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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

مهسفنأ اودجو نيّيحيسملا ءالؤه ّنأ انيأر .اًئيشف اًئيش ةيطالغ لهأ ىلإ ةلاسرلا يف لخدن
مهرّكذو هتلاسر ةباتك يف سلوب لوسرلا أدب .ناميإلا نوشيعي فيك يف عارص يف
عمو .مهنم ّلكل ةتباثلا هتبحمو ،مهنع هدعب ببسب هتحار مدعو ،مهعم ةقباسلا تاقالعلاب
قيرطلا اوكلسي نأ ةيطالغ لهأ ىلع هّنأل ،مهيلع هقلق ىلإ ريشي نأ ىسني ال وهف ،كلذ
ةداعإ يرورّضلا نم :وهو اًدج ٌحضاو هدصق .ناميإلا يف ةعامجلا َدَلَو يذلا بألا مامتها هّنإ :حيحّصلا
ةيوهلا ءانب لجأ نم ،هتزاركب ةيطالغ لهأ ُهَلِبَق يذلا ،ليجنإلا يف ديدجلا ىلع ديكأتلا
،ليجنإلا يف ديدجلا ىلع ديكأتلا ةداعإ :أدبملا وه اذهو .ةايحلا اهيلع سَّسؤت يتلا ةيقيقحلا
.لوسّرلا نم ةيطالغ لهأ ُهَلِبَق يذلا

ةيهاولا ججحلا عبتي مل هتلاسر ةيادب نم .حيسملا ّرس يف ٌملاع سلوب ّنأ روفلا ىلع رهظي
امدنع فرصتن نأ انيلع فيك اًضيأ انل نّيبو اًّيلاع لوسرلا َقَّلح .هودقتنم اهمدختسا يتلا
لدجلا رهوج ّنأ انل َنَّيب ،ةلاسرلا ةياهن دنع طقف عقاولا يف .ةعامجلا لخاد تاعازنلا أشنت
نم ديزم يف ريسلا قيرط سلوب راتخا .يدوهيلا ديلقتلا سُسُأ نم وهو ،ناتخلا وه راثملا
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مل .هنم أزجتي ال ءزج يهو ،نيّيحيسملا ةّيرحو ليجنإلا ةقيقح وه كحملا ىلع وه ام ّنأل ،قمعلا
،هيلإ ليمن يذلا فقوملا اًبلاغ وه امك ،تاعازنلاو لكاشملا يف ةّيحطسلا رومألا دنع فقوتي
ّنأ فرعو عوسي سلوب ّبحأ .طسو ّلح ىلع نوقفتم انّنأ عيمجلا مهوي اًعيرس اًّلح دجن ىتح
لوسرلا راتخا دقف ،ليجنإلا ةقيرط يه هذه تسيل .ىطسولا لولحلل هلإ-ناسنإ سيل عوسي
عنص لواحي ال "؟هللا ِمَأ َساَّنلا ُفِطعَتسَأ َنآلا ينارُتفَأ" :لاق .بعصألا قيرطلا عبتي نأ
اضِر ىَّخَوتَأ ِموَيلا ىلِإ ُتنُك وَل ؟ساَّنلا اضِر ىَّخَوتَأ له" :لوقلاب رمتسيو .عيمجلا عم مالّسلا
.(10 ،1 ةيطالغ) "حيسملِل اًدْبَع ُتنُك امَل ،ساَّنلا

