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 صالة القديس أفرام السرياني  
 

يا رب ذكرت تمك الساعة فخفت فأسأل جودكك أن   تسومي إ إلوي أيوكد أعوكاالإ لوالر يفتخوردا ديأورفدا  أسو ا  م   -1    
عموويق ئوواالمين د لقووك دئأووت فووإ أيووكي ا دأسووميت إلي ووا  فوور ت سوو إ ر يتووك يووا رب د  تجوواز إ أ ووت عمووي  سووب خطيالتووإ د  

يا رب آت إ ر ية ألسمك طريقك  ر لدم  يوا رب أئ ول تعورعإ يون أجول ر يتوك   يون أجول  ور د   تأرف دج ك ع إ 
ن ك وت ئوك خطالوت ك يوراح دجرا وت جرا وات اليودت  لوم أت و  سوداك  خمص  فسإ ال زي ة ين اليدت يا رب أذكر وإ فوأ إ دا 

  يووا رب  ق ووإ ئ وول أقرعأأ ت تحأأطم ا أأ  "" أسأأوا ت طواأأ ت أا تأأ ت ط أأ  ت دلووم أ سووط يووكد إلووي إلوو  بريووب  يووا رب أ ووت ئمووت د 
اليودت يوون كوول خطيالووة د  توورفض كعوواالإ أل  ووإ لسووت يسوت قاح أن أئووف  ووين يووكيك د  أن أرفوو  يووكدق إليووك ألن ئم ووإ بيوور 
 قإ د فسإ يقذرة  الخطيالة  يا رب   ت ئم إ  رسديك ددطك ئكيإ عموي أوخرة التد وة  أي وا القوكدسص إن أور ك يقود  

فكيوا فت وت عي وإ اليدلوودك أعيوي أفوتع دأ ور عي ووإ ئم وإ دكيوا ط ورت األ وورص  كميتوك ط ور  فسووإ  عموي الرور الوذد فووإق 
ين أدساخ ا  يا رب لتكن  أيتك فإق ي ل ال ار فت رق جييو  األفكوار الك سوة التوإ ت وابت إ أل وك أ وت د وكك ر ويم دأ وت 

ايوك  فسوإ أ وا اليسوتدجب كول عقد وة داليسوت ق د كك الفرح ال قيقوإ الوذد   يف وي إلوي األ وك  أي وا الورؤدف أ وإ ألقوإ أي
كوول عووذاب يمتيسوواح ي ووك أن تأفوور لووإ دأن   تسوومي إ إلووي أعووكاالإ في ووزأدا  ووإ  أي ووا الوورب الوور يم الووذد   ي قووك عمووي يوون 
خطووإ إليوو  رووكك أععوواالإ التووإ أدي ت ووا الخطيالووة  أ يووإ  فسووإ التووإ أياتت ووا اليأأوويةص أ وور عقمووإ الووذد أظميتوو  الرب ووة 

 الر دة الركيالة دخمأ إ ين كل سدء ألن لك القدة إلي األ ك آيين األرعية د 
 

 
يووا رب أرووف إ فأ ووك أ ووت الط يووب د ووكك أ وورئ سووقم  فسووإ دأعووإ  أوويرتإ دطيووب ئم ووإ دأأووم    يمووع ال يوواة    -2    

يوون أ ووت تأمووم د ووكك أ  ووإ ي وول أرض   يوواء في ووا ئووك عطرووت إليووك  فسووإ دأوو ا إليووك ئم ووإ دالووذد ي  ووك أ ووت تروو أ  
 أيتك  أرسل  أيتك سريأاح ألبا تإ فأ  ا تر   جدعإ دتردد عطرإ  إليك أروتاق ظايالواح إلوي  ودرك ال قيقوإ أي وا السويك 
الووذد   يروو   ي وو  يوون ي  وو   قوواح  يووا يأطووإ ال وودر أسووي  طم تووإ دأئطوور عمووي ئم ووإ  قطووة دا ووكة يوون  أيتووك فيتووأج  فووإ 

