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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

ىلع ناَّيليجنإلا اقولو ىّتم همّدق .عوسيل اًبأ هتفصب فسوي سيّدقلا يف مويلا لّمأتنس
ةغيّصلا بّنجتو ،ريبعتلا اذه ىّتم دّدحو .اًّيجولويب اًبأ سيلو عوسيل ضَرَتفُملا بألا هّنأ
عوسي اهنِم َدِلُو يتَّلا َميرَم َجوَز" هّنأب هَفَّرَع هّنكل ،عوسي بَسَن ركذ يف اهمدختسا يتلا ،“َدَلَو”
ُساَّنلا َناك" امك عوسي وبأ هّنإ لاقو اذه اقول دّكأ امنيب .(16 ،1) "حيسملا هل ُلاقُي يذَّلا وهو
.بأ لثم ادب يأ ،(23 ،3) "هَنوبَسحَي

،قرّشلا يف ،ميدقلا يف هّنأ ملعن نأ بجي ،ةيعرشلا وأ ةضَرتفُملا فُسوي ةّوُبُأ مهفن ىّتح
يف ةعئاّشلا ةلاحلا يف رّكفن نأ اننكمي .مويلا هيلع وه اّمم رثكأ ،اًّدج اًريثك يّنبّتلا ناك
َماقَأ اذِإ" :يلي امك عارتشالا ةينثت رفس اهغاص يتلاو “هيخأ ةلمرأ نم خألا جاوز” ـل ليئارسإ
وخَأ لب ،بيرَغ ٍلُجَرِل ،ٍجِراخ ىلِإ ِتيَملا ُةَأَرما ِرِصَت الف ،ٌنبا هَل َسيَلو امهُدَحَأ َتام َّمُث ،اًعم ِناوَخَأ
يذَّلا ُرْكِبلا ُنوكَيو .لُجَّرلا يخَأك هِبِجاوب اهَوحَن ُموقَي وهو ،هَل ًةَأَرما اهُذِخَّتَيو اهيَلع ُلُخدَي اهِلُجَر
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ةرابعبو .(6-5 ،25) "ليئارْسِإ نِم هُمسا ىَحْمُي الف ،تيَملا هيخَأ َمسا ُلِمحَي يذَّلا وه هنم هُدِلَت
دولوملل يطعي يذلاو ،تيملا خألا ىقبي يعرّشلا بألا نكلو ،خألا وه دلولا اذه اَبأ ّنإف ،ىرخأ
لسن ةّيرارمتسا نامض :اًجودزم ناك نوناقلا اذه نم فدهلا .ةّيثارولا قوقحلا عيمج ديدجلا
.ثاريملا ىلع ظافحلاو ،تيملا

هب فارتعالاو ،هنبال مسا ءاطعإ يف هّقح فُسوُي سرام ،عوسيل يمسّرلا بألا هتفصبو
.ُهْدِلَي مل وه ،ةدالولا ةيحان نم نكلو ،هوبأ وه ةّينوناقلا ةيحاّنلا نم .اّيًنوناق

يف اًرييغت ينعي ناك مسالا رييغتو .صخّشلا ةّيوهل ةيفاو ةصالخ مسالا ناك ،ميدقلا يف
امكو ،“نيريثكل ٌبأ” ينعيو ،“ميهاربإ” ىلإ همسا هل هللا رّيغ يذلا ،ماربأ عم ثدح املثم ،ةيوهلا
ةبسّنلاب اًضيأ اذكهو .(5 ،17) "مَمُألا َنِم ٍريبَك ٍدَدَع ابَأ َكُتلَعَج يِّنَأ" :نيوكّتلا رفس لاق
نأ ىلع هربجي ىّتح هللا عراص هّنأل ،“هللا عراصي يذلا” ينعيو ،“ليئارسإ” يعُد يذلا بوقعيل
.(10 ،35 ؛29 ،32 نيوكّتلا رفس عجار) ةكربلا هحنمي

َيِطعُأ يذلا ىلع ةّصاخ ةطلس ديكأت ءيش ّلك لبق ينعي ناك ،ام ءيشل وأ ام ٍدحأل مسا ءاطعإو
.(20-19 ،2 نيوكّتلا رفس عجار) تاناويحلا عيمجل اًمسا ىطعأ امدنع مدآ لعف املثم ،مسالا

