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!ريخلا حابص ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا

“اًّراب” هنوك يف قّمعتأ نأ مويلا ّدوأ .فسوي سيّدقلا ةّيصخش يف ةّيلمأتلا انتريسم لمكُن
.اًثيدح نيجوزتملا ىتحو ،باّطُخلا عيمج ىلإ ةلاسر لسرُأ اذكهو ،“ميرم بيطخ” و

ريغ ليجانألا يأ ،ةلوحنملا ليجانألا صصق فسويب ةقّلعتملا ثادحألا نم ديدعلا تألم
ريغ تاباتكلا هذه تءاج .ةفلتخملا ةدابعلا نكامأو ّنفلا ىلع اًضيأ ترّثأ يتلاو ،ةّينوناقلا
اًّدر - تقولا كلذ يف ةّيحيسملا ىوقتلا اهتبتك صصق يهو - سدقملا باتكلا يف ةدوجوملا
باتكلا يف ةدوجوملا كلت ،ةّينوناقلا ليجانألا يف ةّيدرسلا تارغثلا ّدس يف ةبغّرلا ىلع
.ةّيحيسملا ةايحلاو ناميإلل يرورض وه ام ّلك انل تمّدق يتلاو ،سدقملا

ليجانألا هذه هلوقت ام تسيل ؟فسوي نع ليجنإلا لوقي اذام :مهم اذه .يليجنإلا ىّتم
ليجانألا ّنإ .هللا ةملك تسيل اهّنكل ،ةليمج يه :اًئيس اًئيش ودبت ال يتلاو ،ةلوحنملا
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فسوي فّرع يذلا يليجنإلا ىّتم ءالؤه نيب نمو ،هللا ةملك يه سدقملا باتكلا يف ةدوجوملا
تَناك اَّمَل ،هَّمُأ َميرَم َّنَأ َناكف حيسملا َعوسي لصَأ اَّمَأ" :هتّصق ىلإ ِغصُنل .“ّراب” لجر هّنأب
ْمَلَف ،اًّراب اهُجوَز ُفُسوُي َناكو .سُدُقلا ِحوُّرلا َنِم ًالِماح انكاسَتَي نَأ َلبَق تَدِجُو ،فُسوُيِل ًةبوطْخَم
ال امدنع ،بيطخلا ىلع ناك هّنأل .(19-18 ،1) "اًّرِس اهَقِّلَطُي نَأ ىلع َمَزعف ،اهَرْمَأ َرَهشَي نَأ ْدِرُي
نمجرُي تقولا كلذ يف ءاسنلا تناكو !اهنع غلبي نأ ،اًلماح تحبصأ وأ ةصلخم هتبيطخ نوكت
.“تمصلا مزتلأس .اذه لعفأ نل ،ال” :لاقو اًّراب ناك فسوي نكل .ةراجحلاب

ليئارسإ يف جاوّزلا تاداع رّكذتن نأ ديفملا نم ،ميرم هاجت فسوي كولس مهفن ىّتح
ةبوطخ ةباثمب تناك ىلوألا ةلحرملا .اًدّيج نيتدّدحم نيتلحرم نّمضتي جاوّزلا ناك .ةميدقلا
شيعلا يف تّرمتسا نإو يتلاو ،ةأرملا اًصوصخو :ديدج عضو ىلع لدت تناك يتلاو ،ةّيمسر
،اًعم ناشيعي ال الاز ام .اهبيطخل “ةجوز” عقاولا يف ربتعُت تناك ،ةنس ةّدم اهيبأ تيب يف
ىلإ اهيبأ تيب نم سورعلا لاقتنا تناك ةيناّثلا ةلحرملاو .هتجوز تناك ول امك رمألا ناك نكل
سورعلا تاقيدص تناكو .فافّزلا لّمكي ّيلافتحا فاوطت يف كلذ ّمتي ناكو .سيرعلا تيب
انكاسَتَي نَأ َلبَق تَدِجُو” ميرم ّنأ ةقيقح ّنإف ،تاداعلا هذه ىلإ اًدانتسا .كانه ىلإ اهنوقفاري
بقاعُي ناك ،ةميدقلا ةعيرّشلا بسحب ،ةئيطخلا هذهو .انّزلاب اهماهّتال ءارذعلا تضّرع “ًالِماح
،ةقحاللا ةّيدوهيلا تاسرامملا يف ،كلذ عمو .(21-20 ،22 عارتشإلا ةينثت عجار) مجّرلاب اهيلع
ةّيئانجو ةّيندم بقاوع عم نكلو ،قالّطلا لعف طقف ضرف يذلاو ،اًلادتعا رثكأ ٌريسفت داس
.مجرلا سيلو ،ةأرملا ىلع ضرفُت

