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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

ىَعدُي دعب نكي مل يذلا - ناعمس ةامح ءافشل ةرّثؤملاو ةطيسبلا ةياورلا ىلإ انيغصأ
اهل نكل ،ةفيفط تافالتخا عم ،ةريصقلا ةثداحلا ةياور تدرو .سُقرَم ليجنإ يف - سرطب
ِشارِفلا يف َناعمِس ُةامَح تَناك" :سقرم بتك .اًضيأ نيَرخآلا نيَيئازإلا نيَليجنإلا يف ،ىنعم
نكمي ةطيسبلا ىَّمُحلا ىتح ةخوخيّشلا يف نكل ،ةفيفخ ىّمُحلا تناك له فرعن ال ."ةموُمحَم
نأ انيلع .اندسجب مّكحتلا ىلع نيرداق دوعن ال ،ّنّسلا يف مَّدقتن امدنع .ةريطخ نوكت نأ
ال انبلق نأ ولو ،انكرتيو ،فِخي دسجلا طاشن .هلعفن ال امو هلعفن ام راتخن فيك مّلعتن
،ربّصلاب ىّلحتنف :انتابغر يِّقنن فيك مّلعتن نأ يرورضلا نم كلذل .ةبغّرلا نع فّقوتي
ام سفن لعفن نأ اننكمي ال ،ّنّسلا يف مَّدقتن امدنع .ةايحلا نمو دسجلا نم بلطن ام راتخنو
نأو دسجلا ىلإ يغصن نأ انيلع بجيو ،رخآ عاقيإ دسجلل حبصأ :اًبابش اّنك امدنع هانلعف
انأو اصعلا عم نآلا بهذأ نأ بجي اًضيأ انأف .اهنم اًئيش انعيمج انيدل .هتيدودحمب لبقن
.اهيلع ٌئكّتم

http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2022/6/15/udienzagenerale.html


وأ بابشلا ّنسب ةنراقم ةديدجو ةفلتخم ةقيرطب ّنّسلا يف مّدقتملا ىلع لُقثَي ضرملا
لّجعي ّنّسلا ريبك ضرم ّنأ ودبي .ٍساق اًضيأ وه نمز يف ةَيساق ةبرض لثم هّنإ .غولبلا
ّكّشلا انيلإ لّلستيف .ةريصق اًلصأ تراص يتلا ةايحلا ةرتف نم لاح ّلك يف لّلقيو توملا
الف ...راكفألا هذه يتأت اذكه :كلذ ىلإ امو “...اهيف ضرمأ ةرم رخآ هذه” ،ءافشلا ةيناكمإ يف
يلاطيإلا بتاكلا راشأ .ّدحلا اذه دنع دوجوم ريغ هّنأ ودبي اًلبقتسم وجرن نأ وأ رّوصتن نأ ردقن
نادقف نم نومّلأتي نيذلا ّنّسلا رابك ةرارم ىلإ (Italo Calvino) ونيفلاك ولاتيإ ،ريهشلا
انيغصأ يذلا ليجنإلا دهشم نكل .ةديدج ءايشأ مودقب نوعتمتسي اّمم رثكأ ةميدق ءايشأ
ةأرملا كلت هدحو عوسي ْرُزَي مل :وهو ميِلعت لّوأ انل مّدقيو وجرن نأ ىلع اندعاسي هيلإ
.اًليلق رّكفن انلعجي اذهو .هذيمالت عم كانه ىلإ بهذ لب ،ّنّسلا يف ةمّدقتملا