سيل يقيقح لوسر هّنأب ةيطالغ لهأ ريكذتب مزلم هّنأب سلوب رعش ،لّوألا ماقملا يف
،هدادتراو هتوعد ةصق ىور هسفن وه .هل هللا ةوعد ببسب لب ،صاخلا هقاقحتسا ببسب
لامعأ) قشمد ىلإ هتلحر ءانثأ هل تاومألا نيب نم مئاقلا حيسملا روهظ عم تنمازت يتلا
ذِإ" :لاق ،ثدحلا كلذ لبق هتايح نع هدكؤي ام ظحالن نأ مامتهالل ريثملا نم .(9-1 ،9 لسرلا
نِم اًريثك ِدوهَيلا ِةَّلِم يف ُمَّدَقتَأو اهَريمدَت ُلِواحُأو داهِطْضِالا َةياغ ِهللا َةسينَك ُدِهَطضَأ ُتنُك
دكأو سلوب أرجت .(14-13 ،1 ةيطالغ) "يئابآ ِنَنُس ىلع ًةَّيِمَح مهُقوفَأف يموَق ينَب نِم يبارْتَأ
يف اَّمَأو" :لاق ذإ ،اًّيقيقح اًرويغ اًّيسيرف ناك دقل ،عيمجلا ىلع قّوفتي ةيدوهيلا يف هّنأ
ناك هّنأ ىلع نيترم دّدشو .(6 ،3 يبليف) "هيَلع َموَل ال ٌلُجَر انَأف ةعيرَّشلاِب ُلانُي يذَّلا ِّرِبلا
.سلوب ةصق هذه .ةعيرشلل اًّيوق اًديؤمو ءابآلا ديلاقت نع اًعفادم

اًفِّدَجُم" ناك هّنأو داهطضالا ةياغ ةسينكلا دهطضا هّنأ ىلع ديكأتلا ىلع َّرصأ ،ةيحان نم
نمو ،- اذكه هسفن فصو نم وه :ةفص يأ رّفوي مل .(13 ،1 سواتوميط1) "اًفينع اًدِهَطضُم
ىدل فورعملا يرذجلا لّوحتلاب رمي نأ ىلإ هداق يذلا رمألا ،ههاجت هللا ةمحر نّيب ،ىرخأ ةيحان
اوعِمَس لب ،ةَّيِدوهَيلا يف يتَّلا ِحيسَملا ِسِئانَك يف ِهجَولا َفورعَم ْنُكَأ مَل" :بتك .عيمجلا
ِسْمَألاب ُلِواحَي َناك يذَّلا ِناميِإلاِب ُرِّشبُي َموَيلا َراص ِسْمَألاِب انُدِهَطضَي َناك يذَّلا ّنَأ طَقف
هتوعد ةقيقح سلوب حّضوأ اذكهو .هبلق رّيغتو رّيغتو ىدتها دقل .(23-22 ،1 ةيطالغ) "هَريمْدَت
مل مهّنأل نيّيحيسملل دهطضم نم :هتايح يف رهظ يذلا ريثملا ضقانتلا لالخ نم
انّنكل .حيسملا عوسي ليجنإ نلعيل اًلوسر نوكيل يعُد ،ةعيرشلاو ديلاقتلاب اوكسمتي
تنك" .هاياطخب فارتعالا يف ّرح اًضيأ وهو ليجنإلا نالعإ يف ّرح وه :اًّرح ناك سلوب ّنأ ىرن
.هللا ةّيرح اهّنإ ،بلقلا ةّيرح حنمت يتلا ةقيقحلا يه :"اذكه

نأ دارأ هّنأ ول امك رمألا ودبي .نانتمالاو ةشهدلاب اًئيلم سلوب ناك ،هتصق ىلإ ةدوعلاب
ذنم أشن دقل .اًلوسر نوكي نأ ادع ام ءيش ّلك نوكي نأ نكمملا نم ناك هّنإ ةيطالغ لهأل لوقي
ذيمالت لتاقي نأ ىلإ فورظلا هتعفد دقو ،ىسوم ةعيرشب مول الب اًمزتلم نوكيل هرغص
نم مئاقلاو تيملا هنبا َّرس هيلإ ىحوأ ،هتمعنب ،هللا :عقوتم ريغ رمأ ثدح ،كلذ عمو .حيسملا
.(6-15 ،1 ةيطالغ عجار) نيّينثولا نيب هب اًرّشبم ريصيل ،تاومألا نيب

