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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

نوشيعي :دئازلا مهرامعأ لوط اًروف انشهدُي ،دادجألا باسنأ حئاولل سّدقملا باتكلا ةياور يف
ىمادُقلا ءابآلا ءالؤه ّنأ ينعي اذامو .لئاس لأسي ؟انه ةخوخيشلا أدبت ىّتم !نمزلا نم اًنورق
ينمزلا عاقيإلا اذه !نورق ةدم اًعم ءانبألاو ءابآلا شاع ؟ءانبأ اوبجنأ نأ دعب ةليوط ةّدم اوشاع
ًىنعم باسنألا ةحئالو رمعلا لوط نيب ةقالعلل يطعي ،ّيسقط بولسأب َيوُر يذلا ،نورق ىدم
.اًّدج اًّيوق ،اًّيوق اًّيزمر

ةئشنت بّلطتي ،قولخملا نوكلا يف اًّدج ةديدجلاو ،ةّيرشبلا ةايحلا لقن ّنأ ول امك ودبي
ريمضو ،ةايحو ٌحور وه يذلا قلخلا ةّصق تايادب يف ،اًديدج ناك ءيش ّلك .ةليوطو ةئيطب
نيب رّتوتلا يف ةقراغلا ،- ةّيرشبلا ةايحلا - ةديدجلا ةايحلا ّنإ .ةّيلوئسمو ساسحإو ،ةّيرحو
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.هفاشتكا بجي اًديدج اًرمأ لّثمت ،ةينافلا اهتلاح فعضو “هلاثمو هللا ةروص ىلع” اهلصأ
ّلح لجأ نم ،هنع ىنغ ال لايجألا نيب لدابتملا معّدلا ثيح ،ةئشنتلا نم اًليوط اًتقو بّلطتتو
ةئيطب ةيمنت اًضيأ ّمتي ،ليوطلا تقولا اذه يف .ةايحلا زاغلأ عم اهتنراقمو براجّتلا زومر
.ناسنإلا يف ةّيحورلا ةفصلل

امك :وهو ،ىرخأ ةّرم روعّشلا اذه انيطعي ،ةّيرشبلا خيرات يف رصعلا يف رّيغت ّلك ،ام ىنعمب
ةلاحلا دهشم ودبي امدنع ،ةايحلا ىنعم لوح انتلئسأ ءودهبو ديدج نم لأسن نأ انيلع ناك ول
ةركاّذلا مكارت ديزي ،ديكأتلاب .ةديدجلا ةلئسألاو ةديدجلا براجّتلاب اًئيلم ةّيرشبلا
نمز نكل ،صقانتي لقنلا نمز .ةديدجلا تالاقتنالا ةهجاومل ةمزاللا ةفلُألا نم ةّيفاقثلا
ّلك ىلع نآلا طغضت يتلا ،ةدئازلا ةعرّسلا .ربّصلا نم اًديزم اًمئاد بّلطتي باعيتسالا
ريغ اياحض مه بابّشلاو .“ءاذغ” لقأو ةّيحطس رثكأ ةبرجت ّلك لعجت ،انتايح يف ليدبت
بّلطتي يذلا ةايحلا تقوو ،يضمي نأ ديري يذلا ،ةعاسلا تقو نيب ماسقنالا اذهل نيملاع
.ةعرسلا ررضو ،ةليوطلا تاقوألا هذه ربتخن نأ يف رمعلا لوط انل حمسي .اًبسانم “اًرّمخت”

يف .اهيف لمع ال اًتاقوأ طقف تسيل اهّنكل :أطبأ تاعاقيإ ةخوخيشلا ضرفت ،ديكأتلاب
.ةعرّسلا سوهل ًةلوهجم ،ةايحلا ىنعم نع تاحاسم عيمجلل حتفي تاعاقيإلا هذه سايق ،عقاولا
مامأ تاحاسملا هذه قَلغُت فوس ،ةخوخيشلل ةئيطبلا تاعاقيإلا عم لصاوّتلا اندقف نإو
رهش نم ريخألا دحألا يف وهو ،دادجألا ديع موي ئشنأ نأ تدرأ ،قايسلا اذه يف .عيمجلا
- ّنسلا رابكو لافطألا - ةايحلا يف نيَدعابتملا نيَليجلا نيب فلاحّتلا ّنإ .ويلوي/زومت
لعجل ،ضعبب مهضعب طابترالا ىلع - نيغلابلاو بابّشلا - نيَرخآلا نيَليجلا اًضيأ دعاسي
راوح كانه نكي مل اذإ :لايجألا نيب راوح ىلإ ةجاحب نحن .ةَيناسنإلاب ىًنِغ رثكأ عيمجلا ةايح
نلو ًالزعنم ٍليج ّلك ىقبيس ،راوح كانه نكي مل اذإ ،نيغلاب نيب ،ّنسلا رابكو بابّشلا نيب
لبقتسي نل ،هدادجأ مه نيذلا ،هروذجب طبتري ال يذلا باّشلا .ةلاسّرلا لقني نأ عيطتسي
،ضرميسو ،ئّيس لكشب ومنيسو - اهروذج نم اهتّوق ذخأت يتلا ةرجّشلا لثم – ةّوقلا
هرابتعاب ،لايجألا نيب راوحلا ىلإ ىعسن نأ بجي اذهل .ةّيعجرم هل نوكي نأ نود نم ومنيسو
نم) نادعابتم نافرط امه نيذللا ،دافحألاو دادجألا نيب ديدحّتلاب ّمهم راوحلا اذهو .ةّيناسنإ ةجاح
.(رمعلا ةيحان

