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!مكب اًلهسو اًلهأو ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

عوسي تاملكب مويلا أدبن ،ليجنإلاب ةراشبلا ّبح يفيحيسملا ميلعّتلا يف انتريسم يف
"سُدُقلا ِحوُّرلاو ِنْبٱلاو ِبآلا ِمْسٱِب مهودِّمَعو ،مَمُألا َعيمَج اوذِملَتو اوبَهذا" :اهيلإ انيغصأ يتلا
ثحبلل سيلو ةغمدألا لسغل سيل ،اوبَهذا :تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي لاق .(19 ،28 ىّتم)
عوسي عم لصاوّتلل دحاو ّلكل ةصرفلا ءاطعإل يأ ،ذيمالت نيوكتل لب ،ال ،عابتأ نع
،هايملا رْمَغ يف لوخدلا ،“سيطغتلا” ينعي ديمعّتلا :مهودِّمَعو اوبَهذا .ةّيّرُحِب هتّبحمو هتفرعمو
انتايح رمغن نأ :يويح ٍلمع نع رّبعي هّنإف ،ّيجروتيل لمع ىلإ عوسي ريشي نأ لبق ،يلاتلابو
اّنم بيرق وه يذلا هللا روضح حرف موي ّلك ربتخن نأو ،سدقلا حوّرلا يفو ،نبالا يفو ،بآلا يف
انتايح رمغن نأ وه ديمعّتلا .اهسفن انحور يف لمعي ،انيف لمعي يذلا حوّرلاو ،خألاو ،بألا لثم
.ثولاّثلا يف
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اناطعأ لب ،ال .ةملك طقف انطعي مل وهف ،“اوبَهذا” :- اًضيأ انلو - هذيمالتل عوسي لاق امدنع
ةلاسر لبقتسن نأ اننكمي ،سدقلا حوّرلا ةّوقب ،طقف هتّوقب هّنأل ،سدقلا حوّرلا اًضيأ
مهسفنأ ىلع نيقلغنم لسّرلا يقب ،عقاولا يف .(22-21 ،20 اّنحوي عجار) اهب ريسنو حيسملا
لامعأ عجار) مهيلع سدقلا حوّرلا لزنو ةرصنعلا موي ّلح ّنأ ىلإ فوخلا ببسب ةّيلعلا يف
مهمظعمو ،نوداّيّصلا ءالؤه ،هتّوق لضفبو ،فوخلا ىّلو ةظحللا كلت يفو .(13-1 ،2 لسّرلا
نأ نوفرعي ال اوناك نإ ملاعلا نورّيغيس فيك” :ٌلئاق ُلوقي دق .ملاعلا نورّيغيس ،نوّيّمأ
اورّيغي يكل مامألا ىلإ مهعفدت يتلا سدقلا حوّرلا ةّوقو ،سدقلا حوّرلا مالك هّنإ .“؟اومّلكتي
نيلسرملا قبسي يذلا حوّرلا ةّوقب طقف ّمتتو قّقحتت ليجنإلاب ةراشبلا ،نذإ .ملاعلا
.“ةراشبلا كرحم” وه :بولقلا ئّيهيو

