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!ريخلا حابص ،تاوخألاو ةوخإلا

يتلاو ،ايكافولسو تسبادوب ىلإ اهب تمق يتلا ةّيلوسرلا ةرايّزلا ىلع مكملكأ نأ مويلا ّدوأ
ّجح ةلحر تناك :تاملكلا هذه يف اهصّخلأو .يضاملا ءاعبرألا موي ،طقف عوبسأ لبق تمتُتخا
.ءاجرو روذجلا ىلإ ةدوعو ةالص .ءاجر ّجحو ،روذجلا ىلإ ّجحو ،ةالص

،يلوّدلا ّيتسراخفإلا رمتؤملل يماتخلا ساّدقلا لجأ نم ،تسبادوب يف ىلوألا ةّطحملا تناك .1
اذه يف ةريبك ةكراشملا تناك .ةحئاجلا ببسب طبّضلاب دحاو ماع ةّدمل هليجأت ّمت يذلاو
ُدَلوُي هنم يذلا ،سّدقملا نابرقلا ّرس مامأ ،ّبّرلا موي يف ،سّدقملا هللا بعش عمتجا .لافتحالا
ايتسراخفإلا عم ريشيو ،هقناعي حبذملا قوف بصتنملا بيلّصلا ناكو .رارمتساب دّدجتيو
،عيمجلا مرتحي يذلاو ءاَطعِملا ّبحلاو ،دّرجتملاو عضاوتملا ّبحلا قيرط يأ ،هسفن هاجّتالا ىلإ
اًمئاد انرّهطي ناميإلا اذه .رهوجلا ىلإ دوقيو ةّيويندلا ةايحلا نم يّقني يذلا ناميإلا قيرطو
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.لخادلا نم انرّمدت ةسوس اهّنإ :اًعيمج انرّمدت يتلا ةّيويندلا ةايحلا نع اندعبُيو

ىلإ ،نيتشاش يف ،اًضيأ كانهو .عاجوألا مأ ميرم ديع يف ايكافولس يف ةالّصلا ّجح مِتُتخا
ميرم يأ) “مألا” ديع يف ءانبألا نم ريبك ددع دفاوت ،ةعبّسلا نازحألا ةدّيس ءارذعلا رازم
دوجّسلاب أدب ،اّبوروأ بلق ىلإ ةالص ّجح :يّجح ناك اذكهو .ّينطو ّينيد ديع اًضيأ وهو ،(ءارذعلا
،دوجّسلا ىلإ ءيش ّلك لبق وعدم هللا بعش ّنأل ،ةالّصلا .ةّيبعشلا ىوقّتلاب ىهتناو
هاّيإ انحنمي يذلا حرفلاو مالّسلاب رعشي هّلك اذه يفو ،ةبوّتلاو ،ّجحلاو ،ريّسلاو ،ةالّصلاو
ةّيّمهأ هل اذهو .ةبوتو ،ّجحو ،ريسمو ،ةالصو ،دوجس :اذكه انتايح نوكت نأ بجي .عوسي ّبّرلا
بييغت ّمتي :موي ّلك هارن اذهو – هللا دوجو "بييغت" ّمتي ثيح ،ةّيبوروألا ةّراقلا يف ةّصاخ
- يعقاو هّنكلو بيرغ ٌرمأ هّنإ – ةدحاو ةركف “راخب” يفو يكالهتسالا ركفلا يف - هللا دوجو
عم ةميمحلا ةقالعلا نع اندعبُي اذهو .ةديدجلاو ةميدقلا تاّيجولويديألا نم جيزم نع ةجتان
يتأي يفشي يذلا باوجلا ،اًضيأ قايّسلا اذه يف .هللا عم ةميمحلا ةقالعلا نعو ،عوسي ّبّرلا
ةركفلا هذه ذخأنل .مُدخَت يتلا ةعضاوتملا ةّبحملا .ةعضاوتملا ةّبحملاو ةداهّشلاو ةالّصلا نم
.مدخيل دوجوم ّيحيسملا ناسنإلا :ديدج نم

