
مب«        يح لر لو مب لبا يل ٱ مع هس لوا مه لدن لأ هل هق، دي ه لدض ٱل هب لبا يل ٱ لن هم ملوا مخ يد ما
! مه          ين هم لن ملو مخ يد لي لن هذي لدل ٱ مم مه لن مرو هثي لك لو هك، للا له يل ٱ للى هإ ددي ه لؤ مي هذي لدل ٱ مق هري لدط ٱل

لن          ملو هلي لق لو هة، ليا لح يل ٱ للى هإ ددي ه لؤ مي هذي لدل ٱ لق هري لدط ٱل لب لر يك لأ لو لب لبا يل ٱ لق لي يض لأ لما
 ! مه   لن مدو هج لي لن هذي لدل ٱ مم مه

هب«       ليا هث هب يم مك لن متو يأ لي لن هذي لدل ٱ هة لب لذ لك يل ٱ هء ليا هب ين لأ يل ٱ لن هم مزوا هر لت يح ها
.    ! يم      مه لن مفو هر يع لت يم هه هر لما هث ين هم مة لف هط لخا مب لئا هذ ةل هخ لدا ين هم يم مه لدن هك لل لو هن، للا يم مح يل ٱ

مدل           مك لذا لك له لنا؟ هتي هك لس لح يل ٱ لن هم يو لأ لبا، لن هع هك يو لدش ٱل لن هم لن منو لت يج لي يل له
لرا          لما يث لأ مع لن يص لت لف مة لدي هد لدر ٱل مة لر لج لدش ٱل لدما لأ لو لة، لد دي ه لج لرا لما يث لأ مع لن يص لت ةة لد دي ه لج ةة لر لج لش
مة            لدي هد لر مة لر لج لش للا لو لة، لدي هد لر لرا لما يث لأ لع لن يص لت ين لأ مة لد دي ه لج مة لر لج لش مر هد يق لت للا لة، لدي هد لر
        . لقى    يل مت لو مع لط يق مت لدا دي ه لج لرا لم لث مع لن يص لت للا ةة لر لج لش مدل مك لة لد دي ه لج لرا لما يث لأ لع لن يص لت ين لأ

 .     . يم  مه لن مفو هر يع لت يم هه هر لما هث ين هم لذا هإ لف هر لدنا ٱل هفي
  !   : لت«     مكو لل لم مل مخ يد لي مدب لر ليا مدب، لر ليا هلي مل مقو لي ين لم مدل مك لس يي لل

 . لن.         مرو هثي لك هت لوا لما لدس ٱل هفي هذي لدل ٱ هبي لأ لة لد لرا هإ مل لع يف لي هذي لدل ٱ هل لب هت لوا لما لدس ٱل
   !   : لنا،     يأ لدب لن لت لك هم يس هبٱ لس يي لل لأ مدب لر ليا مدب، لر ليا هم يو لي يل ٱ لك هل لذ هفي هلي لن ملو مقو لي لس
ةذ        هئ لن هحي لف لة؟ لر هثي لك ةت لدوا مق لنا يع لن لص لك هم يس هبٱ لو لن، هطي ليا لش لنا يج لر يخ لأ لك هم يس هبٱ لو

 !     !     : هم  يث هإ يل ٱ هلي هع لفا يا دني ه لع مبوا له يذ ٱ مدط لق يم مك يف هر يع لأ يم لل دني ه هإ يم مه لل مح در ه لص مأ
ةل«         مج لر هب مه مه دب ه لش مأ لها، هب مل لم يع لي لو هه هذ له هلي لوا يق لأ مع لم يس لي ين لم مدل مك لف

    . مر،     لها ين لأ يل ٱ هت لء لجا لو مر، لط لم يل ٱ لل لز لن لف هر يخ لدص ٱل للى لع مه لت يي لب لنى لب ةل، هق لعا
لن          لكا مه لدن لأ هل يط، مق يس لي يم لل لف هت يي لب يل ٱ لك هل لذ للى لع يت لع لق لو لو مح، ليا در ه ٱل هت لدب له لو

