه ّبِحُي نأ ُديري يذلا
،مزاللا َريدقتلا الو َرابتعالا الو ،ّبُحلا اودجي مل مهّنأل اوُّبِحُي نأ اوردقي نل مهّنأ نودقتعيف
،مهتيب يف مهّنأ اًدبأ اورعشي نأ نود ،نيدَّرشملا لثم اًمئاد ةياهنلا يف نوشيعيس ءالؤه
،ببسلا اذهل .مهريغ ىلإو مهسفنأ ىلإ اوئيسُي نأل :ّرشلل ًةَضرُع رثكأ مهف ببسلا اذهلو
.لدابتم رهس .ضعب ىلع مهضعب اورهسي نأ ةنهكلا نيب ةّبحملا لمع

،ةنهكلا نيب برقلا ،ةّيتونهكلا ةّوُخألا ةنهكلا شيعي امدنع :لوقأو ،كلذ نم دعبأ ىلإ بهذأ
نم ديزمب ةيبوزعلا رايخ اوشيعي نأ اًضيأ نكمملا نم ،ةّيقيقح ةقادص طباور مهطبرتو
ةيطع اهّنكل ،ةينيتاللا ةسينكلا نآلا ىتح اهيلع ظفاحت ةيطع يه ةيبوزعلا .ءافصلا
ريخو يقيقح مارتحا تاقالعو ةّيحص تاقالع ،انل اًسيدقت نوكتو اهشيعن يكل ،بلطتت
ال اًئبع ةبوزعلا حبصت نأ نكمي ،ةالص نودبو ءاقدصأ نودب .حيسملا يف اهروذج دجت يقيقح
.تونهكلا لامجل ةسكاعم ةداهشو قاطُي

.نيمألاو سدقملا هللا بعش نم ،هللا بعش نم برقلا ،ريخألاو عبارلا برقلا ىلإ نآلا يتأن
.12 و 8 مقر ،Lumen gentium أرقن نأ ديفملا نمو

 

سانلا نم برقلا

ةّبحم" .ةمعن لب انيلع اًبجاو تَسيل سّدقملا هللا بعش عم ةقالعلا ّنأ ىلع ةديدع اًرارم ُتْدَّدش
Evangelii ليجنإلا حرف ،يلوسرلا داشرإلا) "هللا عم ءاقللا ِءلِم ىلع دعاست ةّيحور ةّوق سانلا
gaudium، 272). بعشلا عم برق ةقالع يف ،بعشلا عم نوكي نأ وه نهاك ّلك ناكم ّنإف اذهل.
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انيف رِّوطن نأ بجي نيرِّشبم َنوكن يكل" :تْلُقو ،ليجنإلا حرف ،يلوسرلا داشرإلا يف ُتْدَّدش
ريصي برقلا اذه ّنأ فشتكن نأ ىلإ ،سانلا ةايح نم نيبيرق ءاقبلا َّبِحُنف ،يحورلا قوذلا
نوؤشب فاغشنا تقولا سفن يف يهو ،عوسيب فاغشنا يه ةلاسرلا .ىمسأ حرف ردصم انل
،انمعدتو ةماركلا انحنمت يتلا هتبحم ّلك كردن ،بولصملا عوسي مامأ فقوتن امدنع .هبعش
هَّجوتتو ٌعِسَّتت عوسي ةرظن نأ كردن نأ ُأَدبن ،اًنايمع نكن مل نإ ،اهسفن ةظحللا كلت يف
انَمِدختسي نأ ديري هّنأ فشتكن اذكهو .نيمألا هبعش عيمج ىلإ ةفطاعلاو ةّدوملاب ًةئيلم
هللا بعش نم اًبرق رثكأ اونوكيل ةنهكلا مدخي نأ عوسي دارأ .بوبحملا هبعش نم اًبرق َدادزيل
اذه نود انُتَّيِّوه مهفُت الو ،سانلا ىلإ انُلسرُيو سانلا نيب نم انُذخأي هّنإف .نيمألا سدقملا
ءامتنالا نود ةيتونهكلا ةيوهلا مهف نكمي ال .(268 ،هسفن عجرملا) "بعشلا ىلإ ءامتنالا
.نيمألا سدقملا هللا بعش ىلإ