ا تجووكم يوون الروودك دالأدسوو  المووذين ييووا األفكووار الخ ي ووة  أجووزل لووإ فووؤاكد ل يووب ي  تووك كال ووار فووإ الأا ووة فتمووت م كوول يوو
الأطواء  سوخاء كيوا يميووق  اللو  اليأطوإ ال سووان دك  ور ي اتوك كيووا يميوق  وك أي ووا ا ب الأوالع دلود ك ووت أ وا خاال واح ف  ووك 

خيسووة أربفووة أ ووت يمووك اليموودك  يووا يوون يوو ت األدا ووإ يوون  ركتووك أيوو  عقمووإ يوون  أيتووك يووا يوون أروو   خيسووة آ ف يوون 
أروو   فقوورد يوون أوور ك أي ووا اليتأطووف عمووي ال وواس أجووب ع ووكك إلووي سووؤال  يتأطفوواح عميوو   أن ال ووداء يت ووايي  يجووكك 
دالطيوودر ترووكد األ أووام أوواك ة   كيتووك الجزيمووة  ديووا يووإ األرض كم ووا   سووة  مووة األزيووار اليمد ووة التووإ  سووجت  أيوور 
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   ووا ال كوور آكم أل وو  ئووك   ووإ دا خوور يوون أجوول سوويكيا الووذد روورف ا أيووكد  روورية دت ووت   يأيووكة عيووكين أ ووكييا يوون أجوول أ
 دطال  إيايا  دال  ر يزكاك تيدجاح ين كريك ديتأ ي  جرلوك الوذين يسومكد    إن  أيتوك ئوك جرأت وإ عموي أن أتكموم أيايوك  

القووكيم أن تتقووكم دالروودق الووذد أعترا ووإ ي يم ووإ عمووي أن أتقووكم إليووك  فوو ن كا ووت ال يووة ئتوودل ال روور أعطيووت ي ووذ الزيووان 
فتفتع فايا أيايك فكوم األجوكر  أ وكك التواالق إليوك أن يفوتع فيو  لت جيول جرلوك ديوكح عظيتوك  أي وا القا ول فمسوإ األريموة 
أئ وول طم ووة ع ووكك دأجووب سووؤالإ ألأووير يوويكرح ل أيتووك فتسووكن فووإق دتأمي ووإ أن أرعووي ا  يووإ تقوورع ذي ووإ  م وون خاروو  

كو ع المجوام لوالر تعول دتخطوإ إليوك فتخورج يون  ودرك اليجيوك  يوا رب أ أوت إلويق  دتي  إ سردراح د  جة دتك ع عوداي إ
دأسووتجب طم تووإ التووإ يووإ أن أكع ووإ إلووي يمكدتووك فوو  إ ك ووت  جسوواح فط وورت دجووايرح فارعديووت دبيوور  جيووب ف ج ووت  يووا 

فأدن إليووك فووإق سويكد أيم ووإ ألن أكخوول فووإ عووكك يختاريوك الووذين أرعوودك  أعيووال م ديووم يت أيوودن فوإ يمكدتووك  أدلالووك يروو
ديتعرعدن إليك ين أجمإ فتستجيب طم وت م دتخمأو إ  أومدات م فوارف  إليوك الروكر أل وك أج وت سوؤال م درالفوت  وإ دلوم 

ف ووا يوودذا ع ووكك ئووك فووتع فيوو  دئم وو  فأي ييووا فأ اركووك كوول  " أفأأطم ف أأم فأأو    "ت يوول طم تووإ أ ووت ئمووت يووا ر ووإ    يووك د 
بيوث  أيتوك ف  و  كيوا   تسوتطي  األرض اليزردعوة أن تر وإ ال يوار يون تمقواء   ين  أي ا ا ب ال  دن أيطر عموي ئم وإ

