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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

يف ريبك – ةّيصخشب مويلا يقتلن ،ةخوخيّشلا يف هذه ّيحيسملا ميلعّتلا ةريسم يف
سوخويطنأ كلملا داهطضا نمز يف شاع ،رازاعِلَأ ىعدُت سدقملا باتكلا نم - ّنّسلا
نيب ةصاخلا ةقالعلا نع ةداهش انل مّدقت هتّيصخش .ةليمج ةّيصخش اهّنإ .سوينافيبإ
طقف سيلو ،ناميإلا ةمارك ىلع ديدحّتلاب مّلكتأ نأ ّدوأ .ناميإلا ةماركو ةخوخيّشلل ةنامألا
ضّرعتت ناميإلا ةمارك .هنع عافدلاو ،ةمجسنم ةروصب هشيعو ناميإلا يف تابثلا ىلع
ىلإ ىعست يتلا ،نيطلّستملا ةفاقث لبق نم ،ةفينع اًنايحأ ،طوغضل ةمئاد هبش ةروصب
ىلإ امو ،نمزلا هيلع افع اًدانع وأ ،ةميدق ةفارخ وأ ،اًّيرثأ اًرمأ هربتعتف ناميإلا نأش نم طحت نأ
.كلذ

اهأرقن نأ ليمجلا نم نكلو ،اهنم ةريغص ةرقف ىلإ انيغصأ دقل - سدقملا باتكلا ةصق
.مانصألل ىحضملا محللا لكأ ىلع كلملا نم ٍرمأب دوهيلا ربجُأ اهيف ةثداح نع يورت - ةلماك
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مارتحاب يظح دقو رمعلا نم نيعسّتلا يف نّسلا يف اًريبك ناك يذلا ،رازاعِلَأ رود ءاج امدنع
رهظي نأ يأ ،هيومتلا بولسأب فّرصتي نأب كلملا طابض هحصن ،ناطلس يذ ناكو ،عيمجلا
،ينيّدلا ءايّرلا نم ريثكلا كانه ،ينيد ءاير هّنإ .عقاولا يف كلذ لعف نود محللا لكأي هّنأك
نم ناك اذكهو .“اًئيش دحأ ظحالي نلف ،اًليلق ءايرب فّرصت” :هل اولاق ءالؤه .نيّدلا لاجر ءايرو
.مهنم هذه ةّدوملاو ةمحّرلا ةمالع ،ةقادّصلا مساب ،لبقيس هّنأ اونظو ،رازاعِلَأ وجني نأ نكمملا
ال لمع هّنإ ،لكأي نأ نود نم لكأي هّنأب رهاظتي نأ وهو ،نأش يذ َريغ اًلمع كلذ ناك ،اًرخآو اًلّوأ
.هل ةّيمهأ

ةطقنلاف .اًعيمج انّمهي عوضوم ىلع دمتعا مزاحلاو ئداهلا رازاعِلَأ باوج نكلو ،طيسب رمأ هّنإ
كلذ ةنراقم نكمي ال :مايألا نم ةنفح بسكل ،ةخوخيّشلا يف ناميإلا ةناهإ :يه ةّيزكرملا
نّسم ناسنإ !اًحلاص رازاعِلَأ ناك .ةمداق ةلماك لايجأل ،بابّشلل هكرتن نأ بجي يذلا ثاريملاب
رهاظتيو ىءارتي نأ هيلع نآلاو ،ةلماك ةايح ةّدم ةقداص ةمجسنم ةروصب هناميإ شاع
نكمي اًّيجراخ ًءاطغو ،اًرهاظت ناك هّلك ناميإلا ّنأ دقتعيل ديدجلا ليجلا دوقيو ،ضفرلاب
سيل ،رازاعِلَأ لاق .هلخاد يف طقف هب ظفتحي نأ عيطتسي هّنأ يف رّكفي وهو ،هنع يّلختلا
يجراخلا فافختسالا اذه رَثأو .هللا مامأ ىتح ،ناميإلا مركي ال فّرصتلا اذه لثم .كلذك رمألا
يف رّكفو ،بابّشلا يف رّكف هّنأ لجّرلا اذه تابث .ةّيلخادلا بابشلا ةايح يف اًرّمدم نوكيس
!هبعش يف رّكفو ،ّيلبقتسملا ثاريملا

