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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ديشن” ىمست يتلا ةّيحوّرلا هُتيصو خيشلا ىسوم توم ةياور قبست ،سّدقملا باتكلا يف
مساب يِّنَأل" :يلي امك لوقيو ،ناميإلاب ليمج فارتعا ءيش ّلك لبق وه ديشنلا اذه .“ىسوم
ال نيمَأ ُهللا .ّقَح هِلُبُس َعيمَج ّنَأل هُعينَص ُلِماكلا ُرخَّصلا وه .انِهلِإل اًميظْعت اوُّدَأ .وعْدَأ ِّبَّرلا
اهشاع يتلا خيراتلا ةركاذ اًضيأ هّنكل .(4-3 ،32 عارِتشالا ةينثت) "ميقَتسُم ِّراب وُه هيف َملُظ
كلذلو .بوقعيو قحسإو ميهاربإ هلإب ناميإلا نم اًقالطنا أشن يذلا بعشلا تارماغمو ،هللا عم
تانايخ رارمتساب هتنامأ تربتخا دقف :هلمأ ةبيخو هسفن هللا َمَدن اًضيأ ىسوم رّكذتي
ىقبيو .هللا ةنامأ ربتخي نأ دارأ بعشلا ّنأك :نيمألا ريغ بعشلا باوجو نيمألا هللا .هبعش
يتلا هللا ةنامأ :ىسوم ديشن رهوج ديدحّتلاب وه اذه .هبعش نم اًبيرقو ،اًنيمأ اًمئاد وه
.انتايح لاوط انقفارت

عادو باتعأ ىلع اًضيأ ناكو ،داعيملا ضرأ باتعأ ىلع ناك اذه ناميإلا فارتعا ىسوم نلعأ امدنع
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ةينثت) "هُرَصَب َّلِكَي ملو" ،ًةنَس َنيرشِعو ٍةَئِم َنبا ناك هّنأ ىلإ ةياورلا ريشت .ةايحلا
امك ،يزمر لكشب ىرن نأ اًضيأو اًقح ىرن نأ يه ،ةيؤرلا ىلع ةردقلا كلت .(7 ،34 عارِتشالا
يه هرظن ةّيويح .قيمعلا اهانعمو ،ءايشألا نوري فيك نوفرعي نيذلا ،نّسلا رابك لعفي
ىأر .هيعو لماك يف وهو هناميإو ةليوطلا هتايح ةربخ ثاريم لقن هل تحاتأ :ةنيمث ةيطع
.هنولقنيو خيراتلا نوري نّسلا رابكو .هلقنو خيراتلا ىسوم

يصخشلا ءاغصإلا .مداقلا ليجلل ةنيمث ةيطع يه يعولا اذه لثم اهقفاري يتلا ةخوخيشلا
يف ةءارقلا .ضَّوعي نأ نكمي ال ٌرمأ ،هتابلقت لكب ،شاعملا ناميإلا خيرات ةصقل رشابملاو
اًدبأ نوكي نل ،اًديفم كلذ ناك امهم ،تنرتنإلا نم تامولعملا ذخأو ،مالفألا ةدهاشمو ،بتكلا
ىلإ نّسلا رابك نم يلمعلا لقنلا ،يقيقحلا ديلقتلا وه يذلا - لقنلا اذه .ءيشلا سفن
هذه ّنأل ؟اذامل .رثكأو رثكأ ةديدجلا لايجألا هدقتفتو ،مويلا دوقفم لقنلا اذه – !بابشلا
هذه .مهنم صّلختلا بجيو ،مهل ةجاح ال سانأ نّسلا رابك ّنأ ةركف اهيدل ةديدجلا ةراضحلا
قرطو تامغن اهل ،رخآل صخش نم ،ةرشابملا ةصقلا لقن .كلذك رمألا سيل ،ال !ةيشحو
ةمعن لانو ،اًليوط شاع يذلا نّسلا ريبكو .اهلحم ّلحت نأ ىرخأ ةليسو ّيأل نكمي ال لصاوت
نأ ىلع نورداق نحن له .هضيوعت نكمي ال ةكرب وه ،هخيراتل ةّبحملاب ةئيلمو ةيعاو ةداهش
اذهب - ةايحلا ىنعمو - ناميإلا لقن رمتسي له ؟اهميركتو هذه نّسلا رابك ةيطع ىلع فّرعتن
دقل .ةيصخش ةداهشب يلدأ نأ يننكمي ؟نّسلا رابك ىلإ ءاغصإلا قيرط ،مويلا قيرطلا
ةنس يف يفايب رهن  ىلع لتاق يذلا يّدج نم برحلا ىلع بضغلاو ةيهاركلا ىنعم ام تمّلعت
يف همّلعت متي ال اذهو .برحلا ةاناعم ىلع ينثدح هّنأل .برحلا ىلع هبضغ يل لقن دقل :1914
ىلإ دادجألا نم هلقن لالخ نم ،ةقيرطلا هذهب همّلعت ّمتي لب ،ىرخأ ةقيرط ّيأب الو بتكلا
مويلا .دافحألا ىلإ دادجألا نم ةايحلا ةربخ لقن ّمتي امدنع ،هضيوعت نكمي ال اذهو .دافحألا
بجيو ةّيح بعش ةركاذ مهّنإ !ال :مهل ةجاح ال سانأ  دادجألا ّنأ دقتعُيو ،لاحلا وه اذه سيل فسألل
.مهدادجأ ىلإ اوغصي نأ لافطألاو بابشلا ىلع

