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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

،“ةّيزعّتلا” ةاّمسملا ةّيحوّرلا ةربخلا يف امّيس الو ،زييمّتلا عوضوم يف انلّمأت يف رمتسن
ةّيزعّتلا يه ام فرعن فيك :انسفنأ لأسنلو ،يضاملا ءاعبرألا اهيلع انمّلكت يتلا
.ّيقيقحلا انريخ نع انثحب يف عدخنن ال ىتح ،دّيجلا زييمتلل اًّدج ّمهم لاؤس هّنإ ؟ةّيقيقحلا

يد سويطانغأ سيّدقلل ةيحوّرلا ةضايّرلا نم عطقم يف ريياعملا ضعب دجن نأ اننكمي
يفو ةيادبلا يف ،- سويطانغأ سيّدقلا لاق – اًحلاص راكفألا يف ءيش ّلك ناك نإ" .الويول
كالملا ىلع ةمالع هذهف ،ريخلا وحن اًهجوم ءيش ّلك ناك نإو ،ةياهّنلا يفو قيرّطلا فصتنم
لقأ وأ هابتنالل تِّتشم وأ ءيس ءيش ريكفّتلا ءانثأ يف ثدحي نأ نكمي نكل .حلاّصلا
وأ ،قلقلا اهيف ريثيو ،سفنلا فعضي ءيش وأ ،هب مايقلا اًلّوأ سفنلا تدصق امم اًحالص
ةحضاو ةمالع هذه :لبق نم اهيف ناك يذلا ءودهلاو ةنينأمّطلاو مالّسلا اهنم عزنيو ،بارطضالا
،ةّيقيقح ةيزعت كانه :حيحص اذه ّنأل .(333 مقر) "ريّرّشلا حوّرلا نم يتأت راكفألا هذه ّنأ ىلع
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فيك :ةيزعّتلا ةريسم اًدّيج مهفن نأ انيلع ،كلذل .ةّيقيقح ريغ تايزعت اًضيأ كانه نكلو
تسيل ةيزعّتلاف ،اًدّيج سيلو ،اًّمهم سيل ٍرمأ ىلإ يندوقت تناك نإ ؟ينذخأت نيأ ىلإو ريست
.ريبعّتلا ّحص نإ ،“ةفّيزم” يه لب ،ةّيقيقح

امك ،ريخلا ىلإ ةهجتم ةيادبلا ّنأ ينعي اذام .اًبضتقم اًقيلعت قحتست ةنيمث تارشؤم هذهو
ريكفّتلا اذه ّنأ ظحالأو ،يّلصأ نأ يف رّكفأ ،اًلثم ؟ةدّيج ةيزعت نع سويطانغأ سيّدقلا لاق
نكل .ةدّيج ةيادب هذه :ةّبحمو ةدعاسم لامعأب موقن نأ ىلإ انوعديو ،بيرقلاو هلل ةّدوم هُبَحصَت
نأ بجي ةرم ّلك يف :ّيلإ تلكوُأ ةّمهم وأ لمع بّنجتل ةالصلل ركفلا اذه أشني نأ ثدحي دق
يف كلذ ثدحي !ةالّصلاب أدبأ نأ يف ةريبك ةبغر ينيتأت ،تيبلا فظنأ وأ قابطألا لسغأ
ريخلا كاردإل اندعاست ،سكعلاب ،يه لب ،ةّيصخش ماهم نم اًبوره تسيل ةالّصلا نكل .ةَرِيْدألا
.ةيادبلا نع اذه .نآلاو انه ،هب موقن نأ ىلإ نوّوعدم نحن يذلا

