


نينح تمالةمز ةضيرم

ال يفون

ةرشع ةيناثلا وينوي نم عباسلا

يهتنتل .... ءاسم

..... احابص ةيناثلا



ادبا اهكرتت ال تمالهمز ةضيرم يه

قراسو اهتبيبحو اهتقيدص

هماستب اال بلسي ظوالم اهتداعسل

ال ليبس ةحرفلل يردت ال اهرغث نم

هفاخت ادحاو ائيش يوس ملعت

يذلا اهودع يهو هرشب هباهتو

موي دعب اموي هدحولا بوث اهسبلي

ب اهبحتو رثكا اهنم نكمتت اهلعجي

يذلا اهودع دقفلا تمالهمز دح ال

دقف تانعطب اال نيح لك اهقمري ال

ليمج لك اهبلق يف تيم ي هبح اال



يف لكات ائيشف ائيش هتتفيو

عتت ءيطبلا ب اهتي مت امئاد اهحور

دق خاللسالحفلا نم اهبلق رص

لحري نا الدب اهبحي نم لكو

بتك دق اهبحي نم كأنلك اعيرس

يف اهدنس بحلا اذهب هلاالك هيلع

تر هز فطتقتو فطت خي هايحلا

التال يولا يذقي هنم هتايح

هرذ االبحة ءاقب يف ينام لال فرعت

شفقة لب دقفلا تمالهمز اهتدلج

اهتلس وت اهتاهاو اهتاخرص تلا عت

االنا اهنم ناك ام نكل همحرلا

دات تعا ىتح اهتملا مؤ يف ديزت

تتفت هبلقا هي ساق الا هتابرض ىلع



حبصاو ت وملا حهلاب يهتناو

بلصلا رخصل نما رجح هل ناكم

لب ادبا ىش والتيال تح الني يذلا

يقلت هطقن لك عم صالهتب دادزت

فلاقدعمكل رحب نم هيناث هيلا

ه ملؤم اهتايركذ لحر ي بيبح

ىركذ نع اهمايا يف ةثه ال شتفت

ليمج اهيلا وعتدي اهي يحت هولح

هايحلا نم هقورس م تاظحل نم

دحا اهنع لحر املك هلا حم ال نكل

اهحور حالهو نم ضعب ذخاي

بكاهوال ست يتلا هيلوفطلا اهتءاربو

ذخأي دقفلا ، اهنس ربكب ا هرداغت

هميغ يتاتو حاالاهم نم رونلا هعم



ريغ اهمانم ىلا سيباوكلا المو ظلا

ياب وال بحلا ب رعشت دعت مل حيرم

بحلا قمرت دعت لم بيبح

والبقبالت هينامتم تارظنب

يه هقشاع تاملكب وال هلس اوتم

ب ايغ عم اهنزح نضت حت طقف

دادزي ، اههجو يف االماي تاكحض

ا مدعو ةايحلا نع اهيلوتو اهسبع

وال هبح اال تاقرط ىلع البقلا

يف شيعت ، بحلا ءام ىلع دورولا

اهناردجو اهتدحو اهرتسا اهفعض

اهقهرا ، عومدلا نم ةينبملا

املكو رشبلا بيذاكا نيب طبختلا

يف تفكتعا املك مهبيذاكا تداز



يه رثكاف رثكا اهتدحو بارحم

يتايس نم كانه سيل نا هانق

نم اهلشتني ىتح ابحم اقداص

تأفطنا لتاقلا هدحولا كنض

يفتخا اهبابش دورو تلبذو اهحور

يض يفطناو اهتماستبا قيحر

، اهتبحم عوبني بضنو اهتبحا

دقفلا تاساك موي لك فشترت

االالم عرجتت هجاجز يهتنت نيحو

دقف ةجاجز اهيلا يتات نا ىلا

دق اهعومد عةون اهلوانتت ىتح

تارمم نيب ناهوتت اهانيعو تذفن

مغر هبراحت يذلا ي معلا ظالم

نكسي هكرتت ناب دقفلا ت جادل



نا ديري ناتليمجلا قمتلهيا

اهراونا ئفطت ىتح ملستست

رغصلا ذنم اهرهظ مسقنا هجيه بلا

رشع هيداحلا في هاتف يه ثيح

