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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

بعص عوضومب مويلا يقتلن ،لضفأ ٍلكشب سلوب سيّدقلا ميلعت مهفل انتريسم يف
ّنإ ؟اًراربأ انلعج نم .اًراربأ انرص ،ةأطخ نم ،نحن ؟ريربتلا وه ام .ريربتلا وهو اّلأ ،مهم هّنكلو
،ةيصخشلا اناياطخ انيدل ،حيحص اذه .هللا مامأ راربأ نحن .ريربتلا يه هذه ريّيغتلا ةريسم
ىلإ لصوتلل ،عوضوملا اذه يف ريثك شاقن ناك .ريربتلا وه اذه .راربأ نحن انرهوج يف انّنكل
سلوب ّحلأ .فقاوملا تضقانت دقف ،اًبلاغ ثدحي امكو .لوسّرلا ركف عم قسَّتملا ريسفتلا
نم يتأي ريربتلا ّنأ ىلع ،ةمور لهأ ىلإ ةلاسرلا يف كلذكو ،ةيطالغ لهأ ىلإ هتلاسر يف
نم يتأي ال ريربتلا نكل ،معن .“!اياصولا عيمج مّمتأ ينأل راب ينّنكلو” .حيسملاب ناميإلا
.“!ئطاخ ينّنكل ،معن” .هللا مامأ اًراب كلعج ام صخش نِم ،كرّرب ام صخش نِم :ًالوأ يتأي هّنإ ،اذه
.ريربتلا وه اذه .حيسملا عوسي ؟اًراب كلعج نم .كرهوج يف رابو ،ئطاخ كّنكل ،راب تنأ

لوصولا لهّسلا نم سيل ؟ناميإلل اًدج ةمساح نوكت ىتح ،"ريربت" ةملك ءارو يفتخي يذلا ام
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ّنإ ةطاسبب لوقن نأ نكمي ،سلوب سيدقلا ركف لمجم يف نكلو ،اهل لماش فيرعت ىلإ
ةسينكلل يحيسملا ميلعّتلا) "ةرفغملا مّدقت يتلا هللا ةمحر" ةجيتن وه ريربتلا
حنميو ،ةمحّرلاب ءيلمو روبصو ميحرو اًدج حلاص وه ،انهلإ وه اذه .(1990 مقر ،ةّيكيلوثاكلا
.حيسملا يف ءدبلا ذنم دحاو ّلكل رفغي يذلا هللا وه ريربتلاو ،رفغي هّنإ .رارمتساب ةرفغملا
-عوسي تومب :ةيمهأ هيطعن نأ بجي اذهو- عوسي تومب ،عقاولا يف .ةرفغملا حنمت هللا ةمحر
،نيرّربم انحبصأ ذإو .ةيئاهن ةقيرطب صالخلاو ةرفغملا انحنمو ةئيطخلا ىلع هللا رصتنا
قلاخلا نيب ةّيلصألا ةقالعلا ىلإ ةدوعلا هبشي اذهو .مهحلاصو ةأطخلا هللا لبقتسا
انل حيتي ،هللا هعنصي يذلا ريربتلاف ،يلاتلابو .ةئيطخلا دّرمت لبق ،ةقيلخلاو
لاؤسلا اذه ىلع باوجلا ؟ريربتلا ثدحي فيك .ةئيطخلا ببسب ةدوقفملا ةءاربلا ةداعتساب
ثدحي ريربتلا ّنأ :وهو سلوب سيدقلا ميلاعت يف رخآ اًديدج اًئيش فشتكن نأ ىلإ انوعدي
امك ،عيطتسأ ال ينّنكل” .ةيقنلا ةمعنلاب نيرّربم انحبصأ دقل :ةمعنلاب طقف .ةمعنلاب
كنكمي ال اذه يف ،ال .“؟ةراّربلا ىلع لصحأ نأ لباقم عفدأو يضاقلا ىلإ بهذأ نأ ،ام دحأ لعفي
كلت يتأت انلجأ نم تام يذلا حيسملا نمو .حيسملا :وهو اًعيمج انع دحاو عفد دقف ،عفدت نأ
.ةمعنلاب ثدحي ريربتلا :يهو عيمجلل بآلا اهاطعأ يتلا ةمعنلا

تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي عم ءاقللا :هتايح ترّيغ يتلا ةربخلا يف اًمئاد لوسّرلا ركفي
يه ةراّربلا ّنأب اًعنتقمو ،اًرويغو اًنِّيدتمو هسفنب اًروخف ًالجر سلوب ناك .قشمد قيرط ىلع
يف هرّيغ حيسملاب ناميإلاو ،حيسملل اًعضاخ حبصأ ،نآلاو .اياصولاب مراّصلا دّيقتلا يف
ريصن ال :انّنأ يهو نآلا ىتح هيلع ةيفاخ تناك ةقيقح فشتكي نأ هل حمسف ،هقامعأ قمعأ
لجأ نم ،كاّذإ .هتمعنب اًراربأ انلعجي يذلا وه حيسملا نكلو ،ريصن ال :ال ،اندوهجب اًراربأ
نم هب اًّينغ ناك ام ّلك نع ىلختي نأ سلوب دعتسا ،عوسي ّرسل ةلماك ةفرعم ىلع لوصحلا
انحبصأ دقل .هتصلخ يتلا يه طقف هللا ةمعن ّنأ فشتكا هّنأل ،(7 ،3 يبليف عجار) لبق
.ةريبك ةقث انيطعي اذهو .انتاقاقحتساب سيلو ،ةيقنلا ةمعنلاب صالخلا انلنو ،نيرّربم
ةرم ّلك يف انرّربت يتلا هذه هللا ةمعنب ةايحلا قيرط يف ريسن انّنكل ،معن ،ةأطخ نحن
هللا نكل ،لبق نم نورّربم نحن :ةظحللا كلت يف رّربي ال هللا ّنكل .ةرفغملا اهيف بلطن
.ىرخأ ةرم انل رفغيل يتأي

بناوج نم بناج ّلكو ةظحل ّلك لمشي هّنإ .ءيش َّلك ٌةلماش ةميق هل لوسرلا رظن يف ناميإلا
تومب ناميإلاب ٌءيِلَم ءيش ّلك ،ملاعلا اذه ةرداغم ةظحل ىلإ ةّيدومعملا ةظحل نم :نمؤملا ةايح
ةّيولوأ ىلإ ريشي ناميإلاب ريربتلا .صالخلا يطعي يذلاو تاومألا نيب نم هتمايقو عوسي
.زييمت يأ نود هنباب نونمؤي نيذلل هللا اهحنمي يتلا ةمعنلا

ىقبت اهّنإ لب ،سلوب بسحب ًةميق اهل دعي مل ىسوم ةعيرش ّنأ جتنتسن اّلأ بجي ،كلذ عمو
ةبسنلاب كلذك .لوسرلا بتك امك (12 ،7 ةمور) "ةسَّدَقُم" يهو ،اهؤاغلإ نكمي ال هللا نم ةيطع
ىلع دمتعن نأ اننكمي ال اذه يف ىتح نكلو ،اياصولا ىلع ةظفاحملا بجي ،ةيحوّرلا انتايحل
نم انيلإ يتأت يتلا ةمعنلا كلت ،ةّيساسأ يه حيسملا يف اهلانن يتلا هللا ةمعن :انتوق
ّبحلا لانن هنم .انلجأ نم لبق نم هعفد يذلاو ،حيسملا دّيّسلا هايإ انحنم يذلا ريربتلا
.ةّيلمع ةقيرطب ّبحن نأ ،لباقملاب ،انل حمسي يذلا يناجملا

:بتك يذلا ،بوقعي لوسّرلا نم يتأي يذلا ميلعّتلا رّكذتن نأ اًضيأ دّيجلا نم ،قايسلا اذه يف
[...] .-سكعلا سيل هّنكلو ،كلذ سكع ودبي- هَدحَو ِناميِإلاِب ال ِلامعَألاِب ُرَّرَبُي َناسنِإلا َّنَأ َنوَرَت"
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رهظي مل اذإ .(26 .24 ،2 بوقعي) "تيَم ٍلامعَأ الِب ُناميِإلا َكِلذكف تيَم ٍحوُر الِب َدَسَجلا َّنَأ امَكف
بجي نكلو ،دوجوم ريربتلا .اًتيم ناك ول امك ،ضرألا تحت ،كانه نوكيسف ،انلامعأ عم ريربتلا
ناميإلا باوج ّنإف ،كلذل .سلوب ميلعت بوقعي تاملك لِّمَكُت اذكهو .انلمع لالخ نم هققحن نأ
كلت يف نيلاّعف” اذامل .بيرقلا ةّبحمو هللا ةّبحم يف نيلاّعف نوكن نأ بلطتي امهيلكل
!ةّيناجمب انترّربو ،اًعيمج انتصلخ ةّبحملا كلت نأل ؟“ةّبحملا

