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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

لهأ ىلإ سلوب سيّدقلا ةلاسر ءوض ىلع -انناميإ– ناميإلا قيمعتل انتريسم لصاون
نلعُأ يذلا هللا ِيْحو يف ديدج وه ام اوسني اّلأ ىلع نيّيحيسملا ءالؤه عم لوسّرلا َّحلأ .ةيطالغ
ناميإلا ّنأ سلوب راشأ ،(2-1 ،3 انحوي 1 عجار) انحوي ّيليجنإلا عم لماكلا قافتالاب .مهل
نحن ربتعَن ام اًبلاغ .هتثروو هللا ءانبأ اًقح حبصن نأب انل حاتأ حيسملا عوسيب
اًمئاد ركذتن نأ انل ٌنسح نكل .هنم اًغورفم اًرمأ هللا ءانبأ اننوك ةقيقح نيّيحيسملا
ةّيطعلا شيعن يكل ،انتيدومعم ةظحل ،هللا ءانبأ اهيف انرص يتلا ةظحللا نيركاش
.ّدشأ يعوب اهانلن يتلا ةريبكلا

نوكت نل ةعوفرملا يدايألا ّنأ دقتعأ ؟هتيدومعم خيرات فرعي مكنم نم :مويلا تلأس اذإ
.هللا ءانبأ هيف انحبصأ يذلا خيراتلا وهو ،انصلُخ هيف يذلا خيراتلا وه اذه نكلو .ةريثك
معلاو ،مألاو بألاو ،ةباّرعلاو باّرعلا اولأسيل مهتيدومعم خيرات نوفرعي ال نيذلا ءالؤه ،نآلاو
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خيراتلا وه :ةنس ّلك خيراتلا كلذ اوركذتو ،“؟ةّيدومعملا ّرس تلن ىتم” :ةلاخلاو ةمعلاو ،لاخلاو
يه له [!معن :نوبيجي] ؟كلذ نولعفتس له ؟نوقفاوم متنأ له .هللا ءانبأ هيف انحبصأ يذلا
...رمتسنل [نوكحضي] ؟اذكو اذك “معن”

ةروصبو ةديدج ةلاح تأشن ،(25 ةيآلا) حيسملا عوسيب "ناميِإلا َءاج" اّـمل ،عقاولا يف
ةّونبلا تسيل سلوب اهنع ثّدحت يتلا ةّونبلا .ةّيهلإلا ةّونبلا يف انتلخدأ ،ةيلاكيدار
يذلا عطقملا يف .دحاولا قلاخلا تانبو ءانبأ مهف ءاسنلاو لاجرلا عيمج لمشت يتلا ةماعلا
"حيسملا يف" هللا ءانبأ نوكن نأب انل حيتي ناميإلا ّنأ سلوب ّدكأ ليلق لبق هانعمس
ءانبأ طقف حبصن ال .قرفلا عنصت "حيسملا يف" ةظفللا هذه .ديدجلا وه اذه .(26 ةيآلا)
.ال .اننيد نع رظنلا ضغب ،عيمجلا ،هللا ءانبأ مه ءاسنلاو لاجرلا عيمجف :عيمجلا لثم ،هللا
يف طقف ثدحي اذهو ،نييحيسملا يف قرفلا عنصت ام هذه "حيسملا يف" ةظفل نكل
هتمايقو هتومبو ،انل اًخأ عوسي راص .ةّيدومعملا ّرس يف انيفو حيسملا ءادف يف ةكراشملا
ةّيونبلا ةماركلاو حيسملا "سبلي" ناميإلاب حيسملا لبقتسي نم .بآلا عم انحلاص
.(27 ةيآلا عجار) ةّيدومعملاب

