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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ثدحي اذام فرعن يكل اًّدج ٌّمهم زييمّتلا عوضوم ّنأل -زييمّتلا عوضوم يف ميلعّتلا فنأتسن
،راكفألاو سيساحألا كلت يتأت نيأ نم زّيمن نأ انيلع اذل ،راكفأو سيساحأ نم ،انلخاد يف
.ةالّصلا ّيأ ،هل ةَنِّوكملا رصانعلا لّوأ دنع مويلا فّقوتنسو ،-رارق ّيأ ىلإو ،ينذخأت نيأ ىلإو
.ةالص ةلاح يفو بسانم ناكم يف نوكن نأ انيلع بجي ،زّيمن ىّتح

رعاشملا كِراشت امدنع ةّصاخو ،يحوّرلا زييمّتلا لجأ نم هنع ىنغ ال دعاسم رصنع يه ةالّصلا
.قيدص ىلإ ثّدحتن انّنأ ول امك ،ةفلأو ةطاسبب هللا ىلإ هّجوتلاب انل حمستو ،ةالّصلا يف
ةّيوفعبو ،عوسي ّبّرلا عم ةميمح ةلص يف لخدنو ،راكفألا زواجتن فيك فرعن نأ يه ةالّصلا
مهيلع لِّهستو ،مهيف ومنت تناك يتلا ،هللاب ةقثلاو ةفلألا وه نيسيّدقلا ةايح ّرس .ةدومو
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لثم تاولّصلا دّدرن نأ ال .هللاب ةقثلاو ةفلألا يه ةّيقيقحلا ةالّصلا .هيضري ام ةفرعم
هذه .عوسي ّبّرلا عم ةّدوملاب ةئيلملاو ةّيوفعلا كلت يه ةّيقيقحلا ةالّصلا .ال ،ءاغبّبلا
ةبرجّتلا يهو ،انريخ لجأ نم تسيل هتدارإ ّنأ يف كّشلا ىلع وأ فوخلا ىلع بّلغتت ةفلألا
.اًضيأ ةرارم وأ ،كش ةلاح يفو اًقلق انبلق لعجتو اًنايحأ انراكفأ دوارت يتلا

بّلطتي الو ،ال ،اًّقلطم اًّيئايميك اًبولسأ سيل وهف – اًقلطم اًنيقي زييمّتلا بّلطتي ال
بناوج مّدقت يهف ،اًمئاد ةّيقطنم تسيل ةايحلاو ،ةايحلاب لصتي هّنأل ،- اًقلطم اًنيقي
نأ بجي يذلا ام ةقدب فرعن نأ ّدون نحن .ريكفّتلا نم ةدحاو ةئف يف اهرصح نكمي ال ةريثك
ةّرم مك .ةيقطنم ةروصب اًمئاد فّرصتن ال نحن ،رمألا كلذ ثدحي امدنع ىّتح ،كلذ عمو ،هلعفن
،هُلَعفَأ ال هُديرُأ يذَّلا َريَخلا َّنَأ" :يهو ،سلوب لوسّرلا اهفصو يتلا ةربخلا اًضيأ نحن انشع
يفكي الو ،تالآ انسلو ،طقف اًلوقع انسل نحن .(19 ،7 ةمور) "لَعفَأ هاَّيِإ هُديرُأ ال يذَّلا َّرَّشلاو
لجأ نم رّرقن يكل تادعاسملا لثم ،انريرقت نود تابقعلاف :اهذّفننل تاميلعّتلا ىّقلتن نأ
.بلقلا نمو ،رعاشملاب ةئيلم ءيش ّلك لبق يه ،عوسي ّبّرلا

حاورألل هدرط يه سقرم ليجنإ يف عوسي اهعنص يتلا ىلوألا ةزجعملا ّنأ ىنعم هل ٌرمأل هّنإ
ةروّصلا نم هرّرحو ،ناطيّشلا نم اًناسنإ رّرح موحانرفك عمجم يف .(28-21 ،1 عجار) ةريرّشلا
ديري ال يذلا هللا ةروص يهو ،ةيادبلا ذنم انيلع ناطيّشلا اهحرتقي يتلا هلل ةهوشملا
عوسي ّنأ ملعي ناك ،ليجنإلا نم عطقملا كلذ يف ،سِجَن ٌحوُر ِهيف ناك يذلا صخّشلا .انتداعس
.(24 ةيآلا) "انَكِلهُتِل َتئِجَأ" :لاق لب .هب ناميإلا ىلع هلمحي مل رمألا اذه ّنأ اّلإ ،هللا وه

