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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

،ةخوخيشلا فعض رهاظم نيب اًربعم حتفن ،اهيلإ انعمتسا يتلا هللا ةملك ةدعاسمب ،مويلا
ّنإ ،ديكأتلاب .ّكّشو لمأ ةبيخو ،نالذخو ةراسخو ،بائتكاو عايض تاربخ يف ةّصاخ رهظت يتلا
يف ثدحت نأ اهنكمي ،ةايحلا يف - اًنايحأ ةّيثراكلاو - ةّيواسأملا عاضوألا يف ،انفعض تاربخ
ثدحُتو لقأ اًريثأت تاربخلا هذه ريثت نأ نكمي ،ةخوخيشلا يف ،كلذ عمو .انتايح يف تقو ّلك
انرّكف وأ ةلمجلا هذه انعمس ةّرم مك .جاعزنالا ىّتحو ،ةيلابماللا ةداعلا نم اًعون نيرخآلا يف
ّدشأ ودبت بابّشلاو ةلوفّطلا حارج ...اهيف انّركفو ،اهانلق دقل ،“نوجعزم نّسلا رابك” :اهيف
.عارّصلاو لعفلا ّدر يف دشأ ةّوقو ،دّرمتلاو ملّظلاب ىوقأ رعاشم ّقحب انيف دِّلوتو ةروطخ
ال ،لاح ّيأ ىلع ،ةايحلا ّنأب روعّشلا اًمتح اهقفاري ،اهنم ةريطخلا ىّتح ،ةخوخيشلا حارج ،امنيب
،انتاربخ نع اًليلق نّسلا رابك اًضيأ اندعبتسا اذكهو .تضمو اهانشع انّنأل ،اهسفن ضقانت
.مهدعبن نأ ديرن نحنف

يتلا ةايحلا ىلإ دوعت ال يأ :- لاقُي امك - ةردحنم ةّبحملا ،ةّماعلا ةّيناسنإلا ةربخلا يف

http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2022/4/20/udienzagenerale.html


ةّيناجم .انمامأ تلاز ام يتلا ةايحلا يف ضيفت اهب يتلا اهسفن ةّوقلاب انءارو اهانكرت
ىلع .ةعرسب هنومّلعتي ّنسلا رابكو ،اًمئاد اذه اوفرع نودلاولا :اذه يف اًضيأ رهظت ةّبحملا
:يهو ،ةفلتخم ةقيرطب ةّبحملا دادرتسا لجأ نم اًقيرط انمامأ ّيحولا حتفي ،كلذ نم مغّرلا
رابك ماركإ :يهو انه نم أدبت انوقبس نيذلا صاخشألا ماركإ قيرط .انوقبس نم ماركإ قيرط
.نّسلا

تقولا يف مارتحالاو نانحلا ،يأ – ماركإلا ةروص يف قيرطلا حتفت يتلا ةّصاخلا ةّبحملا هذه
نم لّوألا وهو ،ينلع مازتلا هّنإ "كَّمُأو َكابَأ ْمِركَأ" .هللا ةّيصو متخ اهديؤي ،ةخوخيشلل - هسفن
ىلإ لب .نحن انّمأو انيبأ ىلإ ةّيصولا ريشت الو .رشعلا اياصولا نم “يناّثلا ةراجحلا حول”
قلخيف ،اًليوطو اًئيطب اًضيأ اهليحر نوكي نأ نكمي يتلا ،تقبس يتلا لايجألاو ليجلا
ريشت ،رخآ ىنعمب .ةايحلا يف ىرخألا رامعألا عم ،ةليوط ةدم ،اًعم شيعلل ةحاسمو اًتقو
.ةايحلا يف ةخوخيشلا ىلإ ةّيصولا

ةّبحم انلن نحن ،يأ .ةخوخيشلل ةّبحملا دادرتسال لاجملا اذه ديدحتل ةدّيج ةملك يه ماركإلا
نحن ،مويلا .دادجألا ىلإو نّسلا رابك ىلإ ،مهيلإ ةّبحملا هذه ّدرن نحن نآلاو ،دادجألاو نيَدلاولا
.اهب ةيانعلاو دحأ ّيأ ةايح مارتحا ةميق ىلإ ريشنل ،“ةماركلا” حلطصم ديدج نم انفشتكا
فارتعالا وه نّسلا رابك ماركإو ،مألاو بألا ماركإ :ماركإلا ساسألا يف يواست انه ةماركلا
.مهتماركب

