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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

يف يحيسملا ميلعّتلا انيهنأ دق اّنك :ّيحيسملا ميلعّتلا نم ةديدج ةلسلس مويلا أدبن
لاطيو ّماه لمع زييمتلا .زييمّتلا عوضوم يف ةديدج ةلسلس أدبن نآلاو ،ةخوخيّشلا عوضوم
،اًسبلمو ،اًماعط راتخن .تارايخلا زييمت  .ةايحلا نم ّيساسأ ءزج يه تارايخلا ّنأل ،عيمجلا
عم انتقالع اًضيأ قّقحتتو ،انتايح ةّطخ قّقحتت ،اذه ّلك يف .ةقالعو ،اًلمعو ،ةّيسارد ةريسمو
.هللا

ليبس ىلع ،ةّيداعلا ةايحلا نم اهذخأ اًروص اًمِدختسُم زييمّتلا ىلع ليجنإلا يف عوسي مّلكت
نوقلُيو ،ةدسافلا كامسألاو ةدّيجلا كامسألا نيب نوزِّيمي نيذلا نيداّيصلا فصو ،لاثملا
ةؤلؤللا ،ئلآللا نم ديدعلا نيب نم ،زّيمي فيك فرعي يذلا رجاّتلا وأ .اًديعب ةدسافلا
.(48-44 ،13 ىّتم عجار) زنك هّنأ نّيبت ءيش ىلع رثعو هلقح ثرحي يذلا وأ .ةنيمثلا
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،اًضيأ ةدارإلاو تاراهملاو ،انيف ءاكّذلل بيردت لثم انل رهظي زييمّتلا ،ةلثمألا هذه ءوض ىلع
ىلإ ةجاح كانه .اًدّيج اًرايخ راتخن يكل طورشلا يه هذه :ةبسانملا ةظحللا زهتنن نأ فرعنف
حبصي ىّتح ةبولطم ةفلكت اًضيأ كانه .اًدّيج اًرايخ راتخن يكل اًضيأ ةدارإو تاراهمو ،ءاكذ
يلايللاو ،هبعت باسح بسحي هجو لضفأ ىلع هتمهمب دايصلا موقي يكل .اًلعاف زييمّتلا
ىضريف ،اًديعب هضعب ءاقلإو ديصلا ةيقنت لمع ّمث ،رحبلا يف اهيضقي يتلا ةليوطلا
عيبي نأ يف ئلآللا رجات دّدرتي الو .يقابلا مهيلإ هّجوي نيذلا ريخ لجأ نم ،ةراسخلا ضعبب
ريغ فقاوم اهّنإ .اًزنك دجو يذلا لجّرلا هلمع هسفن رمألاو .ةؤلؤللا كلت يرتشي يكل ءيش ّلك
بجي ٍدحاو ّلك .رارقلا ذاخّتا ةرورضو ةّيمهأ فرعن نأ يرورضلا نم ثيح ،اهل طّطخم ريغو ،ةعّقوتم
نكمي ،ةنّيعم ةلحرم يف .انلجأ نم اهذخّتي نأ هنكمي ٌدحأ دجوي الو ،تارارقلا ذخّتي نأ
:لوقن نأ نكمي الو ،مهل دوعي رارقلا نكل ،اورّكفيو ةحيصن اوبلطي نأ ،رارحألا ،نيغلابلل
تنأ !ال :“رّرق يذلا وه يخأ وأ ،ترّرق يتلا يه يتجوز وأ ،رّرق يذلا وه يجوز ّنأل ،رمألا اذه ترسخ دقل”
هّنأل :زّيمن فيك فرعن نأ ّمهملا نم ببّسلا اذهلو ،رّرقي نأ بجي اّنم ٍدحاو ّلكو ،رّرقت نأ بجي
.زّيمت فيك فرعت نأ يرورّضلا نم ،اًدّيج اًرارق ذخّتت ىّتح

