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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

.يملاعلا بدألا يف ةّمق وهو ،بويأ رفس متتخي هيلإ انيغصأ يذلا سدقملا باتكلا عطقم
اًدهاش هنوكب هب يقتلن :هتخوخيش ةلحرم يف ّيحيسملا انميلعت ةريسم يف بويأ يقتلن
نأ ىلإ ،رّشلا هجو يف هجاجتحا نلعأ لب ،هللا نع “ةيروتاكيراك ةروص” لبقي مل ناميإلا ىلع
:ةئجافم ةقيرطب ،اًمئاد لاحلا وه امك ،هباجأ ةياهنلا يف هللاو .ههجو نع هل فشكو هللا هباجأ
،اًمئاد هللا لعفي امك ،ريبك نانحب هدجم هل رهظأ لب ،هقحسي نأ نود نكل ،بويأل هدجم رهظأ
ةّوق مهفل ،ةجراد ليواقأو ةقبسم ماكحأ نود ،باتكلا اذه تاحفص اًّديج أرقن نأ بجي .نانحب
ةّيقالخألا تاداشرإلا ةبرجت ىلع بّلغتلل ،هتسردم ىلإ بهذن نأ انل ديفملا نم .بويأ ةخرص
.ءيش ّلك نادقُف ِمَلأ نم نيَمجانلا لالذإلاو طخسلا مامأ ةلذتبملا

ءيش ّلك رسخ يذلا بويأ ركذتن ،ةصقلا ركذتن نحن – رفسلا نم يماتخلا عطقملا اذه يف
يقبو ،ةّيحصلا هتلاح اًضيأ تروهدتو ،هنبا دقفو ،هتلئاع رسخو ،هتورث رسخو ،هتايح يف
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- ةصقلا يه هذه :هدقفتل اوءاج نيذلا ،عبار قيدص مث ،هل ءاقدصأ ةثالث عم راوحلا يف ،اًحورجم
نيب راوحلا اذهو) اًريخأ هللا مّلكت امدنع ،رفسلا نم يماتخلا عطقملا ،مويلا اذه عطقملا يفو
بويأ حدم (مّلكتي هللا اهيف يتلا ةظحللا ىلإ لوصولل قيرط ةباثمب وه هئاقدصأو بويأ
مهّنأ اوضرتفا نيذلا بويأ ءاقدصأ هللا خّبوو .هتمص ءارو يفتخملا هللا نانح ّرس همهفل
اومكحي نأ ىلإ رمألا مهب ىهتنا ،بويأ ةيزعتل اوءاج نأ دعبو ،ملألاو هللا نع ءيش ّلك نوفرعي
ةقفانملا ةهوشملا ىوقتلا هذه نم هللا انْظِفحيل .ةقبسملا مهتاططخم بسحب هيلع
كلذ نمو لذتبملا ّيقالخألا ينيدلا تمزتلا كلذ نم هللا انْظِفحيل !رورغلاب ةئيلملاو
ةّيسيرفلا حوّرلا ىلإ يدؤيو نيعم لواطت انيطعي يذلا اياصولا بسحب ينيدلا تمزتلا
.قافنلاو

اومَّلَكَتَت مل مكَّنَأل ،[...] (مكيلع) َمَرَطضا ِدق يبضَغ َّنِإ" :مالكلا اذهب مهيلع هبضغ هللا رهظأ
الو هَهجَو ُعَفرأ يِّنِإف ،مكِلجَأ نِم يِّلَصُي ُبوُّيَأ يدْبَعو [...] .بوُّيَأ يدْبَعك ِّقَحلا ِبَسَحَب َّيَلع
نالعإ .(8 -7 ،42) "بوُّيَأ يدْبَعَك ِّقَحلا ِبَسَحِب َّيَلع اومَّلَكَتَت مل مكَّنَأل ،مكِتَقامَح ِبَسَحِب مكُلِماعُأ
- هللا لاق – كلذ عمو .انتلهذأ يتلاو ،ةيرانلا بويأ جاجتحا تاحفص انأرق انّنأل انئجافي هللا
لوبق ضفر هّنأل ،اًدِّيج مّلكت هّنكل ،هللا نم اًبضاغو ًءاتسم ناك امدنع ىتح ،اًدِّيج بويأ مّلكت
عيمج فعض بويأل هللا داعأ ،كلذ ىلع ًةأفاكمو .رخآ ءيش هللاف ،“دِهطضم” هللا ّنأ مهمالك
.ءالؤه نيئيسلا هئاقدصأ لجأ نم يّلصي نأ هنم بلط نأ دعب ،هتاكلتمم

