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!مكب اًلهسو ًالهأو ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

اذه :لوقيو رّكفي دق نآلا ىّتح ميلاعّتلا هذه عبات نم ّلكو ،زييمّتلا يف ميلعّتلا عباتن
،اهمهفن نأو اهيف زّيمن نأ مّلعتن مل نإو ،ةدّقعم ةايحلا ،عقاولا يف .ةدّقعم ةّيلمع زييمّتلا
ىلإ ةياهّنلا يف يّدؤت بيلاسأ ىلإ أجلنو انريس عباتنو ،اهردهن نأ نكمي ،اهتاديقعت يف
.انالذإ

،هلكأن ام يف ،زييمت لامعأب ،ال مأ اندرأ ءاوس ،موي ّلك ،موقن انّنأ انيأر ،لّوألا انئاقل يف
مل نإو ،تارايخ مامأ اًمئاد انعضت ةايحلا .ءيش ّلك يفو ،تاقالعلا يفو ،لمعلا يفو ،هأرقنو
.ديرن ال ثيح ىلإ انذخأتسو ،ةايحلا انل راتختس ،ةيعاو ةقيرطب ْرَتخَن

https://www.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2022/12/21/udienza-generale.html


لئاسولا ضعب ىلع ةّصاخ ةروصب مويلا مّلكتنس .اندحو هب موقن ال زييمّتلا نكل
ةايحلا يف هنم َّدب ال يذلا ،زييمّتلا ىلع بيردّتلا اذه رِّسيُت نأ نكمي يتلا ةدعاسملا
.ميلاعّتلا هذه قايس يف لبق نم ام ةقيرطب اهيلع انمّلكت انّنأ ولو ،ةّيحوّرلا

اهّنإ .ةسينكلا ميِلعتو هللا ةملك عم ةنراقملا يه ،اهنع ىنغ الو ،ةدِعاسم ةليسو لّوأ
هزّيمن نأو هللا توص ىلع فّرعتن نأ انمّلعتو ،انبلق يف كّرحتي ام مهفن نأ ىلع اندعاست
يف انكرتت ةياهنلا يف اهّنكلو ،انهابتنا ىلع ذوحتست اهّنأ ودبي يتلا ،ىرخألا تاوصألا نع
هابتنالاو ءودهلا يف هللا توص انيف دّدرتي ىّتح انُهِّبني سدقملا باتكلا .انرمأ نم ةريح
،ةراجحلا ُعِّدَصُت يتلا حيّرلا توصب هللا همّلكي مل :ايليإ يبنلا ةربخ يف ركفنل .تمّصلاو
ةروص اهّنإ .(12-11 ،19 كولم 1 عجار) فيطل ٍميسن ٍتوصب همّلك لب ،لازلزلا وأ رانلاب الو
مرتحي ّيفخ وهف ،هسفن ضرفي ال هللا توص .هللا مّلكتي فيك مهفن انلعجت اًّدج ةليمج
.انيلإ مالّسلا لمحي وهف اذهلو ،عضاوتم هللا توص :لوقأ نأ يسفنل حمسأ انأو ،انتيصخش
يتلا ةّيقيقحلا تابغّرلا فرعن نأو انسفن قامعأ يف لخدن نأ اننكمي طقف مالّسلابو
انّنأل ،اذه بلقلا مالس يف لخدن نأ اًلهس سيل ةريثك تارمو .انبولق يف هللا اهعضو
يفو ،كسفن ىلإ لخداو ،ًاليلق أدها ،كلضف نم ...مويلا لاوط ةريثك ٍرومأب نولوغشم
،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ ،رمألا اذه لعفنل .كبلق رعشي اذام رظنا .نيتقيقدل فّقوت .ِكِسفن
لوقي يذلا هللا توص ةرشابم عمسنس ءودهلا نم ةظحّللا كلت يف هّنأل ،اًريثك اندعاسيس
يتأي نأ هللا توصل حمسَنِل .“...هلعفت يذلا رمألا اذه دّيج هّنإ ،رمألا اذه عم رظنا ،رظنا” :انل
.كلذ لجأ نم انرظتني وه .ءودهلا يف ةرشابم