يّلكلا عورشملا نم أّزجتي ال اًءزج رامعألا فلتخم نيب اهيف اًعم شيعلا نوكي ةنيدم لّيختنل
رّثؤت يتلاو بابّشلاو ةخوخيشلا نيب ةّيّدو تاقالع نيوكت يف رّكفنل .اهيف نكسلا ماظنل
ةلباقو ةّيئرم ةّيناسنإل ةقاط ردصم لايجألا لخادت حبصيس .تاقالعلل ماعلا طمنلا يف
ليبق نم سيلو) ّنسلا رابكل ةيداعم نوكت نأ ىلإ ةلاّيم ةّيرصعلا ةنيدملا ّنإ .شيعلل
اًلافطأ ُذُبنَيو ،اذه ضفّرلا حور هيدل يذلا عمتجملا اذه .(اًضيأ لافطألل ةيداعم اهّنأ ةفدّصلا
مهعضيو ،مهل ةجاح ال هّنأ يعّديو ،مهُذُبنَي :ّنسلا رابك اًضيأ ُذُبنَي ،نيبوغرم ريغ نيريثك
انُتِّتَشُتو ،زكرملا نم براه عضو يف انعضت ةدئازلا ةعرّسلا ...ىوأملا يفو ،ّنسملا تيب يف
يتلا ،ةّصاخلا هتعطقب ٍدحاو ّلك ثّبشتيو .ةعامجلا ةرظن اًمامت دقفنف .قرولا تاصاصق لثم
،ةراسخ يه ةئيطبلا تاعاقيإلا ّنأ ربتعت يتلا ،ةّيراجتلا-ةنيدملا تاقّفدت ىلع وفطت
نأ ةمكحلا بّلطتت .ةيويح اهديزت الو ،ةايحلا قحست ةدئازلا ةعرّسلا .لاملا يه ةعرّسلاو
،مهعم “تقولا عّيضت” و ةريغّصلا كتنباو كنبا ىرتو كتيب ىلإ دوعت امدنع .“تقولا عّيضن”
امّبر يذلا كتّدج وأ كّدج كانه نوكيو كتيب ىلإ دوعت امدنعو .عمتجملل ّيساسأ ءاقللا اذه ّنإف
عّيضت” تنأ ،اهعم وأ هعم نوكتو ،اًليلق مالكلا ىلع هتردق َدَقَف امّبر ،ملعأ ال ،وأ اًدّيج كردُي ال
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– اًتقو يضقن نأ يرورّضلا نم .ةّيرشبلا ةلئاعلا يّوقي اذه “تقولا عييضت” نكلو ،“تقولا
ىلع ىرخأ ةردق اننوحنمي مهّنأل ،ّنسلا رابك عمو لافطألا عم - حابرأب انيلع دوعي ال اًتقو
.ةايحلا ةيؤر

