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انلجأ نم ةّيحصفلا عوسي ةالص .38

 

 

 

!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

.عوسي ةايح يف تاَزيِملا حضوأ ىدحإ يه ةالّصلا ّنأ ميلعّتلا نم ةلسلسلا هذه يف اًرارم انركذ
،ةالّصلا يف اًقراغ عوسي ناك ،هتلاسر ةريسم يف .اًريثك يّلصي ناكو ،يّلصي عوسي ناك
.هدوجو ّلك يف ةلعتشملا ةاونلا ناك بآلا عم راوحلا ّنأل

لّكشت .هتومو همالآ ةعاس يف ةّوقو اًقمع رثكأ عوسي ةالص تحبصأ فيك ليجانألا دهشت
تاعاسلا كلت :ةّيحيسملا ةزاركلل ةيزكرملا ةاونلا هتايح يف اهتورذ تغلب يتلا ثادحألا هذه
اوطعأ نيّيليجنإلا ّنأل طقف سيل ليجنإلا بلق يه ميلشروأ يف عوسي اهشاع يتلا ةريخألا
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ءوض لثم ،رونلا تقلأ ،ةمايقلاو توملا ةثداح ّنأل اًضيأ لب ،ةياورلا هذهل اًيبسن ربكأ ةحاسم
لب :مهضارمأو ،مهمالآل متهي ،رشبلل اًّبحم طقف سيل وهف .عوسي ةايح ةيقب ىلع ،قربلا
دجوي ،كلذ نم رثكأ وه ام دجوي ،طقف حالّصلا دجوي ال هيفو .ريثكب كلذ نم رثكأ ،وهو ،ناك
صالخلا لب - طابحإ ةظحل نم وأ ضرملا نم صالخلا -ةرباع ةرتفل صالخلا سيلو ،صالخلا
.ةيئاهن ةروصب ،توملا ىلع ةايحلا رصنب لمألا يطعي يذلا ،ّيناحيسملا صالخلا ،لماشلا

.ةالّصلا يف ةلماك ةروصب اًقراغ ،ريخألا هحصف مايأ يف ،عوسي دجن ،كلذل

،كلذ عمو .ةكلهم ٍةّدش نم ىناع دقو ،ةاسأم ةالص يهو ،ةينامسجلا ناتسب يف عوسي ىّلص
هذه رّبعت .(36 ،14 سقرم .ار) ِتبأ اي ،"اَّبَأ" هادانو هللا ىلإ عوسي هّجوت ،تاذلاب ةظحللا كلت يف
ناك يذلا تقولا يف اهلاق .ةقثلاو ةفلألا نع - عوسي ةغل تناك يتلاو – ةيمارآلا ةملكلا
اي ،اَّبَأ :ةريغصلا ةملكلا هذهب مالظلا كلذ عوسي زاتجاو .هلوح دادزي مالظلا ّنأ هيف رعشي
.ِتبأ

ةرملل ،كلذ عمو .هللا تمصب بيهر لكشب اًطاحم ناك امل ،بيلّصلا ىلع اًضيأ عوسي ىّلص
بيلّصلا ىلع عوسي ّنأل ،ةأرج رثكألا ةالّصلا اهّنإ ."تبأ" ةملك هيتفش ىلع ترهظ ،ةيناثلا
نيذلا لجأ نم ىتح ،عيمجلا لجأ نم يِّلصيو ،نيرخآلا لجأ نم يِّلصي :قلطملا عيفشلا وه
،نيلابم ريغ وأ هدض عيمجلا ناك .نيكسملا مرجملا ادعام ،هبناج ىلإ دحأ ْفِقَي ملو ،هونادأ
َنومَلعَي ال مُهَّنَأِل ،مهَل ْرِفغا ِتَبَأ اي" :عوسي لاقو .هناطلسب فرتعا يذلا وه مرجملا كلذ طقف
ىّلص ،يساقلا دسجلاو سفنلا ملأ يفو ،ةاسأملا طسو يف .(34 ،23 اقول) "نولَعفَي ام
ظفلو ،عيمجلا نم نيّيسنملا كئلوأ عم ةصاخو ،ملاعلا ءارقف عم ،ريمازملا تاملكب عوسي
كورتم هّنأ رعش دقل .(2 ةيآلا) "؟ينَتكرت اذامل ،يهلِإ يهلِإ" :ةعجوملا 22 رومزملا تاملك
،ىرخأ ةرمو .انصالخ ّمتأ هّنأ يأ ،هنبا ةّبحم مّدق يذلا ،بآلا ةبه تلمتكا ،بيلّصلا ىلع .ىّلصف
ثالثلا تاعاسلا يف ةالص ناك ءيش ّلك ."!يحوُر ُلَعجَأ َكيَدَي يف ،ِتَبَأ اي" ،"يهلإ" :عوسي هادان
.بيلّصلا ىلع

