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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

امدنع ،ةرصاّنلا لهأ ّنأ ليلق ذنم انعمس .“راّجن” هّنأب فسوي ناّيليجنإلا سقرمو ىّتم فّرع
سرامو .(3 ،6 سقرم عجار ؛55 ،13) "؟راَّجَّنلا َنبا اذه َسيَلَأ" :اولءاست ،مّلكتي عوسي اوعمس
.هيبأ ةنهم عوسي

.ةفلتخم قرطب ،فسوي لمع ىلع ةلالّدلل مدخُتسا يذلا ، τέκτονينانويلا حلطصملا مجرُت
يف ،بشخلا ّنأ انرابتعا يف عضنل ،نكلو .“راّجن” ةملكب نوّينيتاللا ةسينكلا ءابآ همجرت
،هعاونأب ثاثألاو ةثارحلا تاودأ عنصل طقف سيل مدختسُي ناك ،عوسي نمز يف ،نيطسلف
ةحَّطسُم اهحطسأو ،بشخلا نم اهذفاونو اهباوبأ تناك يتلا ،تويبلا ءانبل اًضيأ نكلو
.نيطو ناصغأب ةطبارّتم ضراوع نم ةعونصم

،بشخلا يف نولمعي نيذلا نيّيفرحلا نم ٍّلك ىلإ ريشُت ةّماع ةفص تناك “راّجن” ةملك ،كلذل
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لماعلا نوكل ،ام اًعون ةّقاش ةنهم اهّنإ .ءانبلاب صتخي ام ّلك يف نولمعي نيذلا لاّمعلاو
مل ،ةّيداصتقالا ةيحاّنلا نم .ديدحلاو رجحلاو بشخلا لثم ،ةليقث داومب لمعلا ىلإ اًّرطضم
،فسويو ميرم ةثداح نم جتنتسن نأ اننكمي املثم ،اًريبك اًلوخدم نمضت ةنهملا هذه نكت
امك (24 ،2 اقول عجار) مامَح ْيَخرَف وَأ ٍماَمَي ْيَجْوَز ىوس اَمّدقي مل :لكيهلا يف عوسي اَمّدق امدنع
.(8 ،12 رابحألا عجار) ءارقفلل ةعيرّشلا ضرفت

ءانبأ لءاست ،غلاب وهو زركي أدب امدنع ،اذهلو .هيبأ نم ةنهملا هذه باشلا عوسي مّلعت ،كلذل
عجار) ةَرْثَع َرَجَح مهَل َناكو ،(54 ،13 ىّتم) "؟تازِجعُملا َكلِتو ُةَمكِحلا ِهِذه هَل َنيَأ ْنِم" :لوهذب هدلب
.اذه نم اوكّكشتف ،ةعيرّشلل ٍمّلعم لثم مّلكتي ناك هّنكل ،راّجنلا نبا ناك هّنأل ،(57 ةيآلا