ةقالع يف شيعن نأ مويلا ّمِهملا نم هّنأ نم دِّكأتم انأ ،ديدج نم تونهكلا ةَيّوه ِمهَف لجأ نم
انّنأ ةبرجتلاب اًنايحأ رعشن" .برهلل قيرط ّيأ نود ،مهبناجب ،ةّيعقاولا سانلا ةايح عم ةقيثو
ءاقشلا سَملَن نأ انُديري عوسي نكل .ّبَّرلا ِحاَرِج نم رذحلاو داعتبالاب نيّيحيسم حبصن
ئجالملا نع ثحبلا نع ىَّلختن نأ اّنِم رظتني هّنإ .مّلأتملا نيرَخآلا َدسج سَملَن نأو ،يرشبلا
ىتح ،ةّيرشبلا ةاسأملا ةدقع نع نيديعب ءاقبلاب انل حمست يتلا ةّيعامجلا وأ ةّيصخشلا
دادزت ،كلذ لعفن امدنع .نانحلا ةّوق فرعنو ةسوململا نيرخآلا ةايح عم لصاوتلا اًقح لبقن
ىلإ انئامتنا َةربخ ،بعش انّنأ ةفَّثكملا ةربخلا شيعنو ةشهدم ةروصب نكل اًديقعت اتايح
مهفل .ةيلاثمو “لُثُم” ةئف لب ،ال ،ةيقطنم ةئف سيل بعشلاو .(270 ،هسفن عجرملا) "بعش
.“ةيلاثم” ةئف نم برتقن انك ولو امك بعشلا نم برتقن نأ انيلع بجي اذه

- يضتقي لب – وُعدَي ،برقلا ِعاونأ رئاس عم ىنتغي يذلا ُبرُقلا وه ،هللا ِبعش نم ُبرُقلا
ال انعم ريسلا ىلع رداق هّنأل ،نانحلاو ةمحرلاو برقلا قرط يهو ،ّبّرلا قَرُط يف رارمتسالا
،تمصب هُشيعي يذلا َملألاو ،هبعش َحارج ىري يذلا ،ميحرلا ِّيِرماسلا ةفصب لب اًيضاق
َبقاوع اًضيأ ىريو ،مهتالئاع اودِنسُيل تاهمألاو ءابآلا نم ريثكلا ِتايحضتو تاذلا َراكنإو
حمسي يذلا ُبرقلا وه .لمأ ِّلك َتاكسإ هرورم دنع لواحت يتلا ،ةالابماللاو داسفلاو فنعلا
هللا بعش ّنأ رّكذتن نأ مهملا نم .(2 ،61 ايعشأ عجار) ّبّرلا نم ةمعن ةنس نالعإو حارجلا نهدب
ركذتنل - “ةلودلا يف نيد لاجر” سيلو - عوسي طمن ىلع نوريسي ةاعر ىلع روثعلا يف لمأي
سيئر ديسلا” كانه ناكو ،اًنهاك ناك ،سرآ ةدلب نهاك كانه ناك :اسنرف يف ةبقحلا كلت
ءاسؤر سيلو بعشلل ةاعر انم بعشلا بلطي ،مويلا ىتح .- ةلودلا يف نيد لجر وهو ،"ةيعرلا
َةحاتملا َةصرفلاو ةمحرلا نوفرعي ًةاعر نوديري ؛- “ةسدقملا رومألا يفرتحم” وأ ةلودلا يف نيد
،نيِّيلُمَأت اًلاجر ؛هيلإ مهِدي ِّدمو حيرجلا مامأ فوقولا ىلع نيرداق اًناعجش اًلاجر ؛ريخ ّلُكل
.ةيفاشلا ةمايقلا َةَّوق ملاعلا ِحارجل اونلعي نأ مهنكمي ،مهبعش نم نيبيرق

