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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ِءاسَؤُر دحأ – سُميدوقين دجن ليجانألا يف ّنّسلا يف ةمّدقتملا تايصخّشلا ّمهأ نيب نم
يف .(21-1 ،3 انحوي عجار) ليللا يف ءافخلا يف هيلإ بهذف ،عوسي فرعي نأ دارأ يذلا - دوهيلا
َهللا َّنِإف" :لاق امدنع ،ةّيئادفلا هتلاسرو عوسي ّيحو ُروحم رهظ ،سُميدوقين عم عوسي ثيدح
ُةايحلا هل َنوكت لب هِب ُنِمؤُي نَم ُّلُك َكِلهَي ال يَكِل ديحَولا هِنباِب َداج هَّنِإ ىَّتح َمَلاعلا َّبحَأ
.(16 ةيآلا) "ةَّيِدبَألا

ةيآلا عجار) “ُلَع نِم َدَلوُت” نأ جاتحت “هللا توكلم ىرت نأ لجأ نم” هّنإ سُميدوقينل عوسي لاق
لّمأنو ،ملاعلا ىلإ انئيجم رّركن نأو ،ةّيناث ةرم َدَلوُنف ديدج نم أدبن نأ ينعي ال اذه .(3
ةايحلا غرفي لب .هل ىنعم ال راّركتلا اذه .لضفأ ةايح ةصَرُف انمامأ حتفي ديدج صّمقتب
اًغارفو ،دعب اهل ةميق الو ،ةلشاف ةربخ تناك ول امك اهيغليو ،ىنعم ّلك نم اهانشع يتلا
هذه .رخآ ٌرمأ يه عوسي اهيلع مّلكت يتلا ديدج نم ةدالولا ،دوصقملا اذه سيل .ال .اًعايضو
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حمست يتلا ،“ُلَع نِم ةدالولا” .نانحب انّبحأو ،هللا انَفَرع اهب :هللا يَنيع يف ةنيمث ةايحلا
يتلا ،داعيملا ضرأ ىلإ هايملا ربع زايتجاو ،حوّرلاب ةدالو يه ،هللا توكلم ىلإ “لخدن نأب” انل
دلون نأ ينعي ال اذه .هللا ةمعنب ،ُلَع نم ةديدج ةدالو اهّنإ .هللا ةّبحم عم ةحلاصتم ةقيلخ يه
.ىرخأ ةّرم ةّيدسج ةدالو ديدج نم

ناسنإلاف :ةحضاولا ةخوخيّشلا مامأ اهتيناكمإ يف َّكشو ،ةدالولا هذه َمهَف سُميدوقين ءاسأ
.نمزلا يف ةدالو ّلكل ىسرملا وه ءانفلاو ،اًيئاهن ّيدبألا بابّشلا ُمْلُح يفتخيو ،اًمتح خيشي
ةقيرطلا دجي ملو ،سُميدوقين دقتعا اذكه ؟ةدالو ةروص يف اًريصم لّيختن نأ نكمي فيكف
؟ةديدجلا ةدالولا هذه يه ام .عوسي مالك مهفيل

ءوض يف ،ىنعملا سكعن نأ عقاولا يف اننكمي .انل ريثك ميِلعت سُميدوقين ضارتعا يف
مامأ ةبقع تسيل ةخوخيّشلا طقف سيل .ةخوخيّشلل ةّصاخ ةلاسر فشتكنو ،عوسي ةملك
،اهيلع ءوضلا ءاقلإل بسانملا تقولا يه لب ،عوسي اهيلع مّلكت يتلا ُلَع نِم ةدالولا
نانّيبي ،انتفاقثو انرصع .دوقفم ءاجر نع ةرابع اهّنأكو ،لصح يذلا مهفلا ءوس نع اهداعبإو
ةدالوو ّيرشبلا نئاكلل جاتنإ ةلأسم طقف اهّنأكو لفط ةدالو رَبَتعُت نيح اًقلقم اًهاجتا
لباق ريغ دسجب نمؤي – ٍسئاي - ٍسَوَه َلثِم ،يدبألا بابّشلا ةروطسأ ناّيمني ّمث ،ةّيجولويب
هذه دينفت ىلع اًغماد ًاليلد مّدقت اهّنأل ؟ةفلتخم قرطب ،ةخوخيّشلا ُرَقَتحُت اذامل .داسفلل
.دسجلا يف اًبابش اًمئاد عجرن ىتح ،مألا محر ىلإ دوعن انلعجت نأ ديرت يتلا ،ةروطسألا

