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ةّماعلا ةلباقملا
ميلعت
ةيطالغ لهأ ىلإ ةلاسرلا يف
 2021ربمفون/يناثلا نيرشت  10ءاعبرألا
سداسلا سلوب ةعاق
انيلع ْبَّلغتي بعتلا ْعَدن ال 15.
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______________________________
!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا
،ةريثك عيضاوملا .ةيطالغ لهأ ىلإ ةلاسرلا يف ّيحيسملا ميلعّتلا ماتخ ىلإ انلصو دقل
ال عوبني هللا ةملك !اهلمأتن نأ نكمي يتلاو هذه سلوب سيدقلا ةلاسر يف ةَنَّمَضتملا
.اًيعارو اًّيتوهالو اًرشبم هنوكب ةلاسرلا هذه يف لوسّرلا انمّلك دقو .بضني
،مّلكت طقف دحاو ٌمِّلعم" :بتك امدنع ٌليمج ٌريبعت يكاطنألا سويطانغأ سيدقلا فقسألل
عوسي ةملك هيدل تناك نم .بآلاب ةريدج يه تمص يف اهعنص يتلا رومألاو .هعنص هلاق امو
لوسّرلا ّنإ لوقلا اننكمي ، 15، 1-2).سسفأ لهأ ىلإ( "هتمص ىلإ يغصي نأ اًضيأ هنكمي
نأ اندعاست ةركتبملا هراكفأو هُسدَح .اذه هللا تمصل اًتوص يطعي نأ اًرداق ناك سلوب
ّرس يف لمأت اًّيقيقح اًّيتوهال ناك .حيسملا عوسي ِيحو يف شهدمو ديدج وه ام فشتكن
ةعئاض ةعامج هاجت ةّيوعرلا هتلاسر ةسرامم نم اًضيأ نكمتو .قاّلخلا هئاكذب هلقنو حيسملا
ةّدشلاو ةيرخسلا ،هسفن تقولا يف مدختسا :ةفلتخم قرطب كلذ لعفو .ةبرطضمو
.هتيصخش فعض ِفخُي مل تقولا سفن يف هّنكل ،لوسر ةطلس هتطلس ّنأ دَّكأ ...ةنويللاو
نم مئاقلا حيسملاب هؤاقل هيلع رصتنا دقل :هبلق قامعأ يف حوّرلا ةّوق تلمع عقاولا يف
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.ليجنإلا ةمدخ يف ةلماك ةروصب اهلذبو ،اهّلك هتايح رّيغو تاومألا نيب
دقل .سكعلا لب ،مزح وأ ريثأت نود نم ةملاسم تافص تاذ ةّيحيسم يف طق سلوب ركفي مل
اذإ ةصاخ ،انيف رثؤي مويلا ىتح لاز ام ،ديدش عافدناب حيسملا اهب ىتأ يتلا ةّيّرحلا نع عفاد
هدحو وه ًةوعد ىقلت هّنأ اًعنتقم ناك .اهلمحتي نأ هيلع ناك يتلا ةدحَولاو مالآلا يف انركف
،ةّيّرحلا كلت ىلإ اًضيأ مه نووعدم مهّنأ ةيطالغ لهأل حرشي نأ دارأو ،اهيلع بيجي نأ عيطتسي
ءانبأو ،ميدقلا دعولا ةثرو مهتلعج اهّنأل ،ةّيدوبعلا لاكشأ نم لكش ّلك نم مهتقتعأ يتلا
ةيمهأ نم طق لّلقي ملو ،اذه ةّيّرحلا موهفم اهلمحي يتلا رطاخملا كردأ دقو .حيسملا يف هللا
ةيمهأ نم لّلقي مل هنكل ،ةّيحيسملا ةّيّرحلا اهلمحت يتلا رطاخملا كردي ناك .بقاوعلا
لاوحألا نم لاح ّيأ يف ينعت ال ةّيّرحلا ّنأ نينمؤملل ،ةعاجشب يأ ،حوضوب رّركف.بقاوعلا
لب .يتاذلا ءافتكالاب ءاعدالا لاكشأ نم لكش ّيأ ىلإ يدؤت ال اهّنأ امك ،قالخألا نم رّرحتلا
.ةّبحملا ةمدخ عم اًمئاد مجسنت اهتسرامم ّنأ دكأو ةّبحملا لظ يف ةّيّرحلا سلوب عضو ،سكعلا
