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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

.هسفن تقولا يف ةقرشمو ةضماغ هللا نع ةيؤر ريثت ،اهانعمس يتلا ،لايناد ملح تاملك
يذلا ،تاومألا نيب نم مئاقلا عوسي ىلإ تراشأو ايؤّرلا رفس ةيادب يف تاملكلا كلت ترّركت
،1) رّيغتي ال يذلا تباّثلاو ميلعلاو ،ّيلزألاو ،كلملاو نهاكلاو ،حيسملا هّنأ ىلع يئاّرلل رهظ
ُتنُك .ّيَحلا انَأ ،رِخآلاو ُلَّوَألا انَأ ،ْفَخَت ال" :اًلئاق هنأمطو يئاّرلا فتك ىلع هدي عضو .(12-15
ناك يذلا قلقلاو فوخلا زجاح ،زجاح رخآ ىفتخا اذكهو .(18-17 تايآ)"روهُّدلا َدَبَأ ٌّيَح اذَنَءاهو اًتيَم
نآلا هّنكل ،تام اًضيأ وه .نامألا انيطعيو اننئمطي ّيحلا :ّيهلإلا روهّظلا ِبرُق عم اندواري اًمئاد
.رِخآلاو لّوألا ناكم :هل دَّدحملا ناكملا يف
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ىلع اندعاسي دق امّبر بناج كانه - زومّرلا نم ريثكلا انه دجوي – زومّرلا نيب كباشّتلا اذه يف
،خيراّتلا نمزو ،ةايحلا ةرودو ،اذه هللا روهظ ،ّيهلإلا روهّظلا نيب طباّرلا لضفأ اًمهف مهفن نأ
؟ةقالعلا هذه يه ام .ةخوخيّشلاب ةقالع هل بناجلا اذهو .قولخملا ملاعلا ىلع هللا ةدايسو
.ىرن فوس

،نويعلاو ،بايثلا .ةّيبذاجلاو لامجلاو ،لبّنلاو ،ةّوقلاو ةّيويحلاب اًعابطنا ةيؤّرلا ريثت
هرعش نكل !ةيؤرب رمألا قّلعتي :ةيؤرلا هذه يف لامجلا ةياغ يف ءيش ّلك ،مادقألاو ،توّصلاو
يف اًراشتنا رثكألا حلطصملا .ّنّسلا ريبك رعش لثم .جلّثلا لثم ،فوّصلا لثم :ضيبأ ناك
رعّشلا .“ةيحللا” ىلإ ريشيو ،“نِقذلا” وه ّنّسلا ريبك ىلإ ريشي يذلا سّدقملا باتكلا
ةيزمرلا َيِغلن اّلأ بجي .ّيدبأ دوجولو ،قيحس ٍضاملو ،اًّدج ليوط نمزل ميدقلا زمّرلا وه ضيبألا
اهّنإ ،ىنعم الب اًزمر تسيل ضيبأ رعشب ماّيألا ِميدق هللا ةروصف :لافطألا عم ءيش ّلك نع
،ايؤّرلا رفس يف ةروكذملا ةّيصخشلا .اًضيأ نانحو ٌلبُن اهيف ،سّدقملا باتكلا نم ٌةروص
يف ريبك هّنإ .لايناد ةءوبن يف"ماَّيَألا ِميدَق" ةّيصخش ىلع تغط ،ةّيبهذلا روانملا نيب
يه هللا ةّيدبأ ّنأل .هللا ةّيدبأ ُلثم ديدجو ميدق هّنإ .كلذ نم ُرثكأو ،اهّلك ةّيرشبلا لثم نّسلا
موي ّلك ،انئاقلل اًمئاد يتأيو ،ديدج وه ام ّلكب اًمئاد انئجافي هللا ّنألو ،ةديدجو ةميدق ،اذكه
نأ اننكميو ،مَدِقلا ذنم ،ّيلزأ هللا :اًمئاد دّدجتم هّنإ .انلجأ نمو ،ةظحللا كلتل ،ةّصاخ ةقيرطب
.دّدجتمو ،ّيلزأ وه لب ،كلذك سيل وهو ،هللا يف ةخوخيش كانه ّنإ لوقن

