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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

اًمئاد حتفنملا ّيوعارلا هبلق يفو ،ةراشبلل اًجذومن عوسي يف انلّمأت ،يضاملا ءاعبرألا موي
،هتدلب عمجم يف ظعو َموي هيلإ رظننل .ةراشبلل اًمِّلعم هيلإ رظننس مويلا .نيرخآلا ىلإ
ةريصق “ةظع” ـب عيمجلا أجاف ّمث ،(2-1 ،61 عجار) ايعشأ ّيبنلا نم اًعطقم عوسي أرق .ةرصاّنلا
ةظع تناك هذه .(21 ،4 اقول) "مُكنِم ٍعَمسَمِب ُةَيآلا هذٰه تَّمَت َموَيلا" :لاق .طقف ةدحاو ةلمجبو ،اًدج
نأ ديري ام رهوج ىلع ّيوبّنلا عطقملا اذه يوتحي ،عوسيل ةبسنلاب هّنأ ينعي اذه .عوسي
هتراشب ىلإ دوعن نأ بجي ،عوسي ىلع اهيف مّلكتن ةرم ّلك يف ،كلذل .هسفن نع هلوقي
.ةّيساسأ رصانع ةسمخ اهيف دجن نأ نكمي .موقت اذامب َرنل .ىلوألا

عجار) "ءارَقُفلل ةّراّسلا ىرشبلا نلعأل ينَحَسَم هَّنَأل ،َّيَلَع ِّبَّرلا ُحوُر" :عوسي نلعأ .حرفلا اًلّوأ
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نودب عوسي ىلع مّلكتن نأ اننكمي ال :ةّراّسلا ىَرشُبلا .حَرَفو ٍرورس ىرشُب اهّنإ ْيأ ،(18 ةيآلا
اًئيش لمعن نأو ،عوسيل دهشن نأ .اهكراشتن نأ بجي ةشهدم ّبح ةصق وه ناميإلا ّنأل ،حرف
ّيأ يفكت ال ،لامجلا ةياغ يف ةّيطع انلن انّنأ ،ةايحلا تاقرط يف ،ينعي ،همساب نيرخآلل
ةملكلا - هّنأل ،لصت ال ليجنإلا ةراشب ،حرفلا صقني امدنع اذهلو .اهنع ريبعتلل ةملك
ٍرومأ نع مّلكتي نأ نكمي نيزحلا ّيحيسملا .حرف ىَرشُب ،ةّراس ىَرشُب – كلذ لوقت اهسفن
:نيرّكفُملا دحأ لاق .ةّراس اهلقني يتلا ىرشبلا نكت مل نإ ثبع همالك ّلك نكلو ،اًّدج ةليمج
.كلذ اوَسنَت ال :“سئاب ٌّيحيسم وه نيزحلا ّيحيسملا”

نلعيِل َلِسرُأ هّنإ عوسي لاق .(ليبَسلا َةَيِلخَت) ريرحّتلا :يناثلا بناجلا ىلإ يتأن
نأ هُنكمي ال هللاب رشبي يذلا ّنأ ينعي اذه .(هسفن عجرملا) "مهِليبَس َةَيِلخَت َنيروسأَملِل"
ضرفي ال :مهنع ففخي نأ هيلع لب ،نيرخآلا ىلع طغضي نأ هُنكمي الو ،عابتأ نع ثحبي
عابِّتا ،ديكأتلاب .بنذلاب روعّشلا سيلو مالّسلا مهيلإ لمحيو ،مهنع اهعفري لب ،اًلاقثأ
يرحلاب مكف ،كلذ بّلطتي ليمج ءيش ّلك ناك نإ ،اًمومعو .تايحضّتلاو دهّزلا نمضتي عوسي
ىلع زيكرّتلا نم رثكأ ،فدهلا لامج نّيبي حيسملل دهشي يذلا نكلو !مساحلا ةايحلا عقاو
ىلع انمّلكت :اًلثم ،اهب انمق ةليمج ةلحر ىلع ٍدحأ ىلإ انمَّلكت انّنأ ثدح امبر .ةريسملا بعت
فوفص ىلع الو ،لوصولل مزاللا تقولا ىلع سيلو ،هانشعو هانيأر امو ،نكامألا لامج
ىلإ ريرحّتلا لمحت نأ بجي يدافلا عوسيب قيلت ةراشب ّلك ّنإف اذكهو !راطملا يف راظتنالا
.رّرحيل ءاج هّنأل ،مويلا حرف اهيف دجوي :عوسي ةراشب لثم .عمتسملا