يتلا ةعيرشلا لِّمكي يذلا ،سدقلا حوّرلل اًقفو ةايحلا قفأ يف ةيؤرلا هذه ّلك تعِضُو دقل
نأ اًمئاد يه ةبرجتلا.ةئيطخلا ةيدوبع يف ىرخأ ةرم عوقولا نم انعنميو ليئارسإل هللا اهاطعأ
نحن انّنإ ،سدقملا باتكلا يف دراولا ،نييحيسملا نع فيرعت لوقي .ءارولا ىلإ دوعن
ءارولا ىلإ دوعن نأ يه ةبرجتلاو .ليمج فيرعت هّنإ .ءارولا ىلإ دوعن اًسانأ انسل نييحيسملا
انمّلعي ام اذه .ةديدجلا حوّرلا ةايح لهاجتنف ،طقف ةعيرشلا ىلإ دوعن نأو ،اًنامأ رثكأ نوكنل
الو .عوسي اهايإ اناطعأ يتلا هذه حوّرلا ةايح يف لمتكت ةّيقيقحلا ةعيرشلا :سلوب هايإ
.ءايشألا لمجأ نم اذهو .ةّيحيسملا ةّيّرحلا ،ةّيّرحلا يف اّلإ هذه حوّرلا ةايح شيعن نأ نكمي
نم .جودزم فقوم انيف دلوي نأ نكمي هّنأ يل ودبي ،هذه ّيحيسملا ميلعّتلا ةريسم ةياهن يف
قيرط عبتن نأ ىلإ نوعفدنم انّنأب رعشنف ،سامحلا انيف دلي لوسّرلا ميلعت ،ةيحان
.انرّرحي هّنإ :حوّرلا ليبس اًمئاد كلسن نأ انيلع “.حوّرلا َليبَس كُلْسَن” نأو ،روفلا ىلع ةّيّرحلا
دايقنالا ةبوعص ىدم موي ّلك انيديأب سملن انّنأل ،انتيدودحم كردن نحن ،ىرخأ ةيحان نمو
عافدنا ّلك فقوي يذلا بعتلا انيلع أرطي دق مث .ريخلا ىلإ عفادلا هلمع ةدناسمو ،حوّرلل
اًقفو ةايحلا بولسأب قلعتي اميف شيمهتلاب اًنايحأو فعضلاو طابحإلاب رعشنف .انيف
،ةلاحلا هذه يف فرصتلا َةيفيك سنيطسغأ سيدقلا انيلع حرتقا .ةيضرألا ةيلقعلل
كبلق يف حيسملا ناميإ" :يلي ام لاق .ليجنإلا يف ةريحبلا ىلع ةفصاعلا ةثداح ىلإ راشأو
ظِقيأ .مئان حيسملاو ،برطضتو ،بعتتو ،تاناهإلا ىلإ يغصت تنأ .براقلا يف حيسملا لثم
.كناميإ كِّرح .ام اًئيش لمعت نأ كنكمي ،بارطضالا ةلاح يف ىتح !كناميإ كِّرحو ،حيسملا
ٌريبك ٌءوده نوكيسو ،ليق امب قثو ...حيسملا ظقيأ اذهل ...كْمّلكيلو حيسملا ظقيتسيل
نحن  -انه سنيطسغأ سيدقلا لاق امك  -ةبوعصلا تاظحل يف  6).ب  163/تاباطخ( "كبلق يف
اًمئان ناك يذلا حيسملا اوظقيأ ؟لسرلا لعف اذامو .ةفصاعلا ةظحل يف براقلا يف نوكن
تاظحللا يف هب مايقلا انّنكمي يذلا ديحولا ءيشلا .اًرضاح ناك هّنكل .ةفصاعلا ءانثأ
ّلك اذه .براقلا يف ناك امك “مئان” هّنكلو ،انلخادب دوجوملا حيسملا “ظقون” نأ وه ةئيسلا
رومألا ىلإ رظنن نأ نم نكمتنس طقف ذئدنعو انبولق يف حيسملا ظقون نأ بجي .ءيش
ال ،اًلماش اًرظنم ىرن نأ اننكمي ،ةئداهلا هترظن لالخ نم .ةفصاعلا ءارو ام ىري هّنأل ،هترظنب
.هتيؤر ىلع اندحَو نورداق انّنأ يف ركفن نأ ىتح انّنكمي
انسفنأل حمسن نأ انّنكمي ال هّنأ لوسّرلا انركذي ،ةعئار اهّنكل ،ةبعصلا ةريسملا هذه يف
ةدعاسمل اًمئاد يتأي حوّرلا ّنأب قثن نأ بجي .اوّلمت الو ريخلا اولمعاف.ريخلا لمع يف بعت ّيأب
