
 دعاء البابا فرنسيس من أجل السالم
، في األرض المقدسة "لقاء الصالة من أجل السالم"فيما يلي الدعاء الذي ألقاه البابا فرنسيس في ختام 

 :4102والشرق األوسط والعالم، والذي عقد في الفاتيكان، في الثامن من حزيران 
 !أيها الرب، إله السالم، اسمع تضرعاتنا

 كثيرة، ولسنوات كثيرة أن نحل صراعاتنا لقد حاولنا مرات
 بواسطة جهودنا، وحتى من خالل أسلحتنا؛

 لحظات كثيرة من العداوة والظالم؛
 دماء كثيرة ُسفكت؛
 أرواح كثيرة ُهدرت؛

 ...آمال كثيرة ُدفنت
 .لكن جهودنا كانت بال جدوى

 !اآلن ساعدنا أنت يا رب
 هبنا أنت السالم،

 عّلمنا أنت السالم،
 .َت نحو السالمقدنا أن

 :افتح عيوننا وقلوبنا، وهبنا شجاعة القول
 ."!بالحرب ُيدّمر كل شيء"، !"ال للحرب مطلقا"

 .ابعث في داخلنا شجاعة القيام بأعمال ملموسة من أجل بناء السالم
 أيها الرب، إله إبراهيم واألنبياء،

 يا إله المحبة الذي خلقتنا وتدعونا للعيش كأخوة،
 كون كل يوم صانعي السالم؛أعطنا القوة لن

 .أعطنا القدرة على النظر بإحسان إلى كل األخوة الذين نلتقي بهم على دربنا
 اجعلنا مستعدين لإلصغاء إلى صرخة مواطنينا

 الذين يطلبون منا أن نحّول أسلحتنا إلى أدوات سالم
  .ومخاوفنا إلى ثقة وتوتراتنا إلى غفران

 ابِق شعلة الرجاء مّتقدة بداخلنا
 .كي نتخذ بمثابرة صبورة خيارات الحوار والمصالحة، لينتصر السالم أخيرا

 !انقسام، حقد، حرب: ولتمحى من قلب كل إنسان هذه الكلمات
 يا رب جّرد اللسان واليدين من السالح، جدد القلوب والعقول،

 ،"أخ"كي تكون الكلمة التي تجعلنا نلتقي كلمة 
 .آمين! المسشالوم، باشيه، : ويصبح نمط حياتنا

 



 كلمة ودعاء الرئيس الفلسطيني في لقاء الصالة من أجل السالم

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس هللا تعالى أن يمّن على فلسطين وأهلها بالسالم، وأن يجعلها 

 .أرضاً مباركة وآمنة مطمئنة

وأضاف في الكلمة التي ألقاها خالل لقاء الصالة من أجل السالم في حدائق الفاتيكان، اليوم األحد، 

 ."نة لنا ولغيرنا على حّد سواءنريد السالم لنا ولجيراننا، واالزدهار والطمأني"

 :وفيما يلي النص الكامل لكلمة ودعاء الرئيس الفلسطيني

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 قداسة الحبر األعظم،

 فخامة الرئيس شمعون بيريز،

 أصحاب الغبطة والفضيلة،

 السيدات والسادة،

 

لدعوته الكريمة، ولنسعد بهذا  إنه لشرف كبير لنا أن نلتقي مجدداً مع قداسة البابا فرنسيس، تلبية

الحضور الروحي النبيل ونستمع آلرائه وحكمته الناصعة والصافية، ألنها نابعة من قلب سليم 

وضمير حي، وحّس أخالقي وديني رفيع، وإنني ألشكر قداستكم من صميم قلبي على مبادرتكم 

زيارتكم لنا في األراضي المقدسة  بالدعوة لهذا اللقاء الهام، هنا في حاضرة الفاتيكان، ونقّدر عالياً 

في فلسطين، وبخاصة مدينة القدس الشريف ومدينة بيت لحم مدينة المحبة والسالم، ومهد سيدنا 

المسيح عليه السالم، ألنها بحد ذاتها تعبير صادق عن إيمانكم بالسالم، والسعي لتحقيقه بين الشعبين 

