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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

يف ادنك يف اهب تمق يتلا ةّيلوسرلا ةرايّزلا لوح تالّمأتلا ضعب يف مككراشأ نأ مويلا ّدوأ
وه ّيسيئرلا عفادلا ناك ،عقاولا يف .ىرخألا تارايزلا نع ةفلتخم ةرايز تناك .ةريخألا مايألا
- ةرفغملا بلطأ - ةرفغملا بلطأو يملأو يبرق نع مهل رّبعأل ،نيّيلصألا ناكّسلاب يقتلأ نأ
،نيديدعلا كيلوثاكلا كلذ يف امب ،نيّيحيسملا ضعب لبق نم مهب تقحل يتلا ةءاسإلل
اهتضرف يتلا ريرحّتلاو يرسقلا باعيتسالا تاسايس عم يضاملا يف اونواعت نيذلا
.تقولا كلذ تاموكح

موقت تناك يتلا ةريسملا يف ادنك يف ةديدج ةحفص ةباتكل راسم عابّتا ّمت ،ىنعملا اذهب
“اًعم ريّسلا” ةرايزلا راعش ،ةقيقحلا يفو .ةّيلصألا بوعّشلا عم ،نمز ذنم ،ةسينكلا اهب
ءاغصإلاو ،ةّيخيراتلا ةفرعملا ضرتفت ءافشو ةحلاصم ةريسم .اًليلق ىنعملا اذه حرشي
اذه نم .ةّيلقعلا رييغتو ،ةبوّتلا امّيس الو ،ثدح امل يعولاو ،مهنم نيقابلا ءايحألا ىلإ
رثكأ نيب نم اوناك ،ةيحان نم ،ةسينكلا ءاسنو لاجر ضعب ّنأ ودبي ،قّمعتملا ليلحّتلا
ةفرعم يف اومهاسو مهنع اوعفاد ثيح ،ةعاجشو ًاميمصت ةّيلصألا بوعّشلا ةماركل نيديؤملا
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ةنهك يأ ،نيّيحيسملا نم صقن كانه نكي مل ،ىرخأ ةيحان نم ،نكلو ؛مهتافاقثو مهتاغل
ةلوبقم ريغ اهّنأ مويلا مهفن يتلا جماربلا يف اوكراش نيذلا نيّيناملعو تابهارو نابهرو
.ةسينكلا مساب ةرفغملا بلطأل تبهذ اذهل .ليجنإلا عم اًضيأ ضراعتتو

روعّشلاو ماعلا وجلا نكل ،ةريبك حرف تاظحل اهيف ناك .ةبوتو جح ةرايز ةرايزلا تناك كلذل
تاعومجم يف ،ناكيتافلا يف تلبقتسا رهشأ ةعبرأ لبق .ةحلاصمو ةبوتو لمأت وج ناك ماعلا
لجأ نم ،ةّتس تاءاقللا هذه عومجم ناك :نيّيلصألا ادنك ناكس نع نيلّثمم ،ةفلتخم
.ءاقللا اذهل اًليلق ريضحتلا

نم يبرغلا ءزجلا يف ،(Edmonton) نوتنومدإ يف ،ىلوألا :اًثالث ىربكلا ّجحلا لحارم تناك
يف لامّشلا يف ،ةثلاثلاو .يقرّشلا ءزجلا يف ،(Québec) كيبيك يف ،ةيناثلاو .دالبلا
دقُع .ةّيلامشلا ةّيبطقلا ةرئاّدلا نم ،امّبر ،رتموليك 3000 ةفاسم ىلع ،(Iqaluit) تيولاكيإ
ءاضعأو ةداق عّمجت ثيح - “بدلا لت” - ينعت يتلا (Masqwacis) سيساوكسام يف لّوألا ءاقللا
First) تيونإو سيتيمو ىلوألا مّمألا :دالبلا ءاحنأ عيمج نم ةّيسيئرلا ةّيلصألا تاعومجملا
Nations, Métis e Inuit). يتلا ،بوعّشلا هذهل يفلألا خيراتلل ةبيطلا ىركذلا :انرّكذت اًعم
،نيّيلصألا ادنك ناّكس ىدل رومألا لمجأ ىدحإ نم اهّنإ .اهضرأ عم ماجسناو مائو يف تشاع
عم ماجسناو مائو يف اوناك لب .ةقيلخلل طق اوئيسي مل .ضرألا عم ماجسنالاو مائولا
سرادملا يف ىتح ،اهنم تناع يتلا تاكاهتنالل ةملؤملا ىركذلا اًضيأ انرّكذتو .ضرألا
.يفاقثلا باعيتسالا تاسايس ببسب ،ةّيرابجإلا ةّيلخادلا

