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سيسنرف ابابلا ةسادق
ةّماعلا ةلباقملا
ميلعت
فسوي سيّدقلا يف
 2021ربمفون/يناثلا نيرشت  17ءاعبرألا
سداسلا سلوب ةعاق
اهيف شاع يتلا ةئيبلاو فسوي سيّدقلا 1.
][Multimedia
__________________________________

!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا
سيّدقلا عساّتلا سويب يوابوّطلا نلعأ  1870،ماعل ربمسيد/لّوألا نوناك نم نماثلا يف
اًّصاخ اًماع دهشن ،ثدحلا اذه نم اًماع نيسمخو ةئام دعبو .ةعماجلا ةسينكلل اًعيفش فسوي
ضعب ُتعّمج ّ“ (Patris Corde)،يوبأ بلقب” ةّيلوسرلا ةلاسّرلا يفو ،فسوي سيّدقلل اًسّركم
ةمزأب َزَّيمت يذلا تقولا اذه يفو ،ىضم تقو ّيأ نم رثكأ ،مويلاو .هتّيصخش نع تالمأتلا
اذهل .اًدشرمو ةيزعتو اًدنس فسوي سيّدقلا انل نوكي نأ نكمي ،ةفلتخم هجوأ اهل ةّيملاع
حيتنف اندعاست نأ لمآ يتلاو ،ميلاعّتلا هذه نم ةلسلس هل سّركأ نأ ترّرق ببّسلا
.عيباسأ ةّدعل فسوي سيّدقلا ىلع مّلكتنس .هتداهشو هلاثمب رينتسن نأب انسفنأل
نبا وه ءالؤه ّمهأو .فسوي مسا لمحت سّدقملا باتكلا يف تايصخش رشع نم رثكأ دجوي
تابّلقت لالخ نم ،نوعرفلا دعب رصم يف صخش ّمهأ يناث حبصأ ٍدبع نم يذلا ،ليحارو بوقعي
هلعجي هللا ،يِمنُي هللا” ينعي ةيربعلاب فسوي مسا  37-50).نيوكت عجار( ةفلتخملا ةايحلا
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ىلإ صاخ لكشب ريشتو ،ةّيهلإلا ةيانعلاب ةقّثلا ىلع موقت ةكربو ،ةينمأ وهو “.ومني
ةّيصخش نم اًّيساسأ اًبناج تاّذلاب مسالا اذه انل نّيبي ،عقاولا يف .ءانبألا ّومنو ةبوصخلا
ةيانعب نمؤي ناك :ةّيهلإلا ةيانعلابو ،ناميإلاب اًئلتمم اًلجر ناك دقف .يرصاّنلا فسوي
ّنأب نيقيلا اهيلمي ليجنإلا اهاور يتلا هلامعأ نم لمع ّلك .هللا ةيانعب ناميإ هيدلو ،هللا
ّنإف ،اذه يفو .ةّيصالخلا هتّطخ ذيفنتب ّمتهي هللا ّنأ يأ “،فيضي”و “ ،ديزي”و “ ،يِمنُي ” هللا
.يرصملا فسوي اًّدج هبشي يرصاّنلا فسوي
مهف يف ّمِهُم رود اهل ،ةرصاّنلاو محل تيب ،فسويب ةطبترملا اًضيأ ةّيفارغجلا عقاوملا ّمهأو
.هتّيصخش
،ةَتارْفَأ اًضيأ وأ “،زبخلا تيب” يأ ،محل تيب مساب ميدقلا دهعلا يف محل تيب ةنيدم تيّمُس
ةّيبرعلا ةغللاب مسالا ّنإف ،كلذ عمو .ةقطنملا كلت يف تّرقتسا يتلا ةليبقلا ببسب
سيلو .ةقطنملا يف ةدوجوملا زعاملاو مانغألا ناعْطُق ةرثك ببسب امّبر “،محللا تيب” ينعي
ثدحلا ىلع دوهّشلا لّوأ مه ةاعّرلا ناك ،عوسي دِلُو امدنع هّنأ ،عقاولا يف ،ةفداصملا ليبق نم
ّرسلا ىلإ ريشت محللاو زبخلا نع تاراشإلا هذه ،عوسي ةّصق ءوض يف  2، 8-20).اقول عجار(
