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ُاألوىل:ُثُُتَُْعُالُُ

اُةؿد:ُ ٌَّ ُأ
مخعث كأربػني  اظخؾصكٍج ، يثًِ ٍغ مي  يف رخيثو  
ا،  ٌن ٍَ  اللً  ُبي  رصجى ئ  مصى  مٔىس غييّ العالـ ٌ
بِيوُِ {ّا رب  ِاجين ٌ ُالصَّ َٔاَء َُش ِديَِِن ْٓ نَُي

َ
ُأ َُرِّبي  }َؾََسٰ

َى  ٌاءى  ٔردى ـ ٌٍ  خيدي  ٌسي كحضامحًٓ ىلع  ع انلاًس جت
ـً شى ْى  يف ُاخيثً  املاء، ككجسى   حٍِػافً  امصأحنيً  ا الضخا

ٌى  َى أُػا ًَ  كحشكدافً  ،الرشًب  ٍٓا ٌ  الضخاـ. غ
ى    ؟ٍاهي تي ؽٍ ا رى ٌى كأدب/  ةيؽؿو ا ٍى ٓي ظأل

ى  ال ةاظخدياء/ا خى ـأجابى    يشْبى خٌت  عًك ن
ُا كىيطى   الضخاـ،ةٍٔاشيًٓ ـال يتقى  الصجاؿي   غِسى

ى يعًك  ٍَ ٌى   نتري!  أةُٔا شيذه  الصجاؿ؛ ألف   ًَ ٌى ا  نلى



ُب الل مٔىس غييّ  شٓاٌثي  حتصكٍج ِا ْي 
ّي  العالـ  ّ، كخرضًت تً كُط العفصً  إغياءى  كأنعخ
ًى  الصجٔىثي   اىؽصيقى  عى ككظٌ  ،الضخاـ كالشٓاٌث، ـاكخد
 ٍٓا. خاجخى ضى  مهٍا، ككى قى كظى 

يف ةلٔرو ٍٓا اعدحً  ىلع ؽريً  اىفخاحافً  ًج رجػى 
ًّ خى كط  ك ،الهتريً  الشيذً ٍْا كالً إىل   اخلرب، ـأمصى  ا غيي

ككأُٓا كاخث حّ ـجاءى ّ؛ إخساٍْا ةسغٔحً 
ُاْشخِْحَياءٍُتَُ{خياء ِِشُلََعَ ٍْ

{. 
ًَ  ا يف مطًِؿ ٍى نى غِّ  اللي  رضى  غٍصي  كاؿى    اة

ُىَُُفأكتيْجُ) أيب شيتث/ ُةذيئًثُُْجَُصُيُْإيلّ ]شييعًث
ُخرَّاجثًُُصخاةًث[ ُواضؿثًُُال جث، ُوالَّ ُذٔبَُُوال لَعُٓا

ْجَرُ}كيه حلٔؿ/  (ٓآُِوجُْ
َ
ُيِلَْجِزَيَمُأ ِِبُيَْدُؾَٔك

َ
ُأ إِنَّ

اَُشَلْيَجََُلَا ٌَ.} 



ًّ  ص  ْا، ككى ّ إىل كالً ػى ٌى  اُؽيلٍج  ً  ثي   غيي
  ّي ٍِ ًٌ  ٔجسى ـ اىلطصى 

ي
ٍ أ  اكحيؽفن  ،كظهيِث ا كراخثن عن ن

َْٔتُاَلََُتَْفُ{ /يف اىلٔؿ ََََُُنَ ْٔمٌُُِِ ٍِيَُُاىَْل ِ ال  .}اىؼَّ
  ٍ ا رأل ْشى  ،أب ةػسى  اأةن  الطاىحي  الضكجي  ا اكفى كل
 انلب  ا شى ْى  أرالؽى  يشرتمى  أفٍ  الطاىحي  الشيذي 
ًّ غييّ  ـػصضى  ،الطاىح  ـارخارى ْاحني،  إخسل اةنخي
 ًّ ْا اىظاْص، خياءى  اىيت رأل اىفخاةى  حيمى  العالـ غيي
ٌى ظٍع ك  ٓا اىؽاْص.الك

