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!اًلهسو اًلهأو ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ةخوخيّشلا ةملك ودبت دق .ةخوخيّشلاو دادجألاو ،نّسلا رابك يف لّمأتنو عباتنس مويلا
نم مالكلا مهلتسن مويلاو !نيليمج مهو ،رابك مه خويّشلاف ،كلذك يه تسيل نكل ،ةئّيس
طباوّرلا لامج ىلع ءوّضلا توعار لثم طّلس .سّدقملا باتكلا يف ةرهوج وهو ،عئاّرلا توعار ِرْفِس
طباور يه .نيجوّزلا طابر نم دعبأ ىلإ بهذت اهّنكلو ،نيجوّزلا ةقالع نع جتنت يتلا ،ةّيلئاعلا
ةّيساسألا فطاوعلا كلت لامك ّعشي اهيف ،ةّيوق اًضيأ يه نوكت نأ ىلع ةرداقلا ةّبحملا
ةايحلا ةيوام لمحت دعاوقلا هذه .ةّيلئاعلا ةّبحملا دعاوق فّلؤت يتلا لاكشألا ةدّدعتملا
،ديشانألا ديشن ِرْفِس عم ًةنراقم .ةعامجلا ينبت يتلا تاقالعلا لمجم يف ةدّلوملا ةمكحلاو
،هسفن ردقلاب ّمهم هّنإ .ةّيجوزلا ةّبحملا نع تاحول ةعومجم يف ةيناث ةحول توعار ُرْفِس هبشي
نأ بجي نيَذللا رعِّشلاو ةّوقلاب ،عقاولا يف ،رفّسلا اذه لفتحي ذإ ،هسفن ردقلاب ّيساسأو
،هّلك ةلئاعلا بكوكب طيحُت يتلا صالخإلاو ،ينافّتلاو ،ةبارقلاو ،ليجلا طباور يف ادجاوتي
،اهرّوصت نكمي ال ةّبحم ةّوق لمحت نأ ،نيجوّزلا ةايح يف ةبعصلا فورّظلا يف ،ةرداق حبصتو
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.لبقتسملاو لمألا ىلإ ةايحلا ديعت نأ اهتعاطتسابو

عم طباّرلا ةصاخ ،جاوّزلا نع جتنت يتلا ةّيلئاعلا طباوّرلا لوح ةجرادلا ليواقألا نأ ملعن نحن
هللا ةملك ريصت ،اذهل نكل .ةّيؤرلا هذه ّدض مّلكتت ،ةّنكلاو ةامحلا نيب طباّرلا كلذ ،ةامحلا
،ةعئاشلا ةقبسملا ماكحألا ضقانت ٍةداهّشل اًقفأ حتفي ناميإلا هحنمي يذلا ماهلإلا .ةنيمث
يف اًصوصخ !توعار رْفِسل ديدج فاشتكا ىلإ مكوعدأ .اهّلك ةّيرشبلا ةعامجلل نيمث قفأ وهو
.ةلئاعلا يف ّيحيسملا ميلعّتلا يفو ّبحلا يف لمأّتلا

