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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

يف اهدجن ىرخأ ةرهوج وهو ،ةعماجلا رفس عم مويلا يقتلن ،ةخوخيّشلا عوضوم يف انلّمأت يف
ةّدّرلا نم ةريحلاو لوهّذلاب رعشن ،ريصقلا رفّسلا اذهل ىلوألا انتءارق يف .سّدقملا باتكلا
ريباعّتلا هذه دجن نأ شهدملا نم .“غارف” ،“ناّخد” ،“بابض” ٍءيَش ُّلُك ،"لِطاب ٍءيَش ُّلُك" :ةريهّشلا
رفس بّلقت ّنإ ،عقاولا يف .ّكّشلا عضوم يف دوجولا ىنعم عضت يتلا ،سّدقملا باتكلا يف
يتلا ةايحلا ةفرعمل رخاّسلا ليثمّتلا وه ،ىنعمالّلاو ىنعملا نيب ّرمتسملا ةعماجلا
ىلإ رفّسلا ةمتاخ ريشتو .ّرِبلا اذهل نماضلا وه هللا حالصو ،حالّصلاو ّرِبلا ّبح نع لصفنت
.(13 ،12) "هُّلُك ُناسْنِإلا وه اذه َّنِإف هاياصَو ْظَفحاو َهللا ِقَّتِإ" :ةّدشلاو ةنحملا نم جورخلا قيرط
.ةلكشملا هذه ّلحل ةحيصنلا يه هذه

اهل ّنإ لوقيو ،دادضألا عيمج نيب عمجي هّنأ ،ةنّيعم تاظحل يف ،انل ودبي يذلا عقاولا اذه مامأ
ةالابماللا قيرط ّنأ اًضيأ انل رهظت نأ نكمي ،ءيش الّلا يف يهتنت نأ وهو ،هسفن ريصملا
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اندوهج ترّيغ له :يهو ،هذه لثم ةلئسأ انيف أشنتو .ةملؤم لمأ ةبيخل ديحولا ّلحلا يه
:ىودجلا ميدع اذه ّلك ّنأ ودبي ؟أطخلاو ّحّصلا نيب قرفلا ام دّكؤي نأ دحأ عيطتسي لهو ؟ملاعلا
؟اًريثك اًدهج لذبن اذامل

ّنأ يف ّكش الو ،ةايحلا نم تقو ّيأ يف رهظي نأ نكمي يذلا يبلّسلا ساسحإلا نم عون هّنإ
ةمواقم ّنإف ،يلاّتلابو .اًبيرقت هنم ّرفم ال اًرمأ لمألا ةبيخ عم اذه ءاقللا لعجت ةخوخيّشلا
،نّسلا رابك ناك نإ :ةمساح نوكت دق  ،هذه لمألا ةبيخلو ةطِبحُملا تاريثأّتلل ةخوخيّشلا
،ةّبحملا ءاقبل اًلمأ كانه ّنأ ينعي اذهف ،ّرِبلل مهّبح اًملاس نوظفحي ،ءيش ّلك اوربتخا نيذلا
،ةّيحص ةمزأ يهو ،ةمزألا هذه ربع روبعلا حبصأ ،رصاعملا ملاعلل ةبسّنلابو .اًضيأ ناميإلاو
ّلكب بعالتتو ءيش ّلكل سايقملا نوكت نأ يعَّدت يتلا ةفاقّثلا ّنأل ؟اذامل ،اًمساح اًرمأ
.اًضيأ ريخللو ،ةّبحمللو ،ىنعملل اًّيعامج اًطابحإ جتنُت نأ اًضيأ رمألا اهب يهتني ،ءيش

ام لّجست نأب يفتكت يتلا ،ةموعزملا “ةقيقحلاف” .لمعلا يف ةبغّرلا اّنم عزني طابحإلا اذه
تقولا رورمل ،ءادف نود نم ،اهمّلسُتو دادضألاب اهتالابمال اًضيأ لّجست ،طقف ملاعلا يف
ةّيساسحلا مدع يف ةياغ اًضيأ اهّنكل ،ملِعلاب ةفحتلُم - هذه اهتئيه يف .مَدَعلا ريصمو
مل .حالّصلاو ّرِبلا ّبح نع اًمامت ىّلختي نأ لواح ةقيقحلا نع ثيدحلا ثحبلا ّنإف - ةّيقالخأاللاو
.هئادفبو ،هدعوبو ،هريصمب نمؤي دعي

ةقيقد ةفرعم يف اًيلمع ءيش ّلك لمشت نأ ديرت يتلا ،ةثيدحلا انتفاقثل ةبسّنلاب
ّدر دجو – ةّيلوؤسم مدعو ةلماش ةفرعم وه يذلا – ديدجلا رخاّسلا فقوملا اذه روهظ ّنإف ،رومألل
اًردصم ةيادبلا يف قالخألا نع اندعبت يتلا ةفرعملا ودبت ،عقاولا يف .اًّدج فينع ٍلعف
.حوّرلل ٍللش ىلإ لّوحتت ام ناعرس اهّنكل ،ةقاّطلاو ةّيرحلل

