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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

نوقلي نيذلا ،انراوجب مه نم ّلك ىلإ ّمضنن نأ ّدوأ ،يحيسملا ميّلعتلا اذه أدبن نأ لبق
يف اًريبك اًمّلعم ناك يذلا وه ،ِهيف رّكفأ نأو ،رشع سداّسلا ستكيدنب ىلع ةريخألا ةّيحتلا
هريكفت ناك لب ،هتاذل ةّيعجرم ثمّدلاو بقاّثلا هريكفت نكي مل .ّيحيسملا ميلعّتلا
مئاقلاو بولصملا ،عوسي .عوسي عم ءاقللا ىلإ انقفاري نأ اًمئاد دارأ هّنأل ،ةّيسنك ةّيعجرم
.هيلإ انديب انذخأو ،ستكيدنب ابابلا هيلإ انداق اًفده ناك ،ّبّرلاو ّيحلا ،تاومألا نيب نم
.ةايحلا ءاجرو ناميإلا حرف حيسملا يف ديدج نم فشتكن نأ ىلع اندعاسيل

يف مالكلا لمكتسنو ،زييمّتلا عوضومل ةصّصخملا ةلسلّسلا متتخن ،مويلا سردلا اذه عم
هذه ىدحإ .زييمّتلا ةّيلمع دنست نأ :هدنست نأ اهيلعو اهنكمي يتلا ةدعاسملا لئاسولا
هنع ىنغ ال طرش اهّنأ انيأر يتلا ،تاّذلا ةفرعمل اًلّوأ ةّمهم يهو ،ةّيحوّرلا ةقفارملا يه لئاسولا
نأ اننكمي هّنأل ،اًمئاد اندعاسي ال رمألا اذهف ،اندحو ،ةآرملا يف انرظن نإ .زييمّتلا لجأ نم
ّنأل ،اًريثك اندعاسيس اذهف ،رخآ صخش ةدعاسم عم ةآرملا يف انرظن نإ ،امنيب .ةروّصلا رّيغن
.اندعاسيس يلاّتلابو - اًقداص نوكي امدنع - ةقيقحلا انل لوقيس رخآلا



نأ اننكمي ،ّيليجنإلا لثملا يف انرّكف نإ .انتعيبط ىلع اًمئاد لمعت انيف هللا ةمعن
فّرعُن نأ اًلّوأ ّمهملا نم .ضرألا يه انتعيبطو (9-3 ،4 سقرم عجار) دّيجلا عرزلاب ةمعّنلا نراقن
يه ام فشتكن ىتح ،انفعض بناوج يف نيرخآلا كراشن نأ نم فاخن نأ نود ،انسفنأب
سانلا مكح نم نوفئاخو ،ءافعض انّنأ انسفنأب رعشن ثيحو ،انيف ةساسحلا طاقنلا
نأ ال .ةايحلا يف انتريسم يف انقفاري ٍصخشل انسفنأ رهظُنو ،انسفنأب فّرعن .انيلع
نحن :ّيقيقحلا انانِغ وه فعّضلا ،عقاولا يف ،هّنأل .انقفاري نأ لب .ال ،اّنع ةبايّنلاب رّرقي
امدنع انّنأل ،هلبقنو همرتحن نأ مّلعتن نأ بجي ّيقيقحلا ىنِغلاو ،انّلك ،فعّضلا يف ءاينغأ
ال نيذلا صاخشألل ليولا .ةّبحملاو ةمحّرلاو نانحلا ىلع ةردقلا هللا انحنمي ،هللا ىلإ همّدقن
نوفرتعي نيذلا صاخشألا ،امنيب .نوّيروتاتكدو ،ةاسُق مُه :ءافعض مهّنأب نورعشي
.اًرَشَب انلعجي فعّضلا ّنإ لوقأ نأ يننكمي .نيرخآلا عم اًمّهفت رثكأ مُه ،عضاوتب مهفعضب
نأ لواحت - عوجلاب ةقّلعتملا كلت – ءارحّصلا يف ثالّثلا عوسي براجت ىلوُأ ّنأ ةفدُص سيل
نوكن نأ انعنمي قئاع هّنأو ،هنم صّلختن نأ بجي ّرش هّنأ ىلع انل همّدقتو ،انفعض انبلست
نأ دارأ ،هل نيهباشم هللا انلعجي يكل ،عقاولا يف :نمثألا انزنك وه امنيب .هللا لثم
ىلإ ديدحّتلاب لزن يذلا هللا :بولصملا ىلإ رظننل .ةلماك ةكراشم انفعض انكراشي
.انفعض انكراش وه .ريبك ّيرشب فعض يف تءاج يتلا داليملا ةراغم ىلإ رظننل .فعّضلا

