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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

يناكيتافلا عمجملا لثم – ةسينكلا خيرات يف “ٍعمجم” لّوأ ّنأ قباّسلا سردلا يف انيأر
ريغل ةّراّسلا ىرشُبلا نالعإ يأ ،ةراشبلاب قّلعتت ةلأسم لوح ،ميلشروأ يف َدَقعنا - يناّثلا
مّدق ،نيرشعلا نرقلا يف .- دوهيلا ىلإ طقف اًهّجوم ناك ليجنإلا نالعإ ّنأ دقتعُي ناك – دوهيلا
يهو نمّزلا يف ّجاحلا هللا بعش اهّنأ ىلع ةسينكلا يناّثلا يناكيتافلا ينوكسملا عمجملا
دجوي ؟رمألا اذه ينعي اذام .(2 ،ّيلاسرإلا ةسينكلا طاشن يف رارق عجار) ةّيلاسرإ اهتعيبطب
حوّرلا وه رسجلا سدنهمو ،ليجنإلاب ةراشبلا ةمالع تحت ،ريخألاو لّوألا عمجملا نيب رسج
يه ةراشبلا ّنأ فشتكن يكل ،يناّثلا يناكيتافلا عمجملا ىلإ عمتسنس مويلا .سدقلا
ّمتت ليجنإلاب ةراشبلا .اًّيدرف وأ اًلزعنُم الو ،اًدرفنم اًلمع اًدبأ تسيلو ،ةّيسنك ةمدخ اًمئاد
.ليجنإلاب ةراشب سيل كلذ ّنأل ،انل ٍعابتأ نع ثحب نود نمو ةعامجلا يف اًمئاد
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وه كلذ نع بتك نم لّوأ .هتَّقلت ام وأ هاّقلت ام رَخآلا ىلإ اًمئاد لقني رّشبُملا ،عقاولا يف
وه ،هيف ةتباث تيقبو تاعامجلا هْتَلِبق يذلاو ،وه هب رَّشب يذلا ليجنإلا :سلوب سيّدقلا
نمو ناميإلا لوبق ّمتي .(3-1 ،15 ستنروق 1 عجار) هرودب لوسّرلا همَّلست يذلا هسفن ليجنإلا
ةَّحِص نمضَتو ةَمِزلُم يه ةلاسّرلا ِلْقَنل ةّيسنكلا ةّيمانيّدلا هذه .نيرخآلا ىلإ هلقن ّمتي ّمث
مكَرَّشَب وَأ ُنحَن مكانْرَّشَب وَل" :لاق ،ةيطالغ لهأ ىلإ هسفن سلوب بتك .ةّيحيسملا ةراشبلا
.(8 ،1) "اًمورْحَم ْنُكَيْلف ،هِب مكانْرَّشَب ام ِفالِخِب ِءامَّسلا َنِم ٌكالَم

ٌرمأ كلذ نم قُّقحتلاو .ةّيلوسّرلا ةَريَغلا ةحصل رايعم وه ةراشبلل يسنكلا دعُبلا َّنإف ،كلذل
ريصت امدنع ةّصاخ ،داصرملاب انل اًمئاد يه “يدارفنا لكشب” مّدقّتلا ةبرجت ّنأل ،ّيرورض
عبتن نأ يهو ،اهسفن ةروطخلاب ةبرجت اًضيأ كانهو .مازتلالا ِلقثب ُرعشنو ةبعص ةريسملا
ماقرألا ىلع ،ملاعلا قطنم ىلع دمتعنف ،لهسأ انل ودبت ةفئاز ةّيسنك اًقرط
ريغ اذه .“ةّمهملا انتاقالع”و انتاّيلكيهو انجماربو انراكفأ ةّوق ىلع لكّتنو ،تاءاتفتسالاو
حوّرلا اهاّيإ كحنمي يتلا ةّوقلا يه ّيساسأ وه ام نكل ،اًليلق دعاسي نأ نكمي ٌرمأ وهو ،دّيج
.ةّيوناث يه ىرخألا رومألا ّلكو .ليجنإلا نالعإلو ،حيسملا عوسي ةقيقح نالعإل سدقلا