مساحلا ناكملا اهّنأ ىلع انه ودبت - نينسملل ةبسّنلاب ليمج اذهو – ديدحّتلاب ةخوخيّشلا
ببسب ،قفاوي نّسلا ريبك لجرف .ةداهّشلا هذهل هنع ءانغتسالا نكمي ال يذلا ناكملاو
ّنأ نونظي بابّشلا لعجي نأ هنأش نم ،ناميإلا ةسراممل ةيمهأ ال ْنأ ربتعي نأ ىلع ،هفعض
ةعومجم لثم ،هتيادب ذنم ،مهل ناميإلا ودبيس .ةايحلاب ةّيقيقح ةقالع يأ هل سيل ناميإلا
،رمألا مزل نإ ،اهؤافخإ نكمي وأ ةقيقحلا فلاخي امب اهب رهاظتلا نكمي يتلا تايكولّسلا نم
.ةايحلل اًّدج ةًّمهم تسيل تاسرامملا هذه لك ّنأل

نورقلا يف ةّيحيسملل اًّدج اًيرغمو اًيوق اًخف تناك يتلا ،ةّيقوطرهلا ةميدقلا ةيصونغلا
،ةّيناحور ناميإلا ّنإ :يلي ام لوقتو ،ميدق ٌرمأ هّنإ ،رمألا اذه يف ديدحّتلاب رِّظنت تناك ،ىلوألا
ّنإف ،ةعدبلا هذهل اًقفوو .ةايحلا لاكشأ نم اًلكش سيلو ،لقعلا ةّوق وهف ؛ةسرامم سيلو
ةّوق .دّسجلا زومرو ،ةعامجلا تاسسؤمو ،ةايحلا كولسب امهل ةقالع ال هتماركو ناميإلل ةنامألا
ّنأ :يهو اهيف لادج ال ةقيقح ،صاخلا اهبولسأب ،رّسفت اهّنأل ،ةديدش ةّيرظنلا هذه يف عادخلا
.ةّيعامتجالا تاسرامملا وأ ةّيئاذغلا دعاوقلا نم ةعومجم يف اًمئاد هرصح نكمي ال ناميإلا
ةّيعقاو لِطبُت يلاكيدارلا اهانعم قمع يف ةّيصونغلا هذه ّنأ يه ةلكشملا .رخآ رمأ وه ناميإلاف
نوناق لوقن نأ سيل ّيحيسملا ناميإلاو ،ّيقيقح ّيحيسملا ناميإلا ّنأل ،ّيحيسملا ناميإلا
نوناق شيعن نأو ،ناميإلا نوناق عمسن نأو ،ناميإلا نوناق يف رّكفن نأ لب ،طقف ناميإلا
كيدل نوكي نأ وه مهملاو ،“رهاظتن نأ” وه يصونغلا حارتقالا امنيب .انيديأب لمعن نأ .ناميإلا
ةعدب اهّنإ .اًّيحيسم اًفّرصت سيل اذهو .ديرت ام لعفت نأ كنكمي اهدعبو ،ةّيلخادلا ةّيناحورلا
امو ةريثكلا ةّيحورلا زكارملا يفو ،تقولا اذه يف ،انه اًّدج ةّيرصع يهو ،ىلوألا نيّيصونغلا
يف ةّيلمعلا هللا تامالع نِّيبت ةداهّشلا ّنأل ،اهانعم نم سانلا ناميإ ةداهش غرفتو .كلذ ىلإ
.ةيدسج تامالع لالخ نم لقعلا تافارحنا مواقي ناميإلاو ،ةعامجلا ةايح

تافارحنالا نم ةدحاو يه ،عدبلا نم ةدحاو يه يتلا – ةملكلا هذه لُقَنل – ةّيصونغلا ةبرجتلا
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يف تاهاجتالا نم ديدعلا يف .ةرضاح اًمئاد يه ةّيصونغلا ةبرجتلا ،نمزلا اذه يف ةّينيدلا
نم لكش تحت اًنايحأ ،ةّيبلس تاليوأتل عضخت ناميإلا ةسرامم ،انتفاقث يفو انعمتجم
ناميإلا ةسرامم ُرَبَتعُتف .ةيفخ ةروصب ولو شيمهتلاب اًنايحأو ،ةّيفاقثلا ةيرخسلا
ةدئافلا ميدع اًيجراخ اًرهظم ،عوسي نمز يف نيدوجوم اوناك نيذلا نيّيصونغلل ةبسّنلاب
.ّنّسلا رابكل ٌءيش هّنأك ،راصتخاب .ةعّنقم ةفارخ هّنأكو ،ةميدق اياقب هّنأك ،اًراض ىتحو
ّنأ مَلعن نحن ،ديكأّتلاب .يّوق ةباّشلا لايجألا ىلع يئاوشعلا دقنلا اذه هسرامي يذلا طغضلا
اهّنكل - ضيقّنلا ،رخآلا رطخلا وه اذه – حور الب اًيجراخ اًرهظم حبصت نأ نكمي ناميإلا ةسرامم
ةلاسر مّمتن نأ نينسملا نحن انيلإ رمألا دوعي امبر .قالطإلا ىلع كلذك تسيل اهتاذ ّدح يف
تابّثلا يهو ،رازاعِلَأ ةداهش لاثم ىلع ،اًتباث هلعجن نأو ،هتمارك ناميإلل ديعن نأ يهو اًّدج ةّمهم
نحن .اهتّوق ىلع ةمالع يه ىرحألاب لب ،انفعضل اًزمر تسيل ناميإلا ةسرامم ّنإ .ةياهّنلا ىّتح
!حزمن نكن مل ،عوسي ّبّرلا قيرط يف ريسن نأ انلبق امدنعو .اًبابش دعن مل