،اهسفن ىضرملا ةياعر .ماركإلا وه يذلا ةّبحملا نم ليمجلا قاقتشالا اذه يف اًدّيج رّكفنل
.ماركإلا ىلإ جاتحت نأ نكمي اذه ّلك ،ةشيعملا نامضو ،يتاذ ءافتكا مهدنع سيل نيذلا معدو
،اًفطعو ةّقر ريصي نأ لدب ،ملظو ةوسق ىلإ ةريبكلا ةقّثلا لّوحتت امدنع ماركإلا بيغي
اًلخدم كابترالاو عايّضلا حبصيو .ةئيطخ هّنأك بقاعي لب فعضلا بَّنؤُيف .اًمارتحاو اًنانحو
يف اًضيأو ،ةياعّرلا تويب يفو ،تيبلا يف ىّتح اذه ثدحي نأ نكمي .ةّيناودعلاو ةيرخسلل
ريغ ةروصب ولو ،بابّشلا نيب عّجشن امدنع .ةنيدملا يف ةحوتفملا نكامألا يف وأ بتاكملا
،اهرارقتسا مدعو ،اهفعض طاقنو ،ةخوخيشلا هاجت - ءاردزالا ىّتحو - ءافتكالا كولس ،ةرشابم
نيذلا نايتفلا .اهرّوصت نكمي ال تازواجت مامأ قيرطلا حتفي هّنإ .ةعّورم ءايشأ كلذ نع جتني
مُه ،ةّيرشب اياقب هيف نوري مهّنأل ،- كلذ انيأر دقل – “دّرشتم” ءاطغ يف راّنلا نومرضُي
لعفلاب ودبت اهّنإ .مهعفاودو بابشلا باذجنا نع ةديعبلا ةايحلا ءاردزا يأ ،رطخأ وه ام ىلإ ةراشإ
يف نحن مهعضن وأ اياقب مُه نّسلا رابك ّنأ نايحألا نم ريثك يف رّكفن .ةايحلا اياقب اهّنأك
.اًبناج مهعضنو ،ةايحلا نم مهلذرنو نّسلا رابك يردزنف ،ةايحلا اياقب ةلزنم