 .الفلسطيني واإلسرائيلي

سبحان : "ونسبّحك يا من جعلت القدس لنا بوابة إلى السماء، فقلت في قرآنك الكريماللهم إنا نحمدك 

، وجعلت شد "الذي أسرى بعبده ليالً من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله

الرحال إليها والصالة فيها من أقرب القربات إليك، وأفضل األعمال عندك، ومنحتنا وعدك 

 ."وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة"ولك الحق الصادق فيها بق

فاللهم، مبدع السماوات واألرض، يا رحمن الدنيا واآلخرة، اقبل دعائي من أجل إحقاق الحق 

 .والعدل وإحالل السالم في وطني فلسطين وسائر بالد الشرق األوسط والعالم

ييه، التائقين إلى السالم والعيش أدعوك يا هللا، باسم شعبي الفلسطيني، بمسلميه ومسيحييه وسامر

بكرامة وحرية في وطنهم السيد المستقل، أن تجعل مستقبل شعبنا زاهراً وعيشه رغيداً واعداً، 

وهب ربوع منطقتنا وسائر شعوبها األمن واألمان واالستقرار، واحفظ القدس مدينتنا المباركة، 

لحرمين الشريفين، وجعلت البركة والسالم التي جعلتها لنا أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث ا

 .فيها وفيما حولها

وها " وأصلحوا ذات بينكم: "فالصلح والسلم يا ربي هو غايتنا، وما أمرتنا به، في محكم تنزيلك

نحن يا هللا نجنح للسلم العادل، فثبت خطانا، وكلل جهودنا ومساعينا بالنجاح، فأنت اآلمر بالصلح 

 



وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل "ان في قولك وأنت أصدق القائلين والناهي عن الشر والعدو

 ."أفشوا السالم بينكم: "، وفي قول نبيك صلى هللا عليه وسلم"على هللا، إنه هو السميع العليم

ليتِك عرفت أنت أيضاً في هذا اليوم طريق : "ونردد خلف سيدنا المسيح عيسى مخاطباً القدس

 ."السالم

فإن عمَّ السالم في القدس، عمَّ : "قول قداسة البابا يوحنا بولس الثاني الذي قالونستذكر أيضا 

 ."السالم في العالم بأسره

 ."طوبى لصانعي السالم"ونكّرر مع الداعين 

 ."اطلبوا السالم للقدس"وما جاء في الكتب المقدسة 

أن تجعلها أرضاً  نسألك، ربنا، السالم لألرض المقدسة فلسطين وللقدس وأهلها، ندعوك ربنا

ومدينة آمنة مطمئنة لكل صاحب دين وتقّي، وموئالً للصالة والعبادة ألتباع الديانات السماوية 

الثالث، اليهودية والمسيحية واإلسالمية، ولكل راغب في زيارتها، تقديساً لها وطلباً لبركتها التي 

 .نطق بها قرآنك الكريم

لجالل واإلكرام امنحنا األمن واألمان، وخفف عن أبناء شعبنا، ربنا أنت السالم ومنك السالم، يا ذا ا

 .في الوطن والشتات، عذاباتهم وآالمهم

ربنا اجعل السالم الشامل والعادل يحّل علينا وعلى ربوع منطقتنا، لينعم شعبنا وشعوب الشرق 

 .األوسط بل والمعمورة أجمع بثمار السالم واالستقرار، والعيش المشترك

م لنا ولجيراننا، واالزدهار والطمأنينة لنا ولغيرنا على حّد سواء، واجعل دعاءنا هذا نريد السال

 آمين. مستجاباً وأنِجح مساعينا، يا أعدل العادلين وأرحم الراحمين، يا رب العالمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 كلمة الرئيس اإلسرائيلي في لقاء الصالة من أجل السالم

 

قال الرئيس اإلسرائيلي شمعون بيريز أن الشعبين اإلسرائيلي والفلسطيني يطمحان إلى السالم، وال بد أن 

 .يوضع حد للصراخ والعنف والصراع

دعونا "الفاتيكان، اليوم األحد، وأضاف في الكلمة التي ألقاها خالل لقاء الصالة من أجل السالم، في حدائق 

