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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

.ةيطالغ لهأ ىلإ ةلاسّرلا ىلإ انئاغصإ لالخ نم ،ناميإلا ةّيّرح ىلع ماّيألا هذه يف مّلكتن
لفّطلا اذه كّرحتو برتقا امدنع ،مهتّيّرحو لافطألا ةّيوفع نع عوسي هلاق ام ترّكذت نكلو
اوريصَتف اوعِجرَت مل نِإ :اًضيأ متنأو” :عوسي انل لاقو ...هتيب يف ناك ول امك ،ةّيّرحب مويلا
حاتفنالاو ،عوسي ّبّرلا نم بارتقالا يف ةعاجّشلا .“تاوَمَّسلا َتوكلَم اولُخدَت ال ،لافطَألا َلثِم
ّبّرلا هدعاسيلو .اًعيمج انل هاطعأ يذلا سرّدلا ىلع لفّطلا اذه ركشأ .هنم فوخلا مدعو ،هيلع
سيل لافطألا .بلقلا نم ةعباّنلا ةداهّشلا هذه ىطعأ هّنأل ،هّومن يفو ،هتّيدودحم يف عوسي
.اًمدق يضمي بلقلا اذه عم .ةايحلا ىلإ بلقلا يف ام جرخُي يلآ مجرتم مهيدل

يف ديدج وه ام ّلك ىلإ ،ةيطالغ لهأ ىلإ هتلاسر يف ،ءطببو اًّيجيردت سلوب لوسّرلا انلخدأ
ةايحلا” يف انلخدُي لب ،ةايحلا بناوج ضعب طقف دّدجي ال هّنأل ،ميظعو ديدج اًّقح هّنإ .ناميإلا
ءانبأ نوكن نأ يهو ،ةّيطع ربكأ انيلع تبكسنا اهيف .ةّيدومعملاب اهانلن يتلا “ةديدجلا
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ناميإ ىلإ تاسراممو رماوأب موقي نّيدت نم انلقتنا ،حيسملا يف ديدج نم انتدالوبو .هللا
ةئيطخلاو فوخلا ةّيدوبع نم انربعو .ةّبحملا يف يأ ،انتوخإ عمو هللا عم ةكرّشلا هروحم ،ّيح
.ةّيّرح ةملك ُدِرَت ىرخأ ةّرم .هللا ءانبأ ةّيّرح ىلإ

اهّنأ سلوب دّكأ .لوسرلا بسحب ةّيّرحلا هذه رهوج لضفأ لكشب مهفن نأ مويلا لواحنس
بسحب ،ءاوهألا بسحب اًشيع تسيل ،ةّيّرحلا ،يأ :(13 ،5 ةيطالغ) "دَسَجلِل ًةَصرُف" تسيل
،سكعلا ىلع ،ةّينانألا ةّيصخشلا عفاوّدلاو ةّيدرفلا تابغّرلاو ،زئارغلا بسحب وأ دسجلا
عجرملا) "ضعَبِل انِضعَب ةمدِخ يف" - لوسرلا بتك امك - نوكن نأ ىلإ عوسي ةّيّرح اندوقت
ضعب يأ ،“ةيدوبعلا” ضعب اهيف حيسملا يف ةّيّرحلا ،معن ؟ةّيدوبع هذه له نكلو .(هسفن
ةّيّرحلا نع رَّبَعُي ،ىرخأ تاملكب .نيرخآلا لجأ نم شيعلاو ةمدخلا ىلإ اندوقت يتلا داعبألا
رارحأ نحن :ليجنإلا ةقرافم مامأ ىرخأ ةّرم انسفنأ دجن .ةّبحملا يف لماك لكشب ةّيقيقحلا
دجنو ،ةّيّرحلا يتأت كانهو ،ةمدخلا يف رارحأ نحن .هلعفن نأ ديرن ام يف سيلو ،ةمدخلا يف
ةعاجّشلا انيدلو ،يطعُن ام ردقب اًلماك اًدوجو انسفنأ دجن .يطعُن ام ردقب اًلماك اًدوجو انسفنأ
.ليجنإلا شيع وه اذه .(35 ،8 سقرم عجار) اهاندقف اذإ ةايحلا كلتمنو ،انسفنأ َبَهَن نأ ىلع