        . لها،   هب مل لم يع لي للا لو هه هذ له هلي لوا يق لأ مع لم يس لي ين لم مدل مك لو هر يخ لدص ٱل للى لع لسا لدس لؤ مم
   . هت       لء لجا لو مر، لط لم يل ٱ لل لز لن لف هل يم لدر ٱل للى لع مه لت يي لب لنى لب ةل، هه لجا ةل مج لر هب مه لدب لش مي
مه         مط مقو مس لن لكا لو لط، لق لس لف لت يي لب يل ٱ لك هل لذ يت لم لد لص لو مح، ليا در ه ٱل هت لدب له لو مر، لها ين لأ يل ٱ

لما!».  هظي لع
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  . مت«        يئ هج لما لء ليا هب ين لأ يل ٱ هو لأ لس ممو لدنا ٱل لض مق ين أ
ل هل مت يئ هج دني ه لأ مدنوا مظ لت للا

    :     . مء   لما لدس ٱل لل مزو لت ين لأ للى هإ يم مك لل مل مقو لأ لدق لح يل ٱ دني ه هإ لف لل دم ه لك مأ هل يل لب لض مق ين لأ هل
لدتى           لح هس ممو لدنا ٱل لن هم مة لد هح لوا مة لط يق من يو لأ مد هح لوا مف ير لح مل مزو لي للا مض ير لأ يل لوٱ

        . لس  لدنا ٱل لم لدل لع لو لرى يغ مدص ٱل ليا لصا لو يل ٱ هه هذ له لدى يح هإ لض لق لن ين لم لف مدل مك يل ٱ لن مكو لي
    . لم،      لدل لع لو لل هم لع ين لم لدما لأ لو هت لوا لما لدس ٱل هت مكو لل لم هفي لر لغ يص لأ لعى يد مي لذا، لك له

 :    . يم      مك لدن هإ يم مك لل مل مقو لأ دني ه هإ لف هت لوا لما لدس ٱل هت مكو لل لم هفي لما هظي لع لعى يد مي لذا له لف
لت          مكو لل لم ملوا مخ يد لت ين لل لن ديي ه هس دري ه لف يل لوٱ هة لب لت لك يل ٱ للى لع يم مك مدر هب يد هز لي يم لل ين هإ

هت.  لوا لدسما ٱل
     : من«     مكو لي لل لت لق ين لم لو يل، مت يق لت للا هء لما لد مق يل هل لل هقي مه لدن لأ يم مت يع هم لس يد لق
     :     . للى  لع مب لض يغ لي ين لم لدل مك لدن هإ يم مك لل مل مقو لأ لف لنا لأ لدما لأ لو هم يك مح يل ٱ لب هج يو لت يس مم
  : من        مكو لي لقا، لر هه هخي لأ هل لل لقا ين لم لو هم، يك مح يل ٱ لب هج يو لت يس مم من مكو لي للا هط لبا هه هخي لأ
     : هر    لنا لب هج يو لت يس مم من مكو لي مق، لم يح لأ يا لل لقا ين لم لو هع، لم يج لم يل ٱ لب هج يو لت يس مم
لك.          هخي لأ هل لدن لأ لت ير لدك لذ لت لك لنا مه لو هح، لب يذ لم يل ٱ للى هإ لك لن لبا ير مق لت يم لدد لق ين هإ لف لم لدن له لج

يح          هل لط يص ٱ للا لدو لأ يب له يذ لوٱ هح، لب يذ لم يل ٱ لم لددا مق لك لن لبا ير مق لك لنا مه يك مر يت لفٱ لك، يي لل لع لئا يي لش
    . لعا      هري لس لك هم يص لخ هل ليا هض لرا مم ين مك لك لن لبا ير مق يم دد ه لق لو لل لعا لت ةذ هئ لن هحي لو لك، هخي لأ لع لم

هضي،          لقا يل ٱ للى هإ مم يص لخ يل ٱ لك لم دل ه لس مي لدلا لئ هل هق، هري لدط ٱل هفي مه لع لم لت يم مد لما
  . مل       مقو لأ لدق لح يل لا هن يج دس ه ٱل هفي لقى يل مت لف دي، ه هط لر مدش ٱل للى هإ هضي لقا يل ٱ لك لم دل ه لس مي لو