.(هسفن عجرملا) "ِرَصَبلا َةَدوَع ِنايمُعلا" ىلإ لمحيل ءاج هّنإ عوسي لاق .روّنلا :ثلاّثلا بناجلا
ناك .ىمعأ ءافش طق دجن ال ،حيسملا ءيجم لبق ،هلمكأب سّدقملا باَتكلا يف هّنأ شهدملا نم
ينعي ال انه ءافّشلا نكل .حيسملا عم يتأتس يتلا ةدوعوملا تامالعلا نم عقاولا يف كلذ
ىلإ ءيجم” كانه .ةديدج ةقيرطب ةايحلا ىرن انلعجي يذلا روّنلا لب ،ةّيدسجلا ةّيؤرلا طقف
تأدب يتلا ةقيرّطلا يه هذهف ،كلذ يف انرّكف نإو .عوسي عم طقف ثدحت ةديدج ةدالو ،“روّنلا
.“ةرانتسالا” ةميدقلا روصعلا يف ىمست تناك يتلا ةيدومعملاب :ةيحيسملا انتايح اهب
اًضيأ نحن هعمو .دبألا ىلإ ّيحلا بيبحلا بآلا نبا وه :ةّونبلا رون ؟عوسي انيطعي رون ّيأو
ةايحلا َقبت مل كلذبو .انبويعو انئاطخأ نم مغّرلا ىلع ،دبألا ىلإ انّبحي يذلا هللا ءانبأ
ىلع دمتعي اًئيش تسيلو ،ظح وأ ردقو ءاضق ةلأسم يه الو ،ءيش اللا وحن ىمعأ اًمّدقت
يذلا بألا ّبح ،ّبحلا ىلع ةايحلا دمتعت لب ،لاملاو ةّحّصلا ىلع ىّتح الو ،موجّنلا وأ ةفدّصلا
ّلك ةايح ّنأ مترّكف له !نيرخآلا عم روّنلا اذه كراشن نأ ليمج وه مك .ءاّبحألا هئانبأب ،انب ّمتهي
يف ،نكل !عئار ٌرمأ هّنإ ؟ةّبحملا ىلإ ةوعدو ؟ةّبحم ةمالع يه – انتايحو ،كتايحو ،يتايح – اّنم ٍدحاو
ايندلا حور مامأ ىّتحو ،ةئّيسلا رابخألاو ،تابوعّصلا مامأ كلذ ىسنن نحن نايحألا نم ريثك
.ءّيس ٌرمأ اذهو ،ملاعلا حورب شيعن اهيف يتلا ةقيرّطلاو

