اٌْيطبْ يمبثً
عجواْ فٍيً عجواْ
 ِٝٚىيبكح

َِوؽيخ ّؼويخ

رأٌيف

أؽّل ئثوا٘يُ اٌلٍٛلٝ

اٌْقٖيبد

عجواْ فٍيً عجواْ
ِ ٝىيبكٖ
وٛهً اٌْيطبْ
اٌْيطبْ
اٌّوٗ
هعبي ِْ٘ٛيٓ
اٌغْٕٛ
هعبي ِْف ٝاٌّغبٔيٓ اٌّٙبٚيٌ

يوفغ اٌَزبه  ..يوِْٙ ٜل ٌّوط أفٚو  ..في ىِٓ
فواف ٝفٕزبى .. ٜإٌّبؿ هثيؼب  ..اٌٌّْ ؽْٕٛ
ٍبٛؼخ  ..رو ٜػلح ٕقٛه هِبكيخ ِزٕبصوح  ..فٛق
اٌىؤل األفٚو  ..ػٍ٘ ٝيئخ وزت ؽغويخ ػّبللخ ..
اٌؼٖبفيو ىهافبد  ..رغوك في ِؾز ٜٛاٌّىبْ  ..صّخ
ػلح فواّبد ٍِٔٛخ  ..رغٛة اٌّوط ٛيوأب  ..في ففخ
 ..يّيٕب ٚيَبها  ..يَّغ ٕٛد هلولبد ِيبح علٚي
ٕغيو  ..فٍف اٌَّوػ ال يواٖ اٌغّٛٙه  ..يلفً هعً
َِّىب وزبة ( ٛ٘ ..عجواْ فٍيً عجواْ)  ..اٌٍجٕبٔٝ
األًٕ  ..أكيت اٌّٙغو اٌىجيو  ..اٌن ٜػبُ غبٌجيخ
ػّوٖ في أِويىب ِٙبعو ِ ..بلثَٗ رْ ٝثأهثؼيٕيبد
اٌموْ اٌؼْويٓ ٚ ..لٛه ٘ ..بكٜء  ٌُ ..يٍم ٝعٙل ..
ٌيغل ِمؼل ِٕبٍت  ..يغٌٍ ػٍيٗ  ..يزقيو ِمؼل
ِٛاعٗ ٌٍغّٛٙه  ..يغٌٍ في ٚلبه  ..ثبل رىٍف  ..في
اٌجلء يَّؼ اٌّىبْ  ..ثٕظوح ّبٍِخ  ..يجل ٚػٍيٗ

اٌزأصو  ..ثَجت اٌٛؽلح ٚاٌٙغوح  ..ثؼل٘ب يٕقو ٛفي
لواءح وزبثٗ ٚ ..لل ٍبػلٖ ٘لٚء اٌّىبْ  ..رّو هثغ
كليمخ  ..ثؼل٘ب رلفً اٌّوط  ..ئِواح ّبثخ ٚلٛه ..
٘ي (ِ ٝىيبكح)  ..ئؽل ٜاألكيجبد اٌؼوثيبد اٌٍجٕبٔيبد
اٌىجيواد  ..اٌّميّخ في ِٖو  ..ئثبْ اٌموْ اٌؼْويٓ
ٚ ..اٌزي وبٔذ روثطٙب ِ ..واٍبلد أكثيخ ٚ ..لٖخ
ػْك وجيو ِ ..غ عجواْ أكيت اٌّٙغو ِٛإٙٛب ِ ..غ
أّٔٙب ٌُ يزبلليب ٔٙبئيب ِٚ ..بد عجواْ ثّوٗ ػٚبي ..
فِٕ ٝزٖف ػّوٖ ٚ ..ئٔزٙذ ِ .. ٝفي ِْفٝ
ٌؤلِواٗ إٌفَيخ  ..ؽزٚ ٝفبرٙب  ..رظً ِ ٝرزٍفذ
ؽٌٙٛب  ..ال رغل اٌّمؼل إٌّبٍت ٌٍغٍ .. ًٛربلؽع
عجواْ فززؾوط ٚ ..ثؼل رغٛاي في اٌّىبْ  ..رٚطو
ٌٍن٘بة ٔؾ ٝ٘ٚ .. ٖٛال رؼوف ّقٖيزٗ ٌ ..ئلٍزئناْ
ٌٍغٍ ًٛثغبٔجٗ  ..رمزوة ِٕٗ  ..ال يبلؽظٙب ِٕ ..قوٛ
٘ ٛفي اٌمواءح  ..رٕبكيٗ  ..اليَّغ  ..رىوه في ؽوط ..
ؽز ٝيٕزجٗ ئٌيٙب

ِ ( : ٝفي أكة ٚفغً )

ٍيلٍ ٜيل ٜاٌّٛلــــــــــــــــــو
ٍيل ٜم ٚاٌىزبة اٌّؼطـــــــــــــو

عجواْ ................................................ :

ِ ( : ٝفي فغً ٚئؽواط )

ٍيلٍ ٜيل ٜاٌغٍيــــــــــــــــــــــً
اٌٖبِذ في ِوط ػٍيــــــــــــــــــــً

عجواْ  ( :في رٕجٗ ٚكْ٘ٗ)

ِٓ ِٓ  ..أرؾبكصيٕ ٝيب ىائوح اٌؾليمخ
في ػبٌُ ٙبػذ فيٗ اٌؾميمــــــــــخ

ِ ( : ٝفغٍخ )

ً٘ رمزَُ ِؼ ٝاٌّمؼـــــــــــــــــــل
اٌّىبْ فبٚ ٜٚأفْ ٝاٌؼبٌُ اٌّؼمل

( رزٍفذ ؽٌٙٛب ٚرْيو )

اٌّمبػل وٍٙب غيو ِٙيـــــــــــــــــــــبح
وؼبٌُ ٕقجٗ ربلي ِؼجـــــــــــــــــــبح

عجواْ ٚ ( :لل أػغجزٗ ػجبهارٙب )

رف ٍٝٚثبٌغٍٚ ًٛئٕ٘ئــــــــــــــــــٝ
ال ىاي ٕ٘بن أًِ فاٍؼــــــــــــــــــلٜ

ِ ( : ٝرٕظو ئٌ ٝوزبثٗ )

أه ٜأه لبهٜء ٌـــــــــــــــــــــــــــؤلكة
أٚاٖ يزًٍَ ئٌيٕب ِٓ وً ؽــــــــــــــلة

عجواْ  ( :يٕقوِ ٛؼٙب ف ٝاٌؾليش ثؼل عٍٍٙٛب )

في ٛفٌٛز ٝئِزطزٕ ٝاٌمـــــــــــــواءح
ٚوٖجٌٚ ٝؼذ ثبٌْؼو ثىً ثـــــــــواءح

ٚوْبة ئِزٕٙذ األكة ٘ٚبعود ئٌ ٝثؼيلح اٌْطئــــــــبْ
ٚوأكيت ٚهٍبَ إٔجؾذ عجواْ فٍيً عجــــــــــــــــــــــواْ

