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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

وه ام ىلع زّكرن نأ نم انّكمت ،ةيطالغ لهأ ىلإ ةلاسرلا يف يحيسملا ميلعّتلا ةريسم يف
نم انرّرحت ،هتمايقو حيسملا عوسي تومب هّنأ وه رهوجلا :سلوب سيّدقلل ةّيّرحلا رهوج
انرَّرحو ،ةمعنلاب انرَّرح ،انرّرح حيسملا ّنأل رارحأ نحن :ىرخأ ةرابعب .توملاو ةئيطخلا ةيدوبع
رارحأ نحن :ةّبحملا .ةّيحيسملا ةايحلل ةديدجلاو ىمسألا ةعيرشلا تحبصأ يتلا ،ةّبحملاب
.ةّيساسألا ةطقنلا ديدحتلاب يه هذه .اًناجم انرّرحت انّنأل

،ةفاقثو بعش ّلك لبقتسن يكل اندعاسي ةايحلا يف ديدجلا اذه ّنأ ىلع دكؤأ نأ مويلا ّدوأ
لاق ،عقاولا يف .ةّيّرحلا نم ربكأ ردق غولبل ةفاقثو بعش ّلك دعاسي تقولا سفن يفو
مهملا امّنإ .اًينثو وأ اًيدوهي نوكي نأ هل مهملا نم ْدُعَي مل ،حيسملا َلِبَق نَم ّنإ سلوب سيّدقلا
عوسيب نمؤن نأو انرّرحت انّنأب نمؤن نأ .(6 ،5 ةيطالغ عجار) "ةَّبحَملاِب ُلِماعلا ناميِإلا" وه
نوّيلوصألا ءالؤه - هودقتنم همجاهف .ةّبحملاب لماعلا ناميإلا وه اذه :انرّرح يذلا حيسملا
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ةعفنملا عفادب فقوملا اذه ذختا هّنأ ةجحب ،ديدجلا اذه ببسب - كانه ىلإ اولصو نيذلا
برقأ نم اهلبق يتلا تابلطتملا نم ىندألا دحلا ىلإ لّلقف ، “عيمجلا ءاضرإل” يأ ،ةيوعرلا
امك .اًمئاد هسفن ديعي خيراتلا :مويلا نييلوصألا باطخ سفن هّنإ .هيلإ ةّينيدلا ديلاقتلا
عمو .ليوط خيرات هل لب ،هذه انمايأ يف طقف سيل ديدج يليجنا وه ام ّلك داقتنا ّنإ ،ىرن
له ؟هللا ِمَأ َساَّنلا ُفِطعَتسَأ َنآلا ينارُتفَأ" :لاقو ةحارصب باجأ .اًتماص سلوب قبي مل ،كلذ
،1 ةيطالغ) "حيسملِل اًدْبَع ُتنُك امَل ،ساَّنلا اضِر ىَّخَوتَأ ِموَيلا ىلِإ ُتنُك وَل ؟ساَّنلا اضِر ىَّخَوتَأ
يف هّنإ لاقف ،ةلثامم تارابعب كلذ نع رّبع ،يقينولاست لهأ ىلإ ىلوألا هتلاسر يفو .(10
1) "ساَّنلا َنِم َدْجَملا انْبَلَط الو ،[...] اًعَمَط انْرَمضَأ الو ،[...] ٍقُّلمَت ةمِلَك" طق مدختسن مل انظعو
.يويند ٌرمأ لب ،اًناميإ سيل هّنكل ناميإلا اهيف “يعَّدَن ” قرط يهو ،(6 - 5 ،2 يقينولاست