بجي ةياهّنلاو قيرّطلا فصتنمو ةيادبلا ّنأ سويطانغأ سيّدقلا لاق :قيرّطلا فصتنم ّمث
:قابطألا لسغأ ال يك يّلصأ نأ يف ةبغّرلا ّيدل انأ :يلي ام يه ةيادبلا .نيدّيج اونوكي نأ
كلذ عبتي امو ،كلذ دعب يتأي ام يأ ،قيرّطلا فصتنم ّمث .ِّلصو بهذا ّمث قابطألا لسغا ،بهذا
عجار) لثملا يف ّيسيرفلا لعف امكو ،ةالّصلاب تأدب نإ ،قباّسلا لاثملا يف ىقبن .ركفلا
ةءاتسم حورب امبر ،نيرخآلا رقتحأ نأو ،يسفن ىضر دجأ نأ ىلإ ليمأ تذخأ ،(14-9 ،18 اقول
لقنو يبلق لوخدل اًحاتفم حلاّصلا يركف مدختسا ريّرّشلا حوّرلا ّنأ ىلع تامالع هذه :ةّظفو
ينّنأل ،ّبر اي ،كركشأ” - ريهّشلا ّيسيّرفلا مالك يلابب رطخو ةالّصلل تبهذ نإ .يلإ هرعاشم
كلت يهتنت ،كانه - “نوّلصي الو ،كنع نوثحبي ال نيذلا نيرخآلا ساّنلا لثم تسلو ،يّلصأ
فصتنم وه اذهو .هللا مامأ ىهابتن يكل يه ةالّصلا كلت نم ةيزعّتلا .ءّيس لكشب ةالّصلا
.ماري ام ىلع ريسي ال يذلا قيرّطلا

ىلإ :ّيأ ،لبق نم هانلباق بناج يه ةياهّنلا .ةياهّنلاو قيرّطلا فصتنمو ،ةيادبلا :ةياهّنلا ّمث
نأ نكمي انه ،لاثملا ليبس ىلع .ةالّصلا يف يركف ينذخأي نيأ ،اًلثم ؟ركفلا ينذخأي نيأ
،ةالّصلا نع فّقوتأ نأ ىلإ ينعفدي هّنكل ،ريدجو ليمج لمع يف ّيّدج ٍلكشب مزتلأ ينّنأ ثدحي
ءيش ّلك ّنأ ربتعأو ،اًريّرشو اًّيناودع تحبصأ ينّنأ فشتكأو ،ةريثك ٍرومأب ٌلغشنم ينّنأل
أدبأ .ريّرّشلا حوّرلا لمع اًحضاو ودبي انه .هللاب يناميإ دقفأ يّنأ دح ىلإ ،ّيلع دمتعي
يدي يف نوكي نأ بجي ءيش ّلك ّنأو ،ةردقلا ّيّلك ينّنأب رعشأ يتالص ءانثأ ّمث ،ةالّصلاب
.ةدّيج حور انه دجوي ال هّنأ اًحضاو ودبي :اًمدق رومألاب يضمي فيك فرعي يذلا ديحولا ينّنأل
نأ ديرأ اهيف يتلا ةظحّللا يف ،ةيزعّتلاو ،دّيجلا انساسحإ ةريسم اًدّيج صحفن نأ انيلع
يه فيكو قيرّطلا فصتنم وه فيكو ةيادبلا يه فيك :يسفن لأسأ نأ بجي .ام اًرمأ لعفأ
.ةياهنلا

،دوجوم ناطيّشلا ّنأل ،ناطيّشلا ىلع مّلكتن نحن ،ودعلا ىلع مّلكتن امدنع – ودعلا بولسأ
رومأب أدبيف :ةَعَّنَقُمو ةّيفخ ةقيرطب هسفن مّدقي هّنأ وه ،كلذ ملعن نحن ،هبولسأ – رضاحو
نأ نود ،ةيفخلا يف اًلّلستم لخدي ّرّشلاو :اًئيشف اًئيش ،هيلإ انّدشي ّمث ،اًريثك انّمهت
.هتقيقح ىلع ريكفّتلا اذه فشكنيو :بّلصت ىلإ فطّللا لّوحتي تقولا رورم عمو .هظحالن

