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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

يف ةديدج ةقلح مويلا أدبن .فسوي سيّدقلا نع يحيسملا ميلعّتلا نم انيهتنا دقل
يف لّمأتنل .ةخوخيشلا ةميقو ىنعم دجنل هللا ةملك اهيف مهلتسن ،يحيسملا ميلعّتلا
،ةملكلا ىنعم ّلكب “اًديدج اًبعش” ،ةّيرمعلا ةئفلا هذه لمشت ،نمزلا نم دوقع ذنم .ةخوخيشلا
:اًرّركتمو اًلهس مهذبن رطخ راصو .ةّيرشبلا خيرات يف ددعلا اذهب طق نكن مل .نّسلا رابك مهو
ام ًابلاغف .نآلا لاحلا وه امك مهذبن رطخ طق نكي ملو ،نآلا لاحلا وه امك ددعلا اذهب طق نكن مل
نم مه اوناك ،ةحئاجلل ةّيواسأملا ىلوألا ةلحرملا يف .“ءبع” مهّنأ ىلع نّسلا رابك ىلإ رظنُي
اًريثك مهيلإ رظنن مل :اًلامهإ رثكألاو فعضألا ءزجلا لبق نم اوناك دقل .ىلعألا نمثلا اوعفد
قوقحل بيتكلا اذه اًضيأ تدجو دقل .نوتومي مهو ىتح مهيلإ رظنن ملو ،ءايحأ مهّنأ ىلع
لبق نم هريرحت متي ملو ،تاموكحلا لبق نم هريرحت مت دقل :ةعامجلا تابجاوو نيّنسملا
.قوقح نينسملل ّنأ ةفرعم مامتهالل ريثملا نمو ،دّيج رمأل هّنإ :يناملع لمع وهو ،ةسينكلا
.هتءارق ديفملا نم نوكيس
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ىلإ ٌةوعدم ةّيرشبلا ةلئاعلاو ،اًحاحلإ اياضقلا رثكأ نيب نم ةخوخيشلا ّدعُت ،ةرجهلا بناج ىلإ
تائفلا ةدحَو وه عوضوملا لب ،يمك رييغت دّرجم دوصقملا سيل .تقولا اذه يف اهتهجاوم
ةّيرشبلا ةايحلا ريدقتو مهفل ةيقيقحلا ةيعجرملا ةطقنلا اهّنإ يأ :ةايحلا يف ةّيرمعلا
ةفلتخملا ةّيرمعلا تائفلا نيب فلاحت كانه له ،ةقادص كانه له :انسفنأ لأسنل .اهتمرب
؟اهضعبل ضفرلاو اهنيب لصفلا دوسي مأ ةايحلا يف

عمو .اًعم نّسلا رابكو نوغلابلاو ،بابشلاو لافطألا هيف شيعي ثيح تقو يف اًعيمج شيعن
َقطانم يف ةلوفطلا امنيب ،ريهامج لثمي رمعلا لوط حبصأ :بَسِنلا ترّيغت دقف ،كلذ
اذه .يفارغميدلا ءاتشلا ىلع اًضيأ انمّلكت دقل .ةريغص تايمكب ةعَّزوم ،ملاعلا نم ةريبك
غلابلا باشلا يف ىرت ةدئاسلا ةفاقثلا .ةريثك بقاوع هل يناكسلا نزاوتلا يف للخلا
ىنعم ّنأ حيحص له نكل .اًباش اًمئاد ىقبيو هسفنب هسفن عنصي اًدرف يأ ،اًديرف اًجذومن
اذه له ؟اهل نادقفو غيرفت ةطاسبب يه ةخوخيشلا امنيب ،َبابشلا يف نمكي لماكلا ةايحلا
نادقفو ةايحلا غيرفت يه ةخوخيشلاو ،لماكلا ةايحلا ىنعم طقف هيدل بابشلا ؟حيحص
ناسنالا دّسجي نأ قحتسي يذلا ديحولا نّسلا هرابتعاب بابشلا ديجمت ناك ؟ةايحلا
ناك ،ةقاعإو رّوهدتو ةشاشه اهّنأ ىلع اهيلإ رظنُي يتلا ةخوخيشلا ءاردزا بناج ىلإ ،يلايخلا
له .نيرشعلا نرقلا يف ةيلومشلا دادبتسالا ةمظنأ ىلع ةنميهملا ةنوقيألا وه باشلا
؟كلذ انيسن