نيذلا ةّصاخو ،ملاعلا يف لاّمعلا ّلك يف رّكفأ ينلعج عوسيو فسوي ةايح يف ىطعُملا اذه
لمع يف مهلالغتسا ّمتي نيذلاو ،عناصملا ضعب يفو مجانملا يف ةّقاش لامعأب نوموقي
اياحض نم ريثكلا كانه ناك ايلاطيإ يف اًرّخؤم هّنأ انيأر – لَمَعلا اياحض يفو ،حّرصم ريغ
ثحبلل تايافّنلا تابكم يف نوبّقني نيذلاو ،لمعلا ىلع نوربجُي نيذلا لافطألاو ،- لَمَعلا
نيذلا لاّمعلاو ،نيّيفخملا لاّمعلا :تلق ام رّركأ نأ يل اوحمسا ...هنوعيبي ديفم ءيش نع
ّمتي نيذلا يفو .مهب رّكفنل ،عناصملا ضعب يفو مجانملا يف ةّقاش ٍلامعأب نوموقي
نود نم ،ءافخلا يفو ،بيرهّتلا يف ٍتابّتَرُم نوعفدي نيذلاو ،حّرصم ريغ لمع يف مهلالغتسا
دوجوم حّرصملا ريغ لمعلا .ةنامض ةّيأ كيدل سيل تنأ ،لمعت مل اذإو .ءيش نود نمو دعاقت
ىلع نوربجُي نيذلا لافطألاو ،لمعلا ثداوح يفو ،لَمَعلا اياحض يف رّكفنل .اًريثكو ،مويلا
ىلع نوربجُم مُه امنيب ،اوبعلي نأ مهيلع بعللا ّنس يف لافطألا !عيظف ٌرمأ هّنإ :لمعلا
يف نوبّقني نيذلا ،ءاسعتلا لافطألا ءالؤه يف رّكفنل .نيغلابلا صاخشألا لثم لمعلا
نوبسكي نيذلاو ،انتاوخأو انتوخإ مهّلك .هنوعيبي ديفم ءيش نع ثحبلل تايافّنلا تابكم
مويلا ثدحي اذهو .اذه يف رّكفنل !مهتماركب فرتعي ال ٍلمع لالخ نم ،اذكه ةايحلا يف مهتوق
بهذت ساّنلا نم مَك :لمع مهيدل سيل نيذلا يف اًضيأ رّكفأو !مويلا ثدحي اذه ،ملاعلا يف
سيل ،لَمَع انيدل سيل ،ال” - “لَمَع مكيدل له” :لأستو تآشنملاو عناصملا باوبأ ىلع عرقتو
اذه نودجي ال مهّنأل ةحورجم مهتمارك ّنأ نورعشي نيذلا يف اًضيأ رّكفأو !لمعلا ةّلِق .“...انيدل
ةسسؤم ىلإ تبهذ ...دجأ مل ،ال” - “؟اًلمع تدجو له” :نولأسُي تيبلا ىلإ نودوعي امدنعو .لمعلا
كنكمي ذإ .تيبلا ىلإ زبخلا بلجت نأ سيل ةماركلا كيطعي ام ّنإ .“زبخلا تبلجو ساتيراكلا
نأ وه ةماركلا كيطعي ام .ةماركلا كيطعي ال اذه ،ال :ساتيراكلا ةسسؤم نم هيلع لصحت نأ
اذهف ،مهتوق اوبسكي نأ ىلع ةردقلا ،ءاسنلاو لاجرلا ،ساّنلا ِطعن مل اذإو ،كتوق بسكت
نأ ماّكحلا ىلع بجي .ةّراقلا كلت يفو ،ةّمألا كلت يفو ،ناكملا كلذ يف يعامتجا ملظ ربتعي
ةحسم وه لمعلا .ةماركلا مهيطعي بسكلا اذه ّنأل ،مهتوق اوبسكي نأ ةّيناكمإ عيمجلل اوطعي
،مهل لمع ال :ةاسأملا هذه نوشيعي نوريثك ٌتاهّمأو ٌءابآو ،نوريثك ٌبابش .مهم اذهو ،ةماركلا
نايحألا نم ريثك يفو .همويب ٍموي ّلك نوشيعي مهف ،نيّنئمطم اوشيعي نأب مهل حمسَي
َدَقَف .ةايحلا يف ةبغرو ءاجر ّلك اودقفي نأ ىلإ مهعفدي هّنأ ةجردل ،اًّيواسأم هنع ثحبلا حبصي
،راحتنالا ةجرد ىلإ مهضعب لصوو ،- اذه ملعن نحنو – ةحئاجلا نمز يف مهلامعأ نوريثك ٌسانأ
رّكذتنو تمص ةظحل ذخأنل .مهتالئاعو مهنم ٍدحاو ّلك رّكذتأ نأ مويلا ّدوأ .قاطت ال ٍلامحأ ببسب
.اًلمع اودجي مل مهّنأل نيسئايلا ءاسّنلا كلتو لاجرلا ءالؤه