يذلا وه يقيقحلا بألا – هللا هل هأّيه ٌمسا هل ناك ميرم نبا ّنأ لبق نم ملعي فسوي ناك
هَّنَأل" :كالملا هل لاق امك ،“صّلخي ّبّرلا” ينعي ،“عوسي” مساو - هللا وهو ،عوسيل مسالا ىطعأ
حمسي ،فُسوي ةّيصخش نم صاخلا بناجلا اذه .(22 ،1 ىّتم) "مهاياطَخ نِم هَبعَش ُصِّلَخُي يذَّلا َوه
.مويلا ةّوبألا يف رّكفن نأ :اًّدج ٌّمهم اذه ّنأ دقتعأو .ةمومألاو ةّوبألا يف رّكفن نأب مويلا انل
نأ اننكميو ،اًليلق ٌةميتي انتراضح ّنأ :بيجعل هّنإ .عئاش ٍمّتيت رصع يف شيعن انّنأل
َّلِحَن نأ اننكمي فيك مهفن نأ فسوي سيّدقلا ةّيصخش اندعاستل .مّتيتلا اذهب رعشن
.مويلا اًريثك انملؤي يذلاو مّتيتلاب انروعش

لب ،ءابآ نودلوي ال ءابآلا ّنإ" .تاهّمأ وأ ءابآ اًضيأ انّنإ لوقن ىّتح اًنبا بجنُن نأ يفكي ال
.ةّيلوؤسمب هب ينتعي هّنأل لب ،ٌنبا هل َدِلُو هّنأ دّرجمل اًبأ ءرملا حبصي الو .ءابآ نوحبصي
"ههاجت ةّوبألا سرامي ام ةقيرطب هّنإف ،رخآ صخش ةايح ةّيلوؤسم ام صخش لّمحتي ةّرم ّلكو
لابقتسا ىلع نوحتفني نيذلا ّلك يف صاخ ٍلكشب رّكفأ .(يوبأ بلقب ةّيلوسر ةلاسر)
اذه ّنأ فسوي انل حضوأ .اًّدج ليمجو ميرك فّرصت يه يتلاو ،يّنبّتلا ةّيلمع لالخ نم ةايحلا
ةّبحملا لاكشأ ىلعأ نم وهو رايتخا وه لب .يئاوشع رارق وه الو ،اًّيوناث سيل طباّرلا نم عوّنلا
جاوزألا نم ْمَكو !مهب ينتعي نم نورظتني ملاعلا يف لافطألا نم ْمَك .ةمومألاو ةّوبألاو
مهيدل ّنأ عم وأ ،ةّيجولويب بابسأل نوعيطتسي ال مهّنكل ،تاهّمأو ءابآ اونوكي نأ يف نوبغري
اّلأ بجي .اهنم اومرُح نيذلا عم ةّيلئاعلا مهرعاشم اوكراشي نأ نوديري مُهف ،لعفلاب اًلافطأ
،انمّتيت عم ،اًضيأ مويلاو .لابقتسالا “ةرماغم” لّمحتنو ،يّنبّتلا قيرط راتخن نأ نم فاخن
دئاّسلا يفارغوميدلا ءاتّشلا نع مّلكتأ تنك ،قباّسلا مويلا يف .ةّينانألا نم عون كانه
اًجاوزأو .رثكأ ال طقف اًدحاو اًنبا اوبجني نأ نوديري وأ ،ًءانبأ اوبجني نأ نوديري ال سانلا :مويلا
ًءانبأ نوديري ال مهّنأل طقف اًدحاو اًنبا مهيدل وأ ،نوديري ال مهّنأل ءانبأ مهيدل سيل نيريثك
.ءانبألا ّلحم ططقلاو بالكلا ّلحت ،معن ...ناتنثا ناتّطقو ،نانثا نابلك مهيدل نكلو ،نيرخآ
،انصقنُي ةمومألاو ةّوبألل راكنإلا اذهو .ةقيقحلا اهّنكل ،اذه مهفأ ،كحضم ٌرمأ هّنإ ،معن
ةّوبألا ىَنِغ دقفن انّنأل ،ةّيناسنإ البو اًّنس ربكأ ةراضحلا حبصت اذكهو .انتّيرشب بلسيو
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نم نآلاو” - ةباعّدلا حورب مهدحأ لاق امكو - ءانبأ هيدل سيل يذلا دلبلا يناعيو .ةمومألاو
ناك “؟يب ينتعيس نم ؟ءانبأ دجوي ال هّنأ امب ،يدعاقّتلا يبّترم لجأ نم بئارّضلا عفديس
نأ :اذه يف رّكفنو انرئامض ظقُي نأ ةمعن فسوي سيّدقلا نم بلطأ .ةقيقحلا اهّنكل ،كحضي
ةّيحور ةّوبأ دجوي هّنأ ٌحيحص .اذه يف اورّكف .صخّشلا ةايح ُءلِم امه ةمومألاو ةّوبألا .ًءانبأ بجنن
نأ بجي ،نوجّوزتيو ملاعلا يف نوشيعي نيذلا نكل .ةّيحور ةمومأو ،هلل هسفن سّركي نمل
نيذلا (نيدلاولا) مه نونوكيس مهّنأل ،ةايحلا اوطعي نأو ،ًءانبأ اوبجني نأ يف اورّكفي
اوبجنت نأ مكنكمي ال اذإ ،اًضيأو .مهلبقتسم يف نورّكفيسو ،مهئانبأ نيعأ نوضمغيس
وأ اًّيعيبط ناك ءاوس ،ةفزاجم اًمئاد يه نبا باجنإ :معن ،ةفزاجم اهّنإ .يّنبتلا يف اورّكف ،ًءانبأ
راكنإ يه ربكألا ةفزاجملاو .امهنم ّيأ كيدل نوكي اّلأ يه ربكألا ةفزاجملا نكل .يّنبتلاب
ّسح ةيعاوط نايّمني ال ناذللا ةأرملاو لجّرلا .ةّيحورلاو اهنم ةّيقيقحلا ،ةمومألا راكنإو ،ةّوبألا
نوكت نأ ىّنمتأ .مكلضف نم اذه يف اورّكف .اًّمهمو اًّيسيئر اًرمأ نادقتفي ،ةمومألاو ةّوبألا
ةروصب ةهبنتم نوكت نأو ،يّنبّتلا ىنعملا اذه يف دعاست نأل اًمئاد ةّدعتسم تاسّسؤملا
راغّصلا ملح قّقحتي ىّتح ،ةمزاللا تاءارجإلا اًضيأ لّهست نأ نكلو ،لاجملا اذه يف ةّيدج
اوطعي نأ يف نوبغري نيذلا نيريثكلا جاوزألاو ،ةلئاع ىلإ ةجاحب مه نيذلا نيريثكلا
نكي مل - ةّمهم هتنهم - بيبط وهو ،صخش ةداهشل ةرتف ذنم تعمتسا .نوبحيف مهسفنأ
:امهل اولاقو اًنبا امهيلع اوضرع ،تقولا ناح امدنعو .اًنبا ايّنبتي نأ هتجوز عم رّرقو ،ءانبأ هيدل
باجأو .“ضارمألا ضعب هيدل نوكي دق امّبر .دلولا اذهل ةّيحصلا ةلاحلا نوكتس فيك ملعن ال”
،هتيأر يّنكلو .ال لوقأس تنك امّبر ،لخدأ نأ لبق اذه ينتلأس كّنأ ول” :لاقو – هآر نأ دعب –
.اذه نم اوفاخت ال .يّنبتلا يف ىّتح اًّمأ نوكت نأو ،اًبأ نوكت نأ يف ةبغّرلا يه هذه .“هذخآسو