اهنا ىلا اهرغص مغر و اهرمع نم

اهنقتت اهبحت هنهم ن هتمت تناك

باال ملحت هيلك ىلا يهتأاهب ىتح

ضم لا وط تاونس دعب اهب قاح تل

نا لبق نكل اهملح تققح ت

هتق بس تاونس وخالل ققحتي

اوشك نماال ريثكلا اهامدق كاش

تش تال ءامدلا نم ديدعلا تفرذ

هيتفدب اهمضي نزح لك عم اهحور

ةاساومو نماالالم تاوطخ يلع



اهحور تطرش اهتدجوف اهسفن

آبالم ريصملا لمكت يتح اطرش

االدب ىلا اهتفيلح يقبت نا يهو

رجت تراسو روفلا ىلع تقفاوف

ةيعادتم ةقيمعلا اهحارجب اهامدق

ةريرملا دقفلا تاعرجب ةداعسلا

كاذ تأرف ةسداسلا نس يلا تداع

ةينبلا فيحنلا ريغصلا لفطلا

ب ةئيلملا اهيلا هتارظن ةينبلا هترشب

لفط ، ةيلوفطلا اهتءارب و بحلا

ال نراقت ال ةجردل اهب ثبشتم

اهعم باهذلا بو اهب هقلعت قدصي

ةناضحلا فص يلا اهاوس نود

دقو اهتلا خ نبا وه هبحت تناك



هاعرت ناب هيلع اهايا هتخا اهتصوا

كلت ىلا باهذلا داترتو هيكذ يهف

و تمصلا ب هوشحملا تاقرطلا

اهيلا امئاد درتتو فيخملا ءودهلا

نم اهملع ىلع لصحت ىتح

اريثك اهبحت تناك يتلا هملعملا

هرهنتو اهدي كسمي نا هركت تناك

نيح اال أدهي ال يكبي ناك هنكل

هعباصا نيب اهمضي و هيلا اهدمت

نع ليزتو هريغصلا هقيقرلا

ثباختتو عومدلا راثا هيتنجو

ال نا هعنقت يتح ةكحضب هيلع

هتكبا اهنا دوعي نيح دحا ربخي

هذفنيو لوقت ام ىلا عمتسي ناك



هل همسرت يذلا طخلا ىلع ريسي

يفو جاجوعا نودو هماقتساب

اهناب ترعش يتاي مل موي حابص

اهدرفمب باهذلا أشت ملو هدقتفت

اهتدلا و رهن مغر هرظتنت تسلجو

ىتح هل بايغ رذع الق تخاو اهل

همساب اهيلع ترج هتخا تتا

مغر لصو دق اريخا هنا تنظ

ىلع ةملعملا اهبرضت امبرو اهرخات

اهتلا س اذهل ثرتكت مل اهنا اال كلذ

خاب اهتاعمد ءافخا نيب فالن نيا

مويلا يتاي لن بئاغ هنا اهتر

اص دعب اهتداعاو اهدرفمب بهذتلف

ادغ هب اهيلا يتاتس ناب اهنم رار



هترظتناو تبهذو لوقلا تق صّد

و دجت مل يتايل يلا تلا مويلا يف

االرم هقيقح ءافخا نم دب اهتدلا

ب اهبلق وحن بوص مهس يف اهنع،

اهتدلا و لوق يف نمكي قفشة ال

لوا تناك اقرغ تام دق هناب اهل

اهبلق ىلع هيوق تناك تانعطلا

تاق د هيادب تناك ءيربلا ريغصلا

رمت هكلا هت هيادب هتوم راذنا

امك هل وعدتو هركذت اهتاونس

ح ءوس رتا نيح اهتملعم اهتملع

يذلا يساردلا اهرخاتو اهتلا

داو سمشلا حوضو احضاو حبصا

سلجت نيح ا هقرافت ال يتلا ماهع



اهراوجب هناكم دجتو هركذتو

هللا ناهد سمب اهمايا تضم ا غراف

ءاع دلا طيخب اه كسمتو تاه ملعم مث

اهبلق يف اهعم وه رُبك و ترُبك هل

ذختت مل موي لك عم هتبحمب

تلباق دلو وا تنب هريغ قيدص

نم نيرشعلا و هسماخلا يف جرال

اهنم ذخايل يتاو بيط ناك هرمع

حبصت فيك و هكحضلا اهملع ائيش