سدقلا حوّرلا لمع يهو ،ّيح روضح يه لب ،أرقُي ٍّصن دّرجم تسيل هللا ةملك ،نمؤملل ةبسنلاب
ةءارقو ،سّدقملا باتكلا ةءارق .ةايحلا معطو ةحاّرلاو ةّوقلاو روّنلا يطعيو مّلعيو ّيزعي يذلا
لصت يتلا ،هللا نم ةريغص تاّيقرب لّثمت ،هنم نيريغص نيعطقم وأ عطقم ،هنم ءزج
سيّدقلا .ءامّسلل ّيقيقح قَبسُم ٌقُّوَذَت يه - غلابأ الو – هللا ةملك .كبلق ىلإ ةرشابم
أرقأ امدنع" :بتك امدنع اًدّيج كلذ َمِهف ،يعاّرلاو ريبكلا سيّدقلا ،وناليم فقسأ ،سويزوربمأ
لالخ نم .(3 ،49 ،ةلاسر) "ّيضرألا سودرفلا يف يعم ريسيل هللا دوعي ،سّدقملا باتكلا
.مامتهالل ٌريثم ٌرمأ هّنإ .انم برقلاب ريسي يذلا هلل بابلا حتفن نحن سّدقملا باتكلا

ةقالع شيعن نأ ىلع انلمحت ،ليجنإلا عمو ،سّدقملا باتكلا عم ةّيفطاعلا ةقالعلا هذه
.هنم اًغورفم اًرمأ تسيلو اهنع ىَنِغ ال ىرخأ ةدعاسم ةليسو هذهو .عوسي ّبّرلا عم ةّيفطاع
اًّدعتسمو اًيساقو ،اًسباع اًيضاق هربتعنف ،هللا نع ةهّوشم ةركف اًراّرم انل نوكت نأ نكمي
،نانحلاو ةفأّرلاب اًئيلم اًهلإ ،كلذ سكع ،عوسي انل فشك .ةئيطخلا يف انب كسمي نأل
عجار) لاّضلا نبالا لثم يف بألا لثم اًمامت ،انئاقل لجأ نم هسفنب يّحضي نأل اًّدعتسمو
هذهب ينوربخأ دقل ،هتّدج مأ هّمأ لأس دق ناك نإ فرعأ ال - مهدحأ لأس ،ةّرم تاذ .(32-11 ،15 اقول
اذام كل لوقيس وه ،هللا ىلإ ِغصأ” :ُهْتَباجأ “؟ةظحّللا هذه يف لعفأ نأ ّيلع اذام” :لاق – ةّصقلا
يتلا ،بابّشلل ّجح ةلحر يف ،ةّرم تاذ رّكذتأ .ةدّيج ةحيصن اهّنإ :“هللا ىلع كبلق حتفا .لعفت
انك :سريآ سنيوب نم مك 70 دعب ىلع ،(Luján) ناخول رازم ىلإ ةنّسلا يف ةدحاو ةّرم ماقُت تناك
.ليللا ءانثأ تافارتعالا عمسأ نأ اًداتعُم ُتنك انأو ،كانه ىلإ لصن يكل هّلك مويلا يشمن
انأ - يهلإ اي” .موشولاب ءيلم همسجو ،اًبيرقت ةنس 22 رمعلا نم غلبي ينم ٌّباش برتقا
،ةريطخ ةلكشم نم يناعأ ينّنأل ُتئِج دقل ،مَلعت تنأ” :يل لاقو .“؟اذه نوكيس اذام - ترّكف
