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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

زّيمتي .حصفلا دحأب يهتنيو نيناعشلا دحأب أدبي يذلا ،سدقملا عوبسألا طسو يف نحن
.نافلتخم ناديع امهّنكل .عوسي لوح هب لفتحُي يذلا ديعلاب نادحألا ناذه

هب بَّحرُيو ،يلافتحا ديع هّنأك ،لافتحاب ميلشروأ لخدي حيسملا اندهاش ،يضاملا دحألا موي
ناصغألا تشرُفو (36 ،19 اقول عجار) قيرطلا ىلع ةَيِدْرألا تطسُب هلجأ نم :حيسملا هّنأ ىلع
َكَرابَت" :تلاقو لاع توصب ةجهتبملا عومجلا تكراب .(8 ،21 ىتم عجار) راجشألا نم ةعوطقملا
ءالؤه لفتحا .(38 ،19 اقول) "!ىلُعلا يف ُدجَملاو !ءامَّسلا يف ُمالَّسلا" :تفتهو "كِلَملا ،يتآلا
مالّسلا وه اذه .دجملاو مالّسلا مهيلإ بلجي ديدج كلم ءيجم عوسي لوخد يف اوأر مهّنأل سانلا
رّرحي ناطلس يذ ٍحيسم َلخّدت ،يكلم لخّدت َةجيتن ،دجمو ٌمالس :سانلا ءالؤه هرظتنا يذلا
يف اوأرف ،يعامتجالا مالّسلا ةداعتساب نورخآ َمِلَح امبرو .ينامورلا لالتحالا نم ميلشروأ
عنصيو ،لبق نم لعف امك ،ةليلق زبخ ةفغرأب عومجلا معطي يذلا ،يلاثملا كلملا عوسي
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.ملاعلا يف ةلادعلا نم ديزملا يلاتلاب بلجيسف ،ةميظع تازجعم

لجأ نم هل متهي يذلا ديحولا ءيشلا .فلتخم حصف همامأ .اذه ىلع طق مّلكتي مل عوسي نكل
بلجي اذكه .(30 ةيآلا) "ّطَق ٌدَحَأ هَبِكَر ام اًطوبرَم اًشحَج" بكري نأ وه ميلشروأ ىلإ هلوخد ريضحت
،طوبرملا شحجلا كلذ اهيلإ زمري يتلا ،ةعادولاو ملِحلا لالخ نم :ملاعلا ىلإ مالّسلا حيسملا
،عقاولا يف .ملاعلا بولسأ نع فلتخي لمعلا يف هللا بولسأ ّنأل ،دحأ ال .دحأ هبكري مل يذلا
يطْعُأ ال .مكيطْعُأ يمالَسو مُكُعِدوَتسَأ َمالَّسلا" :ذيمالتلل عوسي لاق ،ةرشابم حصفلا لبق
انحنمي ملاعلا لثم بولسأ :نافلتخم نابولسأ امه .(27 ،14 انحوي) "مَلاعلا يطْعُي امك انَأ
.نافلتخم نابولسأ امهّنكل .مالّسلا انحنمي هللا لثم بولسأو مالّسلا

يذلا ،ملاعلا تايجيتارتسا عبتي اًمالس سيل حصفلا يف عوسي هايإ انيطعي يذلا مالّسلا
يف ،مالّسلا اذه .ةرطيسلا لاكشأ فلتخمو تاراصتنالابو ةّوقلاب مالّسلا قّقحي هنأب نمؤي
عوسي ّبّرلا مالس نكل .اًّديج كلذ فرعن نحن .بورحلا نيب فّقوت ةرتف طقف وه ،عقاولا
حيسملا ذخأ ،عقاولا يف .نيرخآلا ةيلوؤسم لّمحتي ٌمالس هّنإ :بيلّصلاو ةعادولا قيرط عبتي
نم ىّلص دقل .انرّرح اذكهو .كلذ ّلك هقتاع ىلع ذخأ دقل .انتومو انتئيطخو انّرش هقتاع ىلع
اذه ،كلذ عمو .انلجأ نم هتاذ لذب نم يتأي لب ،تالزانتلا ضعب ةرمث سيل همالس .انلجأ
يتلا اهسفن يه عوسيل تفته يتلا عومجلا ّنإ .هلابقتسا بعصي عاجشلاو ميلحلا مالّسلا
.هلجأ نم ًانكاس كّرحت ملف ،ةطبحمو ةفئاخ تناك .“هبلصا” ةليلق مايأ دعب تخرص