 ! لر:         هخي لأ يل ٱ لس يل لف يل ٱ لي هف متو لدتى لح لك لنا مه ين هم مج مر يخ لت للا لك لل
:     .   : يم«     مك لل مل مقو لأ لف لنا لأ لدما لأ لو هن يز لت للا هء لما لد مق يل هل لل هقي مه لدن لأ يم مت يع هم لس يد لق

 . ين            هإ لف هه هب يل لق هفي لها هب لنى لز يد لق لف لها، لي هه لت يش لي هل ةة لأ لر يم ٱ للى هإ مر مظ ين لي ين لم لدل مك لدن هإ
ين           لأ لك لل مر يي لخ مه لدن لأ هل لك، ين لع لها هق يل لأ لو لها يع لل يق لفٱ لك مر هث يع مت لنى يم مي يل ٱ لك من يي لع يت لن لكا
   . لك         مد لي يت لن لكا ين هإ لو لم لدن له لج هفي مه مدل مك لك مد لس لج لقى يل مي للا لو لك هئ لضا يع لأ مد لح لأ لك هل يه لي
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   . مروا       هف يغ لت يم لل ين هإ لو مدي هو لما لدس ٱل مم مك مبو لأ لضا يي لأ يم مك لل ير هف يغ لي يم، هه هت لدلا لز هس لدنا هلل
 . يم        مك هت لدلا لز لضا يي لأ يم مك مبو لأ يم مك لل ير هف يغ لي للا يم، هه هت لدلا لز هس لدنا هلل

يم«       مه لدن هإ لف لن، هئي لرا مم يل لكٱ لن هسي هب لعا منوا مكو لت للا لف يم مت يم مص لتى لم لو
:    . يم      مك لل مل مقو لأ لدق لح يل لا لن همي هئ لصا هس لدنا هلل مروا له يظ لي يي لك هل يم مه له مجو مو لن مرو دي ه لغ مي

      . لك    لس يأ لر ين مه يد لفٱ لت يم مص لتى لم لف لت ين لأ لدما لأ لو يم مه لر يج لأ يوا لف يو لت يس ٱ هد لق يم مه لدن هإ
هفي           هذي لدل ٱ لك هبي لأ هل يل لب لما، هئ لصا هس لدنا هلل لر له يظ لت للا يي لك هل لك، له يج لو يل هس يغ لوٱ

 . لة.        لي هن للا لع لك هزي لجا مي هء لفا لخ يل ٱ هفي لرى لي هذي لدل ٱ لك مبو لأ لف هء لفا لخ يل ٱ
مس«         مدسو ٱل مد هس يف مي مث يي لح هض ير لأ يل ٱ للى لع لزا منو مك يم مك لل مزوا هن يك لت للا

     . هفي     لزا منو مك يم مك لل مزوا هن يك ٱ هل لب لن مقو هر يس لي لو لن مقو هر لدسا ٱل مب مق ين لي مث يي لح لو مأ، لد لدص لوٱل
لن           مقو هر لسا مب مق ين لي للا مث يي لح لو مأ، لد لص للا لو مس مسو مد هس يف مي للا مث يي لح هء، لما لدس ٱل

 . مج          لرا هس لضا يي لأ لك مب يل لق من مكو لي لك لنا مه لك مز ين لك من مكو لي مث يي لح مه لدن لأ هل لن، مقو هر يس لي للا لو
من          مكو لي مه مدل مك لك مد لس لج لف لة لط هسي لب لك من يي لع يت لن لكا ين هإ لف من، يي لع يل ٱ لو مه هد لس لج يل ٱ

لن           لكا ين هإ لف لما، هل يظ مم من مكو لي مه مدل مك لك مد لس لج لف لة لر دري ه هش لك من يي لع يت لن لكا ين هإ لو لرا، دي ه لن
 ! من       مكو لي يم لك مم للا لدظ لفٱل لما للا لظ لك هفي هذي لدل ٱ مر مدنو ٱل

لد«           هح لوا يل ٱ لض هغ يب مي ين لأ لدما هإ مه لدن لأ هل هن، يي لد دي ه لس لم هد يخ لي ين لأ مد لح لأ مر هد يق لي للا
    . مموا       هد يخ لت ين لأ لن مرو هد يق لت للا لر لخ يلآ ٱ لر هق لت يح لي لو لد هح لوا يل ٱ لم هز للا مي يو لأ لر، لخ يلآ ٱ لدب هح مي لو

