
السلطان           له ليكون ال اختاره الذي يسوع تعاليم من بعض هذه
       . هذا    من ليست مملكة على ملك هو بأسرها يية البشر على العلى

 . هو.          الشرور ارتكاب من يلصنا يخ أن يستطيع الذي الوحيد هو العالم
. النسان    الوابن ابن

  . هه           ففا فح فت فف فف هه هذ ممي فلا فت مه يي فل مإ فم فدد فق فت فس فل فج فدما فل فف مل، فب فج يل ٱ فلى مإ فد مع فص فع همو هج يل ٱ فأى فر فدما فل فو
 .       » : فبى  هطو مت فوا فما فدس ٱل فت هكو فل فم يم هه فل فدن فأ مل مح، هدرو مبٱل من مكي فسا فم يل مل فبى هطو للا مئ فقا يم هه فم فدل فع و

   .      . مش   فطا مع يل فوٱ مع فيا مج يل مل فبى هطو فض ير فأ يل ٱ فن هثو مر في يم هه فدن فأ مل مء، فعا فد هو يل مل فبى هطو فن يو فدز فع فت في يم هه فدن فأ مل فنى، فزا فح يل مل
    .     . يم    هه فدن فأ مل مب، يل فق يل ٱ مء فيا مق ين فأ يل مل فبى هطو فن همو فح ير هي يم هه فدن فأ مل مء، فما فح هدر ملل فبى هطو فن هعو فب يش هي يم هه فدن فأ مل در، م مب يل ٱ فلى مإ
   .        . ين  مم فن مدي هرو يط فم يل مل فبى هطو فن يو فع يد هي مه ٱلل فء فنا يب فأ يم هه فدن فأ مل مم، فلا فدس ٱل معي من فصا مل فبى هطو فه ٱلل فن هنو مي فعا هي

       . يم      هك يي فل فع هلوا فقا فو يم هك هدو فر فط فو يم هك هرو فدي فع فذا مإ يم هك فل فبى هطو مت فوا فما فدس ٱل فت هكو فل فم يم هه فل فدن فأ مل در، م مب يل ٱ مل يج فأ
      . مفي      مم مظي فع يم هك فر يج فأ فدن فأ مل هلوا، فدل فه فت فو هحوا فر يف ما فن مبي مذ فكا ملي، يج فأ ين مم ةة، فر دري م مش ةة فم مل فك فدل هك

 . يم       هك فل يب فق فن مذي فدل ٱ فء فيا مب ين فأ يل ٱ هدوا فر فط فذا فك فه يم هه فدن مإ فف مت، فوا فما فدس ٱل
ةء،«             يي فش مل هد يع فب هح هل يص في فلا هح؟ فدل فم هي فذا فما مب فف هح يل مم يل ٱ فد فس فف ين مإ ين مك فل فو مض، ير فأ يل ٱ هح يل مم يم هت ين فأ
     .    . مة       فن مدي فم ففى يخ هت ين فأ هن مك يم هي فلا مم فل فعا يل ٱ هر هنو يم هت ين فأ مس فدنا ٱل فن مم فس فدا هي فو لجا مر فخا فح فر يط هي ين فأ مل فدلا مإ
مة            فر فنا فم يل ٱ فلى فع يل فب مل، فيا يك مم يل ٱ فت يح فت هه فن هعو فض في فو لجا فرا مس فن هدو مق هيو فلا فو ةل، فب فج فلى فع مة فع هضو يو فم

        . هم     هك فل فما يع فأ يوا فر في يي فك مل مس، فدنا ٱل فم فددا هق فذا فك فه يم هك هر هنو يئ مض هي يل فف مت يي فب يل ٱ مفي فن مذي فدل ٱ مع ممي فج مل هء مضي هي فف
 . مت      فوا فما فدس ٱل مفي مذي فدل ٱ هم هك فبا فأ هدوا دج م فم هي فو فة، فن فس فح يل ٱ

.      . فل«        دم م فك هأ مل يل فب فض هق ين فأ مل هت يئ مج فما فء فيا مب ين فأ يل ٱ مو فأ فس همو فدنا ٱل فض هق ين أ
ف مل هت يئ مج دني م فأ هدنوا هظ فت فلا