ريبك ةصق" اهمساو ،يكسفيوتسود اهبتك يتلا ةريهشلا ةصقلا ّنإف ،ددصلا اذه يف
ىلع مّلكتت اهّنإ .اًضيأ انمايأ ىلع قبطنت ،(Leggenda del Grande Inquisitore) "نيشتفملا
عومجلا لبق نم روفلا ىلع هلابقتسا ّمتف .نورق ةدع دعب ضرألا ىلإ داع يذلا عوسي
ضبقلا ّمت كلذ دعب نكلو .“!انعم لاعت ،لاعت !تدع دقل” .هل تفتهو هتفرع يتلا ةجهتبملا
ناك .ةّدشب هدقتناو ريخألا اذه هبوجتسا .ملاعلا قطنم لّثمي يذلا شتفملا لبق نم هيلع
مظعأ ،رصيق حبصي نأ هتعاطتسا نم مغّرلا ىلع ،حيسملا ّنأ وه هِداقتنال ريخألا ببسلا
ّلحيو هعضخُي نأ نم اًلدب اًّرح ناسنإلا كرتي نأ لّضفو ،كلذ يف طق بغري مل ،ملاعلا اذه كولم
نكلو رحلا ناسنإلا بلق ضّوريو ،ملاعلا يف مالّسلا ميقي نأ هناكمإب ناك .ةّوقلاب هلكاشم
شتفملا لاق .انتيرح مرتحا هّنأل .كلذ يف بغري مل هّنكل ،ىلعأ ةّوق مكحب ،رقتسملا ريغ
تنكلو ةّيملاعلا ةكلمملا سسؤتس تنك ،ةرصايقلا ناوجرأو ملاعلا كلوبقب ،تنأ" :عوسيل
كانه ناك نإ" :ةعذال ةلمجب ىهنأو (345 ،2012 ناليم ،فوزاماراك ةوخإلا) "يملاعلا مالّسلا تعنص
،خيراتلا يف رّركتي يذلا عادخلا وه اذه .(348) "تنأ وهف ،عيمجلا نم رثكأ مادعإلا قحتسي ٌدحأ
هللا ةنايخ ىلإو ةيهاركلا ىلإ كلذ دعب يدؤي يذلاو ،ةّوقلا ىلع مئاقلا فئازلا مالّسلا ةبرجت
.سفنلا يف ةرارملا نم ريثكلا ىلإو

نكل ."اًبيهرو اًّرم اًئيش ناك ولو ،اًئيش هل لوقي نأ" عوسي نم شتفملا دارأ ،ةياهنلا يف
ىلع فطلب هلّبقو ،تمص يف هنم برتقا" :ةسوسحم ةعيدو ةكرحب هيلع َّدر حيسملا
اًمالس سيل ،نيرخآلا ىلع رطيسي ال عوسي مالس .(352) "نيَتبحاشلا نيَتنعاطلا هيَتفش
،ةّيناجملا بيرقلا ةّبحمو ةرفغملاو نانحلاو ةالّصلا يه ليجنإلا ةحلسأ ّنإ !اًدبأ .اًدبأ اًحّلسم
وه اذهو .ملاعلا يف هللا مالس قيقحت اهب ّمتي يتلا ةقيرطلا يه هذه .بيرق ّلك ةّبحم
فيدجتو ةنايخو ،هلل ةناهإ وه ،برح ّلك لثم ،مايألا هذه يف حّلسملا ناودعلا ّنأ يف ببسلا
اًمئاد يه برحلا .عيدولا هللا هجو ىلع فئازلا ملاعلا اذه هلإ هجو ليضفتو ،حصفلا ِّبر ىلع
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.ناطلّسلا ةدابع ىلإ يدؤت يرشب لمع

.(27 ،14 انحوي) "ْعَزْفَت الو مكُبولُق ْبِرَطْضَت ال" :هتصاخل عوسي لاق ،ريخألا هحصف لبق
هذه يف كلذ انيأر دقل – توملاو رامدلا ىوس كرتي ال ملاعلا ناطلس ّنأ نيح يف هّنأل ،معن
حصفلا ،نذإ .هلبقتسي ناسنإ ّلك بلق نم اًءدب ،خيراتلا ينبي عوسي مالس ّنإف ،- مايألا
لذب يف بيلّصلا ىلع حيسملا هققح يذلا مالّسلا ّنأل ،ناسنإلاو هلل يقيقحلا ديعلا وه
موي يف ذيمالتلل تاومألا نيب نم مئاقلا رهظ كلذل .انيلع هضافأ دق ،انلجأ نم هسفن
حيسملا ةّيحت يه هذه .(21 .19 ،20 انحوي) "!مكيَلع ُمالَّسلا" :مهل لاق ؟مهاّيح فيكو ،حصفلا
.تاومألا نيب نم مئاقلا حيسملا ةّيحت ،رصتنملا

هذه يف امّيس ال ،ةكرابم ةبسانم هّنإ .“روبعلا” ينعت حصف ةملك ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
ىلإ انلخاد يف هلمحن يذلا عشجلا نمو ،ّيحيسملا هلإلا ىلإ ملاعلا هلإ نم ربعنل ،ةنسلا
قرطلاب ةداهشلاب نحن انمازتلا ىلإ ةّوقلاب انيتأي مالس راظتنا نمو ،انرّرحت يتلا ةّبحملا
بلطنلو ،انمالس عوبني ،بولصملا مامأ فقنل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .عوسي مالسل ةّيلمعلا
.ملاعلا يف مالّسلاو بلقلا مالس هيلإ

*******

 