ذات ا يا لم يفتقكيا جودكك دبي وك يكوذا   يسوتطي  ئم وإ أن ي فوظ يوا يرعويك د  أن ي يور  يورة الأوكل إ    أيتوك  يودذا 
فميسووقط  ووك   أيتووك دي يوور عقمووإ ال أوواك ئووك آن أدا وو  دال  اتووات داألرووجار ترووتاق إلووي أن تتكمقوول   ووا ا ن يوون األزيووار 

 ديتدج   األزيار الرد ية أد الطاعة دالتداع  دالأ ر دالي  ة 
ياذا أئدل ا ن دأرتإ عأيفة ديآ يإ عظييوة دخطايواد تموكب إ دأسوقايإ تتيورك عمويق فيوا يون فوتع عي وإ األعيوي     

يجيوكك أفوتع فيوإ لتيجيوكك دتسو يع عزتوك  أفوتع عي وإ عقموإ لكوإ أتأيول فوإ جيالوك كول  وين  ديوا يون فوتع فوم األتوان لت
ديووا يوون كوو ع ال  وور  كميتوو  أكوو ع ئم ووإ   أيتووك لووالر يييوول يي ووة أد يسوورة عوون جيالووك  يووا يوون يوو ع يوواءح فووإ ال ريووة لمرووأب 
الجا ك جدكم أي ع  فسوإ تخروأاح دعي وإق كيدعواح فوأ كإ ليول   وار عموي أيوام  يواتإ التوإ يعوت  يوا رب لتوكن طم توإ إليوك 

ي اح يون زرع ئكسوواتك لكوإ أئوورب إليووك  زيواح ييموودءة خرودعاح دأرووكر سوواجكاح ليأطوإ الخيوورات  أأو  إلووي أوورة دأ م وإ  أوو
 ع كك  رفاعة ئكيسيك يا ين   يزال ي اركاح إلي كير الكيدر آيين 


 
 

عوون دفوواء فردعووك يووا ا ص يووا ا ص يووا ا ص أ ووا اليسووكين  خطايوواد الووك س  آ ووايإ الوو جس  ق وويع أفأووالإ الأوواجز   -3    
العووال عوون طريوووق سوو  ك الأوووارق فووإ   ووور السوويالات فمتوووكرك إ ر يتووك دتمطوووف  ووإ رأفتوووك  أ  ووإ خزيوووان  سوو ب أعيوووالإ 
الياعوية د ووزين عمووي خطايواد التووإ ت  ووت ع  وا دلوويس لووإ عيول أووالع أ ئيووك  و   فمترووف إ ر يتووك فو ن توودكمإ إ يووا يوود 
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دق رأسإ  أيع  يا تقوكم ديوا توأخر يون ذيويم أفأوالإ أر ي وإ يوا عمي ك رة ت   ك يا رب خمأ إ ين خطيالتإ التإ عمت ف
إل ووإ دأ ظوور إلوويق دأسووتجب لووإ أ ووا الخوواطإ دكيووا ئ مووت الم ووم تد ووة كادك ال  ووإ درفأتوو  إلووي كرسووي   أووك سووقطت  الأظييووة 

افووإ دأسووتج ت  زئيووال اليمووك دي  توو  طوودل الأيوور دأسووتج ت كعوواء أ  ياالووك درسوومك األط ووار أسووتجب كعوواالإ دأئ وول أعتر 
 دتعرعإ دتد تإ  ين يكيك لكإ تكخم إ إلي فركدسك  الفرح دالسردر الكاالم إلي األ ك آيين 

 
 

يووا ا ص يووا ا ص يووا ا ص أ ووا لسووت يسووت قاح أن أرفوو   ظوورد إليووك  سوو ب ك وورة الووذ دب دالسوويالات التووإ أرتك ت ووا فوور   -4    
ك الظميول د  تري وإ فوإ أيوكد األرورار دالظواليين د ج وإ تخيب رجاالإ  ر يتك أسوتر إ ت وت ك فوك ال أوين ظمم وإ  ظمو