ةايحلا يف ّيساسأ رصنع لمعلا ّنأ :ةقيقحلا هذه ةيفاك ةروصب رابتعالا نيعب ذخؤت ال
لخّدلا ىلع لصحن نأ يف طقف لمعلا ديفي ال .ةسادقلا ةريسم يف اًضيأو ،ةّيناسنإلا
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هيف مّلعتنو ،نوديفم انّنأ هيف رعشنو ،انسفنأ نع هيف رّبعن ناكم اًضيأ هّنإ ،يفاكلا
عمو .ةيلايخ ةّيناحور حبصُت اّلأ ىلع ةّيحورلا ةايحلا دعاسن كلذبو ،لمع يه ةايحلا ّنأ وهو اًسرد
ةليسو نوكي نأ نم ًالدبو ،ّيعامتجالا ملّظلا ةنيهر لمعلا نوكي ام اًبلاغ ،فسألل ،كلذ
انلمعب نحن موقن حور ّيأب :اًريثك لءاستأ .ةايحلل اًشيمهت حبصي هّنإف ،ةنسنألل
ريصمب اًضيأ مأ انريصمب طقف ٌطبترم انطاشن ّنأ ىرن لهو ؟بعّتلا هجاون فيكو ؟ّيمويلا
اهتعيبطب يه يتلاو ،انتّيصخش نع اهب رّبعنل ةليسو وه لمعلا ،عقاولا يف ؟نيرخآلا
،ةّصاخلا هتقيرطب لمعي ٍدحاو ّلكف :انعادبإ نع اهب رّبعنل ةليسو اًضيأ وه لمعلاو .ةّيقئالع
.فلتخم ٍبولسأب نكلو هسفن لمعلا وهو ،ّصاخلا هبولسأبو

.ديدحّتلاب فسوي سيّدقلا نم ّنفلا اذه مّلعت هّنأو َلِمَع هسفن عوسي ّنأ رّكفن نأ ليمجلا نم
ةمهاسملا يه امو ،لمعلا ةميق ديعتسنل لعفن نأ اننكمي اذام ،مويلا انسفنأ لأسن نأ بجي
،طقف حبّرلا قطنم نم لمعلا رّرحتي ىّتح ،ةسينك انرابتعاب ،اهمّدقن نأ اننكمي يتلا
.اهديزيو هتمارك نع رّبعيو ،صخّشلل ناَّيساسأ ٌبجاوو ّقح هّنأ ىلع شاعُيف

سيّدقلا اهعفر يتلا ةالّصلا مكعم ولتأ نأ مويلا ّدوأ ،اذه ّلك لجأ نم ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
:1969 ويام/راّيأ رهش نم لّوألا يف فسوي سيّدقلا ىلإ سداّسلا سلوب ابابلا

،فسوي سيّدقلا اهّيأ

،ةسينكلا عيفش

،دّسجتملا ةملكلا عم ،يذلا تنأ

،كتوق بسكتل موي ّلك تلمع

.بعتتو شيعتل ةّوقلا هللا نم تبلطو

،دَغلا قلق تربتخا يذلا تنأ

.لمعلا رّفوت يف رارقتسالا مدعو ،رقفلا ةرارمو

،كتروص َلاثم مويلا ُّعِشُت يذلا تنأ

رشبلا مامأ ةعضاوتملا

،هللا مامأ اًّدج ةريبك يهو

،ةبعّصلا ةّيمويلا مهتايح يف لاّمعلا ِمحا

،طابحإلا نم مُهنُصو

،ةرمدم ةروث ّلك نمو
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،ةّذلملا براجت نمو

،ملاعلا يف مالّسلا ظفحاو

.نيمآ .بوعّشلا رّوطت نمضي نأ هنكمي هدحو يذلا مالّسلا

 

*******

 

(57 .55-54 ،13) ىّتم ِسيِدِقلِل حيسَملا َعوُسَي انِّبَر ِليجنإ نِم

َكلِتو ُةَمكِحلا ِهِذه هَل َنيَأ ْنِم» :اولاقو اوشِهَد ىَّتح ،مهِعَمجَم يف َساَّنلا ُمِّلَعُي َذَخَأو ،هِنَطَو ىلِإ َءاجو
.ةَرْثَع َرَجَح مهَل َناكو [...] ؟ميرَم ىعدُت هُّمُأ تَسيَلَأ ؟راَّجَّنلا َنبا اذه َسيَلَأ ؟تازِجعُملا