ريغلا عم اهلماعت يف هنرمو ةيوق

اهيلا هءاس اال مغر هحماسملا اهملع

اهتدج توص ىلا عمتست اهرداغ

انه ناك يذلا باشلا ناب اهربخت

قعاص رثا يفوت دق ليلق ذنم



دعب ىلع لزنم يف يئابرهك

اهيلع ملع ،، اهلزنم نم نيلزنم

علاه ضا تلخ وتدا ىرخا هرم دقفلا

ىلا ترمتسا .. نازح اال همض يف

اهنع يراوتت ل رشع هيناثلا نس

اهقيدصو بيبحلا اهدج سمش

الاهم بأ ووه واهت دقو اهملعم

شحو كانه نا ملعت اهنيح تادب

همسا اهتحرف مجاهيو اهمهادي

ادبا اهناشو اهعدي نلو دقفلا

حابصلا نم ةظحل لك يف يكبتل

ثيح يساردلا مويلا ةياهن يلا

رخآ اهرظتني مث اهلصوي امئاد ناك

لك يف اعم اودوعي ىتح مويلا



عراوشلا ضرأ نم ربشو ةوطخ

عم ىركذ اهتسردم ىلإ ةيدؤملا

..مث نونحلا بيطلا دجلا اهبيبح

نم لك اهعمسم ىلع يعادت

ديعو دامع ءابرق نماأل مهفرعت

ةدجلا و ةيماس ةمعلا و دومحمو

يتح اير ةدجلا و نيحلا صلا

دقفتل رشع ةثلا ثلا يلإ تلصو

ىلع انارين يكبتل بوبحملا اهملعم

مئاد اعورم ًاسوباك حبصيو هلتقم

هربق ىلإ تبهذ نيح ىتح اهل

نم اهمهاد سوباك ققحت هترايزل

مزالء نم عيمجلا اهدسح ... لبق

خاال ولعو اهءوده ىلع ةساردلا



هبيجعلا اهمازتلا ةدشو اهقا

اهلصي سيلف ةرخ باآل اهلا غشناو

اببحم ثماال تناك اهليج ونب نم

ىتح اهتنبا هب ربتعت ما لك يدل

ناو اهلثم حبصت نأ ىلع اهثحت

تناك اهوذح وذحت نأ يف ركفت

يذلا دقفلا مك ملعي مل لثملل ابرض

يتلا ةدحولا عستم وال الهتق

ةقهاشلا نزحلا راوسأو اهطيحت

اهتكحض نفدم وال اهتطواح يتلا

اهنكست يتلا والاآلالم هبولسملا

ترم ءامدلا يرجم اهنم يرجتو

يوال ناردج نيب اهطبخت اهباألماي

اهنامرح عشالن اهتابيخو اهت



اهتدلا و ريغصلا اهنس يف لوعتل

نأ فالدب ادلو انينج لمحت يتلا

يف اهتسارد لا مكإ نع لزانتت

ديحولا بحلا بحت يذلا ناكملا

ا وهو اهتلا خ نبا دعب اهنكس يذلا

لمحت تراسو هنم تمرح ألرهز

اذه اهموي يلا اهبلق يف ملظلا اذه

رشع ةسماخلا ةنسلا ةبتع دنعو

ثيدح دعب اهتلا خ نبا تدقف

نيب قئاقد عضب امهنيب راد ليوط

تلخدو هدقفو اهلزنم نم هليحر

نأ لبق هديدج نزح ةماود يف

يوب هماعلا هيوناثلا باب يلع فقت

يلا تفيضأ اهرجت هديدج الت



اهب ظفتحي يتلا هميدقلا ملا ظملا

ال تخاب بذج ردصم تراصف اهلقع

تأدبو اعمطم تحبصأف اهف

نم يقبت ام شهن يف ركفت بائذلا

نطفت مل ةئيس ةاتف اهرجتل اهبلق

ناو اال تاوف دعب إال اهثبخ يدمب

ناسل نم الةم سلا نمضت يتحف

هيلإ تتأ طيلسلا اهبيبح قيدص

ةاتفلا كلت هيلإ تمدقو ةميلوب

ءوسل هتبحمل انوبرع و نابرقك

ةجيتن هجذاس تحبصا اهنا ظحلا

المل لوق يلع يوقت ملف اهتدحول

ةقيقحلا نم بذكلا هفرعم عطتست

