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الشجِخ
ُل شزة رالهيذ الوظيخ كبص ّادد ليلخ العشبء الزثبًي كوب يقْل هزي ّهزقض ام اثٌيي كوب يقْل
لْقب ؟
ُّل ُذا رضبرة في االًبجيل ؟
اليظذ ُي خجش ّادد ّكبص ّاددٍ ؟

الزد
االعداد
هزي 26
ظب ُء ارَّ َ َ َه َ اال ْثٌَ ْي َعش ََز.
َّ 20لَ َّوب َكبىَ ا ْل َو َ
ظلِّ ُوٌِي».
اددًا ِه ٌْ ُ ْن يُ َ
َّ 21فِي َوب ُُ ْن يَ ْ ُكلُْىَ قَب َل« :ا ْل َذ َّ َقُْ ُل لَ ُ ْن :إِىَّ َّ ِ
بر ُّلة؟»
اد ٍدد ِه ٌْ ُِ ْن يَقُْ ُل لََُْ َُ « :ل ًََب ُ َُْ يَ َ
 22فَ َذ ِشًُْا ِج ًّداا َّا ْثزَ َد َ ُك ُّلل َّ ِ
ظلِّ ُوٌِي!
ض يَ َدٍُ َه ِعي فِي ال َّ
بة َّقَب َل« :الَّ ِذي يَ ْغ ِو ُ
ظ ْذفَ ِخ ُ َُْ يُ َ
 23فَ َ َج َ
بى.
ع َك َوب ُ َُْ َه ْ ز ٌب
اا ًْ َ
ُْة َع ٌَُْا َّل ِيْ َّ ْي ٌبل لِذلِ َ ال َّز ُج ِل الَّ ِذي ثِ َِ يُ َ
اا ًْ َ
ظ ِ
بى َهب ٍد
ظ ِ
ظلَّ ُن اثْيُ ِ
 24إِىَّ اثْيَ ِ
َكبىَ َخ ْي ًزا لِذلِ َ ال َّز ُج ِل لَ ْْ لَ ْن يُْلَ ْد!».
طيِّ ِدي؟» قَب َل لًََُْ َ « :ذَ قُ ْلذَ ».
ظلِّ ُوَُ َّقَب َلْ َُ « :ل ًََب ُ َُْ يَب َ
بة يَ ُِْ َوا ُه َ
 25فَ َ َج َ

ظ َز َّ َ ْع َ الزَّالَ ِهي َذ َّقَب َلُ « :خ ُذّا ُكلُْاَ ُ .ذا ُ َُْ
بر َ َّ َك َّ
َّ 26فِي َوب ُُ ْن يَ ْ ُكلُْىَ َ َخ َذ يَ ُ
ظْ ُو ا ْل ُ ْجشَا َّثَ َ
ظ ِدي».
َج َ
ش َ َز َّ َ ْع َب ُُ ْن قَباِالً« :اش َْزثُْا ِه ٌْ َِب ُكلُّل ُ ْنا
ص َّ َ
َ َ َّ 27خ َذ ا ْل َ ْ َ
ظفَ ُ ِهيْ َ ْج ِل َكثِي ِزييَ لِ َو ْغفِ َز ِح ا ْل َ
 28ألَىَّ ُ َذا ُ َُْ َد ِهي الَّ ِذي لِ ْل َع ِْ ِد ا ْل َج ِدي ِد الَّ ِذي يُ ْ
َبج ا ْل َ ْز َه ِخ ُ َذا إِلَ ولِ َ ا ْليَ ْْ ِم ِديٌَ َوب
َ َّ 29قُْ ُل لَ ُ ْن :إًِِّي ِهيَ ااىَ الَ َش َْز ُ
ة ِهيْ ِىر ِ

َبيَب.
َش َْزثَُُ َه َع ُ ْن َج ِديدًا

د َثِي».
فِي َهلَ ُ ْ ِ
ُْى.
 30ثُ َّن َ
طجَّ ُذْا َّ َخ َز ُجْا إِلَ َججَ ِل ال َّش ْيز ِ

