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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

انسفنأل انحمسو ،فسوي سيّدقلا ةيصخش يف قّمعتن نأ نم عيباسألا هذه يف اّنكمت
هتيصخش نم بناوج كلذكو ،ليجانألا اهمّدقت ةمهم اهّنكلو ةليلق تامولعم انَهّجوت نأب
ّسِحلا” اذه نم اًقالطنا .ىوقتلاو ةالّصلاب نورقلا ربع اهنّيبت نأ نم ةسينكلا تّنكمت
ىلع زّكرأ نأ مويلا ّدوأ ،ةسينكلا خيرات يف فسوي سيّدقلا ةيصخش قفار يذلا “كرتشملا
انتقالع هّجوي نأ اًضيأ هُنكميو ،ةّيحيسملا انتايح ينغُي نأ نكمي ّمهُم يناميإ عوضوم
.نيسيّدقلا ةكرش ىلع مّلكتأ ينّنإ :نْيَّفوتملا انئابحأ عمو نيسيّدقلا عم قرطلا لضفأب
ام انلِئُس اذإ نكل .“نيسيّدقلا ةكرشب نمؤأ” ،ناميإلا نوناق يف لوقن ،نايحألا نم ريثك يف
نوسيّدقلا” :روفلا ىلع بيجُأ تنك ًالفط تنك امدنع ينّنأ رّكذتأ انأ ،نيسيّدقلا ةكرش يه
؟نيسيّدقلا ةكرش يه ام .هلوقن امدنع همهفن ال ...ٌرمأ هّنإ .“نيسيّدقلا ةكرش نونّوكي
.رخآ ٌرمأ وه لب .دوصقملا وه اذه سيل ،ةكرشلا نونّوكي نيذلا مه نوسيّدقلا سيل
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ةيلقع رهظُت اهّنأ ودبت يتلا ىوقتلا نم لاكشأ يف ةّيحيسملا ىتح اًنايحأ عقت نأ نكمي
نحن اناوقتو انتالص ّنأ ةقيقح يف يساسألا فالتخالا نُمكَي .ةّيحيسم اهنم رثكأ ةّينثو
ىتح ،ءيشب وأ ةروصب وأ ،ناسنإلاب ةقثلا ىلع ،تالاحلا كلت يف ،ناموقي ال نينمؤملا
رَشَبلا ىلع ُلِكَّتَي يذَّلا ُلجَّرلا ٌنوعْلَم" :لوقيف ايمرإ يبنلا انرّكذي .ةسدقم اهّنأ مَلعن امدنع
ةعافش يف انتقث ّلك عضن امدنع ىتح .(7-5 ،17) "ّبَّرلا ىلع ُلِكَّتَي يذَّلا لُجَّرلا ٌكَرابمو [...]
اهطابترا ببسب طقف ةميق اهل انتقث ّنإف ،ءارذعلا ميرم ةعافش يف ىتح وأ ،سيدق
:كانه يهتني ال ءارذعلا ميرم ةدّيّسلا ىلإ وأ سيّدقلا اذه ىلإ يّدؤملا قيرّطلا ّنأكو .حيسملاب
هب اندّحوي يذلا طابرلا وه حيسملا .حيسملاب هطابترا ببسب ،كانه ىلإ يضمي قيرطلا .ال
نوعنصي نم مه نوسيدقلا سيل .“نيسيّدقلا ةكرش” :وهو صاخ مسا هلو اننيب طبريو
ال نوسيّدقلا :فّقوت ،ال “...ةريثك تازجعم عنصي سيّدقلا اذه” :ٌلئاق لوقي دق !ال تازجعملا
هتمعنبو ،تازجعملا هللا عنص .مهب لمعت يتلا يه طقف هللا ةمعن لب ،تازجعملا نوعنصي
:نولوقي سانأ كانه .اًحضاو اذه نوكي نأ بجي .حلاص صخشو ،سيدق صخش لالخ نم لمعت
يّلصُي عيفش وه سيّدقلا .أطخ اذه ،ال .“سيّدقلا اذهب نمؤن انّنكلو هللاب نمؤن ال نحن”
لالخ نم لمعي هللا :ةمعّنلا انيطعُي هللاو انلجأل يّلصُي وهو ،هلجأل يّلصُن نحنو انلجأل
.سيّدقلا