عجرملا) "نيمولظَملا ِنع َجِّرَفُيل" ءاج هّنإ عوسي لاق .ءافّشلا :ةراشبلل عباّرلا بناجلا
لاقثأ وأ ،بعت وأ ضارمأ :ام ٍرمأب ةايحلا هتقحس ،قوحسم هّنأ رعشي نم وه مولظملا .(هسفن
رّكفنل :كلذ نم نومولظم انّنأ رعشن ...اياطخو لئاذرو ءاطخأ وأ ،بنّذلاب ساسحإ وأ ،بلقلا يف
اذهل بنّذلاب ساسحإلاب اًليلق رّكفنل ؟رمألا كلذ نم مّلأت اّنم مَك .بنّذلاب ساسحإلاب اًلثم
ّيرشب جالع وأ ءاود ّيأ عيطتسي ال يذلا ّرّشلا كلذ وه ،ءيش ّلك لبق ،انملظي ام ...كاذو ،رمألا
،نكل ...ءوّسلاب ُرعشيس هّنإف ،هعنص ٍرمأل بنّذلاب ام ٌدحأ ّسحأ نإو .ةئيطخلا :وهو ،هيفشي نأ
اهل ْدُعت مل ،عوسي عم ،رهقُت ال اهّنأ ودبت يتلا ،ةئيطخلا ،ميدقلا ّرّشلا اذه ّنأ وه راّسلا ربخلا
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،كلذ عنصي نأ هنكمي اّنم ٍدحاو ّلك .فيعض ينّنأل ةئيطخ بكترأ نأ يننكمي .ةريخألا ةملكلا
انميقت يتلا ةدودمملا عوسي دي يه ةريخألا ةملكلا .ةئيطخلل تسيل ةريخألا ةملكلا نكل
.“ال” :هبيجُيف “؟ةدحاو ةّرم ؟كلذ عوسي لمعي ىتم ،ِتبأ اي” :ٌلئاق لوقي دق .ةئيطخلا نم
ةّرم ّلك يف .اًمئاد .“ال” :هبيجُيف “؟تاّرم ةثالث” :لأسَيو .“ال” :هبيجُيف “؟نيَتَّرم” :لأسَيو
هب كّسمتن نأ طقف انيلع .كل ةدودمم عوسي ّبّرلا ُدي نوكت ،ةئّيس ةلاحب اهيف نوكت
:ةريخألا ةملكلا هل ْدُعي مل ،عوسي عم ،ميدقلا ّرّشلا اذه ّنأ وه راّسلا ربخلا .انلمحي هكرتنو
ةئيطخلا نم انيفشي عوسي .مامألا ىلإ كلمحت يتلا ةدودمملا عوسي دي يه ةريخألا ةملكلا
انيفشي وه .“ءيش ال” :هبيجُي “؟ءافّشلا لباقم عفدأ نأ ّيلع مَك” :ٌلئاق لوقي دقو .اًمئاد
،كلذل .(28 ،11 ىّتم عجار) هيلإ اوتأي نأ ىلإ "نيلَقثُملا َنيقَهرُملا" عيمج وعدي وهو .اًناّجمو اًمئاد
ةايحلا شعني يذلا ،بلقلا بيبط ىلإ هعم بهذن نأ وه عوسيب ءاقّللا ىلإ ام ٍدحأل انتقفارم
كفرعي عوسي نكل ،ةريثكلا كلكاشم ىلع تاباجإ كلمأ ال انأ ،يتخأ ،يخأ” :هل لوقنو .ديدج نم
ىلإ ،"ةفطالم" ىلإ ةجاحب وه ،اًلاقثأ لمحي نم .“كبلق ئّدهيو كيفشي نأ هنكميو ،كّبحيو
ىلإو ةفطالُم ىلإو ...ّيضام يفشأ نأ ىلإ ةجاحب انأ” :ةلمجلا هذه اًريثك ُعمسَن .هيضام حسم
نوكي عوسيب نمؤي نمو .ةرفغم ىلإ اًضيأ ةجاحب وهو “...يلهاك ُلقثُي يذلا يضاملا كلذ ِحْسَم
اهّيأ .نْيَد ّلك نم سفّنلا رّرحت يتلا ،ةرفغملا ةّوق :نيرخآلل هيطعيل ديدحّتلاب اذه هدنع
وه ،معن ؟كلذ ثدحي فيك :ام ٌدحأ لأسي دق .ءيش ّلك ىسني هللا :اذه اوسنت ال ،تاوخألاو ةوخإلا
انيلع .اناياطخ ىسني هّنأل ءيش ّلك رفغي هللا .ءيش اهنم رّكذتي الو ،اناياطخ ّلك ىسني
عنصأ انأ ،ِتبأ اي” :ٌلئاق لوقي دق .ءيش ّلك انل رفغي وهو عوسي ّبّرلا نم برتقن نأ طقف
نم .كقناعيسو كل رفغيس :اهسفن رومألا اًمئاد عنصيس اًضيأ وهو .“...اهسفن رومألا اًمئاد
ىلإ ةجاحب وهو اًلاقثأ لمحي نَم .عوسي ّبّرلا ُّبِحُن اذكه .كلذ يف ٌّكش اندنع نكي ال ،مكلضف
ام اذهو .كلذ عنصي عوسي ّنأ مَلعَيْلَف ،ةرفغملا ىلإ ةجاحبو هيضام ِحسم ىلإو ةفطالم
ريرحت اهيف ةنس ىلع مّلكتي سّدقملا باتكلا .نْيَد ّلك نم سفّنلا ريرحت :عوسي هيطعي
.ةراشبلا بناوج نم بناج رخآ هّنأكو .ةمعّنلا ةَنَس ،ليبويلا ةنس :نويّدلا لقث نم