هزقض 14

ظب ُء َجب َء َه َ اال ْثٌَ ْي َعش ََز.
َّ 17لَ َّوب َكبىَ ا ْل َو َ
ظلِّ ُوٌِي .اَا ِك ُل َه ِعي!»
َّ 18فِي َوب ُُ ْن ُهزَّ ِاُْىَ يَ ْ ُكلُْىَ ا قَب َل يَ ُ
اددًا ِه ٌْ ُ ْن يُ َ
ظْ ُو« :ا ْل َذ َّ َقُْ ُل لَ ُ ْن :إِىَّ َّ ِ
اددًاْ َُ « :ل ًََب؟» َّ َخ ُزْ َُ « :ل ًََب؟»
اددًا فَ َْ ِ
 19فَب ْثزَ َد ُّا يَ ْذشَ ًُْىَ ا َّيَقُْلُْىَ لََُ َّ ِ
ظ ْذفَ ِخ.
ض َه ِعي فِي ال َّ
اد ٌبد ِهيَ اال ْثٌَ ْي َعش ََزا الَّ ِذي يَ ْغ ِو ُ
 20فَ َ َج َ
بة َّقَب َل لَ ُِ ْنِ َّ َُْ ُ« :
بى.
ع َك َوب ُ َُْ َه ْ ز ٌب
اا ًْ َ
ُْة َع ٌَُْا َّل ِيْ َّ ْي ٌبل لِذلِ َ ال َّز ُج ِل الَّ ِذي ثِ َِ يُ َ
اا ًْ َ
ظ ِ
بى َهب ٍد
ظ ِ
ظلَّ ُن اثْيُ ِ
 21إِىَّ اثْيَ ِ
َكبىَ َخ ْي ًزا لِذلِ َ ال َّز ُج ِل لَ ْْ لَ ْن يُْلَ ْد!».
ظ َزا َّ َ ْع َب ُُ ْن َّقَب َلُ « :خ ُذّا ُكلُْاا ُ َذا ُ َُْ
بر َ َّ َك َّ
َّ 22فِي َوب ُُ ْن يَ ْ ُكلُْىَ ا َ َخ َذ يَ ُ
ظْ ُو ُخ ْجشًا َّثَ َ
ظ ِدي».
َج َ
ش ِزثُْا ِه ٌْ َِب ُكلُّل ُِ ْن.
ش َ َز َّ َ ْع َب ُُ ْنا فَ َ
ص َّ َ
 23ثُ َّن َ َخ َذ ا ْل َ ْ َ
ظفَ ُ ِهيْ َ ْج ِل َكثِي ِزييَ .
َّ 24قَب َل لَ ُِ ْنَ ُ« :ذا ُ َُْ َد ِهي ا َّل ِوي لِ ْل َع ِْ ِد ا ْل َج ِدي ِدا الَّ ِذي يُ ْ
د
 25اَ ْل َذ َّ َقُْ ُل لَ ُ ْن :إًِِّي الَ َش َْز ُ
َبج ا ْل َ ْز َه ِخ إِلَ ولِ َ ا ْليَ ْْ ِم ِديٌَ َوب َش َْزثَُُ َج ِديدًا فِي َهلَ ُ ْ ِ
ة ثَ ْع ُد ِهيْ ًِز ِ
ِ».
ُْى.
 26ثُ َّن َ
طجَّ ُذْا َّ َخ َز ُجْا إِلَ َججَ ِل ال َّش ْيز ِ

لْقب 22

طْالً َه َعَُا
ذ ال َّ
ظب َعخُ ارَّ َ َ َّاال ْثٌَب َعش ََز َر ُ
َّ 14لَ َّوب َكبًَ ِ
ظ َخ َه َع ُ ْن قَ ْج َل َىْ َرَ َلَّ َنا
ش ِْ َْحً ا ْ
َّ 15قَب َل لَ ُِ ْنَ « :
شزَ َِ ْيذُ َىْ ُك َل ُ َذا ا ْلفِ ْ
د ِ».
 16ألًَِّي َقُْ ُل لَ ُ ْن :إًِِّي الَ ُك ُل ِه ٌَُْ ثَ ْع ُد َدزَّ يُ ْ َو َل فِي َهلَ ُ ْ ِ
ش َ َز َّقَب َلُ « :خ ُذّا ُ ِذ ٍِ َّا ْقز َِظ ُوَُْب ثَ ْيٌَ ُ ْنا
طب َّ َ
بّ َل َك ْ ً
 17ثُ َّن رٌََ َ
َبج ا ْل َ ْز َه ِخ َدزَّ يَ ْرِ َي َهلَ ُ ْدُ
 18ألًَِّي َقُْ ُل لَ ُ ْن :إًِِّي الَ َش َْز ُ
ة ِهيْ ًِز ِ
طٌَ ُعْا ُ َذا
َ َ َّ 19خ َذ ُخ ْجشًا َّ َ
ظ ِدي الَّ ِذي يُ ْج َذ ُل َع ٌْ ُ ْن .اِ ْ
ش َ َز َّ َك َّ
ظ َز َّ َ ْع َب ُُ ْن قَباِالًَ ُ« :ذا ُ َُْ َج َ
لِ ِذ ْك ِزي».
ِ».