.ّصاخلا انريكفت ِةقيقحو ِلصأل هنع ىنغ ال يذلاو رباّصلا صحفلا اذه ةّيمهأ يتأت انه نم
انئاطخأ راركت يف ّرمتسن ال ىّتح ،انل ثدحي يذلا نِمو ،انتاربخ نم مّلعتن نأ ىلإ ةوعد اهّنإ
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تاملك” انفرعو ،ريّرّشلا حوّرلا لخدي نيأ نم انكردأ ،انسفنأل ةفِرعم انددزا امّلك .اهسفن
ةّيساسح رثكألا طاقنلا يهف ،انبلق ىلإ لوخّدلا باوبأو ،اهمدختسي يتلا (password) “رورملا
طاقنو ،ةّيساسح رثكأ طاقن هيدل اّنم ٍدحاو ّلك .لبقتسملا يف اهل هّبنتن ىّتح كلذ ،انيف
وأ ،أطخلا قيرّطلا ىلإ اندوقيو ريّرّشلا حوّرلا لخدي كانه نمو :هتّيصخش يف اًفعض رثكأ
.ةالّصلا نع يندعبُي هّنكل ،يّلصأ يكل بهذأ .ّيقيقحلا حيحّصلا قيرّطلا نع اندعبُي

صحف ببّسلا اذهل .انماّيأ يف رّكفن نحنو ،ديرن ام بسحب ،ةريثك ةلثمأ يطعن نأ اننكمي
؟ثدح اذام :يسفن لأسأو ،اًليلق فّقوتأ نأ بجي ،ّيموي يهنأ نأ لبق :ّمهم ّيمويلا ريمّضلا
له ؟هّبنتم يبلق ناك له ؟يبلق يف ثدح اذام لب .ةايحلا يف سيلو ،فحّصلا يف سيل
،ّمهم صحف اذهو ؟يبلق يف ثدح اذام ؟يملع نود نم ءيش ّلك هيلع ربع اًقيرط ناك له ؟ىَمَن
رمأ وه ثدحي ام ىلإ هبتنن نأ .ةّصاخ رظن ةهجو نم انتايح ةءارق ةداعإل هب موقن نيمث ٌدهُج هّنإ
.يعَولاو ةّيّرحلا يف ومنن نأل اندعاستو ،انيف لمعت هللا ةمعن ّنأ ىلع ةمالع وهو ،ّمهم

انّنأو ،اّنم هللا هديري ام لعفن انّنأ ةقيقح ىلع ديكأّتلا نم عون يه ةّيقيقحلا ةيزعّتلا
زّكري ال زييمّتلا ،عقاولا يف .مالّسلاو حرفلاو ةايحلا ِقُرُط ىلع ّيأ ،ِهِقُرُط ىلع ريسن
وعدم انأ اذه ىلإ :نآلاو انه يِل ٌريخ وه ام ىلع لب ،نكمم ٍريخ ربكأ ىلع وأ ريخلا ىلع ةطاسبب
يف عدخنأ ال ىّتح ،ةّيقيقح ريغ اهّنكلو ةباّذج ،ىرخأ تاحارتقال اًدودح عضأ يكلو ،ومنأ يكل
.ّيقيقحلا ريخلا نع ثحبلا

جاتحن اذهلو .انبلق يف ثدحي اذام مهف يف اًمدق يضمن نأو ،مهفن نأ بجي ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
نكل .“...كلذ لعفأ مل ،كانه تبضغ مويلا” .مويلا انل ثدح اذام ىرنل ريمّضلا صحف ىلإ
اًديعس تنك مويلاو” .ءاطخألا هذه روذج نع ثحبن نأ وه “اذامل” دعب ام ىلإ بهذن نأ ؟اذامل :لاؤّسلا
ءالتمالاب ترعش ةياهنلا يفو ،سانلا ءالؤه دعاسأ نأ يّلع ناك هّنأل اًمومهم تنك ينكلو
انريمض صحف يف اندعاسي يذلا سدقلا حوّرلا كانهو .“ةدعاسملا كلت تمّدق امدنع عبّشلاو
.راهنلا لالخ انل ثدح اذام انبلق باتك يف أرقن نأ مّلعتنل .انبلق يف ثدحي اذام مهفن يكل
.كلذ مكل دكؤأ ،مكديفيس ،طقف نيَتقيقدب ،كلذ اولعفا

 

*******

 

