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ئ مأقسجأغئ أيتاكأطهنئ قغجأدئ أقإأإأ عحلدهخ عن أوجمن

ئ أقبأقبئ ققإأإأ عحلدهخكأ من  ﴾لنمأ أقحندأقئ أقطأكن
كك إطج «لمح أوكق» (ًىوي)

م «فلك كدإنـثأ» (ٍىوي)

ض طقهمأ أقإأإأ عحلدهخ�
ن
مغ

ف ويوي� عن ً ارحهك أومن
عن ٍّدهخن� ﴾هصأقهأ� إكلأدإئ طهج كأح عحلهخ

﴾يقك ادالج 

ئ مأقسجأغئ أيتاكأطهنئ� أقان  غئ إأوجمن
ن
ادالج ﴾قن أقغشأهأ أقكاطق

ٍّرأح ﴾قهمأ أقإأإأ عن كلأدإأئ طجهجئ جيف أقدلمأئ أوجهحئ.

ئ أىلدذذألهنئ كك  ادالج ﴾قن أقكمأشهض أقمأحجئ عن «مبهغذئ أوجذذمن
طقهمأ  ض 

ن
مغ ان 

ن
أق أقكراحغ»�  مأقطهذ  أقطأقكنن  أقديق  ٍّتف 

أقإأإأ ﴾قن تألؤ أىكأق ٍّثكج أقصهنمؤ عن ٍّإم ضإن.

ئ  كأ من ٍّغدأق محل أقحدأقئ أقطأكن
ئ مِ عسمف. كئ طأكن ك «Fratelli Tutti» كغجن ااشكن

 
ف: أقعسف أومن
أقعسف أقبألن:
أقعسف أقبأقب:
أقعسف أقحأإض:
أقعسف أقجأكخ:
أقعسف أقدأجخ:
أقعسف أقدأإض:
أقعسف أقبأكك:

كئ كغجن
ضيفل طأققق كظقع

رجزف ظحهؤف عن أقصحهع
اجصهشف قطأققق كلعات مجقغل

غقؤف كلعاتف طقن أقطأقق ٍّتكض
أقدهأدئ أوعشف

 أتاكأطهنئ
ف
ثمأحف مسجأغئ

كدأحأئ أقايغن
ئ عن أقطأقق أوجهأك عن ججكئ أوجمن

كك ٍّهك ٍّائ عفحئ أقطلمأك 

طلجكأ  هخن  أودن عحلدهخ  هخ  ققغجن  
ف
طإأحئ من    Fratelli Tutti

ك� تكهطلأ ٍّهنمأ أىجمئ� عن أقحأطن أقسأقت». غأف: «قلاكطن
(Admonitions� 1 �6)

ضق 
إنك صن كل ثهأئق  ٍّدقمؤ  طك  عحلدهخ  هخ  أقغجن جيقمأ  كك  طإنح 

هكق أىلتهقهنئ. إأقغم
إطهـجأ طك  ؤن  أقثل قلطهذ  عحلدهخ� تكهـطأ�  هخ  أقغجن هجطملأ 

ففن ثجمجق تظحأعهنئ ٍّم كدأعأئ.

كأحأ اغاحت 

مأقسجأغئ  ئ  أوجمن ن  قكمشمطك أيتاكأطهنئ  أقحدأقئ  محل  ااصحنع 
أيتاكأطهنئ.

أقطأقكنن  إلطجمأ  طلج  ظ 
ن
ماامغ أوجمهنئ  أقكثإنئ  كإأجهللا  اطأقة 

مألعاأثمأ طقن أقتكهض.
مأقسجأغئ  ئ  أوجمن قطهذ  تجهجئ  حُّهئ  مشض  ﴾قن  امجظ 

أيتاكأطهنئ.
مطقن  مأثجئ�  ﴾لدألهنئ  ﴾قن   أىلاكأ كإجٍّ  ابإهئ  طقن  ض  ارتن

أطاإأح أقتكهض فطأإحن دإهف كجقمغهك كك أقصهلئ لعدمأ. ل  ﴾قن ككك اامتن

صحهغئ  هغإف  ٍّك   
كداطجنق رجز  قففن 

أقاعفهح محل فجطمئ ققثمأح.
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ى
أقعسف

ع
ك
ظق ضيف طأققق كل

هداطحس أقإأإأ عحلدهخ كأ هثمف جمك اطخهخ 
ئ أقرأكقئ. أوجمن

حـإأ�
ل
اطمقمق ٍّفبحك غ لأ أقكتاكض أقكل

ل
«هتطق

قفلنل ي هتطقلأ ﴾جمـئ».