،سابتلا فقاوم فشك ىلع دعاست اهّنإف ،سدقلا حوّرلا عم ريست ةّيحوّرلا ةقفارملا تناك نإ
تاثداحم ليجنإلا مّدقي .عوسي ّبّرلا عم انتقالع يفو انسفنأ ىلإ انترظن يف ،ةريطخ
،ةّيرماسلا ةأرملا عم تاءاقللا يف ،اًلثم ،رّكفن .صخّشلا تَّررحو تحَّضو ،عوسيل ةفلتخم
،سوميدوقين عمو ،ةئطاخلا ةأرملا عمو ،اّكز عمو ،عوسي نانحو ةمكح اًمئاد كانهو ،اهأرقن يتلا
اًّيقيقح ًءاقل صخّشلا يقتلي امدنع .بارتقالا يف عوسي ّبّرلا بولسأ :ساومِع يَذيملت عمو
هذهب .هتءافك مدعو هفعض هل مّدقي نأو ،هبلق هل حتفي نأ فاخي ال هّنإف ،عوسي عم
.ةّيناجم ةرفغم لوبقو ،صالخ ةربخ ةكراشملا حبصت ،ةقيرّطلا

نأو ،انسفنأ عم نيحضاو نوكن نأ اندعاسي ،هنع ثحبن ام وأ هانشع اّمع رخآ ٍصخش مامأ مالكلا
مك .ةّحلم راكفأب اًبلاغ انقلقت يتلاو ،اننكست يتلا ةريثكلا راكفألا ىلع ءوّضلا طّلسن
دحأ الو ،ةدئافلا ميدع انأ ،ءيش ّلك يف تأطخأ دقل” :لثم راكفأ انيتأت مالظ تاظحل يف ،ةّرم
راكفأ .راكفألا هذه لثم يف انرّكف ةّرم مك ،“لشفلاب ّيلع َمِكُح ،اًدبأ كلذ جهنأ نلو ،ينمهفي
رعشن نأ عيطتسن ىّتح ،كلذ ّلك فشكن نأ ىلع اندعاست رخآلا عم ةنراقملا .ةئطاخو ةمَّمسم
اًقرط شاهدناب فشتكنو .هلجأ نم ةدّيج اًرومأ لعفن نأ نورداق انّنأو ،نحن امك انّبحي هللا ّنأب
كراشن نأ اننكمي ،حيحص اذه .اًمئاد انيف ةرضاحلا ريخلا تامالعو ،رومألا ةيؤرل ةفلتخم
،ةّيحوّرلا ةايحلا مّلعم عمو ،ةّيحوّرلا انتايح يفو ،انتايح يف انقفاري نم عمو ،رخآلا عم انفعض
.“رومألا هذه يِل ثدحتو ،سئاب انأ :يل ثدحي اذام رظنا” :لوقنو ،اًنهاك مأ اًّيناملع ناك ءاوس
حضون نأ ىلع اندعاسي رمألا اذه .“رومألا هذه انل ثدحت انّلك ،معن” :ينقفاري يذلا بيجيف
.اهزواجتن يكل اهروذج يتأت نيأ نم ىرن نأو انل ثدحي اذام اًدّيج

