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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

نأ خيراتلل نكمي ال يذلا ثدحلا مكعم ركذأ نأ ،داليملا ديع نم ةليلق مايأ لبق ،مويلا ّدوأ
.عوسي داليم :وهو هلهاجتي

،سُطسُغوَأ رَصيَق روطاربمإلا موسرمل اًلاثتما ،محل تيب ىلإ ةرصانلا نم ميرمو فسوي دعص
،مهلوصو درجمبو .يلصألا هدلب يف ليجستلا ةرئاد يف هسفن دحاو ّلك َلِّجسي نأ َرَمأ يذلا
،هودجي مل فسألل نكل ،ةكيشو تناك ةدالولا ّنأل ،مهل نكسم نع روفلا ىلع اوثحب
.(7-1 ،2 اقول عجار) لبطسإ يف دلت نأ ىلإ ميرم ترطضاف

يليجنإلا لاق امل اًقابتسا كلذ ناك امبر ،هيف دلوي اًناكم نوكلا قلاخ حنمُي مل :ركفنل
َّنِإ" :هسفن عوسي لوقيس امكو ،(11 ،1) "هِتيَب ُلْهَأ هَلِبَق امف .هِتيَب ىلِإ َءاج" :انحوي
اقول) "هَسأَر ِهيَلع ُعَضَي ام هَل َسيَلف ناسنِإلا ُنبا اَّمَأو ،ًاراكوَأ ِءامَّسلا ِرويُطِلو ةَرِجوَأ ِبِلاعَّثلِل
9، 58).
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ىلإ سوجملا ىده يذلا وه مجن ناكو .نيعضاوتم ةاعر رشبو ،عوسي داليمب رشبي كالم ءاجو
هللا ّنأ رّكذي مجنلاو .هللا لوسر وه كالملا .(10- 9 .1 ،2 ىتم عجار) محل تيب ىلإ لوصولا قيرط
هسفن عوسي ُفِّرَعُيس امك ،“ملاعلا رون” نوكيس لفطلا كلذ ّنأو (3 ،1 نيوكت) رونلا قلخ
يف ُقِرشي" يذلا (9 ،1 انحوي) "ناسْنِإ َّلُك ُرينُي يذَّلا ّقَحلا ُروُّنلا" ،(46 .12 ،8 انحوي عجار)
.(5 ةيآلا) "تامُلُّظلا هْكِردُت مَلو تامُلُّظلا

امل مهلخاد يف نوعاو مهو نوشيعي نوعضاوتم ٌسانأ مه ،ليئارسإ ءارقف نولّثمُي ةاعّرلا
لّوأ مُه اوناك .مهريغ نم رثكأ هللاب مهتقث نوعضي ديدحتلاب ببسلا اذهلو ،صقن نم مهيف
مهو" اوعجر مهّنإ ليجنإلا لاق .اًقيمع اًرييغت مهرّيغ ءاقللا اذهو ،دّسجتملا هللا نبا اوأر نم
.(20 ،2 اقول) "مهَل َليق امَك اوَأَرو اوعِمَس ام ِّلُك ىلع هَنوحِّبَسُيو هللا َنودِّجَمُي

اوناك مهّنإ انل لوقت ال ليجانألا .(12-1 ،2 ىتم عجار) .سوجملا اًضيأ ناك ،عوسي لفطلا لوحو
ديعب دلب نم اوقلطنا مهّنأ ،ديكأت لكب ،طقف ملعَن نحن .مهءامسأ الو مهددع ركذت الو اًكولم
كلذ يف سراف دالب وأ ةيبرعلا ةريزجلا هبش وأ لباب يف ركفن نأ نكمي) قرّشلا يف
اولاق مهّنأل ،هللا هّنأ مهبولق يف نورعشي مهو ،دوهيلا كلم نع نوثحبي اوقلطنا ،(تقولا
نوثحبي نيذلا كئلوأ امّيس الو ،ةّينثولا بوعشلا سوجملا لّثمي .هل اودجسي نأ نوديري مهّنإ
ءاينغألا اًضيأ نولثمي مهّنإ .هودجيل ةريسم يف نوقلطنيو ،هللا نع نورقلا ّرم ىلع
ءايشألل “نيكولمم” اوسيل ،نوكلمي امل اًديبع اوسيل نيذلا كئلوأ طقف نكلو ،ءايوقألاو
.اهنوكلمي مهّنأ نودقتعي يتلا

