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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

ميلعّتلا نم ةديدج ةرود مويلا أدبن ،ةالّصلل اهانصّصخ يتلا ةليوطلا ةريسملا دعب
ّدوأ .رثكأو لضفأ ٍلكشب يّلصن نأ انعطتسا ،هذه ةالّصلا ةريسم لالخ نم هّنأ لمآ .يحيسملا
لهأ ىلإ هتلاسر يف سلوب لوسرلا اهحرتقا يتلا عيضاوملا ضعب يف رّكفأ نأ مويلا
لوسرلا ىلع فّرعتلل طقف سيل ،ةمساح لب ال ،ةّيمهألا نم ةياغ ىلع ةلاسر اهّنإ .ةيطالغ
لوسرلا اهلوانت يتلا عيضاوملا ضعب يف رظّنلل ءيش ّلك لبق نكلو ،لضفأ لكشب
هتريس ىلإ ةريثك تاراشإ ةلاسرلا هذه يف سلوب دَروأ .ليجنإلا لامج اهلالخ نم اًرهظُم ،قمعب
لوانتو .حيسملا عوسي ةمدخ يف هتايح عضوب هرارقو هئادتها ةفرعمب انل حمست ،ةّيتاذلا
ةايحلا ةقيرطو ،ةمعنلاو ،ةّيرحلا اياضق لثم ،ناميإلل اًّدج ةّمهملا اياضقلا ضعب اًضيأ
ةايح بناوج نم ديدعلا ّسمت اهّنأل ،مويلا ةريبكلا اهتّيمهأ اهل اياضق يهو ،ةّيحيسملا
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.اذه انتقول تَبتُك اهّنأ ودبيو ،اًّدج ةرصاعم ةلاسر اهّنإ .اذه انموي يف ةسينكلا

،لوسرلا هب ماق يذلا ريبكلا ةراشبلا لمع يه ةلاسرلا هذه يف رهظت يتلا ىلوألا ةزيملا
سلوب بطاخي .ةّيلاسرإلا هتالحر لالخ لقألا ىلع نيتّرم ةيطالغ ةعامج ةرايزب ماق يذلا
اننكمي الو ،ريشي ةّيفارغج ةقطنم ةّيأ طبّضلاب فرعن ال .ةقطنملا كلت يف نيّيحيسملا
ةيطالغ لهأ ّنأ ملعن نحن .ةلاسرلا هذه هيف بتك يذلا خيراتلا دكأتلا هجو ىلع تبثن نأ
ةقطنملا كلت يف ،ريثك لاوجت دعب ،اورقتسا نيذلا ىمادقلا نيّيتلكلا ناّكسلا نم اوناك
،ةرقنأ مويلا ىّمسُتو ،اريسنأ ةنيدم يف اهتمصاع تناك يتلاو ،لوضانألا ةقطنم ،ةعساولا
ببسب ةقطنملا كلت يف فّقوتلل ّرطضا هّنأ ىلإ طقف سلوب ريشي .ايكرت ةمصاع
،اًّيحور ،رخآ اًعفاد لسرلا لامعأ رفس يف اقول سيّدقلا دجي امنيب .(13 ،4 ةيطالغ .ار) ضرملا
ِهللا ِةَمِلكِب ِريشبَّتلا َنِم امهعَنَم َسُدُقلا َحوُّرلا َّنَأل ةيِطالَغ َدالِبو ةَيِجيرِف افاط َّمُث" :لوقيف
ال ريشبتلا قيرط ّنأ ىلع ناّلدي لب :نْيَلوقلا نيذه يف ضقانت دجوي ال .(6 ،16) "ةَيِسآ يف
هللا لمع لوبقل نيّدعتسم نوكن نأ بّلطتي هّنكلو ،انعيراشمو انتدارإ ىلع اًمئاد دمتعي
:يلع تمّلس دق مكنيب اميف ةلئاع دجوي .اهعّقوتن نكن مل ىرخأ تاراسم عبتنلو انيف
نيلَسرُمك نوبهذيس مهّنأل ،ىرخأ ةغل ةّيأ فرعأ الو ،ةّيفتاللا ةغللا مّلعت مهيلع ّنإ اولاق
نورداغي نيذلا نيلسرُملا نم ديدعلا مويلا اًضيأ سدقلا حوّرلا دوقي .يضارألا كلت ىلإ
يف ،لوسرلا ّنأ وه ،لاح ّلك ىلع ،هارن امو .ةلاسّرلاب مايقلل ىرخأ ضرأ ىلإ نوبهذيو مهنطو
ءاحنأ عيمج يف ةرشتنم ةريغص تاعامج ةّدع سّسؤي نأ عاطتسا ،بوؤدلا يريشبتلا هلمع
ىلع ِنْبَي نكي مل ،ام ةقطنم ىلإ وأ ،ام ةنيدم ىلإ سلوب لصي ناك امدنع .ةيطالغ ةقطنم
انتفاقث ةريمخ يه يتلاو ةريغص تاعامج سّسؤي ناك لب !ال ،ةريبك ةّيئاردتاك روفلا
بهذتو ةريغصلا تاعامجلا هذه ومنت تناكو .ةريغص تاعامج سيسأتب َأَدَب .مويلا ةّيحيسملا
تيّقلت .ةّيلاسرإ ةقطنم ّلك يف ةّيوعارلا ةقيرطلا هذه عابّتا مّتي ،اذه انموي ىّتح .اًمدق
ليجنإلاب ظعي هّنإ يل لاق ،ةديدجلا اينيغ ،اوباب نم ٍلَسرُم ِلبِق نم يضاملا عوبسألا ةلاسر
ُأدبت اذكه !ليمج ٌءيش هّنإ .حيسملا عوسي نوكي نم ىّتح نوفرعي ال ٍسانُأل ،ةباغلا يف
ىلوألا ريشبتلا ةقيرط يه ةقيرطلا هذه ،مويلا اًضيأو .نّوكتلا يف ةريغصلا تاعامجلا
.رشبملل