ثبلك األِويىبْ ئؽزٛرٕـــــــــــــــــــــــٝ
وبكيت ِٙغو ئؽزٕٚزٕــــــــــــــــــــــٝ

................... ٚ ٚ

(رْٙك ِ .. ٝثؼلِب ػٍّذ أٔٗ ؽجيجٙب عجواْ ..
ٚرَيً كِؼبرٙب  ..فيبلؽظٙب عجواْ فيزأٍ)ٝ

عجواْ  ( :في كْ٘خ ٚرأصو )

ٍيلر ً٘ ٝآمان ؽليض ٝاٌؼبثـــــــــــو
ِؼنهح ً٘ رف٘ٛذ ثمٛي عبئــــــــــــــو

ِ ٝ٘ٚ ( : ٝرَّؼ ػيٙٔٛب ِٓ اٌلِٛع )

وبل يب أكيت اٌّٙغو اٌىويـــــــــــــــــــــــُ
ٌىٕ ٝرنوود هعبل ٍّؾب ػظيــــــــــــــُ

ٌِ ٝواٍبلد ِؼٗ وىبرت أٌّؼـــــــــــــٝ
في ػبٌُ أكثِ ٝلػـــــــــــــــــــــــــــــٝ

هعبل ػْمذ فيٗ اٌفٕبْ اٌّضبثـــــــــــــــو
ًِء ػٍ ٝؽيبر ٝاٌغبئت اٌؾبٙـــــــــــــو

ٌُ أٌمبٖ ٛٛاي ِواٍبلد ٛٛيٍـــــــــــــخ
ػْذ ِٓ أعً ٌمبءٖ ٍٕٛاد ػَيـــوح

ٚيجل ٚأٌٔٚ ٝغذ ػبٌُ فواف ٝفٕزـــــــبىٜ
ثؼيلا ثؼيلا ػٓ اٌيِٓ اإلفزوا ٝٙاٌّغبىٜ

( يٕ ٘ٙعجواْ ٚيْٙك  ..صُ يزغبٚى اٌٍؾظخ ٚ ..يؼٛك
عبٌَب ٚ ..لل ٍبٌذ كِؼخ وَيوح  ..ػٍ ٝعجيٕٗ ..
ؽبٚي ِٕؼٙب  ..فٍُ يَزطغ )

عجواْ  ٛ٘ٚ ( :يٕظو ئٌ ٝػيٙٔٛب )

أأٔذ ِ ٝىيبكح األكيجخ اٌز ٝأهاٍٍٙـــــــــب
ِٓ ٍِىذ لٍجٚ ٝػمٍ ٝثّىٕ ْٛأكثيبرٙـــب

يبٌَؼبكر ٝيبٌغجطزِ ٝب أهٚع اٌٍمـــــــبء
ِب أعًّ اٌؾيبح ػٕلِب رٍم ٝػٍ ٝاٌٚيبء

فوؽذ صبلصخ ِواد ف ٝؽيبر ٝاٌمبٍيــــــــــــــــــــــــــخ
األ ٌٝٚػٕلِب ٘بعود ٛفبل ئٌ ٝثبلك اٌؾويبد اٌواٍيــخ

ٚاٌضبٔيخ ػٕلِب ئِزٕٙذ األكة ربل ّٕٝٛاألِــــٛاط
ٚاٌضبٌضخ ػٕلِب هاٍٍذ ِ ٝصُ ربلليٕب وأفـــــــٛاط

(يٕقو ٛاإلصٕبْ في ثىبء ٕبِذ ٚ ..يزْبثىبْ ثبأليلٜ
صُ يزؼبٔمبْ ٚ ..رّو كليمخ  ..ثؼل٘ب يَزغّؼبْ
أٔفَّٙب فغبل)

عجواْ  ( :في أٌُ ٚؽيْ )

ٚاآلْ ِبما ٍٕفؼــــــــــــــــــــــــــــــــً

ِ ( : ٝفي رٕٙل )

لً ِبما ثٕب ٍيفؼـــــــــــــــــــــــــــــــــً

عجواْ  ( :في كْ٘خ )

ػييير ٝال أفّٙه أػٍّيٕـــــــــــــــــــٝ
ؽجيجزِ ٝب األِو أٚعَزيٕـــــــــــــــــٝ

ِ ٝ٘ٚ ( : ٝرورؼل )

ٌ ٝأػلاء في ؽيبرـــــــــــــــــــــــــــــــٝ
ألبهثٚ ٝػبئٍز ٝيويلِّ ْٚبرـــــــــــــــٝ

عجواْ  ( :في كْ٘خ )

ئّوؽ ٌٝ ٝػيييرـــــــــــــــــــــــــٝ
ئفزؾٕ ٌٝ ٝلهن ِؾجٛثزــــــــــــــٝ

ِ ( : ٝرزٍفذ ؽٌٙٛب في مػو )

أٔب ئِواح ٚؽيلح ٚصويخ ؽ ٌٝٛصؼبثيــــــٓ
يطّغ في صوٚر ٝاأللبهة اٌّموثيــــــٓ

ٚأفيوا يٍّؾ ْٛئِب اٌؼطبيب اٌْٙويــــــــــــخ

أ ٚهوٓ لٖ ٝفي ِْف ٝاألِواٗ اٌؼمٍيخ

ٌمل ملذ ِٕ ُٙاألِويــــــــــــــــــــــــٓ
ئِواح ػيثبء في اٌموْ أٚائً اٌؼْويـٓ

رغبٌٌ اٌوعبي في ٕبٌ ْٛأكثِْ ٝوق
رؾبٚهُ٘  ٚرٕبٛؾ ُٙوغبْ كاهن اٌْوق

يلػ ْٛأٔ ٝأثيؼ اٌومائـــــــــــــــــــــــً
ٕٚبٌِ ٝٔٛلػبح ٌٍزؾٍـــــــــــــــــــــــً

ٚأْ ِب رفؼٍٗ ٔزيغخ ٌقًٍ ٔفَــــــــــٝ
فبٌٛؽلح ٚاٌؼٍٕٛخ أؽلصذ فًٍ ػمٍــٝ

ف ٝٙئِب َِزوعٍخ أِ ٚزٍٛٙـــــــــــــخ
أٌٍ ٚوعبي األكثبء اٌفؾٛي ِزؼطْــــــــخ

آفو٘ب أٔٙب رواًٍ عجواْ اٌّٙغو اٌْٙيــــــو
ئِواح وً ػبللبرٙب أكثبء ّطط ُٙوجيــــــــــو

الثل أٔٙب ئِب وبفوح أٍ ٚفيٙـــــــــــــــــخ
أ ٚأْ اٌٛؽلح عؼٍزٙب ِقزٍخ وويٙـــــــــخ