           : مة    فط يق هن يو فأ مد مح فوا مف ير فح هل هزو في فلا هض ير فأ يل فوٱ هء فما فدس ٱل فل هزو فت ين فأ فلى مإ يم هك فل هل هقو فأ فدق فح يل ٱ دني م مإ فف
       . فم      فدل فع فو فرى يغ هدص ٱل فيا فصا فو يل ٱ مه مذ فه فدى يح مإ فض فق فن ين فم فف هدل هك يل ٱ فن هكو في فدتى فح مس همو فدنا ٱل فن مم مة فد مح فوا
      . فعى       يد هي فذا فه فف فم، فدل فع فو فل مم فع ين فم فدما فأ فو مت فوا فما فدس ٱل مت هكو فل فم مفي فر فغ يص فأ فعى يد هي فذا، فك فه فس فدنا ٱل

       :    . مة    فب فت فك يل ٱ فلى فع يم هك هدر مب يد مز في يم فل ين مإ يم هك فدن مإ يم هك فل هل هقو فأ دني م مإ فف مت فوا فما فدس ٱل مت هكو فل فم مفي لما مظي فع
 . مت     فوا فدسما ٱل فت هكو فل فم هلوا هخ يد فت ين فل فن ديي م مس دري م فف يل فوٱ

.        : مم«     يك هح يل ٱ فب مج يو فت يس هم هن هكو في فل فت فق ين فم فو يل، هت يق فت فلا مء فما فد هق يل مل فل مقي هه فدن فأ يم هت يع مم فس يد فق
          : مم،    يك هح يل ٱ فب مج يو فت يس هم هن هكو في للا مط فبا مه مخي فأ فلى فع هب فض يغ في ين فم فدل هك فدن مإ يم هك فل هل هقو فأ فف فنا فأ فدما فأ فو

    :       : فب   مج يو فت يس هم هن هكو في هق، فم يح فأ يا فل فقا ين فم فو مع، فم يج فم يل ٱ فب مج يو فت يس هم هن هكو في فقا، فر مه مخي فأ مل فل فقا ين فم فو
           . فك،  يي فل فع لئا يي فش فك مخي فأ مل فدن فأ فت ير فدك فذ فت فك فنا هه فو مح، فب يذ فم يل ٱ فلى مإ فك فن فبا ير هق فت يم فدد فق ين مإ فف فم فدن فه فج مر فنا

يم             دد م فق فو فل فعا فت ةذ مئ فن محي فو فك، مخي فأ فع فم يح مل فط يص ٱ للا فدو فأ يب فه يذ فوٱ مح، فب يذ فم يل ٱ فم فددا هق فك فن فبا ير هق فك فنا هه يك هر يت ففٱ
هم.             يص فخ يل ٱ فك فم دل م فس هي فدلا فئ مل مق، مري فدط ٱل مفي هه فع فم فت يم هد فما لعا مري فس فك مم يص فخ مل ليا مض فرا هم ين هك فك فن فبا ير هق

 :    . فلا         فك فل هل هقو فأ فدق فح يل فا من يج دس م ٱل مفي فقى يل هت فف دي، م مط فر هدش ٱل فلى مإ مضي فقا يل ٱ فك فم دل م فس هي فو مضي، فقا يل ٱ فلى مإ
 ! فر       مخي فأ يل ٱ فس يل فف يل ٱ في مف هتو فدتى فح فك فنا هه ين مم هج هر يخ فت

    :     .   : هر«     هظ ين في ين فم فدل هك فدن مإ يم هك فل هل هقو فأ فف فنا فأ فدما فأ فو من يز فت فلا مء فما فد هق يل مل فل مقي هه فدن فأ يم هت يع مم فس يد فق
      . فها        يع فل يق ففٱ فك هر مث يع هت فنى يم هي يل ٱ فك هن يي فع يت فن فكا ين مإ فف مه مب يل فق مفي فها مب فنى فز يد فق فف فها، في مه فت يش في مل ةة فأ فر يم ٱ فلى مإ

 . ين               مإ فو فم فدن فه فج مفي هه هدل هك فك هد فس فج فقى يل هي فلا فو فك مئ فضا يع فأ هد فح فأ فك مل يه في ين فأ فك فل مر يي فخ هه فدن فأ مل فك، ين فع فها مق يل فأ فو

