«الرْدّذ تاٙخشٗي ال ٗصذس إال عي ًفس صاف٘ح إر ل٘س هي ّدذج فٖ الذجل.
الصذٗك الىث٘ش ُْ هللا فإرا غذّخ ول٘وَ ذمذس اى ذىلّن الٌاس توا عٌذن هٌَ».
(الوطشاى جْسج (خضش))
«إرا ص َود صذٗمه ّلن ٗرىلّن فال ٌٗمطع للثه عي اإلصغاء إلٔ صْخ للثَ».
(جثشاى خل٘ل جثشاى ،الٌثٖ)

ألوكَ قد ادّخرت بعض مه إيمان
ألًهَ لذ ادّخشخَ تعضا هي إٗواى،
ٌٗظشّى إل٘ه وأًه هي دجش ص ّْاى
ال ٗرىسّش
ٌٗظشّى إل٘ه هي تُعذ ّعي تُعذ
ُٗضعفْى هي أً٘ي دسشاذه
الرٖ تِا أًد ذرثعثش
ُزٍ الذسشاخ الرٖ ذفره ته ّدذن
ُٗملّلْى هي شأًِا ّل ّْذِا
إًَ هي هٌظاسُن
عل٘ه أى ذىْى األلْٓ ّاألوثش
إًه لسد هي لذن ّدم
لىٌه هي دجش
ُزا تعض هي دثِّن ّخْفِن عل٘ه
هي دمِّن أى ٗشّن ووا ٗشاؤّى
وواسد ال ٗذرَْٗ لومن
ال ٗجرشئ أى ٗشًْ إلَ٘ ًظش
إًِا ًظشج الوذث٘ي ّالزٗي ٗىرشثْى
إًِن ال ٗمذسّى أى ٗسوعْا أًٌ٘ه
ال ٗشٗذّى اى ٗذسّْا ألوه
تل ٗثرغْى أى ذىْى أعرٔ ّألذس

أها ًظشذٖ
فِٖ أى ًىْى ذ ّْال٘ي
هور ّذٗي والثالْز إلٔ طِاسج اٙخش
ًشعش ًّرمثّل ضعفاذَ
لِْ هي ّ ُْي الثشش
إى ّ ٌَُْ َ
إى هشادٕ أى ًرشاسن
أى ًىرشف أدذًا اٙخش
أى ًٌصد إلٔ صْخ األً٘ي ّدششجاخ األلن
أى ًذسّ ًّذخل العوك
ًسثغ غْسٍ ًّرشصّذ الخطش
ًأخز ًّرذ ّول عٌاء تعضٌا
ًسوعً ،رىلّن ًٌّصخ درٔ تالثِشش ًرث ّشش
إًٌا ًشٗذ أى ُٗصثخ ّادذًا ول٘ن اٙخش
ًسوع ها فٖ داخل الى٘اى تإلذادٍ ّتإٗواًَ
ًرساعذ علٔ الذضْس ّال٘مظح ّالسِش
ًثْح ًّف٘ض تالفىش ّضّاءا أّ هظلوا
ها ًذي إالّ ًالل٘ي للذسّ
لأللن ّللفشح وٖ ًرطِّش
ًعن ،فٖ سفش الْجْد
و ّل ّادذ هٌا ُٗشٗذ ُزا اٙخش
ًرىلّن الىلوح فٖ صذق
ًصثخ ول٘وٖ هللا فٌرٌ َّْس
إًٌا ًرشاسن ًّرساعذ
لىٖ ًسرم٘ن تالث ّش ًّرذشّس

إًٌا ًصثخ ذثل٘غا إلِ٘ا
هصذس سالم هرشفّع٘ي عي الذًّ٘اخ
هرلِّف٘ي لإللِ٘اخ وٖ الخل٘مح تٌا ال ذرعثّش
ُزا ُْ الثْى الشاسع ت٘ي الٌظشذ٘ي
الِذف ُْ أى ًخرشق لةّ الذث٘ة
أى ًىْى لَ لثل ذمذهح الشىش
ّسذش
صلْاخ ساعاخ ّغشّب
َ
ُىزا ول ّادذ هٌا ٗوىٌَ أى ٗف٘ض
ها ًذي إال هي دضي ّسدوَ هللا
ًافزٗي إلٔ ول ّذش.