َ َّ 20كذلِ
َّ 21ل ِيْ

ظ َ ُ َع ٌْ ُ ْن.
ص ُِ َي ا ْل َع ِْ ُد ا ْل َج ِدي ُد ثِ َد ِهي الَّ ِذي يُ ْ
ضب ثَ ْع َد ا ْل َعشَب ِء قَباِالًِ ُ« :ذ ٍِ ا ْل َ ْ ُ
ص َ ْي ً
َ ا ْل َ ْ َ
ظلِّ ُوٌِي ُِ َي َه ِعي َعلَ ا ْل َوباِ َد ِح.
ُ َُْ َوا يَ ُد الَّ ِذي يُ َ

ًّالدظ اى الجشيزيي هزي ّهزقض اى ال بص كبى ثعد ال جش
اهب لْقب الجشيز فبل بص كبى قجل ال جش ّاالخز ثعدٍ
ّلٌفِن هعٌبُب يجت اى ًدرص الزقليد اليِْدي
الْطيَ جباذ في
خزّج 12

 ّ 1 :12كلن الزة هْط ّ ُزّى في ارع هظز قباال
ُ 2 :12ذا الشِز ي ْى ل ن راص الشِْر ُْ ل ن اّل شِْر الظٌخ

 3 :12كلوب كل جوبعخ اطزاايل قباليي في العبشز هي ُذا الشِز يبخذّى لِن كل ّادد شبح ثذظت
ثيْد االثبء شبح للجيذ
 ّ 4 :12اى كبى الجيذ طغيزا عي اى ي ْى كفْا لشبح يبخذ ُْ ّ جبرٍ القزيت هي ثيزَ ثذظت
عدد الٌفْص كل ّادد عل دظت اكلَ رذظجْى للشبح
 5 :12ر ْى ل ن شبح طذيذخ وكزا اثي طٌخ ربخذًَّ هي ال زفبى اّ هي الوْاعش
 ّ 6 :12ي ْى عٌدكن رذذ الذفظ ال اليْم الزاث عشز هي ُذا الشِز ثن يذثذَ كل جوِْر
جوبعخ اطزاايل في العشيخ
 ّ 7 :12يبخذّى هي الدم ّ يجعلًَْ عل القباوزيي ّ العزجخ العليب في الجيْد الزي يبكلًَْ فيِب
 ّ 8 :12يبكلْى اللذن رل الليلخ هشْيب ثبلٌبر ه ف يز عل اعشبة هزح يبكلًَْ

ُّذا هب ًفذٍ اليِْد في كل طٌَ ّلوب خزجْا هي هظز كبًْا يزشْى الدم هبم الوذثخا ّيشّْى
الذول ّيضعْى فيَ طي ب ً عل طْلَا ّطي ب ً عل عزضَا عل ُيئخ طليتا ّال ي ظزّى عظوب ً
هي عظبهَا ُّْ إشبرح إل الوظيخ (يْدٌب 1ّ 19:36كْرًثْص .)5:7
ّكيفيخ ادزفبلِن
اّال هي الوْطْعَ اليِْديخ

The cup of wine taken immediately after grace has been recited at the
conclusion of a meal. The custom is first mentioned directly in Mish. Ber. vi
6: "If wine comes to them [a company of three or more] during the meal,
"each one blesses for himself; if after the meal, one blesses for all of them.
In other words, wine after the meal is treated with some solemnity. In Pes. x.
1 the four cups of the Passover night are mentioned: the third of these is the
cup of benediction following the grace after supper.