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يف اًرارم سدقلا حوّرلا ءاعدتسا مّلعتنل كلذل .هيلإ جاتحن يذلا معدلا انحنميل ،انفعض
بآلا ىلإ يّلصأ فيك فرعأ ينّنأل ؟سدقلا حوّرلا ءاعدتسا متي فيكو” :لئاق لوقي دق!انتايح
،ميرم اي كيلع مالّسلا ةالص لالخ نم ءارذعلا ميرم ةدّيّسلا ىلإ يّلصأ فيك فرعأو ،بآلا عمو
حوّرلا ىلإ يّلصأ فيك فرعأ ال نكلو ،تاحارجلا ةالص لالخ نم عوسي ىلإ يّلصأ فيك فرعأو
.كبلق نم يتأت نأ بجي :ةيوفع سدقلا حوّرلا ةالّص “.؟سدقلا حوّرلا ةالص يه ام ؟سدقلا
نكل َّ“.مله” :يه ةيساسألا ةملكلا “.سُدُقلا ُحوّرلا اهُّيأ َّمله” :ةدشلا تاقوأ يف لوقت نأ بجيو
َّ،مله ،ةملظلا يف ينّنأل َّ،مله ،ةبوعص يف ينّنأل َّ،مله .كتاملكبو كتغلب هل اهلوقت نأ بجي
لجأ نم سدقلا حوّرلا ةملك اهّنإ َّ.مله .طوقسلا كشو ىلع ينّنأل َّ،مله ،لعفأ اذام فرعأ ال ينّنأل
تاملكب كلذ لعفن نأ انّنكمي .نايحألا نم ريثك يف سدقلا حوّرلا ءاعدتسا مّلعتنل .هتوعد
،ليجنإلا انبيج يف امبر ،انعم لمحن نأ انّنكميو .مويلا يف ةفلتخم تاقوأ يفو ،ةطيسب
ُحوّرلا اهُّيأ َّمله" :ةرصنعلا ديع يف ةسينكلا اهولتت يتلا ةليمجلا ةالّصلا اًضيأ هعمو
اي َّمله ،بهاوملا يطعُم اي َّمله ،نيكاسملا ابأ اي َّمله .كِرون َعاعُش ِءامّسلا نِم لِسرأو سُدُقلا
،خلا َّ.مله ...".ةذيذللا ةحاّرلا اهّيأ ،بذعلا بولقلا نِكاس اي ،ليلجلا يّزعُملا اهُّيأ .بولقلا َءايِض
دعب لسرلاو ءارذعلا ميرم ةدّيّسلا تّلص اذكه َّ“،مله” ةملك يه ةالّصلا رهوج.ةليمج ةالص اهّنإ
يّلصن نأ انديفي .سدقلا حوّرلا اوعدتساو ةيلعلا يف مهدحو اوناك .ءامسلا ىلإ عوسي دوعص
،اًرارحأ نوكنس .ةّيّرحلا نوصن نحن حوّرلا روضحبو .سُدُقلا ُحوّرلا اهُّيأ َّمله :ةالص اًريثك
نيديقم ريغو ،ةملكلل يبلسلا ىنعملاب يضاملاب نيطبترم ريغ ،رارحأ نييحيسم
ةالّصلا هذه اندعاستس .جضنن انلعجت يتلا ةّيحيسملا ةّيّرحلا نم رارحأ لب ،تاسرامملاب
حرفلا ،حرفلا يتأي سدقلا حوّرلا يتأي امدنع هّنأل ،حرفلاو ةّيّرحلا يفو حوّرلا يف ريسنل
ّ.بّرلا مككراب .يقيقحلا

*******

) (6، 9-10. 18ةَيِطالَغ ِلهأ ىلإ ِلوسَّرلا َسلوب ِسيّدِقلا ِةَلاسِر نِم ٌةَءارِق
،اًذِإ ُةَصْرُفلا انَل ْتَماد امف ّ.لِكَن ْمل ْنِإ ِناوَألا يف َدُصْحَنف َّ،لَمَن الو َرْيَخلا ِلَمْعَنْلَف]،ةَوْخإلا اهُّيَأ[
اهُّيَأ ،مُكِحوُر ىَلَعف ]. [...نامْيِإلا يف انِتَوخِإ ىلِإ امَّيِسالو ِساَّنلا ِعيمَج ىلإ َرْيَخلا ِعَنْصَنْلَف
.نيمآ .حيِسَملا َعوُسَي انِّبَر ُةَمْعِن ،ةَوْخِإلا
ّبَّرلا ُمالك

*******
Speaker:
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ُسلوب َناك :ابابلا ُةَسادَق َلاق ةَيِطالَغ ِلْهَأ ىلإ ِةَلاسِرلا يف ّيِحيِسَملا ِميِلْعَّتلا ِماتِخ يف