انمّلعو ،انلوقع رّهطو ،انتايح رّيغ دقف :ةياهّنلا ىّتح ةماركلاو مارتحالا قحتسي ناميإلا
لدابن نل .هنم اًءزج سيلو هّلك ناميإلا نكلو !عيمجلل ةكرب هّنإ .بيرقلا ةّبحمو ،هلل دوجّسلا
ىّتح ،ةياهّنلا ىّتح نيتباث نوكنسو ،رازاعِلَأ لثم لمعنس لب ،ةئداه مايأ ةعضبب ناميإلا
سيل ناميإلا ّنأ ،انتخوخيش يف ديدحّتلابو ،تابثو عضاوت ّلكب نّيبنس .داهشتسالا
،ءيش ّلك دّدجي يذلا ،سدقلا حوّرلاب نمؤن نأ انيلع .ةايحلل اًئيش لب ،“نّسلا رابكل” اًئيش
.رورس ّلكب اندعاسيس وهو

نم – اهسفن ةعومجملا يف نحن - نينسم لوقن ال يك ،ءاّزعألا نّسلا رابك تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
نع ثّدحتي يذلا مليفلا رّكذتأ .اذه سنن ال ،انيلإ نورظني مه .بابّشلا ىلإ رظننل ،مكلضف
هسفن رمألا لوقن نأ اننكمي نحن .“انيلإ نورظني لافطألا” :وهو ،اًّدج ليمجلاو برحلا دعب ام
.ليمجلا ةايحلا قيرط مهل حتفي نأ هنكمي انتابثو انيلإ نورظني بابّشلا :بابّشلا عم
!نينسملا نحن انعيمج هللا انكراب .ضعبل انضعب ِّلصنل .اًريثك ّرضيس ءاير ّيأ نكل

*******

 

(25-23 .18 ،6) يناثلا نيِّيباّكَملا ِرْفِس ْنِم ٌةَءارِق

ْنَأ (َبَلَط ْدَق) […] ةَعلَّطلا ُعِئار ،ّنِّسلا يف ٌنِعاط ،ةَبَتَكلا يِمِّدَقَتُم ْنِم ُرازاعِلَأ ُهَل ُلاقُي ٌلُجَر َناك
ِناَّبُّشلا َنِم ٌريِثَك َّنُظَي اَّلَئِل ،َيِءارُن نَأ انِّنِسِب ُقيِلَي ال :لاقَو ،تاوْمَألا ىوْثَم ىلِإ اًلِجاع َلَسْرُي
يِبَبَسِب اًضْيَأ ْمُه اوُّلِضَيو ،ءابَرُغلا ِبَهْذَم ىلإ َزاحْنا ِدق ،ًةَنَس َنيِعْسِت ُنْبَا َوُهَو ،رازاعِلَأ َّنَأ
َةَساجَّنلا يِتَخوُخْيَش ىَلع َبُلْجَأف ،اًّدِج ًةَريِصَق ْتَحَبْصَأ ٍةايَح ِلجَأ ْنِم يِئايِر ِبَبَسِبو
.ةَحيِضَفلاو