– فسألل ،اًريثك ملؤم لكشب - ،اهشيعن نأ نيرطضم انلز ام يتلا ،ةحئاجلا تضرف
مامأ اًزجاح ةرتفلا هذه يف مهسفنأ نم دادجألا َلِمَعو .ةفيخسلا ةعرّسلا ةدابعل ةساكتنا
قّسني يذلا ،لايجألا نيب يئرملا فلاحّتلا انل ديعُي .اًّنس رغصأ مه نم ىدل ةفطاعلا “فافج”
هتايحل ةّبحملا ٍدحاو ّلكل ديعيو .اًثبع ةايحلا شيعن ال انّنأ يف ءاجّرلا ،تاعاقيإلاو تاقوألا
انه حاتفُملا ةملكلا .ةايحلا كلهتسي يذلا ،ةعرّسلا سوه مامأ قيرطلا لفقيو ،ةفيعضلا
ٍةلجع ىلع كّنإ مأ ،تقولا عّيضت فيك فرعت له :مكنم ٍدحاو ّلك لأسأس .“تقولا عّيضن” نأ يه
،كيّدج عم كتقو عّيضت نأ فرعت له ؟“...عيطتسأ ال ،ٍةلجع ىلع انأ ،ال” ؟ةعرّسلا ببسب اًمئاد
رّكفنل .رابتخالا وه اذه ؟كئانبأ عم بعللا يف كتقو عّيضت نأ فرعت له ؟ّنسلا رابك عمو
مامأ قيرطلا لفقي - تلق امك -و ،ةفيعضلا انتايحل ةّبحملا ٍدحاو ّلكل اذه ديعُيسو .اًليلق
مهفن ىّتح هنع ىَنغ ال دروم يه ةخوخيشلا تاعاقيإ ّنإ .ةايحلا كلهتسي يذلا ،ةعرّسلا سوه
.اندعاست تاعاقيإ اهّنكلو ،مهتاعاقيإ مهل ّنسلا رابك ّنإ .نمزلا اهزّيمي يتلا ةايحلا ىنعم
يف ّيفخ طّطخم هّنإ :ةّيقادصم رثكأ هللا عم ءاقلل ةايحلا فده حبصأ ،ةطاسولا هذه لضفب
.اًناسنإ راص يذلا هللا نبا متخب موتخمو “هلاثمو هتروص ىلع” ناسنإلا قلخ

فلاحّتلا ديزن نأ يف ةصرفلا انل حيتي اذهو .ناسنإلا ةايح يف ةليوط رامعألا ّنأ مويلا دجن
رامعألا اندعاستو .ربكأ ّلكشب فلاحتن نأ انيلع نكل ،ةليوط رامعأ .ةايحلا لحارم عيمج نيب
ةلحرم يف وه ةايحلا ىنعم سيل .اهمامت يف ةايحلا ىنعم عم فلاحّتلا يّمنن نأ اًضيأ ةليوط
ةدالولا نم ،اهّلك ةايحلا ةرتف يف وه ةايحلا ىنعم لب .60 ىلإ 25 ّنس نم يأ ،طقف غولبلا
تاقالع كيدل نوكي نأو ،عيمجلا عم رواحتت نأ ىلع اًرداق نوكت نأ كيلع بجي تنأو ،توملا ىّتح
،اذه ةايحلا ىنعم اًضيأ انل مّدقيسو .ىوقأو ،ىًنِغ رثكأ كجضن نوكيس اهدنع ،عيمجلا عم ةَدوُدَو
بجي .حالصإ ىلإ ةجاحب نحن :حالصإلا اذهل ةّوقلاو ةنطفلا سدقلا حوّرلا انحنميل .ةلماك اهّنأب
هلمعن نأ بجي يذلا حالصإلا وه اذه .ةايحلا تاعاقيإ لامج ىلإ ةعاّسلا تقو ةرطيس لّوحتت نأ
ةعاّسلا تقو ةرطيس لّوحتت نأ ؟اذام حالصإ :رّركأ .عمتجملا يفو انتالئاع يفو ،انبولق يف
ةايحلا تاعاقيإ ىلإ ،اًمئاد انعّرست يتلا ،تقولا ةرطيس لّوحتت نأ .ةايحلا تاعاقيإ لامج ىلإ
عم ّنسلا رابك مّلكتي ال هيف يذلا عمتجملا .هنع ىَنغ ال ٌرمأ لايجألا فلاحت ّنإ .ةّصاخلا
الو ّنسلا رابك عم نومّلكتي ال نيغلابلاو ،ّنسلا رابك عم نومّلكتي ال بابّشلاو ،بابّشلا
ىلإ رظني لب ،قفألا ىلإ رظني ال عمتجمو ،لبقتسم نود نمو ،ميقع عمتجم وه ،بابّشلا عم
اذهل ةبسانملا ىقيسوملا ىلع رثعن نأ يف هللا اندعاسيل .اًديحو حبصيو .هسفن
ةّينوفميس مه :اًعم مهّلكو ،نيغلابلاو ،ّنسلا رابكو ،راغّصلا :رامعألا فلتخمل قيسنّتلا
.راوحلا نم ةليمج

 