نأ بجي نكل .تاعمتجملاو تالئاعلاو دارفألا خيرات ىلع ةّيلكيه ةقيرطب رثؤي ةايحلا ةلاطإ
ناقفتي ّبحو ريكفت عوضوم وه ةيعامجلا ةايحلا ىنعمو ةيحورلا ةدوجلا له :انسفنأ لأسن
ىلع ةايحلا ديق ىلع ءاقبلل مهدانع نع اورذتعي نأ نّسلا رابك ىلع بجي له ؟ةقيقحلا هذه عم
؟عيمجلا ةايحل ىنعم نم هنومدقي ام ببسب ميركتلاو ةيانعلاب مهطيحن مأ ؟نيرخآلا باسح
- “ةمدقتملا” تافاقثلاب ىمسي ام يف ديدحتلابو - ةايحلا ىنعم ليثمت يف ،عقاولا يف
ميهافم الو همّدقي صاخ ىوتحم هل سيل اًرمُع ربتعُت اهّنأل ؟اذامل .ليئض ريثأت ةخوخيشلل
صقنتو ،نّسلا رابك نع ثحبلل سانلا عيجشت صقني ،كلذ ىلع ةوالع .اهشيعي ةصاخ
ةحاسم نم اًمساح اًءزج نآلا حبصأ ٍرمعل ةبسنلاب ،راصتخاب .مهيلع فرعتلل ةعامجلا ةيبرت
نكلو ،ةدعاسم ططخ - نايحألا ضعب يف - كلانه ،اهلمكأب درفلا ةايح ثلث ىلإ دّتميو ةعامجلا
ةروصب نوشيعي مهلعجل عيراشم سيل نكل ؛معن ،ةدعاسم ططخ .ةايحلل عيراشم سيل
.عادبإلاو لايخلاو ركفلا يف غارف اذهو .ةلماك

– ةيمهأ لقي ال نّسلا يف اًريبك نوكت نأ .اًدج ريطخ ٌمْهَو يدبألا َبابشلا ّنكل ،ليمج ُبابشلا
لحارملا عيمج ديعي يذلا ،لايجألا نيب فلاحتلا ّنإ .كلذ ركذتنل .اًباش نوكت نأ نع - اًلامجو
يف اهيلع روثعلا متي نأ بجي .اهديعتسن نأ بجيو ةدوقفملا انتيطع وه ،ناسنإلل ةيرمعلا
.ةيجاتنإلا ةفاقث يفو ءاصقإلا ةفاقث

ىلإ ليلق لبق انيغصأ .فلاحتلا اذه نع انل هلوقت يذلا ريثكلا ءيشلا اهيف هللا ةملك
امك اهريسفت نكمي .(1 ،3) "ىًؤُر مُكُنابُّش ىرَيَو اًمالْحَأ مُكُخويُش ُمُلْحَي" :لاق .ليئوي ةءوبن
بابشلا دوعي ال ،يضاملا يف مهمالحأ نونفديو ،سّدقلا حوّرلا نّسلا رابك مواقي امدنع :يلي
لقني امدنع نكل .لبقتسملا اوحتفيل اهب مايقلا بجي يتلا ءايشألا ةيؤر ىلع نيرداق
اودوعي مل نيذلا نايتفلاو .هلعف مهيلع بجي ام اًديج نايتفلا ىري ،مهمالحأ نّسلا رابك
،مهفونأ زواجتت ال ىؤر يف لفسأ ىلإ مهسوؤر نونحي ،نّسلا رابك مالحأ نع نولأسي
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ةرارم ىلع دادجألا ىوطنا نإ .مهلبقتسم لّمحتو مهرضاح ِعْنُص لجأ نم حافكلا يف نوبعتيسو
ةيكذلا فتاوهلا ةشاش لظت دق .ةيكذلا مهفتاوه ىلإ اًفارصنا بابشلا دادزيس ،مهسفنأ
يف يه اًديدحت ةحئاجلا بقاوع رطخأ سيلأ .ناوألا لبق ئفطنتس ةايحلا نكل ،ليغشتلا ديق
يف اهمادختسا مهنكميو لبق نم اهوشاع ةايح دراوم مهيدل نونسملا ؟اًبابش رثكألا ةراسخ
نورينيسو مهنوقفاريس مأ مهاؤر نودقفي بابشلا ىلإ نورظني نوقبيس له .ةظحل لك
؟بابشلا لعفيس اذام ،نّسلا رابك مالحأ مامأ ؟مهمالحأ