نيدمعم نوكن نأ ،هل ةبسنلاب .ةّيدومعملا ىلإ هلئاسر يف تارم ةدع سلوب سيّدقلا راشأ
هتلاسر يف لاثملا ليبس ىلع .عوسي ّرس يف ةّيقيقحو ةلاّعف ةقيرطب ةكراشملا لداعي
ىتح هعم انفدف حيسملا عم انتُم دق ةيدومعملا يف انّنإ لوقلا دح ىلإ بهذيس همور لهأ ىلإ
نأ عيطتسن ىتح هعم انفدف ،حيسملا عم انتُم دق .(14 - 3 ،6 عجار) هعم اّيحن نأ عيطتسن
،كلذل .تاومألا نيب نم هتمايقو عوسي توم يف كراشن نأ :ةّيدومعملا ةمعن يه هذه .هعم اّيحن
يف ،قمعلا يف نورّيغتي اهنولبقي نيذلا .يجراخ يجروتيل سقط درجم ةّيدومعملا تسيل
هللا ىلإ هجوتلاب مهل حمست يتلا ديدحتلاب يهو ،ةديدج ةايح نوبستكيو ،مهنايك قمعأ
.(6 ،4 ةيطالغ عجار) “اباب” ،ال ؟“يدلاو” .“اباب” يأ ،"ِتبَأ اي ،اَّبَأ" مساب هتادانمو

ىلع بّلغتت اهّنأ ةجردل ةديدج ةيوه وه ةيدومعملاب هانلبق ام ّنأ ةريبك ةأرجب لوسّرلا دكأ
وحنلا ىلع كلذ حرشيو .ينيدلاو (يقرعلا) ينثإلا ىوتسملا ىلع ةدوجوملا تافالتخالا
ٌدْبَع َكانُه َسيَلو" :يعامتجالا ىوتسملا ىلع كلذكو ،"ّيِنانوي الو ٌّيِدوهَي َكانُه َسيَلف" :يلاتلا
نود ،ةريبك ةعرسب ريباعتلا هذه أرقُت ام اًبلاغ .(28 ،3 ةيطالغ) "ىثْنُأو ٌرَكَذ َكانُه َسيَلو ،ّرُح وَأ
ّنأ ةيطالغ لهأ ىلإ ةباتكلا ّنإف ،سلوبل ةبسنلاب .اهيف يتلا ةّيروثلا ةميقلا باعيتسا
ينثإلا لاجملا يف يقيقح دّرمت ةباثمب تناك حيسملا يف "ّيِنانوي الو ٌّيِدوهَي َكانُه َسيل"
عتمتي ناك ،راتخملا بعشلا ىلإ هئامتنا ةقيقح لالخ نم ،يدوهيلا .ينيدلاو (يقرعلا)
كلذل .(5-4 ،9 ةمور عجار) كلذ ّدكأ هسفن سلوبو ،(20 - 17 ،2 ةمور عجار) ينثولا ءازإ زايتماب
فيك نكلو” .ةقطره هّنأكو لوسرلل ديدجلا ميلعّتلا اذه ودبي نأ برغتسملا نم سيل
ىتح ؟الك ،اًليلق ةقطره هّنأكو كلذ ودبي .“!نوفلتخم نحن ؟نييواستم اًعيمج نونوكي
عمتجملل ةبسنلاب .لوهذلل ةريثم اًقافآ حتفت ،"ديبعلا" و "رارحألا" نيب ،ةيناثلا ةاواسملا
رارحألا نونطاوملا ناك .اًّيويح اًرمأ رارحألا نينطاوملاو ديبعلا نيب زيِيمتلا ناك ،ميدقلا
مهتماركب ىتح فَرتعُي ال ديبعلا امنيب ،نوناقلا بجومب قوقحلا عيمجب نوعتمتي
نم نييالم ،مهنم ريثكلا ،ملاعلا يف سانلا نم ريثكلا :مويلا اًضيأ اذه ثدحي .ةّيناسنإلا
سيلو ،ميلعّتلا يف قحلا مهل سيلو ،ماعطلا لوانت يف قحلا مهيدل سيل نيذلا ،سانلا
مهلغتسي نيذلا ،شماهلا يف نودوجوملا كئلوأ مهو ،ددجلا ديبعلا مهّنإ :لمعلا يف قحلا مهل
مهتمارك نم سانلا ءالؤه مرحن نحن .اًليلق اذه يف ركفنل .ةّيدوبع دجوي اًضيأ مويلا .عيمجلا
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ّيعامتجالا فالتخالا ىلع حيسملا يف ةاواسملا بلغتت ،اًريخأ ،اذكهو .ديبع مهف ،ةّيناسنإلا
هديكأت ةداعإ ىلإ ةجاحب رمأ اذهو ،ءاسنلاو لاجرلا نيب ةّيروث ةاواسم سّسؤتو ،نيَسنجلا نيب
رقتحت تارابع اهيف عمسن ةرم مك .مويلا ىتح هديكأت ةداعإ ىلإ ةجاح دجوي .مويلا ىتح
لجرلا ّنأ ظحال نكل .“ءاسنلا صخت رومأ [اهّنإ] ،اًئيش لعفت ال ،ال” :انعمس ةرم مك !ءاسنلا
ءاسنلا :ءاسنلل ةيدوبع دجوي ،مويلا ىتح ،خيراتلا يفو ،ةماركلا سفنب ناعتمتي ةأرملاو
نحن :سلوب هلاق ام أرقن نأ بجي .لاجرلا اهب عتمتي يتلا صرفلا سفنب عتمتت ال
.عوسي حيسملا يف نوواستم

