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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

سلوب سيّدقلا َّثح ،ةيطالغ لهأ ىلإ ةلاسّرلا نم ليلق لبق هانعمس يذلا عطقملا يف
كُلْسَنِل :وهو ٌبولسأ دجوي .(25 .16 ،5 عجار) سدقلا حوّرلا ِليبَس اوكُلْسَي نأ ىلع نيّيحيسملا
امك ،هقيرط ىلع هءارو ريسن نأو ،هعبتن نأ ينعي عوسيب نمؤن نأ ،عقاولا يف .حوّرلا َليبَس
قيرط يأ ،سكاعملا قيرّطلا بّنجتن نأ هسفن تقولا يف ينعيو .لئاوألا ذيمالّتلا لعف
.(16 ةيآلا) "دَسَجلا َةَوهَش" لوسّرلا اهاّمس يتلاو ،ةّيصخشلا حلاصملا ءارو يعّسلاو ،ةّينانألا
ذإ ،ةبِعتُم اًضيأ اهّنكلو ةعئار ةريسم يهو ،حيسملا قيرط ىلع ةريسملا هذه دوقي وه حوّرلا
اهّنإ :ةعفترملا لابجلا يف ةليوط ةلحر يف رّكفنل .ةايحلا ىدم ّرمتستو ةّيدومعملا يف أدبت
.ةرباثملاو دهُجلا نم ريثكلا بّلطتت اهّنكلو ،انُبِذجَت ُةَياَغلاو ،ةباّلخ

كُلْسَنِل” :لوسّرلا تاملك ىنعم يف لوخّدلا لجأ نم ،انل ةديفم ةروّصلا هذه نوكت نأ نكمي
ةّيمانيدو ،ةكرحو ،لعف ىلإ ريباعّتلا هذه ريشُت .“اندوقي نم وه نوكي نأو” ،“حوّرلا َليبَس

http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/11/3/udienzagenerale.html


يتأت يتلا ةّوقلاب" ةقّثلا ىلإ انعفدت اهّنكلو ،انهجاوت ةبوعص لّوأ دنع فّقوتلا نم انعنمت
ةّيباجيإ ةيؤر ّيحيسملا بستكي ،ةريسملا هذه عابّتابو .(21 ،43 ،سامره يعار) "قوف نم
ةّينانألل ةّيبلسلا عفاوّدلا وأ ،ىفتخا ملاعلا يف دوجوملا ّرّشلا ّنأ ينعي ال اذه .ةايحلل
اذهو .اناياطخ نم ربكأو انتمواقم نم ىوقأ اًمئاد هللا ّنأب ناميإلا ينعي لب ،تّلَق ءايربكلاو
.ّمهم

.مهاوتسم يف هسفن َعَضَو ،قيرطلا اذه يف ريّسلا ىلع ةيطالغ لهأ ّثحي لوسّرلا ناك امنيب
ةغيص يف “نحن” ـلا مدختساو – (16 ةيآ) "اوكُلسُأ" - رمألا ةغيص يف لعفلا نع ىّلخت
ّطخلا لوط ىلع انسفنأ عضنل :لوقن انّنأك .(25 ةيآ) "حوُّرلا َةَريس ْرِسَنْلف" :لاقو عراضملا
هذه ّنأ سلوب سيّدقلا ىأر .ةّيداشرإ ةقيرطو ،ةّيصو اهّنإ .اندوقي سدقلا حوّرلا عدنلو هسفن
هّنأ اًضيأ عنتقم وه ،(20 ،2 عجار) ِهيف اَيحَي حيسملا ّنأ هملع عمو .اًضيأ ُهل ةّيرورض ةّيصولا
قوف هسفن لوسّرلا عضي مل .(12 ،3 يبليف عجار) لبجلا ةّمق ىلإو ،هتياغ ىلإ دعب لصي مل
متلز ام متنأو ،لبجلا ةّمق ىلعأ ىلإ تلصو انأ .نورخآلا متنأو ،دئاقلا انأ” :لُقَي مل ،هتعامج
نع اًّيلمع اًلاثم يطعيل ،عيمجلا ةريسم طسو يف هسفن عضو لَب – اذه لُقَي مل – “نوريست
ةاعر َدِجَن نأ لمجأ امو .سدقلا حوّرلا داشرإ عم رثكأف رثكأ قفاوّتلاو ،هللا ةعاط ةرورض ىدم
.حوّرلل ٌدّيجو ،اًّدج ليمج اذه .مهنع نولصفني الو مهبعش عم نوريسي

