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دون دون تاظحل   تاظحل انيتأت   انيتأت صاخشأك   صاخشأك انلك   انلك دعب .  .  دعب اما   اما لوسر  هللاهللا   لوسر ىلع   ىلع مالسلاو   مالسلاو ةالصلاو   ةالصلاو هلل   هلل دمحلا   دمحلا
يفيف أجلن   أجلن كلذل   كلذل انلوح ،  ،  انلوح نمنم   عاضوالا   عاضوالا نعنع   وأوأ   انسفنا   انسفنا نعنع   ءاوس   ءاوس ةريثك ،  ،  ةريثك ءايشأ   ءايشأ اهيف   اهيف لوقن   لوقن نأنأ  

انئاقدصأ انئاقدصأ عمعم   اهتكراشمو   اهتكراشمو رطاوخك ،  ،  رطاوخك اهتباتكو   اهتباتكو انرعاشم   انرعاشم نيودت   نيودت ىلا   ىلا نايحألا   نايحألا مظعم   مظعم
ضعبلاو ضعبلاو نورخآ ،  ،  نورخآ اهلقانتيو   اهلقانتيو ضعبلا   ضعبلا اهعم   اهعم لعافتيف   لعافتيف لصاوتلا .  .  لصاوتلا عقاوم   عقاوم لجلج   يفيف   انفراعمو   انفراعمو

كلذك كلذك العف   العف اهنا   اهنا ةقيقحلاو   ةقيقحلاو هلاح ...  ...  هلاح ناسلب   ناسلب ملكتتو   ملكتتو هتايح   هتايح نمنم   ةسبتقم   ةسبتقم اهنأب   اهنأب رعشي   رعشي رخآلا   رخآلا
ةرياغم ةرياغم فورظ   فورظ يفيف   اهتركف   اهتركف تدلو   تدلو ةرطاخ   ةرطاخ لكو   لكو اهتخأ ،  ،  اهتخأ نعنع   ةفلتخم   ةفلتخم ةصق   ةصق اهل   اهل ةرطاخ   ةرطاخ لكف   لكف

 ، ، ىضم ىضم ملا   ملا تايركذ   تايركذ كلكل   ديعت   ديعت نمنم   اهنمو   اهنمو ةداعسلا ،  ،  ةداعسلا نعنع   كتدحت   كتدحت نمنم   اهنمف   اهنمف اهتخأ ،  ،  اهتخأ نعنع  
 ، ، تاركنملا تاركنملا كرتو   كرتو تاريخلا   تاريخلا لعف   لعف ىلع   ىلع كتحت   كتحت نمنم   اهنمو   اهنمو امدق   امدق يضملل   يضملل كزفحت   كزفحت نمنم   اهنمو   اهنمو

 ، ، يلاح يلاح ناسل   ناسل ىلع   ىلع ثدحتتو   ثدحتتو ينسمالت   ينسمالت اهنم   اهنم اريثك   اريثك دجأ   دجأ يسفن   يسفن نعنع   اهنمو ... ...  ... ...  اهنمو اهنمو   اهنمو اهنمو   اهنمو
مجل مجل يلقع  وو   يلقع هبهب   ينثدحي   ينثدحي امام   لكو   لكو يلاب   يلاب ىلع   ىلع رطخي   رطخي امام   لكلك   ةباتكل   ةباتكل تهجوت   تهجوت كلذل   كلذل يسيساحأو   يسيساحأو

نمنم اهيف   اهيف رودي   رودي امو   امو سفنلا   سفنلا تانونكم   تانونكم نعنع   ريبعت   ريبعت يهيه   ةرطاخلاف   ةرطاخلاف يناسل ..  ..  يناسل هنع   هنع حوبلاب   حوبلاب
ساسحإ ساسحإ يهيه   ةرطاخلا   ةرطاخلا ةداعسو .  .  ةداعسو حرف   حرف وأوأ   ملأ   ملأ وأوأ   قيض   قيض ىتح   ىتح وأوأ   نزح ،  ،  نزح وأوأ   بحبح   وأوأ   تاعارص   تاعارص

يحورو يحورو يبلقل   يبلقل كرتأو   كرتأو ملقلا   ملقلا كسمأ   كسمأ نأنأ   يهيه   ةرطاخلا   ةرطاخلا تاملكل .  .  تاملكل ناسللا   ناسللا همجرتي   همجرتي بلقلا   بلقلا يفيف  
يهف  الال يهف ماكحأ ،  ،  ماكحأ نودو   نودو دويق   دويق نودو   نودو طورش   طورش نود   نود ريبعتلا   ريبعتلا يفيف   نانعلا   نانعلا ينادجوو   ينادجوو يلقعو   يلقعو

ربعنو ربعنو تاملكلاو ،  ،  تاملكلاو نحللا   نحللا يفيف   قسانتلا   قسانتلا اهوسكي   اهوسكي نأنأ   بجي   بجي هنا   هنا الإالإ   يبدأ   يبدأ نزوو   نزوو ةيفاقب   ةيفاقب طرتشت   طرتشت
اهتبتك اهتبتك يتلا   يتلا يرطاوخ   يرطاوخ نمنم   اضعب   اضعب كيلا   كيلا ةفلؤملا .  .  ةفلؤملا ةقالطو .  .  ةقالطو ةسالسب   ةسالسب انسيساحأ   انسيساحأ نعنع   اهيف   اهيف

لمحي لمحي ريغص ،  ،  ريغص بيتك   بيتك نعنع   ةرابع   ةرابع نوكتل   نوكتل اهعمجا   اهعمجا نأنأ   تررقف   تررقف ةليوطلاب ،  ،  ةليوطلاب تسيل   تسيل ةدم   ةدم دنم   دنم
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