ةكرش" :ةّيكيلوثاكلا ةسينكلل يحيسملا ميلعّتلا لوقي ؟“نيسيّدقلا ةكرش” نذإ يه ام
ةكرش” :فيرعّتلا اذه لمجأ ام اورظنا .(946 مقر) "ديدحتلا هجو ىلع ةسينكلا يه نيسيّدقلا
ةظوفحم ةسينكلا ّنأ ينعي ؟اذه ينعي اذام .“ديدحتلا هجو ىلع ةسينكلا يه نيسيّدقلا
هّنإ .نيصّلخم ةأطخ ةعامج يه ةسينكلا .نيصّلخم ةأطخ ةعامج اهّنأ ينعي اذه ،ال ؟نيلماكلل
.نيصّلخم ةأطخ انّلك ،ةسينكلا نع هسفن دعبتسي نأ هنكمي دحأ ال .فيرعّتلا اذه ليمج
انسؤب يف انّبحأو انسّدق يذلا حيسملا يف ترهظ يتلا هللا ةّبحم ةرمث يه انتسادق
وه عوسي هيفو ،سلوب سيدقلا لاق امك ،اًدحاو اًدسج نّوكن نحن اًمئاد هلضفب .هنم انصلخو
ينعي اذام اًروف مهفن انلعجت هذه دسجلا ةروص .(12 ،12 ستنروق 1 عجار) ءاضعألا نحنو سأرلا
تَمَّلَأَت ٌوضُع َمَّلَأَت اذِإ" :سلوب سيدقلا لاق .ةكرش يف ضعبب انضعب نيطبترم نوكن نأ
ٍدِحاو ُّلُكو حيسَملا ُدَسَج مُتنَأف .ءاضعَألا ُرِئاس هَعم تَّرُس ٌوضُع َمِركُأ اذِإو ،ءاضعَألا ُرِئاس هَعَم
يف نودحّتم انّلكو ،دحاو دسج انّلك :سلوب هلاق ام اذه .(27-26 ،12 ستنروق 1) "هنِم ٌوضُع مُكنِم
هذه .حيسملا عوسي عم ةكرش يف نودحّتم انّلك :ةكرش يف انّلكو ،ةّيدومعملا يفو ،ناميإلا
.نيسيّدقلا ةكرش يه

رثؤي امك ،عيمجلا ىلع نارثؤي يتايح ناّسمي ناذللا مَلألاو حرفلا ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ٍلابم ريغ نوكأ نأ يننكمي ال .انل نْيَرواجملا تخألاو خألا ةايح ناّسمي ناذللا مَلألاو حرفلا ّيلع
دحاو صخش ةئيطخ ىتح ،ىنعملا اذهب .ةكرش يفو ،دحاو دسج نم ءزج انّلك انّنأل ،نيرخآلاب
اذهو ،نيسيّدقلا ةكرش مكحب .عيمجلا ىلع درف ّلك ةّبحم رثؤتو ،عيمجلا ىلع اًمئاد رثؤت
ينّنأل يب طبترم لوقأ ال – ةقيمع ةقيرطب يب طبترم ةسينكلا يف وضع ّلك ،داحّتالا
هّنأ ةجردل يوق طابرلا اذهو ،ةقيمع ةقيرطبو ةلدابتم ةقيرطب نوطبترم انّنأل لب – ابابلا
ةوخإلا طقف نيسيّدقلا ةكرش لمشت ال ،عقاولا يف .توملاب ىتح رَسكُي نأ نكمي ال
مهّجح اوهنأ نيذلا اًضيأ لمشت لب ،ةيخيراتلا ةظحللا هذه يف يراوجب اوناك نيذلا تاوخألاو
:رّكفنل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .انعم ةكرش يف اًضيأ مُه .توملا ةبتع اوربعو ضرألا ىلع
،ّيساسأ ٌطابر وه طابرلا ّنأل مهّبحن نيذلا نع اًقح انلصفي نأ عيطتسي دحأ ال حيسملا يف
ٍدحاو ّلك عم نوكن اهب يتلا ةقيرطلا طقف رّيغتت امّنإ ،اهسفن انتعيبط يف وهو ّيوق ٌطابرو