يف .اهّلك ةعامجلا ةريسم يه لب :يدرف لمع دّرجم تسيل “حوّرلا َليبَس كُلْسَنِل” ةوعّدلا هذه
،ةسامحلل ريثم رمأ وه لوسّرلا هيلإ راشأ يذلا قيرّطلا عابّتا لالخ نم ةعامجلا ءانب ّنإ ،عقاولا
،دَسَحلا يأ ،اًعيمج اهاّيإ انيدل يتلا – اذكه لُقَنل – “براجّتلا” ،“دسجلا تاوهش” ّنإ .مِزلُم هّنكلو
نوكي نأ نكمي ةمراص ميلاعت ىلإ انؤوجلو ،انيف ةرضاح تلازام دقِحلاو ،قافّنلاو ،زّيحتلاو
،ةّمقلا ىلإ دوعّصلا نم اًلدبو ،ةّيرحلا قيرط نع جرخنس لعفلا اذهب نكلو ،ةلهس ةبرجت
يف ةّبحملاو ةمعّنلل ٍةحاسم َءاطعإ حوّرلا قيرط يف ُريّسلا بّلطتي .لفسألا ىلإ دوعنس
ةقيرطب هتوص سلوب لصوأ نأ دعب .فوخ نود نم ،هللا ةمعنل ةحاسم ءاطعإ .لّوألا ماقملا
اذإ ةعادولا مادختسا ىلإو ،ضعبلا مهضعب تابوعص اولّمحتي نأ ىلإ ةيطالغ لهأ اعد ،ةيساق
هوحِلصَأف ،ةَئيطَخلا ِّخَف يف ٌدَحَأ َعَقَو نِإ ،ةَوخِإلا اهُّيَأ" :هتاملك ىلإ ِغصنل .(22 ،5 عجار) مهدحأ أطخأ
مكُضعَب ْلِمحَيِل .اًضيَأ َتنَأ َبَّرَجُت َّالَئِل َكِسْفَن نِم َتنَأ ِراذَحو .ةعادَولا ِحورِب َنيِّيِحوُّرلا ُمُتنَأ
بسحب لب .حوّرلا بسحب سيل اذه ،ال ؛ةرثرّثلا نع اًمامت فلتخم كولس .(2-1 ،6) "ضعَب َلاقْثَأ
عقن ال ىّتح عضاوتب انسفنأ ىلع رهّسلاو هحالصإ يف خألا عم فطللا اذه كلمن نأ وه حوّرلا
.ءاطخألا كلت يف

انيلع بجي ،اًبلاغ ثدحي امك ،نيرخآلا ىلع انمكح يف ءيسُن نأ ىلإ ليمن امدنع ،عقاولا يف
دق مهّنأ ودبي صاخشأ دجوي نكلو !نيرخآلا داقتنا لهس وه مك .انفعض يف رّكفن نأ اًلّوأ
!كسفن ىلإ رظنا نكل .موي ّلك نيرخآلا نودقتني مهّنإ .ةرثرّثلا يف ةداهش ىلع اولصح
نيكراشم نيلوؤسم نكن مل نإ ،تخأ وأ خأ حالصإ ىلإ انعفدي يذلا ام انسفنأ لأسن نأ ٌنسح
ىلإ انوعدي ،ةعادولا ةبهوم انل هئاطعإ ىلإ ةفاضإلاب ،سدقلا حوّرلا .ام ةقيرطب اه/هإطخ نع
،لمعلا ةّلقو ،ضرملا :ناسنإلا ةايح يف ةدوجوم لاقثألا َنِم مَك .نيرخآلا لاقثأ ِلْمَحو نماضّتلا
نأ نكمي !مهتّبحمو ةوخإلا برق بّلطتت يتلا ىرخُألا براجّتلا نم مكو !…ملألاو ،ةدحَولاو
اهّيأ ،كلذل" :هسفن عطقملا اذه حرش امدنع اًضيأ سنيطسغأ سيّدقلا تاملك اندعاست
نم بِبحأ ،كتوص تعفر اذإو .ةعادوب ،ةقيرّطلا هذهب هوحلصأ [...] ،ام إطخ يف ٌدحأ عقو اذإ ،ةوخإلا
.(3 ،163 ،تاباطخ) "بِبحأ ،ةّدشبو ،بّنؤت مأ ،ةّيوبأ ةفطاع رهظُت مأ ،حِلصُت تنك ءاوس .كلخاد
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.انتاوخأو انتوخإل ريخلا ديرن نأ يأ ،يوخألا حالصإلا يف ىمسألا ةدعاقلا يه ةّبحملا .اًمئاد بِبحأ
نم داجيإل ،ةالّصلا يف تمَصب نيرخآلا بويعو ،نيرخآلا لكاشم عم حماستن نأ رمألا قلّعتي
ُقيرّطلا .لهّسلا رمألاب سيل اذهو .هسفن حالصإ ىلع هتدعاسمل حيحصلا قيرّطلا ّمث
ىلع ْرسَنِل .هلعفن اّلأ بجي اذهو .اًلماك انأ تنك ول امك رخآلا ةيرعتو .ةرثرّثلا يه لهسألا
.برُقلاو ةالّصلاو ربّصلاو ةعادولا قيرط