عمجملا ةسردم يف لضفأ ةروصبو ةرشابم انسفنأ عضنس ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،نآلا
ىلإ” ةقيثو يف يعمجملا رارقلا نم عطاقملا ضعب ديدج نم أرقنف ،يناّثلا يناكيتافلا
صوصّنلا هذه تلاز ام .ّيلاسرإلا ةسينكلا طاشن نع ةقيثولا يهو ،(Ad Gentes) “ممألا
.دّدعتُملاو دَّقعُملا مويلا انقايس يف ىّتح اهتميق لكب ظفتحت

،يهانتماللا هحالصب" هللاو ،عوبنيلا يه بآلا هللا ةّبحم رابتعا ىلإ يعمجملا رارقلا اعد ،اًلّوأ
يه هذه - .هدجمو هتايح يف ةكراشملا ىلإ هتمعنب اناعد ّمث ،انقلخ ،انرِّرحت يتلا هتمحربو
،عيمجلا قلاخ هّنأ امبو ،هحالص انيف ضيفي لاز امو انيف ضافأ هنم اًمُّركت وهو .- انتوعد
اذه .(2 ددع) انتداعسو هدجم اًعم انحنميف ،(28 ،15 ستنروق 1) "ّلكلا يف اًّلك" نوكي نأ ردقي
ةهّجوم تسيل هللا ةّبحم .ناسنإ ّلك ىلإ ةهّجوم بآلا ةّبحم ّنإ لوقي هّنأل ،ّيساسأ عطقملا
:مكبولق يف اهوظفحاو اًدّيج ةملكلا هذه اومهفا .عيمجلل لب ...ال ،طقف ةريغص ةعومجمل
يه ناسنإ ّلكل ةهّجوملا ةّبحملا هذهو .عوسي ّبّرلا لاق اذكه ،دعبتسُم دحأ الو ،عيمجلل ،عيمجلل
ىلإ عجار) انيدافو صالخلا طيسو ،عوسي ةلاسر ةطساوب ،ةأرماو لجر ّلك ىلإ لصت ةّبحم
نيدّمعملا يف ،ٍدحاو ّلك يف لمعي يذلا ،(4 ،ممألا ىلإ عجار) سدقلا حوّرلا ةلاسربو ،(3 ،ممألا
.نيدّمعملا ريغ يفو

رّشبيل لسرُأ" يذلا ،حيسملا ةلاسر لصاوُت نأ ةسينكلا بجاو نم هّنأ عمجملا رّكذ ،َّمث
اهنيع قيرّطلا ،حيسملا ِحور ،سدقلا حوّرلا ِعفادب ،كلست نأ ةسينكلا ىلعف ،نيكاسملا
رصتنا يذلا ،توملا ىّتح تاّذلا لذبو ،ةمدخلاو ،ةعاّطلاو ،رقفلا قيرط يأ ،حيسملا اهكلس يتلا
اهتلاسر ريصت ،“قيرطلا” اذهل ةنيمأ ةسينكلا تَيِقَب نإ .(5 ،ممألا ىلإ) "ةمايقلاب هيلع
.(9 ،ممألا ىلإ) "خيراّتلا يفو ملاعلا يف حيسملا ةلاسرل اًقيقحتو اًروهظ"