ٌنا ٚعت اٌؾغو ػٍيٙب ثمٛح اٌمبٔــــــْٛ
ؽز ٝال رٚيغ صوٚرٙب في فٕ ْٛاٌّغْٛ

( رظً رورؼل ٚرورؼل ٚ ..لل ئٔقوٛذ في ثىبء ػبٌٝ
اٌٖٛد  ..فيؾزٛيٙب عجواْ ٚ ..يَيغٙب ثَبػليٗ ..
ٚيوثذ ػٍيٙب في ؽٕ .. ٛئٌ ٝأْ رٙلأ )

عجواْ  ( :يزَبئً ٚيؾًٍ األِو )

ً٘ عب٘و ألبهثه ثأِو اٌغٕ٘ ْٛــــــــنا

ِ ( : ٝرزنوو في ٍؼبكح )

وبل ٌىٓ اٌؼُ ٍِ ُٙأػٍّٕ ٝثبألِو ٘ىـــنا

عجواْ ِ ( :أفٛما )

ِٓ اٌؼُ ٍِ ُٙأ٘ ٛاإلٌٙـــــــــــــــــــــبَ
ال رم ٌٝٛأٔٗ ّيطبْ اٌْؼو اٌّـــــــبلَ

ِ ( : ٝرْيو ثيليٙب )

ٔؼُ ئٔٗ ٘ ٛيظٙو ٌٌ ٝيبل ؽز ٝأثــــــــــــــــٛػ
أؽبٚهٖ أٔبٛؾٗ أعبٌَٗ ؽز ٝإٌٙبه اٌٖجـــــٛػ

ئٔٗ يؼوف اٌّبٚ ٝٙاٌؾبٙو ٚاٌَّزمجـً
ئٔٗ يؼوف وً اٌؼٍ َٛاإلَٔبٔيخ ثؼل ٚلجً

يزمٓ وً اٌٍغبد اٌؾيخ ٚاٌّيزخ ٚػٍ َٛاٌويبٙيـــــبد
يزْىً في وً ٕٛه اٌّقٍٛلـــــــــــــــــــــــــــــبد

ٍبُ٘ لليّب في رىٛيٓ ػٍُ اٌَيّيـبء
ٚؽليضب أٌٍ ػٍ َٛاٌفٚبء ٚاٌىيّيــــبء

( يٕ ٘ٙعجواْ ِأفٛما ٚ ..يزٍفذ ؽٚ .. ٌٗٛيوٍُ
اٌٍٖيت ػٍٕ ٝلهٖ  ..صُ يغٌٍ )

ِ ( : ٝفي أل٘بُ )

فيُ ئٔيػبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
فيُ عيػـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

عجواْ  ٛ٘ ٚ ( :يٕظو ؽ ٌٗٛفي وً ِىبْ )

ػييير ً٘ ٝيظٙو ٌه ٘نا اٌّقٍٛق اٌّيػــــــــــــَٛ

ً٘ رؾبٚهيٕٗ أِبَ اٌغّيغ في اٌؼٍــــــــــــــــــــــــَٛ

ِ ( : ٝفي ٍؼبكح )

ٔؼُ ٌمل لبي أٔٗ ٍيلٍٚ ٜيل اٌؼبٌـــــــُ

عجواْ ٚ ( :لل عيع )

ٍٚيل اٌجْويخ في اٌيًٌ ٚاألٌـــــــــُ

ِ ( : ٝفٍ ٝؼبكح )

ٔؼُ ٔؼُ ٘ ٛلبي أٔٗ اٌيالي األػظـــــــــــــــــــــــــُ
ِٓ يلفغ ثبٌجْويخ ئٌ ٝاٌزؾوه ئٌ ٝاٌزطٛه ئْ ٌــيَ

ئٔٗ ئٔٗ
..................................

( رّٖذ ٕ٘ي .. ٗٙصُ رْٙك ٚ ..رٕ ٘ٙثؼل٘ب ّجٗ
ٕبهفخ  ..صُ رزٙب ٜٚػٍ ٝاٌّمؼل  ..رٕظو ئٌ ٝعجواْ
 ..فزغلٖ يٙي هأٍٗ ٚ ..يوٍُ لؤيٓ فٛلٙب  ..فزلهن
أٔٗ يؼٕ ٝاٌْيطبْ  ..ئثٍيٌ اٌوعيُ )

ِ ( : ٝف ٝم٘ٛي )

ال ال رمً  ..أٔٗ اٌْيطبْ ٍيل اٌّــــــــبلَ
ٔليّ ٝف ٝاٌٍيبٌ ٝوأً اٌّزؼــــخ ٚاآلالَ

ٌىٓ ويف ويف  ..وبْ ٌطيفب ِؼـــــــــــــــــٝ
ال رمً أٔٗ وبْ وبمثب ِلػــــــــــــــــــــــــــٝ

وبْ َِزْبه ٜاٌقــــــــــــــــــــــــــــبٓ
ٚوأٔٗ لبٗ فِ ٝؾبوُ اإلفزٖــــــــــبٓ

(رزنوو ٚرّٖذ ٚ ..ػٍٚ ٝعٙٙب ئثزَبِخ فبروح)

اآلْ رنوود  ..وبْ يٍؼت ِؼٌ ٝؼجخ إٌّّٛع ٚاٌّوغـــــــــــٛة
يؾنهٔ ِٓ ٝاٌوعبي ِٓ اإلفزبلء ث ُٙيبٌــــــــــــــــــــــــــــلهٚة

ٌىٕٗ وبْ يغّؼٕ ٝثِٖ ُٙبكفـــــــــــــــــــــــــــــــــخ
ٚلزٙب وٕذ أعل لٛح غبِٚخ رلفؼٕ ٌُٙ ٝيبٌٍٍٛٛخ

وٕذ أفغً ِٓ ٔفَ ِٓ ٝفيبالرـــــــــــــــــــــــــــٝ
ِٓ رطٍؼبرٌٍ ٝلفء اٌغَلِ ٜوؽ ٝثآلرــــــــــــــٝ

أموو ػٕلِب رييٓ ٌ ٝػمً  ٗٛؽَيــــــــــــــــــــــــــــــٓ
ّؼود ٌٍؾظخ أْ اٌْيطبْ ٌٗ يلا ف ٝاٌٖبك ٚاٌَيـــٓ

أِب ػٕلِب ئؽزٛرٕ ٝهؽبثخ ئكهان ػجبً اٌؼمــــــــــــــبك
لوأد ف ٝػيٕي ئثٍيٌ اٌّْبرخ ٌٍْو ِٕ٘ ٛمــــــــبك

يب ٌه ِٓ أفبق يب ٍيل ئثٍيــــــــــــــــــٌ
رغوه ثبٌٖجبيب صبٌض ُٙأٔذ اٌغٍيــــــــــــٌ

ٍبػلرٕ ٝألٕجؼ أكيجخ ػنهاء ِٖــــــــــــــْٛ
ٚرٌٍٚ ٌٝ ًٍٛٛوعبي ف ٝاٌغٍَخ يبٌغجْٛ

رضيو ػٍٛٔ ٝاىع ألبهثـــــــــــــــــــــــــــٝ
رويل أْ رغوق لٛاهثـــــــــــــــــــــــــــــٝ