.اندوقي سدقلا حوّرلا ِعدنلو ،قيرّطلا اذه ىلع ربصو حرفب ْرِسَنِل

 

*******

(25 .17-16 ،5) ةيطالغ ِلهأ ىلإ لوسَّرلا سلوب ِسيّدِقلا ِةَلاسِر نِم ٌةَءارِق

،حوُّرلا ُفِلاخُي ام يهَتشَي َدَسَجلا َّنَأل ،دَسَجلا َةَوهَش اوضْقَت الَف حوُّرلا َليبَس اوكُلسُأ :لوقَأو
اذِإف [...] .نوديرُت ال ام َنولَمعَت مكَّنِإ ىَّتح َرَخآلا ُمِواقُي امُهالِك :دَسَجلا ُفِلاخُي ام يهَتشَي َحوُّرلاو
.حوُّرلا َةَريس اًضيَأ ْرِسَنْلف ،حوُّرلا َةايَح ايْحَن اَّنُك

ّبَّرلا ُمالك

*******

Speaker:

ِراطإ يف حوّرلا ليبس كلسن نأ ىلإ سلوب لوسّرلا ةوعد ىلع مويلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
نأ ىلع نيّيحيسملا سلوب سيّدقلا َّثح :لاقو ،ةيطالغ لهأ ىلإ ةلاسّرلا يف ِهِميِلْعَت
ىلع هءارو ريسن نأو ،هعبتن نأ ينعي عوسيب ناميإلاو .سدقلا حوّرلا ِليبَس اوكُلْسَي
،سكاعملا قيرّطلا بّنجتن نأ هسفن تقولا يف ينعيو .لئاوألا ذيمالّتلا لعف امك ،هقيرط
.دَسَجلا َةَوهَش لوسّرلا اهاّمس يتلاو ،ةّيصخشلا حلاصملا ءارو يعّسلاو ،ةّينانألا قيرط يأ
اًضيأ اهّنكلو ةعئار ةريسم يهو ،حوّرلا وه حيسملا قيرط ىلع ةريسملا هذه دوقي يذلاو
لب ،يدرف لمع دّرجم تسيل ةوعّدلا هذه .ةايحلا ىدم ّرمتستو ةّيدومعملا يف أدبت ذإ ،ةبِعتُم
وه لوسّرلا هيلإ راشأ يذلا قيرّطلا عابّتا لالخ نم ةعامجلا ءانبو .اهّلك ةعامجلا عم اًضيأ متت
قافّنلاو زّيحتلاو دَسَحلا يأ ،دسجلا تاوهش ّنإ هتسادق دّكأو .مِزلُم هّنكلو ،ةسامحلل ريثم رمأ
كلت نم دحلل ةمراص ميلاعت ىلإ أجلنل ةبرجتلا اندوارت دقو .انيف ةرضاح تلازام دقِحلاو
ةّيرحلا قيرط نع جرخنس لعفلا كلذب انّنأل .ديفي ال كلذ نكلو .انريغ يف تاوهشلا
.لفسألا ىلإ دوعنس ،ةّمقلا ىلإ دوعّصلا نم اًلدبو ،سنيطسغأ سيدقلا لاق امك ةبحملاو
.لّوألا ماقملا يف ةبحملاو ةمعّنلل ٍةحاسم َءاطعإ حوّرلا قيرط يف ُريّسلا بّلطتي ،اذهل

 

*******
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Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Lo Spirito Santo, oltre a farci dono della mitezza, ci invita alla
solidarietà, a portare i pesi degli altri, e ci spinge a correggerli. Da questo si comprende che la
regola suprema della correzione fraterna è l’amore: volere il bene dei nostri fratelli e delle nostre
sorelle. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

ةبهوم انل هئاطعإ ىلإ ةفاضإلاب ،سدقلا حوّرلا .ةّيبرعلا ةغللاب نيقطانلا نيِنمؤملا يّيحُأ
ّنأ مهفن اذه نمو .مهحالصا ىلإ انعفديو ،نيرخآلا لاقثأ ِلْمَحو نماضّتلا ىلإ انوعدي ،ةعادولا
مككراب .انتاوخأو انتوخإل ريخلا ديرن نأ يأ ،ةّبحملا يه يوخألا حالصإلا يف ىمسألا ةدعاقلا
!ّرش ّلك نم اًمئاد مكامحو اًعيمج ّبّرلا

 

 *******

2021 ناكيتافلا ةرضاح – ةظوفحم قوقحلا عيمج©

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

4