داهطضا نم ىناع ،اًنيمأ اًبعش تيأر ؟تيأر اذام .سّدقملا هللا بعش عم يئاقل يف هتيأر ام اذه
دجوت ال هّنأل .ةقرحملا انرّكذت مهعم نيذلاو ،دوهيلا انتاوخأو انتوخإ هوجو يف هتيأر .داحلإلا
،يّلصن امدنع هّنأ ينعي اذه ؟اذه ينعي اذام .ةركاذ نود نم ةالص دجوت ال .ةركاذ نود نم ةالص
ةاعارم عم ،ةنيدملا يف انوقفار نيريثك صاخشأ ةايحو ،انبعش ةايحو ،انتايح رّكذتن نأ بجي
تلمع دقل" :ينيّيحي ناك ام ءانثأ ،ّنسُم وهو ،نييكافولسلا ةفقاسألا دحأ يل لاق .مهخيرات
يفو ،ةّيروتاتكيدلا ةلحرم يف :فقسألا اذه نسحأ ."نيّيعويشلا نم ئبتخأل مارت قئاس
وه اذكه .دحأ هفرعي ملو ةيفقسألا “هتمدخ” اًّرس سرام ّمث ،مارت قئاس َلِمَع داهطضالا ةلحرم
بعّشلا ةايحو ،ةّصاخلا انتايح رّكذت ،ةالّصلا .ةركاذ نود نم ةالص دجوت ال .داهطضالا يف رمألا
.ةالّصلا ىلع دعاسيو دّيج اذه .رّكذتلا :ّصاخلا انخيراتو ،ةّصاخلا

نم ّلك يف ،ةفقاسألا عم يئاقل يف .روذجلا ىلإ اًّجح ةرايّزلا هذه تناك :يناّثلا بناجلا .2
ةايحلاو ناميإلا روذجل ركّشلا عم ىركّذلا سمل نم تنّكمت ،افالسيتاربو تسبادوب
لانيدراكلاو يتنزدنيم لانيدراكلا لثم ،ناميإلا دوهشل عطاّسلا لاثملا يف ًةّيح ،ةّيحيسملا
،عساّتلا نرقلا ىلإ دوعت يتلا روذجلا .شتيدجوج رتيب لفاب نارطملا يوابوطلا لثمو ،كيروك
هذه اقفار نيَذللا ،سويدوثيمو سّلريك نيَسيّدقلا نيَوخألل ريشبّتلا لمع ىلإ ًالوصو
سقّطلا يف يهلإلا ساّدقلاب لافتحالا يف روذجلا هذه ةّوق ُتكردأ .مئاد روضحب ةرايّزلا
بعّشلا بلق ناقفخب ترعش .سّدقملا بيلّصلا عافترا ديع يف ،فوشيرب يف ،يطنزيبلا
.ناميإلا لجأ نم اهنم ىناع يتلا ةريثكلا مالآلا هتغاص دقو ،مينارتلا يف نمؤملا سّدقملا

حوّرلا يه يتلا ةايحلا ةيوامب ةئيلم ،ةّيح اًمئاد يه روذجلا هذه ّنأ ىلع اًراركتو اًرارم تدكأ
سيلو ،فحاتملا يف ةّيرثأ عطق لثم سيل ،اهيلع ظافحلا بجي ةفّصلا هذهبو ،سدقلا
.ال .ةقلغم ةّيوه خيسرت لجأ نمو ،ةّوقلاو هاجلا حلاصم لجأ نم اهلالغتساو ةّيجولويديأ اهلعجل
يتلا تاّيصخشلا نم اسيل سويدوثيمو سّلريك !ةميقع اهلعجو روذجلل ةنايخ ينعي اذه
ةقيرطو حور اًمئاد امهنم مّلعتن نامّلعمو ،امهب يدتقن ناجذومن امه لب ،طقف امهاركذب لفتحن
ترّكف ،اّبوروأ بلق ىلإ ةرايّزلا هذه ءانثأ يف – يندملا مازتلالا كلذكو ،ليجنإلاب ريشبّتلا
رامعتسالا عيزوتل ةلاكو لثم سيل ،اهب اوملح امك ،يّبوروألا داحّتالا ءابآ يف اًرارم
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،ةقيرّطلا هذهب اهانشعو روذجلا انمهف اذإ .- اهب اوملح امك لب ،ال ،ةضوملل يجولويديالا
ّلكل :روذج انيدل اًضيأ نحن .ءاجّرلا نم ةفيثك اًناصغأ تتبنأو :لبقتسملل اًنامض تحبصأ
نيذلا اندادجأب نوطبترم انّنإو ؟اندادجأو انئابآ روذج ؟انروذج رّكذتن له .ةّصاخلا هروذج اّنم ٍدحاو
مهيلإ بهذت نأ كيلعو ،ةيواملا كنوطعي مهّنإ :ال ،ال .“...نّسلا يف رابك مهّنكلو” ؟انل زنك مه
ىلإ بهذا” .ال ،ال :“روذجلا يف ئبتخاو بهذا” :لوقن ال نحن .اًمدُق ّرمتستو ومنت ىّتح ،مهنم ذخأتو
هتلق ام مكل رّركأو .اذه اوَسنت ال .“كناكم ىلإ بهذا .اًمدُق ّرمتساو كانه نم ةيواملا ذُخو ،روذجلا
نوفدم وه اّمم اهيتأي ،راهزأ نم ةرجّشلا هكلمت ام ّلك” :اًّدج ةليمجلا ةلمجلا كلت ،تاّرم ةّدع
.ةّوقلا كيتأت كانه نم :روذجلا عم دحّتُم اهيف نوكت يتلا ةجرّدلا ىلإ ومنت نأ كنكمي .“اهتحت
الو ،ءيش ّيأ ىلإ كدوقي ال اذهف ،ةديدج تاّيجولويديأو ،ديدج ءيش ّلك حبصأو ،روذجلا تعطق اذإو
.ءّيس لكشب يهتنتس لب :ومنت كلعجي