ٌٍّٔ ُّٙٙبي ّليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
ِْٚف ٝاٌّغبٔيٓ ِىبئلٖ ٌٙب ػّو ِليـــــــــــــل

ٌىٓ هغُ وً ّٝء آَٔذ ٚؽلرــــــــــــــــــــٝ
أػطيزٕ ٝفوٕخ ٌٍّٖٛك أِبَ ىٌزـــــــــــــــــــٝ

رؼٍّذ ِٓ ٍٛآره ِؼِ ٝؼٕ ٝوٍّخ وـــــــــبل
ٍو اٌٛعٛك ػبلء اٌجْويخ وٍّخ ئيبن ٚاٌيًٌ ٚئال

( رٕقو ٛف ٝثىبء ّليل  ..فيوثذ ػٍيٙب عجواْ ..
ٚرلهيغيب يؾزٕٙٚب  ..يؾزٛيٙب ٚيٙل٘ل٘ب ٚ ..رّو صٛاْ ..
ثؼل٘ب رزؾوط ِ ِٓ ٝاٌؼٕبق ٚ ..ػٍ ٝغوح رزواعغ ..
ٚرْيو ٌٗ ثيليٙب  ..هافٚخ اٌؼٕبق ف ٝعيع )

ِ ( : ٝف ٝفغً ٚلل ئؽّود ٚعٕزيٙب )

وبل وبل  ..ال كاػٌٍ ٝؼٕــــــــــــــــــــــــــبق
ؽز ٝال رْزؼً ٌٛػخ اإلّزيــــــــــــــــبق

أٌُ رمً أٔٗ ف ٝؽٚورٕــــــــــــــــــــــــــب
يزوثٔ ثٕب ف ٝفٍٛرٕــــــــــــــــــــــــــــــب

عجواْ  ( :ف ٝؽوط )

ِؼنهح ِؼنهح ٌُ ارؼّل أْ أرؼل ٜؽلٚك اٌٍيبلــــخ
ٚهللا ٌُ يقطو فِ ٝقيٍز ٝفؼً اٌٖفبلـــــــــــخ

( فغبح روػل اٌَّبء ِٓ ؽٚ .. ٌُٙٛيَٛك اٌّىبْ
ىٚاثغ ٚػٛإف  ..اٌويبػ رؼ .. ٜٛأٚهاق األّغبه
رزؾٛي ٌؼٖف ِ .. ُْٙيَّغ ٕٛد َٔبء ٔبكثبد
الّٛبد  ..رزقٍٍٙب إٔٛاد ٌوعبي َٔٚبء ِ ..زأ٘ٚيٓ
ْٔٛأيٓ  ..اٌغوثبْ رزغّغ  ..رزىبصو  ..رٕؼك ثٖٛهح
ِفيػخ  ..رزقٍٍٙب إٔٛاد ٌٍّٛيم ٝعٕبئييخ ..
ِقزٍطخ ثزوأيُ ثؼلح ٌغبد ِيزخ ِٙغٛهح  ..يَّغ
وٛهً ٌوعبي ِفؾٛؽ ٝاٌٖٛد  ..وأٔ ُٙصؼبثيٓ
ِزىٍّخ  ..عجواْ  ِٝٚعيػيٓ ِٕ ..يٚيبْ ف ٝهوٓ ِٓ
اٌّمؼل  ..يورؼلاْ ِ ..زْجضبْ وً ِٕ ُٙف ٝاألفو ..
الىاٌذ اٌؼٛإف رؼٚ ٜٛري .. َٚاٌظبلَ فْب ٍٚبك ..
ٚوأٔٗ ي َٛاٌلئٕٛخ  ..يزغَل ِقٍٛلبد اٌىٛهً ٌّٙب

 ..يْىٍ ْٛؽٍمخ ؽٌّٙٛب  ..يورلٚا ّٚبؽبد ؽّواء
لبٔيخ ٚ ..ػٍ ٝهؤٍ ُٙغطبء ِزلٌ ٝؽز ٝاألٔف ..
يقفِ ٝبلِؾ ُٙوأً٘ اٌّغبهثخ ِ ُ٘ ..قٍٛلبد
ٛٛيٍخ ػّبللخ  ..يوكك ْٚوٍّخ ٚاؽلح ٚ ..ف ٝاٌقٍفيخ
 ..يَّغ ٕٛد لوع ٛجٛي  ..لجٍ ٝفبفذ )

وٛهً اٌْيطبْ ( :فّ ٝجٗ رؼجل ِغ ففٛد لوع
اٌطجٛي)

ٍيلٔب ٍ ..يلٔــــــــــــــــــــــــب
ٍيلٔب ٍ ..يلٔــــــــــــــــــــــــب

ٍيلٔب اٌّؼظــــــــــــــــــــــــُ
ف ٝاٌىٛوت اٌّظٍــــــــــــــــُ

ٛب ًٚاٌّبلئىــــــــــــــــــــخ
لٖزٗ ِغ ثٕ ٝآكَ ِزْبثىـخ

ٍيل اٌيًٌ ٚاألٌـــــــــــــــــُ
ٍِه ِزٛط ٌٍٍٍٛٛخ ٚاٌىٍُ

ٍيلٔب اٌّجبه ٜإٌـــــــــــــــــــــــبهٜ
يَيو ف ٝاٌجْويخ وبٌٕٙو اٌغــــبهٜ

ِٛلؼٗ وبْ ف ٝعٕخ اٌغٕــبْ
ِؼيى ِىوَ يزؼجل ف ٝأِـــبْ

يجى ِٓ ٝفْيخ اٌٍــــــــــٗ

ِقٍٛق ِطيغ ٌئلٌـــــــــــــٗ

ٌىٓ آكَ فٍك ِٓ ٛيـــــــــــــــٓ
ٚاٌطيٓ ٚؽً ػٍٚ ٝؽً ٌٗ ٕٛيٓ

ٍٚغلد عّيغ اٌّبلئىخ آلكَ ٕبغويـــــــــٓ
ٌىٓ ويف يَغل ٌٗ ٍيلٔب  ٛ٘ٚأٍل اٌؼويٓ

ٌمل رؼبظّذ فيٗ رؼبظّب ٔبهيزـــــــــٗ
ثَجت أفٍٚيخ ػولٗ ٚأػبظُ للهرــٗ

هف٘ ٍيلٔب اٌَغــــــٛك آلكَ
ويف رَغل إٌبه ٌٍطيٓ وقبكَ

ٚوبْ يؼٍُ ػٛالت فؼٍزـــــــــٗ
غٚت هللا ػٍيٗ ٍ٘ ٛو لٖزـٗ

ٛوك ٍيلٔب ِٓ اٌغٕٗ ّو ٛــــــــــــــــوكح
غيو ِبٍٛف ػٍيٗ ِغ أّجب٘ٗ ِٓ اٌّـوكح

ٕٚبه ّغٍٗ اٌْبغً ف ٝإٌٙبه ٚاٌٍيً
ويف يٕزمُ ِٓ ثٕ ٝآكَ ثىً غً غٍيً

ٚآكَ م ٚاٌطيٓ يّوػ ف ٝاٌغٕخ لويو اٌؼيـٓ
ثً أْ هللا فٍك ٌٗ ؽٛاءٖ ىٚعٗ ٌٙنا اٌٍؼيٓ

ٍيلٔب يٙيُ ؽٛي اٌغٕخ ٌييهع ّو اٌفَيٍخ
ٌيطوك آكَ ٚؽٛاءٖ ِٓ اٌغٕخ ثأٍٚ ٜيٍــــخ

ٍيلٔب ٌٗ ٔظوح ف ٝاٌّقٍٛلــــــــــــــــــــــــــــــــبد
اٌؾيخ اٌولطبء ئؽل ٜاٌضؼبثيٓ اٌْويواد اٌّقٍٖبد