لب ،قَفاَرُملا صخّشلا ناكم لمعلاب موقي الو ،عوسي ّبّرلا ّلحم ّلحي ال ةقِفارُملا وأ قِفارُملا
ّبّرلا مّلكتي هيف يذلا ناكملا وهو ،هبلق يف كّرحتي ام ةءارق ىلع هعّجشيو ،هبناجب ريسي
اذه ُّبحُأ ال - يحوّرلا دشرملا نحن هيّمسن يذلا ،يحوّرلا قِفارملا .زايتماب انعم عوسي
،انه رظنا ،اًنسح” :كل لوقي يذلا وه - لضفأ هّنإ ،يحوّرلا قِفارملا حلطصُم لِّضفُأ ،حلطصُملا
لكشب مهفت نأ ىلع كدعاسيو ،تّرم دق امّبر ٍرومأ ىلإ كهابتنا تفلُي يذلا وه ،“انه رظناو
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مل يتلا تابوعّصلا توصو ،بّرجملا توصو ،عوسي ّبّرلا توصو ،ةنمزألا تامالع لضفأ
ةَمْكِحلا نم لوق كانه .اندحو ريسن اّلأ اًّدج ّمهملا نم ،ببّسلا اذهل .اهزواجتت نأ عطتست
،ةعرسب لصت نأ ديرت تنك نإ” :لوقي - ةَّيلَبَقلا ةّيناحوّرلا كلت مهيدل ّنأل - ةّيقيرفألا
.كبعش عم بهذا ،ةقفر عم بهذا ،“نيرخآلا عم بهذاف ،نامأب لصت نأ ديرت تنك نإو ،كدحو بهذاف
يه هذهو .اندعاسيو انرومأ فرعي ٌدحأ انقفاري نأ لضفألا نم ،ةّيحوّرلا ةايحلا يف .ّمهم ٌرمأ هّنإ
.ةّيحوّرلا ةقفارملا

انّنأ ،نيَبناجلا نم اهسفن ةيحوّرلا ةربخلا كانه تناك نإ ،ةرمثم ةقفارملا نوكت نأ نكمي
بآلل ءانبأو ،ةوخإ اّننأ فشتكنف هللا ءانبأ انّنأ فشتكن .ةوخإ كلذل انّنأو ،هللا ءانبأ
سانأ نحن لب ،اندحو انسل نحن .ةريسمب موقت ةعامج يف نوكن نأ ّيرورّضلا نم ،اذهل .هسفن
ةعامج ...ةعومجم نمو ،ةّيعر نمو ،ةسينك نمو ،مامألا ىلإ ريست ةنيدم نمو ،ةّمأ نمو ،بعش نم
اذه مهفن نأ انيلع .حُلصَي ال اذه :اندحو عوسي ّبّرلا ىلإ بهذن نأ اننكمي ال .ةريسمب موقت
لضفب ىَفشُنو دَنسُن نحن نايحألا نم ريثك يف ،ليجنإلا يف دعقُملا ةّصق لثم .اًدّيج رمألا
،اًنايحأ ،انّلك اّننأل ،اًمدق يضمن نأ ىلع اندعاسي يذلا (5-1 ،2 سقرم عجار) رخآ صخش ناميإ
عم ضراعّتلا اذه زواجتن نأ ىلع اندعاسي يكل ام ٍدحأ ىلإ جاتحنف ،ّيلخاد ٌللش انبيصُي
ىرخأ ٍنايحأ يفو ،اًدّيج رمألا اذه رّكذتنل ،اندحو عوسي ّبّرلا ىلإ بهذن نأ اننكمي ال .ةدعاسملا
نود نم .رخآلا كلذ دعاسن يكل نيقفارم نوكنف ،ىرخأ تخأ وأ رخآ خأ لجأ نم مازتلالا اذه نحن ذخأن
لاكشأو ،مهافت ءوسو ،ةّيعقاو ريغ تاعقوت ىلإ ةقفارملا يّدؤت نأ نكمي ،ةّوخألاو ةّونبلا ةربخ
.هعم ةوخإو هلل ءانبأ لثم نكلو ،ةقفارم .ةّيلوفط ةلاح يف صخّشلا كرتت ةيعبّتلا نم

