
 إمشؤ اىقٕظ
 

 إمشؤ اىقٕظ، ميل اىؼشة

 مبن جمٕال ً جذا ً، َ ؽبػشا ً، ٔىظم قصبئذ اىحت.

 اىىغبء أحجُي ثٕأط.

 اىنو أحجً، َ ىنه راد ىٕيخ

 مّش إمشؤ اىقٕظ ثزجشثخ غٕشرً ميٕب ً.

 رشك ممينزً َ ػبئيزً.

 ىجظ ثٕبة اىذسَٔؼ َ ربي

 مه مىبخ، مه أسض إىّ أخشِ.

فًٕاىحت أراة األوب اىمينٕخ   

 َ قبدي إىّ ربثُك، حٕث ػمو ىفزشح

 فٓ صىغ حجبسح اىجىبء. قبه أحذٌم ىميل ربثُك

 ػه إمشؤ اىقٕظ، فزٌت رىل اىميل ريل اىٕيخ

 ىٕضَسي.

 

 "ميل اىؼشة، أٍٔب اىجمٕو، ُٔعف ػصشوب،

 ميل إمجشاغُسٔزٕه، إحذاٌب منُوخ مه أساظٓ

 َاألخشِ منُوخ مه جمبه اىىغبء،

مؼٓ،إرا قجيذ أن رؼٕؼ   

 ىنبن رىل ىٓ ؽشف ػظٕم. أوذ رزخيّ ػه ممينبرل 

."ألول رشٔذ أمثش مه ممينبد ٌزا اىؼبىم  

 ميل ربثُك ربثغ ػيّ ٌزا اىىحُ،

 ٔمذح إمشؤ اىقٕظ، ٔزنيم فٓ ػيم اىؾشٔؼخ

 َ اىفيغفخ. إمشؤ اىقٕظ ثقٓ صبمزب ً.

 َ ىنىً فجأح مبه رجبي ميل ربثُك َ َؽُػ

 ؽٕئب ً فٓ أروً، َ فٓ ريل اىيحظخ،

 صبس ميل ربثُك مغبفشا ً ربئٍب ً أٔعب ً.

 

 مؾٕب عُٔخ خبسج اىمذٔىخ ٔذا ً فٓ ٔذ

 ثذَن أحضمخ ميَنٕخ، ثذَن ػشَػ.

 ٌزا مب ٔفؼيً اىحت َ مب صاه ٔفؼو.

 غؼمً مبىؼغو ىينجبس َ مبىحيٕت ىألَالد.

 اىحت ٌُ آخش خمغخ ػؾش مٕيُغشامب ً مه اىحمُىخ

 اىزٓ إرا حميزٍب، رمٕو اىغفٕىخ.

 َ ٌنزا ربٌب فٓ اىصٕه مثو اىؼصبفٕش

 ٔىقذَن ممٕبد صغٕشح مه اىحجُة. وبدسا ً مب رنيمب

 ثغجت جذٔخ اىغش اىزْ ػشفُي.

اىحت إرا قٕو ثيطف، أَ ثإوضػبج،-رىل اىغش  



 ٔقطغ مئخ أىف سأط ثعشثخ َاحذح.

 أعذ اىحت ٔيؼت فٓ حقو اىشَح

 ثٕىمب ٔقزشة عٕف ٌزا اىغش.

اىحٕبح. إوً مُد خٌٕش مه أْ وُع مه  

 مو مب رطيجً اىغيطبد اىحبممخ، فٓ اىحقٕقخ،

 ٌُ ٌزا اىعؼف.

 َ ٌنزا رنيم ٌزان اىَميِنبن ثصُد مىخفط

 َ إوزجبي. هللا َحذي ػيٕم ثمب مبوب ٔقُالن.

 مبوب ٔغزؼمالن ميمبد ال رُيفظ. ىغخ اىؼصبفٕش.

 عمؼٍم ثؼط اىىبط َ قيذٌَم، رؼيمُا

 ثعغ ٌزبفبد ػصفُسٔخ، َ صبسَا رَ ؽأن.
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