.ثالثلا تامّسلا ،ءاجرو روذجلا ىلإ ةدوعو ةالص .ءاجر ّجح تناك :ةرايّزلا هذه نم ثلاّثلا بناجلا .3
.هستيشوك بعلم يف ىسنُي ال يذلا ءاقللا يف ،بابّشلا نويع يف ءاجّرلا نم ريثكلا تيأر
.لافطألا نم ديدعلاو ةباّشلا جاوزألا نم ديدعلاو ديدعلا ةيؤر يف ،ءاجّرلا اًضيأ اذه يناطعأو
ةباّشلا جاوزألاب نادلبلا كلت رهدزت فيكو ،هشيعن يذلا يفارغوميدلا ءاتّشلا يف ترّكفو
ةّيوق ةمالع ،ةحئاجلا نمز يف ةّصاخو ،هذه ديعلا ةظحل تناك .ءاجر ةمالع اهّنإ :لافطألاو
ةّيوبنو ةّيوق يه مكو .مهلافطأ عم ةباّشلا جاوزألا نم ديدعلا دوجو لضفب اًضيأو ،ةعّجشمو
،فنعلا ّدض اهتمارك نع تعفاد ،ةيكافولس ةاتف يه :افوراسيلوك ةّنح ةّيوابوطلا ةداهش
فنعلا ّنأل ىضم تقو ّيأ نم رثكأ ةيلاحلا اهتميق اهل ةداهش فسألل اهّنإ :اهتايح باسح ىلع
.ناكم ّلك يف حوتفم حرج وه ةأرملا ّدض

يف رّكفأ .تمصب نيرخآلا َّمَه نولمحيو نوثرتكي نيذلا صاخشألا نم ريثكلا يف ءاجّرلا تيأر
يتاوللا ،تاحلاّصلا تابهاّرلا ،افالسيتارب يف محل تيب زكرم يف تالسرُملا ةّبحملا تابهار
نيّلصي .ندعاسيو نيّلصيو ،نمدخيو نيّلصي ّنه :عمتجملا يف نيشّمهملا نلبقتسي
ازيريت مألا انعيمج ركشن ّنأ ّدوأ .ةراضحلا هذه لاطبأ ّنه .راذعأ نود نم اًريثك ندعاسيو اًريثك
نلبقتسي تابهاّرلا ءالؤه !تاحلاّصلا تابهاّرلا ءالؤهل اًعيمج قّفصنل :تابهاّرلا ءالؤهو
ةّوخألا ةريسم يف مهعم نومزتلي نيذلاو رجغلا ةعامج يف رّكفأ .نيدّرشملا صاخشألا
.ليجنإلا معط هل ،اًطيسب اًديع ناك :مهديع يف رجغلا ةعامج ةكراشم ةَرّثؤم تناك .جامدنالاو
ءابآلا لعف امك مهنم نيبيرق نوكن نأ بجيو ،مهلبقتسن نأ بجي :انتوخإ مه رجغلا
.رجغلا نم اًّدج نيبيرق اوناك ،افالسيتارب يف كانه نايزيلاسلا

هذه يف هارأ نأ تعطتسا يذلاو اذه ليجنإلا ءاجر ،ءاجّرلا اذه قّقحتي ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ريسي الو ،اًدبأ ءاجّرلا لذخي ال .اًعم :ىرخأ ةملك هيلإ تفيضأ اذإ طقف اًّيلمع حبصيو ،ةرايّزلا
ةسينكلا سوقط عم ايكافولسو تسبادوب يف اًعم انيقتلا .اًعم لب ،اًديحو اًدبأ
ةوخإلا عم اًعمو ،ىرخألا ةّيحيسملا فئاوّطلا نم ةوخإلا عم اًعمو ،ةفلتخملا ةّيكيلوثاكلا
ّنأل ،قيرّطلا وه اذه .اًفعض مهرثكأ عم اًعمو ،ىرخألا تانايّدلا نم نينمؤملا عم اًعمو ،دوهيلا
.اًّدج ُّمهم اذه :اندحو سيلو ،اًعم هيف اّنك اذإ ءاجرلاب اًئيلم نوكيس لبقتسملا