اننيب ةيوستو طسو ّلح سيل .ةحلاصملا يه انتلحر يف ةيناثلا ةوطخلا تناك ،ةركاذلا دعب
،كلذ انلعف .(14 ،2 سسفأ عجار) انمالس وهف ،انحلاصي حيسملا كرتن لب -رهاظمو ،ٌمهَو كلذ –
.اهتيزمرو ةّيلصألا بوعّشلا ةايح يف يزكرم رصنع يهو ،ةرجّشلا ةروص ىلإ عوجرلاب

ةريحب فافض ىلع ةلحرلا نم ةثلاثلا ةوطخلا هذه انذختا .ءافّشلا مث ةحلاصملاو ةركاذلا
دمتسن نأ اًعيمج اننكمي .ةّنحو ميكاوي نيَسيدقلا ديع موي يف ديدحّتلاب ،ةّنح ةسيّدقلا
حارجلا ءافش انحنم يذلا بآلا برق انيأر ،عوسي يف ،كانهو ،ّيحلا ءاملا عوبني ،حيسملا نم
.اًضيأ اياطخلا ةرفغمو

ّلك يفو ادنك يف ،ةسينكلل ءاجّرلا قفدتي ،ءافّشلاو ةحلاصملاو ةركاذلا ،ةريسملا هذه نم
نيب نم مئاقلا عوسي عم اراس نأ دعب نيذللا سُواَّمِع يذيملت ةّيصخش انرّكذت كانهو .ناكم
.(35-13 ،24 اقول عجار) ءاجرلا ىلإ سأيلا نم هلضفبو هعم القتنا ،تاومألا

ةرايزلا هذهل يرقفلا دومعلا يه ةّيلصألا بوعّشلا عم ةريسملا تناك ،ةيادبلا يف تلق امك
دّدجأ نأ ّدوأ نيذللا ،دلبلا تاطلُسو ةّيلحملا ةسينكلا عم ناعامتجا دقُع اهلالخ .ةّيلوسّرلا
.ّينواعملو يل هوصّصخ يذلا فيطللا مهلابقتساو زّيمملا مهروضح ىلع قيمعلا يركش امهل
كلّسلاو نيّيلصألا ناكّسلا ءاسؤرو ماكحلا مامأ .قيمعلا يركش مهل دّدجأ اًضيأ ةفقاسأللو
ةّيكيلوثاكلا تاعامجلا ةدارإو ،ةّيلمعلا ّيلوسّرلا ّيسركلا ةدارإ ديدج نم تدّكأ ،ّيسامولبدلا
تاداعب مامتهالا عمو ةبسانملا ةّيحوّرلا تاراسملا عم ،ةّيلصألا تافاقثلا زيزعتل ،ةّيلحملا
ةّيرامعتسالا ةّيلقعلا رهظت فيك تظحال ،هسفن تقولا يف .ةّيلصألا بوعّشلا تاغلو
ديلاقّتلا دّدهي يذلا ،ّيجولويديألا رامعتسالا نم ةفلتخم لاكشأ تحت مويلا اهسفن
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ىلع طقف زيكرّتلاو ،تافالتخالا ءافخإ ىلإ يّدؤيو ،ةّينيدلا بوعّشلا طباورو خيراّتلاو
نزاوت ةداعتسا مزلتسي رمألا ّنإف اذل .نيفعضألا هاجت تابجاولا لهاجتت ام اًبلاغو رضاحلا
ةثادحلا نيب مغانتلا ةداعتسا :رخآ ٌرمأ وه ،نزاوت نم رثكأ وه يذلا ،مغانتلا ةداعتساو ،ميلس
ةلاسر رشابم لكشب ىّدحتي اذهو .ةّيحوّرلا مَيقلاو ةنملعلا نيبو ،ةثراوتملا تافاقثلاو
دعبلا زّزعتو مرتحت ةّيملاع ةّوخأ “عرزت” و دهشتل ملاعلا ءاحنأ عيمج ىلإ ةوعدملا ،ةسينكلا
دقل .(Fratelli tutti، 142-153 - ةوخإ انلك ،ةماع ةيوباب ةلاسر عجار) ةريثكلا هتاورثب ّيلحملا
،ماعلا مكاحلا ةدّيسللو ،ةّيندملا تاطلّسلل يركش رّركأ نأ ديرأ ينّنكل ،لبق نم كلذ تلق
ىلع اًريثك مكركشأ :اهيلإ تبهذ يتلا نكامألا يف ةّيلحملا تاطلّسللو ،ءارزولا سيئرلو
ركشأ نأ بغرأو .اهتركذ يتلا تاراشإلاو اياونلا قّقحتت نأ متحمس اهب يتلا ةقيرطلا
ةفقاسألا ّنأل اًنكمم ةرايّزلا فادهأ قيقحت ناك :ةّيفقسألا ةدحو ىلع ،امّيس ال ،ةفقاسألا
ركشأو كلذ ىلع دّكؤأ نأ ّدوأ اذهل .اًمدق يضملا اننكمي ةدحَولا دجوت ثيحو ،نيدحّتم اوناك
.ةدحَولا هذه ىلع ادنك ةفقاسأ