تاظحللا ىلإ اندع اذإ اميس ال ،ديلا َسمل موي ّلك اذه سملن انّنإ !ىَصقَتسُت ال هللا قرط
انيلع :انتايح هللا اهب لخد يتلا ةقيرطلاو تقولا اًدبأ ىسنن اّلأ بجي .هللا اهيف اناعد يتلا
لامعأ مامأ ،ةرم مك .انتايح هللا رّيغ امدنع ،ةمعنلا عم انءاقل نهذلا يفو بلقلا يف ظفحن نأ
اًصخش ،اًئطاخ اًصخش هللا مدختسي نأ نكمي فيك :يوفعلا لاؤسلا اذه حرطُي ،ةميظعلا هللا
هدادعإ ّمت ءيش ّلك ّنأل ،ةفدص ثدحي ءيش ال ،كلذ عمو ؟هتئيشم ققحيل ،اًفيعضو اًرِّثعتم
انمجسنا اذإو ،انخيرات جسني وهف :اّنم دحاو ّلك خيرات ،انخيرات جسني وهف .هللا ةطخ يف
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هللا انهجوي ةلاسر اًمئاد دجوت انل هللا ةوعد يف .كلذ انْكَردأ ،ةّيصالخلا هتطخ عم ةقثب
انلسري يذلا وه هسفن هللا ّنأ نيملاع ،ةّيدجب انسفنأ ّدعن نأ نوبلاطم نحن اذهل ،انيلإ
ّنإ :وهو ّيعولا اذه بسحب ريسن نأب انسفنأل حمسنل ،يتاوخأو يتوخإ .هتمعنب انديؤيو
ةمعنلا ةّيولوأ ّنإ .ليجنإلا ةمدخ يف نوكت نأل ةقحتسم اهلعجتو ،ةايحلا رّيغت ةمعنلا ةّيولوأ
!اذه ىسنن ال .ةديدج اًقرط ىرن انلعجتو ،ةايحلا رّيغتو ،بولقلا رّيغتو ،اياطخلا ّلك وسكت

 

*******

 

(16-15 .13 .1 ،1 الغ) ةيطالغ ِلهأ ىلإ لوسرلا سلوب سيّدقلا ِةلاسر نِم ٌةءارِق

حيسملا َعوسي ِةَئيشَمِب ْلَب ،ناسنِإ ِةَئيشَمِب الو ِساَّنلا ِلَبِق نِم ال ،لوُسَر َوهو سُلوب نِم
دوهَيلا ِةَّلِم يف ةَيِضاملا يتَريسِب مُتْعِمَس دَقف  .[...] تاومَألا ِنيَب نِم ُهَماقَأ يذّلا بآلا ِهللاو
يذَّلا ِهللا ىَدل َنُسَح اَّمَل نِكلو .[...] اهَريِمْدَت ُلِواحُأو ِداهِطْضِالا َةَياغ ِهللا َةَسينَك ُدِهَطْضَأ ُتْنُك ذِإ
َنْيَب ِهِب َرِّشَبُأل ُهَنْبا يِل َفِشْكَي ْنَأ ،هِتَمْعِنِب يناعَدو ،يِّمُأ ِنْطَب يف ُتْنُك ْذُم ،ينَدَرفَأ
.نيِّيِنَثَولا

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

Speaker:

ِلْهأ ىلإ ِةَلاسِّرلا يف ِهِميِلْعَت ِراطإ يف "يقيقحلا لوُسَّرلا" سلوب ىَلع ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
َسْيَل َكِلَذَو يقيقَح ٌلوُسَر ُهَّنأب ةيطالغ ِلْهأ ِريكْذَتِب ٌمَزْلُم ُهَّنأب سلوب َرَعَش :لاق .ةيطالغ
ِةَسيِنَكْلِل اًدِهَطْضُم َناك ،كِلَذ َلْبَق ُهَّنأل .ُهَل ِهللا ِةَوْعَد ِبَبَسِب ْلَب ،هِقاقحِتْسا ِبَبَسِب
اًدِهَطْضُم اًفِّدَجُم َناك ْلَب .ةَعيرَشْلِل اًّيِوَق اًدِّيَؤُمَو ءابآلا ِديلاقَت نَع اًعِفادُمَو اًروُيَغ اًّيِسيرفَو
ٍدِهَطْضُم ْنِمَف .دادِتْرالا ىلإ ُهَداق يذلا ُرْمألا ،ُهَهاجُت ِهللا َةَمْحَر َنَّيَب ،ىرخأ ٍةَيِحان نِمَو ،اًفينع
ِةَشْهَدلاب اًئيلَم سلوب َناك .حيسَملا َعوُسَي َليِجْنإ َنِلْعُيِل اًلوُسَر َنوُكَيِل َيِعُد ،نيّيِحيسَمْلِل
ىَهْنَأو .نيِّيِنَثَولا َنْيَب ِهِب اًرِّشَبُمَو حيِسمْلِل اًلوُسَر َحِبْصُي ْنأ ْعَقَوَتَي ْمَل ُهَّنأل ناَنِتْمالاو
سلوب ُسيِّدِقلا ُلوُقَي امَك ،ىَصْقَتْسُت ال ٌةَضِماغ ِهللا َقُرُط َّنإ :اًلِئاق هَميِلْعَت ابابلا ُةَسادَق
اهيِف اناعَد يتلا ِتاظَحللا ىلإ انْدُع اذإ امَّيِس ال ،دَيلا َسْمَل ٍمْوَي َّلُك َكِلَذ ُسِمْلَن ُنْحَنَو !هُسْفَن
اًمِئاد َظَفْحَن ْنأ ُبِجَي .انَتايَح ُهللا اهِب َلَخَد يتلا ةَقيرَطلاو َتقَولا اًدَبأ ىَسْنَن اَّلأ ُبِجَي .هللا
ىَتَح اَّنِم ٍدِحاو َّلُك وُعْدَي هللا .انَتايَح ُهللا َرَّيَغ امَدْنِع ،ةَمْعِنلا َعَم انَءاقِل انِنْهِذ يفَو انِبْلَق يف
ِهللا ِةَطِخ ْنِم ٌءْزُج ٍءيَش ُّلُك ْلَب ،ةَفْدُص ُثُدْحَي ٌءيَش انِتايَح يف َسْيَلَو .اًفيِعَضَو اًئِطاخ َناك ْوَل
انُدِيَؤُيَو انُلِسْرُي يذلا َوُه َهللا َّنأ َنيمِلاع ،انَتَلاسِر َلِمْحَنَف َكِلَذ َمَلْعَن ْنأ انْيَلَع .ةَّيِصالَخلا
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.ليجنإلا ِةَمْدِخ يف اهَشيعَن ْنأ ُقِحَتْسَت ًةايَح اهُلَعْجَتَو ،انَتايَح ُرِّيَغُت يتلا ِهِتَمْعِنِب

 

*******

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Cari ragazzi, giovani e studenti che avete terminato l’anno
scolastico e che in questi giorni avete iniziato le vacanze estive, vi invito, attraverso le attività
estive, a continuare la preghiera e ad imitare le qualità del giovane Gesù e a diffondere la Sua
luce e la Sua pace. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

Speaker:

َنيذلا بالُطلاو بابَّشلاو نايْتِفلا يئازعأ .ةَّيِبَرَعلا ِةَغُللاب َنيِقِطانلا َنيِنِمْؤُملا يِّيحُأ
ِةَطِشْنَألا ِلالِخ نِم مُكوُعْدَأ ،مايألا ِهِذَه يف ةَّيِفْيَّصلا َةَلْطُعلا مُتْأَدَبَو يسارِدلا َماعلا مُتْيَهْنَأ
ُهَروُن اوُرُشْنَت ْنأو باّشلا عوُسَي ِتافِصِب اوُدَتْقَت ْنَأو ةالَّصلا ىَلع اوُبِظاوُت ْنأ ةَّيِفْيَّصلا
!ّرش ِّلك نِم اًمِئاد مُكامَحَو اًعيمَج ُّبَّرلا مُكَكَراب .ُهَمالَسَو

 

*******
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