نبا اًضيأ نوكي نأ نكمي عوسي ّنأ يأ :هسفن رمألا ،اًضيأ نوّيحيسملاو ،نوريثكلا دقتعي
لمحم ىلع هضرع اوذخأ نإ مهضعب ىشخي لب ،انتداعس ديري هّنأ يف نوّكشي مهّنكل ،هللا
ىوقأو انتابغر حبكنو ،انتايح رّمدن نأ ينعي اذهف ،عوسي انيلع هحرتقي ام وهو ،ّدجلا
نم فاخن نحنو ،ريثكلا اّنم بلطي هللا ّنأ وهو :انلخاد يف اًنايحأ رهظت راكفألا هذه .انتاعّلطت
عوضوم يف] لّوألا انئاقل يف انيأر نكل .اًّقح انّبحي ال هّنأو ،ريثكلا اّنم هللا بلطي نأ
،ةالّصلا يف عوسي ّبّرلا عم يقتلأ امدنع .حرفلا يه عوسي ّبّرلا عم ءاقلّلا ةمالع ّنأ [زييمّتلا
تامالع نم امه فوخلا وأ نزحلا امنيب .ليمج ٌرمأ اذهو ،اًحِرف ُحبصُي اّنم ٍدحاو ّلك .اًحِرف ُحبصُأ
،19 ىّتم) "اياصَولا ِظَفحاَف ،ةايَحلا َلُخدَت نَأ َتدَرَأ اذِإ" ينغلا باّشلل عوسي لاق :هللا نع دعُبلا
نع عبتي نأ يف هبلق ةبغر قّقحي نأ باّشلا كلذل حمست مل تابقعلا ضعب ،فسألل .(17
اًضيأ ناك هّنكل ،عوسي ءاقل ىلإ ردابو ،اًئيرجو اًّمتهم اًّباش ناك .“حلاّصلا مّلعملا” برُق
نأ ىلع عوسي هربجي مل .هل ةبسّنلاب اًّدج اًّمهم ناك ىَنِغلا ّنأل ،هفطاوع يف اًّدج اًمسقنم
نع دعتبي نم .(22 ةيآلا) "اًنيزح" عوسي نع دعتبا باّشلا ّنإ لوقي صّنلا ّنكل ،اًرارق ذخّتي
ال عوسي .ةريثك تاّيناكمإو تاريخ كلمي ناك ول ىّتح ،اًدبأ اًديعس نوكي نل عوسي ّبّرلا
فرعن هبلق ّلك نم انلعجيو ،هتدارإ فرعن انلعجي عوسي .اًدبأ ،هعبتن نأ ىلع اًدبأ انربجي
اهكرتي يتلا ةّيرحلا :عوسي عم ةالّصلا يف لمجألا رمألا وه اذهو .اًرارحأ انكرتي هّنكل ،رومألا
يف ئّيس رمأو ،نزحم رمأ انلخاد يف ىقبي ،عوسي ّبّرلا نع نحن دعتبن امدنع نكل .انل
.انبلق