كأ من إمأجح ضيف 
أقطأقق أقكظقع 
أقهَّخ مأقجمظ 

أقكلارحأك عن أقكتاكض.
ففن أداغصأؤق ي هثبن 
طقن أقثمأح مأقاطأهذ.

رئ كك  ٍّتخأف كمكن
أىلدألهنئ مفَّكن أقاشثهئ 

إمأ كاأثئ.
كدأمأئ عن ثغمع  أقين

أىلدأك مٍّرفأف 
أقطإمجهنئ أقثجهبئ.
اجممح أوجيغهنأئ 

هكق أقحمثهنئ. ماحأتض أقغم

لرمج أقهمق ادجهـحأ
ئ:  قكعأمهق كمكن

حـــــرّيـــــة  عــــدالــة
ديمقراطّية مثجئ

ج «Fratelli Tutti» طقن ٍّكن ٍّكأق محأ أقمأغض ارجن
أقصحهع أقمأتؤ أطاكأجل من بغأعئ أققغأ مأقاغأحؤ.

ي هخأف أ هلرح 
إحمح أقجهح

عن أقإرحهنئ.

ؤ اثغهع ففن كك
ن
هاصق

أقجهح مأقكثإنئ مأقطجأقئ مأقاطأشج 
كتممـجأ همكهـنأ.

هطحظ أقحتأ فهظ هلضح ﴾قن كأ 
ان اَّدحلأ 

ن
محأ أقحأثئ أقرجسهنئ أق

قهأ. ف أقطل
ل
ب ثانن هلعات طقن أقكل
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ي
أقعسف

سمز
ن
أقق

حهك هكحنمك كحمح أقفحأق
ن
أق

أقحتف أقكاحمغ مأقتحهت

رجزف ظحهؤف عن أقصحهع

كأ من أقرجسهنأئ أوجحن 
عن كبف أقدأكحنن أقسأقت 

ٍّكأق محأ أقمشض اصحت حدأقئ 
«Fratelli Tutti» طقهلأ دِّأـي:  

بف ٍّنن مأثجق كلمق ٍّلئ   كم
كك مم غحهإغ 

«ي هجطملأ هدمض ققادأُّف 
ك مم غحهإلأ� ﴾لنكأ قلسإت  طككن

لثك ٍّغحإأ أهجحهك».

ئ أقدأكحنن أقسأقت اافحنح أقهمق: غسن

اإثب أقثاكهنئ
ٍّم أقغجحهنئ طقن 
كإأيئ.

ن
اإحهح أقي

هدطن أقكتاكض 
﴾قن ﴾ظعأف 

أهجحهك.

هدكت أقطأقق 
إأىداإطأج
 .ٍّم أىغسأ

لثك لمأتل 
﴾مكأـي ﴾تاكأطهـنأ 

مدهأدهـنأ.

ًٌيى

ش عن 
ك

اجطملأ «Fratelli Tutti» ﴾قن ٍّك للر
﴾طأجئ اَّمهف أقكتاكطأئ أقكتحمثئ. 

كأ همقن أقكثإنئ ﴾حأ فأك أوث أقكتحمت كك ملأ 
ن
غق

ٍّم كك ملأغ: 

« افدح أقكثإنئ أقديدف
ماإلن أقتدمح ».

ظ طلج 
ن
مف داكحن كحمح أقفحأق ٍّم اامغ

أقكتحمثهك عن أقصحهع  
« ﴾خأ أقفبهح كك أوقق� ﴾خأ أقفبهح كك أقتحأت� أقكجحة أقمثهج 

مم ٍّك لفمك كبف أقدأكحنن أقسأقت».
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ً
أقعسف

أقاعفهح مأقاسحنظ كك كلصع أقتكأطئ.
كثأحإئ أودإأؤ أقمهفقهنئ ققعغح مطجق أقكدأمأئ.

ئ. 
ن

أقكصأقإئ إجمقئق ثأشحئ معأطقئ ادابكح قسأقت أقلأخ أقمر
طجق أداإطأج ٍّنن رجز 

ن 
ن
ااثق طأقكهنئ  جقغهنأئ  طقن  غأآق  جأآق  ديقق  قاثغهع  أقدطن 

إأقاشأكك مأقاطأمك. 

هإقط أقفأآك أقإرحنن فكأقل كك جيف 
اغجهق أقحأئ قهجحهك.

