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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

اًريثم اًرمأ انل لوقت – اهيف تبتُك يتلا ةبقحلل ةّيزمرلا ةغللاب - سّدقملا باتكلا ةياور ّنإ
،ةايحلل اًّيعيبط اًبولسأ حبصأو ،رشتنا يذلا رشبلا ّرش ببسب َّمَتغا هللا ّنأ :وهو ،ةشهدلل
اًضيأ هل نوكيس هّنأ ولو .ٌّيرذج ٌّلح هّنإ .مهديبُي نأ رّرقو مهقلخ يف أطخأ هّنأ دقتعا ىّتح
.ةنونيد الو ،ماكحأ الو ،رشب خيرات الو ،نآلا دعب رشب ال .ةمحّرلا يه ةضقانتم ةجيتن
ىلإ نوجنيس ملظلاو ،فنعلاو ،داسفلا نم نوَضَقيس اوناك نيذلا اياحّضلا نم ريثكلاو
.دبألا

نيطبحُم نوكن امدنع وأ ّرشلا ّدض زجعلاب روعّشلا انبلغي امدنع – اًنايحأ اًضيأ انل ثدحي اَلَوَأ
ةّيقادصم يطعن نأ بجي له مأ ؟دلون اّلأ لضفألا نم ناك هّنأ دقتعن نأ - “تاليولا ءايبنأ” نم
ةايحلا يف رّوطتي اًّرش هربتعتو يرشبلا سنجلا مهّتت يتلا ،ةثيدحلا تاّيرظنلا ضعب ىلإ
.الك ؟ّيبلس ءيش ّلك له ؟انبكوك ىلع
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انيدل ،ةيحان نم .انكبرُت ةضراعتم تاءارغإل نيضَّرعم ،ٍطغض تحت نوعقاو نحن ،عقاولا يف
مسري يذلا ،تاّينقتلل يئانثتسالا مّدقتلا ببسب دقّتُملا ،يدبألا بابّشلا لؤافت
انلجأ نم رّكفتسو انضارمأ جلاعتس يتلا ،اّنم ًءاكذو ًةءافك رثكأ تالآب اًئيلم اًلبقتسم
دادزي انلايخ ّنأ ودبي ،ىرخأ ةيحان نمو .يلآلا ناسنإلا ملاع يأ :تومن ال ىّتح لولحلا لضفأ يف
.ةَلَمَتحُم ةّيرذ ٍبرح عم ثدحي ام وهو .انيلع يضقتس ةّيئاهن ٍةثراك رّوصت ىلع اًمئاد اًزيكرت
رّمدن .رفّصلا نم أدبن نأ انيلع - رشبو ماّيأ ،كانه لازن ال اّنك نإ - اذهل “يلاتلا مويلا” يفو
زمر ّنأ ودبي ،نكلو .مّدقتلا ةميق نم لّلقأ نأ ديرأ ال ،ديكأتلاب .رفّصلا نم أدبنو ءيش ّلك
ال ٍلكشب نهارت ،ةّيلاحلا ةحئاجلا ّنأ ىلإ ةفاضإلاب .انيعو ال يف دادزي لاز ام نافوّطلا
.ريصملاو ةايحلا لجأ نم ،ةّمهملا رومألل ةيلابماللا انتارّوصت ىلع هب ناهتسُي

داسفلا نم ضرألا ةايح ذاقنإ ةّيضق ةّيضقلا تناك امدنع ،سّدقملا باتكلا ةياور يف
“حلاّصلا” ،ةخوخيشلا يف اًمُّدقت رثكألا صخّشلا ةنامأ ىلإ عورشملا اذهب هللا دِهَع ،نافوّطلاو
؟ملاعلا ةخوخيشلا ذقنتس فيكو ؟ىنعم ّيأبو ؟ملاعلا ةخوخيشلا ذقنتس له ،لءاستأو .حون
؟ناضيفلا ىّتح ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا دّرجم مأ توملا دعب ةايحلا يهأ ؟انمامأ قفألا وه امو