اذه ّنأ ودبي ،“ةعبتملا ةسايسلل اًقفو تناك نإ ةحيحص” اهّنإ اهيف لاقي يتلا انتفاقث يف
ةّيحيسملا ةعامجلا يفو ،عمتجملا يفو ،ةلئاعلا يف لقرعم :ةديدع ٍحاون نم ٌلقرعم قيرطلا
نع ةدئاز تامولعم هرابتعاب ،خيراتلا سيردت ءاغلإ حارتقا دح ىلإ ضعبلا بهذ لب .اهسفن
!سمألاب اندلو انّنأكو .رضاحلا ةفرعمل تقولا انُمِرحَتو ،ةّيلاح دعت مل ملاوع نع ةجاحلا

.نمؤملا “اهشاع يتلا ةايح ةصقل” يقيقح ّبح ىلإ اًرارم ناميإلا لقن رقتفي ،ىرخأ ةيحان نم
بعصي كلذل .ناميإلا ةربخ لقن ينعي لب ،“اذكو اذك” ءايشألا لوق ينعي ال ناميإلا لقن ّنإ
،ينافتلا يف ةرباثملاو ،ةاطعملا ةملكلل ةنامألاو ،دبألا ىلإ ّبحلا رايتخال سانلا بذج
،ةداهش ىلإ ةايحلا صصق ليوحت بجي ،ديكأتلاب .ةبئتكملاو ةحورجملا هوجولا مامأ ةمحّرلاو
خيراتلا عِضخُت يتلا ايجولويديألا ةقداص ديكأتلاب تسيل .ةقداص ةداهشلا نوكت نأ بجيو
قدصلا نم سيلو ،دحاو بزحل جيورتلل خيراتلا فّيكت ٌةياعد ًةقداص تسيلو ،ةصاخلا ىؤرلل
،نيقداص نوكن يكل .لبقتسم ّلك طِبحُتو ،هّلك يضاملا نيِدَت ةمكحم ىلإ خيراتلا ليوحت
مهملا نم اذهل .اهشاع نم اّلإ دّيج لكشب اهدرس نم نّكمتي نلو ،يه امك ةصقلا يورن نأ بجي
اوثدحتي نأ لافطألل مهملا نمو ،دادجألا ىلإ يغصن نأو ،نّسلا رابك ىلإ يغصن نأ ةياغلل
.مهعم

ىتحو مهفلا ءوسو ءاطخألا يفخت نأ نود ةكرابملا عوسي ةصق ةنامأب يورت اهسفن ليجانألا
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يتلا ةركاذلا ةيطع يه هذهو .ةداهشلا يه هذهو ،ةقيقحلاو خيراتلا وه اذه .ذيمالتلا تانايخ
ليجلا ىلإ “دحاو ىلإ دحاو نم” اهنورّرميو ،ةيادبلا ذنم ،ةسينكلا يف “نّسلا رابك” اهلقني
نم ،ناميإلا لقن يف بولسألا اذهل انريدقت ىدم ام :انسفنأ لأسن نأ ديفملا نم .ديدجلا
انهو ؟لبقتسملا ىلع نيحتفنملا بابشلاو ةعامجلا يف نّسلا رابك نيب دهاشلا رورم لالخ
دجوي انه” :ٌلئاق لوقي دق ؟ناميالا لقن متي فيك .هرّركأ نأ ّدوأو ،تارم ةدع هتلق اًئيش رّكذتأ
ةجهللاب لقتني ناميإلا .ةقيرطلا هذهب ناميإلا لقتني نأ نكمي ال .ال :“هسردأ ،باتك
لقتني ناميإلا .دافحألاو نيدلاولا نيب ،دافحألاو دادجألا نيب ،يلئاعلا ثيدحلاب يأ ،ةّيلحملا
ّرم ىلع اهمّلعت مت يتلا ةربخلاب ةئيلملاو ةّيلئاعلا ةجهللا كلتب ،ةّيلحملا ةجهللاب اًمئاد
.ناميإلا ةمكح مهيدل نيذلا دادجألا عم لافطألا راوح ،ةلئاعلا لخاد مهم راوحلا اذهل .نينسلا