رعشي مل زنكلا دجو يذلا .رعاشملا لمشي وهو :زييمّتلل رخآ اًّمهم اًبناج ليجنإلا حرَتقي
يذلا حلطصملا .(44 ،13 ىّتم عجار) اًريبك ناك هحرف ّنأل ،ءيش ّلك عيبي نأ ةبوعصب
دقو ،هحنمي نأ ّيرشب ٍعقاو ّيأل نكمي الو ،اًّدج ّصاخ حرف ىلإ ريشي ىّتم ّيليجنإلا همدختسا
عم ءاقللا ىلإ اهّلك ريشت يتلا ،ليجنإلا نم ىرخأ عطاقم نم اًّدج ليلق ددع يف عقاولا يف درو
،(10 ،2 ىّتم عجار) ةبِعتمو ةليوط ةلحر دعب ىرخأ ةّرم مجّنلا اوأر امدنع سوجملا حرف هّنإ .هللا
ةمايقلاب كالملا نالعإ نعمس نأ دعب غرافلا ربقلا نم ندُع يتاوللا ةوسّنلا حرف هّنإ ،حرفلا
كدوقي اذه ،اًحيحص اًرارقو ،اًدّيج اًرارق ذخّتت نأ .عوسي ّبّرلا دجو نم حرف هّنإ .(8 ،28 ىّتم عجار)
،نيقيلا مدع نم ًاليلق يناعت نأ كيلع كتريسم يف امبرو ،يئاهّنلا حرفلا كلذ ىلإ اًمئاد
.حرفلا كيطعي حيحّصلا رارقلا ،ةياهّنلا يف نكلو ،ثحبلاو ريكفّتلاو

عرازملا رَوُص .انيلع همكح يف -ريبكلا زييمّتلا – هللا زّيميس ،ريخألا ةنونيّدلا موي يف
لاعفأ يف ىّلجتي توكلم وهو ،تاومّسلا توكلم يف ثدحي اَمِل ةلثمأ يه رجاّتلاو دايّصلاو
فيك فرعن نأ اًّدج ّمهملا نم ،ببّسلا اذهل .اًفقوم ذخّتن نأ اّنم بّلطتت يتلا ةّيداعلا انتايح
اهّنأ رهظي مث ،ةّيوناث ةلهو لّوأل ودبت فورظ نم ىربكلا تارايخلا أشنت نأ نكمي :زّيمن
أشن ءاقل وهو ،عوسي عم اّنحويو سواردنأل ءاقل لّوأ يف رّكفنل ،لاثملا ليبس ىلع .ةمساح
عجار) “!!ارُظْناَف اَّمُلَه” [:عوسي امهباجأ] – “؟ميقُت َنيَأ (مِّلَعُم اي يَأ) يِّبار” :وه ،طيسب لاؤس نم
يف ةوطخ دعب ةوطخ رَّثأ يذلا رييغّتلا ةيادب ناك هّنكل ،اًّدج ريصق ٌراوح هّنإ .(39-38 ،1 اّنحوي
،دبألا ىلإ هرّيغ يذلا ءاقللا كلذ ىركذ يف ّيليجنإلا رمتسيس ،تاونس دعب .اهلمكأب ةايحلا
يتلا ةعاّسلا اهّنإ .(39 ةيآ) "رْهُّظلا َدعَب ِةَعِباَّرلا َوحَن ُةَعاَّسلا ِتَناكو" :اًضيأ ةعاّسلا رّكذتيسو
،انتدارإ عم هللا ةدارإ يقتلت ،حيحصو دّيج رارق يفو .هتايح يف ةّيدبألاو نمزلا ىقتلا اهيف
نم ةريسم دعب ،اًحيحص اًرارق ذخّتن نأ .ةّيدبألا ةريسملا عم ةّيلاحلا ةريسملا يقتلتو
.ةّيدبألا عم نمّزلا ءاقل :ءاقللا اذهل قيقحت وه ،زييمّتلا

.زييمّتلل اهنع ىنغ ال يتلا رصانعلا ضعب هذه :ةدارإلاو ،رعاشملاو ،ةربخلاو ،ةفرعملا ،كلذل
.هسفن ِرْدَقلاب ةّمهم ىرخأ رصانع هذه ميلعّتلا ةلسلس يف ىرنس

ةايحلا انمامأ دجن ال نحن ،سّدقملا باتكلا بسحب .بعت هيف – اًقباس تلق امك - زييمّتلا
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يتلا قئاقحلا بسحب ،رارمتساب اهرّرقن نأ انيلع بجي لب !ال :ةزهاج ،اهشيعن نأ بجي يتلا
،اذهل .انتّيرح سرامن نأ انديريو اًرارحأ اَنَقَلَخ دقل :راتخنو مّيقن نأ ىلإ انوعدي هللا .انهجاوت
.مِزلُم زييمّتلا ّنإف

