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!مكب ًالهسو ًالهأو ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

يف ةّيلوسرلا ةرايّزلا هذه تناك ،اطلام ىلإ تبهذ نيَيضاملا دحألاو تبَّسلا يَموي يف
.هتاّيعبتو ديفوكلا ببسب نيتنس ذنم اهليجأت ّمت دقو ،تقولا ضعب ذنم جمانربلا
،طّسوتملا ضيبألا رحبلا طسو يف ةريزج اهنوك نم مغّرلا ىلع ،اطلام ّنأ نوفرعي نوليلق
اَجَنو اهئطاوش نم برقلاب َقِرَغ سلوب لوسّرلا ّنأل ؟اذامل ،اًّدج اًركاب ليجنإلا تلبقتسا دق
.اًصخش نيعبسو نيَتئم نم رثكأ مهو ،ةنيفّسلا نتم ىلع اوناك نيذلا ّلك عم ةبوجعأب
ةّيناسنإب" :ةملكلا هذه لاقو ،اًعيمج مهولبقتسا اطلام لهأ ّنإ لسّرلا لامعأ رفس انل لوقي
تاملكلا هذه ترتخا دقل .“ةردان ةّيناسنإب” ،كلذ اوسنت ال ،اًّدج ّمهم اذه .(2 ،28) "ةردان
،اهعبتن نأ بجي يتلا قيرّطلا ىلإ ريشت اهّنأل ،يترايزل اًراعش ،"ةردان ةّيناسنإب" :ديدحّتلاب
رثكأو ،ةّوخأ رثكأ ،ّمَعأ ةروصب ،ملاعلا حبصي يكل لب ،نيرجاهملا ةرهاظ ةهجاومل طقف سيل
هسفن بكرملا ىلع نيدوجوملا نحن ،اًعيمج اندّدهي يذلا “قرغلا” نم وجنيو ،شيعلل ةيلباق
.حاتفم-ناكم يه اطلام ،قفألا اذه يف .- انمّلعت امك - اًعيمج

اّبوروأ نيب رحبلا طسو يف اهعقومل اًرظن ،ةّيفارغجلا ةيحاّنلا نم ًالّوأ حاتفم-ناكم اهّنإ
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يقتلت ثيح ،(حايرلا ةطيرخ) “حايّرلا ةدرو” نم عون يه اطلام .ايسآ اًضيأ لاطتو ،ايقيرفأو
.ةجرد 360 ىلع طّسوتملا ضيبألا رحبلا ةقطنم ِدْصَرل ةزّيمم ةطقن اهّنإ ،تافاقّثلاو بوعّشلا
تاّيجيتارتسا وه دئاّسلا قطنملا ،فسألل نكل ،“ةّيسايسويجلا” نع اًريثك مويلا مّلكتن
اهذوفن وأ يداصتقالا اهذوفن قطانم عيسوت لالخ نم اهحلاصم ديكأتل ىوقألا لوّدلا
ّقح ،ةحوللا هذه يف ،اطلام لّثمت .برحلا عم نآلا هارن نحنو ،يركسعلا اهذوفن وأ يجولويديألا
اًقطنم عبتت نأ بجي يتلا ،ةراضحلاو خيراّتلاب ةّينغلا ْنكل ،ةريغّصلا لوّدلا ،“راغّصلا” ةّوقو
نيب شياعّتلاو ،ةّيرحلا قطنم اًضيأو مارتحالا قطنم ،ةّيرحلاو مارتحالا قطنم :وهو ،رخآ
اًضيأ لب ،ةدحاو ةهج نم طقف سيل ،نآلا هارن نحنو .ىوقألا رامعتسال ةضراعملاو ،تافالتخالا
ديدج خيرات لجأ نم تاساسأ عضول تالواحم تَرَج ،ةيناّثلا ةّيملاعلا برحلا دعب ...ىرخأ تاهج نم
ىمظعلا ىوقلل ميدقلا خيراّتلا ّرمتسا ،- مّلعتن ال نحن – فسألل نكل ،مالّسلا هدوسي
.ةدحّتملا مّمألا ةمّظنم زجع ىلع دهشن ،ايناركوأ يف ةّيلاحلا برحلا يفو .ةسفانتملا

ثلاثلا اّنحوي لابقتسا زكرم يف .ةرجهلا ةرهاظ ثيح نم حاتفم-ناكم يه اطلام :يناثلا بناجلا
.ةعّورم تالحر دعب ةريزجلا ئطاوش ىلع اوَسَر دق اوناك نيريثك نيرجاهم تيقتلا نيرشعلاو
نم جرخن نأ ،طقف ةقيرطلا هذهب ،انُنكمي هّنأل ،مهتاداهش ىلإ يغصن نأ نم بعتن اّلأ بجي
هوجولا ىلع فّرعتن نأ انُنكميو ،مالعإلا لئاسو يف اًريثك رشتنت يتلا ةهّوشملا ةيؤرلا
،مقر سيل وهو ،ديرف ناسنإ وه رجاهم ّلك .نيرجاهملا ءالؤهل لامآلاو مالحألاو حارجلاو صصقلاو
ّلك .هتفاقثو هروذجو هتمارك هل ناسنإ وه رجاهم ّلك .اّنم ٍدحاو ّلك لثم ديرف وهو ناسنإ وه لب
تأشن اّبوروأ ّنأ سنن الو .هعم اهلمحي يتلا لكاشملا نم ريثكب ربكأ ىًنِغ لمحي مهنم ٍدحاو
.اهيلإ نيرجاهملا نم

