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 بسم اهللا الرمحن  الرحيم
  

الكنيسة ألمر هام    إىلهاتفتين مرينا  وتوسلت إيل  أن أرافقها 
  باستغراب: فقلت هلا

  مسلمة . مراةكيف أذهب معك وأنا ا - *
  لها ورجاءها وقالت:رت توسّ كّر
يوجد ما يدل أنك إمراة مسلمة فنحن مظهرنا واحد  ال

  غدًا.احلاجة إليك  ...أرجوك يا سلمى أنا يف أمّس
  

صداقتنا  ميغمرين، فرغ االستغرابوافقت على الذهاب معها و
وأخربتين  التقيناويف الصباح  ،هذامل تطلب مين طلبًا مثل القدمية 

له عن ذنوا  االعترافالقس ألجل  معموعد مسبق على أا 
    سألتها: الرب،ليمنحها املغفرة نيابة عن 

  ملاذا أنت مضطربة ؟ - *
  :ألا املرة األوىل يف حيايت  .-
  

دخلنا إىل الكنيسة  مث دخلنا إىل قاعة يتجمع فيها األشخاص 
املذنبون وهم ينتظرون دورهم للجلوس على كرسي أمام القس 

فذهبت و  يعترفوا له بذنوم ، وبعد ساعة تقريبًا جاء دور مرينال
خرجت ربع  ساعة ، ّمث ثت ما يقارب فمك أقفلت خلفها الباب

وبعد ، ووجهها مصبوغ باخلجل الذي أخذ يتالشى شيئًا فشيئًا 
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أن خرجنا من باب الكنيسة  أخذت ختربين عن القشعريرة اليت  
 تنهدت تنهيدة عميقة  مث ،االعترافأصابت جسدها حلظة 

  وخاطبتين : 
بعد أن  بالراحة والطمأنينةاآلن  كم أحسّ سلمى  آه يا - *

  الرب.منحين القس املغفرة نيابة عن 
ويف الطريق  وقفت مرينا أمام عربة لبيع الكعك والسمسم  

 ل عودة، وصلت البيت قبواشترت يل وهلا  ومشينا حىت افترقنا
   .من مدرستهم رائد  خالد و وولدّي  من عمله زوجي

  
، وعندما قدم زوجي قصصت له ما حدث مع مرينا ،فابتسم 

  فقلت له :
  ما الذي جيعلك مبتسمًا ؟  - *

  قال وهو يتحاشى النظر إىل وجهي 
منذ زواجنا مل أمسعك تعترفني خبطأ ومل أشاهدك تعتذرين  - *

  ألحد.
الغضب وذهبت إىل املطبخ، واحلقيقة أين مل أكن تظاهرت ب

، فأنا مسعت هذا االنتقاد من زوجي عدة مرات دبة، فقغاض
ء يف العفو  والطمع والرجا االنكسارأكره االعتذار  ملا فيه من 

، كم أمقت االعتذار ذلك صور ساطعة للذّل يف الصفح  وكّل
  ملا فيه من املهانة و االنكسار والتذلل .
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ان  ويف اية األسبوع ذهبنا لزيارة أهل زوجي خارج مدينة عم
رأى اجلميع  .وأثناء وجودنا هناك تكلمت بكلمات حبق عميت

أا كلمات جارحة ،ويف طريق العودة مل يكلمين زوجي ،كما 
أين كنت غري مستعدة لالعتراف بذنيب ومل خيطر يف ذهين جمرد 

  خاطر أن اعتذر لعميت .
  

بالسيارة تنحرف إذا  الصمت املشحون بالتوتر سط هذا وفجأة 
وبعد الوادي  ويف هذه اللحظات فقدت الوعي ، وتتدحرج يف 

يب على بعد أمتار من وإذا  مدة ال أعلم قدرها فتحت عيينّ 
، وما هي إال  فصلين عنها صخرة كبرية منبسطةالسيارة ت

حلظات حىت أخرج الناس زوجي حمموًال فاقدًا الوعي  و وضعوه 
على الصخرة املنبسطة مث أخرجوا خالد و رائد  و وضعومها 

بقعة وخيط غليظ من الدماء يسيل  و يتجمع يف  جبانب أبيهما 
فصرخت والرعب يلتهمين ويفقدين منخفضة على الصخرة ، 

  الوعي .
  