ٓاُاىيتُْاُألٍُُّاُاخخارَُإُُّ) /املفرسيَ ةػظي  كاؿى  
ُِأخالكَُُؾرَفُ ُةاشخحيائ ٌُِٓا ُوالك ذلمُُفاكنَُُ؛ٓآا

  (.اُهلاُؾِدهحرجيحًُ
ُ!ُاهللُؾتادَُ
ًً  اىلصآفً  يف كطًص  إفٌ  أرالكنا غظيٍث،  الهصي
ا جيييث، حخجًٌل يى كقً   اليؽيفثً  احلادذثً  ْشقً   ةٍرًو ٍن



ٍَ  اىيت ضٔرٍت  ا ٌ ا ةسيػن  اخليًق  ضفٔةً  خياءً  مشٓسن
ا  سٍت ًْ، كجعٌ كأؼٓصً  ا رائػن ٌن ًٓ، حػاميً  لصقي ٌفٓٔ
ٔي   ًٓ.أرالكً  كغي

ًً يًف  ٓا املتارؾ إذا حأميجى أيي  كأُجى   ريًػ   ُام
 ْشقً  ابلسيػث، ٌَ رالؿً  األرالكيثً  ْشق املِظٌٔثً 

قه يي ، كري ؼيؿه مجيو لمى  ةضغى ؛ اىفصيسة اىلطثً 
ٍي ىؽيؿه   ْشقً  أؼصاًؼ  يف مجيعً  ّ/ )احلياء(! كذلمى اظ
 اىلصآُيث. اىلطثً 
 ُبي  ملطاْصةً  ابليًج  ْشاؼصيق  احلياءي  اكفى  ىلسٍ 
ًو  ٍَ  نصي ـً  ٌ  غييّ ٌا اكفى ك، الصظو َى ًٌ  أكيل اىػض

َى  احلياء، بعخافى  خيخارى  العالـ أفٍ الطالة ك  كظل
 ّ اكفى  أٌُ لٔالى ؛ ّدربً  لثً يلصـاحلياء،  احلياء، كزكجى 
ٍن   .اخٌيينا نصي



 ا يف ضديًح ٍى  نى ةلًٔل  ِاّ ُبيي كضفى  ككسٍ  نيؿى 
ـً  ا،ُاُشتيًُُحييًُرجاًلُُمٔىسُاكنَُُإنُّ) ابلزارم/ اإلٌا

ٌُِرَُالُيُُ  (...ٌُِّاشخحياءًُُهُيشءٌُجلَُُُِْىُ
 ؛احلياة ٔى ْي  -يف الل  ٓا اإلرٔةي أيي  – احلياءى إف  
َى اشخلاكي  مهشا اكفى   ا ألفٌ يى خى  اىؾيدي  اكفى ك ،احلياة ّ ٌ

 .كالكاب كانلتاًت  األرًض  خياةى  ًّ ةً 
ا  كاحلياءي  الضكاجص  كبنيى  املصءً  ةنيى  خائوه أيغن

ٌي  ّ يغػؿي ـتلٔحً املِٓيات، ك  كإذا ارحتوى  ا،ٓاكخدا
ًى  احلياءي   كجتصٌ  ،املزاؼص قً ْش ركٔبى  املصءي  حلد

ى
ىلع  أ

  األكؿ/ كٔؿي  ذلم يف ، كضسؽى ٓاٌتارشحً 
ُرُُوَُ اُحَُُثٍُيحَُتُِكَُُبَّ ُُِِنُيُْةَُُاَلٌَُ

ُِركُُُْيَُبَُوَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ َُُِٓٔب  اءُُيَُاحلَُُاّلُاُإ
َُُاءُُوَُالَُُُُُُّْٔنَُاَكُفَُ َُُُْكُِىَُاُوََُُٓل

ُُاءُُوَُُدَُاَلُفَُُاءُُيَُاحلََُُبَُُْاُذَُإذَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ



ٍَ ًٓ ـغالن كي  اىػلالءً  شػاري  احلياءى  إف   ةٍو    غ
ٔا ًٓ اكُي يف جاْييخً  اىػصبي  ـٓؤالءً  املعيٍني،
ٍَ  ًّ ةً  يخدطِٔفى  ـً  غ  كظفاظًؿ ، املصكءة رٔار
 اظخسىع ْصكوي  اخلطٌٔث، ـدنيى  ، كـجٔرً األرالؽ

