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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

انّلمأتو ،فسوي سيّدقلا ةّيصخش دنع ىرخأ ةرم انفقوت ،قباّسلا يحيسملا ميلعّتلا يف
ىوقتلا يف قّمعتأ نأ مويلا ّدوأ ،ةكرشلا هذه نم اًقالطناو .نيسيّدقلا ةكرش ىنعم يف
عيفش هرابتعاب فسوي سيّدقلا هاجت ّيحيسملا بعّشلا ىدل اًمئاد تناك يتلا ةّصاخلا
عوسيو ميرم ءارذعلا يَدي نيب تام فسوي ّنأ ِةركفلا نم تَدِلُو ىوقت اهّنإ .ةحلاّصلا ةتيملا
دعن مل انّنأ امب نكلو ،عوضوملا اذه نع ةّيخيرات تانايب دجوت ال .ةرصاّنلا تيب رداغي نأ لبق
دقو .هتلئاع عم ةرصاّنلا يف ،كانه تام دق هّنأ دقتعن كلذل ،ةّماعلا ةايحلا يف فسوي ىرن
.ميرمو عوسي توملا ىلإ هقفار

نم ميرم ىلإ ةرشابم بهذن" انّنأ نمزلا نم نرق لبق رشع سماخلا ستكيدنب ابابلا بتك
ميرمو فسوي سيّدقلا ."ةسادق ّلك لصأ عوسي ىلإ ميرم لالخ نم بهذنو ،فسوي لالخ
،فسوي سيّدقلا ميركتل ةّيوقتلا تاسرامملا ىلع عّجشو .عوسي ىلإ باهذلا ىلع اننادعاسي
تام هّنأ امب ،نيرضتحُملل عيفش ربكأ ةرادجب ربتعُي هّنأل" :يلي ام لاقو ،صاخ هجوب ىصوأو
تايوخألا [...] اودناسيو اوُمِّلعي نأ نيسّركملا ةاعّرلا بجاو نم كلذل .ميرمو عوسيب اًطاحم
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ةتيملا” ةيوخأ لثم ،نيرضتحُملا لجأ نم فسوي ىلإ ةالّصلل تأشن يتلا ةّيوقتلا
ةروص يف ةلاسر) “نيرضتحُملا لجأ نم” ةيوخأو “فسوي سيّدقلا روبع” ةيوخأو ،“ةحلاّصلا
.تقولا كلذ يف تاّيوخألا تناك .(1920 ويلوي/زوّمت Bonum sane، 25 ةّيوباب ةءارب

نم ثارت طقف امه عوضوملا اذهو مالكلا اذه ّنأ ضعبلا دقتعي دق ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
لاق .رضاح رمأ اًمئاد يه لب ،يضاملا نم تسيل توملاب انتقالع ،عقاولا يف نكل ،يضاملا
نم .“ملظُملا توملا باب مامأ هّنإ” هسفن نع مّلكتي وهو ،مايأ ةدع لبق ستكيدنب ابابلا
لوقي نأ يف حوضولا هيدل ناك ،هرمع نم 95 يف وهو يذلا سوتكيدنب ابابلا ركشن نأ ليمجلا
!انل اهمّدق ةدّيج ةحيصن اهّنإ .“ملظملا توملا باب ىلع ،توملا مالظ مامأ نوكأ انأ” :اذه انل
اهتداعأ انوروكلا سوريف ةحئاج نكل ،توملا ةقيقح ةلازإل ةموعزملا “ةيهافرلا” ةفاقث ىعست
نم ريثكلا َدَقَفو ،ناكم ّلك يف ناك توملاف :اًعيظف اًرمأ ناك دقل .ّيواسأم ٍلكشب ةهجاولا ىلإ
توملا لّبقت لعج ام ،مهبرقب اونوكي نأ ىلع نيرداق اونوكي نأ نود ،مهءابحأ تاوخألاو ةوخإلا
تناك ديفوكلاب ةباصم ةّنسُم ةدّيس ّنإ ةضّرمم يل تلاق .بعصأو دشأ هعم لماعّتلاو
تمّلكو فتاهلا ةعاجُّشلا ةضّرمملا تذخأو .“تومأ نأ لبق ،يلهأ عّدوأ نأ ّدوأ” :اهل تلاقو رضتحت
...عادولا كلذ نانح هّنإ .ةّنسُملا ةدّيسلا لهأ

عزنن نأ ردقن انّنأ مّهوتنو ،انتّيدودحم ةركف دعبُن نأ قرّطلا ّلكب لواحن ،كلذ نم مغّرلا ىلع
لب ،توملا نم فوخلا درطل ةليسو يحيسملا ناميإلا سيل .فوخلا درطنو هتطلس توملا نم
.بابلا كلذ وحن انّلك بهذنس ،ًالجآ مأ ًالجاع .هتهجاوم ىلع اندعاسي