.سانلا عيمج ّمُهي ينوك ثدح وه عوسي داليم :ةحضاو ليجانألا ةلاسر

تقولا يفو ،هللا ىلإ اندوقي يذلا قيرطلا وه هدحو عضاوتلا ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
اهانعم ىلإو ،ةايحلا تاّيساسأ ىلإ اًضيأ اندوقي هّنإف ،هيلإ اندوقي ديدحتلاب هّنأل ،هسفن
.اهشيعن نأ ّقحتست ةايحلا هلجأ نم يذلا يساسألا ببسلا ىلإو ،يقيقحلا

.ةّمهملا رومألا ةفرعمو يقيقحلا حرفلاو ةقيقحلا ةربخ ىلع انسفنأ حتفي هدحو عضاوتلا
نوكن نأ بجي .انسفنأ مهفو هللا مهف نع نوعوطقم نحن ،“نوعوطقم” نحن عضاوت نودب
اًقفو اًضيأ ءامظع سوجملا نوكي نأ نكمي .هللا مهفنو انسفنأ مهفن ىّتح نيعضاوتم
نم اونّكمت تاذلاب ببسلا اذهلو ،نيعضاوتمو اًراغص مهسفنأ اولعج مهّنكل ،ملاعلا قطنمل
،اولأسيو ،اورفاسيو ،اوثحبيف اوعضاوتي نأ اولبق .هيلع اوفّرعتيو عوسي اودجي نأ
.ءاطخألا يف اوعقيو ،اورماغيو

تسيلو ،قلقلا اذه انيدل انّلك :هللا نع ثحبي نأ ىلإ ،هبلق قامعأ يف ،وعدم ناسنإ ّلك
هتمعنبو .هللا نع ثحبلا يف قلقلا هّنأل ومني هكرتن نأ لب ،قلقلا اذه ئفطن نأ انتّمهم
اي" :(1109-1033) سمليسنأ سيّدقلا ةالص انتالص نكتل .هدجي نأ ناسنإلل نكمي ،ىلاعت
مل تنأ نإ ،كنع ثحبأ نأ عيطتسأ ال .كسفن ينِرأ كنع ثحبأ امدنعو .كنع ثحبأ نأ ينملع ،ّبر
،كيف تبغر اذإ كنع ثحبأ نأ ينطعأ .كسفن يِنِرُت مل تنأ نإ كدجأ نأ عيطتسأ الو ،ينمّلعت
"كبحأ نأ ينطعأ كتدجو اذإو ،كدجأ نأ ينطعأ كنع تثحب اذإو !كنع تثحب اذإ كيف بغرأ نأو
(Proslogion, 1).
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دسجتملا هللا نبال اودجسي نأ ىلإ ءاسنلاو لاجرلا عيمج َوُعدأ نأ ّدوأ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
يف وأ هتيب يف ةدوجوملا داليملا ةراغم نم اّنم ٍدحاو ّلك برتقيل .محل تيب ةراغم يف
كّنأ نمؤأ انأ” :لقيلو ،هلخاد يف ،دوجس لعفب موقي نأ لواحيلو ،رخآ ناكم ّيأ يف وأ ةسينكلا
مهفن نأ نكمتنل عضاوتلا ةمعن ينطعأ ،كلضف نم .هللا وه لفطلا اذه ّنأو ،هللا تنأ
.“اًضعب انضعب

لوقي ناك امكو ،لّوألا فصلا يف ءارقفلا عضأ نأ ّدوأ ،ةالّصلاو داليملا ةراغم نم انبارتقابو
يف - مهيفو ،حيسملا ةمالعو ّرس مه ام اًعون مهّنأل ،مهبحن نأ بجي" ،سداسلا سلوب سيّدقلا
ةروصب نوكي نأ حيسملا دارأ – نيجاسملاو ىضرملاو ،ةارعلاو ،نيّيفنملاو ،شاطعلاو ،عايجلا
لوصحلل قيرط نمضأ وه رقفلا ّنأل ،اًضيأ مهعبتنو ،مهعم ملأتنو ،مهدعاسن نأ بجي .ةّيّرس
لثم عضاوتلا بلطن نأ بجي اذهل .(1969 ،ويام/رايأ 1 ،ةظع) "ةلماك ةروصب هللا توكلم ىلع
ينّنأ دقتعأ اّلأو ،يتاذب اًيفتكم نوكأ اّلأو ،اًرخافتم نوكأ اّلأ يندعاس ،ّبر اي" :لوقنف ةمعن
.كدجأ نأ يننكمي عضاوتلا اذهبو .عضاوتلا ةمعن ينطعأو .اًعضاوتم ينلعجا لب .نوكلا زكرم
يذلا ناسنإلا ّنأل .انسفنأ دجنس لب :اًدبأ هللا دجن نل عضاوتلا نود نمو ،ديحولا قيرطلا هّنإ
بلطنل .هسفن ىلإ اهيف رظني ،ةآرم مامأ طقف فقي لب ،همامأ قافآ ال ،عضاوت هدنع سيل
وه ثيح ،قفألا ىلإ ،اهنم دعبأ ام ىلإ رظنن نأ نّكمتن ىّتح ةآرملا رسكي نأ عوسي ّبّرلا نم
.قيرطلا اذه ىلع ريسن ىّتح عضاوتلا حرفو ةمعن انحنمي نأ :اذه وه لعفي نأ بجيو .دوجوم