(27 ،14) انحوي ِسيِّدِقلل ِحيسملا َعوسي انِّبَر ِليِجْنإ ْنِم

يِطْعُي امَك انَأ يِطْعُأ ال .مُكيِطْعُأ يمالَسو مُكُعِدوَتْسَأ َمالَّسلا [:عوُسَي َلاق ِةَعاّسلا َكْلِت يِفَو]
.ْعَزْفَت الو مُكُبوُلُق ْبِرَطْضَت الف .مَلاعلا

ّبَّرلا ُمالك

*******

 

Speaker:

ِدَحَأ ِمْوَي يف َميِلَشَروُأ ُعوسي َلَخَد :لاقَو ،حْصِفلا ِمالس ىَلع َمْوَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
،ديدَج ٍكِلَم َءيِجَم ِهِلوُخُد يف ْتَأر اهَّنَأل ،ٍحَرَفِب ُعوُمُجلا ُهْتَلَبْقَتْساو ،ٍلافِتْحاب ِنيِناعَّشلا
َعوسَي يف َنوُرَخآ ىَأرَو .يناموُّرلا ِلالِتْحالا َنِم َميِلَشَروُأ ُرِّرَحُيَسَو ،اًدْجَمَو اًمالَس ْمُهَل ُبِلْجَيَس
عوسَي ُهايإ اناطْعَأ يذَّلا َمالّسلا َّنِكَل .ّيعامِتجالا َمالَّسلا مِهْيَلإ ُديِعُيَس يِذَّلا يلاَّثِملا َكِلَملا
ِتاراصِتْنالاو ِةَّوُقلاِب ُقَّقَحَتَي الو ،مَلاعلا ِتاّيجيِتارَتْسا ُعَبْتَي اًمالس َسْيَل ِحْصِفلا يف
ٌمالَس ُهَّنإ .بيِلَّصلاو ِةَعادَولا َقيِرَط ُعَبْتَي َعوسَي ِّبَّرلا ُمالس .ةَرَطْيَّسلا ِلاكْشَأ ِفَلَتْخُمَو
َيِه ِليجْنإلا َةَحِلْسَأ َّنإ .اًحَّلَسُم اًمالَس َسْيَل َوُهَو ،مِهْيَلَع ُرِطْيَسُي الو َنيرَخآلا َةَيِلوُؤْسَم ُلَّمَحَتَي
اهِب ُّمِتَي يِتَّلا ُةَقيِرَطلا َيِه ِهِذَه .بيِرَقْلِل ُةَّيِناجَملا ُةَّبَحَملاو ُةَرِفْغَملاو ُنانَحلاو ُةالَّصلا
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ىَوِس ُكُرْتَي ال ِمَلاعلا َناطْلُس َّنَأ ِنيِح يِف :ُهُتَسادَق َلاقَو .مَلاعلا يف ِهللا ِمالَس ُقيِقْحَت
.ُهُلِبْقَتْسَي ٍناسنإ ِّلُك ِبْلَق ْنِم اًءْدَب ،خيِراتلا ينْبَي َعوسَي َمالس َّنِإف ،تْوَملاو َرامَّدلا
ِبيِلَّصلا ىَلع ُحيِسَملا ُهَقَّقَح يذَّلا َمالَّسلا َّنَأل ،ناسْنإلاو ِهلل ّيِقيِقَحلا ُديِعلا َوُه ُحْصِفلاو
َلاقَو ِتاوْمألا ِنْيَب ْنِم َماق امَدْنِع ِحْصِفلا ِمْوَي يِف انْيَلَع ُهَضافَأ ْدَق ،انِلْجَأ ْنِم ِهِتاذ ِلْذَبِب
َمالَس ِهْيَلِإ ْبُلْطَنْلَو ،انِمالَس ِعوُبْنَي ،بولْصَملا َمامَأ ْفِقَنِل كِلَذِل .مُكْيَلَع ُمالَّسلا :ِهِذيِمالتِل
.مَلاعلا يف َمالَّسلاو ِبْلَقلا

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Avvicinandosi la festa della Pasqua, ricordiamoci che Gesù è la
nostra pace. Quindi poniamo in Lui le nostre preoccupazioni e la nostra paura. Perché il credente
è fiducioso anche nell’angoscia e confida che con Gesù Cristo tutto volgerà al nostro bene. Non
abbiate paura. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

*******

 

Speaker:

َوُه َعوسَي َّنَأ ْرَّكَذَتَنِل ،حْصِفلا ِديِع ِبارِتْقاب .ةَّيِبَرَعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنيِنِمؤُملا يِّيَحُأ
َّلُك َّنَأ ُقِثَيَو ِةَّدِشلا يف ىَّتَح ٌنِئَمْطُم َنِمْؤُملا َّنَأل .انَفْوَخَو انَّمَه ِهْيَلَع ِقِلُنِل كِلَذِل .انُمالَس
نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب !اوُفاخَت ال .انِرْيَخ ىَلِإ ُلَّوَحَتَيَس ،حيسَملا َعوُسَي َعَم ،ءيَش
!ّرَش ِّلُك

*******

2022 ناكيتافلا ةرضاح – ةظوفحم قوقحلا عيمج ©

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

4