مهنم براقألا :ّنّسلا رابكب ينتعت نأ بجي يتلا يه ديدحّتلاب ةّيحيسملا ةعامجلا ّنإ
هذه اًدبأ ىسنن اّلأ بجي .رارمتسابو اًعم ،ّنّسلا رابك اوروزي نأ نيريثكلا ىلع بجي .ءاقدصألاو
امب ،ظوحلم لكشب امن دق ّنّسلا رابك ددع ّنأل ،ةّصاخ مويلا .ليجنإلا نم ةثالثلا رُطسألا
باجنإ ّمتي ثيح ،ّيفارغميدلا ءاتّشلا اذه يف شيعن انّنأل ،بابّشلا عم اًضيأ بسانتي
رعشن نأ انيلع بجي .بابّشلا نم ليلقلاو ّنّسلا رابك نم ديدعلا كانهو لقأ اًلافطأ
انتاولصب مهعفرن نأو ،مهدحو نونوكي ام اًبلاغ نيذلا ،ّنّسلا رابك ةرايز يف ةّيلوؤسملاب
اًّقح ةايحلا لبقتسي عمتجملا" .مهّبحن فيك هسفن عوسي انمّلعيسو .عوسي ّبّرلا ىلإ
امدنع ىّتحو ،ريطخلا ضرملاو ،ةقاعإلا عمو ،ةخوخيّشلا يف ىّتح ،ةنيمث ةايحلا ّنأ كردي امدنع
.(2014 رياربف/طابش 19 ،ةايحلل ةّيوبابلا ةّيميداكألا ىلإ ةلاسر) "ءافطنالاب ةايحلا أدبت
سفن :اهافشو اهديب اهذخأ ،ةضيرملا ةّنسملا ةأرملا عوسي ىأر امدنع .ةنيمث اًمئاد ةايحلا
ىلع فقت اهلعجو اهافشو اهضهنأو اهديب اهذخأ .تتام يتلا ةباّشلا ءايحإل اهب ماق ةكرحلا
هّنأ :وهو ،ذيمالّتلل لّوألا سرّدلا عوسي ىطعأ ،نانحلاو ةّبحملاب ةئيلملا ةكرحلا هذهب .اهيمدق
كلت ناميإبو ؛ضيرملا صخّشلا كلذ ىلإ هابتنالاب ،صالخلا حَنمُي لب ،صالّخلاب ُرَّشَبُي
هذه يف هترّرك عوضوم ىلإ دوعأ .اهيلع ىنحنا يذلا هللا نانحل اهركش يف قّلأت يذلا ةأرملا
اهّنكل ،مهلتقت ال اهّنإ ،معن .ّنّسلا رابك يغلت هذه ءاصقإلا ةفاقث ّنأ ودبي :ميلاعتلا
ةنايخ هذه .مهؤافخإ لضفألا نم يلاتلاب :هلّمحت انيلع ءبع مهّنأكو ،اًيعامتجا مهيغلت
سيلو اهبابش بسحبو ،ةعفنملا بسحب ةايحلل رايتخا اذهو ،ءيش أوسأ اذهو ،انتيناسنإل
هومدقيل ريثكلا مهيدل ّنّسلا رابك .مهتيدودحمو ،ّنّسلا رابك ةمكحب ،يه امك ةايحلا بسحب
مّلعن نأ اًضيأ انيلع بجي ببسلا اذهل :هايإ انومّلعيل ريثكلاو .ةايحلا ةمكح مهيدل :انل
،دادجألاو بابّشلا نيب راوحلا ّنإ .مهترايزل اوبهذيو مهدادجأب اونتعيو اوّمتهي ّنأب لافطألا
ثيح .ةايحلا ةمالسل ّيساسأو ،ةسينكلل ّيساسأ وهو ،عمتجملل ّيساسأ وه ،دادجألاو لافطألا
.روذج الب يأ ،ضام الب ٌليج ومنيو ،ام ءيش صقني ،ّنّسلا رابكو بابّشلا نيب راوح دجوي ال