مهو” هّنإ – ةقلطملا ةفرعملا ةردقل ةلتاقلا ةبرجتلا هذه نع ،هتيرخسب ،ةعماجلا رفس فشك
ةميدقلا ةّيحيسملا ديلاقّتلا يف نابهّرلا ناك .ةدارإلا يف اًزجع دّلوي يذلا - “قلطملا ملِعلا
نود نمو ناميإ نود نم ،ةفرعملا رورغ ةأجف فشتكا يذلا ،اذه حوّرلا ضرم ةّقدب اودّدح دق ،اًّدج
ىدحإ وه لسكلا اذهو .“لسكلا” مسا هيلع اوقلطأ .حالصو ّرب نود نم ةقيقحلا مهوو ،قالخأ
.رثكأ لب ،ال :لسك دّرجم سيل وهو .عيمجلا صخي هّنكل ،نينسملل ىتح ،عيمجلا براجت
ّرِبلا ّبح نم ديزملا نود نم ،ملاعلا ةفرعمل مالستسالا وه ،لب .ال :بائتكا دّرجم سيلو
.هيلع بّترتملا لمعلاو ،حالّصلاو

ّلكو ةّيقالخأ ةّيلوؤسم ّلك ضفرت يتلا ،ةفرعملا هذه هيلإ يدؤت يذلا ةّوقلاو ىنعملا غارف ّنإ
،ريخلا ةدارإل ةّوقلا نم طقف ناسنإلا دّرجي ال هّنإ .اًئيرب سيل ،يقيقحلا ريخلا لجأ نم روعش
يذلا ،نونجملا لقعلا ىَوِق اهّنإ .ّرّشلا ىَوِق ةّيناودعل بابلا حتفت لعف ةَّدَر اًضيأ ثِدحُي لب
انحبصأ ،انتّيهافر ّلك عمو انمّدقت ّلك عم ،عقاولا يف .اًرخاس ةطرفُملا اّيجولويديإلا هتلعج
ةيهافر جتنن نأ انيلع ناك !بعّتلا عمتجم نحن :اذه يف ًاليلق اوركف .“بعّتلا عمتجم” اًّقح
اًّدح عضن نأ انيلع ناك .ةّحّصلل اًّيملع ّيئاقتنا قوسب ىضرن نحن اهو ،عساو قاطن ىلع
ملِعلا .لَّزُعلا صاخشألا ّدض عباتت ةّيشحولا بورحلا دهشن نحن اهو ،هزواجت نكمي ال مالّسلل
قيرط يف اهّنأ ودبيو ،اًمامت ٌفلتخم ٌرمأ اذه ،ةايحلا ةمكح نكل .دّيج اذهو ،عبّطلاب ،مّدقتي
.دودسم
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ةفرعم نم ةقاّطلاو ىنعملا عزني ةّيلوؤسم الو هيف روعش ال يذلا لقعلا اذه ،اًريخأ       
ةّيعامجلا تافارخلاو ،ةبذاكلا رابخألا تقو وه انتقو نوكي نأ ةفدص سيل .اًضيأ ةقيقحلا
ّنف ،رخاّسلا ةعماجلا رفس ةمكح نم مّلعتت نأ ةخوخيّشلل نكمي .ةفئاّزلا ةّيملعلا قئاقحلاو
ّرِبلا هاجت رعاشملا نم ةيلاخ ةّينهذ ٍةقيقح مهو يف يّفختملا عادخلا ىلع ءوّضلا طيلست
مهّنإ !بابّشلل اًريثك اًريخ نوعنصي ةهاكفلا حورو ةمكحلاب نوئيلملا ّنّسلا رابك .حالّصلاو
اًضيأ ّنّسلا رابك ءالؤهو .ةايحلا ةمكح نم ةدّرجملا ةنيزحلا ةفرعملا ةبرجت نم مهنوذقني
"نوعَبشُي مهَّنِإف ،ّرِبلا ىلِإ ِشاطِعلاو ِعايِجْلِل ىبوط" :لئاقلا عوسي دعو ىلإ بابّشلا نوديعي
.(6 ،5 ىّتم)

 

*******

 

(14-13 ،12 ؛18-17 ،2) ةعماجلا ِرْفِس ْنِم ٌةَءارِق

.حيِّرلا َءارَو ٌيعَسو ٌلِطاب هَّلك هَّنأل ،سْمَّشلا َتحَت ُلَمعُي يذَّلا ُلَمَعلا ينَءاس ْدَق ذِإ َةايَحلا ُتهِرَكف
ُةَمِتاخ [...] .ينُفُلخَي يذَّلا ِناسنِإلِل هُكُرتَأس يذَّلا يبَعَت نِم ِسمَّشلا َتحَت ُتيَناع ام َّلُك ُتهِرَكَو
َهللا َّنأل ،هُّلك ُناسْنإلا وه اذه َّنإف ُهاياصَو ْظَفحاو َهللا ِقَّتِإ .عومْسَم ٍءيش ُّلُك :مالَكلا
.اًّرَش مَأ َناك اًريَخ ،ٍّيِفَخ َّلُك ُنيدَيف ،ٍلَمَع َّلُك ُرِضحُيس