 . لل  لما يل لوٱ له ٱلل
      : لما«   هب لو لن ملو مك يأ لت لما هب يم مك هت ليا لح هل مدموا لت يه لت للا يم مك لل مل مقو لأ لك هل لذ هل

    . لن     هم لل لض يف لأ مة ليا لح يل ٱ هت لس يي لل لأ لن مسو لب يل لت لما هب يم مك هد لسا يج لأ هل للا لو لن، مبو لر يش لت
 : لها         لدن هإ هء لما لدس ٱل هر ميو مط للى هإ مروا مظ ين ما هس؟ لبا دل ه ٱل لن هم لل لض يف لأ مد لس لج يل لوٱ هم، لعا لدط ٱل

. لها           مت مقو لي مدي هو لما لدس ٱل مم مك مبو لأ لو لن، هز لخا لم للى هإ مع لم يج لت للا لو مد مص يح لت للا لو مع لر يز لت للا
لد            هزي لي ين لأ مر هد يق لي لدم لت يه ٱ لذا هإ يم مك ين هم ين لم لو لها؟ ين هم لل لض يف لأ دي ه هر لح يل هبٱ يم مت ين لأ يم مت يس لل لأ

لق         هب لنا لز ملوا لدم لأ لت هس؟ لبا دل ه هبٱل لن مدمو لت يه لت لذا لما هل لو لة؟ لد هح لوا لعا لرا هذ هه هت لم لقا للى لع
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هفي           هذي لدل ٱ مم مك لبا لأ لدن لأ لما لك لن هلي هم لكا يم مت ين لأ منوا مكو لف لذا؟ لك له لن ملو لع يف لي لضا يي لأ
 . مل   هم لكا لو مه هت لوا لما لدس ٱل

يي«        لك هل هس لدنا ٱل لم لددا مق يم مك لت لق لد لص معوا لن يص لت ين لأ ين هم مزوا هر لت يح ها
. هت          لوا لما لدس ٱل هفي هذي لدل ٱ مم مك هبي لأ لد ين هع مر يج لأ يم مك لل لس يي لل لف لدلا هإ لو يم، مك مرو مظ ين لي

مل         لع يف لي لما لك هق، مبو يل هبٱ لك لم لددا مق يت دو ه لص مت للا لف لة لق لد لص لت يع لن لص لتى لم لف
 . لدق         لح يل لا هس لدنا ٱل لن هم مدوا لدج لم مي يي لك هل هة، لدق هز لأ يل ٱ هفي لو هع هم لجا لم يل ٱ هفي لن مؤو لرا مم يل ٱ
     !     : لة  لق لد لص لت يع لن لص لتى لم لف لت ين لأ لدما لأ لو يم مه لر يج لأ يوا لف يو لت يس ٱ هد لق يم مه لدن هإ يم مك لل مل مقو لأ

هفي          لك مت لق لد لص لن مكو لت يي لك هل لك، من همي لي مل لع يف لت لما لك لل لما هش يف در ه لع مت للا لف
 . لة.         لي هن للا لع لك هزي لجا مي لو مه هء لفا لخ يل ٱ هفي لرى لي هذي لدل ٱ لك مبو لأ لف هء لفا لخ يل ٱ

ين«        لأ لن مدبو هح مي يم مه لدن هإ لف لن، هئي لرا مم يل لكٱ ين مك لت للا لف لت يي لدل لص لتى لم لو
مروا         له يظ لي يي لك هل هع، هر لوا لدش ٱل ليا لوا لز هفي لو هع هم لجا لم يل ٱ هفي لن همي هئ لقا مدلوا لص مي

   !     : لتى.    لم لف لت ين لأ لدما لأ لو يم مه لر يج لأ يوا لف يو لت يس ٱ هد لق يم مه لدن هإ يم مك لل مل مقو لأ لدق لح يل لا هس لدنا هلل
هذي          لدل ٱ لك هبي لأ للى هإ هدل لص لو لك، لب لبا يق هل يغ لأ لو لك هع لد يخ هم للى هإ يل مخ يد لفٱ لت يي لدل لص
 .        . لما  لن هحي لو لة لي هن للا لع لك هزي لجا مي هء لفا لخ يل ٱ هفي لرى لي هذي لدل ٱ لك مبو لأ لف هء لفا لخ يل ٱ هفي