فلى«            مإ ددي م فؤ هي مذي فدل ٱ هق مري فدط ٱل مب يح فر فو هب فبا يل ٱ مع مس فوا هه فدن فأ مل مق، دي م فدض ٱل مب فبا يل ٱ فن مم هلوا هخ يد ها
       ! مددي      فؤ هي مذي فدل ٱ فق مري فدط ٱل فب فر يك فأ فو فب فبا يل ٱ فق في يض فأ فما هه ين مم فن هلو هخ يد في فن مذي فدل ٱ هم هه فن هرو مثي فك فو مك، فلا فه يل ٱ

 ! هه      فن هدو مج في فن مذي فدل ٱ هم هه فن هلو ملي فق فو مة، فيا فح يل ٱ فلى مإ
ين«          مم يم هه فدن مك فل فو من، فلا يم هح يل ٱ مب فيا مث مب يم هك فن هتو يأ في فن مذي فدل ٱ مة فب فذ فك يل ٱ مء فيا مب ين فأ يل ٱ فن مم هزوا مر فت يح ما
       .    ! فن   مم يو فأ لبا، فن مع مك يو فدش ٱل فن مم فن هنو فت يج في يل فه يم هه فن هفو مر يع فت يم مه مر فما مث ين مم مة فف مط فخا مب فئا مذ ةل مخ فدا
هع             فن يص فت فف هة فدي مد فدر ٱل هة فر فج فدش ٱل فدما فأ فو لة، فد دي م فج لرا فما يث فأ هع فن يص فت ةة فد دي م فج ةة فر فج فش هدل هك فذا فك فه لنا؟ متي مك فس فح يل ٱ

لرا                فما يث فأ فع فن يص فت ين فأ مة فدي مد فر مة فر فج فش فلا فو لة، فدي مد فر لرا فما يث فأ فع فن يص فت ين فأ مة فد دي م فج مة فر فج فش هر مد يق فت فلا لة، فدي مد فر لرا فما يث فأ
   . يم.           مه مر فما مث ين مم لذا مإ فف مر فدنا ٱل مفي فقى يل هت فو هع فط يق هت لدا دي م فج لرا فم فث هع فن يص فت فلا ةة فر فج فش هدل هك لة فد دي م فج

يم.  هه فن هفو مر يع فت
  .    !   : مذي«     فدل ٱ مل فب مت فوا فما فدس ٱل فت هكو فل فم هل هخ يد في هدب فر فيا هدب، فر فيا ملي هل هقو في ين فم هدل هك فس يي فل

 :       . هدب،      فر فيا مم يو في يل ٱ فك مل فذ مفي ملي فن هلو هقو في فس فن هرو مثي فك مت فوا فما فدس ٱل مفي مذي فدل ٱ مبي فأ فة فد فرا مإ هل فع يف في
لة؟!           فر مثي فك ةت فدوا هق فنا يع فن فص فك مم يس مبٱ فو فن، مطي فيا فش فنا يج فر يخ فأ فك مم يس مبٱ فو فنا، يأ فدب فن فت فك مم يس مبٱ فس يي فل فأ هدب فر فيا

 !     !     : مم   يث مإ يل ٱ ملي مع ففا يا دني م فع هبوا فه يذ ٱ هدط فق يم هك يف مر يع فأ يم فل دني م مإ يم هه فل هح در م فص هأ ةذ مئ فن محي فف
هه«            فت يي فب فنى فب ةل، مق فعا ةل هج فر مب هه هه دب م فش هأ فها، مب هل فم يع في فو مه مذ فه ملي فوا يق فأ هع فم يس في ين فم هدل هك فف
          . مت  يي فب يل ٱ فك مل فذ فلى فع يت فع فق فو فو هح، فيا در م ٱل مت فدب فه فو هر، فها ين فأ يل ٱ مت فء فجا فو هر، فط فم يل ٱ فل فز فن فف مر يخ فدص ٱل فلى فع

