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بُّ رَّ ل ا ْسمَع  َي ْن  أَ ْحببُت  أ

ُه أُذنَ أماَل  ُه  ألنَّ عى،  َضرُّ َت َصوَت 

ألَنَّ ّيامى.  أ لَّ  كُ فأْدعوُه  َىلَّ  إ

َد ئِ وَشدا فْتنى،  َن َت ْك ا المْوِت  َع  ْوجا أ
َوَجدت ا  ن ْز وحُ ضيقاً  تنى  بَ أصا لَجحيِم  ا .

جِّ نَ َربُّ  يا  َدعوت.  بِّ  رَّ ل ا وباْسم 

هنا َل وإ يٌق،  وِصّد َرحيٌم  بُّ  رَّ ل ا نَْفسى. 

َو ُه األْطفاَل  ْحفُظ  َي لَّذى  ا  . ُم َح ْر َي
ِجعى ْر ا َفخلِّصنى.  َضْعُت  تَّ إ  ، بُّ رَّ ل ا

ألنَّ َحتِك،  را ِضِع  ْو َم إَىل  نَْفسي  يا 
َذ َق ْن وأ َىلَّ  إ ْحَسَن  أ ْد  َق بَّ  رَّ ل ا

َن ِم ىَّ  َن ْي وَع لمْوِت،  ا ِمَن  نَْفسى 

ِل َل زَّ ل ا ِمَن  َىلَّ  ْج وِر  ، موِع لدُّ ا .
ِء يا األْح ِة  كوَر فى  أماَمه  ّب  رَّ ل ا أْرَضى  .

ويا لُ لِّ َه
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ْمُت كلَّ َت َك  ذلِ لِ َمْنُت  آ ،

فى قْلُت  ا  ن أَ  . اً ّد ِج َضعُت  تَّ ا ا  ن وأَ
بوَن ِذ كا ّناِس  ل ا لَّ  كُ نَّ  أ َحْيرتى  .
لِّ كُ َعْن  بَّ  رَّ ل ا ُئ  ِف أُكا ماذا  بِ

اْسِم وب ُذ  خُ آ الَخالِص  كأُْس  أْعطانيِه؟  ما 
ب رِّ لَّ ل نُذورى  أُوفى  ْدعو.  أ بِّ  رَّ ل ا

ّديسيِه ِق َمْوت  بِّ  رَّ ل ا َم  أما ريٌم  كَ . ِه ِب َشْع لِّ  كُ َم  ا ّد ُق .
ُن ْب وا ْبدَك.  َع ا  ن أَ ْبدَك،  َع ا  ن أَ َربُّ  يا 
ُح بَ ْذ أ َك  َل َف ُقيودى.  َطْعَت  َق ِتَك.  َم أ

بِّ رَّ ل ا وباْسِم  ْسبيِح.  تَّ ل ا بيحَة  َذ
ِر ا ي ِد فى  نُذورى،  بِّ  لرَّ ل أُوفى  ْدعو.  أ

ِه ِب َشْع لِّ  كُ َم  ا ّد ُق  ، بِّ رَّ ل ا يِت  بَ ،

ا وي لُ لِّ َه َشليم.  أوُر َوَسِط  فى  .
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ا َه يُّ أَ ْم  كُ ْي َل ِإ ُب  لُ ْط نَ َو

َال بِ يَن  ِذ لَّ ا وا  ُر ِذ ْن
أَ  : ُة َو ْخ ِإل ا

ُفوِس نُّ ل ا َر  ا ِصَغ وا  ُع َشجِّ يٍب.  ِت ْر َت .
ا ْو نَّ أَ َت  . َء ا َف َع لضُّ ا وا  ُد ْسِن أَ

ٌد َح أَ َي  ِز ا َج يُ الَ  ْن  أَ وا  ُر ُظ ْن ا . ِع ي ِم َج ْل ا َعَىل 

كُلَّ ْل  بَ  ، َشّر بِ ّر  َش ْن  َع ا  ًد َح أَ
ْم ُضكُ ْع بَ َر  ْي َخ ْل ا وا  ُع ِب تَّ ا ِحيٍن 

َال بِ وا  َصلُّ ِحيٍن. لَّ  كُ وا  حُ َر ْف ا   . ِع ي ِم َج ْل لِ َو ْعٍض  َب لِ

نَّ ألَ  ، ٍء َشْي لِّ  كُ ِفي  وا  ُر ْشكُ ا . ٍع ا َط ِق ْن ا
َمِسيِح ْل ا ِفي  هللاِ  ُة  َئ ِشي َم ِهَي  ِه  هِذ

وا ُر ِق َت ْح َت الَ  . وَح رُّ ل ا وا  ُئ ِف ْط تُ الَ  . ْم كُ ِت َه ِج ْن  ِم ُسوَع  َي

كُوا َمسَّ َت  . ٍء َشْي لَّ  كُ وا  ُن ِح َت ْم ا   اِت. وَّ ُب نُّ ل ا

ِم َال لسَّ ا ُه  ل ِإ َو . ّر َش ِه  ْب ِش لِّ  كُ ْن  َع وا  ُع ِن َت ْم ا   َحَسِن. ْل ا بِ

ُسُه ْف نَ

ْظ َف ْح ُت ْل َو  . ِم ا َم تَّ ل ا بِ ْم  ُسكُ دِّ َق يُ

ْم كُ َسُد َج َو ْم  ُسكُ ْف نَ َو ْم  كُ وحُ ُر
َمِجيِء َد  ْن ِع ٍم  ْو َل َال  بِ ًة  َل ِم ا كَ

ُم وكُ ُع ْد َي ِذي  لَّ ا َو  ُه يٌن  ِم أَ َمِسيِح. ْل ا ُسوَع  َي ا  َن بِّ َر
ًضا ْي أَ ُل  َع ْف َسَي ِذي  لَّ ا .
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ْكُتِك َر َت َظًة  َحْي لُ ،
ب   ْجَمُعِك. َسأَ َعِظيَمٍة  اِحَم  َمَر بِ َو

َحَجْبُت َغَضِب  ْل ا َفَيَضاِن 

ْحَساٍن ِإ بِ َو ْحَظًة،  َل َعْنِك  َوْجِهي 
ِك يُّ لِ َو َقاَل  َحُمِك،  ْر أَ ِديٍّ  بَ

أَ

ل   . بُّ الرَّ

نُوٍح ِه  ا َي ِم كَ ُه  نَّ أَ
َر ُب ْع َت الَ  أَْن  َحَلْفُت  َما  كَ لِي.  ِه  هِذ
األَْرِض َعَىل  نُوٍح  ُه  ا َي ِم ُد  ْع بَ ،

ْيِك َل َع أَْغَضَب  الَ  أَْن  َحَلْفُت  ا  َذ هكَ
َرِك أَْزجُ .َوالَ   

ُزوُل َت اَل  ِجَب ْل ا نَّ  ِإ ،َف
ْحَسانِي ِإ ا  أَمَّ ُع،  َز ْع َز َت َت اَم  َواآلكَ
َسَالِمي ْهُد  َع َو َعْنِك،  ُزوُل  َي َفَال 

بُّ الرَّ اِحُمِك  َر َقاَل  ُع،  َز ْع َز َت َي .الَ 