هة          لر يث لك هب مه لدن لأ لن مدنو مظ لي يم مه لدن هإ لف هم، لم مأ يل لكٱ للا هط لبا لم للا لك يل ٱ مروا در ه لك مت للا لن مدلو لص مت
    .    . لما   مم لل يع لي يم مك لبا لأ لدن لأ هل يم هه هب مهوا لدب لش لت لت للا لف يم مه لل مب لجا لت يس مي يم هه هم للا لك

 . مه     ملو لأ يس لت ين لأ لل يب لق هه يي لل هإ لن مجو لتا يح لت
     : هس«   لدد لق لت لي هل هت، لوا لما لدس ٱل هفي هذي لدل ٱ لنا لبا لأ لذا لك له يم مت ين لأ مدلوا لص لف

       . للى.   لع لك هل لذ لك هء لما لدس ٱل هفي لما لك لك مت لئ هشي لم ين مك لت هل لك مت مكو لل لم هت يأ لي هل لك مم يس ٱ
      . من.     يح لن مر هف يغ لن لما لك لنا لب منو مذ لنا لل ير هف يغ لوٱ لم يو لي يل ٱ لنا هط يع لأ لنا لف لفا لك لنا لز يب مخ هض ير لأ يل ٱ

.         . هر   دري ه دش ه ٱل لن هم لنا دج ه لن ين هك لل ةة، لب هر يج لت هفي لنا يل هخ يد مت للا لو لنا يي لل هإ لن هبي هن يذ مم يل هل لضا يي لأ
   .  . يم       مت ير لف لغ ين هإ مه لدن هإ لف لن همي آ هد لب لأ يل ٱ للى هإ لد، يج لم يل لوٱ لة، لدو مق يل لوٱ لك، يل مم يل ٱ لك لل لدن لأ هل
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ال        اختاره الذي يسوع تعاليم من بعض هذه
. بأسرها       يية البشر على العلى السلطان له ليكون

 . هو        العالم هذا من ليست مملكة على ملك هو
ارتكاب       من يلصنا يخ أن يستطيع الذي الوحيد

. النسان.      وابن ال ابن هو الشرور

هه          يي لل هإ لم لدد لق لت لس لل لج لدما لل لف هل، لب لج يل ٱ للى هإ لد هع لص لع ممو مج يل ٱ لأى لر لدما لل لو
   » : لدن.     لأ هل هح، مدرو هبٱل هن هكي لسا لم يل هل لبى مطو للا هئ لقا يم مه لم لدل لع و مه لفا لح لت لف لف مه مذ همي للا لت

 .     . لبى   مطو لن يو لدز لع لت لي يم مه لدن لأ هل لنى، لزا لح يل هل لبى مطو هت لوا لما لدس ٱل لت مكو لل لم يم مه لل
     . در،    ه هب يل ٱ للى هإ هش لطا هع يل لوٱ هع ليا هج يل هل لبى مطو لض ير لأ يل ٱ لن مثو هر لي يم مه لدن لأ هل هء، لعا لد مو يل هل

  .     . هء  ليا هق ين لأ يل هل لبى مطو لن ممو لح ير مي يم مه لدن لأ هل هء، لما لح مدر هلل لبى مطو لن معو لب يش مي يم مه لدن لأ هل
      . هه    ٱلل لء لنا يب لأ يم مه لدن لأ هل هم، للا لدس ٱل هعي هن لصا هل لبى مطو له ٱلل لن منو هي لعا مي يم مه لدن لأ هل هب، يل لق يل ٱ

لت.         مكو لل لم يم مه لل لدن لأ هل در، ه هب يل ٱ هل يج لأ ين هم لن هدي مرو يط لم يل هل لبى مطو لن يو لع يد مي
ةة.          لم هل لك لدل مك يم مك يي لل لع ملوا لقا لو يم مك مدو لر لط لو يم مك مرو لدي لع لذا هإ يم مك لل لبى مطو هت لوا لما لدس ٱل
      . هفي    مم هظي لع يم مك لر يج لأ لدن لأ هل ملوا، لدل له لت لو محوا لر يف ها لن هبي هذ لكا هلي، يج لأ ين هم ةة، لر دري ه هش