ّيسنكلا ىنعملا اًضيأ مهفنل ةريصقلا تاهيجوّتلا هذه اندعاست ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
اهّنإ ،رخآ ٌرمأ اهّنإ لب ،اًسامح تسيل ةّيلوسّرلا ةريَغلا .لَسرُم ذيملت ّلكل ةّيلوسّرلا ةريَغلل
بعش يف دجوي ال هّنأل اهانعم مهفن نأ انيلعو .اهيلع ظفاحن نأ بجي يتلا هللا نم ٌةمعن
نيذلاو ،نوزركي نيذلا دجوي ال .نيلاّعف ريغ ٌصاخشأو نولاّعف ٌصاخشأ رّشبُملاو ّجاحلا هللا
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تناك امهم ،دَّمعم لك" .ال .نيتماص نوقبي نيذلاو ،ىرخأب وأ ام ةقيرطب ليجنإلا نونلعُي
ريشبّتلل طيشن ٌرصنع وه ،ةّيناميإلا هتئشنت ىوتسمو ،ةسينكلا يف هتمهم
بيجُيف ؟يحيسم تنأ له :ٌلئاق لوقي دق .(120 ،ليجنإلا حرف ،يلوسّرلا داشرإلا) "ليجنإلاب
،رّشبُت مل نإ “؟…رمألا اذه ينعي اذامو” ؟رّشبُت تنأ لهو .“...ةّيدومعملا تلن دقل ،معن” :رخآلا
هاّيإ كحنم يذلا ناميإلا نعو ،اهتلِن يتلا ةّيدومعملا نع ةداهّشلا كلت ِطعُت ملو ،دهشت مل نإو
مجانلا جامدنالاو اهانلبق يتلا ةّيدومعملا لضفب .اًحلاص اًّيحيسم تسل تنأف ،عوسي ّبّرلا
ةلاسر يف كراشي ،اهيفو ،ةسينكلا ةلاسر يف كراشي دّمعم ّلك ،ةسينكلا يف اهنع
ّلك يف ةلدبتم ريغ ةدحاو" ةّمهملا هذه ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .يبّنلاو نهاكلاو كلملا حيسملا
رمألا اذه .(6 ،ممألا ىلإ) "فورظلا ببسب اهسفن ةقيرطلاب سَرامُت مل نإو ،عضو ّلكو ناكم
ةريغف .هللا نم سيل يذلا قلقلا اذه نم انرّرحي وهف ،رّجحتن وأ بّلصتن اّلأ ىلإ انوعدي
ةديدج ٍقرطو ،ةداهّشلاو ةراشبلل ةديدج ٍقرط نع اًقاَّلخ اًثحب اًضيأ نوكت دق ةّيلوسّرلا نمؤملا
ليجنإلا ةمدخل ةديدج قرط ،راصتخاب .حيسملا اهاّنبت يتلا ةحيرجلا ةّيناسنإلا ةاقالمل
نكي ملو رّشبم مسا هسفن ىلع ام ٌصخش َقلطأ نإ .ةمدخ ليجنإلاب ةراشبلا .ةّيناسنإلاو
صخش لب ...ال ،اًرّشبم سيل وهف ،دّيس هّنأ دقتعَي ناكو ،مداخلا بلقو ،رّشبملا كولس هدنع
.سئاب

قلغُت ال سدقلا حوّرلا ةلاسرو نبالا ةلاسر ىلإو ،عوبنيلا وه يذلا بآلا ةّبحم ىلإ انتدوع
نأ ىلإ اندوقت اهّنإ ،سكعلا ىلع .ةدكارلا ةّيصخّشلا ةنينأمّطلا نم تاحاسم يف انيلع
هللا حّبسن اهلجأ نم يتلا ةّيطعلاو ،اهيلإ انيعُد يتلا ةّيناّجملا ةايحلا ِءلِم ةّيطعب فرتعن
نأ ىلإ اًضيأ اندوقتو .نيرخآلل اهيطعن يكل لب ،انل طقف تسيل ةّيطعلا هذه .هركشنو
،ةّيلوؤسملاب ّدشأ ٍروعش عم ،نيرخآلا عم هانكراشو هانيّقلت ام ّدشأ ةّوقب اًمئاد شيعن
،هتمتت نيرظتنم ،نايحألا نم ريثك يف ةبعّصلاو ةجّرعتملا خيراّتلا قرط يف اًعم ريسنف
ةّيحيسملا ةوعّدلا هذه ذخأن نأب ،ةمعّنلا هذه عوسي ّبّرلا ىلإ بلطنل .نيطشانو نيرهاس
.نيرخآلا ىلإ هلِصون نأ لواحنلو .زنكلا اذه ىلع ،هايإ اناطعأ ام ىلع هركشن نأبو انيديأب

 

*******

 

(3-1 ،15) سُتنروُق ِلهأ ىلإ ىَلوُألا ِلوسَّرلا َسلوب ِسيّدِقلا ِةَلاسِر نِم ٌةَءارِق

اهِبو ،نيتِباث اهيَلع َنولازَت الو اهومُتلِبَقو اهِب مكُترَّشَب يتَّلا َةَراشِبلا ُةَوخِإلا اهُّيَأ مُكُرِّكَذُأ
َلبق مكيَلِإ ُتمَّلَس .اًلِطاب مُتنَمآ دَقف َّالِإو ،اهِب مكُترَّشَب امك اهومُتظِفَح اذِإ َصالَخلا َنولانَت
.اًضيَأ انَأ هُتمَّلَسَت ام ٍءيَش ِّلُك