ين الج ا رة  ئدا عزيإ د  ت ئكيإق فإ طاعتك دأختم عيرد  آخرة أال ة   ج إ ين يدت الخطيالوة دأجأم وإ يون الوذين 
  أنأا أرتك أ  "" طواا ت إاىَّ تا   تع تا طوتتن  تا ثق أتن   فازدا  ال ياة الكاالية  أ ت ئمت فإ إ جيمك اليقكس دئدلك  قد 

فأ وا أسوألك يوا رب أن تي   وإ تد وة " أسوا ت طوا ت أا تأ ت فط أ  ت أقرعأ ت فتحأطم ا أ  " دأ ت القاالل أيعاح دئدلك  ق يدد 
ييا اح يستقيياح لكإ أ ظي  ك فإ كار ال أيم إلي كير الكيدر آيين   أاكئة دا 

 
 

 
االم الأافول اليتراخوإ اليتودا إ عون خورص  فسوإ الوذد دأول الديل لإ أ ا الخاطإ اليسكين ال زين الكسرن ال   -5    

إلي سيرة ركيالوة ك وذم  يوا أن أخودا إ ئوك تزي ودا  الفعواالل ديوم يرعودن ا   قواح دأ وا عريوان ي  وا  أذيوب إلوي الظميوة دفوإ 
أ ووا أأوورف ا فووإ الأووك أ ووكم عمووي األفأووال التووإ أرتك ت ووا دفووإ الميمووة اليق مووة أفأوول أروور ي  ووا  فووالرب ي   ووإ  يوواة دعافيووة د 

لووي يتووي أئووادم الووذد خمق ووإ دأ اأووب أدايوورم دئووك  إسووخاط الووذد خمق ووإ ف تووي يتووي أت ووادن أ دعمووي ما   أعوورف عووأفإ دا 
أطأت الي وال الخ يوث  توي جأم وإ عواراح لميرالكوة دال واس دجوذ  إ دراء يرودراتإ ال جسوة  ف  و  أروار عمويق أن أت و  يودام 

ك يأرف ذلك  ف ا يدذا الخرق الأأير ئك بكا ئودة عظييوة  توي أ و    ييك  وإ أن أئوادم يرة دا كة فت أت  أ ا يراراح د  أ 
ر دت  الخ ي ة  لقك أظمم ذي إ  األفكار القذرة دأيال عقمإ إلي  ب الخطيالوة  فو لي يون ألتفوت ألسوت كي  عموإق أ وا الروقإ  

ن أجول يوورض يأوكتإ الروورية د  يوإ دجأم ووإ فو ن الأوكد ئووك أدئف وإ يجووركاح عريا واح يوون ئ ول د يتووإ دكسومإ د وولق  سوكإ يوو
أست كف ين الس ر فإ الميالإ لئاية الأرة  لقك برس فإ ئم إ ي  ة اليوال دال ورص دجفوف كيأوإ دبمقوظ عقموإ دكورقم 
إلووي عي ووإ الطاعووة التووإ فووإ اليسوويع دجأم ووإ يتدا يوواح  سوودكاح يأتا وواح ي  وواح لمفخوور  ي أ ووإ أن أر  الخروو ة التووإ فووإ عي ووإ 

أ ظر القذ  الذد فإ عين أخإ دأكي    دأبرا إ  أن أكتم السراالر الركيالة التإ فوإ ئم وإ دعمي وإ أن أكودن يتك وراح دجأم إ 
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بعووود اح  قووودكاح دجأم وووإ رووورياح سوووكيراح ي  ووواح لموووذة دأوووير إ يتوووذيراح سوووالدياح رووورس األخووورق فتا ووواح أفتخووور دأتسووومي  وووالقراءة 
تمد د  أذدق يا أئورأ  دئوك دعظ وإ يوراراح ك يورة ئودم أوال دن فك وت أكوا ر ا أدالترتيلص أأمإ د  أكرك ياذا أئدل د  أف م ي