سيّدقلا بتكو .روّنلا وه اذه .حيسملا ةمايق نم يتأي توملا ّرس ريني يذلا يقيقحلا روّنلا
َةَمايِق ال هَّنِإ مُكُضعَب ُلوقَي َفيَكف ،تاومَألا ِنيَب نِم َماق َحيسَملا َّنَأ َنِلعُأ اذِإف" :لاقو سلوب
مل ُحيسملا َناك نِإو .اًضيَأ ْمُقَي مل َحيسَملا َّنِإف ،ةمايِق نِم ِتاومَألِل ْنُكَي مل نِإف ؟تاومَألِل
ّنأ :وهو نيقي ىلع انّنإ .(14-12 ،15 ستنروق 1) "لِطاب اًضيَأ مُكُناميِإو ٌلِطاب انُريشبَتف ،ْمُقَي
يذلا روّنلا وه اذهو .اننيب ّيح حيسملاو ،تاومألا نيب نم ماق حيسملا ،ماق دق حيسملا
.ملظملا توملا باب ،بابلا كلذ فلخ انرظتني

انناميإب فوخلا انرمغي نأ نود توملا ةيواه ىلع َّلِطَن نأ اننكمي ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
،عقاولا يف .اًّيباجيإ اًرود ديدج نم توملا يطعن نأ اننكمي :طقف اذه سيلو .طقف ةمايقلاب
نويعب اهّلك ةايحلا ىلإ رظنن يكل ،حيسملا ّرس هريني يذلا ،توملا يف ريكفّتلا اندعاسي
مل :ىتوملا ةرايس فلخ !تيملا ضارغأ لمحت لقن ةنحاش ىتوملا ةرايس فلخ طق َرأ مل .ةديدج
ىلع يوحي ال نفكلا ّنأل .ءيش ال :اننفك بويج يف ءيش ّيأ نود نم ،اندحو بهذنس .ّطق اهرأ
ضارغأ لمحت لقن ةنحاش ىتوملا ةرايس فلخ طق َرأ مل ،حيحص اذه :توملا ةلزع يه هذه .بويج
ىلع ةردقلاو ،ةّبحملا وه هعمجن نأ بجي ام .اًموي تومنس اّنك نإ عيمجتلا نم ةدئاف ال .تيملا
نم ةدئافلا ام .نيرخآلا تاجايتحا مامأ نيلابم ريغ ىقبن اّلأ ىلع ةردقلاو ،ةكراشملا
ةياهنلا يف اّنك نإ ناميإلا يف تخأ وأ خأ وأ ،ةلئاعلا دارفأ دحأ وأ قيدص وأ تخأ وأ خأ عم انترجاشم
داعُي ةريثك لئاسم ؟نيرخآلا نم بضغن نأ نم ،بضغن نأ نم ةدئافلا ام ؟اًموي تومنس
!اًمدنو اًداقحأ انءارو كرتن نأ نود نمو ،نوحلاصتم نحنو تومن نأ دّيجلا نم .توملا مامأ اهميظنت
.انّلك ،بابلا كلذ وحن ةريسم يف انّلك انّنإ :يهو ةقيقح لوقأ نأ ديرأ انأ

،قراّسلا لثم يتأي توملا :عوسي لاق اذكه ،قراّسلا لثم يتأي توملا ّنإ ليجنإلا انل لاق
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هّنأ اّلإ ،انتومل طيطخّتلا لالخ نم امّبر ،انترطيس تحت هئيجم يقبُن نأ لواحن ام ردقبو
.همامأ تارايخلا ضعب ذخّتن نأو ،تاباسحلا ضعبب هعم موقن نأ انيلع اًثدح ىقبي