سيل ةراشبلا لماع ّنأ ةحفص ّلك يف ىرن ثيح ،لسّرلا لامعأ رفس يف كلذ فشتكن
،اًضيأ لسّرلا لامعأ رفس يف .سدقلا حوّرلا لب ،سّبليف وأ سنافطسإ وأ سلوب وأ سرطب
مويلا لاحلا وه امك .ريثكلا ءيّشلا انل ينعت يهو ،ةسينكلا تايادب يف ةمساح ةظحل تَيوُر
تناك ،- اًلامج ّلقأ تاظحلو ةليمج تاظحل – تاقيّضلا صقنت مل ،حارفألا بناج ىلإ ،اًضيأ
نيّينثولا عم فّرصتلا نوكي فيك :اًصوصخ ةثداحلا هذه .نيَرمألا اَلِك ،حارفألا قفارت مومهلا
،ال مأ ،مهيلع ناك له .يناربعلا بعّشلا ىلإ نومتني ال نيذلا ّلك عم ،نونمؤي نيذلا
.ساّنلا كئلوأل ةبسّنلاب ةطيسب ةلأسملا نكت مل ؟ىسوم ةعيرش رماوأ ىلع ةظفاحملا
مل نيذلاو ،هنع لزانتلا نكمي ال ٌرمأ ةعيرّشلا ةسرامم ّنأ نودقتعي نيذلا ،ناتعومجم تَنَّوكتو
يف لّوألا عمجملا وهو ،“ميلشروأ عمجم” ـب ىمسي اميف لسّرلا عمتجا ،زييمّتلل .كلذ اودقتعي
ديلقّتلا نيب دّيج طسو ّلح نع ثحبلا نكمملا نم ناك ؟ةلضعملا تَّلُح فيكو .خيراتلا
هذه لسّرلا عبتي مل ،كلذ عمو .اهضعب لامهإو ،ماكحألا ضعب ىلع ةظفاحملاب :ديدجّتلاو
،حوّرلا لمع اوعبت لب ،ديدجّتلاو ديلقّتلا نيب ّيسامولبد ٍنزاوت نع ثحبلل ةّيرشبلا ةمكحلا
.مهيلع لزن امك نيّينثولا ىلع لزنف ،مهقبس يذلا