نأ بجي ،ريثكب كلذ لبقو ،هريدن نأ بجيو ،- حيحص اذه – لابقتسالا مّظنن نأ بجي ،عبّطلاب
،ئراوط ةلاح اهّنأ ىلع ةرجهلا ةرهاظ رصتخن نأ نكمي ال هّنأل .ّيلود ىوتسم ىلع اًعم هل طّطخن
،عارّصلل ةمالع حبصت نأ نكمي .اهرّسفنو اهأرقن نأ بجي اذكهو .اننمز تامالع نم ةمالع يهف
زكرم اودجوأ نيذلا ّنإ .انيلع دمتعي اذه ،اهعم فّرصتن فيك ىلع دمتعي اذه .مالّسلل ةمالع وأ
ناكم” مسا هيلع اوقلطأ اذهلو ،ّيحيسملا رايخلا اوّنبت ،اطلام يف نيرشعلاو ثلاثلا اّنحوي
ّلك !مالّسلل ربتخم يه اهّلك اطلام ّنإ لوقأ نأ ّدوأ انأ نكلو .مالّسلا ربتخم :“مالّسلا عنص
،تّدمتسا نإ اهتلاسر قّقحت نأ اهنكميو .مالّسلل ربتخم يه ةّصاخلا اهفّرصت ةقيرطب ةّمألا
،ليجنإلا عم مَيقلا هذه اطلام بعش لبقتسا .نماضّتلاو ةمحّرلاو ةّوخألا حور ،اهروذج نم
.ةّيح اهئاقبإ نم نّكمتيس ليجنإلا لضفبو

وه اذهو ،عقاولا يف .ةكرّشلاو ناميإلا يف بعّشلا كلذ تّبثأل تبهذ ،امور فقسأ يِنوَكل ،اذهل
،وزوج نمو اطلام نم .ةراشبلا رظن ةهجو نم اًضيأ حاتفم-ناكم يه اطلام ،ثلاثلا بناجلا
اولمح ،اًضيأ نوّيناملع نونمؤمو ،نوريثك نابهرو ةنهك قلطنا ،دلبلا يف نيَتّيشربألا
ضمحلا يف ةلاسّرلا كرت سلوب سيّدقلا روبع ّنأكو .عمجأ ملاعلا ىلإ ةّيحيسملا ةداهّشلا
هبعشلو هلل ركش ،ركش ةباثمب ءيش ّلك لبق يترايز تناك اذهل !اطلام لهأل يووّنلا
.وزوجو اطلام يف سّدقملا نمؤملا

ىلع ةمئاقلا ةَمَلوَعُملا ةفئاّزلا ةفاقّثلاو ةّيناملعلا ةعزّنلا حاير تّبه اًضيأ كانه ،كلذ عمو
ةراشبل تقولا ناح ،اًضيأ كانه ،كلذل .ةّيبسنلاو ةديدجلا ةّيلامسأرلاو ةّيكالهتسالا ةعزّنلا
ةباثمب تناك ،سلوب سيّدقلا ةراغم ىلإ ،يفالسأ لثم ،اهب تمق يتلا ةرايّزلا ّنإ .ةديدج
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نّيدتلا ثارت ييحُيو هلوصأ ةراضن عم اطلام يف ليجنإلا قّفدتي ىّتح ،عبنلا نم ءاقتسا
ات يف ينطولا يميرملا رازملا نّيدتلا اذه ىلإ ُزُمرَي .هب تظفتحا يتلا ريبكلا يبعّشلا
اطلام بعش بلقب ترعش كانه .قيمع ةالص ءاقلب انلفتحا ثيح ،وزوج ةريزج يف ،ونيب
حيسملا ىلإ ،رهوجلا ىلإ اًمئاد انُديعُت ميرمو .ميرم ةسيّدقلا هّمأب اًريثك قثي وهف ،ضبني
انُدعاسُت .ةميحّرلا هتّبحم ىلإو ،انلجأ نم اذه لعفت يهو ،تاومألا نيب نم مئاقلاو بولصملا
ليجنإلا ىرشُب ييحُي يذلا ،سدقلا حوّرلا ران نم يقتسنو ناميإلا ةلعش ييحُن نأ ىلع ميرم
سلوب سيّدقلا ةلمج سنن ال !ةراشبلا وه ةسينكلا حرف ّنأل ،ليج ىلإ ليج نم ةراسلا
هّنأل ،كلذ سنن ال .ةراشبلا وه ةسينكلا حرفو ،ةراشبلا يه ةسينكلا ةوعد :يهو ،سداّسلا
.ةسينكلل لمجألا فيرعتلا