دحأ وه ،رياربف/طابش 2 يف هب لفتحُي يذلا ،عوسي ّبّرلا ءاقل ديع ،ةّيقرشلا سئانكلا يف
عم عوسي ءاقل ىلع ءوّضلا طّلسي هّنإ .ةّيجروتيللا ةنّسلا يف ىربكلا رشع ينثالا دايعألا
اهلّثمي يتلا ،ةّيرشبلا نيب ءاقللا ىلع ءوّضلا طّلسي هّنإ ،لكيهلا يف خيّشلا ناعمس
ءاقللا اذهل دجوت .اًناسنإ راص يذلا يلزألا هللا نبا ،ّبّرلا حيسملا عم ،ةّنحو ناعمس ناخيّشلا
يف ايرام اتناس ءاسفيسف يف ،امور يف اهدهاشن نأ نكمي لامجلا ةياغ يف ةنوقيأ
.يريفيتسارت

،ةملكلا َوه اذه :ءارذعلا َنم ُدولوملا َوه اذه" :ةلئاق ،ناعمس عم يّلصت ةّيطنزيبلا اّيجروتيللا
:ءامّسلا ُباب َمويلا ِحتفُيل" :اًلئاق لمكيو ."رشبلا َصّلخو انلجأل َدَّسجت يذلا ،هلإلا َنم ُهلإلا
نم ٍلفطك ِهرايتخاب َمّدُقو ،ِهتوهال نع ٍلاصفنا ريغ نم اًّينمز ًءادتبا َذخأ دق ،ّيلزألا ِبآلا َةملك
هذه ."ِهيدعاس ىلع ُخيّشلا ُهلّبقتف ،اًموي َنيعبرأ دعب ّيسوماّنلا ِلكيهلا ىلإ ءارذع ٍّمأ
ةسّدقم عماجم يه يتلا ،ىلوألا ةعبرألا ةّينوكسملا عماجملا ناميإ نوناق نع رّبعت تاملكلا
ىلإ انرظن اذإو ،ةّصاخلا ةخوخيّشلا ةوعدل ةنوقيأ لمجأ اًضيأ يه ناعمس ةكرح .اهّلك سئانكلل
ةبه لثم ملاعلا ىلإ نوتأي نيذلا لافطألا ميدقت :يهو ،ةخوخيشلل ةنوقيأ لمجأ ىرن ناعمس
.روهّدلا ّلك لبق ،هللا قامعأ يف دولوملا نبالا وه مهنم اًدحاو ّنأ ملِعلا عم ،هللا نم ةّرمتسم

يتلا ةبحملا قئاوع نود نم ّعشت نأ اًريخأ نكمي هيف ،ملاع وحن اهتريسم يف ،ةخوخيّشلا
ىلع بجي .ملاعلا اذه نع الحري نأ لبق ،ةّنحو ناعمس ةكرح رِّركت نأ بجي ،ةقيلخلا يف اهعضو
بجي - ةخوخيّشلا رهوج وه اذه يل ةبسّنلاب – مهتكرب ةداهش لافطألل مّدقت نأ ةخوخيّشلا
ىلع - ةبعصلاو ةليمجلا - مهتئشنت يهو :مهتكرب ةداهش لافطألل مّدقت نأ ةخوخيّشلا ىلع
مامأ ناميإ ةداهش مّدقن نأ .توملا ىّتح الو .اهيلع يضقي نأ دحأل نكمي ال يتلا ةايحلا ِفده ِّرس
.ّنّسلا رابك ةوعد يه ةّيناميإو ةّيناسنإ ةداهش مّدقن نأ ،اًضيأو ،ةايحلا هذه عرزن نأ يه لفّطلا
ّنّسلا رابك نحن .اًدوهش مهل نوكن نأ يأ ،ةداهش لثم هوشاع يذلا عقاولا لافطألل مّدقن نأ
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.اًمدق انتايح ةداهش اولمحي ىّتح ،اًدوهش مهل نوكن نأ ىلإ ،اذه ىلإ نووعدم