ةدّيّسلاو ،ّجح ةلحرب مقو ،ءارذعلا ميرم ةدّيّسلا ىلإ بهذا” :يِل تلاقف ،اهنع يتدلاو تربخأو
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باتكلا عم تلصاوتو .انه ىلإ تئج كلذل .“لعفت نأ كيلع اذام كل لوقتس ءارذعلا ميرم
،اذهو ،اذهو ،اذهو ،اذه لعفأ نأ ّيلع ينّنأ ترعشو ،يبلق تَّسمو هللا ةملك ىلإ تيغصأو سّدقملا
نأ ديري ال هللا ّنأل .ةديدع تاّرم رمألا اذه تيأر انأو .كتايح رّيغتو كبلق ُّسمت هللا ةملك .“اذهو
مالسب رعشي بولصملا مامأ ىقبي نَم .موي ّلك لضفأو ،ىوقأ نوكن نأ ديري هللا لب ،انرّمدي
فعّضلا ةروص هّنإ ،اًدحأ فيخي ال بيلّصلا ىلع عوسي ّنأل ،هللا نم فاخي اّلأ مّلعتيو ،ديدج
نيسيّدقلا ىدل ناك .انلجأ نم ةنحم ّلك هجاوي نأ ىلع رداق وه ،ةلماكلا ةّبحملا عمو ،لماكلا
ّرّشلا ةهجاومل ّيسيئّرلا قيرّطلا يه عوسي مالآ ةّصق .بولصملا عوسيل لَّضفم ٌّبح اًمئاد
وه ،اهزاتجي اًيماس اًرون ّنأل ،مالستسا ىّتح الو مُكُح اهيف سيل .ّرّشلا انيلع ىغطي نأ نود
ّيأل نكمي ال ،ىمسأ اًريبدت ةبيهّرلا لامعألا كلت يف ىرن نأب انل حمسي يذلا ،حصفلا ُرون
اذه يفو :رخآلا هاجتالا ىلإ اًمئاد رظنت كلعجت هللا ةملك .هطبحي نأ لشف وأ ةبقع وأ عنام
حتفت هللا ةملك .ةمايقلاو ءاجّرلا ،وهو رخآ ٌرمأ كانه نكل ،ليقث وهو ،بيلّصلا كانه ،هاجتالا
نيب سّدقملا باتكلا ذخأنلو ،ليجنإلا ذخأنل .بابلا ،عوسي ّبّرلا ،وه هّنأل ،باوبألا ّلك كل
،مكتبيقح يف ،ريغص ٍبيج ليجنإ مكعم اولمحا .رثكأ ال ،مويلا يف قئاقد سمخ :انيدي
نم برتقت هللا ةملك اوُعَدو ،اًريغص اًعطقم ،راهّنلا لالخ ،ًاليلق اوأرقاو هوذخ ،نورفاست امدنعو
لوقي دق .هللا ةملك نم اهبارتقاب مكتايح رّيغتتس فيك نورتسو رمألا اذه اولعفا .مكبلق
كرتت ال نكل ،ٌنسح اذه .“نيسيّدقلا ةايح أرقأ نأ ىلع دّوعتم ينّنكل ،ِتبأ اي ،معن” :ٌلئاق
.مويلا يف ةدحاو ةقيقدل ولو هأرقاو ،ليجنإلا كعم ذُخ .هللا ةملك