:لاق امدنع ،بويأ ةروف ةورذ يف ديدحتلا هجو ىلع ثدحت ناميإلا ىلإ عوجرلا يف لّوحتلا ةطقن
.يدَسَج يف َهللا ُنِياعُأ قَّزَمَت دق يدْلِج َنوكَي نَأ َدعَبو .بارُّتلا ىلع َريخَألا موقيسو ٌّيَح َّيِداف"
اذه ةياهن رّكذتأ .ةليمج ةوطخ هذه .(27-25 ،19) "يريَغ ال هِنايَرَت َيانيَعو يسْفَنِب انَأ هُنِياعُأ
يتأي ،ايوليلله لترُت نأ دعبف ،حيسملا نع ،لدناهل عئاّرلا يقيسوملا يرعشلا فّلؤملا
ملأ ّلك دعب ،اذكهو .مالسب شيعيو “ّيح ّيداف نأ ملعأ” :عطقملا اذه ءطبب لِترُيو درفنم توص
نأ اننكمي .ليمج ءيش هّنإ :“ّيح ّيداف نأ ملعأ” .رخآ ءيش وه هللا توص ّنإف ،هحرفو بويأ
يتأيس .(ملاظلا) دِهطضملا تسل كّنأ ملعأ انأ ،يّهلإ اي” :يلاتلا وحنلا ىلع هلاق ام رسفن
طيسبلا ناميإلاو ،عوسي ةمايق ىلع ينبملا طيسبلا ناميإلا هّنإ .“ينفصنيو يهلإ
.يتأيسو اًمئاد انرظتني هللا ّنأ طيسبلا ناميإلاو ،حيسملا عوسيب

لِزنَت يأ .ةايحلا يف لعفلاب ثدحي ام ةّيجذومنو ةّيواسأم ةقيرطب لّثمي بويأ رفس ُلَثَم
.هفعضو ناسنإلا رغص عم بسانتت ال ،بعش وأ ةلئاع وأ صخش ىلع اًّدج ةديدشلا ُنحملا
نوقراغلا سانلا ضعب عقاولا يف دجوي .“بطرلا ناكملا يف رطمت” ةايحلا يف :لثملا لوقي
.لاحلا هذه ىلع مه سانلا نم ريثكو .اهلمحت نكمي الو ةملاظ ودبت بئاصم لقث تحت

مهتبحمو مهناميإ مامأ اًضيأ انْشِهُد اًبلاغو ،مهخارصب انرّثأتو .ءالؤه لثم اًصاخشأ انفرع انّلك
يذلا يف وأ ،ةديدش تاقاعإ نم نوناعي نيذلا لافطألا يِدلاو يف رّكفأ .مهتمصو ةتباّثلا
ةّلق ببسب اًبلاغ مقافتت ٌعاضوأ اهّنإ ...انبرقب ةلئاعلا دارفأ دحأ وأ ،مئاد ضرم نم يناعي
دعوم ىلع اهّنأ امك ودبيو ،رورشلا مكارتت ،خيراّتلا تاظحل ضعب يف .ةّيداصتقالا دراوملا
يف برحلا عم نآلا ثدحي امو ،19-ديفوكلا ةحئاج عم ةريخألا تاونّسلا يف ثدح ام اذه .ّيعامج
.ايناركوأ