اهبلق يف ظفحتو اًريثك يغصتو اًليلق مّلكتت :زييمّتلا يف ةمّلعم ءارذعلا ميرم انتدّيس
يف ظفحتو اًريثك يغصتو اًليلق مّلكتت :يه ثالّثلا ميرم تافّرصت .(19 ،2 اقول عجار)
كانه ،اّنحوي ليجنإ يف ،اًلثم .اًرثأ تكرت ،اهيف تمّلكت يتلا ةليلقلا تاّرملا يفو .اهبلق
مكَل َلاق امهَم" :روصعلا ّلك يف نيّيحيسملل ةحيصن يهو ميرم اهتلاق اًّدج ةريصق ةلمج
ةبّيط ،ّنّسلا يف ةريبك ةدّيس ُتعمس ةّرم تاذ :مامتهالل ٌريثم ٌرمأ هّنإ .(5 ،2 عجار) "هولَعفاف
ةراشإلا يه ام ملعت له” :يِل تلاقو .اًّدج ةطيسب تناكو ،توهاللا سردت ملو ،اًّدج ةّيقتو ،اًّدج
:ال” :تلاق “...كيدانُتو ،كفطالُت :ملعأ ال” :اهتبجأ “؟ءارذعلا ميرم ةدّيسلا اًمئاد اهلمعت يتلا
ام مهفأ مل انأ .[ةبابُّسلا عبصإب تراشأو] “هذه يه ءارذعلا ميرم ةدّيسلا اهلمعت يتلا ةراشإلا
ىلع اًمئاد ّلدت يه” :ّنّسلا يف ةريبكلا ةدّيّسلا ينتباجأ “؟اذه ينعي اذام” :اهتلأسو ،تلاق
ىلع ّلدت لب ،اهسفنل اًقالطإ اًئيش ذخأت ال ءارذعلا ميرم انتدّيس .رمألا اذه ٌليمج .“عوسي
نأ بلطيو ،ٍدحاو ّلك بلق مّلكي عوسي ّبّرلا ّنأ ميرم فِرعت .عوسي انل هلوقي ام لعفن .عوسي
يهو ،رخآ صخش ّيأ نم رثكأ كلذ لعفت فيك تفرع يه .تارايخو لاعفأ ىلإ ةملكلا هذه مجرتن
هتوم دنع ،ةعاس ىمسأ يف ةّصاخ ،عوسي ةايح يف ةّيساسألا تاظحللا يف ةرضاح عقاولا يف
.بيلّصلا ىلع

عوضومل ةصّصخملا يحيسملا ميلعّتلا نم ةلسلّسلا هذه يهنن ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
هّنإف ،اًدّيج هانملعت نإ .ةّصاخلا هدعاوق هلو همّلعتن نأ نكمي ّنف وهو ،ّنف زييمّتلا :زييمّتلا
ّلك لبق وه زييمّتلاو .رثكأ ةمّظنمو ةليمج ةقيرطب ةّيحوّرلا ةربخلا شيعن نأب انل حمسي
.انتاذب نوفتكمو ءاربخ انّنأ اًدبأ ضرتفن نأ نود ،اًمئاد اهبلطن نأ بجي ،هللا نم ةّيطع ءيش
.مهفأ نأ ّيلع اذامو ،لعفأ نأ ّيلع اذام ،ةايحلا تاظحل يف زّيمأل ةمعّنلا ينطعأ ،عوسي ّبّرلا اهّيأ
.زييمّتلا ىلع يندعاسي يذلا صخّشلا ينطعأو ،زّيمأل ةمعّنلا ينطعأ
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عّجشيو ،ئّدهي توص هّنإ ،ديرف بولسأ هل ،عوسي ّبّرلا توص ىلع اًمئاد فّرعتن نأ اننكمي
يه مك ،(30 ،1 اقول) "يفاخَت ال" :رارمتساب رمألا اذهب ليجنإلا انرّكذي .تابوعّصلا يف نئمطيو
ديدحّتلاب هّنإ ،"!اوفاخت ال" .تاومألا نيب نم عوسي ةمايق دعب ميرمل كالملا ةملك ةليمج
،هتملكب انقثو نإ :"اوفاخَت ال" :اًضيأ انل عوسي ّبّرلا كلذ رّركي .عوسي ّبّرلا بولسأ
،رومزملا لوقي امك .نيرخآلا ةدعاسم ىلع نيرداق نوكنسو ،اًدّيج ةايحلا ةارابم ضوخنس
.(105 ،119 عجار) يليبَسِل ٌرونو ،يمَدَقِل ٌحابْصِم َكُتَمِلَك

 

*******

 

(165 .130-129 .105 ،119) ريِماَزَملا ِرفِس ْنِم ٌةَءارِق

ُحْرَش .يسْفَن اهتَعَر كلٰذِل ،ةبيجَع َكُتَداهَش [...] .يليبَسِل ٌرونو ،يمَدَقِل ٌحابْصِم َكُتَمِلَك 
.راثِع ُرَجَح مهَل َسيَلو ،َكِتَعيرَش يِّبِحُمِل ٌرِفاو ٌمالَس [...] .ًةَنطِف َءاطَسُبلا يطْعُي ،رينُم ،َكِمالَك

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

Speaker:

ِةَقَفارُملا ىَلع َمَّلَكَتو ،زييمَّتلا ِعوضوم يف ِميلعّتلا َةَلِسلِس َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَتَتخا
َفِرعَي ىَّتح ٌةَّمهم ُةَّيحوُّرلا ُةَقَفارُملا :لاقو ،زييمَّتلل ِةَدِعاسملا ِلئاسولا ىَدحإ ،ةّيحوُّرلا
َفِقاوملا َفِشَتكن ْنأ ىلع انُدِعاسُت اهَّنإف ،سدقلا ِحوُّرلا َقفِو تَراس ْنإف .ُهَتاذ ُناسنإلا
ِةَّيحوُّرلا ِةَقَفارُملا يف .عوسي ِّبَّرلا عم انِتقالع يفو انِسفنأ ىلإ انِترْظن يف َةَسِبَتلُملا
َعم َنيحِضاو َنوكن ْنأ ىلع اًلّوأ انُدِعاسي ،ُهنع ُثحبن ام وأ ُهانشِع اّمَع َرخآ ٍصخش َمامأ ُمالكلا
اًبلاغ انُقِلقُت يتَّلاو ،انُنُكسَت يتَّلا ِةريثكلا ِراكفألا ىلع َءوَّضلا َطِّلَسُن ْنأو ،انِسفنأ
وه انَفعض َّنأ َعم .كلذ ىلإ امو ،لشاف انأ ،ءيش ِّلك يف ُتأطخأ :ُلثِم .ةَّحِلُملا ِراكفألا ِضعبب
ام ِةَءارق ىلع انُعِّجَشُيو ،انِبِناجب ُريسي ُقِفارُملا .انيلع ِهللا َةمحر ُبِلجَي يذَّلا وه .انُزنك
،ًةَرِمثُم ُةَقَفارُملا ُنوكتو .انعم ُعوسي ُّبَّرلا ُمَّلكتي هيف يذَّلا ُناكملا وهو ،انِبلق يف ُكَّرحتي
ُنكمي ،ةَربِخلا ِهذه ِنود نِمو .ةوخإ انُّلك اذهلو ِهللا ُءانبأ انَّنأب ٌةِّيحور ٌةربخ ،نيَبِناجلا ىَدل ناك ْنإ
ُكُرتَت ِةَّيِعَبَتلا نِم ٍلاكشأو ،مُهافت ِءوسو ،ةَّيعقاو ِريغ ٍتاعُقَوَت ىلإ ُةَقَفارُملا َيِّدؤت ْنأ
ْنأ ُنكمي ٌّنف وهو ،ّنف ُزييمَّتلا :لاقو ُهَميِلعَت ُهُتَسادق َمَتَتخاو .ةَّيلوفط ٍةلاح يف َصخَّشلا
ٍةليمج ٍةقيرطب َةَّيحوُّرلا َةربِخلا َشيعن ْنأب انل ُحَمسَي ُهَّنإف ،اًدِّيج ُهانمَّلَعَت ْنإ .ُهَمَّلَعَتَن
ْنأ َنود ،اًمئاد اهَبُلطَن ْنأ ُبجي ،هللا نِم ٌةَّيطع ٍءيش ِّلك ُلبق وه ُزييمَّتلاو .رثكأ ٍةَمَّظَنُمو
.انِتاذب َنوُفَتكُمو ٌءاربُخ انَّنأ اًدبأ َضِرَتفَن
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*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare il coro della Basilica dell’Annunciazione a Nazaret:
benvenuti. Il discernimento è un’arte, un’arte che si può apprendere e che ha le sue regole
proprie. Se bene appreso, esso consente di vivere l’esperienza spirituale in maniera sempre più
bella e ordinata. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

:ةرِصاَّنلا يف ِةراشِبلا اكيليزاب َةقوج ًةَّصاخو ،ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
،اًدِّيج ُهانمَّلَعَت ْنإ .ةَّصاخلا ُهُدِعاوق ُهلو ُهَمَّلَعَتَن ْنأ ُنكمي ٌّنَف ُوهو ،ّنَف ُزييمَّتلا .اًلهسو اًلهأ
ُّبّرلا مُكَكراب .رثكأ ٍةَمَّظَنُمو ٍةليمج ٍةَقيرطب َةَّيحوُّرلا َةربِخلا َشيعن ْنأب انل ُحمسي ُهَّنإف
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج

 

*******
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