يتلا ِةَّيِّرُحلا ِنَع َعَفاد ْدَقَو ُ.هَتايَح َرَّيَغ يذلا ِسُدُقلا ِحوُّرلا ِةَّوُقِب َكِلَذَو ،اًيِعارَو اًّيِتوُهالَو اًرِّشَبُم
،ةَّيِّرُحلا َكْلِت ىلإ اًضْيأ ْمُه َنوُوُعْدَم مُهَّنَأ ةَيِطالَغ َلْهَأ َمَّلَعَو .ةَّبَحَملاب اهَطَبَرَو ُحيسَملا اهِب ىَتأ
َلاقَو .حيِسَملا يف ِهللا َءانَبَأو ،ميِدَقلا ِدْعَولا َةَثَرَو مُهْتَلَعَجَو ،ةَّيِدوُبُعلا َنِم مُهْتَقَتْعَأ يتلا
َةَّيِّرُحلا َّنأ َدَّكَأ ْلَب .يتاذ ٍءافِتْكاب َءاعِّدالا يِنْعَت الَو ،قالْخَألا َنِم َرُّرَحَتلا ينْعَت ال َةَّيِّرُحلا َّنإ اًضْيَأ
ُدِّلَوُي ،ةَيِطالَغ ِلْهَأ ىلإ ِةَلاسِرلا يف َسلوُب َمِيلْعَت َّنإ ابابلا َلاقَو .ةَّبَحَملا ِةَمْدِخ ِلْجَأ ْنِم َيِه
َليِبَس َكُلْسَن ْنَأو ِةَّيِّرُحلا َقيِرَط َعَبْتَن ْنأ ىلإ َنوُعِفَدْنُم انَّنَأب َرُعْشَنَف ،سامَحلا ٍةَهِج ْنِم انيِف
،انيِف ٍعافِدْنا َّلُك ُفِقْوُي يذلا ُبَعَتلا انْيَلَع ُأرْطَي ْدَق ،انِتَيِدوُدْحَم ِبَبَسِبَو ،ىَرْخُأ ٍةَهِج ْنِمَو .حوُّرلا
ابابلا َسَبَتْقا ،يناثلا ِفِقْوَملا اذه ِةَهَجاوُمِلَو .شيِمْهَتلاب اًنايْحَأو ِفْعَّضلاو ِطابْحإلاب َرُعْشَنَف
انْيَلَع ُهَّنَأِب انُمِّلَعُت ِليِجْنإلا يف ِةَرْيَحُبلا ىَلع ُةَفِصاعلا :لاقَو سُنيِطْسُغُأ ِسيِّدِقلا ِمالَك ْنِم
ُرِدْقَنَس انِبوُلُق يف َةَفِصاعلا ُحيِسَملا ُئِّدَهُي امَدْنِعَو ،ةَّدِشلا ِتْقَو يف َحيِسَملا َظِقْوُن ْنَأ اًمِئاد
.اهارَن ْنَأ انَدْحَو ُرِدْقَن انَّنَأ ُرَّوَصَتَن ْنُكَن ْمَل اًروُمُأَو اًدَهْشَم ىَرَنَف ِ،هِتَرْظَنِب ِروُمُألا ىَلإ َرُظْنَن ْنَأ

*******

Santo Padre:
Saluto i fedeli di lingua araba. San Paolo ci ricorda che non possiamo permetterci alcuna
stanchezza nel fare il bene. Dobbiamo avere fiducia nello Spirito Santo, che viene sempre in aiuto
alla nostra debolezza e ci concede il sostegno di cui abbiamo bisogno per fare il bene. Il Signore
!vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male

*******
Speaker:
َحَمْسَن ْنَأ انُنِكْمُي ال ُهَّنَأ ُسُلوُب ُسيِّدِقلا انُرِّكَذُي.ةَّيِبَرَعلا ِةَغُللاب َنيِقِطانلا َنيِنِمْؤُملا يِّيَحُأ
ِةَدَعاسُمِل اًمِئاد يِتْأَي يذلا ِسُدُقلا ِحوُّرلاب َقِثَن ْنَأ ُبِجَي .رْيَخلا ِلَمَع يف ٍبَعَت ِّيَأب انِسُفْنَأل
اًمِئاد مُكامَحَو اًعيمَج ُّبَّرلا مُكَكَراب .رْيَخلا َعَنْصَن ىَتَح ِهْيلإ ُجاتْحَن يذلا َمْعَدلا انُحَنْمَيَو انِفْعَض
!ّرَش ِّلُك ْنِم
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