نيذلا ّلك ،سوجملا عم مجنلا لعف امك ،محل تيب ىلإ قفارأ نأ ّدوأ ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،ّمث
قلطُي نيذلا ّلكو ،نيدلا نوبراحي لب ،هللا ةلكشم نع نولأسي الو ،ينيد قلق مهيدل سيل
:يهو يناثلا يناكيتافلا عمجملا ةلاسر مهل رّركأ نأ ّدوأ .نيدحلم مسا بساني ال امب مهيلع
ّنأل ،قرطلا نم ٍةقيرط ِةّيأب ناسنإلا ةمارك سكاعُي ال هللاب فارتعالا ّنأ ةسينكلا دكؤت"
نأ ةفرعملا َمامت ةسينكلا ُفرعتو […] .اهلمكي امو ةماركلا هذه رّربي ام هتاذ يف هللا يف
ملاع يف ةسينكلا يف يئاعر روتسد) "ةقيمعلا ناسنإلا بلق ايافخو بواجتت اهتلاسر
.(21 ،ءاجرو حرف ،مويلا

ِساَّنلِل ِضرَألا يف ُمالَّسلاو !ىلُعلا يف ِهلل ُدجَمـلا" :ةكئالملا ةينمأ عم تيبلا ىلإ ْدُعَنِل
.[...] انَّبَحَأ وه لب هللا انْبَبحَأ نم ُنحَن انسَل" :اًمئاد ركذتنلو .(14 ،2 اقول) "!هاضِر ُلْهَأ مهَّنإف
.اذه َسنن ال .اّنع ثحب دقل ،(19 .10 ،4 انحوي 1) "هَّبِحُن نَأ َلبَق انَّبَحَأ هَّنَأل

اذه .رثكأ انّبحيو اندجيل عوسي ّبّرلا انع ثحب .اّنع ثحبو ،هللا انّبحأ دقل :انحرف ببس وه اذه
انّبحأ ،انّبحأو اًمئاد انقبس هللا نأو ،قاقحتسا ّيأ نود انّبحأ هللا ّنأ ملعَن نأ :انحرف ببس وه
ةّبحملا هذهو .ةراغملا يف هارن يذلا لفطلا يف ،اننيب نكسو اًرشب راص هّنإ ذإ ةسوملم ةّبحم
مكل ىّنمتأ ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .انحرف ساسأ وهو اههجوو ةّبحملا مسا وه عوسي :هجوو مسا اهل
ليمج اذه ،ةلئاعلا عامتجاو ،ئناهتلا لدابت كانه نوكيس معن - لوقأ نأ ّدوأو .ديجم داليم ديع
:يلي ام اّنم ٍدحاو ّلك لقيل .“يلجأ نم” ءاج هللا ّنأب يعولا اًضيأ انيدل نكيل نكلو - اًمئاد ،اًّدج
لبقن نأو ،هللا دجن نأو ،هللا نع ثحبن نأ اندرأ اذإ انّنأب يعولا انيدل نكيل .يلجأ نم ءاج هللا
،انرورغ ةآرم رسكت يتلا ةمعنلا ىلإ عضاوتب رظنن نأ يأ :عضاوتلا ىلإ ةجاحب نحنف ،هللا
ءاج يذلا هللا ىلإو ،قفألا ىلإو ،عوسي ىلإ رظنن نأو .انسفنأ ىلإ رظنن امدنع ،انئايربكو
!ديجم داليم ديع .ءاجّرلا ىلإ اندوقي يذلا قلقلا كلذب انبلق سملو انيلإ
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*******

 

(12-10 ،2) اقول ِسيِدِقْلِل حيسَملا َعوُسَي انِّبَر ِليجنإ ْنِم

َحَرَف ُنوكَي ٍميظَع ٍحرَفِب مُكُرِّشَبُأ يِّنِإ اه ،اوُفاخَت ال :[ةاعُرلِل] ُكالَمـلا َلاق [نامَزلا َكِلَذ يف]
:ةَمالَعلا ِهِذه مُكيَلِإو .ّبَّرلا ُحيسَمـلا َوُهَو ،دواد ِةَنيدَم يف ٌصِّلَخُم َمْوَيلا ُمُكَل َدِلُو :هِّلُك ِبعَّشلا
.دَوذِم يف ًاعَجضُم ًاطَّمَقُم ًالفِط َنودِجَتَس