د  أسووي  دعظ ووم الأووالع يقتوو رح  أوو  م كاألسوو ةق في  م ووإ إذ ذاك الأووكد فتجر  ووإ سوو اي  اليسوو د ة فووإ كوول  ووين دأ ووا 
ل وإ يسودع اليسويع أ ون ا  ال وإ األزلوإ خمأو إ يون  اليسكين اليأمدب أطادع  فإ كول روإء دأخعو  لأ دكيتو   ر وإ دا 

  يرم دفك إ ين إيسارم آيين 
 

 
 

 توي يتوي   أرجو  إلووي ذاتوإ دعقموإ دأسووأل يود د أن ي وب لوإ تد ووة  أود اح  قيقيوة  وور رجودع إلووي الخطيالووة د   -6    
لوي يتوي أتأورف فوإ الروردر دأج وك  أيتو   يون يسوتر إ  فالداجوب عموإق   دعمي ين أعتيوك إذا  قيوت يسوخطاح لخوالقإ   دا 
ا ن يد أن أيورب يون الرويطان ديون أفأالو  الخ ي وة الركيالوة ف  و  يو أض ال واس دئتودل م ي وذ القوكيم د  يروفق  توي عموي 
يووون يأطيووو   ووول يسووودئ  إلوووي ال ووورك  دأن ألجوووأ إلوووي ا  ال وووإ القيووودم األزلوووإ اليتأطوووف عموووي   وووإ ال رووور  دأ  ووو  طريوووق 

لقإ جزيول الت و ن دالر يوة دفواالق الأورح فو ن كوان الأوكد ئوك الخرص دأتدكل عموي يون خمق وإ د  أئطو  رجواالإ ألن خوا
جر  إ فيا ر إ أرِف أ ت سقيإ  رأفتوك دأ روم إ يون  وين يكيو  لوالر يجأم وإ طأايواح لمطيودر ديأك وة لمد ودش  أ وإ أسوجك 

كموي  فوأبفر ا ن  ين يكيك يا يمك اليجك يأترفاح أيايك  خطاياد دذ د إ دآ ايإ يا عميياح  كول روإء دفوا ص القمودب دال
لإ جيي  يا خطالت    إليك فأن رأفتوك عظييوة فور يوا   يي أ وإ يون الوكخدل إليوك د   واب يرك وإ يون الي ودل  وين يوكيك 
د   اجووب يأووك إ عوون الدأوودل إليووك أل ووك تسووتق ل فووإ كوول دئووت يوون يق وول إليووك  أ ووت ت ووب ال وواس دتريووك أن يخمووص 

 قودك عمويم  يوا فوإ عويير ال سوان التاالوب إليوك دئ ول أن يفوتع  جيي  الخمق دي  كدا طريوق ال وق  أ وت ي وب ال رور بيور
ولت فوت أطا أطموب فتجوك أئورع فيفوتع لوك   أرجو  عون الخطيالوة دتوب إلوإق تد وة أواكئة  أود اح تكون يق ود ح  في  تقودل لو  د س سا

يرك ف يول سوريرم دذيوب لكدق ي ل األ  ياء األتقياء  يوا رب أ وت تقودل دلم وين يكودن يوا تقودل  ف وا يودذا اليخمو  ئوك ئوام  وأ
إلي  يت  دئك ئمت ل  ورص أترواء أن تط ور فقوال  أوم يوا سويكد دلمدئوت ط ور يون  رأو   كعودتا يون الق ور ألأوازر الوذد 
كان ئك يات ي ذ أر أة أيام فخرج  ياح  ئمت لمخاطالة د يأفدرة لك خطايواك فخرجوت يون  وين يوكيك طوايرة  فيوا أي وا الورب 