        . فها،       مب هل فم يع في فلا فو مه مذ فه ملي فوا يق فأ هع فم يس في ين فم هدل هك فو مر يخ فدص ٱل فلى فع لسا فدس فؤ هم فن فكا هه فدن فأ مل يط، هق يس في يم فل فف
     . مت       فدب فه فو هر، فها ين فأ يل ٱ مت فء فجا فو هر، فط فم يل ٱ فل فز فن فف مل يم فدر ٱل فلى فع هه فت يي فب فنى فب ةل، مه فجا ةل هج فر مب هه فدب فش هي

 .«! لما        مظي فع هه هط هقو هس فن فكا فو فط، فق فس فف فت يي فب يل ٱ فك مل فذ يت فم فد فص فو هح، فيا در م ٱل
يم            هه هم دل م فع هي فن فكا هه فدن فأ مل مه، مم ملي يع فت ين مم هع همو هج يل ٱ مت فت مه هب فل فوا يق فأ يل ٱ مه مذ فه هع هسو في فل فم يك فأ فدما فل فف

 . مة     فب فت فك يل فكٱ فس يي فل فو من فطا يل هس هه فل ين فم فك

لبشرى             المكتوب دل السج من دية عرب ترجمة من مقتطف هو أعله الوارد المقطع دن إ
الفصول      (  دتى م تلميذه كتبها التي درة السا ).7-5يسوع

اقرأ             ملكوته، من لءا جز تصبح أن يمكنك وكيف يسوع قاله دما ع المزيد لمعرفة
  . هذه            ترد ويوحنا ولوقا ومرقس متى الوائل، أتباعه من أربعة عنه كتبها التي السفار

       . التحفيز     من المزيد على الحصول أجل من دي المسيح ددس المق الكتاب في السفار
التي              للسفار دية عرب ترجمة قراءة أجل من أو دية جد أكثر ةب بأسلو يسوع كلم لخذ
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      . فلا        يم، مه مت فدلا فز مس فدنا ملل هروا مف يغ فت يم فل ين مإ فو هدي مو فما فدس ٱل هم هك هبو فأ لضا يي فأ يم هك فل ير مف يغ في يم، مه مت فدلا فز مس فدنا ملل يم هت ير فف فغ
 . يم     هك مت فدلا فز لضا يي فأ يم هك هبو فأ يم هك فل ير مف يغ في

يي«          فك مل يم هه فه هجو هو فن هرو دي م فغ هي يم هه فدن مإ فف فن، مئي فرا هم يل فكٱ فن مسي مب فعا هنوا هكو فت فلا فف يم هت يم هص فتى فم فو
   .     :    . فتى   فم فف فت ين فأ فدما فأ فو يم هه فر يج فأ يوا فف يو فت يس ٱ مد فق يم هه فدن مإ يم هك فل هل هقو فأ فدق فح يل فا فن ممي مئ فصا مس فدنا ملل هروا فه يظ في

مفي              مذي فدل ٱ فك مبي فأ مل يل فب لما، مئ فصا مس فدنا ملل فر فه يظ فت فلا يي فك مل فك، فه يج فو يل مس يغ فوٱ فك فس يأ فر ين هه يد ففٱ فت يم هص
 . لة.        في من فلا فع فك مزي فجا هي مء ففا فخ يل ٱ مفي فرى في مذي فدل ٱ فك هبو فأ فف مء ففا فخ يل ٱ

هب«            هق ين في هث يي فح فو هأ، فد فدص فوٱل هس هدسو ٱل هد مس يف هي هث يي فح مض ير فأ يل ٱ فلى فع لزا هنو هك يم هك فل هزوا من يك فت فلا
            . مأ،  فد فص فلا فو مس هسو هد مس يف هي فلا هث يي فح مء، فما فدس ٱل مفي لزا هنو هك يم هك فل هزوا من يك ٱ مل فب فن هقو مر يس في فو فن هقو مر فدسا ٱل

. لضا              يي فأ فك هب يل فق هن هكو في فك فنا هه فك هز ين فك هن هكو في هث يي فح هه فدن فأ مل فن، هقو مر يس في فلا فو فن هقو مر فسا هب هق ين في فلا هث يي فح فو
يت              فن فكا ين مإ فو لرا، دي م فن هن هكو في هه هدل هك فك هد فس فج فف لة فط مسي فب فك هن يي فع يت فن فكا ين مإ فف هن، يي فع يل ٱ فو هه مد فس فج يل ٱ هج فرا مس

