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سيسنرف ابابلا ةسادق
ةّماعلا ةلباقملا
ميلعت
فسوي سيّدقلا يف
 2021ربمفون/يناثلا نيرشت  24ءاعبرألا
سداسلا سلوب ةعاق
صالخلا خيرات يف فسوي سيدقلا 2.
][Multimedia
____________________________

!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا
– فسوي سيدقلا ةّيصخش يف ميلعّتلا نم ةلسلسلا هذه يضاملا ءاعبرألا موي انأدب
هرود دنع فّقوتنو راسملا اذه مويلا لصاونو  -.يهتنت نأ كشو ىلع هل ةصّصخملا ةنّسلا
.صالخلا خيرات يف
) 6، 42؛ 1، 45انحوي ؛ 4، 22؛ 3، 23اقول( "فُسوُي نبا" هّنأ ىلع ليجانألا يف عوسي ىلإ راشُي
امّلكتو ،عوسي ةلوفط اقولو ىتم نايليجنإلا ىور  6، 3).سقرم ؛ 13، 55ىتم( "راَّجَّنلا نبا"و
.عوسي ةّيخيرات حيضوتل “،بسنلا ةلسلس” امهالك مّظن .فسوي رود نع باهسإلا نم ءيشب
ىلإ لصو ىتح ميهاربإ نم قلطناو ،نييحيسملا دوهيلا ىلإ ةصاخ ةروصب هّجوتي ىتم ناك
" (1، 16).حيسملا هل ُلاقُي يذَّلا وهو عوسي اهنِم َدِلُو يتَّلا َميرَم ُجوَز" هّنأب هفَّرع يذلا ،فسوي
لاقو حّضو هّنكل "،فُسوُي نبا" ناك يذلا عوسيب ةرشابم اًئدتبم ،مدآ ىلإ لصو دقف اقول اّمأ
اًبأ سيل فسوي نيَيليجنإلا اِلك مّدق  3، 23).اقول عجار( "هَنوبَسحَي ُساَّنلا َناك امك"