ةيطع اهّنأ ىلع اهعادو ةظحل ىلإ ةخوخيشلا بحاصت يتلا ةليوطلا ةريسملا ةمكح شيع بجي
ةايح ةماركل اهتداعتسا متي مل نإ ،ةخوخيشلا .ءاقبلا يف لومخلا ىنعمب الو ،ةايحلا ىنعمل
اذه .عيمجلا نم ّبحلا بلسي بائتكا يف اهسفن ىلع قلغنت نأ اهل ٌردقم ،ةميرك ةّيناسنا
حوّرلا نم كلذ بلطنل .هللا ةدعاسمو انمازتلا بلطتي ةراضحلاو ةّيناسنإلا يف يّدحتلا
مهراكفأ رامثتسا ىلع عيمجلا عّجشأ نأ ّدوأ ،ةخوخيشلا يف ميلاعّتلا هذه عم .سّدقلا
يف ىرخألا ةّيرمعلا تائفلا ّلك يفو اهعم ةخوخيشلا اهلمحت يتلا اياطعلا يف مهرعاشمو
ةملك .ةمكحلاو جضنلا ةيطع اهّنإ .ةايحلا يف ةّيرمعلا تائفلا ّلكل ةيطع ةخوخيشلا .ةايحلا
مالحألا اًضيأ انحنميس سّدقلا حوّرلاو ،ةخوخيشلا ةميقو ىنعم زّيمن نأ ىلع اندعاستس هللا
ءيشلا ّنأ ،ةيادبلا يف ،ليئوي ةءوبن يف انيغصأ امك ،دّكؤأ نأ ّدوأو .اهيلإ جاتحن يتلا ىؤرلاو
نأ اًضيأو لب ،عمتجملا يف هشاع خيراتو ةمكحلا هيدل نّسلا ريبك ّنأ طقف سيل مهملا
رابكو ،نّسلا رابك عم اورواحتي نأ بابشلا ىلع بجي .مهعم رواحتي نأو ،بابشلا عم ثّدحتي
نوكت نأ ىنمتأ .ةيرشبلا يف ةمكحلا لقن نع ةرابع رسجلا اذه نوكيسو .بابشلا عم نّسلا
وهو ،ليئوي يبنلا هنع لاق يذلا عقاولا اذه يف اًمدق يضملل ،اًعيمج انل ةديفم تالمأتلا هذه
نكميو اًمالحأ اوملحي نأ نّسلا رابكل نكمي ،نّسلا رابكو بابشلا نيب راوحلا يف هّنأ
ةفاقثلا يف نّسلا رابك ّنأ َسنن ال .مامألا ىلإ اهب اوريسيو اهولبقتسي نأ بابشلل
درولا لثم مه بابشلاو ،كانه خيراتلا ّلك مهيدل :ةرجشلا روذج لثم مه ةّيعامتجالاو ةّيلئاعلا
نلف ،روذجلا نم - ريبعتلا ّحص نإ - “ريطقتلا” اذه ِتأي مل نإو ،ةراصعلا ِتأت مل نإ .هكاوفلاو
ةرجشلا هب رهزت ام ّلك" :تارم ةدع لاق يذلا رعاشلا كلذ َسنن ال .اورهزي نأ نم اًدبأ اونّكمتي
طبترم عمتجملا يف ليمج وه ام ّلك .(زيدانريب سيول سيسنرف) ضرألا تحت ناك امم يتأي
رابك ةيصخش ىلع ءوضلا طيلست ّدوأ ،ميلاعتلا هذه يف ،ببسلا اذهل .نّسلا رابك روذجب
.عمتجم ّلكل ةكرب مه لب ،تافّلخم اوسيل مهّنأ اًديج كردنل ،نّسلا

 

 

*******

 

(5 .2-1 ،3) يِبَّنلا ِليئوُي ِرْفِس ْنِم ٌةَءارِق
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مُكُتانَبو مُكوُنَب ُأَّبَنَتَيف ،رَشَب ِّلُك ىَلع يِحوُر ُضيِفُأ يِّنَأ ِهِذَه َدْعَب ُنوُكَيَسَو [:ّبَّرلا َلاق]
َكْلِت يف يِحوُر ُضيفُأ اًضْيَأ ِءامِإلاو ِديِبَعلا ىَلَعَو ،ىًؤُر مُكُنابُّش ىَرَيَو اًمالْحَأ مُكُخويُش ُمُلْحَيَو
.صُلْخَي ِّبَّرلا ِمْسآِب وُعْدَي ْنَم َّلُك َّنَأ ُنوكَيَو [...] .ماَّيَألا

ّبَّرلا ُمالك   

 

*******

 

Speaker:

ِتائِفلا ِفُلاحَتَو ِتْقَولا ِةَمْعِن ىَلع َمَّلَكَتَو ِةَخوُخْيَّشلا ِنَع ُهَميِلْعَت َمْوَيلا ابابلا ُةَسادَق َأَدَب
ِةَحِئاجلا ِةَلَحْرَم يِف .ٌءبِع مُهَّنَأ ىَلع ِنِّسلا ِرابِك ىِلإ ُرَظْنُي ام اًبِلاغ :لاقَف ِةايَحلا يِف ِةَّيِرْمُعلا
ُّدَعُت .اًلامْهإ َرَثْكَألاو َفَعْضَألا َءْزُجلا اوُناك ْدَقَل .ىَلْعَألا َنَمَثلا اوُعَفَد ْنَم ْمُه اوُناك ،ىَلْوُألا
اذه يِف اهِتَهَجاوُم ىَلإ ٌةَوُعْدَم ُةَّيِرَشَبلا ُةَلِئاعلاو ،اًحاحلِإ اياضَقلا ِرَثْكَأ ِنْيَب ْنِم ُةَخوُخْيَّشلا
ُلِّقَي ال ِنِّسلا يِف اًريِبَك َنوُكَت ْنَأَو .اًّدِج ٌريِطَخ ٌمْهَو ّيِدَبَألا َبابَّشلا َّنِكَل ،ليِمَج ُبابَّشلا .تْقَولا
ِلِحارَملا ِعيِمَج َنْيَب ُدِّحَوُي ام َوُه ِلايْجَألا َنْيَب َفُلاَحَتلا َّنِإ َكِلَذِل .اًباش َنوُكَت ْنَأ ْنَع اًلامَجَو ًةَّيِمَهَأ
امَدْنِع .(1 ،3) "ىًؤُر مُكُنابُّش ىَرَيَو اًمالْحَأ مُكُخوُيُش ُمُلْحَي" :ليئوُي ُيِبَّنلا َلاق .ناسْنإلِل ِةَّيِرْمُعلا
ىَلع َنِيرِداق ُبابَّشلا ُدوُعَي ال ،يِضاملا يِف مُهَمالْحَأ َنوُنِفْدَيَو ،سُّدُقلا َحوُّرلا ِنِّسلا ُرابِك ُمِواقُي
ِنِّسلا ُرابِك ُلُقْنَي امَدَنِع ْنِكَل .مُهَلَبْقَتْسُم اوُعَنْصَيِل اهِب ُمايِقلا ُبِجَي يَتلا ِءايْشَألا ِةَيْؤُر
ِمالْحَأ نَع َنوُلَأْسَي اوُدوُعَي ْمَل َنيِذَّلا ُبابَّشلاو .ُهَلْعِف مِهْيَلَع ُبِجَي ام اًّدِيَج ُبابَّشلا ىَرَي ،مُهَمالْحَأ
يِف َنوُبَعْتَيَسَو ،مُهَفوُنُأ ُزَواجَتَت ال ىَؤُر يف ِلَفْسَأ ىلإ مُهَسوُؤُر َنوُنْحَي مُهَّنإف ،نِّسلا ِرابِك
ىَلع ِنِّسلا ِرابِك ِةَمْكِح ُشْيَع ُبِجَي َكِلَذِل .مِهِلَبْقَتْسُم ِلُّمَحَتَو مِهِرِضاح ِعْنُص ِلْجَأ ْنِم مِهِحافِك
ِرامثِتْسا ىَلع َعيِمَجلا ابابلا ُةَسادَق َعَّجَشَو .ةايَحلا ىَنْعَم َمَهْفَن ْنَأ ىَلع انُدِعاسُت ٌةَيِطَع اهَّنَأ
ىَرخُألا ِةَّيِرْمُعلا ِتائِفلا ِّلُك يِفَو اهَعَم ُةَخوُخْيَّشلا اهُلِمْحَت يتلا اياطَعلا يف مِهِرِعاشَمَو مِهِراكْفَأ
.ةايَحلا يف

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Quando gli anziani e i giovani si uniscono, gli anziani sognano,
sognano un futuro per i giovani; e i giovani possono raccogliere questi sogni e profetizzare, portarli
avanti. Chiediamo allo Spirito Santo di concederci i sogni e le visioni di cui abbiamo bisogno per
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costruire un mondo migliore.

 

*******

 

Speaker:

ُمُلْحَي ،اًعَم ُبابَّشلاو ِنِّسلا ُرابِك ُعِمَتْجَي امدنِع .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
،مالْحَألا ِهذه اوُعَمْجَي ْنأ ِبابَّشلل ُنِكْمُيَو ،بابَّشلا ِلَبْقَتْسُم يف َنوُمُلْحَيو ،اًمالْحَأ ِنِّسلا ُرابِك
يتلا ىَؤُرلاو َمالْحَألا انَحَنْمَي ْنَأ َسُّدُقلا َحوُّرلا ِلَأْسَنِل .مامَألا ىلإ اهِب اوُريِسَيَو ،اوُأَّبَنَتَي ْنَأو
.لَضْفَأ ٍمَلاع ِءانِب ِلْجَأ ْنِم اهْيَلإ ُجاتْحَن

 

*******
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