يف ةمّدقتملا اهسفن ةأرملا هتطعأ يناثلا سرّدلا ّنإف ،لّوألا سرّدلا ىطعأ دق عوسي ناك نإ
اومدخي نأ مهيلع بجي ،لب ،مهنكمي ،ّنّسلا رابك ىّتح .“مهتمدخ يف تأدبو تضهن” يتلا ،ّنّسلا
ةبرجتلا ىلع اوبّلغتيو ،ةمدخلا ةّيلوؤسم لّمحت يف ّنّسلا رابك ّرمتسي نأ دّيجلا نم .ةعامجلا
ةّوقلا مهحنمي وه ،سكعلا ىلع ،مهيصقي ال عوسي ّبّرلا .اًبناج فوقولا ىلع مهلمحت يتلا
:نيّيليجنإلا بناج نم ةّصقلا يف ةصاخ ةظحالم ّيأ دجوي ال هّنأ ظحالأ نأ يندعسيو .اومدخيل
ىلع ،هداعبأ ّلكب ،هنومّلعتيس يذلا ،عوسي عابتا نوكي اذكه ،ّيعيبط رمألا مهل ةبسنلاب
نوقبي نيذلا ّنّسلا رابك .عوسي ةسردم يف اهنوربتخيس يتلا ةئشنتلا ةريسم لوط
ةئملا دئاق مأ ،ذيمالت اوناك ءاوس – مهتاوخأو مهتوخإل ةعافّشلاو ،ةيزعّتلاو ءافشلل نيلباق
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اذه ةراهط ىلع ةداهش ىمسأ مه امّبر - ...نيِدَعبُم اًصاخشأ مأ ،ةريّرش حاورأ مهبذعت اًصاخشأ مأ
نأ نم اًلدب ،ّيعامجلا مامتهالا زكرم يف ّنّسلا رابك انعضو اذإ .ناميإلا قفاري يذلا ركّشلا
نوسراميو نوعّجشتي فوس ،ةعامجلا ةايح زّيمت يتلا ثادحألا حرسم نع مهفرصنو مهيصقن
يتلا اياطعلا ىلع ّنّسلا رابك ركش ّنإ .اًدحأ ىسني ال يذلا ،هللا مامأ ةنيمّثلا ركّشلا ةمدخ
،اًعم شيعلا حرف ةعامجلا ىلإ ديعي ،سرطب ةامح انتمّلع امك ،مهتايح يف هللا نم اهولان
.مهناميإ فدهل ةّيساسألا ةمّسلا ذيمالّتلا َناميإ حنميو

تسيل ،هذيمالت عيمج عوسي اهب رمأ يتلا ،ةمدخلاو ةعافّشلا حور ّنأ اًدّيج مهفن نأ بجي نكل
يف ديدحّتلا اذه ىلإ ةراشإ ةّيأ ،هلامعأو عوسي تاملك يف ،دجوي ال .طقف ءاسنلا ّصخي اًرمأ
نم لكش ّيأب اهرصح نكمي ال ،هللا نانحل ليجنإلا يف ريدقّتلاو ركّشلا ةمدخ .ىنعملا
ال اذه ،كلذ عمو .ةمداخلا يه ةأرملاو دّيّسلا وه لجرلا ّنإ لوقت يتلا ةّيلقعلا يف لاكشألا
بعصي اًرومأ لاجرلا اومّلعي نأ نهنكمي ال ،ناميإلا نانحو ركّشلا ببسب ،ءاسنلا ّنأ ينعي
،عوسي عابتا ةريسم لوط ىلع ،كانه ىلإ لسّرلا لصي نأ لبق ،سرطب ةامح .اهمهف مهيلع
ىنحنا” و “اهدي سمل” يذلا ،اههاجت ّصاخلا عوسي ُفطل حضوأ دقو .اًضيأ قيرطلا مهل تنّيب
هللا نبا همّلعت ٌرمأ وهو ،ىضرملاو ءافعضلا هاجت ّصاخلا هساسحإ ،ةيادبلا ذنم ،“فطلب اهيلع
نم نيبيرق اونوكي نأ ،تادجلاو دادجألاو ،ّنّسلا رابك عدنل ،مكلضف نم .هتدلاو نم ديكأتلاب
ام ردقب .ةايحلا ةمكحو ،ةايحلا ةربخو ،ةايحلا ةركاذ مهيلإ اولقني يكل بابّشلاو لافطألا
نم ديزملا كانه نوكيس ،ّنّسلا رابكو بابّشلا نيب طبارتو لصاوت كانه نوكي نأب حمسن
.انعمتجم لبقتسم يف لمألا

*******

 

(31-29 ،1) سُقرم ِسيِّدِقلِل حيسَملا َعوُسَي انِّبَر ِليجنإ نِم

ُةامَح تَناكو .اَّنَحويو ُبوقعَي مُهَعمو سوارَدنَأو َناعمِس ِتيَب ىلِإ اوُؤاج ،عَمجَملا َنِم اوُجَرَخ اَّمَلو
اهْتَقَرافف ،اهَضَهْنَأو اهِدَيِب َذَخَأف اهنِم انَدف .اهِرمأب ُهورَبَخَأف ،ةَموُمحَم ِشارِفلا يف َناعمِس
.مُهُمُدخَت تَذَخَأو ،ىَّمُحلا