مغجحئ  اجحهتهـنأ  ألعاأـثأ  أقكثإنئ  ؤ 
ن
ااصق

ل  اامتن إأهجحهك  أقاحثهؤ  طقن  ٍّفإح 
﴾قن جكة ففن أوصحأظ.

أقثجمج  جأحة  اكاجن  أقان  ققكثإنئ 
ٍّدأخ: «أقسجأغئ أيتاكأطهنئ». 

اجصهشف قطأققق كلعات مجقغل

فق ﴾جمئ» (كانن ًي/ ِ)
ن
غأف أقحنؤن هدمض: «ٍّلاق فق

ئ أقرأكقئ  أقجطمئ قوجمن
ااصقؤن حمت أيلعاأت:

قغهنئ اطخهخ أقجهح هطلن اطخهخ غمهكق أقجهح أقجل
ان اغمج ﴾قن أقالكهئ أقإرحهنئ أقكافأكقئ.

ن
أق

فهعهنئ أقمسمف
﴾قن ملأغ 

كك جيف:

ففن عحجق بكهك مقل أقثعن عن أقطهذ إفحأكئ.
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ٌ
أقعسف

ًيى

أقغهأق إإطس أوكمح ولنمأ سأقثئ إثجن حأامأ.  
ٍّم جمك  ﴾هتأإهنئ  لاأآة  ض ٍّنن 

ن
أقطكف جمك ٍّك لامغ

ٍّك للاضح رهـآأ عن أقكغأإف.
هطمجمك  ككك  عغش  قهخ   �أقظحإأ ففن  ركف 

إعمأآج كقكمدئ.

غقؤف كلعاتف طقن أقطأقق ٍّتكض

ئ أقرأكقئ  ان ادكت إأقطكف كك ٍّتف أوجمن
ن
كأ من أقاجأإهح أق

أقاحثهؤ إأقكمأتحهك 
رهك  متكهض أقكمكن

مثكأهامق ماطخهخمق 
م﴾جكأتمق.  

ز 
ل
أ لجق الكهئ أقمطن إَّلنل� ﴾كن

ز ٍّثج. 
ل
تكهـطأ ٍّم ي هجق

 � أقإثب طك لضأق غشأآنن
ل  دهأدنن مأغاسأجنن همتن
لثم الكهئ اشأكلهنئ قففن 

أقرطمؤ. 

كأ من أقكتألهنئ 

ففن بغأعئق دقهكئ من
إئ: حثنم لعاثئ مكل إصإهطامأ كل

هدأطجلأ ﴾لعاأت 
أقحمت مأقغقؤ طقن 

عمق أىلدأك 
أقكجاقظ.

اتج ففن كتكمطئق 
إرحهنئ تكأقمأ عن 
أقرحأفئ أقرأكقئ. 

أىلدأك مم 
أقفأآك-أقكثجمج 
أقحن ي ثجمج قل.

الغأخ  أقطأقق  اكهنخ كجاقظ جمف  ان 
ن
أق أقثغهغهنئ  أقتمجئ  ﴾كن   »

كك جيف محل أقغجحئ طقن أقاعفهح ٍّهـشأ فطأآقئ إرحهنئ.
أـلأ». أ هطصن جأآـكأ كتن

مف أقغجحئ طقن
أيلعاأت طقن أقغحهؤ

ككق
ل
عن ٍّدحئ أو

ككفلئ  
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ٍ
أقعسف

هأدئ أوعشف أقدن

«﴾كن أقكثإنئ� إثدؤ اطقهق أقكدهت� من جيسئ ففن أقرحهطئ» (حأ. كانن يي/ ًَ-وٌ)

طيقك اغمق
هأدئ  أقدن
أقتهنجئ 

من عن ججكئ أقجهح أقطأق.
ي ادطن قفدؤ أقلأجإهك عغش.

. ك قففن مأثجق دإهـي قيخجمأح أقرجسنن اِّكن
. ض أىلاأتنن مأىإجأض أقاسلهطنن ض أقالمن اطخنخ ﴾غاسأـجأ هرتن

أقثمأح  ك  ااشكن قوكمح  كطأقتامأ  عن  مأدطئ  صـحأ 
ل
ٍّ اطاكج 

سأئ. ج أقاجسن أقكاطجن

ق إأانتأل لضأقق  اجطم «Fratelli Tutti» ققاغجن
لل أقكثإنئ أيتاكأطهنئ: أتاكأطنن مدهأدنن حمثل

ق لثم «ثشأحئ  ادذذذكت أقكثإنذذذئ أيتاكأطهنئ إأقاغذذذجن
مك ﴾قهمأ. لأ كجطمن

ن
ان لثك فق

ن
أقكثإنئ» أق

اركف أقكثإنئ أيتاكأطهنئ ففن أقإرح ماحن عهمق 
﴾جمئـ مٍّجمأئ.