ّبَّرلا ُمالك

*******
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Speaker:

:لاقَو ،نامْيإلا ِةَمارَكَو ،ميِدَقلا ِدْهَعلا ِتاّيِصْخَش ِدَحَأ ،رازاعِلَأ ىَلع َمْوَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
ام ُفِقْوَملا َناك .نامْيإلا ِةَماركَو ِةَخوُخْيَّشلا َنْيَب ٌةَقالَع َكانُه َّنَأ ىَلع انَل ُدَهْشَت َرازاعِلَأ ُةَّيِصْخَش
.ةَعيِرَّشلا ِبَسَحِب ِةَمَّرَحُملا ِموُحُللا ِلْكَأ ىَلع َدوُهَيلا َرُبْجَي ْنَأ ّيِنَثَولا يِنانوُيلا ُكِلَملا َدارَأ :يِلَي
َنِم ُهوُصِّلَخُي ْنَأ اوُدارَأ ،خْيَّشلا َرازاعِلَأِل َةَّدَوَملاو َمارِتْحالا َنوُّنِكَي ِكِلَملا ِلاجِر ُضْعَب َناك اَّمَلَو
َضَفَر َرازاعِلَأ َّنِكَل .ةَمَّرَحُم َرْيَغ اًموُحُل ُهَل َنوُمِّدَقُي ْمُهَو ،لْكَألاب َرَهاظَتَي ْنَأ ِهْيَلَع اوُضَرَعَف ،تْوَملا
َنيِذَّلا ،َباَّبَّشلا َعَدْخَيَف َرَهاظَتَي ْنَأَو ،ِهِتَخوُخْيَش يِف َنامْيإلا َنيِهَي ْنَأ َضَفَر ،مُهَتَحيِصَن
،ِهِفْعَض ِبَبَسِب ،ُقِفاوُي يِذَّلا ِّنِّسلا ُريِبَك :ُهُتَسادَق َلاقَو .ِهِئايِر ِبَبَسِبَو ِهِبَبَسِب َنوُأِطْخُيَس
َنامْيإلا َّنَأ َنوُنِظَي َباَّبَّشلا َلَعْجَي ْنَأ ِهِنْأَش ْنِم ،نامْيإلا ِةَسَرامُمِل َةَيِمَهَأ ال ْنأ َرِبَتْعَي ْنَأ ىَلع
يِتَّلا ِتايِكوُلُّسلا َنِم ٌةَعوُمْجَم ُهَّنَأَك ْمُهَل ُنامْيإلا وُدْبَيَسَو ،ةايَحلاِب ٍةَّيِقيِقَح ٍةَقالَع ُّيَأ ُهَل َسْيَل
ُةَميِدَقلا ُةَّيِصوُنَغلا ُةَعْدِبلا ُلوُقَت ْتَناك امَك اًمامَت .ةَقيِقَحلا ُفِلاخُي اَمِب اهِب ُرُهاظَتلا ُنِكْمُي
ِكوُلُسِب امُهَل َةَقالَع اَل ِهِتَمارَكَو ِنامْيإلِل َةَنامَألاو ،ًةَسَرامُم َسْيَلَو ٌةَّيِناحوُر َنامْيإلا َّنَأ ْتَأَر يِتَّلا
ْنَأ ِّنِّسلا ِرابِك ىَلَعَو .اًضْيَأ ِلامْعَألابو ِلْقَعلاو ِبْلَقلاب ٌنامْيِإ َنامْيإلا َّنِإ :ُهُتَسادَق َلاقَو .ةايَحلا
ِهْيَلَع اوُظَفاح ْمُه ْلَب ،ّنِّسلا ِرابِكِل ْطَقَف َسْيَل َنامْيإلا َّنَأ اوُنِّيَبُي ْنَأَو ،نامْيإلا ِةَمارَكِل اوُدَهْشَي
.ءاوَسلا ىَلع ِرابِكْلِلَو ِباَّبَّشْلِل َوُهَو ،مِهِتايَح ِلِحارَم ِّلُك يِف

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. La fede ci ha cambiato la vita, ci ha purificato la mente, ci ha
insegnato l’adorazione di Dio e l’amore del prossimo. È una benedizione per tutti e merita rispetto
e onore. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

*******

 

Speaker:

انَمَّلَعَو ،انَلوُقُع َرَّهَطَو ،انَتايَح َرَّيَغ ُنامْيإلا .ةَّيِبَرَعلا ِةَغللاب َنيِقِطانلا َنيِنِمؤُملا يِّيَحُأ
ُّبَّرلا مُكَكراب .ةَمارَكلاو َمارِتْحالا ُّقِحَتْسَيَو ِعيِمَجْلِل ٌةَكَرَب ُهَّنِإ .بيِرَقلا َةَّبَحَمَو هلل َدوُجُّسلا
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج

*******
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