
دداادح دمحأأ رعش — ةةديدج ةحفص ةةرب اي ل تتاه
ةةديدج ةحفص ةةرب اي ل تتاه
ةةديفم ةلمج ف رصم ل ّّطح

ددررولاا قستوو حصتب رصم
دينع بعش لع حبصتوو
ددربلاا زع ف سمش هيدت
ديع هلوقت اهلينغيوو
ملست هّّلوقتوو هسوبتوو
ملحاا يبابش ل عجرماي
ةةديعس ايندد ف ةنكاس تتويبب
ةةديدج ةحفص ةةرب اي ل تتاه

اارعشلاا لك ةنينج رصم
فيفخ همددوو مهش اهنباا
اارقفلاا ةبوبحم اهجوت
فيرش بعش ححرطتب ةةرجش
بحلاا دياصق لك ه
حبص اهيفوو ةحض ه
نغم اهحبص
ةةديصق اهليلوو
ةةديدج ةحفص ةةرب اي ل تتاه
ييددانت اهعررااوش رصم
ةيرصم نيلجرر ةبدد لع
ييددالب ييددالب نغت شمت
ةيضررألاا ةةررولاا حصتوو
ربكأأ هلاا
اارمس اي رصنلاا معط لحم
ةةدييييعب ةيرحلاا شتقبم

دداادح نيمأأ رعش – نيعجاارر
ةةايح اي نيعجاارر
ديدج بلقب نيعجاارر
ديزيب لمأأ نيعجاارر
ننامأل ححووري رطخ
ديشانأأ للوقيب رجش
ضاملاا نم نيعجاارر
لبقتسملاا لع نيحياارر
ضاملاا انمزعب
لمجأأ حبصت ايندلاا

ةيرصم اي ححوورر اي       ةيرح اي ةةايح اي
ةيسااوس سسانلاا   ءءاموو حلموو شيع اي

انعمست ايندلاا         اهانلوقوو ةملك
انعمجت ببولق           اهانعم اندلب
سسامحب ااوهلاا ااولمااوو       سسان اي ااوعمجتاا
سساسحإإ ةةايحلاا ااولماا
ديكأأ جييح ررونلاا

نيتاسبلاا ف ددررولاا ديري بعشلاا
نيددايملاا ف بعشلاا ديري ددررولاا
نينسلاا ررونتح ديكأأ سمشلاا
نييالملل رصم نم ديرب بحلاا
نيرصتنملاا رصنب ديعس رجفلاا
نييرصملاا ءءامدد ديشن رصموو
ديدج بلقب نيعجاارر   ةةايح اي نيعجاارر
ننامأل ححووري رطخ ديزيب لمأأ نيعجاارر
ديشانأأ للوقيب رجش



ثوغربلاا ميمت رعش — شيعت يبرعلاا ملاعلاا ف
شيعت يبرعلاا ملاعلاا ف
ةيبرع تحت نكاس طق امك
ييددايندلاا نم شفوشتام هينيع
ممزجلاا الإإ ةجاح
شيعت يبرعلاا ملاعلاا ف
هيلع سياادد ننااولهب كتحت
ننااولهب كغامدد ققوفوو
كيلع سياادد
ممرتحم فقااوو للااوو
شيعت يبرعلاا ملاعلاا ف
مماع فلأأ اهلاقب ةةااررابم
للامش نيمي ييرجت ةبيعل
محلاا نيديإإ ف تقولاا للوط ةةررولااوو
للوقت يبرعلاا ملاعلاا ف
كتيبح تنبلل
ملألاب كلووانت
متشت شيعت يبرعلاا ملاعلاا ف
ةيمعطلااوو ةيملاا معط ف
اهددااوورروو ةةوهقلااوو
اهددالووأأوو كتاارم فوو
سيبوتألاا ةمحززوو رحوو
سيلبإإ هلمعيب للاا فوو
سيلفتلاا فوو
للوقت ككولأس ولوو
معن اهميدي

