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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

ةدلاخ تاملك سلوب سيّدقلا بتك اهيف .ةيطالغ لهأ ىلإ ةلاسّرلا يف انلّمأت مويلا عباتن
ةّيرحلا :عوضوملا اذه دنع مويلا فّقوتنس ؟ةّيحيسملا ةّيرحلا يه ام .ةّيحيسملا ةّيرحلا نع
.ةّيحيسملا

،اّنم نيريثكلل ةّيرحلا ودبت ام اًبلاغ .هدقفن امدنع اّلإ اًّقح هريدقت اننكمي الو ،ٌزنك ةّيرحلا
ظافحلا بجي اًثرإو ةّيطع اهنوك نم رثكأ بستكُم ّقح اهّنأ ،اهشيع ىلع اندتعا نيذلا نحن
!نورقلا ّرم ىلع تمداصت ةفلتخم ءارآ نم مكو ،ةّيرحلا عوضوم لوح مهف ءوس نم مك .اهيلع

اوفرع نأ دعب ،نيّيحيسملا ءالؤه ّنأ لّمحتي نأ لوسّرلا عطتسي مل ،ةيطالغ لهأ ةلاح يف
ةّيرحلا نم نوربعيو ،ةعداخ تاحرتقم ىلإ نوُّدشني مهسفنأ نوكرتي ،حيسملا ةقيقح اولبقو
.كلذ ىلإ امو تاّيلكشلا حورو ،ةئيطخلا ةّيدوبع ىلإ رِّرَحُملا عوسي روضح نم يأ :ةّيدوبعلا ىلإ
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نوؤجلي نيذلا نيّيحيسملا نم نيريثكلا ةلكشمو ،انتلكشم يه تاّيلكشلا ،اًضيأ مويلا
اهوّقلت يتلا ةّيرحلا يف تابّثلا ىلإ نيّيحيسملا سلوب اعد ،كلذل .فينصّتلا ىلإو ،اهيلإ
ناك .(1 ،5 ةيطالغ) “ةَّيِدوبُعلا ِريِن” تحت ىرخأ ةّرم مهسفنأ اوعضي نأ نود نم ،ةّيدومعملا يف
ىلإ اولّلست - مهاّمس اذكه – “َنيباَّذَكلا ِةَوخِإلا” ضعب ّنأ كردأو .ةّيرحلا ىلع ّقحب راغي سلوب
عوسي ِحيسَملا يف اهيَلع ُنحَن يتَّلا انَتَّيِّرُح - بَتَك اذكه – اوسَّسَجتيِل” ةعامجلا
يتلا ةزاركلا .كلذ لّمحت عطتسي مل سلوبو ،ءارولا ىلإ ةدوعلا ،(4 ،2 ةيطالغ) “انودِبعَتسَيف
بهذم نم امّبر نوكت نأ اهنكمي .ةّيليجنإ نوكت نأ اًدبأ اهنكمي ال حيسملا يف ةّيرحلا عنمت
اننكمي ال .ةّيليجنإ تسيل اهّنكل ،ليبقلا اذه نم ءيش وأ ةّينيسنيلا وأ ةّينايجاليبلا
.انرّرحي يذلا عوسي مساب اًدبع صخش ّيأ لعجن نأ اننكمي الو ،عوسي مساب اًدحأ ربجن نأ اًدبأ
.ةّيدومعملا يف انل تيطعُأ ةّيطع يه ةّيرحلا