يم              فك هم فلا فدظ ففٱل لما فلا فظ فك مفي مذي فدل ٱ هر هدنو ٱل فن فكا ين مإ فف لما، مل يظ هم هن هكو في هه هدل هك فك هد فس فج فف لة فر دري م مش فك هن يي فع
هن!  هكو في

يو«              فأ فر، فخ يلآ ٱ فدب مح هي فو فد مح فوا يل ٱ فض مغ يب هي ين فأ فدما مإ هه فدن فأ مل من، يي فد دي م فس فم مد يخ في ين فأ مد فح فأ هر مد يق في فلا
 .       . فل    فما يل فوٱ فه ٱلل هموا مد يخ فت ين فأ فن هرو مد يق فت فلا فر فخ يلآ ٱ فر مق فت يح في فو فد مح فوا يل ٱ فم مز فلا هي

         : يم«   هك مد فسا يج فأ مل فلا فو فن، هبو فر يش فت فما مب فو فن هلو هك يأ فت فما مب يم هك مت فيا فح مل هدموا فت يه فت فلا يم هك فل هل هقو فأ فك مل فذ مل
          . هروا  هظ ين ها مس؟ فبا دل م ٱل فن مم فل فض يف فأ هد فس فج يل فوٱ مم، فعا فدط ٱل فن مم فل فض يف فأ هة فيا فح يل ٱ مت فس يي فل فأ فن هسو فب يل فت فما مب

           : هدي   مو فما فدس ٱل هم هك هبو فأ فو فن، مز فخا فم فلى مإ هع فم يج فت فلا فو هد هص يح فت فلا فو هع فر يز فت فلا فها فدن مإ مء فما فدس ٱل مر هيو هط فلى مإ
مه.               مت فم فقا فلى فع فد مزي في ين فأ هر مد يق في فدم فت يه ٱ فذا مإ يم هك ين مم ين فم فو فها؟ ين مم فل فض يف فأ دي م مر فح يل مبٱ يم هت ين فأ يم هت يس فل فأ فها هت هقو في

   ! فلا          فو هب فع يت فت فلا همو ين فت فف يي فك مل يق فح يل ٱ فق مب فنا فز هلوا فدم فأ فت مس؟ فبا دل م مبٱل فن هدمو فت يه فت فذا فما مل فو لة؟ فد مح فوا لعا فرا مذ
 .           : ين.    مإ فف فها ين مم ةة فد مح فوا فك هس فب يل في فن فكا مه مد يج فم مدل هك مفي هن فما يي فل هس فلا فو هه فدن مإ يم هك فل هل هقو فأ ين مك فل فو هل مز يغ فت
فس              يي فل فف فأ فذا، فك فه هه ٱلل هه هس مب يل هي مر، هدنو فدت ٱل مفي لدا فغ هح فر يط هي فو فم يو في يل ٱ هد فج هيو مذي فدل ٱ مل يق فح يل ٱ هب يش هع فن فكا
    : فذا         فما يو فأ هل؟ هك يأ فن فذا فما فن ملي مئ فقا هدموا فت يه فت فلا فف من؟ فما مإي يل ٱ ملي ملي فق يا يم هت ين فأ يم هك هس مب يل هي لددا مج دي م مر فح يل مبٱ
     . يم         هك فدن فأ هم فل يع في فدي مو فما فدس ٱل هم هك فبا فأ فدن فأ مل هم فم هأ يل ٱ فها هب هل يط فت فها فدل هك مه مذ فه فدن مإ فف هس؟ فب يل فن فذا فما يو فأ هب؟ فر يش فن

 .           . فلا    فف يم هك فل هد فزا هت فها هدل هك مه مذ فه فو هه، فدر مب فو مه ٱلل فت هكو فل فم للا فدو فأ هبوا هل يط ٱ من مك فل فها دل م هك مه مذ فه فلى مإ فن هجو فتا يح فت
 .    . هه       هدر فش فم يو في يل ٱ مفي يك في مه مس يف فن مل فما مب هدم فت يه في فد فغ يل ٱ فدن فأ مل مد، فغ يل مل هدموا فت يه فت