لوسعملا كالهم امهنيب ليضفتلا و



هديو اهحارج يلع بطبط يذلا

ال اهلضتني يتح اهيلإ اهدم يتلا

اهل ابح نوكيل ظالاهم نم همامته

نم ريثكلا تلمحتو قدصب هتبحأ

تاساك تعرجت اهلوح نمم االيذ

ةنيابتم ةفلتخمو ةديدج ةرارمب

تملع نيح اهتدلا ديو نم قاذملا

حرجو فعض تشاع باألرم

اهلا المه اهنع باغ مث هنع اهليحرب

و عجولا ماعطب ترُبك اهرجهو هل

اهملح باوبأ ىلع تفقو مدنلا

اهحارج يلإ يرخأ تانعطب

تحتف دعب مئتلت مل يتلا هميدقلا

اهحارج نع تفشكف اهباوبا اهل



ابيبط حبصت ناب اهتلسوتو اهيلا

تراس تاحارجلا لك اهل دمضي

اهتعفصف اهتدحوب اهمرح لخاد

اهيلا همودقب ىرخا هرم تايركذلا

يمدي هلعجي اميدق احرج حتفيل

هبذاك لما تاعرج يف ديدج نم

هرم هوقب اهعفصيل يدب اال ءاقلل

هجاوزب ةرملا كرت نكل ىرخا

اهدا ومب هيساردلا اهتاونس اهت عفص

تاطبخ ت طسو ق يفتست ىتح

مل هداوج ىلع سراف رهظ حارجلا

ا تاونس نم دادمل ردصم هنا ملعت

رجفلا تامسن نيب هوعد يف المل

هعماجلا اهلب هعبارلا هنسلا سار



لك نم اذقنم بيبحا هللا نم تبلط

اهنا اهمودقب ملعت اآلالمدي كلت

اهيمحي صخش قحلا ذقنملا

مدقتيل لا وط مايا كع اهيفكيو

ةباجتسا هنأ هتنظ نم اهتبطخل

وأ نيسوق باق ناك هنكل اهئاعدل

نم ديرفو ديدج الن ذخب ىندأ

دق اللاه حلا باب ىتح هعون

دعب اهل اباقع اههجو يف قلغأ

و نيذبحملا ريغ نيريثكلل اهضفر

ةنيفسو اهباجعإ تفلي مل نيذلا

عم اهلقت مل اهنود ترداغ ةاجنلا

دقفلا اهمحر وال نيرفاسملا

فقوت وال نيلحارلا عم اهتاماف



نيرداغملا عم اهلقي يتح راطقلا

هللا دارأف اهل اعفص االماي تفتكا

راهظاو اهتيبرت ىلوتف اهبيدات

هرم التضل ىتح اهيلا هتمكح

اورث اهلا حل هتمحرب قر دق ىرخا

عن هنيابتمو هديدج جحار

هتمحرو هتمكح تتضح اهتقباس

ماال اهبلق يف لمحت تناك اهب

بوث هللاب ه ثعبف هنم امئاد هبلطت

بسحت ملو هلا مج عقوتت مل

اهل نيبيل هحرفلا كلتل وال همودقل

ديزي يذلا همجحو هللامكاالمل

ال بقهنم اهتعرجت يتلا نعاآلالم

مل ةمحرل تناك هتدارإ نأ ملعتل



اهب هارت تناك يتلا ةروصلا نكي

نوع والدي اهرارس ال رئب نكي مل

هللا اهل نيبيل تاونسل تنظ امك

لكلو بيبح بيبح لكل نأ

بيبح اهرسب هل حوبت صخش

اهرارسأ نع هل حصفي فوس

اهب هتربخأ يتلا اهفعض طاقنو

رئب يه نوكت نأ عور اال ناك نإو

نأب جماالألدح عدت وال اهرارس ال

ناك رارس اال أبخم عضوم نوكي

ام لك يواست عاجواب اهيلا ال محم

لا مآو هبذاك دوعو هب ترم

ةريح مشهتت ههئات تاينما مطحتت

اهمتخت يربك ةعجافو هعذاج



تلحر . مهبحت نم لك امك لحريل

وال مواقت ال نساحم تاذ ةأرما

قوشت صخش ، ىصحت وال دعت

فكت نأ اهليوأت اهتيؤر يلا امئاد

يتح اهيلا يتأتو اهتيئاوطنا نع