نكمي هللا عم ةفلألا امنيب ،عدخت رهاظملا ّنأل ،اًلهس سيل انلخاد يف ثدحي يذلا ام زّيمن نأ
،"فيطللا هرون" ـل لوبقلا نم اًديزم انتايح يف لعجتو ،ءودهب انفواخمو انكوكش دّدبت نأ
سكعنملا روّنلا نوعشي نوسيّدقلا .ناموين يرنه نوج يوابوّطلل ليمجلا ريبعّتلا بسحب
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اًرمأ ليحتسملا لعجي يذلا ،هللا ةّبحم روضح مهموي يف ةطيسب تاكرحب نونّيبُيو ،مهيلع
ناحبصُي ،ةلدابتم ةّبحم يف ةليوط ةرتف اًعم اشاع نيَذللا نيجوّزلا ّنإ لاقُي .اًنكمم
،انلعجت اهّنإ :رعاشملاب ةئيلملا ةالّصلا نع اًهباشم اًئيش لوقن نأ اننكمي .نيَهباشتم
يف هباشتلا ببسب ّمهم وه ام ىلع فّرعتن نأ ىلع ةردق رثكأ ،ةلاّعف نكل ةّيجيردت ةقيرطب
لوقن نأ ينعي ال ةالص ةلاح يف نوكن نأ .اننايك قامعأ نم عبني ءيش لثم ،ةعيبطلا
نأو ،عوسي ىلع انبلق حتفن نأ ينعي ةالص ةلاح يف نوكن نأ لب ،ال ،تاملكو تاملك
زّيمن نأ اننكمي كانهو .هروضحب انرعشُيو انبلق يف لخدي عوسي عدنو ،عوسي نم برتقن
هديري اّمع تاّرملا نم ريثك يف نيديعب ،انراكفأ عم نحن نوكن ىتمو ،عوسي نوكي ىتم
.اّنم عوسي

ىلإ ثّدحتي يذلا قيدّصلا لثم ،عوسي ّبّرلا عم ةقادص ةقالع شيعن نأ :ةمعنلا هذه بلطنل
اًريبك اًّيقت اًخأ فرعأ تنك .(53 ،ةيحور تاضاير ،الويول يد سويطانغأ سيّدقلا عجار) هقيدص
ناك ،اّليباكلا نم برتقي نأ عيطتسي ناك ةّرم ّلك يفو ،ةريدألا ِدَحَأل باّوبلا ناكو ،ّنّسلا يف
اًمالك دّدري نأل ةجاحب نكي مل .عوسي نم اًبيرق ناك هّنأل ،“اًبحرم” :لوقيو لكيهلا ىلإ رظني
ةقالعلا يه هذه .“يّنم ٌبيرق َتنأو ،َكنم ٌبيرق انأ ،اًبحرم” :لوقلاب يفتكي ناك لب ،ال ،اًريثك
.عوسي عم برُقو ،ةوخإلا لثم ةّدوم عم برُقو ،برُق :ةالّصلا يف انيدل نوكت نأ بجي يتلا
ثّدحتن نأ ،تلق امكو .بلقلا ىلإ لصت ال تاملك دّدرن نأ نود نم ةطيسب ةكرحو ،ةماستباو
انُضعب اهبلطن نأ بجي ةمعن اهّنإ .هقيدص ىلإ ثّدحتي يذلا قيدّصلا لثم عوسي ىلإ
لبقو ،انُّلغتسي ال يذلا ،اًصالخإ رثكألاو ربكألا انقيدص ،انقيدص عوسي ىرن نأ :ضعبل
باب دنع اًفقاو ىقبي عوسي .هنع نحن دعتبن امدنع ىّتح ،اًدبأ اّنع ىَّلختي ال ءيش ّلك
ىقبيو ،اًتماص ىقبي وهو .“كعم ءيش ّيأ فرعأ نأ ديرأ ال انأ ،ال” :هل لوقن انّنكلو .انبلق
ةالصو ،“اًبحرم” ـلا ةالص ْلقنْلو ،ةالّصلا هذه عم اًمُدُق ِضمنل .اًمئاد ٌنيمأ هّنأل ،اًرضاح كانه
،ةليلق ٍتاملكب ،برُقلا ةالصو ،ةّدوملا ةالصو ،انبلق نم عوسي ّبّرلا ىلع ةّيحتلا ءاقلإ
.اًركش .ةحلاص ٍلامعأو ٍتاكرحب نكل

 

*******

 

(20-17 .15 ،5) سُسَفَأ ِلهأ ىلإ لوسَّرلا سلوب ِسيّدِقلا ِةَلاسِر نِم ٌةَءارِق

َةريس لب ،ءالَهُجلا َةريس اوريست الف مُكِتريس يف اًنَسَح اًرُّصَبَت اًذِإ اورَّصبَت ،[ةوخإلا اهُّيأ]
َحوُّرلا اوُعَد [...] .ّبَّرلا ُةَئيشَم يه ام اومَهفا ِلب ،ءايِبغَألا َنِم اونوكَت نَأ مُكاَّيِإف [...] .ءالَقُعلا
ِّلُك ىلع ٍنيح َّلُك َبآلا َهللا اوُرُكشاو [...] ،ةَّيِحوُر َديشانَأو َحيِباسَتو َريمازَم اًعَم اوُلْتاو مُكُأَلْمَي
.حيسملا َعوسي انِّبَر ِمساب ٍءيَش