ّبَّرلا ُمالك

*******

 

Speaker:

ىَلع يوَتحي ِةَعِماجلا ُرفِس :لاقو ،ةَعِماجلا ِرفِسو ِةخوخيَّشلا ىَلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
يف ُريباعّتلا ِهذهو .غارفو ٌناّخُدو ٌبابض ٍءيَش ُّلُك ،لِطاب ٍءيَش ُّلُك :اهنِم ،ريباعّتلا ِضعب
ىَنعملا َنيَب ِبُّلقتلا اذه َمامأو .ِهِسفن ِدوجولا ىَنعم يف ِّكَّشلا ىَلع انُلِمحَت ِسّدقملا ِباتكلا
ِةبيخ َهاجُت ُبِسانملا ُديحولا ُّلَحلا اهَّنأ ىَلع ِةالابماللا ُقيرط انل ودبت ْنأ ُنِكمُي ،ىَنعماللاو
دَقَو .هنم َّرفم ال ٌرمأ ِةخوخيَّشلا يف ِلمألا ِةَبيَخ َعَم َءاقللا َّنأ يف َّكَش الو .ةايحلا ُلَمشَت ٍلمأ
اًلمأ كلذب اوُطعَأو ،حالَّصلاو ِّرِبلل مِهِّبُح ىَلع اوُظَفاحف ،هذه ِلمألا َةبيخ ِّنِّسلا ِرابِك ُضعب َمَواق
ِّبح نع اًمامت ىَّلختي نأ ِةقيقحلا نع ُثيدحلا ُثحبلا َلَواح .ةايحلا يف ِناميإلاو ِةَّبحملا ِءاقبِل
نِمو ٍّيقالخأ ٍمازتلا ِنود نِم نكل ،ةَعِماج ًةلماش َنوكت ْنأ ُديرُت مويلا ُةفرعملاو .حالَّصلاو ِّرِبلا
ِملِعلا ِمهَوِل ِةَلِتاقلا ِةَبِرجَتلا ِهذه نع ِةعماجلا ُرفِس َفَشَك :ُهُتسادق َلاقو .ةَّيِلوُؤسم ِنود
ِهيلإ يِدؤُت يذَّلا ِةَّوقلاو ىَنعملا نِم َغارفلا َّنإ .ةدارإلا يف اًزجع ِةياهنلا يف ُدِّلَوُي يذَّلا ِقَلطُملا
اًرمأ َسيل ،ّيقيقحلا ِريخلا َوحن ٍهُجَوَت َّلُكو ٍةَّيِقالخأ ٍةَّيِلوؤسم َّلك ُضُفرت يتَّلا ،ةَفِرعَملا ِهذه
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ىَوِق ِةَّيِناودُعِل َبابلا ُحَتفَيو ،ريخلا َوحن ِهُجَوَتلاو ِةدارإلا ِةَّوق نِم َناسنإلا ُدِّرَجُي امَّنإ ،اًئيرب
.دودسم ٍقيرط ىلإ يِّدَؤُيو ،ّرِضُم ٌرمأ وه ِةايحلا ِةَمكِحِل ُهَضفر َّنكل ،دِّيج ٌرمأ ِملِعلا ُمُّدَقَت .ّرَّشلا
نِم ِةَدَّرجُملا ِةَفِرعملا ِةَبِرجت نِم َبابَّشلا اوُذِقنُي ْنأ مهُنِكمُي ِةمكِحلاب َنوئيلملا ِّنِّسلا ُرابِكو
.ةايحلا ِةَمكِح

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Gli anziani ricchi di saggezza e di umorismo fanno tanto bene ai
giovani! Li salvano dalla tentazione di una conoscenza del mondo triste e priva di sapienza della
vita. E li riportano alla promessa di Gesù: «Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché
saranno saziati». Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

*******

 

Speaker:

ِةَهاكُفلا ِحورَو ِةَمكِحلاب َنوئيلَملا ِّنِّسلا ُرابِك .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
نِم ِةَدَّرَجُملاو ِةَنيزحلا ِملاعلا ِةَفِرعَم ِةَبِرجت نِم مُهَنوُذِقنُي مهَّنإ !بابَّشلِل اًريثك اًريخ َنوُعَنصَي
مهَّنِإف ،ّرِبلا ىلِإ ِشاطِعلاو ِعايِجْلِل ىَبوط" :لِئاقلا َعوسي ِدعَو ىلإ مهَنوُديعُيَو .ةايحلا ِةَمكِح
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب ."نوعَبشُي

*******
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