استيقظت و أنا يف املستشفى مصابة بكسر يف الفخذ األيسر  
،  وولدّيزوجي  عن  وأخي و زوجته جبانيب ، سألت على الفور

نة الطبية إلجراء فحوصات غري إىل املدي ُنقلوا مفأخربين أخي أ
  وقال ليخفف من خويف  وقلقي : متوفرة يف هذا املستشفى 

  إن إصابام ليست خطرية . - *
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  ؟ هموخطرية فلماذا  نقل: إن مل  تكن -
  ألن بعض إصابام يف الرأس . - *

وعلى الفور قام أخي باالتصال  اجلوال،أكلمهم عرب  فطلبت أن
، ويف اليوم التايل قرر  نائمون فأخربه عمي أم محاي،مع 

اجلبرية تكفيه ،  إناألطباء أن كسري ال  حيتاج إىل عملية و 
مصطلية بنار مخسة أيام  غادرت املستشفى بعدما قضيت فيه

  ، ولَديَّ  وزوجيم استطع خالهلا أن أكّل ألّني مل القلق واخلوف
، غري  ى إىل املدينة الطبية مباشرةتوجه من املستشفال على تُ عزم
ونظر يف عيين من  ألمر هام،له   مديره   بانتظارر أخي تعّذ أّن

  مرآة السيارة  وقال :
هذا ، نذهب غدًا،  ساليوماب هصدقيين ال أستطيع الذ -*   

ويف  وعٌد مين، ستمكثني معنا إىل حني خروجهم من املستشفى.
وذهبت إىل احلمام معتمدة على  باكرا، اليوم التايل صحوت 

عازمة على االعتماد على  إال أنينزين، كان الوضع صعبًا العكا
وخالل عوديت  قليب،إىل  ، ومقاومة تسّرب هذا الكسرنفسي 

و ، البابإىل غرفيت ، دققت باب غرفة أخي ، ففتحت زوجته 
، إال أين أصررت على االعتماد  مساعديتحاولت على الفور 

  على نفسي ، وقلت هلا : 
  ين األدوات.تِ راع هّلا  ..فيف جدًا .أريد عمل ماكياج خ  - *

غرفتها و رجعت إىل  غرفيت ، وبعد  دخلت و رأسها ت هّز
  قال: وبعد صمت مريب أخي وزوجته ،  جاءينحلظات 
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زوجك  ألّن أن نؤجل ذهابنا إىل املدينة الطبية ، علينا  - *
حالتهم    تإىل غرفة العناية املركزة ، لقد تدهورُنِقلوا  كولديو

  د يعرف السبب . وال أح
أسري حنو باب الشقة وأنا أضرب العكازين  وأخذُت ضُت 

  ، فاعترضين أخي وصرخ مشفقا غاضبةعلى األرض 
  ؟ إىل أين  -*   
  .وزوجي  نة الطبية ، لن أرجع حىت أرى ولدّيإىل املدي_ 
  .ما تشائني اجلسي دقيقة، وامسعيين وبعدها  اعملي - *

ها ، وأخذ أخي ميهد كّل ائيت والفزع يتسرب إىل أحشجلْس
نتيجة احلادث ، يف  ّي، ليخربين بوفاة زوجي  و ولدشيئًا فشيئًا

مسعت انفجار  معاين حيايت ، ...  تلك اللحظة شعرت بنهاييت
ورأيت سبب وجودي يف احلياة مذبوحًا  أمامي ، بكيت بكاء 

استيعاب  أو حىت ختيل واقعها املرأة املذهولة  اليت ال تستطيع 
  ديد .اجل
  

ون من أقاريب وأقارب زوجي ال يفارقون أسبوعًا  واملعزّ مكثت 
ون ، مكثت وحيدة يف غرفيت ، املعّز انقطعجملسي ، وبعدما 

، وما أن املعتاداملدرسة على موعد   ّيولد أض مبكرًا ألوقظ 
ضت كثريا ما قع القاتل ، اأخرج من غرفيت حىت أتذكر الو

 اب لزوجي فتوقفين الذكرى األليمةعند مساع اجلرس ألفتح الب
  ، فأرجع إىل غرفيت وقليب شظايا.
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، ذهبت مع أخي لزيارة قبور األحبة، أسبوعني على فاجعيتبعد  

 ،قفت على قبورهم أكثر من ساعتني والبكاء مل يتوقفو
 على  الوقت ، ونظرايت الجترؤ طوالواآلهات تعلو وتنخفض 