اهعم سولجلا و اهتيؤرب دعست

تناك ةزيزعلا اهتمع تقولا ضعبل

تلعج االماي نكل اريثك اهبحت

ملف يصحت ال ةجردل ايساق اهبلق

تناك قدصب اهنوبحي تمق رعشت

يتح تاءاقللا يتش نم برهتت

قدصب اهنوبحي مهنا ملعت نمب

قيفرو يناثلا اهدج اهنع لحر

ا ملعملا و قودصلا قيدصلا بردلا



يلا فلدتف قداصلا بحملا و اللو

كلذ ذنم اهتنكس ةلا حو ةمدص

يهو يلا حلا اهتقو يلا نيحلا

اهتدشو تامدصلا ةجيتن بيذكتلا

اهل اهلخاد عستم اهيدل سيل يتلا

طسو بيبحلا لحر اهبقاوعلو

نيحلا نيب اهروزي فيطو ةمدص

باوبا يلع تاقرط نيب واآلرخ

يلا هوعدتو همسابو هب يدانتف

اهينيع عقو يلع قيفتل لخادلا

هعبتتل ،، بيرغ لكشو دصج يلع

رهشل هيلا تلا هنسلا يف ةمعلا

نا صخش ت دقف اذهبو وينوي

نود امه يسفن نم رثكا اهنوبحي



بلقلا ب ديدش وملا اهنم كارح

الزولا مهنا نظت يه مهليحرل

ىلا بهذت نيح ىتح ءايحا

مهناكو مهيلا ثدحتت مهرباقم

اهمودقل نيظقيتم اهل نوعمتسي

نوعمتسي نوسلجي سلجت نيحو

لولحلا ب اهنوثدحيو اهاوكشل

اهتشحو ىلع ادرو الاهت كشمل

تنج دق اهنا نظت يه مهتيؤرل

يذلا كلذك نونظي اهلوح نمو

حاالاهم يه اهترسح نم ديزي

ال بقتسم ثدحيس امب اهربخت يتلا

ققحتت اهارت نيح اهبلق صغيو

اال موي ءاسم يف ... اهينيع بصن



رهش نم االلو قفاوملا نينثا

و سرج قد 2020 ماعل وينوي

يتايل ديدج دقفل رطخ سوق ان

توص ىلع ثلاالءاث موي رجف

هؤانبا نم رثكا اهبحي لجر ليحرب

ه حئاصن نم مئادلا اهقن ح مغر

تههنا ربخا اهتيؤر تناك ، اهيلا

مل هليحرب تعمس نيح لحريس

لظ بل اهاتلقم عمدت ومل يكبت

نم اهتتفي عجو يكبي اهبلق

يتأي وال يتأي يعد لوا لخادلا

ادّيعم ركابلا حابصلا يف اهيلإ

لدبت نأب ماع لكك اهربخيو اهيلع

هديدج بايث يدترتو هيدترت ام



فوس هرابخأو اهرجض طسوو

لا معأ نم يهتنت نأ دعب لعفت

هليحرب امهئاقل يهتنيو لزنملا

نا دوأ تنك لوقي وهو اعزج اهنع

يهتنت نأ دعب سيل اهباآلن كارا

نم بجعتت تناك كلا معا نم

مود ملا علا يف نمزلا عم هقباست

ديع حابص لك يف اركاب اهيلا

ءاهنإب تمه يذلا مويلا يف يتح

و ةعبارلا ةعاسلا يف اهماهم

ةسماخلا يف يتأي نأ لبق فصنلا

و ةعبارلا يف اهيلا يتا دق احابص

اهبيصي نأ تداك ىتح فصنلا

ركبتس اهناب ملع فيك نم نونجلا



هيكبت يهاآلن اهماهم ءادأ يف

امئاد نيطيحملا نيعأ نع اديعب

صنتقتو دوس اال نوللا بحت

هبرقت اآلنال نكل هئادتر ال صرفلا

كلذ أرقيس ... هيلإ اهسفن وفهت وال

هتدلا و يلا رفيس و صخش

هربختس اهنع هفرع امبب اهربخيل

ظح، ةليلق اهنوكو اهسحن يدمب

اهنع هداعبا أللج براحنس

ناك ول نأ ينمتت يه ، لعفتسو

عستم و تقولا نم ديزملا اهيدل

اهل،وأ خادلا اثرإ كرتت يتح هنم