رطخ دوجو كردأ يذلا ،سامحلاب ئلتمملا سلوبل يوعارلا مامتهالا وه ًالّوأ هظحالن نأ ديرن ام
ههجاوت - مهئانبأ ىلع راطخألل اًروف ناهبتني نيذللا مألا وأ بألا لثم نوكي يعارلا - ريبك
يتأت" :مهدحأ لاق امك .راطخألا يتأتو ومنت .ناميإلا يف اهّومن لجأ نم ،اهسّسأ نأ دعب سئانكلا
نم اوتأ نيذلا نيّيحيسملا ضعب لّلست ،عقاولا يف ."ةعامجلا يف ةثراك عنصتل روسّنلا
ّدح ىلإ اوبهذ مهّنأ ىّتح ،لوسرلا ميلاعتل ةفلاخم تاّيرظن ركمب نوعرزي اوأدبو ،ةّيدوهيلا
نوهّوشي مث ،"معن اذهو ،ال اذه" :نولوقيف ةديقعلا ىلع ملكتلاب نوأدبي .هتعمس هيوشت
تاسرامملا نم اهّنإ ،نورت امك .لوسرلا ةَطلُس عزنت نأ :ةداتعملا ةقيرطلا اهّنإ .لوسرلا ةعمس
ةقيقحلل ديحولا كلاملا هرابتعاب تابسانملا ضعب يف هسفن ءرملا مّدقي نأ ةميدقلا
سلوب ءادعأ ىعّدا .ءارتفالاب ىّتح نورخآلا هب موقي يذلا لمعلا نأش نم ليلقتلا ىلإ فدهيو
اوداع .ةّيوسوملا ةعيرشلا دعاوقل اًقفو شيعلاو ناتخلل عوضخلا اًضيأ نيّينثولا ىلع ّنأ
لهأ ىلع ناك ،كلذل .ليجنإلا اهزواجت يتلا رومألا ىلإو ،ةّيلوألا تاظّفحتلا ىلإ ،ءارولا ىلإ
ةّصاخلا تاداعلاو تاميلعتلاو دعاوقلل عوضخلل ةّيفاقثلا مهتّيوه نع يّلختلا ةيطالغ
اًّيقيقح اًلوسر نكي مل سلوب ّنأ نوضراعملا ءالؤه ىعّدا لب ،طقف اذه سيلو .دوهيلاب
.كلذ ىرن نحن نايحألا نم ريثك يفو .ليجنإلا ةزاركل ةطلس ةّيأ هل نكت مل يلاّتلابو
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يهتني ّمث صصقلا أدبت :تاّيشربألا ضعب يف وأ ةّيحيسملا تاعامجلا ضعب يف رّكفنل
ءالؤه قيرط ،ريّرّشلا قيرط طبّضلاب هّنإ .فقسألا وأ ةّيعرلا نهاك ةعمس هيوشتل رمألا اهب
اذه ةيطالغ لهأ ىلإ ةلاسرلا هذه يف ىرنو .نونبي فيك نوفرعي الو نوقّرفي نيذلا سانلا
.ءارجإلا

