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!ىرخا ةّرم ديجم داليم ديعو ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

وه مويلا ّنأ امبو .داليملا ديع ّرس يف لّمأتنو فّقوتن نأ ىلإ انوعدي اذه ّيجروتيللا نمزلا
،ةسينكلا مّلعمو فقسأ ،سِلاس يد سيسنرف سيّدقلا ةافول ةعبارلا ةّيوئملا ىركذلا
يندعسي ،ددصلا اذه يف .داليملا ديع نع اًريثك بتك دقل .هراكفأ ضعب مهلتسن نأ اننكمي
ءيش ّلك” اهناونعو .مويلا رشنُتس ىركذلا هذه يِيحُت يتلا ةّيوبابلا ةلاسّرلا ّنأ نلعأ نأ
يف بتك ،عقاولا يف .سِلاس يد سيسنرف سيّدقلل ةزيمم ةرابع يهو ،“ّبحلا ىلإ دوعي
،ّبحلا يف شيعيو ،ّبحلا ىلإ دوعي ةسّدقملا ةسينكلا يف ءيش ّلك" :“هللا ّبح يف هباتك”
نأ اننكمي انّلك امّبرو .(Ed. Paoline,Milano 1989, p. 80) "ّبحلا نم يتأيو ّبحلا لجأ نم ّمتيو
.اًّدج ليمجلا ،اذه ّبحلا قيرط ىلع ريسن

،سِلاس يد سيسنرف سيّدقلا “ةقفرب” عوسي داليم ّرس يف اًليلق قّمعتن نأ نآلا لواحنل
.اَمُهاَركذ اذكه دّحونف

ةنحوي ةسيّدقلا ىلإ ةهّجوملا ةديدعلا سِلاس يد سيسنرف سيّدقلا لئاسر ىدحإ يف
ناميلس ىرأ يّنأ ودبي" :يلي ام بتك ،(Jeanne Françoise de Chantal) لاتناش يد زاوسنرف
لوقي امك ،كلامملا يف هل ليثم ال يذلا ،توحنملاو بّهذملا ،جاعلا نم ريبكلا شرعلا ىلع
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ليثم هل سيل يذلا كلملا كلذ ،راصتخاب ،ىرأ يّنإ ؛(20-18 ،10 كولم 1 عجار) سّدقملا باتكلا
ريغّصلا لفّطلا ىرأ نأ ةّرم ةئام لّضفأ ينّنكل .(23 ،10 كولم 1 عجار) ةمظعلاو دجملا يف
.هلاق يذلا مالكلا وه ٌليمج .[1] "مهشورع ىلع كولملا عيمج ىرأ نأ نم رثكأ دوذملا يف زيزعلا
،- انل مَّدقي اذكه هارن – لبطسإ يف دِلُو :طَق ،شرعلا ىلع طق سلجي مل ،نوكلا كلم ،عوسي
هوعضوو ،فئافلب هوفلو ،بيلص ىلع تام ةياهنلا يفو .دوذم يف اًعجضمو طمقلاب اًفوفلم
ىلع اًريثك ّحلأ ،عوسي داليم ةصق انل ىور يذلا ،ّيليجنإلا اقول ،عقاولا يف .ربقلا يف
،ةّيتسجوللا ليصافتلا ةيحان نم طقف سيل اًدج ّمهم دوذملا ّنأ ينعي اذه .دوذملا ليصافت
،محل تيب يف َدِلُو يذلا ،حيسملا وه حيسم ّيأ مهفنل ؟اذام مهفنل ،اًيزمر اًرصنع هنوكب لب
ىلإ انرظن نإو ،بيلّصلا ىلإ انرظن نإو ،دوذملا ىلإ انرظن نإ .عوسي وه نم :كلملا وه كلم ّيأو
راصف انصّلخ يذلا هللا نبا وه عوسي .عوسي وه نم مهفن نأ اننكمي ،ةطيسبلا هتايح
ةروصب ّرسلا اذه ىرن .(8-7 ،2 يبليف عجار) هسفن عَضَوو هدجم نم دّرجتو ،انلثم ،اًناسنإ
“ةمالعلا” يه هذه .هيف عجضملا لفّطلا يفو ،دوذملا وه يذلا ّيسيئّرلا ناكملا يف ةسوملم
يهو ،(12 ،2 اقول عجار) محل تيب ةاعرل كاذنيح اهاطعأ :داليملا ديع يف هللا اهايإ اناطعأ يتلا
اوبهذا” :عوسي ةدالو نع ةكئالملا رّشب امدنع .اًمئاد كلذك انل نوكتسو ،مويلا كلذك انل
وه عوسي شرع .ةمالعلا يه هذه .دَوذِم يف اًعوضوم لفّطلا نودجتس :ةمالعلا تناك ،“هتاقالمل
شرع وه اذه :هتايح ةياهن يف بيلّصلا وأ ،ظِعَي ناك امدنع هتايح ةرتف لالخ ،قيرّطلا وأ دوذملا
.انكلم