رمتسملا انطوقس مامأ :هللا ةلادع نّيبي يذلاو ،ليوطلا صالخلا خيرات يف انلخدي ريربتلا
،ةمعنلاب كلذ لعف دقو اًراربأ انلعجي نأ دارأ لب ،ملستسي مل هللا ،انصقاونو ةئيطخلا يف
هللا ةقيرط يه ام اًنايحأ تلق .تاومألا نيب نم هتمايقو هتومبو ،حيسملا عوسي انئاطعإب
ةمحّرلاو برقلا وه هللا بولسأ :تاملك ثالث يف كلذ تلقو ،هبولسأ وه امو ،لمعلا يف
ةمحّرلاو ربكألا برقلا وه ديدحتلاب ريربتلاو .نونحو فوطع وهو ،اًمئاد انم بيرق هّنإ .نانحلاو
تومبو ،حيسملا ةمعن وه ريربتلا .ءاسنلاو لاجرلا نحن ،انيلإ هللا نم ربكألا نانحلاو ربكألا
كرهوج يف نكلو ،معن .“...تقرس دقل ،ئطاخ انأ ،ِتبأ اي ،نكل” .اًرارحأ انلعج هتمايقو حيسملا
اوحمسا .راربأ نحن :ال ،انرهوج يف نينادم انسل نحن .ريربتلا اذه قّقحي حيسملا عد .راب تنأ
نحن انرهوج يف نكل .ةأطخ ريصن انلاعفأبو .انرهوج يف نوسيدق نحن :ةملكلاب يل
ةّوقلا انيطعي ريربتلا اذهو ،ةراّربلا كلتو انيلإ يتأت حيسملا ةمعن اوعد :نوسيدق
ةمعنلا ،هللا ةمحر ةيهانتمال يه مك كردن نأ انل حمسي ناميإلا رون ّنإف ،اذكهو .رارمتسالل
انيلإ ةلوكوملا ةيلوؤسملا ىرن اًضيأ انلعجي هسفن رونلا ّنكل .انريخل لمعت يتلا
يتلا ةمحّرلا لامعأ عم دّحتت نأ ىلإ جاتحت ةمعنلا ةّوق .يصالخلا هلمع يف هللا عم نواعتلل
ًامُّدُق ِضمنل .هللا ةّبحم ةميظع يه مك دهشنل اهشيعن نأ ىلإ نووعدم نحن يتلاو ،اهب موقن
لالخ نم ريربتلا اذه قّقحن نأ بجي .حيسملا يف راربأ نحن ،اًعيمج انرّرُب دقل :ةقثلا هذهب
.انلمع

 

*******

 

(20-19 ،2) ةيطالغ ِلهأ ىلإ لوسَّرلا سلوب ِسيّدِقلا ِةَلاسِر نِم ٌةءارِق

ُتْنُك اذِإو .َّيِف ايْحَي ُحيسَملا ِلَب ،كِلَذ َدْعَب ايْحَأ انَأ امَف .حيسَملا َعَم ُتبِلُص ْدَق ،[ةَوِخإلا اهُّيَأ]
.يلْجَأ نِم ِهِسْفَنِب َداجَو ينَّبحَأ يذَّلا ِهللا ِنباِب ِناميِإلا يف اهايْحَأ يِّنِإف ،ةَّيِرَشَب ًةايَح َنآلا ايْحَأ