ةّيحيسملا ةئشنتلل يحيسملا ميلعّتلا ،مويلا .بيرغلا ذوذشلا اذه يف رّكفأ ،اًنايحأ
رارسألاو ناميإلا قالخأو دئاقعلا نع ةقيقد تامولعم لقنيو هللا ةملك ىلع اًريثك دمتعي
نم أشنت يتلا ةفرعملا ،ةسينكلا ةفرعم يف صقن اًبلاغ كانه ،كلذ عمو .ةسدقملا
ىتحو ةيادبلا ذنم ،ةّيسنكلا ةعامجلا ةايحو يقيقحلا ناميإلا خيراتل ةداهشلاو عامتسالا
مويلا .يحيسملا ميلعّتلا سيردت تاعاق يف هللا ةملك انمّلعت اًلافطأ اّنك نأ ذنم .اذه انموي
مالعإلا لئاسو يفو ةّيساردلا تاعاقلا يف ،بابشلا نس ذنم ،هللا ةملك “مّلعتت” ةسينكلا
.ةّيملاعلا

يأ .لسرلا لامعأو ليجانألا ةداهش لثمو ىسوم ديشن لثم ناميإلا ةصق درس نوكي نأ بجي
نوكيس .قدصب انبويع ركذتو ،هللا تاكرب ركشلا رعاشمب رضحتست نأ ىلع ةرداق ةصق
ىلإ ،اًضيأ ءاغصإلا ةداع ،يحيسملا ميلعّتلا تاراسم يف ،ةيادبلا ذنم ،كانه ناك ول اًليمج
نأ بجي يتلا ،هللا نم اهولان يتلا تاكربلاب يعاولا مهفارتعا ىلإو ،ةّيحلا نّسلا رابك ةربخ
لخدي .حّحصنو جلاعن نأ بجي ثيحو ءانمأ نكن مل ثيح ةقداصلا ةداهشلا اًضيأو ،اهيلع ظفاحن
ةئشنت بابشلل نومّدقي امدنع ،ليج ّلكل هللا اهديري يتلا داعيملا ضرأ نّسلا رابك
ةجهللا كلت ،ةّيلحملا ةجهللا بسحب ،ناميإلا خيرات مهيلإ نولقنيو ةليمجلا مهتداهش
عوسي ّبّرلا مهدوقي مث .بابشلا ىلإ نّسلا رابك نم لقتنت يتلا ةجهللا كلت ،ةفولأملا
درف ّلك .اًعم اًعيمج .ةّبحمو ةايح توكلم وه يذلا ،هتوكلم ىلإ اًعم بابشلاو نّسلا رابك ،اًعيمج
ةجهللاب لوقنملا ناميإلا وه يذلا ميظعلا زنكلا اذه عم توكلملا ىلإ لخدي ةلئاعلا يف
.ةّيلحملا

 

*******

 

(9 .7 .5-4 ،34) عارِتْشالا ِةَيِنْثَت ِرْفِس ْنِم ٌةَءارِق

َكِلْسَنِل :ًالِئاق َبوقْعَيو َقَحْسِإو َميهارْبِإل ُتْمَسقَأ يتَّلا ُضْرألا َيه ِهِذَه :[ىَسوُمِل] ُّبَّرلا َلاق
يف ،ّبَّرلا ُدْبَع ،ىَسوُم َكانُه َتامَف .رُبْعَت ال َكانُه ىلِإ َكَّنِكَلَو ،كْيَنْيَعِب اهاَّيِإ َكُتْيَرَأ ْدَق .اهيِطْعُأ
ْمَلَو ُهُرَصَب َّلِكَي ْمَلَو ،تام َنيح ،ًةنَس َنيرْشِعو ٍةَئِم َنْبَا ىَسوُم َناكَو [...] .ّبَّرلا ِرْمَأِب ،بآوُم ِضْرَأ
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.هْيَدَي ِهْيَلَع َعَضَو ىَسوُم َّنَأل ،ةَمكِح َحوُر َئِلُمف ،نوُن ُنْب ُعوشَي اَّمَأ [...] .ُهُتَرْضَن ْبَهْذَت