ُتنهأ ،نّسلا ريبك ُتنهأ اذإ .انّلك اننيهي عقاولا يف ،نّسلا رابك نيهي يذلا ،ءاردزالا اذه
ةقيقحلا يف وه ،خاريس نب عوشي رفس نم ةيادبلا يف هانعمس يذلا عطقملا ّنإ .يسفن
رّبعم ،حون ةّصق يف عطقم دجوي .هللا مامأ ماقتنالاب يدانت يتلا ،ةناهإلا هذه لباقم ديدش
ىقلتسا ،اًضيأ دهتجملا لماعلاو ناضيفلا ةصق لطب ،حون نّسلا ريبك .ددّصلا اذه يف اًّدج
ال ىّتحو .برّشلا يف طرفأ هّنكلو ،نّسلا يف اًريبك ناك .برّشلا يف طرفأ نأ دعب اًنايرع
ّصنلا اذه .ريبك مارتحاب ةضفخنم مهنيعأو قفرب هءانبأ ُهَرَتَس ،جرحُم فقوم يف ظقيتسي
ريبك فعض رتسن نأ انيلع ذإ ،نّسلا رابكل مزاللا ماركإلا نع ءيش ّلك لوقيو اًّدج ليمج
.اًريثك اندعاسي ّصنلا اذه .جَرحُي ال ىّتح ،نّسلا
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ةخوخيشلل اًميظنتو ًءارث رثكألا تاعمتجملا اهرّفوت يتلا ةّيداملا ةيانعلا ّلك نم مغّرلا ىلع
ةّصاخلا ةئيهلا كلت ةداعتسا لجأ نم حافكلا ّنإف ،- اهب رخفن نأ ديكأّتلاب اننكمي يتلا -
ّلك لعفن نأ انيلع بجي .ةجضان ريغو ةفيعض لازت ال اهّنأ يل ودبت ماركإلا يه يتلا ةّبحملل
هذهب نورعشي نمل لضفأ اًّيفاقثو اًّيعامتجا اًمعد مّدقن نأ بجيو ،اهعّجشنو اهمعدن نأ ،ءيش
،مكلضف نم :نيدلاولا حصنأ نأب يسفنل حمسأ ،ددّصلا اذه يفو .“ةّبحملا ةراضحل” ةروصلا
امدنعو .اًمئاد مهيلإ مهوبّرق ،نّسلا رابك ىلإ بابّشلا مكءانبأو ،مكلافطأو مكءانبأ اوبّرق
اذه نّسلا ريبك ّنأ اوفرعي ىّتح :اًمئاد هنم اوبرتقا ،ًاليلق هدشر دقفيو ،نّسلا ريبك ضرمي
مل نإو .نّسلا رابك اودعبت ال ،مكلضف نم .نآلاو انه نوكن انلعج نم هّنأو ،انمدو انمحل نم وه
مهترايزل اوبهذا ،مكلضف نم ،ةياعّرلا تيب ىلإ مهلاسرإ ىوس ىرخأ ةّيناكمإ كانه نكي
باوبأ اوحتف نيذلا نّسلا رابك ءالؤه ،انتراضح ةمارك مهّنإ :مهترايزل لافطألا اوبحطصاو
يف انأو ،ّبحأ تنك :اًّيصخش اًرمأ مكل لوقأس .اًريثك رمألا اذه نوسني ءانبألاو .انل ةراضحلا
يّنأ ةّرم رّكذتأ .اهيف دحاو ّلك روزأل اًريثك بهذأ تنك .ةياعّرلا تويب روزأ نأ ،سريآ سنيوب
.“دافحأ ّيدلو ،نوجّوزتم مهّلك ،ةعبرأ ّيدل” :تباجأ – “؟ِكيدل اًنبا مك” :اهل ُتلُقو ،ةدّيس تلأس
.“!اًمئاد نوتأي ،معن” :تباجأ – “؟ِكترايزل نوتأي له” :اهتلأسف .اهلئاع ىلع ينمّلكت تأدبو
ةدّيسلا تبذك دقل ،ِتبأ اي” :راوحلا تعمس يتلا ةضرمملا يل تلاق ،ةفرغلا نم تجرخ امدنع
رّكفن نأو ،نّسلا رابك لذر وه اذه .“!رهشأ ةّتس ذنم اهترايزل دحأ ِتأي مل .اهئانبأ ىلع رّتستتل
،ىلوألا ةّيصولا يه هذه .ةريبك ةئيطخ اهّنإ ،مكلضف نم .اهنم ةدئاف ال اياقب مهّنأب
ةايح كل نوكتسو كمأو كابأ مركأ” :اهلاننس يتلا ةئفاكملا نع انل لوقت يتلا ةديحولاو
:ةقيرّطلا هذهب رهظَتو ،ةكرب انيطعت نّسلا رابك ماركإ يف ةّيصولا هذه .“ضرألا ىلع ةليوط
،مهدشر اودقف اذإو .نّسلا رابك ىلع ظفاحنل ،مكلضف نم .“ةليوط ةايح كل نوكتس”
دوجوم انأ مهلضفبو ،يتلئاع روضحو ،خيراتلا روضح مه مهّنأل ،لاح ّيأ ىلع مهيلع ظفاحنل
.ةايحلا يف انأ مكلضفب ،ةّدجلا اهتّيأو ّدجلا اهّيأ كل اًركش :مهل لوقن نأ اًعيمج اننكميو ،انه
وأ ليمجت ةلأسم تسيل يه نّسلا رابك ىلع ظفاحن نأو .مهدحو مهوكرتت ال ،مكلضف نم
ةايحلا هاجت بابشلا ةيبرت لِّدبت نأ بجي يتلا ،ماركإ ةلأسم يه لب .ال :ةّيليمجت ةحارج
،اهشيعن يتلا ةايحلا ماركإ لمشت يتلا ،اننيب اميف ةكرتشملا ناسنإلا ةّبحم .اهلحارمو
لضفأ ثريسو ،اًقرشم بابّشلا لعجي حومط ةلأسم يه لب .نسلا رابك ةلأسم تسيل
ةّيقيقحلا ةّيفاقثلا ةروّثلا هذه قفأ حتفن نأ هللا حور ةمكح انحنمتل .ةايحلا تافص
.ةمزاللا ةقاّطلاب

