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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

ىّتم هفصو اذكه .عاجشلاو دَهطضُملا رجاهملا فسوي سيّدقلا مكل مّدقأ نأ مويلا ّدوأ
فرُع ،ميرمو فسوي اًضيأ هلاطبأ ناك يذلاو ،عوسي ةايح يف ّصاخلا ثدحلا اذه .يليجنإلا
اذه نم ةرصانلا ةلئاع تملأت .(23-13 ،2 ىّتم عجار) “رصم ىلإ برهلا” مساب ديلقتلا بسحب
،مويلا ىّتح .اهضرأ رداغت نأ يف ملألاو ،فوخلاو ،رارقتسالا مدع اًّيصخش تربتخاو لالذإلا
وه ببسلاو .اهسفن ةاناعملاو ملّظلا يف اوشيعي نأ انتاوخأو انتوخإ نم نوريثكلا رطضي
.عوسيل اًضيأ اذه ثدحو .ءايوقألا فنعو دادبتسا اًمئاد اًبيرقت

رعشو ،ةقّثلا مدعب رعش .ربخلا هجعزأو ،“دوهيلا كلم” ةدالو نع سوجملا نم سدوريه كلملا َمِلَع
بلطو ،هتدالو ناكم نع رسفتسي ىّتح ميلشروأ يف تاطلسلا ّلك عمجف .دّدهم هناطلس ّنأب
اّملو .هل دجسيو بهذي نأ نم اًضيأ وه نّكمتي ىتح :اًبذاك لاقو ،ةّقدب هوربخي نأ سوجملا نم
نم محل تيب لافطأ ّلك لتقي نأ :وهو ٍريّرش ٍفدهب رّكف ،رخآ قيرط يف اورداغ سوجملا ّنأ كردأ

http://w2.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2021/12/29/udienzagenerale.html


هيف َدِلُو يذلا تقولا وه كلذ ناك ،سوجملا تاباسح بسحب هّنأل ،كلذ نود امف نيتنس نبا
.عوسي

َكانُه ْمِقَأو َرْصِم ىلِإ ْبُرهاو هَّمُأو َلْفِّطلا ِذُخَف مُق" :هل لاقو فسوي كالملا رمأ ،ءانثألا هذه يف
ساّنلا يف مويلا رّكفنل .(13 ،2 ىّتم) "هَكِلهُيِل ِلفِّطلا ِنَع ُثَحْبَيَس سُدوريه َّنَأل ،كَمِلْعُأ ىَّتَح
.“انه ٌرطخ دجوي هّنأل ،برهنل ،برهنل” :وهو ،مهلخاد يف ماهلإلا اذهب نورعشي نيذلا نيريثكلا
ليئارسإ بعش ءانبأ نم روكّذلا عيمج يقلُي نأ دارأ يذلا نوعرفلا ةّطخب سدوريه ةّطخ انرّكذُت
نم اًءدب ،هّلك ليئارسإ خيرات رصم ىلإ برهلا رضحتسيو .(22 ،1 جورخلا عجار) ليّنلا رهن يف
هعاب يذلا ،بوقعي نبا ،فسوي ىّتح ،(10 ،12 نيوكتلا عجار) اًضيأ كانه ماقأ يذلا ،ميهاربإ
،(57-37 ،41 نيوكتلا عجار) “دالبلا سيئر” دعب اميف حبصأ يذلاو (36 ،37 نيوكتلا عجار) هتوخإ
.(18 ،1 جورخلا عجار) نيّيرصملا ةّيدوبع نم هبعش رّرح يذلا ىسومو

ذيفنت نم سدوريه عنمي مل فسألل نكلو ،عوسي رصم ىلإ ةسّدقملا ةلئاعلا بره صّلخ
،هتوسقو سدوريه دجن ةهج نم :نيتضقانتم نيتّيصخش مامأ انسفنأ دجن اذكهو .هتحبذم
،هسفن نعو ،هناطلس نع عفادي نأ سدوريه دارأ .هتعاجشو همامتهاو فسوي دجن ىرخأ ةهج نمو
،هئانبأ ضعبو هتاجوز ىدحإ لتقف اهب ماق يتلا تاءارجإلا كلذب دهشت امك ،ةّيشحو ةوسقب
:يهو ةدحاو ةفصو هيدل ناك ،لكاشملا ّلحي ىّتحو ،اًشِّحوتم ًالجر ناك .نيضراعملا تائمو
ال ساّنلا ،ةاغّطلا ءالؤه ،مهل ةبسّنلابو .مويلاو سمألا ةاغط نم ريثكلل زمر هّنإ .“لتقلا”
نولتقي مهّنإف ،ةَطلُّسلا نم ديزم ىلإ ةجاحب اوناك اذإو ،ةميق اهل ةَطلُّسلا طقف :مهل ةميق
وهو .مويلا ثدحي اذهف ،ميدقلا خيراتلا ىلإ دوعن نأ يعاد الو ،اًضيأ مويلا ثدحي اذهو .ساّنلا
ةسيرف شيعت يتلا تاّيصخشلاب ءيلم خيراتلا .نيرخآ سانأل “اًبئذ” حبصي يذلا ناسنإلا
ىلإ ءوجللابو ةّيدادبتسا ةقيرطب ةطلسلا ةسراممب اهيلع بّلغتلا لواحتف ،اهفواخمل
،سدوريه جهن بسحب شيعن انّنأ دقتعن اّلأ بجي نكل .ةيناسنإ ال دصاقم ذيفنتل فنعلا
اهيف لواحن ةّرم ّلك يف ،اًعيمج هيف عقن نأ نكمي فقوم هنإ ،عقاولا يف !ال ،ةاغط دِجُو نإ طقف
انل ودبت تاءادتعاب وأ ،طقف مالكلاب كلذ ناك ول ىّتح ،ريغلا ىلع رّبجتلاب انفواخم دعبُن نأ
نوكن نأ يف انبلق يف ةّيناكمإلا انيدل نحن ىّتح .انلوح مه نم يذؤنل اهب موقن ةطيسب
.ريغص سدوريه