متُيلاب روعشلا رثكي هّنأ ،“لصاوتلا تاكبش” عمتجم ،انعمتجمل ةمساحلا تامسلا نم
ةربخ ىلإ رقتفنو ،عيمجلابو ءيش ّلكب نوطبترم نحن .ةيلاح ةرهاظ هذهو ،(ميتي ناسنإلا)
ةعامجلا ءاعدتسا نكمي ،يعارلا ِبرُق عم .لاصتا درجم نم ريثكب رثكأ يه يذلا ،ءامتنالا
نوكيل ّوُعدملا ،نمؤملا سدقملا هللا ِبعش ىلإ ءامتنالا ،ءامتنالاب ِروعشلا ِّوُمُن ِعيجشتل
تَتَّتشت ،اًديعب بهذو ،يعارلا َّلض نإ نكل .خيراتلا نم مويلا اذه يف هللا توكلم ِءيجم َةمالع
.بئذ ّلكل ةسيرف تراصو اًضيأ فارخلا
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نأ ىسنن نيح اًديدحت أشني يذلا ةوعدلا هيِوشَت دض َقايرِتلا ُرِّفويس ،هرودب ،ءامتنالا اذه
نايسنلا اذه نمكي .- انيلإ نيلوكوملا سانللو هلل - نيرخآلل ٌبجاو يه ةّيتونهكلا ةايحلا
.اهبقاوعو - Ouellet لانيدراكلا اهيلع مّلكت يتلا - “ةيكريلكإلا ةرطيسلا حور” ساسأ يف
ةرطيسلا .رخآ ذوذش يهو ،دّدشتلا ،اًضيأ هتامالع ىدحإو ،ذوذش يه ةيكريلكإلا ةرطيسلا
نم سيلو .هللا نعو سانلا نع داعتبالا بيلاسأ ىلع موقت اهّنأل ذوذش يه ةيكريلكإلا
َعباط ِءافضإ ُةلواحم يف اًضيأ ُرِّكفأ ،ةيكريلكإلا ةرطيسلا يف رِّكفأ امدنع .برقلا
ىلإ يِّدؤي اًضيأ اذه ،نهاكلا َلوح ٍةريغص ٍةبخُن ُنيوكت يأ :نيّيناملعلا ىلع هِسفن ِةرطيسلا
ّنأ رّكذتنل .(Gaudium et spes, 44 “ءاجرو حرف” عجار) ةيساسألا تونهكلا ةلاسر هيوشت
وأ ،يّنع هَعِزنأ نأ يننكمي اًفُرخُز وأ ،يتايح نم يل اًئيش تسيل بعشلا طسو يف ةلاسرلا"
نإ اًنهاك ينوك نم هُلاصئتسا ُنكمي ال ءيش يه لب .ةديدعلا يدوجو تاَظَحل نم ةَظحل وأ ،قَحلُم
فرعن نأ بجي .ملاعلا اذه يف انأ اذهلو ،ضرألا هذه ىلع ةلاسر انأ .يسفن َريمدت ْدِرأ مل
،ةايحلا ُحنمو ،ةكربلاو ،ةرانإلا يه يتلا ،ةلاسرلا هذهب رانلاب نوُموُسْوَم انّنأ انسفنأ
Evangelii ليجنإلا حرف ،يلوسرلا داشرإلا) "ريرحتلاو ،ءافشلاو ،مالآلا نم فيفختلاو
gaudium، 273).