، "في هذه المناسبة نطلق نداء من أجل السالم بين األديان واألمم والجماعات وبين جميع الرجال والنساء

بإمكاننا اليوم، نحن اإلسرائيليين والفلسطينيين، أن نحّول نظرتنا النبيلة هذه إلى واقع من "مؤكداً على أنه 

 ."هذا هو واجبنا، وهذه هي الرسالة المقدسة للوالدين. أن نحمل السالم ألبنائنا وبإمكاننا. الخير واالزدهار

 :وفيما يلي النص الكامل لكلمة الرئيس اإلسرائيلي

 حضرة قداسة البابا فرنسيس،

 فخامة الرئيس محمود عباس،

 

 

 

قدسة هي القلب إّن أرض القدس الم. لقد أتيُت من مدينة القدس المقدسة ألشكركم على دعوتكم االستثنائية

. إّن كلمة القدس في لغتنا القديمة العبرية وكلمة السالم تتشاطران الجذر نفسه. النابض للشعب اليهودي

 .وبالطبع السالم هو رؤية القدس

في خالل زيارتكم التاريخية إلى األراضي المقدسة، لقد نقلتم إلينا دفء قلبكم وصدق نواياكم وتواضعكم 

لقد ظهرتم كباني جسور لألخوة . بغض النظر عن إيمانهم أو أمتهم –مستم قلوب الناس لقد ل. وسبلكم الكريمة

 .نحن كلنا بحاجة إلى اإللهام الذي يرافق طباعكم وطريقتكم. والسالم

 .شكًرا لكم

إّن دموع األمهات على أوالدهّن ال . ال يزاالن يتألمان من السالم –اإلسرائيلي والفلسطيني  –إّن الشعبين 

السالم بين . كلنا نحتاج للسالم. علينا أن نضع حًدا للصرخات والعنف والصراع. محفورة في قلوبنا تزال

 .الجميع بشكل متساو  

إّن دعوتكم لإلنضمام إليكم في هذا الحفل التاريخي من أجل الدعوة للسالم، هناك في حدائق الفاتيكان بحضور 

 .السالم: كس رؤيتكم للطموح الذي نشاركهالقادة اليهود والمسيحيين والمسلمين والدروز تع

لنرفع معكم يا صاحب القداسة في هذه المناسبة المملوءة من األمل واإليمان، دعاء من أجل السالم بين 

 .ليكن السالم الحقيقي تراثنا قريبًا وبسرعة. الديانات واألمم والمجتمعات والرجال والنساء

 ."له سبل نِعم وطرقه طرق سالمإّن سب: "وكما هو مذكور في كتاب األمثال

إنها ليست صدفة أن يذكر الحاخام أكيفا أساس . سبل نعم وسالم. فكذلك يجب أن تكون طرقنا نحن أيًضا

كلنا جزء من العائلة . نحن كلنا متساوون أمام هللا". أحّب قريبك حبّك لنفسك: " التوراة في جملة واحدة

 .كاملين وعلينا أن نسعى لنحقق المهمة اإلنسانية إذ من دون السالم، نحن ال نكون. البشرية

 



للبلوغ إليه قريبًا حتى لو أّن ذلك . إّن السالم ليس أمًرا سهالً لذا علينا أن نبذل جهودنا من أجل البلوغ إليه

 .يتطلّب تضحية أو تنازل

علينا أن . سالم. ومشال. نسلّم على بعضنا بهذه البركة. كل يوم. كل السنة. إنه مطلوب منا أن نسعى للسالم

علينا . حتى لو أّن السالم يبدو بعيًدا، علينا أن نسعى لجعله أقرب. نكون جديرين بالمعنى العميق لهذه البركة

 .أن نسعى إلى السالم بالمثابرة واإليمان وسوف نصل إليه

في وسعنا أن . واالزدهار يمكننا مًعا اآلن إسرائيليون وفلسطينيون أن نحّول رؤيتنا النبيلة إلى واقع من الرفاه

 .هذا هو واجبنا، مهّمة أهلنا المقدسة. نجلب السالم ألوالدنا

 

 
 
 
 
 
 
 