.ّيقت ّيليئارسإ لجر ّيأ لثم سوماّنلل عضخي ناك هّنأل ،“اًّراب” ناك فسوي ّنإ ليجنإلا لاق
فرشو سوماّنلا ةاعارم ظفحت ةقيرطب هل ايحوأ ،اهب هتقثو ميرمل هتّبحم ،هلخاد يف نكلو
ةناهإلا ىلإ اهضّرعي نأ نود نمو ،ءاضوض نود نم ،اًّرس قالّطلا كص اهحنمي نأ رّرق :يهو سورعلا
!فسوي تألم دق ةسادقلا نم مك .ضيوعت الو ةمكاحم نود نم ،ظّفحتلا قيرط راتخا .ةّينلعلا
ةئيسلا رابخألا ضعب وأ ةيرولكلوفلا رابخألا نم ليلقلا انيدل نوكي نأ درجمب نيذلا ،نحن
.اًتماص يقب فسوي نكل !روفلا ىلع ةرثرثلل بهذن ،ام صخش نع

َلاقو ِملُحلا يف ِّبَّرلا ُكالَم هل ىَءارت ىَّتح كلذ ىوَن امو" :ةرشابم فاضأ ىّتم يليجنإلا نكلو
َنِم َوه اهيف َنِّوُك يذَّلا َّنِإف .َكِتيَب ىلِإ َميرَم َكِتَأَرمٱِب َيِتأَت نَأ ْفَخَت ال ،دواد َنب َفُسوُي اي" :هل
.(21-20 ،1) "مهاياطَخ نِم هَبعَش ُصِّلَخُي يذَّلا َوه هَّنَأل ،عوسي ِهِّمَسف اًنبٱ ُدِلَتسو ،سُدُقلا ِحوُّرلا
نم ىمسأو ربكأ ًىنعم ملحلا لالخ نم هل فشكو ،هزييمتو فسوي مكح يف هللا توص لّخدت
هسفن تقولا يف انروعش عم ،ةلداع ًةايح اّنم ٍدحاو ّلك يّمني نأ ّمهم وه مكو .هسفن هلدع
رظن ةهجو نم ةايحلا فورظ ىلإ رظننو انقافآ عّسون ىّتح !هللا ةدعاسم ىلإ ةمئاّدلا انتجاحب
ىقبنو “!يل ثدح اذام رظنا نكل” :انل ثدح امل ءانجس انّنأب رعشن ام اًريثك .بحرأو ةفلتخم
يتلاو ،ديدحّتلاب ةايحلا فورظ ضعب مامأ نكلو ،انل ثدح يذلا ئيسلا ءيشلا كلذ ىرسأ
نم ةروصب انل رهظت تقولا عمو ،ةّيهلإلا ةيانعلا دجوت ،ةّيواسأم ةيادبلا يف انل ودبت
ىلع قلغنن نأ يه ةبرجتلا .انباصأ يذلا ملألل ىّتح ،ثدح امل ىنعم يطعتف انرينتو ،روصلا
سيل اذهو .انل تثدح يتلا ةئيسلا ءايشألا يف ريكفتلا كلذ يفو ،ملألا كلذ يف انسفنأ
.ةياغلل ءيس ةرارملاب ءيلملا بلقلا .ةرارملاو نزحلا ىلإ انب يدؤي اذه .اًديج

.اهلهاجتن ام اًبلاغ يتلاو ليجنإلا اهاور يتلا ةّصقلا هذه نم بناج يف لّمأتنو فّقوتن نأ ّدوأ
امهتايح نأشب تاعّلطتو اًمالحأ اَعَرَز دق نانوكي امّبر ناذللاو ،نابيطخ امه فسويو ميرم
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رمألا ابعصتسا امهّنأ نوكي دقو ،ةئجافم ةروصب امهتايح لخد هللا ّنأ ودبي .امهلبقتسمو
.امهمامأ رهظ يذلا عقاولا ىلع امهيبلق امهالك حتف نكل ،رمألا ئداب يف ام اًعون