يضتقي هل ةبسنلاب ناميإلا لوبق ّنإ .هيف ماهلإلا قمع ىلإ ىرخأ ةرم سلوب ركف ريشي
ديدج وه ام قيعي نأ نكمي ام نع طقف يلختلا لب ،ديلاقتلاو تافاقثلا بلق نع ال يّلختلا
يف لخدت ال هتمايقو عوسي ّبّرلا تومب اهيلع انلصح يتلا ةّيّرحلا ّنأل .هتراهطو ليجنإلا يف
ىلع ،ةديدج ةّيرح ىلع يوتحت ىرحألاب لب ،اهانيقلت يتلا ديلاقتلا عمو ،تافاقثلا عم عازن
،عقاولا يف ،ةيدومعملاب هيلع انلصح يذلا ررحتلا ّنإ .ليجنإلا ةّيرح يه ،رّرحم ديدج وه ام
انروذج يف نيرذجتم ىقبن امنيب اذكهو ،ةلماكلا هللا ءانبأ ةمارك بستكن نأب انل حمسي
ّلك يف لخدي يذلا ناميإلا ةيلومش ىلع انسفنأ حتفن تقولا سفن يف ،ةيفاقثلا
ىلإ اهيف دوجوملا ريخلا لمحيف اهروطيو اهيف ةدوجوملا ةقيقحلا روذبب فرتعيو ،ةفاقث
نأ ينعي - هتمايقو هتومو همالآ لالخ نم – انرّرح دق حيسملا ّنأ ةقيقح لوبق ّنإ .لامكلا
.ّيقيقحلا لامكلا لمحن نأ .بعش ّلكل ةفلتخملا ديلاقتلا ىلإ أًضيأ لامكلا لمحنو لبقن

ىنعملا اذه وه ام .ليجنإلا فاقثنال يقيقحلا ىنعملا فشتكن ةّيّرحلا ىلإ ةوعدلا يف
يف يقيقحو دّيج وه ام مرتحنو صّلخملا حيسملا ىرشب نلعن نأ نيرداق نوكن نأ ؟ّيقيقحلا
ةايحلا جذومن ضرفت نأ ديرت يتلا براجتلا يه ةديدع !لهّسلا رمألاب سيل هّنإ .تافاقثلا
خيرات يف تبكترا يتلا ءاطخألا ددع مك .بغرن امل ةيبلت هيفو اًمدقت رثكأ هّنأك ،انب صاخلا
اًرمأ سيل ةايح ةدعاق هنوكب قباطتلا !اًدحاو اًّيفاقث اًجذومن ضرفت نأ تدارأ امدنع ةراشبلا
مهرظن ةهجو تيبثتل ،فنعلا نع ىتح اوعجارتي مل اًنايحأ !ال قباطتلا ،معن ةدحَولا !اًّيحيسم
ةديدع ةّيلحم ريباعت ىنغ نم ةسينكلا تمرُح ،ةقيرطلا هذهب .بورحلا يف ركفنل .ةصاخلا
!ةّيحيسملا ةّيّرحلا سكع اًمامت وه اذه نكل .اهلمكأب بوعشل ةّيفاقثلا ديلاقتلا اهعم تلمَح
نيصلا يف ّيلوسرلا لمعلا ةقيرط ديكأت مت امدنع ينهذ ىلإ ردابتي ،لاثملا ليبس ىلع
،معن .“!اًّيحيسم سيل اذه ،ال” :[ام ٌدحأ لاق] … .يليبون يد بألا عم دنهلا يف وأ يشتير بألا عم
.سانلا ةفاقث يف ّيحيسم وه