بّنجتن نأ اننكمي ال هّنأ وه :لّوألا .رابتعالا نيعب نيّيحيسملا نحن امهذخأن نارابتعا كانه
،ضيرملا صخّشلا يفشنل اًّيناسنإ نكمم وه ام ّلك انلعف نأ دعب ،ديدحّتلاب اذهلو ،توملا
مقر ،ةيكيلوثاكلا ةسينكلل يحيسملا ميلعتلا عجار) يقالخأ ريغ يجالعلا دانعلا حبصي
تومي هعد” :يهو ،ءاطسبلا ساّنلاو ،نمؤملا هللا بعش اهلاق يتلا ةلمجلا كلت .(2278
وه يناّثلا رابتعالاو !ةلمجلا هذه يف ةمكحلا نم مك :“مالسب تومي نأ ىلع هدعاس” ،“مالسب
ّلكل نيركاش نوكن نأ بجي ،عقاولا يف .ةاناعملاو ،ملألا ةيفيكو ،هسفن توملا ةيفيك
شيعي نأل ّدعتسي نأ نم صخش ّلك نّكمتي ىّتح ،اهمّدقي نأ ّبّطلا لواحي يتلا ةدعاسملا
ةقيرّطلاب كلذ لعفيو ،“ةفِّطلملا ةياعّرلا” ـب ىّمسي ام لالخ نم ،هتايح نم ريخألا ءزجلا
ةدعاسملا هذه نيب طلخن اّلأ ىلع نيصيرح نوكن نأ بجي ،كلذ عمو .ةنكمم ةّيناسنإ رثكألا
،توملا ةظحل ىلإ صخّشلا قفارن نأ بجي .لتقلا ىلإ يّدؤت يتلا ةلوبقملا ريغ تافارجنالاو
ّقحو ةياعّرلا ّقح ّنأ رِّكَذُأ .راحتنالا لاكشأ نم لكش يأ دعاسن وأ توملا يف بّبستن نأ ال
ةّصاخو ،نيفعضألا لامهإ اًدبأ ّمتي ال ىّتح ،زايتماب اًمئاد عّتمتي نأ بجي عيمجلل ةياعّرلا
اذهو .هب بّبستن نأ ال ،هلّبقتن نأ بجي يذلا ،توملا سيلو ،ّقح ةايحلا .ىضرملاو ّنّسلا رابك
ىلإ انه ريشأ نأ ّدوأ .نينمؤملا وأ نيّيحيسملا طقف سيلو ،عيمجلا لاطي يقالخألا أدبملا
ةملكلا يه هذه تناك نإ فرعأ ال - “طيطخّتلا” اذه .ةّيقيقح ةلكشم اهّنكل ،ةّيعامتجا ةلكشم
ّنأ ،ةنّيعم ةّيعامتجا ةقبط يف اًريثك ىرن .نيّنسُملا تومب عيرسّتلاو - ةحيحّصلا
رمأ اذهو ،هيلإ نوجاتحي اّمم لقأ ةيودأ نوّقلتي ،ةمزاللا لئاسولا نوكلمي ال مهّنأل ،نيّنسُملا
سيل ٌرمأ اذهو .توملا ىلإ رثكأ ةعرسب مهعفدي لب ،مهدعاسي ال رمألا اذه :يناسنإ ريغ
ىّتح .انتمكح مهّنإ :ةّيناسنإلل ٍزنك لثم نيّنسُملاب ينتعن نأ بجي .اًّيحيسم الو اًّيناسنإ
نيذلا مه .ةّيرشبلا ةمكحلا زمر كلذ عم مُه ،ةّيلقعلا مهتاردق اودقف نإو ،اومّلكتي مل ول
.ةريثك ةمكحو ،ةريثك تايركذو ،ةريثك ةليمج ًءايشأ انل اوكرتو ،قيرّطلا ىلع انلبق اوراس
لمألا سفن اهل ّنسُملا ةفطالُم ّنإ .مهتومب اوعّرست الو ،نيّنسُملا اولزعت ال ،مكلضف نم
،همرتحن نأ بجي ٌّرس وهو ،ّرس اًمئاد يه اهتياهنو ةايحلا ةيادب ّنأل ،لفط ةفطالم لثم
.هّبحنو هب ينتعنو ،هقفارنو

ةبسنلاب .ةنكمم ةقيرط لضفأب توملا ّرس شيعن يكل فسوي سيّدقلا اندعاسيل
ةظحللا كلت يف ىّتح اّنم برتقت يتلا ،هللا ةمحرل ٌرابتخا يه ةحلاّصلا ةتيملا ،يحيسملل
انتدّيس نم بلطنو يّلصن نحن ،اًضيأ ميرم اي ِكيلع مالّسلا ةالص يفو .انتايح نم ةريخألا
ميلعّتلا اذه متخأ نأ ّدوأ ،ديدحّتلاب اذهل .“انتوم ةعاس يف” انبرقب نوكت نأ ءارذعلا ميرم
هذه نوشيعي نيذلا لجأ نمو ،نيرضتحُملا لجأ نم ءارذعلا ميرم ىلإ اًعم يّلصن نأو يحيسملا
:اًعم ِّلصنل .نزحلا نوشيعي نيذلا لهألا لجأ نمو ،ملظملا بابلا وحن روبعلا ةظحل ،ةظحللا

...ميرم اي ِكيلع مالّسلا

 

*******
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(47-45 .42 ،24) ىَّتَم ِسيِّدِقلِل حيِسَملا َعوسَي اَنِّبَر ِليِجنِإ ْنِم

