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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

،رخص خّبو هّنإ سلوب لاق ،انعمس امك .ام ّدح ىلإ ةشهدم ةقيقح ةيطالغ لهأ ىلإ ةلاسّرلا دروُت
هّنأ ةجردل اًريطخ ناكو ثدح يذلا ام .اًدّيج نكي مل هكولس ّنأل ،ةيكاطنأ ةعامج مامأ ،سرطب يأ
كرتو ،ءيّشلا ضعب سلوب غلاب امّبر ؟ةيساق تارابعب سرطب ةبطاخم ىلع سلوب ربجأ
نكلو ،كلذك سيل هّنأ ىرنس ؟هسفن حبكي فيك فرعي نأ نود نم هتّيصخشل اًريبك اًلاجم
.ةديدع تاّرم اذه ىلإ دوعن نأ انيلعو .ةّيرحلاو ةعيرّشلا نيب ةقالعلا ىرخأ ةرم وه عضوملا

لبق ةيكاطنأ يف تثدح يتلا ةعقاولا هذه اًدمع ركذ ،ةيطالغ لهأ ىلإ سلوب بتك امدنع
اًقالطإ اوعمتسي اّلأ مهيلع بجي هّنأب تاعامجلا كلت يّيحيسم رّكذي نأ دصقي وهو .تاونس
.اهتاميلعت ّلكب "ةعيرّشلا مكح يف" نوعقي يلاّتلابو ،ناتخلا ةرورضب نوظعي نيذلا ىلإ
اوعزتناو ،ةلبلبلا اوقلخو ةيطالغ ىلإ اولصو نيذلا نيّيلوصألا ظاّعولا ءالؤه مهّنأ رّكذتنل
يف هكولس وه سرطب ىلإ هّجوملا داقتنالا عوضوم ناك .ةعامجلا كلت نم اًضيأ مالّسلا
نكلو .ّيدوهيلا ريغ عم ماعّطلا لوانت ّيدوهيلا ىلع ةعيرّشلا مّرحت .ةدئاملا يف ةكراشملا
دئاق سويلينرق تيب ىلإ ةّيرصيق ىلإ بهذ دق ناك ،ىرخأ ةبسانم يف ،هسفن سرطب
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ال هَّنَأ يل ُهللا َنَّيَب دَقف انَأ اَّمَأ" :لاقف .ةعيرّشلا فلاخي هّنأ هملع نم مغّرلا ىلع ،ةئاملا
خّبو ،ميلشروأ ىلإ داع اّملو .(28 ،10 لسرلا لامعأ) "اًسِنَد وَأ اًسِجَن ِساَّنلا نِم اًدَحَأ َوُعدَأ نَأ يغبنَي
رّرب هّنكلو ،اذه هكولس ىلع سرطب ةّيوسوملا ةعيرّشلل نوصلخملا نونوتخملا نوّيحيسملا
يف َنودَّمَعُتسف مُتنَأ اَّمَأو ،ءاملاب َدَّمَع اَّنَحوي َّنِإ :َلاق ذِإ ِّبَّرلا َةَمِلَك ُترَّكذَتف" :اًلئاق هفقوم
لَه ،حيسَملا َعوسي ِّبَّرلاِب اَّنمآ انَّنَأل ،انَل َبَهو ام َلثِم مهَل َبَهَو دق ُهللا َناك اذِإف .سُدُقلا ِحوُّرلا
يف َرضح سدقلا حوّرلا ّنأ رّكذتنل .(17-16 ،11 لسّرلا لامعأ) "؟هللا َعَنمَأ نَأ انَأ يناكْمِإ يف َناك
.كانه ىلإ سرطب بهذ امدنع سويلينرق تيب يف ،ةظحلّلا كلت