 . يم       مك لل يب لق لن هذي لدل ٱ لء ليا هب ين لأ يل ٱ مدوا لر لط لذا لك له يم مه لدن هإ لف هت، لوا لما لدس ٱل
للا«          مح؟ لدل لم مي لذا لما هب لف مح يل هم يل ٱ لد لس لف ين هإ ين هك لل لو هض، ير لأ يل ٱ مح يل هم يم مت ين لأ
  . مر          منو يم مت ين لأ هس لدنا ٱل لن هم لس لدا مي لو لجا هر لخا لح لر يط مي ين لأ هل لدلا هإ ةء، يي لش هل مد يع لب مح مل يص لي

لن.           مدو هق ميو للا لو ةل، لب لج للى لع مة لع مضو يو لم مة لن هدي لم لفى يخ مت ين لأ من هك يم مي للا هم لل لعا يل ٱ
هع         همي لج هل مء هضي مي لف هة لر لنا لم يل ٱ للى لع يل لب هل، ليا يك هم يل ٱ لت يح لت مه لن معو لض لي لو لجا لرا هس
       . يوا   لر لي يي لك هل هس، لدنا ٱل لم لددا مق لذا لك له يم مك مر منو يئ هض مي يل لف هت يي لب يل ٱ هفي لن هذي لدل ٱ

 . هت       لوا لما لدس ٱل هفي هذي لدل ٱ مم مك لبا لأ مدوا دج ه لم مي لو لة، لن لس لح يل ٱ مم مك لل لما يع لأ
1

ين        هم مع ممو مج يل ٱ هت لت هه مب لل لوا يق لأ يل ٱ هه هذ له مع مسو لي لل لم يك لأ لدما لل لف
 . هة         لب لت لك يل لكٱ لس يي لل لو من لطا يل مس مه لل ين لم لك يم مه مم دل ه لع مي لن لكا مه لدن لأ هل هه، هم هلي يع لت

من          دية عرب ترجمة من مقتطف هو أعله الوارد المقطع دن إ
دتى         م تلميذه كتبها التي درة السا يسوع لبشرى المكتوب دل السج

).7-5الفصول( 

من           لءا جز تصبح أن يمكنك وكيف يسوع قاله دما ع المزيد لمعرفة
الوائل،          أتباعه من أربعة عنه كتبها التي السفار اقرأ ملكوته،

      . ددس    المق الكتاب في السفار هذه ترد ويوحنا ولوقا ومرقس متى
كلم.          لخذ التحفيز من المزيد على الحصول أجل من دي المسيح

دية          عرب ترجمة قراءة أجل من أو دية جد أكثر ةب بأسلو يسوع
موقع         بزيارة قم الوائل، أتباعه عنه كتبها التي للسفار
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مد           لح لأ لك هل يه لي ين لأ لك لل مر يي لخ مه لدن لأ هل لك، ين لع لها هق يل لأ لو لها يع لط يق لفٱ لك مر هث يع مت لنى يم مي يل ٱ
 . لم       لدن له لج هفي مه مدل مك لك مد لس لج لقى يل مي للا لو لك هئ لضا يع لأ

  .       : لنا« لأ لدما لأ لو ةق للا لط لب لتا هك لها هط يع مي يل لف مه لت لأ لر يم ٱ لق لدل لط ين لم لل هقي لو
          : ين  لم لو هني، يز لت لها مل لع يج لي لنى دز ه ٱل هة لدل هع هل لدلا إ مه لت لأ لر يم ٱ لق لدل لط ين لم لدن هإ يم مك لل مل مقو لأ لف

 . هني    يز لي مه لدن هإ لف لة لق لدل لط مم مج لدو لز لت لي
    : هف«     يو لأ يل لب يث، لن يح لت للا هء لما لد مق يل هل لل هقي مه لدن لأ يم مت يع هم لس لضا يي لأ
     :     . هء  لما لدس هبٱل للا لة، لدت لب يل ٱ مفوا هل يح لت للا يم مك لل مل مقو لأ لف لنا لأ لدما لأ لو لك لم لسا يق لأ دب ه لدر هلل
لم          هلي لش مر مأو هب للا لو هه، يي لم لد لق مئ هط يو لم لها لدن لأ هل هض ير لأ يل هبٱ للا لو هه، ٱلل مدي هس ير مك لها لدن لأ هل