مل«            يي فك يل مبا فو فن، هنو فدا هت فن هنو مدي فت فها مب متي فدل ٱ مة فن هنو يي فدد مبٱل يم هك فدن فأ مل هنوا، فدا هت فلا يي فك مل هنوا مدي فت فلا
         . هة     فب فش فخ يل ٱ فدما فأ فو فك، مخي فأ من يي فع مفي مذي فدل ٱ فذى فق يل ٱ هر هظ ين فت فذا فما مل فو يم هك فل هل فكا هي فن هلو مكي فت مه مب مذي فدل ٱ

     : فك،          من يي فع ين مم فذى فق يل ٱ مج مر يخ هأ مني يع فد فك مخي فأ مل هل هقو فت فف يي فك يم فأ فها؟ فل هن فط يف فت فلا فف فك من يي فع مفي متي فدل ٱ
لدا              دي م فج هر مص يب هت ةذ مئ فن محي فو فك، من يي فع ين مم فة فب فش فخ يل ٱ للا فدو فأ يج مر يخ فأ مئي، فرا هم فيا فك؟ من يي فع مفي هة فب فش فخ يل ٱ فها فو
        ! فم      فددا هق يم هك فر فر هد هحوا فر يط فت فلا فو مب، فلا مك يل مل فس يد هق يل ٱ هطوا يع هت فلا فك مخي فأ من يي فع ين مم فذى فق يل ٱ فج مر يخ هت ين فأ

 . يم      هك فق دز م فم هت فف فت مف فت يل فت فو فها مل هج ير فأ مب فها فس هدو فت فدلا فئ مل مر، مزي فنا فخ يل ٱ
     .    .   . هذ،«  هخ يأ في هل فأ يس في ين فم فدل هك فدن فأ مل يم هك فل يح فت يف هي هعوا فر يق ما هدوا مج فت هبوا هل يط ها يوا فط يع هت هلوا فأ يس ما

         . مه       مطي يع هي لزا، يب هخ هه هن يب ٱ هه فل فأ فس فذا مإ يم هك ين مم ةن فسا ين مإ هدي فأ يم فأ هه فل هح فت يف هي هع فر يق في ين فم فو هد، مج في هب هل يط في ين فم فو
هطوا             يع هت ين فأ فن هفو مر يع فت مر فرا يش فأ يم هت ين فأ فو يم هت ين هك ين مإ فف لة؟ فدي فح مه مطي يع هي لة، فك فم فس هه فل فأ فس ين مإ فو لرا؟ فج فح

فن            مذي فدل مل ةت فرا يي فخ هب فه في مت، فوا فما فدس ٱل مفي مذي فدل ٱ هم هك هبو فأ دي م مر فح يل مبٱ يم فك فف لة، فد دي م فج فيا فطا فع يم هك فد فلا يو فأ
فو!                هه فذا فه فدن فأ مل يم، مه مب لضا يي فأ يم هت ين فأ فذا فك فه هلوا فع يف ٱ هم هك مب هس فدنا ٱل فل فع يف في ين أ

ف فن هدو مري هت فما هدل هك فف هه فن هلو فأ يس في
 . هء  فيا مب ين فأ يل فوٱ هس همو فدنا ٱل

فك              مئ فضا يع فأ هد فح فأ فك مل يه في ين فأ فك فل مر يي فخ هه فدن فأ مل فك، ين فع فها مق يل فأ فو فها يع فط يق ففٱ فك هر مث يع هت فنى يم هي يل ٱ فك هد في يت فن فكا
 . فم      فدن فه فج مفي هه هدل هك فك هد فس فج فقى يل هي فلا فو

  :     .       : ين« فم فدن مإ يم هك فل هل هقو فأ فف فنا فأ فدما فأ فو ةق فلا فط فب فتا مك فها مط يع هي يل فف هه فت فأ فر يم ٱ فق فدل فط ين فم فل مقي فو
 . مني            يز في هه فدن مإ فف لة فق فدل فط هم هج فدو فز فت في ين فم فو مني، يز فت فها هل فع يج في فنى دز م ٱل مة فدل مع مل فدلا إ هه فت فأ فر يم ٱ فق فدل فط