لوقيس هسفن وه  6، 51).انحوي عجار( ءامّسلا نم لزاّنلا ّيحلا زبخلا وه عوسي ّ:يتسراخفإلا
 6، 54).انحوي( "ةَّيِدبَألا ُةايَحلا هَلف يمَد َبِرشو يدَسَج لكَأ نَم" :هسفن نع
يمعنو توعار ةّصقو .نيوكّتلا رفس نم اًءدب ،سّدقملا باتكلا يف تاّرم ةّدع محل تيب تركُذو
توعار تبجنأ دقو .محل تيبب اًضيأ ةطبترم ،ليمجلاو ريغّصلا توعار رفس يف تيِوُر يتلا
بألا ،فسوي ءاج ديدحّتلاب دواد لسن نمو .دواد كلملا دلاو ىّسي دِلُو هنمو ،ديبوع همسا اًنبا
اي ِتنَأو" :لاقف ،محل تيب يف ثدحت ةميظع رومأب يبّنلا اخيم أّبنت ّ،مث .عوسيل يعرّشلا
ىلع ًاطِّلَسَتُم ُنوكَي نَم يل ُجُرخَي ِكنِم نِكلو اذوهَي ِرِئاشَع ُرَغصَأ ِكَّنِإ ةَتارْفَأ ُمحَل َتيَب
قيقحت اهّنأ ىلع عوسي ةّصقب اهطبرو ةءوبنلا هذه ىّتم يليجنإلا ذخأو  5، 1).اخيم( "ليئارْسِإ
.ةءوبنلل حضاو
امهو ،ةرصاّنلاو محل تيب راتخا لب ،هدّسجتل اًناكم ميلشروأ هللا نبا ْرَتخي مل ،عقاولا يف
عمو .تقولا كلذ يف تاطلّسلا نعو رابخألا جيجض نع ناتديعب ،ةشمهملا فارطألا نم ناتيرق
عجار( “ةسّدقملا ةنيدملا”  62، 1- 12)،ايعشأ عجار( هللا اهّبحأ يتلا ةنيدملا يه ميلشروأف ،كلذ
،انه  132، 13).ريمازم ؛ 3، 2ايركز عجار( هانكس ناكم نوكتل هللا اهراتخا يتلاو  3، 28)،لايناد
خويشو ةنهكلا ءاسؤرو ،نوّيسيّرفلاو ةبتكلا ،ةعيرّشلا ءاملع ميقي ناك ،عقاولا يف
 26، 3).ىتم ؛ 1، 19انحوي ؛ 3، 22سقرم ؛ 15، 1ىتم ؛ 2، 46اقول عجار( بعّشلا
.ةشمهملاو ةيبناجلا قطانملا ّبِحي هللا ّنأ انل نِّيبي ةرصاّنلاو محل تيب رايتخا ّنإف ،اذهل
ىضقو ،ةشّمهملا فارطألا يف دِلُو دقل :ال ...ةيشاحلا ّلك عم ميلشروأ يف عوسي دلوي مل
ةبسّنلاب .فسوي لثم ،اًراّجن لمعو ،ةشّمهملا فارطألا كلت يف ،نيثالّثلا ّنس ىّتح ،هتايح
ينعي ّدجلا لمحم ىلع رمألا اذه ذخأ مدعو .ةلضفملا يه ةشّمهملاو ةّيبناجلا قطانملا ،عوسيل
يف فارطألا ىلع نكامألا يف ةداع رهظي هللا ّنأل ّ،دجلا لمحم ىلع هللا لمعو ليجنإلا ذخأ مدع
يف ىّتحو ،ةشّمهملا فارطألا يف ءافخلا يف اًمئاد لمعي عوسي ّبّرلا .ةايحلا يفو ايفارغجلا
،اهنم لجخن يتلا رعاشملا يف امّبرو ،انرعاشم يفو ،ةشّمهملا انسوفن فارطأ يفو ،انسوفن
يف روهّظلا يف عوسي ّبّرلا ّرمتسيو .اًمُدُق ّيضملا ىلع انتدعاسمل كانه عوسي ّبّرلا نكلو
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لخديف ،ةأطخلا نع ثحبي عوسي ناك ،اذهل .ةّيتايحلاو اهنم ةّيفارغجلا ،ةشّمهملا فارطألا