ٍيلٔب يلفً ف ٝفّٙب ٚيقزجٝء ئٔٗ أٚي اٌلهًٚ
 ٝ٘ٚرلفٍٗ اٌغٕخ اٌّؾوِخ ػٍيٗ ٌيٍٛــــــــًٛ

ٚثؼل فوٚعٗ ِٓ فُ اٌؾيخ يغٚت هللا ػً ثٕ ٝعَٕٙب
رىوٖ اٌجْو ٚيىو٘٘ٛـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب

رمزً ِٓ رواٖ ِٓ اٌّقٍٛلــــــبد
ٚيمزٍٙب ِٓ يوا٘ب ِٓ اٌّٛعٛكاد

ٍيلٔب يجؾش ػٓ آكَ ٚىٚعٗ ف ٝعٕخ اٌقبٌك
٘ب ّ٘ب ثغبٔت ّغوح اٌقٍل ئّٙلٚا يب فبلئك

ٍيلٔب يغوِ ُِٕٙ ٜغو ٜاٌــلَ
ي ٌّٙف ٝأمٔ ُٙوأٔٗ ئثٓ اٌؼُ

يبػييي ٜآكَ وً ِٓ ّغوح اٌؾٕطخ رزؾــــــــــــوه
يب ؽٛاء آكَ وٍّ ِٓ ٝغوح اٌقجي فوٕخ ٌٓ رزىوه

ِٓ  ِٓ ..ثؾك هللا يؾبكصٕـــــــــــــــــــب
ِٓ ٕ ِٓ ..بؽت اٌٖٛد اٌن ٜيغبٌَٕب

أٔب ٕٛرىُ اٌلافٍــــــــــــــــــــٝ
أٔب ٔفَىُ اٌز ٝرْزٙــــــــــــٝ

ٌىٓ هللا ؽوَ ػٍيٕب ّغوح اٌقٍل ثبٌزؾليل

ٔقْ ٝغٚت هللا ٚػمبثٗ اٌْليـــــــــل

لّٚخ ٚاؽلح ٕغيوح رىفـــــــــــــٝ
ٍووّب ِؼ ٝيقفــــــــــــــــــــــٝ

ٚثؼل أْ أوً أكَ ٚىٚعٗ ِٓ اٌْغوح غيو ِلهوبْ
ظٙود ٍٛآرّٙب ٛٚفمب ثٛهق اٌّٛى يقٖفـــــــبْ

ٚئٔزٖو ٍيلٔب ف ٝأِ ٌٝٚؼبهوٗ اٌمبٍيـــــــــخ
ٛوك آكَ ٚىٚعٗ ِٓ اٌغٕخ ئٌ ٝاألهٗ اٌواٍيخ

فيٙب يْمٚ ٝيؼوق ٚيى ْٛأٌ ٌٝٚجٕبد اٌجْويــــــــــــــــــخ
ٍٚيلٔب ِؼٗ ي ًٍٛٛؽز ٝيضأه ِٕٗ  ِٓٚعٌٕ االَٔبٔيخ

(فزوح ّٕذ يؼٍ ٛفبلٌٙب رلهيغيب ٕٛد لوع اٌطجٛي)

ٚوً ِب ٍجك وبْ ِملِخ رٍقيٖيخ ٌىـــــــــــــــــــــــُ
ػٓ ٍيلٔب اٌنٍ ٜيْوفىُ ثبٌزغَل ٚاٌظٛٙه ػٍيىُ

ٌيووغ اٌغّيغ ٍٛاء ثْوا أَ عبْ أَ ِوكح أَ عيفخ
ٍيلٔب ئثٍيٌ اٌّؼظُ يٍظ األهٗ اٌغيو ػفيفـــــــخ

( رٙزي األهٗ ٚ ..عجواْ  ِٝٚيورؼلاْ ٚ ..يزىبصف
ٙجبة وضيف ٚ ..رَّغ إٔٛاد ِْوٚفخ ٌّ ..قٍٛلبد
غيو أهٙيخ ٚ ..وٛهً اٌْيطبْ  ..يٕؾٕ ٝئعبلال
ٚرؼظيّب ٚ ..يزطبيو وً ّٝء ف ٝاٌٛٙاء  ..يَّغ ِغ
كق اٌطجٛي ٕٛد ٍِٛيمِّْٙ ٝخ  ..رلهيغيب يووغ
وٛهً اٌْيطبْ  ..يغض ْٛػٍ ٝاألهٗ ٚ ..وأُٔٙ

وِٛخ ِٓ اٌمّبُ األؽّو  ..األهٗ ٚاٌّىبْ يٙزي يّيٕب
ٚيَبها  ..رلهيغيب يّٖذ وً ّٝء  ..اٌٚجبة ففزٗ
رمً رلهيغيب  ..اٌّٖذ يؾً ثبٌّىبْ ٕٛ ..د
اٌٍّٛيمٚ ٝلوع اٌطجٛي  ..يقفذ يقفذ ٌ ..ىٕٗ يظً
٘بَِب َِّٛع  ..يؼزلي عجواْ ٘ .. ِٝٚ ٛيزٕفَب
اٌٖؼلاء  ..ال يبلؽظبْ ِ ..قٍٛق ػّبلق ف ٝهكاء
أؽّو ِٕ ..زٖت ٚالفب فٍف ِمؼلّ٘ب ٚ ..فٍفٗ وٛهً
اثٍيٌ ٚ ..عٚ ٗٙعٗ ئَٔبْ ٚؽيٛاْ ف ٝماد اٌٛلذ ..
ٌٗ لؤيٓ ؽّواٚيٓ وجيويٓ َٔجيب  ..أػٍ ٝهأٍٗ ..
يٚؾه فِ ٝىو ٚك٘بء  ..موبء اٌْيبٛيٓ ٚاٌّوكح فٝ
ػي .. ٗٔٛيظٓ عجواْ  .. ِٝٚأْ األِو ئٔز ٝٙػٍ ٝمٌه
 ..يوٍُ عجواْ اٌٍٖيت ػٍٕ ٝلهٖ  ..رزٍ ِٝ ٖٛفٝ
هٍُ اٌٍٖيت )