تاقالع يف ةّصاخو .اهانلّيخت ام ريغ ىلع انتايح يتأت ام اًريثك ،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
.جضاّنلا ّبحلا قطنم ىلإ ّبحلا يف عوقولا قطنم نم لاقتنالا يف ةبوعص دجن ،ةّدوملاو ّبحلا
اًيلم اوركف ،اًثيدح نيجوزتملا متنأ .جضانلا ّبحلا ىلإ ّبحلا يف عوقولا نم لقتنن نأ بجي
ال لايخ انرمغيو شيعن انلعجي ،نّيعم رحسب اًمئاد ىلوألا ةلحرملا زّيمتت .رمألا اذه يف
ديدحّتلاب هتاعّلطتو ّبحلا يف عوقولا ّنأ ودبي امدنع نكلو .ثادحألا عقاو عم اًبلاغ قفاوتي
نأ عّقوتن نأ ةّبحملا ينعت ال ،عقاولا يف .يقيقحلا ّبحلا أدبي نأ نكمي ٍذئدنع ،ىهتنا
ةايحلا ةّيلوؤسم لّمحتن نأ ةّمات ةّيّرحب راتخن نأ ينعت لب ،انلايخ عم ةايحلا وأ رخآلا قفاوتي
.(يه نم فرعي) “ةحوتفم ٍنويعب” ميرم راتخا وهف ،اًّمهم اًسرد فسوي اناطعأ اذهل .انيتأت امك
ةعيرشلا وملعم هّهجو خيبوت دجوي ،انحوي ليجنإ يف ،اوركف .رطاخملا ّلكب لوقن نأ اننكميو
اوفرع مهّنأل .فرشلا بيصي ءيش ىلإ ةراشإ يف ،“كانه نم يتأن ءانبأ انسل” :وهو عوسيل
عطقم رطخأو سجرأ اذه يل ةبسنلاب .عوسي ةدلاو ىلإ اوئيسي نأ اودارأو ميرم تلمح فيك
هللا ّلخدت له .تتأ امك ةايحلا ذخأ :سردلا اذه فسوي ةرطاخم انيطعتو .ليجنإلا يف يناطيش
َماق اَّملف" :ليجنإلا لاق ،عقاولا يف .ّبّرلا كالم هرمأ امك فسوي لعفو .ةايحلا ذخأس انأ ؟كانه
ىَّتح اهْفِرعَي مل هَّنَأ ىلع ،هِتيَب ىلِإ هِتَأَرمٱِب ىتَأف ِّبَّرلا ُكالَم هَرَمَأ امَك َلَعَف ،موَّنلا َنِم ُفُسوُي
هذه لثمل اودهشي نأل نوّوعدم نوّيحيسملا باّطُخلا .(25-24 ،1 ىّتم) "عوسي هاَّمسف اًنبٱ ِتَدَلَو
.جضاّنلا ّبحلا قطنم ىلإ ّبحلا يف عوقولا قطنم نم لاقتنالل ةعاجّشلا اهيف يتلا ،ةّبحملا
مامأ مودتو ىقبتف ةّبحملا يّوقي نأ هنكمي ،ةايحلا دِّيقي نأ نم ًالدب وهف ،بعص رايخ هّنإ
ةبوطخلا ّبح رمتسي امنيب .موي ّلك جضنيو ةايحلا يف نيجوزلا ّبح رمتسي .نمزلا براجت
أدبي اهدعب نكلو ،كلذ متشع دقل .ًاليلق يسنامور ّبح وه – ةملكلاب يل اوحمسا - ًاليلق
كلت يفتخت اًنايحأو .نودلوي نيذلا لافطألا عمو ،لمعلا يف ،موي ّلك ،جضانلا ّبحلا
انّنأ ،تبأ اي ملعت كنكل” .جضانلا ّبحلا نكلو معن ؟ّبح كانه سيلأ نكل .ًاليلق ةيسنامورلا
انزبخ وه نيجوزلا نيب راجشلا :مويلا ىتح ءاوحو مدآ نمز ذنم ثدحي ام اذهو “...اًنايحأ رجاشتن
عفرن نايحألا ضعب يف نكل ،تبأ اي” .نكمي معن “؟رجاشتن نأ بجي اّلأ نكل” .يمويلا
ال ىتح لمعن نأ انيلع اذام نكلو .“ اذه ثدحي ” - “نوحصلا ريطت اًنايحأو” .“اذه ثدحي” - “انتاوصأ
.مكنيب مالّسلا اوعنصت نأ نودب اًدبأ مكموي اوهنت ال :اًديج اوغصأ ؟ةيجوزلا ةايحلاب اذه رضي
له .مالّسلا عنصأ نأ بجي :مويلا يهتني نآلا نكلو .ةئيس تاملك كل تلق ،انرجاشت دقل
برحلا أدبت نأب اوحمست ال .ةياغلل ةريطخ يلاتلا مويلا يف ةدرابلا برحلا ّنأل ؟اذامل نوملعت
اوهنت ال :اًمئاد اورّكذت .شارفلا ىلإ باهذلا لبق مالّسلا اوعنصا كلذل .يلاتلا مويلا يف
اذه .ةيجوزلا ةايحلا يف مكدعاسيس اذهو .مكنيب مالّسلا اوعنصت نأ نودب اًدبأ مكموي
يف ريسن نأ انيلع بجي نكل ،بعص رايخ وه جضانلا ّبحلا ىلإ ّبحلا يف عوقولا نم قيرطلا
.قيرطلا اذه