َمِداخلا هارُت نَمف [...] .مكُّبر يتأَي ٍموَي َّيَأ َنومَلعَت ال مُكَّنَأل ،اًذِإ اورَهسا [:هذيمالتل عوسي لاق]
َكلذِل ىبوط ؟هِتقَو يف َماعَّطلا ُمُهَيِطعُيِل ،هِتيَب ِلهَأ ىلع هُدِّيَس هَماقَأ يذَّلا ،لِقاعلا َنيمَألا
ِعيمَج ىلع هُميقُي هَّنِإ مكَل ُلوقَأ َّقَحلا !اذه هِلَمَع ىلِإ اًفِرَصنُم هَدَجَو هُدِّيَس َءاج اذِإ يذَّلا ِمِداخلا
.هِلاومَأ

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

 

Speaker:

َناك :لاقَو ،ةَحِلاَّصلا ِةَتيِملا ِعيفش فسوُي ِسيّدقلا ىَلع موَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
.ةَحِلاَّصلا ِةتيملا َعيِفش ِهرابتعاب فسوي ِسيّدقلا هاجت ةّصاخ ىوقت اًمئاد نيّيِحيسملِل
ابابلا َعّجش دقو .عوسيو ميرَم ِءارذعلا يَدي نيب َتام فُسوي َّنأ ِةركفلا نم تَدِلُو ىوقَت يهو
ُلوقي دَقو .فُسوي ِسيّدقلا ميركتل ِةّيوقتلا ِتاسرامُملا ىلع رشع سماخلا ستكيدنب
َنم تَسيل توملاب انُتقالع ،عقاولا يف نكل ،يضاملا َنِم ٌءيش وه مالكلا اذه ّنإ ضعبلا
نكل ،توَملا ِةقيقح ِةلازإ ىلإ “ةيهافرلا” ُةفاقث ىعسَت .رضاحلا يف اًمئاد يه لَب ،يضاملا
،مهَءاّبحأ سانلا نم ُريثكلا َدقَف .ّيواسأم ٍلكشب ِةهجاولا ىلإ اهتَداعأ انوروكلا سوريف َةحئاج
.بَعصأو َّدشأ ُهعم َلماعّتلاو ِتوملا َلّبقت َلعج ام ،مهِبرُقب اونوُكي نأ ىلع َنيرِداق اونوُكَي نأ َنود
ُروّنلاو .ِهِتَهجاوم ىلع انُدعاسي لب ،توملا َنم ِفوخلا ِدرطل ًةليسو ّيحيسملا ُناميإلا َسيل
َنم ةدئاف الَف ،اًموي ُتومنس اّنُك نإو .حيسَملا ِةمايق ُرون َوه توملا َّرس ُرينُي يذلا ّيقيقحلا
َماَمأ .نيرخآلا ِتاجايتحا هاجُت َنيلابُم َريغ ىقبَن اّلأو ،ةّبحَملا وه ُهَعمجن نأ ُبجي ام .عيمجَّتلا
ام َّلك َعَنصنف ،توَملا َبّنجتن نأ اِنُنكمُي ال ُهّنأ َوه :لّوألا :نيَرمأ َنيّيحيسملا ُنحن ىرَن ِتوملا
.ُهقفارُت يتلا ةاناعُملاو ،مَلألاو ،توملا ةَّيفيك َوه ،يناّثلا ُرمألاو .ضيرَملا ِءافشِل نكمُم َوه
راحتنالا ىلع َدعاسن وأ ِتوملا يف َبّبستن نأ ال ،توملا ِةظحل ىلإ صخّشلا َقفارُن نأ ُبجي
.نينمؤملا وأ َنيّيحيسملا طقف َسيلو ،عيمَجلا ُلاطي يقالخألا ُأدبملا اذهو .(ميحرلا توملا)

 

*******
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Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Chiediamo a San Giuseppe, patrono della buona morte, che è
morto con l’assistenza della Vergine Maria e di Gesù, di aiutarci a vivere il mistero della morte nel
miglior modo possibile, e di essere vicini a coloro che hanno bisogno di essere accompagnati per
vivere l’ultimo tratto di strada della loro vita, affinché possano farlo nella maniera più umana
possibile. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

ِةَتيِملا َعيفش ،فُسوُي َسيّدِقلا ِلَأسَنِل .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
ِلضفأب ِتوَملا َّرِس َشيعَن يك انَدِعاسُي نأ ،عوسَيو ميرَم ِءارذعلا يَدي نيب َتاَم يذلا ،ةَحِلاَّصلا
َريخألا َءزُجلا اوُشيعَي يَك ِةقفارُملا ىلإ ٍةجاحب مُه َنيِذّلا َنِم َنيِبيرَق َنوُكن ْنَأو ،ةنكمُم ٍةقيرط
مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .ةَنِكمُم ٍةّيناسنإ ِرثكألا ِةقيرَّطلاِب َكِلَذ اوُلَعفَيو ،مِهِتايَح نِم
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد

 

*******
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