رظنا :ةعيرّشلا ومّلعم لاق .اذه ىلع اًضيأ هوخّبو دقو .ةبوّتلا ىلإ مهوعديو ،مهمّلكيو ،مهتويب
نع ثحبلل بهذيو ،هسفن خّسويو ،ةأطخلا عم لكأي هّنإ :مّلعملا اذه ىلإ رظنا .مّلعملا اذه ىلإ
بهذ .نوُرِخآلاو ءارقفلاو ،عايجلاو ،ىضرملا :مهو هنم اوناع مهّنكلو ّ،رّشلا اولعفي مل نيذلا
عوسي ّبّرلا ّنأل ،ةقّثلا نم ريثكلا اذه انحنمي نأ بجيو .ةشّمهملا فارطألا وحن اًمئاد عوسي
،ةشّمهملا انعمتجم فارطأو ،ةشّمهملا انسوفن فارطأو ،ةشّمهملا انبولق فارطأ فرعي
.لجخلا ببسب امّبر ،هرهظُن ال نحن يذلاو ًاليلق ملظُملا ءزجلا كلذ يأ ،انتالئاعو ،انتنيدمو
اًضيأ مويلا .انعمتجم نع اًريثك اًفلتخم تقولا كلذ يف عمتجملا نكي مل ،عوضوملا اذه يف
)ةراشبلا( راّسلا ربخلا نالعإل ةّوعدم اهّنأ ملعت ةسينكلاو .ةّيشماه فارطأو زكرم دجوي
ىلع هللا ةّطخب قثي ناك ،ةرصاّنلا نم راّجن وهو ،فسوي .ةّيشماهلا فارطألا نم اًقالطنا
ام ىلع اهرظن زيكرتب ةسينكلا رّكذُي وهو ،هيلع هتّطخبو هل ةدوعوملا ةّباشلا هتبيطخ
يتلا رومألا ىلإ اًريثك رظنت ال” :رمألا اذه مويلا انمّلعي فسوي .دمع نع ملاعلا هلهاجتي
يتلا ،ةشّمهملا فارطألا ىلإ رظناو ،لّظلا ىلإ رظناو ،اياوّزلا ىلإ رظنا لب ،ملاعلا اهب ىّنغتي
اذهبو .نورخآلا هلذريو هدعبتسي امل ةّيمهأ يطعي نأ اّنم دحاو ّلك رّكذي هّنإ “.ملاعلا اهديري ال
لب ،انهابتنا تفلي ال اًّقح ريدج وه ام ّنأب انرّكذي وهف ّ:يساسأ وه امل مّلعم اًّقح وهف ،ىنعملا
عفشي نأ هلأسنل .ريدج وه ام فشتكنل .هريدقتو هفاشتكا ّمتيل اًروبص اًزييمت بّلطتي
ّ.يساسأ وه ام ريدقتو زييمت ىلع ةردقلا هذهو ةرظنلا هذه اهّلك ةسينكلا ديعتست ىّتح انب
.ةرصاّنلا نم ديدج نم قلطننلو ،محل تيب نم ديدج نم قلطننل
مُهو ،ةّيفارغجلا فارطألا يف نوشيعي نيذلا ءاسّنلاو لاجّرلا عيمج ىلإ ةلاسر هِّجوأ نأ مويلا ّدوأ
اودجت نأ مكنكمي .ةايحلا يف شيمهت تالاح يف نوشيعي نيذلا وأ ملاعلا يف نوّيسنملا
،ةالّصلا هذهب هيلإ أجلن نأ اننكمي .هيلإ نورظنت يذلا يماحلاو دهاّشلا فسوي سيّدقلا يف
:يبلق نم ةعبان اهّنكلو “،ينكس ناكم يف اهتبتك” ةالص اهّنإ
،فسوي سيّدقلا اهّيأ
،هللا ىلع اًمئاد تلّكوت يذلا تنأ
،هتيانعب اًدشرتسم كفقاوم َتْدَّدحو
.كِّبح ِةّطخ ىلع لب ،انعيراشم ىلع اًريثك دمتعن اّلأ انمّلع
،ةّيشماهلا فارطألا نِم تئج يذلا تنأ
،انترظن رّيغنل اندعاس
.شماهلا ىلع هعضيو ملاعلا هلذري ام لّضفن نأو
،ةدحَولاب نورعشي نيذلا ِّزَع
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.نيمآ .ناسنإلا ةماركو ةايحلا نع عافّدلل ،تمصب نولمعي نيذلل اًدَنس ْنُكو