ص ئك خطالت إلوي السوياء داألرض دأيايوك دلسوت يسوت قاح  أوك أن أئوف أيايوك د  أن أكعوي ال  دن الرؤدف الأفدر القكير
لووك ع ووكاح د  أن أذكوور أسوويك اليجيووك  رووفتإق الخوواطالتين المتوووين ئووك أسووخطتاك يووراراح ك يوورة  يووا رب أسووألك يتعووورعاح أن   

لود لوم تسو ك إ يوكك لك وت ئوك يمكوت تطر  إ ين أيام دج ك دأن   ت تأك ع إ لالر أيموك أل وك د وكك عود إ د أورتإ د 
ئ وول ا ن دأوورت كال  وواء أيووام الووريع كيوون لووم يكوون فووإ يووذا الأووالم  يووث لووم أجووك يديوواح أووال اح ي ووذ تركووت طريقووك  فووأ إ 
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أسألك ي ذ ا ن يتعرعاح إلي ر يتك أن تأي  إ دتؤيوك إ ألع وإ  وأير خرأوإ دأربوب إليوك سواجكاح فوإ أن تأعوك إ أ وا 
تقيم  اسكب عمإق رأفتك الأزيورة كيوا سوك ت ا عموي الأوال ين أل وإ ئوك يتكوت سويرتإ د وك كت ك وز العال عن الطريق اليس

 أيتك أر ي إ يا رب د  تسخط عمإق ين جراء أفأالإ الرريرة كيا لم تسوخط عموي الزا يوة دالأروار  دأرأف  وإ كيوا رالفوت 
عمووإق أ ووا اليسووكين ف  ووا أخطووأ يوون يووؤ ء   ووالمص الووذد يووالس يوون كوول رووإء فأعووكت  أ ووت دط رتوو  دأسووك ت  الفووركدس ت ووبت 

جييأوواح  يووم رجأوودا إليووك رجدعوواح  ا توواح  وور يوورك دتووا دا إليووك تد ووة  أوود اح دأيووا أ ووا الأ ووإ ففأمووت ي وول الكمووب الووذد يقوويء  ووم 
ت يأدك إلي ئيالو  يم سو   أ وإ أسوألك ا ن يوا رب أن تتودب عموإق يوا ئا ول التواال ين  دآت وإ يون لوك ك تد وة أواكئة أل وإ كوك

أسووقط ت ووت دئوور خطايوواد  أ ووت يووا رب لووم تووأِت لتووكعد الأووكيقين  وول الخطووأة إلووي التد ووة فووا ظر إلووإق يووا يررووك العووالين 
دي يوور اليظميووين دأي   ووإ أ ووا العووال أن أسووير سوويرة بيوور يمديووة دأئي ووإ أي ووا القاعووإ الأوواكل عوون ييي ووك فووإ يوودم الووكين 

 دلك ي  أإ اليجك إلي كير الكيدر آيين 


 
 
يا تر  أين يكدن يسك إ أ ا الخاطإ فإ ذلك الأالم األخير  أك إ قعاء عيورد دا  أورافإ يون ي  وا دأيون يكودن   -7    

 أووي إ أافووإ الأيووق أم فووإ الأمووي أفووإ الرا ووة دالسووأاكة أم فووإ القمووق دالرووقاء أفووإ الظميووة أم فووإ ال وودر أفووإ ال أوويم أم فووإ 
ي التوودا إ دالكسول داألفكوار الخ ي وة فعورح عيوا أرتك تو  يون الووذ دب ال وار   دكيوف يكودن جزاالوإ دأ وا يأور   توي ا ن عمو