نود نم ةدئاملا ىلع اًسلاج سرطب ناك  .سلوب روضحب ةيكاطنأ يف اًضيأ عقو هباشم ثدح
نيّيحيسملا ضعب لصو امدنع نكلو .ةينثولا نم اوَتأ نيذلا نيّيحيسملا عم ةلكشم ةّيأ
ىّتح ،كلذ نع فقوت ،- ةّيدوهيلا نم اوَتأ نيذلا كئلوأ – ةنيدملا ىلإ ميلشروأ نم نينوتخملا
يطعُي نأ ىلإو ،تاداقتنالا ىلإ اًهابتنا رثكأ ناك دقل :أطخلا وه اذه .مهتاداقتنال ضّرعتي ال
مهلّوأو ،سرطب نودّلقي اوناك نيرخآ ذيمالت ّنأل ،سلوب رظن يف ريطخ رمأ اذهو .اًدّيج اًعابطنا
اذهب ،عقاولا يف سرطب قلخ .(13 ،2 ةيطالغ .ار) ةيطالغ لهأ سلوب عم رّشب يذلا ،ابانرب
ريغ نعو ،- اًفاّفش نكي ملو ،اًحضاو نكي مل هّنأ ثيح ...كانه اًليلقو ،انه اًليلق - بولسألا
نأ بجي ،ّطخلا اذه عبتأ انأ ...يقن انأ" :لوقي ناك هّنأك .ةعامجلا يف لداع ريغ اًماسقنا ،دصق
."...هب مايقلا نكمي ال اذه ،اذكه بهذأ

يف لوخدلاب انل حمسي اًحلطصم - ةلكشملا رهوج انهو – هخيبوت يف سلوب مدختسي
.ءايّرلا :ةديدع تاّرم ةملكلا هذه رّركتتس .(13 ،2 ةيطالغ .ار) ءايّرلا :وهوهلعف ّدر صئاصخ
كولّسلا اذه ىلإ ةعيرّشلل نيّيحيسملا ُظْفِح لمح .ءايّرلا ينعي اذام مهفن اًعيمج انّنأ دقتعأ
هيدل تناكو ،اًميقتسم سلوب ناك .عانتقاو ةّوقب هتبراحم لوسّرلا ديري يذلاو ،ِيئارُملا
امدنع ؟ءايّرلا وه ام .اًميقتسم ناك هّنكل - ةعيظف هتّيصخش تناكو ،ةريثك تناك – بويع
.ةقيقحلا نم فوخ هّنإ لوقلا نكمي ؟ءايّرلا وه ام ؟دصقن اذامف :ّيئارم كاذ ّنأل اورذحا :لوقن
رّكنت لثم هّنإ .انتعيبط ىلع نوكن نأ نم اًلدب رهاظّتلا لّضفن .ةقيقحلا نم فاخي ّيئارملا
.ةقيقحلا تسيل اهّنإ :لمعلا ةقيرط يف رّكنتلا لثمو ،فقاوملا يف رّكنتلا لثمو ،حوّرلا
ةقيقحلا لوقل ةعاجشلا عّنصتلا عنميو ."فقاوملا هذهب رّكنتأو انأ امك ّرمتسأ نأ فاخأ"
ّلك نم مغّرلا ىلعو ،ناكم ّلك يفو ،اًمئاد اهلوقب مازتلالا نم ةلوهسب صّلختن اذكهو ،ةحارصب
ّنأل :عّنصت يه قئاقحلا فاصنأو .قئاقحلا فاصنأ ىلإ :اذه ىلإ عّنصتلا كدوقي .ءيش
فّرصتلا يف ةقيرطلا هذه يه قئاقحلا فاصنأ نكلو .ةقيقح تسيل وأ ةقيقح يه ةقيقحلا
عنمي عّنصتلاو ،انتعيبط ىلع نوكن نأ نم اًلدب ،تلق امك ،رهاظّتلا لّضفن .حيحصلا ريغ
نأ - ةّيصو نوكت هذهو – مازتلالا نم صّلختن اذكهو .ةحارصب ةقيقحلا لوق نم ،ةعاجشلا كلت
ةئيب يفو .ءيش ّلك نم مغّرلا ىلع اهلوقو ،ناكم ّلك يف اهلوقو ،اًمئاد ةقيقحلا لوقن
.ةلوهسب ءايّرلا سوريف رشتني ،تاّيلكشلا ةيار تحت ةّيصخشلا تاقالعلا اهيف شيعت
...دحأ ال عم نكلو ،عيمجلا عم اًدّيج نوكت نأ ةلواحمو ،بلقلا نم يتأت ال يتلا ةماستبالا كلت