ّبَّرلا ُمالك

*******

 

Speaker:

:لاقو ،ّنِّسلا يف ِةَمِّدَقَتُملا سرطب َناعمِس ِةامَحو ِةَخوخيَّشلا ىَلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
ول ىَّتحو ىَّمُحلا َّنإف ِّنِّسلا يف ًةَمِّدَقَتُم اهِنوَكِبَو .ةَفيِفَخ ىَّمُحِب سرطب َناعمِس ُةامَح ْتبيصُأ
ِّنِّسلا يف ِمِّدَقَتُملا ىلع ٍريثكب ُبعصأ ُضرملا .توملاب َبَّبَسَتَت نأ ُنِكمُي ًةطيسب ْتناك
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َصَرُف ُلِّلَقُيو َتوملا ُلِّجَعُي ِّنِّسلا ِريبك َضَرَم َّنأ وُدبي دقو .نيغلابلا وأ ِبابَّشلا ىلع ُهنم
َسرطب ِةامَح ِءافِش َدَهشَم ْنكلو .ءافِّشلا ِةَيِناكمإ يف ُّكَّشلا ِهيلإ ُلَّلَسَتَي َكِلَذِل .ءافِّشلا
َعَم ،ةضيرملاو ِّنِّسلا يف ِةَمِّدَقَتُملا َسرطب َةامَح ُعوسي َراز .ءاجَّرلا ىلع ِّنِّسلا َريبك ُدِعاسُي
ِةَئيِلَملا ِةكرحلا ِهذهب .اهيَمَدَق ىلع ُفِقَت اهَلَعَجَو اهافَشو اهِديب اهَذخأ اهآر امدنعو .هِذيمالت
ُّمِتي ْلب ِهِب ُرَّشَبُي َصالَّخلا َّنأب ِذيمالَّتلِل َلّوألا َسرَّدلا ُعوسي ىَطعأ ،نانَحلاو ِةَّبَحَملاب
امدنع يناثلا َسرَّدلا َسرطب ُةامَح ْتَطَعأ ْدقو .هِلجأ نِم ِةالَّصلاو ِهِتَرايِزو ِضيرملاب ِءانِتعالاب
ِهللا ِنانَحِل اهِركُش يف َقَّلأت ْدق ِةأرملا َكلت ُناميإ .هِذيمالتو َعوسي ِةَمدِخ يف ْتأدبو ْتَضَهَن
اوُلَّمَحَتَي ْنأو َةَعامجلا اوُمُدخي ْنأ اًضيأ ِّنِّسلا ِرابك ىلع ُبجي :ُهُتَسادق َلاقو .اهيلع ىَنَحنا يذَّلا
امك ،مِهِتايح يف ِهللا نِم اهوُلان يتَّلا اياطعلا ىلع ِّنِّسلا ِرابك َركُش َّنإ .ةَمدِخلا َةَّيِلوؤسم
َةَّيِساسألا َةمِّسلا انَناميإ ُحَنمَيَسَو ،اًعم ِشيَعلا َحَرَف ِةَعامجلا ىلإ ُديِعُيَس ،سرطب ُةامَح ْتَلَعَف
.ِهِفَدَهِل

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. La speciale delicatezza di Gesù verso la suocera di Pietro, anziana
e malata, mise in chiaro, fin dall’inizio, la sua speciale sensibilità verso i deboli e i malati, che il
Figlio di Dio aveva certamente appreso dalla sua Madre. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga
sempre da ogni male!

*******

 

Speaker:

ِةَمِّدَقَتُملا ،سرطب ِةامَح َهاجُت صاخلا َعوسي ُفطُل .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
يذلا ،ىَضرملاو ِءافَعُّضلا َهاجُت ّصاخلا ُهَساسحإ ،ةيادِبلا ُذنم َنَّيَب ،ةضيرملاو ِّنِّسلا يف
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .ِهِتَدِلاو نِم ِديكأتلاب ِهللا ُنبا ُهَمَّلَعَت

*******
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