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سلوب سيّدقلا ةراغم يف ةالّصلا

،ةمحّرلا هلإ اي

ةشهدملا كتيانع يف

سلوب لوسّرلا نِلعُي نأ تدرأ

،اطلام ناكسل كّبح نع

.دعب كنوفرعي اونوكي مل نيذلا

كتملك مهل نلعأ دقل

.مهضارمأ ىفشو

 

،قرغلا نم مهتاجن دعب

https://www.vatican.va/content/francesco/ar/events/event.dir.html/content/vaticanevents/ar/2022/4/3/malta-grotta-sanpaolo.html


رفسلا يف هقافرو سلوب سيّدقلا انه دجو

،مهولبقتسا بلقلا يبّيط نيّينثو اًسانأ

،ةردان ةّيناسنإب مهولماعو

ةجاحب اوناك مهّنأ اوكردأو

.ةدعاسمو نامأو أجلم ىلإ

،مهءامسأ مهنم ٌدحأ فرعي مل

،ةّيعامتجالا مهتلاح وأ مهلصأ وأ

:طقف اًدحاو اًرمأ نوفرعي اوناك

.ةدعاسم ىلإ نوجاتحي اًسانأ اوناك مهّنأ

 

،تاشقانملل تقو كانه نكي مل

:تاباسحلاو تاليلحتلاو ماكحأللو

،ةدعاسملا ةظحل تناك لب

مهتالاغشنا اوكرتف

.اودعاسو

 

،ةميظع اًران اولعشأ

.اوأفدتساو مهبايث اوُفَّفجف

بحر بلقب مهولبقتساو

،(Publio) ويلبوب عم بنج ىلإ اًبنجو

،ةمحّرلا يفو ةموكحلا يف لّوألا
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.اًتيبم مهل اودجو

 

،حلاّصلا بألا اهّيأ

بّيطلا بلقلا ةمعن انحنما

.ةوخإلا ّبحب قفخي يذلا

تاجايتحا ديعب نم فرعنل اندعاس

،رحبلا جاومأ نوعراصي نيذلا ءالؤه

.لوهجم ئطاش روخص ىلع نيِكَهنَم نْوَقلُيو

انتقفش لعجا

،ةغراف تاملكب يهتنت ال

،لابقتسالا ران انيف لعشأ لب

،ئيسلا سقطلا ىسننف

:دحَّتتو بولقلا يف ءفِّدلا ثعبنيو

،رخصلا ىلع ينبملا تيبلا دقوم لوح

،ةدحاولا كئانبأ ةلئاعل

.ةوخإو تاوخأ هيف ّلكلا

زييمت نودب مهّبحت تنأو

اًدحاو اوحبصي نأ مهديرتو

،انّبر حيسملا عوسي كنبا عم

،ءامسلا نم ةثعبنملا رانلا ةّوقبو

سودقلا كحور
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،تاوادعلا ّلك قِرحُي يذلا

ليللا يف قيرطلا رينيو

.مالّسلاو ةّبحملا توكلم ،كتوكلم وحن

.نيمآ .℟

 

سلوب سيّدقلا اكيليزاب يف ةالّصلا

كتمحرل َّدح ال ،هللا اي

.بضني ال كتبيط زنكو

،كل سّركملا بعّشلا ناميإ اًفئار دز

اومهفيو ةمكحلاب عيمجلا ئلتمي ىتح

،مهتقلخ ٍّبح ّيأب

،مهتيدتفا ٍمد ّيأبو

.مهتدّدج ٍحور ّيأبو

.انّبر حيسملاب

.نيمآ .℟
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