يتلا ةاّنَبَتُملا ةّيئاهّنلا تارارقلا نع اونلعأو ،ةعيرّشلاب مازتلا ّلك اًبيرقت اولازأ ،يلاتلابو
لسرلا لامعأ عجار) “انيَدَلو ِسُدُقلا ِحوُّرلا ىدَل َنُسَح دَقَف” - اوبتك امك ،سدقلا حوّرلا عم اهوذختا
ءارآو سيساحأ مهيدل ّنأ نم مغّرلا ىلعو ،ضعب نع مهضعب اولصفني نأ نود نمو ،اًعم .(28 ،15
ّينيد ديلقت ّلك :اًضيأ مويلا ٌحلاص وهو ،اًرمأ مهمّلع حوّرلاو .سدقلا حوّرلا ىلإ اوَغصَأ ،ةفلتخم
،ّيخيراّتلا لّوألا عمجملا رارق ّنإ لوقن نأ اننكمي .عوسي عم ءاقللا ُلِّهسُي ناك نإ اًديفم نوكي
يف ءيش ّلك :ةراشِبلا ُأدبم ،وهو ،دحاو ٌأدبم هكّرح ،مويلا اًضيأ نحن ديفتسن ُهنِم يذلا
،نيّيمّدقّتلا وأ نيظفاحُملا ءارآ عم سيلو ،ةراشبلا تابّلطتم عم قفَّتي نأ بجي ةسينكلا
ّلكو ةّيلكيه ّلكو ةداع ّلكو ،رايتخا ّلك ،كلذل .ساّنلا ةايح ىلإ عوسي لوصو ةيناكمإ عم لب
،اًلثم ،ةسينكلا يف تارارق دجوت امدنع .حيسملاب ةراشبلل اهدييأت بسحب مَّيَقُت ،ديلقت
يمّدقت انأو ...هّنأل ظفاحُم ٌصخش انأ” :ٌلئاق ُلوقي دق :ةّيجولويديألا تاماسقنالا ببسب
:ةّيجولويديأ سيلو ،ةركف سيل ليجنإلا ّنأل ،اوهّبنت ؟سدقلا حوّرلا نيأ ،نكل .“...هّنأل
ىلإو ةركف ىلإ تأجل نإ نكل ،كبلق رّيغت كلعجتو بلقلا ّسمت ةراشب وه ليجنإلا
،اًّيسايس اًبزح ليجنإلا نم عنصت تنأف ،ةلدتعُم مأ ةّيراسي مأ تناك ةّينيمي ةّيجولويديأ
كيف لمعت يتلا سدقلا حوّرلا ةّيّرح اًمئاد كحنمي ليجنإلا .ساّنلا عّمجتل اًّيدانو ،ةّيجولويديأو
ىلإ انعفدي سدقلا حوّرلا عَدَنو ليجنإلا ةّيّرح شيعن نأ مويلا ٌّمهم ْمَكَو .مامألا ىلإ كعفدتو
.مامألا
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َرون سيل سدقلا حوّرلا ،عقاولا يف .ةسينكلا قيرط رينُي سدقلا حوّرلا ةقيرّطلا هذهب
ةفرعم ىلع دعاسيو ،رومألا حّضوي هّنإ :ةسينكلا هّجوي يذلا روّنلا وه لب ،طقف بولقلا
هيلإ لهتبن نأ انيلعو ،اًريثك هيلإ لهتبن نأ انيلع ببّسلا اذهل .زييمّتلا ىلعو قرفلا
ضعب انيدل نوكي نأ نكمي ،ةسينك اننوكب ،هّنأل .ينيعبرألا نمّزلا ةيادب يف ،اًضيأ مويلا
نود نم ،نكلو ،ميظنت لضفأ ةمّظنملا تاكرحلاو تاسّسؤملاو تاعامجلاو ،ةنمزألاو نكامألا
يذلا وه سدقلا حوّرلا لب ،يفكي ال هدحو ميظنّتلا .ةايح الِب ءيش ّلك ىقبي ،سدقلا حوّرلا
قلغنت ،هيلإ لهتبت ملو ،سدقلا حوّرلا ىلإ ةسينكلا ِّلصُت مل نإ .ةسينكلل ةايحلا يطعُي
ةلاسّرلا ةلعشو ،ةكهنُم تاباطقتسا يفو ،ةقهرُمو ةميقع تالداجم يف ،اهسفن ىلع
ةعامج يه ةسينكلا .رخآ ٌرمأ ةسينكلا ،ال .ناملرب اهّنأكو ةسينكلا ىرن نأ اًّدج ٌنزحُم .ئفطنت
ال ،سدقلا حوّرلا مهعفديو حيسملا عوسيب نورّشبيو نونمؤي نيذلا ءاسّنلاو لاجّرلا
حوّرلاو .هكّرحيو هرينيل سدقلا حوّرلا يتأي نكل ،لقعلا مِدختسَن ،معن .ةّصاخلا مهبابسأ
يف بهذن نألو ،ناميإلا يف تُبثَن يكل ناميإلا نلعُن نأل انعفديو ،جرخن انلعجي سدقلا
1) "حوُّرلا اودِمخُت ال" :اًلئاق لوسّرلا سلوب ىصوأ كلذل .نحن نم ديدج نم فشتكن يكل ةلاسر
نأ موي ّلك هنم بلطنلو ،هيلإ لهتبنلو ،سدقلا حوّرلا ىلإ اًريثك ِّلصنل .(19 ،5 يقينولاست
نيذلا صاخشألا عم عوسيل اًلُسُر ريصن يكل ،ءاقل ّلك لبق كلذ لمعنل .انيف هرون ءيضي
.اّنم ٍدحاو ّلك لخاد اًضيأو ةّيحيسملا تاعامجلا يف سدقلا حوّرلا دمخُن ال .مهب يقتلنس