امك- هدّسجت يف يذلا ،حيسملا ّرس اهبصخيو اهَّلك اهريني ةّيّرحلل سلوب ةيؤر ،راصتخاب
حرف ،يئاعر روتسد عجار) ناسنإ ّلك عم ام اًعون اًدحتم ناك -يناثلا يناكيتافلا عمجملا ركذي
يتأي انه نمو .ةدحَولا يف عونت نكلو ،عونت دجوي لب ،قباطت دجوي ال هّنأ ينعي اذهو .(22 ،ءاجرو
هاركإ ُّيأ هديقي ال ةّيّرحلا نم ةحاسم يف هعضوو ،صخش ّلكل يفاقثلا لصألا مارتحا بجاو
ىلع مّلكتلاو ،كيلوثاكلاب انسفنأ ةيمست ىنعم وه اذه .ةرطيسم ةدحاو ةفاقث هيلمت
نيّيحيسملا نع انزّيمت ىتح ةيعامتجا ةيمست تسيل يه :ةّيكيلوثاكلا ةسينكلا
ّنأ ينعت ،ةّيكيلوثاكلا يأ ،ةعماجلا ةسينكلا .ةعماج ينعت ةفص يه ةّيكيلوثاكلا .نيرخآلا
ّنأل ،تقو ّلك يف تافاقثلاو بوعشلا عيمج ىلع ةحتفنم ،اهتعيبطب ،اهتاذ يف ةسينكلا
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.عيمجلا لجأ نم ماقو تامو دلو حيسملا

نلعنل انيِعُد فيك يف رّكفنل .رمتسم لّوحت يف اهتعيبطب ةفاقثلا ،ىرخأ ةيحان نم
ايجولونكتلا ّنأ ودبي ثيح ،ريبك يفاقث رّيغت ةظحل ،ةيخيراتلا ةظحللا هذه يف ليجنإلا
امك ناميإلا نع مالكلا مويلا اندرأ ول .ءيش ّلك ىلع ةرطيسلاب ةذخآ ديازتم لكشب ةمدقتملا
.ةديدجلا لايجألا لبق نم مهفلا مدعل انسفنأ ضِّرعُن انّنإف ،ةيضاملا نورقلا يف انمّلكت
،ةفاقثلاو ةايحلل ةتباث ةيؤر ىلإ ريشت ال - ةّيحيسملا ةّيّرحلا - ّيحيسملا ناميإلا ةّيّرح
سفنب اًمئاد نكلو ديلقتلا ومني .ديلاقتلل اًضيأ ةيمانيد ةيؤرو ،ةيمانيد ةيؤر ىلإ لب
ىرحألاب يهو .اهسرحنل ةمعن انل تيطعأ دقل .ةيرحلا كلمن انّنأ ِعَّدَن ال ،كلذل .ةعيبطلا
عضو وه اذه .اهلامك وحن ةهجتم ،ةرمتسم ةريسم يف نوكي نأ دحاو ّلك نم بلطت يتلا ةّيّرحلا
ءلم وحن ريسلل ةيدوبعلا نم اورّرحت :رمتسم جورخ يف مهّنإ ،نيرفاسملا ةلاح يه هذهو ،جاجحلا
نم اًناجم عوسي ّبّرلا انرّرح .حيسملا عوسي اهايإ انطعأ يتلا ىربكلا ةّيطعلا يه هذهو .ةّيّرحلا
.ةلماك ةّيّرحب ريسن يكل قيرطلا ىلع انعضوو ةّيدوبعلا

 

*******

 

(13 .1 ،5) ةيطالغ ِلهأ ىلإ لوسَّرلا سلوب ِسيّدِقلا ِةَلاسِر نِم ٌةءارِق

،مُكَّنِإ [...] .ةَّيِدوبُعلا ِريِن ىلِإ مُكِب ُدوعَي اًدَحَأ اوُعَدَت الو اًذِإ اوُتُبْثاف .اًريرْحَت انَرَّرَح ْدَق َحيِسَملا َّنِإ
.ةَّيِّرُحلا ىلِإ مُتيِعُد ْدَق ،ةَوْخِإلا اهُّيَأ

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

Speaker:

ِراطإ يف ،ريرْحَّتلل ًةلماش ًةريِمَخ اهِنْوَكِب ،ةَّيِحيِسَملا ِةَّيّرُحلا ىَلع ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
يف ٌديِدَج َوُه ام ىَرَن ْنأ ُةَّيِحيِسَملا ُةَّيِّرُحلا انُدِعاسُت :لاق .ةيطالَغ ِلْهَأ ىلإ ِةَلاسِرلا يف ِهِميِلْعَت
ِتافاقَثلا ِبْلَق ْنَع يِّلَخَتلا يِضَتْقَي ال ِلوُسَرلا ِسِلوُب ِبَسَحَب ِنامْيإلا َلوبُق َّنإ َكِلَذِل .ةايَحلا
ُةَّيِّرُحلا .هِتَراهَطَو ِليجْنإلا يف ٌديِدَج َوُه ام َقيِعُي ْنأ ُنِكْمُي اَّمَع ْطَقَف يِّلَخَتلا ِلَب ،ديِلاقَتلاو
ِديلاقَتلا َعَمَو ِتافاقَثلا َعَم ٍعازِن يف انُلِخْدُت ال ِهِتَمايِقَو َعوُسَي ِّبَّرلا ِتْوَمِب انل ْتَيِطْعُأ يتلا
ْنأ انُدِعاسُت يتلا ،ليِجْنإلا ُةَّيِرُح َيِه ٍةَرِّرَحُم ٍةَديِدَج ٍةَّيِرُح ىَلع يِوَتْحَت اهَّنأل ،اهانْيَقَلَت يتلا
ِةَيِلوُمُش ىَلع انَسُفْنأ ُحَتْفَت ِهِسْفَن ِتْقَولا يِفَو ،ةَّيِفاقَثلا انِروُذِج يف َنيرِّذَجَتُم ىَقْبَن
ُلِمْحَيَف ،اهُرِوَّطُيَو اهيف ِةَدوُجْوَملا ِةَقيِقَحلا ِروُذُبِب ُفِرَتْعَيَو ،ةَفاقَث ِّلِك يف ُجِمَدْنَي يذلا ِنامْيإلا
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ِحيِسَملا ىَرْشُب َنِلْعُن ْنأ انُدِعاسُت ُةَّيِحيِسَملا ُةَّيِّرُحلا .لامَكلا ىلإ اهيِف َدوُجْوَملا َرْيَخلا
ُةَسيِنَكلا ْتَّيِمُس ْدَقَو .تافاقَثلا ِعيِمَج يف ّيِقيِقَحَو ٌدِّيَج َوُه ام َمِرَتْحِن ْنَأو ِصِّلَخُملا
يف ِتافاقَثلاو ِبوُعُّشلا ِعيمَج ىَلع ٌةَحِتَفْنُمَو ٌةَعِماج ٌةَسيِنَك اهَّنَأل ِمْسالا اذَهِب ُةَّيِكيِلوُثاكلا
.عيِمَجلا ِلْجَأ ْنِم َماقَو َتامَو َدِلُو َحيِسَملا َّنأل ،تاقْوَألا ِّلُك

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. La libertà della fede cristiana non indica una visione statica della
vita e della cultura, ma dinamica e chiede a ciascuno di essere in un costante cammino, orientati
verso la sua pienezza. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

Speaker:

ٍةَّيْؤُر ىلإ ُريِشُت ال ّيِحيِسَملا ِنامْيإلا ُةّيِرُح .ةَّيِبَرَعلا ِةَغُللاب َنيِقِطانلا َنيِنِمْؤُملا يِّيحُأ
يف َنوُكَي ْنأ ٍدِحاو ِّلِك ْنِم ُبُلْطَتَو ٍةَّيِمانيِد ٍةَّيِوَيَح ٍةَيْؤُر ىلإ ْلَب ،ةَفاقَثلاو ِةايَحلِل ٍةَتِباث
!ّرَش ِّلُك ْنِم اًمِئاد مُكامَحَو اًعيمَج ُّبَّرلا مُكَكَراب .اهِلامَك َوْحَن ٍةَهِجَّتُم ،ةَرِمَتْسُم ٍةَريِسَم

 

*******
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