نأ اننكمي ،توملا ةميزه راظتنا ءانثأف :ةديدع هجوأب ةروطسألا هذهب ةبذجنم ايجولونكتلا
ةخوخيّشلا ءيجم ئطبت يتلا ليمجتلا تارضحتسمو ةّيودألاب اًّيح دسجلا ىلع ظفاحن
ال ،كلذ عمو .اًمامت رخآ ءيش ةروطسألا ةّيذغتو ،ءيش ةّيهافرلا ،ديكأتلاب .اهليزتو اهيفختو
نيب طلَخلا .ّيلقعلا كابرإلا ضعب انل ُقِلخَي نيَبناجلا نيب طلخلا ّنأ ركنن نأ نكمي
اذه اًمئاد ديعتسن يكل طقف كلذ لعفن نحن .ّيدبألا بابّشلا ةروطسأ ةيذغتو ةّيهافرلا
ةلّثمملا تاملك رّكذتأ .اًبابش رهظن يكل ةّيحارجلا تاّيلمعلاو ليمجّتلا نم ريثكلا :بابّشلا
ال ،ال” :تلاق ،اهديعاجت اوليزي نأ مهيلع ّنإ اهل اولاق امدنع ،ينانغام ،ةميكحلا ةّيلاطيإلا
ديعاجتلا :رمألا وه اذه .“!اهوسملت ال :لّكشتتل ةديدع تاونس رمألا قرغتسا دقل !اهوسملت
يكل اهوسملت ال .ةريسم يف انرس انّنأ ٌزمرو ،جضّنلل ٌزمرو ،ةايحلل ٌزمرو ،ةربخلل ٌزمر يه
،بلقلا وه ّمهم وه امو ،اهّلك ةّيصخشلا يه ّمهم وه ام :هجولا يف اًّبابشو ،اًّبابش اوحبصت
اًدّيج حبصأ ،اًقيتع حبصأ امّلك يذلا ،دّيجلا ذيبّنلا بابش ،بابّشلا اذه عم بلقلا ىقبيو
.رثكأ

اهل يتلا ةّينفلا لامعألا ضعب لثم :“مات ُريغ ْنكل ديدش لامج” ينافلا دسجلا يف ةايحلا
اذكه :ةّمتت تسيلو ،“ةيادب” ضرألا ىلع انه ةايحلا ّنأل .اهلامك مدع يف ديِدحتلاب ديرف رحِس
ىلإ نيّيقيقح انّنكل ،ّنّسلا يف نومّدقتي اًصاخشأ ،نيّيقيقح اًصاخشأ ،ملاعلا ىلإ يتأن
اهئاقب ىلع ظفاحن ىتح اًّدج دودحم نامزو ناكم يه ينافلا دسجلا يف ةايحلا نكل .دبألا
ليجنإلا ةراشب لبقي يذلا ،ناميإلا ّنإ عوسي لاق .نمزلا اذه يف انتايح يف ام نمثأ قّقحنو
توكلم “ىرن نأب” انل حمسي وهف .يداع ريغ يلّوأ ريثأت هل ،انريصم وه يذلا هللا توكلم نع
ةمالعلا قيقحت يف انئاجر بارتقال ةريثكلا تامالعلا ةيؤر ىلع اًقح نيرداق حبصن ذإ .هللا
.هللا ةّيدبأ ىلإ انهجوت ىلإ ريشت يتلاو ،انتايح يف اهلمحن يتلا
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،“اهتيؤر” نم انّكمت اذإو .ةديدع قرطب عوسي اهنّيب يتلا ،ّيليجنإلا ّبحلا تامالع يه تامالعلا
.ديدج نم دلي يذلا ءاملاب حوّرلا روبعب توكلملا “لوخد” اًضيأ اننكمأ