فرعن اّنك وأ .كلذك نكي مل هّنكل ،اًدّيج انل ودبي ناك اًئيش انرتخا :ةربخلا هذه اًريثك انشع
ديري اّلأ نكميو ،تاناويحلا سكع ،ئِطخُي نأ ناسنإلل نكمي .هْرَتخَن ملو ّيقيقحلا انُريَخ وه ام
هللا ىطعأ .ىلوألا هتاحفص ذنم رمألا اذه سّدقملا باتكلا رهظأ .حيحص لكشب راتخي نأ
،قولخم كّنأ رّكذت ،ةايحلا معط قّوذتت نأ تدرأ اذإو ،شيعت نأ تدرأ اذإ :ةقيقد تاميلعت ناسنإلا
،كل ،ةجيتن اهل نوكيس اهذخّتت يتلا تارايخلا ّنأو ،ّرّشلاو ريخلا سايقم تنأ تسل كّنأو
نأ كنكمي وأ ،ةعئار ةقيدح ضرألا لعجت نأ كنكميو ،(17-16 ،2 نيوكت عجار) ملاعللو نيرخآللو
هللا نيب لّوألا راوحلا وه اذه نوكي نأ ةفدص سيل :ّيساسأ ٌميلعت هّنإ .توم ءارحص اهلعجت
،كاذو اذه لمعن نأ بجي انّنأب ،ةلاسّرلا عوسي ّبّرلا انمّلس :يلاّتلا وه راوحلا .ناسنإلاو
لّمأتلا كلذ وه زييمّتلا .اهذخّتي نأ بجي تارارق ةّيأ ،اهلعفي ةوطخ ّلك يف زّيمي بجي ناسنإلاو
.ام اًرارق ذخّتن نأ لبق هلعفن نأ بجي يذلا ّيبلقلاو ّيلقعلا

ام فرعأ نأو ،يسفن فرعأ نأ يّنم بّلطتي .شيعلل هنع ىنغ ال نكلو ،اًبعت بّلطتي زييمّتلا
ٌبأ هللا .هللا عم ةّيونب ةقالع ،ءيش ّلك لبق ،يّنم بّلطتي .نآلاو انه يل ةبسّنلاب ٌدّيج وه
ضرفي ال هّنكل .انب بِّحريو ،انعّجشيو ،انحصني نأل اًمئاد ٌّدعتسم وهو ،اندحو انكرتي الو
سيلو هل ًءانبأ اًضيأ انديري هللاو .هفاخن نأ ال ،هّبحن نأ ديري هّنأل ؟اذامل .اًدبأ انيلع هتدارإ
نأ انيلع بجي ،شيعن نأ مّلعتن يكل .ةّيرحلا عم طقف بحلا دجويو .اًرارحأ ًءانبأ انديري :اًديبع
؟هتذختا رايخ مامأ ،نآلا لعفأ نأ يننكمي اذام :زِّيمن فيك فرعن نأ بجي اذهلو ،بحن ّنأ مّلعتن
!اندشري نأ سّدقلا حوّرلا لأسنل .رثكأ ةّبحملا يف جضنو ،رثكأ ةّبحم ىلع ةمالع نكيل
.اًركش .راتخن نأ بجي امدنع ةّصاخ ،موي ّلك هيلإ لهتبنلو

 

*******

 

(48-47 .44 ،13) ىّتم ِسيِدِقلِل حيسَملا َعوُسَي انِّبَر ِليجنإ ْنِم

ىضَم َّمُث ،هَنفَد َداعَأف ٌلُجَر ُهَدجَو ٍلْقَح يف َنِفُد ٍزْنَك ِلَثَمَك تاوَمَّسلا ِتوكَلَم ُلَثَم :[عوُسَي َلاَق]
ِلثَمَك ِتاوَمَّسلا ِتوكلم ُلَثَمو [...] .لْقَحلا َكلذ ىرَتشاو ُكِلمَي ام َعيمج َعابف هِحَرَف ِةَّدِشِل
ِئِطاَّشلا ىلِإ َنوداَّيَّصلا اهَجَرخَأ تَألَتما اَّمَلف .سْنِج ِّلُك نِم تَعمَجف رحَبلا يف تَيِقلُأ ٍةكَبَش
.ثيبَخلا اوحَرَطو ٍلالِس يف َبِّيَّطلا اوعَمَجف اوُسَلَجو

 

ّبَّرلا ُمالك
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*******

 

Speaker:

َمَّلكتو ،زييمّتلا ِعوضوم يف ّيحيسملا ِميلعّتلا َنِم ًةديدج ًةَلِسلِس َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َأدب
َفيك َفِرعَن ْنأ ُبجي .ّمِهُم ٌرمأ ِعيمجلا ِةايح يفو انِتايح يف ُزييمّتلا :لاقو ،زييمّتلا ىَنعم ىَلع
.ناسنإ ِّلك ِةايح يف ٌّيساسأ اذهو .ّرَّشلاو ِريخلا َنيب َزّيمن ْنأ ُبجي كلذل .راتخن اذامو ُراتخن
ِزرَف ِلَثَمَو ،ةنيمَّثلا ِةَؤُلؤللا ِلَثَمَو ،لقحلا يف ِنوفدملا ِزنكلا ِلَثَم ىَلع ُهُتَسادق مَّلكتو
ِظافتحالل ُزييمّتلا ُبجي ناك ِلاثمألا ِهذه ِعيمج يف .ءيِدَرلاو ِدِّيجلا ِكمَّسلا نيب َنيدايَّصلا
ُثيح ،اهل ٍطَّطخم ِريغو ،ةَعَّقوتم ِريغ ُفقاوم ِةايحلا يف ُأَشنَت .دِّيجلا ِكمَّسلاو ِةؤلؤللاو ِزنكلاب
ِعِرازُملا ِرَوُص نِم :ُهُتَسادق َلاقو .بئاَّصلا َرارقلا َذِخَتَن ْنأ َفِرعنف ،زِّيَمُن ْنأ َفِرعَن ْنأ ُبجي
ْنأ ُبجي اهيفو ،ةَّيداعلا انِتايح ِلاعفأ يف ىَّلجتي ِتاوامَّسلا َتوكلم َّنأ ىَرن ،رجاَّتلاو ِدايَّصلاو
نم ىربكلا ُتارايخلا َأشنَت ْنأ ُنِكمُي ْذإ ،زِّيمن فيك َفِرعَن ْنأ اًّدج ِّمِهُملا نِم اذهِل .اًفِقوم َذِخَّتن
اًدهُج ُبَّلَطَتَي ُزييمّتلا .ةمِساح اهَّنأ دعب ام يف ُنَّيَبَتَي َّمُث ،ةَّيوناث ىَلوألا ِةَلهولل ودبت ٍفورظ
ٌدِّيج وه ام َفِرعَنو ،انَسُفنأ َفِرعَن ْنأ اَّنم ُبَّلَطَتَي َوهو ،انِتايح يف ُهنَع ىَنِغ ال نكلو .اًبعتو
ُنوكيو .راتخن ْنأ َفِرعَنَو اهَمِدخَتسَنِل َةَّيِّرُحلا اناطعأ َهللا َّنأ َفِرعَنَو ،نآلاو انه انل ِةَبسِّنلاب
يذَّلا ِهللا َعم ًةّيونب ًةقالَع ،ءيش ِّلك َلبق ،يّنم ُبَّلَطَتَي اذه ُّلك .سانللو ِهلل ،بحلا وه انُرايخ
.يتَيِرُحو يرارق ُمِرَتحَي

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Dio è Padre e non ci lascia soli, è sempre disposto a consigliarci, a
incoraggiarci, ad accoglierci, e non impone mai il suo volere, perché vuole essere amato e non
temuto. Per questo ci invita a valutare e a scegliere, poiché Egli ci ha creato liberi e vuole che
esercitiamo la nostra libertà. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******
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Speaker:

نأل اًمئاد ٌّدِعَتسُم َوهو ،انَدحَو انُكُرتَي الو ٌبأ ُهللا .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
ْنأ ال ،ُهَّبِحُن نأ ُديري هَّنأل ،اًدبأ انيلع ُهَتَدارإ ُضِرفَي ال َوهو .انب َبِّحَرُيَو ،انَعِّجَشُيَو ،انَحَصنَي
.انَتَّيِرُح َسِرامُن ْنأ انُديرُيَو اًرارحأ اَنَقَلَخ ْدَقَف ،راتخنو َمِّيَقُن ْنأ ىلإ انوُعدَي َوه اذهِل .ُهَفاخَن
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب

 

*******

 

سيسنرف ابابلا ةسادق ءادن

قارعلا لجأ نم 

ةّماعلا ةلباقملا يف

2022 سطسغأ/بآ 31 ءاعبرألا موي

 

 

يف هللا لأسن .ةريخألا مايألا يف دادغب يف تعقو يتلا ةفينعلا ثادحألا قلقب عباتأ
نع ترعشو ،يضاملا ماعلا دادغب ةرايزب تدعس دقل .مالّسلا يقارعلا بعّشلا حنمي نأ ةالّصلا
فلتخم نيب اًعم يملّسلا شيعلاو ةّيعيبطلا ةايحلا يف ةريبكلا ةبغرلاب بثك
لوصوللو ةيلاحلا تابوعّصلا ةهجاومل ّيسيئرلا قيرطلا امه ةّوخألاو راوحلا .ةّينيدلا تاعامجلا
.فدهلا اذه ىلإ

 

*******
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