ًٌ  غِّ كتوى  اللي  رضى  ظفيافى  اأة ىلع  اّ شاْسن إظال
 اىفصضثي  ًُج ضًل اللي غييّ كظيً اك اللً  رظٔؿً 
ـً  ظاحنثن   /خت كاؿ احلياءي  ّي  ـٍِػى كاىتشًف  ل لالُخلا
اُلهذةجُاهللُلٔالُاحلياءٌَُُأنُيأذرواُيلعُنذةًُُفٔ)

 .ركاق ابلزارم(. ؾِّ
يً  ككسٍ  نيؿى   ،اإليٍاف أْوً  دذاري  احلياءى  أف   ًى غي

ـً  قي يي ري  ٔى ٓي فى   غييّ كظيً/  اللي كاؿ ضًٌل  نٍا اإلظال
ََياءُُ"

ْ
ُاحل ُاْْلِْشاَلِم ُُخيَُق َُوإِنَّ ُُخيًُلا، ٍَ ُِدي ُىُُِكي ، «إِنَّ

َي   خعَ. ةإظِادو  ٌاجّ ركاق اة



ٔى  ،أخق ةٓشا اخليق ُلٔفي ال  ككيؿى  ٍَ  ْك ٌ 
ا نٍا  األُبياءً  ٌرياًث   ةشلم الطادؽي  أرربى مجيػن

ٍُُّإنَُّ) /ـلاؿى  املطسكؽي  ُأدركَُم َُُْاَلاُسُُا ُالكمٌُُِ
ًُُْ:اَلتٔةُِ ُل ُطئجٌَُُفافؿْوُُتصخْحُُِإذا ّ أرصجى  ،(ا

 .ابلزارٌم 
ُاألكارم:ٌُؿاشَُ
 ٌٍ   أٌثو  رريى  ْشق األٌثي  ا اكٍُج كل

ي
 رصجٍج أ

 أىلع الصحب، ككسٍ  يف احلياءً  ةيؾٍج  ٓا كسٍ ـإُ   ؛ليِاًس 
ٌن ُبيي  اكفى   يًق ا يف ْشا اخلي ِا ضًل الل غييّ كظيً إٌا
 ٍَ ُُاهللُُصّلُُاَلبُيُاكنَُ»كاؿ/  اخلسرم أيب ظػيسو  ـػ

ُِّ ََُُحياءًُُوشيًُأطدُيُؾيي اُْا،ُفإذَُيفُخدرُُِاىؿذراءٌُُِ
ُ
َ
ُطيئًُرأ ُُْى ُيكر ُُُُِّْا ُِٓؾرف ُوج ُيف ّ أرصجى ، «ّاه

ًّ  امحصاري  ابلزارم، ـييطى  ٔج  ةػيبو  ٌَ احلياءً  ال



ٔى  ،يف الصجاؿ كال ٌشٌثو  ٍَ  ةو ْ  املصكءةً  ماكموً  ٌ
 كاخليق.
ٍَ  الطداةثي الهصاـ، كرثى  ككسٍ   ْشا اخليق ٌ
ٓى ، غييّ كظيً ضًل اللي  اللً  رظٔؿً   شا الطسيقي ـ
يَاُ) غِّ/ اللي  رضى  يلٔؿي  مهصٌثو  إىل كي  العاةقي 

ُ ََ ٌِ ُ ٔا ُاْشَخْحُي َي، ٍِ ْصيِ ٍُ ْ ُال ْؿََشَ ٌََُٔ ُفَ ،ِ ِيُُاَّللَّ اَّلَّ
ُيِفُ ُاىَْغائِِط ُإََِل ُب َْ ْذ

َ
ُأ ُِحَي َػوي

َ
ُأَل ُإِِّني ُبَِيِدهِ َنْفِِس

ُ ُوََجوَّ َُؾزَّ َُرِّبي َْ ٌِ ِِّبُاْشخِْحَياًءُ ْٔ ِيًؿاُةَِر َخَل ٌُ  (.اىَْفَضاءُِ
ًَ ذي  ةيؼى  ككسٍ  غِّ  اللي  رضى  غرٍافي  ك انلٔري
ِّ تعخيح ٌ ـاكٍُج  ، يف ْشا اخليقاملػًل   اىلسحى 