.فسوي سيدقلا ىلإ ةالصب يهنن اًضيأ ةّرملا هذه يفو 

،فسوي سيّدقلا اهّيأ

،ةّيّرحب ميرم تببحأ يذلا تنأ
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،عقاولل لاجملا حسفتل كلايخ نع ىّلختت نأ ترتخاو

هللا نم تائجافملا لبقي يكل اّنم ٍدحاو ّلك دعاس

،اهنم انسفن يمحن نأ لواحن ةأجافم لثم سيل ةايحلا لبقتسيو

.يقيقحلا حرفلا ّرس يفخي ٍّرس لثم لب

،ةلاصألاو حرفلا نيّيحيسملا باّطُخلا ّلك حنما

انكاردإ ىلع اًمئاد ةظفاحملا عم

.نيمآ .ةنكمم ةّبحملا نالعجي طقف ةرفغملاو ةمحّرلا ّنأ

 

*******

 

(19-18 ،1) ىَتم ِسيِدِقْلِل حيسَملا َعوُسَي انِّبَر ِليجنإ ْنِم

نَأ َلبَق تَدِجُو ،فُسوُيِل ًةبوطْخَم تَناك اَّمَل ،هَّمُأ َميرَم َّنَأ َناكف حيسملا َعوسي ُلصَأ اَّمَأ
نَأ ىلع َمَزعف ،اهَرْمَأ َرَهشَي نَأ ْدِرُي ْمَلَف ،اًّراب اهُجوَز ُفُسوُي َناكو .سُدُقلا ِحوُّرلا َنِم ًالِماح انكاسَتَي
.اًّرِس اهَقِّلَطُي

ّبَّرلا ُمالك

 

*******

 

Speaker:

ّيليِجنِإلا َىّتَم َفَّرَع :لاقَو ،مَيرَم ِجْوَزو ّرابلا فُسوُي ِسيِّدِقلا ىَلع َمْوَيلا ابابلا ُةَسادَق َمَّلَكَت
يف ِجاوّزلا ِتاداَع َفِرعَن نأ ُبِجَي ،مَيرَم َهاجُت ُهَكوُلُس َمَهفَن ىَّتَحو .“ّراَب” ٌلُجَر ُهّنأِب فُسوُي
ٍةَبوُطُخ ِةَباَثَمِب تَناَك ىَلوُألا ُةَلَحرَملا :نْيَتَلَحرَم ُنّمَضَتَي ُجاوّزلا َناك .ةَميدَقلا ِليِئارسِإ
ِعِقاَولا يِف ُرَبَتعُت تَناَك ،ةَنَس َةَّدُم اهيِبَأ ِتيَب يِف ِشيَعلا يِف تّرَمَتسا نإو ،ةَأرَملاف ،ةّيِمسَر
.سيِرَعلا ِتيَب ىلإ اهيِبَأ ِتيَب نِم ِسوُرَعلا ُلاقتنا تَناَك ةيِناّثلا ُةَلَحرَملاو .اهِبيِطَخِل “ًةَجوَز”
ٍةَقيرَطِب ُهَل ايَحوَأ ،اَهِب ُهُتَقِثو مَيرَمِل ُهُتّبَحَم نِكَلو .سوُماّنلِل ٌعِضاَخ ُهّنأل ،“اًّراب” ُفُسوُي ناك
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ةَناهإلِل اهَضِّرعُي نأ ِنوُد نِم ،اًّرِس اهَقّلطُي نأ َرّرَقف :سوُرَعلا ِفَرَشو ِسوُماّنلا ِةاَعارُم ُظَفحَت
مَيرَم َيِه نَم ِمُلُحلا ِلالِخ نِم ُهَل َفَشَكو ،فُسوُي ِفِقْوَم يِف ِهللا ُتوَص َلّخدَت ٍذئَدنِع .ةَّيِنَلَعلا
ِفوُرُظ ِضعَب َمامَأ نِكَلو .انَل َثَدَح امِل ُءاَنَجُس انَّنأِب ُرُعشَن اَم اًريثَك :ُهُتَسادَق َفاَضَأو .ُهُتَبيِطَخ
َعَم انل ُرَهْظَت يِتلاَو ،ةَّيِهلإلا ُةَياَنِعلا ُدَجوُت ،ةَّيِواَسأَم ِةَياَدِبلا يِف انَل وُدبَت يِتلاو ،ةاَيَحلا
اّلأ ُبِجَي .هِسفَن ِمَلألا ىَنعَمَو ِةاَيَحلا ىَنعَم اَنَل ُنِّيَبُتَو انُريِنُتَو ،رَوُّصلا َنِم ٍةَروُصِب ِتقَولا
اَل ُةّبحَملاو .انيِتأَت اَمَك َةايحلا َلَبقَن نأ ُبِجَيَف .هللا َنِم ٌتآَجاَفُم َيِهَف ،ةاَيَحلا ِتآَجافُم نِم َفاَخَن
،ةَّيِّرُحِب َراَتْخَن نأ َيِه ُةَّبَحَملا ْلب ،ديِرُن اَمَك ُرَخآلا َنوُكَي نَأو ،اهُرَّوَصَتَن امَك ُةايحلا َنوُكَت نأ يِنعَت
.موُدَتو ىَقبَت ًةاَيَح اهَلَعجَنو ،ديِرُن يتلا َةاَيَحلا اًعَم َعَنْصَن ْنأ ىَلَع ىَوقَن نأو

 

*******

 

Santo Padre:

Saluto i fedeli di lingua araba. Chiediamo a San Giuseppe, che ha amato Maria con libertà e ha
scelto di rinunciare al suo immaginario per fare spazio alla realtà, di intercedere per noi, affinché ci
lasciamo sorprendere da Dio, accogliendo la vita come un mistero che nasconde il segreto della
vera gioia. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male!

 

*******

 

Speaker:

،ةَّيّرُحِب َمَيْرَم َّبَحَأ يذلا فُسوُي َسيِّدِقلا ِلَأْسَنِل .ةَّيِبَرَعلا ِةَغُللاب َنيِقِطانلا َنيِنِمْؤُملا يِّيَحُأ
،هللا َنِم ِتآَجاَفُملا َلَبْقَنِل ،اَنَل َعَفْشَي ْنأ ،عِقاَولِل َلاَجَملا َحِسفُيِل ِهِلاَيَخ نَع ىَّلَخَتَي نَأ َراَتخاو
ْنِم اًمِئاد مُكامَحَو اًعيمَج ُّبَّرلا مُكَكَراب .يِقيِقَحلا ِحَرَفلا َّرِس يِفخُي ٍّرِس َلْثِم َةاَيَحلا َلِبْقَتْسَنَو
!ّرَش ِّلُك

 

*******
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