تبثأ ثيح ،لايجألا عم ةدهاعملا يف مّيق ميلعت ىلع اًضيأ ريغّصلا رْفِّسلا اذه يوتحي
بابّشلا ديعي امدنع :يساسأ رمأ اذه – جضّنلا ّنس ىلإ سامحلا ديعي نأ ىلع رداق هّنأ بابّشلا
لبقتسملا حتف ديعت نأ ىلع ةرداق اهّنأ ةخوخيّشلا تفشتكاو ،-نّسلا رابك ىلإ سامحلا
رعاشمب اهرّثأت نم مغّرلا ىلع ،نّسلا يف ةريبكلا يمْعُن ،ةيادبلا يف .حيرجلا بابّشلل
سيل بعش لخاد امهريصم نأشب ةمئاشتم ْتَدَب ،اهينبال نيَتلمرأ اتحبصأ نيتللا اهيَتَّنَك
اشيعي ىّتح ّنهتالئاع ىلإ عوجرلا ىلع نيَتباّشلا نيَتأرملا ةّبحمب تعّجش ،كلذل .امهبعش
.“اًئيش امكل لعفأ نأ يننكمي ال” :تلاق .- نيَتلمرألا نيَتأرملا نيَتباش اتناك – ّنهتايح
نأ ىلع تّرصأ ،ءانبأ الو جوز اهل سيل يتلا ،نّسلا يف ةريبكلا ةأرملاف ،ةّبحم لعف اذه ادب
لمتحم لبقتسم كانه سيل ذإ ،مالستسالا نم عون اًضيأ اذه ،كلذ عم .ناَتَّنكلا اهنع ىّلختي
اذه تمواقو اذه توعار تفرع .ةيامحلا امهل نامّدقي ناجوز امهل سيلو ،نيَتبيرغلا نيَتلمرألل
،هللا هكراب ةَّنكلاو ةامحلا نيب أشن يذلا طباّرلا .اهتيب ىلإ عجرت نأ دِرُت ملو ،يخّسلا ضرعلا
ىضر سيلو يمْعُن نم اًمالستسا ناك كلذ نكل .اهنع ايّلختي نأ بلطت نأ يمْعُنل نكمي الو
رطاخملا مقافت ىلإ يّدؤيس بيرغلا طباّرلا اذه ّنأ تدقتعا امّبرف .مَّدقملا ّلحلاب اًرورسو
ةّوقب مؤاشّتلا ىلإ نّسلا رابك ليم هجاون نأ بجي ،تالاحلا ضعب يف .امهيَلكل ةبسّنلاب
.ةّحِلُملا بابّشلا ةّبحم

توعارل حتفتو ،ردابتس لب ،توعار ينافتب ةرّثأتم ،اهمؤاشت نم يمْعُن جرختس ،عقاولا يف
.ليئارسإ يف اهل ديدج جوز ىلع لصحتل ،اهنبا ةلمرأ ،توعار تعّجشو تدشرأ .اًديدج اًلبقتسم
نيذلا هلاجر نم توعار نع عافّدلا يف هلبن رهظأ دقو .زعوب وه ديدجلا جوزلا نوكي نأل حشرملا
.اًضيأ مويلا ثدحت لازت ال ةرطاخم اهّنإ ،فسألل .هدنع نولمعي