اًليبوي نكي مل .(19 ،4 اقول) "ّبَّرلا َدنِع اًضِر َةَنَس َنِلعُيل" ءاج هّنإ عوسي لاق ،عقاولا يف
وه عوسي .ةشهدمو ةديدج ةايحلا لعجت يتلا ةمعّنلا اًمئاد يتأت حيسملا عم نكل ،هل اًطّطخم
ىلعو .كل رفغيو كفطالُي يكل كنم برتقي يذلا ،ةعاس ّلكو ،موي ّلك ليبوي ،ليبويلا
نأ عيطتسا ال” :لوقت نأل كلمحت يتلا ةشهّدلا .ةمعّنلا ةشهد اًمئاد لمحت نأ عوسي ةراشب
لب ،ةريبك ٍرومأب موقن نيذلا نحن انسل انّنأل !انهلإ ٌميظع وه مَك “ياياطخ ترفُغ دقل ،قّدصا
هللا .هللا تآجافم يه هذهو .انلالخ نم ىّتح ،ةعّقوتم ريغ اًرومأ لمعت يتلا يه عوسي ّبّرلا ةمعن
.اًمئاد ،انرظتني وهو هيلإ لصن نحن .اًمئاد انرظتنيو ،اًمئاد انشهدُي .تآجافملا يف مّلعُم
.عوسي :وه ،مسا هلو ،ديدج ءيش ّلك ّنأب روعّشلاو شاهدنالا روعشب هعم ريسن ،ليجنإلا

اذكه .ةشهّدلاو ءافّشلاو ،روّنلاو ،ريرحّتلاو ،حرفلا لقنن نأ ،ديري امك هنلعنل اندعاسي وه
.نيرخآلا ىلإ عوسي لصوُن

مهاسنن .(18 ةيآلا) "ءارَقُفلا" ىلإ ةهَّجوم ،ليجنإلا لاق امك ،ةّراّسلا ىرشبلا هذه :ريخأ ٌرمأ
مهرّكذتنِل .هللا دنع نولَّضفملا مهّنأل ،ًةحارص مهركذ نيذلا فدهلا مه ،كلذ عمو ،اًريثك
نأ .“لخاّدلا يف اًريقف” ريصي نأ اّنم ٍدحاو ّلك ىلع ،عوسي ّبّرلا لبقن يك هّنأ رّكذتنْلو
ٌجاتحُمو ،ةمعّنلا ىلإ ٌجاتحُم هّنأ كردُي يكل ،هسفنب هسفن يفكي هّنأب ءاعدا ّلك ىلع بّلغتي
نُك :هبيجُأس ؟عوسيب يقتلأل رصقألا قيرّطلا وه ام ،ِتبأ اي :ام ٌدحأ يِل لاق نإ .اًمئاد هللا ىلإ
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برتقيس عوسيو .حرفلا ىلإ اًجاتحُمو ،ةرفغملا ىلإ اًجاتحُمو ،ةمعّنلا ىلإ اًجاتحُم نُك .اًجاتحُم
.كنم

 

*******

 

(21-17 ،4) اقول ِسيِّدِقلِل حيِسَملا َعوسَي انِّبَر ِليِجنإ نِم

َرِّشَبُأل ينَحَسَم هَّنَأل ،َّيَلَع ِّبَّرلا ُحوُر» :هيف َبوتكَملا َناكَملا َدَجَوف َرْفِّسلا [ُعوسي] َحَتَفَف
َجِّرَفُأو ،مِهيَلِإ ِرَصَبلا َةَدوَع ِنايمُعلِلو ،مهِليبَس َةَيِلخَت َنيروسأَملِل َنِلعُأل ينَلَسرَأو ،ءارَقُفلا
ْتَّمَت َموَيلا» :مهَل ُلوقَي َذَخَأف [...] َرفِّسلا ىَوَط َّمُث .«ّبَّرلا َدنِع اًضِر َةَنَس َنِلعُأو ،نيمولظَملا ِنع
.«مُكنِم ٍعَمسَمِب ُةَيآلا هذٰه

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

Speaker:

ِّبح ِعوضوم يف ِهِميِلعت ِراطإ يف ،ةراشِبلا ِمِّلعم َعوسي ىلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكت
ِعمجم يف ىلوألا عوسي ِةراشب يف :لاقو .ِةّيلوسَّرلا ِةَريَغلا يفو ،ليجنإلاب ِةراشِبلا
ُحوُر" .حرفلا وه لّوألا .ةَّيساسأ َرصانع ِةسمخ يف اهَدِدَحُن ْنأ ُنكمي .ِهِتَلاسر َرهوج ُدِجَن ِةرصاّنلا
َعوسي ىلع َمَّلكتن نأ انُنكمي ال ."ءارَقُفلل ةّراّسلا ىَرشُبلا َنِلعُأل ينَحَسَم هَّنَأل ،َّيَلَع ِّبَّرلا
ُصُقنَي امدنع .نيرخآلا عم اهَكَراشتن نأ ُبجي ٍةشهدم ٍّبح ُةصق وه َناميإلا َّنأل ،حرف ِنودب
ِليجنإلا ُةظفل ،ِهِفيرعت يف هَّنأل .نيرخآلا ىلإ هَغِّلَبُن ْنأ ُنِكمُي الو ،ليجنإلا ُصُقنَي ،حرفلا
َنِلعُيِل عوسي َلِسرُأ .ريرحَّتلا وه يناّثلا ُرصنعلا .ةّراّسلا ىَرشُبلا :ينعت ُهُتَقيِقحو
اَّلأو ،عابتأ نع َثحبي اَّلأ هيلع ِهللاب ُرِّشَبُي يذَّلا َّنأ ينعي اذه ."مهِليبَس َةَيِلخَت َنيروسأَملِل"
ُلِمحَي .مالَّسلا مِهيلإ ُلِمحَيو َءابعألاو َلاقثألا مهنع َفِّفخي ْنأ هيلع لب ،نيرخآلا ىلع َطغضي
َةَدوَع ِنايمُعلا" ىلإ َلِمحَيِل ُعوسي َءاج .روُّنلا وه ثلاَّثلا ُرصنعلا .اهيف َةَيِعَبَت ال ،ةَّيِّرحلا مهيلإ
ْنأو ،ةديدج ٍةقيرطب َةايحلا ىرن ْنأ لجأ نم لب ،انِنيعأب ىَرن ْنأ ِلجأ نم سيل انه روُّنلا ."ِرَصَبلا
ُعوسي َءاج .ءافِّشلا وه ُعباّرلا ُرصنعلا .اًمئاد انُّبِحُي يذلا ِهللا َءانبأ َنوكنل ٍديدج نم َدَلوُن
نِم انَيِفشي ْنأ ُديري ُعوسي .رخآ ٍّرش َّيأ وأ ،مهاياطخ مُهتَمَلَظ نيذَّلا ،"نيمولظَملا ِنع َجِّرَفُيل"
اًضِر َةَنَس َنِلعُيل" ُعوسي َءاج .ةمعِّنلا ُةَنَس وه ريخألاو ُسماخلا ُرصنعلا .اًناّجمو اًمئاد ةئيطخلا
يذَّلا وه َهللا َّنأل ،ةشهدمو ًةديدج انَتايح ُلعجت يتَّلا ُةمعِّنلا اًمئاد يتأت ِحيسملا عم ."ّبَّرلا َدنِع
.ءيش َّلك انيف ُدِّدَجُي يذَّلا ُوهو ،ةشهدملا َرومألا انب ُعنصي
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*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Per accogliere il Signore, ciascuno di noi deve farsi “povero dentro”,
cioè, vincere ogni pretesa di autosufficienza per comprendersi bisognoso di grazia, sempre
bisognoso di Lui. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

ْنأ اّنم ٍدحاو ِّلك ىلع ُبجي ،عوسي َّبَّرلا َلَبقَن يك .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
،ِهِسفنب ُهَسفن َيفكي ْنأ ُرِدقَي هَّنأب ٍءاعدا ِّلك ىلع َبَّلَغَتَي ْنأ ْيأ ،“لخاّدلا يف اًريقف” َريصي
نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .اًمئاد هللا ىلإ ٌجاتحُمو ،ةمعِّنلا ىلإ ٌجاتحُم ُهَّنأ َكردُي يكل
!ّرَش ِّلُك

 

*******
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