
الكرسي الرسولي

سيسنرف ابابلا ةسادق

ةّماعلا ةلباقملا

ميلعت

فسوي سيّدقلا يف

2021 ربمسيد/لّوألا نوناك 15 ءاعبرألا

سداسلا سلوب ةعاق

تمّصلا لجر فسوي سيّدقلا .4

[Multimedia]

______________________________

 

!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

،اهيف شاع يتلا ةئيبلا تحّضوأ نأ دعب .فسوي سيّدقلا يف ةّيلمأتلا انتريسم لمكُن
نم ّمهم رخآ بناج يف رظنأ نأ مويلا ّدوأ ،ميرم بيطخو ٌّراب هّنأو ،صالخلا خيرات يف هرودو
ةيآ يف تّرثأ .ّمهم تمّصلا .مويلا ةريثك تارم تمّصلا ىلإ ةجاحب نحن .تمّصلا :وهو هتّيصخش
ليللا ناك امدنع” :لوقتو ،ديجملا داليملا ديع يف رّكفأ انأو اهتأرق يتلاو ،ةمكحلا رفس نم
نأ مهملا نم .تمَص ِةظحل رثكأ يف هللا رهظ .“ضرألا ىلع كتملك تلزن كانه ،ئداه تمص يف
.اًريثك هل ةميق ال ّنأ ودبي يذلا ،رصعلا اذه يف تمّصلا يف رّكفن

ال اذهو .طق مّلكتَي مل ،ءيش ال .يرصاّنلا فسوي ناسل ىلع ةملك ّيأ ليجانألا انل دروُت مل
سيّدقلا هبتك ام هتمصب فسوي دّكأ .قمعأ ببس كانه لب ،ال ،مالكلا ليلق ناك هّنأ ينعي
انيف ُّلِقت – دّسجتملا ةملكلا - ةملكلا انيف ومني ام ردقب" :هيف لاق يذلا ،سنيطسغأ
.تاملكلا انيف ّلقت ،ةّيحوّرلا انتايح انيف ومنت يأ ،عوسي انيف ومني ام ردقب .[1]"تاملكلا

http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/12/15/udienzagenerale.html


كلذل ،رارمتساب ،تاواغّببلا لثم مّلكتلا يأ ،“مالكلا دادرت” هّنأ ىلع هفّرعن نأ اننكمي ام اذه
"ّبَّرلا َقيرَط اوُّدِعَأ :ةَّيِّرَبلا يف ٍدانُم ُتوَص" وهو ،هسفن نادمعملا اّنحويو .انمالك لّلقن نأ بجي
اذه .(30 ،3 اّنحوي) "رُغصَأ نَأ نِم يل َّدُب الَو ،رُبكَي نَأ نِم هل َّدُب ال" :ةملكلا يف لاق ،(1 ،3 ىّتم)
كرتن نأ ىلإ هتمصب فسوي اناعدو .اًتماص ىقبأ نأ بجي انأو مّلكتي نأ بجي عوسي ّنأ ينعي
.عوسيل اًناكم ،دّسجتملا ةملكلا روضحل اًناكم

ٌتْمصو ،لعاف ٌتْمصو ،ءاغصإلاب ءيلم ٌتْمص هّنإ .مالكلا نع اًتوكس سيل فسوي تْمص
،بآلا اهلاق ةدحاو ةملك" :لاقو بيلّصلا اّنحوي سيّدقلا قّلع .ةقيمعلا ةّيلخادلا هتايح نّيبُي
يف سفّنلا هيلإ يغصت نأ بجيو ،يدبأ تمص يف اًمئاد مّلكتي ةملكلا اذهو ،هنبا ناكو
.[2]"تمص

الو .فسويو ميرم ،ّيمويلا هلاثم عم ،ةرصاّنلا تيب يف ،“ةسردملا” هذه يف عوسي أشن
نأ ىلإ هذيمالت اعدو (23 ،14 ىّتم عجار) هماّيأ يف تمص نكامأ نع ثحب هسفن وه هّنأ انشهدي
َنولِزَتعَت ٍرفَق ٍناكَم ىلِإ متنَأ اوَلاعَت" :لاثملا ليبس ىلع مهل لاق ذإ ،ةربخلا هذه اوشيعي
.(31 ،6 سقرم) "ًاليلَق اوحيرَتسٱو ،هيف