دّكؤأو .ّنّسلا رابكو بابّشلا عم ،(Inuit) تيونإلا ضرأ يف ريخألا عامتجالا ناك ،ءاجر ةرداب يفو
:تاعفص اهّنأك ساّنلا ءالؤه ملأب ُترعش ،ريخألا ءاقللا ةّصاخو ،تاءاقللا هذه يف هّنأ مكل
ةسايس ببسب ،رمألا مهب ىهتنا نيأ اوملعي الو مهءانبأ اودقف نيذلا ّنّسلا رابك
انئاطخأ هجاون نأ بجي :اههجاون نأ انيلع ناك نكلو ،اًّدج ةملؤم ةظحل تناك دقل .هذه باعيتسالا
ةمالع هّنإ ،ّنّسلا رابكو بابّشلا ،ةّيسيئر ةبيكرت وه ادنك يف اًضيأ رمألا اذه .اناياطخو
،ةءوبنلاو ةركاذلا نيب خيراتلا يف اًعم اوريسيل راوح يف ّنّسلا رابكو بابّشلا :ةنمزألا
اًلاثم ادنك يف ةّيلصألا بوعّشلل يملّسلا لمعلاو تابثلا نكيل .ناقفاوتم امه نيذللا
مهتمهاسم اومّدقيل لب ،مهسفنأ ىلع اوقلغني نأ لجأ نم سيل نّييلصألا ناكّسلا عيمجل
فرعتو ،قلاخلاو ةقيلخلا بحت فيك فرعت ،ةَّوُخُأ رثكأ ةيناسنإ لجأ نم اهنع ىنغ ال يتلا
.ضعب عم اهضعب مائوو ماجسنا يفو ،ةقيلخلا عم مائوو ماجسنا يف نوكت فيك

 

*******

 

(15-13 ،24) اقول ِسيِّدِقلِل ِحيسَملا َعوُسَي انِّبَر ِليجنإ نِم

َوحَن ُدُعبَت ،سُواَّمِع اهُمْسِا ٍةَيرَق ىلِإ ،هِسفن ِموَيلا َكلذ يف ،نيَبِهاَذ اناك مُهنِم ِنيَنثاب اذِإو
ِناثَّدَحَتَي امُه امَنيَبو .تَرَج يتَّلا ِرومُألا هِذه ِعيمَجِب ِناثَّدحتَي اناكو .ميلَشَروُأ نِم ٍةَولَغ َنيِّتِس
.امُهَعم ُريسَي َذخَأو امُهنِم انَد دق هُسْفَن ُعوسي اذِإ ،نالَداجَتَيو

ّبَّرلا ُمالك

 