فسوي رهظأو ،اًروتاتكد سدوريه ناك امنيب ،(19 ،1 ىّتم) "ّراب" ًالّوأ وه :سدوريه سكع وه فسوي
لالخ اههجاوي نأ هيلع ناك يتلا تايدحتلا لّيختن نأ اننكمي .كالملا رمأ ذّفن امدنع هتعاجش
،ةفلتخم ةغلو ،بيرغ دلب يف ةماقإلا نع تجتن يتلا تابوعّصلاو ،ةريطخلاو ةليوطلا ةلحرلا
بّلغتو كالملا هنأمط امدنع ،مهتدوع ةظحل يف اًضيأ هتعاجش ترهظ .ةريثكلا تابوعّصلاو
.(23-19 ،2 ىّتم عجار) ةرصاّنلا يف عوسيو ميرم عم ّرقتسا مث ،ةيعيبطلا هفواخم ىلع
نم .نمز ّلك يف ةّيرشبلا يهجو ناسكعت ،ناتضقانتم ناتّيصخش امه فسويو سدوريه
،عقاولا يف .لاطبألا يف ةروصحم ةليضف يه ةعاجّشلا ّنأ ربتعن نأ ةئطاخلا ميهافملا
نأ اننكمي ال .ةعاجّشلا – اًعيمج نحنو ،انأو ،َتنأ – صخش ّلك نم ةّيمويلا ةايحلا شيع بّلطتي
عيمج يفو ةنمزألا عيمج يف .موي ّلك تابوعص ةهجاومل ةعاجّشلا !ةعاجّشلا نود نم شيعن
اوبّلغت ،مهتادقتعم عم نيقداص اونوكي نأ لجأ نم نيذلا ،اًناعجش ءاسنو اًلاجر دجن ،تافاقثلا
،ةّوقلل فدارم ةعاجّشلا .توملا ىّتحو ،ماكحألاو ،ملّظلا اولّمحتو ،تابوعّصلا عاونأ عيمج ىلع
اهيمسن يتلا ،ةّيناسنإلا لئاضفلا ةعومجم نم ءزج ،ةعانقلاو ةنطفلاو لدعلا عم يهو
.“ةيسيئرلا لئاضفلا”
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اذهو ،دئادشلا ضعب اًمئاد انل ئّبخُت ةايحلا :يلاتلا وه مويلا فسوي هايإ انيطعي يذلا سردلا
ىلع بّلغتن نأ اننكمي ال نكلو ،نوفئاخو ،نودّدهم انّنأ اًضيأ اهمامأ رعشن نأ اننكميو ،حيحص
فسوي لثم فّرصتن نأ انيلع لب ،سدوريه لعف امك ،انيف ام أوسأ انجرخأ اذإ تاظحللا هذه
نأ مويلا ةجاحب انّنأ دقتعأ .ةّيهلإلا ةيانعلا ىلإ هسفن لكوأو ةعاجشب فوخلا عم لعافت يذلا
ءاوس ،ةبعصلا فورظلا اياحض عيمجو نيدهطضملا عيمجو ،نيرجاهملا عيمج لجأ نم يّلصن
،بورحلا اياحض ،نيريثكلا ساّنلا يف رّكفنل .ةّيصخش وأ ةّيخيرات وأ ةّيسايس فورظ تناك
اذه اوأدب نيذلا نيرجاهملا يف رّكفنل .نوعيطتسي الو مهناطوأ نم برهلا نوديري نيذلا
يف رّكفنلو ،رحبلا يف ىقرغ وأ قيرّطلا ىلع رمألا مهب ىهتناو ،اًرارحأ اونوكيل قيرّطلا
ةرجهلا عقاو .مويلا يرجاهم نم ٍرجاهم ّلك هيف َرنلو ،اًبراه ،ميرمو فسوي يعارذ نيب عوسي
.ةّيناسنإلل ةّيعامتجا ٍةَرثَع ُرجح هّنإ .اننيعأ قلغن نأ اننكمي ال همامأو ،ةقيقح وه مويلا