فورظلا تناك امهم ،نيّدمعملا عيمج نيب ةدوجوملا ةقيمعلا ةدحَولا سلوب دكأ ،حضتي امك
يف ،وه مهنم دحاو ّلك ّنأل ،نوواستم مهف ،ءاسن وأ اًلاجر اوناك ءاوس ،اهيلإ نومتني يتلا
يذلا ،هللا ءانبأ اننوك ةمارك مامأ اًيوناث رخآ زيّيمت ّلك حبصيو .ةديدج ةقيلخ ،حيسملا
يتلا ةّيدومعملاو حيسملا ءادف لالخ نم .ةّيرهوجو ةّيقيقح ةاواسم اننيب هّبحب ققحي
.نوواستم نحن .هللا تانبو ءانبأ نحن :نييواستم عيمجلا حبصأ ،اهانلبق

اهريبعت دجت ةديدج ةايح شيعن نأ ىلإ ةّيباجيإ رثكأ ةقيرطب نووعدم نحن ،تاوخألاو ةوخإلا
عوسي ّنأل هللا ءانبأ نحنو ،هللا ءانبأ انّنأل نوواستم نحن .هللا عم ةّونبلا يف يسيسأتلا
نأ مويلا اًعيمج انل اًضيأ مهملا نمو .ةّيدومعملاب ةماركلا هذه انل تيطعأو انادَتفا حيسملا
انّنأل اننيب اميف تاوخأو ةوخإ نوكن نأو ،هللا ءانبأ نوكن نأ لامج ديدج نم فشتكن
لاصفنالا قلخت يتلا تاضقانتلاو تافالتخالا .انادَتفا يذلا حيسملا يف نوسرغنم
:بوقعي ةلاسر يف لسرلا دحأ لاق .حيسملاب نينمؤملا نم برقلاب نكست اّلأ يغبني
يأ) ةعامجلا ىلإ اًيبهذ اًمتاخ يدتري ٌدحاو لخدي امدنع اًراربأ متسل مكّنأل ،تافالتخالل اوهبتنا”
ناكملا يف سلجي هولعجتو ،“مامألا ىلإ لضفت :نولوقتو ةديج سبالم يدتريو ،(سادقلا يف
،ريقف ،ريقف هّنأ اودبيو هسفن اوسكي نأ عيطتسي داكلاب ،ريقف ،رخآ ٌدحأ لخد اذإ ،مث .لّوألا
،ةديدع تارم ،تافالتخالا هذه عنصن نحن .“رِخآلا يف ،كانه سلجا ،معن ،معن” :نولوقتو ريقف
ّلك ةدحَو ىلإ ةوعدلا لعجن نأ ىرحألاب يه انتوعد ّنإ .نوواستم نحن ،ال .ةيعاو ريغ ةقيرطب
يف يدئاقع روتسد ،يناثلا يناكيتافلا عمجملا عجار) ةحضاوو ةيلعف يرشبلا سنجلا
يف ببستي ام اًبلاغو ،سانلا نيب تافالتخالا مقافت ىلإ يدؤي ام ّلك .(1 ،ةسينكلا
مهملا .حيسملا يف ققحت يذلا صالخلا لضفب ،ةّيمهأ هل دعي مل ،هللا مامأ ،اذه ّلك ،زييمتلا
نأ يه انتيلوؤسمو .سدقلا حوّرلا اهيلإ راشأ يتلا ةدحَولا قيرط عابتاب لمعي يذلا ناميإلا وه
نم تققحت يتلاو ،اندنست يتلا ةاواسملا ،اذه ةاواسملا قيرط ىلع مساح لكشب ريسن
.عوسي ءادف لالخ