ت  كان اآلهات واحلسراو  الدموع ، عربعن قبورهم االبتعاد
لكين ال ل الوقت، امسع  النداء اطو نداٌء ينبعث من أعماقي 

يدق بعنف  مث شرع أفهمه ، والنداء يف أعماقي يعلو  ويعلو  
أنا ال أفهم ماذا يريد النداء الصاخب يف  وقليب  وعقلي  ،

وما أن غادرت قبورهم عدة أمتار حىت فهمت هذا أعماقي ، 
عن  ّيمين أن أطلب الصفح من زوجي  وولدب النداء ، إنه يطل

،  يناديين هذا الصوت يف أعماقي أن أعتذر هلم حبّقهمأخطائي 
أن أطلب العفو عن زاليت ، هذه هي  عن تقصريي يف حقهم ،  

املرة الوحيدة يف حيايت اليت ينبعث من داخلي نداٌء يدفعين لطلب 
يب وهذا الصفح  والعفو واالعتذار، ورغم هذا املوقف الره

وح الصارخ يف أعماقي ، مل أستطع أن أجيب هذا النداء اللح
ب الصفح  و النداء بل رمبا أين ال أعرف كيف ميارس  طل

ي يف ، ومضيت على العكازين ببطء شديد و النداء يدّواالعتذار
  .أعماقي
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د فك اجلبرية بأشهر مضت األيام وهي كئيبة سوداء ، وبع
وذات مرة س اخلاصة الصغرية ،  رحدى املداعملت مدرسة يف إ

ة  مسعت العام وبينما كنت متوّجهة إىل مدرسيت يف احلافلة
وي  أحدمها يرحديث شاّبني كانا جيلسان بالقرب مين، كان 

الق رصاصة يف فمه نتحار بإطلصديقه  قصة صديق له حاول اال
بعد   أيام معدودة  يف الغيبوبة اسيقظ هذا و ، ، ولكنه مل ميت

لكنه مل اد أن يطلب الصفح من اهللا بصوته أربكما، الشاب ا
  اره :يستطع ، كان يكتب لزّو

أستغفر اهللا بصويت ، أن أطلب أريد من  احلياة سوى أن  ال - *
فو واملغفرة بعبارات منه الصفح بكلمات أمسعها، أن أطلب الع

ال إىل اهللا بفم مآلن،  االعتذارالندم واحلسرة ، أريد مشبعة ب
طق االستغفار عن الذنب فقط بل أريد أنطق أريد أن أن

االستغفار لتقصريي يف حق اهللا ،  لعجزي عن شكر اهللا على 
  .ا كثرية اليت مل أكن أراها أو أشعر نعمه   ال

إىل مكان عملي ولكين مل أنزل وبقيت امسع ما  احلافلة توصل
ه االنتحار تحاولالشاب الذي فقد نطقه بسبب ذنبه مل ذاكتبه ه

   هذا الشاب : مسعتها من كتابةت أخر  كلمات وكان
حمبوسة يف قليب ، تتفلت لتخرج من فمي  االستغفارعبارات  - *

اهللا  راستغف، كم أمتىن أن أنظر إىل السماء  وأقول دون جدوى
  العظيم ،و أبقى أرددها حىت يبح صويت .
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نزلت من الباص وأنا على بعد مئات األمتار عن مدرسيت ، 
  وأخذت شهيقًا ونظرت إىل السماء وقلت   لرصيففوقفت على ا

  استغفر اهللا العظيم . -* 
إىل مشيت عدة خطوات وقفت ناظرة ومضيت إىل عملي وكلما 

من املدرسة  ت( استغفر اهللا العظيم ) وكلما أقترب وقلتالسماء 
 إحساسي بقشعريرة يف جسدي أكثر ،و بشيء جامدٍ ازداد أكثر 

اح رتقليب ، وبستائر ت هتك عنيذوب يف صدري ، وبغالف يت
، دخلت املدرسة وتلك  ظهري عن،  وبأثقال  تتساقط عيّين عن

ا وصلت إىل األحاسيس ، ما زال طعمها يتجدد يف قليب، وّمل
وأردت احلصة الثالثة حيث كنت يف استراحة ،  أخذت فطوري 

من  اقتربت، وعندما  االبتعاد قليال حلاجيت للجلوس وحدي
ب  الطالب ثالث األساسي ، مسعت املعلمة تدّرنوافذ الصف ال