فإ عيرد كم   دليس لإ تد ة  أدح د   كاء د  ت  ك د  رإء آخر ين األفأوال الأوال ة  الديول لوإ كيوف أيعوإ إلوي 
لوي ذلوك الأوذاب الوكاالم فور را وة يون ت واريع الأوذاب ل لي تموك ال وار اليؤ وكة دا  يون ي طموق إلوي ي واك تمك الظمية القأد  دا 

 يث  ار   ت طفأ دكدك   ييدت دعيق يدة يظمية د كاء كاالم دأريف أس ان يتداأول دروكاالك     ايوة ل وا  دلويس  أوك 
اليدت  يمة د  دسيمة د   رفة ت قذ يون يود ي موإ يون الأوذاب  الديول لوإ فو  إ ئوك أسوت ققت ذلوك الأوذاب الوكاالم الوذد   

الأوورة دأ   يووت إلووي الم وود دأ تقورت الووذين يووم أعظووم ي ووإ ئووكراح دأوو دت إلووي السووت كاك  إ قعواء لوو   إذ ئووك أعرعووت عوون
 رأيووإ أ أعوووت الق اعووة دأ   وووت الروووراية دالوو  م  كريوووت الت جوووك درب ووت فوووإ ال وودم أرووويأززت يووون الط ووارة دعكفوووت عموووي 

ة ددككت المأون دال موف  الف راء أ فت ين الطاعة ديمت  إلي الأعب دالأأيان دالسخط دال قك  يقوت السوكدت دالأور
أعور ت عوون الووكرس دالتأيوول دأ أوورفت دراء العوو ك داليووزاح دالطوورب دال ووذر  كريووت الفقوور دأ   ووت ك وورة اليقت ووي  يقووت  
يترء ال طن  آ رت ال طالوة عموي الأيول  أفسوكت الي  وة األخديوة دسوأيت فوإ  الت سك دالتأب ددئأت فإ الت أم دالر ق دا 

التدجوو  دال ووزن دال كوواء دألتيسووت الفوورح دالرتيوواح  سووأيت لميووكح داليجووك ال اطوول دالفخوور دلووم  الفووتن داليروواجرات أسووت قمت
أ تيول يووزءاح دتأييوراح يوون أجول الوورب  دآسوفام عمووي  والإ أ  ووإ لوم أ فووظ ي  وة ا  دخروويت  دئوك أ أعووت األفكوار السوويادية 
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 أيور كالوة فيواذا عسوا إ أن أفأول فوإ تموك دعكفت عمي األيدر األرعوية  الديول لوإ يون ذلوك الدئوت فوأ إ يزيو  أن أئوف 
السوواعة الرووكيكة الأووأ ة اليفزعووة التووإ   ي وواص ي  ووا  أ ووا أطوورق إلووي األرض أووايتاح يوون أجوول خزيووإ دخجمووإ   يووك أن 
دجووو  ئم وووإ يعوووطر إ إلوووي أن أتكموووم  دئوووك  سووويت ا  م التوووإ أ توووا ت إ  سووو ب رخوووادتإ  يوووا سووويكد يسووودع اليسووويع إل ووووإ 

لجو س ال رور   تؤاخوذ إ  ك ورة خطايواد  خمأو إ عموي  سوب ت   وك در يتوك الأزيورة أل وك ديخمأإ ين أجول ي  توك 
أتيووت يوون أجم ووا   وون ديوون أجوول خرأوو ا  زلووت يوون السووياء دتجسووكت يوون ج سوو ا أوورت إ سووا اح ي م ووا دلووم تتأيوور عظيووة 

أ وا الروقإ  الديول  وم الديول   يدتك دأ تيمت   راكتك ا  م دالجمك دالأمب داليدت ين أجل خرأ ا  الديل  م الديول لوإ
لوإ أ وا الخواطإ فوأ  إ أورفت عيورد فوإ الوذ دب دا  ووام دالرذاالول  فيواذا أئودل ديواذا أأو     أ وت يوا رب تأورف عووأفإ 
ل إ دأبفور لوإ يون أجول أسويك القوكدس  خمأو إ أ وا اليسوكين بيور اليسوت ق  دييمإ إلي آ م الخطيالة فأبفر يا يمكإ دا 