نأ نكمي لهو ؟خيراّتلاو ةعيبّطلا قوفي اًلقع كانه ّنأ ىلع “تازواجتلا” هذه رّربن نأ اننكمي له
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نم عون كانه .عيطتسن ال ،الك ؟اياحّضلا بونذ ىلع اًّقَحتسم اًباوج اهربتعنو اًّينيد اهكرابن
هللا ،لب ال ،ناسنإ ّلكل هللا هحنم ّقح وهو ،ّرّشلا ّرس ىلع ّجتحت نأ يف ةّيحضلل ّقحلا
اي” :يل نولوقيو ينم نوبرتقي اًسانأ دجأ اًنايحأ .هاّيإ انمهلي يذلا وه ،ةياهّنلا يف ،هسفن
،نكل .“...ىرخألا ةلكشملا كلتو ،ةلكشملا هذه نم مّلأتأ ينّنأل هللا ىلع تججتحا دقل ،ِتبأ
جتحي امدنع .وحنلا اذه ىلع ّمتي امدنع ،ةالّصلل ةليسو وه جاجتحالا اذه ،يزيزع اي ،ملعت امك
نإ .مهل ةياعرلاب مهتبلاطمو مههابتنا بذجل ةقيرط يهف ،مهيدلاو ىلع بابشلاو لافطألا
ىلع جتحاف ،جاجتحالا يف ةبغرلاب رعشتو ملألا ضعبو ،كبلق يف حورجلا ضعب كيدل ناك
نكل .كلذ مّهفتي هللا !ال ،ةّيجاجتحالا انتالص نم فاخي الو ،بأ وهف ،كيلإ يغصي وهف ،هللا
ةالّصلا نوكت نأ بجي !ةقبسم تاططخم يف كتالص نجست الو ،كتالص يف اًّرح نك ،اًّرح نك
ّنإ .همهفي هدلاو ّنأ ملعي هّنأل ءيش ّلك هل لوقي يذلا ،هدلاو عم نبالا ةالص لثم ،اًّدج ةّيوفع
هّنكل ،ةهجاوملا نم هللا بّرهتي نل .اذه ينعي ،ةاسأملا نم ىلوألا ةظحللا يف ،هللا “تمص”
نم مّلعتن نأ انيلع بجي ،نايحألا ضعب يف ،امبر .هجاجتحا نع رّبعي ةيادبلا يف بوّيأ كرت
نم - وحنلا اذه ىلع اهيمسنل  - ةعوسوملا كلت بحي ال هللاو .نانحلا اذهو مارتحالا اذه هللا
اذهو :حّصي ال يذلا مالكلا ةصالخ وه اذه .بويأ ءاقدصأ هلاق يذلا ريكفتلاو تاريسفتلا
رثكأ بحي هللا .كلذ بحي ال هللا .اًدراب ىقبي بلقلاو ءيش ّلك رّسفي ّينيدلا تمزتلا
.بويأ تمص وأ بويأ جاجتحا

يف لمتكا – اَيلُعلا ةلادعلو ،هلل ةّرمتسملا هتدشانم يف اًديدحت رهظ يذلا - بوّيأ ناميإ
ينيَعف َنآلا اَّمَأ نُذُألا َعمَس َكُتعِمَس دق ُتنُك" :لوقي هتلعج ،اًبيرقت ةّيفوص ةربخب ةياهّنلا
نومدقتي ،ام اًعون ةملظمو ،ام اًعون ةئيس ةربخ دعب انم مكو ،سانلا نم مك .(5 ،42) "َكتَأَر دق
َكُتعِمَس دق ُتنُك” :بويأ لثم ،لوقن نأ اننكميو !لبق يذ نم لضفأ لكشب هللا نوفرعيو
اهتّنبت نإ ةّصاخ ةّيقادصم اهل ةداهّشلا هذه .كب تيقتلا ينّنأل ،كتيأر نآلا اّمأ ،نُذُألا َعمَس
اًضيأ اوأرو !مهتايح يف ريثكلا نوّنسملا ىأر .ّيجيردتلا اهيواهتو اهفعض يف ،ةخوخيّشلا
دِهَطضملا نيب نوطلخي نيذلا ،نيّدلا لاجر ىّتحو ،ملعلا لاجرو ،نوناقلا لاجر .رشبلا دوعو غارف
.اهمالآ نع ةلماكلا ةّيلوؤسملا ةّيحضلا ىلإ نوبسنيو ،ةّيحضلاو