،عوسي ميلعت لوسّرلا مَّدق .ءيش ّلك لبق اًّيباجيإ ةّيرحلا نع سلوب سيّدقلا ميلعت ناك
،ّقَحلا َنوفِرعَت ،اًّقَح يذيمالت مُتنُك ،يمالك يف مُّتبَث نِإ” :اّنحوي ليجنإ يف اًضيأ هدجن يذلاو
ّقحلا ردصم ،عوسي يف تابثلل ءيش ّلك لبق ناك ،نذإ ،ريكذتلاف .(32-31 ، 8) “مُكُرِّرَحُي ُّقَحلاو
ّبّرلا نم ةّيطع ًالّوأ :نيَتّيساسأ نيَتزيكر ىلع ةّيحيسملا ةّيرحلا موقت ،كلذل .انرّرحي يذلا
.هسفن حيسملا يه يتلاو ،حيسملا انل اهرهظأ يتلا ةقيقحلا اًيناثو .عوسي

- ةّيدومعملا يف مهلثم نحنو - ةيطالغ لهأ اهاّقلت يتلا ةّيرحلا .عوسي ّبّرلا نم ةّيطع يه ًالّوأ
يذلا ،حيسملا ىلع هظعو ّلك لوسّرلا زّكر .تاومألا نيب نم هتمايقو عوسي توم ةرمث تناك
بسحب ةديدجلا ةايحلا رامث عبنت ،حيسملا نم ،طقف هنمو :ةيضاملا هتايح دويق نم هرّرح
بيلص نم ،ةئيطخلا ةّيدوبع نم ةّيرحلا يأ ،ةّيقيقحلا ةّيرحلا تقثبنا ،عقاولا يف .حوّرلا
حمس ثيح ،طبّضلاب كانه .حيسملا بيلصب ةئيطخلا ةّيدوبع نم انرّرُح نحن .حيسملا
ّفكي ال رمأ اذهو .ناسنإلا رّرحت روذج هللا عضو ،اًدبع راصو ،بيلصلا ىلع رَّمسُي نأب عوسي
ردصم حبصي نأ نكمي ،توملا يأ ،ةّيرح ّلك نم هيف دَّرجُن يذلا ناكملا ّنأ :انشاهدنا ةراثإ نع
هنلعأو .هشيعن نأ بجي نكلو ،ةلوهسب هكردن نأ نكمي ال :هللا ةّبحم ّرس وه اذه نكلو .ةّيرحلا
ٍدَحَأ نِم ام ،ًةَيِناث اهَلانَأل يسْفَن ُلِذبَأ يِّنَأل ،ينُّبِحُي َبآلا َّنِإ" :لاق امدنع هسفن عوسي
.(18-17 ،10 اّنحوي) "ًةَيِناث اهَلانَأ نَأ يلو ،اهَلِذبَأ نَأ يلَف .َياضِرِب اهُلِذبَأ يِّنِإ لب ،يِّنِم اهُعِزَتنَي
طقف ةقيرطلا هذهب هّنأ ملعي وهو .توملل هسفن ملسأ امدنع ةلماكلا هتّيرح عوسي قّقح
.عيمجلل ةايحلا ىلع لوصحلا هنكمي

دق” :ةديدش ةأرجب ةيطالغ لهأل لاق اذهل .هصخش يف اذه ّبحلا ّرس ،ملعن امك ،سلوب ربتخا
هّنأ ،عوسي ّبّرلاب ىمسألا داحتالا لالخ نم ،سلوب َمِلَع .(19 ،2 ةيطالغ) “حيسملا عم ُتبِلُص
امو َدَسَجلا" بيلّصلا ىلع َرّمَس اًضيأ وه ،عقاولا يف .ةّيرحلا :يهو هتايح يف ةّيطع مظعأ لان
،عوسي عم ةميمحلا هتقالع ةّوقو ،لوسّرلا ناميإ ىدم كردن نحن .(24 ،5) "تاوَهَشو ٍءاوْهَأ نِم ِهيف
لوسّرلا ةداهش ىرخأ ةيحان نم انعّجشُت امّنإ ،انصقني ناميإلا اذه ّنأ ،ةيحان نم ،رعشن امنيبو
دوعي اّلأ ٌّوعدم وهو ،ًاّرح نوكي نأ بجيو ،اًّرح وه ّيحيسملا .ةّرحلا ةايحلا هذه يف اًمدق ّيضملا ىلع
.ةبيرغلا رومألاو ميلاعتلل اًدبع نوكيل