  .       : فنا«     فأ فدما فأ فو فك فم فسا يق فأ مدب فدر ملل مف يو فأ يل فب يث، فن يح فت فلا مء فما فد هق يل مل فل مقي هه فدن فأ يم هت يع مم فس لضا يي فأ
            : هئ  مط يو فم فها فدن فأ مل مض ير فأ يل مبٱ فلا فو مه، ٱلل هدي مس ير هك فها فدن فأ مل مء فما فدس مبٱل فلا فة، فدت فب يل ٱ هفوا مل يح فت فلا يم هك فل هل هقو فأ فف

       . ين       فأ هر مد يق فت فلا فك فدن فأ مل فك، مس يأ فر مب يف مل يح فت فلا فو مم مظي فع يل ٱ مك مل فم يل ٱ هة فن مدي فم فها فدن فأ مل فم ملي فش هر هأو مب فلا فو مه، يي فم فد فق
   .     :    . فلى      فع فد فزا فما فو فلا فلا يم، فع فن يم فع فن يم هك هم فلا فك ين هك في مل يل فب فء فدا يو فس يو فأ فء فضا يي فب لة فد مح فوا لة فر يع فش فل فع يج فت

 . مر    دري م دش م ٱل فن مم فو هه فف فك مل فذ
  :     .     : هموا«   مو فقا هت فلا يم هك فل هل هقو فأ فف فنا فأ فدما فأ فو ةدن مس مب مدن مس فو ةن يي فع مب من يي فع فل مقي هه فدن فأ يم هت يع مم فس
    . فك           فم مص فخا هي ين فأ فد فرا فأ ين فم فو لضا يي فأ فر فخ يلآ ٱ هه فل يل دو م فح فف من فم يي فأ يل ٱ فك دد م فخ فلى فع فك فم فط فل ين فم يل فب فدر، فدش ٱل

 .        . ين      فم من يي فن يث ٱ هه فع فم يب فه يذ ففٱ لدا مح فوا للا ممي فك فر فدخ فس ين فم فو لضا يي فأ فء فدا در م ٱل هه فل يك هر يت ففٱ فك فب يو فث فذ هخ يأ في فو
 . هه         فدد هر فت فلا فف فك ين مم فض مر فت يق في ين فأ فد فرا فأ ين فم فو مه، مط يع فأ فف فك فل فأ فس

 :     .     : هدبوا«   مح فأ يم هك فل هل هقو فأ فف فنا فأ فدما فأ فو فك فدو هد فع هض مغ يب هت فو فك فب مري فق هدب مح هت فل مقي هه فدن فأ يم هت يع مم فس
        . يم.   هك يي فل مإ فن هئو مسي هي فن مذي فدل ٱ مل يج فأ مل هدلوا فص فو يم، هك مضي مغ يب هم فلى مإ هنوا مس يح فأ يم هك مني مع فلا هكوا مر فبا يم هك فء فدا يع فأ
فلى            فع هه فس يم فش هق مر يش هي هه فدن مإ فف مت، فوا فما فدس ٱل مفي مذي فدل ٱ هم هك مبي فأ فء فنا يب فأ هنوا هكو فت يي فك مل يم، هك فن هدو هر يط في فو

     . يم،      هك فن هدبو مح هي فن مذي فدل ٱ هم هت يب فب يح فأ ين مإ هه فدن فأ مل فن ممي مل فدظا فوٱل مر فرا يب فأ يل ٱ فلى فع هر مط يم هي فو فن، محي مل فدصا فوٱل مر فرا يش فأ يل ٱ
يط،             فق فف يم هك مت فو يخ مإ فلى فع يم هت يم فدل فس ين مإ فو فك؟ مل فذ فن هلو فع يف في لضا يي فأ فن هرو فدشا فع يل ٱ فس يي فل فأ يم؟ هك فل ةر يج فأ هدي فأ فف

فدن             فأ فما فك فن ملي مم فكا يم هت ين فأ هنوا هكو فف فذا؟ فك فه فن هلو فع يف في لضا يي فأ فن هرو فدشا فع يل ٱ فس يي فل فأ فن؟ هعو فن يص فت ةل يض فف فدي فأ فف
 . مل      مم فكا فو هه مت فوا فما فدس ٱل مفي مذي فدل ٱ هم هك فبا فأ