تناك .هتالص بآلا باجتسا ةمايقلابو .هتومو همالآ نم ةمساحلا تاعاسلا يف اًذإ عوسي ىّلص
ىلصو ،عيمجلا لجأ نم عوسي ىّلص .انتاولصل اًجذومن تحبصأو ةديرفو ةراح عوسي ةالص
ىلع عوسي ىّلص" :لوقي نأ اّنم دحاو ّلكل نكمي .مكنم دحاو ّلك لجأ نمو ،يلجأ نم اًضيأ
نم تيّلص" :انم دحاو ّلكل عوسي لوقي نأ نكميو .يلجأ نم ىّلص دقل ."يلجأ نم بيلّصلا
اًدبأ انسل ،اًملأ انتاناعم رثكأ يف ىتح ."بيلّصلا ةبشخ ىلعو ،ريخألا ءاشعلا يف كلجأ
نم عوسي ىّلص له ،اذه ىلإ يغصن نيذلا نحن ،انه ،بآلا اهّيأ ،نآلاو" .انعم عوسي ةالص .اندحو
ّنأ اوركذتو اوّلص .اًمدق يضملا ىلع هتملك اندعاست ىتح يّلصي رمتساو ،معن ."؟انلجأ
.انلجأ نم يّلصي عوسي

ةلسلس يف ريخألا يحيسملا ميلعّتلا وه اذه .هركذتن نأ بجي ءيش لمجأ اذه نأ يل ودبي
،نكلو ،يّلصن طقف انسل انّنأ يه ةالّصلا ةمعن ّنأ ركذتن نأ انيلع .ةالَّصلا يف ميلعَّتلا
ةكرش يف بآلا عم عوسي راوح يف لبَق نم انركذ ءاجو ،"انلجأ نم يّلُص دقل" ،ريبعتلا زاج اذإ
ال .هبلق يف رمألا اذه عضي نأ انم دحاو ِّلكل نكميو ،يلجأ نم عوسي ىّلص .سدقلا حوّرلا
يف بآلا عم عوسي راوح يف لبَق نم انركذ ءاج ،ةبعّصلا تاقوألا يف ىتح ،اًدبأ رمألا اذه اوسنت
اندارأ سدقلا حوّرلا ةكرش يفو ،بآلا عم عوسي راوح يف انلبُق دق نحن .سدقلا حوّرلا ةكرش
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ملو .اّنع ءيش ّلك ميدقت َّمت هتمايقو هتومو همالآ ةعاس يف ىتحو ،عوسي حيسملا يف هللا
اذهو ةعاجشلا هذهب رعشن نأو ءاجرلاو ةعاجشلاب ىّلحتن نأ اّلإ ،ةايحلاو ةالّصلا يف اًذإ انل َقبي
عوسي نأ نيقيلا يف هلل اًديجمت انتايح نُكتل .اًمدق ريسنو ةّيوقلا عوسي ةالصب ءاجرلا
.يلجأ نم يّلصي عوسي .يلجأ نم بآلا ىلإ يّلصي

 

* * * * * *

(36-35 .32 ،14 رم) سقرم ِسيّدقلل حيسملا َعوسي انِّبَر ِليجنإ نِم

َّمُث [...] .((يِّلَصُأ امَنْيَب انُه اوُدُعقُأ)) :هِذيمالَتِل َلاقَف ،ةَّيِناَمَسْتَج اهُمْسا ٍةَعْيَض ىلِإ اوُلَصَوَو"
،ِتَبَأ اي ،اَّبَأ)) :لاق ،رْمَألا َنَكْمَأ ْنِإ ،ةعاَّسلا ُهْنَع َدِعَتْبَتِل يِّلَصُي ِضْرَألا ىلِإ َعَقَوَو ًاليلَق َدَعْبَأ
."((ءاشَت َتنأ ام ْلب ،ءاشَأ انَأ ام ال نِكلو .سأَكلا هِذه يَّنع ْفِرْصاَف ،ريدَق ٍءيَش ِّلُك ىَلع َكَّنِإ