*******

 

(16 .13-12 .6-6 ،3) َخاريس ُنب ُعوشَي ِرفِس ْنِم ٌةَءارِق

،هِدالوَأِب َّرُس هابَأ َمَركَأ نَم .زونُكلا ِرِخَّدُمَك وهف هَّمُأ َمَّظَع نَمو ،هاياطَخ ُرِّفَكُي هَّنِإف هابَأ َمَركَأ نَم
ْنِعَأ ،َّيَنُب اي […] هَّمُأ َحارَأ َّبَّرلا َعاطَأ نَمو ،هُماَّيَأ تَلاط هابَأ َمَّظَع نَم .هَل ُباجَتسُي هِتالَص ِموَي يفو
ِّلُك يف َتنَأو هْنِهُت الو ،هَدشُر َدَقَف نِإو اًحِماسُم ْنُك .هِتايَح يف هْنِزحُت الو ،هِتَخوخيَش يف َكابَأ
.هيَلع ِّبَّرلا ُةَنعَلف هَّمُأ َظاغَأ نَمو ،فِّدَجُملاك َناك هابَأ َلَذَخ نَم […] َكِتَّوُق
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ّبَّرلا ُمالك

*******

 

Speaker:

هذه :لاقو ،تضم يتلا ةايحلا ةّبحم يأ نيدلاولا ماركإ بجاو ىلع موَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
ةايحلا يف ةريثك ٌرومأ كانه .ريبك مازتلا يهو "كَّمُأو َكابَأ ْمِركَأ" هللا ةّيصوب ةموتخم ةّبحملا
لّوحتت امدنع ماركإلا بيغي .ةشيعملا نامضو ،ىضرملا ةياعر لثم ،ماركإلا دقتفت نأ نكمي
مهّتن ريصن امدنعو .اًمارتحاو اًنانحو ،اًفطعو ةّقر نوكت نأ لدب ،ملظو ةوسق ىلإ ةقّثلا
نأ نكمي .ةّيناودعلاو ةيرخسلل اًلخدم كابترالاو عايّضلا حبصي امدنعو ةئيطخ هّنأك فعضلا
بابّشلا عّجشن امدنع .عراوشلا يفو بتاكملاو ةياعرلا رودو اهسفن تالئاعلا يف اذه ثدحي
يف ،نّسلا رابك نيهي يذلا ءاردزالا اذه .ةعّورم ءايشأ كلذ نع جتني نّسلا رابك اوردزي نأب
ًءارث رثكألا تاعمتجملا اهرّفوت يتلا ةّيداملا ةيانعلا ّلك نم مغّرلا ىلعو .انّلك اننيهي عقاولا
ةغيّصلا كلت ةداعتسا لجأ نم حافكلا ّنإف ،اهب رخفن ديكأّتلاب يتلا ،ةخوخيشلل اًميظنتو
انيلع بجي اذهل .ةجضان ريغو ةفيعض لازت ال اهّنأ يل ودبت ماركإلا يه يتلا ةّبحملل ةّصاخلا
نيذلل لضفأ اًّيفاقثو اًّيعامتجا اًمعد مّدقن نأو ،اهعيجشتو اهمعدل ءيش ّلك لعفن نأ
.ةّبحملا ةراضح يف ةغيصلا هذه لجأ نم نولمعي

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Il comandamento " Onora il padre e la madre" è il quarto dei Dieci
Comandamenti di Dio. Non si tratta solo di onorare i nostri genitori, ma anche di onorare tutti gli
anziani e coloro che ci hanno preceduto alla dimora eterna. Chi onora suo padre e sua madre, Dio
gli prolunghi i suoi giorni (Cfr. Es 20,12). Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni
male!

*******

 

Speaker:

نم ةعبارلا ةيصولا يه "كَّمُأو َكابَأ ْمِركَأ" ةّيصو .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
نمو نّسلا رابك عيمج ماركإب اًضيأ لب ،انيَدلاو ماركإب طقف موقت الو .رشعلا هللا اياصو
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مُكَكراب .(12 ،20 جورخ عجار) هرمع هللا لاطأ هّمأو هابأ مركأ نمو .ةيدبألا رادلا ىلإ مهنم انوقبس
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا

*******
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