وه هللا بولسأ :اًدبأ كلذ اوُسنَت ال ؟هللا بولسأ وه امو .هللا “بولسأ” انل نّيبت ةمالعلا هذه
.اذه هللا بولسأ ىرن عوسي يفو .نونحو فوؤرو بيرق اَنُهَلإ .نانحلاو ةفأّرلاو برُقلا
،هحالصو هّربو هتقيقح انيلع ضرفي الو ،ةّوقلاب انذخأي ال .هيلإ انّدشي هللا ،اذه هبولسأبو
نانحلاو ةّبحملاب هيلإ انّدشي نأ ديري لب :ال ،عابتأ نع ثحبلا بولسأب انعم لماعتي الو
،ديدحلا بذجي سيطانغملا" :سِلاسيد سيسنرف سيّدقلا بتك ىرخأ ةلاسر يف .ةفأّرلاو
ببسب اًّشق وأ ،انتواسق ببسب اًديدح اّنك ءاوس ،اًنسح .نبّتلاو ّشقلا بذجي نامرهكلاو
،انفعض طاقنو ،انتّوق طاقن .[2] "ريغّصلا يوامّسلا لفّطلا اذه ىلإ بذجنن نأ انيلع ،انفعض
،نايرعلا عوسي كانه ثيح :بيلّصلا مامأ وأ ،عوسي مامأو ،داليملا ةراغم مامأ طقف اهّلح نكمي
ةليسولا هللا دجو .نانحلاو ةفأّرلاو برُقلا وه يذلا هبولسأ عم اًمئاد نكلو ،ريقفلا عوسيو
ةّبحملا اًبلاغ يه امك ،ةّينانأو كالمتساةّبحم تسيل .ةّبحملاب :نحن امك هيلإ انّدشي يكل
نمو ،انل طقفو ،اـنل هُّلك هّنإ ،ةصلاخ ةمعنو ،ةصلاخ ةّيطع يه هتّبحم .فسألل ةّيناسنإلا
ىرن امدنع انّنأل ،حالّسلا نم اًضيأ دِّرجملاو حالس الب ّبحلا اذهب ،هيلإ انّدشي اذكهو .انريخ لجأ
بلطنل ،عضاوتب ،كانه بهذنو رّبكتلا ةحلسأ اًجراخ يمرن اًضيأ نحن ،هذه عوسي ةطاسب
ال .اًمدق يضمن نأ نم نّكمتن ىّتح ،انتايحل روّنلا بلطنلو ،ةرفغملا بلطنلو ،صالخلا
.عوسي شرع وه اذه ،بيلّصلاو دوذملا :عوسي شرع اوسنت