رطاوخلا و تاباتكلا نم ديدعلا

،، نيرخ لآل اهنم ديدم يف



نأ قحلت نل اهنا اديج ملعت يه

ةقباسم عطتست نلو كلذ لعفت

ليحرلا نأ ملعت يه ،، نمزلا

نل نكل يه اهليحر وه يلا تلا

نم سداسلا رهشلا يلا لوطي

ق مايأ نوضغ يف لب مداقلا ماعلا

مغر ملا علا قرافت فوس اللئ

و هتشحوو ربقلا باهت اهنوك

يبسال يردت وال هباذعو هتم لظ

ىتح هميدقلا اهئاطخأ لج وحمل

اه هللانكل اهب اهبقاعي بوال ذعت ال

هللاالاهن نم ةمحرلا يف لمأت

،، دحا اهركذتي لن لحرتس نيح

لسري نم عومجلا نيب نوكي نلو



.. اهربق ةشحو يف كتاوعد اهيلا

سناتو مهب يقتلت نا ىنمتت

نوكت نا ىنمتت ،، مهتبحصب

هتار تناك ول اهبلقل هجهبم اهتزانج

نم ريثكلا اهب نوكي نا لمات ا،،

نيممؤملا و نيعادلا و نيعيشملا

نا وجرت هاهل ءاعدو االمام هفيلخ

،، هرفغملا اهلب مهتاوعد هللا لبقي

حبصت ناب اوعدت اهل بيجتسيو

هفيفخو ةلهس اهربق ىلا اهتاوطخ

النأ اهدقرم ىلا لورهت نا ديرت

ملعت يهاالن هنم اهحور رفت

نيح اهل نيرخآ ءاعد مادعن اب

امك حايلا اهسفن ىلا وعدتف تومت



ركابا اهتاوعد لسرت تيمه اهنا ول

بر دنع اهرخد ت اهحور ىلا

ةنونجم ،، ناتمتو يلا نيملا علا

نوملعت ول نكل نونج اذهو يه

اهربق نم اهفوخو ميظع رما هنا

يف اونواهتت ...ال مظعا باقعلا و

مكبرقت ةعاط ولجؤت هللاال ةعاط

نولفغت ..ال هتنج نمو هنم

اقفر .. نومدان ادغ نوحبصتف

يفاال رخا باذع نم مكحاوراب

يلا مكسفنأ اوبح ربق.. يفو هرخ

نأ اهيف نوديرت ال يتلا ةجردلا

لعف لك نوشختف رانلا اهسملت

ابرق تاعاط نولعفت هللاو جعزي



مل اننإف ، هاضر نولا نت يك قلا خلل

زنتكي نم ... هدبعنل اال قلخن

رثكي نم هضفلا و بهذلا وا لا ملا

كرتي فوس تانبلا و نونبلا نم

ءايش اال كلت ىتح ادغ ءيش لك

لغشنت ،،ال اهفلخ ثهلي ناك يتلا

واالءانب واالمعلا لا باالوم

مهلبقتسمل لا األوم عيمجتو

مكسفنأ اومحرا هللا.. نوسنتف

هللا.. مكمحري هللا يوقتب

اهل.. ءاجر اعيمج اوعدنلف

سالم يف دقرت نأ اهحورل اوعدنلف

اهمحراو فافعل رفغا هللام ...

اهلخدم عسو اهنع فعاو اهفاع



و رونلا و ىحصفلا ب اهربق الك مأو

اهتائيس أدبت هللام رورسلا

نم اي ميرك اي اهل رفغاو تانسحب

يف وال ضر يفاال ئش هزجعي ال

جارد نب اهحور نكسا ءامسلا

محرا كايؤر اهمرحت وال كتانج

كل ةبرقم آالاهم لعجاو اهفعض

اهمحرا ميظع اي كتانج اهب اهلخدت

رفغاو نيمحارلا محرا اي كتمحرب

نيق تمال مهلعجاو انيد اهتقيدصل

اهب.. قحلت نيح رثوكلا رهن يلع

اهبيذعت نع ينغلا كنا هللام

زالاهت رفغاو اهمحراو اهنع زواجتف

عيمجو يه اهنع حفصتو اهحماس



.. نيما هللام نيملسملا تاوما

هكلملا هبتاكلا ملقب

نيسح فافع