،فسوي سيّدقلا اهّيأ

،اوبرهي نأ بجي نيذلا ةاناعم تربتخا يذلا تنأ

برهلا ىلع اًربجُم تنك يذلا تنأ

،كئابحأ ةايح ذاقنإل

،برحلا ببسب نوبرهي نيذلا ّلك ِمحا

.عوجلا ببسبو ةيهاركلا ببسبو

،مهتابوعص يف مهدنسأ

.نماضّتلاو لوبقلا نوقلي مهلعجاو ءاجّرلاب مهّوقو

.نيمآ .مهودعاسي نأ نوعيطتسي نيذلا بولق حتفاو مهتاوطخ دشرأ

 

*******

 

(15-13 ،2) ىّتم ِسيِدِقْلِل حيسَملا َعوُسَي انِّبَر ِليجنإ ْنِم

هَّمُأو َلْفِّطلا ِذُخَف مُق» :هَل َلاقو ِملُحلا يف َفُسويِل ِّبَّرلا ُكالَم ىَءارَت ْنَأ مِهِفارِصنا َدعَب َناكو
َذَخَأف َماقف .«هَكِلهُيِل ِلفِّطلا ِنَع ُثَحْبَيَس َسُدوريه َّنَأل ،كَمِلْعُأ ىَّتَح َكانُه ْمِقَأو َرْصِم ىلِإ ْبُرهاو
.سُدوريه ِةافَو ىلِإ َكانُه َماقَأف .رصِم ىلِإ َأَجَلو ًاليَل هَّمُأو َلْفِّطلا

ّبَّرلا ُمالك
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*******

 

Speaker:

تناع :لاقَو ،عاجشلاو دَهطضُملا رجاهملا فسوي سيّدقلا ىَلع َمْوَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
شيعي ،مويلا ىّتح .ملأو فوخ نم اهبحصي امو ضرألا ةرداغمو ريجهتلا ةلذم نم ةرصانلا ةلئاع
فنعو دادبتسا وه ببسلاو .اهسفن ةاناعملاو ملّظلا يف انتاوخأو انتوخإ نم نوريثك
عوسي اجن ،رْصِم ىلِإ اوبرهيو هَّمُأو عوسي َلْفِّطلا ذخأي نأب فسوي كالملا رمأ امدنع .ءايوقألا
مامأ نحن انهو .محل تيب لافطأ لتقي نأ نم سدوريه عنمي مل كلذ نكل ،سدوريه نم
سدوريه عفاد .هتعاجشو همامتهاب فسويو ،هتسارشب سدوريه :نيتضقانتم نيتّيصخش
لثملا قّقحتي هيفو ،مويلاو سمألا نيريثك ةاغطل زمر وهو .ةّيشحو ةوسقب هناطلس نع
امدنع هتعاجش رابلا فسوي رهظأ امنيب .(Homo homini lupus) ناسنإلل بئذ ناسنإلا :لئاقلا
يف .لاطبألا يف ةروصحم ةعاجّشلا ّنأ ربتعن نأ أطخلا نم :هُتَسادق َلاقو .كالملا رمأ ذّفن
.موي ّلك تابوعص ةهجاومل ةعاجّشلا صخش ّلك نم ةّيمويلا ةايحلا شيع بّلطتي ،عقاولا
اهمامأ رعشن دقو .دئادشلا نم ولخت ال ةايحلا :اًيناث اًسرد مويلا فسوي سيدقلا انيطعيو
،انيف ام أوسأ ىلإ أجلن نأب اهيلع بّلغتن نأ اننكمي ال نكلو ،نوفئاخو نودّدهم انّنأ اًضيأ
لكوأو ةعاجشب فوخلا عم لعافت يذلا فسوي لثم فّرصتن نأ بجي لب ،سدوريه لعف امك
.ةّيهلإلا ةيانعلا ىلإ هسفن

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Il coraggio di Giuseppe, affidatosi alla Provvidenza di Dio, sia fonte
di ispirazione e impegno per tutti noi dinanzi ai bambini, per insegnare loro che solo così è
possibile respingere ogni male e arginare ogni fuga senza paura. Auguro a tutti un sereno Anno
Nuovo!

 

*******
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Speaker:

ةيانعلا ىلع لكتا يذلا ،فسوي ةعاجش نكتل .ةّيبرعلا ِةغللاب َنيقطانلا َنينمؤملا يّيحأ
طقف ةقيرطلا هذهب هّنأ مهمّلعن ىّتح ،لافطألا مامأ اًعيمج انل مازتلاو ماهلإ ردصم ،ةّيهلإلا
!ةنئمطم ةديدج ةنس اًعيمَج مُكَل ىَّنَمَتأ .فوخ نود نم بره ّلك فقونو ّرش ّلك دعبن نأ اننكمي

 

*******
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