،ءايّرلا ةبراحمل ةليمجلا تاداهشلا نمو .ءايّرلا اهيف بَراحُي ةديدع ةلثمأ باتكلا يف دجوي
لجأ نم ةينثولا ةهلآلل مَّدقُملا محلّلا لكأب رهاظّتلا هنم بلُط يذلا ،ّنسُملا رازاعلا ةداهش
ّنكلو ،ريزنخلا محل لكأ هّنأب رهاظّتلا وأ .اهلكأي مل هّنكل ،اهلكأي هّنأب رهاظّتلا :هتايح ذاقنإ
نَأ انِّنِسِب ُقيلَي ال" :لاق هللا يقّتي يذلا لجّرلا كلذ باجأ نكلو .رخآ اًمحل هل اوّدعأ هئاقدصأ
ِبَهذَم ىلِإ َزاحنا ِدق ،ًةَنَس َنيعْسِت ُنبا وهو ،رازاعِلَأ َّنَأ ِناَّبُّشلا َنِم ٌريثَك ُّنُظَي َّالَئِل ،َيِءارُن
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َبُلجَأف ،اًّدِج ًةَريصَق تَحَبصَأ ٍةايَح ِلجَأ نِم يئايِر ِبَبَسِبو يبَبَسِب اًضيَأ مه اوُّلِضَيو ،ءابَرُغلا
يف لخدي مل :قداص هّنإ .(25-24 ،6 يناّثلا نيّيباكملا) "ةحيضَفلاو َةَساجَّنلا يتَخوخيَش ىلع
ليجانألا دروُت !ءايّرلا نع داعتبالا لجأ نم اهيف ريكفّتلل ةليمج ةحفص اهّنإ .ءايّرلا قيرط
نم مهّنكلو ،جراخلا نم اًراربأ نورهظي نيذلا ةّدشب عوسي خّبوي اهيف ،ةفلتخم فقاوم اًضيأ
اوذخ ،مويلا تقولا ضعب مكيدل ناك اذإ .(29-13 ،23 ىّتم .ار) ءايّرلاو لطابلاب نوؤلمم لخادلا
،"نوؤارم ،نوؤارم ،نوؤارم" :عوسي لاق ةّرم مك اورظناو ،ىّتم سيّدقلا ليجنإ نم 23 لصفلا
.ءايّرلا وه ام فشكو

ةعاجّشلا هل سيلو ،عانق ههجو ىلعو شيعي هّنأل ،عدخيو قّلمتيو ،رهاظتي يذلا وه يئارملا
ذإ - ّبحي نأ فرعي ال ّيئارملا – اًّقح ّبحي نأ رداق ريغ وه ،ببّسلا اذهل .ةقيقحلا ةهجاومل
فقاوم كانه .ةّيفافشب هبلق راهظإل ةّوقلا هيدل سيلو ،ةّينانألا يف شيعلا ىلع رصتقي
ءاقدصأ رهظن نأ لواحن ثيح ،لمعلا ناكم يف ئبتخي دق .ءايّرلا اهيف ثدحي نأ نكمي ةريثك
يف رثعن نأ اًبيرغ سيل .فلخلا نم مهنعط ىلإ ةسفانُملا يّدؤت امنيب ،انئالمز عم
ءايّرلا .ةّصاخلا ةايحلاو ةّماعلا ةايحلا نيب ةّيجاودزا يف نوشيعي ،نيئارم ىلع ةسايّسلا
نم ريثكلا كانهو ،ةسينكلا يف دوجوم ءايّرلا فسأللو ،ةسينكلا يف اميس الو هوركم
ْنُكَيْلف" :عوسي ّبّرلا لوق اًدبأ ىسنن اّلأ بجي .نيئارملا ماّدخلا نم ريثكلاو نيّيحيسملا
،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .(37 ،5 ىّتم) "ريِّرِّشلا َنِم َناك كلذ ىلع َداز امف .ال الو ،معن معن :مكُمالك
نوكن نأ نم فخن الو .ءايّرلا :عوسي هنيدُي يذلا يفو سلوب هنيدُي يذلا يف مويلا رّكفنل
.ّبحن نأ اننكمي اذكه .ةقيقحلا يف تبثنو ،ةقيقحلا عمسنو ،ةقيقحلا لوقنو ،نيقداص
ةسينكلا يف ةدحَولا ضيرعت ينعي ،ةقيقحلل اًفالخ فّرصتلاو .ّبحي نأ فرعي ال يئارملا
.اهلجأ نم هسفن عوسي ّبّرلا ىّلص يتلا ةدحَولا ،رطخلل