عجواْ  ( :يٍٙش ٚيَّؼ ػولٗ )

ال رقبف ٝيب ٌِ ٝمل ئٔز ٝٙاألِــــــــــــو
ٌؼٍٕب وٕب ٔ ًٍٛٙوبٌمبثٚيٓ ػٍ ٝاٌغّو

اٌْيطبْ  ( :يقبٛجّٙب )

وبل ال رٍٍٛٙبْ ٚال روٍّب اٌٍٖيــــت ف ٝؽٚورـــــــــــٝ
ال أهيل أّ ٜؼبئو كيٕيخ فّب ثبٌىُ ثغٚجزـــــــــــــــــــــــــٝ

عجواْ ِ ( :ورؼْب )

ِٓ ِٓ رؾلس ؽٌٕٛــــــــــــــــــــــــــــــــب

ِ ( : ٝرورؼل )

ِٓ ِٓ رف ٖٛرغبٕ٘ــــــــــــــــــــــــــــــب

اٌْيطبْ ٙ ( :بؽىب )

ئٔٗ أٔب اٌٛالف إٌّزٖت فٍفىّـــــب
ِٓ أٚالوُ ّوف ٌمبئٗ ِؼىّــــــــب

( يٕزف٘ وً ِٓ عجواْ ٚ .. ِٝٚيزواعؼب اٌ ٝاٌٛهاء ..
ٚاٌنػو يٍّئّٙب )

عجواْ  ( :ف ٝؽنه )

أأٔذ ٘ ٛاٌْيطبْ ئثٍيــــــــــــــــــــٌ

ِ ( : ٝف ٝعيع )

ٔؼُ ئٔٗ ٘ ٍِّٝٙ ٛاٌغٍيـــــــــــــــٌ

اٌْيطبْ  ( :يٍٛػ ثيلٖ )

أٔب ٍيلوُ ئثٍيٌ ٍيل اٌجْويــــــخ
ٚالػجٙب األِٙو األٚي ف ٝاٌجويــــــــخ

أٔب اٌٍّؼ ْٛؽز ٝي َٛاٌلئٕٛــــــــــــــــــــــــخ
ٔليُ اٌجْو األٚي  ..اٌؾت ٚاٌقيو فِ ٝىٕٔٛخ

عجواْ  ( :ف ٝعيع )

ِٚبما رويل ِٕب ثّؼَٛي اٌىبلَ اٌّويــــؼ
ٔؾٓ ٌَٕب ِٓ أرجبػه ٔؾٓ ٔزجغ اٌَّيؼ

ِٚ ( : ٝلل ئٔطٍ ٝػٍيٙب فلاػٗ )

ئرووٗ يزؾلس يب عجـــــــــــــــــــــــــــــــواْ
ٌؼٍٗ يٛك ثٕب فيوا أ ٚفيــــــــــــــــــــــــواْ

عجواْ  ( :ف ٝؽلح )

ال رٖلليٗ ئٔٗ اليّْ ٝف ٝفيو أثـــــلا
ئٔٗ ٍٛئخ اٌجْويخ األٚ ٌٝٚاألفيوح أِلا

اٌْيطبْ  ( :ف ٝرٖٕغ ٌؤلٍ) ٝ

ٌّبما رمَ ٛػٍ ٝػييـــــــــــــــــــيٜ
ٌُ أٍٛت ِٕه أْ رىِ ْٛويــــــــــلٜ

عجواْ  ( :ف ٝفٛف )

 ً٘ٚرغوؤ  ..أٔب ِٓ ِويل ٜاٌَّيـــــؼ
ئٔٗ اٌوة ف ٝاٌى ْٛاٌفَيــــــــــــــــؼ

اٌْيطبْ  ( :يَّؼ كِٛػٗ )

ٍبِؾزه اٌَّبء  ..فم ٜأٚك ِغبٌَزىُ
 ً٘ٚلٍذ ٌه ئوفو  ..أٔب اهيل ِإأَزىُ

عجواْ  ( :ف ٝؽلح )

ػٍيه اٌٍؼٕخ ئغوة ػٓ ٚعٕ٘ٛـــــــــــــب
أٔذ ّمبء اإلَٔبٔيخ ٍٚجت ِّٕ٘ٛـــــب

اٌْيطبْ ٙ ( :بؽىب ف ٝاٌُ )

ػييي ٜأٔب ثوٜء ِٕىــــــــــــــــــــــــُ
ثواءح اٌنئت ِٕىُ ٌٚىــــــــــــــــــــــُ

عجواْ ِٕ ( :لْ٘ب )

ال أف ُٙئالَ روِــــــــــــــــــــــــــــــــــــٝ
أفٖؼ ً٘ رفبؽخ اٌجْويخ عوِــــــــــــٝ

(يٍٛػ اٌْيطبْ ثيلٖ ٚ ..يزؾون ِٓ ِٛلؼٗ ٚ ..يَيو
ٌيٕزٖت أِبِّٙب  ٍٜٚ ..ػٛاء اٌويبػ اٌجَي)ٜ

اٌْيطبْ  ( :يمٙمٗ )

ال رفزؼ أِو اٌزفبؽـــــــــــــــــــــــــــــخ
ال رز ّٕٝٙفٕ ٝفبلــــــــــــــــــــــــخ

ِِ ( : ٝورؼلح )

ال رضيوٖ يب عجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواْ
ؽز ٝال رؾولٕب ِوكح اٌغــــــــــــــــــــــــــبْ

اٌْيطبْ  ( :يٖيؼ ف ٝأٌُ )

يب ئثٓ آكَ ال رجبهيٕ ٝف ٝاٌؾغـــــــــظ
ٚئال فزؾذ ٌه ربهيـ اٌجْو اٌفـــــــــــظ

ّو ػٍّ ٝو ػٍّ ٝـــــــــــــــــــــــو
ئٔٗ ٌٍَٛء يغزـــــــــــــــــــــــــــــــــــو

عجواْ ِٕ ( :بٛؾب ئيبٖ )

أٔذ ٍجت وً ٘نا اٌْــــــــــــــــــــــــو
أٔذ ؽوة ٍيئخ  ..ثٙب وو ٚفـــــــــــــــــو

اٌْيطبْ ٚ ( :لل َِٗ اٌغٚت )

ؽَٕب ٌٕفزؼ كفزو أؽٛاي اٌجْويــــــــــــــــــــــــــخ
ٌٕجلأ ثّٓ (ثمبثيً ٘ٚبثيً) ٚعويّخ ٍو اإلَٔبٔيخ

ٚال رمبٛؼٕ ٝأهعٛن ػييي ٜاٌٛا٘ـــُ
وٓ كيّمواٛيب اٌّٙغو ِضً ؽىِٛبرُٙ

ً٘ أٔب ِٓ لزً أفبٖ ظٍّــــــــــــــــــب
ِٓ أعً اٌفٛى ثاِواح عـــــــــــــــــٛها

ػٍ ٝعجً لبٍييـــــــــــــــــــــــــــــٓ
أيٙب األكيت اٌوٕيــــــــــــــــــــــــــــٓ