ّبَّرلا ُمالك
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*******

Speaker:

ُةالّصلا :لاقو ،ةالَّصلا َوهو ِزييمّتلا ِرصانع نِم ِلّوألا ِرُصنُعلا ىَلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
ُةالَّصلا ُئِلَتمَت امدنع ًةّصاخو ،يحوُّرلا ِزييمّتلا ِلجأ نِم ُهنع ىَنِغ ال ٌدعاسم ٌرصنع َيه
ُةالَّصلا .قيدص ىلإ ُثَّدحتن انَّنأ ول امك ،ةَفلُأو ٍةطاسبب ِهللا ىلإ ُهَّجوتن انُلَعجَتو ،رعاشملاب
ُهعم ُةَفلُألاف .عوسي ِّبَّرلا َعَم ٍةميمح ٍةَلِص يف ُلُخدَنو ،انَراكفأ ُزَواجتن َفيك َفرعن نأ َيه
َيهو ،انِريخ ِلجأ نم تسيل ُهَتدارإ َّنأ يف ِكَّشلا ىلع وأ ِفوخلا ىلع َبَّلغتن ْنأ ىلع انُدِعاسُت
،هللا ُنبا وه َعوسي َّنأ َنوُّيحيسملا ُمَلعَي .اًدِّدَرَتُمَو اًقِلَق انَبلق ُلعجتو اًنايحأ انُدِوارُت ٌةبرجت
َرَّمَدُت ْنأ ،اًّيِّدج ُهعم اوُراس ْنإ َنوُشخي ْلب ،انَتَداعس ُديري ُهَّنأ يف اًنايحأ ُّكُشي مُهنم َضعبلا َّنكل
يف انيأر نكل .مِهيَلع ٍزيزع ِّلك نع ُداعتبالاو ،مِهِتاعُّلطتو ،مِهِتابغر ُحبك ُبجيف ،مُهُتايح
وأ ُنزحلا امنيب .حرفلا يه عوسي ِّبَّرلا َعَم ِءاقلّلا َةمالع َّنأ ِزييمَّتلا ِعوضوم يف ِلَّوألا انِئاقل
ناك ول ىّتح ،اًدبأ اًديعس َنوكي ْنل عوسي ِّبَّرلا ِنع ُدعتبي نَم .هنع ِدعُبلا ِتامالع نِم امه ُفوخلا
َعَم ُةَفلُألا امنيب ،انُعَدخت َرِهاظملا َّنأل ،اًلهَس سيل ُزييمَّتلا .ةريثك ٍتاّيناكمإو ٍتاريخ ُكِلمي
َكلذل .ةَلاّعف ٍةقيرطب َزِّيمن ْنأ ىَلع َنيرداق انَلعجتو ،انَفِواخمو انَكوكش َدِّدَبُت ْنأ ُنكمي ِهللا
ٌّمِهُم وه ام ِةفرعم ىَلع ًةردق َرثكأ انُلعجتو ،زييمَّتلا ىلع انُدعاست ِرعاشملاب ُةئيلملا ُةالَّصلا
.انِحرف ُببس وه امو ،انِتايحل

 

*******

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Viviamo una relazione di amicizia con il Signore, perché Egli è il
nostro Amico più grande e fedele, che non ricatta, soprattutto che non ci abbandona mai, anche
quando noi ci allontaniamo da Lui. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

*******

Speaker:

ُهَّنأل ،عوسي ِّبَّرلا َعَم ٍةَقادَص َةقالَع ْشِعَنِل .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
ُدِعَتبَن امدنع ىَّتح ،اًدبأ اّنع ىَّلَخَتَي الو ،انُّلِغَتسَي ال وهو ،اًصالخإ ُرثكألاو ُربكألا انُقيدص
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .ُهنع نحن

 

*******
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