هركشأ ،خألاو بّيطلا ،اطلام ةّيروهمج سيئر دّيّسلل يركش دّدجأ يكل ةصرفلا هذه منتغأ
ينتلبقتسا يتلا ،ةّيندملا تاطلّسلا ّلكو ءارزولا سيئر دّيّسلا ركشأو ،هتلئاع ركشأو
نم ّلكو نيعّوطتملاو ،ةّيسنكلا ةعامجلا ءاضعأ عيمجو ةفقاسألا ركشأو ،ريبك فطلب
:نيرشعلاو ثلاّثلا اّنحوي نيرجاهملا لابقتسا زكرم ركذ ىسنأ نأ ّدوأ ال .ةالّصلاب ينقفار
نم غلبي يذلا فوتنيم ويزينويد بألا ،مامألا ىلإ هدوقي يذلا يناكسيسنرفلا بهاّرلا كانه
لاثم هّنإ .ةّيشربألا يف نينواعملا ةدعاسمب ،وحّنلا اذه ىلع لمعلا لصاويو ةنس 91 رمعلا
،ةرايّزلا هذهب عرزن نحن .اًريثك مويلا اهجاتحن يتلا نيرجاهملل ةّبحملاو ةّيلوسرلا ةريغلل
مالّسلا َرامث ،زيزعلا اطلام َبعش يهانتماللا هحالص حنميل .يّمني يذلا وه عوسي ّبّرلا نكل
.اًريثك اًركش ،ّيحيسملاو ّيناسنإلا هلابقتسا ىلع اطلام بعشل اًركش !ريخ ّلكو ةريفولا

 

*******

 

(2-1 ،28) لُسُّرلا ِلاَمعَأ ِرفِس ْنِم ٌةَءارِق

هُريظَن َّلَق ٍّيِناسْنِإ ٍفطَعِب َنولهَألا انَلَباقو .ةَطِلام ىعْدُت َةريزَجلا َّنَأ انْفَرَع انوَجَن ام َدعَبو
.دْرَبلا ِةَّدِشو ِرَطَملا ِلوزُنِل اهَلوَح مِهيَلِإ اًعيمَج انوبَّرَقو اًران اودَقوَأف

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

 

Speaker:
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اطلام تلبقتسا :لاقو ،اطلام ىلإ ةّيلوسرلا هترايز ىلع موَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
ةبوجعأب اهيف اَجَنو اهئطاوش نم برقلاب َقِرَغ دق ناك سلوب لوسّرلا ّنأل ،اًّدج اًركاب ةراشبلا
ةلمجلا ترتخا كلذل .ةردان ةّيناسنإب اًعيمج اطلام لهأ مهلبقتساو .هعم اوناك نيذّلا ّلك عم
،هعبتن نأ بجي يتلا قيرّطلا ىلإ ريشت اهّنأل ،ةّيلوسرلا يترايزل اًراعش “ةردان ةّيناسنإب”
.اًعم شيعلل اًلباقو ةّوخأ رثكأ ملاعلا حبصي يكل لب ،نيرجاهملا ةرهاظ ةهجاومل طقف سيل
،تافاقّثلاو بوعّشلا ىَقَتلُم يهف ،يفارغجلا اهعقوم ببسب اهتيمهأ اهل اطلام :هتسادق لاقو
.ةريغصلا لوّدلا ةّوقو ّقح لّثمتو .طّسوتملا ضيبألا رحبلا ةقطنم ِدْصَرل ةزّيمم ةطقن يهو
وه رجاهم ّلكف .اهيلإ ةرجهلا ةرهاظ ببسب اًضيأ اهتيمهأ اهلو .ةراضحلاو خيراّتلاب ةّينغلا ْنكل
قّقحت نأ اهنكميو !مالّسلل ربتخم يه اهّلك اطلام .هتفاقثو هروذجو هتمارك هل ناسنإ
ببسب اًريخأ اهتيمهأ اهلو .نماضّتلاو ةمحّرلاو ةّوخألا حور ،اهروذج نم ،تّدمتسا نإ اهتلاسر
اولمح ،اًضيأ نوّيناملع نونمؤمو ،نوريثك نابهرو ةنهك قلطنا وزوج نمو اطلام نمف :ةراشبلا
يف بعّشلا كلذ تّبثأل كانه تبهذ اذهل .عمجأ ملاعلا ىلإ ةّيحيسملا ةداهّشلاو ةراشبلا
نمؤملا هبعشلو هلل ركش ةباثمب ءيش ّلك لبق يترايز تناك دقو ،ةكرّشلاو ناميإلا
.وزوجو اطلام يف سّدقملا

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Rimanete saldi nella vostra fede in Gesù Cristo, perché vi ama,
crede in voi e non vi deluderà mai. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!
Grazie.

 

*******

 

Speaker:

،حيسملا عوسيب مكناميإ يف نيتباث اوقبا .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .اًدبأ مكّنظ بّيخي نلو مكب قثيو مكّبحي وهف
.اًركش

 

4



*******

2022 ناكيتافلا ةرضاح – ةظوفحم قوقحلا عيمج ©

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

5