اولأسا .”؟ةّيدومعملا ّرس تلبق ىتم“ :اولأست نأ تيبلا ىلإ اودوعت امدنع ،اوَسنت الو .اًركش
.اًركش .خيراتلا اذه يتأي امدنع اًضيأ اولفتحاو .مكلقع يف خيراتلا اذه اًمئاد اوظفحت ىتح

 

*******
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(29-26 ،3) ةيطالغ ِلهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيّدقلا ِةلاسر نِم ٌةءارِق

مُتْدَمَتْعا ِدَقَو ،اًعيِمَج مُكَّنِإف ،عوسَي ِحيسَملاِب ِناميِإلاِب ِهللا ُءانْبَأ اًعيِمَج مُكَّنَأل ،[ةَوِخإلا اهُّيَأ]
،ّرُح ْوَأ ٌدْبَع َكانُه َسْيَلَو ،ّيِنانوُي الَو ٌّيِدوهَي َكانُه َسْيَلَف :حيسَملا ُمُتْسِبَل ْدَق ،حيسَملا يف
اًذِإ مُتْنَأف حيسَملِل مُتْنُك اذِإف .عوسَي ِحيسَملا يف ٌدِحاو اًعيِمَج مُكَّنَأل ،ىَثْنُأو ٌرَكَذ َكانُه َسْيَلَو
.دْعَوْلِل اًقْفَو ُةَثَرَولا ُمُتنَأو ميهاربِإ ُلْسَن

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

Speaker:

:لاق .ةيطالَغ ِلْهَأ ىلإ ِةَلاسِّرلا يف ِهِميِلْعَت ِراطإ يف ِهللا ُءانَبَأ انَّنَأ ىَلع ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
َراشَأو .ُهَتَثَرَوَو ِهللا َءانْبأ َحِبْصُن ْنأب انل َحاتَأ حيسملا َعوسيب َناميإلا ّنأ ىلإ ُسلوب َراشَأ
ٍةَلاَّعَف ٍةَقيرَطِب ُكِراشُن ِةَّيِدوُمْعَملاب انَّنَأ َنَّيَبَو ،ةَّيِدوُمْعَملا ىلإ ِهِلِئاسَر يف ٍتارَم َةَدِع اًضيَأ
ًةايَح ِهيف ُحِبْصُتَو ،هِقامْعأ يف ْرَّيَغَتَي ِةَّيِدوُمْعَملا َّرِس ْلَبْقَي ْنَمَو .عوسي ِّرِس يف ٍةَّيِقيِقحَو
ًةَّيِوَه ِةَّيِدوُمْعَملاب انْلِبَق انَّنَأ ُلوُسَّرلا َّدَكَأو .ِتَبَأ اي ،اَّبَأ" ِمْساب َهللا َيِدانُي ْنَأب ُهَل ُحيِتُت ًةديِدَج
َكانُه َسْيَلف" :ّيِنيِدلاو ّيقْرِعلا ىوَتْسُملا ىَلع ِةَدوُجْوَملا ِتافالِتْخالا ىَلع ُبَّلَغَتَت ًةَديِدَج
ٌرَكَذ َكانُه َسْيَلو ،ّرُح ْوَأ ٌدْبَع َكانُه َسْيَلو" :ّيعامِتْجالا ىَوَتْسُملا ىَلع َكِلَذَكَو ،"ّيِنانوي الو ٌّيِدوهَي
،نيِّدَمَعُملا ِعيمَج َنْيَب ِةَدوُجْوَملا ِةَقيمَعلا ِةَدْحَولاو ِةاواسُملا ِةَّيِمَهَأ ىَلع ُسلوب َّدَكَأ اذَهِبَو ."ىثْنُأو
ِةاواسُملا ىَلع َّدَكَأ امَك .ةَديدَج ٌةَقِيلَخ ،حيسَملا يف َوُه ،مُهْنِم ٍدِحاو َّلك َّنأل ،مُهُفوُرُظ ْتَناك امْهَم
ُةَسادَق اناعَد ِهِتَمِلَك ِةَياهِن يفَو .هِنَمَز يف ِعَمَتْجُملا يف ًةَرْوَث َكِلَذ َناكَو .رارْحَألاو ِديِبَعلا َنْيَب
انَّنَأل انَنْيَب اميف ٍتاوخأو ًةَوْخإو ،هللا َءانْبأ َنوكن ْنأ َلامَج ٍديدَج نِم َفِشَتْكَن ْنأ ابابلا
ِمُقافَت ىلإ يِدَؤُي ام ُّلُكَف .ةَّيِرَشَبلا ِةَدْحَو ِلْجأ ْنِم ىَعْسَن ْنأو ،حيسَملا يف َنوُسِرَغْنُم
،ةَّيِمَهَأ ُهَل ْدُعَي ْمَل ،هللا َمامأ ،اذه ُّلك ،زيِيْمَتلا يف ُبَّبَسَتَي ام اًبِلاغَو ،سانلا َنْيَب ِتافالِتْخالا
.ةَدْحَولا َوْحَن ُرْيَّسلا َيه انُقيرَطَو

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Voi ragazzi, giovani, studenti e insegnanti che in questi giorni state
tornando a scuola, possa il Signore aiutarvi a preservare la fede e a coltivare la scienza, per
diventare protagonisti di un futuro migliore, in cui l’umanità possa godere di pace, fratellanza e
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tranquillità. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

Speaker:

َنيمِلَعُملاو َبالُطلاو َبابَّشلاو َنايْتِفلا ُمُتْنَأ .ةَّيِبَرَعلا ِةَغُللاب َنيِقِطانلا َنيِنِمْؤُملا يِّيحُأ
ْنَأو ،ناميإلا ىَلع اوُظِفاحُت ْنَأ عوسَي ُّبَّرلا مُكْدِعاسُيِل ،مايألا ِهِذَه يف ِةَسَرْدَملا ىلإ مُتْدُع َنيذلا
ِةَّوُخُألاو ِمالَّسلاب ُةَّيِرَشَبلا ُمَعْنَت ِهيِف َلَضْفَأ ٍلَبْقَتْسُم َلاطْبَأ اوُحِبْصُتِل َمْلِعلا اوُعَرْزَت
!ّرَش ِّلُك ْنِم اًمِئاد مُكامَحَو اًعيمَج ُّبَّرلا مُكَكَراب .ةَنيِنأمُطلاو

 

*******
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