2



رّكفن نحن ،بآلا اهّيأ” :ٌلئاق لوقي دق .طابرلا اذه رسك عيطتسي دحأ الو ءيش ال نكل ،مهنم
اوركنأ نيذلاو ،ةسينكلا اودهطضا نيذلاو ،اودترا نيذلاو ،ناميإلا اوركنأ نيذلا صاخشألا يف
.مهّلك ،نيفّدجملا ىّتحو ،ءالؤه ىّتح ،معن .“؟انعم تيبلا يف اًضيأ مه ءالؤه له :مهتّيدومعم
ضرألا ىلع نينمؤملا ةعامج اًعم عمجت نيسيّدقلا ةكرش .نيسيّدقلا ةكرش يه هذه :ةوخإ نحن
.ءامسلا يفو

اًضيأ ينُنكمي ،يراوجب تخأ وأ خأ عم اهؤانب ينُنكمي يتلا ةقادصلا ةقالع ّنإف ،ىنعملا اذهب
ام .تاقادص مهعم ينبن ام اًبلاغ ءاقدصأ مه نوسيدقلا .ءامسلا يف تخأ وأ خأ عم اهميقأ نأ
يف وه ىوقتلا هيمسن ام – ةسيّدقلا هذهلو ،سيّدقلا اذهل اًّدج ّيقت انأ – ىوقتلا هيمسن
،اًضيأ .ديدحتلا هجو ىلع اندّحوي يذلا طابرلا اذه نم اًءدب ةّبحملا نع ريبعتلل ةقيرط عقاولا
ةقيرط اهّنإ ،ال :“نيّنسملا هيدلاول اًّدج ّيقت صخشلا اذه” :لوقن نأ نكمي ،ةّيمويلا ةايحلا يف
امدنع ًةصاخ ،قيدص ىلإ ءوجللا اًمئاد انّنكمي هّنأ اًعيمج مَلعَنو .ةّبحملا نع ريبعتو ،ةّبحم
ىلا ةجاحب اًعيمج نحن .ءامّسلا يف ءاقدصأ انيدل نحنو .ةدعاسم ىلإ جاتحنو ةبوعص يف نوكن
اًضيأ عوسيل ناكو .ةايحلا ةهجاوم ىلع اندعاست ةفداه تاقالع ىلإ اًعيمج جاتحن .ءاقدصأ
،ةسينكلا خيرات يفو .ةيرشبلا هتربخ يف تاظحللا بعصأ يف مهيلإ أجلي ناكو ،هؤاقدصأ
امهب ترعش ناذللا يوقلا طابرلاو ةريبكلا ةّدوملا ًالّوأ :ةنمؤملا ةعامجلا تقفار تباوث كانه
ناذللا ةّدوملاو صاخلا ميركتلا اًضيأو .انتدلاوو هلإلا ةدلاو ،ميرم هاجت اًمئاد ةسينكلا
عوسي هنبا :هيدل ام نمثأب هيلإ هللا َدَهَع عقاولا يفو .فسوي سيّدقلل ةسينكلا امهتمّدق
نوبيرق تاسيّدقلاو نيسيّدقلا ّنأب رعشن ،نيسيّدقلا ةكرش لضفب اًمئاد .ميرم ءارذعلاو
وأ ،اهيلإ يمتنن يتلا ةسينكلا وأ ،اًلثم ،هلمحن يذلا مسالا ببسب ،انؤاعفش مه ،انم
بجي يتلا ةقثلا يه هذهو .ةّصاخلا اناوقت ببسب ىّتح ،كلذ ىلإ امو ،هيف شيعن يذلا ناكملا
يه نيسيدقلل ىوقتلا .انتايح يف ةمساحلا تاظحللا يف مهيلإ انهّجوت يف اًمئاد انكّرحت نأ
،هللا مامأ وه يذلا تخأو خأ عم مّلكتلا ةطاسبب يه لب ،ةفارخ تسيل يهو ،اًّيرحس اًرمأ تسيل
بلطأو تخألاو خألا اذه عم مّلكتأ انأو .هللا مامأ نآلا وهو ،ةّيلاثمو ،ةسّدقمو ،ةحلاص ةايح شاعو
.يتاجايتحال هتعافش