ليئارسإ ءاسن تلاق .ديدج نم ملاعلا يف مالّسلا ّمعو ديدجلا توعار جاوزب لافتحالا ّمت
نم ةكرب” نوكيس جاوّزلا اذه ّنأو “ءانبأ ةعبس نم رثكأ” يواست ،ةبيرغلا ،توعار ّنإ يمْعُنل
يف حرفتس ،ةرارم ينعي اهمسا ّنإ تلاقو ةرارملاب ةئيلم تناك يتلا ،يمْعُن .“ّبّرلا
هذه ءادتها تقفار “تازجعملا” نم مك اورظنا .ةديدج ةدالو يف ببسلا تناك اهّنأل ،اهتخوخيش
ةمدخ يف ،ّبُحب ،اهسفن عضت نأب ةمزتلم نوكتسو تلّوحت اهّنإ !نّسلا يف ةريبكلا ةأرملا
،اهسفن يه ءايحإلا تاهبج .عيمجلا هكرتي نأ رطخل ضّرعم وهو ،قافخإلا هحرج ليج لبقتسم
نكمي ال اًروسك دّلوت نأ بجي ،ةعئاشلا ةقباسلا ماكحألا نع ةمجانلا تالامتحالا ىلع ءانب
اهتريغ ىلع بّلغتت ةامحلاف ،اهيلع بّلغتلا نم اننانكمي ةّبحملاو ناميإلا ،كلذ لدب .اهزواجت
بيرغلاب كّشلاو بايترالا ىلع ليئارسإ ءاسن بّلغتتو ،ديدجلا توعار طابر ّبحتو ،اهنبا ىلع
،لجّرلا ةّوق مامأ ،ةديحولا ةاتفلا فعض ّنإ .(عيمجلا هلعفيسف ،اذه ءاسّنلا تلعف اذإو)
.مارتحالاو ةّبحملاب ءيلم طابر عم حلاصتي
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ةقباّسلا ماكحألل اًضّرعم ناك طبارل ةصلخم نوكت نأ ىلع ترباث ةّباّشلا توعار ّنأل اذه ّلك
،ةّيلاثم ةّيصخش يه ةامحلا مويلا ّنأب ،ةيادبلا يف هتلق ام ديعتسأس .ةّينيّدلاو ةّيقرعلا
ةّيصخش اهّنأب اًمئاد اهيف رّكفن انّنكل ،ناطيّشلا لثم اهّنأب ةامحلا يف رّكفن انّنإ لوقأ ال
ٍّدح ىلإ دئاّسلا روعّشلا اذه يف مويلا رّكفنل .كتجوز ةدلاو يهو ،كجوز ةدلاو يه ةامحلا .ةئّيس
ىدحإ .نّسلا يف ةريبكو ،ّمأ اهّنإ !ال .لضفأ كلذ ناك امّلك ةديعب تناك امّلك ةامحلا ّنأ وهو ،ام
َنْيَيْحَي ّنهف ،ًءانبأ مهؤانبأ بجني امدنع ،نهدافحأ َنْيَرَي نأ يه تاّدجلل ةبسّنلاب رومألا لضفأ
،نايحألا ضعب يف تازّيمم ّنهّنإ :مكتاومحب مكطبرت يتلا ةقالعلا ىلإ اًدّيج اورظنا .ديدج نم
نأ بجي .ءيش ّلك امكل اومّدق دقل ،جاوزلا يف كيرشلا ةمومأ (ناجوزلا اهّيأ) امكل اومّدق دقل
يف ّنهدعاسن نأ بجي ،بويع ّنهيدل ناك اذإو .ةداعسب اًنس َنْرُبْكَي ىّتح ،لقألا ىلع ّنهدعسن
نم ٌدحاو وه ناسلّلا ّنأل ،ناسلّلا نم نرذحا :تاومحلا اهتّيأ اًضيأ ّنكل لوقأو .ّنهسفنأ حيحصت
.نرذحاف ،تاومحلا دنع أوسألا اياطخلا

نأ نّسلا يف ةريبكلا يمْعُن ىلع ناكو ،ديدج نم اهتيحأو رفّسلا اذه يف اهتامح توعار تلبق
حتفنا اذإ .اهل اهمعدب عتمتستو فّقوتت نأ لدب ،توعارل لبقتسملا حتف ةداعإ يف ردابُت
ءيش الف ،مهلبقتسم قالطإ ةداعإ يف نّسلا رابك ردابو ،هولان امل ركّشلا ىلع بابّشلا
نأو ،مهدادجأ ىلإ بابّشلا ثّدحتي نأب ركذأ !بوعّشلا نيب هللا تاكرب راهدزا فقوي نأ نكمي
اذه ءاشنإ ديعن نأ بجي .بابّشلا ىلإ نّسلا رابك ثّدحتي نأو ،نّسلا رابك ىلإ بابّشلا ثّدحتي
نأ ،اذه لمعن نأ يف ،عوسي ّبّرلا اندعاسيل .ةداعّسلاو صالخلا راسم دجوي كانهف ،ةّوقب رسجلا
ىلإ نّسلا رابك نم لقتني يذلا ءاّنبلا ماجسنالا كلذ ،تالئاعلا يف ماجسنا يف ومنن
.هيلإ رظننو هسرحن نأ بجي يذلا ليمجلا رسجلا كلذو ،اًبابش رثكألا

 

*******

 