يف قّمعتن نأ ىلع اندعاست نأ اهنكمي ،“حون ماّيأ” ترضحتسا يتلا ،عوسي نم ةدحاو ةملك
امكو" :لاقو ،ةريخألا ةنمزألا نع عوسي مّلكت .اهانعمس يتلا سّدقملا باتكلا ةحفص ىنعم
ُلاجِّرلاو ،نوبَرشيو َنولُكأي ُساَّنلا َناك :ناسنِإلا ِنبا ِماَّيَأ يف ُثُدحَي َكِلذكف ،حون ِماَّيَأ يف َثَدح
اقول) "نيعَمجَأ مُهَكَلهَأو ُنافوُّطلا َءاجف ،ةنيفَّسلا ٌحوُن َلَخد موي ىلِإ ،َنْجَّوَزُي ُءاسِّنلاو َنوجَّوَزَتَي
ودبي الو اًّدج ةّيعيبط رومأ يه ،ءاسّنلاو لاجّرلا جاوزو ،برّشلاو لكألا ّنإ ،عقاولا يف .(26-27 ،17
دّكأ ،ةقيقحلا يف ؟كانه ،داسفلا ناك نيأ ؟داسفلا نوكي نيأ .داسفلا ىلع ةلثمأ اهّنأ
ةّيناكمإ ىّتح نودقفي ،مهتايحب عاتمتسالا ىلع نورصتقي امدنع ،رشبلا ّنأ عوسي
،داسفلا موهفم عيضي امدنع .اهانعم مّمسيو ةماركلا نهتمي يذلا ،داسفلاب ساسحإلا
،ءارآ ،عيبنو ،يرتشن نأ نكمي !ءيش ّلك ،هنمث هل ءيش ّلك :اًّيعيبط اًرمأ داسفلا حبصيو
نوشيعيو .ةدّدعتملا نَهِملا ملاع يفو ،لامعألا ملاع يف ،ةعئاش لاعفألا هذه ...ةّيئاضق ماكحأو
بهذت امدنع .ناسنإلا ةّيهافرل ةّيداعلا ةلاحلا نم اًءزج ناك ول امك ،ةنينأمطب داسفلا اًضيأ
ةّرم ّمك ،ءيشلا ضعب ةئيطب ذيفنّتلا ةّيلمع ّنأ يأ ،اًئيطب لعفلا نوكيو ام ٍرمأ لعفل
ينطعأ” .ةريثك ٍتاّرم .“ةّيلمعلا ريس عّرسأ فوس ،ةيماركإ ينتيطعأ اذإ” :لئاقلا لوقلا عمسن
داسفلا ملاع ّنأ ودبي .اًدّيج اذه ملعن انّلك نحن .“رثكأ اًمدق بهذأس انأو ،لباقملا يف اًئيش
نع يل لاق ٍدِّيس عم حابّصلا اذه تمّلكت .ءِّيس اذهو .ةّيعيبطلا ناسنإلا ةايح نم اًءزج لّكشي
مامتهالا نود نم اهب عاتمتسالاو ةايحلا تاريخ كالهتسا ّمت دقل .هدلب يف ةلكشملا هذه
ّمتي .كرتشملا تيبلا يف نكّسلا ماظنب ةيانعلا نود نمو ،ةّيحورلا ةايحلا ةّيعونب
ىّتح الو ،نوريثكلا هنم يناعي يذلا ريقحّتلاو لالذإلا نم قلقلا نود نمو ،ءيش ّلك لالغتسا
ـب ةئيلم نوكت نأ اهنكمي ةّيعيبطلا ةايحلا ّنأ املاطو .ةعامجلا مّمسي يذلا ّرّشلا نم
لوقي دقو .ةّبحملاو ةلادعلا نم ةيلاخ اهلعجي يذلا يف رّكفن نأ ديرن ال نحن ،“ةيهافرلا”
،رقفلا ةّيمكو ،يرشبلا سؤبلاو بورحلاو لكاشملا يف رّكفأ نأ بجي اذامل !ريخب انأ” :ٌلئاق
ىلإ اندوقي يذلا يعاولا ريغ ريكفّتلا وه اذه .“نيرخآلا ينّمهي الو .ريخب انأ ،ال ؟ّرّشلا ةّيمكو
.داسفلا نم ةلاح يف شيعن نأ