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

Speaker:
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َراشَأ :لاق .ةيطالَغ ِلْهَأ ىلإ ِةَلاسِّرلا يف ِهِميِلْعَت ِراطإ يف ِريرْبَّتلا ىَلع ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
ُمِّدَقُت يتلا ِهللا ِةَمْحَر ُةَجَيِتَن َوُه ُريرْبَّتلا .حيسَملاب ِنامْيإلا َنِم يتأي َريرْبَّتلا َّنأ ىلإ ُسلوب
انْحَبْصَأ ْذإو .صالَخلاو َةَرِفْغَملا انَحَنَمَو ِةَئيطَخلا ىَلع ُهللا َرَصَتْنا ،عوسَي ِتْوَمِب .ةَرِفْغَملا
حيسَملا َعَم ىَقَتلا امَدْنِع ِهِسْفَن سلوُب َعَم َثَدَح ام اذهَو .انَحَلاصَو ُهللا انَلَبْقَتْسا ،نيِرَّرَبُم
َعوسَي ِتوَمِب ُنامْيإلا .حيسَملا ِةَمْعِنِب ْلَب ،انِدوُهُجِب ُرَّرَبُن ال انَّنَأ َفَشَتْكا َكاَّذإ ،ِهِب َنَمآَو
اَّلَأ ُبِجَي ،كِلَذ َعَم :ُهُتَسادَق َفاضَأَو .انُصِّلَخُيَو انُرِّرَبُي يذلا َوُه ِتاوْمألا ِنْيَب ْنِم ِهِتَمايِقَو
،اهُؤاغلإ ُنِكْمُي ال ِهللا َنِم ٌةَيِقاب ٌةَيِطَع َيِه ْلَب ،ٌةَميِق اهَل ْدُعَي ْمَل ىَسوُم َةَعيرَش َّنأ َجِتْنَتْسَن
،اياصَولا ىَلع َظِفاحُن ْنأ ُبِجَي ،انل ِةَبْسِنلاب َكِلَذَك .سلوُب ُسيِّدِقلا َلاق امَك ،ةَسَّدَقُم َيِهَو
ْنَأ اًضْيَأ ّيروُرَّضلا َنِمَو .ةَّيِساسَألا َيِه ِحيِسَملا يف اهُلانَن يتلا ِهللا ُةَمْعِن ىَقْبَت ْنِكَلَو
ِهللا َةَّبَحَم ُبَّلَطَتَي ُنامْيإلاف .تِّيَم ٍلامْعَأ الِب ُنامْيِإلا :لاق يذلا بوقعي ِلوسَّرلا َمالَك َرَّكَذَتَن
ِةَئيطَخلا يف ِرِمَتْسُملا انِطوُقُس َمامَأ :لاقَو َهَميلْعَت ابابلا ُةَسادَق َمَتَتْخاو .بيرَقلاو
انِئاطْعِإب ،ةَمْعِنلاب َكِلَذ َلَعَف ْدَقَو ،اًرارْبَأ انَلَعْجَي ْنَأ َدارَأ ْلَب ،ْمِلْسَتْسَي ْمَل هللا ،انِصِقاوَنَو
.تاوْمَألا ِنْيَب ْنِم ِهِتَمايِقَو ِهِتْوَمِبَو ،حيسَملا َعوسَي

 

*******

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. La luce della fede ci permette di riconoscere quanto sia infinita la
misericordia di Dio, la grazia che opera per il nostro bene. Ma la stessa luce ci fa anche vedere la
responsabilità che ci è affidata per collaborare con Dio nella sua opera di salvezza. Il Signore vi
benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

Speaker:

ةَيِهانَتُمال َيِه ْمَك َكِرْدُن ْنَأ انَل ُحَمْسَي ِنامْيإلا ُروُن .ةَّيِبَرَعلا ِةَغُللاب َنيِقِطانلا َنيِنِمْؤُملا يِّيحُأ
َةَيِلوُؤْسَملا ىَرَن اًضْيَأ انُلَعْجَي ُهَسْفَن َروُنلا َّنِكَل .انِرْيَخِل ُلَمْعَت يتلا ُةَمْعِنلا ،هللا ُةَمْحَر
ِّلُك ْنِم اًمِئاد مُكامَحَو اًعيمَج ُّبَّرلا مُكَكَراب .يِصالَخلا ِهِلَمَع يف ِهللا َعَم ِنُواعَتْلِل انْيلإ َةَلوُكْوَملا
!ّرَش

 

*******
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