(17-16 .8 ،1) توعار ِرفِس ْنِم ٌةَءارِق

يِّحِلُت ال :توعار تَلاقف […] .اهِّمُأ ِتيَب ىلِإ ٍةَدِحاو ُّلُك اعِجراو امُتنَأ افِرَصنِإ :اهيَّتَنكِل يمْعُن تَلاق
.يهَلِإ ِكُهلِإو يبْعَش ِكُبعَش .ْتِبَأ ِّتِب امُثيَحو ،ْبَهذَأ ِتبَهَذ امُثيَح يِّنِإف ،ِكنَع َعِجرَأو ِكَكُرتَأ نَأ َّيَلع
.نَفدُأ َكانُهو ْتُمَأ !يتومَت امُثيَحو

ّبَّرلا ُمالك

*******

 

Speaker:
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ِةخوخيَّشلا َدهَع ُلِّثمُت يتَّلا ،توعار ِرفِس يف يمْعُن ِةَّيِصخَش ىلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
ِطِباوَّرلا ِةّوقو ِلامج ىلإ ُريشُت توعار ُةَصِق :لاقَو ،بابَّشلا َمامأ َلَبقَتسُملا ُحَتفَي يذلا
ٍبعَش َلِخاد اهيَتَّنك ِريصم ِنأشب ًةمئاشتم ُةريخألا تَدَب ،يمْعُن يَدَلَو ِةافو َدعبف .ةَّيِلئاعلا
يذَّلا َطِباّرلا َّنكلو .اهنع ايَّلختيو َّنِهِتالئاع ىلإ اعِجري ْنأ ىلع امُهْتَعَّجش اذهل ،امُهَبعش َسيل
تَحَتَفو ،اهِمؤاشت نم يمْعُن تَجرخو ،يِخَّسلا َضرَعلا اذه توعار تَمَواقف .هللا ُهَكراب َّنُهَنيب َأشن
:ُهُتَسادق َلاقَو .ليئارسإ يف اًديدج اًجوز اهل َذِخَّتَت نأ ىلع اهْتَعَّجشَف ،توعارل اًديدج اًلَبقَتسُم
يهف .ديدج ٍليج ِةَدالِو يف َببَّسلا يه تَناك اهَّنأل َحرفلا ،اهِتخوخيش يف ،يمْعُن ُفِرعَتس
يه .ةَدحَولاو ِةَلزُعلاب ًةَدَّدهُم تَناك يتَّلا ،اهِتَّنك ِلَبقَتسُم ِلجأ نِم ،ةَّبَحَمِب ،تَّدَعَتساو تَمَزَّتلا
ْنأ ىلع تَرَباث اهِتَهِج نِم ُةَّباَّشلا توعارو .اًديدج اًلَبقَتسُم اهِتَّنك َمامأ تَحَتَف ِنِّسلاب ُةريبكلا
َعَمو ،ةَّيِنيِّدلاو ِةَّيِقرِعلا ِةَقَبسُملا ِماكحألا ِبَبَسِب ِرامَّدلل اًضَّرعُم َناك ٍطِبارل ًةَصِلخُم َنوكت
.اهِتامَحِل ًةَصِلْخُم تَّلظ ،ةَلَمرَأو ًةَّباش اهِنْوَك

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Se i giovani si aprono alla gratitudine per ciò che hanno ricevuto e i
vecchi prendono l’iniziativa di rilanciare il loro futuro, niente potrà fermare la fioritura delle
benedizioni di Dio fra i popoli! Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

*******

 

Speaker:

َرَدابَو ،هوُلان امِل ِركُّشلا ىَلع ُبابَّشلا َحَتَفنا اذإ .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
ِهللا ِتاكَرَب َراهِدزا َفِقوُي ْنأ ُنِكمُي َءيَش الف ،مِهِلَبقَتسُم ِعنُص يف مُهوُدَعاسَو ِنِّسلا ُرابِك
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبَّرلا مُكَكراب .بوُعُّشلا َنيَب

*******
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