دعبلا اذه ديعتسي نأ عاطتسا ،فسوي سيّدقلا لاثم ىلع ،اّنم ٍدحاو ّلك ّنأ ول ليمج وه مك
اًعيمج انّنكلو .هيعارصم ىلع هباب ديدحتلاب تمّصلا حتفي يذلاو ،ةايحلا يف يلّمأتلا
لخدن نأ اّنم بلطي هّنأل ،ًاليلق انفيخي تمّصلاف :لهّسلا رمألاب سيل هّنأ ،ةربخ نعو ،ملعَن
نم نوفاخي سانلا نم ريثكو .انيف اًقدص رثكألا ءزجلاب يقتلن نأو انسفنأ لخاد ىلإ
يعاذإلا لاسرالا ىلإ اوعمتسي نأ وأ ،اومّلكتيو ،اومّلكتيو ،اومّلكتي نأ نوديريو ،تمّصلا
فوسليفلا َظَحاَل .هنم نوفاخي مهّنأل ،تمصلا نولبقي ال مهّنكلو ...زافلّتلاو (ويداّرلا)
يف نيئداه اوقبي نأ نوفرعي ال مهّنأ وه دحاو رمأ ىلإ اهّدرم رشبلا ةساعت ّلك" ّنأ لاكساب
.[3]"ةفرغ

نكمي اهيف ،تمّصلل نكامأ يّمنن نأ فسوي سيّدقلا نم مّلعتنل ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
لمحيو انيف نكسي يذلا سدقلا حوّرلا ةملك :يهو ،ةملكلا ،عوسي يأ ،ىرخأ ةملك رهظَت نأ
تاوصألا فالآ نيبو هنيب طلخن ام اًبلاغ يذلا ،توصلا اذه ىلع فّرعتن نأ ًالهس سيل .عوسي
يتأي يذلا بيردتلا اذه نود نم ،نكل .انلخاد يف يتلا لامآلاو ،تابغّرلاو ،براجّتلاو ،مومهلا نم
نم بيردتلا نود نم .اًضرم حبصي نأ نكمي انمالك ىّتح ،تمّصلا ةسرامم نم ديدحّتلاب
هنكمي ،قّلأتت ةقيقحلا لعجي نأ نم ًالدبو .اًضرم انمالك حبصي نأ نكمي ،تمّصلا ةسرامم
،اًبذكو ،اًلطاب اًدجمو ،اًقّلمت انتاملك حبصت نأ نكمي ،عقاولا يف .اًريطخ اًحالس حبصي نأ
َنوريثَك" :لئاقلا ،خاريس نب عوشي رفس انرّكذي امك ،هشيعن عقاو اذه .ءارتفاو ،ًةميمنو
عوسي اهلاقو .(18 ،28) "ناسِّللا ِّدَحِب َنيطِقاَّسلاك اوسيَل مهَّنِكل ،فيَّسلا ِّدَحِب اوطَقَس
،5 ىّتم عجار) لتاق وهف ،هبيرق ىلع ىرتفا نمو ،هتخأو هيخأ نع ءوّسلاب مّلكت نم :حوضوب
تارملا يف ًاليلق رّكفنل .ةقيقحلا اهّنكلو اذه قّدصن ال نحن .هناسلب لتقي وهف .(21-22
.اًريثك ،اًريثك انديفيس لجخلا اذه نكلو !لجخلاب رعشنس ،انناسلب اهيف انلتق يتلا

"هَرامِث َنولُكأَي هَنوُّبِحُي َنيذَّلاو ،ناسِّللا ِدَي يف ُةايَحلاو ُتوَملا" ّنأ سّدقملا باتكلا ةمكح تدّكأ
،ةملكلا ةّوقل ميدقلا عوضوملا اذه هتلاسر يف بوقعي لوسّرلا عّسوو .(21 ،18 لاثمأ)
ٌناسْنِإ وهف ،هِمالَك يف ُّلِزَي ال ٌدَحَأ َناك اذِإو" :يلي ام لاق ،ةعيدب ةلثمأب ،ةّيبلّسلاو ةّيباجيإلا
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َرِخافُي نَأ هِنأَش نِمو ريغَص ٌوضُع هَّنِإف ،ناسِّللا اذكهو […] .هِدَسَج ِعيمَج ِماجلِإ ىلع ٌرِداق لِماك
.هللا ِةَروُص ىلع َنيقولخَملا َساَّنلا ُنَعلَن هِبو بآلا َّبَّرلا ُكِرابُن هِب […] .ةَميظَعلا ِءايشَألاِب
.(10-2 ،3) "ةَنعَّللاو ُةَكَرَبلا ُجُرخَت ٍدِحاو ٍمَف نِم