كلذو ،هللا دعول راظتنا ىلإ ةراسخلا نم ءايتسالا نوّلدبي اًدوهش نوريصي نيذلا نوّنسملا
ءالؤه -رارصإب كلذو ،هللا دعول راظتنا ىلإ ةراسخلا نم ءايتسالا نم ،رييغت كانه - رارصإب
هّجوتت يتلا نينمؤملا ةرظن .ّرّشلا تازواجت ةهجاوم يف ةعامجلل هنع ىنغ ال ٌرخُذ مُه نوّنسملا
ٍتاّدجو ٍدادجأ نم ،كلذ مّلعتن نأ اًضيأ نحن اننكميو .ديدحّتلاب اذه مّلعتت بولصملا ىلإ
مهتالص تناك اًنايحأو ،ميرم لثم ،مهتالص اومض نيذلا نيريثكلا نّسلا رابك نمو ،نيريثك
،ّنّسلا رابك ىلإ رظننل .بيلّصلا ىلع بآلل هسفن مّلس يذلا هللا نبا ةالص عم ،ةملؤم
اومّلأت دقل .ةّيصخشلا مهتربخ ىلإ رظنللو ،ةّبحمب مهيلإ رظننلو ،نينسملا ىلإ رظننلو
اذه مهيدل ةياهنلا يف نكل ،ريثكلاب اوّرمو ،ةايحلا يف ريثكلا اومّلعتو ،ةايحلا يف اًريثك
مهّنأ ةجردل ،هللا عم ءاقللا مالس يأ ،اًّيحور اًمالس اًبيرقت مهيدل – لوقأ نأ ّدوأ - ،مالّسلا
نونسملا ءالؤه .“َكتَأَر دق ينيَعف نآلا اّمأ ،نُذُألا َعمَس َكُتعِمَس دق ُتنُك” لوقلا نوعيطتسي
.بيلّصلا ىلع بآلل هسفن مّلس يذلا هللا نبا مالس ،مالّسلا اذه نوهبشي

*******
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(16 .12 .6-1 ،42) بويأ ِرْفِس ْنِم ٌةَءارِق

 

يِّنِإ [...] .دارُم َكيَلع ُليحَتسَي الف ءيَش ِّلُك ىلع ٌرِداق َكَّنأ ُتمِلَع دق)) :لاقو َّبَّرلا ُبوُّيَأ باجأف
َنآلا اَّمَأ ِنُذُألا َعمَس َكُتعِمَس دق ُتنُك .[...] .مَلعَأ الو ينُقوفَت َبِئاجَعِب كِردُأ نَأ ِريَغ نِم ُترَبخَأ دق
َبوُّيَأ َةَرِخآ ُّبَّرلا َكَرابو [...] .((دامَّرلاو ِبارُّتلا يف ُمَدنَأو يمالَك نع ُعجرَأ كلذِلف .َكتَأَر دق ينيَعف
ِةَعَبرَأ ىلِإ ِهينَب ينَبو ِهينَب ىَأرو ،ًةَنَس َنيعَبرَأو ًةَئِم اذه َدعَب ُبوُّيَأ َشاعو [...] .هالوُأ نِم َرَثكَأ
.لايْجَأ

ّبَّرلا ُمالك

*******

 

Speaker:

:لاقَو ،هللا ِدعَو ِراظتناو ِناميإلا ِناحتما ِعوضوم يف ِّرابلا َبويأ ىَلع َمْوَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
َةروص ِهِئاقدصأ نِم ْلَبقَي مل .ناطيَّشلا ُهَنَحَتما امدنع ِهللاب ِناميإلا ىلع اًدهاش ُبويأ َناك
َرَهظأو ،ِهِهجو نَع ُهل َفشكو ُهللا ُهَباجأ ْنأ ىلإ ،رَّشلا ِهجو يف َّجَتحا ْلب ،مِلاَظلاو ِدِهَطضُملا ِهللا
َخَّبَوو ،ِهِتمَص َءارو يِفَتخُملا ِهِنانح َّرِس ِهِمهَفِل َبويأ ُهللا َحَدَم َكلذل .ُهَفَصنأو ٍنانحب ُهَدجم ُهل
َبويأ ِناميإ ِلجأ نِمو .ملألاو ِهللا ِنع ٍءيش َّلك َنوفرعَي مهَّنأ اوُضَرَتفا َنيذّلا َبويأ َءاقِدصأ ُهللا
ام ٍةَّيواسأم ٍةَقيرَطِب ُلِّثَمُي َبويأ ُرفِس :ُهُتَسادق َلاقو .ُهَكَرابو ،ُهَرِسخ ام َّلك ِهيلإ ُهللا َداعأ
ُبَسانتت ال ،بعَش وأ ٍةلئاع وأ ٍصخشب اًّدج ٌةديدش ٌنَحِم ُلِزنَت امدنع ِةايحلا يف ِلعِفلاب ُثُدحي
.ةمِلاظو اهيف اًغَلابُم ودبت ٍسآمو ٍرورش يف ُضعَبلا ُقَرغَي امدنعو ،ِهِفعَضَو ِناسنإلا ِرَغِص َعَم
ُهُتَسادق َمَتَتخاو .انل ُهللا ُهَحَنَم ٌّقح َوهف ِّرَّشلا ِّرِس ىَلع َّجَتحي ْنأ ِناسنإلل ُّقِحَي ِعِقاولا اذه َمامأ
ىلإ ِةَراسَخلا نِم َءايِتسالا ُلِّدَبُت يتَّلا َبويأ َةداهش َنوُّنَبَتَي َنيذّلا َنوُّنِسُملا :لاقَو َميِلعَّتلا
مُهنِم ُريثكلاف .ّرَّشلا ِتازُواجت ِةَهَجاوم يف ِةَعامجلل ُهنع ىنِغ ال ٌرخُذ مُه ،هللا ِدعَوِل ٍراظِتنا
ىلع ِبآلل ُهَسفن َمَّلَس يذَّلا َعوسي ِةالص َعَم ،ميرم َلثِم ،تابوعُّصلا يف مُهَتالص َنوُّمُضَي
.بيِلَّصلا

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Giobbe è l’uomo sofferente che ha protestato per la gravità del suo
dolore, ma è rimasto solido nella fede, per questo Dio lo ha riempito di tenerezza e l’ha
accompagnato in un percorso spirituale per arrivare alla verità e per scoprire che Dio è buono. Il
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Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

*******

 

Speaker:

،ِهِمَلأ ِةَّدِشِل َّجَتحا يذَّلا ُمِّلأتملا ُناسنإلا َوه بويأ .ةَّيِبَرَعلا ِةَغللاب َنيِقِطانلا َنيِنِمؤُملا يِّيَحُأ
ِلوُصُولِل ٍةَّيحور ٍةريسم يف ُهَقَفارو ِنانحلاب ُهللا ُهَألَم اذهِل ،ناميإلا يف اًتباث َيِقَب ُهَّنكل
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبَّرلا مُكَكراب .حلاص َهللا َّنأ َفِشَتكَيْلو ،ةقيِقَحلا ىلإ

*******
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