.معن فسألل ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ؟يسفن لأسأ ،اًّيعيبط اًرمأ حبصي نأ داسفلل نكمي له
نأ تدرأ اذإ .ّيعيبط ٌرمأ اذه” .نيجسكوألا سّفنتن املثم داسفلا ءاوه سّفنتن نأ اننكمي
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،ّيعيبط ٌرمأ اذه !ّيعيبط ٌرمأ اذه .“؟لباقملا يف ينيطعتس مك ،ةعرسب رمألا اذه كل لعفأ
تفتلت يتلا ةالابماللا يه :ٌدحاو ٌرمأ ؟قيرّطلا هل حتفي يذلا ام .اًدّيج سيلو ،ءّيس ٌرمأ هّنكلو
ةايح قرغُي يذلاو داسفلا مامأ بابلا حتفي يذلا ّرمملا وه اذه :تاذلاب مامتهالا ىلإ طقف
ٌنسح ٍءيش ّلك نوكي امدنع .ةئيدرلا ةالابماللا هذه نم اًريثك داسفلا ديفتسي .عيمجلا
انلعجتو انريمض مّتعتو ،انتاعافد ةالابماللا هذه فّعضُت :نيرخآلل ّمتهي الو ،ام صخشل
عم لب :هسفن ءاقلت نم ثدحي ال اًمئاد داسفلا ّنأل .- دصق ريغ نع ىّتح - نيئطاوتم
.اًمئاد رشتنيو رشتني داسفلاو .ءاكرش اًمئاد دجوي صخّشلا

عّتمتلاب ةسووهم ةايحل عيبطّتلا اذه عادخ كردن ثيح بسانملا ناكملا يه ةخوخيشلا ّنإ
نود نمو ،لامج نود نمو ،لخاد نود نمو ،ةيحضت نود نمو ،ركف نود نم ةايح :يأ ،لخاّدلا نم ةغرافو
رابك ىدل يتلا ،ةّصاخلا ةّيساسحلا ّنإ .داسف هّلك اذهو ،ةّبحم نود نمو ،ةلادع نود نمو ،ةقيقح
ةوعد ديدج نم حبصت نأ بجي ،اًرشب انلعجت يتلا ،فطاوعلاو ،راكفألاو ،هابتنالل ،نّسلا
نم نحن نوكنس .ةديدجلا لايجألا وحن ٍةّبحم ُرايخ نّسلا رابك نم كلذ نوكيسو .نيريثكلل
ىلإ مويلا اًريثك ةجاحب نحن .“داسف اذه اًئيش مكل بلجي نل ،اوهبتنا” :ريذحّتلاو ،راذنإلا هّجون
نحن اّنمو ،خويّشلا نحن اّنم ،ةديدجلا لايجألا رظتنت .داسفلا ةحفاكم لجأ نم ،خويّشلا ةمكح
يلابماللا ملاعلا اذه جراخ ةديدج تاعّلطتل باوبألا حتفتو ،ةّيوبن نوكت ةملك ،نّسلا رابك
هذه ببسل ،ةخوخيّشلا تراتخا هللا ةكرب .ةدسافلا رومألا ىلع ةداعلا نمو ،داسفلا نم
نأ خويّشلا نحن اّنم ٍدحاو ّلكل نكمي ؟يتخوخيش ىنعم وه ام .ةَنِسْنَأُملاو ةّيناسنإلا ةبهوملا
،اوفّقوت” :نيرخآلل لوقت نأو داسفلا مامأ اًّيبن نوكت نأ :يلاّتلا وه ىنعملا .هسفن لأسي
نوكن نأ بجي .“يتربخ مكل لوقأ نآلا !ناكم ّيأ ىلإ مكدوقي ال وهو قيرّطلا اذه يف ُترِس انأ
ناك هّنأل ،هنمز يف داسفلا ّدض اًّيبن حون ناك املثم ،داسفلا ّدض ًءايبنأ نّسلا رابك نحن
نوكأ نأ ىلع حتفنم يبلق له :اًضيأ يسفن لأسأو ،اًعيمج مكلأسأ .هب هللا َقِثَو يذلا ديحولا
عم اًخويش نوحبصيو ّنسلا رابك جضني ال امدنع وهو ،ءيس ٌرمأ كانه ؟مويلا داسف ّدض اًّيبن
ةياور ،سّدقملا باتكلا ةياور يف رّكفنل .اًبابش اوناك امدنع اهسفن ةدسافلا تاداعلا
نوكن نل ،هذه لثم ةخوخيش يف ،نحنو .ةدسافلا ةخوخيّشلا لاثم اوناك :ةنسوس دض ةاضقلا
.ةديدجلا لايجألل ءايبنأ نوكن نأ ىلع نيرداق