انماّيأ يف يلخاّدلا ناكملا كلذ يأ :تمّصلا يّمنن نأ فسوي نم مّلعتن نأ بجي ببّسلا اذهل
توكّسلا يف عقن نأ لوقأ ال .انحّحصيو ،انيّزعيو ،اندّدجي نأب سدقلا حوّرلل حمسن هيف يذلا
ام لمعب موقن تارملا نم اًريثك :هلخاد ىلإ ٍدحاو ّلك رظنيل .تمّصلا يّمنن نأ لب ،ال ،مالكلا نع
ال اذهو .اًمئاد اذكه نحن ،رخآ اًرمأ لعفنل لومحملا فتاهلا نع اًعيرس ثحبن ،هنم يهتنن امدنعو
سيل وهو ،تمّصلاب بلقلا قمع ومني .ةّيحطّسلا رومألا يف قلزنن انلعجي لب ،اندعاسي
.سدقلا حوّرللو ،ريكفّتللو ،ةمكحلل اًناكم تمصلا كرتي لب ،تلق امك ،مالكلا نع اًتوكس
.اًريثك انديفيس تمّصلا ّنأل !فاخن اّلأ بجي نكلو ،تمّصلا تاظحل نم اًنايحأ فاخن نحن
ءيش ّلك لبقو ،انتاملكو انناسل يفشتس ،اهيلع لصحنس يتلا بلقلا ةدئافو
رهظأ ،اذكهو ،َلِمَع هّنكلو ،مّلكتي مل .تمّصلاو لمعلا نيب فسوي عمج ،عقاولا يف .انتارايتخا
،تاوَمَّسلا توكلَم ُلُخدَي «ّبَر اي ،ّبر اي» :يل ُلوقي نَم َسيَل" :هذيمالتل اًموي عوسي هلاق ام انل
امدنع ةرمثم تاملك لوقن نأ بجي .(21 ،7 ىّتم) "تاوَمَّسلا يف يذَّلا يبَأ ِةَئيشَمِب ُلَمعَي نَم لب
.ءيش ال رهوجلا يف نكلو “...تاملك ،تاملك ،تاملك” ةينغألا كلت رّكذتن نحن ذإ ،ملكتن
نأ لدب ،انديفي اذهف ،انناَسِل ًاليلق َمِجْلُن نأ اًنايحأو ،حيحص لكشب مّلكتن نأو ،تمّصلا
.اًغراف اًمالك لوقن

.ةالصب يهننو

،تمّصلا لجر تنأ ،فسوي سيّدقلا اهّيأ

،ليجنإلا يف ةملك ّيأب قطنت مل يذلا تنأ

،ةغرافلا تاملكلا نع موصن نأ انمّلع

،عّجشتو ،ينبت يتلا تاملكلا ةميق ديدج نم فشتكن نأو

.معدتو يّزعتو

،ةحراجلا تاملكلا ببسب نوناعي نيذلا نم اًبيرق نُك

،ةميمّنلاو ءارتفالا لثم

.نيمآ .تاملكلا ىلإ لامعألا اًمئاد فيضن نأ اندعاسو

 

*******
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(10 .5 .2 ،3) لوسَّرلا َبوُقعَي ِسيّدِقلا ِةَلاسِر نِم ٌةَءارِق

[…] .هِدَسَج ِعيمَج ِماجلِإ ىلع ٌرِداق لِماك ٌناسْنِإ وهف ،هِمالَك يف ُّلِزَي ال ٌدَحَأ َناك اذِإ […] ،ةوخإ اي
َرَغصَأ ام اورُظنُأ .ةَميظَعلا ِءايشَألاِب َرِخافُي نَأ هِنأَش نِمو ريغَص ٌوضُع هَّنِإف ،ناسِّللا اذكهو
َنوكَي َّالَأ يتَوخِإ اي ُبِجَيف .ةَنعَّللاو ُةَكَرَبلا ُجُرخَت ٍدِحاو ٍمَف نِم […] !ةريبَك ًةَباغ ُقِرحُت يتَّلا َراَّنلا
.كِلذك ُرْمَألا

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

 

Speaker:

ُّيَأ ُليِجاَنَألا اَنَل دِروُت ْمَل :لاَقَو ،تمّصلا ِلُجَر فُسوُي ِسيِّدِقلا ىَلع َمْوَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
ناك ْلَب ،ال ،ماَلَكلا َليِلَق َناَك ُهَّنَأ يِنعَي اَل اذَهَو ،يرِصاّنلا فُسوُي ِناَسِل ىلَع تَليِق ٍةَمِلَك
وُمنَي ام ِردَقِب" :َوُهَو سُنيِطسُغَأ ُسيِّدِقلا ُهَلاَق اَم ِهِتمَصِب فُسوُي َدَّكَأ .كلذ نم َقَمعَأ ُبَبَّسلا
اًناكَم َكُرتَن نَأ ىَلإ ِهِتمَصِب فُسوُي اَناَعَد ،اذَكَهو ."تاملكلا انيف ُّلِقت َدِّسَجَتُملا ُةَمِلَكلا انيف
اًتوُكُس َسيَل فُسوُي ُتْمَص :ُهُتَسادَق َفاَضَأو .حيِسَملا َعوُسَي يَأ ،دِّسَجَتُملا ِةَمِلَكلا ِروُضُحِل
َةّيلخادلا ُهَتايح نّيبُي ٌتمَصَو ،لِعاف ٌتمَصَو ،ِءاَغصِإلاِب ءٌيِلَم ٌتمَص ُهَّنِإ لب ،ماَلَكلا ِنَع
ِنكامأ نَع َثَحَب ُهُسفَن َوُهَو ،فُسوُيو مَيرَم نِم اًمِّلَعَتُم ،عوُسَي َأَشَن ِءاَوجَألا ِهِذَه يِفَو .ةقيمعلا
نكامأ اَنيِف يِّمَنُن نَأب فُسوُي ِسيّدِقلا نِم َمَّلَعَتَن نَأ سَدقَألا ُبَألا اَعَدَو .ِهِماَّيَأ يِف ٍتمَص
.اَنيِف ُنُكسَي يذلا سُدُقلا ُحوُّرلا ُةَمِلَك :َيِهَو ىَرخُأ ٌةَمِلَك َرَهظَت نَأ ُنِكمُي اَهيِف يِتلا ،تمَّصلا
ِلاَمآلاو ،ِتاَبَغَّرلاو ،ِبِراَجَّتلاو ،ِموُمُهلا َنِم ىرخألا ِتاَوصَألا ِفاَلآ َنيَبو ُهَنيَب ُطِلخَن اَم اًريثك اَّنكل
اًضَرم َريصي الو اًميلس انُمالك ىَقبَي ىتح ،تمَص ِتاظَحَل ىلإ ٍةجاحب ُنحنف .اَنِلِخاَد يِف يِتلا
انيف ِسُدُقلا َحوُّرلا َعمسَنف :انيف تمَّصلا يِّمَنُن نَأ فُسوُي نِم ْمَّلَعَتَنل .ةءاسإ َببسو
.اَنَحِّحَصُيَو ،اَنَيِّزَعُيَو ،اَنَدِّدَجُي نَأب هل َحمسنو

 

*******

 

Santo Padre:
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Saluto i fedeli di lingua araba. Chiediamo a San Giuseppe, uomo del silenzio, che nel Vangelo non
ha pronunciato nessuna parola, di insegnarci a digiunare dalle parole vane, e a riscoprire il valore
delle parole che edificano, incoraggiano, consolano e sostengono. Il Signore vi benedica tutti e vi
protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

مَل يِذلا ،تمَّصلا َلُجَر فُسوُي َسيِّدِقلا ِلَأْسَنِل .ةَّيِبَرَعلا ِةَغُللاب َنيِقِطانلا َنيِنِمْؤُملا يِّيَحُأ
نِم َفِشَتكَن نَأو ،ةَغِراَفلا ِتاَمِلَكلا ِنَع َموُصَن نَأ اَنَمِّلَعُي ْنَأ ،ليِجنِإلا يِف ٍةَمِلَك ِّيأِب قِطنَي
ْنِم اًمِئاد مُكامَحَو اًعيمَج ُّبَّرلا مُكَكَراب .مَعدَتَو يِّزَعُتَو ،عِّجَشُتَو ،يِنبَت يِتلا ِتاَمِلَكلا َةَميِق ديِدَج
!ّرَش ِّلُك

 

*******
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