مهرّشب ام ىلإ عامتسالا ؟اولعفي نأ مهيلع ناك اذام .ةمزأ ةلاح يف نوشيعي ةيطالغ لهأ ناك
لّيخت لهسلا نم ؟هنومهّتي اوناك نيذلا ددُجلا ظاّعولا ىلإ عامتسالا مأ ،هعابّتاو سلوب هب
لمعب اونمآو عوسي اوفرع نأ دعب ،مهل ةبسنلاب .مهبولق تلخد يتلا نيقيلا مدع ةلاح
دقل .ةّرح ةايح ةيادب ،ةديدج ةايح ةيادب اًّقح مهل كلذ ناك ،هتمايقو هتومب قّقحت يذلا صالخلا
نم ديدعلاب اًئيلم ناك مهخيرات ّنأ نم مغّرلا ىلع ،رّرحتلاب اًريخأ مهل حمسي اًراسم اوأدتبا
ظاّعولا تاداقتنا مامأ ،كلذل .امور روطاربمإل عوضخلا اهّلقأ سيلو ،فنعلاو ةّيدوبعلا لاكشأ
نوكي نم" :اولأسف ،نوفّرصتي فيك نيديكأ ريغ اوناكو عايّضلاب ةيطالغ لهأ رعش ،ددجلا
نأ انيلع نم ىلإ ؟ىرخأ اًرومأ اننومّلعيو نآلا نوتأي نيذلا سانلا ءالؤه مأ ،اذه سلوب ؟قح ىلع
!اًّقح اًريبك ناهرلا ناك ،راصتخاب ؟عمتسن

.هذه انماّيأ يف نيّيحيسملا نم ديدعلا اهشيعي يتلا ةبرجتلا نع ةديعب تسيل ةلاحلا هذه
لصاوّتلا لئاسو لالخ نم اميس ال ،مهنكمي نيذلا ظاّعولا ،عقاولا يف ،مويلا ىّتح ،صقني ال
ّلك لبقو اًلّوأ سيل ،ظعولل مهسفنأ نومّدقي مهّنإ .نينمؤملا تاعامج اوجعزي نأ ،ةديدجلا
نيب نم مئاقلاو بولصملا عوسي يف ناسنإلا ّبحي يذلا هللا ليجنإ نالعإ لجأ نم ،ءيش
نوّمسي اذكه – نوبسانملاو نوّيقيقحلا "ّقحلا ةاَمُح" مهّنأ ،رارصإب اورّركيل نكلو ،تاومألا
ةّيحيسملا ّنأ ةّدشب نودّكؤي مهّنإ .اًّيحيسم نوكتل ةقيرط لضفأ يه مهتقيرطو ،- مهسفنأ
نم ةنّيعم لاكشأب اهديدحت ّمتي ام اًبلاغو ،اهب مه نوطبتري يتلا كلت يه ةّيقيقحلا
.ناميإلا ةلاصأ دقفن ال ىّتح ءارولا ىلإ ةدوعلا يه مويلا تامزأ ّلحل ةقيرطلا ّنأو ،يضاملا
تامّلسملا ضعب ىلإ عوجرلا ةبرجت راصتخاب دجوي ،كاذنآ لاحلا ناك امك ،اًضيأ مويلا
ىلع ؟سانلا ءالؤه ىلع فّرعتن نأ اننكمي فيك نكلو .ةيضاملا ديلاقتلا يف ةبستكملا
ةزاركلا لباقم يف .اًمدق يضملا قُرُط راثآ ىدحإ يأرلا ةبالص ربَتعُت ،لاثملا ليبس
،دّدشتلا ومئاد .نيدّدشتم نونوكي مه ،ءادعس انلعجتو ،اًرارحأ انلعجت يتلا ليجنإلاب
.سانلا ءالؤه ةزيم طبضلاب وه دّدشتلا ...كلذب مايقلا بجيو ،اذهب مايقلا بجي :نولوقيف
قيرطلا مهف يف انديفيس ةيطالغ لهأ ىلإ ةلاسرلا يف سلوب لوسرلا ميلعت عابّتا ّنإ
اًمئاد ةديدجلاو ةَرِّرحملا قيرطلا يه لوسرلا اهيلإ راشأ يتلا قيرطلاو .اهعابّتا بجي يتلا
عضاوتلاب قّقحتت يتلا ةراشبلا قيرط اهّنإ .تاومألا نيب نم مئاقلاو بولصملا عوسيب
ةعيدولا ةقّثلا قيرط اهّنإو .ةّوخألا يه امو عضاوتلا وه ام نوفرعي ال دُدُجلا ظاّعولا .ةّوخألاو
ريست ةعاطلاو ةعادولا قيرط هذهو .ةعاطلا الو ةعادولا يه ام نوفرعي ال دُدُجلا ظاّعولا .ةعاطلاو
ناميإلا ،ةياهنلا يف .ةسينكلا روصع نم رصع ّلك يف لمعي سدقلا حوّرلا ّنأب نيقيلا يف
.انصّلخيو مامألا ىلإ انعفدي ،ةسينكلا يف رضاحلا سدقلا حوّرلاب