ةايحل ةدّلوم يه لب ،ةدساف تسيل يهو :ةديدج ةايحل ةدّلوملا ةخوخيّشلا هذه لاثم وه حونو
اًضّرعم ناك يذلا ليجلا لبقتسمب ىنتعا لب ،مهّتي ملو ،ِكتشي ملو ،ظعي مل حون .ةديدج
.رطخلل نيضّرعملا لافطألاو ،بابّشلاب ينتعن نأ نّسلا يف رابكلا نحن انيلع .رطخلل
ّلكب ،ةايحلاب همامتهاب حون .تاناويحلاو رشبلا اهيلإ لخدأو لابقتسالا ةنيفس حون ىنبو
ةركفلا عقاولا يف يهو ،ءاخسو فطل نم اهيف امب قلخلا ةكرح رّركو هللا رمأ ّمتأ ،اهلاكشأ
تلاز ام .(17 ،9-15 ،8 نيوكت عجار) ةديدج ةقيلخو ،ةديدج ةكرب :هللا رمأ تمهلأ يتلا اهسفن
عَفشي نأ ءابآلا نيب سيّدقلا خيشلا اذه ىلع لاز امو .اًضيأ انمايأ ىلع قبطنت حون ةوعد
ضعبلا رعشي دق هّنأل ،اًخويش لوقن ال ىّتح – نّيعم ّنس يف ،لاجرلاو ءاسنلا ،نحنو .انل
اذه داسفلا قيرط ،رظنا” :نيرخآلل لوقن نأ يف ،ةمكحلا ةيناكمإ انيدل هّنأ سنن ال - ةناهإلاب
نكمي ،ٍخيش لثم ،ةياهّنلا يف يذلا ،دّيجلا ذيبّنلا لثم نوكن نأ بجي نحن .“ءيش ىلإ يّدؤي ال
.ةئيس سيلو ةديج ةلاسر يطعي نأ

مكيدل :اوهبتنا .ّنسلا رابك لوقن ال ىّتح ،نّيعم ٍّنس يف صاخشألا عيمج ،مويلا دشانأ
بولسأ ّرمتسي هيف يذلا ،هيف شيعن يذلا يرشبلا داسفلا اوبجشت نأ يف ةّيلوؤسملا

3



جاتحي .اًمدق بهذنل .اًحابم ءيش ّلك ناك ول امك ،اًمامت ّيبسن يأ ،ةّيبسنلا يف اذه ةايحلا
انيطعي نأ عوسي ّبّرلا لأسنل .ءامكح ٍخويش ىلإو ،اًمدق نوبهذي ،ءايوقأ ٍبابش ىلإ ملاعلا
.ةمكحلا ةمعن

 

*******

 