ّبَّرلا ُمالك
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*******

Speaker:

ِهِميِلعت ِراطإ يف ،ةَّيسنك ٌةمدخ اهَّنأ ىلع ِليجنإلاب ِةراشبلا ىلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكت
.يناَّثلا يناكيتافلا ِعمجملا ىلإ ِعوجرلاب ُهَمالك َدّيأو .ليجنإلاب ِةراشِبلا ِّبح ِعوضوم يف
يهو ،نمَّزلا يف ُّجاحلا ِهللا ُبعش اهَّنأ ىلع َةسينكلا يناَّثلا يناكيتافلا ُعمجملا َمَّدق :لاقو
ِعمجملاو ميلشروأ يف َدِقُع يذَّلا ِلَّوألا ِعمجملا َنيب اًرسج َكانه َّنإ َلاقو .ةَلَسرُم اهِتَعيبطب
الِك يف .سدقلا ُحوُّرلا وه ِرسجلا ُسدنهمو .ةراشبلاب ُمامتهالا وهو ،يناَّثلا يناكيتافلا
ُةَّيمانيّدلا هذه .انِريغ ىلإ ُهانلِبَق يذَّلا ِناميإلا ُلقَن يأ ،ةراشبلا وه ُعوضوملا ِنيَعَمجَملا
ِمساب ٌدارفأ اهب ُموقي ُةراشبلاو .ةراشبلا َةَّحِص ُنَمضَتو ٌةَمِزلُم ،ةراشبلا ُلقَن يأ ،ةَّيسنكلا
نِم ِقُّقَحَتلِل اًرايعم ُلِّكَشُي ِةراشبلل ّيسنكلا ُدعُبلا ،كلذل .ّصاخلا مهِمساب ال ،ةسينكلا
مأ ِةسينكلا َعم ُلمعنو ُرِّشَبُن نحن له اًمئاد َقَّقَحَتَن ْنأ ّيرورَّضلا نِمو .ةَّيلوسَّرلا ِةَريَغلا ِةَحِص
ُرعشن انْأدب اذإ امِّيس الو يدارفنالا ِلمعلا ىلإ انُعفدت ةريثك َبراجت َّنأل .انَدحَو ُلمعن
ِرابتعا ىلإ اعد ،“ّيلاسرإلا ِةسينكلا ُطاشن” ّيعمجملا َرارقلا َّنإ ُهُتسادق َلاقو ...تابوعُّصلاب
ِةلاسر ِةطساوب ِعيمجلا ىلإ ُلِصَتو .ناسنإ ِّلك ىلإ ٌةَهَّجوم يهو ،عوبنيلا يه ِبآلا ِهللا ِةَّبحم
ُعمجملا َرَّكَذو .ٍدحاو ِّلك يف ُلمعي يذلا سدقلا ِحوُّرلا ِةلاسربو ،انيدافو انِصالخ ِطيسو ،نبالا
ِةسينكلا يف سيلو .حيسملا ِقُرُطِبو ،حيسملا َةلاسر َلِصاوُت ْنأ ِةسينكلا ِبجاو نِم ُهَّنأ
ُهُعِقوم ناك امهم ،اهَلِبق يتَّلا ِةَّيدومعملاب ،دَّمعم َّلك َّنأل .نيلعاف ُريغ ٌءاضعأو نولعاف ٌءاضعأ
.اهِتلاسر يف ُكراشي ،ةسينكلا يف

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Risalire all’amore del Padre e alle missioni del Figlio e dello Spirito
Santo ci porta a riconoscere la gratuità del dono della pienezza di vita alla quale siamo chiamati,
dono per il quale lodiamo e ringraziamo Dio. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da
ogni male!

 

*******

 

Speaker:
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ِةلاسرو ِنبالا ِةلاسرو ِبآلا ِةَّبحم ىلإ انَتَدوع َّنإ .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
نِم يتَّلاو ،اهيلإ انيعُد يتَّلا ِةَّيناّجملا ِةايحلا ِءلِم ِةَّيطعب َفِرَتعَن ْنأ ىلإ انُدوقت سدقلا ِحوُّرلا
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .هُرُكشَنو َهللا ُحِّبَسُن اهِلجأ

 

*******
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