2
مربملا صالخلاو دهعلا خيرات مامت عوسي قَّقح ،هتطساوب .عوسيل لماك ٌبأ هنكل ،اًيجولويب
اقول ىلإ ةبسنلابو ،ميهاربإ عم خيراتلا اذه أدبي ،ىتم ىلإ ةبسنلاب .ناسنإلاو هللا نيب
.مدآ عم يأ ،اهسفن ةيرشبلا ءدب عم أدبي
،ةّيشماه رهاظلا يف تدب اهّنأ ولو ،فسوي ةيصخش ّنأ مهفن نأ ىلع اندعاسي يليجنإلا ىتم
هتيصخش فسوي شاع .صالخلا خيرات يف ةيزكرم ةقلح هّنأ اّلإ ،يناثلا طخلا يفو ،ةموتك
ةئيلم انتايح ّنإ" :رمألا اذه يف ركفنل .دهشملا ىلع هسفن ضرفي نأ يف بغري نأ نود
وأ فحصلا نيوانع يف نورهظي ال  -نوّيسنم ةداع مهو -نيّيداع صاخشأ لَبِق نم ةدونسمو
لامعأب ،انلافطأل نونّيبي نيمّلعملاو ،تاّدجلاو دادجألاو تاهّمألاو ءابآلا نم مك  [...].تاّلجملا
عفرو انتاداع فييكتب كلذو ،اهنوّطختيو تامزألا نوهجاوي فيك ،ةيّموي لامعأبو ةطيسب
نم نوطّسوتيو نودعاسيو نوّلصي صاخشألا نم مك .ةالّصلا ىلإ ءوجللاو ىلعلا ىلإ رظنلا
يف اودجي نأ عيمجلل نكمي اذكهو ، 1).يوبأ بلقب ،ةيلوسر ةلاسر عجار( "عيمجلا ريخ لجأ
،يفخملاو موتكلا روضحلاو ،يمويلا روضحلا لجر ،دحأ هاري الو ّرمي يذلا لجرلا ،فسوي سيدقلا
نوفتخم مهّنأ ودبي نيذلا ّلك ّنأب انرِّكذي هّنإ .ةبعصلا تاظحللا يف اًدشرمو اًدنسو ،اًعيفش
ىلإ جاتحي ملاعلا .صالخلا خيرات يف هل ليثم ال رثأ مهل اّمنإ “،يناثلا طخلا” يف نوفقي وأ
دحاو ّلكل ،انتايح رّوطت نومعدي مهّنكلو ،يناثلا طخلا يف ءاسنو لاجر :ءاسنلاو لاجرلا ءالؤه
.ميلعّتلاو حلاصلا لاثملاو ةالّصلاب ةايحلا قيرط ىلع اننومعديو ،اّنم
سراح" اًضيأ وهف ببسلا اذهلو .ميرمو عوسيل اًسراح اقول ليجنإ يف فسوي رهظي
يف رمتساو ،ءامّسلا يف تنأو نآلا ،لمعاف ،ميرمو عوسيل اًسراح وه ناك اذإ ،نكلو :ةسينكلل
يف حيسملا دسجل دادتما يه ةسينكلا ّنأل ،ةسينكلل ةلاحلا هذه يف اًسراح نوكت نأ
يف فسوي ّرمتسي اميفو .ميرم َةمومأ ُلِّلَظُت ةسينكلا ُةمومأ هنيع تقولا يفو ،خيراتلا
لصاوي هّنإف  -،ةسينكلا مويلا يمحي فسوي :اذه اوَسنت ال ،مكلضف نم ، -ةسينكلا ةيامح
ىلع ريبكلا باوجلا وه فسوي ةسارح نم بناجلا اذه ، 5).هسفن عجرملا( "هّمأو لفطلا ةيامح
ٌسِراحَأ" :باجأف ،ليباه ةايح ىلع بَساحي نأ نيياق نم هللا بلط امدنع .نيوكتلا رفس ةياور
رعشنل اًمئاد نووعدم انّنإ انل لوقي نأ دارأ ،هتايح لالخ نم ،فسوي ّنأ ودبي " (4، 9).؟انَأ يخَأل
مهيلع عوسي ّبّرلا اننمتأي نيذلا ىلعو ،انم نيبيرقلا ىلع ساّرحو ،انتوخإ ىلع ساّرح انّنأب
.ةديدعلا ةايحلا فورظ لالخ نم
هّنأ ودبي هّنأل “،فيعض عئام عمتجم” هّنأ ىلع هفيرعت مت يذلا ،انعمتجم لثم اًعمتجم ّنإ
هّنأ نم رثكأ :لوقأو فيرعّتلا اذه غاص يذلا فوسليفلا لوق حّحصأس .كسامّتلا ىلإ رقتفي
دجي كيكرلاو فيعّضلاو عئاملا عمتجملا اذه ّ“.شه كيكر عمتجم” وه لب ،فيعض عئام عمتجم
انل يوري ،عقاولا يف .ةّيرشبلا طباورلا ةيمهأ ىلع ةياغلل اًقيقد اًرشؤم فسوي ةصق يف
اّنم دحاو ّلك رّكذي هّنإف ،يتوهاللا ببسلل ةفاضإلابف ،عوسي بسن ةلسلس نع ليجنإلا
راتخا دق ،ملاعلا ىلإ يتأي يكل ،هللا نبا .انقفارتو انقبست طباور نم نّوكتت انتايح ّنأب
قيرّطلا ىلع راس لب .ال ،ةّيرحس ةقيرطب ملاعلا ىلإ ِتأي مل :خيراتلا قيرطو ،طباورلا قيرط
.انعيمج هكلسن يذلا ّيخيراتلا
اهل طباور اودجي ىتح نودهتجي نيذلا نيديدعلا صاخشألا يف رّكفأ ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
سيلو ،نوديحو مهّنأ نورعشيو بعتب نوريسي تاذلاب ببسلا اذهلو ،مهتايح يف ىًنعم
ىتح اًعيمج اندعاستو مهدعاست ةالصب متّتخأ نأ ّدوأ .اًمدق يضملل ةعاجشلاو ةّوقلا مهيدل
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.اًدنسو اًقيدصو اًفيلح فسوي سيدقلا يف دجن
،فسوي سيّدقلا اهّيأ
،عوسيو ميرم عم طابرلا ىلع تظفاح يذلا تنأ
.انتايح يف تاقالعلل متهنل اندعاس
،يلختلاب روعشلا دحأ ربتخي نأب حمست ال
.ةلزعلا ببسب
،هتايح ةصق عم دحاو ّلك حلاصتيل
،هوقبس نيذلا عمو
،تبكترا يتلا ءاطخألا يف اًضيأ َريلو
،ةيهلإلا ةيانعلا اهيف ترهظ يتلا تاقرطلا نم ةقيرط
ّ.رشلل نكت مل ةريخألا ةملكلا ّنأو
،اًبعت مهرثكألو نيبعتملل اًقيدص نك
،ةبعصلا تاظحللا يف عوسيو ميرم تدنس امكو
.نيمآ .انتريسم يف اًضيأ نحن اندنسأ

*******

) (1، 12-16ىَتم ِسيِدِقْلِل حيسَملا َعوُسَي انِّبَر ِليجنإ ْنِم
دوُهيِبَأ َدَلو لَباَّبُرَزو لَباَّبُرَز َدَلَو ليِئَتْلَأَشو ليِئَتْلَأَش َدَلو ايْنُكَي َلِباب ىلِإ ِءالَجلا َدْعَبو
دوُهيِلَأ َدَلَو ميِخآو ميِخآ َدَلَو قوُداصَو قوُداص َدَلَو روُزاعَو روُزاع َدَلَو ميقايْلَأو ميقايْلَأ َدَلو دوُهيِبَأو
َدِلُو يتَّلا َميْرَم َجْوَز فُسوُي َدَلَو بوقْعَيَو بوقْعَي َدَلَو ناَّتَمَو ناَّتَم َدَلَو رَزاعِلَأو رَزاعِلَأ َدَلَو دوُهيِلَأو
.حيِسَملا ُهَل ُلاقُي يذَّلا َوُهَو عوُسَي اهنِم
ّبَّرلا ُمالك
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*******