ّنأ ،اًضيأ ةلاحلا هذه يف ،رّكذتن نأ يرورّضلا نم .ةقيقحلا يه ةّيرحلل ةيناّثلا ةزيكّرلا
لكشب سملت يتلا ،ّيحلا حيسملا ةقيقح يه لب ،ةدّرجم ةّيرظن تسيل ناميإلا ةقيقح
الو ،اومّلعتي مل نيذلا سانلا نم مك .ةّيصخشلا ةايحلل لماّشلاو ّيمويلا ىنعملا رشابم
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هذه مهيدلو ،حيسملا ةلاسر اًدّيج اومهف مهّنكلو ،نوبتكيو نوؤرقي فيك ىّتح نوفرعي
يف سدقلا حوّرلا ةطساوب تلخد يتلا حيسملا ةمكح اهّنإ .اًرارحأ مهلعجت يتلا ةمكحلا
رابك نم رثكأ حيسملا ةايح نوشيعي مهدجن ،لاثملا ليبس ىلع ،سانلا نم مكو .ةّيدومعملا
ةايح رّيغت ام رادقمب رّرَحُت ةّيرحلا .ليجنإلا ةّيرح ىلع ةريبك ةداهش نومّدقيو ،نيّيتوهاللا
طقف سيل ،انسفنأ ةفرعم ىلإ ةجاحب نحن ،اًّقح اًرارحأ نوكن ىّتح .ريخلا وحن اههّجوتو صخشلا
ىوتسم ىلع ،انلخاد يف ةقيقحلا لعجن نأ ءيش ّلك لبق نكلو ،يسفنلا ىوتسملا ىلع
ىلإ دُعنل - ةقيقحلا انقلقُت نأ بجي .حيسملا ةمعن ىلع حتفنن ،بلقلا يف ،كانهو .قمعأ
:اًدبأ قلقلاب نورعشي ال نوّيحيسم دجوي هّنأ مَلعَن نحن .قلقلا :يهو ةّيحيسملا ةملكلا هذه
ّنأل ؟اذامل .قلقلا ىلإ نودقتفيو ،مهبولق يف ةكرح دجوت الو ،ةهباشتم ةايح اًمئاد نوشيعي
ةمعن اهّثحت ،ةلعاف ةّيرح يه ةّيرحلا ّنأو ،انيف لمعي سدقلا حوّرلا ّنأ ىلإ ةراشإ وه قلقلا
نم نّكمتن ىّتح ،رارمتساب انلأست نأو ،انقلقُت نأ بجي ةّيرحلا ّنإ تلق اذهل .سدقلا حوّرلا
يه ةّيرحلاو ةقيقحلا ةريسم ّنأ ةقيرّطلا هذهب فشتكنو .اًّقح هيلع نحن اميف رثكأ قّمعتلا
اًرمأ سيل هّنكلو ،بعتُملا نم ،اًرارحأ ىقبن نأ بعتُملا نم .ةايحلا ىدم ّرمتستو ةَبِعتُم ةريسم
اهيف ةريسم يهو .لضفأ انلعجي اذهو ،ةريسملا هذه يف اًمدُق يضمنل ،اوعّجشت .اًليحتسم
انحنميو ةقيقحلا انل فشكي يذلا ّبحلا وهو :بيلّصلا نم ثعبنملا ّبحلا اندنسيو اندشري
.ءادعسو نيحرفو اًرارحأ انلعجت ةّيرحلا .ةداعّسلا قيرط وه اذه .ةّيرحلا

 

*******

 