*******

) (5، 1. 2-3. 4يبنلا اخيم ِرفِس نِم ٌةَءارِق
ىلع ًاطِّلَسَتُم ُنوكَي نَم يل ُجُرخَي ِكنِم نِكلو اذوهَي ِرِئاشَع ُرَغصَأ ِكَّنِإ ةَتارْفَأ ُمحَل َتيَب اي ِتنَأو
ينَب ىلِإ هِتوخإ ُةَّيِقَب ُعجرَتف ةَدِلاولا ُدِلَت ِنيح ىلِإ “هللا” مهُكُرتَي كلذِل  [...].ليئارْسِإ
ً.امالَس اذه ُنوكَيو ]. [...هِهلِإ ِّبَّرلا ِمسآ ِةَمَظَعِبو ّبَّرلا ِةَّزِعِب ىعْرَيو ُفِقَيو ليئارْسإ
ّبَّرلا ُمالك

*******

Speaker:
يتلا ةئيبلاو ِهتّيصخش ىلع َمّلكتو فسوي سيّدقلا نع ُهَميلعت مويلا ابابلا ُةَسادق َأَدَب
بلطو ةينمأ وهو .ديزَي هللا ،يِمنُي هللا ينعي ةّيربعلا ةغللاب فسوي مسا :لاقف اهيف شاع
اًئلتمم اًلجر فسوي ناك .ءانبألا ةرثكو ةبوصخلاب ّصتخي ام يف امّيس الو ،هللا نم ةكرب
ةمعن هديزي ناك هللا ّنأ هنع ليجنإلا اهاور يتلا هلامعأ انل دّكؤتو .هتيانعبو ،هللاب ناميإلاب
نيتدلب ،ةرصاّنلاو محل تيبب هطابترا ّنإ هتسادق لاقو .ةّيصالخلا هتّطخ ذيفنتل هئّيهيل
.نيعضاوتملا ّبحي هللاو ،عضاوتملا لجّرلا وهف ،هتّيصخش نم اًبناج انل نِّيبي ،فارطألا ىلع
ةديعبو مالعإلا نع ةيفاخ ةريغص ةيرق يف لب ،ميلشروأ يف يلزألا ةملكلا دلوي نأ ْدرُي ملو
نمّزلا كلذ ءامظع .هانكسل ةنيدم اهلعجو ميلشروأ ّبحأ هللا ّنأ عم .نامّزلا كلذ تاطلس نع
امهو ،ةرصاّنلا يف شاعو ةريغّصلا محل تيب يف دلوف عوسي اّمأ .ميلشروأ يف اونكس
نكامألا لّضف هللا نبا ّنأ ىلإ ناريشت ةرصاّنلاو محل تيب .ناتديعب ،فارطألا نم ناتدلب
اًضيأ نحن انرظن زّكرن نأ انيلع انّنأب فسوي سيّدقلا انرّكذيف .ةشّمهملاو فارطألا يف
ام انمّلعي كلذب وهو .نورخآلا مهلمهُي نمب ّمتهنو ملاعلا اهلذري يتلا ةشّمهملا نكامألا ىلع
عّفشتي نأ فسوي سيّدقلا لأسنل :لاقف هميلعت ابابلا متتخاو ّ.يوناث وه امو ّيساسأ وه
نيشّمهملاب مامتهالا ىلع ةردقلا هذهو ةرظنلا هذه ةسينكلا ديعتست ىّتح انل
.انتايح يف ّيساسأ وه ام ريدقتو زييمتو نيّيسنملاو
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*******

Santo Padre:
Saluto i fedeli di lingua araba. Chiediamo a San Giuseppe, che viene dalle periferie, di aiutarci a
convertire il nostro sguardo e a preferire ciò che il mondo scarta e mette ai margini. E voi che
vivete le periferie geografiche più dimenticate del mondo o che vivete situazioni di marginalità
esistenziale, possiate trovare in San Giuseppe il testimone e il protettore a cui guardare. Il Signore
vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

*******

Speaker:
ةَّيِبَرَعلا ِةَغُللاب َنيِقِطانلا َنيِنِمْؤُملا يِّيَحُأ. فارطألا نِم ىتأ يذلا فسوي سيّدقلا لأسنل
ةّيشماهلا، ىلع هعضيو ملاعلا هلذري امب ّمتهن نأ ىلعو انترظن رييغت يف اندعاسي نأ
شماهلا. ةيفارغجلا فارطألا يف نوشيعت نيذلا متنأو، نيذلا وأ ملاعلا يف نوّيسنملا
ةايحلا يف شيمهت تالاح يف نوشيعت، دهاّشلا فسوي سيّدقلا يف اودجت نأ مكنكمي
هيلإ نورظنت يذلا يماحلاو. !ّرَش ِّلُك ْنِم اًمِئاد مُكامَحَو اًعيمَج ُّبَّرلا مُكَكَراب
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