ُأاَلُ»غِّ ضًل الل غييّ كظيً/  كاؿى ، املالئلث
َُْ  ؟!«تصخحٌُُِّاملالئكثُرجٍوُُأشخحٌُ

شا أةٔ   اللي  رضى  لعي  املؤٌِنيى  احلعَ أٌريي ْك
ضًل الل غييّ كظيً  اللً  رظٔؿً  ضٓصي حػاىل غِّ 



ٌَُُنُِجُ) /ّغَ ُفعً  يلٔؿي  اًءُفهُِجُرجاًلُ أشخحُُذَّ
ُملاكنُُِاهللُُِرشَٔلُُأشأَلُُأنُْ ُوشيً ُؾييّ ُاهلل ُصل

ُفأمرُتُاةنخُِ ُيغصُوُفصأَلُُامللدادَُُّ، ُفلال: ذَنرَهُُ،
أ  .(ويخٔضَّ

ُأيٓاُاملؤٌِٔن:ُ
 الهٔكتث املزخارة ْؤالءً   يتعاةقي الى  ككيؿى 
 ضًل الل غييّ كظيً يف ريقو  اللً  رظٔؿً  لطدتثً 
ٔى  ْ  
ى
افي  ،اإليٍاف ٌارةي أ  ٍا اكفى اىليب، ـك   خياةً  كبْص
ـى  اكفى ، أخىي اىليبي   خياةي  ٍج كلكٍا عػفى ، احلياء حا
 احلياء! عػؿى  اىليًب 

ًً  ٌَ احلياءً  ذْابي  اكف كمهشا ، اىػلٔبات أغظ
ا/ ) اىػيٍاءي  كاىًج  كىلسٍ  ٍن ُاعكَبُكسي اُكيتًُُاهللٌُُُا
َُُْةأطدَُّ َُُأنٌُُْ  .(ٌُِّاحلياءُصيَبُي
 



 ! ؾتادُاهلل
ًي  َى  احلياءي  /احلياء كأغظ  جاءى  حػاىل، كىلسٍ  اللً  ٌ
َو بعِسو  شمي اىرتٌ يف جاٌعً  ًَ خع   اللي ضًٌل انلبي  غ

ََُاشخحيُُ» كاؿ/ ّغييّ كظيً أٌُ   «احلياءُحقَُُّاهللُُِٔاٌُ
لل، كػاؿ/  ا نعػخد  كاحلٍػسي إٌُػ اللً  كيِا/ يا رظٔؿى 

ََُُّىيَسُ» ََُُاالشخحياءَُُذاك،ُوىك ُاحلياءُُِحقَُُّاهللٌُُِ
رََُُْعر،ُوابََُعُوٌراُوَُُالررأَسُُحتفَغُُأنُْ ٌَ ى،َُُٔاَُحرو
ََُْلُوابُُِاملَٔتُُرُِنُُذُْوْلَُ ُُ،ُوٌ

َ
ُثََُِريُْزُُِكَُرَُحَرُةَُرَُاآلخُُِادَُرَُأ

ُِذََُُوُؿَُفٍَََُُُُْا،ُفَُيَُنُْالُي ٌِريَُحُْخَُاْشرُدُِلَُفََُُمُل ُحرقَُُّاهللََُُُِاُ
 .«اءيَُاحلَُ

ُِ َُذَُإ ُُّثَُتَُكُِاَعَُُضََُتًُُُْْاُل ُُاِلُييَُال
َُوَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ًَُُُْل َُُؽَُُِْاْصُفَُُْحُِخَُْصُت اُت ُاءَُُظٌَُ

اُيِفُُاهللُُِوَُاَلُفَُ ُُْيٌُخَُُِضُيُُْاىؿٌََُ
ُُُِْالُيُالَُوَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُاءُُيَُاحلََُُبَُُْاُذَُذَُياُإ



ٍَُُيُضُؿُِيَُ اُاشُُْءُُرُْال ُاُخبيٍُيَُحُْخٌََُ
اُةَُُٔدُُُاىؿَُُقُتُْيَُوَُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُ!اءُُاليحَُُِقٌََُ

 ةارؾ الل يل كىلً يف اىلصآف اىػظيً..
 