  ه بعد كل فقرة هو نعلى أنشودة ، املقطع الذي يكررو
  اغفر وارحم  رِب

  واعف وتكرم
  وجتاوز عما تعلم

  ال نعلم ما تعلُمإنك 
  األكرم األعز أنَتإنك 

وقد علمت فيما بعد أن هذا املقطع هو دعاء للرسول صلى اهللا 
وعي مين ،  ودون النافذة امسع عليه وسلم ، ومكثت جبانب

بال صوت ، مث طلبت د هذا املقطع أخذت شفتاي تتحرك وترّد
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، فأخذت أردد املقطع مع املعلمة من الطالب إعادة  األنشودة 
ثة أعاد الطالب األنشودة للمرة الثالمث ، الطالب بصوت خافت

بصوت عاٍل معهم رددت املقطع ، فدخلت إىل صفهم بعفوّية  ،
، نظرت املعلمة إىل ل صارخ ، وملا انتهت األنشودة وبانفعا

  شعري املكشوف ، وقالت :
  
، عندما  كتبها  والدي قال والدي  هل أعجبتك إا بقلم  - *

أنا ال أتقن كتابة الشعر إمنا أتقن االستغفار ، وكيف ال أتقنه و 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وهو املعصوم من الذنب كان يستغفر 

  وم أكثر من سبعني مرة .ربه يف الي
  قلت هلا :

  إا أنشودة رائعة ...إا حقًا رائعة . - *
كان والدي يردد دائمًا ....االستغفار نبع من ينابيع اخلريات  -:

وقلعة تتحطم على جدراا الشرور...االستغفار هو رداء مقاوم 
 للرصاص. 

 
لبيت من العادة ، عدت إىل ا بالتعب أقّل الدوام وشعوريانتهى 

، وسرت  احلافلةمن  وعلى بعد مئات األمتار من البيت نزلت
، وملا  وأنا  أنظر إىل السماء وأقول استغفر اهللا  تدوء حنو البي

  اقتربت من البيت شرعت أردد 
  وارحم اغفر رِب
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  واعف وتكرم
  وجتاوز عما تعلم

  ما ال نعلم إنك تعلُم
  األعز األكرم إنك أنَت

  
، مث  اندفعت ت لالغتسال على الفور ، وذهب دخلت بيت أخي 

للصالة  ولكين مل أجد غطاًء أضعه  على رأسي ، فوضعت 
املنشفة ، وشرعت أصلي ...هي صالة هللا فقط  مل أحدد يف نييت 

، فكانت  صالة معينة ،  كما أين يف احلقيقة ال أتقن الصالة 
 ، ولكنها أيضًا مليئة بالبكاء واخلشوع مليئة باألخطاء   صالة

  وطلب الصفح والعفو  واملغفرة . 
  

الصالة واالستغفار  وأصبح ومنذ ذلك اليوم التزمت احلجاب و
كل كالم عن االستغفار  يشد انتباهي ويلتصق بذاكريت ، وبعد 

ابّين عدة أسابيع من مالزميت االستغفار ، ذهبت لزيارة قبور 
، وما أن وقفت على قبورهم حىت تساقطت الدموع  وزوجي
ت نداءات الصفح واالعتذار، ومل خيرج من قليب وفمي وانطلق

،  ّيطلب الصفح والعفو من زوجي و ولد طوال مكوثي سوى
، غادرت  حيام بعد  ألول مرة يف حيايت و  اعتذرت إليهملقد 

ونفسي هادئة ، لقد فعل االستغفار يف  نفسي الكثري ، لقد 
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 قليب  يف اخلاطئ اإلصرارعقدة  استطاع االستغفار أن حيّل
  وأعماقي .

  
من وفاة زوجي تقدم خلطبيت رجل  ما يقارب السنتني وبعد 

يهما عل ّيولد وتركت له  ولدين مها يف عمر،ت زوجته يتوف
وولديه ، كنت أتضايق وعشت معه منه رمحة اهللا ، تزوجت 

اهللا أكثر ،  تستغفرتضايقت أكثر اكثريًا من الولدين  و كلما 
 دوريت الشهرية ففرحت فرحًا شديدًا  ت األيام حىت انقطعتومّر

، فقد بلغت من العمر مثان وثالثني سنة ، معتقدة أين حامل
إىل إجراء  فهرعتأليام ، وفرصيت  يف احلمل تتضاءل مع ا