ّبَّرلا ُمالك

 

* * * * * * *

Speaker:

َرَثْكأ عوسي ُةالَص ْتَناك :لاق .ةالَّصلا يف ِميلعَّتلا َةَلِسْلِس مْوَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَتَتْخا
َمامأ ٌفِئاخَو ٌنيزَح َوُهَو ،ةّيِنامْسِجلا ِناتْسُب يف عوسي ىَّلَص .هِتْوَمَو ِهِمالآ ِةعاس يف ةّوقو ًةَرارَح
ىَّلَصَو .بآلاب ِةَقِثلاو ِةَفْلُألا ِنَع ةَمِلَكلا ِهذه ُرِّبَعُت .ِتبأ اي ،"اَّبَأ" ُهادانَو هللا ىلإ َهَّجَوَتَو ،تْوَملا
ىَّلَص بيلَّصلا ىَلع ."ِتبأ" ِةَمِلَكِب ىَرْخأ ًةرم ُهادان هللا ِتْمَص َمامأو .بيلَّصلا ىَلع اًضْيأ عوسي
َكْلِت يف ."؟ينَتْكَرَت اذامل ،يهلِإ يهلِإ" :خَرَصَو ىَّلَصَو .هوُنادَأ َنيذلا ِلجأ نِم ىَتح ،عيمَجلا ِلجأ نِم
َّلَظ كِلَذ َعَمَو ،هللا ِنَع ِلاصِفْنالا ِةَيِواه ىلإ مَلاعلا ِةَئيطَخ ِّلُكِب ُلَقْثُملا عوسي َلَزَن ،ةَظْحَللا
."!يحوُر ُلَعْجَأ َكْيَدَي يف ،ِتَبَأ اي" :لاقَو ريخألا َسَفَنلا َظَفَل امدنع ىَتَحَو ،هِتَوُنُبِب اًكِّسَمَتُم
.بآلا ِهللاب ِهِتَقِث نَع َّلَخَتَي ْمَلَو ِهِتْوَمَو ِهِمالآ نِم ةَمِساحلا ِتاعاّسلا يف اًذإ عوسي ىَّلَص
.سدُقلا ِحوُّرلا َعَم ٍةَكِرَش يفو بآلا َمامأ اًمِئاد عوسي ىَّلَصو .هِتالَصِل ُبآلا َباجتْسا ةَمايِقلابَو
اَّلإ انِتالَص يف انيلَع َقْبَي ْمَلَو .انِلْجأ نِم َعَنْصُي ْنأ ُبِجَي ام َّلُك َعَنَصَو .انِلْجَأ نِم عوسي ىَّلَص
ِرْهَد ىلإو ،ناوآ َّلُكَو َنآلاو ،ِءْدَبلا يف َناك امَك ،سدُقلا ِحوُّرلاو ِنْبالاو ِبآلل ُدْجَملا :لوُقَن ْنأ
.نيمآ .نيرِهادلا

 

* * * * * *
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Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Le nostre preghiere si compiono e si completano quando
intercediamo per gli altri e ci prendiamo cura delle loro preoccupazioni e delle loro necessità. La
preghiera non ci separa e non ci isola da nessuno, perché è amore per tutti. Il Signore vi benedica
tutti e vi protegga sempre da ogni male!

* * * * * *

Speaker:

َنيرَخآلا ِنَع ُلأْسَن امَدنِع ُلِّمَتْكَتَو انُتاولَص ُّمِتَت .ةَّيِبَرَعلا ِةَغُللاب َنيِقِطانلا َنيِنِمْؤُملا يِّيحُأ
.عيمَجْلِل ٌةَّبَحَم اهَّنأل ،دَحَأ نَع انُلِزْعَت الو انُلِصْفَت ال ةالّصلا .مِهِتاجاحَو مِهِموُمُهِل ُّمَتْهَنَو
!ّرش ِّلك نِم اًمِئاد مُكامَحَو اًعيمَج ُّبَّرلا مُكَكَراب

 

* * * * * *
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