*******

 

(14 .11 ،2 الغ) ةيطالغ ِلهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيّدقلا ِةلاسر نِم ٌةءارِق

ٍرْخَصِل ُتلُق [...] .موَّللا ُبِجوَتسَي ناك هَّنَأل ٍهْجَوِل اًهْجَو هُتمَواق ،ةَيِكاطنَأ ىلِإ ٌرْخَص َمِدَق اَّمَل ،نِكلو
َفيَكف ،دوهَيلا َةشيع ال َنيِّيِنَثَولا َةَشيع ُشيعَت ُّيِدوهَيلا َتنَأ َتنُك اذِإ» :ةَوخِإلا ِعيمَج َمامَأ
.«؟دوهَيلا َةريس اوريسَي نَأ َنيِّيِنَثَولا ُمِزلُت

ّبَّرلا ُمالك

 

Speaker:

رطاخم" ىلع ةيطالغ ِلْهأ ىلإ ِةَلاسِّرلا يف ِهِميِلْعَت ِراطإ يف مويلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
عوضوم ناك .اًدّيج نكي مل هكولس ّنأل ،ةيكاطنأ ةعامج مامأ سرطب سلوب خّبو :لاقو "ةعيرّشلا
ىلع ةعيرّشلا مّرحت ذإ .ةدئاملا يف ةكراشملا يف هكولس وه سرطب ىلإ هّجوملا داقتنالا
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ناك سرطب ّنأ ،سلوب روضحب ةيكاطنأ يف ثدح دقو .ّيدوهيلا ريغ عم ماعّطلا لوانت ّيدوهيلا
ضعب لصو امدنع نكلو .ةينثولا نم نيمداقلا نيّيحيسملا عم ةدئاملا ىلع اًسلاج
ضّرعتي ال ىّتح ،كلذ نع فقوت ،ةنيدملا ىلإ ميلشروأ نم نينوتخملا نيّيحيسملا
مهلّوأو ،سرطب نودّلقي اوناك نيرخآ ذيمالت ّنأل ،سلوب رظن يف ريطخ رمأ اذهو .مهتاداقتنال
فصوو .ةعامجلا يف اًماسقنا ،دصق ريغ نعو ،عقاولا يف سرطب قلخ ،بولسألا اذهب .ابانرب
يذلا وه يئارملاو .ةقيقحلا نم فوخ هّنإ لوقلا نكمي ؟ءايّرلا وه ام .ءايرلاب كلذ سلوب
ةعاجّشلا هيدل سيلو ،عانق ههجو ىلعو شيعيو ،عدخيو قّلمتيو ،هيف سيل امب رهاظتي
ىتح لمعن ام يفو لوقن ام يف نيقداص نوكن نأ هتسادق اناعد كلذل .ةقيقحلا ةهجاومل
.ةسينكلا ةدحَو ىلع ظفاحن

 

*******

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. I Vangeli riportano diverse situazioni in cui Gesù rimprovera
fortemente coloro che appaiono giusti all’esterno, ma dentro sono pieni di falsità e d’iniquità,
quindi, per non essere come quelli, non dobbiamo mai dimenticare le parole di Gesù: “Sia il vostro
parlare sì sì, no no, il di più viene dal maligno”. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da
ogni male!

*******

Speaker:

خّبوي اهيف ،ةفلتخم فقاوم ليجانألا دروُت .ةّيبرعلا ةغللاب نيقطانلا نيِنمؤملا يّيحُأ
لطابلاب نوؤلمم لخادلا نم مهّنكلو ،جراخلا نم اًراربأ نورهظي نيذلا ةّدشب عوسي
ْنُكَيْلف" :عوسي ّبّرلا لوق اًدبأ ىسنن اّلأ بجي ،ءالؤه لثم نوكن ال ىّتح ،كلذلو ،ءايّرلاو
اًمئاد مكامحو اًعيمج ّبَرلا مككراب ."ريِّرِّشلا َنِم َناك كلذ ىلع َداز امف .ال الو ،معن معن :مكُمالك
!ّرش ّلك نم

 

*******
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