Read more:
http://www.jewishencyclopedia.com/view.jsp?artid=929&letter=C&sear
ch=passover cup#ixzz0jgdj8OyW

ال بص االّلي ربخذ ثعد الٌعوَ ُّي ّض الْججَ ُّي كبص الجزكَ االّلي
ُّذا وكز في الوشٌَ الجشء 6
ّثعد رقدين الٌجيش لوجوْعَ هي ثالثَ اّ اكثز كبص ثبًيخ ليجبر ثِب ًفظَ
ثن كبص ثبلثَ ثعد العشبء يجبر ثِب االخزيي
ّثعد االًزِبء هي عشبء الفظخ ثعد اى قدهذ ثالس كؤّص الجزكَ ّقجل االًظزاف كبص راثعَ ُي
كبص الزِليل
ّثزفظيل اكثز
ثَ ى يقدهْا الش ز هللا ثن يشزثْى ك ص ًجيذ هوشّجب ً ثوبءا ُذٍ كبًذ ّل ك ص.
ّثعد ول كبًْا يغظلْى يديِنا ثن يش زّى

ا ثن يضعْى عل الوبادح عشبثب ً ُه َّزح ّالف يز

ثلخ ّريي ّسثيتا ثن ي خذّى قليالً هي األعشبة ّيقدهْى ش زاً هللا ثن ي كلًِْب
ّالذول ّهزقخً هي ٍد
ّيزفعْى الظذْىا ّيضعْى هبم كل هذزفل ك ص ًجيذ كوب فعلْا في ّل األهز.
ّطجت رف الظذْى ُْ دول األّالد عل االطزفِبم عي طجت ُذاا فيشزو رايض العبالخ في
رْضيخ هب قبطبٍ اليِْد في هظز هي الذل ّالعجْديخا ّكيفيخ إًقبوُنا ّ طجبة االدزفبل ث يد
.الفظخ
ثن يؤر ثبلظذْى ثبًيخا ّيقْل ُذا ُْ الفظخ الذي ً كلَا ألى الزة عجز عي ثيْد ثباٌب في
هظز .ثن يوظ األعشبة ّيقْل إًِب رشيز إل هزارح الذلّ .يوظ الف يز ّيقْل إًَ يشيز إل
طزعخ اررذبلٌب هي هظز الًَ لن يْجد ّقذ يزْفز لز ويز العجيي .
ثن يغظلْى يديُن ّي كلْىّ .يقز رة العبالخ هشهْري ّ 114 ّ 113يظليا ثن يشزثْى هب
ي ْى هبهِنا ُّي ال ص الثبًيخ .ثن يغظلْى يديِن ثبًيخ ّي كلْى ال عبم .ثن يغظلْى يديِن
ّيشزثْى ك طب ً ثبلثخ رظو »ك ص الجزكخ« ألى رايض العبالخ يقدم الش ز هللّ .كبًْا يشزثْى

ك طب ً راثعخ قجل اًظزافِن رُظ َّو »ك ص الزِليل« ألًِن كبًْا يزرلْى هشاهيز ُّ 118-115ي
اضيفخ ثعد دخْل ارع الوْعدّ .قد دبفظ الوظيخ عل ُذٍ ال قْص ألًِب كبًذ ردل عليَ
فبالرث كؤّص ُن

 1كبص الش ز علي عجْر الوِل ( الغضت )
 2كبص الفظخ الوذثْح الجل ال الص ( ال فبرح )
 3كبص الجزكَ ( ال الص )
 4كبص الزِليل ( الول ْد )
ّللشزح اكثز اّضخ هعٌي ال بص في االًجيل
كبص

ثزغن اًِب قد رعٌي اي كبص ّل ي كلوخ الوظيخ ٌُب لِب هعٌي خبص ُّْ
 1كبص الغضت الزي يجت اى يشزثِب كل اًظبى كبعززافب ثبل

يَ

 51: 22طفز إشعيبء
خا ثُ ْف َل
طيِّ ُد ِ ال َّز ُّلةا َّإِل ُِ ِ الَّ ِذي يُ َذب ِك ُن لِ َ
ش ْعجِ ََِ ًََ ُ« :ذا قَ ْد َ َخ ْذدُ ِهيْ يَ ِد ِ َك ْ َ
ُ َ َذا قَب َل َ
ص الزَّ َزًُّل ِ
ضجِي .الَ رَ ُعْ ِدييَ رَش َْزثِيٌَ َِب فِي َهب ثَ ْع ُد.
ص َغ َ
َك ْ ِ