"ِةَّبَحَملا ِلضَفِب" :مِزلُم هنكل طيسب لوسّرلا باوج ؟ضقانتلا اذه ريسفت اننكمي فيكف
،ةّيّرح تسيل ديرأ ام لمعأ نأ يف ةّينانألا ةّيّرحلا .ةّبحم نود نم ةّيّرح دجوي ال .(13 ،5 ةيطالغ)
ةّبحملا اًضيأ يهو ،انترّرح يتلا يه حيسملا ةّبحم .ةبصخ تسيلو ،اهسفن ىلع دوعت اهّنأل
:اوهبتنا نكلو .ةّبحملاب ةّيّرحلا ومنت ،كلذل .انألا ةّيدوبع يه ،ةّيدوبع إوسأ نم انرّرحت يتلا
ىلإ ةطاسبب انعفدت يتلا ءاوهألاب الو ،زافلتلا تالسلسم يف امك ،فطاوعلا ةّبحمب سيل
.ةرّرحملاو ةّرحلا ةّبحملا اًّقح هذه :حيسملا يف اهارن يتلا ةّبحملاب نكلو ،بحُن ام وأ انيضري ام
مادقا َلَسَغ يذلا ،عوسي ةمدخ لاثم ىلع ،ةّيناجملا ةمدخلا يف قّلأتت يتلا ةّبحملا اهّنإ
"مكيَلِإ ُتعَنَص ام اًضيَأ مُتنَأ اوعَنصَتِل ًةَودُق يسْفَن نِم مُكَل ُتلَعَج دَقف" :لاقو هذيمالت
.ضعبل انضعب ةمدخ .(15 ،13 اّنحوي)

نم ،ةّيّرحلا نم عوّنلا اذه .“بغرأ امو ّبحأ ام لعفأ نأ” تسيل ةّيّرحلا ،سلوبل ةبسّنلاب ،كلذل
عقاولا يف يهو .نسح سيل اذهو :كريس ةّيّرح ،ةغراف ةّيّرح نوكت نأ نكمي ،تايعجرم وأ فده نود
غارف عم انيقب انّنأ ،طقف انتزيرغ انعابّتا دعب ،انكردأ ةّرم مك :انلخاد يف غارفلا كرتت
ٌنسح اًّقح وه ام رايتخا ىلع انتردقم لامجو ،انتّيّرح زنك مادختسا انْأسأ انّنأو انلخاد يف ريبك
.موي ّلكل ةّيعقاولا ةايحلا يف انلخدتو ،ةّيلمعو ةلماك يه طقف ةّيّرحلا هذه .نيرخآللو انل
يف ىقبن ،“هّبحأ ال امو هّبحأ ام” ةّيّرح ىلإ ىعسن امدنع نكلو ،اًمئاد انرّرحت ةّيقيقحلا ةّيّرحلا
.نيغراف ةياهّنلا