ىّتح مّتيتلا نم اوملأت نيذلاو .ّيوبألا ّبحلا طابر نم مورحم هّنأب دحأ رعشي ال ىّتح يّلصُأ
.مهدعاسيلو ماتيألا فسوي سيّدقلا ِمحيل .ءّيسلا روعّشلا اذه نود نم اًمدق اوضمي
:اًعم ِّلصنل ةّينلا هذه ىلعو .لفط باجنإ يف نوبغري نيذلا جاوزألل عّفشتيلو

،فسوي سيّدقلا اهّيأ

،بألا َةّبحم عوسي تببحأ يذلا تنأ

ةلئاع مهل سيل نيذلا نيريثكلا لافطألا نم اًبيرق نُك

.ّمأو ٌبأ مهل نوكي نأ نوّنمتيو

،نينب اوبجني نأ نوعيطتسي ال نيذلا جاوزألل اًدنس نك

.ةاناعملا هذه لالخ نم ،ربكأ اًعورشم اوفشتكي نأ مهدعاسو

،ٌطابر وأ ،ٌتيب اًدحأ َصقني نأب حمست ال

،اهب وأ هب ّمتهي ٌصخش وأ

،ةايحلا ىلع قلغني نَم ةّينانألا نم ِفشاو
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.نيمآ .ةّبحملل هبلق حتفي ىتح

 

*******

 