يم«            هك فل فس يي فل فف فدلا مإ فو يم، هك هرو هظ ين في يي فك مل مس فدنا ٱل فم فددا هق يم هك فت فق فد فص هعوا فن يص فت ين فأ ين مم هزوا مر فت يح ما
       . مق،      هبو يل مبٱ فك فم فددا هق يت دو م فص هت فلا فف لة فق فد فص فت يع فن فص فتى فم فف مت فوا فما فدس ٱل مفي مذي فدل ٱ هم هك مبي فأ فد ين مع مر يج فأ
  . هل           هقو فأ فدق فح يل فا مس فدنا ٱل فن مم هدوا فدج فم هي يي فك مل مة، فدق مز فأ يل ٱ مفي فو مع مم فجا فم يل ٱ مفي فن هؤو فرا هم يل ٱ هل فع يف في فما فك

         ! فما:     فك فل فما مش يف در م فع هت فلا فف لة فق فد فص فت يع فن فص فتى فم فف فت ين فأ فدما فأ فو يم هه فر يج فأ يوا فف يو فت يس ٱ مد فق يم هه فدن مإ يم هك فل
      . فو       هه مء ففا فخ يل ٱ مفي فرى في مذي فدل ٱ فك هبو فأ فف مء ففا فخ يل ٱ مفي فك هت فق فد فص فن هكو فت يي فك مل فك، هن ممي في هل فع يف فت

 . لة  في من فلا فع فك مزي فجا هي
مفي«           فن ممي مئ فقا هدلوا فص هي ين فأ فن هدبو مح هي يم هه فدن مإ فف فن، مئي فرا هم يل فكٱ ين هك فت فلا فف فت يي فدل فص فتى فم فو
   :    . يوا       فف يو فت يس ٱ مد فق يم هه فدن مإ يم هك فل هل هقو فأ فدق فح يل فا مس فدنا ملل هروا فه يظ في يي فك مل مع، مر فوا فدش ٱل فيا فوا فز مفي فو مع مم فجا فم يل ٱ

فك!             مبي فأ فلى مإ مدل فص فو فك، فب فبا يق مل يغ فأ فو فك مع فد يخ مم فلى مإ يل هخ يد ففٱ فت يي فدل فص فتى فم فف فت ين فأ فدما فأ فو يم هه فر يج فأ
   .        . فلا   فن هدلو فص هت فما فن محي فو لة في من فلا فع فك مزي فجا هي مء ففا فخ يل ٱ مفي فرى في مذي فدل ٱ فك هبو فأ فف مء ففا فخ يل ٱ مفي مذي فدل ٱ
  . ههوا           فدب فش فت فت فلا فف يم هه فل هب فجا فت يس هي يم مه مم فلا فك مة فر يث فك مب هه فدن فأ فن هدنو هظ في يم هه فدن مإ فف مم، فم هأ يل فكٱ للا مط فبا فم فلا فك يل ٱ هروا در م فك هت

 . هه.          هلو فأ يس فت ين فأ فل يب فق مه يي فل مإ فن هجو فتا يح فت فما هم فل يع في يم هك فبا فأ فدن فأ مل يم مه مب
 .       : مت«   يأ في مل فك هم يس ٱ مس فدد فق فت في مل مت، فوا فما فدس ٱل مفي مذي فدل ٱ فنا فبا فأ فذا فك فه يم هت ين فأ هدلوا فص فف

   . فنا.         مط يع فأ فنا فف ففا فك فنا فز يب هخ مض ير فأ يل ٱ فلى فع فك مل فذ فك مء فما فدس ٱل مفي فما فك فك هت فئ مشي فم ين هك فت مل فك هت هكو فل فم
    . ةة،.          فب مر يج فت مفي فنا يل مخ يد هت فلا فو فنا يي فل مإ فن مبي من يذ هم يل مل لضا يي فأ هن يح فن هر مف يغ فن فما فك فنا فب هنو هذ فنا فل ير مف يغ فوٱ فم يو في يل ٱ

  .  .        . ين    مإ هه فدن مإ فف فن ممي آ مد فب فأ يل ٱ فلى مإ فد، يج فم يل فوٱ فة، فدو هق يل فوٱ فك، يل هم يل ٱ فك فل فدن فأ مل مر دري م دش م ٱل فن مم فنا دج م فن ين مك فل