       . ين    لأ مر هد يق لت للا لك لدن لأ هل لك، هس يأ لر هب يف هل يح لت للا لو هم هظي لع يل ٱ هك هل لم يل ٱ مة لن هدي لم لها لدن لأ هل
  :    . يم،      لع لن يم لع لن يم مك مم للا لك ين مك لي هل يل لب لء لدا يو لس يو لأ لء لضا يي لب لة لد هح لوا لة لر يع لش لل لع يج لت

 .        . هر  دري ه دش ه ٱل لن هم لو مه لف لك هل لذ للى لع لد لزا لما لو للا للا
   .     : مل«   مقو لأ لف لنا لأ لدما لأ لو ةدن هس هب مدن هس لو ةن يي لع هب من يي لع لل هقي مه لدن لأ يم مت يع هم لس

مه:            لل يل دو ه لح لف هن لم يي لأ يل ٱ لك دد ه لخ للى لع لك لم لط لل ين لم يل لب لدر، لدش ٱل مموا هو لقا مت للا يم مك لل
         . لء  لدا در ه ٱل مه لل يك مر يت لفٱ لك لب يو لث لذ مخ يأ لي لو لك لم هص لخا مي ين لأ لد لرا لأ ين لم لو لضا يي لأ لر لخ يلآ ٱ

  . لك.        لل لأ لس ين لم هن يي لن يث ٱ مه لع لم يب له يذ لفٱ لدا هح لوا للا همي لك لر لدخ لس ين لم لو لضا يي لأ
 . مه        لدد مر لت للا لف لك ين هم لض هر لت يق لي ين لأ لد لرا لأ ين لم لو هه، هط يع لأ لف

  .     : لنا«   لأ لدما لأ لو لك لدو مد لع مض هغ يب مت لو لك لب هري لق مدب هح مت لل هقي مه لدن لأ يم مت يع هم لس
   .   .   : يم،  مك هضي هغ يب مم للى هإ منوا هس يح لأ يم مك هني هع للا مكوا هر لبا يم مك لء لدا يع لأ مدبوا هح لأ يم مك لل مل مقو لأ لف

لء         لنا يب لأ منوا مكو لت يي لك هل يم، مك لن مدو مر يط لي لو يم مك يي لل هإ لن مئو هسي مي لن هذي لدل ٱ هل يج لأ هل مدلوا لص لو
هر         لرا يش لأ يل ٱ للى لع مه لس يم لش مق هر يش مي مه لدن هإ لف هت، لوا لما لدس ٱل هفي هذي لدل ٱ مم مك هبي لأ

    . لن     هذي لدل ٱ مم مت يب لب يح لأ ين هإ مه لدن لأ هل لن همي هل لدظا لوٱل هر لرا يب لأ يل ٱ للى لع مر هط يم مي لو لن، هحي هل لدصا لوٱل
ين          هإ لو لك؟ هل لذ لن ملو لع يف لي لضا يي لأ لن مرو لدشا لع يل ٱ لس يي لل لأ يم؟ مك لل ةر يج لأ مدي لأ لف يم، مك لن مدبو هح مي

لن         مرو لدشا لع يل ٱ لس يي لل لأ لن؟ معو لن يص لت ةل يض لف لدي لأ لف يط، لق لف يم مك هت لو يخ هإ للى لع يم مت يم لدل لس
3

  :    .     ! للا   لو مه لدن هإ يم مك لل مل مقو لأ ين هك لل لو مل هز يغ لت للا لو مب لع يت لت للا ممو ين لت لف يي لك هل يق لح يل ٱ
   . مب        يش مع لن لكا ين هإ لف لها ين هم ةة لد هح لوا لك مس لب يل لي لن لكا هه هد يج لم هدل مك هفي من لما يي لل مس

لذا،           لك له مه ٱلل مه مس هب يل مي هر، مدنو لدت ٱل هفي لدا لغ مح لر يط مي لو لم يو لي يل ٱ مد لج ميو هذي لدل ٱ هل يق لح يل ٱ
مدموا         لت يه لت للا لف هن؟ لما هإي يل ٱ هلي هلي لق يا يم مت ين لأ يم مك مس هب يل مي لددا هج دي ه هر لح يل هبٱ لس يي لل لف لأ