لكن النتيجة جاءت بانتفاء احلمل ، مث هجرتين الدورة الفحص ، 
ر إجراء الفحص  وتأيت النتيجة شهر أكّر عدة شهور، ويف كّل

مرة النفي ، أخذ اإلحباط يبتلعين بتمهل ، فقد  كنت كلّ  يف
باألوالد ، هذا ما كان يراودين  عندما أردد أطمع بأن ميدين اهللا 

قوله تعاىل ( استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم  
مدرارا وميددكم بأموال وبنني )  كان يف داخلي أمل يكرب بأين 

  ولكن أصبحت أحدث نفسي : ، سأجنب أوالدًا من جديد 
رمبا ميدين اهللا بأوالد ليسوا من رمحي قد يكونوا أوالد أخي  - *

  أو أوالد زوجي...اإلمداد ال يعين اإلجناب
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ومع تكرار انقطاع الدورة عدة شهور  وتكرار إجراء الفحص 
أن األوالد الذين بالنفي ، وصلت إىل قناعة الذي تأيت نتيجته 
سوا من رمحي ، وما كدت أكمل سن األربعني سيمدين اهللا م لي

حىت شعرت بتقلبات جسدية ونفسية ال ختفى على إمرأة جربت 
احلمل ،ولكين بقيت متشككة بسبب تضائل األمل يف داخلي ، 

، ولكن األمل بدأ يكرب مع األيام ، فذهبت إلجراء الفحص 
فجاءت النتيجة أين حامل ، ومرت أيام احلمل وأنا فيها أقوى 

أخيه املتوىف  اسمالسابق ، وجاءين خالد ، فقد مسيته على  من
   .على اسم أخيه عليه رمحة اهللا أجنبت رائد وهو أيضاوبعد سنة 

  
أين أجنبت خالد ورائد وأنا يف األربعني إال أين كنت أقوى ورغم 

من السابق ، بل أشعر أين أزداد قوة ، ليس يف جسدي  فقط بل 
منحين االستغفار قوة  على  يف نفسي ومن هم حويل ، لقد

قوله تعاىل ( يا قوم الدوام ، أذكر عندما مسعت ألول مرة 
استغفروا ربكم مث توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا 

) تعجبت من عالقة االستغفار بالقوة  ،  ويزدكم قوة إىل قوتكم 
 وأحسستولكن هذا التعجب تالشي بعد محلي خبالد ورائد 

  س واليوم الفرق بني األم
  

يف صباح يوم مجيل ذهبنا  كرب خالد ورائد وأصبحا يف املدرسة و
مع عائلة أخت زوجي يف رحلة إىل البحر امليت  وأثناء وجودنا 
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على الشاطئ تكلمت بكلمات حبق أخت زوجي رأى اجلميع أا 
كلمات جارحة ، فاعتذرت على الفور  وطلبت منها الصفح بال 

مات غري مقصودة ، فقبلت اعتذاري تردد، وأكدت هلا أا كل
وعادت املياه إىل جماريها  وعند عودتنا رغب ولدا زوجي العودة 

 اقبلن اومع عمتهما حيث سنلتقي يف بيتهم يف عمان وغادر
فسألته عن  خبمس دقائق ، ويف طريقنا رأيت زوجي مبتسمًا

  النظر يف وجهي  رسبب ابتسامته فأجابين وهو يكر
  
  باعتذارك السريع  ألخيت . أبتسم  لسروري - *
وجهي ونظرت من مث أزحت  فمي طيف ابتسامة، على ارتسم 

  النافذة إىل السماء وقلت يف نفسي:
   أستغفر اهللا العظيم  - *

ترتاح حنو بالسيارة ُتصدم من اخللف ، وا وإذ وأغمضت عيّين
ادي ، يف تلك ا بالسيارة تنقلب وتتدحرج إىل الوالوادي  ، وإذ
، مث استيقظت وأنا جبانب صخرة دت الوعي اللحظات فق

أثار خيط غليظ من الدماء ، منبسطة ، نظرت إليها فرأيت 
أخرج  وبقايا بقعة دماء ، أعرفها جيدًا ، وما هي إال حلظات حىت

صخرة ، الوعي  ووضعومها على ال فاقدي الناس زوجي  وولديّ 
  ت الوادي ،وفقدت الوعي على الفور .مأل فصرخت صرخة
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رضوض يف فخذي بإال   مل ُأَصب يقظت يف املستشفى واست
  األيسر ،نظرت إىل أخي  وزوجته ، فخاطبت أخي باكية .