نودّيؤي اوناك نيذلا ىلع لوسّرلا باجأ ،ستنروق لهأ ىلإ ىلوألا ةلاسرلا ،ىرخأ ةلاسر يف
ُّلُك َسيَل نِكلو" :سلوب باجأف ."لالَح ٍءيَش ُّلُك" :نولوقي اوناك ذإ .ةّيّرحلا نع ةئطاخ ةركف
ىلِإ ٌدَحَأ َّنَيَعْسَي ال" :فاضأ ّمث ."ينْبَي ٍءيَش ُّلُك َسيَل نِكلو" - "لالَح ٍءيَش ّلُك" ."عِفانِب ٍءيَش
ةّيّرح ّيأ فْشكل ةدعاقلا يه هذه .(24-23 ،10 ستنروق 1) "هِريَغ ِةَعَفنَم ىلِإ لب ،هِتَعَفنَم
.نوديري ام يف ةّيّرحلا اورصحي نأ اولواح نيذلا مامأ ةّبحملا ةرورض اًضيأ سلوب عضو .ةّينانأ
نود نم يغصت نأ فرعتو ،انرّرحتو نيرخآلا رّرحت يتلا ةديحولا يه ةّبحملا اهدوقت يتلا ةّيّرحلا
ّلغتست الو ،رّمدت الو ينبت يهو ،مِغرُت نأ نود نم ريخلا ديرت نأ فرعتو ،اًرمأ ضرفت نأ
.ةّيصخشلا ةعفنملا نع ثحبلا نود نم ريخلا مهل عنصتو ةّيصخشلا اهحلاصمل نيرخآلا
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،ريخلا ةمدخ يف ةّيّرحلا نكت مل نإ – سايقملا وه اذه – ةمدخ يف ةّيّرحلا نكت مل نإ ،راصتخاب
،ءارقفلا ىلإ ةّبحملا اهكّرحت يتلا ةّيّرحلا دوقت ،نكلو .اًرمث يتأت الو ةميقع ريصت دق
،سلوبل تحمس ،ضعبل انضعب ةمدخلا هذه ،كلذل .حيسملا هجو ىلع مههوجو يف فّرعتنو
ىلع مّلكتي وهو ،اذكهو ،اًّيوناث اًعطق نكي مل رمأ ىلإ ريشي نأ ،ةيطالغ لهأ ىلإ بتك امدنع
هل مهتيصوت ىلع سلوب زّكر ،ليجنإلاب ةراشبلل نورخآلا لسّرلا اهايإ هاطعأ يتلا ةّيّرحلا
عارّصلا دعب .ّمهم اذه .(10 ،2 ةيطالغ عجار) ءارَقُفلا َرَّكَذَتَي نَأ وهو :طقف دحاو ءيشب
،اًمُدُق ِضما” :لسّرلا هل لاق اذام ،قافّتا ىلإ اولّصوت امدنعو ،لسّرلاو سلوب نيب يجولويديألا
،كسفنل سيلو ،نيرخآلا ةمدخ يف ةّيّرح يه ظعاوك كتّيّرح ّنأ يأ ،“ءارقفلا سنت الو اًمُدُق ِضما
.كل ولحي ام لمعلو

ثيح يتّيّرح يهتنت” :وه ةّيّرحلل مويلا اًراشتنا ةثيدحلا ميهافملا رثكأ دحأ ّنأ ملعن نحن
يذلا رّرحتلا ةّيطع ىّقلت يذلا .ةّيدرف ةيؤر اهّنإ !ةقالعلا انه صقني نكلو .“كتّيّرح أدبت
مهّنأب روعّشلاو ،نيرخآلا نع داعتبالا يف نمكت ةّيّرحلا ّنأ ريكفتلا هنكمي ال ،عوسي هعنص
.ةعامجلا يف اًجمدنم اًمئاد هاري لب ،هتاذ يف اًنَّصحم يرشبلا نئاكلا ىري نأ نكمي الو ،جاعزإ
ىلإ ال ،ماعلا ريخلا ىلإ اورظني نأ مهل حمسيو ،نيّيحيسملل ّيساسأ وه ّيعامتجالا دْعُبلا
.ةّصاخلا ةحلصملا

ال ،ّيعامجلا دعبلا ديدج نم فشتكن نأ ،ةّيخيراتلا ةظحللا هذه يف اًصوصخ ،ةجاحب نحن
،كلذ فرعن نأ يفكي ال نكلو ،ضعب ىلإ انضعب ةجاحب انّنأ ةحئاجلا انتمّلع :ةّيّرحلل ،ّيدرفلا
ّنإ قثنلو لقنل .قيرّطلا كلت راتخن نأو ،انل اًّيمويو اًّيلمع اًرايخ كلذ نوكي نأ يرورضلا نم
انتّيّرح ّنأل .اًلماك اًقيقحت اهقيقحتل ةّيناكمإ مهّنكلو ،يتّيّرح مامأ ةبقع اوسيل نيرخآلا
.ةّبّحملا يف ومنتو هللا ةّبحم نم ُدلوُت

 

*******

 