ىلع همهفن نأ اننكمي يذلا - اًّقح ٌرقف كانه دجوي – رقفلا وه داليملا ةراغم يف رهظي رخآ ٌبناج
ةريثك ٌلاومأ :ّيويندلا رورغلا ىلع فرصُت يتلا لاومألا ىرن امدنع .ّيويند رورغ ّلكل ضفر هّنأ
بتك .عضاوّتلا انل نّيبي عوسي ،رورغلا نع ريثك ٌثحبو ،ةريثك ٌدوهجو ،ّيويندلا رورغلا لجأ نم
هذه انبولق يف اهثعبت ةسّدقملا رعاشملا نِم مك !يهلإ" :سِلاس يد سيسنرف سيّدقلا
اذه [...] تاّيهافر ّلكبو ،تاريخلا ّلكب لماكلا دهزلا انمّلعت ،ءيش ّلك لبق ،نكلو .ةدالولا
نانحلا ،ةبوذعلا هذه لثمب ،هيف طلتخي رخآ اًّرس دجأ ال ينّنكلو ،فرعأ ال انأ .ملاعلا
.داليملا ةراغم يف اهارن رومألا هذه ّلك :[3] "ةنوشخلاو ةعادولاو ،ةوسقلاو ةّبحملاو ،فّشقتلاو
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ّنأل ،ةلكشم هذهو .يوينّدلا داليملا ديع ريتاكيراك يف قلزنن اّلأ نم نيهّبنتم نكنل ،معن
داليملا ديع ريتاكيراك وه ،“رخآ داليم ديع” كانه ّنأ ىرن مويلا نكل .ديعلا اذه وه داليملا ديع
،اًلافتحا لمعن نأ اّنم ديري .لذتبُم ّيكالهتسا ديع ىلإ داليملا ديع رصحي يذلا ،ّيويندلا
،ةلذتبُم تسيل هللا ةّبحم .رخآ رمأ وه داليملا ديعف ،داليملا ديع سيل لافتحالا اذه نكلو
تاّذلملا نع ثحبلا يفخي اًقفانماًحالص تسيل هللا ةّبحم .كلذ انل تبثُي عوسي دوذمو
داليملا ديع ّنأ اوفرع :اًدّيج كلذ اوفرع اًضيأ عوجلاو برحلا اوفرع نيذلا اندادجأ .ةحاّرلا لئاسوو
.فّشقتلاو ةطاسبلا يف نكلو ،ديكأّتلاب ،لافتحاو حرف وه

.ةّيوبابلا ةلاسّرلا يف اًضيأ اهتركذ يتلا ،سِلاس يد سيسنرف سيّدقلل ةركفب متتخنو
عوسي لفّطلا نيرتأ" :لاقو ،نيَمويب هتوم لبق - !اولّيخت - ةرايّزلا تابهار ىلع اهالمأ دقل
مل .هل ثدحي نأب بآلا هب حمس ام ّلكو دربلاو سقّطلا ئواسم ّلك لّمحتي هّنإ ؟دوذملا يف
ردصب كسميل هيدي ّدم هّنأ بَتكُي ملو ،هتدلاو هل اهتمّدق يتلا ةريغّصلا ةّيزعّتلا ضفري
ضفرن اّلأو ءيش ّيأ يف بغرن اّلأ بجي كلذل ،اهرظن دعُبو اهتياعرل ءيش ّلك كرت لب ،هتدلاو
ةوخإلا اهّيأ ،انهو .[4] "رهّدلا تابلقتو دربلاو انيلإ هللا هلسري ام ّلك لّمحتن نأو ،اًئيش
سيّدقلا ةمكح لالخ نم عوسي لفّطلا نم انيتأي ،ّمهم ميِلعت دجوي ،ءاّزعألا تاوخألاو
هلسري ام ّلك لبقن نأو ،اًئيش ضفرن اّلأو ءيش يف بغرن اّلأ :وهو ،سِلاس يد سيسنرف
طقفو اًمئاد ديريو انّبحي هللا ّنأل ،ةّبحملا لجأ نم طقفو اًمئاد !هّبنتنل نكلو .انيلإ هللا
.انريخ

وهو ،ليلجلاو ادوهي قيرط ىلع عوسي ىلإ رظننلو ،عوسي شرع وه يذلا ،دوذملا ىلإ رظننل
انل همّدق ام اذه .بيلّصلا ىلع ،رخآلا شرعلا ىلع عوسي ىلإ رظننلو ،بآلا ةلاسرب ُظعي
.ةداعّسلا قيرط وه قيرّطلا اذه نكل ،بيلّصلا وحن قيرّطلا :عوسي