نِم ةدالولا هذه ةزجعم اًّديج اًمهف مهفن نأ نكمي اهيفو ،انم نيريثكلل ةحونمم ةلاح ةخوخيّشلا
لب ،نمزلا يف ةدالو ىلإ نينحلا لقنت ال يهف :ّيرشبلا عمتجملل ةّيقادصم تاذ اهلعجو ،ُلَع
وحن ٌريَس اهّنإ :ديرف لامج ةخوخيّشلل ،روظنملا اذه نم .يئاهنلا ريصملل ّبحلا لقنت
سيل .ّيكالهتساو ّيجولونكت هل اًليدب وأ ،ديدج نم ّمألا محر لخدي نأ عيطتسي دحأ ال .ةّيدبألا
رمألا نوكيس ،اًنكمم كلذ ناك ول ىتح .عنطصُم ٌرمأ وه لب ،ةلمتكم ةريسم الو ،ةمكح اذهب
ريبك ،هللا ءامس وحن ،ريصملا وحن ريسي ّنّسلا ريبك ،مامألا ىلإ ريسي ّنّسلا ريبك .اًنزحم
ريرحتل صاخ تقو يه ةخوخيّشلا ّنإف ،كلذل .هتايح يف اهشاع يتلا ةمكحلا عم ريسي ّنّسلا
،ةّيلآو ةّيجولويب ةروصب ةايحلا ديق ىلع ءاقبلا يف يطارقونكتلا مهّولا نم لبقتسملا
هذه ىلع دّكؤأ نأ ّدوأ ،انه .دّلوملاو قلاخلا محّرلا ،هللا محر نانح ىلع حتفنت اهّنأل صاخ لكشبو
فيكو ،مهدافحأ ىلإ ةّدجلا وأ ّدجلا رظني فيك اوظحال .ّنّسلا رابك نانح :يهو ،ةملكلا
،ةّيناسنإلا براجّتلا ىلع بّلغت يذلا ،ةّيناسنإ ةبرجت ّلك نم يلاخلا ،نانحلا اذه :مهنوفطالي
بابلا حتفي نانحلا اذه .رخآلا نم دحاولا ّبحُملا برُقلاو ،ةّيناجمب ةّبحملا حنمي نأ ىلع رداق
فيك فرعي ذإ ،اذكه نوكي هللا .نانحو ةمحرو برُق وه هللا حور ّنأ سنَن ال .هللا نانح مهفن يكل
يه ةخوخيّشلا .نانحلا وه يذلا ،اذه هللا دعُب مهفن نأ ىلع اندعاست ةخوخيّشلاو .فطالي
قلخي يذلا هللا نانح تقو يهو ،يطارقونكتلا مهولا نم لبقتسملا رّرحنل صاخلا تقولا
- ةّيحورلا هذه ةخوخيّشلا ةلاسر ديدج نم فنأتسن نأ حوّرلا انحنميل .اًعيمج انل اًقيرط
،ةقيرطلا هذهب ةخوخيّشلا يف رّكفن امدنع .ُلَع نم ةدالولا عم انحلاصت يتلا ،- ةّيفاقثلاو
ريغ مهربتعت نأو ،ّنّسلا رابك نم صّلختت نأ هذه ءاصقإلا ةفاقث رّرقت اذامل :لءاستن
.اهوشاع دق ةايحل ةمكحلا لُسُرو ،نانحلا لُسُرو ،لبقتسملا لُسُر مه ّنّسلا رابك ؟نيديفم
.ّنّسلا رابك ىلإ رظننلو اًمُدُق ِضمنل

*******

 

(6-3 ،3) انحوي ِسيِدِقلِل حيسَملا َعوُسَي انِّبَر ِليجنإ نِم

اذِإ اَّلِإ ِهللا َتوكَلَم ىرَي نَأ هُنِكمُي ٍدَحَأ نِم ام :َكَل ُلوقأ َّقَحلا َّقَحلا :[سُميدوقين] عوسي َباجَأف
ْنَأ ُعيِطَتسَيَأ ؟ريبَك ٌخيَش َوهو َدَلوُي ْنَأ َناسنِإلا ُنِكمُي َفيَك :سُميدوقين ُهل َلاق .ُلَع نِم َدِلُو
َتوكَلَم َلُخدَي نَأ هُنِكمُي ٍدَحَأ ْنِم ام :َكَل ُلوقَأ َّقَحلا َّقَحلا :عوسي َباجَأ ؟دَلوُيو ِهِّمُأ ِنطَب ىلِإ َدوعَي
.اًحور ُنوكَي ِحوُّرلا ُدولوَمو اًدَسَج ُنوكَي ِدَسَجلا ُدولوَمَف .حوُّرلاو ِءاملا َنِم َدِلُو اذِإ اَّلِإ ِهللا