(1 ،5 .5-4 ،4) ةيطالغ ِلهأ ىلإ لوسَّرلا سلوب ِسيّدِقلا ِةَلاسِر نِم ٌةَءارِق

مه َنيذَّلا َيِدَتفَيِل ةعيرَّشلا ِمْكُح يف اًدولوَم ،ٍةَأَرمٱِل اًدولوَم هَنبٱ ُهللا َلَسرَأ ،نامَّزلا َّمَت اَّمَلف
اوعَدَت الو اًذِإ اوتُبثٱف .اًريرْحَت انَرَّرَح دق َحيسملا َّنِإ [...] .يِّنَبَّتلاِب ىظْحَنف ،ةعيرَّشلا ِمْكُح يف
.ةَّيِدوبُعلا ِريِن ىلِإ مُكِب ُدوعَي اًدَحَأ

ّبَّرلا ُمالك

*******

Speaker:

يذلا حيسملا ىلع ةيطالغ لهأ ىلإ ةلاسّرلا يف ِهِميِلْعَت ِراطإ يف مويلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
ناميإلا ةيطالغ يف نوّيحيسملا كرتي ّنأ لّمحتي نأ لوسّرلا عطتسي مل :لاقو ،انرّرح
ىلإ اوداعو ةّيرحلا اوكرتو ،ةعداخ تاحرتقم ءارو اوُّرجناف ،هب اونمآو هوفرع نأ دعب ،حيسملاب
نم اهوّقلت يتلا ةّيرحلا يف تابّثلا ىلإ سلوب مهاعد كلذل .ديدج نم ةئيطخلا ةّيدوبع
ةّيرحلا ّنأ هتسادق فاضأو .ةَّيِدوبُعلا ِريِن تحت ىرخأ ةّرم مهسفنأ اوعضي الو ،حيسملا
،عوسي ّبّرلا نم ةّيطع اهّنأ ىلع ىلوألا :نيتّيساسأ نيتزيكر ىلع موقت ةّيحيسملا
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.حيسملا بيلص نم تقثبنا ةّيرحلاو .هسفن حيسملا يه ةقيقحلا .ةقيقحلا يه ةيناثلاو
.توملل هسفن ملسأ امدنع ةلماكلا هتّيرح عوسي قّقح دقف .ةيرحلا تدلو ،توملا ثيح كانه
سلوب ربتخاو .سانلا عيمجل ةايحلا ىلع لوصحلا هنكمي طقف ةقيرطلا هذهب هّنأ ملعي وهو
هتايح يف ةّيطع مظعأ لان هّنأ ،عوسي ّبّرلاب هداحتا لالخ نم َمِلَعو .هصخش يف اذه ّبحلا ّرس
يف ةقيقحلا يفو ةّيرحلا يف اوتبثي نأ ةيطالغ لهأل دارأ كلذل .ةّيرحلاو ةقيقحلا يهو
.حيسملا اهاّيإ انحنمي يتلا ةّيقيقحلا ةيرحلا يف ىقبنل اضيأ نحن انل ءادن وهو ،حيسملا

 

*******

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Per essere davvero liberi abbiamo bisogno non solo di conoscere
noi stessi, a livello psicologico, ma soprattutto di fare verità in noi stessi, a un livello profondo,
dove è la verità di Cristo vivo. E lì, nel cuore, aprirci alla Sua grazia. Il Signore vi benedica tutti e vi
protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

ةفرعم ىلإ ةجاحب نحن ،اًّقح اًرارحأ نوكن ىّتح .ةّيبرعلا ةغللاب نيقطانلا نيِنمؤملا يّيحُأ
يف ةقيقحلا لعجن نأ ءيش ّلك لبق نكلو ،يسفنلا ىوتسملا ىلع طقف سيل ،انسفنأ
ىلع حتفننس ،بلقلا يف ،كانهو .ّيحلا حيسملا ةقيقح يهو ،قيمع ىوتسم ىلع ،انلخاد
!ّرش ّلك نم اًمئاد مكامحو اًعيمج ّبّرلا مككراب .هتمعن

 

*******
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