Speaker:
َأدَب :لاقَو ،صالَخلا ِخيرات يِف ِهِرْوَدَو فُسوُي ِسيِّدِقلا ىَلع َمْوَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
ْنَم َعَم ِهِطِباوَرَو ِهِلْصَأ ِحيِضْوَتِل عوُسَي ِبَسَن ِةَحِئالِب ُهَليِجْنإ ٍدِحاو ُّلُك اقوُلَو ىَتم ِنايِليِجنإلا
،عوُسَيِل اًّيِجوُلوُيَب اًبأ َسْيَل َفُسوُي ِنايِليِجْنإلا َمَّدَقَو .مَيْرَم ِجْوَز َفُسوُي ُنْبا َوُهَف .هوُقَبَس
ًةَّيِشِماه اهِّنْوَك ْنِم ِمْغَّرلا ىَلع ،فُسوُي َةَّيِصْخَش َّنَأ ىَتَم انَل َحَضْوَأَو ُ.هَل ٌلِماك ٌبَأ َكِلَذ َعَم ُهَّنِكَل
َشاع ْدَقَف .صالَخلا ِخيرات يف ٌةَّيِزَكْرَم ُهَتَيِصْخَش َّنأ اَّلإ ،يناثلا ِطَخلا يف ُفِقَي ْنَمَكَو ًةَّيِفْخَمَو
ُهُتَسادَق َقَّبَطَو .صالَخلا ِخيرات ِثادْحَأ يف ُهَسْفَن َضِرْفَي ْنأ ْطَق ْدِرُي ْمَلَو ،عُضاوَتِب ُهَرْوَد ُفُسوُي
ِلاثِم ىَلع ٍصاخْشَأ ىلإ ِمْوَيلا ُملاع ُجاتْحَي ْمَك :لاقَف ِمْوَيلا ِمِلاع ىَلع فُسوُي ِسيِّدِقلا َفِقْوَم
ُفُسوُي َناكَو .اًّقَح َنوُدِنْسَيَو َنوُمْحَيَو َنوُسِرْحَي مُهَّنِكَل ،ءافَخلا يف َنوُلَمْعَي ،فُسوُي ِسيِّدِقلا
ٌدادِتْما َيِه َةَسيِنَكلا َّنَأل ،ةَسيِنَكْلِل ٌسِراح اًضْيَأ َوُهَف ِبَبَسلا اذهِلَو .مَيْرَمَو َعوُسَيِل اًسِراح
انَّنِإ انَل َلوُقَي ْنأ ُديرُي ِ،هِتايَح ِلالِخ ْنِم ،فُسوُي ُ:هُتَسادَق َلاقَو .خيِراتلا يف ِحيِسَملا ِدَسَجِل
ِفوُرُظ يف مِهْيَلَع ُهللا انُنِمَتْأَي َنيِذلا ىَلَعَو انِتَوْخِإ ىَلع ٌساّرُح انَّنأب َرُعْشَنِل اًمِئاد َنوُّوُعْدَم
،انُقِفارُتَو انُقِبْسَت َطِباوَر ْنِم ُنَّوَكَتَت انَتايَح َّنإ :لاقَو هَميِلْعَت ابابلا ُةَسادَق َمَتَتْخاو .ةايَحلا
اذه يف َوُه فُسوُي ُسيِّدِقلاو .انِتَدْحَو ْنِم َجُرْخَنِل انِرْيَغ َعَم ِتاَقالَعلا ىلإ ِةَجاحلا ِّسَمَأ يِف ُنْحَنَو
.انُعيِفَشَو انُليِلَد اًضْيَأ
*******

Santo Padre:
Saluto i fedeli di lingua araba. Chiediamo a San Giuseppe, che ha custodito il legame con Maria e
con Gesù, di aiutarci ad avere cura delle relazioni nella nostra vita, affinché nessuno sperimenti
quel senso di abbandono che viene dalla solitudine. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga
!sempre da ogni male

*******

Speaker:
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ِطابِّرلا ىَلع َظَفاح يذلا فُسوُي َسيِّدِقلا ِلَأْسَنِل .ةَّيِبَرَعلا ِةَغُللاب َنيِقِطانلا َنيِنِمْؤُملا يِّيَحُأ
َروُعُشلا ٌدَحَأ َرِبَتْخَي ال ىَتَح ،انِتايَح يِف ِتاقالَعلاب ِمامِتْهالا يف انَدِعاسُي ْنأ ،عوُسَيَو َمَيْرَم َعَم
!ّرَش ِّلُك ْنِم اًمِئاد مُكامَحَو اًعيمَج ُّبَّرلا مُكَكَراب .ةَلْزُعلا َنِم يِتأي يذلا يِّلَخَّتلاب

*******
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