(21-20 ،1) ىّتم ِسيِدِقْلِل حيسَملا َعوُسَي انِّبَر ِليجنإ ْنِم

َميرَم َكِتَأَرماِب َيِتأَت نَأ ْفَخَت ال ،دواد َنب َفُسوُي اي» :هل َلاقو ِملُحلا يف ِّبَّرلا ُكالَم هل ىَءارتو
يذَّلا َوه هَّنَأل ،عوسي ِهِّمَسف اًنبا ُدِلَتسو ،سُدُقلا ِحوُّرلا َنِم َوه اهيف َنِّوُك يذَّلا َّنِإف .َكِتيَب ىلِإ
.«مهاياطَخ نِم هَبعَش ُصِّلَخُي

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

 

Speaker:

مهفن ىّتح :لاقَو ،عوسيل ضرتفملا بألا فسوي سيّدقلا ىَلع َمْوَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
يّنبّتلا ناك ،قرّشلا يف ،ميدقلا يف هّنأ ملعن نأ بجي ،ةّيعرشلا وأ ةضَرتفُملا فُسوي ةّوُبُأ
مسا ءاطعإ يف هّقح سرام ،عوسيل يمسّرلا بألا فسوي نوكو .نمزلا كلذ يف اًدج اًريثك
هل هأّيه ٌمسا هل ناك ميرم نبا ّنأ لبق نم ملعي فسوي ناكو .اّيًنوناق هب فارتعالاو ،هنبال
نم صاخلا بناجلا اذه .كالملا كلذ هل حرش امك ،“صّلخي ّبّرلا” ينعيو ،“عوسي” :وهو ،هللا
اًنبا بجنن نأ يفكي ال .ةمومألاو ةّوبألا يف رّكفن نأب مويلا انل حمسي ،فُسوي ةّيصخش
حبصي الو .ءابآ نوحبصي لب ،ءابآ نودلوُي ال ءابآلاف .تاهّمأ وأ ءابآ اًضيأ انّنإ لوقن ىّتح
ٍلكشب رّكفأ :هُتَسادق َلاقو .ةّيلوؤسمب هب ينتعي هّنأل لب ،ٌنبا هل َدِلُو هّنأ دّرجمل اًبأ ءرملا
طبارلا اذه .يّنبّتلا ةّيلمع لالخ نم ةايحلا لابقتسا ىلع نوحتفني نيذلا ّلك يف صاخ
نم ْمَكف .ةمومألاو ةّوبألاو ةّبحملا لاكشأ ىلعأ نم وه لب .لهس ٌرارق وه الو ،اًّيوناث اًرمأ سيل
ءابآ اونوكي نأ يف نوبغري جاوزألا نم ْمَكو !مهب ينتعي نم نورظتني ملاعلا يف لافطألا
،يّنبتلا قيرط راتخن نأ نم فاخن اّلأ بجي .ةّيجولويب بابسأل نوعيطتسي ال مهّنكل ،تاهّمأو
اهذاختا عمو ،كلذ ىلع ةّيمسرلا تاسسؤملا دعاست نأ ىّنمتأ .لابقتسالا “ةرماغم” لّمحتنو
راغّصلا ملح قّقحتي ىّتح ،ةمزاللا تاءارجإلا اًضيأ لّهست نأ وجرأ ،لاجملا اذه يف مزاللا رذحلا
اولمشي نأ يف نوبغري نيذلا نيريثكلا جاوزألاو ،ةلئاع ىلإ ةجاحب مه نيذلا نيريثكلا
.مهّبحب مهريغ
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*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Chiediamo a San Giuseppe, che ha amato Gesù con amore di
padre, di essere vicino a tanti bambini che non hanno famiglia e desiderano un papà e una
mamma, e di sostenere le coppie che non riescono ad avere figli, affinché scoprano, attraverso
questa sofferenza, il progetto più grande di Dio. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre
da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

ةّبحمب عوسي ّبحأ يذلا ،فسوي سيّدقلا لأسنل .ةَّيِبَرَعلا ِةَغُللاب َنيِقِطانلا َنيِنِمْؤُملا يِّيَحُأ
مهل نوكي نأ نْوَّنمتيو ةلئاع مهل سيل نيذلا نيريثكلا لافطألا نم اًبيرق نوكي نأ ،بألا
عورشم اوفشتكي ىّتح ،ءانبأ اوبجني نأ نوعيطتسي ال نيذلا جاوزألل اًدنس نوكي نأو ،ّمأو ٌبأ
!ّرَش ِّلُك ْنِم اًمِئاد مُكامَحَو اًعيمَج ُّبَّرلا مُكَكَراب .ةاناعملا هذه لالخ نم ،ربكألا هللا

 

*******
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