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

 

Speaker:

ناّيليجنإلا سقرمو ىّتم فّرع :لاقَو ،راّجنلا فسوي سيّدقلا ىَلع َمْوَيلا ابابلا ةسادق مَّلكت
مدختسُي عوسي نمز يف بشخلا ناكو .هيبأ ةنهم اًضيأ عوسي سرام دقو .“راّجن” هّنأب فسوي
ةملك ،كلذل .تويبلا ءانبل اًضيأ نكلو ،هعاونأب ثاثألاو ةثارحلا تاودأ عنصل طقف سيل
لامعأو ،بشخلا يف نولمعي نيذلا نيّيفرحلا نم ٍّلك ىلإ ريشُت ةّماع ةفص تناك “راّجن”
ةّصاخو ،ملاعلا يف لاّمعلا ّلك يف رّكفأ ينلعج عوسيو فسوي ةايح يف عقاولا اذه .ءانبلا
لمع يف نوُّلَغَتسُي نيذلاو ،عناصملا ضعب يفو مجانملا يف ةّقاش لامعأب نوموقي نيذلا
تايافّنلا تاَّبَكم يف نوبّقني نيذلاو ،لمعلا ىلع نوربجُي نيذلا لافطألاو ،حّرصم ِريغ
نورعشي نيذلاو ،لمع مهيدل سيل نيذلا يف اًضيأ رّكفأو ...هنوعيبي ديفم ءيش نع ثحبلل
،رابتعالا نيعب ذخأن ال نحن :هتسادق لاقو .اًلمع نودجي ال مهّنأل ةحورجم مهتمارك نأ ّقحب
ةريسم يف اًضيأو ،ةّيناسنإلا ةايحلا يف ّيساسأ رصنع لمعلا ّنأ ةقيقحلا هذه ،ٍفاك لكشب
نع هيف رّبعن ناكم اًضيأ هّنإ ،يفاكلا لخّدلا ليصحتل طقف سيل لمعلاف .ةسادقلا
دعاسنف ،لمع ةايحلا ّنأ سردلا اذه هيف مّلعتنو ،نوديفم انّنأب هيف رعشنو ،انسفنأ
لمعلا نوكي ام اًبلاغ ،فسألل ،كلذ عمو .ةيلايخ ةّيناحور حبصُت ال ىتح ةّيحورلا انتايح
شيمهتل ةليسو حبصي ،ةنسنألل ةليسو نوكي نأ نم ًالدبو ،ّيعامتجالا ملّظلا ةنيهر
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.ناسنإلا

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Chiediamo a San Giuseppe, Patrono della Chiesa, che ha lavorato
ogni giorno per guadagnare il pane, e ha provato l’amarezza della povertà e la precarietà del
lavoro, di proteggere i lavoratori nella loro dura esistenza quotidiana, difendendoli dallo
scoraggiamento e dalle tentazioni dell’edonismo, e custodisci la pace nel mondo, che sola può
garantire lo sviluppo dei popoli. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

،ةسينكلا عيفش ،فسوي سيّدقلا لأسنل .ةّيبرعلا ةغللاب نيقطانلا نينمؤملا يّيحُأ
يف لاّمعلا يمحي نأ ،لمعلا ةّلقو رقفلا ةرارم ربتخاو ،هتوق بسكيل موي ّلك لمع يذلا
يف مالّسلا ظفحي نأو ،تاّذلملا براجت نمو طابحإلا نم مُهَنوُصيو ،ةبعّصلا ةّيمويلا مهتايح
!ّرش ّلك نِم اًمئاد مكامحو اًعيمج ّبّرلا مككراب .بوعّشلا رّوطت نمضي نأ نكمي هدحو يذلا ،ملاعلا

 

*******
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