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

 

Speaker:

َتيب ىلإ ِةرصانلا َنِم ميرمو ُفسوي َدِعَص :لاقَو ،عوسي ِداليم ىَلع َمْوَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
َتيب ىلإ اوُلَصَو اّملو ،ةرومعَمـلا ِلهَأ ِعيمَج ِءاصْحِإِب سُطسُغوَأ ِرَصيَقلا َنِم ٌرمَأ َرَدَص ْنأ َدعب ،محل
اًكالم ُهللا َلَسرأو .لْبَطسا يف عوسي اهَنبا ميرم تَدَلَوف ،مهُلِبْقَتْسَي اًتيب اوُدِجَي مل محل
تناك اذهِلو ،ءارقف مُهَسُفنأ َنيفِراع نيعِضاوَتُم اًسانأ اوناك .عوسي ِداليمِب َةاعُّرلا َرَّشَبف
َنودِّجَمُي مُهو" اوُعَجَرَو ،دِّسَجَتملا ِهللا َنبا اوَأر نَم َلّوأ اوناكف ُهللا مُهَمَّرَك .ةريبك ِهللاب مُهُتَقِث
ِداليم َلْوَح ىَرخأ ًةئف ُدِجَنو .(20 ،2 اقول) "مُهَل َليق امَك اوَأَرو اوُعِمَس ام ِّلُك ىلع هَنوحِّبَسُيو َهللا
ِّلك يف ،هللا ِنَع َنوُثَحبَي نيذلا َّلُكو ،ةَّيِنَثَولا َبوعُّشلا َنوُلِّثَمُي نيذلا سوجملا مُهو عوسي
.نوُكِلمَي امِل ٌديبع مُه َنيذلا َسيل ْنكل ،ءايوقألاو ُءاينغألا َنوكي ْنأ ُنِكمُي مُهَلثِم .روُصُعلا
َةَفِرْعَمَو يقيقَحلا َحرفلاو َةقيقحلا ُرِبَتْخَن انُلَعْجَي يذلا َوه ُهَدْحَو ُعضاوتلا :هُتَسادق َلاقو
ِعُضاوتلا ِنودبو .انِسُفنأ ِمْهَف ْنَعو ِهللا ِمْهَف ْنَع َنوديعب ُنحن ِعُضاوتلا ِنوُدب .ةَّمِهُملا ِرومألا
يعم َبِحَطْصأو ِةراغملا ىلإ َبهذأ ْنأ ُّدَوأ :هِلوَقِب ابابلا ُةَسادق َمَتَتخاو .هللا َدِجَن ْنأ ُعيطَتسَن ال
ِنَع َنوُثَحبَيَو َنوُنِمؤُي ال َنيذلا َّلك اًضيأو ،ضرألا يف َنيبّذعملا َّلكو َنيملأتملاو َءارقفلا
َراصو .انَصِّلَخُيِل انَنْيَب َنَكَسَو اًرَشَب َراصَف اًلّوأ انَّبَحأ يذلا َوه َهللا ّنأ ،ديِكألا ِمْلِعلا َعَم .هللا
.انِحرف ُساسأ وه يذلا حيسملا ُعوسي وه ،هْجَوَو ٌمسا ِةَّبَحَملِل

 

*******

4



 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Il Natale è una chiamata per fare del bene, diffondere gioia e
tendere la mano a chi è nel bisogno. Ricordiamo le parole di Gesù Cristo: «Ogni volta che avete
fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,40). Auguro
a tutti Buon Natale!

 

*******

 

Speaker:

َرْيَخلا َعَنْصَنِل ٌةَوْعَد وه ديجَملا ِداليملا ُديع .ةّيبرعلا ِةغللاب َنيقطانلا َنينمؤملا يّيحأ
مُتعنَص امَّلُك" :حيسملا عوسي َلْوَق ْرَّكَذَتَنِل .نيِجاتحُملِل ِنوَعلا َدَي َّدُمَنْلَو َحَرَفلا َرُشْنَنْلَو
مُكَل ىَّنَمَتأ .(40 ،25 ىتم) "هوُمُتْعَنَص ْدَق يلف ،راغِّصلا ِءالُؤه يتوخِإ ْنِم ٍدِحاوِل َكِلَذ نِم ًائيَش
!ديجَم ٍداليِم َديِع اًعيمَج

 

*******
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