 2كبص الظ يت الزي كبًذ رظ ت علي الوذثخ في العِد القدين لز ِيز ال

يَ

 4: 7طفز العدد
َاح
ة َ ْ
الظ َذبفَ َّ ُّل
ض ُعْىَ َعلَ ْي َِ ِّ
َّ َعلَ َهباِ َد ِح ا ْل ُْ ُجْ ٍِ يَ ْج ُ
الظ ُذْىَ َّاألَ ْقد َ
ْىا َّيَ َ
ظ ُْىَ ثَ ْْ َ
ط َوب ًْ ُج ٍد
تا َّيَ ُ ْىُ ا ْل ُ ْج ُش الدَّااِ ُن َعلَ ْي َِا
د ال َّ
َّ َكب َ
ظ ِي ِ
طب ِ

ّ 3رزذْل لٌب ل بص ال الص

 116: 13طفز الوشاهيز
ة َ ْدعُْ.
بّ ُلا َّثِب ْ
ط ِن ال َّز ِّ
َك ْ َ
ص َرٌََ َ
ص ا ْل َ الَ ِ

 4كبص الزِليل في الول ْد

إًجيل هز 29 :26
ول َ ا ْليَ ْْ ِم ِديٌَ َوب َش َْزثَُُ َه َع ُ ْن
َّ َقُْ ُل لَ ُ ْن :إًِِّي ِهيَ ااىَ الَ َش َْز ُ
َبج ا ْل َ ْز َه ِخ ُ َذا إِلَ ِ
ة ِهيْ ًِز ِ
د َثِي».
َج ِديدًا فِي َهلَ ُ ْ ِ

 )2إًجيل هزقض 25 :14

َبج ا ْل َ ْز َه ِخ إِلَ ولِ َ ا ْليَ ْْ ِم ِديٌَ َوب َش َْزثَُُ َج ِديدًا فِي
اَ ْل َذ َّ َقُْ ُل لَ ُ ْن :إًِِّي الَ َش َْز ُ
ة ثَ ْع ُد ِهيْ ًِز ِ
د ِ».
َهلَ ُ ْ ِ

 )3إًجيل لْقب 18 :22
َبج ا ْل َ ْز َه ِخ َدزَّ يَ ْرِ َي َهلَ ُ ْدُ
ألًَِّي َقُْ ُل لَ ُ ْن :إًِِّي الَ َش َْز ُ
ة ِهيْ ًِز ِ

ِ».

ُّذا هب شزدَ الظيد الوظيخ

 20: 22إًجيل هز
ط ْْفَ َش َْزثُ َِب
بىَ .رَ ْ
ظْ ُو َّقَب َل« :لَ ْ
بة يَ ُ
ص الَّزِي َ
بى َىْ رَش َْزثَب ا ْل َ ْ َ
فَ َ َج َ
ظزَ ِ ي َع ِ
بى َهب رَ ْلُجَ ِ
ظزُ َوب رَ ْعلَ َو ِ
ظزَ ِ ي ُ».
ط َج ُغ ثِ َِب ًََب؟» قَبالَ لََُْ ًَ« :
بلظ ْج َغ ِخ الَّزِي َ ْ
ًََبا َّ َىْ ر ْ
َظ َجِ َغب ثِ ِّ

ُّْ يْضخ اًَ يعزف اًَ طيشزة كبص ال فبرح ليدف ثوي كبص غضت

عي الجشزيخ كلِب

ّيقدم للجشزيَ كبص ال الص الذي ثَ ًظزذ اى ًٌبل ثعدُب كبص الزِليل

ُّذٍ ال لوخ لِب هعٌي يًْبًي جويل

4221

ποτήριον
potērion

Thayer Definition:
1) a cup, a drinking vessel
2) metaphorically one’s lot or experience, whether joyous or adverse,
divine appointments, whether favourable or unfavourable, are
likened to a cup which God presents one to drink: so of prosperity
and adversity

لِب هعٌي هجبسي في اليًْبًي ُّْ فزدَ ّغضت ُّْ رعجيز للزعييي االلِي ُّْ رعجيز عي الوذٌخ
اّ كبرثخ

ّقد رٌجب اشعيبء الٌجي عي ُذٍ الظجغخ ّقبل

 طفز إشعيبء63: 1
 « ًََب.َِ ِظ َِا ا ْل ُوذَ َعظِّ ُن ثِ َ ْث َز ِح قُ َّْر
ْ ُة ُد ْو ٍدز ِهيْ ث
ِ ِظ َزحَ؟ ُ َذا ا ْلجَ ِِ ُّلي ثِ َوالَث
َهيْ َوا اارِي ِهيْ َدُّ َما ثِثِيَب ٍد
.»ص
ِ َا ْل ُوزَ َ لِّ ُن ثِب ْلجِ ِّزا ا ْل َع ِظي ُن لِ ْل َ ال