اومّدقي نأ نوغلابلاو بابّشلا عيطتسي الو ،لافطألل ةبسّنلاب ةقداص ّنّسلا رابك ةداهش
كرابي امدنع .دادجألاو ،ّنّسلا رابك لعفي نأ نكمي امك ،ةرّثؤمو ،ةنونح ،ةليصأ اهلثم ةداهش
،يضمت يتلا ةايحلا هاجت ءايتسالا رعاشم ّلك اًبناج عضيو ،اهاقلي يتلا ةايحلا نّسلا ريبك
حرف عم هّنإ .ال :ليحّرلا كشو ىلع وهو ّرمي تقولا ّنأل ةرارملاب رعشي ال وه .مواقي ال رمأ اذه
رامعأ نيب عمجت ّنّسلا رابك ةداهش .نينّسلا ّرم ىلع اًدّيج حبصأ يذلا ذيبّنلا ،دّيجلا ذيبّنلا
لب ةركاّذلا طقف اوسيل مهّنأل ،لبقتسملاو رضاحلاو يضاملا :اهسفن نمزلا داعبأو ةايحلا
اهّنأك ةايحلا رامعأ ىلإ نورظني سانلا ّنأ ىرن نأ - ٍحراجو - ملؤم ٌرمأل هّنإ .اًضيأ دعولاو رضاحلا مه
.زوجي ال اذهو ،رخآلا باسح ىلع شيعي نأ ديري رمع ّلك ّنأكو ،ةسفانتم ،ةلصفنم ملاوع
وه ةأرما نم دولوملا هللا نبا نكل .ةعاّسلا نمز ىلإ انرظن اذإ ،اًّدج ةميدق ،ةميدق ةّيرشبلا
،ءاهبلا ةغلابلا هتّوق نعو ،يدبألا هليج نع جرخي دحأ ال هّنأ ينعي اذه .نمز ّلك يف رِخآلاو لّوألا
.هِّبحو هبرق نعو

ثيح .ةّيرشبلا ةلئاعلا ذقني لافطألا عم ّنّسلا رابك فلاحت – فلاحت لوقأو – فلاحت
راوح كانه نكي مل اذإو .لبقتسملا دجوي كانه ،ّنّسلا رابك عم نومّلكتي بابّشلاو ،لافطألا
لافطألا عم ّنّسلا رابك فلاحت .اًحضاو نوكي نل لبقتسملاف ،بابّشلاو ّنّسلا رابك نيب
نأ بجي نيذلا ،لافطألا ىلإ ديعن نأ اننكمي له ،مكلضف نم .ةّيرشبلا ةلئاعلا ذقني
نوفرعيو ةمكحلا نوكلتمي نيذلاو ،نانحلاب ةئيلملا رابكلا ةداهش ،نودلوي فيك اومّلعتي
نوكت له ،سمألاب َدِلُو قهارم لثم ودبت اهمّدقت ّلك عم يتلا ،ةّيرشبلا هذه .نوتومي فيك
وه ديكأتلاب توملا ؟اًتباث انفده قفأ ىلع ظفاحت يتلا ةخوخيّشلا ةمعن ةداعتسا ىلع ةرداق
سيل اذهو ،كانه ىلإ بهذن نأ انيلع انعيمج .بعص ربعم هّنإ ،انّلك انل ،ةايحلا يف بعص ربعم
هّنإ :اًديعب ةعاّسلاب يقليو نيقيلا مدع نمز قلغُي يذلا ربعملا اًضيأ هّنكل .لهّسلا رمألاب
كلذ ةمكحب أدبي وهو .نآلا أدبي ،هل عاطقنا ال يذلا ،ةايحلا لامج ّنأل .توملا ربعم هّنأل بعص
يف رّكفنل .امهتداهش بابشلل امّدقي نأ ىلع نارداقلا ،ّنّسلا اريبك ،ةأرملا كلتو لجرلا
اّلأ ىلع لمعنلو ،بابّشلاو ّنّسلا رابك فلاحتو ،لافطألاو ّنّسلا رابك فلاحت يفو ،راوحلا
عم مهسفنأ نع ريبعّتلاو مالكلا ةحرفب ّنّسلا رابك معني نأ وهو ،طابّرلا اذه عطقني
.ةايحلا ةمكح مهنم اوذخأي يكل ّنّسلا رابك نع بابّشلا ثحبي نأو ،بابّشلا

 

 

*******

 

(10-9 ،7) لاَيِناَد ِرْفِس نِم ٌةءارق

ُرْعَشو ،جْلَّثلاك َضَيبَأ ُهُسابِل َناكو ،ماَّيَألا ُميدَق َسَلَجف ،شورُع ْتَبِصُن ْذِإ ،رُظنَأ ُتنُك امَنيَبو
نِم ٌرهَن ُجُرخَيو يرْجَي ِهِمامَأ نِمو .ةَمِرَطضُم اًران ُهُتالَجَعو ،ران َبيهَل ُهُشرَعو ،ّيِقَّنلا ِفوُّصلاك ِهِسأَر
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.رافْسَأ ْتَحِتُفو ِءاضَقلا ُلهَأ َسَلَجف .تاوْبِر ُتاوْبِر ِهيَدَي َنيَب ُفِقَتو ،فولُأ ُفولُأ ُهُمُدخَتو ،ران

 

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

 

Speaker:

ِةايحلا ِفده ِغولبل ٌةنينأمُطو ٌنامض َيه يتّلا ،ةخوخيَّشلا ىَلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكَت
نِم ِةَءارقلا يف اهيلإ انيَغصأ يتّلا ،ةَّيوبنلا لايناد ِمْلُح ُتاملك :لاقو ،اًدبأ َتومت ْنل يتّلا
ُتاملكلا َكلت ْتَرَّركتو .ِهِسفن ِتقولا يف ٌةقرشمو ٌةضماغ ِهللا ِنع ٌةيؤر اهيف ،لاَيِناَد ِرْفِس
يِئاّرلل َرَهَظ يذّلا ،تاومألا ِنيب نِم ِمئاقلا َعوسي ىلإ ُريشُتَو ،ايؤُّرلا ِرفِس ِةيادب يف اهُسفن
ىلإ َةراشإلا َّنإ .رَّيَغَتَي ال يذّلا ُتِباّثلاو ُميِلَعلاو ،ُّيلزألاو ،ُكِلَملاو ُنهاكلاو ،ُحيسملا ُهَّنأ ىَلع
،قيحس ٍضاملو ،اًّدج ٍليوط ٍنمزل ِميدقلا ِزمَّرلا ىَلع ٌةلالد َوه ايؤُّرلا ِرفِس يف ِضيبألا ِرْعَّشلا
نِم ٌةروص َيه امَّنإ ،ُهَل ىَنعم ال اًزمر ْتسيل َضيبأ ٍرْعَشِب ِماّيألا ِميدق ِهللا ُةَروُصو .ّيدبأ ٍدوجولو
ِةَبسِّنلاب ٌةَقِداص ِّنِّسلا ِرابك ُةداهش :ُهُتَسادق َلاقو .ةمكحو ٌنانحو ٌلبُن اهيف ِسّدقملا ِباتكلا
،ًةنونحو ،ًةَليصَأ ،مِهِتَداهش َلثِم ًةَداهش اوُمِّدَقُي ْنأ َنوغلابلاو ُبابَّشلا ُعيطتسي الو ،لافطألل
ُهَّنإ .لبقتسملاو ِرضاحلاو يضاملا :ِهِسفن ِنمزلا ِداعبأو ِةايحلا ِرامعأ َنيب ُعَمجَت َيهو ،ًةرِّثَؤمو
،ةَسِفانَتُم ،ةَلِصَفْنُم ُمِلاوع اهَّنأ ىَلع ِةايحلا ِرامعأ ىلإ َنورظني َضعبلا َّنأ ىرن ْنأ ٌمِلْؤم ٌرمأل
.ةعاَّسلا ِنمز ىلإ انرظن اذإ ،اًّدج ٌةميدق ُةَّيرشبلا .رخآلا ِباسح ىَلع َشيعي ْنأ ُلواحي ٍرمُع َّلك َّنأكو
ِهِتَّوقو ،ّيدبألا ِهِليج نَع ُجرخي َدحأ الو ٍنمز ِّلك يف ُرِخآلاو ُلَّوألا َوه ٍةأرما نِم ِدولوملا ِهللا َنبا َّنكل
.ِهِّبُحَو ِهِبرُق نَعو ،لامجلا يف ٌةياغ َيه يتّلا

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. L’alleanza dei vecchi e dei bambini salverà la famiglia umana,
perciò, la vecchiaia deve rendere testimonianza ai bambini della loro benedizione: essa consiste
nella loro iniziazione – bella e difficile – al mistero di una destinazione alla vita che nessuno può
annientare, neppure la morte. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!
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*******

 

Speaker:

َةلئاعلا ُذِقنُي ِلافطألا َعم ِّنِّسلا ِرابك ُفُلاحت .ةَّيِبرعلا ِةَغللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
- مِهِتَئِشْنَتِب ُموقُت :مِهِتَكَرَب َةَداهش ِلافطألل َمِّدَقُت ْنأ ِةخوخيَّشلا ىَلع ُبجي اذِل ،ةَّيرشبلا
ىَّتح الو ،اهيلع َيضقي ْنأ ٍدحأل ُنكمي ال يتّلا ِةايحلا ِةياغ ِّرس ىَلع - ِةبعَّصلاو ِةليمجلا
!ّرَش ِّلُك نِم اًمِئاد مُكامَحو اًعيمَج ُّبّرلا مُكَكراب .توملا

 

*******

2022 ناكيتافلا ةرضاح – ةظوفحم قوقحلا عيمج ©

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

5