ُالعتثُاثلاُيث:
 أٌاُةؿد:
َي  أرربى  ـلسٍ  ٓي  اللي  رضى  غٍصو  اة  ٍا كاؿ/ مص  غِ
ًّ  ضًل اللي  ًى  غيي ٔى  كظي أراق  يػاحبي  ىلع رجو، ْك

 نأُّ يلٔؿ/ ، خٌت ً  ىتعخدٍ  يف احلياء، يلٔؿ/ إُمى 
ًّ  ضًل اللي  اللً  رظٔؿي  ةم، ـلاؿى  أض   كسٍ  كظيً/  غيي
ََُُاحلياءَُُّ،ُفإنَُّدؾُْ»  .ركاق ابلزارم« اْليٍانٌُ

ـى كإُ   َو  اإليٍافً  ْشا ألْوً  نللٔؿي  ِا ايلٔ  يف زٌ
ًّ  اُخهعٍج  ًّ تى يً اىفؽصة، ككي  ـي ـإذا  ،املفاْيً ج ـي



، ًٓةػًغ  غِسى  كجبه  شزطيث، كرٔره  عػؿي  احلياءي 
 املعخػاف. كاللي 

 اهلل!ُؾتادَُ
 ا ـإُّ يف املصأةً كاجتن  يف الصجوً  احلياءي  إذا اكفى كى  

 ـإُّ يف املصأةً  نٍاالن  يف الصجًو  أكجب، كإذا اكفى 
ٔا يف ؾصظي ي أفٍ  ىلع اآلةاء ينتيغكمهشا ـإُّ ؛ مجاؿه 
 ُاةعه  اىظاْصً  أف ظرتى ، كزيِثي املصأة احلياءى  أفٌ  ًٓنياحً ةي 

 ٍَ ـي  أبو  ابلاؼَ، ـينتيغ لًك  مجاؿً  غ  حلٔفى  أفٍ  يصك
ى   ل أفٍ ّ أمالن اةنخي   املِتعي  ذلمى  ،احلياء ٓا ةٍاءً عليى ي

 ّ ـاؼٍثى اذلم رٌّب ةّ ضًل الل غييّ كظيً ةغػخى 
صاء،  نٍا يف  ،ٌسيَ غييّ اةنخا ضاخًب  كحصبٍج الْض
 مٔىس غييّ العالـ. كطثً 
 
 



ُأيٓاُاآلةاء:ُ
 َٓ ْٔ ذنصه كخشٍخي  غِسكً، أٌاُثه  ًلةِاحي 

 أفٍ  لم كتوى  رضمه  َٓ ٌَ احلياءً ىلً، كانعالري 
 اىرتبيثً  ؼصائقي  ا اكٍُج ا مها، كإذى رضين  يلٔفى 
ًى  ٓا أفٌ ٍِ ـيلٌ  ،ةاحلب ىلع اىرتبيثً  حِصي  احلسيرثً   أغظ
ٔى  اىربً  ا، كغيٌ  ْ  يٍخسي  احلياءً  رشخى  ٓا أف  ٍٍ خياْؤ
 كال حأكوي  جتٔعي  كاألجساد، كاحلصةي  ّ لآلةاءً رضيي 
ًً  ٓا، كاىرتبيثي ةػصًع  َي  ْٔ اىؽصيقي  ةاىلي  ىرتبيثً  اآلٌ

ٔ جٓاده   يسرؾي  الطاىحي  كالٔيلي  كدلاْسةه  انلفط، ْك
 املشلث. ىلع كسرً  األجصى  أف  

ٌُؿاشُاألويلاء:ُ
ٍي  ا مهَ غَ خاجتن  ىيطى  اىػفثى  لً أف  ٔا ةِاحى غي
ُُ{ /ليصزؽ جاىبه  الضكاج، ةٍو  ََُيَْؿوُلَّ َ ٌَََُيخَِّقُاَّللَّ َو

(ُ ََُيْتَِصُب2ََُمْرًَجا ُاَل َُحْيُد َْ ٌِ ُ ُّ َُويَْرُزْك ){ ،



َ غَ جٔائض احلياء، كأُّ ةّ ظتلج مصيً  خسذْٔ
املطؽفني  نصت يف ظياؽً ـشي  ،نعاء اىػاملني