ً٘ أٔب ِٓ ئكػيذ األٌ٘ٛيـــــــــــــــــــخ

وفوػ ٍِٝٛ ْٛف ٝاٌمٖخ اٌَّبٚيخ

ً٘ أٔب ثوٚرٌ لبرً أثبٖ ليٖو ف ٝاٌّغٍــــــــٌ
ؽز ٝأٔذ يب ثوٚرٌ لبٌزٙب كِبءٖ فّٙ ٝو ِبهً

ً٘ أٔب كِٛيخ عٕىيي فبْ ف ٝؽوٚثٗ
ً٘ ِؾٛد كٚي ِضٍٗ ف٘ ٝجٛثــــــٗ

ً٘ أٔب ِٓ ئثزلػذ رغبهح اٌؼجيـــــــل
كافؼب اإلَٔبٔيخ ف ٝئمالي ه٘يـــــت

أأّؼٍذ اٌضٛهح اٌفؤَيخ ثّمبٍٕٙــب
ؽز ٝكاػجذ أػٕبق اٌٚؾبيب ثلِٛيزٙب

ً٘ أب ِٓ ئٙطٙل ِإِٕ ٝاٌَّيــــــــــــــــؼ
أأٌميذ ثٍٛؽ ُِٙٛف ٝاٌؾٍجبد ٌٍٛٚاه ٜمثيؼ

ً٘ أٔب ِٓ أّؼً اٌؾوٚة اٌؼبٌّيخ
ً٘ أِزٍه ِلافغ ٛٚبئواد كِبهيخ

هٍِذ إٌَبء ٚيزّذ األٛفبي رٍه اٌْميخ
ٕٕٚؼذ ػلاٚاد ٔٚياػبد ئهصيــــــــــــــــخ

أأٌميذ أٔب ػٍ ٝاٌّلْ اٌمٕبثً اٌنهيــــــــــــخ
إٕٔؼذ أٔب اٌّفبػبلد ٚاٌمٕجٍخ اٌٙيلهٚعيٕيخ

ً٘ أٔب ِؼٛط فٍميــــــــــــــــــــــــــب
ِٓ ٕٕغ ِوٗ األيلى ثْنٚم أفبلليب

ً٘ أٔب ِٓ أؽوق اٌمليَخ عبْ كاهن ؽيـــــــــــــــخ
أأو ِٓ ْٛأّؼً اٌؾطت أٍفٍٙب ئؽزوالب ثٛؽْيخ

ً٘ أٔب ِٓ ٕٕغ ِؾبوُ اٌزفزيِ رٍٛٙــــــــــب
ً٘ أٔب ِٓ أظٍُ ٛٙء اٌؼٖٛه اٌٍٛط ٝرطوفب

ً٘ أٔب ِٓ الىاي ؽز ٝي َٛاٌلئٕٛـــــــــــخ
يْؼً اٌؾوٚة ٚإٌّبىػبد ٚيٕبَ اٌميٌٍٛخ

ئٔٗ ػييي ٜعجواْ ِٛإٛه اإلَٔــــــــــبْ
ٍٛاء وبْ ّوليب وبْ غوثيب ال ي ُٙاٌّىبْ

ٚآفو األِو رز ّٕٝٙثبٌٍٍٛٛخ يب ّ٘ــــــــــــــبَ
ٌمل رمبػلد ثؼل ٘ج ٝٛٛػٍ ٝاألهٗ ثأيــــــــبَ

ربهوب اٌّّٙخ ًٌَٕ آكَ رؼٍّٗ األيبَ ٚؽت اٌٍَطــــــبْ
وً ِٓ َِؼ ِإفورٗ ف ٝعلاه اٌزبهيـ يمٛي اٌْيطــبْ

٘نّٙ ٜبكر .. ٝك ْٚيب ٍيل ربهيــــــــــ
أٔب ثوٜء ِٓ أفؼبي ثٕ ٝآكَ  ..ف ٝاٌزأهيـ

(يّٖذ اٌْيطبْ  ٛ٘ٚ ..يفزؼً َِؼ كِٛػٗ  ..صُ
يٕ ٘ٙعجواْ غبٙجب  ِٝٚ ..رؾبٚي ِٕؼٗ ِٓ
اإلٕطلاَ ثبٌْيطبْ)

عجواْ ٚ ( :لل ػبل ٕٛرٗ )

أٔذ ِؾوٗ اٌجْويخ األٚي  ِٓٚيٍَٙٛــــــــــــــب
أٔذ ِٓ يٌٚ ًٍٛٛؼفبء اٌَيبٍييٓ أٔذ ؽمل٘ب

أٔذ ِٓ يلً كاػواد إٌَبء ػٍٙ ٝؼفبء اٌجْـــو
رْزؼً ثؼل٘ب اٌؾوٚة ثبل ٔـــــــــــــــــــــــــــــــــنه

اٌْيطبْ  ( :يٚؾه ٚيلٚه ف ٝاٌّىبْ )

ػييي ٜأٔذ آفو ِٓ يزؾلس ػٓ رٍىُ إٕٔبف إٌَـــــــــبء
ٌٓ أؽوعه أِبَ ِؼْٛلزه فبل رؾبٚي ِٕ ٝاالفزجــــــــــبء

ِِٕ ٝ٘ٚ ( : ٝلْ٘خ ٙبؽىخ )

ػّب رٍّؼ ٍيل ٜاٌْيطبْ ٕ٘بٌه
عجواْ ٌيٌ ونٌـــــــــــــــــــــــــه

رزؾلس ٚوبٔٗ ىئو َٔــــــــــــــــــبء
٘ ِٓ ٛ٘ٚنٖ اٌزّٙخ ثـــــــــــــواء

ئٔٗ أفبل ٝٔٛٛاٌؼْك وفزبح ػـــــــــنهاء
ظً ِقٍٖب ٌؤلكة  ٌٝٚفبل رؾبٚي اٌٙغبء

(يزٙب ٜٚعجواْ ػٍ ٝاٌّمؼل ٚ ..يغفف ػولٗ ٚ ..لل
ّٕذ ّٕزب وجيوا وبٔٗ ّٕذ اٌمجٛه  ..فزْٙك ِٝ
ٚرورؼل ٚ ..رظً رٕف ٝثىٍزب يليٙب)

ِ ( : ٝغيو ِٖللخ )

وبل وبل  ..عجواْ ٌٍَٕبء اٌبل٘يبد ىئـــــــــــــــــــــو
أ٘نٖ ٕٛهرٗ اٌؾميميخ ِٕ ..ؼىَخ ػٍِ ٝيبح اٌجئو

اٌْيطبْ  ( :يمٙمٗ )

ئٔٗ ف ٝاٌّٙغو ال يٚيغ ٚلزـــــــــب
ػْواد اٌؼْيمبد ٌ ٛ٘ ُٙعَلا

أأكهوذ ٌّبما ٌُ يؾبٚي ٛٛاي إٌَيٓ ٌمبءن ٚاٌؼٕـــبق
ئٔٗ ِزْجغ ثبٌؼْيمبد  ..فٍّبما رىجل اٌَفو ٚاٌّْبق