لتوووإ يديووت إلي وووا  يوون   ي كوووإ عمووإق أن التأووويس  إليووك أتعووورع يووا سووويكد يمتيسوواح  جسوووارة الخوورص دأ قووذ إ يووون ال وودة ا
دلجاجة أن تتر م عمي ج متإ دعأفإ  فأ إ   أئطو  رجواالإ ع وك دلود يوت  ألوف يدتوة كول يودم أر ي وإ يوا رب أر ي وإ 

دك ديرعود ك ألن لوك القوكرة ألجل عظيم ر يتك دأمدات دالكتك دأ  ياالك درسمك در كاالك ديرالكتك دساالر الوذين أرعو
دالأوز دالسومطان دالج ووردت داليجوك دالرووكر دالتسو يع يوو  أ يوك الأووالع دالوردح القووكس اليسوادد لكيووا فوإ الجوودير إلوي أ ووك 

 ا  كين آيين 
 

 
يا ين  كإ ألأازر ذارفاح عمي  الكيدع أ رئ أدجاعإ  أدجاعوك دأروِف جرا وإ  جرد وك د وِق كيوإ  وكيك ال يوين    -8    

أيزج  جسيإ راال ة جسيك الي يإ   ل   فسإ ين اليرارة التإ سوقا إ إيايوا الرويطان  واليرارة التوإ سوقاك إيايوا األعوكاء  
ئوودج جسووكد  جسووكك الووذد ي ووكق عمووي خروو ة الأووميب دأجووذب إليووك عقمووإ الووذد جذ وو  الروويطان إلووي أسووفل  د رأسووك الووذد 

 تسيير يوكيك اليقكسوتين أ روم إ إليوك يون يودة ال ورك كيوا دعوك أ  يت  عمي الأميب أرف  رأسإ الذد ركخ  اليأارع  د 
فيك القكدس  د دج ك الذد ئ لا المطية دال أاق دسر ج دج وإ الوذد توك س  واأل م د  فسوك التوإ أسوميت ا إلوي ا ب عموي 

   كايوة توورك الأوميب ايوك إ إليوك ي أيواح  يوا رب أ ووإ يدتوان ل ميوكو الفوؤاك دلويس لوإ ئمووب دجو  ديتخرو  يسوألك د  تد وة د 
األد ك إلي  أيب الييراث د  لإ كيودع بزيورة  لقوك أظموم عقموإ فوإ الأالييوات فور يسوتطي  أن يتجو  إليوك    أطواف  دئوك 
 ووورك ئم وووإ  ك ووورة الي ووون فووور يسوووتطي  أن ي يوووإ  الوووكيدع يعوووطرياح  ي  توووك  فوووأعط إ يوووا سووويكد يسووودع اليسووويع يوووا ك وووز 

 كمية ئم إ فإ طم ك د كد ك فأعكم كل خير  يوا يخمأوإ ال  ودن جوكك فوإق أودرة الأرح ئم اح دجأاح دتد ة كايمة ألخرج 
ي الك   ق  أية ا ب التإ  ك أتت ين  ع    أ ا ئك تركتك فر تترك وإ أ وت  أ وا خرجوت عميوك فوأخرج أ وت فوإ طم وإ 
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ل إ يأ ووم  ظوواح يوون رؤيووا سووراالرك ال ل يووة التووإ يسووك  ا القمووب دأكخم ووإ إلووي كيووارك  ع ووكق إ يوو  بوو م رعيتووك اليختووارة د وود 
 الطاير الذد تظ ر في  إستأر اتك ال اط ة تسمية دعزاءح  أي ا اليسيع إل  ا ديخمأ ا  آيين 
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