!ةبّيط ةديدج ةنس ةيادبو ،ديجم داليم ديع ،مكتالئاعلو اًعيمج مكل

 

*******

 

(16-15 ،2) اقول ِسيِّدِقلِل حيِسَملا َعوسَي انِّبَر ِليِجنإ نِم

َتيَب ىلِإ انِب َّمُلَه» :ضعَبِل مُهُضعَب ُةاعُّرلا َلاق ،ءامَّسلا ىلِإ مُهنَع ُةَكِئالَملا َفَرَصنٱ اَّمَلَف
َلفِّطلاو َفُسويو َميرم اودَجَوف ،نيعِرسُم اوؤاجو .«ّبَّرلا هِب انَرَبخَأ يذَّلا َكاذ ،َثَدَح ام ىَرَنَف ،محَل
.دَوذِملا يف اًعَجْضُم

ّبَّرلا ُمالك
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*******

Speaker:

سيسنرف ِسيّدقلا ِراكفأ َضعب اًمِهلَتسُم ،عوسي ِداليم ِّرس ىَلع َمْوَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
،َعوسي َّنأ يه ىَلوألا ُةركفلا .ِهِتافول َةعبارلا َةَّيوئملا ىَركذلا َمويلا ُفِداصُي يذَّلا سِلاس يد
ِةياهِّنلا يفو .دَوذِم يف َعِجُّضاو ِلبطسإلا يف دِلُو لب .شرَعلا ىلع طق ْسِلجي مل ،نوَكلا َكِلَم
َدَّرجتو اًناسنإ َراصف انَصِّلَخُيل َءاج ِهللا ُنبا وه ُعوسي .ربقلا يف َعِضُوَو ،بيلَّصلا ىلع َتام
يف ِعَجضُملا َعوسي ِلفِّطلا يف ٍةسوملم ٍةروصب َةمالعلا هِذه ىَرن .ُهَسفن َعَضَوو ِهِدجم نِم
ُهللا ،اذه ِهِبولسُأبو .نانحلاو ُةفأّرلاو ُبرُقلا وه يذَّلا ،هللا َبولسُأ انل ُنِّيَبُت ٌةَمالع يهو ،دَوذِملا
ٌضفر وه يذَّلا ،رقفلا يه ِداليملا ِةراغم نِم ُرَهظَت يتَّلا ةيناَّثلا ُةركفلا .هيلإ انَّدُشَي ْنأ ُديري
انُدادجأ .ملاعلا اذه ِتاّيهافرو ِداجمأ ِّلك نع ىَّلختن ْنأ انُمِّلَعُي َعوسي ُداليمو .ّيِوَينُد ٍرورغ ِّلكل
يف نكلو ،لافتحاو ٍحرف ُديع وه ِداليملا َديع َّنأ اًضيأ اوُفَرَع ،عوجلاو َبرحلا اوُفَرَع نيذَّلا
ِسقَّطلا َةَّدِش ِةراغملا يف َلَّمَحَت محل َتيب َلفط َّنأ يه ُةريخألا ُةركفلا .فُّشَقَّتلاو ِةَطاسَّبلا
ُهل اهتَمَّدق يتَّلا َةريغَّصلا َةَّيِزعَّتلا ِضُفرَي ملو .هل َثدحي ْنأب ُبآلا ِهِب َحمس ام َّلكو ،ُهَتَدوُرُبو
اَّلأ ُبجي ،هُلثِم ،ُنحنو .اهِرَظَن ِدعُبو اهِتَياعِرل ٍءيش َّلك َكرت لب ،اًئيش اهنم ْبلطي ملو ،ُهُتَدلاو
انُّبِحُي ُهَّنأل ،انيلإ ُهللا ُهُلِسرُي ام َّلك َلَّمَحَتَن ْنأو ،اًئيش َضُفرَن اَّلأو ،ٍءيش ِّيأ يف َبَغرَن
.انَريخ طقفو اًمئاد ُديرُيو

 

*******

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Confidiamo in Dio, perché Lui ci ama e vuole sempre e solo il nostro
bene. Auguro a tutti un sereno Anno Nuovo, ricco di pace e di ogni grazia celeste.