حن مم 
ن
ذذذؤ أقكثإنذذذئ أيتاكأطهنذذذئ لذذذمح أقثذذذعن أق

ن
ااصق

ٍّهـشأ لمح أقطغف مأىهكأك.

لثذذذؤن  أيتاكأطهنذذذئ  أقكثإنذذذئ  اتطقلذذذأ   »
أقدذذذطن  ﴾قذذذن  ماغمجلذذذأ  أقطذذذأق  أقجهذذذح 
أف قاثغهع جهح تكهض أقلأخ� عن  أقعطن

جمق ». حن همثن
ن
أقإطج أيتاكأطنن أق

خ عن كتأف أقطكف أقدهأدنن  ففن رجزق مم كغجن
مهداثعن أماكأكلأ ماعألهلأ: 

« ﴾حأ لتثئل عن كدأطجئ رجز مأثج فن هثضن 
إثهأئق ٍّعشف� عمحأ هإحنح طصهنئ ثهأان ».
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َ
أقعسف

ى

ي

ً

كأ كطلن
« أقاثأمح »

أقاغأحؤ كك إطشلأ أقإطس
أقاطإهح قإطشلأ أقإطس 

أىسظأ قإطشلأ أقإطس 
أقلضح قإطشلأ أقإطس

كطحعئ إطشلأ أقإطس
كثأمقئ عمق إطشلأ أقإطس

أقإثب طك لغأش أقايغن
كض إطشلأ أقإطس

عن بغأغئ أقايغن:
ق كك أقتكهض�

ن
هكفللأ ٍّك لاطق

عي ٍّثج طجهق أقعأآجئ
فكأ ي هكفك أيداظلأ طك ٍّثج.

جن هجطم ﴾قن أقثمأح: كتاكض اطجن

هثاحق فحأكئ أهجح عن ففن أقضحمظ.

ثغهغهنـذذذأ  دذذذيـكأ  مهشكذذذك  أيجايعذذذأئ  هجكذذذة 
مكاهـلأ.

هطاذذذحظ إثذذذعن أهجح عن ٍّك هفذذذمك كأ مم طقهل� 
طإح أداطأجئ أققصظ.

ان ي اطخنخ أقثمأح 
ن
كأ من أقكمأغظ مأوطكأف أق

أقامأسف  مدأآف  طقن  غمإقلأ  كك  هسجح  غج  حن 
ن
أق أقطلظ 

أيتاكأطنن طقن دإهف أقكبأف.
قان ي ادكت إأىسظأ ﴾قن أهجح.

ن
ثأجهنئ أقصحظ أ

ل
أوثأجهب أو

 . فن حم أقامكهذ أقعمحنن مأقكل

« ﴾كن أقثمأح أيتاكأطنن أقثغهغنن 
هعاحس أقغجحئ طقن أثاحأق

متمئ لضح أهجح ».

ثمأحف مسجأغئف أتاكأطهنئ
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ُ
أقعسف

كدأحأئ أقايغن

ن ﴾قن أقديق أ عن أقصحهع أقكِّجن ﴾كن مدأآف أقايغن شحمحهنئ تجـن

كك جيف أقكرحمض 
حن

ن
أقكراحغ أق

ي هقظن أقعحج.

كك جيف كسأقثئ 
ثغهغهنئ.

 كك جيف جهأح أقعغحأ
مسظأح أقكتاكض 

رهك. مأقكمكن

كك جيف أيطاحأظ 
 مشكألئ ﴾طأجئ إلأ

فحأكئ ففن أورجأز.

كك جيف ﴾طأجئ 
﴾طاإأح كطلن 

أقظعحأك معمكمأ.

قق هجضل هدمض أقكدهت ٍّإـجأ ﴾قن ﴾بأحئ أقطلظ ٍّم طجق أقادأكت. 
هصقؤ أىلتهف ٍّك اظعح «دإطهك كحنئ دإض كحنأئ» (كانن ِى/ يي)

هل طإح أقثمأح. غأك عن أقسحأض قاجصن هاثغن

هلإحأك أقطجأمأئ مأقفحأمهنئ أقكاإأجقئ.

أ هغمق طقن ثؤن 
ـ
أ سأجغ

ـ
يك لغأر هدمن

أقطجأقئ.