ِ( : ٝرَّه ثغجواْ ٚرٙيٖ ٚ ..لل أٛوق ف ٝاألهٗ)

عجواْ أيٙب اٌوِي اٌىجيــــــــــــــــــــــــــو
ً٘ أٔذ ػوثيل ٍىيــــــــــــــــــــــــــــو

عجواْ  ( :ف ٝأٌُ ٚفيٚ ٜفغً )

ئٔٙب ٚعٗ اٌؾيبح اآلفو ف ٝاٌّٙغــــــــــــــــــو
ؽويخ ِٕفٍزخ رمطو ئثبؽيخ ِٓ ربلثيج ٝرغوعو

اٌْيطبْ  ( :ف ٝرٖٕغ ٌٍزفىيو )

ٚاآلْ كػىّب ِٓ رٍىُ اٌؼجـــــــــــــبهاد
ٌمل ػويذ اٌؾيبح أِبِىّب ٕفبلــــــبد

يب عجواْ اٌّوٗ ئْ آعبل أ ٚػبعبل ٍيْٕٙـــــــــــــــــــه
يب ِ ٝاأللبهة وبٌؼمبهة ِْٚف ٝاٌّغبٔيٓ ٍيفزوٍه

ٌىٓ ئْ ئٍزّؼزّب ٌؼظز ٝاٌؾٕـــــــــْٛ

لل يزغيو اٌٛالغ الِوٗ ٌه ٌٚه ال عْٕٛ

٘يب اٌّىبْ فب ُ٘ ٜٚثٙب ٚئٍزٌٍَّ ٝـــــــــٗ
ٌزىٓ اٌؾليمخ فواّىّب ٘يب ئٍزّزؼب فٌٚ ٝــٗ

ٚأٔب إِٔغ ػٕىّب اٌمــــــــــــــــــــــــله
ئْ ٌ ٝأٍبٌيت فِٕ ٝغ إٌــــــــــنه

(يٖوؿ عجواْ  ِٝٚف ٝأٌُ ّ٘ٚ ..ب يجزؼلاْ ػٓ
عٛاهّ٘ب  ..صُ يٕقو ٛاالصٕيٓ ف ٝثىبء ؽبه)

اٌْيطبْ  ( :ف ٝكٔبءح )

ٍأرون ٌىّب اٌّىبْ ٚ ..أغبكه األهٗ ٚاٌمــــــــــــــــــوْٚ
ئْ ىٌٍزّب وَجذ  ٌٓ ..يًٖ ئٌيىّب ال اٌّوٗ ٚال اٌغْٕٛ

ٚئْ رؼففزّب فَود ٚ ..فَورّب ِؼٝ
ٚاٌؼجوح ٌّٓ ػبل ٚ ..ثبٌٍٍٛٛخ ئكػـٝ

( رؼٖف اٌَّبء  ..ثؼل٘ب يؾلس ئ٘زياى ػٕيف ..
ٚيقزف ٝػٍ ٝأصو٘ب ئثٍيٌ ٚ ..ثؼل ٖٔف كليمخ ..
رؼٛك اٌؾليمخ ئٌٍ ٝبثك ػٙل٘ب  ..فيزٍفذ عجواْ
 .. ِٝٚؽٌّٙٛب ف ٝئثزبً )

ٌِ ( : ٝغجواْ ٚلل ٍبٌذ كِٛػٙب )

ِبما ٍٕفؼً ثزٙليلارٗ أٔيي وّزلٔييٓ ٍمٛٛب
أَ ٔوٙـ ٌّوٙه ٌٚغٕ ٝٔٛلٙـــــــــــــــــــــوا

عجواْ  ( :ف ٝرأٍٚ ٝثىبء أٌيُ)

ٔؼُ ٌَٕم ٜػٍ ٝاٌٛهق ٔ ..يي ّؼوا ٔٚضوا ٚأكثب يب ٌنارـــــــــــــٗ
ٚيؾزٛيٕب اٌزبهيـ وأكيجيٓ ػبّميٓ ٘يِّٙب اٌؼْك ف ٝؽٌٛيبرـٗ

(يزؼبٔمبْ ف ٝثىبء ِّٕٙو  ..صُ يلفً اٌؾليمخ هعبي
ِْ ُ٘ .. ْٛ٘ٛاٌّوٗ اٌؼٚبي اٌمله .. ٜاٌنٜ
ٍيٕ ِٙعجواْ فِٕ ٝزٖف ػّوٖ  ..فيٕٛ٘ٚ ٘ٙ
يزْجش ثّٚ .. ٝرزْجش ٘ ٝثٗ  ..صُ يمزبكٖ هعبي
اٌّوٗ اٌّْ٘ٛيٓ  ..ئٌ ٝفبهط اٌؾليمخ  ..ثؼل٘ب ثٕٖف
كليمخ  ..يلفً اٌغٕٚ .. ْٛلل ؽًّ أٚهاق ِىيلح األلبهة
ِٚ ..ؼٗ هعبي ِْف ٝاٌّغبٔيٓ اٌّٙبٚيٌ ٚ ..رٕ٘ٙ
ِؼ .. ِٝ ُٙثؼل أْ رٛلغ ػٍ ٝاألٚهاق َِزٍَّخ ..
ٚيمزبك٘ٚب اٌ ٝفبهط اٌؾليمخ  ..صُ رطيو اٌؼْواد ِٓ
ىهافبد اٌؼٖبفيو  ..ثبويخ ٔبئؾخ  ..ؽٛي ِمؼل اٌؾليمخ ..
اٌنّٙ ٜل ٌمبء عجواْ  .. ِٝٚف ٝػبٌُ فواف ٝفٕزبىٜ

 ..صُ رزؾٛي ىهافبد اٌؼٖبفيو رلهيغيب  ٝ٘ٚ ..روكك
أ٘بىيظ أكثيخ ٘بَِخ  ..ئٌ ٝأٚهاق رزبلػت ثٙب اٌويبػ ..
رزَوثً ف ٝاٌزبهيـ اٌّل .. ْٚئٌ ٝأكثب ّٚؼوا ٔٚضوا ..
ِٓ ٔزبط ثٕبد أفىبه  ..عجواْ ٛٛ .. ِٝٚاي ؽيبرّٙب
اٌمٖيوح ٕ ..بٌذ أ ٚعبٌذ ٛ ..بٌذ أ ٚلٖود  ..عٍّذ أٚ
ّ٘ٛذ  ..فٖبهد ػبلِبد ف ٝربهيـ األكة  ..يَّغ
ثؼل٘ب ٕٛ ..د ثىبء اٌْيطبْ ِزمطؼب ٔ ..بئؾب ػٍٝ
٘ييّزٗ  ..يزٙبك ٜػجو األٕلاء)

ٍزبه

أؽّل ئثوا٘يُ اٌلٍٛلٝ
ِٖو
اٌمب٘وح
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