.سدقلا حوّرلا نم ديدج نم قلطننلو قلطننل ،ةسينك اننوكب ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،انتاليلحتو ،ةّيعامتجالا انتاءاتفتساب ةّيوعّرلا انتاطّطخم يف أدبن نأ ّكش الب ّمهُملا َنِم"
نم أدبن نأ ،ريثكب كلذ نم ّمهألا ،نكل .تايّكشتلاو تاعّقوتلا ةحئالو ،تابوعّصلا ةمئاقو
يف اهعضنو ،اهنع ثحبن نأ انيلع ،كلذلو .ةّيقيقحلا ةيادبلا يه هذه :سدقلا حوّرلا تاربِخ
ةّيولّوأ :ةّيحوّرلا ةايحلا يف ىّمسُي يذلا ،ّيساسأ أدبم هّنإ .اهرّسفنو اهسردنو ،ةمئاقلا سأر
يتأتس ّمث ،كّرحُيو ،رينُيو ،شعنُيو ،يّزعي يذلا سدقلا حوّرلا دجوي اًلّوأ .ةبآكلا ىلع ةيزعّتلا
لوراك) "سدقلا حوّرلا رون وه مالّظلا يف انيدهي يذلا أدبملا نكل ،مالّظلاو ملألاو ،اًضيأ ةبآكلا
أدبملا وه اذه .(1997 ربمتبس/لوليأ 25 ،سدقلا حوّرلا ةيزعت يف ريشبّتلا ،ينيترام اّيرام
لواحنل .ّمهم هّنإ ،ريثكلا مالّظلا يفو ىضوفلا يفو ،اهمهفن ال يتلا رومألا يف انيدهي يذلا
حوّرلا ىلإ لهتبأ له ،انأ :اًلاجم هل حسفن لهو ،روّنلا اذه ىلع حتفنن له انسفنأ لأسن نأ
ُلوقي دق ؟سدقلا حوّرلا ىلإ يّلصُي اَّنِم ْمَك .لخاّدلا نم هسفن ىلع ٍدحاو ّلك بِجُيِل ؟سدقلا
ىلإ يّلصأو ،نيسيّدقلا ىلإ يّلصأو ،ءارذعلا ميرم انتدّيس ىلإ يّلصأ انأ ،ِتبأ اي ال” :ٌلئاق
يّلصت ال تنأ ؟سدقلا حوّرلاو” - “بآلا ىلإ يّلصأو ،“انابألا” ةالص يّلصأ ،اًنايحأ نكل ،عوسي
ةراشبلا يف كتبغر عفديو ،كيّزعيو ،مامألا ىلإ كعفديو ،كبلق كّرحي يذلا ،سدقلا حوّرلا ىلإ
وه ،ينهّجوي هعدأ له ؟سدقلا حوّرلا ىلإ يِّلصُأ له :لاؤّسلا اذه مكل كرتأ “؟ةلاسّرلا لمع يفو
دهشأ نأ ىلإو ،نيرخآلل عوسي لمحأ نأ ىلإ لب ،يسفن ىلع قالغنالا ىلإ ال ينوعدي يذلا
يتلا يه ،كلذ مَهفنل ءارذعلا ميرم انتدّيس اندعاستل ؟ملاعلا ةبآك ىلع هللا ةيزعت ةّيلّوأل
.اًدّيج هتَمِهَف

 

*******

 

3



(20-18 ،28) ىَّتم ِسيِّدِقلِل ِحيِسَملا َعوسَي انِّبَر ِليِجنإ نِم

اوبَهذٱف .ضرَألاو ِءامَّسلا يف ٍناطلُس َّلُك ُتيلوُأ يِّنِإ» :لاق مهَمَّلَكو [ِذيمالَّتلا نِم] ُعوسي انَدَف
ام َّلُك اوظَفحَي نَأ مهومِّلَعو ،سُدُقلا ِحوُّرلاو ِنْبٱلاو ِبآلا ِمْسٱِب مهودِّمَعو ،مَمُألا َعيمَج اوذِملَتو
.«مَلاعلا ِةياهِن ىلِإ ِماَّيَألا َلاوَط مكَعم اذنَءاهو ،هب مُكُتيَصوَأ

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

Speaker:

ِراطإ يف ،سدقلا ُحوُّرلا وهو ِةراشِبلا يف ّيسيئَّرلا ِلِماعلا ىلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكت
ُلسُّرلا َيِقَب :لاقو .ةَّيلوسَّرلا ِةَريَغلا يفو ،ليجنإلاب ِةراشِبلا ِّبح ِعوضوم يف ِهِميِلعت
مُهَألمو ،مِهيلع ُسدقلا ُحوُّرلا َلَزَن ْنأ ىلإ ِفوخلا ِببسب ِةَّيِلُعلا يف مهِسفنأ ىلع َنيقلغنم
يذلا ِسدقلا ِحوُّرلا ِةَّوقب طقف ُقَّقحتت ِليجنإلاب ُةراشبلا .ملاعلا اورَّيغو اوقَلطناف ،ِهِتمعنب
تَضِرُع ٍةلكشم َمامأ اًمامت َثدح ام اذه .“ةراشبلا ُكِّرحم” ُهَّنإ .بولقلا ُئِّيَهُيو َنيلسرملا ُقِبسَي
؟ال مأ ىسوم ِةعيرشب َنومِزَتلَي له :ناميإلا اولِبَق نيذَّلا َنيِّينثولا ُةلأسم يهو :لسُّرلا ىلع
َنيِّينثولا ىلع َّلح يذلا ،سدقلا ِحوُّرلا َرون اوُلِبَقو اوُّلصو ،ميلشروأ ِعمجم يف ُلسُّرلا َعمتجا
ِلسُّرلا ُرارق َناكف .ىسوم ِةعيرشب مُهْمِزلُي ملو مِهيلع َّلح ،ءاوَّسلا ىلع َنيِّيناربعلا ىلعو
انُديفي اًرمأ ُمَّلعتن رارقلا اذهبو ."انيدلو ِسدقلا ِحوُّرلا ىدل َنُسَح دقل" :سدقلا ِحوُّرلا ِرونب
وه ُأدبملاو .عوسيب َءاقللا ُلِّهَسُي ناك ْنإ اًديفم ُنوكي ّينيد ٍديلقت ُّلك :وهو ،اًضيأ َمويلا
يف ٍءيش ُّلك َقِفَّتي ْنأ ُبجي كلذل .نيِّيمّدقتو َنيظفاحم نيب َلادجلا سيلو .ةراشبلا ُأدبم
لاقو .عوسي ِةفرعم ىلإ ِسانلا ِليصوت ِةَّيناكمإ َعمو ،ةراشبلا ِتابّلطتم َعم ِةسينكلا
َرِّشَبُنو انَناميإ َنِلعُن نأل انُعَفدَيو ،ةسينكلا ُهِّجَوُي يذَّلا ُروُّنلا وه ُسدقلا ُحوُّرلا :ُهُتَسادق
ُهنم ْبُلطَنْلَو ،هيلإ ْلِهَتبَنِل .انُريِنُيو َةايحلا انيف ُشِعنُيو يِّزَعُي يذَّلا وهو .حيسملا َعوسيب
يف ِهِتَيِزعَتو ِهللا ِحرف ِةَّيِلَّوَأل َدَهشَنو ،نيرخآلل َعوسي َلِمحَن يكل ،انيف ُهَرون َءيضُي ْنأ
.ِهِّلك ِملاعلا

 

*******

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. All’inizio di questo tempo di Quaresima, vorrei augurare a tutti voi
che esso sia un tempo di vera conversione e di rinnovamento interiore, approfondendo il senso
delle letture delle Messe, meditando la via della croce, rinnovando il rapporto con la Parola di Dio,
con la preghiera individuale e comunitaria. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da
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ogni male!

 

*******

 

Speaker:

نأ اًعيمج مكل ىَنمتأ ،ينيعبرألا ِنمَّزلا ِةيادب َعم .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
ِلمأَّتلاو ،سيدادقلا ِتاءارِق ىَنعم يف ِقُّمَعَّتلا ِلالخ نِم ،ّيلخاد ٍدُّدجتو ّيقيقح ٍةبوت َنمز َنوكي
.ةَّيعامجلاو ِةَّيدرفلا ِةالَّصلاب ،هللا ِةملك َعم ِةقالَعلا ِديدجتو ،بيلَّصلا ِبرد ِلحارم يف
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب

 

*******
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