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

 

Speaker:

ىَسوُم ُديِشَن َناك :لاقَو ،ةَداهَشَو ٌةَرِكاذ اهَّنَأ ىَلع ِةَخوُخْيَّشلا ىَلع َمْوَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
َعَم ُهَشاع يذلا ِخيراتلا َةَرِكاذ ِهِسْفَن ِتْقَولا يف َناكَو ،نامْيإ ِفارِتْعا ِةَباثمِب ِهِتَخوُخْيَش يف
ْنِم ىَسوُم ُرَّكَذَتَي ِهيِفَو .هللاب ِنامْيإلا ىَلع ِمَدِقلا ُذْنُم َأَشَن يذلا ِبْعَّشلا ِتارَماغُم َعَمَو ،هللا
ىَلع َناك اذه ِنامْيإلا َفارِتْعا ىَسوُم َنَلْعَأ امَدْنِع .ُهَل ِبْعَّشلا َةَنايِخ ،ىَرْخُأ ٍةَهِج ْنِمَو ،هللا َةَنامَأ ٍةَهِج
ِثاريِم ِلْقَنَب ُهَل َحاتأ ام اذَهَو .ّلِكَي ْمَل ُهَرَصَب َّنِكَل .ةايَحلا ِعادَو ِباتْعَأ ىَلَعَو ،داعيِملا ِضْرأ ِباتْعأ
.مِداقلا ِليِجْلِل ٌةَنيِمَث ٌةَّيِطَع َيه ُةَخوُخْيَّشلا .هِيْعَو ِلِماك يف َوُهَو ِهِنامْيإو ِةَليوَطلا ِهِتايَح ِةَرْبِخ
:ُهُتَسادَق َلاقَو .ُهُضيِوْعَت ُنِكْمُي ال ٌةَكَرَب َوُهَف .ةَنامَأِب ِنامْيإلا ِلْقَن ىَلع ٌرِداق ِنِّسلا ُريِبَكَو
ِتانايِخ ىَتَحَو ِمْهَفلا َءوْسَو َءاطْخَألا َيِفْخَت ْنَأ َنوُد َعوُسَي َةَصِق ٍةَنامَأِب يِوْرَت اهُسْفَن ُليِجانألا
ِةَداهَش َلْثِمَو ىَسوُم ِديِشَن َلْثِم انِنامْيِإ ِةَصِق ُدْرَس َنوُكَي ْنَأ ُبِجَيَف .ةَداهَّشلا َيَه ِهِذَه .ذيِمالَتلا
َبوُتَن ىَتح انَءاطْخَأ ،ىَرْخُأ ٍةَهِج ْنِمَو ،هللا ِتاكَرَب ٍةَهِج ْنِم َرِضْحَتْسَن ْنَأ ْيَأ .لُسُّرلا ِلامعَأَو ِليِجانَألا
ِتاكَرَبلاب مُهَفارِتْعا مُهْنِم َعَمْسَنِل ،نِّسلا ِرابِك ِةَرْبِخ ىلإ َيِغْصُن ْنَأ ىلإ ُهُتَسادَق اناعَدَو .اهْنَع
.اهَحِّحَصُنَو اهَجِلاعُن ْنَأ ُبِجَي يتلا ِفْعَّضلا َطاقِن اًضْيَأ مُهْنِم َفِرْعَنْلَو ،هللا َنِم اهوُلان يتَّلا

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Il dialogo tra anziani e giovani consente di preservare e trasmettere
anche i doni di Dio. Guardiamo le nuove generazioni, nella consapevolezza che erediteranno non
solo una proprietà, una cultura e una tradizione, ma anche i frutti vivi della fede che sono le
benedizioni di Dio su questa terra. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******
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Speaker:

ُحَمْسَي ِبابَّشلاو ِنِّسلا ِرابِك َنْيَب ُراوِّحلا .ةَّيِبَرَعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنيِنِمؤُملا يِّيَحُأ
مُهَّنَأ َنومِلاع ُنْحَنَو ،ةَديِدَجلا ِلايْجألا ىلإ ْرُظْنَنِل .انِرْيَغِل اهِميِلْسَتَو ِهللا اياطَع ىَلع ِظافِحلاب
ُتاكَرَب يه يتَّلا ةَّيَحلا ِناميإلا َرامِث اًضيَأ ْلَب ،َديِلاقَتَو ًةَفاقَثَو اًكْلِم طَقَف َسيل َنوُثِرَيَس
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .ضْرألا ِهِذَه ىَلع ِهللا
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