ي هغطأك عن جأآحئ أيلاغأق أقكعحظئ. 

أقظعحأك أقثغهغنن
مأقكسأقثئ أقثغهغهنئ:

هذذذك أيجايعأئ عن أوعفأح� مأققظذذذئ� مأقبغأعئ�  � كاجصن ٍّدذذذَّف أ « ٍّك هلمهنذذذء غقمإلذذذأ وك لقاغذذذن أىجمئك
 éأقعمق� مأقجيعأئ مدذذذم �حن هرذذذعن تحأت أوجصأ

ن
ل إخهئ أقحثكئ أق

ن
ذذذتك فهأللأ فق مأقجهك. مٍّك هكدك

حئ». بكم إكئ مأقكل اطم مٍّصقؤ كلل لطكئ ﴾حدأقلأ� إامأشض ممجأطئ� طقن جحمؤ أقإثب طك أقديق أقكل
- أقإأإأ عحلدهخ
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ئ حدأقئ إأإمهنئ طأكن
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ئ مأقسجأغئ أيتاكأطهنئ قغجأدئ أقإأإأ عحلدهخ عن أوجمن

ِ
أقعسف

ي ًى

ئ عن أقطأقق أوجهأك عن ججكئ أوجمن

ي هكفللأ أقطهذ إديق كض أهجحهك
﴾ين كك جيف ﴾جحأفلأ إَّلنلأ ٍّإلأ مإلأئ أ

﴾كن أقإثب طك أ 
هدأطجلأ طقن أطاإأح 
أهجحهك حعغأ صحهع: 

﴾جمئ.

ادأمق أقجهألأئ 
أقكجاقعئ كدأمكئ 

ئ. بكهلئ عن إلأ أوجمن

﴾كن أقثحكأك كك ثحهنئ 
أقشكهح مأقثحهنئ أقجهلهنئ 

هِّجهنأك ﴾قن ﴾لدألهنئ 
كتحنجئ كك ظلأمأ.

أ كـن
ن
﴾كن أقفلهدئ مقفملمأ ٍّ

من كلخفف كرحنكضل أوإمأؤ 

من امجق
أودمأح 

من اإلن
أقتدمح 

من الرح
أقكسأقثئ

طقن لغصئ أىلصيع ٍّك افمك كك 
حن هلضح إغقإل. 

ن
لضحئ أ أق

ي متمج قكإحنحأئ ققطلظ عن أقغلأطأئ 
أقجهلهنئ.

مأقكامأشطئ  أقسأجغئ  أ  طإأجئ  ﴾كن 
مأقفحأكئ  أقثهأئ  أثاحأق  طقن  اغمق 

مأقثحهنئ. 

قكدهحئ ديقق اتكض أوجهأك: 

هأ ﴾قملأ� بأقمب أقكثإنئ�
ٍّدفؤ مدصلأ لمح أقكثإنئ أوجمهنئ

حن هلإض كك أقرحفئ أقحمثهنئ أقغجهحئ
ن
أق

ان ادفك ٍّطكأع ٍّقممهناغ.
ن
أق

لأ اقغ أقكثإنئ مٍّطصم
أقان فألئ الطفخ عن ٍّطكأف هدمض�

معن طأآقال عن أقلأسحئ
معن أقتكأطئ أقكدهثهنئ أومقن.

سيئ كدفملهنئ كدهثهنئ

﴾كلثلأ لثك أقكدهثهنهك ٍّك لطهذ أىلتهف
مٍّك لاطحنظ طقن أقكدهت عن ففن ﴾لدأك�

فن لحأل كسقمـإأ عن كطألأئ أقكاحمفهك
مأقكلدهنهك عن محأ أقطأقق

مغأآـكأ عن ففن ٍّث هغمق كك تجهج.

اطأف ٍّهنمأ أقحمت أقغجخ� ٍّحلأ تكأقغ
أقكلطفخ عن تكهض رطمؤ أوحس�

مك�  مكن ثانن لفارظ ٍّكن أقتكهض كل
مٍّلنمق شحمحهمك�

مأ  مٍّلنمق متملف كجاقعئ ققإرحهنئ لعدم
ان اثإنمأ� كهك.

ن
أق

أقغأجئ أقجهلهنمك
مك وك هفملمأ كجطمن

« رحفأ ثمأح » ثغهغهنهك:
هطكقمك قإلأ أقديق 

فمدصأ ثغهغهنهك
ي فدكأدحئ. 