ّبَّرلا ُمالك

*******
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Speaker:

ِثيدح يف :لاقو ،ّنِّسلا يف ِمِّدَقَتملا سُميدوقينو ِةَخوخيَّشلا ىَلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
ِهذه نكل .ُلَع ْنِم َدَلوُت ْنأ ُجاتحت ِهللا َتوكلم ىَرت ْنأ ِلجأ نم :ُهل َلاق سُميدوقين َعَم عوسي
ِةدالِولا عم َدِجَن ْنأ ِلَمأ ىلع ،ملاعلا ىلإ انَئيجَم َرِّرَكُنو ،ديدج نِم َدَلوُن ْنأ يِنعت ال ُةَدالِولا
اهانشِع يتَّلا َةايحلا ُغِرفُي ْلب ،ُهل ىَنعم ال ُراّركِتلا اذه .لضفأ ٍةَّيناث ٍةايحل ًةَصرُف ِةديدجلا
ُحمست يتَّلا ،ُلَع نِم ُةَدالِولا .اًعايَضو اًغارَفو ،ةَلِشاف ًةربِخ ْتناك ول امك اهيِغلُيو ،ىَنعم ِّلك نِم
يتَّلا ِداعيملا ِضرأ ىلإ ِهايملا ُروبُع يه ،حوُّرلاو ِءاملاب ٌةَدالِو يه ،هللا ِتوكلم ىلإ َلُخدَن ْنأب انل
َلاق ِةخوخيَّشلا ِعِقاو َمامأو ،ةَدالِولا هذه َمهَف سُميدوقين َءاسأ .هللا َعَم ٌةَحِلاصتُم ٌةَقيلخ يه
.انل اًميِلعت ِهيف َدِجَن ْنأ ُنِكمُيو انل ٌديفم سُميدوقين َضارتعا َّنإ .ةَنِكمُم ُريغ اهَّنإ
ُبِسانملا ُتقولا يه ْلب ،طقف اذه َسيلو ،ُلَع نِم ِةَدالِولا َمامأ ًةَبَقَع ْتسيل ُةخوُخيَّشلاف
ِءاجرب ِثُبَشَتلا َلثِم َةديدجلا َةايحلا ُلَعجَي يذَّلا ِمهَفلا ِءوس نِم ِجورُخلِلو ،اهِقيِقحَتَو اهِمهَفِل
ىَرن ْنأبو ،هللا َتوكلم ىَرن ْنأب انل ُحَمسَت ،حوُّرلاو ِءاملاب ُةديدجلا ُةَدالِولا .ةمئاد ٍةّينمز ٍةايح
،ّبُحلا اذه ِةَّيؤر نِم انَّكَمَت اذإف .ّيليِجنإلا ُّبحلا اهُّمَهَأو ،ضرألا ىَلع ِهيلإ ُريشُت يتَّلا ِتامالعلا
يذَّلا انِريصم َوحن ُةَّيعيبَطلا انُتَريسم تَّرمتساو ،حوُّرلاو ِءاملا ِلوبقب ِتوكلملا َلوخد انَنَكمَأ
.هللا ُةَّيدبأ وه

*******

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. La vecchiaia, in modo particolare, è un tempo di grazia, nel quale il
Signore rinnova la Sua chiamata agli anziani a custodire e trasmettere la loro fede e a guidare con
la loro sapienza il mondo di oggi, che sta affrontando molte difficoltà, diventando così un faro per
le nuove generazioni. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

*******

 

Speaker:

ُدِّدجُي ُثيح ،ةَمعِن ُنَمَز صاخ ٍعوَنب َيه ُةَخوُخيَّشلا .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
اوُدِشرُيو ،هوُلُقنَيَو مِهِناميإ ىلع اوُظِفاحُيِل ،ّنِّسلا يف َنيمِّدَقَتُملِل ُهَتَوعد هيف عوسي ُّبَّرلا
.ةديِدَجلا ِلايجألل ًةرانَم َكِلذب اونوُكَيف ،ةريثك اًباعِص ُهِجاوُي يذَّلا ِمويلا َمَلاع مِهِتَمكِحِب
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب

*******

2022 ناكيتافلا ةرضاح – ةظوفحم قوقحلا عيمج ©
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