*******
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Speaker:

نم ّيسيئّرلا ُعفادلا ناك :لاقو ،ادنك ىلإ ِةّيلوسّرلا ِهِترايز ىلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
َةَرِفغملا مُهنِم ُبُلطأو ،يملأو يبرُق نع مُهل َرِّبَعُأل َنيّيلصألا ِناكّسلاب َيقتلأ ْنأ وه يترايز
نيذّلا ،مُهنم ِكيلوثاكلا َكلذ يف امب ،نيِّيحيسملا ِضعب ِلَبِق نم مِهب ْتقِحل يتّلا ِةَءاسإلل
َكلذ ُتاموكح اهتَضَرف يتّلا ِريرحّتلاو ّيرسُقلا ِباعيتسالا ِتاسايس َعم ّيضاملا يف اونواعت
،ةركاذلا :يهو ٍةّيسيئر ٍتاوطُخ ِثالث ىلع ًةّينبم ٍةبوتو ٍّجح َةرايز يترايز تناك كلذل .نمزلا
ٍماجسناو ٍمائو يف ْتشاع يتّلا ،بوعُّشلا ِهِذهل يفلألا ِخيراتلل َةَبَّيَّطلا ىركِذلا انرَّكَذَت ثيح
ِةّيلخادلا ِسرادملا يف ىّتح ،اهنِم ْتناع يتّلا ِتاكاهتنالل َةَمِلؤُملا ىَركِذلاو ،اهِضرأ َعم
،ةحلاصملا ُةّيناثلا ُةوطخلا تناك َّمث نِمو .يفاقثلا ِباعيتسالا ِتاسايس ِببسب ،ةّيرابجإلا
ّيلوسّرلا ّيسركلا َةدارإ ٍديدج نِم ُتدّكأ ِةرايزلا َلالخ :هُتسادق َلاقو .ّيضاملا ِحارج َءافش اًريخأو
ِتاراسملا َعم ،ةّيلصألا ِتافاقثلا ِزيزعتل ،ةّيلحملا ِةّيكيلوثاكلا ِتاعامجلا َةدارإو ،ةتباثلا
َةاعَّرلا ُتعَّجش كلذل .ةّيلصألا ِبوعُّشلا ِتاغلو ِتاداعب ِمامتهالاو ِةَبِسانملا ِةّيحوّرلا
َةانُب اونوكيلو ،ءارقفلاو َليجنإلا اومُدخي يكل ادنك ِةسينك يف َنيِّيناملِعلاو َنيِسَّركملاو
ِةّيلصألا ِبوعُّشلل يملِّسلا ُلمعلاو ُتابثلا ْنُكَيِل :لاقو ُهَلُّمأت ابابلا ُةسادق َمَتَتخاو .ءاجَّرلا
لب ،مِهِسُفنأ ىلع اوُقِلَغنَي نأ ِلجأ نِم سيل َنيِّيلصألا ِناكُّسلا ِعيمجل اًلاثِم ادنك يف
َةقيلخلا ُبِحُت َفيك ُفِرعَت ،ًةَّوُخُأ َرثكأ ٍةَّيناسنإ ِلجأ نم اهنع ىَنغ ال يتّلا مُهَتَمَهاسم اوُمِّدَقيِل
.قلاخلاو

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dalla Terra Santa e i vincitori del
concorso per la conoscenza della Bibbia, che si tiene ogni anno nella città di Nazareth. San
Girolamo diceva che chi ignora la Scrittura ignora Cristo (cfr In Isaiam Prol.). E viceversa è Gesù
Cristo che ci apre la mente alla comprensione delle Scritture (cfr Lc 24,45). Ringrazio e incoraggio
le parrocchie per il loro impegno costante di educare all’ascolto della Parola di Dio. Il Signore vi
benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******
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Speaker:

َنيزِئافلاو ةسّدقملا ِضرألا َنِم َنيمِداقلا ًةصاخو ،ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
ُسيّدقلا َلاق .ةَرِصانلا ِةنيدم يف ٍةنس َّلك ُماقُت يتّلا سَّدقملا ِباتكلا ِةَفِرعم ِةقباسم يف
،(ايعشأ رفس ىلإ ةمدقم عجار) حيسملا ُلهجَي امَّنإ َسَّدقملا َباتكلا ُلهجَي نَم ّنإ سُمنوُريه
عجار) سَّدقملا ِباتكلا ِمهَف ىَلع انَناهذأ ُحَتفي يذّلا َوه حيسملا َعوسي َّنإف ،حيحص ُسكعلاو
ِءاغصإلا ىلع ِةيبرّتلا يف ِرِّمَتسملا اهِلمع ىلع اهُعِّجَشُأو اياعّرلا ُرُكشأ يِّنإ .(45 ،24 اقول
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .هللا ِةملكل

 

*******
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