(11-9 ،1) يبليف ِلهأ ىلإ سلوب ِسيِّدِقلا ِةَلاسِر نِم ٌةَءارِق

ةَفَعاضُم ًةدايِز ٍةريصب َّلُكو ًةَفِرعَم مُكُتَّبَحَم َدادْزَت ْنَأ َوه ِةالَّصلا يف ُبُلطَأ امو ،[ةَوخإلا اهُّيأ]
ِرَمَث نِم َنيئِلَتمُم ،حيسملا ِموَي يف مُكيَلع َموَل ال َنيمِلاس اوُحِبصُتف َلَضفَألا اوزِّيَمُتِل
.هلل اًحيِبسَتو اًديِجمَت حيسملا َعوسي ِلْضَف نِم وه يذَّلا ِّرِبلا

ّبَّرلا ُمالك
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*******

Speaker:

َنِم َيه يتّلا ِةَّيحوُّرلا ِةَّيزعَّتلا ىلعو ،زييمَّتلا ىَلع ِمُّلكتلا يف َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َّرمتسا
َةِّيحوُّرلا َةَّيزعَّتلا َفِرعن ْنأ انُنِكمُي َفيك :لاقو .زييمَّتلا ىلع ُلِمحَت يتّلا ِرِصانعلا
يف ،ريخلا َوحن ٌةَهَّجومو ٌةحلاص انُراكفأ له َفِرعنو ،ّيقيقحلا انُريخ وه ام َفِرعنف ؟ةَّيقيقحلا
يف ُرِّكفأ اًلثم .ريّرِّشلا ِحوُّرلا نِم ٌراكفأ َيه مأ ،ةياهّنلا يفو ِقيرّطلا ِفصتنم يفو ِةيادبلا
ُموقأ يتّلا ِةَّبحملا َلامعأو يتالص َّنأ يل ُنَّيَبَتَي َّمث ،ةَّبحم ِلامعأب َموقأ ْنأو َيِّلصُأ ْنأ ِةيادبلا
،يِّلصُأ وأ .هللا نِم َسيلو ،ريّرِّشلا نِم اذه َّنأ ُفِرعأ انه .َّيلع ٍةمزال ىرخأ ٍتابجاو نِم َبُرهَأل يه ،اهِب
ِءالعِتْسالا ىلإ وأ يهابَّتلا ىلإ يتالص يف ُليمأ نكل ،هللا نِم يهو ٌةحلاص اًمتَح ُةالَّصلاو
انه .ليجنإلا يف ِراشعلاو ّيسيرفلا ِلَثَم يف َثَدَح امك ،هَباش ام وأ يِّلصُي ال يذّلا يريَغ ىلع
َّيلإ ِرومألا َّبحأ ُمِدخَتسَي ُريّرِّشلا ُحوُّرلا .كلذ ىلإ َهِبَتْنأ ْنأ ُبجيو .ريّرِّشلا ُحوُّرلا ُهَلَخَد ِريخلا ُلَمَع
.كلذ ِريغو ،ريخلا ِلَمَعِل يِّبحو ،هلل يِّبح ُمِدخَتسَي َوهف .يبلق يف َلُخدَيو اهِلالخ نِم َلَّلَسَتَيِل
.ريّرِّشلا ُحوُّرلا ُلخدي نيأ نِم انفِرع انَسُفنأ انفِرع امَّلك .انِسُفنأ ُةَفِرعم يه نذإ ُةَّيضقلا
اًريخأو .يعَولاو ِةَّيّرحلا يف َوُمنَن ْنأ انعَطَتساو ،انيف ِهللا ُةمعن ُلمعت ىتم اًضيأ انفِرعو
انَّنأو ،اّنم ُهللا ُهُديرُي ام ُلَعفَن انَّنأ ٍةقيقح ىلع ِديكأّتلا نِم ٌعون يه ُةَّيقيقحلا ُةَّيزعَّتلا
.مالَّسلاو ِحرفلاو ِةايحلا ِقُرُط ىلع ّيأ ،ِهِقُرُط ىلع ُريسن

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Il discernimento non deve vertere semplicemente sul bene o sul
massimo bene possibile, ma su ciò che è bene per me qui e ora. Il Signore vi benedica tutti e vi
protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:
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وأ ِريخلا ىلع ٍةطاسبب َزِّكَرُي اَّلأ ُبجي ُزييمَّتلا .ةَّيِبرعلا ِةَغّللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .نآلاو انه يِل ٌريخ وه ام ىلع لب ،نِكمُم ٍريخ ِربكأ ىلع
!ّرَش

 

*******
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