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،ءاّزعألا تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ

فلتخم نم نيمداقلا جاجحلا اميّس ال ،اًعيمج مكيّيحأ نأ ّدوأ ،لافتحالا اذه متّتخأ نأ لبق
ربع اننوعباتي نيذلا كئلوألو ،عيمجلل ىنمتأ .بابشلا نم ديدعلا مهنيب نمو ،نادلبلا
!اًكرابم اًسّدقم اًعوبسأ ،اًضيأ مالعإلا لئاسو

يف مكقفارأ .يعامتجالا رتوّتلا نم بعص تقوب ّرمي يذلا ،زيزعلا وريب بعش نم بيرق انأ
ريخ هيف امل نكمم تقو عرسأ يف اًيملس اًّلح اودجي نأ ىلع فارطألا عيمج عجشأو يتالص
.تاسّسؤملا قوقحو عيمجلا قوقح مارتحا عم ،اًرقف سانلا ّدشأ لجأ نم امّيس الو ،دلبلا

كالم ناك .يكئالملا ريشبتلا ةالص يف ءارذعلا ميرم انتدّيس ىلإ ليلق دعب هّجوتنس
نم ام .(37 ،1 اقول) "هللا ُزِجعُي ٍءيَش نِم ام" :اهرّشب امدنع ميرمل لاق يذلا وه ديّدحتلاب هللا
مامأ عضت ٌبرح .قفألا يف اهتياهن حولت ال برحل اًّدح عضي نأ يف ىتح ،هللا ُزِجعُي ءيش
نم ّلصنل .لزعلا نيّيندملا قحب بكترُت ةعيظف ةوسقو ةّيشحو رزاجم موي ّلك اننويع
.مهلجأ

حيسملا عوسي ّبّرلا راصتناب لافتحالل دعتسنو .حصفلا قبست يتلا مايألا يف نحن
دحأ دضو ام ٍدحأ ىلع اًراصتنا سيلو ،توملاو ةئيطخلا ىلع ٌراصتنا وه .توملاو ةئيطخلا ىلع

https://www.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2022/4/10/angelus.html


هذهب ؟ملاعلا بولسأ بسحب ،ةقيرطلا هذهب رصتنن نأ ديرن اذامل .برح كانه مويلاو .رخآ
نم انرّرحيل بيلّصلا حيسملا لمح ؟وه رصتني نأ حمسن ال اذامل .طقف رسخن نحن ةقيرطلا
.مالّسلاو ّبحلاو ةايحلا دوست نأ لجأ نم تامو .ّرّشلا ةرطيس

فانئتسالو ةحلسألا نحش ةداعإل سيل نكل .ةّيحصف ةنده أدبتلو !ةحلسألا نع ّلختنل
نيدعتسم نوكنل اًضيأو ،ةّيقيقح تاضوافم لالخ نم ،مالّسلا قيقحتل ةنده !ال ،لاتقلا
يذلا كلذ نوكيس راصتنا يأ ،عقاولا يف .سانلا ريخ لجأ نم تايحضتلا ضعب ميدقت ىلع
؟ضاقنألا نم ٍماكر ىلع اًمَلَع عفريس

.ءارذعلا ميرم انتدّيس ةعافشب ىلاعت هيلإ انسفنأ لكونل .هللا ُزِجعُي ءيش نم ام
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