طبترم انأ ،فسوي سيّدقلا ىلإ ةالصب يحيسملا ميلعّتلا اذه متتخأ نأ ّدوأ ،ديدحتلاب اذهل
ةالص باتك يف اهتدجو ةالص اهّنإ .ةنس 40 نم رثكأ ذنم موي ّلك اهولتأو ،صاخ لكشب اهب
،اًّدج ةليمج ةالص يه .رشع عباسلا نرقلا ةياهن ،1700 ةنس نم ،ميرمو عوسي تاوخأ تابهارل
سيّدقلا وه يذلا اذه انسراحلو ،بألا اذهلو ،قيدّصلا اذهل ٍّدحت يه ،ةالص نم رثكأ اهّنكل
،فسوي ُسيّدقلا اهّيأ” :اهءارقأس .اهودّدرتو ةالّصلا هذه اومّلعتت نأ دّيجلا نم نوكيس .فسوي
يف يندعاس ،ةنكمم ةليحتسملا ءايشألا لعجت فيك كتردقب فرعَت كنإ ،ديجملا انابأ اي
اهلكوُأ يتلا ةبعصلاو ةريطخلا عاضوألا كتيامح تحت عض .هذه ةبوعصلاو ةّدشلا تاظحل
يّنإ دحأ ُلوقي الف .كيف يتقث ّلك عضأ انأ ،بيبحلا يبأ .ديعس ّلح اهل نوكي ىتح ،كيلإ
يل كتدوم ّنأ يل نّيب ،ميرمو عوسي عم ءيش ّلك لعف كنكمي هّنأ امبو ،اًثبع كيلإ تلهتبا
ءيش ّلك لعف كنكمي هّنأ امب” :فسوي سيّدقلا ِّدحت وهو ،ٍّدحتب يهتنتو .“كتردق لثم ةريبك
ىلإ موي ّلك يسفن دهعأ انأ .“كتردق لثم ةريبك يل كتدوم ّنأ يل نّيب ،ميرمو عوسي عم
.ةميدق ةالص اهّنإ :ةنس 40 نم رثكأل ،ةالّصلا هذهب ،فسوي سيّدقلا

:ضرألا ىلعو ءامّسلا يف انيدل يتلا هذه نيسيّدقلا عيمج ةكرش يف ،اوعّجشتو ،اًمدق اوضما
.اّنع ىّلختي نل هللا
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*******

:ةيلاّتلا تاملكلا سدقألا بألا لاق ،يحيسملا ميلعّتلا ماتخ يفو

تناك اذإ فرعأ الو ،ام ةلكشم هيدل ذإ ،خرصيو ،خرصي اًصخش ،قئاقد عضب لبق ،انعمس
لجأ نم ،هلجأ نم ةالصب متخأ نأ ّدوأ .ةلكشم يف وهو انوخأ هّنإ :ةًّيحور وأ ،ةًّيسفن وأ ،ةًّيدسج
اّلأ بجي .تاجايتحا هيدلو ،مّلأتي هّنأل كلذف خرصي ناك نإ :نيكسملاو ،مّلأتي يذلا انيخأ
اي كيلع مالّسلا :هلجأ نم ءارذعلا ميرم انتديس ىلإ اًعم ِّلصنل .خألا اذه تاجايتحال اًّمُص نوكن
...،ميرم

 

*******

 

(13-12 ،12) سُتْنِروُق ِلْهَأ ىلإ ىَلْوُألا لوُسَّرلا َسلوُب ِسيِّدِقلا ِةَلاسِر ْنِم ٌةَءارِق

ْتَسْيَل اهِتَرْثَك ىَلع اهَّلُك ِدَسَجلا َءاضْعَأ َّنَأو ٌةَريِثَك ٌءاضْعَأ ُهَلَو ٌدِحاو َدَسَجلا َّنَأ امَكَو [،ةَوْخإلا اهُّيَأ]
اًدوهَيَأ ،اًدِحاو اًدَسَج َنوكَنِل ٍدِحاو ٍحوُر يف اًعيِمَج انْدَمَتْعا انَّنِإف .حيِسَملا َكِلَذَكَف ،اًدِحاو اًدَسَج َّالِإ
.دِحاو ٍحوُر ْنِم انْبِرَشو ،اًرارحَأ ْمَأ اًديبَع ،نيِّيِنانوي ْمَأ اَّنُك

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

 

Speaker:

َّلُك ُعَضَن امَدْنِع :لاقَو ،نيِسيِّدِقلا ِةَكِرَشَو فُسوُي ِسيِّدِقلا ىَلع َمْوَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
ُطابِّرلاو .حيِسَملاب اهِطابِتْرا ِبَبَسِب ْطَقَف ٌةَميِق اهَل انَتَقِث َّنإف ٍسيِّدِق ِةَعافَش يف انِتَقِث
َيِه انُتَسادَقَو .نيِسيِّدِقلا ُةَكِرَش َوُهَو ٌصاخ ٌمْسا ُهَل انَنْيَب ام يِفَو ِحيِسَملاب انُدِّحَوُي يذلا
.ُهْنِم انَصَّلَخَو انِسْؤُب يِف انَّبَحَأَو انَسَّدَق يِذَّلا ِحيِسَملا يف ْتَرَهَظ يتلا ِهللا ِةَّبَحَم ُةَرْمَث
ُهَعَم ْتَمَّلَأَت ٌوْضُع َمَّلَأَت اذِإف .ءاضْعألا ُنْحَنَو ُسْأَرلا َوُه ُثْيَح اًدِحاو اًدَسَج ُنِّوَكُن ُنْحَن ِهِلْضَفِبَو
ُّلُك ،نيِسيِّدِقلا ِةَكِرَش ِمْكُحِب اذَهِل .ءاضْعَألا ُرِئاس ُهَعَم ْتَّرُس ٌوْضُع َمِرْكُأ اذِإو ،ءاضْعَألا ُرِئاس
َرَسْكُي ْنأ ُنِكْمُي ال ُهَّنَأ ِةَجَرَدِل ٌّيِوَق ُطابِّرلا اذَهَو ،ءاضْعَألا ِرِئاس َعَم ٌطِبَتْرُم ِةَسيِنَكلا يف ٍوْضُع
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يِف يراوِج يف اوُناك َنيَذَّلا ْطَقَف ِتاوَخَألاو َةَوْخإلا َنيِسيِّدِقلا ُةَكِرَش ُلَمْشَت الَف .تْوَملاِب ىَتح
َلاقَو .تْوَملا َةَبْتَع اوُرَبَعَو ِضْرَألا ىَلع مُهَّجَح اوُهْنَأ َنيِذَّلا اًضْيأ ُلَمْشَت ْلَب ،ام ٍةيِخيِرات ٍةَظْحَل
ِهِسْفَن َعوسَيِل َناك .تابوُعُّصلا ِةَهَجاوُمِل ًةَصاخ ٍءاقِدْصَأ ىَلإ ٍةَجاحِب اًعيِمَج ُنْحَن :ُهُتَسادَق
َهاجُت ٍةَريِبَك ٍةَّدَوَمِب اًمِئاد ُةَسيِنَكلا ْتَرَعَش .تاظَحَللا ِبَعْصَأ يف مِهْيَلإ ُأجْلَي َناكَو ،ُهُؤاقِدْصَأ
ِهِنْباب ُهُسْفَن ُهللا َدَهَع ،فُسوُي ِسيِّدِقلا ىَلإ .اًّيِوَق اًطابِتْرا امِهِب ْتَطَبَتْراف ،فُسوُيَو َمَيْرَم
ِتاسيِّدِقلاو َنيِسيِّدِقلا َّنأِب ُرُعْشَن ،نيِسيِّدِقلا ِةَكِرَش ِلْضَفِب .مَيْرَم ِءارْذَعلاِبَو َعوُسَي
ِةَّمِهُملا ِتاظَحَللا يف ٍةريِبَك ٍةَقِثِب اًمِئاد مِهْيَلإ َهَّجَوَتَن ْنَأ ُبِجَيَف .انُؤاعَفُش ْمُهَف ،انِم َنوُبيِرَق
.انِتايَح يف

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Nella festa della Presentazione del Signore al tempio,
presentiamoci a Dio purificati nello spirito, affinché i nostri occhi possano vedere la luce della
salvezza e noi possiamo così portarla al mondo intero, come hanno fatto i Santi. Il Signore vi
benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.

 

*******

 

Speaker:

ْلُثْمَنِل ،لَكْيَهلا ىَلإ َعوُسَي ِّبَّرلا ِةَمِدْقَت ِديِع يِف .ةَّيِبرعلا ِةَغُّللاب َنيِقِطانلا َنينِمْؤُملا يِّيَحُأ
ىَلإ ُهَلْمَح َعيِطَتْسَنَف ،صالَخلا َروُن ىَرَت ْنَأ انُنُيْعَأ َعيِطَتْسَت ىَتَح ،ةَّيِقَن انُسوُفُنَو ِهللا َمامَأ
!ّرَش ِّلُك ْنِم اًمِئاد مُكامَحَو اًعيِمَج ُّبَّرلا مُكَكَراب .نوُسيِّدِقلا َلَعَف امَك ِهِّلُك ِمَلاعلا

 

*******
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