 ددااؤف رعاشلل — )مماشلاا لهأأ ااويح( بيطلاا وبأأ  رروحس
دداادح
هلاا لهأأ اي مماشلاا لهأأ ااويح
هلاا ءءاشام مماشهوو ةةرباص
لص دقوو مماص دق مهلك
شقلقت ام ليخلاا ديزز وبأأ اي
ضضرفلاا ييددؤم ممان دق مهلك
ضضررألاا ييذهوو ليللاا ااذه تحت
شقلقت ام ممالحألل ااولاق
لبلبلاا ىىدن نناك ووأأ ني ننإإ
شدقنع ام ننانبل رجش ف
ةيطاطم ممالقإإ يباقرلااوو
ةيطاطم ممايألاا بتكت
مكرحسأأ تيجوو لغش تبس
مكرفاسم تيب ف يبلق ققدد
مكرخآل تينتساا ام تم
مكرطاخب تيزلاا رراجت اي
مكربخيح دداادح ٍٍرعاش
تاعمدب دداهج مساا نناا
تاعلط ف دداهشتسالاا مساا
ةندملاا لع للالب ددرر تنك
انضمرروو للاله ديزز وبأأ اي
انضمغ ام ررونلاا رهم تنك
ممزلي امك رروسلاا ققوف بش
ممزهاا ملوو رروصنم للززأأ مل
نقرغت رروحب تس دنع
نفرعت رروحلاا ننانجلااوو
هلاا لهأأ اي هلاا لهأأ ااويح
هلاا ددابع هلاا ددابع اي
ةلطلاا نم نناسنإلاا ففرعت



ةلبطلاا لع ددوهش يبلق طح
هفوشلاا نم نناسنإلاا ففرعت
هفوخ الوو ههااوهم ييرتال
لديب ههانددأأ ييرتال
قهشيبالوو ههالعأأ ييرت ال
ققررززألاا ف وو ررانلاا ببوحش ف
اناج اموو ققوورسم رمقلااوو
اناجيموو ققوورش نغأأ تيج
بيغالوو ددوورطم ججرخال
اهتبثأأوو رراادلاا ف تبث دق
نيدداهوو رراادلل ًًايدداه
نيدداني ررااوطأأ ممأأ ف
بيطلاا وبأأ رراعشألاا ف تنك
نيدد مح رراادلاا ل مح نم
نيددامح للاطبأأ نم فيس
لبلب ححرط ممالسالاا اقن اي
نيطسلف ممالسالاا ىىدن ف
ججوملاا لثم رحبلاا ججوم لثم
تاحاارج مماتلت ال ثيح
تالاا نم ننالاا نم ييدتبي
ججوملاا لثم رحبلاا ججوم لثم
شقلقيام نناقلقلل ااولوق
شقلقت ام ممالحالاا ةلوودد
ضضررالاا ييذهوو ليللاا ااذه تحت
ضضرفلاا ييددؤم ممان دق مهلك
 شقلقت ام ليخلاا ديزز وبأأ اي
لص دقوو مماص دق مهلك
 هلاا ءءاشام مماصعوو ةةرباص
هلاا ددابع هلاا ددابع اي
هلاا لهأأ اي مماشلاا لهأأ ااويح

شيوورردد ديس ناغأأ نم — ةةرتلاا
 ةةرتلاا ننإإ شلتلوق ام
ةعاجشلاا بلغت  مموي دبال
اارمألاا ممالك تيأأرر كيددااوو
ةعااول شهيف الوو ممامت علط
 اناادبأأ كلاه نناك للاا شريغ
اّّنيع لع ليجنلاا علطموو
انح ههرِِي دمحم ننإإ
انيدد ف سب اناي للوودد لخدد شيإإوو
 ضعب ف انعّّقوم للاا اندلب لخدد
رردصتم كلحاارروو
انعمجتااوو هتبعل انسقف
رردقي ال هلاا انفرش عيضيل
ايندلاا هلتدداا للاا عع كيدداع
ةعاتبوو ةكرش هلاقبوو شإإوو
 ةيفنح للوقت انحإإ انفوشت
ةعالب للوقت وه هفوشتوو
ببرشن لينلاا ييددااوو فف نيشياع
تنسوو لم لع تتااددااّّدعب
رس نموو حلمل ززاج نم
تناياارراك اجااوخل تتاياموورتل
انتصول شكرروو ام انبرر
فضنأأ تيبلاا امأأ فيضن بيجلاا
انتتج لع للاا ييدد ةمدهلااوو
ففرقت ةشيع ييدد اهيلع ززوجحم