له .موي دعب اًموي ومنت ٍةقادص ُةقالع اهّنأ ىلع عوسي ّبّرلا عم ةايحلا يف رّكفن نأ اًّدج ٌليمج
!هل ًءاقدصأ انديريو ،انّبحي يذلا هللا يف رّكفنل !قيرّطلا هّنإ ؟رمألا اذه يف مترّكف
:ىربكلا سدقلا حوّرلا بهاوم ىدحإ اهّنإ .بولقلا رّيغت نأ ىلع ةردق اهل هللا عم ةقادّصلا
انّبحي ،فوطعو نونح ٌبأ انل .هللا ةّوبأ ىلع فّرعتن نأ ىلع نيرداق انلعجت يتلا ،ىوقّتلا
مدع رعاشمو فواخملاو كوكّشلا طقستو انبلق ُبوذي ،ةقالعلا هذه ربتخن امدنع :اًمئاد انّبحأو
.عوسي ّبّرلا عم اذه ءاقّللا ّبح َضراعُي نأ ءيش ّيأل نكمي ال .قاقحتسالا

يذلاو ،انيف رضاحلا ،سدقلا حوّرلا ةّيطع ،يهو ىرخأ ةريبك ةدعاسم ةليسوب انرّكذي رمألا اذهو
انل حتفيو ،ةديدج يناعم انيلع حرتقيو ،اهأرقن يتلا هللا ةملك انيف ييحيو ،انمّلعي
ةملُظ طقف اهيف انل ودبي ناك يتلا ةايحلا قرط يف اندشريو ،ةقلغُم انل ودبت تناك اًباوبأ
نحن ؟ريبكلا لوهجملا اذه وه نمو ؟سدقلا حوّرلا ىلإ نوّلصت متنأ له :مكلأسأ انأ .بارطضاو
انأو ،ةّرم تاذ !سدقلا حوّرلا ىسنن انّنكل ،عوسي ىلإ يّلصنو ،انابأ ،معن ،بآلا ىلإ يّلصن
حوّرلا وه نم فرعي مكنِم ْنَم” :يلاتلا لاؤّسلا تحرط ،لافطألل ّيحيسملا ميلعّتلا سرد يطعأ
دق ناك !“paralitico - عَّلَخُملا” :يل لاق - “؟وه نمو” :هل تلُق – “!فرعأ انأ ،انأ” :ٌلفط باجأ .“؟سدقلا
ّنأب اًرارم رّكفأ ينلعج رمألا اذهو  .(paralitico) عَّلخم اهّنأ رّكفو “Paraclito - يّزعُملا” ةملك عمس
يذلا وه سدقلا حوّرلا .هل ةميق ال اًصخش ناك ول امك ،كانه وه انل ةبسّنلاب سدقلا حوّرلا
امكو ،بآلا عم نومّلكتت امك سدقلا حوّرلا عم اومّلكت .لخدي هوعد !ةايحلا كحورل يطعي
ةّوق هيف لب !عّلخملا نم ءيش هدنع سيل يذلا سدقلا حوّرلا عم اومّلكت :نبالا عم نومّلكتت
هللا روضحو ،انيف لماعلا زييمّتلا وه سدقلا حوّرلا .مامألا ىلإ كعفدي يذلا اذهو ،ةسينكلا
.(13 ،11 اقول عجار) اهنوبلطي نيذلل بآلا اهنمضي يتلا ىربكلا ةّيطعلاو ،انيف

ْرِداَب ّمُهَّللا" :لاهتبالا اذهب مويلا يف ةّيسيئّرلا ةالّصلا تاظحل أدبت ،تاعاّسلا اّيجروتيل يف
الو ،يدحو مَّدقتأ نأ عيطتسأ ال ينّنأل ،“!ينثغأ ّبر اي” ."يِتَثاَغإ ىلإ ْعِرْسأ ،ّبَر اي .يِتَنوعَم ىلإ
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نأ نكمي ال يذلا بلّطلا وه ،اذه صالخلا لاهتبا ...شيعأ نأ عيطتسأ الو ،ّبحأ نأ عيطتسأ
هعنص يذلا صالخلا ىلع فّرعتأ نأ وه زييمّتلا فده .اننايك قامعأ نم عبني يذلاو ،هَتِكسُن
نم عراصأ يّنألف ،عراصأ تنك نإ يّنأو ،اًدبأ اًديحو تسل يّنأ ينرّكذيو ،يتايح يف عوسي ّبّرلا
،اًئّيس اًرمأ تعنص دقل ،ِتبأ اي ،معن” :ٌلئاق لوقي دق .اًمئاد انعم سدقلا حوّرلا .ّمهم ٍرمأ لجأ
مّلكت ؟اًئيس اًرمأ تلعف له .“...ءيش ّيأ عنصأ نأ يننكمي الو ،ياياطخب فرتعأو بهذأ نأ ّيلع
ال ،نكل .“اًريثك ءّيّسلا رمألا اذه تعنص دقل ،يندعاس” :هل لُقو كعم وه يذلا سدقلا حوّرلا عم
مّلكت ،ّمهي ال :“ةتيمم ةئيطخ ُتبكترا انأ ،ِتبأ اي” :ٌرخآ لوقي دقو .سدقلا حوّرلا عم راوحلا ِغلت
عمو .سدقلا حوّرلا عم راوحلا اذه اًدبأ اوكرتت ال .نارفغلا ىلع لانت نأ يف كدعاسيس وهو ،هعم
اوعّجشت ،اًمدق ِضمنل .فاخن اّلأ بجي ،عوسي ّبّرلا اهاّيإ انيطعي يتلا ةدِعاسملا لئاسولا هذه
!حرفبو

 

*******

 

(105 .35-33 ،119) ريمازملا ِرفِس نِم ٌةَءارِق

ِّلُكِب اهَظَفحَأو ،َكَتَعيرَش ىعْرَأف ينْمِّهَف .ةياهِّنلا ىلِإ ُهَظَفحَأف ،َكِضِئارَف َقيرَط ُّبَر اي ينْمِّلَع
ٌرونو ،يمَدَقِل ٌحابْصِم َكُتَمِلَك [...] .َياوَه اهيف َّنِإف ،َكاياصَو ِليبَس يف ينْرِّيَس .يبْلَق
.يليبَسِل