*******
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(47-45 .42 ،24) نيوكّتلا ِرْفِس ْنِم ٌةَءارِق

[...] .مهَقَلَخ ىثْنُأو اًرَكَذ .هَعَنَص ِهللا ِلاثِم ىلع ،ناسنِإلا ُهللا َقَلَخ َموَي :مَدآ ِةَلالُس ُباتِك اذه
امَدعَب ،ُمَدآ َشاعو .اًتيش هاَّمَسو هِتَروُصَك هِلاثِم ىلع اًدَلَو َدَلَوو ،ةنس َنيثالَثو ًةَئِم ُمَدآ شاعو
ِةَئِم َعْسِت اهَشاع يتَّلا َمَدآ ِماَّيَأ ُعيمج تَناكف .تانَبو َنينَب َدَلَوف ةنس ِةَئِم َيِنامَث ،اًتيش َدَلَو
.ةنس َنيثالَثو ٍةنس

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

 

Speaker:

ِركِذ يف :لاقَو ،لضفأ ةايحل ٌةصرفو ٌزمر هّنأ ىلع رمُعلا ِلوط ىَلع موَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
ىدم اذه نمّزلا ُعاقيإ .دئازلا مِهِرامعأ ُلوط اًروف انشهدُي ،دادجألا باسنأ ِحِئاولل سّدقملا ِباتكلا
اًّيزمر ًىنعم باسنألاو ِرمُعلا ِلوط َنيب ِةقالعلل يطعي ،ّيسقط ٍبولسأب َيوُر يذلا ،نورق
ُةعرّسلا اّمأ .ةليوطو ًةئيطب ًةئشنت ُبّلطتي ،ةّيرشبلا ِةايحلا َلقَن ّنأ وَل اَمَك .اًقيمع
ُبابّشلاو .اهيف ءاذغ الو ةّيحطس انتاربخ َّلك ُلعجت اهّنإف ،مويلا انتايح ألمت يتلا ،ُةدئازلا
ِتاقوأو ،يضمَي نأ ُديرُي يذلا ةعاَّسلا ِتقو َنيب ماسِقنالا اذهل ،مهنم ٍملِع ريغ ىلع ،اياحض مُه
ِةليوّطلا ِتاقوألا ِهذه َبّرجُن نَأب انل ُحمسي ِرمعلا ُلوط .اًئطُبو “اًرّمخت” ُبّلطَتَت يتلا ةايحلا
ِرابكو لافطألا - ةايحلا يف ِنيَدعابتملا ِنيَليجلا َنيب َفلاحّتلا ّنإ .ةعرسلا َرَرَض َفرعنو
،ضعبِب مِهِضعب ِطابترالا ىلع - نيغلابلاو َبابّشلا - ِنيَرخآلا ِنيّليجلا اًضيأ ُدعاسي - ّنسلا
نع براهلا عضو يف ُةدئازلا ُةعرّسلا انُعضت .ةّيناسنإلا ثيح نم ىًنِغ َرثكأ ِعيمجلا ِةايح ِلعجل
ُّلك ُحبصيو .ةعامجلاب ساسحإلا اًمامت ُدِقفَنَف .قرولا ِتاصاصُق َلثِم انُتِّتشتو ،ةايحلا زكرم
ُرامعألا .لاَملا يه َةعرّسلاو ،ةراسخ َءطُبلا ُرِبَتعَت ،ةّيراجت ٍةنيدم يف ،ِهِسفنل اًّمتهم ٍدحاو
اًضيأو ؛ةايَحلا ِلحارم ِعيمج َنيب َفلاحّتلا َديزَن نأ يف َةصرفلا اَنل ُحيتُي اذهو .ةليوط َمويلا
ِمزاّللا ِحالصِإلاب موقنل ةُّوقلاو َةَنطِفلا سُدُقلا َحوّرلا انْحَنمَيِل .اهِمامت يف ِةايحلا ىنعَم عم
.انِتايح يف

 

*******

 

Santo Padre:
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Saluto i fedeli di lingua araba. È bello pensare a formare dei rapporti affettuosi tra vecchiaia e
giovinezza che si irradiano sullo stile complessivo delle relazioni, allora, la sovrapposizione delle
generazioni diventerebbe fonte di energia per un umanesimo realmente visibile e vivibile. Il
Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

ةيدو ٍتاقالع ِنيوكت يف َرّكفُن نَأ ِليمجلا َنم .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
ِلايجألا ُلُخادَت ُحِبصُيَف ،ّماعلا ِتاقالَعلا ِطمَن يف ُرِّثَؤُتو ُّعِشُت يتلا بابّشلاو ِةخوخيَّشلا َنيب
ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .شيعلل ةلباقو ٍةّيئرم ٍةّيناسنإل ِةقاّطلل اًردصَم
!ّرَش
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