*******

 

(5-2 ،1 الغ) ةيطالغ لهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيّدقلا ةلاسر نم ةءارق
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يذَّلا ِحيسملا َعوسي ِّبَّرلاو انيبَأ ِهللا ِنُدَل نِم ُمالَّسلاو ُةَمعِّنلا ُمُكيَلع .ةيِطالَغ ِسِئانَك ىلِإ
ُدجَملا هَل ،انيبَأو انِهٰلِإ ِةَئيشَمِب ًالَمَع هذٰه ِّرَّشلا ايْنُد نِم انَذِقنُيِل اناياطَخ ِلْجَأ نِم هِسْفَنِب َداج
.نيمآ .روهُّدلا َدَبَأ

*******

Speaker:

ىلع ةلاسر اهّنإ :هتسادق لاق .ةيطالغ لهأ ىلإ ةلاسرلا يف هميلعت مويلا ابابلا ةسادق أدب
لبق نكلو ،لضفأ لكشب لوسرلا ىلع فّرعتلل طقف سيل ،ةمساح لب ال ،ةّيمهألا نم ةياغ
،ةّيرحلا اياضق لثم ،قمعب لوسرلا اهلوانت يتلا عيضاوملا ضعب يف رظّنلل ءيش ّلك
لمع يه ةلاسرلا هذه نم رهظت يتلا ىلوألا ةزيملا .ةّيحيسملا ةايحلا ةقيرطو ،ةمعنلاو
ةلاسرلا يف ظحالنو .ةيطالغ لهأ ىلإ نيتّرم هترايزب لوسرلا هب ماق يذلا ريبكلا ةراشبلا
لّلست ذإ ،ناميإلا يف مهّومن يف مهدّدهي ريبك رطخ دوجو كردأ يذلا يوعارلا سلوب مامتها
ميلاعتل ةفلاخم تاّيرظن ركمب نوعرزي اوأدبو ،ةّيدوهيلا نم اوتأ نيذلا نيّيحيسملا ضعب
ملو ،اًّيقيقح اًلوسر نكي مل هّنأب نيعّدم ،هتعمس هيوشت ّدح ىلإ اوبهذ مهّنأ ىّتح ،لوسرلا
نوكردي ال ،نيقيلا مدعو عايض ةلاح يف ةيطالغ لهأ ناك .ليجنإلا ةزاركل ةطلس ةّيأ هل نكت
هذه ؟هنومهّتي نيذلا ددُجلا ظاّعولا ىلإ مأ سلوب ىلإ ،نوعمتسي نم ىلإو نوفّرصتي فيك
ذإ ،هذه انماّيأ يف نيّيحيسملا نم ديدعلا اهشيعي يتلا ةبرجتلا نع ةديعب تسيل ةلاحلا
،ةديدجلا لصاوّتلا لئاسو لالخ نم اميس ال ،ليجنإلاب اًظاّعو مهسفنأ نومّدقي سانأ كانه
"ّقحلا ةاَمُح" نوديحولا مه مهّنأب ،رارصإب اورّركيل لب ،ليجنإلا نالعإ لجأ نم سيل نكل
يه ةحيحصلا ةقيرطلا .قرطلا لضفأ يه ةّيحيسملا ةايحلا يف مهتقيرطو ،نوّيقيقحلا
.عضاوتلاو ةعادولاب هنّيزيو ظعاولا دشري يذلا حوّرلا ةقيرط

*******

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. La via che dobbiamo seguire per arrivare al Signore è quella
liberante e sempre nuova di Gesù Crocifisso e Risorto; è quella dell’annuncio, che si realizza
attraverso l’umiltà e la fraternità; è quella della fiducia mite e obbediente, ma sempre con l’aiuto
dello Spirito Santo che opera in ogni epoca della Chiesa. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga
sempre da ogni male!

*******

Speaker:

،هللا ىلإ لصنل اهكلسن نأ بجي يتلا قيرطلا .ةّيبرعلا ةغللاب نيقطانلا نينمؤملا يّيحأ
قيرط يه ؛تاومألا نيب نم مئاقلاو بولصملا عوسيب اًمئاد ةديدجلاو ةَرِّرحملا قيرطلا يه
اًمئاد نكلو ،ةعاطلاو ةعيدولا ةقّثلا قيرط يه ؛ةّوخألاو عضاوتلاب قّقحتت يتلا ةراشبلا
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اًعيمج ّبّرلا مككرابيل .ةسينكلا روصع نم رصع ّلك يف لمعي يذلا سدقلا حوّرلا ةنوعمب
!ّرش ّلك نم اًمئاد مكمحيلو

 

*******

2021 ناكيتافلا ةرضاح – ةظوفحم قوقحلا عيمج ©

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

5