لها:            لدل مك هه هذ له لدن هإ لف مس؟ لب يل لن لذا لما يو لأ مب؟ لر يش لن لذا لما يو لأ مل؟ مك يأ لن لذا لما لن هلي هئ لقا
        . هه  هذ له للى هإ لن مجو لتا يح لت يم مك لدن لأ مم لل يع لي لدي هو لما لدس ٱل مم مك لبا لأ لدن لأ هل مم لم مأ يل ٱ لها مب مل يط لت

 . للا.           لف يم مك لل مد لزا مت لها مدل مك هه هذ له لو مه، لدر هب لو هه ٱلل لت مكو لل لم للا لدو لأ مبوا مل يط ٱ هن هك لل لها دل ه مك
 .    . مه       مدر لش لم يو لي يل ٱ هفي يك لي هه هس يف لن هل لما هب مدم لت يه لي لد لغ يل ٱ لدن لأ هل هد، لغ يل هل مدموا لت يه لت

لن«          منو هدي لت لها هب هتي لدل ٱ هة لن منو يي لدد هبٱل يم مك لدن لأ هل منوا، لدا مت للا يي لك هل منوا هدي لت للا
   . لذى       لق يل ٱ مر مظ ين لت لذا لما هل لو يم مك لل مل لكا مي لن ملو هكي لت هه هب هذي لدل ٱ هل يي لك يل هبا لو لن، منو لدا مت

لها؟            لل من لط يف لت للا لف لك هن يي لع هفي هتي لدل ٱ مة لب لش لخ يل ٱ لدما لأ لو لك، هخي لأ هن يي لع هفي هذي لدل ٱ
       : مة    لب لش لخ يل ٱ لها لو لك، هن يي لع ين هم لذى لق يل ٱ هج هر يخ مأ هني يع لد لك هخي لأ هل مل مقو لت لف يي لك يم لأ

مر           هص يب مت ةذ هئ لن هحي لو لك، هن يي لع ين هم لة لب لش لخ يل ٱ للا لدو لأ يج هر يخ لأ هئي، لرا مم ليا لك؟ هن يي لع هفي
    ! هب،       للا هك يل هل لس يد مق يل ٱ مطوا يع مت للا لك هخي لأ هن يي لع ين هم لذى لق يل ٱ لج هر يخ مت ين لأ لدا دي ه لج

لت         هف لت يل لت لو لها هل مج ير لأ هب لها لس مدو لت لدلا لئ هل هر، هزي لنا لخ يل ٱ لم لددا مق يم مك لر لر مد محوا لر يط لت للا لو
يم.  مك لق دز ه لم مت لف

  .    .   . لدل«  مك لدن لأ هل يم مك لل يح لت يف مي معوا لر يق ها مدوا هج لت مبوا مل يط ما يوا لط يع مت ملوا لأ يس ها
  . مدي          لأ يم لأ مه لل مح لت يف مي مع لر يق لي ين لم لو مد، هج لي مب مل يط لي ين لم لو مذ، مخ يأ لي مل لأ يس لي ين لم
لة،           لك لم لس مه لل لأ لس ين هإ لو لرا؟ لج لح هه هطي يع مي لزا، يب مخ مه من يب ٱ مه لل لأ لس لذا هإ يم مك ين هم ةن لسا ين هإ

يم          مك لد للا يو لأ مطوا يع مت ين لأ لن مفو هر يع لت مر لرا يش لأ يم مت ين لأ لو يم مت ين مك ين هإ لف لة؟ لدي لح هه هطي يع مي
مب         له لي هت، لوا لما لدس ٱل هفي هذي لدل ٱ مم مك مبو لأ دي ه هر لح يل هبٱ يم لك لف لة، لد دي ه لج ليا لطا لع

       ! مم   مك هب مس لدنا ٱل لل لع يف لي ين لأ لن مدو هري مت لما مدل مك لف مه لن ملو لأ يس لي لن هذي لدل هل ةت لرا يي لخ
 . مء          ليا هب ين لأ يل لوٱ مس ممو لدنا ٱل لو مه لذا له لدن لأ هل يم، هه هب لضا يي لأ يم مت ين لأ لذا لك له ملوا لع يف ٱ

6