ٌَُِ{األريار/  ُ ا َٓ ُفِي َِا ََِفْخ َُف ا َٓ َُفرَْج َِْج ْحَص
َ
ُأ َواىَّيِت

ٍِيَُ َ اُآيًَثُىييَْؿال َٓ َِ اَُواْب َْ َِا َِاُوََجَؿيْ وِح  .}ري
 رض الل غٍِٓا اعئشثى  ذنصي  عى ـً ري  كباحلياءً  
ـً ا يي كصآُن  ٔجى  خًل إىل ئ َو اليَ، كٌا أخ  ِا يف زٌ
ى  ،ـيّ االحنالؿ سي جٌ ٍى يي  ٌٔ كي ًً  اتلٍصدي  ؽي ع يف  ىلع اىلي

 الطاحلات، ذنصً  إىل إخياءً كاكًع ـخياحًِا ايلٔـ؛ 
ةػًظ  غِسى  اىلسكةً  ـتٔضيثي  كحاريًذ املاجسات،

  ـخياحِا حائٓث كلؤلظؿ، حتخاجي إىل إضالح كحشنري.
ُأيٓاُاألويلاء:ُ
َٓ ربؽي / ِا ةاحلياءةِاحً  طاُثً يف خ العتوً  كأجنعي 
ًٍ  اللً  ةلخاًب  ًٍ كحػي ، اجلِث رياضي  ، ـخيمى ّّ كحػيي
ٓا اىيت كضفخٍ  األُطارً  امهسل، كٌسرظثي  كٌِاراتي 



يُْجُ"/ ةلٔمها غٍِٓا اللي  رضى  اعئشثي 
َ
اَُرأ ٌَ َُواهللُ َُوإِِّني

َُْصارٌَُُُِنَصاءُُِأفضَوُ
َ
طدَُُّاأْل

َ
ُاهللُُِحَْصِديًلاُلهخاِبُُأ

ُةالزنيو اًُا ٍَ ُإِي ُُ،َواَل
ُ
ُأ رُُزُِىلد ُاَلٔي ُُشَٔرة ىج

{ُاْنَليَبُ ََّ ُلَعُُجُئبٓ ََّ ِْ ِر ٍُ ُرَِجاهلُُُ}َويَلْْضِبَُخِبُ ََّ

َُويَْخئُُ ا َٓ ُفِي ََّ ِٓ ُإيَلْ ُأُزل ا ٌَ ُ ََّ ِٓ َُؾيَْي ُيَخئن ََّ ِٓ إيَلْ
ُِ ح
َ
ْخخُُِّوبنخُِالرجوُلَعُاْمرَأ

ُ
اُُّولََعُِذيُكَراةَخَُُِّوأ ٍَ َُّف

ةٌُ
َ
ُاْمَرأ ََّ ُٓ ِْ ُمْرظٌُُِِ ُإََِل ٌَج َُكا ُإاِلَّ ِّ ِ ُة َُفاْعَخَجَرْت ا َٓ

اُأُزَلُ ٍَ ِ ُُِاهللُُُحَْصِديًلاُوإيٍاُاًُة  ."ّيِفُنَِخاة
ُأيٓاُاألويلاء!

ُإُٓاُُلَعُاىفضييثُُِٔاُابِاتَُِربُي
َُُّيفُاملٔكَفيُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِ ُخُيَُوذاقُُِهل

ُكًةِاحًُُُُأنُتصتتيَُوؾييكُُ
ُابايقَُُٔرُاهلدىُولَعُاحلياءُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِ

ُ



ُٓارررإذاُأؾدَدحٌُدرشثٌُُاألمُُ
ُُأؾددَتُطؿًتاُظّيَبُاألؾراقُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُِ

 كاًْس ةِا كيرس امهسل نلا، كاْسُا   اًْسُاامهلل
ًَ األرالًؽ ال يٓسً  ًِٓا إال أُج،   ألخع ألخع

ا  ال يصٍؼ غِا ظيئٓا إال أُج. كارصٍؼ غِا ظيئٓى
ًؽ  ٍرالى

ى
اًت اأٍل صى ٍِهى ٌي  ٍَ ًٌ ٔذ ةًمى  ًىٌ إًًٌُا ُػ ٓي

اليىٌ
ٔىاء يا رب اىػاملني. ٍْ

ى
اأٍل اًؿ كى ٍى ٍع

ى
اأٍل  كى

 