  ؟ أين ولداي وزوجي - *
  _: إما خبري ...ال تقلقي  إصابام خفيفة 

  صرخت بعصبية وخوف .
   !مهمأريد أن أكّل - *

  اقترب مين وقال :  ،اتصل أخي ولكن ال أحد جييب
* - م نائمونيبدو أ.   

 أجربتين احلقن وبقيت أبكي حىت عندئذ أجهشت بالبكاء 
  املسكنة على النوم.

وإذا خالد ورائد  دما استيقظت يف الصباح  فتحت عيّينوعن
أين  صابتين صدمة الدهشة ، حىت خيل إيلّ أمامي ، أ وزوجي

بصمت مشبع  أحلم ، وظلت نظرايت املتشككة تأكل وجوههم 
  .بالفرح 

  
، وبني حلظة  يّ صر غادرت املستشفى مع زوجي  وولدوعند الع

وملا تالشى ، ما أراه حقيقة  وأخرى أحدق م ألزداد يقينًا أن
ذهويل مل خيطر يف بايل سوى قوله تعاىل ( وما كان اهللا معذم و 
هم يستغفرون )، لقد شكل االستغفار لنا سياجًا واقيا و أمانًا 

لفعل  كما قال والد زميليت من عذاب اهللا ...االستغفار هو با
  ."رداٌء مقاوم للرصاص"
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مرينا وطلبت مين مرافقتها   بعد تلك  احلادثة بأشهر اتصلتو
إىل الكنيسة ، فهي على موعد مسبق مع القس لتعترف له 
بذنوا فيمنحها املغفرة نيابة عن الرب ، فرحبت بذلك و 

ىن أخذت إجازة من عملي  وذهبت معها ولكين مل  أدخل مب
الكنيسة ومكثت يف الساحة داخل األسوار ،فمظهري اليوم يدل 

  بوضوح أين امرأة مسلمة .
  

مشيت يف الساحة ببطء شديد ، وأخذتين الذكرى إىل أول مرة 
استغفرت اهللا فيها ، كان االستغفار بال طقوس  وال مراسم  وال 
حواجز  وال وسطاء  وال شفعاء ،  االستغفار هو سؤال اهللا 

ر دون الذنب  والستر عليه من مجيع البشالصفح عن   مباشرة
الذي يتراكم ، ما أمجل االستغفار  فهو  يزيل الصدأ استثناء 

، ويأخذك إىل مناجاة اهللا ويقودك إىل على القلوب و النفوس
معرفته ، هو شعار عظيم  للعبودية  وسبيل للخروج من كل 

و والد ضيق والفرج من كل  هم  وسبب حلصول الرزق  واأل
لقد عشت مع االستغفار سنوات   من مصادر القوة ،مصدر 

وسنوات ، فرأيت ضياًء يف وجهي  وشعرت بنور يف قليب وراحة 
  وطمأنينة يف نفسي .

  
ويف ظل شرودي مع االستغفار مسعت صوت مرينا يناديين  ، 
أخذت ختربين كيف ارتبكت عندما جلست أمام القس ، ولكنها 
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بالراحة بعد  اآلن، وكم تشعر ت بذنوا متالكت نفسها واعترف
وأثناء سرينا وقفت  أن منحها القس املغفرة نيابة عن الرب .

و أشترت يل وهلا   مرينا على عربة لبيع الكعك والسمسم 
،  يّ زوجي وولد وصلت البيت قبل ا معًا مث ودعتها ، ومشين

ت إىل النافذة ونظرايت تتنقل إىل الناس املارين مث نظر فوقفت عند
  أخذت أردد بصوت مسموعوالسماء 

  اللهم أنت ريب
  ال إله إال أنت

  خلقتين وأنا عبدك
  وأنا على عهدك و وعدك ما استطعت

  أعوذ بك من شر ما صنعت
  ابوء  لك بنعمتك علي و ابوء بذنيب

  فاغفر يل فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت
  

 ذهين حبنان أنشودة الطالب ، فتحركت شفتاي مث قفزت اىل
  بصوت خافت 

  رِب اغفر وارحم 
  واعف وتكرم

  ا تعلموجتاوز عّم
  ما ال نعلم إنك تعلُم
  األعز األكرم إنك أنَت