الوعٌي الزّدي

رطن الوظيخ العشبء الزثبًي ثعد عشبء الفظخ رذكبراً لوْرَ ألًَ ُْ فظذٌبا ّثَ رذزرًب هي
عجْديخ إثليض الزي ُي شد هي عجْديخ فزعْى في هظزا
فْض العشبء الزثبًي رذكبراً لل الص الذي طٌعَ لٌب ليعزقٌب هي عجْديخ إثليضا ّليشدد عشااوٌب
ّقذ الزجبرة ّالوظبات.
ظزا ّقبل» :خذّا كلْا ُذا ُْ
ّكيفيخ رطن الوظيخ للعشبء الزثبًي ُي ًَ خذ خجشاً ّثبر ّك ّ
جظدي« .فبل جش ُْ ثوٌشلخ دول الفظخا ف وب ى الذول كبى يشير إل خالص ثٌي إطزاايل هي
العجْديخا ف ذل ال جش يشيز إل جظد الوظيخ الذي ُكظز ألجلٌب عل الظليتّ .كوب ًَ يلشم لزغذيخ
ّهضغَا ف ذل لشم ثذل جظد الوظيخ ليظيز خجشاً لذيبح ًفظٌبّ .كوب ى ديبرٌب
ظز ال جش
ْ
ااًظبى َك ْ
رزعل عل ال جش الذي عدٍَّ

هي كزهَ ّجْدٍ ّل فَ ألجظبدًبا ف ذل ديبرٌب األثديخ رزْق

عل وثيذخ جظد الوظيخ عل الظليت.
ّكبى ثٌْ إطزاايل يظف ْى دم دول ثال عيت هبم الوذثخا ف شبر الوظيخ إل ُذٍ الذثيذخ ثقْلَ:
»ُذا ُْ جظدي الذي يُجذل ألجل ن«ُ ُّْ .جخ هجبًيخا ّكذل خذ ال ص ّش ز ّ ع

رالهيذٍ

ّقبلُ» :ذا ُْ دهي« .يعٌي ًَ يشيز إل طف دهَا ألًَ »ثدّى طف دم ال رذظل هغفزح«
(.عجزاًييي  .)9:22فِذا ُْ رزريت فظخ اليِْد ّرطن العشبء الزثبًي
طذيخ ى لْقب وكز ك طييا ّوكز هز ّهزقض ك طب ً ّاددحًا ألى هز ّهزقض وكزا ال ص )(2
ٌب
الو زظخ ثبلعشبء الزثبًيا ُّي الوقضّدح ثبلذاد.
هب لْقب ف شبر إل ال ص الزي كبًذ رُؤخذ قجل العشبء ال

يَا ثن وكز ال ص الزي شبر ثِب إل

طف دهَ ثعد العشبء ا ّثِذا يظِز ث الى اعززاضبد الوعززع
ًّالدظ اى كٌيظخ العِد الجديد كلِب ُي عبالخ الظيد الوظيخ الى خزّف الفظخ يبكل علي
الوظزْي العبالي فقظ ّال يشزز اطزربى اال لْ عدد افزاد االطزٍ اقل هي كويخ ال زّف ّ .رة
االطزٍ ُْ الذي يقدم الفزاد اطزرَ ُّذا هب فعلَ الوظيخ ه رالهيذٍ كٌيظخ العِد الجديد
فلٌش ز رثٌب اًٌب اطجذٌب عبالخ الوظيخ ثبلوعٌي الذقيقي
ثبلزغن هي غزثزٌب في العبلن هثل غزثخ شعت ثٌي اطزائيل اال اًٌب ًٌزظز ارع الوْعد في الول ْد
الزي ًشزة فيِب ال بص االخيز كبص الزِليل

فلٌزشكز كل هزٍ ُذٍ ال بص الزي شزثِب الوظيخ الجلٌب ُي الوْد االثدي الذي كبى هفزّع عليٌب
ّلٌزذكز اى كبص الول ْد ليظذ ثظجت اي طالح فيٌب ّل ي ًعوَ هع بٍ هي رة اطزرٌب الوظيذيخ

ّالوجد هلل دااوب