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

Speaker:

،ٍةَدِعاسم ٍةليسو ُلَّوأ .زييمَّتلا يف ِةَدِعاسُملا ِلئاسولا ِضعب ىَلع َموَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلكت
ام َمَهفَن نأ ىلع انُدِعاسُت اهَّنإ .ةسينكلا ِميِلعتو ِهللا ِةملك َعم ُةنراقملا يه ،اهنع ىَنِغ الو
.ىرخألا ِتاوصألا ِنَع ُهَزِّيَمُن ْنأو ِهللا ِتوص ىلع َفَّرعتن ْنأ انُمِّلَعُتَو ،انِبلق يف ُكَّرحتي
ِحوُّرلا ُلمع يهو ،ّيحلا ِهللا ُروضح يه لب ،أرقُي ٍّصن َدَّرجم ْتسيل ِهللا ُةملك ،نِمؤُملل ِةبسنلاب
ٍةقالَع ُلثِم اهَّنإ .ةايحلا َمْعَطَو َةَحاّرلاو َةَّوُقلاو َروُّنلا يِطعُيو ُمِّلَعُيو ّيِزعُي يذَّلا انيف ِسدقلا
هذهو ،عوسي ِّبَّرلا َعم ًةَّيفطاع ًةَقالَع َشيعن ْنأ ىَلع انُلِمحَتَو ،سّدقملا ِباتكلا َعم ٍةَّيفطاع
ُربتخن امدنع .انَبلق َرِّيَغُت ْنأ ىلع ٌةَردُق اهل ُهعم ُةقادَّصلاف .اهنع ىَنِغ ال ىَرخأ ٌةَدِعاسم ٌةليسو
ُلِصَن انهو .قاقحتسالا ِمدع ُرعاشمو ُفواخملاو ُكوكُّشلا ُطقستو انُبلق ُبوذي ،ةقالَعلا هذه
انيف يِيحُيو ،انُمِّلعُي يذَّلاو ،انيف ُرضاحلا ،سدقلا ُحوُّرلا ُةّيطع ،يهو ىرخأ ٍةَدِعاسم ٍةليسو ىلإ
انل ودبت تناك اًباوبأ انل ُحَتفَيو ،ةديدج َيناعم انيلع ُحِرَتقَيو ،اهُأَرقَن يتَّلا ِهللا َةملك
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وه ُسدقلا ُحوُّرلا .ٍبارطضاو ٍةملُظ ىَوس ُلبَق نِم اهيف ْنكي ْمل ِةايحلا يف اًقُرُطَو ،ةَقَلغُم
يذَّلا ِصالخلا ىلع َفَّرعتأل ينُدِعاسُي ُزييمَّتلا .انيف ِهللا ُروضح وهو ،انيف ُلِماعلا ُزييمَّتلا
.فاخن اَّلأ ُبجي ،اذه ِّلك َعم .اًدبأ اًديحو ُتسل يِّنأ ينُرِّكَذُيو ،يتايح يف ُعوسي ُّبَّرلا ُهَعنص

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Chiedo a Dio di concedervi la graziadel discernimento per vivere il
messaggio del Natale, che è un messaggio di pace, gioia e vita nuova, e vedere nei poveri il volto
del bambino di Betlemme che è nato povero. Auguro a tutti Buon Natale!

*******

 

Speaker:

اوُشيِعَتِل ِزييمَّتلا َةَمعِن مُكَحَنمَي ْنأ َهللا ُلأسأ .ةَّيِبرعلا ِةَغّللاب َنيقِطانلا َنينِمؤملا يِّيَحُأ
َتيب ِلفِط َهجو ِءارقفلا يف اوَرتو ،ةديدج ٍةايحو ٍحرفو ٍمالس ُةلاسر يه يتَّلا ،داليملا َةلاسر
!ديجَم ٍداليِم َديِع اًعيمَج مُكَل ىَّنَمَتأ .اًريقف َدِلُو يذَّلا َمحل

 

*******
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