(14-13 ،5) ةيطالغ ِلهأ ىلإ لوسَّرلا سلوب ِسيّدِقلا ِةَلاسِر نِم ٌةَءارِق

ًةَصرُف َةَّيِّرُحلا ِهِذٰه اولَعجَت ال نَأ وهو ٍدِحاو ٍطرَشِب ،ةَّيِّرُحلا ىلِإ مُتيعُد دق ،ةَوخِإلا اهُّيَأ ،مكَّنِإ
ِةَمِلَكلا ِهِذٰه يف اهِّلُك ِةعيرَّشلا َمامَت َّنَأل ،اًضعَب مكُضعَب اومِدخٱ ِةَّبَحَملا ِلضَفِب لب ،دَسَجلِل
.«َكِسْفَنِل َكَّبُح َكَبيرَق ْبِبحَأ» :ةدِحاولا

ّبَّرلا ُمالك

*******

Speaker:
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يف ِهِميِلْعَت ِراطإ يف ،ةّبحملا يف ُقّقحتت يتلا ِةّيّرحلا ىلع مويلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
ِءاوهألا ِبسحب ِشيعلا ِلجأ نم دَسَجلِل ًةَصرُف تسيل ُةّيّرحلا :لاقو ،ةيطالغ ِلهأ ىلإ ِةلاسّرلا
ُلَمْكَأو .ضعبل انِضعب ِةمدخ ،ةمدخلا ىلإ انُدوقت حيسملا عوسي ُةّيّرح .ةّيدرفلا ِتابغّرلاو
إوسأ نم انترّرح دقو ،انترّرح يتلا يه حيسملا ُةّبحم .ةّبحملا وه ةّيقيقحلا ِةّيّرحلا نع ٍريبعت
ُةديحولا يه ةّبحملا اهُدوقت يتلا ُةّيّرحلا .ةّبحملاب ومنت ُةّيّرحلا .انألا ِةّيدوبع ،تايدوبعلا
نأ ِنود نم َريخلا ُديرنو ،اًرمأ َضرفن نأ ِنود نم َيغصن نأ ُفرعنف ،انُرّرحتو َنيرخآلا ُرّرحت يتلا
ُةّيّرحلا ِنكت مل ْنإ .اًناَّجم َريخلا مهل ُعنصنو ،ةّيصخشلا انِحِلاصمل َنيرخآلا ُّلغتسن الو ،مِغرُن
َريكفتلا هُنكمُي ال ،حيسملا َنِم َةّيّرحلا َلِبَق نَم .رِمثُت ال ٌةميقع ٌةّيّرح يهف ،ريخلا ِةمدخ يف
،ُهدحو اًلزعنُم َناسنإلا ىري ْنأ نكمي الو ،جاعزإ مهّنأب َروعّشلا وأ ،نيرخآلا نع ُهُدِعبُت َةّيّرحلا َّنأب
اوَرَي نأب مهل ُحمسيو ،نيّيحيسملل ٌّيساسأ وه ّيعامتجالا ُدْعُبلا .ةعامجلا يف ٌجِمَدنُم وه لب
.ةّصاخلا َةحلصملا ال ماعلا َريخلا

 

*******

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. La pandemia ci ha insegnato che abbiamo bisogno gli uni degli altri,
ma non basta saperlo, occorre sceglierlo ogni giorno concretamente. Diciamo e crediamo che gli
altri non sono un ostacolo alla mia libertà, ma la possibilità per realizzarla pienamente. Perché la
nostra libertà nasce dall’amore di Dio e cresce nella carità. Il Signore vi benedica tutti e vi
protegga sempre da ogni male!

 

*******

Speaker:

،ضعب ىلإ انِضعَب ٍةجاحب انّنأ ُةحئاجلا اَنتمّلع .ةَّيِبَرَعلا ِةِغُّللاِب َنيِقِطاَّنلا َنيِنِمْؤُملا يِّيَحُأ
ُنحنو ْلُقَنِل .موَي َّلك انَرايخ َكلذ َنوكي نأ يرورَّضلا َنِم لَب ،كلذ َفِرعَن نأ يفكي ال نكلو
.اًلماك اًقيِقحَت اَهِقيِقحَتِل ًةّيناكمإ مُهّنكلو ،يتّيّرُح َمامأ ًةَبَقَع اوُسيَل َنيرخآلا َّنإ نوقثاو
!ّرَش ِّلَك ْنِم اًمِئاَد مُكاَمَحو اًعيِمَج ُّبَّرلا ِمُكَكَراَب

*******

2021 ناكيتافلا ةرضاح – ةظوفحم قوقحلا عيمج ©
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