 

*******

Speaker:

طقفو اًمئاد ُديرُيو انُّبِحُي ُهَّنأل ِهللا ىلع ْلِكَّتَنِل .ةَّيِبرعلا ِةَغّللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
.ةَّيوامس ٍةمعن ِّلكبو ِمالَّسلاب ًةئيلم ،ةَّنِئَمطُم ًةديدج ًةنس اًعيمَج مُكَل ىَّنَمَتأ .انَريَخ

 

*******
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2022 ناكيتافلا ةرضاح – ةظوفحم قوقحلا عيمج ©

_____________________________________________________

 

2 دلجملا ،“لئاسرلا ةعومجم ” يف ،1613 ربمسيد/لّوألا نوناك 25 ،يسنآ ،لاتناش مألا ىلإ [1]
سيدقلا تافلؤم ) 403-402 ،1967 امور ،رشنلل ينيلواب راد ،وفلور .ل رشن ،(1619-1622)
.(121-120 ،16 دلجملا ،يسنآ ،ةلماكلا ةعبطلا ،سِلاس يد سيسنرف

Alla madre di Chantal, Annecy, 25 dicembre 1613, in Tutte le lettere, vol. II (1619-1622), a cura di
L. Rolfo, Paoline, Roma 1967, 402-403 (Œuvres de Saint François de Sales, édition complète,
Annecy, Tome XVI, 120-121).

3 دلجملا ،“لئاسرلا ةعومجم ” يف ،1619 رياني/يناّثلا نوناك 6 يلاوح ،سيراب ،ةبهار ىلإ [2]
سيدقلا تافلؤم ) 10 ،1967 امور ،رشنلل ينيلواب راد ،وفلور .ل رشن ،(1619-1622)
.(335-334 ،18 دلجملا ،يسنآ ،ةلماكلا ةعبطلا ،سِلاس يد سيسنرف

A una religiosa, Parigi, verso il 6 gennaio 1619, in Tutte le lettere, vol. III (1619-1622), a cura di L.
Rolfo, Paoline, Roma 1967, 10 (Œuvres de Saint François de Sales, édition complète, Annecy,
Tome XVIII, 334-335).

يف ،1621 ربمسيد/لّوألا نوناك 26 وأ 25 ،يسنآ ،انيرتاك ةسيّدقلا ريد نم ةبهار ىلإ [3]
615 ،1967 امور ،رشنلل ينيلواب راد ،وفلور .ل رشن ،(1622-1619) 3 دلجملا ،“لئاسرلا ةعومجم”
.(212 ،20 دلجملا ،يسنآ ،ةلماكلا ةعبطلا ،سِلاس يد سيسنرف سيدقلا تافلؤم )

A una religiosa dell’abbazia di Santa Caterina, Annecy, 25 o 26 dicembre 1621, in Tutte le lettere,
vol. III (1619-1622), a cura di L. Rolfo, Paoline, Roma 1967, 615 (Œuvres de Saint François de
Sales, édition complète, Annecy, Tome XX, 212).

تاثداحم ،سِلاس يد سيسنرف) 463 ،2000 وناليم ،رشنلل ينيلواب راد ،ةيحور تاثداحم  [4]
ةبتكم ،وفيد .ر عم نواعتلاب ييفار .ل اهيلع قّلعو اهمّدق صوصن .تافلؤملا ،ةّيحور
.(1319 ،1969 سيراب ،رشنلل راميلاغ راد ،دايلبلا

Trattenimenti spirituali, Paoline, Milano 2000, 463 (F. De Sales, Entretiens spirituels, Œuvres.
Textes présentés et annotés par A. Ravier avec la collaboration de R. Devos, Bibliothèque de la
Pléiade, Gallimard, Paris 1969, 1319).

 

5



Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

6