تاطلّسلل اًركشو ،ةفقاسألل اًركش .ةرايّزلا هذه دعب ةريبك “اًركش” ةملك يبلق يف دجوي
عيمجل اًركشو ،ايكافولس ةلود ةسيئرلو (ايراغنه) رجملا ةلود سيئرل اًركشو ،ةّيندملا
،مكلضف نم .ىّلص نم ّلكل اًركشو ،نيريثكلا نيعّوطتملل اًركش .اومظنو اونواعت نيذلا
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لجأ نم ّلصنل .ةدّيج اًرامث ةرايّزلا ءانثأ يف ةروثنملا روذبلا يتؤُت ىّتح ،ىرخأ ةالص اوفيضأ
.اذه

*******

 

(52 .49-46 ،13) لُسُّرلا ِلاَمعأ نِم ٌةَءارِق

ىلِإ َصالَخلا َلِمحَتِل مَمُألِل اًرون َكُتلَعَج” :لاق ُّبَّرلا اناصوَأ دَقف [...] :ةَأرُجب ابانْرَبو ُسُلوب َلاقف
تَبِتُك َنيذَّلا ُعيمَج َنَمآو ،ّبَّرلا َةَمِلَك اودَّجَمو اوحِرَف ،كلٰذ َنوُّيِنَثَولا َعِمَس اَّمَلف .“ضرَألا ىصْقَأ
اوناكف ذيمالَّتلا اَّمَأو [...] .اهِّلُك ِةَيِحاَّنلا يف ُرِشَتنَت ِّبَّرلا ُةَمِلَك تناكو .ةَّيِدَبَألا ُةايَحلا ُمهَل
.سُدُقلا ِحوُّرلا َنِمو ِحَرَفلا َنِم َنيئِلَتمُم

ّبَّرلا ُمالك

 

Speaker:

تسيبادوب ىلإ ةّيلوسرلا هترايز ىلع ِهِميِلْعَت ِراطإ يف مويلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
ىلوألا ةّطحملا تناك .ءاجر ّجحو ،روذجلا ىلإ ّجحو ،ةالص ّجح ةلحر يترايز تناك :لاقو ،ايكافولسو
هللا بعش عمتجا ثيح .يلوّدلا ّيتسراخفإلا رمتؤملل يماتخلا ساّدقلا لجأ نم ،تسبادوب يف
ّجح مِتُتخاو .رارمتساب دّدجتيو ُدَلوُي هنم يذلا ،سّدقملا نابرقلا ّرس مامأ ّبّرلا موي يف سدقملا
ىلإ اًّجح ناكف ةرايزلا نم يناّثلا بناجلا امأ .عاجوألا مأ ميرم ديع يف ايكافولس يف ةالّصلا
ذإ ،يطنزيبلا سقّطلا يف يهلإلا ساّدقلاب لافتحالا يف روذجلا هذه ةّوق ُتكردأ دقو .روذجلا
ةريثكلا مالآلا نم تفلأ يتلا مينارتلا يف نمؤملا سّدقملا بعّشلا بلق ناقفخب ترعش
نم ريثكلا تيأر دقو .ءاجر ّجح ناك ةرايزلا نم ثلاّثلا بناجلا .ناميإلا لجأ نم اهنم ىناع يتلا
ءاجّرلا اذه ّنإ لوقأو .تمصب مهريغب نوّمتهي نيريثك صاخشأ يفو ،بابّشلا نويع يف ءاجّرلا
لبقتسملا لعجي يذلا ،اًعم نوكن نأ ،قيرّطلا وه اذه .اًعم اّنك اذإ طقف اًعقاو حبصيو قّقحتي
.ءاجرلاب اًئيلم

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Vi invito a mantenere costantemente la preghiera e la penitenza
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nella vostra vita, affinché possiate trovare in essa la pace e la gioia che Dio vuole per noi. Il
Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

يف ةبوّتلاو ةالّصلا ىلع اوظفاحت نأ مكوعدأ .ةّيبرعلا ةغللاب نيقطانلا نيِنمؤملا يّيحُأ
مكامحو اًعيمج ّبّرلا مككراب .انل هللا امهديري يذلا حرفلاو مالّسلا اهيف اودجت ىّتح ،مكتايح
!ّرش ّلك نم اًمئاد

 

*******
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