دَّسجتتو ىّذغتت يعارلا ةالص ّنأل ،هللا نم ِبرقلاو هللا بعش نم برقلا اذه نيب َطِبرأ نأ ُّدَوأ
يتلا ،هِحارفأو هِبعش ِحارِج ِتامالع لمحي هّنإف يعارلا يّلصي امدنع .هللا بعش بلق يف
ّبّرلاب قثي يذلا يعارلا ءاجر هّنإ .سدقلا حورلا ةبهومب اهَحَسمي ىتح ،هللا ىلإ تمصب اهُمِّدقي
.هبعش هللا كرابي ىتح ُدهتجيو

لب ،اهيِضرُتو َسفنلا ُعِبشُت يتلا يه ُةريثكلا ُةفرعملا تسيل" :سويطانغأ سيدقلا لاق
,Esercizi spirituali / 4 ،2 ،حورش ،ةيحورلا ةضايرلا) "لخادلا يف اهُقُّوَذتو رومألاب ُساسحإلا
Annotazioni, 2, 4). نم يبرق قرط يه فيك” :مهسفنأ ةنهكلاو ةفقاسألا لأسي نأ ديجلا نم
هُزاتجتو يتونهكلا ينايك ُنِّوكت يتلا ةعبرألا داعبألا هذه شيعأ فيك “؟بعشلا نمو هللا
يف ةعبرألا داعبألا هذه .موي ّلك اهعم لماعتن يتلا تالالتخالاو تارُّتوتلا ِةرادإب يل ُحَمسَتو
ىلإ نهاكلا ىعدُي ثيح ،“فوشكم ٍناديَم يف ِبعُّلل” ةدِّيج ٌةسردم “سانلاو هللا نم برقلا”
برقلا يتونهكلا بلقلا فرعي .ةلاسرلل راقفإ وأ صيلقت نودو ،دومج البو ،فوخ الب ،لمعلا
ةوخإلاو َفقسألاو ،ةالّصلا يف هَتنهك وه َروزي نأ لَمآ .اًبيرق نوكي نأ دارأ نم ُلَّوأ وه ّبّرلا ّنأل
نمز يف امك - قلقلا كسفنل ْبِّبسو ،ًاليلق َرومألا ْرِّكَعو ةباترلا ْضُفنا .هَبعشو َةنهكلا
،10 انحوي عجار) ةرفاو ُةايحلا َنوكتو ،ةايحلا انِبعشل نوكت ىتح كِتارُدَق َّلك ْكِّرح ،- لّوألا ِّبحلا
ًةَّيح َةوعدلا َظفحيل وه اهُمِّدقي ةيطع يه لب :ةيفاضإ َةلاسر تسيل ِّبَّرلا نم ِبرقلا ُقُرُط .(10
هللا بعش نم برقلاو ،ةنهكلا نيب برقلاو ،فقسألا نم برقلاو ،هللا نم برقلا .ةرمثمو
.نيمألا سدقملا

وأ تونهكلا توهال لوح يهتنت ال تاشقانمو تاباطخ يف انسفنأ ىلع قالغنالا ةبرجت مامأ
َفِرعَي ىتح مَزلَي ام ةنهكلل ُمِّدقيو ةمحرو ٍنانحب ُّبّرلا ُرُظني ،نوكي نأ يغبني ام لوح ٍتاَّيِرظن
نمو ،هللا نم برقلا ،نانحو ةمحر وه يذلا ،برقلا :ةلاسرلا ِرانب اًدقَّتم هَيِقبُيو تونهكلا َسامح
،هللا ةقيرطب ،هللا برق ُلثم ٌبرق .مهيلإ لوكوملا بعشلا نمو ،ةنهكلا ةوخإلا نمو ،فقسألا
.نانحلاو ةمحرلاب ِبيرقلا

ىلإ بهذأس .اًديج اًلمع اًعيمج مكل ىنمتأ !مكل اًليزج اًركش ،مكربصو مكبرقل مكل اًركشو
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اًلمع .مكلجأ نم يّلصأسو يلجأ نم اوّلص .حابصلا اذه ديعاوملا نم ديدعلا يدل نأل يبتكم
!اًقفوم
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