(8-5 ،6) نيوكّتلا ِرْفِس ْنِم ٌةَءارِق

ٌّرَش وه امَّنِإ ٍراكْفَأ نِم هُبلَق هُرَّوصَتَي ام َّلُك َّنَأو ِضرَألا ىلع َرُثَك دق ِناسنِإلا َّرَش َّنَأ ُّبَّرلا ىَأرو
:ّبَّرلا َلاقف .هِبلَق يف َفَّسَأتو ضرَألا ىلع َناسنِإلا َعَنَص هَّنَأ ىلع ُبَّرلا َمِدَنف .هِموَي َلاوَط
يِّنَأل ،ءامَّسلا ِرويُطو ِتافاَّحَّزلاو ِمِئاهَبلا عم َناسنِإلا ،ُتقَلَخ يذَّلا َناسنِإلا ِضرَألا ِهجَو ْنَع وحْمَأ
.ّبَّرلا ِيَنيَع يف ًةَوظُح َلانف ٌحوُن اَّمَأ .مهُتعَنَص يِّنَأ ىلع ُتمِدَن

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

 

Speaker:

.ٍلابم ال ٍبابشل اًيداهو اًليلد نوكت نأ نكمي هّنأو ةخوخيشلا ىَلع موَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
،رشتنا يذلا رشبلا ّرش ببسب ّمتغا هللا ّنإ :لاق ،سّدقملا باتكلا يف حون ةصق ركذ مث
حون وه اًخيش راتخاو .مهَديبُي نأ رّرقو مهقلخ يف أطخأ هّنأ دقتعا ىّتح ،ةيعيبط ةايح حبصأو
يف ءيش ّلك ّنأ دقتعن نأ انايحأ اًضيأ انل ثدحي دقو :هتسادق لاق مث .ةّيرشبلا صالخل
نم .نوكبترم نحن ،عقاولا يف .دلون اّلأ لضفألا نم ناك :لوقنو سأين ىتح ،ءيس ةايحلا
يذلا ،تاّينقتلل يئانثتسالا مّدقتلا ببسب دقّتُملا ،يدبألا بابّشلا لؤافت انيدل ،ةيحان
انضارمأ جلاعتس يتلا ،اّنم رثكأ ًءاكذو ًةءافك كلمت تالآب اًئيلم اًلبقتسم مسري
زّكري لاز ام انلايخ ّنإف ،ىرخأ ةيحان نمو .تومن ال ىّتح لولحلا لضفأ يف انلجأ نم رّكفتسو
:هانعم ام لاقو .حون مايأ ليجنإلا يف عوسي ركذ .انيلع يضقتس ةّيئاهن ٍةثراك رّوصت ىلع
ىلع ةردقملا ىّتح نودقفي ،ةايحلاب عاتمتسالا بلط ىلع نورصتقي امدنع ،رشبلا ّنإ
اًءزج داسفلا حبصيو .ةايحلا مّمسيو ناسنإلا ةمارك نهتمي يذلا ،داسفلاب ساسحإلا
،حور نود نمو ،ةّيحضت نود نم ةايحلا ريصت اهعمو .ةالابماللا ببسب اذهو .ةايحلا نم اًيعيبط
ساسحإ نم اهيف امب ،ةخوخيشلا .ةّبحم نود نمو ،ةلادع نود نمو ،ةقيقح نود نمو ،لامج نود نمو
داسفلا نعو ةالابماللا نع لّوحتيل دعاصلا ليجلاو بابشلا دعاست نأ نكمي ةايحلل هّبنتو
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.ةديدج ةايحل ةدّلوملا ةخوخيّشلا هذه لاثم وه حونو .ةحلاص ةايح ىلإ

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. La stagione della vecchiaia consente di avere una speciale
sensibilità, di avvertire l’inganno della normalizzazione di una vita ossessionata di godimento e
vuota di interiorità. Per questo carisma così umano e umanizzante, la vecchiaia costituisce un faro
per le giovani generazioni. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

اَنيَدَل َنوكي نأ ِةخوخيَّشلا ُةرتَف اَنل ُحيتُت .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
،لخاّدلا نم ٍةغرافو عّتمّتلاب ٍةسووهم ٍةايحل ِعيبطّتلا ِعادخ نم انُهِّبنُت ،ًةزّيمم ًةّيساسح
ِلايجألل ًةرانَم ةخوخيّشلا لّكشت ،ةَنِسْنؤُمو ةّيناسنإ ةبهوم يه يتلا ،ةبهوملا ِهذه ِببسبو
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .ةديدجلا

 

*******
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